
 

 

  געמוד     )טיוטא (הערות על דקדוק בפרשת השבוע
 נח פרשת

  פרשת נח
  
 המילה הוא כאילו ת אופ� הגי– "ַחֹנ" •

)  לאשכנזי�ְח��או נ�" (ְחַו� כתוב נ�
הפתח אינו ש" פתח גנובה"ונקראת 
א ו ה לאות חית שמתחתיהמשתיי!

 החסרה )או אל#( ואו אותלאלא , מופיע
  .לפניהש

  .ואו זו יש לבטא כואו מזרחית
יש לבטא את האות חית כראוי כ "כ
  . רפהולא כמו כ#) מזרחיתחית (

נחשבת להיות מלעיל כי " נח"המילה 
 לכ� .הטע� בנו� ולא בואו הגנובה

כשתסמ! אליו מילה שהיא מלרע יסוג 
֣"טעמה למלעיל כגו�  "ֹבא ֹנַחַּויָ

). ז,ז (�
מלעיל נוקדה " נח"ועוד בהיות תיבת 

ך"הלמד של  בסגול ) ט,ו ("ֹנַח־ְִהְתַהּלֶ
 .�מפני הסמיכות אל מילה שהיא מלעיל

מ� דגושה ה �) טו,ו ("הָּמַאואל " •
ומשמעותה יד או מידת אור! של יד 

  . שפחה �תה ומשמע) ג,ל(וכשהיא רפה 
ָנה" • ְּתַכּלֶ הלמד  �) טז,ו (" מלמעלהּ

והיא משנה נו� דגושה הג� ו .דגושה
  .�משמעות

עיי� במאמר .  המ� רפה�) כג,ז ("חַמִּיַו" •
  .על הפרשה

ַּוִיָמ֖ח" •  הטרחא בחית � "הארץ־מן ּוּ
מ� דגושה שהיא מבני� נפעל דהיינו הו

עתיד של נמחו רק שואו ההיפו! מהפכת 
 .את הזמ� לעבר

 התיו �) ד,בראשית ח ("ַוָתנח התיבה" •
ַּוַתנח "בקמ& והנו� רפויה ואלו  בגדו ּ

התיו בפתח והנו� ) טז,לט ("אצלה
 .דגושה

י "פרש –) יד,ז ("כנף־לּור כ֥ל צפּ֖כ" •
 �.'כוו צפור של כל מין כנף, דבוק הוא

 "כל "בתיבתלכ� צרי! להפסיק מעט 
צפור "ואחריו בטע� המפסיק טרחא 

 .ביחד" כנ#� כל
, פסוק יא" (קלו�כי" וכ� �) ח,ח ("הקלו •

יש לבטא בקו# . מלעיל והלמד דגושה)
לא בכ# דגושה שהוא לשו� קלות ולא 

והוא לשו� מושאל ככל . לשו� כליה
שכלי� המי� יש פחות מי� ונעשי� 
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נה דגושה 0044הקו# אינו. יותר קלי�
 .מפני שבאה לאחר הא התימא

הפסוק  –) כא,י( "פת הגדולי ֥יא֖ח" •
מדבר על ש� וצרי! להבי� את כוונת 
הפסוק הא� ש� הוא אחיו הגדול של 

או שש� הוא האח של יפת שהוא , Bיפת
ל "י ז"רשעיי� ? גדול האחי�) יפת(

איני יודע אם יפת , מסתפק בדברכש

הוי אומר יפת  תומסקנו, הגדול אם שם

לפי זה מוב� פיסוק . ש"עי הגדול
טרחא שהוא בטע� " אחי"הטעמי� 

 יפת"כ יש לומר "ואח, מפסיקטע� 
בטע� באה " יפת"יחד שמילת " הגדול

לומר שיפת הוא , "גדול"דבק למשרת ו
  .הגדול וש� הוא אח שלו
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