
 

 

  דעמוד     )טיוטא (הערות על דקדוק בפרשת השבוע
  לךלך פרשת

  לך לךפרשת 
  

ז "יומפרק .  בלא הא� "אברם" •
 הםאבר יש לומרוהלאה ' פסוק ה
ז ,חו� מ� הפסוק בנחמיה ט. ע� הא

אתה " �שאומרי� בתפילת שחרית 

האלהים אשר בחרת ' הוא ה

באברם והוצאתו מאור 

 "כשדים ושמת שמו אברהם
 "אברם הוא אברהם"ומהפסוק 

ועיי� במסכת . כז,הימי� א א�בדברי
  .א"ג ע"ברכות ד  י

  ההעמדה בבית �) ב,יב ("ְָכ֔ךֶרוא֣ב" •
 הראשונה השוא שבכ . לא ברישו

לדעת הבבלי� והחלבי� מבוטא 
פ שבא "כשוא נח וכ� כל שוא אע

לאחר תנועה גדולה א� אינו כלוא 
ונקרא (בי� שני טעמי� או מעמידי� 

 מ כא� קשה לבטאו כ"" מ)מחצורא
ומנהג חלק מקהילות . בגלל הדומות

. פתח�צפו� אפריקה שהוא בחט 
בר� רוב הספרדי� מבטאי� אותו 

  .בשוא נע
 האל  �) ו,יב ("ן מורהֹועד ֵאל" •

  .בצירי לא בפתח
 האל  �) ז,יב ("ֶאה אליוְרִּנַה' לה" •

�  �.בסגול לא בקמ
 טע� �) ח,יב ("'ם ה ב֥שאויק֖ר" •

אבל , "ויקרא"מילת מפסיק ב
 באות ללא "'ה בשם"המילי� 

  .הפסק ביניה�
 יש �) י,יב ("וירד אברם מצרימה" •

להפריד בי� הדבקי� שלא תבלע מ� 
  .אחת

) טו,יב ("פרעה־ אתה אלּלוְלַהְיַו" •
שבאה ללא  הוקלה הלמד הראשונה �

כדי להקל על הלשו� למרות דגש 
הלמד שהיא מבני� פיעל והיתה 

  .ראויה להדגש
זי� דגושה ה � ) יח,יב ("ּזאת־הַמ" •

 �למד ה � "עשית ּלי". דחיקמדי
 �למד ה וכ� אתי מרחיקדגושה מדי

  ."הגדת ּלי"של 
 "מהל" �) יט,יב ("ה אמרתל֤מ" •

 "אמרת" של אל אות המלרע מפני 
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אבל בפסוק הקוד� הוא שאחריה 
  .מלעיל

הקדמא ,  מלעיל�) ג,יג ("יה שם֨ה" •
  .נסוג אחורמדי� , בהא

 הזי� �) ז,יג ("ִּרזיְּפַהְווהכנעני " •
. לשו� פרזותכדגושה כדי שלא ישמע 

  .ריש בחיריק לא בקמ�הו
 �) ח,יג ("י מריב֙הא ת֤ה֨נ־אל" •

 בקדמא על "נא"התיו רפה שמילת 
ודומה לו , הנו� ואינו טע� מפסיק

בצורתו אלה שהוא כ� טע� ) א(הפשט
מפסיק ויבוא תמיד בסו  התיבה 

  .ממש
 הטית �) יג,יג ("יםִאּטַָחרעים ְו" •

דגושה ופירושה אנשי� העושי� 
והחטא בלשו� רבי� בא , חטאי�

פ שהאות טית "ואע. בטית רפה
לעומת (מבטאה הטבעי הוא חזק 

כ יש להבחי� בי� טית "אעפ) התיו
  .רפה לדגושה

ָסר" •  �) א,יד ("אריוך מלך ֶאּלָ
 הדלת �  "כָדְרלעמר". הלמד דגושה

 �  .חטו בקמ
כתוב בשני  –) ב,יד ("מלך צביים" •

הבית יודי� וקוראי� צבוי� כש
�  .נקראת בחול� לא בקובו

 �) י,יד ("ָּרה ֽנסווהנשארים ֶה֥" •
 בסגול והנו� של "הרה"ההא של 

אתי  מדי� דגושה בדגש כבד "נסו"
  .מרחיק

 החית נקודה �) ו,טו ("ו ּלָ֖הֶבְ֥חְשַּיַו" •
והלמד דגושה מדי� אתי , בשוא

  .מרחיק
 �) יז,טו ("הָאויהי השמש ּבָ֔" •

י "מלעיל שהוא לשו� עבר עיי� רש
  .במקו�

 בשני �) ז,טז ("'ּוימָצָאה מלאך ה" •
  .קמצי� ומפיק הא

ויה  התיו רפ� ) ח,טז ("לכיה ֵתָנוָא֣" •
ואי� כא� די� אתי מרחיק כי בי� שני 

זה שבקמ� שבאל  וזה (הטעמי� 
 יותר י�מפסיק) שבצירי שבלמד
שה� הקמ� שבנו� (מתנועה אחת 
 ).והצירי שבתיו

 �) יא,טז (" בןַּלְדְתהנך הרה ְויֹ" •
נחי� שני שואי� ובאי�  ,היוד בחול�

 המילה והתיו דגושה שבאה בסו 
 ְוָקָראת שמו". לאחר שוא נח

 �) ללא ניקוד( נחה התיו � "ישמעאל



 

 

  העמוד     )טיוטא (הערות על דקדוק בפרשת השבוע
 לך לך פרשת

שלא כמו בפסוק , שמדברי� לנקבה
) יט,יז ("שמו יצחק־וקראָת את"

 כי מדברי� �בקמ� מנוקדת שהתיו 
  . ובשניה� התיו רפה.לזכר

 הבית רפה מפני �) יב,טז ("כלידו ֿב" •
  .י" לאחר אהוהשבא

 הריש �) יג,טז ("ל ֳראיאאתה " •
קמ� מפני שהוא ש� �נקודה בחט 

  .י"בר עיי� רשד
 הפועל �) טז,יז ("תהי ֹאתְִ֣כֵבַרּו" •

צריכה  הוא מבניי� ִפיֵעל ש"וברכתי"
 עי� הפועל שלוהאות ריש שהיא 

הייתה שלפניה והבית , דגושהלהיות 
א" נהפכה , צריכה להיות בחיריק

לצירי לתשלו� הדגש שנשמט מהריש 
, )ג,תהלי� י ("ובצע ֵברך"כדוגמת 

משלי  ("לעג לרש ֵחרף עשהו"
יחזקאל  ("וֵזִריִתם בארצות", )ה,יז
ומכיוו� שהבית עכשיו מנוקדת ). כג,ל

בתנועה גדולה שוב אינה גורמת 
  /.לאות שאחריה להדגש

ֶבַה" •  הלמד � ) יז,יז ("ן מאה שנהּלְ
 הבית � "תשעים־תֲהַב". דגושה
 כדינה שלאחר חטפי� לא יבוא רפויה
דינה להיות  והא התימה ,דגש

 שלא כמו הא פתח�מנוקדת בחט 
הידיעה שבאה בפתח וגורמת לדגש 

ֶבַה" מ מילת"מ .אחריה � שלפני"ןּלְ
�ההא , פ שאינה הא הידיעה"אע, כ

והטע� . באה בפתח והלמד דגושה
פתח � בחט ההא כדינהשלא נוקדה 

כי לא יתכ� שיבוא חט  מיד לפני 
כפי שלא יבואו שני שואי� , שוא נע

 .נעי� יחדיו
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