
 

 

  טעמוד     )טיוטא ( על דקדוק בפרשת השבועהערות
 מקץ פרשת

  פרשת מקץ
  
פ "ע –) ב,מא ("רֹאְיַה־והנה מן" •

 כפי שהיה היוד אינה דגושההמסורת 
  .צרי� להיות לאחר הא הידיעה

  . מלעיל�) ג,מא ("צל֥א" •
נסוג הטע�  �) ח,מא ("עם רוחו֣ותפ" •

  . פ המסורת"אחור ע
) נע( הואו בשוא �) לה,מא ("יקבצוְו" •

ח כדי  ואו כדי  ואו החיבור לא בפת
נמצא שהוא בלשו  עתיד ולא , ההיפו�

 . עבר

לפיכ� ,  הוא ש� עצ�� "ֶכל֙֨אֹ־כל־את" •
ופירושו , טעמו באל! ונקוד הכ! בסגול

כגו  , שהוא פועל" לאוכ""אבל . מאכל
 "לֵכֹ֑אאם־הלחם אשר־הוא כי "
עיי  . טעמו מלרע בכ! ונקוד בצירי) ו,לט(

פ זה הפסוק " ויוב  ע.ח"י ושפ"רש
תהלי�  ("ל תתעב נפשםֶכ֭א־כל"

שנפש� תתעב כל דבר הכוונה ) יח,קז
מאכל ולכ  טעמו מלעיל ונקוד האל! 

  .בסגול
 הטע� –  מלרע–) ז,מב ("םבא֔תמאין " •

  . בתיו
 הגימל דגושה �) ט,מב ("ליםְּגמַר" •

שלא כמו הרגילות ,  והשוא נעבכול�
  .)בשוא נח( בלשו  המדוברת היו�

 הטית בחול� � ) יג,מב ("ןֹטָקוהנה ַה" •
 "ָטןנים ָקקילד ז" אבל .לא בקמ$

  .בקמ$) כ,מד(
 הואו �) יח,מב ("ּו֑יְחזאת עשו ִוֽ" •

�ל בשוא"והחית צ, �בחיריק לא בשורוק
נח ג� לחלבי� והבבלי� שמניעי� שוא 

שהרי . )"מחצורא" (י טעמי�נשבי  ש
האחד ,  לא ינוע השואסיבותי תמש

 והשני ,שהוא בא לאחר תנועה קטנה
שא� , ' כגו  חשהוא באות גרוניתמפני 

 באותיות הגרוניותשוא נע יצטר� לבוא 
בה� וא� יבוא , יהפ� לאחד החטפי�

  .כרח� הוא נח�עללבדו שוא 
 –) כא,מב ("אה אלינוכן ֣בעל־" •

טעמו בבית לפי שהוא בלשו  מלעיל ו
  . י"עבר עיי  רש

 הכ! דגושה � ) טו,מג ("ףֶסֶּכ־ומשנה" •
רחיק או מדי  מ�או מדי  אתי, בדגש כבד

  .דחיק
 הריש �) יח,מג ("או האנשיםְרֽיִיַו" •

 ,לכ  שמו מעמיד ביוד לסימ , בשוא נע
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לא לשו  ראיה וכ  ופחד לשו  יראה והוא 
  ."ותרגומו ודחילו"ל "י ז"כתב רש

 שי � כתב המנחת� )כו,מג ("ו לוּויביא" •
הוא  ודומה פ המסורה"האל! בדגש עש

 ממושבתכם"לדגש האל! של 
 וה� יוצאי� מ  ,)יז,ויקרא כג ("וּתביא

הכלל כי אותיות גרוניות לא מקבלות 
שהדגישו את ראיתי וכ   .ר" עפדגש

באיש "ו� קור  "בתנ אתהאל! הז
  ".מצליח

 היוד �) כט,מג (" בניָךְנְחאלקים ָי" •
 ולא יתכ  .בקמ$ חטו! והחית בשוא נח

להרחיב הקמ$ שאז השוא שאחריו יהיה 
 באות –ריו צרי� להיות בשוא נע ולאח

שלא יבואו ,  לא יתכ  שיבוא שוא�נו  
  .שני שואי� נעי� רצופי� לעול�

  וכ  )לד,מג ("ֹאתְשוישא ַמ" •
 האל!  שבסו! הפסוק"תֹאְשַמִמ"

ת ַאְשַמ"אבל , לשו  רבי�בבחול� 
לשו  יחיד ב האל! בפתח "בנימן

ת כפי משַא"בסמיכות כמו 
). ב,תהלי� קמא ("ערב־מנחת

 תשֵאויתן מ") חי,ב(ובמגילת אסתר 
 ללא )(' בצירי ללשו  יחיד"כיד המלך

  .סמיכות
 שני הנוני� �) טז,מד (" עבדיםּנוּה֤נ" •

  . דגושי� והמילה מלעיל

                                                 
10*,+.-0/21�*34.5760489;:=<
>,?.@ 4 :BAC9�DFE�> 4 <HGCI.J�9 AC:K

J�@ 5 @LM8>N?.O�> M8P : ML:CO�> K;Q 9 P 9;R0O�GS>N: 42T 98@
6UP @ >�O K 9;:C<
>,9;:CO�E8J�@ 5 @ K 9V:C<W?7>N:X?S@ 4Y4Z6 9V9 Q 4 :B<
P @ >�O K 9V:C< P 9 A2IS>LJ�@ 5 @ K 9;:C<[?S@ 4 : 4 @0?7O\:=@V9

AC9 DFE 4 I84 < 5S4 G]?F:]I 4 9^ 8Q P @;_2E�9;:`IL"a 


