
 

 

  יגעמוד     )טיוטא (הערות על דקדוק בפרשת השבוע
 וארא פרשת

  פרשת וארא
  
  שאמרוהטע� �) ו,ו ("אלתי אתכםוֿג" •

) יג,טו ("ּזו גאלת־עם"שהגימל של 
 שע� גימל רפויה הוא לשו� דגושה מפני

אינו יכול לגבור על ,  וטינו�לואיג
וגאלתי "המסורת שיש בידינו על 

 � ואחרי� שבה� הגימל רפה "אתכם
 למרות שהוא לשו� �פ כללי הדקדוק "ע

מ יש חלק "מ. גאולה ולא לשו� גיאול
מחכמי בבל שמדגישי� את הגימל בכל 

בר� דע שרק בתפילה , לשו� גאולה
  ���.�"לא בתנעושי� כ� ו

י אל֤תֿגְֽו... י ֽהצל֥תְו... י וצא֣תֽהְו" •
 כל לשונות הגאולה באי� � ) ח� ו,ו (..."

 "והפלית֩י"וג� .  לשו� עתיד�מלרע 
  .���היא מלרע) יח,ח(

 המ� בחיריק לא �) ט,ו ("ִמקצר רוח" •
בצירי ויש להפריד בי� הדבקי� שלא 

  .תבלע אות ריש אחת
 הלמד של �) י,ו ("משה ּלאמר־אל" •

 דגושה בכל התורה חו! "משה לאמר"
גד ובני ראובן ־ויאמר בני"מפסוק 

) כה,במדבר לב ("משה לאמר־אל
ויאמרו בני ישראל "ופסוק 

 )כז,במדבר יז ("משה לאמר־אל
אהרן ־אל"כ� ו. שבה� הלמד רפויה

  . איננה דגושהלמד ה לעול� "לאמר
 המ� � ) יב,ו ("י פרעהִנָמֵעְשואיך ִי" •

  " ערל שפתיםואני". בקמ! לא בשוא
  .וכ� בפסוק ל" אנכי"ולא 

 יש להזהר �) כ,ו ("דתוּיוכבד ד־את" •
שלא להחלי� את האות דלת שבסו� 

שלא ישמע , לתיו" יוכבד"מילת 
וכ� ג� כשמבטאי� נכו� בדלת , "יוכבת"

יש להזהר שלא תבלע דלת ראשונה של 
  ".דודתו"

 �) כד,ו ("אלקנהּסיר ְוובני קרח ַא" •
ֲא". הסמ� דגושה  ואו � "ביאסףַוֽ
 שאינה יכולה לבוא בשוא החיבור בפתח

  .מפני שאחריה חט� פתח
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 �) כה,ו ("לו־אהרן ֽלקח־ואלעזר בן" •
 � "יְנחסֽפ־ותלד לו את". נסוג אחור

ונמצא , שחסרה היוד ג� כהפא בשוא נע
  .ג,בשמואל א א

 המ� רפה � ) כז,ו ("יםִרְבְּמַדהם ַהֽ" •
  .=<>והשוא בה הוא נח

 "משה־אל' ר הֶבּּויהי ביום ִד" •
  . הדלת בחיריק ולא בפתח�) כח,ו(

 התיו והדלת �) ב,ז ("ברֿדאתה ֿת" •
ומכיוו� שקשה קריאת . שתיה� רפות

יש  ,הדלת הרפה סמו� לתיו הרפה
בדומה לדגש , שכתבו להדגיש תיו זו

דניאל  ("תבריאְּדגדבריא "הדלת של 
ד "והדבר כלול בכלל של שתי בג, )ג�ב,ג

ראש המילה ת מאותו מוצא ב"כפ
ה ואכב֤ד"שתדגש הראשונה כמו 

אלא שאי� הדבר כ� ). ד,יד ("פרעהְבּ
רק בפעמי� כמו בבית ופה בדלת ותיו 

ע "ע. "תבריאְּדגדבריא " כמו בודדות
  ".ועלו ובאו בבתי�"לקמ� על הפסוק 

פרעה ־מטך והשלך לפני־קח את" •
 ללא ואו החיבור � ) ט,ז ("יהי לתנין

  ."יהי"במילה 
ם חרטמי מצרים ה־ויעשו גם" •

" בלהטיה�" כא� �) יא,ז ("בלהטיהם
 ללא הא "בלטיהם"ע� הא וכל השאר 

� כא� שלהטיה� " ועיי� ברמב.ראשונה
י מלאכי "מלשו� אש לוהט שנעשי� ע

מלשו� בלט שנעשי� לטיה� אבל ב, אש
י "ע רש" ע.י שדי� שבאי� בלט"ע

  .ב"ע להל� פסוק כ"וראב
ו  כמ"לד�" ולא �) יט,ז ("דם־ויהיו" •

 נסוג � "יה דםו֤ה". שאחריובפסוק 
  .אחור

• "ֽ וכ� ) כז,ז ("פרדעיםְצַבּ
פ " הצדי רפה ע� "הצפרדעים"

ותעל "חו! מפסוק , המסורה
ע "ע. שהצדי דגושה) ב,ח ("ְּצפרדעַה

  .בספר אמת ליעקב
 הטע� בלמד שהוא � ) כח,ז ("ועל֙ו" •

 "אוו֣ב"). הא�כי הוא מנחי למד(, מלרע
כי הוא מנחי (הטע� בבית שהוא מלעיל 

 "כֽלוכי לא "ל במודי� "וכ� י) ואו�עי�
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  ידעמוד     )טיוטא (הערות על דקדוק בפרשת השבוע
 וארא פרשת

אבל .  מלעיל� "ּֽתמוכי לא ",  מלרע�
פ שהוא "הוא מלרע אע) ז,ח ("ווס֣ר"

 "הצפרדעים"מנחי עי� מפני ההא של 
  a�b.שאחריו

 הבית � )ש�( "ית עבדיךֵבְבּו" •
 כשוא נח תהגהראשונה בשוא הֶנ

ְּוָעלו וָבאו "(בפסוק זה . לספרדי� ּ ּ
ֵב ָיֶתך וַבֲחַדר ִמְשָכְבך ְוַעל ּבְ ָּ ׁ ּ

ֶתך וְבֵבית ֲעָבֶדיך וְבַעֶמך  ִָמּטָ ָ ָּ ּ ּ
ָוְבַתנוֶריך וְבִמְשֲארֹוֶתיך ָׁ ּ ּ כל ) "ּּ

אותיות בית רפות חו! מבית ראשונה ה
 מפני שהיא פותחת "ּבבתיך"במילת 

ת מאותו מוצא "ד כפ"בשתי אותיות בג
  ).ד,שמות יד ("ואכבדה ּבפרעה"כמו 

 ההא בסגול לא �) יז,ח ("בֹרָעֶהֽ־את" •
  .בקמ!

 �) כ,ח ("ביתה פרעה ובית עבדיו" •
  ".ובבית עבדיו"ולא 

 העי� �) כב,ח ("ת מצריםֲעַבכי תֹו" •
  .פתח לא בצירי� בחט�

 �) ט,ט ("תֹעֻבְּעַבלשחין פרח ֲא" •
  .הבית הראשונה רפה

 התיו �) ל,ט ("ןּוכי טרם ֽתיְר֔א" •
מועמדת והשוא בריש הוא שוא נע ללשו� 

  .ראה לא לשו� ראיהי
 הפא �) לב,ט ("ִפילת הנהכי ֲא" •

דלא (י "ולפי רש, בחיריק לא בצירי
אי� פרושה מלשו� חוש� אלא ) ע"כהראב

  .מלשו� איחור
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