
 

 

  טועמוד     )טיוטא (הערות על דקדוק בפרשת השבוע
 בא פרשת

  פרשת בא
  
 וחסרה . התיו רפה� ) א,י ("יֿתלמען ִש" •

ודי� החיריק , "שימו"יוד כמו במילה 
ולכ� , "שיתי"כחיריק מלא כאילו כתוב 

השתות "כמו (ו� יסוד אי� לפרשו מלש
ת שתו ֹש"כמו (או מלחמה ) "יהרסון

ובפרשת ). ח כא�"עיי� בשפ "השערה
 ברפיו� התיו "םֿתִפ־את"שמות מצאנו 
  .לאחר חיריק

 �) יא,י ("יםִשֿקַבאתם ְמ כי אתה" •
פ שהוא מ� הבניי� הכבד "הקו� רפה אע

  ���.והיתה ראויה להדגש
 מלעיל שהקדמא �) יד,י (" כןיה֨ה־לא" •

 הכ� �  "ּכן־לא יהיהואחריו ". בהא
  .דגושה בדגש כבד

יכם האל' אתי להויאמר ָחָט" •
 החית בקמ  והטית �) טז,י ("ולכם

אבל . רפויה שהוא פועל מהבניי� הקל
ית הח) יז,י ("אתיועתה שא נא ַחָטּ"

 בפתח והטית דגושה שהוא ש! עצ!
  .מלשו� חטא ועוו�

 הסמ" �) יט,י ("ה ּסוףָּמויתקעהו ֣י" •
" "די� אתי מרחיק וכ� הוא בתנדגושה מ

  .קור�
 הטע! נסוג אחור �) כא,י ("שךיהי ֖ח֥ו" •

  .  מלרע� "שוי֖מ"". ויהי"במילת 
' ה־ּכי ממנו נקח לעבד את" •

ּתאכלו ממנו ־אל"וכ� ) כו,י ("ינוהאל
 דגושה "ּממנו" הנו� של �) ט,יב ("נא

בי� , אשר שהלכה כמותו�תמיד לב�
בטבעת הארן " כמו מאיתו" ממנו"

שמות ( "יהיו הבדים לא יסרו ממנו
כמו בפסוק  נומאית" ממנו"בי� ו, )טו,כה
הנה עם בני ישראל רב ועצום "

נפתלי כא� � וג! לב�. )ט,שמות א( "ממנו
רושו מאיתו כדמתרג! י שפהוא דגוש
) נהקמהמ: פירוש( ���מניהארי "אונקלוס 
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.על הלשו� על פרשת תולדות
" ארו! מנהו� נסב "ע"ונת� בירגו! ובת 17

ואל תתמה שאינו לא מאיתנו ולא מאית! 
אלא מה! כי הכוונה את המקנה שהוא 

ואו� : בתחילת הפסוקהרבה צא� וכ� כתב 
 $רסתא מנהו� יזיל עמנא לא תשתייר גיתנא
�חדא

לא תיכלו� "וכ�  "אנחנא נסבי� למפלח
" ממנו"ה וא! הי) פירוש מהבשר" (מנה

ולפיו הוא , פתלינ��מאית! היה רפה לב
  .משנה משמעות

 והוא לשו� למד רפויהה �) א,יא ("הָלָּכ" •
ל בסליחות אל תעש "וכ� צ (כליה וסיו!
 השודגלמד  וב.) בלמד רפה–עמנו כלה 

לכה דודי לקראת "שיי" לחת� וכלה כמו 
  ."כ&ה

חצת הלילה אני יוצא בתוך ַכ" •
, מיו� לא בבית בכ� הד� ) ד,יא ("מצרים

  .)ב"ע' ד� ג (ונדרש בריש מסכת ברכות
 החית חטופה לכ� �) ח,יא ("אף־ֳחריָבּ" •

  . אי� להארי" בה
" וככה "� ) יא,יב (" תאכלו אתוכ֘הו֘כ" •

 �מלעיל שהטע! האמיתי הוא בכ
ואי� לטעות ולקרותה מלרע . הראשונה

מפני הזרקא שבאות האחרונה כי מנהג 
לבוא הזרקא כמו התרסא והסגולתא 

  .ה אפילו בתיבה שהיא מלעילבסו� תיב
 מלרע במילה ע! ואו � ) יב,יב ("יְועבר֣ת" •

  ."יְוהכי֤ת"המהפכת עבר לעתיד וכ� 
" קור� " בתנ�) טו,יב ("תשביתו שאר" •

 בראש י� דגושהובתיקוני קוראי! השֹ
וזה לא אחד מהמקומות . המילה

שהמסורת מונה דגש לאחר שורוק כגו� 
, )פסוק לא ( להל�"ּקומו צאו"צדי של 

שי לא �ונראה שזאת הסיבה שהמנחת
העיר כא� מאומה על הדגש למרות שנגע 

 שאי� להדגיש את מכא�". שאר"במילת 
 יהודי הוא מנהג " וכ,"שאר"השי� של 

  .בבל
 �) כא,יב (" צאןֽמְשכו וקחו לכם" •

המנהג ברור אצל ו .המ! במעמיד
. בשוא נע" משכו"הספרדי! לקרוא 

דבר משו! שהוא לשו� ונותני! טע! ל
  .���ויש חולקי!.  ציווי לא לשו� בקשה

 הפא � ) כז,יב ("מצרים־ּבנְגפו את" •
  . ���דגושה

פ " הצדי דגושה ע�) לא,יב ("ּקומו צאו" •
  .יד,וכ� בבראשית יט. המסורה
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  טזעמוד     )טיוטא (הערות על דקדוק בפרשת השבוע
 בא פרשת

 בשני שואי! �) לז,יב ("מרְעְמסס" •
האחד תחת העי� והוא שוא נח והשני 

, והוא ש! מחוז, תחת המ! והוא שוא נע
  . ע"עיי� בראב

 �) לט,יב ("ת מצות כי לא חמץֹגֻע" •
פ שבאה לאחר קובו  " אעהגימל רפה

  .בא במקו! שורוקהקובו  פה מפני ש
 כתב –) מח,יב ("'ה פסח להָשו֣ע" •

שי שהפא רפה מפני שאי� כא� � המנחת
ולא דומה לפסוק . די� אתי מרחיק

שהפא בו ) א,דברי! טז ("סחּ פחָתוז֣ב"
  .מרחיקדגושה מדי� אתי 

  
והיה "ופרשת " בכור�לי כל�קדש"את פרשת 
יו! ומ� הראוי �אנו אומרי! יו!" כי יביא"

להעיר מספר הערות לתשומת לב 
  .המתפללי!

  
 הכ� �) ב,יג ("בכור־לֿכלי ־קדש" •

  .הוירפ
ארץ ־אל' יביאך ה־יֿכה וה֣י" •

 הכ� � ) פסוק ה ("'הכנעני והחתי וכו
ה שבאה לאחר הטע! שופר הול" וירפ

ה וה֞י" אבל . טע! משרתשהוא
ארץ הכנעני ־אל' יבאך ה־יִּכ

 הכ� �) א"פסוק י ("'כאשר נשבע וכו
שהיא באה לאחר בדגש קל דגושה 

  .גרישי� שהוא טע! מפסיק� הטע! שני
 הטע! בלמד �) פסוק ה ("ךתת ָל֣ל" •

  ).נסוג אחור(
 "ָיְדָכה־על"וכ� ) פסוק ט ("ְָדךָי־על" •

בר  שניה! נהגי! אותו הד�) פסוק טז(
  .נע והטע! בכ�� הדלת בשוא

 "' להרחם־פטר־ל ֿכוהעבר֥ת" •
יש להקפיד שלא . הוי הכ� רפ� ) פסוק יב(

  ."רחם־פטר"לבלוע ריש של 
) הפסקה קלה (םור א֛דוכל ב֥כ" •

) הפסקה גדולה מעט יותר (יךבב֖נ
  )פסוק יג ("תפדה

 ֛ בנך֥ישאלך־ּכי) הפסקה (הוה֞י" •
הפסקה גדולה  (רמ֖ח) הפסקה קלה(

פסוק  ("ּזאת־הלאמר ַמ) רמעט יות
  .האות זי� בדגש). יד

 �) טופסוק  ("בכור־לּכ' ויהרג ֤ה" •
" 'ה"פ שאי� טע! מפסיק במילת "אע
דגושה שאחריו " כל "תמילכ� של ה

והטע! הוא מפני קריאת . מדי� מפיק
 שלפניו שהוא יוצא אדנותהיוד של ש! 

ויהי בחצי "למשל אבל . [�\במבטא
ארץ בכור ב־להכה ֿכ' הלילה וה

 האות כ� במילה –) כט,יב ("מצרים
ה מפני שבאה לאחר הא של וירפ" כל"

  ."הכה" במילה י שאינה מופקת"אהו
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