
 

 

  כעמוד     )טיוטא (הערות על דקדוק בפרשת השבוע
 יתרו פרשת

  פרשת יתרו
  
 כמו רוב  מלרע–) ב,יח ("הצפ֖ר־את" •

  .���השמות הפרטיי� בלשו� הקודש
 האל� לא �) ח,יח ("תם בדרךמצָא֣" •

  .וש� הטע�ונשמעת במבטא נחה 
 לפי  מלרע–) יא,יח ("ואשר ז֖ד" •

 כי  הקטנה נגד כללי הדקדוקהמסורה
שהוא ) כח,ז" (אוב "הוא מנחי עי� כמו 

ת " עה���וכתב בספר אמת ליעקב. מלעיל
 של שהוא מטע� שבאה לפני אות עי�

  ."עליהם"
 הלמד �) יט,יח ("םהיה אתם ָלָע" •

 והכוונה שליח בשביל .בקמ" לא בשוא
 .הע�

לפעמי� יש  � ) כו,יח ("טו הםּישפו" •
 שהוא עושה דגישרצו� לבעל קורא לה

ומארי$  ,ולא בחול� ���רוקושבאת הפא 
, בה ועושה את המילה בטעות מלעיל

  .��� שהמילה היא מלרע,ואי� לעשות כ�
הואו  –) ג,יט ("יד לבני ישראלֵּגַתְו" •

הגימל בצירי מלא לא ו, בשוא לא בפתח
  .בחיריק

 מילת �) ה,יט ("ם לי סגלהיֶתִיְ֨הִו" •
ונסוגה אחור , באה מלעיל" והיית�"

י� פ שאי� דרכ� של מיל"אע
 ויזהר . אחורלנסוג" ת�"המסתיימות ב

  .שלא יבלע את האות הא
 ההא בקמ" �) יא,יט ("וָהיו נכנים" •

  .סגול�ו בחט�"ובפסוק ט
 הגימל �) טו,יט ("אשה־ אלּשוְּגִת־אל" •

  .דגושה
" עש�"� של  השי�) יח,יט ("ָעַשן כלו" •

 עיי� ,עברבזמ� בפתח כי הוא פועל 
ֶעֶשן ְּכ". ח"י ושפ"רש, ע"בראב

.  לסמיכות העי� והשי� בסגול�  "כבשןה
 השי� בצירי �) טו,כ ("ההר ָעֵשן־ואת"

  .כי הוא ש� תואר
 יש �) יט,יט ("וחזק מאד, ךהו֖ל" •

 כי כ� משפט "הול$"לאחר מעט פסיק לה
 .הטעמי�

 רק הנו� � "ּיעננו בקולוהאלהים " •
 ויש להזהר שלא להדגיש .השניה דגושה
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את הנו� הראשונה שלא ישמע לשו� 
  .ינויע

התיו בקמ"  –) ה,כ ("םולא ָתָעְבֿד" •
העי� בקמ" חטו� מפני השוא הנח רחב ו

  .כ הדלת רפה"שאחריו ואעפ
 �) י,כ ("' וכוָךֶּתִבּבנך ואתה ו" •

 התיו "בהמֶתך" ו"ובֶתך"במילי� 
ַָעְבְדך "אבל  C�Dבסגול וש� הטע�

ההברה האחרונה  "ְָוֵגְרך" וכ� "ַָוֲאָמְתך
  .נע בשואפותחת 

ַ֖ו" • ,  הנו� רפה לשו� מנוחה�) יא,כ( "חַנּיָ
 .והטע� מלעיל

 בקריאה בציבור �) יג,כ ("חרֽצּא ת֖ל" •
בטע� באה  "לא"בטע� העליו� המילה 

קאי באפי נפשיה " תרצח"ז "ולפ, מפסיק
 C�E ובזוהר.והוא פלא, ומשמע כ� תרצח

שמשמע איסור ומשמע היתר מובא 
הטע� לדבר כדי שיהיה התר להרוג את ו

  .רי התורההעובר על דב
פתח בבית ה �) כא,כ ("ַבח אדמהְזִמ" •

 "מזבַח"כי . לא בחית וכ� בפסוק הבא
 ".מזַבח"בסמיכות הופ$ ל

ך ֵהַנפָת ָעֶליָה ַוְתַחְלֶלָה" • ִּכי ַחְרּבְ ּ ְ ָ ּ" 
 .רפויות הלמדי� שתי �) בכ,כ(

ולא  התיו בחיריק �) כג,כ ("הֶלִּתָג־לא" •
  .והגימל דגושה, בשוא

משי� סימ� בסו� כל פרשה יש בחו •
והנה לפרשת . למספר הפסוקי� בפרשה

ב "ו עינ דהיF�Gב"יתרו יש סימ� יונד
א$ א� נמנה אות� נמצא . פסוקי�

. פה טעותלאמר שיש כ אי� "ואעפ, F�Hה"ע
 פסוקי� אבל 13בעשרת הדברות יש 

בטע� העליו� שקוראי� בציבור 
מחולקי� עשרת הדברות לעשרה 

כדי שיקרא כל דיבור ודיבור , פסוקי�
 בי� שיהיה גדול בכתב בי� פני עצמוב

מלבד השניי� הראשוני�  (I�J.שיהיה קט�
הבאות בפסוק אחד והדיברה האחרונה 

  ).של לא תחמוד שמחולקת לשניי�
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