
 

 

  מהעמוד     הערות על דקדוק בפרשת השבוע
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יָך " •  - ) י,טז( "ְבֵנֽי־ֵלִו�יְוֶאת־ָּכל־ַאֶח�
ודינו  "ָך" לאחר שבאהמפני  הבית רפה
שהמילה , י"לאחר אהו כאילו בא

אחריה קריאה -םֵא מושכת הא " אחיך"
 לעומת זאת". אחיכה"כאילו כתוב 

י"בפסוק   )פסוק ח( "ִׁשְמעּו־ָנ�א ְּבֵנ�י ֵלִוֽ
שבאה לאחר אות פ "אע הדגושהבית 
טרחא טעם הלאחר  המפני שבאי "מאהו

  .מפסיקשהוא טעם 
ִתי" • א ֲהֵרֹע� �ֹ   . מלעיל -) טו,טז( "ְול
!י ְיָי  " • -הא בחטף - ) טז,טז( "ֱהי�ּו ִלְפֵנ

ה ָוֵה%ם". סגול   . ואו בקמץה - "ַאָּת�
יב" • ָעלּו( ִמָּסִב'   . הא בציריה -) כד,טז( "ֵהֽ
ּו" • ולא  ירייוד בצה -) כז,טז( "ַוֵּיָֽעל*

  .בפתח
ה" • ֲאָדָמ� ע ָהֽ בית ה -) לא,טז( "ַוִּתָּבַק�

  .בדגש כבד דגושה
!סּו" •   .למלעי -) לד,טז( "ָנ
ּמּו" • כבד  בדגשדגושה מם ה -) י,יז( "ֵהֹר*

  .לאחר תנועה גדולה במילה מלעיל
נון היוד והו, מלרע -) כב,יז( "ַוַּיַּנ�ח" •

  . דגושות
יץ" • ץ ִצ' !ֵצֽ ַרח( ַוָּי א ֶפ3 ֵצֽ מילת  -) כג,יז( "ַוֹּי4

. בשני טעמים" ויצץ"ומילת " ויצא"
ולכאורא היו צריכים להיות מלרע ממש 

 ���.למלעיל ממש ���או נסוגים אחור
לפעמים ש, ומביא המנחת שי טעם לדבר

יסוג מלרע וְ לבוא בתיבות אשר משפטן 
אחור שמו הסופרים בהם שני טעמן 

טעמים האחד על המקום שהיה ראוי 
וא הטעם הנמצא ה שניוה, לבואטעם ה

 .המקום אליו נסג הטעם אחור -  בדילוג
אלו והדומים  יםשקריאת מילומסביר 

להם אינם לא מלעיל ולא מלרע לגמרי 
כפי , רק בהעמדה מועטת בשני הטעמים

אמנם יש  ���.ק ועוד"שמוכח מהרד
מעמיד בהם מופיע במילים אלו ספרים 

לאחר הטעם העיקרי ויש ספרים בהם 
 מ"מ ,טעם נוסף אלהשני אינו מעמיד א

לעמוד וצריך , וקריאתן שוהמ "אין נ
 .בשני המקומותמעט 

ע ָעם5 "על הפסוק  ) לג,דברים ד( "ֲהָׁש!ַמֽ
עוד מקומות בהם שי - הרב מנחתמביא 

ח "יש מעמיד לאחר הטעם כגון  ָׁש!ַלֽ
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או ם לדבר מינתן טעו) כח,קה( ))'"ֹח7ֶׁשְך
להפריש בין שתי אותיות הדומות זו  כדי

 ה וזו בראשית המילה שבצדהבסוף המל
או טעם נוסף . אחת מהןשלא תבלע אות 

כדי להרחיב על אות הגרון , אפשרי
הבאה בסוף המילה הראשונה שבצמד 

ושני טעמים אלו לא . שתשמע היטב
אלא הטעם , "פרח ויצא" שייכים אל

כדי והוא  ,שי-נחתהשלישי שמביא המ
להשאיר את הצירי שלא יהפך לסגול 

  +*(.חורמחמת הנסוג א
 השודגהנון  –) כה,יז( "ּוְתַכ8ל ְּתלּוֹּנָת%ם" •

י "כמו , פ המסורה"ע שורוק אחר ַוְיִה! שבה  )ג,עותהלים ( ,*("הְבָׁשֵל!ם סּוֹּכ  
  .הכף דגושה בדגש כבד

ר" • ה ֵלאֹמ  הלמד של  - ) כז,יז( "ֶאל־ֹמֶׁש�
שלא כמו ברוב רפויה " לאמר"

שמילת והטעם הוא מפני  .המקומות
הסבר . מפסיק בטעם באה" משה"

ק במכלול "מדברי הרדהדברים הוא ש
משה "שכל ב משמע שכלל זה "ח ע"ע

וידוע , דחיקכלל הלשייך , דגש" לאמר
   -*(.מבטלו טעם מפסיקש

ּות" • � ָימ   צריך -) כח,יז( "ֶאל־ִמְׁשַּכ�ן ְיָי
ליזהר מאוד בטעמים והבלתי זהיר 

אם יטעים בטרחא כשיגיע לפסוק זה 
יהיה מחרף  "משכן-אל"אותו במילים 

כי ימצא מסמיך עניין מיתה אל מי , ו"ח
  .שהוא חי לעד וקיים לנצח

ַלח ע;ָל�ם ִהוא( " •  –) יט,יח( "ְּבִרית5 ֶמ3
" היא"בואו וקוראים " הוא"כתוב 
ואם קרא . .*(לשון נקבה ,קיבחיר

בפרשת בהר וכן  .צריך להחזירו בשורוק ם" <וא ֲאֻחָּזָת'  )לג,ויקרא כה( "ִה
  /*(.בחיריק

ת־מִ " • ּנּוֶאֽ ; ִמֶּמֽ דלת ה -) כט,יח( "ְקְּדׁש�
  .לא בקמץ בשוא
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