
 

 

  הערות על דקדוק בפרשת השבוע    סבעמוד 
 �����  גילת רותמ

  מגילת רות
  

מתוך  ���את מגילת רות יש שנהגו לקוראה
ויש שלא  ���,עם ברכה, מגילת קלף כשרה

אבל אצל הספרדים המנהג  ���.ברכו עליה
וט שלא לברך כלל על שום מגילה חוץ פש

ונהגו לקוראה מתוך ספר  	��.ממגילת אסתר
רגיל בליל שבועות עם הלימוד המתוקן 

ומי שלא קוראה ". קריאי מועד"ללילה זה ב
בלילה קוראה בשחרית לאחר אמירת 

נהגו לקוראה חלק יש של "ובחו. האזהרות
) עד פרק ג פסוק ז ועד בכלל(ט ראשון "ביו

ונהרא נהרא . ט שני"ביוואת ההמשך 
אמנם אלו הקוראים בקלף . ופשטיה

ומברכים ודאי שצריכים להקפיד יותר על 
  .קריאה מדויקת ונכונה

  
והעין רחב הנון בקמץ  –) ב,א( "ָנֳֽעִמי" •

 Na'omi: למבטא הספרדים. קמץ- בחטף
: ולמבטא האשכנזים והתמנים

No'omi.
ב צריך לומר את "כיוצ ��
ֳעֵל�ְך"המילה  ֳאֵל�ְך", )יב,ב( "ָּפֽ ) יג,ג( "ְלָגֽ

  .Po'alechואין לבטא 
ֲאַלֳּקָט�ה"המילה  וכן ) ב,ב( "ַוֽ ) פסוק ז(שבהמשך  "ֲאַלֳּקָטה־ָּנא� "

כן כתבו . קמץשניהם עם קוף בחטף 
  . ק ועוד מדקדקים"שי והרד- המנחת

הלמד בפתח  –) יט;יא;ז,א( "ַוֵּתַלְכָנה" •
הבית  –) כא,א( "ֱהִׁשיַבִני"וכן . לא בצירי

ר", בפתח .התיו בפתח –) יד,ב( "ַוֹּתַתֽ�� 
הריש בצירי לא  –) י,ב( "ְלַהִּכיֵרִני"אבל 

  .הפה בצירי –) ח,ג( "ַוִּיָּלֵפת"בפתח וכן 
• " ָ ְכן ְבָנה ְבֹנַתי� ֵל+ שני פעלים  –) יב,א( "ֹׁש,

אלו הם מלעיל ולכן השוא אף שבא 
 .הוא שוא נח, לאחר תנועה גדולה

עם או בלי הא נח  הסיומת של נון קמוצה
יחס לנקבות יינת פועל המתינסתר מאפ

הלהן "ע להלן על הפסוק "ע .רבות
  ".תעגנה
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זה טעמו : י"מפרש -) טו,א( "ָׁש�ָבה" •
ן לפי שהוא "תחת השי) מלעיל( למעלה

 "ַהָּׁשָבה"גם . ל"עכ. לשון עבר
שכל פסוקים אלו  @@?מלעיל –) ו,ב;כב,א(

ַהָּבָא�ה "אבל  A@?.בלשון עבר נאמרו ָךאֶ  הוא מלרע בלשון  –) יא,ד( "ל־ֵּביֶת1
וצריך להקפיד על ההטעמה כדי . הווה

  .שלא תשתנה המשמעות
ָנה" • האלף בקמץ וכן  –) יט,א( "ַעד־ּב3ָא2 ָנה� "   .שבהמשך הפסוק "ויהי ְּכב3ָא5
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  סגעמוד     הערות על דקדוק בפרשת השבוע
éêëìê  מגילת רות
 

3א ָׁשַמ�ַעּתְ " • העין בפתח וכן  –) ח,ב(  "ֲהל6 ַעּתְ " א־ָיַד2 ֹֽ ר ל עַ "וכן ) יא,ב( "ֲאֶׁש7  "ְּת� ְוָיַד5
שהיתה צריכה לבוא בשוא העין  –) ד,ג(

והתיו נשארה דגושה  íîí,פתחהפכה ל
  .דגש קלב

ָנה" • ָעֵג+ " נה"הסיומת  -) יג,א( "הלהן ֵּתֽ
של היחס לנקבות רבות באה עם נון רפה 

ְרָנה"כמו   "ותשאנה", )י,א( "ַוּתֹאַמ2
 "ותקראנה", )טו,א( "בואנה", )יד,א(
שאין אלא . ה גם כאן"והנה ה, )כ,א(

  .כ"הדבר פשוט כ
אסור כֻלא כמו עג עוגה י מפרש "רש

ויש פותרין לשון עיגון ולא . ועמד בתוכה
ן דגש"יתכן שאם כן היה לו לינקד הנו

ïðñ
 

או לכתוב ) לתשלום חסרון נון שורשית(
אחת לשורש עיגון ואחת (ן "שני נוני
ל עם הוספות מדקדוקי "עכ. )שימושית

רש י מכריח ששו"הרי לנו שרש. י"רש
והנון רפה " עגה"הוא " תעגנה"המילה 

  .כדינה המוסבר לעיל
פ שהביא "ק בשורשים אע"אבל הרד

מ מיד נטה "מ" עגה"מילה זאת בשורש 
והודיע לנו שלפי דעתו , י"משיטת רש

). מלשון עוגן" (עגן"שורש מילה זו הוא 
שאם היתה נון י "ומתרץ את קושית רש

עם נון הרבות והיינו באה  השורש
, היה כבד על הלשון" תעגננה"ם אומרי

נון השורש היתה נון  אמנם עתה שנחסרה
בא הנח  אבל כאןהרבות ראויה להדגש 

תמורת הדגש
ïðò

כמו שבא גם כן  
ואם תשאל מה הכריחו . במקומות רבים

י התשובה היא מפני "לשלול את פרש
הגימל נקודה בצרי כמו שהיה שראה ש

ואילו היה שורש , אם היה שלם תעגננה
היתה נקודה סגול כמו שין  עגה

וכן מעיד  .והדומים לו" תעֶשינה"
שי שברוב הספרים הגימל - המנחת

י היה כמקצת "ונראה שלפני רש, בצירי
שי שבהם -ספרים שמזכיר המנחת

  .הגימל בסגול
לסיום יש לציין שגם הגימל רפויה ולא 

  .דגושה
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במגילת רות כמו בשאר כתבי הקדש ישנם 

סורת שלא כפי מילים שנקראים לפי המ
ואלו ". קרי וכתיב"ונקראים , שהם נכתבים

כתיב , )ח,א( "ַיַעׂש"וקרי  "יעשה"כתיב : הם כתיב , )א,ב( "מ3ָדע"וקרי  "מידע" כתיב , )ג,ג( "ִׂשְמֹלַתִיְך"וקרי  "שמלתך" כתיב , )שם( "ְוָיַרְדּתְ "וקרי  "וירדתי" כתיב , )ד,ג( "ְוָׁשָכְבּתְ "וקרי  "ושכבתי" כתיב , )יד,ג( "ְּבֶטֶרם"קרי ו "בטרום" כתיב , )ה,ד( "ָקִניתָ "וקרי  "קניתי" י"וקרי  "לגאול־לי" בלא ) ו,ד( "ִלְגָאל־ל+
  .ואו

י "בשני הפסוקים הבאים  אְמִר7 ֹֽ ל ֲאֶׁשר־ּת ֹּכ� ה  ֱעֶׂשֽ <י ָאַמ�ר ", )ה,ג( "ֶאֽ  -) יז,ג( "ִּכ
אינה כתובה כלל ונקראת בעל " אלי"המילה 

  .קרי ולא כתיב, נקרא במסורה הדבר. פה
י "כ בפסוק "כ ם ִּכ7 י ָאְמָנ+ ל ָאֹנ�ִכי ִּכ�  "ֹגֵא2
פ שהיא כתובה "אע" אם"המילה  –) יב,ג(

הדבר נקרא  ���,אין קוראים אותה כלל
לכן השאירו אותה , במסורה כתיב ולא קרי

בחומשים ללא ניקוד כסימן לכך שאין 
  .לקוראה

ב את "ז ע"וכבר הזכירה הגמרא בנדרים ל
אמר רבי יצחק מקרא סופרים ועיטור : הדבר

סופרים וקריין ולא כתיבן וכתיבן ולא קריין 
ובהמשך הגמרא מונה  ���.הלכה למשה מסיני
אך במסורת ישנם , ל"את הפסוקים הנ

  ���.פסוקים נוספים שלא מופיעים בגמרא
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י "ולכאורה קשה שמגילת רות נכתבה ע

שמואל הנביא וכיצד שייך לומר בה הלכה 
ומתרץ הרב תורה תמימה . למשה מסיני

ה הראה "הקבשידוע ש' אות ה' בפרק ג
כ "למשה דור דור ודורשיו דור דור וחכמיו וא

ראה את כל המאורע עם רות ובועז דהוא 
באמת סיפור כללי לכל האומה הישראלית 

כ "ה וא"כי מזה נארג מלכות בית דוד המע
ה מסר לתלמידו יהושע "ל דמשה רבנו ע"י

ושע לתלמידיו וכן להלאה שיכתב וכן יה
וכן הוא בכל , במגילת רות באופן כזה

  .ך"המסורת בתנ
ויוצא לנו שאסור לשנותן ככל יתר דברי 

  .התורה והנביאים


