
 

 

  העמוד     הערות על דקדוק בפרשת השבוע
 ���������  וירא פרשת

  ויראפרשת 
  
איננה  האל� �) יב,יח ("י זקןִנאֹדַו" •

אינה נשמעת ש דהיינו נחהא ימנוקדת וה
 ראש כמו שהאל� של מילת, במבטא

  .למשל איננה נשמעת
,  הקו� בפתח–) יג,יח ("יִּתְנַקואני ָז" •

צריכה להיות לכאורה למרות שהיתה 
  �	�.בקמ� מפני הסו� פסוק

 בסו� פ שהטע  בא"אע �) ד,יט ("טר֮ם" •
כי הטע  זרקא . להיא מלעי, המילה

 עושה שאינו פירוש, 
��אינו קונה מקומו
לכ" יש . מלעיל ומלרע) קובע ע  המילה(

פי  בה זרקא נוספת על מקו  מוסי
והראיה שמילת טר  . "ר֮ם֮ט": הטע 

) מה,כד ("הרם אכ֜ל ֨טאנ֩י"בפסוק 
ב "כיוצ. על הטיתהיא שהקדמא מלעיל 
ג  כי , הטע  הוא בכ� "ישכב֒ו"במילת 
כמו הזרקא היא טע  שלא א תלוהסג

  . קונה מקומו
 הקדמא אינה �) ט,יט( "אישו ֿבויפצ֨ר" •

לכ" הבית  שרת טע  מאאלק ימפסטע  
  .רפויה

י שאי" די" " אעפ� ) ב,יט( "אויאמרו ּל" •
רי כא" ימרחיק בשורוק וצ� דחיק ואתי
  . פ המסורה" עהשוהלמד דג

הגימל בסגול  �) ט,יט ("הָאְלָה֗־שֶג" •
 שהוא פ"אעהשוא בלמד הוא שוא נח ו

 מפני שהמילה היא ,לאחר תנועה גדולה
 וכ" הוא לדוגמא במילה .מלעיל

ַ֑ה"  מלעיל והשוא  שהיא)פסוק י ("הָתְיּבָ
�.פ שהתיו רפויה"נח אעבה הוא �  

הבית  �) יט,יט ("י הרעהִנַקּבְָדִּת־פן" •
  .הקו� בפתחבקמ� ו

 הלמד בלא �) ג,כ ("ת בעלַלֻעֽוא ְבוִה" •
דגש כי כשיבוא הקובו� במקו  שורוק 

תהלי   ("בֿגוֻע"לא יבוא דגש אחריו וכ" 
 וכ" )כא,שמות ד ("ת מצותֿגֻע"וכ" ) ד,קנ
) א,במדבר יב ("יתֿשּהאשה הֻכ"

לושי " וזה הטע  שבפסוק  ���.ודומיה 
 ,ת הפרשהלשבתחי) ו,יח( "תֹוֿגועשי ֻע

  .הגימל רפה
הא שבקמ� ה �) כא,יט ("יִּכְפלבלתי ָה" •

ומכיוו" שקמ� חטו� הוא , הוא חטו�
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, G	F דגושהשאחריההכ� תנועה קטנה 
ב מואל ש ("יִּכְשיגיה ָח' וה" כמותהו

ֽ" לתיבת המו דאינוו .)כט,כב י ִדְרמיָ
י ִפְדָרֽ"  ולתיבת,)ד,תהלי  ל ("בור
 הקמ� רחב שבה ) כא,ש  לח ("טוב
   I	H.המעמידמפני 

יש בפסוק  �) לו,יט ("טלֹו־ֿתנֹוי ְבֵּתְש" •
 ,טיתאות ה וויתיו רפ, תיו דגושהזה 
למרות , לכל אחד יש אופ" הגיה שונהו

וצרי$ שמיעה , שמבטא  קרוב זה לזה
  .ממומחה

מפני שבאה , גימל רפהה � ) ד,כ( "יגֹוֲה" •
  .לאחר הא התימה החטופה

בריש שוא ה �) ח,כ (" האנשיםּאוְרֽיִיַו" •
וצרי$ להקפיד בזה שלא ישמע , נעהוא 

   .לשו" ראיה אלא לשו" יראה ופחד
על שם  �) כ,כא ("תּשָויהי רבה ַק" •

ד לפיכך השין ָּיַצ, לָּמַג, רָּמהאומנות כמו ַח
בעלי התואר לו משקל וזה .מודגשת
 י עושה דבר שוב שוב שבאלמלכה ו
  K	J.י דגוש

 יפסיק � "יה ב֑נה לע֖לה֛שו ֥ל־יראה" •
ויפסיק יותר " השה"מעט לאחר מילת 

ונמצאת מילת , "לעלה"לאחר מילת 
ומשמע שבשלב זה לא . בפני עצמה" בני"

וכ" , ידע יצחק כי הוא השה לעולה
  L	J.ע"משמע מהראב

 � "הָּתַא֔". לעיל מ� ) יב,כב ("ומהמ֑א" •
 �  " ממניָךיְדִחְי־בנך את־את" .מלעיל

 אבל בפסוק טז הדלת הדלת בשוא נע
  .בסגול כי הוא בטע  מפסיק
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