
 

 

  יבעמוד     )טיוטא (הערות על דקדוק בפרשת השבוע
 שמות פרשת

  פרשת שמות
  
 בִיֶרַו",  היוד בצירי�) כ,א ("בֵייֶטַו" •

ל "י ז"ועיי� ברש.  היוד בחיריק� "העם
 �מה ההבדל בי� א� היוד בצירי ובי� א

  .היא בחיריק או בסגול
 התיו � ) כא,א ("ּתיםָבויעש להם " •

באה לאחר תנועה גדולה למרות שדגושה 
 "הֿתואשיתהו ָב"כדי להבדיל בינו ובי� 

שהוא )  בשירת דודי לכרמוו,ישעיהו ה(
 יבוא דגש "ּבתים"במילת . עני� שממה

אבל כא� אי� , כבד א� יבוא מעמיד בבית
וכ� א� ,  בבית לכ� הוא בדגש קלמעמיד

יבוא בשני טעמי� יהיה הדגש קל כמו 
שהוא כאילו ) יא,דברי� ו ("יםּ֜תוָב֨"

� והיתה התיו ,מחלק את המילה לשני
צריכה להיות רפה ונדגשה בדגש קל 

  ."ואשיתהו בתה"להבדיל בינה לב� 
 בדגש � ) ג,ב ("ינֹוִפְּצַהיכלה עוד ־ולא" •

כמו הדגש בקו  הקריאה הצדי לתפארת 
 ותחמרֿה" ���).יז,טו ("'ש הָדְּקִמ"של 
לפי נחה כא�  הא הכינוי � "חמרֿב

 רפויה שאי� "בחמר"� בית לכהמסורת 
  .כא� די� מפיק

 הנו� �) כ,ב (" ויאכל לחםקראן לו" •
 לא בקמ!,  נח נראה�בשוא מבוטאת 

 � "ֵׁלְכָנה שְֹבָנה"כמו למשל במילי
ַׁוַתְשֶקין"וכמו ) ח,רות א(  את אביהן ּ
  )לג,בראשית יט ("יין

  . שהטע� בנו� מלעיל–) יא,ג ("כיא֔נמי " •
 לשו� � מלרע � )יג,ג (" להםימר֣תֽאְו" •

  .עתיד
 כתוב מילה אחת �) ב,ד (" בידךּמזה" •

��מה " מוקפותא# נקרא בשתי מילי
פ "והזי� דגושה מדי� דחיק ואע". זה

את שתי המילי� יחד " לדחוק"שצרי# 
מ יארי# מעט במ� כדי שלא ישמע "מ

וג� יקפיד , כמילה אחת מחמת הדחיק
  .על הדגש בזי�

סוג נ,  מלעיל–) טז,ד (" הואיהו֤ה" •
ואתה " וכ� " לפהיהיה־ּלך". אחור

  . הלמד דגושה בדגש כבד� "תהיה־ּלו
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  . הקו  בדגש�) לא,ד (" וישתחווּדוְּקִיַו" •
 �) טו,ה( "ה לעבדךֿכה מה תע֦ש֧ל" •

פ " אע"תעשה"טעמי במילה �טע� תרי
מ אינו "שיש לו נעימה כמו התביר מ
לכ� הכ  , טע� מפסיק אלא טע� משרת

  .רפויה
ּ זה ּמה֥לעם הזה  הרעת להל֤מ" •

 הראשו� "למה" �) כב,ה ("שלחתני
 �מלרע והמ� רפה והשני מלעיל והמ

למלרע לפני אותיות ר "עפוישוב , דגושה
דגושה " זה" וג� האות זי� של .ע"אה

  .מרחיק�כא� מטע� אתי


