
 

 

  )טיוטא(� הקודש ע� דוגמאות מפרשת השבוע מאמרי� על דקדוק לשו
 פרשת משפטי�

  אסור להעתיק � ידידיה. א. כל הזכויות שמורות לי ©

  פרשת משפטים
  

  )המש	(כבד הדגש ה
 "הוא מתֹמל שלֹשם ַנָּגחואם שור "  
הנו� בפתח והגימל  ַנָ�ח במילה  �) כט,כא(

והוא ש� בקמ� דגש חזק ונקודה דגושה 
עוד (ומשמעותו ששור זה יש לו תואר  ,תואר

וכ� כל תואר על  ,שהוא רגיל לנגוח) מאתמול
משקל זה של פתח קמ� ודגש מתאר את 

וא� היה נקוד . תדירהעושה דבר ושונה בו 
 � הנו� בקמ� והגימל בפתח ורפה  � ָנַגחלהיפ� 

שהשור עשה מעשה נגיחה אתמול  � היה פועל 
  .ושלשו�

 "בהַגּנָ אם במחתרת ימצא "וכ� בפסוק 
 הרגילהוא ש� תואר לאד�  "ב%ָ #ַ " –) א,כב(

ג� כא�  .יש את הנו�לגנוב ולכ� צרי� להדג
  .פועלש� היה הוא  אזהייתה הנו� רפה א� 

 "תרובה ַקּשָ "וכ� הוא בתואר של ישמעאל 
  .�����שרגיל בקשת  �) כ,בראשית כא(

ונתן לך "בפרשת קללות : דוגמאות נוספות הגימל ) סח,דברי� כח( "זַרּגָ שם לב  יי
להורות שלב� יהיה רוגז בדגש חזק דגושה 
  .תמיד

עשרה � בתפילת שמונה" וסלח לנ"בברכת ו
" אזנ� ייילה לדוד הטה תפ"במזמור וכ� 

פסוק ( "חטוב וַסּלָ " לומריש )  ותהלי� פ(
ה רגיל "למד דגושה להורות שהקבב) ה

  .לסלוח
 הַח�טלא יצא ' משנה ג' שבת פרק א סכתמוב

היוד דגושה שזהו תואר לאד� שמלאכתו 
 �  ַחָ�רוכ� בגמרא  .לעשות מעשה חוט תדיר

 �  ַגָ�ל, �����להנהיג חמורי� � לחֵמר הרגיל
  .�����המ� דגושה �הרגיל להנהיג גמלי� 

  

הא הידיעה
�����  

  
" מל�"כשמזכירי� ש� עצ� סת� כ� כמו 

, אי� אנו יודעי� בדיוק על איזה מל� מדובר
כ א� "משא, שזה ג� לא חשוב כללוכנראה 
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הוא המל� " המל�" �יבוא ע� הא הידיעה 
  .המסוי� הידוע לנו כבר מקוד� לכ�

לא ) לג,כא( "וכי יפתח איש בור" לכ�
משנה לנו איזה איש א� עשיר או עני א� 

וכ� לא משנה , חשוב יותר או חשוב פחות
ובע או ברחוב איזה בור א� הוא עגול או מר

אבל בפסוק שאחרי  `�_�^.הזה או ברחוב השני
כא�  �  "ר ישלםבעל ַהּב""זה כתוב 

באה ע� הא הידיעה לומר " בור"המילה 
לנו שהוזכר  הידועעל אותו בור  שמדובר

נפל שמה שור או "בפסוק הקוד� ש
  .אחר בור בעלולא על , "חמור

אותיות הא הידיעה שאמורה לבוא לאחר 
שלפניה  ב"באותיות כלבלע תב "כלהשימוש 

או  �a�b^אז ישתנה השוא שבה� לפתחו
�ויחרד כל העם אשר "לדוגמא . ^�ac^לקמ
 �ה נֶ חֲ ַ* ְ�ַה כמו אשר  �) טז,יט( "הַּבַּמֲחנֶ 

  .מחנה ישראל �ה הידוע נֶ חֲ ַ* ַה תו� ְ� ש
 זבחַ "את הפסוק  י"פ רש"עועתה נבאר 

שבה שהלמד  �) יט,בכ( "ָלֱאֹלִהים יחרם
שא� הייתה הלמד נקודה  .בקמ�היא 
הרי שאז אי� הכתוב מדבר על אלוה  �a�d^בצירי
כל סוגי האלהות במשמע ג�  אלא מסוי�
 והיה מ� הראוי שהכתוב, וג� קודשחול 

יודיענו כבר בראש הפסוק לאיזה אלוהי� 
י כ� שהיה כותב "ע, אי� לזבוח זבחי�

אבל מכיוו� שהלמד ". לאלהי� אחרי�"
�הטומ� בתוכו את הא הידיעה  �ace^בקמ

כוונת הפסוק ) כאילו כתוב ְלָהאלהי�(
לאות� האלוהי� הידועי� שכבר הוזהרנו 

ומכיוו� שכ� לא היה  �a�f^עליה� שלא לעבד�
  ".אלהי� אחרי�"ק זה צור� לכתוב בפסו
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