
 

 

  כאעמוד     )טיוטא (הערות על דקדוק בפרשת השבוע
 משפטים פרשת

  פרשת משפטים
  
 "הבתו לאֿמֽ־ימכר איש את־וכי" •

 וא� הלשו� שפחמ המ� רפה � ) ז,כא(
ולא לבטא . לשו� זרועמ הוא הדגושהמ� 

  .אותה מלעיל
) ט,כא ("ּלה־ט הבנות ֽיעשהכמשפ" •

 אבל ���מרחיק�אתילמד מדי� ב דגש �
א אלה ֥ל־שלש־ואם"א "בפסוק י

נסוג רפה שאי� ש� הלמד  "ה להיע֖ש
מרחיק מפני הטע� � אתיאחור ולא 

ועל פסוק . שהוא מפסיק" יעשה"במילת 
מסורת שהלמד לעדות מסוימות א יש "ל

 ��� רפה"וכמשפט הזה ֽיעשה ֿל"של 
הספרי� שלנו הוא למרות שבחלק מ

  .דגש
 תו֖מ) הפסקה קלה (ישה ֛אמ֥כ" •

 הטע� תביר �) יב,כא)" (הפסקה גדולה(
הוא מפסיק פחות חזק מטרחא וכ� 

) פסוק טו ("ויו וא֖מה א֛במ֥כו"בפסוק 
  . ���)פסוק יז ("ויו וא֖מל א֛בומק֥ל"וג� 

 הואו �) כ,כא ("ּומת תחת ידו" •
  . בשורוק

גימל  ה�) כט,כא ("ּואם שור נגח הוא" •
וכ� במילת . דגושה שהוא תואר לא פועל

אותו מהנו� דגושה ) א,כב ("ּגנב"
 עיי� בהרחבה במאמר על .���טע�ה

  .בנושא זה הפרשה
 ללא �) ל,כא ("כפר יושת עליו־אם" •

  .ואו החיבור
. מעמיד בנו� –) לג,כא ("מה֥ש־וֽנפל" •

  . מרחיק� השי� דגושה מדי� אתי� "ּשור"
חמשה בקר ישלם תחת השור " •

 �) לז,כא ("צאן תחת השה־ארבעו
לשו� הוא " צא�"כי " הארבע"ולא 
 השלוש" בליל הסדר שרי�וכ� . נקבה

) לשו� נקבה(אבות ארבע ) לשו� זכר(
  ".אמהות
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 היוד �) ד,כג ("ִיְבךכי תפגע שור ֹא" •
בחיריק והבית בשוא ולא שהיוד בשוא 

  .והבית בשוא או בסגול
 �) ה,כג ("ָךַנֲאתראה חמור ֹש־כי" •

  . לא בשואנו� בפתחה
 הדלת �) ז,כג ("שקר תרחק־רַבְּדִמ" •

  .דגושה
 "השדה־מעשיך מן־את ָךְּפבאְס" •

 מפני שבאה לאחר  הפא דגושה� ) טז,כג(
  . ואי� לעמוד בה, שוא נח

ולא נסוג ,  מלרע–) כא,כג ("רת֣מ־אל" •
  .אחור

וקמ!  בסגול �) כט,כג ("תבשנה ֶאָח" •
  .  ופתחלא בפתחו

.  מלשו� ראיה בשוא נח– )י,כד( "ַּוִיְראו" •
 הלמד � "רַהוכעצם השמים ָלֹט"

  .  והטית רפהבקמ!


