
 

 

  כאעמוד     )טיוטא (הערות על דקדוק בפרשת השבוע
 תרומה פרשת

  פרשת תרומה
  
י ֖ל־בני ישראל ְויקחו־דבר אל" •

 הואו בשוא שהוא ואו –) ב,כה ("ּתרומה
החיבור ולא בפתח שאז היה ואו ההיפו� 

 "ּתרומה"התיו של  ���.מעתיד לעבר
דגושה בדגש קל מפני שבאה לאחר 

� מפסיקטרחא שהוא טע.  
�) ה,כה ("ּוערת אילם מָאדמים" • 

האל� בקמ� לבד והוא חטו� מפני הדגש 
 � ואי  ].שי�מנחת[שאחריו וכ  כול

  .לבטאו בשורוק
�) ח,כה ("יושכנ֖ת, ועשו לי מקדש" • 

 ולא �  "בתוכם", מלרע שהוא לשו  עתיד
  !"בתוכו"

ַּאמתים וחצי ארכו וַאמה וחצי " • ּ
ושל  "ּאמה" המ� של �) י,כה ("רחבו

והוא משנה משמעות ,  דגושי�"ּאמתים"
ה רפויה המשמעות כי כשהמ� של אמ

  .ההיא מלשו  שפח
 "יתוע֧ש"  אבל מלרע–) יא,כה ("וצפי֤ת" •

 –) פסוק יב ("קתוי֣צ" וכ ,  מלעיל–
  . מלרע– "הונת֔ת"אמנ� , מלעיל

 הבית �) יב,כה ("ארבע טְבעת זהב" •
� "תצלעו הֶאֶח־על", בשוא לסמיכות 

ושתי ".  ופתחלא בפתחקמ� ובסגול 
 הבית בקמ� כדינו מפני – "טָבעת

  .שאינו בסמיכות
�) יט,כה ("כרוב אחד מקָצה מזה" • 

  .בציריבסגול ולא  בקמ� לא הצדי
 " ּלו ארבע טבעת זהביָתוע֣ש" •

  .מרחיק� הלמד בדגש מדי  אתי�) כו,כה(
 "לעמת המסגרת תהיין הטבעת" •

 יש לבטא היטב את הסמ� �) כז,כה(
שלא ישמע  (כמו האות זי לא ש
ל "אמנ� מצאנו בלשו  חז. ")מזגרת"

 –" זכוכית"חילו� בי  סמ� לזי  לדוגמא 
על שם " סכוכית"ו, על שם שהיא זכה

י "עיי  בפרש (בה) מסתכלי�(שסוכים 
ר חילו� בי  "א� עפ). א"א ע"בשבת ד� פ

סמ� לזי  גור� לשינוי או לחוסר 
  .משמעות

 בשי  �) כט,כה ("ׁוקשֹותיו ומנקיתיו" •
  ].שי�מנחת[שמאלית 
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 הגימל רפה �) לג,כה ("בעיםה ֿגשל֣ש" •
 שבפסוק הבא "בעיםה ֿגארב֣ע"וכ  

וכ  בית . י"מפני שה� באי� לאחר אהו
  ).יג,כה ("די עצי שטיםית ֿבוע֥ש"של 

ּכּלה מקשה אחת" •  במילה –) לו,כה ("ּ
ּכּלה" הכ� בדגש .  יש שלושה מיני דגש"ּ

 זה –א במפיק הלמד בדגש כבד והה, קל
 בא לציי   אלאהאחרו  למעשה אינו דגש

  .שיש להשמיע את ההא במבטא
 בעי  �) לז,כה ("עבר פניה־והאיר על" •

  .באל�" עבר�אל"ולא 
 המ� בפתח לא �) לח,כה ("וַמלקחיה" •

  ..�-לבסגו
ההול� �שופר מלעיל שה�) ב,כו (" ׀רך֣א" •

. באל� מורה היכ  טע� הפסק) המונח(
הראשונה בפתח  � "תהיריעה הַאַח"

 בסגול "תהיריעה הֶאָח"והשניה ופתח 
.  שוב בפתח"תמידה ַאַח"כ "ואחוקמ� 

� "שמֶנה ועשרים". וכ  הוא בפסוק ח 
  .הנו  בסגול לא בקמ�

  . מלרע�) יב,כו ("ףע֔דוסרח ֽה" •
 "ומכסה ערת תחשים מְלמעלה" •

,  הלמד רפויה"מְלמעלה" כל �) יד,כו(
מטה"וכל  לכ  .  הלמד דגושה"מּלְ

, השוא בלמד הוא נח" מעלהמְל"ב
  .השוא בלמד הוא נע" מטהמְ)"וב
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