
 

 

  הערות על דקדוק בפרשת השבוע    לחעמוד 
  פרשת אמור
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  פרשת אמור

  
וההא  
��	�השי� דגושה �) ז,כא( "ִאָּשה" •

 � "גרושה מִאיָשּה"אבל , ללא מפיק
השי� רפה ומפיק הא ופירושו האיש 

  .של�
מן ש�  �אשר�יוצק�על�ראשו " • שופר מהופ� וקדמא  �) י,כא( "המשחה� 

  .צירו  לא מצוי של טעמי�, לאחר פסק
) יג,כא( "בתוליה יקחוהוא אשה �" •

ת שבראש "ד כפ"ידוע שאותיות בג �
אבל א� תבוא , קל� המילה דגושות דגש

י או אחת "לפניה� אחת מאותיות אהו
שנחשב (ָ� או ָת , �ָ מהאותיות הקמוצות 

אז ) כאילו יש אחריה� הא נחה נסתרת
ג� לכלל זה . ת"ד כפ"לא תדגשנה הבג

יש מבטלי� ואחד מה� הוא א� תתחיל 
ת מאותו "ד כפ"המילה בשתי אותיות בג
ת שבראש "ד כפ"מוצא אז תדגש הבג

י ובלבד "פ שבאה לאחר אהו"המילה אע
, )ז,דברי� ו( "בשבתָך ְּבבתיך"שהראשו� שבה� יהיה בשוא לדוגמא  , )ד,שמות יד( "ואכבדה ְּבפרעה" ). יב,בראשית לט( "ותתפשהו ְּבבגדו"

אינה בכלל  "ִבבתוליה"אול� הבית של 
זה מפני שאינה מתחילה בשוא מבטל 

יוצא מ� , ונמצא זה. רפויהלכ� באה 
  ...היוצא מ� היוצא מ� הכלל 

הלמד   �) כ,כא( "או תבֻּלל בעינו" •
ֶשך" .הראשונה דגושה  � "או מר)ח ָא'

�  .גוללא בשורוק והשי� בס הריש בחול
הכ   �) כב,כא( "ומן�הקדשים יאֵכל" •

והשאר  )יג�יב,כב( "תאֵכל"בצירי וכ� 
  .בפתח

אכל " • " תוָשב"כ המילה "בד �) י,כב( "קדשתוַשב כהן ושכיר לא�י'
מנוקדת בקמ$ א� כא� היא באה בפתח 

א� , וביתר ביאור. כי היא בסמיכות
בקמ$ הרי הפירוש של " תוָשב"נאמר 

, כה�עצמו וא שה תושב �" תושב כה�"
אבל באמת הוא בפתח מפני שהוא סמו� 

ופירושו תושב של כה� " כה�"למילת 
. ח"י ושפ"ועיי� רש, יאכל קדש�שהוא לא

ויוצאי תימ� ואשכנז ועוד קהילות שיש 
ג� (לה� הבחנה ברורה בי� הקמ$ לפתח 

יש לה� להקפיד ג� ) בהברה מוטעמת
. כא� כדי שלא לשנות את המשמעות
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לעשות הפסק בי� מילת וכמוב� שאי� 
  ".כה�"למילת " תושב"

 "ון כספ0 קני/  פש� ה נ. כי�יקנ� , ןוכה, " •
כ יאמר "יפסיק מעט ואח �) יא,כב( ואי� להסמי� את . "ואכל ב0 י/ , ואה2 "

שלא בא " קני� כספו"אל " הוא"מילת 
לנו שהעבד הוא קני� כספו  לומרהפסוק 
העבד שהוא קנינו  �שהוא  אלא של הכה�

וכ� . תר לאכול בתרומהמו �של הכה� 
יפסיק מעט (שבע שבתות " בפסוק

)  טו,כג( "תמיֹמת תהיינה) כ יאמר"ואח
לא " תהיינה"נמש� ל" תמימֹת"ש
  ".שבע שבתות"ל

ה אל בית אביה" •  � ) יג,כב( "ושב4
וכ� . הפועל בא מלרע שלא כמנהג פית/ ס0  קחת/ ול' "  �) ה,כד( "האת0  לת וא'

  7�6�5.כמנהגשניה� מלרע שלא 
 "הדש בשגג7 ל ק2 �יאכ6 יש כיוא5 " •

שי מביא מסורה שרק �המנחת �) יד,כב(
ולא נסוג (בטע� מלרע " יאכל"כא� 
" קדש" תכשהוא סמו� למיל) אחור

  .'ובשאר המקומות מלעיל כמו בפסוק י
מילת  –) ב,כג( "דשי ק7 מקרא/ " •

וכ� יש ' וכ� בפסוק ד, מלרע" מקראי"
בקידוש ובתפילה " מקראי קדש" לומר
  .של חג

 � ) ג,כג( "עשה מלאכהים ֵת' ששת ימ" •
התיו בצירי לא ' ה פסוק ב"כמו בשמות ל

  .בפתח
הלמד  �) לח,כג( "ייתת ִמְּלבד שּבְ " •

וכ� הבית של  .דגושה ולכ� השוא נע
  ".שבתת"

 "בָאְסּפכם את�תבואת הארץ" •
הקמ$ באל  הוא חטו  מפני  �) לט,כג(

מפני שבא  השוא שאחריו והפא דגושה
נו שלפעמי� אמנ� מצא. לאחר שוא נח

ת רפויי� לאחר שוא נח "ד כפ"יבואו בג
 "שאו את�אחיכם מאת פני�הקדשו ִקְר�"בעיקר בפעלי� בלשו� ציווי כמו 

 "ו�שם יומתבָנְק�"ובמקור כמו ) ד,י(
וכ� שמות עצ� ללא סמיכות ) טז,כד(

 �מְלכיה�  �והטיה באי� רפי� כמו מל� 
פ "עמ כא� הפא דגושה "מ, מְלכ(ת

' ע בלח� הביכורי� שער ג"עו. המסורת
  .ת"ד כפ"לבג

הריש  �) י,כד( "בן�אשה יְשְראלית" •
  .לא בקמ$ וכ� בהמש�נע � בשוא
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@'V�A3;3V 
היוד  �) יב,כד( "וַיּניחהו במשמר" •

ולכ� הנו� , הראשונה בפתח לא בשוא
  .דגושה

המ�  � ) יד,כד( "הוצא את�הְמקלל" •
  .רפויה


