
 

 

  הערות על דקדוק בפרשת השבוע    נועמוד 
 ���������  פרשת כי תבוא

  פרשת כי תבוא
  
ּה" • ְבָּת ָּב� 
ּה ְוָיַׁש יִרְׁשָּת� הבית  �) א,כו( "ִו�

ויש לשי�  .כבד מדי� אתי מרחיקבדגש 
  .לב למפיקי� בהא

ן ָל�ְך" • 
" נֵֹת�" המילטע� ה �) ב,כו( "ֹנֵת
שהמילה מפני  
	�	�לא נסוג אחור

בתנועה המנוקד בנח נראה  מתמסתיי
� י,ויקרא כה( "י�ֵב�ל ִהוא"כמו גדולה 

שהוא אחד המבטלי� של נסוג ) יב
  ���	�.אחור

י" • �נחלקו  �) ה,כו( "ֲאַרִּמי� ֹאֵב�ד ָאִב
יהיה י "המפרשי� בפסוק זה ולפי רש

" מאבד"כאילו אמר , פועל יוצא" אבד"
כ� צרי# לפרש ו. א" שאינו לפי הדקדוק

��	�.ל"לפי מדרש רבותינו ז  
ְעֵׂשרִּכ� " • ה ַל% למד ה �) יב,כו( "י ְתַכֶּל&

  .עי� בשוא לבדוהבפתח ו
• " * ר ִנְׁשַּב+ע ְיָי  יש לבטא �) יא,כח( "ֲאֶׁש,

 ו"ח היטב את העי� שלא ישמע לשו� שבי
  .כלפי מעלה

- ְלרֹאׁש� " • ְנָך, ְיָי הטע�  �) יג,כח( "ּוְנָת�
 הטע� המשרת אוהכ" כי ה ���	�לימי�

  ���	�.אפשטהטע� המפסיק קדמא ולא 
י ְמַצְּוָך* ַהּי��םאֲ " • ֹנִכ+ ר ָא� יפסיק  – "ֶׁש,

�ת"לפני ההמש#  מעט ֲעׂש� ר ְוַל� 
, "ִלְׁשֹמ
כי היו� אנכי מצו# אבל לשמור ולעשות 
' צרי# כל הזמ� ולא רק באותו יו� שה

  .צוה אותנו
ר" • �הקמ%  �) כ,כח( "ְוַעד4ֲאָבְדָך� ַמֵה

ולכ# , " כי הוא במקו� חול�וחטבבית 
ָך" ���	�.נחריו שלאחהשוא שבדלת  ּוָך ַע
ד ָאְבֶד� האל"  �) כב,כח( "ּוְרָדפ�

  .הדלת רפה וג� פה, בקמ% חטו"
ָך" • ל ָיֶד� ין ְלֵא� 
הלמד  �) לב,כח( "ְוֵא

  .בשוא לא בקמ%
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יא ַהָּׂשֶד6ה" • ב ּת�ִצ� 
8ַרע ַר�   � ) לח,כח( "ֶז
מתאי� ג� לגו" שלישי " תוציא"הפועל 
 –וג� לנוכח זכר , היא תוציא –נקבה 

הטיות בלשו� ב כ� הוא ,ציאאתה תו
כא� הכוונה לפירוש השני מ "מ .עתיד

ולא שהשדה  y	x	w,אתה תוציא לשדה
  .תוציא

" מעלה" �) מג,כח( "ַמ�ְעָלה ָּמ6ְעָלה" •
וכ�  . מ� דגושה מדי� אתי מרחיקב שניה
ָּטה" של ניהש" מטה" ָּטה ָּמ� 
 ובאלו ."ַמ

  .כ"ג הטית דגושה
�י ֵמ� " • יָך ּג- > ָעֶל,  �) מט,כח( "ָרֹחק� ִיָּׂש�א ְיָי

מדי� אתי בדגש כבד הגימל דגושה 
  .מרחיק

ה" • ֲעֻנָּג? ה ְבָךA ְוָה� ַרָּכ, הבית  �) נו,כח( "ָה�
הגימל ו, י"רפויה בראש מילה לאחר אהו

בדגש כבד לאחר קובו% שהיא  דגושה
  .תנועה קטנה

ים" • 
ֳחָלִי�ם ָרִע ואו בקמ% ה �) נט,כח( "ָו�
לא ורפה וביוד , קמ%� חית בחט"הו
ים ְלָך� " שלא כמו ,אל"ב 
) סו,כח( "ְּתֻלִא
ל "מ בלשו� חז"מ .לא ביודובאל" שש�  �

ע� אל" וכ� מוזכר " חלאי�"אומרי� 
  .בתפילות

-ם ָּכל4ֳחִלי� " • חית חטופה ה � ) סא,כח( "ַּג
  .הטע� בלמדו, ואי� לעמוד בה

ז" • �גימל דגושה ה � ) סה,כח( "ֵל�ב ַרָּג
ה על תואר הדבר מורבדגש כבד שהמלה 

שמות ( "ׁש�ר ַנָּגח"חוזר ונשנה כמו ה
  x�w	w).כט,כא
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