
 

 

  הערות על דקדוק בפרשת השבוע    סעמוד 
  פרשת וזאת הברכה
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  פרשת וזאת הברכה

  
 ברביע לא בזק�) א,לג( "האת הברכ� וז� " •

הבית בצירי  – "ַרךאשר ּבֵ " .קט�
, לתשלו� הדגש שהיה צרי� לבוא בריש

  .ריש בפתח לא בציריוה
בית ה  ) ח,לג( "הּסָ מַ אשר נסיתו ּבְ " •

  .והסמ� בדגש כבד .בשוא לא בפתח
ימו קְ " • טית ה  ) י,לג( "ָךֶּפ� ּבאַ  ה� ָר ט�יש�

שאז הוא שמה של (בחול� לא בשורוק 
והוא  )אשת אברה� לאחר מות שרה

דגושה " "אפ�"בית של ה .מלשו� קטורת
ת "ד כפ"כדי� בג, לאחר הטע� פשטא

ל יוכל". לאחר טע� מפסיק   .ולא בפתחא הבית בשו   "ָךחֶ ְזּבְ על$מִ 
לשו� והוא מ� בשוא ה   ) יא,לג( "ץְמחַ " •

 .שהוא לשו� עבר לא בקמ#ציווי ובקשה ו
שי� ה   )ז,לג( "ייע ְשמַ " כיוצא בזה לעיל

  .בקמ#ולא בשוא נע 
ללא ואו   ) יב,לג( "לבנימין אמר" •

  .החיבור
   "יםָרחִ יְ ". בשי� ימנית  ) יד,לג( "ׁשֶר גֶ " •

  .ולא בצירי ריש בקמ#ה
   ) טז,לג( "ּהֹלאָ מְ רץ ּואוממגד " •

נו� ה   "סנה ִניכְ ורצון ׁשֹ " ,מפיק האב
  .בחיריק לא בצירי

לפי    ) יז,לג( "ת אפריםְבב�ִר והם " •

��	�ק הבית הראשונה בשוא נח"הרד 

 �א והבבית שוא הולמדקדקי� האחרוני
נע ככל שוא שבא באות ראשונה שוא 

�וג�  ,מהדומות וכ� נוהגי� הספרדי
�בשוא נע שכ� כא�  יהודי בבל קוראי

מסורת ביד� שא� יבוא מעמיד לפני 
ג� לאחר תנועה נע הוא הדומות השוא 

  .פתח ויש הקוראי� בחט�, קטנה
אל� ה  ) יח,לג( "יָךֹאָהלֶ ויששכר ּבְ " •

ולא בקמ# , בקמ#שאחריה הא הבחול� ו
  .וחט� קמ#

מ� דגושה ה   ) יט,לג( "יםּמִ יַ כי שפע " •
א לוכאשר  .רבי� של י�  ופירושו 

 �פירושו  אז יהיהמדגישי� את המ
�נו� רפה שבאה ה   "קּוינָ יִ ". רבי� של יו

  .לאחר חיריק מלא שהוא תנועה גדולה
הטע�    )כא,לג( "עםאֵשי ר� ויתא " •

  .נסוג אחור, בריש לא בשי�
הכ�    ) כג,לג( "יית ּכַ ְר ּבִ ומלא " •

  .דגושה דגש קל
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דלת ה  ) כה,לג( "ךוכימיך ָדְבאֶ " •
  .מעמיד ה� בבקמ# חטו� ואי

ש�   ) כז,לג( "דםקי ק� מענה אל� " •
שהטע� נסג , בטע� מלעילבא אלקות 

  .)כא,לג( "אֵשי עםר� "אחור כמו לעיל 
טע� אזלא   ) יא,לד( "תאת6 לכל$ה5 " •

תיו ה� קור� "ובתנ, בהא וגריש בתיו
 .בשני  גרישי� ובהא מעמיד בעלמא

  


