
 

 

  נזעמוד     הערות על דקדוק בפרשת השבוע
  הערות להגדה של פסח

��������� 
  הערות להגדה של פסח

  
ריאת  כמוב� שאי� די� ההגדה של פסח כדי� ק�

קריאת התורה או תפילה לעניי� , שמע
מ ראינו לרבותינו "מ. הדקדוק הקריא

שהעירו את הערותיה� לעניי� קריאת איזה 
א למילי� בהגדה וג� אני בדרכיה� אל� ו

  .אמנע טוב מבעליו
  
יש שנוהגי� לומר  �" לחמא עניא ֵהא" •

את ההא בקמ� ומנהג בגדד כפסק 

��	�א לאומרו בצירי"החיד.  

 ואִפ��"וכ� . מלרע �" לא הוציא וִא�ו" •
  ".כלנו חכמי�

 וִרבייהושע  וִרביאליעזר  בִרִ
י מעשה" •
 וִרביעקיבא  וִרביאלעזר ב� עזריה 

כול� " ִרִבי"הריש של  –" טרפו�
  ���	�.בחיריק

האל"  –" לש�לואחד שאינו יודע " •
  .ויש נוהגי� לאומרו בחול�, בפתח

 –" והחקי� והמשפטי� העדֹתמה " •
  .הדלת בחול� לא בקובו�

 –" אפיקוֶמ�אי� מפטירי� אחר הפסח " •
� ויש נוהגי� "פ הרשב"� בסגול עהמ

  .לאומרו בקמ�
  .מלרע –" היה ש� לא היה נגאל וִא��" •
 –" אנכיוג� את הגוי אשר יעבודו ד� " •

  .מלעיל באתנח
יש  –" שעמדה לאבותינו ולנו היא" •

הנוהגי� לאומרה ללא ואו החיבור ויש 
  .הנוהגי� לאומרה ע� ואו החיבור

קמ� הגימל ב –" ש� במתי מעט ַוָיָגר" •
��	�.שהוא מנחי עי�, חטו"  

  .הואו בקמ� –" ָורבלגוי גדול עצו� " •
העי� בצירי והריש  –" ועריה ֵערֹ�ואת " •

  .בחול�
הנו�  –" לפרעה מסכנ�תויב� ערי " •

  .בחול� לא בשורוק
�  "ויזָעקוהעבדה �ישראל מ��ויאנחו בני" • 

מפני שהיא  פתח�והעי� בקמ� לא בחט"
  .באתנח

הזה  באר� מצרי� בלילה ועברתי" •
וה� , באי� מלרע �" בכור�כל והכיתי

 �לשו� עתיד כי הואו היא ואו ההיפו
וא� היו מלעיל היו בלשו� . מעבר לעתיד

  .והואו היתה ואו החיבור, עבר
הלמד דגושה וכ� שי�  –" בגד!�תיאני " •

  ".בקד!"תיאני "של 
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ה לאחר ויהנו� רפ –" י�אלה נסההֲ או " •
וא� היתה , פתח של הא השאלה� חט"

א הידיעה שניקודה פתח היתה הנו� ה
  .שאחריה דגושה

  .מלרע �" מופתי� בשמי� ובאר� ונתתי" •
ה על "אלו עשר מכות שהביא הקב" •

היוד בחיריק ואינה נחה  –" י�המצִר%ִ 
  .נראית ויש בה דגש חזק

• " 
הריש בחיריק לא  –" יוֵסי הָגלילי'יִרִ
הסמ� בצירי לא בחיריק והגימל , בפתח
  .בקמ�

הריש בשוא נע  –" יי�הע� את וִייְראו" •
וא� היה בשוא , ופחד והוא לשו� יראה

  .נח היה מלשו� ראיה
. ואו החיבור כא� בקמ� –" ָוזע�עברה " •

  .ואו החיבור בשוא כדינו �" ְוצרה"
  .מלרע �" הוציאנו ממצרי� ִא�ו" •
הבית  –" ֶבחרבהולא העבירנו בתוכו " •

שבאה כ� , לא בשוא) ומועמדת(בסגול 
כ יש "ע, ידיעה שנבלעהעבור הא ה

  .להארי� בה מעט יותר משוא נע
דגושה בדגש  אהפ –" מצרי��את בנְג+ו" •

  .קל כדינה לאחר שוא נח
הגימל רפה  –" מצות כי לא חמ� ע!גֹת" •

  .הג� שהיא באה לאחר קובו�
מסתיי�  –" להתַמְהֵמַ, ולא יכלו " •

במפיק הא ומבוטא ע� יוד בפתח וההא 
כאילו כתוב , בשוא נח כמו הקודמת לה

  ".להתַמְהֵמַיְה "
לא בצירי המ�  –" שֵמררועל שו� " •

בחיריק לתשלו� הדגש שהיה צרי� לבוא 
  .בריש שאחריה

�" ו-כי אכל את יעקב ואת נוהו הש" • 
  .לשו� שממהמ בדגשהמ� 

והוא  העי� בשוא �" ְמ�ְע שפו� עליה� ז" •
  .נח

 .המ� בצירי �" ייי ֵמ מתחת ש" •
 


