
 

 

  הערות על דקדוק בפרשת השבוע    עעמוד 
 ���������  ימי� נוראי�

  ימים נוראים
  

  יחותהערות באמירת הסל
  

חלק� , בסידורי� תמצא הערות דקדוקיות
א� לא . מתקני� לשונות שהיו נהוגי� בעבר

מפאת המורכבות של , רציתי להיכנס לכל זה
וכא� לא . �שוהרוצה ייקח� מ, הדברי�

על דברי� שה� קלי� עוררתי אלא רק 
  .בקצרהו להבנה

  
מפאת המנגינות והסלסולי� שכיח ש דע

וכ� , למלעיל שהופכי� מלעיל למלרע ומלרע
  .מלעיל' ובפרט אי� לומר את ש� ה .לא יעשה

  
צרי� שתדע שלמרות החשיבות של עוד ו

לא צרי� הדבר לבוא על , הדקדוק בתפילה
  .חשבו� ההבנה והכוונה

 
הדלת  "ּוְגָדל�חסד" לומריש " אשרי"ב •

וגדול "בקמ  חטו� כאילו כתוב 

��	�."חסד 

למרות שהטית  !" י�ִא ָט חֲ להתודות על " •
מ� במבטאה יותר  חזקההיא  מטבעה

אי� להדגישה יותר מדי כי מילת , יוהת
טית דגושה פירושה ש�  י� ע�ִא ָ$ חַ 

מרבה "תואר לאנשי� החוטאי� כמו 
כ "משא ג מידות"בי" י�ִא ָ$ חַ מחילה לַ 

�	�.ית רפויה שהוא ש� דברבט�  
השי�  !" ִשַחרי רצה ע� ל� אלהלמענ� " •

 !" לֶמרי�ואל תפ� . "בחיריק לא בקמ 
ופירושו מרי , המ� בסגול לא בחיריק

שלה� וא� היה בחיריק היה שמה ) מרד(
 .של אחות משה

אי� להדגיש את היוד  !" תקצר' ה דיָ הֲ " •
כי הוא בלשו� תמיהה כלומר שהאמת 

נמצא , וא� ידגיש. תקצרלא ' היא שיד ה
 .הופ� את המשמעות חלילה

ית ביש לעמוד ב –"ַ��ֲחִסיד�תומתנהג " •
כי אי� לעמוד בשוא ולא  יתחלא ב
  �	�	�.בחט�

יש  !) ה,שמות לד( "ָעָנןֶּב�  ייוירד " •
להארי� קצת בבית המנוקדת בסגול 

מבליעה הא היא ו, לא בשואו ,ובמעמיד
וכ� צרי� להארי� מעט  .הידיעה בתוכה

  ."כמו שהודעת ֶל�ָעָנו מקד�"למד של ב
ג מידות יש להפסיק מעט לאחר "בי •

 "יי" לומרכ "ואח) ש�( "םא בש� ויקר� "
 "יי ( יי"וכ� יש להפסיק בי� שני מילות 
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שלא ישמע כמודה לשתי ) ש� פסוק ו(
 !) ש� פסוק ז( "ָּטָאהְוחַ ". ו"רשויות ח

לחת� ". הטית בדגש כבד ש� פסוק ( "וס�
?	<).מלרע( הטע� בסו�) ט@  

" קנאה סְנחַ יִפ ְד אדכר ל� קימה , רחמנא" •
ג� א� לא מודפס יוד הנו� בשוא נע  !

נחשב לחיריק מ "שמ, לאחר החיריק
  .מלאבמקרא  מפני שנמצאמלא 

 ַטְבַו�רחמנא , "ַטְבָו�� חשוב על, רחמנא" •
מי שמבטא נכו� את  !" סגיא� איתי על�

הואו לא יקשה עליו לבטא את השוא 
 294.שפטשבבית נח כמ

ל בצירי "צ –" על� ַשֵ�יהדר� , רחמנא" •
ויש  ,"יק זרעיהֵ- ֵא וְ ", "י על�ֵת יְ +"וכ� 

 .שעשו אות� בחיריק
" ארבע"מילת  !" פנות עבארב� שוטטנו " •

?	<.מלרעA 
 לָהְח�ַ "ל "י" אשמנו מכל ע�"בקטע  •

 .ולא בסגול ההא בקמ  חטו�" ֶאְוֵינ.
שלו בנו" • � –) ח,איכה ה( "עבדים מ

  .מלעיל נסוג אחור" משלו"מילת 
הואו בפתח  !" לא שבנו מתעיתנו �יִ ֲעַד�ַו�" •

וכ� , לא בשוא מפני החט� שאחריו
  ".יו�! היו� ובכל נ�ֲעֵנ�ַו�הושיענו "

 !" לפני� חטאנו"וכ� " צורנו חטאנו" •
טית רפה אבל כשהוא ש� עצ� כגו� ה ) ה,תהלי� לב( "אִתי אודיעךַחּטָ "

  D	C	B.הטית דגושה
האלפי� בסגול ולא  –מעלה  י#ֵ אֶ ְר אֶ  •

  .בפתח
ֶלך יי" •  E	C	Bשמונת המילי� שכא� – "ֶמ�

ֶלך"כול� מלרע חו  ממילת  שהיא  "ֶמ�
 .מלעיל

יש להפסיק לפני  –" ואחריו לא יהיה" •
אחד "מר כ יא"ואחשיתחיל בקטע הבא 

לא יהיה "ו "כדי שלא ישמע ח, "'וכו
אחד "ויש המדלגי� את הקטע . "אחד
לקדושת שמ� "ומתחילי� " ינואלה
  ".עשה

"ר" • ם ִּתְזּכ� ֶגז ַרֵח� יש  ! ) ב,חבקוק ג( "ְּבֹר�
ולא  ,"ברגז"להפסיק מעט לאחר מילת 
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  עאעמוד     הערות על דקדוק בפרשת השבוע
 F�f�R�I�f  ימי� נוראי�

וכ� מורי�  �	�	�,להסמיכה למילת רח�
צרי� , בהמש� הבקשה וג�. הטעמי�

עקדה  ! ברגז , אהבה תזכר !ברגז "לומר 
ע�  "תמימות תזכר !ברגז , תזכר

 ".ברגז"הפסקות לאחר מילות 
הבית בקמ  רחב ולא  !" עמ� יֳענִ ָ��ראה " •

וכ� יש לומר באבינו שבשמי�  .בשוא
שהחול� שהיה " עמ� ישראל ֳעִניָ��ראה "

צרי� להיות בעי� הפ� בסמיכות לחט� 
. קמ  ולא יתכ� שיבוא שוא נע לפניו

א בזה יש לומר בקטע רחמי� כיוצ
�	�ָוֳחָלִאי�" ! פשוטי� 	�בואו " רעי� 

  .קמוצה
של אי� להדגיש את הנו� לאחר העי�  •

שאז ישמע לשו� ") ענינ�"ושל (" ענינו"
וג� . עינוי ואנו מתכווני� ללשו� מענה

לא ידגיש את הנו� השניה שאז ישמע 
ואנחנו , )לו(תו ענה או, שמדבר על נוכח

 ).לנו(יענה אותנו ' רוצי� שה
 !) כד,בראשית מט( "יר יעקבֲאבִ " •

  �	���.הבית רפה
יש המאריכי� " אדו� הסליחות"בפיוט  •

ואי� ראוי " לובש צדקות.. לו.. לו"
כ� שנשמע כמו לא לובש צדקות לעשות 

  .ו"ח
לבטא את היוד לא את  –" לדנֵ%אלדעני " •

  .האל�
בחית לא בכ� שלא  !" לחלותנו אאת" •

 .�����ו"ישמע לשו� כליה ח
אי� להטעי� את  –" ֲאָנ�כר� ר� ב0 ְב " •

  .יש לחטו� אותה אלא האל�
  .הטית רפה –" קמ� וחטינ�" •
חתי ... אתי עיני נש1  ייאלי� " • בשמ� בט1

אתי  חתי וב1 חתי דברי� לק1 וכפי שט1
ודל . "ל מלעיל"כל הפעלי� הנ !" עדי� כג1
  .מלעיל !" חסד�

  
ברצו� תפילותינו ויקבל ישמע ' ר שה“יה

 .אמ�. ויכתבנו ויחתמנו בספר חיי� טובי�
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