
 

 

  )טיוטא(� הקודש ע� דוגמאות מפרשת השבוע מאמרי� על דקדוק לשו
 פרשת בראשית

  אסור להעתיק � ידידיה. א. כל הזכויות שמורות לי ©

  ראשיתפרשת ב
  

  מושגי
 שכיחי
 בדקדוקתקציר 
  

ישנ� שני . היא אופ� הגית האות תנועה 
וה� התנועות הקטנות  �קבוצות של תנועות 

 ַ�קמ% ( ָקמ% חטו$, ק חסרירִח , ֶסגול, ח�
', )קט� ֶ(ה�וסימנ� ִנַח� ָ(ל(ו% וק) או נ)ס  מ)
המקבילות  והתנועות הגדולות) ֶפַשע� לִמ(ָ 

ח+ל� , ִחירק מלא, יֵצירֵ , לה� ָקָמ% רחב
או ִפית,ֵחי  וסימנ� ס+ד ה,א ִליֵר-יו(וש,ר,ק 
ג "נראה כשתי נקודות אחת עְשוא ). �ח+ָת�

נחשב  וא אינווה �השניה מתחת לאות
מורה שצרי/ לבטא את שוא נח . לתנועה

 "ַוַיְרא"כלל כמו ריש של  האות ללא תנועה
שי�  כמוכחצי סגול  �מבוטאשוא נע , )ד,א(

ולפעמי� ג� (באותיות הגרוניות . "ְשמע"של 
את מקו�  החטפי�יתפסו ) באותיות אחרות
כמו בחית של חט� פתח  וה� השואי� הנעי� כמו בעי� של  חט� סגול, )יח,ד( "ַלֲחנוך" כמו בקו$  חט� קמ�ו, )יח,ב( "לו�ֶאֱעשה"

בדוגמא האחרונה , )גכ,ב( "אתּז�ֻלֳקחה"של 
  .הופיע החט$ שלא באות גרונית
היא נקראת  ,כאשר לא יבוא ניקוד באות

כדוגמת (א� בכל זאת מבטאי� אותה . נחה
 נח נראהאז היא נקראת ) "ֶאת"התיו של 

 � וא� אינה מבוטאת, ודינו כדי� השוא הנח
נח אז היא נקראת  "ברא"כמו אל$ של 

א נח נסתר וא� והא ללא ניקוד ה. נסתר
מפיק נקודה כעי� דגש הנקרא  אבוא ב0ת

ז צריכי� לבטא אות0 כאילו היתה א הא
 "לעבדּה ולשמרּה": לדוגמא. בשוא נח

רוב הספרי� כפי שמביא שכ� הוא ב) טו,ב(
  �.ש"המ
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הוא נקודה בתו/ האות כמו במ� של דגש  א� לא יבוא דגש באות ) כה,ב( "ערוּמים"
הוא מי� דגש דגש קל . רפויהאז היא נקראת 

 ד"המציי� שיש לקרוא את אחת מאותיות בג
להבדיל  , ת במבטא הדגוש שלה"כפ

) חזק(דגש כבד . מהמבטא הרפוי ששונה הוא
מורה על ביטוי חזק יותר של לעומת זאת 

 "יּמים"' האות כאילו הייתה כפולה לדוג
לפעמי� יבוא . ִמי��כאילו היה כתוב ַיְמ ) י,א(

ק אתי מרחיושני כללי� בדבר . "עשה ּפרי"דגש כבד ג� בראש המילה כגו� בפא של 
פ ששני הדגשי� הקל והכבד "אע .ודחיק

ניראי� אותו הדבר יהיו לנו כללי הדקדוק 
בדפוסי� חדשי� יש . לעזר להבדיל ביניה�

בי� כ� ו ,בי� סוגי הדגשי�העושי� הבדל 
  .השוא הנח לנע

מקו� במילה שש� צרי/ הוא סימ� ְ'  טע�
ניגוני� שוני� , להארי/ ולנג� ביותר

הטע� יכול  .י טעמי� שוני�"מסומני� ע
ואז המילה נקראת  tלבוא בסו$ התיבה

ע  או בתנועה אחת לפניה ואז היא מלר�
מילה הצריכה לבוא בטע� . מלעילנקראת 

ה מלעיל כמו  רא ק  "מלרע א/ תחת זאת בא4   .נסוג אחורנקראת ) ה,א( "לילה
העמדות קצרות יותר בהברות קודמות 

עמידיסומנו ב ) מתגאו  געיאהמכונה ג� ( מ�
המציי� , ו אנכי קט� מתחת לאותשהוא ק

 טע�ואינו עיקר  ,טמעבה שצרי/ להארי/ 
יע"לכ� לדוגמא במילה , המילה רק! ) ח,א( "ל"

יש לעמוד מעט בלמד ולהארי/ יותר בקו$ 
  .שש� טע� המילה

הוא טע� שיש להפסיק מל  או מפסיק טע� 
הוא טע� משרת  לעומת זאת ,אחריו מעט

אופכי הוא קו מק� . שאי� להפסיק אחריו
מילי� להקרא �המחבר שתי) �(קט� 

האור �אתכמו  ברציפות כמילה אחת   .)ד,א( טוב�כי
  

' בעזרת העל מושגי� אלו ועל אחרי� נכתוב 
וכמו כ� עיי�  .בהרחבה במאמרי� הבאי�

  .ברשימת המושגי� בתחילת החיבור

                                                                 u�v)w-x?w�y�w-z�{
|} {b~%�2ufu3�Iz&�5u4���bz&w-�5z&u���u3{���z�{I���2{b�

�?z-v�u�� �0u�z:u3�Iz&��y-{=�
y � v�u�� z��<v3��v�z�u�u�w�u�~
z-v�u � �0�m�8w�u)w-� � u�� �Iu�z?��y�u����Zz��0w��'uMv)�iu�~| �
�)y � �'�����5z } �+u�{'�'u){Z�2{'�
�5u,w-��z���{ � w�w&���w��){?�

�N� } x�w��:����z�} w��3�0u�z�} z-v � z&�){?� � v|
9

�5w-z } � �0�
z�w�u3�2w � {Zu)y�z��0��v�u�u)�'z9y��5u,��z&� � {|


