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  סרחכתיב מלא וכתיב 
במילה ). כג,כה( "לֻאמים ממעיך יפרדולה שני ֹגיים בבטנך ושני  ייויאמר "   שהיא  אל�אנו מוצאי� אות  "ויאמר"

דהיינו שאינה מבוטאת , נסתרתנחה
 "יפרדו"של  ואו, "שני"של  יודוכ� . בקריאה

ודוגמאות יש עד  "והנה"אחרונה של  האו
כבר בספר היצירה המיוחס . אי� מספר

י "אהומכונות אותיות , ה"לאברה� אבינו ע
מות קריאהִא אלו 

בכתיב חסר יושמטו . ���
 �לאמי� �לא!מי�לדוגמא . אמות קריאה

לאחר (מכילה ואו  לא" לאמי�"המילה 
�ובכתיב מלא מוסיפי� . קריאה� כא�) האל

ותבי� הקריאה ואו לאחר האל� וכ�את א�
כדי לעזור לקורא לדעת שהאל� " לאומי�"

יומי שאנחנו �בכתיב היו�. ���בקובו"
משתמשי� בכתיב  זמשמיטי� את הניקוד א

עמי� יוד לאחר חיריק ומוסיפי� לפ, מלא
�חסר קמ"�וואו לאחר חול� ,או צירי חסר

, מ בתורה הקדושה"מ. חטו� או קובו"
פה הוא חלק �שהניקוד שנמסר לנו בעל

  .ר הכתיב הוא חסר"עפ ,ממנה
לה ' ויאמר ה: "הגמרא דורשת בברכות נז

 אל תקרי גוי� אלא גיי� � שני גוי� בבטנ%
ואמר רבי יהודה אמר רב אלו אנטונינוס 

אדרבה , ס"ומקשה במסורת הש ."'ורבי וכו
? הרי בספר תורה כתיב גיי� וקרי גוי�

אל תקרי גוי� אלא "ובאמת בילקוט גרסינ� 
ברור שאינו עניי� לקרי כ "וא, באל�" גאי�

וכתיב שג� בקרי וג� בכתיב אי� מילת 
ל על "שדרשו חז ע� אל� אלא "גאי�"

השמטת הואו שהייתה צריכה לבוא אחרי 
" גוי�"שבכל התורה כתיב , )בכתיב( הגימל

 "המון גוים נתתיך�כי אב"מלא ואו כמו 
אי� זאת כי א� מפני שהתורה רצתה , )ה,יז(

חסרו� הואו . דרשלרמוז דבר מה על דר% ה
נות� לנו את ההרגשה שאפשר לקרוא את 

לכ� , גימלבהמילה אחרת לדוגמא ע� צירי 
ל כאילו כתוב גיי� ע� צירי בגימל "דרשו חז

  .כדוגמת גאי�
דוגמא לדבר מצאנו בפרשה הקודמת 
 "תאבה האשה ללכת אחרי�לא אולי"באליעזר עבר אברה� שאמר לאברה� אבינו 

דבר למשפחתה של א% בספרו את ה) ה,כד(
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תלך האשה �לא אלי"רבקה כתוב 
כתובה  "אולי"שהמילה ) פסוק לט( "אחרי

. כא� ללא ואו בניגוד לשאר המקומות בתורה
י לַ ֵא ) "ט,נט(ל בבראשית רבה "ולכ� דרשו חז

בת הייתה לו לאליעזר והיה מחזר  �  כתיב
למצוא עילה שיאמר לו אברה� לפנות אליו 

בצירי תחת " ֵאלי"ודרשו ". להשיאו בתו
  .האל� בגלל חסרו� הואו

ידוע הדבר שמילת ציצית , ועוד באותו עניי�
עולה ארבע מאות וע� שמונה  אבגימטרי

חוטי� וחמישה קשרי� עולה כמניי� 
א% דא עקא שמילת ציצית כתובה . G�Hג"תרי

א� כ� יחסר , ציצת –בתורה חסרה יוד אחת 
פ "אחת התשובות היא שאע? המניי� עשרה
מוש% ) ג� החסר(החיריק , סרהשהמילה ח
ונחשב ג� הוא  �א� קריאה  � אחריו יוד 

במניי� שהרי כשקוראי� את המילה קוראי� 
  G�I.מלא" ציצית"אותה כאילו כתוב 
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  לשו� לעהסרת הדגש כדי להקל 
  

יסור הדגש פעמי� שדינה להידגש  באות
בכדי להקל על הלשו� ולזה אנו צריכי� 

אתו  אּונֿ קַ יְ וַ " נו� של לדוגמא. מסורת ם אּולֿ מַ יְ וַ " למד של וכ�) יד,כו( "פלשתים בני� השה� מלמרות  י�רפ) טו,כו( "עפר
כמו תיו של עי� הפועל דגש ב שדרכ�כבד ה   ).יח,כו( "םמּוּתְ סַ יְ וַ "

השי� רפה ) כא,כז( "ָךשְ מֻ אֲ וַ "מילת בכמו כ� 
והיה  )"משש"(למרות ששורשו מ� הכפולי� 

וג�  ראוי להדגש לתשלו� השי� שחסרה
כמו שמופיע , להיותו מ� הבניי� הדגוש

  .בשי� דגושה) כב,כז( "הּוּשֵ מֻ יְ וַ "לאחר מכ� 
לאחר מ� השימוש יבוא דגש לתשלו� הנו� 

 "מּפדן ארם"שנשמטה כמו " �ִמ "של 
כ "אעפ ,"מ� פד� אר�"ל "שהיה צ )כ,כה(
מ "מ. הלמד רפויה) כג,כה( "םאֹ לֿ מִ "מילת ב

השי� ) כח,זכ( "י הארץּנֵ מַ שְ מִ ּו"במילת 
משו� שהמ� , רפויה א% הטע� הוא אחר

ואינה מ� " מ�מש"היא שורשית למילה 
שהמ�  וסוברי� חולקי�הויש , השימוש

) לח,כז( "ה אחת היא לך אביכָ ָר ַהבְ "  .היא שימושית
למרות שהא התימה  b�cאינה דגושההבית 

�באה כא� בפתח במקו� בחט�שלפניה 
ר לבוא דגש לאחלכאורה היה וצרי% , פתח

  .תנועה קטנה
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