
 

 

  לזעמוד     הערות על דקדוק בפרשת השבוע
  פרשת קדושים
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  פרשת קדושים

  
 "ּוְבֻקְצְרֶכם את
קציר ארצכם" •

צרכ�"הקו� של  �) ט,יט( בקובו� " ובק�
במדה במשקל "כמו כ� ו. א בחול�ל שה י� ע� ואו  �) לה,יט( "ובמשּורה

  .שורוק ולא בחול� מלא
הנו� בחול� לא  �) יא,יט( "בּוֹנ� גְ א ּתִ ל� " •

המ� בחול� לא  � ) יט,יט( "ִתְשֹמרו   את
חקתי�"וכ� . בשוא בגלל האתנח
פ שאינו טע� "אע ,בשוא בגלל הסגולתא

 מפסיק כאתנח או כסו� פסוק בחוזק
  .שלו

 ,הקו� דגושה �) יא,יט( "ולא
ְתַשְּקרּו" •
אל
תבְקשו "כראוי לבני� הכבד אבל  הקו� בלא  �) לא,יט( "לטמאה בהם

  .דגש
פתח �העי� בחט� �) יג,יט( "ֲעָךאת
ֵר� " •

  .לא בסגול
 � ) יד,יט( "ייויראת ּמאלהיך אני " •

  .חבירו שבפסוק לב  וכ�המ� דגושה 
הא ה �) כ,יט( "ְוָהְפֵּדה לא נפדתה" •

בקמ� לבדו והוא חטו� מפני השוא 
לכ� הדלת , שאחריו שהוא שוא נח

, שאחריו דגושה בדגש קל והיא בצירי
  ).לא מופקת(וההא שבסו� המילה נחה 

ּוְמת� ל- " • היוד   �  "ו כי
לא חפשהא י.
מועמדת והשוא במ� שאחריה הוא שוא 

  .נע
האל� בצירי  �) כא,יט( "ֵאיל אשם" •

  .וחיריקמלא ואי� לומר %ִיל בפתח 
 � ) לד,יט( "לו כמוך הבת- וא. " •

מלרע כפי שהוא בקריאת שמע " ואהבת& "
  .מפני שהוא לשו� עתיד

 � ) לו,יט( "אזני צדק אבני
צדקמ/ " •
  .טע� הדרגא במ� לא בנו�

העי�  � ) ד,כ( "ימּוְעלִ ם יַ ְעלֵ ואם הַ " •
  .פתח�בשוא לבדו ולא בחט�

הדלת בחיריק  �) ז,כ( "םּתֶ שְ ִּד קַ תְ הִ וְ " •
) ח,כ( "מקִדשכם ייאני "וכ�  ,לא בפתח

  .הדלת בחיריק לא בצירי �
המ�  �) יא,כ( "יוְמתו שניהם
מות" •

מתי הוא בשוא  וסימ� לזכירה. בשוא
הסמו' " יומתו" � ומתי בקמ�

שהוא שתי (המ� בשוא " שניה�"ל
והשאר , )חברתהג "ע אחתנקודות 

  .בקמ�" יוָמתו"

לכ�  � לא מפיק הא  � ) טז,כ( "לרבעה" •
  .יא את ההא במבטאאי� להוצ

השי�  �) יט,כ( "כי את
ְשֵאר1 הערה" •
  .בשוא והאל� בצירי לא בפתח או קמ�

 "אַטּמֵ אשר
הבדלתי לכם לְ " •
המ� דגושה שבאה לאחר פתח  �) כה,כ(

בתואר אבל  ,שהיא תנועה קטנה המ� רפויה  "אמֵ ּטָ ובין
העוף הַ "
משו� שבאה לאחר קמ� רחב שהיא 

  .תנועה גדולה
במילה  �) כו,כ( "דשיםיתם לי קוהי5 " •

ית�" והוא יוצא מ� , הטע� ביוד" והי&
מלרע ' אבל חבירו שבפסוק ז 	
���הכלל

  .כדינו ומשנה משמעות
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