
 

 

  הערות על דקדוק בפרשת השבוע    מעמוד 
 �����  פרשת בחקתי

  פרשת בחקתי
  
 -) יא,כו( "ונתתי משכני בתוְככם" •

היא " בתוְככם"הכף הראשונה במילה 
  .והוא שוא נע בשוא לא בקמץ

 -) טו,כו( "להְפְרכם את־בריתי" •
בשני שוואים זה אחר זה בפא ובריש 

  .ודינם שהראשון הוא נח והשני הוא נע
 הזין דגושה -) יט,כו( "את־גאון ֻעּזכם" •

  .ולכן השוא בה הוא נע
גם הכף  - ) כב,כו( "ונשּמו ַּדְרֵכיֶכם" •

פ שבאה לאחר שוא "ה אעויהראשונה רפ
  .נח

 -) לא,כו( "והשּמותי את־מְקְדשיכם" •
  .והוא נע )לא בקמץ(גם הדלת בשוא 

כל־ימי "וכן ) לד,כו( "כל ימי ָהּשּמה" • ההא  -) פסוק לה( "ָהּשּמה תשֹבת
בקמץ לבדו  "ַּשָּמההָ "הראשונה של 

) ולכן נהגה כחולם קצר(והוא חטוף 
כ "והמם ג, ובגלל הדגש שבשין שאחרי

) פסוק מג( "ָּבְהַשָּמה"ובמילה . דגושה
הבית בקמץ חטוף כי ההא שאחריה 

 -לכן הא זו מופקת (באה בשוא נח 
ובשלושתם המם בדגש , )נשמעת במבטא

והא , "שממה"במקום כפל המם של 
  . ללא מפיקהנקבה שבסופם 

גם בראש הפסוק וגם  - ) לט,כו( "ּקּוּמַ יִ " •
  .בסופו הקוף דגושה בנוסף למם

הנון  -) ט,כז( "כל אשר יתן ממּנו" •
כמו " ממנה" לומרל שאין "בדגש ואצ

  .בראש הפסוק
הפא דגושה  - ) כט,כז( "לא ִיָּפֶדה" •

. לאחר חיריק חסר שהוא תנועה קטנה
 -) יט,כז( "ית כסף־ערכךִמשִ חֲ "מ "מ

פ שחסרה יוד לפניה "השין בלא דגש אע
תנועה  לאחרויוצא לכאורה שהיא 

כ היות ומצאנו אותה גם "אעפ, קטנה
לחיריק הוא  נחשב, ���מלאה ביוד

 .���הוא תנועה גדולהש ���מלא
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