
 

 

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

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

  פרשת ויקהל
  

  �"שינוי ניקוד באס
  

בהיות� הטעמי� ) �"אס(אתנח וסו� פסוק 
המפסיקי� ביותר מסוגלי� לשנות את 

לדוגמא מלה , הניקוד לתפארת הקריאה
דהיינו " שש נקודות"שמסתיימת בניקוד של 

כשתבוא בטע� אתנח או סו� , סגול סגול
שינוי  .פסוק יהפכו שש הנקודות לקמ  וסגול

מקרא "ב "ז ע"זה מכונה בגמרא נדרי� ל
  .�����"סופרי�

קודות בשש נמנוקד בדר" כלל לדוגמא ֶאֶר  
ים הבראשית ברא אל"ואילו בפסוק  ) א,בראשית א( "�ֶרץאת השמים ואת הָא� 

כ בשש "מחֶבֶרת מסתיימת בד. בקמ  וסגול
� חְ ּמַ מקצה ּבַ "נקודות אבל  שמות ( "ֶרתָּב

. מסתיימת בקמ  וסגול בגלל האתנח) יא,לו
בראשית ( "�ֶסףס ָּכ� "כי אפ"סימ� לדבר 

וק ספו� סתנח או באשב לומר) טז�טו,מז
הופ" ) ס בחילו� אותיות"� או אפ"ת אס"ר(

  .ָכֶס�הֶכֶס� ל
י� לא ישתנה הניקוד למרות שבא פעמל

: לדוגמא �����פסוק� באתנח או בסו�
, )ד,תהלי� קכו( "�ֶגבֶּנ� ּבַ כאפיקים "
תהלי� ( "ֶקרֶׁש� $הצילה נפשי משפת"

  ).ב,קכ
הספרדי� שרוב בברכת הגפ� יש מחלוקת 

ורוב  סגול�סגולב" ֶפ�%ֶ בורא פרי הַ "אומרי� 

�	��� בקמ פֶ %ָ הַ  אומרי� ככל האשכנזי� .

או סו� היכ� נחשב לסו� פסוק  הדבר תלוי
" אמ�"א� בסו� הברכה או שה, ��	��משפט

שהרי אסור לו לטעו� עד  העניי�נחשב לסו� 
	�	��.שיכלה אמ� מפי השומעי�

 
�	��בדומה לזה יש מחלוקת בגבורות גשמי� 

" משיב הרוח מוריד הָגֶש�" יש אומרי�
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ויש מ  וסגול מפני שזה סו� המשפט בק
סגול מפני �בסגול" מוריד הֶגֶש�"אומרי� 

שאי� זה סו� עניי� שהרי הציבור עוני� 
מחיה מתי� "וג� יש המש" " לברכה"

��".'וכו�{  
, המילה (ַחת מנוקדת כרגיל בשני פתחי�

� תנוקד ֶאָחת בסגול וקמ  ונמצאו "ובאס
ַאַחת "שניה� פעמיי� באותו פסוק    ).י,לו( "ָחתאֶ $לאֶ 
 ִיַגחוכ� פתח לקמ  כמו  ָפַרח �  ֶפַרח, ָזַרח �  ֶזַרחוכ� סגול ופתח משתני� לקמ  ופתח 

וישנ� שינוי� , )לב�לא,שמות כא( ִיָגח –
  .ל"ואכמנוספי� 

הטע� סגולתא אינו משנה את הניקוד כמו 
כפתר  בקנה האחד) "למשל בפסוק  וזאת מפני שאי�  ,שבאתנח "ָפַרחכפתר וָ " כמוולא ) הראשו� בפרק לז פסוק יט( "ֶפַרח* וָ 
של כמו  ה של הסגולתאחוזק הפסקת

כ לעיתי� כ� משתנה הניקוד "אעפ. �"אסה
ביריעה  עשה) "בסגולתא כמו בפסוק    ".ה(ַחת"ולא ) יב,לו( "ֶאָחת* הָ 

קט� לעיתי� משתנה הניקוד כמו �ג� בזק� וג� ) יא,לו( "תֶאָח/ הָ  ת היריעה. ל שפ- ע, "
והיה ) לא,כא( "חן ִיָּג1 ב0 $וא"בטרחא כגו� 

  .ל ִיַגח בפתח"צ
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