
 

 

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

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

  פרשת שמיני
  

אל� גנובה
�����

  וואו שורוק בראש מילה  
  

: לדוגמא. ואו החיבור דינ� להנקד בשוא איל לעלה וְ עגל בן�בקר לחטאת " , לפעמי�). ב,ט( "ייהקרב לפני וְ תמימם 
יוחל" השוא בקמ! , פ כללי� דקדוקיי�"ע

או פתח כמו ) ד,ט( "אילוָ ושור "כמו   "בעד העםּו"או שורוק כמו ) ז,ט( "ֲעשהוַ "
  �	���).ד,ט( "מנחה בלולה בשמןּו", )ש�(

הרי , שורוק שבראש מילה� ויש להתבונ� בואו
השורוק כמו ניקוד האות ואו היא חלק מ

ואו השרוקה היא אות שה "להּובל"במילה 
הניקוד של האות למד שבאה למעשה 

ולמד זו היא הנשמעת בביטוי אבל , 
����לפניה
 עתהו. מבטאי� אותה של השורוק אי�הואו 

שבאה ואו  "מנחהּו", "בעדּו"במילי� 
חסרה האות , שרוקה בתחילת המילה
שהרי , חס אליהשהניקוד ואו שורוק מתיי

  !?שנוכל לבטאה בשורוק אי� לפניה שו� אות
אכ� אות חסרה זו היא האות אל" ונקראת 

וצרי% לקרוא מילי� אלו כאילו  אל� גנובה
  .מנחהא
, בעדא
כתוב 

כל ואו  לומרחלק גדול מ� הספרדי� נהגו 
בואו  שאחריה שואשורוק בראש מילה 

, ְבעדו
�ְבעדּוכמו , ����ולא באל") מזרחית(
, ְבשכב%ו
� ְבשכבךּו, ְלכלו
�ְלכלּו
  .ְבקומ%ו
�ְבקומךּו

בראש מילה שלאחר ואו שורוק בא שוא ש
לכתך ּובְ , כל�מאדךבְ ּו, ּוְבכל�נפשך לומרלכ� יש  ����הוא שוא נחלספרדי� 
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, שרתםּוקְ , קומךּובְ  שכבךּובְ , בדרך
מ "מ .שוא נחכ מבוטאי� כול� תבתםּוכְ 

האשכנזי� להניע שואי� חלק מ� דעת 
p�qאלוr.  

פ המסורת בה� "ישנ� יוצאי� מ� הכלל ע
הטה "פתח לאחר ואו שורוק כגו� �בא חט" תחינות  �יח ,דניאל ט( "מעּושֲ י אזנך אלה

 "הב הארץ הִהוא טובזֲ ּו", )לשני וחמישי
) י,י( "הבדיל בין הקדש ּובין החולּולְ "  ).יב,בראשית ב(

s�tהלמד בשוא לבדוu )ולא ) שי�עיי� מנחת
ּוְלהבדיל בין האור ובין "דומה ל שישנ� ספרי� ) יח,בראשית א( "החשך

  .פתח�בה� הלמד בחט"
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