
 

 

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

  אסור להעתיק � ידידיה. א. יות שמורות ליכל הזכו ©

  פרשת חקת
  

  הקטנותהתנועות 
  

ריק ִח , ֶסגול, ַפתח �ה �����חמש תנועות קטנות
קמ" (ָקמ" חטו! , )שחסרה יוד אחריו(חסר 

&ֶ � לִנַח� &ָ "לה� וסימ� נתנו  .בו"וק$  )קט� " המ$
שכל התנועות בה� ה� " ַשע'ֶ �לנ$ס ִמ&ָ "ו א

  .קטנות
�לאחר תנועה קטנה לא מוטעמת יבוא בדר)

) יג,כ( "שֵד ַוִּיּקָ "כלל דגש או שוא נח לדוגמא 
 יודהפתח באה היוד דגושה ולאחר הלאחר 

וכ� . חסר באה הקו! דגושההע� חיריק 
 �����נו� ושי� דגושות) ל,כא( "ים עד�נפחַוַּנּשִ "

 "הפָ ְשקָ ונִ " במילת ,שבאות לאחר פתח
לאחר חיריק חסר באה השי� בשוא ש) כ,כא(

  .נח
על  הּוַוְיִׂשמֵ "מדוע שיש לתת טע�  אאל המ� רפה הרי היא באה לאחר ) ט,כא( "הנס

, ו� היודובאמת למרות חסר, חיריק חסר
חיריק זה הוא חיריק מלא שהיה צרי) 

וכמו כ� " שי�"משורש " וישימהו"להיות 
כאפרים  יםאלהְמך *ישִ " לומרצרי)  כשהשוא במ� ) כ,בראשית מח( "וכמנשה

שוא נע כדי� שוא לאחר תנועה גדולה בהוא 
  �����.ע� יוד" ישימ)"כאילו כתוב 

ּו"במילת  יְרׁש!  הריש) לה,כא( "את�ארצו ַוִּי#
מפני שבאה לאחר תנועה גדולה  א נעבשו

" ירשו"חיריק מלא ולמעשה ג� כאשר יופיע 
נידו� החיריק שבו כחיריק  	����ע� יוד אחת

י יודי� וצרי) להניע תמלא כאילו כתוב בש
כל מילה ש ולא רק כא� אלא ,את השוא

ג� , ופעמי� בלי יודשפעמי� באה ע� יוד 
השוא  ,היודבאות� הפעמי� שבאה בלי 

, )ג,שמואל א א( היה נע כמו ִפְנחסי השאחרי
  .ִסְסרא
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  נחי עי	
  

פעלי� המכילי� יוד או ואו באמצע השורש 
 ריב, נוס, תור, שוט, שי�, שיר, כמו רו"
על הרבי�  לומרכשנרצה ו .נחי עי�נקראי� 

יהיה טעמ� ' שרו וכו, בזמ� עבר שה� רצו
מלעיל אלא שישנ� יוצאי� מ� הכלל הבאי� 

ו כפירים רש& "מלרע לדוגמא בטע�  המה מי ", )יא,תהלי� לד( "ורעבו , )יג,כ( "ו בני�ישראלמריבה אשר�רב)  , )כז,ו �  ברכת כהני�( "ו את�שמיושמ) " ( ", )לב,יג( "ו אתהאשר תר& " העם  שטו בעל  ל"הרמדאמנ� דעת ) ח,יא( "ולקטו
" שטו"מילת שלפי הדקדוק ל "תורה ז�אורה

לפי  e�f�hאבל מנהגנו לאומרו מלרע e�f�gמלעיל
  .ושהוא יוצא מ� הכלל e�f�iשבידנו ורתהמס
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