
 

 

  לאעמוד     הערות על דקדוק בפרשת השבוע
 ���������  פרשת צו

  פרשת צו
  
יש לבטא את  �) ב,ו( "אהרן�צו את" •

וג� , הלכה שלא ישמע צבהאות ואו �ַ 
הלכה ולא כפי בטא �ַ את האות צדי יש ל

השיבוש הנפו� שהוא הרכבה של טית 
�שהרי בלשו  הקודש לכל ) ְטַס ( �	�וסמ

ת ללא הרכב ועצמבפני אות יש מבטא 

	�אותיות. 

 �	�הקו" בשוא נע �  "הְקָד� על מ�� " •
. והמילה מלרע ע� העמדה קטנה במ�

. לכ  אי  לבטא אות#, ההא לא מופקת
יש הסוברי� שהיתה ראויה להיות 

של  �ופירושה מוקד שלה  �	��קבמפי
ויש חולקי� הסוברי� שהא זו , המזבח
על "וכאילו כתוב ) ����מיותרת(נוספת 

  .על אש �" מוקד
יש להפריד בי   �) ח,ו( "ּנווהרים מּמ" •

אי  ו. הדבקי� והנו  דגושה בדגש כבד
  ".ממנה" לומרלטעות ו

התיו בקמ�  � ) טו,ו( "רְקטָ כליל ּתָ " •
טו" והוא ח) קמ��בחט"לא ו(לבד 

כאילו כתוב  �) המכונה קמ� קט (
  .בחול�" תֹקטר"

) יח,ו( "ם אשר תשחט הֹעלהִבְמק�" •
 לומרהבית בחיריק והמ� בשוא ואי   �

  .את הבית בפתח והמ� בקמ�
ָלה" •  �) כא,ו( "ואם�בכלי נחשת ֻּבָּׁש�

. השי  בקמ� לא בשוא והיא דגושה המ� בחול� והשי   � "ּוֹמַרק ְוֻשַּטף"
  .בקובו�

תיבת  –) כא,ז( "ל�שקץ טמאכָ ּבְ , וא(" •
בטע� יתיב שהוא טע� מפסיק זו " או"

 �שהוא טע� ) או מהופ�(ולא בשופר הול
פ "דגושה אע" (כל"בית של המשרת לכ  

  .י"שבאה אחרי אהו
ואו החיבור בשוא  �) כג,ז( "בשֶ שור ְוכֶ " •

 לומרלא בקמ� והשי  קודמת לבית שלא 
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בקמ� א  כואו החיבור  � "ָועז"". וכבש"
  .לא בשוא

• " . " אכל" �) כה,ז( "ל חלבכי כל�ֹאֵכ
נקוד בסגול היה טעמו באל" והיה א� 
אבל כא  , ש� עצ� �ש� דבר  יההאז 

עיי  . הוא פועל כי טעמו בכ" ונקוד בצירי
  .ח ש�"לה ושפ,י בבראשית מט"רש

אבל . הנו  רפה �) ל,ז( "הינָ יאֶ בִ ידיו ּתְ " • הנו   "ּנּויאֶ בִ את�החלב על�ֶהחזה יְ "
) יד,ו( "הּנָ יאֶ בִ ֻמרבכת ּתְ "ג� . דגושה

ֹ "הנו  דגושה וכ     ).יט� יא,ו( "הּנָ לֶ אכְ י
האל" בשוא לבדו ) ז,ח( "ד לו ּבוְאּפֹ יֶ וַ " •

  .דגושהשאחריה  אפאות הלכ  ו, והוא נח
 �) ל,ח( "�בגדיועלז על�אהרן ּיַ וַ " •

ויקדש "וכ  . ללא ואו החיבור ללא ואו  "�בגדיואתאת�אהרן 
kהחיבורlnm.  

הצדי הזה  �) לא,ח( "ייתִ כאשר ִצוֵ " •
פסוק ( "ייתִ כי�כן ֻצוֵ "בחיריק והשני 

  .הצדי בקובו�) לה
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