
 

 

  לטעמוד     הערות על דקדוק בפרשת השבוע
 �����  פרשת בהר

  פרשת בהר
  
מלעיל והואו  -) כא,כה( "ייתִ ִּו� צִ וְ " •

) י-ויקרא פרקים ח(ולעיל . בחיריק
ובחלקם ( "ייתִ ּוֵ צִ " - רייבכולם הואו בצ

 "את־ברכתי" ).ייתִ ּוֵ צֻ  - הצדי בשורוק
. פ שהיא לאחר שוא נח"הכף רפה אע -   .קמצים והתיו נחה בשני -  "וָעָשת"

 "והארץ לא תמכר ִלְצִמֻתת" •
הלמד בחירק והצדי שאחריה ) כג,כה(

הלמד ) פסוק ל( "ַלְּצמיתת לקנה אתוהבית אשר־בעיר אשר־לא חמה וקם "ואילו  .והשוא שבה הוא נח הוירפ
ולכן השוא שבתוכה  בפתח והצדי דגושה

  ..הוא שוא נע
 -) כז,כה( "כרומוִחַּשב את־שני מ" •

בחיריק והשין שאחריה בפתח לא החית 
ה פרשכן הוא בפרשה זו וב. בצירי

 – "ףעד! והשיב את־ה  ". אחריהש
, מלרעהטעם על הדלת והמילה היא 

, "הֹיֽשב", )י,כ( "ףהנֹא$ "כדוגמת    ).ב,תהלים קמד( "דר'ד$ הֽ "
 "ּוֲשדה מגרש עריהם לא ימכר" •

פתח לאחר ואו -השין בחטף -) לד,כה(
כי־אֻחּזת ". שרוקה בתחילת המילה הזין דגושה וכן כל  - "א להםעולם הּו

בשורוק  - "הּוא". לשון אחוזה שבפרשה
  .בחיריק" היא" לומרואין 

יפסיק  -) לז,כה( "שךלא־תתן לו בנ+ " •
כ יאמר "מעט שהוא באתנח ואח   ."ובמרבית לא־תתן אכלך"

 -) מו,כה( "דום תעב+ בה  , םְלֹעָל$ " •
הטעם המפסיק טרחא הוא במילת 

וכן בפסוק ". בהם"ולא במילת " לעולם"  "ןה יש+ מן־התבוא  , םואכלת$ "
הטרחא היא במילה  -) כב,כה(
  ".התבואה-מן"ולא במילים " ואכלתם"

הבית  - ) נג,כה( "לא־ירדּנו ְּבֶפֶרך" •
פ שבאה לאחר "בשוא והיא דגושה אע

ת "ד כפ"כדין שתי אותיות בג ,י"אהו
והרי . ���ממוצא אחד בראש מילה

 -ה שתיהן ממוצא אחד האותיות בית ופ
ְגָדְבַרָּיא "דוגמא נוספת . מן השפתיים
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הדלת דגושה  -) ג-ב,דניאל ג( "ְּדָתְבַרָּיא
י "קל למרות שבאה לאחר אהו-בדגש

דלת ותיו הם שהרי ,  ��בגלל אותו הכלל
 צריך לדעתו. מן הלשון -מאותו המוצא 

רפה  אהפ ,שבפסוק זה" בפרך"מילה שה
בהפסק כגון ובסגול לא בקמץ כי לא בא 

  .פסוק- באתנח או סוף
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