
 

 

  הערות על דקדוק בפרשת השבוע    מבעמוד 
 �����  פרשת נשא

  פרשת נשא
  
 –שבברכת כהנים ) כג,ו( "ָאמ�ר להם" •

-עיין במאמר על המקור על פרשת כי
  .תצא

ֶרְכָך� " • הכף  -) כד,ו( "וישמרך יי ְיָבֽ
הראשונה בשוא נח לדעת הבבלים 

די והחלבים וצריך שמיעה ממומחה כ
שהכלל של , שלא תבלע כף אחת

ששוא המופיע באות , האותיות הדומות
לא מופיע , הראשונה שבהם הוא נע

מה גם שמופיע , ראשוניםמדקדקים הב
כ רובא "אעפ. השוא לאחר תנועה קטנה

דעלמא מניעים אותו כי קשה לבטאו 
-זאת ועוד שיהודי צפון, בשוא נח
 פתח-מבטאים אותו בחטף אפריקה

  .)ךָ ְיָבֶֽרכֲ (
יש לעמוד בבית ולא בריש והטעם 

ואני "וכן הוא בהמשך . העיקרי הוא בּכף שיש העמדה בבית ) פסוק כז( "אֽברֽכם
 -  "יו את־שמ� ושמ� ". והטעם בּכף

  .מלרע" ושֽמו"
ושנים "ולא  -) ג,ז(  "ושני עשר בקר" •

  ".עשר
פסוק ( "וקרבנו קערת־כסף אחת" •

בלא " קרבנו"בכל השבטים כתיב  - ) יג
עם " וקרבנו"ובנשיא יהודה כתיב  ואו
  ���.ואו

הנון בשוא  - בן־צוער ְנשיא יששכרביום השני הקריב נתנאל " •
ובשאר השבטים הנון  ���לסמיכות

 ..."קִרב את־קרבנו ה" .בקמץ
אינו דומה לשאר ). יט-פסוקים יח(

ביום השלישי "הנשיאים כדוגמת  . אליאב בן־חלן, ָנשיא לבני זבולן   ).כה-כדפסוקים ( ..."קרבנו 
הגימל  -) פסוק מב( "די ג& יא לבנ% נש� " •

אליסף ". רפה כמו בפרק ב פסוק יד בדלת לא בריש שרק  - "בן־דעואל
  .רעואל -בפרק ב פסוק יד הוא בריש 

 -) פסוק נד( "גמליאל בן־פדהצור" •
ההא נחה נסתרת ולא נשמעת כלל 

  .במבטא
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ֲעֹרת כסף שתים־עשרה" • פסוק ( "ַקֽ
ֲעַרת־כס"וכן  -) פד לעיל  "ף אחתַקֽ

  .הקוף בפתח לא בשוא
) פסוק פח( "כל ְּבַקר זבח השלמים" •

כ בשני קמצים אבל "מנוקד בד" ָבָקר" -
כאן שהוא בסמיכות הוא מנוקד בשוא 

  .ז,י בישעיהו ה"פ פרש"ע. ופתח
השוא  -) פסוק פט( "ּוְבבא משה" •

שלאחר ואו שורוק בראש מילה מבוטא 
 פ שבא באות הראשונה מן"כשוא נח אע

וגם לא נחשב כשוא לאחר , הדומות
כי ואו שורוק שכאן הוא , תנועה גדולה

תחליף לשוא של ואו החיבור ואין בכוחו 
לכן הבית , להניע את השוא שאחריו

וצריך להזהר שלא , הראשונה בשוא נח
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 - "ר אליוּבֵ וישמע את־הקול ִמַּד " •
. המם בחיריק והדלת שאחריה בדגש

בשוא תחת המם משמעו " ְמדבר"ש
ואין זה (שהמלך מדבר עם ההדיוט 

בחיריק פירושו " ִמּדבר"אבל , )מכבודו
לכן , שהתיו נבלעה בדגש" ִמְתדבר"כמו 

 משמעו שהקול מדבר בינו לבין עצמו
י שמות "פ פרש"ע. וההדיוט שומע מאליו

.ח שם"ט ושפ,לג


