
 

 

  הערות על דקדוק בפרשת השבוע    נעמוד 
 �����  פרשת מסעי

  פרשת מסעי
  

בהרבה מקומות במקום למד בתחילת 
. התיבה הטיל לה הכתוב הא בסופה

כתבה " ִציןלְ ועבר "במקום , )ג,לד( "הֵקְדמָ " לומראפשר " ֶקֶדםלְ "במקום : לדוגמא
ינָ "התורה  והמילה ) פסוק ד( "הועבר ִצ�
גם אם המילה סמוכה כמו  מלעילבאה  נחל לְ "במקום ) פסוק ה( "מצרים החלנ� "
ויסעו "לכן יש לשים לב . ���"מצרים וכן רוב השמות בפרק ) (מב,לג( "מצלמנ�ה

) ד,לד( "ועבר עצֽמנה"ואילו . מלרע) לג
  .מלעיל) וכן רוב השמות בפרק לד(
ַרְעְמֵסס� " • ּו ֵמֽ �שואים בשני  -) ג,לג( "ַוִּיְסע

  .הראשון נח והשני נע
צדי בשוא לא ה -) ז,לג( "ַּב�ַעל ְצפ� ן" •

  . בקמץ
ת" • ִחיֹר� �י ַהֽ אין לטעות  -) ח,לג( "ִמְּפֵנ

  ".פימ" ולקרות
 ַּיֲחנ'ּו ְּבַחְׁשֹמָנֽה" •  ַּיֲחנ'ּו " ,)כט,לג( "ַוֽ ַוֽ ּו " ,)לדפסוק ( "ְּבַעְבֹרָנֽה  ַּיֲחנ' ַוֽ שמות  - ) מאפסוק ( "ְּבַצְלֹמָנֽה

  .מלרעהמקומות 
ר" • א ֲחַצר־ַאָּד' דלת ה -) ד,לד( "ְוָיָצ-

  .שהדגו
�י ָהֽראּוֵבִני� " • ה ְבֵנ  ההא -) יד,לד( "ַמֵּט.

ולו שני  בקמץ וקריאת הריש בשורוק
  .אמות קריאה אלף וואו

ן ְיֵרח' " • למד ה -) טו,לד( "ֵמֵע1ֶבר ְלַיְרֵּד-
בתורה " ירחו"ומילת , לא בפתחובשוא 
  .בצירי

ַאָּמ2ה" • פעם זו  -) ה,לה( "ַאְלַּפ4ִים ָּבֽ
 הטעמיםבתורה שבה מופיעים  יחידה

  .ירח בן יומו וקרני פרה
ים ּוְׁשֹמֶנ'ה" • נון בסגול ה -) ז,לה( "ַאְרָּבִע-

  . לא בקמץו
שתי  -) יא,לד( "ַמֵּכה־ֶנ'ֶפׁש ִּבְׁשָגָגֽה" •

  . הגימלים רפויות
ת" •   . מלרע -) טז,לה( "ַוָּיֹמ'
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