
 

 

  הערות על דקדוק בפרשת השבוע    נבעמוד 
 ���������  פרשת עקב

  פרשת עקב
  
השוא  �) טו,ז( "יךְנֶא� ונתנם בכל�ֹש� " •

שבנו� הוא נע מפני שבא לאחר תנועה 
  ."מחצורא"גדולה וג� יש 

 �) טז,ז( "ח�ס עינך עליהםלא�תָ " •
והיא לשו� , החית בחול� לא בשורוק

ובהשכבה . לא תח ס �היא  �  עינ� ,נקבה
" הוא יח"ס �רחמה"שאומרי� לנפטרי� 

והוא  בשורוק לאא בחול� לומראי� 
  .לשו� זכר

החיריק  �) כד,ז( "תםאֹ  ְדָךִמ� שְ עד הִ " •
שנפלה היוד  אלא ,במקור הוא מלאבמ� 

לכ� השוא , מחמת השוא שאחריו
הוא שוא נע כדי� שוא שלאחר שבדלת 

ְיִשְמָך אלהים "ודומה לו  .תנועה גדולה   ).כ,בראשית מח( "כאפרים וכמנשה
יד בלמד יש מעמ �) כה,ז( "ךל!  תָ חְ קַ לָ וְ " •

ואינה  והמילה היא מלרע "קחת" ול� "של 
מצוי מאוד שאגב ריהטא . 
��	�נסוגה אחור

, מטעימי� את המילה בקו# וטעות היא
ג� בהמש� . כי אי� כא� נסוג אחור

אי� נסוג  � "ש בוֵק" וָ פן ּתִ "הפסוק 
הוא  "ִתָוֵקש"והטע� של המילה  ����אחור

  .ולא בואו באות קו#
 � ) הכ,ז( "אלהיך הוא יי תבַ עֲ ת� כי" •

 .העי� בחט# פתח לא בצירי
ולא  �) כו,ז( "ּנּוצֶ ּקְ שַ שקץ ּתְ " •

ופירוש� תשק' ותתעב . "ּנּוֲעבֶ תַ ּתְ " וכ� במילה, והנו� דגושה "תשקצנהו"
את הכס# והזהב של התועבה  � אותו

וא� הייתה הנו� רפה היה , )�����ספורנו(
וזה לא , אותנופירוש� תשק' ותתעב 

  .נכו�
 –) ט,ח( "ֻנתּכֵ סְ מִ ארץ אשר לא בְ " •

והוא ש� דבר  הנו� בקובו' לא בחול�
וא� היה בחול� היה פירושה מסכנה 

הביכורי� �כתב בעל לח�ו. בלשו� רבי�
ד "ככל בג, שהתיו שבסו# המילה רפה

שהוא , �	���ת בסו# תיבה בלא ניקוד"כפ
 ת בשוא נח שהוא רפה"ד כפ"כדי� בג

  .שא� תדגש תהיה שוא נע
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העי� בקמ' חטו#  �) טז,י( "םֶכ! ְרּפְ וָע. " •
ודומה לו , למרות שיש עליו טע� קדמא  "מפני עשו אחיך ְרֲחָך! ָב. ּבְ "

  .�����)א,בראשית לה(

                                                 
163�4���"�5�����������/����%�$� �>�h� � ��� � ���p�O�4�-�1�I�������5� �9� �>� ����������(�1�A�(�>�9�5� �������f����� ��� ���$��� � �

  �"¡ � ��� �¢£���/¤�� � ���4���������5�������/�¥¦F§¨©Mª §p«|¬¥
�®9¯(i�°�±�²�¯³µ´¶F·"¸5·>¹1º�¹�i·@»@¼/½�¯r¶p·@®1·>¾�¯¿¼/À�ÁÂÀ	®iÃ�·@®1¼ Ä

¯Å¼>¹�Æ¥Ç�È ¬ Ç�©MÉÊÈÉ¥¶A·"Ëf9ÌÍÌ�Ë$·�Á1Ì1¯:°9¯(¼"±(¹�° ¶p·"¸(·>¹9º�¹1¯³µ´


