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        א סט א סט א סט א סט נׂשֹנׂשֹנׂשֹנׂשֹהיבטים לשוניים בפרשת היבטים לשוניים בפרשת היבטים לשוניים בפרשת היבטים לשוניים בפרשת 
        

  דקדוקי קריאה בפרשת נשא ובהפטרה ובראשון של בהעלותך

א ד כג ֹ֣  .ת רפויה"הבי :ִלְצב

  ד קמוצה"הלמ׃ ָלָנֶֽפׁש ה ב

ר ה ז ם ַלֲאֶׁש֖ פ כפי "סו-טיפחא-פ ולא מרכא"סו-מרכה-כך היא ההטעמה הנכונה טיפחא׃ ֽלֹו ָאַׁש֥

  שמופיע בהרבה דפוסים
בה ח    .ן קמוצה"שי :ַהּמּוָׁש֥

ּהה יג ָׂשה. יש להקפיד על השמעת המפיק למנוע שיבוש משמעות : ִאיָׁש֔ ן שמאלית "ׂשי׃ ִנְתָּפֽ

  .ומלעיל
י ה טו ת ְקָנֹא֙ת ֔הּוא-ִּכֽ   מוסב על הקרבן, בלשון זכר' הוא' :ִמְנַח֤

ּה ה טז  . א הראשונה ומפיק בסוף המילה"העמדה קלה בה :ְוֶהֱעִמָד֖

ע ה יז   במלרע :ְּבַקְר ַק֣

  ן בשוא נח" העי:ְוֶנְעַל֙םג ה י

יםה יח ֲרִרֽ   כן הדבר בהמשך, לא בחטף, ש הראשונה בשווא נע"ם בשווא נח והרי"המ׃  ַהְמָאֽ

ית ה יט   ן שמאלית"ׂשי :ָׂשִט֛

  ף בקמץ קטן "הכ :ְׁשָכְבּ֔תֹו-ֶאת ה כ

ִי4  .ת מלעיל"הטעם בבי :ּ֠וָבאּו ה כב ֵמַע֔   ת"געיה בבי :ְּבֽ

  .א"בהללא מפיק  : ְוִהְׁשָק6֙ה כד

ּה ה כז   א"מפיק בה :ְּבִאיָׁשּ֒ה... ְוִהְׁש ָק֣

ָׂשה ָלּ֙ה ה ל   ן"טעם נסוג אחור לעי :ְוָע֤

י ִנְז֑רֹו ו ד ל ְיֵמ֣ לטעם טפחא בתיבת  :ּכֹ֖   ּכֹ֖

את- ַעדו ה ֹ֨   יג' כן הדבר בהמשך פס, ף כלל אינה נשמעת"האל :ְמל

חֹ֔תֹוו ז    . 2ף בפתח"לד אחריה בשוא נח והא"הלמ, 1ו החיבור הפכה לשורוק"וי :ּוְלַא֣

ְתַּגְּל֥חֹו ֶאתו יט ר ִהֽ רטעם טפחא בתיבת ׃ ִנְזֽרֹו- ַאַח֖   ַאַח֖

ף "אל: ָא֖מֹור .ש בשווא נע למרות הדפוסים הרבים הנוהגים לנקד חטף פתח"הרי :ְתָבֲר֖כּו ו כג

  . בקמץ
על אף . ש כפי שנוהגים מרבית הכוהנים בברכתם"ת ולא ברי"העמדה קלה בבי 3ְיָבֶרְכ֥< ו כז

  ף הראשונה בשווא נח "הכ, הקושי
  במלרע  :ְוָׂש֥מּו ו כז

רז ג  ר ָּבָק֔ ד. במונח ואינה מוקפת כפי שמופיע בחלק מהדפוסיםּוְׁשֵנ֣י המילה  :ּוְׁשֵנ֣י ָעָׂש֣  :ְלֶאָח֑
  .ד בשוא ולא בקמץ"הלמ

ַעת ז ז   במלעיל :ַאְרַּב֣

ֲעַרת ז יג   ן החטופה"ף למנוע הבלעת העי"העמדה קלה בקו :ַקֽ

ְזְרֵקיז פד   ם"העמדה קלה במ :ֶס֙ףֶכ֙- ִמֽ

ם ְׁשֵנים ז פז י-ֵאיִל֤ ים ְּבֵנֽ   בפשטאָעָׂש֙ר -ְׁשֵניםתיבת  :ָׁשָנ֛ה-ָעָׂש֙ר ְּכָבִׂש֧

אז פט ֹ֨ ר. ת הראשונה בשווא נח"הבי, על אף הקושי : ּוְבב , ת דגושה"ם בחירק והדלי"המ :ִמַּדֵּב֣

  . הקורא בשוא משנה משמעות

                                                 
  . הברת תנועה קטנה 1
  .ף בחטף"ד בפתח ואל"למ, ו בשווא" ויְוַלֲאחֹתֹו :בשונה מקודמו שבפרשת אמור 2
 .אין תרגום לפסוקי ברכת כוהנים 3
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        ::::שופטים יגשופטים יגשופטים יגשופטים יג, , , , הפטרת נשואהפטרת נשואהפטרת נשואהפטרת נשוא

  
הב     בקמץ חטוף וכן הדבר בסוף ההפטרהי" הצד:ִמָּצְרָע֛

ְדְּתג  ְדְּת...  ָיַל֔ ְדְּתוכן בפסוק הבא . ילֶדְּתאין לקרוא . ת בשוא נח" הדלי:ְוָיַל֥   .וכן הוא בהמשך ְויַֹל֣

ְמִריד    במלעיל :ִהָּׁש֣

  א ויש לשים לב לכך גם בהמשך הפרק"מפיק בה :ְלִאיָׁשּ֘ה ו

רח   ן בשווא נח"העי : ַוֶּיְעַּת֥

  ד הראשונה מדין דחיק"דגש חזק ביו :ִּיְהֶי֥ה- ַמהיב

  כן הדבר גם בפסוק הבא, י בשווא נע"הצד, ן בשווא נח"העי :ָּנ֣א-ַנְעְצָרה טו

ִלאי-ְוהּוא יח   . ֶפִלי:קרא, ף נחה"האל. ואין לפניה טפחא) סילוק(פ "כל התיבה בטעם סו׃ ֶפֽ

  ד"טעם נסוג אחור ליו :ָיַ֤סף עֹו֙ד- ְולֹאכא

  
        ::::ראשון של בהעלותךראשון של בהעלותךראשון של בהעלותךראשון של בהעלותך

        
 ְוֵהַנְפָּת   ְוַהֲעַמְדָּת  ְוִהְקַהְלָּת   ְוִהְקַרְבָּת  ְוִטַהְרָּת    ְוָאַמְרָּת: ההיפוך הפך למלרעו"וי
    ְוִהְבַּדְלָּת 

  תך-עלֹ-בה: יש לקרא, ד"א ובלמ"העמדה קלה בה :ְּבַהֲעIְֽת֙<ב 

ם ו   .ולאורך כל המקראד בשווא נח לאורך כל הפרק "הלמ :ַהְלִוִּי֔

ֲעַמְדָּת֙ יג   א"העמדה קלה בה :ְוַהֽ

ייד יּו ִל֖   א"טעם נסוג אחור לה : ְוָה֥

 


