נשא סט
היבטים לשוניים בפרשת ׂ ֹ
דקדוקי קריאה בפרשת נשא ובהפטרה ובראשון של בהעלותך
ד כג ִל ְצ ֣ב ֹא :הבי"ת רפויה.
ה ב ָל ָנ ֶֽפשׁ׃ הלמ"ד קמוצה
שׁם לֽ וֹ׃ כך היא ההטעמה הנכונה טיפחא-מרכה-סו"פ ולא מרכא-טיפחא-סו"פ כפי
ה ז ַל ֲא ֶ ֖שׁר ָא ַ ֥
שמופיע בהרבה דפוסים
מּוּשׁב :שי"ן קמוצה.
ה ח ַה ָ ֥
ישׁהּ :יש להקפיד על השמעת המפיק למנוע שיבוש משמעות .נִ ְת ָ ֽפּ ָשׂה׃ שׂי"ן שמאלית
ה יג ִא ָ֔
ומלעיל.
ה טו ִ ֽכּיִ -מנְ ַ ֤חת ְקנָ א ֹ֙ת ֔הוּא' :הוא' בלשון זכר ,מוסב על הקרבן
ה טז וְ ֶה ֱע ִמ ָ ֖דהּ :העמדה קלה בה"א הראשונה ומפיק בסוף המילה.
ה יז ְבּ ַק ְר ַ ֣קע :במלרע
ה יג וְ נֶ ְע ַל ֙ם :העי"ן בשוא נח
ה יח ַה ְמ ָ ֽא ֲר ִ ֽרים׃ המ"ם בשווא נח והרי"ש הראשונה בשווא נע ,לא בחטף ,כן הדבר בהמשך
ה יט ָשׂ ִ ֛טית :שׂי"ן שמאלית
ה כ ֶאתְ -שׁ ָכ ְב ֔תּוֹ :הכ"ף בקמץ קטן
וּ֠באוּ :הטעם בבי"ת מלעילֽ ְ .בּ ֵמ ֔ ַעיִ ְך :געיה בבי"ת
ה כב ָ
ה כד וְ ִה ְשׁ ָק ֿ֙ה :ללא מפיק בה"א.
הּ :מפיק בה"א
ישׁ ֒
ה כז וְ ִה ְשׁ ָ ֣קהְּ ...בּ ִא ָ
ה ל וְ ָ ֤ע ָשׂה ָל ֙הּ :טעם נסוג אחור לעי"ן
יְמי נִ זְ ֑רוֹ :טעם טפחא בתיבת ֖כֹּל
ו ד ֖כֹּל ֵ ֣
ו ה ַעדְ -מ ֨ל ֹאת :האל"ף כלל אינה נשמעת ,כן הדבר בהמשך פס' יג
2
אח ֹ֔תוֹ :וי"ו החיבור הפכה לשורוק ,1הלמ"ד אחריה בשוא נח והאל"ף בפתח .
וּל ַ ֣
וז ְ
ו יט ַא ַ ֖חר ִ ֽה ְתגַּ ְלּ ֥חוֹ ֶאת-נִ זְ ֽרוֹ׃ טעם טפחא בתיבת ַא ַ ֖חר
ו כג ְת ָב ֲר ֖כוּ :הרי"ש בשווא נע למרות הדפוסים הרבים הנוהגים לנקד חטף פתחָ .א ֖מוֹר :אל"ף
בקמץ.
יְב ֶר ְכָך֥  3העמדה קלה בבי"ת ולא ברי"ש כפי שנוהגים מרבית הכוהנים בברכתם .על אף
ו כז ָ
הקושי ,הכ"ף הראשונה בשווא נח
ו כז וְ ָשׂ ֥מוּ :במלרע
וּשׁ ֵנ֣י במונח ואינה מוקפת כפי שמופיע בחלק מהדפוסיםְ .ל ֶא ָ ֑חד:
וּשׁ ֵנ֣י ָע ָ ֣שׂר ָבּ ָ ֔קר :המילה ְ
זג ְ
הלמ"ד בשוא ולא בקמץ.
ז ז ַא ְר ַ ֣בּ ַעת :במלעיל
ז יג ַ ֽק ֲע ַרת :העמדה קלה בקו"ף למנוע הבלעת העי"ן החטופה
ז פד ִ ֽמזְ ְר ֵקיֶ ֙ -כ ֶס ֙ף :העמדה קלה במ"ם
ילם ְשׁנֵ יםָ -ע ָשׂ ֙ר ְכּ ָב ִ ֧שׂים ְבּ ֵנֽיָ -שׁ ָנ֛ה :תיבת ְשׁנֵ יםָ -ע ָשׂ ֙ר בפשטא
ז פז ֵא ִ ֤
וּב ֨ב ֹא :על אף הקושי ,הבי"ת הראשונה בשווא נחִ .מ ַדּ ֵבּ֣ר :המ"ם בחירק והדלי"ת דגושה,
ז פט ְ
הקורא בשוא משנה משמעות.
1

הברת תנועה קטנה.
2
בשונה מקודמו שבפרשת אמור :וְ ַל ֲאחֹתוֹ וי"ו בשווא ,למ"ד בפתח ואל"ף בחטף.
3

אין תרגום לפסוקי ברכת כוהנים.

1

הפטרת נשוא ,שופטים יג:
ב ִמ ָצּ ְר ָ ֛עה :הצד"י בקמץ חטוף וכן הדבר בסוף ההפטרה
ילד ְתּ .וכן בפסוק הבא וְ י ַֹל ְ֣ד ְתּ וכן הוא בהמשך.
ג יָ ֔ ַל ְד ְתּ  ...וְ יָ ַ ֥ל ְד ְתּ :הדלי"ת בשוא נח .אין לקרוא ֶ
שּׁ ְמ ִרי :במלעיל
ד ִה ָ ֣
ישׁ ֘הּ :מפיק בה"א ויש לשים לב לכך גם בהמשך הפרק
ו ְל ִא ָ
ח וַ יֶּ ְע ַ ֥תּר :העי"ן בשווא נח
יב ַמה-יִּ ְה ֶי֥ה :דגש חזק ביו"ד הראשונה מדין דחיק
טו נַ ְע ְצ ָרהָ -נּ֣א :העי"ן בשווא נח ,הצד"י בשווא נע ,כן הדבר גם בפסוק הבא
יח וְ הוּאֽ ֶ -פ ִלאי׃ כל התיבה בטעם סו"פ )סילוק( ואין לפניה טפחא .האל"ף נחה ,קראֶ :פ ִלי.
עוֹד :טעם נסוג אחור ליו"ד
כא וְ לֹאָ -י ַ֤סף ֙
ראשון של בהעלותך:

וְ ִט ַה ְר ָתּ וְ ִה ְק ַר ְב ָתּ וְ ִה ְק ַה ְל ָתּ וְ ַה ֲע ַמ ְד ָתּ וְ ֵהנַ ְפ ָתּ

וי"ו ההיפוך הפך למלרע :וְ ָא ַמ ְר ָתּ
וְ ִה ְב ַדּ ְל ָתּ
ב ְבּ ַה ֲעֹלֽ ְת ָ֙ך :העמדה קלה בה"א ובלמ"ד ,יש לקרא :בה-עלֹ-תך
ו ַה ְלוִ ִ֔יּם :הלמ"ד בשווא נח לאורך כל הפרק ולאורך כל המקרא.
יג וְ ַ ֽה ֲע ַמ ְד ָ֙תּ :העמדה קלה בה"א
יד וְ ָ ֥היוּ ִ ֖לי :טעם נסוג אחור לה"א

2

