
 

 

  הערות על דקדוק בפרשת השבוע    לדעמוד 
  פרשת מצורע
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  פרשת מצורע

  

�	�ה והז� " •��������ל ע�  ����  
�ר המטה�
 "שבע פעמים ��������עת הצר� �מן �����

אמנ� התביר הוא טע� מפסיק  �) ז,יד(
לכ� . א� הוא פחות מפסיק מטרחא

וא� יפסיק בו הפסקה , יפסיק בו מעט
וירחיק אותו מהמילה הבאה (גדולה 
יכול להשמע חלילה שצרי� הכה� ) אחריו

  ...על המטהר עצמה זות מ� הצרעת לה
 "ה אחת בת�שנתּה תמימהשָ וַכבְ " •

  .הכ  בפתח לא בחיריק �) י,יד(
 �) יא,יד( "והעמיד הכהן ַהְמַטֵהר" •

, המ� רפה ובשוא נח וג� הטית רפה המ� דגושה  � "את האיש ַהִּמַּטֵהר"
  .שבפרשה "המטהר"ובחיריק וג� הטית דגושה כמו שאר 

 �) יג,יד( "ואת העלה ִבְמקום הקדש�החטאת ִבְמקום אשר ישחט את" •
  .הבית בחיריק והמ� בשוא נח

  .והשוא נח ללא דגש ביוד �  "ַהְימנית" •
• " 
�ה והנ�
 �) לט,יד( "געה הנ� ּפש&  �����

י וכ� "הפא בדגש אפילו שבא לאחר אהו
מפני שמילת ) פסוק מד(חבירו שבסמו�  היא בטע� תביר שהוא טע�  "והנה"

 "גע- ה הנ, ש+ *�לאהנה ו( "אבל . מפסיק
הפא רפה מפני שאי� טע� ) פסוק מח(

יום / והיה. " וכ�, י"מפסיק לאחר אהו הבית רפה בראש  � ) פסוק ט( "השביעי
א שלפניה איננה רסהמילה מפני שהת

" פשה" �וסימ� לזכירה . טע� מפסיק
שהוא לשו� תוספת הוסיפו בו דגש אבל 

לא הוסיפו בו דגש ונשאר " לא פשה"
הפסוק חו" מ�  ה נכו�כלל ז. רפה שהיא ) נא,יג( "שה הנגע בבגדכי�*"

���רפה כדי���.  
הלמד בלא מארי�  �) נו,יד( "ְוַלְשֵאת" •

ֶרת". והשי� רפה  �  "ולספחת ְוַלֶּבָה1
  .הבית בסגול וההא בקמ"

ה" •  �) יט,טו( "ואשה כי�תהיה זב1
��מלרע��שבעת ימים תהיה ". �
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פ שבאה "הבית רפה אע � "בנדתה
  .בראש המילה

ה אותם אל�הכהןוהב" • ) כט,טו( "יא1
ה"מילת  � פ "היא מלרע ע �" והביא1

  .המסורת ואי� בה מפיק בהא
הטית בקמ"  � ) לב,טו( "ְלָטְמָאה�ָבּה" •

ויש . והוא חטו  מפני השוא שאחריו
�jא� הבית רפה או דגושה מחלוקתjlk

 
 .וההא מופקת, והמנהג בבית רפה
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