
 

 

  להעמוד     הערות על דקדוק בפרשת השבוע
 ���������  מות- פרשת אחרי

  מות- פרשת אחרי
  
 דשאל�הק�  בכל�עת
  איב� �ואל" •

) אתנח( כתית לפר� מב� ) קט��זק�( של  אזכוריש בפסוק ). ב,טז( "ותא ימ� ול�  ר על�הארן
 אש�  רתי הכפ� פנ� אל�
הוא ש� כולל  �  הקודש: שלושה מקומות

הוא לפני  � מבית לפרכת, לכל ההיכל
�לפני ארו�  � פני הכפרת�אלו, ולפני
כמו כ� יש בראש הפסוק איסור  .העדות

הכניסה  על איסור � לא יבואלאו של 
 �מ� (אפילו לטהורי� לפני� ממחיצת

�ובסו� הפסוק ). המקו� המותר לה
ל במסכת "ונחלקו רבותינו ז. חיוב מיתה
ב על אילו מקומות מ� "ז ע"מנחות ד� כ

 �השלושה עובר רק בלאו וחייב עליה
ל "מלקות ועל אילו מה� חייב מיתה וז

-בלא -  הקודש-אלרבנן סברי "הגמרא 
 -  פני הכפרת- אלו מבית לפרכת, יבא

 הקודש-אלורבי יהודה סבר . בלא ימות
פני -אלו, יבא-בלא -  מבית לפרכתו

� נמצא שדעת רבי. "בלא ימות - הכפרת
 � פיסוקיהודה עולה בקנה אחד ע

פ המסורה שבידינו "הטעמי� ע
י "המחלקת את הפסוק לשניי� ע

יבא ומה �האתנח ומה שלפניו בלא
יוצא איפה . שאחריו עונשו במיתה

גינת הטעמי� תואמת את דעתו של שנ
יהודה למרות שההלכה כא� היא � רבי

�יונה �ועיי� בספר עלה. דווקא כחכמי
, ג"עמוד קכל "זלרב יונה מרצב" 

ההלכה �ובדוגמאות שמביא שבה� פסק
�  .נובע ישירות מפיסוק הטעמי

) ט,טז( "והקריב אהרן את�הָּשעיר" •
  .השי� בקמ# לא בצירי �

היוד  � ) י,טז( "יי�חי לפני ָי!ֳעמַד " •
 .קמ#� והעי� בחט�, והיא מועמדתבקמ# 

השעיר פני  את  �ופירושו יעמידו אותו 
). כט,כז( "אשר ָיֳחַרם"וכמוהו . 'ה הלמד השניה בפתח  � "לשַלח אתו"

  .ואי� פה פתח גנובה, והחית נחה
האל� בחול� לא  �) טז,טז( "ישראלוכפר על�הקדש מטמֹאת בני " •

  .והוא לשו� רבי� פתחב
הכ�  �) כ,טז( "ִמַּכֵּפר את�הקדש" •

שהרי ה� באי�  והפא דגושי� בדגש חזק
והקריב ". לאחר תנועה קטנה אבל  ,ההא בסגול  � "את�השעיר ֶהָחי

) פסוק כא( "על�ראש השעיר ַהַחי"
  	����.ההא בפתח

הפתח שהיה אמור  � ) ד,יז( "ךדם שָפ� " •
הפ" לקמ#  )ג"כמו בפסוק י( להיות בפא

ו א,"וכ�  .קט��זק�בגלל הטע� המפסיק 
 �אבל , סו� פסוק ג( "טר ישָח� אש

מ "ונ ,)בתחילת הפסוק הוא בפתח
 �להגיית יהודי תימ� ואשכנז שמבדילי
 �במבטא בי� קמ# לפתח שיש לה� לשי

  .לב כא�
ה יד חי0 אשר יצוד צ. ... איש איש ו" •

 "לר יאכ� אש�  )טרחא(וף או�ע�  )תביר(
" ציד חיה"נמש" ל" עו��או" �) יג,יז(
וכ� , על שניה� חוזר" שר יאכלא"ו

מורי� הטעמי� שתביר מפסיק מעט 
  .ואילו טרחא מפסיק יותר

כי�נפש כל�בשר דמו בנפשו " •
ההא בשורוק אבל  �) יד,יז( "הּוא

כי נפש כל�בשר "בהמש" הפסוק 
י "ופרש. 
����ההא בחיריק �  "דמו ִהוא

. ונפש לשון נקבה, דם ובשר לשון זכר
וב בראש הפסוק הכת, וביתר ביאור

מדבר על הד� שהוא לשו� זכר כאילו 
ובסו� " נפשומקום בלו  ה%א דמו"אמר 

הפסוק הוא בלשו� נקבה מפני שמדבר 
כל בשר  נפשכי "על הנפש כאילו נאמר 

שברישא , א"וכ� הוא בפסוק י". דמו היא
 נפשכי "שמדברת על הנפש כתוב 

לשו�  �בחיריק � "ִהואהבשר בדם 
על הד� ואילו בסיפא שמדברת , נקבה
 �  "בנפש יכפר הּוא הדםכי�"כתוב 

  .לשו� זכר �ההא בשורוק 
המ� בצירי  �) ג,יח( "אשר אני ֵמביא" •

שהשורש הוא (כנהוג בנחי עי� הפועל 
� ולא בפתח כפי הנהוג בחסרי פא") בוא"

משורש " ַמ&יב הרוח"כדוגמת (נו� 
  ").נשב"

האל�  �) ו,יח( "אל�כל�ְשֵאר בשרו" •
) יז,יח( "ֲארה הנהַש! ". בצירי לא בקמ#

  .פתח�השי� בפתח והאל� בחט� �
בשוא ופעמי�  �) ז,יח( "אְּמך היא" •

  .המ� בסגול) בטע� מפסיק(
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  הערות על דקדוק בפרשת השבוע    לועמוד 
U#V>W�XYV  מות- פרשת אחרי
 

התיו בשוא לא   �) י,יח( "או בת�בְּתך" •
  .וטעמו מלרע, בסגול

מפיק בהא שפירושו  �) כג,יח( "ְלִרְבָעּה" •
לרבוע אותה והמפיק בא במקו� המילה 

כתוב ובפרשת קדושי� ש, "אות)" לא מפיק ההא ) טז,כ( "לרבעה אתּה"
 אמור" אותה"מפני ש" לרבעה"במילה 
כאילו כתוב  הרי הוא� ָש ו, בפסוק

" הלרבע"של וההא " לרבוע אות)"
  .נוספת

, ופירושו מעניי� זימהמלעיל  � "בלת. " •
 ".אר#"וא� היה מלרע היה פירושו 

המכונה אליהו הלוי ' רהמדקדק 
� קטניארבעה ה"נת� סימ�  117בחורה�

" ייהנה שנא �שש") כד,משלי ל( "אר#
" לבֵ ֵת "הוא שופירושו  ).טז,משלי ו(

בארבע נקודות דהיינו צירי צירי פירושו 
הקטנה של שש נקודות בוהוא (" אר#"

בשש נקודות " לבֶ ֶת "אבל . )של אר#
נו בסגול סגול פירושו זימה אותה דהיי

מכא� שצרי" להזהר בקבלת  .'שנא ה
 "תבל בצדק ישפט"שבת ולומר 

 .מלרע "תבל"כראוי תיבת ) ג,תהלי� צו(
 �) כה,יח( "ַותקא הארץ את�ישביהַותטמא הארץ ָואפקד עונה עליה " •

ההיפו" �כל הפעלי� בפסוק הזה בואו
  . מעתיד לעבר לכ� אינ� מנוקדי� בשוא
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