
 

 

  הערות על דקדוק בפרשת השבוע    לבעמוד 
 ���������  פרשת שמיני

  פרשת שמיני
  
ּו" • ְרב� במילה זו ישנ� שני  –) ד,י( "ִק�

�ה"טעמי� כמו במילת  בראשית ( "ֶז�
וברור שהשני . שני גרישי� ותלשא, )כט,ה

על ( גרישי� ה� על ההברה האחרונה
י� לדעת שג� התלשא א� צר, )האות בית
י "ואעפ, ההברה האחרונהבמקומה 

תלשא מופיעה על ההברה הראשונה שה
ידוע הדבר שהתלשא ) על האות קו (

נה קונה מקומה ונקבע טעמה לפי נאי
ובמקרה זה ג� . הדקדוק והמסורת

 ההברה האחרונהב מקומההתלשא 
כמו  לכ� המילה היא מלרע גמור, כאמור

אלא , ��	
�שבמקרא" ב$ְר ִק "כל תיבת 
� מיומטעי, שני נגינותאותה בשמנגני� 

  .את השני גרישי� לפני התלשא
, בשוא נחהיא " ב$ְר ִק "במילה ריש ה

חיריק חסר שהוא לאחר  השהרי בא
ולאומרי� שבלשו� ציווי  .תנועה קטנה


�כהאי גוונא הוא נע	�כמו במילת   ּו" ְׁשכ 
�אינו צוויכא� , )כא,שמות יב( "ִמ�	�� 
לישא לקודש  סלהיכנהיתר לה�  אאל

וג� לנוהגי� להניע היכ� , את אחיה�
 אאי� די� מחצורכא� , שיש מחצורא

  .ששני הטעמי� בבית
 כא� הצדי %) יג,י( "ִּכי�ֵכ�ן ֻצֵּו�יִתי" •

ר ִצֵּו�יִתי"ובהמש�  בקובו& �ֲאֶׁש פסוק ( "ַּכ�
פרק (ובסו  פרשת צו  .בחיריקהצדי  )יח
בראשו� ב אלא ש"כ כיוצ"יש ג) לה%לא,ח


�.הצדי בחיריקוהשני  קובו&ב הצדי	��  
!ם" • הפועל  % ) יט,י( "ְוָאַכ*ְלִּתי ַחָּטאת$ ַהּי"

הוא מלעיל ולכ� הואו אינו " ואכלתי"
אלא ואו , ואו ההיפו� מעבר לעתיד

א� . ונשאר הפועל בלשו� עבר ,החיבור
פירוש הפסוק יעלה בקל א� הוא לשו� 

לכ� המפרשי� אומרי� . עתיד דווקא
לו אכלתי וִא "אמר ו שכוונת הפסוק כאיל

פעלי� יוצאי�  צאנומ אמנ� ��	
�."חטאת
לכ� אפשר ג� לעתיד וה� מלעיל  מ� הכלל


�.לפרש בפשטות שהוא לשו� עתיד	��  
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, בדגש כבד באות טית" חטאת"מילת 
א בטע� ישה זו המיליש להפריד בי� ו

 ,"היו�"מילת המפסיק פשטא לבי� 
חטאת של "מר ושאי� זו סמיכות ל

מר שלא ייטב שאהר� א אאל "היו�
לאכל את החטאת ביו� ' בעיני ה

האנינות ומכיוו� שהמתינו עד הלילה יש 
תיי� נגעה בו טומאה לבילחשוש שמא נ


j.ולכ� שור k�l   
�י ְיָי� " היא ההא למרות ש % "ַהִּייַט�ב ְּבֵעיֵנ

 בפתח לבד והיודבאה , הא התימא
כאילו היתה הא  ,דגושהשאחריה 


m�m,הידיעהn והטית רפויה.  
הגימל רפה  %) ד,יא( "גרה כי�מעלה" •

שבאה לאחר הא נחה נסתרת וכ� הוא 
 "רהמעלת ּג"אבל . בפסוק שאחרי זה

הגימל  'כמו בפסוק הקוד� ובפסוק ו
י "שאינה אחרי אהובדגש קל דגושה 

ו מפני שהיא לשו� יתהאות אלה אחרי 
  .נקבה

לּו" • א תֹאֵכ" 3ֹ כ  בצירי וש� ה %) ח,יא( "ל
 'בפסוק דאבל  'הטע� וכ� הוא בפסוק ג

הוא בשוא וכ� בפסוקי� נוספי� ונמצאו 
ֶאת�ֶזה$ ", 'בפסוק ט, שניה� בפסוק אחד ּו אְכל" �ֹ לּו"אבל  ,בשוא "ּת ם ּתֹאֵכ� � "ֹאָת

  . בצירישבהמש� הכ  
ים" • מ� ה %) ט,יא( "ובנחלים ַּבַּיִּמ4

, שהיא רבי� של י�ראשונה דגושה ה
 רבי� של יו�א ישה" ימי�" תמילאבל ְ) 

  המ� רפויה
ָעְזִנָּי�הואת " • עי� בקמ& ה % ) יג,יא( "ָה�

  .והיוד דגושה, מפני השוא שאחריו חטו 
לא ו, דלתְ)  %) יד,יא( "ואת�הדאה" •

. )יג,דברי� יג(ריש כמו בפרשת ראה ב
בפרשת " הראה%וסימ� לדבר ואת

  ".ראה"
ם" • ָרָח�   . מלרע %) יח,יא( "ְוֶאת�ָה�
הסמ� בקמ&  %) כב,יא( "ְוֶאת�ַהָּסְלָע�ם" •

  .  מפני השוא שאחריוחטו
ר" • ַעְכָּב� ֶלד ְוָה� �יש לבטא  %) כט,יא( "ַהֹח

  . את העי� היטב לא כמו אל 
!ראך " • �9ן ּוב4 עי� בשוא ה % ) לו,יא( "ַמְעָי

. לבדו וואו החיבור בשורוק ִים" די� מ� רפה שאי� כא� ה % "ִמְקֵוה�ַמ�
  .דחיק מפני שהואו בצירי לא בסגול

ם" •   .רעמל %) מג,יא( "ְוִנְטֵמֶת�
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דלת בחיריק ה %) מד,יא( "ְוִהְתַקִּדְׁשֶּתם$ " •
  .והמילה מלרע, בפתח לא


