
 

 

  הערות על דקדוק בפרשת השבוע    מדעמוד 
 �����  פרשת שלח לך

  פרשת שלח לך
  
) ח,יג( "למטה אפָרים הושע בן־נון" •

בריש הפך שהיה צריך להיות הפתח  -
 "בני־ישראל את־הָפסח במועדוויעשו "כמו . לקמץ בטעם טרחא

שהפא שהיתה צריכה להיות בסגול ) ב,ט(
יותר נפוץ כלל זה . ���באה בקמץ

- כאתנח וסוףיותר מפסיקים הבטעמים 
 -) יח,יד( "ע�ן ָוָפשַ ֹנֵשא עָ "פסוק כמו 

בקמץ במקום באתנח שהפא באה 
 "ואת־מצָותו ֵהַפר"ובפסוק . סגולב
הפא באה בפתח במקום בצירי  -) לא,טו(

 .באתנח
• " �ןה �למט הבית רפה כדין  -) ט,יג( "נימ�

י ללא טעם "ת לאחר אהו"ד כפ"בג
 הלמט� "וכיוצא בזה . ���מפסיק ביניהם

 הט� למ", שהדלת רפה -) פסוק יב( "ןד� 
וכן , שהגימל רפה -) פסוק טו( "דג�  " �. שהבית רפה -) פסוק כב( "נגב� וויעל

ואם יבוא טעם מפסיק ביניהם כן יבוא 
ה "ת כמו "ד כפ"קל בבג-דגש �למט  -) פסוק ו( "ן־יפּנהּבב ל! ּכה יהוד� 

- שהכף דגושה מפני שבאה לאחר זקף
 ה
 עלו ז"וכמו , קטן שהוא טעם מפסיק

שהבית דגושה מפני  -) פסוק יז( "נגבּב
שבאה לאחר פשטא שגם הוא טעם 

 -) מב,יד( "נגפוּת א
 ול"וגם , מפסיק
, התיו דגושה לאחר הטעם פשטא

ונדבה ב ולפלא־נדר א� "ובפסוק   א!
" או"המילה ) ג,טו( "מעדיכםּב

הולך שהוא טעם -הראשונה בטעם שופר
משרת לכן הבית שלאחריה רפה ואילו 

לכן השניה בטעם טרחא שהוא מפסיק 
כמו כן אם . הבית שאחריה דגושה

י מורגשות במבטא כמו מפיק "האהו
ת "ד כפ"קל בבג-כ יבוא דגש"אז ג, הא

ופתח התבה "כמו  םשלאחריה אבל ) טז,בראשית ו( "שיםּת ּהבצד
שגגה ב העל־הנפש השגגת בחטאוכפר הכהן "זאת צריך לדעת שבפסוק  " בחטאה"ההא של  - ) כח,טו( "יילפני 
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להיות מופקת כדין הא שהיתה ראויה 
פ המסורת שבידינו איננה "הכינוי כאן ע

. רפויה" בשגגה"ולכן הבית של , מופקת
 הנָ �וא עֲ הכרת תכרת הנפש ההִ "אותו הדבר אנו מוצאים גם בפסוק 

שלא מפיק ההא של ) פסוק לאשם ( "ּהבָ 
ולפיכך הבית של , פ המסורת"ע" עונה"
  .רפה" בה"

סוק יש להקפיד בפיסוק הטעמים בפ • רו את־הא) ויעל! " �, רץו וית ב עד־ְרֹח!  )מאריך(ן ממדבר־ִצ+ 
ֹ+  )טרחא( - עד"ש - ) כא,יג( "תא חמֽ ְלב
לבא "ו, &%$"צן- ממדבר"נמשך ל" בחְֹר 

ורחוב הוא שם , א בפני עצמווה" חמת
והמשיכו  '%$,רשל עיר בנחלת שבט אש

של והלמד , חמת-המרגלים עד לבא
גם . )%$העיר שםהיא חלק מ" לבא חמת"

, והכנעני יושב על־הים"  בפסוק יש  -) כט,יג( "יד הירדן )טרחא(ל וע! 
 לומרואין " עלו"טעם מפסיק במילה 

 "על־יד הְיֹאר"ביחד כמו " על ידו"
יד "אלא שיש להסמיך יחד ) ה,שמות ב(

שהכנעני יושב , ופירוש הפסוק (%$"הירדן
" יד"ש, מקום הירדןל +*$סמוךגם 

יז ,י במדבר ב"עיין רש, פירושו מקום
  .יג,דברים כגו
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