
 

 

  הערות על דקדוק בפרשת השבוע    מועמוד 
 �����  פרשת חקת

  פרשת חקת
  

פרה אֻדּמה  ְויקחו אליָך� " •  יש-נחתכותב המ -) ב,יט( "תמימה
ד "רפויה כדין בג "פרה"שהפא של 

י שאין טעם "ת לאחר אהו"כפ
והתרסא שבסוף . מפסיק ביניהם

פ "התיבה היא טעם משרת אע
שנגינתה קרובה לטעם המפסיק 

  .תלשא
 המילה אליךָ כ צריך לעעת ש"וכ

המסתיימת בקמץ מושכת הא 
כאילו יש אחרי הכף  תאחריה ונחשב

עיין בהערות על הפרשה  .אות הא
  ".לינו פה הלילה"הבאה על הפסוק 

 "ףואת־דמּה על־ִפרשּה ִישרֹ רּה ואת־בשרּה את־עֹ " •
  .כולם במפיק הא - ) פסוק ה(

• " �י ום השליש� הוא יתחטא־בו בי 
�י ום השביע! ובי   	��������	" 
כ יאמר "יפסיק ואח  -) פסוק יב( שאם יעשה את עיקר . "יטהר"

ישמע שצריך , ההפסקה בתביר
להתחטא באפר הפרה רק ביום 

ואם יעשה כן אז ביום , השלישי
מעין הערב  - השביעי יטהר מאליו 

אבל באמת צריך להזות עליו . שמש
ז הרב "וכבר העיר ע. שלישי ושביעי

" עלה יונה"ספרו יונה מרצבך ב
  ).עמוד תה(

פסוק ( "ולקח אזוב וטבל ַּבמים" •
בפתח ולא  "יםַּבּמַ "הבית של  -) יח

כי מוסתרת כאן הא הידיעה , בשוא
שצריך לטבול במים  לומר) מיםְבהַ (

. לא בסתם מים, מיוחדים -מסוימים 
: י בזבחים צג"מסביר רש? ואיזה הם

מדקרינן " - "וטבל במים"ה "ד
מים , ינן ְבמיםַבמים ולא קר משמע ּבַ

 -הנזכרים למעלה לענין קידוש 
שיהא בהם בשעת קדוש שיעור 

 - "גַע ַבעצםועל־הנֹ "גם . "טבילה
או ַבמת או "וכן  ��הבית בפתח הבית ש "או ֶבחלל" וגם "ַבקבר

  .לא בשוא בסגולבה 
                                                 

150�� ����� ��� ��� ��� ������ ����� ! "�� � # � $��%� &� &��� ' ��� ���(�! $ �)�*�� �� �� �'� +� �! � ! � ��� �� ������� &���,&�� � � �' ���,�-� ���' .�'���� '��������' �/��� '� 01

העין בשוא  -) יז,כ( "רה־ּנאנְעּבְ " •
הנון  .והוא נח לכן הבית דגושה, לבדו

. מדין דחיק דגושההשניה  מפני  הבית רפויה - "ָךבארֶצ* "
 ,"נא"שבאה לאחר אלף נחה של 

. לא בכף, בצדיהמילה הוא וטעם    .הנון בחיריק לא בפתח - "הלא ִנּטֶ "
השין בשוא  -) א,כא( "ויְשְּב ממּנו" •

נמצאו . בית שאחריה דגושההנח ו
, שני שוואים נחים אחד אחרי השני

כמו  להזה יתכן רק בסוף המידבר ו ְוֵיְרְּד ", )א,בראשית נ( "ַוֵיְבְּך עליו"   ).יט,כד( "מיעקב
יש מחלוקת אם  - ) פסוק ד( "בִלְסּבֹ " •

הבית הראשונה רפה או דגושה ועיין 
 א"הרב זליכה שליטומפי . יש-נחתבמ

שמעתי שהמנהג לעשות אותה 
ך קורן ובתיקון "וכן הוא בתנ, דגושה

  ".איש מצליח"סופרים המדוייק 
המילה  –) פסוק ו( "עם־ָרבוימת " •

כ באה בפתח אבל כאן באה "ב בדרַ 
  .טרחאמפני הטעם המפסיק קמץ ב

 "ָוָבך ייחטאנו כי־דברנו ב" •
 רפויה "ָוָבך"הבית של  -) פסוק ז(

מפני שבאה לאחר קמץ שהוא תנועה 
גדולה ולא לאחר פתח שהוא תנועה 

והואו בקמץ לא בשוא ולא  .קטנה
  .בשורוק


