היבטים לשוניים בפרשת שֹׁפטים סט
דקדוקי מילים וחלקם בעלי שינוי משמעות בפרשת שֹׁפטים ובהפטרה ובראשון של כי -תצא
מילים שו' ההיפוך לעתיד הופכתן למלרע:

ְו ָי ַר ְוּו ָי ְו ִב ַר ְו ָי ְו ָי ַרס ְו ָי

הֹו ָיא ִבּו ַרף ְו ָי ְו ַר ְו ָי ְו ָי ַר ְו ָי ְו ָי ַר ְו ָי ְו נָי ַרא ִב
ְו ָי ַר ְו ָי ְו ָי ַר ְו ָי ְו ֵצ
ְו ַרֹו ְו ָי ְו ָי ַר ְו ָי .
ָיבּה  -נסוג אחור ְ .ו ָי ָי ָי -
מילים שנשארו מלעיל ְ :ו ָי ָי ְוף ָי  -בגלל האתנח ְ ,ו ָיף ִב ָיאְ ,ו ָי ַר ְוּו ָי
בגלל האתנחָ ,יּונִב ָיא.

טז יח ֹ ְו ִב ִ֣ט ם ְו ְוֹט ִב ִ֗ ם :הפ"א והטי"ת בשווא נעִ .ב ִֽ ֶ ןְ -ו ָ֙ך  :געיה בתי"ו הראשונה
טז כ נ ֵצ ֵֹ֥אן ָי ִֽ ְך׃ אין טעם נסוג אחור ,כן הדבר גם בהמשך יז ב
טז כא ַר ֲף ֶשׂ ָ -י ִֽ ְך׃ העמדה קלה בתי"ו ודגש חזק בלמ"ד מדין דחיק
יז א ֹ֖כֹּ ָידּ ָי ִּ֣ו ָי ָ֑ ע :טעם טפחא בתיבת ֹ֖כֹּ  ,יש להקפיד על הפרדת שתי התיבות הנותרות
יז ד ְו ִֽ גַּר ְ -ו ֹ֖  :געיה בה"א
יז ז ִב ִֽ ְו ֶ ֤ -בה :העמדה קלה בתי"ו ודגש חזק בבי"ת מדין דחיק
יז ח ָי ֶ֔ ֶנגַר ע :הלמ"ד קמוצה
יז י ֲ ֶ ֹ֖ ְוִבּו ַר ִ֣ ָ֑ ' :טעם טפחא בתיבת ֲ ֶ ֹ֖
יז יב ְו ָי ֤ ֶ א :טעם נסוג אחור לשי"ן ותנועת הרי"ש התקצרה לסגול
ָי ָ֑בּה  :טעם נסוג אחור לשי "ן ,הבי"ת בראש התיבה השנייה בדגש חז ק מדין אתי
יז יד ְו ָי ַר ִ֣ ְוּו ָי
מרחיק
יז טז ֹ ַ -ר ְו ֶב  ִ֣ -ה :במלרע ,הלמ"ד האחרונה בדגש חזק מדין דחיק  ,אין לקרוא כאילו ההטעמה
בבי"ת וכן הדבר גם בהמשך פס' יז .א ִבֹס ִ֗ ן :יש להאריך מעט בתי"ו ובמלרע
יז יח ְו ָָ֨י ַראּו ֝ ה :טעם נסוג אחור לכ"ףִ .ב ִב ְו ֵצ ֹ֖נ ַר כֹּ ֲ ִב ֵ֥נ ם ַר ְו ִב ִביִּֽם׃ טעם טפחא בתיבת ִב ִב ְו ֵצ ֹ֖נ
ֹּ֖וה :טעם נסוג אחור לקו"ף
יז יט ְו ְ ָי ֵ֥ ָי
ָיּו ָי ֹ֖נ  :יש להקפיד על הפרדת התיבות ,להשמיע שורק פעמיים ,כן הדבר בהמשך יח ו
יז כ ֵ֥
יז ב ֹ ִ -ב ִֽ ְו ֶ  ֹ֖ -ה :העמדה קלה ביו"ד הראשונה
יז ה ֶ אַ -ר ָידּ ָיָּ֨ו ָי ָי ֤ ע :הרע ברי"ש קמוצה
ְוכּ ֵצ ֹ֖ ֶ  :לאלו שאינם מבחינים בקריאתם בין קו "ף לכ "ף עליהם להיזהר לא להדביק
יח ח ֵצ ֵ֥ ֶ
את התיבות
1
אהף ֹּ֖וֹא :העי"ן בחטף פתח ולא בצירי
יח ט ְוכּ ֲ
ואידעני') והדל"ת אחריה דגושה ובשווא נע
יח יא ְו ִב ְודּע ֶ֔ ִבֹנ  :היו"ד בחירק חסר (אין לקרוא ' ִ
יח יב ָיכּ ִ֣ -ף ֹ ֵצשׂ ֵצ ָ֑ ֶ  :טעם נסוג אחור לעי"ן
יח יד ֶ ְ -ו עֹנְו ִב ֵ֥נ ם :נו"ן ראשונה בשווא נע ולא בחטף כפי שמופיע בחלק מהדפוסים ָ .ינ ַרֵ֥אן ְו ֹ֖ :
טעם נסוג אחור לנו"ן הראשונהִ .ב ְו ָי ִֽף ן׃ במלרע
֤ך
ָ֨
יח יט ָי ִב ָ֙ך ֲ ֶ ֤ ִֽ ֹ ִ -ב ְו ַר ָ֙ךע :תיבת ָי ִב ָ֙ך בפשטא ,לא בקדמא כמו בצירוף

פט ָ֙ך
יט א ְוּו ָיּו ֵצ ֶ ִֽ ם׃ בי"ת ראשונה ,על אף הקושי ,בשווא נח
יט ב ַר ְוּו ִב ִ֣דּ ָי ְָ֑ך :אין טעם נסוג אחור ,עם זאת ,יש להיזהר לא להדביק את התיבות
2
יט ה ְו נִב ְודּ ָי  :הד' דגושה ובשוא נע
1
2

צורת הנסמך גרמה לתנועת הצירי להתקצר לחטף
המרפה וקורא בשוא נח משנה למשמעות של דחייה.

1

יט ו ִבכּ ֵ -צ ַר ם֘ :כי במקף ולא במונח
ּו ְו ֶ֔  :העמדה קלה בבי "ת והלמ "ד בשווא נע ְ .ו ָינ ַר֤אן ְו ָ֙ך  :טעם בסוג אחור לנו "ן
יט ח ֶ א-גְּו ִ֣
הראשונה
3
יט י ָידּם נָי ִב  :הד' קמוצה
יט יא ְו ָי ֤ ַר ּו הָ֙ך  :טעם נסוג אחור לאל"ף
יט יג ִב יִּב ְושׂ ָי ֵצ ֹ֖  :היו"ד בדגש חזק ובחיריק
שׂ ֶאם ֶ֔ ה :טעם נסוג אחור לשי"ן
יט יט ַר ֲף ִב ִ֣
כ ב ְוכּ ָי ָי ְוּו ֶ ֹ֖ם :הקו"ף בקמץ רחב והרי"ש בקמץ קטן
4
כ ג ַר ִ -ב ִֽ ְו ֧  :געיה בתיו והרי"ש בשווא נע
כ ו ֲ ֶ -נָי ַר ֵ֥טע ָ֙ך ֶכּ ֶ ָ֙ךם  :אין טעם נסוג אחור  .תיבת ֲ ֶ מוקפת ולא בקדמא  ,כן הדבר גם בפסוק
הבא
כ ז ֵצ ַר ֤ שׂׂ :שי"ן שמאלית
כ ט ָי ֵ֥ ְו ֛  :הטעמה משנית של מרכא בפ"א במדויקים
כ יא ָי ַר ֹ֖ ס :הלמ"ד בקמץ
כ יט ְו ָיא ְו ִָ֗ישּׂה :התי"ו בקמץ קטן  ֶ .אֵ -צף ָיֹו ָ֙ךּה :יש לה קפיד על קריאת המפיק  ,אחרת יש בכך כדי
לשבש את משמעות הכתוב
5
כ כ ִב ִֽכּ ֵ - ֹ -צ ֤ףץ :שלושת המילים מוקפות וזהו הנוסח הנכון
כא א ָיב ֲ ָי ָי  :הב' קמוצה
6
כא ב ָי ִֽ ְו ָ֙ך  :דל"ת ראשונה בשווא נע
כא ד ְו ָי ִֽף ְו ָ -י ֵ֥ ם :געיה בעי"ן
כא ו ַרף ָ -י ֶףגְו ָי ֹ֖ ָי ֲף ָי ֵ֥ ַרּו ָי ִֽנּ ַר ׃ טעם טיפחא בתיבת ַרף ָ -י ֶףגְו ָי ֹ֖
כא ח ָידּם נָי ִב  :הד' קמוצה
הפטרת שופטים ,ישעיהו נא יב – נב יג:
נא יב ַר ִב ִֽ ְו ִב ָ֙ך  :העמדה קלה בתי"ו והרי"ש בשווא נע
נא יג ְו ֵצ ִֹ֣ס ָי ֶ ץ֒ :תיבה ראשונה במלרע ושנייה במלעיל ,אין טעם נסוג אחור
נא טו ַרֹגִ֣ע :במלרע
נא יז ִב ְואעה ְו ִב ִ֣ ִב ִֽ ְואעה ְו ִב ִ֗  :בשתי התיבות רי"ש ראשונה בשווא נע ולא בחטף
נא יט ִב ֹ֖ ָי נִ֣ ָי ְָ֑ך :טעם טפחא בתיבת ִב ֹ֖
נא כ ַר ִֽ ְו ֵצ ִב ֵ֥ ם :געיה בה"א והמ"ם אחריה בשווא נע
נא כא ְו ַר ֹ֖ א :שי"ן ימנית
8
מוגאיך'
הג ִב ְך :היו"ד בחירק חסר ,אין לקרוא ' ִ
נא כג ֶ֔ ַר
ַר ע ְוֹּו ִב ִֽ ם׃ הלמ"ד בפתח על אף שהיא באה לפני גרונית
נב א ע ִב ֵ֥ ע ִב ֛  :במלרע
7

3

יתכן שזה לעיכובא למי שבכל מקום מבחין בין קמץ לפתח .
4
הקורא נח משבש את משמעות הכתוב
5
בקורן ובסימנים התיבה ִב ִֽכּ מוטעמת במונח  ,עיין בספר "כא"צ והנוסח המקובל של המקרא " עמ'  54שהטעמת
הדפוס מנוגדת לנוסח המדויק בכתבי היד .
6
אין לחוש לאותם דפוסים וכתבי יד אשר ניקדו שם חטף פתח  ,אין זה אלא כי אם למנוע קריאתה בשווא נח
7
יש שינוי משמעות אם יקרא בשוא נח .
8
ְך
לתשומת לב :מ ַ֔גוֹ ִי בגימ"ל לא מוניך בנו"ן כבהפטרת עקב .וכבר ראיתי שטעו בזה .

2

נב ד ָי ִֽ ָֽ ַר ַ -רף ִב ֵ֥מּ  :געיה ביו"ד הראשונה
נב ה ְו ֵצ ִב ָ֙ך ָ֙ך  :הה"א בצירי ,ואין להשמיע צליל של יו"ד אחריהִ .ב ֹנּ ָי ִֽ ץ׃ המי"ם בחירק ולא בשוא
נב ו ַר ִֽ ְו ַר ֵצ ֹ֖ב  :געיה בה"א והמ"ם אחריה בשווא נע
ֹ֖ ה  :טעם נסוג אחור לנו"ן ,הׂשי"ן בשוא נע
נב ח ָינ ְוֵ֥שׂ
נב ט ָי ְו ֹּ֖והא :החי"ת בקמץ קטן
נב יא ִב ָיָ֕ב  :במלעיל
נב יב ֵצא ֵצ ָ֑ ן :מלרע
ראשון של כי תצא:
כא יא ְו ָי ַר ְו ָי ִ֣ ָיֶּ֔וּה :תיבה ראשונה במלרע ולכן גם הבי"ת רפויה
כא יב ַר ֲ ֵצּו ָי ֹ֖אּה :העמדה קלה בוא"ו למנוע הבלעת הה"א החטופה
ֵצ֝כּן :טעם נסוג אחור לאל"ף
כא יג ָי ֵּ֥ו ְו ָי ֛א  :הטעמה משנית במרכא בבי"תְ .ו ַרָ֨ ַר
כא טו ְו ָי ִֽ ְו  ִ֣ -ה :געיה ביו"ד והלמ"ד אחריה בשווא נע
ָיֶּ֔ו  :העמדה קלה בה"א הראשונה
כא טז ֶ אֶ -בןָ -י ִ֣ ֲ
כא יז ָי ֶ֤אא הָ֙ך  :טעם נסוג אחור ללמ"ד הראשונה
כא יט ְו ָי ֵ֥א ְו שׂ ֹּ֖וה :טעם נסוג אחור לתי"ו והפ"א אחריה בשווא נע
9

9

אם הטעם היה נ סוג לאחור סביר להניח כי אז הבי "ת הייתה מקבלת דגש חזק מדין אתי מרחיק כמו בהמשך
 .א"ה :עיין בהערות בסוף ספר
יד ָי ַר ִ֣ ְוֹו ָי ָיִ֗בּה  ,אם כי כאן התיבה הראשונה במלעיל לא משום טעם שנסוג אחור
המכלול דפוס ליק אם יש אתי מרחיק אחרי נסוג אחור  .בפועל יש בהרבה מקומות  .א.ל.
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