שפטים עו
היבטים לשוניים בפרשת ׁ ֹ
דקדוקי מילים וחלקם בעלי שינוי משמעות בפרשת שׁ ֹפטים ובהפטרה ובראשון של כי-תצא

טז יח שׁ ְֹפ ִ ֣טים
טז כ נ ֵ ֹ֥תן

וְ שׁ ְֹט ִ ֗רים :הפ"א והטי"ת בשווא נעֽ ִ .תּ ֶתּןְ -ל ָ֙ך :געיה בתי"ו הראשונה

ָ ֽלְך :אין טעם נסוג אחור ,כן הדבר גם בהמשך יז ב

טז כא ַתּ ֲע ֶשׂהֽ ָ -לְּך :העמדה קלה בתי"ו ודגש חזק בלמ"ד מדין דחיק

יז א ֖כֹּל ָדּ ָ ֣בר

ָ ֑רע :טעם טפחא בתיבת ֖כֹּל ,יש להקפיד על הפרדת שתי התיבות הנותרות

יז ד וְ ֻ ֽה ַגּדְ -לָך֖  :געיה בה"א
יז ז ִ ֽתּ ְהיֶה֤ -בּוֹ :העמדה קלה בתי"ו ודגש חזק בבי"ת מדין דחיק
יז ח ָל ֔ ֶנ ַגע :הלמ"ד קמוצה

יז י ֲא ֶ ֖שׁר יִ ְב ַ ֣חר ֑ה' :טעם טפחא בתיבת ֲא ֶ ֖שׁר
שׁ ֶרת :טעם נסוג אחור לשי"ן ותנועת הרי"ש התקצרה לסגול
יז יב ְל ָ ֤

יז יד וְ יָ ַ ֣שׁ ְב ָתּה

בּהּ :טעם נסוג אחור לשי"ן ,הבי"ת בראש התיבה השנייה בדגש חזק מדין אתי מרחיק
ָ֑

יז טז לֹא-יַ ְר ֶבּה-לּ֣ וֹ :במלרע ,הלמ"ד האחרונה בדגש חזק מדין דחיק ,אין לקרוא כאילו ההטעמה בבי"ת
וכן הדבר גם בהמשך פס' יז .ת ִֹס ֗פוּן :יש להאריך מעט בתי"ו ובמלרע

יז יח וְ ָ֨כ ַתב ֝לוֹ :טעם נסוג אחור לכ"ףִ .מ ִלּ ְפ ֵנ֖י ַהכּ ֲֹה ִ ֥נים ַה ְלוִ ִ ֽיּם :טעם טפחא בתיבת ִמ ִלּ ְפ ֵנ֖י
יז יט וְ ָ ֥ק ָרא
יז כ ֥הוּא

֖בוֹ :טעם נסוג אחור לקו"ף

וּב ָנ֖יו :יש להקפיד על הפרדת התיבות ,להשמיע שורק פעמיים ,כן הדבר בהמשך יח ו
ָ

יז ב לֹא-יִ ְֽהיֶ ה-לּ֖ וֹ :העמדה קלה ביו"ד הראשונה

יז ה ֶאתַ -ה ָדּ ָ֨בר
ח ֵ ֥ח ֶלק

יח
התיבות

ָה ָ ֤רע :הרע ברי"ש קמוצה

ח ֶלק :לאלו שאינם מבחינים בקריאתם בין קו"ף לכ"ף עליהם להיזהר לא להדביק את
ְכּ ֵ ֖

תוֹע ֖בֹת :העי"ן בחטף פתח ולא בצירי
יח ט ְכּ ֲ

1

'ואידעני'( והדל"ת אחריה דגושה ובשווא נע
יח יא וְ יִ ְדּע ֔ ִֹני :היו"ד בחירק חסר )אין לקרוא ִ

יח יב ָכּל֣ -עֹ ֵשׂה

א ֶלּה :טעם נסוג אחור לעי"ן
ֵ֑

יח יד ֶאלְ -מעֹנְ ִ ֥נים :נו"ן ראשונה בשווא נע ולא בחטף כפי שמופיע בחלק מהדפוסיםָ .נ ַ֥תן

ְלָך֖  :טעם נסוג

אחור לנו"ן הראשונהִ .תּ ְשׁ ָמ ֽעוּן :במלרע
יח

ישׁ
ישׁ ֲא ֶ ֤שׁר ֽל ֹא-יִ ְשׁ ַמ ֙ע :תיבת ָה ִא ֙
יט ָה ִא ֙

בפשטא ,לא בקדמא כמו

מהפך
֤
קדמא
֨
בצירוף

פשטא
֙
יהם :בי"ת ראשונה ,על אף הקושי ,בשווא נח
וּב ָב ֵתּ ֶ ֽ
יט א ְ

יט ב ַתּ ְב ִ ֣דּיל

1

ָלְ֑ך :אין טעם נסוג אחור ,עם זאת ,יש להיזהר לא להדביק את התיבות

צורת הנסמך גרמה לתנועת הצירי להתקצר לחטף

1

יט ה וְ נִ ְדּ ָחה :הד' דגושה ובשוא נע

2

יט ו ִכּי-יֵ ַחם֘ :כי במקף ולא במונח

יט ח ֶאת-גְּ ֻב ְ֣ל ָ֔ך :העמדה קלה בבי"ת והלמ"ד בשווא נע .וְ ָנ ַ֤תן
יט י ָ ֣דּם

נָ ִ֔קי :הד' קמוצה

יט יא וְ ָ ֤א ַרב

ְל ָ֙ך :טעם בסוג אחור לנו"ן הראשונה

3

לוֹ :טעם נסוג אחור לאל"ף
֙

אל :היו"ד בדגש חזק ובחיריק
יט יג ִמיִּ ְשׂ ָר ֵ ֖
יתם ֔לוֹ :טעם נסוג אחור לשי"ן
יט יט וַ ֲע ִ ֣שׂ ֶ
כ ב ְכּ ָק ָר ְב ֶכ֖ם :הקו"ף בקמץ רחב והרי"ש בקמץ קטן
כ ג ַאלֽ ִ -תּ ְיר ֧אוּ :געיה בתי"ו והרי"ש בשווא נע

כ ו ֲא ֶשׁר-נָ ַ ֥טע

4

֙ ֶכּ ֶר ֙ם :אין טעם נסוג אחור .תיבת ֲא ֶשׁר מוקפת ולא בקדמא ,כן הדבר גם בפסוק הבא

כ ז ֵא ַ ֤רשׂ :שׂי"ן שמאלית
וּפ ְק ֛דוּ :הטעמה משנית של מרכא בפ"א במדויקים
כט ָ֥
מס :הלמ"ד בקמץ
כ יא ָל ַ ֖
כ יט ְל ָת ְפ ָ֗שׂהּ :התי"ו בקמץ קטןֶ .אתֵ -ע ָצ ֙הּ :יש להקפיד על קריאת המפיק ,אחרת יש בכך כדי לשבש
את משמעות הכתוב
עץ :שלוש המילים מוקפות וזהו הנוסח הנכון
כ כ ִ ֽכּי-לֹא֤ ֵ -

5

כא א ָבּ ֲא ָד ָמ ֙ה :הב' קמוצה
דוּ :דל"ת ראשונה בשווא נע
וּמ ְד ֙
כא ב ָ ֽ

6

שׁם :געיה בעי"ן
כא ד וְ ָ ֽע ְרפוּ֥ ָ -

רוּפה ַב ָנּ ַֽחל :טעם טיפחא בתיבת ַעלָ -ה ֶע ְג ָל֖ה
כא ו ַעלָ -ה ֶע ְג ָ ֖לה ָה ֲע ָ ֥
כא ח ָ ֣דּם

נָ ִ֔קי :הדל"ת קמוצה

הפטרת שופטים ,ישעיהו נא יב – נב יג:
אי :העמדה קלה בתי"ו והרי"ש בשווא נע
נא יב וַ ִ ֽתּ ְיר ִ ֙

נא יג וְ י ֵ ֹ֣סד

7

ָא ֶרץ֒ :תיבה ראשונה במלרע ושנייה במלעיל ,אין טעם נסוג אחור

נא טו ר ַֹג֣ע :במלרע

עוֹר ִ ֣רי
נא יז ִה ְת ְ

עוֹר ִ ֗רי :בשתי התיבות רי"ש ראשונה בשווא נע ולא בחטף
ִ ֽה ְת ְ

נא יט ִ ֖מי יָ נ֣ וּד ָלְ֑ך :טעם טפחא בתיבת ִ ֖מי
2

המרפה וקורא בשוא נח משנה למשמעות של דחייה.
3
יתכן שזה לעיכובא למי שבכל מקום מבחין בין קמץ לפתח
4
הקורא נח משבש את משמעות הכתוב
5
בקורן התיבה ִ ֽכּי 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.

2

נא כ ַ ֽה ְמ ֵל ִ ֥אים :געיה בה"א והמ"ם אחריה בשווא נע
וּשׁ ֻכ ַ ֖רת :שי"ן ימנית
נא כא ְ
'מוגאיך'ַ .8לע ְֹב ִ ֽרים :הלמ"ד בפתח על אף שהיא באה לפני
ִ
מוֹגיִ ְך :היו"ד בחירק חסר ,אין לקרוא
נא כג ֔ ַ
גרונית

עוּרי
נב א ִ ֥

עוּרי :במלרע
ִ֛

נב ד ָ ֽי ַרדַ -ע ִ ֥מּי :געיה ביו"ד הראשונה
ילוּ :הה"א בצירי ,ואין להשמיע צליל של יו"ד אחריהִ .מנּ ָ ֹֽאץ :המי"ם בחירק ולא בשוא
יל ֙
נב ה יְ ֵה ִ ֙
בּר :געיה בה"א והמ"ם אחריה בשווא נע
נב ו ַ ֽה ְמ ַד ֵ ֖

נב ח ָנ ְ֥שׂאוּ

֖קוֹל :טעם נסוג אחור לנו"ן ,השׂי"ן בשוא נע

נב ט ָח ְר ֖בוֹת :החי"ת בקמץ קטן
נב יא ִה ָ֕בּרוּ :במלעיל
נב יב ֵת ֵל ֑כוּן :מלרע

ל־שׁ ָע ֶ ֔ריָך יעקב עציון בא לידי ביטוי שבת בשבתו שופטים עו
ן־ל ָ֙ך ְבּ ָכ ְ
טז יח שׁ ְֹפ ִ ֣טים וְ שׁ ְֹט ִ ֗רים ִ ֽתּ ֶתּ ְ
יותר מארבעים מצוות מצויות בפרשתנו ,וניתן היה אפוא להניח שצורת הציווי
הדקדוקית תופיע פעמים רבות בפרשה .ברם ,בכל הפרשה ישנם רק שני פעלים בלשון
ציווי.
המצווה הראשונה בפרשה היא הצבת השופטים והשוטרים ,אך התורה אינה נוקטת
לשון ציווי אלא לשון עתידׁ " :שֹפְ ִטים וְ ׁש ְֹט ִרים ִּת ּ ֶתן ְל ָך ְ ּבכָ ל ְׁש ָע ֶר ָ
יך" .לא נאמר "תן לך",
אלא "תתן" .וכך גם בפסוקים הבאים" :צֶ ֶדק צֶ ֶדק ִּת ְרדּ ֹף" )ולא ְר ֹדף( ,ועוד.
יש מרבותינו שהסבירו שהכתוב מנסח את המצוות לרוב בלשון עתיד ולא בלשון
ציווי ,לפי שאין כאן רק ִמצווה אלא גם מעין הבטחה לעתיד ,שכך יהא .כך למשל
לשון הזוהר 9על הפסוק " ְקד ִֹׁשים ִּת ְהי ּו )ויקרא יט ,ב("" :קדושים היו לא כתיב ,אלא
קדושים תהיו ,תהיו ודאי".
ברם ,על פי הפשט יש לומר שדרך העברית היא לא פעם להשתמש בלשון עתיד אף
כשהכוונה היא לציווי .כך רגילות הלשון המדוברת כיום )המפקד יאמר לפקודיו:
"תסיימו את התרגיל ,תאכלו ותחליפו את השומרים בעמדות" ,ודומני שקשה יהיה
"אכְ לו והַ חליפו וכו'"(  -ואף בתורה פעמים הרבה לשון עתיד
למצוא מפקד שיאמר ִ
באה תחת ציווי ,ולא רק בציווי מגבוה .כך למשל אומרת רבקה ליעקב" :וְ עַ ּ ָתה ְבנִי
את ְל ָ ָ
א ִביך )פס'
ְׁש ַמע ְ ּבק ִֹלי לַ אֲ ׁ ֶשר אֲ נִי ְמצַ ָ ּוה א ָֹת ְך )בראשית כז ,ח( .לֶ ְך נָא אֶ ל הַ ּצֹאן )פס' ט( ...וְ הֵ בֵ ָ
י(."...
מדוע נעשה שימוש בצורות עתיד ולא בציווי אף שהכוונה היא לציווי? ראשית,
לעתים אנשים מעוניינים לחזק את הפקודה שבפיהם בכך שהם מדברים בלשון עתיד,
כביכול הדברים כבר קבועים ומוחלטים  -וְ לַ ְמצֻ ֶ ּוה לא נותר אלא למלא את תפקידו.
שנית ,ייתכן שיש השפעה ללשון הציווי השלילי על הציווי החיובי .כשרוצים לצוות
"אל"( לפועל
ַ
על אדם שלא לעשות דבר מה ,דרך המלך היא להקדים "לא" )או
בעתיד .כך למשל בפרשתנו לגבי איסור השחתת עצים" :לֹא ַת ְׁש ִחית אֶ ת עֵ צָ ּה )כ ,יט(",
8
לתשומת לב :מוֹ ֔ ַגיִ ְך בגימ"ל לא מוניך בנו"ן כבהפטרת עקב .וכבר ראיתי שטעו בזה.
9
חלק ג פא עמ' א.
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וכך בשאר מצוות "לא תעשה" שבתורה .מכיוון שהציווי השלילי משתמש בצורת
העתיד בתוספת "לא" ,אך טבעי הוא שהציווי החיובי יעשה שימוש בצורה זו בלא
ה"לא".
הזכרנו לעיל שרק פעמיים באה ַּבפרשה צורת ציווי .האחת היא בדברי הכהן לעם ביציאה
למלחמהׁ ְ " :ש ַמע יִ ְ ׂש ָראֵ לַ :א ּ ֶתם ְק ֵר ִבים הַ י ֹּום )כ ,ג( וכו'" ,והשנייה היא בדברי הזקנים לה' לאחר
עריפת העגלה בנחלַּ " :כ ּ ֵפר ְל ַע ְּמ ָך יִ ְ ׂש ָראֵ ל )דברים כא ,ח( וכו'" .ואכן ,לשון ציווי באה רבות
במקראות בציוויים מיידיים המופנים אל השומעים )להבדיל ממצוות לדורות( ,וכן בפניות
תפילה כלפי מעלה )וכן הוא ברוב תפילותינו עד היום :השיבנו ,סלח לנו ,גאלנו – אך גם
כאן יש לעתים לשון עתיד ,למשל "ולירושלים עירך ברחמים תשוב" ,אמן כן יהי רצון(.
ֱ'הי%
ׁש ֶרת ׁשָ ם ! אֶ ת־יְ יָ א & ֶ
העֹ  ֵמד ְל ָ 
מעַ אֶ ל־הַ ּכֹהֵ ן ! ָ ֽ
יז ב וְ הָ ִ איׁש אֲׁשֶ ר־יַ ֽע ֲֶׂשה ְבז ָדֹון ְל ִב ְל ִ ּתי ְׁש  ֹ
הרב ישראל ידידיה נר"ו לע" יוסף בן בובה ,ת..צ.ב.ה.

שאלה :האם יש להקפיד על ההבדל בין פשטא לקדמא או שאפשר לקרוא מילה המוטעמת
בפשטא ברהיטות למילה הבאה אחריה?
10
תשובה :מבחיה דקדוקית הּפַ ְשטָ א ! )או הפשט( הוא טעם "מפסיק" ושוה הוא מן הקַ ְד  ָמא
שהוא טעם "משרת"-מחבר 11.יש הקוראים לפשטא קדמא ולקדמא פשטא ,וכן יש האומרים ְּת ֵרי
 ַּפ ְש ִטין ! ויש האומרים תרי קדמין ,אלא שכאן קרא למפסיקים פשטא ותרי פשטין ולמחבר
קדמא.
צורת טעמים אלו היא שווה 12,וכדי להבחין בייהם שמו הקדים את סימן הפשטא המפסיק
מעבר לאות האחרוה במילה ,ואת הקדמא המחבר השאירו על האות המוטעמת .וכדי שלא טעה
לקרוא את המילה המוטעמת בפשטא מלרע גם אם היא מלעיל ,שמו שי פשטין בתיבה מלעיל,
אחד על מקום ההטעמה והשי מעבר לאות האחרוה .וכל זה לא שייך בקדמא המחבר שבא תמיד
13
במקום ההטעמה כאמור.
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ולכן יודגשו בג"ד כפ"ת בראש המילה שלאחריהם גם לאחר אהו"י.
11
ונקרא גם אזלא אם הוא לפני גריש ,וקנה שם לעצמו מפני שלפני הגריש יש לאזלא נגינה מיוחדת ,משא"כ
הקדמא .א"ה :יש ספרי טעמים שאינם משתמשים כלל במלה 'קדמא' ,וקוראים לטעם הזה 'אזלא' גם כשאינו
לפני גרש.
12
בדפוס צורתם מעוגלת אבל בכתבי היד היו מסמנים אותם בקו ישר נטוי .ראה למשל בצילום מכתר ארם
ֹאמר  ְל ַה ּכֹות חָ ֵמׁש אֹו־ׁשֵ ׁש " )מלכים ב יג,יט(.
צובה של הפסוק "וַּי ֶ

13

וכשיבוא הטעם קדמא על הסיומת ָתּ או על הסיומת ! ,צריך יותר לשים לב לכך שהטעם הוא באמת על האות
הזאת ולא מעבר אליה ,שאם כן אז אינו קדמא אלא פשטא .לדוגמא "וְ יָ ֽסַ ְפ  ָּת ְל .%עֹוד ! ׁשָ ל ֹׁש עָ ִ &רים" )דברים
מ  ָת ֶ 5מכֶ ס" )במדבר
את לָ ֶה.ם  ַמיִ ם !" )במדבר כ,ח( או " ַוה ֲֵר ֹ
לקַ ְח  ָּת אֶ ת־הַ ְלוִ ִּי.ם ִלי !" )ג,מא( "וְ ֽהֹוצֵ  ָ
יט,ט(" ,וְ ָ ֽ
לא,כח( שבהם הקדמא-האזלא המשרת הינו על התיו עצמה ולא מעבר אליה ,וכן "ּכַ ּפֵ רְ 7לעַ ְּמ  %יִ ְׂש ָר ֵאל
ימ  %יְ יָ .
ֲֹ %את ֹו חָ ְפ ִׁשי !" )דברים טו,יח(" ,יְ ִ ֽק ְ
ּלח 
ּתים" )במדבר יח,ח(ְּ " ,בׁשַ ֵ ֽ
"ל  %נְ תַ ִ 8
אֲׁשֶ ר־ּפָ ִ דיתָ !" )דברים כא,ח(ְ ,
רעַ אָ ִ=בי) "%משלי כז,י( ,שהטעם הוא קדמא ובא על הכף עצמה ולא מעבר אליה.
ֲ %וְ ֵ <
"רע 
לֹו !" )דברים כח,ט(. ֵ ,
ּת ְלאַ ְבׁשָ לֹום ! עַ ְב ְּד  %א ֲִני ַהּמֶ !לֶ @ !" )שמואל ב טו,לד(
דֹודי !" )שיר השירים א,טז(" ,וְ אָ ַמ ְר ָ 
ִ
"הּנְ  %י ֶָפה
ובפסוקים ִ
יש בהם גם פשטא וגם קדמא )ואף תרי פשטין(.
והיות ובטעמי איוב משלי ותהלים אין כלל את הטעם פשטא המפסיק ,לכן ברור שבפסוקים הבאים הטעם ב"ך"
ל־מי
ֵA
הוא קדמא ולא פשטא )ונהוג לקרותו אזלא(" .וְ ׁשֵ ֶר ְׁש ֵ %מ ֶ Aא ֶרץ חַ ִּיים ֶ ֽסלָ ה" )תהלים נב,ז(" ,אֶ ְבחָ נְ  %עַ
יבה ֶ ֽסלָ ה" )תהלים פא,ח( .אמנם אם יש סימן פסק לאחר האזלא ,הרי טעם זה הוא המפסיק הנקרא
ְמ ִר ָ
לּו־אל ְּבקָ ְדׁשֹ Fו" )תהלים קנ,א( ואינו מקביל לפשטא שבשאר כ"א
ֵ.
"ה ְללּו  ָיּה ׀ ַ ֽה ְל
אזלא-לגרמיה כדוגמאת ַ .
ספרי התנ"ך .וגם בכ"א ספרים אם יבוא קדמא באותה התיבה עם זקף קטן ,אין זה קדמא ,ויש מעמידים בו ויש
ממהרים בו ,ונקרא מקל בפי המדקדקים .א"ה .השם המקובל הוא 'מתיגה זקף'.
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יתנּו !
הע ֱִל  ָ
ּכי ֶ ֽ
ובאו שלושת אלו הקדמא ,והפשטא ושי פשטין בפסוק אחד ,כמו" :הַ ְמ  ַעט ִ 
ּוד &ַבׁש" )במדבר טז,יג( ,וכמו "ּכַ ּפֵ רְ 7לעַ ְּמ  %יִ ְׂש ָר ֵאל אֲׁשֶ ר־ּפָ ִ דיתָ ! יְ ה ָו&ה
מֵ ֶא ֶרץ ז ַָבת חָ לָ ב ! ְ
וְ אַ ל־ ִּתּתֵ ן ! ָּדם נ ִ&ָקי ְּב ֶ Aק ֶרב עַ ְּמ %יִ ְׂש ָר ֵאFל" )דברים כא,ח(.
כתבו המדקדקים ,שהיתיב הוא תמורת הפשטא 14,ויבוא במקומו אם ההטעמה היא בראש
המילה.
מצאו שהפשטא ,תרי פשטין והיתיב ,אחד הם מבחיה דקדוקית ,וגם אם מגיה שוה להם ,לא
שוים הם בדרגת ההפסקה שלהם ,ולכן אם עושים כדין הפסקה לאחר תרי פשטין ולאחר יתיב,
אין סיבה שלא לעשות הפסקה גם לאחר הפשטא.
ברוב העֵ דוֹת 15,כמעט שאין הבדל באופן מגיתם 16של הפשטא והקדמא 17,אלא שעושים את
האחד משרת ומחבר ואת השי מפסיק ,והייו שבמשרת אין עושים שום הפסקה לאחריו,
18
ובמפסיק עושים הפסקה אחריו.
את עיין המפסיקים והמחברים בין ע"י דוגמא בטעם המפסיק טרחא בפסוק ְ"והָ יּו הַ ְּדבָ ִרים
ל־לבָ ֶ ֽב) "%דברים ו,ו( שיש להפסיק בין מילת "היום" ל"על
ְ
ֲׁשר ָ ֽא ֹנ ִ 8כי ְמצַ ּוְ  G%הַ ּיֹAום עַ
הָ  ֵאּלֶ ה א  ֶ
19
לבבך" שלא ישמע ח"ו שהיום יהיו המצוות על לבבך ולא מחר.
אמם שלא כמו בדיבור היום יומי שיש לו דרגות הפסקה בודדות )קודה ופסיק( ,בטעמי המקרא
יש כמה וכמה דרגות הפסקה כמו שביארו המדקדקים .מ"מ לפשטא יש דרגת הפסקה מוכה
יחסית )הפסקה קלה( ,לכן בהרבה מקרים לא מרגישים בה ,ולא יודעים שיתכן שיוי משמעות אם
עשו טעם מחבר במקום מפסיק או להיפך 20,וזאת בעיקר לו דוברי העברית המודרית ,שחסרים
לו כל ההרגשים בדקות לשון הקודש.
ובזה יש להבין את דברי רש"י בחגיגה ו :ד"ה "לפסוקי טעמים" 21שמחשיב את הפשטא לטעם
שאיו מפסיק ,שהכווה היא לא מפסיק כל כך אלא מפסיק קל יותר מן האתח או הזקף קטן.
והראיה ש ָכּלל את הפשטא יחד עם הרביע שידוע לכל שהוא טעם מפסיק .ובאמת הפשטא והרביע
שוים בדרגת הפסקתם שקלה היא מזו של הזקף הקטן שהוא מפסיק קל יותר מן האתח וכ"ש
מסוף פסוק.
והה מספר דוגמאות שבהם גם מי שלא בקיא בדקדוק יראה את חשיבות ההפסקה בטעם פשטא,
אף אם קלה היא.
ֹר) "%בראשית כז,יט( – יש להפסיק מעט בין תיבת
ע ֹHקב אֶ ל־אָ ִביו ָ ֽא ֹנ ִכי ! עֵ ָׂשו ְּבכ ֶ &
"ו ַּי ֹאמֶ ר יַ ֽ ֲ
"אכי" שהיא בטעם פשטא )מפסיק( לבין "עשו בכורך" ,כפי שמוכח מפירוש רש"י ,שיעקב אמר
שי עייים שוים :אנכי המביא לך ,ועשו הוא בכורך .וכן הורה המחת שי "אכי – פסקא
טעמא".
ע ֹ&קב" )בראשית לב,יט( – שיעקב אביו מצוה כל אחד ממלאכיו מה
"וְ ָ ֽאמַ ְרּתָ ! ְלעַ ְב ְּדְ %ליַ ֽ ֲ
שיאמרו לעשיו .ויש להקפיד על היגון המפסיק בפשטא שבתיבת "ואמרת" ,שלא ישמע שכך יאמר
המלאך ליעקב ,אלא הכווה היא שכאשר ישאל עשיו את המלאך למי אתה? יאמר לו שהוא
השליח של יעקב.
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כמ"ש ר' משה הנקדן בדרכי הניקוד והנגינות )שער הנגינות( וז"ל :יתיב קריאתו כקריאת פשטא ובמקום
פשטא הוא ,אמנם אם הנגינה בראש נקרא יתיב .עכ"ל .והוא שאינו צריך לטעמים משרתים לפניו .עיין במשפטי
הטעמים לרוו"ה )שער ב פרק א(.
15
ועל מנהג יהודי בבל ראה בחלק השני של המאמר.
16
והרבה אינם עושים שום נעימה בשניהם.
17
אין הכוונה לקדמא )או האזלא( הבאה לפני הגריש ,שלה יש מנגינה ברורה .ובלוחות הטעמים מופיעה לפני
הגריש ,ומן הראוי להוסיף בהם עוד אחת שאינה סמוכה לגריש.
18
אצל יהודי מרוקו ,מלבד שטעם הפשטא נשמע מפסיק בבירור ,יש גם הבדל של ממש ביניהם במנגינה.
19
וכן נפסק בשולחן ערוך סימן סא סט"ו :צריך להפסיק בין היום על לבבך ,ובין היום לאהבה ,שלא יהא נראה
היום ולא למחר.
20
וכן אם עושים דרגת הפסקה שונה ,וכדוגמת התביר שלפני הטרחא שהתביר מפסיק קל יותר מן הטרחא,
ּׁשה ְואַ ְר ָּב ִעGים ֶ Aאלֶ ף
"ׁש ָ 8
ובהרבה מקרים אם מפסיק בטרחא יותר מן התביר ,הרי זה משנה משמעות ,כדוגמתִ :
וַ ֽ ח ֲֵמׁ.ש ֵמ ֽאֹות" )במדבר א,כא( שהכוונה היא ל 46,500-ולא ל 1,546-כי מילת "אלף" נמשכת למילים הקודמות
לה יותר מאשר לבאות אחריה.
21
וזה לשונו :בנגינות ,אם תאמר שני מינין  -צריך אתה לפסוק הטעם של ויעלו עולות באתנחתא ,כמו שאנו
קורין אותו ,או בזקף קטן ,טעם שמפסיק הדבור ממה שלאחריו ,ואם מין אחד היה  -צריך אתה לקרותו באחד
משאר טעמים שאין מפסיקין ,כגון פשטא או רביע.
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מכָ ה ָ ּֽבאֵ ִלם ! יְ & ָי" )שמות טו,יא(  -יש להקפיד להטעים היטב את הפשטא המפסיק שבתיבת
" ִ ֽמי־כָ  ֹ
"באלים" ,שלא ישמע ח"ו באלים ה' .ופירוש הדבר ,שבכווה הוח טעם מפסיק כדי להרחיק
מהבה שגויה זו.
ַּיֹורהּו יְ ָי ! & ֵעץ" )שמות טו,כה( – יש להקפיד להטעים היטב את הפשטא המפסיק
כיוצא בזה "ו ֵ
שבתיבת ה' ,שלא ישמע ככפירה ח"ו.
"וְ הּוא ְּכ ֶז  ַרע ַּגד ! לָ &ָבן" )שמות טז,לא(  -יש להקפיד להטעים היטב את הפשטא המפסיק
שבתיבת גַד ,שלא ישמע שזרע גד הוא בצבע לבן ,בעוד שהכווה היא שרק המן הוא לבן .כמ"ש
רש"י ז"ל :וזרע שלו עגול ואינו לבן ,והמן היה לבן ,ואינו נמשל לזרע גד אלא לענין העגול כזרע
גד היה ,והוא לבן.
ביב" )שמות כח,לג( –
ל־ׁשּולAיו סָ ִ F
ָ
ּמ ֵני ! ְּת ֵכ לֶ ת וְ אַ ְרּגָמָ ן ! וְ תֹו ַלעַ ת ׁשָ ִ &ני עַ
ל־ׁשּוליו ִר ֹ
ָ
"וְ עָ ִׂשיתָ עַ
יש להפסיק מעט במילת "רמוי" ,ש"תכלת וארגמן ותולעת שי" חדא מלתא הוא ,לכן דגושה תיו
22
של "תכלת".
יטAב ְּבעֵ ינֵ .י יְ יָ ֽ" )ויקרא י,יט(  -יש להפריד בין "חטאת" שהוא בטעם
"וְ אָ ַכ ְל ִּתי חַ ּטָ את ! הַ ּי& ֹום הַ ּיִ ַ
המפסיק פשטא לבין "היום" ,שאין זו סמיכות 23לאמר חטאת של היום ,אלא שאהרן אמר שלא
ייטב בעיי ה' לאכל את החטאת ביום האיות ,ומכיוון שהמתיו עד הלילה יש לחשוש שמא געה
בו טומאה לביתיים ולכן שורף )ע"פ רש"י ושפ"ח אות י(.
יּומת" )ויקרא כד,טז(  -יש להקפיד להטעים היטב את הפשטא המפסיק
&ָ
"וְ ֹנ ֵ קב ׁשֵ ם־יְ ָי ! מֹות
בשם ה' ,שלא ישמע ח"ו כחירוף.
ׂשים ְּבנֵ ֽי־ׁשָ נָ Gה ְׁשנֵ .ים עָ ָׂשAר
ילם ְׁשנֵים־עָ ׂשָ ר ! ְּכבָ ִ 8
לה ְׁשנֵ 8ים עָ ָׂשר ּפָ ִ רים אֵ ִ
"ּכָ ל־הַ ּבָ ָקר לָ עֹ ָ H
ילם ְׁשנֵים־עָ ׂשָ ר !
תם" )במדבר ז,פז( – גם בלשון המדוברת ברור הפסיק הקטן שבין אֵ ִ
ּומנְ חָ ָ F
ִ
שהוא דבר אחד לבין ְּכבָ ִׂש8ים ְּבנֵ ֽי־ׁשָ נָ Gה ְׁשנֵ .ים עָ ָׂשAר ,לכן יובן השימוש בפשטא המפסיק.
לחּו" )במדבר יג,ב(  -הפשטא חשב למפסיק יותר חזק מאשר
בתָ יו ! ִּת ְׁש & ָ
א ֹ
"איׁש אֶ ָ 5חד ְלמַ ֵּטה ֲ
ִ
הגריש 24,למרות שמסלסלים בגריש יותר מן הפשטא .מכאן שההפסק הכון הוא בפשטא שבתיבת
"אבותיו" ,שלא ישמע ששלח האיש אל מטה אבותיו.
ת־האֶ ָחד עֹ לָ ה !
ָֽ
ת־האֶ  ָחד חַ ָּ Hטאת וְ אֶ
ָֽ
כיוצא בזה אם לא יפסיק בפשטא היטב בפסוק "וַ ֽ Nעֲׂשֵ ה אֶ
לי & ָי" )במדבר ח,יב( יובן שרק העולה היא לה' ולא החטאת ,ולא היא!
ַֽ
ל ֹא
אתי ,וְ .
ָׂש ִ
ח מֹור אֶ ָחד מֵ הֶ ם !  нנ & ָ
ידועה המחלוקת בין רש"י לרשב"ם בביאור הפסוק " Nל ֹא ֲ н
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הם" )במדבר טז,טו( .ומצדיק הרוו"ה בהבת המקרא את פירש"י ואומר:
ה ֲֵר ֹAע ִתי אֶ ת־אַ ַח.ד ֵמ ֶ ֽ
אך לעיקר מדקדק בלשון עברי אין לו אלא פירוש רש"י ז"ל שהוא מיוסד בדקדוק התיבה 26,גם
אתי
ָׂש ִ
הוא מקוים מבעל הטעמים שהפריד תיבת מֵ הֶ ם ! )שמוטעמת בטעם פשטא המפסיק( מנ & ָ
וחיבר אותה אל אֶ ָחד וכו' ולכן גם אוקלוס הסכים עם פירוש רש"י ותרגם לא חמורא דחד מנהון
שחרית .עכ"ל.
"אָ חֵ ל ! ֵּתת ּפַ ְח ְּד ! %וְ יִ ְר ָא ְת &) "%דברים ב,כה( – מילת "אחל" מוטעמת בטעם פשטא ולא כמו שיש
טועים וקוראים אותה בקדמא המשרת .וגם "פחדך" בפשטא .הפשטא הראשוה מפסיקה יותר מן
השיה שבמילת "פחדך" 27.לכן פירושו אתחיל – לתת פחדך ויראתך .פחדך ויראתך קצת מחוברים
יחד .ואם יעשה את "אחל" בטעם קדמא לא יתחבר ויראתך למה שלפיו.

22

מ"מ הפשטא שבהמשך הפסוק נדונית כחלשה יותר מן הפשטא הראשונה כדין טעמים מתרדפים ,כמ"ש
המדקדקים ,ואכמ"ל.
23
אמנם בסמיכות היתה האות טית של "חטאת" צריכה להנקד בפתח .מ"מ לפי מבטא רוב הספרדים ההוגים
את הקמץ הרחב כפתח ,צריך להקפיד יותר בהפסקה שלא ישמע כסמיכות.
24
וה"ה גם לשאר המפסיקים השלישים  -שני גרישין ,פזר ,ותלשא ימנית ,שהם מפסיקים קלים יותר מן הפשטא
ע"כ יש להפסיק בפשטא יותר מהם.
25
לא  -חמורו של אחד מהם  -נטלתי.
26
ובהמשך דבריו מקיים את התיבה גם באופן אחר .עי"ש.
27
כדין טעמים המתרדפים .וע"ע בהערה הבאה.

6

ּׁשמֶ ׁש" )דברים יא,ל(  -צריך להפסיק מעט
ּד ֶר@ ְמבֹוא הַ & ֶ
ֹא־הּמָ ה ְּב ֵעבֶ ר הַ ּי ְַר ֵ ּדן ַ ֽאח ֲֵרי ! ֶ P
הל ֵ H
" ֲ
28
במילת "אחרי" מפי הפשט כמו שכתב רש"י ז"ל.

העֹ  ֵמד
מעַ אֶ ל־הַ ּכֹהֵ ן ! ָ ֽ
נתבונן בפסוק שבפרשת ראה "וְ הָ ִ איׁש אֲׁשֶ ר־יַ ֽע ֲֶׂשה ְבז ָדֹון ְל ִב ְל ִ ּתי ְׁש  ֹ
ׁש ֶרת ׁשָ ם ! אֶ ת־יְ יָ א & ֶ
ְל ָ 
ֱ'הי) "%דברים יז,יב( – למרות שהמילה " ָהע ֵֹמד" באה בטעם מפסיק,
הפסקתה קלה מן הפשטא ,וזאת למרות שמסלסלים בה יותר .לכן צריך להפסיק מעט במילת "הכהן"
ואח"כ לומר "העומד לשרת שם" ,והכוונה שתפקידו של הכהן הוא לשרת שם ,אבל אם לא יפסיק
כהוגן ויחבר " ְ ׁשמֹעַ אֶ ל-הַ כּ ֹהֵ ן ָהע ֵֹמד" )ויפסיק כאן עבור השני גרישין( ישמע כאילו בא לתאר את אופן
29
עבודתו של הכהן שהיא בעמידה דווקא ,ואין זאת הכוונה בפשט הפסוק הזה.

"א ֲַר ִּמי ! ֹא ֵבד אָ ִ&בי" )דברים כו,ה( ֵ -העיר המדקדק רוו"ה בספרו הבת המקרא שגם בעל
הטעמים הסכים עם פירוש רש"י ות"א )ש"אובד" פועל ו"אבי" פעול( שהרי הפסיק מלת "ארמי"
בפשטא ו"אובד" במשרת להצמידו עם "אבי".
ּׁשפֵ ט ! הַ ּי& ֹום" )שופטים יא,כז ,הפטרת פרשת חקת( –
במאמר יפתח למלך בי עמון "יִ ְׁש ֹּפט יְ יָ  הַ ֹ
יש להתבון ,וכי ה' הוא השופט רק היום? אלא ודאי שצריך להפסיק בפשטא ולהפריד את מילת
"השופט" ממילת "היום" דקאי על לעיל מייה ,ור"ל היום ,ישפוט ה' בין בי ישראל ובין בי עמון.
ָׁשים !
הּודים ִמ ַּנעַ ר וְ עַ ד־ז ֵָHקן ַטף וְ נ ִ
ל־הַ ּיְ ִ
ּולאַ ֵּבד אֶ ת־ּכָ N
רג ְ
ה ֹ
ל ֲ
ובמגילת אסתר " ְלהַ ְׁש ִ=מיד ַ ֽ
ְּביֹום אֶ & ָחד" )ג,יג( – יש להקפיד להטעים היטב את הפשטא המפסיק שבתיבת וְ ִָ שׁים ,ביגון
מפסיק יותר מהגריש שבתיבת וְ עַ ד־זָ ֵקן ,שלא ישמע שביום אחד עולה רק על ַטף וְ נ ִָׁשים ,בעוד
שמתיחס לכולם ִמ ּנַעַ ר וְ עַ ד זָ ֵקן ַטף וְ נ ִָׁשים.
יש לציין שהמפרשים לא עמדו על כל טעם וטעם להסביר למה הוא מפסיק או מחבר ,שאין לדבר
סוף .מ"מ וכל גם אחו להבין דבר מדבר למרות שלא מצאוהו מפורש במפרשים .וכדוגמת מ"ש
הגר"י רצאבי שליט"א בפלאות מתורתך על הפסוק בעיין המרגלים "וַּיִ ְׁש ַל ח ֹאתָ ם ! מ & ֶֹׁשה לָ תּ Aור
ֶ
אֶ
ת־א ֶרץ ְּכנָ Fעַ ן" )במדבר יג,יז( וז"ל :הרגיש משה כעת 30כי חלוקים הם בדעתם ממו  ...לפיכך
באה תיבת "אותם" כאן בטעם פשטא ,להורות על החילוק וההפרדה בים לביו .מה שאין כן לעיל,
אף שֶ נֶּאֱ מַ ר בלשון הזה עצמו  ...מכל מקום שם תיבת "אותם" מחוברת בטעם מארכה לתיבת
"משה" ,כי אז עדיין היו בצדקתם.
ובדומה לכך אפשר לומר על ההפסקה של הפשטא הראשוה בתיבת "אתה" בפסוק "וְ אֶ ל־מ  ֶֹׁשה
יהּוא" )שמות כד,א( ,ולתת לה טעם ,שמשה לחוד
רן ! נ ָָדב וַ ֽ א ֲִב &
ה ֹ
אָ ַ Hמר ע ֲֵלה אֶ ל־יְ  ָי אַ ּתָ ה ! וְ ַ ֽא ֲ
ואהרן וביו לחוד ,כמו שכתוב לאחר מכן "וְ נִ  ַּגׁש מ ֶֹׁשה ְלבַ ּדֹו ! אֶ ל־יְ & ָי וְ ֵהAם ל ֹא יִ ּגָ ׁFשּו".
ל־מ ְר & ָים" )במדבר יב,ד( יש לתת
ִ
רן ! וְ אֶ
ה ֹ
והה בפסוק "ו ַּי ֹאמֶ ר יְ ָ Hי ִּפ ְת ֹאם אֶ ל־מ ֶֹׁשה וְ ֶ ֽאל־אַ ֲ
טעם מדוע מילת אהרן מופסקת בפשטא ומצאו משה ואהרן לחוד ומרים לחוד .אחו יכולים
לומר טעם מדעתיו )למשל שמרים לבדה עשה(.
היות ומחמת הגלות הארוכה איו יודעים את כל רזי טעמי המקרא ,ולכן לכתחילה עליו להקפיד
על מפסיק ומחבר ,שאיו יודעים בדיוק היכן משה משמעות והיכן לא.
וכתב המ"ב סימן קמ"ב ס"ק ד מספר שלחן עצי שטים שגם בגית הטעמים כשהעין משתה עי"ז
כגון שקרא משרת במקום מפסיק 31מחזירין אותו )ודלא כמו שאומרים ההמון שאם קרא את
32
השם אין מחזירין בטעה בגיה( .עכ"ל.
וא"ת שצריך להפסיק בתיבת דרך מפני שמוטעמת ביתיב? ובפרט שהיתיב והפשטא אחד הם מבחינה
דקדוקית כמ"ש לעיל .אמנם כן הוא אבל ידוע שכל טעם שבא פעמיים אחד אחרי השני )טעמים מתרדפים(,
הראשון מפסיק יותר מן השני.
29
אמנם בספרי נדרש כן.
 30משא"כ בפסוק ג שהוא בטעם קדמא מחבר אותם למשה עדיין לא היו חלוקים ע"כ נאמר כולם אנשים.
31
ומלשונו נראה שרוב ככל המפסיקים והמשרתים משנים משמעות ,וצ"ל שמה שהטעמים בד"כ לא משנים
משמעות היינו באופן ששינה בנגינת הטעם כגון שעשה סלסול של זקף קטן במקום סלסול של זקף גדול ,אבל
אם שינה בין מפסיק למחבר או בהטעמה בין מלעיל למלרע – קרוב הדבר לשנות משמעות.
32
ובטעות שאינה משנה משמעות מ"מ יש לגעור בו .והקורא צריך להכין את הפרשה היטב ולקוראה לכתחילה
עם כל דקדוקיה כולל טעמי המקרא.
28
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בוסף לאמור לעיל צריך לדעת שהפשטא כטעם מפסיק גורמת להדגשת בג"ד כפ"ת שלאחריה
בדגש קל ,ואין די בהדגשת הבג"ד כפ"ת בלי לעשות הפסקה לפיה ,דהוי כתרתי דסתרי,
שההפסקה היא היא הגורמת לדגש.
יש לציין שעל טעויות של מפסיק ומחבר קשה להחזיר את הקורא תוך כדי הקריאה ,כי צריך
להחזירו על כל רצף המילים ,שלא כמו רוב השגיאות שבהם צריך להחזיר רק על מילה אחת או
שתיים בעייתיים ,וקל יותר להעיר לו.
עד כאן דובר על כך שלא יעשה את הפשטא המפסיק – מחבר .אבל צריך גם לשים לב שלא לעשות
להיפך ,שלא לעשות את הקדמא המשרת – מפסיק.
33
ומנהג היה אצל יהודי בבל ,לעשות את הקדמא והפשטא שווים ,שניהם מפסיקים ,וקראו
לשניהם קדמא ,וכן נדפס בלוחות הטעמים רק קדמא בלא פשטא .ולפי האמת צריך להבחין
ביניהם .וכן ִל ְמּ ָדנוּ מו"ר הרב יוסף עזרא זליכה זצוק"ל ,והורה שיש להוסיף ללוח הטעמים גם
את הפשטא בנוסף לקדמא )ולאזלא(.
ימּFנּו"
ּוכלָ ִ Aביא ִמי יְ ִק ֶ
ּכא ִ ֲGרי ְ
והרי זה יכול לשנות משמעות כמו למשל בפסוק "ּכָ ַ רע ׁשָ ַכ 8ב ַ ֽ
)במדבר כד,ט( שאם יפסיק במילת "כרע" יכול להשמע שרק שכב כארי ובאמת גם כרע וגם
שכב ,כארי.
בת
ּפת ְּתמָ ִ &רים ַועֲנַ .ף עֵ ץ־עָ ֹ A
אׁשֹון ְּפ ִ רי ֵע ץ הָ ָדר ! ּכַ ֹ
"ּולקַ ְח  ֶּתם לָ ֶ Hכם ּבַ ּיֹום הָ ִר 
וכן בפסוק ְ
וְ עַ ְרבֵ י־נָ Fחַ ל" )ויקרא כג,מ( שאם יפסיק במילת "פרי" יהיו בידיו חמשה מינים ולא ארבעה:
"פרי" ,ועץ הדר ,וכפות תמרים וכו'...
תֹוכנּו" )בראשית כג,ו( שאם יפסיק במילת נשיא
ֱ'הים אַ ּתָ ה ! ְּב & ֵ
אד ִ ֹני נְ ִׂשיא א ִ 
"ׁשמָ ֵענּו ׀ ֲ
וכן ְ
יהיה ההמשך "אלהים אתה בתוכנו" ולא זה המכוון בדברי בני חת.
ביו ְּב ִמ ְר ָמAה וַיְ ַד ֵּבFרּו" )בראשית לד,יג(
חמֹ .ור אָ ִ G
ת־ׁש  ֶכם וְ אֶ ת־ ֲ
ְ
ע ֹHקב אֶ
ע נּו ְבנֵ ֽי־ ַי ֲ
וכן " ַו ַּי ֲ
שאם יפסיק בשם שכם ,יכול להשמע שבני יעקב ענו לשכם דברים כהוייתם שלא במרמה,
ואלו רק את חמור אביו ענו במרמה ,ולא היא כי "במרמה" חוזר על שניהם.
ִ
ה ִאּׁשָ ה !
ֹאבה ָ ֽ
ם־ל ֹא ת ֶ

ואם תבוא הקדמא על מילת שלילה יכול להשמע דווקא לחיוב כמו "וְ ִא
ֲרי) "%בראשית כד,ח( שאם יפסיק במילת "לא" ישמע ההמשך כאילו הוא אומר:
לָ ֶלכֶ ת אַ ח ֶ &
34
תיו אֵ לֶ !י ! %וְ ִהּצַ גְ ִּתיו ְלפָ & ֶני"%
ה ִבי ֹא ִ 
ם־ל ֹא ֲ

"א
אלא שכן תאבה האשה ללכת אחריך ,וכן ִ
הי
)בראשית מג,ט( שעלול להשמע שאם לא אז כן הביאתיו אליך .או למשל "אַ ל־  ָנא ְת ִ 
ְמ ִריבָ ה ! ּבֵ ִיני ּובֵ י ֶנ&) "%בראשית יג,ח( שאם יפסיק באל-נא ישמע מההמשך כאילו כן רוצה
שתהיה מריבה ביניהם ,ולא היא.
ר יְ  ָי
ויש שיכול להשמע ככפירה ח"ו אם ישבש את הפסוק "וְ הָ יָ ה הַ ּמָ קֹום אֲׁשֶ ר־יִ ְבחַ 7
35
יכ.ם ּבֹו !" )דברים יב,יא( ,שאם יפסיק לאחר שם ה' ישמע מההמשך שאלקיכם בו.
אֱ'הֵ ֶ
ובכלל בהרבה מקומות אם יפסיק בקדמא ישבש את ההבנה של הסמיכות בין המילים כמו
בפסוקים "וַיְ ִהי ְּב יֹום ִּד ֶּב8ר יְ יָ  Gאֶ ל־מ ֶֹׁשAה ְּב ֶא ֶ.רץ ִמ ְצ ָ ֽריִ ם" )שמות ו,כח( או " ַ Nוּיִ ְסעּו
ר־סין" )שמות יז,א(.
ִG
ֲדת ְּבנֵ ֽי־יִ ְׂש ָר ֵא8ל ִמ ִּמ ְדּבַ
ּכָ ל־ע ַ 
ֹא־היָה ֵכ ן
"לפָ נָיו ל  ָ
ועוד שאם יפסיק בקדמא לא יעלה יפה רפיון בג"ד כפ"ת כמו בפסוק ְN
ּׁש ְבעָ ה ִּלי
"ה  ָ
אַ ְרּבֶ ה ! ּכָ ֹ&מהּו" )שמות י,יד( או שלא יעלה יפה הדגש של אתי מרחיק כמו בפסוק ִ
א'הים ! & ֵהּנָה" )בראשית כא,כג(.
ִ
ֵ ֽב
המורם מכל האמור שיש להקפיד לעשות הפסקה בטעם פשטא ולא לחברה ברהיטות למילה
הבאה אחריה ,משא"כ בטעם הקדמא המשרת שיש לחברה למילה הבאה אחריה ולא להפסיק בה.

33

שאינו האזלא שלפני הגריש.
34
ח ְק ְּת" )בראשית יח,טו( שההפסקה במילה "לא" באה לשלול את
ל ֹא ִ ּ.כי צָ ָ ֽ
וכמו למשל בפסוק "וַּיֹ.אמֶ ר ׀ A
ח ְק ִּתי" ולומר שדווקא כן צחקה שרה .כיוצא בזה אמרו בבבא קמא )צג (.יש "הן" שהוא
"ל ֹא צָ ַ A
האמור לעיל .
כ"לאו" ,ויש "לאו" שהוא כ"הן" )אלא ששם הכוונה היא להבדל אם אומרו בניחותא או בתמיה(.
35
ודומה לטעות הנפוצה של ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכו )במקום בתוכם(.
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וידועים דברי הראב"ע )ישעיהו א,ט( שעיקר גדול הוא לשמור דרך הטעמים .ועוד אציין לאחד מיי
רבים ,לפירוש אוצר חמד על הכוזרי )סימן עח מן המאמר השי( שכותב :מחמת שמדקדקים
בשעת הקריאה לקרוא בעין החבור מקום המחובר ,ולהפסיק במקום ההפסק ,זאת הפעולה עושה
רושם בפש להכיר פירוש הדבר )דהייו הפירוש הכון( במקרא ,ומאחר שמבין הפירוש וממשיך
הדבור לפי הפירוש ,מכיס בדמיוו הזכרון ,כי אם יצורף פעולה אל המחשבה יתחזק הזכרון בו
כודע בטבע.
עדות שפשטא כפול הבא במלה שהיא מלעיל כידוע )וכמבואר בדברי
ֹ
יישר כוח לכותב .יש
ידידנו( ,קוראים לטעם הזה 'תרי קדמין' ומשנים במקצת את המנגינה שלה.
יש כתבי יד שאינם מציינים בכל מקום את הפשטא בהברה המוטעמת אם המלה מוטעמת
מלעיל ,וסומכים בזה על הקורא .ובעיקר במלים המסתיימות בפתח גנובה לפני גרונית.
בכ"י לנינגרד מסומן גם בקו"ף .יתכן
ן־שׁם ִמזְ ֵבּ ַ ֙ח לעומת זאת במדבר לא כה
למשל וַ ִיּ ֶֽב ָ ֤
בגלל הוי"ו שלפני החי"ת .ואכן בחיפוש במפעל הכתר של בר-אילן מתברר שבמלה רוח
למשל מסומן תמיד פשטא כפול.

אנא שלחו את הערותיכם!
הכתובת למשלוחeliyahule@gmail.com :
הערות מתקבלות גם באנגלית.
הודעה מאתר "לדעת" כאן תוכלו להוריד גליונות פרשת השבוע מדי שבוע )גם גליוננו מופיע
שם(aspx.gilyonot/info.atlada.www//:http :
מאמרנו מופיע ונשמר באוצר החכמה בפורום דקדוק ומסורה
272195p#272195=p&10317=t&45=f?php.viewtopic/forums/org.otzar.forum//:http
אם אתה מתעניין
בהבטים הלשוניים של התורה
)לשון המקרא ,המשנה ,התלמוד וכו'(
אתה מוזמן להרשם )בחנם(
לקבלת דוא"ל בנושאים לשוניים
בכתובתmaanelashon@gmail.com :
☺ בּ וֹ א להחכים את עצמך ואת שאר המכותבים ☺
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