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ֹׁפטים סט  היבטים לשוניים בפרשת ש 

 
ֹׁפטים ובהפטרה ובראשון של כימשמעות בפרשת  דקדוקי מילים וחלקם בעלי שינוי תצא -ש 

 :ההיפוך לעתיד הופכתן למלרע' מילים שו
ףַר ְו ָי   ְו הֹוֵצ אָי   ְו ָי ַר ְו ָי   ְו ָי ַר ְו ָי  אַר ִב   ְו ָי ַר ְו ָי   ְו ָי ַר ְו ָי   ְו ַר ְו ָי   ּוִב נָי ּוְו ָי   ְו סַר ְו ָי  ְו   ְו ָי ַר   ִב ַר ְו ָי  ְו ָי

ֹוַר ְו ָי   . ְו ָי ַר ְו ָי   ְו

ףְו ָי  :מילים שנשארו מלעיל ףָי ִב אָי , בגלל האתנח  - ְו ָי ָי ּה  , ְו ּוְו ָי  בָי   - ְו ָי ָי ָי . נסוג אחור - ְו ָי ַר

נִב אָי , בגלל האתנח  . ּוָי

 
ִ֗ ם טז יח ִ֣ ם  ְו ֹטְו ִב טִב ֶ ן. ת בשווא נע"א והטי"הפ : ֹ ְו ִֽ  נהו הראשו"געיה בתי : ְו ָ֙ך - ִב

ְך טז כ ִֽ ן  ָי ֵ֥  כן הדבר גם בהמשך יז ב, אין טעם נסוג אחור׃ ֹנאֵצ

ֲףֶׂש טז כא  ְך- ַר ִֽ ד מדין דחיק "ו ודגש חזק בלמ"העמדה קלה בתי׃  ָי

ע יז א ָ֑ ִ֣   ָי ּוָי יש להקפיד על הפרדת שתי התיבות הנותרות , ּכֹֹ֖ טעם טפחא בתיבת  :ּכֹֹ֖  ּדָי

ּגַר  יז ד ִֽ א "געיה בה : ְו ֹ֖ - ְו  

ֶ   יז ז ִֽ ְו ת מדין דחיק "ו ודגש חזק בבי"העמדה קלה בתי :֤בה- ִב

ע יז ח גַר ֶנֶ֔ ד קמוצה "הלמ : ָי

ִ֣   ָ֑  יז י ּוְו ַר  ֲ ֶ ֹ֖ טעם טפחא בתיבת  :'ֲ ֶ ֹ֖   ִב

ֶ א יז יב ֤ ש התקצרה לסגול "ן ותנועת הרי"טעם נסוג אחור לשי : ְו ָי

ּהיז יד  ָ֑ ּוְו ָי  בָי ִ֣ ק מדין אתי ת בראש התיבה השנייה בדגש חז"הבי, ן"טעם נסוג אחור לשי : ְו ָי ַר

מרחיק 
ֶב - ֹ יז טז  ה- ַר ְו אין לקרוא כאילו ההטעמה , ד האחרונה בדגש חזק מדין דחיק"הלמ, במלרע : ִ֣

ו ובמלרע "יש להאריך מעט בתי :ֹאסִב ִ֗ ן. יז' ת וכן הדבר גם בהמשך פס"בבי

ּו ֝ ה יז יח אַר ם .ף"טעם נסוג אחור לכ : ְו ָיָ֨ ִֽ ּיִב ֵ֥ ם  ַר ְו ִב ּכֲֹ נִב ֹ֖   ַר נֵצ ֹ֖ בתיבת  טעם טפחא׃  ִב ִב ְו נֵצ   ִב ִב ְו

ה יז יט ֵ֥ ָי  ּוֹ֖ ְ ָי  ף"טעם נסוג אחור לקו : ְו

ֹ֖   יז כ נָי  כן הדבר בהמשך יח ו, להשמיע שורק פעמיים, יש להקפיד על הפרדת התיבות : ֵ֥    ּוָי

ֶ  - ֹ  יז ב ִֽ ְו ה- ִב  ד הראשונה"העמדה קלה ביו : ֹ֖

ע-ֶ איז ה  ֤ ּוָיָ֨   ָי ָי ּדָי  ש קמוצה"הרע ברי : ַר

ֶ   יח ח ֹ֖ ֶ   ּכְו ֵצ ֵ֥ ף עליהם להיזהר לא להדביק "ף לכ"אלו שאינם מבחינים בקריאתם בין קול : ֵצ

 את התיבות
א יח ט אהֲףּוֹֹ֖   1ן בחטף פתח ולא בצירי"העי :ּכְו

עֹנִבֶ֔  יח יא ּדְו ת אחריה דגושה ובשווא נע "והדל( 'וִאידעני'אין לקרוא )ד בחירק חסר "היו : ְו ִב

ֶ  -ּכָי  יח יב ָ֑ ׂשֵצ   ֵצ ִֹ֣ ן "טעם נסוג אחור לעי :ף

ֵ֥ ם-ֶ   יח יד נִב עֹנְו ן  ְו ֹ֖ . ן ראשונה בשווא נע ולא בחטף כפי שמופיע בחלק מהדפוסים"נו : ְו אַר ֵ֥  :נָי

ףִֽ ן. ן הראשונה"טעם נסוג אחור לנו במלרע ׃  ִב ְו ָי

ִֹֽ  יח יט עָ֙ך - ָי ִב  ָ֙ך ֲ ֶ ֤       ָ֨    ֤ ך לא בקדמא כמו בצירוף , בפשטא ָי ִב  ָ֙ך תיבת  : ִב ְו ַר
  פט ָ֙ך 

ם יט א ּוָי ֵצ ֶ ִֽ בשווא נח , על אף הקושי, נהת ראשו"בי׃  ּוְו

ְך יט ב ָ֑ ִ֣    ָי ּדִב ּוְו יש להיזהר לא להדביק את התיבות , עם זאת, אין טעם נסוג אחור : ַר

ּדְו ָי יט ה  נִב  2דגושה ובשוא נע' הד : ְו
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ם֘-ּכִב יט ו  כי במקף ולא במונח  : ֵצ ַר

ִ֣ ְו ֶ֔ -ֶ א יט ח ּו  ן  ְו ָ֙ך . ד בשווא נע"ת והלמ"העמדה קלה בבי :ּגְו ֤אַר נָי ן "אחור לנוטעם בסוג  : ְו

הראשונה 
םיט י    3קמוצה' הד :נָי ִב  ּדָי

ּו  הָ֙ך  יט יא ֤ ַר ף "טעם נסוג אחור לאל : ְו ָי

ֹ֖  יט יג ׂשְו ָי ֵצ ּיִב ד בדגש חזק ובחיריק "היו : ִב

ִ֣ ֶאם יט יט ֲףׂשִב ה  ַר ן "טעם נסוג אחור לשי : ֶ֔

ם כ ב ֹ֖ ֶ ּוְו ש בקמץ קטן "ף בקמץ רחב והרי"הקו :ּכְו ָי ָי

֧  - ַר  כ ג ִֽ  ְו   4ש בשווא נע"געיה בתיו והרי : ִב

ֶ םָ֙ך -ֲ ֶ   כ ו ע ֶּכָ֙ך ֵ֥ טַר כן הדבר גם בפסוק , מוקפת ולא בקדמא ֲ ֶ  תיבת . אין טעם נסוג אחור :נָי

 הבא
ׂש כ ז ֤ ן שמאלית "ׂשי : ֵצ ַר

֛   כ ט ֵ֥ ְו א במדויקים "הטעמה משנית של מרכא בפ :  ָי

ס כ יא ֹ֖ ד בקמץ "הלמ : ָי ַר

ּה כ יט ׂשָיִ֗ אָי ְו ּהָ֙ך -ֶ א .ו בקמץ קטן"התי : ְו ֹוָי אחרת יש בכך כדי , קפיד על קריאת המפיקיש לה :ףֵצ

לשבש את משמעות הכתוב 
ִֽ כ כ  ץ- ֹ -ּכִב ֤   5שלושת המילים מוקפות וזהו הנוסח הנכון :ףֵצ

ֲ  ָי ָי כא א  קמוצה ' הב :בָי

ִֽ ְו  ָ֙ך  כא ב   6ת ראשונה בשווא נע"דל :  ָי

ִֽ ְו   כא ד ףָי ם- ְו ֵ֥ ן "געיה בעי : ָי

ֹ֖ -ףַר  כא ו ֶףגְו ָי ֵ֥   ָי ֲף   ָי ִֽ ַר   ָי ּנָי ֹ֖ -ףַר  עם טיפחא בתיבתט׃ ּוַר ֶףגְו ָי   ָי

ם נָי ִב כא ח  קמוצה ' הד :ּדָי

 
 :נב יג –ישעיהו נא יב , הפטרת שופטים

 
ִֽ  ְו ִב ָ֙ך  נא יב   7ש בשווא נע"ו והרי"העמדה קלה בתי : ַר ִב

ֶ ץ֒ נא יג ִ֣   ָי  אין טעם נסוג אחור, תיבה ראשונה במלרע ושנייה במלעיל : ְו ֹסֵצ

ִ֣ע נא טו במלרע  : ֹגַר

עה ְו  נא יז אְו ִ֗  ִב עה ְו ִב אְו ִֽ ִ֣   ִב ש ראשונה בשווא נע ולא בחטף "בשתי התיבות רי : ִב

ְך נא יט ָ֑ נִ֣    ָי ֹ֖   ָי ֹ֖  טעם טפחא בתיבת  : ִב   ִב

ֵ֥ ם נא כ ִֽ ְו ֵצ ִב ם אחריה בשווא נע "א והמ"געיה בה : ַר

א נא כא ֹ֖ ן ימנית "שי :  ְו   ַר

ְך נא כג  8'מוגִאיך'אין לקרוא , ד בחירק חסר"היו : הגַרֶ֔ ִב
ִֽ ם עֹּוְו ִב  ד בפתח על אף שהיא באה לפני גרונית"למה׃  ַר

֛  נב א ֵ֥  ע  ִב במלרע  :ע  ִב

                                                           
 .יתכן שזה לעיכובא למי שבכל מקום מבחין בין קמץ לפתח 3
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 הקורא נח משבש את משמעות הכתוב 
5

ִֽ בקורן ובסימנים התיבה   שהטעמת  54' עמ" צ והנוסח המקובל של המקרא"כא"עיין בספר , מוטעמת במונח ּכִב
 .מנוגדת לנוסח המדויק בכתבי היד הדפוס

 אין זה אלא כי אם למנוע קריאתה בשווא נח, אין לחוש לאותם דפוסים וכתבי יד אשר ניקדו שם חטף פתח 6
7

 .יש שינוי משמעות אם יקרא בשוא נח 
8

 .וכבר ראיתי שטעו בזה. ן כבהפטרת עקב"ל לא מוניך בנו"בגימ  מֹוַ֔ג  ִי ְך  :לתשומת לב 
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ִָֽֽ ַר  נב ד ֵ֥ - ָי ּמִב ד הראשונה "געיה ביו :ףַר

ָ֙ך   ָ֙ך  נב ה ץ. ד אחריה"ואין להשמיע צליל של יו, א בצירי"הה : ְו ֵצ  ִב ִֽ ֹּנ ָי בחירק ולא בשוא  ם"יהמ ׃ ִב

ֹ֖  נב ו בֵצ ִֽ ְו ַר ם אחריה בשווא נע "א והמ"געיה בה : ַר

ֵׂ֥שְו  נב ח ה נָי ן בשוא נע "הׂשי, ן"טעם נסוג אחור לנו :   ֹ֖

הא נב ט ּוֹ֖ ת בקמץ קטן "החי : ָי ְו

בָיָ֕   נב יא במלעיל  : ִב

מלרע  :אֵצ ֵצ ָ֑ ןנב יב 

 
 :ראשון של כי תצא

 
ּה כא יא ִ֣ ּוָיֶ֔  9ת רפויה"תיבה ראשונה במלרע ולכן גם הבי : ְו ָי ַר ְו ָי

ּה כא יב ֹ֖ ֲ ּוֵצ אָי ה א החטופ"ו למנוע הבלעת הה"העמדה קלה בוא : ַר

֛  כא יג אָי ֵ֥ ְו ן. ת"הטעמה משנית במרכא בבי : ּוָי ף "טעם נסוג אחור לאל : ְו ַרָ֨ ַר  ּכֵצ֝

ִֽ ְו   כא טו ה- ְו ָי ד אחריה בשווא נע "ד והלמ"געיה ביו : ִ֣

ֲ   ּוָיֶ֔ -ֶבן-ֶ א כא טז ִ֣ א הראשונה "העמדה קלה בה : ָי

ֶאא  הָ֙ך  כא יז ֤ ד הראשונה "טעם נסוג אחור ללמ : ָי

ה כא יט ׂש  ּוֹ֖ ֵ֥ ְו אָי   א אחריה בשווא נע"ו והפ"סוג אחור לתיטעם נ : ְו
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ת הייתה מקבלת דגש חזק מדין אתי מרחיק כמו בהמשך "סוג לאחור סביר להניח כי אז הביאם הטעם היה נ 
ּהיד  ֹוְו ָי בָיִ֗ ִ֣ עיין בהערות בסוף ספר  :ה"א. אם כי כאן התיבה הראשונה במלעיל לא משום טעם שנסוג אחור , ָי ַר

 .ל.א. בפועל יש בהרבה מקומות. המכלול דפוס ליק אם יש אתי מרחיק אחרי נסוג אחור
 


