
 

 

  )טיוטא(� הקודש ע� דוגמאות מפרשת השבוע מאמרי� על דקדוק לשו
 פרשת קדושי�

  אסור להעתיק � ידידיה. א. כל הזכויות שמורות לי ©

  פרשת קדושים
  

  אלוקיכ�' אני ה
  

�ה"אמר ה "המל� ע כאשר דוד �  ָאָּנ  ,ְיָי
ודאי ) טז,תהלי� קטז( "ךבד� י ע� כי�אנ� 

ואינו , עבד� אנישלא היתה כוונתו שרק 
שולל שיתכ� שישנ� עוד אחרי� שה� עבדי 

לו יצוייר שרצה דוד . מ אני עבד�"מ', ה
שדווקא אני עבד� ולא אחרי�  לומרהמל� 

 שדווקא �" אני"אז היה מדגיש את המילה 
י "הדגשה זו יכולה להווצר ע. עבד�הוא אני 

אבל , "אני"הפסק מעט לאחר המילה 
באה " אני"במקרה זה אי� הדבר כ� שהמילה 

  .משרתשהוא  שופר הול�בטע� 
 ,יאנ� "א� כאשר אומרת התורה הקדושה 

אזי לא רק שמוב�  �����"יכםאלה יי) הפסק(
ג� מוב� שא� ורק  אלא אלוקיכ�' שאני ה

, אחר אלוקיכ�אלוקיכ� ואי� ' אני הוא ה
ובודאי שזאת כוונת התורה שכתבה כ� 

בטע� טרחא שהוא טע� " אני"כשמילת 
וצרי� להקפיד בכ� ג� בסו" . �����מפסיק

קריאת שמע כדי לרמוז על יחוד הבורא 
  .�����ש כמו בתחילתה"יתבר� בסו" ק

ישנ� יוצאי� מ� הכלל בסו" פרשת קדושי� 
ובסו" ) כב,כד(ובסו" פרשת אמור ) ז,כ(

ובפרשת בחקותי ) א,כו(סיני � פרשת בהר
, יי� י אנ� , יכ� "שכתוב בה� ) מד,כו( כשהטע� המפסיק במילת  "יכםאלה
ולכאורה קשה וכי אי� כוונת  �����".'ה"

  ?הפסוקי� הללו לשלול שאי� אחר אלקיכ�
, מסורת בידינו מסיניה� נקודות הטעמי� וה

ההסברי� חלק ממאיתנו  �עלנ א� לצערינו
וחינו להקשות לכ� אי� בכ, ה�לשוהסיבות 

על היוצאי� מ� הכלל מפני שאיננו יודעי� 
כגו� מדוע  ,תמיד את הסיבה ליוצא מ� הכלל

באה ) י,תהלי� לה( "ָכל עצמותי"הכ" של 
אי�  � בקמ$ רחב ולא בקמ$ חטו" או בחול� 

  �����.אנחנו יודעי� הסבר לזה
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ומכיוו� שידוע לנו שרוב רוב� של הטעמי� 
� המפסיקי� משני� משמעות לכ� צרי

להקפיד ג� בפסוקי� אלו היוצאי� מ� הכלל 
פ "ע "'ה"להטעי� בטרחא את מילת 

וא� עשה את הטע� , המסורת שיש לנו
ולא חזר יצא בדיעבד " אני"המפסיק במילת 

שהרי לא שינה את משמעות הפסוק שבודאי 
  .ולא אחר" אני"ג� כוונת פסוקי� אלו לומר 

א� בשאר הפסוקי� הטעי� , אול� להיפ�
במקו� במילה " 'ה"� טרחא במילת את הטע

יש לומר שאפילו בדיעבד לא יצא " אני"
ולא (משו� ששינה את משמעות הפסוק 

  ).אמרינ� שנלמד מ� היוצא מ� הכלל על הכלל
ואפשר שאי� כוונת פסוקי� אלו היוצאי� מ� 

ששלילה זו כבר (הכלל לשלול שאני ולא אחר 
אלא רק לומר  ,)מופיעה בפסוקי� אחרי�

, יי� י אנ� "לקיכ� כמו למשל בפסוק שאני א לב ובשמות ,כב; ח,כא; ח,כ( "מקדשכם
ה שש� רוצה ,יותר מוב� בדברי� כט). יג,לא

ר אני שלהדגיש את עניי� ההנהגה יותר מא
  .ולא אחראלקיכ� 
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