
 

 

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

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

  פרשת בחקתי
  

  ושלחתי והבאתי
י אתִ בֵ הֵ וְ ", )כה,כו( "ר� בֶ ֶד� י ּתִ חְ ּלַ שִ וְ "  
שני זוגות מילי� אלו  �) לו,כו( "ך� ֶר ֹמ� 

שדינ� כדי� , פשטי��מוטעמות בסופ� בשני
אשר הטע� המשרת ) פשטא(פשט בודד 

שופר מהופ� או שיבוא לפניה� יכול להיות 
וכמו  )אכ,בראשית כה( "לו�  תרויע� "כמו 

י " או מארי� , )ח,שמות ו( "כם� אתוהבאת�
הכלל ). ב,בראשית א( "הו� ה ת� ית� ה� "כמו 

אומר שא� תהיה תנועה כל שהיא או אפילו 
כפי שסומ� (בי� המשרת לפשט  או חט� שוא

אז ישרת השופר המהופ� ) במשבצות לעיל
א� א� , )פשטי��ישנאו ה(לפני הפשט 

הטעמי� יהיו סמוכי� ללא הפסק תנועה או 
  .�����שוא ביניה� אז ישרת המארי� את הפשט

מלרע  ה�" והבאתי" "ושלחתי"א�  ,ועתה
הרי שהטע� בה� צרי� להיות מארי� בגלל 
הסמיכות לטע� הבא בראש המילה הבאה 

מלעיל  בטע�לעומת זאת א� ה� . אחריה�
בי�  �" ִתי" �הרי שישנה תנועה לא מוטעמת 

 �שני הטעמי� דבר הגור� לטע� שופר מהופ
א� כ� כדי לדעת מי . פשטי��לשרת את השני
בה עלינו לברר הא� המילי� הוא המשרת חו

  .ל ה� מלעיל או מלרע"הנ
) בלא ואו לפניה(" הבאתי"המילה , והנה

אבל  ,היא מלעילברור ש, בלשו� עבר
בתוספת ואו המהפכת מעבר " והבאתי"

לעתיד צריכה להיות מלרע בגלל הואו 
 "םי אתכ" וצאת  וה� "המהפכת כדוגמת 

א� מאיד� גיסא יש כלל של  �����).ו,שמות ו(
חור שבגינו יסוג הטע� למלעיל במילה נסוג א

מלרע הסמוכה למילה שהטע� בראשה 
) ה,בראשית א( "ילהרא ל$ ק  "כדוגמת 

שבגלל סמיכות הטעמי� הוטעמה המילה 
ולכאורה ג� כא� . בקו� ולא בריש" קרא"

 היותלרי� שיי� הכלל דנסוג אחור וצ
"�, בשופר מהופ� בבית � מלעיל " והבאתי מר

� שיי� כא� אחד מ� אלא שצרי� לבדוק הא
  .אחור�המבטלי� את הנסוג

ה "הד( "אתי מרךוהב� "שי � וכתב המנחת
בספרי ספרד  �) נדפס ע� שופר מהופ� בבית

נדפס ע� שופר ( "יאת� והב� "ובדפוסי� ישני� 
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ואי� שו� . ל"עכ). בתיומהופ� בבית ומעמיד 
הוטעמה קור� � "ובתנ. זהמעמיד ביאור ל בית והתיו בשופר מהופ� ב "יאת� והב� "
�להטעי� בשני ודבר פלא הוא , במארי

  .טעמי� ללא מסורת ברורה
 "אמת ליעקב"י קמנצקי בספרו "מסביר הגר

את אחד מ� המבטלי� של נסוג אחור  ת"עה
ְך"כדוגמת הפסוק  )א ע)ד� ִׁשְמֵׁש& א*ָיב� �ֹ  "ל

שהלמד במעמיד והבית ) כ,ישעיהו ס(
�שא� היה נסוג אחור היו בטלי� , במארי

שהמארי� שהיה נסוג ליוד של , ה�שני
היה הופ� לשופר מהופ� כדלעיל " יבוא"

היה בטל מפאת " לא"והמעמיד בלמד של 
וזה אי� מבטלי� "ומסביר . סמיכותו לטע�

, א� כ� ג� כא�". שניי� בשביל האחד
"�א� ייסוג הטע� לבית " והבאתי מר

יתבטלו המעמיד בהא והמארי� בתיו לכ� 
הוא מסביר את  ובזה, בטל הנסוג אחור

. שמביא המנחת שי הגרסא של ספרי ספרד
 פרדספרי בס היותלרי� ז היה צ"מ לפ"מ
ע� מעמיד בהא ומארי� בתיו " והבאתי"

  .ובדפוס אינו כ�
ה "מביא בד ישנחת ל שעצ� העובדה שהמ"ונ
מוטע� בשופר מהופ� בלבד ועל " והבאתי"

ס ובדפוסי� ישני� "זה מעיר מה שמצא בס
כפי שמצוי , פוקי מה�משמע שרוצה לא

ס או דפוסי� "לרוב שמביא את גרסת ס
כי כפי שבארנו , ל שאי� הדבר כ�"ישני� ור

לעיל אי� למעמיד או למארי� הנוס� שו� 
וכ� שמעתי מפי מורינו הרב זליכה . ביאור
" והבאתי מר�"ו" ושלחתי דבר"ש, א"שליט

שניה� מלעיל גמור וכ� הטעימו בתיקו� 
  U�V�W".מצליח איש"קוראי� המדוייק 

ואפשר , לפי האמור יש פה נסוג אחור ממש
י קמינצקי מפני "שאי� פה את הטע� של הגר

שמקור המילה הוא מלעיל לפני שבאה ואו 
ההיפו� ויותר קל לה לסוג אחור ולחזור 

  .למקורה
ח "ל שא� קרא מלרע יצא בדיעבד י"מ צ"מ

  .מפני שלא שינה את משמעות לשו� העתיד
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