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ֶפר" ְקְראּו ַבּסֵּ ינּו בַּ  ַוּיִּ בִּ אְק ּמִּ ַוּיָּ  "רָּ
 השבוע-תבפרש מדייקים ומדקדקים

 

 

 

 הגייה נכונה

 (ח, ב)י ָאֳהֹלה טּי  ו  

ָיה ר־ָהָ֨ ם ֲאשֶׁ  )יג, ג( ֳהֹלה  א    ָשָׁ֤

 (.A)יש מתג ליד הקמץ לכן יש להגות קמץ גדול 

 

 שורשים ופעלים

 שורש הל"כ – ֶלְך ְלך  
 לשורש זה יש צורות שונות של נטייה:

 נטייה על דרך השלמים:

ְך, ֹוְךלָה אות השורש ה"א קיימת ונשמעת:  ל   .ִהְתה 

 נטייה על דרך נפי"ו )בנו, יבנו(:

ְלכ, ְךל  אות השורש לא קיימת:  ְך ,ּוי  לֶׁ ּי  ת, ו  כֶׁ כּו, ָללֶׁ ל  ּי  ְך, ו  לֶׁ  .א 

ם ,יְךלִ אֹואות השורש משתנה לו"ו ואיננה נשמעת:   .אֹוִליכ 

 

ט  ישורש נט" –ֳהלֹה ׇא ַוי ֵּ

טשורש נט"ה שייך לשתי גזרות חפ"נ ונל"י. הצורה  ּי   היא עתיד מקוצר. ו 

    "אפשנת ה'תש  ֶלְך ְלָך       
 הוראת עבריתמפקחת  –תרצה יהודה 

 
 

 מפקח כולל –ירט הרב יעקב אלב
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ה" יש דגש בעה"פ עקב הידמות אות השורש נ', אך בצורה  ֶּ בצורה הרגילה "ַיט 
 המקוצרת לא יבוא דגש בסוף המילה.

 

 השורשים יש"ב, שב"י/ה,  שו/י"ב, נש"ב

 מילים שאותיות השורש שלהן דומות, אך מדובר בפעלים שונים. יש בפרשה 

בְוהּוא   .שורש יש"ב – )יד, יב( ִבְסדֹם יֹש 

ע ִּיְשמ  ְבָרם ו   .שורש שב"ה – )יד, יד( ָאִחיו ִנְשָבה ִכי א 

ב ָּישֶׁ ת ו  ל א   .שורש שו"ב – ָהְרֻכש כ 

ם ת ְוג  ִשיב ּוְרֻכשֹו ָאִחיו לֹוט אֶׁ  .שורש שו"ב – )יד, טז( ה 

י ֲחר  כֹות שּובֹו א  ה  ת מ  ר אֶׁ ְרָלעֹמֶׁ  .שורש שו"ב – )יד, יז( ְכד 

ב ש  ּי  ְבָרם ֹאָתם ו   .שורש נש"ב – )טו, יא( א 

 

ְנַמְלת ֶ   ֹולִימ   – םו 

 האם יש כאן שורש אחד או שני שורשים שונים?

ם ְלתֶׁ ת ּוְנמ  ר א  ם ְבש  ְתכֶׁ ְרל   )יז, יא( ע 

 נמ"ל.סוברים שהשורש הוא  (בספר השרשים)ורד"ק  המפרשים רש"י, א"ע,

 להלן דבריהם:

ם :י"רש ֵתָרה ִליסֹוד ַהּנוֹ  - ּוְנַמְלּתֶּ ַהּנּו"ן ּבֹו יְּ ם, וְּ ּתֶּ מֹו ּוַמלְּ ל ּכְּ ָרִקים, ֵפל ּבֹו ִלפְּ ּכְּ ֶּ ךְּ נגֹון נ' ש  ֵ ֹוש 

א, וּ  ל נֹוש ֵ ֶּ מונ' ש  ם, ּכְּ ּתֶּ ַמלְּ םנְּ אתֶּ ש ָ  .ֹו ּונְּ

 ן השורש נמצאת ונשמעת.כלומר, זוהי נטייה אופיינית לגזרת חפ"נ שפעמים נו"

" רוחי ידון" וכן; שרש - ן"והנו, (יז,  יב ותשמ)" ושמרתם" כמו - ונמלתם: עזרא אבן

 .(טו,  ז יאלדנ)" נדנה" עם - (ג,  ו אשיתבר)

 כלומר, השורש נמ"ל והנטייה על דרך השלמים, כאמור לעיל.

 

  מו"ל שורש

, ע"הראב שסובר כפי, נמל משורש קל בנין זה אין – "ונמלתם :הופמן צבי דוד' ר

 במשמעות להבינה ואפשר, וְנַמלֹֻתם במקום, מו"ל משורש נפעל צורת זוהי אלא

 עצמכם" ומלתם — ההתפעל
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ָך ִהּמֹול ִיּמֹול ְספֶׁ ת כ  יְתָך ּוִמְקנ   יג(יז, ) ... ְיִליד ב 

ע ָשָנה  ש  ן ִתְשִעים ָות  ְבָרָהם בֶׁ ר ע   ְבִהֹּמלֹוְוא   כד(יז, ) .ְרָלתֹוְבש 

לדעת רש"י וא"ע השורש הוא נמ"ל בניין נפעל )נפעול(. תשלום הדגש הוא עקב 

 הידמות אות השורש בנטייה. להלן דבריהם:

ה, ֵיָאֵכל רש"י: מֹו ֵיָעש ֶּ ֵעל, ּכְּ ֹון ִיּפָ ש    .ֲאָבל ִיּמֹול לְּ

 .ימול המול: וכן, נפעל מבנין – לכם ימול :עזרא אבן

 .אביו ידי על נמול יהיה ופירושו, מול שורשו נפעל מבנין השורש הוא מו"ל: רד"ק

 

 

ן – ןּגֵּ מִ  גֵּ   מ 

ְלי ְךּוָברּו ל עֶׁ יָך  ןּג  ִמ ר־שֶׁ ֲא  ןֹוא  ָךבְ ָצרֶׁ  כ(, )יד ... ָידֶׁ

 .שורש מג"נ, חזק תבניתי בע' הפועלדגש  – לע  בבנין פ    פועל -
 .יָדךּבִָסְנָאך  מַסרּדִֵאל ִעָלָאה  בִריךּו תרגום אונקלוס:

 .יא, ח( שע)הושר הסגיר, כמו "אמגנך ישראל" א - אשר מגן רש"י:

ן  ; והמ"ם שורש.ד , ט( לי)משמו 'נתן', וכן "עטרת תפארת תמגנך" כ -מגן  :ראב"ע ֵ ת  ת ִ

ֶנך ָ  ַמג ְ ְפֶאֶרת ת ְ ָך ִלְוַית ֵחן ֲעֶטֶרת ת ִ  ., ט()משלי ד ְלֹראש ְ

 :שורש מג"נערך  רד"ק ב"ספר השרשים"

. וכן ָדךיּבִָסְנָאך  מַסרּדִעניינו נתן ומסר, וכן אמר התרגום:  – ָיֶדךָ ּבְָצֶריָך  ןּגֵר־מִ ׁשֶאֲ 

"אמגנך תתן ותמסור לך עטרת תפארת. , כלומר ט(, ד לי)מש"עטרת תפארת תמגנך" 

 , אתנך ואמסרך ביד האויב.יא, ח( שע)הוישראל" 

 

ל־...  ְבָרם ָאֹנִכי  יָראִת א  ןא  ְר  ָכְרָךְש ָלְך  ָמג   א(, וט) .ְמֹאד הב  ה 

 גנ"נ.שורש  ,שם -

" ילּצְִוהִ  ןֹונּגָ"שורשו גנ"נ מגזרת " – כתב רוו"ה בספרו "תורת האלוהים"

והכלי העשוי להגין נקרא 'מגן'  ...הגנה הוא לשון כיסוי והסתר. ולשון ה(, אל)ישעיהו 

 בתוספת מ"ם בראש, לתיקון השם, והוא שווה בסמוך ובכינוי.
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 כינוי שייכות חבור וכינוי מושא חבור

 חבור כינוי שייכות

ְרְצָך א  ְדְתָךּוִמּמ ; מהארץ שלך - מ  ומבית  – יָךָאבִ  יתּוִמב    ; מהמולדת שלך - ֹול 

 אבא שלך.

 כינוי מושא חבור
ךָ  ְראֶׁ ְשָך ; אראה לך – א  עֶׁ ְכָך ; אעשה אותך - ְואֶׁ ֲאָברֶׁ  .ךאברך אות – ו 

 

 למד לשונך

ִנְר  ָלי האֶׁ ה   )יב, ז( וא 

 .הָא ְר נִ  –ן הווה יבוא סגול תחת הא' ואילו בלשון עבר יבוא קמץ תחת הא' בלשו

 

 מלעיל ומלרע

א ֲא -ִאְמִרי ְת חֹ  ָנָ֖  )יב, יג( ִתי ָאָ֑

ִתיהמילה   הטעם נמצא מתחת לאות ח'. מלעיל כי נקראת ֲאחֹ 

 

 החיבור ו'

ְַֽיִהי ֹו צֹאן-ו   ים ו   ָבָקר  ּו-לָׁ֤ ת ּוֲעָבִדים  ו   ֲחֹמִרִ֔ ת ו   ְשָפחִֹ֔ יםּוֲאֹתֹנָ֖ ִל   )יב, טז(  ְגמ 

 :הניקוד וההגייה של ו' החיבור נקבעים על פי תחילת המילה שאחריה

תנוקד בתנועת החטף,  –תנוקד בשורוק, לפני חטף  –לפני אותיות ב' ו' מ' פ'  

  לפני אות שוואית תנוקד בשורוק.

 

 אותיות השימוש בכ"ל

י ְיִהִ֥ ב ו  ץבָ  ָרָעָ֖ רֶׁ ד ָאָ֑ רֶׁ ּי ָ֨ םא   ו  ְיָמה   ְבָרָׁ֤ ּור ִמְצר   ם ָלג   )יב, י(  ... ָשִ֔
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ץ רש"י פירש: ָארֶּ הַ  – ָרָעב ּבָ ַנּסֹותֹו ִאם יְּ ּה, לְּ ַבּדָ ץ לְּ אֹוָתּה ָהָארֶּ ֵהר ַאַחר ּדְּ ּבְּ ֶּ ָבָריו רְּ ל ש 

ו ַמש ִּ  ש ָ ַעכְּ ַנַען וְּ ץ ּכְּ רֶּ ל אֶּ ת אֶּ כֶּ ָאַמר לֹו ָללֶּ ֶּ רּוךְּ הּוא ש  דֹוש  ּבָ הֹו ָלֵצאיאַהּקָ ּנָ  .ת ִממֶּ

הּ "הרעב היה שרש"י למד  ץ ְלַבּדָ אֹוָתּה ָהָארֶּ מדקדוק נכון בפסוק. התורה אינה  "ּבְ

ץ' –כותבת  רֶׁ ץ", שאז המשמעות היא באחת מכל הארצות, אלא נכתב 'ְבאֶׁ , "ָבָארֶׁ

 ארץ מגורי אברם. –כלומר בארץ הידועה, אותה ארץ עליה כבר דיברנו 

 היכן היא?ואך אם כן, אנו מציינים זאת בדרך כלל בעזרת ה"א הידיעה, 

 .ה' הידיעהכשהמילה מיודעת, אותיות השימוש בכ"ל מקבלות את ניקוד 
 

ץלפני המילה  לם , ה"א הידיעה תנוקד בקמץ, כי האות א' היא אות גרונית. אוָארֶׁ

עקב ההתלכדות, ב' השימוש מקבלת את ניקוד ה"א הידיעה ולכן היא מנוקדת 

ץ"בקמץ:   הּ "לפיכך מפרש רש"י:  ".ָבָארֶׁ ַבּדָ ץ לְּ אֹוָתּה ָהָארֶּ  ".ּבְּ

 

 ה"א המגמה

ים ... ִנְשָאִרָ֖ ָרה ְוה  ִ֥ סּו הֶׁ  )בראשית יד, י( ָנ 

ונותנת לה משמעות  הנוספת בסוף מילה המציינת מקום, Aה' המגמה היא תנועת 

 של מגמה, פנייה בכוון אל המקום. 

כאשר ה' המגמה נוספת למילה, הניקוד של האות האחרונה במילה משתנה לקמץ 

 ואחריה נוספת ה'.

סוּ  רש"י כותב: ָרה ּנָ ַהר",  - הֶּ מֹו "לְּ ָרה" ּכְּ ַהר ָנסּו. "הֶּ ֶּ האות לְּ יָבה עֵה"א ש  סֹוף ַהּתֵ ת ּבְּ דֶּ ֹומֶּ

 ֶּ "ד ש  קֹום ָלמֶּ מְּ הּ ּבִ רֹאש ָ  כלומר "ה"א המגמה".  – ּבְּ

ָרה" שמשמעו ְלהר סתמי, לבין המילה גם רש"י עומד  על שינוי דקדוקי בין "הֶּ

 "ָהָהָרה", לשם מכוונים המלאכים את לוט, שאז המשמעות היא להר ידוע. 

 של רש"י: זה לשונו

סֹוף ַהתֵּ " ּבְּ ֶּ ֵה"א ש  ֶּ "ָהָהָרה": ש  ָרה" לְּ ין "הֶּ יֵש  ִחּלוּק ּבֵ דֶּ וְּ קֹום ת בִּ יָבה עֹומֶּ רֹ לָ מְּ ּבְּ ֶּ "ד ש  ּה, מֶּ אש ָ

יָה. ַוֲהרֵ  ּתֶּ חְּ ח ּתַ ּתָ קּוָדה ּפַ "ד וּנְּ קֹום ָלמֶּ מְּ ת ּבִ דֶּ ַהר" אוֹ ָרה" ּכְּ י "הֶּ ֲאָבל ֵאיָנּה עֹומֶּ מֹו מֹו "לְּ  ּכְּ

ר  ֶּ ֲאש  ָחד ָנס ּבַ ל אֶּ ּכָ ֶּ א ש  ּלָ ֵאיזֶּה ַהר, אֶּ ָפֵרש  לְּ ֵאינֹו מְּ ל ַהר", וְּ חִ הַ ָצא מָ "אֶּ הלָּ ר ּתְּ ֶּ ש  וּא נֹוֵתן ה. ּוכְּ

מֹו "אֶּ  רֹונֹו ּכְּ תְּ ָרה", ּפִ ּבָ דְּ ּתֹוב "ָהָהָרה" אֹו "ַהּמִ ּה ִלכְּ ָ רֹאש  ָההָ  ָהר" אוֹ ל הָ ֵה"א בְּ מֹו "לְּ ר", ּכְּ

ה ָרש ָ ּפָ פֹוָרש  ּבַ דּוַע ּומְּ אֹותֹו ָהר ַהיָּ ַמע לְּ  ." וַּמשְּ

https://www.safa-ivrit.org/nikud/yedia.php
https://www.safa-ivrit.org/nikud/yedia.php
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 :נסביר את רש"י

שהמלאכים מפצירים בלוט:  זט פסוק ינכתב בפרק י , וירא,בפרשת השבוע הבא

ן ט, פֶׁ ה"ִתָס -"ָהָהָרה ִהָּמל  המילה "הר" מוקפת משני צידיה באות ה"א. רש"י  .פֶׁ

מלמדנו להבחין שהה"א בסוף המילה היא ה"א המגמה, ואילו הה"א שבתחילת 

ַמְשַמע ְלאֹותֹו  ":ָהָהָרה"המילה היא ה"א הידיעה, ולכן פירוש המילה  ל ָהָהר", ו  "אֶּ

הָהר הַ  ָרׁשָ ָ פ  ְמפֹוָרׁש ב ַ ַע ו  דו   כל הר. המלאכים מפצירים בלוט לנוס להר מסויים ולא לי ָ

 שימצא לנכון לו.

 

 בפרשהמילה 

ְךע    עניה וא יועינ -י "ענשורש  – ְני 
אל ִכי ָשמ  ...  ל ע   ה'ע ְוָקָראת ְשמֹו ִיְשָמע  ְך.אֶׁ  (, יאטז) ְני 

ְך" ע  "בפשטות,  י" –הכוונה לנכתב בפסוק ו ְני  ָה ָשר  נֶׁ ְתע  וכפי שמפרש שם  "ו 

 ".היתה משעבדת בה בקושי": רש"י

 שעבודבמשמעות  "ֳעִני"ואכן בתורה אנו מוצאים הרבה פעמים את המילה 

 וכדומה.

הוא 'ראה'  ֳעִניפועל המתייחס לפסוקים נמצא שתמיד האך אם נתבונן בכל אותם 

ע"ולא 'שמע', בשונה מכאן שנכתב  ל ע   ה' ָשמ  ְך"אֶׁ ָמֵעאל, ולכן גם נקרא "ְני   "ִיׁשְ

 על שם השמיעה.

גם הפועל המתאים יותר מבחינת המציאות הוא ראיה ולא שמיעה, כי את השעבוד 

 רואים, ואם כן היה להעדיף פועל זה.

אל אשר צעקת מתוך ענייך; והוצרכנו שון וכותב: מתייחס לזה בפירושו הרא רד"ק

  לפירוש הזה, לפי שאמר שמע, ולא אמר 'ראה'.

", ולא ליותר מכך אל אשר צעקת מתוך ענייךקצת דחוק, מדוע אנו מתייחסים ל"

 לעינוי עצמו. -

באף מקום אחר איננו מוצאים "ֳעִני" כמושא של "שמע"; : רש"ר הירשמטעים זאת 

"ראה". ייסוריו של אדם יכולים אכן להראות. אך שרה לא נהגה  אלא רק כמושא של

בהגר באכזריות; רק דבריה של שרה הזכירו להגר את תלותה, והיא אכן חשה 

 בתלות זו. ייסורי הגר היו רוחניים, ורק "שומע" יכל לשמוע אותם.
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 להארות, הערות

 והצטרפות לרשימת התפוצה:

byad-halashon@gmail.com 

לפי דבריו, רוצה התורה להדגיש שלא עונתה הגר בייסורי גוף אלא 'רק' בייסורי 

נפש, ובאה התורה ללמדנו כי גם לייסורים רוחניים יש אוזן כרויה במרומים, וגם 

אל"אותם שומע "מאזין שוועה". וכל משמעות השם   היא ללמדנו זאת. "ִיְשָמע 

 

 -בפסוק זה  "ֳעִני"אך מצינו פירוש אחר בתכלית למשמעות המילה 

 .ִתיךֹוְיָי ְצל ילּבֲֵאֵרי קַ  ָמֵעאלׁשיִ  ּהֵמיׁשְְוִתקַרן ...  תרגום אונקלוס:ב

 תפילה. – ֳעִני :כלומר

 :בפירושו השני של רד"קומפורשים הדברים יותר 

צעקתך,  - 'ענייך'(, ויהיה פירוש ונקלוסארגום ויתכן לפרשו כתרגומו "צלותיך" )ת

 יג, כב(; "וענית עיהוכמו "ויען איוב" הראשון )איוב ג, ב(; "וענה איים באלמנותיו" )יש

 ו, ה(, והדומים להם.כ ריםואמרת" )דב

". קביל צלותךונקלוס: "ארגם ת –שמע וגו' אל עניך כתב:  ב"הכתב והקבלה"גם 

ולא שקץ ענות " –, כה כבתהלים כב, להילשון צעקת תפ ןכם הוא ג ה'עני'כי לשון 

המכוון בפסוק שה' שמע את תפילתה של הגר, ובשל  , דמתורגם צלותהון דעניי."עני

 שמעאל'.שמיעת תפילתה נקרא 'י

 

 ניבים וביטויים

  .כל הרכוש ללא יוצא מהכלל - מחוט ועד שרוך נעל

ר ָלְך " ח ִמָכל ֲאשֶׁ ק  ל ְוִאם אֶׁ ע  ד ְשרֹוְך נ   (כג יד,) "...ִאם ִמחּוט ְוע 

 

, מעורב בכל, בעימות עם כולם, פוגע בכל מה שנקרה בדרכו - ידו בכל ויד כל בו

 .ל בו בכל מקום ובכל זמןמסתכסך וגורם נזק לכל מי שנתק

י כָ " ל ְפנ  ד כֹל בֹו ְוע  כֹל ְוי  א ָאָדם ָידֹו ב  רֶׁ ה פֶׁ ָח ְוהּוא ִיְהיֶׁ  ב()טז, י" כֹןיו ִיְש ל אֶׁ

 

 הגיעו להסכמה, התפשרו -הגיעו לעמק השווה 

ְּמ " ת ה  ר ְואֶׁ ת ְכָדְרָלעֹמֶׁ כֹות אֶׁ ה  י שּובֹו מ  ֲחר  ְך ְסדֹם ִלְקָראתֹו א  לֶׁ א מֶׁ צ  ּי  ָלִכים ו 

ְך לֶׁ ּמֶׁ ק ה  מֶׁ ה הּוא ע  ק ָשו  מֶׁ ל ע  ר ִאתֹו אֶׁ  (יז, יז)"  ֲאשֶׁ

 עריכה לשונית: כוכבה גרסון
 עיון בעלונים קודמים:

edhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ChinuchMukar/PikuahP
agogi/HebChar/parashat_week.htm 

mailto:byad-halashon@gmail.com
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