
   

 

 

 

 17עלון      נת ה'תשע"טש     

 

ֶפר" ְקְראּו ַבּסֵּ א ַוּיִּ ְקרָּ ּמִּ ינּו ּבַ בִּ  )נחמיה ח', ח'( "ַוּיָּ

 ולמפרשיהה פרשהסבר לו גייה נכונהה

ֶדם ְלֵבית" קמץ גדול וקמץ קטן: ֶּ֛ ָרה ִמק ֶ ם ָהָהָ֗ ָָּׁ֜ ק ִמש   ֵֵּ֨ ְעת  ה-ַוי ַ ֳהל ֹ֑ ט ָאָֽ ֵּ֣ )יב,  " ֵאֵ֖ל ַוי ֵ

היש לקרוא את המילה " – ח( ֳהל ֹ֑ ָֽ א' כי יש מתג ליד –" בקמץ גדול אחרי הא 

 המתג מסמן שזו תנועה גדולה. הקמץ.

ִתי ָאֹ֑ת ְ -ִאְמִרי" מלעיל ומלרע: א ֲאח ֵּ֣ ִתי"המילה  – )יב, יג( "ָנֵ֖ מלעיל  נקראת "ֲאח ֵּ֣

 תחת לאות ח'.הטעם נמצא מ כי

ְיִהי" החיבור: ו' ים-֤לו  צ אן-ַוָֽ ָֽ ְגַמל ִ ת ו  ֲאת נ ֵ֖ ת ַוָֽ ָפח ִ֔ ְ ֲעָבִדי֙ם ו ש  ים ַוָֽ ֲחמ ִרִ֔  )יב, טז( "ו ָבָק֙ר ַוָֽ

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

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

  אות שוואית תנוקד בשורוק.

 :אותיות השימוש בכ"ל

ב ַוְיִהִ֥י" ָאֶֹ֑רץ ָרָעֵ֖ ָ ֶרד ב  ם ַוי ֵֵּ֨ ְיָמה֙  ַאְבָר֤ ו ר ִמְצַר֙ ם ָלגֵּ֣ ִָ֔  י( יב,) "...  ש 

ָאֶרץ רש"י פירש: דֹוׁש  – ָרָעב ב ָ ל ַהּקָ ָבָריו ׁשֶ ֵהר ַאַחר ּדְּ ַהרְּ ַנּסֹותֹו ִאם יְּ ּה, לְּ ַבּדָ אֹוָתּה ָהָאֶרץ לְּ ּבְּ

ה יאֹו ָלֵצאת ִמֶמּנָ ו ַמש ִּ ׁשָ ַעכְּ ַנַען וְּ ָאַמר לֹו ָלֶלֶכת ֶאל ֶאֶרץ ּכְּ רּוךְּ הּוא ׁשֶ  .ּבָ

ה  "הרעב היה שלמד רש"י  ַבד ָ אֹוָתה  ָהָאֶרץ לְּ מדקדוק נכון בפסוק. התורה אינה  "ב ְּ

ֶרץ",  –כותבת  א  ֶאֶרץ, שאז המשמעות היא באחת מכל הארצות, אלא נכתב "ב   ב ְּ

 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, 

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

, ה"א הידיעה תנוקד בקמץ, כי האות א' היא אות גרונית. אולם ָאֶרץהמילה 

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

ָאֶרץ".בקמץ:   הּ "לפיכך מפרש רש"י:  "ב ָ ַבּדָ אֹוָתּה ָהָאֶרץ לְּ  ".ּבְּ
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ים ... " – ה"א המגמה ָאִרֵ֖ ְ ש  סו " ֶהִָ֥רה ְוַהנ ִ ָֽ  )בראשית יד, י( נ ָ

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

 משמעות של מגמה, פנייה בכוון אל המקום. 

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

 ואחריה נוספת ה'.

ַהר",  - ֶהָרה ּנָסוּ רש"י כותב:  מֹו "לְּ ַהר ָנסּו. "ֶהָרה" ּכְּ יָבה עֹוֶמֶדת האות לְּ סֹוף ַהּתֵ ּבְּ ֵה"א ׁשֶ

הּ  רֹאׁשָ ּבְּ קֹום ָלֶמ"ד ׁשֶ מְּ  כלומר "ה"א המגמה".  – ּבִ

הר סתמי, לבין המילה גם עומד רש"י  ה" שמשמעו לְּ על שינוי דקדוקי בין "ֶהר 
ה", לשם מכוונים המלאכים את לוט, שאז המשמעות היא להר ידוע.  ר  ה   "ה 

קֹום" :של רש"י זה לשונו מְּ יָבה עֹוֶמֶדת ּבִ סֹוף ַהּתֵ ּבְּ ֵה"א ׁשֶ "ָהָהָרה": ׁשֶ ין "ֶהָרה" לְּ ֵיׁש ִחּלּוק ּבֵ  וְּ

מֹו  יָה. ַוֲהֵרי "ֶהָרה" ּכְּ ּתֶ חְּ ח ּתַ ּתָ קּוָדה ּפַ קֹום ָלֶמ"ד ּונְּ מְּ ּה, ֲאָבל ֵאיָנּה עֹוֶמֶדת ּבִ רֹאׁשָ ּבְּ ָלֶמ"ד ׁשֶ

ה.  ִחּלָ ר ָמָצא ַהר ּתְּ ֲאׁשֶ ל ֶאָחד ָנס ּבַ ּכָ א ׁשֶ ֵאיֶזה ַהר, ֶאּלָ ָפֵרׁש לְּ ֵאינֹו מְּ מֹו "ֶאל ַהר", וְּ ַהר" אֹו ּכְּ "לְּ

הּוא נֹוֵתן  ׁשֶ מֹו ּוכְּ מֹו "ֶאל ָהָהר" אֹו ּכְּ רֹונֹו ּכְּ תְּ ָרה", ּפִ ּבָ דְּ ּתֹוב "ָהָהָרה" אֹו "ַהּמִ ּה ִלכְּ רֹאׁשָ ֵה"א בְּ

ה ָרׁשָ ּפָ פֹוָרׁש ּבַ אֹותֹו ָהר ַהיָּדּוַע ּומְּ ַמע לְּ ָהָהר", ּוַמשְּ  ." "לְּ

נכתב בפרק י"ט פסוק י"ז  , וירא,בפרשת השבוע הבא -נסביר את רש"י 

ן שהמלאכים מפצירים בלוט: ֶ ֵלט, פ  ָ ֶפה"-"ָהָהָרה ִהמ  ָ ס  המילה "הר" מוקפת  .ת ִ

משני צידיה באות ה"א. רש"י מלמדנו להבחין שהה"א בסוף המילה היא ה"א 
המגמה, ואילו הה"א שבתחילת המילה היא ה"א הידיעה, ולכן פירוש המילה 

ׁש  "ָהָהָרה": ר  פו  מְּ ַע ו  דו  ר ַהי   תו  ה  או  ַמע לְּ ַמשְּ ר", ו  ה  ה"ֶאל ה  ׁש  ר  פ   . המלאכים ב ַ

 מפצירים בלוט לנוס להר מסויים ולא לכל הר שימצא לנכון לו.

 

  עריכה לשונית: כוכבה גרסון
 

 ניבים ופתגמים מהפרשה

  .כל הרכוש ללא יוצא מהכלל - מחוט ועד שרוך נעל

ר ָלְך " ֶ ל ֲאש  ח ִמכ ָ ְך ַנַעל ְוִאם ֶאק ַ רו   (גד, כי) "...ִאם ִמחו ט ְוַעד ש ְ

 

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

 .מסתכסך וגורם נזק לכל מי שנתקל בו בכל מקום ובכל זמן, בדרכו

כ  ן" ְ ֵני ָכל ֶאָחיו ִיש  ְ ו  ְוַעל פ  ֶרא ָאָדם ָידו  ַבכ  ל ְוַיד כ  ל ב  ֶ  (בז, יט)" ְוהו א ִיְהֶיה פ 
 

 , התפשרוהגיעו להסכמה - הגיעו לעמק השווה

ו  " ו בו  ֵמַהכ  ֵצא ֶמֶלְך ְסד ם ִלְקָראתו  ַאֲחֵרי ש  ָלִכים ַוי ֵ ָדְרָלע ֶמר ְוֶאת ַהמ ְ ת ֶאת כ ְ

ֶלךְ  ֶ ֵוה הו א ֵעֶמק ַהמ  ָ ו  ֶאל ֵעֶמק ש  ר ִאת  ֶ  (זז, יי)"  ֲאש 


