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

 הסבר לתורה ולמפרשיהו גייה נכונהה

 משקל בעלי מקצוע 

  :דינו של שור מועדעוסקת בבפרק כ"א התורה 

ח"ְוִאם ׁשֹור  ו  ְוֵהִמ  ַנג ָּ ְמֶרנ  יו ְולֹא ִיׁשְ לָּ ְבעָּ ְלׁשֹם ְוהו ַעד ב ִ מֹל ׁשִ ית ִאיׁש אֹו הו א ִמת ְ

ת". יו יו מָּ לָּ עָּ ֵקל ְוַגם ב ְ ָּ ֹור ִיס  ה ַהׁש  ָּ  שור מועד שהרג אדם. - (כט, אכ) ִאׁש 

י ׁשֹור  ח"אֹו נֹוַדע כ ִ ם ׁשֹור  ַנג ָּ ֵ ל  ם ְיׁשַ ֵ ל  יו ׁשַ לָּ עָּ ו  ב ְ ְמֶרנ  ְלׁשֹם ְולֹא ִיׁשְ מֹול ׁשִ הו א ִמת ְ

ֹו". ת ִיְהֶיה ל  ֵ ֹור ְוַהמ  ַחת ַהׁש  ַ  .ר מועד שהרג שורשו -לו( , אכ) ת 

ח"ׁשֹור נעיין בפרוש המילים  ְלׁשֹם". ַנג ָּ מֹל ׁשִ האם כוונת התורה שהשור  הו א ִמת ְ

או שמא כוונת התורה שהשור  ,פעל פעולת נגיחה, כלומר המלה 'נגח' היא פועל
 .עצםנגח' היא שם ', כלומר המלה (ובלשוננו 'נגחן')מוגדר 'נגח' 

ח) בניקוד המלהמעיון  ָּ ממשקל  לנו שמדובר בשם ברר( יתַנג ָּ מאפיין בעלי של' 'ַקט 

רומנוקד בפתח ואחריה קמץ ודגש חזק )כמו  מקצוע ח, ַנג ָּ השור כלומר,   .(ַטב ָּ
ֹם( ) – נוגח באופן קבוע ש  לְּ ִ מֹול ש  ְּ חוכך הוא קיבל את שמו ִמת  לעומת זאת, '. 'ַנג ָּ

ַגח" ינוקד בקמץ פתח ללא דגש  .הפועל בעבר "נָּ

 –התורה מספרת על ישמעאל  ,זאת בקצרה בסוף פרשת וירארש"י מלמדנו 

ר ַוְיִהי רֶֹבה  ְדב ָּ מ ִ ב ב ַ ׁשֶ ל ַוי ֵ ְגד ָּ ת"ַוי ִ ָּ  .)בראשית כ"א, כ'(" ַקׁש 

ת" כותב רש"י: ָּׁ ם ַעל – ַקש   ֵׁ נוּת ש  מו  , ָהֻאּמָ ר: ּכְּ ל, ַחּמָ ּמָ ד, ּגַ ִפיָכךְּ ; ַציָּ י לְּ ת" ן"ַהש ִּ ֶּ ש  ּגֶּ  .מּודְּ

ת'ו שכלומר, רש"י מלמדנ ָּ ִפיָכךְּ  –והראיה  ,פועל אלא שם נואי 'ַקש   י "לְּ  ן"ַהש ִּ

ת". ֶּ ש  ּגֶּ  מּודְּ

ִעים אנשי סדום.  אתנוספת לכך היא תאור התורה  הדוגמ י ְסדֹם רָּ "ְוַאְנׁשֵ

ִאים ָּ ִאיםגם כאן במילה . )בראשית פרק י"ג פסוק י"ג( "ְוַחט  ָּ הניקוד הוא פתח  ַחט 

 דגש חזק.  קמץ

 26עלון       פ"שנת ה'תש       משפטים  
 מפקחת הוראת עברית –תרצה יהודה 
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ירש: "אין לך אדם שאינו חוטא באקראי, אך לא כל אדם מסביר שם הרש"ר ה
ָּ הוא  ָּ א )ַחט  ָּ פיו הרי הוא קרוי וב(. אדם שהחטא קבוע באַגנ ָּ במשקל  –א ַחט   א".ַחט 

 בריוני עתה נבין היטב את דברי הגמרא במסכת ברכות דף י' עמוד א': "הנהו

 קא והוו, [מאיר רבי של בשכנותו שהיו] מאיר דרבי בשבבותיה דהוו[ בריונים אותם]

 עלויהו רחמי מאיר' ר בעי קא הוה, [מאוד אותו מצערים והיו] טובא ליה מצערו
 אמרה] ליה אמרה .[שימותו כך] דלימותו היכי כי [עליהם רחמים מאיר רבי מבקש היה]

( לה, קד תהלים) [שכתוב] דכתיב משום דעתך מאי, [אשתו ברוריה] דביתהו ברוריא[ לו

ו  " מ  ַ אִ  ִית  ָּ ִאים"? "חוטאים"[ כתוב האם] כתיב מי ?ים"ַחט  ָּ  כתיב." ַחט 

ברוריה אומרת לרבי מאיר שרק על החוטא בקביעות, שחטאו אומנתו, נאמר: 
ו   מ  ַ ִאים", אך על החוטא שלא בקביעות אין להתפלל שימות. יש להניח כי  "ִית  ָּ ַחט 

ִאים", שמלמדנו שמדובר באדם  ָּ שהוא ברוריה למדה זאת מניקוד המלה "ַחט 

 ָּ  א" בקביעות, ולא כשכניהם שהיו רק חוטאים."ַחט 

 .בנ ָּ  ַהג ַ דוגמא נוספת בפרשתנו: 
 

 שם המספר בסמיכות

ה  ה לֹא ַיֲעש ֶ ֶ ׁש ֵאל  לָּ ע. ְוִאם ׁשְ ה  לֹא ִיְגרָּ תָּ ה  ְועֹנָּ סו תָּ ה  כ ְ ֵארָּ ח לֹו ׁשְ "ִאם ַאֶחֶרת ִיק ַ

ֶסף" ם ֵאין כ ָּ ה ִחנ ָּ ְצאָּ ה  ְויָּ  .יא(-)שמות כא, י לָּ

ׁש  לָּ הְוִאם ׁשְ ֶ ה   ֵאל  ה לָּ ה ָלּה. " מפרש רש"י:  – לֹא ַיֲעש ֶ ה ל א ַיֲעש ֶּ ּלֶּ ָלש  אֵׁ ִאם ַאַחת ִמש ְּּ

ל א  ָעָדּה, ל א לו  וְּ זֶּה ל א יְּ א. וְּ צֵׁ תֵׁ ָנּה וְּ יו  דְּ ַע ִמּפִ ָגרֵׁ , או  יְּ נו  , או  ִלבְּ ה לו  ּנָ ? ִייָעדֶּ ש  לו  ָ ן ַהש ּ ּוָמה הֵׁ

יָ  ִהיא ל א ָהָיה בְּ , וְּ נו  ָמהּ ִלבְּ ת ַעצְּ ת אֶּ ּדו   ." ָדּה ִלפְּ

ה"על פי רש"י המילים  ֶ ׁש ֵאל  לָּ היות . )אלה=מאזכר( מתייחסות לשלוש פעולות "ׁשְ

ָלשׁ הסמיכות היא  שמדובר בלשון נקבה ְׁ  . ''שלושת –ולא  ש 

שלושת התלמידות, ארבע האמהות ולא  -ש התלמידות, ולא לוֹ שְּ  -וכן יש לומר 
עשרת המכות. ובלשון זכר יש לומר: עשרת  ארבעת האמהות, עשר המכות ולא

 השבטים, שלושת האבות וכדו'.
 

 מפיק בה"א 

ר ֵעיֵני ֲאדֶֹניהָּ ֲאׁשֶ ה ב ְ עָּ דָּ  "ִאם רָּ ְכרָּ  ה  ְוֶהְפד ָּ  ה  לֹו ְיעָּ ְכִרי לֹא ִיְמׁשֹל ְלמָּ  ה  ְלַעם נָּ

ִבְגדֹו בָּ  ֵארָּ ה  ב ְ ח לֹו ׁשְ סו תָּ  ה  . ... ִאם ַאֶחֶרת ִיק ַ תָּ  ה  כ ְ ע"לֹ  ה  ְועֹנָּ  י'(–)כ"א ח' .א ִיְגרָּ
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מפיק )מהשורש נפ"ק( היא מילה . נכתבת בה"א שבסוף מילהשמפיק הוא נקודה 

ה  " –בארמית שפירושה "מוציא". כמו בצרוף  המפיק מציין שיש  ".מאי נפקא ִמנ ַ

 במקרים הבאים:בפרשה  המפיק מופיע .כלומר לבטא אותהלהוציא את הה"א, 

ֵארָּ   :לציון שייכות בגוף שלישי נקבה של שם עצם יחיד א. סו תָּ  ה  ׁשְ תָּ  ה  כ ְ  ה  עֹנָּ

 .ה  בָּ    :גוף שלישי נקבהבב' יחס ה אותשל נטייה  ב.

דָּ   :ה )פועל + אותה(לציון מושא ישיר חבור בנקב ג. ְכרָּ  ה  ְוֶהְפד ָּ  ה  ְיעָּ  ה  ְלמָּ

 

 ִנפַעל, ּפּוַעל והּופַעל –פעלים בצורת הסביל 

 בנין נפעל

ַ רבניןׁנפעלׁבעבר:ׁ ַּ֥ר ֽאוֹ , ְוִנְמכ  ַ ב  ָּ ה-ִנׁשְ ב   .ִנׁשְ

ׁנפעלׁבעתיד: ׁחד"קׁבנין ׁׁ-ׁוסימנו ֣צו  חיריקׁדגשׁוקמץ. ל, ִינ ָּ ֵקֵ֜ ָּ א ,ִיס  ֵצַּ֥ ָּ  ,ִימ 

ם ֵקֽ א, ִינ ָּ ֵצֵ֨ ָּ ֵנ ב ,ִתמ  ף, ִיג ָּ ֵר  ָּ ׁש , ִיט  ֵפַּ֥ ָּ , ְוִינ ָּ ֵמֵ֑רו  , ַמ עִיׁש  ָּ ׁש  מֹר  ובבנין קל )ׁת ִ ׁשְ ׁ(.ת ִ

 הדגש בפה"פ הוא תשלום לאות נ' של הבניין שנשמטה בנטיה.

ֶמרׁבניןׁנפעלׁבציווי: ָָּּׁ֧ ׁסימנוׁחד"ק.ִׁהׁש 

לא יבוא דגש בפה"פ הגרונית וכתשלום :ׁבעתידׁבניןׁנפעלׁפה"פׁגרונית

ֽ  החיריק שבאות המוספית מתארך לצירה: , לדגש ׁש יֵ ֵנֵ֗ ֵכל֙יֵֽ , עָּ ו  יֵֽ  , אָּ אַּ֥ ֶאה֙ יֵֽ  –רָּ  .רָּ

לׁבניןׁנפעלׁפה"פׁגרוניתׁבעבר: ֱאַכ֣ פה"פ הגרונית לא תנוקד בשוא ׁ–ְׁוֶנֽ

סגול. תופעה זו -נח אלא בחטף סגול והאות שלפניה מקבלת את תנועת החטף

עֲ מוכרת גם בניקוד של אותיות בומ"פ. למשל:  וֹ ַוֽ ד   .בָּ
ׁ

 בנין פועל

 יתי בעה"פ.יש דגש חזק תבנׁ–ְׁוֻגנ ַ ב
ׁ

 בנין הופעל

דבעבר:ׁ ַעַ֤ ה, ְוהו  ָּ֣  .ְוֻהכ 

ׁ תבעתיד: ם ,יו מָּֽ ַּ֔ ֣ת, ֻיק ַ ׁשַ ם , יו  ֵ֑ ֳחרָּ ֽ האות י' מנוקדת בקמץ גדול )המתג ליד  – יָּ

 התנועה מסמן אותה כתנועה גדולה( והאות ח' בקמץ קטן.

https://www.safa-ivrit.org/imported/aramaic.php#_mem
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 פעלים נוספים בפרשה

 השורש נט"ה

ה ַעל-ְולֹא ב -תֲַֽעֶנ֣ תִרֵ֗ ֲחֵרַּ֥  ִלְנטֹֹ֛ ִ ים ַאֽ תי ַרב  ֹֽ ׁׁ)כג, ב(ְׁלַהט 

תׁ-השורשׁנט"הׁ תבבניןׁקל,ִׁׁלְנטֹֹ֛ ֹֽ ׁבבניןׁהפעיל.ְׁׁלַהט 

ׁהדגשׁבאותׁט'ׁהואׁתשלוםׁלאותׁהשורשׁנ'ׁשנפלהׁבנטייה.

ׁ

 השורש אי"ב

י֙  ַיְבת ִ ֽ יךָּ -ֶאת ְואָּ ְיֶבַּ֔ ׁ)כג, כב(ׁאֹ֣

 פועל מהשורש אי"ב.

בשורש זה מופיע במקרא ברוב המקרים כשם עצם:  ֵ֛ ה, אֹוי  ָ֣ יבָּ  .א 

ו ל :  דוגמא נוספת לפועל אֹ֛ בַוְיִהַּ֥י ׁשָּ ַּ֥ ִו ד  אֹיֵ  )שמואל א, יח כט(. ֶאת־ד ָּ

 זוהי צורת הבינוני של הפועל )הווה( שמשמשת כפועל וכשם.

ׁ

 השורש בג"ד

ִבְגדוֹ  ה  -ב ְ ֽ ׁ)כא,ׁח(ׁבָּ

דו  רש"י:ׁ" ִבגְּ ה-ב ְּ ָֽ הּ   - בָּׁ ַקיֵּׁם ּבָ ּל א לְּ ֶּ ּה, ש  ד ּבָ ּג  א ִלבְּ ַאַחר ִאם ּבָ ן ָאִביָה מֵׁ כֵׁ ַות ִיעּוד, וְּ  ִמצְּ

ָכָרּה ָלזֶּה ּה ּומְּ ַגד ּבָ ּבָ ֶּ  ."ש 

ִבְגדוֹ הצורהׁ ׁ.היאׁצורתׁמקורׁנטויׁבמשמעותׁשלׁבגידהׁב ְ

ׁאיןׁהכוונהׁל"בגדׁשלו".

ׁ

 השורש המ"ם

ִֹתי֙  ל-ֶאת ְוַהמ  ֶהֵ֑ם-כ ָּ ָּ א ב  בֹ  ָּ ַּ֥ר ת  ם ֲאׁשֶ עַָּּ֔ ׁ)כג,ׁכז(ׁׁהָּ

ַהמ  ִתי    רש"י: מו  וְּ  - וְּ ת ּכְּ ל או  פֶּ כֶּ ּה ּבְּ ּלָ ֶּ ּפ ַעל ש  ֶּ ָבה ש  ל ּתֵׁ ן ּכָ כֵׁ . וְּ ש  ּגֵׁ ַ ֱאש  ּגּומו  וֶּ ַתרְּ י, וְּ ּתִ ָהַממְּ

ת ָהאו   יש  אֶּ ּגִ פוָּלה ּוַמדְּ ת ַהּכְּ ל או  טֵׁ ּנו  ֶּ ת ש  מו  קו  י, יֵׁש  מְּ ּתִ ַעלְּ ן ּפָ ו  ש  לְּ ר ּבִ ַדּבֵׁ ךְּ לְּ ָהפֵׁ ּתֵׁ ֶּ ש  ָנה, ּכְּ ת ַאֲחרו 

ָלאפוּם מְּ דו  ּבִ קְּ נו   .וְּ
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ן וְּ  גו  ית ּכְּ ָסַבב ּבֵׁ ַרת וְּ זְּ ִתי )קהלת ב'(, ִמּגִ ַסּבו  ָלתו  )ישעיהו כ"ח(, וְּ גְּ ל עֶּ ּגַ לְּ ָהַמם ּגִ ַרת וְּ זְּ ַהּמ ִתי ִמּגִ

ל )שמואל א ז׳ ִים , אֵׁ ּפַ בּו )ישעיהו י"ט(, ַעל ּכַ ָחרְּ לּו וְּ לְּ ַרת ּדָ זְּ ּל ִתי )תהילים קט"ז(, ִמּגִ ט״ז(, ּדַ

רַ , ַחּק ִתיךְּ )ישעיהו מ״ט זְּ ִתי )שמואל א י״בט״ז(, ִמּגִ ת ִמי ַרּצו  ב )שופטים ה'(, אֶּ י לֵׁ קֵׁ , ת ִחקְּ

ים )איוב כ'(.  ּלִ ץ ָעַזב ּדַ ַרת ִרּצַ זְּ  ג׳(, ִמּגִ

ל א  ח וְּ ַפּתָ ּה ּבְּ ּלָ ֶּ "א ש  ין הֵׁ ַרת ִמיָתה ָהָיה, אֵׁ זְּ ִאּלּו ִמּגִ ֶּ ה הוּא, ש  עֶּ ַטל, טו  קְּ אֶּ ַהּמ ִתי וְּ ם וְּ ּגֵׁ ַתרְּ ַהמְּ וְּ

ת וְּ  ֶּ ש  ּגֶּ ּה ֻמדְּ ּלָ ֶּ "ם ש  ָלאפּוםמֵׁ קּוָדה מְּ  .ל א נְּ

ב א  ּתָ ֶּ ִפי ש  ת לְּ ֶּ ש  ּגֶּ י"ו ֻמדְּ ַהּתָ ֶּּה )במדבר י״ד:ט״ו(, וְּ ת ָהָעם ַהז ה אֶּ ַמּתָ הֵׁ ן וְּ גו  י ּכְּ ַמּתִ הֵׁ א וְּ ּלָ אֶּ

ת  ֶּ ש  רֶּ י ָתִוי"ן, ָהַאַחת ִנש ְּ ּתֵׁ ם ש ְּ קו  מְּ ל א ָתי"ו  –ּבִ ין ִמיָתה ּבְּ אֵׁ ֶּ ִפי ש  מו   –לְּ ת, ּכְּ ֶּ ש  ּמֶּ ַ ש  ת מְּ רֶּ ָהַאחֶּ וְּ

יִתיָאמַ  י, ָחָטאִתי, ָעש ִ ּתִ  .רְּ

ִוי"ן  ל ש  ּתָ ָ ָהָיה ָצִריךְּ ש  ֶּ ִפי ש  ִים, לְּ ּתַ ם ש ְּ קו  מְּ ִהיא ָבָאה ּבִ ֶּ ת, ש  ֶּ ש  ּגֶּ י"ו ֻמדְּ י ַהּתָ ָנַתּתִ ן וְּ כֵׁ ִים  –וְּ ּתַ ש ְּ

מּ  ש ִ ית לְּ ִליש ִ ַהש ְּּ ת ֱאל ִהים ִהיא )קהלת ג'(, וְּ ת ה' )יהושע י'(, ַמּתַ ם ּתֵׁ יו  מו  ּבְּ ד, ּכְּ  .וּש  ִליסו 

של שתי אותיות השורש התלכדות רש"י מסביר שהדגש באות מ' בא כתשלום ל
 מ' אחת.  - המ"מ ל

ומסביר רש"י שאין מילה זו מהשורש מו"ת, שאם כן היה דגש משלים באות ת' 
 עקב הידמות של שתי האותיות: ת' השורש ות' הגוף.

 דחיק

ה ֲעש ֶ ֽ ֹות יַ נ  ָּ ט ַהב  ַּ֥ פ ַ ִמׁשְ ׁ)כא, ט(ׁה  ל ָּֽ -כ ְ

דגש באות ל' בראש המילה. זהו דחיק להדגשת האות המרוחקת מהטעם של 
 המילה הראשונה.

 מ' השייכות ומ' המושא

לציוןׁׁ–בפסוקׁשלפנינוׁישנןׁמיליםׁשמסתיימותׁבאותׁמ'.ׁלאותׁזוׁשניׁתפקידיםׁ
ׁשייכותׁולציוןׁמושא.

א ֵהיהֶ -לֹֽ ה ֵלאלֹֽ ֲַֽחֶוַ֤ ת  ְבֵדַּ֔  ם֙ ִתׁשְ א תָּֽעָּ א תַֽעֲ  םְולֹ֣ יֶהֵ֑ ְולַֹּ֥ ֲעש ֵ ַמֽ ְרֵסַּ֔  םש ֶ ה כ ְ ֣ הָּ ֵר֙ס ת ְ י הָּ ַ֤ ִ  םכ 

ם ֹֽ יה  תֵּ ב ֹֽ ר ַמּצֵּ ֵּ֖ ּבֵּ ַ ש  ר ּתְ ֵּ֥ ּבֵּ ַ  )כג, כד( ְוש 

ֵהיׁמ'ׁהשייכות:  .הים שלהם-לאלוׁ–ׁם֙ הֶ -ֵלאלֹֽ

יֶהֵ֑  ֲעש ֵ ַמֽ  .כמעשים שלהם - םכ ְ

ֵתיהֶֽ  בֹֽ   .המצבות שלהם - םַמצ ֵ

ׁ
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ְבֵדַּ֔ ׁׁמ'ׁהמושא: א תָּֽעָּ  .ולא תעבוד אותם - םְולֹ֣

 ַ֤ ִ ְרֵסַּ֔ כ  ֣ הָּ ֵר֙ס ת ְ  תהרוס אותם. - םי הָּ

ׁ

 מילים מיוחדות בפרשה

 השורש צד"ה או צו"ד?

א  ֙ר לֹ֣ ֲאׁשֶ הַוֽ ַּ֔ דָּ ׁ)כא,ׁיג(ׁׁצָּ

ה דָָּׁ֔ ר  ל ֹ֣א צָּׁ ֲאש ֶׁ ל א לו   ָאַרב ל א - ַוָֽ ן.  וְּ ּוֵׁ ּכַ הִנתְּ דָָּׁ֔ ן - צָּׁ ו  ש  ן, ָאַרב לְּ כֵׁ ר הּוא וְּ מֵׁ ה" או  ַאּתָ ה וְּ  צ דֶּ

ת י אֶּ ש ִ  .(ד"כ א שמואל" )ַנפְּ

ל א ן וְּ כֵׁ ַמר ִיּתָ ן ָצָדה לו  ו  ש  ד" לְּ יַדת(, ז"כ בראשית" )ַצִיד ַהּצָ ּצִ ֶּ ת ש  ין ַחיּו  ל אֵׁ פֵׁ פ ַעל א"ה נו   ּבְּ

הּ  ּלָ ֶּ ם, ש  ֵׁ ש  ָבר וְּ הּ  ּדָ זֶּה, ַצִיד ּבָ ם וְּ ֵׁ ָבר ש  ִדיָּה ּבו   ּדָ ּלו   וּפ ַעל, צְּ ֶּ ה ש  דֶּ זֶּה, צו  ּלו   ַהּפ ַעל וְּ ֶּ ר .ָצד ש  מֵׁ או   וְּ

רו   ֲאִני תְּ ּגוּמו   נו  ּפִ ַתרְּ ָלא – ּכְּ ַמן ּודְּ הּ  כְּ  . לֵׁ

ם ַנחֵׁ רו   ּומְּ ק ִחּבְּ לֶּ חֵׁ ין, ַצִיד ָצד ּבְּ אֵׁ ה ֲאִני וְּ דֶּ ִאם; לו   מו  רו   יֵׁש   וְּ ַחּבְּ ַאַחת לְּ ת ּבְּ ָלקו  חְּ ל ִמּמַ ֶּ , ָצד ש 

ּנוּ  רֶּ ַחּבְּ ק נְּ לֶּ חֵׁ אוּ  ַצד ַעל" בְּ ש ֵׁ ּנָ ה(, "ו"ס ישעיהו" )ּתִ ה ִצּדָ רֶּ ַצד יןּוִמלִּ '(, "כ א שמואל" )או   לְּ

ָאה ל ִעּלָ ַמּלֵׁ אן ַאף'(, ז דניאל" )יְּ ר ּכָ ֶּ ד ל א – ָצָדה ל א ֲאש  צ א ִצּדֵׁ וּם לו   ִלמְּ ַאף; ִמיָתה ַצד ש   זֶּה וְּ

ר יֵׁש   הֵׁ ַהרְּ ל, ָעָליו לְּ ם ִמּכָ ן ָמקו  ו  ש  ב לְּ רֵׁ  הּוא. או 

הרש"י מסביר שהפועל  ַּ֔ דָּ  הוא מהשורש צד"ה ושם הפועל שלו הוא צדייה. צָּ

 יד, כי בשורש צו"ד אין ה"א.יפרש פועל זה במשמעות של צלא ייתכן ל

 

 שורש זו"ד

י ַּ֥ד-ְוִכֽ זִ יׁש ַעל יָּ ֵ֑ה-ִאֹ֛ ְרמָּ ְר֣גֹו ְבעָּ הו  ְלהָּ ׁ)כא,ׁיד(ֵׁׁרֵע 

 שורש זו"ד בבנין הפעיל, במשמעות של עשיית רע ברצון וכוונה. 

דו  ֲעֵליֶהםשורש זה מופיע במקרא בפעלים ובשמות:  דֹון, זָּ יִ , ְבזָּ ֵַ֗ מ  יםַהַ֝ ידֹוִנֽ ֽ  .ם ַהז ֵ

 

 מהו אגרוף?

ה־ִאיׁש֙ הו   ְוִהכ ָּ ֶא ֶבן ֶאת־ֵרֵעַּ֔ ף ֣אוֹ  ב ְ  )כא, יח( ְבֶאְגרֵֹ֑

 .הכתוב מדבר אבן בהשלכת שהרי לבנה או אבן מין ...: הפשט לפי רשב"ם:

 בה...  להכות הכף לתוך האצבעות שיקבצו היד הוא אגרוף רבותינו לשון על רמב"ן:
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ׁ

ׁ

 מגרפותיהן תחת פרודות עבשו: מלשון ,עפר רגב אגרוף כי :(ע"ראב)ׁאמרוׁואחרים

: שאמר אונקלוס דעת והוא(, ]כא, לב ירמיהו) אזרוע ף"כאל ף"והאל(, יז ,א יואל)

 [.בכורמיזא

 ניבים ופתגמים בפרשה

יו ֶאת ..". ַ֤ ע ֲאדֹנָּ ַצֵ֨ ם-ְורָּ ֹו ְלעֹלָּֽ ד  ֲעבָּ ַע ַוֽ ְרֵצַּ֔ ַ מ  ְזנֹו֙ ב ַ ׁו( ,)כא " אָּ

ׁ.(לעולם,ׁעבדׁצייתןׁ)עבדׁשרצעוׁאתׁאוזנוׁבהסכמתועבדׁׁ-ׁעבדׁנרצע

ׁ

ֶגל " ֽ ַַּ֥חת רָּ ַ ֶגל ת  ד ֶר  ַַ֣חת יַָּּ֔ ד ת  ֵ֑ן יַָּ֚ ַַ֣חת ׁשֵ ִין ׁשֵ ן ת  ַַ֣חת ַעַּ֔ ִין ת  ׁד(א, כ)כ" ַעַ֚

ׁ.מידה כנגד מידה, עונש וגמול ביחס ישיר לנזק שנגרםׁ-עיןׁתחתׁעיןׁ

 

ת ֹֽ ִ ים ְלַהט  י ַרב  ֲחֵרַּ֥ ׁ)כג, ב(  ַאֽ

 .יש לנהוג ע"פ החלטת הרוב, לא לפרוש מהציבור -טותׁאחריׁרביםׁלה

 

ר" ל ֲאׁשֶ ֹֹ֛ ו  כ  אְמרַּ֔ ֹ֣ ַּ֥ר -ַוי  ֶ ב  ע ה'ד ִ מָּֽ ַּ֥ה ְוִנׁשְ ֲעש ֶ ׁ)כד, ז(ׁ"ַנֽ

 .נציית ציות מלא, קודם נבצע ורק אח"כ נשאל מה המטרהׁ-נעשהׁונשמעׁ
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