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ֶפר" ְקְראּו ַבּסֵּ ינּו בַּ  ַוּיִּ בִּ אְק ּמִּ ַוּיָּ  "רָּ

 ולמפרשיהה פרשהסבר לו גייה נכונהה
 

 

 הגייה נכונה

אוּ֙ ֶאת שְׂ ה-"... ַויִּ ב ָ֔ ֶרץ"ת   וַ  ַהתֵּ ָֽ א  ל ה  ַעַ֥ ם מֵּ  )ז, יז( ר 

ם"במילה  ר  ( מתחת לת', כי ההברה מוטעמת בטעם מפסיק aקוראים קמץ גדול )" ַות  

 טפחא. –

 

תו" ָֽ ה מֵּ ב   ר  ָֽ ר ֶבח  ל ֲאֶשַ֥ כ ֹּ֛  )ז, כב( "מִּ

ָֽ בֶ "במילה  הח  ב    קוראים את הח' בקמץ גדול, כי יש מתג תחתיה. "ר 

 

 

 ו"ו החיבור

ו"ו החיבור מנוקדת בשווא, אך לפני אות המנוקדת בשווא ולפני האותיות השפתיות 

 ב'ו'מ'פ' מנוקדת בשורוק. בצמדי מילים תנוקד בקמץ.

 :לפנינו בפרשה

ָלה לֹא ִיש   וָ יֹום ו  חֶֹרף וָ ַקִיץ ו  חֹם וָ קֹר ו  ָקִציר ו  ֶזַרע ... " ֹתו  ַלי   ב(כ)ח,  "ב 

רו  "...  בו  ו  פ   או  ֶאת ָהָאֶרץ.ו  ר  ֶיהו  מֹוַרֲאֶכם ו   ִמל  ֶכם ִיה   (ב-, א)ט ..." ִחת  

 

    "אפשנת ה'תש      נח      
 הוראת עבריתמפקחת  –תרצה יהודה 

 
 

 מפקח כולל –הרב יעקב אלבירט 
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 ספירת הימים בחודש

ר יֹום ַלחֶֹדש   ָעה ָעש ָ ב  ִ ש  ִני ב   ֵּׁ חֶֹדש  ַהש   ַ  ז, יא() ב 

ר יֹום ַלחֶֹדש   ָעה ָעש ָ ב  ִ ש  ִביִעי ב   חֶֹדש  ַהש    ַ  )ח, ד(  ב 

יִרי  ֶאָחד ַלחֶֹדש  ַעד ַהחֶֹדש  ָהֲעש ִ יִרי ב   ֲעש ִ ָ  )ח, ה( ב 

ֶאָחד ַלחֶֹדש   ֹון ב   ִראש  ָנה ב ָ ָ אֹות ש  ש  מֵּׁ ֵּׁ ש  ַאַחת ו  ִהי ב    ג(י)ח,  ַוי 

ִרים  ֶעש   ָעה ו  ב  ִ ש  ִני ב   ֵּׁ  )ח, יד( יֹום ַלחֶֹדש  ו ַבחֶֹדש  ַהש  

 בעה עשר בתמוז וכדו'.תשעה באב, ש -וכן 

ואילו החודשים נמנים  ,הימים בחודש נמנים בצורה של מספר מונה ולא מספר סודר

 במספר סודר: בחודש השני, בחודש העשירי וכו'.

 

 

 ה"א השאלה

אֹות " ֹו ִלר  ִאת  ח ֶאת ַהי ֹוָנה מֵּׁ ַ ל  ַ ש  ו  ַוי  ַעל  ֲהַקל  ִים מֵּׁ ַ יַהמ  נֵּׁ  ח, ח( ) "ָמהָהֲאָד  פ  

ו    פועל בעבר בצירוף ה"א השאלה: לראות האם קלו המים. - ֲהַקל 

 גרוניות תנוקד בפתח.הלפני האותיות  .ה"א השאלה מנוקדת בדרך כלל בחטף פתח

 

 

 צדיק ותמים או צדיק תמים?

ַח "...  יםנ ֹ֗ ַ֥ מִּ יק ת  ֹּ֛ יש ַצדִּ ַ֥ יו אִּ ָ֑ ר ת  ד ָֽ י  ה בְׂ  )ו, ט( ..." ה 

האם נח היה 'צדיק' וגם 'תמים', או שנח היה 'צדיק  –יין במשמעות הפסוק יש לע

 תמים'? כלומר האם התורה מתארת את נח בשני תארים, או שזהו תואר אחד? 
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  בלבו. -תמים  במעשיו. -איש צדיק  מפרש:ראב"ע 

 -אנשי דורו שהיו אנשי חמס. תמים  הפך ,שהיו מעשיו בצדק -צדיק  מפרש:רד"ק 

 ה(: שנולד מהול. ,נח ומאבלי שום דופי. ובדרש )תנחשלם, 

 מושכלות.ב –תמים  במעשה. –צדיק  מפרש:ספורנו 

 שלושה פירושים שונים, אך המשותף להם הוא שמדובר בשני תארים. אומנם

 

 מבואר מדבריו שתואר אחד לפנינו. ".שהיה זכאי ושלם בצדקו" מפרש:רמב"ן 
 

  -המקרא -בעזרת טעמי להאלענות על השננסה 

ולפיכך נראה לכאורה ששני תארים  ,מנוקדת בתביר שהוא טעם מפריד יקַצד  ִּ֛המילה 

 לפנינו.

 ב"הכתב והקבלה":והובאו דבריו גם  רוו"האך כתב 

, והנה "צדיק"הראשון בעבור המפסיק שבתיבת רוש והרש״ד רוצה להכריע הפי"

 ,לרבותינו שתהיה תמימה באדמימות רושושפי "פרה אדומה תמימה" –עומד לנגדו 

 ."יםמשהפסיקו הטע ףא

 , ב( נאמר:במדבר יטבפרשת חקת ) –נסביר את דבריו 

יךֶ֩  ֶלֶ֩ ֣חו אֵּ קְׂ יִּ ה"... וְׂ ימ ֹ֗ מִּ ה תְׂ ה ֲאֻדמ ָּ֜ ָ֨ ר  ין־ב   פ  ָֽ ר אֵּ  . "... וםהּ֙ מָ֔ ֲאֶשֶׁ֤

גם כאן יש לכאורה לברר את כוונת התורה, האם על הפרה להיות גם 'אדומה' וגם 

 או 'אדומה תמימה'? ,'תמימה'

ה רש"י: ו מלמדנ ָ ִמימּות -ָפָרה ֲאֻדמ  ַאדְּ ִמיָמה ּבְּ ֵהא תְּ ּתְּ ֶׁ   .ש 

 שם מוכרח ההסבר כך: מ"ספרי"מקור דבריו 

אדמות או תמימה במומים? כשהוא אומר אשר אין בה מום אשר לא עלה ב –תמימה 

תהא תמימה ש – 'תמימה'ומר: הא מה תלמוד ל ,הרי מומים אמורים – "עליה עול

 באדמות.

ה"וף כלומר, בציר ימ  מִּ ה תְׂ ה ֲאֻדמ  ר  ִמיָמה ת   -ברור שהכוונה לתואר אחד  "פ 

ִמימּות ַאד   .ּב 
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ה'א" נמצא שהמילה המקר-אך אם נבדוק לפי "טעמי מוטעמת בטעם  מפסיק  'ֲאֻדמ ָּ֜

)'אזלא' לאשכנזים ו'גירש' לעדות המזרח(, ולמרות זאת ברור שאין זה מכריע את 

ִמִ֥יםגם בצירוף "פשט הפסוק. אם כן טוען הרוו"ה ש יק ּתָ ִּ֛ " לא נכריע לפי ִאִ֥יׁש ַצּדִ

 הטעמים.

 

 

 'לשורש 'ַמּבּו

ִביא ֶאת־הַ  ִני מֵּׁ  )ו, יז( ַמִים ַעל־ָהָאֶרץ... לּבּוּמַוֲאִני ִהנ 

 ' ומהו שורש המילה?למה זה 'ַמּבּו

ת הַ   מפרש: רש"י ִביל אֶׁ הוֹּ ֶׁ ת ַהּכֹּל, ש  ל אֶׁ ּבֵ לְּ ּבִ ֶׁ ת ַהּכֹּל, ש  ה אֶׁ ּלָ ּבִ ֶׁ מן ַהגָּ ּכֹּל מִ ש  ּהַ ַלּנָ  .ּוךְּ בוֹּ

 מהר"ל מפראג ב"גור אריה":ומפרש 

ויכול להיות משורש . פירוש ״מבול״ יכול להיות משורש ׳בלה׳, והוא מנחי למ״ד ה״א

מנחי יו״ד )תהלים עו, יב( ויכול להיות משורש ״יובל שי למורא״  ׳בלול׳ מן הכפולים,

ורש״י פירש שלשתן כי  דעת המדקדקים שהוא מנחי יו״ד פ״א פעל. יהופ״א פעל, וז

קרא ׳יובל מים׳, וכן אם פירושו יקשה כי ראוי להי -אם פירושו שהוביל הכול בלבד 

קרא ׳בלבל מים׳ או ׳בלה מים׳, לכך פירש שלשתן, רוצה היה ראוי שי -בלבל בלבד 

 .לומר כי הכתוב רמז שלשתן

בוע" ת נו"ן מבולע כמו "מיש אומרים שהדגש תח - לַמּבּו ומלתמפרש:  ראב"ע

. ויש אומרים, שהוא כד, ד( עיהו)יש, והוא מגזרת "אבלה נבלה הארץ" לה, ז( עיהו)יש

 .כח, ט( דבר)בממגזרת "בלולה בשמן" 

, )איוב לח, לז(קרו 'מנבול', מן "ונבלי שמים מי ישכיב" ע -ומבול מפרש:  רד"ק

לפי  א, ל( עיהו)ישקר המלה ענין 'נפילה' כמו "נובלת עליה" ישפרושו: גשמי שמים; וע

 שנופלים מן השמים ונשפכים לארץ.

ינו מטר יוענ, )איוב לח, לז( "ונבלי שמים"ל מן "נב –לרד"ק שרשו  רוו"ה:ומסכם 

דעת ול .רוב כי מדרך המים שיעשו זהיהוא מענין בלילה וע חריםאעת ולד .השמים

 גם מלשון הובלה והולכה, וזה אמת הוהשחת המלשון בליי ז"ל היה גם הוא רש"י

וה ונתאחדו בו הוראות הענינים האלה כולם, וממנו נתה 'בל'ברור כי עיקר יסודו 

 ל."בל-ל ו"ה גם נב"ל ושרש בל"שרש יב
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 ' הוא:לרבותינו הראשונים מסבירים ששורש המילה 'ַמּבּו נסכם:

ראב"ע בפירוש א ורד"ק. הדגש באות ב' הוא תשלום על הידמות אות  –נב"ל  .א

 השורש נ'.

רש"י בפירוש ב וראב"ע בפירוש ב. הדגש באות ב' הוא תשלום על  -בל"ל  .ב

 .התלכדות שתי אותיות השורש הזהות

 .רש"י בפירוש א. אין הסבר לדגש באות ב' –בל"ה  .ג

 רש"י בפירוש ג. אין הסבר לדגש באות ב'. –יב"ל  .ד

)הארה: דברי רש"י והסבר רוו"ה להם מתאימים עם השיטה שישנם שורשים של שתי 

 ואכמ"ל( אותיות,

 

ח" ַ ל  ַ ַלח"ַוְיש  ש ְ  " לעומת "ַוי ִּ

ח ַ ל  ַ ש  עַ  ַוי  ִים מֵּׁ ַ ת ַהמ  ֶ בֹש  ֹוב ַעד י  א ָיצֹוא ָוש  ב ַוי ֵּׁצֵּׁ  ֶרץ.ל ָהאָ ֶאת ָהעֹרֵּׁ

ח ַ ל  ַ ש  וֹ  ַוי  ִאת   (ח-ח, ז)  ... ֶאת ַהי ֹוָנה מֵּׁ

 פסוק ח:רש"י וב

ַח ל  ּלוּ  - ַוְיש ַ ן ש ִ וֹּ ש  א לְּ ּלָ ִליחּות אֶׁ ן ש ְּ וֹּ ש  ּלְּ ֵאין זֶׁה לְּ ת לְּ ָחּה ָללֶׁ ח, ש ִ ה, ּובְּ כֶׁ ּכָ ה ִאם ַדרְּ אֶׁ זוֹּ ִירְּ

ּוב ֵאָליו ַח לֹּא ָתש  ָצא ָמנוֹּ מְּ ִאם ּתִ ֶׁ ִים, ש   .ַקּלּו ַהּמַ

נבאר את דברי רש"י: כשנח שולח את העורב ואת היונה משתמשת התורה בפועל 

ח", לעומת זאת כאשר יעקב אבינו שולח מלאכים לעשו אחיו כותבת התורה  ּלַ ׁשַ "י 

ַלח". ָאִכים", התורה משתמשת בפועל "ִיׁש  ב ַמל  ח ַיֲעק ֹ֤ ַלַ֨ ׁש   "ַוּיִ

חַ  –משמעות הפעלים שונה לחלוטין  ַשּלֵּ את העורב והיונה כשכוונתו שלא ישובו.  נח מ 

ָאִכים ֶאל ַיעֲ  ל  בּו ַהּמַ ׁשֻׁ ק ב לעומת זאת יעקב שולח את מלאכיו לשליחות ומעוניין כי "ַוּיָ

אמ ר וגו'".  לֵּ

של"ח, נבדלים הפעלים הנוצרים ממנו.  –שורשם של שני הפעלים זהה ש אף על פי

ַלח  :זאת מפני הבניין השונה של שני הפעלים ח  –ִיׁש  ּלַ ׁשַ ַעל, י  ל. –בנין ּפָ עֵּ  בנין ּפִ
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ל הוא בניין "כבד", כלומר מבטא עוצמה חזקה ומציין פעולה חוזרת, לעומת  עֵּ בניין ּפִ

ַעל שמכונה בנין "קל" ר לעומת דוגמה, בו הפעולה פחות עוצמתית. ולבנין ּפָ : ִשּבֵּ

ַעל, אך שבה  פעולת שליחות רגילה ָשַבר. חוזר השליח אל משלחו נכתבת בבניין ּפָ

ל אזי זהו שילוח עוצמתי, כלומר לבלי שוב. עֵּ  כאשר היא נכתבת בבניין ּפִ

ל מאופיין בכך שבאות האמצעית של השורש )ע' הפועל( בא דגש ח עֵּ זק כחלק בניין ּפִ

ח  ּלַ ׁשַ על והתפעל( ואכן י  ל'  –עיקרי של תבנית הבניין )כך גם ב"אחיו" הבניינים פֻׁ

ַלח שבה הל' אינה דגושה. ,דגושה  לעומת ִיׁש 

 

ו  זיהוי ופירוש המילה '  'ַקל 

ַעל ָהָאֶרץ"...  ִים מֵּׁ ַ ו  ַהמ  י ַקל   (יא)בראשית ח,  "ַוי ֵַּׁדע נַֹח כ ִ

ו  שורש המילה   מגזרת הכפולים. הוא ק.ל.ל. ַקל 

ַעל   קל. -הפועל הוא בבנין ּפָ

שלום על התלכדות שתי אותיות ת -הדגש החזק באות ל' הוא דגש חזק משלים 

 השורש הזהות. 

 משמשת כאן בפירוש: התמעטו, פחתו.  ַקּלוּ  המילה

 :התורה לך", כותבת-כך גם בפרשה הבאה, "לך

ֶסף ּכֶ ְקֶנה ּבַ ּמִּ ֵבד ְמֹאד ּבַ ָהב" "ְוַאְבָרם ּכָ ֵבד , )יג, ב( ּוַבּזָ  בה.משמעות הרב -ּכָ
 

 

 הידוע מזבחה

ַח ַלי״י ֵּׁ ב  ֶבן נַֹח ִמז  ַעל עֹלֹת ...  ַוי ִ חַ ב ַ ַוי ַ ֵּׁ ב  ז   )ח, כ( מ ִ

דוֹ  :מדרש רבהבחז"ל דרשו  ָ ַח ַהג  ֵ ְזב  ן ַיֲעקֹב אֹוֵמר, ַעל מִּ ֶ י ֶאְלָעָזר ב  ב ִּ ַרב ִּ ֶ ם, ירו ש ָ ל ש  ַליִּ

יב ָאָדם  ְקרִּ ם הִּ ָ ש   ֶ ֹוןש  אש   .ָהרִּ

ָחא ְדָבָנא ָאָדם  ובתרגום יונתן בן עוזיאל: ָחא ֳקָדם ְיָי הו א ַמְדב ְ ְבָנא נַח ַמְדב ְ ו 

ן ְוֶהֶבל ַית  יבו  ַקיִּ לֹוי ַאְקרִּ ָנא ְועִּ ָ יב ֲעלֹוי ָקְרב  ְנָתא ְדֵעֶדן ְוַאְקרִּ ן גִּ יְטַרד מִּ יָדן ְדאִּ עִּ ב ְ
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 להארות, הערות

 צה:והצטרפות לרשימת התפו

byad-halashon@gmail.com 

ֵניהֹון ְוַכד ַנְחתו  מֹוי ְדטֹוְבָעָנא ָ ל  ָקְרב  ָ ן כ  מִּ יָרא ַדְכָיא ו  עִּ ל ב ְ ָ כ  ַבְנֵייה  נַח ְוָנָסב מִּ יְתַצד ו  אִּ

ָחא ע ַעל ַההו א ַמְדב ְ ַ הוא המזבח שבנה , ויבן נח מזבח לפני ה') .עֹוף ְדֵכי ְוַאֵסיק ַאְרב 

 ,ועליו הקריבו קין והבל את קרבנותיהם ,אדם כאשר גורש מגן עדן ויקרב עליו קורבן

ויקח מכל הבהמה הטהורה ומכל העוף  ,ויבן אותו נח ,נחרבוכאשר ירדו מי המבול 

 (.הטהור ויעל ארבע עולות על המזבח ההוא

 ?"בנהו באחד הרי אררט": ראב"עולא פירשו בפשטות כ ,מה הביא אותם לדרש זה

  רוו"ה:כתב 

חַ  ֵ ְזב  מ ִּ ַ  בפתחות הבי"ת כי הוא מבורר, הוא המזבח שהקריבו עליו אדם קין והבל. – ב 

חַ " –את דבריו: בפסוק כתוב  נסביר ֵּׁ ב  ז  מ ִ ַ  "ב 

כלומר, יש כאן הילכדות של ב'  .ואחריה באות מ' דגש חזק ,האות ב' מנוקדת בפתח

השימוש עם ה' הידיעה ואז המדובר על המזבח הידוע. מהו? המזבח שהקריבו עליו 

ּבֵּ ּב  ' - ך אם היה מדובר במזבח סתמי היה על הנקוד להיותא אדם קין והבל.  '.חַ ִמז 

 

 

 ניבים וביטויים

 .כינוי לאדם טוב שדרכיו ישרות -צדיק תמים 

דֹרָֹתיו ִמים ָהָיה ב   ָ יק ת   )בראשית ו, ט( "..."... נַֹח ִאיש  ַצד ִ

 

 .דימוי לגשם כבד ושוטף -ארובות השמים נפתחו 

ת ָ "...  ַמִים ִנפ  ָ ֹת ַהש   ה ַוֲאֻרב  הֹום ַרב ָ נֹת ת   י  ל־ַמע  עו  כ ָ ק   א()ז, י "חו  ִנב 

  

 יא לרוע.הנטייתו הטבעית של האדם  -יצר לב האדם רע מנעוריו 

ֻעָריו"...  ב ָהָאָדם ַרע ִמנ   י יֵֶּׁצר לֵּׁ  )ח, כא(..."  כ ִ

 
 

 עריכה לשונית: כוכבה גרסון

 ם:עיון בעלונים קודמי
http://cms.education.gov.il/Education
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