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ֶפר" ְקְראּו ַבּסֵּ א ַוּיִּ ְקרָּ ּמִּ ינּו ּבַ בִּ  "ַוּיָּ
 השבוע-בפרשת מדייקים ומדקדקים

 

 ושורשים בפרשהפעלים 

 שורש נצ"ל

 לרוקן, להציל לשורש זה שתי משמעויות בפרשתנו:

 במשמעות של לרוקן, לנצל .א

ִים...   ָֽ ם ֶאת־ִמְצר  ְלֶתֶּ֖  ּוְתרֹוִקנּון=  )ג, כב( ְוִנצַּ

 דוגמאות נוספות מהמקרא:המביא להלן פירוש רש"י 

לּו  :ונצלתם ַנּצְּ ֵכן "ַויְּּ רֹוִקנוּן", וְּ גּומֹו "וּתְּ ַתרְּ ָרֵאל ּכְּ ֵני ִיש ְּ לּו בְּ ַנּצְּ תְּ ָרִים" )שמות י"ב(, "ַויִּ ֶאת ִמצְּ

סֹוד ַהּנּו"ן ּבֹו יְּ ָים" )שם ל"ג(, וְּ  .ֶאת ֶעדְּ

יל ֱאלִֹהים  ר ִהּצִ ֶ ֵנה ֲאִביֶכם", "ֲאש  ל ֱאלִֹהים ֶאת ִמקְּ ּצֵ ֶרת ָצִד"י ִעם "ַויַּ ּבֶ ַמחְּ רֹו ּבְּ ַנֵחם ִחּבְּ וּמְּ

 .ֵמָאִבינּו" )בראשית ל"א(

לֹא ֵיאָ  ת וְּ ֶ ש  ּמֶ ַ ש  ֵהא מְּ ִחיִרק, לֹא תְּ קּוָדה בְּ ִהיא נְּ סֹוד וְּ ָתה ַהּנּו"ן יְּ י ִאם לֹא ָהיְּ ָבָריו, ּכִ נּו ּדְּ מְּ

ם  ּתֶ ִנּתַ ם ֵמַעל ָהֲאָדָמה" )דברים כ"ח(, "וְּ ּתֶ חְּ ִנּסַ מֹו "וְּ ם, ּכְּ ּתֶ ַעלְּ ִנפְּ ֹון וְּ ש  לְּ א ּבִ ם ֶאּלָ ּתֶ ַעלְּ ֹון וּפְּ ש  לְּ ּבִ

ם  ּתֶ פְּ ִנּגַ ַיד אֹוֵיב", וְּ ם ּבְּ ּתֶ תֹוָכּה" )יחזקאל כ"ב(, "ַוֲאַמרְּ ם ּבְּ ּתֶ כְּ ִנּתַ ֵביֶכם )ויקרא כ"ו(, "וְּ ֵני אֹויְּ ִלפְּ

ה  ּנָ נֹוֶפֶלת ִמּמֶ ָרִקים וְּ ֵתָבה ִלפְּ ִהיא ָבָאה ּבְּ ֶ ָכל נּו"ן ש  נּו, וְּ ַעלְּ ֹון ִנפְּ ש  נוּ" )ירמיהו ז'(, לְּ לְּ נּו"ן  –ִנּצַ ּכְּ

ךְּ  ֵ א, נֹוֵתן, נֹוש  ל נֹוֵגף, נֹוש ֵ ֶ אֶתם ּכְּ  –ש  ש ָ גֹון "ּונְּ ֲחָטף, ּכְּ ֵקד ּבַ ּנָ ם ּתִ ּתֶ ַעלְּ ֹון ּופְּ ש  ֶרת לְּ ַדּבֶ ִהיא מְּ ֶ ש 

ם ֵאת  ּתֶ ַמלְּ ָעד" )במדבר ל"ב(, "ּונְּ לְּ ם ָלֶהם ֶאת ֶאֶרץ ַהּגִ ַתּתֶ ֶאת ֲאִביֶכם" )בראשית מ"ה(, "ּונְּ

ֶכם" )בראשית י"ז( ַלתְּ ר ָערְּ ש ַ  .ּבְּ

        
 מפקחת הוראת עברית –תרצה יהודה 

 
 

 מפקח כולל –הרב יעקב אלבירט 

 



 
2 

ֹונֹות  ש  הּוא ִמן ַהּלְּ ָבר ִנּצּול, וְּ ם ּדָ ֵ סֹוד ִהיא, ִויסֹוד ש  ִחיִרק ִמן ַהיְּ קּוָדה ּבְּ ֹּאת ַהּנְּ ז ֶ ָכךְּ ֲאִני אֹוֵמר ש  לְּ

רְּ  ִדּבַ מֹו "וְּ ִחיִרק ּכְּ ֵקד ּבְּ ם, ִיּנָ ּתֶ ַעלְּ ֹון וּפְּ ש  לְּ ר ּבִ ַדּבֵ יְּּ ֶ ש  ּפּור, ִלּמּוד, ּכְּ ּבּור, ּכִ מֹו ּדִ ֵבִדים, ּכְּ ם אֶ ַהּכְּ ל ּתֶ

ֵניֶכם"  ם אֹוָתם ֶאת ּבְּ ּתֶ דְּ ִלּמַ ִית" )יחזקאל מ"ה(, "וְּ ם ֶאת ַהּבָ ּתֶ רְּ ִכּפַ ַלע" )במדבר כ'(, "וְּ ַהּסֶ

 .)דברים י"א(

במשמעות  ולא נפעל במשמעות פעילה השורש הוא נצ"ל בבניין פיעלרש"י לפי פירוש 

 .נייןשל הב הדגש בעה"פ הוא דגש חזק תבניתיו האות נ' היא פה"פ ולכן סבילה,

ם לעומת זאת, במילה  ּתֶ נוּ "ַוֲאַמרְּ לְּ ( הנ' היא של בניין נפעל והדגש הוא " )ירמיהו ז'ִנּצַ

 דגש משלים עקב הידמות והתלכדות נ' הבניין עם נ' השורש.

 

 במשמעות של הצלה ב(

ְר  ֹּאמַַּ֕ ת ים ן  וַּ רִֹּעִ֑ ִ֣ד ה  נּו ִמיַּ ֶּ֖ י ִהִציל  יׁש ִמְצִרִ֔  )ב, יט( ... ִאִ֣

ד  ֵאֵרֵ֞ ֹוו  ִצילִ֣ ִים ׀ ְלהַּ ַ֗ ִ֣ד ִמְצרַּ       )ג, ח( ... ִמיַּ

ָך...  ֶמָֽ ְלת  ֶאת־עַּ ֶּ֖ ֹּא־ִהצַּ ל ל ֵצֵּ֥  )ה, כג( ְוהַּ

הידמות על הדגש בעה"פ הוא תשלום  ., במשמעות גרימהפעלים אלה בבניין הפעיל

 פה"פ נו"ן בנטייה.

 

 ינ"ק וכן יל"כשורש 

יִכי ֶז֙ה -ֶאת ֵהיִלִ֜ ֶיֶֶּ֤לד הַּ הּוהַּ יִנִִקִ֣ י ְוֵהָֽ  )ב, ט( ִלִ֔

 שני השורשים מגזרת נפי"ו.

 את שתי הצורות הללו, כדלהלן: אבן עזראמפרש 

כמו 'היניקי'. כי שנים שרשים הם: 'ילך' גם 'הלך' , והטעם אחד; כי אין הה"א  -היליכי 

 מאותיות המשך, על כן ה"א אחרת כמוה.

ים ימצאו בתוך המלה נכתבים, ופעם נחים, נמצא ועוד, כי האל"ף גם היו"ד גם הו"ו

  .במבטא ולא במכתב, ופעם נעדרים

המילה היליכי היא מהשורש יל"ך ובאותה משמעות קיים גם  אבן עזראלפי דברי 

 השורש הל"כ. ולכן המילה היליכי נוטה כמו היניקי.

  ָהַלך. :ופעמים כמו גזרת השלמיםָלֶלֶכת,  - מתנהג כמו גזרת נפי"ו הל"כ שורש ה
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 השורשים רא"י ויר"א בפרשתנו

  השורש רא"י

ן  ֶרא ,ּוְרִאיֶתֶּ֖ ֵתֶּ֤ הּו, וַּ ִתְרֵאִ֣ ְֶַּּ֖֖רא , וַּ יַּ ַ֠א ,וַּ ֵיר  ַ֠ ה ,וַּ ה, ְוֶאְרֶאִ֔ ְרֶאֵּ֥ מַּ יִתי, הַּ ִאִ֛ ה ר  אֵֹּּ֥ , ר 

ה ִ֣ ֲאָךֶּ֖   ,ִנְרא  ָֽ ה, ְור  ֙ה , ְרֵאַ֗ א  ה ,ר   , ֵי ֶַּ֖רא , ִתְרֶאִ֔

 השורש יר"א

ּו  ִיְראֵ֞ ּו, ֵי ֶַּ֖רא , וַּ ְַּ֖ראֵּ֥ ָֽ א , י  ֵרִ֔ א, י  ֶּ֤ ִייר   וַּ

א ִתיֶרֶּ֤ ים ן  וַּ ֱאֹלִהִ֔ ִ֣ ְלדֹּ֙ת ֶאת־ה  ְמיַּ ָֽ  )א, יז( ... הַּ

לשון 'ראייה', שהרי יאמר  -בלא יו"ד  לשון 'יראה'; אבל "ותראנה" -ותיראן  רשב"ם:

 ב, ו(. ות"ותראהו" )שמ

 מסביר אבן עזרא את הסיבה לכך שהאות א' נחה:

 העלימו האל"ף , שלא תתערב עם גזרת 'ראה'. - ותיראן ראב"ע פירוש הארוך:

 

 גזרת נפי"ו –ול"ד י/השורש 

ת ִעְבִריִֹּ֑ ָֽ ת ה  ְלדֶֹּּ֖ ְמיַּ ָֽ ִים לַּ ִ֔ ֶלְך ִמְצרַּ אֶמ֙ר ֶמִ֣ ֹּ֙ י  )א, טו( ... וַּ

יֵּש  לָ " דברי רש"י לצורה זו: ֶ א ש  ֹון מֹוִלידֹות, ֶאּלָ ש  יֵש  לָ  שוןהּוא לְּ ֹוֵבר  שוןַקל וְּ מֹו ש  ֵבד, ּכְּ ּכָ

ד ַיּלֵ ךְּ מֹוִליד ּומְּ ר, ּכָ ַדּבֵ ר, ּדֹוֵבר וּמְּ ּבֵ ַ ש   ."וּמְּ

הסבר דברי רש"י: רש"י מבחין בניין קל לבין הבניינים פיעל והפעיל שהם במשמעות 

 גרימה: מילדות כמו מולידות הן במשמעות גרימה.

ֶלְדֶכן֙    בנין פיעל במשמעות גרימה – ְביַּ

דּו  ָֽ ל  ֶלד, ְוי  ֵתִ֣  בנין קל – וַּ

, על , אנו מוצאים שלוש דרכי נטייה בשורש זהבהמשך לדברי אבן עזרא לעיל

 :דרך הנטייה של גזרת נפי"ו ועל דרך גזרת השלמים

דּו: כמו בגזרת השלמים פה"פ י/ו נכתבת ונשמעת ָֽ ל   דלֵ ּו  ִת , ְוי 

 נֹוְלדּופה"פ י/ו נכתבת אך לא נשמעת: 

ֶלֶדתפה"פ י/לא נכתבת:   ל 
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 בנין הפעיל או נפעל? השורש יט"ב

ה ְרעִֹּ֑ ר ְבֵעיֵנִ֣י פַּ ֶּ֖ ב  ד  ב הַּ ֵּ֥ ִייטַּ  במשמעות סביל בניין נפעל – )בראשית מא, לז( וַּ

ְלדֹּת ...  ְמיַּ ֵייֶטב ֱאֹלִהים לַּ  במשמעות גרימה בנין הפעיל -  )א, כ( וַּ

 ֵהִטיב ָלֶהן. -ַויֵּיֶטב :  י"רש

ֵתָבה ֶזה ִחּלוּק ּבְּ ֹון  וְּ ש  ר לְּ ַדּבֵ ִהיא ָבָאה לְּ ֶ ש  ּה, ּכְּ ָ רֹאש  ָנַתן ָלּה ָוי"ו יֹו"ד ּבְּ י אֹוִתיֹּות וְּ ּתֵ סֹוָדּה ש ְּ יְּּ ֶ ש 

ַבת  דֹת, "ַויֶֶּרב ּבְּ ַיּלְּ גֹון ַויֵּיֶטב ֱאלִֹהים ַלמְּ הוּא ָקָמץ ָקָטן, ּכְּ ֶ ֵציֵרי, ש  ִעיל הוּא ָנקּוד ַהיֹּו"ד ּבְּ פְּ ַויַּ

הּוָדה" )איכה ב'(,  ֲאָדן )דברי הימים ב' ל"ו(, ִהרְּ  –יְּ בוַּזרְּ ֵאִרית" ִדנְּ ֵכן "ַויֶֶּגל ַהש ְּּ ה. וְּ ֲאִניָּ ה ּתַ ּבָ

ֵאִרית, "ַויֶֶּפן ָזָנב ֶאל ָזָנב" )שופטים ט"ו(  – ָלה ֶאת ַהש ְּּ ל ֵאּלּו  –ִהגְּ ָנבֹות זֹו ָלזֹו, ּכָ ְּּ ָנה ַהז ִהפְּ

ִעיל ֶאת ֲאֵחִרים ֹון ִהפְּ ש   .לְּ

לְּ  ר ּבִ ַדּבֵ הּוא מְּ ֶ ש  ֹון וּכְּ ש  ֵעיָניו" )ויקרא י'(, לְּ יַטב ּבְּ גֹון "ַויִּ ִחיִרק, ּכְּ ַעל, הּוא ָנקּוד ַהיֹּו"ד ּבְּ פְּ ֹון ַויִּ ש 

ֶרב ָהָעם,  ֵכן ַויִּ הּוָדה" )מלכים ב כה(  –הּוַטב, וְּ ֶגל יְּ ה ָהָעם, "ַויִּ ַרּבָ ֶפן  –ִנתְּ הּוָדה, "ַויִּ ָלה יְּ ָהגְּ

ָכאן  –יב( , ּכֹה ָוכֹה" )שמות ב ָנה לְּ ָכאן.ִהפְּ  ּולְּ

סוֹ  ֲהֵרי ַהיֹּו"ד יְּ ֶ ל ֵאּלּו, ש  ֶ ָרָתן ש  זְּ ֵאיָנן ִמּגִ ֶ ִפי ש  ב, ַויֵֶּרד, ַויֵֵּצא, לְּ ֶ , ַויֵּש  יֵבִני ַויֵֶּלךְּ ש ִ ַאל ּתְּ ֶהן, וְּ ד ּבָ

ב, ֵיֵרד, ֵיֵצא  ֵ , ֵיש  ית ּבֹו: –יֵֵלךְּ ִליש ִ  י' אֹות ש ְּ

ואילו כשהיא מנוקדת  ,הסבר דברי רש"י: כשהיו"ד מנוקדת בצירה זהו בנין הפעיל

 בחיריק זהו בנין נפעל.

 

 ?ִספּוןותולא  ֹתאִספּוןמדוע     שורש אס"פ או י/וס"פ?

ֹּא  ֹּאִספּוןל ם ת ע  ֵתת ֶתֶבן ל   )ה, ז( ל 

כתוב באל"ף, והמנהג להיותו בו"ו; ושניהם  -לא תאסיפון  הארוך: ראב"ע פירוש

  מתחלפים ביו"ד.

ו"ו המופיעה בפעלים אחרים משורש זה  כלומר גם האות א' שבפסוקנו וגם האות

 מחליפים את פה"פ י/ו של השורש.

שיעשו הלבנים ולא  פעם אחתרה הזאת לא עמדה כי אם ייתכן כי הגז :בחיי בינור

 , כן פירש רבינו חננאל.וזהו תוספת האל"ףינתן להם תבן 

כנראה  ״תאספון״ במקום ״תוסיפון״. – –לא תאספון לתת תבן לעם וגו׳  רש"ר הירש: 

שיש בזה רמז מרושע לנוגשים ולשוטרים: על העם ללכת ולחפש אחר התבן. ״דאגו 

לכך שהם לא ימצאו תבן צבור באף מקום, שאף ׳נשמה טובה׳ לא תאסוף את התבן 
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בערימות עבורם״ )לא ְתַאְספּון(. פרעה מבקש לא רק להכביד את העבודה, אלא גם 

זה, כדי שלא יעבירו ביניהם רעיונות בלתי לדאוג שהעם יהיו מפוזרים ורחוקים זה מ

 מעשיים כמו ״יראת אלים״, ״חגים קדושים״, וכדומה.

מסביר רש"ר הירש שהצורה היחידאית ֹתאִספּון באה לרמז על לא ֶתֶאְסּפון הגזורה 

 .מהשורש אסף: לא תאספו להם תבן
 

 השורש י/וס"פ מופיע במקרא בחולם מלא או בחולם חסר:

ֹּא תִֹּספּון  ֶזהל ֶדֶרְך הַּ ׁשּוב בַּ  )דברים יז, טז(  ל 

ִיים  )משלי ט, יא(  ְויֹוִסיפּו ְלָך ְׁשנֹות חַּ

 

 שמות ומשקלים בפרשה

ל  משקל ִקּטֵּ

ֹו  חַּ אִ֣ ֹו ִפֵקֶּ֖ ׁש אֵּ֥ ֹו ֵחֵרִ֔ ם אִ֣ ּום ִאֵלִ֔ שִ֣ י־י   )ד, יא( ִעֵּוִ֑ר ֚אֹו ִמָֽ

 במשקל זה מופיעות אותיות השורש עם דגש בעה"פ. 

ש  במילה   התארכה תנועת החיריק לצירה כיוון שהאות רי"ש אינה מקבלת דגש.  ֵחֵרֵ֔

 פעמים רבות משקל זה מציין בעלי מום.
 

 משקל ַמְקֹטֶלת

ים-ְוֶאת  ְלֵבִנִ֜ ֶנת הַּ ְתכֹֹּּ֨  )ה, ח( מַּ

ֶנתהמילה  ְתכֹֹּּ֨ היא שם מהשורש תכ"נ במשקל מקטלת. דוגמאות נוספות למשקל  מַּ

 זה: ַמְחלֶֹקת, ַמְעּבֶֹרת.

 .סכוםפירוש המילה על פי התרגום ועל פי רש"י: 

 

ֹו  ן לֶּ֖  )ב, כ( ִקְרֶאֵּ֥

אלה"פ אל"ף צריכה היתה להיות נחה כמו במילה  ִתְקֶרִ֣ ם ן  וַּ ע ִ֔  )במדבר כה, ב(. ל 

 מלה זרה , בעבור שאין על משקלה. -קראן לו  ראב"ע פירוש הקצר:
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 יחיד ורבים

 לנושא הנשואהתאמת 

ה-ֶפן י ֵ֞ ה ְוה  י ִיְרֶבַ֗ ֙ה -ִכָֽ מ  ה ִמְלח  אנ   )א, י(  ִתְקֶרֶּ֤

 תקראנהשהוא ביחיד לבין הנשוא  מלחמהיש בפסוק חוסר התאמה בין הנושא 

 שהוא ברבות. 

 :אבן עזרא פירוש ראשון

 לשון נקבות רבות ומלחמה יחידה, וכזאת רבים. –כי תקראנה 

 או תחסר מלת וצרה, והדומה לה.

 לשון רבות. –כלומר, חסרה כאן מילה, כגון: וצרה. צריך להיות מלחמה וצרה 

 

 אבן עזרא פירוש שני:

דע: כי כל הפעלים עוברים או עתידים, שם הפעל בכחם, פירוש: שם דבר הנגזר מן 

וברך  )במדבר כג, יא(הפעל שהוא חסר, הוא נשמע מנח הפעלים, כמו: והנה ברכת ברך 

, )משלי טו, והטעם: וברך ברכה. וככה: וברב יועצים תקום כ(, כג)במדבר ולא אשיבנה 

 ., והשלם יועצים עצה. וככה: כי תקראנה קורות מלחמהכב(

, שאותו ניתן להבין ממשמעות הפעלים. שם עצם אחריהםישנם פעלים הבאים ללא 

 וכך תהיה התאמה של הנשוא לנושא.  'קורות'גם בפסוקנו יש להשלים את המילה 

כי תקראנה רעות וצרות של איזו מלחמה, "את חוסר ההתאמה:  ספורנווכך מסביר 

 ."כמו ותכל דוד, נפש דוד

ומקבלים התאמה בין  -רעות וצרות  –גם ספורנו גורס שיש להוסיף מילים ברבות 

 הנושא לנשוא.

 

 הסיומת לפועל בנקבה רבות

ֶלְדֶכן֙  ן ,ְביַּ ן, ּוְרִאיֶתֶּ֖  )נ' סופית( תוספת של ןבעבר  -  ֲעִשיֶתֶּ֖

ֶיֶּ֖י ְתחַּ ים-ֶאת ן  וַּ ִדָֽ ְיל  ֙ה , הַּ אנ  ֶלֹּ֨ ְתמַּ ה וַּ נ  ִתְדֶלַ֗ ה וַּ אנ  ִֹּ֣ ב ת   בעתיד תוספת של ָנה – וַּ
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 רש"י מסביר תופעה זו ומביא דוגמאות נוספות:

קֹות ָלֶהם ַמִים ּוָמזֹון. :ותחיין את הילדים ַסּפְּ  מְּ

ָמא ַקיָּ ֹון וְּ ּגוּם ָהִראש  רְּ ַכיֹּוֵצא ָבּה ּתַ ָבה זֹו וְּ ֵקבֹות ַרּבֹות ּתֵ ֹון ָעָבר ִלנְּ ש  ּלְּ ֶ ִפי ש  ן, לְּ ּתֻּ ַקיֵּמְּ ִני וְּ ֵ ַהש ּ , וְּ

מֹו  ֹון ָעָבר( ּכְּ ש  ִרי" )שמות ב'(, )לְּ ןָ  ִאיש  ִמצְּ גֹון "ַוּתֹאַמרְּ ם, ּכְּ ּתֶ ַעלְּ ֹון ּפְּ ש  ֲעלוּ ּולְּ ֹון ּפָ ש  ת לְּ ֶ ש  ּמֶ ַ ש  מְּ

דַ  ָכִרים, "ַוּתְּ רּו ִלזְּ ֵכן ַויֹּאמְּ ָכִרים, וְּ רּו ִלזְּ ַדּבְּ מֹו ַוּתְּ ן, ּכְּ ּתֶ רְּ ּבַ ֹון ּדִ ש  ִפיֶכם" )ירמיהו מ"ד(, לְּ ָנה ּבְּ רְּ ּבֵ

ָכִרים לּו ִלזְּ ַחּלְּ מֹו ַוּתְּ ן, ּכְּ ּתֶ לְּ ֹון ָעָבר ִחּלַ ש  י" )יחזקאל י"ג(, לְּ ֶלָנה אִֹתי ֶאל ַעּמִ ַחּלְּ  .""ַוּתְּ

 

 הסיומת של מילות יחס בנטייה לרבות

  ןֲאֵלֶהִ֛ 
ֶה   :גם מילות יחס לרבות המסתיימות במ"םאך יש  ש ל  עַּ יַּ ִתים םוַּ   כא( )א, ב 

 

 בנקבה רבות )מושא ושייכות(הסיומת לכינויים חבורים 

ּו ְַּ֖רׁשִ֑ ָֽ ְַּ֖יג  ָֽ ים וַּ רִֹּעֶּ֖ ָֽ אּו ה  בֵֹּּ֥ י  ם מֶֹּׁש֙ה  םוַּ ֶַּּ֤֖ק  י  ֹוִׁשע ִ֔  וַּ יִ֣ ְֶּׁ֖שְק ֶאת ןוַּ יַּ ָֽ -וַּ ֹּאנ   )ב, יז(  םצ

 לתופעה זו:לפנינו פירושו של אבן עזרא 

כמו נו"ן , שלא תתערב המלה עם הנו"ן  -מ"ם ויגרשום  :ויבאו ראב"ע פירוש הארוך:

 במ"ם , שלא להתחבר שנים נו"נין. -הנוסף. וככה צאנם 

 בתורה נפוצה צורת העתיד המאורך המסתיימת באות נו"ן.

ר : דוגמהל מֹֹּּ֨ ּוןִכ֩י ִאם־ׁש   יא, כב(. דברים ) ִתְׁשְמרִ֜

משמעות יכולה להיות גם: בסיומת נו"ן, ה 'ויגרשון'אבן עזרא מסביר שאילו נכתב 

ּום, וגם גרשו אותן. לכן כתבה )עתיד מאורך( גרשו סתם ְַּ֖רׁשִ֑ ָֽ ְַּ֖יג  ָֽ ם אע"פ שמדובר "במ וַּ

 .על בנות

ם גם המילה ָֽ ֹּאנ  ם אע"פ שמדובר על בנות. כאן רצתה התורה להימנע "באה במ צ

 .= הצאן שלהן צאנןנונים:  נימרצף של ש

 :תשובות נוספות במפרשי התורה לשאלה הלשונית

ולדעתי בא במ"ם הזכר להורות שלא היו  הסבר אחר כתב "הכתב והקבלה":

לפי 'רבה מדרש בת אביהן, וכדאיתא ביבת הבנות עצמן כי אם מסיהגירושין מס

 .'שפירש מע"א נדוהו שלא יזדקק לו אדם לא יעשה לו מלאכה ולא ירעו את צאנו
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הבנות מכונות פעמיים בלשון זכר  ':צאנם' – 'ויושען' – 'ויגרשום' רש"ר הירש מסביר:

]"ויגרשום", "צאנם"[, ופעם בלשון נקבה ]"ויושען"[. שינוי לשון בין זכר לנקבה לעולם 

 אינו בא ללא סיבה, אך כאן הביאור די ברור:

אליהן באופן נוקשה,  הרועים באו ודחפו אותן. הם לא נהגו בהן כבנות, אלא התייחסו

 כאילו היו אחד מהם; בעוד שאף הגס שבאנשים ינהג ביתר עדינות כלפי נשים.

שכן על  –אולם משה עזר להם משום שהיו חסרות אונים; לא מחמת שהצדק היה איתן 

ם חסרות ישע שנקל לפגוע יאלא משום שהיו נש –כך, הוא כאיש זר לא יכול לשפוט 

הייתה חלק מההצלה. משה עשה זאת, לא כהתנהגות של בהן. אך השקאת הצאן לא 

נימוס כלפי נשים, אלא פשוט מתוך חסד; מתוך מטרה לעזור לאנשים שהיו שרויים 

בפחד ועתה נותרו חסרי אונים. גם אילו היו גברים, לא היה נוהג בצורה שונה. לכן 

קה את צאנן נאמר לשון זכר: "וישק את־צאנם". הוא בא לעזרתן משום שהיו נשים, והש

 .מתוך חסד עם בני אדם שהיו יגעים לאחר שהתעללו בהם

 

בלשון זכר, שהן היו גברתניות  –ויגרשום מסביר בפירושו "העמק דבר": נצי"ב ה

והיו מתעסקות עם הרועים, עד שמ"מ גרשום. ומזה יצא הדרש שרצו הרועים לאנסן. 

 ומשה גם הושיע אותן וגם השקה את הצאן.

ג"כ בלשון זכר, שהשקה גם את צאן הרועים, וכן הוא ברבה )שם(  –וישק את צאנם 

מדכתיב )פסוק י"ט( "וישק את הצאן", 'צאנינו' לא נאמר אלא "הצאן", שאף צאן 

 הרועים השקה, ובזה הושיע את הבנות.

 

 סמיכות

 סמיכות ביחיד:

י  ית ֵלִוִ֑ ת ,ִמֵבִ֣ י-בַּ ר, ֵלִוָֽ ְיאָֹּֽ ת הַּ ֵּ֥ ֶמא, ְשפַּ ת גִֹּ֔ בַּ ִים, ֵתִ֣ ִ֔ ֶלְך ִמְצרַּ ֶַּּ֖֖ן, ֶמִ֣ ן ִמְדי  , ּוְלכֵֹּהֵּ֥

ן אן ֲאִביֶהָֽ ֵֹּּ֥ ת, צ בַּ ׁש-ְבלַּ ת, ֵאֶּ֖ ְדמַּ ֶדׁש-אַּ י ,קֶֹּּ֖ ִמֶּ֖ י עַּ י,  ֳעִנֵּ֥ ת ְבֵנָֽ ֵּ֥ ֲעִקַּ ָֽ ל-צַּ ֵאֶּ֖ , ִיְשר 

ּה  ת ֵבית ִ֔ ִ֣ רַּ ד, ּוִמג  ֹון-ְכבַּ ׁשֶּ֖ ד ל  ֵּ֥ ה ּוְכבַּ  ֶפִ֛

 סמיכות ברבים:

ים י ִמִסִ֔ ֵרִ֣ י ִמְסְכנֹו֙ת , ש  ֵרֶּ֤ י יִ , ע  לְבֵנֵּ֥ ֵאֶּ֖ ל, ְשר  ֵאַ֗ ב-ְכֵלי, ִזְקֵנִ֣י ִיְשר  ֶּ֖ ה  י ז  ֶסף ּוְכֵלֵּ֥ , ֶכִ֛

ֶקר-ְבִדְבֵרי ָֽ ר, ׁש  ְיאִֹּ֔ י הַּ י ֶיֶַָּֽ֖רְך , ִמֵמיֵמִ֣ ְצֵאֵּ֥ ב-יָֹּֽ ֲעקֶֹּּ֖ ָֽ ים, יַּ ִעְבִרֶּ֖ ָֽ י ה  ְלֵדֵּ֥  ִמיַּ
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השם הראשון סמיכות היא צירוף של שני שמות עצם שיש ביניהם קשר הדוק. 

 בצירוף נקרא נסמך, והשני נקרא סומך. 

ִרים בָ ברוב צירופי הסמיכות הניקוד של הנסמך משתנה עקב התרחקות הטעם: דְ 

 ֵרי. להרחבה בנושא "חוק החיטוף" ניתן לקרוא בעלון לפרשת "ויצא".בְ דִ  -

 

 :)בשונה מצירוף הסמיכות של שני שמות( צירוף שם ותואר

י  יׁש ִמְצִרִ֔ י-ִאיׁש ,ִאִ֣ ָֽה, ִעְבִרֶּ֖ ְכִרי  ֶרץ נ  ֶּ֤ד, ְבֶאֶּ֖ ֙ה  ְבי  ק  ה, ֲחז  ב ִ֔ ֙ה ּוְרח  ֶרץ טֹוב  , ֶאֶּ֤

ֶלְך ׁש-ֶמָֽ ֶּ֖ ד   ח 

 

 מילה בפרשה

ם ת  ֲאק   נַּ
ים ֶאת ע ֱאֹלִהֶּ֖ ֵּ֥ ִיְׁשמַּ ם-וַּ ִ֑ ת  ֲאק  ָֽ  ב, כד() נַּ

 שם מהשורש נא"ק במשקל ְקָטָלה.

 צורת היחיד היא ְנָאָקה. בניגוד לָנאָקה שהיא נקבת הגמל.

 מילים נוספות בפרשה במשקל זה:

ם ֶּ֤ ת  ֲעק  ָֽ ה, - צַּ ק   ְצע 

ם  ִ֛ ת  ְוע   ַשְוָעה ולא ְשָוָעה בהשפעת האות ע'. – ׁשַּ

 

 ִסְבֹלֵתיֶכם

ם, ְלכּו ְלִסְבֹלֵתיֶכם ָֽ  ה( -)ה, ד ִמִסְבֹלת 

 מביא דוגמאות מהשורש סב"ל בנטיות שונות: רד"ק ב"ספר השורשים"

ם ְחנּו ֲעֹונֵֹּתיֶהֵּ֥ ֶּ֖ ֲאנַּ ְלנּו וַּ ָֽ ב   בניין קל –)איכה ה, ו(  ס 

ים ִלֵּ֥ ֻסב ָּ֫ ינּו ְמָֽ לּוֵפַ֗  בנין פועל –)תהילים קמ"ד, יד(  אַּ
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ב  ג  ֵבל ֶהח   בנין התפעל –)קהלת יב, ה(  ְוִיְסתַּ

ל  )מלכים א יא, כח( : שם כללי ֵסֶבל ֵבית יֹוֵסף-ְלכ 

ל ִ֑ ב  א סַּ ֶלף נֵֹּשִ֣ ים ֶאֶּ֖ ל במשמעות שם ממשקל  –)מלכים א ה, כט(  ִׁשְבִעֵּ֥ בעלי ַקּטָ

 מקצוע

הומשקל אחר עם ה"א הנקבה: "  .  "ִסְבלֹות מצריםוהקיבוץ  ,ִסְבל 

י ֹו ׀ ִכִ֣ ל ֻסֳבלַ֗  .בצירוף כינוי השייכות השם ֹסֶבל ממשקל ֹקֶטל –)ישעיהו ט, ג(  ֶאת־עִֹּ֣

 הסגול נחטף לחטף קמץ עקב התרחקות הטעם.

 

 למד לשונך

ר  ר ִדֶבֵּ֥ ֲאֶׁשִ֛ ָֽ ִיםכַּ ִ֑ ֶלְך ִמְצר  ן ֶמִ֣  )א, יז(  ֲאֵליֶהֶּ֖

 נשים לב שיש להגות תנועת פתח בהברה הראשונה ולא ֵאליהן בצירה.

 בהווה – הֶא ִנְר   בלשון עבר – הא  ִנְר 

 

 א' תחילית בגוף ראשון עתיד

אֶמר ִֹּ֣ י ה וַּ ִ֣אֻסָֽ א   מֶֹּׁשִ֔ ה־נ  הֶא וְ  ר  ה ְרֶאִ֔ ְרֶאֵּ֥ מַּ ל ֶאת־הַּ דֶֹּּ֖ ג  ֶזִ֑ה הַּ ּועַּ  הַּ דֶּ֖ ֹּא־ מַּ ל

ר ֵּ֥ ה ִיְבעַּ ְסֶנָֽ  ראה.יראה ולא א )שמות ג, ג( ׃הַּ

אֶמר ֶֹּּ֤ י ים מֶֹּׁש֙ה  וַּ ֱאֹלִהִ֔ ִ֣ י ֶאל־ה  ִכי ִמִ֣ ִֹּ֔ נ י א  ְךֵא  ִכֵּ֥ ה ֵלֶּ֖ ְרעִֹּ֑ י ֶאל־פַּ יאֹוא ְוִכֵּ֥ ֶאת־ ִצִ֛

י ל ְבֵנֵּ֥ ֵאֶּ֖ ִים ִיְשר  ָֽ  ולא יוציא.וציא אלך ולא ילך, א )ג, יא( ׃ִמִמְצר 

 

 ניבים וביטויים

ץ ן ִיְפרִֹּ֑ ה ְוֵכִ֣ ן ִיְרֶבֶּ֖ ֹו ֵכֵּ֥ ּו אֹּתִ֔ נִ֣ ֲאֶׁש֙ר ְיעַּ ָֽ  )א, יב( ְוכַּ

 ., יתעצם בכוחויגדל ויתרחב -כן ירבה וכן יפרוץ 

 

ּו ֶאת ֲררֹּ֨ ָֽ ְימ  ם-וַּ ֵייֶהִ֜  )א, יד( חַּ

 .עשה את חייו קשים ומרים -מירר את חייו 
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ֹום לָֽ ְך ְלׁש   )ד, יח( ֵלֵּ֥

ברכה הנאמרת לאדם שיצליח בדרכו, ברכת פרידה  -לך בשלום  / לך לשלום

 .מאדם

: "אמר רבי אבין יש דיון בשאלה זו מסכת ברכות דף סד עמוד א()תלמוד בבלי 

. שהרי יתרו שאמר 'לך לשלום', אלא 'לך בשלום'הלוי: הנפטר מחברו אל יאמר לו 

עלה והצליח, דוד שאמר לו לאבשלום )שמואל  - 'לך לשלום'לו למשה )שמות ד'( 

 ."הלך ונתלה - 'לך בשלום'ב' ט"ו( 

 

ִכי ַֹּ֗ נ ים א  ִרִ֜ יׁש ְדב  ֹּ֩א ִאֹּ֨  )ד, י( ל

אינני אדם הרהוט בלשונו, אינני רגיל בדיבורים או  -לא איש דברים אנוכי 

 .ויכוחים

 

ם ֶאת ְׁשֶתִ֣ ר ִהְבאַּ נּו-ֲאֶׁש   )ה, כא( ֵריֵחַ֗

הוציא על עצמו או על מישהו אחר שם רע באופן התנהגותו  -הבאיש את ריחו 

 .או במעשיו

 

 

 

 

 

 

 עיון בעלונים קודמים:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ChinuchMukar/PikuahPedagogi/HebChar/parashat_week.htm 

 עריכה לשונית: כוכבה גרסון
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