
   

 

 

 

 

 
ֶפר" ְקְראּו ַבּסֵּ א ַויִּּ ְקרָּ ּמִּ ינּו ּבַ  )נחמיה ח', ח'( "ַויָּּבִּ

 הסבר לתורה ולמפרשיהו גייה נכונהה

 מ' השימוש
מ' השימוש. נעיין ונלמד באילו מילים האות מ' בתחילת מילה היא מ' -עלון זה עוסק ב

מילים היא חלק ממילת היסוד. נעיין גם בניקודה של מ' השימוש השימוש, ובאילו 

 במקרים שונים. בהמשך, נלמד להבין דברי רש"י בפרשה שמתייחסים לנושא זה.

 מ' השימוש מנוקדת בדרך כלל בחיריק ולאחריה דגש חזק. 

ם"... וכך בתחילת פרשתנו:  ָ֑ ן ֲאר  ַּ֖ דַּ  )כ"ה, כ'( ..." ִמפַּ

יְִך"...                    ַּ֖ עַּ דּו ִממֵּ ָ֑ רֵּ  . )שם, כ"ג( ..." יִפ 

תוספת הדגש החזק היא מפני שהאות מ' היא קיצורה של המילה "מן" ובשל השמטת 

 האות נ' בא דגש חזק להשלימה. 

 ואכן, בתחילת הפרשה מופיעה המילה "מן" בשלמותה:

א י ב ֹ֥ ו "... וַּ ָׂ֛ ש  ה ... " עֵּ ַּ֖ ד  ש   .()שם, כ"ט ִמן־הַּ

נִי"...  ֵ֤ ְלִעיטֵּ ם נ א   הַּ ָאד ֵ֤ ָאד ם   ִמן־ה  ה ה  ז ֶּ֔  .)שם, ל'( ..." הַּ

 ִמְלא ם "... ּוְלא םבפרק זה, פרק כ"ה, בפסוק כ"ג, אנו קוראים בנבואת ה' לרבקה: 

ץ ..." מ' השימוש ואם כן האות ל' -. לפי מה שהקדמנו, המילה 'ִמְלֹאם' פותחת בי ֱאמ 

 ואילו כאן היא רפויה, מדוע?שבאה אחריה, צריכה להיות דגושה.  

הרד"ק, רבי דוד קמחי, מגדולי הראשונים ומראשוני המדקדקים, אשר חי עוד באלף 

":  "ועם המ"ם באו רפויים ד'תתקצ"ה( העיר על כך בספרו "מכלול –הרביעי )ד'תתק"כ 

)הערה זאת . יֱֶאָמץ' ..." ִמְלֹאם שלא כמנהג חבריהם כמו ... שהיו ראויים להדגש, וכן 'ּוְלֹאם

 מובאת בשמו גם ב"מנחת שי"(.

ןנוסיף ונעיין בברכת יצחק לבניו. בברכתו ליעקב אומר יצחק:  ֱאֹלִהים ְלָך "ְויִת  ל ה   ִמטַּ

יִם מַּ ש  נֵּי הַּ ץ ּוִמְשמַּ ָאר  ג ן ְור ב ה    "ִהנֵּה, ובברכתו לעשיו אומר יצחק: )כ"ז, כ"ח( ְוִתיר ש" ד 

 6מס' עלון     שנת ה'תשע"ח      תולדותפרשת 



 

נֵּי ץ ִמְשמַּ ָאר  ָך יְִהי ה ה  ב  ל מֹוש  יִם ּוִמטַּ מַּ ש  ל" הַּ ע  ל' מורכבת מהמילה )שם, ל"ט( מֵּ ַּ . המילה 'ִמט 

 מן הטל, ואכן היא מנוקדת כפי שלמדנו. –'טל' כשלפניה מ' השימוש, כלומר 

י'. מדוע כאן אין דגש בש'? זאת מפני שאין לפנינו מ'  –עתה נעיין במילה  נ ֵּ מַּ ְ 'ִמש 

. מילת מן השמנים -'שמני', כלומר אין פירוש המילה  שימוש המקדימה למילה 

 –יעקב ועשיו מתברכים כי יזכו ב  ,. כלומר' ובסמיכות 'משמני'היסוד היא 'משמנים

 .)שניהם? עיין רש"י פסוק ל"ט וברא"ם( משמני הארץ.

ָעל'? ה  ע' ללא דגש?-מ' ללא חיריק, וה-ומדוע בברכת עשיו מנוקדת כך המילה 'מֵּ

  מ' כ"פיצוי" על כך, גדלה תנועתש. באות הגרונית לא יבוא דגסף: נלמד כלל נו

 ".שלום דגשתופעה זו נקראת "ת .השימוש מחיריק לצירה

ְך וכך בפרשה:  נּו ..." "... לֵֵּ֚ ִֵּעמ ֶּ֔  , )כ"ו, ט"ז( מ 

ּו יְֵּלכֹ֥ ֹו "... וַּ ִאתַּ֖ ֹום" מֵּ ל   , )שם, ל"א( ְבש 

ין   ֹ֥ ִתְכה  יו " ... וַּ ַּ֖ ינ  ת  עֵּ ְרא ָ֑  .)כ"ז, א'( ..."מֵּ

 

ְךבפרק כ"ו פסוק כ"ו: נוסיף ונעיין  ל  ֲאִבימ ֶ֕ ְך "וַּ ֹ֥ לַּ יו ה  ַּ֖ ל  ר אֵּ ָ֑ ֲאֻחזַּת   ִמְגר  הּו וַּ עֵֶּּ֔ רֵּ ל מֵּ  ר־ ּוִפיכ ַּ֖ שַּ

ֹו" א  ֲאֻחזַּת  מילים 'מה פרוש ה .ְצב  הּו' וַּ עֵֶּּ֔ רֵּ ת' המסיימת את המילה -לכאורה מה ?מֵּ 
? אולי מרעהו'ומה הבנת המילה ''ואחזת' יש להניח שמדובר בצרוף של סמיכות. 

אות הבסיסה הוא 'רע' בצירוף שייכות ואז 'רעהו', ותחילתה עם מ' השימוש לפני 

מ' השימוש לא יתכן שזה -אך אם מדובר ב גרונית ר' ולכן היא מנוקדת בצירה?
צירוף סמיכות... ואולי בכלל בסיס המילה היא 'מרע' שהיא מילה תואמת למילה 

  ? ואולי אפשרות נוספת ומפתיעה?וכן יש סמיכות מ' השימוש 'רע' ואין לפנינו

 –, כלומר ֵמאֹוֲהָביו" ִסיַעת, ֵמַרֲחמֹוִהי' 'ְוִסיַעת "ּכְַתְרּגּומֹו –  ֵמֵרֵעהו   "ַוֲאֻחז ַתכך: רש"י מסביר 

הו " היא  עֵּ רֵּ קבוצה חלקית של אוהביו. לפי פירוש זה האות מ' שבתחילת המילה "מֵּ

 מ' השימוש, וניקודה בצירה שהרי היא לפני האות ר' הגרונית.

 ,, כלומרּדְׁשְִמׁשֹון" ֵמֵרִעים' 'ׁשְלֹׁשִים ּכְמֹו, ַהּתֵיָבה ִמיסֹוד' מ ֵמֵרֵעהּו ּפֹוְתִרין "ְוֵיׁשרש"י ממשיך: 

אות מ' אינה מ' השימוש, אלא היא חלק מהמילה רש"י מביא שיש המפרשים שה

ְקחו   י ִ ים עצמה, כמו שמצינו בספר "שופטים" לגבי שמשון: "... וַּ ִ לֹש  ְ ִעים ..."  ש  רֵּ מֵּ

ִעים" היא חברים, ולא מהחברים. רֵּ  )י"ד, א'( שם משמעות המילה "מֵּ

. כלומר, אם נסביר כך אז יתיישב ּדְבּוָקה" ַוֲאֻחּזַת ֵתיַבת ׁשֶּתְִהֶיה "..ּכְֵדיומוסיף רש"י  

ת" מסתיימת באות ת'. צורה זו מתאימה לצרוף  ֲאֻחז ַּ קושי נוסף בפסוק. המילה "וַּ
֨נו   –שרה" -סמיכות, כפי שמצינו בתחילת פרשת "חיי ְ י "... ת  ֶברֶ֙  ִלִ֤ ת־ֶקֶ֙ ם  ֲאֻחז ַּ ֶכֶ֔ ָ ִעמ 

הו " היא מילה שלימה אז במקום לו עֵּ רֵּ מר 'אחוזה של ..." )כ"ג, ד'(. אם נפרש ש"מֵּ

ת –מרעיו' נכתב  ֲאֻחז ַּ ' והמ' בתחילתה היא מ'  "וַּ הו  עֵּ ", אך אם המילה היא 'רֵּ הו  עֵּ רֵּ  מֵּ



 

השימוש, אז אין אפשרות להסמיך לה מילה, ואם כן מדוע האות ת' מסיימת את 

ת", היה צריך להיכתב  ֲאֻחז ַּ ה –המילה "וַּ ֲאֻחז ַּ '. 'וַּ הו  עֵּ רֵּ  מֵּ

 ֶאֶרץ ּדֶֶרךְ  ֵאין "ֲאָבל –היא מיסוד התיבה וזאת מפני רש"י דוחה את הפירוש שהאות מ' 

 ִסיָעה ֶאּלָא לֹו ָהָיה ְולֹא, ִעּמֹו הֹוִליךְ  אֹוֲהָביו ִסיַעת ּכָל, ּכֵן ׁשִֶאם, אֹוֲהָביו ִסיַעת, ּכֵן ַהּמְַלכּות ַעל ְלַדּבֵר

אין זה מסתבר  – . כלומר, רש"י דוחה פירוש זה בטענה שכליתאֹוֲהִבים" ׁשֶל ַאַחת

שהתורה תציין שלאבימלך, מלך פלשתים, היתה רק סיעת אוהבים מצומצמת וכשבא 

 לאברהם הוא לקח עמו את כל אוהביו. 

ּלָׁשֹון ְלפֹוְתרֹו ֵיׁש "ָלֵכן –לפיכך מסכם רש"י   . כלומר שהמ' היא מ' השימוש.ָהִראׁשֹון" ב ַ

ת"? היה צריך להיכתב  ֲאֻחז ַּ ה –אם כן, מדוע נכתב "וַּ ֲאֻחז ַּ '. 'וַּ הו  עֵּ רֵּ  מֵּ

 ּדו ְגָמָתּה ְסמּוָכה. ֵיׁש ּתֵיָבה ׁשֵֶאין ּפִ"ְוַאעַ  ֲאֻחּזַת ׁשֶל ו"ּתָי ַעל ּתְִתַמּה "ְוַאל –ממשיך רש"י ואומר 

. רש"י מביא שתי דוגמאות "(א"נ ישעיהו) ִמּיִָין ְולֹא ּוׁשְֻכַרת'(, ס תהילים) ִמּצָר ֶעְזָרת ּבַּמְִקָרא

 מסתיימות באות ת', וכך גם כאן לדעת רש"י. נוספות שמילים שאינם בסמיכות כן

ת –לסיכום: דעת רש"י  ֲאֻחז ַּ הו " = קבוצה מחבריו. )המ' היא מ' השימוש( אך  "וַּ עֵּ רֵּ מֵּ
נכדו של רש"י, רבינו שמואל בן מאיר, רשב"ם, מפרש כפרוש שרש"י דחה. לדבריו 

ת ֲאֻחז ַּ הו " = קבוצת חבריו. "וַּ עֵּ רֵּ  מֵּ

שה ס"ד אות ט' נמצא שהאמוראים נחלקו בפרוש בעיון במדרש רבה בראשית פר
ת ֲאֻחז ַּ ת "וַּ ֲאֻחז ַּ ". וזה לשון המדרש: "וַּ הו  עֵּ רֵּ הו   מֵּ עֵּ רֵּ י -מֵּ ב ִ ָדה רַּ ר ְיהו  ת ָאמַּ הו   ֲאֻחז ַּ עֵּ רֵּ  מֵּ

מוֹ  ָהָיה ְ י. ש  ב ִ ר ְנֶחְמָיה רַּ ת ָאמַּ ֲחמֹוִהי" ִסיעַּ  . ְמרַּ

יהודה שונה היא לחלוטין.  רש"י )והרשב"ם( מסבירים כדעת רבי נחמיה. אך שיטת רבי
כת' של אסנת, בשמת,  -לדבריו, שמו של חברו של אבימלך היה "ואחזת" )והת' 

מחלת ודומיהם. רוו"ה(. כפירוש זה מפרשים הרד"ק, רבי יוסף בכור שור והתוס'. 

פירוש זה מסתייע גם מהערה ב"מסורה". בפירושם מפורט שהמילה "מרעהו" היא 

 אחוזת. -רה מציינת שעם אבימלך הלך חברו ששמו כמו "רעהו". כלומר, התו

רוו"ה מוסיף הארה נחמדה, וזה לשונו: "ומכל מקום יש הבדל בין 'רע' ובין 'מרע'. 

'רע' הוא האיש הנבחר מזולתו להיות לו רע, אמנם 'מרע' יקרא האיש המבקש להיות 

יכה א', רע לזולתו. וכן 'אוהב' ו'מאהב', כמו שכתב הראב"ע "קראתי למאהבי" )א
 למבקשים שאוהב אותם, ואין זה כמו "אוהבי"". -י"ט(, טעמו 
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