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ֶפר" ְקְראּו ַבּסֵּ ינּו בַּ  ַוּיִּ בִּ אְק ּמִּ ַוּיָּ  "רָּ
 השבוע-בפרשת מדייקים ומדקדקים

 

 

 הגייה נכונה

 נסוג אחור

יְך ֵ֥ ְרָת  ְוא  ַ֖ וא ִתיח   א   ָאמ   )כו, ט( ִהִ֑

 הטעם נסוג אחור כדי למנוע שתי הברות מוטעמות ברצף.מלעיל.  – ִתיח   א  

ֵ֥ ו   -וכן במילים  בי  ם שֶׁ  .יז( )כו, ָשָֽׁ
 

ם ט־ָשַ֖ יֶׁ ֹוה  א   ו   )כו, כה( לִ֑

 .a בתנועת ההגנעל פי המסורת הספרדית, קמץ שלפני חטף קמץ 

 

 שורשים ופעלים

 השורש עק"ר

 שמות מהשורש עק"ר

ָקָרה ִכי  מילה זו מופיעה עשר פעמים במקרא. –  , כא(כה) ִהוא ע 

 

ת מֹוִשיִבי רֶׁ קֶׁ ִית ע  ב   ( , טקיג)תהלים  ה 

 ."ואין המלה סמוכה אל הבית ,תר  ב  ג   במשקל" :עזרא-אבןמפרש 

    פ"אשנת ה'תש     תולדֹת   
 מפקחת הוראת עברית –תרצה יהודה 

 
 

 מפקח כולל –הרב יעקב אלבירט 
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 במּוכָרת יאמר אלא, 'הבית' למלת סמוכה אינה 'עקרת' ומלת :רד"קוכן מפרש 

 (ב, יט ישעיהו)" ממלכה, "(א, כח ישעיהו)" עטרת"ו (לא, כא יחזקאל)" עטרה" וכן', עקרת'ו' עקרה'

 . (כב, גי א"ש)" מלחמת" (ב, יד בראשית)" מלחמה, " (ח, ד מיכה)" ממלכת"

ה ְבָך ָק  ָעָקר ל א ִיְהיֶׁ ע   .)דברים ז, יד( ָרהו 

 

 פעלים מהשורש עק"ר

 השורש עק"ר בנטיית הפועל מופיע שבע פעמים במקרא.

ֵעל. ִּ  לשורש זה ישנן משמעויות שונות בבניין קל ובבניין פ 

ֵעל: ִּ  ט, ו()בראשית מ שֹור ִעְקרּו ָנםּוִבְרצ   -במשמעות של עקרו ת  בבניין פ 

קֹור תְוע   -במשמעות של עקירת נטוע  בניין קל:ב ע   , ב( )קהלת ג ָנטּוע   ל 

 

 

 השורש עת"ר

ר ְעת  יֶׁ ח ה'ל   ִיְצָחק ו  ָקָרה ִכי ִאְשתֹו ְלנ כ  ָעתֶׁ  ִהוא ע  י   )כה, כא( .ה' .. לֹו רו 

ר :פעיל - בנין קל ְעת  יֶׁ   ו 

ר :סביל - בניין נפעל ָעתֶׁ י  ש וקמץ )חד"ק(, אך היות ריק, דגצריך להיות חי – ו 

 שהאות ע' לא מקבלת דגש, יש הארכת תנועה בפה"פ כתשלום דגש.

 

 פירוש המילה

ה  רש"י: רָּ ל ְלׁשֹון ֶעֶתר ְלׁשֹון ַהְפצָּ ו יְואֹוֵמר ֲאִני, כ ָּ טֶֹרת  ְוִרב  הו א, ְוֵכן ַוֲעַתר ֲעַנן ַהק ְ

ן, ְוֵכן ְוַהְעת ַ  –ח'(  אלק)יחז ׁשָּ ית ֲעִלי ַת ֶהעָּ רֹות ַמְרב ִ ָּ ְבֵריֶכם )שם ל"ה(, ְוֵכן ְוַנְעת  ַלי ד ִ ם עָּ ֶ ְרת 

יקֹות ׂשֹוֵנא א )משלי כ"ז (ְנׁשִ ָּ ם ְלַמׂש  ֹות ְוִהנ ָּ ֹומֹות ִלְמֻרב   .ד 

 התבואה שמהפכין הרחת. עתירה לשון מהו –' לה יצחק ויעתר טוב: מדרש לקח

 כך. למקום ממקום התבואה את מהפך ,זה שעתר םכש ללמדך. עתירה קורין בגורן

 .לטובה הרעה הגזירה את מהפכין צדיקים של תפלתן

../../../Proverbs.27
../../../Proverbs.27
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  את הנוהגים מלחים". מחתרת"ו" חתר"ל קרוב" עתר" – יצחק ויעתר הירש: ר"רש

 

ִרים" נקראים, וגלים סער על שרונםיובכ חםובכ ומתגברים, ספינתם . (יג, א יונה)" חֹות 

 פגע: "היא דומה לשון. שמים שערי הבוקעת ותפילה הפצרה: שופירו" עתר"ש נמצא

": עתר" הוא אף נקרא על אל ומיתמר העולה עשן עמוד. יותר חזק" חתר"ש אלא", ב־

ת ַוֲעַתר" ֹטר  רֹות. "(יא, ח יחזקאל)" ֲעַנן־ַהק   ָ ת  ַנע  יקֹות ו  ש ִ  אויבה נשיקות: (ו, זכ משלי)" ׂשֹוֵנא נ 

ָצאֹות הן, מכך תירהי; מהלב באות שאינן ברור  בלשון אומר פרעה. בכח ממנו מו 

 למעלה דרכה את תבקיע שתפילתכם, כך עשו; "(כד, ח שמות)" בעדי העתירו: "הפעיל

 ". למעני השפעה ובעל חזק לסנגור אותה הפכו; האלקים אל

 א, יח ביחזקאל וכך, להקטיר כמו בעצם פירושו עתר – ויעתר הופמן: צבי דוד' ר

ת ַנןעֲ  ַוֲעַתר" טֹר  ה ַהק    קריבלה פירושוכללי יותר  ובאופן; הקטורת ענן ריח פירוש", עֹל 

 . להתפלל — יותר עוד כללי באופן ומכאן. קורבן

 נסכם:

  להרבות, ריבוי תפילה. –רש"י 

 ת הקשה.וציאלהפוך, להתפלל ולהפוך את המ –טוב" -מדרש "לקח 

  שמים.-שעריבוקעת חותרת ולחתור, להתפלל תפילה ה –רש"ר הירש 

  להתפלל –להקריב קרבן, ובהשאלה להקטיר,  –רד"צ הופמן.  

 

 פעלים בגזרת הכפולים

 או שורש רו"צ - שורש רצ"צ

ִיְתר ְצצּו ָבִנים ו   )כה, כב( ְבִקְרָבּה ... ה 

 בזמן עתיד. צורת התפעל של גזרת נעו"י ושל גזרת הכפולים – ְתֹרְצצו  יִּ 

 

 פירוש המילה

ָדֲחִקין אונקלוס: תרגום א ו  ַני ָ ַעָהא ב   מ   ... ב ִ

ְתרְֹצצוּ  רש"י: א ְרחךכ ָּ ל עַ  – ַוי ִּ ְקרָּ ִ ִני אֹוֵמר ַהז ֶה ַהמ  ְרׁשֵ ַתם, ד ָּ ָּ ס  ה ִהיא ַמה ׁשֶ ַתב זוֹ  ְרִציצָּ  ְוכָּ
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ן ִאם ֵ ה כ  ָּ מ  נִֹכי ז ֶה לָּ ֹוֵתינו  ? אָּ ׁשו הו   ַרב  רָּ ה ְלׁשֹון ד ְ ה; ִריצָּ ְיתָּ הָּ ׁשֶ ְתֵחי ַעל עֹוֶבֶרת כ ְ ִ ה פ  ֹורָּ ל ת    ׁשֶ

 

ם ֵעֶבר ׁשֵ ץ ַיֲעקֹב וָּ ס רָּ ֵצאת ו ְמַפְרכ ֵ ַתח ַעל עֹוֶבֶרת, לָּ ֶ ו, יִליםֱאלִ  ֲעבֹוַדת פ  סמְ  ֵעׂשָּ ֵצאת ַפְרכ ֵ  . לָּ

ר בָּ ַנֲחַלת ו ְמִריִבים ֶזה ִעם ֶזה ִמְתרֹוְצִצים - ַאֵחר ד ָּ ֵני ב ְ מ ׁשְ  .ֹותעֹולָּ

 ומתנענעים רצים שהיו,  (לא, נא ירמיהו)" רץ לקראת רץ" לשון - ויתרוצצו :ם"רשב

 ...'תלונניםמ' -' לן' מן' , מתקוממים' -' קם' מן וכן; עוברים כדרך גופה בתוך

 כפול. י"והצד, (יז, כב ירמיהו)" מרוצה" מלשון - צצוויתר ע:"ראב

 ."אסא וירוצץ", (כ, יט איוב) דלים עזב רצץ כי כמו, שבירה לשון – ויתרצצו חזקוני:

 ם:נסכ

 רש המילה מסבירים ששו - פירושו הראשון ונכדו רשב"םרש"י ב

' הוא רו"צ ומשמעותה  ְתֹרְצצו   ריצה. –'יִּ

  מסבירים ששורש המילה  –רש"י בפירושו השני, ראב"ע וחזקוני

' הוא רצ"צ ומשמעותה  ְתֹרְצצו   שבירה. יתכן וכך גם סובר אונקלוס. –'יִּ

 

 

 השורש מש"ש

י ִני אּול  יָניו יְוָהִייִת  ָאִבי ְיֻמש  ע  ... ְבע  ְעת   (ז, יבכ) ִכְמת 

ִני  . דגש חזק בעה"פ כתשלום להתלכדות שתי אותיות השורש.מש"ששורש  – ְיֻמש 

י :י"רש נִּ ֵּׁ צ ָּ  - ְיֻמש   ׁש ב ַ ֵ מֹו ְמַמׁש   (.כט, כח דבריםֳהַרִים )כ ְ

 כאילו, מישוש לשון המלה משמעת הנדגשת ן"השי – ימשני אולי טוב: מדרש שכל

 וכל, (כט ,כח דברים) בצהרים ממשש, (לד ,לא בראשית) לבן וימשש כגון, ן"שיני שני בה יש

 דומיהן.

 "עמוד ימיש לא" כגון, הסרה לשון משמעת היתה [ללא דגש -] נרפית היתה ואם

 .(יא ,לג שם) "האהל מתוך ימיש לא", (כא ,י שם) "חושך וימש", (כב ,יג שמות)

 חלק. וימצאני בידים או בפנים וא בצואר אבי ימששני שמא אמר וכך

" נחל ערבי יסובוהו" כמו, (כט, כח ריםדב)" בצהרים ממשש" מן - אבי ימושני :ם"רשב

 .החסירה אות תחת דגש'; סבב' מן  (כב, מ איוב)
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 .הכפל מפעלי,  (ו, מט ליםתה)" יסובני" כמו - ימושני :ע"ראב

 

ֻמְשָך ְּגָשה־ָּנא א   (כז, כא) ... ְבִני ו 

ֻמ  א    .מש"ששורש גם הוא  –ְשָך ו 

 מדוע אין דגש חזק באות ש'?אז 

ישנן אותיות שכאשר הן מנוקדות בשווא, לא יבוא בהן דגש חזק כיוון שקשה 

 יינו בעלון לפרשת "מסעי"(.ע -להגות אותן כשהן דגושות. )להרחבה 

 להלן ציטוט דברי המפרשים בעניין זה:

 .הלשון על להקל, ן"השי קל - ואמשך ע:"ראב

 ."ווימושה" ן"וכשי (יב, לעיל)" ימושני" ן"כשי דגשילה ודינו, ן"השי קל - ואמושך :ק"רד

. והוקל ,פרשה של כחבריו להדגש ראוי והיה מש"ש שרשו – ואמשך שי: מנחת

 המאריך. במאמר ש"מ ועיין .עזרא' ן כתב וכן. משש שרש שרשים

 

 

 שורש מרובע – תעת"ע

י ִני אּול  יָניו ִייִתיְוָה  ָאִבי ְיֻמש  ע   ְבע  ְעת   (ז, יבכ) ... ִכְמת 

ִני ָמִאם אונקלוס: תרגום ַ נ  מו ש ִ א י  ָ ֵאיֵהי ַאב  ֵעינֹוִהי ו  ָלַעב ב   ִמת   כ  

 ביה כמגחך הי בעינוי דמי ואיהי אבא יגששינני מאים :(יונתן) ירושלמי תרגום

 .אחר שמתעה כאיש, (טו, לז בראשית)" תועה" מגזרת, כפול - כמתעתע ראב"ע:

 הלמ"ד חסר. ועל משקלוכפול, ו ן"והעי א"והפ, תעה מגזרת – כמתעתע ה:"רוו

 . )איוב ח, יא(אחו"  "ישגא מן )ישעיהו יז, יא("תשגשגי" 

)תהלים וכן "יפיפית" מבני אדם , "תשגשגי" יותר מן ישגה כמו, היתרון על יורה והכפל

 שער יא.. כמו שפרש שם ראב"ע וכן כתב בספרו יסוד מורא מה, ג(

, ובזיון לעג לשון והוא ,כמתלעב –" כמתעתע" תרגם סודאונקל ודע והקבלה: הכתב

 חרפה" ה";בי ואתלעבו" תרגומו (כג ב, ב מלכים) "קרח עלה לו ויאמרו בו ויתקלסו"
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 . "וליעוב חסודין" תרגומו (ד ,כב יחזקאל) "ארצות לכל וקלסה

 

 "שרה צחקה"צחוק.  לשון והוא ","כמגחך –"כמתעתע"  תרגם יונתן בן עוזיאל וכן

  ..."כמגחך" תרגם - חתניו" בעיני כמצחק "ויהי, "גחכת" - תרגם

 שיהיה יגרום כי, גדול היותר לעוון זאת עשייתו לחשוב יעקב הגדיל לתרגומם נהה

 .במעשיו מרומה מלהיותו להיזהר ידע שלא, השומעים לכל ולקלס ללעג אביו

 נסכם:

 -ת"ע הוא משמעות השורש המרובע תע
  תעות גדולה בדרך. –ראב"ע 

 צחוק וזלזול – תרגומים. 

 

 

 צורות ציווי בפרשה

ְך־ָנא, ָשא, אקּום־נָ , ּורּג  ,ןכ  ְש  בניין קל: ח־לִ  ,לֶׁ ה־לִ   ,יְוק  ש  ע   .עְשמ  , יו 

ְלִעיט   בניין הפעיל:  . במשמעות של פעולה חוזרת.ִניה 

 

 ציווי מאורך

 .הִמְכָר , ְכָלהְוא   הְשבָ  בניין קל:

 .ְבָעהִהָש  בניין נפעל:

  

 

 מילה בפרשה

 ַהְלִעיֵטִני

ִני...  ְלִעיט  ה ָהָאד ם ָהָאד ם ִמן ָנא ה  זֶׁ  )כה, ל( ... ה 

 .חבר לה אין - הלעיטיני ראב"ע:
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 אך מצויה בלשון חז"ל. .תנ"ךב יחידאיתמילה כלומר, 

 

 השורש לע"ט בבניין הפעיל במשמעות של גרימה.

 .ג(, )משנה שבת כדאפתח פי ושפוך הרבה לתוכה, לשון מלעיטין הגמל  –ּהלעיטני :רש"י

אין ממראין את העגלים אבל  )שבת קנ"ה(כמו שארז"ל  'האכילני'כענין  :רד"ק

 .'שהלעיטה חלתית' )חולין נ"ח(מלעיטים אותן, וכן אמרו 

 

 

ה  ֲעֻבד ָּ

ְיִהי ה לֹו ו  ה צ אן ִמְקנ  ֻבָדה ָבָקר ּוִמְקנ  ע  ָבה  ו   ד(י)כו,  ...ר 

ה :רש"י הַּוֲעֻבד ָּ ה -ַּרב ָּ ֻעל ָּ ְ ה פ  ְלׁשֹון ַרב ָּ ע הֲעבֹודָּ , נא"אוברי ז"לע ב ִ מָּ העֲ  ַמׁשְ ; תַאחַ  בֹודָּ

ה ע ֲעֻבד ָּ מָּ ה ַמׁשְ ֻעל ָּ ה. פ ְ  ַרב ָּ

 .היא קרקע עבודת, 'עבודה' סתם כי, וכרמים שדות עבודת - רבה ועבודה :ם"רשב

" סגולה" כמו, שם או; התאר שם והיא. והושיעבד ושפחות עבדים - ועבדה: ע"ראב

 (.ה, יט שמות)

; (יא, יב משלי)" אדמתו עובד" כמו,  באדמה גדולה עבודה לו היה - רבה ועבודה רד"ק:

 .(יב, ד בראשית)" האדמה את תעבוד כי"

 מילה זו מופיעה פעם נוספת באיוב: 

ָבה ְמא ד  ֻבָדה ר  ע   )איוב א, ג(... ו 

ה היא במשקלצורה זו  ָּ ה" המופיעה ב כמו ,ְקֻטל  ֻבד ָּ בשופטים במשמעות של מילה "כ ְ

ָיִשימּו. מטלטלים רבים ת ו  ף אֶׁ ט  ת ה  ה ְואֶׁ ִמְקנֶׁ ת ה  ְכבּוָדה ְואֶׁ םִלְפנ   ה   .כא(יח,  ים)שופט יהֶׁ

 

 

ִריד ָּ  ת 

ר ְוָהָיה...  שֶׁ א  ְקָת  ָתִריד כ  ל ֻעּלֹו ּוָפר  ע  ָך מ  ָּוארֶׁ  כז, מ() צ 

רִ  רש"י: ָּ מוֹ  ַצַער ְלׁשֹון -יד ת  ִריד כ ְ יִחי"  "אָּ ׂשִ לֹוַמר(, ג, נה תהלים)ב ְ ַעְברו  , כ ְ י ַ ׁשֶ ֵאל כ ְ רָּ  ִיׂשְ
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ה ַעל ֹורָּ ְתחֹון ְלךָּ  ְוִיְהיֶה ַהת  ה פ ִ ֶ כֹות ַעל ְלִהְצַטֵער פ  רָּ ַטל ַהב ְ נ ָּ  עלו. ופרקת, ׁשֶ

 

 לא, בפרך בך כשַיעבוד; (ג, נה ליםתה)" בשיחי אריד" כמו - תריד וכאשר :ם"רשב

 .עולו ופרקת לסבול תוכל

 כמו שהוא,  אומרים ויש. שרשים שני והם'; תרדה' כמו - תריד כאשר והיה ע:"ראב

 .(ג,  נה תהלים)" בשיחי אריד"

' שפי, (י שופטים) הדבש רדה מלשון שהוא ל"נ – תריד כאשר והיה :והקבלה הכתב

 ירמיהו) "אליך עוד נבוא לא רדנו" ןוכ, חבורו ממקום והבדלתו דבר הפרשת י"לרש

 שבלשון הפת רדיית ענין והוא, (י"רש ש"ע) ממך ונתרחקנו נבדלנו כלומר, (ב

 .בתנור חבורן ממקום אותו שמפרישין, התלמודיים

 נסכם:

 -היא  ָתִרידמשמעות המילה 

  צער. –רש"י ורשב"ם 
  שלטון. –ראב"ע 

 הפרשה והבדלה – הכתב והקבלה. 

סוברים שהשורש הוא רד"י, אינם מסבירים מדוע הנטייה הוספים ומפרשים נ א"על

 היא על דרך גזרת נחי עו"י ולא על דרך נחי ל"י )נל"י(.

 

 

 השימוש 'מ

 'מבתחילת מילה היא  'מהשימוש. נעיין ונלמד באילו מילים האות  'מ -ק בועסנ

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

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

 השימוש מנוקדת בדרך כלל בחיריק ולאחריה דגש חזק.  'מ

ָר "...  וכך בתחילת פרשתנו: ן א  ד   )כה, כ( ..." םִמפ 

ע                       . , כג(כה) ..." דּוִיָפר   ִיְך"... ִממ 

היא קיצורה של המילה "מן" ובשל  'מק היא מפני שהאות תוספת הדגש החז

 השמטת האות נ' בא דגש חזק להשלימה. 
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 ואכן, בתחילת הפרשה מופיעה המילה "מן" בשלמותה:

ָיב   ָש  א"... ו  ָשדֶׁ  וע   ., כט(כה) ה ... "ִמן־ה 

ְלִעיט   זֶׁ  ָהָאד ם םִמן־ָהָאד   ָנא ִני"... ה   ., ל(כה) ה ..."ה 

 

 המנוקדת בשווא וש לפני אותהשימ 'מ

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

ֱאָמץ ..." ן האות ל' כהשימוש ואם  'מ -פותחת ב 'ִמְלא ם', המילה דברינו. לפי יֶׁ

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

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

 'מ"ועם הד'תתקצ"ה( העיר על כך בספרו "מכלול":   –באלף הרביעי )ד'תתק"כ 

ֹאם ֹאם באו רפויים שלא כמנהג חבריהם כמו ... שהיו ראויים להדגש, וכן 'ו ל   ִמל 

ֱאָמץ' ..." קדות בשווא מובאת בשמו גם ב"מנחת שי"(. באותיות המנו זו הערה. )י 

 בדרך כלל לא יבוא דגש חזק. ראו הרחבה בעלון "מסעי".

 

 השימוש לפני אותיות גרוניות 'מ

 באותיות גרוניות לא יבוא דגש ולכן החיריק מתארך לצירה כתשלום לדגש החסר.

 .)כו, טז( ִעָמנּו ..."מ   ְך"... ל    וכך בפרשה: 

ּו ְלכֵ֥ י  ֹו "... ו  ִאתַ֖ ֹום" מ   .לא(, כו) ְבָשלָֽׁ

 ָ ין ֵ֥ ִתְכהֶׁ יו " ... ו  יָנַ֖ ת ..." ע  ְרא ִ֑  )כז, א(. מ 

 

 של צורת היסוד? 'מהשימוש או  'מ

ןבברכתו ליעקב אומר יצחק:  ל ָהֱאֹלִהים ְלָך "ְוִיתֶׁ ִים ִמט  ָשמ  י ה  ּנ  ץָה  ּוִמְשמ   ָגןָד  ְור ב ָארֶׁ

ה, ובברכתו לעשיו אומר יצחק: )כז, כח( ְוִתיר ש" ּנ   "ִהּנ  ץ יִמְשמ  ה ָהָארֶׁ ָךמֹוָש  ִיְהיֶׁ לּוִמ  בֶׁ  ט 

ִים ָשמ  ָעל" ה  ל'. המילה , לט(כז) מ  השימוש,  'ממורכבת מהמילה 'טל' כשלפניה  'ִמט 

 מן הטל, ואכן היא מנוקדת כפי שלמדנו. –כלומר 

י' –עתה נעיין במילה  ּנ  המשקל  'מאיננה אות יחס אלא היא  'מ. האות 'ִמְשמ 

ל". מילת היס ְקטָּ וד היא 'משמנים' ובסמיכות 'משמני'. כלומר, יעקב ועשיו "מִּ
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 משמני הארץ. )שניהם? עיין רש"י פסוק לט וברא"ם(. –מתברכים כי יזכו ב 

 

'  'ַוֲאֻחז ַת  מ' השימוש? –ֵמֵרֵעהו 

ִבימֶׁ נוסיף ונעיין בפרק כו פסוק כו:  א  ְך"ו  לָ  ְךָהל   לֶׁ ת ִמְּגָרר יוא  ֻחז  א  ע   ו  ר  ָֽׁ  לּוִפיכ   הּומ 

ר־ְצָבא ת'. מה פרוש המילים ֹו"ש  ֻחז  א  ר   ו  ָֽׁ ? לכאורה על פי האות ת' המסיימת הּו'ע  מ 

ת'את המילה  ֻחז  א   יש להניח שמדובר בצרוף של סמיכות. 'ו 

ר  ומה הבנת המילה ' ָֽׁ  ?הּו'ע  מ 

השימוש לפני  'מ, ותחילתה עם 'רעהו'בצירוף שייכות ואז  'רע'אולי בסיסה הוא 

השימוש לא  'מ -ולכן היא מנוקדת בצירה? אך אם מדובר ב האות גרונית רי"ש

 שזה צירוף סמיכות...  ייתכן

 'מואין לפנינו  'רע'שהיא מילה תואמת למילה  'מרע'ואולי בכלל בסיס המילה היא 

 השימוש וכן יש סמיכות? ואולי אפשרות נוספת ומפתיעה? 

הוּ ַּוֲאֻחז ַת כך: כתברש"י  עֵּׁ רֵּׁ ֵֽ ו מוֹ  -ּמֵּׁ ַתְרג  יוֵמאֹוהֲ  יַעתסִ , ֵמַרֲחמֹוִהי ְוִסיַעת כ ְ  ֵישׁ וְ . בָּ

ֹוְתִרין ה ִמיסֹוד' מ ֵמֵרֵעהו   פ  בָּ ֵ מוֹ , ַהת  ים כ ְ לֹׁשִ ְמשׁ  ֵמֵרִעים ׁשְ ׁשִ ֵדי, ֹוןד ְ ְהיֶ שֶׁ  כ ְ ַבת הת ִ ֵ  ז ַתַוֲאחֻ  ת 

ה בו קָּ ל; ד ְ ֶרךְ  ֵאין ֲאבָּ ֶ ר ֶאֶרץ ד  ְלכו ת ַעל ְלַדב ֵ ַ ן ַהמ  ֵ יואֹוהֲ  ִסיַעת, כ  ִאם, בָּ ל, ןכ ֵ  ׁשֶ  יַעתסִ  כ ָּ

יו וֹ  הֹוִליךְ  אֹוֲהבָּ יָּה ְולֹא, ִעמ  א לוֹ  הָּ ה ֶאל ָּ ל ַאַחת ִסיעָּ ֵכן – אֹוֲהִבים ׁשֶ ל ָּ  ְתרוֹ ְלפָּ  יֵשׁ  לָּ  ׁשֹוןב ַ

ִראׁשֹון ְתַמה   ְוַאל; הָּ י ַעל ת ִ ָּ ל ו"ת  ֵאין פ ִ "ְוַאעַ  ֲאֻחז ַת ׁשֶ ה ׁשֶ בָּ ֵ הסְ  ת  תָּ  יֵשׁ , מו כָּ ְגמָּ ֻ א ה  ד  ְקרָּ ִ מ   ב ַ

ת ר ֶעְזרָּ ֻכַרת(, , יגס תהילים) ִמצ ָּ ִין ְולֹא ו ׁשְ  .(, כאנא ישעיהו) ִמי ָּ

ּּ"ַוֲאֻחז ַת :נסביר את דבריו הו  עֵּׁ רֵּׁ י תִסיעַ , ֵמַרֲחמֹוִהי' 'ְוִסיַעת "ּכְַתְרּגּומֹוּ–מֵּׁ  ו",ֵמאֹוֲהבָּ

שבתחילת המילה  'מקבוצה חלקית של אוהביו. לפי פירוש זה האות  –כלומר 

 שימוש, וניקודה בצירה שהרי היא לפני האות רי"ש.ה 'מ"ֵמֵרֵעהּו" היא 

ה ִמיסֹוד' מ ֵמֵרֵעהּו ּפֹוְתִרין "ְויֵׁש רש"י ממשיך:  ּדְׁשְִמׁשֹון", 'ֵמֵרִעים 'ׁשְלֹׁשִים ּכְמֹו, ַהּתֵיבָּ

השימוש, אלא היא חלק  'מאינה  'מרש"י מציין שיש מפרשים שהאות  ,כלומר

ים "... וַיְִּּקחוּ מהמילה עצמה, כמו שמצינו בספר "שופטים" לגבי שמשון:  ִּ ֹלש  ְ  ש 

ים" היא חברים, ולא מהחברים. ים ..." )י"ד, א'( שם משמעות המילה "ֵמֵרעִּ  ֵמֵרעִּ

ה". ַוֲאֻחּזַת ֵתיַבת ׁשֶּתְִהֶיה "..ּכְֵדי  :ומוסיף רש"י כלומר, אם נסביר כך אז  ּדְבּוקָּ

מה יתיישב קושי נוסף בפסוק. המילה "וֲַאֻחּזַת" מסתיימת באות ת'. צורה זו מתאי

֨נוּ "...  –שרה" -לצרוף סמיכות, כפי שמצינו בתחילת פרשת "חיי י ּתְ ִ֤ ֶברֶ֙  לִּ  ֲאֻחּזַת־ֶקֶ֙

ם ..." )כ"ג, ד'(. אם נפרש ש"ֵמֵרֵעהּו" היא מילה שלימה אז במקום לומר  ֶכֶ֔ ּמָּ עִּ

 'מֵמֵרֵעהּו", אך אם המילה היא 'ֵרֵעהּו' וה "וֲַאֻחּזַת –'אחוזה של מרעיו' נכתב 

השימוש, אז אין אפשרות להסמיך לה מילה, ואם כן מדוע  'מבתחילתה היא 
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 ֵמֵרֵעהּו'. 'וֲַאֻחּזַה –האות ת' מסיימת את המילה "וֲַאֻחּזַת", היה צריך להיכתב 

 

ל –היא מיסוד התיבה וזאת מפני  'מרש"י דוחה את הפירוש שהאות   ּדֶֶרךְ  ֵאין "ֲאבָּ

י ִסיַעת, ּכֵן ַהּמְַלכּות ַעל ְלַדּבֵר ֶאֶרץ י ִסיַעת ּכָּל, ּכֵן ׁשִֶאם, ואֹוֲהבָּ  ְולֹא ,ִעּמֹו הֹוִליךְ  ואֹוֲהבָּ

יָּה ה ֶאּלָּא לֹו הָּ  – כלומר, רש"י דוחה פירוש זה בטענה שכלית אֹוֲהִבים". ׁשֶל ַאַחת ִסיעָּ

אין זה מסתבר שהתורה תציין שלאבימלך, מלך פלשתים, הייתה רק סיעת 

 אוהבים מצומצמת וכשבא לאברהם הוא לקח עמו את כל אוהביו. 

ֵכן –יכך מסכם רש"י לפ ּלָּׁשֹון ְלפֹוְתרֹו ֵיׁש "לָּ ִראׁשֹון". ב ַ  השימוש. 'מהיא  'מ-שה הָּ

ת"? היה צריך להיכתב  ה –אם כן, מדוע נכתב "ַוֲאֻחז ַ '. 'ַוֲאֻחז ַ  ֵמֵרֵעהו 

ה ׁשֵֶאין ּפִ"ְוַאעַ  ֲאֻחּזַת ׁשֶל ו"ּתָּי ַעל ּתְִתַמּה "ְוַאל –ממשיך רש"י ואומר  ה. יֵׁשסְ  ּתֵיבָּ  מּוכָּ

ּה תָּ אּבַ ּדו ְגמָּ ת ּמְִקרָּ ביא מרש"י . "(אנ ישעיהו) ִמּיִָּין ְולֹא ּוׁשְֻכַרת(, ס תהילים) ִמּצָּר ֶעְזרָּ

שתי דוגמאות נוספות שמילים שאינן בסמיכות כן מסתיימות באות ת', וכך גם 

 כאן לדעת רש"י.

  לסיכום:

ת –דעת רש"י   .השימוש( 'מהיא  'מ -ֵמֵרֵעהו " = קבוצה מחבריו. )ה  "ַוֲאֻחז ַ

של רש"י, רבינו שמואל בן מאיר, רשב"ם, מפרש כפרוש שרש"י דחה. אך נכדו 

ת -רשב"ם  לדברי  ֵמֵרֵעהו " = קבוצת חבריו. "ַוֲאֻחז ַ

 

 דעת רבי יהודה במדרש רבהרד"ק כ

בעיון במדרש רבה בראשית פרשה סד אות ט נמצא שהאמוראים נחלקו בפרוש 

ת ". וזה לשון המדרש:  "ַוֲאֻחז ַ יַר  -ֵמֵרֵעהו   ת"ַוֲאֻחז ַ ֵמֵרֵעהו  ָדה ב ִ הו   ֵמֵרֵעהו   תֲאֻחז ַ  ָאַמר י 

מוֹ  ָהָיה י. ש   ָיה ַרב ִ מ  ח  ַרֲחמֹוִהי" ִסיַעת ָאַמר נ    .מ 

רש"י )והרשב"ם( מסבירים כדעת רבי נחמיה. אך שיטת רבי יהודה שונה היא 

כת"ו של  –לחלוטין. לדבריו, שמו של חברו של אבימלך היה "ואחזת" )והת"ו 

שמת, מחלת ודומיהם. רוו"ה(. כפירוש זה מפרשים הרד"ק, רבי יוסף בכור אסנת, ב

שור ותוס'. בפירושם מפורט שהמילה "מרעהו" היא כמו "רעהו". כלומר, התורה 

 זת.אחו -מציינת שעם אבימלך הלך חברו ששמו 

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

'מרע' יקרא האיש המבקש  אומנםוא האיש הנבחר מזולתו להיות לו ֵרע, 'רע' ה

להיות ֵרע לזולתו. וכן 'אוהב' ו'מאהב', כמו שכתב הראב"ע "קראתי למאהבי" )איכה 
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 להארות, הערות

 והצטרפות לרשימת התפוצה:

byad-halashon@gmail.com 

 להארות, הערות

 והצטרפות לרשימת התפוצה:

byad-halashon@gmail.com 

 ."'אוהבי'למבקשים שאוהב אותם, ואין זה כמו  -א', י"ט(, טעמו 

 

 ניבים וביטויים

ק ב ע  ן ְוי  ָשו ָנת  ם ְלע  חֶׁ  )כה, לד( ָדִשיםע   ּוְנִזיד לֶׁ

  –בנזיד עדשים 

 .במחיר נמוך מאוד, תמורת תשלום נמוך מאוד

 

ק ב ע  ב ָתם ִאיש ְוי   )כה, כז( א ָהִלים י ש 

  –איש תם יושב אוהלים 

 .ואינו מעורה בנעשהתיאור לאדם תמים שמצוי בעיקר בעולמו שלו )אוהלו( 

 "()מצוי "באוהלה של תורה אדם השוקד על תלמוד תורה או:

 

ק ל ק ב קֹול ה  ע  ִים י  ָיד  י ְוה  ָשו ְיד   )כז, כב( ע 

  –הקול קול יעקב והידיים ידי עשיו 

פתגם הבא להביע תמיהה על סתירה  .הדבר נחזה להיות מה שאינו באמת

כינוי למעשה  .שנראה בצורה אחת אך משמעותו שונה ,הקיימת בדבר מסוים

 .הטעיה או דברים סותרים

 

 

 

. 

 
 

 

 עריכה לשונית: כוכבה גרסון

 עיון בעלונים קודמים:
ov.il/EducationCMS/Units/ChinuchMukar/PikuahPedhttp://cms.education.g

agogi/HebChar/parashat_week.htm 
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