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

 

 נושאים בלשון התורה

 כינוי מושא חבור

 מושא ביחיד

נִּ  ֵ֖ ל  ֹו  , יַוַיצִּ ילֵ֖ צִּ ְצך    , הִּ ָ֣ יע  יך  , אִּ ִ֛ אתִּ  ,הֹוצ 

ַדְשת   י  , ֹוְוקִּ ַרְכתִּ  ה  , ךּוב  ֵ֖ ּו   ּוצִּ

 

 מושא ברבים

 ֵ֖ ל  ַת  הציל אותם,  – םַוַיצִּ ָ֣ א  ַדְשת          מצאה אותם, – םְמצ   .וקדשת אותם – םְוקִּ

 

 סמיכות ברבים

 של שם העצם ברבים נופלת בסמיכות: םהאות מ"

ל א ֵ֗ ְשר  ָ֣י יִּ ְקנ  ם, זִּ ֵ֖ ע  י ה  ְבר   ַצע, דִּ ָ֑ י ב  ְנא  ת ש ָ֣ ֵ֖ י ֱאמ  ים ַאְנש   ִ֛ י ֱאֹלהִּ ֵ֧ ְרא  ל יִּ יִּ י־ַחַ֜  ,ַאְנש 

תש   ר   י ֲעש  ר   ים ְוש  ֵ֖ שִּ י ֲחמִּ ר   ֹות ש  א  י מ  ָ֣ ל, ר  ֵ֖ א  ְשר  י־יִּ י כ   ,ְבנ  ינ   םְלע  ֵ֖ ע   .ל־ה 

 

 יתרו   פרשת    

 

 מפקחת הוראת עברית –תרצה יהודה 
 
 

 מפקח כולל –הרב יעקב אלבירט 
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 בנין נפעל בעתיד

 סימנה חד"ק: חיריק, דגש וקמץ. –הנטייה של בנין נפעל בעתיד 

 הדגש כתשלום לאות נ' של הנפעל שהידמתה לאות שאחריה.

ל    ג  ש   , התִּ ּוהִּ י־ס   ,  ְמר  ס  ֤קֹול כִּ  ה יִּ ר ָ֣ ֙ל אֹו־י  י  ק  היִּ  ר  

 

 שם פועל ושם פעולה

ֱאכ   טל, ל  ְשפ ָ֣ ש, לִּ ְדר    .שם פועל – לִּ

יה   ּלּוח    ִשּלּוִחים. –בבניין פיעל ברבים ִשּלּוַח  שם פעולה= הִשּלּוִחים שלה.  שִּ

 

 שורשים ומשפחות מילים

 מגזרת נל"י –י /השורש עש"ה

ה - פעלים ּו, ע ש   ה, ןַיֲעש  ֤ ש  ה, ע  ַעש, ַתֲעש   י , ַוַיַּ֕ יתִּ ֵ֖ שִּ ה, ע  ָ֑ ה, ַנֲעש   ַתֲעש 

ּון ּו – ַתֲעשֵ֖  .ַתֲעשֵ֖

 

ה - שם עצם ֵ֖ ַמֲעש   ַה 

 
 

ל  הּול א־תּוַכ  ך׃ ֲעש ֵ֖  שורש עש"ה מגזרת נל"י – )יח, יח( ְלַבד  

 

 :הקצר(פירוש )אבן עזרא 

 "ו.תּבְמורה מלה זרה, ובאה על הדיקדוק ה'שלם', בלי ת - עשוהו

  .על דרך: לשמרהו, כי לא מצאנו ה״א נראית בגזרת עשה  ,מלה זרהפירוש ב': 

כלומר, האות ה"א היא האות של כינוי המושא כמו במילה "לשמרהו" ואיננה אות 

 על פי דרך הנטייה של גזרה זו המילה היא "לעשותו".  השורש.
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 טעמי המקרא בשירות התחביר

ר ֲאש    ב   י ַבד  ָ֣ םכִּ יה   ּו ֲעל  דֵ֖  )יח, יא( ר ז 

 "כתרגומו. במים דמו לאבדם, והם אבדו במים –כי בדבר אשר זדו " :רש"י

ּונשים לב לטעם טפחא מתחת למילה  דֵ֖ הטעם מסמן שיש לעצור כאן בקריאה, . ז 

םכיון שהמילה  יה    איננה מושא. ֲעל 

 א עליהם.לכן יש להסביר את הפסוק: הדבר אשר המצרים זממו על בני ישראל, ב

  

 

 מילה בפרשה

ַחְד  ָ֣ יִּ ה ַו ל כל־ַהּטֹוב   ֹו ַעַ֚ ְתר   ט( ,)יח יִּ

ׁשּוטוֹ  -ֹו ִיְתר ּדְח  ּיִו  : רש"י רֹו, זֶהּו ּפְׂ תְׂ ַמח יִּ ש ְׂ  . ַויִּּ

י  -ומדרשו  ׁשֵ ינָׂ ֵרי אִּ מְׂ אָׂ ם, ַהינּו ּדְׂ ַריִּ צְׂ ּבּוד מִּ ין, ֵמֵצר ַעל אִּ ּדּודִּ ין חִּ ּדּודִּ רֹו חִּ ש ָׂ ה בְׂ ַנֲעש ָׂ

א עַ  יֹּורָׂ ֵּ "ּגִּ ַבז א תְׂ ֵרי לָׂ ה ּדָׂ רָׂ יּה"ד ֲעש ָׂ ַאּפֵ ה ּבְׂ אָׂ  .י ֲאַרּמָׂ

ַָ֣חְד האם לפי המדרש מתפרש   לא מלשון שמחה? ַויִּ

"להיות מקושט". בעוד  –ויחד נגזר משורש "חדה", הקרוב ל"עדה"  :רש"ר הירש

מציינות תחושה פנימית, הרי  –"שמח", "שיש"  –שלשונות אחרות של שמחה 

על כך שמראים את השמחה כלפי חוץ. ומכאן הדעה ש"חדה" מורה כנראה 

)סנהדרין צד.( הרואה בבחירה בלשון זו, רמז לצער שכהן מדין חש בעומק לבו 

 באופן בלתי־נמנע, על מפלת מצרים.

 ועיין עוד מלבי"ם.

 : הארוךאבן עזרא פירוש 

תר ; והיה ראוי להיותו על משקל "וִיְפְת בס)דה"א טז, כז(מגזרת "חדוה"  - ויחד

רק נפתח החי"ת בעבור שהוא  כא, א(; דבר)במ ממנו שבי" ּבְ"וִיְש  )איוב לא, כז(;לבי" 

 מן הגרון, ונשאר הדל"ת דגוש כאשר היה.
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 רוולא אדע בכל המקרא אות דגוש בסוף המלה, רק אם היה בג"ד כפ"ת שיתחב

שב" "וי ט, כא(; אשית)בר"וישת"  כז, לח(; אשית)בראין בסוף; כמו "ויבך" ושני שו

. רק עם אחד מהמלכים לא מצאנו דגוש, רק פתח, והם שנים: ויחד כא, א( דבר)במ

 .)איוב ג, ו( יתרו; "אל יחד בימי שנה"

 

, כדין כל תיבות של )דה"א טז , כז(מגזרת 'חדה', "עוז וחדוה"  -ויחד  רשב"ם:

" ּךְבְ ּיֵ"ו   -בג"ד כפ"ת שמגזרת חטופי למ"ד פעל, שסופם דגשים: מן 'בכה' 

פְ )איוב לא, כז(בסתר לבי"  ּתְפְ ּיִ"ו   -; מן 'פתה' לז, לה( אשית)בר אלהים ליפת"  ּתְ; "י 

מן  ל, ו(; לי)מש"א דגושה( על דבריו" בפ) ְסףְ ֹו"אל ת -)מן 'ספה'( ט, ז(;  אשית)בר

 .כא , א( דבר)במ" ּבְְש ּיִ"ו   -'שבה' 

ובמילים נוספות   "ּבְְש ּיִ"ו  ,"ּךְבְ ּיֵ"ו  לדברי המפרשים הדגש באות ד' הוא כמו במילים 

 המנוקדות בשני שוואים ואות אחרונה מבג"ד כפ"ת דגושה בדגש קל.

ְד במילה  ַח ָ֣ יִּ השווא תחת הח' הגרונית הפך לתנועה ולמרות זאת נשארו השווא  ַו

 והדגש באות ד'.  

 

הּו" ... : ז, תהלים כאב יך". ְתַחד   נ   ת־פ  ה א  ְמח ֵ֗ שִּ   ְבְ֝

 . ט(, )שמות יח "יתרו ויחד"מן  ,תשמחהו – תחדהו רד"ק שם:

 

 

ל־ַה  ת כ  ֤ ֙ה א  א  ְך ְתל  ר  ַתם ַבד   ָ֣ א  ר ְמצ  ָ֣  שורש לא"י –)יח, ח(  ֲאש 

ּנּו  - התלאה רש"י: ּמֶ יסֹוד ַהּנֹוֵפל מִּ ּקּון וִּ י"ו הוּא ּתִּ ַהּתָׂ ה, וְׂ בָׂ ל ּתֵ סֹוד ׁשֶ ן ַהיְׂ ֶל"ף מִּ ֶמ"ד אָׂ לָׂ

קוּ  ה, ּתְׂ נּופָׂ ה, ּתְׂ רּומָׂ ֵכן ּתְׂ ים; וְׂ קִּ רָׂ פְׂ הלִּ נּואָׂ ה, ּתְׂ  .מָׂ

ז, יח(, והתא"ו נוסף; והטעם:  ותמגזרת "ונלאו מצרים" )שמ -התלאה  אבן עזרא:

צרה שילאה אדם לסבלה להגידה. והטעם: על רדיפת מצרים אחריהם וביאת 

 עמלק ורעב הקהל וצמאו ומכולם הצילם השם.

ות . האי/כלומר, זהו שם עצם מהשורש לא"ה. תלאה נגזר מ"לאה" :רש"ר הירש

 ת' היא אות המשקל.



 
5 

ם ָ֑ ְשְפטּו־ה  ְשפ - )יח, כב( יִּ ּוּויִּ ם ט   )יח, כו( ה  

ּפּוטּו ֵהםרש"י:  י - ִיש ְ רִּ מֹו לֹא ַתַעבְׂ י" )רות ב'(, ּכְׂ ֵכן "לֹא ַתֲעבּורִּ טּו, וְׂ ּפְׂ ׁשְׂ מֹו יִּ ּגּומֹו  ;ּכְׂ ַתרְׂ וְׂ

יּנּון ין אִּ נִּ יְׂ ּוי, ,ּדָׂ וּ ׁשֹון צִּ ים ֵהם לְׂ יֹונִּ ֶעלְׂ אֹות הָׂ רָׂ קְׂ דוּנוּן,  מִּ תוּן, יְׂ ידּונּון, ַייְׂ ין וִּ מִּ ּגָׂ ֻתרְׂ ךְׂ מְׂ כָׂ לְׂ

יָּׂה ׁשֹון ֲעש ִּ לּו לְׂ אֹות ַהּלָׂ רָׂ קְׂ  .וּמִּ

הבין שרש"י בסיפא של דבריו בהם הוא מחלק בין "מקראות עליונים"  אבן עזרא

ּפּוטּו ל"מקראות הללו" בא ליישב את החילוק בין  ְׁ טוּ  –ל ִיש  ּפְׁ ְׁ . אך הוא לא ִיש 

 ."ורבינו שלמה רצה לפרש ביניהם, ולא עלתה בידו"וכותב:  מקבל את דבריו

 אך רבים מהמפרשים מסבירים שרש"י כלל לא בא להתייחס לעניין זה.

ח(. בכמה מקומות: או  , רי מזה )רות בכמו: לא תעבו   –ישפוטו הם  רשב"ם:

 במקום אֹו.

" ּלּוישראל ָחֵד פרזון ב ּו"ָחְדל ֹוונוכל לומר דרך דקדוק, כי ראינו ָאְמר :אבן עזרא

" ּלּוה, ז(, בדגשות הלמ"ד, בעבור שהוא ב'אתנח'; "קנה וסוף ָקמֵ  פטים)שו

ב'סוף פסוק'.  -סג , יט(  עיהו" )ישּלֹויט, ו(; "הרים ָנזֹ  עיהו)בנוסחנו ללא דגש; יש

'סוף פסוק'; כי מלת 'בו' דבקה  מובו" )איוב יג, ט( , כי חשבוהו כ ּלּוואמרו "ְתָהתֵ 

נועה אחת לבדה. וככה ישפוטו הם. בעבור שיש להשיב, כי היא עם 'תהתלו', ות

מה, ו(; "יי'  לים" )תהּולּפְאין כח ב'אתנח' ככח 'סוף פסוק'; כי הנה "עמים תחתיך יִ 

בְ  ליםעל ְיִמיְנָך" )תה . הקיט , סה(; ורבים כאל לים" )תהךָ ּדְקי, ה(; "טוב עשית עם ע 

 וככה לא ימצא ב'סוף פסוק'. 

ּפּוטלדבריו:  ְׁ טוּ צורת הפסק בסוף פסוק לעומת  – וּ ִיש  ּפְׁ ְׁ שהטעם בה אתנח החלש  ִיש 

 בהפסקו.

אפשר לומר ש"ישפוטו" הוא צורה מורכבת, צירוף של "ישפוט"  :רש"ר הירש

)לשון יחיד( ו"ישפטו" )לשון רבים(, המציינת שאף פסקי הדין שהם פסקו 

לפסקי דין אלה  )"ישפטו"( היו למעשה פסקי הדין של משה )"ישפוט"(; הם הגיעו

 לפי רוחו, ובהתאם לעקרונות ולכללים שקבלו ממנו.

בדומה לכך, יתכן ש"תעבורי" בספר רות הוא צירוף של "תעבור" )לשון זכר( 

ו"תעברי" )לשון נקבה(. הכתוב מניח לביטוי לנוע ולנוד בין זכר לנקבה, כדי 
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לבטל כל חשד של מחשבת חטא בחסד שעשה לה בועז. השווה שינוי הלשון בין 

 זכר לנקבה לעיל )ב, יז; עיין פירוש שם(.

ומשום הכי כתיב "ישפוטו" בלשון עשייה כמו שכתב  ב"העמק דבר":נצי"ב 

רש"י ז"ל, שנעשים בעצמם שופטים, והמה ישפטוהו. משא"כ לפי מאמר יתרו, 

גדול, באו לפני משה לפסוק הדין, והוא בעצמו היה הלא מתחילה כשהיה עסק 

 עיינו שם באריכות דבריו. צריך לחתוך הדין.

 

 

  ֵ֖ ַתג  ל דיְו א   ְשר  י יִּ ְבנ    .צורה מקוצרת של בניין הפעיל –)יט, ג(  לִּ

 למרות שמדובר כאן בצורה מקוצרת, מופיעה האות י' של הבניין.

 מסבירים זאת המפרשים על דרך הדרש:

עונשין  -אילו הנשים; תאמר להם בלשון רכה; ותגיד לבני ישראל  - לבית יעקב רש"י:

 .ודקדוקין פרש לזכרים, דברים הקשים כגידין

 מנין למדו שלנשים האמירה בלשון רכה בניגוד לזכרים?

 למדו זאת מהלשון "תאמר" לנשים ואילו לזכרים "תגיד"?  האם

כי זה  ,אמירה מורה על רכות לא שלשוןשולל זאת ומסביר:  רבי אליהו מזרחי

 ם. לא נמצא בשום מקו

לשון רכה והגדה  קוםמל אין כוונתם האמירה בכ "הכתב והקבלה":מפרט יותר ו

, "ויאמר יהודה הוציאוה ותשרף" : פוכםילשון קשה, כי כתובים רבים יעידו על ה

 " ...והגדתם לאבי את כל כבודי" ,"ויאמר המלך תלוהו עליו"

 הדברים?אז מנין נלמדו 

וזהו לשון  ,ה להודיעם אזהרות ועונשיםוצו –תגיד לבני ישראל   רבינו בחיי:כתב 

ועל כן הוא מלא ביו"ד ובכל המקרא לא תמצא  ,דברים הקשים כגידין "ותגיד"

לשון הגדה אלא חסר כגון )יהושע ז'( והגד נא לי מה עשית, )ישעיהו נ"ח( והגד 

 דרשו בו דברים הקשים כגידין.לעמי פשעם, אבל זה שנכתב ביו"ד לכך 

אמרו  ,שהוא מלשון גיד 'ותגד'רז"ל גבי רשו ומה שד ...: המזרחיוכך מפרש 

 .ונכון הוא .הו מלא יו"דוראיה לדבר שלא תמצא בכל המקרא כמ "לקח טוב"ב
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 "מנחת שי": ומפורט יותר ב

ֵגיד" ֵגד באור א: כל לישנ"ְות  ילה 'תגד' )כלומר, המ יו"ד בר מן דין. רחס איתית 

  כתובה בתורה תמיד ללא האות י', חוץ מכאן(.

ותגיד לבני , "אלו הנשים -" כה תאמר לבית יעקב" – "לקח טוב"ובמדרש 

 ,וה לומר לנשים בנחת ולהנעים המצות ודקדוקיהםושצ ,אלו האנשים -" ישראל

וראיה לדבר שלא תמצא בכל המקרא כמותו  ,ולאנשים דברים קשים כגידים

 יו״ד לשון גידים ע״כ.ב "ותגיד"

 -" וישב משה"בתחילה פירש מתן שכרה דכתיב  -)דף פז ע"א( ר״ע  רקובשבת פ

דברים  "ויגד משה"עונשה דכתיב  רשולבסוף פי ,דברים שמשיבין דעתו של אדם

 ע״כ.  .שקשין לאדם כגידין

 ...תורא דיו״דימי "ותגיד"קר דרשה ילפינן מקרא דינראה דעקום מכל ומ

)שמביא דמייתי הך דרשא  )רש"י( לרבינו שלמה ז״ל )וראיתי גם( וחזינא נמי

  .)על פסוק "ותגיד"(אקרא דותגיד  דרשה זו(

 
 
 

ן־ ְר֤סּופ  ה   )יט, כא( י 

 .פתח-פתח חטףכן סגול סגול ו -שתי צורות קיימות במקרא 

יש ְתרּומֹות  :דוגמאות נוספות לסגול סגול ה ְואִּ נ  ְרס  ה  ה , ְוא  (ד, משלי כט) י  ל ַמֲעש 
יו ד  ם י  ְרס  ה  ם י  ְבנ   .(ה, תהלים כח) ְול א יִּ

 פתח:-מילים מנוקדות בפתח וחטף

ים ַיֲהר סּו רִּ ע  יך ַתֲהר סוכן בחומש שמות  ג, כה(  )מלכים ב ְוה  מ   .)טו, ז( ק 

 
 
 

ן נ  ע  ב ה    )יט, ט( ְבַעָ֣

ַמֲעֵבה - הענן בעב: רש"י ן ּבְׂ נָׂ זֶהוּ  ֶהעָׂ ֶפל וְׂ   ֲערָׂ

יז(, והכל רואין , הוא הערפל אשר שם האלהים )שמות כ –ב הענן בע: רמב"ן
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ומכירין כן, כמו שאמר: ומראה כבוד י"י כאש אוכלת בראש ההר לעיני בני 

 יז(., ישראל )שמות כד

 
 
 

ןַוַיַ֤על  ְבש   ן ַהכִּ ש  ָ֣ נֹ֙ו ְכע   )יט, יז( ֲעש 

נֹו֙  ניקוד הוא חטף פתח ֶהָעָשן שלו. הקמץ נחטף עקב התרחקות הטעם. ה = ֲעש 

 ולא שווא כיוון שהאות עי"ן היא גרונית ואינה מנוקדת בשווא.

ן ְבש   ן ַהכִּ ש  ָ֣  צירוף סמיכות. – ְכע 

 ":ֶעֶשןקיימות דעות שונות לגבי הצורה "

ן' לומר לו היה דבר שם היה ואילו; בלעז' פומיאה, 'כעישון - ּכְֶעֶשן: רשב"ם  ּכ ֲעש 

ר" - רָדבָ  מן יאמר כאשר' , הכבשן ר" - ּבָָקר מן( , ב,  טו' דב" )השמיטה ְדב   ּבְק 

ן' -( ד,  ו' יש" )ָעָשן ימלא הבית" מן יאמר כן(; פח,  ז' במ" )השלמים זבח  ֲעש 

  .דבוק כשהוא' , הכבשן

 פי הרשב"ם המילה 'ֶעֶשן' היא שם פעולה כמו 'עישון' ואין היא נסמך של 'ָעָשן'.ל

ן' אמר שלא, ֶעֶשן מלת בעבור תתמה ואל: אבן עזרא  הזכיר והוא'. הכבשן ּכ ֲעש 

 שמות כי; (כ, ב ישעיה)" זהבו; "(כד, ח שופטים)" שללו" משקל על שהוא, ֲעָשנֹו ויעל

ר" אמרו. משתנים הפעלים ; (יב, יג)" בהמה ֶשֶגר פטר וכל" - (יג, ז דברים)" אלפיך ְשג 

  ... (כג, ל שמות)" מחציתו םּבֶׂשֶ וקנמון" - (כח, לה שמות)" השמן ואת הּבֹׂשֶם את" ואמרו

עזרא "שמות הפעלים משתנים". כלומר, יש מילים שיש להן -לפי דברי האבן

 צורות שונות.

 

 

ר  ֵ֖ ל ש פ  קְוק   ז  ד  ח  ְך -ְמא ָ֑ ֵ֖ קהֹול  ז  ד  ְוח   ְמא ָ֑

ק ז   קמץ קמץ. -שם תואר. נשים לב לניקוד  – ח 

ק ז  ֵעל. - ְוח   פועל בנין קל בהווה במשקל ּפָ
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יַני֙ ְוַה֤  ַשןר סִּ ֹו  ע  ּל  ר  -כֻּ ֵ֖ ה  ת־ה  ןְוא  ש    ע 

ַשן ַעל. נשים לב לניקוד  - ע   קמץ פתח. -פועל בבנין קל בעבר במשקל ּפָ

ן ֵאין - כלו עשן: רש"י ׁשַ ם ֶזה עָׂ ר ׁשֵ בָׂ ֲהֵרי, ּדָׂ קּוד ׁשֶ י נָׂ ח ן"ַהׁשִּּ ּתָׂ א, ּפַ ׁשֹון ֶאּלָׂ ַעל לְׂ מוֹ  ּפָׂ  ּכְׂ

ַמר ַמר, אָׂ ַמע, ׁשָׂ ךְׂ , ׁשָׂ כָׂ ּגּומוֹ  לְׂ רְׂ ַנן ּתַ הּ  ּתְׂ ּלֵ לֹא, ּכֻ ם וְׂ ּגֵ רְׂ א תִּ נָׂ נָׂ ל .ּתְׂ כָׂ ן וְׂ ׁשָׂ א עָׂ רָׂ קְׂ ּמִּ ּבַ ים ׁשֶ קּודִּ  נְׂ

ץ מָׂ ֵני קָׂ ּפְׂ ֵהם מִּ ם ׁשֶ ר ׁשֵ בָׂ  .ּדָׂ

ן ש  ֵעל. – ע   פועל בנין קל בהווה במשקל ּפָ

 

 מילים נרדפות

ד ה  ַוַיֲעמ ֤ ֙ם ַעל־מ ש   ע  ם   - ה  ִ֛ ע  ל־ה  בְוכ  צ   יך נִּ ֵ֖ ל   ע 

  מתרגם את שתי המילים במשמעות זהה: אונקלוס

א ְוָקם ָ מ  ה ע  ֶ ֹמש  וֹוִהי ד ְ ָ א  - ִעל  ָ מ  ָוךְ  ָקְיִמיןְוָכל ע  ָ  ִעל 

 :" מחלק בין שתי המיליםוהקבלה הכתבאך ב"

 על העם "ויעמד הכתוב וכלשון עמידה לשון ולא נציבה לשון אמר – עליך נצב

 לשונות עות שלמה"( ביןלרבי שלמה פפנהיים )בספר "ירי הבדל יש כי משה".

 להיות מיוחד במקום שיעמוד, לצורך שהיא עמידה על הונח נציבה לשון, אלה

 אל נפעל שבעבורו תכלית לאיזה וכוונתו ,להתפעל או לפעול על ידי כך מוכשר

 ...  כמו, העמידה

 שהיא העמידה כ"ג ומהוראתו, עצמה העמידה מעמד על יורה 'עמד' פעל אמנם

 הפחות שיעמוד המוסר מצד שמתחייב כמו, העומד אל מקבילה הנושא לחשיבות

 לפניו עצמו שישב או והנה הנה יתטלטל שלא, והנכבד החשוב לפני במעלה

 שני "ועמדו, פרעה" לפני "ויעמידהו, עומד" עודנו "ואברהם ומזה, רשותו בלתי

 לדיינים. כבוד לחלוק כדי, הריב" להם אשר האנשים

 בני דרך הוא כן האמת כי, עומד העם מדוע עמידה וןבלש יתרו שאל לא זו ולסבה

, תכלית שום בעמידתו שאין אף לפניו עומד ממנו והפחות יושב שהחשוב אדם

 .לפניך עמידתם תכלית היא מה כלומר נציבה בלשון שאל אבל
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 ניבים וביטויים

ים רִּ  י ְנש  ָ֣  )יט, ד(  ַעל־ַכְנפ 

 .דרך השמים, באמצעות נס - על כנפי נשרים

 

 )רש"י יט, ב( כאיש אחד בלב אחד

 .עומת ומחלוקתרללא ת ,באחדות
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