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ֶפר ְקְראּו ַבּסֵּ ינּו בַּ  "ַוּיִּ בִּ א"ְק ּמִּ ַוּיָּ  רָּ

 השבוע-בפרשת מדייקים ומדקדקים
 

 דיוק בהגייה

ר ...  ֵ֛ ל ַהִמַטה  ה ַעַ֧ ס  ְוִהז ָּ֗ רַה  ְוִכבֶּ יו ִמַטה ֵ֨ ָ֜ ד  ת־ְבג   (ח-ז, )יד אֶּ

פועל זה הוא בבניין התפעל. רק בבניין התפעל מ' ההווה מנוקדת בחיריק. הדגש 

 ט' הוא כתשלום לת' של הבניין שהתלכדה עם ט' השורש.  באות

יש להקפיד לקרוא בחיריק ולא בשווא, כי אם נקרא בשווא, נקבל פועל בבניין 

 ל במשמעות שונה.ע  פ   

 

ב ַשֵ֛  )שם( ֖לֹוה  א  לְ  ִמ֥חּוץ ְוי 

 .Aעל פי מסורת ההגייה הספרדית קמץ לפני חטף קמץ נהגה כקמץ גדול בתנועת 

 

 ת של מחלותמשקלי שמו  

תהמשקל הנפוץ של מחלות הוא משקל  לֶּ ֶּ  .נובפרשתזאת נבחן  .ַקט 

ת ֣אֹו רֶּ  ום דגש באות שלפניה.אין דגש באות ה"א וגם אין תשל – ַבהֶֶּ֔

 

  מצורע-תזריע  פרשת    
 הוראת עבריתמפקחת  –תרצה יהודה 

 
 

 מפקח כולל –הרב יעקב אלבירט 
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ין ת ַהְשִח֖ בֶּ ֥ רֶּ  .ר'תשלום דגש על העדר הדגש באות  -קמץ בהברה הראשונה  – צ 

ַחתַּ֙  ַחת ,ַסַפַּ֙ ַחתַּ֙ , ַבַגַבֶ֔ ַרַּ֙ -ח', סגול ת הגרוניתתנועה בעקבות האו הנמכת –  ַבק 

פתח כאשר לה"פ גרונית. זוהי תנועה שמקום חיתוכה דומה לזה -סגול הופך לפתח

 של העיצור הגרוני.

ַעת ַר֖ גם כאן הפתח הוא בעקבות האות הגרונית. הקמץ בהברה הראשונה הוא  – צ 

 תשלום דגש על העדר הדגש באות רי"ש.

 

 המוםבעל ו המום

ַעת ַר֖ ֥רּוַע   - צ   צ 

ַח  - ַחתַבַגַבֶ֔  ֥   ִגב 

ַחתַּ֙  ַרַּ֙ ַח  - ַבק  ֥ ר    ק 

ַח ק   ֥ החיריק בהברה הראשונה התארך לצירה, כתשלום לדגש שהיה צריך לבוא  -  ר 

 באות רי"ש.

תמשקל על דרך  לֶּ ֶּ נֶּת, יש לומר ַקט   .ַגב ֶּ

תג    נֶּ תג ַ היא האישה שיש לה  ב ֶּ נֶּ  .ב ֶּ

ןג    ֵּ֥חַ כמו  ב   ב   חַ   .ג   ב   חַ  ג   ר  ל –ם ממשקל בעלי המו וק  ט    .ק 

 

 הכפלת עיצורים משמעות 

ם ... ַגע ְיַרְקַרק אֹו ֲאַדְמּד  ה ַהּנֶּ י   )יג, מט(   ְוה 

 '.םּדֲָאַדמְ ' –ו  'ְיַרְקַרקבמילים ' נברר מה כוונת התורה בהכפלת האותיות
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ין - ְיַרְקַרק: רש"י ְיֻרק ִּ ב ַ ֶׁ ים - םּדֲָאַדמְ . ָירֹק ש  ֲאֻדמ ִּ ב ָ ֶׁ  .ָאדֹם ש 

הוא  'םּדָ'ֲאַדמְ הוא ירוק חזק, ו 'ְיַרְקַרק'ת באה לחזק ולהגביר. רש"י מלמדנו שהכפילו

 אדום חזק.

 ויש'. ַחְרחֶֹרתׁשְוזה כפול לחסרון, וכן ' גזרת 'ֶיֶרק' , כי העין  כמוהו.מ -ירקרק  ראב"ע:

 אומרים הפך הדבר.

' היא לחיסרון, כלומר להפחתת םּדָ"ע כותב שהכפילות במילים 'ְיַרְקַרק' 'ֲאַדמְ א

 ן. הגוו

 ָאֹדם חלש.–' םּדָ: 'ְיַרְקַרק' = ָיֹרק חלש. 'ֲאַדמְ לפירושו

ת  ים את הכתוב:השיר-מפרש א"ע בפרושו לשירגם  כך ֲאִני ְשַחְרחֹרֶּ 'ַאל־ִּתְראּוִני שֶּ

ש מֶּ ַפְתִני ַהש  ְשז   :'שֶּ

 ' שהוא מעט אדום'.םּד  : בא הכפל לגרוע ולא להוסיף, כמו 'ֲאַדמְ ַחְרֹחֶרתׁשְ'

 .: קטנטן, ורדרדהכפלת עיצורים לצורך המעטהכיום אנו משתמשים ב

   וןף העלראה בנספח בסו בנושאלהרחבה 

 שורשים ומשפחות מילים

ה, - שורש פש"י ֶׂ֤ ה ִתְפשֶּ שֵֹ֨ ה  פ  ֥ ְשת  ה, פ  ֵ֛ ה, ִיְפשֶּ ֥ ש   פ 

 '.ׂשכענין 'ִנְפַר  -פשה  :אבן עזרא ומה פירוש המילה? 

 .נו, שלא נתפשט ממרוצה לומר -לא פשה  רלב"ג:

 

 השורש כב"ס

ס ּו, ְּתַכב ֶ֔ ְבסֶ֔  לע  פ   בנין  – ְוִכֵ֨

ס  לעַ פ   בנין  – ְוֻכַב֥

ס ֣  לעַ פְ ה  בנין  – ֻהַכב 
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 מילה בפרשה

 דומה או שונה? –שורש קצ"ע ושורש קצ"י 

ת־ַה  ַע  ִיתַבֵ֛ ְואֶּ יב ִיתַב֖ ִמ  ַיְקִצ֥ ִבִ֑  ס 

רַּ֙ ֲא  ּוְפכָּ֗ ש  וְ  פ  ע  ֶֽ ת־הֶּ ֣ אֶּ ל־ִמ֣ח  ּוִהְקצֶ֔  רשֶּ ֖ק  ץּואֶּ ל־מ  יר אֶּ ִעֶ֔ ֶֽ  םֹול  מ   א(מיד, ) אט 

ורשים הללו. נביא כאן המפרשים חלוקים בדעותיהם לגבי המשמעות של שני הש

 מקצת מהפירושים.

 

 משמעות דומה – תרגום אונקלוס

א  ית  ֵּ ןְוי ת ב  פו  א  ְיַקל ְ ת ַעְפר  יו ְסחֹור ְסחֹור ְוִיְרמֹון י  יפו  ִמג   ַקל ִ א ְלקַ ְלִמב ַ  ד ְ א ר   ְרת  

 

 משמעות שונה –רש"י 

 ; ולשון משנה יש הרבה.)גירוד וקילוף( 'כרונייר' בלעז -יקצע 

 אשר קצעו בקצות הנגע סביב. - לשון 'קצה' -הקצו 

 

 משמעות דומה –רשב"ם 

 . מד, יג( עיהו)ישיקלף, כמו "יעשהו במקוצעות"  -יקציע 

י ִהְקצ'ויש לומר, שפתרונו לשון 'קיצוע' , מדכתיב  -אשר הקצו   'ִיתּבֶַאת־הַ  תֹוְוַאֲחרֵּ

ואת 'תו הלשון כתוב למעלה: ; נמצא שה'קיצוע' קרוי 'הקצות' , שהרי באו(להלן פס' מג)

 .'הבית יקציע

 

ה ַה  א ֵ֨ ןכֹ ְור  י׀  ה ָ֜ ֣ ֣ ֻה ַאֲחר  ת־ַה  סַכב  ִה  ַגעּנֶָּּ֗ אֶּ ְך  הּנ  ְוְ֠ ַפֵ֨ ֶֶַׂ֤֤ה לֹא־ה  ת־ עגַ ּנֶּ ינאֶּ ְֶ֣֤וַה  ֹוַּ֙ ע   ַגעּנֶּ

א־פ   ֶֹֽ א הֶ֔  הש ֶ֔ ל ֣ מ  ֖ ב   אּוט  ִ֑ ִּתְש  שא  תפְ  ּנּוְרפֶּ תֶּ ֣ וא  חֶּ ַרְח בְ ִהֶ֔ ֹוְח בַ ְבגַ  ֹו֥א  ּ֖תֹוק   ה(, ניג) :ּתֶֽ

 סּב  ּכ  ה  

 ם הפועל 'שלא נקרא שם פועלו' מהבנין 'הכבד הנוסף'.ש -ס את הנגע הכב ראב"ע:

 זוהי צורת מקור מבניין הופעל.כלומר, 
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תח  ּפ    ת 

 .; כלומר: שפלה היאש"ב יז, ט(), כמו "באחת הפחתים" ָמאּולשון ג -פחתת היא רש"י: 

 .אין לו אח במקרא; והיא ידועה בלשון רבותינו ז"ל - פחתת ראב"ע:

ירה - פחתת רשב"ם:  , שמפחית ומחסר.לשון מאֵּ

 

יר ִּ֧ ג ִ ִהס   ו 

יר ים ְוִהְסִגַ֧ ִמֶֽ ת י  ֶַ֤גע ִשְבַע֥ ֖ ת־ַהּנֶּ ן אֶּ ֵ֛   ד( ,גי) ַהכֹה 

יר ְסג    בניין הפעיל במשמעות גרימה. - ה 

 .סגירנו בבית אחד ולא יראה עד סוף שבוע, ואז יוכיחו סימניו עליוי –והסגיר  :רש"י

 ים שלהלןואילו בפסוק .במקום סגורכלומר, כאן המילה היא במשמעות של סגירה 

 .רווחת היוםהמשמעות הזוהי  .המשמעות היא הסגרה בידי מישהו אחר

יו ַתְסִגירלֹא  ִעם ֲאדֹנ  יָך מ  לֶּ ל א  צ  ר ִיּנ  יו ֲאשֶּ ל ֲאדֹנ  ד אֶּ בֶּ  (זט, גכ )דברים עֶּ

ִוד  ר ּד  ַשי ְבַיד ש   ֲהַיְסִגרּוַויֹאמֶּ ת ֲאנ  ה ֹאִתי ְואֶּ י ְקִעיל   אּולַבֲעל 

ר   (בי, ג)שמואל א כ ַיְסִגירּו ה'ַויֹאמֶּ

 

ָהה   כ  

הכ   הַּ֙ ּנ  ְוִה  ֣ ֥ ְולֹא־פ   ַגעּנֶֶּ֔ ַה  ה  ֶַ֤ה  הש  ֖  (, ויג) רֹועִ֑ ב   ַגעּנֶּ

 הוכהה ממראיתו.  -כהה  רש"י:

; ועדותם: יג, י( עיהו)יש" ךׁשַובי החכמים אמרו, שהוא כמו "ח  ר -כהה הנגע  ראב"ע:

 . כז, א( אשית)בר 'ותכהין עיניו מראות'

; והקרוב אליו ז, א(כ אשית)בר, ומגזרתו "ותכהין" הפך פשה -כהה ולפי דעתי, שמלת 

 .)ש"א ג, יג(בם"  ההּכִ"ולא 
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 להארות, הערות

 והצטרפות לרשימת התפוצה:

@gmail.comjelbirt 

 

ך   ַ֣ ך   - ָהפ  ַ֣ פ   ה  נ   ל   ו 

ר ע ֵ֨ ַגע ְוש  ְך׀ ַבּנֶָּ֜ ַפ֣ ן ה  ב ָּ֗ ְך   )יג, ג( ל  ְהַפ֣ ן ְונֶּ ִ֑ ב   )יג, טז( ְלל 

 בבנין קל משמש להשתנות הדבר ממצב אחד למצב מנוגד ָהַפךבדרך כלל הפועל 

שֹון - ם ְלש  ְבל  ַפְכִּתי אֶּ  .)ירמיהו לא, יב( ְוה 

ְך - א' למצב ב' כמו בפרשתנו גם להשתנות ממצב אך ַפ֥ ן ה  ֖ ב   .ל 

משמש רק  'נהפך ל' –הפועל בבנין נפעל עם אות היחס ל' זאת, לעומת 

ְך - להשתנות ממצב א' למצב ב' ְהַפ֣ ִ֑  ְונֶּ ב   .ןְלל 

ְה  האות פ' באה אחרי שווא נח שסוגר את ההברה ולכן היא דגושה בדגש  – ְךפַ נֶּ

 קל, וכך יש לומר. 

ואת האות פ"א ללא דגש:  Eהאות ה"א בתנועת  ניתן להגות את ,ללא ניקודאך 

ֱהַפך  .נֶּ

 

 ניבים וביטויים

יו ינ ֶ֔ ד ְבע  ַמ֣ ַגעַּ֙ ע  ֶׂ֤ה ַהּנֶַּּ֙  , ה(יג) ְוִהּנ 

 .אותה עמדהלנקוט המשיך , היה עדיין בתוקף, המשיך להתקיים -עמד בעיניו 

 המשיך להתקיים()במקור משמעות הביטוי 

 

ין ֣ דֹו   ְוא  תֶּׂ֒  י  גֶּ  )יד, כא(  ַמשֶֶּּׂ֒

יחה דימוי לזרוע יד שאינה מצל .אין ביכולתו הכלכלית להשיג -ין ידו משגת א

  .להגיע

 

 עריכה לשונית: כוכבה גרסון

 עיון בעלונים קודמים:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Chinu

chMukar/PikuahPedagogi/HebChar/parashat_week.htm 

mailto:jelbirt@gmail.com
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ChinuchMukar/PikuahPedagogi/HebChar/parashat_week.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ChinuchMukar/PikuahPedagogi/HebChar/parashat_week.htm
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 הרחבהנספח 

 jelbirt@gmail.com יעקב אלבירט  ,להארותאשמח 

 

ה ַה   ט(, מ)יג י    ... םּד  ֲאַדְמ  ֹוְיַרְקַרק א ַגעּנֶּ ְוה 

 

 בהכפלת האותיות 1נברר מה כוונת התורה

 .'םּד  ֲאַדְמ ' –ו  'ְיַרְקַרקבמילים '

 

 שיטת רש"י

ין - ְיַרְקַרק כתב:רש"י  ְיֻרק ִּ ב ַ ֶׁ ִּ  - םּדֲָאַדמְ . ָירֹק ש  ֲאֻדמ  ב ָ ֶׁ  .יםָאדֹם ש 

הוא  'םּד  'ֲאַדְמ ו ,הוא ירוק חזק 'ְיַרְקַרק'ולהגביר.  רש"י מלמדנו שהכפילות באה לחזק

 אדום חזק.

 פרשה דנגעים פרק יד: מספראמקור דברי רש"י הוא 

ַגע ָיֹרק'  ה ָיֹרק?יָ  –'ְוָהָיה ַהנֶּ ַביְ  ֹכל ָכל ַמְראֶּ ְלֹמד לֹוַמר "ְיַרְקַרק", ָיֹרק שֶּ יםתִּ ה ָאֹדם', ָיֹכל כָ ' .ֻרקִּ ל ַמְראֶּ

ים. ָאֹדם? ַבֲאֻדמִּ ְלֹמד לֹוַמר "ֲאַדְמָדם", ָאֹדם שֶּ  תִּ

 מפרש מנין נלמד פירוש זה, וכתב: 2רשוםגן בוי לבי ר

הנה ירצה בזה 'ירוק נה מפני שההכפל בכל העניינים הוא לחזק, ה -והיה הנגע ירקרק או אדמדם 

 מאד' או 'אדום מאד'.

 כתב כן, אלא שדבריו 'דקדוקיים' יותר. זה לשונו: (אות קסא)ב לבי"םמגם 

מורה על חוזק הדבר שיהיה ירוק  ,3עלול עי"ן ולמ"ד הפפֶּ כֶּ  –והיה הנגע ירקרק או אדמדם 

 שבירוקין.

 

 מפורש כך:נגעים פרק יא משנה ד במסכת  משנהבגם 

 ... מיטמאין בירקרק שבירוקים ובאדמדם שבאדומיםהבגדים 

וכן  ',ירקרק'וכתיב  'ירוק'בת"כ דריש לה מדלא כתיב  -בירקרק שבירוקין : 4ר"שומפרש שם 

 .'אדמדם'וכתיב  'אדום'מדלא כתיב 

                                                             
 מקטינה את השם. אך יש לברר האם זה מותאם לתורה ומפרשיה.בשפה המדוברת היום הכפלת האותיות  1
 .האלוקייםה'קד, היה מגדולי חכמי ישראל, ממפרשי התורה ומחשובי הפילוסופים  –ה'מח  2

עי"ן הפועל = האות האמצעית של השורש. למ"ד הפועל = האות השלישית והאחרונה של השורש. )פ"א הפועל = האות  3
 '.ְיַרְקַרקיר"ק. הכפלת והוספת ר"ק בסוף המילה, יוצרים את המילה ' –הראשונה של השורש(. השורש הוא 

 מחבר, 12-ה במאה התוספות בעלי מחשובי היה( 3012 או 1216 − 1150רבי שמשון בן אברהם משאנץ )בערך  4
 שנה, ומראשי "עליית בעלי התוספות".למ ש"הר ופירוש שאנץ תוספות

mailto:jelbirt@gmail.com
mailto:jelbirt@gmail.com
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 :מסביר בלשונו הזהב ,שם ,בפירושו למשנה רמב"ם

מכללי הלשון שאין מוסיפין אות וכל שכן , וכלל הוא 'אדמדמם'או  'ירקרק'אמר ה' בטומאת בגדים 

 'ירקרק'וכיון שאמר  .כמה אותות ללא ענין, ושיש מן התוספות מוסיפין אותו לחזוק ולהפלגה

הירוק שירוקתו עזה והאדום  - ידענו שהוא רוצה בכך  ,'אדום'ו 'ירוק'ולא אמר  'אדמדם'ו

 שאדמימותו עזה.

 

 וכתב: יף דומאות נוספות,סומ 5'ְסַחְרַחר'בפירושו לתהלים על המילה  רש"י

ל' 'םּדֲָאַדמְ ' 'ְיַרְקַרק' :מוקף יגון. וזהו מתיבות הכפולות, כמו -'ְסַחְרַחר'  .7ּו'ֳחַמְרָמר' 6'ְסַגְלג ַ

 

 כרש"י -רד"ק שיטת 

 כתב: 9. בספרו 'מכלול'שיטת רש"יבספריו ובפירושיו סובר כ 8רד"קגם 

' םדָ ֲאַדמְ ' 'ְיַרְקַרק' :כמו ,כי כן דרך העברים ,ואינו מורכב ,ואפשר כי הכפל בא לחזק הענין

תְש ' יּותמְ צִּ 'וכן  10'ַחְרֹחרֶּ  .זה הנכון בעיני ,הכפל לחזק הענין - 11'ֻתנִּ

 אדם'. גם ב"ספר השורשים" בשורש 'כן כתב רד"ק 

ִפית  'גם בפירושו לתהלים על המילה  ְפי   :רד"קכתב  12'י 

 .'אדמדם' 'ירקרק'בר; וכן לחזק הד -ל' כי כל כפל וכבר פירשתי בספר 'מכל

 

 שיטת ראב"ע

 :ראב"עכתב 

ק'מגזרת  -ירקרק   .כמוהו 14כי העין, 13'יֶּרֶּ

תְש 'וזה כפול לחסרון, וכן    .15'ַחְרֹחרֶּ

 ויש אומרים הפך הדבר.

 היא לחיסרון, כלומר להפחתת הגוון.  'םּד  ֲאַדְמ ' 'ְיַרְקַרק'כותב שהכפילות במילים  א"ע

                                                             
י ְוא יּב ל   -תהלים פרק לח פסוק יא  5 י ֹכח   .יּת ֵאין א   ם־ֵהםּגַ ר־ֵעיַניֹוְסַחְרַחר ֲעָזַבנ 

 .ב עמוד סודף נדרים תלמוד בבלי מסכת  6

יּכ ְרֵאה ְיהָוה  -איכה פרק א פסוק כ  7 ְר ּבְ יּב ל   ךְ ּפֶַנהְ  ּוֵמַעי ֳחַמְרָמר י־ַצר־ל  ח ֹוָמר יּכ  יּב ק  י מ  ית  תּבַּבַ ָלה־ֶחֶרבׁש ּכְ  ץּוָמר   .ֶותּכַּמָ י 

( היה ראשון, מגדולי פרשני המקרא והדקדקנים של השפה 1235ד'תתקצ"ה  – 1160רבי דוד בן יוסף קמחי )ד'תתק"כ  8
 העברית.

 דף ס עמוד ב. 9

 .השירים פרק א פסוק ושיר  10

 .תהלים פרק פח פסוק יז 11

יָת מ   -תהלים פרק מה פסוק ג  12 ים ְלע ַרְכךָ ּבֵ ןּכֵַעל־ ֶתיךָ ֹוְפתּבְׂש ֵחן  ַצקּוָאָדם ה ֵניּבְָיְפָיפ   .ָלםֹוֱאלֹה 

 .בראשית א, ל 13

 .'ֶיֶרק'כי המראה הוא כמו  14

 .שיר השירים פרק א פסוק ו 15
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 .חלש ָאֹדם– 'םּד  ֲאַדְמ '. חלש ָיֹרק = 'ְיַרְקַרק'לפירושו: 

 פירושה מעט שחור.ש 'ַחְרֹחֶרת'ְׁש המילה  תפרשמתא"ע מזכיר כאן שכך גם 

 :16את הכתובהשירים -א"ע בפרושו לשירוכך אכן מפרש 

יּוְראּת  ַאל־' יׁשֶ  נ  יֶׁשְּׁש  ַחְרֹחֶרתְׁש  ֲאנ  ַפְתנ   :... ' ׁשמֶ ּׁש  הַ  ז 

תְש '  .'שהוא מעט אדום 'םדָ ֲאַדמְ 'כמו  ,17בא הכפל לגרוע ולא להוסיף :ַחְרֹחרֶּ

 

 מעניין: וכתב כלל ,הרחיב בזה 18ראב"ע בספרו 'שפת יתר'

 'ירקרק'כמו  ,נגרעים ולא נוספים אע"פ שיכפלויהיו לעולם לא ש ,שרשיםהם אותיות הוהנה חצי 

 .וזה הכפל לחסרון אם העי"ן והלמ"ד כפולים '.שחרחורת' 'אדמדם'

 .20'תשגשגי'וככה  19'יפיפית'הכפל ליתרון כמו  הואם נכפלו הפ"א והעי"ן יהי

 

 :כללקובע  זראע-בןארבי אברהם 

 .ליתרוןהכפל  -אותיות הראשונות של השורש האם מוכפלות 

 .לחסרוןהכפל  - אך אם הכפל הוא באותיות האחרונות של השורש

'גם בפירושו לתהלים על המילה הכלל נמצא  ית    , וכך כתב א"ע:21'י ְפי פ 

יתָ  תְש 'יש אומרים כי הוא כפול, כמו  - ָיְפָיפִּ  .לחסרון – 22'ְסַחְרַחר'ו' ַחְרֹחרֶּ

תדָ ְלָבָנה ֲאַדמְ '  .כי איננה אדומה - 23'מֶּ

יָת'אם כן, איך יהיה   ?24לחסרון - 'ָיְפָיפִּ

כפולים הם כשהם  26הוא לחסרון; רק הפ"א והעי"ן 25כי כפל העי"ן והלמ"ד: והתשובה

 .באים ליתרון

יׂש  גְ 'ְתׂשַ והעד:   '.גיׂששהוא יותר מן 'ת ,27'גִּ

                                                             
 .שיר השירים פרק א פסוק ו 16

לדון בפירוש א"ע גם בהיבט נוסף. בפשטות הפסוק בא לומר שלמרות שאני כן שחורה מאוד, אל תתייחסו כך אליי, יש  17
א"ע יש לכאורה קושי הגיוני בפסוק, שמלכתחילה אומרת היא שיטת כי המראה השחור הוא משזיפת השמש. והנה ל

 ה לא מתאים למבנה ההגיוני של הפסוק.שצבעה לא כל כך שחור, ואם כן הצורך להפקיע מהמחשבה הוא פחות, וז

 גן, תשס"ז.-אילן, רמת-הוצאת אונ' בר 18

יָת מ   - תהלים פרק מה פסוק ג 19 ים ְלע ַרְכךָ ּבֵ ןּכֵַעל־ ֶתיךָ ֹוְפתּבְׂש ֵחן  ַצקּוָאָדם ה ֵניּבְָיְפָיפ   .ָלםֹוֱאלֹה 

ְטֵעְך  םֹויּבְ - ישעיהו פרק יז פסוק יא 20 יׂשֵגְ ּתְׂשַנ  יּתַַזְרֵעְך  ֶקרּבֹבַ ּו ג  יח  יר  ְפר   ּוׁש.ָאנ ְכֵאבּוַנֲחָלה  םֹויּבְֵנד ָקצ 

יָת מ   -תהלים פרק מה פסוק ג  21 ים ְלע ַרְכךָ ּבֵ ןּכֵַעל־ ֶתיךָ ֹוְפתּבְׂש ֵחן  ַצקּוָאָדם ה ֵניּבְָיְפָיפ   .ָלםֹוֱאלֹה 

י ְוא יּב ל   -תהלים פרק לח פסוק יא  22 י ֹכח   .יּת ֵאין א   ם־ֵהםּגַ ר־ֵעיַניֹוְסַחְרַחר ֲעָזַבנ 

יןּׁשְהַ  םֹוְמקּב ְוָהָיה  -ויקרא פרק יג פסוק יט  23 ְרָאה ֶאל־הַ  ֶמתּדַָבֶהֶרת ְלָבָנה ֲאַדמְ  ֹוְלָבָנה א ֵאתׂשְ ח   .ֵהןּכְֹונ 

יָת' המילה  24  בוודאי אין ניתן להסבירה לפחות יפה, אלא ליותר יפה, אם כן ראיה שאין הכפילות לחסרון.'ָיְפָיפ 

 שתי האותיות האחרונות של השורש. 25

 שתי האותיות הראשונות של השורש. 26

ְטֵעְך  םֹויּבְ - ישעיהו פרק יז פסוק יא 27 יׂשֵגְ ּתְׂשַנ  יּתַַזְרֵעְך  ֶקרּבֹבַ ּו ג  יח  יר  ְפר   ּוׁש.ָאנ ְכֵאבּוַנֲחָלה  םֹויּבְֵנד ָקצ 
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 סיכום של "המאירי"

 :29בפירושו לתהלים 28מנחם המאירי בירכתב 

יתָ ) אותו בכל מקום להפלגה, כמו זה 30יש מפרשים -וכפל האותיות   ֹוְיַרְקַרק א', וכמו (ָיְפָיפִּ

תְש ' ' םדָ ֲאַדמְ   . 'ַחְרֹחרֶּ

היו מפרשים שכל כפל שבאות פ"א הפעל ועי"ן הפעל בא להפלגה,  31רבותינוומכל מקום, קצת 

 .'ְיַרְקַרק' 'םדָ 'ֲאַדמְ אבל כפולי העי"ן והלמ"ד הם מורים חולשה, כמו  .כמו זה

 

 נצי"בהשיטת 

 :דבר"-בפירושו "העמק 32נצי"בהכתב 

תדָ ְלָבָנה ֲאַדְמ כמו לעיל , כפל השורש בא פעם לחזק ופעם להקטין – םדָ ֲאַדמְ  ֹוְיַרְקַרק א שאינו  33מֶּ

 .35כמו איזה טפות דם בחלב ,אדום 34אלא פתוך

והיינו משום דכאן מבואר להלן דכהה אינו  ,דוקא מטמא' ירוק שבירוקים'וכאן הוא להיפך אלא 

 הכפל הוא לחוזק. רושפירחך כל וע ,מטמא

פעם לחזק בא . ְלמה? 'בא ללמד לשנות מפירוש המילה הרגילכפל השורש נצי"ב טוען שה

 ן וההקשר הנושאי.י'. מתי כך ומתי כך? לפי הענופעם להקטין

 

 שיטת דונש

 .הוא זה שייסד את הכלל שכתב הנצי"ב 36דונשכבר כי לכאורה נראה 

 ו לתהלים כותב:פירושרש"י ב

                                                             
 ?( מגדולי מפרשי התלמוד וחכמי פרובנס.1315–1249ה'ע"ה, -ה'ט')רבי מנחם בן שלמה למשפחת המאירי  28

יתָ על המילה 'ק ג פרק מה פסו 29  '.ָיְפָיפ 

 שיטת רש"י ורד"ק. 30

 שיטת ראב"ע. 31

( 1893באוגוסט  10כ"ח באב ה'תרנ"ג,  – 1816בנובמבר  20רבי נפתלי צבי יהודה ברלין, )כ"ט בחשוון ה'תקע"ז,  32
 .19-הידוע בשם הנצי"ב מוולוז'ין, היה ראש ישיבת וולוז'ין ומגדולי התורה במזרח אירופה במאה ה

יןּׁשְהַ  םֹוְמקּב ְוָהָיה  -ויקרא פרק יג פסוק יט  33 ְרָאה ֶאל־הַ  ֶמתּדַָבֶהֶרת ְלָבָנה ֲאַדמְ  ֹוְלָבָנה א ֵאתׂשְ ח   -. וכן בפסוק כד ֵהןּכְֹונ 
ְהֶיהּכ  רׂשָבָ  ֹוא ְכַות־אֵ  ֹוְבעֹר י־י  ְחַית הַ  ׁשמ   .ְלָבָנה ֹוא ֶמתּדְֶלָבָנה ֲאַדמְ  ֶהֶרתּבַ ְכָוהּמ ְוָהְיָתה מ 

 ...'. מעורב= פתוך עמוד א ' פירש"י בשבועות דף ו - וךפת: שפתי חכמים 34

. ומיוסדים הדברים על פתוך, כמו כוס של חלב שנפלו בו טיפי דמים -לבנה אדמדמת  ר' יוסף בכור שור:בפירוש  35
 .שבועות ו , אסוגיית הגמרא 

ן ָלְבָרט 36 סביבות ד'תש"נ( היה פרשן, משורר ומדקדק  -ד'תר"פ )בשמו העברי "רבי אדונים הלוי"  ,רבי דּוָנש הלוי ּבֵ
 בספרד, בתקופת תור הזהב של יהדות ספרד.
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הוא הזהב אשר יובא מארץ  'ירקרק החרוץ'ו: ... פתר דונש בן לברט - 37'ץּוָחר יַרְקַרק'ּבִ

 'ְיַרְקַרק'ולכך קראו  ,לא הוא ירוק ולא הוא אדום ,זהב טוב מאד מאד ,החוילה ומארץ כוש

 .'םּדָ'ֲאַדמְ  'ְיַרְקַרק'לכך נכפל  ,שאינו לא לבן ולא אדום 'לבן אדמדם'כמו 

היא שכפילות השורש נראה מאוד ששיטת דונש  'לא הוא ירוק ולא הוא אדום'מהלשון 

להורות רק שאין זה הצבע המקורי, אבל אין המכוון לצבע חדש, לא ל'ירוק בירוקין'  באה

 כרש"י ודעימיה, ולא ל'מעט ירוק' כא"ע.

 

 לדרך חדשה? נצי"בהדוע יצא מ

 בביאורו את הסיבה לכך שבחר לצאת בדרך חדשה. מרמזנצי"ב ה

 שונו:מלנשוב ונצטט 

תדָ ְלָבָנה ֲאַדמְ 'כמו לעיל '  '.שאינו אלא פתוך אדום, כמו איזה טפות דם בחלב 'מֶּ

 מה כוונתו?

ֶמת'פעמיים כתבה התורה בפרקנו  ה ֲאַדְמּד  נ  פעם נוספת , בפסוק יט ובפסוק כד. 'ְלב 

ן ֲאַדְמ ' 38כתבה התורה בפסוק מב ב   .'םּד  ל 

יא ְמַטָמא ְבָפתֹוְך": בספרא התנאיםמבארים הנ"ל הפסוקים כל ב הִּ ד שֶּ  ".ְמַלמ 

תו ְך ו ְמעָֹרב ב ִּ "גם רש"י בפסוק יט כתב:  ָ א פ  ל ָ ַגע ָלָבן ָחָלק, אֶׁ ֵאין ַהנ ֶׁ ֶׁ ת ֵ ש  ן  —ת י ַמְראוֹ ש ְ לֹבֶׁ

ם  ".ְואֹדֶׁ

 .נפלו לתוכו טיפין של דםש לכוס של חלבמדמה זאת  39הגמרא במסכת שבועות

וכלשון רש"י: מציאות זאת של עירוב בין חלב לטיפי דם, בהאם  - אם כן, נתבונן בדבר

י ַמְראֹות' ֵ ת  ש ְ תו ְך ו ְמעָֹרב ב ִּ ָ ם ,פ  ן ְואֹדֶׁ אֲ 'אנו מקבלים  'לֹבֶׁ ב ָ ֶׁ יםָאֹדם ש  ִּ שלא.  ? בוודאי'ֻדמ 

 שהצבע האדום נחלש.אדרבא, בוודאי 

ֶמת' ת בתורהנקרא : תערובת צבעים זאתעתה נתבונן בלשון התורה ה ֲאַדְמּד  נ  אם כן  .'ְלב 

ֶמת''ש מב-ו כד, התורה בפסוקים יטכוונת שאין  ראיה ברורה ב ָ =  ֲאַדְמּד  ֶׁ ים''ָאֹדם ש  ִּ  . ֲאֻדמ 

 

 גם ראב"ע הוכרח מזה

 לחלוק על רש"י ולייסד את כללו. ראב"עת אהוסיף שזה גם מה שהביא ליש 

 :השירים-בריש שיר יעויין שוב בדבריו

  אדום'.' שהוא מעט םדָ בא הכפל לגרוע ולא להוסיף, כמו 'ֲאַדמְ  :ַחְרֹחֶרתְׁש '

                                                             
ם־ -תהלים פרק סח פסוק יד  37 םּתָפַ ׁשְ יןּבֵ ןּובּת ׁשְּכְא   .ץּוָחר יַרְקַרקּב  ֶתיהָ ֹוְוֶאְבר ֶסףּכֶבַ  הּפָ ֶנחְ  ָנהֹוי ְנֵפיּכַ י 

ְהֶיה בַ  -ויקרא פרק יג פסוק מב  38 י־י  וא  ַרַחתּפָֹצַרַעת  םּדַָגע ָלָבן ֲאַדמְ נֶ  ַחתַּגּבַבַ  ֹוא ַרַחתּקְָוכ   ּתֹו.חְ ּבְַבגַ  ֹוא ּתֹוָקַרחְ ּבְ ה 

 .דף ו עמוד א 39
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שפשוט לו שהוא מעט  'םּד  'ֲאַדְמ כלומר, א"ע מבסס את דבריו תוך התייחסות למילה 

 אדום. וזאת מנין לו? על כרחך כפי שפרטנו לעיל.

'גם בפירושו לתהלים על המילה  ית   , כתב א"ע: 40'י ְפי פ 

ית   תְש הוא כפול, כמו ' יש אומרים כי - י ְפי פ  ה ֲאַדְמ  חסרון.ל –' ו'ְסַחְרַחר'  ַחְרֹחרֶּ נ  כי  -'  ֶמתּד  'ְלב 

יָת'  .איננה אדומה  חסרון?ל -אם כן, איך יהיה 'ָיְפָיפִּ

 והתשובה: כי כפל העי"ן והלמ"ד הוא לחסרון; רק הפ"א והעי"ן כשהם כפולים הם באים ליתרון.

יׂש  גְ ְתׂשַ והעד: '  '.גיׂש', שהוא יותר מן 'תגִּ

ה ֲאַדְמ גם כאן מדגיש א"ע שהכפילות היא לחסרון בהסתמך על:  נ  כי איננה  -' ֶמתּד  'ְלב 

 , ולדברינו לעיל מתאימים הדברים היטב.'אדומה

 

 נצי"בהבמה נחלקו א"ע ו

תּדֲָאַדמְ ש' הסבירלנצי"ב הלמדנו מה הכריח את א"ע ו ים'תמיד  אינה' מֶּ מ   ֲאד  ב ָ ֶּ  .'ָאֹדם ש 

 :ה'ראשון' וה'אחרון'מחלוקת נשארה בין אך 

 .חסרוןא"ע ייסד כלל קבוע, ולשיטתו הכפלת האותיות האחרונות משמעותה 

מה? ליותר או למעט? שתנה. לְ הייסד כלל שהכפלת האותיות באה ללמד שהצבע נצי"ב ה

 הנושא וההקשר קובעים את משמעות המילה.לדעתו, 

 מה יסוד מחלוקתם?

ָיֹרק  = 'ְיַרְקַרקובספרא המסבירים ומציינים ש' ציטטנו לעיל דברי תנאים מפורשים במשנה

ין ק   ְיר  ב ַ ֶּ ים = םּדֲָאַדמְ  ,ש  מ   ֲאד  ב ָ ֶּ  .ָאֹדם ש 

ומאידך  ,נצי"ב. מחד גיסא דברי התנאים המפורשיםהאם כן, זה מה שהכריח לכאורה את 

ת'ההכרח מגיסא  מֶּ וההקשר הוא זה  ,זה וזה נכון לפיוכלל ש, הביאו אותו ל'ְלָבָנה ֲאַדְמד ָ

 שקובע.

 

. גם כאן הולך הוא של התנאים םלעומת זאת ראב"ע חולק במקומות רבים על פרשנות

ת'לשיטתו, וכשנתקל בקושיא על פרשנות חז"ל  מֶּ , הוא צועד עם פרשנותו מ'ְלָבָנה ֲאַדְמד ָ

 הוא בוחר בכלל חדש ויוצא לדרך חדשה. גם אל מול דברי התנאים.

 ראב"עפירוש על אכן התפלא מאוד ש 42לשיר השירים 41ברכה''גשמי ומצאתי בספר 

 :וכללו בזה

                                                             
 .תהלים פרק מה פסוק ג 40

, פינסק( היה רב, בנקאי וחוקר, מחבר הספרים 2194ה'תש"ב,  -, בוברויסק 1860הרב ברוך הלוי אפשטיין )ה'תר"ך,  41
יחיאל מיכל הלוי מחבר "ערוך השולחן", ולמיכלה, שהייתה אחותו של ולד לרב . נתורה תמימה, מקור ברוך ועוד ספרים

 .הנצי"ב, ראש ישיבת וולוז'ין, שהיה לימים גם גיסו

 שיר השירים פרק א פסוק ו. 42
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כלומר שהירקון ) 'שחרחרת' וכן ,רוןסמורה לח 'ירקרק' :כתב בזה"ל 43והראב"ע בפסוק הנ"ל

 .עכ"ל (,שמורה על יתרון הירקון והשחרות)היפוך הדבר  ויש אומרים (.והשחרות קלושים

מיך הבאור סוהנה לא די שלא ה (.פרא)סהוא כמבואר ספר תורת כהנים  'יש אומרים'והנה ה

קבע  ,פרותנו העתיקהסוד סאך עוד את ההיפך מדעה זו שאינה נובעת מי, התו"כ יפל ע יקרעה

 .כמו טפל ואגב 'יש אומרים'וזו שבתו"כ כתב בשם  ,נהועקרית ויסודית לראשכ

בול חופש מערכי סש להתאזר בגבורת הרוח לכי דרו ,וכבר כתבנו במקום אחר .וכמה גדול הצער

       .הםמד חוזה א ,לשונו בכמה מקומות בדבריו

 

 מה יענה רש"י?

תמ' א"ע והנצי"ב ראייתלכאורה  מֶּ קושיא אלימתא על שיטת רש"י  א' היְלָבָנה ֲאַדְמד ָ

 ודעימיה.

נראה לכאורה שהדבר הוקשה לו והוא עונה על  44ניות לרמב"םאך אם נעיין בפירוש המש

 כך בדבריו. זה לשונו:

כן ש, וכלל הוא מכללי הלשון שאין מוסיפין אות וכל 'םדָ ֲאַדמְ  ֹוְיַרְקַרק א'אמר ה' בטומאת בגדים 

 'ְיַרְקַרק' ות ללא ענין, ושיש מן התוספות מוסיפין אותו לחזוק ולהפלגה, וכיון שאמריכמה אות

והאדום  ,הירוק שירוקתו עזה -ידענו שהוא רוצה בכך  'אדום'ו 'רוק'ולא אמר י ',םדָ ֲאַדמְ ו'

 שאדמימותו עזה.

ת' ו 45'םדָ 'ָלָבן ֲאַדמְ וכן אמרו בנגעי אדם  גם הוא ענינו החוזק באדמימות, כלומר  -'ְלָבָנה ֲאַדְמָדמֶּ

אה אשר וה ממנו המרושיהא אותו המראה מעורב מן המראה הלבן עם האדמימות העזה, ויתה

 ארנו בתחלת המסכתא.יכמו שב 'פתוך'קראו 

 לשאול את אשר הקשינו וליישבם.רמב"ם מתכוון בדבריו נראה לכאורה שבפסקה השניה 

 רמב"ם כתב:

כלומר שיהא אותו המראה מעורב מן המראה הלבן עם האדמימות העזה, ויתהווה '

 .ממנו המראה אשר קראו 'פתוך'

תםּדָ'ָלָבן ֲאַדמְ שהתורה באומרה  -כך נראה שכוונתו ליישב  מֶּ נת כוומת '' ו'ְלָבָנה ֲאַדְמד ָ

ת'ו' 'םּדֲָאַדמְ במילים ' מֶּ כוונתה שהצבע הקובע אך  ,'אדום שאדמימותו עזהל'כן  ֲאַדְמד ָ

 ולא מצבע לבן ואדום רגיל. ,יהיה מעורב ופתוך מצבע לבן ומצבע אדום עז

או עם צבע  ,לבן עם צבע אדום רגילובוודאי שיש הבדל בגוון המתקבל אם נערב צבע 

 .אדום עז, וזה מה שבאה התורה ללמדנו

                                                             
 .פרק יג פסוק מטויקרא  43

 .מסכת נגעים פרק יא משנה ד 44

 .ויקרא פרק יג פסוק מב 45
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א"ע והנצי"ב הבינו שהתורה מתייחסת לגוון הסופי, ולכן הוקשה להם איך יתכן 

 שמתערובת לבן ואדום יתקבל צבע 'אדום שבאדומין'.

וא אך רמב"ם מסביר שאין הכוונה לגוון הסופי, אלא שהתורה בא לומר שהגוון הנדרש ה

 .'אדום שבאדומין'בין לבן ל בעירו

 שיטת רש"י ודעימיה.גם אם כן, אתי שפיר 

 


