היבטים לשוניים בפרשת תולד ֹת עט

דקדוקי מילים וחלקם בעלי שינויי משמעות בפרשת תולדֹת ובהפטרה ,ובראשון של ויצא

כה כא וַ יֶּ ְע ַ֨תּר :העי"ן בשווא נח .וַ יֵּ ָ ֤ע ֶתר

לוֹ :הטעם בעי"ן
֙

כה כב וַ יִּ ְת ֽר ֹ ְצ ֤צוּ :צד"י ראשונה בשווא נע ולא בחטף

כה כב וַ ֵ ֖תּ ֶלְך ִל ְד ֥ר ֹשׁ ֶאתֽ -ה'׃ טעם טפחא בתיבת וַ ֵ ֖תּ ֶלְך
וּלא ֹ֙ם
כה כג ְ

אם :בשתי התיבות הלמ"ד בשווא נח וללא דגש אחר מ"ם השימוש .יש להקפיד לבטא
ִמ ְל ֣ ֹ

וּלוֹם
את האל"ף העיצורית )לא֙ :

ִמלוֹ֣ ם( וכן על הפרדת התיבות

כה כח וְ ִר ְב ָ ֖קה א ֶ ֹ֥ה ֶבת ֶ ֽאת-יַ ֲע ֽקֹב׃ טעם טפחא בתיבת וְ ִר ְב ָ ֖קה
יטנִ י :הלמ"ד בשווא נחַ .על֥ ֵ -כּן ָק ָ ֽראְ -שׁ ֖מוֹ
כה ל ַה ְל ִע ֵ ֤

ֱא ֽדוֹם :הטעמה משנית ברי"ש

אמר יַ ֲע ׄקֹב
אמר יַ ֲע ֑קֹב :הטעמים טפחא אתנח ובהמשך כה לג וַ ֣יּ ֹ ֶ
כה לא וַ ֖יּ ֹ ֶ
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הטעמים מונח )שופר הולך(

רביע.
כה לב וְ ָל ָמּהֶ -זּ֥ה

ִ ֖לי :טעם טפחא בתיבת ִ ֖לי בלבד ,אין לצרף לה את המילה 'זה' כאילו כתוב :וְ ָ ֥ל ָמּה זֶּ ה֖ ִ -לי

כה לג ִה ָ ֤שּׁ ְב ָעה ִ ֙לּי :טעם נסוג אחור לשי"ן ,הבי"ת בשוא נע .וַ יִּ ָשּׁ ַ ֖בע
אכל וַ ֵ֔יּ ְשׁ ְתּ וַ ָ ֖יּ ָקם
כה לד וַ ֣יּ ֹ ַ

ל֑ וֹ :הטעם לא נסוג אחור

וַ יֵּ ַלְ֑ך :הראשון והשלישי במלעיל ,השני והאחרון במלרע

כו ג וַ ֲא ָב ְר ֶכ֑ךָּ  :הרי"ש בשווא נע וכ"ף סופית דגושה

קּוֹתי
וֹתי ֻח ַ ֥
כו ה ִמ ְצ ַ ֖

וְ תוֹר ָ ֹֽתי :רבים הקוראים המשתבשים בסיום הקריאה וקוראים כאילו טעם טפחא

בתיבת 'חקותי'
כו ז ֲא ֣חֹ ִתי :הטעם נסוג לחי"ת ,מלעיל ,כן הדבר גם בהמשך בפס' ט

כו ח ִ ֣כּי ָ ֽא ְרכוּ-ל֥ וֹ :המילה ִ ֣כּי בטעם מונח ואינה מוקפת .יש להסדיר היטב את קריאת ָ ֽא ְרכוּ-ל֥ וֹ

כאשר

הרי"ש בשווא נע וההטעמה בלמ"ד
את :הטעם בתי"ו
כו י וְ ֵה ֵב ָ ֥
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אה :במלרע
כו יב ֵמ ָ ֣
כו יד וַ יְ ַק ֿ ְנ ֥אוּ :הנו"ן רפה ובשוא נח
תּק :העי"ן בשווא נחָ .ר ֖בוּ :במלרע
כו כב וַ יַּ ְע ֵ ֣
שׁם :היו"ד בסגול
כו כה וַ יֶּ ט֖ ָ -

כו כט ִאםַ -תּ ֲע ֵ֨שׂה :השׂי"ן בציריַ .א ָ ֥תּה
אמרוּ
כו לב וַ ֥יּ ֹ ְ

ַע ָ ֖תּה :הראשון באל"ף והשני בעי"ן!

ל֖ וֹ :טעם נסוג אחור ליו"ד

בּ ְשׂ ַ֔מת :הבי"ת בקמץ רחב והשוא בשׂי"ן נע
כו לד וְ ֶאת֣ ָ -
מ ַרת :טעם נסוג אחור למ"ם
כו לה ֣ ֹ

 1בחלק מהדפוסים הגעיא בקו"ף ,כי היא בהברה השנייה לפני הטעם ,וכן הוא בעין הקורא ,אבל במדויקים הגעיא
ברי"ש.
 2לפי רש"י והתרגום אין זה וי"ו ההיפוך.
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כז א וַ ִתּ ְכ ֶ ֥הין ָ :הכ"ף בשווא נח ואחריה ה"א בסגול ,אין לבטא את הכ"ף כאילו היא זו שמנוקדת בסגול
כז ד ְתּ ָב ֶר ְכָך֥  :על אף הקושי ,הכ"ף הראשונה בשוא נח וכן הדבר בפסוק כה
כז ז וַ ֲא ָב ֶר ְכ ָכ֛ה :הכ"ף הראשונה בשוא נח
כז י יְ ָב ֶר ְכָך֖  :הכ"ף הראשונה בשוא נח
תּ ַע :העי"ן בשוא נח והתי"ו אחריה דגושה
כז יב ִכּ ְמ ַת ְע ֵ ֑
כז יג ִק ְל ָל ְתָך֖  :על אף הקושי ,הלמ"ד הראשונה בשוא נח
כז יט וְ ָא ְכ ָל ֙ה :האל"ף בקמץ חטוף )קטן( והשוא בכ"ף נחְ .3תּ ָב ְר ַ ֥כנִּ י :לפי שיטתנו יש לקרוא כל השואים
ברי"ש של "ברך" בשוא נע ולא בחטף פתח
מ ְשָׁך֖  :געיה במ"ם בקיבוץ 4והשי"ן אחריה בשווא נע
כז כא וַ ֲא ֻ ֽ
כז כה

ַה ִגּ ָ֤שׁה ִ ֙לּי

שונה .וַ ָיּ ֵ֧בא

א ְכ ָל ֙ה :בניגוד לפסוק יט לעיל ,כאן האל"ף בחולם והכ"ף בשווא נע .והמשמעות
וְ ֽ ֹ

ל֦ וֹ :טעם נסוג אחור ליו"ד

וּשׁ ָקה֖ ִ -לּי :השי"ן בשוא נח
כז כו ְ

5

כז כז ְכּ ֵ ֣ר ַיח

ָשׂ ֶ ֔דה :יש להיזהר לא להוסיף ה"א הידיעה בראש התיבה השנייה

כז לג וַ ָ֨יּ ֵבא

ִ֝לי :הטעם נסוג ליו"ד הראשונה .וָ ֲא ָב ֲר ֵכ֑הוּ :הוי"ו בקמ"ץ

כז לו ַ ֽו יַּ ְע ְק ֵ֙בנִ ֙י :העי"ן בשוא נח ולא בפתח וכ"ש לא בחטף פתח
כז לח ַ ֽה ֲב ָר ָ֨כה :ה"א השאלה ,החטף פתח בבי"ת שלאחריה אינו אלא להורות על קריאה בשווא

נעֽ ַ :ה ְב ָר ָ֨כה
כז מה ָל ָ ֥מה :במלרע

וּלזַ ְר ֲעָך֣ ִא ָ ֑תְּך :טעם טפחא בתיבת ְלָך֖
כח ד ְלָך֖ ְ
כח ט ָמ ֲח ַל֣ת׀ :המ"ם בקמץ ולא בפתח
הפטרת תולדֹת ,מלאכי א א – ב ז:
אנִ י :במלעיל וכן הדבר גם בהמשך הפסוק ָאנִ י֩  6וכן הדבר גם בפס' יד
או ָ֣
א ז ֶבּ ֱא ָמ ְר ֶ֕כם :המ"ם בקמץ קטן ,בן הדבר גם בהמשך פס' יג

א ח ֲהיִ ְר ְצ ָ֙ך

֚אוֹ :יש לשים לב לשילוב המעט נדיר של פשטא ולאחריו יתיב

יח ֵנּ֑נוּ :החי"ת בקמץ קטן֣ ָ .היְ ָתה
א ט ִ ֽו ָ

֔זּ ֹאת :טעם נסוג אחור לה"א הראשונה

 3הקורא בקמץ רחב ובשוא נע משנה משמעות ,עיין במש"כ מגן אברהם אורח חיים סימן תקפב ס"ק ד :זָכרנו כָּתבנו
בחטף קמ"ץ.
 4יש לדון אם המ"ם בתנועה גדולה או קטנה ,כי יש כאן שורש כפולים מ.ש.ש ,ולכן השי"ן הייתה צריכה להדגש
כמו יְ ֻמ ֵ֙שּׁנִ ֙י בפסוק יב; אלא שמשום מה נפל כאן הדגש ונוספה געיא .לולא הגעיא היינו מחליטים שהוא שוא נח.
במציאות הגעיא כאן במקום שהיה צריך להיות דגש ,יש כנראה ראיה שהשוא נע.
 5אין להשגיח בחטף בתנ"ך קורן .וכל שכן לאור העדות שבכא"צ יש שוא ללא געיא )בנוסף לעדות יש צילום של דף
זה מכתר ארם צובה(.
 6במקרה זה התלישא אינו מראה את מקום ההטעמה אבל הקמץ שבאל"ף מעיד על כך כי הטעם באות זו ,לולא כן
הייתה מנוקדת בחטף פתח
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א י וְ יִ ְס ֹ֣גּר :וא"ו החיבור מנוקדת בשוואֽ ֵ .איןִ ֨ -לי :הטעם בלמ"ד ,אין להטעים את האל"ף

וּשׁ ִ ֖מי
נוֹרא ַבגּוֹיִ ֽם׃ טעם טפחא בתיבת ְ
וּשׁ ִ ֖מי ָ ֥
א יד ָמ ְשׁ ָ ֖חת :המ"ם בקמץ קטןְ .
יתי :טעם נסוג אחור לרי"ש
ב ג וְ זֵ ִ ֤ר ִ ֽ

ב ד ֵ ֖את ַה ִמּ ְצָו֣ה ַה ֑זּ ֹאת :טעם טפחא בתיבת ֵ ֖את
ב ו וְ ַעוְ ָל֖ה לֹא-נִ ְמ ָצ֣א ִב ְשׂ ָפ ָ ֑תיו :טעם טפחא בתיבת וְ ַעוְ ָל֖ה
ראשון של ויצא:
כח יא ְמ ַר ֲאשׁ ָ ֹ֑תיו :המ"ם בשוא והאל"ף חטופה
פר :העמדה קלה בכ"ף למנוע הבלעת העי"ן החטופה
כח יד ַכּ ֲע ַ ֣
כח טו ֶא ֱעזָ ְב ָ֔ך :הזי"ן בקמץ חטוף )קטן( והבי"ת בשוא

נח֥ ֵ .את ֲא ֶשׁרִ -דּ ַ ֖בּ ְר ִתּי

ָ ֽלְך׃ יש להקפיד על

מיקום הטעמים ולהימנע מקריאה ֵ ֥את ֲא ֶ ֖שׁר ִדּ ַ ֥בּ ְר ִתּי ָ ֽלְך
כח טז ִמ ְשּׁנָ תוֹ֒ :יש להקפיד על קריאת הדגש שבשי"ן ,שלא יהא כאילו מדובר על לימוד
אמר :בזק"ג ולא ברביע.
משנה .וַ ֕יּ ֹ ֶ
כח כ וְ ָנ ַֽתן֥ ִ -לי :געיה בנו"ן
אֹלהים׃ האל"ף כלל אינה נשמעת
כח כא ֵל ִ ֽ
כח

כב ַע ֵ ֖שּׂר ֲא ַע ְשּׂ ֶ ֥רנּוּ

שּׂר ,אין לחוש לאותם ספרים אשר הטעימו
ָ ֽלְך׃ טעם טפחא בתיבת ַע ֵ ֖

בטעות ַע ֵ ֥שּׂר ֲא ַע ְשּׂ ֶ ֖רנּוּ ָ ֽלְך

כה כב טיפת דיו של רש"י – הרב יצחק ישעי' ווייס נר"ו גאב"ד נוה אחיעזר

ְ

וַ ִּי ְתרֹ ֲצצ ּו הַ ָּבנִים ְ ּב ִק ְר ָּב ּה וַ ּתֹאמֶ ר ִאם ֵּכן לָ ּ ָמה זֶּה אָ נֹכִ י וַ ּ ֵתלֶ ְך ִל ְדר ֹׁש אֶ ת ה' .ברש"י :ויתרוצצו ,על
כרחך המקרא הזה אומר דרשני ,שסָ תם מה היא רציצה זו ,וכתב אם כן למה זה אנכי .רבותינו )מדרש רבה( דרשוהו
לשון ריצה ,כשהיתה עוברת על פתחי תורה ...יעקב רץ ...מפרכס לצאת .דבר אחר מתרוצצים זה עם זה ומריבים בנחלת
שני עולמות .ותאמר אם כן ,גדול צער העבור :למה זה אנכי ,מתאוה ומתפללת על הריון.

פשוטו של רש"י בקצרה
ויתרוצצו ,על כרחך המקרא הזה אומר דרשני ,כי רק בעזרת דרוש נדע לפרשו ,כיון שסָ תם מה היא רציצה זו,
והרי 'רץ' יכול להתפרש בשבעה הוראות לשוניות שונות ,כדברי הרס"ג .ובכל מקום מתפרש
בהתאם להמשך ,וכאן סתם ולא המשיך מה היא הרציצה .ועוד שבהמשך כתב אם כן
שמתרוצצים למה זה אנכי ,ולא ביארה שאלתה .ולכן מביא שרבותינו )מדרש רבה( דרשוהו באופן
אחד לשון ריצה ,כשהיתה עוברת על פתחי תורה ...יעקב רץ ...מפרכס לצאת .דבר אחר שדרשוהו כפי
המשמעות השניה של השרש 'רוץ' ,כמו וַ ּ ָת ִרץ אֶ ת ּג ְֻל ּג ְָל ּת ֹו ,שהוא מעניין שבירה ,מתרוצצים זה עם זה
ומריבים בנחלת שני עולמות .ותאמר אם כן ,גדול צער העבור מפני הריצה או הרציצה :למה זה אנכי,
מתאוה ומתפללת על הריון.

לרס"ג 'רץ' מתפרש בשבע משמעויות ,ובויתרוצצו משמעותו דחיקה
בתפסיר רבינו סעדיה גאון )צוקר( ביאר :ולשתי האותיות האלה ]'רץ'[ הוראות לשוניות שונות.
ריצה ,ככתוב וַ ּ ָת ָרץ הַ ּנַעֲ ָרה )בראשית כד ,כח( .רצון ,ככתוב )ישעי' מב ,א( ְ ּב ִח ִירי ָר ְצ ָתה נַפְ ִ ׁשי .שילום,
כנאמר )ויקרא כו ,לד( אָ ז ִּת ְרצֶ ה הָ אָ ֶרץ אֶ ת ַׁש ְ ּבתֹתֶ יהָ  .רצוץ ,ככתוב )שופטים ט ,נג( וַ ּ ָת ִרץ אֶ ת ּג ְֻל ּג ְָל ּת ֹו.
עישוק ,ככתוב )שמואל א ,יב ,ג( את מי רצותי .ודחיקה ,ויתרוצצו הבנים .והברקה ,ככתוב )נחום ב ,ה(
ַּכ ְ ּב ָר ִקים יְ ֹרוצֵ צ ּו .בסך הכל ,שבעה – .פירש כתרגום אונקלוס 'ודחקין'.
ומהי התועלת שבהתרוצצות הבנים .נאמר ,כדי שתלך ותשאל על כך ויוודע לה מה יהיה
באחריתם .ולולא התרוצצו לא היתה שואלת דבר ....,והפירוש הנכון של אם כן למה זה אנכי ,אם כך
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הדבר ,למה זה אנכי הרה ,ומלת הרה מובלעת .ומשום כך תרגמתי 'לו עלמת אן אלאמר האכד'י לם
אטלבהם' .אלו ידעתי שכך הוא הדבר ,לא הייתי מבקשם – .כפירושו של רש"י למה זה אנכי,
מתאוה ומתפללת על הריון.

הקושי בדברי רש"י
פתיחת דברי רש"י בהסבירו את הצורך לפרש פסוק זה בדרך דרוש ,ולא כפשוטו' ,על כרחך
המקרא הזה אומר דרשני' ,אינה ברורה דיה .מה הכוונה 'שסָ תם מה היא רציצה זו' ,מה הונח סתום ולא
פורש במקרא זה .וכן מדוע כיון ש'כתב אם כן למה זה אנכי' ,צריכים אנו לפרש המקרא על פי דרש
ולא על פי פשט.

ביאורו של הרא"ם
הרא"ם פירשָ ' :סתם ויתרוצצו ]ולא פירש התרוצצות מיוחדת[ ,משמע שהיתה הרציצה הנהוגה למעוברות,
ומ'אם כן למה זה אנכי' משמע שלא היתה זו הרציצה הנהוגה למעוברות .שאם כן לא היתה
אומרת אם כן למה זה אנכי] ,שהרי אין לה צער יותר מלשאר נשים[' .ולפירוש זה הקשה רש"י על הפסוק
קושיה אחת ,שאין אנו יודעים אם היה לה צער מיוחד או לא ,ומסוף הפסוק נשמע שהיה
לה צער מיוחד ,ואם כן על כרחך צריך לדרוש שויתרוצצו משמעו צער מיוחד.

ביאורו של הגור אריה
7

המהר"ל מפראג בגור אריה הקשה עליו' :וזה לא יתכן דהרי אין רציצה נהוגה בנשים כלל  ,ושפיר
כתיב אם כן למה זה אנכי .ואם ]כדברי המזרחי ש[יש רציצה בנשים אין צריך לשום דרשה רק לפרש
ויתרוצצו היא[ שהיתה כאן רציצה יתירה' .לכך פירש' :כיון שכתב ה'רציצה' סתם ,צריך למדרש מה היא
הרציצה ,דאל"כ מה הי' ענין הרציצה הזאת שהיה בבנים אלו .ועוד צריך לדרוש ג"כ שכתב 'אם כן
למה זה אנכי' ,דאין ענין זה לכאן מה שאמרה .ולפיכך צריך לדרוש ענין הרציצה כמו שדרשו חז"ל
]מלשון ריצה[' .לדבריו יש כאן שני ענינים לפרש ,א; מה היא הרציצה ולמה נהיתה ,שעל פי הפשט אין
מפורש דבר זה בפסוק .ב; מה שייך לרציצה מה שאמרה אם כן למה זה אנכי.
]שכוונת

'רציצה' היא משרש 'רוץ' במשמעות שבירה ,ולא 'רצץ'
ונראה לבאר ולהרחיב דבריו .רבי יהודה חיוג' כלל וַ ִּי ְתרֹצֲצ ּו בשורש 'רוץ' כמ"ש בספרו
'אותיות הרפיון' ]=שרשים שאחת מאותיותיהן נשמטת[ ,בפרק 'פעלי נחי ע' הפועל' )עמ' 56במהדורת נוט174 .
במהדורת סיון( :רוץ=] ,ריצה[ ,הַ ּנַעַ ר ָרץ )שמואל א כ ,לו( ...,והכבד ]א"ה .מודעת זאת ש'כבד' הוא בנין אחר שאינו קל ,כאן
הוא הפעיל .בזמננו יש משתמשים ב'בנינים כבדים' לבנינים שעי"ן הפועל שלהם דגושה :פיעל ,פוּעל ,התפעל[ ,הריץ...,
ומשמעות שניה ]=שבירה[ ,הריץ ,וַ ּ ָת ִרץ אֶ ת ּג ְֻל ּג ְָל ּת ֹו )שופטים ט ,נג( ...,ובמשמעות הזאת יש כבד אחר,
רוצץ ,וַ ִּי ְרעֲצ ּו וַ יְ ר ְֹצצ ּו )שפטים י ,ח( ,וַ ִּי ְתרֹצֲצ ּו הַ ָּבנִים )כאן( ,ואין מהשרש הזהּ ִ ,כי ִר ַ ּצץ עָ זַב דַּ לִּ ים )איוב כ ,יט(- .
לדעתו ויתרוצצו הוא משרש רוץ במשמעות שבירה ,ולא משרש 'רצץ' .8הסבר מדוע וַ ִּי ְתרֹצֲצ ּו
אינו יכול להיות משרש 'רצץ' כותב הרשב"ם :ויתרוצצו ,לשון ָרץ ִל ְק ַראת ָרץ יָרוּץ )ירמיה נא ,לא( ,שהיו
קו ְמ ִמים ,מן לן ִמ ְתל ֹונְ נִ ים .אבל
רצים ומתנענעים בתוך גופה כדרך עוברים .וכן מן קם ִמ ְת ֹ
מלשון ִר ַ ּצץ עָ זַב דַּ לִּ ים היה לו לומר וַ ִי ּ ְת ַר ְּצצ ּו ,כמו ובטרם יִ ְת ַנ ְ ּגפ ּו רגליכם )ירמיה יג ,טז(.
א"ה .כלל ידוע הוא כאשר ע"ו או כפולים מגיעים לבניין פיעל פוּעל והתפעל ,פ"א הפועל מנוקדת בחולם מלא,
ונשמט הדגש .כך שהדמיון ל'יתנגפו' אינו מובן .עם זאת לפעמים הכפולים מתנהגים על דרך השלמים כמו
הדוגמה הנזכרת לעיל ִ ּכי ִר ַ ּצץ עָ זַב דַּ לִּ יםִ ,ר ַ ּצץ ולא רוֹ צֵ ץ .כלל זה הוא של הבחור ,והוא מקובל בדקדוק של
זמננו ,אבל הרד"ק קורא לבניין של סובב מעופף וכד' הבנין המרובע.
כוונת הרשב"ם היא ,שבמובן ִר ַ ּצץ היה לו לנקוט וַ ִי ּ ְת ַר ְּצצ ּו ויתרצצו כמו יתנגפו על דרך השלמים.
גם רבי יונה אבן ג'נאח כלל וַ ִּי ְתרֹצֲצ ּו בשרש 'רוץ' ,לאחר שכלל בו את :הַ ּנַעַ ר ָרץ )שמואל א כ לו(...,
הביא :וְ תָ ֻרץ ּג ַ ֻּלת הַ זָּהָ ב .והוא כמו ל ֹא יִ כְ הֶ ה וְ ל ֹא יָרוּץ )ישעיה מב ,ד( ,ואינם מתעברים=] ,שהם פועל עומד ,בדומה
לפעלים ישב עמד ישן ,שאין להם פעול שהפעולה עוברת אליו .ואינם פועל יוצא שמעביר פעולה לפעול ,כמו שבר אכל כתב[ .ושמהו רבי
 7א"ה .מחלוקת משונה .לפי המזרחי בכל הריון יש 'רציצה' ולפי גור-אריה אין רציצה .כנראה ,ההרגשות אולי
גם הבחילות ,המלוות הריון מכונות התרוצצות בלשון המזרחי ,למהר"ל כיון שאין הרגשת שבירה ממש בדרך
כלל – המלה רציצה אינה שייכת להריון רגיל.
 .8סיון )הערה  (225מעיר :במקום אחר חיוג' רואה את וַ יּ ְִתרֹצֲ צוּ מן הכפולים ,ראה ערך רצץ )להלן עמ'  .(201ולא מצאתי ,והציון משובש.
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יהודה מבעלי הכפל ]= רצץ ,שאותיות ע' ול' הפועל זהות[ ,והוא נכון גם כןּ ִ ,....כי ְב ָך אָ ֻרץ ְ ּגדוּד
אשברם ואכתתם ...,ומהעניין הזה וַ ִּי ְתרֹצֲצ ּו הַ ָּבנִים ְ ּב ִק ְר ָּב ּה.
בעקבותיו כתב גם הרד"ק בסוף שרש רוץ' :ועניין אחר לֹא יִ כְ הֶ ה וְ ל ֹא ָירוּץ )ישעיה מב ,ד( ,פירשתיו
בשרש כהה ]שם פירש :לא יחלש ולא ישבר[ ,וְ תָ ֻרץ ּג ַ ֻּלת הַ זָּהָ ב ...,וַ ּ ָת ִרץ אֶ ת ּג ְֻל ּג ְָל ּת ֹו  ...וההתפעל וַ ִּי ְתרֹצֲצ ּו הַ ָּבנִים
ְ ּב ִק ְר ָּב ּה ...,.עניינם עניין שבירה' .ואת שרש 'רצץ' ביאר' :עניינם ענין שבירה ,אבל יקרא
שבּ ֹור )ישעי' מב ,ג( .וכן פירש בישעיה )מב ,
רצוץ מי שאינו שבור מכל וכל ,כמו שאמר ָקנֶה ָרצוּץ ל ֹא יִ ְ ׁ
ג( :רצוץ ,ענינו קנה שהוא קרוב להשבר ,וכן עַ ל ִמ ְ ׁשעֶ נֶת הַ ָ ּקנֶה הָ ָרצ ּוץ )ישעי' לו ו( ,שאם היה שבור מכל
וכל לא היה אדם נשען עליו.
)תהלים יח,

ל(,

המפרשים ויתרוצצו מעניין שבירה
וכן פירש בזוהר )בראשית קלז ,א( ויתרוצצו ,ואתברו ,כמה דאמרינן רצץ את מוחו .ובלקח טוב פירש:
היו מחתכין בתוך הבטן ,כענין שנאמר וַ ּ ָת ִרץ אֶ ת ּג ְֻל ּג ְָל ּת ֹו ,סימן לדורות ,זה רץ להרוג את זה ,וזה
רץ להרוג את זה .וכן פירש ר' יוסף בכור שור :ויתרוצצו הבנים בקרבה .ויתרוצצו לשון ָקנֶה ָרצוּץ,
משתברים .וכעין זה בחזקוני' :ויתרוצצו ,לשון שבירה ,כמו )איוב כ ,יט( כי רצץ עזב דלים ,וירצץ אסא )דברי
הימים ב ,טז ,י( – .לדעתם 'ויתרוצצו' פירושו כעין וישתברו או וישברו .אלא שקשה ,שלא פורש
במקרא פשר שבירה זו ,כיצד אירעה ומה נשתבר בבנים אלו .אלא סתם ויתרוצצו הבנים.

כוונת אונקלוס בתירגומו 'ודחקין'
כנראה מטעם זה תירגם אונקלוס :ודחקין ,שלכאורה אינו מלשון שבירה שתרגומו
ואתרועיעו ,כמו שתירגם וְ ָרצ ּוץ )דברים כח ,לג( ורעיע .וכן בתרגום יונתן :ואדחיקו בניא במיעהא
הי כגוברין עבדו קרבא ]= וידחקו בניה בקרבה כמו גברים העורכים קרב[ – .וכן פירש רבינו יוסף קרא ]הובא בספר
יוסף הילל בשם המעתיק כת"י רש"י[ :ויתרוצצו כתרגומו ודחקין ,כמו טומאה רצוצה ]=טומאה דחוקה ,שאין הפסק טפח
בינה לדופן[ ,שאין מקבלין ]שניהם[ במקום אחד ,ברחם אחד ,כשאר תאומים הנסבלים ברחם
אחד ,שלא היה יכול לדור צדיק אצל רשע .ויש לפרשו ויתרוצצו לשון שבירה ,כמו ותרץ את
גלגלתו ,שצר היה להם המקום ושוברין זה את זה – .וכן פירש בערוך סוף ערך רץ 'בפ"ח
בטהרות )מ"ב( אם מסר לו תיבה מלאה בבגדים בזמן שהיא רוצצת טמאה ,פירוש דוחקת'– .
תחילה פירש שלדעת התרגום ויתרוצצו פירושו ודחקו ,ושוב פירש שאף לדעת התרגום
פירושו שבירה ,וכוונתו שכתוצאה מהדוחק נשברו.

הסבר הפרשגן בתרגום
וראיתי ב'פרשגן' ]פוזן ,כאן[ שכתב' :רד"ק הסתפק בגזרון 'ויתרוצצו' :לשון ריצה משורש רו"ץ ,או
לשון רציצה משורש 'רצץ' .לכאורה אין להכריע מתרגום אונקלוס ,כי ויתרוצצו-ודחקין ,אינו
תרגום מילולי אלא המרת הסיבה בתוצאה ,במקום הסיבה תירגם בתוצאה ,שדחקו זה את
זה=] .כפירושו השני של רבי יוסף קרא הנ"ל[ .אבל לדעת 'אור התרגום' )מהגרש"א ורטהיימר זצ"ל( אונקלוס פירש
לשון רציצה ,כי 'ודחקין' נתייחד לדחיקת הגוף כמבואר בפסוק ואת לחצנו )דברים כו ,ז(
ודוחקנא' 9.לע"ע לא זכינו ל'פרשגן' לדברים ,אולם מהערוך ור"י קרא -שלא הזכיר כאן -נראה
שפירשו רציצה מלשון דוחק רגיל ,ולא שבירה .ובדקתי ב'אור התרגום' ,ולא כתב אלא 'זה
כפירש"י שהוא מלשון רציצה ,והוא מן הכפולים ,ושרשו רצץ ,פירש רד"ק במכלול ,ועניינו
לחיצה בכח ,לא כדעת ראב"ע שהוא מלשון מרוצה ,אבל גם חז"ל דרשוהו מלשון ריצה,
מובא ברש"י' – .ולא הובא בו כלל הסבר של דחיקת הגוף.

א"ה .קיבלתי מעקיבה פוזן נר"ו בנו של בעל הפרשגן קטע מהגדה של פסח המיוסדת על תרגום
אונקלוס ממה שכתב אביו ז"ל .עיקר הדברים הובאו בהערה לעיל מהרב נר"ו ,אבל אני מעתיק את
הכל.
 9כוותו מתבארת ממה שכתב ב'פרשגן' )עדיין בכת"י .ותשו"ח לר' אליהו לוין שטרח להמציאו לי( לדברים שם,
שביאר בטוב טעם שתורגם 'לחצו' 'ודוחקא' ,שהוא תרגום 'לחץ גופי' ,כמו 'וַ ִּת ְלחַ ץ את רגל בלעם' )במדבר כב,
וּד ַח ַקת יָת ַרגְ לָא ְדּבִ לְעָ ם' .ולהבדיל מלחץ פשי ,המתורגם 'עוק' ,לשון הֲ צָ ָקה )עוק=צוק חילוף ע/צ( כגון 'ולא
כה( ' ְ
ִת ְלחָ צֶ ּנ ּו' )שמות כב ,כ( 'וְ לָא ָתעִ יקוּן' – .ומבואר שכוותו לבאר שגם בפסוקו כוות המתרגם 'ודחקין' שהרציצה
גרמה לה לחץ גופי ולא פשי .מובן שהן ריצת הבים והן רציצתם יכולות לגרום ללחץ זה ,כך שלא יתן להסיק
מהתרגום את שורש ויתרצצו.
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דוּח ַקָא" .הגדה של פסח דורשת את פסוקי מקרא בכורים על פי מקראות
ג" .וְ אֶ ת ַלחֲצֵ נ ּו" " -וְ ְ
יתי אֶ ת הַ ַ ּלחַ ץ אֲ ׁ ֶשר
מקבילים 10.על דרך זו דרשו "וְ אֶ ת ַל ֲחצֵ נ ּו  -זו הדחק ,כמה שאמר :וְ ַגם ָר ִא ִ
ִמ ְצ ַריִ ם לֹ ֲח ִצים א ָֹתם )שמ' ג ט(" .ולכאורה הדרשה חסרת מובן :ראשית ,מה מקום לבאר את
" ַל ֲחצֵ נ ּו" באמצעות פסוק אחר החוזר על תיבת "לַ חַ ץ" מבלי לפרשה? ועוד ,כיצד מוכיח הפסוק
יתי אֶ ת הַ ַ ּלחַ ץ" ש"לַ חֲ צֵ וּ  -זו הדחק"?
"וְ גַם ָר ִא ִ
אכן הדרשה מדוקדקת מאד ,כי היא מיוסדת על הבחת ת"א בין לחץ גופי ללחץ פשי-פסיכולוגי:
הראשון מתורגם "דחק" כגון" ,ותרא האתון את מלאך ה' וַ ִּת ָ ּלחֵ ץ אל הקיר וַ ִּת ְלחַ ץ את רגל
וּדחַ ַקת יָת ַרגְ לָא ְדּבִ לְ עָ ם" .11אבל השי
כּוּתלָ א ְ
יקת עִ ם ְ
בלעם" )במ' כב כה( "וַ חֲ זַת אֲ ָתָא...וְ ִא ְדּחֵ ַ
תונֶה ולא ִת ְלחָ צֶ ּנ ּו" )שמ' כב
מתורגם "עוק" ,לשון הֲ צָ ָקה )עוק=צוק חילוף ע/צ( כגון "וגר לא ֹ
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יּוֹרא לָא תוֹוֹן וְ לָא ָתעִ יקוּן".
כ( "וּלְ גִ ָ
ובא הדרשן ללמד שהקב"ה לא זו בלבד שראה את הלחץ הפשי ,אלא גם את הלחץ והסבל הגופי
דוּח ַקָא" כלחץ פיזי ,גם "ראיתי
שגרמו המצרים .וההוכחה :כמו "וירא ...ואת לחצנו" המתורגם "וְ ְ
דּוּח ָקא ְדּ ִמצְ ָר ֵאי דָּ חֲ ִקין ְלהוֹן" .וזהו שדקדק
את הלחץ אשר ִמ ְצ ַריִ ם לֹח ֲִצים א ָֹתם" מתורגם " ְ
"ואת ַל ֲחצֵ נ ּו  -זו הדחק" .וראה כעין זה ,דרשה המיוסדת על התרגום ,בפסוק הבא "ו ְּבמ ָֹרא ָ ּגדֹל".
ע"כ מבעל הפרשגן על 'הלחץ זה הדחק'.

'רציצה' היא ריצה
כאמור לא נראה לרש"י פירוש זה ,ולכך הביא רש"י שחז"ל בבראשית רבה לא פירשו תיבה
זו לא משורש 'רצץ' או 'רוץ' במשמעות שבירה ,כרוב המדקדקים שהבאנו ,אלא דרשוהו
לשון ריצה ,כמשמעות הראשונה של 'רוץ' ,ודרשוה] .אבל במדרש תהלים )נח ,ד( ,על הפסוק זֹר ּו ְר ָׁש ִעים
מֵ ָרחֶ ם ,פירשוהו כן מלשון התרוצצות

]= רציצה ושבירה כנ"ל[

ומריבה ,וז"ל :הוה מגיח עם יעקב אחיו שנאמר ויתרוצצו,

שהיה מרצץ עם אחיו במעי אמו[ .ובעקבות דברי רש"י אלו בשם חז"ל ,ביארו אף האבן עזרא
והרשב"ם והרד"ק ויתרוצצו מלשון ריצה ,וכנ"ל .ושוב הביא רש"י דבר אחר מתרוצצים זה
עם זה ומריבים בנחלת שני עולמות .כפי המשמעות השניה של השרש 'רוץ' ,כמו וַ ּ ָת ִרץ אֶ ת
ּג ְֻל ּג ְָל ּת ֹו ,שהוא מעניין שבירה ,וכנ"ל.

ההכרח לפרש את אם כן למה זה אנכי
מכיוון שלדעת רש"י מוכרחים לפרש ויתרוצצו ,שאינו כפשוטו שבירה סתם ,שאז יכול להיות
שרבקה עצמה לא סבלה מזה אלא הבנים ,אלא פירושו שהיו מפרכסים ורצים לצאת או
מתרוצצים ומשברים זה את זה ומריבים ,מה שגרם לרבקה צער עיבור גדול .מובן היטיב מה
שהוצרך רש"י להסביר מה ש'כתב אם כן למה זה אנכי' כאן .שצריך לפרש :ותאמר אם כן ,גדול צער העיבור.
למה זה אנכי ,מתאוה ומתפללת על ההריון] .אבל רבינו יוסף קרא הנ"ל ,שפירש לשון שבירה ,פירש:
'ותאמר אם כן למה זה אנכי ,אם כן מתרוצצים במעיי ,למה זה אנכי הרה וסופי לשכלם ]שישברו זה את זה[.
ויאמר ה' לה ,לא שסופך להפיל הם מתרוצצים ,אלא זה הוא אות שכשם שאין מקום אחד
סובלן במעייך והם נפרדים זה מזה ,כך כשיצאו ממעיך יפרדו .ולאום מלאום יאמץ ,ולא יהיו סובלין
זה את זה .וכן פירש האור החיים הק' :שהיו מתרוצצים .פירוש נדחקים ביותר ,שנראה שלא
יתקיימו במעיה ,ותאמר אם כן למה זה ההריון שלי ,ותלך לבקש רחמים על קיום הריונה ,ע"ש[.

ע"כ טיפת דיו של רש"י.
י־צ֣יִ ד ְבּ ִ ֑פיו מגליון שבת בשבתו תולדות סז
ת־ע ָ ֖שׂו ִכּ ַ
כה כח וַ יֶּ ֱא ַ ֥הב יִ ְצ ָ ֛חק ֶא ֵ
הימנעות מתיאור חטאים /הרב ד''ר רפאל בנימין פוזן ז"ל
 10כגון דרשת " ְואֶ ת עֲ ָמלֵ נ ּו  -אלו הבים כמה שאמרָּ :כל ַה ֵּבן ַה ִּילּ ֹוד ַהיְ א ָֹרה ּ ַת ְ ׁש ִליכֻ ה ּו וְ כָ ל ַה ַּבת ְּתחַ ּיוּן )שמ' א כב(",
תיבת "עֲ ָמ ֵלנ ּו" מתבארת באמצעות פסוק אחר המוכיח ש"עֲ ָמלֵ נ ּו  -אלו הבים".
וּדחַ קוּ מַ לְ אֲ ַכיָּא"" ,וַ ִּי ְתרֹצֲ צ ּו הבנים בקרבה" )שם כה כב(
 11לכן גם "וַ ָ ּי ִאיצ ּו המלאכים בלוט" )בר' יט טו( " ְ
יש ָא ִחיו לֹא יִ ְדחָ קוּן" )יואל
"וְ דָ חֲ ִקין בְּ ַיָּא ִבּ ְמעַ הָ א" ,שיהם דחיקת הגוף .גם בלשון המקרא "דחק" הוא גופי כגון "וְ ִא ׁ
ב ח(.
 12רק בלשון חז"ל הורחב "דחק" גם ללחץ פשי ,כגון בבא מציעא ט ע"ב" :המאה את הגר עובר בשלשה לאוין,
והלוחצו עובר בשים" .וברש"י" :הלוחצו  -דוחקו .לחץ הוא שדוחקו לתבוע חובו".
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ר' שמשון ברוך שפטל בעל באורי-אונקלוס )מינכן ,תרמ"ח( קבע כלל מעניין:
משיקולים חינוכיים נמנע אונקלוס מלהפריז ברשעת הגויים ,כי הדבר עלול לגרום
מכשול כפול לשומעים" :שתתגדל תאוה חדשה בלבם עד שיתקוף יצרם
לעשותה .ועוד ,שיחשבו רבים כי רק העוונות והפשעים הגדולים שונא הקב"ה
ולא החטאים שרגילים לראות ולעשותם" .13לכן אונקלוס מצמצם בתיאורי כיעור
וחטא שאינם מפורשים בכתוב ,לעומת תרגומי ארץ-ישראל המרחיבים בהם.
דוגמאות לכלל זה גם בפרשתנו:
א" .ויאהב יצחק את עשו ִ ּכי צַ יִ ד ְ ּבפִ יו" .על מי מוסב הכינוי "בפיו" ,האם ליצחק נושא
יה הֲ וָה ָא ִכיל" ,כדרך הראשונה .אבל
יד ּ
צ ֵ
המשפט ,או לעשו? אונקלוס פתר" :אֲ ֵרי ִמ ֵ ּ
יה" ,מוסב על עשו ולגנותו.
יונתן בן-עוזיאל 14תרגם" :אֲ רוּם ִמ ֵּלי ַר ְמיו ָּתא ְ ּבפו ֵּמ ּ
ש'ל ִעיטָ ה' היא זלילה ואכילה גסה כמשנה "אין אובסין את הגמל אבל
ְ
ב .אע"פ
מלעיטין" )שבת קנה,ב( ולכן רש"י "אפתח פי ושפוך הרבה לתוכה" ,אונקלוס
ימנִ י" מעניין טעימה.
"א ְט ֵע ְ
יטנִי" ַ -
תרגם "הַ ְל ִע ֵ
שט עֵ ָׂשו" כמו
ג .לשורש ב.ז.ה .שני מובניםְ .1 :לז ְַלזֵל ,דוגמת "ויבז עשו" ,ותרגומו "וְ ׁ ָ
" ִ ּב ְׁש ָאט נֶפֶ ׁש" )יחזקאל לו,ה(ְ .2 .לבַ זּוֹ ת ְ ּבפ ַֹעל ,שהוא חמור מן הראשון ומתורגם
"בסר" כגון "כי דבר ה' ָּבזָ ה" )במדבר טו,לא( "אֲ ֵרי ַעל ִּפ ְתגָ ָמא 15דַּ ה' ַּב ּ ַסר" .מדוע
אצל עשו לא תרגם ַּב ּ ַסר? פירש "באורי אונקלוס" "כי הוא בעיטה ובזיון גמור"
ואונקלוס כדרכו אינו מוסיף פשעים שלא נזכרו בכתוב.
כאן מובאים דברי באורי אונקלוס במקורם בעמ'  13על בראשית ד כו.

 13א"ה .שני הנימוקים אינם משכנעים ,דברי הרב שפטל במקורם יובאו לקמן.
 14אין ספק שהרב ד"ר פוזן ידע שיונתן בן עוזיאל לא כתב את התרגום הזה .הוא מתכוון למה שמכונה תרגום זה
בפי העם ובכללם בספר באורי אנקלוס.
 15הגימ"ל ללא דגש כמו ּ ִפ ְת ָ ֿגם במקרא )במדויקים(.
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לא נמנעתי להביא את כל האריכות שלו .לענ"ד דבריו אינם נכונים .שיטת תרגום אונקלוס
לפרש )כלומר הפירוש הטמון בתרגום( קרוב ככל האפשר לפשוטו של מקרא.
בענין הוחל לקרא ,דבריו חמורים מאוד ,אם בפשוטו של מקרא החלה אז עבודה זרה ,האם זה
שנעקרה עבודה זרה מישראל בימי בית שני מתיר לתרגום להפליג לתפילה?!
הוחל לקרא בשם יי כפשוטו אינו יכול להתפרש על תפילה?
נשתקעו הדברים.
אין לתרגום כל סיבה להביא את המדרש על שחיטת תינוקות ישראל ורחצה בדמם ,זה מדרש
בלי אחיזה בפסוק; גם כל בשר קרוב הרבה יותר לפשט שהכוונה לבני איש ולא לבעלי-חיים
חסרי בחירה ,וכן כולם .גם הנימוק 'שלא ישמע העם דבר היכול להביא מכשול' משולל כל
הגיון ,הלוא המקרא עצמו מתאר מעשי זוועה ,ואותם נאלץ התרגום לתרגם .הוא רק אינו
מוצא לנחוץ להוסיף לתרגום פרשנות שאינה הכרחית רק במקרים מסוימים מאוד )בכללם
דברי שירה כברכות יעקב ומשה ,שירות הים והאזינו וכד'(.
כל הבן הילוד גם אם הוא רק על ישראל לבד הוא אכזרי למדיי ולא-מוסרי וזה קרוב יותר
לפשוטו של מקרא ,הוספת המצרים אינה עושה אותה ,לפחות מנקודת מבט שלנו ,יותר
אכזרית ]ההיפך הוא הנכון ,התנכלות לעם ישראל בלבד ,רעה יותר מהתנכלות לכלל
התושבים[.
ועתה נראה את הדוגמאות מהפרשה של הרב פוזן ז"ל אחת לאחת למצוא חשבון.
'ציד' כפשוטו ציד חיה או עוף ,ולא גנבת דעת; לעניין הטעמה ,כאן ברור שהכוונה לא רק
לטעימה מועטת אלא להאכלה רבתי ,וכנראה בלשון חז"ל טעימה היא גם אכילה רגילה ולא
רק אכילה קצת .וזה הלשון טעם מבדיל )פסחים קה ב ועוד שם בענין( ,גם אם אכל הרבה.
ויתכן שנקט בלשון הלעיטני דווקא לאכילה קטנה להשיב את נפשו' ,כי עיף אנכי' .בכל אופן
שעָ ָרם.
יש כאן העמסה יתרה בדברים שהתרגום לא ְ ׂ
גם ויבז מתפרש יותר שחש בוז או בזיון )זליגה בין ל"ה לע"ו( לבכורה ,אבל למה לפרש
שביטא את זה ברבים?
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ן־ה ָא ֤ד ֹם ָה ָאד ֹ֙ם ַה ֶ֔זּה מהספר תורת הטעמים של ידידנו הרב אברהם ויסבלום
יטנִ י נָ ֙א ִמ ָ
כה ל ַה ְל ִע ֵ ֤
נר"ו עמ' קמז
כתבו חלק מן המפרשים שאדם העיף ולהוט אחר מאכל וממהר לבקשו מחברו – כופל
יטנִי נָא ִמן ָה ָאדֹםָ ,ה ָאדֹם הַ ֶזּה .ודו"ק.16
את דבריו .ונראה שנתכוונו שהפיסוק הוא :הַ ְל ִע ֵ
ן־ה ָא ֤ד ֹם ָה ָאד ֹ֙ם ַ /ה ֶ֔זּה .משמע ,מהמאכל האדום באדמימות חזקה
אך הטעמים פיסקו ִמ ָ
עיין בחזקוני(.
א"ה ,לשון החזקוניִ .מן ָה ָאדֹם ָה ָא ֹדם כל דבר שהוא אדום ביותר נכפל בלשונו כמו אֲ ַד ְמדָּ ם
)ויקרא יג ,מט( יְ ַר ְק ַרק )שם( .וי"מ כן דרך כל אדם לכפול דיבורו כשהוא נחפז לשאול דבר וזה
היה עיף וממהר לאכול.

אנא שלחו את הערותיכם!
הכתובת למשלוחeliyahule@gmail.com :
הערות מתקבלות גם באנגלית.
הודעה מאתר "לדעת" כאן תוכלו להוריד גליונות פרשת השבוע מדי שבוע )גם גליוננו מופיע
שם(http://www.ladaat.info/gilyonot.aspx :
מאמרנו מופיע ונשמר באוצר החכמה בפורום דקדוק ומסורה
http://forum.otzar.org/forums/viewtopic.php?f=45&t=10317&p=272195#p272195
אם אתה מתעניין
בהבטים הלשוניים של התורה
)לשון המקרא ,המשנה ,התלמוד וכו'(
אתה מוזמן להרשם )בחנם(
לקבלת דוא"ל בנושאים לשוניים
בכתובתfranklashon@gmail.com :
 בּ וֹ א להחכים את עצמך ואת שאר המכותבים 

 16א"ה .ציון המרכאות כאן הוא בגלל מנהג המהרש"א ואחרים לסמן פירוש שצריך העמקה בעיון שלו במלה זו
'ודו"ק' .כוונת הגרשיים להבליט מלה זו ,וגם כיון שמלה זו אינה חלק מהחידוש או הפירוש .היו שתפסו את סימן
הגרשיים שהוא ראשי תבות ותלו בו כל מיני פירושים כיד הדמיון.
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