היבטים לשוניים בפרשת משפטים עט
דקדוקי קריאה והדרכה לקורא בפרשת משפטים בהפטרה ובראשון של תרומה
ה־לוֹ :געיה ביו"ד ולמ"ד בשווא נע ,הקורא נח משבש את המשמעות .1־ ֿ ֥לוֹ :הלמ"ד
כא ד וְ ָי ְֽל ָד ֿ ֥
רפויה
כא ו וְ ָר ַ֨צע :יש להשמיע את העי"ן בסוף מילה ,הקורא בה"א משבש את המשמעות

כא ח ִאםָ -ר ֞ ָעה :להקפיד על קריאת העי"ן ,שלא יישמע מלשון ראייה .כתיב֥ :ל ֹא קרי :ל֥ וֹ
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יע ֶ ֑דנָּ ה :היו"ד בחירק מלא ,אין לבטא שווא במקומו
כא ט יִ ָ
כא יב וְ ַשׂ ְמ ִ ֤תּי :הטעם בתי"ו מלרע
יוּמת׃ ההפסקה העיקרית בטפחא ,יש להחיש את קריאת
וּמ ֵ ֥כּה ָא ִ ֛ביו וְ ִא ֖מּוֹ ֥מוֹת ָ ֽ
כא טו ַ

התיבה וְ ִא ֖מּוֹ להסמיכהּ לתיבה שלפניה וכן הדבר בפסוק יד וְ ִכי-יָ ִ ֥זד ִ ֛אישׁ ַעלֵ -ר ֵ ֖עהוּ ְל ָה ְרג֣ וֹ
יוּמת
וּמ ַק ֵ ֥לּל ָא ִ ֛ביו וְ ִא ֖מּוֹ ֥מוֹת ָ ֽ
ְב ָע ְר ָ ֑מה וכן הוא בהמשך יז ְ
כא כה ְכּוִ יָּ ֙ה :הוא"ו בחירק חסר ,יו"ד בדגש חזק מנוקדת בקמץ ,לא :כְּ וִ יאָה
כא כט שׁוֹר֩ נַ ֨ ָגּח ֝הוּא :דגש חזק בגימ"ל שהוא שם תואר לשור ולא תאור פעולה בעבר שאז
הניקוד היה צריך להיות נו"ן בקמץ וגימ"ל בפתח וללא דגש חזק בגימ"לָ :נגַח3
כא לא יֵ ָ ֥ע ֶשׂה ֽלּוֹ :טעם נסוג אחור לעי"ן ודגש חזק בלמ"ד מדין אתי מרחיק
שׁ ָמּה :געיה בנו"ן
כא לג וְ ָנ ַֽפל֥ ָ -
כא לה וְ ִ ֽכי-יִ ֹ֧גּף ֽשׁוֹר֛ ִ -אישׁ :לפי קורן ותורה קדומה ,תיבת וכי-יגף מוטעמת במרכא ,ברויאר
ואחרים ,בדרגא וכן צריך לקרוא4
כב ח ַעלַ -שׂ ְל ָ֝מה :שי"ן שמאלית
ֹלהים :הלמ"ד בקמץ ,לא בצירי!
כב יט ָל ֱא ִ ֖
כב כא ְת ַענּֽ וּן :יש להקפיד על הדגש בנו"ן ,מלשון ענוי וכן הוא הדבר בהמשך
כב כו וְ ָשׁ ַמ ְע ִ ֖תּי :במלרע! הקורא במלעיל משנה משמעות
כג א ַאל֤ ָ -תּ ֶשׁת :במלעיל
'תּ ַדר'
כג ג ֶת ְה ַ ֖דּר :הה"א בשווא נח והדל"ת בדגש קל מדין בגד"כפת אחרי שווא נח ,אין לקרא ֶ
כג ד אֹיִ ְבָך֛  :אל"ף בחולם ,יו"ד בחירק קטן )חסר( ובי"ת בשווא נח ,יש לקרא :אֹ – יִבְ – 4

יס ֵלּ֖ף ִדּ ְב ֵ ֥רי ַצ ִדּי ִ ֽקים :להיזהר מהפסוק המקביל דברים טז יט ִ ֣כּי
כג ח ִ ֤כּי ַה ֙שּׁ ֹ ַח ֙ד יְ ַעֵוּ֣ר ִפּ ְק ִ֔חים וִ ַ
יס ֵלּ֖ף ִדּ ְב ֵ ֥רי ַצ ִדּי ִ ֽקם
ַה ֗שּׁ ֹ ַחד יְ ַעוֵּ ֙ר ֵע ֵינ֣י ֲח ָכ ִ֔מים וִ ַ
 1הגעיא ביו"ד איננה בכ"י לנינגרד ,בעיקר צריכים להזהר כאן מי שאינם מבחינים בין קמץ לפתח.
 2בספר תורה קדומה ,בחלק הדקדוק מציין המחבר כי בעדה התימנית נוהגים להבדיל בין השניים ע"י הארכה קלה
בקריאת לו לעומת לא ,שהצליל נחתך ע"י האל"ף .לנו הבחנה זו איננה מוכרת.
גרש" )לרֹב מוכר בשמו המשובש :קדמא ואזלא
קדמא ֝
֨
קטנה
֩
 3כבר דננו סביב הנושא של צירוף הטעמים "תלישא
גרש( ,האם הקדמא קרובה יותר לתלישא או לגרש? ובכן ,לפעמים כך ולפעמים כך ,במקרה שלנו :שׁוֹר֩ נַ ֨ ָגּח -
אזלא ֜
או ֨
֝הוּא.
 4על פי כללי משרתי התביר היה ראוי להיות מוטעם במרכא שהרי הברה אחת בלבד מפרידה בין הברת התביר לבין
הברת משרתו :וְ ִ ֽכי-יִ ֹ֧גּף ֽשׁוֹר֛ ִ -אישׁ .עיין בספר טעמי המקרא של ר"מ ברויאר עמ'  92שיש שלושה עשר חריגים ,וכאן אחד
מהם .וכבר הבהרנו שמחלוקת בין קורן )היידנהיים( לברויאר אינה בין כוחות שווים .מה גם שהדרגא הוא המקובל
והמרכא נראה כהגהה מסברא .גם בתנ"ך ירושלים תשי"ג ]העולה בדיוקו על קורן שיצא לאור כעשר שנים אחריו[ בדרגא.
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֣את ִמ ִמּ ְצ ָ ֑ריִ ם :הטפחא בתיבה ִכּי֖ -בוֹ
כג טו ִכּי֖ -בוֹ יָ ָצ ָ
כג טז ְבּ ָא ְס ְפָּך֥  :האל"ף בקמץ קטן והפ"א דגושה
יא ָ֔ך :וא"ו בשווא נע ,געיה בלמ"ד בפתח ,העמדה קלה בבי"ת בגלל המונח .יש לקרא:
כג כ וְ ַל ֲה ִ ֣ב ֲ
וְ ַל-הֲ בִ י -אֲ 4
מּר ֑בּוֹ :טעם מונח במ"ם ,אין הוא נסוג אחור לתי"ו
כג כא ַאלַ -תּ ֵ ֣
יא ָ֗ך :געיה מתחת לוא"ו המורה על העמדה קלה ומאפשר הגיה נכונה של הה"א
כג כג וֶ ֱה ִב ֲ
החטופה למנוע הבלעתה .וְ ִה ְכ ַח ְד ִ ֽתּיו :הכ"ף בשווא נח על אף הקושי בקריאת החי"ת שלאחריה,
התיבה מוטעמת בטעם סו"פ ללא משרתים או מפסיקים לפניה ואין להאריך בה"א כאילו מוטעמת
בטפחא
כג כד ָ ֽת ָע ְב ֵ ֔דם :תי"ו בקמץ גדול ,העי"ן בקמץ קטן
כג כה וַ ֲה ִסר ִ ֹ֥תי :במלרע ,געיה בוא"ו למנוע הבלעת הה"א
ֹתי :וא"ו בשווא נע )אין לקרא שם פתח( ,דגש חזק במ"ם והטעם בתי"ו
כג כז וְ ַהמּ ִ ֙
כג כט וְ ַר ָ ֥בּה :הטעם בבי"ת ,מלרע
יהם :אין להשמיע את האל"ף ,לקרא 'ולֵ;היהם'
אֹלה ֶ ֖
כג לב וְ ֵל ֵ
וּכ ֶ ֥ע ֶצם :הכ"ף בשווא נח
כד י ְ
שׁם :הה"א בשווא נח
כד יב וֶ ְהיֵ ה֑ ָ -
הפטרת משפטים ירמיהו לד ח-כב לג כה-כו:
לד ח יִ ְר ְמ ָי֖הוּ :המ"ם בשווא נע ולא בחירק
יהוּדי:
לד ט ָח ְפ ִ ֑שׁים :החי"ת בקמץ קטן ,כן הדבר בהמשך הפרקֲ .ע ָבד֛ ָ -בּם :הבי"ת בקמץ קטןִ .בּ ִ ֥
הבי"ת בחירק מלא ,אין לבטא שווא נע תחת היו"ד
ת־אזְ ָנֽם :האל"ף השנייה בקמץ
לד יד וַ ֲע ָ ֽב ְד ָ֙ך :הבי"ת בקמץ רחב והדל"ת אחריה בשווא נעֶ .א ָ
קטן
לד כב ִהנְ ֨ ִני :על אף הקושי ,נו"ן ראשונה בשווא נח
לג כו יִ ְשׂ ָ ֣חק :בשֹי"ן שמאלית ולא בצד"י כבדרך כלל
ראשון של תרומה:
ילם | ְמ ָא ָדּ ִ ֛מים וְ עֹ ֥ר ֹת
כה ג זָ ָ ֥הב וָ ֶכ ֶ֖סף :יש להקפיד על הפרדת התיבות וכן בהמשך פס' הֵ :א ִ ֧

| ְתּ ָח ִ ֖שׁים
כה ה ְמ ָא ָדּ ִ ֛מים :האל"ף בקמץ חטוף
כה ח וְ ָ ֥עשׂוּ ִ ֖לי :טעם מרכא נסוג אחור לעי"ן
כה י וְ ַא ָ ֤מּה :אל"ף פתוחה ודגש חזק במ"ם להבדילו משפחה עברית
כה יב וְ יָ ַצ ְ֣ק ָתּ ֗לּוֹ :טעם מונח נסוג אחור לצד"י ודגש חזק בלמ"ד

כה יד ַ ֖על ַצ ְל ֣עֹת ָה ָא ֑ר ֹן :טפחא בתיבה ַ ֖על
כה טז ֲא ֶ ֥שׁר ֶא ֵ ֖תּן ֵא ֶ ֽליָך׃ אין לסיים ֲא ֶ ֖שׁר ֶ -א ֵ ֥תּן ֵא ֶ ֽליָך
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כא א וְ אֵ ֶ ּלה הַ ִּמ ְׁש ּ ָפ ִטים אֲ ׁ ֶשר ּ ָת ִ ׂשים ִלפְ נֵיהֶ ם טיפת דיו של רש"י – הרב ישעי' יצחק וייס נר"ו
גאב"ד נוה אחיעזר

פרשת משפטים – ואלה המשפטים
וְ אֵ ֶ ּלה הַ ִּמ ְׁש ּ ָפ ִטים אֲ ׁ ֶשר ּ ָת ִ ׂשים ִלפְ נֵיהֶ ם .ברש"י :ואלה המשפטים ,כל מקום שנאמר אלה פסל את
הראשונים ואלה הוסיף על הראשונים ,מה הראשונים מסיני אף אלו מסיני.

מקור הדרש שהמשפטים מסיני
ואלה המשפטים ,מה הראשונים מסיני אף אלו מסיני .והוא ממכילתא דרבי ישמעאל )כאן(:
ואלה המשפטים ,ר' ישמעאל אומר ,אלו מוסיפין על העליונים ,מה עליונים מסיני אף תחתונים מסיני .ובמשנת רבי
אליעזר) 5טז ,עמ'  :(308ר' יהודה אומר המשפטים נתנו לישראל במרה ,קודם מתן תורה ,שנאמר )שמות טו ,כה( ָׁשם ָׂשם
ֹלו חֹק ו ִּמ ְׁש ּ ָפט וְ ָׁשם נ ִָּסה ּו .ר' ישמעאל אומר בסיני ניתנו להם ,שנאמר ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם .כל
מקום שנאמר אלה ,חוץ מן הראשונים ,ואלה ,מוסף על הראשונים .כאן שנאמר ואלה ,מוסף על הדברים העליונים.
מה העליונים ,הדברות ,מסיני ,אף המשפטים מסיני .וכן הוא ]אומר[ זִ ְכר ּו ּת ֹו ַרת מ ׁ ֶֹשה ַע ְבדִּ י )מלאכי ג ,כב(.

הקושי בדרש זה
והאריכו המפרשים בכוונת המאמר ,שהרי כל המצוות נאמרו מסיני )תו"כ ריש בהר( .ובפרט קשה שכל הפסוק 'ואלה
ֹאמר אֶ ל ְ ּבנֵי יִ ְ ׂש ָראֵ ל )שמות כ ,יח( וגו' ,וא"כ לאחר
ֹאמר ה' אֶ ל מ ׁ ֶֹשה כּ ֹה ת ַ
המשפטים' מיותר ,שהרי לעיל מיניה כתיב וַ ּי ֶ
שכתב וְ לֹא ַתעֲ לֶ ה ְב ַמעֲ לֹת ַעל ִמזְ ְ ּב ִחי )שמות כ ,כב( ,היה יכול להמשיך מיד 'כי תקנה עבד עברי' ,והייתי יודע שפרשה

זו נוספת על הראשונות ונאמרה מסיני.

ביאור הדרש
ולולי דמסתפינא אמינא שכוונת חז"ל פשוטה ,דהנה בין ז' מצוות בני נח נמנית מצות דינים ,והיא שמצווים בני נח
לחוקק חוקים מדעתם ,לקבוע סדר ביחסים שבין אדם לחברו ,ולהעמיד שופטים ושוטרים שידונו את העוברים על
חוקים אלו ויענישום .והיה מקום לחשוב שגם ישראל נצטוו כן ,וכל המצוות שבין אדם לחברו הם הסכמות שהסכים
משה מדעתו .ואם כן כשאמר הקב"ה למשה ואלה המשפטים אשר 'תשים' לפניהם ,היה מקום לפרש שהכוונה
שמצווהו מצות 'משפטים' ,שהיא מקבילה למצות 'דינים' של בני נח ,דהיינו שישים כפי רוחב דעתו משפטי בין אדם
לחבירו לפניהם ,ומכאן ואילך כל המשך הפרשה הם דברי משה מדעתו .על כן באו חז"ל והדגישו לנו 'ואלה מוסיף על
הראשונות' ,כי בישראל אף המשפטים נאמרו מסיני ,ולא ח"ו שתיקנם משה מדעתו.

מצוות שכליות גם הם מפי הגבורה
וכעין דבריי מצאתי בביאורי מהרא"י )לבעל תרומת הדשן( :אע"ג דפרשה זו סמוכה ממש לפרשת מתן תורה מסיני,
איצטריך קרא לרמז לנו דמצוות שנמצאות בפרשה זו מסיני מפי הגבורה באו ,לפי שרוב אלו מצוות שהשכל מחייב
אותם יותר משאר מצוות אלקיות וליישב העולם ומנהגו שנצטוו ,הייתי אומר משה מדעת עצמו סדר אותם ,ופירש
דקדוקים לפי סדר מנהג העולם ,בא הכתוב ורמז שכולם מפי הגבורה מסיני נצטוו.

ההבדל בין ה'דינים' שתיקנו בני נח ל'משפטים' שנאמרו מסיני
ֲמור ַעד ֶׂשה )שמות כב ,ג( עד ַׂש ְל ָמה 6ועסקי בני אדם ,שעליהם
ובאברבנאל :ואין יתכן זה בענין המשפטים ִמ ּ ׁש ֹור ַעד ח ֹ
נאמר ַא ְך הֶ בֶ ל יֶהֱ ָמיוּן יִ ְצבּ ֹר וְ לֹא ֵי ַדע ִמי א ְֹספָ ם )תהלים לט ,ז( .ומה המעלה הזאת למשפטי ה' אמת על מה שהיה במצות
בני נח ומשפטי שאר האומות ,שעליהם נאמר ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם ,כאלו היתה ידיעה העליונה
נתנה האלהים להם לבדם .ואמרו חז"ל לפניהם ולא לפני הדיוטות .ומה שראוי שיאמר בתשובת זה הוא ,שהמשפטים
האלהיים יובדלו משאר המשפטים של בני נח ושל שאר האומות בשני הבדלים עצומים .האחד מצד טבע המשפטים
עצמם ,שהאלהיים כוללים דברים אחדים מה שלא ימצאו במשפטי האומות .והשני מצד הגמול והשכר ַה ִּנ ּ ָתן לשומר
המשפטים האלהיים מאדון הכל יתברך שמו ,מה שאין כן במשפטים ההסכמיים מבני אדם ,כי אין בהם זולת תקון
המדינה והקבוץ ,ואין בהם שכר ולא גמול ניתן מהאלוה יתברך על שמירתם זולת תועלת עצמם .ע"כ מהאברבנאל.
ע"כ טיפת דיו של רש"י.
וּב ְשּׁ ִב ֔ ִעת יֵ ֵ ֥צא ַל ָח ְפ ִ ֖שׁי ִח ָנּֽם:
כא ב ִ ֤כּי ִת ְקנֶ ֙ה ֶע ֶ֣בד ִע ְב ִ ֔רי ֵ ֥שׁשׁ ָשׁ ִנ֖ים יַ ֲע ֑בֹד ַ֨
שיחת הרב אביגדור נבנצל נר"ו משפטים עב
'.åøáçì íãà ïéá'á íé÷ñåò íáåøù íéðéãå íéèôùîá åðúùøô úçúåô äøåú ïúîì êùîäë
ּ ִ " :íéãáò çåìéù àéä äðåùàøä äååöîäכי ִת ְקנֶה עֶ בֶ ד ִע ְב ִרי ׁ ֵש ׁש ָׁשנִים יַ עֲ בֹד וּבַ ּ ְׁש ִב ִעת ֵיצֵ א ַלחָ פְ ִׁשי
ִח ּנָם".
 5ברש"י השלם הביאוהו בשם ברייתא דל"ב מידות ,ולא מצאתי שם.
ש ְלמָ ה' בפסוק של טוען טענת גנב ַעל ׁש ֹור ַעל
 6א"ה .נתחלף לו לרב אברבנאל הפסוק של גנב שלא כתוב בו ' ַׂ
מור ַעל ֶׂשה ַעל ַׂש ְל ָמה )שמות כב ,ח( ,אלא ששם כתוב עַ ל ולא עַ ד .אבל יתכן שלא נתחלף לו אלא שמשלב את שני
ֲח ֹ
הפסוקים הדנים בגנבה.
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éøáò ãáò ïéã ïéà òåãéë éøä ?éøáò ãáòì íéëééùä íéðéãá úçúåô äøåúä òåãî :äåîú øáãäå
òáøà åðééäã ,õøàä ÷åìéçå ùåáéë øçàì ÷ø âåäðì ìéçúä ìáåéäå ,âäåð ìáåéäùë àìà âäåð
ãåòá ÷ø ó÷åúì åñðëé åìà íéðéãù àöîð ;ïãøéä úà åøáò ìàøùé íòù øçàì äðù äøùò
äî (õøàä ÷åìéçå ùåáéë ìù äøùò òáøà ãåòå øáãîá äðù íéòáøà) íéðù òáøàå íéùéîç
íéòãåé íðéà ìàøùé éðáù øîàú àîù ?åììä úååöîä éèøô úà úòãì úòë õåçð êë ìë ïë íà
,éåìâ äæ ïéà íäéðôì íà íìåà ,øáãîá äðù íéòáøà – íäéìò àåáì äãéúòä äøæâä ìò ïééãò
åäéîøé àéáðä :åæî äøéúé .à"èéìù ìöðáð áøä ø"åî ìàåù êë .òåãéå éåìâ éàãå ä"á÷ éðôì
אוֹתם ֵמ ֶ ֣א ֶרץ ִמ ְצ ַ ֔ריִ ם
ָ הוֹצ ִאי
ִ יכם ְבּיוֹם
ֶ בוֹת
ֵ ֹלקי יִ ְשׂ ָר ֵאל ָאנ ִֹכי ָכּ ַר ִתּי ְב ִרית ֶאת ֲא
ֵ  "כֹּה ָא ַמר ה' ֱא:øîåà
,ãì åäéîøé) "… ִמ ֵקּץ ֶשׁ ַבע ָשׁנִ ים ְתּ ַשׁ ְלּחוּ ִאישׁ ֶאת ָא ִחיו ָה ִע ְב ִרי ֲא ֶשׁר יִ ָמּ ֵכר ְלָך:ִמ ֵ ֥בּית ֲע ָב ִ ֖דים ֵלאמֹר
.(ãé-âé
øùà íéøöî õøàî' øîåìë ,ãçà øáã úåéäì øåîà 'íéãáò úéáî íéøöî õøàî' :áøä ÷ééãî
'íéøöî õøà' ïéá – ÷éñôî íòè àåäù – ïåè÷ ó÷æ íòè ùé òåãî êë íà ;'íéãáò úéáá íù åðééä
úååöî úà íäì øåñîì äååéö ä"á÷ä íéøöî õøàá íúåéäá ãåòù êãîìì àìà ?'íéãáò úéáî'ì
:÷çöé áø øá ìàåîù ø"à" (à"ä â"ô äðùä ùàø) éîìùåøéá àáåî ?äååéö ïëéäå .íéãáò çåìéù
çåìéù úùøô ìò ?íåéö äî ìò (âé ,å úåîù) 'ìàøùé éðá ìà íåöéå ïåøäà ìàå äùî ìà 'ä øáãéå'
éðá ìò äååéö àåä êë ,åìù íéãáòä úà øøçùì äòøô ìò äååéö ä"á÷äù íùë ,åðééäã "íéãáò
òåãî :úîöòúî åðúìàù ïë íà .íä óà íúåà åøøçùé ,íéãáò íäì äéäéùëì ãéúòáù ìàøùé
ìù áìùá ïúéð éååéöäù éîìùåøéä éøáã øåàì ãçåéîá ,åæ äååöî éèøô úòãì õåçð êë ìë
?íéøöî ìò úåëîä úåçðì åìéçúä àì ãåòùë (è ,ä úåîù) "íéLÈ
Ä ðà
Â äÈ ìòÇ äãÈ áÂ
É òäÈ ãaÇ ëÀ zÄ "
íù åðééäå úåéä íéøöî õøàá ãåò øîàð éååéöä :àéáðä éøáãá äæåîø ,áøä øîåà ,äáåùúä
éðá ìò úåéøæëàá äëî éøöîä èåùäùë ,äúîöåò àåìîá êøôä úãåáòù áìùá à÷ååã ;íéãáò
àåä .åøåøçùá åìùøúé àì ãéúòáå ãáòä ìù åùôð úîâåò úà ïéáé íáìù éåëéñ ùé ,ìàøùé
ìò øùà íéèôùîä éèøô ìë ãåîéì ìù êéìäúä ìéçúî åéùëò ÷øùë ,åðúùøô úìéçúá ïéãä
íúééä íëìåë ïîæî àì ,åàø :íäì äøéëæî äøåúä ,íäééç çøåà úà ìàøùé éðá åìäðé íäéô
äèÈ îù
È éî ìò íçøì åòãú åæ úåððåáúä êåúî ;ãåáòùä éùå÷ úà íëøùá ìò íúùâøäå íéãáò
?êøô úãåáò ìù øãâä äî "(âî ,äë àø÷éå) בו ְ ּבפָ ֶר ְך
ֹ  "לֹא ִת ְרדֶּ ה:äøéäæî äøåúä .íëîò åãé
éôë ,ìàøùé éðá íò íééøöîä åùòù äî ïéòë äìéòåî äðéàù äãåáò ãáòä ìò ìéèäì .à
äîìå" "( יא, "וַ ִּיבֶ ן ָע ֵרי ִמ ְס ְ ּכ ֹנות ְלפַ ְרעֹה אֶ ת ּ ִפתֹם וְ אֶ ת ַרעַ ְמסֵ ס )שמות א:÷åñôä ìò ì"æç åðì íéøñåîù
éøô äàåø àì ãáòäù àöîð (.àé äèåñ) "åòìåá íåäú éô ïåùàø ïåùàøù íåúéô äîù àø÷ð
.åìîòî
úëàìî úà åôéìçäù íééøöîä åùòù äî ïéòë ,äéìà ìéâø åðéàù äëàìî ãáòä ìò ìéèäì .á
íéôåëù íãà ;ìàøùé ìù íçåø úà øåáùì äúééä íúøèî ìëù ïåéë ,êôéäìå íéøáâì íéùðä
.åæî äìåãâ ùôð úîâåò êì ïéàù éøä åùôð úåçåëì äîéàúî äðéàù äëàìî åéìò
,'øåæçà éðàù ãò äãùá ãåáòú' :åì øîåàù ïåâë ,äáö÷ äì ïéàù äãåáò ãáòä ìò ìéèäì .â
êøèöéù úåøîì äòé÷ùä ãò ãåáòì ãáòì ãéâäì ìùîì øúåî ;íã÷åî øåæçì åúðååëù úåøîìå
'êøåô' äæù éøä äëàìîä úà ÷éñôäì êéøö éúî òãåé åðéà ãáòä íà ìáà ,úåòù äîë ìåîòì
.êøô úãåáò éäåæ – åúåà
,åøùá ìò íéøáãä úà ùç äæ òâøá ,åéùëòù éî ?åììä úåøãâää úà ùéâøäìå ïéáäì 7ìâåñî éî
õåçð ïëì ,åøòöå ãáòä ùôð úà åðéáéù íéùðàä åìà ;íéáàåëå íééøè íôåâ ìò íéòöôä ïééãòùë
,úåáø íéðù ãåòá ÷ø ó÷åúì ñðëéúù úåøîì ,íéãáò çåìéù úååöî ìò åòãé íéøöîá ãåòù
,íéãáò úéáî åàöé íéùãåç äùåìù éðôì ÷øùë ,äìçúäá ãéî ,éðéñ øä ãîòî øçàì ïë åîëå
úðéúð äìéòåî äî :ìàåùä ìàùé íàå .íéãáò úåëìä éèøô ãåîéìì øúåéá íéàúîä ïîæä äæ
íéðù úåøùò éøçà ÷ø äéäé ìòåôá ïîåé÷ éøä ,äøåú ïúî ïîæáå úåãáò ïîæá åìà úååöî
.העירונו כבר על השימוש במלה 'מסוגל' במקום יכול
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úà øøçùì êéøöù åäé÷ãö åà êìîä ãåã éîéáù éãåäé åúåà éøä ?íéðù éôìà êùîéäì úåøåîàå
éøöîä ìåò úà åøùá ìò ùçù àåä àìå ,íéãáò øåøçù ìò éååéöä úà òîù àì ,ïîæá åãáò
!?ãáòä ùôð úà ÷ùåòä
úøøåòúî ùôðäù äòùá åðééäã ,ïåöø úòùá åììä úååöîä úà åìáé÷ ìàøùé éðá ,áøä øéáñî
àöîð êëì äééàøäå .úåøåãì òéôùäì åçåëá ùé äæ øáãå ,äéìò úåøáåòä úåéååçä úåá÷òá
ïåâë äçîùá íäéìò åìáé÷ù äåöî ìë :øîåà â"áùø àéðú " (.ì÷ úáù) ì"æç éøáãá ïééòðùë
,äçîùá äúåà ïéùåò ïééãò '( קסב,מוצֵ א ָׁש ָלל ָרב )תהלים קיט
ֹ  ' ָׂש ׂש ָאנ ִֹכי עַ ל ִא ְמ ָר ֶת ָך ְ ּכáéúëã äìéî
 'וַ ִּי ְׁש ַמע מ ׁ ֶֹשה אֶ ת ָה ָעם בּ ֹכֶ ה ְל ִמ ְׁש ּ ְפח ָֹתיו:áéúëã ,úåéøò ïåâë äèè÷á íäéìò åìá÷ù äåöî ìëå
ìù äîåé÷ êùîäù ïàëî íéàåø ."äèè÷á äúåà ïéùåò ïééãò ,åéúåçôùî é÷ñò ìò -'(é ,àé øáãîá)
úåøîì ,ïåöøá êùîää íâù éøä äìéî úéøá ïåâë ïåöøá ãåñéä íà ,ãåñéá éåìú äååöî ìë
íéðîæåîä ìëå çåúéð ïéòë øáåò ÷åðéúä ïëù ,äùåò àéä äî åæä äçîùì ïáåî àì äøåàëìù
ìù äòùá åæ äååöî äìá÷úäå úåéä ,ïãéã ïåãéðá ïéãä àåä .'áåè ìæî' :äçîùá ãçà äô íé÷òåö
.úåøåãì íùåø äúùò åæ äìá÷ù éøä ,äáéè úà ãéî åðéáä ìàøùé éðá ïëù ,ùôðä úåøøåòúä
;åéìà úéååìðä äçîùä àìà äååöîä äùòî ÷ø àì åðúàî ùøãð :øåøá øñî ïàëî ïéáäì øùôà
úà åîéé÷é åðéøçà íéàáä íéàöàöä íàä ìòåôá òá÷éù äî àåä úååöîä íåé÷á òé÷ùðù áìä
.àì åà úåáäìúäá äååöîä
åáì ìëá ïéîàî äéä íãàä íà ;äðåîàá ïåøñçì äçëåä åæ éøä äçîù àìì äååöî íåé÷ äùòîì
ãâðë äøåú ãåîìú'ù ÷ôñ ìë ìòî øåøá äéä íà ,êåøò ïéàì íåöòå éçöð åðéä úååöîä øëùù
ìë ìòù çåèá äéä íà ,åúåà èåì÷ì ìåëé ìëùä ïéà äøåú ìù äìéî ìë ãåîéì øëùå 'íìåë
.äðù íéøùò äàî ã÷åøå çîù äéäù éøä ,óåñ éìá øëù åì äôöî ,øúåéá ïè÷ä åìå – ãñç äùòî
óìà åìù ÷ðáä ïåáùçá ã÷ôåé äæ úøåîúå äôöøäî õôç íéøäì íãàì íéøîåàù øéåöé åìéà
úååöîá øáåãîäùë ïëù ìë ?íéîòô äîë åìéôà íéøäì óôåëúé àìù úòãä ìò äìòéä ,ç"ù
.ááì áåèáå äçîùá ïîéé÷ì êéøöù ,éã éìá ãò øëùå çöð ééç åðì úåð÷îä 'ä
.ע"כ מדברי הרב אביגדור נבנצל נר"ו
ֹלהי יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל ָאנ ִֹ֗כי
֣ ֵ ֹה־א ַ ֥מר ֖ה' ֱא
ָ  ירמי' לד יג כּ.יש לדון על טעמי המקרא בירמי' שדן בו הרב נר"ו
:מר
ֹ ֽ אוֹת ֙ם ֵמ ֶ ֣א ֶרץ ִמ ְצ ַ ֔ריִ ם ִמ ֵ ֥בּית ֲע ָב ִ ֖דים ֵלא
ָ הוֹצ ִ ֤אי
ִ וֹתי ֶ֔כם ְבּי֨ וֹם
ֵ ת־א ֣ב
ֲ ית ֶא
֙ ָכּ ַ ֤ר ִ ֽתּי ְב ִר
אוֹת ֙ם ֵמ ֶ ֣א ֶרץ
ָ הוֹצ ִ ֤אי
ִ יכם ְבּי֨ וֹם
ֶ֔ וֹת
ֵ ת־א ֣ב
ֲ ית ֶא
֙  ָאנ ִֹ֗כי ָכּ ַ ֤ר ִ ֽתּי ְב ִר.נקח את קטע הפסוק שאחרי האתנח
 מתחלק לקטעים:מר
ֹ ֽ ִמ ְצ ַ ֔ריִ ם ִמ ֵ ֥בּית ֲע ָב ִ ֖דים ֵלא
 הקטע:מר
ֹ ֽ אוֹת ֙ם ֵמ ֶ ֣א ֶרץ ִמ ְצ ַ ֔ריִ ם[ ] ִמ ֵ ֥בּית ֲע ָב ִ ֖דים[ לֵ א
ָ הוֹצ ִ ֤אי
ִ יכם[ ] ְבּי֨ וֹם
ֶ֔ וֹת
ֵ ת־א ֣ב
ֲ ית ֶא
֙ ] ָאנ ִֹ֗כי ָכּ ַ ֤ר ִ ֽתּי ְב ִר
 מתחלק תחילה ע"י הזקף במלה,' מה שמכונה אצל ר"מ ברויאר 'שמאל הסילוק,שאחרי האתנח
יכם; הקטע שאחריו מתחלק במלה ִמ ְצ ַ ֔ריִ ם; והחלק הנותר במלה ֲע ָב ִ ֖דים המפסיק האחרון
ֶ֔ וֹת
ֵ ת־א ֣ב
ֲ ֶא
. ואינם מעניננו כעת, בקטעים עצמם יש חלוקה פנימית ע"י רביע ופשטא.לפני הסילוק
.כיון ש] ִמ ֵ ֥בּית ֲע ָב ִ ֖דים[ הוא תיאור של ֵמ ֶ ֣א ֶרץ ִמ ְצ ַ ֔ריִ ם לא צפויה לבוא הפסקה כל כך גדולה ביניהם
. שיש כאן הבלטה מיוחדת, לכן מובנת הערת הרב נר"ו.היה די בתביר למשל
'ם־בעַ ל ִא ּ ָׁשה הוּא וְ ָי ְצ ָאה ִא ְׁש ּת ֹו ִע ּמ ֹו טיפת דיו של רש"י – הרב ישעי
ַּ ם־בג ַּפ ֹו יָ בֹא ְ ּבג ַּפ ֹו יֵצֵ א ִא
ּ ְ כא ג ִא
.יצחק וייס נר"ו גאב"ד נוה אחיעזר

אם בגפו
 שלא היה, אם בגפו יבא: ברש"י:ם־בעַ ל ִא ּ ָׁשה הוּא וְ יָ ְצאָ ה ִא ְׁש ּת ֹו ִע ּמ ֹו
ַּ ם־בג ַּפ ֹו יָ בֹא ְ ּבג ַּפ ֹו יֵצֵ א ִא
ּ ְ ִא
, שלא בא אלא כמות שהוא, ולשון בגפו בכנפו. כתרגומו אם בלחודוהי,נשוי אשה
 אין, מגיד שאם לא היה נשוי מתחלה, בגפו יצא. בתוך לבושו בכנף בגדו,יחידי
. על כרחו[ להוליד ממנה עבדים:רבו מוסר לו שפחה כנענית ]בדפ' רומא נוסף
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אם בגפו יבא ,פירושו שלא היה נשוי אשה ,ובא יחידי ,ומשמעות בגפו ,כתרגומו אם בלחודוהי ,שהוא תרגום
של לבדו או בדד .ולשון בגפו אינו מתפרש בלשון גופו כרס"ג ורבי מנחם ,או מלשון גבו כרבי יונה אבן עזרא ר"י קמחי ורמב"ן ,אלא בכנפו,
והכוונה שלא בא אלא כמות שהוא ,יחידי בתוך לבושו ,יחידי בכנף בגדו .ושינה הכתוב ולא כתב 'לבדו'
אלא בגפו יצא ,מגיד ]=ללמדנו[ כדרשת רבי אליעזר בן יעקב ,שאם לא היה נשוי מתחלה ,אין רבו מוסר לו
שפחה כנענית להוליד ממנה עבדים.

'בגפו' בדרשות התנאים והאמוראים נדרש 'בגופו'
)בגפו(

במסכת קידושין )כ ,א( :ת"ר ,אם בגפו יבא בגפו יצא ,בגופו נכנס בגופו יצא ,רבי אליעזר בן יעקב אומר יחידי נכנס ,יחידי יצא .מאי
בגופו נכנס בגופו יצא ,אמר רבא :לומר ,שאינו יוצא בראשי אברים כעבד וכו' .מאי יחידי יצא ,אמר רב נחמן בר יצחק ,הכי קאמר יש לו
אשה ובנים ,רבו מוסר לו שפחה כנענית ,אין לו אשה ובנים ,אין רבו מוסר לו שפחה כנענית .פירש"י :יחידי נכנס ,לרבי אליעזר נמי משמע
ליה בגפו לשון בגופו ,ומפרש ליה לומר שאם בא בגופו יחידי יצא יחידי - .כיון שרש"י כאן מבאר :מגיד שאם לא היה נשוי
מתחלה ,אין רבו מוסר לו שפחה כנענית ]בדפ' רומא נוסף :על כרחו[ להוליד ממנה עבדים.
ברור שמפרש את 'בגפו יבא בגפו יצא' ,בשיטת רבי אליעזר בן יעקב כפי שביארה רב נחמן בר יצחק' ,יחידי נכנס יחידי יצא' .וכמו שכתב

הריטב"א )שם( שהלכה כמותו .ובדברי דוד מהט"ז )כאן( הקשה שכיון שכתב רש"י )שם( שאף רבי אליעזר משמע ליה בגפו לשון בגופו ,למה
שינה כאן ופירש בגפו בכנפו .יעויי"ש תירוצו.

התרגומים תרגמו 'גפו' כמו את 'בדד' ו'לבדו'
דוי' ,ובתרגום רומי 'לבלחדוי'[ .וראיתי מי שהביא בשם יא"ר שתמה על צורת
חו ֹ
דו ִהי'] .וכן ביונתן 'בִּ לְ ֹ
חו ֹ
אונקלוס תרגם 'בִּ לְ ֹ
חו ֵדיה' .ולא דק ,שכתב רק 'בגפו ,בלחודוהי ,ולא אמר בלחודיה ,וכן ִמ ְמ ָּכ ֹרו )ויקרא כה ,כז( זבינוהי'.
דו ִהי' ,ולא 'בִּ לְ ֹ
חו ֹ
הרבים 'בִּ לְ ֹ
חו ֵדיה',
ובמרפא לשון )לר' יחיא קורח( כתב שהוא לשון רבים ,כי בגפו לשון בדידות רבה .אולם לא נמצא כלל בתרגום אונקלוס 'בִּ לְ ֹ
יהון' ,כנראה מתרגום של 'לו
חו ֵד ֹ
דו ִהי' הוא תרגום של 'לבדו' ו'בדד' בכל מקום ,והם כמובן לשון יחיד .ורבים שלו 'בִּ לְ ֹ
חו ֹ
ו'בִּ לְ ֹ
יהון' – .תרגמו לא את המילה אלא את הענין ,ולכן
חו ֵד ֹ
הון בִּ לְ ֹ
חוד ִהי וּלְ ֹ
יה בִּ לְ ֹ
לבדו ולהם לבדם' )בראשית מג ,לב(' ,לֵ ּ
הוצרך רש"י לבאר משמעות המילה 'בגפו'.

לרס"ג 'גפו' הוא גופו ,ועניינו הבדידות והרווקות
רבי סעדיה גאון כתב בפירושו הארוך )המתורגם( :אם בגפו ,עצם המילה הגוף וגב ,על דרך חילוף אותיות .כי הגב והגוף קוראים להם ֵ ּגוו
וגף .גוו כאמרו וַ ּ ָת ִ ׂש ִימי כָ אָ ֶרץ ּגֵוֵ ְך )ישעיהו נא ,כג(ּ ַ ,גף כמו שנאמר כאן אם בגפו יבוא .וזה לפי שבומ"ף משותפות בעניין החילופים ,...עיקר

הלשון גוף ,ומובנו הבדידות והרווקות.

לרבי מנחם 'גפו' יתכן שהוא גופו ויש שעניינו כנף
במחברת מנחם :גף מתחלק לד' מחלקות ,האחד אם בגפו יבא בגפו יצא ,יתכן מלה זו מגזרת גוףּ ,גוּפַ ת ָׁשא ּול )דברי הימים א' י ,יב( ,אם בגופו
יבא בגופו יצא .השני וכו' .השלישי ,עַ ל ּג ּ ֵַפי ְמרֹמֵ י ָק ֶרת )משלי ט ,ג(] ,וְ [ג ּ ִַפין דִּ י ְנ ַׁשר )דניאל ז ,ד( ,ענין גפי כמו ַּכ ְנ ֹפות הָ אָ ֶרץ )ישעיהו יא ,יב ועוד( ,לֶ אֱ חֹז
ְ ּבכַ ְנ ֹפות הָ אָ ֶרץ )איוב לח ,יג( וכו' ,כאשר נכון לאמר ] ִמ[ ְ ּכנַף הָ אָ ֶרץ )ישעיהו כד ,טז( ,ככה יתכן לאמר גפי מרומי קרת – .הביא שיש 'גף' במשמעות
כנף .ומסתפק שיתכן ש'בגפו' משמעותו גוף ,כפירוש רס"ג.

לרבי יונה ורמב"ן 'גפו' הוא גבו שמשמעותו לבדו
ובשרשי ר' יונה :גף ,אם בגפו יבא ,לבדו .על גפי מרומי קרת ,על קצות מרומי המדינה ,והוא דומה ללשון הארמית ,באמרו וגפין די
נשר לה ,ר"ל הכנפיים ,והוא שהעבריים משאילין השם הזה לקצות הארץ ואציליה ,כמו שאמרו מכנף הארץ ,לאחוז בכנפות הארץ.
ְ ּבכָ ל אֲ ג ּ ַָפיו )יחזקאל יז ,כא( ,כנפיו ,ר"ל מחנותיו ,והאלף בו נוספת ,כי הוא כמו על גפי מרומי קרת ,גפין די נשר לה – .ובמחברת הערוך
]לר"ש פרחון ,שבנוי ברובו מדברי רבי יונה[ :בגפו יבא ,פי' בגבו ,לבדו ... ,וכן על גפי מרומי קרת ,פי' על גבי ,עכ"ל .מדבריו נראה
שנשמטה תיבת 'בגבו' בתרגום השרשים .ופירש כמו הרס"ג מלשון גב .ומשמעות לבדו נגזרת שבא רק עם גבו ,בלא אחר .ולכן מדמהו לגפי
מרומי קרת .שהוא גבי ,והוא דומה לארמי שבו גף הוא כנף ]המונחת על הגב[ .וכן הביא הרמב"ן :נ ַָׁשפְ ּ ָת ְבר ּוח ֲָך )שמות טו ,י( ...ודעתי עוד
שעניינו עוד כמו בבי"ת ,נשבת ברוחך ,מלשון ִ ּכי רוּחַ ה' נ ְָׁשבָ ה בּ ֹו )ישעיהו מ ,ז( ,יַ ּ ֵׁשב רו ֹּחו יִ ְזּל ּו ָמיִ ם )תהלים קמז ,יח( ,כי שתי האותיות האלה ]=ב'
פ'[ישמשו בענין אחד ,וכן על גפי מרומי קרת ,על גבי .אם בגפו ,אם בגבו ..,עכ"ל] .ע"פ דפו"ר ,ובמהדורת שעוועל הושמט 'אם בגבו'.

ובעקבותיו ברוב המהדורות המבוארות[.

לרבי יוסף קמחי 'גפו' הוא גבו ולא גופו
רבי יוסף קמחי בהשגותיו על מחברת מנחם )הגלוי ,עמ'  (79שכאמור פירש מעניין גוף ,הביא את דברי רס"ג שפירש גפו גבו גוו שוים .שהם
ממוצא בומ"ף .והם קרובים כמו עַ ל ּג ִ ַּבי חָ ְר ׁש ּו ח ְֹר ִׁשים )תהלים קכט ,ג( ,וְ א ִֹתי ִה ְׁשלַ כְ ּ ָת אַ ח ֲֵרי ַג ֶ ּו ָך )מלכים א ,יד ,ט( ,עכ"ל - .נראה שכוונתו להשיג
מרס"ג על רבי מנחם שאינו מעניין גוף אלא מעניין גב .אולם רס"ג בפירושו המובא לעיל צירף לגפו גם את גוף ,וסיים 'עיקר הלשון גוף'.
א"כ אין מרס"ג השגה על רבי מנחם ,כי מנחם פירש בעקבות רס"ג וכנ"ל.

לרבי דוד קמחי 'גפו' הוא גופו או כנפו
ובשרשי הרד"ק' :גוף' ,אֶ ת ּגוּפַ ת ָׁשאוּל וְ אֵ ת ּג ּופֹת ָּבנָיו )דברי הימים א ,י ,יב( ...,וכנהו בלשון זכר ,במלת אם בגפו יבא בגפו יצא .כמו בגופו ,ונבלע
הנח ]=ו' של גוף[ בדגש ...רוצה לומר אם בגופו לבדו יבא ,שלא בא גוף אחר עמו ,שהוא אשתו .ובשרש 'גף' ,אם בגפו יבא ,כבר זכרנוהו
בשרש גוף .וכן זכרנו וְ כָ ל אֲ ג ּ ַָפיו )יחזקאל יב ,יד( ,שהאל"ף בה נוספת ,בשרש אגף .ואפשר שתהיה האל"ף שרשית .על גפי מרומי קרת ,על
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כנפי ,או הוא כמו על גבי ,כי הבי"ת והפ"א ממוצא אחד הם .ויש לפרש מזה אם בגפו יבא ,פירוש בכנפו ,כלומר שבא יחידי בכנף בגדו לבד.
ויתכן ששרש המלות האלה גפף – .החליט שבגפו הוא בגופו כרס"ג ורבי מנחם שהשיג עליו אביו ,וצירף אפשרות לפרש בכנפו כרש"י.

לאבן עזרא 'בגפו' הוא ללא גוף אחר תלוי על גבו
ורבי אברהם אבן עזרא פירש :יש אומרים בגפו כמו בגופו ,ומצאנו גופת שאול .ומשקלי השמות משתנים .ואחרים אמרו ,שהוא כמו כנף.
וכנף בלשון תרגום וגפין .כאילו אמר בכנף בגדו לבדו .ואינו מטעם הענין ,כי אין ראוי להיות פירושו רק שאין גוף אחר תלוי על גבו .והנה
יהיה כמו על גבי חרשו חורשים - .ובפירוש הקצר :יצא בגפו ,כמו גופו ,וקרוב מהם על גפי מרומי קרת  .והטעם בגופו עבד ,ובו בא
אל בית אדוניו לבדו ,לא עם גוף אחר – .הביא את רבי מנחם ורש"י אולם הכריע כרס"ג ]וכנראה רבי יונה[ שהוא עניין גבו.

דרשת 'בגופו' יבא היא כעין אל תקרי ולא מפשט המילה
הבאנו לעיל את תמיהת הט"ז ,שבגמרא מדגיש רש"י שהן תנא קמא והן רבי אליעזר בן יעקב משמע להם 'בגפו לשון בגופו' .ואם כן למה
לא פירש גם כאן כמוהם וכרס"ג ורבי מנחם 'בגופו' ,ודקדק לפרש 'בגפו בכנפו' .ונראה ליישב על פי מה שתמה המזרחי על לשון רש"י כאן
מגיד שאם לא היה נשוי מתחלה ,שמגיד משמעו שמדיוק בפסוק אנו למדים ,ולא מפשט הפסוק .והרי פשט מילת
'בגפו' מורה על יחידות ,ויש לפרשו יחיד בלא אשה .לכן נראה שרש"י שם סובר כמו כאן שפירוש 'בגפו' הוא בכנפו ,ומשמעותו לבדו.
ותנא קמא דרש את שינוי הלשון מדוע לא נכתב בפשטות אם לבדו יבא לבדו יצא ,ונדע מזה שאינו נוטל עמו את אשתו השפחה וילדיה.
לכן דרש בגפו כעין אל תקרי ,כאילו נכתב בגופו ,והוא כקרא יתירא ,כמו שכתב רש"י שם .וביאר רבה שכוונת תנא קמא לדרוש 'בגופו'
שאינו יוצא בראשי איברים .ורבי אליעזר בן יעקב חולק ודורש בגפו יחידי נכנס .ומבאר רש"י שגם רבי אליעזר בן יעקב דורש את ה'אל
תקרי' ובגפו לשון בגופו ,דהיינו שאף הוא דורשו שאם בא בגופו יחידי יצא יחידי ,וכביאור רב .נחמן בר יצחק שרק אם יש לו אשה ובנים
רבו מוסר לו שפחה כנענית .ומובן מדוע הדגיש רש"י כאן 'בגפו יצא ,מגיד וכו'' ,שבא ללמדנו שאינו נלמד מפשט המילה ,אלא
ממה ששינה וכתב בגפו ולא לבדו.

פשוטו של רש"י
אם בגפו יבא ,פירושו שלא היה נשוי אשה ,ובא יחידי ,ומשמעות בגפו ,כתרגומו אם בלחודוהי ,שהוא
תרגום של לבדו או בדד .ולשון בגפו אינו מתפרש בלשון גופו כרס"ג ורבי מנחם ,או מלשון גבו כרבי יונה אבן עזרא ר"י קמחי ורמב"ן,
אלא בכנפו ,והכוונה שלא בא אלא כמות שהוא ,יחידי בתוך לבושו ,יחידי בכנף בגדו .ושינה
הכתוב ולא כתב 'לבדו' אלא בגפו יצא ,מגיד ]=ללמדנו[ כדרשת רבי אליעזר בן יעקב ,שאם לא היה נשוי מתחלה,
אין רבו מוסר לו שפחה כנענית להוליד ממנה עבדים .ע"כ טיפת דיו של רש"י.
ת־אזְ ֙נוֹ ַבּ ַמּ ְר ֵ֔צ ַע וַ ֲע ָב ֖דוֹ
זוּז֑ה וְ ָר ַ֨צע ֲאד ָֹנ֤יו ֶא ָ
ל־ה ְמּ ָ
ל־ה ֶ ֔דּ ֶלת ֖אוֹ ֶא ַ
ישׁוֹ ֶא ַ
ֹלהים וְ ִהגִּ ֙
ל־ה ֱא ִ֔
ישׁוֹ ֲאד ֹנָ ֙יו ֶא ָ ֣
כא ו וְ ִהגִּ ֤
ְלע ָ ֹֽלם :הרב ד"ר רפאל בנימין פוזן ז"ל שבת בשבתו משפטים סה הודפס בספרו פרשגן על
תרגום אונקלוס.
בתרגומי "אלוהים" ,אונקלוס מבחין בין שם קודש לשם חול .כיוון שחז"ל פירשו
ֵ
א.
"ל ְק ָדם דַּ ָ ּיי ַנ ּיָא" .וכן להלן:
ש"אלהים" האמור כאן הוא בית דין ,תרגם "אל האלהים" ִ -
"וְ ִנ ְק ַרב ַּבעַ ל הַ ַּביִ ת אֶ ל ָהאֱ ל ִֹהים ...עַ ד ָהאֱ ל ִֹהים יָ בֹא דְּ בַ ר ְׁשנֵיהֶ ם )שמות כב ,ז-ח(" )כב ז-ח( -
"ל ְק ָדם דַּ ָ ּיי ַנ ָ ּיא".
ִ
ב .הרציעה כשירה דווקא בדלת ,כמפורש בפסוק המקביל" :וְ ָל ַק ְח ּ ָת אֶ ת הַ ּ ַמ ְרצֵ עַ וְ נ ַָת ּ ָתה
ְב ָאזְ ֹנו וּבַ דֶּ לֶ ת )דברים טו ,יז(" ,ולא נאמר "או אל המזוזה" .אע"פ שבפרשתנו נזכרה מזוזה,
כבר קבע רבי ש"הלכה עוקפת המקרא" ולכן דרש" :או אל המזוזה  -מעומד"; הדלת
צריכה להיות עומדת ותלויה במזוזה ,אבל הרציעה נעשית דווקא בדלת ולא במזוזה
"לוָ ת דַּ ּׁ ָשא ִדּ י ְלוָ ת ְמזוּזְ ָּתא" ,אל הדלת אשר
)ספרי דברים ,קכב( .וכן בתרגום ירושלמיְ :
או ִדּ ְלוָ ת
ֵיה ְלוָ ת דַּ ּׁ ָשא ֹ
אצל המזוזה .אבל ברוב נוסחי תרגום אונקלוס מתורגם"ִ :ו ָיק ְר ִבי ּנ ּ
ֵיה
ְמזוּזְ ָתא" ,ולכאורה הוא נגד ההלכה .לכן יש שהעדיפו את נוסחי המיעוט"ִ :ו ָיק ְר ִבי ּנ ּ
ְלוָ ת דַּ ּׁ ָשא ִדּ ְלוָ ת ְמזוּזְ ָתא" ,בהשמטת "או"; אבל יש שכתבו שכשם שמצינו "או" במשמע
אתו )ויקרא ד,
הו ַדע אֵ ָליו חַ ָּט ֹ
או ֹ
או ֹנו ַדע ִ ּכי ׁש ֹור ַנ ּגָח הוּא" )לו( ,וכןֹ " :
"אם"  -כלהלןֹ " :
או ִדּ ְלוָ ת ְמזוּזְ ָתא"  -אל הדלת אשר )אם
"לוָ ת דַּ ּׁ ָשא ֹ
כג,כח( – ",גם באונקלוס יש לפרשְ :
היא( אצל המזוזה.
א"ה .הגרסה המשמיטה 'או' נראית מלאכותית .כאשר התורה שבעל פה סותרת את
פשוטו של מקרא ,אונקלוס יתרגם לפי תורה שבעל פה .כאן התורה שבעל פה מפרשת
ש'או' במקרא זה אינו נותן בררה של רציעה במזוזה ,ולכן תרגם כפשוטו.
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ב .הרי שאלה לקוראים ,ואשמח לתשובותיכם :בתרגום אונקלוס נתייחד ְ'מזוּזָ ה' לקלף
הפרשיות" :ו ְּכ ַת ְב ּ ָתם עַ ל ְמז ֹֻזות ֵּב ֶ
ית ָך )דברים ו ,ט(" "ְ -ו ִת ְכ ּת ֹו ִבי ּנוּן ַעל ְמ ֹזוזְ יָן" .אבל ְ'מזוּזָ ה'
תי הַ ְּמז ּו ֹזת )שמות
במשמע קורת הדלת תרגומה ִ'ס ּ ָפא' ,כגון" :וְ ָל ְקח ּו ִמן הַ דָּ ם וְ נ ְָתנ ּו עַ ל ְׁש ּ ֵ
"על ְּת ֵרין ִס ּ ַפ ָ ּיא" .לפי זה ,קשה תרגומו "או אל המזוזה" "ִ -דּ ְלוָ ת ְמזוּזְ ָתא",
יב ,ז(" ַ -
וראוי היה לתרגם ִ"דּ ְלוָ ת ִס ּ ָפא" ,קורת הדלת .במיוחד קשה התרגום ממדרש רבי שמעון
שברש"י" :דלת ומזוזה שהיו עדים במצרים כשפסחתי על המשקוף ועל שתי המזוזות
ואמרתי ' ִ ּכי ִלי ְבנֵי יִ ְ ׂש ָראֵ ל עֲ בָ ִדים )ויקרא כה ,נה(' ...ולא עבדים לעבדים ,והלך זה וקנה אדון
לעצמו  -ירצע בפניהם" ,שהרי העדים הם המשקוף וקורות הדלת אך לא פרשת המזוזה,
"מזוּזְ ָתא"? וצ"ע.
ומדוע תרגם ְ
א"ה .גם בספר הנדפס שאלה זו נותרה בצריך עיון .בישעיה וְ אַ חַ ר הַ דֶּ לֶ ת וְ הַ ְּמזוּזָ ה )ישעיהו נז ,ח(
מתרגם יונתן וַ ֲאחוֹ ֵרי ָד ׁ ָשא ּו ְמז ּוזָ ָתא ׁ ַש ֵוית דו ְּכ ָרן ַטעֲ וָ ִת ְ
יך )הניקוד לקוי וכן בהמשך(.
ְ ּב ִת ּ ָתם ִס ּ ָפם אֶ ת ִס ּ ִפי ּו ְמזוּזָ ָתם אֵ צֶ ל ְמזוּזָ ִתי )יחזקאל מג ,ח( מתרגם יונתן לא לפי פשוטו של מקרא
ְּב ִמ ּ ַתנְ הוֹ ן ִס ּ ֵפיהוֹ ן לָ קֳבֵ יל ִספֵ י בֵ ית ַמ ְק ְד ִׁשי ּו ִבנְ ָינֵיהוֹ ן ִּב ְס ַטר עֲ זָ ָר ִתי.
כפי הנראה מרשה אונקלוס לעצמו להכניס לפעמים מלים שאינן ארמיות במקום שתרגומו יובן
וכן יונתן בנביאים ,למשל ביחזקאל מה יט ויתן על סקופת ביתא מלה יוונית!!
הצעת אוריאל .אולי :תוכן פרשת המזוזה מעיד בו ,שבו ייחוד ה' ,הואיל ובתרגום אונקלוס
'מזוּזָה' לקלף הפרשיות  ,לכן ת"א מתרגם בהקשר לרציעת העבד שהיא מתבצעת ליד
נתייחד ְ
פרשיות המזוזה ,כדי שהעבד ילמד מוסר ,על דרך דברי הרמב"ם בסוף הלכות מזוזה.
א"ה .הצעה זו נראית על דרך הדרש.
כא יט ַרק ִׁש ְב ּת ֹו יִ ּ ֵתן וְ ַר ּפֹא יְ ַר ּ ֵפא מדפי פרשת השבוע של בר-אילן משפטים עא הרב שלמה שפר
"וְ ַרפֹא יְ ַר ֵפא" – תפילת הצדיק על החולה*
ּ
ּ

היסוד ההלכתי למקצוע הרפואה מצוי בדרשת חז"ל לכתוב בפרשתנוַ " :רק ִׁש ְב ּת ֹו יִ ּ ֵתן וְ ַר ּפֹא יְ ַר ּ ֵפא"
)כא:יט(" :ורפא ירפא – מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות" )בבא קמא פה ע"א( .מתוך כך כתב
החזון איש באגרותיו )חלק א ,אגרת קל"ו(:
וכשאני לעצמי ,הנני חושב את ההשתדלות הטבעיות במה שנוגע לבריאות – למצוה וחובה
וכאחת החובות להשלמת צורת האדם ,אשר הטביע היוצר ב"ה במטבע עולמו .ומצינו
מאמוראים ,שהלכו אצל רופאים מאומות העולם ומינים להתרפא ,והרבה מן הצמחים
ובעלי חיים ומוצקים שנבראו לצורך רפואה .וגם נבראו שערי חכמה שניתן לכל להתבונן
ולחשוב ולדעת.
על רקע זה נבחן מאמר חז"ל העוסק בהשתדלות נוספת שיש על החולה לעשות )בבא בתרא קטז
ע"א(" :דרש רב פנחס 8בר חמא :כל שיש לו חולה בתוך ביתו ,ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים,
יש חָ כָ ם יְ כַ ּ ְפ ֶר ָּנה )משלי טז ,יד(" .המקור לדרשתו הוא פסוק הנוגע
שנאמר :ח ֲַמת ֶמלֶ ְך ַמ ְלאֲ כֵ י ָמוֶ ת וְ ִא ׁ
למלך שכאשר עולה חמתו תוצאותיה יכולות להיות שליחת מלאכי מוות להמית את מרגיזו ,ורק
איש חכם היודע לרצותו ולפייסו יכול לכפר על האיש ולבטל את כעסו של המלך .פסוק זה ,המכוון
לפי פשוטו למלך בשר ודם ,נדרש אצל רב פנחס בר חמא כלפי מלך מלכי המלכים הקב"ה ,שאם
באה על אדם חֵ מה מאת המקום והוא חולה שנוטה למות ,איש חכם יכול לכפר עליו.
לדברי הרמב"ן ,ההליכה אל החכם כדי שיתפלל על החולה מופיעה כבר בראשית ימיה של
האומה ,לאחר יציאת מצרים .כך הוא מסביר את דברי משה אל יתרו:
ִ ּכי יָ בֹא אֵ ַלי ָה ָעם ִל ְדר ֹׁש אֱ ל ִֹהים )שמות יח ,טו( .השיב משה לחותנו צריכים הם שיעמדו עלי זמן
גדול מן היום ,כי לדברים רבים באים לפני ,כי יבא אלי העם לדרוש אלקים להתפלל על
חוליהם ולהודיעם מה שיאבד להם כי זה יקרא דרישת אלקים.
*
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לע"נ אבי מורי ר' ישראל שטאובר ז"ל ,הריני כפרת משכבו ,ניצול שואה ,שאמונתו בקב"ה ,במעלתם של תלמידי חכמים
ובכוחה של התפילה היו אבני יסוד בחינוך שזכיתי לקבל ממנו .נפטר בראש חודש אדר תש"ע .תנצב"ה.
א"ה .במקרא הכתיב הוא פינחס מלא יו"ד ,אבל בלשון חז"ל הכתיב הוא חסר.
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וממשיך רמב"ן ואומר שגם אל שאר הנביאים היו פונים לשם כך:
רו ׁש אֱ ל ִֹהים
יש ְ ּבלֶ ְכ ּת ֹו ִל ְד ֹ
וכן יעשו עם הנביאים ,כמו שאמר " ְלפָ נִים ְ ּביִ ְ ׂש ָראֵ ל כּ ֹה ָא ַמר ָה ִא ׁ
תו
או ֹ
יש ָהאֱ ל ִֹהים וְ ָד ַר ְׁש ּ ָת אֶ ת יְ יָ ֵמ ֹ
ְלכ ּו וְ נ ְֵלכָ ה עַ ד ָהרֹאֶ ה )שמואל א ,ט ,ט(" ,וכן "וְ לֵ ְך ִל ְק ַראת ִא ׁ
לֵ אמֹר הַ אֶ ְח ֶיה ֵמ ֳח ִלי ֶזה )מלכים ב ח ,ח(" ,שיתפלל עליו ויודיעו אם נשמעה תפלתו ,וכן "וַ ּ ֵתלֶ ְך
ִל ְדר ֹׁש אֶ ת ה )בראשית כה ,כב('" כמו שפירשתי שם.
גם בזמן התנאים ,אצל גדולי החכמים ביבנה ,נהגו כן .דוגמה לכך היא הסיפור בתלמוד )ברכות
לד ע"א(:
ושוב מעשה ברבי חנינא בן דוסא שהלך ללמוד תורה אצל רבי יוחנן בן זכאי ,וחלה בנו של
רבי יוחנן בן זכאי .אמר לו :חנינא בני ,בקש עליו רחמים ויחיה .הניח ראשו בין ברכיו ובקש
עליו רחמים – וחיה .אמר רבי יוחנן בן זכאי :אלמלי הטיח בן זכאי את ראשו בין ברכיו כל
היום כולו – לא היו משגיחים עליו .אמרה לו אשתו :וכי חנינא גדול ממך? אמר לה :לאו,
אלא הוא דומה כעבד לפני המלך ,ואני דומה כשר לפני המלך.
גם בדורות מאוחרים אנו שומעים על מנהג זה .בפירושו על הרי"ף כותב בעל נימוקי יוסף )ר' יוסף
בן חביבא מספרד ,תלמידו המפורסם של הר"ן ,לפני כשש מאות שנה(" :דמנהג זה בצרפת ,כל
מי שיש לו חולה מבקש פני הרב התופס ישיבה שיברך אותו" .ועל פי זה כתב הרמ"א להלכה
בשולחן ערוך )יו"ד ,שלה ,י(" :יש אומרים שמי שיש לו חולה בביתו ילך אצל חכם שבעיר שיבקש
עליו רחמים".
דברים אלו מתבטאים יפה באחת מתשובותיו של הרב משה פיינשטיין בספרו "אגרות משה",
כרך ח )יו"ד חלק ד סימן נא( .בתחילתה של התשובה הוא מספר על עצמו:
הנה באתי לבאר הענין מה שזה הרבה שנים שבאים אינשי אלי לבקש שאתפלל עליהם
להשי"ת על כל צרה שלא תבוא ח"ו ,ושאברכם לכל דבר הצריכים – בין בבריאות הגוף,
בין שיברך השי"ת אותם בבנים ובנות ,בין בפרנסה ,בין בהצלחה בתורה ובעניני הגוף
והנפש ,ובכל משאלות האדם .ואני עושה רצונם ומברך אותם ומתפלל בעדם ,אף שידוע לי
מך ערכי וקטנותי בתורה ובמעשים טובים ,שודאי תמיהי על זה אינשי המכירים אותי .וגם
ידוע מכמה גדולי תורה שהם אמרו להמבקשים מהם לברך ולהתפלל שהם לא ראויים ,אלא
ילכו לבקש זה מאחרים שעוסקים בכך .ואני לא דחיתי אותם ולשלחם לאחרים ,שצריך
טעם.
את תשובתו מחלק הרב פיינשטיין לשני חלקים :בחלק הראשון הוא מבאר שתפילת כל אדם
ראויה היא שתתקבל ותישמע .ולאחר שהוא מוכיח את דבריו מכמה מקורות הוא מסכם:
נמצא לפ"ז שמי שמבקש מחברו ,מי שהוא אף אדם פשוט ואף אינו נזהר במצוות כל כך
ואף עוד לגרועים מאלו ,אם אך הוא מאמין בהשי"ת ,בין שביקשו בעל פה בין שביקשו
בכתב ,צריך להתפלל עבורו להשי"ת .דאפשר שהשי"ת יחוש לתפילתו ולברכתו מאיזה
טעם ,כי הוא יודע וזוכר כל מעשה ומחשבה של כל איש ואיש ,ואפשר שיש לו איזה זכות
שיקבל השי"ת תפילתו בשביל זה .וגם זה גופא שמצטער בצערו של חברו ורוצה בטובתו,
שמקיים בזה מצות ואהבת לרעך ,הוא זכות ששייך שיקבל השי"ת תפילתו.
לאחר דברים אלו ,שבהם הסביר את חובתו של כל אדם להתפלל על חברו ,עובר הרב פיינשטיין
לדבר על מעלתה של תפילת החכם .ממאמרו של ר' פנחס בר חמא הוא לומד:
דלכל חכם חש השי"ת לתפילתו יותר מלסתם אינשי ,וגם הוא בחזקה שיקבל השי"ת
תפילתו .אך שאיכא מדרגות בין החכמים ליותר עדיפות וברירות – מצד גודל איכות חכמתו
ומעשיו וכמות המעשים .וממילא פשוט וברור שהחכם שמבקש מי שהוא מישראל ממנו
שיתפלל עבורו ,מחוייב מכ"ש דכל אדם להתפלל עבורו ,דהא יותר אפשר שיקבל השי"ת
תפילתו .ופשוט שאף שר' פנחס בר חמא אמר על מי שיש לו חולה בתוך ביתו ,ה"ה על כל
צער אחר שלא תבוא ,לענין פרנסה ולזכות לבנים וכדומה ,דמאי שנא ,דהרי הכל תלוי
בהשי"ת.
בסוף תשובתו הוא מוסיף שמצד סברה היה מקום לומר שדברי ר' פנחס בר חמא נכונים ותקפים
רק לחכמים שהיו בדורות התנאים והאמוראים אבל לא בדורות שאחריהם .אולם לא כן הוא ,אלא
יסוד זה נכון לחכמים בכל הדורות.
מאמרו של ר' פנחס בר חמא על תפילת החכם יכול לשמש הסבר למהותה של התפילה שנהגו
לומר עבור החולה בבית הכנסת .מנהג זה נזכר ברמ"א כמה פעמים .מקום אחד הוא בשולחן ערוך
)או"ח ,סימן נד סעיף ב( .על דברי המחבר ,שהביא דעה המתירה להפסיק בין ישתבח ליוצר בשביל
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צורכי ציבור ,מוסיף הרמ"א" :מזה נתפשט מה שנהגו בהרבה מקומות לברך חולה ...בין ישתבח
ליוצר דכל זה מיקרי לצורך מצוה".
ובספרו "דרכי משה" )יו"ד ,שלה ,ב( ,לאחר הבאת דברי ר' פנחס בר חמא ודברי בעל נימוקי
יוסף שנזכרו לעיל ,הוא כותב" :ונראה שמזה נהגו בכל המדינות לברך החולה בביה"כ ולבקש
עליו רחמים".
לאור דברי הרמ"א הסביר הרב אליעזר יהודה וולדינברג בספרו "ציץ אליעזר" )ח"ה רמת
רחל ,סימן יז( את המנהג המקובל במקומות רבים לברך את החולה בזמן קריאת התורה:
ועולה לפי"ז בדעתי לומר דאולי הכוונה של הדרכי משה בכתבו בלשון של שמזה נהגו
דר"ל דמכיון דשמעינן דנכון הדבר לילך אצל חכם שבעיר שיבקש על החולה רחמים ,לכן
היות שלא כל אדם יכול להנהיג את עצמו בכך לילך אצל החכם מסיבות שונות ,וגם ובעיקר
בכדי שלא יטרידו את החכם הטרוד בלימודו וכל צרכי העיר מוטלים עליו ,משום כך הנהיגו
שבמקום ההליכה התמידית אצל החכם יברכו את החולה בביהכ"נ בשעת קריאת התורה
שאז הוא שעת רחמים וגם נמצאים שם כרגיל כל פני העיר והחכם בתוכם אשר מצטרפים
לבקשה ועונים אמן ,ויעלה זה להם כאילו דרשו פני החכם .וביותר ,דמכיון שנמצאים
באותה שעה עדת מתפללים וספר התורה מונחת לפני הקהל הרי מעמד קדש זה כשלעצמו
נחשב לא פחות מהדרישה לפני החכם ,כי הרי המטרה היא הדרישה לפני אלקים באמצעות
בו )דברים
הנביא או החכם המופשט יותר מן הגשמיות ומקיים ביתר שאת ויתר עז ה"ו ְּל ָד ְב ָקה ֹ
יא ,כב ועוד(" .לכן גם הדרישה במעמד קדש זה אשר השכינה שרוי בו נחשב ג"כ דרישת אלקים
ויוצאים בכך כדרישה באמצעות החכם.
על כל הנאמר עד כה יש להוסיף עניין חשוב :ההסתמכות על תפילתו של חכם וצדיק ,עם כל
חשיבותה אסור לה שתחליש את תחושתו של האדם בדבר יכולתו שלו להתפלל לקב"ה ושתפילתו
תתקבל .הידיעה על מעלת תפילתו של הצדיק אסור לה שתבוא על חשבון המאמץ וההשתדלות
העצמיים הנדרשים כדי להתקרב אל אלוקים .על רקע זה ניתן אולי להבין את פירושו המחודש
של המאירי לדרשה זו בספרו "בית הבחירה":
לעולם יהא לבו של אדם בטוח שהתפלה שהיא נעשית כתקנה מבטלת את הגזרה ,ומי שיש
לו צער או חולה בתוך ביתו או אחד ממיני הצרות ילך אצל חכם וילמוד הימנו דרכי
התפילות ויבקש רחמים.
לדעתו ,אין תפקידו של החכם להתפלל על החולה ,אלא ללמד את הפונה אליו להתפלל בעצמו
ולבקש רחמים מהקב"ה.
דברים שכתב הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק במאמרו "איש ההלכה" )בספר "איש ההלכה
– גלוי ונסתר" ,ירושלים תשמ"ט ,עמוד  ,(45יפים הם להשלים עניין זה:
ההלכה אומרת כי כל דתיות המצטמצמת בקרן זוית של חבורה ,כיתה או סיעה ,ונעשית חלקם של
אנשי סגולה בלבד – שכרה יוצא בהפסדה .האידאולוגיה הדתית הקובעת תחומים
והמציבה גבולות בין בני אדם ביחסם אל האלקים ,קוצצת בנטיעות .אם הדת אומרת ,כי
האלקים קרוב לפלוני )בשל יחוסו ,אומנותו ,כהונתו וכו'( ורחוק מאלמוני ,הרי היא
מתחייבת בנפשה .אין אדם זקוק לעזרת אחרים כדי לגשת אל האלקים ואין הוא צריך
למליצי יושר ומבקשי רחמים ,לשלוחים וסנגורים .כל זמן שידפוק על שערי שמים ,יזדקקו
לו .הרב שלמה שפר רב הקמפוס .ע"כ.
א"ה .יש להביא כאן את דברי חז"ל בכמה מקומות ויקרא רבה )מרגליות( פרשת מצורע פרשה
טוב ְליִ ְ ׂש ָראֵ ל אֱ ל ִֹהים ְלבָ ֵרי לֵ בָ ב )תהלים עג ,א( ,יכול לכל ,תלמוד לומר לברי לבב,
יז אַ ְך ֹ
עוז ֹלו בָ ְך )תהלים פד ,ו( ,יכול לכל ,תלמוד לומר
אילו שלבן ברי במצוות .אַ ְׁש ֵרי ָא ָדם ֹ
יטיבָ ה יְ יָ ַל ּט ֹו ִבים )תהלים קכה,
ְמ ִסלּ ֹות ִ ּב ְלבָ בָ ם ,אלין דשבילין דאורייתא כבושין בלבהון .הֵ ִ
עוז ְ ּב ֹיום צָ ָרה )נחום א ,ז( ,יכול
טוב יְ יָ ְל ָמ ֹ
יש ִרים ְ ּב ִלבּ ֹו ָתםֹ .
ד( ,יכול לכל ,תלמוד לומר וְ ִל ָׁ
טוב יְ יָ ְלקֹוָ ו )איכה ג ,כה( ,יכול לכל ,תלמוד
בו )נחום א ,ז(ֹ .
לכל ,תלמוד לומר וְ י ֵֹד ַע חֹסֵ י ֹ
רוב יְ יָ ְלכָ ל ק ְֹר ָאיו )תהלים קמה ,יח( ,יכול לכל ,תלמוד לומר ְלכֹל
לומר ְלנֶפֶ ׁש ִּת ְד ְר ׁ ֶש ּנ ּוָ .ק ֹ
ָ
מוך נ ֵֹׂשא ָע ֹון וְ עֹבֵ ר עַ ל ּ ֶפ ַׁשע )מיכה ז ,יח( )מיכה ז ,יח( ,יכול
אֲ ׁ ֶשר יִ ְק ָראֻ ה ּו בֶ אֱ ֶמתִ .מי אֵ ל ָּכ ֹ
תו.
לכל ,תלמוד לומר ִל ְׁשאֵ ִרית ַנ ֲח ָל ֹ
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תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף לט עמוד ב
רבי אלעזר רמי :כתיב טוב ה' לכל וכתיב טוב ה' לקוו .משל לאדם שיש לו פרדס ,כשהוא
משקה  -משקה את כולו ,כשהוא עודר  -אינו עודר אלא טובים שבהם.
מכאן שיש הבדל בדרגת קרבת ה' לאנשים.
מצד שני ידועה דרשת חז"ל מובאת ברש"י על התורה בפרשת וירא
ַּבאֲ ׁ ֶשר הוּא ָׁשם )בראשית כא ,יז( בזכות עצמו ,יפה תפילת החולה לעצמו יותר מכל.
וכן ברש"י על פסוק זה את קול הנער  -מכאן שיפה תפלת החולה לעצמו מתפלת אחרים עליו
)ראה ב"ר נג,יד( ,והיא קודמת להתקבל.
יש מקום לבקש מצדיק שיתפלל ,אבל זה בנוסף לזה שיתפלל על עצמו.

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 
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