
 

 

  )טיוטא(ן הקודש עם דוגמאות מפרשת השבוע מאמרים על דקדוק לשו
 פרשת קרח

  אסור להעתיק - ידידיה. א. ורות ליכל הזכויות שמ ©

  פרשת קרח
  

  "לא חמור אחד מהם נשאתי"פירוש הפסוק 
נשאתי ולא  ד מהם ור ֶאָח� לא חמ� "  

הנה  - ) טו,טז( "מהם ַאַחדהרֽעתי את־
שהוא טעם משרת  אבקדמ" חמור"מילת 

בשופר מהופך שגם " אחד"ולאחריה מילת 
והרצף נגמר במילה , ���הוא טעם משרת

מבנה . שהוא ַבטעם המפסיק פשטא" מהם"
חמור "של המילים  דאח רצףזה יוצר כעין 

ואז נדע  ובפני עצמ ושצריך לפרש" מהם ֶאָחד
כ ברור "אלא שלא כ. מה לא נשא משה רבינו
האם למילה , "דאח"ְלמה מתייחסת המילה 

וכל שכן שלא " לא חמור אחד" -" חמור"
 -" מהם" או שהיא מתייחסת למילה, שניים

פירוש חמור  – אחד מישראל -" אחד מהם"
  .של אחד מהם

לא ") וגם בתרגום יונתן(ומתרגם אונקלוס 
ולדבריו ". 'שחרית וכו חמרא דחד מנהון

- אחד שלפירושו חמור " מהם ֶאָחדחמור "
 שור־אישוכי־יֹגף "לו ודומה , מהם
) לה,שמות כא( "ומת שור רעהואת־

וכן . רעהו שלשור , איש שלשפירושם שור 
מהם - לא חמורו של אחד"י כאן "מפרש רש

"נטלתי
א מזרחי שלפירוש זה "מסביר הר. ���

מתייחסת למילה " אחד"יוצא שהמילה 
" אחד"לאפוקי שלא נאמר שהמילה " מהם"

ה שאז יהי" חמור"מילה ה מתארת את
קורא  אאחד מישראל ולכאור-פירושו חמור

  .חלילה וחס, לישראל חמורים
י "ם והחזקוני מקשים על פרש"שהרשב אאל

שאמנם דרכה , "ֶאָחד"מהניקוד של המילה 
להנקד בסגול וקמץ אך בסמיכות הופך 

ַאַחד ־את"הניקוד שלה לשני פתחים כמו 
 "ַאַחד העם"שבסוף הפסוק וכמו  "מהם

י המילה "והרי לפרש, ���)י,בראשית כו(
" מהם"מתייחסת ונסמכת למילה " ֶאָחד"

, בשני פתחים" ַאַחד מהם"והיה צריך להנקד 
  ���.ואינו כן

 ,אפילו חמור אחד" - ם "מפרש הרשב ןכ-לע

לא " אחד"ו ולפירוש. "לא נשאתי מהם
אלה למילה " מהם"מתייחס למילה 

פך את הסדר של המילים של וִה ( ."חמור"
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מעין סרסהו " תי מהםנשא"ל" מהם נשאתי"
ודרשהו כדי שלא יובן כפירוש שדחה 

  .)ם"הרא
" אחד"מ לגבי הניקוד של המילה "ויש נ

מהם  אחדשאם יסתם " -יצר -בברכת אשר
ם "לפי דברי הרשב". מהם אחדאו אם יפתח 
בשני פתחים שהרי " ַאַחד מהם"צריך להיות 

מ "מ, 012"מהם"סמוכה למילה " אחד"מילת 
בסגול וקמץ " ֶאָחד מהם" לומרמנהג העולם 

  .ויש להם על מה לסמוך
שמכיוון שאפשר לשנות את סדר  ד"ל בס"ונ

חד מבלי המילים ולומר אם יסתם מהם ֶא 
אינו נקרא סמוך ולכן , לשנות את המשמעות

  .שפיר קאי מנהג העולם שלא לומר בפתח
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