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  פרשת יתרו
  

  השורש
  

א מילה המתארת פעולה א� בזמ� ופועל ה
או (לשו� ציווי באו  ,הווה או עתיד, עבר

לכל פועל יש שורש ב� שלש  .)מקור
לה� נתוספי� אותיות  �����כ"בד �����אותיות

שה הוא העו� ומי ילבני, נוספות בהתא� לזמ�
לדוגמא . פועלת הפעולהאת הפעולה ועל מי  השורש של המילה ) ח,יח( "םתַ אָ צָ אשר מְ "

" ת�"ויתר האותיות " מצא"הוא " מצאת�"
מעידות על כ  שהפועל מתייחס לה� 

  ".אשר מצא אות�"כאילו כתוב ) לישראל(
כמו  �����לפעמי� נשמטת אות מ� השורש שבה נשמטה הנו� של ) ז,יח( "לו�קּשַ יִ וַ "

כתוב  שהיה צרי  להיות "נשק"ש השור
  ."חסרי�"אלה נקראי� ,  "לו�קַש וינְ "

בה� אות  ,"נחי�"וישנ� שורשי� הנקראי� 
בהטיות השונות של כ "בדמ� השורש תופיע 

'  לדוג .א  יתכ� שלא תהיה מבוטאת ,הפעלי�
ֹ וַ "אל$ של  " אמר"מהשורש ) ו,יח( "ראמֶ ּי

  .אינה יוצאת במבטא
ימצא שחלק מ�   "למעיי� במפרשי התנ

רושי� תלוי למעשה בחפוש אחר שורש יהפ
) ט,יח( "יתרו �	���ְּד חַ ּיִ וַ "לדוגמא . המילה
ומדרש . זהו פשוטו, וישמח יתרוי "שפרש

יצר על אבוד אגדה נעשה גופו חדודין מֵ 

ל דלפי "ר ,י"ומסביר בדקדוקי רש .מצרים
" חדה"הוא השורש " ויחד"פשוטו במילת 

, פלה ההא בסו$ניי� חדוה וגילה רק שנמעִ 
". שבה"מ� שורש ) א,במדבר כא( "ּבְ שְ ּיִ וַ "כדי� כל שורש שאות אחרונה היא הא כמו 

ונפלה דלת " חדד"ולדעת המדרש שורשו 
חדא כדי� כל שורש שסופה שתי אותיות 

". תמ�"דומות כמו ת� הכס$ מ� השורש 
  .ל"עכ

ל אפשר "חילוק נוס$ בי� הפשט לדרשות חז
) יא,יח( "עליהם ּוד� אשר זָ "למצוא בפסוק 

ורבותינו דרשוהו . אשר הרשיעוי "שמפרש

) כט,בראשית כה" (ויזד יעקב נזיד"לשון 
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פ "והוא ע ,בה נתבשלו, בקדירה אשר בשלו
י "ובדקדוקי רש. א"עא "יד$ בסוטה ' הגמ

הוא " זדו"ל לפי פשוטו במילת "ר ,מסביר
מזדים "ובא מזה השורש  v�w�x"זוד"השורש  וזה שכתב ) יד,טתהלי� י( "חשך עבדך

ולדעת רבותינו  ... "אשר הרשיעו") י"רש(
ויזד "והיינו עניי� בישול מלשו� " נזד"שורשו  רק שנחסרה ) כט,בראשית כח( "יעקב נזיד
על הרוב  כפי שהואתחילת השורש שבהנו� 

  .ל"עכ. }�y�zנו� ובשורש שתחילת
כי לבעבור "י על הפסוק "ועוד מפרש שאינו  )טז,כ( "יםאלהות אתכם בא הּסנַ 

נסות לשון הרמה וגדולה מעניי� נסיו� אלא
y�z�|
 

" ארים נסי) "י,ישעיהו סב" (הרימו נס"כמו 

שהוא ) יז,ל" (וכנס על הגבעה) "כב,מט(

י כדי שלא "מסביר בדקדוקי רשכ� ו .זקוף
שורש מהוא ש" נסות"במילת  לומרתטעה 

דלא יתכ� ) כב,במדבר יד( "עשר פעמים {�y�zוינסו אתי זה"נסיו� כמו מעניי� " נסה"
לכ� הוצר  לפרש דזה הוא עניי� הרמה , כא�

ועניינו עניי� כלונס  ~�y�z"נסס"וגדולה ושורשו 
דהוא זקו$ על הגבעה לסימ� כינוס או פיזור 
ויתכ� ג� כא� בדר  משל לאמר כא� נסות 

  .ל"עכ. נו עניי� הרמה וגדולהיוהי
שמביא " נסה"ק שורש "ועיי� בשורשי� לרד

 "נסה"שורשו  �"שלהרמב ,מחלוקת בדבר
שלאחר מעמד הר סיני יוכלו  ���	yמלשו� נסיו�

פ המדרש "וע, לעמוד בנסיו� של נביא שקר
לשו� רוממות " נסס"משורש הוא נסות 

מעניי� נס כלומר להגדיל ולרומ� אתכ� בא 
  .האלקי� אליכ�

ולעניי� טכניקות אי  למצוא את השורש 
  .ד במקו� אחר"נכתוב בס
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  הדגש הכבד
  

הוא למעשה הכפלת ) ק'&ִח (הדגש הכבד 
ית ּבֵ מִ ". לדוגמא. הדגשנמצא האות שבה 


 כאילו כתוב ִמ ) ב,כ( "עבדיםְ
«	¬	«
� ֵ
ית 

 "שוְּד ת לקּבַ ּשָ יום הַ �זכור את", עבדי�

 ָש �ְש ַה כאילו כתוב ) ז,כ(ְ� ַ
. שוְ� �ְ� ת לק

ביטוי חזק יותר של האות לכפל זה גור� 
 רבי� לא שמי� לב�, לצערינו הרב. הדגושה

הזאת ופעמי� כשמרפי� " נקודה הזעירה"ל
  .את החזק משני� את המשמעות

 "קראינו�ביום ּונֿ נֵ עֲ הושיעה המלך יַ  יי"דגושה ואילו  השניההנו� ) יט,יט( "בקול ּוּננֵ עֲ ים יַ אלהמשה ידבר וה"לדוגמא 
. ג� היא רפההשניה הנו� ) י,תהלי� כ(

היא שכאשר מדובר בלשו� רבי� לכ  הסיבה 
רפה ) השניה(הנו�  �אותנו  ¯°®	ענהיַ  �ו ניענ �

הנו�  �ענה אותו יֵ  � ו �יענ � וא� בלשו� יחיד  
קרבנו , השבינו, נו*לכ� חָ . דגושה) השניה(

 �שבתפילה שה� בלשו� רבי� ' והחזירנו וכו
יקרב אותנו וכדומה , ה יחו� אותנו"שהקב
 "ּוּנחֶ נְ בדד יַ  יי"רפה אבל  שבסופ�הנו� 

 "ערש דוי�על ּוּנֶד עָ סְ יִ  יי", )יב,דברי� לב(
  .שה� בלשו� יחיד הנו� דגושה) ד,תהלי� מא(

 הבי� א� פירוש הדגוש תמיד �  ��ֶ� ִמ המילה 
 � ובי� א� לשו� רבי� , מאיתו �לשו� יחיד 

אשר �כ  הוא למדקדק הקדמו� ב�. מאתנו
נפתלי דווקא לשו� �ולמדקדק ב�. וכ� הלכה

בלשו�  לפחותאשר על כ�  ±	®	יחיד הוא דגוש
יחיד ידגיש הנו� שא� ירפה אותה תשמע 

לכ� יש להקפיד , נפתלי�לשו� רבי� לב�
יעקב וגאלו מיד חזק �את ייפדה �כי" הדגיש את הנו� שלל) בתפילת ערבית( לשו�  �חזק מיעקב  �) י,ירמיהו לא( "וּנּמֶ מִ 

 "מציל עני מחזק ממּנו"וכ� , יחיד
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בדגש הנו� השניה של מילת ) י,תהלי� לה(
  â�ã	á".ממנו"
  .ע בהמש  דברנו על הדגש בפרשה הבאה"ע
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