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  בין פסוק לטעמיו–" ָּכָלה| ַהְּכַצֲעָקָתּה ַהָּבָאה ֵאַלי ָעׂשּו "
 

ארדה :  "לרדת ולהעניש את יושבי סדום ועמורה על חטאיהם' בפרשתנו מסופר על כוונתו של ה
ישנם מספר קשיים ). כא, יח' בר" (הָעָדה ואם לא ֵאנא ואראה הכצעקתה הבאה אלי עשו כָל

 :בפסוק זה
 

' כלה'עומד לרדת ולבדוק אם אנשי סדום ועמורה עשו ' שה,  הכתוב לומראם נסביר שכוונת .1
שכן לפי זה לא נאמר מה , מה תהיה תוצאת הבדיקה הזאת: יש להקשות, כצעקתה או לא

 1".כצעקתה עשו כלה"אם יתברר שאמנם ' יעשה ה
ת עומד' כלה' או שהמילה –' עשו כלה '–האם לפנינו צירוף : קושי תחבירי גם ישפסוק ב .2

כן . פי כל אחת מן האפשרויות-על" הָלָּכ"יש לבאר גם את הוראתה של המילה . בפני עצמה
 .יש לברר מהו תפקידו של הָּפֵסק בפסוק

 

 2:הפרשנים נחלקו בהוראתו של פסוק זה
 

הם סבורים שכוונתם של המילים . 'כולם'בהוראה של " כלה" פירשו 3ע וספורנו"ראב, ג"רס.  1
ושתכליתן להדגיש את ההשתתפות ', באופן מוחלט, למותבש'הוא " עשו כלה"

שאין ,  עשו כולם–' עשו כלה': "כך כותב ספורנו. הקולקטיבית של אנשי סדום בחטא
בדרך דומה תרגמו בתרגום האנגלי ). א, יא' שמ" ('כלה גרש יגרש': כמו, ביניהם מוֶחה

 RSV  :"I will go down to see whether they have done altogether accordingלמקרא 
to the outcry which has come to me; and if not, I will know". 

 

 .'כיליון והשמדה'והוראתו , "עשו"הוא מושא לפועל " כלה"ש, אברבנאל פירש.  2

 
 .177' עמ, ן" תשאביב-תל, כרך א, עיונים בשיטתו: י לתורה"פירוש רש, ארנד' ליבוביץ ומ'   ראו נ1
ישנה מחלוקת מהותית גם לגבי הבנת האפשרויות המוצגות .  התייחסנו כאן רק לשאלת פיסוקו של פסוק זה2

) ו, ר מט"בר(ל "חז. ה בדרך אחרת" יפעל הקב–' ואם יקרה ב, ה בדרך אחת"אזי יפעל הקב' אם יקרה א: בפסוק
 ' ההכריז, ומשלא ניצלו זאת, ות לחזור בתשובהשניתנה לאנשי סדום אפשר, לסדום' לומדים מירידתו של ה

י "אונקלוס ורש". אודיע בהן מידת הדין בעולם"מתפרשת לפי זה בהוראה של " אדעה"המילה . עליהם כליה
ן "רמב. לא יענישם'  ה–ואם יחזרו בתשובה , יענישם' ה, אם אנשי סדום יסרבו לחזור בתשובה: פירשו בדומה

אם  ברחמים - ואראה: "ן פירש"רמב. מציינת דווקא את מידת הרחמים" האדע"ים פירשו שהמילה "ומלב
' להים-וידע א'כדרך , וארחם אדעה –ואם לא , )אכֶלה אותם(= כלה –עשו בִמידת הדין כצעקתה הבאה אלי 

ע "ראב. אשגיח איך להענישם בדרך קלה יותר, ואם יימצאו להם נקודות זכות: ים פירש"מלב)". כה, ב' שמ(
 .ארחם אותם" = אדעה"ף הוא שפירש א

ע "נוסח דברי ראב. ו"ירושלים תשמ, בראשית: חומש תורת חייםפי -ג וספורנו הוא על" הנוסח של דברי רס 3
 .166' עמ, ז"ירושלים תשנ,  חלק א,בראשית, הכתר: מקראות גדולותהוא מתוך 
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. 'לגמרי, בשלמות'והוראתו , "עשו"הוא תואר לפועל " כלה" מפרש ש4ל"שד .3
י ראיה מן הטעם שבין " שהביא רשומה: "י"תחילה הוא דוחה את דברי רש

, ואינו אלא ָּפֵסק... וכל שכן שאין זה מונח לגרמיה... אינו ראיה' כלה'ל' עשו'
ל את שיטתו "בהמשך מבאר שד". שאין לו שום כוח בענָין ִניתוח המאמרים

בא הָּפֵסק ליתן ריווח בין שתי ,  הכוונה עשו בהחלט–' עשו כלה': "שלו
, אבל יובן שהוא תואר הפועל... הוא היה המושא' להכ'שלא יובן ש, המילות

 )".א, יא' שמ(' כלה גרש יגרש אתכם מזה'כמו 
', כיליון'מלשון " כלה"ק פירשו "ורד' יש אומרים'ע בשם "ראב, ם"רשב, י"רש .4

תכליתו להפריד את שתי " כלה"ובין המילה " עשו"ולדעתם הָּפֵסק בין המילה 
שהרישא שלו היא , יש כאן משפט תנאי, פי פירוש זה-על. המילים זו מזו

: י"וכך כותב רש]". אני עושה בהם[כלה "והסיפא היא , "עשו... הכצעקתה"
לפיכך יש ;  אני עושה בהםכלה;  וכן עומדים במרדם–' הבאה אלי עשו'"

 נביא את 5".כדי להפריד תיבה מחֵברתה', כלה'ל' עשו'הפסק נקודת ָּפֵסיק בין 
 אזי כלה –ארדה נא ואראה הכצעקתה הבאה אלי עשו : לשון הפסוק בפרפרזה

  6. במקרה כזה כבר אדע כיצד לנהוג בהם–ואם לא , אני עושה בהם
 

ל "והוא מקבל את פירושו של שד, ם הוא שגוי"י ורשב" סבור שפירושם של רש7שמחה קוגוט
 .לפסוק

י "רושו של רש שיש לקבל כאן את פי8,)הימלפרב(אולם נראים לנו דבריה של לאה וידבסקי 
 : מן הטעמים הבאים, ל"ולדחות את הסברו של שד

 

היא מושא " כלה"הרי שבין אם המילה , ל"כדברי שד' ליתן רווח בין המילות'אם הָּפֵסק בא .  א
 .ל"יש לצרפה לפועל ולא להפרידה כפי שעשה שד, ובין אם היא תואר הפועל

 

- שקודמת לה מילה המסתיימת בֵאםאף על פי, דגושה דגש קל" כלה"שבתיבת ' האות כ. ב
 .  צריכה הייתה להיות רפה" כף"ה,  לפי הכללים במקרא9").עשו("כלומר בהברה פתוחה , קריאה

 

תפקידו של הפֵסק בפסוק זה הוא למנוע את הפירוש המשתמע או העשוי להשתמע מן . ג
 בסקי לדעת ויד10.כיליון-שלפיו אנשי סדום הם אלה שעשו כלה, החלוקה של הטעמים

; לג, א' דב; יד, יז' בר(ניתן למצוא תפקיד כזה לָּפֵסק גם בכתובים נוספים במקרא , )הימלפרב(
 ).טו, א כט"דה; יג, ש ב"שה; יב, יא' זכ; ה, ד' יש; ט, א ט"שמ

 
 

 מיכאל אביעוז 
 ך"המחלקה לתנ
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 .79-78' עמ, ו"אביב תשכ-תל, ל על חמשה חומשי תורה"פירוש שד, שמואל דוד לוצאטו   
קיים . 166' עמ, ז"ירושלים תשנ, חלק א ,בראשית, הכתר: מקראות גדולות, )מהדיר(כהן ' פי מ-  הציטוט על5

: חומש תורת חיים(לבין נוסח מהדורת הרב שעוועל ' הכתר'י במהדורת "הבדל ניכר לעין בין נוסח רש
ואם לא . ומדים במרדם כלה אני עושה בהם ואם ע–' הבאה אלי עשו'): "ריז' עמ, ו" ירושלים תשמ,בראשית

... ולפיכך יש הפסק... וכיוצא בו מצינו. יעמדו במרדן אדעה מה אעשה להיפרע מהן בייסורין ולא אכלה אותן
, הפותחת את הדיון בטעמי המקרא, "לפיכך"מופיעה המילה ' הכתר'בנוסח המופיע במהדורת ". ורבותינו דרשו

 .מופיע רק בסוף הִּפְסקה" ואם לא"ש המילים ופירו, "בהם"מיד לאחר המילה 
ֲהִכְקִביַלְתהֹון ): "166' עמ, מהדורת הכתר( כך תרגם כבר אונקלוס. 178' עמ, )1הערה , לעיל(ארנד -   ראו ליבוביץ6

 ". ַאֲעֵביד ִעְמהֹון ְּגֵמיָרא, ְּדַעַלת ִלקָדַמי ֲעַבדּו
 .154, 50-49 'עמ, ד"ירושלים תשנ, המקרא בין טעמים לפרשנות   7
עבודת   ( אפיוניו וזיקתו למערכת הטעמים, הופעותיו בכתבי יד מקראיים של ימי הביניים: הָּפֵסק במקרא   8

 .201-200' עמ, ן"גן תש-רמת, )דוקטור
 .13 הערה 178' עמ, )1הערה , לעיל(ארנד -   כך גם ליבוביץ9

 אהרן בן משה בן' ספר דקדוקי הטעמים לר, דותן' היא הולכת בעקבות א. 201' עמ, )8 הערה, לעיל( וידבסקי 10
 .תודה לרעייתי חגית על שסייעה לי בהכנת המאמר. 245' עמ, ז"ירושלים תשכ, אשר
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