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ֶפר" ְקְראּו ַבּסֵּ א ַוּיִּ ְקרָּ ּמִּ ינּו ּבַ בִּ  )נחמיה ח', ח'( "ַוּיָּ

 הסבר לתורה ולמפרשיהו גייה נכונהה

 

 אותיות שורש ומוספיות  –תורת הצורות 

ֶרתנוצרו משילוב של שורש ותבנית. בתוך המילה  רוב המילים בעברית מזהים  ְקט ֹ֑

, וכך ְםֹםֶםתנקבל את התבנית  את השורש קט"ר. אם נשמיט את אותיות השורש

ירגם המילה   .יםםְִִהםְְמורכבת מן השורש קט"ר ומן התבנית  ִהְקִטִ֖

בפועל התבנית מורכבת משורש ובניין ואילו בשם העצם התבנית מורכבת משורש 

 ומשקל.

 כאשר בודקים איך מילה נוצרה, בודקים את צורת היסוד שלה ולא את הנטיות. 

 זירה של שמות.בעלון זה נעסוק בדרכי ג

 מוספיות

בתבנית המילה יש תנועות ועיצורים. עיצורי התבנית השכיחים הם העיצורים 

 .האמנתי"ו

פנו ָפהת  ַַ,ֲחֶנהמַ למשל העיצורים המודגשים:  ד ָ ִׁ ֵרפַָ,ַֹון,ַש   . הש  

 עיצורים אלה נוספים לשורש והם חלק מהתבנית של המילה ונקראים "מוספיות".

 ת של התבנית לפי מקומן ביחס לשורש:נהוג לכנות את המוספיו

עוַֹאֶַ,ֲַחֶנהמַ האות לפני השורש, כגון:   תחילית: ב ָ  .צ 

אהאות אחרי השורש, כגון:   סופית: ט ָ ח  ַ ,ַתה  ב    .ןָקר 

עִַׁהאות הנמצאת בין עיצורי השורש, כגון:   תוכית: ס,ַריש    .דוַֹי 

 התוכיות הן תמיד תנועות.  

 30עלון      ט"שנת ה'תשע     שמיניפרשת 
 מפקחת הוראת עברית –תרצה יהודה 

 
 

 מפקח כולל –הרב יעקב אלבירט 
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 צורני הנטייה בשם

בונים מילים חדשות ממש אלא יוצרים נטיות אחרות לאותן  צורני הנטייה אינם

ַהמילים. למשל:  ִַׁ – ָקדֹוש  דֹש   .יםק 

 אילו משמעויות יש לצורני הנטיה?

לו לַָזכר ונקבה:  –נטיה לפי מין דקדוקי היוצרת שתי קבוצות  .א  הב  

ַ מספר דקדוקי: הצורן מציין האם מדובר ביחיד או ברבים:  .ב ָלמִׁ ש     יםה 

 לציון שייכות:צורני נטייה  .ג

מַָ  הוא צורן שייכות של נסתרת )היא(. ה  = הדם שלה, הצורן  הַ ד ָ

ָרַ ש ָ ב    .הוא צורן השייכות של נסתרים )הם( םםְ = מהבשר שלהם, הצורן  םמִׁ

 משקלי שמות 

בפרשתנו מופיעות מילים סגוליות/מלעיליות רבות, שהטעמתן בהברה לפני 

 האחרונה.

ֶֶׁ֥קץ :ֶקֶטל משקל ֶ ֶ ַ,ַש  ש   ַ,ֶַרץה  ֶפש  רַ ,ֶַנֶ֣ ֶ ש  נ ֶֶּ֨ ֶרס,ַה  ֶֶּ֔ פ  ֶֶׁ֛מן,ַה  ֶ ֶרשַ ,ַש  ֶבשַ ,ֶַחֶּ֔  .ָוֶכֶ֧

ֶרב – הפסק צורת    .ָהָעָֽ

ֶגל: ֵקֶטל משקל  .ֵעֶׁ֥

ַ: ֹקֶטל משקל ֶדש  ֶלד,ַקֶֹׁ֥ חֶֹׁ֥ ֶמט,ַה  חֹ  ה  ֶהל,ַו   ַ.אֶֹ֣

ֶֶׁ֥מתַַ:נוספות מילים ֶ ש  נ  ת ִׁ ת,ַה  ש ֶ ֶק  ש   ק  ֶצת,ַו  ֶֹרֶׁ֥ ש   ֶלתַ,ה  ֱאֶכֶּ֔ ָֽ נ ֶ ָֽ ֶרת ַ,ַה  ֹוֶתֶּ֨ נ  ַ.יֹתֶ ֶרתוַ ,ַה 

 

 הנמכת תנועה

ל ע  ַו  ש  ֵדֶּ֔ יֶַאק ָ ֶ֣ רֹב  ק  יַָכל-ב ִׁ ֵנֶׁ֥ ֵבֵ֑ד-פ   םֶַאכ ָ  )י, ג(  ָהָע 

ַהפעלים  ש  ֵדֶּ֔ ֵבֵ֑ד, ֶאק ָ  הם בבנין נפעל. ֶאכ ָ

על פי הסימן חד"ק )חיריק, דגש וקמץ( היה צריך להיות חיריק באות א', אך היות 
 מנוקדת בסגול. שהיא אות גרונית, חלה הנמכת תנועה ובמקום חיריק היא 
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 מהי "הנמכת תנועה"? 

. התנועות נבדלות זו מזו במצב a, o, i, e, uבלשון העברית קיימות חמש תנועות: 

הלשון בחלל הפה ובמצב השפתיים בעת הגייתן. בהגיית התנועות השונות משתנה 

המיקום של הלשון. הלשון נעה בתנועות קטנות למעלה ולמטה וגם קדימה ואחורה. 
 אלה במיקומה של הלשון יוצרים את ההבדלים בין צלילי התנועות השונות. שינויים

אפשר להגדיר את התנועות לפי מיקומה של הלשון בחלל הפה בעת הגייתן )מקום 

 החיתוך(:

U , i  – תנועות גבוהות = שורוק וחיריק 

 E,O   – תנועות בינוניות = חולם, צירה וסגול 

A –  יותרהתנועה הנמוכה ב = קמץופתח 

העיצורים הגרוניים נהגים במקום נמוך מאד בגרון, על כן הם גורמים להנמכת 

 התנועות שמסביבם. 

 כיצד יודעים שחלה הנמכת תנועה? 

כדי לקבוע אם חלה הנמכת תנועה במילה, נשווה את המילה שלפנינו למילה אחרת 

 באותה תבנית )גוף, זמן ובניין( ללא גרונית.

 :דוגמאות

ַֹ עַ ש  ַ֗ רַֹתח פתח במקום סגול סגול בתבנית המקורית: פ  תס   .תֶמ ש ֶַָהָֽ

ֶַזֶַּ֔ ֶַׁ֛סגול פתח במקום סגול סגול בתבנית המקורית:  ער  ֶ  ןמֶַש 

ַאֶַ ש  ֵדֶּ֔ ֵבֵ֑דאֶַ, ק ָ היִַׁבתבנית המקורית:   חיריקסגול במקום  כ ָ ֶתֶּ֔ ָ או ַ תִַׁ, ש   מ    ט  

 

 שם המספר

 שם המספר מתחלק למספר מונה ולמספר סודר. 

ֹוםַהַ ַ-המספר הסודר  פרשתנו נקראת בשם י ֶ֣ ַב   י  הִׁ י  ָֽ יו  ֶּ֔ ינִׁ מִׁ  ש   

מספר שסופר את העצמים השונים. מתאים למין של שם העצם.  מספר מונה:

ם יִׁ ָלֵ֑ ג  עַר  ֶ֣ ב   ר  ָֽים,ַא  ִׁ ָרש  הַק  ֶָׁ֥ ש   ִׁ ֵ֑ה,ַש  ָ מ  הַא  ֵר  ֶַעש   ַ.ֲחֵמֶׁ֥ש 

מספר הקובע את מקומו של שם עצם בתוך הקבוצה. מתאים למין  מספר סודר:

 ל שם העצם.ולמספר ש
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)ראשון עד עשירי( יש צורות מיוחדות, השונות מן  10עד  1 –למספר הסודר מ 

 המספר המונה )אחד עד עשרה, אחת עד עשר(. 

ומעלה צורות המספר הסודר הן כמו המספר המונה בתוספת ה"א  11ממספר 

יהיידוע:  ֶּ֔ ינִׁ מִׁ ש    ֹוםַה  י ֶ֣ ית,ַב   נִׁ  ֵ ש   ָנֶׁ֥הַה  ָ ש   ֵַ ,ַב   ש   ו רַה  ט   ה  יו  ֵ֑  .נִׁ

 

 

 מילה בפרשה

ת ֲעל  ָרהַ...ַמ  ֵהָמהַג ֵ ב   ֹאֵכלוַ ַאָֹתהַ ַב     יא, ג() ת 

הו א ָרהַ...ַו  רַלֹאַג ֵ ג ָ  יא, ז() ָלֶכםַהו אַָטֵמאַיִׁ

 

ָרה: ַמֲעַלת -רש"י  ֵּ ֶעיהָ  ָהאֶֹכל ּוְמִקיָאה ַמֲעָלה ג  יהָ  ְלתֹוךְ  אֹותוֹ  ּוַמֲחזֶֶרת ִמּמֵּ  וְּלָטֳחנוֹ  ְלָכְתׁשוֹ  ּפִ

ק ָרה. ָהדֵּ ֵּ ךְ  :ג  מוֹ  ּכָ ן; ׁשְ כֵּ ְזַרת ִלְהיֹות ְוִיּתָ ִרים ַמִים ִמּגִ ּגָ הוּא(, יד ב, שמואל) ַהּנִ ה ַאַחר ִנְגָרר ׁשֶ ; ַהּפֶ

ָרא ְוַתְרּגּומוֹ  ַעל, ִפׁשְ י ׁשֶ ָרה ְידֵּ ר ָהאֶֹכל ַהּגֵּ  ְוִנּמֹוַח. ִנְפׁשָ

 .אכילתה לאחר גרגרתב מאכלה את מעלת – גרה מעלת –רשב"ם 

 .גרון: מגזרת גרה ומלת –א אבן עזר

"וענינו משייך את 'מעלה גרה' לשורש גר"ר וכותב: רשים וספר השהרד"ק ב –רד"ק 

, כלומר שמחזיר האוכל דרך גרונו ממעיו לתוך פיו לכתשו משיכת המאכל בגרון

 .ולטחנו היטב ..."

ַמּסֹור  = "ְמֵגָרה" של השורש הוא ..." גרר"מ נגזרת" גרה" – גרה מעלת –רש"ר הירש 

ִית ּוִמחּוץ" )מלכים א׳ ז, ט( -)בלשון המקרא  ְמֵגָרה ִמבַּ  נמצא; "ֲאָבִנים ְיָקֹרת ְכִמּדֹות ָגִזית ְמֹגָררֹות בַּ

 ". לנסר" פירושו" גרר"ש
 

...  הגרה מעלי לכל. הטהורה הבהמה סימן את בה יש כשלעצמה" גרה" תיבת זה לפי

, ומחוספס קשה לוח שם להם יש מקומןבו, העליונה בלסת חותכות שיניים חסרות

 הוא וכך, המזון את התחתונה הלסת של החותכות השיניים ומביאות מוליכות שעליו

 חסרונן על מורה זה ששם נמצא ".גרה" קרוי זו בדרך שנלעס מזון". מנוסר" היינו, נקצץ

. הטהור לבהמה מספיק היכר סימן הוא זה וחסרון, העליונה בלסת חותכות שיניים של

 גרה מעלת שהיא בידוע למעלה שינים לה שאין בהמה כל.(: "נט) בחולין שנאמר כפי

 ".וטהורה פרסה ומפרסת
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ַ בו  רִַׁ֠ ק  י   אוַ ַ–ו ַ֠ צִַׁ֠ מ  י   ַהאם משמעותם שווה?,ַַו ַ֠

ט ֶׁ֛ ח  ש   י ִׁ ֶגלַ...ַו  אתהַ ֶַאת־ֵעֶׁ֥ ט ָ  ֹו׃ַַח  ר־לָֽ ֶ בוַ ֲאש  רִַׁ֠ ק  י   יַו ַ֠ ֵנֶּ֨ ןַב   ֲהרֶֹ֣ םַ ַא  ד ָ  ט(-)ט, ח ֵאָליוַ ֶַאת־ה 

ח  ט ש   י ִׁ הֶאת־הַַָו  אוַ ַעָֹלֵ֑ צִַׁ֠ מ  י   יַו ַ֠ ֵנֶּ֨ ןַב   ֲהרֹ  םֵַאָליוַ ַא  ֶּ֔ ד ָ הוַ ֶַאת־ה  ֵקֶׁ֥ ר  ז  י ִׁ ֵ חַ ַו  ב  ז  מ ִׁ ל־ה  יב׃ַַע  ָֽ ָסבִׁ

ֶאת־הַָ הו  יאוַ ַעָֹלַ֗ ֶ֧ צִׁ מ  יוַהִׁ יהֵַַָאָלֶׁ֛ ָתֶח  נ   יג(-)ט, יב ...ַלִׁ

 

ְמִצאו : –רש"י  ָטה ְלׁשֹון ַוי ַ  ְוַהְזָמָנה. הֹוׁשָ

 .הצורך בשעת שמצאֹו(; כב,  ה" )מצא" מגזרת ו:וימציא –אבן עזרא 

 

בוַ ַ מדוע בקרבן חטאת נכתב: רִַׁ֠ ק  י   יַו ַ֠ ֵנֶּ֨ ןַב   ֲהרֶֹ֣ םַ ַא  ד ָ  )פסוק ט( ֵאָליוַ ֶַאת־ה 

אוַ ַַ ובקרבן עולה נכתב: צִַׁ֠ מ  י   יַו ַ֠ ֵנֶּ֨ ןַב   ֲהרֹ  םֵַאָליוַ ַא  ֶּ֔ ד ָ  ? )פסוק יב( ֶאת־ה 
 

 מסביר "הכתב והקבלה":

  ,'והמציאו' ובין 'והקריבו' יןב הבדל ויש... 

 "בספל כמו, ידו אל אותו נותן שאינו פ"אע חברו אל דבר המקריב על נופל הקרבה

 (, כה ה, שופטים) חמאה" הקריבה אדירים

 לידו, כמו שבא דבר על )בבנין קל( בקל מצא כי, לידו שנותנו אלא אינו המצאה אבל

 .חברו יד עד ליד מיד כשממציאו בהפעילו, משמע' לידיה דאתא 'ומצאתה שאמרו

 ביד המזרק כן ואם, באצבע נותן לבד חטאת דם כי 'ויקריבו' אמר לבד בחטאת ולכן

 .'והקריבו' וזהו בדם אצבעו ויטבול אמר וכן, אצבעו בו טובל ואהרן המקריב

 שהם 'וימציאו' וזהו בידו המזרק לתת צריכין היו המזרק, מן שזורק ושלמים עולה אבל

 (.ו"רנ) לידו אותו מציאוה

 יתכן שמכאן המשמעות בלשון ימינו: להמציא אישורים/מסמכים = להגיש אישורים. 

 

ָכל ה-ו  ֶתֶּ֔ ָ ש   ֶ֣רַיִׁ ֶ ֲַאש  ֶקה  ש    )יא, לד( מ 

ֶק֙ה -ְוָכל -אבן עזרא  ֶקה ָהִייִתי ַוֲאִני; "ֵשם -ַמש ְ  .פועל -( יא,  א נחמיה" )ַמש ְ

ֶקהַ ן הפעיל לפנינו שם בצורת הבינוני מבניי ש   ה -, ופועל בנפעל בעתיד מ  ֶתֶּ֔ ָ ש   . יִׁ

 חיריק דגש וקמץ. –על פי הסימן חד"ק מנוקד הפועל 
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עַ  ו   שם תואר או שם עצם? – ֵזר 

ל םַע  ָלָתֶּ֔ ב  נ ִׁ מִׁ ֹלַ  פ  יַיִׁ כִׁ  ל-ו  עַ-כ ָ ֶׁ֥ר  ו עַ זֶ ו אֵַזר  ֹורַהָֽ ַָטה  ע  ֵרֵ֑ ז ָ ֶ֣רַיִׁ ֶ  )יא, לז(   ֲאש 

  –רש"י 

ל יָעהְזרִ  זֵּרו ַע: ֶזַרע י ׁשֶ ם זֵּרוּעַ ; זְֵּרעֹוִנין ִמינֵּ ָבר ׁשֵּ מוֹ , הּוא ּדָ נוּ  ּכְ ֵּּרִֹעים ִמן ָלנוּ  ְוִיּתְ  .(א דניאל) ַהז

  –אבן עזרא 
 (.א, טז דניאל) זרעונים להם ונותן: והעד, שמות שני הם או, פעול כמו התואר שם

  –רמב"ן 
 (.א, יב דניאל) הזרועים מן נול ויתנו, דבר שם – זרוע, זרעונים מיני של זרע – זרוע זרע

 

 שם פעולה זריעה וזרעונים. -רש"י: צירוף של שני שמות 

 א"ע: שם ותואר  או צירוף של שני שמות.

 רמב"ן: צירוף של שני שמות.

 

הַ  ֶ ס  כ  מ  ה ָֽ ַ ו 

ֲחָלבִׁ ים ֶאת־ה  ֹורַו  ֵ֑ ש   ן־ה  לַמִׁ יִׁ ן־ָהא ֶּ֔ ֶּ֨ הַו מִׁ יָ  ל  א  הַ ַָהָֽ ֶ ס  כ  מ  ה ָֽ ָליֶַַֹּ֔ו  כ   ה  יֹתֶ ַַתו  דֶַרתו  ֵבָֽ כ ָ  )ט, יט( ה 

  –רש"י 
ה: ֶ ֶלב ְוַהְמַכס  ה חֵּ ֶרב. ֶאת ַהְמַכּסֶ  ַהּקֶ

  –רמב"ן 
 .י"רש לשון. הקרב את המכסה חלב :המכסה

 .האחרים החלבים יזכיר ולא הזה החלב יזכיר למה כי, בעיני נכון ואיננו

 יכ, מכסה הוא המזבח לגבי שיקרב חלב כל כי, לכלם שם – המכסה: דעתי על אבל

 והחלב, מכסה הוא וגם, הקרב על אשר החלב כל והשני, הקרב את המכסה חלב האחד

 חלב(: ג"צ חולין בבלי) שאמרו וכמו. הכסלים על אשר וכן, עליהן יכסה הכליות על אשר

 והנה. הכסלים שבתוך ולא רחמנא אמר הכסלים שעל, מותר אותו חופה שהבשר

 שור של –( ח"י':ט ויקרא) הדם את אליו אהרן ניב וימציאו: למעלה נמשך הזה הכתוב

, והחלב האליה אליו המציאו האיל מן אבל, השור מן החלבים ואת, הנזכרים ואיל

 .הכבד ויותרת הכליות ומשניהם
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  –רש"ר הירש 
 שם אלא, הקרב״ את המכסה ״חלב של לשון קיצור זה אין, הרמב״ן לדעת – והמכסה

 עם מעורב שאינו היא חלב של ובהקתהמ כונתות שכן. המזבח על הקרב החלב לכל

 .אותם ומכסה האיברים על שוכב אלא, הבשר

שם בצורת הבינוני בבניין פיעל. על פי הרמב"ן זהו שם כולל לכל  המכסה =

 החלבים המכסים את האברים הפנימיים.

 

 

 דומים או מנוגדים? –הביטויים "מלבד" ו"חוץ מ" 

ב  ד ל   ו ץ -)ויקרא ט, יז(  מִׁ נ ִַַׁחֶׁ֥ ָֽ ֶ מ   )קהלת ב, כה( ימִׁ

ואילו את הביטוי "חוץ  ,יש המפרשים את הביטוי "מלבד" במשמעות של הוספה

" במשמעות של "להוציא מהכלל, למעט". ואולם, לפחות על פי התרגום בתורה -מ

 . = "חוץ מ" "בר מ" תורגמיםובקהלת, שני הביטויים דומים ומ

ב  ד ל   ֶקרַמִׁ ָֹֽ ב  תַה  ֶׁ֥  ()ויקרא ט, יז עֹל 

ָחא   - סאונקלו ר מֵ "ְוָקִריב ָית ִמְנָחָתא ּוְמָלא ְיֵדּה ִמַנּה ְוַאֵסק ַעל ַמְדּבְ  ֲעַלת ַצְפָרא".ּבַ

 כלומר: יקטיר את המנחה על המזבח חוץ מעולת הבוקר.

ַבד - רש"י ְ ֶֹקר: עֹלַת ִמל  ִמיד ַהב  ה ַאַחר עֹוַלת ַהּתָ ה ָעשָֹ ּלֶ ל אֵּ  .ּכָ

 מיד.לעולת הת בנוסףכלומר: יקטיר את המנחה 

, לפי התרגום ורש"י לשני הביטויים משמעות זהה: מלבד = חוץ מ = בנוסף אם כן

ל, ובלשון המקורות: מלבד = בר מעלת צפרא = אחר עולת התמיד. בכל המקומות 

 "בר מ".  -משמעותה בהם מופיעה המילה "מלבד" שבתורה 

 

ַ"-"חוץַמַ

 הלת:" מופיע במקרא פעם אחת בספר ק-הביטוי "חוץ מ

"ֶַ֣ ִׁ ַכ  ו ש  ֶׁ֥יַָיח  לַו מִׁ ֶׁ֛ ֶׁ֥יַיֹאכ  ו ץַמִַׁיַמִׁ יחֶׁ֥ נ ִׁ ָֽ ֶ  (כה ,הלת ב)ק"ַמ 

 גם בקהלת התרגום הוא "בר מני" כמו במילה "מלבד". 

הביטוי "חוץ מן" נפוץ בלשון חז"ל ותרגומו: "בר מן". פירושו "להוציא מהכלל, 

וכו'" למעט". למשל: "על פירות האילן הוא אומר בורא פרי העץ, חוץ מן היין 

 רכות פ"ו, מ"א(.)ב
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אם כן, התשובה אינה חד משמעית. יש הרואים בשני הביטויים דמיון ויש 

  המפרשים אותם בצורה מנוגדת. בימינו נוהגים להבחין בין שני המושגים: "חוץ מ"
 מציין תוספת. –"מלבד"  כמו בלשון חז"ל, –מציין מיעוט 

 

 

 ניבים וביטויים

ה ַָזָרֶּ֔ ש   א( )י, ֵאֶ֣

 לא רצוי.מעשה  -

 

ֹור הָֽ ָ ט  ֵבֶׁ֥יןַה  ֵמ אַו  ָ ט  ֵבֶׁ֥יןַה  לַו  חֵֹ֑ יןַה  ֵבֶ֣ ַו  ֶדש   ֹ ק  ֶׁ֥יןַה  ֵ ילַב  ֶּ֔ ד ִׁ ב  ה  ל   )י, י(  ו ָֽ

 לטפל. ין העיקרלהבדיל בין דבר חשוב לדבר שאינו חשוב, להבדיל ב -

 

י ֲעֵלהֵַגָרהַהו א-כ ִׁ  ה( יא, ;)יא, ד מ 

לעס מחדש אוכל שכבר הורד לקיבה, בהשאלה: חזר על  -העלה גרה  -

 .חזר על דבריו בצורה טרחנית, עצמו
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