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

 הסבר לתורה ולמפרשיהו גייה נכונהה  

 

 דיוק בהגייה

מ ׇּ - Oקמץ קטן בתנועת  ִֽ תמ  ָ֔ יא ׇׇּּ,ֳחר  יםֳׇּהל ֵ֨ ִׁ֤ ֲאנ ש  ׇּה 

 .Oנשים לב לכך שאין מתג ליד הקמץ. לכן יש לקרוא את התנועה כקמץ קטן 

 

 ו"ו החיבור

ןוְ בדרך כלל מנוקדת בשווא:  תְ֥אֹוןוְ ,ְָדָתָ֨ לֶּ ֶּ֖ ן־פ ֶּ ֶּ ְב 

םוְ  לפני חטף מנוקדת בתנועת החטף: ֥יםוְ ְ,ֲאִביָרָ֜ ִ ְֲאָנש 

ִָ֑יםוְ לפני בומ"פ ולפני אות שוואית מנוקדת בשורוק:  תֹוָכֶּ֖םוְ ,ְָמאתָ ֣נוְ וְ ,ְב   ת 

ָ֥הלפני הברה מוטעמת מנוקדת בקמץ:  ת  םָוְְא   ה ֵ֛

 

 ה"א השאלה

֥הְ הְֲ,ְ֧לֹואהְֲ :פתח בחטףדת בדרך כלל מנוק ָ ־ב  ש  ֵֽ ההְֲ,ְטֹוָב֥ההְֲ,ְי  ְָרפֶֶּ֔

 - : לפני אות שוואית או לפני אות גרונית שאינה מנוקדת בקמץבפתחמנוקדת 

ֱעִליָתָ֙נו ְָ֙הְ  ֵֽ יְהֶּ ִּ֤ ִ טְכ  ע ַ֗ רהְ  ,)טז, יג( מ  ֶּ֖ ק   נ  םְת   ֥יםְָהה ֵ֛ ִ ֵ֞יְָהֲאָנש  ינ  ְ.ִא֥םהְ , )טז, יד( ע 

֥ק - , ח, ע קמוצות: לפני אותיות א, הבסגולמנוקדת  ָחזָ יִתי,ְהֶּ יְָהִרַ֗ ָאנִֹכ֣ ְ.הֶּ

 מפקחת הוראת עברית –תרצה יהודה  47עלון       פשנת ה'תש"   קרח  
 
 

 מפקח כולל –הרב יעקב אלבירט 
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 לכן -מילת קישור 

כ ְו  הָ֙ ָ ת  ןְא  ַ֗ ָךְֶׇָ֔לכ  ת   )טז, יא( ל־ֲעָד֣

 .בשביל כך – לכן רש"י:

בשביל כך. פירוש, כי הלמ"ד היא שמוש, ואינה שורש, ופירושה  :גור אריה

 .'בשביל', שכן הרבה למדי"ן משמשין 'בשביל'

 

 יםשורשים ומשפחות מיל

 מגזרת נל"י –י צורות ייחודיות של השורש על"

ָעלו ְָ֙ חְה ֵֽ ר  ן־קֶֹּ֖ כ   ִמש   יבְל  ִבֶ֔ ָ  זוהי צורה יחידאית במקרא.   כד( )טז, ִמס 

קו   :תרגום אונקלוס ַּ ל  ַּ ח ִאְסת  ֹקרַּ ָנא ד ְ כ ְ ש ְ חֹור ְסחֹור ְלמַּ  .ִמס ְ

ק רש"י: ּלְּ ּתַ ּגּומֹו, ִהסְּ ַתרְּ ן העלו. ּכְּ ּכַ ִביבֹות ִמש ְּ  .קַֹרחּו ִמּסְּ

קו  ' = ֵהָעלו  אונקלוס מפרש את המילה ' ַּ ל  ַּ נוטה כאן מדרכו לתרגם בלבד  . הואִאְסת 

מו  ובוחר לפרש. גם רש"י מפרש ' ו  ְרג  תַּ  '. כ ְ

פירוש, שאין "העלו מסביב "כותב:  אריה"-"גור בפירושוהמהר"ל מפראג 

א שיסלקו למשכן" שיהיו עולין למשכן קרח, דזה לא ייתכן, שלמה יהיו עולין, אל

ממשכן קרח, כי כן משמע לשון נפעל של עליה, כמו "ונעלה הענן" )לעיל ט, כא(, 

 ."שהוא סילוק הענן )אונקלוס שם(

פועל זה הוא בבניין נפעל. לבניין נפעל יש משמעות חוזרת, כמו במילה "אסתלקו" 

 שהיא בבניין התפעל. –

 

וְ  ָעלַ֗ י   לְו  ֧ ע  חְמ  ר  ן־קֵֹ֛ כ   תָ֥ןְִמש   ֲאבְְִד ָ םו  ִבָ֑יבְיָרֶּ֖ ָ  . )טז, כז( ִמס 

ָעלוְ "צורה זו מופיעה פעם נוספת בספר ירמיהו  י   םְו  ָלִ ָ רו ש  לְי  ע    (ה, ירמיהו לז) "מ 

 גם צורה זו היא במשמעות של הסתלקות.
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 מגזרת חפ"נ –השורש נת"נ 

 דרכי הנטייה של שורש זה:

  פעלים:

ֻתִניםְָ֙  שלוש אותיות השורש נמצאות. –ְנ 

֥נוְ  ֣נוְ ְ,ִית    פה"פ נופלת בנטייה. תשלום דגש בעה"פ. –ְו ת 

ִֵֽים ת  ת  י,ְנ   .במוספית ת'ה"פ נופלת בנטייה. יש תשלום דגש ל –ְָנת ֵ֛ת ִ

תְ  ָלֶשֶבת. :בנין קל, כמובפה"פ ולה"פ נופלות בנטייה. שם פועל  –ָלת 

 

  :שמות

ה ָנִּ֤ ָ ת  ם,ְמ  ָנַ֗ ָ ת  ן שלהם. פה"פ נופלת ויש תשלום דגש מ  ָ ת  מַּ  .פ"בעה = הַּ

 

 מגזרת נחי ע"ו –שורש רי"מ 

וְ  מ  רַֹ֗ אתְה  ֶֹ֔ ז  הְה  ָד֣ ְָהע  ָ֙ ֹוך   בניין נפעל. – )יז, י( "ִמת 

ו  אונקלוס:  ש  רַּ ָ א ָהָדא ִאְתפ  ָ ת  ִנש ְ ֹו כ ְ  .ִמג 

גם כאן לא מתרגם אונקלוס את המילה, אלא מפרש את המשמעות המעשית של 

 רגילה של שורש רו"מ. הפועל. וזאת, כי משמעות המילה בפסוק שונה מהמשמעות ה

חכמה" מה שבאר על פי זה. וב"הכתב והקבלה" פירוש מילולי -ועיין ב"משך

 מחודש בפסוק, ואכמ"ל.

 

ד, ד( , אבל בשביל הרי"ש נהפך  מיהוכמו "המולו ליי'" )יר - הרמו רשב"ם:

  , משקל דגש.ֵרךְ ּבִ - ֵרךְ ּבֵק לֵאי; כמו יהחיר

ריק תחת האות ה"א ודגש באות רי"ש. הסבר דברי הרשב"ם: היה צריך להיות חי

 אבל היות שהאות רי"ש אינה מקבלת דגש, החיריק התארך לצירה כתשלום לדגש. 
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 פעלים נוספים מהשורש רי"מ:

ימוְ ְ מֹתִֶּּ֤םְְ,ָיִרִּ֤ ֲהר  ימו,ְו  ִרִּ֤ ָ םְ,ת  ִּ֤ כֶּ ימ  ֲהִרֵֽ ם,ְב   ִּ֤ ָיר  ְו 

ן מילים אנו רואים שישנן מילים בנטייה של השורש שבהן עה"פ לא נשמעת וישנ

 שבהן היא לא קיימת.

ה רו ָמֶ֔  שם עצם. - ת  

 

 

 מגזרת נל"י –השורש ספ"י 

 פעמים.  עשריםמופיעות במקרא  ימילים משורש ספ"

פוְ הצורה  ָ ס   מופיעה פעמיים: בפרשה שלנו ובשמואל א'. ת ִ

 

ן־" ֶּ וְ פ  פֶּ֖ ָ ס  כְת ִ ֹאתֵָֽם"ׇב   ט   )טז, כו( ל־ח 

םְג ְ " ֶּ ת  םְא  ְג   עו  ר  ָ ְת  ע  ִאםְָהר  םו  כֶּ כ   ל  פוְ ְםְמ  ָ ס   א יב, כה( )שמואל "ת ִ

 פועל זה הוא בבניין נפעל ומנוקד על פי הסימן חד"ק )חיריק, דגש וקמץ(.

 מילה נוספת משורש זה:

ע" ָ יקְִעםְָרש  ד ִ הְצ  ֶּ פ  ס  ףְת ִ א   בבנין קל. - )בראשית יח, כג( "ה 

 

 

 שורש גו"ע, לו"י

 על דרך השלמים.  ישנם שורשים מגזרת נע"י/ע"ו שהנטייה שלהם היא

ְֵ֛ג ְָ להלן דוגמאות בפרשתנו: נוְ ו  וְְ֥,עְ וִלגְ ְע  ָ ִיל  וְ֣,ְוְ ו  ִנל   .פה"פ ו' נשמעת – וְ ו 
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 טעמי המקרא בשירות התחביר

 משפטי תנאי

שני הפסוקים הבאים הם משפטי תנאי. הטעמים בפסוקים מחלקים את התנאי לשני 

תא עד סוף הפסוק זוהי אחרי האתנח עד האתנחתא זוהי פסוקית תנאי, חלקים:

 תשובת התנאי.

ֹותְכְ ")טז, כט(  מִּ֤ ָאָדםְִָ֙אם־כ   ֻמ֣תו ןְל־ָהֵֽ הְי  ֶּ ל  תְָ֙א ֶ֔ ֻקד   םכְ ְו פ  ָאָדֶ֔ דְל־ָה֣ ֶּ֖ ק  ָ ָ֑םְִיפ  יהֶּ ְֲעל 

אְ , פסוקית תנאיְ– ִניְה'לֹ֥ ָלָחֵֽ  .תשובת התנאי –"ש  

הְָהֲאָדְ")טז, ל(  ָתָ֨ ָפצ  הְו  הָֹוַ֗ אְי  ָר֣ הְִיב  ִריָאֵ֞ ִאם־ב   ְו  הְאָֹתםָ֙ ָעִּ֤ ְו ָבל  יָהָ֙ ָ֙ ִ ת־פ  הְאֶּ ָמִּ֤

ת־כ אֶּ ָלהׇו  אָֹ֑ יםְש   ֶּ֖ י ִ ְח  ֥דו  ָיר  םְו  ֣רְָלהֶֶּ֔ ֶּ ו ְ  ,פסוקית תנאי – ל־ֲאש  ֲאצֵ֛ יְִנֵֽ ֧ ִ םְכ  ֶֶּּ֕ ת  ע  יד  ִוֵֽ

הָֹוה ת־י  הְאֶּ ֶּ ֶּ֖ל  ֥יםְָהא  ִ  .תשובת התנאי –"ָהֲאָנש 

 

כ ָנַ֗םְל  ָ ת  תְמ  ֣ רו מ  ְת   ָךֵ֞ ה־ל   זֶּ נו פֹתׇ֮ו  יְל־ת   ֣ נ  ָראְ ְב   ךְְָ֣לְ ִיש   נֹתֵֶּ֛יָךְְל  ִלב  יָךְו  ֧ ָבנֶּ יםְו ל  ַ֗ ת ִ ת  נ 

ח ל  ָךְֶּ֖ ל־ָט֥הֹורְק־עֹוָלָ֑םִׇאת   ָךְְֶּ֖כ  ית  ב  ֥לְב   ֹו.ְיֹאכ   יא(, יח) אֹתֵֽ

מלמד שהוא כלל לכל מתנות קדש  - טעם הסגול שבישראל  ":הכתב והקבלה"

וקא על הדברים הצריכה תנופה היה הסגול בתיבת ווקדשים, שאם נאמר ד

 .שר שבספרי רש"י היה נמצא טעם אחרמתנם, ואפ

 

 ?חדאד או חמור של יחיחמור 

םְ... הֵֶּֽ ֥דְמ  ח  ת־א  ִתיְאֶּ עֶֹּ֖ אְֲהר  לֹ֥ אִתיְו  ְָנש ֶָ֔ םָ֙ הֶּ דְמ  ָחִּ֤ ֹורְאֶּ אְֲחמָ֨  , טו(טז). לֹֹ֠

הֹון :תרגום אונקלוס ד ִמנ ְ ית ְלחַּ ְבֵאיש ִ ִרית ְוָלא אַּ חַּ ַּ הֹון ש  ד ִמנ ְ חַּ  .ָלא ֲחָמָרא ד ְ

י...לֹא ֲחמ ברש"י:וכן  ּתִ ם ָנַטלְּ ָחד ֵמהֶׁ ל אֶׁ ֶׁ  ֹורֹו ש 

 

אפילו חמור אחד לא נשאתי מהם  -לא חמור אחד מהם נשאתי רשב"ם:  אך

 למה מפשיעים אותי בשררה? -על העם, ואם כן  תורריםׂשכשאר מ
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ד  ואם היה נקוד חַּ ד מהם' , פתרונו היה: חמור של אחד מהם; כמו "אַּ חַּ 'לא חמור אַּ

ד מהם. העם" )בר' כו, י( וכמו את חַּ  אַּ

רש"י מסביר שיש כאן צירוף סמיכות "אחד מהם" ואילו רשב"ם מסביר  הסבר:

ד מהם". לכן רשב"ם מסביר  חַּ שאילו היה כאן צירוף סמיכות היה צריך לנקד: "אַּ

 באופן שונה מרש"י.

מאריך להוכיח שהסבר רש"י  רבי וולף היידנהיים ז"ל בספרו "מודע לבינה"

"וזכינו לדין שפירושי רש"י ורז"ל ומסיים את דבריו:  כן מתאים עם חוקי הלשון,

הם בהירים ומדוקדקים למעיינים בם הדק היטב. והם מיוסדים בעיקר הלשון יותר 

 עיין בדבריו.מכל פירושי זולתו, לכך הפוך בהם והפוך בהם ומהם לא תזוע". 

המקרא אנו למדים כרש"י. זה לשונו: -מציין שגם מטעמי "הכתב והקבלה"

מת פירוש רש״י בזה הוא מיוסד בדקדוק התיבה )כמ״ש הרוו״ה(, גם הוא ובא

, 'אחד'וחיבר אותה עם ', נשאתי'מן  'מהם'מקויים מבעל הטעמים שהפריד תיבת 

מהם א, 'אחד בפשט]ומילת[  ,לו להטעים במקף ובמהפך הרשב״ם הי ואילו לפי

 טן. ק-קףבז 'נשאתי

 נבין את משמעות הטעמים:

ֹור אְֲחמָ֨ . המילה "חמור" אינה מחוברת סתיים בפשטא, שהוא טעם מפסיקמ :לֹֹ֠

 למילה "אחד".

םְָ֙ הֶּ דְמ  ָחִּ֤ מכאן שהמילה  פשטא. –מהפך, שהוא טעם מחבר. מהם  –אחד :ְאֶּ

 לא חמור של אחד מהם לקחתי. "אחד" מחוברת ל"מהם" ולכן יש להסביר:

 

 מילה בפרשה

ף" לֶּ ֥ דְח  ֵֽ לְמֹוע  הֶּ אֹ֥ ֶּ֖םְב   כֶּ ת  ד   / לא( )י"ח, כא "ֲעבֵֹֽ

 זוהי צורה יחידאית שמופיעה פעמיים בפרשתנו בלבד.

 

"ְ ו ע  ד ֥ וְ ו מ  אֶּ֖ ש    נ  ִֵֽת   (, גטז) "ת 

ְבְרִבין"תרגום אונקלוס:  ן ִמְתרַּ ו  ת  ָמֵדין אַּ כמו במשמעות שאנו משתמשים היום  ".ו 

 בפועל זה.
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ְ

ת ְָ ח  ְְהמ  

וְֹ תַ֗ ָ ת  ח  ְמ  יש  ְִא֣ ו  חֵ֞ ק  י ִ ֹ֠ה, )טז, ו( ו  ָ ת  ח  מ   חְ ,ְה ֹ֠ ֹותמ  ֶ֔  .ת 

ֹות רש"י: ּ֔ ית ָיד - ַמְחת  ם ּבֵ ֵיש  ָלהֶׁ ָחִלים וְּ ם ּגֶׁ הֶׁ חֹוִתין ּבָ ֶׁ ִלים ש   .ּכֵ

. שם לכלי שמורידין עליו גחלי אש –מחתתו  :(א, ויקרא י)הכתב והקבלה 

 .תרגום ירידה חות, ומענין מי יחת עלינו )ירמיהו כ"א( יחד על עפר נחת

יקוד )ישעיהו ל'( גחלים אתה חתה אצל גחלים, לחתות אש מ הונאמר תמיד חתי

)משלי כ"ה(, ואמר רש"ע כי כשנותנין הגחלים לתוך הכלי הן שוקעות מביעורן, 

נתינתן בכלי נחות מלחישתן, והכלי  וע"י ,שכ"ז שהן על המוקד הן לוחשות

שמשימין בו הגחלים נקרא מחתה שבו נעשו הגחלים עוממות, שבלחישתן פני 

 .ותן אל הכלי נעשות עוממותלהבים פניהם, וכשגורפין א

 

 

 ניבים וביטויים

יְ... ש   נ  ד,ְא  יְמֹוע  ִרא  ָדהְק  יְע  יא  ש ִ ם-נ   )טז, ב(    ש  

 - )שם אנשים מורמים מעם, ידועים ביותר שנודע שמם למרחוק -אנשי שם 

 .משמע מפורסם(

 

ש ב  תְָחָלבְו ד  ץְָזב  רֶּ אֶּ ֱעִליָתנו ְמ  יְהֶּ ט,ְכ ִ ע  מ   )טז, יג(   ה 

, ביטוי המבטא את פוריותה של ישראלכינוי לארץ   -ת חלב ודבש ארץ זב

 .הארץ ושפע סוגי המזון שהיא מצמיחה
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