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

 ולמפרשיהה פרשהסבר לו נכונהגייה ה

 מפיק

נקודה באות ה"א שבסוף מילה שמציינת שיש להגות אותה כעיצור ולא   -המפיק 

 .כאם קריאה. )האות ה"א נשמעת(

הּּ" ּּּוְלָקָחָ֥ ה ָָּׁ֖ ְּלִאש ּ הּּ֛לֹו ָמָֽ מציין  צרוף של פועל + מילת היחס = )כה, ה(  "ְוִיּבְ

 .לקח אותה, ייבם אותה –אותה 

יל"  ָ֥ ָּׁ֖הּּ-ֶאתְּלַהּצִ ָ הּ"ּּ"ִאיש  ְָֽלָחָ֣ ָ הְּּוש  מציין כינוי שייכות חבור לנסתרת =  )כה, יא(" ָיָדָ֔

 .האיש שלה, היד שלה  -)שלה( 
 

 צורות הפסק – טעמים

ִיםּוָּ-לֹא" לֵּרַחָּׁ֖ ֲחבָֹ֥ ָֽ  )כד, ו( "ֶכבָרּ יַ

ֲרּ" ֹוּּוֵבָֽ ְלָמתָּׁ֖ ש ַ ַכָ֥בּּבְ ָ  )כד, יג( "ךֶָּּכ ְּוש 

ְמֶח֙הֶּאת" קּ-ּתִ ֶכרֲּעָמֵלָ֔ ָ֣ ּזֵ ְ ש  אּּתִ ִיםּלָֹּׁ֖ ָמ  ָ ַָּׁ֖חתַּהש ּ ִָּֽמּתַ  )כה, יט( "חּכָ

 הטעמים סוף פסוק ואתנחתא הם טעמים מפסיקים "קיסרים". 

סגול,  –קמץ, במקום שווא  –טעמים אלה גורמים להארכת תנועה: במקום סגול 

  קמץ וכו'. –במקום פתח 

 הגמרא במסכת נדרים דף לז ע"ב אומרת שזה "הלכה למשה מסיני".

 

 רביםצורת 

י" ָֽ ְלָחָמָּׁ֖הַּעל-ּכִ אַּלּמִ ְיֶב ּ-ֵתֵצָ֥ ּּךָּיאָֹֽ וֹּּה'ּוְנָת֞נֹו ְביָֽ ִ ִבָ֥יָתּש  ָ ְּוש  ָך ָיֶדָּׁ֖ יָךּּבְ במילה   - "ֱאלֶֹה֛

 ." )כא, י( האות י' אחרי האות ב' מציינת לשון רבים )האויבים שלך(ךָּיְיֶב ּאֹּ"

 13עלון   שנת ה'תשע"ח      כי תצא  
 הוראת עבריתמפקחת  –תרצה יהודה 

 
 

 מפקח כולל –הרב יעקב אלבירט 
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 שמות ופעלים: –הטיות של השרש יב"מ 
י" יםּ-ּכִ ַּאִחִ֜ ֨בּו ְ ש  ָֽ ןֵּאיןיֵ דֵּמֶה֙םּּוֵבָ֣ תַּאַחַ֤ וּּוֵמ֨ ָּ֗ ֹוּלֹא-ַיְחּדָ ת-לָ֔ ֶ ש  הֵּאָֽ ֶ֧ ּוָצהּ-תְִָֽהיֶ תַּהחָּׁ֖ ַהּמֵ֛

ּ ּזָ ר יש  ּּ)הָיָבם שלה(ְּיָבָמהְּּ֙לִאָ֣ ה ָָּׁ֖ ְּלִאש ּ ּ֛לֹו ּה ּּוְלָקָחָ֥ יָה ָּעֶלָ֔ א הָּּיבָֹ֣ ָמָֽ ם ְּוִיּבְ )ִיב ֵּ

ֶּאת-ְוִאם ּ :אותה( ַחת ָּלַקָּׁ֖ יש  ָּהִאָ֔ ַּיְחּפֹ֙ץ א וֹּ-לַֹ֤ ֹוְּּיָבמה שלו()הְּיִבְמּת  ְּיִבְמּת֨ ְלָת֩ה ְוָעָֽ

ְעָרהֶּאל ִַ֜ ןּ-ַהש ּ ְמָר֙הֵּמֵא֨ יםְּוָאָֽ ֵקִנָּ֗ יַהּזְ לּּ)הָיָבם שלי(ְּיָבִמִ֜ ָרֵאָ֔ ִיש ְ ֙םּּבְ ֵ יוּש  יםְּלָאִחָ֥ ְלָהִק֨

אָּאָבָּׁ֖הּ ילָֹ֥ ִמָֽ ם אותי(ַּיּבְ  )כ"ה, ה, ז( ")לַיב ֵּ

 

 נסמך

הּ" ְבָיָ֔ ִ ש ּ יָתּּ֙בַ תְוָרִא֨ ֶ ַאר-ְיַפתֵּאָּׁ֖ש    – כא, יא() "ּתֹ 

צריך להיות "אישה יפת תואר". המילה "אשת" היא נסמך ואינה יכולה לעמוד 

 לבדה או להצטרף לצירוף סמיכות אחר. 

 )ועיין ברא"מ(. תואר.-שהיא יפת אשת איש היאיפת תואר"  אשתמכאן למדו חז"ל ש"

 

 הֵקּעֲּמַּ -מקור השם 

ָ֥יתָּ...ּ הְּוָעש ִ ךַָּּמֲעֶקָּׁ֖   –( ח)כב, ...ְּּלַגּגֶ 

, האחד: ענינים לשני מתחלק ושורש זה "מנחם בספרו "מחברת" כתב ששורש המילה הוא 'עק' 

 מפני"(, יא, סו תהלים) "במתנינו מועקה שמת", שני וענין  (.ח, כב דברים) "לגגך מעקה ועשית"

 ענין(, יג, ב עמוס) "העגלה תעיק כאשר תחתיכם מעיק אנכי הנה"(, ד, נה שם) "רשע עקת
 ".המה ודוחק מצוק

ה מגזרת כמו, בתורה חבר לו איןאך הרשב"ם כתב:  ה ַמֲעש ֶׂ  עזרא.-וכן כתב האבן .הוא ַמְראֶׂ

 ",רשע עקת" מגזירת הוציאוכלומר 'מנחם'( ) ומדקדקמליצית: "ההא"ע ממשיך וכותב בלשונו 
 ".בעקה עצמו והביא

 

 ניבים ופתגמים מהפרשה

א וֹּ-לָֹֽ ָֽ ִדיש  ֹורּּבְ ָּׁ֖ םּש   ( ה, ד)כ ַתְחסָֹ֥

דיש הוא מלאכת הפרדת גרגירי התבואה מן השיבולים. בעת העתיקה נעשתה 

מלאכת הדיש באמצעות שור: השור היה הולך על השיבולים ורומס אותן ברגליו או 
שחובר אליו. בשעת הדיש  –לוח רחב וכבד שבתחתיתו נעוצות אבנים  –במֹוַרג 

בואה, וכדי למנוע צער בעלי חיים אסרה התורה היה השור אוכל לעיתים מן הת

לשים מחסום לפיו בעת עבודתו )דברים כה, ד(. בשיח הציבורי הביטוי משמש 

 .לעיתים לתיאור טובות הנאה שמקבלים עובדים במקומות עבודה מסוימים

 עריכה לשונית: כוכבה גרסון
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