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ֶפר" ְקְראּו ַבּסֵּ ְקרָּ  ַוּיִּ ּמִּ ינּו ּבַ בִּ  א"ַוּיָּ

 השבוע-בפרשת מדייקים ומדקדקים

 בפרשההטעמים 

 קמץ גדול או קטן
ְעָיא(ה  .מסמן קמץ גדול מתג )מכונה גם מאריך, מעמיד או ג ַּ

הוא קמץ גדול ונהגה  חטף קמץעל פי מסורת ההגייה הספרדית הקמץ שלפני 

 .Oבתנועת 

ב, ִמ  א    ת, מ   ֳהִליא ָ֞ ָ֔  .ֳה֑לֹוא   ֳחר 

 

 :מלרע ואמלעיל 

 במלעיל. פירוש המילה: לא שמו. – תּוש   -ְולֹא

 בפרשה פעלים ושורשים

 יהשורש כל"

ְלכ   ֲאכ  ֹּלּוּ֨ ם, ו   יָךלִ ם, ְוכִ ל ֑ ת ָ֔   – יִת֑

          
 מפקחת הוראת עברית –תרצה יהודה 

 
 

 מפקח כולל –הרב יעקב אלבירט 
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 .ל ולכן יש דגש חזק תבניתי בעה"פע  הם בבניין פ   הנ"ל פעלים ה

ן ְךלְ ֲאכֶּ -פֶּ רֶּ ד    שורש כל"י – )לג, ג( ָךָ֖ ב 

מנוקדת בשווא, כיוון שהיא אינה דגושה אות ל' במילה ֲאֶכְלָךָ֖ ההפועל בבניין פיעל. 

י. ְסע   וכבר מצאנו מקומות רבים במקרא שלא יבוא דגש באות שוואית. למשל: מַּ

ֲא צריך היה להיות פתח תחת האות כ' כמו במילה  ם.כ  ו   ֑  ל 

ובא פתח קטן )=סגול( תחת גדול, ולא נדגש הלמ"ד, כי : עזרא-האבןוכתב על כך 

ַמע ִלי  טו, יז(.)איוב  המשפט להיותו כמו: ֲאַחְוָך ש ְ

ןש כל"ה כתב: רבספר השורשים בשו הרד"קגם  ֶּ ְך -פ  רֶּ ָּֽ ד ָ ַ ָ֖ ב  ְלָך ָך  -ֲאכֶּ משפטו ֲאַכל 

 בפתח הכ"ף ודגש הלמ"ד.

 לפעלים אלה חבור כינוי המושא: לכלות אותם, אכלה אותם, וכו'.

ְלָך –ומה פירוש המילה   ?ֲאכֶּ

יֹון - ֲאֶכְלךָ  :רש"י ל ָּ  .ְלׁשֹון כ ִּ

 :המילה את משמעותמסבו רש"י מסביר אחרת רשב"ם ה

 . כי ה' אלהיך אש אוכלה הוא.אוכל אותךכמו: ֹאַכְלָך  -פן אכלך 

 

 השורש יס"כ

ל ְך-ע  א ִייס ָ֔  ֹ ֙ם ל ד  ר א  ַׂ֤  )ל, לב(  ְבש 

ךְָ רש"י: י"ן, - לֹאִָייס  ֵני יֹודִּ ׁשְ ְך. ב ִּ יַטב לָּ מֹו )דברים ה טו( ְלַמַען יִּ ְפַעל, כ ְ  ְלׁשֹון לֹא יִּ

פה"פ י' אינה מנוקדת כיוון שקשה להגות אות י' . קלהשורש הוא יס"כ בבנין 

 כיווץ דיפטונג. –בשוא נח ולכן היא נאלמת והופכת להיות חלק מחיריק מלא 

ףוכן במילה   ָ֖ ל  יס   ובמילים נוספות במקרא. ִו 
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כמו: יוסך, וכמוהו: ויישם בארון  –אמר רבי מרינוס: כי ייסך מפרש: עזרא -אבןאך ה

 כמו: ויושם. –)בראשית נ, כו( 

ְךלשיטת הא"ע הפועל   .במשמעות סבילה פעלה  הוא בבנין  ִייס 

 

 

 השורש פר"ק

ְרקּו֙  ב פ   ה ָ֔ ז  י ה   )לב, ב( ִנְזמ  

ָּ : רש"י ֵרְך. - ְרקו  פ  ְזַרת ב ָּ ג ִּ ְרכו  מִּ מֹו ב ָּ יד, כ ְ חִּ ֵרק ְליָּ ָּ ְזַרת פ  ג ִּ ו י, מִּ ו   ְלׁשֹון צִּ

 כלומר, רש"י מדגיש שפועל זה הוא מהשורש פר"ק בבניין פיעל.

 

ְרקּו֙  ְתפ   ִי  ל ו  ם-כ  ע ָ֔  בנין התפעל.  -)לב, ג(  ה 

ְרקּו֙  הפעליםשני ב ְתפ   ִי  ְרקּ֙ו ו  באות כיוון ש .דגש חזק תבניתי בעה"פ צריך לבוא פ  

 .במקום בפתח מנוקדת בקמץ דגש בפה"פ ולכן היאתשלום חל ר' לא יבוא דגש, 

והקמץ במקום הדגש, שהמלה ": גור אריהבפירושו לרש"י " המהר"לוכך כתב 

)במדבר מבנין הדגש, והיה ראוי להיות הרי"ש דגושה על משקל "דבר אל בני ישראל" 

ש אינה מקבל דגש, ובא הקמץ שהוא נח נעלם תחת פ"א "פרקו" במקום והרי"טו, לח(, 

 הדגש, אשר ראוי לבא בעי"ן הפעל, כי כן המשפט.

 

 בפרשה שמות ושורשים

 השורש רק"ח

ת ח  ָ֖ ח ִמְרְק  ק   )ל, כה( רֹֹ֥
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ר הו א - רַֹקחִָמְרַקַחת רש"י: בָּ ם ד ָּ  .)= ואינו פועל( רַֹקח ׁשֵ

יַח, ַעם מֹוכִּ ַ ַגע;  ְוַהט  ַקח, רֶׁ מֹו רֶׁ ה, ַוֲהֵרי הו א כ ְ הו א ְלַמְעלָּ  ׁשֶׁ

מֹו רַֹגע ַהי ָּם  ץ )ישעיהו נ"א(ְוֵאינֹו כ ְ רֶׁ אָּ ה )שם מלכים ב(, ו ְכמֹו רַֹקע הָּ ָּ ַעם ְלַמט  ַ ַהט   ;)=מלרע(, ׁשֶׁ

רו י  ז ֶׁה אֹו ֵריַח אֹו ַטַעם קָּ ז ֶׁה קֹוֵפַח מִּ ֲחֵברֹו ַעד ׁשֶׁ ב ב ַ ר ַהְמעֹרָּ בָּ ל ד ָּ ְרַקַחתְוכָּ  .מִּ

ׂשו י עַ  - רַֹקחִָמְרַקַחת עָּ נו ת ְוַתֲערֹובֹות ֵדייְ ל רַֹקח הֶׁ ָּ מ   .אָּ

 

ח  ִמְרְ ָ֖ קְ שם ממשקל  - תק  רֶּ ִמְס ה  , כמו במילה תֶטלֶ מ   .תגֶָּ֔

 סגול סגול הופך לפתח פתח כאשר לה"פ היא ה, ח, ע הסבר השינוי בניקוד:

כיוון שקשה להגות רצף של סגול סגול באות גרונית. תופעה זו נקראת "הנמכת 

, ע' נחשבות לאותיות "נמוכות" עקב מקום החיתוך 'חה, תנועה". האותיות הגרונית 

הנמוך שלהן. גם הפתח נמוכה יותר מהסגול. מהסיבה הזו, קל יותר להגות אותיות 

 אלה ברצף של פתח ולא ברצף של סגול.

לֶ קַּ דוגמאות נוספות אנו מוצאים במשקל  ֶ  )מחלות(: תט 

ש   פֶּ ב  ק   תחֶּ ח  ּוב  ד  ד  קֶּ ת ּוב  ָ֔ לֶּ ר   ת.ע  ת, צ 

 

ח   ֑ ה רֹק  ֲעש    )ל, כה( מ  

ה רֵֹקַח  רש"י: ֲעׂשֵ ר. -ַמַֽ בָּ ד ָּ ן ב ַ ָּ ֻאמ  ם הָּ  ׁשֵ

ח   ֑  צורת הבינוני משמשת לבעלי מקצוע רבים. – רֹק 

ט כמו:  שֹפ ָ֔ ים -ה  ְפִט  ן֙  שֹ  כֹה  ים, ה  ְטִרִ֗ ם. ,ְושֹ   רֹק  

ח   ֑  האות ח' מנוקדת בפתח גנובה כדי להקל על ההגייה. – רֹק 

ר  יש ֲאשֶּ  חִאִ֚ הּו ִיְרְק   ֹמָ֔  פועל בבנין קל עתיד. –)ל, לג(  כ 
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 השורש מש"ח

ן  מֶּ ֹ֥ תשֶּ ְהיֶּ ה-ִמְשח  ש ִי  דֶּ  )ל, לא( קָֹ֖

ְטָלה שם ממשקל  ָחה )בנפרד(, כמו:  -ק  ְ ש  המ  ת ,ִנְקר   )בסמיכות(, ְבִנְקר  

ה ֑ ִרְקמ   .ה 

תהאות מ' במילה   היא אות שורש ולא מ' השימוש. ִמְשח 

ְחת   ש  ח ּומ    פעלים בבניין קל בעבר ובעתיד.  – בֹו, ִתְמש 

עה"פ מנוקדת בקמץ ולא בפתח כיוון שהיא צורת הפסק )יש בה  חש  ִתְמ במילה 

 אתנחתא(. –טעם מפסיק 

 

 

 בפרשהמילה 

 נקרה

יָך  ְמִתָ֖ תְוש  ֑צּור ְבִנְקר    )לג, כב( ה 

י ַת - ִנְקַרתַָהּצוּרָרש"י: רִּ ו ר. כ ְ  ַהצ 

)במדבר טז(  מראה זל שע חלל עגול שנעשה באיזה דבר... כי נקר הוא : מלבי"םוב

לבא בנקרות 'כי העין שוכב בחלל עגול סביב ואמר  .'העיני האנשים ההם תנקר'

 )ישעיה ב( שהוא החלל העגול שנעשה בצורים וסלעים כמ"ש בפי' שם ... 'הצורים

רו  אותו  ָיה ולכן המשמעות היא מקום ֶשכ ָ ר  כלומר השורש הוא נק"ר במשמעות של כ ְ

י הוא מהשורש קר"ה )מגזרת נל"י(,  – ְרת   חלל בסלע. חשוב לציין שהפועל קַּ

 במשמעות דומה לשורש נק"ר.
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 שרד

ת  ָ֖ יְוא  ד ִבְגד   ֑ ְשר   )לא, י( ה 

ד רש"י: ר  ְגֵדיַָהש ְּ ים ְלׁשֹון  -ָּבִ ְרׁשִּ רו תיֵׁש ְמפָּ ה ְוׁשֵ א, ְוֵאין לֹו ֲעבֹודָּ ׁשָּ ו  מ  י ׁשִּ ׁשֵ ו מֹו ְלבו  ַתְרג  , כ ְ

א. ְקרָּ ִּ מ  ְמיֹון ב ַ  ד ִּ

י אֹוֵמר ר,  ַוֲאנִּ ְכב ָּ ל מִּ ו ם ׁשֶׁ ים ְוַתְרג  עִּ ל ְקלָּ ו ם ׁשֶׁ ַתְרג  י, כ ְ ִּ הו א ְלׁשֹון ֲאַרמ  ַמַחט ׁשֶׁ ים ב ְ יו  ֲארו גִּ הָּ ׁשֶׁ

ים בִּ ים ְנקָּ בִּ ים ְנקָּ ַלַעז:ֲעׂשו יִּ  . לצי"דץ ב ְ

כמין קריעות  -בגדי השרד , הולך בעקבות סבו ומפרש: רשב"םהנכדו של רש"י, 

חן והמנורה המפורשים בפרשת במדבר סיני: והם בגדים שמצפים בהם הארון והשל

בגדים עשוים כעין ואותן  -ופרשו עליו בגד כליל תכלת, בגד ארגמן, בגד תולעת שני 

 שרד וקליעות.

בגדי הנסיעה, שיכסו בהם הארון והשלחן  –את בגדי השרד מסביר: עזרא -אבןה

 .כב( )יהושע ח, מגזרת: שריד ופליט –שרד והמזבח והמנורה ... והנה מלת 

של רש"י, ומסביר שהשם 'שרד' ניתן להם  הלשוניכלומר, הא"ע חולק על הסברו 

 מלשון 'שריד ופליט'. 

 דבריו לכאורה סתומים. מה הקשר ביו 'שריד ופליט' ל'בגדי השרד'?

ואת בגדי השרד לשון פליט ושריד : החזקוניאת הדברים ניתן לבאר על פי פירוש 

ובגדי כהונה ומהפרכת והמסך עשו בגדים לכסות  מה שנשאר ממלאכת יריעות המשכן

 ארון העדות והשולחן והמנורה והמזבחות כמו שמפורש בפרשת פקודי.

"... והיינו לפי שנאמר )לקמן ל"ו( והמלאכה היתה : 'הכתב והקבלה'בומרחיב בזה 

דים לכל המלאכה לעשות אותה והותר, ולא נאמר מה נעשה ביתרון הזה, לכן למען 

המתנדבים פן יחושו לעצמן שיהיה הנותר מוטל בבזיון ככלי אין חפץ בו מיד חזק לב 

כאשר נצטוו אל הרמת תרומת הקדש, להפיס דעתם לזרזם הובטח להם מאז מראשית 

 .כי גם מן היתרון יעשו בגדי קדש וגם אלה יעלו לרצון לשרת בקדש

שרד, ולאשר לא  וממילא יובן כי על כן לא הוזכר בצוואת עשיית הבגדים ענין בגדי

 נודע מתחלה שירות בגדים אלה ומה יעשה בהם לזאת עשו מן היתרון הזה מעשה אורג 
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יריעות ישרות מבלי שום תמונת לבוש, למען יהיו מוכשרים לכל דבר אשר יהיה צורך 

באלה ועשו כזאת מכל אשר נמצא בידם נותר הנשאר לפניהם אחרי עשותם כל בגדי 

 רטות ...".כהונה אשר נצטוה עליהם בפ

 אלא דרך אחרת עימו: ,אינו מזהה את 'בגדי השרד' לבגדי כיסויי הכליםרמב"ן ה

, כלומר בגדים שיתיחד בלבישתם אחד בגדי היחוד –"... הנכון שנפרש בגדי השרד 

ה(, השרידים שרדו מהם , העם הגדול מאחיו. וכן ובשרידים אשר י"י קורא )יואל ג

 יד(., )ירמיהו מדפליט ושריד  כ(, מן, )יהושע י

, ויקראם כן, שלא ילבשם רק יחיד בדורו, אהרן בחייו, ואחריו הכהן לבגדי אהרןוירמוז 

י(. , הגדול אשר יוצק על ראשו שמן המשחה ומלא ידו ללבוש את הבגדים )ויקרא כא

, והכתוב יזכיר בגדי אהרן לעולם דרך כבוד, כמו שאמר לכבוד ולתפארת )שמות כח

בגדי ט(, ועל כן קראם , ד(, ציץ הזהב נזר הקדש )ויקרא ח, מות כחב(, בגדי קדש )ש

 ...". בגדי מלכות –השרד 

 נסכם: 

ד ְשר  י ה   בגדים לצורך עבודה ושימוש. –( אונקלוס 1 =  ִבְגד 

 בגדים עם בד תחרה. –( רש"י ורשב"ם 2   

 בגדים מבד שנותר. –( אבן עזרא וחזקוני 3   

 .מלכות בגדי –( רמב"ן 4   

  

 הֵרע  

ת ע  אֶּ ע ְיהֹוש   ַ֧ ִיְשמ  ם -ו  ָ֖ ע  ֹול ה  הקֹ֥ עֹ֑  )לב, יז( ְבר 

 מהו שורש המילה?

ֵרעֹהרש"י:  ים - ּבְ ים ְוצֹוֲחקִּ ֵמחִּ ׂשְ ים ו  יעִּ יו  ְמרִּ הָּ יעֹו, ׁשֶׁ ֲהרִּ  השורש רו"ע - .ב ַ

שהוא מן ידע.  –ג( , מגזרת תרועה, כמו: אשא דעי )איוב לו –ברעה  אבן עזרא:

 השורש יר"ע  - .ט(, )מיכה דירע, וכמוהו: למה תריעי רע  –ככה יאמר מן רעה 
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 - לשון נופל על לשון

ת ְעת  אֶּ ד   ֙ה י  ת  י -א  ם ִכֹ֥ ע ָ֔ עה  ָ֖ ּוא ְבר   )לב, כב(  ה 

ע הו א רש"י:  י ְברָּ ְפֵני  -כ ִּ ְסיֹונֹות לִּ יד, ו ְבנִּ מִּ ָּ ין ת  ְך ַרע ֵהם הֹוְלכִּ רֶׁ דֶׁ קֹוםב ְ ָּ  .ַהמ 

ה עֹ֑ ע–ְבר  ָ֖  לכאורה לפנינו תופעה של לשון נופל על לשון. - ְבר 

  

ב ֵ   ר ִמד ַּ

ה  ל ֹמשֶָּ֔ ְיכ   רו  ָ֖ ב  ם  ִמד  ֑  )לד, לג(ִאת 

רהמילה  ָ֖ ב  ר" ִמד  ב   האות ד'  ולכן מורכבת ממילת היחס "מן" ומצורת המקור "דַּ

ל. ע   דגושה. עה"פ ב' דגושה בדגש תבניתי של בניין פ  

 

ְסֶוה   מַּ

יו  ָ֖ נ  ל־פ  ן ע  ֹ֥ ִית  הו  ְסוֶּ   )לד, לג( מ 

 שם מהשורש סו"י בצורת הבינוני של בניין הפעיל.

 פעמים בפרשתנו. שלושמופיעה ה יחידאיתצורה 

הָרש"י:  ַָמְסֶוֶֽ יו נ  ַָעל־ּפ  ֵּ֥ן ּתֵ ְלמו ד )כתובות  -ַויִּ ַ ת  י הו א, ב ַ ִּ י, ְלׁשֹון ֲאַרמ  ֵ ית ַאפ  ו מֹו ב ֵ ַתְרג  כ ְ

ה  טָּ , ְלׁשֹון ַהב ָּ ה  ָּ א ַמְסֵוה ְלַאפ  ה קָּ ֹות )דף ס'(, ֲהוָּ ְכֻתב  , ְועֹוד ב ִּ ה  ב ָּ י לִּ ל  –ס"ב( ְסוִּ ֵ כ  ַ ְסת  יָּה מִּ הָּ

ה  אן ַמְסוֶׁ , ַאף כ ָּ ה  ְרצו ף ו ֵביב ָּ ַ ד ַהפ  גֶׁ נֶׁ ן כ ְ ָּ ת  ד ַהנ ִּ גֶׁ םב ֶׁ ֵעיַניִּ ְכבֹוד ַקְרֵני ַההֹוד ת הָּ ז ֹונו   –; ְולִּ ֹא יִּ ל  ׁשֶׁ

ם  ֹל ֵמהֶׁ קֹום  –ַהכ  ָּ ַהמ  ה ׁשֶׁ עָּ ֵאל, ו ְבׁשָּ רָּ ׂשְ ם יִּ ר עִּ יָּה ְמַדב ֵ הָּ ה ׁשֶׁ עָּ ׁשָּ ן, ְונֹוְטלֹו ב ְ ְגד ָּ נֶׁ ה כ ְ ְסוֶׁ ַ יָּה נֹוֵתן ַהמ  הָּ

ה". לֹא ַמְסוֶׁ א ב ְ צָּ ֹו ַעד ֵצאתֹו, ו ְבֵצאתֹו יָּ מ  ר עִּ ְדב ָּ  נִּ
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קו פ    הת ְ

ִסיף  א  ג ה  תְוח  ה ְתקּופ  נ  ש   )לד, כב( ה 

ָלה. ְקט   השורש קו"פ במשקל תַּ

הרש"י:  נ  קוַּפתַָהש ּ  ה  - ּתְ נָּ ָּ ַרת ַהׁש  יא ַבֲחזָּ הִּ ה. –ׁשֶׁ אָּ ה ַהב ָּ נָּ ָּ ת ַהׁש  ל ַ ְתחִּ  ב ִּ

קּוַפת ה  -ָּתְ פָּ ה ְוַהק ָּ ב ָּ  .ְלׁשֹון ְמסִּ

 

 

 חְמֻמל   

ח   ֑ ה רֹוְק  ֲעש   ח מ  ק  ת רָֹ֖ רֶּ ֙ה ְקטָֹ֔ ית  ֹאת  ִשַׂ֤ חְוע  ָ֖ ל  ש ְממ  דֶּ ֹור קֹ  הֹ֥  )ל, לה( ט 

 האם המילה במשמעות של ערבוב או מליחות?

ו מֹו  - ְמֻמּל חרש"י:  ַתְרג  בכ ְ ם זֶׁהְמעֹרָּ ה זֶׁה עִּ ה יָּפֶׁ ן יָּפֶׁ תָּ יקָּ חִּ ֵרב ׁשְ עָּ י ְ  ., ׁשֶׁ

יְראו   ה לֹו ַוי ִּ ֹומֶׁ ד  י ׁשֶׁ יםְואֹוֵמר ֲאנִּ חִּ ל ָּ ַ ְך )יחזקאל כ"ז(  ַהמ  יִּ ְך ְוחְֹבלָּ ַחיִּ ם  –)יונה א'(, ַמל ָּ ַעל ׁשֵ

ְמׁשֹוטֹות ם ב ִּ יִּ ַ ת ַהמ  ין אֶׁ כִּ ְ ַהפ  ְ מ  ים ְטרו פֹות  ׁשֶׁ יצִּ ַכף ב ֵ ְך ב ְ ֵ ם ַהְמַהפ  דָּ אָּ ה, כ ְ ינָּ פִּ ת ַהס ְ ים אֶׁ יגִּ ְנהִּ ַ מ  ׁשֶׁ כ ְ

ם הַ  ן עִּ ְרבָּ ֵזְך.ְלעָּ בָּ ע אֹו ב ְ ְצב ַ אֶׁ כֹו ב ְ ה ְמַהפ ְ ה יָּפֶׁ ֵרב יָּפֶׁ ה ְלעָּ ם רֹוצֶׁ דָּ אָּ ר ׁשֶׁ בָּ ל ד ָּ ם, ְוכָּ יִּ ַ  מ 

 חולק על רש"י ומסביר:רמב"ן ה

 , כמו שאמרו: מלח סדומית רובע )בבלי כריתות ו'.(. מלוח במלח סדומיתשיהא 

 הרמב"ן גם מסביר אחרת את מקור שמם של המלחים: 

כמי הספנים מלחים בעבור שהם יודעים טעם הים כאלו הם ועל דעתי, נקראו ח

, כלומר היודעים מתי יהיה מתוק ונאות להולכי הים, המרגישים במליחותו ובמתיקותו

 או מתי הוא רע ומר להם. 

 משלב את שני הפירושים וכותב:מלבי"ם ה

 נראה שמורה על העירוב באופן שכל אחד ישנה את חברו ויתן בו ריח חדש, -ממלח 

, ומזה )ישעיה נא( שמים כעשן המלח שנכנס ומפטם את הנמלח ומשנה את טעמוכמו 

 נמלחו, שהוא מענין שנוי וכליה.
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ר  ת' או ט' - ו תח 

ּו רָ֖ ת תח  חֹ  ל  ל־ה   )לב, טז( ע 

ַלַעז.: רש"יכתב  ו ק, אנטלי"יר ב ְ ק  ם ְלׁשֹון חִּ ֵניהֶׁ ד הו א, ׁשְ חָּ  ְלׁשֹון חרת וחרט אֶׁ

 מוסיף בזה דברים מיוחדים:  רש"ר הירש

ויחס "חרת" אל "חרט" "חרות" מציין חיתוך גמור באבן מעבר לעבר על ידי הכתב, 

. "חרות על הלחת" דומה ליחס "מות" ]שטוח כולו על הארץ, מת[ אל "מוט" ]שוכב[

 מבטא את המהות המיוחדת והנסית של הכתב: הוא היה "חרות", חתוך מצד לצד.

 בדרכים נוספות. 'הכתב והקבלה'וב עזרא-אבןב יעויין עוד ברשב"ם,

 

 סמיכות

ִמכְ  ּוא-ב א  ת  ב ִמכְ ת ִ֗ ְוה   )לב, טז( ֹלִהי֙ם הָ֔

 הקמץ מתקצר לפתח. ֹלִהי֙ם -ב א  ת  ִמכְ  - בצירוף הסמיכות

ַרשׁ : ()כח, יא בפרשה הקודמתרש"י ומבוארים הדברים ב ה חָּ ן ַמֲעׂשֵ בֶׁ ן  - אֶׁ ָּ ה ֻאמ  ַמֲעׂשֵ

ים,  נִּ ל ֲאבָּ ים ׁשֶׁ ַרׁש ֵעצִּ סֹופֹו, ְוֵכן חָּ ח ב ְ ָּ ת  ַ קו ד פ  ְך הו א נָּ יכָּ יו ו ְלפִּ ַאֲחרָּ ל ְ ה ׁשֶׁ בָּ ֵ בו ק הו א ַלת  ַרׁש זֶׁה ד ָּ חָּ

ו )ישעיהו מ"ד(  ה קָּ טָּ ים  –נָּ בו קִּ ה ד ְ ל ֵאל ֶׁ ד, )שם(, כ ָּ ְרזֶׁל ַמֲעצָּ ַרׁש ב ַ ים, ְוֵכן חָּ ל ֵעצִּ ׁש ׁשֶׁ רָּ חָּ

ים  .ו ְפתו חִּ

 

ל -צירוף סמיכות נוסף  ַׂ֤ בְ -ע  ֙ם ש  ד   )ל, לב(. ר א 

בצירוף זה הקמץ בהברה הראשונה נחטף לשוא והקמץ בהברה השנייה התקצר 

 לפתח.

 דוגמאות נוספות מהפרשה:

ת ש-ִמְשח  דֶּ   .הקמץ התקצר לפתח :קָֹ֖
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ח  ֹ֥ תִמְזב  רֶּ ְקטֹ    .הצירה התקצר לפתח ואין פתח גנובה בסוף המילה :ה 

ה ֙ף -ְקש  רֶּ  .הסגול הופך לצירה ,נחטף לשוא נעהקמץ בראש המילה  :עֹּ֨

 בסגול, בסמיכות הסגול הופך לצירה:בכל המילים שמסתיימות 

ה צֶּ  ק  ה - ה  ה ִבְקצ   ְיִריע ָ֔ ֙ה   ה  ה -ִמְכסֶּ ֹ֥ ל ִמְכס  הֶּ ֹא    ה 

 

 בפרשה ניבים וביטויים

ְהיֶּ ה ד ִי  ָ֖ ד ְבב  ֹ֥  )ל, לד( ב 

 .בצורה מקבילה, תוך כדי, או: יחד עם -בד בבד 

 

ה ֑ ֹות ֲחלּוש  ֹול ֲענ  ין קָ֖ ֹ֥ ה ְוא  ָ֔ ֹות ְגבּור  ין קֹו֙ל ֲענ  ֹ֥ ר א  אמֶּ ִֹ֗ י  ו 

ע   י שֹמ   ֹנִכָ֖ ֹות א   נָ֔ ֹול ע   )לב, יח( ק 

 הסתיים ונגמר למרות שהחל ב"רעש" או בפרסום רב.   -קול ענות חלושה 

  

ם ֹ֥ה ע  ה-ְוִהנ  ּוא-ְקש  ף ה  רֶּ  )לב, ט( עָֹ֖

 .סרבן, מסרב לצייתבעל אופי עיקש,  –קשה עורף 

 

ל ש-אֶּ ֑ ב ּוְדב  ָ֖ ל  ת ח  ֹ֥ ב  ץ ז  רֶּ  )לג, ג( אֶּ 

ביטוי המבטא את פוריותה של הארץ ושפע סוגי המזון  -ארץ זבת חלב ודבש 

 .שהיא מצמיחה

 עריכה לשונית: כוכבה גרסון 

 עיון בעלונים קודמים:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Chinuch

Mukar/PikuahPedagogi/HebChar/parashat_week.htm 

 להארות, הערות

 והצטרפות לרשימת התפוצה:

byad-halashon@gmail.com 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ChinuchMukar/PikuahPedagogi/HebChar/parashat_week.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ChinuchMukar/PikuahPedagogi/HebChar/parashat_week.htm
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