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ֶפר" ְקְראּו ַבּסֵּ א ַוּיִּ ְקרָּ ּמִּ ינּו ּבַ בִּ  "ַוּיָּ
 השבוע-בפרשת מדייקים ומדקדקים

 

 

 

 הגייה נכונה

ׇמת ָּ֣ ַָ֑ען ...  ַות  נ  ֶרץ כְּ ֶאָּ֣ ֖רֹון בְּ וא ֶחבְּ ע ִהַ֥ ַבַּ֛ ַיַ֥ת ַארְּ ִקרְּ ה בְּ ָ֗ ר   )כג, ב(ש 

ַָׇּ֥֥ר ...  ֶבד ץַוי  ֶע֖ ּה ה  ָ֑ את  ר   )כד, יז( ... ִלקְּ

ׇר  ַ֥ ֹוד ץַות  ר עַּ֛ ֖ א  ל־ַהבְּ ב ... ֶאֶֽ א ָ֑  )כד, כ( ִלשְּ

 הקמץ בהברה הראשונה הוא קמץ גדול ואילו בהברה השנייה קמץ קטן.

 בהברה לפני אחרונה. –הטעם מלעיל 

 

ֶמר...  ָּ֣ ה ִהש  מ  ֶֽ י ש  ִנ֖ יב ֶאת־בְּ ִשַ֥ ךָ֔ ֶפן־ת   )כד, ו( לְּ

ֶמרבמילה "   ולכן קריאת המילה בהטעמת מלעיל., הטעם בשי"ן" ִהש   ָּׁ֣

רבינו "אבן עזרא" מוסיף כי קריאת המילה במלרע, כלומר בהטעמת האות מ"ם, 

 משנה משמעות! ולכן יש לכך השלכות הלכתיות.

הברה סגורה ולא מוטעמת  – שינוי נוסף הוא בניקוד האות מ'. לפנינו בסגול )סל"ק

תנועה קטנה(, אך בישעיהו ז, ד האות מ' בנקודת בצירה כדין הברה מוטעמת.  –

 ציין שמדובר במופע יחיד בתנ"ך.נ

מלעיל, מלשון: ]שמור את יום השבת[. ואשר מלרע,  – 'ֶמרּׁשָה  'כל : ן ראב"עזה לשו

ֵקט  ֵמר ְוַהש ְ ָ ש   ָמָריו ד(, )ישעיהו זמגזרת: שמרי יין, כמו: ה  ֵֹׁקט הו א ֶאל ש ְ  יא(., מח ')ירמי, ְוש 

 
 

    "אפשנת ה'תש   חיי שרה   
 הוראת עבריתמפקחת  –תרצה יהודה 

 
 

 מפקח כולל –הרב יעקב אלבירט 
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 השם בפרשה

 שייכות ביחיד

 ..." ָ֔ ר  ב  ר קְּ ַחָּ֣ ִמבְּ ר ֶאת־מ  בְּ ב ֖  ךֶתָ֑ ינּו קְּ

ר מ   ב ַ֥ ֖ך ִמקְּ ה ִממְּ ֶלַ֥ א־ִיכְּ ֹו ל ֶֽ רַּ֛ ּנּו ֶאת־ִקבְּ יש ִמֶמָ֔  )כג, ו( "ךֶתֶֽ ִאָּ֣

ֶאת־מ  "...  רתְּ וְּ ב ֶֽ  )כג, טו( "֖ך קְּ

 שתי המילים פירושן: המת שלך. – ךֶת מ  /  ךתְּ מ  

עה הניקוד שונה לפי הטעם. במילה השנייה יש טעם סוף פסוק ולכן התארכה התנו
  בהתאם לכלל של "צורת הפסק". משווא לסגול

 ברבים יהיה: מתיך, בתוספת י' של הרבים אחרי ה ת'.

 

  נקבה -סמיכות ביחיד 

ה ; ֶקֶבר-ֲאֻחַזת ל  פ  ַרת ַהַמכְּ ע  ר   ; מְּ ַחת ש   הִשפְּ

 .)אחוזת(מתחלפת בסיומת ת בסמיכות )אחוזה( סיומת ה 

 תנועת הקמץ מתחלפת לפתח.כן ו

 

 זכר -יחיד סמיכות ב

ד   ה ש  צ   )כג, ט( הּוִבקְּ

ֶצה –בנפרד צריך להיות  צ   –ובסמיכות  ק   .הִבקְּ

 הקמץ שבאות ק' נחטפה לשוא והסגול באות צ' הפך לצירה. 

 

 )כג, ח( ַחרצ  -ֶבן

ןבנפרד   .ַחרצ  -ֶבן -בצירה, ואילו בסמיכות הניקוד הוא סגול  ב 

 

 )כג, י( ֹוַשַער־ִעיר

ַַֽׁערבמילה  ַ חל שינוי בעקבות הסמיכות, כיוון שגם בצורת הנפרד היא מנוקדת  לא ש 

 בתנועה קטנה.
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ם  ה  ר  ַאבְּ ן ז  וְּ  ... ִמיםַבי   אב  ק 

ם ֶאל־ַעבְּ  אֶמרי  וַ  ה  ר   ב(-)כד, א ...ֹויתב  ַקן זְּ  ּדֹוַאבְּ

קּוד ְזַקן - ֹויתּבְֵזַקן כתב רש"י:  בּוק נָּ הוּא ּדָּ ֶׁ  .ְלִפי ש 

רחקות הטעם בסמיכות. הקמץ הופך לשווא הניקוד במילה "זקן" משתנה, עקב הת

 העלמות התנועה והפיכתה לשווא. –והצירה לפתח. לתופעה זו קוראים "חיטוף" 

החכם הרב וולף היידנהיים ז"ל בספרו "מודע לבינה" )ווילנא תרמ"ח( שואל: 

"ולכאורה דבריו אך למותר, כי מי לא ידע בכל אלה? ואילו בא להורות לנו דרכי 

 ה לו לעשות כן באחת מן התיבות הקודמות, כי רב הן". הסמיכות, הי

"והאמת כי יש צורך רב בדקדוקו זה רוו"ה מבאר את סיבת פירושו של רש"י כך: 

למען לא נילכד ברשת הטעות הטמון לנו בתיבה הזאת. וזה שמצאנו מן השורש הזה 

ְהֶיה בוֹׁ  י י  ה כ   ָ ש   יש  אוֹׁ א  רֹׁאש  אוֹׁ ְבָזָקן"  שני שמות. האחד: ָזָקן, כמו: "ְוא  )ויקרא יג, ָנַגע ב ְ

ים". ו כט( מ  י ָ ַ א ב  ָ ָזָקן על משקל ָדָבר, שבדבקותו "ְדַבר ה'"  –, והשני: "ְוַאְבָרָהם זֵָקן ב 

א"  )במדבר טו, לא( ְזַקן ֲעָמש ָ  .)שמואל ב' כ, ט(וכן מצאנו "ב  

י   ַ ֶתף ַהב  ֶ ֵתף ָיֵרך שנאמר בדבקותם "כ  ָ "ֶיֶרְך  )מלכים א' ו, ח(ת" אבל ָזֵקן על משקל כ 

ַח"  ֵ ְזב  , )בראשית כד, ט(, ֶיֶרְך ַאְבָרָהם )בראשית לב, כו(, ֶיֶרְך ַיֲעקֹׁב )ויקרא א, יא(ַהמ  

 ודומיהם, לעולם בשני סגולין, וככה ָזֵקן בדבקותו ראוי להיות זֶֶקן.

ַקןוהשתא וודאי יש מקום לטעות ולחשוב כי  יתֹו זְּ מן זָָקן, לזה  איננו מן זֵָקן כי אם ב 

 דפח"ח. הוצרך הרב לומר שבכל זאת מלשון זקנה הוא ונשתנה בעבור הדבקות...".

 

 

 שם המספר

 יחיד או רבים במספר הנמנה

ומעלה  11 –השם הנמנה בא ברבים. אחרי המספרים מ  10 – 2אחרי המספרים 

 השם הנמנה יכול לבוא ביחיד או ברבים.

 יחות במקרא. לדוגמא בפרשתנו: מבנים אלה מבוססים על הצורות השכ

ייִ וַ  הש   יי  ַח  ּוהְּ ה  ר  א  הש  מ  עֶ  נ  הש   ִריםשְּ וְּ  )כג, א( ... ִניםש   ַבעֶש וְּ  נ 

א   י  הּלֶ וְּ מ  י־ַח שְּ יְּ ם ֲא  יי  נ  ה  ר  יֶש ַאבְּ ַאת  ר־ח  הש  מְּ ִעיםִש וְּ  נ  הש   בְּ מ   נ  ח   )כה, ז( ִניםש   שוְּ

א   ישְּ  הּלֶ וְּ אלשְּ יִ  יי  ַח  נ  ע  ַאת  מ  הש  מְּ הש   יםִש ֹלּושְּ  נ   )כה, יז( ... ִניםש   ַבעֶש וְּ  נ 



 

4 

 

 הפועל בפרשה

 השורש בר"כ

ַמּלִ  ְך ַהגְּ ר   )כד, יא(  יםַוַיבְּ

 .הבריכם על ברכיהםעזרא: -מפרש אבן

 קודם פעמים להבריכו וצריך זה גב על זה לגמל יש ברכים שניומוסיף רשב"ם: 

 .גובהו מפני שישתה

 ישיבה שלהם.כלומר, גרם לגמלים לכרוע ברך, שזוהי צורת ה

 .שהוא בניין במשמעות של גרימה, כך פירוש המילה בבניין הפעיל

ב  לעומת הפעלים בבניין פיעל:  ר  , ֶרְךַויְּ ֲאב  כ, ְךו  רְּ ב   משמעם מלשון ברכה. - ּוַויְּ

 

 השורש קב"ר

ר - ובצירוף שייכות ,ֶקֶבר –ביחיד   שם עצם:  .ֹוִקבְּ

ר  ברבים בצירוף שייכות:  ב   .ינּוקְּ

ב   –ניין קל פעלים: בב ב  , רקְּ ר   , רִלקְּ בְּ ֶאקְּ בַ ,  הוְּ ר, רק  בְּ  .ּוַוִיקְּ

 . רֻקבַ בבנין פועל: 

 

 השורש נח"ה

ַח  ַחִני  בבניין קל, -  ִנינ   בבניין הפעיל. – ִהנְּ

 

 בניין התפעל תופעות ייחודיות ב

יש ִאַ֥ ה  ת  ִמ  וְּ השְּ ֖ ּה ... א  ָ֑  )כד, כא( ל 

ְתַמהּ  "ְוַאלרש"י כותב:  י ּתִ ּתָּ ל ו"ּבַ ֶׁ ֵאה" ש  ּתָּ ֵאין", ִמש ְ ֶׁ ה ְלךָּ  ש  יבָּ ת ּתֵ ִחּלַ ּתְ ֶׁ הּ  ש  י ְיסֹודָּ  ן"ש ִ

ת רֶׁ ֹון וְּמַדּבֶׁ ְלש  ֵעל ּבִ ֵאין, ִמְתּפָּ ֶׁ י ש  ה ו"ּתָּ ין ַמְפִרידָּ י ּבֵ ּתֵ ל אֹוִתיֹּות ש ְ ֶׁ ר ש  גֹון, ַהְיסֹוד ִעּקַ : ּכְ

ֵאה" ּתָּ ּתֹוֵלל", "ִמש ְ ְזַרת (טו ,נט ישעיהו)" ִמש ְ ֹולֵ " ִמּגִ ּתֹוֵמם", "לש  ש ְ ְזַרת (טז ,נט ישעיהו)" ַויִּ  ִמּגִ

ה" מָּ מָּ ר", "ש ְ ּמֵ ּתַ ְמִרי ֻחּקֹות ְוִיש ְ ְזַרת( טז ,ו מיכה)" עָּ ר" ִמּגִ ּמֵ ַ אן ַאף". ש  ֵאה" ּכַ ּתָּ ְזַרת" ִמש ְ  ִמּגִ

ה" אֶׁ ָּ ש ּ  ".ּתִ



 

5 

 

יסוד. רש"י מלמדנו שלמרות שבדרך כלל בבנין  –רש"י קורא לשורש בשם נרדף 

ות ת' של הבניין מופיעה לפני אותיות השורש, כאשר פה"פ היא ש', התפעל הא

 אזי האות ת' תיכנס בין אות השורש הראשונה לשניה.

תופעה זאת של החלפת מקום העיצורים נקראת "שיכול עיצורים" והיא מתקיימת 

רף. כשפה"פ טכך, הצדדר, הזתרג, הסת  בבנין התפעל גם באותיות ׂש, ס, ז, צ: השׂ 

ו צ' תוחלף האות ת' באותיות אחרות בהשפעת מקום החיתוך של היא ז' א

 העיצורים הללו.

: הידמות. כאשר פה"פ היא ד', ט' או ת' תהיה הידמות מלאה של תופעה נוספת

ו ת ולא התדמות, מִ ד ַ אות השורש ות' הבניין וכתשלום יבוא דגש חזק: הִ  ֵהר ולא ט ַ מ 

ם ולא מתתמם. ֵ מ  ַ  מתטהר, ִמת 

 

 מילה בפרשה

ִמים א ַבי  ן ב  ק  ם ז  ה  ר  ַאבְּ  )כד, א( ... וְּ

 על עבר או תאר.ופ –ואברהם זקן  :רד"ק

ןלפי רד"ק המילה  ק   או תואר. ,ן"שֵ היא פועל כמו "י   ז 

 

 השורש ער"י

ר  ַמה  ַערַותְּ ּה ֶאל־ַהש ֶקת ַותְּ  )כד, כ( ... ַכּד 

ַער רש"י: ה ֵיש  בִּ  - ַוּתְ ה, ְוַהְרּבֵ ֹון ְנִפיצָּ ִליְלש  ל ּכֶׁ ִלי אֶׁ ה ִמּכְ רֶׁ ה ַהְמעָּ נָּ ֹון ִמש ְ , )ראה ע"ז ה , ז( ְלש 

י  ַער ַנְפש ִ ה ַאל ּתְ א יֵש  לֹו ּדֹומֶׁ ְקרָּ ֹו (, ח)תהילים קמאוַּבּמִ ת ַנְפש  וֶׁ ה ַלּמָּ ֱערָּ ר הֶׁ ֶׁ  .(, יב)ישעיהו נג, ֲאש 

 ענין שפיכה ויציקה.ובספר השורשים:  ותריק. -ותער כדה  :רד"ק

כי השופך מגלה )לשפוך  -מלשון ערה = גלה, ומכאן  –ותער  :ר' דוד צבי הופמן

 .(תחתית הכלי

 

פֹוא  )כד, כה( ִמסְּ

עֹוִרים - ִמְסּפֹוא רש"י: ן ּוש ְ בֶׁ גֹון ּתֶׁ רוּי ִמְסּפֹוא, ּכְ ַמִלים קָּ ל ַמֲאַכל ַהּגְ  .ּכָּ

 .כלל למאכל הבהמות זולת תבן והוא השעורה ושיבולת שועל –מספוא  :רד"ק
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בע". :רש"ר הירש  מספוא נגזר משורש "ספא", הקרוב ל"סבא", "ש 

 מן השורש הארמי ספא = להאכיל. –מספוא  :ר' דוד צבי הופמן

 

 שורש מג"ד או גד"נ?

נ ת ּד    )כד, נג( ּוִמגְּ

נֹת :רש"י ֵאל - ּוִמְגּדָּ רָּ ץ ִיש ְ רֶׁ ל אֶׁ ֶׁ רֹות ש  ֵהִביא ִעּמֹו ִמיֵני ּפֵ ֶׁ ִדים, ש  ֹון ְמגָּ  .ְלש 

. או פירושו: 'מלבושים נכבדים', )שה"ש ד , יג(מגזרת "מגדים"  -ומגדנות : אבן עזרא

 .ג , כב( עיהו)ישויהי הנו"ן שורש, כמו "מטפחות" 

 ה.ל  ט  ק  כלומר, השורש הוא גד"נ והאות מ' היא מ' של משקל מִ 

 זאת המלה כוללת כל דבר משובח שבפירות בכלים ובגדים. –ומגדנות  :רד"ק

 

א ִמב    ֹואב ָּ

יִ  ֶָּ֥גבוְּ ֶרץ ַהֶּנֶֽ ֶאַ֥ ב בְּ ֖ ּוא יֹוש  הַ֥ י וְּ י ר ִאָ֑ ר ַלַח֖ ַ֥ א  ֹוא בְּ א ִמבָ֔ ָּ֣ ֙ק ב  ח   )כד, סב( צְּ

 שם מקום יקרא בשני שמות.  -בא מבוא   :אבן עזרא

 כד , י(.  עיהו)ישויש אומרים: 'מבפנים' , וכן יפרשו "סוגר כל בית מבוא" 

 לחי.והישר בעיני שהוא שם הפועל, וכן טעמו: בא מבואו באר 

וא" עם אות היחס מ'. ,כלומר  יש כאן צורת מקור "ב 

יאמר כי יצחק בא עתה מבואו באר לחי ראי, ששב מבאר לחי שבא שמה.  רמב"ן:

שאלו אמר 'בא מבאר לחי' היה נראה שהיה דר שם, ולכך הוצרך לפרש כי הוא שב 

עירו. לעירו מביאתו שבא אל באר לחי לפי שעה, כי הוא יושב בארץ הנגב וחוזר ל

, כי היה לו אמקור, שהיה יצחק הולך תמיד אל המקום ההו 'מבא'ויתכן בעבור היות 

 מקום תפלה בעבור הראות שם המלאך, והוא יושב בארץ הנגב קרוב משם.

ומסביר שני פירושים  ,א"ע 'הישר בעיני'רמב"ן הולך בעקבות הפירוש  ,כלומר

  –להוספת צורת המקור 'בוא' 

 ' ואין זה מקומו. באר לחי לפי שעהשבא אל א. להדגיש '

שהיה יצחק הולך תמיד אל המקום ב. צורת המקור שאין בה זיהוי זמן מלמדת '

 '., כי היה לו מקום תפלה בעבור הראות שם המלאךאההו
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 תמה על פירושם: הכתב והקבלה

 .ף קטןבזק 'מבוא'שהטעים  ,פירוש המפרשים בזה דחוק לנגינת הטעם

ר ַלַחי ר ִאי'ם זהו קטע אחוד שאלתו היא שלפירוש א  א ִמבֹוא בְּ ק ב  ח  ִיצְּ , ואם כן לא 'וְּ

ֹואזקף קטן מעל המילה  -מובן הטעם המפסיק   .ִמבָ֔

 פירוש יפה: "הכתב והקבלה"לכן מסביר ו

משועת עניים 'מוסב על ביאת רבקה, והמ״ם מ״ם הסבה כמו  'מבוא'דמלת  ילראה ונ

אחר שאמר ויקח העבד את רבקה וילך, הליכה . , מבוא מסבת בוא'מאנקת אביונים

זו נקראת ביאה אצל יצחק, כי אף שיצחק היה נמנע מללכת חוצה לארץ והוצרך 

לצאת  -' דרך ארץ'היה רוצה לצאת ידי חובת  קוםמכל לבקש לו אשה ע״י שליח, מ

כי  ,לקראתה ולקבל פניה על הדרך )ככתוב מי האיש ההולך בשדה לקראתינו(

היתה לרבקה לבוא אל בית יצחק בלתי ראותה תחלה דעתו ורצונו  פחיתות גדולה

לקבלה בעין יפה ובכבוד, לכן כשהיה יצחק משער זמן בואה הקדים ללכת לקראתה 

 לקבלה דרך כבוד. 

בת בוא רבקה בא לו ימקום מושב יצחק היה בארץ הנגב, ומס - וזהו כוונת המקרא

דרך שנוסעים בו המחנות הבאים יצחק לבאר לחי רואי, ומשם יצא אל השדה אל ה

טרם יקראו 'מחרן, שם עמד להתפלל על הצלחת זווגו. והודיעו הכתוב שנתקיים בו 

 כי בנשאו עיניו ראה גמלי בית אביו באים עם זווגו. ',ואני אענה וגו׳

ובפרט  ,, כי אין זה מדרך התורההוהעלים הכתוב דרך הנהגתו עמה לקבל פני

ודיע רק ראשית הנהגתו ללכת לקראתה לכבודה, בקדוש עליון כיצחק, ולא ה

 .'ויביאה האהלה'ותכליתה 

 

 ה' השאלה

ךבִ ֶאת־ יבִש א   בש  ֶהה   ֶרץ ֲא  נְּ א  את  ֶש ֶאל־ה  צ   םש  ִמ  ר־י 

בדרך כלל בחטף מתחילה בה' השאלה. למדנו שה' השאלה מנוקדת  בש  ֶהה  המילה 

 .לפני אות גרונית ולפני שווא תנוקד בפתחפתח, ו

אות לפני ד מופע של ה' השאלה מנוקדת בסגול. נוסיף אם כן לכלל: לפנינו עו

 . סגול( המנוקדת בקמץ תנוקד ה' השאלה ב,ע, ר, ח, ה, )א גרונית

 רבינו "אבן עזרא" מטעים את הכלל הזה וכותב:

 .ואילו נפתח בפת"ח גדול, היה כבד על הלשון ,בעבור שיש ה"א הבנין קמוץ
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 כינויי מושא

בִ  ַאשְּ ַח     ; אשביע אותך – ךיעֲ וְּ ק   לקח אותי – ִנילְּ

ח   ַשּלְּ ָּ֥יְּ ק  ;        שלח אותם -  םַוֶֽ  השקתה אותו – הּוַוַתשְּ

בֶ  ע     ;    אהב אותה – ה  ַוֶיֱאה  מ  מע אותנו – נּושְּ  ש 

ע מ  ע      ;    ִשמעו אותי – ּוִנישְּ מ  מע אותי – ִנישְּ  .ש 

הפעולה )את מי השביעו, את מי  כינויי מושא, שמתארים על מי נעשתה לפנינו

 לקחו, את מי שלחו(.

 במקומות רבים בלשון התורה כינויי המושא חבורים לפועל.

 

 מאזכרים

המאזכר מחליף מילה או רומז למילה שכבר הוזכרה בפסוק או בפרק. המאזכרים 

 יכולים להיות חלקי דיבר שונים.

 להלן דוגמאות מהפרשה:                     

א ַמר ֶליה   ו  ִקיִני א   .מילת יחס בנטיה – אנ   ַהשְּ

ַאל ֶאשְּ  .מילת יחס בנטיה – ּהא ת   ו 

ה־ּלֹו ֲאֶשר ד  לְּ ֶֽ כ   י   .מילת יחס בנטיה – הִמלְּ

ם ִשִׂ֤ א   .כינוי שייכות – ּהַאפ  ַעל־ ֶז֙ם ַהּנֶ  ו 

צ   ֶֽ  את  ֲאֶשר־י   .תואר הפועל – םִמש 

ִהי־  ָּ֥יְּ ה ֶטֶרם ּואהַוֶֽ ר ִכּל  ַדב   .י גוףכינו – לְּ

 

 

 טעמי המקרא בשירות התחביר

 טעמים מפרידים ומחברים

ין ִלֶֽ נּו ל  ֖ ֹום ל  קַ֥ יְך מ  ִבַּ֛ ית־א  ֵ֧ש ב  י ֲהי  ֖א ִלָ֑ יִדי נ  תְּ ַהִגַ֥ י ַאָ֔ אֶמ֙ר ַבת־ִמָּ֣  )כד, כג( ַוי ֙

 נשים לה לאתנחתא במילה לי. הטעם מלמדנו לחלק את הפסוק כך: 

יִד  תְּ ַהִגַ֥ י ַאָ֔ אֶמ֙ר ַבת־ִמָּ֣ יַוי ֙ ֖א ִלָ֑ ין / י נ  ִלֶֽ נּו ל  ֖ ֹום ל  קַ֥ יְך מ  ִבַּ֛ ית־א  ֵ֧ש ב   .ֲהי 
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 לולא הטעם היינו יכולים לטעות ולחלק כך: 

 .ַהִּגיִדי ָנא ִלי ֲהֵיׁש ֵּבית־ָאִביְך ָמקֹום ָלנּו ָלִלין / ַוֹּיאֶמר ַּבת־ִמי ַאּת  

 

 

ּו ֶאת כִׂ֤ רְּ ֶֽ ב  ּה ֲאח ת   -ַויְּ רּו ל ָ֔ אמְּ ֙ה ַוי ָּ֣ ק  י לְּ ִרבְּ תְּ ֲהִי֖ הנּו ַאַ֥ ָ֑ ב  ב  י רְּ ָּ֣ פ   )כד, ס( ... ַאלְּ

נּובמילה  יש טעם מפריד שהוא מעין פסיק. זוהי פנייה אל רבקה, ולכן יש  ֲאח ת  

 לעצור עצירה קלה ולאחר מכן להמשיך לקרוא את הברכה.

 

 

אֶמר ֶאל י-ַות ָּ֣ ֶבד ִמֶֽ ֶעָ֗ נּו-ה  את ָ֔ ר  ֶד֙ה ִלקְּ ְך ַבש  ִׂ֤ ה ל  ֶז֙ה ַהֶֽ יש ַהּל  ִאִׂ֤  ה 

ֶע֖  אֶמר ה  י ַוי ַ֥  ֶבד הּוא ֲאד ִנָ֑

ס    ֶֽ כ  יף ַוִתתְּ ִע֖ ח ַהצ   )כד, סה(  ַוִתַקַ֥

 הטעמים מחלקים את הפסוק לשלושה חלקים:

 עד הזקף. -שאלתה של רבקה  א.

 עד האתנחתא. –תשובת העבד ב. 

 עד סוף הפסוק. –תגובת רבקה ג. 

 

 

 ב' השימוש לפני מילה מיודעת

נ ִכי ...  ה  ֶרְךַבֶּד א  הו  ַחִני יְּ י ֲאד ִני יתב  נ   )כד, כז( ֲאח 

ךְ מלמדנו:  רש"י רֶּ ּדֶּ ךְ  - ּבַ רֶׁ ן ּדֶׁ ך, ַהְמזֻּמָּ רֶׁ ר ּדֶׁ ש ָּ אֹותוֹ , ַהיָּּ ךְ  ּבְ רֶׁ ִייִתי ּדֶׁ הָּ ֶׁ ִריךְ  ש   .צָּ

 ישרה ומזומנת.  –לא בסתם דרך אלא בדרך ידועה , כלומר

 :כלל בזה רש"יומוסיף 

ל ְוֵכן י ּכָּ מֶׁ  ת"ּבֵ ים א"ְוהֵ  ד"ְולָּ ש ִ ּמְ ַ ה רֹאשבְּ  ַהְמש  בָּ ח וְּנקּוִדים ַהּתֵ ַפּתָּ ִרים, ּבְ ר ְמַדּבְ בָּ דָּ  ּבְ

ּוט ש  ר ַהּפָּ ְזּכַ ּנִ ֶׁ ר ש  בָּ קֹום ּכְ מָּ הּוא אוֹ , ַאֵחר ּבְ ֶׁ ר ש  ר ְמבֹרָּ ֵאיזוֹ  ְוִנּכָּ ר. הוּא ּבְ  ְמַדּבֵ

כלומר, בדרך כלל אותיות השימוש בכ"ל מנוקדות בשוא )או בחיריק לפני אות 

וקדות בפתח, כניקודה השכיח של ה' הידיעה, המנוקדת בשוא(, אך כאשר הן מנ

 אזי אות השימוש משמשת גם ליידע את השם אותו היא מקדימה.  
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 להארות, הערות

 והצטרפות לרשימת התפוצה:

byad-halashon@gmail.com 

 להארות, הערות

 והצטרפות לרשימת התפוצה:

byad-halashon@gmail.com 

 

 בפרשה ניבים וביטויים

ן  ק  ם ז  ה  ר  ַאבְּ ה  ִמיםַבי   אב  וְּ ם  ַרְךב  ַויהו  ה  ר   א( ,כד) לַבכ  ֶאת־ַאבְּ

 .זקן מאוד, קשיש - בא בימים

 

ִנשְּ  א ַלַּנֲער  וְּ ר  רּו ִנקְּ ה ֶאת ִפיה  ַוי אמְּ  , נז(ד)כ ֲאל 

 .נשאל את האדם שעליו מדובר מה רצונו -נקרא לנערה ונשאלה את פיה 

 

ַע  ב  ש  ן וְּ ק  ה ז  ה טֹוב  יב  ש  ם בְּ ה  ר  ת ַאבְּ מ  ַוע ַוי  ֶסף ֶאל ַוִיגְּ א  יו-ַוי   )כה, ח( ַעמ 

 .נפטר מן העולם הזה -נאסף אל עמיו 

 

 

 
 

 

 עריכה לשונית: כוכבה גרסון

 עיון בעלונים קודמים:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/

Units/ChinuchMukar/PikuahPedagogi/Heb

Char/parashat_week.htm 
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