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

 הסבר לתורה ולמפרשיהו גייה נכונהה  
 

ֶפר  ְקְראּו ַבּסֵּ  ַוּיִּ

ה כ ְ " ְלָחָמָ֑ה-ָרְבֶכֶ֖ם ֶאלָק  ְוָהָיָ֕  (ב ,)כ "ַהמ ִּ

 (.O) ואת האות ר' בקמץ קטן A)יש לקרוא את האות ק' בקמץ גדול )

זאת? ליד הקמץ מתחת לאות ק' יש מתג. הטעם הזה מראה שמדובר כיצד יודעים 

 קמץ גדול. –בתנועה גדולה 

 

 וי"ו החיבור

יֶתם לו  "  )כ, יח( "ַוֲחָטאֶתם"וכן )יט, יט(  "ַוֲעש ִּ

מנוקדת בפתח ולא ולכן היא החיבור מקבלת את תנועת החטף שבאה אחריה  וי"ו

 .בשווא כבדרך כלל

 

 דגש קל

ה" ֶ֥ ְהיֶ ר יִּ ֶֶׁ֨  א( ,)יז "ו   ב ֲאש 

 האותיות בג"ד כפ"ת בראש מילה ואחרי שווא נח מנוקדות בדגש קל.

אולם במקרא אותיות אלה יהיו רפות ולא דגושות אם המילה שלפניהן מסתיימת 
 .בתנועה ובטעם מחבר

א"וכן  טתַ -ל   ָָּ֔ פ  ְ ש  ה מִּ י" ",ט ֶֶּ֣ ה -מִּ  ָנָ֤ ָ ר ב  ֶֶׁ֨ יש  ֲאש  ִ֞ תַב  ָהאִּ י ", "ָחָדש   -יִּ ֶּ֣ ִּ ַחִ֞ ָב  כ  ָ  "רם ב 
 וכדומה.

 40ט     עלון שנת ה'תשע"   שופטים
 מפקחת הוראת עברית –תרצה יהודה 

 
 

 מפקח כולל –הרב יעקב אלבירט 
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 ה"א הידיעה

ים ֶהֶּ֣ -ְלָכל" ָּ֔ דָה  ָערִּ ָךֶ֖ ְמא ָ֑ מ ְ ת מִּ  ְרח ק ֶ֥

ֶׁ֛ר ל א ֶ י -ֲאש  ֶ֥ ָער  םהַ מ   יִּ ו  ההָ -ג   נ ָ ה ה   ֶ ֶ֖ל   "א 
 

י " ָ֤ ָער  ק מ   ים  ָה  ַר  ההָ ַעמ ִּ ֶ ל   "א ָּ֔
 

 ה"א הידיעה תנוקד בדרך כלל בפתח ואחריה דגש חזק.

 כמובא בפסוקים הנ"ל." הניקוד משתנה האח רעלפני האותיות הגרוניות "

ים לפני ע' המנוקדת בקמץ, ה"א הידיעה תנוקד בסגול: ָּ֔ ָערִּ  .ֶהֶּ֣

ה לפני האות א' תנוקד הה"א בקמץ ֶ ל   .ָהא ָּ֔

 

 סמיכות

ָָּ֧ ַדם" ַעְרת  בִּ  ֶ֖ל-ו  ָרא  ש ְ י ִּ י מִּ ֶׁ֛ קִּ  )יט, יג( ..."ַהנ ָ

י -ַדם ֶׁ֛ קִּ הדם של האיש הנקי. יש כאן סמיכות ולא שם עצם ותואר, כמו  =ַהנ ָ
 ל השור"."בע

 יש לכך מספר עדויות:

 ף בין שתי המילים. המקף מחבר  בין שתי מילים. יש ַמק ָּ

  מילה השנייה )הסומך(ה"א הידיעה מתווספת לבצירוף סמיכות.  

  המילה "דם" מנוקדת בפתח ולא בקמץ כי בסמיכות התנועה של הנסמך
 מתקצרת. 

 אפשרכפי ש ,בצירוף של שם ותואר שתי המילים צריכות לקבל ה"א הידיעה 

י :לראות בסוף הפרשה ֶ֖ קִּ ם ַהנ ָ ֶ֥  , או שתיהן ללא ה"א הידיעה: דם נקי. ַהד ָ

 דוגמאות נוספות לצורות סמיכות בפרשה:

ט ַ פ  ְ ש  ֶדק-מִּ אבסמיכות, אבל בנפרד:  ֶצ  ט-ל   ָָּ֔ פ  ְ ש  ה מִּ  .ַתט ֶֶּ֣

ר ָק  ָ ת ב  ֶעְגָלה  בסמיכות, ובנפרד:  ֶעְגַלֶּ֣  .ָה 

 



 
3 

 
 "שנים עדים" או "שני עדים"

ים-ַעל" -ו  וקיז פס בפרק ֶ֖ דִּ ֶ֥ה ע  ָ לש  ְ ו  ש  ים אֶׁ֛ דִּ  ם ע  יִּ ַנֶּ֣ ְ י | ש  ֶּ֣ ָ֑ת פ ִּ ת ַהמ   ַמֶּ֣  ".יו 

ו  ַעל-ַעל" -טו  וקיט פס קך בפרא ים אֶׁ֛ דִּ  י ע  ֶּ֣ נ  ְ י | ש  ֶּ֣ ָ ה-פ ִּ לש  ְ י ש  ֶ֥ ו ם -פ ִּ ים ָיקֶ֥ ֶ֖ דִּ ע 
ר ָב   ך צריך לומר את שם המספר לפני שם עצם. וכ "ד ָ

ים"יז  מדוע אם כן כתבה התורה בפרק דִּ  ם ע  יִּ ַנֶּ֣ ְ  ?"ש 

 הנצי"ב מוולוז'ין בפירושו על התורה "העמק דבר":מפרש זאת 

המילה "שני" מציינת אחידות מלאה בין שני הפרטים, כפי שנאמר בשעירי יום 
"שני שעירי עזים" וחז"ל דרשו במסכת יומא דף סב ע"ב "שיהיו שווים".  –כיפור 

יש בו הבדל מסויים, אך דווקא ההבדל לעומת זאת המילה "שניים" עניינה זוג ש
והניגוד יוצרים את השלימות. וכן בכרובים, נאמר "ועשית שנים כרובים" )שמות 

 יתה אחת.יכיוון שהיו זכר ונקבה, הווייתם ה כ"ה, י"ח(

חשד  כאשר עדים מעידים על מאורע ודבריהם נמצאים מכוונים בדיוק מוחלט קיים

ד על מהימנותם, כיוון שאין זה סביר ששני אנשים יראו ויחושו בדיוק אותו כב
דבר. כך מבואר בתלמוד ירושלמי והובאו הדברים בפסקי הרא"ש למסכת 

 "סנהדרין". 

"ודרשת שנא' לעדים  ובחקירה יש צורך בדרישהשבדיני נפשות  -עתה נבין 

עדותם להיות דומה היטב" הדגישה התורה שעליהם להיות "שניים", כלומר על 
 -מאוד אך לא לגמרי שווה. אם הם יהיו "שני עדים", עדות שווה לגמרי 

 מהימנותם תיפגע.

 

 שמות ופעלים בפרשה

יםצורת הבינוני בבניין קל במשקל קטל בתפקיד שם עצם:  ְטרִּ  ים ְוש    ֶּ֣ ְפטִּ  .ש   
 

ֶ ְמ " ְמַכש   ש  ו  ֶ֖ ְמַנח  ן ו  ֶ֥ נ   .ן פיעלצורת הבינוני בבבני= )יח, י(  "ףעו 

שלוש מילים אלה הן פעלים בבניין פיעל בהווה. למרות זאת, הן שונות זו מזו 

 בניקוד או בהטייה. להלן ההסבר:

ֶ ְמכַ  פתח באות הראשונה של  –מנוקדת בצורה הנפוצה של בניין פיעל בהווה  :ףש  

 השורש )פה"פ( ודגש חזק באות האמצעית )עה"פ(.

ש   ֶ֖  אות גרונית וכן אין תשלום דגש לפני ח'.פ כי היא "אין דגש בעה :ְמַנח 
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ן ֶ֥ נ   סב"במשורר,  - רשר" צורה ייחודית לכל השורשים שעה"פ ולה"פ זהות: :ְמעו 

 .מעודד – עד"דמדובב,  – דב"במסובב,  –

 

 מילה בפרשה

ָ֑לו  ְלַבֶ֥ד " ֶלק י אכ  ֶ֖ ח  ֶלק כ ְ ֶ֥ יוח  ָרֶ֖ ְמכ ָ ת-ַעל מִּ ו  ָאב   )יח, ח( "ָה 

יו ָרֶ֖ ְמכ ָ ר=  מִּ  ים שלוהמְמכ ָּ

האות מ' הראשונה איננה אות יחס במשמעות של  מכ"רשם עצם ברבים מהשורש 

ל".  "מן" ולכן אין דגש באות מ' השנייה, אלא היא חלק משם העצם במשקל "ִמְקטָּ
 )יעויין ברש"י ובא"ע ומאידך ברשב"ם( דגש קל אחרי שווא נח. ישבאות כ' 

 

 ניבים ופתגמים

ֶדק ף ֶצֶ֥ ְרד  ָ֑ ֶדק ת ִּ  כ( )טז, ֶצֶ֖

 .פתגם המצווה לרדוף בכל עת אחר הצדק ועשיית מעשים טובים

 .גם את הצדק יש לרדוף בצדק, כלומר, באמצעות הליכי משפט הוגנים - הדרשעפ"י 
 

ךָ   ֶ ְרב  ק ִּ ע מִּ ֶ֥ ָהָרֶ֖ ָ ַעְרת  בִּ   )יז, ז( ו 

 .ציווי לעקור משורש )לבער, לשרוף( את כל גילויי הרוע או השחיתות
 

ו ר ִֶּׁ֛י סֶ֥ ְלת  ְלבִּ ן ו  אול-מִּ מ ָ֑ ש ְ ין ו  ֶּ֣ ְצָוֶ֖ה ָימִּ  )יז, יא( ַהמ ִּ

 .ציית ציות מלא להוראותל בדרך ללא סטייה לצדדים, בהשאלה : ללכת
 

א  ינו  ל ָ֤ ָ ְפכו   ֶאתָיד   ה-ש  ם ַהז ֶָּ֔ ֶּ֣  )כא, ז(  ַהד ָ

 .לא אנחנו הרגנו במליצה:

בהשאלה: אין לנו קשר למה שאירע, איננו אשמים, התנערות מכל אחריות למה 

 .ירעשא

 

 
 

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

 עריכה לשונית: כוכבה גרסון

 byad-halashon@gmail.com  להארות, הערות והצטרפות לרשימת התפוצה:

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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