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ֶפר" ְקְראּו ַבּסֵּ ינּו בַּ  ַוּיִּ בִּ אְק ּמִּ ַוּיָּ  "רָּ
 השבוע-בפרשת מדייקים ומדקדקים

 

 שורשים ומשפחות מילים בפרשה

 גזרת חפ"נ - שורש נת"נ

ן  י, ְת֥נּו, ָנַתַ֤  ָלֵתת, ְוָנַתתִּ

 לשורש זה יש ארבע צורות נטייה:

  :ןכל אותיות השורש נכתבות ונשמעות  ָנַתַ֤

 "ֵתן פ נ': הידמות של פה  ֶאֵתן, תִּ

  ילה"פ נ': הידמות של  ְוָנַתתִּ

  :'ָלֵתתהיעלמות של שתי אותיות השורש נ 

 

 )בהמשך להסבר בפרשת "שמות"(  גזרת חפ"נ - שורש נא"ק

ת י ֶאֶֽ ְעתִּ י ָשַמַ֗ ַ֣ ל ֲאַקת  ַנֶֽ -ְוַגַ֣ם | ֲאנִּ ְשָרֵאֵ֔  )ו, ה(  ְבֵנַ֣י יִּ

שם עצם. וכן כתוב בספר פועל וככהשורש נא"ק מופיע מספר פעמים בתנ"ך 

י  ֶאת"( )ל, כדיחזקאל  ה וְ זְ -ְוָשַבְרתִּ ֹות ַפְרעֵֹ֔ ק ַנֲא֥קֹותרֹעַ֣ ל ָנַאַ֛  ". יוְלָפָנֶֽ  ָחָלָ֖

ה.ק  ע  ה: צ  ק  א  משמעות המילה נ   ל  ט   ה מתוך צער, במשקל ק 

 

 "וארא"ת פרש
 הוראת עבריתמפקחת  –תרצה יהודה 

 
 

 מפקח כולל –הרב יעקב אלבירט 
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 נל"י  ,גזרת חפ"נ – שורש נכ"י

ָתה על:בניין פ    ּו, ֻנָכָּ֑  . ֻנכָּ֑

ההפעלים הללו: את נטיית  רש"ימפרש  תָּ ה נֻכ ָּ עֹרָּ ה ְוַהש  ְ ָּ ת  ש ְ ִּ ָרה, נ   - ְוַהפ  ב ְׁ ֹון לְׁ ש ְׁ ש 

לֹ  ו ; וְׁ ֵכן לֹא נֻכ  ים" )ישעיהו ט"ז(, וְׁ ָכא  כֹה" )מלכים ב כ"ג(, "נְׁ עֹה נְׁ רְׁ ַּ ֵכן לְׁ א י  "פ  ָ ש  ת  ֹו לְׁ ש  ֹון ָפרְׁ

ָתה, נֻ מֹו ֻהכ ָ ָתה כ ְׁ ָפֵרש  נֻכ ָ קֹום ה"א לְׁ מְׁ ֵאין נו"ן ב   ֶׁ ָאה, ש  כ ָ ו  הַּ ו  מוֹ כ ְׁ כ  ו ֻהכ  נ  א הַּ ל ָ ש  , אֶׁ ֹרֶׁ "ן ש 

מֹוָתיו"  צְׁ ו  עַּ פ  ֻ ש  ת "וְׁ רַּ זְׁ ג   ֲהֵרי הו א מ  ָבה וַּ ֵ ת   .)איוב ל"ג(ב ַּ

התלכדות של נ' השורש עם נ' של בניין נפעל כלומר: האות נ' בפעלים האלה היא 

 .ולכן לא יתכן שהמילה היא בבנין הפעיל במשמעות של "הכאה"

 

 

 רת נל"יגז -שורש פל"י 

י   ְפֵליתִּ ה, ְוהִּ ְפָלַ֣  במשמעות של הבדלה והפרשה.  – ְוהִּ

 לאורך הנטייה ישנן פעמים בהן האות ה"א מוחלפת באות י'.

 במספר מקומות במקרא אנו פוגשים את השורש פל"א במשמעות זהה,

א ֶנֶֶָּ֑֑דר"למשל:  ָ֖ י ַיְפלִּ ֥ יש כִּ  .)ויקרא כז, ב( "אִִּ֕

 

 

 ינל" נעו"י, גזרת – ישורש הי"

  ל הפעלים בפרשה הם בבניין קל.כ

ה בהווה:   הֹוָיַ֗

ימעבר לעתיד: בתוספת ו"ו ההיפוך  יתִּ ימעתיד לעבר:  ,ְוָהָיַ֣ה, ְוָהיִּ   ַוְיהִַּ֗

הבעבר:  ְיָת֥  ָהֶֽ

ְהֶיהבעתיד:  ֶֽ י, יִּ ֥ יהִּ  )האות יו"ד לא נשמעת בהשפעת ו"ו החיבור שלפניה(. וִּ

תצורת המקור:  ְהיַֹ֛ ֶֽ  ֱהיֹות, מִּ
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 נל"א ,ת נפ"יוגזר -שורש יצ"א 

 .במשמעות גרימה כל הפעלים בפרשה בשורש זה הם בבנין הפעיל

י יאמעבר לעתיד )בהשפעת ו' ההיפוך(,  – ְוהֹוֵצאתִּ יאהווה,   - ַהּמֹוצִּ  – ּוהֹוצִּ

יא ציווי.  שם פועל. - ְלהֹוצִּ

 

 

 גזרת נפ"יו -השורשים יד"ע, יצ"א, יס"ד 

. פה"פ לעתים כתובה ונשמעת, ו' או י'פה"פ מופיעה מגזרה זו  ושמות בפעלים

י. במילה לעיתים כתובה אך אינה נשמעת ולעיתים היא נעלמת ִּ ת  בבניין נפעל,  נֹוַדע 

 האות ו' היא אות מקורית של השורש.

יבמילים מהשורש יצ"א בבניין הפעיל:  הֹוֵצאתִּ יא, ו  ֹוצִּ האות ו' נמצאת אך לא  – ַהמ 

 נשמעת.

הבמילה  ָּוְסָדָ֖   .אות השורש נשמעת הִּ

 

 הסברו של רש"י לתופעה זו:

ן־ַה֥יֹום  הְלמִּ ָּוְסָדָ֖  )ט, יח( הִּ

גוֹ  מפרש רש"י: סֹוָדה  יֹו"ד, כ ְׁ ת יְׁ ל ַּ ח  ת ְׁ ֶׁ ָבה ש  ֵ ָכל ת  ָדה; וְׁ ס ְׁ יַּ תְׁ נ   ֶׁ דע, יסר, , ילד, ין יסדש 

ָדה   סְׁ ו ָ מֹו ה  י ֹו"ד, כ ְׁ קֹום הַּ מְׁ י"ו ב   ו ָ בֹא הַּ ָ ת, ת  לֶׁ עֶׁ ַּ פ  תְׁ יא מ  ה  ֶׁ ש  ָדה  , ה  כ ְׁ לְׁ ע, )הושע ב'(, וַּ  ו ָ דַּ ו ָ י  

ד" )משלי כ" ר ָעבֶׁ סֶׁ ו ָ ים לֹא י  ָבר  דְׁ יֹוֵסף" )בראשית מ"ו(, "ב   ֵלד לְׁ ו ָ י    . ט("וַּ

ההִּ המילים  ְסָדָ֖ דּוָ ַויִּ , ָּוֶֽ  חיריק דגש וקמץ. –הן בבניין נפעל וסימנן חד"ק  ֵלַ֣

י בנין קל עבר: וואית אחרי כמו בניקוד וו' החיבור, י' ש י' היא אות שורש. ַדְעֶתםוִּ

יהו"ו נאלמת, וכן גם במילה  ֶֽ חוִּ   פה"פ נשמעת. ְיַדְעֶתם. לעומת זאת במילה  ַשַל֥

ע :בבנין קל בעתיד  נופלת בנטייה. ו/פה"פ י - ֵתַדֵ֔
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 יו"נעגזרת  - שורש עו"ז

ח  ה ְשַלַ֤ ת ָהֵעז  ְוַעָתַ֗ ְקְנךֵ֔ -ֶאֶֽ  ט, יט( ) מִּ

, וְׁ  רש"י: נֹוש  ח כ ְׁ לַּ ו מֹו, ש ְׁ ג  רְׁ תַּ יזו " כ ְׁ ים ֵהע  ב  ג ֵ ֵבי הַּ ז '(,ישעיה י)ֵכן "יֹוש ְׁ יָ "ָהע  נְׁ ֵני ב  ן"ו  ב ְׁ  מ 
 .ו'(יה )ירמ

 .אסוף, לכנסל -השורש הוא עו"ז ושם הפועל הוא "להעיז" 

 להבדיל מהשורש עז"ז במשמעות של הפגנת עוז ואומץ לב. 

ֵעז ובנטיה ה, : ֵמֵעז, מ  שם הפועל בשורש זה הוא: לה   ֵעז 

 .)משלי ז, יג( "ַותֹאַמר לֹו ה ָפֶניָה ֵהֵעזָ "וכן: 

 

 ת השלמיםשורשים מגזר

 רש של"חוש

ח בניין קל: ְשַלַ֣ ַח  ,ַויִּ י, שֵֹלֵ֜ ְחתִּ  ָשַלַ֣

 דגש חזק תבניתי בעה"פ: = לע  בנין פ   

ח   ֲאַשְלָחה  ציווי,  - ַשַל֥ ַח ְמַש    ַוֶֽ ח   ֵלַ֣ ַלָ֖  במשמעות גרימה. , פעליםשִּ

ם  א.כינוי מושמקור בצירוף  – ַשְלָחֶֽ

ַח   שם פועל בבנין פיעל. – ְלַשֵלָּ֑

 

יַח ְבךֵ֜  בנין הפעיל: י  ַמְשלִִּ֨ ְננִּ   – הִּ

  .מהבנין הכבד הנוסף)=צורה נדירה(  מלה זרה עזרא:-אבןמפרש 

ם" )דברים ל"ב(,מפרש: י "רשו ח ב ָ ל ַּ ַּ ֵהמֹות ֲאש  ן ב ְׁ ֶׁ ש  ֵכן "וְׁ ָך, וְׁ ה בְׁ ָגרֶׁ ֹון ש    מְׁ ש   .יו  ס  לְׁ

 

  עת"ר

ר בניין קל:  ַוֶיְעַתָ֖

יר :בניין הפעיל ַ֣ י ,ַאְעתִּ ַ֣ ירּו, ְוַהְעַתְרתִּ ַ֣  ציווי – ַהְעתִּ
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ם ַפְרעֹה ַוֶיְעַתר ֶאל   )ח, כו( ה'ַוֵיֵצא ֹמֶשה ֵמעִּ

יר, ָהָיה  :רש"ימפרש  ת   עְׁ י ַּ ר וַּ א לֹומַּ ם ב ָ ֵכן א  ה, וְׁ ל ָ פ  תְׁ ץ ב   ֵ מ  אַּ תְׁ ר, ו  כֹול ליָ נ  ָמע ֹומַּ ש ְׁ מַּ

ָמע וַּ  ש ְׁ ל, מַּ עַּ פְׁ י   ֹון וַּ ש  לְׁ הו א אֹוֵמר ב   ֶׁ ש  ה, ו כְׁ ל ָ פ  תְׁ ה ב   ב ֶׁ רְׁ י ַּ רְׁ וַּ ה  י   ה לְׁ לב ֶׁ ל ֵ ַּ פ   .תְׁ

 . מבחין בין הפועל בבנין קל לפועל בבנין הפעילרש"י 

 התאמץ בתפילה,  -בבנין קל ויעתר : הדברים הסבר

 רבה דברים בתפילתו.הִּ  –בבנין הפעיל  העתיר

 

 

 דב"ר 

 ִּ ר ל:עֵ בדרך כלל נטיית השורש היא בבניין פ  ֶבֶּ֧ ר ,דִּ ר ,ַוְיַדֵבֶּ֧ ר רְיַדֵבִ֨  ,ַדֵבַ֗ , ְתַדֵבֵ֔

ים   ְמַדְברִּ  . ַהֶֽ

 

ר"מתחילה במילים  ת ואראפרש ֹ  ַוְיַדֵב֥ ה-ֱאל ים ֶאל־ֹמֶשָּ֑ ָ֖  ..." הִּ

ר "ָלָמהואומר רש"י:  לֹומַּ ר וְׁ ב ֵ דַּ ה לְׁ ש ָ קְׁ ה  ֶׁ ל ש  ט, עַּ ָ פ  ש ְׁ ֹו מ  ת  ר א  ב ֵ ז ֶׁהָתה ָלעָ ֵרעֹהֲ  ד    ."ם הַּ

כלומר השימוש בפועל זה מלמד על דיבור בתקיפות. כך גם מבואר בגמרא מסכת 

 מכות דף י"א.

בעל "הכתב והקבלה" מסביר זאת בהסתמך על אשר נכתב לעיל שבדרך כלל 

 נטיית שורש דב"ר הוא בבנין פיעל. וזה לשונו:

 יורונו מספר אין מקומות כי, קשה לשון דבור יהיה המקומות דבכל כוונתם "ואין

 החושקים מדרך ואין(, ד"ל בראשית) הנערה לב על וידבר ומהם, הזה הכלל הפך

 דבור אין', ה יראי נדברו אז( דשבת ו"פ) אמרו הלא גם, משמן רכים דברים רק לדבר

 שהוא לפי, ענין להפלגת תמיד משמש דבור שלשון בזה כוונתם אבל, ש"ע נחת אלא

 כ"ג דהיינו, רכה בלשון בין קשה בלשון בין בו לשמש יתכן כןל, הכבד מבנין

 .במאמר" המכוון ענין לפי תמיד ובאורו, והתחתונים הרכות תכלית להפלגת

ם  מקור בצירוף כינוי מושא ואות יחס. – ְבַדְבָרָ֖

יך ר ֵאֶלֶֽ  . בניין קל –)ו, כט( דֵֹב֥
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  מא"נ

ם ן-ְואִּ ַח  ָמֵא֥ ה ְלַשֵלָּ֑  שם. - וגם ט, ב(  )ז, כז ַאָתָ֖

ה: ָמֵאן" רש"י: ָ ת  ָבן אַּ רְׁ ם סַּ א  ו י  - וְׁ נ  א כ   ל ָ ָסֵרב, אֶׁ ָמֵאן, מְׁ מֹו מְׁ ם הַּ ָאָדם עַּ הָ כ ְׁ ֵ מוֹ ל ש  ָעל, כ ְׁ פְׁ  מ  

ֵלו"  ָ ֵקט" )איוב ט"ז("ש  ָ ָזֵעף" )שופטים י"ח(, "ש  ר וְׁ  :)מלכים א כ'(, "סַּ

 ל ולא פועל.טֵ כלומר, לפי פירוש רש"י זהו שם ממשקל ק  

  .השם תואר – אתה מאן אם כיבפרק ט' פסוק ב' כותב:  אבן עזרא""

 עזרא סובר שמילה זו היא שם ולא פועל. גם אבן

 

ן ם ֵמֵאָ֖ ח ָהָעֶֽ  פועל. – )ז, יד( ְלַשַל֥

ןבניגוד למילה  פועל בעבר בבניין פיעל. יש תשלום דגש , זהו פועל ולא שם. ָמֵא֥

 שהיה אמור להיות באות א'., במקום הדגש התבניתי של הבניין באות מ'

 

 

 צורת הציווי בפרשה

ח, בֹא: קלבנין  ה, ְת֥נּו, ַקֶּ֧ ּו, ְרֵאַ֛ ְב֥חּו ,ְלכַ֛ ח, זִּ ר, ְשַלַ֤ הנְ , ֱאֹמַ֣  . ֵטַ֤

ר לזיהוי בניין קל:  ולח, יושבת.ש –פועל בהווה שאין לו תחילית  סימן ֶהכֵּ

יאּו: הפעילבניין  ְך, הֹוצִֵּ֜ ירּו, ְוַהְשֵל֥ ַ֣  ֵעז  ָה  ,םַהְשֵכַ֣ , ַהְעתִּ

ח, ַדֵבר: לע  פ   בניין   ַשַל֥

ב: התפעלבניין  ְתַיֵצָ֖  ְוהִּ
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 תופעות לשוניות הקשורות לדגשים

 דחיק

ר  ה -ֶאל ה'ַוְיַדֵב֥ רלֵ ֹמֶש֥   – )ו, י( אֹמֶֽ

 

רל ֵ " הדגש באות ל' בראש המילה הנמצאת בין  ל ֵ " תפקידו להדגיש את ההברה אֹמֹֽ

 שתי הברות מוטעמות. 

 

 

 דגש חזק אחרי ה"א היידוע העדר

 ם חזקים באותיות המנוקדות בשוואבלשון המקרא יש נטייה שלא להטיל דגשי

(: "לפישוט הכפל גרם 80פרופ' יהושע בלאו עמד על תופעה זו בספרו "תורת ההגה והצורות של לשון המקרא". לדבריו )בעמ' 

נועה התקצרה )השתנתה לשווא(, נוצר קושי להגות הקושי לבטא הגה כפול בתנועה קצרה ביותר". היינו: כיוון שהת

֥רֹו –ישנן אותיות בהן יבוא דגש למרות היותן מנוקדות בשווא, כיוון שהן "חזקות" יותר  מכפל. בְּ   דַּ

 להלן דוגמאות מפרשתנו לתופעה זו:

   שמות: –קבוצה א' 

ָ֖ם יִּ ְלוִּ ים, ַהֶֽ ֶֽ ְצַפְרְדעִּ ים ,ַבֶֽ ֶֽ ְצַפְרְדעִּ ְמַכְש , ַהֶֽ יםְוַלֶֽ ָּ֑   פִּ

 פעלים: –קבוצה ב' 

ַח  ְמַשֵלַ֣ ה, ַהֶֽ ְמָקֶרֶֽ ְך, ַה֥ ְמַהֵלַ֗ ים  , ַהֶַֽֽ֝ ְמַדְברִּ ְמ , ַהֶֽ   ַיְלדֹת  ַהֶֽ

יש מסורות הרואות במתג  .במילים אלה יש מתג ליד ה"א היידוענשים לב לכך ש
וא שאחריו כשווא נע ויש הקוראות את השווא וסימון לכך שיש לקרוא את הש

 כשווא נח.

 

 

 מ' השימושניקוד 

 ן". מ' השימוש היא קיצור של המילה "מִּ 
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להידמות היא מנוקדת בדרך כלל בחיריק ואחריה יבוא דגש חזק כתשלום לפיכך 

ּוַח קַֹ֣ מִּ : אות נ'. למשלה לש םּמִּ מִּ , ֶצר רֵ֔ יִּ   .ְצָרָּ֑

לעומת זאת, לפני אות גרונית, תנוקד מ' השימוש בצירה כתשלום לדגש שלא יבוא 

הֵמֶֽ ּו :שלבאות הגרונית. למ ֶרץֵמ  ,ֲעבָֹדָ֖ ֹוֵמֶֽ , ֶא֥ קֵמֶֽ , ַאְרצֶֽ   .ָרחָֹּ֑

חוט,  חוץ, מִּ היות ועוד מילים שהטעמתם מלעיל.יוצאות דופן: מִּ  ומִּ

 

 

 כינוי השייכות ביחיד וברבים

אּו ְבֵביֶתֵ֔ : ביחידהנטייה  בְ  ךְוָעלּו  ּוָבַ֣ ְשָכֶֽ ר מִּ ֲחַד֥ ָטֶתָּ֑ -ַעלוְ  ךָ֖ ּוַבֶֽ   ךמִּ

י: ברביםהנטייה  ְשֲארֹוֶתֶֽ  יךּוְבַתּנּוֶרָ֖  יך  ת ֲעָבֶדִ֨ ּוְבֵבַ֤  כח(  )ז, יךּוְבמִּ

 ם שלך וכו'.ים שלך, התנוריבכינוי שייכות ברבים מתווספת האות י' : העבד

האות ט' מנוקדת בשווא עקב התרחקות הטעם בנטייה. לעומת זאת במילה  – ךַ֛ ְט ַמ 

כי יש במילה טעם  השווא התארך לסגול –האות ט' מנוקדת בסגול  - ךֶטֵ֔ ְבַמ 

 מפריד )זקף גדול(, הגורם להארכת התנועה. 

ְבעַ תופעה זהה ניתן לראות במילים:   .ךֶּמֵ֔ ּוְבעַ  - ךָ֖ ְּמ ּוֶֽ

 
 

 ה"א ויו"ד – השמטת אותיות

 השמטה של לה"פ ה"א:  בפועל

ַעל   - עתיד מקוצר  ותעלה –במקום  ַוַתִ֨

ְך  ויכה –במקום  ַוַיִ֨

ס  ותכסה –במקום  ַוְתַכָ֖

אָוֶֽ   ואראה.  -במקום  ֵאָרַ֗
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להארות, הערות והצטרפות 

 לרשימת התפוצה:

byad-halashon@gmail.com 

 

ַעל - ציווי מקוצר  והעלה –במקום  ְוַה֥

ְך    .והכה –במקום  ְוַהָ֖

 בשמות:

ם ַ֣ ם  , ֳחָמרִּ ַחְרֻטּמִּ  , השמטה של האות יו"ד.כתיב חסר – ַהֶֽ

ם אבל: ֲהֵטיֶהָ֖ ם – ְבַלֶֽ ֵטיֶהָּ֑  מדובר כאן בשתי מילים במשמעות שונה.  :ְבָלֶֽ

לֵָּטיֶהם י:"רשמפרש  ש   - ב ְ חַּ רַּ לַּ אי; וְׁ ַּ ֲחש  ט ו בַּ ל ָ ין אֹותֹו ב ַּ ר  אֹומְׁ ֶׁ ֹוֵתינו  אָ ש  רו , ב  ם" "מְׁ ָלֵטיהֶׁ ב ְׁ

ים )סנהדרין ס"ז( פ  ָ ש  ה כְׁ ֲעש ֵ ם" מַּ ֲהֵטיהֶׁ לַּ ים, "ב ְׁ ד  ֵ ה ש  ֲעש ֵ  .מַּ

 

 בפרשה ניבים וביטויים

קֶֹצר רּוַח   )ו, ט( מִּ

 .חוסר סבלנות, חוסר יכולת להתאפק עוד - קוצר רוח

 

ְשָמ  םְוֵאיְך  יִּ יִּ ל ְשָפָתֶֽ י ֲעַר֥ ָ֖ ֲאנִּ ה ַוֶֽ י ַפְרעֵֹ֔ נִּ  ו, יב() ֵעַ֣

 .עילג , חסר יכולת התבטאות טובה - ערל שפתיים

 

ה ה ֶאת־ֵלַ֣ב ַפְרעָֹּ֑ י ַאְקֶשָ֖ ֥ ֲאנִּ  (, ג)ז ַוֶֽ

 ר.גילה קשיחות ואטימות, התאכז - הקשה את לבו

 

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

ar/PikuahPedagogi/HebChar/parashat_week.htm 

 

 עריכה לשונית: כוכבה גרסון
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