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

 ולמפרשיהה פרשהסבר לו גייה נכונהה

 חזרה על מילת היחס ברשימה של שמות

אם חובה לחזור על מילת היחס   אחת השאלות המעסיקה עורכי לשון וכותבים היא

"ל מילת היחס באה בדרך  בתנ"ך ובלשון חז. לפני כל שם ושם ברשימה של שמות

 :כלל לפני כל אחד מן השמות, למשל

ִיםְּו ְּכ  ְּ ַ֖ ר  הְּכְִֶּאפ  ֶֶּׁ֑ ש   נ  ַ֖יְּו ְּב  ְּ,ְּמ  ִ ב  ר  ִִּֽיב ְּח  ת  ש   זְּ,ְּק  ִּֽ ֶתרְּע  ֶ֥ יֶ ַ֖תְּו  א  ֶתרְּש   ֶ֥ ְּיֶ

אף שהחזרה על מילת היחס היא השלטת במקורות מבחינה מספרית, אי אפשר  

ְֶּ֥כ ְִּ  :בפרשתנו להתעלם מן החריגים הרבים, למשל  או ב  יו ְּר  ה  ִּֽ ֹוןְּיִ עַ֖ מ  ִ ש  י-ןְּו  ְּ.ְִּלִּֽ

ִכנ ֹורק"נ: מזמור וכן מצאנו בתהילים   ֶבלְּו  נ  חֹולְְּּב   ֹתףְּו מ  בְְּּב   ֻעג  יםְּו  ִמנ ִ  ב  

יש הסוברים כי במקומות מסוג זה אין חוזרים על מילת היחס בשל הקשר ההדוק  

. אולם נוכל למצוא מקומות בהם יש חזרה על  שבין השמות ותפיסתם כמושג אחד

יחס גם בשמות בהם יש קשר הדוק, ולעיתים נמצא את שתי הגרסאות.  מילת ה

ִבַ֖יאלמשל:  ל  הְּו כ  ֵ֛ י  ר  א  וְֹּ-ֶאתְְּּ,ְּכ   ּ֔ ת  הְִּאש   ָ֣ ר  תְּ֙ש   א  םְּו  ה ָ֗ ר  ב  יםו ְּ או ִריםל ְּ,ְּא  )נחמיה ז,  תו מ ִ

יםְּל ְּו ְּ או ִריםל ְְּּכנגד   ( סה  . ()עזרא ב, סג  ֻתמ ִ

 

 המשך –דחיק 

ְּ"ְּמובאת כאן דוגמה מפרשתנו:  "מקץ",לפרשת  22בהמשך למפורט בעלון  י ֵ֛ ִ ְֶּ֥כ  ןְְּּכ  

ו ְּ אַ֖ ל  דגש בראש מילה למרות שהמילה שלפניה מסתיימת בתנועה ובטעם מחבר.   "ִימ 

לְּבניגוד למקרים אחרים בהם אין דגש אחרי טעם מחבר:  ֶ֥אְּ-א  ִניִתְּנ  ַ֖ ר  ב   ְּק  יְְּּ, ֶ֥ נ  ז  א  ב  

הפ ְּ עַֹ֖ ֶ֥הְְּּ,ְְְְּּּּר  ֱעש ֶ ך ְּכְִֶּאִּֽ ֶרִּֽ ב  ְּ.ְּד 

 23עלון       פ" שנת ה'תש     ויחי  
 הוראת עבריתמפקחת  –תרצה יהודה  

 
 

 מפקח כולל   –הרב יעקב אלבירט 
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 סמיכות

ֶבן" ל  ְַּ֖-ו ִּֽ נ   ִ בְּש  ִּֽ ל  ח  ִּֽ  )מט, יב(  "ִיםְּמ 

שם התואר. ונקראו שנים על שם מערכות שנים,  —  ולבן שנים" עזרא:-בןמפרש הא

אבן עזרא מסביר את צורת הרבים של הזוגי. לדבריו   ".תבעבור היותם שתי מערכו

 כיוון שיש כאן שתי מערכות, צורת הרבים היא על דרך הזוגי. 

 . ְלֶבןל  ָלָבן  תנה מ יש כאן צירוף הסמיכות ולכן הניקוד מש 

שם ותואר: בדרך כלל השם מופיע לפני התואר. בפסוקנו התואר מופיע לפני השם,  

 וכן בצירופים: יפה תואר, טוב רואי, גבה קומה. 

 

 ניקוד אות יחס לפני חטף

 בדרך כלל אות היחס תנוקד בתנועת החטף וכך יש להקפיד לקרוא:

 ְִּּֽ םו  ַ֖ ְִּּֽ,ְֲּאִפיצ  תל  ֶבר-ֲאֻחז   ִּֽ סְְֶּּ,ק  תֶוְִּּֽדְֶּחָ֣ ְִּּֽ,ְֱּאֶמּ֔ יו  ְִּּֽ,ְְֲּּאִנָ֣ םְּו  ִּֽ ֲרכ  ִּֽ ְֲּאב 

 

  תופעות לשוניות נוספות בפרשה

ןְּ ל־ִצידִֹּֽ ֹוְּע  תַ֖ כ  ר  י  תְּו  ֹּ֔ ֹוףְֳּאִני  חָ֣ הו ֙אְּל   )מט, יג(  ו 

ן: רש"י ִצידֹן - ְוַיְרָכ֖תֹו ַעל־ִצידֹֹֽ ֵהא ָסמוּךְּ לְּ בוּלֹו יְּ ֵתי  - ַיְרָכ֖תוֹ  : סֹוף ּגְּ ּכְּ ַירְּ מֹו וּלְּ סֹופֹו, ּכְּ

ן ּכָ ש ְּ    :ַהּמִ

ה ְּ ָ֣ כ  ר  ִַ֖ים,ְּי  ת  כ  ר  י   ד,ְּל  ע  ִַ֖יםְּ-ו  כ  ר   במשמעות של צד, פאה, קצה.  - י 

 בסמיכות. ְ'ֶיֶרךְ 'בנפרד ו  ְ'ָיֵרךְ 'כל המילים הללו גזורות מהמילה 

 

ת ִִּֽיםְּ פ   ש   מ ִ ֶ֥יןְּה ִּֽ ַ֖ץְּב    )מט, יד(  רֹב 

יתכן שמכאן בא הפועל  הכירים שבבית.  -המשפתים הרש"ר הירש מפרש: 

ּפֹות' ם )יש מפרשים המסבירים להניח את הסיר לבישול או לרתיחה. – 'ִלש  תָָֽיִּ ְ פ  ְ ש  ִּ  אחרת(  מ 
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 ְְּּ ך  יְּל  ת ִ ת  ֲאִניְּנ  דו  ח  ֶכםְּא  ֶחיך ְְּּש   לְּא   (ב)מח, כ  ע 

 הוא לשון נקבה. היה צריך להיות 'שכם אחת'.  'שכם'

ֵתָרה ַעל ַאֶחיךָ מפרש רש"י:  ָך ֵחֶלק ֶאָחד יְּ ֶיה לְּ הְּ , ִהיא ּתִ ש  ֶכם ַמּמָ הוא  שכם כלומר,  :ש ְּ

 על פי פירוש זה, המילה 'שכם' היא לשון זכר.  . לשון חלק

 . ֶאָחדמופיעה כאן בצורת הסמיכות שלה ולא בצורת הנפרד  ַאַחד מעניין שהמילה 

 

 

ז ח  ַּ֤ לְּפ   ִי֙םְּא  מ  ַּ֨ רְּ-כ   ֹות ּ֔  ד(  )מט, ת 

ָבר הוּא :רש"י ם ּדָ ֵ ָלה(שם עצם )  ש  ַמעְּ ִפיָכךְּ ַטֲעמֹו לְּ ח, ( הבראש המיל)   , לְּ ּתָ ֻכּלֹו ָנקוּד ּפַ וְּ

יֹו  ֶחצְּ יֹו ָקָמץ וְּ ֹון ָעָבר, ָהָיה ָנקוּד ֶחצְּ ש  ִאּלוּ ָהָיה לְּ חוְּ ָ ת  ַּ ַמטָּ  פ  מֹו לְּ ַטעְּ  .(מלרע)  הוְּ

זְּ המילה  היא צורה סגולית ולכן מנוקדת פתח פתח ומוטעמת מלעיל. הניקוד הוא   ּפ ַּ֤ח 

 .  תנועה. יש כאן הנמכת פתח פתח ולא סגול סגול בהשפעת האות ח'

 

 

לְּ םְּא  ַ֖ ל  ה  ק  יְּ-ב ִ בִֹדֶּׁ֑ דְּכ   ָ֣ ח     )מט, ו( ת  

אֹוֵמר מפרש רש"י:  בֹוד וְּ ר ֶאל ַהּכָ ַדּבֵ מְּ ָפֵרש  ּכִ ה ָצִריךְּ לְּ ֲחָך ַאּתָ רְּ ַעל ּכָ ֹון ָזָכר הוּא, וְּ ש  בֹוד לְּ ּכָ

בוָּרה קְּ ם ּבִ מֹו לֹא ֵתַחד ִאּתָ ֶהם ּכְּ ַיֵחד ִעּמָ תְּ בֹוִדי ַאל ּתִ ה, כְּ  (ישעיה י"ד  (ַאּתָ

יְּ הסבר דברי רש"י: המילה  בִֹדֶּׁ֑ איננה נושא המשפט אלא פנייה. אילו היתה   כ  

 הנושא, הפועל היה צריך להיות יחד. 

 

 

ֹוְּ לַ֖ ֶ֥תְּו  ה  יםְִּיק   ִּֽ ִ מ    )מט, י(  ע 

סֹוד רש"י: יְּ ר ִהיא ּבַ ַהיֹּו"ד ִעּקָ ֶ ים, ש  ָעֶתךָ  )שורש  אות( ֲאֵסַפת ָהַעּמִ מֹו ִיפְּ ,  )יחזקאל כ"ח (ּכְּ

ר נֹוֵפל ָרִאים ִעּקָ ֵהם ִנקְּ ֹון זֶה, וְּ ָלש  ֹות ּבְּ ש  ּמְּ ַ ש  ה אֹוִתיֹּות מְּ ַכּמָ ּנוּ, וְּ ּנֹוֶפֶלת ִמּמֶ ֶ ָעִמים ש  אותיות  ) וּפְּ

ל (שורש שנופלות בנטיה  ֶ גֹון נוּ"ן ש  ךְּ  ּכְּ ֵ ל נֹוש  ֶ ש   ... נֹוֵגף וְּ

ְּיְִּמנחת שי:   ֶ֥תְּק    . דגש הקו"ף לתפארת  –ְּה 

ִביםְּ)סותה(ְּ םְֲּענ  ד  ֹוְּו ב  ֻבש  ִיןְּל  י   סְּב   ב   ְְּּ: סו תוְֹּכ ִ

ָרא - סוּתוֹ רש"י:  קְּ ּמִ יֹון ּבַ מְּ ֵאין לֹו ּדִ ֶגד הוּא, וְּ ֹון ִמין ּבֶ ש   .לְּ

 

https://www.sefaria.org.il/Isaiah.14
https://www.sefaria.org.il/Ezekiel.28
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 שורש גד"ד

דְּ ֻגֶ֥ ו אְּי  הַ֖ ְּו  ו  נ  ֶדֶּׁ֑ גו  ו דְּי  דָ֣ דְּג   ַ֖ בְּג   ִּֽ ק   )מט, יט( ע 

ִתי"ן, ֵיש   : רש"י לְּ ֵני ּדַ לֹא ש ְּ דוּד ּבְּ ִאם ּתֹאַמר, ֵאין ּגְּ ַנֵחם; וְּ רֹו מְּ ָכךְּ ִחּבְּ דוּד ֵהם, וְּ ֹון ּגְּ ש  ם לְּ ּלָ ּכֻ

ָבר  ם ּדָ ֵ דוּד ש  ּפֹל  (שם עצם) לֹוַמר ּגְּ י אֹוִתיֹּות ִלכְּ ּתֵ ת ש ְּ ָבה ּבַ ֶרךְּ ּתֵ ן ּדֶ ּכֵ ֶ ִתי"ן, ש  לְּ ֵני ּדַ ָצִריךְּ ש ְּ

י אֹוִתיֹּותּבְּ  ּתֵ א ש ְּ סֹוָדּה ֶאּלָ ֵאין יְּ ֵכן ָאַמר  .סֹוָפּה, וְּ ּפֹור ָלנוּד'וְּ ּצִ ַרת , משלי כ"ו 'ּכַ זְּ ֻדִדים'ִמּגִ י נְּ ּתִ ַבעְּ  'ש ָ

דוּד ,'איוב ז ם ָנַפל ש ָ וּד ָצֳהָרִים שופטים ה' ש ָ ַרת ָיש  זְּ ָרה ַאַחת  , תהלים צ"א ִמּגִ זְּ דוּד ִמּגִ גוֶּדּנוּ וּגְּ ַאף ָיֻגד, יְּ

ש   לְּ ר ּבִ ַדּבֵ הוּא מְּ ֶ ש  עֹל ֵהם; וּכְּ וּב,  בנין קל =ון ִיפְּ וּד, ָיש  מֹו ָיגוּד, ָינוּד, ָירוּם, ָיש  ֵאינֹו ָכפוּל, ּכְּ

עֹוֵדד;  ּבֹוֵלל, ִיתְּ רֹוֵמם, ִיתְּ ּגֹוֵדד, ִיתְּ מֹו ִיתְּ ִעיל ֲאֵחִרים הוּא ָכפוּל, ּכְּ ֵעל אֹו ַמפְּ ּפַ הוּא ִמתְּ ֶ ש  וּכְּ

ִעיל,  ֹון ַמפְּ ש  עֹוֵדד'וִּבלְּ ָמָנה יְּ ַאלְּ ֹוֵבב ַיֲעקֹב ֵאָליו' , תהילים קמ"ו' ָיתֹום וְּ ש  ֵֹבב '  ,ישעיה מ"ט 'לְּ ש  מְּ

ִתיבֹות  .שם נ"ח 'נְּ

ֲעלוּהוּ ֲאֵחִרים, אֶ  פְּ יִּ ֶ ֹון ש  ש  אן ֵאינֹו לְּ גוֶּדּנוּ ָהָאמוּר ּכָ מֹו יְּ מֹו ָיגוּד ֵהיֶמּנוּ, ּכְּ א ּכְּ ַני 'ּלָ ָצֻאִניּבָ  ירמיהו י 'יְּ

י  – ּנִ אוּ ִמּמֶ  ָיצְּ

סיכום: בבנין קל השורש נוטה כמו גזרת ע"ו ובבניינים התפעל ופיעל, כמו גזרת  

 הכפולים. 

 

 

יְּ הְֲּעל  ַ֖ ֲעד  ִּֽ ֕נֹותְּצ  ו ְּ-ב   ִּֽ  )מט, כב(   רש 

ל ַאַחת רש"י:  ה, ָצֲעָדה ּכָ ּבֵ נֹות ַהרְּ יֹו, ּבָ ָיפְּ ל ּבְּ ּכֵ ּתַ ִהסְּ ַרִים ָהיוּ צֹוֲעדֹות )ַעל ַהחֹוָמה( לְּ נֹות ִמצְּ ּבְּ

ם ָ אֹותֹו ִמש ּ ּתוַּכל ִלרְּ ֶ ָמקֹום ש  ַאַחת, ּבְּ   :וְּ

רש"י מסביר מדוע המילה "בנות" היא ברבים ואילו המילה "צעדה" ביחיד.  

 ו בנות רבות וכל אחת צעדה כדי שתוכל לראותו.  לדבריו, הי 

֕נֹות' על המילה    ,יש פסיק אחרי המילה  ,יש זקף קטן שהוא טעם מפריד, כלומר  'ב  

 לכן יש לקרוא: "בנות, צעדה עלי שור".

 

 עניינו מדון –שורש רו"ב 

ֲרֻרהו ְּ  מ  י  ו ְּו  רֹב  יםְְְּּּו  יְִּחצ ִ ֲעל  ֻמהו ְּב   ט  ש   י ִ  )מט, כג(  ו 

י ֶאָחיו לוֹ  וּ ַנֲעש  רש"י:  ֵ ש  ֵאין. ִריב ַאנְּ ֹון וְּ ש  ֶּה ַהּלָ ֹון ַהז ש  ֲעלוּ  לְּ ִאם, ּפָ ֶ ן ש  ֵקד לוֹ  ָהָיה ּכֵ  "ָוָרבוּ " ִלּנָ

מוֹ  , )בקמץ הריש(  ה ּכְּ ִריָבה ֵמי ֵהּמָ ר מְּ ֶ גוֹ  ָרבוּ  ֲאש  ַאף'(, כ במדבר' )וְּ ֹון ִאם וְּ ש  ִביַּת לְּ ים רְּ  ִחּצִ

ךְּ  הוּא ֵקד לוֹ  ָהָיה ּכָ א וֹ ֵאינ; ִלּנָ ֹון ֶאּלָ ש  מוֹ  ,)בנין פועל(  ּפֹוֲעלוּ  לְּ ֹּמוּ  ּכְּ ַמִים ש  ָ  '(, ב ירמיהו) ש 

https://www.sefaria.org.il/Proverbs.26
https://www.sefaria.org.il/Job.7
https://www.sefaria.org.il/Job.7
https://www.sefaria.org.il/Job.7
https://www.sefaria.org.il/Judges.5
https://www.sefaria.org.il/Psalms.91
https://www.sefaria.org.il/Psalms.146
https://www.sefaria.org.il/Isaiah.49
https://www.sefaria.org.il/Jeremiah.10
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הוּא ֶ ֹון ש  ש  ּמוּ  לְּ ַ ֵכן; הוּש  ַעט רֹוּמוּ  וְּ הוּא, ּמְּ ֶ ֹון ש  ש  מוּ  לְּ א, הוּרְּ ֹון ֶאּלָ ש  ּלְּ ֶ מוּ  ש  ּמוּ  הוּרְּ ַ הוּש  ֵדי ַעל וְּ  יְּ

ֹון , )בנין הופעל( ֲאֵחִרים ש  ֹּמוּ  וּלְּ ִמים – הוּא ֵמֵאֵליֶהם ּבוּ רֹ , רֹּמוּ , ש  ֹומְּ ש  ָמם ֶאת מְּ מוּ , ַעצְּ רֹומְּ  ִנתְּ

ָמם וּ , ֵמַעצְּ י ַנֲעש  ֵ ש  ֵכן, ִריב ַאנְּ ֵבי ּדֹּמוּ  וְּ מוֹ , ִאי יֹש ְּ מוּ  ּכְּ ֵכן, ִנדְּ ם וְּ ּגֵ רְּ לֹוס ּתִ קְּ מֹוִהי, ֻאנְּ ַנקְּ  .וְּ

 

 שורש בר"כ

ם ְּאֹת  ך  ר  תֹוְּב   כ  ִבר  רְּכ   ֶ ְֲּאש  םְִּאיש  ְּאֹות  ֶרך  ב  י      , כח( )מט ו 

ֶרך ְּ: פעלים ב  י  ך ְּ,ְּו  ר  ם ,ְּב   ֲרכ ִּֽ ִּֽ ֲאב  ִּֽ ך  ְּ,ְּו  ר  ב  ִֶ֥ניְְּּ,ְּי  ֲרכ  ִּֽ ְּב  

הְּ  שםְעצםְבנפרד: ִּֽ כ  ר   ב  

ֶּׁ֑יְּ שםְהעצםְבנטייה: תִ כ  ר  תוְֹּ,ְְּּב ִ כ  ִבר  ְּכ  

בנטייה הטעם מתרחק ולכן הקמץ נחטף לשווא נע. כדי שלא יהיו שני שוואים  

שאחריה נקרא שווא מרחף,  נעים, ההברה הראשונה תנוקד בתנועה קצרה והשווא 

ד כפ"ת, לכן  "כיוון שמקורו בתנועה. אחרי שווא מרחף לא יבוא דגש באותיות בג

ֶּׁ֑יְּהמילה בנטייה היא   תִ כ  ר   , ללא דגש באות כ'. ב ִ

ֹון ממשקל  בלשוןְימינוְ: רכ  ָרכה ביחיד יש דגש   ברכה+ון. השם ב ִּ בצורת הנסמך של ב ְ
ת, אך בהמשך הנטייה  - בכ"ף רכ ַּ רָכְתךָ ב ִּ רָכתי, ב ִּ  . לא יבוא דגש: ב ִּ

 

 

 שורש יש"מ

ם יש ֶ י ִ ִיםְּו  ר  ִמצ  רֹוןְּב   א   ( ו)נ, כ ב  

. (ב, ז בראשית) וייצר: משקל על הוא כי, ישם: השורש והנה. המשים אותו שם  :זראע-בןא

 .בעיני רחוק והוא, שורק תחת החירק כי: אמר יונה' ור

ם'מסביר שהמילה  עזרא-האבן יש ֶ י ִ יֶצרְִּּ֩נוקדת כמו במילה מ' ו  י ִִּ֩  שתיהן מגזרת נפ"י.   ו 

ַּ֤םְְּּ"ה המדקדק סבור שהיה צריך להיות שורוק ולא חיריק כמו במילה נרבי יו י ו ש   ו 

ל ֱאכֹּ֔ י֙וְֶּלִּֽ נ  פ  )כד, לג(, אם כי יש שם קרי וכתיב, מכאן שיש דעה הסוברת שבשני   "ל 

ם"המקומות הצורה היא   יש ֶ י ִּ  ". וַּ

כלומר, יש קמץ באות ב'  ו". לנפש שהכין, ת"הבי בקמצות – בארון": עזרא-עוד באבן

 כיוון שמדובר בארון מיודע, הוא הארון שיוסף הכין לעצמו. 
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 ים ופתגמיםניב

ת ִִּֽים פ   ש   מ ִ ֶ֥יןְּה ִּֽ ַ֖ץְּב   ֶרםְּרֹב  ֶּׁ֑ רְּג   ַ֖רְֲּחמָֹ֣ שכ  ְּ)מט, יד( ְִּיש   

 . יןבמליצה: ישב בחיבוק ידיים, נמנע מלקחת חלק בעני -  יושבְביןְהמשפתייְם

 

י תְֲּעל  ַ֖ ֹר  ֶ֥ןְּפ  ףְּב   תְּ֙יֹוס ּ֔ ֹר  ןְּפ  ַּ֤ ִין-ב   ֶּׁ֑  )מט, כב( ע 

נגד עין רעה, והוא נאמר לעיתים   כסגולההביטוי "בן פורת יוסף" משמש היום 

  ". במקום להזכיר את שמו של אדם שרוצים לשבח, כדי להגן עליו מפני "עין הרע

ְָעִין" הברכה  ְֲעֵלי ְּפָֹרת ן ְּבֵ ְיֹוֵסף ְּפָֹרת ן יחה למעשה שלא ישלוט עין הרע  מבט "ּבֵ

 .בזרעו של יוסף

 

ֶבן" ל  ב-ו ִּֽ ִּֽ ל  ח  ִּֽ ִיםְּמ  ַ֖ נ   ִ  )מט, יב( " ש 

 . מראה לחברו פנים שוחקות, מסביר ומאיר פנים לזולת - מלביןְשינייםְלחברְו

 
 עריכה לשונית: כוכבה גרסון


