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

 הסבר לתורה ולמפרשיהו גייה נכונהה

 החיבור וי"ו

ןְוְ  - החיבור מנוקדת בדרך כלל בשווא וי"ו ָ֛ מָּ ג ָּ יְוְ ַאר  ִ֖ נ  ָּ ַעתְש  ְוְ תֹוַלַ֥ ַ֥ש  יםוְ ש   ִּֽ ז    )לה, ו( ע 

כְָּ - דגש קל יבואהחיבור לא  וי"ורי כפ"ת שאח באותיות בג"ד ב-ֲחַכם-לו  ִ֖  )לה, י( ל 

עְֲ - החיבור תקבל את תנועת החטף וי"ולפני חטף,  יםַוִּֽ ִּֽ ט   יְש   ַ֥ חְֲ)לה, ז(   צ  ִ֖םַוִּֽ יה  ִּֽק    ש  

֙ןְוְ  – החיבור בשורוק וי"ולפני אות שוואית ולפני האותיות בומ"פ תנוקד  מ  ש  ֶׁ֨ ל 

ה חָָּ֔ ש   ְ.וְ ;  )לה, כח( ַהמ   ת ְ.ַבֲחרֹש   ְ וְ . ץ"ַבֲחרֹש  ְע  ְ;  )לה, לג( ת יהָּ ַ֥ ֹר  ת  פ  ְכ ַ יהָּ ָ֛ יע  ב  ג  

וְ וְ  יִּֽ הְהָּ ַ֥נ ָּ מ   ְמ  יהָּ ִ֖ ח  רָּ  .)לז, יז( פ 

ַ֥בְ - החיבור מנוקדת בקמץ אם המילה שאחריה פותחת בהברה מוטעמת וי"ו הָּ זָּ

ף ִ֖ס  כ  חְ;  )לה, ו( וָּ ָ֣ ֙ז"וְָּחָּ כו מָּ ַעתְו  ַּ֤ ַ ַטב  םְו  ז   כב( )לה, נ ֶ֜

 

 הידיעה ה"א

ים - ואחריה בא דגש חזק כלל בפתחדת בדרך הידיעה מנוק ה"א ָ֔ ר  בָּ הְַהד   ל    א ֵ֚

ןְ;  )לה, א( ָ֣מ  ש   י֙םְל  מ  ש ָּ תְַהמ  ְו ב  ר  טִֹ֖ ק  ל  הְו  חָָּ֔ יםַהס ְַש   ִּֽ  )לה, ח(   מ  

א', ר', אותיות ב .תנוקד ה"א הידיעה בקמץ ותלפני האותיות א', ר', ע' לא קמוצ

ל - .דגשת לתנועת קמץ כתשלום ולכן תנועת הפתח מתארכדגש  אין ע' עְֹ-כ ָּ ִּֽ ַ֥הְהָּ ש  

ִ֖הְ אכָּ לָּ ְמ  ֹו ה;  )לה, ב(בָ֛ עֹלָָּ֗ ִּֽ חְהָּ ָ֣ ַ ב  ז  ת;  )לה, יז( מ  ַ֥רְא  ַחב   אְִֹ֖-ל  לְהָּ ְְְ)לו, יח(ה  ת; -א 

אְָּ ןְהִָּּֽ י;  )לה, יג(רַֹ֥ יע ָ֔ ב  ר  ִּֽ ו ֙רְהָּ ַהט  יםְ;ְ )לט, יד( ו  ִּֽ ֹנ  מ  ר  ִּֽ ְהָּ ֹוך  תִ֖  .)לט, כה(ב  

יְ - ."א הידיעה בסגוללא מוטעמת, תנוקד הקמוצות, בהברה  'לפני ח', ע', ה ַּ֤ נ  ַאד 

חְָּ ִּֽ רְ֙ה  ל;ְְ)לח, לב( צ  בְ-כ ָּ הָָּ֗ עְַָּהז ָּ ִּֽ הה  אכָָּ֔ לָּ ֙יְַלמ   ו   .)לח, כד( ש 
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ל - .קמוצה תנוקד ה"א הידיעה בפתח הלפני ח' שאינ ְכ ָּ או ֙ בֶֹׁ֨ חְֲ-ַוי ָּ יםַהָ֣ מ ָ֔ ;ְְ)לו, ד( כָּ

הְ יעָָּ֔ ר  חְַֹהי  יתַהִּֽ ִּֽ נ  תְַהש    ִ֖ר   .)לו, יז( ב 

 

 ושל' השימ

 א.ו' השימוש בדרך כלל בשומיודע תנוקד ל לפני שם עצם לא

הְוְ לְ  - א ל' השימוש תנוקד בחיריקולפני שו חָָּ֔ ש   ןְַהמ   ָ֣מ  יםלְ ש   ִּֽ מ   ַ תְַהס  ר  טִֹ֖  .ח( )לה, ק 

הידיעה שנשמטה ודגש  ה"אלפני שם עצם מיודע תקבל ל' השימוש את תנועת 

ןְ - חזק יבוא באות שאחריה ִ֖מ  ש   ְָּו   .ה, ח()ל ֑אֹורַלמ 

 ודע שמתחיל באות א' תנוקד ל' השימוש בקמץ כתשלום דגש.עצם מי לפני שם

 תשלום דגש בלילפני שם עצם מיודע שמתחיל באות ח' תנוקד ל' השימוש בפתח, 

֑יםְ - א  ל   יְמ  ִ֖ נ  ַאב  אְ ו  ִּֽ ֹודְוְ לָּ ן"ַלחְִֹּֽפִ֖  .)לה, ט( ש  

 

 ההיפוך וי"ו

 ההיפוך מעבר לעתיד: וי"ו

ההיפוך ההופכת את  וי"ובצירוף  להקמת המשכן ניתנו בלשון עברההוראות 

 הפעלים ללשון עתיד.

ְָ֣ - החיבור וי"וההיפוך מעבר לעתיד מנוקדת כמו  וי"ו לָּ ְו  , ו  ש ִ֖ עָּ ,ְו  ָּ֞ ָּ ת  מ  ש ַ ְו  , ָָּ֔ ת  ַקח 

אתְָּ ל   ֙,ְו מ  ָּ ת  ח  ַ ש  ִּֽ ַָּּ֤,ְו מָּ ת  ש   ב ַ ל  ה  ֙,ְו  ָּ ת  צ  ב ַ ש   ,ְו  ָּ֞ ָּ ַתת  ִּֽ נָּ ,ְו  ַ֥יתָּ ש   עָּ ְ.ו 

 

 ההיפוך מעתיד לעבר:וי"ו 

ההיפוך הופכת  וי"ול ידי משה מתואר בפעלים בלשון עתיד, אך עבודה עביצוע ה
 אותם ללשון עבר. 

ּ֘,ְְ-ְחריה דגש חזק באות י'ההיפוך מעתיד לעבר מנוקדת בפתח וא וי"ו ו  ֲעש  ִּֽ י ַ ַוִּֽ

ל. ָ֣ ה  ק  ְַוי ַ ו  אָ֛ צ  ִּֽ ,ְַוי   יאו  ַּ֤ ב  ,ְַוי ָּ ו  סָ֣ כ   ר  ,ְַוי   ו  בָ֣ ת   כ  נ ֻ֡ם,ְַוי   ת   י   ְַוִּֽ

ַ֥ר - ההיפוך וי"ו תקבל דגש אחריי' שוואית לא  ַדב   ַכַ֥ס,ְַוי  ְ.ַוי 
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 כינויי שייכות

ֳהלְִ֖ ת־אָּ ִּֽ הְוְֹא  ֑ ס  כ  ת־מ  א  סְְָּוְ ו  רָּ ת־ק  ְְָָּ֔וְ֙יא  ש  רָּ ת־ק  א  ְְִ֖יוו  דָּ ת־ַעמ   ְְִּֽיוא  נָּ ת־ֲאדָּ א   .)לה, יא( יוו 

ְִ֖ ל  ת־כ   א  ְְ֑יהְָּו  רֹת  ִּֽ ת־נ  א   .)לה, יד( יהְָּו 

ופיע האות י' לפני אותיות בנטייה של כינויי השייכות בשמות עצם ברבים ת

 הכינויים. 

 

 סמיכות

 סמיכות של שם עצם ביחיד: 

זְ  ת־מ  א  ְַּ֤ו  ַ ת־מְָּב  א  תְ֙ו  ר  טֶֹׁ֨ ַתחַסְַ֥חְַהק   ִ֖ ְַהפ   כְ ְ;ְך  מ  ְָ֣ל  ַ תְב  ש   חֹ֑ ְָָּ֔ובנפרד: רְַהנ   ב  כ  ְָ֣;  רמ  ַ ב  עְַאר 

ת אָֹ֔  .ַהפ  

 ירוף(, הקמץ או הצירה )תנועהבהברה האחרונה של הנסמך )המילה הראשונה בצ

 לפתח )תנועה קטנה(. השתנוגדולה( 

הַהְָ֣זְ  נו פָָּ֗  תח.הקמץ הופך לשווא והקמץ בהברה השנייה הופך לפ חיטוף: – בְַהת  

תְ֙הסגוליים ניקוד המילה נשמר בסמיכות: -בשמות המלעיליים א  ָ֣מְ ו  ִ֖תְש   א  הְו  חָָּ֔ ש   ןְַהמ  

ְ ְק  ר  ֑יםטָֹ֣ מ   ַ ְְ.תְַהס 

 

 וואים נעים:פירוק צרור ש -סמיכות של שם עצם ברבים 

֑ב: שוואפתח במקום  הָּ יְזָּ ָ֣ ס  יםְ–ְַקר  ָ֔ ס  רָּ ק   ףְ;ְב ַ ס  י־כ ָ֔ נ  יםְ–ְַאד  ֶ֜ נ  ַ֥יְַהמ ְ ְ;ְֲאדָּ ש   ןַקר  ִּֽ ָּ כ  ְ-ְש  

ים ש  ָ֔ רָּ ַהםְ;ְְק  ָֹ֔ יְַהש   ָ֣ נ  יםְ-ְַאב  נ ְ֠ ֲאבָּ ִּֽ הָּ רְְ;ְו ְ֠ צ ָ֔ חָּ ִּֽ יְה  ָ֣ ע  יםְְ֙–ַקל  ע  לָּ  .ק 

יתְ: שוואחיריק חסר במקום  ר  ְַהב   י ר  ב  יְ–ד   ר  בָּ ְְםַהד   ן; ָ֛ ָּ כ  ש   תְַהמ   דֹֹ֧ ת  תְ–ְי  דָֹּ֞ ת  ְ;ְַהי 

ד פָֹ֔ א  ִּֽ תְהָּ פָֹ֣ ת  תְ-ְכ   פָֹ֣ ת  ת  ֹ֧יְכ  ְְ.ש  

 

 ר שוואים נעים":"פירוק צרו - תופעהההסבר 

מתחלף  הראשוןהשווא   על כןבראש מילה לא יופיע רצף של שני שוואים נעים, 
-אשוו והשווא שנותר נקרא חיריק חסר או פתח ך כללקטנה שהיא בדר לתנועה

  מרחף.
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בצירוף סמיכות הקמץ שבאות ר' צריך להיחטף בגלל  -' ְקָרִסים'נדגים זאת במילה 

הטעם ולהפוך לשווא. אך כדי למנוע שני שוואים רצופים בראש המילה, התרחקות 
השווא באות ק' הופך לפתח. כך קיבלנו את המילה ַקְרֵסי. השווא באות ר' שמקורו 

 בקמץ, נקרא "שווא מרחף".

 

הם המילי מַָּּ֤ כ  ה,ְחָּ מָּ ם,ְֲחכָּ כָּ  בנפרד ובנסמך חָּ

֑ם כ  ְב ָּ ב ִ֖ ל־ֲחַכם־ל  כָּ ת, הקמץ בהברה הראשונה עקב התרחקות הטעם בסמיכו – ו 

נחטף לשווא נע אך כיוון שזוהי אות גרונית, השווא הנע הופך לחטף פתח. הקמץ 

 בהברה השניה מתקצר לפתח. 

ִ֖ב ַמת־ל  הְַחכ  ַָּ֥ ש   ל־א  כָּ נפרד האות ח' שוואים נעים, כיוון שביש כאן פירוק צרור  – ו 

מהתרחקות מנוקדת בחטף פתח שהוא שווא נע, וקמץ באות כ' שנחטף כתוצאה 

הטעם בסמיכות. כדי שלא יהיו שני שוואים נעים בראש המילה, השווא באות ח' 

 הפך לחטף פתח. השווא באות כ' הוא שווא מרחף כיוון שמקורו בתנועה.

ַמת־ל ְָ֗ כ  םְחָּ אְאֹתֶָּ֜ ל  ֶׁ֨ הפכה  א"הקמץ בהברה האחרונה התקצר לפתח והאות ה –בְמ 

 ת'.  -ל

 

 שמות ופעלים 

 עים בשמות ובפעליםשורשים בפרשה המופי
 

 מלשון כיסוי –רש סכ"כ והש

ְַ֥ ֹתָּ ַסכ  ךְ דגש חזק משלים עקב ההתלכדות של שתי אותיות השורש כ'.   – ו  ס   .ַוי ָָּּ֕

ךְ  סָָּ֔ ָּ  .סכ"כשם עצם מהשורש  – ַהמ 

ְִּֽ סָּ ָּ תְַהמ  כ  רַֹ֥ ָּ ִ֖תְפ  א  ין ִמלְּ מפרש רש"י:  -)לה, יב(  ךְ ו  ן, ב ֵּ גֵּ ֵּ ר ַהמ  בָּ ל ד ָּ ה; כ ָּ ִחיצָּ ְּ רֶֹכת ַהמ  ָּ ה פ  לָּ ַמעְּ

ךְּ )הושע ב'(. ֵּ כ  רְּ ךְּ ֶאת ד ַ ִני סָּ ָּ ַבֲעדֹו )איוב א'(, ִהנְּ ת  ן ַסכְּ כֵּ , וְּ ךְּ כָּ ךְּ ו סְּ סָּ רו י מָּ ֶנֶגד, קָּ ין ִמכ ְּ  ב ֵּ

 

 מ"והשורש התנייני תר השורש רו"מ

ל ו ַמת-כ ָּ רַּ֤ יםְת   ָ֗ ר  ףְְ֙מ  ס   )לה, כד( כ  ֶׁ֨

ְ
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ְ

ְ י ִ֖ חו ־ל  ק  י  ְו  ל א ָ֔ רָּ ש   ְי  י ָ֣ נ  ל־ב   ְא  ֙ר ב   ֑הד ַ רו מָּ ְכְת   ת ַּ֤ א  ְׇ֙מ  יש  ָ֣רְל־א  וְ ְֲאש   נ  ָ֣ ב  ד   וְְֹי  ב ָ֔ וְ ְל  חִ֖ ק  ְת  

ת־ ת ִּֽיא  רו מָּ ְ(בה, כ)ְת  

 ( שנגזר מהמילה תרומה., מארמיתשני=השורש תר"מ הוא שורש תנייני )

ני הוא שורש הנגזר משם עצם או משם פעולה, כאשר לקחו חלק שורש תניי
שם העצם תרומה נלקחו מאותיות השורש הראשוני והוסיפו להן אחת המוספיות. מ

 .מהרוהיא חלק מהתבנית של תשהאות ת' ומ'  -ואותיות השורש המקורי ר' 

 משתנה לאם קריאהנהגית אלא  אינהוי"ו עה"פ  .משקל ַתְקֵטָלה -השם תרומה 

 שורוק.ה וכך נתקבל

 

 השורש טו"ה

ל כָּ ַמת-ו  הְַחכ  ַָּ֥ ש   ו ָ֗ה-א  יאו ְַמט  ָ֣ ב  ְַוי ָּ ֑וו  ְטָּ יהָּ ָ֣ ד  יָּ בְב   ִ֖  )לה, כה( ל 

ְזה שמשמעותו שזירה.שורש מיחידות מילים שתי במקרא 

ה ו ָ֗    .ַמְבֵרג, כמו ַמְקֵטלשם עצם במשקל  – ַמט 

ְַָ֗מט ְבמילה  ובפעלים  בשמותו קיימת . תופעה זעה"פ מנוקדת בסגול ולא בצירה הו 

 וכד'. הנ  ִיבְ , הע  ִמרְ , הת   ִמש ְ מגזרת נל"י: 

 

 השורש נד"ב

הְרוְ פעלים בבנין קל:  בֶָּׁ֨ ד  ִּֽ ב,ְנָּ ַדָ֣ וְֹנָּ ְחֶ֜

ִ֖הְשמות:  בָּ דָּ ב,ְנ  יבְל ָ֗ ָ֣ ד  ְנ 

 

 השורש צפ"י

הוְ השורש במשמעות כיסוי יבוא בבניין פיעל בלבד:  ָ֛ ַצפ   ף,ְְַוי  ַצַ֥ ה,ְְַוי  ֹ֧ פ ָּ צ  ְו 

 

 השורש פק"ד

יםשם עצם:  ָ֗ ד  ק  יְַהפ   ַ֥ קו ד   שם העצם מופיע ברבים בלבד. .פ  
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ְ

 ְ דפ  ִ֖  בבנין פועל.  ק ַ

י - במקום נוסף ן פועלאנו מוצאים שורש זה בבניי ת   ד  ִ֖ ק ַ  .)ישעיה לט, י( פ  

 שורש זה מופיע בבניינים נוספים. 

 

 שם המספר

 שם המספר בלשון זכר

ִ֖ר ש ָּ הְעָּ ַָּ֥ ש   ְש   ים, ש  ָ֔ רָּ הְק  ָ֣ מֹנָּ יְאְְֲש   ָ֣ ו ד  ְַעמ  ֙ה עָּ ב ָּ ֙ם,ְַאר  יח  ר  הְב  ַָּּ֤ ש   ֲחמ  ְַוִּֽ י֙ם נ  ְֲאדָּ י ַּ֤ נ  ים,ְש   ֑ נ  דָּ

יםְ ָ֔ נ  הְקָּ ָָּ֣ ש   ש   ים,ְְו  ע ְ֠ ב  ָ֣הְג ְ֠ ָּ לֹש  ים,ְש   ט  ָ֔ ְש  

 שם המספר בלשון נקבה

ְִ֖ ְַאמ  ש  לַֹ֥ ָּ ש  ְו  ב, הָָּ֔ תְזָּ עָֹ֣ ְַטב   ֙ע ַ ב  ְַאר  יעֹת֙, ר  ְי  ש  מ ַּ֤ חָּ ְו  ת, יעֹ֑ ר  ְי  ר ש   ָ֣ ְע  תְ, דָֹ֗ ְיָּ ת  ָ֣י ְוְֹש   ַ֥ש  ְֲחמ  ת,

ר כ ָָּ֔ י֙םְכ   ר  ש   ע  עְו  ַ ֑ה,ְְת  ַּ֤ש  ָּ הְַאמ  ִ֖ ר  ש   ְ.ע 

ְ

֑ןְ ָּ כ  ש   ִ֖יםְַלמ   ש   רָּ ת־ַהק   ְא  ַעש  ַ֥ יםַוי ַ ש  ָ֔ רָּ יםְק  ָ֣ ר  ש   ְ)לו, כג(ְע 

֑ןְ ָּ כ  ש   ִ֖יםְַלמ   ש   רָּ ת־ַהק   ְא  ַ֥יתָּ ש   עָּ ְו  ש  ר  ָ֔ יםְק  ָ֣ ר  ש    )כו, יח(ְע 

ֶרׁש? ים ֶקִׁ֔ ִ֣ ר  ים או ֶעש ְׂ ָרׁש ִׁ֔ ים קְׂ ִ֣ ר   ֶעש ְׂ

 :"הכתב והקבלה"פרש מ

וה על מלאכת המשכן יבוא במספר הכולל את העשירית בלשון אחדות ואמר ושצכ

עשרים קרש, והוא הדרך הנהוג בלשוננו )כמ"ש בארבעים יכנו(, וכאן הוזכר שלשה 

 פעמים בלשון רבים במספר הכולל העשיריות ואמר עשרים קרשים.

השני  הזר אחה ם ושנים שהם באים זמיויראה כשהמספר הוא מצורף ומחובר יחד כמו י

ים, אז יבואו העשיריות בלשון יחיד כמו זה שלשים ימיד בסור ראשון בלי הפסק בינת

יום, זה לי עשרים שנה, זה ארבעים שנה, ולכן ב"תרומה" שמדבר מצווי מלאכת 

 ה המספר מצורף, לכן יבוא שם בלשון יחיד עשרים קרש.והמשכן, שבמחשבת המצו

דבר מעשיית מלאכת הקרשים שיש ע"כ הרחק זמני בין תשלום קרש שמאמנם כאן 

לחברו שיתמהמה האומן בעשייתן זה אחר זה, ולהיותן נפרדות בזמן, לכן אמר כאן 

 בלשון רבים קרשים אף שהוא במספר עשיריות. 
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כלומר: בשלב התכנון וההוראות, בפרשת 'תרומה', חושבים על כל הקרשים כאחד 

ִר  'ואז נכתב  ש ְ ש  ע  ר  הפרש זמן בין בניית קרש  קייםאבל בשלב הביצוע  ',ים ק ֶ֔
ים' –נאמר ' הרו ולכן בפרשת 'תצולחב ִֶ֔ ים ְקָרש  ִר  ש ְ  .'ע 

 

ְמילה בפרשה

 בעלי מקצוע

םְח אְאֹתֶָּ֜ ל  ֶׁ֨ בׇמ  ַמת־ל ָ֗ ֹותְ֮כ  תׇכְַלֲעש  אכ  ל ָ֣ ְְל־מ  ש  ָ֣ רָּ בְ ְ׀ְחָּ חֹש   םְו  ָּ֞ רֹק  תְו  ל  ָ֣ כ  ת   ןְב ַ מָָּ֗ ג ָּ ַאר  ִּֽ ְו בָּ

תוְֹ יְַעתַלְֹ֧ב   ָ֛ נ  ָּ ְְַהש   ש  גְו ַבש   ִ֖ ֑ אֹר  יְְ֙ו  הׇכְעֹש   אכָָּ֔ לָּ ִ֖יְל־מ  ב  חֹש   תְו  בִֹּֽ ָּ  )לה, לה(ְַמֲחש 

ְ ש  ָ֣ רָּ ל  - חָּ ָ היות שהאות ר' אך דגש חזק וקמץ בעה"פ.  ,פתח בפה"פ =במשקל ַקט 

  .לא מקבלת דגש, הפתח בפה"פ התארך לקמץ

ג ֑ אֹר  םְ...ְו  ָּ֞ רֹק  ְו  ב  חֹש    .בינוניה צורת –במשקל פועל  - ו 

 

 : בי"םלהממפרש 

שייך באומנות משכיות עץ ואבן, שמשנה החומריים שעוסק בהם  חרשחרש וחושב, 

שייך באומנות האריגה והתפירה במחט שאינו משנה דבר  וחושבלפי צורך המלאכה, 

 רק מסדר ומוציא צורות.

 .גואורהוא מעשה מחט,  רוקםובזה יש שני מינים, 

 : ובכל זה יש שני ענינים

 .עושי כל מלאכהמלאכה שצריך הרגל ואומן ידים, שעל זה אמר עשיית ה

  .חושבי מחשבותוהמצאת חדשות בענין המלאכה שעל זה אמר 

 

םְ ִ֖ עָּ אְהָּ ַ֥ ל  כ ָּ יאמְ ַוי   ִּֽ ב   , ו(  ו)ל הָּ

א: רש"י ֵ֥ ל  כ ָּ ה - ַוי ִּ ִניעָּ ׁשֹון מְּ  .לְּ

 :"הכתב והקבלה"מפרש 

לומר להביא בלמ"ד, ועוד היה ראוי  ןכם דא ,יעת הבאתם לרצונםאמנם לא היתה מנ

ידענו דבמניעת צווי משה היו מרבים והולכים, אלא  'מרבים העם להביא'דממה שנאמר 

הוא כפי עיקר הנחת שם כלא, בית הכלא )ירמי' ל"ז( שנמנעה היציאה ממנו  'ויכלא'

 .ונםבאונס, כן ויכלא העם, נמנע מלהביא בעל כרחם ושלא לרצ
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כדין התחברות מ"ם במקור הפעלים שיורה על  ,טעמו שלא להביא 'מהביא'ומלת 

 השלילה, כמו ואחשוך אותך מחטוא, שלא לחטוא, כל שומר שבת מחללו, לבלי חללו.

של  מצטרפת לצורת המקור תפקידה להורות על שלילהשכלומר: מ' השימוש 

 . לכן נאמר "מהביא" ולא "להביא".הפעולה

 

 ניבים ופתגמים בפרשה

ןְ ב  ָ֛ תְא  ש   ֲחרַ֥ ַבִּֽ ל־ו  כָּ ֹותְב   ֲעש ִ֖ ץְַלִּֽ ֑ תְע  ש   ֲחרָ֣ ַבִּֽ אתְו  ִֹ֖ ַמל  תל  ִּֽב  ָּ ֲחש  תְַמִּֽ ַ֥אכ  ל   ג(, לה)ל מ 

, מלאכה הדורשת מחשבה או מומחיות רבה וכישורים שכליים -מלאכת מחשבת 

 .תיצירה מתוחכמ

 

ל כָֹ֣ בְו  יאֶָּ֜ ֳהל  ִּֽ אָּ לְו  א ֶׁ֨ ַצל  ֩הְב  ש ָּ עָּ ְְו  יש  ָ֣  (, או)ל בֲחַכם־ל ְָ֗|ְא 

  .ןבעל רגש להביאדם חכם ו -חכם לב 

 

 

 

 

 

 

 עריכה לשונית: כוכבה גרסון


