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

 

 

 צורת המקור - שם הפועל

שם הפועל )צורת המקור( מהווה חלק מנטיית הפועל. שם הפועל הוא מעין צורת 

 יסוד של הפועל והוא נטול זמן וגוף.

 . טוי ומקור מוחלטברוב הבניינים ישנן שתי צורות מקור: מקור נ

 המקור הנטוי

מכיוון שניתן להוסיף לו את אותיות השימוש  )הקרוי גם "שם הפועל"( נקרא כך

בכל"ם. המקור הנטוי נפוץ מאוד במקרא, הן בבידוד והן בצירוף כל אחת מאותיות 

ֹמר( ְׁ ש  ֹמר, לִּ ְׁ ש  ֹמר, ב ִּ ְׁ ש   ֹמר, מִּ ְׁ ש   ךבתקופת התנאים נפוצה צורת המקור א .בכל"ם )כ ִּ

ֹמרורק בצירוף ל' השימוש ) ְׁ ש   (. לִּ

 המקור המוחלט

אינו נוטה בשום צורה ואינו מופיע בצירוף אותיות  , המקור המוחלטלעומת זאת

ֹמר שימוש. הוא נוסף בדרך כלל לצורך הדגשה, למשל ָׁ ֹמר ש  ְׁ ש  ִּ , אך גם במשמעות ת 

 של שם פועל.

 מקור מוחלט משמש להדגשה

י בֻגנ   ְבתִּ  )מ, טו( ֻגנ ַּ֔

 )לז, לג( ףיֹוס   ףף ט ר  ָטר  

ְמֹלְך ָעל   ְךָמֹלה   םתִּ ְמׁש   ֹולָמׁש-ינּו אִּ  )לז, לח( נּול בָ תִּ

    "אפשנת ה'תש   וישב      
 הוראת עבריתמפקחת  –תרצה יהודה 

 
 

 מפקח כולל –ירט הרב יעקב אלב
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 מקור מוחלט במשמעות של שם פועל

פּו ע ּיֹוסִּ  )לז, ח( ֹוא ת אְשנ  ֹוד ו 

 

 מקור נטוי במשמעות של שם פועל

ְברּו ְול א ָיְכל  )לז, ד( םָׁשֹללְ  )לדבר איתו( ֹוד 

 

 י בתוספת כ' במשמעות של "כאשר" מקור נטו

ְיהִּ  יב ָידכְ י ו  ׁשִּ ְיהִּ       ֹומ  ְיהִּ       ֹוָׁשְמעכְ י ו  ְבָר כְ י ו   בשווא בדרך כלל מנוקדת –  ּהד 

יו    לפני אות שוואית תנוקד בחיריק – ּהְראֹוָת כִּ  ְיהִּ

ְיהִּ  י קֹולִּ כ  י ו  ימִּ רִּ  לפני חטף תנוקד בתנועת החטף. – יה 

 

י ְיהִּ ְׁש  ו  ים  ֹלׁשְכמִּ  )לח, כד( ...ֳחָדׁשִּ

ים, כְּ ...  :וברש"י ֳחָדׁשִ ׁש הַּ ּלֵּ ּתַּ ִהׁשְ ים ּכְ לֹׁש ֳחָדׁשִ ִמׁשְ לֹחַּ מֹו וּ ּוְלׁשֹון ּכְ '(, ט ָמנֹות )אסתר ִמׁשְ

יָּ  ְרחַּ ְתָלתוּת יַּ ם ֻאְנְקלֹוס ּכִ ְרּגֵּ ן ּתִ לֹוחַּ ָיָדם )ישעיהו י"א(, ְוכֵּ  . אִמׁשְ

ְׁשֹל' כלומר רש"י מלמדנו שהמילה  היא מקור נטוי ולא שם מספר. 'ׁשמִּ

 

 

 שורשים ופעלים

 מגזרת חפ"נ –השורש נכ"ר 

 נ(.חפ") שייכים לגזרה הנקראת גזרת חסרי פ"נ היא נו"ן פה"פשורשים שבהם 

 ובמקומה בא דגש באות שאחריה נקראת בנטייה התופעה שבה הנו"ן נעלמת

 .(דגש משלים) הוא דגש חזק בעה"פהדגש   הידמות.

ּי      (ב)לז, ל אנָ -רכ  ה    ג(ז, ל)ל ּהיָר כִּ ו 

יר ולא מ  יש לומר הגייה נכונה:  יר, שהיא צורה על דרך גזרת נעו"י כמו מ  כ ִּ כ ִּ

ים.מ    קִּ
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 השורש מצ"א מגזרת נחי ל"א

וא מּוצ    בנין הופעל.  –)לח, כה(  אתהִּ

לולי העלם  ,)ישעיהו יב, ה (ת"היה ראוי להיות כמו "מּוַדַעת זא" :מפרש זראע-אבן

 ". האל"ף כמשפטה
 

 נטיית גזרת נל"א מתבצעת על דרך השלמים ועל דרך הגזרה.

 לה"פ נמצאת ונשמעת.  – על דרך השלמים

ים בנין קל: אִּ ה, מֹוצְׁ אָׁ צְׁ  .מָׁ

ל: ע  ִּ או   בנין פ  ל ְׁ ים, מִּ אִּ ַבט ְׁ  .מְׁ

ל:בנין פ    ים ע  אִּ ָׁ ֻמל   .מְׁ
 

 לה"פ נמצאת אך לא נשמעת. –על דרך גזרת נל"א 

 .אתצ  מוֹ  בנין קל:

 ִּ ל:בנין פ  א ע  ל   א, מִּ ט   .ב ִּ

ל:פ   בנין  א ע  ָׁ ֻמל   .מְׁ

 

 שמות ופעלים מאותו השורש

ים ְלמִּ ים ְמא  ֻלמִּ לֹום יְמתִּ ָחל   ;  א  צְ  ;  ח  יָך ָת ָפר  ץפָ  ָעל   ר 

ְיבָ  ְךו  ְרכ   – ר  ְתר – רָפת   ;  תבִּ כ   – לא כ   ; ֹוןְכפִּ א  ְרע   למ   הפ 

ְרא   – הר א   ְמֹלְך ;  המ  ְך – תִּ ל  ֶֽ ת   ;  מ  דו  ל   – ל  ְמי  תה   .ֹותת ְלד, ד 

   

 

 ה"א השאלה

 .דגושהה"א השאלה מנוקדת בד"כ בחטף פתח והאות שאחריה אינה 

 .דגושהמנוקדת הה"א בפתח והאות שאחריה אינה  לפני אות שוואית

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A2%D7%99%D7%94%D7%95_%D7%99%D7%91_%D7%94
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A2%D7%99%D7%94%D7%95_%D7%99%D7%91_%D7%94
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ב ֹות ְלָך ָא ֹוה  ח  ֶֽ ְׁשת  יָך ְלהִּ ח  ְמָך ְוא  י ְואִּ נִּ  ? ְרָצהא ָנבֹוא א 

ל ְׁשכ  ה  ים בִּ יָך ר עִּ ח   ? םֹוא א 

 

ָמ  ְמֹלְךֹלה   ? ינּו ָעל  ְך תִּ

ואב  ה   ת הִּ ח   ? יְלָך ָאבִּ -ָרָכה א 
 

 לפני אות גרונית תנוקד בפתח

יכ   ֹודעה   בִּ  םא 
 

 :היש דגש אחריה' השאלה מנוקדת בפתח ו, מפרשתנו בדוגמה שלפנינואך 

כְ  ְנָך הִּ ת  ה  ת בִּ  ? ואנ 

 לדוגמה: קרים כאלה.מעוד יש במקרא 

לְ  ד? ה  ָּול  ָאה ָׁשָנה יִּ ן מ  כְ  ב  ָקָתּהה  ע   ?צ 

דוק ופירוש בספרו דק דברי הגר"אמסביר זאת בהסתמך על  חיים"-"לשוןספר ב

אות שאחר ה' הידיעה נדגשת, ולפעמים אחר ה' השאלה, במקום "דה –על התורה 

 שאין יכולין לטעות שהיא ה' הידיעה".
 

 

 מילת השאלה "מה"

 - במקרא הוא בפתח, ודגש בא בראש המילה שאחריה 'מה' ניקודה הרגיל של

ק   ה־ְתב  ְהי, ׁשמ  ה־ּיִּ ה־ב  , ּומ  עמ  ה־ָפר  , צ  ה ,ְצָת מ  אְכְתָך-מ  ה, ְמל    , אתז  -מ 

ה ה ָלְך-מ  ש  ע   .נ 

 

 - מנוקדת בקמץ'מה' לפני אותיות אהע"ר המילה 

ָרבֹון ָמה ע  יָת ָר  ָמה ,ָהֶֽ ֱעש   ָמה,  אִּ ָמדִּ  ָמה ,הא   .יעִּ
 

 .מנוקדת בסגול 'מה'קמוצות(  'ח' עה' במקצת המקומות )בעיקר לפני 

ה יָת  מ  ה, ָעשִּ ה ,ָהָיה מ  י מ   .ָחָטאתִּ
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  – מנוקדת בסגולישנם מקומות נוספים בהם 

יׁש ט ָהאִּ ְׁשפ  ה מִּ ה ; )מלכים ב א, ז( מ  ש מ  ע  ;  )מלכים ב ד, יג( ֹותל 

ל ה ע  ץ ָרָׁשענִּ  מ   .)תהילים י, יג( א 

 

 

 סמיכות

ֶֹּנתכ   '  'תֶֹּנתכ   ' או 'ת 

ְקחּו ּיִּ ת ו  ת א  ף ְכת נ  טּו יֹוס  ְׁשח  ּיִּ יר ו  ים ְשעִּ זִּ ְטְבלּו עִּ ּיִּ ת ו  ֻכת   א  תה   )לז, לא( .םָד ב   נ 

ֶֹּנתכותב:  י"רש ת  ֻּ ָבה ְדבּוָקה ּוְכׁשִֶהיא, ׁשְָמּה זֶה - ַהכ  ֶחֶרת ְלתֵּ ף ּכְתֶֹנת גֹוןּכְ, אַּ  ּכְתֶֹנת, יֹוסֵּ

 ּכְתֶֹנת. ָנקּוד, ּבַּד ּכְתֶֹנת, ּפִַּסים

משתנה  אחרת(, לתיבה דבוקה כלומר, ניקוד המילה בסמיכות )בלשון רש"י: כשהיא

ֶֹנתמ' ת  ֻ  ' ל'ּכְֹׁתֶנת'.כ 

 יחידה יחד שיוצרות לזו, זו סמוכות מילים שתי של צירוף הוא סמיכות צירוף

  .)נ"ס( סומך והשנייה נסמך, נקראת מביניהן הראשונה המילה. אחת לשונית

 .הגייתה ובאופן בצורתה שינוי לרוב יש, כנסמך באה כשמילה

 

 

 מילה בפרשה

ָבה  דִּ

 וניקודהשורש המילה 

 דב"ב, מגזרת הכפולים.  -שורש המילה 

 .הזהות השורש אותיות שתי התלכדות עקב' ב באות חזק דגש
 

 ?יבור, או דיבור רעד -פירוש המילה 

א ָּיב  ף ... ו  ת יֹוס  ָבָתם א  ל ָרָעה דִּ ם. א  יה  בִּ  )לז, ב( א 

 ַלֲאבּוהֹון. ּבִיׁשָא ִטּבְהֹון ָית יֹוֵסף ְוַאיִתי :אונקלוס תרגום
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 "מה (ז, א) השירים שיר בתרגום כמו. הרע ומנהגם דרכם פירוש הכתב והקבלה:

 בטיב "כל שאינו יודע וכן. ודרככם" "מנהגכם – 'הערוך' שיקרא", פירש נביאי טיבכון

 כ"ג הוא הלכה לשון כי, וקידושין גיטין הלכות כלומר, )קידושין ו, א(וקידושין  גיטין

 עובר של טיבו "מה ומזה בו. מתהלכין שישראל, ובא שהולך דבר - הליכה מענין

 נקרא ערבי בלשון וכן .(התשבי בשם ט"התוי ש"כמ) 'עסק' כלומר (ות יב, בכתוב) זה?"

 .ההולך 'דבה'

 לאונקלוס: דבה = התנהלות.

 

ם  רש"י: תָּ ב ָּ ל -ד ִּ ה ְלׁשֹון ּכָ ּבָ ז ץ"פרלדי ּדִ עַּ לַּ ל, ּבְ ָהָיה המַּ  ּכָ ֶ ּבֵּ  ָיכֹול ׁשּ ֶהם רְלדַּ , ָעהרָ  ּבָ

ר ָהָיה ּפֵּ ה :ְמסַּ ּבָ ב ְלׁשֹון. ּדִ יש ִ  "ּדֹובֵּ ִנים" ְפתֵּ  .(ז, י שיריםה-שיר) ְיׁשֵּ

יא ָבה ... ְלהֹוצִּ ץ. דִּ ל־ָהָאר   )במדבר יד, לו( ע 

ל רש"י: ת ּכָ ה הֹוָצאַּ ּבָ ָבִרים ִחּנּוךְ  ְלׁשֹון ּדִ ְלִקיִחים, ּדְ ּמַּ רלְ  ְלָאָדם םְלׁשֹונָ  ׁשֶ ּבֵּ מוֹ , וֹ בּ  דַּ בּדוֹ " ּכְ  בֵּ

י ְפתֵּ ִנים ש ִ נָ (, ז, י השירים-שיר" )ְיׁשֵּ ָנהּ  ְלטֹוָבה הּ ְוֶיׁשְ ר ְלָכךְ , ְלָרָעה ְוֶיׁשְ י אןכָּ  ֶנֱאמַּ  "מֹוִצאֵּ

ת יֵּּשׁ , ָרָעה" )יד, לז( ָהָאֶרץ ִדּבַּ ה ׁשֶ ּבָ ִהיא ּדִ  טֹוָבה. ׁשֶ

; (י, ז ש"שה)" ישינים שפתי דובב" כמו', דיבור' לשון -' דיבה' שור: בכור יוסף' ר

" רעה הארץ דיבת מוציאי" כןו', רעה דיבה' אומר לכך, ורעה טובה להיות יכול ודיבה

תהלים )" רבים דיבת שמעתי" כמו, הוא רע עניין' דיבה' מקומות וברוב; (לז, יד במדבר)

 .בהדיא מפרש שהוא ופעמים, (יד, לא

 לרש"י: דבה = דיבור.

 

, שלמה רבנו דעת ועל. היא רעה דבה כל כי, להפליג - רעה דבתם טעם רמב"ן:

 טובה. דבה שתהיה יתכן

 דבה = דיבור רע.לרמב"ן: 

 

 י?או שקר יתיאמתוכן 

א...  לפנינו: ָּיב  ף ו  ת יֹוס  ָבָתם א  ל ָרָעה דִּ ם. א  יה  בִּ  )לז, ב( א 

יא...  פרשיית המרגלים: אך ָבה ְלהֹוצִּ ץ. דִּ ל־ָהָאר   )במדבר יד, לו( ע 
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 מבחין בין 'הבאת דבה" ובין "הוצאת דבה" וכותב: רמב"ן

 "כסיל הוא דבה מוציא" אבל, ( ו, כא ישעיה פ"ע) יגיד יראה אשר הוא' דבה מביא'"ו

  .שקר האומר -( יח, י משלי)

 דבה', ו'מביא דבה' 'מוציא בין יש הפרש אךרד"ק ב"ספר השורשים": וכן כתב 

 שהיו אמת רעה" כי דבתם את יוסף "ויבא יוסף שאמר כמו אמת הוא דבה' 'מביא כי

 כמו מגונה, ודבר שקר הוא ה'דב 'מוציא אך רעה, עליו ומדברים אותו שונאים

 מוציא בלא ויש .לו( יד, )שם הארץ" דבת "מוצאי ,יג, לב( )במדבר הארץ" דבת "ויוציאו

 .יד( לא, )תהליםרבים"  דבת שמעתי "כי – עליו מורה והענין מביא, ובלא

 

 

ית ר ב   ס ה 
הּו ְתנ  ּיִּ ל ו  ית א  ר ב  ס ה  ר ְמקֹום ה  ׁש  י א  יר  סִּ ְך א  ל  מ  סּו ה  יםא   רִּ

י ְיהִּ ית ָׁשם ו  ר  ְבב  ס ה   )לט, כ(.ה 

 מקור השם

מפרש שמקור השם מהשפה המצרית. הוא מביא ראיה מאריכות לשון  עזרא-אבן

ַֹהר –התורה  ית ַהס  קֹום "ב   ים". לדבריו, היות ו מְׁ רִּ ֶלךְׁ ֲאסו  ֶ י ַהמ  יר  ר ֲאסִּ ֶ השם הוא ֲאש 

 מצרי, ממשיכה התורה ומפרטת את כוונת השם.

הוא הירח, ונקרא בית האסירים " סהר"ר מפרש ש"סה שורש השורשים ספרב רד"ק

 כך כי צורת הבית עגולה. 

מפרש שמקור השם מלשון סיהרא, כלומר ירח. אך הוא מפרש שבית זה  רמב"ן

 וממנו האסורים, בו יכניסו מלמעלה, קטן פתח ולו הקרקע תחת בנוי הוא "בית

 נקרא "בית הסוהר" לציין זאת.אורה". והיות ומדובר במקום חשוך,  להם

כותב: ש'סהר' הוא כמו המילה 'אסור', אלא "שכדרך לשון ארמי להחליף  רוו"ה

הוי"ו בה"א או להוסיף ה"א באמצע התיבה, כמו 'נהורא' מגזרת 'נר' לעברי, 'רהט' 

 מגזרת 'רץ'". 
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 להארות, הערות

 והצטרפות לרשימת התפוצה:

byad-halashon@gmail.com 

 ותלהארות, הער

 והצטרפות לרשימת התפוצה:

byad-halashon@gmail.com 

 

 ניבים וביטויים

א ָּיב  ף ו  ת יֹוס  ָבָתם א  ל ָרָעה דִּ ם א  יה  בִּ  ב()לז,  א 

ר לספהעליל עלילות שקר על אדם או קבוצת אנשים, ל -להוציא דיבה רעה 

 של אדם. בגנותו

 

י נִּ א  י ָאָנה ו  נִּ  )לז, ל( ָבא א 

ביטוי הנאמר בעת אובדן עצות, או  מה אעשה?! קריאת יאוש, -אנה אני בא 

  .אי ידיעה מה לעשות - אובדן דרך

 

לֹוא ים ה  אֹלהִּ ים ל  ְתר נִּ  )מ, ח( פִּ

 .יודע איך לפתור הבעיה 'רק ה -וקים הפתרונים לאל

  .זו בעיה מסובכת שאין לדעת איך לפתור אותה בהשאלה:

 

יְבָך ׁשִּ ה  ל ו  ָך ע  נ   )מ, יג( כ 

 (.החזיר אותו למעמדו הקודם )השיב אותו לבסיסו -השיב על כנו 

 

 

  

 עריכה לשונית: כוכבה גרסון

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

agogi/HebChar/parashat_week.htm 
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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

