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

 ולמפרשיהה פרשהסבר לו גייה נכונהה

 טעמים

 בתפקיד סימני פיסוק

ְחנוּ  ן ֲאָנַֽ ָחָרַ֖ ּו ֵמַֽ אְמרֹ֔ ֶּ֑ם ַוּי ַ֣ ִין ַאּתֶ י ֵמַאַ֣ ב ַאַחַ֖ ֲעק ֹ֔ ַֽ אֶמר ָלֶה֙ם יַ השאלה מסתיימת   -( כט, ד) ַוּי ֹּ֤

 התשובה באה אחריה. הדיבור הישיר מופיע אחרי הזקף.באתנחתא ו

 לציון עבר או הווה

ו  בָּ  ּתֹ֔ ל ּבִ ֙ה ָרֵחַ֣ א-ִעם הָאַ֖ ְוִהּנֵ הטעם בהברה האחרונה מציין זמן  הווה,   -( כט, ו) ןַהּצ ַֽ

ל׀ - בניגוד להטעמה בראש המילה שמציינת זמן עבר.  .ט(כט, ) ִעם־ַהּצ אן֙  ָאהּבָ   ְוָרֵחַ֣

  :י לעניין"את דברי רשצטט נ

א-ִעם הָאַ֖ בָּ  טעם באה, אתיא. ורחל באה )בראשית כ"ט:ט'( טעם בבי"ת, אתת. הראשון לשון עֹוַשה,  – ןַהּצ ַֽ

 והשני לשון עשתה.

 קמץ גדול או קמץ קטן הגייה נכונה:

ץּתָּ  וַ  ץיָּּ  וַ   רָּ הטעם ליד הקמץ הראשון מסמן קמץ גדול, הקמץ השני הוא קמץ קטן :   רָּ
 ונהגה כמו חולם.

ע    ָ֧ה נָּ   ְדךָּ  בָּ ֶאֶֽ  הקמץ לא מסומן בטעם כלשהו, לכן נהגה כחולם.: ְקבָּ

 

 סמיכות

ב ֶאת ֲעק ֹ֜ ַֽ ה יַ ֩ר ָרָאָ֨ ֶ ֲאש  ַֽ י ּכַ ת-ַוְיִהִ֡ ל ּבַ ו  ְוֶאתאֲ ָלָב֙ן  ָרֵח  י ִאּמֹ֔ אן ָלָבַ֖ן -ִחַ֣ ו  אֲ צ ֹ֥ י ִאּמֶּ֑   (כט, י) ִחַ֣

יהָ֙ אֲ   וכן י ָאִבָ֨   (.כט, יב) ִחֹּ֤

 בנטייה, הקמץ נחטף לחטף פתח. עם התרחקות הטעם - חָאַ֖  ביחיד

 19עלון      טשנת ה'תשע"     ויצא  
 הוראת עבריתמפקחת  –תרצה יהודה 

 
 

 מפקח כולל –הרב יעקב אלבירט 

 



 

2 

 

 

א  ַ֖ אתַמּלֵ ַע ז ֶּ֑ ַ֣ ב  ְ ם־ֶאת־ז  את ש  ה ְלָךֹ֜ ּגַ ָנָ֨   (כט, כז) ְוִנּתְ

ֻבַע זֹאת רש"י: ֵּא ש ְׁ בּוק הוּ  - ַמל  ףּדָּ ֲחטָּ קּוד ּבַ ֲהֵרי נָּ ֶׁ ַתְלמוּד )בשווא( א, ש  ה, ּבְ ּתֶׁ ש ְ ְבַעת ְיֵמי ַהּמִׁ ל זֹאת, ְוֵהן ש ִׁ ֶׁ בוַּע ש  , ש ָּ

ן למיְירּוש   טָּ מֹוֵעד קָּ רש"י מסביר ש'שבוע זאת' הוא צירוף סמיכות וכוונתו לשבעת ימי .  ּבְ
 משתה של לאה. 

"אֶׁ לֹוַמר  - וממשיך רש"י ומכריח שאין לפרש אחרת ח ְואִׁ ַפּתָּ ֵקד ּבְ ּנָּ יְך ְלהִׁ רִׁ יָּה צָּ ן הָּ ם ּכֵ אִׁ ֶׁ , ש  ש  בּוַע ַמּמָּ ש ָּ

בוַּע )בקמץ(  ַמע ש ָּ ְך ֵאין ַמש ְ יכָּ ְך, ְלפִׁ ר לָּ ְסּפָּ ֻבעֹת ּתִׁ ה ש ָּ ְבעָּ יב ש ִׁ ְכתִׁ דִׁ ר, ּכְ ֹון זָּכָּ בוַּע ְלש  ש ָּּ ֶׁ י"ן; ְועֹוד ש  ַלַעזַהש ִּׁ ה, שטיי"נא ּבְ ְבעָּ א ש ִׁ ּלָּ  אֶׁ

 .)קבוצה של שבעה(

דנו שאין לפרש 'שבוע זאת' שהכוונה לשבע שנות העבודה להם התחייב, רש"י מלמ
  וזאת מפני:

ניקודה של האות ש' הפותחת את המילה 'שבוע' אינו בקמץ כרגיל, אלא  (א

 בשווא כמקובל בסמיכות.

'שבוע' הוא בלשון זכר, שהרי כתבה התורה 'שבעה שבועות', ו'שבעה' הוא שם  (ב

בה, והמילה 'זאת' מותאמת לשם בנקבה, מספר בלשון זכר לעומת 'שבע' בנק

 -ובזכר היה צריך לומר 'זה'. לפיכך יש לפרש שהמילה 'זאת' מתייחסת ללאה 
 .(רוב הפרשנים פירשו כרש"י)של שבעת ימי המשתה שלה.  -השבוע של לאה 

 

 

 פעלים בפרשה

 השורש שכ"ר

ְרּתֶַֽךָ  ּכ  ש ְ יךָ , ּמַ ֹ֔ ַכְרּתִ ר ש ְ כ ַ֣ י,  ש ָ ָכִרֹ֔ ש  , ש ְ ָ רִיש ּ ְרָך  , ָכַֽ ָכַֽ  ש ְ

 השורש זב"ד

ה  אֶמר ֵלָא  ִניַוּת ַ֣ ֶבדֱאל ִהֹ֥ים | א ִת֘י  ְזָבַדָ֨ ַ֣ ב   זֶ  טו 

 נת"נ, נש"א, נד"ר, נג"ד, נכ"ר, נג"ע פעלים מגזרת חפ"נ: נצ"ל,

ים ֶאתּצֵ  ַויַּ  ַֽ -ל ֱאל ִה  י-ןּתֶ ִמְקֵנֹ֥ה ֲאִביֶכַ֖ם ַוּיִ    (לא, ט) ִלַֽ

אֶ  ָֹ֥ ָוַֽ ֹ֥ ַויִּ  , אש ּ ב ֶנַ֣ ּדַ ֲעק ַ֖ ַֽ ְרָך  , דגֵּ ַויַּ  ,ֶדרר יַ ָכַֽ ה ש ְ   ְלָך  -רכֶּ ַהַֽ , ָנְקָב 

 האות נ' נופלת בנטיה וכתשלום לה יש דגש משלים בעה"פ.

ו  מַ  :וכן ַ֖ ַ֣ ְור אש  ְיָמהּגִ ָמֶּ֑ ָ  .יַע ַהש ּ

 יש לשים לב שהאות מ' מנוקדת בפתח ולא בצירה וכך יש לומר.
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 תל"ל / השורש הת"ל

י ֶתל ּבִֹ֔   – ֵהַ֣

דגש כמו: ויהתל בהם אליהו, ימלה זרה, בעבור היות התי"ו רפה, כי עיקרו לה -התל בי  מפרש אבן עזרא:

כלומר, כיוון שהמילה היא בבניין פיעל, היה צריך להיות חיריק באות ה'  .דרך לעג
 ודגש באות ת' שהיא עה"פ וצירה. 

מוסיף על כך רבי וולף היידנהיים בספרו "מודע לבינה" שמילה זו אינה מהשורש 

ולכן היא מנוקדת כך כמו במילה  ,מגזרת הכפולים בבניין הפעיל ,ת"ל, אלא תל"לה
הו  "הסב" משורש סב"ב. לעומת זאת, המילה " ִלי ָּ ֶהם אֵּ ל ב ָּ ֵּ כז(  ," )מלכים א, יחַוְיַהת 

משמעות דומה של "הוללות  היא מהשורש הת"ל בבנין פיעל. לשני השורשים הללו יש

 .ותעתוע"

 

 חוק החיטוף

נועות  קמץ גדול, חולם חסר, צירה חסר ופתח מתרחקות מהטעם הן כאשר ת

דנָּ :  משתנות לשווא נע.  לדוגמא יםנְ         ק ֹ֣  .ֻקּדִּ 

 .נְ מהטעם וקבלה את תנועת שווא נע  נָּ  בנטייה ברבים התרחקה תנועת הקמץ

דעָּ ראו גם  יםע         ק ֹ֛ ִּ֥  .ֻקּדִּ
 

 ? יםֻקּדִּ  נְ  מה טעמו של הדגש שנוסף לצורת הרבים

וכך נוצרה ביחיד, פתחה הברה חדשה בצורת הרבים  ד' שסגרה את ההברה אותה

לא יבוא חולם חסר ש יותה .עם חולם בהברה פתוחה לא מוטעמת "יםדִ ק  נְ "המילה 

 היא הופכתהפך לשווא, תֵּ חטף ותֵּ לא  תנועהוכדי שה ,בהברה פתוחה לא מוטעמת
 :קיבלנוך כ .הלשמור עלי אשב הלקובוץ ודגש אחרי

הסימן: ההברה הראשונה סגורה לא מוטעמת ומנוקדת בתנועה קטנה ) - יםּדִּ   – דְנקֻ 

 .סגורה לא מוטעמת מנוקדת בתנועה קטנה( –סל"ק 

  ים.ב ִ ה  צְ  –ב ה  צָּ  ים,פ ִ ת   –ף ת   :נוספותדוגמאות 
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 ניבים ופתגמים

עֱ  ה ָמתַ י ֶאַֽ ֹ֥ה ַגםְוַעּתָ  נ ִכַ֖י ְלֵביתִַֽי-ש ֶ  )כ"ט, ל'( ָאַֽ

  .החל לדאוג לרווחתו האישית ולעתידו ,דאג לענייניו האישיים -עשה לביתו 
 

ם ו  ַֽ ְלש  ִ ל ש  ו  ְתמֹ֥ ו  ּכִ ּנּו ִעּמַ֖ ֹ֥ה ֵאיֶנ   )ל"א, ב'( ְוִהּנֵ

 כפי שנהוג מזה זמן רב. –כתמול שלשום 
 

 

 

ים בְּ  ִנֹ֔ ָ ַַ֣בע ש  ֶ ֱעָבְדָך֙ ש  אֶמר ֶאַֽ הַוּי   ַֽ ַטּנָ ָךַ֖ ַהּקְ ּתְ  )כ"ט, י"ח( ָרֵחֹ֥ל ּבִ

 .באופן חד־משמעי, במפורש וללא ספק –ברחל בתך הקטנה 
 

ן ֶמר ְלָך  ּפֶ  ָ ֹ֥ר ִעם-ִהש ּ ַדּבֵ ב ַעד-ּתְ ו  ב ִמּטֹ֥ ֲעק ַ֖ ַֽ ע-יַ  )ל"א, כ"ד( ָרַֽ

 .לא דיבר שום דבר, לא חיובי ולא שלילי -מטוב ועד רע 
 

ֲאִביֶכן֙  ֱחִלֹ֥  ַוַֽ י ְוֶהַֽ ֶתל ּבִֹ֔ ים-ף ֶאתֵהַ֣ ֶַ֣רת מ ִנֶּ֑ ַ֖י ֲעש ֶ ְרּתִ ּכ   )ל" ַמש ְ

 .פעמים רבות , פי כמה וכמה -עשרת מונים 
 

ינוּ  ֵבֹ֥ית ָאִבַֽ ה ּבְ ֲחָלַ֖ ֶלק ְוַנַֽ נּו ֵחֹ֥ ד ָל  ו   )ל"ד, י"ד( :ַהעֹ֥

 .קשר או קרבה ירושה, חלק ברכוש או בחלקת אדמה, או בהשאלה: -חלק ונחלה 

 

 

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

HebChar/parashat_week.htm 
 

 

 עריכה לשונית: כוכבה גרסון

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

