
 

, בפטירת יעקב ואח"כ בפטירת  יעקב במצרים פרשת ויחי עוסקת בימי חייו האחרונים של
   להיקבר בקבר אבותיו ולא במצרים:  יוסף. בצוואתו מבקש יעקב

ְקְרבּו ְיֵמי" ים-ַויִּ ֹּאֶמר לֹו ... שִּ ְבנֹו ְליֹוֵסף ַוי ְקָרא לִּ ְשָרֵאל, ָלמּות, ַויִּ יָת  -יִּ י; ְוָעשִּ ָנא ָיְדָך ַתַחת ְיֵרכִּ
י  ָמדִּ ם-, ַאלֶחֶסד ֶוֱאֶמתעִּ ְצָריִּ י ְבמִּ ְקְבֵרנִּ  .כ"ט(, מ"ז, )בראשית "ָנא תִּ

 

 ֶחֶסד ֶוֱאֶמת - הסמיכות
 

 משמעות הסמיכות
" הפך לניב ידוע. לאחר שהופיעה המילה "של" בין  אמתו" "חסדשל שתי המילים "הצירוף 

שתי המילים, נוצרה סמיכות  המתארת יחס של שייכות ביניהן. הדבר נעשה בתקופה  
אינו קיים   שלבמדרש. לשון המקרא היא לשון חסכנית השימוש במילה  –מאוחרת יותר 

,  חסד של אמתסד שעושין עם המתים הוא במקרא. את משמעות ביטוי זה מסביר רש"י: "ח
 )אתר מדרשת( "שאינו מצפה לתשלום גמול

 

 מה הקשר?  
מציינת את הדבר הנכון שראוי לעשותו   האמת, מובן עצמאי. חסד ואמתלכל אחת מהמידות 

לפנים משורת הדין.   -מציין את העשייה מעבר למתחייב  החסד ,בהתייחסות אל הזולת
ההתמסרות לזולת עלולה להשכיח את העיקר. יעקב יודע,   -הירש מסביר כי החסד הרש"ר

מפליגה, מעבר למתחייב,  לכן הוא מתריע   בהלוויה מכובדת,שיוסף ישקיע מאמצים כבירים 
ומזהיר את יוסף מפני הסכנה, שמידת החסד תשכיח את האמת העיקרית והיא קבורה בארץ  

גם אם   -הצהרה ברורה: אל נא תקברני במצרים. ישראל.יעקב מתנה את טקס קבורתו ב
אתר כיפה   )מעובד מתוך .רצונך לעשות עמי חסד גדול איני מוכן מוסרית להיקבר במצרים

 הרב מאיר נהוראי(

 מהפרשה גשר למילת קשר

 ויחי - 12 -גשר לקשר 

 ענייני דיומא

                                       מיצ"ב פנימי וחיצוני 
רצ"ב מכתבי הסבר ועדכון בנושא המיצ"ב  

 הפנימי והחיצוני.

                                                                                                       הסרטון –קוראים למיליון 
ריכזנו עבורכם את כל השאלות, התשובות ועוד מגוון רעיונות מקוריים הקשורים למיזם  

די החמ"ד קוראים יחד מיליון ספרים מיום העברית ועד שבוע  ". ילקוראים למיליוןהחדש "
 החמ"ד. לפרטים נוספים אתם וזמנים לפנות למנחה המחוזית.

 שלכן,
 יעל נדלר

yaelna@education.gov.il 
 ד“מפקחת על החינוך הלשוני בחמ

                                                                                                             יום השפה העברית
  הלשון יום, בן־יהודה אליעזר של הולדתו יום הוא, בטבת א"כ יום על הכריזה ישראל משלתמ

  27, ט"תשע בטבת ט"בי העברית יום יצוין, בשבת השנה חל בטבת א"שכ ווןמכי .העברית
                                                                                                                           .2018 בדצמבר

                          יש מגוון מסמכי מקור ויחידות הוראה מרתקות. הסיפריה הלאומיתבאתר 
יש פירוט של פעילויות, אירועים, ערכת כרזות , חידון ועוד.   האקדמיה ללשון העבריתבאתר 
 יש חומרים רבים ומעניינים.   בחוזר מנכ"לוגם... 

 מינהל החינוך הדתי
 ד“היחידה לחינוך לשוני בחמ

https://www.youtube.com/watch?v=Wj_c651Ih0c&feature=youtu.be
web.nli.org.il/sites/NLIS/he/Education/Pages/itemPage.aspx?ItemID=NNL03_EDUSP4685&utm_source=activetrail&utm_medium=email&utm_campaign=%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a%2015%20%d7%91%d7%93%d7%a6%d7%9e%d7%91%d7%a8%202018&_atscid=3_2269_131076114_9747365_0_Tz3ztdwzzddadhpcddp
hebrew-academy.org.il/כא-בטבת-יום-העברית/
http://apps.education.gov.il/Mankal/Hodaa.aspx?siduri=113&UTM_SOURCE=NEWSLETTER&UTM_MEDIUM=EMAIL_2018%2F20&UTM_CAMPAIGN=MNK

