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ֶפר ְקְראּו ַבּסֵּ ינּו בַּ  "ַוּיִּ בִּ א"ְק ּמִּ ַוּיָּ  רָּ

 השבוע-בפרשת מדייקים ומדקדקים

 

 פעלים בפרשה

 ות זהה בעה"פ ולה"פ א –גזרת הכפולים 

ת שורש חק"ק: ַּ֤ י, ֻחק  ַ֖ ֻחקֹּת   בְּ

י שורש שמ"מ: ַ֖ ּמֹותִׁ ֲהשִׁ ַֽ ּמּו, ו  ַ֖ ָנש  ה ,וְּ ָּמָּ֔  ָהש 

ֲממַּ֤  ָשַֽ  הנטייה על דרך השלמים. – ּווְּ

שמשלים דגש חזק  ישבמילים שבהן שתי אותיות השורש הזהות מתלכדות, 

 אות החסרה.את ה

 

 פעיל וסביל מאותו השורש

 :בנין פעל ובנין נפעל

ר ַ֥ ר, ָמכ  כַֹּּ֤ מְּ ר –   יִׁ ַ֥ כ  מְּ נִׁ ָּמֵכר  , וְּ  תִׁ

ה  ה –ּוָפָדָ֣ ֶ֑ ָפד  ל    יִׁ א  גְּ ל –יִׁ ָגֵאַ֖  יִׁ

 

הַ   פרשת       ֻחּקֹּתַ -רּבְ  הוראת עבריתמפקחת  –תרצה יהודה       יּבְ
 
 

 מפקח כולל –ב אלבירט הרב יעק
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 :פעלבנין הפעיל ובנין הו

֩ם  ֲחרִׁ ם –י  ַ֛  )יש להגות את ההברה הראשונה בקמץ גדול(. ָיֳחר 

 פועל ושם מאותו השורש

ל ָגא ַ֕ ל – וְּ ה,  גֵֹּאֶ֑ ֻאָלַ֖ ר  גְּ ַ֖ ָכ֗רֹו  -  ּוָמכ  מְּ ת, מִׁ ר  ַ֥ כ  מְּ ד מִׁ ב   ָעַֽ

ד ֲעבַֹּ֥ ת - ת  ד  ד ֲעבַֹּ֥ ב  ה   ָעַֽ ָתָ֣ ָשבְּ ת – וְּ ָבַ֖  ש 

ַ֖ה נ  קְּ ֹו - תִׁ ָנתָּ֔ קְּ  מִׁ

 

 התחביר טעמי המקרא בשירות

 משפט תנאי

ם (יח)כו,  אִִׁ֨ יֵאָּ֔ -דע  -וְּ ֶ֑ ּו לִׁ עַ֖ מְּ שְּ א תִׁ ַֹּ֥ ה ל  תנאי - ל 

ל ע ע  ב  ַ֖ ם ש  כ ָּ֔ תְּ ה א  ָרָ֣ סְּ י  י  לְּ תִׁ פְּ ָיַֽס  םח  -וְּ ַֽ אֵתיכ  ַֹּֽ  שובת התנאית - ט

 האתנחתא מחלקת את הפסוק לשני משפטים: התנאי ותשובת התנאי.

 

 משפט מחובר

י ָשלֹום  בָ  (ו, ו)כ ַּ֤ תִׁ ת  ָנַֽ  ץר  ָאָּ֔ וְּ

 ֶ֑ ֲחרִׁ ַֽ ין מ  ֵאָ֣ ם וְּ ַ֖ ת  בְּ כ   ידּושְּ

ן ָיַּ֤ה ָרָעה  מִׁ י ח  תִִּׁ֞ ב  שְּ הִׁ ץָאָּ֔ ָה -וְּ  ר 

ֹּא ב ל ר  ַ֖ ח  ַֽ -וְּ םת  ַֽ כ  צְּ רְּ א  ר בְּ  :ֲעבַֹּ֥

, אתנחתא וסוף פסוק, מחלקים את המשפט המחובר קטןזקף  - הטעמים המפרידים

 לארבעה משפטים.
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ד לשונך"  ֵּ  יקוני לשוןת -"ַלמ 

י  יתִׁ ָ֣ םֲא ּוָפנִׁ  .ֵאֵליֶכם גייה שגויה:ה – ֵליכ ָּ֔

יג, וְּ הִׁ וְּ  י, וְּ הִׁ שִִׁ֨ תִִּׁ֞ ב  י הִׁ שְּ תִִׁ֨ דְּ ק  צירה. בפעיל נהגית בחיריק ולא ה"א של בנין ה  –פְּ

יג, ֶהפקדתי  .הגייה שגויה: ֵהש ִֹ

הא    ת בעתיד מדבר. הגייה שגויה: אני ַיֲעֶשה.יא' תחיל – ֱעש 

 

 מילה בפרשה

ם ֵניכ ֶ֔ ָּ֣  ַחמ  

ת (כו, ל) י  א  תִׁ ר  כְּ הִׁ ם-וְּ ֵניכ ָּ֔ ָּמָ֣  ח 

ם  - חמניכם ש"י:ר ֵׁ ל ש  ּגֹות, ְועַּ ּגַּ ל הַּ ֲעִמיִדין עַּ ּמַּ ֶׁ ֶׁ ִמין ֲע"ָז ש  ֲעִמיִדיש  מָּ ּמַּ חַּ  ה, ְקרוִּייןן ּבַּ

ִנים. ּמָ  חַּ

מגזרת: חמה, בתים העשויים להשתחוות לשמש, והנו"ן  – חמניכם  אבן עזרא:

 נוסף כמו: נשים רחמניות.

כי מן השרש הזה ... ויתכן לפרש ב"ספר השרשים" בסוף ערך חמ"ם:  רד"ק

והענין הזה "והכרתי את חמניכם", והנו"ן נוסף, ונקראו כן לפי שעשו אותם 

 עובדי השמש. 

 סיכום דברי א"ע ורד"ק:

םהמילה  ֵניכ ָּ֔ ָּמָ֣  היא מהשורש חמ"מ )גזרת הכפולים(. שתי אותיות השורש הזהות ח 

לא חלק אינה שורשית, אהאות נ'  התלכדו והדגש החזק הוא תשלום לאות החסרה.

  .משקלמה

ים. נִֹ ָּ ן, ַחמ  ָּ  מהשורש חמ"מ: ַחמ 
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ה מ  ֶ֔ ַ ש    ה 

ת (כו, לד) ץ א  ר  ה ָהָאָ֜ צ ִ֨ רְּ י ש  -ָא֩ז תִׁ ֵמָ֣ ל יְּ יָה כֹֹּּ֚ תֹּת ֗ הבְּ ָּמָּ֔  ָהש 

ל ש ְ  - כל ימי השמה רש"י: פֶׁ ְמקֹום ּכֵׁ ש  ּבִ גֵׁ "ם ּדָ ָעׂשֹות, וּמֵׁ ֹון הֵׁ  ָמָמה.ְלש 

ה' הוא סביל. המילה היא ָּ מ  ַ ש   צורת מקור של בנין הופעל.   רש"י מסביר שהפועל 'הָּ

יש דגש חזק באות מ' כתשלום להידמות שתי אותיות השורש, כמקובל בגזרת 

 הכפולים.

 נים.שם; ומשקלי השמות משת - השמה :עזרא-בןא

ה' אינה פועל )כמו 'תחרב'( אלא שם  ָּ מ  ַ ש   לכאורה הא"ע בא להדגיש שהמילה 'הָּ

 )כמו 'חרבן'( ובזה הוא חולק על רש"י. 

ה' הוא אחד מהמשקלים.א"ע  ָּ מ  ַ ש    ממשיך ומציין שלשמות יש משקלים רבים וגם 'הָּ

 

ך    ר   מ ֹ֨

י ( כו, לו) אתִׁ ֵהֵבַּ֤ ך  וְּ ר  ם מִֹּ֨ ָבָבָּ֔ לְּ  בִׁ

ל הוּא,  - והבאתי מרך רש"י: ְך ְיסֹוד נֹופֵׁ ל מֹרֶׁ ֶׁ ָבב; מ"ם ש  ד ְורְֹך לֵׁ חַּ ל מוֹ  מֹו מ"םכְּ ּפַּ ֶׁ ד ש  עֵׁ

. ש  ל מֹוקֵׁ ֶׁ  ְוש 

הסבר דברי רש"י: האות מ' אינה חלק מהשורש הנקרא בלשון רש"י "יסוד", אלא 

ֵפל", כלומר היא חלק מן המשקל )תבנית(. ד נו   היא "ְיסו 

ח, ו(; מגזרת "ורך  יהפעלי הכפל; וכן "במועל ידיהם" )נחממ -מרך : זראעבן א

 כ, ח(.  ריםהלבב" )דב

 מהשורש רכ"כ.  –הסבר דברי א"ע: מרך 

 ב"ספר השרשים" מביא את המלה 'מרך' בשורש רכ"כ. רד"קגם 

 אך הרשב"ם חולק.
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רך הלבב" )דב' כ , ח( , "ואל הרך לבי" אינו לשון " -מרך בלבבם : רשב"ם

)איוב כג , טז(; כי המ"ם של מרך עיקר , שהרי הניגון במ"ם; כמו: "אהל" 

)ישעיהו נח  )בראשית ד, כ(; "ֹאֶכל בכסף" )דברים ב, כח(; "וקראת לשבת עונג"

, יג(. ואין חבר כי אם בתלמוד בשחיטת חולין: נתמרך; ב'אילו טריפות' )חולין 

 מה , ב(.

 "שהרי הניגון במ"ם"ך' הוא מר"כ. וזאת מפני רֶ הרשב"ם טוען ששורש המלה 'מ  

 .נוספות ממשקל ק ֶטלכלומר שהיא בהטעמה מלעילית, ומביא לכך ראיות ממילים 

 סיכום הדברים:

 סוברים שהשורש הוא רכ"כ ולכן האות מ' היא מוספית. ורד"ק רש"י, א"ע

 מר"כ. –סובר שהאות מ' היא אות השורש  רשב"ם

 הרוצה להחכים עוד בנושא יעיין בפירוש "מודע לבינה" לרוו"ה ובמלבי"ם כאן.

 

ף ֶ֔  ִנד  

ָ֣ה  (כו, לו) ֹול ָעל  ם קֹּ֚ ף אָֹּת֗ ָ֣ ָרד  ףוְּ ָדָּ֔  נִׁ

וא שם התאר מבנין 'נפעל' , הו -ויפחדו עד שירדפם קול עלה נדף  :זראעבן א

 ונו"ן השרש מבולע.

ם תואר בבנין נפעל מהשורש נד"פ בגזרת חפ"נ )חסרי ש -נדף הסבר דברי א"ע: 

 פ"נ(.

 .שהידמתה לנ' השורש בניןהנ'  –הדגש באות ד' הוא תשלום ל 

 

ַּ֥ר כ ַ   ִממ 

ל (הה, ככ) ָגא ַ֕ ת וְּ ר ֵאַ֖ ַ֥ כ  מְּ יוָא  מִׁ ַֽ ָכר   ,חִׁ מְּ  מִׁ

ְקטָּ  סמיכות הל. כמו: משקל, משטח וכד'. בצירוף שם מהשורש מכ"ר במשקל מִֹ

 עה"פ מנוקדת בפתח ולא בקמץ עקב התקצרות התנועה בשל התרחקות הטעם.
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ֹו ָכרָּ֔ מְּ  בצירוף כינוי השייכות. – מִׁ

ת (בה, מכ) ר  ַ֥ כ  מְּ ד מִׁ ב  ר.שצורת הנקבה :  ָעַֽ ְמכ ָּ  ל מִֹ

 

י׀  (זה, טכ) ָ֣ פִׁ י ברָֹּ֣  לְּ ָשנִׁ֗ ה   םה  ב  רְּ נָ  ת  קְּ ֹומִׁ י  ּולְּ  תָּ֔ טמְּ  פִׁ י עָֹּ֣ ָשנִָּׁ֔ יט םה  ַ֖ עִׁ מְּ ֹו ת  ָנתֶ֑ קְּ  מִׁ

הּו נ  קְּ ב מִׁ ֵני ָהָיה ר  בְּ אּוֵבן לִׁ ֵני רְּ בְּ לִׁ אֹּד ָעצּום ָגד וְּ אּו מְּ רְּ יִׁ ת ו  ץא   א  ֵזר ר  עְּ תוְּ  י  ץ א  ר  ָעד א  לְּ  גִׁ

ֵנה הִׁ ָּמקֹום וְּ קֹום ה  ה מְּ נ  קְּ    (א, לבבמדבר ) מִׁ

ה נ  קְּ ָכר זהה למשקל של מִׁ מְּ  בהשפעת בקמץ ולא בסגול מנוקדת' הנ אך מִׁ

 ה./י"קנ שורשה .א"ה הסיומת

 

 צורת סמיכות

יתנְּ  (כו, כה) ָּ֔ רִׁ ם־בְּ  ק 

ם ק  קָּ  -ורת הנסמך בצרוף סמיכות. בנפרד צ - נְּ היחטפות התנועה עקב  ם.נָּ

 התרחקות הטעם.

 כרת ה' עם עם ישראל.הפירוש: נקמה של הברית ש

ַ֖יוכן מצאנו בספר שופטים:  י ֵעינ  ֵתַ֥ שְּ ת מִׁ ַ֛ ח  ם־א  ק  ה נְּ ָמָ֧ ָנקְּ אִׁ  ז, כח(. ט)שופטים  וְּ

 

 ניבים וביטויים

ש תֹוו    (כז, י) י ָחָדַ֖ ֵנַ֥ פְּ ן מִׁ ָיָשַ֕ ן וְּ ן נֹוָשֶ֑ ם ָיָשַ֖ ַ֥ ת  לְּ יֲאכ  ַֽ  אּוצִׁ

 ישן מאוד – ישן נושן
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ם ישנים להחליף דברי ורךאמירה על הצ - ישן מפני חדש תוציאו

 בחדשים.

 

ף (כו, לו) ָדָּ֔ ָ֣ה נִׁ  ָעל 

 דרה, רפה.ש-לה הזע עם כל משב רוח; חסר חוטע – עלה נידף

 

ֵטה (כו, כו) ם מ  י ָלכ  ָ֣ רִׁ בְּ שִׁ םל   -בְּ  ח 

 שאר ללא מקור הכנסה, פרנסתו אינה זמינה יותר.נ - נשבר מטה לחמו

 

 

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

gi/HebChar/parashat_week.htmr/PikuahPedago 

 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

