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

 ולמפרשיהה פרשהסבר לו גייה נכונהה
 

 ה"א המגמה

ים ֶאל  ִ֜ ָאכִּ ח ַמלְׁ ַלַ֨ ְׁ ש  ן-ַוי ִּ ֶ ם ב  ָעָ֣ לְׁ תְֹּ֠וָר -ב ִּ ְְּׁ֠ ר פ  עֹֹ֗ = הלכו למקום בשם    )כב, ה(  ה ב ְׁ

ל' בתחילת המילה.   "פתור". האות ה"א נקראת ה"א המגמה והיא באה במקום 

 העיר פתור נמצאת בארם נהריים אשר על נהר פרת.  

 ההטעמה במילה היא מלעיל.  , ה"א המגמה  נוספתמילה לכאשר 

 

 מ"ם השימוש

כיוון שהיא קיצור של המילה "מן" ובאות שאחריה   , בדרך כלל מנוקדת בחיריק

יחזק כתשלום לאות נ' שנשמטה: -יבוא דגש ִֽ לִּ ֻּ מ  ה, מִּ ֶ֖ יֶ חְׁ ִֽ ִ֥י יִּ ל  מִּ ֹו א ִֽ מִ֥ ֻּ ש   ֹות, מִּ ָבעֶ֖ ג ְׁ  . ו מִּ

בצירה כתשלום לדגש שלא יבוא  מ' השימוש תנוקד   א.ה.ח.ע.ר –לפני האותיות 

ךְׁ  :באות הגרונית שאחריה ֲהלִֹ֥ ִֽ י, מ  ר  ַהרְׁ ִֽ ֶדם-מ  אש  , ֶקֶ֔ רֹֹ֤ ֲאַגג  , מ  ִֽ יר , מ  ִֽ עִּ ֶמן    ,מ  ֶ ש  וְׁ

יש  צו ר  מִּ ַחלְׁ יֹות יוצאות מן הכלל הזה המילים: .מ  הְׁ חו ט, מִּ חו ץמִּ  . ל "וכן מחו , מ ִּ

  

 הפועל בפרשה

 השורש אר"ר

ה   ָ ַעת  א  וְׁ ָכה־נ ַָ֨ ָרה  לְׁ יָאִֽ ם ־ל ִִּ֜ ה ֶאת־ָהָעָ֣  ציווי בבניין קל מגזרת הכפולים.  –  ... ַהז ֶֹ֗

 הטעם נמצא בהברה הראשונה של המילה ולכן ההגייה היא מלעיל.

י ָ֣ ִּ י כ  ת ִּ עְׁ ת ָיַדֹ֗ ךְׁ   א ֹ֤ ָבר  ר־ת ְׁ ֶ ךְׁ  ֲאש  בָֹרֶ֔ ִ֥ר מְׁ ֶ  )כב, ו(   ריו ָאִֽ  ר אֶֹ֖ ת ָ  ַוֲאש 

ר  אֶֹ֖ ָ ר י           קלבנין    – ת   . הופעל   – ו ָאִֽ

     פ" שנת ה'תש            לקבפרשת   
 הוראת עבריתמפקחת  –תרצה יהודה  

 
 

 מפקח כולל   –הרב יעקב אלבירט 
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 במשמעות של קללה , קב"בנק"ב 

ה  ב ָמָ֣ ֶֹ֔ א ֶאק  ה לִֹ֥ ֶֹ֖ ֵ֑ל ַקב   ( )כג, ח א 

ב  ֶֹ֔ תשלום להידמות אות  הוא  . הדגש בעה"פ  בבניין קל  פועל מהשורש נק"ב  - ֶאק 
 .באות שאחריה השורש נ' 

ה ֶֹ֖  . קב"בבבניין קל מהשורש   עבר – ַקב 

 :קב"בות בפרשה מהשורש  מילים נוספ 

 . שם פועל בבניין קל –  ָלקֹב

ק  נוֹ ׇוְׁ  . ציווי עם כינוי מושא – בְׁ

    מקור בבניין קל. – קֹב 

 

, כה"א "בתוך אהלה"  כטעם 'קללה'. והה"א תחת ו"ו -בה ה אקב לא קמ –אבן עזרא 

  -לימה לב, כה(. והמלה מפעלי הכפל, והש ותט, כא(; "כי פרעה אהרן" )שמ  אשית )בר

 בו' כמו 'סבבו' , ואם היא מלה זרה. 'קב

 

ָכה   ה לְׁ ָ י אֹתוֹ ָקָבהַעת   )כב, יא(   "...  ־ל ִּ

   בבניין קל.מאורך פועל מהשורש קב"ב, ציווי 

 

ִ֥ה  נ   ךְׁ הִּ ֶ֖ י  ָבר  ת ִּ חְׁ ךְׁ ָלָקֵ֑ ֶ֖ ר  ה  ו ב  נ ָ יֶבִֽ ִּ א ֲאש  לִֹ֥  )כג, כ(   וְׁ

ךְׁ  ֶ֖  צורת מקור בבניין פיעל  – ָבר 

ךְׁ  ֶ֖ ר   על עבר בבניין פי – ו ב 

כתשלום לדגש   )קמץ במקום פתח, צירה במקום חיריק(,  ים הארכת תנועהאנו רוא

ַע במילה  כמו  התבניתי שהיה צריך לבוא בעה"פ רי"ש.  ֵ֥ ך  ּוֹבצ  ֵ֗ ר  )תהילים, י'( וגם   ּב ֵּ֝
ף ֵ֣ ר     (ש"יר)  )תהילים עד(.  ח 

 

 פעיל וסביל בפועל

ר  ֶ בֹ -ֲאש  ךְׁ  מְׁ ָבר   . פיעל ופועל –ךְׁ  ָרֶ֔ ת ְׁ

ִ֥ר ת ָ  ֶ ֲאש  ר יו  ַוִֽ  . והופעל  קל  – רָאִֽ אֶֹ֖
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 הסבר הניקוד הייחודי:  – פועל סביל בהווה 

תנועה גדולה.   –צריך לבוא קמץ  Aלפי הכלל, בהברה סגורה מוטעמת שתנועתה 

גים  אבל בפעלים בעבר ובעתיד יש פתח על פי כללי הפועל. הפעלים בהווה נוה 

  ח: מץ ולא בפתכמו בשמות עצם ולכן בהברה סגורה מוטעמת הם מנוקדים בק

 ְׁ ש  בֹ , ףָקֶ֖ ַהנ ִּ בבניין נפעל הניקוד עוזר להבחין בין צורת העבר להווה בנסתר.   .ךְׁ ָרֶ֔ מְׁ

 בעבר. ףקַ נשבהווה לעומת   ףק  נש
 

 סביל בעתיד בבנין נפעל 

להידמות האות נ' של  כתשלום  , מנוקדת בדגש חזק הניקוד הרגיל הוא: פה"פ 

עתִּ לדוגמה:  חיריק דגש וקמץ.  –הסימן הוא חד"ק  .הבניין ַנֶ֖ ָ ה  ,מ  ֶרֹ֤ ק ָ ֶרה , יִּ ִ֥ ק ָ ,  אִּ

א ש   ֶ֖ נ ַ תִּ ֶמד , וְׁ ִ֥ צ ָ ץ  ֶאל"  ,ַוי ִּ ח  ָ ל  יר-ַות ִּ ֶ֔ ץ ֶאת "לעומת  )בנין נפעל(  " ַהק ִּ ַחַ֛ לְׁ ָעֶ֖ם-ַות ִּ לְׁ ֶגל ב ִּ " ֶרִ֥

 ל(.  עַ )בנין פ  

כאשר פה"פ היא אות גרונית, היא לא תקבל דגש ולכן המוספית שלפניה תנוקד  

ִֽ   :לדוגמה . תנועה רכת הא – בצירה ולא בחיריק  ר י  ֹ֤  . ָאמ 
 

 חפ"נ  –פעלים מגזרת חסרי פ"נ 

לבנין פעל בגזרת פ"נ:  ז ַ ִֽ ם  -יִּ יִּ עקב הידמות של פה"פ באות ז'  שורש נז"ל.  – ַמַ֨

עיש דגש באות ז'. וכן במילה שאחריה,  ַּ֞ ַ ס  יו  , ַוי ִּ ֶָ֔ ט   הידמות פה"פ באות שאחריה.  – נִּ

 

 צורת המקור

של הפועל: הוא בא לרוב בסמוך אל הפועל  ודית צורה יסמשמש  המקור המוחלט 

ותפקידו לחזק ולהדגיש את הפעולה. המקור נקרא 'מוחלט' משום שלרוב יש לו  

  .אינה תלויה בזמן ובגוף של הפועלצורתו צורה קבועה בכל בניין, 

: צורת ציווי, שם פועל, פעולה מוחלטת שאין עליה ערעור,  למקור תפקידים נוספים

לחיזוק ולהבעת   –ן חוק, תיאור מצב, במשפט שאלה , לשוהבטחה, שבועה

 הסתייגות. 

 

 דוגמאות לצורת מקור:

ִֽ -ַאל ַנֶ֖ע מ  ָ מ  ךְׁ ָנִ֥א תִּ י  ֲהלִֹ֥ ָלִֽ חַ טז(, ,)כ"ב  א  לַֹ֨ ָ י ש  ת ִּ חְׁ ַלֹ֤ ָ חַ , ש  לָֹ֣ ְׁ ים ש  ֶ֔ רִּ י , ש ָ ִֽ ִּ ד -כ    ַכב  ֹ֤

ָך   דְׁ ֶ ןַהִֽ ,  ֲאַכב  ָ֣ כ   י  ַהסְׁ ת ִּ נְׁ ֶ֔ ַ כ  סְׁ ל או ַכֶ֖ל  ,  הִּ רֲהָיכִֹ֥ ב  ָ֣  . ד ַ

ַאךְׁ וֹ י ִ֥ וַ  ֹור  ד'   ֶסף ַמלְׁ ם, ֲעבֵ֑ ב-ג ַ ם קֶֹ֖ ו  ג ַ ֶבֵ֑נ  ֳּ ק  א תִּ ךְׁ -לָֹ֣ ֶ֖ ר  ו   ב ָ נ  ֶכִֽ רְׁ ָבִֽ א תְׁ  . לִֹ֥
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 סמיכות

ין ָהָאֵֶ֑רץ ביחיד: סמיכות ָ֣ ֹון , ע  ָאתֵ֑ י ָהִֽ ָ֣ ֶבר, פ ִּ ֶ֖ ִ֥ם ַהג ֶ אֻּ נְׁ ַדם  ,ו  ים-וְׁ ֶ֖ ֹול  , ֲחָללִּ עֶ֖ ְׁ ש  מִּ ב ְׁ

ֵ֑ים ַהכ ְׁ   . ָרמִּ

ב סמיכות ברבים:  ֹות מֹוָאִֽ נִ֥ ָ֣י,  ב ְׁ י, ם ָהָעֶ֔   ָראש   ִֽ נ  ֵ֑ל-ב ְׁ ָרא  ש ְׁ י , יִּ ִֽ ר   . מֹוָאֶ֖ב -ש ָ

 

 

 טעמי המקרא 

 אותיות בג"ד כפ"ת בראש מילה רפות ודגושות: 

ו ם   :אחרי הברה שמסתיימת בעיצור, אותיות בג"ד כפ"ת ינוקדו בדגש קל    ,  ָלק  ב ָ קֹ֤

אֶמר   ִֹ֥ םב ִּ ַוי  ָעֶ֖  . לְׁ

ינוקדו   ,מחבראחרי הברה שמסתיימת בתנועה או אם קריאה והיא מוטעמת בטעם 

ם אותיות בג"ד כפ"ת בלי דגש קל:  ן-אִּ ֶ ת  י -יִּ קבָ לִַּ֨ ִ֥ה   ,ָלִ֜ נ   ךְׁ בָ הִּ ֶ֖ ה, ר  נ  י -ב ְׁ ִ֥ ֶ֖הבָ לִּ ,  זֶ

א  ַָ֨ ש   ם בִּ ַוי ִּ ָעִ֜  . לְׁ

אחרי הברה שמסתיימת בתנועה או אם קריאה והיא מוטעמת בטעם מפריד או  

א  , ינוקדו אותיות בג"ד כפ"ת בדגש קל: איננה מוטעמת רְׁ ָ֣ םב ִּ ַוי ַ ָעֹ֗ י  וְׁ   ,לְׁ ִ֥ן לִּ הב ָ ָהכ   . ֶזֶ֔

 

 טעמי המקרא בשירות התחביר

 הדיבור הישיר מתחיל אחרי האתנחתא: 

ם ֶאל  ָעֶ֖ לְׁ אֶמר ב ִּ ִֹ֥ ָלֵ֑ -ַוי  ָ ם ֶאל קב  ַּ֧ א ג ַ יךָ -ֲהלֹֹ֗ ָאֶכַ֛  )כד, יב(   ... ַמלְׁ

ֹו ַוי ֹאַמֵ֑ר לֶ֖ ָ ש  א מְׁ ִָ֥ ש   ר  ַוי ִּ עֶֹ֔ ֹו בְׁ נָ֣ ָעם  ב ְׁ לְׁ ם ב ִּ אֹֻּ֤  )כד, טו(  ... נְׁ

א  ֶאת רְׁ ָ ֲעָמל ֶ֔ -ַוי ַ ש  א מְׁ ִָ֥ ש   ֹו ַוי ֹאַמֵ֑ר ק ַוי ִּ  )כד, כ(  ... לֶ֖

 

 

 מילה בפרשה

ה " ַּ֞ ָ ו  ... ַעת  ַלֲחכֹ֤ ָהל  ֶאת־כ    יְׁ ינו  ַהק ָ יבֹת ֶ֔ ָ֣ בִּ ךְׁ כ ִּ   ל־סְׁ חָֹ֣ ה  לְׁ ֶדֵ֑ ָ ֶרק ַהש   ָ֣ ֶ֖ת יֶ ֹור א  ֶ֔  )כב, ד(   "ַהש  

ו   ַלֲחכֹ֤  בבניין פיעל, מתאר פעולה מתמשכת.   השורש לח"כ  – יְׁ

ךְׁ כ ִּ  חָֹ֣  ר נטוי בבניין קל. מקו צורתהשורש לח"כ,   – לְׁ
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ם למעלה ואינו יכול  מתוך שאין לו שיני - "עלי התוס'מב "דעת זקניםוב

 לחתוך העשבים כמו סוס וחמור, וכוחו גדול, עוקר העשבים והשורשים. 

 

ה  מה ההבדל בין   ָ ַעת  א וְׁ ָכה־נ ַָ֨ ָרה לְׁ י ָאִֽ  )יב, ו(  ־ל ִִּ֜

ָכה  לבין  ה לְׁ ָ י אֹתוֹ ָקָבה ַעת   ?  )כב, יא(  " ...  ־ל ִּ

 

אורר )אר"ר(, מקלל )קל"ל( ונוקב   בלשון הקודש ישנן שלוש לשונות של קללה:

   .)נק"ב, קב"ב(

הדרגה הקשה   –האורר, מציין את תוצאת הקללה על המקולל, שפועל בו מארה 
 ביותר של קללה.  

עושים שום   מציינים את דיבור הקללה בלבד אע"פ שאינם שניהם  –קללה ונקב 
  ונוקב , לבזותו כדי המקולל  בפני  היא קללהש  כנראה"ו -ההבדל ביניהם ו  רושם.

 ם( "המלבי על פי )   . בפניו" שלא   אפילו

 

 

עֹול... ב ְׁ  ְׁ ש  ים  מִּ ָרמִּ  )כב, כד(   ...  ַהכ ְׁ

 '. ומוסיף רש"י שמשעול מלשון שעל=הילוך.  ִבילׁש  ּבִ' ֹו מ ּגּוַתר  ּכ רש"י מפרש:  

 בכתבי הקודש.  יחידנית  מילהו", כלומר זאת "ואין רע ל ם: הא"ע מציין ש

 בימינו רווח השימוש בביטוי "על כל צעד ושעל". 

 

 

י...   ת ִּ נְׁ כ ַ סְׁ ן הִּ כ   ֹה  ַהַהסְׁ ָך כ  ֹות לְׁ  שורש סכ"נ –כב, ל( )  ...  ַלֲעש 

ן  כ    צורת מקור  –ַהַהסְׁ

י  ת ִּ נְׁ כ ַ סְׁ  הפעיל פועל בבניין   – הִּ

א, רש"י מפרש: כתרגומו. ובתרגום אונקלוס: ה   נ  יַלף ַאִלפ  כלומר 'למודה', האתון  מ 
 יתה למודה לעשות כך. ישאלה אם היא ה

 (. תרגום וללכאורה הסברם שווה לרש"י )"ע וברלב"ג: ההרגל הרגלתי. בא

 

 

י־ " ֶרךְׁ   ָיַרט... כ ִּ  השורש יר"ט –)כב, לב(  "...   ַהד ֶ

ִפיּומפרש:  רש"י עׁש מַ  ל  ַרד הַ  יּכִ ֹומ  ֶנג   ֶרך  ּדֶח  ִאיִתי  יּכִ ֶטט, רֶ  ןׁשֹו, ל  יּדִל    ֶרך  ּדֶַבַעל הַ ר 

ַרדׁשֶ רּו  ח   , כלומר שהדרך היתה בהולה. ...  ֶרך  ּדֶהַ   ִמה 
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ַרט ל  רש"ימפרש  עוד א י  ִרינ  א ַאח  נ  צ  ןׁשֹו: ִליש   , ומשמעות הפסוק: כי רצה  ...  ןֹור 

 חכמים(. -בעל הדרך לילך בדרך שהוא לנגדי )שפתי 

    -ות. "רצונו לומר מפרשים שירט הוא לשון עו "ע, הרמב"ן, הרלב"גהא

אתה רוצה להחטיא כוונתי ולנטות מן הדרך אשר צויתי   , כינטה ונתעוות הדרך

 .  לך" )רלב"ג(

ט" בבנין פיעל:  ר  י   -ט ר  י  שמכאן באה המשמעות העכשווית של הפועל "ל   ייתכן 

 היטה ממסלולו, אילץ לסטות מדרכו. 

,  נכי יצאתי לשטן לךהנה א -כך הפירוש  ...  מפרש: ירט לשון סגירה  החזקוני

 היה הדרך סגור לנגדי.  ואפילו 

מפרש: ירט הוא כנראה ירד בהוראה מוגברת, והוא נאמר על   "ר הירשרש

 דרך היורדת במדרון תלול. 

ט הוא מלשון ריצה בלי דעת הרץ,  " מפרש ב"העמק דבר": שורש יר "בהנצי

 ומזה השורש נקרא מקום מרוצת המים רהטים. 

 

פִּ  ֶ ֶלךְׁ ש   )כג, ד(  י ... ַוי  

ִחיִדי', ל   ֹומ ּגּוַתר  ּכ רש: מפ רש"י . ומציין הא"ע: והנה שפי לבדו  ֶקטׁשֶו   ּוִפיׁש  ןׁשֹו'י 

 .מילה יחידניתגם הוא בלי אח. כלומר, זאת 

מוסיף שלכן נקרא הנחש גם בשם שפיפון ככתוב 'שפיפון עלי אורח'   המזרחי

 מהלך בנחת ויחיד שלא ירגישו בו העוברים כדי שינשוך אותם. -

סף: ואחרים אמרו כי הוא כמו נכאה לבב, מגזרת 'ושפו  מביא הסבר נו "עהא

מכותת ונשבר מלחיצת הקיר,   -עצמותיו'. וביתר באור בחזקוני: וילך שפי 

 כלומר, שם תואר.  שנתרפא.לא המתין עד  אותם   ומרוב שנאתו 

והנכון בעיני שהוא מגזרת 'קול על שפיים' )ירמיהו   -"ע בהסבר זה האמסקנת 

רבינו בחיי: והחכם רבי אברהם ז"ל פירש שהוא מלשון  . וביתר באור כתב ג(

   ... )ישעיה מא( על שפיים, שהוא מקום גבוה, ושעורו וילך אל שפי

לאט לאט. כדרך   -ב"העמק דבר" מסביר הסבר נוסף: וילך שפי  "בהנצי

המתבודד שיחול עליו רוח קדושה. ומשמעות שפי הוא מלשון דחיקה כמו "הוא  

גלו על  ראינו דוחק בדרכו  נו עקב". וההולך מהרה לפיופך ראש ואתה תשופיש
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  גליוהארץ, משא״כ המהלך בשביל התבודדות מתהלך בכבדות ובנחת ודוחק בר

 על הארץ וזהו שפי. 

 

 )חזקוני( תואר  שם    –  ( שבור 2  ( יחידי )רש"י( 1 שפי =  : לסיכום 

 נצי"ב( ה )   תואר הפועל   –  ( לאט 4  ( מקומות גבוהים )א"ע( 3

 

 

ָבעֹות  " ג ְׁ ו  ... ו מִּ ֶרנ  ו  ו  ...  " )כג, ט(.  " ... ֲאש  ֶרנ  ו  לֹא ָקרֹוב ֲאש   )כד, יז(   "... וְׁ

 השורש שו"ר.
 

 מפרש: 'שור' הוא המבט למרחוק, הרואה את הנעלם מעיני אחרים. רש"ר הירש

 

 

ם" תֻּ ְׁ ן  ש   טו(   )כד, ג  " ָהָעיִּ

בתנ"ך(, רק פירושו כפי   יתמילה יחידנמסביר: אין לו אח )כלומר  עזרא-האבן

 מקומו היפך סתום. כלומר פתוח עין )לשון הרשב"ם(.  

מרחיב בשני פירושים, אך לשניהם הפרוש המילולי של שתם הוא פתוח,   "ירש

ינ -אלא שלפרוש הראשון מקום העין פתוח, כלומר  ק  ֹו ע  ה ּונ  את ּו מּו ר  חור   ץ ּולח צ  ו 

ת  ׁשֶּל ּה  ֶאה פ  ה פתוחה, כלומר "רואה מראות אלוקים"  . ולפרוש השני העין עצמחַ ּוִנר 

 חזי".  ר)לשון הרשב"ם( וכמו שתרגם אונקלוס "דשפי

 א(.    , כותב: ואולי היא מלה מורכבת מן 'שיתי אותותי אלה' )שמות י "ןהרמב

כתב הרמב״ן מורכב מן שני  : הוא כמו שהרמב"ן ב"העמק דבר" מבאר את  הנצי"ב

סתם' ... והביאור שת לסתום. שהוא בעצמו  רשים. והיינו מלשון 'שת' ומלשון 'וש

 גרם שייסתם עינו, והוא בשביל שביקש להביט בעין רעה על ישראל ונסתם ממנו. 

 

 ניבים וביטויים

ִ֥ח  ַ ת  פְׁ וֹ  ה'ַוי ִּ י ָהָאתֵ֑ ָ֣  ח( ב, כ)כ  ןֶאת־פ ִּ

ביטוי הנאמר בלעג על אדם שאמר דבר  -ויפתח ה' את פי האתון 

 .רוזאת בכוונה לבזותו או ללעוג לדברים שאמ ,מה
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יִּ  ִ֥ם ָהָעִֽ תֻּ ְׁ  ( ד, ד )כ ןש 

 חת.בעין א עיוור –שתום עין 

 ֶֹ֔ כ  ְׁ ש  ד יִּ ָבָדָ֣  ( ג, ט)כ ןֶהן־ָעם  לְׁ

ביטוי המשקף את גורלו של עם ישראל כמיוחד  -עם לבדד ישכון 

  ונבדל משאר העמים

 ָ֣ ֶפס ָקצ   ג( ג, י כ) – הו  ֶאֶ֚

 .ןהמעט הנגלה לעי ,קצהה –אפס קצהו 

י ֵ֑ פִּ ָבֶ֖ר ב ְׁ ם ד ָ ש ֶ ִ֥  ז( ג, ט)כ  וַוי ָ

 .אמר לו מה להגיד -שם דברים בפיו 

ַפִֽ  עַ כ ְׁ ַפֶ֖  ( ד, א )כ םַעם־ב ְׁ

 .םכמידי פעם בפע כרגיל,  -פעם בפעם כ

 ִֽ ָרא  ש ְׁ ֶ֖יָך יִּ נֹתֶ כ ְׁ ְׁ ש  ב מִּ יָך ַיֲעקֵֹ֑ בו  אָֹהֶלֶ֖ ִֹ֥  ( ד, ה )כ לַמה־ט 

פסוק המהלל את אורח  -יעקב משכנותיך ישראל מה טובו אוהליך 

 .חייו של עם ישראל
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