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ֶפר" ְקְראּו ַבּסֵּ ינּו בַּ  ַוּיִּ בִּ אְק ּמִּ ַוּיָּ  "רָּ

 ולמפרשיהה פרשהסבר לו גייה נכונהה
 

 צורות הפסק –הגייה נכונה 

ֶשב ֵ֣ ל־ע  עַ  ׀ ֶאת־כָּ ֵ֣ עֶזַ  ֹזר  ץ...  ר  ֵ֛ ע  ל־הָּ ֹו ְוֶאת־כָּ ַ פְַ ֲאֶשר־בּ֥ ֵַ֣ ץִרי־ע  עז עַ ֹזר    א, כט() ָּ֑ר 
ַ

דֶַאת־ ּ֥ לַיָּל  א   ַ ּוְמתּושָּ ֹוַַ׃ֶמְךלָּ ח־לּ֥ ק   ִי   ט(י-יח )ד, ֶמְךֶלַ ו 
 

 כשיש בהברה טעם מפסיק, התנועה הקצרה )סגול( מתארכת והופכת לקמץ. -
 

שַָּ...ַ תַה  ּ֥ ַ א  ֶרץ׃מ  אָּ  תַהָּ ּ֥ אֱַאלַַַַַֹ )א, א( ִיםְַוא  ָ֧ ִיְקרָּ ִקַ ִהֵַ֛-ו  רָּ ַשַָּיםַלָּ   א, ח() ...ִַ֑יםמַָּיע 
 

יןַ ּ֥ ילַב  ְבִדִּ֔ יַמ  ַ  ִיםַמַ ִויִהֵ֣ מָּ  ו()א,  ִים׃לָּ
 

 .כשיש בהברה טעם מפסיק, התנועה הקצרה )פתח( מתארכת והופכת לקמץ -
 

ִיםבמילה "אות השימוש ל' ומדוע   מנוקדת בקמץ? "ָלָמָֽ

 הדין וכן שאחריו, באות לו סמוך מפסיק שטעם בעבור' הל "ונקמץ כתב רוו"ה:

 .(גושההמ' אינה דגם אין מדובר ביידוע ולכן ) .ָלנצח" ָלבטח כל וכן המקומות, ברוב

 

 יחסים בין מילים
 יחס של ניגוד )מילה והיפוכה( 

 דוגמאות מהפרשה שלנו:

 .חושך –אור ;  בוקר –ערב ;  יבשה –ים ;  לילה –יום 

 .עצם-היא בשמותכאן הניגודיות 

 .יבש –רזה, רטוב  –קצר, שמן  –ארוך  :מקובל לציין ניגודיות בשמות תואר

    "אפשנת ה'תש      בראשית  
 הוראת עבריתמפקחת  –תרצה יהודה 

 
 

 מפקח כולל –הרב יעקב אלבירט 
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 פעלים בפרשה

 השורש לק"ח
 .קלבנין  – ְוָלַקח

ַעל. – הְקחָ לֻ , חֻלק ַ , ְחת ָ ֻלק ָ  ֻּ  פעלים בבניין פ 
 

 אין דגש חזק בעה"פ כיוון שהיא מנוקדת בשווא. ְקָחהלֻּ במילה 

 ... הכבד מהבנין והוא, הלשון על להקל – ז ֹּאת ֻלְקָחה ף"קו נדגש ולא עזרא: אבן

 
 השורש כל"י

 .בניין פועל, דגש בעה"פ - ו  ַוְיֻכל  

ל  צורת עתיד מקוצר. – ַוְיַכַ֤

 
 השורש יל"ד

 קיימים מצבים שונים בשורש הזה:

 .ֶדתָללֶ , ֶלדַות   , ְלִדית   פה"פ נעלמת בנטייה: 

ד, דָילַ פה"פ נמצאת ונשמעת:  ל  ו ָ  פה"פ המקורית היא ו"ו. – ַוי ִ

 
 השורש רד"י

ַמִים ָ ו  ִבְדַגת ַהי ָם ו ְבעֹוף ַהש    ועל בבנין קל בזמן עתיד.פ - )א, כו( ְוִיְרד 

ו .השווא ה  וא שווא נח ולכן אחריו יש דגש קל בעה"פ ד'. כמו: ִיְבכ 

ְדַגת ַהי ָם  ציווי בבניין קל. – )א, כח( ו ְרדו  ב ִ

 
 שורש עו"פ

ף ְועֹוף  פועל בבניין פיעל.  – ְיעֹופ 

 בגזרת ע"ו הנטייה של פיעל פועל והתפעל היא על דרך גזרת הכפולים: מתקומם. 
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 פעלים ושמות מאותו השורש

ה – וו  ִיק ָ  א   ו ְלִמְקו  ְדש   ַ א – ת  ֶ ש   ֶזַרע – ַמְזִריעַ    ד ֶ

ְרצו   ְ ֶרץ– ִיש  ֶ אֹור – ְלָהִאיר   ש  ָ  תֹוְלדֹות –  ָיַלד   ַהמ 

ֹל ֶלת – ְוִלְמש  ֶ  ְלֶמְמש 

 

 סמיכות

 סמיכות או שם ותואר?

יהַ  יֹום בֶֹקר ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ִ ש   ִ  )א, לא( ש  

ִביִעיהַ  יֹום ֶאת ֱאלִֹהים ַוְיָבֶרךְ  ְ  ב, ג() ש  

ריכים להיות מיודעים: היום השישי, או שניהם לא בצירוף של שם ותואר שניהם צ

 מיודעים: יום חמישי, ואילו בצירוף של סמיכות רק הסומך מיודע יום הששי.

 אם כן, לפנינו צירוף הדומה בצורתו לסמיכות. האם אכן זהו צירוף סמיכות?

 דעת המפרשים

 , לאבראשית א :רש"י

י ש  ִּׁ י  - יֹום ַהש  ִּׁ ש  ִ ש  ִ ית, לוֹ הֹוִסיף ה' ב ַּ אש ִ ה ְברֵׂ ֲעש ֵׂ ר מַּ ִהְתָנה ִעמ ָ ִבְגמַּ ֶׁ ר ש  למַּ ם, עַּ קַּ  הֶׁ י ְ ֶׁ לו  ְמָנת ש  ב ְ

י תֹוָרה.  ֵׂ ש  ְ ה ֻחמ  ל ֲחִמש  ָ ָראֵׂ ם ִיש ְ יהֶׁ  ֲעלֵׂ

ר חֵׂ ָבר אַּ ש  ִ  :ד ָ ש  ִ ד יֹום הַּ לו ִים ְועֹוְמִדים עַּ ם ת ְ ל ָ ֻ י, כ  ש  ִ ש  ִ ו  ו א ו' ב ְ י, היֹום הַּ מ  וֹ ִסיָון הַּ ן ת  ַּ ת   .ָרהָכן ְלמַּ

 נראה שרש"י למד שזה צירוף סמיכות, והאות ה"א אכן באה רק לדרש.

 

 , לאבראשית א :אבן עזרא

 ". השביעי יום" וכן, הששי לגלגל: והטעם, סמוך - שיום אומרים יש השישי: יום

 הששי'. גלגל של 'יום –הששי'  של 'יום הפסוק כלומר: ופירוש

 . יוכיח,  המזלות אנשי דעת על,  הששי יום ובעל; אמת זה ואין

 ואיש: "כן ונמצא". השביעי יום" וכן; הראשון ליום ששי שהוא יום: פירושו רק

  .שמים שהוא הרקיע -" השמים רקיע" כן גם; כמוהם ורבים( , י,  כד' וי" )הישראלי

לפי א"ע המילה "יום" איננה נסמך, ולכן אין כאן צירוף סמיכות, אלא שם 

ות נוספות של שם ותואר שרק אחד מהם מיודע, ותואר. א"ע מביא דוגמא

 כדוגמת: "איש הישראלי".
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 זכר או נקבה

 זכר או נקבה? –גן עדן 

הו   ח  נ ִ ֶדן ְבַגן ַוי ַ  )ב, טו( ְמָרה  ׇו ְלש ְבָדה  ְׇלע ע 

" מתייחסים ל"ַגןׇו ְלש ְבָדה  ׇשמות הפועל "ְלע א ֵעֶדן", והם בלשון נקבה, אם כן נמצ ְמָרה 

 ?אומנםלה "גן" היא נקבה, הלכאורה שהמי

 :אבן עזראכתב 

 (.ה, כט ירמיהו" )גנות(; "טו,  ד ש"שה" )גנים: "חיבורו וכן, ונקבה זכר לשון - הגן

י הלשונות תבשות 'גן' היא מהמילים החריגות שמשמש כלומר, המילה

)כדוגמת שמש ומחנה(, והראיה לכך הסיומת ברבים, שהרי מצינו גם 'גנים' 

 וגם 'גנות'.

 -האדמה  אל שב ולשמרה לעבדה והאומרים כי

 "לעבדה כאן דכתיב והא זכר, בלשון רק הוא' 'גן שלעולם אומרים כלומר, יש

 עדן, לגן חוץ שהיא האדמה על רק הגן על עולה אין נקבה, לשון ולשמרה"

 -נקבה. אך א"ע דוחה זאת כי  לשון הריהי ואדמה

 את לעבוד הוציאו שחטא ואחר? טןק ממקום גדול מקום ולשמור לעבודייתכן  איך

 .יאכל שמפריו הגן על - לעבדה פירוש רק!? האדמה את עובד היה וכבר, האדמה

 

 כתב:רד"ק 
 . בה נטוע שהגן האדמה על: לומר רוצה, הנקבה בכינוי אמר - ולשמרה לעבדה

כלומר, שגן הוא לשון זכר, אך שמות הפועל שהם בלשון נקבה מתייחסים 

 אדמה'.'ל

 ."תצמיח זרועיה וכגנה" כמו, הנקבה א"בה' גנה' יקרא כי, הגן על נקבה לשון אמר או

 בלשון נקבה.גם כלומר, שאכן 'גן' הוא 

 

 
 ספורנו כתב:

 '(.ז פסוק" )חיים נשמת באפיו ויפח" כאומרו", חיים נשמת" את לעבוד – לעבדה

 הטבעי. בחום הנתך השרשי הלחות בהתכת תפסד שלא – ולשמרה

רושו 'גן' הוא בלשון זכר, ושמות הפועל שבלשון נקבה מתייחסים כלומר, לפי

 אל הנשמה שהיא נקבה.
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 רש"ר הירש כתב:

 על לתמוה יש לפיכך, זכר בלשון בא תמיד" גן, "הכלל מן יוצא אחד ממקום חוץ

 ."ולשמרה לעבדה" הנקבה כינוי

 שם שהוא שמכיוון", עדן" על חוזר" ולשמרה לעבדה" של הנקבה שכינויייתכן  אולם

 עדן של בגן האדם את הניח' ה. נקבה בלשון לכנותו ניתן[ אבסטרקטי] מופשט עצם

 את בנאמנות שיקיים ידי על. ידיו במעשה וישמרנו, אושרו למען שיעבוד כדי, ואושר

 .עליו יוסיף ואף באושרו האדם יחזיק, תפקידו

 

 

 מילה בפרשה

 ָערּום  – ָערֹום –ֵעיֹרם 

י ַוי  ְדעו   םע   כ ִ ם ... יֻרמ ִ ו   ִאיןַעְרִטל ָ  ֲאֵרי ִויַדעו   ובתרגום אונקלוס:ג, ז(  בראשית) ה   ןִאנ 

י ירֹם ... כ ִ א ָאנִֹכי ע  ָחב  אי ֲאֵרי ובתרגום אונקלוס: )ג, י( ָוא  ַ ַמִריתְוִא  ֲאָנא ַעְרִטל  ְ  ט 

י...  ירֹם כ ִ ה ע  ָ אי ֲאֵרי ובתרגום אונקלוס: )ג, יא( ָאת  ַ  ַאת ְ  ַעְרִטל 

םביחיד,  ֵעיֹרם :נסכם  ברבים, עם צירה מלא, פירושו מעורטל, ללא לבוש. ֵעיֻרמ ִּ

 
 אך בפרק הקודם מצאנו:

ְהיו   יֶהם ַוי ִ נ  ְ ים ש  ן :  ַוֲהווֹּ ובתרגום אונקלוס )ב, כה( ֲערו מ ִ ְרֵויהוֹּ ַ  ִאיןַעְרִטל ָ  ת 

יוכן מצאנו: ...  ים ו ִבְגד  יט ֲערו מ ִ ִ ְפש  ַ  כב, ו( )איוב ת 

 לפנינו צורת רבים. ומהי צורת היחיד?

כו   ָערֹום ִלי ִהל ְ  . כד, י( איוב) ְלבו ש   ב ְ
 

 

 :לפנינו

ירֹם  במשמעות "בלי לבוש", ,ָערֹום וכן ע 

 ?לגמרי האם משמעותם שווהאך 
 

 מלבי"ם כתב:א( 

ם בקמ בין הבדל שיש אצלי ומבואר ים בחטף נוממ והרבוי ץ"ָערוֹּ  ובין, ח"פת ֲערו מ ִ

ם: ממנו והרבוי י"ֵעירֹּם בצר  ֵעיֻרמ ִ
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ם –ו  ֵעירֹּם  ,הערוה גילוי על המור :ֵעיֻרמ ִ

ם ו  -ו  ים –ָערוֹּ מ ִ   .דבג חסרון על רק מורה :ֲערו 

ְהיו   תחלה אמר לכן ֵניֶהם "ַוי ִ ים" )ב, כה(, רצונו לומר  ש ְ  ועתה, בגדים חוסרימ -ֲערו מ ִ

ְדעו  "וַ  –ש  יאמר י י ֵ ם כ ִ  חסרון הוא ערווה שגילוי ג, ז(, היינו בראשית)ֵהם ..."  ֵעיֻרמ ִ

 לכסותה. וצריך ובושה

 

 הופמן: צבי דוד' ר גם רוו"ה בספרו "תורת האלוהים )עמוד נ'( וסיכמוב( 

 תואר. –ֲערו מים  וברבים, ָערׄום

ם      .תואר ולא עצם שם צורת –ֵעירֹּם וברבים ֵעיֻרמ ִ

ָרָעב –הוא שם דבר "והעד ש ְבָצָמא "ב ְ ְבֵעירֹּם ו  ֹּל" )דברים ו ְבחֶֹּסר ו  והנה  כח, מח(, כ 

כל חבריו שמות דברים, כי התואר מהם ָרֵעב, ָצֵמא, ָחֵסר, בצירה ע' הפועל. ומדרך 

 )רוו"ה שם(. ברים במקום שמות התארים ..."ד-העברי להשתמש בשמות

 

 והנה בתחילת פרק ג' אנו מוצאים
 מה בצורתה אך שונה מאוד במשמעה:צורה דו

ָחש   ֹל ָערו ם ָהָיה ְוַהנ ָ ֶדה ַחי ַת ִמכ  ָ  )ג, א(...  ַהש  

ֹּל ֲחִכים ֲהָוה ְוִחְוָיא אונקלוס: תרגום ת ִמכ  ָרא ... ַחי ַ ָ  ב 

 חכם. –ָערו ם 

 בשורוק!נשים לב לניקוד ההברה השניה 

 ומהי צורת הרבים?

ר פ  בֹות "מ  ְ  ה, יב( יוב)א ..." ֲערו ִמים ַמְחש 

 נסכם: 

 חכם.  -ם בשורוק ו  ָער

 לא לבוש. –ם בחולם וֹ ָער

 וברבים? 

 חכמים –ים מִּ ֲערו  

 ללא לבוש. –ים מ ִּ ֲערו  

  באות מ'. הדגשהשינוי הוא רק 

 

 :()ב, כהשי"  וכך כתב ב"מנחת

ְהיו   ֵניֶהם ַוי ִ ים  ש ְ מ ִ  ..ם שלא כמנהג ."ו ודגש המ"ב בוינכת –ֲערו 
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ִמים שהוא בין וסימן ים שהואעֲ  ובין רמה,עָ  לשון ֲערו  מ ִ  ערטילאין: לשון רו 

 פירוש דגשים. דחיקין' – ערטילאין רפין, – 'חכימין

 .)כלומר ללא דגש( "נשמעים בנחת חכמים "דברי אחר: וסימן

 

 

  ִהִּׁשיַאִני

ל ִהּׁשִיַאִני ַהּנָָחׁש  )ג, יג( ָואֹכ 

 פירוש המילה: הטעה אותי, פיתה אותי.

 ."א בבניין הפעילפועל מהשרש נש  

יַלִניש  הדגש בעה"פ  ִ  .' עקב הידמות פה"פ נ'. כמו: ִהפ 

 

 

 גחון

ךְ  ַעל־ּגְחְֹנךָ  ל   )ג, יד( ת 

 :אבן עזרא

 החזה – גחנך על

 . (לא, נ ירמיהו)" זדון"כ נוסף או, (יא, ג יהושע)" אדון"כ שורש ן"הנו נדע אם ולא

א"ע מסתפק אם השורש של המילה גחונך הוא גו"ח והאות נ' היא צורן של 

 האות נ' היא שורשית כבמילה 'אדון' ושורש המילה הוא גח"נ. הנטייה. או ש

 

 רש"ר הירש כתב:

 מסלולו את מציין" גוח". "זוד" משורש נגזר" זדון"ש כדרך", גוח" משורש נגזר" גחון"

ן ָיִגיחַ : "לצד מצד הפונה נהר של המתפתל   ".גיחון" השם כנראה ומכאן ,(כג, מ איוב) "ַיְרד ֵ

ִלי" – בכאבים המתפתל אדם של תנועותיו את מציין גם הוא ִחי חו   ואת – (י, ד מיכה)" ָוגֹּ

, לצדדים היא הלידה תנועת גם. להזדקף יכול ואינו צד אל מצד הזוחל הנחש תנועת

י": "גוח" נקראת היא וגם ה כ ִ ָ ִחי ַאת  ֶטן גֹּ ָ  .(י, כב תהלים)" ִמב 

 

 

ׁש  -ְיׁשּוְפָך   ּוֶפּנוּ ּתְ

ו ְפךָ  הו א ה רֹאש   ְיש  ָ ו   ְוַאת  ו ֶפנ  ש  ב ת ְ  )ג, טו( ָעק 

ו ְפךָ  רש"י: מוֹ  - ְיש  ְתָך, כ ְ ֶׁ ת  ֹת ְיכַּ כ  ְרג  , (ט, כא דברים) אֹתוֹ  ָואֶׁ ִפי ו מוֹ ְותַּ ָ יה. תְוש   ָיתֵׂ
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ה ָּ ו   ְוַאת  ו ֶפנ  ש  ֵקב ת ְ א לֹא - עָּ ו   קֹוָמה ְלךָ  ְיהֵׂ נ  כֶׁ ֲעקֵׂ  ְוִתש  ְ ף, בוֹ ב ַּ מִ  םִמש  ָ  ְואַּ ו  ת ְ נ  וֹ , יתֶׁ  ןו ְלש 

ו   נ  ו פֶׁ ש  מוֹ  ת ְ ף כ ְ ם ָנש ַּ הֶׁ ָחש   (מ, כד ישעיהו) ב ָ נ ָ הַּ ֶׁ ש  א כ ְ ֹך ב ָ ף ו אה ִלְנש  ֵׂ ִמין נֹוש   ו ְלִפי ִריָקהש ְ  כ ְ

ֹון ש  ל ָ הַּ ֶׁ ל ש  ל נֹופֵׂ ָשֹון עַּ ל ָ ִתיב הַּ ֹון כ ְ יָפה ְלש  ם ְנש ִ יהֶׁ נֵׂ  :ִבש ְ

 

  –לרש"י 

' ְפָךָ֣ ׁשו פ    יש שונות במשמעויות הפעלים 'ְיׁשו  ו '.ו'ת ְ  נ 

ְפךָ  "הו א ו  "  ְיש   את ראש הנחש. יכתותהאדם  –ֹראש 

ה ָ ו   "ְוַאת  ֶפנ  ו  ש  ְ  את עקב האדם. ויישוך ינשוףהנחש  –ָעֵקב"  ת 

והסיבה שבחרה התורה לציין את הפעולה הקודמת לנשיכה שהיא הנשיפה, ולא כתבה 

ורה מזיק הנחש לאדם, זאת מפני שרצתה התשבה  נשיכה שהיא הפעולה המעשית

ֹון ש  ָ ַהל  ֶ ִתיב ַעל נֹוֵפל לבנות את הפסוק בדרך "ש  ָשֹון", ולכן "כ ְ ָ ֹון ַהל   יָפהְנש ִ  ְלש 

ֵניֶהם". ְ  ִבש 

 

 אך רד"ק כתב בפירושו כאן וב"ספר השורשים":

 (.יז, ט איוב" )ישופני בשערה אשר" וכן, וכתיתה מכה ענין - תשופנו, ישופך

 כלומר, משמעות זהה.

 

 :ת בין פעליםנו  לשוֹ  ן כתב בביאורו פירוש נוסףהופמ צבי דוד' ר

על ידי  למעך כלומר, לשפשף — ובארמית באשורית ושפה שוף מלשון – ישופך

 .בראשך אותך ימעך־ידרוס הוא —" ראש ישופך הוא, "דריסה

 חושך "אך –קלט, יא  תהלים השווה, לכסות, להקיף של במשמעות – תשופנו

 .בעקבו אדםה את תקיפנו אתה כלומר, ישופני"

 

 

 

 ניבים וביטויים

וֹ  ָהָאָדם ֱהיֹות טֹוב לֹא ה ְלַבד  וֹ  ֶאֱעש ֶ ֶזר ל  וֹ  ע  ֶנְגד   )ב, יח( כ ְ

 .בן זוג נאמן העומד לצידו של בן זוגו, משענת לתמיכה -עזר כנגדו 

 

רו   ְ ְתפ  ה ַוי ִ ָנה ֲעל  ו   ְתא  ֲעש   )ג, ז( ֲחגֹרֹת ָלֶהם ַוי ַ

 .פור כיסוי על מחדלהסוואה, סי בהשאלה: -עלה תאנה 
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ַעת ז  יךָ  ב ְ ֶ ֹאַכל ַאפ   )ג, יט( ֶלֶחם ת 

ם המדגיש פתג ,גורל האדם לעמול לצורך מחייתו -בזיעת אפך תאכל לחם 

 .את חשיבות העמל לצורך פרנסה

 

ַחר לו   ְמאֹד ַקִיןלְ  ַוי ִ ְ פ  נָ  ַוי ִ ָ  )ד, ה( יופ 

 .התעצב, התרגז -נפלו פניו 

 

ר ֹמ   ט()ד,  ָאנִֹכי ָאִחי ֲהש 

)או  ל אחיבהשאלה: האם אני אחראי למעשיו או לגורלו ש -השומר אחי אנוכי 

יות על אחרדר עהפתגם הנאמר בלשון תמיהה ומשמעו הבעת  (?!אחר הקשור אלי

 .מעשיו או גורלו של האחר גם אם הוא אח או קרוב אלי

 

ְהֶיה ָוָנד ָנע  )ד, יב( ָבָאֶרץ ת ִ

 .גורים קבוע, בהשאלה: מתנועענודד ללא הפסק, חסר מקום מ -נע ונד 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 להארות, הערות

 והצטרפות לרשימת התפוצה:

byad-halashon@gmail.com 

 כבה גרסוןעריכה לשונית: כו

 עיון בעלונים קודמים:
http://cms.education.gov.il/E
ducationCMS/Units/Chinuch

Mukar/PikuahPedagogi/HebC
parashat_week.htmhar/ 
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