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ֶפר" ְקְראּו ַבּסֵּ א ַוּיִּ ְקרָּ ּמִּ ינּו ּבַ בִּ  "ַוּיָּ

 אסתר-תמגילב מדייקים ומדקדקים
 ניני לשון מתוך "מגילת אסתר"עבעלון זה נעסוק ב

 דיוק בהגייה

ַ֤ת נ  שְׁ לֹוש   בִּ ֔כֹומ  לְׁ  שָׁ  Oיש להגות בקמץ קטן בתנועת  –)א, ג(  לְׁ

מְׁ  נִּ ים  צְׁ ה    –)א, ה(  אִּ

 .ה זרה בדקדוק, כי היה הצד"י ראוי להיותו קמוץ בקמץ גדולמל -הנמצאים  ראב"ע:

   - קֹדנָׁ  :הקמץ נחטף רק כאשר הוא במרחק של שתי הברות מהטעםבדרך כלל 

 ואילו כאן הוא נחטף במרחק של הברה אחת.  ,יםֻקדִּ נְׁ 

 

 בין עבר להווה יםניבחמטעמים 

לֹא־ הבָׁ  וְׁ ן יש לקרוא את בלשון עבר, הטעם בהברה הראשונה, ולכ -)א, יז(  אָׁ

 המילה במלעיל.

ֶרב ֶעֶ֣ יא בָׁ  בָׁ ֶ֣ ה׀ הִּ יא שָׁ  אָָׁ֗ ֶ֣ בֶֹקר הִּ ב  הוּ֠ הטעם בלשון הווה,  - )ב, יד( בָָׁ֞

 לקרוא את המילה במלרע. חובהבהברה האחרונה, ולכן 

 פ"א שנת ה'תש  מגילת אסתר
 הוראת עבריתמפקחת  –תרצה יהודה 

 
 

 קח כוללמפ –הרב יעקב אלבירט 
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 שם פועל

יד מִִּ֡ שְׁ ה  ג לְׁ ֲהרֶֹ֣ דו ל   ֶ֣ ב  א   )ג, יג( לְׁ

֥אֹות רְׁ ה  ר ו לְׁ ֵּ֖ ת  ידֶאת־ֶאסְׁ ֶ֣ גִּ ה  ּה ו לְׁ ָ֑ צ  לָׁ ֹותלְׁ יהָׁ  וֶ֣ ֶלָ֗ ֨בֹואעָׁ ֶלְך  לָׁ ֶמֶּ֧ ֶאל־ה 

ֶנן ח  תְׁ הִּ  ש־֛לֹו ולְׁ ֥ ק  ב  ּה לְׁ מָׁ  ל־ע  יו ע  ֵּ֖ נָׁ פָׁ לְׁ  .)ד, ח( מִּ

ג בניין קל: ֲהרֶֹ֣ ֨בֹוא, ל    לָׁ

ן בנין נפעל: ת   ַ֤ נָׁ הִּ ם, לְׁ ֵּ֖ ָּק  נָׁ הִּ ט ,לְׁ ל  מָׁ הִּ  לְׁ

ֵעל: ִּ ד בנין פ  ֶ֣ ב  א  ֹות, ולְׁ וֶ֣ צ  ש, ולְׁ ֥ ק  ב   ולְׁ

ח   בנין התפעל: תְׁ הִּ   ֶנןלְׁ

יד בנין הפעיל: מִִּ֡ שְׁ ה  ֥אֹות, לְׁ רְׁ ה  יד, לְׁ ֶ֣ גִּ ה  ֥זֹות, לְׁ בְׁ ה    לְׁ

 ציווי

ְך   ֨נֹוסל  ומווְׁ , כְׁ ר ,  צֶ֣ ה  חמ ּ֠ ֶ֣ הו, ק  ֻל֥ ֨בו, תְׁ תְׁ  .כִּ

 

  נפוצים במגילה פעלים

 השורש נג"ע

תֹו   דָׁ ֶלְך וְׁ ֶמַ֤ ר־ה  ב  ר דְׁ יע  ֲאֶש֨ גִּ֔  )ד, ג( מ 

יעַ השורש של המילה  יעַ . במילה "נג"עהוא  ַמג ִּ " הנו"ן נשמטה ובמקומה בא דגש ַמג ִּ

חזק. במילים מקבוצה זו נהגית תחילת המילה כמו בגזרת השלמים )מלביש, משלים 

ירוכו'( ולכן יש לקרוא את האות מ' בפתח. כמו   .ַמכ ִּ
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 השורש נג"ד

הלֹא  ידָׁ גִּ ּה הִּ תָׁ דְׁ ֶאת מֹול  ּה וְׁ מָׁ ר ֶאת ע  ת   ֶאסְׁ

ה  וָׁ י צִּ כ  דֳּ רְׁ י מָׁ ֶליהָׁ ֲאֶשר לֹא כִּ ידעָׁ גִּ  )ב, י( ת 

ר  ת  ין ֶאסְׁ ֶגֶדתא  י מ  כָׁ דֳּ רְׁ ֶליהָׁ מָׁ ה עָׁ וָׁ ֲאֶשר צִּ ּה כ  מָׁ ֶאת ע  ּה וְׁ תָׁ דְׁ  ( , כ)ב "מֹול 

. ברוב המקרים הן בבניין הפעיל נג"דבמגילה מופיעות פעמים רבות מילים מהשורש 

 דים.מופיעות בדיבור בין מרדכי לאסתר או בנושאים הקשורים ליהו

ה ידָׁ ֥ גִּ י־הִּ יד, כִּ  גִּ  א־ת   ֹ ר ל ֶֶּ֤דת, ֲאֶש֥ ֶגַ֤ ּה , מ  ָ֑ יד לָׁ ֶ֣ גִּ ה  ֶ֣ד, ולְׁ ג  י  ידו, ו  ֶ֣ גִּ י    – ו 
 "פ דגש משלים עקב הידמות פה"פ נ' בנטייה.יש בעהגם כאן 

הערה: בלשון ימינו לא משתמשים בצורות העבר וההווה של השורש נג"ד, אלא רק 

 ד( ושם פועל )להגיד(.בעתיד )אגיד(, ציווי )ַהג   

 

 השורש כת"ב

 מופיע במגילה פעמים רבות בבניינים שונים: כת"בהשורש 

֨בו תְׁ ב, כִּ תָָׁ֞ י־כְׁ ב ,כִּ  ֶ֣ תָׁ כְׁ ב, ֲאֶשר־נִּ ֶ֣ ת  כָׁ יִּ ם, ו  ֵּ֖ בָׁ תָׁ כְׁ ם כִּ שֹונָׁ  לְׁ כִּ ב, וְׁ ֹתָ֗ כְׁ יִּ , ו 

ב תָָׁ֗ כְׁ וב, ה  תָ֗ ת, כָׁ דָׁ ב־ה ּ֠ תָׁ   ועוד. כְׁ

 

 עילשורש גל"ה בבניינים ָהְפַעל והפ

ר ה   ֲאֶשַ֤ לָׁ גְׁ ם הָׁ יִּ ל ֔ ושָׁ ירֶ֣  מִּ

ה   ֹגלָׁ ם־ה  ר עִּ ה ֲאֶשֶ֣ תָׁ֔ לְׁ גְׁ ם הָׁ ֵּ֖ ֶ֣ה עִּ יָׁ נְׁ כָׁ ה יְׁ ָ֑ הודָׁ  ֶמֶלְך־יְׁ

ר ה ֲאֶשֶ֣ לָׁ֔ ר ֶהגְׁ ֵּ֖ ֶנּצ  דְׁ בוכ  ֶלְך נְׁ ל  ֶמ֥ ֶב   )ב, ו(בָׁ
 

ר בנין ָהְפַעל: ה   ֲאֶשַ֤ לָׁ גְׁ ר  הָׁ ה  ֲאֶשֶ֣ ֹגלָׁ ם־ה  ם עִּ יִּ ל ֔ ושָׁ ירֶ֣ המִּ תָׁ֔ לְׁ גְׁ   הָׁ

 המעשה ולא העושה. בבניינים הסבילים מודגש

ר בנין הפעיל:  הֲאֶשֶ֣ לָׁ֔ הנמכת תנועה  – ה"א מנוקדת בסגול במקום בחיריק-ה .ֶהגְׁ

בד"כ הנמכת התנועה תתרחש בהשפעת אות גרונית שתבוא אחריה,  .באות גרונית
 כמו: החליט.
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 בנין נפעל

ע  בלשון עבר:  מ  שְׁ נִּ ֵּ֖ר, וְׁ ז  גְׁ ה, נִּ ֥ אָׁ רְׁ קְׁ נִּ  .עה"פ מנוקדת בפתח - וְׁ

ן תיד:בלשון ע ת   ַ֤ נָׁ ח, יִּ ֨ ק  לָׁ תִּ ע, ו  ַ֤ ד  וָׁ יִּ ֥לו, ו  תָׁ יִּ א ו  צ ֔ מָׁ יִּ )בארבע הצורות האחרונות  ו 

 יש ו"ו ההיפוך מעתיד לעבר.( 

 חד"ק: חיריק, דגש וקמץ. וכן בצורת המקור ובשם הפועל. -סימנו 

ים בלשון הווה: רִּ כָׁ זְׁ  . עה"פ מנוקדת בקמץ, להבדיל מהנטייה בעבר – נִּ

צְׁ  מְׁ נִּ ים  ה   .ראה בתחילת העלוןצורה חריגה.   אִּ

ע  צורת מקור: ַ֤ מ  שָׁ הִּ ץ ,בְׁ ב ָ֞ קָׁ הִּ בְׁ  ו 

ן שם פועל: ת   ַ֤ נָׁ הִּ ם, לְׁ ֵּ֖ ָּק  נָׁ הִּ  לְׁ

 

ב וְ נ   - הנמכת תנועה ָ םנ  ְכת  ָ  ְחת 

או  התחילית שלפני אהח"ע מנוקדת בסגול )הווה( בבניין נפעל בעבר ובבינוני

 : בהשפעת האות הגרונית הנמכת תנועה – בפתח

ב, וְׁ  תָׁ כְׁ רֹש נִּ ו  שְׁ ֶמֶלְך ֲאח  ם ה  ש  ֶמֶלְךנֶ בְׁ ת ה  ע  ב  ט  ם בְׁ תָׁ  )ג, יב( חְׁ

ה עלובפ ה־ הנו"ן מנוקדת בפתח:  ַנֲעש ָ הנ  מ   יםנ   , ֲעשָָׁ֞  .ֲעשִִּׂ֜

הי   ֶשֶ֣ כמו  להיות חיריק תחת האות י' ודגש באות ע'היה צריך  – עָׁ

֛ וְׁ   במילה ת  כָׁ  נ' של בניין נפעל.-ה מותהידהדגש בפה"פ הוא בשל  . ביִּ

 אך כיוון שהאות ע' לא מקבלת דגש, החיריק התארך לצירה כתשלום לדגש.

 

 שרשרת סמיכויות 

רצף סמיכויות שבו כל "חוליה" )מילה( באמצע השרשרת משמשת סומך למילה 

 שלפניה ונסמך למילה שאחריה. 
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ֹו ֹאתָ֗ רְׁ ה  ֹ   בְׁ ֹוד ֶשר  ֶאת־ע בֶ֣ כו֔תֹו כְׁ לְׁ ת־ מ  ֶא֨ ֔ וְׁ קָׁ ֶרת ריְׁ ֶאֵּ֖ פְׁ ֹו תִּ תָ֑ דולָׁ  )א, ד(  גְׁ

 

. היידוע הוא יידוע השרשרת כולה נעשה באמצעות יידוע הסומך האחרון בלבד

בדרך כלל העיקר של שרשרת הסמיכויות  באמצעות ה"א הידיעה או כינוי שייכות.

ר   -   הוא הנסמך הראשון ֲחצ ַ֕ ת ב  ֥ נ  ן גִּ ֵּ֖ ית  ֶלְך בִּ ֶמ   )א, ה( ה 

 

 

 מילים נרדפות

ים  כֹ  ֲחוִּ ת  שְׁ ים ומִּ  ַ֤ עִּ  )ג, ב( רְׁ

ל ִׂ֜ גֹורָׁ יל פור  ֨הוא ה  ֶ֣ פִּ  )ג, ז( הִּ

ד   ֹפרָׁ ַ֤ר ומְׁ ֻפזָׁ  )ג, ח( מְׁ

ה חָׁ מ   שָׁ ה וְׁ ֵּ֖ ֲהלָׁ  )ח, טו( צָׁ

ן שֵֹּ֖ שָׁ ה וְׁ ָ֑ חָׁ מְׁ שִּ  )ח, טז( וְׁ

  

   

 מילים ייחודיות במגילה

ל  ֛ תע  ֥ פ  צְׁ ֶרת רִּ  סֹחָׁ  ר וְׁ ֥ ד  ש וְׁ ֵּ֖ ש  ט־וָׁ ה   )א, ו( ב  

צְׁ  ֥ רִּ   .הצד"י בשווא נע והפ"א רפה - תפ 

 משמעות המילה קרקע מחופה באבנים, מרוצפת.  

ף עָׁ יָׁ י ו  ל  ד א  ן ֶאחָׁ ים מִּ פִּ רָׁ שְׁ דֹו ה  יָׁ ה ובְׁ פָׁ צְׁ  )ישעיה ו, ו(  רִּ

פָׁ  צְׁ  משמעות המילה היא גחלת. . הצד"י בשווא נח והפ"א דגושה - הרִּ

 קריאת המילה 'רצפה' בפ"א דגושה משנה את משמעותה.
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 ֵּ֖ תָׁ וְׁ  )א, טז(   העָׁ

 .ןו  לשון ע   –תהָוָ עָ   :רש"י

 ישנם פעלים נוספים בשורש עו"י.

ינו לדוגמה:  ם ֲאבֹות  אנו עִּ טָׁ ינוחָׁ נו ֶהֱעוִּ עְׁ שָׁ רְׁ  )תהילים קו, ו( הִּ

 

ֹות יַ֤ הְׁ יש  כ   לִּ ר ל־אִּ ֶ֣ י֔תֹו שֹר  ב   )א, כב( בְׁ

 .שר ושופט בביתו :רשב"ם

 דוגמה לפעלים מהשורש שר''ר:

י תָׁ  כִּ שְׁ רתִּ ם ר  ינו ג  ל  ר עָׁ ר  תָׁ שְׁ  (יג, במדבר טז) הִּ

 

ְך שַֹ֕ ֹוש כְׁ רָ֑ ו  שְׁ ֶלְך ֲאח  ֶמֶ֣ ת ה  ֵּ֖  )ב, א( ֲחמ 

 צורת מקור מהשורש שכ"כ. פירוש המילה: כשנרגע כעסו של המלך. –

ֶמֶלְך  דוגמאות נוספות: ת ה  ֲחמ  ה ו  כָׁ כָׁ  (י ,אסתר ז)  שָׁ

שֹכו יָׁ ם ו  יִּ מָׁ  (א ,בראשית ח)  ה 

 

ֹון תֵּ֖ נָׁ ן וְׁ יֶה  ֻרק  מְׁ  )ב, ג( ת 

 מילה ייחודית למגילת אסתר ואינה מופיעה במקומות אחרים. –

ֻרֵקיֶהןָ :רש"י מ  ַּ ִרים ֵהן -ת  ב  ִחין ד ְּ צְּ ַצחְּ מו   ַהמְּ ן 'ו מ ַרק כ ְּ מֶׁ ֶׁ ף', ש  ַ ט  ֻׁ ש  ֵרב וְּ ִנים ו ִמיֵני ע  ִמים ַסמ   ש    ו בְּ

ַטֲהִרין ִנין ַהמְּ ַעד ְּ ת ו מְּ ר. אֶׁ ש    ַהב  

 

י ֶ֣ מ  ן יְׁ יֶהָ֑ רוק   )ב, יב(  מְׁ

כלומר זהו שם עצם. צורת היחיד היא:  .פעלים ואינם, שם - מרוקיהן :אבן עזרא

 .ָמרו ק
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ף" ַ ְֹּׁמֵרי ַהס   ?'סף' מה זה –" ִמש  

י  ר  שֹמְׁ ֶמֶלְך מִּ י ה  יס  רִּ י סָׁ נ  ֶתֶרש שְׁ ן וָׁ תָׁ גְׁ ף בִּ צ  ףקָׁ ס  שו  ה  קְׁ ב  יְׁ ו 

שְׁ  ֶמֶלְך ֲאח  ד ב  ֹלח  יָׁ שְׁ רֹשלִּ  )אסתר ב, כא(  ו 

 

ף" ַ י ַהס  ְֹּׁמר  ש    מהי הגדרת תפקיד זה? ,אנו למדים שבגתן ותרש היו "מִּ

 אך האם זה נכון?מקובל להסביר כי הם שמרו על פתח הארמון, 

 

 :סף במשמעות כליאנו מוצאים בתנ"ך את המילה  מחד גיסא

ם ֲאֶשר ב   דָׁ ֶתם ב  לְׁ ב  זֹוב וטְׁ ת א  ֶתם ֲאֻגד  חְׁ ק  קֹוף ולְׁ שְׁ מ  ֶתם ֶאל ה  עְׁ ג  הִּ ף וְׁ ס 

ף  סָׁ ם ֲאֶשר ב  דָׁ ן ה  זוזֹת מִּ מְׁ י ה  ת  ֶאל שְׁ  ב(. ב, כ)שמות יוְׁ

ִלי -בסף  אשר ורש"י מפרש: ף.  ִסּפֹות ּכְּמֹו, ּבִכְּ  ּכֶׁסֶׁ

פֹות ֶכֶסף –יד  ,רש"י מסתמך על פסוק במלכים ב יב קֹות  סִּ רָׁ זְׁ רֹות מִּ מְׁ ז  מְׁ

ל  רֹות כָׁ י זָׁ ֲחצֹצְׁ לִּ ֶסףכְׁ י כָׁ לִּ ב וכְׁ  .כליגם בפסוק זה משמעות המלה 'סף' היא  .הָׁ
 

 'סף' במשמעות מפתן, פתח, שער.לה יאנו מוצאים את המ מאידך גיסא

ה  נ  הִּ כֹו וְׁ רְׁ ד  ֶלֶכת לְׁ א לָׁ צ  י  ת ו  יִּ ב  תֹות ה  לְׁ ח ד  ת  פְׁ יִּ בֶֹקר ו  ם ֲאדֶֹניהָׁ ב  קָׁ יָׁ ו 

שֹו ֹנֶפֶלת  גְׁ יל  ה פִּ שָׁ אִּ ב  הָׁ ח ה  ףֶפת  ס  ל ה  ֶדיהָׁ ע  יָׁ ת וְׁ  ז(.ט, כ)שופטים י יִּ

 

ֻנעו יָׁ מֹות ו  ים א  פִּ סִּ ן ה  שָׁ א עָׁ ל  מָׁ ת יִּ יִּ ב  ה  א וְׁ קֹור  קֹול ה   .)ישעיה ו, ד( מִּ

ם  תָׁ תִּ יבְׁ תִּ זוזָׁ ֶצל מְׁ ם א  תָׁ זוזָׁ י ומְׁ פִּ ם ֶאת סִּ פָׁ י  סִּ ינִּ יר ב  קִּ ה   (.ג, ח)יחזקאל מוְׁ

 :יםמלכמוזכרת גם ב 'שומר הסף'מלאכת 

ב ח ר  ק  יִּ ים ֶאת-ו  חִּ בָׁ ֶאת-ט  רֹאש וְׁ ן הָׁ ה כֹה  יָׁ רָׁ ֶנה -שְׁ שְׁ ן מִּ הו כֹה  יָׁ נְׁ פ  צְׁ

ֶאת ף-וְׁ ס  י ה  ר  ֹלֶשת שֹמְׁ  ה, ח(.כ )מלכים ב שְׁ

הם שומרי  -מפרש רלב"ג לעומתו,  .שומרי כלי בית המקדש -מפרש שם  רד"ק

 .מפתןלרד"ק 'סף' = כלי, ולרלב"ג 'סף' = כלומר,  .בית המקדש
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 אם כן, על מה שמרו בגתן ותרש, על הפתח או על הכלים? 

התייחסות ישירה במפרשי המגילה לסוגייתנו, אך "דברי תורה  אמנם לא מצאנו

 .(, אהשנה יז-)ראשעניים במקומן ועשירים במקום אחר" 

 "שומרי כמו להשתמש, כלים -וספות זרה דף לח ע"ב: -מפרש במסכת עבודה רש"י

 . (ב אסתר) הסף"

 , בפירושו לשמות פרק יב פסוק כב:רשב"םכך גם נכדו, ה

  .כסף" "ספות הסף", "שומרי: כדכתיב, בכלי - בסף

סוברים בברור ש'סף' זה כלי, ו"שומרי הסף" הם  רש"י ורשב"םכלומר, 

 שומרי הכלים.

ב , להסבר זה מסתדר מצוין הסבר הגמרא למזימתם. הגמרא במסכת מגילה יג

 גתן ותרש:מפרטת את מזימת ב

מיום  אמר רבי יוחנן בגתן ותרש שני טרסיים הוו, והיו מספרין בלשון טורסי ואומרים"

. אם אכן שמרו , בא ונטיל ארס בספל כדי שימות"שבאת זו לא ראינו שינה בעינינו

 על הכלים, אז מובנת גישתם אל ספל המלך.

בשם רבי לוי, בניגוד לדברי הבבלי בשם רבי יוחנן, אנו מוצאים במדרשי חז"ל 

 פרשנות נוספת למזימת בגתן ותרש. 

אמרה  ,אלא כשנכנסה אסתר למלכות ?למה קצף בגתן ותרש ,אמר רבי לוי"

שהיו  ?אתה למה אין אתה עושה כשם שהיו המלכים הראשונים עושים: ורושולאחש

מושיבים אדם צדיק יהודי יושב בשער המלך, נבוכדנאצר הושיב דניאל על פתחו, 

מכרת את  :. אמר לה"דניאל בתרע מלכא"לו דבר היה אומר לו, שנאמר שאם יגיע 

ושמו מרדכי. בגתן ותרש היו  ,יש כאן אדם כשר וצדיק :אמרה ליה ?יהודי כשר

הואיל  :קצפו ואמרו ,עומדים בשער, כיון שהעבירם המלך והעמיד מרדכי תחתיהם

ותרש כששמרו את  בגתן: "והעבירנו המלך נלך ונהרגהו בצינעא, ויהו הכל אומרים

אגדת אסתר, פסיקתא ) "המלך היו משמרים יפה, עכשיו שהעמיד שם יהודי נהרג...

 (.אסתר פרק ב, תתרנגזוטרתא וכן בילקוט שמעוני 

, ומדבריו בהחלט נראה שפרוש "בגתן ותרש היו עומדים בשער" –רבי לוי כותב 

ת לתפקיד אם כן, מצאנו תימוכים גם לפרשנות נוספ .'סף' הוא שערהמלה 

 "שומרי הסף".
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 ומה בתרגום?

 למגילת אסתר שני תרגומים מפורסמים.

 זה לשון התרגום הראשון: 

ֵכן... " ַיֲעטו   ב ְּ הֹון ִאתְּ נְּ ַ ִליש  ָתן ב ְּ גְּ ָסֵאי, ָוֶתֶרש   ב ִ ֵרין ִטרְּ ָבֵני ת ְּ רְּ א ַרבְּ ָ כ  ֵרי ַמלְּ ִטיָרא, ִמַנטְּ  ַפלְּ

ָקָאה ַוֲאָמרו   ַאש ְּ מֹוָתא ַסָמא לְּ  . " ... דְּ

"מנטרי  –אסתר מתרגם את המילים "משמרי המלך" -כלומר, התרגום למגילת

)פלטרי=פלטרין=ארמון(. ויש בנותן טעם  פלטירא". שזה 'שומרי הארמון'

 לשיטתו. אז לכאורה תרגום מניעיהם כהסבר רבי לוי, ללהוסיף, ש

 

 לעומת זה, ב"תרגום השני" נכתב כך: 

בית מלכא, רגז בגתנא ותרש תרין סריסוי "ביומיא האינון ומרדכי יתיב בתרע 

 . דמלכא מנטרי מניא ובעו לאושטא ידיהון דיקטלון למלכא אחשורוש וכו'"

 .שומרי כלים –"מנטרי מניא" תרגום זה מפרש שסף זה כלי ותפקידם היה 

 

מעניינים מאוד דברי המהרש"א ב"חידושי אגדות" למסכת מגילה. המהרש"א מרכיב 

 שמצינו ל'סף': כלי ושער, ויוצר משניהם כיוון פרשני אחד.יחד את שני הפרושים 

מיום שבאת זו לא ראינו שינה "מתייחס לדברי הגמרא שבגתן ותרש אמרו: א "שהרמ

 ומסביר כך: , בא ונטיל ארס בספל כדי שימות"בעינינו

"נראה שיצא להם זה הדרש ממה שקראם 'שומרי הסף', שיש בזה שני משמעות, 

ים בית המלך מבחוץ במקום סף הבית, כי כן דרך המלכים שומר -כדעת המפרשים 

 שלא ילך אדם לבית המלך שלא ברשות ..., ואם מלשון 'מזרק' ..., 

ולזה קאמר ע"י שהיה שומרי הסף שומרי פלטרין של מלך, וכמו שכתוב בתרגום, היו 

שומעין דבר שבינו לבינה ואמרו שלא ראינו שינה בעינינו, בא ונטיל ארס בספל, 

יינו שומרי הסף שהיו ממונים גם על ספלי ומזרקי המלך שהיה רוחץ בהן או שותה דה

 בהן".
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 להארות, הערות

 והצטרפות לרשימת התפוצה:

byad-halashon@gmail.com 

 ניבים וביטויים

֥ד י  ֶלְך כְׁ ֶמ   )א, ז(  ה 

 .בשפע רב, בנדיבות -כיד המלך 

 

ות כֵּ֖ לְׁ מ  י ה  ֥ ד־ֲחצִּ  )ה, ג( ע 

 .הבעת נכונות לבא לקראת מישהו או לתת למענו המון -עד חצי המלכות 

 

א  ַ֤ צ  י  ב ו  ָ֑ ֹוב ל  טֶ֣ ח  וְׁ ֵּ֖ מ  ֔הוא שָׁ ֹום ה  יֶ֣ ן  ב  מָׁ  )ה, ח( הָׁ

 .היה במצב רוח עליז , נפרד כשרוחו טובה עליו - יצא שמח וטוב לב

 

אש  ֹ ֲח֥פוי ר ל ו  ֵּ֖ ב   )ו, יא( אָׁ

 .שרוי בצער רב, מושפל, עם ראש מורכן -אבל וחפוי ראש 

 

ֶלְך  ֶמ  ֶֶּ֤זק ה  ֥ נ  ה בְׁ ר שֶֹוֵּ֖ ֛ ּצָׁ ין ה  ֥  )ז, ד( א 

ֹׁו  הצר אין  לא כדאי לטרוח למענו, הנזק שבתיקון גדול  -בנזק המלך ה ש 

 .מהנזק שיגרם ללא תיקון, יצא שכרו בהפסדו

 

ם שֹונָׁ  לְׁ כִּ ם וְׁ ֵּ֖ בָׁ תָׁ כְׁ  )ח, ט( כִּ

 .בצורה מדוייקת ונאמנה למה שכתוב -ככתבם וכלשונם 

 עריכה לשונית: כוכבה גרסון

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

parashat_week.htm 

mailto:byad-halashon@gmail.com
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

