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

 ולמפרשיהה פרשהסבר לו גייה נכונהה

 

 הגייה נכונה

ים  ִ֣ מ  ַָּֽהּצּו֙ר ּתָּ  )לב, ד( ֳע֔לו  פ   

י ִּ֤ ְרֶאה֙  ּכ  י־ י  ִּֽ ד ְזַלתא  ָּּֽכ   )לב, לו( יָּ֔

ְזל  . במילה Aהטעם ליד ההברה הראשונה מסמן שיש לקרוא אותה בתנועת קמץ  ָ֣  תא 

ההטעמה היא בהברה הראשונה, כי ההברה הראשונה במילה שאחריה "יד" מוטעמת. 

 לתופעה זו קוראים "נסוג אחור". השווא הוא שווא נע שבא אחרי תנועה גדולה.

 

 אותיות אית"ן
 א' תחילית בנטייה של מדבר עתיד, ולא יו"ד כפי שרבים טועים לומר.

י  ִ֧ ית ַוִּֽ אָּ ֲאנ  ִ֣ י֙ אֲ מ  ְצּת  ַחַ֨ ה מָּ י ַחּיֶֶּ֗ ִ֣ ֲאנ  אאֶ  ַוִּֽ ִּֽ אֲ  ;)לב, לט(  ְרּפָּ֔ ּל  ַ  םש 

 

 שירהמאפייני 

 תקבולת בשירה
 אתנחתא. זקף או –בין צלע לצלע בתקבולת יבוא טעם מפריד 

ה ֵּ֑רָּ ֲאַדּב  ם ַוִּֽ י  ַמַ֖ ָּ ינּו ַהש ּ ִ֥ ֲאז  י    ַהִּֽ ְמר  ֶַ֖רץ א  אָּ ַמִ֥ע הָּ ְ ש  י-ְות  ִּֽ  )לב, א( : פ 

    "אפשנת ה'תש       האזינו  
 וראת עבריתהמפקחת  –תרצה יהודה 

 
 

 מפקח כולל –הרב יעקב אלבירט 
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ִ֥ל כַּ  ּזַ י ּת  ֔ ְקח  ֙ר ל  טָּ ּמָּ ף ּכַ ֲער ִּ֤ ִּֽ ֵּ֑י יַ ת  ְמרָּ ל א  ַ֖  ּטַ

י ם ֲעל  יר ִ֣ ע  ש ְ יֶד֔ -ּכ  ַ֖ים ֲעל  יב  ְרב  א ְוכ  ֶ ִּֽ -ש  בע   )לב, ב( :ש ֶ

ּור ַ֖  צִ֥ ְדךָּ י ְילָּ ֵּ֑ש   ַ֖ח   ּתֶ ּכַ ְ ש  ִ֥ל ַוּת  ךָּ  א   )לב, יח( :ְמח ְלֶלִּֽ

 

 צורות מיוחדות בשירה

ְנהּו  ֶרַ֖ ּצְ הּו י  ְננ ֔ ו  ְנהּו֙ ְיבִ֣ ְבֶבַ֨  ְיס ִּֽ

ְנהוּ  משירת הים: דוגמה  ַוֲאר ְמֶמִּֽ

 

 

 כינויי שייכות וכינויי מושא כמאזכרים

 כינוי שייכות ומושא חבור
כינוי שייכות חבור לשם עצם וכינוי מושא  - במילים שלפנינו שני הכינויים חבורים

 :חבור לפועל

ְדךָּ  ֙ ְוַיּג ֔ יךָּ ַ֨ ב  ל אָּ ַאִּ֤ ְ  )פסוק ז'( ש 

ַ֖הּו ַעל א  ָּ ש ּ הּו י  ח ֔ ּקָּ י֙ו י  פָּ נָּ ש  ּכְ ְפר ִּ֤ ו  אֶ -י  תִּֽ  א()פסוק י ְברָּ

 

 כינוי שייכות חבור

יךָּ֙  ַ֨ ב  יו֙ , אָּ פָּ נָּ ו  , ּכְ תִּֽ ֵּ֑ם, ֶאְברָּ יתָּ ֲחר  י, ַאִּֽ ֔  ְבַאּפ 

 

 כינוי מושא חבור

ְדךָּ  ַ֖הוּ , ְוַיּג ֔ א  ָּ ש ּ הּו י  ח ֔ ּקָּ ּום, י  עֵּ֑ י ,ְידָּ ּונ  ֲעסַ֖ ִּֽ ךָּ , ּכ  ֶנ֔   ּקָּ

ימו   צורה אופיינית לשירה: ַ֖ ל  ימו  , עָּ ֵּ֑ ר  ימו ֙  ,צָּ ח ַ֨ , ְזבָּ ֙ מו  ב ַ֨   ֲענָּ

֙מו ֙  רת הים":דוגמאות מ"שי ע  ּטָּ מו  ְות  א ֶּ֗ ב  ר במילים אלה יש כינוי מושא חבו – ּתְ

ולא שייכות כמו בפרשתנו. אחד ההסברים לתופעה זו הוא: הוספת הברה לצורך 

 הקצב וההנגנה. )הרחבה בעלון "בשלח"(
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 בפרשהתואר שמות 

ים - משקל ָקִטיל ִ֣ מ  ילּתָּ ת   ., ּפָּ

יל יק - משקל ַקט ִ יר, ַצּד  יר, ַאּד  ּב   .ּכַ

ָּ  – משקל ָקָטל ש  כָּ  ר,ְויָּ ל ְול א חָּ בָּ  .םנָּ

ל  ֵּ ש   - משקל בעלי מום –משקל ִקט  ַ֖ ּק  רע  ּו   ., ע 

 

 

 פעלים בפרשה

 השורש שמ"נ בבניין קל

ן ַמִּ֤ ְ ש  ט  ַוּי  ְבעָּ֔ רּו֙ן ַוּי  ֻׁ ְנּתָּ ְיש  ַמַ֖ ָּ ֵּ֑יתָּ  ש  ש   יתָּ ּכָּ ִ֣ ב   עָּ

ן ַמִּ֤ ְ ש   .בבניין הפעיל 'השמין'ולא  .בבניין קל  – ַוּי 

ְנּתָּ  ַמַ֖ ָּ  .בבניין הפעיל 'השמנת'ולא  .בבניין קל – ש 

בְ   זקף. –הפתח התארך לקמץ בהשפעת הטעם המפריד  - טעָּ֔ ַוּי 

 

  א"קנהשורש 

ם  יה  ְנאּונ  יֶהם ק  ַהְבל  י ּבְ ֲעסּונ  ל ּכ   ְבל א א 

י  םַוֲאנ  יא  ם ַאְקנ  יס  ל ַאְכע  בָּ י נָּ גו  ם ּבְ ל א עָּ  )לב, לא( ּבְ

י  ְנאּונ   א בבניין פיעל.שורש קנ" –ק 

 אין דגש תבניתי בעה"פ נ' כיוון שהיא מנוקדת בשווא.    

ם  יא   .בגוף ראשון )מדבר( עתיד שורש קנ"א בבניין הפעיל. –ַאְקנ 

 

 

 מילה בפרשה

 ֵחֶלב -ָחָלב 
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ר  קָּ בוַ ֶחְמַאת ּבָּ ם־צ אן  ֲחל  ֶלבע  ן ְועַ  ח  ָּ ש  י־בָּ נ  ים ּבְ יל  ים ְוא  ר  ים ּתּוד  ּכָּ

ם־ ֶלבע  לְ  ח  ֶמרּכ  ה־חָּ ּתֶ ְ ש  ב ּת  נָּ ה ְוַדם־ע  ּטָּ ת ח   )לב, יד( יו 

 

ים ר  ֶלב ּכָּ ה , ח  ּטָּ ת ח  ְליו  ֶלב ּכ     ח 

ֶלב  מובחר - ח 

 יוסף אומר לאחיו:

ֶכם ֶאת־" ה לָּ נָּ י ְוֶאּתְ לָּ יֶכם ּוב אּו א  ּת  יֶכם ְוֶאת־ּבָּ ֶרץ אֶ טּוב ּוְקחּו ֶאת־ֲאב 

ְכלּו ֶאת־ ם ְוא  ְצַרי  ֶלבמ  ֶרץהָּ  ח   .)בראשית מה, יח( "אָּ

ל ֵחֶלב ְלׁשֹון ֵמיַטב הוּא - ֵחלֶב ָהָאֶרץרש"י: ומסביר    .ּכָּ

רְָּֽוכהָּֽ–חלבָּֽכריםָּֽ אבן עזרא: ֹּלֵָּֽחֶלבִָּֽיְצה  ש ֵָָּּֽֽחֶלבָּֽלׇשומןָּֽוהטוב,ָּֽכמו:ָּֽכ  ירוֹּ ןָּֽת ִ ג   .ְוד 

 

ב צ אן ל ֹצאן - ַוֲחל  ֶׁ  ָחָלב ש 

ב - ַוֲחלֵב צֹאן רש"י: לָּ הוּ  חָּ ל צֹאן, ּוְכׁשֶ מוֹ ׁשֶ בּוק נָּקּוד ֲחֵלב, ּכְ ֲחֵלב א  א דָּ  .(, יטשמות כג) ּמֹו" "ּבַ

 בצירוף הסמיכות, הקמץ בנסמך נחטף עקב התרחקות הטעם.

 

 

ָערּום  ש ְׂ

אּו ל א " ...  ר ב ּבָּ ּקָּ ים מ  ש   רּוםֲחדָּ עָּ יֶכם ש ְ  )לב, יז( "ֲאב ת 

ָערו םמה פירוש המילה "  "?ש ְׂ

  - יראה, פחד א(

רּום ֲאבֵֹתיֶכםלֹא ש ְ  י פירוש א':"רש ְראוּ ֵמֶהם - עָּ עֲ  ,לֹא יָּ ה ש ַ ְמדָּ פְּ לֹא עָּ ם מ  תָּ ֶרְך ֵניֶהםרָּ , ּדֶ

ְפֵרי.  ס  ְדַרׁש ּבְ ְך נ  ה, ּכָּ ְראָּ ם ַלֲעמֹד ֵמֲחַמת י  דָּ אָּ ֲערֹות הָּ  ש ַ

.ָּֽ)ספרי(שלאָּֽעמדהָּֽׂשערתָּֽאבותיכםָּֽבפניהם"ָּֽ"ָּֽ–לאָּֽׂשערוםָּֽאבתיכםָּֽ :רש"ר הירש

ַער"ָּֽאבותיכםָּֽלאָּֽחרדוָּֽמהם.ָּֽכךָּֽגם:ָּֽ"ו ָּֽ ָּֽׂשַ ֲערו  עֲָּֽ)יחזקאלָּֽכז,ָּֽלה(ַמְלֵכיֶהםָּֽׂש  ָּֽע ָּֽ,ָּֽ"ִיׂשְ ָּֽרו  ֶליך 

ַער"ָּֽ ִרי"ָּֽ)שםָּֽלב,ָּֽי(ׂשַ ׂש  ֲעַרתָּֽב ְ רָּֽׂשַ ֵ ַסמ  ָּֽ.)איובָּֽד,ָּֽטו(;ָּֽוכעיןָּֽזה:ָּֽ"ת ְ

ר".מ -לפירוש זה  ע   ילה זו היא פועל גזור שם, ומקורה מהמילה "ש ֵׂ
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ִדיםב(  ֵּ  ש 

 י פירוש ב': "רש

ֵרׁש עֹוד  רּוםש ְ "ְוֵיׁש ְלפָּ ם" "עָּ דּו ׁשָּ ים ְיַרּקְ יר  ע  יר  כא( )ישעיה יג, ְלׁשֹון "ּוש ְ ע  ים, לֹ  ים, ש ְ ד  א ֵהם ׁשֵ

לוּ  ים ַהּלָּ יר  ע  וּ ֲאבֹוֵתיֶכם ש ְ ש   .עָּ

 

 ג( סערה

ָּֽפירושָּֽ–ָּֽשערום עזרא: אבן ָּֽמהםָּֽשערוָּֽלא: ָּֽמגזרת, ָָּּֽֽ"וישתער: ָּֽמָּֽדניאל)עליו" ,ָּֽ(יא,

ָּֽ.ָּֽך"בסמָּֽהואָּֽואם,ָּֽסערה:ָּֽמגזרתָּֽבוקרו.ָּֽ(ד,ָּֽטוָּֽאיוב)ָּֽבשרי"ָּֽשערתָּֽ"תסמר:ָּֽכטעם

ָּֽ

 ד( התחשבות

אָּֽפקדוםָּֽאבותיכם,ָּֽלאָּֽהיוָּֽחוששיןָּֽלָּֽ–ולאָּֽשערוםָּֽאבותיכםָּֽ :ר' יוסף בכור שור

ָּֽ."מסערָּֽחוביָּֽאבהן",ָּֽדמתרגמינן:ָּֽד(,ָּֽ)שמותָּֽכָּֽ"פוקדָּֽעוןָּֽאבותָּֽעלָּֽבנים"מהם,ָּֽכמוָּֽ

 

 

 

ה ם ַאְסּפֶ ה ּבָּ י ֲאַכּלֶ ּצַ ת ח  עו  ימו  רָּ ל   )לב, כג( עָּ

 ות לשורש ספ"י:שתי משמעוי

עֹות  :רש"י ֵלימֹו רָּ ה עָּ ה, ְלׁשֹון "ְספּו ׁשָּ  -ַאְסּפֶ עָּ ה ַעל רָּ עָּ יר רָּ ה ַעל ׁשָּ ַאְחּב  ה" נָּ  ,(א ,כט ישעיהו)נָּ

ה"  וָּ רָּ ְבֵחיֶכם"  ,(יח ,כט )דברים"ְספֹות הָּ  .(כא ,)ירמיהו ז"עֹלֹוֵתיֶכם ְספּו ַעל ז 

ה חר, אַ בר ּדָּ  ן ּת   -ַאְסּפֶ מֹו "ּפֶ ה, ּכְ ֶפה" )בראשית יטֲאַכּלֶ  (, טוּסָּ

ָּֽמוָּֽ'אוסיף'.ישָּֽאומריםָּֽכָּֽ-אספהָּֽ :אבן עזרא

ָּֽ,ָּֽואםָּֽהואָּֽמבנייןָּֽאחר.ָּֽיח,ָּֽכג(ָּֽאשית)בר,ָּֽמגזרתָּֽ"האףָּֽתספה"ָּֽהּלֶוהנכון:ָּֽכמוֲָּֽאכַָּֽ

 

 

י ב... ְמז  עָּ  )לב, כד( רָּ

י   שם תואר מהשורש מז"י. צורה יחידאית במקרא. –ְמזֵׂ

ב י:"רש עָּ ְרגֵּ  - ְמֵזי רָּ י ֵעד מֹוכ  ֻאְנְקלֹוס ּת  ן", ְוֵאין ל  פָּ יֵחי כָּ יום "ְנפ  לָּ  .יַח עָּ

יֵרי רָּ  ע  י ש ְ ַמְעּת  א ׁשָּ ּטּולוּש ָּ ן מ  ְרׁשָּ ה ַהּדַ י מֹׁשֶ ל ַרּב  מֹו ׁשֶ ׁשְּ בּומ  חוּ  - עָּ ם ּכָּ דָּ ל אָּ ר ַעל ש ֵ ׁש ְמַגּדֵ עָּ

רוֹ  ש ָּ ר - ְמֵזי. ּבְ עָּ י ש ֵ ְך בְּ  - ְלׁשֹון ֲאַרּמ  ה ְמַהּפֵ ֲהוָּ ַזיָּּא, "ּדַ ַזיָּּא" מ   (ח.מגילה י)מ 
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פתרונוָּֽלפיָּֽעניינוָּֽכתרגומו.ָּֽואםָּֽלשוןָּֽתלמודָּֽהוא,ָּֽהריָּֽהואָּֽכמו:ָָּּֽֽ–מזיָּֽרעבָּֽ :רשב"ם

ָּֽ.)בבליָּֽחוליןָּֽמ"ה:(נתמזמזָּֽמוחיהָּֽדדיןָּֽ

ָּֽ.ג,ָּֽיט(ָּֽיאל)דנרופיָּֽרעב,ָּֽמגזרתָּֽ"למזאָּֽלאתונא"ָּֽשָּֽ-מזיָּֽרעבָּֽ ראב"ע:

ָּֽרעבָּֽ :בחיי בינור ָָּּֽֽ–מזי ָּֽמן ָּֽרעב, ָּֽגשרופי ָּֽ)דניאל ָּֽמצדָּֽהרעָּֽיט(, ָּֽכי בָּֽלמזאָּֽלאתונא.

ָּֽאכוליָּֽ ָּֽוהם ָּֽלאכול ָּֽמה ָּֽלהם ָּֽואין ָּֽבריאים ָּֽשהם ָּֽכיון ָּֽישרפם ָּֽשבקרבם ָּֽהטבעי החום

ָּֽ.חוליָּֽהשחפת

ָּֽרעבָּֽ :ר' יוסף בכור שור ָּֽואמרָּֽלמזאָּֽלאתונאָּֽחדָּֽשבעהָּֽשָּֽ–מזי ָּֽכמו: ָּֽרעב, דופי

ָּֽ,ָּֽשיהאָּֽעורםָּֽניחרָּֽונקמטָּֽמפניָּֽזלעפותָּֽרעב.יט(,ָּֽ)דניאלָּֽג

ָּֽ: רלב"ג ביאור המילות ָּֽרעב ָּֽאָּֽ–מזי ָּֽכמו ָּֽענינו ָּֽשיהיה ָּֽסמ"ךָָּּֽֽ',מסי'חשוב בחלוף

בתָּֽהרעבָּֽיכיָּֽבסָּֽ,נוָּֽהתכותָּֽרעביועניָּֽ.בזי"ןָּֽלהיותָּֽקרביםָּֽבמבטאָּֽוהםָּֽממוצאָּֽאחד

ָּֽוימס ָּֽהגוף ָּֽוחזקוָּֽ,יתך ָּֽהרעב ָּֽמיני ָּֽעל ָּֽהורה ָּֽמסהָּֽ.ובזה ָּֽמן ָּֽיעשה כמוָָּּֽֽ,מסיָּֽ-ָּֽוהנה

ָּֽשני.ָּֽ-ומןָּֽשנהָָּּֽֽ,יבנָּֽ-ומןָּֽבנהָָּּֽֽ,פניָּֽ-שיעשהָּֽשםָּֽהקבוץָּֽמןָּֽפנהָּֽ

 

 

י  ַמְרּת  יֶהםאָּ ם ַאְפא  ְכרָּ ש  ז  ֱאנו  ה מ  יתָּ ּב  ְ  )לב, כו( ַאש 

י ַאְפֵאיֶהם  רש"י: ַמְרּת  ם -אָּ י ַאְפֶאה אֹותָּ ּב  י ְבל  ַמְרּת  מילה כך "מתפרקת" ה. אָּ

 ". יש כאן כינוי מושא חבור.ַאְפֵאיֶהם"

ֵרׁש ַאְפֵאיֶהם  ומה פירושה? יֵתם פֵּ  -ְויֵׁש ְלפָּ לַ ֲאׁש  ם ֵמעָּ יכָּ ל  ה, ְלַהׁשְ תוֹ  י ֶהְפֵקר,אָּ ינּו מָּ  ְוֻדְגמָּ צ 

א )נחמיה ט ְחְלֵקם ְלֵפאָּ , כבְבֶעְזרָּ ים ַוּתַ מ  כֹות ַוֲעמָּ ֶהם ַמְמלָּ ן לָּ ּתֵ רוֹ וְ ְלֶהְפֵקר,  -ה" ( "ַוּת  ּבְ  ֵכן ח 

 ְמַנֵחם. 

י ֲעֵליהֹון" ַתְרּגּומֹו "יָּחּול רוְּגז  ים אֹותֹו ּכְ ן שון 'חרומל ֶהםַאְפֵאי ומילת. ְוֵיׁש ּפֹוְתר 

 אף'.

ּמוּשׁ  ְכּתֹב ֲאַאְפֵאיֶהם, ַאַחת ְלׁש  יָּה לֹו ל  ן הָּ ם ּכֵ א  ֵכן, ׁשֶ ּתָּ יסֹודְואַ  תידציין על – ְולֹא י   - ַחת ל 

ְֶּרךָּ"  ,שורש מֹו "ֲאַאז י" (, ה)ישעיה מהּכְ מֹו פ  ְצֶכם ּבְ  .(, ה)איוב טו, "ֲאַאּמ 

יכֹונָּ  -ושאלה נוספת  ֶל"ף ַהּת  אָּ ּה ְראוּיָּ ְוהָּ ל.ה ֵאינָּ   ה בֹו ְכלָּ

ְפֵרי ַהחֹוֶלקֶ  נוּיָּה ְבס  א ַהׁשְּ ַרְיתָּ ם ַאַחר ְלׁשֹון ַהּבָּ ְרּגֵ ה זוֹ ת תֵּ ְוֻאְנְקלֹוס ּת  ב בָּ לֹוׁש ּתֵ י ' :ֹותְלׁשָּ ַמְרּת  אָּ

ם - 'ַאף ֵאי ֵהם ּלּו ֵאינָּ א  ֵנם ּכְ י ֶאּתְ י ְבַאּפ  ַמְרּת  יֹּאְמרוּ רֹואֵ  ,אָּ  . ה ֵהםיֵּ יֶהם אַ יֶהם ֲעלֵ ׁשֶ
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ָּֽ עזרא: אבן ָּֽוטעמוָּֽישָּֽאומריםָּֽשָּֽ-אפאיהם ָּֽריע. ָּֽלו ָּֽשאין ָּֽוהנכון, הםָּֽשלשָּֽמלות.

ואילוָָּּֽֽ,והנהָּֽכלםָּֽימותוָּֽ-ָּֽכמוָּֽ'אשחיתם',ָּֽבעבורָּֽשישָּֽאחריוָּֽאשביתהָּֽמאנושָּֽזכרם

ָּֽהיהָּֽכדעתָּֽהמדקדקיםָּֽלאָּֽידבקָּֽהטעם.

מסביר את המילה על סמך התקבולת שבפסוק, ממנה יוצא ש  זראעבן ארבי אברהם 

ם – יהֶׁ אֵּ יָתה –מקביל ל  ֲאַאפְׂ ב ִ ְׂ  .ַאש 

אין מנחם ורש"י שפירשו שאשימם כפאת השדה,  –פי פירוש המדקדקים לעומת זה ל

בצלע המסיימת של הפסוק מדובר  הצלע הראשון של הפסוק מקביל לצלע השני כי

 על השבתה וכיליון, אך בצלע הפותחת כן נשאר מהם פאה. 

 

 

י ִּ֤ ְרֶאה֙  ּכ  י־ י  ִּֽ זְ ּכ  ִ֣ ד ַלתאָּ  )לב, לו(  יָּ֔

מֹוִהיְָּֽגֵליֲָּֽאֵרי :אונקלוס תרגום הַָּֽמַחתֲָּֽעֵליהֹוןָּּֽדְִתּתַַקףָּּֽדִבִעּד ןֳָּֽקד  ְנא  ָּֽ...ס 

י י:"רש ְרֶאה ּכ  י י  ְזַלת ּכ  ְרֶאה - יָּד אָּ יּ  ׁשֶ י ּכְ אוֹ  ַיד ּכ   ,ֲעֵליֶהם דְמאֹ  ְוחֹוזֶֶקת הֹוֶלֶכת יֵבהָּ

ֶהם ְוֶאֶפס צוּר ּבָּ זּוב עָּ  . ְועָּ

תאונקלוס ורש"י מ ְזל  אֹויֵׂב. רש"י  י ד" היא י ד פרשים שהיד המוזכרת במילים "א  ה 

תמפרש שפירוש המילה " ְזל  ת הפסוק היא ו" היא 'הֹוֶלֶכת' )כבשפה הארמית(. ומשמעא 

י – אֹויֵב ַיד "ּכ   .ֲעֵליֶהם" ְמאֹד ְוחֹוזֶֶקת הֹוֶלֶכת הָּ

ְזַלתאונקלוס לא מפרש את המילה  ָּּֽדְִתּתַַקףִָּֽעּד ן"ּדִב –אלא רק את המשמעות  ,אָּ

ה"ַָּֽמַחתֲָּֽעֵליהֹון ְנא   .ס 

 -אך לא כן פירשו המפרשים האחרים 

ָּֽישראלָּֽ-ָּֽידָּֽאזלת עזרא: אבן ָּֽוהטעם; ָּֽכח: ָּֽסימניָּֽשתיהםָּֽגםָּֽכי,ָּֽא"הָּֽתחתָּֽו"והת.

ָּֽ.(יז,ָּֽמוָּֽיחזקאל)"ָּֽלנשיאָּֽושבת"ָּֽוכן;ָּֽהנקבה

ָּֽ.ישראלָּֽ-ָּֽידָּֽאזלתָּֽכי :ם"רשב

ָּֽעמו.ָּֽשלָּֽידםָּֽומטהָּֽאזלהָּֽכי :שור בכור יוסף' ר

ָּֽ.ישראלָּֽכחָּֽשהלך,ָּֽלומרָּֽרוצהָּֽ-ָּֽידָּֽאזלתָּֽכי :המילות ביאור - ג"לבר

ָּֽ

ת ְזל  ישראל. ומשמעות הפסוק היא  י ד" היא י ד לפירושם, היד המוזכרת במילים "א 

ת' ְזל  היא במקום האות ה'  שיד ישראל תלך ותיחלש. א"ע מוסיף שהאות ת' במילה 'א 

 נמצאת בפעלים המתייחסים לנקבה. בדרך כללש
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 -צירוף סמיכות, שפירושו בשונה מהכתוב, מוש הנפוץ בביטוי "אוזלת יד" הוא השי

 .חולשה, חוסר אונים

ְזַלתבצורה  -שינוי נוסף  ן האל"ף נהגית הקמץ הוא קמץ גדול, ואם כ ,שבפסוק אָּ

ת' נתפסת כשם עצם והקמץ  a בתנועת ְזל  . לעומת זאת בצירוף בן ימינו המילה 'א 

הב , כמו o כלומר בתנועתבאל"ף נהגה כקמץ קטן,  ְצמ  ה, ע  ְרמ  ה, ע  ְכמ    .שמות העצם ח 

 

 

 ניבים וביטויים

ךְ  ֶניךָּ ְוי אְמרּו לָּ ְדךָּ ְזק  יךָּ ְוַיּג  ב  ַאל אָּ ְ  )לב, ז(: ש 

 .כדאי להתייעץ באנשים מבוגרים או זקנים, או עם אנשים מנוסים

 

ט ְבעָּ רּון ַוּי  ֻׁ ַמן ְיש  ְ ש   )לב, טו( ַוּי 

החל לשכוח את ערכי המוסר לאחר שרווח לו, פתגם  -עט וישמן ישורון ויב

המבטא תופעה לפיה יש ואדם המגיע לרווחה כלכלית וחי חיי מותרות מתחיל להתנהג 

 .בצורה לא מוסרית וזאת מתוך זחיחות דעת וביטחון עצמי מופרז

 

י ִ֥ ברָּ  ְמז  יוּ  עָָּ֛ מ  ִ֥ ףֶרַ֖  ְלחֻׁ ֶ ֶטב ש  י ְוֶקִ֣ ֵּ֑ יר   )לב, כד( ְמר 

 .מחרפת רעב , תשוש עקב אי אכילהסובל  -מזה רעב 

 

ה ּמָּ ת ה  צו  י א ַבד ע  י גו   )לב, כח( ּכ 

ר נבוך ומבולבל, חסר תושייה, נטול פתרונים, איננו יודע איך לפתו -אובד עצות 

 .בעיה שעלתה

 

י ִּ֤ ְרֶאה֙  ּכ  ְזַלת י  ִ֣ י־אָּ ִּֽ ד ּכ   )לב, לו( יָּ֔

 חולשה, חוסר אונים.  -אוזלת יד 
 

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