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

 הסבר לתורה ולמפרשיהו גייה נכונהה  

 

 וי"ו ההיפוך

הוספת האות ו' לפועל בעבר הופכת אותו לעתיד ואילו הוספת ו' לפועל בעתיד  
 .הופכת אותו לעבר. ראו דוגמאות 

 

 מעבר לעתיד: ההיפוך וי"וניקוד 

ָיש   ִֽו  ִֽ" ָּּ֖הִֽוְׁ ּתָ ְׁ ש  ּתִָֽיר  הִִִּֽֽֽבְׁ ןִֽ-ֶאלִִִָֽֽֽתָּ֙וָבא"ִֽ;  )כו, א(  "ִּֽבָ  ּכֹּה ֵ֔  )שם, ג(   "ה 

   . החיבור   וי"ו   לניקוד   דומה   ניקודה  יש מקומות בהם ההטעמה עוברת ממלעיל למלרע.  

 >               >     

את    .ב   מלעיל. הטעם בהברה  – את  ב     .ת  מלרע. הטעם בהברה  -  ו ב 

 

 ך מעתיד לעבר:ניקוד וי"ו ההיפו

עוִּֽ" ֵ֧ ר  ּיָ ָ הִִֽֽו  הִָֽקש  ינּוֲִֽעבָֹּד  ָּ֖ ּוִָֽעל  נ  ּתְׁ ּי  ּונּוִֽו  ּנּ֑ ע  יְׁ יםִֽו  ָּ֖ ר  צְׁ ּמ  ִֽ:ִֽ אֹּתָָ֛נּוִֽה 

ק  ע ַ֕ צְׁ ּנ  עִִִֽֽֽה'ִִִֶֽֽֽאלִִֽֽו  ַ֤ מ  ְׁ ש  ּי  ּ֑ינּוִֽו  יֲִֽאבֹּת  ֵ֣ נוִּֽ-ֶאתִִֽֽה'ֱִֽאלֹּה  ִֽקֹּל ֵ֔

אִֽ רְׁ ֵ֧ ּי  ֶאתִֽ-ֶאתִֽו  נּוִֽוְׁ ָ֛ י  תִֽ-ָענְׁ ֶא  נּוִֽוְׁ ָּ֖ נוִּֽ-ֲעָמל  ֲחצ    (ז-ו ,)כו  "ל  

יִָּֽבפתח ולאחריו דגש:  - בדרך כלל עוִּֽו  ֵ֧ ּנ ִֽ,ִֽר  קִֽו  ע ַ֕ ִֵֽ֧,ִֽצְׁ ּי  אִֽו   רְׁ

לִֽאָֹּתהָואִֶֽבקמץ:  תנוקדלפני אל"ף  א  ְׁ . היות שהאות א' אינה מקבלת דגש )וכן  ש 
 שאר הגרוניות(, הפתח מתארכת לקמץ כתשלום דגש. 

יְִֽׁמיו"ד שוואית נשמט הדגש:  רִֽו  ּב  ִֽ.ִֽד 

 41 עלון ט   שנת ה'תשע"   אוכי תב
 מפקחת הוראת עברית  –תרצה יהודה  

 
 

 מפקח כולל  –הרב יעקב אלבירט  
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 תחביר וטעמים

י דִָֽאב ֵ֔ ִֽאֹּב ֵ֣ יָ֙ ּמ   )כו, ה(ֲִִֽֽאר 

א תרגום אונקלוס: ָ ָדא ָית ַאב  ָ ַאב  ָעא לְּ ָאה ב ְּ ָ  ָלָבן ֲאַרמ 

ָרַדף ַאַחר ַיֲעקֹב...  רש"י: ׁשֶ ֹל כ ְּ ׁש ַלֲעקֹר ֶאת ַהכ  ק ֵּ  ...  ָלָבן ב ִּ

הוא הנושא. הנשוא הוא הפועל   , ארמי = לבן :רש"יפירוש הפסוק לאונקלוס ו

 הוא המושא.   , . אבי = יעקב'ֹאֵבד'

מלת אובד מן הפעלים שאינם יוצאים. ואילו היה ארמי : שואל על רש"י אבן עזרא

 .מאביד או מאבד - על לבן, היה הכתוב אומר

 כלומר א"ע ממאן לקבל שאובד הוא נשוא ואבי הוא מושא. 

והקרוב שארמי הוא יעקב, כאילו אמר הכתוב: כשהיה אבי מפרש:  עזרא-אבן

 ... בארם, היה אובד, והטעם: עני בלא ממון 

ארמי = אבי = יעקב הוא הנושא, היה 'אובד' כלומר 'עני   לא"ע: פירוש הפסוק

 אין כלל בפסוק מושא.   .ללא ממון'

 גם הרשב"ם מסביר את הפסוק קרוב לדרכו של א"ע. 

ב"הכתב  גם )הו"ד רבי וולף היידנהיים בפירושו "מודע לבינה" ומוסיף 
הסכים עם פי'  אכן המעיין בפסקי הטעמים ישכיל ויבין שגם בעל הטעמיםוהקבלה"(: 

רש"י ות"א, שהרי הפסיק מלת ארמי בפשטא ואובד במשרת להצמידו עם אבי, ואלו 

 .להטעים ארמי אובד במהפך פשטא וליה לדעת בעלי הפשט ה

 .רש"י עיקר שאובד פועל ואבי פעול רושלכן פיומסכם:  

לת אובד מן הפעלים שאינם ימ"ש –ועיין שם שמאריך לתרץ את טענת א"ע 

 ."יוצאים

 

 מילים ושרשים בפרשה

 שורש אמ"ר 

ּתִִִָֽֽֽה'ִִֶֽֽאתִֽ" ָּ֖רְׁ ֱאמ  םִִִֶֽֽֽה  וֹּ ּיּ֑ יהָֹּוָ֞הִִֽֽ ... ה  ָךִֵֽ֣ו   ירְׁ ֱאמ   הִִֶֽֽה  ֻגּלֵָ֔ םִֽסְׁ ֵ֣ ע  ִֽלְׁ ָ֙ תִֽלוֹּ וֹּ י  הְׁ םִֽל  וֹּ ּיּ֗    ח( י-יז)כו,  "ה 

ְַ֖רת   מפרשי המקרא נחלקו בביאור הפעלים:  ֱאמ  ֶֽ יְרך    – ה  ֶֽ ֱאמ  ֶֽ  .ה 

ָרא, וְּ  רש"י: קְּ מ ִּ יַח ב ַ ד מֹוכִּ ין ָלֶהם עֵּ ׁשֹון אֵּ הו א לְּ ֶאה ׁשֶ רְּ י נִּ ָלה לִּ ד ָ ַהבְּ ה וְּ ָרׁשָ ָ   — ַהפְּ ת  לְּ ד ַ בְּ הִּ
ַעם   יֹות לֹו לְּ הְּ י ָהָאֶרץ לִּ ֵּ ַעמ  ָליו מֵּ ָך אֵּ יׁשְּ רִּ פְּ הו א הִּ ים וְּ אלֹהִּ ָך לֵּ יֹות לְּ הְּ י ַהנ ֵָּכר לִּ ֱאלֹהֵּ ָך מֵּ לְּ

ה ֻגל ָ  . סְּ
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רֹאׁש ָאִמירגדולהמלשון  אבן עזרא:  .ו(, )ישעיהו יז , וקרוב מגזרת: ב ְּ

רֹאׁש ָאִמיר שהוא הענף הגבוהמעלה וגובהלשון  ברבינו בחיי:וכן הוא   ., מלשון ב ְּ

ויאמר רבי יהודה הלוי השר הספרדי מ"כ כי  בשם רבי יהודה הלוי: אבן עזרא

והטעם: כי עשית הישר, עד שאמר שהוא יהיה אלהיך. גם הוא  .ויאמרהמלה מגזרת 

 ויפה פירש. עשה לך עד שאמרת שאתה תהיה לו לעם סגולה,

נמצא שזה פירוש "האמרת" ו"האמירך": מטעים את הדברים וכותב:  רש"ר הירש

גרמת שייאמר על ה' שהוא יהיה לך לאלוקים; וה' גרם שייאמר עליך שתהיה לו עם 

סגולה. הווי אומר, התחייבות ישראל לה' והבטחת ה' לישראל לא נשארו עניין פרטי 

ראל התפרסם בכל העולם ונחרט בתודעת בינו לבינם. אלא הקשר בין ה' ליש

 האנושות. מאז שקשר זה נודע, ה' מתואר כאלוקי ישראל, וישראל מתוארים כעם ה'.

וכמו  ולם ובחרת בווהחלפת כל היראות שבעולם בו שהנחת כ ,תמורהלשון  :חזקוני

 כן החליף הוא כל האומות הקדמונים ובחר בך לשמור מצותיו.

 ה מלשון המרה. כלומר ל"חזקוני" האמרת ז

אתה 'ושמעתי שבתרגום ירושלמי   "בעלי התוספות" בדרך "תרגום ירושלמי":

 שכן בלשון ערבי קורין למלך אמיר. ,המלכת ' =האמרת

  "העמק דבר" לנצי"ב בדרך "תרגום אונקלוס" והגמרא בברכות דף ו':

אחת  א( 'אתם עשיתוני חטיבה ", והוא לשון הגמרא ברכות )ו,חטבתתרגם אונקלוס "

 —ובערך 'אמר' )ג'( פירש 'חטיבה'  ... בעולם, ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם'

 .. . דבר הניכר לעיןציור אחד בעולם, כלומר, 

 

 שורש לו"ה 

יָתָ֙" ִ֨ ו  לְׁ ה  אִִֽֽוְׁ ָּ֖הִֽלֹּ  ּתָ א  יםִֽוְׁ ּב ֵ֔ םִֽר  ֵ֣ י  הּגוֹּ ֶו  לְׁ  )כח, יב(  "ִֽת 

 השורש לו"ה מופיע בפסוק זה בשני בניינים: 

יָתָ֙ ִ֨ ו  לְׁ ה   בניין הפעיל: להלוות למישהו אחר. )לתת הלוואה(  – וְׁ

הִֽ ֶו  לְׁ  בניין פעל )קל(: ִללוות ממישהו אחר )לקבל הלוואה(  – ת 

 

 שורש מכ"ר

םִֽ" ּתִֶ֨ רְׁ ּכ  מ  תְׁ ה  ה"ִִֽֽוְׁ א  יןִֽקֶֹּנ  תִֽוְׁ וֹּ ָפחָּ֖ ְׁ ש  ל  יםִֽוְׁ ֲעָבד   יָךִֽל   ֶבָ֛ יְׁ אֹּ  ֵ֧םִֽלְׁ ָ  )כח, סח(  ש 

ם  ְרת  ֶּ֨ ַ ם –נפעל ניין בבולא   , ין התפעל יבבנ הפועל  - ִהְתַמכ  ֶּ ְרת   .ִנְמכ ַּ
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ם .לאיביך  שם והתמכרתם ומפרש רש"י: ֶ ים ַאת  ׁשִּ ַבקְּ יֹות  מְּ הְּ ים לִּ רִּ כ ָ מְּ ים  ָלֶהם נִּ   ַלֲעָבדִּ

ָפחֹות ׁשְּ לִּ לֹא . ... וְּ ן  וְּ כֵּ ָ ת  שׁ  יִּ ָפרֵּ ם"  לְּ ֶ ת  רְּ ַמכ ַ תְּ הִּ ׁשֹון " וְּ לְּ ם  ב ִּ ֶ ת  רְּ כ ַ מְּ נִּ י  ַעל וְּ דֵּ ים  יְּ רִּ ים  מֹוכְּ רִּ   ֲאחֵּ
נֵּי  פ ְּ נ ֱֶאמַ  מִּ ין " ַאֲחָריו  רׁשֶ אֵּ  . "קֹוֶנה וְּ

 על זו הדרך ניתן להבין את משמעות הפועל כיום: 
 שאדם מוכר את עצמו לדבר מה.  –התמכרות 

 

 מילים נרדפות

רִִִֽֽֽ..." אמֹּּ֑ עִָֽ֙ל  מ  ְׁ תִֽ|ִּֽוש  ַ֤ ּכ  סְׁ לִֽה  ָרא ֵ֔ ש ְׁ  )כז, ט(ִֽ..."ִִֽֽי 

ִֽ.."ִֽ.ִֽ ָךֵ֔ ּוִֽבְׁ ָהיֵ֣ תִֽוְׁ ּ֑ פ  מוֹּ תִּֽולְׁ וֹּ אָּ֖ דִִֽֽלְׁ ֲעָךִָּֽ֖ע  רְׁ ז   בְׁ ם-ּו  ָל  ִֽמו(  )כח, "עוֹּ

ָבּ֑ב.ִִֽֽ"..ִֽ ּובִֽל  טֵ֣ הִּֽובְׁ ָחָּ֖ מְׁ ש   לִִּֽֽבְׁ בִּֽכֹּ  רָֹּּ֖  )כח, מז( "ִֽמ 

ּתִֵֶָֽ֣את"ִֽ דְׁ ב  ָע  יָךִִֽֽ-וְׁ ֶבּ֗ יְׁ אִִֽֽ...אֹּ  ָצָמָ֛ בִּֽובְׁ ָרָעֵ֧ לּבְׁ ֶסרִּֽכֹּּ֑ חֵֹּ֣ םִּֽובְׁ ירָֹּּ֖ ע   )כח, מח(  .."ִֽ.ִִּֽֽובְׁ

הִֽ" ּ֗ ֲעֻנּגָ ָה  ִֽוְׁ ָךָ֜ הִֽבְׁ ִ֨ ּכָ ר  אִִִָֽֽֽה  רִֽלֹּ  ִֶ֨ ףִֽ-ֲאש  תַָ֤הִֽכ  ּסְׁ ָלּהִָֽ֙-נ  גְׁ   )כח, נו( .."ר 

 באים צמדי מילים נרדפות לציון ההדרגתיות. בפסוקים מו 

 

 דחיק ואתי מרחיק

 .רפה –בגד כפ"ת דסמיך לאהו"י "אשר קבע כלל: -המדקדק בן
 ."ממפיק, מפסיק, דחיק, ואתי מרחיק -בר      

 בפרשתנו אנו מוצאים דוגמאות ל"דחיק ואתי מרחיק" 

הִֽ בפסוק כו, י כתוב:  ר־ָנת  ּתָ ֶ ֲִָּֽ֖אש  בראש המילה ואילו בפסוק   יש דגש באות ל'  – יּל 

נוִּֽ ט"ז כתוב: הִָֽלּ֑ ָּּ֖תָ ֶ רִָֽנת   דגש.  ללא  – ֲאש 

יָתִֽ :לדגש בראש מילה  דוגמאות נוספות ַ֤ ִָּֽוָבנ  ִֽ)כז, ה(   םִָֽ֙ש ּ ּתָ לְׁ ֵ֣ ָאכ  ִָּֽ֑וְׁ  )כז, ז( םש ּ

במקרים אלה, ובמקרים נוספים, ברור כי מדובר בדגש חזק, כי הלא מדובר באות  
 שאינה "בגד כפת"! 

מדובר בשתי מלים המחוברות ביניהן בטעם מחבר, או  ת התופעה: ננסה להגדיר א
. כלומר, יש  חזקבאמצעות מקף, אשר האות הראשונה במלה השניה דגושה בדגש 

ים: פעם אחת בצמוד לסוף המלה הקודמת, ופעם שניה  ילהשמיע את האות פעמ
ם  "כביכול:   -בפתח מלה זו  ש ש    ית  ִנִ֤ ם " "ו ב  ש ש   ָּׁ֑ ְלת   ַכַ֣   "ְוא 

ִחיק, וסוג שני   עתיקים:דגשים מן הסוג הזה יש שמות מקצועיים ל סוג אחד נקרא ד ְ
ִחיק ויש נטייה להתייחס אליהם כתופעה אחת.   נקרא ָאֵתי ֵמרַּ
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ם מוטעמת תמיד  יאם נשים לב, במקרים שהובאו לעיל, המלה הראשונה מבין השתי

בין שתי   מלעיל, והמלה השניה מוטעמת בראשה. כלומר קיימת הברה החוצצת 
לְ ְוא   - ההברות המוטעמות הדבר אופייני למקרים רבים של התופעה   .םת   ש   ָּׁ֑ ַכַ֣

הנידונה, יש להניח שאלה המקרים של אתי מרחיק, בהם הטעם מגיע מרחוק )שהרי  

המלה הראשונה מוטעמת מלעיל(; ולעומת זאת התופעה תיקרא דחיק כאשר אין  
ק, בפסוק:  הברה החוצצת בין ההברות המוטעמות, כגון ל  יו ב   ר ֵאל   ;נ  א-ְלך  'ַוי ֹּאמ 

י...' . אצל המדקדקים בתקופות השונות מוגדרים ה"דחיק" וה"אתי  )במדבר כג, יג( ִאת ִ

 מרחיק" כמינוח שונה לתופעה אחת ולסימן ניקוד אחד. 

ילאור ההסבר הנ"ל ניתן להבין את ההבדל  ִּ֖ ה ל ִ ַ֥ת   תַ ר־נ  עם דגש  )כו, א(  בין ֲאש  

נו  לבין  באות ל' ָּׁ֑ ה ל  ִּ֖ת   תַ ַ֥ר נ  לא דגש באות ל', שהרי בצירוף השני יש  ל)כו, טז(  ֲאש  
 טעם מפריד ולא טעם מחבר. 

 

 ניבים ופתגמים מהפרשה 

 לסמל גבורה או כבוד, לדוגמה לאחרים.    – לאות ולמופת

ִֽ..."ִֽ ָךֵ֔ ּוִֽבְׁ ָהיֵ֣ תִֽוְׁ ּ֑ פ  מוֹּ תִּֽולְׁ וֹּ אָּ֖ דִִֽֽלְׁ ֲעָךִָּֽ֖ע  רְׁ ז   בְׁ ם-ּו  ָל     .)כח, מו( "עוֹּ

 

 . חייו בסכנה – חייו תלויים לו מנגד

יָךִִֽֽ"  ּיֵֶ֔ ּוִֽח  ָהיֵ֣ ֶגדוְׁ ּ֑ ּנֶ ָךִָּֽ֖מ  ֻלא  יםִֽלְׁ יךִִָּֽֽתְׁ ּיֶ  ח  יןִּֽבְׁ ָּ֖ אִֽת  ֲאמ  לֹּ  םִֽוְׁ ָמֵ֔ יוֹּ ָלהִֽוְׁ יְׁ ֵ֣ ִָֽ֙ל  ּתָ דְׁ ח   . )כח, סו( "ִּֽוָפ 

 

 

 

 

 

 

 

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

 עריכה לשונית: כוכבה גרסון

 להארות, הערות והצטרפות לרשימת התפוצה: 

   byad-halashon@gmail.com 
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