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

 ולמפרשיהה פרשהסבר לו גייה נכונהה

 דחיק 

ְהיֶׁה ִֽ ָי֗דֹו ֚הּוא יִ יַע ּבְ ִבִ֜ א ַהּגָ ֩ר ִנְמָצָ֨ יׁש ֲאׁשֶׁ דּלִ  -ָהִאִ֡ בֶׁ  )מד, יז( י ָעָ֔

 דועה במקרא.הדגש החזק באות ל' בראש המילה נקרא דחיק. הדחיק הוא תופעה י

הדחיק מופיע בצירופים של שתי מילים כאשר המילה הראשונה מוטעמת בטעם 

מחבר או כשבא אחריה מקף. לרוב הדחיק מופיע רק כאשר המילה הראשונה 

בצירוף מסתיימת בהברה פתוחה לא מוטעמת, המנוקדת בקמץ או בסגול ונמצאת 

לה הראשונה להטעמה בין שתי הברות מוטעמות )בין ההטעמה המלעילית של המי
ָבההמלעילית של המילה השניה(. דוגמא נוספת:   .יל    -ָהָֽ

הנראה  על פי שיטת הדקדוק המסורתי הדחיק מבוטא כדגש חזק, תפקידו הוא ככל
ה. על פי שיטה זו, הדחיק דוחק לחבר את המילים ולסגור את ההברה הפתוח

ת ההברה האחרונה כביכול את האות ה"א המסיימת את המילה הראשונה וסוגר א

 שלה על ידי הדגש החזק.

 

 דגש דחיק של המילית "מה"

ואחריה  פתח המילית "מה" במקרא באה לעיתים קרובות כשהיא מנוקדת בתנועת

אלה יבוא בראש המילה העוקבת דגש. דגש זה סווג באופן מסורתי  מקף. במקרים

 .כדחיק

דחיק של המילה "מה" -דחיק "מה" מופיע במקרא מאות פעמים. דוגמה לדגש-גשד

 : שבפרשתנו ניתן למצוא בפסוק

ה   ר ְיהּוָד֗ אמֶׁ י ּנֹ -ַמהַוּיֹ  אדִֹנָ֔ ֵּ֖ר נְּ -ַמהאַמ֙ר ַלִֽ קנִּ -ּוַמהַדּב  ָּ֑  טז( ,)מד ְצַטּדָ

 22עלון      טשנת ה'תשע"     מקץ  
 הוראת עבריתמפקחת  –תרצה יהודה 

 
 

 מפקח כולל –הרב יעקב אלבירט 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%AA%D7%97_(%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%93)
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 בפרשה פעלים

 השורש נג"ד

ֵ֥ין   ידְוא  ֵּ֖ י ַמּגִ  )מא, ח(  ִלִֽ

ֵּ֖ה  ים עֹש ֶׁ ֱאלִֹהִ֛ ֶׁ֧ר ָהִֽ ת ֲאׁשֶׁ ידא   ֵ֥ ה ִהּגִ  )מא, כה(  ְלַפְרעִֹֽ

יד –כיום משתמשים רק בצורת העתיד  ידו  , ַאג   ג   ַ ידו   –, בציווי ת  יד  , ַהג   , ובשם יַהג  
יד -הפועל   . ְלַהג  

 

 השורש חל"ל

יָנה ִחּלִֶׁ֜ ָרָעב֙  ׁשֶׁ ַבע ַוּתְ י ָהִֽ ֵ֤ נ   )מא, נד( ׁשְ

  ".על הכפלומבניין הקל פ — ותחלינה":  זראע-בןא

כלומר, השורש חל"ל מגזרת הכפולים. הדגש החזק באות ל' הוא תשלום להתלכדות 

 של שתי אותיות השורש ל'.

 

 השורש שב"ר

ְברוּ פעלים:  ֵּ֖רּבֵֹ֥ ִלׁשְ , ְוׁשִ ל-רבָּ ִלׁשְ , ר ּבָ כֶׁ ה, אִֹֽ ָרֵ֥ ּבְ  ְוִנׁשְ

ֵּ֖ירצם: שמות ע ּבִ ׁשְ ר, ַהּמַ ֵּ֖בֶׁ  ׁשֶׁ

ֵּ֖ירהמילה  ּבִ ׁשְ  היא בבניין הפעיל. המילים האחרות מבניין קל. ּמַ

מבנין הקל נופל על המוכר ועל הקונה, כי  שבר"ולשון : בפירושו לתורה מסביר רד"ק
ישברו פראים 'על דרך  שוברת הרעבהפעולה בזה על שם התבואה שנקראת שבר לפי שהיא 

 ( ...")תהלים ק"ד 'צמאם

 

 משמעות משתנה בהתאם לבניין  –השורש נכ"ר 

ם ָּ֑ ר  ּכִ ֵ֥ר , ַוּיַ ּכ  הוּ , ַוּיַ ִֽ ר  א ִהּכִ בניין הפעיל. במילים אלה חסרה האות י' של הבניין,  – לֵֹ֥

 תופעה ידועה בלשון המקרא.

ם יהִֶׁ֜ ר ֲאל  ְתַנּכ ָ֨  ומשמעותו הפוכה: התנהג כאילו אינו מכירם.  ,בניין התפעל - ַוּיִ
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  לשורש ״נכר״ יש שתי משמעויות הנראות לכאורה כסותרות:"רש מסביר זאת: רש"ר הי

יר״, צורת ההפעיל של ״נכר״,  א. להכיר. ב. להתנכר. אך הסתירה היא רק לכאורה. ״ַהכ ִּ

כל ״הכרה״ מביאה אותנו להתייחס אל דבר מסויים משמעותו למעשה: ״לעשות לנכרי״. 

 .כייחודי ושונה, כ״נכרי״

 

 בבניין נפעל בעתיד פעלים

ם עֶׁ ּפָ  ע,  ַוּתִ ַדֵ֤ א, ִיּוָ ת-ְולִֹֽ ֵ֥ ר  נוּ , ִתּכָ ָּ֑ ח  ּבָ ֲחנוּ֙ , ּתִ ִֽ ּבָ ִֽ ֵ֥א , ְויִ צ  סימנן חד"ק: חיריק, דגש  – ִיּמָ

 וקמץ.

וּ בפעלים  ְסרָ֔ ָא  רי   ,ה  ֵּ֖ וּ , ָאס  ְמנֵ֥ ָאִֽ יש הארכת תנועה מחיריק לצירה כתשלום לדגש  - ְוי 

 שלא יבוא באות גרונית.

 ָ ל ִהׁשּ לְוַעָ֨ ֹום אֶׁ ֲחלִ֛ ֹות ַהִֽ ֲעָמִָּ֑ים-נֶׁ֧ ִֽ ה ּפַ ְרעֵֹּ֖  צורת מקור בבניין נפעל. – ּפַ

 

י" בנטיה דֵּ  מילת היחס "בלעָּ

ת ף אֶׁ ֶׁ֧ ַען יֹוס  ר -ַוּיַָ֨ אמֵֹּ֖ ה ל  ְרעִֹ֛ יּפַ ְלָעָדָּ֑  )מא, טז( ּבִ

יךָ  ֗ א ּוִבְלָעדֶׁ ת-לִֹֽ יׁש אֶׁ ים ִאֶׁ֧ וֹ -ָיִרָ֨  )מא, מד( ָידִ֛

ולכן בכל הנטייה תבוא האות י',  מילת היחס "בלָעֵדי" ניֵטית כמו שם עצם ברבים

יְך.  כמו במילים: סָפֶריָך, סָפַרי 

 מילות היחס בנטיה

מילות היחס מתחלקות למילים שהנטייה שלהן זהה לשם עצם ברבים ולמילים 
יֶהם(, ת ֵ )ֲעֵליֶהם, כמו ב ָ  'על'היחס  מילותשהנטייה שלהן זהה לשם עצם ביחיד. וכן 

י(,  'את'ת נטייה ביחיד: ברבים. לעומ - ם(יהֶ לֵ )אֲ  'אל' פר  י, כמו ס  ת   י  – 'ֵאֶצל')א  ֶאצל 

 .ם(הֶ צלָ )ולא אֶ 

 

 סמיכות

ֵּ֖ה וּ יְ  ֹות ַמְראֶׁ ָּ֑רבְ פֵ֥ ש ָ ת ּבָ בצירוף סמיכות אין טעם במילה הראשונה. ההטעמה  – ִריאֹ 

 מתרחקת למילה השנייה ולכן יש חיטוף של התנועה הארוכה לתנועה קצרה. 

ֵּ֖הָר  ֹות ַמְראֶׁ  אן חיטוף של הקמץ כדי לשמור על ההגייה של האות ר'.אין כ – עֵ֥
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ָּ֑רַדּק  וְ  ש ָ כי הדגש סוגר את  ,הברה שיש בה פתח ודגש לא משתנה בנטייה – ֹות ּבָ

ד  יקים, ַצד    –יק ַצד   ההברה ושומר על התנועה. וכן:  ד   –ו ר כ ַ ים.כ ַ ר   ו 

ֹות ָּ֑ר ְוַרּק  ש ָ ִּ רש"י:  – ּבָ מ  ב ַ ֹות ׁשֶׁ ל ְלׁשֹון ַרק  ר, ו ְבַלַעז בלוא"ש:כ ָּ ש ָּ א ַחְסֵרי בָּ  ְקרָּ

 

 ניבים ופתגמים

ָחֵּ֖ד ֵ֥ה אֶׁ ָקנֶׁ ֹות ּבְ  )מא, ה( עֹלִ֛

שבע השיבולים המלאות הצומחות מקנה אחד, כלומר  - עולה בקנה אחד

 .מגבעול אחד

 הרמוניה והיעדר סתירה., התאמהבהשאלה: 

 

י א נֹוַד֙ע ּכִ ל-ְולֵֹ֤ אּו אֶׁ ָנה-ָב   מא, כא() ִקְרּבֶָׁ֔

לא נראה כי הדבר חדר לתוכו, נעלם לתוכו ללא  - ע כי בא אל קרבולא נוד

  .הותיר סימן

 

ת ים אֶׁ ִקָ֔ ׁשְ ֙ר ש ַ ר ַהּמַ ת-ַוְיַדּב  ר אֶׁ אמָֹּ֑ ה ל  ְרעֵֹּ֖ ֹום-ּפַ ֵ֥יר ַהּיִֽ י ַמְזּכִ י ֲאִנֵּ֖  )מא, ט( ֲחָטַאַ֕

לצורך העניין אני נאלץ להזכיר את חטאי העבר  - את חטאי אני מזכיר היום

 .את עצמי באומרי דברים אלו שלי, אני מסכן

 

ה ַעל ֙ה ּתְִִֽהיֶׁ  י ְוַעל-ַאּתָ יִתָ֔ ל-ּב  ק ּכָ  ַ יָך ִיׁשּ ֵּ֖ ךָּ -ּפִ ִֽ ל ִמּמֶׁ ֵ֥ ְגּדַ א אֶׁ ֵּ֖ ּס  ק ַהּכִ י ַרֵ֥ ָּ֑  )מא, מ(  ַעּמִ

הכל  .הוא הקובע הבלעדי; הוא המכריע העליון בנושא - על פיו יישק דבר

  .החלטותיו בלבד יפל יתבצע ע

 

ֵ֥ם ְמּתֶׁ ּלַ ה ׁשִ ּמָ ה ָלִ֛ ֵַ֥חת טֹוָבִֽ ה ּתַ  )מד, ד( ָרָעֵּ֖

התנהג בצורה כפויית טובה, התנהג בצורה רעה לאדם  - השיב רעה תחת טובה

 .שעשה לו טובה

 

 
 ןעריכה לשונית: כוכבה גרסו


