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ֶפר" ְקְראּו ַבּסֵּ ינּו בַּ  ַוּיִּ בִּ אְק ּמִּ ַוּיָּ  "רָּ
 השבוע-בפרשת מדייקים ומדקדקים

 

 גזרות בפועל

 שורש נג"ש מגזרת חפ"נ

ׁשּו תופעה זו  פה"פ נ' נופלת בנטייה, ללא תשלום דגש.. דגש קל בראש מילה – גְּ

 קיימת רק בציווי של בניין קל.

גַ  ג   ׁש,ַויִּ  משלים במקום נ' השורש שהידמתה בנטייה.דגש  –ׁשּו ַויִּ

 הנטייה היא על דרך השלמים: התנגש, להנגיש. הפעילוהתפעל בבניין 

 

 פעלים מגזרת נפי"ו

ת   ּו  ר   ,רַויִּ ּו  ל   ,ׁשתִּ ּו  ַוַד , דַויִּ תְּ הִּ ראות ולשמוע את פה"פ ל אפשרבמילים אלה  – עבְּ

 ו"ו המקורית.

 לא נשמעת. פה"פ נמצאת אך – בַויֹוׁש  , בהֹוׁש  

 

 השורש יר"ד/ור"ד

ד   ת  , הּוהֹורִּ הֹוַרדְּ הֹורִּ  ,םוְּ  שמעת.נבמילים אלה פה"פ ו"ו נמצאת אך לא  –  ידּווְּ

        גש"וי"פרשת        
 הוראת עבריתמפקחת  –תרצה יהודה 

 
 

 מפקח כולל –הרב יעקב אלבירט 
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ַר  י  נּווְּ בבנין קל בזמן עבר השורש נוטה על דרך גזרת השלמים. האות ו"ו  –  דְּ

 לראות ו"ו או יו"ד. אפשרהמקורית עברה מעתק לאות יו"ד ולכן בנטייה 

ר   תל  ד   ,ד  ד  , הרְּ רְּ ר   ,המ  ר  , דא   ש.פה"פ חסרה בנטיות מסויימות של השור  –  די 

 

  השורש על"י מגזרת נל"י

 .לה"פ נופלת בעתיד מקוצר – ַעליַ 

ָך, ּוַוַיֲעל, ּוַוֲעל  לה"פ נופלת בנטייה.  – ַאַעלְּ

ֱעל   ֶֽ ֹל-ַגם, הא   האות ה"א ממלאת את מקומה של לה"פ שנפלה בנטייה.  – הע 

 

 "ג מגזרת נעו"יהשורש פו

ב ג לִּ פ   עה"פ חסרה בנטיה במילה זו.  – )מה, כו(  ֹוַוי 

 עה"פ נמצאת. 'פוגת' 'תפוג', 'הפוגות'לעומת זאת במילים 

 

 

 מילה בפרשה

 ָעַרב 

ָך  דְּ י ַעבְּ ַרבכִּ ת ע   )מד, לב(  ַערַהנַ -א 

י ֹנכִּ נּו א  ב  רְּ ע   )מג, ט( א 

ן -וכן לעיל  ת  ם־תִּ בֹון אִּ ר    )לח, יז( ע 

 משכון. –ערבון  רש"י:
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 ת לשורש ער"ב:ות נוספיומשמעו

ֱעַרב יחִּ  י  יו שִּ ל   שרשים()רד"ק בספר ה ."תיטב ותהנה לו ותכשר לפניו"  –)תהילים קד, לד(  יע 

בּו רְּ ע  תְּ ם ַויִּ  רשים(. )רד"ק בספר השענין ערבוב והתחברות הדברים –( תהלים קו לה) ַבגֹויִּ

 

 

ָפג  ַוי ָ

ב ג לִּ פ   )מה, כו(  ֹוַוי 

ין ְלהו   :תרגום אונקלוס ימֵּ י ָלא הֵּ יּה ֲארֵּ א ָפְיָגן ַעל ִלּבֵּ ּיָ  ןַוֲהַוָאה ִמּלַ

ג ִלּבו   רש"י: פָּ ַהֲאִמין ְוָהַלךְ  ִלּבו   ֶנֱחַלף - ַויָּּ ֶנה ּבו  לִ  ָהָיה ל א, ִמּלְ ָבִריםהַ  ֶאל פו  ןלְ , ּדְ  ןְמִפיִגי ׁשו 

ן ַטֲעָמן ְלׁשו  ָנה ּבִ ת ןֵמֵאי ּוְכמו   ִמׁשְ רְ (, ח"מ ירמיהו) רָנמָ  ל א ְוֵריחו  '(, ג איכה) ֲהֻפגו  ִמיַנןְמּתַ  ּגְ

 ָפג. ָלא ְוֵריֵחיהּ 

 לומר: אין זה אמת. החליף לבו –ויפג לבו  רשב"ם:

לוף, "אל יכפירוש רש"י דשורש 'פג' בכל מקום מלשון חנצי"ב ב"העמק דבר": 

אה אחרת, וכן בכל מקום. חליף בכייתך לתנותשלא  —יח(  תתני פוגת לך" )איכה ב,

 וכאן משמעו שהיה לב יעקב מתחלף מרגע לרגע כמסתפק.

 לפירושם: ויפג לבו = התחלף לבו.

 לבו שעמד: והטעם(; יח, ב איכה" )לך פוגת תתני אל" מגזרת - לבו ויפג  אבן עזרא:

 ותחי, העגלות כראותו ויהי; האמין לא כי(, לז,  כה א"ש" )לבו וימת" כטעם, ודמם

 נשארה לא ונשמה" כמו, לדבר הנביאים דרך כן כי, 'ויפג' מלת על תתמה ואל. ורוח

  (.יז, י יאלדנ" )בי

 איכה" )ךל פוגת תתני אל" כמו, ושביתה טוליב -' פוגה' לשון כי - לבו ויפג רמב"ן:

 מאין תמיד שנגרה -( מט, ג שם" )הפוגות מאין תדמה ולא נגרה עיני" וכן( , יח, ב

" תורה תפוג כן על" וכן, ומתבטל אותו שמפזרין -' טעמן מפיגין' וכן, והפסק שביתה

 . ותפסק תבטל -( ד, א קוקחב)
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; כמת והיה הלב תנועת פסקה כי, נשימתו ופסקה לבו שנתבטל - 'לבו ויפג' זה וגם

 הזקנים זה יסבלו כי, הרפואות בספרי והוזכר, פתאום השמחה בבא ידוע העניין וזה

 הלב יהיה כי, פתאום בפתע שמחה להם בבא מהם רבים תעלפושי,  הכח וחלושי

 הלב ויאפס, הגוף בחיצוני ומתפזר יוצא התולדי והחום, פתאום ונפתח נרחב

  .כמת הזקן נפל והנה, בהתקררו

ת" )איכה ג, מט(, שפירושו:  רש"ר הירש: ין ֲהֻפגו  אֵּ בדרך כלל משווים אותו ל"מֵּ

מתוך  –": "לבו עמד מלכת", הוא התעלף "ללא הפסקה". אם כן יתפרש "ויפג לבו

שמחה גדולה כמובן. ויש סימוכין לפירוש זה ממה שנאמר בפסוק הבא: "ותחי רוח 

 יעקב", שפירושו: "הוא חזר לעצמו".

 לבו. הפסיקלפירושם: ויפג לבו = 

בשפת ימינו המשמעות היא כפי שמפרשים אבן עזרא והרמב"ן: פסק, נגמר. לדוגמה 

 הפסקה.  – פג תוקף, הפוגה

 

ִעיר  ב ְּ

ת כ  -ַטֲענּו א  ירְּ עִּ  )מה, יז(  םבְּ

  (.ד, כ דברבמ" )ובעירנו אנחנו" וכן, בהמתכם - בעירכם  : אבן עזרא

י  רכִּ ע  יׁש  ַיבְּ ת  ...אִּ ַלח א  ׁשִּ ירֹהוְּ עִּ ר בְּ ע  ה ַאח   ּובִּ ד  שְּ  ד(, ות כבשמ) רבִּ

 ד(, )במדבר כ: אנחנו ובעירנו כולן לשון בהמה הן, כמו –כי יבער, את בעירה, ובער  רש"י:

ִעיר'מדוע בהמה נקראת   ? 'ב ְּ

"וגם זה העניין קרוב לענין הראשון )שריפה על ידי אש(  :ב"ספר השורשים" רד"ק

 כי המרעה והמאכל הוא הבעור והכליון..."

ע  ים בֲֹערִּ ינּו בִּ לדברי הרד"ק גם   ל "הכסי ת קרובה, כיהיא במשמעו )תהילים צד, ח( םב 

  כבהמה".

 אנו מוצאים מילה נוספת מאותו שורש בבניין נפעל ובמשמעות דומה:

עַ  בְּ לנִּ ם-ר כ  ד  ַד  א   מרחיב בזה רש"ר הירש כאן.. )ירמיה י, יד( ַעתמִּ
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כל המילים מהשורש בע"ר שהן במשמעות של הכרתה והסרה, דומות למשמעות של 

 .)רד"ק( והשרפה""וכולם עניין הדלקה  -שריפה באש 

 

 

ַלה   ֵּ  ת 

ַלּה ע   ַות  ר  י ה  נ  פְּ ַנַען מִּ ץ כְּ ר  א  ם וְּ ַריִּ צְּ ץ מִּ ר   )מז, יג(  בא 

 .)רד"ק ב"ספר השורשים"(לה"ה שורש המילה 

 באות ה"א? הדגשמדוע 

 .כח(, )איוב כבאור  לפיכך מפיק ה"י וכן: נגהּ  ,הה"י עיקר  רשב"ם:

 ולא אם קריאה. ,ת שיש להגותמפיק בה"א כיון שהיא אות שורש עיצורי יש

 מה פירוש המילה?

ֶמה - ַלהּ ַותֵּ  :רש"י ; ְודו  ַתְרּגּומו  ן ֲעֵיפּות, ּכְ ְלֶאה, ְלׁשו  מו  ַוּתִ ים ֵלּהַ ַהיּ ֶרהִמְתַלהְ לו  כְּ  ּכְ   ִזּקִ

 .))משלי כו, יח

על גב ד"מתלהלה" בה"א 'ותלאה' בא', אין  ואף אריה":-ומבאר מהר"ל ב"גור

א ובין א' כי מתחלפים. ואף על גב דשורש "מתלהלה" 'להה' ושורש חילוק בין ה"

 .'ותלאה' 'לאה', אין חילוק, כי אותיות אהו"י מתחלפין

לאות'; ורוצה לומר, שהיו לואים לסבול 'הוא מעניין  -ותלה  :(ביאור המילות) רלב"ג

 חוזק הרעב.

 ַלה  : רש"י לפירוש ֵּ  התעייף.= ַות 

 שלא ידע מה יעשה. וטעמו: כאדם -ותלה  :ראב"ע

ותלה כמו ותלא, כלומר כאדם הנלאה לא ידע מה   והגאון ר' סעדיה ז"ל פירש:

 )מרד"ק ב"ספר השורשים"(. לעשות

 ַלה  : ראב"ע לפירוש ֵּ  ו מה לעשות.עלא יד= ַות 
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 .נין 'שגעון', כי מפני הרעב ישתגע האדםע -ותלה  רד"ק:

ע שלא ה כמתלהלה ומשתגמלשון שעמום הדעת, ועוש דבר":-"העמקנצי"ב ב

בדעת דרך ארץ. וכן מרעבון עושין בשגעון ובלי דעת. ועל כן קרא הכתוב ביחזקאל 

 חרפת רעב", שהוא בזיון לפני בני אדם." —ל(  )לו,

  = השתגעו.לפירוש רד"ק 

 

 

 טעמי המקרא בשירות התחביר

 משפט תנאי

ל ֙ר א  אמ  ֹֹּ֨ יָך-ַות ֶ֔ ד   ֲעב 

ם ֹ  -אִּ ם ַהק  ל יכ   ד ֲאחִּ ֵ֛ ר  םא י  ֶ֑ כ  תְּ ן אִּ  טֹֹ֖

י ֶֽ נ  ֹות פ  א  רְּ ּון לִּ פֹ֖ סִּ א ֹתֶֽ  ֹ  כג( מד,) ל

 מסמן את תחילת הדיבור הישיר, מעין נקודתיים. 'קטן זקף'הטעם 

משפט התנאי מתחיל אחרי הזקף. הטעמים המפרידים מחלקים את הפסוקיות של 

 על פי הטעמים: ותומשפט התנאי. נחלק א

ם ֹ  -אִּ ן ל טֹֹ֖ ם ַהק  יכ   ד ֲאחִּ ֵ֛ ר  םא י  ֶ֑ כ  תְּ  .עד האתנחתא זוהי פסוקית תנאי – אִּ

א  ֹ ֹות  ל א  רְּ ּון לִּ פֹ֖ סִּ יֹתֶֽ ֶֽ נ   .איאחרי האתנחתא עד סוף הפסוק זוהי תשובת התנ – פ 

 :נוספתדוגמה 

ר אֹמֶ֑ י ל  ֹ֖ בִּ ם א  עִּ  ַער מ  ת־ַהַנֶ֔ ב א  ַרַ֣ ָ֙ך ע  דְּ י ַעבְּ ִּ֤  כִּ

יָך  ל ֶ֔ נּ֙ו א  יא ֙ א ֲאבִּ ִֹּ֤ ם־ל  אִּ

ל־ַהי   י כ  ֹ֖ בִּ א  י לְּ אתִּ ט   ח  יםוְּ ֶֽ  (בלמד, )  ׃מִּ

 מסמן את תחילת הדיבור הישיר, מעין נקודתיים. ''אתנחתאהטעם 

 .אתנחתאמשפט התנאי מתחיל אחרי ה
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 הטעמים המפרידים מחלקים את הפסוקיות של משפט התנאי.

ם א ֲאבִּ -אִּ ִֹּ֤ יָךל ל ֶ֔ נּ֙ו א   .עד הזקף הקטן זוהי פסוקית תנאי – יא ֹּ֨

ל י כ  ֹ֖ בִּ א  י לְּ אתִּ ט   ח  ֶֽ -וְּ מִּ  .אחרי הזקף הקטן זוהי תשובת התנאי – יםַהי 

 

 ניבים ופתגמים מהפרשה 
 

יו ל  י ע  ינִּ ה ע  ימ  שִּ א   )מד, כא( וְּ

 .השגיח עליו, הקדיש לו תשומת לב, פיקח עליו -שם עליו עין 

 

ֹאל   גֹון ׁשְּ י  ינּו בְּ בִּ ָך א  דְּ יַבת ַעבְּ ת־ש  יָך א  ד  ידּו ֲעב  הֹורִּ  (מד, לא) הוְּ

צב עת כשהוא שרוי בצער ויגון, סיום של החיים מתוך מ -ירד ביגון שאולה 

 .וגורל מר

 

ׁשֹו ַנפְּ ה בְּ ׁשּור  ׁשֹו קְּ ַנפְּ  )מד, ל( וְּ

זק, חקשורים זה בזה בקשר עז, קשור אליו בקשר רגשי  -נפשו קשורה בנפשו 

 .תלויים זה בזה

 

ְך ר  ה ַלד  ד  ם צ  ה  ן ל  ת   )מה, כא( ַויִּ

 .ם יציאה למסעמזון שבו מצטיידים בטר -צידה לדרך 

 
 

 

 עריכה לשונית: כוכבה גרסון

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

agogi/HebChar/parashat_week.htm 
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