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

 השבוע-בפרשת מדייקים ומדקדקים

 ו' ההיפוך

 ו' ההיפוך מעבר לעתיד:
ההוראות הניתנות למשה להקמת המשכן ניתנו בלשון עבר בצירוף ו' ההיפוך 

 את הפעלים ללשון עתיד.ההופכת 

 משתנה ההטעמה. ו' ההיפוך מעבר לעתיד מנוקדת כמו ו' החיבור

  – למלרע ממלעיל

, ְוהִׁ  ַבְצָתָּ֙ , ְושִׁ ַתָתָּ֞ יָת, ְוָנָֽ ִׂ֥ , ְוָעשִׁ , ְוַשְמָתָּ֞ ַקְחָתָּ֔ ּו, ְוָלָ֣ , ְוָעשׂ֖ ַשְחָתָּ֙ , ּוָמָֽ אָתִׂ֥ ְלַבְשָתָּ֤ לֵּ  .ּומִׁ

 

 ו' ההיפוך מעתיד לעבר:
ה על ידי משה מתואר בפעלים בלשון עתיד, אך ו' ההיפוך הופכת ביצוע העבוד

 אותם ללשון עבר. 

 – ו' ההיפוך מעתיד לעבר מנוקדת בפתח ואחריה דגש חזק באות י'

ל. ָ֣ ְָֽצ֛אּו ַוַיְקהֵּ יאּו, ַויֵּ ָּ֤ ּו, ַוָיבִׁ ְרְכסָ֣ ּו, ַויִׁ ְכְתבָ֣ ם, ַויִׁ ְתנ ֻ֡ ַֽיִׁ , ַוָֽ ֲעשּוּ֘ ַַֽיָֽ  ַוָֽ

ר - ההיפוך 'אחרי ו י' שוואית לא תקבל דגש ִׂ֥ ס, ַוְיַדבֵּ  .ַוְיַכִׂ֥

 

         פקודי ויקהל  תופרש 
 מפקחת הוראת עברית –תרצה יהודה 

 
 

 מפקח כולל –הרב יעקב אלבירט 
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 ' החיבורו

 ן וְ  - ו' החיבור מנוקדת בדרך כלל בשווא י וְ ַאְרָגָמ֛ ׂ֖ ַעת ָשנִׁ יםוְ תֹוַלִׂ֥ ָֽ זִׁ ש ְועִׁ ִׂ֥  )לה, ו( שֵּ

ב-ֲחַכם-לכָ וְ  - כפ"ת שאחרי ו' החיבור לא יהיה דגש קל באותיות בג"ד ׂ֖  (י)לה,  לֵּ

 עֲ  - לפני חטף, ו' החיבור תקבל את תנועת החטף יםַוָֽ ָֽ טִׁ י שִׁ ִׂ֥ ֲח  )לה, ז(  צֵּ םַוָֽ ׂ֖ יה  קֵּ ָֽ   ש 

 ןָּ֙ ּו – לפני אות שוואית ולפני האותיות בומ"פ תנוקד ו' החיבור בשורוק מ  ְלש ֶׁ֨

ה ְשָחָּ֔ ת .ּו;  )לה, כח( ַהמִׁ ץּו. .ַבֲחרֹש  ת עֵּ יָה ;  )לה, לג( ַבֲחרֹש  ֛ יע  יָה ְגבִׁ ִׂ֥  ַכְפֹתר 

ּוּו ָנה ָהיָֽ ִׂ֥ מ  יָה מִׁ ׂ֖  .)לז, יז( ְפָרח 

   יהת בחיריק והיו"ד נאלמת: מנוקדלפני י' שוואית ב וִׁ ֵׁ֑ שֵּ ם תֵּ ה ְלעֹוָלָ֣  .(יואל ד, כ)ּוָדׂ֖

 ב  - ו' החיבור מנוקדת בקמץ אם המילה שאחריה פותחת בהברה מוטעמת ָזָהִׂ֥

ףוָ  ס  ׂ֖ ח ;  )לה, ו( כ  ַעת ְוכּוָמזָּ֙ נ   וָ ָחָ֣ ם ְוַטַבָּ֤  כב( )לה, ז 

 ה' הידיעה

 ה - ה' הידיעה מנוקדת בדרך כלל בפתח ואחריה בא דגש חזק ל  ֵ֚ יםַהְד  אֵּ ָּ֔  ָברִׁ

ן ;  )לה, א( מ  ָ֣ יםָּ֙ ְלש  ת ַהמִׁ ּוְבָשמִׁ ר  ְקטֹׂ֖ ה ְולִׁ יםַהַס ְשָחָּ֔ ָֽ  )לה, ח(   מִׁ

 אותיות מפני ש, לפני האותיות א', ר', ע' לא קמוצה תנוקד ה"א הידיעה בקמץ
לא מקבלות דגש ולכן תנועת הפתח מתארכת לתנועת קמץ כתשלום  ,א,ע,ר

עֹ -ָכל - דגש ה ב֛ ָהָֽ ִׂ֥ ה ש  ח ;  )לה, ב(ֹו ְמָלאָכׂ֖ ְזַבָ֣ עֹ מִׁ הָהָֽ ת ; )לה, יז( ָלָ֗ ר א  ִׂ֥ לָהֹאׂ֖ -ְלַחבֵּ  ה 

ת  ; )לו, יח( ָא -א  ןָהָֽ ְר ְוַהטּורָּ֙ ;  )לה, יג( רִֹׂ֥ יָהָֽ יעִָּׁ֔ ֹוְך ;  )לט, יד( בִׁ רִׁ ְבתׂ֖ ים ָהָֽ ָֽ  .)לט, כה(ֹמנִׁ

 קמוצות, בהברה לא מוטעמת, תנוקד ה"א הידיעה בסגול 'לפני ח', ע', ה - 

 ָּ֤ ָח י ַאְדנֵּ ָֽ רָּ֙ ה  ב -ָכל;  )לח, לב( צֵּ עָ ַהָזָהָ֗ ָֽ הה   .)לח, כד( שּויָּ֙ ַלְמָלאָכָּ֔

 אּוָּ֙ ָכל - תנוקד ה"א הידיעה בפתח ותקמוצ ןח' שאינ-ה' ו לפני ֲח -ַוָיבֶֹׁ֨ יםַהָ֣  ָכמִָּׁ֔

ה ;  )לו, ד( יָעָּ֔ חַֹהְירִׁ יתַהָֽ ָֽ נִׁ ת ַהשֵּ ר  ׂ֖  .)לו, יז( ב 

 

האות הראשונה  במספר מילים ה"א הידיעה גורמת לשינוי הניקוד של

ר ע  ה   <ר; ַעם ה  ה   <ֶרץ; ַהר א  ה   <ֶאֶרץ במילה:  ַ  .רפ   הַ  <ם; פ 



 
3 

 אותיות השימוש בכ"ל

  ןלְ : בדרך כלל בשוא מנוקדות אותיות בכ"ללפני שם עצם לא מיודע מ  ָ֣  ,ש 

ֹוםבְ   יכְ , יׂ֖ ָ֣ ם כֹוְכבֵּ יִׁ  .ַהָשַמָּ֔

 ילפְ בִׁ אחרי בכ"ל לא יבוא דגש: אותיות בג"ד כפ"ת ב ָ֣ יככְ  , תִׁ ָ֣  .ֹוְכבֵּ

  ילבִׁ  – בחיריק מנוקדות מילה שפותחת בשוואלפני ָ֣ יםלִׁ וְ  ,ְפתִׁ ָֽ ת ַהַסמִׁ ר   .ח( )לה, ְקטֹׂ֖

  :ילפני י' שוואית בכ"ל מנוקדות בחיריק והיו"ד נאלמת םבִׁ  רּוָשַליִׁ

  תנועת ה' הידיעה שנשמטה  מקבלות אותיות בכ"ל אתלפני שם עצם מיודע

בַבזָ  – ודגש חזק יבוא באות שאחריה ן  ,ָהִׂ֥ מ  ׂ֖ ֹורַלָמ ְוש   )לה, ח( אֵׁ֑

 'בקמץ  מנוקדות אותיות אלה , ח', ר'לפני שם עצם מיודע שמתחיל באות א
א  : כתשלום דגש ָֽ אַ ו  , ֖פֹודל  ָֽ ןב  מ ָ֗ ה   , ְרג   הב    מ  

  בפתח, ללא תשלום דגש מנוקדות -ות ח' אמיודע שמתחיל בעצם לפני שם - 

ןַלחָֹֽ וְ   ש 

 כינויי שייכות

ת־ָא  ָֽ ה ֹוֳהלׂ֖ א  ֵׁ֑ ְכסֵּ ת־מִׁ ת־ְקָרָסיּו ְוא  י וָּ֙ א  ת־ְקָרָשָּ֔ י וְוא  ָדׂ֖ ת־ַעמ  י וא  ת־ֲאָדָנָֽ  .)לה, יא( וְוא 

י ׂ֖ ל  ת־כֵּ י ָה ְוא  ֵׁ֑ רֹת  ָֽ ת־נֵּ  .)לה, יד( ָה ְוא 

בנטייה של כינויי השייכות בשמות עצם ברבים תופיע האות י' לפני אותיות 

 . הכינויים

ֵרנו .כאשר שם העצם ביחיד אין להוסיף י' לפני  ֵננו , בית ִספְּ  הכינויים: ב ְּ

 סמיכות

 סמיכות של שם עצם ביחיד: 
בהברה האחרונה של הנסמך )המילה הראשונה בצירוף(, הקמץ או הצירה )תנועה 

 .עקב התרחקות הטעם בצירוף הסמיכות גדולה( יהפוך לפתח )תנועה קטנה(
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ת־ָמ למשל:  תָּ֙ ְוא  ר  ח ַהְקטֶֹׁ֨ ְזַבָּ֤ ת־מִׁ ַת ַסִׂ֥ ְוא  ׂ֖ כְ ח, ַאְרַבָ֣ ְך ַהפ  ת,  ְלמִׁ ֹאָּ֔ ת ַבָ֣ ע ַהפֵּ ש  ר ַהְנחֵֹׁ֑

כְ ובנפרד:   .רָבָּ֔ מִׁ

הַהָ֣ זְ   הקמץ הופך לשווא והקמץ בהברה השנייה הופך לפתח.  חיטוף: – ב ַהְתנּוָפָ֗

ָ֣ ניקוד המילה נשמר בסמיכות:  הסגוליים-בשמות המלעיליים תָּ֙ ש  ה מ  ְואֵּ ְשָחָּ֔ ן ַהמִׁ

ת ְקטָֹ֣  ׂ֖ יםר  ְואֵּ ֵׁ֑   .ת ַהַסמִׁ

 פירוק צרור שוואים נעים: =מיכות של שם עצם ברבים ס

 פתח במקום שוא:

ב י ָזָהֵׁ֑ ָ֣ ים – ַקְרסֵּ ף  ; ַבְקָרסִָּׁ֔ ס  י־כ ָּ֔ ים – ַאְדנֵּ ן  ; ֲאָדנִׁ  ְשָכָֽ י ַהמִׁ ִׂ֥ ים - ַקְרשֵּ   ;  ְקָרשִָּׁ֔

ַהם ָ֣י ַהשָֹּ֔ ְ֠ים - ַאְבנֵּ ֲאָבנִׁ ָהָֽ ר   ; ְוְ֠ ָחצֵָּּ֔ ָֽ י ה  ָ֣ יםָּ֙  –ַקְלעֵּ  .ְקָלעִׁ

 א:חיריק חסר במקום שו

ית  י ַהְברִׁ ְברֵּ ים –דִׁ ן;  ַהְדָברִׁ ְשָכ֛ ת ַהמִׁ ְתדֹֹ֧ ת – יִׁ דָֹּ֞ ד ; ַהְיתֵּ ֹפָּ֔ אֵּ ת ָהָֽ ְתֹפָ֣ ת - כִׁ ֹפָ֣ י ְכתֵּ ֹ֧   .ְשתֵּ

 :'פירוק צרור שוואים נעים' –ת תופעהסבר 
בראש מילה לא יופיע רצף של שני שוואים נעים, על כן יחול פירוק רצף זה ע"י 

נה שהיא בדרך כלל חיריק חסר או פתח ואחריו הפיכת השווא הראשון לתנועה קט

 מרחף. -יופיע שווא

ִסים'נדגים זאת במילה  בצירוף סמיכות הקמץ שבאות ר' צריך להיחטף בגלל  -' ְקר 

התרחקות הטעם ולהפוך לשווא. אך כדי למנוע שני שוואים רצופים בראש המילה, 

י.  השווא באות ר' שמקורו השווא באות ק' הופך לפתח. כך קיבלנו את המילה ַקְרס 

 בקמץ, נקרא "שווא מרחף".

ם, ח  המילים  ה, ח  כ  מ  ה בנפרד ובנסמךח  כ  ָ֤  ְכמ 

םֲח ְוָכל־ ֵׁ֑ ב ָבכ  ׂ֖   – ַכם־לֵּ

עקב התרחקות הטעם בסמיכות, הקמץ בהברה הראשונה נחטף לשווא נע אך כיוון 

שזוהי אות גרונית, השווא הנע הופך לחטף פתח. הקמץ בהברה השניה מתקצר 

 ח. לפת
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ב  ׂ֖ ה ַחְכַמת־לֵּ ָשִׂ֥   –ְוָכל־אִׁ

יש כאן פירוק צרור שוואים נעים, כיוון שבנפרד האות ח' מנוקדת בחטף פתח 

 שהוא שווא נע, וקמץ באות כ' שנחטף כתוצאה מהתרחקות הטעם בסמיכות. 

כדי שלא יהיו שני שוואים נעים בראש המילה, השווא באות ח' הפך לחטף פתח. 

 ווא מרחף כיוון שמקורו בתנועה.השווא באות כ' הוא ש

ם  א ֹאָת  לֵֶּׁ֨ ב ָח מִׁ  –ְכַמת־לֵָּ֗

 ת'.  -הקמץ בהברה האחרונה התקצר לפתח והאות ה"א הפכה ל

 שורש משותף לפועל ולשם

 מלשון כיסוי –רש סכ"כ והש

ְךדגש חזק משלים עקב ההתלכדות של שתי אותיות השורש כ'.   – ָתִׂ֥ כֹ ְוַס  ס   .ַוָיָּ֕

ְך  ם מהשורש הזה.שם עצ – ַהָמָסָּ֔

ְך ת ַהָמָסָֽ כ  ת ָפרִֹׂ֥ ׂ֖  –)לה, יב(  ְואֵּ

,  רש"י:מפרש  ךְּ כָּ ךְּ וּסְּ סָּ רוּי מָּ ֶנֶגד, קָּ ין ִמּכְּ ה ּבֵּ לָּ ַמעְּ ין ִמלְּ ן, ּבֵּ גֵּ ר ַהּמֵּ בָּ ל ּדָּ ה; ּכָּ ִחיצָּ רֶֹכת ַהּמְּ ּפָּ

ךְּ )הושע ב'(. ּכֵּ רְּ ךְּ ֶאת ּדַ ִני סָּ ּתָּ ַבֲעדֹו )איוב א'(, ִהנְּ ן ַסכְּ כֵּ  וְּ

 

 "מרש התנייני תרוהשו השורש רו"מ

ּוַמת-ָכל ים ְתרָּ֤ ָ֗ רִׁ ףָּ֙  מֵּ ס   )לה, כד( כ ֶׁ֨

י  ׂ֖ ְקחּו־לִׁ ל ְויִׁ ְשָראֵָּּ֔ ָ֣י יִׁ ל־ְבנֵּ רָּ֙ א  הַדבֵּ ת כ ְתרּוָמֵׁ֑ ָּ֤ אֵּ ישָּ֙ ׇמֵּ ר ל־אִׁ ָ֣ נּו ֲאש  ָ֣ ְדב  ֹו יִׁ בָּ֔ ּו לִׁ ְקחׂ֖  תִׁ

י ָֽ ת־ְתרּוָמתִׁ  (בה, כ) א 

 המילים הנ"ל הן מהשורש רו"מ.

מ  באות משורש חדש, שנוצר מהאותיות ר, - לתרום תרם, התרמה,המילים 

 .(, מארמיתשני=)שבשורש המקורי רו"מ בתוספת המוספית ת'. זהו שורש תנייני 



 
6 

שורש תנייני הוא שורש שני חדש הנוצר על ידי צירוף מוספית של שם עצם נתון 

השורש הראשוני שמהן הוא גזור. משם העצם תרומה נלקחו אותיות  לאותיות

. הת' שהיתה קורי ר', מ' ונוספה להן האות ת' שהיא חלק מהתבניתהשורש המ

 מוספית הפכה להיות שורשית.

 

 גזרת נעו"י –י השורש טו"

ה ַחְכַמת-ְוָכל ָשִׂ֥ יָה -אִׁ ָ֣ ב ְבָיד  ׂ֖ ּולֵּ יאּו  ָטוֵׁ֑ ָ֣ הַוָיבִׁ ָ֗  )לה, כה( ַמְטו 

 שתי המילים היחידות במקרא מהשורש הזה שמשמעותו שזירה.

ה  ג. ל, כמו ַמְבר  ם במשקל ַמְקט  ם עצש – ַמְטו ָ֗

 

 השורש נד"ב

ֹופעלים בבנין קל:  ה רּוח  ְַֽדָבֶׁ֨ ב, ָנָֽ  ָנַדָ֣

ה שמות:  ב, ְנָדָבׂ֖ יב לֵָּ֗ ָ֣  ְנדִׁ

 

 השורש צפ"י

הּוהשורש במשמעות כיסוי יבוא בבניין פיעל בלבד:  ֛ ף,  ַוְיַצפֵּ ה,  ַוְיַצִׂ֥ ָפֹ֧  ְוצִׁ

 

 השורש פק"ד

יםשם עצם:  ָ֗ דִׁ י ַהְפק  ִׂ֥  עצם מופיע ברבים בלבד.שם ה .ְפקּודֵּ

ד ַקׂ֖  בבנין פועל.  פ 

י -עוד פעם אחת אנו מוצאים שורש זה בבניין פועל  ְדתִׁ ַקׂ֖  .)ישעיה לט, י( פ 

 שורש זה מופיע בבניינים נוספים. 
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 ם המספרש

 שם המספר בלשון זכר

ים, ְשֹמָנָ֣ה ר  ְקָרשִָּׁ֔ ה ָעָשׂ֖ ָשִׂ֥ ים, שִׁ ֵׁ֑ ָּ֤י  ֲאָדנִׁ יםָּ֙  ְשנֵּ הֲאָדנִׁ ָשָּ֤ ֲחמִׁ , ַוָֽ םָּ֙ יחִׁ   ְברִׁ

ים, ַאְרָבָעהָּ֙  טִָּׁ֔ י שִׁ ָ֣ ה  ַעמּודֵּ ים,  ְשֹלָשָ֣ ְ֠ עִׁ בִׁ ה  ְגְ֠ ָשָ֣ ים  ְושִׁ  ָקנִָּׁ֔

 בלשון נקבה שם המספר

י ָ֣ ת, ְשתֵּ ר ָידָֹ֗ ש  ָ֣ ת,  ע  יעֵֹׁ֑ ש ְירִׁ ָּ֤ ,  ְוָחמֵּ יעֹתָּ֙ ב,  ַאְרַבעָּ֙  ְירִׁ ת ָזָהָּ֔   ַטְבעָֹ֣

ש  ֹות,  ְוָשֹלִׂ֥ ה ַאמׂ֖ ׂ֖ ְשרֵּ ש ע  ִׂ֥ ה,   ֲחמֵּ יםָּ֙  ַאָמֵׁ֑ ְשרִׁ ַשע ְוע  ָּ֤ ר תֵּ ָכָּ֔  .כִׁ

 

ֶרׁש? ים ֶקִׁ֔ ִ֣ ר  ים או ֶעש ְ ׁש ִׁ֔ ים ְקר  ִ֣ ר   ֶעש ְ

 ׂ֖ ת־ַהְקָרשִׁ ן ַוַיִַׂ֥עש א  ְשָכֵׁ֑ יםים ַלמִׁ ים ְקָרשִָּׁ֔ ָ֣ ְשרִׁ  )לו, כג( ע 

ן  ְשָכֵׁ֑ ים ַלמִׁ ׂ֖ ת־ַהְקָרשִׁ יָת א  ִׂ֥ שְוָעשִׁ ר  ָּ֔ ים ק  ָ֣ ְשרִׁ  )כו, יח( ע 

 :"הכתב והקבלה"מפרש 

וה על מלאכת המשכן יבוא במספר הכולל את העשירית בלשון אחדות ואמר ושצכ

יכנו(, וכאן הוזכר שלשה  עשרים קרש, והוא הדרך הנהוג בלשוננו )כמ"ש בארבעים

 פעמים בלשון רבים במספר הכולל העשיריות ואמר עשרים קרשים.

השני  הזר אחה ויראה כשהמספר הוא מצורף ומחובר יחד כמו ימים ושנים שהם באים ז

ים, אז יבואו העשיריות בלשון יחיד כמו זה שלשים ימיד בסור ראשון בלי הפסק בינת

בעים שנה, ולכן ב"תרומה" שמדבר מצווי מלאכת יום, זה לי עשרים שנה, זה אר

 ה המספר מצורף, לכן יבוא שם בלשון יחיד עשרים קרש.והמשכן, שבמחשבת המצו

אמנם כאן שמדבר מעשיית מלאכת הקרשים שיש ע"כ הרחק זמני בין תשלום קרש 

לחברו שיתמהמה האומן בעשייתן זה אחר זה, ולהיותן נפרדות בזמן, לכן אמר כאן 

 רבים קרשים אף שהוא במספר עשיריות. בלשון 

כלומר: בשלב התכנון וההוראות, בפרשת 'תרומה', חושבים על כל הקרשים כאחד 

ש'ואז נכתב  ר  ָּ֔ ים ק  ָ֣ ְשרִׁ אבל בשלב הביצוע נוצר הפרש זמן בין בניית קרש  ,'ע 

ים' –לחבירו ולכן בפרשת 'תצוה'  ים ְקָרשִָּׁ֔ ָ֣ ְשרִׁ  .'ע 
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 בעלי מקצועשם במשקל 

לֵֶּׁ֨  ם חמִׁ בׇא ֹאָת  תׇכ ַלֲעשֹות   ְכַמת־לֵָּ֗ ָ֣אכ  ש ל־ְמל  ב   ׀ ָחָרָ֣   ְוחֹשֵּ

ם ָּ֞ ת ְורֹקֵּ ל  ָ֣ ן ַבְתכֵּ ַאְרָגָמָ֗ ַעת ּוָבָֽ י ְבתֹוַלֹ֧ ֛ ש ַהָשנִׁ ׂ֖ ג ּוַבשֵּ ֵׁ֑   ְוֹארֵּ

יָּ֙  הׇכ עֹשֵּ י ל־ְמָלאָכָּ֔ ׂ֖ ת ְוחְֹשבֵּ  )לה, לה( ַמֲחָשבָֹֽ

ש לבמשקל  - ָחָרָ֣ היות שהאות אך בעה"פ. דגש חזק וקמץ  ,פתח בפה"פ = ַקט  

  .ר' לא מקבלת דגש, הפתח בפה"פ התארך לקמץ

ג  ֵׁ֑ ם ... ְוֹארֵּ ָּ֞ ב  ְורֹקֵּ  .של בנין קל צורת הבינוני -ְוחֹשֵּ

 :את המקצועות המפורטים בפסוק מלבי"םהומפרש 

שייך באומנות משכיות עץ ואבן, שמשנה החומריים שעוסק  חרש -חרש וחושב 

שייך באומנות האריגה והתפירה במחט שאינו  וחושבבהם לפי צורך המלאכה, 

 משנה דבר רק מסדר ומוציא צורות.

 הוא מעשה מחט, ואורג. רוקםובזה יש שני מינים, 

 : ובכל זה יש שני ענינים

 .עשיית המלאכה שצריך הרגל ואומן ידים, שעל זה אמר עושי כל מלאכה

  .והמצאת חדשות בענין המלאכה שעל זה אמר חושבי מחשבות

 

ם וַ  א ָהָעׂ֖ ִׂ֥ ָכלֵּ יאמֵּ יִׁ ָֽ  , ו( ו)ל ָהבִׁ

א: רש"ימפרש  ֵ֥ ל  כ ָּ ה - ַוי ִּ ִניעָּ ׁשֹון מְּ  .לְּ

 :"הכתב והקבלה"מפרש 

היה ראוי לומר להביא בלמ"ד, ועוד  ןכם דא ,אמנם לא היתה מניעת הבאתם לרצונם

ידענו דבמניעת צווי משה היו מרבים והולכים, אלא  'מרבים העם להביא'דממה שנאמר 

כפי עיקר הנחת שם כלא, בית הכלא )ירמי' ל"ז( שנמנעה היציאה ממנו הוא  'ויכלא'

 .באונס, כן ויכלא העם, נמנע מלהביא בעל כרחם ושלא לרצונם

כדין התחברות מ"ם במקור הפעלים שיורה על  ,טעמו שלא להביא 'מהביא'ומלת 
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 להארות, הערות

 והצטרפות לרשימת התפוצה:

byad-halashon@gmail.com 

 השלילה, כמו ואחשוך אותך מחטוא, שלא לחטוא, כל שומר שבת מחללו, לבלי חללו.

ה. לכן נאמר כלומר: מ' השימוש המצטרפת לצורת המקור תפקידה להורות על שליל

 ."מהביא" ולא "להביא"

 

  ניבים ופתגמים בפרשה

ֹות ת ַלֲעשׂ֖ אכ  ִׂ֥ ת ְבׇכל־ְמל  ב   (לה, לג) ַמֲחָשָֽ

מלאכה הדורשת מחשבה או מומחיות רבה  -מלאכת מחשבת 

 .יצירה מתוחכמת, וכישורים שכליים

 

ל ְוָעָשה   ב ְבַצְלאֵֶּׁ֨ יָא  ל׀ ְוׇאֳהלִׁ יש ְוכָֹ֣ ָ֣ ב אִׁ  (לו, א) ... ֲחַכם־לֵָּ֗

 .רגש להבין אדם חכם ובעל -חכם לב 

 

 

 

 עריכה לשונית: כוכבה גרסון

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

ukar/PikuahPedagogi/HebChar/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

