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א ו ב   מ
  

   החדשההזיקה לתכנית הלימודים

 המקרא וספרות –ות טקסטים מן המקור" הסעיף המוצעת בזה נבנתה על פי היחידה

, משרד החינוך, ל"ת, יסודי-עברית לבית הספר העל (תכנית הלימודים החדשהב" ל"חז

 . עברית ועל פי החלטת ועדת המקצוע)4 סעיף,  הבנה והבעה:פרק ד; ג"ירושלים תשס

 תכניתשהוא אחד משלושת סוגי הטקסטים המומלצים ב, יחידה זו עוסקת בחוק

  .)הסיפורי וטקסטים מספרות החכמההשניים האחרים הם הטקסט (

  :)61' עמ, שם (הנה עיקרי הדברים מן הסעיף הנזכר

טקסטים מן : התלמידים יקראו טקסטים עבריים עתיקים" הבנה והבעה"במסגרת הפרק 

ואף טקסטים ,  בעיקר משנה ומדרש–ל "טקסטים מספרות חז, העברית של המקרא

  .רבדים או מערבים אותםמאוחרים הנוקטים סגנון לשון של אחד משני ה

: הטקסטים שייבחרו ייגעו במידת האפשר לעולמם של התלמידים ויהיו מעוררי עניין

, טקסטים העוסקים במועדי השנה, טקסטים שיש בהם מסרים בעלי משמעות ערכית

  .טקסטים המספרים סיפור מרתק וכדומה

 מאפייניו המבניים בלימוד הטקסטים מן הספרות העתיקה תינתן הדעת גם לסוג הטקסט על

טקסטים זעירים ; החוק; נרטיבי-טקסט סיפורי: יילמדו בעיקר הסוגים האלה. והלשוניים

  . הפתגם והצו המוסרי–מספרות החכמה 

 האופייניות לרובד תופעות לשון מלבד עמידה על –קריאת טקסט מן המקורות מחייבת 

. תוכן ולמסר של הטקסט הבנה ברמת הפרטים והתייחסות ל–הלשון שהטקסט שייך אליו 

, חברתי שבו התגבש הטקסט לבין עולמנו-כל זאת מתוך מודעות לפער בין העולם התרבותי

  .וכן להבדלי המשמעות בין מילים ושימושי לשון בלשון המקורות ובלשוננו

אחת הדרכים לבדיקת מידת ההבנה של הטקסט היא המרה של חלקים מן הטקסט לעברית 

והשוואה ) ם שילוב של הבנת הטקסט עם זיהוי מאפייני הלשון שלושיש בה משו(בת ימינו 

  .בין ההמרות ובין טקסט המקור

ל תינתן הדעת הן בעת העיון "לתופעות הלשון האופייניות ללשון המקרא וללשון חז

אוצר המילים ", "מערכת הצורות"בטקסטים עצמם הן במהלך הלימוד של הפרקים 

  ".תחביר"ו, "והמשמעים

  . הטקסטים מן המקורות ילוו פעילויות הבעהאת קריאת

  

המשמש לבחינה בשאלון ב עד הודעה " הקורפוס"קטעי המקרא והמשנה שביחידה זו הם 

  .אחת לכמה שנים יוחלף הקורפוס. חדשה
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  במבט כולל

תהליכים אופייניים ומעניינים בהתפתחות בטקסטים קלסיים פותח פתח להתבוננות ב העיון

 של דיאלקט ועלייתו של דיאלקט שקיעתו, זה בצד זהדיאלקטים  קיומם של: של כל שפה

, השפעה של שפות קרובות מבחינה בלשנית או גאוגרפית, בשל נסיבות היסטוריות אחר

  .השתמרות צורות ומילים קדומות בצירופים ובביטויים למרות היעלמותן מן השפה הרגילה

  ועלהלשון העברית על תולדות כך גם העיסוק בטקסטים מן המקורות העבריים שופך אור

לעתים ממגוון משמעויות : נדגים זאת בתחום הסמנטי .למקורותיהויחסה ימינו בת העברית 

או  המשמעויות האחרות נעלמות. ת בלבדשל מילה משמרת העברית של ימינו משמעות אח

עיף ס, 20' עמ, להלן, "במפגיע"(ים פואבביטויים ובצירופים קרק שהן ממשיכות להתקיים 

, 21' עמ,  להלןשבתון, ָנַפׁש ( בתוכן חדש מילים וצירופיםתופעה אחרת היא הטענה של). 1

להלן , "דברי כיבושים("הירה לגמרי בים שמשמעותם אינה ניבהתופעה שכיחה ב. )6, 5 סעיף

  ).18סעיף , 37' עמ

שון  שבקטעים חושף הבדלים לא מעטים בין לשון המקרא ולן לעומק בתופעות הלשווןהעי

 שבע ם בניילדי מופלאה העובדה שישראלים ובהם ךמשום כ, חכמים לבין העברית של ימינו

 שנה ולהבינם בלי  אלפיים ושלושת אלפים יכולים לקרוא טקסטים עבריים מלפניושמונה

  . מקבילה ברוב שפות העולםוזתופעה אין ל.  רבקושי

לשוני של המקרא ושל פותח פתח למפגש עם העושר ה בטקסטים מן המקורות סוקהעי

 להביא את התלמידים לחוש בעושר זה ולנסות להרחיב את אוצר המילים חשוב. ל"ספרות חז

  .שלהם במילים ובביטויים

  

  מבנה היחידה

 מן המקורות יםטקסטמבחר  הוא ראשוןהמעגל ה :חידה בנויה בשלושה מעגליםיה

מעגל השלישי הוא מערך הו,  לטקסטים אלולשוני ִמפרטהמעגל השני הוא  ,")הקורפוס("

  .שאלות להוראה

  הטקסטים

  .ה משניות ממסכת תעניתעשרה קטעי חוק מן המקרא ושמוֶנכולל הנוכחי הקורפוס 

ויקרא בספר , ובעיקר בספר שמות,  מצוי כידוע בחומשי התורההחוק המקראיעיקר 

, וון שמדובר בחוקיםמכי. חוקקטעי נבחרו עשרה מתוך הספרים האלה . דבריםבספר ו
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שנבחרו עם זאת החוקים הקצרים . קסט העומד לעצמואחד מהם טאפשר לראות בכל 

  .ו הם לקוחיםמנמשהטקסטואלי רצף תוך המובאים ב

, מדרשי הלכה: בסוגים שונים של טקסטים) הלכותהאו ( החוקים  מצוייםל"ספרות חזב

רך לצו. והם נשענים במידה רבה על הטקסט המקראי, תלמוד ועוד, תוספתא, משנה

 פחות דורשים  שלשונה ומבנָהשוםמ, היחידה הזאת נבחרו קטעי חוק מן המשנה

 בשל היעדר מסורת קבועה . לעומת מדרשי ההלכה למשל– מיומנות וניסיון מוקדמים

המשניות מובאות  –) לעומת לימוד מקרא(לימוד משנה בומשותפת לכלל בתי הספר 

  .בלוויית פירוש קצר

, יחס אל בעלי חיים, ניינם מציאת אבדה ועזרה לזולתהחוקים שנבחרו מן המקרא ע

המשניות . הדאגה לעני והחובה לנקוט אמצעי בטיחות, מנוחת השבת ושמיטת הארץ

 תופעת טבע המאיימת –ממסכת תענית עוסקות בהתמודדות הדתית עם עצירת גשמים 

  .על תושבי הארץ הזאת גם בימינו

בין שהוא משתייך למגזר , תלמידוונטיות לים הובאו בחשבון העניין והרלעבבחירת הקט

עצמם או העולם המשתקף מהם גם כאשר החוקים . הדתי ובין שאינו משתייך למגזר זה

המתלוות המצבים שהחוקים מתמודדים עמם או ההנמקות , רחוקים מן האדם בן ימינו

  . וקיימים עד היום הזהשרירים לחוקים

  הִמפרט הלשוני

 אוצר המילים והמשמעים בתחוםמורה שפע של חומר ל צעמוטקסטים  ללשוניה ִמפרטב

מתוך ההנחה שאין להפריד את . כתיבה וההגה, הצורותמערכת , תחבירובתחומי ה

 תופעות לשון חשובות  הלשוניִמפרט לא נכללו ב,העיסוק בתופעות הלשון מן הטקסט

כללו א נומאידך גיסא הובא בו חומר על תופעות של, אם לא הזדמנו בטקסטים שנבחרו

אם תופעות אלו  ,)בעברכפי שהתגבש בהוראה של תולדות הלשון (בחומר הלימוד  עד כה

והמורה , למידיםאינו מכוון ישירות אל התהלשוני  ִמפרטה. נזדמנו בטקסטים שנבחרו

המלצות וראו להלן הסעיף (יוכל לבחור מתוכו או להפנות אל סעיפים בו את תלמידיו 

  ).13' עמ, דידקטיות

  להוראה תשאלו

השאלות . ה של הטקסטיםהוראלראות מעין הצעות לדרכי אפשר ) לק גח(בחלק זה 

  :מחולקות לשלוש קבוצות
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להיבט ) 5-1(הראשונות השאלות  בקבוצה זו כוונו  –  שאלות על קטעי החוק במקרא.א

ומושם , )סמנטייםותחביריים  (היבטים לשוניים  שלבוליש אגבהתוכני של הטקסטים 

נוספו עליהן שאלות . על השוואה בין קטעי החוק מבחינת התוכן והמבנהדגש בהן 

  .מערכת הצורותל ולהיבטים הסמנטייםמיוחדות 

 ומשלבות ,השאלות עוקבות אחר סדר המשניות בקבוצה זו –  שאלות על המשנה.ב

מערכת למיוחדות הבסוף מוצעות שאלות . תחביר והיבטים סמנטיים, הבעה והבנה

  .תחבירלהצורות ו

 לשון –הן שאלות שילוב בין רובדי הלשון  השאלות בקבוצה זו –  שאלות משלבות.ג

בעיקרן הן שאלות המרה מרובד אחד . ל ואף העברית בת ימינו"המקרא ולשון חז

  .למשנהו

מן , מן המקרא: השבת אבדה – ים לנושא אחדד מובאים טקסטים משלושה רבנספחב

מסכת  ביותמשנ קשה מעט יותר מן השנהמהפרק מן ה .המשנה ומן החוק בן ימינו

לימוד  אפשרות ל מזמניםהטקסטים משלושת הרבדיםואולם קשרי התוכן בין , תענית

לה שא,שאלות להוראהראורמז לכך ( ן הלשו מבחינת התכנים הן מבחינת הן–מרתק 

32(.  

  

  ל"חזספרות קרא והמ לשאלת תולדות הלשון העברית בתקופת

 שהגיעו – קבוצות טקסטים –קורפוסים ה אנו שואבים מאת המידע על העברית הקדומ

המשנה , מדרשי ההלכה והאגדה( ל"ספרות חזו המקרא – העיקרייםהקורפוסים . לידינו

  .המסוריםובידינו אפוא הנוסח או הנוסחים ,  נמסרו מדור לדור–) והתלמוד

. יםבמקרא כלולים טקסטים מסוגים שונים ומתקופות שונות המתפרסות על מאות שנ

נבדלת  לשון השירה המקראיתכך למשל :  מקשה אחתואכן העברית של המקרא אינה

  מתקופת– לשונם של ספרי המקרא המאוחרים ;מלשון הפרוזהבפרטים לא מעטים 

המיוחסת , הקלסית, המוקדמתלשון המקרא  ממידה ניכרת שונה ב– הבית השני

  .לתקופת הבית הראשון

האם היו דיאלקטים עבריים , קופת המקראהשאלה מה הייתה לשון הדיבור בת

, מה היה היחס בין לשון הדיבור ללשון הספרות, ומה ייחד כל דיאלקטבאזורים שונים 

 תמורות מדיניות וחברתיותמה היו השינויים שחלו בלשון במהלך הדורות ובעקבות 

ע שהגיוכן השאלה באיזו מידה העברית כפי שנמסרה בטקסט המקראי , )כמו גלות בבל(
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 ותשאל כל אלה הן –משקפת את הלשון בתקופת היווצרותם של הטקסטים לידינו 

תשובות ואולם , תשובות מתשובות שונותלהן הציעו אף נדרשו להן ועברית וקרי השח

  .בגדר השערותאינן אלא  –מרתקות ככל שיהיו – אלו

, רנמסרו בעל פה מדור לדוטקסטים שביסודם הם ל "הטקסטים הכלולים בספרות חז

נוצרו במשך טקסטים אלו גם בדומה למקרא  .הועלו על הכתברק בשלב מאוחר יחסית ו

ובאמת אפשר להצביע על .  בארץ ומחוצה לה– ואף במקומות שונים מאות שנים

- הארץהספרות ובין ,)התלמוד(ללשון האמוראים ) המשנה(הבדלים בין לשון התנאים 

שינויים ובעיקר ככל הנראה נעשו נו פנילם כפי שהטקסטים ב.  של בבלספרותישראלית ל

בעשרות השנים לכן המחקר של לשון חכמים . ללשון המקראשבהם התאמת הלשון 

ל "תקופת חזתעודות משאף כי אינם , ל"של ספרות חזיד הכתבי נשען על האחרונות 

הם משמרים צורות מקוריות של , )נ"אלף השני לסהלמן המאות הראשונות אלא (

  .תקופה זו

הללו יש לפנינו טקסטים שנשתמרו מן התקופה המסורים ף על שני הקורפוסים נוס

; ומגילות שנכתבו על קלף ועל פפירוס, כתובות שנחרטו על אבנים וחרסים –העתיקה 

  .משקפים את לשון הכתיבה של תקופתםובעיקרם 

 כתובת השילוח,  עבריות דוגמת כתובת גזרכתובותיש בידינו מתקופת הבית הראשון 

ת לממצא ומצטרפ ,לשון הכתובות דומה במידה רבה ללשון המקרא. חרסי לכישו

  .מקראמשתקף בהלשוני ה

 מגילות מדבר יהודהובראשן ,  בהיקף רחב יותרש בידינו תעודותתקופת הבית השני ימ

קורפוס נכבד של מדובר ב. בשנות הארבעים והחמישים של המאה העשריםנתגלו ש

המתוארכים מסוף המאה  – ספרות החכמה, פרשנות, תפילות, הלכה וחוק –טקסטים 

 מגילות אלו שופכות אור על אופייה של .נ"ס ועד המאה הראשונה לסה"השנייה לפנה

שחלקים מנוסחו העברי נתגלו , סירא- ספר בן.העברית של סוף תקופת הבית השני

 את והוא משקף, שנייה לפני הספירהמתוארך למאה ה, בגניזת קאהיר ואחר כך במצדה

  .מסורת הכתיבה של זמנו

שנמצאו במערות במדבר יהודה  כוכבא- איגרות ברהיא חשובה נוספת קבוצת תעודות 

 באיגרות אלו יש תופעות מובהקות של .נ"ראשית המאה השנייה לסהוהן מתוארכות ל

  . ויש להן קווים משותפים עם לשון חכמיםלשון דיבור
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נתגלתה דמותה של כתובת פסיפס שב קדומהעדות עברית שבמשנה יש בידינו גם ל

 תמאשר לשון הכתובת ).המאה השישית לספירה (כתובת רחובומכונה , באזור בית שאן

  .תופעות לשון המייחדות את לשון חכמים

על המורפולוגיה , נוסף על הקורפוסים לומדים חוקרי העברית על הפונולוגיה והפונטיקה

כמו , שוואת העברית ללשונות שמיותועל הלקסיקולוגיה ועל גיזרונן של מילים מה

  .הערביתהארמית ו, האכדית והאוגריתית

בעברית ל מרגיש בהבדל הגדול "כל הקורא טקסטים מן המקרא וטקסטים מספרות חז

רצופה ולינארית התפתחות ההבדל אינו תוצאה של  ואולם. של שני הקורפוסים הללו

  לשוןתופעותכאן וכאן ים יש בלשון חכמ: ולא זו בלבד . ללשון חכמיםלשון המקראמ

מקובל אפוא . שלבי התפתחות הקדומים לשלב המשתקף בלשון המקראעידות על המ

  . השונה מן העברית המקראיתלראות בלשון חכמים גלגול של דיאלקט עברי

חוקרי העברית מנסים להתחקות על דרכי התפתחותה של לשון חכמים עד להעלאתה על 

לשון חכמים ליש אם ה: ר מעסיקות אותם השאלות האלהבין הית. ל"הכתב בספרות חז

האם יש קשר בין לשון חכמים לתופעות המייחדות את לשון ? בימי המקראיסודות עוד 

מדוברת בימי הבית הלשון יא גלגולה של הלשון חכמים האם ה? המקרא המאוחרת

  .אלונים בספרות המחקר יוכל המעיין למצוא השערות מהשערות שונות בעניי? השני

ל הוא "חזתקופת הבית השני ובתקופת  למןהקדומה תולדות העברית יסוד חשוב ב

. לצד העברית, גם לשון דיבור וגם לשון כתיבה של יהודיםשהייתה , השפעת הארמית

ל "וספרות חז, )ספר דניאל וחלק מספר עזרא (במקרא כלולים ספרים הכתובים ארמית

לא פלא אפוא שהארמית . ית וארמיתלשונית המשלבת עבר-היא כידוע ספרות דו

  .במורפולוגיה ובתחביר, טביעה את חותמה על העברית באוצר המיליםה

מה שיש בידינו מן העברית העתיקה הוא טקסטים עבריים בעיקר משני , כפי שראינו

פרי של אינה כידוע גם היא  ש–העברית בת זמננו . ל" המקרא וספרות חז–קורפוסים 

 –לשון שעברה תהליך של תחייה  אלא מן העברית הקדומהארית ולינ רצופההתפתחות 

, תשואבת את כלי הביטוי שלה ואת אוצר המילים שלה מכל הספרות העברית הקודמ

  .ל"המקרא וספרות חז: המרכזיים הללוובעיקר משני הקורפוסים 

קריאה בטקסטים מן הקורפוסים האלה וטיפוח הרגישות להבדלים הלשוניים ה

  . במרכז הלימוד של תולדות הלשון העבריתועמדאפוא שיראוי להם ביניהם והסגנוניים 
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  על החוק

החוק נועד לקבוע את נורמות ההתנהגות בחברה מסוימת ולהסדיר את היחסים בין בני 

אמונות של החברה ומצורת מהות החוקים ומקור סמכותם נובעים מן ה. האדם בחברה

ל יש חוקים רבים העוסקים בהיבטים "במקרא ובספרות חז, כך למשל.  בההשלטון

מאכלות אסורים , ברכות ותפילות, הלכות שבת ומועדיםכגון , הדתיים של חיי האדם

ולצדם יש חוקים המסדירים את היחסים בין בני , דיני טומאה וטהרה, קרבנות, כשרותו

  .עוד והנהגת הציבור, הרכוש, העבודה, המשפחה –מעגלים השונים האדם ב

ל שואבים את "חזספרות החוקים ב. חוקה של  הישירמקור הסמכותוא אל ההבמקרא 

 עצבל ו התורה חוקיאת נתונה הסמכות לפרש להנהגהואולם ,  התורהמן םסמכות

 – הפרלמנט –המחוקק בחברה הדמוקרטית בת ימינו . מערכת חוקים מסועפת ומפורטת

  .ל החברהערכי היסוד ש מעוגנים בוהחוקים, עםשואב את סמכותו מה

כפי החוק המקראי . החוקים מן התקופות השונות נבדלים גם בדרך ארגונם ועריכתם

אינו ערוך עריכה שיטתית לפי נושאים ואינו מקיף את כל תחומי החיים שהגיע לידינו 

וחוקים בנושאים , תורה במקומות שונים בציםמשובחוקים ה. רטיםפב עוסקולרוב אינו 

מקיף יותר וכולל פרטים ל בכלל "ובספרות חזשנה במהחוק ; שונים מובאים זה לצד זה

 הבחנה שיטתית בין תחומי ישחוק בימינו  ב.ובמקרים רבים מאורגן לפי נושאים, רבים

החוק מחולק לסעיפים וכולל הגדרות , ה בהוראות מדויקות לענישהמלווכל חוק , חיים

  .מדויקות של המונחים הכלולים בו

, החפצים והלבוש,  אורחות החיים–יה בת הזמן בחוקים של כל תקופה משתקפת הראל

 החברתי ודרכי מבנהה, יחסי המשפחה, הפרנסה והפנאיעיסוקי , רשות הרביםהבית ו

 שעניינו חוקים הקשורים –אפשר למשל לבדוק בנספח של היחידה . 'וכו' ההנהגה וכו

נו ל ובימי"בתקופת חז, הן בתקופת המקראב מה הן האבדות שמדובר –בהשבת אבדה 

  .ולהיווכח בהבדלים

  

  מאפיינים של לשון החוק

יש חוקים . החוק כאמור עניינו התוויית דרכי התנהגות של בני אדם בכל נסיבות חייהם

הקובעים איך על האדם לפעול ולהתנהג בנסיבות מסוימות ובמצבים מוגדרים 

 והם כוללים אפוא תיאור של הנסיבות וסעיפים מפורטים המציגים את, ומדויקים
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מקצת החוקים הם צווים מוחלטים . האפשרויות השונות ואת דרכי ההתנהגות הראויים

  .'לא תעשה'ו' עשה'ובלתי מותנים של 

:  בין שני סוגיםאכן מבחינים – ובכללם החוקים שבמקרא –בחוקי המזרח הקדום 

וחוקים המנוסחים כציווי ) 1קזואיסטיהחוק ה(חוקים המנוסחים כמקרה ופסק דין 

בסוג הראשון מוצג מקרה טיפוסי הלקוח ממציאות ). 2אפודיקטיהחוק ה(מוחלט 

תיאור המקרה בלשון החוק המקראי בא . והחוק נותן לו מעין תשובה משפטית, החיים

 הם –כאשר נוספים לאחר התיאור משתנים . כימילה בפסוקית הפותחת בבדרך כלל 

 כוללים בדרך כלל פסק החוקים מן הסוג הזה. אםמילה ב בפסוקיות הפותחותמובאים 

, !"לא תרצח "דוגמת, החוקים מן הסוג השני מנוסחים כאמור כצו מוחלט. דין או עונש

,  יש חוקים שאינם נענים להבחנה הזאתעם זאת 3.ואין נזכרים בהם כלל פסק דין ועונש

כבד את אביך : "למשל חוקים הפותחים כצו מוחלט אך נוספת להם הנמקה או פסק דין

  ..."כון ימיך על האדמה יאִרמעןלואת אמך 

בדוגמאות . כמה קווי אופי של לשון החוקלהלן סרטט נשל חוק אלו על רקע שני סוגים 

לשון חכמים ולשון , לשון המקרא: קטעי חוק משלושה רובדי לשון –המתלוות להם 

  4.ימינו

 )'לא תעשה' (דרך השלילהמנוסחים פעמים רבות על ווים מוחלטים חוקים שהם צ •

 .מרכזם עומדים אפוא מילת שלילה ופועלוב
לא  אליו ולא יתאכזר,  אדם בעל חייםלא יענה" ;)יג, שמות כ" (לא תרצח" :אותדוגמ

  .)א2ח "צב (" בו בדרך כלשהייתעלל

  .)יב, דברים ה" ( את יום השבת לקדשוָׁשמֹור: "גם מקור מוחלט' עשה'במקרא במצוות 

 ,תנאי או זמן פסוקיתתיאור המקרה בא  יבו–נסיבות או המקרה ולל את ההכחוק ב •

 .פסוקית לוואיב אףולעתים  ,סוקית נושאפב או, )סינדטית-א(מקושרת או לא מקושרת 
                                                           

 .'מקרה משפטי'ופירושו , ) באנגליתcase( בלטינית casus נגזר מן קזואיסטיהמונח  1
 .שאין עליו עוררים,  מהימן–אפודיקטי  2
 שיעורים –חוקים ראה . ייסוד-הדברים נלמדים במסגרת שיעורי המקרא בבית הספר העל 3

ואולם נראה שבמסגרת הלימוד כאן אין צורך . 13' עמ, ם"מעלות תש, ל"ת, מדריך למורה, במקרא

 .לנקוט את המינוח המקצועי
לצד כל דוגמה ;  לקוחות מחוקים שאינם כלולים בקורפוס של יחידה זולשון המקראהדוגמאות מ 4

) מ"להלן ב(וחות מתוך פרק ב במשנת בבא מציעא  לקלשון חכמיםהדוגמאות מ. מצוין מראה מקום

 62' עמ( לקוחות מתוך שני קבצים המובאים בנספח ימינו לשוןהדוגמאות מ). 58' עמ(המובא בנספח 

" 1973 –ג "תשל, תקנות השבת אבדה"ו) א"להלן חה" (1973 –ג "חוק השבת אבדה תשל "–) ואילך

 ).ח"להלן צב" (1994 –ד "התשנ, )גנה על בעלי חייםה(חוק צער בעלי חיים "וכן מתוך , )א"להלן תה(
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  אותדוגמ

..."  לא תעבֹד בו עבֹדת ָעֶבדכי ימוך אחיָך ִעָּמְך ונמכר ָלְךו" :מקושרת תנאי/ זמן פסוקית 

  .)ד, מ ב"ב" (ל ומכריזנוט – צרורין] המעות שמצא[אם היו "; )לט, ויקרא כה(

הרי אלו  – מצא בחנות": )ל ובלשון החוק בן ימינו"בלשון חז (פסוקית לא מקושרת

 ירשום השוטר פרטים אלה, הודיע המוצא למשטרה על מציאת אבדה"; )ד, מ ב"ב..." (שלו

  ).2 א"תה ("...

ברו או הלוקח פירות מח"; )יז, שמות כא" ( מות יומתמכה אביו ואמוו": פסוקית נושא

המוצא אבדה " ;)ד,  במ"ב" (הרי אלו שלו – ששלח לו חברו פירות ומצא בהן מעות

  .)א2א "חה ("... חייב להשיבה לבעלה או להודיע עליה בהקדם למשטרהונוטלה

 והיתה גֻאלתו עד ּתֹם שנת כי ימּכֹר ֵּבית מושב עיר חומהואיש ": פסוקית לוואי

, יתן להניח שהיא בעלת ערך רגשי מיוחד לבעלהשנאבדה "; )כט, ויקרא כה..." (ממכרו

  .)ג4א "חה ("ינהגו בה כפי שיורה המפקח הכללי

הסיבה לחוק או תכליתו של :  לעתים נוסף לחוק רכיב של הנמקה– הנמקת החוק •

 או  ואף בפסוקית לוואיבפסוקית תכלית, בפסוקית סיבהההנמקה יכולה להופיע . החוק

 .במשפט מאוחה
  :דוגמאות

; )ח, שמות כג" (כי השֹחד ְיַעֵּור פקחים ִויַסלף דברי צדיקיםח וׁשַֹחד לא תק" :במקרא

; )ט, שמות כג" (יםואתם ְיַדְעֶּתם את נפש הגר כי גרים ֱהייתם בארץ מצרְוֵגר לֹא ִתְלָחץ "

שמות " (אלהיך נֹתן ָלְך' אִרכון ימיך על האדמה אשר הלמען י כבד את אביך ואת אמך"

  ).יב, כ

, רגלים השלש: רבי יהודה אומר - - - ?]על האבדה [ועד מתי חייב להכריז": במשנה

" אחד כדי שילך לביתו שלשה ויחזור שלשה ויכריז יום, ואחר הרגל האחרון שבעה ימים

שאביו הביאו לעולם הזה ורבו ,  של רבו קודמת–רבו  אבדת אביו ואבדת"; )ו, מ ב"ב(

  .)יא,  במ"ב" (שלמדו חכמה מביאו לחיי העולם הבא

מדובר מכל מקום ;  אפשר לנסח את החוק בלשון עתיד או בלשון הווה– זמני הפועל •

ולא את , אסור שייעשה הפועל מציין מה צריך לעשות או מה : של הפועלבשימוש מודלי

 .העובדה שהדבר נעֶׂשה או ייעשה
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  דוגמאות

 בו תעבֹדנמכר ָלְך לא וכי ימוך אחיָך ִעָּמְך ו"; )יג, שמות כ" (תרצחלא : "לשון עתיד

הודיע המוצא "; )א2ח "צב (..." אדם בעל חייםיענהלא "; )לט, ויקרא כה..." (עבֹדת ָעֶבד

  .)2א "תה ("... השוטר פרטים אלהירשום, למשטרה על מציאת אבדה

  .)ד, מ ב"ב" (נוטל ומכריז –אם היו צרורין : ")ל"אופיינית ללשון חז (לשון הווה

 להשיבה חייבהמוצא אבדה ונוטלה ":  ציוויביע בתוכנואר המשימוש בשם תוגם יש ו

  ).א2א "חה ("לבעלה או להודיע עליה בהקדם למשטרה

ומכל מקום , )יחיד או רבים( את החוק בגוף שני או בגוף שלישי חאפשר לנס – הגוף •

 .גם שימוש במבנה סביל  יש.כל אדםעל  חלה, גוף סתמי –יש לראות בגוף המשמש 
  :דוגמאות

 ִעָּמְך אחיָךוכי ימוך "; )יג, שמות כ" (תרצחלא : ")אופייני ללשון החוק במקרא (ף שניגו

  ).לט, ויקרא כה..." ( בו עבֹדת ָעֶבדתעבֹד לא ָלְךונמכר 

 את עין אישוכי יכה : ")אדם, איש( לעתים בציון מפורש של הנושא –  יחידגוף שלישי

 "… בעל חייםאדםלא יענה "; )כו,  כאשמות" (לחפשי ישלחנו תחת עינו, ושחתה... עבדו

 אחר הגפה או אחר הגדר גוזלות מצא": לעתים ללא ציון מפורש של הנושא; )א2ח "צב(

  .;)ג,  במ"ב" (. בהןיגע הרי זה לא –מקושרין או בשבילין שבשדות 

 כלפיו כאילו הוא בעל האבדה לפי ינהגו, נתגלה קרוב משפחה או יורש: "גוף שלישי רבים

  .)ב15א "תה" (להתקנות א

  .)ב13, ח"צב (..." תוך מניעת סבל מיותרתבוצעמתת בעל חיים ה: "מבנה סביל

 של לשון החוק בכלל ועל הדרכים האופייניות לכל רובד בפרט עמידה על המאפיינים

חידוד הרגישות הלשונית הן למאפייני הסוגה הן להבדלים בין רובדי בהיא נדבך חשוב 

  .הלשון

   

  ותהמלצות דידקטי

  בחירת קטעים ללימוד בכיתה. 1

, קה את כל החומר המובא ביחידהיעמממכיוון שאין הכוונה שהתלמידים ילמדו ברמה 

 –קטע אחד מן המקרא וקטע אחד מן המשנה  –יחידים קטעי טקסט מומלץ לבחור 

והמשמעים   של אוצר המיליםהיבטה,  התוכניהיבטה :םהיבטי בשלושה הםולהעמיק ב

 .עות הלשון של תופהיבטהו
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ְוֵׁשׁש ָׁשִנים ִּתְזַרע ֶאת ַאְרֶצָך : "3 קטע – מן המקראנדגים את דרך העבודה בקטע אחד 

ְוַהְּׁשִביִעת ִּתְׁשְמֶטָּנה ּוְנַטְׁשָּתּה ְוָאְכלּו ֶאְביֵֹני ַעֶּמָך ְוִיְתָרם ּתֹאַכל ַחַּית  :ְוָאַסְפָּת ֶאת ְּתבּוָאָתּה

נביא לפני התלמידים את החומר ). יא-י, שמות כג" (ְמָך ְלֵזיֶתָךַהָּׂשֶדה ֵּכן ַּתֲעֶׂשה ְלַכְר

' עמ, 3סעיף " (ארצך"על המילים נעמוד וצר המילים והמשמעים בא:  הלשוניִמפרטשב

' עמ, 19סעיף (זמני הפועל  נעמוד על תופעות הלשוןב ).שם, 4סעיף " (ני עמךאביֹ"ו) 20

; )25' עמ, 22 סעיף; 24'  עמ,21 ףעיס(המייצג קבוצה או שם ביחיד כשם סוגי ; )24

 התופעות אפשר להפנות לפסוקים אחרים שאותן). 26' עמ, 27סעיף (הכתיב החסר 

' עמ, חלק ג( 5ה שאלוניעזר לשם כך ב, עסוק בתוכן של הפסוקלבסוף נ. מזדמנות בהם

' עמ, 14, 13, 9שאלות  (3תלמידים גם שאלות אחרות העוסקות בקטע נביא לפני ה )48

50-49(.  

  עבודות של תלמידים. 2

 כולם או –תלמידים להציע לבעקבות הלימוד המשותף של קטע אחד או שניים אפשר 

העבודות יכללו עיסוק . ל פסוק או על משנה להכין עבודות בהיקף מצומצם ע–חלקם 

 עד לגוליהובדיקת ג למשל עיון במילה המזדמנת בקטע –באוצר המילים והמשמעים 

והרחבת הדיון לדוגמאות נוספות , תופעות לשון אופייניות לרובד הלשוןעיסוק ב; ימינו

לשון חכמים או / לשון מקרא (מאותו רובד או להשוואה לטקסט מרובד לשון אחר 

 ִמפרטלצורך העבודה אפשר להפנות את התלמידים לחומר שב). העברית בת ימינו

  . של היחידה וכן לשאלות הרלוונטיות מחלק גהלשוני

  ים הלשונייםפרטִמה. 3

ובוודאי אין טעם ,  יילמד לימוד שיטתי ומקיף הלשוניִמפרטאין הכוונה שהחומר ב

 – ִמפרטהמתוך  לבחור נושאים מרכזיים מומלץ. מר הזה כרשימת מכולתללימוד החו

אוצר בתחום למשל . וללמדם בכיתה –שיש בהם כדי להעמיד על מאפייני הסוגה והרובד 

מילים נרדפות מלשון המקרא ומלשון : )ל"ספרות חז (בבחלק המילים והמשמעים 

 שינויי משמע בין לשון המקרא ללשון חכמים; ) ואילך32' עמ, 7-1 סעיפים (חכמים

פסוקית : )המקרא (בחלק אלשון התופעות בתחום ; ) ואילך34' עמ, 11-8 סעיפים(

צורות ומילות : לק בבח; )24' עמ, 19סעיף (זמני הפועל , )22' עמ, 11סעיף (' כי'הפותחת ב

יש , כפי שהוצע לעיל,  כמו כן). ואילך40' עמ, 29סעיף (אופייניות ללשון חכמים 

להשתמש בסעיפים הרלוונטיים של המפרט הלשוני כאשר מעיינים עיון לעומק בקטע 

  .מסוים
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  להוראההשאלות . 4

ות  הצע המובאות בחלק גאפשר לראות בשאלות, לעיל" מבנה היחידה"כאמור בסעיף 

 אפשר כמוצע לעיל בשעה שעוסקים בקטעים מסוימים. לדרכי הוראה של הקטעים

להשתמש בשאלות מתאימות כן אפשר כמו . להשתמש בשאלות הנוגעות לקטעים אלו

  . נבחריםימוד מעמיק של קטעיםכנקודת מוצא לל

' עמ (32ובעיקר עם שאלה , לסיכום הלימוד מומלץ להתמודד עם השאלות המשלבות

ל ולשון "ספרות חז,  המקרא–עניינה דרכי ניסוח החוק בשלושת רובדי הלשון ש, )57

בחינת מקור ההשפעה על דרך הניסוח של , בדלים בין דרכי הניסוחעמידה על הה: ימינו

  .המרות בין רובד לרובד, לשון החוק בימינו

  

  ביבליוגרפיה

בעיקר ,  ואילך638' עמ, )ד"תשל(כרך כו , האנציקלופדיה העברית, "לשון, עברית"הערך 

 קוטשר' מאת י" ל"לשון חז"ו" מגילות מדבר יהודה", בלאו' מאת י" לשון המקרא"

  (=73-51' עמ, )ב"תשל(כרך ו , האנציקלופדיה המקראית, "עברית"הערך , חיים רבין

, חקרי לשון בהוצאת האקדמיה ללשון העברית ומוסד ביאליק, עברית מקראית, ל"הנ

 )157-137' עמ, ט"תשנ

המחלקה לחינוך ולתרבות בגולה של , עיקרי תולדות הלשון העברית, חיים רבין

  )א"מהדורה חמישית תשמ(ירושלים , ההסתדרות הציונית העולמית

  1974ירושלים , ספר-קרית, מלים ותולדותיהן, יחזקאל קוטשר

E. Y. Kutcher, A History of the Hebrew Language, Jerusalem 1982 

  )א"הדפסה שנייה תשל(ז "תשכ, אביב-דביר תל, לשון מקרא ולשון חכמים ,אבא בנדויד

 ? האם שלטון החוק בסכנה–חוק זה לא צחוק , חיה רגב, שפרה קולת, בלפור חקק

  ט "תשמ, ל"ת, "חינוך על הפרק"בסדרה 

  

  תורהפירושים ל

   לתורהמקראות גדולות -

  קהוצאת מוסד הרב קו,  לשמות לויקרא ולדבריםדעת מקרא -
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  עתי-הוצאת דודזון,  לשמות לויקרא ולדבריםך"עולם התנ -

  319-312' עמ, עיונים חדשים בספר שמות,  נחמה ליבוביץ-

  410-400' עמ, עיונים חדשים בספר ויקרא,  נחמה ליבוביץ-

  213-201' עמ, עיונים בספר דברים,  נחמה ליבוביץ-

  

  מהדורות של המשנה

  וך אלבק ומנוקדים בידי חנוך ילוןמפורשים בידי חנ, ששה סדרי משנה -

   מאת פינחס קהתימשניות מבוארות -

, נדפס ברשות הספרייה בבודפסט, )מהדורת פקסימיליה (המשנה על פי כתב יד קופמן -

  )י קאופמן"כלהלן  (ח"ירושלים תשכ
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א :אחלק  ר ק מ ב ק  ו ח   ה
  

  קטעי החוק מן התורה

סוק אחד ואחרים של שני מקצתם של פ – התורה ןמובאים כאן עשרה קטעי חוק מ

מובאים , ובעיקר הקצרים שבהם, שנבחרוהקטעים . פסוקים עד שבעה פסוקים

  .בתוך הרצף שבו הם משובצים) באותיות גדולות(

  

 )4-1קטעים  (שמות פרק כג

  

  

  

  1קטע 

  2קטע 

  

  

  

  

  

  3קטע 

  

  

  4קטע 

  :ד ָחָמסלֹא ִתָּׂשא ֵׁשַמע ָׁשְוא ַאל ָּתֶׁשת ָיְדָך ִעם ָרָׁשע ִלְהיֹת ֵע  א

 :לֹא ִתְהֶיה ַאֲחֵרי ַרִּבים ְלָרעֹת ְולֹא ַתֲעֶנה ַעל ִרב ִלְנטֹת ַאֲחֵרי ַרִּבים ְלַהּטֹת  ב

 : ְוָדל לֹא ֶתְהַּדר ְּבִריבֹו  ג

  :ִּכי ִתְפַּגע ׁשֹור אִֹיְבָך אֹו ֲחמֹרֹו ּתֶֹעה ָהֵׁשב ְּתִׁשיֶבּנּו לֹו  ד

ַחת ַמָּׂשאֹו ְוָחַדְלָּת ֵמֲעזֹב לֹו ִּכי ִתְרֶאה ֲחמֹור ׂשַֹנֲאָך רֵֹבץ ַּת  ה

  :ָעזֹב ַּתֲעזֹב ִעּמֹו

 :לֹא ַתֶּטה ִמְׁשַּפט ֶאְביְֹנָך ְּבִריבֹו  ו

 : ִמְּדַבר ֶׁשֶקר ִּתְרָחק ְוָנִקי ְוַצִּדיק ַאל ַּתֲהרֹג ִּכי לֹא ַאְצִּדיק ָרָׁשע  ז

 : ף ִּדְבֵרי ַצִּדיִקיםְוׁשַֹחד לֹא ִתָּקח ִּכי ַהּׁשַֹחד ְיַעֵּור ִּפְקִחים ִויַסֵּל  ח

 :ְוֵגר לֹא ִתְלָחץ ְוַאֶּתם ְיַדְעֶּתם ֶאת ֶנֶפׁש ַהֵּגר ִּכי ֵגִרים ֱהִייֶתם ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים  ט

 :ְוֵׁשׁש ָׁשִנים ִּתְזַרע ֶאת ַאְרֶצָך ְוָאַסְפָּת ֶאת ְּתבּוָאָתּה  י
יֵֹני ַעֶּמָך ְוִיְתָרם ְוַהְּׁשִביִעת ִּתְׁשְמֶטָּנה ּוְנַטְׁשָּתּה ְוָאְכלּו ֶאְב  יא

  :ּתֹאַכל ַחַּית ַהָּׂשֶדה ֵּכן ַּתֲעֶׂשה ְלַכְרְמָך ְלֵזיֶתָך

ֵׁשֶׁשת ָיִמים ַּתֲעֶׂשה ַמֲעֶׂשיָך ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִּתְׁשּבֹת ְלַמַען   יב

  :ָינּוַח ׁשֹוְרָך ַוֲחמֶֹרָך ְוִיָּנֵפׁש ֶּבן ֲאָמְתָך ְוַהֵּגר
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  )5קטע  (ויקרא פרק כה

  :ֶאל מֶֹׁשה ְּבַהר ִסיַני ֵלאמֹר' ַוְיַדֵּבר ה  א  5טע ק

ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ִּכי ָתבֹאּו ֶאל ָהָאֶרץ   ב

  :'ֲאֶׁשר ֲאִני נֵֹתן ָלֶכם ְוָׁשְבָתה ָהָאֶרץ ַׁשָּבת ַלה

 ְוָאַסְפָּת ֶאת ֵׁשׁש ָׁשִנים ִּתְזַרע ָׂשֶדָך ְוֵׁשׁש ָׁשִנים ִּתְזמֹר ַּכְרֶמָך  ג

  :ְּתבּוָאָתּה

ָׂשְדָך ' ּוַבָּׁשָנה ַהְּׁשִביִעית ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון ִיְהֶיה ָלָאֶרץ ַׁשָּבת ַלה  ד

  :לֹא ִתְזַרע ְוַכְרְמָך לֹא ִתְזמֹר

ֵאת ְסִפיַח ְקִציְרָך לֹא ִתְקצֹור ְוֶאת ִעְּנֵבי ְנִזיֶרָך לֹא ִתְבצֹר   ה

  :ץְׁשַנת ַׁשָּבתֹון ִיְהֶיה ָלָאֶר

ְוָהְיָתה ַׁשַּבת ָהָאֶרץ ָלֶכם ְלָאְכָלה ְלָך ּוְלַעְבְּדָך ְוַלֲאָמֶתָך   ו

  :ְוִלְׂשִכיְרָך ּוְלתֹוָשְבָך ַהָּגִרים ִעָּמְך

  .ְוִלְבֶהְמְּתָך ְוַלַחָּיה ֲאֶׁשר ְּבַאְרֶצָך ִּתְהֶיה ָכל ְּתבּוָאָתּה ֶלֱאכֹל  ז
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 )10-6קטעים  (דברים פרק כב

  6קטע 

  

  

  

  

  

  

  7קטע 

  

  

  

  8קטע 

  

  

  

  

  9קטע 

  

  

  

 10קטע 

לֹא ִתְרֶאה ֶאת ׁשֹור ָאִחיָך אֹו ֶאת ֵׂשיֹו ִנָּדִחים ְוִהְתַעַּלְמָּת   א

 : ֵמֶהם ָהֵׁשב ְּתִׁשיֵבם ְלָאִחיָך
ְוִאם לֹא ָקרֹוב ָאִחיָך ֵאֶליָך ְולֹא ְיַדְעּתֹו ַוֲאַסְפּתֹו ֶאל ּתֹוְך   ב

 :ִחיָך אֹתֹו ַוֲהֵׁשבֹתֹו לֹוֵּביֶתָך ְוָהָיה ִעְּמָך ַעד ְּדרֹׁש ָא
ְוֵכן ַּתֲעֶׂשה ַלֲחמֹרֹו ְוֵכן ַּתֲעֶׂשה ְלִׂשְמָלתֹו ְוֵכן ַּתֲעֶׂשה ְלָכל   ג

ֲאֵבַדת ָאִחיָך ֲאֶׁשר ּתֹאַבד ִמֶּמּנּו ּוְמָצאָתּה לֹא תּוַכל 

  :ְלִהְתַעֵּלם

לֹא ִתְרֶאה ֶאת ֲחמֹור ָאִחיָך אֹו ׁשֹורֹו נְֹפִלים ַּבֶּדֶרְך   ד

  :ְתַעַּלְמָּת ֵמֶהם ָהֵקם ָּתִקים ִעּמֹוְוִה

' לֹא ִיְהֶיה ְכִלי ֶגֶבר ַעל ִאָּׁשה ְולֹא ִיְלַּבׁש ֶּגֶבר ִׂשְמַלת ִאָּׁשה ִּכי תֹוֲעַבת ה  ה

  :ֱאלֶֹהיָך ָּכל עֵֹׂשה ֵאֶּלה

ִּכי ִיָּקֵרא ַקן ִצּפֹור ְלָפֶניָך ַּבֶּדֶרְך ְּבָכל ֵעץ אֹו ַעל ָהָאֶרץ   ו

 ֵביִצים ְוָהֵאם רֶֹבֶצת ַעל ָהֶאְפרִֹחים אֹו ַעל ֶאְפרִֹחים אֹו

 : ַהֵּביִצים לֹא ִתַּקח ָהֵאם ַעל ַהָּבִנים
ַׁשֵּלַח ְּתַׁשַּלח ֶאת ָהֵאם ְוֶאת ַהָּבִנים ִּתַּקח ָלְך ְלַמַען ִייַטב ָלְך   ז

  :ְוַהֲאַרְכָּת ָיִמים

לֹא ָתִׂשים ָּדִמים ִּכי ִתְבֶנה ַּבִית ָחָדׁש ְוָעִׂשיָת ַמֲעֶקה ְלַגֶּגָך ְו  ח

 :ְּבֵביֶתָך ִּכי ִיּפֹל ַהּנֵֹפל ִמֶּמּנּו

לֹא ִתְזַרע ַּכְרְמָך ִּכְלָאִים ֶּפן ִּתְקַּדׁש ַהְמֵלָאה ַהֶּזַרע ֲאֶׁשר ִּתְזָרע ּוְתבּוַאת   ט

  :ַהָּכֶרם

  :לֹא ַתֲחרֹׁש ְּבׁשֹור ּוַבֲחמֹר ַיְחָּדו  י
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פרט לשוני   לשון החוק במקרא: ִמ
  ים והמשמעים ותופעות לשוןאוצר המיל

  אוצר המילים והמשמעים

  
  )1קטע  (ׁשֹור אִֹיְבָך אֹו ֲחמֹרֹוִתְפַּגע ִּכי  .1

שורש פעלים מל. 'פגש'ָּפַגע כאן במשמעות 

:  שלוש משמעויות בלשון המקראע"פג

משמשת  כיום. הפציר, קשיב; תקף; פגש

 משמעותה.  תקףמשמעותה בעיקר

ר הפועל בתואלמעשה  מוכרת השלישית

  ).מתוך הפצרה(' במפגיע'

  : הראשונהלמשמעותנוספות דוגמאות 

שמואל מושח את שאול למלך ואומר  –

ל ֶב ֶחָּתְעַגָפּויר ִעם ָה ָׁשָךֲאבֹי ְכיִהִו: "לו

  .)ה, יא ואל שמ..." (יםִאִבְנ

 : נאמרפרד מלבןבשעה שניעקב על  –

 יֵכֲאְל ַמ בֹועּוְּגְפִּיַו ֹוּכְרַד ְלְךַלב ָהקֲֹעַיְו"

  )ב, בראשית לב" (ֱאלִֹהים

 :נאמרוטרי בני ישראל במצרים על ש –

ים ִבָּצן ִנרֲֹהת ַאֶאה ְוֶׁשת מֶֹא עּוְּגְפִּיַו"

  )כ, שמות ה..." (םאָתָרְקִל

 אנו מוצאים השלישיתדוגמה למשמעות 

 ְךֵבְזָעי ְל ִביִעְּגְפִּתל ַא: " רות לנעמיבדברי

..." ְךֵלי ֵאִכְלר ֵּתֶׁשֲאל י ֶא ִּכְךִיָרֲחַאב ֵמּוׁשָל

  ).טז, רות א(
  

  ִעּמֹוַּתֲעזֹב ָעזֹב לֹו ֲעזֹבֵמְוָחַדְלָּת  .2

  )2קטע (

 מוכרת האחת, שתי משמעויות בַזָע לפועל

, רךָע: השנייה; פקירה ,נטש, השאיר :לנו

 נראה שהכוונה בפסוקנו 5.דריס, קןית

  .החמור לסידור המטען על גב

שר להבין גם  אפ)לֹו(ל את מילת היחס 

  ").ָךמֹו ָּכָךֲעֵרְל ָּתְבַהָאְו"השוו (' את'כ
  

  )3קטע ( ַאְרֶצָך ִּתְזַרע ֶאת .3

 יוצאת לכמה משמעויות ֶאֶרץהמילה 

העולם שבני האדם ): תפוליסמימילה (

עֵֹׂשה ' ְּברּוִכים ַאֶּתם ַלה "גוןכ, חיים בו

 ְוָהָאֶרץ 'ַהָּׁשַמִים ָׁשַמִים לה. ָוָאֶרץָׁשַמִים 

פני ; )טז-טו, תהלים קטו ("ָאָדם- ַתן ִלְבֵניָנ

ִּכי ִיָּקֵרא ַקן ִצּפֹור ְלָפֶניָך " כגון, האדמה

מקום בעל ; "ַעל ָהָאֶרץַּבֶּדֶרְך ְּבָכל ֵעץ אֹו 

 ֲאֶׁשר ָהָאֶרץִּכי ָתבֹאּו ֶאל " כגון, גבולות

ֶאֶרץ ִּכי ֵגִרים ֱהִייֶתם ְּב", "ֲאִני נֵֹתן ָלֶכם

אדמה המיועדת לעיבוד חלקת ; "ִמְצָרִים

  . כאן–שדה , חקלאי
  

  )3קטע  (ַעֶּמָך ֶאְביֵֹניְוָאְכלּו  .4

רצה = ָאָבה . י"מן השורש אב – ֶאְביֹון

השורש במשמעות ' אביון'אולי ב. מאוד

  .'ביקש'

כמה מילים עוד בלשון המקרא משמשות 

אפשר . ודל עניבעיקר , במשמעות זו

... ָׁשןָּפרֹות ַהָּב: "למצוא אותן בתקבולות

עמוס " (ֶאְביֹוִניםָהרְֹצצֹות , ַּדִּליםָהעְֹׁשקֹות 
                                                           

 ב1עז: למעשה מדובר בשני שורשים שהזדהו 5

 מצוי ב2עזהשורש . ידרס=ב2עז; נטש=

  .'עדב': באוגריתית
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ה ָחְּל ִׁשיָהֶדָי ְויִנָעֶלה ָׂשְר ָּפּהָּפַּכ"; )א, ד

  ).כ, משלי לא" (ןיֹוְבֶאָל

 6,עני היא חכמיםהמילה הרגילה בלשון 

ואולם בפורים . וכך גם בעברית החדשה

ולא  (מתנות לאביוניםמצווה לתת 

): כב, ט( מגילת אסתר יעל פ) 'לעניים'

ַלֲעׂשֹות אֹוָתם ְיֵמי ִמְׁשֶּתה ְוִׂשְמָחה "...

ַמָּתנֹות ּוִמְׁשלֹוַח ָמנֹות ִאיׁש ְלֵרֵעהּו ּו

  ". ָלֶאְביֹוִנים
  

  )4קטע ( ֶּבן ֲאָמְתָךְוִיָּנֵפׁש  .5

 הוא ֶנֶפׁשנראה שהמשמע הבסיסי של 

ִּכי ָבאּו "וכך יש להבין את הפסוק (' גרון'

במשמעה ). ב, תהלים סט, "ָנֶפׁש-דַמִים ַע

היסוד , היא נשמה' נפש'הרחב יותר 

ומכאן , של האדם, על החייםהנושם של ב

 ַיֲעקֹב ֶיֶרְך יְֹצֵאי ֶנֶפׁש ָּכל ַוְיִהי": גם אדם

 ).ה, א שמות ("ָנֶפׁש ִׁשְבִעים
,  הוא ָנַׁשםָנַפׁשמשמעו הבסיסי של הפועל 

 .ונ כמשמע הפועל בפסוק– ומכאן גם ָנח

 – נופשליצא =  ׁשַפָנבעברית החדשה 

  .לחופשה מחוץ לבית, טיולל
  

ַׁשַּבת ... 'ַלה ַׁשָּבתְוָׁשְבָתה ָהָאֶרץ  .6
ַׁשַּבת ְוָהְיָתה ...  ִיְהֶיה ָלָאֶרץַׁשָּבתֹון
  )5קטע (  ָלֶכם ְלָאְכָלהָהָאֶרץ

  : יוצאת לכמה משמעויותשבתהמילה 
                                                           

6
ל "הנה קטע שנוכל ללמוד ממנו איך תפסו חז 

' ז: "את היחס בין המילים בשדה סמנטי זה

. דך .דל. מך. מסכן. אביון. עני. שמות נקרא עני

 שהוא מתאוה לכל אביון.  כמשמעועני. רש

 מסכן. רואה דבר ואינו אוכל דבר ואינו שותה

 שהוא מך עד מך. שהוא מסוכן בנפשו

 שהוא דל דל.  שהוא מדוכדךדך. האסקופה

אבות דרבי נתן ( " שהוא מתרוששרש. מנכסיו

 ).נוסחא ב פרק מג

, יום המנוחה, היום השביעי בשבוע) 1(

המנוחה יום . יום השבתאף בצירוף ו

 ֱאלִֹהים ַוְיָבֶרְך ": מבריאת העולםנקבע

 ָׁשַבת בֹו ִּכי אֹתֹו ַוְיַקֵּדׁש ַהְּׁשִביִעי יֹום ֶאת

 ).ג, ב בראשית..." (ְמַלאְכּתֹו ִמָּכל
ִמּיֹום ֲהִביֲאֶכם ... ּוְסַפְרֶּתם ָלֶכם. "שבוע) 2(

 ְּתִמימֹת ַׁשָּבתֹותֶאת עֶֹמר ַהְּתנּוָפה ֶׁשַבע 

שיר של "כך ב). טו, ויקרא כג" (ִּתְהֶייָנה

הנאמר לאחר תפילת שחרית בכל " יום

שבו היו , בשבתהיום יום ראשון : "בוקר

היום ", "הלוים אומרים בבית המקדש

  .'וכו..." בשבתיום שני 

ומכאן . שנת השמיטה, השנה השביעית) 3(

ְוָהְיָתה  ":גם התבואה של השנה השביעית

 ". ָלֶכם ְלָאְכָלה ָהָאֶרץַׁשַּבת

, יש הדגשה בצירוף זה –שבת שבתון 

צירוף זה . מתפרש כמנוחה מוחלטתוהוא 

: משמש בתורה הן לציון יום השבת

ֵׁשֶׁשת ָיִמים ֵּתָעֶׂשה ְמָלאָכה ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי "

 הן לציון ;)ג, ויקרא כג..." (ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון

 ַהְּׁשִביִעי ֶּבָעׂשֹור ַּבחֶֹדׁש: "... יום הכיפורים

 ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון... ַלחֶֹדׁש ְּתַעּנּו ֶאת ַנְפׁשֵֹתיֶכם

 הן ;)לא- כט, ויקרא טז..." (ִהיא ָלֶכם

ְהֶיה ִיַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון : "לציון שנת השמיטה

  ".ָלָאֶרץ

 שנת – שנת שבתון: בעברית החדשה

בדרך כלל בשנה , חופשה לשם השתלמות

 יום שנקבע בחוק – תוןיום שב; השביעית

חג או יום יום , כיום שאין עובדים בו

  .' וכדות בו הבחירות הכלליותשמתקיימ
  

  )6קטע  (ִנָּדִחים .7

בעברית ; 'תועה', 'אובד' משמעה כאן ִנָּדח

  .'רחוק' ה בעיקרשל ימינו משמע
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 ְיַדְעּתֹוְוִאם לֹא ָקרֹוב ָאִחיָך ֵאֶליָך ְולֹא  .8

  )6קטע (

ְולֹא " :'הכיר'שמעו גם במקרא מ ָיַדע

  .'ואינך מכיר אותו'= " ְיַדְעּתֹו

  

  )8קטע ( ַהָּבִניםַעל לֹא ִתַּקח ָהֵאם  .9

הוספה כאן ן יצימם ש+לע+שםהרצף 

ַוַּיְך : "כך גם. ים הבנעםם הא): םִע=לע(

שופטים " (ַמָּכה ְגדֹוָלה ָיֵרְך- ׁשֹוק ַעלאֹוָתם 

  .)ח, טו
  

  )9קטע  (ֵביֶתָך ְּבָּדִמיםְולֹא ָתִׂשים  .10

המילה . 'דם' צורת הרבים של – דמים

כמילים אחרות המציינות חומר , דם

אינה צריכה , )נפט, אוויר, פלזמה, סוכר(

 צורת רבים שאין לה – מיםוהשוו  (ריבוי

 ואולם בכל זאת אנו מוצאים ).יחיד

כמו כאן , דמים במקרא את צורת הרבים

 ְּדֵמיל ֶמה ָעִׂשיָת קֹו"לקין ' וכמו בדברי ה

בראשית " (ָהֲאָדָמה ָאִחיָך צֲֹעִקים ֵאַלי ִמן

נראה שצורת הרבים משמשת . ועוד) י, ד

, להדגשה ולעתים במשמעות מושאלת

לשים דמים ': כגון בהקשר של פסוקנו

בעברית החדשה .  לגרום למוות=' בבית

שפיכות ': צורת הרבים משמשת בניבים

יין מענ. 'ברית דמים', 'איש דמים', 'דמים

שבימינו נוצרה מחדש צורת הרבים בקשר 

 יש המכנים את דגימות –לבדיקות דם 

  .'דמים'הדם בשם 

ובעברית , 'כסף' הם דמיםבלשון חכמים 

בעיקר משמש  ההחדשה משמע ז

דמי , דמי כיס, דמי חנוכה: בצירופים

  .דמי שירות ועוד, דימהדמי ְק, מפתח

הדבר עלה לי בדמים ': ואומרים גם

גם ' דמים'כלומר ', תי משמעמרובים תר

' דם'וגם במשמעות ' כסף'במשמעות 

  ).'סיכון וכד, מאמץ גופני רב(

  
  

  הגה וכתיב , מערכת הצורות,תחביר: תופעות לשון
  ).- (אם לאו ) √( אם התופעה מתקיימת בעברית של ימינו ניםליד מספרי הסעיפים מציי) - (, )√ (ניםהסימ

  
  המשפט והצירוף: תחביר

  'כי'פסוקית הפותחת ב )-( .11

 פסוקיתפותחים בבמקרא חוקים רבים 

זוהי פסוקית  .ועל בעתידפ+כי: במבנה

פסוקית ַּב .)...כאשר( או זמן ]...םא(תנאי 

מתואר מקרה ובמשפט העיקרי ) הרישה(

  .'פסק הדין'ניתן ) הסיפה(

 ִּכי ָתבֹאּו; )1קטע  (ִּכי ִתְפַּגע: דוגמאות

 ִּכי ִיָּקֵרא; )6ע קט (ִּכי ִתְרֶאה; )5קטע (

  .)9קטע ( ִּכי ִתְבֶנה; )8קטע (

; בגוף שניבפסוקית  פועלהבפסוקים כאן 

:  פועל בגוף שלישיבא אחרים פסוקיםב

שמות " (ְלָאָמה ִּבּתֹו  ֶאתִאיׁש ִיְמּכֹר ְוִכי"

 ְוִכי", )יח, שם" (ֲאָנִׁשים ְיִריֻבן ְוִכי", )ז, כא

  ).כח, שם" (הִאָּׁש אֹו ֶאת ִאיׁש  ֶאתִיַּגח ׁשֹור

 שאינה בראש המשפט יכולה כי: הערה

: לדוגמה. להיות פתיחה לפסוקית סיבה

ַהּׁשַֹחד ְיַעֵּור ִּפְקִחים  ִּכי ְוׁשַֹחד לֹא ִתָּקח"

  ).ח, שמות כג" (ִויַסֵּלף ִּדְבֵרי ַצִּדיִקים
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  לציון צו מוחלט' לא') - ( .12

ות בתורה לעתים מובע' לא תעשה'מצוות 

 'לא' ידי מילת השלילה קרובות על

כך בעשרת . פועל בעתיד + )'לַא'במקום (

  .הדיברות ובעוד חוקים

 ,לֹא ִתְזַרע; )2קטע  (לֹא ִתְרֶאה: דוגמאות

; )5קטע  ( לֹא ִתְבצֹר, לֹא ִתְקצֹור,לֹא ִתְזמֹר

לֹא ; )8קטע  (לֹא ִתַּקח; )7קטע  (לֹא ִתְרֶאה

  .)10קטע  (ַתֲחרֹׁש
  

 פועל נטוי מאותו +מקור מוחלט ) -( .13

  שורש

השימוש במקור המוחלט שאין בו ציון 

הוא מאותו שורש ו, זמן או אספקט, גוף

של הפועל הנטוי בא להדגיש את תוכן 

מבנה תחבירי זה משמש כאן כדי . הפועל

את האיסור  ולהדגיש את חשיבות הציווי

  .להתחמק ממילויו

 ָעזֹב ;)1קטע  (ָהֵׁשב ְּתִׁשיֶבּנּו: דוגמאות

; )6קטע  (ָהֵׁשב ְּתִׁשיֵבם ;)2קטע  (ֲעזֹבַּת

קטע  (ַׁשֵּלַח ְּתַׁשַּלח; )7קטע  (ָהֵקם ָּתִקים

8(.  

מושא או (תופעה דומה היא משלים פועל 

 –מאותו השורש של הנשוא ) מושא פנימי

 ָהָאֶרץְוָׁשְבָתה ; )4קטע  (ַּתֲעֶׂשה ַמֲעֶׂשיָך

  .)5קטע  ('ַלהַׁשָּבת 
  

  שוא לנושאהתאם בין הנ )- ( .14

בא  – נושא כוללל הקודםנשוא פועלי יש ש

מתאים במין ובמספר ביחיד בהיותו 

   . הראשוןלנושא

 ְוִיָּנֵפׁש ֶּבן ; ָינּוַח ׁשֹוְרָך ַוֲחמֶֹרָך:דוגמאות

  ).4קטע  (ֲאָמְתָך ְוַהֵּגר

  :דוגמאות נוספות

 ֶאת מֶֹׁשה ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָיִׁשירָאז " - 

שמות " (ַוּיֹאְמרּו ֵלאמֹר' הַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת ַל

  )א, טו

 ְּבמֶֹׁשה ַעל אֹדֹות ִמְרָים ְוַאֲהרֹן ַוְּתַדֵּבר" - 

  ).א, במדבר יב" (ָהִאָּׁשה ַהֻּכִׁשית ֲאֶׁשר ָלָקח

הכלל שלפיו פועל הקודם לנושא בא 

ונראה , ביחיד הוא הכלל הרגיל בערבית

אלא שבמקרים , שהיה רגיל גם בעברית

  .ק ההתאםרבים גבר עליו חו

 ְךַמָסְו: "זההפסוקים הצמד השוו את ו

" ם ַעל רֹאׁש ַהָּפריֶהֵדת ְי ֶאיוָנָבּו ןרֲֹהַא

 יוָנָבּו ןרֲֹהַא כּוְמָסְו"לעומת ) י, שמות כט(

 ).טו, שם( "ם ַעל רֹאׁש ָהָאִיליֶהֵדת ְיֶא
  

  למען) - ( .15

פותחת ְלַמַען מילת הקישור לתכלית 

+ למען לא רק ו; פועל בעתיד( פסוקית

  ).םֵש

ְלַמַען ָינּוַח ׁשֹוְרָך ַוֲחמֶֹרָך ְוִיָּנֵפׁש : דוגמאות

ְלַמַען ִייַטב ָלְך ; )4קטע  (ֶּבן ֲאָמְתָך ְוַהֵּגר

  .)8 קטע (ְוַהֲאַרְכָּת ָיִמים
  

  חזרה על מילת היחס בחלק כולל) √( .16

לרוב יש חזרה על מילת היחס בחלק 

  .יגים לכלל זהאבל יש חר, כולל

ְׂשִכיְרָך ִלְו ֲאָמֶתָךַלְו ַעְבְּדָךְלָך ּוְל: "דוגמאות

 ֶאתלֹא ִתְרֶאה "; )5קטע  (..."תֹוָשְבָךְלּו

 ׁשֹורְּב"; )6קטע " ( ֵׂשיֹוֶאתׁשֹור ָאִחיָך אֹו 

 ֶאתלֹא ִתְרֶאה : "אבל .)10קטע  ("ֲחמֹרַבּו

 להלן אוור .)7קטע  ("ֲחמֹור ָאִחיָך אֹו ׁשֹורֹו

  .21סעיף , משנה ,39' עמ

  

  'את'היעדר מילת היחס ) -( .17

לפני ' את'לעתים לא באה מילת היחס 

  .מושא ישיר מיודע
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; )1קטע  (ׁשֹור אִֹיְבָך  ִתְפַּגע:דוגמאות

ַּתֲעֶׂשה ; )2קטע  (ִתְרֶאה ֲחמֹור ׂשַֹנֲאָך

ִּתְזמֹר , ִּתְזַרע ָׂשֶדָך ;)4קטע ( ַמֲעֶׂשיָך

 לֹא ִתְזמֹרְוַכְרְמָך , ָׂשְדָך לֹא ִתְזַרע, ַּכְרֶמָך

  ).5קטע (

, " ְסִפיַח ְקִציְרָך לֹא ִתְקצֹורֵאת: "והשוו

  .)5קטע ( " ִעְּנֵבי ְנִזיֶרָך לֹא ִתְבצֹרֶאתְו"

  

   שם המספר לפני שם לא מיודע)- ( .18

גם לעתים בא שם המספר בצורת נסמך 

  .לפני שם לא מיודע

  ).4קטע  (ֵׁשֶׁשת ָיִמים: הדוגמ

שם : יםהתופעה רווחת בצירופים שגור

ששת (אלפים + שם מספר , ימים+ מספר 

צירופים אלו '; שבעת אלפים וכד, אלפים

ויש גם כמה ). ירשנו בעברית בת ימינו

שם המספר : מקרים של התופעה ההפוכה

ְוִׁשְבָעה : "בנפרד לפני שם עצם מיודע

ֶאת ְׁשלֹוָׁשה ְּבֵני ", )ח, יהושע ו" (ַהּכֲֹהִנים

ּוְׁשלָֹׁשה ַהְּגדִֹלים  ",)יד, יהושע טו" (ָהֲעָנק

  ).יד, שמואל א יז" (ָהְלכּו
  

  זמני הפועל .19

תופעה כללית ( "מהופכות"צורות  )- (. א

  )בלשון המקרא

צורת עתיד פועל ב+ ) ההיפוך' ו(החיבור ' ו

  .)5קטע  (ַוְיַדֵּבר :עבר= 

 : עתיד=צורת עבר פועל ב+ החיבור ' ו

 ְוָאַסְפָּת, ָׁשְבָתהְו, ְוָאַמְרָּת; )2קטע  (ְוָחַדְלָּת

  ).5קטע (

  :3זוגות הפעלים בקטע לדוגמה 

ֶאת ָאַסְפָּת ְו  ֶאת ַאְרֶצָךַרעִּתְזְוֵׁשׁש ָׁשִנים " –

  ;"ְּתבּוָאָתּה

  ;"ְנַטְׁשָּתּהּו ִּתְׁשְמֶטָּנה ַהְּׁשִביִעת" –

 ַחַּית ּתֹאַכל ְוִיְתָרם ַעֶּמָך ֶאְביֵֹניָאְכלּו ְו "–

  ."ַהָּׂשֶדה

  ות מודליתיד במשמעעת) √. (ב

 –צורות הפועל בעתיד יש לבלשון החוק 

:  משמעות מודלית–מהופכות הוהרגילות 

  . או מתן רשותיוויהן מביעות צ

  :3 בקטע לדוגמה

] תה רשאי לזרועא[= ַרעִּתְזְוֵׁשׁש ָׁשִנים  –

] תה רשאי לאסוףא[=ָאַסְפָּת ְו ֶאת ַאְרֶצָך

  ;ֶאת ְּתבּוָאָתּה

ליך לשמוט את ע [=ְׁשְמֶטָּנה ִּתַהְּׁשִביִעת" –

  7.]ליך לנטוש אותהע[= ְנַטְׁשָּתּהּו ]ארצך

, בעיקר בלשון הדיבור, בעברית בת ימינו(

  ציוויהבעתרווח השימוש בצורות עתיד ל

, 'סוכראת התביא לי ': למשל, ובקשה

  .)'אומרת לך  שאנימהעשי ת'
  

   הסתמי)- ( .20

של צורת הבינוני נושא סתמי מובע ב

  .נשוא המשפטשהוא  הפועל

" הנופל"; 9קטע  (" ִמֶּמּנּוַהּנֵֹפלִּכי ִיּפֹל "

  ).הוא מי שעלול ליפול
  

  )גנרי(שם ביחיד כשם סוגי ) - ( .21

... ּוְלתֹוָשְבָך ְוִלְׂשִכיְרָך ְוַלֲאָמֶתָך ּוְלַעְבְּדָך"...

  .)5קטע  (" ֲאֶׁשר ְּבַאְרֶצָךְוַלַחָּיה ְוִלְבֶהְמְּתָך

כלל =  בהמתך'; ך וכדכלל עבדי = עבדך

 כלל בעלי = חיהה; הבהמות שברשותך

  .החיים

                                                           
ראוי לשים לב להבדל במשמעות המודלית  7

.  וכיוצא בו3ות הפעלים בקטע שבין שני זוג

תכלית החוק הזה מובעת בזוג הפעלים 

ואילו זוג הפעלים , "תשמטנה ונטשתה"

הראשון מציין את המצב הרגיל של עבודת 

  .האדמה ומובא בעיקר לשם הניגוד



  25

קטע  (" ַהָּׂשֶדהַחַּיתְוִיְתָרם ּתֹאַכל ": םוכך ג

3(.  

  .27סעיף , משנה, 40' עמלהלן והשוו 

  

  קבוצהים המייצגיםפרט) - ( .22
 ומכוון שנייםאו אחד ט החוק מציין פר

  . שלמהוצהלקב

ַנֲאָך רֵֹבץ ַּתַחת  ׂשֲֹחמֹורִּכי ִתְרֶאה : "דוגמה

 החמור מייצג את – )2קטע " (ַמָּׂשאֹו

  .קבוצת הבהמות בשירות האדם

י ִתְפַּגע ִּכ" : בין שני הפסוקים האלהוהשוו

לֹא " ;)1קטע " ( ּתֶֹעהֲחמֹרֹו אִֹיְבָך אֹו ׁשֹור

"  ִנָּדִחיםֵׂשיֹו ָאִחיָך אֹו ֶאת ׁשֹורִתְרֶאה ֶאת 

  ).6קטע (

 ִּתְזַרע ֶאת ַאְרֶצָךִנים ְוֵׁשׁש ָׁש: "השוו וכן

ְוַהְּׁשִביִעת ִּתְׁשְמֶטָּנה  :ְוָאַסְפָּת ֶאת ְּתבּוָאָתּה

קטע  ("ְלַכְרְמָך ְלֵזיֶתָך ֵּכן ַּתֲעֶׂשה ...ּוְנַטְׁשָּתּה

 ְוֵׁשׁש ִּתְזַרע ָׂשֶדָךֵׁשׁש ָׁשִנים " לעומת )3

 : ְוָאַסְפָּת ֶאת ְּתבּוָאָתּהִּתְזמֹר ַּכְרֶמָךָׁשִנים 

לֹא ִתְזַרע ְוַכְרְמָך  ָׂשְדָך... ַבָּׁשָנה ַהְּׁשִביִעיתּו

נזכרים זה בקטע ; 5קטע  ("לֹא ִתְזמֹר

  ).3לא זית המופיע בקטע אבל שדה וכרם 

  

  מערכת הצורות

) המקור הנטוי(שם הפועל  )- /√( .23

 בבניין קל
בלשון המקרא צורת שם הפועל בבניין קל 

  על דרך,ִלְפעֹל היא – גם בגזרות –

  .השלמים

 צורות נאלמת ב'א (ֵלאמֹר :דוגמאות

  ).5קטע  (ֶלֱאכֹל, )ותשגור

בלשון חכמים שם הפועל נגזר על דרך 

, משנה, 40' עמלהלן ו השו. 'לֹוַמר'כגון , העתיד

  .28סעיף 

  משקל ָּפִעיל) √( .24

משקל ָּפִעיל משמש הרבה בשמות 

המציינים פעולות חקלאיות או הקשורים 

  .לחקלאות

חיטה : הפירוש המקובל(ָסִפיַח : תדוגמאו

או שעורה הצומחת מעצמה מזרעים 

 ;ָקִציר ;)שנשרו בקציר בשנה קודמת

גפן שלא : אחד הפירושים (ָנִזירואולי 

קטע  ()גדלו פראנזמרה במועד ושריגיה 

5(.  

: לציון איסוף היבול: שמות נוספים

בלשון  ;ָקִציר, ָּבִציר, ָאִסיף –במקרא 

בעברית ; )קטיף זיתים(ָמִסיק  –חכמים 

 .ָקִטיף, )קטיף תמרים (ָּגִדיד –החדשה 

 – במקרא :פעולות חקלאיות אחרות

 ;)פעולת כריתת הזמורות (ָזִמיר, ָחִריׁש

מלאכת ניכוש  (ׁשיִכָנ – בלשון חכמים

צרור  (ָעִמיר: אחרים שמות ).העשבים

, ) תבואה קצורהתערמ (ָּגִדיׁש, )שיבולים

  ).תן מאכל לבהמותעשב שנקצר וני (ָחִציר
  

  י"א ול"גזרות לבין חילופים ) √( .25

  .)8קטע ; מלשון מקרה (ִיָּקֶרה= ִיָּקֵרא 

  :א"קר> י "קרלחילוף דוגמאות נוספות 

יעקב יורדים בני בעת הרעב בארץ  - 

ִּבְנָיִמין  ְוֶאת"אבל , לשבור שבר במצרים

ִּכי  ֶאָחיו ָׁשַלח ַיֲעקֹב ֶאת לֹא, ֲאִחי יֹוֵסף

. )ד, בראשית מב" ( ָאסֹוןִיְקָרֶאּנּו  ֶּפןָאַמר

 ֵיֵרד ְּבִני ִעָּמֶכם לֹא":  אומריעקבובהמשך 

 ּוְקָרָאהּוָאִחיו ֵמת ְוהּוא ְלַבּדֹו ִנְׁשָאר  ִּכי

  .) לח,שם..." (ָאסֹון ַּבֶּדֶרְך

ִיְרֶּבה  ֶּפן ָהָבה ִנְתַחְּכָמה לֹו: "פרעה אומר - 

הּוא  ה ְונֹוַסף ַּגם ִמְלָחָמִתְקֶראָנה ְוָהָיה ִּכי

  .)י, שמות א..." (ׂשְֹנֵאינּו ַעל
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  :דוגמאות משורשים אחרים

  לעומתאבֹוֲחַמ, אָּבְחֶנ: י"בח/א"חב - 

  .ןיֹוְבֶח

 ּבֹוֶטהֵיׁש  " לעומתאֵּטִּב: י"טב/א"בט - 

על פי ; יח, משלי יב" (ְּכַמְדְקרֹות ָחֶרב

פסוק זה נוצר בעברית בת ימינו הביטוי 

  ).'דברים בוטים'

 ַהְפֵלה " לעומתאָלְפִנ, אֶלֶּפ: י"לפ/א"פל - 

  ).ז, תהלים יז" (מֹוִׁשיַע חֹוִסים, ֲחָסֶדיָך

כך . לשון חכמיםרווחת מאוד בהתופעה 

בלשון ; ְּבִריָאה, ָּבָראבמקרא למשל 

): ריאה וגם יצור שנבראב (=ְּבִרָּיהחכמים 

'; מבריאת העולם'=" ( של עולםיתויברמ"

אוהב ... אוהב שלום) "א" עברכות בבבלי 

  ).יב, אבות א" (הבריותאת 

  

  הגה וכתיב

  דגש קל בראש מילה) -( .26

המילה הקודמת מסתיימת בתנועה שכ

דגש קל בראש אין  –עם מחבר  בטובאה

  .המילה

ִּכי ; )2קטע  (ְרֶאהִתִּכי ; )1קטע  (ְפַּגעִתִּכי 

 ,ְקצֹורִת לֹא ,ְזמֹרִת לֹא ,ְזַרעִת לֹא ,בֹאּוָת

; )5קטע  (ל ְּתבּוָאָתּהָכִּתְהֶיה , ְבצֹרִתלֹא 

 ַּקחִתלֹא , יִציםֵבאֹו ; )7 קטע (ְרֶאהִתלֹא 

; )9קטע  (ִׂשיםָתְלֹא ו, ְבֶנהִתִּכי ; )8קטע (

  .)10קטע ( ֲחרֹׁשַתלֹא 

  

  כתיב לא אחיד) - ( .27

  במקראבכתיבן של אמות הקריאה

אפילו ולעתים , אין אחידות) י ,ובעיקר (

 המייצגות אותיות שורש מות קריאהִא

  .אינן נכתבות

 ְוַהְּׁשִביִעת; )2קטע  (ִתְבצֹרלעומת ר ֹוִתְקצ

 )ֵניֹובמקום ֶאְבי(  ֶאְביֵֹני,)תיבמקום ְׁשִביִע(

 ָתבֹאּו ,)םֶהיֵלבמקום ֲא (ֲאֵלֶהם; )3קטע (

 10קטע ( ֲחמֹר; )5קטע  ()אּוֹובבמקום ָת(

  .)2 קטע ,רֹוֲחמלעומת 

: ונכתבת במקרא בלי ל ֵעֹוצורת בינוני ּפ

קטע  (רֶֹבֶצת ,)5קטע  (נֵֹתן ,)2קטע  (ׂשַֹנֲאָך

, נותן, שונאך :במקום –) 9קטע ( נֵֹפל, )8

 שתמרבעברית החדשה נ. נופל, רובצת

  .משה, כהןכתיב זה בשמות הפרטיים 
  

  לנוכחהחבור כינוי ה) -( .28

 / ֶםָך;  צורת הקשר– ְםָך: שלוש צורות

  . צורות הפסק–ָםְך 

  .ְלֵזיֶתָך – ֶםָך ;ְלַכְרְמָך –ְםָך : 3ע קט

–ֶםָך ;  ֶּבן ֲאָמְתָך,ׁשֹוְרָך –ְםָך : 4קטע 

  .ַוֲחמֶֹרָך

 ְלָך, ְקִציְרָך, ְוַכְרְמָך, ָׂשְדָך –ְםָך : 5קטע 

 ,ְוִלְׂשִכיְרָך, ּוְלַעְבְּדָך, )8קטע , ָלְך: והשוו(

 ,ֶמָך ַּכְר,ָׂשֶדָך –ֶםָך ; ְוִלְבֶהְמְּתָך, ּוְלתֹוָשְבָך

 ִעָּמְך – ָםְך; ְּבַאְרֶצָך, ְוַלֲאָמֶתָך, ְנִזיֶרָך

  ).6קטע , ִעְּמָךוהשוו (

  .31סעיף , משנה, 41' השוו להלן עמ
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ז: חלק ב ח ת  ו ר פ ס ב ק  ו ח   ל"ה
  

  המשנהקטעי החוק מן 

ל "ספרות ההלכה של חז. עומדת ההלכה, במוקד העיסוק של החכמים עומד החוק

בתקופתם ובמקום , נים זה מזה בסוגםהשו, כוללת כמה וכמה חיבורים

התלמוד הבבלי והתלמוד , התוספתא, המשנה, מדרשי ההלכה: היווצרותם

 ובהם מדרשי  משובצים גם טקסטים סיפוריים רביםספרות ההלכתיתב. הירושלמי

  .וכן יש קבצים נפרדים של ספרות האגדה, אגדה

 .לישית לספירה נחתמה בראשית המאה הש,איםָּנ ספר חוקים של הַּת,המשנה

  .מתייחס לתקופה של מאות שניםשנאסף במשנה החומר 

, קדשים, נזיקין, נשים, מועד,  זרעים–  סדריםהשיש:  מדרגיערוכה במבנההמשנה 

 יםנחלקאלו ו, נחלקת לפרקיםכל מסכת . לפי נושאיםמסכתות  –סדר בכל ; טהרות

  8.למשניות

: ם היהודי בן התקופהההלכות במשנה מקיפות את כל תחומי החיים של האד

, בבית ובשוק, בימי החול ובימי שבת ומועד, מהשכמה ועד שינה, מהורתו ועד מותו

בשמחה , עם בני עמו ועם נכרים, בארץ ומחוצה לה, בבית המדרש ובבית המרחץ

 .רוב החוקים במשנה מציגים מקרה ודינו. בלימוד ובמלאכה, בעוני ובעושר, ובצער

  .לוקות בין חכמיםכמו כן מובאות במשנה מח

  9משנה מסכת תענית

, סוכה, ראש השנה, לצד מסכתות כמו שבת, מועדכת תענית שייכת לסדר מס

 ןעניינעיקר ש אחדות משניות  כאן מתוך המסכת נבחרו).יום כיפור=(יומא , פסחים

  .הכרזת תענית בזמן עצירת הגשמים

  

                                                           
 סעיף וסעיף כללשם ) 2(; לחיבור כולו שם כולל )1(: משמעויותכמה  היא אפוא בעלת משנה המילה 8

שיטה ,  היא גם תורהמשנה בעברית החדשה .)כל אחד מן החלקים של פרקי המסכת(חיבור ב

  .מחשבתית של הוגה דעות
  .ילון-מהדורת אלבקהמובא כאן רובו ככולו הוא על פי הנוסח  9
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  פרק א

  .יםִמָׁשְּג ַהֶאתין ִלֲאֹון ׁשָוְׁשֶחְרַמה ְּבָׁשלְֹׁשִּב  ג

ן רֹוֲחַא ָהיַעִּגַיי ֶׁשֵדְּכ, גָחר ֶהַחם ַאר יֹוָׂשה ָעָּׁשִמֲח, ה בֹוָעְבִׁשְּב: רֵמל אֹויֵאִלְמן ַּגָּבַר  

  .תָרר ְּפַהְנל ִלֵאָרְׂשִיְּבֶׁש

 ׁשלֹ ָׁשןיִּנַעְתים ִמיִדִחְי ַהילּוִחְתִה, יםִמָׁש ְגדּוְרא ָילֹן ְוָוְׁשֶחְרַמר ְּבָׂשה ָעָעְב ִׁשיַעִּגִה  ד

  .תֹוּיִנֲעַּת

ל ָּדְנַּסת ַהיַלִעְנִבה ּויָכִסְבה ּויָצִחְרִבּו האָכָלְמִּבן יִרָּתֻמּו, הָכֵׁשָחֶּׁש ִמןיִתֹוׁש ְוןיִלְכאֹו  

  .הָּטִּמ ַהיׁשִמְׁשַתְבּו

ל ת ַעֹוּיִנֲע ַּתׁשלֹין ָׁשִרְזֹוין ּגית ִּדֵּב, יםִמָׁש ְגדּוְרא ָילֹו ְוֵלְס ִּכׁשֶד חֹאׁש רֹיַעִּגִה  ה

ת יַלִעְנִבה ּויָכִסְבה ּויָצִחְרִבּו האָכָלְמִּבן יִרָּתֻמּו ,הָכֵׁשָחֶּׁשין ִמִתֹוׁשין ְוִלְכאֹו. רּוּבִּצַה

  .הָּטִּמ ַהיׁשִמְׁשַתְבּו לָּדְנַּסַה

 ןיִלְכאֹו. רּוּבִּצל ַהת ַערֹוֵחת ֲאֹוּיִנֲע ַּתׁשלֹ ָׁשןיִרְזֹוין ּגית ִּדֵּב, נּוֲעא ַנלֹ ְוּוּל ֵארּוְבָע  ו

ל ָּדְנַּסת ַהיַלִעְנִבה ּויָכִסְבה ּויָצִחְרִבּו האָכָלְמִּבן יִרסּוֲא ַו,םד יֹועֹוְּב ִמןיִתֹוׁשְו

    .תאֹוָצֲחְרֶּמת ַה ֶאןיִלֲענֹוְו, הָּטִּמ ַהיׁשִמְׁשַתְבּו

בתפילת " ותן טל ומטר "אומרים: מתחילים להתפלל על הגשמים;  מבקשים– שואליןג 

 שעלה -  אחרון שבישראל•  לפני רדת הגשמים - כדי שיגיע • סוכות -   החג•ה עשרה שמוֶנ

המקום הרחוק ביותר מירושלים ,  בעומק סוריה- לנהר פרת• חג הסוכות בלרגל לירושלים 

  .שהגיעו ממנו עולי הרגל

י שנימי השבוע  ימי התענית הם -  שלוש תעניות• תלמידי חכמים גדולים ,  בדורם- היחידיםד 

 משיחה - סיכה• והצום מתחיל עם הזריחה ,  משעה שיורד הערב-משחשכה • וחמישי ושני 

  . קיום יחסי מין- תשמיש המיטה• חלק מפעולות ניקוי הגוף , בשמן

  . כולו– הציבור•   הנהגת הציבור-  בית דין ה

, ודם ביום הק לפני חשכה- מבעוד יום • לא התקבלה בקשתם ולא ירדו גשמים - ולא נענו ו 

ונועלין את • ב משחשכה כמו ביום כיפור ובתשעה באכלומר מפסיקים לאכול ולשתות 

  . שלא יבואו לרחוץ בהם- המרחצאות 
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ת ֹוּיִנֲעה ַּתֵרְׂש ֶעׁשלֹן ְׁשֵהֶׁש, עַבד ֶׁשעֹון ֲעֵליֶהם יִרְזֹוין ּגית ִּדֵּב, נּוֲעא ַנלֹ ְוּוּל ֵארּוְבָע  

  .רּוּבִּצל ַהַע

 יִנֵּׁשַּב. תיֹונּוֲחת ַה ֶאןיִלֲענֹו ְוןייִעִרְת ַמּוּלֵאָּבֶׁש, תנֹוֹואׁשִרל ָהת ַערֹוֵתְי ּוּל ֵאֲהֵרי  

  .תָּבַּׁשד ַהבֹוי ְכֵנְּפִמ ןיִרָּתי ֻמיִׁשִמֲחַבּו, הָכֵׁשם ֲח ִעןיִּטַמ

 ןיִסרּוֵאְּב, היָעִטְנִבן ּוָיְנִב ְּב10,ןָּתַמְבא ּוָּׂשַמ ְּבןיִטֲעַמְמ, נּוֲעא ַנלֹ ְוּוּל ֵארּוְבָע  ז

  .םקֹוָּמין ַלִפזּוְּנַהם ָדי ָאֵנְב ִּכרֹוֵבֲחם ַלָדין ָאם ֵּבלֹות ָׁשַליִאְׁשִב ּוןיִאּוּׂשִנְבּו

  .ןיָסא ִנֵצֵּיד ֶׁשים ַעִּנַעְתִמים ּוִרְזים חֹויִדִחְיַה  

 וגֹוֵמר" םֹוּיים ַהִּטיר ִחִצא ְקֹולֲה"ר ַמֱאֶּנה ֶׁשָלָלן ְקיַמִס, יםִמָׁש ְגּודְרָין ְויָסא ִנָצָי  

  ).יז, שמואל א יב(

ציון המספר בא להודיע שאין לגזור ;  תעניות13 שבסך הכול הן - תעניות השהן שלוש עשר

בהקשר  - יתרות•  שבע התעניות האחרונות - הרי אלו• תעניות על עצירת גשמים  13- יותר מ

תוקעים בשופרות  • יןמתריע• שלוש התעניות הקודמות  • הראשונות •  יותרחמורות: זה

 פותחים מעט את דלתות - מטין•  בתענית החלה ביום שני בשבוע - בשני• לעורר רחמי שמים 

 בתענית - בחמישי•  לקראת סוף הצום כדי שיוכלו לקנות אוכל לערב -עם חשכה • החנויות 

 -מפני כבוד השבת • כל היום  לפתוח את החנויות - ן מותרי •החלה ביום חמישי בשבוע 

  .לשבתשיוכלו לקנות מצרכים 

נזופין ה•  בעסקים - במשא ובמתן •  אין גוזרים עוד תעניות על הציבור - עברו אלו ולא נענו ז

 המשך -  "םֹוּיים ַהִּטיר ִחִצא ְקֹולֲה"• ונוהגים מנהגי אבלות ,  שנזפו בהם מן השמים- וםמקל

 כלומר גשם בזמן עונת..." ּו ּוְראּו ִּכי ָרַעְתֶכם ַרָּבהר ּוְדעָטָמת ּולֹון קֹוֵּתִיְו' ל הא ֶאָרְקֶא: "הפסוק

  .הקציר אינו לברכה

  

                                                           
  .במשא ומתן: בדפוסים. י קאופמן"כך בכ 10
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  פרק ב

  ?דיַצת ֵּכֹוּיִנֲער ַּתֶדֵס  א

 אׁשרְֹבה ּוָבֵּתי ַהֵּבל ַּגה ַעֶלְקר ַמֶפין ֵאִנְתנֹו ֶׁשָּלִעיר ְוּהָבחֹוְרה ִלֵּתָבת ַהין ֶאיִאִצמֹו  

  .ֹואׁשרֹן ְּבֵתנֹו ְו11לֵטד נֹוָחֶאד ְוָחל ֶאָכְו; יןית ִּדב ֵּב ַאאׁשרְֹביא ּוִׂשָּנַה

א ְרַּיַו'ה ֵויְני ִנֵׁשְנַאר ְּבַמֱאא ֶנלֹ, ינּוֵחַא: ןיִׁשּוּבי ִכֵרְב ִּדןיֶהֵנְפר ִלֵמן אֹוֶהָּבֶׁש ןֵקָּזַה  

בּו ֱאלִֹהים ֶאת ַמֲעֵׂשיֶהם ִּכי ָׁשָהַוַּיְרא "א ָּלֶא' םיָתִנֲעת ַּתֶאְו ת ַׂשָּקםים ֶאִהלֱֹאָה

ְוִקְרעּו ְלַבְבֶכם ְוַאל ִּבְגֵדיֶכם : "רֵמא אֹוה הּוָלָּבַּקַבּו, )י, יונה ג" (ִמַּדְרָּכם ָהָרָעה

  ).יג, יואל ב" (]ֱאלֵֹהיֶכם' ְוׁשּובּו ֶאל ה[

  

 פרק ג
ת ֶפֶרָּטִּמה ַהיָנִפל ְסַעְו, רָה ָנם אֹוִי גֹוָהיפּוִּקִהיר ֶׁשל ִעַע: תָּבין ַּבַּׁשיִעִרְת ַמּוּלל ֵאַע  ז

, ֶּדֶברל ַהף ַעַא: רֵמי אֹוִּתְמִנן ַהעֹוְמִׁש. הָקָעְצא ִללֹה ְוָרְזֶעְל: רֵמי אֹוֵסי יֹוִּבַר .םָּיַּב

  .יםִמָכ ֲח לֹודּוא הֹולְֹו

  .יםִמָׁשב ְּגרֹץ ֵמחּו, יָהֶל ָעןייִעִרְתַמ, רּוּבִּצל ַהא ַעבֹוא ָתּלֹה ֶׁשָרל ָצל ָּכַע  ח

 אּוְצ: םֶהר ָלַמָא .יםִמָׁש ְּגדּוְרֵּיל ֶׁשֵּלַּפְתִה: לֵּגַעְמי ַהִנחֹו ְל לֹורּוְמָאה ֶׁשֶׂשֲעַמ  

  .יםִמָׁש ְּגדּוְרא ָילְֹו, לֵּלַּפְתִה .ּוקֹוּמא ִיּלֹיל ֶׁשִבְׁשִּב, יםִחָסי ְפֵרּוּנ ַּתיסּוִנְכַהְו

וזה , רפה אפר ש-  אפר מקלה ונותנין  • ארון הקודש עם ספרי התורה שבו- התיבה פרק ב א

  .דברי נביאיםב -  ובקבלה• מנהג ממנהגי אבלות 

 שעלה על - נהר•  ששמו עליה מצור - שהקיפוה גויים • תוקעים בשופרות - מתריעין זפרק ג 

 -לצעקה •  תוקעים בשופרות להחיש אנשים לעזרה - לעזרה• גדותיו ועלול להציף את העיר 

  . לא הסכימו לדעתו- ולא הודו לו• בשפלת יהודה  מן תמנה ש-הִּתְמִני • לשם תפילה ותחנונים 

; )שלא ייאמר שיבואו צרות(וזו לשון נקייה ,  כך הנוסח בדפוסים- על כל צרה שלא תבוא  ח

 כשיורדים גשמים - מרוב גשמים•  "על כל צרה שתבוא): "בכתב יד קאופמן(הנוסח העתיק 

ת קרבנות פסח ועמדו בחצרות  תנורים שצלו בהם א- תנורי פסחים• הרבה יותר מן הצורך 

 בדבריו אלו הוא מביע את;  המרובים יתמסמסו בגשמים- קוויימ• והיו עשויים מחרס 

  .ביטחונו שתפילתו תיענה

  

                                                           
  .י קאופמן ואינה בדפוסים"מילה זו באה בכ 11
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ם יֶהֵנ ְפמּו ָׂשיָךֶנָּב, םָלעֹוָּל ֶׁשנֹוֹוּבִר:  ְלָפָניורַמָאְו, ּהָכתֹוד ְּבַמָעה ְוָגג עּוָע? ֶמה ָעָׂשה  

 םֵחַרְּתֶׁש דַע ןאָּכִמ ז ָזייִנֵאל ֶׁשדֹוָּג ַהָךְמִׁשי ְבִנע ֲאָּבְׁשִנ. יָךֶנָפת ְלִין ַּבֶבְכי ִנֲא ֶׁשיַלָע

  .יָךֶנל ָּבַע

ין יִחת ִׁשרֹוֹוי ּבֵמְׁשא ִגָּלֶא, יִּתְלַאך ָׁשא ָכלֹ: רַמָא .ןיִפְּטַנים ְמִמָׁשְּגַה ילּוִחְתִה  

  .תרֹוָעְמּו

  .הָבָדְנה ּוָכָרן ְּבצֹוי ָרֵמְׁשא ִגָּלֶא, יִּתְלַא ָׁשְךא ָכלֹ: רַמָא. ףַעַזד ְּביֵרֵל ילּוִחְתִה  

  .יםִמָׁשְּגי ַהֵנְּפת ִמִיַּבר ַהַהם ְלִַלָׁשרּוְיל ִמֵאָרְׂש ִיּוָּיְצאד ֶׁשַע, ןָנִתְק ְכדּוְרָי  

ר ַמָא .ןֶה ָלכּוְלֵּיל ֶׁשֵּלַּפְתך ִהָּכ, דּוֵרֵּים ֶׁשיֶהֵל ֲעָּתְלַּלַּפְתִהֶׁש םֵׁשְּכ:  לֹורּוְמָאָּבאּו ְו  

  .יםִעֹוּטן ַהֶבַחת ֶאְמם ִנ ִאאּוְר ּואּוְצ: ןֶהָל

ה ֶׂשֱעה ֶאל ָמָבֲא. יּוּד ִניָךֶל ָעיִנְרֵזֹוּג, הָּתי ַאִנא חֹוֵלָמְלִא: ן ָׁשָטחן ֶּבעֹוְמ ִׁשח לֹוַלָׁש  

 יוִבָא לַעא ֵּטַחְתא ִמהּון ֶׁשֵב ְּכְךָנצֹו ְרְךה ָלֶׂשעֹום ְוקֹוָּמי ַהֵנְפא ִלֵּטַחְתה ִמָּתַא ֶׁשְךָל

משלי " (ָךֶּתְדַלל יֹוֵגָת ְוָךֶּמִא ְויָךִבח ָאַמְׂשִי: "רֵמב אֹותּוָּכ ַהיָךֶלָע ְו.לֹו ְרצֹונֹוה ֶׂשעֹוְו

  ).כה, כג

 יורדים טיפות -  ןמנטפי •  פנו אליי משום ש- שמו פניהם עליי ש•  עשה מעגל באדמה - עג עוגה

) תעלות(=את השוחות ,  גשמים רבים שימלאו את הבורות- יחין ומערותגשמי בורות ש• טיפות 

 שהיה גבוה משאר -  להר הבית•  בכמות ובקצב הרצויים - כתקנן• ואת המערות החדירות למים 

 בירושליםהייתה אבן גדולה ש -  אבן הטועים •ונשטפה בגשמים  נמחתה -נמחת • המקומות 

 שלא יתפלל על הפסקת הגשמים -  בדרך גוזמה - וכוונתו  ;אבדותמציאת עליה היו מכריזים על ו

ככל הנראה ;  חרם במובן ההלכתי- נידוי •  לחוני המעגל -שלח לו • עד שהאבן לא תימחה 

  האלאת" מפעיל"האדם : חוניעמדה הדתית העולה מהתנהגותו של היא הולחרם הסיבה לנידוי 

 קרבה יתרהבנהג מת - תחטאמ• ה שמו  יתבזומצב שאם לא יפעל לפי דרישתומעמיד אותו בפני 

  . הקדוש ברוך הוא-המקום • 
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פרט לשוני   לשון החוק במשנה: ִמ
  אוצר המילים והמשמעים ותופעות לשון

  אוצר המילים והמשמעים
  

  מקראהלשון  מ–נרדפות מילים 
  לשון חכמיםמ ו

  ) ועודג, א –גשמים (גשם מטר ו .1

בלשון המקרא משמשות שתי המילים 

 מטר בלשון חכמים המילה .מטרוגשם 

כך בלשון ו .גשם ומשמשת רק, נעלמת

ואילו , ...גשמיםובאו : )ח, א(משנה ה

ויתן "...שנאמר : במובאה מן המקרא

בעברית החדשה המילה  ".מטרקולות ו

ואילו המילה , גשםהרגילה היא 

  . נחשבת ספרותיתמטרהמקראית 
  

  ) ועודד, א –ת ותעני (צום ותענית .2

ספרות באה לראשונה בענית תהמילה 

 בספר עזרא –ימי הבית השני המקרא מ

 ַהֶּזה ַהָּדָבר ֶאת ּוְכָׁשְמִעי" ):ה- ג(פרק ט 

 ִמְּׂשַער ָוֶאְמְרָטה ּוְמִעיִלי ִּבְגִדי ֶאת ָקַרְעִּתי

 יֵֹׁשב ַוֲאִני... .ְמׁשֹוֵמם ָוֵאְׁשָבה ּוְזָקִני רֹאִׁשי

 ָהֶעֶרב ִמְנַחתּוְב .ָהָעֶרב ְלִמְנַחת ַעד ְמׁשֹוֵמם

 ּוְמִעיִלי ִבְגִדי ּוְבָקְרִעי ַּתֲעִניִתיִמ ַקְמִּתי

 'ה ֶאל ַכַּפי ָוֶאְפְרָׂשה ִּבְרַּכי ַעל ָוֶאְכְרָעה

משמש  י"ענואולם השורש " .ֱאלָֹהי

יום על  (כבר בתורההקשר זה ב

 ...ַהְּׁשִביִעי ַלחֶֹדׁש ּוֶבָעׂשֹור": )יםכיפורה

  )ז, כט במדבר" (יֶכםַנְפׁשֵֹת ֶאת ְוִעִּניֶתם

בלשון המקרא הקלסית משמשת המילה 

 ַעּנֹות יֹום ֶאְבָחֵרהּו צֹום ִיְהֶיה ֲהָכֶזה": צום

 ָוֵאֶפר ְוַׂשק רֹאׁשֹו ְּכַאְגמֹן ֲהָלכֹף ַנְפׁשֹו ָאָדם

: 'הַל ָרצֹון ְויֹום צֹום ִּתְקָרא ֲהָלֶזה ַיִּציַע

 ֶרַׁשע ֹותַחְרֻצּב ַּפֵּתַח ֶאְבָחֵרהּו צֹום ֶזה ֲהלֹוא

 ָחְפִׁשים ְרצּוִצים ְוַׁשַּלח מֹוָטה ֲאֻגּדֹות ַהֵּתר

 .)ו- ה ,נח ישעיהו ("ְּתַנֵּתקּו מֹוָטה ְוָכל
משמשת הן צום בעברית החדשה המילה 

, )צום יום כיפור, יום צום(בהקשר הדתי 

 הימנעות מאכילה –הן במשמעה הבסיסי 

ומשתייה למשל לפני ניתוח או בדיקת 

 בעיקר משמשת עניתתהמילה . דם

, תענית אסתרכגון בצירוף , בתחום הדתי

גם בתחום נראה שו, תענית דיבור ויש גם

  .זה היא רווחת פחות מרעותה המקראית
  

  ) ועודה, א – בית דין (משפט ודין .3

  היאבלשון המקרא המילה הרגילה

ובאה ,  נדירהדין המילה ואילו, משפט

ואילו בלשון . בעיקר בספרות החכמה

והמילה ,  התמונה מתהפכתמיםחכ

 שופט בצמד כך גם. דיןהרגילה היא 

 ַּדָּיןהמילה הרגילה בלשון חכמים : דייןו

והמילה , באה במקרא פעמיים בלבד

באה פעמים   הרגילה במקראשופט

ספורות בלשון חכמים וכמעט תמיד 

  .בהקשר של פסוקי מקרא

 בית משפט: חל בידול משמעותבימינו 

 בית דין ;ים הכלליים המונח הםשופטו

בית הדין הגבוה  –הוא בית משפט מיוחד 

 בית הדין לעבודה, בית הדין הרבני, לצדק

  . הוא שופט בבית דין רבנידיין; ועוד
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בתקופת במבנה החברתי כדאי לדעת ש

 לא רק מוסד שיפוטי בית הדין ל היה"חז

  .שלטוני ומנהיגותיאלא מוסד 
  
  )ז, א – חוזרים ( שב וחזר.4

וכן  (בָׁשמשמש הפועל מקרא בלשון ה

.  אינו מופיער"חזהשורש ואילו , )יבִׁשֵה

 הפועל הרגיל חכמים בלשון לעומת זאת

 בָׁשואילו הפועל , )ירִזְחֶהוכן  (רַזָחהוא 

שב ממעשיו (משמש במשמעות הרוחנית 

  ).'חזר בתשובה, 'הרעים

 יום שוב: אומר אליעזר ביר: "לדוגמה

 רבי את יותלמיד שאלו. מיתתך לפני אחד

 –? ימות יום איזהו יודע אדם וכי: אליעזר

 שמא היום ישוב, שכן וכל: להן אמר

" בתשובה ימיו כל ונמצא, למחר ימות

  ).א עמוד קנג שבת בבלי(

המשלב את  חזר בתשובהטבע הלשון ַמ

מופיע פעמים אחדות שני השורשים 

 אפילו רשעים" :לדוגמה, בתלמוד הבבלי

 חוזרין אינם גיהנם של פתחו על

 ,שמעון בן לקיש' דברי ר" (בתשובה

הביטוי הרגיל בלשון ). א"ע יט עירובין

: לדוגמה; עשה תשובהחכמים הוא 

 אין ,ואשוב אחטא ואשוב אחטא האומר"

 משנה ("תשובה לעשות בידו מספיקין

 ).ט ,ח יומא
הפעלים בעברית החדשה משמשים שני 

נוצר ואולם , )ֶהְחִזירוֵהִׁשיב וגם  (רַזָחוב ָׁש

במשלב גבוה ) ֵהִׁשיבו( בָׁש :בידול משלבי

  .בלשון הרגילה) ֶהְחִזירו (ָחַזרו, יחסית
  
  )ז, ג( אנייה וספינה .5

,  באה פעם אחת במקראספינההמילה 

 ַוִּיְמָצא: "אנייה  לצד)פרק א(בספר יונה 

ַוִּיֵּתן ְׂשָכָרּה ַוֵּיֶרד ...  ָּבָאה ַתְרִׁשיׁשֳאִנָּיה

, )ד... ( ִחְּׁשָבה ְלִהָּׁשֵברָהֳאִנָּיהְו ,)ג... (ָּבּה

... ַהָּים  ֶאלָּבֳאִנָּיהַהֵּכִלים ֲאֶׁשר  ַוָּיִטלּו ֶאת"

 ַוִּיְׁשַּכב ַהְּסִפיָנהַיְרְּכֵתי  ְויֹוָנה ָיַרד ֶאל

 ספינה המילה בלשון חכמים ).ה" (ַוֵּיָרַדם

בעברית .  נדירה מאודאנייהרגילה ואילו 

  .שותבת ימינו שתי המילים משמ
  

  )א, ב – נוטל (לקח ונטל .6

הוא הפועל הרגיל בלשון  לַטָנהפועל 

חכמים להבעת המשמעות הפיזית של 

 חַקָלואילו הפועל ,  שבלשון המקראחַקָל

על פי רוב בלשון חכמים עצמו משמעו 

 ).ֶמַקח וגם חיָּקִמ, ַחקֹוָלומכאן  ('הָנָק'

 משמש נטל  הפועלבעברית החדשה

הוא לקח  ואילו ,במשלב גבוה יחסית

  .הפועל הרגיל
  

  )ז, א( )עֵר ואישלעומת ( בין אדם לחברו .7

 נדירה חברבלשון המקרא המילה 

ואילו המילה , )'שותף'ומשמעה לרוב (

' חבר' בדומה ל– משמשת ֵרַעהרגילה 

ביחס  לציון סתם אדם –שבלשון חכמים 

ַתֲעׁשֹק  לֹא"כגון , )אחכך גם (לאדם אחר 

 ִתְׂשָנא ֶאת לֹא", )יג, ויקרא יט" (ֵרֲעָך ֶאת

  .)יז, שם" (ִּבְלָבֶבָך ָאִחיָך

 מציין יחס של בין אדם לחברוביטוי ה

והוא אף נעשה מטבע לשון לציון , הדדיות

. אישיים-יחסים בין, יחסים בין בני אדם

מצוות שבין אדם 'צירוף הבהקשר הדתי 

ילו וניגודו של הצירוף הוא מקב' לחברו

  .' אדם למקוםמצוות שבין'

 אישבמבעי ההדדיות שבמקרא בא הצמד 

 שבלשון חבר ואדםבמקביל ל ,רעו

 : "כך למשל בסיפור מגדל בבל. חכמים
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ִנְלְּבָנה   ָהָבהֵרֵעהּו ִאיׁש ֶאלַוּיֹאְמרּו "

ָהָבה : "אומרהאל ובהמשך ..." ְלֵבִנים

ֲאֶׁשר לֹא ִיְׁשְמעּו  ֵנְרָדה ְוָנְבָלה ָׁשם ְׂשָפָתם

; )ז- ג ו, בראשית יא( "ַפת ֵרֵעהּוִאיׁש ְׂש

ְּבָאְזֵני  ָנא- ַּדֶּבר: "ביציאת מצרים נאמרו

ְִאָּׁשה ֵמֵאת ו ִאיׁש ֵמֵאת ֵרֵעהּוָהָעם ְוִיְׁשֲאלּו 

, שמות יא" (ּוְכֵלי ָזָהב, ֶכֶסף- ְּכֵלי ְרעּוָתּה

ָיבֹא ֵאַלי  ִּכי  ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ְלחְֹתנֹו: "וכן; )ב

ֵּבין ִאיׁש ְוָׁשַפְטִּתי .. .ִהיםָהָעם ִלְדרֹׁש ֱאלֹ

ובמגילת ; )טז- טו, שמות יח" (...ּוֵבין ֵרֵעהּו

, ט" (ִאיׁש ְלֵרֵעהּוּוִמְׁשלַֹח ָמנֹות  ":אסתר

  ).יט

טֹוִבים ַהְּׁשַנִים ): "י-ט, ד(בקהלת אולם ו

 ָלֶהם ָׂשָכר טֹוב ַּבֲעָמָלם ָהֶאָחד ֲאֶׁשר ֵיׁש ִמן

ְוִאילֹו  ֲחֵברֹו ֶאתים  ָיִקָהֶאָחדִיּפֹלּו  ִּכי ִאם

  ".ָהֶאָחד ֶׁשִּיּפֹול ְוֵאין ֵׁשִני ַלֲהִקימֹו

אחד נוהגים לומר בעברית המדוברת 

ואילו מתקני , ' וכדאחד עם השני, לשני

 זה עם זה, זה לזהומר הלשון ממליצים ל

הרוצה ללכת בעקבות המקורות . 'וכד

  .' וכדבין אדם לחברו, איש לרעהויאמר 

  

  בין לשון המקראשינויי משמע 

  חכמיםללשון 
  

  )ד ועוד, א(מותר  .8

 אסור ומותרהמילים בלשון חכמים 

בלשון . מופשטשות בתחום המשמ

שחרר ' פירושו התירהפועל המקרא 

אינה מזדמנת ' מותר'הצורה  ('מכבלים

' קשור'משמעו  אסורואילו , )במקרא

 ֲאָרם ַמֲחֵנה ֶאל ָּבאנּו: "'כלוא'מכאן גם ו

 ַהּסּוס ִאם ִּכי ָאָדם ְוקֹול ִאיׁש ָׁשם יןֵא ְוִהֵּנה

 ַּכֲאֶׁשר ְואָֹהִלים ָאסּור ְוַהֲחמֹור ָאסּור

 ]ירמיהו [ְוהּוא"; )י ,ז ב מלכים" (ֵהָּמה

 ְירּוָׁשַלִם ָּגלּות ָּכל ְּבתֹוְך ָּבאִזִּקים ָאסּור

; )א ,מ ירמיהו( "ָּבֶבָלה ַהֻּמְגִלים ִויהּוָדה

  ).ז, קמו" (ּוִריםֲאס ַמִּתיר 'ה": תהליםוב
  

  )ח, ג (גוזרני, )ה ועוד, א (גוזרין .9

' חתך': משמעות מוחשית רַזָּגפועל ל

הנה ). עצים(' כרת, ')לשניים או ליותר(

 ַהֶּמֶלְך ַוּיֹאֶמר" :דוגמה ידועה מן המקרא

 ַהֲחִצי ֶאת ּוְתנּו ִלְׁשָנִים ַהַחי ַהֶּיֶלד ֶאת ִּגְזרּו

, ג א מלכים" (תְלֶאָח ַהֲחִצי ְוֶאת ְלַאַחת

 ַוִּיְגְזרּו ַהַּיְרֵּדָנה ַוָּיבֹאּו: "...וכן). כה

 סּוף ַים ְלגֵֹזר", )ד, ו ב מלכים" (ָהֵעִצים

  ).יג ,קלו תהלים" (ַחְסּדֹו ְלעֹוָלם ִּכי ִלְגָזִרים

מן המשמע המוחשי התגלגל המשמע 

' אסר', 'ייבִח', 'ציווה', 'החליט': המופשט

ופשטת יש  למשמעות המ).גזר על(= 

 ָלְך ְוָיָקם אֹוֶמר ְוִתְגַזר: "ניצנים במקרא

 ְּכׁשְֹך", )כח, בכ איוב" (אֹור ָנַגּה ְּדָרֶכיָך ְוַעל

 ...ַוְׁשִּתי ֶאת ָזַכר ַאֲחְׁשֵורֹוׁש ַהֶּמֶלְך ֲחַמת

  )א ,ב אסתר" (ָעֶליָה ִנְגַזר ֲאֶׁשר ְוֵאת

 נוות. ְךַתָח, קַסָּפתהליך דומה חל בפעלים 

' פסק דין', 'גזר דין': הצירופים על כםדעת

  .'וכד' נחתך גורלו'וכן 
  

  )ה, א( דשראש חֹ .10

ראש 'בלשון חכמים יש הבחנה ברורה בין 

מלכתחילה  ואולם .'חודש'ובין ' חודש

מציינת את ראש עצמה  חודשהמילה 

את , ֵרַח החדש את הָיכלומר, החודש

  .ֵרַחהָיהתחדשות 

 ע במשמחודש אנו מוצאים במקראואכן 

ואילו , )דוגמאות להלן(' ראש חודש'

וביום : "נדיר' ראש חודש'הצירוף 

 ראשי ָחְדֵׁשֶכםשמחתכם ובמועדיכם וב

" ...ותקעתם בחצֹצרֹת על עֹלֹתיכם
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 ָחְדֵׁשיֶכם: "השוו לפסוקו). י, במדבר י(

). יד, ישעיהו א..." (ומועדיכם שנאה נפשי

לתקופה ' חודש'של משמעות ה התרחבות

 קרתה כבר לראש חודששמראש חודש 

עם [ עמו ]יעקב [וישב: "כך למשל. במקרא

   ).יד, בראשית כט" (חֹדש ימים] לבן

מן העדויות במקרא עולה כי בראש 

  גדולותהחודש היו מתאספים לסעודות

ויאמר : "לדוגמה. משפחתיות וציבוריות

ׁשֹב  מחר ואנכי ָיחֶֹדׁשהנה : דוד אל יהונתן

שמואל ..." (כֹולֶלֱא] שאול[ֵאֵׁשב עם המלך 

 האישה השונמית כך גם כאשר; )ה, א כ

, אלישע, נזעקת לרוץ אל איש האלוהים

תמה ושואל בעלה , בנהבשל מחלת 

לא , מדוע את הֶֹלֵכת אליו היום: "אותה

  ).כג, מלכים ב ד" (? ולא שבתחֶֹדׁש
  

  )ה ועוד, א (ציבור .11

 פעם ציבורבלשון המקרא באה המילה 

, 'מהעֵר'ומשמעה , )ח ,י ב מלכים( אחת

גם בלשון חכמים . 'אוסף של דברים'

 כגון, ו זותמשמשת במשמעעדיין המילה 

בבא מציעא " (בורי מעותִצ, בורי פירותִצ"

ואולם השימוש הרווח יותר הוא , )א, ב

כלל בני ', 'קהל אנשים': חדשבמשמע ה

, קהל:  בלשון המקרא.'החברה', 'האדם

 גם את ירשנוכמים מלשון ח. ' וכדעדה

  .צורכי ציבור, שליח ציבור: הצירופים

  

  חכמיםמילים מלשון 

  שמשמען בימינו שונה
  

  )ג ועוד, א(גשמים שואלין  .12

 משמש גם במשמעות של לַאָׁשהפועל 

 .משמעות זו מצויה במקרא. בקשה

סיסרא נס מפני כי בשירת דבורה מסופר 

ם ִיַמ: "אזו, ברק והגיע אל אוהלה של יעל

כך גם  ;)כה, שופטים ה" (הָנָתב ָנָל ָחלַאָׁש

: בדברי אחשוורוש לאסתר במשתה היין

 ַעד ַּבָּקָׁשֵתְך ּוַמה ָלְך ְוִיָּנֵתן ְּׁשֵאָלֵתְך ַמה"

 .)ו, אסתר ה ("ְוֵתָעׂש ַהַּמְלכּות ֲחִצי
 'ביקש'במשמעות ָׁשַאל בעברית החדשה 

ואולם , ספרותימשמש רק במשלב ה

 .עות זו נשתמרה משמִמְׁשָאָלהמילה ב

לבקשת  ָׁשַאלהשימוש בכאן הוא קרוב ל

  ).'לווה'להבדיל מן (דבר על מנת להחזירו 
  

  )ח, ג; ז, ג; ו, א (ןמתריעי .13

 משמעו התריעבלשון חכמים הפועל 

ואולם . 'תקע בשופר': מוחשי לגמרי

משום שפעולה זו נקשרה להזהרה מפני 

לצד תקיעה בשופר לעורר רחמי (סכנה 

מן המוחשי (תק סמנטי חל בה מע) שמים

היא ו) וכן מעתק מטונימי, למופשט

 הזהרה מפני סכנה קיבלה משמעות של

בעברית החדשה . גם בלי קשר לתרועה

 משמשים רק במשמע התרעה ועהתרי

להלן ע ראו "על היווצרות השורש תר( .המושאל

  .)30סעיף , 41' עמ
  

  )ח, ג(רוב  .14

  משמעה בדרך כללרוב בלשון חכמים

 ]לא[על כל צרה ש":  כגון כאן,'הרבה'

חוץ ,  עליהןמתריעי, תבוא על הציבור

 זו המשמעות גם בלשון ". גשמיםרובמ

 ַהָּׁשַמִים ִמַּטל ָהֱאלִֹהים ְלָך ְוִיֶּתן: "המקרא

 בראשית( ְוִתירֹׁש ָּדָגן רֹבְו ָהָאֶרץ ּוִמְׁשַמֵּני

עולה  כבר בלשון חכמים ואולם ).כח ,כז

: כיוםננו בלשו המשמשת משמעותה

  .'גדול משלם כלשהוהחלק ה'
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  )ח, ג (עג עוגה .15

 עוגה והשם עגבמשנתנו משמשים הפועל 

ועל פי זה שיר  ('ָחג צורת עיגול'במשמע 

במעגל , עוגה, עוגה, עוגה"הילדים הידוע 

דבר ' היא עוגההמילה במקרא "). נחוגה

לושי : "כגון בדברי אברהם לשרה', מאפה

 ָעגהפועל ). ו,  יחבראשית" (ועשי ֻעגות

בספר , פעם אחתבא ' אפה עוגה'במשמע 

' עוגה'בעברית החדשה ). יב, ד(יחזקאל 

', דבר מאפה'משמשת רק במשמעות 

  .והפועל אינו משמש

* * *  

ג , א( מרחשון –שמות החודשים  .16

  )ז, א (ניסן; )ה, א (כסלו; )ועוד

כמו שאר שמות , שמות החודשים האלה

שמשים אותנו החודשים העבריים המ

והם , מקורם בלוח השנה הבבלי, היום

שאולים מן האכדית ונוהגים בעברית למן 

  .גלות בבל

  מוזכריםגלות בבלמן התקופה שלפני 

בספר :  רק שמות חודשים אחדיםבמקרא

בתיאור בניין ; האביב חודשנזכר שמות 

 )ו- מלכים א פרק ה(המקדש בימי שלמה 

 זיו ירח, )תשרי (ירח האיתנים נזכרים

 לרוב .)מרחשוון (ירח בול, )אייר(

:  במספרים במקרא מצויניםהחודשים

החודש ', )יסןנ (='החודש הראשון'

  .'וכד) שרית (='השביעי

בזמן גלות בבל אימצו היהודים את שמות 

כמאמר התלמוד , החודשים הבבליים

שמות ): "ב, ראש השנה א(הירושלמי 

מקצת השמות ". ֳחדשים עלו בידם מבבל

מימי הבית שו נזכרים בספרי המקרא הלל

 כסלוובהם ) זכריה, אסתר, נחמיה(השני 

  .ניסןו

רק אחדים מן השמות הללו משמעותם 

 arakh(w) – מרחשוןובהם , ברורה
shamna =  בחילופי העיצורים (ירח שמיני

 הצורה הרווחת בימינו 12).מ-והשפתיים 

' מר'מוטעית כאילו יסודה בהבנה ' חשוון'

  .וסף לשםנהוא רכיב 
  

  )ז, א (שלום לתישא .17

אנו מכירים כבר שאילת השלום את 

  :מבניםכמה בבמקרא 

 ִלְקַראת מֶֹׁשה ַוֵּיֵצא" :- לשלוםלשאל 

 ֵרֵעהּוְל ִאיׁש ַוִּיְׁשֲאלּו לֹו ַוִּיַּׁשק ַוִּיְׁשַּתחּו חְֹתנֹו

 אּוִרָּיה ַוָּיבֹא: "וגם .)ז ,יח שמות" (ְלָׁשלֹום

 ְוִלְׁשלֹום יֹוָאב ִלְׁשלֹום ָּדִוד ַוִּיְׁשַאל ֵאָליו

 ,יא ב שמואל (13"ַהִּמְלָחָמה ְוִלְׁשלֹום ָהָעם

  .)ז

 יוסף פונה לאחיו :ישירהשאלת שלום 

 ֲהָׁשלֹום ַוּיֹאֶמר ְלָׁשלֹום ָלֶהם ַוִּיְׁשַאל"

" ָחי ַהעֹוֶדּנּו ֲאַמְרֶּתם ֲאֶׁשר ַהָּזֵקן ֲאִביֶכם

יחזי אלישע מצווה על ֵּג; )כז, מג בראשית(

 ָלּה ֶוֱאָמר ִלְקָראָתּה ָנא רּוץ ַעָּתה": נערו

 ַלָּיֶלד ֲהָׁשלֹום ְלִאיֵׁשְך ֲהָׁשלֹום ָלְך ֲהָׁשלֹום

 .)כו ,ד ב מלכים ("ָׁשלֹום ַוּתֹאֶמר
 שאל בשלוםהצירוף רווח  חכמיםבלשון 

 מתוך אלא להתפלל עומדין אין" :מישהו

 בשלומו שואל המלך אפילו ...ראש כובד

 .)א ,ה ברכות משנה" (נוישיב לא

 מסכת" (היושב בשלום שואל והמהלך"

                                                           
, יה מקראיתעיקרי הדברים לפי אנציקלופד 12

  .חֹדשהערך 
, "ְשלום המלחמה"תינתן הדעת לצירוף  13

  ).טוב( אלא מצב peace אינו שלוםהמעיד כי 
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 בתוך לאֵב הרואה" ;)ב ,ה ארץ דרך

 ואינו תנחומין עמו מדבר, יום שלשים

  ).יב, יד שמחותמסכת " (בשלומו שואל

  :צירופים פועליים אחריםויש גם 

 שלום יתןש לאדם אסור" :נתן שלום

 שבת בבליתלמוד " (המרחץ בבית לחבירו

  .)ב דעמו י

 :אומר חרש בן מתיא רבי: "הקדים שלום

 משנה" (אדם כל בשלום מקדים יהֵו

 בן יוחנן רבן על עליו אמרו ";)טו, ד אבות

 מעולם שלום אדם הקדימֹו שלא זכאי

 עמוד יז ברכות בבלי" (בשוק נכרי ואפילו

 גדול :אומר גמליאל בן שמעון רבן"; )א

 לא הכהן אהרן שהרי, השלום הוא

 אוהב שהיה, השלום בשביל אלא נשתבח

 משיבו שלום מקדיםו, שלום ורודף שלום

  .)יח הלכה ,שלום פרק ,ארץ דרך" (שלום

 במקרא אנו – דרישת שלום, דרש שלום

פעל ' במשמע שלומודרש את מוצאים 

 ְוטָֹבָתם ְׁשלָֹמם ִתְדרֹׁש לֹא: "'למען שלומו

 ְוִדְרׁשּו"; )ז ,כג דברים( "ְלעֹוָלם ָיֶמיָך ָּכל

 ָׁשָּמה ֶאְתֶכם ִהְגֵליִתי ֲאֶׁשר ָהִעיר ְׁשלֹום תֶא

 ִיְהֶיה ִבְׁשלֹוָמּה ִּכי' ה ֶאל ַבֲעָדּה ְוִהְתַּפְללּו

נראה שבשלב ). ז ,כט ירמיהו" (ָׁשלֹום ָלֶכם

, דרש בשלומומאוחר נוצרו הצירופים 

  .דרש לשלומו

למן המאה העשירית (בימי הביניים 

  שלוםפרׂשהפועלי הצירוף החל ) כנראה

 ךוכ, תיוהתכתבובמשמש  ְשלום ִּבפרׂש או

. פריסת שלום או ת שלוםפריׂשגם 

 ולא לו היה מה ידעתי ולא": לדוגמה

, אור זרוע ("ובשלומי בני בשלום פירש

 ופרישת דרישת אחרי"; )13- המאה ה

 יכולתי ולא ...להודיע באתי דמר שלומו

 והנעימים המתוקים בדבריו להשתעשע

-המאה ה, נים מאירותפ ("הזה היום עד

בתפילה שימוש לשון זה  מקור .)18

 ,'על' מילת היחס בא עםוא שם ה ;ובפיוט

למשל , לום אלוהיםוהשלום הוא ְׁש

 עלינו ועל כל שלום סוכת פורש: "בברכה

  ." עלינושלומך סוכת ותפרוש" ,"ישראל

 פרסםש" ברכות וביטויי נימוס"ברשימה 

  אנו14)1928(ח "ועד הלשון בשנת תרפ

ת מסירת ברכדרכים למוצאים חמש 

; ...ְלָׁשלֹום ְּדרֹׁש; ...ְּפקֹד ְלָׁשלֹום: שלום

; ...ְׁשלֹום ֶאת ְׁשַאל; ...ְלָׁשלֹום ִּבְׁשִמי ְׁשַאל

  ....ְל ָׁשלֹום ְּדִריַׁשת

ל ַאָׁש:  על פי מה שאספנונוסיף להם

, ִּבְׁשלֹומֹו ׁשַרָּד, מֹולֹוְׁשִּב לַאָׁש, ם ְללֹוָׁשְל

, םלֹוָׁש יםִּדְקִה, םלֹוָׁש ׂשַרָּפ, םלֹוָׁש ןַתָנ

  .םלֹוָׁש יבִׁשֵה

 בין שלוםמכאן מובן המנהג של ברכת 

 בהקשר זה שלום המילה .איש לרעהו

  .well being אלא במשמעות peaceאינה 

  

  )א, ב( ןדברי כיבושי. 18

 התפרש הצירוף בדרך כלל נותבמשנ

שכובשין "דברים קשים , כדברי תוכחה

כדברי , "ות להחזירן למוטבאת הלבב

דברים הלוחצים " :י בפירושו למשנה"רש

  ."ומכניעים את לב השומעים

ל "ואולם במקומות אחרים בספרות חז

שתמע כדברי מ' דברי כיבושים'הצירוף 

  .עידוד וניחומים, פיוס

פשר להבחין בניסיון במילונים בני ימינו א

: ליישב את שתי הפרשנויות הסותרות

                                                           
הרשימה השלמה במאגר המונחים של  14

  .האקדמיה ללשון העברית
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מתפרשים בנשימה אחת ' םדברי כיבושי'

דברים שיש בהם  וכדברי תוכחה ומוסרכ

 השומע לכבוש את הלב ולהשפיע על

  .לחזור בו מדרכו הרעה
  
  

  הגהכתיב ו, מערכת הצורות, תחביר: תופעות לשון
  ).- (אם לאו ) √(ליד מספרי הסעיפים מציין אם התופעה מתקיימת בעברית של ימינו ) - (, )√(הסימון 

  
  פט והצירוףהמש: תחביר

משפט מורכב ללא מילת קישור ) -/√( .19

  )משפט אסינדטי(

בלשון המשנה אנו מוצאים משפטי תנאי 

  .ללא מילות שעבוד) או זמן(

  :דוגמאות

הגיע שבעה עשר במרחשון ולא ירדו "

) ד, א" (ןהתחילו היחידים מתעני, גשמים

מתחילים , ... ולא ירדו... הגיעאם'= 

  '...היחידים

 שלוש ןבית דין גוזרי,  ולא נענועברו אלו"

 עברו אלו אם') = ו, א" ( אחרותתעניות

  '...ןבית דין גוזרי, ולא נענו

 מרבה נכסים מרבה: "דוגמאות אחרות

, תרבה דאגה, אם תרבה נכסים[=  דאגה

... ]מרבה דאגה, מי שמרבה נכסים: וגם

 צדקה מרבה ...גזל מרבה עבדים מרבה

 ,לעצמו קנה טוב שם קנה, שלום מרבה

 העולם חיי לו קנה תורה דברי לו קנה

 ).ז ,ב אבות" (הבא
  

מילות קישור אופייניות ללשון ) √( .20

  חכמים

יגיע האחרון שבישראל לנהר כדי ש "

בלשון המקרא בא הצירוף ; )ג, א" (פרת

והפילֹו השופט וִהָּכהו "כגון , םש+יד+כ

) ב, דברים כה" ( במספררשעתו כדילפניו 

בלשון . 'מידה המספיקה לב' ומשמעו –

המשנה הורחב השימוש גם לפתיחת 

בדוגמה שלפנינו אפשר . ש + כדי: פסוקית

שיעור , להרגיש את המשמעות של מידה

כשיעור הזמן ' כדי שיגיע '–מספיק 

מכאן התפתחה המשמעות . הדרוש להגעה

  .למען,  בשביל–של התכלית 

, א" (חֵשכה משן ושותיןאוכלי "– מש 

   .מזמן ש, משעה ש= מש ; )ד

 עד היחידים חוזרים ומתענים "– עד ש 

עד שאיני זז מיכן "; )ז, א" (יצא ניסןש

  ).ח, ג" (תרחם על בניךש

צאו והכניסו  "– בשביל ש, בשביל 

  ).ח, ג" (וקומילא יבשביל שתנורי פסחים 

 כך, התפללת עליהם שירדוכשם ש "

  .)ח, ג " (התפלל שילכו להם

 גשמי רצון אלא, אלתילא כך ש "– אלא 

' אלא' המילה –) ח, ג" (ברכה ונדבה

  .'לא'+ ' אם'נוצרה מהלחם של 

" גוזרני עליך נידוי,  חוני אתהאלמלא "

  15.לולא, לולי: בלשון המקרא; )ח, ג(

 –) א, ב" (כיצדסדר תעניות  "– כיצד 

הלחם של היא ' כיצד'מילת השאלה 

  .צד) + זה(אי + כהרכיבים 
                                                           

, חיים-בן'  דיון בעניין זה אצל זאור 15

 417' עמ, ב"ירושלים תשנ, במלחמתה של לשון

  .ואילך
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   על מילת היחס בחלק כוללחזרה) √( .21

רחיצה במלאכה וב ןומותרי: "דוגמה

תשמיש בהסנדל ונעילת בסיכה ובו

  .16סעיף , מקרא ,23' עמ אור. )ד, א" (המיטה

  

  הסתמי) √( .22

, הסתמי מובע על ידי פועל בצורת הרבים

  .ללא ציון גוף

בשלושה : " לפעלים בהווהדוגמאות

 ןיאוכל ";)ג, א" ( גשמיםשואליןבמרחשון 

 ןממעטי"; )ד, א" ( משחשכהןושותי

 את מוציאין"; )ז, א" (במשא ובמתן

מעשה ":  פועל בעבר וגם.)א, ב" (התבה

  .)ח, ג..." ( לו לחוני המעגלאמרוש
  

  בינוני+ פועל נוטה : נשוא מורחב .23

בלשון חכמים אנו מוצאים נשוא מורחב 

 התחילו ":בינוני+ הבנוי מפועל נוטה 

התחילו ", )ד, א" (מתעניןהיחידים 

  .)ח, ג ("ן מנטפיהגשמים

: שם פועל+  מוצאים גם פועל נוטה אבל

דרך זו היא ). ח, ג ("התחילו לירד"

  .בעברית בת ימינוהרגילה 
  

  כינוי מקדים) -( .24

  .)ח, ג ("חוני המעגל לו למעשה שאמרו"

 לו: פועל מופיע במשפט פעמייםהמשלים 

חס מילת הי( לחוני) כינוי+ מילת היחס (

יש הרואים בלשון הדיבור את . )שםה+ 

נוקט הדובר תחילה  :מקורה של תופעה זו

אינו השומע  שחושבואז הוא , כינוי גוף

על ידי ומתקן את עצמו , יודע במי מדובר

, להלןתופעה דומה  ראו .השםשל מפורש ציון 

  .25סעיף 

בתלמוד שימוש זה אנו מוצאים בנוסח ש

 לו שלח ":)סוף הסיפור( למשנתנו הבבלי

 אתה צריך: המעגל חוניל שטח בן שמעון

 עליך גוזרני אתה חוני ואלמלא, להתנדות

 ).א עמוד טי רכותב" (נדוי
  

  סמיכות כפולה) - /√ (.25

, ג (רבונו שלעולם; )א, ב (רחובה שלעיר

  )ח

בצירופים אלו הסמיכות מפורקת על ידי 

ן הזיקה "בתוספת שי' מילת היחס ל

', של 'הצמלע יבהֵתנכתבו מאוחר יותר כ(

 בשם כינוי מקדים בא וכן ,)וראו להלן

 כינוי שייכות – )ורבונ, הרחוב(הראשון 

: כאילו נכתב, שאחר כך מובע במפורש

של , הריבון שלו'; 'של העיר, הרחוב שלה'

 בשל הכפילות מכונה מבנה זה –' העולם

  .24סעיף לעיל השוו ו .סמיכות כפולה

אלו בכתבי היד של המשנה צירופים 

 ילווא,  בשתי תיבותעדייןכתובים 

:  בשלוש תיבותכבר כתוביםבדפוסים הם 

כלומר , 'עולםריבונו של ', 'של עיררחובה '

יבה ֵתנתפסו כמילת הזיקה ומילת היחס 

ההפרדה לשלוש תיבות . של: העצמל

,  בצירופים אלו היידוע להשמטתהביאה

קיבלנו ' ריבונו שָלעולם'וכך במקום 

  .וכיוצא בו' לםריבונו של עו'

בעברית החדשה הסמיכות הכפולה 

 בניו'כגון , לשון הכתובה בעיקר במשמשת

  .'עתידה של המדינה', 'זקןשל ה
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 ריבוי הנסמך –צירוף סמיכות ) -( .26

  והסומך

  ).ח, ג (תנורי פסחים

אף כי מבחינה דקדוקית די בריבוי גרעין 

הרי בלשון חכמים , הנסמך, הסמיכות

תופעה זו . נסמך והסומךרגיל ריבוי ה

 ריבוי הנסמך גורר את –מוסברת כגרירה 

  .ריבוי הסומך

ערבי : דוגמאות אחרות מלשון חכמים

, )ערבי פסח: בעברית בת ימינו (פסחים

 כנסיות בתי, )לילות שבת||  (שבתות לילי

  ).בתי כנסת|| (

ובדומה לכך רווח בפי רבים בעברית בת 

  .יםבני דוד:  ברבים– בן דוד: ימינו
  

  )גנרי( כשם סוגי רביםשם ב .27

  )ג ועוד, א (גשמים) √(

 שם ברביםמשמש ברגיל לשון חכמים ב

לציון שם סוגי לעומת השימוש ביחיד 

  .הנפוץ במקרא

  :השוואהדוגמאות להנה כמה 

 ֵעֶׂשב ָּכל ֶאת ָלֶכם ָנַתִּתי ִהֵּנה": במקרא

 ...ֵעץ ְפִרי ּבֹו ֲאֶׁשר ָהֵעץ ָּכל ְוֶאת... ֶזַרע זֵֹרַע

; )כט, א ראשיתב( "ְלָאְכָלה ִיְהֶיה ָלֶכם

 ְוָכל ָבָאֶרץ ִיְהֶיה ֶטֶרם ַהָּׂשֶדה ִׂשיַח ְוכֹל"

 .)ה ,ב שם..." (ִיְצָמח ֶטֶרם ַהָּׂשֶדה ֵעֶׂשב
 ,פירות מלא אילן ...הקדיש": במשנה

 ובמה בהם מועלין ,עשבים מלאה שדה

 .)ו, ג מעילה( "שבתוכן
 כיצד" :תשתלבויש ששתי הלשונות מו

 האילן פירות על ?הפירות על מברכין

 הארץ פירות ועל ...'העץ פרי בורא' אומר

  ).א ,ו ברכות" ('האדמה פרי בורא' אומר

אבל יש גם שימוש ביחיד על דרך לשון 

 )ו, א ('הסנדלנעילת ': המקרא
  .21סעיף , מקרא, 24' לעיל עמהשוו 

  

  מערכת הצורות

 שם הפועל בבניין קל )- /√( .28
  ).ח, ג" ( בזעףלירדהתחילו "

של בניין קל בלשון חכמים שם הפועל 

 ||( ֵליֵרד:  גם בגזרותעל דרך העתיד נגזר

, ֵליֵלְך, ֵליֵׁשב וכיוצא בו )לעומת ָלֶרֶדת, ֵיֵרד

 || (לֹוַמר :וכך גם בגזרות אחרות .ֵליַדע

, לידור, ליפול; ) יֹאַכל|| (לֹוַכל, )יֹאַמר

, לעומת ִלְנּפֹל, ִיַּטע, ּדֹרִי,  ִיּפֹל|| (עַטלי

  ). שבמקראַעטִֹלְנ, ִלְנּדֹר

  .23סעיף , מקרא, 25' עמלעיל השוו 

  

אופייניות ללשון ומילות צורות  )- /√( .29

  כמיםח

משמש  בלשון המקרא –) ז, א; ו, א(אלו  

  .אלהכינוי הרמז לרבים 

כך . אינני: בלשון המקרא – )ח, ג (איני 

  .ב"ו וכיאיננו לעומת אינוגם 

צורת עבר נסתרת  –) ח, ג( תַחְמִנ 

הרי היא : "דוגמה אחרת. י"בשורשי ל

  ]".הייתה [=ָהַיתכמות ש

כינוי גוף + צורת בינוני  –) ח, ג (גוזרני 

מעין נטייה של הפועל בהווה עם ; ראשון

כינוי גוף בדומה לצורות הפועל בעבר 

 כמה משמשותעברית החדשה ב. ובעתיד

, חוששני, כמדומני, דומני: צורות כאלה

  .סבורני

 ין- סיומת הרבים  –ועוד ) ג, א (שואלין 

בית  (= בית עלמין כגון, על דרך הארמית
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תקבעה נבעברית בת ימינו ). עולמים

', מקרקעין ':בכמה שמות ין- הסיומת 

', למהדרין', 'בעקיפין', 'מסתורין', 'נזיקין'

ללא ' :ובכמה ניבים, ועוד' בעיטת עונשין'

לעתים . 'בן שאין לה הופכיןֶאְּכ', 'עוררין

/ נישואים : ים- משמשת לצד  ין- סיומת 

  .ביודעים/ ביודעין , נישואין

 דּוְרָי": ם- במקום ן- של מקרים אחרים 

" ...ןֶהר ָלַמָא .ןֶה ָלכּוְלֵּיל ֶׁשֵּלַּפְתִה ...ןָנִתְקְּכ

  .)ח, ג(

ניקוד זה מעיד על  – )ה, א; ד, א( ָחֵׁשָכה 

ואין זו אלא ;  ההגויה מלעילצורת הפסק

משמשת נשוא הי נקבה צורת בינונ

  .במשפט סתמי
  

  )תנייניים(שורשים גזורי שם  .30

> ְּתִחָּלה > ל " חל–) ד, א (התחילו) √(

 הפעלים כיום בעברית .ילִחְתִה> ל "תח

ואולם ,  שווים במשמעםלֵחֵה והתחיל

' החל'ואילו ,  הוא הפועל הרגיל'התחיל'

  .שון גבוההרמת למשמש ב

> ְּתרּוָעה > ע " רו–)  ועודו, א (ןמתריעי) √(

 התריעהפועל ). יַעִרֵה (= יַעִרְתִה> ע "תר

את פעולת התרועה בלשון חכמים ציין מ

על משמעות הפועל ). בחצוצרות, ופרותבש(

  .13 סעיף, 35'  עמ לעילאור

  

  הכינוי החבור לנוכח) - ( .31

  שאתה מתחטא לפניְךָלאבל מה אעשה "

  .)ח, ג ("ְךָנצֹו ְרְךָלהמקום ועושה 

  . םְך–הכינוי הרגיל בלשון חכמים 

  .28סעיף , מקרא, 26' עמלעיל  ווהש

  

  הגה וכתיב

  ס/ חילופי ׂש ) - /√( .32

  )ז, א (ןארוסי

ן בלשון "אנו עדים למעבר מן הכתיב בׂשי

  16 :ך בלשון חכמים"המקרא לכתיב בסמ

 ְמאָֹרָׂשה הְבתּוָל ַנֲעָר ִיְהֶיה ִּכי" :במקרא

 ֲאֶׁשר ָהִאיׁש ּוִמי"; )כג ,כב דברים" (ְלִאיׁש

 ֶּפן ְלֵביתֹו ְוָיׁשֹב ֵיֵלְך ְלָקָחּה ְולֹא ִאָּׁשה ֵאַרׂש

, כשם " (ִיָּקֶחָּנה ַאֵחר ְוִאיׁש ַּבִּמְלָחָמה ָימּות

  ).ז

 נערה"; )כאן" (ןארוסי: "בלשון חכמים

" נדריה מפירין ובעלה אביה המאורסה

 ).א, י יםנדר משנה(
   :ס/ עוד דוגמאות למעבר ׂש 

 ִׂשיִחי ֵמרֹב ִּכי: "חנה בתשובתה לעלי 

 ,א א שמואל( "ֵהָּנה ַעד ִּדַּבְרִּתי ְוַכְעִסי

 ִׂשיחּו לֹו ַזְּמרּו לֹו ִׁשירּו": בתהליםו; )טז

 ָאַהְבִּתי ָמה"; )ב ,קה" (ִנְפְלאֹוָתיו ְּבָכל

 ,קיט" (ִׂשיָחִתי ִהיא ַהּיֹום ָּכל תֹוָרֶתָך

 אין: " בתלמוד הבבליואילו). צז

 קנה יקדים שמא, בסעודה מסיחין

מוד ע ה עניתת" (סכנה לידי ויבא לושט

 לפי מסיח שהיה אחד באדם"; )ב

: ובמדרש; )ב"ע כז כתובות( ..."תומו

 ...]אמר[ לוי' ר ?אמהות נתעקרו ולמה"

" סיחתןול לתפילתן מתאוה ה"שהקב

 ).מה, בראשית רבה(
  .ֶחֶרסכלי  / ֶרׂשֶח כלי 

 "ִמֶּמִּני ְיִחיְדָך ֶאת ִּבְנָך ֶאת ָחַׂשְכָּת ְולֹא" 

 " בניםחסוכי"לעומת ) יב, בראשית כב(

.ב"וכיו

                                                           
 על הסמך –ִמִּמְדַּבר ִׂשין ", אראו עוד אמנון שפיר 16

  .8-6' עמ, )ד"תשס (26אקדם , "הנכתבת בשין



 42

  ריכוז הקטעים
  המקרא

  )ד, שמות כג( 1קטע 

 . ִּכי ִתְפַּגע ׁשֹור אִֹיְבָך אֹו ֲחמֹרֹו ּתֶֹעה ָהֵׁשב ְּתִׁשיֶבּנּו לֹו

  )ה, שמות כג( 2קטע 

   .ְרֶאה ֲחמֹור ׂשַֹנֲאָך רֵֹבץ ַּתַחת ַמָּׂשאֹו ְוָחַדְלָּת ֵמֲעזֹב לֹו ָעזֹב ַּתֲעזֹב ִעּמֹוִּכי ִת

  )יא- י, שמות כג (3קטע 

ְוַהְּׁשִביִעת ִּתְׁשְמֶטָּנה ּוְנַטְׁשָּתּה  :ְוֵׁשׁש ָׁשִנים ִּתְזַרע ֶאת ַאְרֶצָך ְוָאַסְפָּת ֶאת ְּתבּוָאָתּה

  . ֲעֶׂשה ְלַכְרְמָך ְלֵזיֶתָך ְוִיְתָרם ּתֹאַכל ַחַּית ַהָּׂשֶדה ֵּכן ַּתְוָאְכלּו ֶאְביֵֹני ַעֶּמָך

  )יב, שמות כג( 4קטע 

ֵׁשֶׁשת ָיִמים ַּתֲעֶׂשה ַמֲעֶׂשיָך ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִּתְׁשּבֹת ְלַמַען ָינּוַח ׁשֹוְרָך ַוֲחמֶֹרָך ְוִיָּנֵפׁש ֶּבן 

  .ֲאָמְתָך ְוַהֵּגר

  )ז-א, ויקרא כה (5קטע 

ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ִּכי ָתבֹאּו ֶאל  :ֶאל מֶֹׁשה ְּבַהר ִסיַני ֵלאמֹר' ַוְיַדֵּבר ה

ֵׁשׁש ָׁשִנים ִּתְזַרע ָׂשֶדָך ְוֵׁשׁש    :'ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ֲאִני נֵֹתן ָלֶכם ְוָׁשְבָתה ָהָאֶרץ ַׁשָּבת ַלה

ּוַבָּׁשָנה ַהְּׁשִביִעית ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון ִיְהֶיה ָלָאֶרץ  :ְפָּת ֶאת ְּתבּוָאָתּהָׁשִנים ִּתְזמֹר ַּכְרֶמָך ְוָאַס

ֵאת ְסִפיַח ְקִציְרָך לֹא ִתְקצֹור ְוֶאת ִעְּנֵבי  :ָׂשְדָך לֹא ִתְזַרע ְוַכְרְמָך לֹא ִתְזמֹר' ַׁשָּבת ַלה

ה ַׁשַּבת ָהָאֶרץ ָלֶכם ְלָאְכָלה ְלָך ְוָהְיָת :ְנִזיֶרָך לֹא ִתְבצֹר ְׁשַנת ַׁשָּבתֹון ִיְהֶיה ָלָאֶרץ

ְוִלְבֶהְמְּתָך ְוַלַחָּיה ֲאֶׁשר ְּבַאְרֶצָך  :ּוְלַעְבְּדָך ְוַלֲאָמֶתָך ְוִלְׂשִכיְרָך ּוְלתֹוָשְבָך ַהָּגִרים ִעָּמְך

  .ִּתְהֶיה ָכל ְּתבּוָאָתּה ֶלֱאכֹל

  )ג- א, דברים כב( 6קטע 

: ֵׂשיֹו ִנָּדִחים ְוִהְתַעַּלְמָּת ֵמֶהם ָהֵׁשב ְּתִׁשיֵבם ְלָאִחיָךלֹא ִתְרֶאה ֶאת ׁשֹור ָאִחיָך אֹו ֶאת 

ְוִאם לֹא ָקרֹוב ָאִחיָך ֵאֶליָך ְולֹא ְיַדְעּתֹו ַוֲאַסְפּתֹו ֶאל ּתֹוְך ֵּביֶתָך ְוָהָיה ִעְּמָך ַעד ְּדרֹׁש ָאִחיָך 

ִׂשְמָלתֹו ְוֵכן ַּתֲעֶׂשה ְלָכל ֲאֵבַדת ָאִחיָך ְוֵכן ַּתֲעֶׂשה ַלֲחמֹרֹו ְוֵכן ַּתֲעֶׂשה ְל :אֹתֹו ַוֲהֵׁשבֹתֹו לֹו

  .ָצאָתּה לֹא תּוַכל ְלִהְתַעֵּלםֲאֶׁשר ּתֹאַבד ִמֶּמּנּו ּוְמ
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  )ד, דברים כב( 7קטע 

  .ָּת ֵמֶהם ָהֵקם ָּתִקים ִעּמֹולֹא ִתְרֶאה ֶאת ֲחמֹור ָאִחיָך אֹו ׁשֹורֹו נְֹפִלים ַּבֶּדֶרְך ְוִהְתַעַּלְמ

  )ז-ו, דברים כב( 8קטע 

ִּכי ִיָּקֵרא ַקן ִצּפֹור ְלָפֶניָך ַּבֶּדֶרְך ְּבָכל ֵעץ אֹו ַעל ָהָאֶרץ ֶאְפרִֹחים אֹו ֵביִצים ְוָהֵאם רֶֹבֶצת  

ַׁשֵּלַח ְּתַׁשַּלח ֶאת ָהֵאם ְוֶאת : ַעל ָהֶאְפרִֹחים אֹו ַעל ַהֵּביִצים לֹא ִתַּקח ָהֵאם ַעל ַהָּבִנים

  .יַטב ָלְך ְוַהֲאַרְכָּת ָיִמיםַהָּבִנים ִּתַּקח ָלְך ְלַמַען ִי

  ) ח,דברים כב( 9קטע 

 .ֶּמּנּוִּכי ִתְבֶנה ַּבִית ָחָדׁש ְוָעִׂשיָת ַמֲעֶקה ְלַגֶּגָך ְולֹא ָתִׂשים ָּדִמים ְּבֵביֶתָך ִּכי ִיּפֹל ַהּנֵֹפל ִמ

  ) ט,דברים כב( 10קטע 

  .לֹא ַתֲחרֹׁש ְּבׁשֹור ּוַבֲחמֹר ַיְחָּדו

  

  תעניתמסכת : המשנה

  רק אפ

ה ָּׁשִמֲח, ה בֹוָעְבִׁשְּב: רֵמל אֹויֵאִלְמן ַּגָּבַר .יםִמָׁשְּגֶאת ַהין ִלֲאֹון ׁשָוְׁשֶחְרַמה ְּבָׁשלְֹׁשִּב  ג

  .תָרר ְּפַהְנל ִלֵאָרְׂשִיְּבן ֶׁשרֹוֲחַא ָהיַעִּגַיי ֶׁשֵדְּכ, גָחר ֶהַחם ַאר יֹוָׂשָע

 ׁשלֹ ָׁשןיִּנַעְתים ִמיִדִחְי ַהילּוִחְתִה, יםִמָׁש ְגדּוְרָיא לֹן ְוָוְׁשֶחְרַמר ְּבָׂשה ָעָעְב ִׁשיַעִּגִה  ד

ת יַלִעְנִבה ּויָכִסְבה ּויָצִחְרִבּו האָכָלְמִּבן יִרָּתֻמּו, הָכֵׁשָחֶּׁש ִמןיִתֹוׁש ְוןיִלְכאֹו .תֹוּיִנֲעַּת

  .הָּטִּמ ַהיׁשִמְׁשַתְבל ּוָּדְנַּסַה

ל ת ַעֹוּיִנֲע ַּתׁשלֹין ָׁשִרְזֹוין ּגית ִּדֵּב, יםִמָׁש ְגּודְרא ָילֹו ְוֵלְס ִּכׁשֶד חֹאׁש רֹיַעִּגִה  ה

ת יַלִעְנִבה ּויָכִסְבה ּויָצִחְרִבּו האָכָלְמִּבן יִרָּתֻמּו ,הָכֵׁשָחֶּׁשין ִמִתֹוׁשין ְוִלְכאֹו. רּוּבִּצַה

  .הָּטִּמ ַהיׁשִמְׁשַתְבּו לָּדְנַּסַה

 ןיִלְכאֹו. רּוּבִּצל ַהת ַערֹוֵחת ֲאֹוּיִנֲע ַּתׁשלֹ ָׁשןיִרְזֹוין ּגית ִּדֵּב, נּוֲעא ַנלֹ ְוּוּל ֵארּוְבָע  ו

ל ָּדְנַּסת ַהיַלִעְנִבה ּויָכִסְבה ּויָצִחְרִבּו האָכָלְמִּבן יִרסּוֲא ַו,םד יֹועֹוְּב ִמןיִתֹוׁשְו

  .תאֹוָצֲחְרֶּמת ַה ֶאןיִלֲענֹוְו, הָּטִּמ ַהיׁשִמְׁשַתְבּו

ת ֹוּיִנֲעה ַּתֵרְׂש ֶעׁשלֹן ְׁשֵהֶׁש, עַבד ֶׁשעֹון ֲעֵליֶהם יִרְזֹוין ּגית ִּדֵּב, נּוֲעא ַנלֹ ְוּוּל ֵארּוְבָע  

  .רּוּבִּצל ַהַע
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 יִנֵּׁשַּב. תיֹונּוֲחת ַה ֶאןיִלֲענֹו ְוןייִעִרְת ַמּוּלֵאָּבֶׁש, תנֹוֹואׁשִרל ָהת ַערֹוֵת ְיּוּל ֵאֲהֵרי  

  .תָּבַּׁשד ַהבֹוי ְכֵנְּפִמ ןיִרָּתי ֻמיִׁשִמֲחַבּו, הָכֵׁשם ֲח ִעןיִּטַמ

 ןיִסרּוֵאְּב, היָעִטְנִבן ּוָיְנִב ְּב17,ןָּתַמְבא ּוָּׂשַמ ְּבןיִטֲעַמְמ, נּוֲעא ַנלֹ ְוּוּל ֵארּוְבָע  ז

  .םקֹוָּמין ַלִפזּוְּנַהם ָדי ָאֵנְב ִּכרֹוֵבֲחם ַלָדין ָאם ֵּבלֹות ָׁשַליִאְׁשִב ּוןיִאּוּׂשִנְבּו

  .ןיָסא ִנֵצֵּיד ֶׁשים ַעִּנַעְתִמים ּוִרְזים חֹויִדִחְיַה  

 וגֹוֵמר" םֹוּיים ַהִּטיר ִחִצא ְקֹולֲה"ר ַמֱאֶּנה ֶׁשָלָלן ְקיַמִס, יםִמָׁש ְגּודְרָין ְויָסא ִנָצָי  

  ).יז, שמואל א יב(

  פרק ב

  ?דיַצת ֵּכֹוּיִנֲער ַּתֶדֵס  א

 אׁשרְֹבה ּוָבֵּתי ַהֵּבל ַּגה ַעֶלְקר ַמֶפין ֵאִנְתנֹו ֶׁשָּלִעיר ְוּהָבחֹוְרה ִלֵּתָבת ַהין ֶאיִאִצמֹו  

  .ֹואׁשרֹן ְּבֵתנֹו ְו18לֵטד נֹוָחֶאד ְוָחל ֶאָכְו; יןית ִּדב ֵּב ַאאׁשרְֹביא ּוִׂשָּנַה

א ְרַּיַו'ה ֵויְני ִנֵׁשְנַאר ְּבַמֱאא ֶנלֹ, ינּוֵחַא: ןיִׁשּוּבי ִכֵרְב ִּדןיֶהֵנְפר ִלֵמן אֹוֶהָּבֶׁש ןֵקָּזַה  

ֱאלִֹהים ֶאת ַמֲעֵׂשיֶהם ִּכי ָׁשבּו ָהַוַּיְרא "א ָּלֶא' םיָתִנֲעת ַּתֶאְו ת ַׂשָּקםים ֶאִהלֱֹאָה

ְוִקְרעּו ְלַבְבֶכם ְוַאל ִּבְגֵדיֶכם : "רֵמא אֹוה הּוָלָּבַּקַבּו, )י, יונה ג" (ִמַּדְרָּכם ָהָרָעה

  ).יג, יואל ב" (]ֱאלֵֹהיֶכם' ְוׁשּובּו ֶאל ה[

 פרק ג
ת ֶפֶרָּטִּמה ַהיָנִפל ְסַעְו, רָה ָנם אֹוִי גֹוָהיפּוִּקִהיר ֶׁשל ִעַע: תָּבין ַּבַּׁשיִעִרְת ַמּוּלל ֵאַע  ז

, ֶּדֶברל ַהף ַעַא: רֵמי אֹוִּתְמִנן ַהעֹוְמִׁש. הָקָעְצא ִללֹה ְוָרְזֶעְל: רֵמי אֹוֵסי יֹוִּבַר .םָּיַּב

  .יםִמָכ ֲח לֹודּוא הֹולְֹו

  .יםִמָׁשב ְּגרֹץ ֵמחּו, יָהֶל ָעןייִעִרְתַמ, רּוּבִּצל ַהא ַעבֹוא ָתּלֹה ֶׁשָרל ָצל ָּכַע  ח

 יסּוִנְכַה ְואּוְצ: םֶהר ָלַמָא .יםִמָׁש ְּגדּוְרֵּיל ֶׁשֵּלַּפְתִה: לֵּגַעְמי ַהִנחֹו ְל לֹורּוְמָאה ֶׁשֶׂשֲעַמ  

  .יםִמָׁש ְּגדּוְרא ָילְֹו, לֵּלַּפְתִה .ּוקֹוּמא ִיּלֹיל ֶׁשִבְׁשִּב, יםִחָסי ְפֵרּוּנַּת

ם יֶהֵנ ְפמּו ָׂשיָךֶנָּב, םָלעֹוָּל ֶׁשנֹוֹוּבִר:  ְלָפָניורַמָאְו, ּהָכתֹוד ְּבַמָעה ְוָגג עּוָע?  ָעָׂשהֶמה  

 םֵחַרְּתֶׁש דַע ןאָּכִמ ז ָזייִנֵאל ֶׁשדֹוָּג ַהָךְמִׁשי ְבִנע ֲאָּבְׁשִנ. יָךֶנָפת ְלִין ַּבֶבְכי ִנֲא ֶׁשיַלָע

  .יָךֶנל ָּבַע

                                                           
  .במשא ומתן: בדפוסים. י קאופמן"כך בכ 17
  .י קאופמן ואינה בדפוסים"מילה זו באה בכ 18
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ין יִחת ִׁשרֹוֹוי ּבֵמְׁשא ִגָּלֶא, יִּתְלַאך ָׁשא ָכלֹ: רַמָא .ןיִפְּטַנים ְמִמָׁשְּגַה ילּוִחְתִה  

  .תרֹוָעְמּו

  .הָבָדְנה ּוָכָרן ְּבצֹוי ָרֵמְׁשא ִגָּלֶא, יִּתְלַא ָׁשְךא ָכלֹ: רַמָא. ףַעַזד ְּביֵרֵל ילּוִחְתִה  

  .יםִמָׁשְּגי ַהֵנְּפת ִמִיַּבר ַהַהם ְלִַלָׁשרּוְיל ִמֵאָרְׂש ִיּוָּיְצאד ֶׁשַע, ןָנִתְק ְכדּוְרָי  

ר ַמָא .ןֶה ָלכּוְלֵּיל ֶׁשֵּלַּפְתך ִהָּכ, דּוֵרֵּים ֶׁשיֶהֵל ֲעָּתְלַּלַּפְתִהֶׁש םֵׁשְּכ:  לֹורּוְמָאָּבאּו ְו  

  .יםִעֹוּטן ַהֶבַחת ֶאְמם ִנ ִאאּוְר ּואּוְצ: ןֶהָל

ה ֶׂשֱעה ֶאל ָמָבֲא. יּוּד ִניָךֶל ָעיִנְרֵזֹוּג, הָּתי ַאִנא חֹוֵלָמְלִא: ן ָׁשָטחן ֶּבעֹוְמ ִׁשח לֹוַלָׁש  

 יוִבָא לַעא ֵּטַחְתא ִמהּון ֶׁשֵב ְּכְךָנצֹו ְרְךה ָלֶׂשעֹום ְוקֹוָּמי ַהֵנְפא ִלֵּטַחְתה ִמָּתַא ֶׁשְךָל

משלי " (ָךֶּתְדַלל יֹוֵגָת ְוָךֶּמִא ְויָךִבח ָאַמְׂשִי: "רֵמב אֹותּוָּכ ַהיָךֶלָע ְו.לֹו ְרצֹונֹוה ֶׂשעֹוְו

  ).כה, כג
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ה :גחלק  א ר ו ה ל ת  ו ל א   ש
  

  מקראקטעי החוק מן השאלות על . א
  

ובה , פסוקית התנאי, הרישה :לשני חלקים םיש חוקים במקרא שאפשר לנתח  .1

המשפט , הסיפה; 'כי'במילית פתחת פסוקית נבדרך כלל ה; תיאור המקרה

  .ציוויה, פסק הדיןובה , העיקרי

  :לדוגמה  

   הציווי/  הסיפה     תיאור המקרה /וקית תנאיפס / הרישה        

  .ָהֵׁשב ְּתִׁשיֶבּנּו לֹו  ִּכי ִתְפַּגע ׁשֹור אִֹיְבָך אֹו ֲחמֹרֹו ּתֶֹעה  :1קטע     

, לא תגנב, לא תנאף, לא תרצח"דוגמת , חוקים אחרים מנוסחים כציווי מוחלט  

  .)יג, שמות כ(" לא תענה ברעך ֵעד ָׁשֶקר

שאפשר לנתח אותם לפי המבנה ) 10-2מקטעים (ם  שני חוקיהעתיקו  .א  

  ).סיפהורישה  (שתואר

  .דוגמהבדומה לתחמו את שני החלקים       

  .המנוסח כציווי מוחלט אחד חוקהעתיקו   .ב  

המירו את המילים . לשון ימינו כמשפט תנאי ב1נסחו את הפסוק בקטע   .ג  

ם בעברית והמבנים האופייניים ללשון המקרא במילים ובמבנים המקובלי

  19.בת ימינו

  

  :פסוקיםמן הלפניכם ארבעה   .2

 .לֹו ְּתִׁשיֶבּנּו ָהֵׁשב ּתֶֹעה ֲחמֹרֹו אֹו אִֹיְבָך ׁשֹור ִתְפַּגע ִּכי  1קטע   
 ַּתֲעזֹב ָעזֹב לֹו ֵמֲעזֹב ְוָחַדְלָּת ַמָּׂשאֹו ַּתַחת רֵֹבץ ׂשַֹנֲאָך ֲחמֹור ִתְרֶאה ִּכי  2קטע   

 .ִעּמֹו
 ָהֵׁשב ֵמֶהם ְוִהְתַעַּלְמָּת ִנָּדִחים ֵׂשיֹו ֶאת אֹו ָאִחיָך ׁשֹור ֶאת ִתְרֶאה לֹא  6קטע   

 .ְלָאִחיָך ְּתִׁשיֵבם

                                                           
 .22, 17, 13, 11, 1סעיפים ,  ואילך20' עמ, אפשר להיעזר במפרט הלשוני 19
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 ָהֵקם ֵמֶהם ְוִהְתַעַּלְמָּת ַּבֶּדֶרְך נְֹפִלים ׁשֹורֹו אֹו ָאִחיָך ֲחמֹור ֶאת ִתְרֶאה לֹא  7קטע   

  .ִעּמֹו ָּתִקים

שיביעו את הדבר ם שורות ולטוריתנו כותרות לבטבלה שלפניכם   )1(  .א  

- ו1קטע : לעילפסוקים כל זוג מזוגות הל) מבחינה תוכנית( ףהמשות

  .7- ו2קטע ; 6- ו1קטע ; 7- ו6קטע ; 2

      

  2קטע   1קטע   

  7קטע   6קטע   

  .6- ו1שני הפסוקים בקטע השוו בין   )2(    

  .תוכלו לערוך את תשובתכם בטבלה. כל ההבדליםציינו את       

ועם זאת אפשר לטעון , "לא"פותחים במילה  7- ו6טע קהפסוקים ב  )1(  .ב  

  . טענה זוהסבירו .שאין הם מנוסחים כציווי מוחלט

במבנה שתואר ונסחו אותו מחדש  7 או 6 יםאחד הקטעאת בחרו   )2(    

  .הציווי...) + כי(תיאור המקרה : 1בראש שאלה 

  .נות לבעיהעיינו במפרשים והציעו פתרו. 2ציינו מה הבעיה הפרשנית בקטע   .ג  

  

  :6קטע לפניכם שני הפסוקים הראשונים ב  .3

 ְּתִׁשיֵבם ָהֵׁשב ֵמֶהם ְוִהְתַעַּלְמָּת ִנָּדִחים ֵׂשיֹו ֶאת אֹו ָאִחיָך ׁשֹור ֶאת ִתְרֶאה לֹא  )א(

  :ְלָאִחיָך

ה ִעְּמָך ַעד ְוִאם לֹא ָקרֹוב ָאִחיָך ֵאֶליָך ְולֹא ְיַדְעּתֹו ַוֲאַסְפּתֹו ֶאל ּתֹוְך ֵּביֶתָך ְוָהָי   )ב(

  .ְּדרֹׁש ָאִחיָך אֹתֹו ַוֲהֵׁשבֹתֹו לֹו

  .ב בקטע זהמה היחס בין פסוק א לפסוק הסבירו   .א  

  .לרישה ולסיפה: 1בשאלה ב כנתחו את פסוק   .ב  
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  .)1כפי שתואר בראש שאלה (על נוסח החוק עוד רכיב נוסף  9, 8, 4בקטעים   .א  .4

במונח מתחום תפקידו את ציינו ו, קטעיםתחמו את הרכיב בכל אחד מן ה    

  .התחביר

  .8-  ו4 בקטעים פים הנוסיםהרכיבמן  9כיב הנוסף בקטע רהבמה שונה   .ב  

תוכלו . 9 רכיב מקביל בתפקידו ובתוכנו לזה של קטע 10הוסיפו לקטע   .ג  

  .להיעזר בפירושים לפסוק

  

  . עוסקים בשנת השמיטה5 וקטע 3קטע   .5

ועמדו על ,  את ההבדלים במבנה הקטעיםנתחו. ערכו השוואה בין הקטעים  

  .הבדלים בתוכן

  

  משמעותיחסי 

  : שתי רשימותבאות 5בסוף קטע   .6

  ;ּוְלַעְבְּדָך ְוַלֲאָמֶתָך ְוִלְׂשִכיְרָך ּוְלתֹוָשְבָך )א(  

  .ְוִלְבֶהְמְּתָך ְוַלַחָּיה ֲאֶׁשר ְּבַאְרֶצָך) ב(  

  . ביטוי מכליל לכל רשימהנסחו  

  

ַלֲחמֹרֹו ְוֵכן ַּתֲעֶׂשה ְלִׂשְמָלתֹו ְוֵכן ַּתֲעֶׂשה ְלָכל ֲאֵבַדת ָאִחיָך ֲאֶׁשר ּתֹאַבד ְוֵכן ַּתֲעֶׂשה   .7

  )6קטע  (.ִמֶּמּנּו

  ?היכללות, ניגודיות,  נרדפות– בפסוק זההבולט הסמנטי מהו היחס   .א  

  ?ממנומה תשמיטו . מחציתכלקצר את הפסוק להתבקשתם   .ב  

  . זהלפניכם משנה המתייחסת לפסוק  .ג  

ַמה : לֹוַמר ָלְך, ְלַהִּקיׁש ֵאֶליָה? ָלָּמה ָיָצאת, ַאף ַהִּׂשְמָלה ָהְיָתה ִּבְכַלל ָּכל ֵאָלה

ַאף ָּכל ָּדָבר ֶׁשֵּיׁש ּבֹו , ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ִסיָמִנים ְוֵיׁש ָלּה ּתֹוְבִעים ִּׂשְמָלה ְמֻיֶחֶדת

  ) ה,ב, בבא מציעא (.]ציאתועל מ [ִסיָמִנים ְוֵיׁש לֹו ּתֹוְבִעים ַחָּיב ְלַהְכִריז

  .היעזרו בתשובות הקודמות? עם איזה קושי בפסוק המשנה מתמודדת  –    

  .הסבירו מה הפתרון שהמשנה מציעה לקושי זה  –    
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  .10, 7, 1:  בשלושה קטעיםמופיעים חמור ושור  .8

  .7ובקטע  1 מהופעתם בקטע 10 במה שונה הופעתם בקטע ירוהסב  

  

  :נרדפיםת של בקטעים יש כמה זוגו  .9

  ;)2קטע , 1קטע  (שונא ,אויב  –  

  ;)6קטע , 1קטע  (נידח ,תועה  –  

  ;)3קטע  (ּוְנַטְׁשָּתּה ִּתְׁשְמֶטָּנה  –  

  .)4קטע  (יינפש ,ינוח  –  

ו על  במילונים את היחסים בין הנרדפים ועמדובדק, אחדזוג נרדפים בחרו   

  . במקרא ובלשון ימינו–הבדלים בשימוש ביניהם 

  

  20. ניגודיות בהקשר שלפניכם ישקטעים הניכל אחד משב  .10

 ...ֵׁשֶׁשת ָיִמים ַּתֲעֶׂשה ַמֲעֶׂשיָך ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִּתְׁשּבֹת  4קטע 

 :ֵׁשׁש ָׁשִנים ִּתְזַרע ָׂשֶדָך ְוֵׁשׁש ָׁשִנים ִּתְזמֹר ַּכְרֶמָך ְוָאַסְפָּת ֶאת ְּתבּוָאָתּה  5קטע 

ָׂשְדָך לֹא ִתְזַרע '  ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון ִיְהֶיה ָלָאֶרץ ַׁשָּבת ַלהּוַבָּׁשָנה ַהְּׁשִביִעית

ֵאת ְסִפיַח ְקִציְרָך לֹא ִתְקצֹור ְוֶאת ִעְּנֵבי ְנִזיֶרָך לֹא  :ְוַכְרְמָך לֹא ִתְזמֹר

  :ִתְבצֹר ְׁשַנת ַׁשָּבתֹון ִיְהֶיה ָלָאֶרץ

  .ם בכל קטעציינו את הניגודי  .א  

  .ם בדרך ההנגדהניהבים ואת השונה את המשותף לקטעיציינו   .ב  

  

  .ניגודים יש ארבעה זוגות 8בקטע   .11

הפכים (בכל ניגוד  את זוגות הניגודים ואת טיב היחסים שבין בני הזוג נוציי  

  ).ניגודי הדדיות, ניגודי רצף, מוחלטים

  

                                                           
 . ואילך41' עמ, )ג"תשס( נ איגרת מידעעל ניגודיות בהקשר ראו  20
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  מערכת הצורות

  ).8קטע  (ַקן ִצּפֹור ְלָפֶניָך ִיָּקֵראִּכי   .12

  .ין של הפועלקבעו את הבני  .א  

  21.א"קרהתחלף כאן עם השורש ) ה"קר( י"קר השורש  .ב  

והסבירו את משמעות הפועל , י"קרכתבו מילים נוספות מן השורש     

  .בעזרת מילים אלו

 ;...)כאשר ( הן בזמן הווה...)אילו (נסחו את הפסוקית מחדש הן בזמן עבר  .ג  

  . נקדו את הפועל

  .מתאים המשמש בעברית בת ימינוהחליפו את הפועל הנתון בפועל   .ד  

  

אם נוסף כינוי . )גוף, זמן, בניין, שורש( המודגשים שלהלןנתחו את הפעלים   .13

  .מושא ציינו זאת

  )3קטע ( ְנַטְׁשָּתּה ּוִּתְׁשְמֶטָּנהְוַהְּׁשִביִעת    –

 ׁשֹוְרָך ָינּוַח ְלַמַען ִּתְׁשּבֹת ַמֲעֶׂשיָך ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ַּתֲעֶׂשהֵׁשֶׁשת ָיִמים    –

  )4קטע ( ... ֶּבן ֲאָמְתָךִיָּנֵפׁשַוֲחמֶֹרָך ְו

  )6קטע  (ֵמֶהם ִהְתַעַּלְמָּתְו ִנָּדִחים ֶאת ׁשֹור ָאִחיָך אֹו ֶאת ֵׂשיֹו ִתְרֶאהלֹא    –

  )6קטע (  לֹוֲהֵׁשבֹתֹו ָאִחיָך אֹתֹו ַוְּדרֹׁשְוָהָיה ִעְּמָך ַעד   –

 ַהֲאַרְכָּתְו ָלְך ִייַטב ָלְך ְלַמַען ִּתַּקחֶאת ַהָּבִנים  ֶאת ָהֵאם ְוְּתַׁשַּלחַׁשֵּלַח   –

  )8קטע ( ָיִמים

  .)9קטע (  ָּדִמים ְּבֵביֶתָךָתִׂשיםְולֹא   –

  

 מילה וכתבו, ציינו את השורש של כל אחד מן השמות המודגשים שלפניכם  .14

  .הסבירו את הקשר בין משמעות השורש ובין השם הנתון .לכל שורשנוספת 

  )1קטע ( אִֹיְבָךׁשֹור   –  

  )3קטע ( ְּתבּוָאָתּהְוָאַסְפָּת ֶאת   –  

  .)5קטע (  ַהָּגִרים ִעָּמְךתֹוָשְבָךּוְלְׂשִכיְרָך  ְוַלֲאָמֶתָך ְוִלַעְבְּדָךּוְל  –  

                                                           
 .25סעיף , 25'  לעיל עמ–אפשר לעיין במפרט הלשוני  21
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 החוק במשנהשאלות על . ב
  

  ג, משנה א  .15

, ה בֹוָעְבִׁשְּב: רֵמל אֹויֵאִלְמ ַּגןָּבַר .יםִמָׁשְּגֶאת ַהין ִלֲאֹון ׁשָוְׁשֶחְרַמה ְּבָׁשלְֹׁשִּב  

  .תָרר ְּפַהְנל ִלֵאָרְׂשִיְּבן ֶׁשרֹוֲחַא ָהיַעִּגַיי ֶׁשֵדְּכ, גָחר ֶהַחם ַאר יֹוָׂשה ָעָּׁשִמֲח

  .מה התפקיד התחבירי של המילים המודגשות בקטע  .א  

  ?רטורי שלהן-מה התפקיד הלוגי  .ב  

  

  ד, משנה א  .16

  ...ןיִּנַעְתים ִמיִדִחְי ַהילּוִחְתִה, יםִמָׁש ְגדּוְרא ָילֹן ְוָוְׁשֶחְרַמְּבר ָׂשה ָעָעְב ִׁשיַעִּגִה  

  22. מפורשתרכב ללא מילת שעבודוהמשפט הוא משפט מ  

שנו את זמני . שעבוד מפורשתילת מחדש כך שתהיה בו מהמשפט נסחו את   .א  

  . לפי הצורךהפועל

  .ציינו את סוג הפסוקית  .ב  

ונסחו אותו כמשפט מורכב , שפט מורכב לא מקושרעוד מבמשניות מצאו   .ג  

  .עם מילת שעבוד מפורשת

  

  ו-ה, משנה א  .17

  :לתעניות במשנה ו הבמשנה השוו בין התעניות   

ת יַלִעְנִבה ּויָכִסְבה ּויָצִחְרִבּו האָכָלְמִּבן יִרָּתֻמּו, הָכֵׁשָחֶּׁש ִמןיִתֹוׁש ְוןיִלְכאֹו  –  

  )ה, א( .הָּטִּמ ַהיׁשִמְׁשַתְבל ּוָּדְנַּסַה

ת יַלִעְנִבה ּויָכִסְבה ּויָצִחְרִבּו האָכָלְמִּבן יִרסּוֲא ַו,םד יֹועֹוְּב ִמןיִתֹוׁש ְוןיִלְכאֹו  –  

  )ו, א (.תאֹוָצֲחְרֶּמת ַה ֶאןיִלֲענֹוְו, הָּטִּמ ַהיׁשִמְׁשַתְבל ּוָּדְנַּסַה

  . שני זוגות ניגודים בין שתי המשניותינוצי  .א  

זוגות אלו את ההבדל העקרוני ואת ההבדלים המעשיים בין בעזרת  הסבירו  .ב  

  .התעניות

  

  

                                                           
 .19סעיף , 38' ראו עמ 22
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  ו, משנה א

 הֵרְׂש ֶעׁשלֹן ְׁשֵהֶׁש, עַבד ֶׁשעֹון ֲעֵליֶהם יִרְזֹוין ּגית ִּדֵּב, נּוֲעא ַנלֹ ְוּוּל ֵארּוְבָע  .18

  .רּוּבִּצל ַהת ַעֹוּיִנֲעַּת

  .ה המודגש תמורחלקמבחינה תחבירית ופורמלית אפשר לראות ב  

  .הסבירו מה הקושי בראייה זו מבחינת התוכן  .א  

 ובין המשפט ו המודגש כך שיהיה ברור מה היחס בינלקנסחו את הח  .ב  

  .והקודם ל

  

  :שלפניכם מנוסח בלשון קצרה ומרומזתקטע ה  .19

 יִנֵּׁשַּב. תיֹונּוֲחת ַה ֶאןיִלֲענֹו ְוןייִעִרְת ַמּוּלֵאָּבֶׁש, תנֹוֹואׁשִרל ָהת ַערֹוֵת ְיּוּל ֵאֲהֵרי  

  )ו, א(. תָּבַּׁשד ַהבֹוי ְכֵנְּפִמן יִרָּתי ֻמיִׁשִמֲחַבּו, הָכֵׁשם ֲח ִעןיִּטַמ

וקשה , ומרומזתציינו את המקומות שלפי דעתכם הלשון בהם קצרה   .א  

  .להבינם

  ). למשנה לעילהיעזרו בפירוש(נסחו את הקטע מחדש בהרחבה   .ב  

  

  ז, משנה א

 ןיִאּוּׂשִנְב ּוןיִסרּוֵאְּב, היָעִטְנִבן ּוָיְנִבְּב, ןָּתַמְבא ּוָּׂשַמ ְּבןיִטֲעַמְמ, נּוֲע ַנאלֹ ְוּוּל ֵארּוְבָע .20

  ...רֹוֵבֲחם ַלָדין ָאם ֵּבלֹות ָׁשַליִאְׁשִבּו

  ? זהלעצב בקטעמבקשת איזו אווירה המשנה   .א  

  .ם לעצב אווירה דומה בימינונניח שהתבקשת  .ב  

  .עים שבגינם היה מתבקש לעצב אווירה כזאתציינו נסיבות או אירו  )1(    

  . פעולות שהייתם ממליצים למעט בהןחמש-ארבערשמו   )2(    

  

  ...הָלָלן ְקיַמִס, יםִמָׁש ְגּוָיְרדן ְויָסא ִנָצָי  .21

הביאו דוגמה משלכם לדבר מבוקש ורצוי שכאשר הוא מופיע בזמן לא מתאים   

  ".סימן קללה"אפשר לראות בו 
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  ). בפרק א (ז-דמשניות היע על שני עקרונות מארגנים של אפשר להצב .22

  ?מה הם  .א  

  .שני העקרונות המארגניםלידי ביטוי בו שיבואו של הטקסט בנו סרטוט   .ב  

  .זתנו דעתכם למעמד המיוחד של האמור במשנה     

  .ז לשש משניות-באחד מכתבי היד מחולקות חמש המשניות ג  .ג  

  .ניות ונמקו את הצעתכםהציעו חלוקה לשש או לשבע מש    

     

  א, משנה ב .23

  ? זומה התפקיד של המשפט הראשון במשנה  .א  

  . שימלא תפקיד דומה– במילים שלכם –נסחו מבע חלופי למשפט זה     

 משרתים את הטיעון הםוכיצד , בהקשר בקטע הבא-ציינו מה הם הניגודים  .ב  

  .של הזקן

א ָּלֶא' םיָתִנֲעת ַּתֶאְו ת ַׂשָּקםים ֶאִהלֱֹאָהא ְרַּיַו'ה ֵויְני ִנֵׁשְנַאר ְּבַמֱאא ֶנלֹ, ינּוֵחַא    

א ה הּוָלָּבַּקַבּו, )י, יונה ג" (ֱאלִֹהים ֶאת ַמֲעֵׂשיֶהם ִּכי ָׁשבּו ִמַּדְרָּכם ָהָרָעהָהַוַּיְרא "

  ).יג, יואל ב ("]ֱאלֵֹהיֶכם' ְוׁשּובּו ֶאל ה[ְוִקְרעּו ְלַבְבֶכם ְוַאל ִּבְגֵדיֶכם : "רֵמאֹו

  . הזקןציינו שני אמצעים רטוריים בדברי  .ג  

  .נסחו בלשונכם את הטענה העיקרית של הזקן בדברי הכיבושים שלו  .ד  

  

  בימי קדם ובימינועצירת גשמים  .24

בימי קדם  –בארץ כתבו חיבור קצר ובו השוו בין התוצאות של עצירת גשמים   

, לבני האדם מידת המצוקה והסכנהבחיבורכם נסו להעריך את . בימינוו

  . אז והיום–שלהן ואת המאפיינים  ,לפרנסתם ולרווחתם

  

נסחו את המשפטים . משפטים חסריםשני סומנו שלפניכם  ז, גמשנה ב .25

  .) לעילהיעזרו בפירוש (כמשפטים מלאים

ִּמָּטֶרֶפת ְוַעל ְסִפיָנה ַה, ַעל ִעיר ֶׁשִהִּקיפּוָה גֹוִים אֹו ָנָהר: ַעל ֵאּלּו ַמְתִריִעין ַּבַּׁשָּבת  

ַאף ַעל : ִׁשְמעֹון ַהִּתְמִני אֹוֵמר. ְלֶעְזָרה ְולֹא ִלְצָעָקה: ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר .ַּבָּים

  .ְולֹא הֹודּו לֹו ֲחָכִמים, ַהֶּדֶבר
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  ח, גמשנה   .26

  .יםִמָׁשב ְּגרֹץ ֵמחּו, יָהֶל ָעןייִעִרְתַמ, רּוּבִּצל ַהא ַעבֹו ָת]אּלֶֹׁש[ה ָרל ָצל ָּכַע  .א  

  .הסבירו מה אינו תקין מנקודת מבט תחבירית במשפט לעיל  )1(    

  .משפט ייחודכמשפט רגיל וכ: בשני אופניםהמשפט את " תקנו"  )2(    

תנו דעתכם לפתיחת ? למה לפי דעתכם המשפט בנוי בסדר מילים זה  )3(    

  .המשנה הקודמת

  .משנה ובין הסיפור שמובא בהההסבירו מה הקשר בין הפתיח של   .ב  

י ַלם ָעיֶהֵנ ְפמּו ָׂשיָךֶנָּב, םָלעֹוָּל ֶׁשנֹוֹוּבִר:  ְלָפָניורַמָאְו, ּהָכתֹוד ְּבַמָעה ְוָגג עּוָע  .ג  

ל ַע םֵחַרְּתֶׁש דַע ןאָּכִמ ז ָזייִנֵאל ֶׁשדֹוָּג ַהָךְמִׁשי ְבִנע ֲאָּבְׁשִנ. יָךֶנָפת ְלִין ַּבֶבי ְכִנֲאֶׁש

  .יָךֶנָּב

  . בקטע זה שנוקט חוני המעגלם לשכנועיציינו אמצעים רטורי    

ה ל ָמָבֲא. יּוּד ִניָךֶלי ָעִנְרֵזֹוּג, הָּתי ַאִנא חֹוֵלָמְלִא: ן ָׁשָטחן ֶּבעֹוְמ ִׁשח לֹוַלָׁש  .ד  

 ְךָנצֹו ְרְךה ָלֶׂשעֹום ְוקֹוָּמי ַהֵנְפא ִלֵּטַחְתה ִמָּתַא ֶׁשְךה ָלֶׂשֱעֶא

  . ְרצֹונֹולֹוה ֶׂשעֹוְו יוִבָא לַעא ֵּטַחְתא ִמהּון ֶׁשֵבְּכ

  ?רצונו של מי?  מי עושה למי- " ועושה לו רצונו"  )1(    

  .היעזרו בפירוש לעיל. נסחו את המשפט המודגש במילים שלכם  )2(    

  

  מערכת הצורות

  ).גוף, זמן, בניין, שורש(נתחו את הפעלים המודגשים שלהלן   .27

 יִנֵּׁשַּב. תיֹונּוֲחת ַה ֶאןיִלֲענֹוְו ןייִעִרְתַמ ּוּלֵאָּבֶׁש, תנֹוֹואׁשִרל ָהת ַערֹוֵת ְיּוּל ֵאֲהֵרי  

  )ו, א( .תָּבַּׁשד ַהבֹוי ְכֵנְּפִמ ןיִרָּתֻמי יִׁשִמֲחַבּו, הָכֵׁשם ֲחִע ןיִּטַמ

  )ז, א (.ןיָס ִנאֵצֵּיד ֶׁש ַעיםִּנַעְתִמים ּוִרְזים חֹויִדִחְיַה  

  

 ןיִסרּוֵאְּב, היָעִטְנִב ּוןָיְנִבְּב, ןָּתַמְב ּואָּׂשַמ ְּבןיִטֲעַמְמ, נּוֲעא ַנלֹ ְוּוּל ֵארּוְבָע .28
  )ז, א (...רֹוֵבֲחם ַלָדין ָאם ֵּבלֹות ָׁשַליִאְׁשִב ּוןיִאּוּׂשִנְבּו
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וכתבו , במשפט לעילציינו את השורש של כל אחד מן השמות המודגשים   .א  

  .מילה נוספת לכל שורש

  .כל השמות המודגשים מציינים פעולות  .ב  

ולאיזה בניין קשורים שני , רים ארבעת השמות הראשוניםלאיזה בניין קשו    

  ?השמות האחרונים

הקשור (המירו את שלושת השמות הראשונים לשמות פעולה במשקל אחר   .ג  

  ).לבניין שציינתם

  :כפי שעולה מן המובאות שלפניכם ןָיְנִּבכתבו שתי הגדרות מילוניות למילה   .ד  

  .בניין אלפי פועלי לטענת התאחדות הקבלנים חסרים כעת  –    

  .כנה הכנסת בשנותיה הראשונות זה ָשןבניי ב –    

  . הארץ והמדינהבנייןהחלוצים קיבלו עליהם את   –    

  . יפה מימיובניין הורדוס לא ראה בנייןמי שלא ראה את   –    

במשנה לשמש ' בניין'המילה יכול הקשרּה של לאיזו משתי ההגדרות     

  ?מובאה

  

  תחביר

  .פטים שנשואם הוא פועל בצורת בינוני רביםלפניכם מש .29

  )ג, א (.יםִמָׁשְּגֶאת ַה יןִלֲאֹוׁשן ָוְׁשֶחְרַמה ְּבָׁשלְֹׁשִּב) 1(  

  )ה, א (.רּוּבִּצל ַהת ַעֹוּיִנֲע ַּתׁשלָֹׁש יןִרְזֹוּגין ית ִּדֵּב) 2(  

  )ז, א (.ןיָס ִנאֵצֵּיד ֶׁש ַעיםִּנַעְתִמּו יםִרְזחֹוים יִדִחְיַה) 3(  

  ?1 משפטשל מה הנושא   .א  

  : מבחינת היחס בין הנושא לנשוא ולפסוק הזה2מה המשותף למשפט קבעו   .ב  

" ...ְוָכל ָהָעם רִֹאים ֶאת ַהּקֹולֹת ְוֶאת ַהַּלִּפיִדם ְוֵאת קֹול ַהּׁשָֹפר ְוֶאת ָהָהר ָעֵׁשן"    

  )טו, שמות כ(

  . ואת הפסוק על פי המקובל בעברית בת ימינו2נסחו את משפט     

  .אינו נשוא כולל' חוזרים ומתענים'צמד הפעלים ) 3(במשפט   .ג  

  .היחס בין שני הפעליםמה ציינו  ו,למה אין זה נשוא כולל הסבירו  –    

  . על ידי מבנה אחר שיביע את אותו התוכן פעלים אלושל  שנו את הניסוח  –    
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  שאלות משלבות. ג
  

נים במקבילותיהם מלשון במבעים הבאים המירו את מרב המילים והמב  .א  .30

  23.המקרא

  )ח, א (.ןיָסא ִנֵצֵּיד ֶׁשים ַעִּנַעְתִמים ּוִרְזים חֹויִדִחְיַה  –    

  )א, ב ( ֶׁשָּלִעירּהָבחֹוְרה ִלֵּתָבת ַהין ֶאיִאִצמֹו  –    

  )ז, ג( ְסִפיָנה ַהִּמָּטֶרֶפת ַּבָּים  –    

 )ח, ג (.ןאָּכִמ ז ָזייִנֵא  –    
  )ח, געל פי  (ְּגָׁשִמים דיֵרֵל ילּוִחְתִה  –    

במבעים הבאים המירו את מרב המילים והמבנים במקבילותיהם מלשון   .ב  

  23.המשנה

  )4קטע  (.ְלַמַען ָינּוַח ׁשֹוְרָך ַוֲחמֶֹרָך ְוִיָּנֵפׁש ֶּבן ֲאָמְתָך ְוַהֵּגר –    

  )6קטע  (.ְוָהָיה ִעְּמָך ַעד ְּדרֹׁש ָאִחיָך אֹתֹו ַוֲהֵׁשבֹתֹו לֹו –    

  )9קטע  (.ְולֹא ָתִׂשים ָּדִמים ְּבֵביֶתָך ִּכי ִיּפֹל ַהּנֵֹפל ִמֶּמּנּו –    

  

  )2קטע ; ה, שמות כג( ...ַמָּׂשאֹו ַּתַחת רֵֹבץ ׂשַֹנֲאָך ֲחמֹור ִתְרֶאה ִּכי )1( .31

  ) ז,תענית א( ןָּתַמְב ּואָּׂשַמ ְּבןיִטֲעַמְמ )2(  

 והיעזר .משאילה משמעות המב בין שתי המובאות את ההבדל ירוהסב  .א  

  .במילונים ובמונחים מתחום הסמנטיקה

במשמעות של צירוף זה ובצורת השימוש  עמדו על ההבדלים – משא ומתן  .ב  

 ובין העברית )2כפי שהיא עולה ממובאה  (בין העברית של לשון חכמיםבו 

  .בת ימינו

  

  

  

                                                           
   . ואילך32' לעיל עמ,  מומלץ להיעזר במפרט הלשוני23
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  24:הקשורים במציאת אבדהקטעים חמישה לפניכם  .32

  מקרא

  )1קטע = ד , שמות כג( .ַּגע ׁשֹור אִֹיְבָך אֹו ֲחמֹרֹו ּתֶֹעה ָהֵׁשב ְּתִׁשיֶבּנּו לֹוִּכי ִתְפ  .א

 ְּתִׁשיֵבם ָהֵׁשב ֵמֶהם ְוִהְתַעַּלְמָּת ִנָּדִחים ֵׂשיֹו ֶאת אֹו ָאִחיָך ׁשֹור ֶאת ִתְרֶאה לֹא  .ב

ֹו ֶאל ּתֹוְך ֵּביֶתָך ְוָהָיה ְוִאם לֹא ָקרֹוב ָאִחיָך ֵאֶליָך ְולֹא ְיַדְעּתֹו ַוֲאַסְפּת :ְלָאִחיָך

  )6קטע = ב -א, ברים כבד( . ָאִחיָך אֹתֹו ַוֲהֵׁשבֹתֹו לֹוִעְּמָך ַעד ְּדרֹׁש

  משנה

ת רֹוְק ִלַעֵד יֹוינֹום ֵאִאְו, םים יֹוִׁשלְֹׁשת ִלַחן ַאֵהא ָבֵר קֹו– יםִרָפא ְסָצָמ  .ג

  .ֹוּמר ִעֵחא ַאָרְקִיא לְֹו, הָּלִחְּתַּבן ֵה ָּבדמְֹלִיא ל לָֹבֲא, ןָלְלֹוּג

א לֹל ָבֲא, ּהָּכְרָצ ְלּהָחְטֹוׁש ְוםים יֹוִׁשלְֹׁשת ִלַחַא ּהָרֲעַנ ְמ– תסּוא ְכָצָמ  

  .דֹובֹוְכִל

  .ןָקֳחָׁשא ְללֹל ָבֲאן ָּכְרָצְלן ֵהָּב ׁשֵּמַּתְׁש ִמ– תֶׁשחְֹני ֵלְכּוף ֶסֶכי ֵלְּכ  

  )ח, בבא מציעא ב( .הּוָּיִלֵאא ֹובָּיד ֶׁשַען ֵהָּבע ַּגא ִי לֹ– תיִככּוְזי ֵלְכב ּוָהי ָזֵלְּכ  

  החוק בן ימינו

המוצא אבדה שברשותו של אדם אחר חייב להודיע עליה לבעל הרשות   .ד

יראו אותו , קיבל בעל הרשות את האבדה לידו; ולמסרה לו לפי דרישתו

  )להלן, 3 סעיף,  השבת אבדהחוק( .כמוצא

ה או קיבלה אבדה למשמרת קיבלה המשטרה הודעה על מציאת אבד  .ה

  )להלן, 5סעיף , תקנות השבת אבדה( .תפעל בשקידה סבירה לגילוי בעלה

  

 מתייחסת המשנה) קטע ב( ב- א,  הפסוקים בדברים כבמןלאיזה חלק   .א  

  ?)קטע ג(

קטע (חוק שבמשנה הללשון  )ב-קטעים א (לשון החוק שבמקראהשוו בין   .ב  

  .המבנה התחבירי, הגופים, זמני הפועל: מן הבחינות האלה) ג

                                                           
  .ך ואיל59' עמ, ראו להלן בנספח 24
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מאיזה רובד . )ה- דיםקטע (ימינוני  בסעיפים מן החוק ומן התקנותעיינו ב  .ג  

  .נמקו את תשובתכם? שאבו מנסחי החוק את לשון החוק

  )9קטע  = ח, דברים כב( ..."ִּכי ִתְבֶנה ַּבִית ָחָדׁש ְוָעִׂשיָת ַמֲעֶקה ְלַגֶּגָך"  .ד  

 וסח האופייני לחוק בעברית בת ימינוה לנכך שידמהמירו את נוסח החוק     

  .)ה-ים דהיעזרו בקטע(

 ...אֹו ִכיס ְּכמֹות ֶׁשהּוא, ָמעֹות ַּבִּכיס, אֹו ֶכִלי ְּכמֹות ֶׁשהּוא, ָמָצא ֵפרֹות ַּבֶּכִלי"  .ה  

על מציאתם כדי שבעל האבדה יוכל להכריז [ "יזִרְכַהב ְלָּי ַחּוּלי ֵאֵרֲה –

  .)ב, בבא מציעא ב( ]לבוא לקבלם

 .במקראהחוק ניסוח דרך  כך שידמה ל זוהמירו את הנוסח במשנה    

  .בהיעזרו בתשובתכם על שאלה 
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ה:נספח ד ב א ת  שב ה    
  

  : תקופותמובאים כאן חוקי השבת אבדה משלוש

  .)6קטע לעיל  (חוק הכלול בקטעי החוק של היחידההקטע  – המקרא

חוקי השבת אבדה  בפרק זה יש פיתוח של.  מסכת בבא מציעא פרק ב– משנהה

  .בהסתמך על הקטע המקראי

נשענים במידה החוק והתקנות . חוק השבת אבדה ותקנות השבת אבדה – ימינו החוק בן

  .רבה על המקורות

 מה הם המקרים – מידת הפירוט: יש עניין רב בהשוואה בין הטקסטים מבחינות שונות

 משיבים את מה הם המקרים שבהם אין, של מציאת אבדה המובאים בכל טקסט

מעורבות ; הבהכללאו מנסח את הדברים עד כמה הטקסט מביא דוגמאות ; האבדה

ההתמקדות בנושא השבת אבדה ; )למשל באילו אבדות מדובר(הראליה ; הממסד

  .'כותרות וכד, חלוקה לסעיפים,  הגדרות–מבנה הטקסט ורכיביו ; והסטייה ממנו

ואף לעמוד , ה במשנה לפסוקי המקראמעניין כמובן לעיין בזיקה של הלכות השבת אבד

  .על זיקתם של החוקים והתקנות בני ימינו הן לחוק המקראי הן להלכות שבמשנה

  .נוסף על כל אלה יש כאן כר נרחב לעיסוק בלשון החוק ולהשוואה בין שלושת הרבדים

  .56' עמ, "להוראהשאלות " ב32שאלה , לעילראו ים להשוואות מן הסוגים השונים רמז

  

  

  דברים פרק כב: קראהמ

לֹא ִתְרֶאה ֶאת ׁשֹור ָאִחיָך אֹו ֶאת ֵׂשיֹו ִנָּדִחים ְוִהְתַעַּלְמָּת ֵמֶהם ָהֵׁשב ְּתִׁשיֵבם   א

 : ְלָאִחיָך
ְוִאם לֹא ָקרֹוב ָאִחיָך ֵאֶליָך ְולֹא ְיַדְעּתֹו ַוֲאַסְפּתֹו ֶאל ּתֹוְך ֵּביֶתָך ְוָהָיה ִעְּמָך ַעד ְּדרֹׁש   ב

 :ֲהֵׁשבֹתֹו לֹוָאִחיָך אֹתֹו ַו
ְוֵכן ַּתֲעֶׂשה ַלֲחמֹרֹו ְוֵכן ַּתֲעֶׂשה ְלִׂשְמָלתֹו ְוֵכן ַּתֲעֶׂשה ְלָכל ֲאֵבַדת ָאִחיָך ֲאֶׁשר ּתֹאַבד   ג

 :ִמֶּמּנּו ּוְמָצאָתּה לֹא תּוַכל ְלִהְתַעֵּלם
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   פרק ב,משנה מסכת בבא מציעא :ל"ספרות חז

  ?ב ְלַהְכִריזֵאּלּו ְמִציאֹות ֶׁשּלֹו ְוֵאּלּו ַחָּי  א

, ְּכִריכֹות ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים, ָמעֹות ְמֻפָּזרֹות, ָמָצא ֵפרֹות ְמֻפָּזִרין: ֵאּלּו ְמִציאֹות ֶׁשּלֹו  

ְוִגֵּזי ֶצֶמר , ַוֲחִתיכֹות ֶׁשְּלָבָׂשר, ַמֲחרּוזֹות ֶׁשְּלָדִגים, ִּכָּכרֹות ֶׁשַּלַּנְחּתֹום, ְוִעֻּגֵּלי ְּדֵבָלה

ִּדְבֵרי ַרִּבי ;  ֲהֵרי ֵאּלּו ֶׁשּלֹו–ּוְלׁשֹונֹות ֶׁשְּלַאְרָּגָמן , ַוֲאִניֵצי ִפְׁשָּתן, ָנָתןַהָּבאֹות ִמְּמִדי

  .ֵמִאיר

, ל ּוְבתֹוכֹו ֶחֶרסּוָמָצא ִעּג? ֵּכיַצד. ָּכל ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ִׁשּנּוי ַחָּיב ְלַהְכִריז: ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר  

  .ִּכָּכר ּוְבתֹוכֹו ָמעֹות

 . ַחָּיב ְלַהְכִריזנֹוָּכל ְּכֵלִי ַאְנּפּוְרָיא ֵאי: ְמעֹון ֶּבן ֶאְלָעָזר אֹוֵמרַרִּבי ִׁש  

 אֹו ִכיס, ָמעֹות ַּבִּכיס, אֹו ֶכִלי ְּכמֹות ֶׁשהּוא, ָמָצא ֵפרֹות ַּבֶּכִלי: ְוֵאּלּו ַחָּיב ְלַהְכִריז  ב

ְּכִריכֹות , ְטְּבעֹות ֶזה ַעל ַּגב ֶזהְׁשלָֹׁשה ַמ, ִצּבּוֵרי ָמעֹות, ִצּבּוֵרי ֵפרֹות, ְּכמֹות ֶׁשהּוא

ַּכֵּדי ַיִין , ְוִגֵּזי ֶצֶמר ַהְּלקּוחֹות ִמֵּבית ָהֻאָּמן, ְוִכָּכרֹות ֶׁשְּלַבַעל ַהַּבִית, ִּבְרׁשּות ַהָּיִחיד

 . ֲהֵרי ֵאּלּו ַחָּיב ְלַהְכִריז–ְוַכֵּדי ֶׁשֶמן 

 ֲהֵרי ֶזה –לֹות ְמֻקָּׁשִרין אֹו ִבְׁשִביִלין ֶׁשַּבָּׂשדֹות  ּגֹוָז,ָמָצא ַאַחר ַהַּגָּפה אֹו ַאַחר ַהָּגֵדר  ג

  .לֹא ִיַּגע ָּבֶהן

  .ִאם ְמֻגֶּלה נֹוֵטל ּוַמְכִריז; ִאם ְמֻכֶּסה לֹא ִיַּגע ּבֹו, ָמָצא ֶכִלי ָּבַאְׁשָּפה  

  .ֵאּלּו ֶׁשּלֹו  ֲהֵרי–ָמָצא ַבַּגל ּוְבכֶֹתל ָיָׁשן   

 ִאם ָהָיה. ֵמֶחְציֹו ְוִלְפִנים ֶׁשְּלַבַעל ַהַּבִית; ֹו ְוַלחּוץ ֶׁשּלֹו ֵמֶחְצי–ָמָצא ְבכֶֹתל ָחָדׁש   

 .ֵאּלּו ֶׁשּלֹו ֲהֵרי, ַמְׂשִּכירֹו ַלֲאֵחִרים ֲאִפּלּו ְבתֹוְך ַהַּבִית

 –י ֻּׁשְלָחִנַהִלְפֵני . ֶׁשַּלֶחְנָוִני – ְוַלֶחְנָוִני  ֵּבין ַהֵּתָבה.ֵאּלּו ֶׁשּלֹו ֲהֵרי –ָמָצא ַבֲחנּות   ד

  .ֵאּלּו ַלֻּׁשְלָחִני  ֲהֵרי–  ֵּבין ַהִּכֵּסא ְוַלֻּׁשְלָחִני.ֵאּלּו ֶׁשּלו ֲהֵרי

 .ֵאּלּו ֶׁשּלֹו ֲהֵרי –ֵּפרֹות ּוָמָצא ָבֶהן ָמעֹות  ֹות ֵמֲחֵברֹו אֹו ֶׁשִּׁשַּלח לֹו ֲחֵברֹורַהּלֹוֵקַח ֵּפ  

 .נֹוֵטל ּוַמְכִריז –ִאם ָהיּו ְצרּוִרין 

ַמה : לֹוַמר ָלְך, ְלַהִּקיׁש ֵאֶליָה? ָלָּמה ָיָצאת,  ָהְיָתה ִּבְכַלל ָּכל ֵאָלהַאף ַהִּׂשְמָלה  ה

ַאף ָּכל ָּדָבר ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ִסיָמִנים , ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ִסיָמִנים ְוֵיׁש ָלּה ּתֹוְבִעים ִּׂשְמָלה ְמֻיֶחֶדת

 .ְוֵיׁש לֹו ּתֹוְבִעים ַחָּיב ְלַהְכִריז

  ?ְכִריזְוַעד ָמַתי ַחָּיב ְלַה  ו

  .ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר; ַעד ְּכֵדי ֶׁשֵּיְדעּו בֹו ְׁשֵכָניו  
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ְּכֵדי ֶׁשֵּיֵלְך , ְוַאַחר ָהֶרֶגל ָהַאֲחרֹון ִׁשְבָעה ָיִמים, ְרָגִלים הְׁשלָֹֹׁש: ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר  

 .ֶאָחד ְוַיְכִריז יֹום הְוַיְחזֹר ְׁשלָֹֹׁש הְלֵביתֹו ְׁשלָֹֹׁש

  . לֹא ִיֶּתן לֹו–ִסיָמֶניָה ת ֶאָהֲאֵבָדה ְולֹא ָאַמר ָאַמר ֶאת   ז

ַעד ) "ב,  כבדברים(ֶׁשֶּנֱאַמר ,  לֹא ִיֶּתן לֹו– ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָאַמר ִסיָמֶניָה –ְוָהַרַּמאי   

  .ַרַּמאי  ַעד ֶׁשִּתְדרֹׁש ֶאת ָאִחיָך ִאם ַרַּמאי הּוא ִאם ֵאינֹו–" ְּדרֹש ָאִחיָך אֹתֹו

ֶׁשֶּנֱאַמר ,  עֹוֶׂשה ְואֹוֵכל ִיָּמֵכרנֹוְוָדָבר ֶׁשֵאי, ַיֲעֶׂשה ְויֹאַכל, עֹוֶׂשה ְואֹוֵכלָּכל ָּדָבר ֶׁש  

  .ְרֵאה ֵהיָאְך ְּתִׁשיֵבּנּו לֹו". ַוֲהֵׁשבֹתֹו לֹו) "ב,  כבדברים(

  ?ַמה ְּיֵהא ַּבדמים  

  .ב ְּבַאֲחָריּוָתןְלִפיָכְך ִאם ָאְבדּו ַחָּי; ִיְׁשַּתֵּמׁש ָּבֶהן: ַרִּבי ַטְרפֹון אֹוֵמר  

 . ַחָּיב ְּבַאֲחָריּוָתןנֹוְלִפיָכְך ִאם ָאְבדּו ֵאי; לֹא ִיְׁשַּתֵּמׁש ָּבֶהן: ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר  

ֲאָבל , ְוִאם ֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְקרֹות ּגֹוְלָלן,  קֹוֵרא ָבֶהן ַאַחת ִלְׁשלִֹׁשים יֹום– ָמָצא ְסָפִרים  ח 

  .ְולֹא ִיְקָרא ַאֵחר ִעּמֹו, ָּלהלֹא ִיְלמֹד ָּבֵהן ַּבְּתִח

  .ֲאָבל לֹא ִלְכבֹודֹו, ְטָחּה ְלָצְרָּכּהֹו ְמַנֲעָרּה ַאַחת ִלְׁשלִֹׁשים יֹום ְוׁש– ָמָצא ְכסּות  

  . ִמְׁשַּתֵּמׁש ָּבֶהן ְלָצְרָּכן ֲאָבל לֹא ְלָׁשֳחָקן– ְּכֵלי ֶכֶסף ּוְכֵלי ְנחֶֹׁשת  

  .א ִיַּגע ָּבֶהן ַעד ֶׁשָּיבֹא ֵאִלָּיהּו לֹ– ְּכֵלי ָזָהב ּוְכֵלי ְזכּוִכית  

 . ֲהֵרי ֶזה לֹא ִיּטֹל– לֹו ִלּטֹוָמָצא ַׂשק אֹו ֻקָּפה ְוָכל ָּדָבר ֶׁשֵאין ָּדְרּכ  

  ?ֵאיזֹו ִהיא ָאְבָדה  ט

  .ֵאין זֹו ֲאֵבָדה, ָמָצא ֲחמֹור אֹו ָפָרה רֹוִעין ַּבֶּדֶרְך  

  . ֲהֵרי זֹו ֲאֵבָדה–ין ַהְּכָרִמים ָּפָרה ָרָצה ֵּב, ֲחמֹור ְוֵכָליו ֲהפִּוכין  

,  ַחָּיב ְלַהֲחִזיָרּה–ֶהֱחִזיָרּה ּוָבְרָחה ֲאִפּלּו ַאְרָּבָעה ַוֲחִמָּׁשה ְפָעִמים , ֶהֱחִזיָרּה ּוָבְרָחה  

  ".ָהֵׁשב ְּתִׁשיֵבם) "א, דברים כב(ֶׁשֶּנֱאַמר 

  .א נֹוֵתן לֹו ְׂשָכרֹו ְּכפֹוֵעל ָּבֵטלֶאָּל', ֶּתן ִלי ֶסַלע'לֹא יֹאַמר לֹו , ָהָיה ָבֵטל ִמֶּסַלע  

 ?ִּבְפֵני ִמי ַיְתֶנה, ִאם ֵאין ָׁשם ֵּבית ִּדין; ַמְתֶנה ִּבְפֵני ֵבית ִּדין, ִאם ֵיׁש ָׁשם ֵּבית ִּדין  

 .ֵדםֹוֶׁשּלֹו ק

ית ַהְּקָברֹות ְוִאם ָהְיָתה ֵב. ַחָּיב ָּבּה, ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים.  ַחָּיב ָּבּהנֹוֵאי, ְמָצָאּה ָּבֶרֶפת  י

  .לֹא ִיְׁשַמע לֹו', ַאל ַּתֲחִזיר'אֹו ֶׁשָאַמר לֹו ' ִהַּטֵּמא'ִאם ָאַמר לֹו ָאִביו . לֹא ִיַּטֵּמא ָלּה

, שמות כג(ֶׁשֶּנֱאַמר , ַחָּיב –  ָּפַרק ְוָטַען ֲאִפּלּו ַאְרָּבָעה ַוֲחִמָּׁשה ְּפָעִמים,ָּפַרק ְוָטַען  

  ".ָעזֹב ַּתֲעזֹב) "ה
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ֶׁשֶּנֱאַמר ,  ָּפטּור–' ְּפרֹק, ִאם ְרצֹוָנְך ִלְפרֹק, הֹוִאיל ְוָעֶליָך ִמְצָוה'ְוָיַׁשב לֹו ְוָאַמר ָהַלְך   

  . ַחָּיב– ִאם ָהָיה ָזֵקן אֹו חֹוֶלה ".ִעּמֹו"

  .ןֹוַאף ִלְטע: ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר. ןֹוק ֲאָבל לֹא ִלְטעֹוִמְצָוה ִמן ַהּתֹוָרה ִלְפר  

ֶׁשֶּנֱאַמר ,  ָזקּוק לֹונֹוֵאי, ִאם ָהָיה ָעָליו ָיֵתר ַעל ַמָּׂשאֹו: ַהְּגִליִלי אֹוֵמרַרִּבי יֹוֵסי   

 .ד ּבֹוֹול ַלֲעמֹו ַמּׂשאּוי ֶׁשָּיכ–" ַּתַחת ַמָּׂשאֹו"

  . ֲאֵבָדתֹו קֹוֶדֶמת–ֲאֵבָדתֹו ַוֲאֵבַדת ָאִביו   יא

  .ֶׁשּלֹו קֹוֶדֶמת –ֲאֵבָדתֹו ַוֲאֵבַדת ַרּבֹו   

ֶׁשָאִביו ֱהִביאֹו ָלעֹוָלם ַהֶּזה ְוַרּבֹו ,  ֶׁשְּלַרּבֹו קֹוֶדֶמת–ַרּבֹו  ִביו ַוֲאֵבַדתֲאֵבַדת ָא  

  .ֶׁשִּלְּמדֹו ָחְכָמה ְמִביאֹו ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא

  . ֶׁשְּלָאִביו קֹוֶדֶמת-ְוִאם ָאִביו ָחָכם   

  .ַרּבֹו ְוַאַחר ָּכְך ַמִּניַח ֶאת ֶׁשְּלָאִביוַמִּניַח ֶאת ֶׁשְּל –ָהָיה ָאִביו ְוַרּבֹו נֹוְׂשִאין ַמּׂשאּוי   

  . ּפֹוֶדה ֶאת ַרּבֹו ְוַאַחר ָּכְך ּפֹוֶדה ֶאת ָאִביו– ָהָיה ָאִביו ְוַרּבֹו ְּבֵבית ַהֶּׁשִבי  

  . ּפֹוֶדה ֶאת ָאִביו ְוַאַחר ָּכְך ּפֹוֶדה ֶאת ַרּבֹו– ְוִאם ָהָיה ָאִביו ָחָכם  
 

  

  תקנות השבת אבדהחוק השבת אבדה ו: לשון ימינו

  1973-ג"וק השבת אבדה תשלח

  הגדרות

  

  

  

  חובת המוצא

  

  

  

  

אבדה שנמצאה 

  ברשות הזולת

  

  –בחוק זה   .1

או שבנסיבות העניין יש להניח ,  מיטלטלין שאבדו לבעליהם–" אבדה"  

  ;שיצאו משליטתם

  . לרבות מי שזכאי להחזיק בה–לגבי אבדה , "בעל"  

חייב להשיבה לבעלה או )  המוצא–להלן (המוצא אבדה ונוטלה ) א(  .2

זולת אם בנסיבות העניין יש , להודיע עליה בהקדם למשטרה

  .להניח שבעל האבדה התייאש ממנה מחמת מיעוט שווייה

רשאי הוא למסור לה את האבדה והוא , הודיע המוצא למשטרה  )ב(  

  .חייב לעשות כן אם היא דרשה זאת ממנו

אבדה שברשותו של אדם אחר חייב להודיע עליה לבעל המוצא   .3

, קיבל בעל הרשות את האבדה לידו; הרשות ולמסרה לו לפי דרישתו

  .יראו אותו כמוצא
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אבדה שלא 

  נתגלה בעלה

  

  

 ולא נתגלה בעל האבדה תוך ארבעה 2קיים המוצא הוראות סעיף   )א(  .4

; יראו כאילו התייאש ממנה והמוצא יהיה לבעל האבדה, חודשים

, ל מהיום שהודיע למשטרה על האבדההתקופה האמורה תתחי

  . מיום מציאתה–) א(2ואם לא היה עליו להודיע כאמור בסעיף 

 ולא נתגלה בעל האבדה תוך 2לא קיים המוצא הוראות סעיף   )ב(  

יראו , ארבעה חודשים לאחר שנודע למשטרה על מציאת האבדה

והוא הדין ; כאילו התייאש ממנה והמדינה תהיה לבעלת האבדה

צא מסר את האבדה למשטרה והיה לבעלה לפי סעיף קטן אם המו

  .אך לא דרש אותה תוך חודשיים לאחר שהיה לבעל כאמור) א(

לקבוע , בהתייעצות עם שר המשפטים, שר המשטרה רשאי  )ג(  

או שניתן להניח שהן בעלות ערך , בתקנות שעל אבדות יקרות ערך

לא , אבדותועל סוגים מיוחדים אחרים של , רגשי מיוחד לבעליהן

יחולו הוראות סעיף זה או שיחולו בהארכת התקופות האמורות בו 

  .או בשינויים אחרים שנקבעו בתקנות

  

  )מבחר תקנות (1973-ג"תשל, תקנות השבת אבדה

  הודעה על אבדה

  

  

  

המשטרה  דרישת

  למסירת האבדה

  

  

  

  

  

  

  

: ירשום השוטר פרטים אלה, הודיע המוצא למשטרה על מציאת אבדה  .2

מועד , מקום מציאתה, תיאור האבדה, מספר זהותו, מענו, שם המוצא

  .מציאתה ומועד מסירת ההודעה
  

שוטר ידרוש מהמוצא למסור למשטרה אבדה שנתקיימה בה אחת   .4

  :מאלה

  ;החזקתה בידי המוצא אסורה על פי דין  )1(  

  ;היא עלולה לסכן את בריאות הציבור או ביטחונו  )2(  

בגלל אופייה או נסיבות אובדנה או מציאתה יש למשטרה עניין   )3(  

  ;בה

  ;לאור ערכה הכספי מן הראוי שתישמר בידי המשטרה  )4(  

  .לדעת השוטר טובת הציבור מחייבת את שמירתה במשטרה  )5(  
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פעולת המשטרה 

לגילוי בעל האבדה

  

  מכירת האבדה

  

  

  

  אבדה יקרת ערך

  

  

  

  

  

  

  

אבדה בעלת ערך 

רגשי מיוחד 

  לבעלה

  

  

  נכסי נעדר

קיבלה המשטרה הודעה על מציאת אבדה או קיבלה אבדה למשמרת   .5

  .תפעל בשקידה סבירה לגילוי בעלה
  

תימכר האבדה בדרך ,  לחוק4היתה המדינה לבעל האבדה לפי סעיף   .9

בטיפול , ודמי המכר לאחר ניכוי ההוצאות הכרוכות בשמירתה, סבירה

ינה וייזקפו יימסרו לאוצר המד, ובחיפוש אחר בעלה ובמכירתה, בה

  .לזכות הקרן הכללית של המשטרה

שלפי הערכת , למעט אבדה שהיא בעל חיים, נמסרה למשטרה אבדה  .10

או הודע ,  שקלים חדשים1,000שווייה עולה על ] - - -[קצין משטרה 

או נמסרה למשטרה אבדה שנמצאה , למשטרה על מציאת אבדה כזו

פרסם המשטרה ת, בנסיבות שסביר להניח כי היא קשורה לעברה

הודעה על כך ברשומות או בעיתון יומי אחד לפחות והוראות סעיף 

לחוק בדבר זכויות המוצא או המדינה יחולו בתום שישה ) ב(או ) א(4

  .חודשים מיום הפרסום
  

ינהגו בה כפי , אבדה שניתן להניח שהיא בעלת ערך רגשי מיוחד לבעלה  .11

 פי שיקול דעתו לפרסם המפקח הכללי רשאי על; שיורה המפקח הכללי

עליה הודעה בעיתון יומי ולהורות על שמירתה במשמרת המשטרה 

  . לחוק4לתקופה העולה על התקופה האמורה בסעיף 
  

נודע למשטרה על הימצאותם של מיטלטלין של אדם שעקבותיו   )א(  .15

והאפוטרופוס הכללי או , ויורשיו אינם ידועים, או שנפטר, נעלמו

תפעל המשטרה בשקידה , כך לא קיבלם לידואדם אחר המוסמך ל

  .סבירה לגילוי קרובי משפחה או יורשים של בעל המיטלטלין

ינהגו כלפיו כאילו הוא בעל האבדה , נתגלה קרוב משפחה או יורש  )ב(  

  .לפי תקנות אלה

  ]- - -[  )ג(  

לא נתגלה קרוב משפחה או יורש תוך שנה מיום שנודע למשטרה   )ד(  

או לא הסכימו הקרוב או היורש לקבל , טליןעל הימצאות המיטל

  .9ינהגו בהם כאמור בתקנה , לידיהם את המיטלטלין
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