
 

 

  )טיוטא(� הקודש ע� דוגמאות מפרשת השבוע מאמרי� על דקדוק לשו
 פרשת נח

  אסור להעתיק � ידידיה. א. כל הזכויות שמורות לי ©

  פרשת נח
  

  בניי� נפעלפעלי	 בבניי� קל וב
  

ות פעלי� בלשו� הקודש באי� בשבע צור
בנייני� וה� קובעי� בי� היתר א�  ותהנקרא

כמו בבנייני� (הנושא הוא עושה הפעולה 
כמו ( או מקבל אותה) פיעל והפעיל, עלפָ 

  ).פ על והופעל, בבנייני� נפעל
שהוא " קנה"הפועל  �  "הנַ ָק הוא "לדוגמא 
מתייחס לאיש , ל המכונה בניי� קלעַ מבניי� פָ 
נאמר  אבל א�, הוא עושה הפעולה �הקונה 

שהוא " נקנה"הפועל  �" הנַ ְק נִ החפ# "ש
מתייחס אל החפ# שעליו , מבניי� נפעל

  .הופעלה פעולת הקנייה
לפעמי� ההבדל בי� הבנייני� הוא מאוד קט� 

ו בשינוי של ניקוד או דגש אבל הוא יכול מכ
לדוגמא הפועל . להיות מאוד משמעותי

בלשו� עתיד , מ� הבניי� הקלבזמ� עבר " הנָ חָ "
א� נוסי' לו את ואו ההיפו& כדי , "הנֶ חֲ יַ " �

 "ןחַ ּיִ וַ "או " ויחנה"שיחזור ללשו� עבר יהיה 
 �וכמו כ� ויב� , בלשו� המקרא )ב,שמות טו(

" חַמ (ִ וַ "קנה וג�  �ויק� , פנה �ויפ� , בנה
אי� ובכול� , "מחה"הוא כמו ) כג,בראשית ז(

מפני שה�  ���באותיות הפועל ���דגש כלל
  .מהבניי� הקל

" וי*חו"שהפועל , המ� דגושה "הארץמן חּוּמָ ּיִ וַ "מת זאת בהמש& הפסוק לעו
" האר#�מ� ח
ְמ נִ "הוא מבניי� נפעל שפירושו 

רק שיש שימוש בואו ההיפו& מעתיד לעבר (
כא� המ� נדגשה בגלל חסרו� הנו� ). כדלעיל

  ".ח,ָמ נְ יִ וַ "של בניי� נפעל שהיה צרי& להיות 
 ���תורה�אור ומעתה יובנו היטב דברי הרב

במ�  "היקוםכלוימח את"שהקורא 
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ה "של הקב ���דגושה נמצא אומר ששונאו
הדגוש הוא " וי*ח"היקו� כי �כל ���נמחה ע�

) יג,תהלי� קט( "יּמח שמם"מהנפעל כמו 
וצרי& , א& כשהמ� רפה הוא מהבניי� הקל

  .ל"עכ. להזהר בזה מאוד
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