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  פרשת חיי שרה
  

  בניי� התפעל
  

פעלי� בלשו� הקודש באי� בשבע קבוצות 
 הנקראות בנייני� וה� קובעי� בי� היתר

כמו בבניי� (הא� הנושא הוא עושה הפעולה 
או מקבל אותה ) פעיליהו פיעל ,ָפעל

  ).פעלה! ,עלפ!ּ ,נפעלבבנייני� (
שהוא " קנה"הפועל " הנָ ָק הוא "לדוגמא 

מתייחס לאיש , על המכונה בניי� קלמבניי� פָ 
אבל א� נאמר , הוא עושה הפעולה �הקונה 

שהוא " נקנה"הפועל  �" הנָ ְק נִ החפ# "ש
מתייחס אל החפ# שעליו , בניי� נפעלמ

  .הופעלה פעולת הקנייה
ר פועלי� על "פעלי� בבניי� התפעל עפ

אב  �ובכ$ הוא פועל ופעול  העושה אות�
והייתם  והתקדשתם"לדוגמא . ותולדה
את  תקדשו את� �) ז,ויקרא כ( "קדשים

ותקח הצעיף "ובפרשה . ���עצמכ� בלשו� המקרא " ותתכס" �) סה,כד( "ותתכס
היא כסתה את שפירושו  והתכסתהו כמ

פירושו ) מ,כד( "לפניו התהלכתי�אשר יי" וכ� על אברה� נאמר. עצמה
' ה�בדר$ שאברה� הוא זה שהולי$ את עצמו

וכ� מובא במדרש שאברה� היה מתחזק 
אמנ� ג� אצל נח . מאליוומתהל$ בצדקו 

) ט,ו( "�נחהתהלךים אלהה�את"נאמר 
, ���ומכול שהיה צרי$ לת"א$ כא� דרשו חז

משמע שלא היה הול$ ומתחזק מאליו 
 פ"אעוצרי$ לומר ש. כדוגמת אברה� אבינו

כ "ה אעפ"י הקב"שנח היה צרי$ סיוע קצת ע
ראה . לא יצא מכלל מתהל$ בצדקו מאליו

  .י ש�"דכיא מדקדוקי רש�י ומירא"רש
מ יש לדעת שלא כל הפעלי� בבניי� "מ

�ראה בלח� ���.)ז,במדבר כא( "התפלל"התפעל פועלי� על הפועל אות� כדוגמת 
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א שמונה עמה� ג� את "ו ע"הבכורי� ד& ע ר מפני שהיה "ומשמע לפו "נח�התהלך"
קשה לו שנח היה צרי$ סמ$ ולא היה הול$ 

היה צרי$  �) כא,כד( "לה משתאהוהאיש "  .ומתחזק מאליו
 כשאר בתיו לפני השי�" אהתשמ"להיות 

התיו של " הל$תוי"באותיות הפועל כמו ש
, "הל$"לפני כל אותיות הפועל באה התפעל 

שבאה השי� לפני התיו כדי להקל על  אאל
י כא� שמביא דוגמאות "עיי� רש. הלשו�

נוספות לשורשי� המתחילי� בשי� שכאשר 
 של בניי� התפעל באי� בבני� התפעל התיו

מגזרת  "אהשתמ"כגו� . באה לאחר השי�
מגזרת ) טו,ישעיהו נט( "וללשתמ", שאה
, מגזרת שממה) ש� טז( "מםושתוי", שולל ) טז,מיכה ו( "מר חקות עמרישתוי"

ג� א� האות סמ$ ראשונה . מגזרת שמר
 "וללסתמ"בשורש יקרה אותו הדבר כמו 

שבא הסמ$ לפני התיו של ) יז,שמות ט(
  .הבניי�

באותיות צדי וזי� לשורשי� המתחילי� ה "ה
שהפע� לא רק שתוקד� פא הפועל  אאל

שורש שב אאלשל בניי� התפעל לתיו 
שורש בו, ���)טז,בראשית מד( "דקצטומה נ"המתחיל באות צדי תהפ$ התיו לטית כמו 

מתחיל באות זי� תהפ$ התיו של התפעל ה
ובלשו� , )ט,דניאל ב( "מנתוןזדה"לדלת כמו 

, )ד"ב מ"משנה גיטי� פ" (יי&זדלה"ל "חז
  ���).ה"ה מ"משנה סנהדרי� פ" (ווגי�זדמ"
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  טעמי� שאינ� קוני� מקומ�
  

טעמי המקרא לבוא בהברה בה של � מומק
אמנ� ישנ� טעמי� שאינ� , צרי$ להארי$

דהיינו שמופיעי� שלא , קוני� מקומ�
בראש  אאל Ì�Íבמקו� בו צרי$ להארי$

על כ� צרי$ שימת לב  .המילה או בסופה
מיוחדת הא� לעשות את המילה מלעיל או 

ולא ללכת שולל פ כללי הדקדוק "עמלרע 
  .אחר מקו� הטע� בלבד

הטעמי� זרקא סגולתא ותלישא קטנה 
יופיעו תמיד ) Ì�Îתרסא בפי רוב הספרדי�(

שאז  �בסו& התיבה ג� כשהטע� הוא מלעיל 
' לדוג. יש להארי$ בתנועה שלפני האחרונה  �טר�  �) טו,כד( "כלה לדבר�  ם� טר"

 "ו� ישכב ם� טר"אבל , מלרע � לדבר , מלעיל
� "וכ�  ,מלעילשניה� ) ד,יט( עפרן  ויען   .ויע� מלעיל �) י,כג( "ת אברהםהחתי א

מלעיל נהגו  להיות ותי� אלו צריכמיל כאשר
שתי , שתי סגולתות, להדפיס שתי זרקאות

, ו� הטע� האמיתיעל מק תתלשאות אח
ולמדו לעשות כ� ( בסו& המילה תואח

  ).מהפשטא כדלהל�
היא טע� שאינו קונה ) הגדולה(התלשא 

פ "מקומו ובאה תמיד בראש התיבה אע
י� טעמה מלרע בסו& התיבה כגו� שלפעמ במקרה כזה נהגו ג�  .)מט,כד( "עתהו  "

להדפיס שתי תלשאות אחת בראש המילה 
  .ואחת במקו� הטע�

יתיב למפסיק ו) מהפ$(שופר מהופ$ משרת ל
השופר המהופ$ אלא ש, Ì�Ïאותה צורהיש את 

מה ל! "יבוא במקו� הטע� הראוי לו כגו�  ב יבוא ואילו היתי ,)לא,כד( "וץבח#  תעמוד" 
הראשונה  תמיד לפני הניקוד של האות

). בי,יט( "הך פ# ל& �וד מיע% " כגו� Ì�Ðבמילה
הטעמתה תמיד בראש המילה ש מ מכיוו�"מ

  .לא נקרא טע� שאינו קונה מקומו
הפשטא הוא טע� מפסיק ומקומו בסו& 
האות האחרונה במילה וטעמה האמיתי 
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וא� הטע� . מלרע דהיינובהברה האחרונה 
יבוא סימ� פשטא נוס&  הוא מלעיל אז

כמו  במקו� הטע� ולזה יקרא שני פשטי�
זם" על"   )מז,כד( "�אפהואשם הנ'

הדומה בצורתו ) אזלא(הטע� קדמא 
הוא טע� משרת ומקומו במקו�  ÷�öלפשטא

וכאשר הוא באות , האמיתי של הטע�
האחרונה צרי$ להבחי� א� הטע� הוא 
קדמא המשרת שאז יבוא מעל האות 

דברי� ( "לראש יי תנך' ונ"המוטעמת כמו 
או שהוא פשטא המפסיק ואז ינטה ) יג,כח

בדוגמא . שמאלה מסו& התיבה והלאה
ל "הבאה נמצא את שלושת הטעמי� הנ ) טע� משרת �קדמא ( רוהיה הנערה אש' "

 �שני פשטי� טע� מפסיק ( יה" אמר אל' 
פשטא טע� מפסיק ( הטי נא כדך" ) מלעיל
  ).יד,כד( "ואשתה) מלרע

ע� זק&  öùøהבא באותה תיבהסימ� הקדמא 
אינו קדמא ונקרא  )ז,כד( "ָך# עֲ ְר ַז' לְ "כמו  קט�

או פשט קט� ע� או דורב�  öûúבש� מקל
לכ� א� . מעמידה וחלש כוחו ג� מ�, öùüזק&

, כדוגמת בא קמ# שלפני שוא בטע� זה דברי� ( "םֶכ# ְרּפְ ָע' וְ " ,)א,לה( "ָך# ְרחֲ ָב' ּבְ "
 כ בבא"משא, הקמ# חטו& והשוא נח ,)טז,י

  ö�ö.מעמיד ע� הקמ# יהיה קמ# רחב
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