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 ספר בראשית  –תשפ"ג  עבודת בקיאות בלשון המקרא
 הנחיות

 כול, שלום ל  

כחלק מחובות לימודי העריכה אתם מתבקשים לקרוא פרקי תנ"ך בשימת לב מיוחדת ללשונם. השנה אתם 

נקראים לקרוא את ספר בראשית. במקום לבחון אתכם על לשון הספר, הכנו לכם עבודה מהנה ומעניינת. 

וון תחומים  במגהעבודה נועדה לחדד את הרגישות הלשונית שלכם ואת היכולת שלכם להגדיר בעיות בלשון 

יש הפניות מדויקות למקורות  מצוא להן פתרונות, אם במפרשים המסורתיים, אם בספרות המחקר. ול

כמובן, אתם מוזמנים לעיין בספר בראשית כולו, ובכלל בתנ"ך,  שאתם נדרשים להיעזר בהם בכל שאלה.

 . , ולהעשיר את העברית שלכםולא רק בפסוקים שאתם נשאלים עליהם 

 ישית לחלוטין, ואתם מתבקשים להצהיר שהכינותם אותה לבדכם. העבודה היא א

 . 13:00 שעהב, י"ד בשבט תשפ"ג, 5.2.2023 מועד הגשת המטלה

למועד מסירת התשובות )למעט בנסיבות היוצאות לגמרי  לא תינתנה הארכותככל שהדבר יהיה לאל ידי, 

 מבעוד מועד. והגשתה העבודה  כנתמן הכלל(, ולכן אתם מתבקשים לתכנן את ה

 .  מדויקותאך  קצרות  כתבו תשובות אנא 

 / rghttps://mg.alhatorah.oלעיון במפרשים המסורתיים תוכלו להיעזר באתר 

לעיון בספר הדקדוק של גזניוס תוכלו להיעזר באתר 

https://en.wikisource.org/wiki/Gesenius%27_Hebrew_Grammar 

 https://mg.alhatorah.org/Concordanceתוכלו להיעזר באתר:  BDBלעיון במילון 

היכנסו למאגרי אנא Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament (HALOT )לעיון במילון 

 אביב. -ספריות אוניברסיטת תלמידע של ה

לספרו של שמואל פסברג, מבוא לתחביר לשון המקרא ולספרו של יהושע בלאו, תורת ההגה והצורות של  

אין . )שני הספרים מוצעים גם למכירה באקדמיה ללשון ובמוסד ביאליק(לשון המקרא, פנו נא לספרייה 

עברית לספר הדקדוק של גזניוס במקרים   חובה להיעזר בשני הספרים האחרונים. הם מובאים כחלופה

 אחדים.

הפסוקים ממוספרים בשאלות בספרות. אם אתם משתמשים בספר או באתר שהפסוקים ממוספרים בו 

,  30, ל = 20, כ = 10, י = 9, ט = 8, ח = 7, ז = 6, ו = 5, ה = 4, ד = 3, ג = 2, ב = 1באותיות, זכרו נא כי א = 

 = פסוק מג.  43. לפיכך, פסוק 40מ = 

שש   –לכל תשובה נכונה ומדויקת מהן בלבד.  חמש־עשרהב על שאלות. עליכם להשיתשע־עשרה בעבודה 

 נקודות ושני שלישים.  

. אנא עברו במזכירות כדי שההגשה תירשם מודפסתו במחשב  מוקלדתכשהיא  יש להגיש את העבודה

 במחשב. לאחר מכן הניחו את העבודה בתאו של ד"ר חנן אריאל.

 בהנאה ובהצלחה!

  

https://mg.alhatorah.org/
https://en.wikisource.org/wiki/Gesenius%27_Hebrew_Grammar
https://mg.alhatorah.org/Concordance


2 
 

 השאלות

 . 2–1בראשית א  .1

 (: KJVתרגום ג'יימס המלך )

In the beginning God created the heaven and the earth. And the earth was without form,  

and void; and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved  

upon the face of the waters. 

"ויאמר י״י אל   –, בראשית א, א בקטע "ואם באת לדורשו כפשוטו, כך פרשהו"  רש"יבפירוש  יינו  ע

 הושע". 

ולפי רש"י? מה ההבדל בניתוח המילה "בראשית" בין   KJVמה היחס בין פסוק א לבין פסוק ב לפי  

 שניהם? 

ֱאֹלִהים   אלהים    –ְורּוח   "ורוח  בקטע  רד"ק  בפירוש  אותו"    –עיינו  שני  –סמך  מה   "מאפליה". 

 הפירושים שהוא מציע לביטוי הזה? איזה פירוש נראה עדיף לדעתכם? 

ִשִשי; שם ב    31בראשית א   .2 ְשִביִעי; שם ב    2יֹום ה  ּיֹום ה  ְשִביִעי. איזו בעיה תחבירית מעוררת    3ב  יֹום ה 

  § גזניוס  של  בדקדוקו  עיינו  האלה?  הצירופים  שלושת  בין  לה 126wההשוואה  להציע  התוכלו   .

 פתרון? 

ֲעֶלה ִמן ָהָאֶרץ. - 6בראשית ב  .3  ְוֵאד י 

העצם   שם  פירוש  במילון  אדמה  עיינו   ?HALOT  מהארמית מקבילה  מובאת  הערך  בתחילת   .

היהודית, לאחר מכן תרגום השבעים, ולאחר מכן מוצעת אטימולוגיה )מקור המילה( והצעה לפירוש 

תר לפי  המילה  פירוש  מה  שלה.  מהו מדעי  מעדיף?  שהמילון  המדעי  הפירוש  ומה  השבעים?  גום 

 הפירוש החלופי שהוא מביא?  

   .JArm)עם סיומת(;  sffx.    = suffixבערך הזה:  החשובים  לנוחותכם, מובא כאן פיענוח לקיצורים  

=Jewish Aramaic     ;)ארמית יהודית(Sept.  =Septuagint    ;)תרגום השבעים(lw.  loan-word = 

  6Gn 2)שומרית(;    Sum    =Sumerian)אכדית(;    Akk.  =Akkadianמלשון אחרת(;    )מילה מושאלת

 .  alt. =alternatively explained as; 6= בראשית ב 

בפועל   המובע  )האספקט(  הזמן  היבט  ֲעֶלהמה  גזניוסי  של  בדקדוק  עיינו   ?    §107b    של או בספרו 

 . 163סעיף מבוא לתחביר לשון המקרא, פסברג, 

 ִמְנשֹׂא.  ֲעֺוִניָגדֹול  – 13בראשית ד  .4

עיינו בפירוש רש"י לפסוק, ובפירוש ר' אברהם אבן עזרא )ראב"ע( ]הפירוש הראשון[, בקטע "ולפי  

"ויורה על אמיתת זה הפירוש הכתוב הבא אחריו". הסבירו את שתי   – דעתי: שהעברים יקראו"  

 . עווןפירוש המילה האפשרויות ל

 )עיינו באחד משני המילונים( ?HALOT במילון או  BDB באיזה משני הפירושים בחרו במילון

 ֱאֹלִהים ְלֶיֶפת ְוִיְשכֹׂן ְבׇאֳהֵלי ֵשם.  ַיְפְת  – 27בראשית ט  .5

שורש, בניין, זמן וגוף. )רמז: פועל משורש אחר, שהגזרה, הבניין, הזמן והגוף    –  ַיְפְת נתחו את הפועל  

כט   בבראשית  זהים תמצאו  במילון  10שלו  במילון    BDB(. מצאו  את השורש הזה   HALOTאו 

השוו לברכת    –)ושאלה למי שרוצה להעמיק  ומהי הברכה ליפת.    ַיְפְת והסבירו מה משמעות הפועל  

 (.  20משה לגד, דברים לג 

ֵּיֶרד – 11בראשית טו  .6 ְפָגִרים  ָהַעִיט ו  ל ה  ב ֺאָתםע  ְבָרם. ַוַישֵּׁ  א 

בנתחו את הפועל   ומה   ?ֺאָתםמה המושא שאליו רומז כינוי המושא  שורש, בניין, זמן וגוף.    –  ַוַישֵּׁ

למשמעות ? האם המשמעות שבמילון זהה  HALOTאו מילון    BDBלפי מילון  ַעִיט  פירוש המילה  

 שבעברית החדשה? 
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ִים.  יַֻקח  – 4בראשית יח  .7 ט מ   ָנא ְמע 

בספרו של בלאו,   או   53uשורש, בניין, זמן וגוף. היעזרו בדקדוק של גזניוס §    –יַֻקח  נתחו את הפועל  

 . 198– 197תורת ההגה והצורות, עמ' 

ֹׂא  – 6בראשית כג  .8  . ִמְמָך ִיְכֶלהל

בבראשית  ַוִיְכלו  היעזרו בפירוש רש"י. מה משמע הפועלהזה?  בפסוק ִיְכֶלהמה משמעות של הפועל  

 ?  ִיְכֶלה? תחת איזה ערך מילוני תמצאו במילון את הפירוש לפועל 15כא 

 .  18–17בראשית כג  .9

שורש, בניין, זמן וגוף. כיצד אתם קוראים את המילה הזאת בקול רם? אנא    –  ַוָיׇקםנתחו את הפועל  

ה הבעיה התחבירית שרש"י . מ17. קראו את פירוש רש"י לפסוק  לאותיות אנגליותתעתקו אותה  

רמז: כבר  ראה בפסוק? איך הוא פתר אותה בעזרת מדרש, ומה לדעתו הפתרון הפשוט לבעיה? )

 . (זהההשיבותם על שאלה שעסקה בבעיה 

כד   .10 להסביר את הכתיב  14בראשית  גזניוס  הזה? איך מציע  הפסוק  של  יש בכתיב  הפתעה  איזו   .

 ? 17c§ המשונה בספר הדקדוק שלו, 

ר  – 21בראשית כה  .11 ֶּיְעת  ח ִאְשתֹו  ...ו  ֵּיָעֶתר ...ְלנֹׂכ    .ו 

רנתחו את הפעלים  אנא   ֶּיְעת  ֵּיָעֶתר,  ו  שורש, בניין, זמן וגוף, והסבירו אותם. מה פירוש המילה    –  ו 

ח  ? עיינו בפירוש רד"ק. איזה פירוש משכנע אתכם יותר?  ְלנֹׂכ 

ֲעבֹׂד ָצִעיר – 23בראשית כה  .12 ב י   .ְור 

הפסוק דו משמעי מבחינה תחבירית. הסבירו את הספק במונחים תחביריים )נושא ומושא(. תוכלו 

 המשמעות כאן חשוב למהלך הסיפור?  להיעזר בפירוש רד"ק. האם דו

ָּיֶזד  – 29בראשית כה  .13  ָעֵיף. ...ו 

הפועל   את  ָּיֶזדנתחו  במילון    –  ו  מצאו  וגוף.  זמן  בניין,  במילון    BDBשורש,  את    HALOTאו 

השורשים של  ָּיֶזדשל    המשמעות  המילה  ָעֵיף  ,ו  משמע  האם  למשמעה   ָעֵיף.  זהה  המקרא  בלשון 

 בעברית החדשה? 

שורש, בניין, זמן וגוף. 'תרגמו' כל    –. נתחו את שני הפעלים  ְואְֹׂכָלה  25; שם  ְוׇאְכָלה  19בראשית כז   .14

? מדוע? )חפשו את התשובה אכלה ואכלהאחד מן הפעלים לעברית חדשה. איזה ספר עתיק נקרא  

 במרשתת או מצאו את הספר העתיק בספרייה(. 

 .  ָתִריד – 40ראשית כז ב .15

והסבירו   HALOTאו במילון    BDBשורש, בניין, זמן וגוף. עיינו במילון    –  ָתִרידאנא נתחו את הפועל  

 את משמעות הפועל. 'תרגמו' את הפסוק לעברית חדשה.

 .ֵהן – 34בראשית ל  .16

 ן הֵּׁ שתפקידו לחלק את הפסוק באמצעו? איך אתם מבינים את המילה    ֑ היכן ממוקם הטעם אתנח   

יינים: מה הקושי בפירוש הזה?(. איך פירשו במילון נלפי חלוקת הטעמים? עיינו בפירוש רש"י )למתע

BDB  במילון  אוHALOT  .את המילה? 'תרגמו' את הפסוק לעברית חדשה לפי שני הפירושים 

בָ  – 13בראשית לג  .17 ֹׂאן ְוה  צ  .ָעָלי ָעלֹותָקר ְוה 

שורש, בניין, זמן וגוף. בארו אותו לפי פירוש רש"י, ו'תרגמו' את הפסוק    –  ָעלֹותנתחו את הפועל  

 ללשונכם.  

ִסים – 3בראשית לז  .18  . כתונת פסיםמהי  HALOTאו במילון   BDB. בדקו נא במילון ְכתֶֹׂנת פ 

ִסים ֶאת ְכתֶֹׂנתַוְיַשְלחו  – 32בראשית לז  .19 פ   .ה 

 ? מה הקושי שגרם לו להציע את הפירוש השני?ַוְיַשְלחו מהם שני הפירושים שמציע רד"ק לפועל 


