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  2013 מאי – 22  מספרגיליון

  1הלשון במכללה  העברית באכסנייתמשולחנו של צוות - לכתיבה  שימושייםיםטיּפ

  
   אין, אל, לא: מילות השלילה על :עםהּפ

  

   שםלשלילת לשלילת תואר ו, משמשת לשלילת פועל בזמן עבר ועתיד לא 

  :דוגמות

-ָּבּה ַהְרֵּבה ִמְּׁשֵּתים-ֶיׁשר ׁשֶ  אֲ  ָהִעיר ַהְּגדֹוָלההוֵ ינְ נִ -ל עַ סחּוָאא י נִ אֲ וַ  :פועל ה שלשליל •

  )א"י, יונה ד( ּוְבֵהָמה ַרָּבה ְיִמינֹו ִלְׂשֹמאלוֹ - ֵּביןעדַ יָ -אֶעְׂשֵרה ִרּבֹו ָאָדם ֲאֶׁשר 

  )ו, ב"דברים ל( םכָ חָ  אַעם ָנָבל וְ :  תוארשםשלילה של  •

 )ח"י, בבראשית ( ְלַבּדֹו  ֱהיֹות ָהָאָדםבטוֹ -א:  תואר הפועלשלילה של •

  )א"ע, ז"סוטה מ( א ַיַערוְ  ֻּדִּבים א:  עצםשם שלילה של •

  

  שם תלשלילו ]צורת הפועל מופיעה בעתיד[ציווי ת משמשת לשליל אל 

   :דוגמות

 )א"י, כ, מלכים א( חַ ֵּת פַ ְמ ר ּכִ גֵ  חֹ לּלֵ הַ ְת יִ -לַא :פועל שלילה של •

 )ח" י,אבות ד( את חברך בשעת כעסו תרצהאל  •

  )ד"כ, ירמיה י(י נִ טֵ עִ ְמ ַּת -ןּפֶ , ּפְ אַ ּבְ -לַא : שםשלילה של •

  

פעלים בצורת ההווה וצורות מקור בהוראת ,  תואר שמות שלשלילהלת שמשמ אין 

  אסור

    :דוגמות

 )ד"שער י, עקידה( ְּכַבַעל ַהִּנָּסיֹון ֵאין ָחָכם: שם תוארשלילה של  •

   )הדוב, שטקליס-ילן( אמבטיות כאלה אוהב ואינב והד: פועל בהווהשלילה של  •

  אין לדעתלעולם  ,... את הכבישאין לחצות: צורת מקורשלילה של  •

                                                 
  אוסנת שריג, ונקי-זהבה קב,  מרכזת-ר עדית שר "ד 1
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   במילות השלילהשטקליס שוררה-מרים ילן

  ַאל

  :תבוֹ ך טוֹ ּכָ -לים ּכָ ּלִ ֵיׁש ִמ 

  ...טוֹ  ׁשאוֹ ... ססּו... תֶד ּלֶ ם הֻ יוֹ 

  ,דאֹ ת ְמ עוֹ ן ָר נָ ְׁש יֶ וְ 

  ...דמֹ לְ לִ , ןוֹ יׁשל לִ ׁשָ מָ לְ 

  

  ,הָר צָ ת ְק חַ ה ַאּלָ  ִמ אַ 

  ,ע ָר ּה ּבָ ֵאיןב וְ  טוֹ ּה ּבָ ֵאין

  ,ַאליא את ִה ּזֹ ה הַ ּלָ ִּמ הַ 

  –ל לָ כְ ל ּולָ  ּכְ ּה ּבָ יׁשּגִ ְר ַּת  א

  ,תעוֹ ָר ן הָ ה ִמ עָ יא ָר ִה 

  !תעוֹ רּוּגְ ין הַ ה ּבֵ עָ רּוּגְ יא ִה 

  

   ,ִמַּדי רתֵ ל יוֹ ַאְׁש  ִּת ַאל

  !אינַ א ּפְ ּבָ אַ יו לְ ׁשָ כְ  עַ ֵאין

  !ראֵ ּבְ ל הַ ץ אֶ רּו ָּת לַא

  !רֵד ל ּגָ עַ ץ מֵ ּפֹ ְק  ִּת לַא

  – ְת חוֹ ת אֲ ה אֶ ּכֶ  ַּת לַא

  !ְּמ ה ִמ ּנָ טַ ְק , הּנָ טַ יא ְק ִה 

  !לַאוְ , לַאוְ , לַאוְ , לַא

  ? ללָ כְ  ּבִ תָ יא אוֹ צִ ְמ י ִה ִמ 

  

   

  

  


