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  2016 דצמבר-נובמבר – 39  מספרגיליון

  1הלשון במכללה  העברית באכסנייתמשולחנו של צוות - לכתיבה  שימושייםיםטיּפ

  

  דרכים להדגשה  שתיעל  - !?מי צריך מדגש: והפעם

  צורת מקור מוחלט, שינוי סדר המילים במשפט

] הנאמר על הנושא[נשוא ', פעולהעושה ה'כעין ] הדבר העיקרי במשפט[נושא : למשפט שני חלקים עיקריים

   .ניתן להוסיף משלימים שונים] נושא ונשוא[לשני חלקים אלה .  החידוש במשפט-

פרח , שלומית כהן] (משלים לנשוא [בגן הארמון] נשוא[ גדל] משלים לנושא [צהוב] נושא [פרח: דוגמה 

  .)הירח

החידוש [נשוא , ]העיקר במשפט [הסדר הטבעי המקובל בדרך כלל הוא נושא; למילים במשפט יש סדר

 ].נושא ונשוא[לשני חלקים אלה : ומשלימים שונים] הנאמר על הנושא

  שינוי סדר המילים במשפט באמצעותהדגשה 

תים גם ולע  חלק מסוים במשפטהדגשה שליוצר ] נשוא, נושא[  של המילים במשפטשינוי מהסדר המקובל

  .רק אני קורא בעברית לעומת, אני קורא רק בעברית: דוגמהל. שינוי משמעות

   : שינוי סדר המילים במשפטבאמצעות להדגשהדוגמה 

 האש –ספר תכלית המעשים , עגנון( שיחתם של הבריות ממעשיהם של הבריות פעמים יפה

  .)רד: והעצים

 פעמים] נשוא [יפה] משלים לנושא [של הבריות] נושא [שיחתם: 'סדר מקובל'ניסוח על פי 

  ]. משלים לנשוא [של הבריותממעשיהם ] נשואלמשלים [

  .)יפה(  והחידוש)פעמים (האופןהדגיש את  הכותב, ביצירתו

  : שינוי סדר המילים במשפטבאמצעות להדגשהדוגמה 

   .)דירה להשכיר, גולדברג( מגדל בן חמש קומותעומד , בין כרמים ושדות, בעמק יפה

 בעמק יפה ]נשוא [ עומד]לנושאמשלים  [ בן חמש קומות]נושא [מגדל :'סדר מקובל 'על פי ניסוח

   .]משלים לנשוא [בין כרמים ושדות

  . שבו עומד המגדל)כרמים ושדות, עמק (המקום הכותבת הדגישה את, ביצירתה

   והכוח]נשוא[  הכוחהוא ]נושא[ הפה :דוגמהל. 'משנה תפקידים'ט שמני שבו הכותב יש מקרים במשפ

  2.)386: עגנון שירה] (נשוא [ הפההוא ]נושא[
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   שימוש בצורת מקור באמצעותהדגשה 

ברוב  .מקור נטוי ומקור מוחלט: במערכת הנטייה של הפועל בעברית מוצאים גם את צורות המקור

צורות המקור מתארות פעולות בצורה ; כל השורשיםמ אלה אינן נוצרות אך הבניינים קיימות שתי הצורות

  .מופשטת

 לכל בניין צורת מקור ייחודית.  נטולת זמן וגוף הוא מעין צורת יסוד של הפועלהמקור המוחלט

  ואין מצטרפותניטה ואינ המקור המוחלט 3)ְפֵקדהֻ , ְפֵקדהַ , ַּפֵּקדִהְת  , ֻּפּקֹוד,ַּפֵּקד, ִנְפקֹוד, ָּפקֹוד(

  . השימוש בצורה זו נפוץ בלשון המקרא.עַ ָׁשמוֹ , רוֹ כלמשל זָ , ם"אליו אותיות השימוש בכל

למשל , ]כשהוא מקדים צורת פועל אחרת[ וחיזוק השימוש בצורת המקור המוחלט יוצר הדגשה

  . תזכוררָזכוֹ 

  : שימוש בצורת מקור באמצעות ולחיזוק דוגמה להדגשה

-לי ּכָ לִ -י ּכִ ,יםִּמ עַ הָ -לּכָ ה ִמ ּלָ גֻ י ְס ם לִ ייתֶ ְה וִ  ייִת ִר ּבְ -תאֶ , םֶּת ְר מַ ְׁש ּו, ילִ קוֹ  ּבְ עּוְמ ְׁש  ִּת עַ ָׁשמוֹ -םִא , הָּת עַ וְ 

   .)ה, שמות יט (ץֶר ָאהָ 

 ָהֹיה'בתבניות קבועות למשל בדרך כלל בעברית החדשה מועט השימוש בצורה זו והוא מופיע 

    .  המוכרת כתבנית פתיחה לסיפור'יָ ָההָ 

   

 וניתן ם"ניתן להוסיף לו את אותיות השימוש בכלמשום ש, קרוי גם שם פועל - המקור הנטוי

 ,ַּבּיֹום ַההּוא ַעםֲאִבינֹ - ּוָבָרק ֶּבןַוָּתַׁשר ְּדבֹוָרה : למשל במקרא בשירת דבורה;להוסיף לו כינויים

  .)ל-שלא ב(גם שימוש במקור נטוי ם מוצאי. )שופטים ה א( ֵלאֹמר

  :   נטוישימוש בצורת מקורל ותדוגמ

ְּבִׁשְבְּת ְּבֵביֶתּוְבֶלְכְּת  ַבֶּדֶר ּוְבקּוֶמ דברים ו ז, קריאת שמע (ּוְבָׁשְכְּב(.   

  .)ופטים ה בש, שירת דבורה ( ְיהָוהָעם ָּבְרכּו ְּבִהְתַנֵּדב ְּפָרעֹות ְּבִיְׂשָרֵאל ִּבְפֹרעַ 

   .)שופטים ה לא, שירת דבורה (ַהֶּׁשֶמׁש ִּבְגֻבָרתוֹ ְּכֵצאת [...]

  .)ירושלים של זהב, נעמי שמר (היום לשיר לך בבואי אך   : ובימינו

  .זה מגביה את רמת הלשוןשימוש 

  . וכדומהְלִהְתַּכֵּתב, ְלַהְכִתיב, ְלַסֵּפר, ב ִֹלְכּתֹ למשל , ל בתוספת  המקור הנטוימשמש לרובכיום 

  

  ! ִלְכֹּתב ְוַגם ִלְקֹראְּכֶׁשּיֹוְדִעים / ַמְרִּגיִׁשים ַּכָּמה טֹוב/ ףסֹוף סוֹ / ִּפְתֹאם : לדוגמה

  ).ִלְקֹרא ְוַגם ִלְכֹּתב, הלל. ע(

  

                                                                                                                                                        
הדוגמה המוצגת היא דוגמה ]. הילד שיחק[להבדילו ממשפט פועלי שבו הנשוא הוא פועל ; במשפט שמני הנשוא הוא שם 2

הסדר .  פעם בתפקיד נושא ופעם בתפקיד נשואעשויה לשמשאותה מילה היינו ; הקרוי משפט משוואהלמשפט שמני במבנה 
  .  השונה מעיד על רצונו ובחירתו של הכותב להדגיש בכל פעם חלק אחר במשפט

  .2003,  המילון החדש,שושן-אבן: מתוך 3


