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טיפּים שימושיים לכתיבה  -משולחנו של צוות העברית באכסניית הלשון במכללה
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והפעם :מי צריך מדגש?!  -על שתי דרכים להדגשה
שינוי סדר המילים במשפט ,צורת מקור מוחלט
למשפט שני חלקים עיקריים :נושא ]הדבר העיקרי במשפט[ כעין 'עושה הפעולה' ,נשוא ]הנאמר על הנושא[
 החידוש במשפט .לשני חלקים אלה ]נושא ונשוא[ ניתן להוסיף משלימים שונים.דוגמה :פרח ]נושא[ צהוב ]משלים לנושא[ גדל ]נשוא[ בגן הארמון ]משלים לנשוא[ )שלומית כהן ,פרח
הירח(.
למילים במשפט יש סדר; הסדר הטבעי המקובל בדרך כלל הוא נושא ]העיקר במשפט[ ,נשוא ]החידוש
הנאמר על הנושא[ ומשלימים שונים :לשני חלקים אלה ]נושא ונשוא[.

הדגשה באמצעות שינוי סדר המילים במשפט
שינוי מהסדר המקובל של המילים במשפט ]נושא ,נשוא[ יוצר הדגשה של חלק מסוים במשפט ולעתים גם
שינוי משמעות .לדוגמה :אני קורא רק בעברית ,לעומת רק אני קורא בעברית.
דוגמה להדגשה באמצעות שינוי סדר המילים במשפט:
פעמים יפה שיחתם של הבריות ממעשיהם של הבריות )עגנון ,ספר תכלית המעשים – האש
והעצים :רד(.
ניסוח על פי 'סדר מקובל' :שיחתם ]נושא[ של הבריות ]משלים לנושא[ יפה ]נשוא[ פעמים
]משלים לנשוא[ ממעשיהם של הבריות ]משלים לנשוא[.
ביצירתו ,הכותב הדגיש את האופן )פעמים( והחידוש )יפה(.
דוגמה להדגשה באמצעות שינוי סדר המילים במשפט:
בעמק יפה ,בין כרמים ושדות ,עומד מגדל בן חמש קומות )גולדברג ,דירה להשכיר(.
ניסוח על פי 'סדר מקובל' :מגדל ]נושא[ בן חמש קומות ]משלים לנושא[ עומד ]נשוא[ בעמק יפה
בין כרמים ושדות ]משלים לנשוא[.
ביצירתה ,הכותבת הדגישה את המקום )עמק ,כרמים ושדות( שבו עומד המגדל.
יש מקרים במשפט שמני שבו הכותב 'משנה תפקידים' .לדוגמה :הפה ]נושא[ הוא הכוח ]נשוא[ והכוח
]נושא[ הוא הפה ]נשוא[ )עגנון שירה.(386 :
 1ד"ר עדית שר מרכזת האכסניה
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הדגשה באמצעות שימוש בצורת מקור
במערכת הנטייה של הפועל בעברית מוצאים גם את צורות המקור :מקור מוחלט ומקור נטוי .ברוב
הבניינים קיימות שתי הצורות אך אלה אינן נוצרות מכל השורשים; צורות המקור מתארות פעולות בצורה
מופשטת.
המקור המוחלט הוא מעין צורת יסוד של הפועל נטולת זמן וגוף .לכל בניין צורת מקור ייחודית
)פָּ קוֹד ,נִפְ קוֹד ,פַּ ֵקּד ,פֻּקּוֹדִ ,ה ְתפַּ ֵקּד ,הַ פְ ֵקד ,הֻ פְ ֵקד( 3המקור המוחלט אינו ניטה ואין מצטרפות
אליו אותיות השימוש בכל"ם ,למשל זָ כ ֹור ,שָׁ מ ֹועַ  .השימוש בצורה זו נפוץ בלשון המקרא.
השימוש בצורת המקור המוחלט יוצר הדגשה וחיזוק ]כשהוא מקדים צורת פועל אחרת[ ,למשל
זָכוֹר תזכור.
דוגמה להדגשה ולחיזוק באמצעות שימוש בצורת מקור:
יתי וִ ְהייתֶ ם לִ י ְס ֻג ָלּה ִמ ָכּל-הָ עַ ִמּים ,כִּ י-לִ י ָכּל-
וְ עַ ָתּהִ ,אםָ -שׁמוֹעַ ִתּ ְשׁ ְמעוּ בְּ ק ֹולִ י ,וּ ְשׁמַ ְר ֶתּם ,אֶ ת-בְּ ִר ִ
הָ אָ ֶרץ )שמות יט ,ה(.
בעברית החדשה מועט השימוש בצורה זו והוא מופיע בדרך כלל בתבניות קבועות למשל 'הָ יֹה
הָ ָיָה' המוכרת כתבנית פתיחה לסיפור.

המקור הנטוי  -קרוי גם שם פועל ,משום שניתן להוסיף לו את אותיות השימוש בכל"ם וניתן
להוסיף לו כינויים; למשל במקרא בשירת דבורה :וַ ָתּשַׁ ר ְדּבו ָֹרה וּבָ ָרק בֶּ ן-אֲ בִ י ֹנעַ ם בַּ יּוֹם הַ הוּא,
לֵאמֹר )שופטים ה א( .מוצאים גם שימוש במקור נטוי )שלא ב-ל(.
דוגמות לשימוש בצורת מקור נטוי:
בְּ ִשׁבְ ְתּ בְּ בֵ יתֶ  וּבְ לֶכְ ְתּ בַ ֶדּ ֶר וּבְ ָשׁכְ בְּ  וּבְ קוּמֶ ) קריאת שמע ,דברים ו ז(.
בִּ ְפרֹעַ פְּ ָרעוֹת בְּ יִ ְשׂ ָראֵ ל בְּ ִה ְתנַדֵּ ב עָ ם בָּ ְרכוּ יְ הוָ ה )שירת דבורה ,שופטים ה ב(.
][...כְּ צֵ את הַ שֶּׁ מֶ שׁ בִּ גְ ב ָֻרת ֹו )שירת דבורה ,שופטים ה לא(.
ובימינו :אך בבואי היום לשיר לך )נעמי שמר ,ירושלים של זהב(.
שימוש זה מגביה את רמת הלשון.
כיום משמש לרוב המקור הנטוי בתוספת ל ,למשל לִ כְ תֹּב ,לְ סַ פֵּ ר ,לְ הַ כְ ִתיב ,לְ ִה ְתכּ ֵַתּב וכדומה.
ישׁים כַּמָּ ה טוֹב /כְּ שֶׁ יּו ְֹדעִ ים לִ ְקרֹא וְ גַם לִ כְ תֹּב!
לדוגמה :פִּ ְתאֹם /סוֹף ס ֹוף /מַ ְרגִּ ִ
)ע .הלל ,לִ ְקרֹא וְ גַם לִ כְ תֹּב(.

 2במשפט שמני הנשוא הוא שם; להבדילו ממשפט פועלי שבו הנשוא הוא פועל ]הילד שיחק[ .הדוגמה המוצגת היא דוגמה
למשפט שמני במבנה הקרוי משפט משוואה; היינו אותה מילה עשויה לשמש פעם בתפקיד נושא ופעם בתפקיד נשוא .הסדר
השונה מעיד על רצונו ובחירתו של הכותב להדגיש בכל פעם חלק אחר במשפט.
 3מתוך :אבן-שושן ,המילון החדש.2003 ,

