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ֶפר" ְקְראּו ַבּסֵּ א ַוּיִּ ְקרָּ ּמִּ ינּו ּבַ בִּ  )נחמיה ח', ח'( "ַוּיָּ

 הסבר לתורה ולמפרשיהו גייה נכונהה
 

 מניין הימים בחודש 

ֶאָחד֩ )א, א(  ֩֩ב ְּ ֶדש  יַ֩לח ֹ֨ ִ֜ נ  ֵּׁ ַ֩הש  

במניין הימים בחודש יש להשתמש במספר מונה זכר )אחד, שנים, שלושה וכו'( ולא 

  שני, שלישי וכו'(.במספר סודר )ראשון, 

 לשימוש שגוי: ראשון לחודש. דוגמה

 

 המספר הסודר כתואר הפועל / תואר השם

עו֩  (ב, ט)  ִֽ ָ ס  ה֩י  אש  ָנָ֖ ֩֩ר ִֽ

֩ (ב, טז) ְּ עו֩ נו ש  ִֽ ָ ס  ם֩י  ָ֖ ֩י  

עו֩  )ב, כד( ִֽ ָ ס  ָ֖ים֩י  ש   ל  ְּ ֩ו ש 

ם (ב, לא) יֶהִֽ לֵּׁ גְּ ד  ֩לְּ ו  עָ֖ סְּ ֲחר ָנָ֥ה֩י  ָ֩לַאִֽ

 השם" תאר :"ושנים מפרש כך: עזרא-אבן

 ,המספר הסודר בפסוקים אלה מתייחס לפעולת הנסיעההיות ש אפשרות נוספת:
 תואר הפועל.כ להתייחס אליו גם ניתן

 

 השורש פק"ד 

 שורש זה מופיע בפרשתנו בשתי משמעויות: מניין )ספירה( ומינוי.

ר        ַּ ב  ִמדְּ ְּ  33עלון      טשנת ה'תשע"ב 
 מפקחת הוראת עברית –תרצה יהודה 

 
 

 מפקח כולל –הרב יעקב אלבירט 
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 לשון מניין )ספירה(

ָ֖ם......֩ )א, ג( א ָת בְּ צ  ֩א ָתָ֛ם֩לְּ ו  דָ֥ קְּ פְּ ֩ת  

ְמנּון ... לוס:ובתרגום אונק  ... ָיְתהֹון ְלֵחיֵליהֹון ּתִּ

 ומדוע משתמשת התורה בשורש זה לספירה? 

לרמוז שלא יספרם, רק  'תפקדו אותם'וה למנות את ישראל יאמר יוכאשר צ רמב"ן:

 .שיתנו כופר נפשם מחצית השקל, ובהם ישגיח וידע מספר העם

 

 לשון מינוי 

.. ם  י   ו  דֶ֩את־ַהלְּ קֵֵּׁ֣ ָּ֡הַ֩הפְּ ָ ַאת   נ(א, ) .וְּ

ֻמּנֶׁה " רש"י: הּוא מְּ ָבר ׁשֶׁ ָרָרה ַעל ּדָ ּנוּי ש ְּ ׁשֹון מִּ י", לְּ ּגּומֹו "ַמּנִּ ַתרְּ ואתה הפקד את הלוים. ּכְּ

ים" )אסתר ב'( ידִּ קִּ ךְּ ּפְּ לֶׁ ֵקד ַהּמֶׁ ַיפְּ מֹו "וְּ  .ָעָליו, ּכְּ

ד... ק ֹ֔ פְּ ָני֙ו֩ת   ָ ֶאת־ב  ן֩וְּ ֶאת־ַאֲהר ֹ֤ ֩י(ג, )֩וְּ

ָין"ואת אהרן ואת בניו תפקד. לְּ  רש"י: נְּ ׁשֹון מִּ ֵאינֹו לְּ ידּות, וְּ קִּ  ".ׁשֹון ּפְּ

 

 פעלים מהשורש פק"ד

דבנין קל:  ַקֹ֨ ָ ד֩,פ  ק ָ֥ פְּ ק ֙ד,ַ֩וי   ְּ ,֩פ  ו  דָ֥ קְּ פְּ ד,֩ת   ק ֹ֔ פְּ ֩ת 

ם בצירוף כינוי המושא: ָ֖ דֵּׁ קְּ פְּ י   ם ; פקד אותם – ַוִֽ דִֵּֽׁ קְּ פְּ  תפקוד אותם. – ת  

דבנין הפעיל:  קֵֵּׁ֣  ַהפְּ

 

 בניין "מיוחד"

י ֩  ו  ַהלְּ הֲ֩אב תָ֩וְּ ַמט ֵֵּׁ֣ םם֩לְּ ָכִֽ תו  ֩ב ְּ ו  דָ֖ קְּ ָ פ  אָ֩התְּ  מז(א, ) ם֩ל ָ֥

משני בנינים, כי הוא בנין התפעל, ועם בנין שלא נקרא שם  –התפקדו  אבן עזרא:

 פועלו.

 הפוקדים ולא התפקדו מעצמם... ע"ילא הופקדו  –לא התפקדו  ר"ע ספורנו:

א מורכב מן וכבר פי' ר"ע ספורנו שמלת התפקדו ב –לא התפקדו בתוכם  מלבי"ם:

פקדו משה ונשיאי המטות ולא התפקדו מעצמם ופעל והתפעל, שר"ל שלא הוה

 .שימסרו מעצמם חשבון מנינם כי הבינו מעצמם שהם לא יבואו במנין זה

 בעברית של ימינו בניין זה נקרא בניין "חוזר".
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 שמות מהשורש פק"ד

ָּ֡יםצורת הנפרד ברבים:  ֻקד  ְּ  ַהפ 

ְּ֩בצירוף כינוי שייכות:  יופ  ֻקָדָ֗ ְּ י,֩פ  ָ֥ דֵּׁ קו  ְּ יֶהָ֖ם,֩פ  דֵּׁ ֻ֩קִֽ

תבצירוף סמיכות:  ֻקד ֵַ֣ פְּ ֶרתֶ֘֩֩ו  ֶמֶ֘ ְּ ש  נֵּׁ֩֩מ  י֩ ֩יב ְּ ָרר  ֩מְּ

 

 השורש יל"ד

רשים שהאות ובגזרה זו נמצאים שנחי פי"ו. ) –השורש יל"ד שייך לגזרת נפי"ו 
 (.וי"ו/הראשונה שבהם היא יו"ד

ָ֥םשם העצם בנטיית שייכות:  ד ָת לְּ ו   ת ִֽ

יַ֩מופיע בפרשתנו, פעם אחת ויחידה בתנ"ך:  –ל פועל בבניין התפע תְּ ו֩ "ַוי   דָ֥ -ַעל֩לְּ
ָ֖ם ח ָת ְּ פ  ְּ ש  ית֩מ  ֵ֣ בֵּׁ ָ֑ם֩לְּ  , יח(א) "ֲאב ָת

ַקת ֵלָדָתם,  ולכן מבאר רש"י: זְּ ֵעֵדי חֶׁ ם וְּ חּוֵסיהֶׁ ֵרי יִּ פְּ יאּו סִּ ויתילדו על משפחתם. ֵהבִּ

ט בֶׁ ֵ ַיֵחס ַעל ַהׁשּ תְּ הִּ ָחד לְּ אֶׁ ָחד וְּ ל אֶׁ   ּכָ

הוצרך לפרש כן לפי שמלת ויתילדו הוא מבנין  כמים":וכך פרשו ה"שפתי ח

ואם היה כמשמעו מלשון לידה היה משמע שהולידו את  ,התפעל שעומד בעצמו

 '.שהם עצמם הביאו את ספריהם וכו 'שהביאו'לכן פירש  ,עצמם

 

 מילה בפרשה

ָ֥ר֩ )א, יז( ֶ הֲ֩אש  ֶ ל  ֵ֣יםָ֩האֵֹּׁ֔ ֲאָנש   תָ֩הִֽ ן֩אֵֵּׁ֚ ֲהר ָ֑ ַאִֽ ָ֖ה֩וְּ ֶ ח֩מ ש  ָ֥ ק ַ ו֩ ַוי   בָ֖ ק ְּ ת֩נ  ו  מִֽ ֵּׁ ש  ֩ב ְּ

ָמָהן תרגום אונקלוס: ׁשְ ַרׁשּו ּבִּ ְתּפָ אִּ  ּדְ

 ב(., יקבנו )ישעיהו סב ה'שהם מפורשים, כמו: אשר פי  –נקבו  אבן עזרא:

 פועל סביל בבנין נפעל ולא בבנין פיעל.

 הדגש באות ק' הוא דגש משלים עקב הידמות האות נ' של השורש נק"ב.

האנשים האלה )ראשי השבטים( אשר התורה נקבה אם כך, משמעות הפסוק היא: 

 בשמותיהם בפסוקים שלעיל.
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ֶסף֩ מט(ג, ) ֵ֣ ֶ ָ֖ת֩כ  ה֩אֵּׁ ֶֹ֔ ח֩מ ש  ֵ֣ ק ַ םַוי   ו  יָ֑ דְּ ַ֩הפ  

 .א(, י א ו")דהגרשום  –יז( , )במדבר גבמ"ם תחת נו"ן, כמו: גרשון  –פדיום  אבן עזרא:

ים והשמות, וכאן ובא במ"ם, כי הנו"ן מיוחד לנקבות בכל הפעל הכתב והקבלה:

שאין הפדיון רק לבכור זכר נפלה הנו"ן ובא המ"ם במקומו, וכן בבנות צלפחד נאמר 

 ושם. )נתן תתן להם, ובבנות יתרו ויבאו הרועים ויגרשום, הוא מטעם זה כמש"ש

 (.להורות שלא היו הגירושין מסבת הבנות עצמן כי אם מסבת אביהן: כתב

 

ֶרת֙ ֶמֶ֨   ִמש ְׁ

֩֩)ג, ז( רֵ֣ ִֽמְּ ָ ש  ו֩ -ֶאת֩ו֩ וְּ ָ֗ ת  ַמרְּ ְּ ש  ֶאת֩מ  ֶרת֙-וְּ ֶמֹ֨ ְּ ש  ל֩מ  ה-כ ָ ָדֹ֔ עֵּׁ ֩...ָהֵ֣

מֻ  רש"י: ָהָאָדם מְּ ּנוּי ׁשֶׁ ל מִּ ֹותֹו ָקרוּי ושמרו את משמרתו. ּכָ ל ָעָליו ַלֲעש  ּנֶׁה ָעָליו ּוֻמּטָ

י  ּתִּ ַמרְּ ׁשְּ ׁש "ַוֲהלֹא ֵאין מִּ רֶׁ ָתן ָותֶׁ גְּ בִּ ָאמוּר ּבְּ מֹו ׁשֶׁ ָנה, ּכְּ ׁשְּ ׁשֹון ַהּמִּ לְּ ָרא וּבִּ קְּ ָכל ַהּמִּ ת ּבְּ רֶׁ מֶׁ ׁשְּ מִּ
רֹות ּכְּ  מְּ ׁשְּ ֵכן מִּ ָוה" )מגילה י"ג(, וְּ ָך ׁשָ ּתְּ ַמרְּ ׁשְּ יָּהוּמִּ וִּ ה ּולְּ  .ֻהּנָ

 ִמְקֶטֶלת. במשקל ר"שמ מהשורש שם

ֶצת.  –למשקל זה משמעויות שונות, למשל: מכשירים   ִמְסֶנֶנת. אבל גם: ִמְסֶגֶרת, ִמְשב ֶ

 

 למד לשונך

 על ידו או על ידיו?

֩...֩ )ב, יז( ָ֥יש  ֩א  עו  ָֹ֔ ס  ן֩י  ֵ֣ ֵּׁ ֩כ  ֹ֤רַ֩יֲחנו ֙ ֶ ֲאש  ו֩ כ ַ םַ֩על־ָידָ֖ יֶהִֽ לֵּׁ גְּ ד  ֩לְּ

יה של הצירוף "על יד", בפסוקנו נכתב צירוף היחס "על ידו", שזוהי נטי

במשמעות של תיאור מקום. בצירוף יחס זה המילה "יד" מופיעה ביחיד ולכן בכל 
 הנטייה היא ביחיד. למשל: על ָיִדי, על ָידֹו.

ֵדי" )מהמילה ו מתווך נשתמש בצירוף היחס "על יאך בבואנו לתאר כלי, אמצעי א
 י, על ָיָדיו, על ָיֶדיה וכו'. ידיים( ולכן בכל הנטייה תופיע הצורה ברבים: על ָיד  

 

 ַאֲחֵרי או אחורי?

ח ת )ג, כג( ְּ פ  ְּ ש  י֩מ  נ   ֻ ש  רְּ יַ֩הג ֵּׁ ןַ֩אֲחרֵּׁ כ ָ ְּ ש  הַ֩יֲחנו֩ ַ֩המ   ָ ָ֩ימ 

 (, הכמו: אחורי, וכן: אחור וקדם )תהלים קלט –אחרי המשכן  עזרא: אבן

 כלומר, שתי המילים משמשות לציון מיקום.
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" כהונה ייחוסי בודקין ששם הכפורת בית אחורי היה מקום"למילה "אחורי":  דוגמה

 (במדבר ספרי)

ֲחֵרי המילה י" זמן לציון גם משמשת א  ֵ֣ תַ֩אֲחרֵּׁ ו   ."מֹ֔

היא למעשה צירוף של שתי מילים: מילת היחס 'מן' ושם העצם 'מאחורי' המילה 
 ָאחֹור בצורת רבים.

 

ֵלג ָלֹגת - ַמזְׁ זְׁ גֹות – ַהמ ִ לְׁ  ַמזְׁ

זְּ֩ (יג ,שמואל א ב) ַ ַהמ  ו֩ וְּ ָידִֽ ם֩ב ְּ י  ָ֖ נ ַ ־ַהש    ש  ל ָ֥ ְּ ג֩ש  ָ֛ ֩לֵּׁ

ָלג ת֙֩( )ד, ידובפרשתנו  זְּ ֶ֩את־ַהמ  

קְ ֵטל היא קְ צורת הריבוי של משקל מ   קְ טלים או מ   טלות.מ 

ְזָרֹקת. ִמקְ לפנינו צורת ריבוי יוצאת דופן והיא דומה לריבוי של  ִ מ   טלה, כמו במילה ה 

ְזְלגֹות או ִמְזָלגֹות. –ריבוי להשתמש בשתי צורות ה אפשרזו הסיבה לכך שבימינו   מ 

 

 טעמי המקרא בשירות התחביר

 שמות ראשי המטות

ן בֵֵּׁ֕ או  רְּ ו ר֩ל  יצָ֖ ןֱ֩אל  ֶ ו ר-ב  יאִֽ דֵּׁ ְּ ֩ש 

ר שָכֹ֔ ָ ש   י ֹ֨ ָ֖ל֩לְּ אֵּׁ ַתנְּ ן֩נְּ ֶ ר-ב  ָעִֽ ֩צו 

לראות מבנה אחיד של הפסוקים: ראשית צויין  אפשרבציון שמות ראשי המטות 
ל או זקף קטן ואחריו שמו של ראש זקף גדו –שם השבט מוטעם בטעם מפסיק 

 השבט.

 

 שמות בני אהרון

ה )ג, ב( ֶ ל  ָ֛ אֵּׁ ת֩וְּ ו  מָ֥ ְּ י֩ש  נֵּׁ ִֽ ְּ ן-ב  רַ֩אֲהר ָ֖ כ ֵ֣ ב|ַ֩֩הב ְּ ו אָ֩נָדָ֑ יהֵ֕ ֲאב  רַ֩וִֽ ָ֖ ָעזָ רֶ֩אלְּ יָתָמִֽ ִֽ א  ֩וְּ

ר'?  כ ֹ֣  למי מתייחסת המילה 'ַהב ְּ

 יש פסיק בין הבכור לנדב לומר שאינו חוזר על –אהרן הבכר נדב  הטורים": "בעל

נדב כי נדב מת בלא בנים ואין נפקותא בבכורה שלו אלא חוזר על אהרן שהוא 

 הבכור למשה.
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 byad-halashon@gmail.com  להארות, הערות והצטרפות לרשימת התפוצה:
 

 

 

הנה יש פסיק, וכאילו אמר אהרן הבכור. ועיין בבעה"ט. או בכור  משך חכמה:

 לנבואה, שנתנבא במצרים, כמפורש ביחזקאל...

ילפי דברי בעל הטורים, יש לקרוא כך:  נֵּׁ ִֽ ְּ ן-"ב  ר"ַ֩אֲהר ָ֖ כ ֵ֣ המילה בכור היא  .ַהב ְּ
לואי/תמורה לאהרן. שמות בני אהרון מוטעמים בטעמים מפרידים כיוון שזוהי 

 רשימה של שמות.

פיסוק טעמי המקרא כאן  –הבכור נדב, ואביהוא, אלעזר ואיתמר  רש"ר הירש:

יוצא דופן. הרי זה כאילו הסיפור משתהה קמעא מתוך כאב בנדב, ולאחר מכן 

  וסיף את אלעזר ואיתמר.באביהוא, ולבסוף ממהר ומ

 על פי פירוש זה המילה 'בכור' היא הנושא ו'נדב' הנשוא.

 

 היכן חנו בני לוי?

ה כג(א, ) מ ָ ִֽ ֩יָ ו  ןַ֩יֲחנָ֖ ָ֛ ָ כ  ְּ ש  יַ֩המ   ֵ֧ יַ֩אֲחרֵּׁ ָ֑ נ   ֻ ש  רְּ תַ֩הג ֵּׁ ח ָ֖ ְּ פ  ְּ ש  ֩:מ 

ָנה כט(א, ) יָמִֽ ֵּׁ ָ֖ן֩ת  ָ כ  ְּ ש  ַ֩המ   ֶרךְּ ָ֥ ל֩יֶ ַ֩עָ֛ ו  ָהָ֖תַ֩יֲחנָ֑ י־קְּ נֵּׁ ת֩ב ְּ ח ָ֥ ְּ פ  ְּ ש  ֩:מ 

֩ לה(א, ) ֶרךְּ ֵ֧ ֩יֶ ל ַ֩עֵ֣ ל י  יָחָ֑ ן־ֲאב  ֶ ֩ב  ָ֖ל יאֵּׁ ֩צו ר  י ֹ֔ ָרר  ֩מְּ ת ח ֵ֣ ְּ פ  ְּ ש  מ  ֩לְּ ית־ָא֙ב ִֽ ֩בֵּׁ ֹ֤יא ש   נְּ ו 
ָנה׃ ָ֩צפ ִֽ ו  ןַ֩יֲחנָ֖ ָ֛ ָ כ  ְּ ש  ַ֩המ  

שינה בעל הטעמים בבני קהת, מבני גרשון ומררי, כי בהם חיבר  הכתב והקבלה:

ו צפונה, וכאן עם מקום תחנותם, אחרי המשכן יחנו, על ירך המשכן יחנ 'יחנו'פעל 

 באתנח.  'יחנו'הפסיק פעל 

ואפשר לרמז בא על שנמשכו בני קהת אחר עדת קרח במחלוקת הכהונה )ערש"י 

זו הקדש והמקדש, וכבוד המשכן בקלון המירו, לכן הפריד מקום יכאן(, וכאילו ב

  .תחנות המשכן מחנייתם, להורות שאינם ראויים להיות שכני ירכתי המשכן

 

 םניבים וביטויי

י֩֩ד(, )ג נֵּׁ פְּ יהו א֩ל  ָמתָ֩נָדבַ֩וֲאב  ָ֩זָרה֩ה'ַוי ָ ש  ָבם֩אֵּׁ ר  ַהקְּ  ב ְּ

 .שאינו רצוי הקרבת קורבן )אש( -אש זרה 

 .בהשאלה: מעשה לא רצוי

 עריכה לשונית: כוכבה גרסון

 byad-halashon@gmail.com  להארות, הערות והצטרפות לרשימת התפוצה:
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