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ֶפר ְקְראּו ַבּסֵּ ינּו בַּ  "ַוּיִּ בִּ א"ְק ּמִּ ַוּיָּ  רָּ

 השבוע-בפרשת מדייקים ומדקדקים
 

 הפועל 

 אילו משמעויות יש לצורני הנטייה בפועל?

 זכר ונקבה: –נטייה לפי מין דקדוקי היוצרת שתי קבוצות  .א

אַכל ֹֹ֥ אַכל, י ֶֹ֣ ֶלת, ת ֹאֶכֶ֣ ָֽ  .ה 

ְקְרב  רבים:או  יחידנטייה לפי מספר דקדוקי: הצורן מציין  .ב ַֽיִּ  .ו  ַוָֽ

עבר, הווה  - בפועל יש צורני נטייה המביעים זמנים שונים :נטייה לפי זמן .ג

םועתיד. בפעלים  י, ֲאַכְלֶתֶּ֤ ְלתִּ ַכֶּ֤ י, ת  ֶּ֤םהצורנים  א  ִּ הנמצאים בסוף הפועל  ת 

 מסמנים זמן עבר.

ָֽ בפעלים  דֶא ו  ְש  ,ְפקֹֹ֥ ט, יִּ ֹ ח ָ֔ ר, ת ה,ַנָֽ אַמָ֔  נ בתחילת הפועלהצורנים  אית"  ֲעֶשֶׂ֑

 מסמנים זמן עתיד.

ַח ְמ ְוַהָֽ גם לזמן הווה יש צורנים:  ֶּ֤  הצורן מ' שבתחילתו מסמן זמן הווה.  ַשל 

צורני הנטייה בפועל מסמנים לא רק את זמן הפעולה אלא  :נטייה לפי גוף  .ד

גם את "עושה הפעולה" או את מי שנתון במצב המתואר בפועל )בפעלים 

ַרֶ֣ הסבילים(. למשל,  ְכ֖לו )הוא(, ףש  ָֽ א   )הם(. י 

 

 קדושים-אחרי  פרשת      
 ראת עבריתהומפקחת  –תרצה יהודה 

 
 

 מפקח כולל –הרב יעקב אלבירט 
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 פעלים בפרשה מגזרת השלמים 

ץ בנין קל זמן עבר: ַחֹ֥ ט, ְור  ַחַ֛ ך, ְוש  ַמַ֨ ו, ְוס  ְרפֶ֣ ָֽ ַשט   ,ְוש  ְךש   ,ופ   .פ ָ֔

ן בנין קל זמן הווה: ֶ֣ ים֘ , ַהשֹכ  ְבחִּ  .זָֹֽ

ֵעל: ָּ ר בנין קל בינוני במשקל פ  ָֽ ה  ף, כמו:  ָיֵשן, ְוט  ֵ֖  . ָעיֵ

ח יד:בנין קל זמן עת ְמַשֶ֣ ש,  יִּ ְלב ָּ֗ ב ,יִּ ָ֔ ְקר  ף, תִּ ְצֹנֶׂ֑ ד, יִּ ריַ , ַתֲעֹמֹ֞  .ְחגָֹ֔

ו בנין נפעל: ְבעֹ֥ ָֽ ש  ב,  תִּ ש ֹ֞ ָֽח  ֶפת,  י  ֱחֶרֶ֣  ֶנָֽ

ֹו ל:עֵ בנין פ    ְדשָ֔ ס, ְוקִּ ֶ֣ ר, ְיַכב  ח,  ְלַכפ ֹ֞ ַלַ֛ ל, ְושִּ ַ֛ ר  ַד , ְתַחל  חלְ , ב  ט ,ַשַלֹ֥ ֶׂ֑ ֶ֣ ְת , ְתַלק   לַקל 

ָֽ  ל:ע  בניין פ    הֻחפ   צורת הפסק. קמץ בפה"פ במקום שווא נע. – ש 

יר בנין הפעיל: ֹ֥ יב, ַיְקטִּ ִ֧ ְקרִּ יד, ְוהִּ ֶּ֤ יר, ְוֶהֱעמִּ ֶ֣ ְלתִּ , ְלַהֲעבִּ ְבַדֹ֥  .יהִּ

ֳעַמד פעל:בנין ה   ָֽ  .י 

ֹו ,מֹות צורת מקור: ֹו, ְבבֹאֶ֣ אתֶׂ֑ ר, צ  ֶ֣ ַכפ  ם, מִּ ֲאֶכ֖ ַמָֽ ֹו, ְבַטָֽ כֹֹ֥ , תֲעשׂ֜ א  ָֽ  לה 

 

 שמות ופעלים מאותו השורש 

ר ֹ֥ ַ֛ר ַהג  ה     ְוַהג  ֲעֶלֹ֥ ה – ַיָֽ ֖     עֹל 

ַ֛ה יד ַחי  ֹ֥ וד צ  צׂ֜ ף     י  ְצֹנֶׂ֑ ד יִּ ֶפת ַב֖ ְצֶנֹ֥   וְבמִּ

ו ֶזַֹ֥בח ְזְבחַ֛ י     תִּ ְשַמְרתִָּּ֗ ם ֶאת־מִּ   וְשַמְרֶתֶ֣

ר ֶרת – ְלַכפ ֹ֞ ט    ַהַכֹפ֖ ָֽ א ְתַלק  ֹֹ֥ יְר֖ך ל ָֽ ֶקט ְקצִּ   ְוֶלֹ֥

ְבֻקְצְרֶכם  ֶאת יר ַאְר -וָֽ ֶ֣ םְקצִּ ֖תֹו   ְצֶכָ֔ ְרל  ם ע  ֲעַרְלֶתֹ֥ ים –ַוָֽ ֖ לִּ  ֲער 
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 תופעות לשוניות שונות

 צורות הפסק 

ְשח ָ֔  קמץ במקום פתח: לְ , טיִּ ֶׂ֑ , שב ָּ֗ יִּ ְרח    .ְךפ ָ֔ ש  , ץיִּ

ָֽ ת   צירה במקום שוא:  .כול 

ָֽ  קמץ במקום סגול:  .ַבחז 

 

 הנמכת תנועה

  :ניותהחלפת תנועה גבוהה בתנועה נמוכה בהשפעת הגרו

ד, לֹא ַתָֽ ֲעשֹֹ֥ ק - , ַת ֲעֹמֹ֞ ר, ַיָֽ ֲעֶשה     יַ ְחגָֹ֔

צְ  : פתח ולא חיריק בניגוד לתבנית המקורית ףיִּ א  ,ְשְמ֖רותִּ . ֹנֶׂ֑ ֶֹ֣ לתִּ ְול  .ְגזֶֹׂ֑

 .טֹפֹ֥ ְש תִּ  תבניתהבמקום  רַד֖ ְה ֶת  סגול ופתח ולא חיריק וחולם:

עֱ וְ  :סגול ולא חיריק ושווא-סגול וחטף ידֶהָֽ ֶּ֤ קְ וְ  נית:תבמקום הב מִּ יבהִּ ִ֧  .רִּ

 

 תשלום דגש באות גרונית 

לפי הסימן חד"ק צריך להיות חיריק, דגש וקמץ כמו במילה  :בבנין נפעל בעתיד

ש   ףיִּ ָֽ  . ר 

כיוון שהאותיות הגרוניות אינן מקבלות דגש חזק, החיריק משתנה לצירה כתשלום 

ָֽ דגש:  הא  ֶא֖ ָֽ , ר  לי  ֶׂ֑ כ  ָֽ , א  בי  ש ֹ֞ ַֽ, ח  ָֽ הי  ֶצָֽ  .ר 

האות אף על פי שלפני האות ה"א אין הארכת תנועה כתשלום דגש,  לעומת זאת,

ֲה וְ : ה"א אינה מקבלת דגש. למשל ָֽ ֹוטִּ ר, רֶ֣ ֶ֣ צריך לבוא דגש בעה"פ בבניין  – ְלַטה 

פיעל. כמו כן, האות ה"א מנוקדת בחטף פתח במקום השווא הנע שבתבנית 

ֹוְד ְוקִּ המקורית )  (. שָ֔
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ל: ֵ ט  שח   במשקל ק  ָ֔ רה הראשונה כתשלום דגש ולא כמו בתבנית צירה בהב - ר 

רעִּ המקורית:   .ו ָ֔

 

 התלכדות עיצורים דומים

ְכַר  ֹ֥ ְוהִּ ֻח , יתִּ ָֽ ָֽ עַ , ֹותקֶּ֤ מ  ֖ עִּ , ּהמ  ֖ ַס , יתִּ  .יםמִּ

 

 הידמות עיצורים

ָֽ יִּ  נ' הנפעל: ר   תכ 

ָֽ  התפעל:  .תלכדות ת' הבניין עם פה"פ ט' של השורשה - ְמ֖אוַט תִּ

רכַ מִּ  האות ל' של שם הפועל: ֶ֣  .פ 

 

 דחיק

ְהֶיה ָֽ ֹֹ֥ -תִּ  דגש באות ז' בראש המילה. - אתז

 

 מילה בפרשה

 ֖ ר ְלַחט  ַ֛ ָּק  ר ֶבן־ב  ֶדש ְבַפִ֧ ן ֶאל־ַהקֶֹׂ֑ א ַאֲהרֹ֖ ֹֹ֥ ב את י  ַֹ֛ הְוַאֹ֥  אתְבז ָֽ ל ְלעֹל   )טז, ג( יִּ

את  ז ֹ֛ ש ֶׁ  -ב ְּ עֶׁ ת וְּ ע ֵמאו  ב ַ ו  ַארְּ ל  ֶׁ א ש  י ָּ רִּ יַמטְּ  רג ִּ

י ָּא  - בזאתרש"י:  יַמְטרִּ ז ְלבַ ג ִּ מֶׁ ר, רֶׁ ש ֶׁ ע ֵמאֹות ְועֶׁ ֹו ַאְרב ַ ל  ֶׁ אש  ש  ת רִּ  .ֹוןיִּ
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 מדוע נטה רש"י מהפשט אל הדרש?

ואין לומר דקאי אקרבנות  '.בזאת'למה צריך למכתב  שה לודק :שפתי חכמים

רבים, דהא שני  שוןל -' באלו יבא אהרן' ומרלו ליה ה ןכם , דאךכר שמפורש אח

ם זכרים הן. וא ךכר והקרבנות המפורשים אח ,יבהלשון נק 'זאת'קרבנות היו. ועוד, 

כי בענן אראה אל הכפורת,  - ומרלו ליה , אלא ה'בזאת'לגמרי  ומרלו ליה לא ה ןכ

 אלא לרמז כמה שנים יש עמידת בית ראשון. .ובפר בן בקר לחטאת יבא אהרן וגו'

אתהמילה  נסכם: ַֹ֛ איל, פר ו –אינה תואמת במין ובמספר לפירוט שבא אחריה  ְבז

 שהרי הפר והאיל הם לשון זכר והם שניים.

 

ְצֹנף ְצֶנֶפת ַבד יִּ    (טז, ד) וְבמִּ

ת  פֶׁ נֶׁ צְּ נ ף -מִּ צְּ  יִּ

ְצֶנֶפתי 'נעיין מה ְצֹנף'רש"י לההסבר של ' ומה מ    פועל 'י 

ְצנֹף'פועל ה ְצֶנֶפת'משם העצם  וצרנ 'י  ומבטא את פעולת לבישת המצנפת. כפי  'מ 

ְצֹנף'(. - יים נועליםשמלבוש ובגד לובשים ונעל  מצנפת צונפים )ובעתיד 'יִּ

  ומהי מצנפת?

שהרי אמרו שהמצנפת אורכה שש עשרה אמה, והרי  :)שמות כח, לא( רמב"ןכתב 

הוא כעין צניף שצונף בו את ראשו, מגלגל ומחזיר, מגלגל ומחזיר סביב ראשו, כפל 

 על כפל.

 מה היא פעולת הצניפה?אם כך, 

 יר, מגלגל ומחזיר סביב ראשו, כפל על כפל'.'מגלגל ומחז –בפשטות 

 

 :רש"יאך כתב 

ְצנֹף: ו מֹו   יִּ ַתְרג  מֹו וַ  –כ ְ ֹו, כ ְ רֹאש  יַח ב ְ ' = ַינ ִּ יה  ֵ ֵריש  ֵחת ב ְ ח'יָּ נ ַ ַ ְגדֹו  =  ת  .וַ ב ִּ ֵתה  ת ְ  ֲאחִּ



 

6 

 

ְצֶנֶפת ַבד רש"י מבסס את דבריו על תרגום אונקלוס שמתרגם את המילים  'וְבמִּ

ְצֹנף' יּה'. –כך  יִּ ֵ ֵריש  א ַיֵחית ּבְ בּוצָּ א ּדְ  'ּוַמְצַנְפּתָּ

. מה פירושו? לומד רש"י מהכתוב בבראשית בנסיון 'ַיֵחית'אונקלוס משתמש בפועל 

ְגדֹו' –יוסף  ֵתהּ =  'ַוַתַנח'שאונקלוס מתרגם  'ַוַתַנח בִּ ְצֹנף. ולכן גם כאן ַוֲאִחּתְ =  ''יִּ

יַח. 'ַיֵחית'  = ַינ ִּ

 

יחית ברישיה, יניח בראשו,  –... וכתב רש"י ז"ל: יצנוף  –ור יצנוף ילבש יחג: רמב"ן

 ואחתתיה. -כמו: ותנח בגדו אצלה 

ולא נתברר לי דעת אונקלוס בזה, כי הצניפה סיבוב, שיגלגלנה בראשו כצניף, ולמה 

 יתרגם אותה בהנחה בלבד, ולא יתרגם בה הלשון שמיוחד לו לצניפה ממש.

תרגם יונתן )ג, כג(  , כי גם 'הצניפות והרדידים' שבישעיהואולי איננו בלשון הארמית

 בן עוזיאל: 'כתריא', ואין לשניהם לשון בצניף ובמצנפת, רק לשון הקודש: מצנפתא.

ְצֹנף' פירושו  'שיגלגלנה בראשו  –רמב"ן ממקד את דבריו על אונקלוס. פשוט לו ש'יִּ

'? כצניף' ועל כן קשה לו מדוע אונקלוס לא מפרש כן אלא מפ יה  ֵ ֵריש  רש 'ַיֵחית ב ְ

 ונדחק ליישב ש'אולי איננו בלשון הארמית', ומוכיח זאת.

ְצֹנף' = 'שיגלגלנה בראשו כצניף'.  אבל הרמב"ן נשאר בפירושו ש'י 

   ראה בנספח בסוף העלון בנושאוהעמקה להרחבה 

 

ֹו יתָ֔ ד ב   )טז, יח(  ַבֲעדֹו  וְבַעֶ֣

 דעַ ב ְּ 

 על - פירוש א

ר ֲעלֹוִהי ְוַעל ֱאַנש  ִויכַ ': אונקלוס  '.ּפֵ

 .עליו" = לפי התרגום משמעות המילה "בעד" היא "על", "בעדו
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 יןב ֵ ן, מ  מ   - פירוש ב

ים  ְשתִָּ֔ ֶלְך ְפלִּ ֶלְך  ֶמֶ֣ יֶמ  ף ֲאבִּ ָּ֗ דַוַיְשק  ֹון ְבַע֖ ַחלֶׂ֑  ו, ח(כבראשית ) ַהָֽ

ִכי ובתרגום אונקלוס: א ֲאִביֶמֶלךְ  ְוִאְסּתַ ּתָּ  ַמְלּכָּ ְפִלש ְ א ִמן ֵאיּדִ  ֲחַרּכָּ

א  ְבַעד   ֖ יְסר  ָֽ ם סִּ ֹ֥ ב א  ַ֛ ה ַוְתַיב  ִ֧ ְשְקפ  ֹון נִּ דַהַחלַ֨ ֶׂ֑ב ְבַעֶ֣ ֶאְשנ   (ופטים ה, כח)ש ה 

א  ִמן' תרגום יונתן:וב א ִאֵמיּה ְדִסיְסרָּ ִכיַאת ּוְמַדְיקָּ א ִאְסּתְ יֲחַרּכָּ אאַ  ֵניִמּבֵ תָּ  .'ֲעיָּ

ְך נ ַ֨ ה הִּ ֶּ֤ פ  י   י  תִּ ְֶַֽ֣ך ַרְעי  נ  ה הִּ פ ָ֔ יַנֶַֽ֣ י  ְךע  ים יִּ ַעד יֹונִָּ֔ ַב֖ ְךְלַצמ   מִּ ֶׂ֑  ( א ד, השירים-רשי) ת 

 ."מבפנים לקישוריך" :רש"י

 .(ח,  כו' בר)" החלון בעד" כמו; מבפנים - לצמתך מבעד ע:"ראב

 

 

א  ָֹֽ ָּ-ְול ּהת  ֶׂ֑ ם ֹאת  ֲאֶכ֖ ַמָֽ ם ְבַטָֽ ֶרץ  ֶאְתֶכָ֔ א ַ֨ יא ה  ֶּ֤  קִּ

ה ֶאת ַ֛ א  ר ק  ֲאֶשֹ֥ םַה -ַכָֽ יֶכָֽ ְפנ  ר לִּ   יח, כח()   ֖גֹוי ֲאֶשֹ֥

אָּ   ה קָּ

 -אם נייחס את המילה "קאה" לבניין קל בעבר נסתר, הרי שלא ברור מי הנושא 

 היה צריך להיכתב "קאתה". ',הארץ'מי קאה את הגוי? אם נאמר שהנושא הוא 

; כי כה, כז( מיהו)ירועל עבר, מגזרת "שתו ושכרו וקיו" פ -כאשר קאה  ראב"ע:

; "ולא נשא ט, יח( עיהו)ישלשון זכר: "נעתם ארץ"  אותיות יהו"א מתחלפים. ויש 'ארץ'

. או תחסר מלת 'היא' , כאילו הוא: 'כאשר היא קאה', על יג, ו( אשית)בראותם הארץ" 

  .כט, ו( אשית)ברמשקל "באה עם הצאן" 

נל"י. דבריו מתבססים על הפועל "וקיו"  / לפי א"ע הפועל קאה הוא מגזרת נל"ה

כְ שבפסוק:   . ז(ה, כירמיהו כ) רו וְקיו"...ְשתו ְושִּ

בנטיית השורש יש חילופים של אותיות אהו"י ולכן קיימות צורות שונות: תקיא, 

 קאה, קיו.
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לעניין השימוש בפועל בנקבה ובזכר, מסביר א"ע שהמילה "ארץ" מופיעה בלשון 

יא'נקבה ובלשון זכר, לכן כתוב  ֶּ֤ ה' וגם 'ָתקִּ  .'ָקָאָ֛

 

ַת  א נִּ ֶֹ֣ ה ל ֖ ֹו ֻחְפש  קִֹ֧ -ןאֹ֥ ּה בִּ ֶׂ֑ וְמ֖תו כִּ ל  א יָֽ ֹֹ֥ ְהֶיַ֛ה ל ָֽ ש  -יֶרת תִּ ָֽ א ֻחפ  ֹֹ֥  יט, כ() הל

ה ָּ ש  ה - ֻחפְּ ָּ ש  ָּ  ֻחפ 

הֵ  :תרגום אונקלוס א ּתְ ּקּוְרּתָּ ר ּבִ טָּ ש ְ א ִאְתְיֵהיַבת ַלּה ּבִ א לָּ א ְימי ַבהּ אֹו ֵחירּותָּ ּותּון  לָּ

ַרַרת. א ִאְתחָּ  ֲאֵרי לָּ

הלפי התרגום: המילה  ֖ הוהמילה  היא שם ֻחְפש  ש  ָֽ ַעל. ֻחפ  ֻּ  היא פועל, בבניין פ 

 

ה ֹ֛ יֶׁ ִִּּֽהְּ ת ת  רֶׁ ק  ֹּ֧  ב ִּ

 ; והטעם , שיחפש הדבר.יג, לו( קרא)ויהכהן"  מגזרת "לא יבקר -בקורת  ראב"ע:

( 75 מוד)ע; כן פתרוהו דונש יג, לו( קרא)ויר הכהן" כמו "לא יבק -בקרת תהיה  :רשב"ם

 כו'.ו יחקרו בית דין - )מחברת: 'בקר'(ומנחם 

ת במשמעות המפורשת בפסוקנו. ֹר  ק  ְפָשה ובִּ  גם היום אנו משתמשים במילים חֻּ

 

 

ְך ֶּ֤ ל  כִּ  לֹא־ת  יך יל  ר   יט, טז() ְבַעֶמָ֔

יל כִּ   רָּ

ים ו מְ  רש"י: נִּ ֵחי ְמדָּ ל ְ ַ ל ְמש  כ ָּ ֶׁ ם ש  ֵ י אֹוֵמר ַעל ש  ש  ַספ ְ לא תלך רכיל. ֲאנִּ ַרע ֵרי לָּ ֹון הָּ

ם ְלרַ  י ֵרֵעיהֶׁ ֵ ת  בָּ ים ב ְ ְמעהֹוְלכִּ ש ְ ע, אֹו ַמה י ִּ ְראו  רָּ ל ַמה י ִּ ו  ע, ְלסַ ו  רָּ ג ֵ ש   ר ב ַ ֵ ים פ  אִּ ְקרָּ ק, נִּ

יל  כִּ ַלַעז. -הֹוְלֵכי רָּ ה, אשפיי"מנט ב ְ ילָּ  הֹוְלֵכי ְרגִּ



 

9 

 

וֹ  ְלש  תו ב ב ִּ ֵאין כ ָּ ֶׁ ילו ת ש  ינו  ְרכִּ צִּ ֹא מָּ ל  ֶׁ ַרי, ש  ְדבָּ יָּה לִּ ה, ן ֲהלִּ ו ְראָּ כִּ לֹ יכָּ יל, הְֹלֵכי א ֵתֵלְך רָּ

יל  כִּ תו  רָּ ַרע ֵאין כ ָּ ֹון הָּ ש  ר לָּ אָּ ת ו ַבְרזֶׁל )ירמיהו ו'(, ו ש ְ ֶׁ וֹ ְנחֹש  יכָּ  ב ב  נִּ ֲהלִּ ש ְ ר ה, ְמלָּ תֶׁ ֵ י ַבס 

דֹ  ת ג ְ רֶׁ ֹון ְמַדב ֶׁ ש  י ָּה )שם ק"כ(, לָּ ֹון ְרמִּ ש   ; שם י"ב()לֹות ֵרֵעהו  )תהילים ק"א(, לָּ

"ף ַהכ ַ ֶׁ ל, ש  ֹון הֹוֵלְך ו ְמַרג ֵ ש  ַהל ָּ ֶׁ י אֹוֵמר ש  ְך ֲאנִּ ת ְלכָּ פֶׁ ֱחלֶׁ "לב ְ  נֶׁ ימֶׁ אגִּ ל הָּ כ ָּ ֶׁ י ֹות , ש  ֹותִּ

ֵפ"א וְ  י"ת ב ְ זֹו, ב ֵ פֹות זֹו בָּ ְתַחל ְ ד מִּ חָּ קֹום אֶׁ ָּ מ  ם מִּ ֵאיהֶׁ ֹוצָּ מ  ֶׁ ימֶׁ ש  ְונו "ן  ַכ"ף ְוקֹו"ף,"ל ב ְ גִּ

ךָּ )שמואל ב יט( ַעְבד ְ ל ב ְ "י, ְוֵכן ַוְיַרג ֵ דִּ צָּ "ן ב ְ "ד, ְוַזיִּ מֶׁ לָּ ל ב ְ רִּ  - ב ְ ה ֵלאמֹג ֵ ְרמָּ לַ מִּ י ר עָּ

ֹנֹו )תהילים ט"ו(, ְוֵכן רֹוֵכל  ַגל ַעל ְלש  ה, ְוֵכן לֹא רָּ עָּ ֹוחֵ  -רָּ ל אַ ר ו ְמרַ ַהס  ל ג ֵ ַחר כ ָּ

ים, ַעל ש ִּ ם ַהנ ָּ הֶׁ ט ב ָּ ֵ ְתַקש   ים ְלהִּ מִּ ש ָּ ֹוֵכר ב ְ ה, ְוֵכן ַהמ  ם ְסחֹורָּ ֵ מ ְ  ש  ֶׁ יש  מִּ ָּ רֹות, ַחז ֵר ת  ֲעיָּ ד ב ָּ

ֹון רֹוֵגל א רֹוֵכל ְלש  ְקרָּ  .נִּ

; )שה"ש ג, ו(בקת רוכל" ; "מכל אכו, יב( זקאל)יחכמו "רכולתך"  - רכיל ראב"ע:  

 : יקנה מזה ויתן לזהכי הרוכל מעתיק והטעם: המלשין; 

 לזה מה ששמע מזה. יגלה :ורכיל

 

 טעמי המקרא בשירות התחביר

 :ד–פרק טז, פסוקים גבנמצא זאת 

ֶדש  ן ֶאל־ַהקֶֹׂ֑ א ַאֲהרֹ֖ ֹֹ֥ ב את י  ַֹ֛  ְבז

את ֖ ר ְלַחט  ַ֛ ָּק  ר ֶבן־ב   ְבַפִ֧

ה ָֽ ל ְלעֹל  יִּ  ְוַאֹ֥

ש ְלב ָּ֗ ֶדש יִּ ד קֹׂ֜ ֶנת־ַבַ֨  ְכֹתָֽ

רֹוֹ֒  ו ַעל־ְבש  ְהיֶ֣ י־ַבד  יִּ ְכְנס  ָֽ  ומִּ

ר ֹ֥ט ַבד  ַיְחגָֹ֔  וְבַאְבנ 

ףובְ  ְצֹנֶׂ֑ ד יִּ ֶפת ַב֖ ְצֶנֹ֥  מִּ

ם ֶדש ה ָ֔ י־קֶֹ֣ ְגד   .בִּ

אתהאתנחתא משמשת כעין נקודתיים שאחריהן יבוא הפירוט המתייחס למילה  ֹזָ֛ . ב ְ

 כל פריט מסתיים בטעם מפריד ומהווה כעין פסיק בין הפריטים.

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%90_%D7%98%D7%96_%D7%92
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%90_%D7%98%D7%96_%D7%92
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%90_%D7%98%D7%96_%D7%92
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 להארות, הערות

 והצטרפות לרשימת התפוצה:

jelbirt@gmail.com 

 להארות, הערות

 והצטרפות לרשימת התפוצה:

jelbirt@gmail.com 

  
 

 ניבים וביטויים

יו א ׇחְפנ ָ֔ ֶֹ֣  )טז, יב( וְמל

ם י  ְפנ   .שפע, מנה גדושה - ְמלֹא חָּ

 

ֶרץ ֶאת א ׂ֜ ם ה  ימו  ַעַ֨ ם ַיְעלִּ ֶ֣ ם ַהְעל  יֶהם  -ְואִִּ֡ ינ  ָֽ יש ַההָ֔ -ןמִּ ע  ֶ֣ אִּ  )כ, ד(  ואה 

 להעמיד פנים כאילו שהדבר לא קרה. -להעלים עין 

 

ל ְכשֶֹׂ֑ ן מִּ ֖ ת  א תִּ ֹֹ֥ ר ל ָ֔ ו  ֶ֣י עִּ ְפנ   )יט, יד(  ְולִּ

 חל איסור לתת לאדם עצה לא הוגנת, עצה מכשילה.

 

 

 

 

 

 

 עריכה לשונית: כוכבה גרסון

 עיון בעלונים קודמים:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Chinu
hMukar/PikuahPedagogi/HebChar/parashat_week.htmc 

mailto:jelbirt@gmail.com
mailto:jelbirt@gmail.com
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ChinuchMukar/PikuahPedagogi/HebChar/parashat_week.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ChinuchMukar/PikuahPedagogi/HebChar/parashat_week.htm
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 נספח הרחבה

 jelbirt@gmail.com יעקב אלבירט  ,אשמח להארות

 

ְצֹנףִ-ְִצֶנֶפתמִ  ִי 

 

ְצֹנף  (טז, ד) ְצֶנֶפת ַבד יִּ  וְבמִּ

 

ְצֶנֶפתי 'נעיין מה ְצֹנף'' ומה מ   לרש"י – ההסבר של הפועל 'י 

 

 הסבר במושכל ראשון

ומבטא את פעולת לבישת המצנפת. כפי שמלבוש  'ִמְצֶנֶפת'פועל זה נוסד משם העצם 

ְצֹנף'(., אז מצנפת צונפים )וב1ובגד לובשים ונעליים נועלים  עתיד 'יִּ

 ומהי מצנפת?

 :2רמב"ןכתב 

שהרי אמרו שהמצנפת אורכה שש עשרה אמה, והרי הוא כעין צניף שצונף בו את ראשו, 

 מגלגל ומחזיר, מגלגל ומחזיר סביב ראשו, כפל על כפל.

 אז מה היא פעולת הצניפה?

 'מגלגל ומחזיר, מגלגל ומחזיר סביב ראשו, כפל על כפל'. –בפשטות 

 

 רש"ידברי 

 לא כתב כן. רש"יאך 

ו מֹו  ִיְצנֹף: –זה לשון רש"י  ַתְרג  ְגדוֹ  –כ ְ נ ַח ב ִּ ַ מֹו ַות  ֹו, כ ְ רֹאש  יַח ב ְ ' = ַינ ִּ יה  ֵ ֵריש  =   3'יֵָּחת ב ְ

. ֵתה  ת ְ  ַוֲאחִּ

ד ִיְצֹנף'רש"י מבסס את דבריו על תרגום אונקלוס שמתרגם את המילים   כך 'ּוְבִמְצֶנֶפת בַּ

א – ְפתָּ ְצנַּ א יֵַּחית ְבֵריֵשיּה'. 'ּומַּ  ְדבּוצָּ

                                                             
יִ)יחזקאלִטז,ִי(,ִוכן:ְִוכ 1 ְךִֶמׁש  ֵׁ ׁשִַוֲאַכס  ֵׁ ׁש  ְךִב ַ ׁשֵׁ ַחׁשִָוֶאְחב ְ ָ ְקָמהִָוֶאְנֲעלְֵׁךִת  ְךִר  יׁשֵׁ יהִִֶלׇָוַאְלב   ֵׁ ְלב ִ ִםַמֲעֻרמ  םִה  ׁשֻ ְלב   ָללִַוי ַ ָ ןִַהׁש  יׁשו ִמ 

קו םִַוְיֻסכו םִ)דבריִהימיםִבִכח,ִטו(. ׁשְ לו םִַוי ַ ֲאכ  לו םִַוי ַ ְנע   ַוי ַ

ִשמותִכח,ִלא. 2

ִבראשיתִלט,ִטז. 3

mailto:jelbirt@gmail.com
mailto:jelbirt@gmail.com
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אונקלוס משתמש בפועל 'ַיֵחית'. מה פירושו? לומד רש"י מהכתוב בבראשית בנסיון יוסף 

ְצֹנף' = 'יַ ' – . ולכן גם כאן 'יִּ ֵתה  ְ ת  ח' = ַוֲאחִּ נ ַ ַ ְגדֹו' שאונקלוס מתרגם 'ַות  ח ב ִּ נ ַ ַ ֵחית' = ַות 

יַח.  ַינ ִּ

 

 דברי רמב"ן

  עוסק בזה וכתב: הרמב"ן

יחית ברישיה, יניח בראשו, כמו: ותנח  –... וכתב רש"י ז"ל: יצנוף  –ילבש יחגור יצנוף 

 ואחתתיה. -בגדו אצלה 

ולא נתברר לי דעת אונקלוס בזה, כי הצניפה סיבוב, שיגלגלנה בראשו כצניף, ולמה 

 יתרגם אותה בהנחה בלבד, ולא יתרגם בה הלשון שמיוחד לו לצניפה ממש.

תרגם יונתן בן עוזיאל:   4שון הארמית, כי גם 'הצניפות והרדידים' שבישעיהואולי איננו בל

 'כתריא', ואין לשניהם לשון בצניף ובמצנפת, רק לשון הקודש: מצנפתא.

ְצֹנף' פירושו  'שיגלגלנה בראשו  –רמב"ן ממקד את דבריו על אונקלוס. פשוט לו ש'יִּ

'? ונדחק כצניף' ועל כן קשה לו מדוע אונקלוס לא מפרש כן אל יה  ֵ ֵריש  א מפרש 'ַיֵחית ב ְ

 ליישב ש'אולי איננו בלשון הארמית', ומוכיח זאת.

 אבל הרמב"ן נשאר בפירושו ש'ִיְצֹנף' = 'שיגלגלנה בראשו כצניף'.

 

 עיון בדברי רמב"ן

ברור לכאורה לכל מעיין שרש"י לא מפרש כך. זה גופא מה שבא רש"י ללמדנו, שלא 

כלפי אונקלוס יכול רמב"ן להידחק, ש'אולי איננו בלשון  נטעה לפרש כרמב"ן. ואמנם

ְצֹנף' = יניח.ה-הארמית', אך רש"י מפרש בלשון  קודש, ובחר לפרש ש'יִּ

 'גור אריה':בפירושו לרש"י  מהר"לומפורשים הדברים בדברי 

פירוש, שאין 'יצנוף' שכאשר הוא בראשו עושה אותו למצנפת, כדמשמע "ובמצפנת בד 

על ידי הלבישה נעשה מצנפת. זה אינו. רק כתרגומו 'יחות בראשו', יצנוף" שמשמע 

 שכאשר מניח המצנפת בראשו נקרא "יצנוף".

תרגום אונקלוס ונדחק במדוע התמקד  -וזאת לכאורה קושיא גדולה על הרמב"ן 

בפירושו, וזנח את זה שמדברי רש"י, שציטטם בריש דבריו, מפורש שלא כהבנתו. ולא 

 זאת. מצאתי חבר לקושיא

אולי אפשר ליישב, שהרי כבר נחלקו רש"י והרמב"ן במהות המצנפת, ראה להלן. הרמב"ן 

: 'שהרי אמרו שהמצנפת ארכה שש עשרה אמה, 5כבר הקשה על רש"י בפרשת תצווה

                                                             
ִישעיהוִג,ִכג. 4
ִשמותִכח,ִלא. 5
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והרי הוא כעין צניף שצונף בו את ראשו, מגלגל ומחזיר מגלגל ומחזיר סביב ראשו כפל 

 פלא שוב מדברי רש"י.על כפל', לפיכך הרמב"ן אינו מת

אך כשנתקל כאן בדברי אונקלוס )'שבסיני ניתן' כדברי רש"י בקידושין דף מט עמוד ב( 

 מתעורר רמב"ן להקשות מדבריו.  

 

 םעיון בדברי

ְצֹנף' = יניח ,  ולא כהבנת רמב"ן, שלכאורה היא 'עתה נתבונן מדוע רש"י מפרש ש'יִּ

ְצֹנף' = 'יגלגלנה בראש  ו כצניף'.פשטות הדברים, ש'יִּ

לכשנעיין נמצא פסוקים מפורשים שכתוב בהם שלבישת המצנפת מתבטאת בשימה ובהנחה 

 מגלגל ומחזיר, מגלגל ומחזיר סביב ראשו, כפל על כפל'.' –ולא במלאכת 

ְמתָּ  -בשמות פרק כט פסוק ו נכתב  ל רֹאשֹו.ְושַּ ִמְצֶנֶפת עַּ   הַּ

ֶשם ֶאת -כן בויקרא פרק ח פסוק ט  ִמ  וַּיָּ ל רֹאשֹוהַּ  .ְצֶנֶפת עַּ

 רש"י.בפשטות התורה כאונקלוס ו מפורש

 

 ומה יאמר הרמב"ן? ומדוע אל מול לשון התורה הוא לא מתקשה?

אפשר ליישב שהרמב"ן לא מתקשה כשכתבה התורה בצורה סתמית וכללית לשון שימה, 

 ., כי לא תמיד דרך התורה לפרטולא נכנסה לפרט את צורת השימה

ְצֹנף'אבל בעבודת יום ה ובכל זאת בא  ,כיפורים שכבר כן פירטה התורה וכתבה 'יִּ

 אונקלוס ומפרש שזה הנחה, אז הרמב"ן בא ומתפלא.

 

  מהי מצנפת?

אלא שצריך להבין את מהות המצנפת לפי זה, האם אין רש"י סובר ש'המצנפת אורכה 

ומחזיר  שש עשרה אמה, והרי הוא כעין צניף שצונף בו את ראשו, מגלגל ומחזיר, מגלגל

 כדעת הרמב"ן?וסביב ראשו, כפל על כפל', 

 

 שיטת רע"ב ברש"י

 בו הוא מפרש את רש"י: 'עמר נקא'כתב בספרו  6רבינו עובדיה מברטנורה

רש"י לטעמיה שפירש בפרשת תצוה דהמצנפת היתה כמין כובע, שהיא כמו מגבעת של 

צונפה צניפה על גבי כהן הדיוט. לא כדברי המפרשים שפירשו שהיתה עשויה כמין סודר ו

 צניפה.

                                                             
ימשִכרבִשידִמהר"יִקולון.ִהיהִתלמ. 1500רבִומפרשִהמשנה,ִחיִבמאהִהט"וִבאיטליהִומתִבירושלםִבערךִבשנתִ 6

ִ.באיטליה,ִוהואִמכונהִעלִשםִהעירִהזאתוִבעירִברטינור
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דעת רע"ב ששיטת רש"י היא ש'מצנפת' המוזכרת בבגדי הכהן הגדול היא היא ה'מגבעת' 

 מסודר מסובב.כלל דיוט. צורתה 'כמין כובע' והיא אינה בנויה ה-המוזכרת בבגדי כהן

 -הרע"ב מבסס את דבריו בשיטת רש"י על מה שפירש בשמות פרק כח פסוד ד 

קכ ְ  ִמְצֶנֶפת: ֲהֵרי ְבמָּ ֶׁ ַלַעז, ש  ין קופ"יא ב ְ ֹורִּ ק  ֶׁ ֹוַבע, ש  ת כ  ַ פ  ין כ ִּ ְגב ָּ ֵחר קֹורֵ ֹום אַ מִּ ם 'מִּ הֶׁ עֹות' א לָּ

ין. עִּ ֹובָּ ן כ  ינָּ מִּ  ו ְמַתְרג ְ

ת'.' –כך כתב רש"י גם בהמשך הפרק הנ"ל בפסוק מ  פֶׁ ְצנֶׁ יא מִּ עֹות הִּ ְגב ָּ  ו מִּ

 ודרך לבישתה בהנחה על הראש. ,כובע = : מצנפתרע"ב תשיט

 נמצא שלשיטתו מיושבים הדברים.

 

 ברש"י שיטת מהר"ל

 הרמב"ן  מקשה על רש"י וטוען:

'שהרי אמרו שהמצנפת ארכה שש עשרה אמה, והרי הוא כעין צניף שצונף בו את ראשו, 

 .טענהעוד , עיי"ש מגלגל ומחזיר מגלגל ומחזיר סביב ראשו כפל על כפל'

ת שיטת רש"י. זה א אריה'-ושו 'גורמהר"ל מפראג בפירמכוח קושיית הרמב"ן מסביר 

 לשונו: 

'ויש לפרש כי רש"י גם כן מודה דהיה מחזיר סביב ראשו ולא היה לגמרי כמו כובע, אלא 

שעל ידי שהיה מחזיר סביב הראש היה נעשה כמו כובע, ולא היה כל יום ויום צונף ומחזיר 

אותו עשוי כך, וזה סביב ראשו, רק שהיה נשאר כך תמיד, וכשמסלקו למחרת היה מחזיר 

נקרא גם כן 'כיפת כובע', דמה בכך שהיה מחזיר וצונף סביב ראשו, כיון שנשארה כך 

 זה נקרא גם כן כובע'. -עשויה 

להבנת מהר"ל, רש"י כן סובר ש'המצנפת אורכה שש עשרה אמה, והרי הוא כעין צניף 

ל כפל', וכדעת שצונף בו את ראשו, מגלגל ומחזיר, מגלגל ומחזיר סביב ראשו, כפל ע

'רק שהיה נשאר הרמב"ן, אלא שרש"י סובר שיצירת המצנפת כך לא נעשתה כל יום, 

 . כך תמיד'

יפוף סודר, , אלא שייצורה הראשוני היה מל'כובע'למעשה היתה המצנפת  -לפי מהר"ל 

 . גם לבישתה יום יום היתה בהנחה על הראש כדוגמת חבישת כובע.'כובע'בשונה מייצור 

 

 ר"ל כשיטת "ספר הזכרון"שיטת מה

 . כך כתב:בספרו "ספר הזכרון" 7רבי אברהם הלוי בקראטכבר קדם למהר"ל 

וכבר כתב הרמב"ן ז"ל שלא נתברר לו דעת אונקלוס כי הצניפה היא סביב וגלגול, ולמה 

 יתרגם אותה בהנחה. 

                                                             
פרשןִומשוררִממגורשיִספרד,ִמראשוניִפרשניִרש"י.ִגולתִהכותרתִשלִיצירתוִהיאִ"ספרִהזכרון"ִעלִפירושִרש"יִ 7

 (.1507לתורה,ִאותוִכתבִבטוניסִבשנתִרס"זִ)
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כל והנה יכולין לתקן דעת אונקלוס, לפי מנהג הארצות האלה שאינם צונפין המצנפת ב

פעם סביב ראשיהם ומתירין צניפתה כשיסירוה מראשיהם, אלא צונפין אותה היטב פעם 

ראשונה עד שנעשית כמין כובע, ומסירין אותה צנופה בעת השינה, וחוזרין למחר ומניחין 

 אותה כמות שהיא בלי צניפה וגלגול בכל פעם.

 הארצות האלה'.לפי מנהג ' –לפנינו חיזוק להבנה הזאת בשיטת רש"י בעדות מהשטח 

 מהעדות אנו למדים שכך אכן מהותה של המצנפת.

 נמצא שלשיטתם מיושבים הדברים כמין חומר.

 

 וקושיא לרע"ב הטעמת דברי רש"י למהר"ל

לפי הבנת המהר"ל בשיטת רש"י יוטעמו מאוד דבריו. הרי לשיטתו, המצנפת כן עשויה 

ד'. והנה הפעם האחת מסודר ארוך המסובב סביב הראש, אלא ש'היה נשאר כך תמי

ְצֹנף' הוא בסדר עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים. אם כן  והיחידה בה מוזכר הפועל 'יִּ

היה בהחלט מקום ללמוד שלכבוד יום הכיפורים בו נושא הכהן הגדול בתפקיד ייחודי 

לפתוח את הסודר ולשוב לכרכו ולצנוף אותו סביב אותו מצווה באה התורה וומיוחד 

' = ראשו מחדש, יה  ֵ ֵריש  ְצֹנף' פירושו 'ָיֵחת ב ְ  לפיכך בא רש"י ומלמדנו מתרגום אונקלוס ש'יִּ

ֹו, כלומר שגם ביום כיפור אין נדרש הכהן הגדול לפרק ולכרוך מחדש את  ֹראש  יַח ב ְ ַינ ִּ

 המצנפת.

 

 עיון בשיטת רע"ב

להבנת הרע"ב בשיטת רש"י שהמצנפת כלל לא היתה בנויה מסודר ארוך הסובב את 

ראש, אלא ככובע רגיל, יש קצת מקום להתפלא מדוע הוצרך בכלל רש"י להדגיש ה

ֹו, הרי אין אפשרות אחרת,  ֹראש  יַח ב ְ ' = ַינ ִּ יה  ֵ ֵריש  ְצֹנף' פירושו 'ָיֵחת ב ְ  מציאותזאת הוש'יִּ

 היחידה ללבישת המצנפת.

יום ואפשר ליישב, שהיינו בהחלט יכולים לחשוב שכחלק מבגדי הלבן החדשים לעבודת 

כיפור על הכהן הגדול לחבוש מצנפת מסוג אחר, שכן עשויה מסודר המסובב לראש. 

ְצֹנף' וראיה גדולה למחשבה זאת, מזה שזהו המקום היחיד בתורה שמוזכר הפועל  'יִּ

 בהתייחס לחבישת המצנפת, בשונה משאר מקומות שהשתמשה התורה בלשון 'שימה'.

פירושו שימה והנחה. כלומר, שגם  ְצֹנף''יִּ לפיכך בא רש"י ומדגיש לנו שגם אצלנו 

בעבודת יום כיפור חובש הכהן הגדול מצנפת = כובע, ולפיכך הוא חובש את המצנפת 

 בהנחה על הראש.

 


