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

 השבוע-בפרשת מדייקים ומדקדקים

 

 מניין הימים בחודש 

י)א, א(  נ ִ֜ ֶדׁש ַהשֵּׁ ֶאָח֩ד ַלח ֹ֨  בְּ

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

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

  .ראשון לחודש: שגוילשימוש  וגמהד

 

 המספר הסודר כתואר הפועל / תואר השם

אׁש ָנָ֖הב, ט:   ִֽ עּו  ר  ָסִֽ  י 

ָ֖ם ב, טז: י  נ  עּו ּוׁשְּ ָסִֽ  י 

יםב, כד:  ָ֖ ׁש  ל  עּו ּוׁשְּ ָסִֽ  י 

ֲחר ָנָ֥הב, לא:  ם ָלַאִֽ יֶהִֽ לֵּׁ גְּ ד  ּו לְּ עָ֖ סְּ  י 

יש לראות בהם  המספר הסודר בפסוקים אלה מתייחס לפעולת הנסיעה ומשום כך

 תואר הפועל.

 השם" תאר -"ושנים  מפרש כך: עזרא-אבןלעומת זאת, 

 הוראת עבריתמפקחת  –תרצה יהודה       במדבר  פרשת            
 
 

 מפקח כולל –הרב יעקב אלבירט 
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 שורשים בפרשה

 השורש פק"ד 

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

 

  -לשון מניין )ספירה( 

ם... )א, ג(  א ָתָ֖ בְּ צ  ם לְּ ּו א ָתָ֛ דָ֥ קְּ פְּ  ... ת 

 ובתרגום אונקלוס:

מ   ...  ֵחיֵליהֹון...ת ִּ הֹון ל   נֹון ָית 

 ומדוע משתמשת התורה בשורש זה לספירה? 

לרמוז שלא  'תפקדו אותם'וה למנות את ישראל יאמר ויוכאשר צ רמב"ן:

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

 

 –לשון מינוי 

֩ם... י  ו  ד ֶאת־ַהלְּ ֵ֣ ְקֵּׁ ה ַהפְּ ַאָתָּ֡  נ(א, ) וְּ

ְלוַ ַהּתְָואַ  :רש"י ְפֵקדֶַאת־ה  ׁשֹון מִּ  - םּי ה  י", לְּ ּגוּמֹו "ַמּנִּ ַתרְּ הוּ עַ ָרָרה ּנוּי ש ְּ ּכְּ ָבר ׁשֶׁ א ל ּדָ

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

 

ד... ק ֹ֔ פְּ ֶאת־ָבָני֙ו ת  ן וְּ ֶאת־ַאֲהר ֹ֤  י(ג, ) וְּ

ֲהרֹן רש"י: ֵאינ - ּת ְפקֹדְַוֶאת־ּבָָניוְַוֶאת־א  ידוּת, וְּ קִּ ׁשֹון ּפְּ ָיןלְּ נְּ ׁשֹון מִּ  .ֹו לְּ
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 ָהְתּפְָק֖דּו בניין "מיוחד":

א  ם ל ָ֥ ה ֲאב ָתָ֑ ֵ֣ ַמטֵּׁ ָ֖ם לְּ י  ו  ַהלְּ ּו וְּ דָ֖ ָּפקְּ םָהתְּ תֹוָכִֽ  מז(א, ) בְּ

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

 .הופעל - שם פועלו

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

כבר פי' ר"ע ספורנו שמלת התפקדו בא ו –לא התפקדו בתוכם  מלבי"ם:

פקדו משה ונשיאי המטות ולא ושלא ה ומרלצונו פעל והתפעל, שרומורכב מן ה

התפקדו מעצמם שימסרו מעצמם חשבון מנינם כי הבינו מעצמם שהם לא יבואו 

 .במנין זה

 בניין התפעל הוא במשמעות חוזרת.

 

 פעלים מהשורש פק"ד

ד בנין קל: ד ָּפַקֹ֨ ק ָ֥ פְּ ק ֙ד, ַוי  ּו, ּפְּ דָ֥ קְּ פְּ ד, ת  ק ֹ֔ פְּ  ת 

ם בצירוף כינוי המושא: ָ֖ דֵּׁ קְּ פְּ ַֽי  םפקד אותם,  – ַוִֽ ִֽ דֵּׁ קְּ פְּ  תפקוד אותם. – ת 

ד בנין הפעיל: ֵ֣ ְקֵּׁ  ַהפְּ

 

 שמות מהשורש פק"ד

ים צורת הנפרד ברבים: ָּ֡ ֻקד   ַהּפְּ

יו בצירוף כינוי שייכות: ֻקָדָ֗ י, ּפְּ ָ֥ קּודֵּׁ ם, ּפְּ יֶהָ֖ דֵּׁ ְֻקִֽ  ּפְּ

ת בצירוף סמיכות: ֻקַדֵ֣ ֶרתֶ֘  ּופְּ ֶמֶ֘ ׁשְּ ֵ֣י מ  נֵּׁ י   בְּ ָרר   מְּ
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 השורש יל"ד 

רשים שהאות ובגזרה זו נמצאים שנחי פי"ו. ) –השורש יל"ד שייך לגזרת נפי"ו 

 (.הראשונה שבהם היא יו"ד

ֹולְּ  שם העצם בנטיית שייכות: םתִֽ  ד ָתָ֥

 בפרשתנו, פעם אחת ויחידה בתנ"ך:מופיע  –פועל בבניין התפעל 

ּווַ  דָ֥ ַיִֽלְּ תְּ ם-ַעל י  ח ָתָ֖ ּפְּ ׁשְּ ית מ  ֵ֣ בֵּׁ ם לְּ  )ב, יח( ֲאב ָתָ֑

חָֹתם רש"י: ולכן מבאר ּפְ ש ְ ל־מ  ַע  ְלדּו ְתי  יּ  ח -ַו  ֵרי יִּ פְּ יאוּ סִּ ם וְּ ֵהבִּ ַקת ֵעֵדי חֶׁ וֵּסיהֶׁ זְּ

תְּ  הִּ ָחד לְּ אֶׁ ָחד וְּ ל אֶׁ טֵלָדָתם, ּכָ בֶׁ ֵ   .יֵַחס ַעל ַהׁשּ

הוצרך לפרש כן לפי שמלת ויתילדו הוא מבנין  :'שפתי חכמים'מפרש וכך 

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

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

 במשמעות חוזרת. בבניין התפעל אם כן, זהו פועל

 

 ושם באותו השורשפועל 

ד ק ֵ֣ פְּ ת – ת  ֻקַדָ֗ ים, ּפְּ ָּ֡ ֻקד  ּו   ַהּפְּ סֵ֣ כ  ה – וְּ ָ֖ סֵּׁ כְּ מ   בְּ

ּו רָ֗ ָׁשמְּ ֶרת ־  וְּ ֶמָ֖ ׁשְּ ּו            מ  ָ֥ה - ַיֲחנִֽ  ַמֲחנֵּׁ

ד ת - ַלֲעב ָ֖  ֲעב ַדָ֥

 

 מילה בפרשה

ב  ו  ִנק ְ

ֶלה ֲאֶׁשָ֥ )א, יז(  ים ָהאֵֹּׁ֔ ֵ֣ ֲאָנׁש  ת ָהִֽ ֵ֚ ן אֵּׁ ֲהר ָ֑ ַאִֽ ה וְּ ח מ ֶׁשָ֖ ַקָ֥ ּונ  ר ַוי  בָ֖ ֹות קְּ מִֽ ׁשֵּׁ  בְּ
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ָמָהן תרגום אונקלוס: ׁש  ַרׁשו  ב ִּ ָ פ  ת  אִּ  ד  

 .ב(, )ישעיהו סביקבנו  ה'ם מפורשים, כמו: אשר פי שה –נקבו  אבן עזרא:

 ל.ע  פועל סביל בבנין נפעל ולא בבנין פ   

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

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

 בשמותיהם בפסוקים שלעיל.

 

ְדי ִ  ֹוםפ 

ֹומט( ג, ) יָ֑ דְּ ֶסף ַהּפ  ת ֶכֵ֣ ָ֖ ה אֵּׁ ח מ ֶׁשֹ֔ ַקֵ֣  םַוי 

 '?ןמדוע לא 'פדיו

 .א(, ימים א וה)דברי גרשום  – יז(, )גמ"ם תחת נו"ן, כמו: גרשון ב –פדיום  אבן עזרא:

הנו"ן מיוחד לנקבות בכל הפעלים והשמות,  ובא במ"ם, כי הכתב והקבלה:

 .ובא המ"ם במקומו ,וכאן שאין הפדיון רק לבכור זכר נפלה הנו"ן

וכן בבנות צלפחד נאמר נתן תתן להם, ובבנות יתרו ויבאו הרועים ויגרשום, 

בת הבנות עצמן ילהורות שלא היו הגירושין מס). םשכתבנו שו הוא מטעם זה כמ

 (.בת אביהןיכי אם מס

 

ֶמֶרת ְ  ִמש 

ּו ֶאת )ג, ז( רֵ֣ מְּ ָׁשִֽ תָ֗ -וְּ ַמרְּ ׁשְּ ֶאתמ  ֶר֙ת ָכלמ  -ֹו וְּ ֶמֹ֨ ה...ָהֵ֣ -ׁשְּ ָדֹ֔  עֵּׁ

ְרּתֹוְַוׁשְָמרּו רש"י: ׁשְמ  מֻ  - ֶאת־מ  ָהָאָדם מְּ ּנוּי ׁשֶׁ ל מִּ ֹותֹו ָקרוּ ל ָעָליו לַ ּנֶׁה ָעָליו וֻּמטָּ ּכָ י ֲעש 

גְּ  בִּ ָאמוּר ּבְּ מֹו ׁשֶׁ ָנה, ּכְּ ׁשְּ ׁשֹון ַהּמִּ לְּ ָרא וּבִּ קְּ ָכל ַהּמִּ ת ּבְּ רֶׁ מֶׁ ׁשְּ ׁש ָתן וָ מִּ רֶׁ י ַוֲהלֹא ֵאין מִּ "תֶׁ ּתִּ ַמרְּ ׁשְּ

יָּה וִּ ה וּלְּ ֻהּנָ רֹות כְּ מְּ ׁשְּ ֵכן מִּ ָוה" )מגילה יג(, וְּ ָך ׁשָ ּתְּ ַמרְּ ׁשְּ  .וּמִּ

ְקֶטֶלת. במשקל ר"שמ מהשורש שם  מ 

ֶצת.  –למשקל זה משמעויות שונות, למשל: מכשירים  ְשב ֶ ְסֶגֶרת, מ  ְסֶנֶנת. אבל גם: מ   מ 
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 למד לשונך

 על ידו או על ידיו?

גְּ )ב, יז(  ד  ֹו לְּ יׁש ַעל־ָידָ֖ ָ֥ עּו א  ָסֹ֔ ן י  ֵ֣ ר ַיֲחנּ֙ו כֵּׁ יֶהִֽ ... ַכֲאֶׁשֹ֤  םלֵּׁ

ל־ָידוַֹ רש"י: שׁ  - ע  ֵאין לְּ קֹומֹו, וְּ ָמעֹו, רוּחַ ַעל מְּ ׁשְּ ּמַ דּ ֹון ָיד ָזז מִּ ל צִּ  –י ַעל ָידֹו ֹו ָקרוּ  ׁשֶׁ

ַלַעז ַטת ָידֹו, אינשו"ן איש"א ּבְּ ָכל הֹוׁשָ מוָּכה לֹו לְּ  .ַהּסְּ

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

ן בכל במשמעות של תיאור מקום. בצירוף יחס זה המילה "יד" מופיעה ביחיד ולכ

י, על ָידֹו.  הנטייה היא ביחיד. למשל: על ָיד 

י" )מהמילה  אך בבואנו לתאר כלי, אמצעי או מתווך נשתמש בצירוף היחס "על ְיד 

 ידיים( ולכן בכל הנטייה תופיע הצורה ברבים: על ָיַדי, על ָיָדיו, על ָיֶדיה וכו'. 

 

 ַאֲחֵרי או אחורי?

י )ג, כג(  ֻׁשנ  רְּ ח ת ַהגֵּׁ ּפְּ ׁשְּ ָכן ַיֲחנּו ָיָמהמ  ׁשְּ י ַהמ   ַאֲחרֵּׁ

 (, ה)תהלים קלטמו: אחורי, וכן: אחור וקדם כ –אחרי המשכן  עזרא: אבן

 כלומר, שתי המילים משמשות לציון מיקום.

ך  : 'אחורי'למילה  דוגמה ֵ ַהל  ֹו  ֲאחֹוֵריַהמ  י ָהרו חַ  —ַרב  ֵ ס  ַ ג   (ז, איומא ל) ֲהֵרי ֶזה מִּ

י המילה ֹות - זמן יוןלצ גם משמשת ַאֲחר  י מֹ֔ ֵ֣  .ַאֲחרֵּׁ

היא למעשה צירוף של שתי מילים: מילת היחס 'מן' ושם העצם מאחורי המילה 

 ָאחֹור בצורת רבים.

 

ְזָלֹגת - ַמְזֵלג  ַמְזְלגֹות – ַהמ ִ

ַה ( יג ,ב 'שמואל א) ֹומַ וְּ ָידִֽ ם בְּ ַֽי  ַנָ֖ ׁש־ַהש  לָ֥ ג ׁשְּ ָ֛ לֵּׁ  זְּ

תמ  ֶאת־ַה  (ג, שמות לח) ָלג ָ֖  זְּ
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ל היא צורת הריבו טלות. לפנינו צורת ריבוי יוצאת ַמקְ טלים או ַמקְ י של משקל ַמְקט 

קְ דופן והיא דומה לריבוי של  ְזָרֹקת. מ   טלה, כמו במילה ַהמ  

ְזָלגֹות. –להשתמש בשתי צורות הריבוי  אפשרזו הסיבה לכך שבימינו   ַמְזְלגֹות או מ 

 

 טעמי המקרא בשירות התחביר

 שמות ראשי המטות

אּו רְּ ּור ֶבןבֵּׁ  ל  יצָ֖ ּור-ן ֱאל  יאִֽ דֵּׁ ָששָכֹ֔    ׁשְּ י ֹ֨ ל ֶבןלְּ ָ֖ אֵּׁ ַתנְּ ר-ר נְּ  צּוָעִֽ

לראות מבנה אחיד של הפסוקים: ראשית צויין  אפשרבציון שמות ראשי המטות 

ואחריו שמו של ראש  ,זקף גדול או זקף קטן –שם השבט מוטעם בטעם מפסיק 

 השבט.

 

 שמות בני אהרון

ִֽ )ג, ב(  ֹות בְּ מָ֥ ֶלה ׁשְּ ָ֛ אֵּׁ יוְּ ן -נֵּׁ ר ַה ַאֲהר ָ֖ כ ֵ֣ ב |בְּ ּוא ֶא  ָנָדָ֑ יה  ֲאב  ָעָזָ֖רַוִֽ ר לְּ יָתָמִֽ ִֽ א   וְּ

ר'?  כ ֹ֣  למי מתייחסת המילה 'ַהב ְּ

לומר שאינו  ,ש פסיק בין הבכור לנדבי –אהרן הבכר נדב  הטורים": "בעל

אלא חוזר על  .כי נדב מת בלא בנים ואין נפקותא בבכורה שלו ,חוזר על נדב

 ה.אהרן שהוא הבכור למש

 .וריםהט-להנה יש פסיק, וכאילו אמר אהרן הבכור. ועיין בבע משך חכמה:

 או בכור לנבואה, שנתנבא במצרים, כמפורש ביחזקאל...

י'לפי דברי בעל הטורים, יש לקרוא כך:  נֵּׁ ִֽ רַא -בְּ כ ֵ֣ ן ַהבְּ  .'ֲהר ָ֖

 המילה בכור היא לואי/תמורה לאהרן.

 ן שזוהי רשימה של שמות.שמות בני אהרון מוטעמים בטעמים מפרידים כיוו
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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 

  באביהוא, ולבסוף ממהר ומוסיף את אלעזר ואיתמר.

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

 

 היכן חנו בני לוי?

ֻׁש כג( א, ) רְּ ת ַהגֵּׁ ח ָ֖ ּפְּ ׁשְּ ימ  ָ֑ ּו ָיִֽמָ  נ  ן ַיֲחנָ֖ ָכָ֛ ׁשְּ י ַהמ  ֵ֧  ה:ַאֲחרֵּׁ

ת ַיֲח  )א, כט( ָהָ֖ י־קְּ נֵּׁ ת בְּ ח ָ֥ ּפְּ ׁשְּ ּומ  ן תֵּׁ נָ֑ ָכָ֖ ׁשְּ ל ֶיֶַָֽ֥רְך ַהמ   ָנה:יָמִֽ  ַעָ֛

י )א, לה( ל ֶבן־ֲאב  ָ֖ יאֵּׁ י צּור  ֹ֔ ָרר  ת מְּ ח ֵ֣ ּפְּ ׁשְּ מ  ל ֶיֵֶַֽ֧רְךָחָ֑ לְּ ל ַעֵ֣ ָכָ֛ מ  ַה  י  ּו צָ ׁשְּ ָנה׃ן ַיֲחנָ֖  פ ִֽ

 קהת?-בבני 'אתנחתא'מדוע שונה מקום ה

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

עם מקום תחנותם, אחרי המשכן יחנו, על ירך המשכן יחנו  'יחנו'חיבר פעל 

 באתנח.  'יחנו'צפונה, וכאן הפסיק פעל 

נמשכו בני קהת אחר עדת קרח במחלוקת הכהונה ואפשר לרמז בא על ש

זו הקדש והמקדש, וכבוד המשכן בקלון המירו, לכן י)ערש"י כאן(, וכאילו ב

הפריד מקום תחנות המשכן מחנייתם, להורות שאינם ראויים להיות שכני 

  .ירכתי המשכן

 

 ניבים וביטויים

ָבם  ר  ַהקְּ הָוה בְּ י יְּ נֵּׁ פְּ יהּוא ל  ׁש ָזָרהַוָיָמת ָנָדב ַוֲאב   (ד, )ג אֵּׁ

 .בהשאלה: מעשה לא רצוי, הרצוילא  ההקרב -אש זרה 

 

 עיון בעלונים קודמים:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Chin
uchMukar/PikuahPedagogi/HebChar/parashat_week.

htm 

 עריכה לשונית: כוכבה גרסון

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
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ChinuchMukar/PikuahPedagogi/HebChar/parashat_week.htm

