
 

 

  כהעמוד     )טיוטא (הערות על דקדוק בפרשת השבוע
  פקודיויקהל פרשת

   פקודיפרשת ויקהל
  
 "ששת ימים ֵתעשה מלאכה" •

  .  התיו בצירי לא בפתח� ) ב,לה(
 הבית בחול� לא �) י,לה ("יֹבאו ויעשו" •

 בפסוק "איש־ויֹבאו כל"וכ� , בחיריק
  . כא

אהלו ־אתהמשכן ־את" •
קרסיו ־אתמכסהו ־ואת
עמדיו ־אתבריחיו ־אתקרשיו ־ואת
השלישי " את "�) יא,לה ("אדניו־ואת

, החמישי והשמיני ע� ואו החיבור
ונותני� לסימ� . בלא ואו" את"והשאר 

מצודתי אתה וסלעי ־כי"את הפסוק 
תהלי�  ("תנהלניולמען שמך תנחני ו

שבו יש ואו החיבור במילה ) ד,לא
ויש . החמישית והשמינית, השלישית

ללא ואו ובי� " את"להזהר להבחי� בי� 
  .ע� ואו ג� ביתר הפסוקי�" ואת"

 עמדיו־אתאת קלעי החצר " •
הרי ל "י ז" מפרש� ) יז,לה ("אדניה־ואת

וכן , לשון זכר ולשון נקבה, חצר קרוי כאן

י בבראשית " וכ� מפרש.דברים הרבה
 "המחנה האחת־אל"ט על הפסוק ,לב
משמש לשון זכר ולשון " מחנה"ל "וז

תהלים " (י מחנה עלתחנה-אם", נקבה

" הזההמחנה ", הרי לשון נקבה) ג,כז

וכן יש שאר דברים , לשון זכר) ח,לג(

השמש ", המשמשים לשון זכר ולשון נקבה

, הרי לשון זכר) כג,יט" ( על־הארץיצא

הרי ) ז,תהלים יט" (מוצאומקצה השמים "

"  על־המיםזרחהוהשמש ", לשון זכר

וכן , הרי לשון נקבה) כב,מלכים ב ג(

איוב " (באה גדולהוהנה רוח ", "חרו"

 בארבע ויגע", הרי לשון נקבה) יט,א

ורוח ", הרי לשון זכר) שם" (פנות הבית

מלכים א " (הריםמפרק  וחזק גדולה

, "אש"וכן , הרי לשון זכר ונקבה) יא,יט

) לה,במדבר טז" (' מאת היצאהואש "

) ד,תהלים קד" (הטלֹאש ", לשון נקבה

י על הפסוק "שע ר"וע. ל"עכ. לשון זכר
 אלי שלוחהיד ־והנה"ט ,ביחזקאל ב

הכלל השגור . "ספר־ מגלתבו־והנה
כל שאי� בו רוח חיי� זכרהו  "בפינו

פ שכל ש� עצ� "פירוש שאע" ונקבהו

מ "בלשו� הקדש נחשב זכר או נקבה מ
א� אי� בו רוח חיי� דהיינו שאינו בעל 

כ א� זכר "אד� אי� קפידה כ� חי או ב�
  . או נקבה הוא

נדיב " ולא � ) כב,לה ("כל נדיב לב" •
 � "הביאו ָחח". )ש� פסוק ה ("לבו

  � "ונזם וטבעת וכומז". בקמ  רחב
ד "ורבותינו פירשו במסכת שבת ד! ס

ימה ומובא זקו� מא� כ �" כומז"א "ע
חכמי� �ובשפתי. י בחומש"הפירוש ברש

מובאת קושיה שמשמע שכומז הוא ש� 
רא והלא לשוננו נק, העצ� לדבר ערוה

 לפי שאי� בו מילה המורה לשו� הקודש
י את "ומסביר שלכ� מביא רש, על הערוה

 �פירוש רבותינו שלפיו הוא נוטריקו� 
 .ש"ע. ואינו ש� עצ� ממש, ראשי תיבות

הלמד בחיריק " כִלי "� "כִלי זהב־כל"
  .לא בצירי

 �) כח,לה ("השמן־הבשם ואת־ואת" •
כ יאמר "באתנח לכ� יפסיק ואח

. "מן המשחהולש, ְלמאור"
  .  הלמד בשוא לא בפתח�" ְלמאור"

 באתנח לכ� �) ל,לה ("בשם' קרא ה" •
אורי ־בצלאל בן"כ יאמר "יפסיק ואח

 כמו שכתבנו "חור למטה יהודה־בן
   .תשא�בפרשת כי

 �) לג,לה ("מלאכת ַמֲחָשֶבת־בכל" •
פתח לא בשוא והשי� בקמ  �החית בחט!

  .פסוק�לא בסגול בגלל הסו!
ואהליאב וכל ְוָעָשה בצלאל " •

חכמה ' לב אשר נתן ה־איש חכם
ותבונה בהמה לדעת לעשת 

 "מלאכת עבדת הקדש־כל־את
א "ד ע"ק ד! נ"י בגמרא ב" רש�) א,לו(

 בלשו� "ועשה"מציי� שלמרות שנאמר 
על בצלאל , יחיד הוא נאמר על שניה�

 והביא ש� דוגמאות ועל אהליאב
עוד ו. נוספות ללשו� יחיד שבא על רבי�

י "א אומר רש"ב ע"ות ד! יבמסכת מכ
 שכא� "ועשה"שהמילה " ורצח"ה "בד

הכוונה שחובה .  מחייבהיא בלשו� ציווי
על בצלאל ואהליאב שיעשו 

 מלאכת עבדת הקדש־כל־את
להם כאשר ' ועשה ה"שלא כמו 

) ד,דברי� לא ("עשה לסיחון ולעוג



 

 

  כועמוד     )טיוטא (הערות על דקדוק בפרשת השבוע
 פקודי ויקהל פרשת

ומלאכה "בפסוק . ���שאינו מחויב
  המילה �) ז,לו (" והותר…היתה דים 

 אינה לשו� ציווי שצרי# "והותר"
י לפרש "לכ� היה צרי# רש, להותיר

 "לבו־והכבד את"כמו  ���שהיא מקור
מלכי� ב  ("מואב־והכות את", )יא,ח(
  .י במקו�"ח ודקדוקי רש"עיי� שפ, )כד,ג

 הקמ  במ� הוא �) ח,לו ("שש ָמְשזר" •
 "ּמָאדמים"וכ� אל! של . קמ  חטו!

בי� מפני שאי� טע� או מעמיד ) ז,לה(
 .הקמ  לשוא או לדגש שאחריו

בפרשות ויקהל פקודי מסופר על עשית  •
ישראל �המשכ� וכל כליו אשר צ%ו$ בני

אשר על כ� . בפרשות תרומה ותצוה
) פקודי�בפרשות ויקהל(נמצא בעשיה 

חזרה על חלקי פסוקי� או מילי� 
�בפרשות תרומה (שהוזכרו בצוואה

�כ ישנ� הבדלי� והבעל"אעפ. )תצוה
פ יכול בקל לטעות "ומד בעקורא של

בתים ": לדוגמא. ולהחלי! ביניה�
הלמד בפתח וכ� ) יד,לז ("ַלבדים

ובפרשת ). ה,לח(העולה �במעשה מזבח
 "ְלבתים ְלבדים") כז,כה(תרומה 

על־שני קצותיו "וכ� . הלמד בשוא
 אבל ,בלא ואו" ח%בר "�) ד,לט ("רֻחּבָ

אל־שני קצותיו ") ז,כח(בפרשת תצוה 
ולגבי . בואו בתחילת המילה "רְוֻחּבָ

הבריח ־ויעש את"הבריח התיכו� 
 "התיכן ִלְבֹרַח בתוך הקרשים

) כח,כו(ובפרשת תרומה ) לג,לו(
והבריח התיכן בתוך הקרשים "

  . "הקצה־הקצה אל־ַמְבִרַח מן

                                                 
55�����
	������	������������������
���������
�! "�$#����%�&�$��'���
�
�()*�+�,���-	��.�+���/�0)*���1��2��.�1�'3
�'#-�,���-	,4�&�
�

2��5	����6789�
�:�������+�;�����
	��<�
�=���>)*�'����?4�$�8#<���'�
�
��������3����@�������'AB�1�����C�
�C�����<���9�%�$	8D��E "�$#����0���9�

)&�' -�
�@������	%�+���5D1���)&�'������3��F���*�$��'�G�������;�1�����'A
�-����	��H�4�
�������
�/���/�8A4�E����#"�
�:�+9�-2��,��3-�C��A?�-IJ�

�"�'���K)"���G�����12L3/A49�K���%2J�$4�+���
�'AM�%�'�'��	��"�1�
3+AN�$��E

56�1�O�"����8�,�-�*�5D1�P4���-�/�Q�����$	R�/AN�E 


