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ֶשל ָּפָרָשה

ָרשֹות ְּבֵסֶפר ְּבִמְדַּבר? ָמֵהן ַהָּפָ
ְּבַבָקָשה ָלִשיר, ְוִלְכתֹוב ְּבָכל ָּפָרָשה ֶאת ַהִמְסָּפר ַהַמְתִאים

ְלִפי ֵסֶדר ַהָּפָרשֹות ְּבחּוַמש ְּבִמְדַּבר.

1  יְלִָדים וִילָדֹות,

2  ּבֹואּו ּבֹואּו וְנאַֹמר

3  ֶאת ְשמֹות ַהּפָָרשֹות

4  ּבְחּוַמש ּבְִמְדּבַר.

5  ֵאלֶה ְשמֹות ַהּפָָרשֹות
6  ּבְחּוַמש ּבְִמְדּבַר!

7  ּפָָרַשת ַהָשבּועַ: ּפָָרַשת...

ָשלֹוש

ב

ִשיר
ַהָּפָרשֹות

ּבר
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ש

ַמ
חּו

ת 
שֹו

ּפָר

ב

ִסְמֵלי ַהָּפָרשֹות ג

ּבְִמְדּבַר

נָׂשֹא

ּבְַהעֲֹלְתָך

ְׁשלַח

קַֹרח

חַֻּקת ַמּטֹות

ּבָלָק

ַמסְעֵי

ּפִינְָחס



ג ה
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ּבְר

ִלְפֵני ֶשקֹוְרִאים ַּבתֹוָרה ְמָבְרִכים:

ַאֲחֵרי ֶשקֹוְרִאים ַּבתֹוָרה ְמָבְרִכים:

44ַאְרַּבע

ּבָרּוְך ַאָּתה ה'
ֱא–לֹוֵהינּו ֶמלְֶך ָהעֹולָם,

ֲאֶׂשר ּבַָחר ּבָנּו ִמּכָל ָהעִַּמים
וְנַָתן לָנּו ֶאת ּתֹוָרתֹו.

ּבָרּוְך ַאָּתה ה' נֹוֵתן ַהּתֹוָרה.

ּבָרּוְך ַאָּתה ה'
ֱא–לֹוֵהינּו ֶמלְֶך ָהעֹולָם,

ֲאֶׂשר נַָתן לָנּו ּתֹוַרת ֱאֶמת
וְַחּיֵי עֹולָם נָטַע ּבְתֹוכֵנּו.

ּבָרּוְך ַאָּתה ה' נֹוֵתן ַהּתֹוָרה.



א
ְסִביָבה

ֶשל ָּפָרָשה

ְּבַבָקָשה ִלְקרֹוא, ּוְלַהְשִלים ֶאת ַהִמְשָּפִטים ַּבִמיִלים ַהַמְתִאימֹות ֵמַהִציּוִרים. ב

ְּבַבָקָשה ְלַהְקִשיב ַלְּפסּוִקים, ּוְלָהִאיר ֶאת ַהִמְסֶגֶרת ֶשל ַהִציּור ַהַמְתִאים ָלֶהם. ג

ְּבִמדְַּבר
ּבר

ִמְד
 ּב

ת
ַש

ּפָר

ָחֵמש 5

ֹור
ַתְקִליט

ם
ִרי ִשי  ְו ס ּו ִקים 

ּפ
  

ַמְסֵעי  • ַמּטֹות   • ִּפינְָחס   • ָּבלָק   • ֻחַּקת   • קֹרַח   • ְׁשלַח   • ְּבַהֲעֹלְתָך   • נָׂשֹא   • ְּבִמְדַּבר 
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ה' צִיוָה ֶאת מֶֹשה וְַאֲהֹרן לִפְקֹוד - לִסְּפֹור
ּכָל ִאיש ּבֶן     אֹו יֹוֵתר

ֶשיָכֹול לְִהיֹות ַחיָל ּבַצָבָא,
לְפִי ֵשם ַהִמְשּפָָחה ֶשלֹו וְַהֵשבֶט ֶשלֹו.

ה' צִיוָה ֹלא לִסְּפֹור ֶאת  עִם ְשַאר
ָהעָם ּכִי ֵשבֶט לֵוִי ֹלא ָהיָה ּבַצָבָא. ַתפְִקיד 
ַהלְוִיִים ָהיָה לַָקַחת ֶאת ַהִמְשּכָן וְכֵלָיו ּכְֶשָהעָם

נָסַע, וְלִבְנֹות ֶאת ַהִמְשּכָן ּכְֶשָהעָם ָחנָה.

מֶֹשה לְוִיִיםַאֲהֹרן ּכְלֵי ַהִמְשּכָן

ַה

ה' צִיוָה ֶשלְכָל ֵשבֶט יֵש ָמקֹום ְמיּוָחד ִמֶשלֹו 
ּבַַמֲחנֶה וְֶשָהעָם יִסַע וְיֲַחנֶה לְפִי ַהסֵֶדר.

. ֵשבֶט לֵוִי צִָריְך לֲַחנֹות סָבִיב  

4 3

ה' צִיוָה  יַעַבְדּו ּבִַמְשּכָן ּבְִמקֹום
ַהּבְכֹורֹות ּבָעָם. ה' צִיוָה לִפְקֹוד ֶאת ַהלְוִיִים 
ּכְֵדי לַָדעַת ּכַָמה לְוִיִים יֲַחלִיפּו ֶאת ַהּבְכֹורֹות.

לְוִיִים

שֶַה

ִמְשּכָן
ֵשבֶט לֵוִי

ַמֲחנֵה יְִׂשָרֵאל

ַ ל
6 5

ה' צִיוָה לִפְקֹוד ֶאת  ּבָעָם
ִמּבֶן חֹוֶדש וַָמעְלָה. ָהיּו יֹוֵתר ּבְכֹורֹות ִמלְוִיִים,

לָכֵן ה' צִיוָה לִפְדֹות - לְַשלֵם ּכֶסֶף עַל ּכָל
ּבְכֹור ֶשֹלא ָהיָה לֵוִי ֶשיֲַחלִיף אֹותֹו.

ה' צִיוָה לִפְקֹוד ֶאת ּבְנֵי  ִמֵשבֶט לֵוִי
ִמגִיל ְשלֹוִשים עַד ֲחִמיִשים, ּכְֵדי לַָדעַת

ּכַָמה ֲאנִָשים יְִקחּו ֶאת ּכְלֵי ַהִמְשּכָן
ֶשּבַקֹוֶדש וְֶשּבְקֹוֶדש ַהקֹוָדִשים.

ּבְכֹורֹות
לְוִיִים

ַה

ּכְלֵי ִמְשּכָןּבְנֵי ְקָהת
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ֵּפירּוש

ְׂשאּו - ִתְסְּפרּו.  .1
ֹראׁש ּכָל עֲַדת ּבְנֵי יְִׂשָרֵאל -  .2
ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל.  

ִמּבֶן עְֶׂשִרים ָׁשנָה וַָמעְלָה -  .3
ָּכל ִמי ֶשהּוא יֹוֵתר ִמֶּבן ֶעְׂשִרים.  

ּכָל יֹצֵא צָבָא ּבְיְִׂשָרֵאל -  .4
ָּכל ִמי ֶשָיכֹול ִלְהיֹות ַּבָצָבא.  

ִּתפְְקדּו - ִתְסְּפרּו.  .5

ֵיש ִלי ְשֵאָלה ַעל ַהְּפסּוִקים ֵמַהָּפָרָשה
ב

ְּבַבָקָשה ִלְקרֹוא ֶאת ַהְתשּובֹות, ּוְלַסֵמן  ְלַיד ַהְתשּוָבה ֶשַמְתִאיָמה ְלַדעתך. ג

וַיְַדּבֵר ה' ֶאל–מֹ ׁשֶה ּבְִמְדּבַר סִינַי ּבְאֶֹהל מֹועֵד... א. 
–  – ְׂשאּו ֶאת–  ב. 

לְִמְׁשּפְחָֹתם לְבֵית ֲאבָֹתם  
ּבְִמסְּפַר ֵׁשמֹות ּכָל–זָכָר לְגֻלְּגְֹלָתם:  

ִמּבֶן עְֶׂשִרים ָׁשנָה וַָמעְלָה ג. 
  –   

ִּתפְְקדּו אָֹתם לְצִבְאָֹתם ַאָּתה וְַאֲהֹרן:  

ֶּפֶרק א ְּבִמְדַּבר

ֵשש

1
ֲאִני חֹוֵשב ֶשה' אֹוֵהב ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 

ְוָלֵכן הּוא ִציָוה ִלְסּפֹור אֹוָתם,
     ְּכמֹו ֶשֲאִני אֹוֵהב ִלְסּפֹור

     ַּכָמה קּוְפָסאֹות ְמיּוָחדֹות
             ֵיש ִלי.

ֲאִני חֹוֵשב ֶשה' ִציָוה ִלְסּפֹור 
ֶאת ָהָעם, ְּכֵדי ָלַדַעת ַּכָמה 
ֲאָנִשים יּוְכלּו ִלְהיֹות ַּבָצָבא.
ָלֵכן ה' ִציָוה ִלְסּפֹור ַרק ֶאת 

ָהֲאָנִשים ִמִגיל ֶעְׂשִרים.

2

ָדן

ְּבַבָקָשה ְלַהְשִלים ֶאת ֶהָחֵסר ַּבְּפסּוִקים ְּבֶעְזַרת ַהֵּפירּוש ְוַהִציּור, ּוְלָהִאיר:
1. ִמיִלים ֶשאֹוְמרֹות ִלְסּפֹור - ְּבָירֹוק,

2. ְּבֵני ַּכָמה ָהֲאָנִשים ֶשאֹוָתם ָצִריְך ִלְסּפֹור - ְּבָצהֹוב.

ָגִדי

4647

ְּפסּוִקים

ָלָמה ִציָוה ה' ִלְפקֹוד - ִלְסּפֹור ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל?
ֲהַדָסה

ְקדּו = ִתְסְּפרּו ְׂשאּו = ִּתְפְ

מֶֹשה ַאֲהֹרן
עֲַדת ּבְנַי יְִׂשָרֵאל
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1000
ֵּבית ַהִמְקָדש

ָהִראשֹון
חּוְרַּבן

ֵּבית ַהִמְקָדשּפּוִריםֵּבית ַהִמְקָדש
חּוְרַּבןֲחנּוָּכהַהֵשִני

ֵּבית ַהִמְקָדש
ָהָאבֹות

ְוָהִאָמהֹות
ְיִציַאת ִמְצַרִים

ַהשֹוָאהּוַמַתן תֹוָרה ֶהְרְצל
ְוַהֲחלּוִצים

ֲהָקַמת
2000ְמִדיַנת ִיְׂשָרֵאל 0

ה ֲאָלִפיםד ֲאָלִפיםג ֲאָלִפיםב ֲאָלִפים

-1000

ָמה ָענּו ֲחָכִמים ַעל ַהְשֵאָלה?

ּבר
ִמְד

 ּב
ת

ַש
ּפָר

ֶשַבע

ה
ְּבַבָקָשה ִלְקרֹוא ֶאת ַהֵּפירּוִשים, ּוְלַסֵמן א ַּבָמקֹום ַהַמְתִאים ַּבַטְבָלה. ד

יְִׂשָרֵאל,  ּבְנֵי  ֶאת  אֹוֵהב  ה' 
ַהְרּבֵה  אֹוָתם  סֹופֵר  הּוא  וְלָכֵן 
ּפְעִָמים:ה' סָפַר אֹוָתם ּכְֶשֵהם יָצְאּו 
ַהִמְשּכָן,  ֶאת  ּבָנּו  ּוכְֶשֵהם  ִמִמצְַריִם, 
לִסְּפֹור  צִיוָה  ה'  ּבְִמְדּבַר  ּובְפָָרַשת 

אֹוָתם שּוב.

ַרִש"י - ֶּפֶרק א, ָּפסּוק א  1

יְִׂשָרֵאל, ּבְנֵי  ֶאת  לִסְּפֹור  צִיוָה  ה' 
יְִהיּו  ֲאנִָשים  ּכַָמה  לַָדעַת  ּכְֵדי 
ּכְנַעַן. לְֶאֶרץ  יִּכָנְסּו  ּכְֶשֵהם  ּבַצָבָא 
לָכֵן ה' צִיוָה לִסְּפֹור ַרק ֶאת ִמי ֶשָהיָה 
ּבֶן עְֶׂשִרים ָשנָה אֹו יֹותר, וְיָכֹול ָהיָה 

לְִהילֵָחם.

ַרְשָּב"ם - ֶּפֶרק א, ָּפסּוק ב 2

ּכִי ה' אֹוֵהב ֶאת ּבְנֵי יְִׂשָרֵאל.

ּכְֵדי לַָדעַת ּכַָמה ֲאנִָשים יְִהיּו ּבַצָבָא.

ָגִדי

1

2

ַרְשָּב"םַרִש"יָדן ה' ִציָוה ִלְפקֹוד ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

ִמי ְמָפֵרש ָּכְך?ָמה ַהֵּפירּוש?

ַרִש"י 
ֵמָאה 11

ַרְשָּב"ם
ֵמָאה 12


