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  א סאליבבלולות שפת אמת, הה שבט הי

  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פך; רבוי – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר צה עם הלכה לא שוה לפרטיה;קבו -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

בסדר  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מא(היקש; השלישיה:  –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
דרוש בפסוק  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישא ),מיעוט ,פרט, רבוי, כללול"ב מדות דר' אלעזר עם המלים  כעין מדות מי"ג מדות דר' ישמעאלזה או הפוך, הצגת נושא ולמוד פרטיו בסדר מתאים, מלמד ולמד, 

 תושבע"פ.ב /יםאחר /יםדרוש מהפסוק רעיון לנושא – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; 

  א,יא בשמות  1.1
  בא י,ז: שמות

יו ַעד ה ֵאָל� י ַפְרֹע � ַעְבֵד� ׁש ַׁשַּלח� ֶאת-ַוּיֹאְמרּו נּו� ְלמֹוֵק� #ה ָל� ה ֶז ּו ֶאת-ָמַתי� ִיְהֶי� ים ְוַיַעְבד& ' ֱא+ֵהיֶה*ם -ָה(ֲאָנִׁש�   ה(
ִים׃    ה ִמְצָרֽ י ָאְבָד& ע ִּכ#   ֲהֶט(ֶרם ֵּתַד�

יו עַ שמות בא י,ז:  ה ֵאָל� י ַפְרֹע � ַעְבֵד� ׁש ַׁשַּלח� ֶאת-דַוּיֹאְמרּו נּו� ְלמֹוֵק� #ה ָל� ה ֶז ּו ֶאת-ָמַתי� ִיְהֶי� ים ְוַיַעְבד&   ' ֱא+ֵהיֶה*ם ה( -ָה(ֲאָנִׁש�
ִים׃   ה ִמְצָרֽ י ָאְבָד& ע ִּכ#    ֲהֶט(ֶרם ֵּתַד�

יו) (שמ' בא י,ז[שכל טוב (בובר)]  ה ֵאָל� י ַפְרֹע � ַעְבֵד� נּו� ְלמֹוֵק� -ַעד. לפרעה: ַוּיֹאְמרּו #ה ָל� ה ֶז . כלומר האיש משה, דכתיב ביה ׁשָמַתי� ִיְהֶי�
ּו ֶאת-ַׁשַּלח� ֶאתכי זה משה האיש (שמות לב א), כל מה שאנו מתגרים בו הרי אנו נוקשים, אין לך להקפיד, אלא  ים ְוַיַעְבד& ' ה( -ָה(ֲאָנִׁש�

תיבות טרם שבמקרא במקום עדיין  : הטרם. ה' נפתחת ונחטפת שהמלה לשון תימה. ויש לפרש כל. והחזק בנשים ובטף כדי שיחזרו האנשיםֱא+ֵהיֶה*ם
  לא, כלומר העדיין לא ידעת כי אבדה מצרים לגמרי, ואח"כ אתה משלחם, כי יש לך לשלחם קודם שתאבד מצרים: 

 � ּו ֶאת-ַׁשַּלח� ֶאתאלא בתפקיד מחיצה להפריד בין אנשים ובין משפחותיהם, [שכל טוב (בובר)] תרסא, ע"פ  – ַוּיֹאְמרּו ים ְוַיַעְבד& -ָה(ֲאָנִׁש�
    . והחזק בנשים ובטף כדי שיחזרו האנשים:' ֱא+ֵהיֶה*םה( 

ע"ז שיחסו לה טובה עבדו בשמחה אנשים נשים וילדים, ע"ז שיחסו לה רעה עבדו בקרבנות לפייסה ורק מבוגרים שמא  [התוה"מ]ע"פ 
  בקרבנות. תדרוש מהם קרבנות ילדים. לכן עבדי פרעה ואח"כ פרעה אמר להם שלטובתם ילכו רק הגברים לעבודה

  
  מסכתא דויהי פרשה א]  -[מכילתא דרבי ישמעאל בשלח 

יו ַעד ויהפך לבב פרעה וגו', לשעבר ה ֵאָל� י ַפְרֹע � ַעְבֵד� ׁש -ַוּיֹאְמרּו נּו� ְלמֹוֵק� #ה ָל� ה ֶז ועכשיו ויהפך לבב פרעה ועבדיו ויאמרו ָמַתי� ִיְהֶי�
לא לקינו ושלחנו או אלו לקינו ושלחנו ולא היו נוטלין ממונינו כדי הוא מה זאת עשינו וגו' אמרו אלו לקינו ולא שלחנו כדי הוא לנו א

  לנו אלא לקינו ושלחנו ונטלו ממונינו. 
  

קומו צאו מתוך עמי, ונהפך לבב עבדיו, שהרי לשעבר  (שמ' בא יב,לא)נהפך ממה שהיה, שהרי אמר להם  - ויהפךויהפךויהפךויהפך (שמ' בשלח יד,ה)[רש"י] 
ׁשָמתַ -ַעד (שם י,ז)היו אומרים לו  נּו� ְלמֹוֵק� #ה ָל� ה ֶז   , ועכשיו נהפכו לרדוף אחריהם בשביל ממונם שהשאילום:י� ִיְהֶי�

  

ׁש  נּו� ְלמֹוֵק� #ה ָל� ה ֶז   קטן, לכתחילה עבדי פרעה יעצו לשלחם ובפועל אחרי ששילחום התחרטו על שילוחם. - קדמא מרכא פשטא זקף -ִיְהֶי�

יו ה ֵאָל� י ַפְרֹע � ַעְבֵד�   פרט פרט (א) , כלל סוגר.מ(ב) ה ופרט וכלל (א) פרט, רביע ואזלא קדמא תרסא – ַוּיֹאְמרּו

, רביע – )ב( פרט מתוך הגאולה זמן של הידיעה של הודאות אי על מלמד כלל כעין ואזלא קדמא, גאולה זמן שיעור על מרמז )א( פרט 

 או יצחק לידת על מהבשורה שנה 400 פיל, הבתרים בין בברית שנה 430 לפי: הפתיחה מנקודת מצרים לגאולת אפשריים זמנים ארבע

 של הטעמים שתבנית מפני ,הודאות אי על מראה והמשכו. אחישנה או בעיתה זמן, למצרים ובניו יעקב מירידת שנה 400, יצחק מלידת

ׁש  הקרא נּו� ְלמֹוֵק� #ה ָל� ה ֶז  קטן, מרמזת על לכתחילה ובפועל.  - קדמא מרכא פשטא זקף - ִיְהֶי�

 � ע: לכך במלים רמזים. מצרים יציאת זמן, שיעור בתפקיד ,תרסא - ַוּיֹאְמרּו   ֲהֶט(ֶרם ֵּתַד�

 הפסוק זמן ועד מאז, יצחק לידת על הבשורה יוםלילה אחר בבסדום  לוט אצל במלאכים נאמר -  ישכבו טרם ' וירא יט,ד)בר( כמו - ֲהֶט(ֶרם 

  שנה מאות ארבע כמעט

ע  הפסוק זמן ועד ומאזברהם אבינו לא הבתרים בין בברית נאמר -  להם לא בארץ זרעך יהיה גר כי תדע ידע לך טו,יג)-' לךבר( כמו – ֵּתַד�

 הלידה או הלידה מהבשורת, הבתרים בין מברית הוא הזה הזמן משך האם ידעו לא ישראל בני שגם אלא. שנה ושלושים מאות ארבע כמעט

 לירידתם 210- ה השנה היא מצרים מכות שנת ולכן קיצח לידת אחרי שנה 190 היה שזה למצרים ובניו יעקב מירידת או, יצחק של

  .אותה משלימות הבאות הגלויות ושלוש שנה 400 של הגזרה מלאה לא שאכן הדורש ויש למצרים

ה  י ַפְרֹע  ה"שהקב, ואזלא קדמא -  חייהם-את וימררו ' א,יד)שמ( על כדרש, שנה ותשעים מאה עולה ואזלא קדמא' גי, ואזלא קדמא - ַעְבֵד�
  'בה אמונה -  רוחנית מבחינה ישראל בני את כילה כמעט במצרים שהענוי בגלל שנה 190- ב הקץ תא קירב

ׁש ַׁשַּלח� ֶאת נּו� ְלמֹוֵק� #ה ָל� ה ֶז ים-ִיְהֶי� בתפקיד הקש , קיסרים שני בין זקף פעמיים תבניתכלל סוגר המרחיב לגאולה עתידית ע"י  – ָה(ֲאָנִׁש�
  .הרביעית הגלות אחרי העתידה הגאולה זמן עלמזה הקש ו מצרים גאולת זמן על התמשכות היא השאלהודבר החוזר וקורה. 

  

ׁש  נּו� ְלמֹוֵק� #ה ָל� ה ֶז   ובפועל   לכתחילהקטן, - קדמא מרכא פשטא זקף -ִיְהֶי�

 אול לגור, באנו בארץ לגור ' ויגש מז,ד)בר( שאמרו כמו מוגבלת לתקופה למצרים באו ישראל שבני, ידעו ופרעה פרעה עבדי לכתחילה
   .להשתקע

 שטעו אפרים בני על כנדרש, שנה ושלושים מאות ארבע או מאות ארבע של מוגבלת לתקופה במצרים שגרותם ידעו ישראל בני לכתחילה

  ?בפועלהגלות  ָמַתי� -ַעד הפשוטה היא השאלה). הפלשתים( הגתים בידי הומתו ממצרים פרצו וכאשר הקץ בחישוב

י ָּת֥קּום  )משלי ו,ט(-(ב) תקופת זמן כמו ב- רר בין משמעות "מתי" (א) זמן מסוים ומקף כבו –ָמַתי� -ַעד )(שמ' בא י,ז ַת֗ ב ָמ֝ ל׀ ִּתְׁשָּכ֑ י ָעֵצ֥ ַעד־ָמַת֖
:Cֽבתפקיד הקש ודבר החוזר , קיסרים שני בין זקף פעמיים תבנית ואחריו, ועצמאית מיוחדת, פשטא –ָמַתי� -ַעדכאן תקופת זמן.  ִמְּׁשנֶָת
   .הרביעית הגלות אחרי העתידה הגאולה זמן עלמזה הקש ו מצרים גאולת זמןעל התמשכות  יאה השאלהוקורה. 

  .אחישנה או בעיתה בפועל יהיה זה מתי השאלה,  יפקד פקד המלים עם יבוא הגואל כי ישראל לבני גילה יוסף

יו ה ֵאָל� י ַפְרֹע � ַעְבֵד�  הזמן שעכשו מרמזות מצרים מכות, מוגבל במצרים אלישר בני של שהותם שזמן ידוע ולכתחילה היות -  ַוּיֹאְמרּו

   , מצרים את לאבד ולא לשחררם בפועל
י  ע ִּכ#   .זה בשם המצרי שהכה רעך תכה למה ' ב,יג)שמ( אמר כאשר במשה כנדרש, מעניש שבו' ה שם ה"תכ ת"ר - ֲהֶט(ֶרם ֵּתַד�

ּו  ' ֱא+ֵהיֶה*ם- ֶאתללא מרכא  טפחא - ְוַיַעְבד&   לקינו- עבודה שלא לה' אכל אופן למעט הגבלות  רבוימונח אתנח,  – ה(

  

 ישראל שבני כדי, שיחרור שטר בלי חזקה ביד גירשם פרעה) בכורות מכת( האישי החורבן ובשיא הועילה דבר של בסופו עצתם לכתחילה

 כאשר בפועל אבל ]ובכיט הרב הפרשיות ספר[ מצרים עם ויתפיסו צערו את העבד מן משכיח מרצון ששיחרור, ענויהם ישכחו לא לעולם

 כשם כי מצרים של מלא חורבן היה וזה סוף ים בקריעת המלאה מפלתם לתוך ישראל בני את רדפו וכולם, התחרטו ממונם כל אבדו כי גילו

  .היבשה על לוקים במצרים הנשארים כך הים על לוקים שאלו
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  א סאליבבלולות שפת אמת, הה שבט הי

  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פך; רבוי – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר צה עם הלכה לא שוה לפרטיה;קבו -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

בסדר  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מא(היקש; השלישיה:  –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
דרוש בפסוק  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישא ),מיעוט ,פרט, רבוי, כללול"ב מדות דר' אלעזר עם המלים  כעין מדות מי"ג מדות דר' ישמעאלזה או הפוך, הצגת נושא ולמוד פרטיו בסדר מתאים, מלמד ולמד, 

 תושבע"פ.ב /יםאחר /יםדרוש מהפסוק רעיון לנושא – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; 

  

אׁש ֳחָדִׁש*ים :שמות בא יב,ב )ֹ 6ה ָלֶכ&ם ר ֶדׁש ַהֶּז   ַהֹח8
ֹון הּוא�   י ַהָּׁשָנֽה׃ ִראׁש# ם ְלָחְדֵׁש&   ָלֶכ�

6ה ָלֶכ&ם  ֶדׁש ַהֶּז   דרגא תביר טפחא -ַהֹח8

ֶדׁש  6ה  דרגא בצורתו מצביע מעלה אל - ַהֹח8 צורת לבנה בחידושה כאשר קימור הקשת שלה פונה אל החמה ששקעה, היינו  - תביר  - ַהֶּז

6ה  ]רש"י[כפי'  ימינה. ֶדׁש ַהֶּז   וגו' ח מתחדש יהיה לך ראש חודש.הראהו לבנה בחידושה ואמר לו כשהיר -ַהֹח8

6ה נתקשה משה על מולד הלבנה באיזו שיעור תראה ותהיה ראויה לקדש, והראה לו באצבע את הלבנה ברקיע, ואמר לו כזה ראה  - ַהֶּז
  )אצבע יד ימין, הסמוכה לאגודלבמדרש אומר  –טט באצבע ( הראה לוהקב"ה  וקדש.

ויאמר ה' אל משה ואל אהרן בארץ ויאמר ה' אל משה ואל אהרן בארץ ויאמר ה' אל משה ואל אהרן בארץ ויאמר ה' אל משה ואל אהרן בארץ דכתיב (שמות יב ב)  - : מאי טעמא דרבי שמעון גמרא. אמר רבי לוי ]בבלי ראש השנה כב,א[
  ורבנן: עדות זו תהא מסורה לכם.  -עדות זו תהא כשרה בכם.  - ... החדש הזה לכםהחדש הזה לכםהחדש הזה לכםהחדש הזה לכםמצרים לאמר. מצרים לאמר. מצרים לאמר. מצרים לאמר. 

ֶדׁש  6ה ָלֶכ&ם ַהֹח8 אׁש ֳחָדִׁש*יםשל  ת פרטים קשורים בנושא מסוים שלגבי כולם חל ענין או ההלכהקבוצ ,תביר טפחאדרגא  –ַהֶּז )ֹ . קבוצת ר

אׁש ֳחָדִׁש*ים לענין קביעת ראשי חדשים בית דין כמוכם, וגם שני עדים כמוכםהפרטים כאן דייני  )ֹ   .ר

      ]תורה תמימה פרשת בא[
  [ר"ה כ"ד א']: י)לבית דין מסורה] -[מהו לכם], עדות זו תהא מסורה לכם, [מכאן שקבלת עדות החודש וקדוש החודש  -לכם 
ין היחיד מקדש את החודש אפי' מומחה לרבים, שהרי אין לך מומחה לרבים בישראל כמשה רבינו וקאמר ליה הקב"ה עד א -לכם 

  [שם כ"ה ב']: יא)דאיכא אהרן בהדך, שנאמר ויאמר ה' אל משה ואל אהרן וגו' החודש הזה לכם
6ה ָלֶכ&ם ֶדׁש ַהֶּז התביר ממעט את כל ישראל החדש (דיינים, מראות לבנה),  ת פרטים קשורים בנושא קידושקבוצ, דרגא תביר טפחא -  ַהֹח8

שלכל  ]כלי יקר[ ומותיר רק את בית הדין אבל לא ליחיד מומחה כי הטפחא מרבה מומחים לקידוש החדש. כמו כן אפשר להבין מפירוש
  חדש יש מראה לבנה משלו, כלומר הטפחא מרבה מראות לבנה בחידושה.

  
  אחר מעידין עליו אמר רבי חייא בר בא ראו אותו יוצא מענן זה ונכנס לתוך ענן ...  ]לנה יב ה)ירושלמי ראש השנה פ"ב ה"ד (וי[

6ה ָלֶכ&ם - טט  ֶדׁש ַהֶּז סדר זמן, קבוצות פרטים המצטרפים לנושא אחד, כאן חלקי לבנה לקידוש החדש, הנראים בדרגא תביר טפחא,  – ַהֹח8
  בחלקים.

  תו יוצא מענן זה ונכנס לתוך ענן אחר,  ראו אוראה התחדשות בסדר זמן של  –דרגא 
  בגלל העננות ראה אותו בחלקים   –תביר 

  רבוי החלקים מצטרפים ביחד לראיה אחת –טפחא 

  

  : בפסוקנו דרגא הצביעה למקום או ענין מסוים, כאן מהארץ ללבנה, סיכום

  דין מומחים לקידוש החדש, מראות לבנה במולדה. קבוצות פרטים מסוימים המתקיימים בעת ובעונה אחת , ביתתבנית דרגא תביר טפחא 

  תבנית דרגא תביר טפחא סדר זמן לראית מולד הלבנה בחלקים המצטרפים ביחד לראיה שלמה.

  

  פסוק שלישי בפרשת קדש לי כל בכור :ד – ג,בא יג שמות

ה ֶאל[ג]  אֶמר ֹמֶׁש �ֹ ֹור ֶאת-ַוּי ם ָזכ< � -ָהָע� ר ְיָצאֶת@ם ִמִּמְצַר ים ַהּי@ֹום ַהֶּזה� ֲאֶׁש� *ה ִים� ִמֵּב(ית ֲעָבִד� ' ֶאְתֶכ&ם ִמֶּז יא ה6 ד הֹוִצ8 ֶזק ָי� Bי ְּבֹח(   ִּכ
ץ׃ א ֵיָאֵכ&ל ָחֵמֽ #ֹ   ְול

יב׃[ד]   ֶדׁש ָהָאִבֽ ים ְּבֹח&   ַהּי&ֹום ַאֶּת(ם ֹיְצִא*
א  )ג(שמות בא יג,תלמוד לומר  - רבי יוסי הגלילי אומר: מנין לפסח מצרים שאין חימוצו נוהג אלא יום אחד  ]ב,בבלי פסחים כח[ #ֹ ְול

ץ׃   .ַהּי&ֹום ַאֶּת(ם ֹיְצִא*ים ,ד)יג בא שמות( וסמיך ליה ֵיָאֵכ&ל ָחֵמֽ
  שלא נהגו בו איסור חמץ אלא יום אחד. - הכי גרסינן: חמץ אין לי אלא שנתחמץ מאליו, מנין לפסח מצרים  רש"י

  לא יאכל חמץ היום. -תלמוד לומר לא יאכל חמץ וסמיך ליה היום אתם יוצאים 
ץ...  שמות בא יג,ג א ֵיָאֵכ&ל ָחֵמֽ #ֹ יםַהּי&ֹום   [ד] ׃ְול   ַאֶּת(ם ֹיְצִא*

ץ א ֵיָאֵכ&ל ָחֵמֽ #ֹ מרכא טפחא סלוק, מרכא טפחא מרבה, מה היא מרבה? נלמד מהסילוק המאפין אותה, איסור אכילת חמץ לדורות.  – ְול
  הסלוק גם ממעט, להודיע כי רק חמץ נאסר ולא דברים אחרים. 

נהגו בו איסור חמץ יום  - פסח מצרים כי  דרשת ריה"גק, בתפקיד שמתפשט אפיון ממנה אלפניו. האפיון הוא כטפחא בראש פסו – ַהּי&ֹום
זה היה הצווי, ולמעשה לא אכלו חמץ בשלושים יום הבאים ובט"ו אייר ירד המן, ואם לא היה להם תבואה אז גם לא אכלו חמץ עד  אחד.

  בואם אל ארץ כנען.  
  
  :ת בא יג,הומש

יוְ [ה]    (ה ִכֽ ' ֶאל- ָהָי Dה )Eת-ְיִביֲא F ֶא6ֶרץ ָזַב# (ֶתת ָל� �י�E ָל ר ִנְׁשַּב@ע ַלֲאֹבֶת י ֲאֶׁש� (י ְוַהְיבּוִס� י ְוַהִחִּו י ְוָהֱאֹמִר ְּכַנֲעִני ְוַהִחִּת� Hְֽוָעַבְדָּת6  ָחָל&ב ּוְדָב*ׁש ֶא(ֶרץ ַה
ֶדׁש ַהֶּזֽה׃-ֶאת ֹ&את ַּבֹח# ה ַהּז   ָהֲעֹבָד#
ְּכַנֲעִני - ֶאל Hֽכעין מונח מונח פזר -יביאך ה' -והיה כי, שני ענינים של שיעור והם מושפעים ו/או משפיעים על גדולה- תלישא מונח –ֶא(ֶרץ ַה ,

  שלוש פזר שענינו דרוש למקום אחר ואם צריך גם למקומו (ומפאת הקיצור לא מוסבר בפרסום זה)

ְּכַנֲעִני - ֶאל Hֽו ומאחריו. , שני ענינים של שיעור, מלפניגדולה- תלישאמונח  –ֶא(ֶרץ ַה  

) כי הכנעני- של ארץ - (טט  בחדש האביבד לומדים על עבור השנה שיהיה הפסח  –מהפסוקים יג ג  [תורה שלמה מה]ע"פ  מלפניו

אם היתה השנה ראויה להתעבר מפני אביב שלא  ]ד"קידוש החודש פ' כסף משנה הל[אכילת חמץ אסורה אחרי יום תקופת האביב, 
  הא אביב בתקופה חדשה שהם עיקר זמני העיבור מן התורההגיע או מפני התקופה שלא י

ארץ חמישה עממים הנמנים בפסוק היא  ]תורה שלמה[- וגם כמובא ב ]דברים כו ט ספרי[ על רבותינו פע" - ]ן"רמב[ע"פ  מאחריו
ארצות גם היא ארץ ארץ זבת חלב ודבש, וארץ הפריזי והגרגשי הלא מוזכרים בפסוק היא פחותה מארץ המוזכרים אבל ביחס לשאר ה

  זבת חלב ודבש.

  

ת ָחָל&ב ּוְדָב*ׁש   תביר מרכא טפחא אתנח או סלוק, נמצא בתורה כשמונה פעמים, ויש מופעים בטעמים אחרים -  ֶא6ֶרץ ָזַב#
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  א סאליבבלולות שפת אמת, הה שבט הי

  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פך; רבוי – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר צה עם הלכה לא שוה לפרטיה;קבו -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

בסדר  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מא(היקש; השלישיה:  –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
דרוש בפסוק  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישא ),מיעוט ,פרט, רבוי, כללול"ב מדות דר' אלעזר עם המלים  כעין מדות מי"ג מדות דר' ישמעאלזה או הפוך, הצגת נושא ולמוד פרטיו בסדר מתאים, מלמד ולמד, 

 תושבע"פ.ב /יםאחר /יםדרוש מהפסוק רעיון לנושא – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; 

 וכי תימא דלית בה זבת חלב ודבש ... ריש לקיש ... ציפורי ששה עשר[מגילה ו' א' [: דוגמאות למיעוטים הנלמדים במקומות שונים
ישראל - מדברי שניהם עולה שרק חלק מארץ  יוחנן ... עשרין ותרתין פרסי אורכא ופותיא שיתא פרסי רבי...  מילין על ששה עשר מילין

  בבחינת ארץ זבת חלב ודבש

נּו� ֶאת־ָהָא(ֶרץ  ט׃,תבוא כו-כי דברים *ה ַוִּיֶּתן־ָל� ֹום ַהֶּז נּו ֶאל־ַהָּמק( אתַוְיִבֵא& �ֹ ת ָחָל&ב ּוְד   ַהּז ׁש׃ֶא6ֶרץ ָזַב#   ָבֽ
  ישראל מערבה לירדן. - לארץממעט ביכורים  גהבאת בכורים, ריה" פרשת

ה-ָּכל יא׃,ויקרא ב י ָכל 'ַלה�  ַּתְקִר�יבּו�  ֲאֶׁש@ר ַהִּמְנָח� ה ָחֵמ*ץ ִּכ@ א ֵתָעֶׂש& #ֹ א-ְׂשֹאר� ְוָכל-ל ֹֽ ׁש ל ה ַלהֽ -ְּדַב� ירּו ִמֶּמ6ּנּו ִאֶּׁש&   ׃'ַתְקִט8
, כגון שזרע בחצי שדה בהיתרזיק הדבש, לכן יש להרחיקו, אפילו זרע החרדל חרדל לכוורות דבורים, מ סמיכת ]יחבבא בתרא  בבלי[

צמח כמו חרדל המזיק  ולכןתביר, להודיע שלא כל זריעה בארץ מועילה לדבש  -, ארץ זבת חלב ודבש ארץ מכר חצי השדה השני. כואח"
  בעל הדבורים ירחיק עצמו. קיזנכי סבור כי ה להרחיקלדבורים ולדבשם לרבנן יש להרחיק. לרבי יוסי לא צריך 
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  א סאליבבלולות שפת אמת, הה שבט הי

  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פך; רבוי – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר צה עם הלכה לא שוה לפרטיה;קבו -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

בסדר  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מא(היקש; השלישיה:  –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
דרוש בפסוק  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישא ),מיעוט ,פרט, רבוי, כללול"ב מדות דר' אלעזר עם המלים  כעין מדות מי"ג מדות דר' ישמעאלזה או הפוך, הצגת נושא ולמוד פרטיו בסדר מתאים, מלמד ולמד, 

 תושבע"פ.ב /יםאחר /יםדרוש מהפסוק רעיון לנושא – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; 

  

  (התשע"ב) א,ישמות בא  1.2

י ַהָּׁשָנֽה׃ :שמות בא יב,ב ם ְלָחְדֵׁש& ֹון הּוא� ָלֶכ� אׁש ֳחָדִׁש*ים  ִראׁש# )ֹ 6ה ָלֶכ&ם ר ֶדׁש ַהֶּז   ַהֹח8
  ו אמר רבי חייא בר בא ראו אותו יוצא מענן זה ונכנס לתוך ענן אחר מעידין עליירושלמי ראש השנה פ"ב ה"ד (וילנה יב ה) ... 

6ה ָלֶכ&ם - טט  ֶדׁש ַהֶּז סדר זמן, המצטרפים לנושא אחד, (א) חלקי לבנה לקידוש החדש, נראים בקבוצות פרטים דרגא תביר טפחא,  – ַהֹח8
6ה ָלֶכ&םבחלקים. (ב)  ֶדׁש ַהֶּז וזה יוצא המצטרפים לעדות אחת של חידוש לבנה, קבוצתות עדים ממקומות שונים דרגא תביר טפחא,  – ַהֹח8

  העדויות שאין עדים ממקומות שונים מצטרפים.מן הכלל 

  
  רש"י בבלי ערכין ח,ב, ט,ב 

  ) חלקים793תשצ"ג (- שעות ו 12יום  29חודש לבנה אורכו 

  ) חלקים876תתע"ו (- שעות ו 8יום  354שנת לבנה אורכה 
  רמב"ם הלכות קידוש החודש פרק ו הלכה ב

ום ושתים עשרה בלילה, והשעה מחולקת לאלף ושמונים חלקים, ולמה היום והלילה ארבע ועשרים שעות בכל זמן, שתים עשרה בי
חלקו השעה למנין זה, לפי שמנין זה יש בו חצי ורביע ושמין ושליש ושתות ותשיע וחומש ועישור, והרבה חלקים יש לכל אלו 

  .השמות

ת ְוֵׁשׁש[יג]  יד:  -יג ח, נחבראשית  ְיִהי ְּבַאַח� Hִראׁשֹון� ְּבאֶ -ַו ה ָּבֽ ֹות ָׁשָנ� (לָח(ד ֵמא ִים ֵמַע ּו ַהַּמ& ֶדׁש ָחְרב#    ָהָא*ֶרץ ַלֹח�
� ֶאת  @ַסר ֹנַח ה׃ - ַוָּי #י ָהֲאָדָמֽ ּו ְּפֵנ ְרא ְוִהֵּנ#ה ָחְרב& Nה ַוַּי ים י&ֹום ִמְכֵס(ה ַהֵּתָב� י ְּבִׁשְבָע8ה ְוֶעְׂשִר6 ֶדׁש� ַהֵּׁשִנ� ֶרץ[יד]  ּוַבֹח� ה ָהָאֽ ֶדׁש ָיְבָׁש&   ׃סַלֹח*

אפשר שהכוונה שלא שימשו רוב השנה עד לאחד בתשרי שהוא ראש השנה לתולדות בשנת המבול המאורות והכוכבים לא שימשו כלל. 
ְיִהי . מאחד לחודש תשרי החלה הלבנה לפעול וטעם מלתיגח, נחבראשית העולם שזאת אפשרות כך להבין את הפסוק  Hתלשא, מרמז  – ַו

  לדרוש שיעור כלשהו בהמשך הכתוב. 

ֶדׁשָׁשָנ� נוסיף לכך את תבנית הטעמים של הכתוב  ִראׁשֹון� ְּבֶאָח(ד ַלֹח� קטן, כעין כתוב סתום שלא בא לסתום אלא - רביע ... זקף - ה ָּבֽ

ֶדׁש(מ"ד של) לַ לפרש, אפשר שבא לפרש על אורך חודש לבנה, ללמד כי ביום  שעה שהגי' ּבְ מהמולד הקודם)  30- (לבנה, היינו ביום ה ֹח�

 , חלקים המרומזים בגי' המלים 13-תשצ"ג חלקי שעה מתחילת השעה ה ביום) וביתר דיוק אחרי 13- (היינו בתוך השעה ה ֶאָח(דשלה 
(ל ִים ֵמַע ּו ַהַּמ& ֶדׁש ָחְרב#   העולה תשצ"ג יחול המולד הבא של הלבנה.  ַלֹח�

ְיִהי Hגדולה, בתפקיד שיעור לאחריו מרמז לחישוב אורך חודש לבנה ממולד למולד.-תלישא – ַו  

  

(בסוף בתחילת ליל שבת  ... (בזמן שוויון יום ולילה)ואם מולד תשרי י בבלי ערכין ח,ב, רש"לשם הדגמה נשתמש בדוגמת רש"י עם שנוי 

תשעה ועשרים יום וחצי ושתי ידות שעה וע"ג  חשון)-(של חדש מרלבנה  ...נמצא מולד שעה  ששית מחצות היום ותחילת שעה שביעית)
  ) חלקים). 793חלקים סה"כ תשצ"ג ( 73חלקים ועוד  720חלקים השווה  1080שעות ושתי שליש שעה של  12יום  29( חלקים

מבואר בברייתא ...  ג,במדבר מסעי לגעל  )תורה תמימה הערה ב- אפשר גם להדגים על ניסן ואייר של שנת יציאת מצרים ככתב ב
שיצאו ישראל  דהמולד של חודש ניסן של אותה השנה... ) פ' לך( ויהי השמש באהויהי השמש באהויהי השמש באהויהי השמש באהדשמואל ירחינאה ובסדר עולם ירושלמי על הפ' 

  .אחר חצות היום בתחלת שש שעות אחרונותממצרים היה ביום ד' 

  

   355- של השעה התשיעית ביום ה 0.8- ) חלקים. כלומר בערך ב876תתע"ו (- שעות ו 8יום  354שנת לבנה אורכה 

בשבעה בשבעה בשבעה בשבעה ריד כהלכתה (שם). נעשה ג -  יבשה הארץיבשה הארץיבשה הארץיבשה הארץ(יד) יום על שנת לבנה  11מלמד על אורך שנת חמה והיותה יתירה  ידבפסוק  רש"י
שמשפט דור המבול שנה  ֵאילו אחד עשר יום שימות החמה יתרים על ימות לבנה,וירידתן בחדש השני בשבעה עשר;  -  ועשריםועשריםועשריםועשרים

  תמימה היה (ראה משנה עדיות ב,י).

  

ה ֵאת� ָּכלשמות יתרו יח,א:  � ֹחֵת(ן ֹמֶׁש� ֹו ֹכֵה@ן ִמְדָין ע ִיְתר� ר ָעָׂש@ה-ַוִּיְׁשַמ< יֱא+הִ  ֲאֶׁש� ֹו ִּכֽ ל ַעּמ* ה ּוְלִיְׂשָרֵא& ' ֶאת-ים� ְלֹמֶׁש� יא ה6 -הֹוִצ8
ִים׃  ל ִמִּמְצָרֽ ר ָעָׂש@ה גי' המליםִיְׂשָרֵא& עולה תתע"ו זה מספר חלקי השעה של סיום שנת לבנה. הגי' הזאת נמצאת בפסוק המספר על  ֲאֶׁש�

  שנת לבנה שבה ארעו המכות של מצרים.

  רמז לחישוב מספר חלקים של שעה בתוך הפסוק שמשלימים את שנת הלבנה.קטנה, בתפקיד שיעור לאחריו מ- תלישא – ֵאת� 

  

ֹוא׀ ֶאל[יב]  אסתר ב, ה ָלב( ה ְוַנֲעָר יַע ֹּתר� ַנֲעָר� Dי ֵּכ#ן -ּוְבַהִּג ֶדׁש ִּכ6 (ים ָעָׂש(ר ֹח� ת ַהָּנִׁשים� ְׁשֵנ ּה ְּכָד@ ֹות ָל ֹוׁש ִמֵּקץ� ֱהי� ַהֶּמ(ֶלF ֲאַחְׁשֵור�
ּו ְיֵמ(י ְמרּוֵקיֶה*ן ִׁשָּׁש@ה ֳחָד  ים׃ִיְמְלא& י ַהָּנִׁשֽ ים ּוְבַתְמרּוֵק& ר ְוִׁשָּׁש@ה ֳחָדִׁשים� ַּבְּבָׂשִמ�    ִׁשים� ְּבֶׁש(ֶמן ַהֹּמ�

ר ֶאל[טז]   ח ֶאְסֵּת י הּוא-ַהֶּמ@ֶלF ֲאַחְׁשֵורֹוׁש� ֶאל-ַוִּתָּלַק� ֶדׁש ָהֲעִׂשיִר& ֹו ַּבֹח# ֶדׁש -ֵּב(ית ַמְלכּות� ַבע ְלַמְלכּוֽתֹו׃-ֵטֵב*ת ִּבְׁשַנתֹח(   ֶׁש&
עור לאחריו מרמז לחישוב מספר חלקים של שעה בהמשך שמשלימים את שנת הלבנה שאורכה קטנה, בתפקיד שי-תלישא – ֹּתר� [יב]   

ֶדׁש (ים ָעָׂש(ר ֹח� ֶדׁש [טז]. ְׁשֵנ ַבע -ֵטֵב*ת ִּבְׁשַנתשעות שלמות והוסף עליו סופי תבות של הכתוב  8- פותח באות חי"ת רמז ל -  ֹח( ֶׁש&
היינו השעה התשיעית) ועוד  ֵטֵב*ת (י"ת, ממלתטֵ ה, נאמר כי בתוך שעה גי' תתע"ו. או בדרך דומה לחשבון אורך חודש לבנ ְלַמְלכּוֽתֹו׃

ַבע ְלַמְלכּוֽתֹו׃-ֵטֵב*ת ִּבְׁשַנתתתע"ו חלקים המרומזים בסופי המלים של הכתוב       ֶׁש&

  

  : מתוך נושא חידוש הלבנה נלמד בענין שירת לויים בשעת ניסוך יין על קרבנות עולת ציבור, מתןך קרבן ראש חודש

ועבדי כהנים היו, דברי ר"מ; רבי יוסי  (מי היו המנגנים או השרים על הדוכן בשעת ניסוך היין על קרבן עולת ציבור?)...  משנה ין י,אבבלי ערכ
  .: לוים היו, היו משיאין לכהונה; רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר (ישראלים מיוחסים) אומר: משפחת בית פגרים ובית ציפרא מעמאום

ועבדי כהנים היו כו'. לימא בהא קמיפלגי, דמ"ד עבדים היו, קסבר: עיקר שירה בפה, וכלי לבסומי קלא הוא א ,בבלי ערכין יא
  ...  דעבידא; ומ"ד לוים היו, קסבר: עיקר שירה בכלי!

וי , איזהו שירות שבשם? הושרת בשם ה' אלהיוושרת בשם ה' אלהיוושרת בשם ה' אלהיוושרת בשם ה' אלהיו )דברים יח(אמר רב יהודה אמר שמואל: מנין לעיקר שירה מן התורה? שנאמר: ... 
  ...  אומר: זה שירה.

ותאמר להם הגפן החדלתי את ותאמר להם הגפן החדלתי את ותאמר להם הגפן החדלתי את ותאמר להם הגפן החדלתי את  )שופטים ט(והא א"ר שמואל בר נחמני א"ר יונתן: מנין שאין אומרים שירה אלא על היין? שנאמר: ... 
  , אם אנשים משמח, אלהים במה משמח? מכאן שאין אומרים שירה אלא על היין!תירושי המשמח אלהים ואנשיםתירושי המשמח אלהים ואנשיםתירושי המשמח אלהים ואנשיםתירושי המשמח אלהים ואנשים
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  א סאליבבלולות שפת אמת, הה שבט הי

  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פך; רבוי – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר צה עם הלכה לא שוה לפרטיה;קבו -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

בסדר  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מא(היקש; השלישיה:  –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
דרוש בפסוק  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישא ),מיעוט ,פרט, רבוי, כללול"ב מדות דר' אלעזר עם המלים  כעין מדות מי"ג מדות דר' ישמעאלזה או הפוך, הצגת נושא ולמוד פרטיו בסדר מתאים, מלמד ולמד, 

 תושבע"פ.ב /יםאחר /יםדרוש מהפסוק רעיון לנושא – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; 

  (מנסך ואומר שירה) אתה מביא ואי אתה מביא משקין; הביא ענבים ודרכן, (ענבים)פרי משכחת לה כדתני ר' יוסי: 
  , איזהו עבודה שצריכה עבודה? הוי אומר: זו שירה.לעבוד עבודת עבודהלעבוד עבודת עבודהלעבוד עבודת עבודהלעבוד עבודת עבודה )במדבר ד'(. בלווטי א"ר יוחנן, מהכא: 

  

  ה שעיקר השירה היא בקול הלויים.המשנה מביאה שלוש דעות, הגמרא מביאה נימוקים שרובם מצדדים בשירה ע"י הלויים ונרא

  מוצג פסוק ניסוך יין על קרבן עולת מוסף ראש חודש אשר מרמז על שירת לויים ועל אחת מסיבות ניסוך היין כתיקון לחטא אדם הראשון. 

� כח,יד:  פינחסבמדבר  י ַהִהין ם ֲחִצ(   ְוִנְסֵּכיֶה�
ת  ִיל ּוְרִביִע# ין ָלַא� ת ַהִה( ר ּוְׁשִליִׁש8 ה ַלָּפ י ַהָּׁשָנֽה׃ִיְהֶי� ֹו ְלָחְדֵׁש& ֶדׁש� ְּבָחְדׁש� ֹ(את ֹעַל#ת ֹח� * ִין ז ין ַלֶּכ&ֶבׂש ָי   ַהִה6

 � י ַהִהין ם ֲחִצ( אמר רב יהודה  ב,בבלי סנהדרין לח- ר"ת ו' ח' ה' עולה חו"ה, ס"ת מ' י' ן' עולה מי"ן, סה"כ חו"ה מי"ן, רמז ל – ְוִנְסֵּכיֶה�
   ,אדם הראשון מין היהאדם הראשון מין היהאדם הראשון מין היהאדם הראשון מין היהאמר רב: 

ִילהטעמים של  ובזה עוד קשר לתבנית ין ָלַא� ת ַהִה(   דרגא מונח רביע, תיקון לקילקול היצר הרע.  – ּוְׁשִליִׁש8

ר ּוְׁשִליִׁש8ת ה ַלָּפ * ִיןר"ת י' ל' ו' עולה לו"י  – ִיְהֶי� ין ַלֶּכ&ֶבׂש ָי ת ַהִה6 ִיל ּוְרִביִע# ין ָלַא�   ר"ת ה' ל' ו' ה' ל' י' עולה הללוי"ה – ַהִה(

רִיְהֶי� אדם הראשון הקריב שור לעולה  ִיל, חטא ה ַלָּפ ין ָלַא� ת ַהִה( הכהנים בני לוי דרגא מונח רביע, קילקול היצר הרע, והפסיק.  – ּוְׁשִליִׁש8
  מתקנים בהמשיכם להקריב קרבנות עולת ציבור שעליהן אומרים הלויים שירה.

מתקנים בהמשיכם לומר תשבחות בפה,  ייםאמשיך לאכול, הפסיק בתשבחות, הלו –שר תשבחות לה', חטא בפיו באמרו "ואוכל"  –אדם הראשון אמר 
  בשעת הקרבת קרבן צבור.

אתה מביא ואי אתה מביא משקין; הביא ענבים  (ענבים)משכחת לה כדתני ר' יוסי: פרי אפשר שמה שהגמרא מלמדת על אמירת שירה על ניסוך בלבד 
את השור ולומר תשבחות על ניסוך היין שאמור היה לדרוך לניסוך. הוא רמז למה שאדם הראשון היה אמור לעשות בהקריבו  (מנסך ואומר שירה) ודרכן,

  וזה גם מקשר בין טעב היין לניסוך לטיב היין לקידוש שזה דבר נוסף שאדם הראשון היה אמור לעשות לו לא חטא.

  

ְהי(ֹות ִמֶּׂשהT -ְוִאם :שמות בא יב,ד (ט ַהַּבִיתV ִמֽ    ִיְמַע
ב ֶאל  ּוא ּוְׁשֵכנ6ֹו ַהָּקֹר# ח ה� ּסּו ַעלֵּבי-ְוָלַק( ֹו ָּתֹכ& י ָאְכל� Bיׁש ְלִפ( ת ִא ֹו ְּבִמְכַס(ת ְנָפֹׁש* ה׃-ת&   ַהֶּׂשֽ

ּוא ּוְׁשֵכנ6ֹו  ח ה� ּוא ּוְׁשֵכנ6ֹורבינו בחיי שמות פרק יב רביע, מונח  - ְוָלַק( ח ה� . התורה חסה על ממונם של ישראל בד' מקומות: ְוָלַק(
ְהי(ֹות ִמֶּׂשהT -ִאםוְ , בכאן כי מאחר שנותר עומד לשרפה לכך חסה עליך התורה תחלה ואמרה: האחדהאחדהאחדהאחד (ט ַהַּבִיתV ִמֽ    ִיְמַע

ּוא  ח ה� ה ְוֵח(ֶלב ְנֵבָלה�  ְוֵח@ֶלב ׃) דכ,ז צו ויקרא: (והב'והב'והב'והב', כדי שלא תפסיד ממונך. ְוָלַק( ה ְטֵרָפ� ל ְמָלאָכ*ה-ְלָכל ֵיָעֶׂש& א ְוָאֹכ& #ֹ הּו׃ ל  תֹאְכֻלֽ
א) יד,כא ראה דבריםהוא שכתוב בנבלה: ( השלישי,השלישי,השלישי,השלישי, )ֹ ּו ל ֵבלָ -ָכל תֹאְכל( Hֲאֶׁשר ַלֵּג�ר הְנ-Eי ( ָּנה ִּבְׁשָעֶר ּה ִּתְּתֶנ ֹו ַוֲאָכָל� י ָמֹכר�  א@ בית  הד',הד',הד',הד',.  ְלָנְכִר�

ן ְוִצָּו�ה) יד,לומצורע ויקרא המנוגע שנאמר: ( ּו ַהֹּכֵה ִית-ֶאת ּוִפּנ( לפי שאם יתכבסו הבגדים הצבועים יהיו נפסדים ויסור צבעם וכן כלי  ַהַּב�
ִית-ֶאת ּוִפּנ(ּופיכך חסה התורה ואמרה חרס אם נטמאו אין להם תקנה אלא בשבירה, ל   .ַהַּב�

ּוויקרא מצורע יד,לו אין רביע,  – וי' צו ז,כד ִית-ֶאת ּוִפּנ( ( ָּנה דברים ראה יד,כא מונח רביע, – ַהַּב� ּה ִּתְּתֶנ   מונח רביע   – ַוֲאָכָל�

  

*השמות בא יב,ו:  ֶדׁש ַהֶּז (ד ַאְרָּבָע#ה ָעָׂש6ר י&ֹום ַלֹח( ֶרת ַע @ה ָלֶכם� ְלִמְׁשֶמ� ת ְוָהָי ל ֲעַדֽ ל ְקַה# ֹו ֹּכ6 ּו ֹאת� ִים׃-ְוָׁשֲחט( ין ָהַעְרָּבֽ ל ֵּב#   ִיְׂשָרֵא&
ֹו  תורה תמימה ּו ֹאת� תניא, ר' יהושע בן קרחה אומר, ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל, וכי כל הקהל שוחטין והלא אינו  - ְוָׁשֲחט(

מט)שוחט אלא אחד, אלא מכאן ששלוחו של אדם כמותו
  ]:קדושין מ"א ב'בבלי [ 

  שליחות בקדשים נלמד מקרבן פסח, ובנוסף נלמד שכל ישראל יכולים לצאת בקרבן יחיד כי בקרבן ציבור לא שייך ענין כזית בבשר הפסח בהלכת

ת ל ֲעַדֽ ל ְקַה# ֹו ֹּכ6 ּו ֹאת� ִים׃-ְוָׁשֲחט( ין ָהַעְרָּבֽ ל ֵּב#      ִיְׂשָרֵא&

ֹו  ּו ֹאת� ורים, (ב) רוב ישראל טהורים, כהנים טמאים; (ג) רוב ישראלים מונח רביע, שחיטת פסח וזריקת דם במצבים (א) כולם טה - ְוָׁשֲחט(
  טמאים, רוב כהנים טהורים, (ד) רוב ישראל וכהנים טמאים.

(דף לד טור ב, ה"ה) (ה) שחטו בטהרה ונטמא הבשר והאימורין קיימים זורק את הדם על האימורין, (ו)  ירושלמי פסחים פ"זועוד  ע"פ 

הבשר קיים זורק את הדם על הבשר, (ז) שחט בטהרה ניטמא הבשר ואבדו האימורין, לא יזרוק אבל עבר שחט בטהרה ונטמאו האימורין ו
  וזרק הדם הורצה.

ֹו  ּו ֹאת� ּומונח רביע,  - ְוָׁשֲחט( ּוא ּוְׁשֵכנ6ֹו) שמ' בא יב,דבלשון רבים, והרי כבר כתוב ( ְוָׁשֲחט( ח ה� הרי שניים, אם כן המונח רבים בא  ְוָלַק(
תלה עד ללמד על חבורה גדו ל ֲעַדֽ ל ְקַה# ל-ֹּכ6   ִיְׂשָרֵא&

ת ל ֲעַדֽ ל-ְקַה# למרכא טפחא, יתור לרבות על השוחט לעצמו את שליחו, אבל  – ִיְׂשָרֵא& ת - תביר, בא למעט מ – ֹּכ6 ל ֲעַדֽ ל-ְקַה#  ִיְׂשָרֵא&

תלשליח אחד בלבד עבור  ל ֲעַדֽ ל ְקַה# ל -ֹּכ6   הנמנים על קרבן פסח יחידִיְׂשָרֵא&

ין הָ  תורה תמימה ִיםֵּב# ת"ר, תמיד קודם לפסח, מאי טעמא, יאוחר דבר שנאמר בו בערב ובין הערבים לדבר שלא נאמר בו  - ַעְרָּבֽ
ִיםדבפסח כאן כתיב  ערה נאה תורה תמימה:],אנט בבלי פסחים[ נא)אלא בין הערבים בלבד ין ָהַעְרָּבֽ  כתיב) דב' ראה טז,ו(, ובפ' ראה ֵּב#

ח ָׁש6ם  ַסח-ֶאת ִּתְזַּב# *ֶר  ַהֶּפ& ין -ֶאת) כח,ד פינחסבמדבר ( , ובתמיד כתיב רקבָּבָע ה ֵּב# י ַּתֲעֶׂש& ֶקר ְוֵאת� ַהֶּכ(ֶבׂש ַהֵּׁשִנ� ד ַּתֲעֶׂש(ה ַבֹּב* ַהֶּכ#ֶבׂש ֶאָח&
ִים׃  , ולכאורה לא נתבאר למאי נ"מ אם כתיב גם בערב או לא, הא ענין אחד הוא. ונראה משום דלשון בערב מצינו בעלמא על עת כניסת ָהַעְרָּבֽ

שקיעת החמה, כמו וטמא עד הערב, מערב עד ערב תשבתו, יצא אדם לפעלו ולעבודתו עדי ערב (תהלים ק"ד), והיה לעת ערב יהיה הלילה דהיינו 
ִים וא"כ לולא היה כתוב אור (זכריה י"ד), והרבה כהנה, משא"כ בין הערבים שיעורו מו' שעות ולמעלה, ין ָהַעְרָּבֽ היה במשמע שסמוך ללילה  ֵּב#

ִיםפסח. ורק מדכתיב גם הוי זמן שחיטת ה ין ָהַעְרָּבֽ מאוחר קצת משיעור בין אנו אומרים להשוות הלשונות שהזמן הזה  אחר חצותשענינו  ֵּב#
ִיםדכתיב ביה רק  שזמנו מאוחר לתמיד, וא"כ ממילא מבואר הערבים ומוקדם קצת מכניסת הלילה ין ָהַעְרָּבֽ דמשמעו אחר חצות היום, ואולי  ֵּב#

. ועיין בברכות ט' א' שדרשו שם הלשון בערב, ויבא לפנינו כדי לאחרו לתמידכתבה התורה לזמן הפסח בשתי לשונות באמת מפני זה גופא 
  :במקומו בפ' ראה אי"ה

ין ִים׃מרחיק את זמן  - בנוסח ספרדי מאריך  –מרכא  – ֵּב# הלילה ללמדנו  –מזמן סמוך לחצות היום וגם מרחיק אותו מזמן הערב  ָהַעְרָּבֽ

יִ    סלוק, להגביל את שחיטת הפסח לזמן הביניים הזה, אחרי תמיד של בין הערביים אבל לא בערב ממש.  – םָהַעְרָּבֽ
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  א סאליבבלולות שפת אמת, הה שבט הי

  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פך; רבוי – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר צה עם הלכה לא שוה לפרטיה;קבו -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

בסדר  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מא(היקש; השלישיה:  –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
דרוש בפסוק  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישא ),מיעוט ,פרט, רבוי, כללול"ב מדות דר' אלעזר עם המלים  כעין מדות מי"ג מדות דר' ישמעאלזה או הפוך, הצגת נושא ולמוד פרטיו בסדר מתאים, מלמד ולמד, 

 תושבע"פ.ב /יםאחר /יםדרוש מהפסוק רעיון לנושא – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; 

- ומחברים כעוצריםלפי תפקידם התחבירי שבתנ"ך (חוץ מספרי איוב, משלי, תהלים), הטעמים יוצגו מידי פעם חלק מא שונהבנת ה לטובת

  , ולפי ההשערותמשרתים
 

  (התשע"ג) א,ישמות בא  1.3

ים ָזָכ#ר ֶּבן יב,ה: באשמות  ה ָתִמ6 (ה ָלֶכ*ם ִמן-ֶׂש# ים ּוִמן- ָׁשָנ&ה ִיְהֶי חּו׃-ַהְּכָבִׂש#   ָהִעִּז&ים ִּתָּקֽ
ים ָזָכ#ר ֶּבן ה ָתִמ6 כעין קבוצת פרטים קשורים לנושא אבל אם הלכות שונות, או פרטים שלא חייבים מרכא תביר מרכא טפחא,  - ָׁשָנ&ה -ֶׂש#

ועוד יש בו מדרש  ללמד שאחר שנמנו עליו יכולין להתמעט ולמשוך ידיהם הימנו ולהימנות על שה ) יב,ד(- ב רש"יי' כפלהצטרף ביחד 
מפרש  שפת"חיקר ע( אחר, אך אם באו למשוך ידיהם ולהתמעט, מהיות משה יתמעטו בעוד השה קיים בהיותו בחיים ולא משנשחט.

ת על כך שהנמנים על אכילת השה (יב,ה) מרמז- הטעמים בתבנית מחיות) אבל אפשר כי  - כי נלמד מחילוף אותיות אחה"ע במילת מהיות 
  משנשחט אין שינויים.אבל "שה חי", יכולים לשנות דעתם כל עוד ה

  

ים ּוִמן-ִמן בכתוב הבא שפת"חיקר ע , ויש לכך תמיכה בתבנית הטעמים, כאשר ו"ו החיבור היא ו"ו מחלקת לומר או  - ָהִעִּז&ים-ַהְּכָבִׂש#

חטעם סלוק של  חּובתפקיד פותח טפח להתאפיין מההגבלה של הסלוק במלת  ָהִעִּז&ים-ּוִמןמגביל הלקיחה, וטעם טפחא של  ּוִּתָּקֽ וזאת  ִּתָּקֽ
  ו"ו החיבור היא ו"ו מחלקת לומר או היינו שכל חבורה תקח רק אחד משניים טלה מן הכבשים או גדי מן העזים. - הדרשה ש

  

ּו ֶאת. שמות בא יב,ח: 1 ( -ְוָאְכל# ר ַּבַּל *ה ְצִליַהָּבָׂש& ֹות ַעל-ְיָלה ַהֶּז הּו׃  -ֵא(ׁש ּוַמּצ� ים יֹאְכֻלֽ  ְמֹרִר&
ֹו ַעל. במדבר בהעלתך ט,יא: (פסח שני) 2 ּו ֹאת* ִים ַיֲעׂש( ין ָהַעְרַּב& ר י6ֹום ֵּב# ה ָעָׂש# ֶדׁש ַהֵּׁשִני ְּבַאְרָּבָע� הּו׃-ַּבֹח� ים יֹאְכֻלֽ ֹות ּוְמֹרִר&   ַמּצ#

ֹות ּוְמֹרִר& -ַעלמכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק יב  הּוַמּצ# מצוה לאכול כולן כאחת. הלל הזקן היה כורכן זה בזה ואוכלן.  ים יֹאְכֻלֽ
הּויכול יהו מעכבין זה את זה ת"ל    אפילו אחד מהן.  יֹאְכֻלֽ
הרי אתה דן הואיל והפסח מצות עשה ומצה ומרור מצות עשה, אם למדת שאם אין להם מצה ומרור ילקוט שמעוני תורה רמז קצז 

הּוכך אם אין להם פסח יוצאין ידי חובתן במצה ומרור. ד"א  יוצאין ידי חובתן בפסח מכאן אמרו הפסח נאכל אכילת שובע  יֹאְכֻלֽ
הּו-ַעל) במ' בהע' ט,יאתניא אמרו עליו על הלל שהיה כורכן בבת אחת ואוכלן לקיים מה שנאמר ( ים יֹאְכֻלֽ ֹות ּוְמֹרִר& , אמר ר' יוחנן ַמּצ#

ֹות -ַעללא יצא אדם ידי חובתו אלא א"כ כורכן בבת אחת ואוכלן כדרך שהלל אוכלן ת"ל חלוקין עליו חבריו על הלל דתניא יכול  ַמּצ#
הּו׃ ים יֹאְכֻלֽ אפילו זה בפני עצמו וזה בפני עצמו. והשתא דלא איתמר הילכתא לא כמר ולא כמר מברך אמצה לחודה ואכיל ּוְמֹרִר&

  זכר למקדש כהלל והדר מברך אמרור לחודיה ואכיל, והדר אכיל מצה ומרור בלא ברכה 
  

אלא עם אכילת  שאין מצוה במרורים. ... ולמד הכתוב שאיננו חובה שיהא כורכן בבת אחת ואוכלןולא אמר 'עם', ללמד ...  רמב"ן
ֶרבהבשר, אבל המצות חזר וצוה ּו : ָּבֶע� ת ּתֹאְכל& ). ויותר נכון פסחים קכ,אאפילו בפני עצמן, כדעת רבותינו ( -) שמות בא יב,יח( ַמֹּצ*

ֹות) שמות בא יב,חנאמר כי(ש ּו ֶאת: נמשך למעלה ּוַמּצ� ר -ְוָאְכל# *ה ְצִליַהָּבָׂש& (ְיָלה ַהֶּז ֹות ֵא(ׁש-ַּבַּל ; וחזר וצוה: עם מרורים יאכלוהו לבשר ּוַמּצ�
הנזכר. והנה צוה באכילת הבשר ובאכילת המצות ולא צוה באכילת המרורים, רק אמר שיאכלוהו לבשר עם מרורים; ירמוז שאין 

וה, רק לאכול הבשר עמהם, ובזמן שאין בשר אין במרורים מצוה, וגם אינם מעכבין את הבשר, ואם אכל פסח ולא אכל במרורים מצ
  ); כי המצוה בפסח כמו המצוה במצה, כל אחת צָואה בפני עצמה.מכיל' בא פסחא וידי פסח יצא ( - מרורים 

  

הּומיתור תיבת )... במ' בהע' ט,יא( ֹותַמּצ# -ַעלד"ה  זצ"ל זי"ע אדמו"ר מ"מ שניאורסאהן –הגדה של פסח - ב ... ילפינן דאוכל פסח יֹאְכֻלֽ
ֹותכי ), שמ' בא יב,ח( , וגם פשוטו של מקרא זה משמע כמ"ש הרמב"ן שם)מכילתא שם(אף שאין לו מצה ומרור  , נמשך למעלה ּוַמּצ�

ּו ֶאת ר -ְוָאְכל# *ה ְצִליַהָּבָׂש& (ְיָלה ַהֶּז ֹות ֵא(ׁש-ַּבַּל הּו׃ְמרֹ  וחזר וצווה עם, ּוַמּצ� ים יֹאְכֻלֽ וא"כ אין ראיה שצריך לכרוך גם עם מצה, . לבשר ִר&
אבל  –(ראה רש"ש שם).  )שמ' בא יב,ח -טט (וממנו נלמוד גם לפעם ראשונה )במ' בהע' ט,יא - טט (לולא שבא הכתוב בפעם שניה 

  הרשב"ם משמע דגריס בש"ס הפסוק דפעם ראשונה, וכמו שכתב בהגהות הר"ב מרגנשבורג.
  

ּו ֶאת. שמות בא יב,ח:  -ב –טט  *ה-ְוָאְכל# (ְיָלה ַהֶּז ר ַּבַּל ֹות ַעל-ְצִלי ַהָּבָׂש& הּו׃  -ֵא(ׁש ּוַמּצ� ים יֹאְכֻלֽ   ְמֹרִר&

  , לעומתו בפסח שנילעצמוקטן, טפחא, סלוק, שלושה טעמים מפסיקים לרמז על אכילת כל אחד מהם - תבנית הטעמים מונח זקף

ֹות ּוְמֹרִר& -ַעלבמדבר בהעלתך ט,יא: ...  - ב הּו׃ ַמּצ# יוצר קבוצה תבנית הטעמים מרכא טפחא, סלוק. מרכא טפחא בתפקיד ים יֹאְכֻלֽ

הּו׃-ַעלסלוק, מרמז על הנאמר - המאופינת בתוכן המוטעם ב ים יֹאְכֻלֽ ֹות ּוְמֹרִר& וזה מתואם עם נוסח ההגדה . מצוה לאכול כולן כאחתַמּצ#
במ' בהע' (: ורך פסח מצה ומרור ואוכל ביחד, לקיים מה שנאמרכן עשה הלל בזמן שבית המקדש היה קים. היה כורך כשבשימושינו: 

הּו-ַעל) ט,יא ים יֹאְכֻלֽ ֹות ּוְמֹרִר&   :ַמּצ#
וזה מתואם עם דברי רבי יוחנן המובאים  אפילו זה בפני עצמו וזה בפני עצמואבל מרכא טפחא יש לה גם תפקיד מכל מקום לכן הסיכום  

  גירסת הרשב"ם והגהות הר"ב מרגנשבורג. בילקוט שמעוני ועם מה שכתב האדמו"ר ממ"ש על

  

*ה ְצִלי ֹות-ַהֶּז הּו׃  -ַעל - קטן, זה מצוה אחת ו-(אתנח) מונח זקף – ֵא(ׁש ּוַמּצ� ים יֹאְכֻלֽ זה מצוה אחרת, ואפשר כי זאת תבנית טעמים  ְמֹרִר&
ה מצוה, שזאת תבנית טעמים העשויה ללמד על דרישה אלפניו ולאחריו, כמו אם המצוה הראשונה לא הייתה מצוה אלא תיאור ואחרי

ֹות) שמות בא יב,חויותר נכון שנאמר כי(המלדת לדרוש אלפניה ולאחריה. וזה מתואם עם פירוש רמב"ן   –(טט  נמשך למעלה ּוַמּצ�

ּו ֶאת: אלפניו) ר -ְוָאְכל# *ה ְצִליַהָּבָׂש& (ְיָלה ַהֶּז ֹות ֵא(ׁש-ַּבַּל     נזכר.עם מרורים יאכלוהו לבשר ה )אחריול –(טט  ; וחזר וצוה:ּוַמּצ�

  

הרב נפתלי פייגנבוים שליט"א בשבת הגדול התשע"א. והוא מקושר לנושא טעם המן במצות שאכלו  הבירור הבא בא בעקבות דרשת
  לב,שמות בשלח טזושהוציאו ממצרים ואכלו שלושים יום במדבר. ראה 

ּנּו ְלמִ  ֶמר� ִמֶּמ� א ָהֹע� @ֹ ' ְמל (ה ה� @ה ַהָּדָבר� ֲאֶׁש(ר ִצָּו ה ֶז ֹ(אֶמר ֹמֶׁש� *םַוּי ֶרת ְלֹדֹרֵתיֶכ   ְׁשֶמ&
ּו ֶאת  ִים׃-ְלַמ(ַען׀ ִיְרא( ֶרץ ִמְצָרֽ י ֶאְתֶכ&ם ֵמֶא# ר ְּבהֹוִציִא# ר ֶהֱאַכ@ְלִּתי ֶאְתֶכם� ַּבִּמְדָּב� ֶחם ֲאֶׁש�         ַהֶּל�

  
  אכילה במעיו בעינן, וליכא.  -הרי נהנה גרונו בכזית, וריש לקיש אמר פטור  -רבי יוחנן אמר חייב בבלי חולין קג, ב 
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  א סאליבבלולות שפת אמת, הה שבט הי

  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פך; רבוי – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר צה עם הלכה לא שוה לפרטיה;קבו -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

בסדר  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מא(היקש; השלישיה:  –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
דרוש בפסוק  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישא ),מיעוט ,פרט, רבוי, כללול"ב מדות דר' אלעזר עם המלים  כעין מדות מי"ג מדות דר' ישמעאלזה או הפוך, הצגת נושא ולמוד פרטיו בסדר מתאים, מלמד ולמד, 

 תושבע"פ.ב /יםאחר /יםדרוש מהפסוק רעיון לנושא – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; 

  אמר רבא בלע מצה יצא בלע מרור לא יצא קטו,ב בבלי פסחים
(כט) יא בלע מצה, יצא; אבל אם בלע מרור, לא יצא (ל) יב <ט> דטעם מרור בעינן וליכא. ואפילו אם בלע מצה שו"ע או"ח תעה ג 

לפי שאין דרך אכילה  ומרור כאחד, (לא) יג ידי מצה יצא, ידי מרור לא יצא. ואם כרכם (לב) בסיב, ובלעו, אף ידי מצה לא יצא (לג)
  בכך. 

פי' בפה שירגיש במרירו' דהוא זכר למרירות ואם לא ירגיש אין זכר משא"כ במצ'  - (ט) דטעם מרור בעי'. ט"ז אורח חיים סימן תעה 
דמ"ה לא יצא אם בישל' כמ"ש סי' תס"א התם לא בעינן שירגיש בפה טעם מצה דלא צוותה התורה על  ג"כ טעם מצהאע"ג דבעי' 

' בזה אלא על אכילה לחוד ובליעה אקרי אכילה ובלבוש האריך בתי' קושיא זו ובמ"ש לק"מ: בנוסח דזכר למקדש כהלל י"ל הרגש
  היה כורך פסח מצה ומרור וכן פירש"י בגמרא על הלל שהיה כורכן בבת אחת דהיינו פסח עמהם:

אכילה אע"פ שלא לעסה ולא הרגיש טעם מצה ואע"ג בדיעבד דגם זה מיקרי  -  בלע מצה יצאבלע מצה יצאבלע מצה יצאבלע מצה יצא(כט)  משנה ברורה סימן תעה ס"ק כט
[לא] יש לומר דהתם גרע  אלמא צריך טעם מצהדלעיל בסימן תס"א ס"ד פסקינן דאין יוצאין במבושל ומשום דנתבטל טעם מצה 

ב] אבל לכתחלה [למשום דהפת בעצמה אבדה טעם מצה אבל הכא יש בה טעם אלא שהוא לא הרגיש הטעם בפיו ומ"מ כ"ז בדיעבד 
  :יש ללעוס אותה עד שירגיש הטעם בפיו

  (לב) מגן אברהם בשם רשב"ם:שער הציון סימן תעה ס"ק לב  (לא) מגן אברהם וט"ז:שער הציון סימן תעה ס"ק לא 
  

טעם מאכל מרגישים בגרון ולא במעיים, לכן הבולע מצה בלא אכילה או הכרוכה בסיב אינו מרגיש טעמה בגרונו, בדיעבד יצא אבל 
לה כדי להרגיש טעם המן ולהחיות את גאולת מצרים יש לאכול המצה ולהרגיש טעמה בגרון ולחשוב שזה דוגמת טעם המן שהרגישו לכתחי

  טעמו בשלושים יום בם אכלו המצות שהוציאו ממצרים. 

      ....ֵהא ַלְחָמא -ב טעימת טעם המן קדמה לירידתו שמות בשלח טז,לבראה 

  

א ִמֶּמ�ּנּו�  ּוּתֹאְכל@ -ַאל ׀ט׀ :ט,שמות בא יב ל ָנ� ל ּוָבֵׁש# י  ַּבָּמ*ִים ְמֻבָּׁש& ׁש-ְצִלי-ִאם ִּכ( ֹו ֵא�  ִקְרּֽבֹו׃-ְוַעל ְּכָרָע&יו-ַעל רֹאׁש#
  בירור במשמעות בשל מבושל לגבי הבשר

ּו-ַאל א,בבלי פסחים מא א ִמֶּמ�ּנּו�  ּתֹאְכל@ רבי יוסי היא דתניא ר"מ יוצאין ברקיק השרוי ובמבושל שלא נימוח, רבי יוסי אומר     וגו'וגו'וגו'וגו' ָנ�
ל ָבֵׁש#ליוצאין ברקיק השרוי אבל לא במבושל אע"פ שלא נימוח ... ר"מ  פשוט לגמרא שבשול תחילה מפקיע ( מכל מקום -  ְמֻבָּׁש&

. לר"מ הבישול מקלקל הבישול מפקיע מהצליהלגבי בשר האפיה, כך  מצליה. אבל צליה ואח"כ בישול לרבי יוסי כמו שהבישול מפקיע את

  ....)בצליה בגלל גזרת הכתוב בפסח שיהיה

  ) מצוות לא תעשה.ט,שמות בא יבמצוות עשה . () ח,שמות בא יב( צלי אש צליה כל צרכו ואפילו חריכה

  
  פטור וגו' - : אכל כזית נא מבעוד יום ת"ר ב,בבלי פסחים מא

  " לרבות איסור בישול במשקין וצלי קידר היינו במי הבשר עצמו.ובשל מבשלרבי לומד מהיתור "

ת"ר:  בבלי פסחים מא בכן ע"פ - אבל לפני סור נא ובשל מבושל בזמן של חובת צלי אש בלבד, היינו בליל הפסח הראשוןאי רבנן לומדים
ׁש  מה ת"ל  פטור וגו' - אכל כזית נא מבעוד יום  י ִאם־ְצִלי־ֵא�   לומר לך בשעה שישנו בקום אכול צלי ישנו בבל תאכל נא.ִּכ(

בשל בשל או מבושל  אחרת היה צריך לכתב. מבעוד יום מזמן הקרבת הפסחמבושל מהפסח רבי לומד גם איסור אכילת נא ו מכילתא ע"פ

  .מבושל

יש פירוט שרבי אומר שבקרבן פסח יש חלקים המתאימים לשליקה וחלקים המתאימים  (מא)מכילתא ה מסבירהתורה והמצוה 
  לצליה. והתורה צוותה שגם החלקים המתאימים לשליקה יאכלו בצליה. 

 ובשל מבשל במים וגם רוזה ית) שם ט(, הצווי לאכול בצליה בפסוק שמות בא יב חצוות עשה לאכול בצליה בלילה בפסוק היות ויש מ

  ורבי לומד ממנו שבא לאסור אכילת נא ומבושל מהפסח מבעוד יום. גם כן יתור, מרכא טפחא אתנח –

תומכת ברבי בהרחבת זמן האיסור של אכילת נא אל הרישא לימוד אלפניו מהסיפא של הפסוק ב שמות בא יב,ט - תבנית הטעמים ב –טט 
  .וכו' לזמן משחיטת הפסח וזה לאו

בשעה שישנו בקום אכול וחובת הצלי אש בלבד רק  פטור - כזית נא מבעוד יום  (מהפסח)אכל תבנית זאת גם תומכת ברבנן שאומרים 
  צלי ישנו בבל תאכל נא.

י ִאם ׁש -ְצִלי-ִּכ(   ן, זה התיאור וההלכה שאחריוקט- מונח זקף(אתנח)  –ֵא�

ֹו ַעל   ., יש לאכול כל חלקיו של הפסח בצליה בלילהִקְרּֽבֹו׃-ְוַעל סלוק, יתור לרבות שמאופיין במרכא טפחא –ְּכָרָע&יו-רֹאׁש#

י ִאם-ַאל: ט,בא יב שמות ל ַּבָּמ*ִים  ִּכ( ל ְמֻבָּׁש& א ּוָבֵׁש# ּו ִמֶּמ�ּנּו� ָנ� ֹו ַעל- ְצִלי-ּתֹאְכל@ ׁש רֹאׁש#   ִקְרּֽבֹו׃-ְּכָרָע&יו ְוַעל- ֵא�
א -ַאל זה" בפסחים פ" ירושלמי ּו ִמֶּמ�ּנּו� ָנ�   , לימוד אחד כפשוטו, לימוד אחד יוצא מפשוטוקטן- מהפך פשטא זקף - ּתֹאְכל@

בישול  לרבות, לכן ובשל בא במיםשאפשר היה לכתוב ... נא ומבושל  - קרבן העדה פ"ע לרבות כל משקין,  ובשל מבשלובשל מבשלובשל מבשלובשל מבשל גמרא
  בשאר משקין.

ל ְמבֻ  -  טט ל ּוָבֵׁש#   . נפתח זאת בשלבים:, מגבילאתנח – ַּבָּמ*ִים, יתור לרבות המאופיין ע"י מרכא טפחא - ָּׁש&

ל,   ַּבָּמ*ִיםומקבלת אפיון מהכתוב אחריה טפחא כפותח טפח  -  ְמֻבָּׁש&ל משקין שהבישול בהן בישול בשאר בא לרבות יתור ה במרכא ּוָבֵׁש#
  דומה לבישול במים.

ובשל מבושל במים מזמן שחיטת הפסח ואילו רבנן ממעטים את תקופת מבעוד יום והאיסור רק למשל רבי למד שזמן איסור אכילת נא 
  ללילה.

, אבל בישול אחר כגון מרח על הפסח שהבישול בהם דומה לבישול במים במשקין, מגביל האיסור לבישול במים ואתנח – ַּבָּמ*ִיםאו 

לרבי יוסי משום שהבישול מפקיע מהצליה, לרבי מאיר ליתו. למד שלא לבשל הפסח אחרי צאפשר שבא ל ועודשמן וצלה מותר.  
  משום שהבישול מקלקל גזרת הכתוב בצליה.

רבי יוסי היא דתניא ר"מ יוצאין ברקיק השרוי ובמבושל שלא נימוח, רבי יוסי אומר יוצאין     אל תאכלו ממנו נא וגו'אל תאכלו ממנו נא וגו'אל תאכלו ממנו נא וגו'אל תאכלו ממנו נא וגו' בבלי פסחים מא א
פשוט לגמרא שבשול תחילה מפקיע מצליה. אבל צליה ( מכל מקום -  בשל מבושלבשל מבושלבשל מבושלבשל מבושל"מ ברקיק השרוי אבל לא במבושל אע"פ שלא נימוח ... ר

בגלל גזרת הכתוב בפסח  הבישול מקלקל. לר"מ הבישול מפקיע מהצליהלגבי בשר האפיה, כך  ואח"כ בישול לרבי יוסי כמו שהבישול מפקיע את
  ....)שיהיה בצליה

ל ְמֻבָּׁש&להערה:    שול במשקין בישול אחר צליה צלי קידר.מעמס בלימודים אחדים בי – ּוָבֵׁש#

  לכן מתאים לומר שלימוד אחד מהמילים הלימודים הנוספים נלמדים מהיתור לרבות של הטעמים.
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  א סאליבבלולות שפת אמת, הה שבט הי

  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פך; רבוי – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר צה עם הלכה לא שוה לפרטיה;קבו -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

בסדר  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מא(היקש; השלישיה:  –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
דרוש בפסוק  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישא ),מיעוט ,פרט, רבוי, כללול"ב מדות דר' אלעזר עם המלים  כעין מדות מי"ג מדות דר' ישמעאלזה או הפוך, הצגת נושא ולמוד פרטיו בסדר מתאים, מלמד ולמד, 

 תושבע"פ.ב /יםאחר /יםדרוש מהפסוק רעיון לנושא – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; 

  (התשע"ד) א,ישמות בא  1.4

ֶרץ יב:,יבבא  שמות י ְבֶאֽ (ְיָלה ַהֶּזהT -ְוָעַבְרִּת(   ִמְצַרִיםV ַּבַּל
י ָכל ִים ֵמָאָד& -ְוִהֵּכיִת@ ים ֲאִנ#י ֽה'׃-ְּבֵהָמ*ה ּוְבָכל-ם ְוַעדְּבכֹור� ְּבֶא(ֶרץ ִמְצַר� ה ְׁשָפִט& ִים ֶאֱעֶׂש# י ִמְצַר6   ֱא+ֵה#

 Tְיָלה ַהֶּזה) ֶרץ־ִמְצַרִים] ַּבַּל י ְבֶאֽ מונח זרקא מונח סגול, זרקא סגול בתפקיד גורע מהענין ו/או מוסיף מהענין על הענין. כאן  – ְוָעַבְרִּת(
ף מענין הלילה הזה על ארץ מצרים. לפי מפרשי מדרש שמות רבה סגולת הלילה הזה מצרים בלילה הזה, או מוסי- כעין מוסיף מענין ארץ

  הייתה שהקב"ה בעצמו הצילם מקטרוג והעביר הדין מהם למצרים, היינו שגרע מחובת ישראל והוסיף זאת על חובת מצרים.

ֶרץ־ִמְצַרִים] ְועָ , שנאמר שהעברה שאני עובר קשה היא מדרש שמות רבה (וגשל התשס"א,ע"פ אוצר החכמה) י ְבֶאֽ   ַּבַּל(ְיָלה ַהֶּזהT ַבְרִּת(

  .שלא היו ראוים לנס רק שהעביר הדין מהם למצרים שהעברהשהעברהשהעברהשהעברה פירוש מהרז"ו
שלכם לאחר כצ"ל פי' הדין שראוי להיות עליכם (בלשון רומי ספר זיכרון אשר בו ישובח או יגונה דבר) שאעביר אילוגין  ידי משה

צד שכנגדו פי' שאהפך דם שלכם על דם פסח ודם מילה ומסיים המדרש שהעברה שאני עובר  תתהפך על אחר על ,שתתחייבו אתם
והדין  צריך לעבור בעצמי כדי להציל אתכם מן הקטרוגקשה היא פי' כדאיתא שקטרגו ואמרו הללו עובדי עבודת כוכבים וכו' ואני 
י מכל מקום אעשה וזהו  ,ביםהיה ראוי להיות עליכם כמו על המצריים ואף שקשה לפני להציל אתכם חיי שהוא שהעברה ְוָעַבְרִּת(

  שאני עובר קשה היא ודו"ק 
  ומה לו ברעיון של העברת דין מישראל ובתבנית טעמים דוד

' ׀ ַעלשמות כי תשא לד,ו:  ר ה# ִים ְוַרב-ַוַּיֲעֹב� ֶרF ַאַּפ& ּום ְוַחּנ*ּון ֶא# ל ַרח& ' ֵא# ' ׀ ה� ת׃-ָּפָניוV ַוִּיְקָראT ה( ֶסד ֶוֱאֶמֽ   ֶח#
' ׀ ַעלוַ  ר ה# זרקא סגול. הקב"ה מוסיף לישראל דרכים לבקשת סליחה והעברת הדין מהם. הקב"ה מעביר פנים  –ָּפָניוV ַוִּיְקָראT -ַּיֲעֹב�

  של זעם ומביא פנים של רחמים. תיב"ע הקב"ה עובר מכסא של דין לכסא של רחמים.

ר ]ו[ח:  –יחזקאל טז,ו - וכן ב ֱעֹב@ ִי�F  (מהפך הדין) ָוֶאֽ ֶסת ְּבָדָמ*ִיF  ָעַל� F ִמְתּב\ֶס& ֶאְרֵא� י׃ ָוֽ ִיF ֲחִיֽ ַמר ָל&F ְּבָדַמ# י ָוֹא# ַמר ָל�F ְּבָדַמ(ִיF ֲחִי�   ָוֹא@

ים -ּוְבָכל )ב,ייבבא  שמות(  ה ְׁשָפִט& ִים ֶאֱעֶׂש# י ִמְצַר6 לנושא ושלא חל על כולם קשורה פרטים המרכא תביר מרכא טפחא, קבוצה  - ֱא+ֵה#

ִים- ּוְבָכל רש"יכה. (א) צורות שונות של הרס עבודה זרה אותו ענין או הל י ִמְצַר6 של עץ נרקבת, ושל מתכת נמסת ונתכת לארץ  – ֱא+ֵה#
   .)מכילתא בא פסחא ז(ראה 

זה,  השםיש אומרים, שכעסו מצרים על אלהיהם במכת בכוריהם, והשחיתו מצבותיהם. ואחר שאמר  - מצריםמצריםמצריםמצרים    אלהיאלהיאלהיאלהי    ובכלובכלובכלובכל(יב)  ראב"ע
  . ן היה, ואם לא פורש; ורבים כאלהידענו כי כ

  מכאן לימוד לאופנים שונים של ביטול עבודה זרה ע"י הגוים עצמם.

ים -ּוְבָכל(יב)  רמב"ן ה ְׁשָפִט& ִים ֶאֱעֶׂש# י ִמְצַר6 בשפטים האלה,  בולא פירש הכתו היתה נתכת.היתה נתכת.היתה נתכת.היתה נתכת.    מתכתמתכתמתכתמתכתעץ היתה נרקבת ושל עץ היתה נרקבת ושל עץ היתה נרקבת ושל עץ היתה נרקבת ושל     שלשלשלשל - ֱא+ֵה#
, ירמוז ים מקברים את אשר הכה ה' בהם כל בכור ובאלהיהם עשה ה' שפטים". ועל דעת(במ' לג,ד) "ומצרי )-והזכירם ב –(טט ... 

הכתוב לשרי מעלה, אלהי מצרים, כענין "יפקוד ה' על צבא המרום במרום ועל מלכי האדמה על האדמה" (יש' כד,כא), והנה השפיל 
  . מזלם ושרי המזלות עליהם; והכתוב ירמוז ויקצר בנעלם

ַעל ִלְפנֵי֙   )בשלח יד,ב 'שמ( רש"י'כפ(ב)  ן ַּב֣ ֹ֔ אע"פ (ל)  שפת"חוגו'  שיאמרו קשה יראתן עלי םתועטהוא נשאר מכל אלהי מצרים כדי לה ְצפ
ים -ּוְבָכל  )ב,ייבבא  שמות( שכתוב ה ְׁשָפִט& ִים ֶאֱעֶׂש# י ִמְצַר6   . םעותטהוא נשאר כדי להֱא+ֵה#

  

  ),חדשמות  שמות גם ראה( :,יגיבבא  שמות

ם ְוָרִא�יִתי� ֶאתְוָהָיה� ַהָּד�  ת ַע@ל ַהָּבִּתים� ֲאֶׁש(ר ַאֶּת(ם ָׁש� ם ְלֹא� י ֲעֵלֶכ*ם ְולֹא-ם ָלֶכ ם ּוָפַסְחִּת& י -ַהָּד� ית ְּבַהֹּכִת& �ֶגף� ְלַמְׁשִח� ה ָבֶכ#ם ֶנ ְהֶי� ִיֽ
ִים׃ ֶרץ ִמְצָרֽ   ְּבֶא#

אלא מבפנים.  דםלא נתנו מן הולא לאחרים לאות (ראה מכיל' בא פסחא ז). מכאן ש לאות,לאות,לאות,לאות,    לכםלכםלכםלכם -  הדם לכם לאותהדם לכם לאותהדם לכם לאותהדם לכם לאות    והיהוהיהוהיהוהיה(יג)  רש"י
והלא הכל גלוי לפניו?! אלא: נותן אני את עיני לראות שאתם עסוקים במצוותי, ופוסח אני עליכם (ראה מכיל' בא  -  את הדםאת הדםאת הדםאת הדם    וראיתיוראיתיוראיתיוראיתי

צה: לשון דילוג וקפי - וחמלתי (ראה ת"א), ודומה לו: "פסוח והמליט" (יש' לא,ה). ואני אומר: כל 'פסיחה'  -  ופסחתיופסחתיופסחתיופסחתיפסחא יא). 
מדלגין;  - מדלג היה מבתי ישראל לבתי מצרים, שהיו שרויין זה בתוך זה; וכן "פוסחים על שתי הסעיפים" (מ"א יח,כא)  - ופסחתיופסחתיופסחתיופסחתי

אבל הווה  - יהיה בכם נגףיהיה בכם נגףיהיה בכם נגףיהיה בכם נגף    ולאולאולאולאמדלגו וממלטו מבין המומתים.  - והמליט" (יש' לא,ה)  וחוכן כל ִּפסחים הולכים כקופצים; וכן "פס
אבל הווה הוא במצרים. הרי שהיה ישראל  נגף,נגף,נגף,נגף,    בכםבכםבכםבכםיהיה יהיה יהיה יהיה     ולאולאולאולאמצרי בבית ישראל, יכול ימלט? תלמוד לומר:  הוא במצרים. הרי שהיה

  . (ראה מכיל' בא פסחא ז) יהיה בכם נגףיהיה בכם נגףיהיה בכם נגףיהיה בכם נגף    ולאולאולאולאבביתו של מצרי, שומע אני: ילקה בגינו? תלמוד לומר: 

ת ם ְלֹא� ם ָלֶכ   ד, כגון בנין אב או כלל ופרטתרסא קדמא ואזלא רביע, תבנית של מלמד ולמ – ְוָהָיה� ַהָּד�

תרסא, בתפקיד מחיצה, ללמד על דלת הבית שהסתירה את הדם בתוך הבית.  – ְוָהָיה� . אלא מבפנים דםמכאן שלא נתנו מן ה – ְוָהָיה� 
  תרסא בתפקיד שיעור לדם כדי טבילה כנדרש במכילתא על פסוק (יב,כב)

ם ְוָהָיה�  )ג,ייבבא  שמות( בדרך אגדה ם ַהָּד� ת ָלֶכ שתים, כל בית שעליו דם נחרב וזה האות שנתקיים הפסוק  - , בתים ַהָּבִּתים�  ַע@ל ְלֹא�
  השלישי שיבנה במהרה בימינו אמן לא יחרב  הביתפעמיים ולכן 

ה-ְולֹא ְהֶי� וה אבל הו נגף,נגף,נגף,נגף,    בכםבכםבכםבכםיהיה יהיה יהיה יהיה     ולאולאולאולאהרי שהיה מצרי בבית ישראל, יכול ימלט? תלמוד לומר:  א) –(טט מצב, -מקף בתפקיד רב – ִיֽ
הרי שהיה ישראל בביתו של מצרי, שומע אני: ילקה בגינו?  ב) -(טט  .ולא פוגע בבני ישראל בגלל המצרי שבביתם) –(טט  הוא במצרים

  .(ראה מכיל' בא פסחא ז) יהיה בכם נגףיהיה בכם נגףיהיה בכם נגףיהיה בכם נגף    ולאולאולאולאתלמוד לומר: 

   י שהיה ישראל בביתו של מצרי,הרמרכא = מאריך, מרחיק מיקומו של ישראל מבין בני ישראל אל בין מצרים כפ'רש"י  – ָבֶכ#ם

ית-ְולֹא �ֶגף� ְלַמְׁשִח� ה ָבֶכ#ם ֶנ ְהֶי� ע"פ (יב,יב) כל עובדי עבודה זרה  לכתחילהקטן, כעין לכתחילה ובפועל, - קדמא מרכא פשטא זקף – ִיֽ
ועל המשקוף מבפנים בני ישראל שקימו הצווי של הקרבת הפסח והמילה ונתינת דמם על המזוזות  ובפועלשבמצרים אמורים היו להפגע, 

  הפתח ניצלו. 

  

ֹוב ּוְטַבְלֶּתםV ַּבָּד(ם ֲאֶׁשר שמות בא יב,כב: ם ֲאֻגַּד(ת ֵאז� ת ִמן-ַהַּמְׁשקֹוף� ְוֶאל-ַּבַּסףT ְוִהַּגְעֶּת@ם ֶאל-ּוְלַקְחֶּת< ם ֲאֶׁש(ר - ְׁשֵּת(י ַהְּמזּוזֹ� ַהָּד&
ַתח יׁש ִמֶּפֽ ּו ִא# א ֵתְצא6 #ֹ ם ל ֹו ַעד-ַּבָּס*ף ְוַאֶּת� ֶקר׃-ֵּבית&   ֹּבֽ

ֹוב מין ירק הוא שיש לו גבעולין.  -  אזובאזובאזובאזוב(כב)   רש"י   שלשה קלחין קרויין 'אגודה' (ראה סוכה יג,א). - ֲאֻגַּד(ת ֵאז�
  

ֹוב  ם ֲאֻגַּד(ת ֵאז�   גרשיים מונח רביע, כעין יצא מן הכלל ללמד על הכלל כולו ו/או על עצמו –ּוְלַקְחֶּת<
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  א סאליבבלולות שפת אמת, הה שבט הי

  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פך; רבוי – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר צה עם הלכה לא שוה לפרטיה;קבו -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

בסדר  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מא(היקש; השלישיה:  –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
דרוש בפסוק  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישא ),מיעוט ,פרט, רבוי, כללול"ב מדות דר' אלעזר עם המלים  כעין מדות מי"ג מדות דר' ישמעאלזה או הפוך, הצגת נושא ולמוד פרטיו בסדר מתאים, מלמד ולמד, 

 תושבע"פ.ב /יםאחר /יםדרוש מהפסוק רעיון לנושא – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; 

ֹוב ) (כבתורה תמימה שמות יב  רומי ולא אזוב כוחלי ולא אזוב מדברי ולא כל אזוב שיש לו  אזוב ולא אזוב יון ולא אזוב - ֲאֻגַּד(ת ֵאז�
  [שם]: קצ)שם לוויי

ת(יב,יג) -ענין השיעור מרומז ב –טט  [שם]: קצא)שיהיה בדם כדי טבילה - ּוְטַבְלֶּתםV ַּבָּד(ם  ם ְלֹא� ם ָלֶכ     ְוָהָיה� ַהָּד�
   תורה תמימה הערות שמות פרק יב הערה קצ, קצא

  ם (פרה פי"א מ"ז) דהוא שם מקום, והערוך פי' דהוא מלשון צבע, ומלשון לא כחל (כתובות י"ז א): קצ) אזוב כוחלי פי' הרמב"
  קצא) ר"ל כדי הטבילה הדרושה לההגעה למשקוף ולשתי המזוזות, ויתכן דמדייק מדהו"ל לומר בקצור והגעתם מן הדם אל המשקוף: 

ֹוב  ם ֲאֻגַּד(ת ֵאז�   - צא מן הכלל ללמד על הכלל כולו, כנדרש בגרשיים מונח רביע, כעין י –ּוְלַקְחֶּת<

ֹובמסכתא דפסחא פרשה יא  -מכילתא דרבי ישמעאל בא  ם ֲאֻגַּד(ת ֵאז� . מכאן אתה למד כל הלקיחות שבתורה הואיל ּוְלַקְחֶּת<
  דות: ונאמרו לקיחות בתורה סתם ופרט לך הכתוב באחת מהן שאינה אלא אגוד' כך פורט אני לכל הלקיחות שבתורה שאינם אלא אגו

שלרבי יהודה לולב לא צריך אגד ולכן דורש שדווקא אם כתוב שורש "לקח" ומלת "אזוב" צריך שיהיה אגוד  תוס' סוכה יג,אופירשו 
  (כגון בפרה אדומה), ורבנן דורשים ממלת לקיחה בלבד שכל לקיחה צריכה להיות אגודה.

יד גריעה מהענין, לרמז שלא תדרוש אגודה במובן של חמש (כפרקי אבות זרקא מונח סגול, (א) בתפק – ַּבַּסףT -ּוְטַבְלֶּתםV ַּבָּד(ם ֲאֶׁשר
  ואגודתו על ארץ יסדה) אלא כאן במובן של שלושה 

  

ֹוב    תשעה גבעולין לדעת רבי יהודה ,מצות אזוב שלשה קלחים [שרשים] ובהם שלשה גבעולין –מונח רביע  –ֲאֻגַּד(ת ֵאז�

ח ) (ותורה תמימה במדבר חקת יט   ֹובאמר כאן לקיחה ונאמר להלן (פ' בא) נ - ְוָלַק֣ ם ֲאֻגַּד(ת ֵאז� , מה להלן שלשה קלחים, אף ּוְלַקְחֶּת<
  [ספרי]: לב)כאן שלשה קלחים

ה׃ במדבר חקת יט,ו: ת ַהָּפָרֽ יM ֶאל־ּ֖תֹוM ְׂשֵרַפ֥ ַעת ְוִהְׁשִל֕ ֶרז ְוֵא֖זֹוב ּוְׁשִנ֣י תֹוָל֑ ץ ֶא֛ ן ֵע֥ ח ַהּכֵֹה֗   ְוָלַק֣
ושם בודאי ג' קלחים כיון דכתיב אגודה ואין אגודה פחות מג' כמבואר בסוכה י"ג א', וכך מבואר בפי"א מ"ט יט,ו הערה לב) תורה תמימה במדבר חקת 

  דפרה מצות אזוב שלשה קלחים [שרשים] ובהם שלשה גבעולין, כלומר גבעול בכל קלח, וגבעול הוא קנה האמצעי שהזרע בראשו, 
שלשה קלחים שלשה זרדין ובכל זרד קן אחד, שיהיו בשלשת הקלחין שלשה גבעולין. ט פירוש המשנה לרמב"ם מסכת פרה פי"א,מ"

  . בכל קלח שלשה גבעוליןבכל קלח שלשה גבעוליןבכל קלח שלשה גבעוליןבכל קלח שלשה גבעוליןור' יהודה אומר צריך שיהא 
האש והאויר והמים שהם שלשה, על  - ומנין אפילו שלשה שנאמר ואגודתו על ארץ יסדה ר' עובדיה מברטנורא מסכת אבות פ"ג 

מקיפים. הרי לך ששלשה קרויין אגודה. אי נמי, מצינו שלשה קרוין אגודה, אגודת אזוב שהם שלשה ארץ יסדה, על יסוד הארץ הם 
קלחים. ויש ספרים שכתוב בהן ומנין אפילו חמשה שנאמר ואגודתו על ארץ יסדה, שאדם אוגד בידו אחת שיש בה חמש אצבעות, 

  וכלל אצבעות שביד קרויין אגודה. 

  

ֹוב ר אבא בר כהנא משכר לקיחה אתה למד שכר לקיחה במצרים כתיב (שמות יב) א"ויקרא רבה (וילנא) פרשה ל  ם ֲאֻגַּד(ת ֵאז� ּוְלַקְחֶּת<
והוא גרם לישראל לירש ביזת הים ביזת סיחון ועוג ביזת ל"א מלכים לולב  סכום פעוט של כסף) –(טט בכמה הוית טימיא דידיה בד' מיני 

  כ"ו לפיכך משה מזהיר את ישראל ואומר להם ולקחתם לכם ביום הראשון. שעומד על האדם בכמה דמים וכמה מצות יש בו עא
ם  -פסיקתא דרב כהנא (מנדלבוים) פיסקא כז  ד"א קחו מוסרי ואל כסף (משלי ח: י). א"ר אבא בר כהנא משכר לקיחה את ּוְלַקְחֶּת<

ֹובלמד שכר לולב. שכר לקיחה, במצר' כת'  ם ֲאֻגַּד(ת ֵאז� כב), בכמן טימין דידיה, בארבעה מניי, בחמשה מניי,  וגו' (שמות יב: ּוְלַקְחֶּת<
היא שעמדה להם בביזת מצרים, בביזת הים, בביזת סיחון ועוג, בביזת שלשים ואחד מלכים, לולב שהוא עומד לאדם בכמה דמים, 

  כג: מ). וכמה מצוות יש בה, על אחת כמה וכמה, לכך משה מזהיר את ישר' ואו' להם ולקחתם לכם ביום הראשון (ויקרא 
ֹוב כך אמר משה לישראל בדבר קל אתם נגאלים, ילקוט שמעוני שיר השירים רמז תתקפו  ם ֲאֻגַּד(ת ֵאז� כמה שויה ה' מעה ּוְלַקְחֶּת<

  בזכותה זכו לירש בזת מצרים בזת הים בזת סיחון ועוג ושלשים ואחד מלכים, והלולב הזה שיש בו כמה יציאות על אחת כמה וכמה, 
ֹוב  סכום פעוט  –(טט בד' מיני  ויקרא רבה (וילנא) פרשה ל מונח רביע בתפקיד של ארבע או חמש, שווי אגודת אזוב ע"פ –ֲאֻגַּד(ת ֵאז�

ילקוט שמעוני שיר השירים רמז תתקפו  ע"פבארבעה מניי, בחמשה מניי,   פסיקתא דרב כהנא (מנדלבוים) פיסקא כז, של כסף)
  ה' מעה

ם אֲ ) (כב ריקאנטי שמות יב  ֹוב ּוְלַקְחֶּת<   וגו' [שם כ"ב]. כבר רמזתי לך כי זהו דוגמת הקרבה לרצות מדת הדין. ֻגַּד(ת ֵאז�
  

ֹוב ּוְטַבְלֶּתםV ַּבָּד(ם ֲאֶׁשר ם ֲאֻגַּד(ת ֵאז�   ַּבַּסףT -ּוְלַקְחֶּת<

  מסכתא דפסחא פרשה יא  -מכילתא דרבי ישמעאל בא 

וקק בצד האסקופה ושוחט בתוכה אין סף אלא אסקופה מגיד הכתוב שעוקה ח ַּבַּסףT -ֲאֶׁשר. שיהא בדם כדי טבילה: ּוְטַבְלֶּתםV ַּבָּד(ם
שנא' בתתם ספם את ספי וגו' (יחזקאל מג ח) וכתוב וינועו אמות הספים (ישעיה ו ד) דברי ר' ישמעאל רבי עקיבא אומר אין סף אלא 

  כלי שנאמר והספים והמזמרות (מ"א =מלכים א'= ז נ).

  
והיה הדם לכם לאות. לכם (יב,יג) אתה אומר מבפנים או אינו אלא מבחוץ ת"ל לאחרים דברי רבי ישמעאל ר' יונתן אומר מבפנים 

ַהַּמְׁשקֹוף� -ְוִהַּגְעֶּת@ם ֶאללאות ולא לאחרים לאות רבי יצחק אומר לא כי אלא מבחוץ כדי שיהו המצרים רואים ומעיהם מתחתכים: 
ת -ְוֶאל נו על שתי המזוזות ועל המשקוף הא אם הקדים זה לזה יצא ונת(יב,ז) שומע אני אם הקדים זה לזה לא יצא ת"ל ְׁשֵּת(י ַהְּמזּוזֹ�

נמצינו למדים שלשה מזבחות היו לאבותינו במצרים המשקוף ושתי מזוזות וכו': מן הדם אשר בסף עוד למה נאמר והלא כבר נאמר 
אחת לכולם ת"ל וטבלתם בדם אשר בסף [ומה ת"ל מן הדם אשר בסף] לפי שהוא אומר ולקחו מן הדם ונתנו שומע אני טבילה 

  :והגעתם אל המשקוף ואל שתי המזוזות מן הדם אשר בסף על כל הגעה טבילה

  

רבי ישמעאל אומר עוקה חוקק לצד האסקופה, בור באדמה. רבי עקיבא אומר שבסף הוא כלי. בשחיטת הצפור של המצורע  – ַּבַּסףT -ֲאֶׁשר
אל כלי ריק שלא יראה כאילו צריך דמו לע"ז. אם כן אפשר כי בתגלחת הראשונה, מודגש במיוחד צווי לשחוט אל מים שבכלי, ולא 

ֹוב ם ֲאֻגַּד(ת ֵאז� גרשיים מונח רביע עשוי לרמז על יצא מן הכלל ללמד על עצמו שלזה בד"כ צריך חזרה כל שהיא, שני פרטים,  – ּוְלַקְחֶּת<
  וכאן נאמר וטבלתם ונאמר והגעתם ועל כל נתינה יש טבילה. 

אפשר כי לרבי עקיבא בתי אבותינו  למדים שלשה מזבחות היו לאבותינו במצרים המשקוף ושתי מזוזות וכו': נמצינו וכן נאמר במדרש 
  במצרים היו כעין מקום מקדש שבו שוחטים אל כלי ריק.
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  א סאליבבלולות שפת אמת, הה שבט הי

  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פך; רבוי – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר צה עם הלכה לא שוה לפרטיה;קבו -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

בסדר  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מא(היקש; השלישיה:  –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
דרוש בפסוק  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישא ),מיעוט ,פרט, רבוי, כללול"ב מדות דר' אלעזר עם המלים  כעין מדות מי"ג מדות דר' ישמעאלזה או הפוך, הצגת נושא ולמוד פרטיו בסדר מתאים, מלמד ולמד, 

 תושבע"פ.ב /יםאחר /יםדרוש מהפסוק רעיון לנושא – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; 

  (התשע"ה) א,ישמות בא  1.5

  לפני מכת ארבה א,בא י שמות

ֹ@אֶמר ה�' ֶאל א ֶאל-ַוּי &ֹ ה ּב ה-ֹמֶׁש� י ַּפְרֹע* י ִהְכַּב@ְד -ִּכֽ ֶּלה ְּבִקְרּֽבֹו׃-ִלּבֹו� ְוֶאת-ִּתי ֶאתֲאִנ< י ֵא& י ֹאֹתַת# ַען ִׁשִת6 יו ְלַמ�   ֵל(ב ֲעָבָד�

ֹ@אֶמר ה�' ֶאלהמלים  א ֶאל-ַוּי &ֹ ה ּב ה-ֹמֶׁש�   מופיעות שלוש פעמים בתורה, באותה תבנית טעמים. ַּפְרֹע*

אֶמר  לפני מכת צפרדעיםז,כו:  ואראשמות  ֹ֤ א ֶאל- ֶאל ֙ה'ַוּי ֹ֖ ה ּב ה ְוָאַמרְ -מֶֹׁש֔ ֹ֑ ר ה֔ ַּפְרע ה ָאַמ֣ ֹ֚ יו ּכ י ְויַַעְבֻדֽנִי׃ - ַׁשַּל֥ח ֶאת 'ָּת֣ ֵאָל֗    ַעִּמ֖

אֶמר  לפני מכת דבר ט,א: ואראשמות  ֹ֤ א ֶאל-ֶאל ֙ה'ַוּי ֹ֖ ה ּב ֹֽה- מֶֹׁש֔ יו ּכ ה ְוִדַּבְרָּת֣ ֵאָל֗ ֹ֑ ר ה֙ - ַּפְרע ים ַׁשַּל֥ח ֶאת 'ָאַמ֤ י ָהִעְבִר֔ י ְויַַעְבֻדֽנִי׃ - ֱאUֵה֣   ַעִּמ֖

  

אֶמר ֙ה' ֶאל )ז,כו וארא 'שמ(המשתמש בפסוק  מדרש רבה פרשה י' על פר' וארא ֹ֤ א ֶאל- ַוּי ֹ֖ ה ּב ה - מֶֹׁש֔ ֹ֑ שמות [ א),י בא 'שמ(הזהה לרישא של ַּפְרע

ֹ@אֶמר  )שמ' וארא ז,כו(,א] רבה (וילנא) פרשת וארא פרשה י א ֶאל-ֶאל ה�'ַוּי &ֹ ה ּב ה- ֹמֶׁש� ן-ְוִאם )שמ' וארא ז,כז(׃ , ַּפְרֹע* ה ָמֵא֥ חַ  ַאָּת֖  ִהֵּנ֣ה ְלַׁשֵּל֑

 ֹ יָאנ ֶרץ ְויְִת֥רֹון ),חקהלת ה( , הה"דוגו'  נֵֹג֛ף ִכ֗ ל ֶא֖ ֹ֣ וכל המדרש כמו שכתוב בויקרא רבה ובזאת חוקת התורה, רבותינו אמרין , ֑הּוא ֑הּיא ַּבּכ
ֶרץ ְויְִת֥רֹון מהו ל ֶא֖ ֹ֣ יו בכלל אפילו דברים שאתה רואה אותן כאלו הם מיותרין בעולם כגון זבובים ופרעושים ויתושין הן ה ֑הּוא ֑הּיא ַּבּכ

ה ),לאא '(בר ברייתו של עולם שנאמר ר ָעָׂש֔ , ורבי אחא ב"ר חנינא אמר אפילו דברים שאתה רואה אותן כאלו הן ַוַּיְ֤רא ֱאUִהי֙ם ֶאת־ָּכל־ֲאֶׁש֣
יהו למשה וירמלפי ההמשך (מיותרין בעולם כגון נחשים ועקרבים הן היו בכלל ברייתו של עולם, אמר להן הקדוש ברוך הוא לנביאים 

ֶרץ ְויְִת֥רֹון מה אתם סבורים אם אין אתם הולכין בשליחותי וכי אין לי שליח )שלא רצו בשליחות ל ֶא֖ ֹ֣ אני עושה שליחותי אפי'  ֑הּוא ֑הּיא ַּבּכ
ע"י נחש אפילו ע"י עקרב ואפילו ע"י צפרדע, תדע לך שכן שאלולי הצרעה היאך היה הקדוש ברוך הוא פורע מן האמוריים, ואלולי 

י ִהֵּנ֣ה )שמ' וארא ז,כז( היאך היה פורע מן המצריים הה"דהצפרדע    וגו'. נֵֹג֛ף ָאנִֹכ֗

  

ן-ִאם )שמ' וארא ז,כז(מה אתם סבורים. ומתווך זאת בכתוב כאומר אל משה  [מדרש רבה מהדורת וגשל, ליקוטים פ"י] ה ָמֵא֥ להיות  ַאָּת֖
ֹ֤  (היינו הפסוקים שכתוב בםה דאם רק כפשוטו שליח הנה אנכי אוכל לנגוף את מצרים בלעדי שליחותך, והוכרחו לז ה- ֶאל' ה֙  אֶמרַוּי א מֶֹׁש֔ ֹ֖  ּב

ה- ֶאל ֹ֑ (הבריות המוזכרות , היה לו לומר בא אל פרעה ואמור לו אם מאן אתה וגו'. אלא ודאי כי מוסב גם על משה, תדע לך שהרי הן )ַּפְרע

(הוא מתנות  ]אשד הנחלים[ין בעולם היאך היה פורע מהם (הן לצורך לכלל הוויתו של עולם, וכלומר אילולי נבראו המזיק במדרש)

 זבובים ופרעושים ויתושין: נחש וצרעה ועקרב הם מזיקין, הצפרדע אין דרכה לישוך ולהזיק (וגם היא שליח) [עץ יוסף]. ע"פ )כהונה)

  שנבראים מעיפוש הארץ גם הם שליחים.

  

ה-ֶאל   ה' או לא ללכת בשליחות ה'.מצב של רצון משה ללכת בשליחות -מקף כרב – ֹמֶׁש�

ה-ֶאל   מצב בעל בחירה (א) להיטהר, להיטיב (ב) להיטמא, להרע.-מקף, כרב – ַּפְרֹע*

ֹ@אֶמר ה�' ֶאל ה-ַוּי שמ' (קטן, שתי דרשות (א) כפשוטו ללכת בשליחות ה' אל פרעה; (ב) מוציא מפשוטו של הכתוב - מהפך פשטא זקף – ֹמֶׁש�

ן-ְוִאם )וארא ז,כז ה ָמֵא֥ מרכא טפחא, כעין יתור לרבות על המיאון של פרעה גם מיאון של משה רבנו לעשות שליחות ה' . אכן יש  – ַאָּת֖
ְוָאַמְרָּת(  )שמ' וארא ז,כו(לקב"ה הרבה שליחים לבצע שליחותו גם ע"י בעלי חיים שאין להם דעת, וגם כאלה שאין דרכם להזיק. אלא שבלי 

יו ֹּכBה ָאַמ(ר ה�  ִני׃ַעִּמ& -ַׁשַּל#ח ֶאת 'ֵאָל�  ְויְִת֥רֹון ),חקהלת ה(פרעה יוכל לתלות את המכות בטבע ובמקריות. נעשה שימוש בפסוק  י ְוַיַעְבֻדֽ

ֶרץ ל ֶא֖ ֹ֣ יוללמד על  ֑הּוא ֑הּיא ַּבּכ מונח רביע בתפקיד של לפחות ארבע, שלנביא יש לפחות ארבע יתרונות משליחים אחרים,  – ְוָאַמְרָּת( ֵאָל�

ֹּכBה הקב"ה הבורא והיחיד ( –טעים לפרעה את המתרחש. יתרונות הנביא הם (א) הוא מייצג את השולח בהיותו בעל דעת וכח הדיבור לה
י-ַׁשַּל#ח ֶאת) (ב) הוא מייצג את עם ישראל ('ָאַמ(ר ה�  -ֶאל) (ג) הוא מסביר כי ה' רוצה שפרעה ישלח את עם ישראל מבחירתו להיטיב (ַעִּמ&
ה ִניל יוכל לעבוד את עבודת ה' () (ד) הוא מסביר שה' רוצה שעם ישראַּפְרֹע* ִני) (ה) וטעם סלוק במלת ְוַיַעְבֻדֽ מגביל שעבודת עם  ְוַיַעְבֻדֽ

  ישראל תהיה רק לה' ובכך יתנתק מפרעה, ממצרים ומעבודה זרה שלהם.

  

ֹ@אֶמר רשב"ם (ז,כו)  א ֶאל-ֶאל ה�'ַוּי &ֹ ה ּב ה -ֹמֶׁש� ; רהת, ובשלישי לא היה מתשני פעמים היה משה מתרה את פרעה, ִּבְשֵני מכו - ַּפְרֹע*
התרה; בשחין  ובדברובדברובדברובדברהתרה, בכנים לא התרה; בערוב  ובצפרדעיםובצפרדעיםובצפרדעיםובצפרדעיםאינו מתרה: בדם  (במכה השלישית) וכן כל הסדר, בכל שלש מכות

  זה נלמד מן הכתוב ואין צורך לטעמים. –טט התרה, (בחשך לא התרה).  ובארבהובארבהובארבהובארבהלא התרה. בברד 

ֹ@אֶמר ה�' ֶאלוַ בכל התראה שניה שאחריה אין התראה כתוב  א ֶאל-ּי &ֹ ה ּב ה-ֹמֶׁש� באותה תבנית טעמים. אפשר כי לשלשה הכתובים  ַּפְרֹע*

א ֶאל )א,בא י 'שמ(-ב ר' יוסף בכור שוראותה משמעות כפי'  &ֹ ה-ּב אלא היה אומר 'לך' כי אם  -  ַּפְרֹע* &ֹ 'ביין' בלעז, שמשמע שאני אלך  ,,,,ּב
א רפתית עתיקה מלת ) (אפשר כי בצוארא ז,כו -גם ב אני אלך עמך""( עמך &ֹ   )venir, בצרפתית בהתשע"ב   vieneהיתהּב
א &ֹ   , שמשמע שאני אלך עמך ][ר' יוסף בכור שורטפחא, שינוי משמעות מיחיד לרבים ההולכים כפי'  – ּב

  

א ֶאל(א)  רש"יגי' הכתר  &ֹ ה-ּב י  ....ַּפְרֹע*   .  שימי; שאשית אני - ִׁשִת6

ֹ@אֶמר ה�' ֶאל (א) רש"יגי' אחרת  ה-ַוּי א ֶאל ֹמֶׁש� &ֹ ה-ּב י ואח"כ מפרש והתרה בו.  ַּפְרֹע*   .  שימי; שאשית אני -ִׁשִת6

ימוסבר כי מקום הטעם כמלעיל וכמלרע גורם לשנוי משמעות בכלל וכאן במלת  ]שכל טוב[במדרש    .ִׁשִת6

ֹ@אֶמר ה�' ֶאל ]שכל טוב (בובר)[ א ֶאל-ַוּי &ֹ ה ּב ה-ֹמֶׁש� ת "לך" נאמרת כשפרעה ביאור, "בא" (במקורות אחדים מפורש כי מל . לפלטין שלוַּפְרֹע*

י: כשפרעה בארמונו) י ִהְכַּב@ְדִּתי ֶאת-ִּכֽ יו-ְוֶאת ִלּבֹו� -ֲאִנ< . הן הכבידו את לבם מעט ואני הוספתי להם כבדות, דאם בא אדם ֵל(ב ֲעָבָד�
י ליטמא פותחין לו, כל כך למה: ַען ִׁשִת6 ֶּלה ְּבִקְרּֽבֹואֹ שהוא בת' מודיע כי הוא לשון זכר, כלומר אשית:  הטעם. ְלַמ� י ֵא& ֶּלה . ֹתַת# ֵא&

ֶּלה ְּבִקְרּֽבֹוהיינו קשות,  ת' ה֡  ןַוּיִּתֵ֣  )ו,כב וא' דב'(. כדכתיב ֵא& ֹ֣ ים ּ֠ומְֹפִתים אֹות ים׀ ְּגדִֹל֨ יִם ְוָרִע֧ , אבל כשהטעם בש' היא לשון נקבה ְּבִמְצַר֛
M ִתיׁשִ֣  ,כ)ירמיה לא(וציווי, כגון  ה ִלֵּב֔ M ַכַּל֛יִל יִתיׁשִ֧  )ישעיה טז,ג(, ַלְֽמִסָּל֖ יִם ְּב֣תֹוM ִצֵּל֖   :ָצֳהָר֑

  

י(א) ההסבר בא להראות תפקיד מקום הטעם כמלעיל וכמלרע הגורם לשנוי משמעות במלת  : (א) בין זכר לנקבה (ב) בין משמע ִׁשִת6

  "לשים" ובין משמע "שימי לב"

ה-ֶאל(ב)  י ִהְכַּב@ְדִּתי ֶאתלהיטמא, להרע. אם בוחר להרע אז מצב בעל בחירה (א) להיטהר, להיטיב (ב) - מקף, כרב – ַּפְרֹע* . אם  ִלּבֹו� -ֲאִנ<

י ִהְכַּב@ְדִּתי ֶאתבוחר להיטיב אז    שע"י התראה יעשה תשובה ותתקבל. גרשיים מהפך פשטא, כעין יצא להקל ולא להחמיר -  ִלּבֹו� -ֲאִנ<

א ֶאל -על הגי' האחרת ברש"י ל &ֹ ה-ּב והתרה והתרה והתרה והתרה  ]65מ"מ שניאורסאהן זצ"ל ליקוטי שיחות ו' ע' [האדמו"ר מבוסס הסבר והתרה בו.  ַּפְרֹע*
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  א סאליבבלולות שפת אמת, הה שבט הי

  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פך; רבוי – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר צה עם הלכה לא שוה לפרטיה;קבו -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

בסדר  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מא(היקש; השלישיה:  –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
דרוש בפסוק  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישא ),מיעוט ,פרט, רבוי, כללול"ב מדות דר' אלעזר עם המלים  כעין מדות מי"ג מדות דר' ישמעאלזה או הפוך, הצגת נושא ולמוד פרטיו בסדר מתאים, מלמד ולמד, 

 תושבע"פ.ב /יםאחר /יםדרוש מהפסוק רעיון לנושא – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; 

מקבלין  –.מבואר בתניא שאף מי שנאמר בו ש"אין מספיקין בידו לעשות תשובה", הנה "אם דחק ונתחזק ... ועשה תשובה בובובובו
הקב"ה  - .בובובובו    והתרהוהתרהוהתרהוהתרה. זהו להתחזק ולשוב בתשובהעדיין היתה בידו הבחירה  שהכביד ה' את לב פרעהתשובתו". ואף כאן, גם לאחר 

ממנו את האפשרות של תשובה. אך רש"י מגלה שעדיין היה בידו לעשות תשובה, שהרי המטרה של  לשלוללשלוללשלוללשלולהכביד את לב פרעה כדי 
  אותה.   יקבליקבליקבליקבלהתראה היא בדרך כלל, שהאדם 

  

י ִהְכַּב@ְדִּתי ֶאת כעיסו לפני ה' גם במצרים, כדי על עם ישראל למרות שה גרשיים מהפך פשטא, כעין יצא להקל ולא להחמיר -  ִלּבֹו� - ֲאִנ<
ועמדו ...  א שמות רבה (וילנא) פרשת בא פרשה יג - שלא יאמרו פרעה ומצרים שאין בידי ה' היכולת להצילם. כנדרש בשני אופנים ב

ן, והכעיסו לפני ובקשתי לכלותן ולהשליכן מעל פני, ואמרתי בשביל פרעה הרשע שלא יאמר לא היה יכול להצילן ועמד עליהן והרג
יל ְוַכַ֥עס )כז,ג משלי( הוי ִו֗ ד ֱא֝  הוי (י,י) מביאה את ה' למנוע מהם תשובה)-(התגאות אויבי ה' נגד ה' או כפירתם ביחוד כפי' תולדות יצחק ב, ִמְּׁשנֵיֶהֽם ָּכֵב֥

י י ִהְכַּב@ְדִּתי ֶאת- ִּכֽ י ד"א )ב(ק בתורה . וש"ר מביא אותו מהלך הפעם מבוסס על פסו(ולאבדם וכך להקל על ישראל). ִלּבֹו� -ֲאִנ< י -ִּכֽ ֲאִנ<
ם  )דב' הא' לב,כו( הה"ד ִלּבֹו� -ִהְכַּב@ְדִּתי ֶאת ְרִּתי ַאְפֵאיֶה֑ ם מהו ָאַמ֖ ם  , דבר אחר(עם ישראל) איה הם (בכעסי)אמרתי באפי ַאְפֵאיֶה֑ ַאְפֵאיֶה֑
יָתה ֵמֱא֖נֹוׁש זְִכָרֽ  לא יהיו אלא (עם ישראל)שהכעיסו לפני איה הם  (בכעס)אמרתי באף  י ומי גרם להם שיצאו משם, םַאְׁשִּב֥ ַעס לּוֵל֗  אֹויֵב֙  ַּכ֤

  .(התגאות אויבי ישראל על ה' ועל עמו) מביאה להצלת עם ישראל ע"י ה'

ֶבד )משלי כז,ג( ֹֽ ֶבן-ּכ יל ְוַכַ֥עס ַה֑חֹול ְוֵנֶ֣טל ֶא֭ ִו֗ ד ֱא֝ יָתה ֵמֱא֖נֹוׁש זִכְ  )' האז' לב,כובד( ִמְּׁשנֵיֶהֽם׃ ָּכֵב֥ ם ַאְׁשִּב֥ ְרִּתי ַאְפֵאיֶה֑ יָאַמ֖ ם׃ [כז] לּוֵל֗ ַעס ָרֽ  אֹויֵב֙  ַּכ֤

ימֹו יְנְַּכ֖רּו-ֶּפֽן ָא֔גּור נּו יֹֽאְמרּו֙ -ֶּפן ָצֵר֑ ָמה יֵָד֣ ל ָּכל 'ה֖  ְוU֥א ָר֔   זֹֽאת׃- ָּפַע֥

י...    יש גם מהלך של הקלה [רמב"ן]- ול ַען עשיתי כן,  ִּכֽ שאשית בקרבם אלה האותות אשר אני חפץ לעשות בהם, שידעו מצרים ְלַמ�
  ההכבדה אינה כדי להעניש את מצרים אלא כדי שיכירו בגבורת ה'. -טט ניש אותם יותר מפני הכובד הזה; את גבורתי, לא שאע

ה-ֶאל    שלא נעשה בו הדין.אתנח, מגביל זמן להיטיב ולעשות תשובה שתתקבל עד  – ַּפְרֹע*

בעקבות ב)  –(טט  ,הכבידו את לבם מעט הןא)  –(טט מצב של לב עבדיו. - מצב של לב פרעה וכרב-מקף מקף כרב – ֵל(ב-ְוֶאת ִלּבֹו� -ֶאת
  ואני הוספתי להם כבדות, דאם בא אדם ליטמא פותחין לו,ג)  –(טט  התראה יכלו לבחור לשוב, אך משלא שבו אז

מצב של לב עבדיו (א) בשעת מכות לפחות האחרונות יראים את ה', אחרי - מצב של לב פרעה וכרב-מקף מקף כרב – ֵל(ב-ְוֶאת ִלּבֹו� -ֶאת
  ק המכה פוסקים מלירוא את ה'.היפס

  

ֶּלה ְּבִקְרּֽבֹו׃ )י,א' וארא שמ(עיון בכתוב  י ֵא& י ֹאֹתַת# ַען ִׁשִת6   בדרכים אחדות. ְלַמ�

ַען   בשני מקומות בפירושו. ]י"אברבנאל שמות פ[רביע, ארבע סיבות לאותות שנעשו במצרים. אפשר כפי'  – ְלַמ�

ַען ִׁשִת6  )י,א' וארא שמ(השאלה הג' באמרו  ֶּלה ְּבִקְרּֽבֹוְלַמ� י ֵא& ם )בי,' וארא שמ( וגו' י ֹאֹתַת# המכות כבר  תכליתכי הנה  ׃'הֽ  ֲאִנ֥י-ִּכי ִויַדְעֶּת֖
 –(טט . כי אני ה' בקרב הארץוקצתם למען תדע  )ב –(טט  כי אני ה'בקצתם למען תדע  א) –(טט ביארו הקדוש ברוך הוא למשה למעלה 

ם )בי,' וארא שמ(והיו אם כן כלם בערך פרעה והמצרים לא בערך ישראל  ץכי אין כמוני בכל הארובקצתם בעבור תדע  )ג כמו  ִויַדְעֶּת֖
  . שנזכר כאן

י  ואמר שהמכות האלה שיזכור היו ראויות לבוא על המצרים מפני רשעת' ומה שהרעו לישראל והוא אמרו )ד –(טט  י ֹאֹתַת# ַען ִׁשִת6 ְלַמ�
ֶּלה ְּבִקְרּֽבֹו   ֵא&

  

  הסבר בדרך פנימיות התורה
. ונראה לי כי בכל מקום שנמצא (בגי' של מלת "בקרבו") ויש לך להשכיל מלת בקרבי בפירושה ובמספרה ][רבינו בחיי דברים פרק לא

י  )כג, כא ' מש'שמ( בתורה לשון "בקרבך" או "בקרבו" או "בקרב" יש שם על כל פנים התעוררות על מדת הדין, ואב לכולן: י ְׁשִמ֖ ִּכ֥
ֶּלה ְּבִקְרּֽבֹו )י,א' וארא שמ( מצרים:וכן במכות , ְּבִקְרּֽבֹו י ֵא& י ֹאֹתַת# ַען ִׁשִת6 ֶרב ָהָאֶֽרץ׃ 'ה֖  ֲאִנ֥י ִּכ֛י )ח,יח אראו' שמ(, וכתוב בהן: ְלַמ�   ְּבֶק֥

ע ְּבקֹ֖לֹו ַאל כג,כא) מש' '(שמ ֶמר ִמָּפָנ֛יו ּוְׁשַמ֥ י ְּבִקְרּֽבֹו׃- ִהָּׁש֧ י ְׁשִמ֖ ם ִּכ֥ י U֤א יִָּׂש֙א ְלִפְׁשֲעֶכ֔ ר ּ֑בֹו ִּכ֣   ַּתֵּמ֣

ֶּלה ְּבִקְרּֽבֹו )י,א' וארא שמ( וזהו סוד .]בא תורה אור יד של"ה פרשת[ י ֵא& י ֹאֹתַת# ַען ִׁשִת6 ורומז לאותיות שם ידו"ד המתפשטים , ְלַמ�
בשכינה המתלבשת, כי כבר כתבתי בפרשיות הקודמות (פרשת וארא אות ב), שכל ניסים ונפלאות מצרים היו בשם ידו"ד, וכמו שאמר 

ֶּלה ְּבִקְרּֽבֹו והודיע ששמו ידו"ד. ועל אותיות זה השם אמר הקדוש ברוך הוא 'אני ידו"ד' י ֵא& י ֹאֹתַת# ַען ִׁשִת6 ומאותיות שמו ...  .ְלַמ�
ודע, כי גאולת מצרים אף שהיתה גאולה גדולה, מכל מקום אינה  טו....  ,נתפשטו הכנעת השר שהוא הבכור. והמכות באומה של מטה

' בשלח שמ( ם ידו"ד כולם, מה שאין כן עתה לא נתגלה כי אם אותיות י"ה, כמו שנאמרגאולה בהחלט עד לעתיד, ואז יתגלה אותיות ש

ּה-ַעל יָד֙ -ִּכֽי  )טז,זי ְסיָ֔  (כס י"ה) ֵּכ֣

ַען ֶּלהרביע, רמז לגלוי שלימות שם הוי' של ארבע אותיות שבהם נעשו כל נסי יציאת מצרים.  – ְלַמ� י ֵא& מרכא טפחא כיתור  – ֹאֹתַת#
לקים) יתירה לדרוש שלפני הכנעת האומה ה' מכניע את את השר של האומה. וזה -לקות, בני הא- אלה" (כעין אלרבות שאומר שמלת "
  מביא להכנעת האומה.

י   ורק בגאולה לעתיד לבוא יהיה גלוי של ארבע אותיות שם הוי'. לא נתגלה כי אם אותיות י"ה,תביר, מחלק ללמד שבגאולת מצרים  – ִׁשִת6

  , סלוק מגביל התעוררות מידת הדין רק על מצרים וישראלים שלא חזרו בתשובה.התעוררות על מדת הדין ]חיי[רבינו ב -  ְּבִקְרּֽבֹו

מפי הרב סנדר ערלנגער שליט"א. משל למלך הגוזר עונש ואין זה נאה למלך לבצע העונש, אלה הענישה מתגלגלת לקוסטינר  ההסבר הבא
  משה).הממונה לחבל בנענש (כמו זה שאמור היה להרוג את 

ַען    רביע מרמז לארבע אותיות שם הוי' דקדושה ממנו בא שפע החיות לבריאה. – ְלַמ�

יאז  התעוררות מדת הדיןמלמדת על  ְּבִקְרּֽבֹומלת  ][רבינו בחייכאשר דינים דקדושה רוצים לנקום, ע"פ  תביר מצמצם מאד החיות  – ִׁשִת6
מלמדת על גלוי טומאה וזה גורם  ְּבִקְרּֽבֹום הוי') היורד לגלות). גי' מלת וזה עובר להחיות הקליפות (נקרא גם "ה" תתאה (אחרונה בש

ֶּלה, ובכתוב מרומזים במלת ומשם באו מכות מצרים ]ריקאנטי[לקליפות להפעיל מלאכי חבלה וש"דים כמרומז בפי'  (כמו במעשה  ֵא&

אְמ֔רּו  )שמ' תשא לב,ד; שמ' תשא לב,ח(העגל  ֹ֣ ֶּלה ַוּי יC֙  ֵא֤ ֶּלה) ורבוים מרומז בתבנית הטעמים מרכא טפחא של ל יְִׂשָראֵ֔  ֱאUֶה֙ י ֵא& . ובאגרת ֹאֹתַת#
ף ּוְלַהּ֖כֹות )יש' נח,ד(-רבי שמשון מאוסטרופולא הנלמדת בליל פסח נאמר שמספרם נלמד מ ֹ֣ ַׁשע ְּבֶאגְר נוטריקון ג' א'לפים ר"פ  –מלת אגרף  ֶר֑

ַחת )תה' עח,מט( ְׁשַל֗ י ִמ֝  ָרִעֽים׃ ַמְלֲאֵכ֥
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  א סאליבבלולות שפת אמת, הה שבט הי

  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פך; רבוי – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר צה עם הלכה לא שוה לפרטיה;קבו -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

בסדר  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מא(היקש; השלישיה:  –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
דרוש בפסוק  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישא ),מיעוט ,פרט, רבוי, כללול"ב מדות דר' אלעזר עם המלים  כעין מדות מי"ג מדות דר' ישמעאלזה או הפוך, הצגת נושא ולמוד פרטיו בסדר מתאים, מלמד ולמד, 

 תושבע"פ.ב /יםאחר /יםדרוש מהפסוק רעיון לנושא – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; 

  (התשע"ו) (בהשתתפות נחלת יעקב) א,יא שמות ב 1.6

  לשמור כקבוצה

' ֶאל     פ [כא] :גכ –י,כא  אב תומש אֶמר ה �ֹ ה ְנֵט@ה ָיֽ ְד�E ַעל-ַוּי ֶׁשF ַעל- ֹמֶׁש� ִים ִו#יִהי ֹח& ֶׁשF׃ֶא(ֶרץ -ַהָּׁשַמ� ׁש ֹחֽ ִים ְוָיֵמ&      (הכנה למלמד) ִמְצָר*

#ט ֹמֶׁש6ה ֶאת    ֹו ַעל-[כב]  ַוֵּי י -ָיד& ֶׁשFַהָּׁשָמ*ִים ַוְיִה8 ים׃- ֲאֵפָל6ה ְּבָכל- ֹחֽ ֶׁשת ָיִמֽ ִים ְׁש+# ֶרץ ִמְצַר&   (המלמד: ימי החשך הראשונים)ֶא#

א     [כג](הלמד)  ֹֽ ּו ִא(יׁש ֶאת- ל יו ְולֹא-ָרא< ים ּֽוְלָכל-ָאִח� ֶׁשת ָיִמ* יו ְׁש+( יׁש ִמַּתְחָּת& מּו ִא# ם׃-ָק6 ֹור ְּבמֹוְׁשֹבָתֽ ָיה א& 8י ִיְׂשָרֵא6ל ָה#   ְּבֵנ
  ימים נוספים, מאיפה יודעים שחשכתם הייתה מוכפלת?)(בלי רש"י לא ידענו שאלו שלושה 

בדרשת ר' טרפון בקל וחומר על הסגר מרים, מוסבר שבקל וחומר "דיו לבא לידון (הלמד) להיות כבא מן  ]א קמא כה,אבב ילבב[- בבדיון 
מלמד (הנידוי בת ע"י אביה שבעה הדין (המלמד)" ולכן אין הלמד עולה בפעולתו (שם עונש מרים מה' שבעה ימי הסגר, כעין נדוי) על ה

אֶמר ֝ה' ֶאל) במד' בהע' יב,יד(ימים).  ֹ֨ ה ְוַא- ַוּי ת יִָמי֙ם ִמ֣חּוץ ַלַּֽמֲחנֶ֔ ר ִׁשְבַע֤ ים ִּתָּסגֵ֞ ת יִָמ֑ ם ִׁשְבַע֣ יָה ֲהU֥א ִתָּכֵל֖ ק יַָר֙ק ְּבָפנֶ֔ ֹ֤ יָה֙ יָר ה ְוָאִב֙ ר ֵּתָאֵסֽף׃מֶֹׁש֗  ַח֖

אֶמר ֝ה' תבנית הטעמים היא  ֹ֨ ת יִָמי֙ם א ... קדמא ואזל –ַוּי ר ִׁשְבַע֤   גרשיים מהפך פשטא . –ִּתָּסגֵ֞

  

  .הפורץ את המגבלה של הקל וחומראבל עם שנוי בסוף התבנית,  ,במכת חושך תבנית הטעמים מעידה על מלמד ולמד כמו הקו"ח בהסגר מרים

' )אכ,י( אֶמר ה �ֹ ֶׁשF , , מלמד על סדרקדמא ואזלא -  ַוּי ֶׁשFם ֶא(ֶרץ ִמְצָר*יִ -ַעלִו#יִהי ֹח& ׁש ֹחֽ   מתאר את חלקה הראשון של המכה )בכ,י(: ְוָיֵמ&

א )גכ,י( ֹֽ ּו ִא(יׁש ֶאת-ל יו- ָרא< מתאר את חלקה השני של המכה שללא פ'רש"י על פי שמות רבה לא היינו יודעים  ,מונח רביעגרשיים  -  ָאִח�

מ-לֹאעל זה ש מוכפלם אחרים חשך ימי תועוד שלש...  )בכ,י( רש"ישזה חלק שני.  יוָק6 יׁש ִמַּתְחָּת& יכול לעמוד ועומד אין  לא בשו. יּו ִא#
  וגו'. יכול לישב

' )אכ,י(תבנית הטעמים קדמא ואזלא ... גרשיים מלמדת על כעין לימוד בקל וחומר  אֶמר ה �ֹ שמקדים  ,, מלמד על סדרקדמא ואזלא -  ַוּי
  הלמד.  –הולך הבא לידון  –והולך הבא מן הדין (המלמד) ואחריו אזלא 

ֶׁשF )בכ,י(היינו  )אכ,י(-הוא הביצוע של הצווי בהמלמד  י ֹחֽ ים׃- ֲאֵפָל6ה ְּבָכל- ַוְיִה8 ֶׁשת ָיִמֽ ִים ְׁש+# ֶרץ ִמְצַר&    ֶא#

א )גכ,י(הלמד הוא  ֹֽ ּו -ל ים-ְולֹא... ָרא< ֶׁשת ָיִמ* יו ְׁש+( יׁש ִמַּתְחָּת& מּו ִא#   ָק6

א )גכ,י(ימים, לכן כאשר נאמר  יש המסביר שאם יש מידע מהמלמד על הלמד, כמו במכת חושך שהיה חושך שלושה ֹֽ ּו -ל מּו - ְולֹא... ָרא< ָק6
ים ֶׁשת ָיִמ* יו ְׁש+( יׁש ִמַּתְחָּת&   מהחושך של החלק הראשון.  גדולזה מלמד: (א) שאלו שלושה ימים אחרים (ב) שבחלק השני החושך היה  ִא#

אֶמר ֝ה' בהסגר מרים תבנית הטעמים הייתה  ֹ֨ ר ִׁשְבעַ֤ קדמא ואזלא ...  –ַוּי גרשיים מהפך פשטא, והלמד לא עלה על המלמד  –ת יִָמי֙ם ִּתָּסגֵ֞
  ).ללמד להיות כמו המלמד ("דיו"

' )אכ,י(במכת חושך תבנית הטעמים  אֶמר ה �ֹ א )גכ,י(...  קדמא ואזלא -  ַוּי ֹֽ ּו ִא(יׁש ֶאת-ל יו-ָרא< והלמד עולה על  מונח רביעגרשיים  -  ָאִח�
   .ב"דיו" לושה ימים ראשונים. כלומר אין הגבלת הלמדהמלמד שחשכת שלושה ימים אחרונים גדולה מחשכת ש

א )גכ,י( פסוק , שלושה הימים האחרונים של מכת חשך,הלמד ֹֽ ּו ִא(יׁש ֶאת-ל יו-ָרא< והיות ויש גרשיים מונח רביע, כעין יצא מן הכלל  -  ָאִח�

ים-ְולֹאעוד פרט  ֶׁשת ָיִמ* יו ְׁש+( יׁש ִמַּתְחָּת& מּו ִא#   ולא על הכלל כולו. על עצמומן הכלל ללמד  אז זה עשוי להיות כעין יצא ָק6

  

ה ֶאל     [כד] כו: –י,כד  אב תומש א ַפְרֹע ּו ֶאת-ַוִּיְקָר� ֹ�אֶמר� ְלכּו� ִעְבד( ה ַוּי ק צֹאְנֶכ#ם ּוְבַקְרֶכ&ם ֻיָּצ*ג -ֹמֶׁש� ' ַר6 ם׃-ַּגֽםה�  ַטְּפֶכ&ם ֵיֵל#F ִעָּמֶכֽ

   (הכנה למלמד)

ה ַּגם     [כה] (המלמד) ֹ(אֶמר ֹמֶׁש� ינּו׃ַאָּת6ה ִּתֵּת# -ַוּי ' ֱא+ֵהֽ ינּו ַלה# ת ְוָעִׂש& ים ְוֹע+* נּו ְזָבִח(   (המלמד, הבהמות שפרעה יתן לכפרה עליו) ן ְּבָיֵד&

ד ֶאת-ְוַגם     [כו] (הלמד) ח ַלֲעֹב& Bי ִמֶּמ(ּנּו ִנַּק� ה ִּכ א ִתָּׁשֵאר� ַּפְרָס� @ֹ נּו ל ' ֱא+ֵה*ינּו -ִמְקֵננּו ֵיֵל(F ִעָּמ�   ה(
א ֹֽ (ְחנּו ל ה-ַוֲאַנ ע ַמֽ ' ַעד-ַּנֲעֹבד� ֶאת-ֵנַד� ָּמה׃-ה� נּו ָׁשֽ   (הלמד שאם בהמות פרעה יוצאות עמם לא כל שכן שבהמתם יוצאה עמם) ֹּבֵא&

  .... ראה הסבר לעילבדרשת ר' טרפון בקל וחומר על הסגר מרים,  ]א קמא כה,אבב ילבב[- בבדיון 

הפורץ את המגבלה של בסוף התבנית,  במו"מ בין פרעה למשה, תבנית הטעמים מעידה על מלמד ולמד כמו הקו"ח בהסגר מרים אבל עם שנוי
  .הקל וחומר

ה  )דכ,י( א ַפְרֹע ֹ�אֶמר� ְלכּו� , מלמד על סדרקדמא ואזלא,  –ַוִּיְקָר� ק צֹאְנֶכ#ם ּוְבַקְרֶכ&ם ֻיָּצ*ג...  (פשטא פשטא, כעין מיד, כאילו רגילות)ַוּי   ַר6

ה )דכ,י(לימוד בקל וחומר גרש (=גרשיים מלעלי) מלמדת על כעין - תבנית הטעמים קדמא ואזלא ... אזלא א ַפְרֹע , קדמא ואזלא - ַוִּיְקָר�

  הלמד.  –הולך הבא לידון  –שמקדים והולך הבא מן הדין (המלמד) ואחריו אזלא  ,מלמד על סדר

ינ-ַּגם ... )הכ,י( מקדים המלמד פסוק -קדמא  הנידון ' ֱא+ֵהֽ ינּו ַלה# ת ְוָעִׂש& ים ְוֹע+* נּו ְזָבִח( ן ְּבָיֵד& אמר המידע על הנלמד נמצא במ. ּוַאָּת6ה ִּתֵּת#
ן-ַּגםמשה  נּו -ְוַגם )וכ,י( הולך אחריו הלמד פסוק - ואזלא  הבא לידוןבתוספת על  -  ַּגםודע שנתינתך היא בבחינת  ַאָּת6ה ִּתֵּת# ִמְקֵננּו ֵיֵל(F ִעָּמ�

ת אַ -ַּגם ... )הכ,י(כי יש כאן שני פרטים גרש מונח רביע, כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו -אזלא -  ים ְוֹע+* נּו ְזָבִח( ן ְּבָיֵד&  )וכ,י( - וָּת6ה ִּתֵּת#

נּו-ְוַגם אלא גם משלך תתן... נו אשמקננו ילך עמלא דייך ...  רש"י- הלמד כאן עולה על הנידון כפ. ִמְקֵננּו ֵיֵל(F ִעָּמ� ֹֽ ה- ל ע ַמֽ  ... ַּנֲעֹבד� -ֵנַד�
  .יותר ממה שיש בידינו שמא ישאל

  

אמֶ  [א]  ב: –יא,א  אב תומש �ֹ ' ֶאלַוּי יא ַעל-ר ה @ ַגע ֶאָחד� ָאִב@ ֹוד ֶנ ה ע( ִים ַאֲחֵרי-ַּפְרֹעה� ְוַעל-ֹמֶׁש� *ה -ִמְצַר� ן ְיַׁשַּל#ח ֶאְתֶכ&ם ִמֶּז Nֵכ  
ׁש ֶאְתֶכ&ם ִמֶּזֽה׃ ׁש ְיָגֵר# ה ָּגֵר6 Nֹו ָּכָל ְּלח�   ְּכַׁש�

ּה-[ב]  ַּדֶּבר הּו ְוִאָּׁשה� ֵמֵא(ת ְרעּוָת� יׁש׀ ֵמֵא(ת ֵרֵע� ּו ִא( *ם ְוִיְׁשֲאל< (י ָהָע ב׃-ְּכֵלי ָנ&א ְּבָאְזֵנ   ֶכ&ֶסף ּוְכֵל#י ָזָהֽ
' )א,אי( אֶמר ה �ֹ הּו )א,בי(...  קדמא ואזלא – ַוּי יׁש׀ ֵמֵא(ת ֵרֵע� ּו ִא(   גרשיים מונח לגרמיה (מונח פסק) מונח רביע. -  ְוִיְׁשֲאל<

  .... ראה הסבר לעילבדרשת ר' טרפון בקל וחומר על הסגר מרים,  ]א קמא כה,אבב ילבב[- בבדיון 

הפורץ את המגבלה של הקל נית הטעמים מעידה על מלמד ולמד כמו הקו"ח בהסגר מרים אבל עם שנוי בסוף התבנית, בבצווי ה' למשה, תב
  .וחומר

יא ַעלכאן המידע על הלמד מתגלה בתבנית טעמים מיוחדת  @ ַגע ֶאָחד� ָאִב@ ֹוד ֶנ ִים-ַּפְרֹעה� ְוַעל-ע( מונח מהפך פשטא מהפך פשטא  – ִמְצַר�
מהפך פשטא שני מרמז על  ,פשוטה ואחת יוצאת מפשוטהמהפך פשטא אחד מרמז על דרשה אחת כדרשות, לשתי קטן מרמז -זקףקטן, - זקף

זה אחת היוצאת מפשוטה. אפשר שנגע כפשוטו זה מכת בכורות, נגע שלא כפשוטו זה אבדן רכושם, ועוד נגע שלא כפשוטו  עוד דרשה
  אה הסבר בהמשך.  גדול ר-קטן זקף- שר של מצרים, ע"פ תבנית טעמים זקףמכה ב

יא ַעל )א,אי( מקדים המלמד פסוק -קדמא  הנידון @ ַגע ֶאָחד� ָאִב@ ֹוד ֶנ ִים- ַּפְרֹעה� ְוַעל-ע(   וגו' ִמְצַר�
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  א סאליבבלולות שפת אמת, הה שבט הי

  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פך; רבוי – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר צה עם הלכה לא שוה לפרטיה;קבו -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

בסדר  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מא(היקש; השלישיה:  –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
דרוש בפסוק  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישא ),מיעוט ,פרט, רבוי, כללול"ב מדות דר' אלעזר עם המלים  כעין מדות מי"ג מדות דר' ישמעאלזה או הפוך, הצגת נושא ולמוד פרטיו בסדר מתאים, מלמד ולמד, 

 תושבע"פ.ב /יםאחר /יםדרוש מהפסוק רעיון לנושא – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; 

הּו  )א,בי( הולך אחריו הקרא הלמד - ואזלא  הבא לידון יׁש׀ ֵמֵא(ת ֵרֵע� ּו ִא( גרשיים מונח פסק (מונח לגרמיה) מונח רביע, כעין יצא  - ְוִיְׁשֲאל<
הפסד רכוש והמכות על הים עולה בהרבה על  )הלמד( הבא לידון, אפשר כי כאן על עצמו, כי ללמד על עצמו או על הכלל כולו מן הכלל

  (המלמד) מכת בכורות כי: הנידון

הזהירם על כך שלא  ךממ בבקשה...  רש"י'כפ הרוששו אות - ועשו את מצרים כמצולה שאין בה דגים כאן ועל הים, ע ברכושם (א) פג
  בהם.ם לא קיי    גדול שיצאו ברכו ואחרי כןם קיים בה ענו אתם ועבדום ומר אותו צדיק אברהם יא

י ֔ה'  ] ),כהידבשלח  'שמ( רש"י[ובשרי אומות העולם, כל צבא מצרים אבד בים. וע"פ שר של מצרים אלילי מצרים, בבכאן ועל הים פגע (ב)  ִּכ֣
יִם ם ְּבִמְצָרֽ ם ָלֶה֖   .  חר במצרים, בארץ מצרים, שכשם שאלו לוקים על הים, כך לוקים אותם שנשארו במצריםבמצריים. דבר א :נְִלָח֥

ויר[א ישראל] את היד הגדולה. מכות חמורות ומכות משונות זו [מזו ומיתות] משונות ומיתות  ],לאמכילתא דרבי שמעון בר יוחאי יד[ 
במצ' עשר מכות ועל הים לקו חמיש[ים מכות] שבמצ' הוא אומ' חמורות זו מזו ר' יוסי הגלילי אומ' מ[נין אתה] אומ' שלקו מצ' 

ויאמרו החרטומים אל פרעה וגו' (שמ' ח טו) [ועל הים] הוא אומ' וירא יש' את היד הגדולה וגו' כמה לקו ב[אצבע עשר] מכות אמור 
ביא] המקום ב"ה על המצ' היתה מעתה במצ' לקו עשר מכות ועל הים [לקו] חמשים מכות ר' אליעזר אומ' מנין שכל מכה ומכה ש[ה

של ארבע מכות שנא' ישלח בם חרון אפו וגומ' (תה' עח מט) עברה אחת וזעם שתים וצרה שלש. ומשל' מלאכי רעים ארבע. אמור 
מעתה במצרים לקו ארבעים מכות ועל הים לקו מאתים מכות. ר' עקיב' אומ' מנין שכל מכה ומכה שהביא המקום ב"ה על המצ' היתה 

ש מכות שנא' ישלח בם חרון אפו וגומ' הרי אחת וכול אמור מעתה במצ' לקו חמשים מכות ועל הים לקו חמשים ומאתי' של חמ
  .מכות

  

  שני מופעים, אחד עם מקף בז"ק אחד ללא מקף בז"ק .שמות בא יא,א:65

אֶמר ה_   �ֹ יא ַעל-' ֶאלַוּי @ ַגע ֶאָחד� ָאִב@ ֹוד ֶנ ה ע( ִים אַ -ַּפְרֹעה� ְוַעל-ֹמֶׁש� *ה -ֲחֵריִמְצַר� ן ְיַׁשַּל#ח ֶאְתֶכ&ם ִמֶּז Nֵכ  
ׁש ֶאְתֶכ&ם ִמֶּזֽה׃ ׁש ְיָגֵר# ה ָּגֵר6 Nֹו ָּכָל ְּלח�   ְּכַׁש�

קטן" עולה "יסוד מלכות" - גדול זקף- כתב הרבי מדזיקוב בספר אמרי נועם כי גימטרית "זקף. גדול בין שני קיסרים- קטן זקף-זקףפעמיים 
- קטן זקף- ביעב"ץ. העיון גילה כי גימטרית המלים המוטעמות בתבנית הטעמים "זקףועולה תקע"ו , והרב י"ר פאלוך זצ"ל כתב שכן נמצא 

  גדול" וכן ההפרש בין גימטרית המלים והגימטריה של התבנית (השווה תקע"ו) מרמז לדברים שונים בפנימיות התורה, בתנ"ך ובתושב"ע.

  

ִים ַאֲחֵרי-ְוַעל ברישא  ן-ִמְצַר� Nהְּכַׁש�  בסיפא. גדול-זקףקטן - זקף ֵכ Nֹו ָּכָל אֶמר . ועוד תבנית הטעמים של הכתוב גדול- זקףקטן -זקף ְּלח� �ֹ ַוּי
יא ַעל-' ֶאלה_  @ ַגע ֶאָחד� ָאִב@ ֹוד ֶנ ה ע( ִים ַאֲחֵרי-ַּפְרֹעה� ְוַעל-ֹמֶׁש� ן-ִמְצַר� Nזקף  פעמיםשלוש גדול הוא כעין - קטן ... זקף- ... רביע ... זקף – ֵכ

ׁש ֶאְתֶכ&ם ִמֶּזֽהגירשם ממצרים שזיעזעה את פרעה ועמו ועמד ו המכה העשיריתעל תוקף המלמדת  ין שני קיסריםב ׁש ְיָגֵר# ה ָּגֵר6 Nוזה , ָּכָל
  שעדיין היו ספקנים.מישראל כנגד אלו היה גם 

ִים ַאֲחֵרי-ְוַעל ן-ִמְצַר� Nעולה ק"ו + ש"צ + יר"ט +  תשע"העולה  775עולה ק"ו + ש"פ + יר"ט + ע' =  70+  219+  380+  106גי'  – ֵכ
  עולה תשע"ה 775 + יר"ט + ע' = שקו"ץ ע' =

קצ"ט עולה צדק"ה ועולה שם אהי"ה עם הוי"ה עם  נמצא באוצר גי' הרב י"ר פאלוך זצ"ל = קצ"ט 199=  775 - 576  =ו "הפרש מתקע
  אדנ' עם אלקי' וכוללם

פשר כי הוא שר היינו שקו"ץ של מצרים בין פירושיו מלאך, כאן אנוטריקון י'ראה ר'אתה נ'טתה (רש"י במד' בלק)  –יר"ט גי'  ַאֲחֵרי
  והמשחיתים מע' אוה"ע שהביא עמו על הים. 

(=קצ"ט)  שם אהי"ה עם הוי"ה עם אדנ' עם אלקי' וכוללםביציאת מצרים הקב"ה עשה צדק"ה (=קצ"ט) עם ישראל ואפשר שע"י הצירוף 

  , מעבודת האלילים שלה ומהאומה. הוא נפרע משרה כמאמר חז"ל שכאשר הקב"ה נפרע מאומה, ת מצרים ונפרע משרההקב"ה נפרע מאומ

יא ַעלכאילו נאמר אחרי תשע"ה נגעים  @ ַגע ֶאָחד� ָאִב@ ֹוד ֶנ ִים-ַּפְרֹעה� ְוַעל-ע( (על בסיס  שיכלול נגע היפרעות מהשר של מצרים ִמְצַר�

ח ֵׁשׁש ]זזוהר שמות בשלח יד,[ על הים שע"פיר"ט)  ֶכ֙ב ָּב֔חּור- ַוּיִַּק֗ , עמו משחיתים מכל האומות היינו ע' אומות העולם וגו' הביא ֵמ֥אֹות ֶר֙

  והיפרעות משרי שבעים אומות העולם ובכל שיקוצי מצרים ובפרעה ובעם מצרים.

  

ה Nֹו ָּכָל ְּלח� השט"ן תי"ט =  = 419=  55+  364 גדול- קטן זקף- המלים המוטעמות בזקף גי' –גדול -קטן במלה אחת זקף- קדמא זקף – ְּכַׁש�
  ענ"ו בכב"ל רגל"ו, אקשי"ח, וכן עולה )רחמיםענין של  + ה"ן (חמש פעמים ו"ה

שילוב שתי הגימטריאות אקשי"ח זק"ן , מזי"ק. = זק"ן 157=  576 - 419 ) מתקע"והגימטריות בין גי' המלים ובין גי' התבנית (= הפרש 
   ) (בשם אליהו שגב הי"ו)364(גי'  השטןן וכסיל, נאמר על "מלך זק - משלי כמו 

(= גי' תי"ט) את עם ישראל (הפסוק על יוסף ומלמד על כלל ישראל) הקב"ה מבטיח כי  ענ"ו בכב"ל רגל"וחרי אשר הסבר אפשרי א

�  ִמֶּמ@ֶלF )קהלת ד,יג(אקשי"ח (= גי' תי"ט) לב פרעה אשר הוא  יל ָזֵקן נאמר על השטן (בשם אליהו ) ש157) ומזי"ק (גי' 157(זק"ן גי'  ּוְכִס�
   שגב הי"ו)

ֹו  ְּלח� המשטין לעשות השט"ן  = 364 =ְּכַׁש� Nי ְּבַׁשַּל֣ח ַּפְרעֹה֘  )שמ' בשלח יג,יז(כמו , כשלחו  ָּכָל  )שמ' בשלח יג,יז( פסוקו )שמ' בא יא,א(פסוק  . ַויְִה֗

  שלחםממעידים כי פרעה עדיין סבר שמכוחו הוא 

הונגדו  Nן) במ' בלק כג,ט(ת עולה ה"ן. ו"ה זו מדת הרחמים המסנגרת ואומר 55* ו"ה  =  5עולה בגי' (  ָּכָל ֹ֔ ד יְִׁשּכ , ניתוק מכל ֶהן־ָע֙ם ְלָבָד֣
  האומות המכשיר עם ישראל לקבל התורה ולהיות עבדי ה'.

ן) במ' בלק כג,ט(ישראל ממצרים להיות הוציא השט"ן ביצע שליחות ה' ל: בסיכום ֹ֔ ד יְִׁשּכ אבל הוא ממשיך לעמוד להשטין כמו  וגו' ֶהן־ָע֙ם ְלָבָד֣
ֶרץ )דב' וילך לא,טז("ט העולה הע"ם הז"ה וזנ"ה אחר"י מהפסוק שמעידה הגי' תי י ֵנַֽכר־ָהָא֗ י׀ ֱאUֵה֣ ה ְוזָָנ֣ה׀ ַאֲחֵר֣ ם ַהּזֶ֜   ְוָק֩ם ָהָע֨

  

ד׃ " )שמ' ג,ח( וזהו...   מאור ושמש שמות פרשת באאחרי כתבי הנ"ל זיכני הקב"ה למצוא במוצאי י' טבת התשע"ה:   ִמַּי֣ד ְלַהִּצי֣לֹו׀ "ָוֵאֵר֞

יִםִמצְ  כלומר, כביכול ירידה היה אצלו יתברך, שהוצרך להופיע אור בהירות אלהותו יתברך לעולמות התחתונים, כדי להצילו מיד   ַר֗
אֶמר ה' ֶאל) בא יא,א שמ'( מצרים. ובזה נבוא לביאור הפסוק ֹ֨ ה ֣עֹוד ֶנ֤גַע ֶאָחד֙ - ַוּי היינו מכת בכורות. וידוע, שמכת בכורות יצאה וגו'  מֶֹׁש֗

*ה-ַאֲחֵרי. תיבת בכורת נוטריקון בו כתר - ִמַתָּתא ְלֵעיָלא  כנזכר לעיל שהמכות יצאו כסדרן מעשר ספירותמכתר,  ן ְיַׁשַּל#ח ֶאְתֶכ&ם ִמֶּז Nֵכ - 

 , שהוא גימטריא שס"ד כמניןהשטןמפני שאז יופיע אור בהירות אלהותו יתברך לעולמות התחתונים, ויתבטל השר שלהם שהוא 

ֹו ְּלח� ה, והיינו ְּכַׁש� Nֹו ָּכָל ְּלח�  שהשר שלהם שהיה משלח בלבם לעשות תחבולות להפריד את ישראל מאביהם שבשמים, יתבטל - ְּכַׁש�

ׁש ֶאְתֶכ&ם ִמֶּזֽה, ואז מחמת אור בהירות אלהותו יתברךְויְִכֶלה  ׁש ְיָגֵר#   כנ"ל. ָּגֵר6
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  א סאליבבלולות שפת אמת, הה שבט הי

  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פך; רבוי – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר צה עם הלכה לא שוה לפרטיה;קבו -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

בסדר  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מא(היקש; השלישיה:  –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
דרוש בפסוק  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישא ),מיעוט ,פרט, רבוי, כללול"ב מדות דר' אלעזר עם המלים  כעין מדות מי"ג מדות דר' ישמעאלזה או הפוך, הצגת נושא ולמוד פרטיו בסדר מתאים, מלמד ולמד, 

 תושבע"פ.ב /יםאחר /יםדרוש מהפסוק רעיון לנושא – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; 

  א (התשע"ז) (בהשתתפות נחלת יעקב),יא שמות ב 1.7

ַען ְּתַסֵּפר� ְּבאָ  שמות בא י,ב: Dּוְלַמ Eי ִבְנ ִים ְוֶאת-ּוֶבןְזֵנ� �ְלִּתי� ְּבִמְצַר� י ֲאֶׁשר-ִּבְנ�E ֵא(ת ֲאֶׁש@ר ִהְתַעַּל ם ִּכי-ֹאֹתַת&   ׃'ֲאִנ#י הֽ -ַׂש(ְמִּתי ָב*ם ִויַדְעֶּת&
לספר בענין יציאת מצרים בליל חמשה עשר בניסן, כל אחד כפי צחות לשונו, ולהלל ולשבח השם  [ספר החינוך מצוה כא]- נאמר ב

יִם:(וגו'  ְוִהַּגְדָּת֣ ְלִבנCְ֔  )שמ' בא יג,ח( הנסים שעשה לנו שם, שנאמריתברך על כל  י ִמִּמְצָרֽ י ְּבֵצאִת֖ ה ֙ה' ִל֔ ה ָעָׂש֤ ר ַּבֲע֣בּור זֶ֗ ֹ֑ שמ' ( ַּבּ֥יֹום ַה֖הּוא ֵלאמ

יִם:...  )בא יג,ט ה הֹוִצֲֽאC֥ ֖ה' ִמִּמְצָרֽ י ְּבָי֣ד ֲחזָָק֔ הבא כדי להראות כי בפסוקים אלו פרט לאיזכור ה"יד ). הוספתי את המשך הפסוק והפסוק ִּכ֚
ים )יב- יא,לד וזה"ב' דב(- וגם מהכתוב ב החזקה" אין איזכור כל הנסים שה' עשה לנו שם כפי שנאמר במצוה כא. ת ְוַהּמֹוְפִת֗ ֹ֜ אֹת ּוְלכֹל֙ ...  ְלָכל־ָה֨

א ַהָּג֑דֹול ל ַהּמֹוָר֣ ֹ֖ ה ּוְלכ   זקה" היא פרט אחד.וגו' נראה ש"היד הח ַהָּי֣ד ַהֲחזָָק֔

  

ַען ְּתַסֵּפר�  )שמ' בא י,ב(לאחר עיון במקורות שונים מוצע לומר כי פסוק  Dהוא יסוד להפעלות של משתתפי הסדר והילדים לקראת ּוְלַמ
הסדר, כל עדה לפי מינהגיה, לחזור ולהוות משהו מן העלילות שהובילו אל הלילה המשומר ההוא לפני יציאת מצרים, לאיזכור הנסים 

  . ומטרת כל זאת תוך ההגדה של פסח, לשבח ולהלל לה'ב

  

אפשר כי אחת מדרכי הלימוד של הפסוק היא בכעין כלל ופרט וכלל, ואין בכלל הפותח אלא מה שבפרט, והכלל הסוגר מרבה מכעין 
 הפרט. משוער שיש כלל פותח מהימצאות תבנית הטעמים קדמא ואזלא במלים Eי ִבְנ ַען -הכלל עצמו נמצא ב , אבל אפשר כיְּבָאְזֵנ� Dּוְלַמ

 ּוֶבןשהוא סתום (סתמי), על הפרטים מלמד התוכן של  ְּתַסֵּפר� Eי ִבְנ (למי תספר, והכלל הסוגר ירבה לפי "ספר החינוך" כל  ִּבְנ�E -ְּבָאְזֵנ�

ִים בריה וגם לעצמו)  �ְלִּתי� ְּבִמְצַר� ורוחם של מצרים, התחננן אל העבריים (מה תספר, מכות, שנויים בטבע, שבירת גופם ֵא(ת ֲאֶׁש@ר ִהְתַעַּל

י ֲאֶׁשר-ְוֶאתלקחת רכושם וללכת, התמוטטות השלטון, שבירת מטה לחמם, חורבן כל בית ובהמותיהם)  אפשר כי התוכן  ַׂש(ְמִּתי ָב*ם-ֹאֹתַת&

י ֲאֶׁשרֹאתֹ -ְוֶאתהוא חלק מהפרטים (צריך עיון במשמעות "אתתי") ומשוער כי הכלל הסוגר עשוי להיות בטעם טפחא של  ,  ַׂש(ְמִּתי ָב*ם-ַת&

  ותבניות הטעמים מסייעים בהרחבה והגבלה של תוכן ההגדה.

ם ִּכיתכלית ההגדה היא רעיון מרכזי בתורה  מה שכתוב בקרבן משרשי מצוה זו,  [ספר החינוך מצוה כא]וכך כתב בהמשך :'ֲאִנ#י הֽ -ִויַדְעֶּת&

אנו כי הוא יסוד גדול ועמוד חזק בתורתנו ובאמונתנו. ועל כן וות עשה ומצוות לא תעשה, הפסח. ואין מן התימה אם באו לנו מצוות רבות על זה, מצ
חפץ  אלוה קדמון, וכי יש בחידוש העולם, לפי שהוא לנו אות ומופת גמור אומרים לעולם בברכותינו ובתפלותינו זכר ליציאת מצרים

שיחפוץ בכל זמן מן הזמנים, כמו שעשה במצרים ששינה טבעי  ויכול, פועל כל הנמצאות אל היש שהם עליו, ובידו לשנותם אל היש
העולם בשבילנו, ועשה לנו אותות מחודשים גדולים ועצומים, הלא זה משתק כל כופר בחידוש העולם, ומקיים האמונה בידיעת השם 

  .יתברך, וכי השגחתו ויכלתו בכללים ובפרטים כולם

ַעןחת הסיבות לטעם פזר של אשר אפשר כי א [ספר החינוך מצוה כא]נסיק ע"פ  Dם ִּכיהיא העברת רעיון  ּוְלַמ אשר  ׃'ֲאִנ#י הֽ -ִויַדְעֶּת&
, ובכך להצהיר בכל פעם מחדש אמונה בבורא, אמונה בחידוש העולם, בהשגחה ברכותינו ותפילותינוהוצאתי אתכם מארץ מצרים אל 

עולה צ"א וטעם מקף בתפקיד מחבר  61+  30עולה  ֲאִנ#י-ִּכי הפרטית על הכלל ועל הפרט. וביניהם שילוב רחמים בדין המרומז בגי' של

ם ִּכימוסיף לצירוף הוי"ה אדנו"ת כעין נאמר   רעיון הרחמים בדין על יוצאי מצרים שחלקם הורעו מאד  ׃'הֽ הוי"ה אדנו"ת  ֲאִנ#י- ִויַדְעֶּת&
  ע"י מצרים מופיע במקראות שונים בתורה וגם בנ"ך ובתבניות טעמים אחדות.  

 להוראת התורה לידיעת ה',מתבנית הטעמים קדמא ואזלא במלים  בהמשךEי ִבְנ [זהר - מלמדת לידיעת ה' בכעין כלל ופרט כנדרש ב ְּבָאְזֵנ�

י )' וארא ו,זשמ( נה) ט) ]רעיא מהימנא[ק , ע' יט הסולם הרב אשלג] ם ִלי�  ֶאְתֶכ#ם ְוָלַקְחִּת� יִתי ְלָע� ים  ָלֶכ&ם ְוָהִי# ם ֵלא+ִה* י ִויַדְעֶּת�  ִּכ(
ם  'ה�  ֲאִנ@י ֵהיֶכ� (טט: הצווי הקודם לכל צוויים, הראשית המוקדם לכל  וגו' ז] פקודא דא קדמאה דכל פקודין. ראשיתא קדמאה דכל פקודיןֱא+(

רבון עלמא, וברא  מאי בכללא. למנדע דאית שליטא עלאה דאיהו. ר (ידיעת הקב"ה בכללות) למנדע ליה לקב"ה בכללא ,צוויים (מצוות))
  כך לידע אותו בכל פרטיו)-(ואחר ,בפרט. וסופא דכלא בכללאין כלהו, שמיא וארעא וכל חילקהון. ודא איהו עלמ

שיש שם מצוי ראשון, והוא  לידעיסוד היסודות ועמוד החכמות  ,ה"א]רמב"ם יסודי התורה פ"א[" היד החזקהבזאת פתח את ספרו "
  .ם לא נמצאו אלא מאמתת המצאוממציא כל נמצא, וכל הנמצאים משמים וארץ ומה שביניה

  

ַען ְּתַסֵּפר�  Dשל משתתפי הסדר והילדים כל עדה לפי מנהגיה. יסוד להפעלות ּוְלַמ  

[זבחי צדק, (מוצ"ש פר וארא ליל ב שבט התשע"ז) דרשה דומה בספר - (כז אדר התשע"ג) הרב גימפל בניש הי"ו בשם (?) ועליו נוסף ב

וצריך לעשות  ,ה"ג]ז"רמב"ם הלכות חמץ ומצה פ[- ... נאמר בע' קט (אוצר החכמה)] הרב יצחק זאב דיסקין, חלק נטיעת אברהם,
שינוי בלילה הזה כדי שיראו הבנים וישאלו ויאמרו מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות עד שישיב להם ויאמר להם כך וכך אירע וכך 

קודם שיאכלו וחוטפין מצה זה מיד זה וכיוצא  הם השולחן מלפני ]א[וכך היה. וכיצד משנה מחלק להם קליות ואגוזים ועוקרים 
  ... בדברים האלו,

ואנו דשלחנות שלנו גדולים ואי אפשר בקל לעקרן מנהג כשר לסלק הקערה שבה  ,ה"ג]ז"הגהות מיימוניות הלכות חמץ ומצה פ] [א[
  . .. המצות והמרור והתבשיל לצד אחר כאילו כבר אכלו ואין צריך יותר כדי להתמיה התינוקות

  
ַען Dתלישא – ְּתַסֵּפר� . (טט: כעין שהתפזרו ישראל במצרים לאסוף תבן) להם קליות ואגוזים (מפזר)מחלק  - פזר, שם הטעם מרמז ל – ּוְלַמ-

 . (טט: כעין שהשתדלו לעשות שיעור מתכונת הלבנים) מצה זה מיד זה (תולשין)חוטפין  - קטנה, שם הטעם מרמז לEי ִבְנ  קדמא ואזלא – ְּבָאְזֵנ�

 ]א[ועוקרים  -במובן של מוקדם והולך, שמות הטעמים מרמזים לכך שקודם לאכילה אמורים ללכת עם האוכל מהשולחן, בלשון הרמב"ם 
כל השינויים נעשים כדי  [זבחי צדק]- , וכתב בלסלק הקערה שבה המצות והמרור והתבשיל לצד אחר כאילו כבר אכלואו  השולחן

 ּוֶבןּוְלַמD  שיראו הבנים וישאלו והיינוEי ִבְנ (טט: קדמא כוונת ה' וגרמה לצווי פרעה שיפוצו, כדי לאסוף את רפ"ח וגו'  ִּבְנ�E -ַען ְּתַסֵּפר� ְּבָאְזֵנ�

  .ניצוצות הקדושה ממצרים ולעשותה כמצודה שאין בה דגן וכמצולה שאין בה דגים)

  

ַען Dפזר, לימוד מנבואת משה לנבואת נביאים אחרים. – ּוְלַמ  

 ,ד] נא) פרשת בא פרשה יגשמות רבה (ויל[Eי ִבְנ ַען ְּתַסֵּפר� ְּבָאְזֵנ� Dגלה הקדוש ברוך הוא למשה מה מכה יביא עליהן וכתב משה ּוְלַמ ,

 ברמז Eי ִבְנ ַען ְּתַסֵּפר� ְּבָאְזֵנ� Dם יהָ ָעלֶ֖  )יואל א,ג(, זו מכת ארבה כמה דתימא ּוְלַמ רּו ִלְבנֵיֶכ֣ ם ּוְבנֵיֶכם֙  ַסֵּפ֑ ם ִלְבנֵיֶה֔   ...  :ַאֵחֽר ְל֥דֹור ּוְבנֵיֶה֖

ַען ְּתַסֵּפר� תימה אנה דבר יי למשה, וי"מ דיליף סיפור סיפור דכת' כאן  :ִּבגְֻבֶלCֽ הַאְרּבֶ֖  )ד,' בא ישמ( ]ר' חיים פלטיאל[מקשה  Dוכתיב ּוְלַמ

ם )יואל א,ג(ביואל  רּו ִלְבנֵיֶכ֣ �ְלִּתי� , או משום דכתיב כאן ַסֵּפ֑ יו  ),דישעיהו יב(כתיב  ?) (טט: והתם ביואלֲאֶׁש@ר ִהְתַעַּל ים ֲעִלֽיUָת֑ יעּו ָבַֽעִּמ֖ הֹוִד֥
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  א סאליבבלולות שפת אמת, הה שבט הי

  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פך; רבוי – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר צה עם הלכה לא שוה לפרטיה;קבו -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

בסדר  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מא(היקש; השלישיה:  –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
דרוש בפסוק  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישא ),מיעוט ,פרט, רבוי, כללול"ב מדות דר' אלעזר עם המלים  כעין מדות מי"ג מדות דר' ישמעאלזה או הפוך, הצגת נושא ולמוד פרטיו בסדר מתאים, מלמד ולמד, 

 תושבע"פ.ב /יםאחר /יםדרוש מהפסוק רעיון לנושא – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; 

ז"ל שהרבה  ]רבי' יוסף בכור שור[, ותירץ (שנים רבות) הוא שהרי יואל היה אחרי כן כמה ימים (אבל תמיהה) תימא הוגבי ארבה. מי
ועל הלשון של סיפור הדורות הבין משה .. . ,(הקב"ה יתברך שמו) נביאות מצינו שאמר[ו] הנביאים ואינו מפורש היכן אמרו הק' י"ש

  .שהוא מכת ארבה
י ֲאֶׁשר-ְוֶאת )ב,' בא ישמ(פי' רמז לו הק' שנ'  (אינו ברשב"ם שבחומש)ורשב"ם    .(צ"ע כיצד מרומז) ארבה חשך מכת בכורותַׂש(ְמִּתי ָב*ם -ֹאֹתַת&

רגיל לבוא לעולם, אבל זה של מצרים היה מיוחד בארבה שייך סיפור דברים יותר משאר מכות כי ארבה  ]רבי יוסף בכור שור[ע"פ 
במינו שהיה מין אחד על כל הארץ בכמות עצומה שלא חזרה שוב וגם שפשט רק בגבולות מצרים, וביואל מסופר על ארבה של מינים 

ולכן הקיש אחדים כל אחד בכמות עצומה והצווי לספר עליו. מסקנתנו שמשה כאב הנביאים הכיר את נבואת יואל העתידה ולשונה 
רּו  )יואל א,ג(מנבואת  יָה ִלְבנֵיֶכ֣ם ַסֵּפ֑   )ב,' בא ישמ(שהוא על הארבה של יואל, אל הצווי אליו ָעֶל֖Eי ִבְנ ַען ְּתַסֵּפר� ְּבָאְזֵנ� Dשעליו  ּוְלַמ

  (משה) להזהיר את פרעה על ארבה.

ַען Dאותו, אל נבואות נביאים אחרים בלי שנאמר היכן אמר לומר  היכן אמרו הק' י"שמפורש פזר, מעביר רעיון נבואת משה בלי ש – ּוְלַמ
  להם הק' י"ש לאמרם.

ישעיהו (...  [תורה שלמה [ח]]-תרסא, בתפקיד בעל בחינה נעלה היינו ליתן שבח להקב"ה לספר תהלתו בין האומות, ככתב ב –ְּתַסֵּפר� 

ם ְלC֖  ַלֲעׂ֥שֹות ַעְּמC֔  גְּתָ נִהַ֣  )סג,יד ַען ְּתַסֵּפר� ישראל ממצרים אמר להם משה לא במעשיכם אתם נגאלין, אלא  כשנגאלו :ִּתְפָאֶֽרת ֵׁש֥ Dְלַמ
 Eי ִבְנ ה ירּוׁשִ֣  )צו,א תה'(וכה"א  מספרים תהלתו בין האומותלהקב"ה שבניו  ליתן שבח ְּבָאְזֵנ� יר' ַל֭ ׁש ִׁש֣  ְּכבֹו֑דֹו ַבּגֹוִי֣ם ּוַסְּפ֣ר  )צו,ג תה'( ָחָד֑

  )צומדרש תהלים מזמור (

י ֲאֶׁשר-ְוֶאת  )ב,' בא ישמ( מה [יא]][תורה של י םָׂשֽמּו־ָב֭  )קה,כז תה'(, ַׂש(ְמִּתי ָב*ם-ֹאֹתַת& יו ִּדְבֵר֣ , א"ר יהודה בר סימון שהיו המכות אֹתֹוָת֑
י ֲאֶׁשר-ְוֶאת )ב,' בא ישמ(נרשמות בגופן באותיות, שנאמר    )ח,מדרש תהלים מזמור קה( .ַׂש(ְמִּתי ָב*ם-ֹאֹתַת&

אמר רבי יודן בר סימון שהיו המכות חקוקות על המטה בלשון נוטריקון דצ"ך עד"ש באח"ב, ומשה מביט בו . ובהערות תו"ש כתב ..
איזה מכה ראויה לפרעה לבוא ומביאה, והיה המטה משואוי ממ' סאה, ושל סנפירון היה, והיה מכה בו, והמכות נרשמות בגופן. 

יִן֙ ' ה֤  ֶׂשםַוּיָ֨  )בר' ד,טו( בר' ד [קיט], מדרש על הפסוק  ראה תו"ש. ומבואר שלגירסא אחת, אות מהמכה נרשם בגופן שנרשם  ֔אֹות, ְלַק֙
  . אם טעם פזר משמש כציור רעיון (אידאו גרמה בלע"ז) אז צורתו מרמזת לעוף או שרץ במעופו.(טט: של ה')בזרועו אות אחת משמו 

ה מסנפירון, שבמקום אחר נאמר שהוא מכסא הכבוד. אפשר תרסא בתפקיד בעל בחינה נעלה (כעין מחיצה לעצמו) כי המט – ְּתַסֵּפר� 
שמ' ([רבינו בחיי]  שאבן סנפירון היא בעלת תכונה כמו של י"ב אבני החושן שהן מושכות מכח עליון אל הנביא או הכהן. ועל כך כתב

ָהֲאָבִנים )תצוה כח,טו Hידוע מסגולתם שהנושא אותם , ושהאבנים צריכות טהרהוראיתי בספר האבנים שחברו הפילוסוף, ....  ְו
בטומאה יתבטל כחם אליו או יחלש, ואם ישוב ויטהר תחזור האבן לכחה הראשון כבתחלה, והסבה והטעם בזה לפי מעלות 

  רוחניות הכח העליון שהאבן מושכת ממנו שהוא מדבק בטהרה ומתרחק מן הטומאה, 

  ,תרסא בתפקיד שיעור של משקל המטה – ְּתַסֵּפר� ונראה פחות שטעם 

  

יאותותי אל תקרי  ]מנחה בלולה[ ובס' , וכמו (של פרעה) , אלא אותיותי, שהם אותיות השם הנכבד, שהוא היה המחזק ומכבד לבוֹאֹתַת&
שהוא תרגום של  יתַ ָא )י,א( שההוגה השם באותיותיו נעקר מן העולם כך יהיה אחרית פרעה ועמו. ולזה תרגם אונקלוס אותותי הראשון

י )י,אמ' בא ש((אותיות  י אֹתַֹת֥ ַען ִׁשִת֛ ַעןארבע אותיות ה' הנכבד, המרומזות בטעם רביע של מלת  ְלַמ֗ שהוא  (טט: מופתים) יתַ וָ תְ ַא )י,ב(והב'  )ְלַמ֗
  תרגום של אות.

יִם:) ' וארא ז,גשמ(- ויש להקשות כי נאמר ב ֶרץ ִמְצָרֽ י ְּבֶא֥ י ְוֶאת־מֹוְפַת֖ י ֶאת־אֹתַֹת֛   ינו פירוש לאותותי.ולכן מופתי א ְוִהְרֵּביִת֧

  בסדר הבא: ]מנחה בלולה[נסביר הטעמים ע"פ 

י ")' בא יג,בשמ(רביע, אפשר כי כאן רמז לדרוש את מאמר ההגדה "כנגד ארבעה בנים דברה תורה" לדרוש בפרשות  – ִּבְנ�E -ּוֶבן ַקֶּדׁש־ִל֨

ה ִּכֽי־יְִבֲֽאC֤ ֙ה'")' בא יג,יאשמ(- " ובָכל־ְּב֜כֹור י-ְוֶאתים בכתובים שבהן מוזכרים במפורש רק שני בנים. " ארבעה בנ ְוָהיָ֞ מצב - מקף כרב – ֹאֹתַת&
זה המטה ... תעשה בו את האתת, (ב) מופתים? התורה מתכוונת למטה. (ג) אותיות שם הנכבד. אפשר  –משמעות המלה (א) בלשון ההגדה 

י-ְוֶאתכי לכך מרמז טעם    טפחא, כשנוי ורבוי.  – ֹאֹתַת&

יאל תקרי למדרש אפשר כי מרמז    שהוא היה המחזק ומכבד לבו, אותיות השם הנכבד, (טט: ארבע), אלא אותיותי, שהם ֹאֹתַת&

  של פרעה ועמו והעבודה זרה שלו מן העולם. קטנה בתפקיד עקירה- תלישא – ְּתַסֵּפר� 

ַען Dתיותיו נעקר מן העולםההוגה השם באופזר, מעביר רעיון עקירת פרעה מן העולם בגלל שהתנגד לה' בפיו אל  – ּוְלַמ  

ַען Dַען (ובמדרש הגדול מביא שם אחרי זה  [תורה שלמה [ז] הערות]פזר, מעביר רעיון השבח על עקירת פרעה לברכת הנסים  – ּוְלַמ Dּוְלַמ
 ּוֶבןEי ִבְנ מברך ברוך שעשה נסים (גמרא) דברכות נד. הרואה מקום שנעשו בו נסים לישראל  [משנה ברכות פ"ט,מ"א] )ִּבְנ�E -ְּתַסֵּפר� ְּבָאְזֵנ�

מקום שנעקרה ממנו  של פרעה ועמו והעבודה זרה שלהם מן העולם מתבטא בהמשך המשנה) (טט: אפשר כי העקירה לאבותינו במקום הזה.
   :עבודת כוכבים אומר ברוך שעקר עבודת כוכבים מארצנו

  

 Eי ִבְנ עיד על לימוד בפסוק בכעין כלל ופרט וכלל על תוכן ההגדה של קדמא ואזלא, כפי שהצענו לעיל תבנית הטעמים עשויה לה – ְּבָאְזֵנ�
 פסח. המלים Eי ִבְנ ובלקט טוב: פסוק זה למשה אמרו ...  [תורה שלמה [ז] הערות]מה ללמד. הביא - הם פרט למי ללמד ומבוא ל ְּבָאְזֵנ�

ַען Dַעןבתורה להודיע לדורות. ובכת"י מדרש חפץ:  ְּתַסֵּפר�  ּוְלַמ Dולכן כאן שחייב אדם לספר בשבח הקב"ה מן התורה כומ ְּתַסֵּפר�  ּוְלַמ .'
שכל אותן ט"ו לשונות של  [דברי חמודות]- ו [אבודרהם]תוקן לברך ברכת ישתבח החותמת את ההגדה של פסח עם שינויי נוסח וע"פ 

זלא מציגים מלמד על שבח הסדורים בברכת ישתבח דורש במכילתא מתוך שירת הים ומתוך הפסוקים של ויברך דוד. אפשר כי קדמא וא
אמירת שבח לה' בליל אמירת ההגדה והנלמד הוא הרעיון של ברכת השבח לכל יום הוא דרך הרעיון שיום יום מזכירין יציאת מצרים (ע"פ 

פירוש סידור התפלה לרוקח [טו] הודו לה' ) ולכן עם עזרת טעם פזר או בלעדיו ברכת ישתבח היא גם החותמת את פרקי דזמרה בתפילה 
  ל שחרית של כל יום.ש
(טט: סמוך לשתי  א)ישתבח אינו פותח בברוך לפי שהוא סמוך לב"ש ]טור אורח חיים הלכות ברכות השחר ושאר ברכות סימן נד[

ששניהם נתקנו על פסוקי דזמרה זו לפניהם וזו לאחריהם ופסוקים שביניהם לא הוי הפסק וחותם בא"י  הברכות המקדימות לקריאת שמע)
וכן משמע מלשון התוספות דפרק הרואה (ברכות נט. ד"ה הלכך ...  [ב) פרישה] בתשבחות ואל ההודאות וכו' עד חי העולמיםב) מלך מהולל

  .ע"ש)
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  א סאליבבלולות שפת אמת, הה שבט הי

  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פך; רבוי – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר צה עם הלכה לא שוה לפרטיה;קבו -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

בסדר  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מא(היקש; השלישיה:  –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
דרוש בפסוק  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישא ),מיעוט ,פרט, רבוי, כללול"ב מדות דר' אלעזר עם המלים  כעין מדות מי"ג מדות דר' ישמעאלזה או הפוך, הצגת נושא ולמוד פרטיו בסדר מתאים, מלמד ולמד, 

 תושבע"פ.ב /יםאחר /יםדרוש מהפסוק רעיון לנושא – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; 

  נחלת יעקב)הרב א"מ פרל, א (התשע"ח) (בהשתתפות ,יא שמות ב 1.8

יE ְלַמ� ,ט: יג בא שמות \ת ַעל־ָיְד�E ּוְלִזָּכר\ן� ֵּב(ין ֵעיֶנ� יE ְוָהָיה� ְל�E ְלא_ ' ְּבִפ* ת ה& 6ה ּת\ַר#   ַען ִּתְהֶי
ִים: ' ִמִּמְצָרֽ ֲאE# ה& ה ה\ִצֽ (ד ֲחָזָק� Bי ְּבָי   ִּכ

פליגי בה ר' יהודה ור"מ, חד אומר: כשר, וחד אומר: פסול.  - פשתן (חוט)ב) (היריעות זו לזושתפרו  (תורה)ספר  ]בבלי מכות יא,א[ 
ַען ּתִ  ,ט)יג ' באשמ(למ"ד פסול, דכתיב:  יEְלַמ� ' ְּבִפ* ת ה& 6ה ּת\ַר# (הסבר אחד התנאים שיש היקש גורף  , ואיתקש כל התורה כולה לתפיליןְהֶי

הלכה למשה מסיני לתופרן בגידין, אף כל  - , מה תפילין מכתיבת ותפירת תפילין להלכות כתיבת ותפירת ספר תורה ורש"י מבאר היכן ההיקש)
, להלכותיו לא (שעור ספר התורה יהיה מבהמה טהורה המותרת לאכילה) איתקש למותר בפיך כי )(הסבר התנא האחרלתופרן בגידין. ואידך? 

 דתפירי בכיתנא (רבי חייא דודו) . אמר רב: חזינן להו לתפילין דבי חביבי(להלכות למשה מסיני להכנת תפילין, ספר תורה לא הוקש) איתקש
  .. ולית הלכתא כוותיה(פשתן)

ת  ,ט)גי ' באשמ( ]א,רש"י מכות יא[ 6ה ּת\ַר# ַען ִּתְהֶי ואיתקש הכא  (תחילת הפסוק עוסק בתפילין)ורישיה דקרא משתעי בתפילין  - וגו' ְלַמ�
יE ,ט)יג ' באשמ((לדעת התנא על היקש גורף של תורה לתפילין מהנאמר  תורה לתפילין ' ְּבִפ* ת ה& 6ה ּת\ַר# ַען ִּתְהֶי וזה חידוש כי פשוטו של הכתוב  ְלַמ�

  .)כל התורה אלא רק על התפיליןאינו על 

מן המותר  ְּבִפ*יE ,ט)יג ' באשמ(דכתיב בהאי קרא  - כי איתקש למותר בפיך  (ביאור רש"י על דעת התנא שתפירת ספר תורה לא הוקש לתפילין)
  .בפיך שאין נכתבין על עור בהמה טמאה

  .לא ילפי' בהיקשא ,אלא מהלכה למשה מסינילדבר שאינו כתוב בתורה ובתפילין גופייהו לא גמרינן ליה  - להלכותיהן 

  היקש מהכתוב אפשר לעשות מכתיבת פרשיות תפילין על עור בהמה טהורה לכתיבת ספר תורה על עור בהמה טהורה

אבל לפי התנא השני, מה שקבלנו כהלכה למשה מסיני לגבי תפירת תפילין אין לומדים ממנו בהיקש. היינו שאין לומדים מגידי תפירת 
  ין לגידי תפירת יריעות ספר תורה. מזה אפשר להסיק שאפשר לתפור יריעות ספר תורה בחוטי פשתן ואין ההלכה כך.תפיל

  

6ה  ,ט)יג ' באשמ(בחצי הפסוק  ]בבלי מכות יא,א[: אחרי הבנת דרשת מבוא ַען ִּתְהֶי יE ְלַמ� � ֵּב(ין ֵעיֶנ� \ת ַעל־ָיְד�E ּוְלִזָּכר\ן ְוָהָיה� ְל�E ְלא_
' ְּבִפ*יEּת\ַר#  מתברר כי לפנינו תבנית טעמים של כלל ופרט וכלל שיש ללמוד אותה במידת כלל ופרט וכלל להלכות תפילין, ויש  ת ה&

ללמוד אותה במידת כלל ופרט וכלל להלכת כתיבת סת"ם (ספר תורה, תפילין, מזוזה) על עור של מין בהמה וחיה טהורה, בין שראויה 
  ה טרפה או נבלה.לאכילת ישראל, בין שהיית

ת ֗ה'  )א,ב(תה'  [יז] דבר אחר ]מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור א[: לימוד במידת כלל ופרט וכלל להלכות תפילין ם ְּבתֹוַר֥ י ִא֥ ִּכ֤
ְפ֥צֹו  ם ָוָלֽיְָלה:ֶח֫ ה יֹוָמ֥ ְפ֥צֹו )א,בתה' ( שכל מי שעוסק בתורה, הקדוש ברוך הוא עושה לו חפציו, שנאמר ּֽוְבתֹוָר֥תֹו יְֶהֶּג֗ ת ֗ה' ֶח֫ ם ְּבתֹוַר֥ י ִא֥ ר' , ִּכ֤

אליעזר אומר אמרו ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, רבונו של עולם אנו רוצים להיות יגיעים בתורה יומם ולילה, אבל אין לנו פנאי, 
' שמ(, וחנן אמר מקרא מלא הוא, ומעלה אני עליכם כאילו אתם יגיעים לילה ויום. ר' יקיימו מצות תפיליןאמר להם הקדוש ברוך הוא 

' ְּבִפ*יE ,ט)יג בא ת ה& 6ה ּת\ַר# ַען ִּתְהֶי יE ְלַמ� \ת ַעל־ָיְד�E ּוְלִזָּכר\ן� ֵּב(ין ֵעיֶנ�   ,ְוָהָיה� ְל�E ְלא_

לך  וכתב הסמ"ג משש מאות ושלש עשרה מצות שנצטוו ישראל, אין...  ]הלכות תפילין -ילקוט יוסף קצוש"ע אורח חיים סימן כה [
שום מצוה שתהיה אות ועדות, כי אם שלשה מצות, והם: מילה, שבת, ותפילין, שנכתב בשלשתן אות. והם עדות לישראל שהם 

עבדים להקדוש ברוך הוא. ועל פי שנים עדים יקום דבר [מילה ותפילין], וכל אחד מישראל אינו יהודי שלם אלא אם כן יש לו שני 
  ע"כ.  .(טט: כי שני האותות הם: שבת ומילה) ם טוב שנקראו אות, פטורים מלהניח תפיליןעדים שהוא יהודי, הילכך בשבת ויו

  

\תפרט קדמאה, או שהוא חלק מהכלל המרומז בתבנית הטעמים קדמא ואזלא של  ְוָהָיה�   טעמו תרסא המורה על דרשת  ְוָהָיה� .  ְל�E ְלא_
 ,ה"ג]פ"א(סת"ם) רמב"ם תפילין ומזוזה וספר תורה [- הכנת תפילין לשמרמז ל אפשרשיעורין חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני. 

עשרה דברים יש בתפילין כולן הלכה למשה מסיני וכולן מעכבין, לפיכך אם שינה באחת מהן הרי התפילין פסולות, שנים הן 
  .היו נכתבין על הקלףבכתיבתן ושמנה בחפויין וקשירת רצועותיהן, ואלו הן השנים שבכתיבתן: שכותבין אותן א בדיו ושי

  

\תשמרמז לשיעור זמן הנחת תפילין, מתי זה  אפשר את  )יג,יבא  'שמ(: דתניא ]בבלי מנחות לו,ב[? ע"פ  ְל�E ְלא_ ֹ֖ ה ַהּז ְוָׁשַמְרָּת֛ ֶאת־ַהֻחָּק֥
ים יִָמֽיָמה: ס ּה ִמּיִָמ֖ ים  ְלמֹוֲעָד֑ ים , ולא לילות - ּיִָמ֖ רמב"ם תפילין [  ;ימים טובים, דברי רבי יוסי הגליליולא כל ימים, פרט לשבתות ו -ִמּיִָמ֖

ים יִָמֽיָמה )יג,יבא  'שמ( זמן הנחת התפילין ביום ולא ח בלילה שנאמר ]ומזוזה וספר תורה פ"ד, ה"י ה, ִמּיִָמ֖ (ובזה  זו היא מצות תפילין ֻחָּק֥
ְוָהָי֤ה  )יג,טז ' באשמ( וימים טובים אינן זמן תפילין שנאמר , וכן שבתות ט שחוקה זה פסח בלבד) [מנחות לו,ב]-חולק על רבי עקיבא שדעתו ב

  שבתות וימים טובים הן עצמן י אות, ומאימתי זמן הנחתן משיראה את חבירו ברחוק ארבע אמות ויכירהו עד שתשקע החמה.ו ְלאֹות֙ 

  

כשירות.  (של תפילין של ראש)רצועות  )(שיריים שלאמר רב פפא: גרדומי  ]בבלי מנחות לה,ב[ שמרמז לשיעור רצועות התפילין. אפשר
דתשמישי מדאמרי בני רבי חייא: גרדומי תכלת וגרדומי אזוב כשירין, התם הוא דתשמישי מצוה נינהו, אבל הכא , (ואין ההלכה כך) ולאו מילתא היא
רייהו? אמר רמי בר חמא אמר ר"ל: . וכמה שיעומכלל דאית להו שיעורא, (ואין שיירי רצועות כשרים אם אין בהם שיעור) קדושה נינהו לא
   .עד אצבע צרדה

ואם היתה רחבה  רחבה כאורך השעורהוכיצד עושין הרצועות לוקחין רצועה של עור  ]רמב"ם תפילין ומזוזה וספר תורה פ"ג, הי"ב[
ומכאן עד כדי שתקיף את הראש ויקשור ממנה הקשר ותמתח שתי הרצועות מכאן  ואורך רצועה של ראשמזו השיעור כשרה, ח 

כדי שתקיף את הזרוע ויקשור ממנה הקשר ותמתח רצועה אחת על אצבע ואורך רצועה של יד שיגיעו לטבור או למעלה ממנו מעט, 
שו"ע או"ח [- ה .אמצעית ויכרוך ממנה על אצבעו שלש כריכות ויקשור, ואם היו הרצועות ארוכות יתר על שיעורים האלו כשרות

הגה: (לב) <ט> ז*) ואין לכרוך ונוהגין העולם לכרוך על הזרוע ששה (לא) או יג שבעה כריכות. ... סיף מו ]הלכות תפילין סי' כז,ס"ח
  .הרצועה על יד [טו] התיתורא כדי לחזקה על היד (מהרי"ל)

  

\ת ,ט)יג ' באשמ( לאחרים. לענין זמן  קדמא ואזלא מורה על אפשרות לדרישה במידת כלל ופרט לגבי הלכות תפילין. לך לאות ולא – ְל�E ְלא_
ומשיראה חבירו ברחוק ארבע אמות ויכירהו ועד ביום חול  ]פ"ד,ה"י סת"םרמב"ם [- ומ ]בבלי מנחות לו,ב[- הנחת תפילין הבאנו לעיל מ

  - . הסבר נוסף על "לך לאות" מובא ב]בבלי מנחות לה,ב[. לענין שיעור רצועות תפילין הובא לעיל שתשקע החמה

ין ֵעיֶנֽיC: ,ח)ו ' וא'דב(] ק ומדרש תנאים לדברים פר[ ת ֵּב֥ ֹ֖ C ְוָה֥יּו ְלטָֹטפ ם ְל֖אֹות ַעל־יֶָד֑ C  ּוְקַׁשְרָּת֥ בגבוה של יד אתה אומ' בגבוה של יד ַעל־יֶָד֑
C  ,ח)ו ' וא'דב(או  גבוה כמשמעו הדין נותן הואיל ואמרה תורה תן תפלין בראש ותן תפלין ביד מה בראש בגבוה שבראש אף ביד בַעל־יֶָד֑

C  ,ח)ו ' וא'דב(שביד [ר"א אומר על ידך בגבוה של יד] אתה אומ' בגבוה של יד או  \ת  ,ט)יג ' באשמ(כמשמעו ת"ל ַעל־יֶָד֑ ְוָהָיה� ְל�E ְלא_
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  א סאליבבלולות שפת אמת, הה שבט הי

  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פך; רבוי – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר צה עם הלכה לא שוה לפרטיה;קבו -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

בסדר  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מא(היקש; השלישיה:  –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
דרוש בפסוק  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישא ),מיעוט ,פרט, רבוי, כללול"ב מדות דר' אלעזר עם המלים  כעין מדות מי"ג מדות דר' ישמעאלזה או הפוך, הצגת נושא ולמוד פרטיו בסדר מתאים, מלמד ולמד, 

 תושבע"פ.ב /יםאחר /יםדרוש מהפסוק רעיון לנושא – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; 

 �Eח)ו ' וא'דב( ולא לאחרים לאות: ר' יצחק אומ' בגבוה שביד אתה אומ' בגבוה שביד (אתה) או ַעל־ָיְד,  C  ,ו)ו ' וא'דב( כמשמעו ת"לַעל־יֶָד֑
ים ּוְוָהי֞  ֶּלה ַהְּדָבִר֣ ר ָהֵא֗ י ֲאֶׁש֨ C ,ח)ו ' וא'דב(הניקוד של  דבר שכנגד לבך איזה זה גבוה שביד: ֹום ַעל־ְלָבֶבCֽ:ַהּי֖  ְמַצְּוC֛  ָאנִֹכ֧ הוא בסגול,  ַעל־יֶָד֑

C ,ח)ו ' וא'דב( שאפשר שהן מהמקףשבדרשות במקומות אחרים מלמד על רבים. אפשר שזה מאפשר את הדרשות,  שגידם בשמאל  ַעל־יֶָד֑
ה (שמ' בא יג,טז)יניח על קיבורת יד ימין. איטר יד ימין יניח על ימינו שהיא כמו שמאל רוב העולם. לזה יש מקור ממלת    .ָיְ֣דָכ֔

C ,ח)ו' וא' דב(] מדרש תנאים[מצב משמע מקום תפילה של יד. ע"פ - מקף כרב – ַעל־ָיְד�E הפרטים:  (א) כף היד (ב) בגובה שביד.  ַעל־יֶָד֑

  ונבחר בגובה שביד (כמו גובה בראש, מול הלב). ;זו גובה שביד - ַעל־ָיְד�E  ,ט)יג ' באשמ( ]בבלי מנחות לז,ב[ע"פ 

 �Eתנו רבנן: כיצד כותבן? תפלה של יד כותבה על עור אחד, ]בבלי מנחות לד,ב[רביע, בתפקיד ארבע פרשיות בבית של יד.   – ַעל־ָיְד 
\ת ַעל־ָיְד�E  ,ט)יג ' באשמ( יצא; וצריך לדבק, שנאמר: -ואם כתבה בארבע עורות והניחה בבית אחד  כשם שאות אחת , ְוָהָיה� ְל�E ְלא_

 ,ט)יג ' באשמ( ]ב,מנחות לד בבלירש"י [ כך אות אחת מבפנים, דברי ר' יהודה; ר' יוסי אומר: אינו צריך. (בית עור אחד הוא האות)מבחוץ 

\ת ְוהָ  אפי' לך לא יהא אלא אות אחת דכי הוו בפנים ד' אגרות שאינם דבוקות ונתונות בבית אחד לאחרים שאין רואין  - ָיה� ְל�E ְלא_
  .אלא חיצון חשוב אות אחת אבל לך המשמש בהן וניכר ממשן של ד' אגרות כל אחת לבדה הוו ב' אותות

  

יEּוְלִזָּכר ,ט)יג ' באשמ( ת"ל: ]בבלי מנחות לד,ב[ זכרון אחד אמרתי לך ולא ב' וג' זכרונות, הא כיצד? כותבן על ד' עורות , \ן� ֵּב(ין ֵעיֶנ�
יצא; וצריך שיהא ריוח ביניהן, דברי רבי, וחכ"א: אינו צריך;  -ומניחן בד' בתים בעור אחד, ואם כתבן בעור אחד והניחן בד' בתים 

  פסולות. - ין חריצן ניכר ושוין, שנותן חוט או משיחה בין כל אחת ואחת; ואם א

Eי קטן מלמד על שני לימודים ופשטא מלמד ששני הלימודים בפשט. (א) זכרון יציאת - קטן, זקף- פשטא מונח זקף – ּוְלִזָּכר\ן� ֵּב(ין ֵעיֶנ�
  לא להסיח דעת מהתפילין. –מצרים (ב) זכירת התפילין בשעה שלבושין בהם 

כיון דאמר רבה בר רב הונא: חייב  - צא אדם בתפילין בערב שבת עם חשיכה. מאי טעמא תני דבי רבי ישמעאל: יו ]בבלי שבת יב,א[
ְוָהָי֤ה ַעל־ ִמְצחֹ֙ו  )כח,לחתצ'  'שמ( אמרה תורה -אדם למשמש בתפילין כל שעה ושעה, קל וחמר מציץ: מה ציץ שאין בו אלא אזכרה אחת 

יד  ַצח ַאֲהרֹן֒  )כח,לחתצ'  'שמ(יה מקום להך דרשה, דהא כבר קבע ל קרא יתירה הוא רש"י:( –ָּתִמ֔ שלא יסיח דעתו ממנו, תפילין שיש  )ְוָהיָ֘ה ַעל־ֵמ֣
  .(טט: מזכיר לזכרן ע"י המשמוש) על אחת כמה וכמה! הלכך: מידכר דכיר להו - בהן אזכרות הרבה 

ן ֶאת־ֲעֹ֣ון ַהֳּקָדִׁש֗  )כח,לחתצ'  'שמ( ֹ֜ א ַאֲהר ַצח ַאֲהרֹ֒ן ְונָָׂש֨ םְוָהיָ֘ה ַעל־ֵמ֣ ת ָקְדֵׁשיֶה֑ ֹ֖ ל ְלָכֽל־ַמְּתנ ר יְַקִּד֙יׁשּ֙ו ְּבֵנ֣י יְִׂשָרֵא֔    ים ֲאֶׁש֤

ם ִלְפֵנ֥י ֽה': יד ְלָר֥צֹון ָלֶה֖   ְוָהָי֤ה ַעל־ ִמְצחֹ֙ו ָּתִמ֔
שקדושתן חייב אדם למשמש בתפיליו כל זמן שהם עליו שלא יסיח דעתו מהם אפילו רגע אחד,  ]תורה פ"ד,הי"ד' וס 'ומז 'רמב"ם תפ[

  .מקדושת הציץ שהציץ אין בו אלא שם אחד ואלו יש בהם אחד ועשרים שם של יו"ד ה"א בשל ראש וכמותן בשל ידגדולה 

ם  ,ח)ו ' וא'דב( שלא יסיח דעתו מהם. ב'] וימשמש (ג) בשל יד (ד) תחלה, וכשיאמר ... ]תפילין סי' כח,ס"א' שו"ע או"ח הל[ ּוְקַׁשְרָּת֥
 C ין ֵעיֶנֽיC ,ח)ו ' וא'דב( של יד, וכשיאמרימשמש בְל֖אֹות ַעל־יֶָד֑ ת ֵּב֥ ֹ֖   .ימשמש בשל ראש ְוָה֥יּו ְלטָֹטפ

  

ַען כוי אם מין  [שו"ע יו"ד רע"א סק"א]רביע, אופן (א) ארבע קבוצות של בעלי חיים שעורותיהם כשרים: בהמה, חיה, עוף, ע"כ ע"פ  – ְלַמ�
אבל כותב הוא חציו על עור בהמה טהורה  (ועוד מוסיף) ,ה"ט (וילנה יד,ב)]א"פילה [ירושלמי מגלעצמו או חצי חצי אם הוא בהמה וחיה ע"פ 

תנן עצמות הדג ועורו, ... אם יבוא אליהו ויאמר אם  [קרית ספר (למאירי) מאמר א חלק א ד"ה אין כותבין]וחציו על עור חיה טהורה. 
  של ארבע פרשיות .אופן (ב) ארבעה סדרי סדר  .אז אפשר יהיה לכתוב עליופסקה זוהמתו 

' ְּבִפ*יE להלכות תפיליןהכתוב הבא מהווה כלל בתראה להלכות תפילין ולהלכות סת"ם.  ת ה& 6ה ּת\ַר# '  – ִּתְהֶי ת ה& מרכא טפחא כעין  –ּת\ַר#

6הקבוצת פרטים העשויה להתרחב, כגון במצוות "תורת ה' " שלקיומם צריך מן המותר בפיך.   ה של מרכא תביר מחלק בקבוצ – ִּתְהֶי
טפחא וממעט חלק ממנה כגון לענין התפילין רצועות כשרות אך פסולות מצד שנעשו שלא לשמם, לא ע"י יהודי, שלא מקיימים כל מצוות 

אתנח מגביל כגון שההרחבות תהיינה רק על בהמות וחיות טהורות שיש לנו  – ְּבִפ*יE. מה הל' תפילין] -[שו"ע או"ח סי' כה - הכנתם כנאמר ב
  ורת לטהרתן, ולא נקח מבעלי חיים בעלי סימני טהרה אבל ללא מסורת (יכלול חיות, עופות ודגים).מס

Eמין הכשר: עור בהמה, חיה, עוף, דג אלא שמגביל בעור דג כי רבה זוהמתו [רמב"ם וכ"מ הל' סת"ם פ"א,ה"י]. –אתנח מגביל  – ְּבִפ*י  

  רה, גידי תפירה, שערות לכריכה, קרן לשופר.. בא ללמד על דברים אחרים כמו ספר תולהלכות סת"ם

'  )ט,יג ' באשמ( אין כותבין אלא על עור בהמה טהורה מ"ט ])וילנא יב,א(,ה"ט א"תלמוד ירושלמי מגילה פ[ ת ה& 6ה ּת\ַר# ַען ִּתְהֶי ְלַמ�
Eי שמאותו מין  [קרבן העדה]:.  ן בפיךדאת נות (מהמינים)ממה שאתה נותן בפיך והא תני כותבין ע"ג עור נבילות וטריפות מינא  ְּבִפ*

  .ואפילו על גבי עורות נבילות וטריפות של הטהוריןמין טהורה קאמרינן,  [פני משה]:. אתה מותר ליתן בפיך, לאפוקי בהמה טמאה(ש)

לל היא תבנית חצי הפסוק היא כעין כלל כלל ופרט (בפיך), ע"י הטלת הפרט בין שני הכללים מתקבלת מידת הלימוד כלל ופרט וכ
   על גבי עורות נבילות וטריפות של הטהוריןהמאפשרת את כתיבת הסת"ם 

(של  שאל אחד את ר' יהושוע הגרסי, מפני מה כותבין על עורות נבילות וטריפות,...  ,ה"ב]א"מסכת סופרים פ[ ]מסכתות קטנות[

מסיני. (בעזרת הרב א"מ פרל הי"ו, כסלו בהמה וחיה טהורים, אבל לא כתב שזה הלכה למשה מסיני). נניח שגם זה הלכה למשה 
  כבר מצאנו בענין ניסוך מים בסוכות ובענין ערבה להקפת המזבח שאלו הלכות למשה מסיני וחז"ל מצאו להם אסמכתא (רמז) בכתובים.התשע"ח) 

יני. אפשר גם לומר לכן מוצע שגם בנוסף להלכה למשה מסיני יש רמז בלימוד במידת כלל ופרט וכלל בכתוב על הלכה זאת למשה מס
  שכיוון שהמידות לדרישת התורה הן הלכה למשה מסיני אז תוצאות מהן עשויות לרמז על הלכה למשה מסיני.

\תאפשר שהפתרון נמצא כלהלן:    קדמא ואזלא מורה על אפשרות לדרישה בכלל ופרט וכלל בכתוב,  – ְל�E ְלא_

' - הכלל בתראה נמצא ב ת ה& 6הקבוצת פרטים העשויה להתרחב, על כעין הפרט,  מרכא טפחא כעין – ּת\ַר# תביר מחלק וממעט  – ִּתְהֶי
    הל' ספר תורה] -[שו"ע יו"ד סי' רע"א בקבוצה הזאת, להרחבות ומיעוטים ראה 

יEהפרט הוא    המותר בפיך. [שבת קח,א] [רמב"ם הל' סת"ם פ"א,ה"י], [רבנו מנוח]. אתנח מגביל בדומה להל' תפילין. – ְּבִפ*

  פנינו כלל כלל ופרט, דרך הלימוד היא שבמצב ככ"פ הטל את הפרט בין הכלל הפותח ובין הכלל הסוגר ותקבל כלל ופרט וכלל.ל

מיעט אל המותר בפיך בלבד (בהמה טהורה, מורחב ע"י טעם רביע של מלת  – ְּבִפ*יEהכלל הפותח הכליל כל דבר לכתיבה. הפרט 

ַען ' - מצא ב, שחיטה כשרה) הכלל בתראה נְלַמ� ת ה&   והוא מרבה ממין הפרט לעורות נבילות וטריפות של הפרטים הכשרים. ּת\ַר#

  כל המפרשים לומדים שמותר מין המותר בפיך, אבל אינם מנמקים מה המקור למין הבהמה הטהורה אע"פ שהיא טריפה או נבלה.

ירושלמי מגילה פ"א,ה"ט (וילנה יב,ב) מפנה לבבלי  דרך לימוד בכלל ופרט וכלל מאפשר לרבות בכלל בתראה כעין הפרט [שוטנשטיין
  שבת ק"ח תוספות מהרש"א ועין יעקב]
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  א סאליבבלולות שפת אמת, הה שבט הי

  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פך; רבוי – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר צה עם הלכה לא שוה לפרטיה;קבו -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

בסדר  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מא(היקש; השלישיה:  –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
דרוש בפסוק  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישא ),מיעוט ,פרט, רבוי, כללול"ב מדות דר' אלעזר עם המלים  כעין מדות מי"ג מדות דר' ישמעאלזה או הפוך, הצגת נושא ולמוד פרטיו בסדר מתאים, מלמד ולמד, 

 תושבע"פ.ב /יםאחר /יםדרוש מהפסוק רעיון לנושא – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; 

  המשך מהתשע"ח) (בהשתתפות נחלת יעקב) –א (התשע"ט ,יא שמות ב 1.9

  

ֹות ַעל :טות בא יג,שמ יE -ְוָהָיה� ְל�E ְלא ' ְּבִפ* ת ה& 6ה ּתֹוַר# ַען ִּתְהֶי יE ְלַמ�   ָיְד�E ּוְלִזָּכרֹון� ֵּב(ין ֵעיֶנ�
  B ִים׃ִּכ ' ִמִּמְצָרֽ ה הֹוִצֲאE# ה& (ד ֲחָזָק�   (פר' קדש לי כל בכור) י ְּבָי

ִים: ס  :זטות בא יג,שמ ' ִמִּמְצָרֽ נּו ה& ד ה\ִציָא# ֶזק ָי� Bי ְּבֹח( *יE ִּכ ת ֵּב(ין ֵעיֶנ ה ּוְלט\ָטֹפ& ( ְדָכ� @ה ְלא\ת� ַעל־ָי   )והיה כי יביאך(פר' ְוָהָי

ם לְ  :ח,וואתחנן דברים  ין ֵעיֶנֽיE:ּוְקַׁשְרָּת# ת ֵּב# \ת ַעל־ָיֶד*E ְוָהי#ּו ְלֹטָטֹפ&   (פר' שמע ישראל) א&

ל־ַנְפְׁשֶכ*ם  :יח,יאעקב דברים  ֶּלה ַעל־ְלַבְבֶכ&ם ְוַעֽ    ְוַׂשְמֶּתם� ֶאת־ְּדָבַר(י ֵא�
ם: ין ֵעיֵניֶכֽ ת ֵּב# ם ְוָהי#ּו ְלט\ָטֹפ& ם ֹאָת@ם ְלא\ת� ַעל־ֶיְדֶכ�   שמוע)(פר' והיה אם  ּוְקַׁשְרֶּת�

  

ֹות ַעל ,ט)יג ' באשמ( תרסא רביע כעין רמז לארבעה  – ָיְד�E -ַעל...  ְוָהָיה� תרסא קדמא ואזלא מקף רביע, ...  – ָיְד�E -ְוָהָיה� ְל�E ְלא
  שיעורים בתפילין?

\ת ,ט)יג ' באשמ( כתובבתרסא בתפקיד שיעור, והוא פרט קדמאה המתברר  – ְוָהָיה�  ,ט)יג ' באשמ( -בבא כהוזמן הנחת תפילין  היינו – ְל�E ְלא_
  . ברחוק ארבע אמות ויכירהו ועד שתשקע החמה חבירו ביום חול ומשיראה ]פ"ד,ה"י סת"םרמב"ם [- בו ]בבלי מנחות לו,ב[

שמונה הלכות יש במעשה התפילין כולן הלכה למשה מסיני  ]א"ה,רמב"ם תפילין ומזוזה וספר תורה פ"ג[ועוד בנושא שיעורים 
ולן מעכבות ואם שינה באחת מהן פסל, ואלו הם: שיהיו מרובעות, וכן תפירתן ברבוע, ואלכסונן ברבוע עד שיהיה להן ולפיכך כ

  האחרות אינן בענין שיעורים) למשה מסיני ההלכותארבע ( ,ארבע זויות שוות

לוקחין עץ מרובע ארכו כרחבו כיצד עושים תפילין של ראש  ]ב,ה"רמב"ם תפילין ומזוזה וספר תורה פ"ג[ועוד בנושא שיעורים 
  (מוסיף על ה"א שיעור לגובה) ,מקפידין אלא על ארכו שיהא כרחבווכגבהו, ואם היה גבהו יותר על רחבו או פחות ממנו אין בכך כלום, ואין 

  . ]בבלי מנחות לה,ב[- בלענין שיעור רצועות תפילין הובא 

  

ֹות ַעל ְוָהָיה�  ,ט)יג ' באשמ(לכאורה היה מקום ללמוד שהכתוב  מספר הפרשות בתפילין של יד ושל ראש  ענין של שיעורילמד  ָיְד�E -ְל�E ְלא

רביע, ענין של  –ָיְד�E -ַעל ,ט)יג ' באשמ( כתובבתרסא בתפקיד שיעור, והוא פרט קדמאה המתברר  – ְוָהָיה�  ,ט)יג ' באשמ( מתבנית הטעמים
  . בתים הארבעב בתפילין של ראש ארבע פרשיותו, בתפילין של יד בבית אחד ארבע פרשיות

  לומד ארבעה בתים ופרשות מאיזכורן בתורה ארבע פעמים ]מסכתא דפסחא פרשה יח -מכילתא דרבי ישמעאל בא [- אבל ה

@ה ְלא\ת�   )ז,טיג ' באשמ( י )ב(שמ' בא יג, בארבעה מקומות מזכיר פרשת תפיליןוגו', ְוָהָי ֽ  )יא(שמ' בא יג, ַקֶּדׁש־ִל֨ ה ִּכ  ד),ו 'א' ודב( י־יְִבֲֽאC֤ ְוָהיָ֞

ע עַ  ג)י,יאעקב  'דב( ְׁשַמ֖ ֹ֤ ה ִאם־ָׁשמ מכאן אמרו מצות תפילין ארבע פרשיות של יד הם כרך אחד ארבע פרשיות של ראש הם ארבע  ְוָהיָ֗
י )ב(שמ' בא יג, טוטפת ואלו הן ה ִּכֽי־יְִבֲֽאC֤  )יא(שמ' בא יג, ַקֶּדׁש־ִל֨ ע ד),ו 'א' ודב( ְוָהיָ֞ עַ  ג)י,יאעקב  'דב( ְׁשַמ֖ ֹ֤ ה ִאם־ָׁשמ ואם לא כותבן כסדרן,  ְוָהיָ֗

  בבבלי מברכות ובמגילה לומד זאת מהיו הדברים האלה .כותבן כסדרן הרי אלו יגנזו

  
  ]מסכתא דפסחא פרשה יז -מכילתא דרבי ישמעאל בא [

ֹות ַעל ,ט)יג ' באשמ(  ָיְד�E -ַעלשל : המלה אות משמעה כרך  היינו בית אחד וטעם רביע טט(זה כרך אחד של ארבע פרשיות ָיְד�E -ְוָהָיה� ְל�E ְלא

והדין נותן הואיל ואמרה תורה תן תפילין ביד תן תפילין בראש מה בראש ארבע טוטפות אף ביד  )ילמד על ארבע פרשיות בכרך אחד
ֹות ַעל ,ט)יג ' באשמ( ארבע טוטפות תלמוד לומר יכול  מנסה ללמוד מיד לראש)(עכשו ארבע פרשיות  כרך אחד שלָיְד�E -ְוָהָיה� ְל�E ְלא

הואיל ואמרה תורה תן תפילין ביד תן תפילין בראש מה ביד ) בדרך של מה מצינו(כשם שביד כרך אחד כך בראש כרך אחד והדין נותן 
ת )ח,ווא'  'דב( (מוצע לומר שאלו לטוטפות לטוטפות כרך אחד אף בראש כרך אחד ת"ל ת )חי,יא בעק 'דב(   ְלֹטָטֹפ& (טט באפריקי  ְלט\ָטֹפ&

יE  ,ט)יג ' באשמ( ת"ל )16(סה"כ  הרי ארבע טוטפות אמורות או יעשה ארבע כיסין של ארבע פרשיות )שתים, פעמיים ּוְלִזָּכרֹון� ֵּב(ין ֵעיֶנ�
  שתיים לפרשיות)וטוטפות אחד לגופו פעמים בתורה,  3(לומד מראש ליד)( :כיס אחד של ארבע פרשיות

יEר\ן� ּוְלִזּכָ  לתפילין של יד ועור אחד לעשיית ארבעה  אחד(בית) כיס עור אחד לעשיית על  , מלמדבתפקיד הערך אחד פשטא – ֵּב(ין ֵעיֶנ�
כיצד עושים תפילין של ראש לוקחין עץ מרובע ארכו כרחבו וכגבהו,  ]ב"ה,פ"גסת"ם רמב"ם [ כיסים (בתים) לתפילין של ראש.

או פחות ממנו אין בכך כלום, ואין מקפידין אלא על ארכו שיהא כרחבו, וחופרין בו שלשה חריצין ואם היה גבהו יותר על רחבו 
, ולוקחין עור ומרטיבין אותו במים ומשימין בו את העץ ומכניסין את העור בין כל חריץ וחריץ ... כדי שיעשה לו ארבע ראשים 

ן שיש לה שלשה ראשין מימין א המניח תפילין ודמות שי"ן שיש לה ארבעה ראשים משמאל ומכמשים אותו והוא רטוב מכאן ומכאן עד שעושין בו דמות שי"

וכיצד עושין תפילין של יד לוקחין עץ מרובע ארכו כרחבו ויהיה גבהו כאצבע או יתר על זה מעט  ,ה"ד]פ"ג "םתסרמב"ם [ .המניח
יבש וחולץ את העור ומניח את ארבע הפרשיות או פחות מעט ומחפין אותו בעור רטוב ומניחין את העור על האימום עד שי

  .במקום העץ ומחזיר מקצת העור מלמטה ותופרו מארבע פנותיו, ומניחין מן העור תובר מקום הרצועות

  לא זכר מהלכות אלו. [שו"ע או"ח לב]-ולפלא שה ],ה"דב"ה,פ"גסת"ם רמב"ם [העתיק דברי  [טור או"ח לב]

ֹותְוָהָיה� לְ ) טבא יג, 'שמ( ]מ"התוה[ ...  על ד' פרשיות אלה, שישימו אותם על היד ועל הראש, התורה. נכתב ד' פעמים, הרי צותה �E ְלא

ֹות ַעל) טבא יג, 'שמ((לאות ובכל ד' מקומות אלה תפס אצל יד לשון יחיד והיה  @ה ְלא\ת�  )זטבא יג, 'שמ(  ָיְד�E - ְוָהָיה� ְל�E ְלא  ְוָהָי

ה ( ְדָכ� \ת ַעל־ָיֶד*Eּוקְ  )ח,ווא'  'דב( ַעל־ָי ם ְלא& ם )יח,יא' עקב דב( ַׁשְרָּת# ם ֹאָת@ם ְלא\ת� ַעל־ֶיְדֶכ� ולא אמר לאותות ואצל ראש  ) ּוְקַׁשְרֶּת�
*יE) זטבא יג, 'שמ((( אומר לשון רבים לטוטפות ת ֵּב(ין ֵעיֶנ ין ֵעיֶנֽיE  )ח,ווא'  'דב( ּוְלט\ָטֹפ& ת ֵּב# ת   )יח,יא' עקב דב(  ְוָהי#ּו ְלֹטָטֹפ& ְוָהי#ּו ְלט\ָטֹפ&

ם ין ֵעיֵניֶכֽ יE) טבא יג, 'שמ(( , לבד פה אמר גם אצל ראש לשון יחיד לזכרון)ֵּב# ) טבא יג, 'שמ(, ובא פה שנוי גבי יד מ"ש )ּוְלִזָּכרֹון� ֵּב(ין ֵעיֶנ�

ֹות ראש ושל  של יד יהיה אות אחדש, שלאות, מזה למדו חכמי המסורת, שיש הבדל בין יד ובין רא )והיה(ובכולם אמר  ׁ ְוָהָיה� ְל�E ְלא
ובכל , כי של יד יתנם בבית אחד וכולם אות אחד, ושל ראש יתן בד' בתים והם ארבע טוטפות, יהיו ארבע טוטפות כמספר הפרשיות

לגבי הרואה אותם מבחוץ, שכולם מחוברים,  זכרון אחדשמצד זה גם הם  בעור אחדצריכים הבתים של ראש להיות מחוברים  זאת
שמדבר מצד המניח בלשון רבים, ארבע לגבי המניח שהוא יודע שבפנים הם חלוקים לד', וע"כ בג' מקומות שאמר לטוטפות  והם

בלשון יחיד שמדבר מצד שמבחוץ הם זכרון אחד, באר ּוְלִזָּכרֹון� ) טבא יג, 'שמ((לאות, לבד פה שאמר גם אצל הראש  )והיה(אמר  ׁ
ֹות) טבא יג, 'שמ(ההבדל בין יד וראש כמ"ש  שהיד הוא גם לך לאות אחד כי הוא אות אחד גם בפנים אבל הראש הוא  ְוָהָיה� ְל�E ְלא

בפנים רק היד הוא לאות ְל�E ) טבא יג, 'שמ(כי בפנים הם ד' זכרונות רק בחוץ הם זכרון אחד כמו של יד, אבל  לזכרון ולא לך לזכרון
 :"ה) ומנחות (דף ל"ד)אחד לא הראש, ומאמר זה מובא בספרי פ' ואתחנן (סי' ל
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  א סאליבבלולות שפת אמת, הה שבט הי

  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פך; רבוי – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר צה עם הלכה לא שוה לפרטיה;קבו -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

בסדר  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מא(היקש; השלישיה:  –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
דרוש בפסוק  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישא ),מיעוט ,פרט, רבוי, כללול"ב מדות דר' אלעזר עם המלים  כעין מדות מי"ג מדות דר' ישמעאלזה או הפוך, הצגת נושא ולמוד פרטיו בסדר מתאים, מלמד ולמד, 

 תושבע"פ.ב /יםאחר /יםדרוש מהפסוק רעיון לנושא – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; 

תנו רבנן: כיצד כותבן?  ]בבלי מנחות לד,ב[. תפילין ומתחיל בתש"יארבע פרשיות באיך כותבים את רביע, בתפקיד   – ַעל־ָיְד�E  ,ט)יג(
ה� ְל�E ְוָהיָ  ,ט)יג ' באשמ( יצא; וצריך לדבק, שנאמר: - תפלה של יד כותבה על עור אחד, ואם כתבה בארבע עורות והניחה בבית אחד 

 �Eת ַעל־ָיְד\  כך אות אחת מבפנים, דברי ר' יהודה; ר' יוסי אומר: אינו צריך. (בית עור אחד הוא האות)כשם שאות אחת מבחוץ , ְלא_

\ת  ,ט)יג ' באשמ( ]ב,מנחות לד בבלירש"י [ אפי' לך לא יהא אלא אות אחת דכי הוו בפנים ד' אגרות שאינם דבוקות  - ְוָהָיה� ְל�E ְלא_
שמש בהן וניכר ממשן של ד' אגרות כל אחת לבדה (מ)ונתונות בבית אחד לאחרים שאין רואין אלא חיצון חשוב אות אחת אבל לך המ

  גירסא אחרת ד' אותות)[תורה שלמה הערה צד] ( .הוו ב' אותות

  כ"ב טבת התשע"ט

יE ,ט)יג ' באשמ( ת"ל: ]בבלי מנחות לד,ב[ רון אחד אמרתי לך ולא ב' וג' זכרונות, הא כיצד? כותבן על ד' עורות זכ, ּוְלִזָּכר\ן� ֵּב(ין ֵעיֶנ�
יצא; וצריך שיהא ריוח ביניהן, דברי רבי, וחכ"א: אינו צריך;  -ומניחן בד' בתים בעור אחד, ואם כתבן בעור אחד והניחן בד' בתים 

  פסולות. - ושוין, שנותן חוט או משיחה בין כל אחת ואחת; ואם אין חריצן ניכר 

יEּו קטן - זקף בית של תש"י עשוי מעור אחד ובית של תש"ר עשוי מעור אחד.קטן, פשטא מלמד ש- פשטא מונח זקף – ְלִזָּכר\ן� ֵּב(ין ֵעיֶנ�
ואם כתבן בעור אחד והניחן בד' בתים (ב)  כותבן על ד' עורות ומניחן בד' בתים בעור אחד,(א)  בבית של תש"ר מלמד על שני לימודים

שנותן חוט או משיחה בין כל  שויןמונח בתפקיד הרחבת אחד או שני הלימודים. כאן הכותב תש"ר בעור אחד רבי וחכמים  – ןֵּב(י יצא; - 
    ; (מהפרשיות) אחת ואחת

  

שיעור של ארבע פרשיות של יד בכרך אחד, היינו לכתחילה כתובים בקלף אחד ומונחים בבית אחד ללא  צד]הערה  [תורה שלמהע"פ 
וע"פ דברי המכילתא יש  ולים להיות כתובים בארבע אגרות לא דבוקות דברי רבי יהודה. רבי יוסי אומר אינו צריך לדבק.ויכ מחיצות

ברישא שצריך לכתוב ארבעתן על עור אחד כמפורש במכילתא וספרי ור' יוסי ס"ל שזה  לפרש שהלימוד מקרא הוא על עיקר הדין המבואר
ל תש"י ושל תש"ר עשוי מעור אחד, הכתוב בתש"י לכתחילה בקלף אחד, הכתוב בתש"ר יכול בית ש :טטזה מעכב.  רק לכתחלה ואין

 להיות כתוב בקלף אחד או בארבעה קלפים.

אבל בעמודות מקבילות ואם לא בקלף אחד אז בעד ארבע  היינו לכתחילה לכותבם בקלף אחד [רשב"א]ע"פ  [תורה שלמה הערה צד]
  ולא לכתוב כמזוזה פרשה מעל פרשה. הם.קלפים כעמודות נפרדות ולחבר ביני

  
סו) מז') אם כתב כל הארבעה פרשיות בקלף אחד, פח'] כשרים (רטז) <לו> אפילו אין  ]סעיף מז שו"ע או"ח הלכות תפילין סי' לב[

  .ריוח ביניהם, ובלבד שיהא חוט (ריז) או משיחה בין כל בית ובית
ר"ל וכ"ש כשיש ריוח בין הפרשיות שיוכל לחתכם וישתייר כדי היקף גויל  - וכו' (רטז) אפי' אין ] משנה ברורה סימן לב ס"ק רטז[

לכל אחת דשפיר דמי אף דבעת הכתיבה כתבן בקלף אחד וכתבו האחרונים אף על גב דכשאין ריוח ביניהם יהיה מוכרח להניח כל 
באר הפירוש לפי מש"כ הב"י בשם מהרי"א [כן מת (טט: הידור)פרשה בביתה שלא בזקיפה אפ"ה כשר כי הזקיפה אינה אלא למצוה 

  :ומהר"י בן חביב וכן הסכים הב"ח ועיין במ"א בשם הד"מ]

כארבעה לימודים, מפני שיש יותר מארבעה לימודים (א) ארבע פרשיות בבית של יד. (ב) בגובה  –רביע   – ַעל־ָיְד�E ואין לפרש 
כשנותן תפלין נותן (ז)  להביא את הגדם שיהא נותן בימיןשמאל (ו) שביד (ג) לאות לך ולא לאחרים (ד) דבר שכנגד הלב (ה) יד 

ר' יהודה אומ' הואיל ואמ' תורה תן (ח)  של יד תחלה ואחר כך נותן של ראש וכשהוא חולץ חולץ של ראש ואחר כך חולץ של יד:
  :בנגע אחדתפלין ביד ותן תפלין בראש מה ביד מקום שראוי ליטמא בנגע אחד אף בראש מקום שראוי להטמא 

  

  שלא להסיח דעת מהתפילין.
כיון דאמר רבה בר רב הונא: חייב  - תני דבי רבי ישמעאל: יוצא אדם בתפילין בערב שבת עם חשיכה. מאי טעמא  ]בבלי שבת יב,א[

֤  )כח,לחתצ'  'שמ( אמרה תורה -אדם למשמש בתפילין כל שעה ושעה, קל וחמר מציץ: מה ציץ שאין בו אלא אזכרה אחת  ה ַעל־ִמְצחֹ֙ו ְוָהָי
יד  ַצח ַאֲהרֹן֒  )כח,לחתצ'  'שמ(להך דרשה, דהא כבר קבע ליה מקום  קרא יתירה הוא רש"י:( –ָּתִמ֔ שלא יסיח דעתו ממנו, תפילין שיש  )ְוָהיָ֘ה ַעל־ֵמ֣

  .ר ע"י המשמוש)ו(טט: מזכיר לזכ על אחת כמה וכמה! הלכך: מידכר דכיר להו - בהן אזכרות הרבה 

ל ְלָכֽל־מַ  )חכח,לתצ'  'שמ( ר יְַקִּד֙יׁשּ֙ו ְּבֵנ֣י יְִׂשָרֵא֔ ים ֲאֶׁש֤ ן ֶאת־ֲעֹ֣ון ַהֳּקָדִׁש֗ ֹ֜ א ַאֲהר ַצח ַאֲהרֹ֒ן ְונָָׂש֨ םְוָהיָ֘ה ַעל־ֵמ֣ ת ָקְדֵׁשיֶה֑ ֹ֖    ְּתנ

ם ִלְפֵנ֥י ֽה': יד ְלָר֥צֹון ָלֶה֖   ְוָהָי֤ה ַעל־ ִמְצחֹ֙ו ָּתִמ֔
שקדושתן למשמש בתפיליו כל זמן שהם עליו שלא יסיח דעתו מהם אפילו רגע אחד,  חייב אדם ]תורה פ"ד,הי"ד' וס 'ומז 'רמב"ם תפ[

  .מקדושת הציץ שהציץ אין בו אלא שם אחד ואלו יש בהם אחד ועשרים שם של יו"ד ה"א בשל ראש וכמותן בשל ידגדולה 
שלא יסיח דעתו מהם. ב'] וימשמש (ג) בשל  שעה, (ב)  א') חייב אדם א) א'] למשמש בתפילין (א) א בכל [א] ]תפילין סי' כח,ס"א' שו"ע או"ח הל[

C  ,ח)ו ' וא'דב( יד (ד) תחלה, וכשיאמר ם ְל֖אֹות ַעל־יֶָד֑ ין ֵעיֶנֽיC ,ח)ו ' וא'דב( ימשמש בשל יד, וכשיאמרּוְקַׁשְרָּת֥ ת ֵּב֥ ֹ֖   .ימשמש בשל ראש ְוָה֥יּו ְלטָֹטפ
של ראש (ה) חולץ [ב] תחלה, משום ג'] דכתיב והיו לטוטפות בין עיניך (דברים ו, ח) כל זמן ב') ב תפילין  ,ס"ב]שו"ע או"ח הלכות תפילין סי' כח[

פגע בשל שבין עיניך, יהיו שתים. צריך לחלוץ תפילין של ראש (ו) ג מעומד, ויניח ד [ד] בתיק של ראש (ז) ועליו של יד, כדי שכשיבא להניחם ד'] י
  יד (ח) תחלה.

Cין ֵעיֶנֽי ת(א) מגביל להתחילה להניח תש"י תחילה ואח"כ תש"ר וכך מקיים וק, רבוי הגבלות, מרכא סל – ֵּב֥ ֹ֖   (שתי עדויות) ְוָה֥יּו ְלטָֹטפ

ת) ב(  ֹ֖ (ג) ראה  כל זמן שתש"ר עליו. לכן מגביל להסיר של יד קודם לשל ראש. יסיר תש"ר תחילה כי אז פוסק מצב טוטפות.  ְוָה֥יּו ְלטָֹטפ
  בתיק.שו"ע בדרך חליצה והנחה 

ין ֵעיֶנֽיC: ,ח)ו ' וא'דב(] מדרש תנאים לדברים פרק ו[- ין היתר בהסבר נוסף על "לך לאות" מובא ב ת ֵּב֥ ֹ֖ C ְוָה֥יּו ְלטָֹטפ ם ְל֖אֹות ַעל־יֶָד֑  ּוְקַׁשְרָּת֥

 C C  ,ח)ו ' וא'דב(בגבוה של יד אתה אומ' בגבוה של יד או ַעל־יֶָד֑ אמרה תורה תן תפלין בראש ותן כמשמעו הדין נותן הואיל וַעל־יֶָד֑
 ,ח)ו ' וא'דב(תפלין ביד מה בראש בגבוה שבראש אף ביד בגבוה שביד [ר"א אומר על ידך בגבוה של יד] אתה אומ' בגבוה של יד או 

 C \ת ַעל־ָיְד�E  ,ט)יג ' באשמ(כמשמעו ת"ל ַעל־יֶָד֑ אתה אומ' בגבוה שביד  ולא לאחרים לאות: ר' יצחק אומ' בגבוה שביד ְוָהָיה� ְל�E ְלא_
C  ,ח)ו ' וא'דב( (אתה) או ים ּוְוָהי֞  ,ו)ו ' וא'דב(כמשמעו ת"ל ַעל־יֶָד֑ ֶּלה ַהְּדָבִר֣ ר ָהֵא֗ י ֲאֶׁש֨ דבר שכנגד לבך איזה זה  ֹום ַעל־ְלָבֶבCֽ:ַהּי֖  ְמַצְּוC֛  ָאנִֹכ֧

C ,ח)ו ' וא'דב(הניקוד של טט:  גבוה שביד: במקומות אחרים מלמד על רבים. אפשר שזה מאפשר את  הוא בסגול, שבדרשות ַעל־יֶָד֑
C ,ח)ו ' וא'דב(שאפשר שהן מהמקף  הדרשות, שגידם בשמאל יניח על קיבורת יד ימין. איטר יד ימין יניח על ימינו שהיא כמו שמאל  ַעל־יֶָד֑

ה (שמ' בא יג,טז)רוב העולם. לזה יש מקור ממלת    .ָיְ֣דָכ֔

C ח),ו' וא' דב(] מדרש תנאים[ע"פ  אבל  ַעל־ָיְד�E  ,ט)יג ' באשמ( ]בבלי מנחות לז,ב[(א) כף היד (ב) בגובה שביד. ע"פ בורר בין  ַעל־יֶָד֑
C ,ח)ו ' וא'דב(- בתפילין והלימוד למקום ביד צריך להיות מ פרשיותארבע איך כותבים את לעניות דעתי הכתוב בשמות הוא  זו גובה  - ַעל־יֶָד֑

  לארבעה שיעורים. ַעל־ָיְד�E ... ְוָהָיה�  ,ט)יג ' באשמ(בנוסף ללימוד  כמו גובה בראש, מול הלב).שביד ( ונבחר בגובה ;שביד
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  א סאליבבלולות שפת אמת, הה שבט הי

  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פך; רבוי – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר צה עם הלכה לא שוה לפרטיה;קבו -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

בסדר  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מא(היקש; השלישיה:  –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
דרוש בפסוק  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישא ),מיעוט ,פרט, רבוי, כללול"ב מדות דר' אלעזר עם המלים  כעין מדות מי"ג מדות דר' ישמעאלזה או הפוך, הצגת נושא ולמוד פרטיו בסדר מתאים, מלמד ולמד, 

 תושבע"פ.ב /יםאחר /יםדרוש מהפסוק רעיון לנושא – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; 

  )התשע"ט המשך מ – א (התש"פ,יא שמות ב 1.10

  

ֹות ַעל: ט,יג בא שמות יE -ְוָהָיה� ְל�E ְלא ' ְּבִפ* ת ה& 6ה ּתֹוַר# ַען ִּתְהֶי יE ְלַמ�   ָיְד�E ּוְלִזָּכרֹון� ֵּב(ין ֵעיֶנ�
  ) Bי ְּבָי ִים׃ִּכ ' ִמִּמְצָרֽ ה הֹוִצֲאE# ה&   ד ֲחָזָק�

ֹות ) ט,יג בא 'שמ(בלימוד קודם ע"פ תבניות הטעמים, הראנו כי  'מרמז לכעין כלל פותח, והכתוב ְוָהָיה� ְל�E ְלא ת ה& הוא כעין כלל סוגר  ּתֹוַר#

ל וזה מקור אפשרי לשימוש בעורות מנבלות הוא כעין פרט וע"י הטלת הפרט בין שני הכללים מתקבלת מידת כלל ופרט וכל ְּבִפ*יEוהכתוב 
  של בהמות וחיות טהורות לסת"ם. 

ֹות) ט,יג בא 'שמ(שהכתוב  ]י"רש[פירש  שתכתוב פרשיות הללו ותקשרם  ל. ... ר"לאותתהיה לך  מצרים יציאת(משמעו ש) . ְוָהָיה� ְל�E ְלא
   .כההבראש ובזרוע ... יד שמאל... יד שהיא 

(ב) שאלו התפילין וכתב שע"פ חז"ל (ב) הוא הפירוש - (א) שהאות הוא סימן ליציאת מצרים ביד חזקה ו ]הקצר אבן עזרא הפירוש[פירש 

ֹות ַעל) ט,יג בא 'שמ( המתאים יE -ְוָהָיה� ְל�E ְלא � ֵּב(ין ֵעיֶנ� ם ג),משלי ג( על דרך האחדיתכן על ב' פירושים.  - ָיְד�E ּוְלִזָּכרֹון  ָקְׁשֵר֥

Cי ם ַעל־ּגְַרְּגרֹוֶת֑ ְתֵב֗ ֹות ויהי טעם  :ִלֶּבCֽ ַעל־֥לּוחַ  ָּכ֝ ֹות, ומהו שיהיה סימןכמו ְלא ה, הוא ּוְלִזָּכרֹון�  ְלא (ד ֲחָזָק� Bי ְּבָי , שתשמור כן בלבך ִּכ
@ה ְלאֹות� ַעל )יג,טזבא  'שמ(. וכן הכתוב השני: (אפשר שהכוונה להגדת פסח) ולבנך *יE-ְוָהָי ת ֵּב(ין ֵעיֶנ ה ּוְלטֹוָטֹפ& ( ְדָכ�  )יג,טזבא  'שמ(א , והוָי

ִים׃ ' ִמִּמְצָרֽ נּו ה& ד הֹוִציָא# ֶזק ָי� Bי ְּבֹח( ת ומלת  ִּכ ף ֶאל־ָּד֑רֹום (יחזקאל כא,ב) (שם) זרה במקרא. ויש אומרים מטעםְטֹוָטֹפ& והפירוש . ְוַהֵּט֖
ליו עדים נאמנים להיותו כמשמעו לעשות תפילין של יד ושל ראש, ובעבור שהעתיקו כן חז"ל, בטל הפירוש הראשון, כי אין ע השני

  כמו שיש לפירוש השני:

ת-ְלָכל ,יא)לד זה"בו(דב'  הגדת פסח מרומזת גם בפסוקים הבאים הקושרים בין האותות ובין היד החזקה ולא כמו דעת ראב"ע ֹאֹת  ָה�
ים ה  ,יב)לד זה"בו(דב'  ְוַהּמֹוְפִת� (ד ַהֲחָזָק� � ַהָּי ד חזקה (והביאו ל) יציאת מצרים. פסח הפסוקים עולה אות(ות) (בוצעו ב) י משניוגו' ּוְלֹכל

  גמור לשולח.  בביטוליד חזקה ומורא גדול שעשה משה רבנו בשליחות ה'  ,אות זכרון לאותות ומופתים הוא

אין לך שום מצוה שתהיה אות ועדות, כי אם שלשה מצות, והם:  ]הלכות תפילין -ילקוט יוסף קצוש"ע אורח חיים סימן כה [כתב 
ֹות) ט,יג(שבת ויו"ט הם  .לין, שנכתב בשלשתן אותמילה, שבת, ותפי  שאינו שבת או יו"ט בזמןלזכירת יציאת מצרים.  ְוָהָיה� ְל�E ְלא

ֹות) ט,יג( יתזכור יציאת מצרים ע" הסבר זה משלב על בסיס הכתוב בין זכירת יציאת מצרים ביום  ומילה. ליןיתפהנחת  חקתב ְוָהָיה� ְל�E ְלא
  ובין זכירת יציאת מצרים בשבת ויו"ט שאין מניחין בהם תפילין. חול ע"י הנחת תפילין

  

משלבת בתוכן אחד בין קדושת בכור, מצוות פסח (שבת ממלאכה, שבת מחמץ, ליל פסח  י) –(שמ' בא יג,א פרשת "קדש לי כל בכור" 
  .והגדה) ומצוות תפילין

ֹותְוָהיָ ) ט,יג(משלבים בתוכן אחד הפותח  י) –(שמ' בא יג,ט פסוקים  הווית ביצוע שני אותות אות פסח ואות תפילין כזכרון  ה� ְל�E ְלא

ֹ&את-ְוָׁשַמְרָּת6 ֶאת,י) יג(ליציאת מצרים. מוצע לומר שזה נלמד במידת סמוכים מהפתיחה של  ה ַהּז . אפשר שגם תבנית הטעמים (סלוק  ַהֻחָּק#

  (יג,י) אל (יג,ט). - תביר) מרכא טפחא תומכת בלימוד כעין סמוכים מ

ה-ֶאת,י) גי(   .בתפיליןאמרת במי הענין מדבר  (וקובע). חוקת תפילין ובין חוקת  (כל) המצוות (בורר בין) [מכילתא]מקף ע"פ  – ַהֻחָּק#

ה-ֶאת,י) יג( ר' אליעזר אומר זו חוקת הפסח ר' עקיבא אומר זו חוקת  (בורר בין) [מדרה"ג ומכדרשב"י]ע"פ  [תו"ש קכב]מקף ע"פ  – ַהֻחָּק#
  בתוכן אחד יש מסלול לימוד על הפסח כאות, ומסלול לימוד על תפילין כאות.  י) -,ט יג(פי הלימודים השונים בפסוקים . ולתפילין

ֹ&את-ְוָׁשַמְרָּת6 ֶאת ,י)יג( במסלול לימוד על תפילין כאות ה ַהּז (שמ' בא - בתפקיד כעין סמוכים ללמוד ממרכא טפחא (סלוק תביר)  – ַהֻחָּק#

ֹותְוָהָיה� ְל�E לְ ) ט,יג ֹ&את-ְוָׁשַמְרָּת6 ֶאת,י) יג(אל  א ה ַהּז ְוָהָיה� ) ט,יג בא 'שמ( שנאמר [מכילתא]ע"פ  [תו"ש קכ]הביא  ְלמֹוֲעָד*ּה ַהֻחָּק#
ֹות ַעל שומע אני אף הקטנים במשמע והדין נותן הואיל ומזוזה מצות עשה ותפילין מצות עשה אם למדת על מזוזה ָיְד�E -ְל�E ְלא

ֹ&את-ְוָׁשַמְרָּת6 ֶאת,י) יג( ולים יכול אף תפילין ינהגו בקטנים כגדולים ת"לשהיא נוהגת בקטנים כבגד ה ַהּז אמרתי אלא במי  לא ַהֻחָּק#
(ובהערה מוסבר שזה לחינוך לכשיבוא לכלל  שיודע לשמור תפילין מכאן אמרו קטן היודע לשמור תפילין הרי הוא עושה לו תפילין

  שמירת המצוות).

 ) ט,יג( ]משך חכמה[(הקטע הבא נכתב ע"פ מגביל הנחת תפילין  לזמן אור יום. אתנח  -  ְלמֹוֲעָד*ּה ,י)יג בא 'שמ( תבמסלול לימוד על תפילין כאו

(ראה משנה ברורה להלן שמהתורה גם בלילה מניחין תפילין  תפילין נוהגין ביום ובלילהמאן דאמר (בבלי עירובין צה)  עם שנוי), (ויהיה נגד)

מכילתא מפיק לעיל דנשים פטורות משום ב (ויתמוך)ולכן אינן מצוה שהזמן גרמא ונשים חייבות.  א מניחין)ל לאי נקיותאלא מפני חשש 
' ְּבִפ*יE )ט,יג(דפטורות מתלמוד תורה, וכתיב  ת ה& 6ה ּתֹוַר# ַען ִּתְהֶי   ,, ולפי זה כולי עלמא מודו דפטורין מתפיליןְלַמ�

בישיבת הסוכה שיזכור יציאת מצרים וזה הטעם בעצמו לרבינו ז"ל במה לפי הפשט דעיקר הכוונה ] ב"ח אורח חיים סימן תרכה[
שכתב בהלכות ציצית בסימן ח' (עמ' כה) ויכוין בהתעטפו שצונו המקום וכו' וכן בהלכות תפלין בסימן כ"ה (עמ' עא) כתב ויכוין 

ן שום כוונה בעשיית המצוה מפני כי בהנחתם שצונו המקום להניח וכו' כדי וכו' מה שלא עשה כן בשאר הלכות כי לא כתב שיכוי
המקיים המצוה כדינה יוצא בה אף על פי שלא היתה לו שום כוונה אבל בציצית שכתוב בהן (במדבר טו מ) למען תזכרו וגו' וכן 

' ְּבִפ*יE ) ט,יג(שמ' בא בתפלין כתוב  ת ה& 6ה ּתֹוַר# ַען ִּתְהֶי (שמ' יי' שגור בפינו הוא שהתפלין הם אות וזכרון כדי שיהא תורת  שפשוטוְלַמ�

ִים׃) ט,יגבא  ' ִמִּמְצָרֽ ה הֹוִצֲאE# ה& (ד ֲחָזָק� Bי ְּבָי ולכן כתב בהלכות אלו  יכוין אותה הכוונהיראה שלא קיים המצוה כתיקונה אם לא  ִּכ
בת הסוכה הטעם המכוון וגו' משמע ליה גם כן שצריך שיכוין בשעת ישיְלַמַע֘ן יְֵד֣עּו  ,מג)כג ' אמרוי(ויכוין וכו' וכן גבי סוכה שכתוב 

  : במצוה

Bי ה  , משמעו דווקא כך,יתיב -  ִּכ (ד ֲחָזָק� [אנצ' תלמודית יב, זכירת יציאת בתפקיד שני דברים, ע"פ  קטן-זקף קטן,- זקף מונח -ְּבָי

צוות (א) כוונה כללית כבכל קיום מצוה, (ב) וכוונה של זכירת יציאת מצרים. אפשר כי טעם מונח מוסיף, שבמ מצרים טור רט]
'תפילין  עיקר המצוה וקיומה תלויים בכוונה שיכוין על זכירת יציאת מצרים,  מרמז לכעין קבוצת פרטים מרכא טפחא  – הֹוִצֲאE# ה&

העשויה להתרחב, אפשר שמרבה על פסח כאות שביתה כמו שבת את הימים טובים האחרים והם שבועות, ראש השנה, יום הכפורים, 
שלא נאמר בהם זכירת יציאת מצרים. אבל צ"ע כי בתפילות ר"ה ויוה"כ ובקידוש של ר"ה לא מוזכרת  לענין זכרון יציאת מצרים,

רֶ  ,מג)כג ' אמרוי(יציאת מצרים. ולסוכות יש כתוב לעצמו  ם ֵמֶא֣ י אֹוָת֖ ל ְּבהֹוִציִא֥ ְבִּת֙י ֶאת־ְּבֵנ֣י יְִׂשָרֵא֔ י ַבֻּסּ֗כֹות הֹוַׁש֙ ֵתיֶכ֒ם ִּכ֣ ֹֽ ץ ְלַמַע֘ן יְֵד֣עּו דֹר
י ֥ה' ֱאUֵהיֶכֽם: יִם ֲאִנ֖   צ"ע הם שמיני עצרת המתרבה מפסח או מסוכות. ִמְצָר֑

ֹ&את-ֶאת ,י)יג(זכרון יציאת מצרים, תבנית הטעמים  במסלול לימוד על פסח כאות ה ַהּז בתפקיד כעין מרכא טפחא (סלוק)  – ַהֻחָּק#
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  א סאליבבלולות שפת אמת, הה שבט הי

  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פך; רבוי – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר צה עם הלכה לא שוה לפרטיה;קבו -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

בסדר  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מא(היקש; השלישיה:  –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
דרוש בפסוק  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישא ),מיעוט ,פרט, רבוי, כללול"ב מדות דר' אלעזר עם המלים  כעין מדות מי"ג מדות דר' ישמעאלזה או הפוך, הצגת נושא ולמוד פרטיו בסדר מתאים, מלמד ולמד, 

 תושבע"פ.ב /יםאחר /יםדרוש מהפסוק רעיון לנושא – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; 

ֹ&את-ְוָׁשַמְרָּת6 ֶאת,י) יג(- סמוכים מ ה ַהּז י ' בא יג,יא)שמ( אל ְלמֹוֲעָד*ּה ַהֻחָּק# ה ִּכֽ י-ְיִבֲאE@ ה�' ֶאל-ְוָהָי< ְּכַנֲעִנ�  [תו"ש קלד]הביא  ֶא(ֶרץ ַהֽ

ֹ&את-ְוָׁשַמְרָּת6 ֶאת,י) יג(ואין מעברין שנים אלא בארץ ישראל ת"ל אין קובעין חדשים  [מדרה"ג ומכדרשב"י]ע"פ  ה ַהּז  ַהֻחָּק#

י ' בא יג,יא)שמ(ליה  וסמיך ְלמֹוֲעָד*ּה ה ִּכֽ אין מעברין שנים ואין קובעין חדשים בחוצה לארץ אלא (בדרך כלל)מיכאן שE@ ְיִבאֲ -ְוָהָי<
  .לשכנו תדרשו (דב' ראה יב,ה)בארץ ישראל ובערי יהודה שהשכינה בתוכה שנאמר 

ֹ&את-ְוָׁשַמְרָּת6 ֶאת ,י)יג(זכרון יציאת מצרים, תבנית הטעמים של  במסלול לימוד על פסח כאות ה ַהּז חא, כעין תביר מרכא טפ – ַהֻחָּק#
קבוצת פרטים הקשורה לנושא העשויה להתרחב, שעל חלקם לא חלה הלכה כלשהי בקשר לנושא כגון כאשר רוב הציבור טהור 

  ממעט את הטמאים או שהיו בדרך רחוקה נדחים משמירת פסח ראשון ועושים פסח שני תביר –ְוָׁשַמְרָּת6 ,י) יג ועושה פסח ראשון,

יב: ,ד)יג' בא שמ(מגביל זמן חודש העיבור להתקיים סמוך אל תנח א -  ְלמֹוֲעָד*ּה ,י)יג בא 'שמ(  ֶדׁש ָהָאִבֽ [מדרה"ג ע"פ   [תו"ש קכג] ְּבֹח&

  .(שחדש העיבור סמוך לפסח)מלמד שאין מעברין את השנה אלא בפרק הסמוך למועד  ְלמֹוֲעָד*ּה ,י)יג ומכדרשב"י]

  

ֹ&את ְלמֹוֲעָד* -ְוָׁשַמְרָּת6 ֶאת: י,יג בא שמות ה ַהּז יָמה׃ פ        ּהַהֻחָּק# ים ָיִמֽ   ִמָּיִמ&
  . ובו סעיף אחד ]שו"ע או"ח הלכות תפילין סי' כט[

  .(א) <א> א) א'] א') אין לברך <ב> שום ברכה כשחולץ תפילין, אפי' כשחולצם א ב) ב'] ערב שבת (ב) בין השמשות סעיף א
דבני מערבא היו מברכין אשר קדשנו במצותיו  ה נ"א ע"ב][בנד פירוש לאפוקי ממאי דאמרינן - (א) אין לברך  ]משנה ברורה סימן כט[

- ד )י,יג בא שמות( וצונו לשמור חוקיו בתר דמסלקי תפילין בלילה[א] שהם היו סוברים דלילה לאו זמן תפילין הוא ונפקא להו זה מקרא
ֹ&את ְלמֹוֲעָד*ּה-ְוָׁשַמְרָּת6 ֶאת ה ַהּז יָמה׃         ַהֻחָּק# ים ָיִמֽ לדידן דס"ל דהאי קרא אתי לענין אחר כדאיתא בגמרא  ולא לילות אבלִמָּיִמ&

  :ולילה קי"ל דזמן תפילין הוא אך אין להניחם לכתחילה דגזרו שמא יישן בהם ויפיח הילכך אין לברך

ה-ֶאת   משמע של "החקה" (א) חוקת פסח (ב) חוקת תפילין- מקף כרב – ַהֻחָּק#

ֹ&את ְלמֹועֲ -ְוָׁשַמְרָּת6 ֶאתלימוד משמעות  ה ַהּז מסלול (א) חוקת פסח"; מסלול (ב) . מתנהל בשני מסלולים לפי משמע "החקה" ָד*ּהַהֻחָּק#
  . חוקת תפילין

יָמה -  )י,יג בא שמות( י"רשמסלול (א) חוקת פסח  ים ָיִמֽ   ואז .)בפסח, כי תפלין הן חקת יום יום מדברהכתוב  :טט(. משנה לשנה. ִמָּיִמ&

  ן צולין בשבת.אתנח מגביל שאידוחה שבת, שחיטה  -  ְלמֹוֲעָד*ּה

  בכל יום חול שאינו אות, ולא בכל יום שהוא אות: שבת , יום טוב, מחלוקת בהנחת תפילין בחול המועד. מסלול (ב) חוקת תפילין

ֹ&את-ְוָׁשַמְרָּת6 ֶאתואז  ה ַהּז תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורה לנושא העשויה להתרחב, שעל חלקם לא חלה הלכה  – ַהֻחָּק#
קשר לנושא. מרכא טפחא כעין קבוצת פרטים שעשויה להתרחב, מחול המועד פסח לומדים לחול המועד סוכות בענין הנחת כלשהי ב
  תביר ימעט הנחת תפילין בחול המועד. – ְוָׁשַמְרָּת6  )י,יגתפילין. 

חן אז לשם מצוה עובר על פי' אף דקי"ל שבת ויו"ט לאו זמן תפילין[ב] וכשירצה להני - בין השמשות (ב)  ]משנה ברורה סימן כט[
בל תוסיף מ"מ כיון שאם מניחן עליו בלי כונה לשם מצוה אין בזה איסור מן התורה אלא מדברי סופרים[ג] משום גזירה שמא יצא 
בהן לר"ה ויש חולקין גם ע"ז כמו שיבואר לקמן בסימן ל"א לפיכך לא שייך ברכה ע"ז כיון שבחליצת התפלה מצד עצמה אין בה 

  :ו חולצן אלא משום גזירהמצוה ואינ

יָמה ים ָיִמֽ טפחא כשנוי ורבוי, סלוק כמגביל. במסלול (ב) חוקת תפילין, כשנוי שאם לבישת תפילין אינה תלויה בזמן  .סלוקטפחא  -  ִמָּיִמ&

יָמהבכל זאת טעם    עובר על בל תוסיף.הגביל הנחתם לשם מצוה לביום ודאי ולא בין השמשות של שבת ויו"ט ובשבת ויו"ט שאז  סלוק – ָיִמֽ

  ואם לבוש בתפילין והגיע שבת או יו"ט גזרו שיורידם שמא יטלטלם בר"ה.

יָמה ים ָיִמֽ האתנח מגביל והגבלה זאת מאפיינת את הטפחא, והיות הטפחא ללא הגבלת מרכא, אפשר כי  .סלוקטפחא אחר אתנח,  -  ִמָּיִמ&
ֹ&את ְלמֹוֲעָד*ּה -ַמְרָּת6 ֶאתְוׁשָ ,י) יג בא 'שמ(- בממעט אפיונו המוגבל מתפשט אלפניו,  ה ַהּז כגון המחלוקת בענין הנחת תפילין בחול  ַהֻחָּק#

  (בבלי מנחות לד?)וכן המחלוקת בהנחת תפילין בלילה  לשמירת מצות תפלין. ונכנסו. שאר ימות השנה יצאו משמירת חקת הפסח המועד

  

יבא יג,יא:  שמות ה ִּכֽ ְּכַנעֲ -ְיִבֲאE@ ה�' ֶאל-ְוָהָי< ע ְלE& ְוַלֲאֹבֶת*יEֶא(ֶרץ ַהֽ י ַּכֲאֶׁש6ר ִנְׁשַּב#   ִנ�
F׃   י., פרשה שניה מארבע פרשיות התפיליןוהיה כי יביאך פרשתּוְנָתָנ&ּה ָלֽ ה ִּכֽ  כעין יצא להקל ,גרשיים מהפך פשטא –ְיִבֲאE@ ה�' -ְוָהָי<

  להקל על הבכורות במדבר - טט בר. מרבותינו שלמדו מכאן, שלא קדשו בכורות הנולדים במדיש  (טט א') -  ]רש"י[. ולא להחמיר
להקל  - טט ב),ד בכורות (בבלי בר, תזכו ליכנס לארץ ותקיימוהו שםמדמר שקדשו, מפרש ביאה זו, לומר אם תקיימוהו בוהאו (טט ב')

  ישראל- שיזכו להיכנס לארץ

ֶטר-ְוַהֲעַבְרָּת# ָכל,יב: יג בא שמות ֶחם -ֶּפֽ ' ְוָכללַ ֶר& ה אֲ -ה* ים ֶּפ(ֶטר׀ ֶׁש(ֶגר ְּבֵהָמ� ר ִיְהֶי#ה ְל6E ַהְּזָכִר&   ֽה'׃לַ ֶׁש�
יוצא דופן והבא אחריו, רבי טרפון אומר: שניהם ירעו עד שיסתאבו, ויאכלו במומן . [בכורות פ"ב,מ"ט] [בבלי בכורות יט,א] מתני'

 . מפני שקדמו אחר - מפני שאינו פטר רחם, והשני  -אינן בכור, הראשון  שניהןלבעלים, רבי עקיבא אומר: 
יוצא דופן והבא אחריו שניהן אינן בכור, הראשון מפני שאינו פטר רחם והאחרון מפני שקדמו  [רמב"ם בכורות פ"ב, ה"ד] שניהן

  .אחר, אפילו יצאה נקבה דרך דופן וזכר דרך רחם אינו בכור
 (כך נתקן לשון הברייתא)שא ה"ק ורי (מיישבת הגמרא): לעולם בכור לדבר אחד לא הוי בכור, (אביי)... אמר ליה  [בבלי בכורות יט,א] גמ'

(שמ' בא ת"ל  - (ולא מדובר על זכר אחר נקבה כי זה מתמעט מהנימוק שבכור חלקי אינו נקרא בכור)יוצא דופן  (שהוא עצמו)יכול אפי'  - אי זכר 

ֶחם יג,יב) ֶטר־ֶר& קדוש  (יהיה)א אחר יוצא דופן הוי בכור, וסיפא ה"ק, אי סלקא דעתך יצ (חלקי), רבינא אמר: לעולם בכור לדבר אחד ֶּפֽ
\ר (שמ' בא יג,ב) )-(טט: הנחת עבודה שהכוונה ל, (כי פטר את הרחם ומזה הוא בכור חלקי)  דכתב רחמנא למה לי? ְּבכ_

ֶחם (שמ' בא יג,יב)מ - אי למעוטי היכא דיצתה נקבה לפניו  [בבלי בכורות יט,ב] ֶטר־ֶר& א למעוטי היכ - נפקא! אלא שמע מינה: בכור  ֶּפֽ
  דיוצא אחר יוצא דופן.

\ר (שמ' בא יג,ב)שלושה מיעוטים (א) יצא אחר יוצא דופן מתמעט ממלת    ְּבכ_

ֶחם (שמ' בא יג,יב)- (ב) הוא עצמו יוצא דופן נדחה מ ֶטר־ֶר&   ֶּפֽ

ֶחם (שמ' בא יג,יב)- (ג) יצא אחר נקבה נדחה מ ֶטר־ֶר&   ֶּפֽ

ֶחם (שמ' בא יג,יב) ֶטר־ֶר& הלומד  [מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פי"ג] (ג). ראה להלן - ני המיעוטים (ב) ומקף מקף אלו ש – ָכל־ֶּפֽ
  מיעוטים בדומה ובשונה מהגמרא.
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  א סאליבבלולות שפת אמת, הה שבט הי

  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פך; רבוי – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר צה עם הלכה לא שוה לפרטיה;קבו -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

בסדר  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מא(היקש; השלישיה:  –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
דרוש בפסוק  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישא ),מיעוט ,פרט, רבוי, כללול"ב מדות דר' אלעזר עם המלים  כעין מדות מי"ג מדות דר' ישמעאלזה או הפוך, הצגת נושא ולמוד פרטיו בסדר מתאים, מלמד ולמד, 

 תושבע"פ.ב /יםאחר /יםדרוש מהפסוק רעיון לנושא – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; 

  (בהשתתפות נחלת יעקב)התשע"ט, התש"פ) המשך מ –א (התשפ"א ,יא שמות ב 1.11

ר ה&  :איג, באשמות  ר׃ -ֶאל 'ַוְיַדֵּב# ה ֵּלאֹמֽ פירוש [ב מציע לקשרם אל מאמר מופעים של התוכן בתורה, שהכות 70- מ 3מופע ֹמֶׁש#

כעין שבעים ענפים המתפשטים מחמישה ענפים  ]שמות פרשת יתרו מאמר זכור את יום השבת לקדשו (א) אות תסה -הסולם לזוהר [
  שכל אחד מהם שקול כנגד כל מצוות התורה, והחמישה מתפשטים מהגזע שהוא "ותלמוד תורה כנגד כולם".

  מלכות שמים.  הדיבור השלישי פותח בקבלת עול

מצרים וקדשו להיות עבד ה'. לעבד שמו אות, לעבדי ה' אלו התפילין. ארבע  - במכת בכורות ה' גאל את בכורו ישראל משעבוד אדם 
ועל כן צריך לעבוד לפניו באימה ...  האדמו"ר הזקן] תניא ליקוטי אמרים פרק מא[הפרשות הן קבלת עול מלכות שמים כהסבר הבא 

פני המלך ויעמיק במחשבה זו ויאריך בה כפי יכולת השגת מוחו ומחשבתו וכפי הפנאי שלו לפני עסק התורה או וביראה כעומד ל
המצוה כמו לפני לבישת טלית ותפילין וגם יתבונן איך שאור אין סוף ב"ה הסובב כל עלמין וממלא כל עלמין הוא רצון העליון הוא 

אלו ובקריאתו או בלבישתו הוא ממשיך אורו ית' עליו דהיינו על חלק אלוה ממעל  מלובש באותיו' וחכמת התורה או בציצית ותפילין
בתפילין ליבטל וליכלל בחי' חכמתו ובינתו שבנפשו האלהית בבחי' חכמתו  ודרך פרטשבתוך גופו ליכלל וליבטל באורו יתברך 

ֲאE@  הְוָהָי<  א),ייג ' באשמ( ַקֶּדׁש ,ב)יגבא  'שמ(ובינתו של א"ס ב"ה המלובשות דרך פרט בפ'  י־ְיִבֽ שלא להשתמש בחכמתו ובינתו דהיינו  ִּכֽ
וכן ליבטל ולכלול בחי' הדעת שבנפשו הכולל חו"ג שהן יראה ואהבה שבלבו בבחי' דעת העליון הכולל  שבנפשו בלתי לה' לבדו

עַ  הְוָהָי�  ,יג)יא ' עקבדב( עְׁשַמ& (דב' וא' ו,ד) חו"ג המלובש בפ' ש בש"ע לשעבד הלב והמוח כו' ובעטיפת ציצית יכוין והיינו כמ" ִאם־ָׁשֹמ@
כמ"ש בזהר להמשיך עליו מלכותו ית' אשר היא מלכות כל עולמים וכו' לייחדה עלינו מצוה זו והוא כענין שום תשים עליך מלך ואזי 

יראתו ית' בהתגלות וממשיך עליו מקבל עליו מלכות שמים אף אם בכל זאת לא תפול עליו אימה ופחד בהתגלות לבו מ"מ מאחר ש
  מחשבתו ורצונו שבמוחו וקבלה זו היא אמיתית בלי שום ספק

ר ה&  :איג, באשמות  ר׃-ֶאל 'ַוְיַדֵּב# ה ֵּלאֹמֽ לקית ממעמקי כנען - וירים את החיות הא מקבל עליו מלכות שמיםשכל אחד מישראל  ֹמֶׁש#
  אותיות שם הוי"ה שחלקם עוסק בכנען) המייצג את הס"א ויביא ליחוד קוב"ה ושכינתיה. (ראה הפסוקים בתנ"ך ללא

שמע היא -בתורת חב"ד פרשת קדש היא כנגד חכמה, פרשת והיה כי יביאך היא כנגד בינה, פרשת שמע היא כנגד חסד, פרשת והיה אם
  כנגד גבורה.

  

ם ּו ,ב:יגבא שמות  ל ָּבָאָד& (י ִיְׂשָרֵא� \ר ֶּפ@ֶטר ָּכל־ֶר�ֶחם� ִּבְבֵנ י ָכל־ְּבכ_ י ֽהּוא:ַקֶּדׁש־ִל�   ַבְּבֵהָמ*ה ִל&

\ר ,ב)יגבא  'שמ( י ָכל־ְּבכ_   קדמא ואזלא מרמז ללמוד בסדר מסוים, כאן כנאמר  – ַקֶּדׁש־ִל�

\ר ,ב)יגבא  'שמ(, מכלל שהוא צריך לפרט ומפרט שהוא צריך לכלל, כיצד [ברייתא דר' ישמעאל תו"כ פסקא ט] - ב י ָכל־ְּבכ_   ַקֶּדׁש־ִל�

\ר ,ב)יגבא  'שמ( אי פטר רחם יכול אפי' לאחר יוצא דופן, ת"לֶר�ֶחם� ...  ֶּפ@ֶטר ,ב)יגבא  'שמ( ליכול אף נקבה במשמע ת" . זהו הכלל ְּבכ_
החילוק בין המידה הנקראת כלל ופרט שאי אתה דן אלא ביאר בטוב טעם  [מדות אהרן]הצריך לפרט ופרט הצריך כלל. ועי' פירוש 

  .[רש"י חולין דף פ"ח ע"ב]. ודבריו מבוססים על דברי שצריך לפרט ומפרט שהוא צריך כללת כלל וכעין הפרט ובין המידות הנקרא

י ָכל-ַקֶּדׁש ֹור-ִל�   קדמא ואזלא רמז בלימוד כעין כלל שע"י טעמי מקף נופו מכאן ולדות שלא חלים עליהם הלכות קדושת בכור – ְּבכ

ֶּפ@ֶטר ים נוספים המגדירים את הבכור שחלה עליו קדושה הכתוב המוטעם קדמא ואזלא מהוה גם חלק מהפרטים ואחריו באים פרט
י ֽהּוא׃-ָּכל ם ּוַבְּבֵהָמ*ה ִל& ל ָּבָאָד& (י ִיְׂשָרֵא� מכלל  [ברייתא דר' ישמעאל תו"כ פסקא ט]- וזוהי תבנית של מה שמוגדר ב ֶר�ֶחם� ִּבְבֵנ

  שהוא צריך לפרט ומפרט שהוא צריך לכלל,

  

י ָכל-ַקֶּדׁש יג,ב: באשמות  ֹור ֶּפ@ -ִל� י ֽהּוא׃-ֶטר ָּכלְּבכ ם ּוַבְּבֵהָמ*ה ִל& ל ָּבָאָד& (י ִיְׂשָרֵא�   ֶר�ֶחם� ִּבְבֵנ
פה מתרכזות על בכור בהמה. בפר' -: פשט הכתוב מצוה על קדושת בכור בבני ישראל באדם ובבהמה. דרשות התורה שבעלמבוא

  "קדש לי" הן רק בפסוק זה, והמשכן בפר' "והיה כי יביאך" (שמ' בא יג,יב,יג,טו)

י-ַקֶּדׁש )יג,ב בא 'שמ( (=תו"ת)] ימהתורה תמ[   :ב],[בכורות ד א)מכאן שקדשו בכורות במדבר -  ִל�
. ומדייק זה מדלא נאמרת ביאת הארץ) (יג,ה)-(כפי שאפשר היה לסבור מפני שב ר"ל ולא שהותחלה מצוה זו בכניסה לארץ [תו"ת הערה א]

. ואף על פי דכתיב לקמן (אחר שמדובר על ביאת הארץ)קום מל בכפתח הפרשה בלשון כי תבאו אל הארץ כמו בפסח בסמוך בפסוק ה' ו
ֶרץ' ה֙  ִּכֽי־יְִבֲֽאC֤  הְוָהיָ֞  ,יא)יג ' באשמ(- ב י ֶאל־ֶא֣ ֶחם ְוַהֲעַבְרּתָ֥  ,יב)יג ' באשמ(וגו'  ַהְּֽכנֲַענִ֔ , התם כונה אחרת באותו הלשון, דדרשינן 'ַלֽה֑  ָכל־ֶּפֶֽטר־ֶר֖

י ִל֘י ָּכל־ְּבכֹו֒ר  ,יג)ג 'במ(- פי שיתבאר שם, וע"ע מענין דרשה זו לפנינו בעשה מצוה זו כדי שתכנס לארץ, כ ֶרץ ִּכ֣ י ָכל־ְּב֜כֹור ְּבֶא֣ ְּביֹו֩ם ַהּכִֹת֨
ה ִל֥י יְִה֖יּו ֲאִנ֥י ֽה': ס ם ַעד־ְּבֵהָמ֑ ל ֵמָאָד֖ י ָכל־ְּבכֹו֙ר ְּביְִׂשָרֵא֔ ְׁשִּתי ִל֤ יִם ִהְקַּד֨   :ִמְצַר֗

י-ַקֶּדׁש )יג,ב בא 'שמ( חלות קדושת בכור על סימן ולד ובזמן הולד הבא  וביןחלות קדושת בכור על ולד גמור בלבד  ביןמקף כבורר  – ִל�
ֶחם ְוַהֲעַבְרּתָ֥  ,יב)יג ' באשמ( [מכילתא דרשב"י]הגמור כבר לא יהיה בכור, וזו ההלכה ע"פ    'ַלֽה֑  ָכל־ֶּפֶֽטר־ֶר֖

  

ֹור -ָכל )יג,ב בא 'שמ( הא כל מקום שיד עובד כוכבים באמצע  -כולי' בכור [בישראל (בהמה טהורה או טמאה)  עד דאיכא...  כל בכור - ְּבכ
  :א],[בכורות ג ב)פטורה מן הבכורה]

-ָכל )יג,ב בא 'שמ(וחכמים אומרים כל זמן שיד העובד כוכבים כו'. אמר רבי יהושע: ושניהם מקרא אחד דרשו; ] א,בבלי בכורות ג[
ֹור עד דאיכא כוליה, ורבי יהודה סבר: בכור; כוליה בכור משמע, כתב  -בכור משמע, כתב רחמנא כל מקצת  - , רבנן סברי: בכור ְּבכ

ֹור-ָכל )יג,ב בא 'שמ( ]א,רש"י בכורות ג[ דאפילו כל דהוא. -רחמנא כל  בישראל רבנן סברי אי הוה כתיב בכור בישראל הוה משמע  -  ְּבכ
שאם היה כתוב "בכור בישראל" שמשמעותו לישראל יש חלק בבכור ולגוי יש חלק  (רבנן סברו אפילו מקצת בכור דישראל הוי חייב בבכורה

  . בכור ... בבני ישראל" ללמד שרק בכור של בהמה בבעלות מלאה של ישראל. תו"ת מוסיף עוד מצב)-בבכור והבכור יחשב לקדושה. אבל כתוב "כל
  

הרי זו פטורה מן הבכורה, אבל אם היה לו בהעובר אבר אחד היינו אם היה להעובד כוכבים חלק אחד מאלף בולד  [תו"ת הערה ב]
ששייך לו רואין כל שאלו יחתך זה האבר יהיה בעל מום למזבח הרי זה פטור ואם לאו חייב, ומשכחת לה בחתוך אבר שלא יהיה בעל 

ר כ),לד ' תשאשמ(מום כגון ביתרת אבר, וע"ל ב ִּבְבֵנ֣י ובד כוכבים בהאם, ועיין בסמוך בדרשה , לענין פטור שותפות עְוָכֽל־ִמְקנCְ֙ ִּתּזָָכ֔
ל הובאה ג"כ דרשה לפטור בכורה בשותפות עובד כוכבים ודרשינן בישראל ולא בעובד כוכבים, אמנם שתי הדרשות צריכות,  יְִׂשָרֵא֔

  :דהתם ילפינן לעיקר הפטור בשותפות עובד כוכבים, וכאן ילפינן לענין שיעור השותפות דאפילו בכל שהוא פוטר

ֹור-ָכל )יג,ב בא 'שמ( בכור בהמה של ישראל בלבד והוא קדוש ויש הלכות השייכות לכך ובין בכור בהמה שיד  ביןמקף כבורר  – ְּבכ
רואין כל שאלו יחתך זה האבר יהיה בעל מום למזבח הרי זה עובד כוכבים בו (=שותף) כחלק מכולו ואינו קדוש ואם בעל איבר 
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  א סאליבבלולות שפת אמת, הה שבט הי

  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פך; רבוי – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר צה עם הלכה לא שוה לפרטיה;קבו -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

בסדר  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מא(היקש; השלישיה:  –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
דרוש בפסוק  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישא ),מיעוט ,פרט, רבוי, כללול"ב מדות דר' אלעזר עם המלים  כעין מדות מי"ג מדות דר' ישמעאלזה או הפוך, הצגת נושא ולמוד פרטיו בסדר מתאים, מלמד ולמד, 

 תושבע"פ.ב /יםאחר /יםדרוש מהפסוק רעיון לנושא – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; 

  .פטור ואם לאו חייב

ֹור -ָכל )יג,ב בא 'שמ( ר יט),טו' ראה דב(יכול אפילו נקבה ת"ל  - ְּבכ  ג)ֶר�ֶחם� -ֶּפ@ֶטר ָּכל, אי זכר יכול אפי' יצתה נקבה לפניו ת"ל יׁשַּתְקּדִ֖  ַהּזָָכ֔
ד ֲאֶׁשר֩  ֹורָּכֽל־ַהְּבכ֡  יט),טו' ראה דב( :א'],יט בכורות[ אנCְ֙  ִּבְבָקְרC֤  יִָּוֵל֨ ֹֽ ר ּוְבצ יC' ה֣ יׁש לַ ַּתְקּדִ֖  ַהּזָָכ֔ ר ַתֲעבֹד֙  U֤א ֱאUֶה֑ ֹ֣ C ִּבְבכ ז ְוU֥א ׁשֹוֶר֔ ֹ֖   :צֹאֶנCֽ ְּב֥כֹור ָתג

, ואף על פי דכתיב (והזכר שנולד אחריה הוא בכור) אפילו יצתה נקבה לפניו מינאאה הו )ֶר�ֶחם� - ֶּפ@ֶטר ָּכל(הכתוב ולולא זאת  [תו"ת הערה ג]
, אך הו"א דבכור משמע כל שהוא בכור לשנים מאחיו הזכרים, טר את הרחם לא נולד לפניו )שהנולד זכר שפ ֶר�ֶחם� -ֶּפ@ֶטר ָּכל(הכתוב  בכור

  (פ' וירא): אל הצעירה (שהיתה הגדולה מבנות לוט שלא נשאו עדיין)וכמו ותאמר הבכירה 

ר יט),טו' ראה דב( ... (חכמים נגד ר' ישמעאל) ,הט"ז]ד"תוספתא מסכת בכורות (צוקרמאנדל) פ[ יC' ַלה֣   יׁשְקּדִ֖ ּתַ  ַהּזָָכ֔ שכל מקום שנ'  ֱאUֶה֑
  :(פטרו רחם ואינם בקדושת בכור) זכר מוציא טומטום ואנדרוגינוס מן הכלל

פזר ראה במקומו לנושא שיעורי זמן אכילת קדשים משנה לשנה, ו/או לנושא מתן טובת הנאה בנושאים  – ֹורָּכֽל־ַהְּבכ֡  יט),טו' ראה דב(
א כשיעור השותפות של גוי בכל שהוא שפוטר מבכור ו/או לנושא שיעורי זמן אכילת קדשים משנה לשנה,  תרס – ֲאֶׁשר֩ שונים בתורה 

ד קדמא אפשר שרומז שבכור יהיה בבהמות ששומרות על צורתן מקדמת דנא מימי בראשית, ולא בנדמה ולא שחזר לקו הקדום  – יִָּוֵל֨
  מנדמה. וגם לא טומטום ואנדרוגינוס.

יראמר רבי יוחנן: מודה ר"מ ב ]א,זיבבלי בכורות [  פינחסבמדבר (של ראש חדש דבעינן בן שעירה, מאי טעמא? אמר קרא:  ְׂשִע�

יר המיוחד ובא מששת ימי בראשית. -  ֶאָח6ד )כח,טו   מששת ימי בראשיתמקדמת דנא  באקדמא,  – ְׂשִע�

  :]ג,א [בכורות ד)יכול אפי' יצא אחר יוצא דופן ת"ל בכור - ֶר�ֶחם� - ֶּפ@ֶטר ָּכל

, בפטר ֶר�ֶחם� - ֶּפ@ֶטר ָּכלאמר רב אדא בר אהבה, לויה שילדה בנה פטור מחמשת סלעים, מאי טעמא, דאמר קרא  - ֶר�ֶחם� - ֶּפ@ֶטר ָּכל
  :א],[בכורות מז ה)רחם תלי רחמנא
ולד ואפילו ילדה ג"כ מישראל פטור, כיון דבכור בפטר רחם תלי רחמנא, ולא קשה לפ"ז למה פטור הבכור הנ [תו"ת הערה ה]

מישראלית הנשאת לכהן וללוי, דהתם הפטור מטעם אחר הוא, דילפינן בק"ו אם פטרו את של ישראל במדבר אינו דין שיפטרו את 
  :עצמן כמבואר ריש פ"ק וריש פ"ב דבכורות

  ן חמשה סלעיםאשה שאינה לויה או כהנת שבנה הבכור קדוש בקדושת בכורה וצריך פדיו ביןמקף כבורר  – ֶר�ֶחם� -ָּכל )יג,ב בא 'שמ(

  לויה או כהנת שבנה הבכור קדוש בקדושת בכורה ופטור מפדיון חמשה סלעים ובין

  

  :ב]מז,[בכורות  ו), פטר רחם בעינןֶר�ֶחם� -ֶּפ@ֶטר ָּכלהיוצא דופן אינו בכור, מ"ט דכתיב  - ֶר�ֶחם� - ֶּפ@ֶטר ָּכל
  וגו' א) דרך הולדה בעינן, וכן אינו בכור לנחלה דכתיב בענין נחלה וילדו לו (ר"פ תצ [תו"ת הערה ו]

ל  ֶר�ֶחם� -ֶּפ@ֶטר ָּכל )יג,ב בא 'שמ( (י ִיְׂשָרֵא� מהפך פשטא מוציא מפשט הפוטר כדדרכה ונולד שלא כדרכה ואינו קדוש בקדושת  –ִּבְבֵנ
  בכור ולא בכור לנחלה

ל  (י ִיְׂשָרֵא� והמשתתף לו והמקבל ממנו והנותן לו , ז)הלוקח עובר פרתו של עובד כוכבים והמוכר לו, אף על פי שאינו רשאי - ִּבְבֵנ
  :א],[בכורות יג ט)ולא באחרים -פטור מן הבכורה, שנאמר בישראל  ח)בקבלה

דאסור למכור בהמה גסה לעובד כוכבים גזירה שמא מתוך זה ילמוד ישראל היתר גם להשאילנה או להשכירנה לעובד  [תו"ת הערה ז]
עבור ישראל על שביתת בהמתו, ועוד טעמים יש בזה [ועיין ביו"ד סי' קנ"א ס"ד כוכבים והעובד כוכבים יעשה עמה מלאכה בשבת וי

  דבזה"ז נהגו היתר בזה]:
ל -ֶּפ@ֶטר ָּכל )יג,ב בא 'שמ( (י ִיְׂשָרֵא� ז"ק שתי דרשות, מהפך פשטא מוציא מפשט הפוטר  –קטן - מהפך פשטא מונח זקף –ֶר�ֶחם� ִּבְבֵנ

  דאסור למכור בהמה גסה לעובד כוכביםפשט כדדרכה ולא נפרט, דרשה שניה עשויה להיות ב

  
   ת בא יג,ג:ומש

ה ֶאל אֶמר ֹמֶׁש �ֹ ֹור ֶאת-ַוּי ם ָזכ< *ה-ָהָע� ' ֶאְתֶכ&ם ִמֶּז יא ה6 ד הֹוִצ8 ֶזק ָי� Bי ְּבֹח( ים ִּכ ר ְיָצאֶת@ם ִמִּמְצַר�ִים� ִמֵּב(ית ֲעָבִד�   ַהּי@ֹום ַהֶּזה� ֲאֶׁש�
ץ׃  א ֵיָאֵכ&ל ָחֵמֽ #ֹ    ְול
א  (יג,ה) ]תורה תמימה[ #ֹ ץְול ץ (יג,ה) אמר חזקיה, מנין לחמץ בפסח שאסור בהנאה, שנאמר -  ֵיָאֵכ&ל ָחֵמֽ א ֵיָאֵכ&ל ָחֵמֽ #ֹ לא יהא בו  - ְול

טו) היתר אכילה
  :ב],[פסחים כא

א ֵיָאֵכ&ל  (יג,ה)פירש"י מדקרינן  ] תורה תמימה הערה טו[ #ֹ משמע לא יהא בו היתר המביא לידי שום אכילה וסתם הנאות לידי ְול
באות שלוקח בדמים דבר מאכל, עכ"ל. וצ"ע למה כל האריכות הזאת, ולמה לא נפרש כפשוטו, דלא יאכל משמע אפילו אכילה 

להאכיל לאחרים, והיינו משום ההנאה דאית לי' להמאכיל, וכ"מ במכילתא דדריש מן לא יאכל לעשות. את המאכיל כאוכל, והיא היא 
הביא דרשה זו דחזקיה, ואע"פ דבכ"מ בחבורו פוסק כר' אבהו דכל מקום  ]ץרמב"ם פ"א ה"ב מחמ[- והנה ה -גם כונת הגמרא. 

שנאמר לא יאכל לא תאכל לא תאכלו אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה במשמע, אך ידוע דרכו דהיכא דאין נ"מ לדינא מביא 
לק על חזקיה אלא כמוסיף, ועיין דרשה היותר פשוטה כמ"ש בחבורנו כ"פ, ולבד זה כפי המתבאר בסוגיא הנה ר' אבהו אינו כחו

חמץ בפסח אסור בהנאה כמו אכילה, בכ"ז אינו חייב כרת על ודע דאע"פ דלכו"ע  - בר"ן, ולכן העתקנו גם אנו דרשה זו דחזקיה. 
ל ָחֵמ֗  ,טו)יב ' בשמ(ד"ה כל מקום, משום דגבי כרת כתיב  ]תוס' בסוגיין כ"א ב'[-וטעם הדבר כתבו ה הנאה, י׀ ָּכל־אֵֹכ֣ ה ַהֶּנֶ֤פׁשִּכ֣ , ץ ְונְִכְרָת֞

ואפילו לר' אבהו לא משמע כי כל אוכל לכלול גם הנאה, עכ"ל. ולולא דבריהם אפשר  (מונח לגרמיה מונח רביע גרשיים מהפך פשטא )
ה ַהֶּנֶ֤פׁש ,טו)יב ' בשמ( ]חולין ק"כ א'[-לומר מדמרבינן רבוי מיוחד בשותה חמץ שהוא בכרת, כמ"ש ב השותה, א"כ ממילא  לרבות ְונְִכְרָת֞

  מבואר דעל הנאה ליכא כרת, דאי לאו הכי ל"ל לרבות השותה תיפוק ליה דנהנה:
א ֵיָאֵכ&ל ,טו)יב ' בשמ(  #ֹ ץמרכא טפחא, טפחא בתפקיד פותח טפח לאפיין את מה לא יאכל.  –ְול   סלוק – ָחֵמֽ

א ֵיָאֵכ&ל #ֹ איסור הנאה מהאכלת חמץ לאחרים, לכלב שלו או של  וירב) [תו"ת הערה טו]מרכא טפחא, כעין יתור לרבות. ע"פ  – ְול
  . [ירושלמי פסחים פ"ב ה"א] אחרים או בהמת הפקר

ה ַהֶּנֶ֤פׁש ,טו)יב ' בשמ( ]חולין ק"כ א'[-רבוי מיוחד בשותה חמץ שהוא בכרת, כמ"ש ב רבוי   לרבות השותה, ְונְִכְרָת֞

א ֵיָאֵכ&ל - ולא יאכל חמץ  רבוי  #ֹ   [מכילתא]: יח)ל כאוכללעשות את המאכי - ְול

ץ ,טו)יב ' בשמ(   מבואר דעל הנאה ליכא כרת, דאי לאו הכי ל"ל לרבות השותה תיפוק ליה דנהנה:סלוק, מגביל  – ָחֵמֽ

  " מלמד בנוסף על איסור אכילה גם איסור הנאה מחמץ בפסח.ֵיָאֵכ&לדיון האם "לא יואכל" או "לא  [ירושלמי פסחים (וילנא) יא,ב] 

א ֵיָאֵכ&לנפעל מלמד על איסור להאכיל חמץ לאחר. התוכן בבנין  #ֹ   מרכא טפחא מרבה על התוכן איסור הנייה (הנאה) מחמץ. –ְול

ץ    סלוק מגביל איסור האכילה ההאכלה וההנאה מדאורייתא רק לתקופת הפסח, האיסור של חמץ שעבר עליו הפסח הוא מרבנן. – ָחֵמֽ
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  א סאליבבלולות שפת אמת, הה שבט הי

  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פך; רבוי – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר צה עם הלכה לא שוה לפרטיה;קבו -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

בסדר  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מא(היקש; השלישיה:  –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
דרוש בפסוק  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישא ),מיעוט ,פרט, רבוי, כללול"ב מדות דר' אלעזר עם המלים  כעין מדות מי"ג מדות דר' ישמעאלזה או הפוך, הצגת נושא ולמוד פרטיו בסדר מתאים, מלמד ולמד, 

 תושבע"פ.ב /יםאחר /יםדרוש מהפסוק רעיון לנושא – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; 

  א (התשפ"ב)(בהשתתפות נחלת יעקב),יא שמות ב 1.12

  

ג ַלהֽ  :ובא יג, שמות י ַח& ת ּוַבּיֹום� ַהְּׁשִביִע� ים ּתֹאַכ(ל ַמֹּצ*   ׃ 'ִׁשְבַע#ת ָיִמ&
ים ְולֹא :זבא יג, שמות (ת ַהָּיִמ* ת ִׁשְבַע ל ֵא& ץ ְולֹא-ַמּצֹות� ֵיָאֵכ�  ָחֵמ�Eה ְל ר ְּבָכל-ֵיָרֶא� ה ְל6E ְׂשֹא& E׃-ֵיָרֶא#   ְּגֻבֶלֽ
ר ּבְ וְ  ד:טז, ראה דברים ה ְלE# ְׂשֹא6 א־ֵיָרֶא� ֹֽ ים ל (ת ָיִמ*   ָכל־ְּגֻבְלE& ִׁשְבַע
(דב' - מץ, לכן בלא רק חמץ אף שאור למאן דאמר ששאר חימוצו חלש מח –לא זה אף זה  ](שמ' בא יב,יט) [תוה"מ בא סז, סח-בפירש 

ר ְּבָכל־ְּגֻבְלE& וְ מספיק  )ראה טז,ד ה ְלE# ְׂשֹא6 א־ֵיָרֶא� ֹֽ א־יֵ של . ולפי תבנית הטעמים ממילא גם חמץו ל ֹֽ ה ל מקף קדמא ענינו (א) הזמן ָרֶא�
עד  י"ד ניסן ובין זמן בעור חמץ, ואם לא ביטל וביער מה יעשהליל בין בדיקת חמץ וביטולו בהקודם לליל ט"ו ניסן כניסת היו"ט והוא 

אם אינו שלו כגון . (ב) האם חל איסור ראיית חמץ בין זמן ביעור ובין כניסת יום טוב (בעל חמץ זה לא שוחטים עליו פסח, אבל הלילה
(ג) פקדון חמץ באחריות (= בלי יחוד מקום) מחייב את  [ירושלמי פס' פ"א,ה"ג] עוסק זהלכן נראה שבהקדש, נכרי, פקדון ללא אחריות), 

  השומר לבערו לעומת פקדון בלי אחריות (= ייחוד מקום) לא חייב בביעור

הגבול כולל יותר מן הבית, שהגבול ישתרע גם חוץ  [התוה"מ שם]כלל. מטועם בתבנית טעמים כעין מדת כלל ופרט ו (שמ' בא יג,ז) 
יראה - שלושה לאוגם פקדון בבית נכרי. מרחיב מבתיכם אל חצרות, בורות, שיחין, מערות מרשותו הפרטי, כמו גבולות הארץ והמדינה, 

ומ"ש . ממעט קדשים(ג) ונח עליו הקדש, ממעט שטח הקדש ושטח שמ(ב)  ממעט בעלות ושכירות נוכרית,(א) מלמדים שלושה מעוטים. 
  בכל אחד מספר שבעת ימים הוא שלא נטעה שההבדל בין הבית והגבול הוא, שבגבול לא נאסר רק יום אחד.

ה -ְולֹא (שמ' בא יג,ז) ה -ְולֹאמקף ֵיָרֶא�   פטור בחמץ נכרי ובחמץ של גבוה וביןחיוב  ביןמקף בורר ֵיָרֶא#

 -ְולֹא בא יג,ז) (שמ'הכלל מרומז בתבנית הטעמים Eה ְל ץ קדמא ואזלא, כלל ופרטו הראשון  –ֵיָרֶא� -רביע בעל ארבעה למודים כב   –ָחֵמ�

א ְּבָבֵּתיֶכ*ם )בא יב,יט 'שמ( תנו רבנן: ]בבלי פסחים ה, ב[ א ִיָּמֵצ& #ֹ ר ל Nים ְׂשֹא (ת ָיִמ�  (שמ' בא יג,ז) והלא כבר נאמר? מה תלמוד לומר ִׁשְבַע

ה לְ -ְולֹא ר ֵיָרֶא# E׃-ְּבָכל 6E ְׂשֹא& ר -ְולֹא (שמ' בא יג,ז) לפי שנאמר. ְּגֻבֶלֽ ה ְל6E ְׂשֹא& אבל אתה רואה , שלך אי אתה רואה (טט לך =) - ֵיָרֶא#
א )בא יב,יט 'שמ( תלמוד לומר - יטמין ויקבל פקדונות מן הנכרי  יכול. של אחרים ושל גבוה א ִיָּמֵצ& #ֹ אין לי אלא בנכרי שלא כיבשתו, . ל

א ְּבָבֵּתיֶכ*ם )בא יב,יט 'שמ( תלמוד לומר? שכיבשתו ושרוי עמך בחצר מנין נכרי. שרוי עמך בחצרואין  א ִיָּמֵצ& #ֹ בבתיכם, אין לי אלא ש. ל

E׃- ְּבָכל (שמ' בא יג,ז): תלמוד לומר? בבורות בשיחין ובמערות מנין  בל יראה (למוד א) עובר משום - ועדיין אני אומר: בבתים. ְּגֻבֶלֽ

אבל אתה רואה של אחרים , שלך אי אתה רואה -  בגבולין. ובל יקבל פקדונות מן הנכרי (למוד ד) ובל יטמין(למוד ג)  ובל ימצא) (למוד ב
. לגזירה שוה: שאר שאר תלמוד לומר? (בבתים) בזה (בגבולין)ושל זה  (בגבולין) בזה (בבתים)מניין ליתן את האמור של זה . ושל גבוה

א ְּבָבֵּתיֶכ*ם )בא יב,יט 'שמ( - נאמר שאר בבתים א ִיָּמֵצ& #ֹ ר ל Nר -ְולֹא (שמ' בא יג,ז) - ונאמר שאר בגבולין ְׂשֹא ה ְל6E ְׂשֹא& E-ְּבָכל ֵיָרֶא# מה . ׃ְּגֻבֶלֽ
, ובל יקבל פקדונות מן הנכרים (למוד ד)ובל יטמין  (למוד ג) ובל ימצא (למוד ב)בל יראה  (למוד א)ובר משום ע -  שאור האמור בבתים

ובל יקבל פקדונות מן  (למוד ד) ובל יטמין (למוד ג)ובל ימצא  (למוד ב)בל יראה  (למוד א)עובר משום  -  אור האמור בגבוליןאף ש
שלך אי  - אף שאור האמור בבתים, שלך אי אתה רואה אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה -  ומה שאור האמור בגבולין. הנכרים

  .ל גבוהאתה רואה אבל אתה רואה של אחרים וש

ץ (שמות בא יג,ג)החמץ בפסח אסור א בהנייה שנאמר  ]רמב"ם חמץ ומצה א, ב[ יכול א ֵיָאֵכ&ל ָחֵמֽ #ֹ לא יהא בו התר אכילה, והמניח חמץ  ל

ר ְּבָכל-ְולֹא (שמ' בא יג,ז)ברשותו בפסח אף על פי שלא אכלו עובר בשני לאוין שנאמר  ה ְל6E ְׂשֹא& E׃-ֵיָרֶא# ר  )יב,יט בא 'שמ(ונאמר ְּגֻבֶלֽ Nְׂשֹא
א ְּבָבֵּתיֶכ*ם א ִיָּמֵצ& #ֹ ואיסור החמץ ואיסור השאור שבו מחמיצין אחד  ]השגת הראב"ד[, ואיסור החמץ ב ואיסור השאור שבו מחמצין אחד הוא. ל

והשאור אף על פי שהוא  הוא. א"א דוקא לשיעוריהן אבל לענין ביעור ולענין אכילה יש הפרש ביניהם שהחמץ אם נפסל מאכילת הכלב אינו זקוק לבער
הפת  נפסל חייב לבער לפי שהוא ראוי לשחקו ולהחמיץ בו כמה עיסות אלא א"כ יחדו לישיבה וטח פניו בטיט, ומה ששנו בתוספתא (בגמ' /פסחים/ מה)

  שעיפשה חייב לבער מפני שראויה לשחקה וכו' בפת של שאור קאמר דאי בחמץ לא היה צריך לזה הטעם.
  

ל ז),גיבא  'שמ(  "שלא יָאֵכל חמץ במקום שהוא רשות ישראל"  [ראב"ע]לפי  [רד"צ הופמן]קטן ללמד שני למודים: - פשטא זקף – ַמּצ\ת� ֵיָֽאֵכ�

  רק אכילת מצה, שלא יראה ולא ימצא חמץ ושאר של ישראל ברשות ישראל.

ים   ז),גיבא  'שמ( ]תורה תמימה[ (ת ַהָּיִמ* ת ִׁשְבַע ת  -ֵא& כג)ארבעה עשר משש שעות ולמעלהלרבות איסור חמץ בֵא&
  [מכילתא]: 

ת   הערה כג] ת"תו[ ורבים , עובר בבל יראה כמו בתוך הפסח משעה ששיתועיין ברש"י ב"ק כ"ט ב' דגם . קוםמל רבויא הוא בכֵא&
מדרשה זו ראיה  והנהאו"ח סי' תמ"ג, ע' ב, (בל יראה בל ימצא) מראשונים ואחרונים חלקו עליו בזה וס"ל דאין עובר אז על ב"י וב"י

 ז),גי( ובפסוק זה כתיב מפורש, שהרי כיון דעיקר הרבוי לאיסור חמץ משש שעות ילפינן מכאן מפסוק זה, מפורשת לדעת רש"י

ץ ה ְלE_ ָחֵמ� א־ֵיָרֶא� ֹֽ   :ְול

ה ְלE_  ז),גי( ]תורה תמימה[ א־ֵיָרֶא� ֹֽ כד)שלך אי אתה רואה אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה -  ְול
  :ה' ב'][פסחים  

יִם  )ויגש מה,כ 'בר( וכמו שתרגם אונקלוס עה"פ, וכנראה מפרש לך כמו שלך, אם הקדיש לבדק הבית  הערה כד] ת"תו[ ֶרץ ִמְצַר֖ ָּכל־ֶא֥
  :וכן בכ"מ, דילכון היא ָלֶכ֥ם ֽהּוא:

ה ְלE_  ז),גי( א־ֵיָרֶא� ֹֽ   שנראים והם חמץ נכרי, חמץ של גבוה, קדמא ואזלא בתפקיד כעין כלל ופרטיו נלמדים בדרך המעטת פרטים  – ְול

ה ז),גי( א־ֵיָרֶא� ֹֽ ראיה של חמץ של נכרי ושל גבוה שהכלל  וביןראיה של חמץ ישראל והכלל מלמד שהוא אסור  ביןמקף בורר  – ְול
  מלמד שהוא מותר

ץ ז),גי( ]תורה תמימה[ ה ְלE_ ָחֵמ� א־ֵיָרֶא� ֹֽ כה)ץ ואחד שאור שיעורן בכזיתאחד חמ, בית הלל אומרים, [ושיעורו בכמה] - ְול
  :[ביצה ז' ב'] 

הרבותא בזה דאע"פ שחמוצו של שאור קשה מחמץ מוכן, בכ"ז גם שיעור חמץ בכזית ולא בככותבת הגדול מכזית,   הערה כה] ת"תו[
זה וזה בכזית.  ובאמת כן הוא דעת בית שמאי דשאור בכזית וחמץ בככותבת. ואמנם לא פליגי רק לענין בעור אבל לענין אכילה לכו"ע

  :עיין שם וצרף לכאןאך ביום הראשון תשביתו שאור (פ' ט"ו)  וכבר כתבנו מענין זה בארוכה לעיל בפרשה הקודמת בפסוק

ר  ז),גי( ]תורה תמימה[ ה ְל6E ְׂשֹא& א־ֵיָרֶא# ֹֽ ושל ישראל אסור בהנאה , חמץ של עובד כוכבים שעבר עליו הפסח מותר בהנאה - ְול
א־ֵיָר  שנאמר ֹֽ ר ְול ה ְל6E ְׂשֹא& כו)ֶא#

  :[פסחים כ"ח א'] 

טעם הדבר דשל ישראל אסור בהנאה הוא מדרבנן משום קנסא דעבר על בל יראה אבל של עובד אלילים מותר אפי'   הערה כו] ת"תו[
איסור מדרבנן משום דלא שייך ביה קנסא, ובדין הוא דבעי למתני דשרי אפילו באכילה אלא משום דבישראל נקט לרבותא אפילו 

הנאה נקט נמי בשל עובד אלילים היתר הנאה. ויש בגמרא אוקימתא אחריתא על משנה זו ובארנו זו שהיא ע"פ ההלכה לדעת 
  :הפוסקים
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  א סאליבבלולות שפת אמת, הה שבט הי

  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פך; רבוי – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר צה עם הלכה לא שוה לפרטיה;קבו -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

בסדר  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מא(היקש; השלישיה:  –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
דרוש בפסוק  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישא ),מיעוט ,פרט, רבוי, כללול"ב מדות דר' אלעזר עם המלים  כעין מדות מי"ג מדות דר' ישמעאלזה או הפוך, הצגת נושא ולמוד פרטיו בסדר מתאים, מלמד ולמד, 

 תושבע"פ.ב /יםאחר /יםדרוש מהפסוק רעיון לנושא – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; 

א־ֵיָרֶא#ה ז),גי( ֹֽ   ראיה מותרת של חמץ או שאר שעבר עליו הפסח אחר הפסח ובין ראיה אסורה ביןמקף בורר  –ְול

ה ְל6E ְׂשֹא&  ז),גי( א־ֵיָרֶא# ֹֽ מרכא תביר טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא והשונים בהלכתם ביחס לנושא. כאן  –רְול
  ושל ישראל אסור בהנאה, (ובאכילה) חמץ של עובד כוכבים שעבר עליו הפסח מותר בהנאה [פסחים כ"ח א']כלשון 

E ז),גי( ]תורה תמימה[ מה שאור האמור (י"ב י"ט) שאור לא ימצא בבתיכם,  בתיםנאמר כאן בגבולין שאור ונאמר ב - ְּבָכל־ְּגֻבֶלֽ
בבתים עובר משום בל יראה ובל ימצא ובל יטמין ובל יקבל פקדונות מן העובדי כוכבים אף שאור האמור בגבולין עובר משום בל 

כז)יראה ובל ימצא ובל יטמין ובל יקבל פקדונות מן העובדי כוכבים
  :[שם ה' ב'] 

עיקר הדבר תלוי באחריות שמקבל הישראל על החמץ של עובד אלילים, דבאופן זה נקרא לך, וע"ע בפרשה ר"ל ד  הערה כז] ת"תו[
  :הקודמת בפסוק שאור לא ימצא בבתיכם דרשה השייכא לכאן

E  ז),גי( ]תורה תמימה[ ח)כמה בתיכם ברשותכם אף גבולך ברשותך(י"ב י"ט) בבתיכם,  ת"ל, יכול גבולך כמשמעו -  ְּבָכל־ְּגֻבֶלֽ
  :[מכילתא] 

ומפרש יצא חמצו של ישראל שהוא ברשות עובד כוכבים כגון במשכון וכן יצא חמץ עובד כוכבים שאצל ישראל   הערה כח] ת"תו[
וכן חמץ שנפלה עליו מפולת שאע"פ שברשותו הוא אבל אינו יכול לבערו, וכבר זכרנו מענין זה בפרשה הקודמת, וע' ברא"ש 

  :ילתא זו, ויעו"שלפסחים פ"א סי' ד' הביא מכ

E ז),גיבא  'שמ( E ז),גיבא  'שמ(-באופן כללי כל רשות של ישראל, של הפרט ושל הממלכה. אבל טעם מקף שב – ְּבָכל־ְּגֻבֶלֽ  ְּבָכל־ְּגֻבֶלֽ
  שטחים שהם בבעלות ישראל וביניהם שטחים בבעלות נכרית, שטחי הקדש וביןכל השטחים שבשליטה של ישראל  ביןבתפקיד בורר 

E ז),גיבא  'שמ( יראה רק לשטחים שהם בבעלות ישראל. שטחים בבעלות או שכירות הנכרים ו/או שטחים - סלוק מגביל בל – ְּבָכל־ְּגֻבֶלֽ
  שמונחים בהם מאכל של הקדש אינם בהגבלה.

  
ובשעת הביעור וחכ"א ר' יהודה אומר בודקין אור ארבעה עשר וארבעה עשר בשחרית  מתני' ])ג,ב (וילנא,ה"ג א"ירושלמי פסחים פ[

אם לא בדק אור לי"ד יבדוק בי"ד אם לא בדק בי"ד יבדוק בתוך המועד לא בדק בתוך המועד יבדוק לאחר המועד ומה שהוא משייר 
   יניחנו בצינעה כדי שלא יהא צריך בדיקה אחריו:

א־ֵיָר ו טז ד] אהר' [דב א"ר יוחנן טעמא דר' יודה כנגד ג' פעמים שכתוב בתורה גמ' ֹֽ רְל ה ְלE# ְׂשֹא6 ה  ]ג,זי ' בא[שמ-(ועוד פעמיים ב. ֶא� א־ֵיָרֶא� ֹֽ ְול

ר ה ְל6E ְׂשֹא& א־ֵיָרֶא# ֹֽ ץ ְול ר ִמָּבֵּתיֶכ*ם טו],יב ' בא[שמ והכתיב )ְלE_ ָחֵמ� יתּו ְּׂשֹא& ר  ט],ייב ' בא[שמ בעשה הוא. והא כתיב. ַּתְׁשִּב# Nים ְׂשֹא (ת ָיִמ� ִׁשְבַע
 * א ְּבָבֵּתיֶכ א ִיָּמֵצ& #ֹ ה ְלE# ו טז ד] אהר' [דב א"ר יוסה מכיון שזה צריך לזה וזה צריך לזה כמי שכולן אחד.. םל א־ֵיָרֶא� ֹֽ  הפקידהייתי אומר ְל

א ְּבָבֵּתיֶכ*ם ט],ייב ' בא[שמ . ת"ל(לראות) יהא מותר(אז השומר)אצלו  א ִיָּמֵצ& #ֹ : ולא נאמר "ְלC" אז אסור גם בחמץ שלא של קרבן העדה( ל

א ְּבָבֵּתיֶכ*ם ט],ייב ' בא[שמ אי. השומר) א ִיָּמֵצ& #ֹ ה ְלE# ו טז ד] אהר' [דב יהא אסור ת"ל (למפקיד) הייתי אומר ייחד לו בית ל א־ֵיָרֶא� ֹֽ הא . ְל
  כיצד הפקיד אצלו אסור. ייחד לו בית מותר. 

  :)תומן הזוי ייחד לו בית. כלומר לא קיבל עליו אחריות אלא אמר הרי הבית לפניך הניחו באחת :קרבן העדה(
גוי שהפקיד חמצו אצל ישראל אם קבל עליו ישראל אחריות שאם אבד או נגנב ישלם לו דמיו הרי * ] רמב"ם חמץ ומצה ד, ג הפקיד

זה חייב לבערו הואיל וקבל עליו אחריות נעשה כשלו, ואם לא קבל עליו אחריות מותר לקיימו אצלו ומותר לאכול ממנו אחר הפסח 
  .שברשות הגוי הוא

נראה שבקבלת אחריות לפקדון השומר חייב לבער החמץ מרשותו והחידוש שגם אם זה חמץ של גוי. אבל כאשר ייחד לפקדון מקום, 
  משמעות הדבר שלא קבל אחריות, השומר לא חייב בביעור.

יות השומר וזה נלמד לומד את היתר הראיה של חמץ מופקד במקום המיוחד למפקיד, שזה אז ללא אחר ,ה"ג]א"ירושלמי פסחים פ[ - ה
ה ְלE# ו ]ז),גיבא  'שמ([- מ א־ֵיָרֶא� ֹֽ   כי ללא אחריות החמץ אינו של השומר.  ְל

א ְּבָבֵּתיֶכ*ם ט],ייב ' בא[שמ- בא א ִיָּמֵצ& #ֹ   ללמד שאם השומר קיבל אחריות חייב לבער. ל

הו ד],טז אהר' [דב-מרומז בטעם מקף בהנושא  א־ֵיָרֶא� ֹֽ  וביןקום שהשומר קבל עליו אחריות ואז חייב לבער ראיה במ ביןבתפקיד בורר  ְל

  מקום שהשומר לא קיבל עליו אחריות (=מקום שיוחד לפקדון) ולא חייב לבער.

(לפי הסבר ר' יוחנן עשוי להיות קושי בדברי ר' יהודה, כי גם בהמשך חכמים אומרים אם לא בדק בשעת הביעור יבדוק במועד ואם  

  ן לפי ר' יהודה אליבא ר' יוחנן צריך עוד שלוש בדיקות )לא בדק יבדוק אחר המועד, ולכ

ר' יודה אומר בודקין אור לארבעה עשר  (במשנה) דתני .דר' יודה (יש להחליף ההסבר) מחלפה שיטתיה ),ה"ג]א"פ [יר' פס'(המשך 
פעמים. מה אם בשעה  ובארבעה עשר בשחרית ובשעת הביעור. וחכ"א אם לא בדק אור לארבעה עשר יבדוק בי"ד. צריך לבדוק ג'

  שלא הגיע זמן ביעורו את אמר צריך לבדוק ג' פעמים בשעה שהגיע זמן ביעורו לא כל שכן. 
דלא אם לא בדק  (חוזרים מהבנת דברי ר' יהודה אליבא דר' יוחנן אלא אם לא בדק באחת מזמני הבדיקות בי"ד אז) לא צורכה (ויש לומר)

  .חת)(בדיקה א בתוך המועד יבדוק לאחר המועד
הוא עושה כופה עליו כלי כפה עליו כלי ולא  כיצדיניחנו בצנעה כדי שלא יהא צריך בדיקה אחריו.  (לפני הביעור) ומה שהוא משייר 

  .כפה עליו כלי ולא מצאו אותו הבית צריך בדיקה או שאר כל הבתים לא יהו צריכין בדיקה לאמצאו אני אומר יד נטלתו. 

ב> (ב)  בחמץ<א> ב'>  אחר הבדיקה יהא נזהרא') {א} א א'} א> א'> א] (א) ( ]פסח סימן תלד סעיף א שו"ע אורח חיים הלכות[ כיצד

יטלנו עכבר בפניו או אם יחסר לחמו כגון שיניח  באם <ב> א} *  כגון, אחרת ב'} בדיקהא'] ג> ב]  כדי שלא יצטרך(ג)  שמשייר להצניע
ג ג'} ה> , ואם כפה עליו כלי ולא מצאו(ב') א') . לא ב'], ו יודע אם חסר ממנו אם לאושאינ א) אבל בסתםד> ג'> , עשר ככרות וימצא תשע

עכבר  ז> בתיבה, מקום שאין ד'} יניחנוד'>  או * יכפה עליו כלי או יתלנו באוירד ו> (ה)  לכך. שודאי אדם נטלו, אינו צריך לבדוקג] (ד) 
אין חוששין שמא גררה חלדה חמץ למקום שאין מכניסין בו חמץ שאם נחוש  ]רמב"ם חמץ ומצה ב, ז[ כפה עליו כלי לא  .יכול לבא

מבית לבית נחוש מעיר לעיר ואין לדבר סוף, בדק ליל ארבעה עשר והניח עשר חלות ומצא ז תשע הרי זה חושש וצריך לבדוק פעם 
  .שניה שהרי גררה חלדה או עכבר בודאי

הו ד],טז אהר' [דב א־ֵיָרֶא� ֹֽ העובר על בל יראה (ואפשר גם בל ימצא) מסוף זמן ביעור (ראה תו"ת הערה כג  ביןורר מקף בתפקיד ב – ְל
  שלא חייב בחיפוש.  וביןלא עובר. ומזה חובת חיפוש חמץ שהוצנע אחרי הבדיקה ולא מצאו  וביןע"פ רש"י ) עד כניסת יום טוב 

הו ד],טז אהר' [דב א־ֵיָרֶא� ֹֽ בזמן בין בדיקה לביעור יניחנו לחמץ ושאור בצנעה. או זמן שבין קדמא בתפקיד זמן קודם לזמן ביעור.  – ְל
  זמן ביעור ובין תחילת היום טוב

ר ְּבָכל־ְּגֻבְלE&  ד],טז אהר' [דב מרכא תביר טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא והשונים בהלכתם ביחס  – ְלE# ְׂשֹא6
כפה עליו כלי ולא  לאכלי ולא מצאו אני אומר יד נטלתו.  החמץ שהותיר עד לביעור)(כפה עליו  ,ה"ג]א"פ [יר' פס'לנושא. כאן כלשון 

  .מצאו אותו הבית צריך בדיקה או שאר כל הבתים לא יהו צריכין בדיקה
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  א סאליבבלולות שפת אמת, הה שבט הי

  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פך; רבוי – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר צה עם הלכה לא שוה לפרטיה;קבו -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

בסדר  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מא(היקש; השלישיה:  –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
דרוש בפסוק  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישא ),מיעוט ,פרט, רבוי, כללול"ב מדות דר' אלעזר עם המלים  כעין מדות מי"ג מדות דר' ישמעאלזה או הפוך, הצגת נושא ולמוד פרטיו בסדר מתאים, מלמד ולמד, 

 תושבע"פ.ב /יםאחר /יםדרוש מהפסוק רעיון לנושא – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; 

  א (התשפ"ג)(בהשתתפות נחלת יעקב),יא שמות ב 1.13

\ת ָיִמים�  תִׁשְבַע@ : יב, טובא שמות  בדיקת חמץ וביעור חמץ לּו ַמּצ( B  ּתֹאֵכ� \ן ַּבּי(\ם Fַא ר יתּוְׁשִּב# ּתַ  ָהִראׁש� *ם ְּׂשֹא& י׀ ִמָּבֵּתיֶכ ץ ָּכל־ֹאֵכ(ל ִּכ(  ָחֵמ�
ה @ֶפׁש ְוִנְכְרָת< ל ַהִהוא�  ַהֶּנ ן ִמּי#\ם ִמִּיְׂשָרֵא� י ַעד־י#\ם ָהִראֹׁש&   :ַהְּׁשִבִעֽ

ֶדׁש ָהִראׁש\ן�  \םּוַבּי@ : יב, טזבא שמות  יַהְּׁשבִ  ּוַבּי\ם�  ִמְקָרא־ֹק� ֶדׁש יִע� (ה ִמְקָרא־ֹק& *  ִיְהֶי ם לֹא־ֵיָעֶׂש(ה ָּכל־ְמָלאָכה�  םָלֶכ  ֵיָאֵכ(ל ֲאֶׁש(ר ַאFB ָבֶה�
ֶפׁש ּוא ְלָכל־ֶנ� \ ה# ה ְלַבּד& ם ֵיָעֶׂש#   :ָלֶכֽ

י ֶאת־ַהַּמּצ\תT  ּוְׁשַמְרֶּתםV : יב,יזבא שמות  ה ַהּי(\ם ְּבֶע�ֶצם�  ִּכ� אִתי ַהֶּז� ִים ֶא(ֶרץמֵ  ֶאת־ִצְבא\ֵתיֶכ&ם ה\ֵצ# ם ִמְצָר* 6ה ַהּי#\ם ֶאת־ ּוְׁשַמְרֶּת<  ְלֹדֹרֵתיֶכ&ם ַהֶּז
ת ם ֻחַּק#   :ע\ָלֽ

ר ְּבַאְרָּבָעה�  ןָּבִראֹׁשD : יב,יח בא שמות ֶדׁש�  י@\ם ָעָׂש� ֶרב ַלֹח� ּו ָּבֶע� ת ּתֹאְכל& ד ַמֹּצ* Hים ָהֶאָח8ד י(\ם ַע ֶדׁש ְוֶעְׂשִר6 ֶרב ַלֹח&   :ָּבָעֽ
עשר בודקין את החמץ לאור הנר כל מקום שאין מכניסין בו חמץ אינו  לארבעהאור  מתני' ,ה"א]א") פסחים פא,א ירושלמי (וילנא[

צריך בדיקה ובמה אמרו שתי שורות במרתף מקום שמכניסין בו חמץ בית שמאי אומרים שתי שורות על פני כל המרתף ובית הלל 
י ֶאת־ַהַּמּצ\תT  ּוְׁשַמְרֶּתםV  )יב,יזבא  'שמ(כתיב  גמ'שורות החיצונות שהן העליונות:  שתיאומרים  ה ַהּי(\ם ְּבֶע�ֶצם�  ִּכ� אִתי ַהֶּז�  ה\ֵצ#

ר ְּבַאְרָּבָעה�  ןָּבִראֹׁשD  ח)יב,יבא  'שמ(. ִמְצָר*ִים ֵמֶא(ֶרץ ֶאת־ִצְבא\ֵתיֶכ&ם ֶדׁש�  י@\ם ָעָׂש� ֶרב ַלֹח� ּו ָּבֶע� ת ּתֹאְכל& ד ַמֹּצ* Hים ָהֶאָח8ד י(\ם ַע  ְוֶעְׂשִר6
ֶדׁש ֶרב ַלֹח& ֶרב(מה כוונת הכתוב  . מה אנן קיימין :ָּבָעֽ ת ּתֹאְכ֖לּו ָּבֶע֔ ֹ֑  טו)יב,בא  'שמ( אם לאכילת מצה כבר כתיב בארבעה עשר לניסן לכאורה) ַמּצ
\ת ָיִמים�  תִׁשְבַע@  לּו ַמּצ( ד יח)יב,בא  'שמ(. ואם לומר שמתחיל בארבעה עשר והכתיב ּתֹאֵכ� Hיםוְ  ָהֶאָח8ד י(\ם ַע ֶדׁש ֶעְׂשִר6 ֶרב ַלֹח& (ע"פ . :ָּבָעֽ

  אלא אם אינו ענין לאכילת מצה תניהו ענין לביעור חמץ. ימי אכילת מצה) 8זה  14-אם מ [פני משה]
  

(טט: ע"פ הרב מיכל זילבר ומדברי סופרים ] רמב"ם חמץ ומצה פ"ב, ה"ג[ לארבעה א],אירושלמי פסחים [הלכה למעשה  –ביעור חמץ 

(בתים  לחפש אחר החמץ במחבואות ובחורים ולבדוק ולהוציאו מכל גבולוים ברמב"ם משמעו מהתורה רק אין ידוע הכתוב) הי"ו דברי סופר

, וכן מדברי סופרים שבודקין ומשביתין )כותיםד"ה  (וילנה ב,ב)] ה"אא,ירושלמי פסחים פ"[  וחצרות שברשות ישראל ולא הושכרו לנכרים ראה
עשר לאור הנר, מפני שבלילה כל העם מצויין בבתיהן ואור הנר יפה לבדיקה, ואין קובעין מדרש  החמץ בלילה מתחלת ליל ארבעה

  בסוף יום שלשה עשר, וכן החכם * לא יתחיל לקרות בעת זו שמא ימשך וימנע מבדיקת חמץ בתחלת זמנה.

  בירור אלו הן שבעת ימי אכילת מצות

ד ח)יב,יבא  'שמ(הנאמר לאחור מ ָיִמים�  תִׁשְבַע@  )יב,טובא  'שמ(בספירת  Hים ָהֶאָח8ד י(\ם ַע ֶדׁש ְוֶעְׂשִר6 ֶרב ַלֹח& מגיעים לליל ט"ו בניסן  :ָּבָעֽ
ר ְּבַאְרָּבָעה�  ןָּבִראֹׁשD  ח)יב,יבא  'שמ((בחדש הראשון), לכן הנאמר  ֶדׁש�  י@\ם ָעָׂש� ֶרב ַלֹח� ּו ָּבֶע� ת ּתֹאְכל& אינו כפשט הכתוב ובלשון  ַמֹּצ*

  (פזר גם מלמד לענינו כאן מעביר מאכילת מצה לביעור חמץ) לא אם אינו ענין לאכילת מצה תניהו ענין לביעור חמץ.א [ירושלמי א,א]

ר  ח)יב,יבא  'שמ(אפשר שזה נלמד מתבנית הטעמים  ֶדׁש�  י@\ם ָעָׂש� ֶרב ַלֹח� קטן מורה על שני - קטן. זקף- קדמא מהפך פשטא זקף – ָּבֶע�
ֶדׁש�  י@\ם ח)יב,יא ב 'שמ(לימודים. תבנית הטעמים  קטן יוצא מפשט הכתוב. - מהפך פשטא מרמז שלפחות אחד משני הלימודים מהזקף – ַלֹח�

ּומוצע לומר, שמוציא מפשוטו את הכתוב אחריו  ת ּתֹאְכל& ר  ח)יב,י( אל המשמעות הניתנת לו ע"י טעם ַמֹּצ* קדמא המלמד להקדים  – ָעָׂש�

ת ּוּתֹאְכל& - ל הכנהבחדש הראשון  14- לערב ה ת  יט),יב ' באשמ(ע"י בדיקת החמץ וביעורו מרשות ישראל כדי לקיים את הנאמר  ַמֹּצ* ִׁשְבַע֣
ם א ְּבָבֵּתיֶכ֑ ר U֥א יִָּמֵצ֖ ֹ֕ ים ְׂשא ים ז),יגבא  'שמ(ובמקביל את הנאמר  יִָמ֔ ת ַהּיִָמ֑ ת ִׁשְבַע֣ ל ֵא֖ ה ְלC֜ ָחֵמ֗ ובמקביל בזמן פסח  ַמּצֹו֙ת ֵיָֽאֵכ֔ ץ ְוUֽא־יֵָרֶא֨

:Cֽר ְּבָכל־ְּגֻבֶל ֹ֖ ה ְלC֛ ְׂשא   ְוUֽא־יֵָרֶא֥

  

  למה לאור הנר. ,ה"א] א") פסחים פא,א ירושלמי (וילנא[(המשך)  
. למה בלילה. א"ר יוסה שאין בדיקת הנר יפה אלא (מקומות צרים כסדקים וחורים) א"ר שמואל בר רב יצחק מפני שהנר בודק כל שהוא

ויבדקו  )(אם כן ש)יח)יב,בא  'שמ((כמו שהתבאר לעיל על למה בלילה. הלא הרמז מקרא בי"ד הוא  "א]ה,א"פני משה פסחים פ[    בלילה. 
  :שאין בדיקת הנר יפה אלא בלילה. שביום לא מהני כל כך (משיב הירושלמי). ביום י"ד

ר ְּבַאְרָּבָעה�  ןָּבִראֹׁשD  יח)יב,בא  'שמ(   ר = הנ"ר- ה- ס"ת נ – ָעָׂש�

  "ו (מוצ"ש י"ד כסלו התשע"ח): המשנה מלמדת שבדיקת חמץ לאור הנר מרומזת בתורה.בשם הרב א"מ פרל הי

  

אִתי ֶאת־ִצְבא\ֵתיֶכ&ם ֵמֶא(ֶרץ ִמְצָר*ִים) יב,יז בא שמות( ה ה\ֵצ# י ְּבֶע�ֶצם� ַהּי(\ם ַהֶּז�   ּוְׁשַמְרֶּתםV ֶאת־ַהַּמּצ\תT ִּכ�
6ה ְלֹדֹרֵתיֶכ&ם  ם ֶאת־ַהּי#\ם ַהֶּז ם: ּוְׁשַמְרֶּת< ת ע\ָלֽ    ֻחַּק#

6ה  ) יב,יז בא שמות( (אומר טעם אחר לבדיקה בליל י"ד, כי נאמר) ר' מנא לא אמר כןשם] ירושלמי [(המשך)  ם ֶאת־ַהּי#\ם ַהֶּז ּוְׁשַמְרֶּת<
ם: ת ע\ָלֽ לא הלילה והיום, שיום נמשך (אפשר שהיות ור' מנא אמר היום והלילה ומשומרין.  (של י"ד) עשה שיהו היום והלילה ְלֹדֹרֵתיֶכ&ם ֻחַּק#

 (ר' מנא סובר כמו)אף אית ליה כיי  (משיב הירו'). משומרין (של י"ד)והלילה  (של י"ג) ויתחיל בי"ג ויהא היום אחר הלילה מקשה הירושלמי)
  מר"ח.  יבדוק אפי' (אם כך ש)לי"ג. אין כיני  (ליל)ויתחיל אור (מקשה הירושלמי) . (שהנר בודק בלילה יפה) דמר ר' יוסי

ם: ) יב,יז בא שמות( ת ע\ָלֽ 6ה ְלֹדֹרֵתיֶכ&ם ֻחַּק# ם ֶאת־ַהּי#\ם ַהֶּז  ןָּבִראֹׁשD  יח)יב,בא  'שמ( - הוא מבוא לביעור חמץ הנאמר ב ּוְׁשַמְרֶּת<
ר ְּבַאְרָּבָעה�    , כפי שהתברר לעיל. ָעָׂש�

ם  ) יב,יז בא שמות( כל זמן אחר ראה הסבר לטעם מלת  וביןדיקה מן המובחר אור לי"ד ניסן מצו ב ביןמקף כבורר  – ֶאת־ַהּי#\םּוְׁשַמְרֶּת<

   [ספר התודעה, הרב אליהו כי טוב, ביעור חמץ]  ]רמב"ם חמץ ומצה פ"ב, ה"ג[תרסא בתפקיד שיעור זמן  – ַאְרָּבָעה�  יח)יב,בא  'שמ(

ם  ) יב,יז בא שמות(  6ה ְלֹדֹרֵתיֶכ&םּוְׁשַמְרֶּת<   קבוצה העשויה להתרחב, עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר אמרכ֥ – ֶאת־ַהּי#\ם ַהֶּז

6ה ְלֹדֹרֵתיֶכ&ם ) יב,יז בא שמות( ם ֶאת־ַהּי#\ם ַהֶּז גרשיים מרכא תביר טפחא, כעין יצא להקל ולהחמיר, וזהו שההלכה לא  – ּוְׁשַמְרֶּת<
  שווה לפרטיה של הקבוצה.

(מהתורה ביעור חמץ רק בבתים מגורי ישראל. הקבוצה  ]ומצה פרק ב הלכה גרמב"ם הלכות חמץ [ מפני(על מלת)  (להחמיר א)

וכן מדברי סופרים שבודקין מדברי סופרים לחפש אחר החמץ במחבואות ובחורים ולבדוק ולהוציאו מכל גבולו, המורחבת) 
ור הנר יפה לבדיקה, ואין קובעין מדרש ומשביתין החמץ בלילה מתחלת ליל ארבעה עשר לאור הנר, מפני שבלילה כל העם מצויין בבתיהן וא

[ירושלמי  (להחמיר ב) וכן החכם * לא יתחיל לקרות בעת זו שמא ימשך וימנע מבדיקת חמץ בתחלת זמנה.בסוף יום שלשה עשר, 
 מתני' ר' יהודה אומר בודקין אור ארבעה עשר וארבעה עשר בשחרית ובשעת הביעור וחכ"א אם לא פסחים פ"א,ה"ג (וילנא ג,ב)]

בדק אור לי"ד יבדוק בי"ד אם לא בדק בי"ד יבדוק בתוך המועד לא בדק בתוך המועד יבדוק לאחר המועד ומה שהוא משייר 
  (וזה להקל מעונש כרת) יניחנו בצינעה כדי שלא יהא צריך בדיקה אחריו:

יסין בו חמץ אינו צריך בדיקה ובמה אמרו כל מקום שאין מכנעשר בודקין את החמץ לאור הנר  לארבעהאור  מתני' דף א עמוד א][ (להקל א)
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  א סאליבבלולות שפת אמת, הה שבט הי

  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פך; רבוי – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר צה עם הלכה לא שוה לפרטיה;קבו -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

בסדר  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מא(היקש; השלישיה:  –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
דרוש בפסוק  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישא ),מיעוט ,פרט, רבוי, כללול"ב מדות דר' אלעזר עם המלים  כעין מדות מי"ג מדות דר' ישמעאלזה או הפוך, הצגת נושא ולמוד פרטיו בסדר מתאים, מלמד ולמד, 

 תושבע"פ.ב /יםאחר /יםדרוש מהפסוק רעיון לנושא – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; 

שורות  שתישתי שורות במרתף מקום שמכניסין בו חמץ בית שמאי אומרים שתי שורות על פני כל המרתף ובית הלל אומרים 
  החיצונות שהן העליונות:

  [ירושלמי שם]- נסמן את ההקלות הבאות בתוך תוכן ה
[דף וק לאור האבוקות. מה צריכא ליה מפני שאורן מבליח. ר' שמואל בר רב יצחק ר' ירמיה אמר רב שמואל בר רב יצחק בעי מהו לבד

צפניה א, (אף על פי שאין ראיה לדבר זכר לדבר.  . שהנר בודק כל שהוא מפנידר' שמואל בר רב יצחק אמר  (כשטתו) כדעתיה א עמוד ב]

 ם ַּבֵּנר* ) יב ׂש ֶאת־ְירּוָׁשַלִ& יא ֲאַחֵּפ# (ת ַהִה� ׂש ) משלי כ,כז(. ואית דבעי אימר נישמעינה מן הדא \תְוָהָיה� ָּבֵע ֵפ� ' ִנְׁשַמ(ת ָאָד*ם ֹח aר ה) ֵנ
ֶטן: אמר רבי יוסה מתני' אמרה שבדיקת היום בדיקה. דתנינן רבי יודה אומר בודקין אור לארבעה עשר ובארבעה עשר  ָּכל־ַחְדֵרי־ָבֽ

בנין. דתנינן וחכ"א אם לא בדק אור לי"ד יבדוק בי"ד. וצריך לבדוק בשחרית ובשעת הביעור. לא סוף דבר רבי יודה אלא אפילו דר
לאור הנר. נישמעינה מן הדא אין בודקין לא לאור החמה ולא לאור הלבנה ולא לאור הככבים אלא לאור הנר. ניחא לא לאור הלבנה 

ר הנר. לא סוף דבר בית שאין בו אורה ולא לאור הככבים אלא לאור חמה וכי יש חמה בלילה. הדא אמרה אפי' ביום צריך לבדוק לאו
אלא אפילו בית שיש בו אורה אפילו ביום צריך לבדוק לאור הנר. מבואות האפלין מהו שיהא צריך לבודקן בתחילה לאור הנר. 

היו  מיליהון דרבנין אמרין לא כמה דהוא מנהר בליליא הוא מנהר ביממא דאמר רב הונא כד הוינן ערקין באילין בוטיתא דסדרא רבה
מדליקין עלינו נרות בשעה שהיו כיהים היינו יודעין שהוא יום ובשעה שהיו מבהיקין היינו יודעין שהוא לילה. ותייא כיי דמר רבי 

אחייא בר זעירא נח בכניסתו לתיבה הכניס עמו אבנים טובות ומרגליות בשעה שהיה כיהות היה יודע שהוא יום. ובשעה שהיו 
לה. למה יש חיה אוכלת ביום ויש חיה אוכלת בלילה. וחא כתיב [בראשית ו טז] צוהר תעשה לתיבה מבהיקות היה יודע שהוא לי

כמאן דאמר לא שימשו המזלות בשנת המבול. ר' ירמיה בעי בתי כניסיות ובתי מדרשות מהו שיהו צריכין בדיקה. מה צריכא ליה שכן 
צריכה ליה הואיל ואורן מרובה. מהו שיהא צריך לבודקן בתחילה  מכניסין לשם בשבתות ובראשי חדשים. ותהא פשיטא ליה הכן הוא

  ביום לאור הנר. 
ר' יוסה בעי חצירות שבירושלים שאוכלין שם חלות תודה ורקיקי נזיר מהו שיהו צריכין בדיקה. בלא כך אינן בדיקות מן  (להקל ב)
ת אינה חופפת וסורקת נידה [דף ב עמוד א] כהנת חופפת וסורקת שלא תחלוק בין נידה ייבא כהדא תנא ר' זכריה חתניה דרבי לוי נידה חופפת וסורקת כהנהנותר. 

שהיא טובלת בכל  לנידה אוף הכא שלא לחלוק בין ביעור לביעור. תני רבן גמליאל ברבי איניונא קומי רבי מנא נידה שהיא מפסקת כל שבעה חופפת וסורקת. כהנת
  ום כנגד יום נצרכה.יום אינה חופפת ואינה סורקת. א"ל לשמרת י

חורי הבית העליונים והתחתונים והיציע והחדות והעלייה וגג הבד וגג המגדל בית התבן ובית הבקר ובית העצים ובית  (להקל ג)
. ניחא העליונים והתחתונים. הדא אמרה לא חשו לנפילה. אינן צריכן בדיקההאוצרות אוצרות היין ואוצרות השמן ואוצרות הפירות 

תיפתר שהיו שניהן סמוכין לכותל אחד למעלה מעשרה וא' למטה מי'. והא תנינן חדות הדא אמרה שלא חשו לנפילה. א"ר יוסה 
  מתיירא הוא התינוק לילך לשם וחש לומר שמא נתגלגל חמץ שם תיפתר בחדות שיש לה ליזבוז.

ג' טפחים כארץ הם ובאותו שלא נשתמש בו חמץ. וגג הבד וגג המגדל. הדא דתימר בגבוהין ג' טפחים אבל אם אינן גבוהין   (להקל ד)
אבל באותו שנשתמש בו חמץ אפילו גבוה כמה צריך בדיקה. אמר רבי מנא ויאות כן אנן אמרין הדא פיפייארות אפי' גבוה כמה לא 

ינו בודק צד תהא צריכה בדיקה. תני רשב"ג אומר מיטה שהיא חוצצת בתוך הבית ועצים ואבנים מונחין תחתיה בודק צד החיצון וא
הפנימי מפני שעצים ואבנים מונחין תחתיה הא אם אין עצים ואבנים מונחין תחתיה צריך לבדוק צד הפנימי. הדא אמרה חשו לנפילה. 

מרתף של יין צריך בדיקה. מרתף של שמן אינו צריך בדיקה. מה בין יין ומה בין  . [דף ב עמוד ב]אני אומר תינוק נגע והכניס שם חמץ
  אין לו קבע שמן יש לו קבע.  שמן. יין
אוצר בין של יין בין של שמן אינו צריך בדיקה. אי זהו מרתף כל שנתון עם הלחם בחצר. יש מרתף שהוא כאוצר ואוצר   (להקל ה)

שהוא כמרתף. מרתף שהוא בוש לוכל בתוכו הרי הוא כאוצר. ואוצר שאינו בוש לוכל בתוכו הרי הוא כמרתף. יש חצר שהוא כמבוי 
בוי שהוא כחצר. חצר שהרבים בוקעין בתוכה הרי הוא כמבוי. ומבוי שאין הרבים בוקעין בתוכו הרי הוא כחצר. וחש לומר שמא ומ

  אלא מיני מתיקה. שהן בודקין היין היפה.  אין דרך הבהמים להיות מכניסין לשם חמץהבהמים מכניסין לתוכו חמץ. 
דם שלשים יום אינו צריך לבדוק. בתוך שלשים צריך לבדוק. הדא דתימר בשיש היוצא לפרש קו (בקטע הבא מעורב להקל ולהחמיר)

בדעתו לחזור אבל אין בדעתו לחזור אפילו קודם לשלשים יום צריך לבדוק ובספק אבל בודאי אפי' מראש השנה. א"ר בא ואפי' יש 
ם אפי' עבדים. ר' ירמיה בשם ר' זעירה לית כאן בדעתו לחזור צריך לבדוק שמא ימלך ולא יחזור. הכל נאמנין על ביעור חמץ אפי' נשי
  אפי' נשים. נשים עצמן הן נאמנות מפני שהן עצילות והן בודקות כל שהוא כל שהוא. 

  )הלכה למעשה –ביעור חמץ לעיל המוזכר לענין כותים (הרחבה  (וילנה ב,ב)] ה"אא,ירושלמי פסחים פ"[
ל ביעור חמץ. אם אינן עושין מצתן עם ישראל אינן נאמנין על ביעור חמץ. א"ר כותים כל זמן שעושין מצתן עם ישראל נאמנין הן ע

א ְּבָבֵּתיֶכ*ם  ,יט)יבבא  'שמ( (רק) דרשין (שהם) יוסה הדא דתימר בבתים אבל בחצירות חשודין הן. דאינון א ִיָּמֵצ& #ֹ   לא בחצרותיכם. (ו)ל
. אמר ר"ש הדא דתימר )ְּבָבֵּתיֶכ*ם(טט: כאן רק  יתיר מישראלתני רשב"ג אומר כל מצוה שהכותים נוהגין בה הם מדקדקין בה 

  בראשונה שהיו משוקעין בכופרניהן אבל עכשיו שאין להן לא מצוה ולא שירי מצוה חשודין הן ומקולקלין הן. 
א ְּבָבֵּתיֶכ*ם ,יט: יבבא שמות  א ִיָּמֵצ& #ֹ ר ל Nים ְׂשֹא (ת ָיִמ�   ִׁשְבַע

ֶצת  י׀ ָּכל־ֹאֵכ(ל ַמְחֶמ� ֶרץ:ִּכ( ח ָהָאֽ ל ַּבֵּג&ר ּוְבֶאְזַר# @ֶפׁש ַהִהוא� ֵמֲעַד(ת ִיְׂשָרֵא� ה ַהֶּנ   ְוִנְכְרָת<

פה, ולכן לא למדו לפי טעמי המקרא, ולכן למדו "לא ימצא בבתיכם" כפשוטו. אבל -טט: יש לומר שהכותים לא קבלו תורה שבעל
א ,יט)יבבא  'שמ(כאשר קוראים בטעמי המקרא אז  א ִיָּמֵצ& #ֹ כא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, ועוד טעם מר – ל

א ,יט)יבבא  'שמ(טפחא כפותח טפח לאפיין את הכתוב  א ִיָּמֵצ& #ֹ ובסה"כ מרחיב הבדיקה  ְּבָבֵּתיֶכ*םבכעין דבר הדומה הכתוב אחריו  ל
  לכעין בתיכם וגם חצרותיכם.

  שלא הושכרו לנכרי על פסח.  ְּבָבֵּתיֶכ*ם-ח מגביל בל יראה ובל ימצא לאתנ – ְּבָבֵּתיֶכ*םעיון בהגבלה הבאה מטעם אתנח במלת 

  ]בבלי פסחים ה,ב[- עיין גם ב

  

[ספר התודעה, , ארבעה עשר לילמתחלת  ]רמב"ם חמץ ומצה פ"ב, ה"ג[תרסא בתפקיד שיעור, כאן זמן  – ַאְרָּבָעה�  יח)יב,בא  'שמ(ּ

לחמץ שלא ביער בזמנו  –שלושים יום קודם הפסח. סוף זמן הביעור  –החמץ  תחילת זמן ביעור הרב אליהו כי טוב, ביעור חמץ]
אור לארבעה עשר  –ואולם עיקר זמן הביעור, זה שקבעוהו חכמים לכל אדם כדי שתיעשה המצוה מן המובחר . אין לו שיעור –

  . בניסן, היינו חצי שעה לפני צאת הכוכבים של הלילה לאחר יום שלושה עשר

רמב"ם חמץ ומצה [ .מקום שהיד מגעת, מעלה מטה, בתוך סדקים) ה]חמץ ומצה פ"ב, ה"[רמב"ם  מק/גובה חיפושו/או שיעור עו
   וכשבודק המרתף בודק ממנו שתי שורות החיצונות שהן העליונה ושלמטה ו ממנה. ה"ו]פ"ב, 

בנושאים  חלוק את היוםי של התושבע"פ של הכל –הוא האמצעי  בחלק מיום, פזר, רעיון של איסור חמץ – ןָּבִראֹׁשD  יח)יב,בא  'שמ(
סוף זמן התשלום לשכיר שעות ביום ובלילה לעומת אחרים ובהם: תענית לשעות, אפשר שגם תענית בכורות והפסקתה בסעדת מצוה, 

  שכיר יום ושכיר לילה. הפירוט בעמוד הבא.
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  א סאליבבלולות שפת אמת, הה שבט הי

  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פך; רבוי – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר צה עם הלכה לא שוה לפרטיה;קבו -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

בסדר  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מא(היקש; השלישיה:  –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
דרוש בפסוק  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישא ),מיעוט ,פרט, רבוי, כללול"ב מדות דר' אלעזר עם המלים  כעין מדות מי"ג מדות דר' ישמעאלזה או הפוך, הצגת נושא ולמוד פרטיו בסדר מתאים, מלמד ולמד, 

 תושבע"פ.ב /יםאחר /יםדרוש מהפסוק רעיון לנושא – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; 

ו איסור לשעות, לדעת הירושלמי, לר' יהודה מחצות יום י"ד ניסן, פזר, רעיון של איסור חמץ בחלק מיום, היינ – ןָּבִראֹׁשD  יח)יב,בא  'שמ(
חמש  (עד סוף שעה)כל (טט: ביום י"ד ניסן) ר"מ אומר אוכלין  מתני' [ירושלמי פסחים פ"א,ה"ד]ולר' מאיר משעה אחרונה בי"ד, ראה 

כל חמש ושורפין בתחילת שש:  בהאכלת בהמה) (לא אוכלים אבל נהנים כגון ושורפין בתחלת שש ר' יהודה אומר אוכלין כל ארבע ותולין
 ַּבּי(\ם ַאFB טו)יב,בא  'שמ(. מה טעמא דר"מ מדברי תורהר"מ אומר משש שעות ולמעלן מדבריהן. ר' יודה אומר משש שעות ולמעלן  גמ'

\ן שעה אחת. מה טעמא "ד ניסן) (טט: בסוף יום י. הא כיצד תן לו לפני שקיעת החמה ַאFBזה חמשה עשר. יכול משתחשך ת"ל  ָהִראׁש�
\ן ַּבּי(\ם ַאFB טו)יב,בא  'שמ(דר' יודה   חלוק את היום חציו לחמץ וחציו . הא כיצד ַאFB טו)יב,(זה י"ד. יכול כל היום כולו ת"ל  ָהִראׁש�

פני השקיעה של ארבעה איסור אכילה והנאה לר' מאיר מסוף שש שעות בארבעה עשר מרבנן, ורק שעה ל .(זה לר' יהודה מהתורה) למצה
חלוק  - שכאן הוא איסור חמץ לשעות, מפוזר לחלוק את היום עשר מהתורה. יוצא שאיסור חמץ הוא על חלק מהיום שזה חידוש, והרעיון 

  נושאים אחרים בהלכה.ב את היום

מתפלל  - שעות, ואם השלים אמרי, הלכתא: מתענין לר"ע (תוס' רב עוקבא) ... ] בבלי עבודה זרה לד,א[- תענית לשעות ב (נושא א)
    תפלת תענית;

והוא שלא יאכל כלום שאר היום, כיצד הרי שהיה טרוד בחפציו  מתענה י אדם שעות ]רמב"ם תעניות פ"א, הי"ג[- תענית לשעות ב
ומתעסק בצרכיו ולא אכל עד חצות או עד כ תשע שעות ונמלך להתענות בשעות שנשארו מן היום, הרי זה מתענה אותן שעות 

מתפלל בהן עננו, שהרי קבל עליו התענית קודם שעות התענית, וכן אם אכל ושתה ואחר כך התחיל להתענות שאר היום הרי זה ו
יב)  תענית(וכן אכל ושתה ואח"כ התחיל להתענות שאר היום הרי זה תענית שעות. א"א אין זה כלום, שהרי אמרו  ]השגת הראב"ד[תענית שעות. 

ותו היום ועוד אמרו (שם תענית י"ב) כל תענית שלא שקעה עליו חמה לא שמיה תענית, המימרא הראשונה מיעטה שאם והוא שלא טעם כלום כל א
אכל בחצי היום ורצה להתענות עד הערב לאו כלום היא כי מאחר שאכל שוב אינו מתענה, והמימרא השניה באה למעט מי שאמר אפילו בערב 

  יצא עליו היום בעינוי קבלתו לאו כלום היא. הריני בתענית עד חצי היום כי מאחר שלא
והוא שלא יאכל כל היום. כיצד, (הרי) שהיה טרוד בחפציו  תענית שעותמתענה אדם  ]שו"ע או"ח הלכות תענית סי' תקסב, ס"י[

ות ומתפלל ומתעסק בצרכיו ולא אכל עד חצות או עד ט' שעות, (מג) ונמלך להתענות בשעות שנשארו מן היום, ה"ז מתענה אותם שע
בהם עננו שהרי קבל עליו התענית <יג> קודם שעות התענית. ויש אומרים (מד) שגם זה תענית שעות צריך (מה) שיקבלנו עליו 
מאתמול; <יד> והיכי משכחת לה, כגון שקבל עליו מאתמול להתענות עד חצי היום, וכשהגיע לחצי היום (מו) נמלך וגמרו, או 

  .י היום ואילך, ולמחר נמלך ולא אכל גם בחצי היום ראשון, (מז) הרי זה תענית שעותשקבל עליו להתענות למחר מחצ

  

אפשר שתענית לשעות הקשורה לפסח היא תענית בכורים בי"ד ניסן. זהו מנהג קדום וגם קיום סעודת מצווה של ברית מילה  (נושא ב)
להתענות לשעות וגם המנהג של  חלוק את היוםע"פ של הכלי של התושב –בתענית הוא מנהג קדום שאפשר שהוא מבוסס על האמצעי 

קיום סעודת מצווה בסיום מסכת שאפשר לעשותה ביום תענית וכך להפסיק גם תענית בכורים בי"ד ניסן אחרי תפלת שחרית או ע"י 
 במסכת סופריםגרסינן  ]טור אורח חיים הלכות פסח סימן תע[השתתפות בסיום של אחרים ולאכול מסעודת מצוה של סיום מסכת. 

שגם בכור  והטעם זכר לנס שניצולו ממכת בכורות וכתב אבי העזרי א)  הבכורות מתענין בערב פסח  [נחלת צבי: פרק אחרון הלכה ג]
 .לאב יש לו להתענות כמו שהיתה המכה גם בהם ומיהו גדול הבית א"צ להתענות אף ע"פ שהיתה בהם המכה לא מחמרינן כולי האי

רב ששת הוה יתיב בתעניתא כל  (פרק ערבי פסחים קח,א)(עולת שבת:  די שיאכל מצה לתיאבון והכי איתא בגמראהאיסטניס מתענה כ
  :מעלי יומא דפסחא משום דאיסטניס הוה ואי הוה אכיל ביממא לא הוה מצי אכיל בליליא

  
הגר"ע יוסף [להקל בערב פסח מבאר  דרך נוספת בביאור טעם המנהג[אוצה"ח אור ישראל (מאנסי) מז (שנה יב ג) קובץ ע' קעה] ה 

שיש  [הרמ"א בהלכות תעניות או"ח סימן תקסח סע' ב[דבריו מושתתים על מש"כ  ]בספרו מאור ישראל על מסכת פסחים קח א
להקל להשתתף בסעודת מצוה בתעניות שהם מנהג ולא חיוב וז"ל מיהו תענית שני וחמישי ושני שנוהגים להתענות אחר פסח וסוכות 

בהם ברית מילה מצוה לאכול ואינו צריך התרה כי לא נהגו להתענות בכהאי גוונא כלומר  ילו בעשרת ימי תשובה ואירעאו אפ
בתעניות שאינן מתקנת חז"ל אלא מנהגים שקיבלו על עצמם להתענות יש לומר שמעיקרא לא קיבלו על עצמם להתענות כאשר יש 

  .הוא רק מכח המנהג שנהגו להתענות אזי כאשר יש סעודת מצוה אין כל חיוביון שכל החיוב להתענות כחיוב של סעודת מצוה ומ

ובביאור הדברים כתב בספר מאור ישראל עי' בשו"ת מהר"מ בריסק סימן קלג שמדברי הרמב"ם שלא הביא הדין דתענית בכורות מוכח 
מאירי פסחים קז ב וז"ל ובתלמוד המערב וכן דס"ל כמסקנת הירושלמי שלפנינו בריש פרק ערבי פסחים שאין צריך להתענות וכן כתב ה

במסכת סופרים מצריכים מצד אחר לבכורות להתענות בערבי פסחים לזכר מכת הבכורות ותשועת בכורי ישראל וכן נוהגים בקצת מקומות 
ה וכיו"ב כיון שאין באשכנז ובצרפת ואין בה סרך הכרח כלל עי"ש ונראה שלכן נהגו לאכול בסעודת מצוה כגון בסיום מסכת וסעודת מיל

כאן אלא תענית מנהג בעלמא ולא חובה ודמי למש"כ בשו"ע או"ח סי' תקסח סע' ב גבי תענית בה"ב שנוהגים להתענות אחר חג הסוכות 
והפסח ובעשרת ימי תשובה שאם אירע בהם מילה מצוה לאכול ואינו צריך התרה והטעם משום דאדעתא דסעודת מצוה לא נהגו להתענות 

  מרן הבית יוסף או"ח סימן תקפא לענין תענית בערב ראש השנה וכן פסק בשו"ת מהר"ש הלוי וכן כתב

ומבואר כי הסיבה לקולא בתענית בכורים בערב פסח היא שתענית זו הינה מנהג ואיננה חיוב ככל שאר התעניות ובמנהג אומרים אדעתא 
  .עיקרא כאשר יש סעודת מצוהדסעודת מצוה לא נהגו להתענות כלומר המנהג להתענות לא הונהג מ

  

פזר, רעיון של איסור חמץ לר' יהודה מחצות יום י"ד ניסן, ולר' מאיר מהתורה משעה אחרונה בי"ד,  – ןָּבִראֹׁשD  יח)יב,בא  'שמ( (נושא ג)
המקבל  .י]בבא מציעא פ"ט,מ" משנה[ קי,ב] בבא מציעאבבלי [- היינו איסור לשעות, מועבר לנושא תשלום לשכיר שעות המוזכרת ב

אין השביעית מן המנין. שכיר יום גובה  -השביעית מן המנין. קבלה הימנו שבע שנים בשבע מאות זוז  -שדה מחבירו לשבוע אחד בשבע מאות זוז 
גובה  - שכיר שבת, שכיר חדש, שכיר שנה, שכיר שבוע, יצא ביום  שכיר שעות גובה כל הלילה וכל היום. כל הלילה, שכיר לילה גובה כל היום,

  .גובה כל הלילה וכל היום - כל היום, יצא בלילה 
ואיזהו זמנו שכיר יום יש לו זמן ליתנו לו כל הלילה לא נתנו לו בבוקר עובר  ד] ס"ק טור חושן משפט הלכות שכירות פועלים סימן שלט[

אם כלה שכירותו ביום יש לו  ושכיר שעות .שכיר לילה זמנו ליתנו כל היום לא נתנו לו בערב עובר משום ביומו תתן שכרו .משום בל תלין
שכיר שבת שכיר  (טט: עד לפני זריחת השמש)אם כלה בלילה יש לו תשלום כל אותו הלילה  (טט: עד הערב שמש)תשלום כל אותו היום 

  שנה שכיר חודש יצא ביום גובה כל אותו היום יצא בלילה גובה כל אותו הלילה:

שעות אבל לא היה איסור של בל תלין. החידוש שיש איסור בל תלין על שכיר שעות, אם לא  ההוה אמינא היה שצריך לשלם לשכיר
  משולם עד סוף עונת עבודתו, עבד ביום משולם עד סוף היום. עבד בלילה משולם עד סוף הלילה.

ק-לֹא) יג,יטקד'  'וי( א ֵרֲעE& -ֶאת ַתֲעֹׁש# )ֹ א ִתְגֹז*ל      ְול ֹֽ ין-ל יר ְּפֻעַּל#ת ָתִל< ֶקר׃-ַעד ִאְּתE&  ָׂשִכ6 גרשיים מרכא תביר טפחא , גרשיים ... תביר  ֹּבֽ
כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא והשונים בהלכותיהם ביחס לנושא. אחד האופנים  –כעין יצא להקל ולהחמיר, מרכא תביר טפחא 

  הוא סוף זמן התשלום לשכיר שעות ביום ובלילה לעומת שכיר יום ושכיר לילה.
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  א סאליבבלולות שפת אמת, הה שבט הי

  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ג;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פך; רבוי – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר צה עם הלכה לא שוה לפרטיה;קבו -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

בסדר  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מא(היקש; השלישיה:  –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
דרוש בפסוק  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישא ),מיעוט ,פרט, רבוי, כללול"ב מדות דר' אלעזר עם המלים  כעין מדות מי"ג מדות דר' ישמעאלזה או הפוך, הצגת נושא ולמוד פרטיו בסדר מתאים, מלמד ולמד, 

 תושבע"פ.ב /יםאחר /יםדרוש מהפסוק רעיון לנושא – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; 

לסיום נזירות  ו]-[בבלי נזיר העשוי להסביר את הנושא של "מקצת היום ככולו"  חלוק את היוםשל התושבע"פ של הכלי  )א ד(נוש
  עד הבאת הקרבנות, ואם נדר נזירות נוספת היא מתחילה בחלק היום שאחרי הקרבת הקרבנות של הנזירות הקודמת. 30מרבנן ביום 

אבל אם ] א"ז ה"אבל פ 'רמב"ם הל[ .מקצת היום ככולוום אחד, ושמע מינה: שמועה רחוקה אינה נוהגת אלא י ]א,פסחים ד בבלי[
הגיעה לו השמועה אחר השלשים יום הרי זו שמועה רחוקה ואינה נוהגת אלא יום אחד ואינו קורע, וכאילו יום השמועה הוא יום 

  שביעי ויום שלשים ומקצת היום ככולו.

חד מקצת אמרינן, תרי  - ודקשיא לך ליתני בארבעה עשר ובהשרשה  - ולם ביהודה הכי גרסינן: רבינא אמר לע ]א,רש"י פסחים נה[
הוה אמרינן  -אמרינן, אם היה מנכש בין השמשות של כניסת ארבעה עשר  מקצת היום ככולולא אמרינן, לענין השרשה חד  - מקצת 

בארבעה עשר דמיבעי לן למימר תרי  דקלטה בארבעה עשר שלם ובחמשה עשר שלם ומקצת ששה עשר, אבל תרי מקצת, כגון מנכש
  לא אמרינן. - מקצת 

  , ויום שביעי עולה לו לכאן ולכאן.מקצת היום ככולותנא ברא סבר לה כאבא שאול, דאמר  ]ב,בבלי מועד קטן יז[

מבטל ממנו  (יד') אם קבר את מתו שבעה ימים קודם הרגל, ונהג בהם גזירת שבעה, הרגל] אבילות סימן שצט סעיף ג 'ד הל"ע יור"שו[
ועולה לכאן ולכאן, ומותר לכבס ולרחוץ ט ולספר בערב  דמקצת היום ככולוגזירת שלשים, (טו') אפילו חל יום שביעי בערב הרגל, 

הרגל. הגה: י סמוך לחשיכה (טור). יא ט] ובערב ז'} פסח מותר בכל אחר חצות, דהיינו מזמן שחיטת הפסח ואילך; ועדיף שיגלח קודם 
  יל ואחרים אסורים לגלח אחר חצות (תשובת ר"י מינץ סימן ד').  חצות, יב הוא

אמרינן מקצת היום ככולו,  - קמיפלגי, לסבריה  במקצת היום ככולוואיבעית אימא: לא אמרינן יולדת והכא  ]ב,בבלי בכורות כ[
  לא אמרינן מקצת היום ככולו. - לגמריה 

  כולו, והכא במחוסר זמן נכנס לדיר להתעשר קמיפלגי,ואב"א: דכ"ע אמרינן מקצת היום כ ]א,בבלי בכורות כא[

דבר אחר: יום שפוסקת בו סופרתו למנין שבעה. מתקיף לה רמי בר חמא: ותספרנו, ואנן נמי ניספריה, דקיימא לן  ]א,בבלי נדה לג[
ה"נ,  -  בפלגא דיומאחזאי ! אמר רבא: אם כן שכבת זרע דסתר בזיבה היכי משכחת לה? והא מקצת היום ככולו! אי דמקצת היום ככולו

  דחזאי סמוך לשקיעת החמה. - הכא במאי עסקינן 

גמ' עד כמה היא מזרעת עד כדי שתהא בארץ שלשה ימים במקום הטינא אבל לא במקום הגריד בעיא היא  ]ב"ה,ב"כלאים פ ירושלמי[
  (בוץ) במקום הטינא מקצת היום ככולויתר. ותני כן 

  


