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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתאריה חיים ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  ֽלוקאת֑נח, ס 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  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ֛בירת דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  נין או גורע ממנו;מוסיף מהענין על הע – 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;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
דרוש בפסוק  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאוד פרטיו בסדר מתאים, מלמד ולמד, כעין מדות מי"ג מדות דר' ישמעאל ול"ב מדות דר' אלעזר עם המלים כלל, פרט, רבוי, מיעוט), זה או הפוך, הצגת נושא ולמ

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא/ים אחר/ים בתושבע"פ. – פ֡זר דרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; 

 

  שמות יתרו יח,א  1.1
  :שמות יתרו כ,יג

ֽ ף  א ִּתְנָא� � ֹ  ח  ס ל ֽ א ִּתְרָצ� � �ֹ   ל
ב  ס לֹא  � א ִּתְגנֹֽ �ֹ ֶקר׃ -ס ל   ַתֲעֶנ�ה ְבֵרֲע � ֵע�ד ָׁשֽ

 לתפקיד טעם טפחא בשינוי משמעות פשט הכתוב, המרמז להלכות לתיקון העולם והתר אשה לבעלה.  מקור בזוהר

 מנחת שי,לרבי שלמה ידידיה מנורצי זצ"ל  תיקון קוראים המפואר "סימנים" קובץ

  ,הוצאת פלדהיים2001המכון התורני ערך הרב שמואל מאיר ריאחי,שנת 

  " הסבר ע"פ ספר "כמוצא שלל רב" שמות יתרולא תרצח,לא תנאף לא תגנבענין "
תוי"ן רפין (לא  ...שלקורא ביחיד כ"ף של"כל מלאכתך" דגושה מפני הטפחא שבמילה "ועשית"הקודמת לסוף פסוק ושלשת

   תרצח,לא תנאף  לא תגנב) שאין טפחא לפני אם אחת מהן במילה"לא" (ונקראים בטעם התחתון)
שאין טעם מפסיק לפניה ושלשת תוי"ן דגושים מפני הטפחא שלפניהם. לכן אמרו בספר - כ"ף של "כל מלאכתך"רפה לקורא בצבור

  :ף פר' יתרו) פסקא טעמא בכל הני תלת וז"ל(סוזוהר כרך ב (שמות) פרשת יתרו דף צג עמוד ב הזוהר 

 ח  ֽ א ִּתְרָצ� � �ֹ אי לאו דפסקא טעמא לא הוי תקונא לעלמין ויהא אסיר לן לקטלא נפשא בעלמא אף על גב ביעבור על אורייתא אבל - ל
  במה דפסקא טעמא אסיר ושרי.

אם אי , הריגת רודף שגגה ע"י גואל הדםהריגת רוצח בלהתיר לצורך תיקון העולם ארבע מיתות בית דין, הריגת הבא במחתרת,  •
   אפשר להציל הנרדף ע"י הברחת או עצירת או פגיעה באחד מאברי הרודף.

ֽ ף א ִּתְנָא� � ֹ אי לא דפסקא טעמא אסיר אפילו לאולדא או למחדי באתתיה חדוה במצוה, ובמה דפסקא טעמא אסיר ושרי. (ע"י  – ל
 לט מותר לדברים מסויימים])שהטעם הפסיקו [ניתק הלא מן התנאף האיסור המוח

  להתיר אשה לבעלה •

ב  � א ִּתְגנֹֽ �ֹ אי לאו דפסקא טעמא הוה אסיר אפילו למגנב דעתא דרבייה באורייתא או דעתא דחכם לאיסתכלא ביה או דיינא דדאין  –ל
  . טעמא אסיר ושרי דיינא לפום טענה דאצטריך ליה למגנב דעתא דרמאה ולמגנב דעתא דתרוויהו לאפקא דינא לנהורא, ובמה דפסקא

 להתיר גניבת דעת העומד לדין ע"י הדיין כדי להוציא דין אמת, גניבת דעת רבו בתורה כדי להשכיל בה •

  

 :הרחבה בנושא היתר הריגה
  :שמות משפטים כב,א

ים׃-ִאם ֹו ָּדִמֽ ין ל� א ַהַּגָּנ�ב ְוֻהָּכה ָוֵמ�ת ֵא�   ַּבַּמְחֶּת1ֶרת ִיָּמֵצ�
. כאן לימדתך תורה: אם בא להורגך זו רציחה; הרי הוא כמת מעיקרו איןאיןאיןאין - אין לו דמיםאין לו דמיםאין לו דמיםאין לו דמיםת הבית. כשהיה חותר א - אם במחתרתאם במחתרתאם במחתרתאם במחתרת(א)   רש"י

השכם להורגו; וזה להורגך בא, שהרי יודע הוא, שאין אדם מעמיד עצמו ורואה שנוטלין ממונו בפניו, לפיכך על מנת כן בא, שאם יעמוד בעל 
  הממון כנגדו יהרגנו.  
  :במדבר מסעי לה,כז

ח ֹּגֵא3ל ַהָּדם5 ֶאתּוָמָצ3  ֹו ְוָרַצ6 ּול ִעיר ִמְקָלט� ּוץ ִלְגב� ם ִמח9 ם׃-א ֹאתֹו5 ֹּגֵאל ַהָּד� ֹו ָּדֽ ין ל� ַח ֵא�  ָהֹרֵצ�
ח ֹּגֵא3ל ַהָּדם5 ֶאת חַ -ְוָרַצ6 ח אמר רחמנא  – ָהֹרֵצ�   התיר לגואל הדם בלשון רצח להרוג את הרוצח בשגגה אם יצא מעיר מקלט, ְוָרַצ6

 :דברים כי תצא כב 

ִאםס   [  יׁש ֶאת-כה]  ְוֽ ה ִיְמָצא ָהִא= ַּנֲעָר5 -ַּבָּׂשֶד6 יק ַהֽ ה ְוֶהֱחִזֽ ָרָׂש� ַּנֲעָרה5 ַהְמֹא יׁש ֲאֶׁשר-ַהֽ ת ָהִא1 יׁש ְוָׁשַכב ִעָּמ�ּה ּוֵמ= ּה ָהִא� ָׁשַכ�ב -ָּב�
ּה ְלַבּֽדֹו׃   [כו]   5 ִעָּמ� ַּנֲעָר ַּנֲעָרה5 לֹא ְוַלֽ ין -ְוַלֽ ר ֵא� ַּנֲעָר� ַתֲעֶׂשה ָדָב� ה ֵחְטא ָמ�  ַלֽ ַּנֲעָר� יׁש ַעלַלֽ י ַּכֲאֶׁשרD ָי֨קּום ִא3 Eֵרֵע5הּו5 -ֶות ִּכ

ה  ה ְמָצָא�ּה ָצֲעָק= י ַבָּׂשֶד� ר ַהֶּזֽה׃   [כז]  ִּכ� ֶפׁש ֵּכ�ן ַהָּדָב� ֹו ֶנ� ַּנֲעָר5 ּוְרָצח ּה׃ ס ַהֽ יַע ָלֽ ין מֹוִׁש� ה ְוֵא� ָרָׂש� ַּנֲעָרה5 ַהְמֹא   ַהֽ
הא יש מושיע, צריך להושיע בכל  - אין מושיע להאין מושיע להאין מושיע להאין מושיע להו, דכתיב ... וָלֵמד (ראה סנה' עג,א): מה הנערה ניתן להצילה בנפש רבי יוסף בכור שור

    ונערה נער;נער;נער;נער;ב) מהאי קרא הרודף אחר הזכור, מדכתיב: - מה שיכול להושיע, אף רוצח ניתן להצילו בנפשו. ... ואיכא דַרֵּבי (ראה סנה' עג,א
דכולם  מות.מות.מות.מות.מדכתיב  -) חייבי מיתות בית דין דמשמע חייבי חטאות; (ואחר חטא,חטא,חטא,חטא,מדכתיב  -אחר חייבי כריתות  נערה;נערה;נערה;נערה;מדקרי:  - המאורסההמאורסההמאורסההמאורסה

  ניתן להצילו בנפשו.
... ולזה, אם לא יוכל הרואה לאסרו בדרך שלא יוכל על זה, הנה יש לו רשות להכותו או לחבול בו בדרך שתשלם לה ההצלה ממנו,   רלב"ג

הקם על רעהו ורצחו נפש (ראה לעיל,כו), למדנו  ואפילו בנפשו של הרודף אחריה, אם לא יוכל להצילה בצד אחר. ולפי שכבר הקיש לזה
שהרודף אחר חבירו להורגו, יש רשות לרואים להושיעו, ואפילו בנפשו של רודף; ולזה אמרה התורה: "לא תעמוד על דם רעך" (וי' יט,טז). 

ילו אין בו היזק מן הממון כמו זה ואינו דוקא דבר שיש מן הסכנה המגיע בנרדף לידי דם, כי אפילו ממה שיגיע לו מן הפגם והבושת, ואפ
  העניין המגיע לנאנסת זאת; כי כולנו חייבים בכבוד האחד על חבירו.

  

  

  זוהר כרך ב (שמות) פרשת יתרו דף צג עמוד בהמשך 

ֶקר׃-לֹא רזין עלאין  הכא לא פסקא טעמא בגין דאסיר הוא כלל כלל, ובכל מילי דאורייתא קודשא בריך הוא שוי ַתֲעֶנ�ה ְבֵרֲע � ֵע�ד ָׁשֽ
ואוליף לבני נשא ארחא לאתתקנא בה ולמהך בה, כמה דאת אמר (ישעיה מח) אני יי' אלהיך מלמדך להועיל מדריכך בדרך תלך, אוף 

 הכי: 
ד  א ַתְחֹמ� �ֹ לא פסיק טעמא כלל, ואי תימא אפי' חמודא דאורייתא אסיר כיון דלא פסקא, ת"ח בכלהו עבדת אורייתא כלל ובהאי ל

ית רעך שדהו ועבדו וגו' בכל מילי דעלמא, אבל אורייתא איהי חמודת תדיר שעשועים גנזי דחיי ארכא דיומין בעלמא עבדת פרט, ב
גנזין דהוו הני עשר אמירן דאורייתא אינון כללא דכל פקודי אורייתא כללא דעילא ותתא כללא דכל עשר אמירן דבראשית אלין אתחקקו על לוחי אבנין וכל דין ובעלמא דאתי, 

כלהו וכלא הוה נהיר  א דישראלבהו אתחזון לעיניהון דכלא למנדע ולאסתכלא ברזא דתרי"ג פקודין דאורייתא דכלילן בהו כלא אתחזי לעיינין כלא איהו בסכלתנו לאסתכלא בלב
  לעינייהו, בההוא שעתא כל רזין דאורייתא וכל רזין עלאין ותתאין לא אעדי מינייהו בגין דהוו

ד  א ַתְחֹמ� �ֹ לא תחמוד (כ,יד) אמר בשם הרב ז"ל, שלכך על (מקאריץ), פר' יתרו, ד"ה  ספר אמרי פנחס -כתב ב כללפסיק טעמא  לאל
דיבור לא תחמוד אין רוב העולם עוברין, כי איתא בגמרא (שבת פח,ב) בכל דיבור נתמלא העולם בשמים, אך נכנס לגן עדן להיות 

 נשאר בעולם הזה, לכך אין עוברים עליו כל כך. מקום פנוי לדיבור השני, וכן כולם. רק האחרון
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  יהודיתאריה חיים ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  ֽלוקאת֑נח, ס 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  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ֛בירת דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  נין או גורע ממנו;מוסיף מהענין על הע – 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;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
דרוש בפסוק  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאוד פרטיו בסדר מתאים, מלמד ולמד, כעין מדות מי"ג מדות דר' ישמעאל ול"ב מדות דר' אלעזר עם המלים כלל, פרט, רבוי, מיעוט), זה או הפוך, הצגת נושא ולמ

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא/ים אחר/ים בתושבע"פ. – פ֡זר דרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; 

  
  :שמות יתרו כ,יד

  � ד ֵּבית ֵרֶע א ַתְחֹמ� �ֹ   ל
א  ֹֽ ר ְלֵרֶעֽ ׃ -ס ל ל ֲאֶׁש� ֹו ְוֹכ� ֹו ַוֲחֹמר� ֹו ַוֲאָמתֹו5 ְוׁשֹור ד ֵאֶׁשת ֵרֶע=  ְוַעְבּד3   ַתְחֹמ6

  :יחואתחנן ה, דברים

  � ד ֵאֶׁשת ֵרֶע א ַתְחֹמ� �ֹ  ְול
  H א ִתְתַאֶּו ֹ֨ ר ְלֵרֶעֽ ׃ס ְול ל ֲאֶׁש� ֹו ְוֹכ� ֹו ַוֲחֹמר� ֹו ַוֲאָמתֹו5 ׁשֹור הּו ְוַעְבּד3 Hית ֵרֶע=  ָׂשֵד ה ֵּב

   בשני אופנים.מרמז על לימוד בכעין כלל ופרט וכלל , כל הקרא לא תחמד וגו'הדיבר העשירי בעשרת הדברות, 

 : דברים ואתחנןהוא ע"פ הכתוב ב זוהר ח"ב

ד  א ַתְחֹמ� �ֹ י תימא אפי' חמודא דאורייתא אסיר כיון דלא פסקא, ת"ח בכלהו עבדת אורייתא כלל ובהאי לא פסיק טעמא כלל, ואל
  עבדת פרט, בית רעך שדהו ועבדו וגו' בכל מילי דעלמא,

  :ונסביר בשלבים

ד  א ַתְחֹמ� �ֹ ואי תימא אפי' חמודא דאורייתא  (לא מוטעם בטפחא להפסיק בין לא למלת תחמוד שאחריה)לא פסיק טעמא כלל, ל
ת"ח בכלהו עבדת אורייתא כלל (ואם תאמר שגם חימוד התורה אסור כי לא מוטעם בטעם מפסיק כגון טפחא),  סיר כיון דלא פסקאא

  ובהאי עבדת פרט,(בא וראה כל מעשים הקשורים לתורה כתובים בלשון כלל) 
  רה.בנושא החימוד והתאוה כתבה בפרטים ובסיום ריבתה לכל הדברים שבעולם שאינם קשורים לתו

  הסבר ע"פ תבנית הטעמים: 

א ִתְתַאֶּוHה ֹ֨   קדמא ואזלא מרמז על לימוד בכלל והפרטים אחריו  – ְול

ֹו ובהאי עבדת פרט,  הּו ְוַעְבּד3 Hית ֵרֶע=  ָׂשֵדֹו וכן המשך הפסוק וגו' ֵּב ֹו ַוֲחֹמר�   ַוֲאָמתֹו5 ׁשֹור
ר ְלֵרֶעֽ ׃וחזר וכלל  ל ֲאֶׁש�   בכל מילי דעלמא,ובלשון הזוהר  ְוֹכ�

  לפחות ארבעה תנאים לפרטים. –מונח רביע  - ֵּבית ֵרֶע=   הפרט הראשוןמהפרטים:  וד הנדרשהלימ

כמו שאשת רעך אסורה, שחייבין עליו מיתת בי"ד  כל דבר שאסור לך: מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק כע"פ  תנאי הפרטים
רים שהם כקרקע כמו עבדו ואמתו, דבר ששמירתו עליך כמו על אשת איש, דברים הנקנין בכסף ובשטר ובחזקה כמו בית ושדה, דב

 כמו שורו וחמורו, וחזר וכלל כגון מקלו מנעלו ופונדתו, דברים שאפשר להן לבוא תחת ידיך וחבירך חסירן,  

  ליטול בתו לאשה, להתאוות להידמות לחבירו במראה ומותר להתאוות

  

ֹו ַוֲאָמתֹו5  שניהפרט ה הּו ְוַעְבּד3 Hפך פשטא, כעין יצא מענינו לדון כעינינו יצא להקל ולא להחמיר, הלכה אסור גרש מה- אזלא - ָׂשֵד
לחמוד דבר מסוים השייך לרעך, הוציא מכך שמותר להתאות להשתדכות עמו, להידמות לו במראה, בתורה, ולתורה בכלל.  \להתאוות 

ר ְלֵרֶעֽ ...  ל ֲאֶׁש� שייך לרעך דווקא, ובזה מיעט דברים כמו תורה וחתן חזר וכלל לומר שלא יחמד כל ה - טפחא מרכא סלוק  - ְוֹכ�
  וכד'

  לימוד מוסר שעבירה מתחילה במחשבה, גסות רוח בחמדת השייך לאחר ועלולה להביא עד למינות וע''ז הדיבר הראשון והשני

  

  למד כלל ופרט וכלל באופן הבא:פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) שמות פרק כ  - בכלל ופרט וכלל ב אופן לימוד שני

� יד) לא תחמוד בית רעך. ...  [ ד ֵּבית ֵרֶע א ַתְחֹמ� �ֹ ֹו . כלל, ל ֹו ַוֲחֹמר� ֹו ַוֲאָמתֹו5 ְוׁשֹור פרט, אין בכלל אלא מה שבפרט, ת"ל] ְוַעְבּד3
ר ְלֵרֶעֽ ׃ ל ֲאֶׁש� , אף כל שהוא קונה ומקנה, ואם קונה ומקנהמה הפרט מפורש דבר שהוא  , חזר וכלל לרבות כעין הפרט, ְוֹכ�

 תנאי הפרטים :שאינן מטלטלין, אף כל מטלטלין, ת"ל במשנה תורה שדהו (שם), ריבה אפי' מטלטליןה הפרט מפורש תאמר מ

 , מטלטלין, ושאינן מטלטלין. דבר שהוא קונה ומקנה

 
  :שמות יתרו כ,כג

ל-ְולֹא ת ַעֽ �Iי-ַתֲעֶל�ה ְבַמֲע   ִמְזְּבִח�
יו׃-ֲאֶׁש1ר לֹא    ִתָּגֶל�ה ֶעְרָוְת � ָעָלֽ
ת תַ -ְולֹא  �Iל מרכא טפחא  -ֲעֶל�ה ְבַמֲע י -ַעֽ יו׃ מרכא טפחא  - ִתָּגֶל�ה ֶעְרָוְת � -לֹא תביר  –ֲאֶׁש1ר  אתנח ִמְזְּבִח�   סלוק -  ָעָלֽ

לא תעלה במעלות דווקא במזבחי, במקום ענוה יתירה שהקרבן מכפר על האדם וכאילו הוא עצמו  כלי יקרע"פ  תעלה במעלת...-ולא
  כגון כסא שלמה ובעזרות ולאולם אתה עולה במעלותש גאוה מוקרב. אבל במקום הדור

שהרי כתיב ועשה שאינו גלוי ערוה ממש  רש''י ימעט בגודל פסיעותיו כפי' –תביר בתפקיד של לא ממש גילוי ערוה, או שיצמם  - ֲאֶׁש1ר
  מ''מ הרחבת הפסיעות קרוב לגלוי ערוה להם מכנסי בד 
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתאריה חיים ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  ֽלוקאת֑נח, ס 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  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ֛בירת דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  נין או גורע ממנו;מוסיף מהענין על הע – 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;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
דרוש בפסוק  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאוד פרטיו בסדר מתאים, מלמד ולמד, כעין מדות מי"ג מדות דר' ישמעאל ול"ב מדות דר' אלעזר עם המלים כלל, פרט, רבוי, מיעוט), זה או הפוך, הצגת נושא ולמ

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא/ים אחר/ים בתושבע"פ. – פ֡זר דרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; 

  שמות יתרו יח,א 1.2

ע ִיְת֨רֹוַוּיִ  שמות יתרו יח,א א ִיְת֨רֹו ה,יתרו יח שמות, ְׁשַמ6 6ֹ ח ִיְת֨רֹו יב,יתרו יח שמות, ַוָּיב   ַוִּיַּק6

תבנית גרשיים קדמא, באופן כללי מרמזת על שנוי בסדר הזמנים, דבר הכתוב או מצווה במקום מאוחר מכאן או ארע מאוחר, כתוב לפני 
אינה על סדר הזמן, וארעה אחרי מתן תורה, אפשר שמספר על סדר הכתוב או המצווה או שארע מוקדם. אפשר כי מעיד כי כל הפרשה 

  האירועים אצל יתרו, ועוד דורשים כי לעולם לא מאוחר ללמוד תורה.

  

ה ֵאתD ָּכל :שמות יתרו יח,א 5 ֹחֵתן ֹמֶׁש� ע ִיְת֨רֹו ֹכֵה3ן ִמְדָין ֹו -ַוִּיְׁשַמ6 ל ַעּמ� ה ּוְלִיְׂשָרֵא� ר ָעָׂש3ה ֱאIִהים5 ְלֹמֶׁש�   ֲאֶׁש֨
י ' ֶאתהֹוִצL - ִּכֽ ִים׃-יא ה1 ל ִמִּמְצָרֽ   ִיְׂשָרֵא�

ע ִיְת֨רֹו ֹכֵה3ן ִמְדָין5   "וכי יתרו שמע וכל עלמא לא שמעו? והכתיב  תורה שלמה זהר ח"ב סח אגרשיים קדמא מהפך פשטא,   ַוִּיְׁשַמ6
  . לדחלתיה" שמע ויתבר ויתכפיא מקמיה דקב"ה ויתקרב יתרו)- (טט שמעו עמים ירגזון, אלא כל עלמא שמעו ולא יתברו והאי 

התבנית גרשיים קדמא מהפך פשטא משרה הסבר כי הפעולה הראשונה של ההשברות של יתרו מפני השם ארעה  כשעברו את ים סוף 
  ועבר זמן עד שהגיע למחנה ישראל או סמוך לפני מתן תורה או אחרי מתן תורה והתגייר.

  

�יהָ  :,גרו יחתשמות י י ָבֶנ ת ְׁשֵנ ר ֵׁש3          ְוֵא� ֶרץ ָנְכִרָּיֽה׃ֲאֶׁש֨ יִתי ְּבֶא� ר ָהִי� ר ֵּג י ָאַמ� ם ִּכ  ְרֹׁש� ֶאָחד5 ֵּגֽ   ם ָהֽ
ר יִתיקדמא,  – ֲאֶׁש֨ ר ָהִי� ר ֵּג י ָאַמ� ם ִּכ  ְרֹׁש� ֶאָחד5 ֵּגֽ טעם קדמא שלוש זקף בין שני קיסרים, מרמז לענין עצמתי מאד, אפשר כי  – ֵׁש3ם ָהֽ

יכיר עניני עבודה זרה, ויצא ממנו הלוי שהיה הכהן לפסל , שאחד מבניוו, אולי קודם ללידת ילדי ,מרמז למדרש כי משה הסכים עם יתרו
   ישראל, כגון המעטת עבודת ה' בשלה ואותו כהן האריך ימים מאד.- מיכה, שעשה נזק רב לבני ישראל בארץ

ימּו ָלֶה1ם ְּבֵני[ל]  ,ל:שופטים יח Lן ֶאת-ַוָּיִק יֽהֹוָנָתן ֶּבן-ָד� Oם ֶּבן-ַהָּפ�ֶסל ִו י ַעדֶּׁשH נַ מְ -ֵּגְרֹׁש֨ ֲהִנים5 ְלֵׁשֶבט ַהָּדִנ� יו ָהי3ּו ֹכֽ ּוא ּוָבָנ= י�ֹום -ה ה
ֹות ֶרץ׃  ְּגל� ם ֶאת[לא] ָהָאֽ ֶסל ִמיָכ�ה ֲאֶׁשר ָעָׂש�ה ָּכל-ַוָּיִׂשימּו ָלֶה� ים ְּבִׁשIֽה׃ פ- ְיֵמ1י ֱהי�ֹות ֵּבית-ֶּפ�   ָהֱאIִה�

ה נַ מְ -ֶּבן ]רש"י[ Hי ַעד :ומר שלא היה מנשה אלא משהמפני כבודו של משה כתוב נו"ן לשנות את השם ונכתב תלויה ל - ֶּׁש י�ֹום -ַהָּדִנ�
ֹות ֶרץ ְּגל�   בימי סנחריב בגלו' ראשונה: -  ָהָאֽ

  

ֹו ֶאל :ה,רו יחתשמות י �יו ְוִאְׁשּת� ן ֹמֶׁש1ה ּוָבָנ א ִיְת֨רֹו ֹחֵת� 6ֹ   ֹמֶׁש�ה-ַוָּיב
ר ֲאֶׁשר-ֶאל  ים׃-ַהִּמְדָּב= ר ָהֱאIִהֽ ם ַה� �ה ָׁש� ּוא ֹחֶנ   ה1

   -  המדבר-אלשל הכתוב  הטעמיםבמסורת  מחלוקת

ר-ֶאל מאורגירסת כתר,  • ר-ֶאל מגנס פנינים מ"ג פירושים,גירסת  ,רביע – ַהִּמְדָּב=   גדול  - זקף – ַהִּמְדָּב9

ר-ֶא5ל -, קורן םעם מדרשי הלכה ומלבי" מישורגירסת  • לרבי אלעזר בן רבי  אמידה ל"קטן בתיבות מוקפות, כעין - קדמא זקף – ַהִּמְדָּב�
 ,בעניןמוקדם שהוא מאוחר יוסי הגלילי 

שהיה יושב בכבודו  ............אף אנו יודעים שבמדבר היה, אלא בשבחו של יתרו דבר הכתוב וגו' המדבר.המדבר.המדבר.המדבר.- - - - אלאלאלאל ]רש"י[נשתמש בפירוש  •
  מקום תהו לשמוע דברי תורה. המדברהמדברהמדברהמדבר- - - - אלאלאלאלשל עולם ונדבו לבו לצאת 

וע"י כעין המידה ל"א יובן  .משהאותם ילמד מ שניתולשמוע דברי תורה  בראש ובראשונהמשמע שיתרו יצא  ]רש"י[פי' מ –טט  •
-ויבא יתרו ... אלהחונה שם. לפיכך כאילו נכתב  משהוהמאוחר הוא  לקים-הר האשהמוקדם הוא לכבוד התורה המרומזת במלים 

  חנה שם (משה המלמד תורה) אשר הוא (= מקום מתן תורה) הר האלקיםהמדבר 

  נכתב באופן שנכתב.אבל מסיבה אחרת  •

א ִיְת֨רֹו ֹחֵת�  6ֹ ֹוַוָּיב �יו ְוִאְׁשּת� ובניו בניו דיתרו, דהא לבתר דאתא משה לגביה הוו  – [תורה שלמה תורה שבע"פ (סעיף ל"א)] ן ֹמֶׁש1ה ּוָבָנ
ליה בנין והכי הוה ביעקב דכיוון דאתא לגביה דלבן ושוי דיוריה ביה הוו ליה בנין כו' ליתרו דכתיב ובני קיני חותן משה עלו מעיר 

  )זח"ב סט( התמרים, ובנוי שבק עם משה.
ראה בתנחומא שמות ט"ז ובת"י: ובניו דמשה, לאפוקי שלא נימא כפי' הזהר שקאי על בניו  – [תורה שלמה תורה שבע"פ (סעיף ל"א)]
  של יתרו שנולדו לו אחרי שבא אליו משה.

אחר ומניין שבא יתרו  ד"ה... כמ"ד יתרו לאחר מ"ת בא, או כמבואר בכתובות ו: על שם העתיד. בכת"י נר השכלים: – (סעיף ל"ה)
שנאמר אשר הוא חונה שם הר האלוקים, אמרו חכז"ל מיום שנברא העולם היה שם ההר חורב ומשניתנה עליו התורה נקרא  המעמד

קודם הר האלוקים. ובת"י: סמיך לטוורא דאתגלי עליו יקרא דה' למשה מן שירויא, כלומר לכן נקרא ה' האלוקים וזה כמ"ד שיתרו 
  רמב"ן כאן.בא וע"י מ"ת 

א ִיְת֨רֹו 6ֹ   גרשיים קדמא, (א) בתפקיד המרמז על שנוי בסדר הזמנים, יתרו הקדים התעוררותו, ואח"כ יצא מכלל העולם כמוסבר להלן.  - ַוָּיב

א(ב)  6ֹ ה של כל העולם, שכולם שמעו על יציאת מצרים, קריעת ים סוף, ומלחמת עמלק שיצא נגד ה' במלחמ גרשיים, יצא מן הכלל -  ַוָּיב

הקדים התעוררותו לדבר אמת  מכל העולם, יצא קדמא,  - ִיְת֨רֹוזאת, וכל העולם לא התעוררו לקבל על עצמם עול מלכות שמים, אבל 
שהיה  ............אף אנו יודעים שבמדבר היה, אלא בשבחו של יתרו דבר הכתוב וגו' המדבר.המדבר.המדבר.המדבר.- - - - אלאלאלאל ]רש"י[מכלל העולם ומכבודו של עולם כפי' 

   מקום תהו לשמוע דברי תורה. המדברהמדברהמדברהמדבר- - - - אלאלאלאלדבו לבו לצאת יושב בכבודו של עולם ונ
ֹו �יו ְוִאְׁשּת� ן ֹמֶׁש1ה ּוָבָנ אלא שהקשר שלהם  ֹמֶׁש�ה-ֶאל, כעין קבוצת פרטים קשורים בנושא המאפיין אותם מרכא תביר מרכא טפחא –ֹחֵת�

ל משה, אבל בניו הם בעלי קשר דם, אל הנושא מחולק, יתרו חתן משה מגיע לשמוע דברי תורה, בניו ואשתו מגיעים כי הם משפחתו ש
אשתו בעלת קשר נישואין ויש מחלוקת האם גרשה לפני שחזר למצרים (כי כתוב אחר שילוחיה) ואז אינה אשתו אלא אם ילדיו בלבד או 

  האם רק הרחיקה בעצת אהרן שלא תצטער במצרים. 

ן ֹמֶׁש1ה  , או שנאמר כי לפני שחזר למצרים אשתו כי גרש א לשעברחותן בפועל אלשלא על אפשרות  מזהתביר מרמרכא תביר,  - ֹחֵת�

ביציאת מצרים בני ישראל התחילו בגיורם ממעמד של בני נח ובכך ניתקו עצמם מקשרים משפחתיים מבני נח האחרים, לכן יתרו הפסיק 
  להיות חותן משה.

מי  איש לרעהו,איש לרעהו,איש לרעהו,איש לרעהו,יודע מי השתחוה למי; כשהוא אומר:  איני -  וישתחו וישק לווישתחו וישק לווישתחו וישק לווישתחו וישק לו ]רש"י[ כפי'ללמד על ענוותנו מגביל אתנח,  - ֹמֶׁש�ה-ֶאל
  .  .[שנאמר "והאיש משה" (במ' יב,ג)][שנאמר "והאיש משה" (במ' יב,ג)][שנאמר "והאיש משה" (במ' יב,ג)][שנאמר "והאיש משה" (במ' יב,ג)]הוא הקרוי 'איש'? זה משה, 

  משה הענו מכל האדם בין מישראל ובין שלא מישראל כי אותה שעה יתרו היה עדיין גוי.
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתאריה חיים ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  ֽלוקאת֑נח, ס 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  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ֛בירת דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  נין או גורע ממנו;מוסיף מהענין על הע – 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;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
דרוש בפסוק  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאוד פרטיו בסדר מתאים, מלמד ולמד, כעין מדות מי"ג מדות דר' ישמעאל ול"ב מדות דר' אלעזר עם המלים כלל, פרט, רבוי, מיעוט), זה או הפוך, הצגת נושא ולמ

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא/ים אחר/ים בתושבע"פ. – פ֡זר דרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; 

    שמות יתרו יט,טהפסוק הבא מובא כהקדמה לפסוק 

� שמות ג,יח:  ּו ְלֹקֶל     ְוָׁשְמע�
ל ֶאל Hי ִיְׂשָרֵא ִים ַוֲאַמְרֶּת3ם ֵאָליו5 ה-ּוָבאָתE ַאָּתהD ְוִזְקֵנ֨ ה ֵנֲֽלָכה 'ֶמֶלR ִמְצַר= ינּו ְוַעָּת= ִעְבִרִּיים5 ִנְקָרה ָעֵל� ֶׁשת -ֱאIֵה3י ָהֽ 3Iְׁש Rֶרא ֶּד ָּנ6

ה ַלה ר ְוִנְזְּבָח� ינּו׃  'ָיִמים5 ַּבִּמְדָּב�   ֱאIֵהֽ
סח ע"פ רמב"ם ספר המדע הלכות יסודי תורה פ"ז "אני מאמין באמונה שלמה כי נבואת משה רבינו זה הפסוק הוא יסוד לעיקר השביעי שנו

  הייתה אמיתית ושהוא היה אב לנביאים (ועוד גי' ולחכמים) לקודמים לפניו ולבאים אחריו.

  ויש להסבירו במעגלי הסבר הולכים ומתרחבים כדי לבנות את ההסבר נדבך על נדבך.

  ש מלים ועשרים ושש טעמים כולל מקף, ללא געיות. מספר זה מרמז למקור הנבואה משם הוי' בפסוק זה עשרים וש

ּו ְלֹקֶל�  טפחא אתנח, תבנית טעמים של שמע ישראל, עיקר האמונה הראשון והשני הבורא אחד ויחיד (עיקר היחוד), מרמז  – ְוָׁשְמע�
  לעיקר מעיקרי האמונה

ל Hי ִיְׂשָרֵא ִים ַוֲאַמְרֶּת3ם ֵאָליו5 ה-ֶאל ּוָבאָתE ַאָּתהD ְוִזְקֵנ֨ ינּו  'ֶמֶלR ִמְצַר= ִעְבִרִּיים5 ִנְקָרה ָעֵל� ה ֵנֲֽלָכהֱאIֵה3י ָהֽ ֶׁשת -ְוַעָּת= 3Iְׁש Rֶרא ֶּד ָּנ6
ה ַלה ר ְוִנְזְּבָח� ינּו׃ 'ָיִמים5 ַּבִּמְדָּב�    ֱאIֵהֽ

ל תבנית טעמים  Hי ִיְׂשָרֵא א ֶּדֶרR ְׁש3I - ֵנֲֽלָכהקדמא ואזלא ... ְוִזְקֵנ֨ גרשיים מהפך פשטא כעין קל וחומר עם דיו, היינו ידיעה  - ֶׁשת ָיִמים5 ָּנ6
  על הנלמד, 

שמתחלה נראה אליו מיכאל ושם כבוד השכינה, והוא לא ראה הכבוד, כי לא הכין דעתו לנבואה, וכאשר (בסנה)  ),בשמות ג( ]רמב"ן[
תו הגדולה בנבואה, כי בהר סיני "נגש אל הערפל אשר שם לא הגיע עדין למעל...  כיון לבו וסר לראות, נתגלה אליו מראה השכינה,

  האלהים" (שמ' כ,כא); וכן ענין הסתרת הפנים, שעדין לא עלה למה שנאמר בו "ותמונת ה' יביט"

  

כשם שמשה בתחילת נבואתו היה כעין מקרה בלי הכנה, כך כל הנביאים הבאים מכח נבואתו, בתחילה כעין במקרה גם שהכינו  –והדיו 
  , ואח"כ מתפתחים, לכן אין הנלמד עולה על המלמד.עצמם

  עוצמה אדירה של הנבואה –קטן בין שני קיסרים - קטן ... רביע ... זקף- והדברים מחוזקים ע"י תבניות הטעמים הבאות: (א)  רביע ... זקף

  מתחיל לנבאכעין סתום שלא בא לסתום אלא לפרש כיצד נביא  –קטן בין שני קיסרים - (ב) פעמיים רביע ... זקף

  כעין היקש, בנין אב, דבר החוזר וקורה כדוגמא להתחלת נביאות אצל שמואל, שאול, –קטן בין שני קיסרים - (ג) פעמיים זקף

  בנבואת אהרן שקדמה לנבואת משה במצרים, משה אלהים לאהרן חיזוק האמונהוכן 

  

 Eמעיקר הראשון והשני (עיקר הבורא והיחוד) אל העיקר השביעי פזר, אולי כאן מייבא העקרון של עיקר מעיקרי האמונה, לומד –ּוָבאָת  

 Dתרסא, בתפקיד בעל בחינה נעלה כעין במחיצה לעצמו, ובתפקיד שורש ומקור, משה כאב לנביאים ולחכמים   – ַאָּתה  

ל Hי ִיְׂשָרֵא   לבאים אחריו  שמשה אב בנבואה - קדמא ואזלא, קדמא במובן שמשה אב בנבואה לבאים לפניו,  ואזלא  – ְוִזְקֵנ֨

  

' ֶאל :שמות יתרו יט,ט Hאֶמר ה ֹ֨ ָעָנןS -ַוּי ב ֶהֽ י ָּבא ֵאֶלי T ְּבַע Hה ָאֹנִכ ה ִהֵּנ֨   ֹמֶׁש=
R ְוַגם י ִעָּמ� ּור ִיְׁשַמ3ע ָהָעם5 ְּבַדְּבִר ינּו ְלעֹוָל�ם- ַּבֲעב6 י ָהָע�ם ֶאל-ַוַּיֵּג�ד ֹמֶׁש1ה ֶאת  ְּב � ַיֲאִמ   ֽה'׃-ִּדְבֵר�

  

 T א ֵאֶליי ָּב Hה ָאֹנִכ ָעָנןS  ִהֵּנ֨ ב ֶהֽ ּור ִיְׁשַמ3ע ָהָעם5 ...  ְּבַע   ַּבֲעב6

  קדמא ואזלא ... גרשיים מהפך פשטא, כעין דרשה במידת קל וחומר עם דיו, תבנית הטעמים 

  דיו לנידון שיאמינו העם בנביאים הבאים אחרי משה, להיות כהבא מן הדין היא האמונה במשה אבי הנביאים ]רש"י[ע"פ 

, (דברים ה,כא) ראינו כי ידבר אלהים את האדם וחיראינו כי ידבר אלהים את האדם וחיראינו כי ידבר אלהים את האדם וחיראינו כי ידבר אלהים את האדם וחיוזהו שאמרו אליו היום הזה דיו לנידון הוא העם ...  ]רמב"ן[בדברי  ]ראב"ע[ע"פ ציטוט 
Rכי לא היו מאמינים כן מתחלה. וזה טעם  י ִעָּמ� ּור ִיְׁשַמ3ע ָהָעם5 ְּבַדְּבִר   , עשרת הדברים,ַּבֲעב6

ינּו-ְוַגם  להיות כהבא מן הדין הוא משה   אי, כי מעתה יתאמת אצלם ענין הנבואה., שאתה נביְּב � ַיֲאִמ

  

דיו לנידון הוא העם להיות עצמם נביאים בדברי ה' כי ה' דבר עמם ישירות ולא שיאמינו מפי אחרים, כהבא מן הדין הוא משה  ]רמב"ן[ע"פ 
ינּו ְלעֹוָל�ם-ְוַגם ]מכילתא[ע"פ  ]רמב"ן[שה' דיבר עמו ישירות ולא צריך להאמין לאחרים,  המלה בלשון יחיד, טעם  – ְּב � -ְוַגם,  ְּב � ַיֲאִמ

ינּו . הנביאים העתידים לעמוד אחריךטפחא, מרבה ללא הגבלה ואלו  –ְּב � -ְוַגם התרבות נבואת משה והנביאים  -מונח, רבוי  – ַיֲאִמ

ל אחד מישראל יכחיש וידחה אתנח, הגבלה היות והיה לכולם גלוי נביאי אזי ולכן כ – ְלעֹוָל�ם העתידים מעל נבואת העם בדרגת עב הענן,
  נביאי שקר

  

ָעָנןS והנכון בעיני שאמר, אני בא אליך ...  ]רמב"ן[ ב ֶהֽ ויהיו הם עצמם נביאים , שתגש אתה אל הערפל בעבור ישמע העם דברי, ְּבַע
 ה אותי כל הימיםה אותי כל הימיםה אותי כל הימיםה אותי כל הימיםבאמור ה' אלי הקהל לי את העם ואשמיעם את דברי למען ילמדון ליראבאמור ה' אלי הקהל לי את העם ואשמיעם את דברי למען ילמדון ליראבאמור ה' אלי הקהל לי את העם ואשמיעם את דברי למען ילמדון ליראבאמור ה' אלי הקהל לי את העם ואשמיעם את דברי למען ילמדון לירא, לא שיאמינו מפי אחרים, כמו שנאמר בדברי

), וגם בך יאמינו לנצח בכל הדורות, ואם יקום בקרבם נביא או חולם חלום כנגד דברך יכחישוהו מיד, שכבר ראו בעיניהם דברים ד,י(
אם יהיה נביאכם ה' במראה אליו אתודע אם יהיה נביאכם ה' במראה אליו אתודע אם יהיה נביאכם ה' במראה אליו אתודע אם יהיה נביאכם ה' במראה אליו אתודע ח) -(במדבר יב ו ושמעו באזניהם שהגעת למעלה העליונה בנבואה, יתברר להם ממך מה שכתוב

, לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא פה אל פה אדבר בו, ולכך אמר בעבור ישמע העם בדברי עמך, כי ישמע דברי דבר בודבר בודבר בודבר בובחלום אבחלום אבחלום אבחלום א
  מתוך האש וידעו שאני ה' מדבר עמך ויאמינו בדברי וגם בך לעולם. 

אצלינו בראיית עינינו כאשר היה  , לומר הנה נתקיים הדבר(דברים ה,כא)כי ידבר אלהים את האדם וחי כי ידבר אלהים את האדם וחי כי ידבר אלהים את האדם וחי כי ידבר אלהים את האדם וחי וכן מה שאמרו היום הזה ראינו 
חפץ אלהים, ומעתה קרב אתה שידענו בך שהגעת למעלה הגדולה ושמע כל אשר אמר ה' אלהינו ושמענו מפיך ועשינו, שכבר נאמנה 

נבואתך כי היא העליונה על כל הנביאים: ובמכילתא (כאן) ראיתי בעבור ישמע העם בדברי עמך, מלמד שאמר הקב"ה למשה, הרי 
, גם בך גם בנביאים העתידים לעמוד ויקרא ה' למשה, וגם בך יאמינו לעולםויקרא ה' למשה, וגם בך יאמינו לעולםויקרא ה' למשה, וגם בך יאמינו לעולםויקרא ה' למשה, וגם בך יאמינו לעולם (להלן פסוק כ)קורא לך מראש ההר ואתה עולה, שנאמר אני 

   (ראב"ע):אחריך. מטין דבריהם לדעת ר"א 
  

שבה בני ישראל , יהיה כי הקב"ה רצה במתן תורה להתגלות לבני ישראל בדרגה נבואית ]תורה שלמה[- ו ]אור החיים[וההסבר ע"פ פי' 
יוכלו לעמוד ודיו לבא מן הדין, כאן משה רבנו להיות כנידון, כאן בני ישראל, וגם הוא יהיה במתן תורה בדרגה הנבואית של בני ישראל 

  והיא עב הענן ולא בדרגה הנבואית הגבוהה ממנה והיא אספקלריה המאירה שהיא דרגת נבואתו הרגילה של משה רבנו. 
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתאריה חיים ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  ֽלוקאת֑נח, ס 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  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ֛בירת דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  נין או גורע ממנו;מוסיף מהענין על הע – 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;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
דרוש בפסוק  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאוד פרטיו בסדר מתאים, מלמד ולמד, כעין מדות מי"ג מדות דר' ישמעאל ול"ב מדות דר' אלעזר עם המלים כלל, פרט, רבוי, מיעוט), זה או הפוך, הצגת נושא ולמ

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא/ים אחר/ים בתושבע"פ. – פ֡זר דרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; 

  יהם לפי ההשערות.לפי תפקידשבתנ"ך (חוץ מספרי איוב, משלי, תהלים), הטעמים יוצגו מידי פעם חלק מא שונהבנת ה לטובת

 

  שמות יתרו יח,א 1.3
  :ו,חי יתרו שמות

5ֹאֶמר5 ֶאל ֹו ָּבא ֵאֶל�י  -ַוּי ה ֲאִנ1י ֹחֶתְנ � ִיְתר�   ֹמֶׁש�
ּה׃  �יָה ִעָּמֽ �י ָבֶנ ְׁשְּת � ּוְׁשֵנ   ְוִא֨

א"ל על הראשונים אנו ...  מסכתא דעמלק פרשה א -מכילתא דרבי ישמעאל יתרו לו אהרן בדרך משה עם משפחתו למצרים, אמר 
ועכשיו נצטער גם באלו. באותה שעה אמר לצפורה, לכי לבית אביך. ובאותה שעה הלכה לבית אביה  (בני ישראל שבשעבוד) מצטערים

  היינו גרשה.. ונטלה שני בניה, לכך נאמר אחר שלוחיה

ְׁשְּת �  ... , כעין מוקדם והוא מאוחר בענין, אפשר מרמז לכך שמשה גרש אשתו בדרך למצרים, יתרו אחת מילהקטן ב- זקף קדמאְוִא֨

השיבה, אבל משה מדעתו פרש מן האשה אחרי מתן תורה כדי להיות תמיד מוכן לדבר ה' והסכים ה' עמו, ולכן כנראה כבר לא החזירה. 
  ה לא החזירה הזכירה בלשון אשתך. וזהו גירוש מוקדם שנמצא נכון אח"כ.רוצה לומר אשתך בעבר אבל כדי לא לביישה שמש

 
  :ט,חייתרו שמות 

Uל ָּכל ֹו ַע ַחְּד ִיְתר� ה ֲאֶׁשר-ַוִּי ' ְלִיְׂשָרֵא�ל-ַהּטֹוָב� ה ה�   ָעָׂש�
ִים׃  �ד ִמְצָרֽ ֹו ִמַּי ר ִהִּציל�   ֲאֶׁש�

ֹו  ַחְּד ִיְתר�   מיצר, -חידודין פשט וישמח, מדרש אגדה נעשה בשרו  רש''י - קטן -מונח זקף - ַוִּי
Uל  ה-ָּכל אכן כך הדבר, לא פחות ולא יותר, והדבר הינו -יתיב  - ַע אמר , מקף בתפקיד ענין בעל מספר מצבים, (א) קטן- זקףמקף  -   ַהּטֹוָב�

  הרב דב גריינצייג נ''י  שמחה בהכרה שכל הנעשה הוא על רצון ה',  וזה התעוררות דלתתא

  כרה הנ''ל עומד ביראה עילאה, יראת הרוממות בפני  ה'מיצר במובן של יראה עילאה, משהגיע לה

מסכתא דעמלק  -מכילתא דרבי ישמעאל יתרו טעמי באר,  –טעמי מן, (ב) מצבי  - קטן מרמז על שני מיני מצבים: (א) מצבי - (ב) זקף

Uל ָּכל...  פרשה א ֹו ַע ַחְּד ִיְתר� ה-ַוִּי מרו לו: המן הזה שנתן לנו המקום, אנו וגו'. ר' יהושע אומר: בטובת המן הכתוב מדבר, א ַהּטֹוָב�
טועמין בו טעם הפת, טעם בשר, טעם דגים טעם חגבים, טעם כל המטעמים שבעולם, שנאמר טובה, הטובה, כל הטובה, על כל 

הטובה. ר' אלעזר המודעי אומר: בטובת הבאר הכתוב מדבר; אמרו לו: הבאר הזה שנתן לנו המקום, אנו טועמין בו טעם יין ישן, 
  עם יין חדש, טעם חלב, טעם דבש, טעם כל הממתקים שבעולם, שנאמר טובה, הטובה, כל הטובה, על כל הטובה.ט

Uל ָּכל ֹו ַע ַחְּד ִיְתר� ה-ַוִּי מסכתא  -מכילתא דרבי ישמעאל יתרו קטן, בתפקיד דבר החוזר וקורה.(א) - קטן ... זקף- ... זקף -  ַהּטֹוָב�

ישראל הכתוב מדבר, אמרו לו: עתיד המקום ליתן לנו שש מדות טובות, ארץ ישראל, ר' אליעזר אומר: בטובת ארץ  דעמלק פרשה א
. [מיד פתח ואמר: על כל הטובהעל כל הטובהעל כל הטובהעל כל הטובהוהעולם הבא, ומלכות בית דוד, ועולם חדש, וכהונה ולויה. לכך נאמר: טובה, הטובה, כל הטובה, 

  .ברוך ה']

על על על על שלח את העם ויברכו את המלך וילכו לאהליהם שמחים וטובי לב ביום השמיני  )מלכים א' ח(והיינו דכתיב ...  א,בבלי שבת ל(ב) 
   :אשר עשה ה' לדוד עבדו ולישראל עמו כל הטובהכל הטובהכל הטובהכל הטובה

  

ים  :יב,יח יתרו שמות ים ֵלאIִה� ן ֹמֶׁש1ה ֹעָל�ה ּוְזָבִח� ח ִיְת֨רֹו ֹחֵת�   ַוִּיַּק6
ל ֶלֱאָכל י ִיְׂשָרֵא= ל׀ ִזְקֵנ ן ְוֹכ Hא ַאֲהֹר ֹ֨ ן ֹמֶׁש� -ֶל1ֶחם ִעם-ַוָּיב ים׃ֹחֵת� �י ָהֱאIִהֽ   ה ִלְפֵנ

ח ִיְת֨רֹו    קדמא, מרכא תביר מרכא טפחא גרשיים - ַוִּיַּק6

  

ט ֶאת :יג,יח יתרו שמות ה ִלְׁשֹּפ �ֶׁשב ֹמֶׁש� ת ַוֵּי ָּמֳחָר�  ְיִהי5 ִמֽ �ם -ַוֽ   ָהָע
ד ָהָעם5 ַעל ה ִמן-ַוַּיֲעֹמ3 ֶקר ַעד-ֹמֶׁש� ֶרב׃-ַהֹּב�   ָהָעֽ

ת התוכן  ָּמֳחָר�  ְיִהי5 ִמֽ ט ֶאתוהפעולה והכתוב אחריו הינו קטן, - זקף(סלוק) פשטא בתבנית טעמים  הינו תיאור המוטעםַוֽ ה ִלְׁשֹּפ �ֶׁשב ֹמֶׁש� -ַוֵּי
�ם    לפניו ולאחריו, זאת תבנית לדרישה של אָהָע

 )בי,יח(- ב שהנאמר. בלימוד אלפניו יודיענו ... למחרת רדתו מן ההר וגו', ספרי-, כך שנינו בהיהיום הכפורים  מוצאי י"רש )יג,יח( – טט•

ח ִיְת֨רֹו  סמוכים באותו  אפילו, ארע כנראה אותו יום, וגרשיים קדמא יאמר שאין מוקדם ומאוחר בשני ענינים שונים קדמאגרשיים  - ַוִּיַּק6
כי קדמא ואזלא באחד מתפקידיהם מייצגים סדר של מוקדם ומאוחר, אבל כאשר הסדר ביניהם מתחלף משמע שפעולת האמורה  מקום.

 מפני הפעולה המאוחרת שהקדימה בהתבצעותה.  להיות מוקדמת נדחקה

  

ים ִעָּמ�R  שמות יתרו יח,יט: י ֱאIִה� ְצ � ִויִה� ה ְׁשַמ3ע ְּבֹקִלי5 ִאיָע   ַעָּת6
ים ְוֵהֵבאָת� ַאָּת1ה ֶאת ם מUּול ָהֱאIִה� Lה ַאָּתה ָלָע= ים ֶאל-ֱהֵי ים׃  -ַהְּדָבִר�   ָהֱאIִהֽ

ם Lה ַאָּתה ָלָע= יתרו, משה מהווה פרט מרכזי, בלשון הזוהר צד האמת עמוד האמצעי, וכדוגמתו כל דייני  דרגא מונח רביע, בהצעת – ֱהֵי
  לקים, שם המשלב הוי' אדנות (חסד בגבורת הדין של בי"ד של מעלה), עליהם לדון דין אמת כמו בבית דין של מעלה. - ישראל מול הא

ם Lה ַאָּתה ָלָע=   דיין הדן דין אמת נעשה שותף לקב"ה בבריאה, מוציא השכינה מגלותה.דרגא מונח רביע, תיקון חטא אדם הראשון,  – ֱהֵי

  תיקוני זוהר נספח (מעמ' קלט) דף קמג עמוד א 
ולא  עמודא דאמצעיתא מסטרא דאמת... ולעילא לית משוא פנים בין זכאה לחייבא וכן צריך להשוות לתתא גבי דינא זכאה עם חייבא 

ווי ליה לדיינא לתתא ינייהו בדינא דבדיינא דלעילא אתמר לא ישא פנים ולא יקח שחד יהא דיינא רשאי למעבד משוא פנים לחד מ
דאכחיש עובדא דבראשית ולא יימא דא מהימנא מדא דכמה דאיהו לתתא שופטים ושוטרים תתן לך בכל  דאשתני מדיינא דלעילא

דא יתיר מדא אלא תרוייהו בהשואה בדינא ואינון שעריך לדיינא גופין הכי אית לעילא שופטים ושוטרים לדיינא נשמתא ולא יוקיר ל
צריכין למשמע קדם דיינא ולא ימללון עד דשאיל לון דיינא ויהיב לון רשו למללא ויהון קדמיה בדחילו בגין דשכינתא שרייא עלייהו 

י ליה למאן דאוקים ומאן דתבע קשוט כאלו מקיים על עלמא דיין אמת וכל שכן מאן דדן דין אמת כאלו מקיים אמת מארץ תצמח וו
דיין דדן דין אמת כאלו הוא אפיק לשכינתא שקרא ואפיל אמת דגרים ותשלך אמת ארצה ומאן גרים דא דיינא דלא דן דין אמת ובודאי 

  ואוקים לון מארעא:  ולישראל מגלותא
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתאריה חיים ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  ֽלוקאת֑נח, ס 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  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ֛בירת דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  נין או גורע ממנו;מוסיף מהענין על הע – 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;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
דרוש בפסוק  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאוד פרטיו בסדר מתאים, מלמד ולמד, כעין מדות מי"ג מדות דר' ישמעאל ול"ב מדות דר' אלעזר עם המלים כלל, פרט, רבוי, מיעוט), זה או הפוך, הצגת נושא ולמ

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא/ים אחר/ים בתושבע"פ. – פ֡זר דרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; 

  יהם לפי ההשערות.לפי תפקיד), שבתנ"ך (חוץ מספרי איוב, משלי, תהליםהטעמים יוצגו מידי פעם חלק מא שונהבנת ה לטובתהתשע"ד. 

 

  שמות יתרו יח,א 1.4

  

ים ִעָּמ�R  שמות יתרו יח,יט: י ֱאIִה� ְצ � ִויִה� ה ְׁשַמ3ע ְּבֹקִלי5 ִאיָע   ַעָּת6
ים ְוֵהֵבאָת� ַאָּת1ה ֶאת ם מUּול ָהֱאIִה� Lה ַאָּתה ָלָע= ים ֶאל-ֱהֵי ים׃  -ַהְּדָבִר�   ָהֱאIִהֽ

ים (יט) י"רש י ֱאIִה� ְצ � ִויִה� ם מUּול בעצה; אמר לו: צא ִהָּמֵלך ַּבגבורה (ראה מכיל' יתרו עמלק ב).  -  ִעָּמ�R ִאיָע Lה ַאָּתה ָלָע= ֱהֵי
ים  ים -ֶאתשליח ומליץ בינותם למקום, ושואל משפטם מאתו.  - ָהֱאIִה�   דברי ריבותם.  -ַהְּדָבִר�

ה ְׁשַמ3ע ְּבֹקִלי5  צא ִהָּמֵלך ַּבגבורה (ראה מכיל' יתרו מיר, וזה מרמז לפ'רש"י גרשיים מהפך פשטא, כעין תבנית יצא להקל ולא להח – ַעָּת6
5  )שמ' יתרו יח,כב(כדי  עמלק ב). י  ְוָהֵקל ּו ֵמָעֶל� R׃ ְוָנְׂשא�  ִאָּתֽ

ְצ �   רלב"גקטן במלה אחת, כעין ריבה וריבה את הכל, יתרו נותן עצה בענין חלוקת השפיטה בין דרגות שופטים, ע"פ פי' -מונח זקף – ִאיָע

יט) עצה זאת מועילה למנוע לאות מן העם המצפים למשפט, עצה זאת מועילה למנוע לאות ממשה, ועצה זאת מאפשרת למשה  –ח (י
תמיד, ולא תפריד הדבקות  עמךעמךעמךעמך    אלהיםאלהיםאלהיםאלהיםואתן לך עצה בדרך שיהיה  בקולי,בקולי,בקולי,בקולי,    עעעעשמשמשמשמ    עתהעתהעתהעתההשם יתעלה, (יט) -בהתעלות בנבואה והדבקות 

אצל השם יתעלה; רוצה לומר, שלא תטריד מחשבתך בדבר אחר,  אתה לעםאתה לעםאתה לעםאתה לעם    היההיההיההיהריבות העם:  אשר בינך ובינו מצד רבוי הֵלאּות בדברי
ישאלוך על דרך הנבואה, ותבואך הנבואה מצד הדבקות שיהיה לך תמיד עם השם  אשר את הדבריםאת הדבריםאת הדבריםאת הדברים    האלהיםהאלהיםהאלהיםהאלהיםלפני  אתהאתהאתהאתה    והבאתוהבאתוהבאתוהבאת
  . יתעלה

  
  שמות יתרו יח,כא:

ה ִמָּכל ָעם ַאְנֵׁשי-ְוַאָּתה ֶתֱחֶז Oִיל ִיְר -ָה Hְנֵאי ָב�ַצעַח ת ֹׂש י ֱאֶמ� ים ַאְנֵׁש�   ֵאLי ֱאIִה1
ת׃  י ֲעָׂשֹרֽ ים ְוָׂשֵר� י ֲחִמִּׁש� ֹות ָׂשֵר� י ֲאָלִפים5 ָׂשֵרי ֵמא� ם ָׂשֵר3   ְוַׂשְמָּת ֲעֵלֶה=

ה ִמָּכל ָעם-ְוַאָּתה ֶתֱחֶז Oמונח מונח תלשא, כעין שלושה טעמי תלשא, נברר תפקידי תלשא שכאן.  – ָה  

ה ירש"(א) בנוגע למשה רבנו כפ' ָעם-ִמָּכלולכך רומז טעם תלשא במלים : ברוה"ק שעליך, ְוַאָּתה ֶתֱחֶז Oבלימוד אלפניו, בתפקיד  ָה
  מחיצה של בעל בחינה נעלה מהאחרים, מובחר, בנבואה, בחכות שונות להבחין במהות הפנימית של הנבחרים. 

ה רבינו בחייוכך פי'  אמר במעשה ויבחר משה אנשי חיל, אבל לפי שהאדם יראה . היה ראוי לומר ואתה תבחר כמו שְוַאָּתה ֶתֱחֶז
שיצטרך לנבואה בבחירה מלשון מחזה וחזון, והכוונה  לשון נבואהלעינים וה' יראה ללבב על כן הוצרך לומר לשון תחזה שהוא 

ה יאמר  או. הזאת מים גדול שבנביאים שהיה משה יודע ובקי בה בהיותו שלם שבשל בהכרת פנים מכח חכמת הפרצוףְוַאָּתה ֶתֱחֶז
  וחכם הרזים ולכך הזהירו במלת ואתה כלומר ואתה בעצמך ולא על ידי צווי: 

  

, והם המובחר מכל ישראל, וטעמו ראויים להנהיג העם הגדול במשפטיםאמר שיחזה אנשים  רמב"ן(ב) בנוגע לנבחרים לשופטים כפי' 
מכלם, בידוע כי הטובים שבישראל כל מדות טובות  המובחרים שיש בהם כל המדות הללו, כי כיון שאמר מכל ישראל, אמר שהיו

  בהם
ה אור החיים (ג) בנוגע לקשר בין משה ובין הנבחרים, תוצאת הבחירה היא שכאילו משה רבנו הוא השופט כפי' , פירוש לא ְוַאָּתה ֶתֱחֶז

  הם שלוחיו ויטול חלק במצוה: , עוד רמז כי לצד זה יחשב כאלו הוא השופט כיון שהוא יחזהשהעם ימנו עליהם, אלא 
  

י ֱאֶמ�ת ים ַאְנֵׁש� דרגא תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא הדיינים, שעל כל אחד מהם חלה אותה הלכה.  – ִיְרֵאLי ֱאIִה1
עלי כל התכונות לכל שבכל הדרגות הדיינים יהיו בעלי כל התכונות המנויות. יתרו חשב שצריך להקל בדרגות הנמוכות, אבל משה מצא ב

 פשיטאוהנה  שחש יתרו שלא ימצא שיעור המספיק מבחינה הגדולה, והיה מסתפק במדרגה קטנה כנזכר: אור החייםהדרגות. כפי' 
שאם ימצא ממין המשובח שבכולן לכל המנויים מה טוב ומה נעים, ולזה כשביקש משה בישראל, מצא ממין המשובח אנשי חיל 

  כו'שיעור שיספיק לכולם, ו

ִיל-ַאְנֵׁשי Hים ַח   גרש ... תביר כעין יצא להקל ולהחמיר. לשרי האלפים תכונות מלאות, לשרי המאה - אזלא – ִיְרֵאLי ֱאIִה1

  , אמר ארבע הדרגות כנגד ארבעה מינוים המוזכרות בדבריו, אנשי חיל וגו'אנשי חיל וגו'אנשי חיל וגו'אנשי חיל וגו' -  אור החייםוכך פי' 
ִיל-ַאְנֵׁשיכנגד שרי אלפים אמר  Hצם השלמת האושר והמדות והגבורה וכללות השלימות וכו' , תיבת חיל תגיד עוַח  

יםוכנגד שרי המאות אמר  , וכו' יראת העונש, כי יש לך לדעת כי הירא בבחינת שם הוי"ה לצד שיהיה בדעתו כי ה' רחום ִיְרֵאLי ֱאIִה1
, וכמו שתמצא שכל גדולי עולם וחנון, לפעמים יחטא ויסמוך על רחמיו כי יאריך אפו וכדומה, אבל יראת העונש תרעיד המשכיל

יראים מדקדוקי המשפט הגם כי יודעים שמעשיהם ישרים ונכונים, וכו' בגדר יראה מדקדוקי המשפט באין רחמים, ובחינה זו ישנה גם 
  להם בשר המאה,  אלא שנוסף בהם פרטים אחרים שאין צורךכן בשרי האלפים 

י ֱאֶמ�תוכנגד שרי חמשים, אמר  , הגם שלא השיגו לבחינה זו של יראת עוצם הדין אלא שיהיו אנשי אמת גדר זהשיספיק ל, ַאְנֵׁש�
  שישתדלו על העמדת האמת לבל תהיה נעדרת, 

ְנֵאי ָב�ַצעוכנגד שרי עשרות אמר    די להם גדר זה,וכו' ֹׂש
ִיל-ַאְנֵׁשי- וכל מדות הג' ישנם ב  Hַח ,  

ים- וכל מדות הב' ישנם ב ְנֵאי ָב� , ומדת ִיְרֵאLי ֱאIִה1 י ֱאֶמ�ת- ישנה ב ַצעֹׂש י  , והם זו למעלה מזו, ולזה לא אמר ויראי וגו' וַאְנֵׁש� ַאְנֵׁש�
ת ְנֵאי ָב�ַצע ֱאֶמ� , אם כולם יתקבצו יחד באדם אחד היה צריך לומר וא"ו בכל אחת, או לפחות בחלוקה האחרונה, אלא ודאי כמו ֹׂש

ין המשובח שבכולן לכל המנויים מה טוב ומה נעים, ולזה שכתבתי, שאין צורך לזה בכל הפרטים, והנה פשיטא שאם ימצא ממ
  כשביקש משה בישראל, מצא ממין המשובח אנשי חיל שיעור שיספיק לכולם, וכו'

אלא ודאי כדברינו שלא הזכיר יתרו שאר הפרטים, אלא לצד שחש יתרו שלא ימצא שיעור המספיק מבחינה הגדולה, והיה מסתפק 
  במדרגה קטנה כנזכר: 
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתאריה חיים ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  ֽלוקאת֑נח, ס 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  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ֛בירת דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  נין או גורע ממנו;מוסיף מהענין על הע – 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;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
דרוש בפסוק  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאוד פרטיו בסדר מתאים, מלמד ולמד, כעין מדות מי"ג מדות דר' ישמעאל ול"ב מדות דר' אלעזר עם המלים כלל, פרט, רבוי, מיעוט), זה או הפוך, הצגת נושא ולמ

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא/ים אחר/ים בתושבע"פ. – פ֡זר דרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; 

  יתרו יח,כב, כושמות 

ּו ֶאת[כב]    ה ָּכל-ָהָעםT ְּבָכל-ְוָׁשְפט י  ְוָכל-ֵעתS ְוָהָי6 יאּו ֵאֶל� 5 ָיִב ן ִיְׁשְּפטּו-ַהָּדָב3ר ַהָּגֹדל ר ַהָּקֹט� ּו -ַהָּדָב� י  ְוָנְׂשא� 5 ֵמָעֶל� ֵה�ם ְוָהֵקל
R׃   ִאָּתֽ
ּו ֶאת[כו]   �ת ֶאת-ָהָע�ם ְּבָכל-ְוָׁשְפט� ּון ֶאל-ֵע ה ְוָכלמֹ -ַהָּדָב3ר ַהָּקֶׁשה5 ְיִביא ם׃ -ֶׁש� ּו ֵהֽ ן ִיְׁשּפּוט� ר ַהָּקֹט�   וַ [כז]    ַהָּדָב�

  

ּו ֶאת[כב]   כאן  בבלי סנהדרין לד,במונח זרקא סגול, מוסיף ו/או גורע דבר חלקי או מלא מענין הנושא, ע"פ  – ֵעתS -ָהָעםT ְּבָכל-ְוָׁשְפט
וסיומו לרבנן בלילה, לרבי מאיר רק ביום. אלא "בכל עת" כי אין המשפט בכל עת אלא תחילתו ביום חול בשעות האור בלבד - גורע מ

שלרבי מאיר יש קולא שהיא גם לרבנן שדנים בממונות ונפשות גם ביום המעונן ולא כמו בנגעים (שמהם ר"מ מקיש לריבים)שאין רואים 
 אותם ביום המעונן.

ה ָּכל י -ְוָהָי6 יאּו ֵאֶל� 5 ָיִב טן, כעין יצא מענינו לדון בדבר אחר כענינו יצא להקל ולא ק-גרשיים מהפך פשטא מונח זקף - ַהָּדָב3ר ַהָּגֹדל
  להחמיר. לר"מ שדנים בממונות ונפשות גם ביום המעונן.

שפטו הראשון משמעו דברים שבאמירה בממונות אתה חייב, אתה זכאי, בנגעים אתה טהור, אתה טמא. שפטו השני בעונשי הגוף מלקות 
  ומיתות.

  
  :י,יטשמות יתרו 

אֶמר ֹ֨ ' ֶאל [י] ַוּי ם׃-ֹמֶׁשה5 ֵלR ֶאל-ה3 ּו ִׂשְמIָתֽ ם ַהּי�ֹום ּוָמָח�ר ְוִכְּבס� ם ְוִקַּדְׁשָּת�   ָהָע�
�י ָכל[יא]   ' ְלֵעיֵנ ד ה1 Lי ֵיֵר י׀ ַּבּיֹום ַהְּׁשִלִׁש= ר ִסיָנֽי׃-ָהָע�ם ַעל-ְוָהי�ּו ְנֹכִנ�ים ַלּיֹום ַהְּׁשִליִׁש�י ִּכ   ַה�
שהוא ששה בחדש. ובחמשי בנה  - ליום השלישיליום השלישיליום השלישיליום השלישימאשה.  - והיו נכוניםוהיו נכוניםוהיו נכוניםוהיו נכונים(יא)   היום ומחר.היום ומחר.היום ומחר.היום ומחר.וזמנתם, שיכינו עצמם  - וקדשתםוקדשתםוקדשתםוקדשתם(י)   רש"י

משה את המזבח תחת ההר, ושתים עשרה מצבה, כל עניין האמור בפרשת 'ואלה המשפטים' (ראה שמ' מש' כד,ד ואי'), ואין מוקדם 
             ומאוחר בתורה.וגו' 

אֶמר ֹ֨ כל עניין ם במקום אחריו, כי זה כתוב בפרשת יתרו ופירוטו כפירש רש"י , בתפקיד מקדים לרמז על דברים הכתוביקדמא – [י] ַוּי
       האמור בפרשת 'ואלה המשפטים'

  

םרבי יוסי ברבי יהודה אומר בו ביום נעשו כל המעשים.  - לתא ימכ ּו ִׂשְמIָתֽ   ומנין שיטענו טבילה.  ְוִכְּבס�
  )מידת ק''ו(כאן שהוא טעון כבוס בגדים אינו דין שיהא טעון טבילה. הריני דן ומה אם במקום שאין טעונין כבוס בגדים טעונין טבילה 

  היינו טבילת הגוף -אין כבוס בגדים בתורה שאינו טעון טבילה 
  

ם ַהּי�ֹום , שלא יגשו לאשה ואל כל טומאה, ּוָמָח�ר, יתור לרבות קדושה ע"י ההגבלה המרומזת בטעם אתנח במלת טפחאמרכא  – ְוִקַּדְׁשָּת�

  ואין צריך לרחוץ אלא פעם אחת. והנכון שיהיו קדושים, שלא יגשו אל אשה ואל כל טומאה. ַהּי�ֹום ּוָמָח�ר. ומה טעם .. רמב''ן כפי'
  

  

  :כ –שמות יתרו יט,יח 

ד ָּכל [יח] ן ַוֶּיֱחַר� ֶׁשן ַהִּכְבָׁש� 3ַעל ֲעָׁשנֹו5 ְּכֶע ' ָּבֵא�ׁש ַוַּי ד ָעָל1יו ה� ר ָיַר� ְּפֵני ֲאֶׁש֨ Oֹו ִמ ד׃הָ -ְוַה3ר ִסיַני5 ָעַׁשן ֻּכּל� ר ְמֹאֽ   ָה�
�ּנּו ְבֽקֹול׃[יט]   ים ַיֲעֶנ ר ְוָהֱאIִה� ד ֹמֶׁשה ְיַדֵּב� ק ְמֹא� ר הֹוֵל�R ְוָחֵז ֹול ַהֹּׁשָפ�  ְיִהי5 ק   ַוֽ

' ַעל[כ]    L ֶרד ה1 �י ֶאל-ַוֵּי ר ִסיַנ ' ְלֹמֶׁש1ה ֶאל-ַה� Lא ה אׁש ָהָה�ר ַוִּיְקָר֨ ֹ ה׃-ר �ַעל ֹמֶׁשֽ ר ַוַּי אׁש ָהָה� �ֹ   ר
  

' ָּבֵא�ׁש ְוַה3ר ִסיַני5 ָעַׁשן ּכֻ  [יח] ד ָעָל1יו ה� ר ָיַר� ְּפֵני ֲאֶׁש֨ Oֹו ִמ ר - ּל� קדמא, קדמה ירידת שם ה' הנכבד ושכן באש ובעקבות כך היה הר  – ֲאֶׁש֨
  סיני עשן כולו.  

' ָּבֵא�ׁש  [יח] ד ָעָל1יו ה� ר ָיַר� ְּפֵני ֲאֶׁש֨ Oֹו ִמ ְּפֵני - ְוַה3ר ִסיַני5 ָעַׁשן ֻּכּל� Oתר וענין שיעור, חציצה גדולה, ענין של בחינה נעלה ביו- תלישא – ִמ
  ומחיצה. 

ְּפֵני Oאל  השם הנכבדאבל ירד ...  הרמב"ן יט יטגדולה, ענין של בחינה נעלה ביותר היא ירידת השכינה במחיצה לעצמה ופי' -תלישא – ִמ
ה קרוב , ויתיצבו הם בתחתית ההר, ומשה עלה למעלהכבוד הנראה להםההר ביום השלישי, והוציא משה את העם מן המחנה לקראת 

ושכן על הר סיני  שמו הגדול ירדאם תשכיל בפרשה תבין כי  - וירד ה' על הר סיניוירד ה' על הר סיניוירד ה' על הר סיניוירד ה' על הר סיני יט כ...  הכבוד מחיצה לעצמולראש ההר ששם 
  ה',  באשכי  סיניואמת הוא כי השם בשמים וכבודו בהר כ יח , ... עליו באש

חביונו בשחק. ורגליו על הר זימן בקרבו. ראש הר סיני. .. . מחזור ויטרי סימן תנדענין של בחינה נעלה ביותר ושיעור מספר הקולות 
: טהורים בלב אחד נתן להם בסיני. יתגדל הר חורב ויתקדש סיני: כח עז ותעצומות הראם בסיני. לסבול אש באש. מורשה סיני: סיני

  סיני: ומתפוצץ ב נחלק לשבעה קולות ולשבעים בסיני: סובב לארבע פיאותמאמר קול ראשון השמיע בסיני. 
  

  שיעור כ"ב אלפים של מרכבות מלאכים הנלמד מהפסוקים

ל׃ פ במדבר בהעלתך י,לו:   י ִיְׂשָרֵאֽ ֹות ַאְלֵפ� ֲבב� ' ִרֽ ה יֹאַמ�ר ׁשּוָבה ה�    ּוְבֻנֹח�

ים ִרֹּבַתִים ַאְלֵפי ִׁשְנָא�ן ֲאדֹ  תהלים  סח,יח:   ֶכב ֱאIִה= ֶדׁש׃ֶר3 �י ַּבֹּקֽ ם ִסיַנ Hי ָב�    ָנ

ְּפֵני ... )יט,יח( Oגדולה, ענין של בחינה נעלה ביותר חציצה ומחיצה של אש לענין הדבור של ה' אל משה.- תלישא – ִמ  

' ְלֹמֶׁש1ה ֶאל ...    )יט,כ( Lא ה ר-ַוִּיְקָר֨ אׁש ָהָה� �ֹ אוגו'  ר ...  אור החיים ויקרא א,אקדמא, קדמה קריאה לדיבור, והגענו לכך בזכות  – ַוִּיְקָר֨

מה לצד השוה של סנה וסיני שהיו באש וכו' ... הרי באותה הנבואה היה אש, ונשתנית  ן)ספרא להל –(טט שם בתורת כהנים  ואמרו
  וגו' נבואה זו ונבואת סנה מנבואת אוהל מועד, שלא היה בו אש, 

והקדים בהן שהן דבור ובאש ומפי קדש למשה  (סנה וסיני)(ה) אי מה הצד השוה שבהן  דבורא דנדבה פרשה א -ספרא ויקרא 
לדיבור, יצא דבור אהל מועד שאינו באש ת"ל ויקרא וידבר  נקדים קריאהאף כל שהוא דבור ובאש ומפי קדש למשה  קריאה לדבור

  הקדים קריאה לדיבור. 
  

' ַעל[כ]   L ֶרד ה1 �י-ַוֵּי ר ִסיַנ   דרגא תביר מרכא טפחא, בשם רבי אברהם המלאך ה' ירד על הר סיני בצמצום אחר צמצום עד אין קץ   – ַה�
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתאריה חיים ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  ֽלוקאת֑נח, ס 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  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ֛בירת דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  נין או גורע ממנו;מוסיף מהענין על הע – 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;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
דרוש בפסוק  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאוד פרטיו בסדר מתאים, מלמד ולמד, כעין מדות מי"ג מדות דר' ישמעאל ול"ב מדות דר' אלעזר עם המלים כלל, פרט, רבוי, מיעוט), זה או הפוך, הצגת נושא ולמ

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא/ים אחר/ים בתושבע"פ. – פ֡זר דרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; 

  התשע"ה – יח,א שמות יתרו 1.5

  
  א:י,יטשמות יתרו 

' ֶאל אֶמר ה3 ֹ֨ ם׃-ֹמֶׁשה5 ֵלR ֶאל-[י] ַוּי ּו ִׂשְמIָתֽ ם ַהּי�ֹום ּוָמָח�ר ְוִכְּבס� ם ְוִקַּדְׁשָּת�   ָהָע�
�י ָכל[יא]   ' ְלֵעיֵנ ד ה1 Lי ֵיֵר י׀ ַּבּיֹום ַהְּׁשִלִׁש= ר ִסיָנֽי׃-ָהָע�ם ַעל-ְוָהי�ּו ְנֹכִנ�ים ַלּיֹום ַהְּׁשִליִׁש�י ִּכ   ַה�

5ֹ [טו]  ל- אֶמר5 ֶאלַוּי ים ַאֽ ֶׁשת ָיִמ� Iם ֱהי�ּו ְנֹכִנ�ים ִלְׁש ּו ֶאל-ָהָע� ה׃-ִּתְּגׁש�   ִאָּׁשֽ
 ),טויטשמות יתרו ( שנאמר -טמאה  ]מסורת הש"ס: [שהיא][מנין לפולטת שכבת זרע ביום השלישי (שתהא) . משנה א,בבלי שבת פו

ים ֶׁשת ָיִמ� Iי ),יאיטשמות יתרו (-אפשר שיש ללמוד גם מ .ֱהי�ּו ְנֹכִנ�ים ִלְׁש י׀ ַּבּיֹום ַהְּׁשִלִׁש= י ִּכ ֹום ַהְּׁשִליִׁש�   ְוָהי�ּו ְנֹכִנ�ים ַלּי

  
טהורה, דברי רבי אלעזר בן עזריה. רבי ישמעאל אומר: פעמים שהן  - תנו רבנן: פולטת שכבת זרע ביום השלישי  א,בבלי שבת פו

 -חמש. ואם יצאתה מקצת עונה ראשונה ארבע עונות, פעמים שהן חמש עונות, פעמים שהן שש עונות. רבי עקיבא אומר: לעולם 
  . נותנין לה מקצת עונה ששית

כרבנן, דאמרי בחמש עביד פרישה. ורבי  - אמרוה רבנן קמיה דרב פפא, ואמרי לה רב פפא לרבא: בשלמא רבי אלעזר בן עזריה 
ר רב אדא בר אהבה: משה לעולם כרבי יוסי, כדאמ - בארבע עביד פרישה. אלא רבי עקיבא, כמאן?  -ישמעאל כרבי יוסי דאמר 

  .בהשכמה עלה, ובהשכמה ירד

  

י י׀ ַּבּיֹום ַהְּׁשִלִׁש= מונח לגרמיה מונח רביע, כעין שם אחד המורכב על שני ענינים. השם כאן ענין של חמש או יותר, דרשה אחת  – ִּכ
  שעות ודרשה אחת לימים. 12לעונות של 

רע מסרחת. רמז מסוים נמצא בס"ת י' מ' י' ובר"ת כ' ב' ה' כאילו נאמר ימי לענין מתן תורה וממנו לסוגיה לכמה זמן שכבת ז דרשה אחת
  כבה, כלומר מספר ימים עד שמשהו כבה, כאן לא יזריע עוד. 

  

י   לומד כפשט הכתוב.  טהורה, דברי רבי אלעזר בן עזריה. - פולטת שכבת זרע ביום השלישי  ַּבּיֹום ַהְּׁשִלִׁש=

י , פעמים שהן שש (טעם מונח רביע) , פעמים שהן חמש עונות (טעם רביע) פעמים שהן ארבע עונותרבי ישמעאל אומר:  ַּבּיֹום ַהְּׁשִלִׁש=
  .(טעם מונח רביע במשמע של יותר מארבע, או בקריאה ללא פסק מונח מונח רביע) עונות

ירבי עקיבא מונה חמש עונות במדויק המרומזות במונח רביע    ת זרע (טעם פסק), ואחרי זה פסקה מהנשים טומא ַּבּיֹום ַהְּׁשִלִׁש=

  לכולם אחרי זה פסקה מהנשים טומאת זרע (טעם פסק),

  

י׀  לענין מדרבנן אם פסקה ראית דם וסת עד סוף יום רביעי למחבר שו"ע, או עד סוף יום חמישי להרמ"א (כעין כבה אור  דרשה אחרתִּכ

יהשמש המרומז בשילוב ר"ת וס"ת  י׀ ַּבּיֹום ַהְּׁשִלִׁש=   לספור שבעה נקיים. ימ"י כב"ה) אז יכולה ִּכ

יהחמישה ימים המרומזים בשילוב ר"ת וס"ת  י׀ ַּבּיֹום ַהְּׁשִלִׁש= יימ"י כב"ה ותבנית הטעמים מונח רביע של הכתוב  ִּכ או רק  ַּבּיֹום ַהְּׁשִלִׁש=

י׀רביע עוברים לימין הפסק ומורכבים על מלת  שם אחד היינו  - כעין רמז לאחת מהעונות הבינוניות. תפקיד פסק כאן  30שהיא עצמה גי'  ִּכ
  ערך ארבע או חמש ושתי מצוות.

והשתא דקפיד אימים אינה טהורה עד יום רביעי ד"ה וליטבלו בצפרא דשבתא ... ב ,תוספות שבת פו??? האם התוספות הבא שייך
כי שימשה ומיהו מצינן למימר דפריך דילמא קפיד אעונות ואימים אתרווייהו לחומרא כששימשה בתחילת הלילה ניזיל בתר יומי ו

  .בסוף היום ניזיל בתר עונות

  
  סעיף יא שולחן ערוך יורה דעה הלכות נדה סימן קצו 

לא] הפולטת שכבת זרע בימי ספירתה, אם הוא תוך יד לב] ו' עונות לשמושה סותרת אותו יום. לפיכך המשמשת מטתה וראתה אחר 
ת שלימות טו שמא תפלוט; לפיכך אינה מתחלת לספור טז עד כך ופסקה, אינה מתחלת לספור שבעה נקיים עד שיעברו עליה ו' עונו

יום ה' לשמושה, כגון אם שמשה במוצאי שבת אינה מתחלת לספור עד יום ה', דקיי"ל <ה> אין שכבת זרע מסריח עד שיעברו עליו 
יין היא עומדת בתוך ששה עונות שלימות יז מעת לעת; ואם שמשה במוצאי שבת ופלטה ליל ד', קודם עת שימושה במוצאי שבת, עד

  עונה ששית לשמושה יח וסותרת, הילכך יום ה' יהיה ראשון לספירתה. 
הגה: ותפסוק יום ד' לעת ערב, ויום ה' עולה למניין. ויש שכתבו שיש להמתין עוד יום אחד, דהיינו שלא תתחיל למנות יט עד ) רמ"א(

ביום הראשון בין השמשות ותסבור שהוא יום, ואפשר שהוא לילה, יום הששי והוא יהיה יום ראשון לספירתה, דחיישינן שמא תשמש 
ואם תתחיל למנות מיום חמישי יהיה תוך ששה עונות לשמושה, על כן יש להוסיף עוד יום אחד דמעתה אי אפשר לבא לידי טעות 

ינות אלו, ואין לשנות. לג] ויש (ת"ה סימן רמ"ה והאגור בשם ר"י מולין וש"ד וכ"כ מהרא"י ומהרי"ק שורש ל"ה), וכן נוהגין בכל מד
נשים שנהגו להחמיר עוד להמתין עד שבעה ימים (שם בת"ה), <ו> ואין טעם בדבר והמחמיר יחמיר והמיקל נשכר להקדים עצמו 

למצוה. ויש שכתבו (טו) שעכשיו <ז> אין לחלק בין שמשה עם בעלה כ ללא שמשה, כא וכל אשה שרואה, (טז) <ח> אפילו כתם, 
להמתין ה' ימים עם יום שראתה בו ותפסוק לעת ערב ותספור ז' נקיים (שם בת"ה בשם א"ז ומהרי"ק) וכן נוהגין במדינות  כב צריכה

  . אלו ואין לשנות (סה"ת וסמ"ג)

מעיקר הדין אפשר  סותרת אותו יום,...  הפולטת שכבת זרע בימי ספירתה - שיעורי שבט הלוי, הלכות נדה, סימן קצו סעיף יא א)
שבעה נקיים מיד שפוסקת לראות אלא שאם תפלוט שכבת זרע תסתור אותו היום בלבד ומשלמת עליו עוד יום ואינה סותרת  למנות

ולכן תקנו שתספור רק אחר זמן פליטה, וקיי"ל כמ"ד בשבת (פו.) שהוא שש עונות שלימות,  שמא תפלוט ולא תדעלמפרע, וחששו 
ק לטהרות אבל לא לבעלה, אבל הרא"ש (נדה פ' בנות כותים) דחה וס"ל דסותרת והביא הרא"ש בשם הראב"ד דשכבת זרע סותרת ר

גם לבעלה. וזמן שש עונות הוא ארבעה ימים כמש"כ המחבר, דיום הראשון אינו שלם וא"כ שש עונות שלימות מעת לעת נגמרו רק 
ות בבקר, אך בעינן שיהיה כל היום נקי אחר התחלת ליל ד' וכש"כ ברא"ש, ואע"ג דספירת לילה אינה  ספירה וכבר שלמו שש עונ

  .מתחילת הלילה ולכן א"א להתחיל השבעה נקיים רק למחרת שהוא ליל ה'
עד שבעה ימים: כן יש מנהג אצל התימנים, ולמעשה המנהגים שונים, יש ספרדים יוצאי ארץ ספרד שנוהגים ד' ימים כמחבר,  ז)

מים כרמ"א וכמנהגינו, וכן נהגו רוב הספרדים, ובאפריקה כאלז'יר ותוניס נוהגים ו' והאשכנזים מליטא ופולין והונהריה וכד' נהגו ה' י
  ימים, והתימנים ז"י, ובתקופה מסויימת נהגו כן גדולי אשכנז, והרמב"ם כתב דהמנהג של ז' ימים הוא טעות.

  

  .זרע מקלקלת הנקיות, ופליטת שכבת האשה צריכה להיות נקיה מכל הפרשות כדי שתוכל לספור ז' ימים נקיים -טט 
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתאריה חיים ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  ֽלוקאת֑נח, ס 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  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ֛בירת דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  נין או גורע ממנו;מוסיף מהענין על הע – 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;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
דרוש בפסוק  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאוד פרטיו בסדר מתאים, מלמד ולמד, כעין מדות מי"ג מדות דר' ישמעאל ול"ב מדות דר' אלעזר עם המלים כלל, פרט, רבוי, מיעוט), זה או הפוך, הצגת נושא ולמ

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא/ים אחר/ים בתושבע"פ. – פ֡זר דרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; 

  

ים ֵא1ת ָּכל ׃,איתרו כ שמות ר׃ ס-ַוְיַדֵּבר ֱאIִה� ֶּלה ֵלאֹמֽ ים ָהֵא�   ַהְּדָבִר�
ים   קטן בתפקיד של שתים, - קטן, מונח בתפקיד רבוי דרשות של זקף- מונח זקף – ַוְיַדֵּבר ֱאIִה�

יםכ "מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פ שניהם  דב' ואת')ע"פ תו"ש [ט] (כאן הן שנאמרו להלן  מלמד שדברים שנאמרו ַוְיַדֵּבר ֱאIִה�
ים ֵא1ת ָּכל לענין אחד מה שאי אפשר לו לפה לומר ואי אפשר לה לאוזן לשמוע. כאן הוא אומר ֶּלה-ַוְיַדֵּבר ֱאIִה� ים ָהֵא�  ַהְּדָבִר�

ת׀ )יב,תה' סב( ולהלן הוא אומר ר ַאַח֤ ים ִּדֶּב֬ ְעִּתי  ֥זּו-ְׁשַּתֽיִם ֱאAִה֗ ה ֲה֨לֹוא) כט,ירמ' כג( ואומרָׁשָמ֑ ֹ֧ י כ ׁש ְדָבִר֛ מה אש זה נחלק לכמה  'ה֑ -נְֻאם ָּכֵא֖
ים ד"א. יוצא לכמה מקראות(הוא שרש ה) ר אחדּבֵ ניצוצות כך ִד  אני שנפרע על ידי כך ואני שמשלם שכר על ידי כך. וכן  ַוְיַדֵּבר ֱאIִה�

ים ׀ ָּפִנ֣ים )ה,ד ת'וא' דב( הוא אומר ר ְּבָפנִ֗ ים  ד"א .םִעָּמכֶ֛  'ה֧  ִּדֶּב֨   מלמד שהיה אומר להם על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון. ַוְיַדֵּבר ֱאIִה�

  

רכדרש חז"ל שכל עשרת הדברות נאמרו בבת אחת, ...  תורה שלמה [ח] להלן רד"ה מפרש להלן  [ט]. בפרט השמנה דברות ֵלאֹמֽ
(שלא דף רכא  משנת ר"א פי"א-ב ושיטה אחרתנאמרו. זכור ושמור בדבור אחד  (שרק)) רנה(תו"ש במשנה תורה וזהו כהדרש לקמן 

מדת בשר ודם אינו יכול לדבר שני דברים כאחת, אבל הקב"ה דבר עשרת הדברות שתי  רק זכור ושמור בדבור אחד נאמרו ומלמד כי)
ר היינו מ"ש כאן פעמים בדבור אחד, מה שאין הפה יכול לדבר ואין האזן יכולה לשמוע, ע"כ. ומכאן נראה שס"ל ששתי פעמים דיב

ותרתין זימנין דנן  (תורה אחת דיבר ה'): אורייתא חדא ממליל אלהא ))יב,תה' סב(( ובמשנה תורה. ובסגנון אחר בתרגום תהלים שם
(ופעמיים שמענו מפי משה הסופר הגדול, כנראה הכוונה של שמיעה אחת של עשרת הדברות ביתרו, שמיעה אחת  שמעית מן פום משה ספרא רבה

 . וראה בראב"ע ורמב"ן מובא במילואים על דבר השינוים בין שמות לואתחנן, וע"ז דרשו חז"ל ששניהםשרת הדברות בואתחנן.)של ע
, וראה לקמן (ולפי לעיל בדיבור אחד) הקב"ה אמר שתי פעמים ולמשנת רבי אליעזרבדבור אחד נאמרו,  (עשרת הדברות שביתרו ושבואתחנן)

ְעִּתי ֥זּו-ְׁשַּתֽיִם )יב,תה' סב(ביאור שדורש מכת"י מדרש ה )פא(תו"ש אות  ח"ב (מורה נבוכים)  על שמות ומשנה תורה. והרמב"ם במו"נ ָׁשָמ֑
ת׀ )יב,תה' סב(פל"ג מבסס שיטתו בענין עשרת הדברות: וסמכוהו לאמרו  ר ַאַח֤ ים ִּדֶּב֬ (לענ"ד ט"ס כי לפי דברי המו"נ  שמענו ֥זּו-ְׁשַּתֽיִם ֱאAִה֗

ְעִּתי ) צ"ל ְעִּתי (שתי דברות) ֥זּו-ְׁשַּתֽיִם -(טט ן תורה תרי"א ושתים דבר ה' יָ נְ ובפרקי דרבי אליעזר פמ"א מִ  , ע"כ.ָׁשָמ֑ ת׀שנאמר  (מה') ָׁשָמ֑  ַאַח֤

ר ים ִּדֶּב֬   .שמענו ראה בפ' הרד"ל אות פז ֥זּו-ְׁשַּתֽיִם ֱאAִה֗

  

יע לכל ישראל, אבל הדבור למשה לבדו יתבאר לי שבמעמד הר סיני לא היה המגיע למשה מג...  ספר מורה הנבוכים חלק ב פרק לג
ע ַּבֲע֞בּור )ט,יטשמ' ית' ( וכתוב בתורה גם כן...  ,ע"ה י ָהָעם֙  יְִׁשַמ֤ לא  ,וגו', מורה כי הדבור היה לו והם ישמעו הקול ההוא העצום ְּבַדְּבִר֣

ם ְּדָבִרים֙  ֤קֹול )ד,יב ת'וא' דב( ואמר, ַהּקֹול֙ -ֶאת ְּכָׁשְמֲעֶכ֤ם )ה,כ ת'וא' דב( הבדל הדברים, ועל שמע הקול ההוא העצום אמר ים ַאֶּת֣ ולא , ׁשְֹמִע֔
  ,אתם שומעים (דברות ברורות) אמר דברים

  

ים   )תורה שלמה [ט]ד ע"פ  –(סעיפים א קטן בתפקיד של שתים, - קטן, מונח בתפקיד רבוי דרשות של זקף- מונח זקף – ַוְיַדֵּבר ֱאIִה�

ֶּלה-לֵא1ת ּכָ (א) שהקב"ה דיבר בעת ובעונה אחת (במקביל)  ים ָהֵא� את עשרת הדברות של פר' יתרו ואת עשרת הדברות של פר'  ַהְּדָבִר�

מרבה את האמירה החוזרת המתחילה מפסוק (כ,ב) שבה הקב"ה פירט כל דיבר לעצמו. אפשר כי המדרש  ֵא1תואתחנן. ואפשר כי מלת 
  ות.  שבמלת אנכי נאמרו כל עשרת הדיברות מכוון לכל אחד מהאנכי שבשתי עשרת הדיבר

ים(ב) דבר אחר    לקים) שכר ועונש.-שתי תוצאות למשפט (מלת א אני שנפרע על ידי כך ואני שמשלם שכר על ידי כך. ַוְיַדֵּבר ֱאIִה�

ת׀ )יב,תה' סב( ספר מורה הנבוכים חלק ב פרק לג(ג)  ר ַאַח֤ ים ִּדֶּב֬ ְעִּתי  ֥זּו-ְׁשַּתֽיִם ֱאAִה֗ שמע (הכוונה למשה) הקב"ה השמיע קול, משה ָׁשָמ֑
בבירור שתי סדרות של עשרת הדברות והעם לא שמעו בבירור. ואפשר שידעו ששמעו קול שתי הדברות הראשונות, מכך שפרחה נשמתן 

ֶּלה- ֵא1ת ָּכללפי כך אפשר כי  פעמיים. ים ָהֵא� תביר,  – ֵא1תמרכא טפחא, כעין יתור לרבות למשה דברים רבים נעלים וברורים,  – ַהְּדָבִר�
  ם ברורים ושומעים רק קול.ממעט העם מדברי

ת׀ )יב,תה' סב( פרקי דרבי אליעזר פמ"א(ד)  ר ַאַח֤ ים ִּדֶּב֬ משה והעם שמעו שתי דברות ברורות, ואח"כ בקשו ממשה שמענו  ֥זּו-ְׁשַּתֽיִם ֱאAִה֗
  לשמוע שאר הדברות. 

לקבלה או הן הן ועל לאו לאו, ואם נדרש שעל כל דיבר אמרו הן  מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק כ(ד) בהמשך - הערה על (ג) ו
  לא שמעו היאך אמרו, אלא שכאשר משה חזר על הדברות אמרו הן ולאו.

אם תהיה בן תורה לא תהא רוחך גסה לומר דבר לפני הצבור, עד שתפשוט אותה בינך ובין עצמך ב' ...  תנחומא (ורשא) יתרו טו(ה) 
ים ֵא1ת ּכָ  )כמו(...  ג' פעמים ֶּלה-לַוְיַדֵּבר ֱאIִה� ים ָהֵא� ר ין עצמו ואחרי כןבבינו ו ַהְּדָבִר� פסק כן  עץ יוסף טו). פי' (לבני ישראל) ֵלאֹמֽ

  .' קלט ס"ב הקורא בתורה לצבור יכין עצמו ב' וג'. ובב"ר פכ"ד ותנחומא ויקהל ס' ב' או ד' ודעה זו בר"ש תשא ס'ישו"ע או"ח ס

  ב)ב' ג' גם לדבר תורה (ג)אפשר שהקורא בתורה בצבור זה כאילו ה' קורא עמו.רשות להכנה ג' ( –ב' הכנות, מונח  –קטן -(א)זקף–טט

  
  זוהר כרך ב (שמות) פרשת תרומה דף קלה עמוד א 

ים ֵא1ת ָּכל )אשמ' ית' כ,(וכתיב  ר-ַוְיַדֵּבר ֱאIִה� ֶּלה ֵלאֹמֽ ים ָהֵא� (התורה שבע"פ  ,ואנן נטלין מתורה שבכתב תורה שבעל פה ַהְּדָבִר�

   תורה שבכתב)ניטלת מתוך ה

  )הסולם(הסוגריים משלבים את פי' זוהר כרך ב (שמות) פרשת יתרו דף פג עמוד ב 

ים  שמז) ת )א,א' בר(כמה דתנינן  (נכלל בימין) , דאתכליל בימינאֵא1תדא גבורה, ֱאIִה� יִם ֵא֥ תדאיהו ימינא  ַהָּׁשַמ֖ דאיהו שמאלא  ָהָאֶֽרץ ְוֵא֥

ֶרץ הָיְ֣סדָ  יִָדי֙ -ַאף )מח,יג' יש(דכתיב  י ֶא֔ ה ִויִמיִנ֖ יִם ִטְּפָח֣  כל שאר כתרין(בא לכלול) , לאכללא ָּכל, (דהיינו חסד) ֵא1ת, וימינא דא הוא ָׁשָמ֑
ים, (ספירות) ֶּלה, )(הדברים מתקשרים ונכללים זה בזה , מתקשרן דא בדאַהְּדָבִר� , כל אינון טעמין כל אינון רזין כל אינון סתרין גזרין ָהֵא�
  ,סודות הסתרים הגזרות והעונשים)(הטעמים ה ועונשין

ים-ָּכל אפשר כי זה מוליך גם מצב (א) ספירה לעצמה (ב) ספירה מקושרת ונכללת מכל הספירות האחרות. -מקף כרב – ַהְּדָבִר�

ים-ָּכל- לרעיון ש כל דיבור לעצמו (ב) דיבור הכולל את כל המצוות המבוססות עליו. ומזה לרעיון (א)  מצב (א)- מקף כרב – ַהְּדָבִר�
  מצוה כלולה מכל המצוותלעצמה (ב) כל מצוה 

טז אות תז: את מוצא תרי"ג אותיות יש  –במדב"ר פי"ג הביא  אותיות בעשרת בדברות(כת"ר)  תר"כ נושא תו"ש יתרו מילואים- ב
ולפי מתנות כהונה יתירות רומזים לז' ימי בראשית  (אותיות אשר לרעך)אשר לרעך כנגד תרי"ג מצוות וז'  (ולא עד בכלל) מן אנכי עד

בשם קדמונים שרומזים לשבע מצוות בני נח. והמקובלים כתבו שרומזים לשבע ספירות. ובדרשת ר' בנא בבית עקד האגדות כתב 
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתאריה חיים ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  ֽלוקאת֑נח, ס 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  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ֛בירת דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  נין או גורע ממנו;מוסיף מהענין על הע – 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;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
דרוש בפסוק  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאוד פרטיו בסדר מתאים, מלמד ולמד, כעין מדות מי"ג מדות דר' ישמעאל ול"ב מדות דר' אלעזר עם המלים כלל, פרט, רבוי, מיעוט), זה או הפוך, הצגת נושא ולמ

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא/ים אחר/ים בתושבע"פ. – פ֡זר דרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; 

.  מסביר תו"ש שהאותיות הן והן הם תרי"ג מצוות שמצטרפות לכל התורה כולה, וכולם ניתנו למשה (כנ"ל) בלוחות תרי"ג אותיות

כל התורה כולה כלולה בעשרת הדברות, שתרי"ג המצוות נחלקות לעשרה סוגים שיסודותיהם המה עשרת לא רק רמזים אלא ש
חנניה בן אחי רבי יהושע אומר בין כל וכן בירושלמי שקלים פ"ו,ה"א הדברות. בהמשך מביא את מספר המצוות הכלולות בכל דיבר.

  .יד ועוד- ורה וכן בירושלמי סוטה פ"ח,ה"ג, במדב"ר פ"הדבור ודבור [היו כתובים על הלוחות] דקדוקיה ואותיותיה של ת

  

ֶּלה-ָּכל ים ָהֵא� הטעמים הסודות הסתרים הגזרות ת על התורה שבכתב את התורה שבע"פ, עם מרכא טפחא, כעין יתור לרבו – ַהְּדָבִר�

אלא  ת והסתרים שאין מגלים לכלתביר, מחלק ברבוי הנ"ל בין הטעמים הגזרות והעונשים שמלמדים לכל ובין הסודו – ֵא1ת .והעונשים
  .לתלמידי חכמים וגם ביניהם יש מדרגות כגון, מעשה מרכבה, מעשה בראשית

  

ר שמח) ה )הברכה לג,א 'דב(דכתיב  (להיות ירושה לכל ישראל) , למהוי ירותא לכלאֵלאֹמֽ נּו-ִצָּוה ּתֹוָר֥ ה ָל֖ ה מֶֹׁש֑ ב ְקִהַּל֥ת מֹוָרָׁש֖ ֹֽ דאי תימא ׃ יֲַעק
י5  )בשמ' ית' כ,( , כתיב(אדם) לכל ב"נ (לגלות)מה דלא אצטריך לגלאה  פשוטו לומר לכל ולגלות גם)(כי אם תאמר כלגלאה  ֹנִכ� י  'ה  ָאֽ , ֱאIֶה��

ים -ָּכל -(טט  (כמו שאני מכוסה וסתום כך יהיו דברים אלו כמה דאנא טמירא וסתים כך יהיו מלין אלין טמירין וסתימין בלבך (יורה) ַהְּדָבִר֥
ֶּלה   (כנראה הכוונה למשה רבנו ולחכמים) וסים וסתומים בלבך)מכ )ָהֵא֖

ר   שלא כל מה ששמע משה מה' הוא גילה לכל. כעין נוטריקון לאו אמור ותומך בו טעם סלוק בתפקיד הגבלה  – ֵלאֹמֽ

יםד"א  שמט) ר-ֵא1ת ָּכלחד, (הוא מדרגה א) ַוְיַדֵּבר ֱאIִה� ֶּלה ֵלאֹמֽ ים ָהֵא� , ר' (הרי חמש מדרגות אחרות) נין, הא חמש דרגין אחרַהְּדָבִר�
יםיהודה אמר   ָּכל , ד"א )זה תפארת הנקרא גם רחמים) –(טט (חסד וגבורה ביחד  , דא ודאָּכל, (חסד) , ימינאֵא1ת, גבורה, ַוְיַדֵּבר ֱאIִה�

S ֶאת 'ַוה֛  )בר' ח"ש כד,א(אמר ר' יצחק לאכללא אברהם דכתיב  ֹֽל׃-ֵּבַר֥ ם ַּבּכ   ,ַאְבָרָה֖

ֶּלה , שנתכסו) הספירות) –טט ((לכלול שאר הכתרים  לאכללא שאר כתרין דאתכסיין יםַהְּדָבִר�  שנ) (לכלול אלו  אינון דאתגלייןָהֵא�

ים ָהָעם֩ -ְוָכל )טושמ' ית' כ,( , וכתיבהמתגלים ככתוב) ר,  ַהּקֹוA֝ת-ֶאת רִֹא֨ יִל-ֵאֶֽׁשת )ד בי לישמ(דא הוא דכתיב  ֵלאֹמֽ ֶרת ַח֭ ּה  ֲעֶט֣ , וכתיב ַּבְעָל֑

ר )מיה ג,איר( ֹ֡ ן ֵלאמ יׁש יְַׁשַּל֣ח ֵה֣ ר (הרי שהמלה  ִאְׁשּתֹו֩ -ֶאת ִא֣   .סמוכה אל אשה, אשר כאן יורה על הנוקבא דזעיר אנפין שהיא השכינה) ֵלאֹמֽ

ר שמעל לספירת מלכות למלכות שהיא השכינה המייצגת באמצעות הספירות מהתורה שהתגלתה גלוי הבתפקיד הגבלת סלוק  – ֵלאֹמֽ

ים ָהָעם֩ -ְוָכל )טושמ' ית' כ,(שהוא עם ישראל על דרגותיו וזהו הנאמר את כנסת ישראל  של  מצב- מקף כרב –  ָהָעם֩ -ְוָכל , ַהּקֹוA֝ת-ֶאת רִֹא֨
מדרש  של בני ישראל.השגה לפי דרגות  מהקולותההבנה של התורה  מצב-מקף כרב – ַהּקֹוA֝ת-ֶאת דרגות שונות בעם ישראל,

אמר ר' יוסי בר חנינא לפי כחן של כל אחד ואחד היה הדיבור מדבר עמו, ואל תתמה על ...  תנחומא (בובר) פרשת יתרו סימן יז
 )ד,תהלים כט( הדבר הזה, שמצינו במן כשיורד לישראל וכל אחד מהן היה טועמו לפי כחו, הדיבור על אחת כמה וכמה, אמר דוד

חַ  'ה֥ -קֹול ֹ֑ חַ  בכחו אין כתיב כאן, אלא ַּבּכ ֹ֑   ,ואחדבכחו של כל אחד , ַּבּכ

  

יםכ "שמות פ(מבעלי התוספות)  הדר זקנים רבא  שמיהאומר ה"ר אכשלדר שיש במדרש כל העונה אמן יהא וכו'.  ַוְיַדֵּבר ֱאIִה�
מברך. נעשה כמי שהיה שותף להקב"ה במעשה בראשית. וכמו ששמע יו"ד הדברות מפי הגבורה. ופוק וחזי בעניית קדיש יש ז' 

דא"כ  ולעלמיבפסוק ראשון של בראשית. וכן בפסוק זה שהוא תחלת י' הדברות. ולכך טעות לומר  תיבות וכ"ח אותיות. והכא נמי
רבא מברך  שמה(בנוסח ספרד: יהא  :בלא וא"ו שהאותיות עולות כ"ח. לומר שצריך לאומרו בכח לעלמיאיתא כ"ט אותיות. וצריך לומר 

  עלמיא, כ"ח אותיות) ולעלמילעלם 

ים ֵא1  ר-ת ָּכלַוְיַדֵּבר ֱאIִה� ֶּלה ֵלאֹמֽ ים ָהֵא� מלמד שאמר הקדוש ברוך הוא כל י' הדברות בדבור אחד. מה שאין הפה יכולה . ַהְּדָבִר�
לדבר. אם כן מה ת"ל אנכי ולא יהיה לך מלמד שחזר על כל דבור ודבור בפני עצמו. וא"ת מאי קשה לרש"י אם בדבור אחד נאמרו. 

י דאמרן בדבור אחד הוצרך משה רבינו לאומרו כל א' בפני עצמו. וי"ל דהכי קשיא ליה דקשיא ליה מה ת"ל אנכי ולא יהיה לך נהי נמ
היה לו לאומרם בפסוק אחד. ויש לתרץ מלמד שחזר על כל דבור ודבור  הטעמיםאם בדבור אחד נאמרו למה פסק משה רבינו את 

ר הקדוש ברוך הוא שהרי שניהם בניגון א' נאמרו בפני עצמו. וה"ר ברוך פי' אם כן מה ת"ל אנכי ולא יהיה לך דמשמע אלו לבד אמ
וגם כתובים בשם . (כמו שמצינו בטעם עליון) כאלו שניהם דבור אחד. וגם אין מחלק בין דבור זה לזה. כמו שמחלק בשאר הדברות

זולת . (פסוק לעצמו) הקדוש ברוך הוא אנכי ולא יהיה לך אלהים אחרים על פני וכן לאוהבי אבל שאר הדברות יש בכל אחד ניגון לבדו
וכן יש פרשה בין זו לזו. וגם כתובים הם . (בטעם עליון כל אחד עם טעם סלוק לסוף פסוק) לא תרצח לא תנאף לא תגנוב לפי שהם קטנות

בלשון משה ולא בלשון הקדוש ברוך הוא. והה"ד במ' חגיגה אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו ופריך אם כן מה ת"ל אנכי ולא 
כל דבור  (לפי ההמשך משה רבנו) ה לך והלא לא נשתנו אלו משאר הדברות. כי כל הדברות נאמרו בדבור אחד. ומשני שחזר ופירשיהי

  :בפני עצמו. אך לא שמענו מפי הגבורה רק השנים

  

ֶּלה-ָּכל ֵא1ת הקב"ה דיבר ים ָהֵא� ֵא1ת  כי תבנית הטעמים הן שתי סדרות עשרת הדברות במקביל, והפעם הנוספת בפירוט. אפשר ַהְּדָבִר�
ֶּלה-ָּכל ים ָהֵא� תביר מרכא טפחא, מלמדת ע"פ הנאמר בירושלמי שקלים שכמו שבלוחות היה כתוב בין הדברות שאר המצוות,  – ַהְּדָבִר�

תביר למעט שאוזן אדם לא יכלה לשמוע פרטי הדברים של שני הדיברים  – ֵא1תכך גם באמירת הדברות נאמרו שאר המצוות. בא טעם 
רקביל, במ סלוק מגביל ללמד שכדי שבני ישראל יוכלו להבין הנאמר, הגביל הקב"ה את האמירה החזקה ואמרה אחת אחת, וגם  – ֵלאֹמֽ

  בה אחרי הדיבר השני בקשו בני ישראל שמשה ימשיך לשמוע ויחזור בפניהם. 

ת׀ )יב,תה' סב(  ר ַאַח֤ ים ִּדֶּב֬ ְעִּתי ֥זּו-ְׁשַּתֽיִם ֱאAִה֗ ת׀ – ָׁשָמ֑ הפך לגרמיה, מהפך נקרא גם שופר הפוך, שמעו כעין קול שופר, והדבור מ – ַאַח֤
אבל  לא שמע ברור אפילו את שתי הדברות הראשונות.העם לרמב"ם  .לקי הוא מדרגה אחת שמשה שמע תכנה וסודותיה ברור- הא

שמע לפי דרגות השגותיו  העםאז אפשר כי כל אחד מ מלה אחת נחלקת לשבעים ענפים שעולים מתוכה (הסולם סעיף שמה)מהזוהר 
ר .שמעו סודותאבל לא  ים ִּדֶּב֬ עילוי רביע, אפשר כעין מונח רביע, והן חמש מדרגות אחרות (הסולם סעיף שמט) . אחרי ירידת  – ֱאAִה֗

  הקול במדרגות היה דיבור של שתי גירסות "עשרת הדברות" או שתי דברות ראשונות לכל ישראל והשאר באמצעות משה.

ת׀ )בי,תה' סב(  ר ַאַח֤ ים ִּדֶּב֬ ת׀ – ֱאAִה֗ תה' (שבקריאה ללא פסק (מבעלי התוספות)  הדר זקניםאפשר להסביר ע"פ  מהפך לגרמיה, – ַאַח֤

ת )יב,סב ר ַאַח֤ ים ִּדֶּב֬    מלמד שאמר הקדוש ברוך הוא כל י' הדברות בדבור אחד. ֱאAִה֗

ת׀ )יב,תה' סב( בקריאה עם פסק ר ַאַח֤ ים ִּדֶּב֬ טעמים לפי השגתו  פסק(ב) שמשה  ,שחזר על כל דבור ודבור בפני עצמו מלמד(א)  ֱאAִה֗
  בדברי ה'.
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  יהודיתאריה חיים ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  ֽלוקאת֑נח, ס 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  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ֛בירת דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  נין או גורע ממנו;מוסיף מהענין על הע – 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;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
דרוש בפסוק  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאוד פרטיו בסדר מתאים, מלמד ולמד, כעין מדות מי"ג מדות דר' ישמעאל ול"ב מדות דר' אלעזר עם המלים כלל, פרט, רבוי, מיעוט), זה או הפוך, הצגת נושא ולמ

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא/ים אחר/ים בתושבע"פ. – פ֡זר דרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; 

  

  (התשע"ו) (בהשתתפות נחלת יעקב)שמות יתרו יח,א  1.6

  

ים ֵא1ת ָּכל ׃,איתרו כ שמות ר׃ ס-ַוְיַדֵּבר ֱאIִה� ֶּלה ֵלאֹמֽ ים ָהֵא�   ַהְּדָבִר�
ים ֵא1ת ָּכלַוְיַדֵּבר אֱ  ד"א ),איתרו כ 'שמ( מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי ים-Iִה� אמרו לו (אחרי הדיבר העשירי) יכול באחרונה  ַהְּדָבִר�

י5  )שמ' ית' כ,ב( קיבלנו עלינו ת"ל(בני ישראל לה')  ֹנִכ� י  'ה  ָאֽ י5 , ֱאIֶה�� ֹנִכ� ויצא מוצא מן הכלל ללמד על  (של עשר הדברות)היה בכלל  ָאֽ
י5  הכלל מה ֹנִכ�  בר היה לו דיבור בפני עצמו וקבלה בפני עצמו. מה ת"ליבפני עצמו כך כל דיבר ודהיה לו דיבור בפני עצמו וקבלה  ָאֽ

ר   .)לאשר שיקיימו את ההין( ועל הין הין )לאשר שיקיימו את הלאו( על כל דיבר ודיבר על לאו לאו) לאשר(מלמד שהיה אומר להן  ֵלאֹמֽ

רמסכתא דבחדש פרשה ד  -מכילתא דרבי ישמעאל יתרו  (על הן ועל לאו  (על דיבר של עשה אומרים) יו אומרים על הן. מלמד שהֵלאֹמֽ

  לאו, דברי רבי ישמעאל; רבי עקיבא אומר, על הן הן ועל לאו הן.דיבר של לא תעשה אומרים) 
  

ר ),איתרו כ 'שמ(אפשר כי הקבלה בפני עצמה מרומזת בטעם סלוק של מלת  א שיאשרו כל דיבר לעצמו. וטעם טפח בתפקיד הגבלה, – ֵלאֹמֽ

י5  )שמ' ית' כ,ב((בהטעמה בטעם תחתון) של מלת  ֹנִכ� רמז לדרשת רשב"י שהדיבר הראשון מדגים שהיה בכלל מבתפקיד של טעם עוצר  ָאֽ
  ויצא מן הכלל ללמד על הכלל, שכאשר ה' חזר על דבריו כל דיבור היה בפני עצמו וכל קבלה הייתה בפני עצמה.

  

  לדיון הבא מוצגים הפסוקים הבאים:

י5     ב׃,יתרו כ שמות ֹנִכ�  ים׃ 'ה  ָאֽ ֽ � ית ֲעָבִד� ִים ִמֵּב ֶרץ ִמְצַר� י  ֵמֶא� י  ֲאֶׁשLר הֹוֵצאִת1 קטן דרגא - טעם עליון: פשטא מונח זקף –(כתר ֱאIֶה��
  תביר מרכא טפחא מונח אתנח)

ִים מִ     ב׃,יתרו כ שמות ֶרץ ִמְצַר�] י D ֵמֶא�֨  ר הֹוֵצאִת1 Lי  ֲאֶׁש ' ֱאIֶה�� י5 ה ֹנִכ� יםָאֽ = � ית ֲעָבִדֽ קטן מונח - טעם עליון: פשטא מונח זקף –(ג"א ׃ֵּב
  תרסא קדמא ואזלא מונח רביע)

ית :א,א בראשית ים ָּבָרא ְּבֵראִׁש� ת ֱאIִה� ִים ֵא� ת ַהָּׁשַמ� ֶרץ׃ ְוֵא�   ָהָאֽ
ד:  ,ד:ו ואתחנן דברים '׀ ֶאָחֽ ינּו ה� ' ֱאIֵה� ע ִיְׂשָרֵא�ל ה�   ְׁשַמ�

  

י5  ֹנִכ� י  'ה  ָאֽ י5 בטעם עליון טעמיו:  – ֱאIֶה�� ֹנִכ�   "שופר הולך" (במנהג ספרדים) "מונח" (במנהג אשכנז) – 'ה פשטא,  – ָאֽ

י    קטן- זקף – ֱאIֶה��

  הסבר המלים בשילוב עם תבנית טעם עליון:

י5  ֹנִכ� י5 עצמותו ומהותו של בורא כל עלמין, טמיר ונעלם, שהוא אחד ויחיד ואין בלתו כמרומז בטעם   – ָאֽ ֹנִכ� פשטא בטעם עליון, אפשר  – ָאֽ
בתפקיד אחד, אותו אחד ויחיד שהיה לפני הבריאה הוא גם אותו אחד ויחיד אחרי הבריאה, פשוט  ]תניא ליקוטי אמרים פרק כ[כהסבר 

   ובלתי מורכב.

י מרומז באחד ידו ובראתי כל עלמין, והרבו- במאמר, המרומז בשם הטעם "שופר הולך" (במנהג ספרדים) שעל – 'ה השמעתי את שמי 
  מתפקידיו  של טעם "מונח" ללמד רבוי. 

והנחתי (המרומז בשם הטעם "מונח" (במנהג אשכנז)) בבריאה שני עקרונות תורה שבשביל קיומם בראתי כל עלמין, והמרומזים בטעם 
י קטן בתפקיד של שתיים במלת - זקף   מצוות עשה (ב) מצוות לא תעשה.ואנהיג לכל הברואים. (א) ן) ן (ואדּואדוֺועל פיהם אני  ֱאIֶה��

י5 לתוכן ולתבנית הטעמים של הכתוב  ֹנִכ� י  'ה  ָאֽ קטן (בטעם עליון)ולתבנית הטעמים טפחא (=טרחא) מונח אתנח - פשטא מונח זקף ֱאIֶה��
  (בטעם תחתון) ויש הסברים נוספים אבל נסתפק במוצג.

  

שנתן לנו הקב"ה תרי"ג מצות שס"ה לאוין ורמ"ח עשין ובא הרבוי  אבל הענין כמ"ש... ב ,מהרש"א חידושי אגדות מסכת מכות כג
י5 מצד המקבל כי מצד הנותן ב"ה כולם הם כמצוה אחת וז"ש  ֹנִכ� א - ו ָאֽ ֹ ֽ ה-ל D -ִיְהֶי� מפי הגבורה שמענום ואמרו במדרש כל הדברים  ְל 1

י5 דבר ה' ומה ת"ל  ֹנִכ� א -ו ָאֽ ֹ ֽ ה-ל D -ִיְהֶי� מה שא"א לב"ו לומר כן והוא מבואר כי  רת הדברות בדבור אחדשאמר המקום עשמלמד  ְל 1
י5 הוא אחד ומצותיו אחד ולא יקבלו רבוי מצדו ית' ב"ה והוא כי במצות  ֹנִכ� א שהיא אמונת היחוד והפוכה ָאֽ ֹ ֽ ה-ל D -ִיְהֶי� שלא לשתף  ְל 1

  ודבר אחר נכללו כל הלאוין ועשיין (שם שמים)ש"ש 
י5 , דהיינו הכלולהוא  - זהו זכור ושמור בדבור אחד נאמרו פירוש, 'בדבור אחד' ומאור ושמש שמות פרשת יתרו  ֹנִכ� ָׁשם נאמרו  - ָאֽ

ממילא ישמור כל התורה כולה, כמו במצות שבת שבדברות  - 'זכור' ו'שמור', דהיינו אם יזכור שהוא יתברך שמו הוא אלהים 
י5  - לויה בזה, כן כל התורה כולה הוא כלול בראשונות כתיב 'זכור' ובדברות האחרונות כתיב 'שמור' שזה ת ֹנִכ� י5 ; נמצא שבדיבור ָאֽ ֹנִכ� ָאֽ

  שאם יזכור שהוא אלהים ישמור תורתו כנ"ל, והבן. - יש גם כן 'זכור' ו'שמור' דהיינו כנ"ל 
  

י  תורה שלמה [צט] ' ֱאIֶה�� י5 ה ֹנִכ� תורה זכו ישראל לקרות שמע, , ומהיכן זכו ישראל לקריאת שמע, אמר רבי פנחס בר חמא ממתן ָאֽ
ע ִיְׂשָרֵא�ל ),דו ' ואת'דב(כיצד, את מוצא לא פתח הקב"ה בסיני תחלה אלא בדבר זה, אמר להם:  י5  )שמ' ית' כ,ב( ְׁשַמ� ֹנִכ� י  'ה  ָאֽ , נענו ֱאIֶה��

ד ),דו ' ואת'דב(כולן ואמרו  '׀ ֶאָחֽ ינּו ה� ' ֱאIֵה� שמ' ית' ((ובהערה על [צט] כתב) לא).  –' רבה פ"ב . ומשה אמר ברוך שם כבוד מלכותו (דב ה�

י5  )כ,ב ֹנִכ� י  'ה  ָאֽ ע ִיְׂשָרֵא�ל ),דו ' ואת'דב(, ומאותה שעה יחדו מלכותו של הקב"ה עליהם ואמרו אלו לאלו ֱאIֶה�� [ירושלמי ברכות , ... ְׁשַמ�

י5  )שמ' ית' כ,ב(רבי לוי אמר מפני שעשרת הדברות כלולין בהן (בפרשת קריאת שמע)  פ"א ה"ה] ֹנִכ� י  'ה  ָאֽ ע  ),דו ' ואת'דב( – ֱאIֶה�� ְׁשַמ�
ינּו ) ִיְׂשָרֵא�ל ' ֱאIֵה� א )גשמ' ית' כ,(, ה� ֹ ֽ ה-ל D -ִיְהֶי� ים ַעלְל 1 H ים ֲאֵחִר� י-ֱאIִה�֨ =  ַֽ ד ),דו ' ואת'דב( - וגו'  ָּפָנ '׀ ֶאָחֽ ... ראשונים שלא מנו אנכי בכלל ה�

הרמב"ן בפיה"ת (כ,ב) מצות (אנכי) תקרא  זוהי בכלל מצות יחוד השם ומצות עשה דקריאת שמע.תרי"ג מצות משום שסוברים ש
  בדברי רבותינו קבלת מלכות שמים, 

י  ' ֱאIֶה�� י5 ה ֹנִכ� ע ִיְׂשָרֵא�ל ),דו ' ואת'דב(טעם תחתון: טפחא מונח אתנח,  – ָאֽ טעם תחתון: טפחא אתנח, דמיון תבנית הטעמים  – ְׁשַמ�
  מלכות שמים.עול מצות קבלת  –עשוי לרמז למקבילה ולשילוב עשרת הדברות בקריאת שמע. מצות היחוד  הפותחת,
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתאריה חיים ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  ֽלוקאת֑נח, ס 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  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ֛בירת דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  נין או גורע ממנו;מוסיף מהענין על הע – 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;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
דרוש בפסוק  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאוד פרטיו בסדר מתאים, מלמד ולמד, כעין מדות מי"ג מדות דר' ישמעאל ול"ב מדות דר' אלעזר עם המלים כלל, פרט, רבוי, מיעוט), זה או הפוך, הצגת נושא ולמ

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא/ים אחר/ים בתושבע"פ. – פ֡זר דרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; 

 נשוה חלק מטעמי הפסוקים הבאים:

י  (בטעם עליון)שמות יתרו כ,ב ' ֱאIֶה�� י5 ה ֹנִכ� ֶרץ  ָאֽ י D ֵמֶא�֨  ר הֹוֵצאִת1 Lֲאֶׁש
ים = � ית ֲעָבִדֽ ִים ִמֵּב  ׃ִמְצַר�]

 

' ֱאIֶה�י  טעם תחתון)(בשמות יתרו כ,ב י ה ֹנִכ� ֶרץ  ָאֽ י  ֵמֶא� ֲאֶׁשLר הֹוֵצאִת1
ים׃ ית ֲעָבִדֽ ִים ִמֵּב�  ִמְצַר�

 

ים  בראשית א,א ית ָּבָרא ֱאIִה� ֶרץ׃  ְּבֵראִׁש� ת ָהָאֽ ִים ְוֵא� ת ַהָּׁשַמ�   ֵא�

ע ִיְׂשָרֵא�ל  דברים ואתחנן ו,ד ד׃ ְׁשַמ� ' ׀ ֶאָחֽ ינּו ה� ' ֱאIֵה�   ה�
 ) טרחא [שופר הולך] אתנח .פרדים) טפחא [מונח] אתנח, (סשכנזמים קרובה, (אהפסוקים בתבנית טע

ע ִיְׂשָרֵא�ל - נתחיל בדרשת חז"ל ל המלה שמע היא בלשון יחיד, וחז"ל דרשו רבוי בכל לשון שאתה (הישראלי) שומע, העלתה  ְׁשַמ�

אתנח, למעט עמים  – ִיְׂשָרֵא�להתאפיין ע"י תח טפח לההשערה כי טעם טפחא = טרחא כאן תפקידו לרמז על רבוי לשונות, ותפקיד אחר פו
  .אחרים

יתבדומה לכך  יתטפחא, רבוי ללא הגבלת מרכא (מאריך), להודיע כי המאמר  – ְּבֵראִׁש� הוא רבוי מאמרות שנאמרו בבת אחת  ְּבֵראִׁש�
מה למאמרות, מלת בראשית ואח"כ חזר הקב"ה ופרטן לסידור הבריאה דבר במקומו, ועל רבוי הנבראים שנבראו בבת אחת בהתא

ים מאופיינת ע"י    לקים לבדו.- מונח אתנח, אתנח ממעט כל אפשרות אחרת פרט לאמירה ובריאה ע"י א –ָּבָרא ֱאIִה�

י5 בדומה לכך  ֹנִכ� י5 טפחא (טרחא) בטעם תחתון, במתן תורה כל הדברות נאמרו בבת אחת ואח"כ חזר הקב"ה ופרטן. מלת  –ָאֽ ֹנִכ� טפחא,  - ָאֽ

י פיינת ע"י מאו ' ֱאIֶה��   לקיך לבדו. - לאמירה ע"י ה' אגביל מונח אתנח, אתנח מ – ה

  יתרו כ,ב שמות- ו בראשית א,אראיות לקשר בין הפסוקים 
רב יוסף אמר: כנגד עשרת הדברות שנאמרו לו למשה בסיני. רבי יוחנן אמר: כנגד עשרה מאמרות שבהן נברא  בבלי ראש השנה לב,א

ּו ) תהלים לג,וכדכתיב (בראשית נמי מאמר הוא,  - (ויאמר) דבראשית תשעה הוו!  -ויאמר  - העולם. הי נינהו ' ָׁשַמִים ַנֲעׂש�    ִּבְדַבר ה[

הני עשר אמירן דאורייתא אינון כללא דכל פקודי אורייתא כללא דעילא ותתא כללא דכל עשר אמירן דבראשית  זוהר ח"ב יתרו צג,ב
  וגו'

) למד כי כל דיבור בבלי שבת פח,ב(- ות התורה של מעלה ומטה וכוללות כל עשר האמירות של בראשית. בעשרת הדברות כוללות כל מצו

 נחלק לשבעים לשון, אז יוצא שגם עשר מאמרי בראשית נחלקו לשבעים לשון,וזהו גם ענין קריאת שמע בכל לשון. 

  

  פותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריו.  )ב( מאמרות, לשונות; בוי כאן הוא רבויהר רבוישנוי ל (א)תפקידי טפחא = טרחא, המתגלים כאן: 

  

י5  )שמ' ית' כ,ב( ֹנִכ� י  'ה  ָאֽ   על בריאת העולמות, למחשבהמאמר ה' פותח בטעם עליון, כעין רמז  – ֱאIֶה��

' ֱאIֶה�י  )שמ' ית' כ,ב( י ה ֹנִכ�   על בריאת העולמות, לדיבורמאמר ה' יורד לטעם תחתון, כעין רמז  – ָאֽ

ים )בר' א,א( ית ָּבָרא ֱאIִה� י  )שמ' ית' כ,ב(מאמר ה' באותה תבנית טעמים כמו טעם תחתון של  – ְּבֵראִׁש� ֹנִכ� בריאת  למעשהוגו', כעין רמז ָאֽ
  העולמות,מתגלה תכלית המחשבה של ה'

ֶרץ׃ )בר' א,א( ת ָהָאֽ ִים ְוֵא� ת ַהָּׁשַמ� ים ֵא� ית ָּבָרא ֱאIִה�   ' אין מלך בלא עם והעם מקבל יחודו ומלכותו וזה תכלית המחשבה של ה ְּבֵראִׁש�

ד׃ )דב' ואת' ו,ד( ' ׀ ֶאָחֽ ינּו ה� ' ֱאIֵה� ע ִיְׂשָרֵא�ל ה�   מצות קבלת מלכות שמים –מצות היחוד  ְׁשַמ�

  

ים    ב׃,יתרו כ שמות = � ית ֲעָבִדֽ ִים ִמֵּב ֶרץ ִמְצַר�] י D ֵמֶא�֨  ר הֹוֵצאִת1 Lי  ֲאֶׁש ' ֱאIֶה�� י5 ה ֹנִכ� טעם  –ג"א (שלא ע"פ הכתר הממוחשב)  (ע"פ ׃ָאֽ
  קטן מונח תרסא קדמא ואזלא מונח רביע)- עליון: פשטא מונח זקף

  תבנית הטעמים כעין פרט וכלל ופרט.

י D פרט קדמאה:   ר הֹוֵצאִת1 Lזהר חדש ע"פ  תורה שלמה [פז]מונח תרסא, כעין שני תפקידי תרסא, (א) שיעור ע"פ  טעם עליון: – ֲאֶׁש

הבטיח לאברהם להוציאם מארץ מגוריהם, אבל לא הבטיח שלא יהיו עובדי עבודה זרה (עע"ז), וכאן הוציאם ממ"ט שערי  ה' –. יתרו לא
טומאה, והכניסם בנ' שערי בינה ואלו הן שאנו מונים מיום טוב של פסח ימים ושבועות והמצוה למנות ימים ולמנות שבועות כי בכל יום 

... בספר כד הקמח ערך  הערה] ג]פ[[תו"ש ה' הוציא כל אחד מישראל במצות פדיון שבוים  רה.מוציאנו מכח טומאה ומעלינו לכח טה

  צדקה: ... בדיבור ראשון אנכי, הזכיר מצות פדיון שבוים של ס' רבוא.

י D  )ב(  ר הֹוֵצאִת1 Lרמב"ם רמב"ן)  כרמז לרמ"ח מצוות עשה ויש מחלוקת על חלק מהן (כגוןאחד שיעור לפחות מונח תרסא, בתפקיד  – ֲאֶׁש  

ִיםכלל:  ֶרץ ִמְצַר�] דיבר ראשון  – פ"כ תניא, זוהר ח"ב יתרו צג,בקדמא ואזלא, מרמז כי בכתוב נמצא כעין כלל מלמד וזה כמאמר  – ֵמֶא�֨
  כלל ושורש רמ"ח מצוות עשה.

יםפרט בתראה:  = � ית ֲעָבִדֽ , פרעה עבד [תו"ש פט הערה] עבדי ה' מדרגות עבדות: המזלות הםלפחות ארבע מונח רביע, טעם עליון:  – ִמֵּב

  למזלות, המצרים עבדי פרעה, שבויי המצרים עבדים למצרים, ישראל עבדים אפילו לעבדי המצרים. 

  

א :ג,כשמות יתרו  ֹ ֽ ה-ל ים ַעל- ִיְהֶי� H ים ֲאֵחִר� D ֱאIִה�֨ י׃-ְל 1 =  ַֽ   תבנית הטעמים כעין פרט וכלל ופרט.בטעם עליון  ָּפָנ

א )רו כ,גשמ' ית(פרט קדמאה:  ֹ ֽ ה-ל D -ִיְהֶי� מונח תרסא, בתפקיד שיעור כרמז לשס"ה מצוות לא עשה ויש מחלוקת על חלק מהן (כגון  – ְל 1
  רמב"ם רמב"ן)

ים )שמ' יתרו כ,ג(כלל:  H ים ֲאֵחִר�  – פ"כ תניא, זוהר ח"ב יתרו צג,בקדמא ואזלא, מרמז כי בכתוב נמצא כעין כלל מלמד וזה כמאמר  – ֱאIִה�֨

  שני כלל ושורש שס"ה מצוות לא תעשה.דיבר 

י׃-ַעלפרט בתראה:  =  ַֽ (א) לא תעשה זכרון למצוה שסופו להשתחוות לו ולעובדו, וכן לא  [קי] (הערה)תורה שלמה רביע בטעם עליון,  ָּפָנ

העומדים לפני לא תעשה תמונת השמשים  [קיז] (הערה)בן ארבע האותיות) על שדיברתי עמכם מהשמים (ב)  –תעשה זכרון לשמי (טט 
  . לא בדמותי ולא בדמות שמשי. (מכילתא דרשב"י) [קכב](כנראה הכוונה לארבע חיות המרכבה) 

פנים וצורות אדם או צורות שמשים שבמדור העליון חיות  ארבעהולפי המבואר בר"ה שם רק צורת ...  ]א,דף על הדף בבא בתרא צט[
כ אסור מהיי"ט אבל צורת ארי ונשר לבד אינו אסור דאינן ממשמשין לפני דרק ואופנים הוא דאסור מלא תעשון אתי וצורות לבנה ג"

  .צורות ארבע פנים משמשין במרום ולא צורה אחת לבד
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http://www.Taamei-Hamikra.co.il 
  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתאריה חיים ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  ֽלוקאת֑נח, ס 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  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ֛בירת דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  נין או גורע ממנו;מוסיף מהענין על הע – 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;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
דרוש בפסוק  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאוד פרטיו בסדר מתאים, מלמד ולמד, כעין מדות מי"ג מדות דר' ישמעאל ול"ב מדות דר' אלעזר עם המלים כלל, פרט, רבוי, מיעוט), זה או הפוך, הצגת נושא ולמ

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא/ים אחר/ים בתושבע"פ. – פ֡זר דרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; 

  (התשע"ז) (בהשתתפות נחלת יעקב)שמות יתרו יח,א  1.7

� ית עֲ  ב׃,יתרו כ שמות ִים ִמֵּב ֶרץ ִמְצַר�] י D ֵמֶא�֨  ר הֹוֵצאִת1 Lי  ֲאֶׁש ' ֱאIֶה�� י5 ה ֹנִכ� יםָאֽ = טעם עליון:  –(ע"פ הגרסה בחומשים הנפוצים)  ׃ָבִדֽ
  קטן מונח תרסא קדמא ואזלא מונח רביע. - פשטא מונח זקף

י5 לעומת גרסת הכתר הממוחשב, השו"ת, מכון ממרא, קורן, מגנס  ֹנִכ� י ' ה ָאֽ י  ֲאֶׁשLר ֱאIֶה�� ֶרץ הֹוֵצאִת1 ִים ֵמֶא� � ית ִמְצַר�  ים ִמֵּב ֽ  – :ֲעָבִד�

דרגא תביר מרכא טפחא מונח אתנח בטעם עליון  –קטן, התבנית הבאה משותפת לטעם עליון ולטעם תחתון - פשטא מונח זקף טעם עליון:
  מרכא סלוק בטעם תחתון. 

, לעשותן שתיהן פסוק אחד, (טט: טעם עליון) גם בדברו' אנכי ולא יהיה לך, יש נגינה גדולה...  החזקוני]  בשם מנחת שי שמות כ[
י5 ור אחד נאמרו. כיצד, בתיבת לזכרון שבדב ֹנִכ� י  פשטא, ובתיבת ָאֽ י D זקף קטן, ובתיבת ֱאIֶה�� (טט: תלישא קטנה נקראת  תלשאהֹוֵצאִת1

ִים, ובתיבת תלשא, כמסורת עדתו המרוקאית שתרסא נקראת תלשא)ּוַבת־ּכֵֹה֩ן  )וי' אמר כב,יג( [אור החיים]תרסא אבל כאן כמו  ֶרץ ִמְצַר�]  קדמא ֵמֶא�֨
יםואזלא, ובתיבת  = ולמען יבחין וירוץ הקורא בהן ביחיד ובצבור,     ערגת הבשם בפ' כ"ז.ירביע, עכ"ד. ועיין עוד מ"ש בעל  ֲעָבִדֽ

י  ֲאֶׁשLר בסוף ספר שמות, כמו שכתבם בעל א"ת, על טוב יזכר שמו. ודע כי תיבותיאאכתבם בס"ד  ֶרץ הֹוֵצאִת1 ִים ֵמֶא� לפי דרכו , ִמְצַר�
 יםם בטעם א', ותיבת אינן כי א ֽ ים בלא רביע. ובמקצת ספרים גם הם בב' טעמי', ותיבת ֲעָבִד� =   .ברביע, כמו שכתב החזקוני ֲעָבִדֽ

מאור כשדים, אנכי יבג) אשר הֹוֵצאִתי: ג' מלאי' דמלאי', מל' וי"ו קדים לצד"י, ומל' אל"ף קדי' לתי"ו, ומל' יו"ד קדים לכ"ף, וסי' הוצאתיך  -(ב 
 . במסורת שלנוטוהרמ"ה ז"ל. וכן נמס' ידוחברו דמשנה תורה, יגאשר הוצאתיך,  ה' אלקיך

(טט: ראה  כתי' הוצאתךובירושלמי פ' לולב וערבה, טז

   יפה מראה אף על גב דבספרינו הוא מל', כמה פעמי' שהגמ' חולקת עם ספרי' שלנו.יחבע"י פי' ן' חביב. וכתב בעל יזעיין . )פסיקתא רבתי

ים )שמ' ית' כ,ב( ]י' הדברות פ' קמייתא - (איש שלום) פיסקא כא  פסיקתא רבתי[ = � ית ֲעָבִדֽ ִים ִמֵּב ֶרץ ִמְצַר�] י D ֵמֶא�֨  ר הֹוֵצאִת1 Lֲאֶׁש 
  ך כתב כביכול אני ואתם יצאנו ממצרים. )י(חנניא בן אחי ר' יהושע אומר הוצאת

ט וכלל, וללימוד בתורת האר"י שבספר "שער האקדמות" לר' להבדלים בין גרסאות הטעמים יש השלכות ללימוד בפשט עם מידת כלל ופר
ים )ב,יתרו כ 'שמ(חיים ויטל.  = � ית ֲעָבִדֽ ִים ִמֵּב ֶרץ ִמְצַר�] י D ֵמֶא�֨  ר הֹוֵצאִת1 Lלכתוב זה יש לנו הסברים רעיונים שונים המתחילים בתבנית  ׃ֲאֶׁש

הטעמים בכתוב זה היא כעין פרט וכלל ופרט וע"פ מסקנה מר' טעם עליון ע"פ החזקוני ועוברים לטעם תחתון המשותף לכולם. תבנית 
-זה פועל כעין כלל ופרט וכלל. תמיכה לכך שבפסוק זה יש לימוד באורח כלל ואורח פרט נלמד ב לו] –[בבלי נזיר לה - אלעזר בן עזריה ב

  שנשתמש בו אח"כ, אמנם לא במידת הדרישה כלל ופרט וכלל. ]בהר' רעיא מהימנא פר - זוהר [

  

  הפרט שבכלל ופרט וכלל מלמד כי בני חורין חייבים בשמירת המצוות מסיבות אחדות, עבדים פטורים. : הסבר רעיוני (א)

י D : פרט קדמאה-שתי סיבות ב  ר הֹוֵצאִת1 Lע"פ  [תורה שלמה [פז]ע"פ  (א) שיעורמונח תרסא, כעין שני תפקידי תרסא,  טעם עליון: – ֲאֶׁש
וכאן הוציאם יח לאברהם להוציאם מארץ מגוריהם, אבל לא הבטיח שלא יהיו עובדי עבודה זרה (עע"ז), ה' הבט – זהר חדש יתרו לא]

ממ"ט שערי טומאה, והכניסם בנ' שערי בינה ואלו הן שאנו מונים מיום טוב של פסח ימים ושבועות והמצוה למנות ימים ולמנות 
 [תו"ש [פג] הערה]ה' הוציא כל אחד מישראל במצות פדיון שבוים ע"פ  שבועות כי בכל יום מוציאנו מכח טומאה ומעלינו לכח טהרה.

הלכות בבלי  –[סמ"ג סימן מו . פירש של ס' רבוא מצות פדיון שבויםבדיבור ראשון אנכי, הזכיר ...  בספר כד הקמח ערך צדקה:... 

  ה פדה את ישראל.. הפרט בתראה מגלה מאיזו דיוטה נמוכה הקב"פדיון שבויים מצוה רבה היא ב"ב ע' תקד]

י D  (ב) שיעור  ר הֹוֵצאִת1 Lמונח תרסא, בתפקיד שיעור כרמז לרמ"ח מצוות עשה ויש מחלוקת (כגון רמב"ם רמב"ן) על חלק מהן  – ֲאֶׁש
  האם לכללם או להחליף באחרות. 

ִים ֶרץ ִמְצַר�] דיבר ראשון  – פ"כ] תניא-, וכן בו צג,ב[זוהר ח"ב יתרמלמד וזה כמאמר  כללקדמא ואזלא, מרמז כי בכתוב נמצא כעין  – ֵמֶא�֨
 רעיא מהימנא כרך ג (ויקרא) פרשת בהר [המתחיל בדף קח עמוד ב] הסולם ח) ט)] - [זוהר כלל ושורש רמ"ח מצוות עשה. וע"פ 

  .בדרך פרט לעומת ידיעת בן חורין את הבורא ותורתובדרך כלל ידיעת עבד את הבורא ותורתו 

ים: רט בתראהפ-סיבת פדיון מדיוטה נמוכה ב = � ית ֲעָבִדֽ מונח רביע, לפחות ארבע מדרגות עבדות: המזלות הם עבדי ה' טעם עליון:  – ִמֵּב
  , פרעה עבד למזלות, המצרים עבדי פרעה, שבויי המצרים עבדים למצרים, ישראל עבדים אפילו לעבדי המצרים. [תו"ש [פט] הערה]

י D תחתון לכתוב  הסבר בטעם  ר הֹוֵצאִת1 Lִיםֵמֶא�֨  ֲאֶׁש   לפנינו שתי תבניות שמיצגות שני ענינים.  – ֶרץ ִמְצַר�]

י D (א)   ר הֹוֵצאִת1 Lִים ֲאֶׁש ֶרץ ִמְצַר�]   דרגא תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חלה אותה הלכה או אותו ענין אחד,  – ֵמֶא�֨

י D (ב)  ִים הֹוֵצאִת1 ֶרץ ִמְצַר�]   צת פרטים והרחבתם, שעל חלק מהפרטים לא חלה ההלכה או הענין השני.תביר מרכא טפחא, כעין קבו – ֵמֶא�֨

י D (א)  ענין אחד  ר הֹוֵצאִת1 Lִים ֲאֶׁש ֶרץ ִמְצַר�] דרגא תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חלה אותה הלכה או אותו  – ֵמֶא�֨

 ר הֹוֵצא ואמר...  [תו"ש יתרו ב, מילואים, ע' רכז]- ענין, כתב ב Lֲאֶׁש D י ִים ִת1 ֶרץ ִמְצַר�] כדי לתת מופת על אלהותו וקבלת מלכותו ,  ֵמֶא�֨
מכל מה שראו בעיניהם והם יכולים להעיד עליו. והכוונה לומר חייבין אתם לי האותות והמופתים הנכללים ביציאת מצרים. שתקבלו 

לא ראו זה בעיניהם ורצה להביא להם ראיה  אלהותי עליכם ממה שראיתם בעיניכם ומפני זה לא אמר אשר בראתי השמים והארץ. כי
על האלהות ממה שראו הם בעצמם בעיניהם. ועוד כי ההוצאה מארץ מצרים כוללת בריאת עולם, שהנסים הנמשכים אחר ההוצאה 

 רההיא רבים. ומה שנשתנה הטבע בהם יתבאר מזה חידוש העולם כי אם הקדמות לא ישתנה דבר מטבעו כלל. ומפני זה אמר  Lֲאֶׁש 
 D י כי בוודאי היתה ההוצאה מורה על החידוש ועל ההשגחה ועל היכולת שתקבלו עליכם אלהותי ומלכותי ושאהיה אלהים  הֹוֵצאִת1

  .לכם וידון עליכם ושתעבדוני אתם ותהיו לי כשם שהוצאתי אתכם מבית המצריים שהייתם עבדים להם

 תחתון לכתוב  את תבנית הטעמים בטעםלפיכך יש להסביר  Lֲאֶׁש D י ִים ר הֹוֵצאִת1 ֶרץ ִמְצַר�] דרגא תביר מרכא טפחא, כמלמדת שכל  – ֵמֶא�֨
אחד מהאותות והמופתים בארץ מצרים מעיד והיה מספיק לבד להעיד על חידוש העולם ע"י מבצע האות ומזה על אלהותו (וכל המשתמע 

אל ככלל וכפרט עליהם לקבלם ולקיימם, שבשביל כך מכך) ולכן כאשר ה' י"ש מצווה תורתו (שמצוותיה מרומזות בטעם עליון) לעם ישר
יםעשה את כל האותות המופתים בארץ מצרים להעבירם משעבוד עע"ז  = � ית ֲעָבִדֽ (בטעם תחתון) מרכא סלוק במשמע רבוי מגבלות,  – ִמֵּב

  שהיו ברבוי מגבלות של אדם ועברו לרבוי מגבלות של מצוות כדי שלא יפלו שוב בידי עע"ז.

ים )שמ' ית' כ,ב(ב) עבד עברי וקיום מצוות בכתוב ( ענין שני = � ית ֲעָבִדֽ ִים ִמֵּב ֶרץ ִמְצַר�] י D ֵמֶא�֨ - . התעוררנו לרעיון זה מהנאמר ב׃הֹוֵצאִת1

ים )שמ' ית' כ,ב(  ]י' הדברות פ' קמייתא - פסיקתא רבתי (איש שלום) פיסקא כא [ = � ית ֲעָבִדֽ ר' תנחום בר חנילאי בשם ר' ברכיה לא  ִמֵּב
ֹ֖  )בר' נח ט,כה(תקלל לעבד אלא כנען נ ַען ָא֣רּור אֶמרַוּי ֶבד ְּכָנ֑ ים ֶע֥ ומנין שכל משפחותיו של חם קרוין עבדים, שנאמר  :ְלֶאָחֽיו ִיְֽהֶי֥ה ֲעָבִד֖

ים = � ית ֲעָבִדֽ ִים ִמֵּב ֶרץ ִמְצַר�] , אמר להם אוזן . שאלו תלמידיו את רבי יוחנן בן זכאי ומה ראה העבד לירצע באזנו מכל איבריוֵמֶא�֨
ים )שמ' ית' כ,ב(ששמעה על הר סיני  = � ית ֲעָבִדֽ ִים ִמֵּב ֶרץ ִמְצַר�] י D ֵמֶא�֨  ר הֹוֵצאִת1 Lי  ֲאֶׁש ' ֱאIֶה�� י5 ה ֹנִכ� וקיבלה עליה עול מלכות בשר   ׃ָאֽ
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתאריה חיים ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  ֽלוקאת֑נח, ס 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  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ֛בירת דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  נין או גורע ממנו;מוסיף מהענין על הע – 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;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
דרוש בפסוק  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאוד פרטיו בסדר מתאים, מלמד ולמד, כעין מדות מי"ג מדות דר' ישמעאל ול"ב מדות דר' אלעזר עם המלים כלל, פרט, רבוי, מיעוט), זה או הפוך, הצגת נושא ולמ

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא/ים אחר/ים בתושבע"פ. – פ֡זר דרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; 

א )גשמ' ית' כ,(ודם, אוזן ששמעה לפני הר סיני  ֹ ֽ ה- ל ים ַעל-ִיְהֶי� H ים ֲאֵחִר� D ֱאIִה�֨ י׃ּפָ -ְל 1 =  ַֽ (טט: מלת אלהים במשמע  והלך זה וקנה אדון אחרָנ

, לפיכך תבא האוזן ותירצע שלא שמרה מה ששמעה, לשעבר היו ישראל עבדים לעבדים, מכאן ואילך הם עבדיו של הקדוש אדון)
ים ְבֵנֽי־יְִׂשָרֵאל֙  יִּכֽי־לִ֤ ) כה, נהבהר  'וי(ברוך הוא,  ם יֲעָבדַ֣  ֲעָבִד֔ ם יֲאֶׁשר־הֹוֵצ֥אתִ  ֵה֔ ֶרץ אֹוָת֖ יִם ֵמֶא֣ י ִמְצָר֑   :ֱאAֵהיֶכֽם' ה֥  ֲאִנ֖

  
נשים ועבדים וקטנים פטורין מק"ש ומן התפילין וחייבין בתפלה ובמזוזה  מתני' ,ה"ג]ג"תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת ברכות פ[

ם )יט,יאעקב  'דב( נשים מניין גמ'ובבה"מ:  ם ֶאת־ְּבנֵיֶכ֖ ם אָֹת֛ ע  )ד,ו דב' וא'( א את בנותיכם. עבדים מניין שנאמראת בניכם ול ְוִלַּמְדֶּת֥ ְׁשַמ֖
ינּו ֥ה'׀ ֶאָחֽד: ל ֥ה' ֱאAֵה֖   .את שאין לו אדון אלא הקדוש ברוך הוא יצא העבד שיש לו אדון אחר יְִׂשָרֵא֑

ּׁשְ  )מש' כא,ב 'שמ(ובגין כך  עז] -הסולם עה  זוהר כרך ג (ויקרא) פרשת בהר [המתחיל בדף קז עמוד ב][  י ִחָּנֽםּוַב֨ א ַלָֽחְפִׁש֖ ת יֵֵצ֥ , חנם :ִבִע֔

ה ְרנּו֙ זָכַ֙  ),היא' בהע' במ( , דלא יהיב למאריה כלום, אלא, דא רזא הכא אוליפנא כתיבחנם מהו יִם ֲאֶׁשר־נֹאַכ֥ל ֶאת־ַהָּדגָ֔ בלא , ִחָּנ֑ם ְּבִמְצַר֖
פטורין מן המצות, מאי  (הסולם: ועל כן)ילא ועל דא ברכה, דלא הוה עלנא במצרים עול דלעילא, ת"ח עבדין פטורין מעול מלכותא דלע

אצטריך ליה לב"נ לקבלא עליה עול בקדמיתא, ולבתר דיפלח ביה בכל מה דאצטריך. ואי לא קביל עליה ...  עול מלכות שמים,
מה שצריך, ואם אינו מקבל הסולם ט) ... צריך אדם לקבל עליו עול מלכות שמים בתחילה, ואח"כ יעבוד בו כל . (בקדמיתא, לא ייכול למפלח

  )(טט: לבצע המצוות בשלימות) עליו עול הזה תחילה, אינו יכול לעבוד

ידיעת בן חורין את הבורא ותורתו בדרך הסולם ח) ט)]  רעיא מהימנא כרך ג (ויקרא) פרשת בהר [המתחיל בדף קח עמוד ב] - זוהר [
ים ְבֵנֽי־יְִׂשָרֵאל֙  יִּכֽי־לִ֤ ) כה, נה בהר 'וי(פרט לעומת ידיעת עבד את הבורא ותורתו בדרך כלל.  וגו', פקודא לעבוד בכל מיני עבודה  ֲעָבִד֔

(טט: מצווים לעבוד ה' בעבודות המקדש  במקדש ולבר ממקדש בכל אינון פולחנין דאקרי עבודה בצלותא לאשתדלא בתר פקודי אורייתא

(טט: כעבד המקיים כל מה כעבד דאשתדל בתר מאריה בכל מה דאצטריך  דכלא אקרי עבודה ומחוצה לו בעבודת התפילה ולקיים מצוות התורה)

ים ְבֵנֽי־יְִׂשָרֵאל֙  יִּכֽי־לִ֤ ) כה, נהבהר  'וי( בגין דישראל קרי לון עבדים דכתיב  שאדונו צריך) ם יֲעָבדַ֣  ֲעָבִד֔ יםמ"ט אינון , ֵה֔  , בגין דכתיבֲעָבִד֔

אִתי ם ֲאֶׁשר־הֹוֵצ֥ ֶרץ אֹוָת֖ יִם ֵמֶא֣ '  )שמ' ית' כ,ב( דכתיב(טט: ולכן כתוב  בעשרת הדברות אחר) לבתר  ובגין כך כתיב בעשר אמירן , ִמְצָר֑ י5 ה ֹנִכ� ָאֽ
ִים ֶרץ ִמְצַר�] י D ֵמֶא�֨  ר הֹוֵצאִת1 Lי  ֲאֶׁש ים(טט: אח"כ כתוב  ֱאIֶה�� = � ית ֲעָבִדֽ כעבד דפלח למאריה (טט:לעבוד ה') למפלח ליה  מכאן נלמד) ׃ִמֵּב

בתרין זינין (נ"א שמהן אלין)  (הסולם עז), (טט: כעבד שאדונו גאלו / פדאו ממות וכל רע) ן מותא דפרק ליה מכל בישין דעלמאדפריק ליה מ
ים אקרון ישראל לקודשא בריך הוא ם יֲעָבדַ֣ ) כה, נהבהר  'וי(דכתיב  ֲעָבִד֔ ם ַלֽ֖ה' ֱאAֵהיכֶ֑  ),איד' ראה דב( ואקרון בנים דכתיב ֵה֔ , םָּבִנ֣ים ַאֶּת֔

 כדין אקרי עבד דעביד פקודא דמארי ולית ליה רשו לחפשא בגניזוי וברזין דביתיה בארח כללבזמנא דידע ליה ב"נ לקודשא בריך הוא 
כדין אקרי בן רחימא דיליה כבן דחפיש בגניזו בכל רזין  בארח פרט, בזמנא דידע ליה ב"נ (טט: ואינו רשאי לחפש בגנזים ובסודות הבית)

  .רא בן אהוב הרשאי לחפש בגנזים ובסודות הבית)(טט: נק דביתיה

  
ד  )מש' כא,ב 'שמ( איתא ע"פ (טט: הנ"ל) ובזוהר בהר ]שפת אמת שמות פרשת משפטים שנה תרנ[ ֹ֑ ׁש ָׁשִנ֖ים יֲַעב י ֵׁש֥ ֶבד ִעְבִר֔ י ִתְקנֶ֙ה ֶע֣ ִּכ֤

י ִחָּנֽם א ַלָֽחְפִׁש֖ ת יֵֵצ֥ ְּׁשִבִע֔ לקבל  (טט: הכפוי לאחר אינו יכול)ע"ש דמאן דכפית באחרא א"י  ִחָּנֽםי' דכ"ז שהיה עבד מה שקיים מצות ה :ּוַב֨
(טט: היות ופטור מקריאת שמע כי אינו יכול לקבל עול מלכות שמים אז פטור  עול מלכות שמים וכיון דמהאי פטור מכולא פטור ע"ש

לפנימיות המצות רק מי שהוא בן חורין ויכול  ותמוה דהא עבד חייב בכל המצות. אבל הענין הוא כנ"ל שא"י לזכות. משאר המצוות)
(טט: ובסיכום היות  .תחלה ואח"כ עול מצות(טט: מלכות שמים)  לקבל עול מ"ש בשלימות. וכ"ה במשנה שקדמה פ' שמע שיקבל מ"ש

  ואינו יכול לקבל עול מלכות שמים אינו יכול לבצע המצוות בשלימות)
קובע שעבד כנעני חייב במצוות  התלמוד הבבלי (חגיגה ד, א) (אוצר החכמה)] 122ב, ע' [אוצרות הירושלמי, הרב בל"ס אברהם, פר' עק

כאישה. ברור הדבר שלפי הבבלי עבד עברי חייב בכל המצוות. הירושלמי אינו מסכים עם מהלך זה. לפי דרשת הירושלמי יוצא שכל מי שמשועבד 
מע, דהיינו, קבלת עול מלכות שמים שהיא הבסיס לכל המצוות, על אחת כמה לרצון אדונו פטור מקריאת שמע. אם עבד עברי פטור מקריאת ש

  וכמה שפטור הוא משאר מצוות. חרות מוחלטת, לדעת הירושלמי היא תנאי בסיסי לקיום מצוות ולהתקדמות רוחנית.

ה ְוֶאֽל־ַאֲהרֹ֒ן ַויְ  )שמ' וארא ו,יג(- הוכחה לחירות המחלטת נמצאת ב ר ֘ה' ֶאל־מֶֹׁש֣ יא ַויְַדֵּב֣ יִם ְלהֹוִצ֥ ֶלS ִמְצָר֑ ה ֶמ֣ ֹ֖ ל ְוֶאל־ַּפְרע ַצֵּו֙ם ֶאל־ְּבֵנ֣י יְִׂשָרֵא֔
יִם: ס ֶרץ ִמְצָרֽ ל ֵמֶא֥ המצוה  ... א"ר שמואל בר רב יצחק על מה ציום על פרשת שילוח עבדים [ירושלמי ר"ה פ"ג,ה"ה]  ֶאת־ְּבֵנֽי־יְִׂשָרֵא֖

(טט: לפי השפת אמת מפני שאינו יכול לקבל עול מלכות שמים  אינו שייך בעבודת ה' היא המפתח לשאר המצוות. עבד...  הראשונה שנצטוו

  .בשלימות)

  

י D  )שמ' ית' כ,ב( ִים הֹוֵצאִת1 ֶרץ ִמְצַר�] תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים והרחבתם, שעל חלק מהפרטים לא חלה ההלכה. הכתוב  – ֵמֶא�֨
ת טעמי המקרא בטעם תחתון, מלמדת שהמוכר עצמו לעבדות ממעט עצמו מקיום המצוות מדבר על יציאה מעבדות לחירות. אפשר כי תבני

ה  ),דכאמש'  'שמ(המרומזות בטעם העליון באותם מלים. והבורא מזהיר שלא לא ימעט עצמו מקיום מצוות . כגון  ִאם־ֲאדֹנָי֙ו יִֶּתן־֣לֹו ִאָּׁש֔
שפחה כנענית והוא חייב לבוא אליה ולהוליד ילדים ממנה. בעוד שישראלי בן חורין אסור בזה. שאדונו נותן לו  ְויְָלָדה־֥לֹו ָבִנ֖ים ֣אֹו ָב֑נֹות

  הבורא מזהיר שלא לא ימעט עצמו מקיום מצוות בשלימות. [שפת אמת]- ובהסבר ה

ִיםטעם טפחא במלת  יםבתפקיד כפותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריו  ִמְצַר�] = � ית ֲעָבִדֽ ִיםל ואז תבנית הטעמים ש ִמֵּב ֶרץ ִמְצַר�] מרכא  – ֵמֶא�֨
מרבה על  מ"מ התורה נתנה לו רשות לצאת ממעלתו זאת ולהיות עבדטפחא כיתור לרבות על ישראלי בן חורין כאשר העני ביותר ש

  עצמו את מצב העבדות שהיה בו במצרים.

י D טעם תביר של  ות, כאשר מצוות עשה מיוצגות בדיבור מרמז שאם ישראלי ימכור עצמו לעבדות ימעט עצמו ממצוות שונ הֹוֵצאִת1
י D הראשון באותן מלים ומספרן מרומז בטעם עליון תרסא של אותה מלה    .  הֹוֵצאִת1

ִים ֶרץ ִמְצַר�] בטעם עליון קדמא ואזלא, בתפקיד כעין כלל, היינו ידיעה כללית שיש בורא ואדון וע"פ (הסולם עז) העבד לא פנוי  – ֵמֶא�֨

ִיםהוא אינו יכול לחפש בגנזי המלך היינו שאינו יכול ללמוד ולכן הוא לא משפיע. לשום עשיה בעבודת ה',  ֶרץ ִמְצַר�] י D ֵמֶא�֨  ר הֹוֵצאִת1 Lֲאֶׁש 

בטעם תחתון דרגא תביר מרכא טפחא, בתפקיד הפרטים, ע"פ (הסולם עז) זו עבודת הבן שנוהג בו בעשיה וחיפוש בגניזין דמלכא, יכול  –
  בקבלת עול מלכות שמים ועול מצוות, הוא משפיע.ללמוד ולהוסיף ולהתחזק 

יםשורש לחיוב קיום מצוות ושורש לפטורין שונים בקיום מצוות.  :הסבר רעיוני (ב) = � ית ֲעָבִדֽ בטעם עליון מונח רביע משמש כעין  – ִמֵּב

ִיםכלל סוגר המרבה לפחות ארבע סיבות בנוסף על עבדות, שהן כעין  ֶרץ ִמְצַר�]   לפטור מקיום מצוות. מצבי מיצר  ֶא�֨

 כגון פטור מעליה לרגל, נשים עבדים קטן חרש שוטה בעל ריח רע, מפאת מרחק, מפאת טומאה, מפאת חוסר נחלה, אשה ועבד כנעני פטורין ממצוות

ין עבדות ולכן מקילים שהזמן גרמן, כהן בעל מום או בעל מוגבלות  לא יעבוד במקדש, לוי מוגבל בגיל, ועוד מוגבלויות אחרות. פועלים יש להם כע
  עליהם בק"ש, תפילה, וברה"מ.

שיוכל לקבל עול מלכות שמים במלואה, לקבל עול מצוות במלואו. מיד אחרי פרשת יתרו ובה מתן  בעשרת הדברות הצווי הראשון הוא להיות בן חירות
  בל בעבודת ה', מנוע מלהתקרב לקב"ה שאוהב אותו.תורה, פותחת פרשת משפטים ברעיון להזהיר אדם ישראלי שלא ימכר לעבד עברי כי יהיה מוג
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתאריה חיים ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  ֽלוקאת֑נח, ס 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  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ֛בירת דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  נין או גורע ממנו;מוסיף מהענין על הע – 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;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
דרוש בפסוק  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאוד פרטיו בסדר מתאים, מלמד ולמד, כעין מדות מי"ג מדות דר' ישמעאל ול"ב מדות דר' אלעזר עם המלים כלל, פרט, רבוי, מיעוט), זה או הפוך, הצגת נושא ולמ

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא/ים אחר/ים בתושבע"פ. – פ֡זר דרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; 

  (התשע"ח) (בהשתתפות נחלת יעקב)שמות יתרו יח,א  1.8

א: ג,כשמות יתרו  ֹ ֽ ה-ל ים ַעל- ִיְהֶי� H ים ֲאֵחִר� D ֱאIִה�֨ י׃-ְל 1 =  ַֽ   (גירסת הכת"ר הממוחשב)  ָּפָנ

D : ג,כשמות יתרו  ֽ ה־ְל 1 א ִיְהֶי� ֽ ֹ ים ַעל־ָּפָנֽ=  ל [ ים ֲאֵחִר� בלבד, למרות שהביאו  ָּפָנַי: הנו"ן נקודה בקמץ(גירסת השו"ת הממוחשב,  י:ֱאIִה�֨
ויש לעיין האם כוונתו שהפתח הוא כאשר הטעם  ָּפָנַי: הנו"ן נקודה בקמץ ופתח. [ָּפָנַי]. )כ,ביתרו שמות ( ](מהשו"ת הממוחשב) מנחת שי[

  לטעם) רביע, והקמץ הוא כאשר הטעם סלוק, או האם יש קמץ ופתח בלי קשר

אהערות על טעמי  ֹ ֽ ה- ל D -ִיְהֶי� אם שלוש המלים קשורות בטעם עליון או בטעם תחתון בשני טעמי מקף אז לא היה צריך להיות טעם  ְל 1
יהיה" במקף אז מלת "לא" אינה אמורה להיות בטעם מונח, ורק מלת "יהיה" -מונח במלת "לא" ולא טעם מרכא במלת "יהיה". אם "לא

קטנה(=תרסא), פרט לעשרת הדברות בשמות יתרו - ונח. אבל לא מצאנו בתנ"ך טעם מרכא לפני טעם תלישאבטעם מרכא או מ
  ובדברים ואתחנן. זה מלמד כי טעם מרכא אינו באותה תבנית טעמים שבה משתתף טעם תרסא.

ֽ המלת    בטעם מרכא וטעם געיא(=מעמיד). שני הטעמים באות "יוד".  ִיְהֶי�

בטעם תביר. ואין מקף בין המלים.  ְל 1 ם מרכא הוא חלק ממערכת טעם תחתון (ללא טעם געיא) ואחריו מלת לפי הדפוסים השונים טע

  ְל 1  ִיְהֶי�ה

. ההטעמה  ְל D -ִיְהֶיֽהקטנה (=תרסא) - בטעם עליון מלת "יהיה" בטעם געיא(=מעמיד) אחריה טעם מקף ומלת "לך" בטעם תלישא

לעשרת הדברות בשמות יתרו ודברים ואתחנן, בכת"ר הממוחשב רק מופע אחד של אחרי השוא ועושה אותו שווא נח. פרט 

םיְִהֶיֽהִּכי־ (במ' בהע' ט,י)געיא(=מעמיד) אחרי השווא  ה ָלֶכ֗ ֶרS ְרחָֹק֜ ֶפׁש אֹ֩ו ְבֶד֨ א׀ ָלנֶ֡   ־ָטֵמ֣

 58אה כי זהו שווא נע. מהם מופעים של מלת "יהיה" כאשר טעם געיא(=מעמיד) לפני השווא ומר 157בכתר הממוחשב מצאנו בתנ"ך 

ְהֶיהמלה" שתי מלים מחוברות במקף. כאן זה יראה כך - מופעים של "יהיה (במ' בהע' -בעשרת הדברות כאן וגם ב גר' קורןזאת  ְל D -ִיֽ

א׀ִיְֽהיֶהִּכי־ ט,י)   ני השווא.  . ולא כגרסת הכתר הממחושב ביתרו ובהעלותך שטעם געיא(=מעמיד) אחרי השווא. נמשיך בגעיא לפ־ָטֵמ֣

  

אאם מלת "לא" במונח אז אין מקף אחריה בטעם עליון ובטעם תחתון, וכללית יראה  ֹ ְהֶי�ה ל D - ִיֽ . משמעות הדבר שטעם מונח במלת  ְל 1

"לא" מרבה את תפקיד הטעם הבא או של תבנית הטעמים הבאה. כגון דרוש עוד פעם את טעם תרסא בטעם עליון, או דרוש עוד פעם 

  תביר וגו' בטעם תחתון. תבנית מרכא

אמלת "לא" בטעם געיא(=מעמיד)  בגרסת השו"ת ֽ ֹ אחריה מקף  ואין מקף. אפשר שמלת "לא" צריכה להיות בטעם געיא(=מעמיד), ל

ְהֶי�ה ְל 1 ואחריו מלת "יהיה" בטעם מרכא, ויראה כך  א־ִיֽ ֹֽ ְהֶי�ה ְל 1 בטעם תחתון או ללא מעמיד  ל ים לֹא־ִיֽ ים ֲאֵחִר�    י:ַעל־ָּפנָֽ  ֱאIִה�

א־משמעות של - ראה להלן בירור של הרב ֹֽ   .]פרשה ויתרו ש "מכילתא דרי[ בטעם תחתון כתוצאה מהמקף, ע"פ ְהֶי�היִֽ ל

הבטעם עליון זה יראה כך  ְהֶי א־ִיֽ ֹֽ ה-לֹאגעיא(=מעמיד) מקף מונח תרסא. או ללא געיא  – ְל D  ל ְהֶי אבל אז אין הסבר לגרסת ְל D  ִיֽ
  "ר למקף שבין מלת "יהיה" ומלת "לך". השו"ת והכת

אאם יש מקף הכתוב בטעם עליון יהיה  ֹ ְהֶיה ל ים ַעל ְל D -ִיֽ Hים ֲאֵחִר י-ֱאIִה֨   ָּפַנ=

  

א: ג,כשמות יתרו  ֹ ה ל ים ַעל ִיְהֶי Hים ֲאֵחִר י-ְל D ֱאIִה֨   (גירסת תורה תמימה לטעם עליון) ָּפַנ=

ימיות התורה, שעשרת הדברות בשמות יתרו מכילות רמז לעשר ספירות דעיגולים. מונח על גלוי מעניין בלימוד בפנמקשה גירסה זאת 
נוסף שכאן מקלקל זאת. וגם לא מספיק להועיל לגירסה של הכת"ר הממוחשב שבה אין טעם תרסא בדיבר הראשון ואין גם טעם מונח 

  =תלשא)).שלפניו שמרבה תפקיד תרסא ונשאר רק עם תשע תלישות (קטנות(=תרסא) וגדולות(

  

א,ג) כ ' יתרושמ(נמשיך עם  ֹ ְהֶיה ל ים ַעל ְל D -ִיֽ Hים ֲאֵחִר י-ֱאIִה֨   בטעם עליון    ָּפַנ=

ים ַעל־ָּפָנֽי:,ג) כ ' יתרושמ(נמשיך עם  ים ֲאֵחִר� �ה ְל 1 ֱאIִה� ְהֶי   בטעם תחתון  לֹא־ִיֽ

  

  

  ) (בהשתתפות נחלת יעקב)ט(התשע"שמות יתרו יח,א  1.9

  

א,ג) כ ' יתרושמ(נמשיך עם  ֹ ְהֶיה ל ים ַעל ְל D -ִיֽ Hים ֲאֵחִר י-ֱאIִה֨   בטעם עליון    ָּפַנ=

ים ַעל־ָּפָנֽי:,ג) כ ' יתרושמ(נמשיך עם  ים ֲאֵחִר� �ה ְל 1 ֱאIִה� ְהֶי   בטעם תחתון לֹא־ִיֽ

חובר, רבא פטור, לחתוך את התלוש וחתך את המ -וחתך את המחובר   נתכוין להגביה את התלוש (ביום שבת) ]בבלי שבת עב,ב[
 , וחומר שאר מצות משבת(בהמשך הגמרא מתברר שרישא של הברייתא משוה בין שבת לע"ז) דתניא, חומר שבת משאר מצות...  אמר: פטור,

. חומר שבת משאר מצות: שהשבת, עשה שתים בהעלם (בהמשך הגמרא מתברר שסיפא של הברייתא משוה בין שבת לשאר מצוות פרט לע"ז)
שבשאר מצות שגג בלא  - משבת  (פרט לע"ז). וחומר שאר מצות (הכוונה לע"ז) אחת ואחת, מה שאין כן בשאר מצות חייב על כל - אחד 

כל המתכוין לעשות מלאכה ונעשית לו מלאכה אחרת שלא נתכוין לה  ]רמב"ם שבת פ"א,ה"ח[ .חייב, מה שאין כן בשבת -מתכוין 
[רמב"ם שגגות פ"ב,ה"ז   וגו' אינו חייב כלום...  ת דבר המותר ועשה דבר אחרנתכוין לעשו...  ,פטור עליה לפי שלא נעשית מחשבתו

  וגו'. אלא מלאכת מחשבת (בשבת)אע"פ שנתכוין לחתוך הואיל ולא עשה מחשבתו פטור מן החטאת שזה כמתעסק ולא אסרה תורה ...  פ"ז,הי"א]

(בשכחה אחת של בהעלם אחד  כות שונות אסורות)(מלאאמר מר: חומר שבת משאר מצות, שהשבת עשה שתים  ]בבלי שבת עב,ב[
דאמר רבי אמי: זיבח וקיטר וניסך  ... אעבודה זרה, (הכוונה ל) חייב על כל אחת ואחת, מה שאין כן בשאר מצות - מלאכות אסורות)
 -  (פרט לע"ז) בעבודה זרה, אימא סיפא: חומר בשאר מצות, שבשאר מצות -אינו חייב אלא אחת. במאי אוקימתא  - בהעלמה אחת 

[כסף משנה קרבנות הל' אבל הרמב"ם פסק כי על כל פעולה בהעלם אחד יש חטאת חייב, מה שאין כן בשבת.  -שגג בלא מתכוין 

  .הרמב"ם פסק ע"פ [כריתות ג,א] [לחם משנה] ,ין פרק ארבע מיתותרהרמב"ם פסק ע"פ סנהד שגגות פ"ז,ה"א]

כגון גר שנתגייר בין הנכרים, כסבור שאין עבודה זרה  ]ב,רש"י שבת עב[( ,באומר מותר...  ?האי שגג בלא מתכוין דעבודה זרה היכי דמי
  .)בתורה, וקרי ליה שגג בלא מתכוין

א,ג) כ ' יתרושמ( הסבר ע"פ טעמי ֹ ְהֶיה ל ים ַעל ְל D -ִיֽ Hים ֲאֵחִר י-ֱאIִה֨ קטנה קדמא - תבנית הטעמים מונח תרסא = תלישאבטעם עליון     ָּפַנ=
   רביע, כעין תבנית פרט קדמאה וכלל ופרט בתרא. ואזלא
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתאריה חיים ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  ֽלוקאת֑נח, ס 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  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ֛בירת דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  נין או גורע ממנו;מוסיף מהענין על הע – 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;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
דרוש בפסוק  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאוד פרטיו בסדר מתאים, מלמד ולמד, כעין מדות מי"ג מדות דר' ישמעאל ול"ב מדות דר' אלעזר עם המלים כלל, פרט, רבוי, מיעוט), זה או הפוך, הצגת נושא ולמ

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא/ים אחר/ים בתושבע"פ. – פ֡זר דרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; 

א (שמ' יתרו כ,ג): פרט קדמאה ֹ ְהֶיה ל מונח מקף תרסא, טעם מונח מרבה כעין עוד טעם תרסא. ונראה שכאן כל טעם תרסא שייך  – ְל D -ִיֽ
  מצוות לא תעשה בעבודה זרה.עוסק בתת קבוצה והיא קבוצת  כלל שניעוסק בכל מצוות לא תעשה,  כלל אחדלכלל אחד משני כללים. 

קטנה מרמז לתלישת ידיעת האיסור היינו שכחה ובלשון התורה שבע"פ - לכל מצוות הלא תעשה טעם תרסא ששמו בנוסח אשכנז תלישא
העלם (ידיעה). כמו כן, לכל מצוות הלא תעשה טעם תרסא עשוי לשמש בתפקיד אומדנה (כעין שיעור) האם העושה עבר על הלא תעשה 

  עבר.או לא 

ים (שמ' יתרו כ,ג): כלל .כלל וטעם תרסא אחד Hים ֲאֵחִר [זוהר ח"ב קדמא ואזלא, מרמז כי בכתוב נמצא כעין כלל מלמד וזה כמאמר  – ֱאIִה֨

דיבר שני כלל ושורש שס"ה מצוות לא תעשה. יש מחלוקת (כגון בין רמב"ם ובין רמב"ן) על מצוות לא תעשה  – פ"כ] תניא- ו ,יתרו צג,ב
קטנה מרמז להעלם ידיעת מצוות לא תעשה כלשהי. דבר זה למדנו קודם ללימוד -האם הן או אחרות כלולות במנין זה. טעם תלישאאחדות 

[בבלי שבת ע"פ  שכאן בדיבר הרביעי של קדושת שבת ומדימיון תבניות הטעמים הצענו ללמוד לדיבר השני. הסבר בכלל העוסק בע"ז.

  אדם מובילה לע"ז וזה בסיס לכל העבירות.השלטת יצר הרע על פעולות ה קה,ב]

  

  .כלל וטעם תרסא שני
שלא נאמין אלהים זולתי השם יתברך  )א( (ציטוט המצוה). לבדו םשלא נאמין אלוהות בלתי הש (כותרת המצוה) ]מצוה כו[מנחת חינוך, 

א,ג) כ ' יתרושמ(שנאמר  אלבדו ֹ ְהֶיה ל ים ַעל ְל D -ִיֽ Hים ֲאֵחִר י-ֱאIִה֨ בירושו לא תאמין אלוה אחר זולתיופ ָּפַנ=
.  

ושיטתו היא כהמכילתא  ,שלא לקיים עבודה זרה :זולת הסמ"ק סי' ס"א שכתב ,כן פירשו הרמב"ם ושאר מוני המצוות .א
שגנאי הוא  ,ולא יתכן לפרש אלהים אחרים זולתי :כן פירש הרמב"ן וכמבואר לקמן ודלא כרש"י שכתב .ב .שהביאה רש"י כאן

  .תקיים לאולכך פירש כהמכילתא הנ"ל דלא יהיה לך היינו  .ותם אלהים אצלוכלפי מעלה לקר
וכתב הרמב"ן ז"ל [בפירוש התורה כאן, ובהשגותיו לסה"מ ל"ת ה'], לא תמצא לעולם שיאמר הכתוב אלהים אחרים רק על האמנת 

  .. ויפה דקדק ז"ל, דברי פי חכם חןגיםהלב, אבל על העשיה לא יאמר לעולם לא תעשה אלהים אחרים, כי לא תפול בלשון עשיה אחר
אבל לא שייך לומר לא  ,אבל קבל עליך אלוה אמיתי ותעבדנו ,דשייך לומר לא תקבל עליך לשום אחר לאלוה ולא תעבדנו :ג

 ).פי' הטור עה"ת( .כי הוא העושה כל ולא נעשה ,דחלילה חלילה להזכיר בו עשיה ,תעשה דבר אחר לאלוה אלא האלוה האמיתי
אלא על כרחך דפירושו שלא  ,ומה דמות תערכו לו שיהא רשאי לקיימו ,בקיום משמע ח"ו דאלהים אחרים אינו רשאי לקיימםוכן 

  ).משנת חכמים שם( .לי לאלהים 'מלשון והיה ה ,לעלות במחשבה

  

ת האסורות בעבודה כתב שהש"ס חיפש אזהרות על העבודו [בשולי המנחה]ע"פ תבנית הכתוב.  [מנחת חינוך מצוה כ"ו]נסביר את 
א,ג) כ ' יתרושמ(זרה להזהיר עליהן בפני עצמן, ובנוסף כל האזהרות נכללו בלאו אחד  ֹ ְהֶיה ל ים ְל D -ִיֽ Hים ֲאֵחִר לאו והוא  ֱאIִה֨

פיהם - ובמצב כזה לומדים האזהרה אף מלאו שבכללות. ולפי עניות דעת טט הכתוב הזה הוא השורש לכתובים האחרים, על שבכללות
יםמרומז בתבנית הטעמים של  הלאו שבכללותישים. מענ Hים ֲאֵחִר   קדמא ואזלא בתפקיד כלל. – ֱאIִה֨

א (שמ' יתרו כ,ג): פרט קדמאה הוא טעם תרסא שני ֹ ְהֶיה ל קטנה מרמז להעלם ידיעת אמונת הבורא בלבד וכתוצאה - טעם תלישא – ְל D -ִיֽ
  עבירה על מצוות לא תעשה של עבודה זרה.

ְהֶיה,ג) כ ' יתרושמ( תפקיד טעם מקף בין המלים נקדים לברר ְהֶיהמקף שאחרי מלת "יהיה" בורר בין משמעויות  – ְל D -ִיֽ (א) יהיה  ְל D -ִיֽ

יםהיינו ברשותך  –בהויתך  Hים ֲאֵחִר ְהֶיה. (ב) לא  ֱאIִה֨ , טעם אלהים זולתי השם יתברך לבדו- בהויתך, במחשבתך אמונה ב ְל D -ִיֽ

  ברשותך קשור לטעם תחתון. שכחה = שוגג) של ידיעת אמונת הבורא בלבד. התורה ממשיכה עם מצב (ב). קירה (=תלישא בתפקיד ע

  .לימוד מדמיון תבניות טעמים

א: ג,כשמות יתרו  ֹ ְהֶיה ל ים ַעל-ִיֽ Hים ֲאֵחִר י-ְל D ֱאIִה֨ תבנית הטעמים מונח תרסא קדמא ואזלא רביע והיא כעין פרט בטעם עליון  ָּפַנ=

_: ח),כית'  'שמ(הדיבר הרביעי לל ופרט. תבנית הדומה מאד לתבנית הטעמים של וכ ת ְלַקְּדֽׁש= _ם ַהַּׁשָּב�] _רD ֶאת־י�֨ - בטעם עליון תלישא -  ָזכ1

קטנה רמז לעקירה = שכחה = שגגה, קדמא ואזלא מרמז לכלל כלשהו, רביע רמז - קטנה מקף קדמא ואזלא רביע, טעם תרסא = תלישא
(הימצאות לימוד בכלל ופרט מרומז  כלל גדול אמרו בשבת ,מ"א]משנה שבת פ"ז[ טים. ואפשר שתבנית הטעמים מרמזת אללארבעה פר

ת-ֶאתבתבנית הטעמים קדמא ואזלא של  H�ֹום ַהַּׁשָּב עיקר שבת  (השכחה = השגגה מרומזת בטעם תרסא)כל השוכח  )(הפרטים הם) (טט: פרט א)י�֨
היודע עיקר שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה   (טט: פרט ב) ינו חייב אלא חטאת אחתועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה א

(טט: פרט  היודע שהוא שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה חייב על כל אב מלאכה ומלאכה (טט: פרט ג) חייב על כל שבת ושבת

  העושה מלאכות הרבה מעין מלאכה אחת אינו חייב אלא חטאת אחת: ד)

  מוסברת המשנה בארבעה פרטים שהם ארבע שגגות ובהתאמה החטאות לכפר עליהן. ]א"מ,ז"רמב"ם שבת פרוש המשניות פי[- ב

  

  במסכת ע"ז אין משנה על שגגת ע"ז. אבל תבנית הטעמים הדומה בטעם עליון של הדיבר השני המרכבת מפרט קדמאה, כלל, פרט בתראה.

א הפרט קדמאה הוא ֹ ְהֶיה ל ים - , במחשבתך אמונה בבהויתך ְל D -ִיֽ Hים ֲאֵחִר   , (מחשבה בלי מעשה)זולתי השם יתברך לבדו ֱאIִה֨

א,ג) כ ' יתרושמ(הוא  [בשולי המנחה]ע"פ הכלל  ֹ ְהֶיה ל ים ְל D -ִיֽ Hים ֲאֵחִר   והוא לאו שבכללות לכל האזהרות בעבודות בפועל של ע"ז ֱאIִה֨

פרטים של שגגות בע"ז. התבנית הזאת מעוררת לחשוב על לימוד דומה לדיבר הוא בעל ארבעה  [רמב"ם הל' שגגות]פרט בתראה ע"פ 
[משנה - הלכה בשגגת ע"ז כעין משנה המקבילה ל [הלכות שגגות פ"ז,ה"א]- הרביעי (שבת). אפשר כי הרמב"ם הרגיש בדמיון זה וכתב ב

  ות לכפר עליהן.בשגגת שבת, ובה ארבעה חילוקי הלכות, שהם ארבע שגגות ובהתאמה החטא שבת פ"ז,מ"א]

  

  בתפקיד עקירת ידיעה (= שכחה = שוגג)  ְל D הלכה בשגגת ע"ז המרומזת בטעם תרסא של  [רמב"ם הלכות שגגות פ"ז,ה"א]

יםבלאו שבכללות של   Hים ֲאֵחִר י-ַעלובו  ֱאIִה֨   רביע מרמז לארבעה חילוקי שגגות ובהתאמה החטאות לכפר עליהן. – ָּפַנ=

  , חייב ארבע חטאות (טט: ארבע עבודות כלליות)וניסך וקיטר וזיבח בהעלם אחת  ט: אחת)(ט המשתחוה לע"ז (טט: א)
בהעלם אחת, חייב שתים,  (טט: עבודות זרות שונות כל אחת עם עבודה יחודית לה)וכן אם פיער עצמו לפעור וזרק אבן למרקוליס  (טט: ב)

(טט: שגג  ושגג בעבודות אלו (טט: ידע שזאת ע"ז)אמורים בשהזיד בע"ז וכן כל כיוצא בזה יהא חייב על כל עבודה ועבודה, במה דברים 

  , = שכח שעבודות יחודיות אלו אסורות לעבודות הזרות האלה)

ושגג בע"ז אינו חייב אלא חטאת אחת, כיצד ידע שזו ע"ז ושאסור לעובדה אבל לא ידע  אבל אם הזיד בעבודות אלו) (טט: ג
  , וה וניסך חייב שתיםשההשתחויה והניסוך עבירה והשתח
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתאריה חיים ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  ֽלוקאת֑נח, ס 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  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ֛בירת דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  נין או גורע ממנו;מוסיף מהענין על הע – 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;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
דרוש בפסוק  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאוד פרטיו בסדר מתאים, מלמד ולמד, כעין מדות מי"ג מדות דר' ישמעאל ול"ב מדות דר' אלעזר עם המלים כלל, פרט, רבוי, מיעוט), זה או הפוך, הצגת נושא ולמ

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא/ים אחר/ים בתושבע"פ. – פ֡זר דרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; 

ידע שאלו עבודות הן ואסור לעבוד בהן לאל אחר ולא ידע שזו ע"ז לפי שלא היתה של כסף וזהב ועלה על דעתו שאין קרויין  (טט: ד)
  . ע"ז אלא של כסף וזהב ועבדה בכל העבודות אינו חייב אלא חטאת אחת

  ה לשגגת ע"ז שבה"א.)רמב"ם חזר בקצרה על שגגת השבת (כעין מקור השרא והפלא ופלא
כלל גדול אמרו בשבת כל השוכח עיקר שבת ושכח שנצטוו ישראל על השבת, או שנשבה והוא קטן לבין העכו"ם או  ]הלכה ב[

נתגייר קטן והוא בין העכו"ם אף על פי שעשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה אינו חייב אלא חטאת אחת שהכל שגגה אחת היא, וכן 
חלב שאכל וחטאת אחת על דם שאכל וכן כל כיוצא בזה בעבודות אלו, וכל היודע עיקר שבת אבל שכח  חייב חטאת אחת על כל

שהיום שבת ודימה שהוא חול אף על פי שעשה בו מלאכות הרבה חייב חטאת אחת על היום כולו וכן חטאת על כל שבת ושבת ששגג 
  .בו

ְהֶי�ה לְ ,ג) כ ' יתרושמ(בירור הכתוב בטעם תחתון  ים ַעל־ָּפָנֽי:לֹא־ִיֽ ים ֲאֵחִר� לומדת ע"פ טעם תחתון בנושא  [מכילתא]סברה כי    1 ֱאIִה�
  קבוצה של מצוות לא תעשה בעבודה זרה..- של התת

   ]מסכתא דבחדש פרשה ו -מכילתא דרבי ישמעאל יתרו [

ים ,ג)כ ' יתרושמ( ים ֲאֵחִר� ְהֶי�ה ְל 1 ֱאIִה� ה ,ד)כ ו' יתרשמ( למה נאמר, לפי שנאמר. לֹא־ִיֽ ֶסל֙׀ ְוָכל־ְּתמּונָ֡֔ ֥ ֶפ֣֨ ֣̂ ה־ְל שלא אין לי אלא , Aֽ֣א ַתֲֽעֶׂש֨
א,ג) כ ' יתרושמ( , תלמוד לומרשלא יקיים, העשוי כבר, מנין יעשה ֹֽ ְהֶי�ה-ל ים ִיֽ ים ֲאֵחִר�   .ְל 1 ֱאIִה�

ְהֶי�ה,ג) כ ' יתרושמ(  ְהֶי�היות מקף שלפני מלת "יהיה" בורר בין משמעו(בטעם תחתון)  – לֹא־ִיֽ ים(א) לא תעשה  לֹא־ִיֽ Hים ֲאֵחִר  ֱאIִה֨

ולא משנה הנסיבות שבהן הע"ז הגיעה אל . לא תקייםהתורה בוררת המשמעות (ב) דרי"ש] מכילתא [כאן לפי ובין (ב) לא תקיים. 
  הישראלי.

שאינו הבורא יתברך שמו, . הגדרה אחת: דבר [תורה שלמה יתרו מילואים]- ב סיכום ממקורות שונים –הגדרת "אלהים אחרים" 
יםהבורא עשה אותו כי יש בו צורך בבריאה וכך הוא שליח הבורא. לכך מתאים  ים ֲאֵחִר� מרכא טפחא בטעם תחתון, כעין  – ֱאIִה�

שיש לו/להם כח  שיש שמאמיניםחמה ולבנה וכוכבים.  [תורה שלמה יתרו מילואים ע' ט]קבוצת פרטים העשויה להתרחב כגון ע"פ 
במקום לבורא וזה עבודה זרה. אבל אם מודים הם במציאות האל ויכלתו על הכל  בלבדשהו בבריאה ופונים אליו/אליהם לעשות מ

ועובדים לשרי מעלה ומודים שהנמצא ההוא כפוף תחת יד עליון ומדמים שזה כבודו של אל עליון לשבח ולפאר את המשמשים לפניו, 
שאחרים,  –ה כמו שהאריך בזה בספר כתב והקבלה. . עוד הגדרה של "אלהים אחרים" זהו נקרא עבודת השיתוף שבני נח לא נאסרו ב

  היינו בני אדם קוראים להם אלהים, ולא מהבורא כנוי זה. 

יםהלימודים האלה מתאימים לתבנית טעמים בטעם תחתון  ים ֲאֵחִר� מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, המלמדת  – ֱאIִה�
יםעות המלים מה נכלל במשמ ים ֲאֵחִר� כל אלוה של כסף וזהב לשם שמים, דמות ברואים חיות ובני אדם אפילו  איסור עשייתכאן  ֱאIִה�

נביאים. חמה לבנה כוכבים ומזלות שחלק אותם ה' לכל העמים, שעבודה בשיתוף מותרת לבני נח, והעמים שכחו מה' ועובדים להם לבדם 
  .]מילואים [תורה שלמה יתרו הרי הם בכלל ע"ז

א־תבנית טעם תחתון בעלת שתי תכונות. תכונה (א)  ֹֽ � ל ְהֶי ים  ה ְל 1 ִיֽ ים ֲאֵחִר� קבוצת פרטים , מרכא טפחא תביר מרכא –ֱאIִה�
(לבו  חלקם פטורכאן פעולות הקשורות לנושא איסור ע"ז וחלוקים בהלכותיהם למי שעבר הקשורים להגדרה של "אלהים אחרים" 

  . ומיתות בי"ד(עבד בלי התראה)  , חלקם במלקות, חלקם בכרתאה מאדם) לשמים, מאהבה ויר

ים  ְל 1 תכונה (ב)  ים ֲאֵחִר� היא קבוצת פרטים העשויה להתרחב ועל חלקם לא חלה כלל הגדרת "אלהים , מרכא טפחא תביר –ֱאIִה�
ואולם והיכל ומנורה אבל שמשין של ממש כגון שמשין של מטה חצר  -שאפשר לעשות כמותן  בבלי ע"ז מג א][רש"י אחרים". 

אסור לעשות דמות מהמשמשים העליונים עם ארבע פנים זה  [תו"ש] .דוגמתן מותרמעלה שאי אפשר לעשות כמותן ממש אלא ציור 
על ע"ז מפני "לא תעשון עבר שלימה העושה דמות פני אדם ו [תוס' בבלי ע"ז מג א]עבודה זרה בלי כל פעולה מהעבודות האסורות. 

עצם הוא יעבור על הלאו של ע"ז רק כאשר יעשה אחת מארבע העבודות הכלליות של ע"ז או עבודה המיוחדת ל תי" (בקריאה אותי).א
  חותם שוקע עם דמות אדם אסור, אבל אחרת מותר. "לא תעשון אתי"  .כלשהו מעשה אדם

ים (שמ' יתרו כ,ג): .כלל מצוות לא תעשה Hים ֲאֵחִר אז לכתוב הזה בטעם תחתון  "לא תעשה"הוא השורש לכל מצוות קדמא ואזלא,  – ֱאIִה֨

א־(א)  באופן כללי תבנית הטעמים ֹֽ � ל ְהֶי ים  ה ְל 1 ִיֽ ים ֲאֵחִר�  "לא תעשה"קבוצת פרטים שהם כל מצוות , מרכא טפחא תביר מרכא –ֱאIִה�

, קנס, מלקות, מיתה בידי שמים, מעונש פטוריד: (א) על מז ות בעונשיןדללפעולות האסורות במצוות "לא תעשה", שיש חיוב עליהן ונב

  (ב) רק על מצוות מעטות שנעברו בשגגה יש עונשין. כרת, ארבע מיתות בית דין.

ים  ְל 1 (ב)  באופן כללי תבנית הטעמים ים ֲאֵחִר� מרמזת היא קבוצת פרטים העשויה להתרחב , מרכא טפחא תבירבטעם תחתון,  –ֱאIִה�
  .מגיע לחיובשבהן המעשה אינו  שה"לפעולות במצוות "לא תע

  

י׃-ַעלפרט בתראה:  (א) לא תעשה כדי שלא יאמרו האומות שתי רשויות הן. לא תעשה  [תורה שלמה הערה [קי]]רביע בטעם עליון,  ָּפַנ=

כזקן מלא  אפילו זכר לשמי (של ארבע אותיות) על שדיברתי עמכם מהשמים, אנכי אותו שראיתם על הים כבחור על המלחמה, ועתה אני
רחמים, ורבינו בחיי כתב לא יהיה לך במחשבה ולא יהיה במעשה, לא תעשה פסל או מסכה לזכרון לאמצעי שעל ידו באה הטובה, לזכרון 

לא תעשה תמונת השמשים  [תו"ש הערה [קיז]]מצוה כמו אכילת פסח, ישיבת סוכה, זכרון למצה. שסופו להשתחוות לזכרון ולעובדו, (ב) 
  . לא בדמותי ולא בדמות שמשי. (מכילתא דרשב"י) [תו"ש [קכב]]י (כנראה הכוונה לארבע חיות המרכבה) העומדים לפנ

וצורות  (אדם, אריה, נשר, שור או כרוב שבא במקום שור)פנים  ארבעהולפי המבואר בר"ה שם רק צורת ...  ]א,דף על הדף בבא בתרא צט[
י ַתֲעׂ֖שּון אA֥  כ),כ ' ית'שמ(-חיות ואופנים הוא דאסור מאדם או צורות שמשים שבמדור העליון  (שלמות של) ֶסף֙  ֱאAֵ֤הי ִאִּת֑ י ֶכ֙ ב ֵואAֵה֣  A֥א זָָה֔

ארי ונשר לבד אינו אסור דאינן ממשמשין לפני דרק צורות ארבע פנים משמשין  אבל צורתוצורות לבנה ג"כ אסור מהיי"ט  :ָלֶכֽם ַתֲעׂ֖שּו
  .במרום ולא צורה אחת לבד

  

י-ַעל,ג) כ יתרו' שמ( מסלול של ארבעה סעיפים  [רמב"ם הלכות שגגות פ"ז,ה"א]בטעם עליון, מקף מרמז לשני מסלולי הסבר. (א) ע"פ   ָּפַנ=

י-ַעלבשגגת עבודה זרה המרומז בטעם עליון רביע של  -ַעל.    (ב) בורר בין צורות האסורות להיעשות המרומז בטעם עליון רביע של  ָּפַנ=
י   פך לעבודה זרה  ובין צורות המותרות להיעשות שאינן של ארבע פנים שלא יהפכו לע"זהרות לזכרון אירוע שעלולות להיועוד צו ָּפַנ=

  בטעם תחתון מקף כבורר בין איזה זיכרון מותר לעשות ואיזה זיכרון אסור לעשות. ַעל־ָּפָנֽי:,ג) כ ' יתרושמ(

  איסור העשיה של צורות ותמונות כגון שלא בשלימותם של נשוא הצורה או הציור. בטעם תחתון סלוק כמגביל ַעל־ָּפָנֽי:,ג) כ ' יתרושמ(
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתאריה חיים ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  ֽלוקאת֑נח, ס 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  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ֛בירת דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  נין או גורע ממנו;מוסיף מהענין על הע – 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;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
דרוש בפסוק  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאוד פרטיו בסדר מתאים, מלמד ולמד, כעין מדות מי"ג מדות דר' ישמעאל ול"ב מדות דר' אלעזר עם המלים כלל, פרט, רבוי, מיעוט), זה או הפוך, הצגת נושא ולמ

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא/ים אחר/ים בתושבע"פ. – פ֡זר דרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; 

  (התש"פ) (בהשתתפות נחלת יעקב)שמות יתרו יח,א  1.10

  

  הפסוקים מוצגים כאשר טעם עליון וטעם תחתון ביחד 

א. שמות יתרו כ,ד: 1 ֹ ה-ל 5 ׀ ְוָכל-ַתֲעֶׂש֨ 5ֶסל  ֶפ 5ִים5 ׀ מִ -ְל �  ר ַּבָּׁשַמ Eה ֲאֶׁש3 ַחת ְּתמּוָנ� Hֶרץ ִמָּת� רD ָּבָא�֨ ַעל ַוֲאֶׁש� E   ַּמ�
ֶרץ׃  ַחת ָלָאֽ=  ִים׀ ִמַּת� ר ַּבַּמ�   ַוֲאֶׁש�

א. דברים ואתחנן ה,ח: 2 ֹ ה-ל 5 ׀ ָּכל-ַתֲעֶׂשֽ֨ 5ֶסל  ֶפ ַחת -ְל � Hֶרץ ִמָּת� רD ָּבָא�֨ ַעל ַוֲאֶׁש� E 5ִים5 ׀ ִמַּמ�  ר ַּבָּׁשַמ Eה ֲאֶׁש3   ְּתמּוָנ�
ֶרץ׃  ַחת ָלָאֽ=  ִים׀ ִמַּת� ר ַּבַּמ�   ַוֲאֶׁש�

  וק מוצג בטעם עליון לעצמו ובטעם תחתון לעצמו הפס

א תַֽ  שמות יתרו כ,ד: טעם עליון ֹ )-(ְל  -ֲעֶׂשהל ַעל וַֽ -ֶפֶסל ׀ ְוָכל  ְל � Eִים ׀ ִמַּמה ֲאֶׁשר ַּבָּׁשַמ Eַחתְּתמּוָנ Hֶרץ ִמָּת   ֲאֶׁשרD ָּבָא֨
 ֶרץ׃ַוֲאֶׁש   ר ַּבַּמִים׀ ִמַּתַחת ָלָא=

ה -לֹא שמות יתרו כ,ד: טעם תחתון 5  ְוָכל ְל � ַתֲעֶׂש֨ ה-ֶפ5ֶסל ַעל וַֽ             ְּתמּוָנ� ֶרץ ִמָּת�ַחתֲאֶׁש3ר ַּבָּׁשַמ5ִים5  ִמַּמ� ר ָּבָא�   ֲאֶׁש�

ֶרץ׃וַֽ  ַחת ָלָאֽ ִים ִמַּת� ר ַּבַּמ�   ֲאֶׁש�

  

  ?(שמות יתרו כ,ד,ה)ובין  לא יהיה לך אלהים אחרים על פני (שמות יתרו כ,ג)מה ההבדל בין 

  מצות לא תעשה בשם י"י אל עולם ]ה אספר המצוות לרמב"ם מצות לא תעש[תשובת 

א,ג) כ ' יתרושמ( )ברותהדרת המצוה הראשונה ממצות לא תעשה היא שהזהירנו מהאמין האלהות לזולתו יתעלה והוא אמרו ית' (עש ֹ  ל
ְהֶיה ים ַעל ְל D -ִיֽ Hים ֲאֵחִר י- ֱאIִה֨   מצוות לא תעשה.ולאו זה הוא מכלל תרי"ג מצוות ולעיל הסברנו שהוא שורש כל טט:  .ָּפַנ=

והמצוה השני' היא שהזהירנו מעשות עבודה זרה להעבד. ואין חלוק בין שיעשם בידו או  ]ספר המצוות לרמב"ם מצות לא תעשה ב[
ה - לֹא (שמות יתרו כ,ד)שיצוה לעשותם. והוא אמרו יתעלה  5 ְוָכל לא מלת לך)(ַתֲעֶׂש֨ ה-ֶפ5ֶסל עבר . ומי שבטעם תחתון) מדוע(להלן יוסבר  ְּתמּוָנ�

  :על לאו זה חייב מלקות רוצה לומר על עשיית העבודה זרה ואפילו עשאה לו זולתו במצותו ואף על פי שלא עבד אותה

  .ואם עשה בעצמו לעצמו לוקה שתיים ונוהג בכל מקום ובכל זמן ובזכרים ובנקבות...  [מצוות השם כז מצוות לא תעשה טו]-וכתב ב

ה ְל � -לֹא (שמות יתרו כ,ד) 5 ְוָכל ַתֲעֶׂש֨ ה-ֶפ5ֶסל - . זקףובפועל לכתחילהקטן, בתפקיד כעין - קדמא מרכא פשטא זקףבטעם תחתון  – ְּתמּוָנ�

  קטן בתפקיד שני לימודים בתפקיד לכתחילה ובפועל.

אף על פי שלא עבד ...  חייב מלקות ובפועל להעבדהיא שהזהירנו מעשות עבודה זרה  לכתחילה [סה"מ לרמב"ם ל"ת ב]ע"פ  (א)
  אותה

ה ְל � -לֹא (שמות יתרו כ,ד)הכתוב אומר  לכתחילה )(א  שבפועלמשמע לעצמך. אפשר שמה שהרמב"ם השמיט מלת "לך" מלמד  – ַתֲעֶׂש֨

  אין חלוק בין שיעשם בידו או שיצוה לעשותם.

ה-לֹא (כ,ד)   חרים ע"ז לשם ע"זמקף כבורר בין שני אופנים. (אופן א) עשיה ע"י עצמו (אופן ב) מצוה לאחרים או לוקח מא – ַתֲעֶׂש֨

  (אופן ב) לוקה אחד.-(אופן א) לוקה שתיים ב- ב

  
לא  (שמות יתרו כ,ד)העושה עבודת כוכבים לעצמו אף על פי שלא עשאה בידו ולא עבדה לוקה שנא'  ,ה"ט]רמב"ם עבודה זרה פ"ג[

 ֵוֽאAֵהי֙  ד),יט' קד' וי(וקה שנאמר תעשה לך פסל וכל תמונה, וכן העושה עבודת כוכבים בידו לאחרים אפילו עשאה לעובד כוכבים ל

ה ם ַתֲעׂ֖שּו A֥א ַמֵּסָכ֔    , לפיכך העושה עבודת כוכבים בידו לעצמו לוקה שתים.ָלֶכ֑
העושה עבודת כוכבים לעצמו אף על פי שלא עשאה בידיו ואף על פי שלא עבדה לוקה. א"א קשיא לי אמאי לוקה  /השגת הראב"ד/

במגפף ומנשק אינו לוקה עליה משום דהוה ליה לאו  (האם לא אומרים)מי לא אמרינן  )שמות יתרו כ,ד)(-ל(כוונתו והלא לאו שבכללות הוא 
א ָתָעְבֵד�םS  )השמות יתרו כ,(- שבכללות שכלל עבודות הרבה ב ֹ לכן  (שמות יתרו כ,ד) -(תמונות זה רק ב והכא נמי כל התמונות בלאו אחדְול

דקא חשיב  [פ"ד,ה"ה]שיא לי מאי דאמרינן במגפף ומנשק וכו' דלא לקי עליהו ובתוספתא דמכות , ותו קזה הלאו שבכללות שהזכיר לעיל)
כלאו  יתרו כ,ד) '(שמ(על , והקושיא הראשונה  לקי (מדוע)אלמא והמגרד  כנראה טעות)לפי גרסתנו ( הלוקים קא חשיב הסך והמקנח המגפף

' שמ(מזביחה דכתיב  (נבדלים) כיון דאינם עבודת פנים דאפליגו פ"ד,ה"ה) (שבתוספתא מכותאפשר לתרצה דשאני עבודות אלו  שבכללות)

ם יט),כבמש'  ים ָיֳֽחָר֑ ַח ָלֱאAִה֖ י ַל֖ה' ְלַבּֽדֹו: זֵֹב֥  שמות יתרו כ,ד)(-הכא לאסור ב (נכללות)כללינהו  (פנים שעושה לע"ז)וכלהו שאר עבודות  ִּבְלִּת֥
 Sא ָתָעְבֵד�ם ֹ ה -ֶפֶסל ׀ ְוָכל (שמות יתרו כ,ד)אבל ענין עשיית  )חיובן בסקילה מתפרש ונדרש מכתובים אחריםש(לאו שבכללות )כ( הויְול Eְּתמּוָנ

 '(שמ- (הראב"ד משיג על הרמב"ם בטענה ש. )מתפרש ונדרש מכתובים אחרים(כאן זה לאו שבכללות וחיובן במלקות  אבעבודת כוכבים אחת הי

[תוספתא - והזה לאו שבכללות (הכולל עשיה שלמה או חלקית) שאין לוקים עליו.  אחדכל התמונות בלאו  לא תעשה לך פסל יתרו כ,ד)
בלא  (על כל פעולה)העושה עבו' זרה המחתיך והמעמיד הסך והמקנח והמגרר עובר  מפרטת פ"ד,ה"ה](צוקרמאנדל) מכות 
  ) )לוקה(ו:תעשה

   (שמות יתרו כ,ד)של בעיון הבא נשוה את תבנית הטעמים בטעם עליון ֹ ה-ְל  ֶפֶסל ׀ ְוָכל-ֲעֶׂשהא תַֽ ל Eפסק מונח מונח מונח – ְּתמּוָנ 

ַעלוההמשך . פה- נושאים בתורה ובתורה שבעלאו חמישה פזר, כעין לפחות ארבעה  Eִים ׀ ִמַּממלמד מונח מונח פסק פזר, – ֲאֶׁשר ַּבָּׁשַמ
ֶרץ מִ ֲאֶׁשרD וַֽ  (שמות יתרו כ,ד), וההמשך עוד שלושה או ארבעה נושאיםל ַחתָּבָא֨ Hכלשהו קדמא ואזלא מרמז לכלל – ָּת  

ה  א),מל"א ו(תבנית הטעמים של להשוואה נתבונן ב Eת ָׁשָנ_ ה ְוַאְרַּבע ֵמא ים ָׁשָנ י ִבְׁשמ_ִנ (לימוד מונח מונח מונח מונח מונח פזר  –ַוְיִה

ֶרץ־ִמְצַרִיםD  לנושאים אחרים) ית  ים)דאח שיעורים(לימוד ל מונח מונח תרסא –ְלֵצאת ְּבֵנֽי־ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֽ ה ָהְרִביִע] אזלא קדמא ו – ַּבָּׁשָנ֨
  (רמז ללימוד בכלל כלשהו)

ראשי שנים  -ארבעה  ר"ה פ"א,מ"א] משנה[ פה ע"פ-לומד ללפחות ששה נושאים אחרים בתורה ובתורה שבעל [בבלי ראש השנה ב,ב]
השנה למעשר בהמה. רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים: ראש  -ראש השנה למלכים ולרגלים, באחד באלול  - הם. באחד בניסן 

ראש השנה לאילן,  - השנה לשנים, ולשמיטין, וליובלות, לנטיעה, ולירקות. באחד בשבט  - ראש  - באחד בתשרי. באחד בתשרי 
  . כדברי בית שמאי, בית הלל אומרים: בחמשה עשר בו

  

ַחתֲאֶׁשרD וַֽ  ,ד)(שמות יתרו כי תבנית הטעמים של מההשואה הזאת מוצע לומר כ Hֶרץ ִמָּת אחרי מונח  ... פזר ומונח ... תרסא קדמא ואזלא  – ָּבָא֨
  שאין לוקין עליו.  ,ה"ט]רמב"ם עבודה זרה פ"ג[על  א הלאו שבכללות שבהשגת הראב"דומרמזת לכלל ה
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתאריה חיים ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  ֽלוקאת֑נח, ס 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  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ֛בירת דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  נין או גורע ממנו;מוסיף מהענין על הע – 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;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
דרוש בפסוק  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאוד פרטיו בסדר מתאים, מלמד ולמד, כעין מדות מי"ג מדות דר' ישמעאל ול"ב מדות דר' אלעזר עם המלים כלל, פרט, רבוי, מיעוט), זה או הפוך, הצגת נושא ולמ

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא/ים אחר/ים בתושבע"פ. – פ֡זר דרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; 

ה ְל � -לֹא) ,גכ( ]קלג[תורה שלמה הביאו שאז זה שונה מהלימוד עושה ע"ז בעצמו לעצמו יש שני לאוים ללקות. ה מלמד שכל  ַתֲעֶׂש֨
ה -לֹא,ג) כ( העושה ע"ז לעצמו עובר משום שתים משום אבל לראב"ד זה  ) (שמות יתרו כ,ד)- (שני לאוים מ ]רשב"ידמכ[ ְל � ומשום ַתֲעֶׂש֨

  לאו שבכללות.

ה ֵוֽאAֵהי֙  ד),יט' קד' וי( (יב)] ספרא קדושים פרשה א פרק א[-נאמר ב  ם A֥א יכול יעשו להם אחרים, תלמוד לומר ַתֲעׂ֖שּו A֥א ַמֵּסָכ֔ , ... ָלֶכ֑

ם A֥אאו  ם A֥א(טט: ב)  ַתֲעׂ֖שּו A֥א (טט: א) תלמוד לומר, יכול הם יעשו לאחרים ... ָלֶכ֑ מיכן אמרו העושה עבודה זרה לעצמו , ... ָלֶכ֑
 ַתֲעׂ֖שּו A֥א (טט: א) רבי יוסי אומר משום שלש משום ם... ָלכֶ֑  A֥א(טט: ב)  ומשום ַתֲעׂ֖שּו A֥א (טט: א) עובר משום שתי אזהרות משום

ם A֥א(טט: ב)  ומשום א,ג) כ ' יתרושמ( ומשום ... ָלֶכ֑ ֹ ְהֶיה ל   ),ג)כ ' יתרושמ(-ולר' יוסי לאו שלישי מ ד),יט' קד' וי(- (שני לאוים מ .ְל D -ִיֽ

ה ֵוֽאAֵהי֙  ד),יט' קד' וישני הלאוים נדרשים כך:  ם ֲעׂ֖שּותַ  A֥א ַמֵּסָכ֔ ם A֥א(טט: ב)  ַתֲעׂ֖שּו A֥א (טט: א) . ָלֶכ֑   לשון רבים כולל גם יחיד  ... ָלֶכ֑

ה A֥א ַתֲעֶׂשה־ָּלSֽ: (שמ' תשא לד,יז)הביא כתוב נוסף  [תוספתא מכות פ"ד,ה"ה] [חזון יחזקאל, הרב יחזקאל אברמסקי]- ה י ַמֵּסָכ֖    ֱאAֵה֥

  מתאים מאד ליחיד במקום ללמוד מרבים. 

ם ַתֲעׂ֖שּו A֥א  ד),יט' קד' וי( - ו A֥א ַתֲעֶׂשה־ָּלSֽ (שמ' תשא לד,יז)שני כתובים  בע"ה מצאנו בעשיית ע"ז.  שלוקים עליהםשני לאוים הנותנים  ָלֶכ֑
ה ְל � -לֹא (שמות יתרו כ,ד) על הרמב"ם שהביאוכך נענה על השגת הראב"ד    וקים עליו. לאו שבכללות שאין ל  שהוא לטענת הראב"ד ַתֲעֶׂש֨

ספרא קדושים [- ההסבר לשלושה פסוקים שאחד מהם לאו שבכללות עומד מול דרשת התנא ר' יוסי על כתוב אחד בשני אופנים הנאמר ב

' קד' וי((טט: ב)  ומשום ַתֲעׂ֖שּו A֥א  ד),יט' קד' וי( (טט: א) משום (כתובים לוקה שלוש)רבי יוסי אומר משום שלש  (יב)] פרשה א עד פרק א

ם A֥א ד),יט א,ג) כ ' יתרושמ( ומשום ... ָלֶכ֑ ֹ ְהֶיה ל    .ְל D -ִיֽ

ם ַאל־ִּתְפנּו֙  ד),יט' קד' וי( ֱאִליִל֔ ה ֵוֽאAֵהי֙  ֶאל־ָה֣ ם ַתֲעׂ֖שּו A֥א ַמֵּסָכ֔ י ָלֶכ֑   :ֱאAֵהיֶכֽם' ה֥  ֲאִנ֖

[תוספתא מכות על  [חזון יחזקאל]ב, ע"פ פירוש מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרח – ַתֲעׂ֖שּו A֥א ד),יט' קד' וי(
דהיינו העושה  ,וקאדלאו בעשיה ד [חסדי דוד] שחייב על כל פעולה ופעולה שהוא עושה בה כדי לעשותה עבודה זרה. פ"ד,ה"ה]

  ,אזהר רחמנא אלא הוא הדין נמי כל תיקון שעושה בגופה עובר משום לא תעשהדאותה לגמרי הוא 

  

א תַֽ  (כ,ד) ֹ ה-ֶפֶסל ׀ ְוָכלבטעם עליון מקף כבורר בין (אופן א) כפשוטו של מקרא  – ְל  -הֲעׂשֶ ל Eמכל מיני חומרים. ובין (אופן ב)  ְּתמּוָנ
א תַֽ  (כ,ד) ב]קל[תורה שלמה  ֹ רבי מאיר  )ומסית בני אדם לעבדו ,עשה עצמו ע"ז רש"י:(עבדוני תניא האומר בואו  ְל  ֶפֶסל ׀-ֲעֶׂשהל

א תַֽ  (כ,ד)דכתיב  (שחייבים כי)לא פליגי  (טט: אם עבדו את המסית) היכא דפלחו כולי עלמא ,ר' יהודה פוטר )מיתה כמסית(מחייב  ֹ -ֲעֶׂשהל
ורבי יהודה   וחייב) של עקימת שפתים (דיבור המסית מעשה הוא כי פליגי בדיבורא בעלמא רבי מאיר סבר דיבורא מילתא הוא ְל  ֶפֶסל ׀

   ,א]אססנהדרין [ 'א וכוסבר דיבורא לאו מילתא הו
 וביד הרמ"ה גורס כי מלתכלומר לא תעשה עצמך לע"ז. ...  –פסל  השֶ עָ תֵ לא  בדפוס שונצינו מובא גרסה...  ב]קל[תורה שלמה הערה 

א) כ,ה( יתירה ודרשינן ביה לא תעשה עצמך פסל. וכתיבלך  ֹֽ םT -ל  ה ָלֶה� הכתוב את (טט: הקיש  אקשינהו רחמנא להדדי לחיובי ִתְׁשַּתֲחֶו�
  (כ,ד) ואת (כ,ה) זה לזה). 

  

  :העושה עבו' זרה המחתיך והמעמיד הסך והמקנח והמגרר עובר בלא תעשה] ז"ה,תוספתא מסכת מכות (צוקרמאנדל) פרק פ"ה[

ה A֥א ַתעֲ  (שמ' תשא לד,יז)הביא כתוב נוסף  [תוספתא מכות פ"ד,ה"ה] [חזון יחזקאל, הרב יחזקאל אברמסקי] י ַמֵּסָכ֖      ֶׂשה־ָּלSֽ:ֱאAֵה֥

החוצב  [ירושלמי ע"ז פ"ד ה"ד]-כדאיתא בשחייב על כל פעולה ופעולה שהוא עושה בה כדי לעשותה עבודה זרה. לאשמועינן  (טט: הפסוק בא)

בידו וגם לא נעשתה  וגם אם לא עשאה...  .לוקה המסותת) –(פסל הנחצב  צלם לע"ז אע"ג דאת אמר אין קרקע נאסר מתרין בו על כל סיתות וסיתות לכשיתלש
על פי ציוויו, אך כיון שקנאה להשהותה ולא לאבדה נמי חייב עליה. אבל אם לא נעשתה לו על פיו, וגם לא קנאה, אז בהשהותה 

  .בביתו אינו חייב על זה

ושה אותה דהיינו הע ,וקאדלאו בעשיה ד ,דאצטריך לאשמועינן הדושא...  [חסדי דוד, הרב דוד פרדו] [תוספתא מכות פ"ד,ה"ה]
וקמ"ל  .מה לי פלגא הכול דדמה לי עבי ,אזהר רחמנא אלא הוא הדין נמי כל תיקון שעושה בגופה עובר משום לא תעשהדלגמרי הוא 

ולא מיבעיא  .[סנהדרין פ"י,ה"ב ?] וכדכתיבנא התם  ) ,ה"ט]רמב"ם עבודה זרה פ"ג[ (אפשר שמתיחס להשגת הראב"ד על אין זה מיקרי לאו שבכללותד
שאינו אלא ליופי  ,ה ביושר ואפי' סיכה וקינוח או גירוד בשל עץדהיינו חיתוך איברים שהוא ודאי בכלל עשיה אלא אפילו להעמידמחתך  ]לא מיבעיא[ ,רקאמ

  .בעלמא בכלל עשיה

א תַֽ   (שמות יתרו כ,ד)הסבר לתבנית הטעמים בטעם עליון של  מוצע [תוספתא מכות פ"ד,ה"ה]- ע"פ הפירושים ל ֹ ְל  ֶפֶסל ׀ -הֲעׂשֶ ל
ה-ְוָכל Eר ההמשך  ובהוספתפה. - מונח מונח מונח פסק פזר, כעין לפחות ארבעה או חמישה נושאים בתורה ובתורה שבעל – ְּתמּוָנֲאֶׁש

ַעל Eִים ׀ ִמַּמכעין לפחות שמונה או תשעה נושאים בתורה ובתורה  וביחדמונח מונח פסק פזר, עוד שלושה או ארבעה נושאים, – ַּבָּׁשַמ
 ובדומהפה שיהיה בהם חיוב על עשיה חלקית כחיוב על עשיה שלמה. ו/או דמוי עשיה מסוימת לכעין עשיית או עבודת ע"ז. -עלשב

  המוסיף כמספר הזה של נושאים. צ"ע מהם הנושאים האלו. כגון המוצג להלן בקצרה: (דברים ואתחנן ה,ח) של בטעם עליון
  ,כאילו עובד עבודה זרה -ת משום רבי אלעזר בן עזריה: כל המבזה את המועדות ואמר רב שש] בבלי פסחים קיח, א[ (לימוד א)
  כאילו עובד עכו"םאמרין כל מי שספיקה בידו לעבר את השנה ואינו מעברה  ,ה"א (וילנא טו,א)]ג"ירושלמי חגיגה פ[ (לימוד ב)
  ,)(בעשיית העגל הכתוב כאילו עבד עבודה זרה ון)(על אהר העלה עליו ]תנא דבי אליהו אליהו זוטא (איש שלום) פרשה ד[ (לימוד ג)

וחכמים כאילו הורג את הנפש,  לבטלה ...ר' אליעזר בן יעקב אומר כל  ]ח"הי,א"מסכתות קטנות מסכת כלה פ[ (לימוד ד) (לימוד ה)
  ,וכל המחליף בדבור כאילו עובד עבודה זרה, אומרים כאילו עובד עבודה זרה

  ,כאילו עובד עכו"םועל פי מה שכתבנו דהבטל מפריה ורביה  ]א,דברי מלכיאל מסכת נדה יג[

ע ַעל־ִּפֽי^ יג),שמות משפטים כג( ]שפתי כהן[ (לימוד ו) ירּו A֥א יִָּׁשַמ֖ ים ֲאֵחִרי֙ם A֣א ַתזְִּכ֔ ם ֱאAִה֤ רּו ְוֵׁש֨ ם ִּתָּׁשֵמ֑ ְרִּתי ֲאֵליֶכ֖ ל ֲאֶׁשר־ָאַמ֥ ֹ֛   ...  :ּוְבכ

ם  , ולזהכאילו עבד עבודה זרה (בין העשה ובין הלא תעשה ומקיים רק אחד מהם) ם שאם הפרידלזה בא הציווי שלא יפריד ביניה ְוֵׁש֨
ירּו ים ֲאֵחִרי֙ם A֣א ַתזְִּכ֔ שהרי )  ]בבלי שבת קה,ב[- (כנראה על בסיס הנאמר ב ]שו"ת מים חיים חלק א סימן ב[(לימוד ז) (לימוד ח)   :ֱאAִה֤

, והאם יעלה על הדעת לחייבו סקילה כאילו עבד ל המתגאה כאילו עבד עבודה זרה, או כרהכל הכועס כאילו עובד עבודה זאמרו 
ותני רבי חייא בר רב מדיפתי, רבי ] בבלי כתובות סח,א[(לימוד ט)    ,וכו' צד הדומה לעבודה זרהעבודה זרה ממש, אלא שיש בו 

כל דרש דוד  ]ד,ה"ה[תוספתא ע"ז פ" )י(לימוד    ,ת כוכביםכאילו עובד עבוד -יהושע בן קרחה אומר: כל המעלים עיניו מן הצדקה 
כל הדר בחוץ  אמרו [כתובות קו ב]וכבר ] יערות דבש חלק ב דרוש ה[ כאילו עובד עכו"םהמניח ארץ ישראל בשעת שלום ויוצא 

ות דין המחלל שבת בפרהסיא בפשט ]א,רשימות שיעורים (רי"ד סולובייצ'יק) מסכת יבמות ו[ )יא(לימוד     ,לארץ כאילו עובד עכו"ם
  ,חל רק כשהגברא עשה מלאכה בשבת (לכל התורה כולה)ונעשה מומר לכהת"כ  כאילו עובד עכו"ם
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתאריה חיים ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  ֽלוקאת֑נח, ס 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  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ֛בירת דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  נין או גורע ממנו;מוסיף מהענין על הע – 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;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
דרוש בפסוק  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאוד פרטיו בסדר מתאים, מלמד ולמד, כעין מדות מי"ג מדות דר' ישמעאל ול"ב מדות דר' אלעזר עם המלים כלל, פרט, רבוי, מיעוט), זה או הפוך, הצגת נושא ולמ

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא/ים אחר/ים בתושבע"פ. – פ֡זר דרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; 

  - =- =- = ע"כ התש"פ =- =- =

  הרחבה של שמונה הנושאים שלעיל

  :בלא תעשההעושה עבו' זרה המחתיך והמעמיד הסך והמקנח והמגרר עובר ] ז"ה,תוספתא מסכת מכות (צוקרמאנדל) פרק פ"ה[

ה A֥א ַתֲעֶׂשה־ָּלSֽ: (שמ' תשא לד,יז)הביא כתוב נוסף  [תוספתא מכות פ"ד,ה"ה] [חזון יחזקאל, הרב יחזקאל אברמסקי] י ַמֵּסָכ֖      ֱאAֵה֥

 [ירושלמי ע"ז פ"ד ה"ד]-שחייב על כל פעולה ופעולה שהוא עושה בה כדי לעשותה עבודה זרה. כדאיתא בלאשמועינן  (טט: הפסוק בא)

  .לוקה המסותת) –(פסל הנחצב  החוצב צלם לע"ז אע"ג דאת אמר אין קרקע נאסר מתרין בו על כל סיתות וסיתות לכשיתלש

וגם אם לא עשאה בידו וגם לא נעשתה על פי ציוויו, אך כיון שקנאה להשהותה ולא לאבדה נמי חייב עליה. אבל אם לא נעשתה לו ... 
  .ביתו אינו חייב על זהעל פיו, וגם לא קנאה, אז בהשהותה ב

דהיינו העושה אותה  ,וקאדלאו בעשיה ד ,דאצטריך לאשמועינן הדושא...  [חסדי דוד, הרב דוד פרדו] [תוספתא מכות פ"ד,ה"ה]
וקמ"ל  .מה לי פלגא הכול דדמה לי עבי ,אזהר רחמנא אלא הוא הדין נמי כל תיקון שעושה בגופה עובר משום לא תעשהדלגמרי הוא 

 .[סנהדרין פ"י,ה"ב ?] וכדכתיבנא התם  ) ,ה"ט]רמב"ם עבודה זרה פ"ג[ (אפשר שמתיחס להשגת הראב"ד על יקרי לאו שבכללותאין זה מד

ה ביושר ואפי' סיכה וקינוח דהיינו חיתוך איברים שהוא ודאי בכלל עשיה אלא אפילו להעמידמחתך  ]לא מיבעיא[ ,ולא מיבעיא קאמר
  .פי בעלמא בכלל עשיהשאינו אלא ליו ,או גירוד בשל עץ

א תַֽ   (שמות יתרו כ,ד)מוצע הסבר לתבנית הטעמים בטעם עליון של  [תוספתא מכות פ"ד,ה"ה]- ע"פ הפירושים ל ֹ ְל  ֶפֶסל ׀ -ֲעֶׂשהל
ה-ְוָכל Eפה- נושאים בתורה ובתורה שבעלאו חמישה פזר, כעין לפחות ארבעה  פסק מונח מונח מונח – ְּתמּוָנ  

ַעל ֲאֶׁשרובהוספת ההמשך  Eִים ׀ ִמַּמ  מונח מונח פסק פזר, עוד שלושה או ארבעה נושאים– ַּבָּׁשַמ

פה שיהיה בהם חיוב על עשיה חלקית כחיוב על עשיה שלמה. -נושאים בתורה ובתורה שבעלאו תתשעה וביחד כעין לפחות שמונה 
  צג להלן:ו/או דמוי עשיה מסוימת לכעין עשיית או עבודת ע"ז. צ"ע מהם הנושאים האלו. כגון המו

, כאילו עובד עבודה זרה -ואמר רב ששת משום רבי אלעזר בן עזריה: כל המבזה את המועדות ] בבלי פסחים קיח, א[ (לימוד א)
ה A֥א ַתֲעֶׂשה־ָּלSֽ: (שמ' תשא לד,יז) שנאמר י ַמֵּסָכ֖ ג ַהַּמּצֹו֘ת ִּתְׁשמֹר֒  )לד,יח ' תשאשמ( וכתיב בתריה   ֱאAֵה֥   ..ֶאת־ַח֣

ה A֥א  (שמ' תשא לד,יז) מעתה הדא מילתא דהוון דרשין מימר ,ה"א (וילנא טו,א)]ג"ירושלמי חגיגה פ[ (לימוד ב) י ַמֵּסָכ֖ ֱאAֵה֥
:Sֽג ַהַּמּצֹו֘ת ִּתְׁשמֹר֒  )לד,יח ' תשאשמ(מה כתוב בתריה ַתֲעֶׂשה־ָּל (כדי לשמור את חג המצות בחדש האביב חייבים לעבר את השנה מידי פעם . ֶאת־ַח֣

כאילו עובד אמרין כל מי שספיקה בידו לעבר את השנה ואינו מעברה . יום) 11-לתאם בין שנות חמה ושנות לבנה הקצרות משנות חמה בככדי 
  עכו"ם

  ]תנא דבי אליהו אליהו זוטא (איש שלום) פרשה ד[ (לימוד ג)
ה על דעתך שאהרן עובד עבודה זרה היה, הוא ובאהרן מה כתב בו ומה נאמר בו, תורת אמת היתה בפיהו וגו' (מלאכי ב' ו'), וכי תעל

לא עיכבן אלא כדי שיבא משה. ויש אומרים כדרך שעשה יעקב אבינו, קיים יעקב אבינו את התורה קודם שתינתן (לפניו) [לבניו], 
גו' (שם שם שנאמר ויתנו אל יעקב את כל אלהי הנכר וגו' (בראשית ל"ה ד'), מה שכרה של אותה מצוה, ויסעו ויהי חתת אלהים ו

/בראשית ל"ה/ ה'), לכך נתכוון אהרן, וקיים את התורה קודם שתינתן לישראל, אף על כי /פי/ כן העלה עליו הכתוב כאילו עבד 
  ויגף ה' את העם על אשר עשו את העגל אשר עשה אהרן (שמות ל"ב ל"ה). עבודה זרה, שנאמר

ר' אליעזר בן יעקב אומר כל המוציא שכבת זרע לבטלה כאילו הורג את  ]ח"הי,א"מסכתות קטנות מסכת כלה פ[ (לימוד ד) (לימוד ה)
[שנאמר אל תקרי שוחטי אלא סוחטי[שנאמר (ישעיה נז,?) הנחמים באלים תחת כל עץ רענן] שוחטי הילדים בנחלים,  הנפש, שנאמר

(בר' תול'  , שנאמרכאילו עובד עבודה זרה וכל המחליף בדבור, וחכמים אומרים כאילו עובד עבודה זרה, (ישעיה נז,ה) סוחטי הילדים] 

  הבל המה מעשה תעתועים.(ירמיה נא,יח) אולי ימושני אבי והייתי בעיניו כמתעתע, ואין מתעתע אלא עבודה זרה, שנאמר  כז,יב)

ה ַוָּיֶ֖מת ַּגם־אֹֽתֹו:ַוֵּיַ֛רע ְּבֵעיֵנ֥  )לח,י ' וישבבר( דא"ר יוחנן: כל המוציא שכבת זרע לבטלה חייב מיתה, שנאמר] אבבלי נדה יג,[ ר ָעָׂש֑   י ֖ה' ֲאֶׁש֣
י  )ישעיהו נז,ה( רבי יצחק ורבי אמי אמרי: כאילו שופך דמים שנאמר ַחת ְסִעֵפ֥ ים ַּת֖ י ַהיְָלִדי֙ם ַּבּנְָחִל֔ ן ׁשֲֹחֵט֤ ץ ַרֲעָנ֑ ַחת ָּכל־ֵע֣ ים ַּת֖ ַהֵּנָֽחִמי֙ם ָּבֵֽאִל֔

ן  )ישעיהו נז,ה( , כתיב הכאכאילו עובד עבודת כוכביםסי אמר: אלא סוחטי. רב אשוחטי  אל תקרי ַהְּסָלִעֽים: ץ ַרֲעָנ֑ ַחת ָּכל־ֵע֣ וכתיב התם ַּת֖
ץ ַרֲעָנֽן: )יב,ב ' ראהדב( ַחת ָּכל־ֵע֥ ים ָהָֽרִמי֙ם ְוַעל־ַהְּגָב֔עֹות ְוַת֖   ַעל־ֶהָהִר֤

  ,כו"םכאילו עובד עועל פי מה שכתבנו דהבטל מפריה ורביה  ]א,דברי מלכיאל מסכת נדה יג[

  

ע ַעל־ִּפֽי^ יג),שמות משפטים כג( ]שפתי כהן[ (לימוד ו) ירּו A֥א יִָּׁשַמ֖ ים ֲאֵחִרי֙ם A֣א ַתזְִּכ֔ ם ֱאAִה֤ רּו ְוֵׁש֨ ם ִּתָּׁשֵמ֑ ְרִּתי ֲאֵליֶכ֖ ל ֲאֶׁשר־ָאַמ֥ ֹ֛    :ּוְבכ

ט: הפסוקים מלפני ואחרי פסוק זה בלשון יחיד) ... (ט היה לו לומר מכל אשר אמרתי, כי תשמרו היא לא תעשהִתָׁשֵמרּו,  כפי לשון הקרי
וכתיב תשמרו, לומר אף על פי שהפרשה כולה בלשון ִּתָׁשֵמרּו  ופסוק זה גם כן בא בלשון רבים לפי שכלל בו עשה ולא תעשה לזה קרי

 ה ומקיים רק אחד מהם)(בין העשה ובין הלא תעש יחיד היא כלולה בעשה ולא תעשה, ולזה בא הציווי שלא יפריד ביניהם שאם הפריד

ירּו , ולזהכאילו עבד עבודה זרה ים ֲאֵחִרי֙ם A֣א ַתזְִּכ֔ ם ֱאAִה֤   :ְוֵׁש֨

  
ל המתגאה כאילו עבד , או ככל הכועס כאילו עובד עבודה זרהשהרי אמרו  ]שו"ת מים חיים חלק א סימן ב[(לימוד ז) (לימוד ח) 

  ,וכו' צד הדומה לעבודה זרהעבד עבודה זרה ממש, אלא שיש בו , והאם יעלה על הדעת לחייבו סקילה כאילו עבודה זרה

  
והתניא, רבי שמעון בן אלעזר אומר משום חילפא בר אגרא, שאמר משום רבי יוחנן בן נורי: המקרע בגדיו בחמתו,  ]בבלי שבת קה,ב[

יצר הרע, היום אומר לו עשה כך ; שכך אומנתו של כעובד עבודה זרהיהא בעיניך  - והמשבר כליו בחמתו, והמפזר מעותיו בחמתו 
ל ָז֑ר  )תהלים פא,י( – ולמחר אומר לו עשה כך. עד שאומר לו עבוד עבודה זרה והולך ועובד. אמר רבי אבין: מאי קראה ^ ֵא֣ Aֽא־יְִהֶי֣ה ְב֭

ל נֵָכֽר: ה ְלֵא֣ ְׁשַּתֲחֶו֗   דקא, ריכאלא צ -הוי אומר זה יצר הרע.  -איזהו אל זר שיש בגופו של אדם   ְוA֥א ִת֝

 שנאמר שכל המגביה לבו כפר בעיקרולפיכך צוו חכמים מאד מאד הוי שפל רוח, ועוד אמרו ] ... רמב"ם דעות פ"ב, ה"ג[ דקא כעובד

י^ יד),ח ' עקבדב( ַכְחָּת֙ ֶאת־֣ה' ֱאAֶה֔ ^ ְוָׁשֽ ם ְלָבֶב֑   ,אמרו חכמים הראשונים כל הכועס כאילו עובד עבודת כוכבים...  ,ְוָר֖

  
 )משלי טז,ה( , כתי' הכא:כאילו עובד עבודת כוכבים - א"ר יוחנן משום ר"ש בן יוחי: כל אדם שיש בו גסות הרוח  ]סוטה ד,ב בבלי[

ה ד A֣א יִּנֶָקֽ יָ֗ ב ָי֥ד ְל֝ ת ֭ה' ָּכל־ְּגַבּה־ֵל֑ ^ כ"ו)ז, ' עקבדב( וכתיב התם::, ּתֹוֲעַב֣ יא ֽתֹוֵעָב֙ה ֶאל־ֵּביֶת֔ יה אמר: כאילו כפר . ורבי יוחנן דידְוAא־ָתִב֤
י^ )ח,יד ' עקבדב( בעיקר, שנאמר: ַכְחָּת֙ ֶאת־֣ה' ֱאAֶה֔ ^ ְוָׁשֽ ם ְלָבֶב֑   וגו'.  ְוָר֖

  
כאילו עובד  -ותני רבי חייא בר רב מדיפתי, רבי יהושע בן קרחה אומר: כל המעלים עיניו מן הצדקה ] בבלי כתובות סח,א[(לימוד ט) 

ַעל )טו,ט ה' ראדב( , כתיב הכא:עבודת כוכבים ̂֨ ְבִלּיַ֜ ̂֡ ֶּפן־יְִהֶי֣ה ָדָב֩ר ִעם־ְלָבְב ֶמר ְל ים  )יג,יד ' ראהדב(: וכתיב התםוגו',  ִהָּׁש֣ יְָצ֞אּו ֲאנִָׁש֤
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתאריה חיים ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  ֽלוקאת֑נח, ס 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  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ֛בירת דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  נין או גורע ממנו;מוסיף מהענין על הע – 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;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
דרוש בפסוק  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאוד פרטיו בסדר מתאים, מלמד ולמד, כעין מדות מי"ג מדות דר' ישמעאל ול"ב מדות דר' אלעזר עם המלים כלל, פרט, רבוי, מיעוט), זה או הפוך, הצגת נושא ולמ

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא/ים אחר/ים בתושבע"פ. – פ֡זר דרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; 

^ ר A ְּבֵנֽי־ְבִלּיַַ֙על֙ ִמִּקְרֶּב֔ ים ֲאֶׁש֥ ים ֲאֵחִר֖ ה ֱאAִה֥ ה ְונַַעְבָד֛ ר נְֵלָכ֗ ֹ֑ ם ֵלאמ י ִעיָר֖ יחּו ֶאת־יְֹׁשֵב֥ מה להלן עבודת כוכבים, אף כאן עבודת א־יְַדְעֶּתֽם: ַוּיִַּד֛
  .כוכבים

  ,בליעל עובד עכו"םכל המעלים עיניו מן הצדקה הרי זה נקרא בליעל כמו שנקרא  ]רמב"ם מתנות עניים פ"י, ה"ג[

  
שעת שלום ויוצא כל המניח ארץ ישראל בדרש דוד  ]ד,ה"הקכד] [תוספתא ע"ז פ" –[כתב עת נזר התורה יג, תשס"ו, פז )י(לימוד 

ֶרץ יםּונְַטְעִּת֞  ,מא)ירמיהו לב(שנאמר  כאילו עובד עכו"ם ת ַהּזֹאת֙  ָּבָא֤ י ֶּבֱאֶמ֔ י ְּבָכל־ִלִּב֖    וכן הלשון בתו"כ  :ּוְבָכל־נְַפִׁשֽ

  ,כל הדר בחוץ לארץ כאילו עובד עכו"ם אמרו [כתובות קו ב]וכבר ] יערות דבש חלק ב דרוש ה[

  
ונעשה  כאילו עובד עכו"םבפשטות דין המחלל שבת בפרהסיא  ]א,ורים (רי"ד סולובייצ'יק) מסכת יבמות ורשימות שיע[ )אי(לימוד 

  ,חל רק כשהגברא עשה מלאכה בשבת (לכל התורה כולה)מומר לכהת"כ 
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתאריה חיים ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  ֽלוקאת֑נח, ס 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  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ֛בירת דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  נין או גורע ממנו;מוסיף מהענין על הע – 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;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
דרוש בפסוק  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאוד פרטיו בסדר מתאים, מלמד ולמד, כעין מדות מי"ג מדות דר' ישמעאל ול"ב מדות דר' אלעזר עם המלים כלל, פרט, רבוי, מיעוט), זה או הפוך, הצגת נושא ולמ

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא/ים אחר/ים בתושבע"פ. – פ֡זר דרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; 

  ) (בהשתתפות נחלת יעקב)פ"א(התששמות יתרו יח,א  1.11

ה ְל � -לֹאשמות יתרו כ,ד: טעם תחתון  5  ְוָכל ַתֲעֶׂש֨ ה-ֶפ5ֶסל   בטעם תחתון            ְּתמּוָנ�

ַעל וַֽ  ֶרץ ִמָּת�ַחתֲאֶׁש3ר ַּבָּׁשַמ5ִים5  ִמַּמ� ר ָּבָא� ֶרץ׃וַֽ        ֲאֶׁש� ַחת ָלָאֽ ִים ִמַּת� ר ַּבַּמ�   ֲאֶׁש�

  ]ד,כ"מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פ[

ה -לֹא (שמ' ית' כ,ד) ה -לֹא שמא תאמר אעשה צורה ואעבוד אותה ת"לַתֲעֶׂש֨ ר ֥אֹו (דב' וא' ד,טז)  ת"ל יכול צורת אדםַתֲעֶׂש֨ ַּתְבִנ֥ית זָָכ֖
ית  א)בהר כ"ו,(וי'  יכול צורת אבן ת"ל נְֵקָבֽה ֶבן ַמְׂשִּכ֗ ץ  כא)שפ' טז,(דב'  יכול צורת עץ ת"ל ְוֶא֣ ה ָּכל־ֵע֑ ֛̂ ֲאֵׁשָר֖ ע ְל (דב'  יכול צורת דג ת"לAֽא־ִתַּט֥

ר ָּת֖עּוף ַּבָּׁשָמֽיִם  יח),דשפ' דב' ( יכול צורת עוף ת"ל ַּתְבִנ֛ית ָּכל־ָּדָג֥ה  יח),דשפ'  ה  (שם) יכול צורת בהמה ת"ל ֲאֶׁש֥ ית ָּכל־ְּבֵהָמ֖ יכול צורת ַּתְבנִ֕
ַעל  מלאכים ת"ל ֶרץוַֽ  יכול תהום וחושך ת"לֲאֶׁש3ר ַּבָּׁשַמ5ִים5  ִמַּמ� ַחת ָלָאֽ ִים ִמַּת� ר ַּבַּמ�  ת"ל (בבואה במים או במראה) יכול הבוביא ֲאֶׁש�

ר ַּבַּמ� וַֽ  ִים וַֽ  ת"ל צורות המצטירות בדעתו של אדם הנראים לעינינו בחושך) או (מין שד שבמים,יכול צורת סרסרוירין ִים ֲאֶׁש� ר ַּבַּמ� יכול ֲאֶׁש�
יְָמה )טי,דשפ' (דב'  צורת חמה ולבנה כוכבים ומזלות ת"ל י^ ַהָּׁשַמ֗ א ֵעינֶ֜ ה ְל � -לֹא. ּוֶפן־ִּתָּׂש֨ בר מלמד שכל העושה ע"ז לעצמו עו ַתֲעֶׂש֨

ה -לֹא משום שתים משום 5       .ְל �  ומשוםַתֲעֶׂש֨ ה-ְוָכל אין לי אלא פסל כשהוא אומרֶפ5ֶסל . לרבות חמה ולבנה כוכבים ומזלות ְּתמּוָנ�

ַעל . לרבות שמים עצמםֲאֶׁש3ר ַּבָּׁשַמ5ִים5   ִים וַֽ  לרבות מלאכי שרתִמַּמ� ר ַּבַּמ� ַחת. לרבות הרים וגבעות נחשים ועקרביםֲאֶׁש� ת לרבו ִמַּת�
ִים וַֽ . את התהומות ר ַּבַּמ� ַחת לרבות את חיות הים ואת הדולפנין.ֲאֶׁש� ֶרץ. לרבות את השלשולין ִמַּת� כשהוא . לרבות ארץ עצמה ָלָאֽ

ה-ָכל אומר לא בדמותן ולא בדמות בבואה שלהן ולא בדמות חיות רעות ולא בדמות חיות שלמעלה אם סופינו לרבות כולן מה  ְּתמּוָנ�
5   ת"ל   .אם אתה עושה כן נמצאת פוסל עולם ממני והריני פוסל עולם ממךאלא ֶפ5ֶסל

ִיםוַֽ  (שמ' ית' כ,ד) ר ַּבַּמ� (בבואה  יכול הבוביא...  [מכדרשב"י]- מרכא טפחא, בתפקיד קבוצת פרטים העשויה להתרחב כנאמר ב – ֲאֶׁש�

ִים וַֽ  ת"ל במים או במראה) ר ַּבַּמ�  ורות המצטירות בדעתו של אדם הנראים לעינינו בחושך)צ או (מין שד שבמים,יכול צורת סרסרוירין ֲאֶׁש�
ִיםוַֽ  ת"ל ר ַּבַּמ�   לרבות את חיות הים ואת הדולפנין. .לרבות הרים וגבעות נחשים ועקרבים,  ֲאֶׁש�

ַחת (שמ' ית' כ,ד)   .את השלשולין ... .לרבות את התהומות [מכדרשב"י]- מרכא בתפקיד רבוי בלי קשר לסלוק שאחריו כנאמר ב – ִמַּת�

ֶרץ (שמ' ית' כ,ד) ַחת ָלָאֽ מרכא מרבה, סלוק מגביל, בסה"כ רבוי הגבלות, הגבל עצמך מעשיית כל הנמנים בפסוק כדי שלא תהיה  – ִמַּת�
  . [מכדרשב"י]- , כנאמר בפוסל עולם ממני והריני פוסל עולם ממך

יְָמה )טי,דשפ' (דב'  י^ ַהָּׁשַמ֗ א ֵעינֶ֜    ּוֶפן־ִּתָּׂש֨

י^ )טי,דשפ' (דב'  ]רש"י[ א ֵעינֶ֜   :לב לשוב לטעות אחריהם עלהסתכל בדבר ולתת - ּוֶפן־ִּתָּׂש֨

י^ )טי,דשפ' (דב' דק"ל מה דכתיב  ע] ח"שפת[ א ֵעינֶ֜ משום דנושא עיניו לשמים משום הכי יבא לעבוד אותם. לכן פירש  'וגו ּוֶפן־ִּתָּׂש֨
י^ּוֶפן־ּתִ  )טי,דשפ' (דב' ולא יתפרש  [עיקר שפת"ח] כו': להסתכל א ֵעינֶ֜ לדרוש עזר וישע וכמו "אשא עיני אל ההרים" אך יתפרש כמו  ָּׂש֨

  "שאו מרום עיניכם" פירוש להסתכל ולהתבונן.

א    [ב"ר וישב פז,ד]מקף בורר בין משמע הרמת עיניים כפשוטו הסתכלות והתבוננות, ובין דרישה באסטרולוגין  – ּוֶפן־ִּתָּׂש֨

י^ּוֶפן־ִּתָּׂש֨  )טי,דשפ' (דב'   יְָמהקדמא ואזלא כעין כלל בדרישה באסטרולוגין המנחשים ע"פ  – א ֵעינֶ֜  כנאמררביע עם ארבע פרטים  – ַהָּׁשַמ֗

  , ומתוך כך ח"ו יבוא לעבוד את הגופים האלה.צורת חמה ולבנה כוכבים ומזלות [מכדרשב"י]- ב

  

א כ,ה: יתרושמות  ֹֽ א ָתָעְבֵד�םS -ל ֹ םT ְול  ה ָלֶה�   ם תחתון (סלוק) מקף מרכא טפחא מונח אתנחטע – ִתְׁשַּתֲחֶו�

י ה3  י ָאֹנִכ6 ת ַעלִּכ Lֵקד ֲע_֨ן ָאֹב Oא ֹּפ ים ְוַעל-ָּבִנ1ים ַעל-' ֱאIֶה5י 5 ֵאל ַקָּנ� � י׃-ִׁשֵּלִׁש� ים ְלֹׂשְנָאֽ   ִרֵּבִע�

ל ַקָּנ֖א ֽהּו ,יד:לדתשא שמות  י ֙ה' ַקָּנ֣א ְׁש֔מֹו ֵא֥ ר ִּכ֤ ל ַאֵח֑ ה ְלֵא֣ י A֥א ִתְֽׁשַּתֲחֶו֖   א:ִּכ֛

֤֨̂   יתרו כ,י:שמות  ^ ַעְבְּד ֽ־ּ֠וִבֶּת֗ ֣̂ ה׀ ּוִבנְ ה ַאָּת֣ ה ָכל־ְמָלאָכ֡֜ י^ Aֽ֣א־ַתֲעֶׂש֣֨ ֖ת׀ ַל֣ה' ֱאAֶה֑֔ י ַׁשָּב֣ י^:ְו֙יֹו֙ם ַהְּׁשִביִע֔֜ ר ִּבְׁשָעֶרֽ֔ ֖̂֨ ֲאֶׁש֣ ^ ְוגְֵר ̂֙֜ ּוְבֶהְמֶּת֗֔    ַוֲאָמְֽת

ׁש ּבְ  ה,ג:לויקהל שמות  ם ְּב֖יֹום ַהַּׁשָּבֽת: פAא־ְתַבֲע֣רּו ֵא֔ ֵתיֶכ֑ ֹֽ ל מְֹׁשב ֹ֖   כ

ת: ה,ג)לויק'  'שמ(על הפסוק  ֵתיֶכ�ם ְּבי�_ם ַהַּׁשָּבֽ ל ֹמְׁשֹבֽ ׁש ְּבֹכ� ּו ֵא� נאמר "כל דבר שהיה בכלל וצא מן הכלל ללמד לא על עצמו  לֹא־ְתַבֲער
לאכות שעשה בהעלם אחד. ולגבי עבודה זרה עיין יצא ללמד אלא ללמד על הכלל כולו יצא". מזה למדו שחייב על כל אחת מל"ט מ

  רבי זכאי סובר זיבח וקיטר וניסך בהעלם אחד חייב על כל עבודה, ורבי יוחנן חולק.  [ירושלמי נזיר פ"ו,ה"א]

  המשתחוה לע"ז וניסך וקיטר וזיבח בהעלם אחת חייב ארבע חטאות, וזה לשונו:  [רמב"ם הל' שגגות פ"ז,ה"א] עיין
יראה  [בבלי סנהדרין סב,א]- פסק כרבי זכאי (אף שרבי זכאי לא הזכיר את המשתחוה, אבל זה כלול). אמנם המעיין ב שם] [רמב"םהיינו 

(ר' יוחנן לר'  אינו חייב אלא אחת. אמר ליה - תני רבי זכאי קמיה דרבי יוחנן: זיבח וקיטר וניסך והשתחוה בהעלם אחד איפכא, וז"ל:  

ז"א שבבבלי מובאת דעת ר' יוחנן שחייב על כל אחת ואחת מארבע פעולות  !ד כך בחוץ, במשמע תמחוק דבריך)(צא ולמ : פוק תני לבראזכאי)
  שעשה בהעלם אחד.

אביי דבתראה פליג עליי על רב  [כסף משנה שם ברמב"ם שג' ז,א]- ורב יוסף סבר כר' יוחנן ורב אמי סבר כר' זכאי (בבבלי), וכתב ה
יוחנן. והנה בסוגיה בירושלמי מובאים ארבעה טעמים מדוע בע"ז לא חשיב כ"דבר שהיה בכלל וצא מן  אמי, הילכך קים ליה הלכתא כר'

  הכלל ללמד לא על עצמו יצא ללמד אלא ללמד על הכלל כולו יצא".

] ית' כ,י)  'שמ((הפסוק  במקום אחד ופרט במקום אחר (כתוב) רבי זעירא בשבת כלל (טעם א) Eה ָכל־ְמָלאָכ ֨א־ַתֲעֶׂש ֽ ֹ בפר' יתרו, והפסוק  הל
ׁש ה,ג)לויק'  'שמ( ּו ֵא� שהוא הפרט נאמר במקום אחר, פר' ויקהל, לכן נחשב הפרט "דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד על  לֹא־ְתַבֲער

א )כ,ה ית' 'שמ(הכלל" לעומת זאת בע"ז הווי כלל שהוא בצד פרט שהכל נאמר בפסוק אחד  ֹֽ א -ל ֹ םT ְול  ה ָלֶה� ומבאר רבי  ָתָעְבֵד�םS ִתְׁשַּתֲחֶו�
ר ,יד)לד' תשא שמ(זעירא אף על פי שגם בע"ז נאמר פרט במקום אחר  ל ַאֵח֑ ה ְלֵא֣ י A֥א ִתְֽׁשַּתֲחֶו֖   . כיוון שאין את למד מצידו אפילו ממקום אחר ִּכ֛

בדל בין פרט באותו מקום (חברייא סוברים אין החברייא אמרי בשבת כלל ואח"כ פרט ובע"ז פרט ואח"כ כלל [ירושלמי שם]  (טעם ב)
) לא דרשינן "דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד על (שמ' ית' כ,ה)- ובין פרט במקום אחר ) אלא כיוון שהפרט בע"ז נאמר לפני הכלל (ב

פן של "דבר הקדים פרט לכלל לא דרשינן באו (שמ' ית' כ,ה)- ) אך כיוון שב,יד)לד' תשא שמ(- הכלל" ואף שגם בע"ז נאמר פרט לאחר הכלל (ב
  שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד על הכלל"

פירוש בשבת ר' יוסי אמר בשבת כלל בעבודתה ופרט בעבודתה, ובע"ז כלל בעבודתה ופרט למלאכת הגבוה.  [ירושלמי שם] (טעם ג)
פרט "כדבר שיצא מן בין הכלל לא תעשה כל מלאכה ובין הפרט לא תבערו אש נאמרו באותו ענין של איסור מלאכה בשבת. לכן נחשב ה

א ָתָעְבֵד�םS (שמ' ית' כ,ה) הכלל ומלמד על הכלל". אך בע"ז הכלל והפרט עוסקים בשני מינים שונים של עבודה. שהכלל  ֹ נאמר על עבודה  ְול
שדרך העובדים לעשותה לע"ז זו ואילו הפרט נאמר על עבודת השתחוואה שהיא ממלאכות הגבוה מין העבודות שעושים לה' ואע"פ 
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתאריה חיים ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  ֽלוקאת֑נח, ס 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  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ֛בירת דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  נין או גורע ממנו;מוסיף מהענין על הע – 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;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
דרוש בפסוק  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאוד פרטיו בסדר מתאים, מלמד ולמד, כעין מדות מי"ג מדות דר' ישמעאל ול"ב מדות דר' אלעזר עם המלים כלל, פרט, רבוי, מיעוט), זה או הפוך, הצגת נושא ולמ

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא/ים אחר/ים בתושבע"פ. – פ֡זר דרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; 

השתחואה אינה עבודה ממש לגבוה, מכל מקום דרך כבוד היא לעשותה בבית המקדש ועבודה כזאת כשנעשית לע"ז חייבים עליה אף ש
  שאין דרך ע"ז זאת (כגון מרקוליס) לעבדה בכך. כיוון שהפרט אינו ממינו של הכלל אינו נחשב כדבר שיצא מן הכלל.

לצורך יצאת (שהרי הבערה היא בכלל לא תעשה כל מלאכה וכיוון שהפסוק מיותר רבי מנא אמר הבערה שלא  [ירושלמי שם] (טעם ד)
דורשים אותו במידת "דבר שיצא מן הכלל") אבל השתחוויה לצורך יצאת ללמד על עצמה שאינה מעשה (כלומר הכתוב לא תשתחוה להם 

ה גמור וכיוון שהוצרך הכתוב לגופו אז אין אינו מיותר שהוצרך לגופו ללמדנו שאף השתחואה לע"ז חייבים עליה אע"פ שאינה מעש
ם  ,יט)כב ' מש'שמ(דורשים אותו במידת "דבר שיצא מן הכלל"). מביא הירושלמי ברייתא המסייעת לרבי מנא  ים ָיֳֽחָר֑ ַח ָלֱאAִה֖ י ַל֖ה' זֵֹב֥ ִּבְלִּת֥

ת בפנים חייבים עליה כשהיא נעשית לע"ז אפילו . (שזביחה יצאה מן הכלל ללמד שכל עבודה הנעשייצאת זביחה ללמד על הכל ְלַבּֽדֹו:
או (ואע"פ כן חייבים עליה). שואלת הברייתא  והשתחואה ללמד על עצמה שאינה מעשהשאין דרך לעובדה בכך).(המשך הברייתא) 

  .מלמד דבר שהוא מעשה מלמד דבר שאינו מעשה אינו(אולי נאמר שהשתחואה היא זו שיצאה ללמד על הכלל) משיבה הברייתא  חלף

א )כ,ה ית' 'שמ(ע"כ ארבעה טעמים מדוע  ֹֽ םT -ל  ה ָלֶה�   (לע"ז) לא נדרש במידת "דבר שיצא מן הכלל" ִתְׁשַּתֲחֶו�

ויק'  'שמ( אמר ר' ירמיה הבערה לצורך יצאת ללמד על בתי דינים שלא יהיו יושבים בשבת, מה טעם? נאמר כאן) [ירושלמי שם](המשך 

ׁש ה,ג)ל םּבְ  Aא־ְתַבֲע֣רּו ֵא֔ ֵתיֶכ֑ ֹֽ ל מְֹׁשב ֹ֖ ל מֹוְׁשבֵֹתיֶכֽם:,כט) לה ' מס'במ ונאמר להלן כ ֹ֖ ם ְּבכ ט ְלדֹרֵֹתיֶכ֑ ת ִמְׁשָּפ֖ ֶּלה ָלֶכ֛ם ְלֻחַּק֥ מה מושבות  ְוָה֨יּו ֵא֧
 ה,ג)לויק'  'שמ(הכתוב מדבר. (אם כן הפסוק  ה,ג)לויק'  'שמ( בתי דינים אף מושבות שנאמר כאן (במ' מס' לה,כט) שנאמר להלן

Aׁש ויק'  'שמ(מלמד שאסור להבעיר אש בשבת אף לצורך מיתת בית דין כי מצוות בית דין אינה דוחה את השבת. נמצא שהפסוק  א־ְתַבֲע֣רּו ֵא֔

ׁש ה,ג)ל אמר רבי שמואל בר רב דומא מכיון  [ירושלמי שם]הוצרך לגופו וכיצד הוא נדרש במידת יצא מן הכלל?). עונה  Aא־ְתַבֲע֣רּו ֵא֔
. (עיין במפרשי הירושלמי שנדחקו לפרש מימרא זאת, לצורך יצאת כמי שיצאת שלא לצורך ודבר שיצא שלא לצורך מלמדדתימר 

ׁש ה,ג)לויק'  'שמ(ונראה לומר  קטן רומז לשני לימודים (א) שלא דנים בשבת, (ב) כל דבר שיצא מן הכלל יצא ללמד על - זקף – Aא־ְתַבֲע֣רּו ֵא֔
  לימוד הידוע שהכערה בשת לחלק יצאת וללמד שחייב על כל מלאכה ומלאכה שעשה בשבת בהעלם אחד)הכלל כולו, ונשארנו עם ה

א )כ,ה ית' 'שמ(אבל לגבי הכתוב  ֹֽ םT -ל  ה ָלֶה� נוטה מארבעה טעמים לומר שהשתחואה לאו לחלק יצאה אם עשה  [ירושלמי שם]- ה ִתְׁשַּתֲחֶו�
מובא דעת ר' יוחנן כפסק  [בבלי סנהדרין סב,א]- ב -ואילו ב [ירושלמי שם]- וחנן בהרבה עבודות לע"ז בהעלם אחד ויהיה חייב אחד כר' י

  שחיב על כל מעשה שעשה בהעלם ידיעה.  [רמב"ם]

והטעמים בקצרה הם: (א) בשבת כלל במקום אחד ופרט במקום אחר (ב) בשבת כלל ואח"כ פרט (ג) בשבת כלל בעבודתה ופרט בעבודתה 
 )כ,ה ית' 'שמ(פסק כר' יוחנן בבלי שדרשינן   [רמב"ם שגגות פ"ז,ה"א]-צמה יצאת אלא לחלק יצאת. וה(ד) בשבת הבערה שלא לצורך ע

א ֹֽ םT -ל  ה ָלֶה� לחלק יצאת כמו שמצינו שהבערה לחלק יצאה. ובבלי אין התיחסות לטעמים המובאים בירושלמי שהשתחואה לא  ִתְׁשַּתֲחֶו�
  לחלק יצאת.

א )כ,ה ית' 'שמ( ֹֽ  ה לָ -ל א ָתָעְבֵד�םS ִתְׁשַּתֲחֶו� ֹ םT ְול   טעם עליון מקף מונח זרקא מונח סגול, אפשר שלהסבר תבנית זאת מתאים הפסק הבא – ֶה�

המשתחוה לע"ז וניסך וקיטר וזיבח בהעלם אחת חייב ארבע חטאות, וכן אם פיער עצמו לפעור וזרק אבן וזה לשונו:  [רמב"ם הל' שגגות פ"ז,ה"א]
, וכן כל כיוצא בזה יהא חייב על כל עבודה ועבודה, במה דברים אמורים בשהזיד בע"ז ושגג בעבודות אלו, למרקוליס בהעלם אחת, חייב שתים

אבל אם הזיד בעבודות אלו ושגג בע"ז אינו חייב אלא חטאת אחת, כיצד ידע שזו ע"ז ושאסור לעובדה אבל לא ידע שההשתחויה והניסוך עבירה 
אחר ולא ידע שזו ע"ז לפי שלא היתה של כסף וזהב ועלה על דעתו שאין  דות הן ואסור לעבוד בהן לאוהשתחוה וניסך חייב שתים, ידע שאלו עבו

  .קרויין ע"ז אלא של כסף וזהב ועבדה בכל העבודות אינו חייב אלא חטאת אחת

א )כ,ה ית' 'שמ( ֹֽ א ָתָעְבֵד�םS -ל ֹ םT ְול  ה ָלֶה� זרקא מונח סגול בתפקיד ית הבאה, טעם עליון מקף מונח מרבה לימודים בתבנ – ִתְׁשַּתֲחֶו�
הזיד בעבודות ושגג בע"ז חייב חטאת אחת (היינו גורע מהחיוב). מוסיף על הענין ממין הענין או גורע ממין הענין מהענין שבו עוסק. 

א תָ  הזיד בע"ז ושגג בעבודות חייב על כל עבודה ועבודה (מוסיף על החיוב). אפשר כי טעם מונח שבאמצע ֹ םT ְול זרקא – ָעְבֵד�םS ָלֶה�
  מונח סגול, מחלק בין מצב שוגג ובין מזיד בעבודות. 

  

א כ,ה: יתרושמות  ֹֽ א ָתָעְבֵד�םS -ל ֹ םT ְול  ה ָלֶה�   טעם תחתון (סלוק) מקף מרכא טפחא מונח אתנח – ִתְׁשַּתֲחֶו�

י ה3  י ָאֹנִכ6 ת ַעלִּכ Lֵקד ֲע_֨ן ָאֹב Oא ֹּפ � י׃-ים ְוַעלִׁשֵּלִׁש� -ָּבִנ1ים ַעל-' ֱאIֶה5י 5 ֵאל ַקָּנ� ים ְלֹׂשְנָאֽ   ִרֵּבִע�

ם  )א' בהר כו,וי(] ב,בבלי מגילה כב[ ית A֤א ִתְּתנּ֙ו ְּבַאְרְצֶכ֔ ֶבן ַמְׂשִּכ֗ ם ְוֶא֣ ימּו ָלֶכ֔ ֶסל ּוַמֵּצָב֙ה Aֽא־ָתִק֣ ם ּוֶפ֤ ם ֱאִליִל֗ י ֲאִנ֥י Aֽא־ַתֲעׂ֨שּו ָלֶכ֜ יָה ִּכ֛ ְלִהְֽׁשַּתֲחֹ֖ות ָעֶל֑
ורב לא  - ולא בריך. נפול כולי עלמא אאנפייהו  -בריך, חתם  - איקלע לבבל בתענית צבור. קם קרא בספרא, פתח  גופא, רב ֖ה' ֱאAֵהיֶכֽם:

ם  )א' בהר כ"ו,וי(של אבנים היתה. ותניא:  רצפה - נפל על אנפיה. מאי טעמא רב לא נפיל על אפיה?  ית A֤א ִתְּתנּ֙ו ְּבַאְרְצֶכ֔ ֶבן ַמְׂשִּכ֗ ְוֶא֣
יהָ ְלִהְֽׁשַּתֲחֹ֖ות  יהָ    ,ָעֶל֑ אי אתה משתחוה בארצכם, אבל אתה משתחוה על אבנים של בית המקדש. כדעולא, דאמר עולא: לא אסרה  ָעֶל֑

יהָ        .תורה אלא רצפה של אבנים בלבד   אתנח מגביל איסור השתחויה דווקא על רצפה של אבן משכית, אבל לא על תחתית אחרת – ָעֶל֑

מצבה שאסרה תורה היא בנין שהכל מתקבצין אצלה ואפילו ) כמויכרעו [בבלי שבועות טז,ב]( ]ו"ה,ו"רמב"ם עבודה זרה פ[ רצפה
לעבוד את ה' שכן היה דרך עובדי כוכבים, שנאמר ולא תקים לך מצבה, וכל המקים מצבה לוקה, וכן אבן משכית האמורה בתורה אף 

בֶ  )א' בהר כ"ו,וי(על פי שהוא משתחוה עליה לשם לוקה שנאמר  יהָ ְוֶא֣ ם ְלִהְֽׁשַּתֲחֹ֖ות ָעֶל֑ ית A֤א ִתְּתנּ֙ו ְּבַאְרְצֶכ֔ מפני שהיה דרך עובדי  ן ַמְׂשִּכ֗
כוכבים להניח אבן לפניה להשתחות עליה, לפיכך אין עושין כן לה', ואינו לוקה עד שיפשוט ידיו ורגליו על האבן ונמצא כולו מוטל 

  .עליה שזו היא השתחויה האמורה בתורה

א ה)(שמ' ית' כ,  ֹֽ םT -ל  ה ָלֶה� השתחוואה שהיא לה' על רצפת אבן בעזרה  ביןטעם תחתון (סלוק) מקף מרכא טפחא, מקף בורר  – ִתְׁשַּתֲחֶו�
  השתחוואה שאינה כך ולא חייב עליה. וביןשל בית המקדש בפישוט ידים ורגלים, 

א (שמ' ית' כ,ה) ֹֽ םT -ל  ה ָלֶה� א, בתפקיד כעין סמוכים כעין מידה כ"ב וכ"ג מל"ב מידות, טעם תחתון (סלוק) מקף מרכא טפח – ִתְׁשַּתֲחֶו�
נמנו עצמים ורוחות שעלולים להיעבד, והשתחוואה  ד)כ, יתרושמות מכתוב שחבירו מלמד עליו או הוא מלמד על חבירו. בסיפא של (

  ובזדון מיתת בי"ד.להם כמו להבדיל לה' בעזרת ביה"מ בפישוט ידים ורגלים, אפילו אינה עבודת אותו ע"ז מחייבת חטאת 

ֵקד Oתלשא בתפקיד לימוד אלפניו ולאחריו. אלפניו בתפקיד העלם (עקירת) ידיעה = שגגה לכתוב לפניו, – ֹּפ  

י  י ה3 מונח מרמז ללמוד יותר מפעם אחת את התבנית הבאה  –ִּכ אָאֹנִכ6 - קטן, זקף-גרשיים מהפך פשטא מונח זקף– ' ֱאIֶה5י 5 ֵאל ַקָּנ�

  ודים, בסה"כ יש כאן יותר משני לימודים.קטן מרמז לשני לימ

י ה3 בתבנית  גרשיים מהפך פשטא בתפקיד כעין יצא להקל ולא להחמיר. (לימוד א) אינו לוקה על השתחואה שלא כמו ' ֱאIֶה5י 5 ָאֹנִכ6
הזיד בעבודות ' יוחנן לר [ירושלמי נזיר פ"ו,ה"א]- שב  [רמב"ם הל' שגגות פ"ז,ה"א]לה' בעזרת ביה"ק., (לימוד ב) מוצע לומר ע"פ 

הזיד בע"ז לר' יוחנן  [בבלי סנהדרין סב,א]- (עד כאן להקל), ואילו ב בע"ז אינו חייב אלא חטאת אחת (= בהעלם ידיעה) אלו ושגג
  מאחת עד כולם שחיטה, קבלה,הולכה, זריקה, והשתחואה, ועבודה המיוחדת לע"ז שהזיד בה.  ,בעבודות אלו (= בהעלם ידיעה)ושגג 

  זכאי סובר להפך מר' יוחנן. ורבי 
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתאריה חיים ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  ֽלוקאת֑נח, ס 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  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ֛בירת דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  נין או גורע ממנו;מוסיף מהענין על הע – 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;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
דרוש בפסוק  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאוד פרטיו בסדר מתאים, מלמד ולמד, כעין מדות מי"ג מדות דר' ישמעאל ול"ב מדות דר' אלעזר עם המלים כלל, פרט, רבוי, מיעוט), זה או הפוך, הצגת נושא ולמ

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא/ים אחר/ים בתושבע"פ. – פ֡זר דרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; 

  (התשפ"ב) (בהשתתפות נחלת יעקב)שמות יתרו יח,א  1.12

א כ,ה: יתרושמות  ֹֽ א ָתָעְבֵד�םS -ל ֹ םT ְול  ה ָלֶה�   (עד כאן הבדל בין טעם עליון לטעם תחתון)ִתְׁשַּתֲחֶו�

י ה3  י ָאֹנִכ6 ת ַעלִּכ Lֵקד ֲע_֨ן ָאֹב Oא ֹּפ � י׃-ים ְוַעלִׁשֵּלִׁש� -ָּבִנ1ים ַעל-' ֱאIֶה5י 5 ֵאל ַקָּנ� ים ְלֹׂשְנָאֽ   ִרֵּבִע�
י ה3 (שמ' ית' כ,ה)  י ָאֹנִכ6 אִּכ   ' ֱאIֶה5י 5 ֵאל ַקָּנ�

  ]מסכתא דבחדש פרשה ו -מכילתא דרבי ישמעאל יתרו [

י ה3 (שמ' ית' כ,ה)  י ָאֹנִכ6 אִּכ שליט בנומה ואין  [וכי אני אלוה של קנאה,] אני שליט בקנאה ואין קנאה שולטת בי. אני. ' ֱאIֶה5י 5 ֵאל ַקָּנ�
ר יְִׂשָרֵאֽל: )קכא,ד 'תה( הנומה שולטת בי, שנאמר ן ׁ֝שֹוֵמ֗ נּום ְוA֣א יִיָׁש֑ י ה3 (שמ' ית' כ,ה)  דבר אחר -  ִהֵּנ֣ה Aֽא־יָ֭ י ָאֹנִכ6 אִּכ , ' ֱאIֶה5י 5 ֵאל ַקָּנ�

  .בקנאה אני נפרע מהם מן עבודה זרה, אבל רחום וחנון אני בדברים אחרים

י ה3 ) (שמ' ית' כ,ה י ָאֹנִכ6 אִּכ י – ' ֱאIֶה5י 5 ֵאל ַקָּנ� קטן (אפשר - מונח מרמז שאפשר שיש למודים אחדים על תבנית הטעמים עד לזקף -  ִּכ
  שזה שני למודים בכל פעם.

א(שמ' ית' כ,ה)  י ה3 קטן מרמז לשני לימודים (א) - זקף – ֵאל ַקָּנ� להקל ולא להחמיר כמו גרשיים מהפך פשטא, כעין יצא  – ' ֱאIֶה5י 5 ָאֹנִכ6
   .בקנאה אני נפרע מהם מן עבודה זרה, אבל רחום וחנון אני בדברים אחריםדרי"ש שם]  מכילתא[- שנדרש ב

י (שמ' ית' כ,ה) (ב)  י ה3 ִּכ א' ֱאIֶה5י 5 ָאֹנִכ6 גרשיים מהפך פשטא, כעין יצא להקל ולא להחמיר, (ראה במקום אחר במאמר)  – ֵאל ַקָּנ�
רא מעניש רק את העובד ואינו צובר עבירה זאת גם כדי להעניש את הדורות הבאים אם גם הם עע"ז. בעבירות שבעבירת ע"ז הבו

  אחרות מדור לדור יש צבירה של העבירה כדי להעניש את הצאצאים.

ר ַוּיְִקָרא־ )תהלים נ,א( ]מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר)[ ים ֗ה' ִּדֶּב֥ Aִה֡ fל׀ א ף ֵא֤ ָס֥ ֶמׁש ַעד־ְמבֹֽאֹו:ִמזְ֗מֹור ְלָא֫ ֗ ֶרץ ִמִּמזְַרח־ֶׁש֝   ...  ָא֑

ים ֗ה'( שלשתן (ר' שמלאי)אמר להם  Aִה֡ fל׀ א כאינש דאמר אומנון בניין ארכיטקטינן. ולמה הזכיר כאן שמו של הקדוש , שם אחד) ֵא֤
ן נברא העולם, ברוך הוא שלש פעמים, מלמד שבשלשה שמות ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, כנגד שלש מדות טובות שבה

יִם ִּבְתבּוָנֽה: )משלי ג,יט( בחכמה ובתכונה ובדעת, שנאמר ַמ֗ ֶרץ ּכֹוֵנ֥ן ָׁש֝ ה ָיַֽסד־ָא֑ ים יְִרֲעפּו־ָטֽל: )משלי ג,כ( ֗ה' ְּבָחְכָמ֥ עּו ּ֝וְׁשָחִק֗ ַדְעּתֹו ְּתהֹו֣מֹות נְִבָק֑   ְּב֭

י (שמ' ית' כ,ה)   י ָאֹנִכ6 א' ֱאIֶה5י 5 ה3 ִּכ ך פשטא מרמז (א) להוציא את הכתוב מפשוטו של קנאת הבורא לכבודו מפני ע"ז מהפ – ֵאל ַקָּנ�
שאינה אלא המצאה של עובדיה, אלא מקנא לכבוד יריאיו, עם ישראל, שהם בבחינת כלת הבורא, ועובדי ע"ז מתנשאים עליהם 

[וכי  דרי"ש שם]  מכילתא[- אמר בומפתים את ישראל להמיר את ה' בע"ז. על הכחשת הבורא ופגיעה בכלת ה' הבורא מענישם. כנ
מצוינים בכתוב, ברא את הבריאה וראוי  ' ֱאIֶה5י 5 ֵאלה3 הבורא י"ש, ששלושה משמותיו  קס] -[תו"ש קנז ע"פ  אני אלוה של קנאה,]

ת לעבוד בה את מי שבראה, ואין ראוי לעבוד בה להמצאה של עובדיה, שטוענים בדעה כוזבת שמישהו אחר מלבד הבורא ברא א
  הבריאה, או שהיא חומר קדמון. (נגד שני העיקרים של הרמב"ם).

ֵקד (שמ' ית' כ,ה)  Oאפשר  [אור החיים]גדולה (תלשא) אפשר שמשמש בלימוד אלפניו ולאחריו בתפקידי תלשא. ע"פ - תלישא  – ֲע_֨ןֹּפ

י ה3 (שמ' ית' כ,ה) שהלמוד אלפניו על  י ָאֹנִכ6 אִּכ שעור ב"ארך אפים" עד דור ב, ג, ד ובתפקיד כעין מחיצת שכחה  בתפקיד ' ֱאIֶה5י 5 ֵאל ַקָּנ�
  אולי שגגה הוא. אבל אחרי ג' דורות זה בגדר חזקה ודור ד' פרצו שעור "ארך אפים" והשרישו בקליפה.

ת  (שמ' ית' כ,ה) [אור החיים] Lֵקד ֲע_֨ן ָאֹב Oא( קנאי ברוך הואפירוש לצד כי אמר שהוא וגו'. ֹּפ וידוע הוא כי הקנאות  לפני כן)הכתוב  ֵאל ַקָּנ�
ֵקד  (כ,ה)לזה אמר עליו ורואים אנו הכחשת הדבר חס ושלום כמה וכמה מרדו ופשעו ועשו והצליחו ולא נגעה יד הקנאי, לדבר המתקנא  סמוךתפעיל  Oפירוש ֹּפ

אפי עד דור ב' וג' וד' פירוש  ואם ראית הפכיות הקנאה דע כי אני פוקד פירוש זו היא מדתי שאין אני נפרע מעושי רשע מיד ומאריך
לפעמים. ואין אני מאריך אפי אלא עד זמן זה, והטעם כי אם היה ה' מתקנא לאדם תכף אין קיום לנבראים, לזה מתחכם ה' לעושי 
רשעה ומעלים עין מלאבדם בעולם הזה כדי שיקומו בניהם אולי יטיבו דרכיהם ונמצא עולם קיים בהם, גם יועיל לאבות לזכותם 

ואם דור ב' התעיבו כמעשה אבות אז יפקוד עליהם עון אבותם אתם ימקו, ועדיין ישנו לקנאות רשע האב בפרעון הבנים. ולפעמים יוסיף ה' לם הבא כאומרם (סנהדרין ק"ד א) ברא מזכה אבא, בעו

אבל דור רביעי אין עוד תקוה להם כי הושרשו בקליפה מים יוסיף גם כן להאריך אפו גם לדור ג', להאריך אפו גם לדור ב' ותולה להם עד דור ג' לטעם עצמו האמור וכשירשיעו יפקוד עליהם וכו', ולפע
ת- לא ינתקו ממנה ובערה בם קנאת ה' עונם ו Lאבות אבותם מדור ראשון יחרב, והטעם כי כולם בחינת רע שלשלת אחת.  ֲע_֨ן ָאֹב

רביעי יקרא מיד, כי ג' וד' דורות הם ג' מאות שנה ויומו של הקדוש  ואשכילך כי בערך האדון ברוך הוא אפילו כשיאריך אפו עד דור
ברוך הוא אלף שנה וכמו שיאמר תכף ומיד בערך האדם ו' וז' שעות כמו כן יהיה בערך האדון ג' מאות שנה. ובזה תמצא ישוב טעם 

לפים, כי ישתנה זה מזה והבן ועיין למה האריך ה' לומר על ועל ולא אמר בדרך כלל פוקד עון עד רבעים כאומרו בעושה חסד לא
  :בסמוך

ודע כי התבוננות בדבר זה שאין ה' מתקנא בעושי רשע הוא דבר מבהיל ומה גם רשע מאריך ברשעתו ומצליח ברום ההצלחות, 
והמשכיל בגדר אשר גבל הבורא שהוא לד' דורות יצדיק משפט ישר, והוא שאמר אסף (תהלים ע"ג) אבינה לאחריתם פי' אחרית 

צבת הדורות אשר קצב ה'. ודע כי כח בחי' הרע ישנו עד ד' דורות ולא יפרע ה' מדור ה' עון אבות הראשונים שהוא חמישי להם מה ק
  :שאין כן בחינת הטוב שתגדל עד אלף ואלפים

ת (שמ' ית' כ,ה) [תורה תמימה]   Lֵקד ֲע_֨ן ָאֹב Oת ַעלכתוב אחד אומר  –ֹּפ Lֵקד ֲע_֨ן ָאֹב Oּוָבִנ֖ים  )תצא כד,טז 'דב(וב אחד אומר וכתָּבִנ1ים -ֹּפ
ֵקד (טט: אז , הא כיצד, כאן כשאוחזין מעשה אבותיהם בידיהםAא־יּוְמ֣תּו ַעל־ָא֑בֹות Oלה) , כאן כשאין אוחזין מעשה אבותיהם בידיהם)ֹּפ

יא ָתֽמּות: ,כ)יחזקאל יח,ד((טט: ולזה מתאימה נבואת  [ברכות ז' א']: את ִה֥   צוטטת בהסבר הבא של תו"ת)המ ַהֶּנֶ֥פׁש ַהחֵֹט֖

יׁש ְּבֶחְט֖אֹו יּוָמֽתּו: ס )תצא כד,טז 'דב(  ים Aא־יּוְמ֣תּו ַעל־ָא֑בֹות ִא֥ ים ּוָבִנ֖   Aֽא־יּוְמ֤תּו ָאבֹו֙ת ַעל־ָּבנִ֔
, נראה דלכן נראה לו לדרוש כן, משום דהפסוק שלפנינו מורה מפורש דאיירי כשאוחזין מעשה אבותיהם בידיהם  [תו"ת הערה לה]

� י (שמ' ית' כ,ה) שהרי סיים   . , כלומר שהם רשעיםְלֹׂשְנָאֽ

דאיתא שם דרבא היה חי ארבעין שנין  ]ר"ה י"ח א'[-ודע דכפי הנראה גם בעון האם בנים מתים, וקצת ראיה לזה אפשר להסמיך מ
כהן היה ובית עלי כהנים היו,  ופירש"י אף על פי דרבא לאו [שלא האריכו ימים אף הצדיקים שבתוכו, יעו"ש] משום דאתא מבית עלי

בָֹתיו ֲעֹ֣ון ר׀יִּזָכֵ֤  )קט,יד 'תה(מפסוק ד שמעמן שמא אמו מבית עלי הוית, עכ"ל, הרי דנתפסים גם בעון האם, וכ את' ֶאל־ה֑  ֲא֭ ּ֗מֹו ְוַחַּט֥  ִא֝

ם: טו)קט, 'תה(: ַאל־ִּתָּמֽח ֶרץ זְִכָרֽ ת ֵמֶא֣ יד ְויְַכֵר֖   :אר כמש"כומבו יְִה֣יּו ֶנֽגֶד־֣ה' ָּתִמ֑

ת (שמ' ית' כ,ה)  [תורה תמימה] Lֵקד ֲע_֨ן ָאֹב Oת א"ר יוסי בר חנינא, משה רבינו גזר גזירה ובא נביא ובטלה, משה אמר  - ֹּפ Lֵקד ֲע_֨ן ָאֹב Oֹּפ
יא ָתֽמּות: (יחזקאל יח,ד,כ)ובא יחזקאל ובטלה, שנאמר ָּבִנ1ים -ַעל את ִה֥   :[מכות כד,א] לו)ַהֶּנֶ֥פׁש ַהחֵֹט֖

צ"ל דס"ל להדורש הזה דלא כל הדברות שמעו ישראל מפי הגבורה ורק אנכי ולא יהיה לך ויתרם ע"י משה,   רה לו][תו"ת הע
כמבואר לעיל בתחלת הפרשה, דאל"ה קשה מ"ש משה אמר, ועיין במהרש"א שהתעורר בזה, דלפי דרשה הקודמת דיש חלוק בין 

אלא דאיירי כשאין אוחזין מעשה  (יש לומר שלא ביטל)ומר שבטלה יחזקאל ל ריךצין אוחזין מעשה אבותיהם ובין כשלא אוחזין א"כ א
, עכ"ל. ודבריו מופלאים, שהרי מפורש אמר (לא נענשים) אבותיהם, וכתב דקרא דיחזקאל משמע ליה אף כשאוחזין מעשה אבותיהם
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתאריה חיים ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  ֽלוקאת֑נח, ס 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  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ֛בירת דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  נין או גורע ממנו;מוסיף מהענין על הע – 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;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
דרוש בפסוק  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאוד פרטיו בסדר מתאים, מלמד ולמד, כעין מדות מי"ג מדות דר' ישמעאל ול"ב מדות דר' אלעזר עם המלים כלל, פרט, רבוי, מיעוט), זה או הפוך, הצגת נושא ולמ

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא/ים אחר/ים בתושבע"פ. – פ֡זר דרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; 

אב והבן משפט וצדקה עשה את כל שם ביחזקאל אביו כי עשק עשק גזול וגו' והנה מת בעונו ואמרתם מדוע לא נשא הבן בעון ה
חקותי שמר וגו' הנפש החוטאת היא תמות, הרי מבואר מפורש דאיירי כשאין אוחזין מעשה אבותיהם, וא"כ לפי"ז יותר קשה קושיית 

  .(אז למה נדרש שיחזקאל ביטל?) מהרש"א

יׁש ְּבֶחְט֖אֹו Aֽא־יּוְמ֤תּו  )תצא כד,טז 'דב(  ומה שנראה בזה, כי הנה אמרו בספרי פ' תצא עה"פ ים Aא־יּוְמ֣תּו ַעל־ָא֑בֹות ִא֥ ים ּוָבִנ֖ ָאבֹו֙ת ַעל־ָּבנִ֔
יׁש ְּבֶחְט֖אֹו יּוָמֽתּו פריך בספרי מה ת"ל עוד,  יּוָמֽתּו: ס ים  אחרי שפירש מקודם ִא֥ (סיום הפסוק נראה כיתר לאור  וגו'Aֽא־יּוְמ֤תּו ָאבֹו֙ת ַעל־ָּבנִ֔

יׁש מתים בעון עצמם, קטנים מתים בעון אבותם, ומדייק כן מלשון (מבוגרים)  א גדולים, אלהמסקנה העולה מהנאמר קודם) שמורה על ִא֥
יׁש ְּבֶחְט֖אֹו יּוָמֽתּו: היה מיותר כל המאמר (אז)זה דגדולים וקטנים  (חילוק)דרש  (אם לא היית) גדול, ע"כ. מבואר מזה דלולא וא"כ  ִא֥

את הַ  (יחזקאל יח,ד,כ)דיחזקאל דכתיב  בפסוק יא ָתֽמּותֶּנֶ֥פׁש ַהחֵֹט֖ נפש נפש,  כל מכה ]סנהדרין פ"ד ב'[-ושם נפש כולל גם קטנים כמבואר ב, ִה֥
יא ָתֽמּות (יחזקאל יח,ד,כ) אפילו קטן במשמע, קשה כקושיית הספרי מה ת"ל את ִה֥  דבכל אופן רק אלא ודאי דבא להורות, ַהֶּנֶ֥פׁש ַהחֵֹט֖

ֹ  (יחזקאל יח,ד,כ) יא ָתֽמּותַהֶּנֶ֥פׁש ַהח את ִה֥  אוחזין מעשה אבותיהם בידיהם (ילדיו של החוטא) , ואפילו אם(היינו ילדיה) בעצמה ולא קרוביה ֵט֖
  :וזה ע"כ שביטל יחזקאל גזירת משה ,(אז יענשו על עצמם ולא על מעשה של אביהם)

ב ּוְכֶנ֥  )יחזקאל יח,ד(  ּנָה ְּכֶנֶ֧פׁש ָהָא֛ י ֵה֔ ן ָּכל־ַהּנְָפׁשֹו֙ת ִל֣ יא ָתֽמּות: סֵה֤ את ִה֥ ּנָה ַהֶּנֶ֥פׁש ַהחֵֹט֖ ן ִלי־ֵה֑ יא ָת֑מּות )יחזקאל יח,כ( ֶפׁש ַהֵּב֖ את ִה֣   ַהֶּנֶ֥פׁש ַהחֵֹט֖

ה ְוִרְׁשעַ֥  יו ִּתְֽהיֶ֔ ת ַהַּצִּדי֙ק ָעָל֣ ן ִצְדַק֤ ב ְוָא֙ב A֤א יִָּׂש֙א ַּבֲעֹ֣ון ַהֵּב֔ א׀ ַּבֲעֹ֣ון ָהָא֗ ן Aא־יִָּׂש֣ ע עָ ֵּב֞   ָל֥יו ִּתְֽהֶיֽה: סת רשע ָהָרָׁש֖

ת ַעל (שמ' ית' כ,ה)  Lֵקד ֲע_֨ן ָאֹב Oים ְוַעל-ָּבִנ1ים ַעל-ֹּפ � י-ִׁשֵּלִׁש� ים ְלֹׂשְנָאֽ   ִרֵּבִע�

ֵקד(שמ' ית' כ,ה)  Oגדולה (תלשא) אפשר שמשמש בלימוד אלפניו ולאחריו בתפקידי תלשא. אפשר שבלמוד לאחריו מרמז - תלישא – ֹּפ
  . לעקירת גזרת משה ע"י יחזקאל הנביא

ֵקד ֲע_֨ן  (שמ' ית' כ,ה) Oת ַעלֹּפ Lים ְוַעל-ָּבִנ1ים ַעל-ָאֹב ים-ִׁשֵּלִׁש�   תבנית הטעמים בכתוב זה מרמזת לשני למודים.  – ִרֵּבִע�

ת ַעל (שמ' ית' כ,ה)(א)  Lים ְוַעל-ָּבִנ1ים ַעל-ָאֹב ים-ִׁשֵּלִׁש� דרגא תביר מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים, הקשורים  – ִרֵּבִע�

ֵקדכל אחד מהם חלה אותה (הלכה א).  לנושא, שעל Oקדמא במשמע קדום, אפילו על מעשי אב ו/או אם  – ֲע_֨ןמעניש בנים גם על  ֹּפ
), כגון כהני בית עלי בגלל מעשי פנחס וחפני בני עלי שלפני ה' היו גרועים מאד (מנעו פריה [אור החיים]קדומים רשעים (ראה לעיל 

  כלל אם הבנים אוחזים בדרך אבותיהם הרשעים.ורביה, ביזו את הקדשים),  ובדרך 

ים ְוַעל-ָּבִנ1ים ַעל-ַעל (שמ' ית' כ,ה)(ב)  ים-ִׁשֵּלִׁש� תביר מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים, הקשורים לנושא, שעל   – ִרֵּבִע�

ת (שמ' ית' כ,ה)  [תורה תמימה]חלקם לא חלה (הלכה ב). וזה מה שהביא  Lֵקד ֲע_֨ן ָאֹב Oבר חנינא, משה רבינו גזר גזירה  א"ר יוסי - ֹּפ
ת ַעלובא נביא ובטלה, משה אמר  Lֵקד ֲע_֨ן ָאֹב Oיא ָתֽמּות: (יחזקאל יח,ד,כ)ובא יחזקאל ובטלה, שנאמר ָּבִנ1ים -ֹּפ את ִה֥  לו)ַהֶּנֶ֥פׁש ַהחֵֹט֖

יא  (יחזקאל יח,ד,כ) דבכל אופן רק אלא ודאי דבא להורות: [מכות כד,א] את ִה֥ , (היינו ילדיה) בעצמה ולא קרוביה ָתֽמּותַהֶּנֶ֥פׁש ַהחֵֹט֖
  ,(אז יענשו על עצמם ולא על מעשה של אביהם) אוחזין מעשה אבותיהם בידיהם (ילדיו של החוטא) ואפילו אם

� י (שמ' ית' כ,ה)  ים (הסבר א) הפקידה חלה רק עם הדורות הבא- סלוק בטעם תחתון, אתנח בטעם עליון ושניהם בתפקיד הגבלה. ב – ְלֹׂשְנָאֽ
(הסבר ב) הפקידה לדורות הבאים לא חלה בעובד - הם עברינים ברצף. אבל אם הם מסורגין (דור חוטא דור זכאי) לא תחול פקידת עונש. ב

  עבודה זרה. [תורה שלמה קעא] בזמן שתופסין מעשה אבותיהן [מכילתא דרשב"י]

  ים, (דב' וא' ה,ט]] [מדרש תנאמסכתא דבחדש פרשה ו -מכילתא דרבי ישמעאל יתרו [(הסבר א) 

ת ַעל (שמ' ית' כ,ה) Lֵקד ֲע_֨ן ָאֹב Oרבי נתן אומר; הא כיצד רשע בן רשע בן רשע, בזמן שאינן מסורגין או בזמן שהן מסורגין. ָּבִנ1ים-ֹּפ ,

ְרָצה ַוּיִׁשְ  )ח,לדתשא  'שמ(, קוצץ בן קוצץ בן קוצץ. כיון ששמע משה את הדבר הזה ד ַא֖ ֹ֥ ה ַוּיִּק ר מֶֹׁש֑ אמר, חס ושלום, אין בישראל  ָּתֽחּו:ַויְַמֵה֖
  .רשע בן רשע בן רשע

 (שמ' ית' כ,ה) למה נאמר לפי שהוא אומר ֲעֹוָנ֥ה ָבּֽה: )טו,לא שלח' במ( ר' ישמעאל אומר] ספרי במדבר פרשת שלח פיסקא קיב[(הסבר ב) 
ת ַעל Lֵקד ֲע_֨ן ָאֹב Oים ְוַעל-ִנ1ים ַעלּבָ -ַעל (שמ' ית' כ,ה) יכול אף ע"ז תהא נפקדת ָּבִנ1ים-ֹּפ ים-ִׁשֵּלִׁש� בה  ֲעֹוָנ֥ה ָבּֽה:  )טו,לא שלח' במ( ת"ל ִרֵּבִע�

ת ַהֶּנֶ֥פׁש  )טו,לא שלח' במ( .עון תלוי ואין נפקדת לא על בנים ולא על שלשים ולא על רבעים ת׀ ִּתָּכֵר֛ ר ִהָּכֵר֧ ה ְוֶאת־ִמְצָו֖תֹו ֵהַפ֑ י ְדַבר־֙ה' ָּבזָ֔ ִּכ֤
וא ֲעֹוָנ֥ה ָבּֽה: פ   ַהִה֖

ים ְוַעל-ָּבִנ1ים ַעל-ַעל (שמ' ית' כ,ה) ים-ִׁשֵּלִׁש� פקידת הדורות הבאים על עבודה זרה של האב  ביןמקף מקף מקף, כל מקף בורר   – ִרֵּבִע�
  שאין פקידת דורות הבאים על ע"ז של האב. שלח קיב] ספרי[- פקידה על על עבירות אחרות. ומסיק ב ובין

ים-ים ְוַעלִׁשֵּלִׁש� -ָּבִנ1ים ַעל-ַעל (שמ' ית' כ,ה) האם הדור הזב חוטא כמו האב ואז הוא מצורף  ביןמקף מקף מקף, כל מקף בורר   – ִרֵּבִע�
  שהדור הזה אינו חוטא ומפסיק את צבירת החיוב שהחלה באב החוטא. וביןלחייב האב והדור 

א ]קעא[תו"ש  ֹֽ  ה-ל � י ...ִתְׁשַּתֲחֶו� מלכיות אמר הקב"ה לישראל ראו שלא יטעו  וין למה כנגד ארבעאנאמר בפסוק זה ארבעה ל ְלֹׂשְנָאֽ
ים (שמ' ית' כ,ו)(בבל, מדי, יון, אדום). ... ואח"כ  מהן אתכם לא תעשה כך לא תעשה כך למה שאני עתיד ליפרע ֶסד5 ַלֲאָלִפ�� 3ֶׂשה ֶח�֨  ְוֹע�

י: י ִמְצ_ָתֽ י ּוְלֹׁשְמֵר�   (יואל ד,כא) נפרע מן האומות וכן הוא אומרמכאן אתה למד שאין הקב"ה משרה שכינתו בציון עד שהוא  ְלֹאֲהַב�

ן ְּבִצּיֹֽון: יִתי ַוֽ֖ה' ׁשֵֹכ֥ ם Aֽא־נִֵּק֑ יִתי ָּדָמ֣ ֵקד ֲע_֨ן (שמ' ית' כ,ה). [מכדרשב"י] ְונִֵּק֖ Oתלשא כשעור עולה בגי' קפ"ד ועוד קכ"ו בסה"כ ש"י עולמות  – ֹּפ
  שכר יראי ה'

  

ֶסד5 ַלֲאָלִפ��  שמות יתרו כ,ו: 3ֶׂשה ֶח�֨ י: סְוֹע� י ִמְצ_ָתֽ י ּוְלֹׁשְמֵר�   ים ְלֹאֲהַב�

ים  (שמ' ית' כ,ו) ֶסד5 ַלֲאָלִפ�� 3ֶׂשה ֶח�֨ קטן מרמז לשני למודים, מהפך פשטא מרמז שלפחות - קטן, זקף- בטעם עליון מהפך פשטא זקף – ְוֹע�
   (למוד א)למוד אחד יוצא מהפשט. 

י  (שמ' ית' כ,ו) [תורה תמימה] ים ְלֹאֲהַב� תניא, ר' שמעון בן אלעזר אומר, גדול העושה מאהבה יותר מן העושה מיראה, שזה  - ַלֲאָלִפ��
ֶלף ּֽדֹור )ט,זוא'  'דב(תלוי  י הכא כתיב, וזה לאלפים דור ְלֶא֥ י ִמְצ_ָתֽ י ּוְלֹׁשְמֵר� ים ְלֹאֲהַב� י מצותו  )ז,ט 'וא 'דב( והתם כתיב ַלֲאָלִפ�� ּוְלׁשְֹמֵר֥

ֶלף ּֽדֹור יו ְלֶא֥ )לח ִמְצֹוָת֖
  :[סוטה ל"א א'] 

יו ּוְלׁשֹמְ  )ז, ט 'וא 'דב( ֶסד ְלאֲֹהָב֛ ית ְוַהֶח֗ ר ַהְּבִר֣ ן ׁשֵֹמ֧ ים ָהֵאל֙ ַהּֽנֱֶאָמ֔ י^ ֣הּוא ָהֱֽאAִה֑ ֶלף ּֽדֹור:ְוָיַ֣דְעָּת֔ ִּכֽי־֥ה' ֱאAֶה֖ יו ְלֶא֥ י מצותו ִמְצֹוָת֖   ֵר֥

ֹ  )ז,ט 'וא 'דב( ואף על פי דגם שם כתיב  ][תו"ת הערה לח ֶלף ּֽדֹורּוְלׁש יו ְלֶא֥ י מצותו ִמְצֹוָת֖ אך האי דריש לדסמיך ליה והאי לדסמיך ליה, , ְמֵר֥
י  כאן סמוך ים ְלֹאֲהַב� ֶלף ּֽדֹור והתם סמוךַלֲאָלִפ�� יו   ֶא֥ י ִמְצֹוָת֖ והפי' מאהבה ומיראה היינו מאהבת המקום ומיראת המקום, , ְלׁשְֹמֵר֥

  :ולא יתכן שישבח הכתוב בזהין הפי' מאהבת השכר ומיראת העונש, דזו מדה פשוטה היא שאימתו ומוראו וגדולתו מוטלת עליו, אבל א
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  יהודיתאריה חיים ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  ֽלוקאת֑נח, ס 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  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ֛בירת דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  נין או גורע ממנו;מוסיף מהענין על הע – 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;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
דרוש בפסוק  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאוד פרטיו בסדר מתאים, מלמד ולמד, כעין מדות מי"ג מדות דר' ישמעאל ול"ב מדות דר' אלעזר עם המלים כלל, פרט, רבוי, מיעוט), זה או הפוך, הצגת נושא ולמ

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא/ים אחר/ים בתושבע"פ. – פ֡זר דרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; 

   ] [מדרש תנאים, (דב' וא' ה,ט]מסכתא דבחדש פרשה ו -מכילתא דרבי ישמעאל יתרו [  (למוד ב)

ים , תלמוד לומר(?)כשם שמידת פורענות לארבעה דורות, כך מדת הטוב לארבעה דורות - ...  שומע אני מיעוט , אי לאלפים. ַלֲאָלִפ��
ֶלף ּֽדֹור: )ט,זוא'  'דב( תלמוד לומר, אלפים שנים   . לאין חקר ואין מספר ְלֶא֥

י (שמ' ית' כ,ו) י ִמְצ_ָתֽ י ּוְלֹׁשְמֵר� י. ְלֹאֲהַב� י, זה אברהם אבינו וכיוצא בו; ְלֹאֲהַב� י ִמְצ_ָתֽ , , אלו הנביאים והזקנים. רבי נתן אומרּוְלֹׁשְמֵר�

י ית' כ,ו)(שמ'  י ִמְצ_ָתֽ י ּוְלֹׁשְמֵר� על שמלתי , מה לך יוצא ליהרג. אלו ישראל שהם יושבין בארץ ישראל ונותנין נפשם על המצות, ְלֹאֲהַב�
על שקראתי בתורה, מה לך יוצא ליצלב, על שאכלתי המצה, מה לך לוקה מאפרגל, על שנטלתי את , מה לך יוצא לישרף, את בני

ית ְמַאֲהָבֽי:  )יג,ו זכריה( הלולב; ואומר יִתי ֵּב֥ ר ֻהֵּכ֖    .מכות אלו גרמו לי ליאהב לאבי שבשמים ֲאֶׁש֥

י (שמ' ית' כ,ו)מוסבר מהסוף להתחלה.  י ִמְצ_ָתֽ מרכא מרבה סלוק מגביל, בסה"כ רבוי הגבלות לקיום מצוות שהטילו  – ּוְלֹׁשְמֵר�

יהאומות השולטות על עם ישראל. אבל ישראל  ללא מרכא לפניה בתפקיד שנוי, לא נכנעים ומאהבת הרוממות של ה'  טפחא – ֹאֲהַב�

יםוְ . ולכן ה' נותנין נפשם על המצות ֶסד5 ַלֲאָלִפ�� 3ֶׂשה ֶח�֨ ירבים של שנים  ֹע�   חיי נצח בזיו השכינה. .ליאהב לאבי שבשמים ְלֹאֲהַב�

ין יָ  )זכריה יג,ו( ֶּלה ֵּב֣ ה ַהַּמּ֛כֹות ָהֵא֖ יו ָמ֧ ר ֵאָל֔ ית ְמַאֲהָבֽי: ס(ו) ְוָאַמ֣ יִתי ֵּב֥ ר ֻהֵּכ֖ ר ֲאֶׁש֥ י^ ְוָאַמ֕   ֶד֑

  

ֶסד5  (שמ' ית' כ,ו) 3ֶׂשה ֶח�֨ בטעם תחתון (סלוק) מרכא טפחא, כעין מדת סמוכים (מדה כב וכג מל"ב מדות) כתוב המלמד על חבירו או  – ְוֹע�

ים וְ   (שמ' ית' כ,ו)[תורה תמימה] - כתוב שחבירו מלמד עליו. וזה הלמוד שמובא ב ֶסד5 ַלֲאָלִפ�� 3ֶׂשה ֶח�֨ מרובה מדת הטובה ממדת  - ֹע�
ת ַעל (שמ' ית' כ,ה) פורענות על אחת חמש מאות, במדת הפורעניות כתיב ֹ֧ ֵקד ֲעֹ֨ון ָאב ֹ֠ ים ְוַעל- ָּבִנ֛ים ַעל- ּפ ים- ִׁשֵּלִׁש֥ ובמדת הטובה הוא  ִרֵּבִע֖

ים   (שמ' ית' כ,ו)אומר  ֶסד5 ַלֲאָלִפ�� 3ֶׂשה ֶח�֨ לז)ְוֹע�
נח  'ר(ב- ולפנינו ב ]תוס' סוטה י"א א'[- בועיין   [תו"ת הערה לז]   :סוטה פ"ד] [תוספתא 

יִם נְִפָּתֽחּו: )ז,יא ת ַהָּׁשַמ֖ ֹ֥   ַוֲאֻרּב

  



  
  

  
  

  יתרו-שמות-17-טטודל/©Feb-23                 31/27                ZZFisher-7 תשפ"גה–שבט–"זט           

zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 

http://www.Taamei-Hamikra.co.il 
  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתאריה חיים ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  ֽלוקאת֑נח, ס 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  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ֛בירת דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  נין או גורע ממנו;מוסיף מהענין על הע – 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;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
דרוש בפסוק  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאוד פרטיו בסדר מתאים, מלמד ולמד, כעין מדות מי"ג מדות דר' ישמעאל ול"ב מדות דר' אלעזר עם המלים כלל, פרט, רבוי, מיעוט), זה או הפוך, הצגת נושא ולמ

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא/ים אחר/ים בתושבע"פ. – פ֡זר דרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; 

  (התשפ"ב) (בהשתתפות נחלת יעקב)שמות יתרו יח,א  1.13

'  ,ז:כיתרו שמות  א ְיַנֶּקה5 ה� 3ֹ י ל י  ַלָּׁש�ְוא ִּכ ' ֱאIֶה� ם־ה� א ִתָּׂש1א ֶאת־ֵׁשֽ �ֹ ְוא: פל _ ַלָּׁשֽ א ֶאת־ְׁשמ�   ֵא1ת ֲאֶׁשר־ִיָּׂש�

  הצגת ההשערה מה מלמדות תבניות הטעמים בפסוק: בפסוק זה טעם עליון הוא גם טעם תחתון.

' (שמ' ית' כ,ז) ם־ה� שמות וכינויי ה' מה יוגדר שם או שמות או כינויים שחל עליו או חלים עליהם   ביןמקף מקף בתפקיד בורר (א)  – ֶאת־ֵׁשֽ

א ִתָּׂש1א �ֹ א ִתָּׂש1אשם או שמות או כינויים שלא חל עליו או לא חלים עליהם   ובין     ַלָּׁש�ְוא...  ל �ֹ    ַלָּׁש�ְוא...  ל

א ִתָּׂש1אבורר (ב) בנסיבות שבם נאמר שם או שמות או כינויי ה' שחל עליו או חלים עליהם   �ֹ   ַלָּׁש�ְוא...  ל

א ִתָּׂש1  (שמ' ית' כ,ז)נסיבות:  �ֹ לא תשבע ולא תברך ברכה שאינה צריכה. צ"ע האם הלאו  [מדרש חפץ]- משמעו כאן לא תשבע וב –א ל
פרט לברכת  [תורה תמימה]- כפרתו חל על שבועה מדאורייתא בלבד או גם על שבועה מדרבנן: כלל הברכות הן מרבנן כמוסבר ב- ועונשו

כת השם בזדון ובהתראה העונש בסקילה. וצ"ע על אזכרות השם בלמוד המזון שהיא מדאורייתא וצ"ע האם גם בה חל הלאו והעונש. ובבר
פה, תפילות שונות, פיוטים, ומי קובע שבאלה מותר ובאחרים אסור ומה עונשם כדי לכפר. ויש אסור אזכרה של - התורה שבכתב ושבעל

הוצאת (במסכת כלה רבתי ...  מה קפז][תורה שלשמות מסוימים בלעז, ותדירות המשתנה לפי הענין, וברכות שלא במקומם או בטעות. 
 בכת"י ילקוט אור האפלה לא תשא זה המברך ברכה שאינה. תשא את שם ה' א' כיצד כגון המברך ברכה שאינה צריכהלא  )173ע'  היגר

 וכן הוא בכת"י מדרש החפץ ולמה אמר לא תשא ללמדך שאף .צריכה והמוציא שם שמים לבטלה שאין כתיב לא תשבע אלא לא תשא

המברך ברכה לבטלה או המזכיר שם שמים ללא צורך עובר בלא תעשה ומבואר ממאמרים אלה שברכה שאינה צריכה אסורה מן התורה 
ט וכן נראה שיטת הגאונים שיש בברכה לבטלה איסור דאורייתא בתשובת הגאונים לרב -כמו מוציא שם שמים לבטלה וראה לקמן קפח

  .תשובת ר' נטרונאי מוציא שם שמים לבטלה הוא וחייב מלקות . ...האי גאון שערי תשובה סי' קט"ו

א ִתָּׂש1א (שמ' ית' כ,ז) ]תורה תמימה[ �ֹ א  (כ,ז) ר' יוחנן וריש לקיש דאמרי תרווייהו, כל המברך ברכה שאינה צריכה עובר משום - ל �ֹ ל
 ִתָּׂש1א

לט)
ך באמצע הסעודה, או שמשיח בין שחיטה לשחיטה כדי כגון שאוכל ויודע שיאכל עוד, ובכ"ז מבר ]ת לט"תו[ :[ברכות ל"ג א'] 

שיברך על כל שחיטה בפני עצמה, והוי כנושא שם שמים לבטלה, ועי' בתוס' ר"ה ל"ג א' דדרשה זו היא אסמכתא ועיקר איסור זה הוא 
ברכות משמע דהוי מדרבנן, משום דהא עכ"פ הוא מברך, וכ"כ הרא"ש פ"ק דקדושין. והמג"א סי' רט"ו כתב דמרמב"ם פ"א הט"ו מ

דאורייתא, אבל אנכי לא מצאתי כל הכרח לזה בדבריו, ונ"ל עוד ראיה דהוי אסמכתא בעלמא משום דעיקר הפסוק איירי שלא לישבע בשם 
  ה' לשוא כפי שיתבאר בדרשות הבאות:

א ִתָּׂש1א (כ,ז) �ֹ מ)[מכאן דתשא הוא לשון שבועה] -  ל
על ענין שבועה, כמו (ישעיה ג') ישא ר"ל במקום שמורה  מ]ת "תו[ :[שבת ק"כ א'] 

ביום ההוא לאמר לא אהיה חובש, וכן כוונת הפסוק (פ' האזינו) כי אשא אל שמים ידי הוא ענין שבועה, וכאן משמע ליה דקאי על שבועה 
ר הוא מוכרע משום דאם להזכיר השם לבטלה באין כל תועלת ותכלית הרי זה כעין מגדף שלא נחשבה אצלו קדושת השם, וגם ממקום אח

ולא תשבע בשמי לשקר, ומה שהוציא ענין שבועה בלשון לא תשא הוא משום דבכלל הנשבע בדבר הוא מחשב אותו הדבר למרום ונשא 
  עד שמאמת ענינו בו:

י  (שמ' ית' כ,ז)הכתוב  ' ֱאIֶה� ם־ה� א ִתָּׂש1א ֶאת־ֵׁשֽ �ֹ   מרמז לשתי תבניות טעמים ומזה לשני ענינים. ל

י  ית' כ,ז)(שמ'  (ענין א) ' ֱאIֶה� ם־ה� א ִתָּׂש1א ֶאת־ֵׁשֽ �ֹ (ענין א) אזכרת שם - מרכא תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים ל – ל

  (ענין א) - שמים לבטלה, והשונים בהלכותיהם ביחס ל

י  (שמ' ית' כ,ז) (ענין ב) ' ֱאIֶה� ם־ה� (ענין - (ענין ב) וחלקם ממועטים מ- קשורים לתביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים ה – ִתָּׂש1א ֶאת־ֵׁשֽ

  אתנח בתפקיד הגבלה, צריך הגדרת "לשוא" שבה יחול הלאו. – ַלָּׁש�ְוא (שמ' ית' כ,ז)ב). 

י (שמ' ית' כ,ז) ' מונח מרבה למודים בתבנית הטעמים שאחריו – ִּכ א ְיַנֶּקה5 ה� 3ֹ קטן מרמז לשני למודים, מהפך -קטן, זקף- מהפך פשטא זקף – ל
  טא מרמז שלפחות אחד מהלמודים יוצא מהפשט. פש

  

י  ַלָּׁש�ְוא (שמ' ית' כ,ז) ]מסכתא דבחדש פרשה ז -מכילתא דרבי ישמעאל יתרו [ ' ֱאIֶה� ם־ה� א ִתָּׂש1א ֶאת־ֵׁשֽ �ֹ אף שבועת שוא היתה . ל
יִם )ד,ה 'וי( בכלל א ִבְׂשָפַת֜ י ִתָּׁשַב֩ע ְלַבֵּט֨ ֶפׁש ִּכ֣ וכשם שהיא פטורה מן . יאה מכללה ומחמיר עליה ופוטרה מן הקרבןוהרי הכתוב מוצ, ֣אֹו נֶ֡

א ְיַנֶּקה5  (שמ' ית' כ,ז) תלמוד לומר, הקרבן, כך תהא פטורה מן המכות 3ֹ י ל י  ַלָּׁש�ְוא ִּכ ' ֱאIֶה� ם־ה� א ִתָּׂש1א ֶאת־ֵׁשֽ �ֹ מכלל קרבן יצאת , ל
א ִתָּׂש1א  (כ,ז), דבר אחר - . מכלל מכות לא יצאת �ֹ ֶקר ב)י,יט 'קד 'וי( לפי שהוא אומר, מרלמה נאל י ַלָּׁש֑ אין לי אלא שלא , ְוAֽא־ִתָּׁשְב֥עּו ִבְׁשִמ֖

י  (כ,ז) ת"ל, ישבע, מנין שלא יקבל עליו להשבע ' ֱאIֶה� ם־ה� א ִתָּׂש1א ֶאת־ֵׁשֽ �ֹ , הריני לך אלהים, עד שלא קבלת עליך להשבע, ל

ְוא: ,ז)(כ שנאמר, הריני לך לדיין, משקבלת עליך להשבע _ ַלָּׁשֽ א ֶאת־ְׁשמ� ' ֵא1ת ֲאֶׁשר־ִיָּׂש� א ְיַנֶּקה5 ה� 3ֹ י ל א ְיַנֶּקה5  אי אפשר לומר ִּכ 3ֹ , ל

מנקה הוא , אמור מעתהלא ינקה,  שכבר נאמרינקה  ואי איפשר לומר, )ְונֵַּקה֙  )יח,יד שלח 'במ()(ְונֵַּקה֙  )ז,תשא לד 'שמ(( ינקה שכבר נאמר
  .שביםלשבים ואינו מנקה לשאינן 

יׁש ַּבֲעִמיֽתֹו: )יא,ויקרא קדושים יט( בּו ְוAא־ְתַכֲחׁ֥שּו ְוAֽא־ְתַׁשְּק֖רּו ִא֥ ֹ֑ י^ ֲאִנ֥י ֽה': ב)י,יט 'קד' וי( A֖א ִּתגְנ ם ֱאAֶה֖ ֶקר ְוִחַּלְלָּת֛ ֶאת־ֵׁש֥ י ַלָּׁש֑   ְוAֽא־ִתָּׁשְב֥עּו ִבְׁשִמ֖

יׁש ַּבֲעִמיֽתֹו: )יא,טי 'קד 'וי(ה)  אות( ]ספרא קדושים פרשה ב סוף פרק ג[ בּו ְוAא־ְתַכֲחׁ֥שּו ְוAֽא־ְתַׁשְּק֖רּו ִא֥ ֹ֑ ְוAֽא־ִתָּׁשְב֥עּו  ב)י,יט 'קד 'וי( A֖א ִּתגְנ
ֶקר י ַלָּׁש֑ ֶקרהא אם גנבת סופך לכחש סופך לשקר סופך להישבע , ִבְׁשִמ֖ י ַלָּׁש֑   .ִבְׁשִמ֖

ֶקר ְוAֽא־ִתָּׁשְב֥עּו בִ  ב)י,יט 'קד 'וי( (ו) [ספרא שם] י ַלָּׁש֑ י  ַלָּׁש�ְוא  (שמ' ית' כ,ז) מה תלמוד לומר לפי שנאמרְׁשִמ֖ ' ֱאIֶה� ם־ה� א ִתָּׂש1א ֶאת־ֵׁשֽ �ֹ ל
י  ב)י,יט( מנין לרבות את כל הכינויים תלמוד לומר, שיכול אין לי חייבים אלא על שם המיוחד בלבד   .כל שם שיש ליִבְׁשִמ֖

יְוAֽא־ִתָּׁשְב֥עּו  ב)י,יט 'קד 'וי(   לרבות את כל הכינויים [ספרא שם]- מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, כ – ִבְׁשִמ֖

י  (שמ' ית' כ,ז) ' ֱאIֶה� ם־ה� א ִתָּׂש1א ֶאת־ֵׁשֽ �ֹ י מלת "את" מרבה,  – ל ' ֱאIֶה� ם־ה� מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים  – ֶאת־ֵׁשֽ
  שאינם נמחקים. הכינויים (השמות) את כללרבות העשויה להתרחב, מוצע לומר 

י^ ב)י,יט 'קד 'וי( (ז) [ספרא שם] ם ֱאAֶה֖ נעשה אתה חולים לחיה , ְוִחַּלְלּתָ֛  ב)י,יט( ד"א, ששבועת שוא חילול השםמלמד , ְוִחַּלְלָּת֛ ֶאת־ֵׁש֥
   (ז) [ספרא שם]-כהמשך ל .ולבהמה

חיה רעה רבה, ובהמה כלה, ובני אדם מתמעטין,  - השם וחילול שבת  בעון שבועת שוא ושבועת שקר וחילול] א,בבלי שבת לג[
ֶּלהְואִ֨  )כגכו, 'בח' וי(והדרכים משתוממין שנאמר  י ִתָּוְס֖רּו A֥א ם־ְּבֵא֔ ם יְוִהְׁשַלְחִּת֨  )כבכו, 'בח 'וי(אל תקרי באלה אלא באלה, וכתיב  ִל֑  ֶאת־ַחַּי֤ת ָבֶכ֜

ם ְכִר֙יָתה֙ ְוהִ  םְתכֶ֔ אֶ  ְוִׁשְּכָל֣ה ַהָּׂשֶדה֙  יָטה ֶאת־ְּבֶהְמְּתֶכ֔ ם ְוִהְמִע֖ ּמּו ֶאְתֶכ֑ ֶקר  ב)י,יט(וי' קד' וכתיב בשבועת שקר   :ַּדְרֵכיֶכֽם ְונַָׁש֖ י ַלָּׁש֑ ְוAֽא־ִתָּׁשְב֥עּו ִבְׁשִמ֖
י^  ם ֱאAֶה֖ ם ְתַחְּללּו֙  אְוA֤  )לב,כב אמר 'וי(ובחלול השם כתיב ְוִחַּלְלָּת֛ ֶאת־ֵׁש֥ יָקדְ  ֶאת־ֵׁש֣ ת ֣מֹות יהָ֙ ְמַחְֽלֶל֙  )יד,תשא לא 'שמ(ובחלול שבת כתיב  ִׁש֔ , יּוָמ֔

  של שבת אחר דיבר של לא תשא) בעשרת הדברות רמז לסדר של דיבר( .ויליף חילול חילול משבועת שקר
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתאריה חיים ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  ֽלוקאת֑נח, ס 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  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ֛בירת דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  נין או גורע ממנו;מוסיף מהענין על הע – 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;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
דרוש בפסוק  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאוד פרטיו בסדר מתאים, מלמד ולמד, כעין מדות מי"ג מדות דר' ישמעאל ול"ב מדות דר' אלעזר עם המלים כלל, פרט, רבוי, מיעוט), זה או הפוך, הצגת נושא ולמ

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא/ים אחר/ים בתושבע"פ. – פ֡זר דרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; 

ובשבת , ְוִחַּלְלּתָ֛  ב)י,יט(וי' קד'  וכתיב בשבועת שקר, ויש במשמע בין שוא בין שקר -  (טט: שבועה) אלא באלה ]א,בבלי שבת לג[רש"י 
  .משבועה (ושבת וחילול השם נלמדים)וגמרינן , )ְתַחְּללּו֙  אְוA֤  )לב,כב אמר 'וי((חילול השם  )יהָ֙ ְמַחְֽלֶל֙  )יד,תשא לא 'שמ((שבת  ובחילול השם כתיב חילול

בתורה על ידו, ואומרים: זהו מבין שאין אדם גדול שבני אדם למדים הימנו ואינו נזהר במעשיו, נמצאו הקטנים מזלזלין  -  חילול השם
  .ממש בתורה ובמצות, ונמצא השם מתחלל, נעשה דבריו חולין

י  (שמ' ית' כ,ז) (ענין א) ' ֱאIֶה� ם־ה� א ִתָּׂש1א ֶאת־ֵׁשֽ �ֹ (ענין א) אזכרת שם - מרכא תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים ל – ל

  (ענין א) - שמים לבטלה, והשונים בהלכותיהם ביחס ל

במזיד - (א) יש שמות (שבעה השמות שלא נמחקים) וכינויים של ה' שעל שימוש בהם לשבועה או לברכה או לאמירה עובר בלאו ו 
  , בשוגג מביא קרבן עולה ויורד, (ע"פ רש"י: בזה בי"ד מנקה את האומר) לוקה

א (שמ' ית' כ,ז) ]מסכתא דבחדש פרשה ז -מכילתא דרבי ישמעאל יתרו [ �ֹ י  ַלָּׁש�ְוא ל ' ֱאIֶה� ם־ה� אף שבועת שוא היתה . ִתָּׂש1א ֶאת־ֵׁשֽ
יִם )ד,ה 'וי( בכלל א ִבְׂשָפַת֜ י ִתָּׁשַב֩ע ְלַבֵּט֨ ֶפׁש ִּכ֣ וכשם שהיא פטורה מן . והרי הכתוב מוציאה מכללה ומחמיר עליה ופוטרה מן הקרבן, ֣אֹו נֶ֡

א ְיַנֶּקה5  כ,ז) (שמ' ית' תלמוד לומר, הקרבן, כך תהא פטורה מן המכות 3ֹ י ל י  ַלָּׁש�ְוא ִּכ ' ֱאIֶה� ם־ה� א ִתָּׂש1א ֶאת־ֵׁשֽ �ֹ מכלל קרבן יצאת , ל
  .מכלל מכות לא יצאת

  (ב) יש שמות וכינויים של ה' שעל שימוש בהם לשבועה או לברכה או לאמירה יכול לתקן על המקום, 
 זוהי, תירא אלהיך' ה את (דב' וא' ו,יג). לבטלה שמים שם זכרתה איסור .ה ]תכט טור] אזכרות, [א כרך תלמודית אנציקלופדיה[

(דב' : ונאמר ,[סהמ"צ מ"ע ד] לבטלה שמו יזכיר שלא הוא השם מיראת כי, [תמורה ד,א] לבטלה שמים שם למוציא, עשה אזהרת
 שהאיסור סוברים ויש. [רמב"ם שבועות פי"ב הי"א] לבטלה יזכירו שלא יראתו ובכלל, והנורא הנכבד השם את ליראה כח,נח)

 אף, [רמב"ם שם] המיוחדים השמות מן שם הזכרת על הוא האיסור. לשוא אלהיך' ה שם את תשא לא (שמ' ית' כ,ז) משום הוא

 שם שבועות פענח צפנת' ועי. שם שאלה העמק; כה' סי א"רעק ת"שו( נמחקים שאינם השמות כל והם, נשבע שלא פי על
 שנסתפק סט מצוה ח"מנ' ועי. בעשה עובר אינו השמות שאר על אבל, ואדנות ה"הוי שם ל"רש לפרש שנוטה 118' עמ ת"ובמהדו

 מיד ימהר לבטלה שם והוציא בלשון טעה אם לפיכך. ).נמחקים שאינם השמות בכל איסור יש אם ד"והראב ם"הרמב בדעת כ"ג
 ם"רמב[ בזה וכיוצא, מאד ומהולל הוא גדול: וא, ועד לעולם הוא ברוך אומר'", ה" אמר? כיצד, לבטלה יזכר שלא כדי לו וישבח

  .].א"ה ו"פ ברכות הירושלמי פ"ע שם

 (שמ' ית' כ,ו)יש לעיין מה המקור לחז"ל שאפשר לתקן כאשר הזכיר שם שמים לבטלה. מוצע לומר שהרמז על כך הוא בתבנית הטעמים 

י  ' ֱאIֶה� ם־ה� א ִתָּׂש1א ֶאת־ֵׁשֽ �ֹ - (ענין א) והשונים בהלכותיהם ביחס ל- קבוצת פרטים הקשורים ל מרכא תביר מרכא טפחא, כעין – ל

  (ענין א)

  (ג) צריך עיון נוסף. האם יש שמות וכינויים של ה' שעל שימוש בהם לשבועה או לברכה או לאמירה עובר איסור אבל פטור, 

י  (שמ' ית' כ,ז) (ענין ב)  ' ֱאIֶה� ם־ה� (ענין - (ענין ב) וחלקם ממועטים מ- קבוצת פרטים הקשורים לתביר מרכא טפחא, כעין  – ִתָּׂש1א ֶאת־ֵׁשֽ

  ב) (א) שמות וכינויי השם שאינם משבעה השמות והכינויים שאינם נמחקים.

התינוקות מלמדין אותן הברכות כתיקונן ואף על פי שהן מברכין לבטלה בשעת לימוד הרי זה מותר  ...,הט"ו] אפ"רמב"ם ברכות [(ב) 
  (ענין א))-(אפשר שגם זה שייך ל .ן, והעונה אחריהן אמן לא יצא ידי חובתוואין עונין אחריהן אמ

  

א ִתָּׂש1א ,ז)כ(למאן דאמר כי  �ֹ   הוא "לא תשבע"  ל

ארבעה מיני שבועות הן: שבועת ביטוי ושבועת שוא ושבועת הפקדון ושבועת העדות, שבועת ביטוי הוא  ]א"ה,א"רמב"ם שבועות פ[
לבטא בשפתים להרע או להיטיב, והיא נחלקת לארבעה חלקים, שתים להבא, ושתים לשעבר, כגון  שנאמר בתורה או נפש כי תשבע

  שנשבע על דבר שעבר שנעשה או שלא נעשה, ועל דבר שעתיד להיות שיעשה ושלא יעשה. 

לשעבר, שאכלתי, או ואין שבועת ביטוי נוהגת אלא בדברים שאפשר לו לעשותן בין להבא בין לשעבר, כיצד  "ב]ה,א"רמב"ם שבועות פ[
שזרקתי אבן לים, או שדבר פלוני עם פלוני, או שלא אכלתי, או שלא זרק אבן לים, או שלא דבר פלוני עם פלוני, כיצד להבא, שאוכל או 

  שלא אוכל, או שאזרוק או שלא אזרוק אבן לים, הרי אלו שתים לשעבר ושתים להבא. 
ות אלו והחליף כגון שנשבע שלא יאכל ואכל או שיאכל ולא אכל או שאכלתי נשבע אחת מארבע מחלוק "ג]ה,א"רמב"ם שבועות פ[

ֶקר  )יב,יט 'קד 'וי( והוא לא אכל שלא אכלתי ואכל הרי זו שבועת שקר, ועל זה וכיוצא בו נאמר י ַלָּׁש֑ ם ְוAֽא־ִתָּׁשְב֥עּו ִבְׁשִמ֖ ְוִחַּלְלָּת֛ ֶאת־ֵׁש֥

י^ ֲאִנ֥י ֽה': ה  ה,ד) 'וי(שנאמר  בשוגג מביא קרבן עולה ויורד, לוקה במזידואם נשבע לשקר  ֱאAֶה֖ ם ִּבְׁשֻבָע֖ א ָהָאָד֛ ר יְַבֵּט֧ כֹל ֲאֶׁש֨ ּנּו ְל֠ ְונְֶעַל֣ם ִמֶּמ֑
ם  ע ְוָאֵׁש֖   וגו'.  ְוהּוא־יַָד֥

י ְוAֽ  )יב,יט 'קד 'וי(: שקר, ואזהרתיה מהכא - כי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן: אוכל ולא אוכל  ]ב,בבלי שבועות כ[ א־ִתָּׁשְב֥עּו ִבְׁשִמ֖
ֶקר י  ַלָּׁש�ְוא (שמ' ית' כ,ז) שוא, ואזהרתיה מהכא: - אכלתי ולא אכלתי ; ַלָּׁש֑ ' ֱאIֶה� ם־ה� א ִתָּׂש1א ֶאת־ֵׁשֽ �ֹ   ;  ל

' (שמ אלא אימא: כשם שלוקה על שקר, כך לוקה נמי על שוא. פשיטא, האי לאו והאי לאו! מהו דתימא כדאמר ליה רב פפא לאביי:... 

א ְיַנֶּקה5  ית' כ,ו) 3ֹ    ,כללל

דנ"ל  (בזמן עתיד) כך לוקה על שוא אף על פי שאין בו מעשה (בזמן עבר) בלאו שיש בו מעשה - אלא אימא כשם שלוקה על שקר  ]ב,רש"י שבועות כ[
'  (שמ' ית' כ,ז)- מ א ְיַנֶּקה5 ה� 3ֹ דהא כתיב  -פשיטא  .אם התרו בו ומנקין אותוה' הוא דלא ינקה אבל ב"ד של מטה מלקין אותו  ]שבועות כא[ כדלקמןל

' (שמ' ית' כ,ז) קרא א ְיַנֶּקה5 ה� 3ֹ   .לקמן בשמעתין אימא לא ינקה כלל - מהו דתימא כדאמר ליה רב פפא לאביי  .ל

' (שמ' ית' כ,ז) א ְיַנֶּקה5 ה� 3ֹ י ל י (שמ' ית' כ,ז).  ִּכ א ְיַנּקֶ  מונח מרבה למודים בתבנית הטעמים שאחריו – ִּכ 3ֹ 'ל קטן, - מהפך פשטא זקף – ה5 ה�
  קטן מרמז לשני למודים, מהפך פשטא מרמז שלפחות אחד מהלמודים יוצא מהפשט.- זקף

  .אבל ב"ד של מטה מלקין אותו אם התרו בו ומנקין אותו הדרש היוצא מהפשטה' הוא דלא ינקה  הפשט ]שבועות כא[ (למוד א)

א ִתָּׂש1א  (כ,ז), דבר אחר שני למודים ]חדש פרשה זמסכתא דב -מכילתא דרבי ישמעאל יתרו [(למוד ב)  �ֹ לפי שהוא , למה נאמרל
ֶקר ב)י,יט 'קד 'וי( אומר י ַלָּׁש֑  (כ,ז) ת"ל, שלא יקבל עליו להשבעמנין  (למוד המוציא מהפשט)אין לי אלא שלא ישבע, , ְוAֽא־ִתָּׁשְב֥עּו ִבְׁשִמ֖

י  ' ֱאIֶה� ם־ה� א ִתָּׂש1א ֶאת־ֵׁשֽ �ֹ משקבלת עליך , (טט: בית דין של מעלה מלא רחמים) הריני לך אלהים, א קבלת עליך להשבעעד של, ל
_  (כ,ז) שנאמר, (טט: לדון כנמסר בתורה לדיינים לא תהדר דל וכד') הריני לך לדיין, להשבע א ֶאת־ְׁשמ� ' ֵא1ת ֲאֶׁשר־ִיָּׂש� א ְיַנֶּקה5 ה� 3ֹ י ל ִּכ
ְוא: א ְיַנֶּקה5  אי אפשר לומר שהוא חלק מהלמוד הקודם, אבל המסקנה שלו נראית כלמוד נוסף) למוד שני(אפשר שכאן מתחיל ַלָּׁשֽ 3ֹ שכבר , ל

מנקה , אמור מעתה(המסקנה) לא ינקה,  שכבר נאמרינקה  ואי איפשר לומר, )ְונֵַּקה֙  )יח,יד שלח 'במ()(ְונֵַּקה֙  )ז,תשא לד 'שמ(( ינקה נאמר
  .הוא לשבים ואינו מנקה לשאינן שבים
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתאריה חיים ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  ֽלוקאת֑נח, ס 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  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ֛בירת דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  נין או גורע ממנו;מוסיף מהענין על הע – 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;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
דרוש בפסוק  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאוד פרטיו בסדר מתאים, מלמד ולמד, כעין מדות מי"ג מדות דר' ישמעאל ול"ב מדות דר' אלעזר עם המלים כלל, פרט, רבוי, מיעוט), זה או הפוך, הצגת נושא ולמ

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא/ים אחר/ים בתושבע"פ. – פ֡זר דרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; 

  ) (בהשתתפות נחלת יעקב)ג(התשפ"ות יתרו יח,א שמ 1.14

  

ְוא: פ ,ז:כיתרו שמות  _ ַלָּׁשֽ א ֶאת־ְׁשמ� ' ֵא1ת ֲאֶׁשר־ִיָּׂש� א ְיַנֶּקה5 ה� 3ֹ י ל י  ַלָּׁש�ְוא ִּכ ' ֱאIֶה� ם־ה� א ִתָּׂש1א ֶאת־ֵׁשֽ �ֹ   (המשך להתשפ"ב) ל

י  )יב,יט 'קד 'וי(: שקר, ואזהרתיה מהכא - כל ולא או אוכלכי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן: ] ב,בבלי שבועות כ[  ְוAֽא־ִתָּׁשְב֥עּו ִבְׁשִמ֖
ֶקר י  ַלָּׁש�ְוא (שמ' ית' כ,ז) שוא, ואזהרתיה מהכא: - אכלתי ולא אכלתי ; ַלָּׁש֑ ' ֱאIֶה� ם־ה� א ִתָּׂש1א ֶאת־ֵׁשֽ �ֹ   ... ;  ל

הא ? מידי איריא! שקר הוא - ולא אכלתי  אכלתיאלמא מיתיבי: שוא ושקר אחד הן; מאי לאו מדשוא לשעבר, אף שקר נמי לשעבר, 
  ... ,דבדיבור אחד נאמרו? כדאיתא והא כדאיתא. ומאי דבר אחד הן

(ע"פ  כלפי לייא. כך לוקה נמי על שקר, אלא, כשם שלוקה על שוא? אלא הכא למאי הלכתא מיבעי ליה] ב,בבלי שבועות כ[ (המשך)

 אלא אימא: כשם שלוקה על שקר? פתרון, יש קושי להגיד משוא שאין בו מעשה לשקר שיש בו מעשה)רש"י: כלפי מה זה הולך,  זה לא מוביל ל
כדאמר ליה רב פפא (הייתי אומר) מהו דתימא ! האי לאו והאי לאו, שיטא. פ(שאין בו מעשה) כך לוקה נמי על שוא, (שיש בו מעשה)

י  (כ,ז): לאביי א ְיַנֶּקה5 ִּכ 3ֹ (כמו  קמ"ל כדשני ליה א,א]בבלי שבועות כ[  , )לא יכפר במלקות קמ"ל שיש מלקות מטה גם בבי"ד שלש( כלל (ה') ל

שקר כך מביא קרבן על  (שבועת) כשם שמביא קרבן על: (הסבר אחר ששוא ושקר אחד הם) אימא ואיבעית .)שיש מלקות שיפרש לקמן
(וקרבן על לשעבר (קרבן על שבועה) , דמחייב ם זה שוא או שקר)בין לשעבר ובין לעתיד, בלי להתיחס הא רש"יע"פ ( ור"ע היאשוא, (שבועת) 

  כלהבא.  שבועה)
 רש"י:( נשבע לשנות את הידוע לאדםהיא שבועת שוא?  אי זומיתיבי: (רב דימי אמר ששוא זה לשעבר ושקר זה לעתיד, מקשים מברייתא) 

ולרב  :טטהיה ולהפך. לא שהיה ואומר על מעשה ת האמת בשבועתו לשנות א רש"יע"פ ( נשבע להחליף -שבועת שקר , על איש שהוא אשה) (כגון)
  .נשבע לעשות ואחר כך החליף את דברו ולא עשה או שלא לעשות ועשה  [רש"י]אימא: נשבע ומחליף.  !דימי שוא הוא לשעבר ושקר זה לעתיד)

י  )יב,יט 'קד 'וי(-רתיה משקר, ואזה -  (לשעבר) כי אתא רבין א"ר ירמיה א"ר אבהו א"ר יוחנן: אכלתי ולא אכלתי ְוAֽא־ִתָּׁשְב֥עּו ִבְׁשִמ֖
ֶקר A֥א  )ג,ל 'מט 'במ(-עובר ב (בעתיד, ולא עשה)אוכל ולא אוכל  : ואילו)טט( ,)הכי משמע בשעת שבועה לא תהא שקר דהיינו לשעבר. רש"י:( ַלָּׁש֑

ל ְּדָב֑רֹו   .לעיל) כמו( נשבע לשנות את הידוע לאדם? ואי זו היא שבועת שוא, יֵַח֖

ֹ  )ג,ל 'מט 'במ( ל ְּדָב֑רֹו ְּכָכל־ַהּי ר ִאָּס֙ר ַעל־נְַפׁ֔שֹו A֥א יֵַח֖ ֹ֤ ַבע ְׁשֻבָע֙ה ֶלְאס ֶדר ַלֽ֗ה' ֽאֹו־ִהָּׁש֤ ר נֶ֜ ֹ֨ יו יֲַעֶׂשֽה:ִאיׁ֩ש ִּכֽי־יִּד א ִמִּפ֖   ֵצ֥

' (שמ' ית' כ,ז)סבר מיד בפתיחת ההסבר לפסוק וה ם־ה� שמות וכינויי ה' מה יוגדר שם או  ביןמקף מקף בתפקיד בורר (א)  – ֶאת־ֵׁשֽ

א ִתָּׂש1אשמות או כינויים שחל עליו או חלים עליהם   �ֹ שם או שמות או כינויים שלא חל עליו או לא חלים עליהם   ובין     ַלָּׁש�ְוא...  ל

א ִתָּׂש1א �ֹ א ִתָּׂש1או חלים עליהם  . בורר (ב) בנסיבות שבם נאמר שם או שמות או כינויי ה' שחל עליו א ַלָּׁש�ְוא...  ל �ֹ   ַלָּׁש�ְוא...  ל

' (שמ' ית' כ,ז)לכן נראה שאין להסביר את  ם־ה� ובין הדעה  מחייב לשעבר כלהבאמקף מקף, בקשר לבירור בין הדעה שזה  – ֶאת־ֵׁשֽ

ֶקרְוAֽא־ִתָּׁשְב֥עּו ִבְׁשמִ֖  )יב,יט 'קד 'וי(- עתיד. אלא הבירור מרומז בלשזה רק לשעבר או הדעה שזה רק    י ַלָּׁש֑

ֶקר )יב,יט 'קד 'וי(רב דימי דעת  י ַלָּׁש֑   שבועה על העתיד – ְוAֽא־ִתָּׁשְב֥עּו ִבְׁשִמ֖

ֶקר )יב,יט 'קד 'וי(רבין דעת  י ַלָּׁש֑   שבועה על שעבר – ְוAֽא־ִתָּׁשְב֥עּו ִבְׁשִמ֖

ליף כגון שנשבע שלא יאכל ואכל או נשבע אחת מארבע מחלוקות אלו והח "ג]ה,א"רמב"ם שבועות פ[ אכלתי אוכל דעת רמב"ם
 )יב,יט 'קד 'וי( שיאכל ולא אכל או שאכלתי והוא לא אכל שלא אכלתי ואכל הרי זו שבועת שקר, ועל זה וכיוצא בו נאמר

ֶקר  י ַלָּׁש֑ י^ ֲאִנ֥י ֽה':ְוAֽא־ִתָּׁשְב֥עּו ִבְׁשִמ֖ ם ֱאAֶה֖ בשוגג מביא , במזיד לוקהאם נשבע לשקר ו (המשך רמב"ם עוסק בענין אחר) ְוִחַּלְלָּת֛ ֶאת־ֵׁש֥
ה  ה,ד) 'וי(שנאמר  קרבן עולה ויורד ם ִּבְׁשֻבָע֖ א ָהָאָד֛ ר יְַבֵּט֧ כֹל ֲאֶׁש֨ ם ְל֠ ע ְוָאֵׁש֖ ּנּו ְוהּוא־יַָד֥   וגו'.  ְונְֶעַל֣ם ִמֶּמ֑

בין הדעה  מקף בכורר א־ִתָּׁשְב֥עּוְוAֽ  )יב,יט 'קד 'וי(אפשר שלזה מרמז טעם  רמב"ם לא מתיחס לשוא ופוסק ששקר הוא לשעבר ולעתיד.
  ) ובין הדעה לשעבר או הדעה רק לעתידועדיין לא מבורר מה מקורו (וזה פסק הרמב"ם דמחייב לשעבר כלהבא

  

ֹורD ֶאת: ,חכ יתרו שמות ֹו׃-ָזכ1 ת ְלַקְּדֽׁש= H�ֹום ַהַּׁשָּב טעם תחתון: תביר מקף מרכא , קדמא ואזלא רביע קטנה מקף- לישאבטעם עליון ת - י�֨
י :,יב: הואתחנן דברים סלוק.  פחאט �' ֱאIֶהֽ= �׀ ה ר ִצְּו  _ ַּכֲאֶׁש� ת ְלַקְּדׁש�] _ר ֶאת־י�_םD ַהַּׁשָּב�֨ קטנה - לישאתמונח מקף בטעם עליון  -  ָׁשמ1

  אתנח מרכא טפחא מרכא סלוק סלוק טעם תחתון: תביר מקף מרכא טפחא; מרכא מונח לגרמיה מונח רביעקדמא ואזלא 

_ מצב של מלת יום: (א) יום כמו "ביום השמיני ימול בשרו" "ביום ראותו" - מילת "את" מרבה את יום טוב, מקף כרב – ר ֶאת־י�_םD ָׁשמ1
  , ערב- בראיית נגעים היינו בחלק יום שבו אור; (ב) יום מערב עד

 Dר ֶאת־י�_ם_ D -ּוַבת )יג,אמר כב ראויק( ]אור החיים[-כקטנה = תרסא בתפקיד בעל בחינה נעלה -תלישא – ָׁשמ1 , כאן מחיצת הקודש של ֹּכֵהן

 Dת  ֶאת־י�_ם קטנה = - מן החול שלפניהם ומן החול שאחריהם. תלישאלמוצאי יום טוב. טוב - יוםכן מערב ו מערב שבת עד מוצאי שבתַהַּׁשָּב�֨
  .]סנהדרין ד[בבלי , ]סוכה ד[בבלי גדולה = תלשא בתפקיד שיעורין חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני - תרסא, תלישא

_: ח),כיתרו שמות ( דרך (א) ת ְלַקְּדֽׁש= _ם ַהַּׁשָּב�] _רD ֶאת־י�֨   קטנה מקף קדמא ואזלא רביע. - בטעם עליון תלישא -  ָזכ1

 Dר_ ל' ת, עקירת  שכחת ידיעה במחיצות זמן התלישחציצה בין ידיעה ובין העלם ידיעה, , בתפקיד =תרסאקטנה- בטעם עליון תלישא –ָזכ1

תזמן קודש.  _ם ַהַּׁשָּב�] _של בטעם עליון קדמא ואזלא, בתפקיד כלל כללי ובו טעם רביע  – ֶאת־י�֨ ל מלמד על ארבעה אופנים לכלל ש ְלַקְּדֽׁש=
  בהם מתבטאה שכחת השבת וכפרתם או עונשם.הלכות 

 Dר_   בטעם תחתון תביר, בתפקיד חלוקה ומיעוט –ָזכ1

ת _ם ַהַּׁשָּב�] טעם תחתון מרכא טפחא, בתפקיד כעין קבוצת פרטים שעשויה להתרחב, תביר מרכא טפחא כעין קבוצת פרטים ב – ֶאת־י�֨
  הקשורים לנושא שעל חלקם לא חלה הלכה מסוימת בקשר לנושא

_   בטעם תחתון, בתפקיד הגבלה. – ְלַקְּדֽׁש=

  

כל השוכח עיקר שבת ועשה מלאכות הרבה  ק א)(טט: חלכלל גדול אמרו בשבת  ,מ"א]משנה שבת פ"ז[הכתוב וטעמיו מלמדים את 
היודע עיקר שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה חייב על כל שבת   (טט: חלק ב) בשבתות הרבה אינו חייב אלא חטאת אחת

העושה  (טט: חלק ד)היודע שהוא שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה חייב על כל אב מלאכה ומלאכה  (טט: חלק ג)ושבת 
  :כות הרבה מעין מלאכה אחת אינו חייב אלא חטאת אחתמלא

אמר כלל גדול, לפי שעונש שבת חמור משאר עונשין שהוא בסקילה. ואמרו כל השוכח עיקר שבת,  ]א"מ,ז"רמב"ם שבת פ מ"פיה[
בשבת, והוא יודע ר"ל ואפילו היתה לו ידיעה מלפני כן, ומלת שוכח מורה על כך, והוא שישכח שה' צוה לבני ישראל באסור מלאכה 

שיום זה שהוא עושה בו מלאכה שבת הוא, ולפיכך אינו חייב אלא קרבן אחד שהרי אין בידו אלא שגגה אחת בעיקר המצוה. אבל אם 
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתאריה חיים ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

(נקראים קיסרים  פסוק-סוף=  ֽלוקאת֑נח, ס 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  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ֛בירת דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  נין או גורע ממנו;מוסיף מהענין על הע – 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;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
דרוש בפסוק  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאוד פרטיו בסדר מתאים, מלמד ולמד, כעין מדות מי"ג מדות דר' ישמעאל ול"ב מדות דר' אלעזר עם המלים כלל, פרט, רבוי, מיעוט), זה או הפוך, הצגת נושא ולמ

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא/ים אחר/ים בתושבע"פ. – פ֡זר דרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; 

יודע שה' אסר את המלאכה בשבת ושכח שהיום שבת, חייב קרבן אחד על כל שבת ושבת שהרי שגגה אחת היא לכל היום. אבל אם 
אכה בו אסורה, אבל לא ידע אם זו מלאכה ואסורה או לא אלא חשב שאינה מלאכה, או שידע שהיא מלאכה ידע שהיום שבת ושהמל

ולא ידע שהיא בכרת אלא חשב שהיא במלקות, הרי זה חייב קרבן על כל מלאכה ומלאכה שהרי שגג על כל מלאכה ומלאכה. ואמרו 
כולן מיני אב אחד כגון שיקצור ויבצור וימסוק בעלם אחד. וכן מלאכות הרבה מעין מלאכה אחת, הוא שיעשה בשגגה מלאכות הרבה 

אם עשה בשגגה אב מאבות מלאכות עם תוצאותיו והן הנקראין תולדות אינו חייב אלא חטאת אחת, כגון שטחן חטים בשגגה שהוא 
חד אינו חייב אלא אחת, אב מאבות מלאכות, ונסר עץ לאסוף הנסורת, ושף את המתכת כדי שיקח את הנסורת שלה, וכל זה בעלם א

  .לפי שהנסירה הזו והשיפה הזו תולדות טוחן

  

  עתה נשלב את תבניות הטעמים בטעם עליון במשנה הנ"ל. 

 Dר_ ת, עקירת  שכחת ידיעה במחיצות זמן הל' תלישחציצה בין ידיעה ובין העלם ידיעה, , בתפקיד =תרסאקטנה- בטעם עליון תלישא –ָזכ1
_ם הַ זמן קודש.  תֶאת־י�֨ _בטעם עליון קדמא ואזלא, בתפקיד כלל כללי ובו טעם רביע של  – ַּׁשָּב�] ל מלמד על ארבעה אופנים לכלל ש ְלַקְּדֽׁש=

  בהם מתבטאה שכחת השבת וכפרתם או עונשם.הלכות 

מרמז על השכחה של  זָ֛כֹור֩ קטנה במלת -(טט: טעם תלישא כל השוכח עיקר שבת  (טט: חלק א)כלל גדול אמרו בשבת  ,מ"א]משנה שבת פ"ז[
היודע עיקר שבת ועשה מלאכות הרבה   (טט: חלק ב) ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה אינו חייב אלא חטאת אחתמחיצת זמן השבת) 

היודע שהוא שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה חייב על כל אב מלאכה  (טט: חלק ג)בשבתות הרבה חייב על כל שבת ושבת 
  :העושה מלאכות הרבה מעין מלאכה אחת אינו חייב אלא חטאת אחת ד)(טט: חלק ומלאכה 

ֹורD ֶאת ),חכ ית' 'שמ(  ת -ָזכ1 H�ֹום ַהַּׁשָּב   ֹורD ָזכ1  - י�֨

  הכתוב בטעם עליון הוא שורש בעל ארבעה ענפים של כלל שכחת (תלישת) קדושת שבת ויום טוב, כפרת השכחה או עונשה

  תלישת) קדושת שבת ויום טוב, במיגבלות שהן מקיימות את התנאים הבאים:הכתוב בטעם תחתון הוא שורש על מה לא יחול (

  יד, כלא מתכווין, כמלאכה שאינה צריכה לגופה- ישנן שלא תולשות השבת כלל אם הן נשארות בגדר: כגון: כמתעסק, כלאחר

ו מלאכה של אחד, פיקוח ויש שהן תלישת קדושת השבת ואין להן חטאת, אם הן נשארות בגדר: כגון:  חצי שיעור, שנים שעש
נפש, מצוות שיש בם חובת במועדו (ברית מילה, שחיטת פסח בשבת, קציר והכנת העומר בשבת, נטילת לולב ביום ראשון של 

  סוכות, ערבה למזבח ביום שביעי של סוכות) עבודות המקדש

  ם עליון הלכות שבת מבררות היכן המחיצה בין הכלל הגדול הנלמד מתבנית הטעמים של הכתוב בטע

  ובין הפטור וההיתר הנלמד מתבנית הטעמים של הכתוב בטעם תחתון
 - יום טוב שחל להיות ערב שבת לא יבשל בתחלה מיום טוב לשבת, אבל מבשל הוא ליום טוב, ואם הותיר  ]משנה,ב טו ביצה בבלי[

שילין, ובית הלל אומרים: תבשיל אחד. הותיר לשבת. ועושה תבשיל מערב יום טוב וסומך עליו לשבת. בית שמאי אומרים: שני תב
   .סומך עליו לשבת - לא יבשל עליו בתחלה, ואם שייר ממנו כל שהוא  -ושוין בדג וביצה שעליו שהן שני תבשילין. אכלו או שאבד 

ֹורD ֶאת ),חכ ית' 'שמ( אמר שמואל: דאמר קרא -מנא הני מילי? . גמרא ֹו-ָזכ1 ת ְלַקְּדֽׁש= H�ֹום ַהַּׁשָּב   ר שבא להשכיחו. זכרהו מאח -  י�֨
ֹורD ֶאת ֹו-ָזכ1 ת ְלַקְּדֽׁש= H�ֹום ַהַּׁשָּב   עושה תבשיל מערב יום טוב וסומך עליו לשבת, לכן החל בערב שבת ט"יוישכח השבת מחמת  שלא י�֨

  , אלא כדי להרחיק מפשיעה לכן מכין מערב יו"טט לשבת"אף שיכול להכין ביו תבשיליןט שני "מערב יומכין  רבא

ֹום-ֶאת   מצב (א) שבת ללא יום טוב סמוך אליו לפניו או אחריו (ב) שבת עם יום טוב סמוך לפניו או אחריו- יד רבמקף בתפק – י�֨

אמר רבא: כדי שיברור מנה יפה לשבת, ומנה יפה ליום טוב. רב אשי אמר: כדי שיאמרו: אין אופין מיום טוב לשבת,  -מאי טעמא? 
טוב וסומך עליו לשבת. בשלמא לרב אשי, דאמר: כדי שיאמרו אין אופין  קל וחומר מיום טוב לחול. תנן: עושה תבשיל מערב יום

אין  -לא. אלא לרבא, מאי איריא מערב יום טוב? אפילו ביום טוב נמי!  -אין, ביום טוב  - היינו דמערב יום טוב  - מיום טוב לשבת 
ר-רֵאת ֲאׁשֶ  ג)כטז, בשלח 'שמ( הכי נמי, אלא גזרה שמא יפשע. ותנא מייתי לה מהכא: ּו ְוֵא3ת ֲאֶׁשֽ ּו ֵאפ= לּו-ּתֹאפ6 מכאן אמר  - ְּתַבְּׁשלּו5 ַּבֵּׁש�

  . רבי אלעזר: אין אופין אלא על האפוי, ואין מבשלין אלא על המבושל. מכאן סמכו חכמים לערובי תבשילין מן התורה

מרמז שיש לעירובי  ֹורD ָזכ1  ,ח)כ ית' 'שמ( תרסא (במערכת טעם עליון בעשרת הדברות) במלת – ֹורD ָזכ1  טעם [בבלי ביצה טז,א]ראה 
  , אבל זה נלמד מכתוב אחר.משתה יין רביעיתתבשילין שיעור מינימלי וחכמים שיערוהו בכזית. אפשר גם קידוש ב

ֹו: ח),כיתרו שמות (רובה מדרבנן  דרך (ב) ת ְלַקְּדֽׁש֗ ֹום ַהַּׁשָּב֖֜   השבת; בארבעה דברים מקדשים את יום טעם עליון רביע: דרך (א)  זָ֛כֹו֩ר ֶאת־֥י֨

 Dֹור ֹו המרומזים בטעם רביע במלת תרסא, כמחיצה לעשות היכר לקדושת השבת כגון ע"י ארבעה דבריםהטעם עליון  –ָזכ1   ְלַקְּדֽׁש=

ֹוהסבר (א)  ֹורביע (בטעם עליון),  – ְלַקְּדֽׁש=   בארבעה דברים: (א) מאכל, (ב) משתה יין רביעית, (ג) כסות נקיה, (ד) נר,  ְלַקְּדֽׁש=

  ) תפילה, (ב) כסות, (ג) נר.(א –יוה"כ בשבת 

ֹו הסבר (ב)   , בכסות נקיהו בשולחן ערוךלקדש השבת  ]שו"ע סי' רסב[רביע,  -  ְלַקְּדֽׁש=

, ע"פ רמב"ם מ"ע דאורייתא. לקדש את יום השבת  זכירת השבת בתפילה - דיני קדוש על היין  ]רעאסי'  )מ"ב[משנה ברורה (=

ֹורD ֶאתבדברים שנאמר  ת -ָזכ1 H�ֹום ַהַּׁשָּב ֹוי�֨  ]באור הלכה[-. ובזכירה זו על כוס ייןוקדוש וכו' ומדברי סופרים שתהא  תזכירת שב ְלַקְּדֽׁש=

ועיין בחידושי רבי עקיבא איגר שהביא מדברי הר"ן בסוגיא דנר חנוכה ונר ביתו  דסבירא ליה דקידוש על היין או על הפת הוא  כתב
  צא ודאי, דאורייתא ... מוכח ... דסבירא ליה דבתפלה בלבד אינו יו

  אפשר שצריך להזכיר יציאת מצרים בתפלה או סמוך לתפלה (בברכות שמע ישראל) לא בהכרח בקדוש

  מקדש השבתאו ברכה באיאמ"ה ,  שבת שלוםקדוש בדברים כגון  -הרב י"מ רושצקי 

   בין קדש לחולברוך המבדיל  -  ]אוירבך) ז"מנחת שלמה (רש[ –הבדלה 

  לחם משנה –ב  - נוטריקון : ת'פילה, ב'גדים, י'ין, רי"ש במספר קטן  –י"ר תביר בטעם תחתון, תב – ֹורD ָזכ1 

ֹו הסבר (ג)   ראה הלכות שבת,  .הדחה (מבפנים) ,שטיפה (מבחוץ) ,מלא ,רביע, כוס קידוש צריכה ארבעה דברים: חי -  ְלַקְּדֽׁש=

ֹורD בהקשר לכך טעם מלת    שיעור לכוס מלאבתפקיד  תרסא –ָזכ1

ת י�֨ -ֶאת ),חכ ית' 'שמ( H�השבת את יו"ט לזכירה ולשמירה,  על ותרב, אפשר בא לכעין כלל מלמד -  דמא ואזלאקבטעם עליון  –ֹום ַהַּׁשָּב  

ת -ֶאתהרב א"מ פרל:  H�ֹום ַהַּׁשָּב   ב' בשבת, וכד' ,א' בשבת כך: השבת מיום א' קדמא ואזלא, להקדים לזכור את קדושת –י�֨

ֹו   שמור קדושת השבת לא להפליג בספינה, לא להבדיל על שבת קודמתמיום ד' ואילך לזכור לרביע, כרמז  -  ְלַקְּדֽׁש=

ֹום - ֶאתזה גם שורש אפשרי לענין הדרישה ב"מועדו",    מתרבה ממקרא קודש -לא מרבה יו"ט, יו"ט  - י�֨

סי'  החת"ס על גליון השולחן ערוך[לכון במעריב,  ]רע"א[ –יוה"כ בשבת  ]בבלי שבת קיט,א[ –קדוש ה' מכובד - מתרבה מ –יוה"כ 

  לא צריך לכוין כי ממילא כך ולכן תקנו לומר מקדש השבת ויוה"כ ]רעא


