
  
  

  

  

  שמיני- ויקרא-26-טטודל/©Mar-22                    23/1              ZZFisher-21 תשפ"בה–אדר ב–"חי         

zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 

http://www.Taamei-Hamikra.co.il 
  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודית זצ"לבן חיים  אריה ו לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק 

  ישראל זצ"ליעקב שמריהו יוסף חיים בן 

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –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=  מר֥כאט; מוציא מפש – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

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

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4פחות ל – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; דרוש בפסוק  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

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

 

  

  ויקרא שמיני ט,א  1.1

  
  :ויקרא שמיני ט,א

�יו ן ּוְלָבָנ ה ְלַאֲהֹר� י ָקָר�א ֹמֶׁש�  ְיִהי� ַּבּי�ֹום ַהְּׁשִמיִנ�   ַוֽ
ל׃  �י ִיְׂשָרֵאֽ   ּוְלִזְקֵנ

 ְיִהי� ַּבּי�ֹום ַהּׁשְ  ה ַוֽ י ָקָר�א ֹמֶׁש� קטן בין שני קיסרים, כעין היקש, בנין אב, דבר -קטן, פעמיים זקף- קטן מונח זקף- פשטא מונח זקף нִמיִנ�
  החוזר וקורה, 

(ט,ח) אל  ימי המילואיםשל יום שמיני קטן בין שני קיסרים רמז כעין היקש ללמוד מעבודת כהן גדול ב- (א) בפסוק (ט,א) פעמיים זקף

  ל ביום הכפורים.עבודת כהן גדו

  בית ישראל ויקרא שמיני שנת התש"כ, (ב) דבר החוזר וקורה התחדשות ללימוד התורה בכל דור וע"י כל אחד מישראל, כפי' 

משה קבל תורה מסיני ומסרה ליהושע כו'. איתא לא היה צריך התורה להתחיל אלא מהחודש הזה כו', איתא הוה אמינא גם כן ד"ה 
מזכיר התנא שמשה קבל תורה ונמסר לכל הדורות, ולכל אחד מישראל בכל הדורות יש חלק בתורה.  התורה,התחדשות ללימוד אמת. 

ל  והרמז בפ' �י ִיְׂשָרֵאֽ �יו ּוְלִזְקֵנ ן ּוְלָבָנ ה ְלַאֲהֹר�   .לרמז על זה וכו'ָקָר�א ֹמֶׁש�

  
  :שמיני ט,ב יקראו

ל ֹ�אֶמר ֶאֽ ן ַקח-ַוּי �ֶגל ֶּבן-ַאֲהֹר( , ֵע ר ְלַחָּט/את-ְל- ם ָּבָק1 ִיל ְלֹעָל�ה ְּתִמיִמ�   ְוַא3
3י ֽה'׃  ב ִלְפֵנ   ְוַהְקֵר�

ל ֹ�אֶמר ֶאֽ ן -ַוּי    מונח רביע - ַאֲהֹר(

,-ַקח   שארע במעשה העגל, . מהקב''ה על ערעור גדולכפרה  –, בתפקיד עקירת עבירה ... תלישא גדולהְל-

  ר על עצמו.שמכפ שפת''חלהודיע שמכפר לו הקב''ה ע''י עגל זה על מעשה העגל שעשה. י ''שר
  
  :שמיני ט,ח יקראו

ן ֶאל ב ַאֲהֹר�   .ימי המילואיםשל יום שמיני עבודת כ"ג ב ֽלֹו׃-ֵע3ֶגל ַהַחָּט�את ֲאֶׁשר-ַהִּמְזֵּב�ַח ַוִּיְׁשַח/ט ֶאת-ַוִּיְקַר3

כן בשמיני , לרבינא אמר דנין עבודה בכ"ג מעבודה בכ"גימי המילואים של יום שמיני עבודת מ תיוה"כ נלמדעבודת כ"ג ב ב,בבלי יומא ג
. אמנם הפסוק מדבר בשחיטת עגל החטאת ע"י כ"ג אבל משנה יומא מבטאה זאת לגבי שחיטת התמיד ושאר למילואים היה רק אהרן משמש

  שחיטות יוה"כ.

 הביאו לו את התמיד קירצו ומירק אחר ב משנה,בבלי יומא לא- רומז לנאמר במחלק את השחיטה בין כ"ג וכהן אחר, תביר,  - ַוִּיְׁשַח/ט 
ת הדם כשירה אלא בכ"ג וצריך למהר ל. וגמר כהן אחר שחיטה לפי שאין קבומירק אחרומירק אחרומירק אחרומירק אחר רש"יוגו' שחיטה על ידו קבל את הדם 

  ולקבל.
ד' עבודות המתיר ... ואם שוחט מקבל הרי ודאי אינו מקבל כל דם הנפש דאי אפשר לו לקבל עד  סימן ז אות א קדשים –מקדש דוד 

הביאו לו התמיד קרצו ומירק אחר שחיטה על ידו לפי שצריך לקבל הדם ומוכח דאי אפשר  ב,יומא לא - שיגמור שחיטתו וכדאמרינן ב
  לשחוט ולקבל כאחת.

מיהו אפשר לומר דלעולם אפשר לשחוט ולקבל כאחת דיכול לשחוט בשמאלו ולקבל בימינו, מיהו התם ביוה"כ כיון דהשחיטה  
ולקבל כאחת, אבל בשאר קדשים  ן וכיון דקבלה ג"כ צריכה ימין לא יכול לשחוטצריכה להיות בכ"ג וא"כ עבודה היא וצריכה ימי

  ה היא וכשרה בזר יכול לשחוט בשמאל ולקבל בימין.דדשחיטה לאו עבו
 ויקרא אח"מ טז,יא:    

ן ֶאת יב ַאֲהֹר8 ֹו ְוָׁשַח/ט ֶאת-ַּפ:ר ַהַחָּטאת� ֲאֶׁשר-ְוִהְקִר֨ �ד ֵּבית� ֹו ּוְבַע ר ַּבֲעד� ֹו ְוִכֶּפ3 ר ַהחַ -ל�   ֽלֹו׃-ָּט�את ֲאֶׁשרַּפ3
 תביר -ַוִּיְׁשַח/ט  ח,שמיני ט ויקראמחלק את השחיטה בין כ"ג וכהן אחר, ראה , תביר – ְוָׁשַח/ט

  
  :כג –יני ט,כב ויקרא שמ

ן ֶאת ),כבט( א ַאֲהֹר1 ו-ַוִּיָּׂש֨ יו (כתיב) ָיָד/ ת ַהַחָּט/את ְוָהֹעָל�ה ְוַהּׁשְ -ֶאל )קרי( ָיָד/ ֶרד ֵמֲעֹׂש1  ְיָבֲרֵכ�ם ַוֵּי( ים׃ ָהָע�ם ַוֽ   ָלִמֽ
ֲהֹרן� ֶאל )ג,כט( א ֹמֶׁש:ה ְוַאֽ ֹ֨ ּו ֶאת-ַוָּיב  ְיָבֲרכ� ּו ַוֽ �ְצא� ד ַוֵּי ֶהל מֹוֵע� א ְכבֹוד-ֹא� �ם ַוֵּיָר3 ' ֶאל-ָהָע ם׃-ָּכל-ה�   ָהָעֽ

ֶרד(    הדירי הריני דן...  יש"ר ע"פ א) וביאה (ַוֵּי( ֹ֨ חת היות ובסיום שתי הפעולות יש ברכה, לכן נלמד היקש מא –(טט ת ברכה נועו)טַוָּיב
למה נכנס משה עם אהרן, ללמדו על מעשה הא למדת , ידה מעין עבודה, אף ביאה מעין עבודהירה , מלשניה לתכלית שתי הפעולות)

  הקטורת.
רן שקרבו כל הקרבנות ונעשו כל המעשים ולא ירדה שכינה לישראל ... מיד נכנס משה עמו ובקשו רחמים אה אהשר כיון דבר אחר

  וירדה שכינה לישראל.
ירידה מן העבודה במזבח ואחריה ברכת  וקדמהמקרא מסורס  ,כבטמביא גרסת תו"כ וגם ירושלמי תענית כי פסוק  תורה שלמהו "חתשפ

אכהנים לעם. לכן  ים׃ ירמז כי רישא הפסוק כתוב קודם לשעת קרותו אחרי  קדמא – ַוִּיָּׂש֨ ת ַהַחָּט/את ְוָהֹעָל�ה ְוַהְּׁשָלִמֽ ֶרד ֵמֲעֹׂש1 א  ַוֵּי( ַוִּיָּׂש֨
ן ַאהֲ  וֹר1 יו (כתיב) ָיָד/  ְיָבֲרֵכ�ם-ֶאל )קרי( ָיָד/   .  ָהָע�ם ַוֽ

ֲהֹרן�  )ג,כט(פסוק  א ֹמֶׁש:ה ְוַאֽ ֹ֨ מדובר על עבודת  ),כבט(- קדמא מהפך פשטא, תבנית של כעין כתוב שחבירו שלפניו מלמד עליו, ב -  ַוָּיב
 תדמלהא , בודהע יןמע אף ביאה )ג,כט(-ל, הדמעין עבוה ידמה יר ),כבט(- מדובר בעבודת כהנים כפרש"י ללמד מ )ג,כט(-כהנים, לכן גם ב

  .מעשה הקטורת ללמדו עלה נכנס משה עם אהרן, מל

  

שני הפסוקים האחרונים של ברכת מאד לתבנית טעמים דומה והרישא של כל אחד מהם בשני הפסוקים האלו המזכירים ברכת אהרן, 
  . כו -נשא ו,כה ר דבבמכהנים 

' ֶאלפ   [כבנשא ו: ר דבבמ ר ה� ר׃-]  ַוְיַדֵּב3 ה ֵּלאֹמֽ   ֹמֶׁש3
ל ּו ֶאת-ַאֲהֹרן� ְוֶאל-[כג]  ַּדֵּב:ר ֶאֽ ה ְתָבֲרכ� ר ֹּכ3 �יו ֵלאֹמ� ם׃ ס-ָּבָנ ֹור ָלֶהֽ �י ִיְׂשָרֵא�ל ָאמ�   ְּבֵנ
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודית זצ"לבן חיים  אריה ו לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק 

  ישראל זצ"ליעקב שמריהו יוסף חיים בן 

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –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=  מר֥כאט; מוציא מפש – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

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

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4פחות ל – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; דרוש בפסוק  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

,׃ ס ' ְוִיְׁשְמֶרֽ   [כד]  ְיָבֶרְכ,3 ה�
יֻחֶּנֽ ָּך׃ ס /יו ֵאֶל�י, ִוֽ ' ׀ ָּפָנ ר ה1   [כה]  ָיֵא֨

' ׀ ָּפָניו�  א ה: ם ְל,� ָׁשֽלֹום׃ ס [כו]  ִיָּׂש֨ י, ְוָיֵׂש3   ֵאֶל�
ּו ֶאת י ַעל-[כז]  ְוָׂשמ3 ם׃ ס-ְׁשִמ� י ֲאָבֲרֵכֽ �י ִיְׂשָרֵא�ל ַוֲאִנ�   ְּבֵנ

  

ת ַהַחָּט/את וזהו  מאור ושמשע"פ  ֶרד ֵמֲעֹׂש1      ת. ממדריגתו שהיה לו ַּבֲעִׂשַּית הקרבנו (אהרן)וגו' פירוש, שירד ַוֵּי(

כיון אהרן ממדריגתו הקודמת וגם תומכת בעליתו מחדש עם כלל ישראל כפי שכתב המאור ושמש תומכת בירידת  תביר טפחאדרגא תבנית  
  .  הו ללמדו על מעשה 'הקטורת'זו ר את ישראל לשרשן,שקלנכנס עמו ְוִלְּמדֹו שיוכל  -רד ממדריגתו ישראה משה ש

  

ֶרד ת ַהַחָּט/את ְוָהֹעָל�ה  רביע -  ַוֵּי( ים׃ְוַהְּׁשלָ רגא תביר טפחא ד –ֵמֲעֹׂש1 סלוק, הרביע מרמז על אפשרות שעשה ארבעה דברים, ע"פ  - ִמֽ
ראב"ע תמיד של שחר שעדיין לא נשרף כי לא ירדה עדיין אש מהשמים, ע"פ מאור ושמש בשם רש"י שנכנס משה ללמד אהרן על מעשה 

סלוק מרמז על הגבלה בעבודות  הקטורת, דרגא תביר טפחא מרמז על קבוצת פרטים מצטרפים כאן עבודות אהרן בחנוכת המזבח והמשכן,
  אהרן אפשר שלא שינה דבר ממה שנצטוה.    

  

ֲהֹרן� ֶאל )ג,כט( א ֹמֶׁש:ה ְוַאֽ ֹ֨ ד -ַוָּיב ֶהל מֹוֵע� ּו ֶאת קטן- זקףקדמא מהפך פשטא מונח  - ֹא�  ְיָבֲרכ� ּו ַוֽ �ְצא� �ם - ַוֵּי במלה אחת  קטן- זקףמונח  -ָהָע
  דבר החוזר וקורה,להלן לשון ילקוט שמעוני ודומה לו בתורת כהנים  קטן בין שני קיסרים, כעין- טפחא אתנח, פעמיים זקף

ה בנות ציון בנים המצויינים, במלך שלמה ניאה שעה הוא אומר צאינה ורתוא לע...  שמעוני תורה פרשת שמיני רמז תקכ ט קויל
שש, אמו אין אמו אלא ישראל ני ושעת ליר בתכלת וארגמן ובתווימצש מועד הלא זהבמלך שהשלום שלו, בעטרה שעטרה לו אמו 

ל ע הדה אש חדשה מן השמים ולחכשיר םשמחת לבו ביו וםבי, ושרתה שכינה בביתש וםבישנאמר ולאומי אלי האזינו, ביום חתונתו 
  וגו'המזבח את העולה ואת החלבים, 

  

ּו  �ְצא� ב -שלמה (נז) תנ"י ברכה כז ורהתל הכל. כעין מידה ריבה וריבה את הכל, נאמר בדבר אחד וחל ע –קטן במלה אחת -מונח זקף - ַוֵּי

@ ֣הּוא יִןֽטֹוב־ַע֭  )כב,ט שלימ(  אויר נהוראשהה בברכתו שלישראל וברכן ד' ברכות.פו ייינשעקרי יבורך אלא יברך, זה משה רבינו תאל   יְבָֹר֑
ֲהֹרן� ֶאל שניהה )לט,מג מותש(משה את כל המלאכה וגו' ויברך אותם  א ֹמֶׁש:ה ְוַאֽ ֹ֨ ּו ֶאתֹא� -ַוָּיב  ְיָבֲרכ� ּו ַוֽ �ְצא� ד ַוֵּי �ם-ֶהל מֹוֵע� יני ויקרא שמ( ָהָע

  )וזה"ב לג,א םבריד( הברכה זאתוית ערביהאתכם,  רךיבו )יאא, םבריד(הי אבותיכם יוסף עליכם וגו' לה' א יתששליה, )ט,כג

ּו –טט  �ְצא� ל על הכל, אפשר כי הלימוד הוא שלפני כל כעין מידה ריבה וריבה את הכל, נאמר בדבר אחד וח –קטן במלה אחת - מונח זקף - ַוֵּי

ּו ברכה של משה ואולי כאן גם של אהרן הם נכנסו לאהל מועד ושרתה עליהם קדושה מיוחדת ואז  �ְצא�   ויברכו.   ַוֵּי

  

א  –טט () זה משה ואהרן, מן האחד זה לעצמו וזה לעצמו. אתה מוצא כשבא משה קהלת ד,טהשנים ( םוביט שלמה (נט) ורהת ֹ֨ ַוָּיב
ו שניהם וברכו את ישראל, מיד שרתה שכינה על באשרתה שכינה על ישראל,וכש לא לוברך את ישרא )קדמא, קדם משה ֶׁש:המֹ 

א  ),כגט( ידיהם,הה"ד ֹ֨ ֲהֹרן� ֶאלַוָּיב ּו ֶאת-ֹמֶׁש:ה ְוַאֽ  ְיָבֲרכ� ּו ַוֽ �ְצא� ד ַוֵּי ֶהל מֹוֵע� �ם -ֹא� א ְכבֹוד ו את ישראל ואח"ככביר, ָהָע ' -ַוֵּיָר3 -ָּכל-ֶאלה�
ם׃הָ    שכינה על ידיהם. רתהש ָעֽ

ּו  �ְצא�   ת שכינה.אכעין מידה ריבה וריבה את הכל, היינו רק כאשר בירכו ביחד הביאו לשר –קטן במלה אחת -מונח זקף - ַוֵּי

ּו   ְיָבֲרכ� רכה ברכן אמר להם תשרה השכינה במעשה במה ...  שמיני פרשה א פראסטפחא,ללא מרכא לפניה, כעין רבוי לא מוגבל,  - ַוֽ
ף פעמים והם אמרו לו ויהי נועם ה' אלהינו עלינו ומעשה ידינו אלדיכם רבי מאיר אומר כך ברכן ה' אלהי אבותיכם יוסף עליכם ככם י

  , וננהוכוננה עלינו ומעשה ידינו כ
  

ּו  �ְצא� הלימוד יהיה  יירבינו בחכעין מידה ריבה וריבה את הכל, נאמר בדבר אחד וחל על הכל. ע"פ  –קטן במלה אחת -מונח זקף - ַוֵּי
ּו   רא שמיני ט,כגקיומהקטרת על מזבח הזהב בקדש ע"י משה ואהרן שאחרי הקטרתה נאמר   ְיָבֲרכ� ּו ַוֽ �ְצא� כי היתה שעת רצון. וע"פ  ,ַוֵּי

ומוציאה  לכל עשיית ואמירת מעשה הקרבנות והתקרובות מתרבהשעת הרצון  מדרש הנעלם פר' וירא דף ק ע"א -ר הוזמאמר 
  טרג על המזכיר הקרבנות והתקרובות ומעבירה אותם להמליץ טוב על האומר.  המקטרגים מלק

  
  :ד,ויקרא שמיני י

ה ֶאל ן-ַוִּיְקָר�א ֹמֶׁש( ד ַאֲהֹר� ל ֹּד� 3י ֻעִּזיֵא� ן ְּבֵנ � ְוֶא�ל ֶאְלָצָפ� יָׁשֵאל   ִמֽ
ּו ֶאת  ּו ְׂשא: Kְרב ם ִק- ֹ�אֶמר ֲאֵלֶה( ֶדׁש ֶאל-ֲאֵחיֶכם� ֵמֵא�ת ְּפֵני-ַוּי ַּמחֲ -ַהֹּק� ּוץ ַלֽ   ֶנֽה׃ִמח�

ם  ֹ�אֶמר ֲאֵלֶה(   אל מחוץ למחנהד' נשיאה בכותונתם, ג' גרירה, ב' לקרוב ע"י חניתות, א'  :אמירותלפחות ארבע  –מונח רביע  -ַוּי

ּו  Kְרב ּו ֶאתשהטעמי המלים הבאות אח"כ גדולה גרשיים בתבה אחת, וקוראים קודם גרשיים ואח"כ תלשא, ולפי - תלישא -  ִק-  ֲאֵחיֶכם� -ְׂשא:

הותרה הכנסה אפשר כי מרמז ליוצא להקל ולא להחמיר, לבצע עקירת איסור מפני כבוד הקודש וכבוד הבריות. לכן  פשטא,הם מהפך 
בעל מיידית של כלי טמא או שעתיד להטמא לקדש (כלומר מעבר למחיצה שבד"כ אוסרת הכנסה כזאת) לשאת ממנו המתים.  ע"פ 

חנית ברזל אם אינה כבר טמאה עתידה  ית של ברזל וגררום והוציאו אותם לחוץ.שלא קרבו אליהם להיכל אלא הטילו בהם חנ הטורים
  להיטמאות במגעה במתים. ואם היא עשוייה כחץ בעל שני חלקים, באחד מהם יש בית קבול ולכן במגע במת יטמא.
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודית זצ"לבן חיים  אריה ו לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק 

  ישראל זצ"ליעקב שמריהו יוסף חיים בן 

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –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=  מר֥כאט; מוציא מפש – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

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

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4פחות ל – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; דרוש בפסוק  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

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

 

  ויקרא שמיני ט,א  1.2

  

ל שמיני ט,ב: יקראו ֹ�אֶמר ֶאֽ ן ַקח-ַוּי �ֶגל ֶּבן-ַאֲהֹר( , ֵע ם-ְל- ִיל ְלֹעָל�ה ְּתִמיִמ� ר ְלַחָּט/את ְוַא3 3י ֽה'׃  ָּבָק1 ב ִלְפֵנ   ְוַהְקֵר�
ּו ְׂשִעיר-ְוֶאל[ג]   ד: –שמיני ט,ג  יקראו ר ְקח: ל ְּתַדֵּב�ר ֵלאֹמ� 3י ִיְׂשָרֵא� ֶגל ָוֶכ1ֶבׂש ְּבֵניִעּזִ -ְּבֵנ את ְוֵע֨ ה׃ -ים� ְלַחָּט� ם ְלֹעָלֽ /ה ְּתִמיִמ�   ָׁשָנ

�י ה� [ד]  ים ִלְזֹּבַח� ִלְפֵנ ִיל ִלְׁשָלִמ( ֹום ה�  'ְוׁ֨שֹור ָוַא8 י ַהּי� ה ְּבלּוָל�ה ַבָּׁש�ֶמן ִּכ� ם׃ 'ּוִמְנָח� ה ֲאֵליֶכֽ   ִנְרָא3
  

ל שמיני ט,ז: יקראו ה ֶאֽ אֶמר ֹמֶׁש8 ֹ֨ ב ֶאל-ַוּי ן ְקַר: ה ֶאת ַהִּמְזֵּבַח� -ַאֲהֹר( Kְוֶאת-ַוֲעֵׂש �אְת, �ם - ַחָּטֽ �ד ָהָע ר ַּבַעְד,� ּוְבַע , ְוַכֵּפ3 ָלֶת�   ֹע�
ה ֶאת Kר ִצָּו3ה הֽ -ַוֲעֵׂש ם ַּכֲאֶׁש�   ׃'ָקְרַּב:ן ָהָעם� ְוַכֵּפ�ר ַּבֲעָד�
ה ֶאת K-ַוֲעֵׂש �אְת, י הכללי על חטאת בקר בן שנתיים, לעומת הצוו- גרשיים פשטא, כעין יצא מכלל חטאת כהן משיח, כי מביא עגל בן – ַחָּטֽ

יחַ  ַהֹּכֵה1ן ִא�ם )וי' ד,ג(- בקר, שהוא בן שלוש שנים ולא להביא איל לעולה, כנאמר ב- כהן משיח להביא פר בן �ם ְלַאְׁשַמ�ת ֶיֱחָט�א ַהָּמִׁש/  ָהָע
יב Oל ְוִהְקִר� P  ַע ר ַחָּטאתֹו א ֲאֶׁש֨ ר-ֶּבן ַּפ�ר ָחָט8 ים ָּבָק3 את׃ 'ַלה�  ָּתִמ/     ,ְלַחָּטֽ

ר ּבַ (ז)   ראב"ע �ם ְוַכֵּפ3 �ד ָהָע     קרבןקרבןקרבןקרבןואחר כן תעשה  ,,,,בעדךבעדךבעדךבעדךשהיא מצוה שתכפר על נפשך ועל כל הקהל; ובפר חטאת תכפר  - ַעְד,� ּוְבַע
  כי לא יוכל אדם לכפר על אחר, עד היותו טהור מכל אשר חטא.  ;;;;בעדםבעדםבעדםבעדםותכפר  העםהעםהעםהעם

    שיבא זכאי ויכפר על החייב. - העםהעםהעםהעם    ובעדובעדובעדובעדואחר כך  ,,,,בעדךבעדךבעדךבעדך    וכפרוכפרוכפרוכפר(ז)   ר' יוסף בכור שור

ה ֶאתוַ  K-ֲעֵׂש �כי לא יוכל אדם לכפר על אחר, עד  ראב"עכעין יצא להקל ולא להחמיר, כסוף פי'  גרשיים מהפך פשטא, – ָקְרַּב:ן ָהָעם
    שיבא זכאי ויכפר על החייב. -  ר' יוסף בכור שור היותו טהור מכל אשר חטא.

  הסבר זה משתלב בתבנית הטעמים הרחבה יותר כדלהלן

ה אֶמר ֹמֶׁש8 ֹ֨ ה ֶאתדמא ואזלא ... ק – ַוּי K-ַוֲעֵׂש �תבנית של כעין קל וחומר, שבה הלמד אינו עולה   גרשיים מהפך פשטא, – ָקְרַּב:ן ָהָעם
בחומרתו על המלמד. אפשר שרוצה לומר שהעם ככלל יש בו רבים וצדקותם בד"כ לא מגיעה לצדקות אהרן הכהן, לכן לכאורה הכפרה 

רן הכהן על עצמו, ובא הכתוב ללמד שאהרן מכפר על עצמו בעגל בן שנתיים לחטאת ואיל עליהם הייתה צריכה להיות יותר מכפרת אה
  (שהוא כבש בן שנתיים) לעולה, ועל העם בשעיר בן שנה לחטאת וכבש בן שנה לעולה.

  

ן ֶאל :שמיני ט,ח יקראו ב ַאֲהֹר�   .ימי המילואיםשל יום שמיני ג בעבודת כ" ֽלֹו׃-ֵע3ֶגל ַהַחָּט�את ֲאֶׁשר-ַהִּמְזֵּב�ַח ַוִּיְׁשַח/ט ֶאת-ַוִּיְקַר3

  משלו היה; וכן פר יום הכפורים (ראה וי' טז,ו).   - ֽלֹו-ֲאֶׁשר(ח)   ראב"עכפי' סלוק, מגביל, היינו  – ֽלֹו׃-ֲאֶׁשר
  

ּו ְבֵנֽייקרא שמיני י,א: ו ימּו ָעֶל�יהָ -ַוִּיְקח� ׁש ַוָּיִׂש3 ּו ָבֵהן� ֵא� ֹו ַוִּיְּתנ: ּוא ִא�יׁש ַמְחָּתת( ב ַוֲאִביה8 ֲהֹרן ָנָד֨ ֶרת ַא-   ְקֹט�
ם׃  א ִצָּו�ה ֹאָתֽ Qֹ ה ֲאֶׁש1ר ל :י ה�' ֵא�ׁש ָזָר� יבּו ִלְפֵנ   ַוַּיְקִר8

ּו ְבֵנֽי ֲהֹרן -ַוִּיְקח� , בעלי בחינה נעלה, וגם תפקיד מחיצה, שנכנסו למחיצת הקודש בלי שנצטוו על כך, עקרו איסור גדולה- מונח תלישא - ַא-

  ר לא היה יפה ולכן השיב הקב"ה נראה מי קובר מי.אף שמחשבתם היה לטובה, הדבו?..  הח"ח על תו"כמחיצה, 

  וגו' ... עכשיו נמצאו בניך גדולים ממני וממך שבהם הבית נתקדש הוא אשר דבר ה' בקרובי אקדשהוא אשר דבר ה' בקרובי אקדשהוא אשר דבר ה' בקרובי אקדשהוא אשר דבר ה' בקרובי אקדשובפסוק ג ... 

ּו ְבֵנֽי ֲהֹרן -ַוִּיְקח� עקרו איסור מחיצת גדולה, בתפקיד מחיצה ועקירת איסור, שנכנסו למחיצת הקודש בלי שנצטוו על כך, - מונח תלישא - ַא-
 קודש

ֹו  בר קפרא בשם ר' ירמיה בן אלעזר אמר בשביל  תורה שלמה [ד]-. מצאנו במונח רביע, בתפקיד של לפחות ארבע – ִא�יׁש ַמְחָּתת(
  וגו'   ארבעה דברים מתו בני אהרן, על הקריבה, ועל ההקרבה, על אש זרה, ועל שלא נטלו עצה זה מזה

  ...   לא המתינו למשה רבם שידרוש להםשהורו הלכה ו   תורה שלמה תו"כ
... אלא ממה שמצוה את אהרן וא"ל יין ושכר אל תשת, אנו יודעין מתוך כך שלא מתו אלא מפני היין. (אסתר רבה  תורה שלמה [יג]

  פ"ה,א) 
  ) ויש עוד דרשה שלא נשאו נשיםסנהדרין נב,א( בשביל שהיו מבקשין שררה ורבנות מתו...  תורה שלמה [יד]

  

ם׃אֲ  א ִצָּו�ה ֹאָתֽ Qֹ   פי שלא היה ראוי.  - על- כפולה סלוק, נעשה מעשה אף- דרגא מרכא – ֶׁש1ר ל

ּו ְבֵנֽיג)  - (א  רשב"ם ּוא -ַוִּיְקח� ב ַוֲאִביה8 ֲהֹרן ָנָד֨ קודם שיצא האש מלפני י"י כבר לקחו איש מחתתו להקטיר קטורת לפנים על  -ַא-
, שאעפ"י שבשאר ימים אשר לא צוה אותם משה ביום הזהנתנו בהן אש זרה מזבח הזהב, שהרי קטורת של שחר קודמת לאיברים, ו

כת' ונתנו בני אהרן הכהן אש על המזבח, היום לא ציוה ולא רצה משה שיביאו אש של הדיוט, לפי שהיו מצפים לירידת אש גבוה, 
שאמר אליהו ואש לא תשימו, לפי ולא טוב היום להביא אש זרה, כדי להתקדש שם שמים שידעו הכל כי אש בא מן השמים, כמו 

  שהיה רוצה לקדש שם שמים בירידת האש של מעלה:
א  Qֹ מרכא כפולה להורות על אש אשר לא הייתה ראויה ביום השמיני ולכן משה לא צוה להביא אש של הדיוט לפי שהיו מצפים לירידת  –ל

  אש גבוה.

א ִצָּו�ה Qֹ   ים (נדב ואביהוא) הפועלת ביחד באופן לא ראוי.    דרגא מרכא כפולה טפחא, כעין קבוצת פרט – ֲאֶׁש1ר ל

� ִין תולדות כז,כה בראשית - שמעתי סברה המקשרת מעשה בשמיני ל ֹו ַי Q1ֵבא ל מרכא כפולה לרמז כי היו שתויי יין ולא ראויים לעבוד  – ַוָּי
  באותה עת (מקור לא ידוע).

  

ֵצא ֵא/ׁש ִמִּלְפֵנ3י ה� [ב] ׃ ויקרא שמיני י,ב:  ֹ�  'ַוֵּת3 תּו ִלְפֵנ3י הֽ ַוּת   ׃ 'אַכל אֹוָת�ם ַוָּיֻמ�
' ) לד(ספרא שמיני פרשה א  3י ה� ֵצא ֵא/ׁש ִמִּלְפֵנ מלמד שיצא אש מבית קדשי הקדשים ושרף נשמתם, אבא יוסי בן דוסתאי [ב] ַוֵּת3

אַכל אומר שני חוטים של אש יצאו מבית קודש הקדשים ונחלקו לארבעה ונכנסו שנים בחוטמו של זה ושנים בחוטמו של זה,  �ֹ ַוּת
םנשמתם נשרפה ולא בגדיהם שנאמר אֹוָת�ם  ּו ַוִּיָּׂשֻאם� ְּבֻכֳּתֹנָת�  ִּיְקְרב( , בכתונותם, בכתונת הנישאים, או יכול בכתונות הנושאים [ה] ַוֽ

אַכל אֹוָת�םתלמוד לומר  �ֹ תּו [ב] ַוָּיֻמ� , אותם ולא בגדיהם, ואומר ולבני אהרן תעשה כתנות כתנות לכהנים ולא כתנות ללוים. (לה) ַוּת
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודית זצ"לבן חיים  אריה ו לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק 

  ישראל זצ"ליעקב שמריהו יוסף חיים בן 

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –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=  מר֥כאט; מוציא מפש – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

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

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4פחות ל – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; דרוש בפסוק  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

3י ֽה'׃ רבי אליעזר אומר לא מתו אלא בחוץ מקום שהלוים מותרים ליכנס לשם, שנאמר ויקרבו וישאום בכותנותם אם כן למה ִלְפֵנ
3י ֽה'׃נאמר  תּו ִלְפֵנ 3י ֽה'׃נגפן מלאך ודחפן לחוץ והוציאם רבי עקיבא אומר לא מתו אלא בפנים שנאמר [ב] ַוָּיֻמ� תּו ִלְפֵנ אם כן  [ב] ַוָּיֻמ�
םנאמר למה  ּו ַוִּיָּׂשֻאם� ְּבֻכֳּתֹנָת�  ִּיְקְרב(   מלמד שהטילו חנית של ברזל וגררום והוציאם לחוץ. [ה] ַוֽ

  

אַכל אֹוָת�ם �ֹ   אותם ולא בגדיהם, מונח אתנח, להגביל לאכילת גופם - ַוּת

3י ֽה'׃ תּו ִלְפֵנ מגביל  סלוק טעם. מר לא מתו אלא בחוץרבי אליעזר ... נגפן מלאך ודחפן לחוץ והוציאם  ... אומרכא סלוק,  טפחא – [ב] ַוָּיֻמ�

3י ֽה'מרכא מרבה לומר שגם הקדש נחשב כאן  ,לומר שבקה"ק נגפו תּו.  ִלְפֵנ מקום שהלוים מותרים טפחא, פותחת טפח להתאפיין שבקדש מתו  - ַוָּיֻמ�
  ליכנס לשם

3י ֽה'׃רבי עקיבא אומר לא מתו אלא בפנים שנאמר  תּו ִלְפֵנ מגביל המיתה לקה"ק, כאילו טעם טפחא לא  לוק,מרכא ס טפחא – [ב] ַוָּיֻמ�
  מפריד.

  

ה ֶאל: ד,ויקרא שמיני י ן-ַוִּיְקָר�א ֹמֶׁש( ד ַאֲהֹר� ל ֹּד� 3י ֻעִּזיֵא� ן ְּבֵנ � ְוֶא�ל ֶאְלָצָפ� יָׁשֵאל   ִמֽ
ּו ֶאת  ּו ְׂשא: Kְרב ם ִק- ֹ�אֶמר ֲאֵלֶה( ֶדׁש ֶאל-ֲאֵחיֶכם� ֵמֵא�ת ְּפֵני-ַוּי ַּמֲחֶנֽה׃-ַהֹּק� ּוץ ַלֽ   ִמח�

ד ַאֲהֹר�    מונח אתנח -  ןֹּד�

ה ֶאל(כה) ספרא שמיני פרשה א  ּו ֶאת-[ד] ַוִּיְקָר�א ֹמֶׁש( ּו ְׂשא: Kְרב ם ִק- ֹ�אֶמר ֲאֵלֶה( ן  ַוּי ד ַאֲהֹר� ל ֹּד� 3י ֻעִּזיֵא� ן ְּבֵנ � ְוֶא�ל ֶאְלָצָפ� יָׁשֵאל -ִמֽ
  להם הלויים.. (כו) מיכן אמרו אין מטמאים למתים שהרי אלעזר ואיתמר כהנים היו ולא נטמאו להם מי נטמאו ֲאֵחיֶכם� 

  

ם  ֹ�אֶמר ֲאֵלֶה(   אל מחוץ למחנהד' נשיאה בכותונתם, ג' גרירה, ב' לקרוב ע"י חניתות, א'  :אמירותלפחות ארבע  –מונח רביע  -ַוּי

   פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) ויקרא פרשת שמיני דף כח עמוד א

ה ֶאל ל ֹּד� -ַוִּיְקָר�א ֹמֶׁש( 3י ֻעִּזיֵא� ן ְּבֵנ � ְוֶא�ל ֶאְלָצָפ� יָׁשֵאל ןִמֽ לפי [שאין] שהכהנים מטמאים למתים. ואמר להם ללוים להטמא.   ד ַאֲהֹר�
ּוויאמר אליהם  Kְרב   אמר להם לפי שהיו יראים ליקרב לכך עליו שני טעמים בקריאתו:  ששני פעמים. בשני טעמים מלמד ִק-

  

ּו  Kְרב ל אלא הטילו בהם חנית של ברזל וגררום מלמד שלא קרבו אליהם להיכ -  הטוריםבעל  - ה אחת מלגדולה גרשיים ב- תלישא -  ִק-
  והוציאו אותם לחוץ.

ּו ֶאת ֶדׁש -ֵמֵא�ת ְּפֵני מהפך פשטא - ֲאֵחיֶכם� -ְׂשא: ּוץ - ֶאלקטן - קףמונח ז -ַהֹּק� ַּמֲחֶנֽה׃ טפחא –ִמח�   סלוק – ַלֽ

ּו  Kְרב   ריות, אחד בתפקיד מחיצה.גדולה בתפקיד אלפניה ולאחריה, אחד בתפקיד עקירת איסור מפני כבוד הקודש וכבוד הב- תלישא -  ִק-

ּו  Kְרב ּו ֶאתאחת, וקוראים קודם גרשיים ואח"כ תלשא, ולפי שטעמי המלים הבאות אח"כ ה מלבגדולה גרשיים - תלישא -  ִק-  ֲאֵחיֶכם� -ְׂשא:

ה הותרה הכנסהם מהפך פשטא, אפשר כי מרמז ליוצא להקל ולא להחמיר, לבצע עקירת איסור מפני כבוד הקודש וכבוד הבריות. לכן 
בעל לשאת ממנו המתים.  ע"פ (כלומר מעבר למחיצה שבד"כ אוסרת הכנסה כזאת) מיידית של כלי טמא או שעתיד להטמא לקדש 

אם אינה כבר טמאה עתידה חנית ברזל  שלא קרבו אליהם להיכל אלא הטילו בהם חנית של ברזל וגררום והוציאו אותם לחוץ. הטורים
  ייה כחץ בעל שני חלקים, באחד מהם יש בית קבול ולכן במגע במת יטמא.ואם היא עשו להיטמאות במגעה במתים.

  רמב"ם הלכות ביאת המקדש פרק ג הלכה כא
אחד טמא שנכנס למקדש טהור, או טהור שנכנס למקדש שיש בו טומאה, כגון שהיה מת תחת אהל במקדש ונכנס הוא תחת האהל 

קדש ונטמא שם אחר שנכנס אפילו טימא עצמו שם במזיד ימהר ויבהל ויצא ה"ז חייב כרת שהרי ביאתו וטומאה באין כאחת, נכנס למ
  בדרך קצרה. 

  

  או דם חטאת משנה העוסקת בבגדים הנטמאים? רמב"ם זבחים פרק טבול יום 

  פתרון מיוחד להוצאת המתים מהקדש. מפני כבוד האדם הכנס ע"פ בעל הטורים חנית ברזל לקדש, כעין התרת איסור זמנית. *

ּו אֶ  * ֶדׁש -ֲאֵחיֶכם� ֵמֵא�ת ְּפֵני-תְׂשא: . לימוד אחד כפשוטו ולימוד אחד יצא מפשוטו. כפשוטו קטן- ףמהפך פשטא מונח זק - ַהֹּק�

שהוציאו את המתים מהקדש, יצא מפשוטו שלא נכנסו הלויים לקדש אלא גררום בקדש בכותונותם ע"י כלי שלא מקבל טומאה, 
  ואח"כ נשאום 

ּו ֶאת * ּו ְׂשא: Kְרב מוציאו היה כהן מת בקדש אם היה שרץ להקל ולא להחמיר. צא יכעין עניין גרשיים מהפך פשטא,  –ֲאֵחיֶכם� -ִק-
כדי להקל שלא יטמאו הכהנים ולהקל אינו מת מצוה לכהן כי יש לויים אך הם אסורים להכנס בקדש לכן  בקדשבכלי, אדם מת 

  מהקדש בכלי אף שיקבל טומאה. שלא יכנסו הלויים לקדש למקום שאסור להם, נשאום היינו גררום הלויים
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודית זצ"לבן חיים  אריה ו לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק 

  ישראל זצ"ליעקב שמריהו יוסף חיים בן 

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –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=  מר֥כאט; מוציא מפש – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

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

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4פחות ל – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; דרוש בפסוק  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

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

 

  ויקרא שמיני ט,א  1.3

ל-ֶאל 'ַוְיַדֵּב1ר ה/ ויקרא שמיני יא,א:  ה ְוֶאֽ ם׃-ֹמֶׁש3 ר ֲאֵלֶהֽ ן ֵלאֹמ3   ַאֲהֹר�
ם: האפלהמאור ע"פ  [א] תורה שלמה ר ֲאֵלֶהֽ ולא אמר כן בשום מצוה אלא כוונתו שלא יורה במותר ובאסור אלא אדם  ֵלאֹמ3

  . ישראל מפורסם בחכמה ולפיכך אמר אליהם ולא לכל המון

ם ר ֲאֵלֶהֽ ר) פרשתא ב, פרק א, מ"א( תו"כ ֵלאֹמ3 . נושאי טומאה וטהרה ומאכלות המותרים והאסורים לבני אהרן אלעזר ואיתמר ֵלאֹמ3
הם גופי תורה וטעמי הכתוב מרמזים כי הפוסקים בענינים אלו יהיו מפורסמים בעיון וחזרה רבה בהלכות אלו ועל כל אחד מהעוסקים בהם 

ל-ֶאל 'ַוְיַדֵּב1ר ה/ חלה חובת העיון כעין הכתוב  ה ְוֶאֽ ן -ֹמֶׁש3 דרגא תביר טפחא שמרמזת לקבוצת פרטים שעל כל אחד חלה אותה  –ַאֲהֹר�
ם רשב"םשה אהרן ובני אהרן. וזה יסביר את פ'הלכה, כמו מ ר ֲאֵלֶהֽ   . שגם הפוסק הגדול ישוב וישנן הלכות אלו.למשה ואהרן – ֵלאֹמ3

ר ם- מרכא, רבוי הלימוד והחזרה של נושאים אלו עם בני אהרן ואח"כ פוסקים אחרים, כאפיון המגבלה הבא מ – ֵלאֹמ3 סלוק,  – ֲאֵלֶהֽ

ּו ֶאל) בוי' שמ' יא,(כשהוא אומר ) "א ב, פרק א, מ"אפרשתמגביל האמירה הזאת כתו"כ ( ל -ַּדְּבר/ 3י ִיְׂשָרֵא�   "זה דבור האמור לישראלְּבֵנ

שזה מתואם עם הדרשה שגם כל מאמר שנאמר בו דבור לאהרן ללא משה גם הוא היה דרך משה. וזה  למשה אמר שיאמר לאהרן רש"יופ'
  מלמד, וחוזרים הבנים ומלמדים וכו'.שמשה מלמד וחוזר אהרן ו בבלי ערובין נד,במתואם עם 

  

ּו ֶאל[ב]   ד: –ויקרא שמיני יא,ב  ּו ִמָּכל-ַּדְּבר/ ַחָּיה� ֲאֶׁש�ר ּתֹאְכל� ֹ:את ַהֽ ר ז ל ֵלאֹמ� 3י ִיְׂשָרֵא� ר ַעל-ְּבֵנ ה ֲאֶׁש3 ֶרץ׃-ַהְּבֵהָמ�   ָהָאֽ
ה ַּבְּבֵהָמ�ה [ג]   ת ַמֲעַל3ת ֵּגָר� ה ְוֹׁשַס:ַעת ֶׁש�ַסע� ְּפָרֹס� ל׀ ַמְפֶר�ֶסת ַּפְרָס( לּו׃ֹּכ� ּה ּתֹאֵכֽ   ֹאָת�
ת- ַא:U ֶאת[ד]   י ַהַּפְרָס�ה ֶאֽ ה ּוִמַּמְפִרֵס� � ַהֵּגָר� ַּמֲעֵלי ּו ִמֽ אְכל� ֹֽ א ת �ֹ י-ֶזה� ל ָּגָמל ִּכֽ ם׃-ַה- ּוא ָלֶכֽ א ה� יס ָטֵמ3 �ּנּו ַמְפִר� ּוא ּוַפְרָסה� ֵאיֶנ ה ה( ה ֵגָר8   ַמֲעֵל֨

ה ְוֹׁשַס:עַ -[ו]  ְוָכל ז: –דברים ראה יד,ו  ה ַמְפֶר�ֶסת ַּפְרָס( Kלּו׃ְּבֵהָמ ּה ּתֹאֵכֽ ה ַּבְּבֵהָמ�ה ֹאָת� ֹות ַמֲעַל3ת ֵּגָר�   ת ֶׁש�ַסע� ְׁשֵּת�י ְפָרס�
ת-ַא�U ֶאת[ז]   �ה ֶאֽ ה ַהְּׁשסּוָע י ַהַּפְרָס� ה ּוִמַּמְפִריֵס3 �י ַהֵּגָר� אְכלּו� ִמַּמֲעֵל ֹֽ א ת :ֹ ה ל Kָּגָמל ְוֶאת-ֶז ֶבת ְוֶאת-ַה- י-ָהַאְרֶנ֨ ן ִּכֽ ַמֲעֵל1ה ֵגָר�ה -ַהָּׁשָפ8

א ִהפְ  �ֹ ָּמה ּוַפְרָסה� ל ם׃ֵה( ם ָלֶכֽ ים ֵה� יסּו ְטֵמִא3   ִר�
  

ּו ֶאל[ב]   ר-ַּדְּבר/ ל ֵלאֹמ� 3י ִיְׂשָרֵא� נוטריקון "לאו אמור" ובאתנח להגביל, ללמד שבכתובים הבאים יש לאו, אף על פי   - לאמר  – ְּבֵנ
ּו ),בוי' שמ' יא(שכתובים כעשה  ַחָּיה� ֲאֶׁש�ר ּתֹאְכל� ֹ:את ַהֽ לּו )וי' שמ' יא,ג( ז ּה ּתֹאֵכֽ הרמב"ם בסהמ"צ עשה אך ה שלמה [יח]) (ע"פ תור ֹאָת�

בסימני בהמה וחיה והוא שיהיו מעלים גרה ושוסעים שסע ואז יהיו למד מהתו"כ הדין של בדיקת סימנים, וז"ל שצונו לבדוק קמט 
ַחָּיה�  ),בוי' שמ' יא(והיותינו מצווין לבדוק באלו הסימנים הוא מצות עשה והוא אמרו יתברך  .מותרין לאכלן ֹ:את ַהֽ ּוז וגו',  ֲאֶׁש�ר ּתֹאְכל�

לּו )וי' שמ' יא,ג( (רפ"ג) ולשון ספרא ּה ּתֹאֵכֽ , אותה באכילה ואין בהמה טמאה באכילה, כלומר הבהמה שיהיו בה הסימנים האלו ֹאָת�
  וכנראה מזה הסיק שיש מצוות עשה לבדוק) - ... (טט  מותר לאכלה, ויורה זה שהבהמה שאין בה אלו הסימנים אינה מותרת באכילה

  

ּו ),בוי' שמ' יא( ַחָּיה� ֲאֶׁש�ר ּתֹאְכל� ֹ:את ַהֽ קטן, שני לימודים, (א) כפשוטו של עשה באכילה ומזה הלמוד ללאו הבא - מהפך פשטא מונח זקף -  ז
עשה, שלא לאכול המינים הטמאים. (ב) מוציא מפשוטו של הכתוב, ללמד על מצוות עשה של בדיקת הטהורים. הרמב"ם  –מכלל עשה 

)) יא,מו,מזיש להם סימני טהרה. מדבריו משמע שזה אחרי השחיטה. הוא גם מקיש לבדיקת עופות דגים וחגבים (ראה (כתב שיש לבדוק ש

ס"ת ת'ו'ר'ה' רמז שזוכים להבנת התורה רק בהקפדה על כשרות המאכלים ובשני האחרונים אין שחיטה אז אולי צריך לבדקם בעודם חיים. 
  (בשם ר' אליהו שגב)

לּואֹ  )וי' שמ' יא,ג( ּה ּתֹאֵכֽ ּה,  ָת� לּוטפחא, בתפקיד התפשטות האפיון מהכתוב אחריו על הכתוב לפניו, והאפיון הוא  - ֹאָת� סלוק,  - ּתֹאֵכֽ
) גם לעופות, יא,מו,מז(- מגביל האכילה לבדיקה. ובדיקה זאת מתפשטת ע"י הטפחא על כל הבהמות בעלות סימני הטהורה, ובהיקש ב

  דגים, חגבים.

ין המצוות נבהשגות הראב"ד על מו), מזיא, וי' שמ'( וכ"כ הרמב"ם הל' מאכ"א פ"א ה"א והביא מפס') ... ]תורה שלמה [יח(ע"פ 
ובשו"ת ריב"ש סי' קצב כתב דהואיל ....  לתו"כ וזהו כפירושו ,כל לבדוק אין להם טעם אלא משום לאו הבא מכלל עשה עשה :שם

   .בבתר רו הבדלה היינו לידע בודאי, לא אזלינןשיש מצות 

ר G֥א ֵתָאֵכֽל׃ פ )מזוי' שמ' יא,( ה ֲאֶׁש֖ ֶלת ּוֵבי֙ן ַהַחּיָ֔ ין ַהַֽחּיָ֙ה ַהּֽנֱֶאֶכ֔ ר ּוֵב֤ ֹ֑ ין ַהָּטה א ּוֵב֣ ין ַהָּטֵמ֖ יל ֵּב֥   ְלַהְבִּד֕

  
  מנחת חינוך שמיני מצוה קנג מצות בדיקת סימני בהמה וחיה

. ועיין בפרי מגדים יו"ד (פתיחה  ' מאכ"א פ"ב,ה"א)(רמב"ם הל שיעורו: והנה באוכל מבהמה טמאה עובר בעשה, בלאו הבא מכלל עשה
ּה ּתֹאֵכֽלּו )דב' ראה יד,ו(, )וי' שמ' יא,ג(של ( להלכות שחיטה שורש ב) ... אם כן אפשר אף חצי שיעור עובר בעשה כתיב ד, דדוקא היכי )אָֹת֖

אינו בכזית אלא אף פחות מכזית עובר מניעה כגון לא תאכל ... שייך לומר דאכילה בכזית, אבל (בטמאה שלא שייך זבוח) אם כן 
אך כבר ביארתי כמה פעמים (עיין לעיל מצוה צ"ב) דאף בלא  רתו)בודוחה ס(אפשר דבטמאים העשה אף בפחות משיעור ... ...  בעשה,

  ושיעורין הלכה למשה מסיני ואין צורך לכפול. כזיתלשון אכילה צריך 
  , הוא בכזיתא לוקה, ושיעור לעבור על העשה באכילה מבהמה טמאה לאו הבא מכלל עשה הוא עשה ועל זה עדיין ל - טט 

  של לאכול מהטהורה בלבד (יד,ג) האוכל פחות מכזית אינו עובר על עשה
  חינוך שמיני מצוה קנד שלא לאכול בהמה וחיה טמאהספר ה

ר אצלינו, לאו הבא מכלל עשה עשה ... נדע שכל מה שאין בו שני הסימנין יחד הוא נמנע מלאכלו, וזה לאו הבא מכלל עשה, והעיק
  ואין לוקין עליו. 

לּו )וי' שמ' יא,ג( ספרא... ולשון  ּה ּתֹאֵכֽ אלא בעשה, בלא תעשה מנין,  (עובר), אותה באכילה ואין בהמה טמאה באכילה, אין לי ֹאָת�
ה- ֶאת )דוי' שמ' יא,(ת"ל  ַּמֲעֵלי� ַהֵּגָר� ּו ִמֽ אְכל� ֹֽ א ת �ֹ שאר בהמה טמאה מנין?  גמל ארנבת שפן חזיר) -טט (לבד וגו'. אין לי אלא אלו ב ֶזה� ל

שיהא לא  עשה על אכילתן, שאר בהמה טמאה שאין בהן סימן טהרה אינו דיןתמה אלו שיש בהן סימן טהרה הרי הן בלא  ודין הוא
  תעשה על אכילתן. נמצא הגמל והארנבת והשפן והחזיר מן הכתוב, ושאר בהמה טמאה מקל וחומר.

מאי זה מין שיהיה לוקה שאכל כזית מבהמה טמאה , ולפיכך כל מי אין עונשין מן הדין א שייך בכאן כלל לומרולופה) (... 
  מדאורייתא.

ּו-ַא:U ֶאת )וי' שמ' יא,ד( אְכל� ֹֽ א ת �ֹ קטן, שתי דרשות (א) כפשט הכתוב בהמשך, קבוצת בעלי סימן טהרה אחד - מהפך פשטא מונח זקף -  ֶזה� ל
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודית זצ"לבן חיים  אריה ו לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק 

  ישראל זצ"ליעקב שמריהו יוסף חיים בן 

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –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=  מר֥כאט; מוציא מפש – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

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

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4פחות ל – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; דרוש בפסוק  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

ממעט י"ח טרפות  הלכות גדולות- חלק וכן בַא:U : לקט טוב-ב תורה שלמה [יט*](ב) מוציא מן הפשט ע"פ ; )גמל ארנבת שפן חזיר(
ע"פ תרגון יונתן (דב' ראה יד,ו) שמיעט השסועה כי  התוה"מ, ועוד מיני פגמים, וכן נבלות מקבוצת בעלי שני סימני טהרה מדרש השכםוב

  לא מתקיימת... 
(א) שהוא עשה ולכן אין לוקים  שיש ב' סוגים של לאו הבא מכלל עשה טה"קיתמוך בדעת  תורה שלמה [יט]מצב, ע"פ מקף בתפקיד רב  – ֶזה� -ֶאת

עשה, עם הקל וחומר, גורם לעונשים כי זה לא לימוד בקל  –כנראה הצירוף של לאו הבא מכלל עשה  –עליו; (ב) לאו הבא מכלל עשה שלוקים עליו. טט 
  וחומר בלבד. 

א -ֶאת ),דוי' שמ' יא( �ֹ ּו ֶזה� ל אְכל� ֹֽ � ת ַּמֲעֵלי הִמֽ תורה שלמה קטן בין שני קיסרים, מרמז להיקש מבעלי סימן אחד לחסרי הסימנים ע"פ -קטן ... זקף-... זקף - ַהֵּגָר�

(אז  ינו מפריס פרסהאיסור השפן מפני שא כיון שמפורש (ע"י בניית קבוצת האיסור בשלבים) המלקות לשאר מינין נפקא לן :ובמושב זקנים...  [יט]

  .האסור(בקבוצת)  ע"כ כל שאינו מעלה גרה ומפריס פרסה הוא בשם (אז התקבל סימן אסור שני) ובחזיר מפני שאינו מעלה גרה התקבל סימן אסור אחד)

  

ֹ�את [מו] :מז –,מו ויקרא שמיני יא ֹוף ַהְּבֵהָמה�  ּתֹוַר:ת ז �  ְוָהע� �ֶפׁש ְוֹכל ה ֶנ ֶׂשת ַהַחָּי� ֶצת ֶנ�ֶפׁש-ּוְלָכל ַּבָּמ�ִים ָהֹרֶמ� ֶרץ׃-ַעל ַהֹּׁשֶר3   ָהָאֽ
ל׃ פ[מז]  א ֵתָאֵכֽ 3ֹ ר ל ה ֲאֶׁש� ֶלת ּוֵבין� ַהַחָּי� ֶּנֱאֶכ� ַחָּיה� ַהֽ ר ּוֵב:ין ַהֽ א ּוֵב�ין ַהָּטֹה� ין ַהָּטֵמ� יל ֵּב3 Wְלַהְבִּד  

רפשט הכתוב מלמד מצות להבדיל (א)  א ּוֵב�ין ַהָּטֹה� ין ַהָּטֵמ� ֶלת ּו(ב)  ֵּב3 ֶּנֱאֶכ� ַחָּיה� ַהֽ לּוֵב:ין ַהֽ א ֵתָאֵכֽ 3ֹ ר ל ה ֲאֶׁש� באות תבניות  :ֵבין� ַהַחָּי�
  הטעמים ומלמדות דברים שונים בהבנת הפשט.

  . פסוק מז) (הח"ח) (בסוגריים פירוש החפץ חיים תו"כתורה שלמה: 

ר א ּוֵב�ין ַהָּטֹה� ין ַהָּטֵמ� יל ֵּב3 Wיל  אמר סימניהם בתורה ולמההח"ח: (והלא כבר הם מפורשים  ?צ"ל בין פרה לחמור. ְלַהְבִּד Wדמשמע  ְלַהְבִּד

  , שאנו הם המבדילים)

רא"כ למה נאמר  א ּוֵב�ין ַהָּטֹה� ין ַהָּטֵמ� יל ֵּב3 Wפי' שאינה טמאה מצד עצמה, אלא טמאה לך בסיבתך שלא נשחט הח"ח: (, בין טמאה לך ְלַהְבִּד

   כראוי)
יל ולפיכך נאמר בסיבתך שנשחט רובה ובזה טיהרת אותה ובזה צריך הכרה והתבוננותהח"ח: (לטהורה לך  Wְלַהְבִּד( ,  

...  תורה שלמה [רצה]- וב(, אחר שחיטת הוושט שבזה היא נבילה)הח"ח: (ונשחט חציו  אחר שנשחט הוושט)הח"ח: (בין שנשחט רובו של קנה 

יל ובשו"ת אבני נזר יור"ד סי' א' ... והוא הדין שאר פסולי שחיטה שנסתפק בהם, אסורין בודאי מקרא Wְלַהְבִּד (  

  הוא בין רובו לחציו מלא שערה. וכמה

יל Wכעין פסק רמב"ם בסהמ"צ מצוות עשה קמט לבדוק הטהורות. –המלה מלמדת שאנו המבדילים  – ְלַהְבִּד  

יל  Wשו"ע יו"ד הל' שחיטה סימן כא סע' אטהור,  - (א) שחיטת מלוא שני סימנים  ,בתפקיד שלוש או שתיים ואחד גדול- זקף –ְלַהְבִּד – 

פוסק בבהמה רוב בושט ורוב  – שו"ע יו"ד הל' שחיטה סימן כא סע' אטהור,  - שחיטת מלא הוושט ורוב קנה אחריו זה המעולה (ב) 
שו"ע יו"ד הל' שחיטה סימן כא נבילה והוא הדין בשאר פסולי שחיטה,  –בקנה ובעוף רוב סימן אחד (ג) שחיטת מלוא הוושט וחצי קנה 

  ות, פסולה.פוסק כי אם אחד רק מחצה או פח – ,בסע' א

יל  Wבתפקיד שלוש, בנוסף להבדלה בין טמא לטהור של בהמה ולחיה מרבה להבדלה בין טמא לטהור עופות דגים  גדול- זקף –ְלַהְבִּד

החגבים. או שיש ללמוד זאת בהיקש  ֶלת ּוֵבין� ַהַחָּי� ֶּנֱאֶכ� ַחָּיה� ַהֽ תורה שלמה קטן בין שני קיסרים, כעין היקש -פעמיים זקף – ּוֵב:ין ַהֽ

רמב"ם סהמ"צ עשה קמט (רמב"ם הל' מאכ"א פ"א,ה"א): שצונו לבדוק בסימני בהמה וחיה השחוטין, והוא שיהיו מעלה ...  רצה][
  גרה ושוסע שסע ואז יהיו מותרין לאכלן, ... ומנה שם מצות עשה זו גם בעופות (קנ), דגים (קנא), וחגבים (קנב)

את) וי' שמ' יא,מו(פסוק שלפניו ) ליא,מזאפשר כי פסיקת הרמב"ם קשורה לסמיכות ( ֹ֣ ת ז ה ֶנֶ֣פׁש ְוכֹל֙  ְוָה֔עֹוף ַהְּבֵהָמה֙  ּתֹוַר֤ ֶׂשת ַהַחּיָ֔ יִם ָהרֶֹמ֖  ַּבָּמ֑

ֶצת ֶנֶ֖פׁש-ּוְלָכל   המציין במפורש עוף, שרץ המים הכולל דגים למיניהם, ושרץ הארץ הכולל חגבים למיניהם.  ָהָאֶֽרץ׃-ַעל ַהּׁשֶֹר֥
  יודע ומכיר ובקי בהן, לא בלבד השונה, אלא שתהא עה"ת רש"י

  לימוד, ושתים או שלוש  נקודות של מעשה יודע ומכיר ובקי )א(ע"פ רש"י שלוש נקודות,  *

 או ע"פ רש"י שלוש כך:  *

 לימוד,  )א( *

, ועל זה מוסיף הרמב"ן וכמה הבדלה מעשית בין טמאה לך לטהורה לך, בין נשחט חציו של קנה, לנשחט רובו של קנה )ב( *
  אפילו כמלוא השערה, להוציא מהאומרים: מחצה על מחצה כרוב. - יו? הוא בין רובו לחצ

ֶלת ע"פ רש"י )ג( * ֶּנֱאֶכ� ַחָּיה� ַהֽ כגון נקבה בגרגרת או נפחתה  שפת"ח ע'( בין שנולדו בה סימני טרפה כשרה...  ּוֵב:ין ַהֽ
י"ח  שפת"ח ע'( הלנולדו בה סימני טרפה פסול) כל הכשרין שנשנו במשנההגולגולת ולא ניקב קרום של מח וכן 

  )טריפות שמנו חכמים

  

ֶלתאפשר כי תבנית   ֶּנֱאֶכ� ַחָּיה� ַהֽ ֶלת קטן, מלמד (א) כפשוטו- מהפך פשטא זקף – ּוֵב:ין ַהֽ ֶּנֱאֶכ� ַחָּיה� ַהֽ בין שנולדו בה סימני ...  ּוֵב:ין ַהֽ
לנולדו בה  )הכשרין שנשנו במשנהכל כגון נקבה בגרגרת או נפחתה הגולגולת ולא ניקב קרום של מח וכן  שפת"ח ע'( טרפה כשרה

  )י"ח טריפות שמנו חכמים שפת"ח ע'( סימני טרפה פסולה

אבר מן : כלומר ליתן אזהרה שהוזהרו ישראל על רבינו הללובפי' ...  תורה שלמה [רצד*](ב) מוציא מפשוטו ללמד על אבר מן החי 
ה דבהמה למדנו בק"ו מגמל, אבל לחיה לא למדנו לא תעשה, ... ולא תעש ובזית רענן... . דמשמע בהמה כשהיא חיה לא תיאכלהחי 

ללכן כתיב כאן  א ֵתָאֵכֽ 3ֹ ר ל רבצרור המור: . ... אזהרה לחיהללמוד  ֲאֶׁש� א ּוֵב�ין ַהָּטֹה� ין ַהָּטֵמ� יל ֵּב3 Wאולי רמז בזה כי קדושת ְלַהְבִּד ,
חלב ודגים,  –(טט  המותרים ואחרים נהגו בהם איסורישראל אינה תלויה באלו המאכלות לבד אלא בין טמא לך לטהור לך, כגון דברים 

ל, ומי שהיה נזהר בזה כ"ש בדברים האסורים וזהו מסורת אכילה) א ֵתָאֵכֽ 3ֹ ר ל ה ֲאֶׁש� ֶלת ּוֵבין� ַהַחָּי� ֶּנֱאֶכ� ַחָּיה� ַהֽ , וכאומרם ז"ל ּוֵב:ין ַהֽ
  .להם צמם במותרלקדש עאין צריך לומר בין פרה לחמור שהרי מובדלים הם ובזה תלויה טהרת ישראל 

  

יל הצעה ללמוד משמע  Wבסוף פרשת שמיני. רלב"ג –גדול כעין של שלוש ע"פ "חקירה בענין טומאה וטהרה" - זקף –ְלַהְבִּד  

יל  Wשלוש דרגות טומאה (א) אבי אבות הטומאה (ב) אב הטומאה (ג) ולד הטומאה. בכל אחד מהם יש להכיר: –ע"פ רלב"ג  ְלַהְבִּד  

  ) מקבלי טומאה (ג) אופני העברת טומאה (ד) משך הטומאה (ה) היטהרות מטומאה. אפשר שאפשר להציג זאת כך:(א) מקורות טומאה (ב

  (א) מקורות טומאה (ב) אופני העברת טומאה למקבלי טומאה (ג) משך הטומאה והיטהרות ממנה.
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודית זצ"לבן חיים  אריה ו לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק 

  ישראל זצ"ליעקב שמריהו יוסף חיים בן 

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –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=  מר֥כאט; מוציא מפש – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

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

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4פחות ל – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; דרוש בפסוק  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

  (התשע"ה)ויקרא שמיני ט,א  1.4

  

ל  ויקרא שמיני י,ו: ֹ�אֶמר ֹמֶׁש�ה ֶאֽ ן ּולְ -ַוּי Oר ׀ ָּבָנ8יו ַאֲהֹר יָתָמ֨   ֶאְלָעָזרP ּוְלִאֽ
אֵׁשיֶכ3ם ַאל  א-ָרֽ ֹֽ תּו ְוַע3ל ָּכל-ִּתְפָר�עּו׀ ּוִבְגֵדיֶכ:ם ל א ָתֻמ� �ֹ מּו� ְול ף -ִתְפֹר֨ ה ִיְקֹצ�   ָהֵעָד�
ל ִיְבּכּו� ֶאת-ַוֲאֵחיֶכם� ָּכל  ה -ֵּב�ית ִיְׂשָרֵא� ף ֽה'׃ַהְּׂשֵרָפ� ר ָׂשַר3   ֲאֶׁש�
  

ל – מונח מונח פזר ֹ�אֶמר ֹמֶׁש�ה ֶאֽ ןאַ -ַוּי Oכל מונח מרמז לכעין תפקיד פזר, שהוא העברת רעיון מהכתוב אל נושא תורני אחר. מונח  – ֲהֹר
  מונח פזר עשוי ללמד על שלושה רעיונות לענינים תורניים אחרים הנלמדים מכאן, 

ל ספרא שמיני פרשה א (כח)(א)  ֹ�אֶמר ֹמֶׁש�ה ֶאֽ ן-[ו] ַוּי Oּולְ  ַאֲהֹר Pר ֶאְלָעָזר יָתָמ֨ אמרו הרוגי בית דין אין מתעסקים עליהם מיכן , ּוְלִאֽ
 שמא תאמרו אנו הולכים לבתינו ומתאבלים ואוננים ובוכים הלא פיקדנו המקום שלא נצא מבית המקדש לכל דבר

תוכן הכתוב מלמד על איסור אבילות כהנים בבית המקדש. בסיפור המעשה אבילות זאת ארעה בגלל מיתה בידי שמים (בית דין של 
ןזר במלת מעלה). טעם פ Oמיכן אמרו הרוגי בית ספרא מעביר את רעיון איסור האבלות על הרוגים בידי בית דין של מעלה ללימוד  ַאֲהֹר

  (איסור אבלות על הרוגי בית דין של מטה) דין אין מתעסקים עליהם לכל דבר

  

ל ִיְבּכּו� ֶאת-ֲאֵחיֶכם� ָּכלוַ  ... ספרא שמיני פרשה א (מא)(ב) ללמד משרפת נשמה והגוף קיים למיתת בית דין בשרפה  -ֵּב�ית ִיְׂשָרֵא�
ף ֽה'׃ ר ָׂשַר3 ה ֲאֶׁש� ה-ֶאתמה ת"ל   ַהְּׂשֵרָפ� ה )וי' שמ' י,ו(, הרי אתה דן, נאמר כאן ַהְּׂשֵרָפ� , (בת כהן ואשה ואמה)ונאמר להלן שרפה  ְּׂשֵרָפ�

המה  שרפת נשמה וגוף קיים, שרפה האמורה  אמה)(בת כהן ואשה והאמורה כאן שרפת נשמה וגוף קיים, אף שרפה האמורה להלן  ְּׂשֵרָפ�
ף )וי' אמר כא,ט((בבת כהן  ׁש ִּתָּׂשֵרֽ ן )וי' אמר כ,יד(( והאמורה באשה ואמה )ָּבֵא֖ ׁש יְִׂשְר֤פּו אֹתֹ֙ו ְוֶאְתֶה֔  סנהדריןכמפורש במסכת  לקח טוב, ()ָּבֵא֞

  . )אלו הן הנשרפיןבפ' 

ח ֶאת־אִ  )וי' אמר כ,יד( ר יִַּק֧ יׁש ֲאֶׁש֨ ה ְּבתֹוְכֶכֽם:ְוִא֗ ן ְוGא־ִתְהֶי֥ה זִָּמ֖ ׁש יְִׂשְר֤פּו אֹתֹ֙ו ְוֶאְתֶה֔ וא ָּבֵא֞ ה ִה֑ ּה זִָּמ֣ ה ְוֶאת־ִאָּמ֖   ָּׁש֛

ף: ס )וי' אמר כא,ט( ׁש ִּתָּׂשֵרֽ ֶלת ָּבֵא֖ יא ְמַחֶּל֔ יָה֙ ִה֣ ל ִלזְ֑נֹות ֶאת־ָאִב֙ י ֵתֵח֖ ן ִּכ֥ יׁש ּכֵֹה֔   ּוַב֙ת ִא֣

  

ל ִיְבּכּו� ֶאת-ָּכל ַוֲאֵחיֶכם� על  רש"י(ג) כפ'  ה -ֵּב�ית ִיְׂשָרֵא� (כלל מוטלת על הכל  )הכהנים (כאן אבלשצרתן של תלמידי חכמים ַהְּׂשֵרָפ�

  . מעביר מאבל על מותם של כהנים לאבל על מותם של תלמידי חכמים.)ב,בבלי שבת קה( להתאבל בה )ישראל

  

 Pשל חציצה (= עקירה) מקיום מצוות בתקופת אוננות, ובבית המקדש בתפקיד שיעור תקופת אוננות ותפקיד  קטנה- תלישא – ּוְלֶאְלָעָזר
אסורה הנהגת אבילות בין עובד ובין שלא עובד, והנוהג בנוול מחמת אבילות או שתיית יין בבית המקדש עונשו מיתה בבית דין של מטה, 

אר מנהגי אבילות, כי מה שהכהנים היו מחוץ למקדש כהן יכול לנהוג אבילות כגון בקריעת בגד, פריעת הראש, ישיבה על הארץ וש
  אסורים להתאבל כל ישראל היו מצווים לעשות מחוץ למשכן בשבעת ימי האבל. 

  

א ספרא שמיני פרשה א (מא) ֹֽ תּו -ּוִבְגֵדיֶכ:ם ל א ָתֻמ� �ֹ מּו� ְול לא תקרעו בגדיכם ולא תמותו ממשמע לאו אתה שומע הין, ועל כל ִתְפֹר֨
  העדה יקצוף,

. מכאן, )תו"כ שמיני מילואים פרשתא א,מ(תגדלו שער  אלאלאלאל) שהיו בעבודה נצטוו כהנים הפשוטים אלעזר ואיתמרה -טט (    ––––    ְפָר�עּו׀ּתִ -ַאל(ו)   רש"י
תּו. אבל אתם אל תערבבו שמחתו של מקום. )מו"ק יד,ב בבלי( אסור בתספורת ן שאינו בעבודה ושאר וישראל)כהשהוא –טט (שאבל  א ָתֻמ� �ֹ  ְול

ל-ַוֲאֵחיֶכם� ָּכל. )תו"כ שמיני מילואים פרשתא א,מ(תמותו הא אם תעשו כך,  -  מכאן, שצרתן של תלמידי חכמים מוטלת על  -  ֵּב�ית ִיְׂשָרֵא�
  .),בכחמו"ק  בבלי(הכל להתאבל בה 
ל ִיְבּכּו� ֶאת-ַוֲאֵחיֶכם� ָּכל ה -ֵּב�ית ִיְׂשָרֵא� כעין בנין יסרים קטן בין שני ק- קטן, פעמיים זקף- קטן פשטא זקף- פשטא מונח זקף –ַהְּׂשֵרָפ�

מה שהכהנים אסורים לעשות כי עוסקים בשמחתו של מקום, כלל ישראל  )ב,מו"ק ידע"פ (רש"י  'פלהלכות אבלות לכלל ישראל כ אב
  מצווים לעשות,

  
  :ז,ויקרא שמיני י

ְצאּו� ֶּפן א ֵתֽ :ֹ ד ל ֶהל מֹוֵע8 תּו ִּכי-׃ ּוִמֶּפַתחP ֹא֨ ּו- ָּתֻמ�  ַּיֲעׂש� �ם ַוֽ ' ֲעֵליֶכ ת ה� ה׃ ֶׁש/ֶמן ִמְׁשַח3 ר ֹמֶׁשֽ   ִּכְדַב3
ְצאּו� ֶּפן(ז) רלב"ג  א ֵתֽ :ֹ ד ל ֶהל מֹוֵע8 תּו -ּוִמֶּפַתחP ֹא֨ רוצה לומר, שלא יניחו עבודתם מפני המקרה הרע הזה שקרה להם. ולמדנו  - ָּתֻמ�

  מזה המקום, שאיזה כהן שיהיה שהניח עבודתו ויצא מן המקדש, חייב מיתה.

 Pשאיזה כהן שיהיה שהניח עבודתו ויצא מן זמן עבודה להזהיר צת המקדש בבתפקיד עקירת פריצת מחיקטנה, - תלישא -ּוִמֶּפַתח
  המקדש, חייב מיתה.

  

ְצאּו� ֶּפן א ֵתֽ :ֹ ד ל ֶהל מֹוֵע8 תּו ִּכי-[ז] ּוִמֶּפַתחP ֹא֨ ה׃ פ- ָּתֻמ� ר ֹמֶׁשֽ ּו ִּכְדַב3  ַּיֲעׂש� �ם ַוֽ ' ֲעֵליֶכ ת ה�  ֶׁש/ֶמן ִמְׁשַח3
ל ספרא שמיני פרשה א  (כח) ֹ�אֶמר ֹמֶׁש�ה ֶאֽ ר ֶאְלָעָזרP ּולְ  ןַאֲהֹרO -[ו] ַוּי יָתָמ֨ מיכן אמרו הרוגי בית דין אין מתעסקים עליהם לכל דבר שמא תאמרו , ּוְלִאֽ

ְצאּו� שנאמר  אנו הולכים לבתינו ומתאבלים ואוננים ובוכים הלא פיקדנו המקום שלא נצא מבית המקדש א ֵתֽ :ֹ ד ל ֶהל מֹוֵע8 מיכן אמרו כהן גדול [ז] ּוִמֶּפַתחP ֹא֨
הא אחר המטה הם נכסים והוא נגלה, הם נגלים והוא נכסה, שמת לו מת אינו יוצ ר ֹמֶׁשֽ ּו ִּכְדַב3  ַּיֲעׂש�   צידקו עליהם את הדין ושתקו. ַוֽ

ד ֶהל מֹוֵע8   קדמא ואזלא, מלמד   – ֹא֨

ְצאּו� ֶּפן א ֵתֽ :ֹ תּו-ל מפשוטו קטן, לימוד כפשוטו לאסור יציאתם במצוות שעה כי ימי שמחה הם להם, לימוד היוצא - מהפך פשטא זקף -  ָּתֻמ�
  ללמד לדורות לכהן גדול שעובד אבל ואונן.

ְצאּו�  ספרא שמיני פרשה א (מב) א ֵתֽ :ֹ ד ל ֶהל מֹוֵע8 יכול בין בשעת עבודה בין שלא בשעת עבודה ת"ל ומן המקדש לא [ז] ּוִמֶּפַתחP ֹא֨
תּו -ֶּפן, בשעת עבודהיצא ולא יחלל אימתי אינו יוצא ולא יחלל הוי אומר  ' -ִּכי (מג)הין.  ממשמע לאו אתה שומעָּתֻמ� ת ה� ֶׁש/ֶמן ִמְׁשַח3

מה ת"ל יכול אין לי אלא אהרן ובניו שנתרבו בשמן המשחה אם יצאו בשעת עבודה חייבים מיתה מנין לכהנים של כל ֲעֵליֶכ�ם 
' ֲעֵליֶכ�ם-ִּכיהדורות ת"ל  ת ה� ה׃ , ֶׁש/ֶמן ִמְׁשַח3 ר ֹמֶׁשֽ ּו ִּכְדַב3  ַּיֲעׂש� שבח לו לתלמיד  ... כח,א לקח טובקיימו עליהם מצות משה, ַוֽ

  וגו' שמקיים מצות רבו
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודית זצ"לבן חיים  אריה ו לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק 

  ישראל זצ"ליעקב שמריהו יוסף חיים בן 

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –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=  מר֥כאט; מוציא מפש – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

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

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4פחות ל – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; דרוש בפסוק  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

 ' ת ה� בין שנתרבו (כאן משמעו נמשחו) בשמן  ֲעֵליֶכ�םתביר חילק את  – ֶׁש/ֶמן-ִּכימרכא טפחא, יתור לרבות כהני כל הדורות  – ִמְׁשַח3
  המשחה בין שלא נמשחו בשמן המשחה, 

  אתנח, להגביל האזהרה ליציאה לזמן עבודה בלבד.  – ֲעֵליֶכ�ם

 ּיַ  ה׃ ַוֽ ר ֹמֶׁשֽ ּו ִּכְדַב3   בלי שנוי. קיימו עליהם מצות משה- סלוק, להגביל ש – ֲעׂש�

  
  השגות הרמב"ן לספר המצוות מצות לא תעשה קסג 

, שהוא אינו פורע ואינו פורם ואינו מקריב דין בני אהרן שנמשחו בשמן המשחה כדין משוח מלחמה לדורותוהנה עשה הכתוב ... 
ריו' יב ב), אבל מפני שהחמיר בהן מיתה באמרו ולא תמותו והחמיר בהן עוד שאם יעשו כן יהיה עונש אונן ואינו מיטמא לקרובים (הו

על כל העדה באמרו יתברך ויתע' ועל כל העדה יקצוף, נראה שיהיה דין מחודש בימי המילואים ואינו נוהג בהם בשאר הזמנים. 
ו בפי' התורה) ויאמר משה אל אהרן ואל אלעזר ואל איתמר בניו ולשון ספרא עוד (שם הכ"ח, הביאוהכלל שהיה הכל הוראת שעה. 

מכאן אמרו הרוגי בית דין אין מתעסקין עמהן לכל דבר שמא תאמרו הרי אנו הולכין לבתינו מתאבלין אוננין ובוכין והלא כבר פקדנו 
בב"ד שלמעלה כנהרגין בב"ד  דבר לענין המאורע שדן בהן משה במיתת אחיהםלמדו אותנו שהיה  המקום שלא תצאו מן המקדש.

[ז] ּוִמֶּפַתחP . אם כן אינה מצוה לדורות כלל. אכל הכתוב השני שנ' (שמיני י) שלמטה (סנה' מו ב) שאין מתאבלין עליהם אלא אוננין
ְצאּו� ֶּפן א ֵתֽ :ֹ ד ל ֶהל מֹוֵע8 תּו -ֹא֨ י אלא אהרן כפי הברייתא השנויה בספרא שיכול אין ל מצוה מלמדת לדורותהוא אצל רבותינו ָּתֻמ�

ובניו שנמשחו בשמן המשחה שאם יצאו בשעת העבודה חייבין מיתה מנין לכל הכהנים שבכל הדורות וכו'. והגורם להם זה לפי 
ים ) ויקרא צו ח,לה:שהמצוה ההיא כבר נאמרה להם קודם המקרה שנאמר (ס"פ  �ת ָיִמ� ְיָלה� ִׁשְבַע ד ֵּתְׁש֨בּו יֹוָמ:ם ָוַל֨ ֶהל מֹוֵע8 ּוֶפַתחP ֹא֨

ּותּו ִּכי-ֶּת/ם ֶאתּוְׁשַמְר  א ָתמ� �ֹ ' ְול ֶרת ה� והוא לשונם בספרא שמא . והוא שנאמר כאן פן תמותו כמוזהר בכם כבר.  ֵכ�ן ֻצֵּוֽיִתי׃-ִמְׁשֶמ3
והוא ממה שאמר להם תחלה  תאמרו הרי אנו הולכין לבתינו מתאבלין אוננין ובוכין והלא כבר פקדנו המקום שלא תצאו מן המקדש.

ומם ולילה שבעת ימים ושמרתם את משמרת [י"י] פן תמותו. ולדורות אמר ומן המקדש לא יצא ולא יחלל ופתח אהל מועד תשבו י
' ֲעֵליֶכ�ם-ִּכי -שמצאו ב מן הריבוימכאן אלא חיוב המיתה לדורות ולא למדו  ת ה� . אבל המצוה הנוהגת לדורות בפרועי ֶׁש/ֶמן ִמְׁשַח3

חייב מיתה ממה ששנינו ואלו שבמיתה שתויי יין ופרועי ראש. והיא הלכה ראש היא באמת שלא יעבדו עבודה ואם שמש כן חלל ו
למשה מסיני נסמך על מקרא יחזקאל ופרע לא ישלחו ויין לא ישתו כל כהן בבואם אל החצר הפנימית, ואמרו בבואם ירצה בו בעבדם 

ת, ואיתקוש פרועי ראש לשתויי יין. וזה כאמרו בתורה (תצוה כח מג ור"פ על"ת עג) בבואם אל אהל מועד או בגשתם אל המזבח לשר
כהן . וכן אמרו עוד (תעני' יז א, סנה' כב ב) שלא יכנסו בין האולם ולמזבח כללהוא דינם מן התורה וגזרו מדבריהם [ערמב"ן ל"ת עג] 

וולין פסולין מן . והיא גם כן גזרה מדבריהם שלא יהיו פרועי ראש כלל כדי שלא יעמדו מנהדיוט מסתפר משלשים יום לשלשים יום
העבודה. והתירו להם (שם) הכל שלא בזמן ביאה כלומר בזמן שאין בית המקדש קיים. וקרועי בגדים גם כן מחללין עבודה וחייבין 
במיתה ולא בא בהם הכתוב ולא נשנו בכלל ואלו שבמיתה אבל חיובם הוא שהבגדים הקרועים הם כמי שאינם וה"ל מחוסר בגדים 

, וש"נ) ואלו שבמיתה מחוסר בגדים ששמש. ובגמר סנהדרין (פג ב) אמרו מחוסר בגדים מנא לן א"ר אבהו א"ר ושנינו (סנה' פג א
יוחנן ומטו בה משמיה דר' אלעזר ברבי שמעון וחגרת אותם באבנט וחבשת להם מגבעות והיתה להם כהונה לחוקת עולם בזמן 

  ם עליהם והוו להו זרים ואמר מר זר ששמש במיתה.שבגדיהם עליהם כהונתם עליהם אין בגדיהם עליהם אין כהונת
  

  ע"פ רמב"ן 

  ,דין בני אהרן שנמשחו בשמן המשחה כדין משוח מלחמה לדורותעשה הכתוב   )א(

דבר לענין המאורע שדן בהן משה במיתת אחיהם בב"ד שלמעלה כנהרגין בב"ד שלמטה (סנה' מו ב) שאין מתאבלין עליהם אלא   )ב(
 אוננין

ֶהל  )ג( ְצאּו� ֶּפן [ז] ּוִמֶּפַתחP ֹא֨ א ֵתֽ :ֹ ד ל תּו -מֹוֵע8 כפי הברייתא השנויה בספרא שיכול אין  מצוה מלמדת לדורותהוא אצל רבותינו ָּתֻמ�
, מלמד לכל הדורות שכהן שיצא בשעת לי אלא אהרן ובניו שנמשחו בשמן המשחה שאם יצאו בשעת העבודה חייבין מיתה

 העבודה חייב מיתה

ים ּוְׁשַמְרֶּת/ם ֶאתּו ויקרא צו ח,לה: אזהרההקרא הזה הוא   )ד( �ת ָיִמ� ְיָלה� ִׁשְבַע ד ֵּתְׁש֨בּו יֹוָמ:ם ָוַל֨ ֶהל מֹוֵע8 א -ֶפַתחP ֹא֨ �ֹ ' ְול ֶרת ה� ִמְׁשֶמ3
ּותּו ִּכי ד המאפשרת ענישה במיתה בקרא  . והוא שנאמר כאן פן תמותו כמוזהר בכם כבר.ֵכ�ן ֻצֵּוֽיִתי׃ -ָתמ� ֶהל מֹוֵע8 [ז] ּוִמֶּפַתחP ֹא֨

ְצאּו� ֶּפן א ֵתֽ :ֹ תּו-ל  ָּתֻמ�

-ִּכי - שמצאו ב מן הריבוימכאן אלא חיוב המיתה לדורות ולדורות אמר ומן המקדש לא יצא ולא יחלל ולא למדו  -ה לדורות אזהר )ה(
' ֲעֵליֶכ�ם ת ה�  .ֶׁש/ֶמן ִמְׁשַח3

אבל המצוה הנוהגת לדורות בפרועי ראש היא באמת שלא יעבדו עבודה ואם שמש כן חלל וחייב מיתה ממה ששנינו ואלו   )ו(
אֵׁשיֶכ3ם ַאל [ו] הלכה למשה מסינין ופרועי ראש. והיא שבמיתה שתויי יי א-ָרֽ ֹֽ תּו -ִּתְפָר�עּו׀ ּוִבְגֵדיֶכ:ם ל א ָתֻמ� �ֹ מּו� ְול ִתְפֹר֨

ל [ו](ויחזקאל זה אסמכתא) ואפשר כי  ֹ�אֶמר ֹמֶׁש�ה ֶאֽ ן-ַוּי Oמלמד למקומו וזהו כעיל הל"ממונח מונח פזר – ַאֲהֹר , 

שבפסוק לרמז על מחיצה שאסור  מתפקידי תרסא, וזהו אחד .ו בין האולם ולמזבח כללשלא יכנסוגזרו מדבריהם [ערמב"ן ל"ת עג]   )ז(
 לכהן פרוע ראש ובבגד לא הולם עבודת הכהונה להיכנס בין האולם ולמזבח, ומחוסר בגדים ששימש במיתה

  שבפסוק מתפקידי תרסאוזהו אחד  .כהן הדיוט מסתפר משלשים יום לשלשים יום(תעני' יז א, סנה' כב ב)  )ח(
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודית זצ"לבן חיים  אריה ו לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק 

  ישראל זצ"ליעקב שמריהו יוסף חיים בן 

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –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=  מר֥כאט; מוציא מפש – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

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

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4פחות ל – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; דרוש בפסוק  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

  (התשע"ו)ויקרא שמיני ט,א  1.5

  
  יקרא שמיני ט:ו

א ְכבֹוד־֖ה' ֶאל־ָּכל־ָהָעֽם: ]כג[ ם ַוּיֵָר֥ ד ַוֵּיְ֣צ֔אּו ַוֽיְָבֲר֖כּו ֶאת־ָהָע֑ ֶהל מֹוֵע֔ ֹ֣ ה ְוַאֲהרֹ֙ן ֶאל־א א מֶֹׁש֤ ֹ֨   ַוּיָב

ה ְואֶ  ]כד[ ַח ֶאת־ָהעָֹל֖ אַכל֙ ַעל־ַהִּמזְֵּב֔ ֹ֙ ֵצא ֵאׁ֙ש ִמִּלְפֵנ֣י ֔ה' ַוּת ּנּו ַוּֽיְִּפ֖לּו ַעל־ְּפנֵיֶהֽם:ַוֵּת֤ ֹ֔ ים ַוַּיְ֤רא ָּכל־ָהָע֙ם ַוּיָר   ת־ַהֲחָלִב֑

ּו ְבֵנֽייקרא שמיני י,א: ו ֶרת-ַוִּיְקח� ימּו ָעֶל�יָה ְקֹט� ׁש ַוָּיִׂש3 ּו ָבֵהן� ֵא� ֹו ַוִּיְּתנ: ּוא ִא�יׁש ַמְחָּתת( ב ַוֲאִביה8 ֲהֹרן ָנָד֨   ַא-
  Qֹ ה ֲאֶׁש1ר ל :י ה�' ֵא�ׁש ָזָר� יבּו ִלְפֵנ ם׃ַוַּיְקִר8   א ִצָּו�ה ֹאָתֽ

תּו ִלְפֵנ֥י ֽה':יקרא שמיני י,ב:ו ם ַוּיָֻמ֖ אַכל אֹוָת֑ ֹ֣ ֵצא ֵאׁ֛ש ִמִּלְפֵנ֥י ֖ה' ַוּת   ַוֵּת֥

  

ּו ְבֵנֽי ֲהֹרן -ַוִּיְקח� גדולה עשוי ללמד לכתוב לפניו ולכתוב -, כעין שני תפקידי טעם תלישא, נזכיר כי טעם תלישאגדולה- מונח תלישא - ַא-
  עשויים להיות פה לפחות ארבע דרשות בתפקידי טעם תלישא.  אחריו. לכן בסה"כ

ֵצא ֵאׁ֙ש  )כד,ט' שמ' וי( ])ב' שמ' י,וי( חזקוני[נביא את פי' החזקוני שיבהיר סדר האירועים.   )א' שמ' י,וי(בתחלה סתם ואח"כ פי' האיך יצאה ַוֵּת֤

ּו ְבֵנֽי ּוא -ַוִּיְקח� ב ַוֲאִביה8 ֲהֹרן ָנָד֨ ם  )ב' שמ' י,וי(וגו'. ַא- אַכל אֹוָת֑ ֹ֣ ֵצא ֵאׁ֛ש ִמִּלְפֵנ֥י ֖ה' ַוּת היא יציאת האש האמורה למעלה כי דרך יציאתה ַוֵּת֥
מלפני ה' מבית קדש הקדשים מצאה נדב ואביהוא לפני מזבח הזהב שבהיכל מקריבים עליו אש זרה ושרפתם ויצאה אותה האש מן 

אַכל֙ ַעל־ַהִּמזְּבֵ֔ ההיכל לחוצה על מזבח העולה  ֹ֙ יםַוּת ה ְוֶאת־ַהֲחָלִב֑   .וגו' ַח ֶאת־ָהעָֹל֖

 לפי פירוש החזקוני סדר האירועים הוא (וי' שמ' ט,כג) (וי' שמ' י,א) (וי' שמ' י,ב) (וי' שמ' ט,כג). לכן אפשר להסביר כי תבנית הטעמים

ּו ְבֵנֽישל  ֲהֹרן -ַוִּיְקח�   , מלמדת אלפניה לפסוק (וי שמ' ט,כג)גדולה- מונח תלישא -ַא-

  

  .טעם תלישא לכתוב לפניולימוד מ

ֲהֹרן�  )גט,כ 'שמ 'וי(רש"י  .)א' שמ' י,וי(נעיין בפ'רש"י על הכתוב שני פסוקים לפני הפסוק  א ֹמֶׁש:ה ְוַאֽ ֹ֨ למה נכנסו, מצאתי בפרשת  - וגו'  ַוָּיב
  ... מלואים בברייתא הנוספת על תורת כהנים שלנו למה נכנס משה עם אהרן, ללמדו על מעשה הקטרת

מברר משמעות חסרון בהקטרת הקטורת. (א) שלא הקטיר קטורת (כגון שחרית) (ב) שהקטיר  ירה למאירי מסכת יומא נג,א][בית הבח
  קטורת החסרה אחד מן הסמנין, או חסרון מעלה עשן ומעלה עשן זה אין בו שיעור אלא אף בכל שהוא וגו'. 

ֲהֹרן-ּו ְבֵנֽיַוִּיְקח� מוצע לומר כי בדרשה לכתוב לפניו שני תפקידי תלישא של  ילמדו על חסרון בשיעור הסמנין (כגון חסרון סמן מסוים  ַא-
  בכלל או בשיעורו) ועוד חסרון במעלה עשן. 

ּו ְבֵנֽי )א' שמ' י,וי( נדב ואביהוא נאמר עליהם ...] [בית הבחירהוכאן כותב  ׁש-ַוִּיְקח� ּו ָבֵהן� ֵא� ֹו ַוִּיְּתנ: ּוא ִא�יׁש ַמְחָּתת( ב ַוֲאִביה8 ֲהֹרן ָנָד֨  ַא-
ֶרת ימּו ָעֶל�יָה ְקֹט� ם׃  ַוָּיִׂש3 א ִצָּו�ה ֹאָתֽ Qֹ ה ֲאֶׁש1ר ל :י ה�' ֵא�ׁש ָזָר� יבּו ִלְפֵנ הקטורת שהקריבו  אחתוקבלו חכמים ששני דברים עשו  ַוַּיְקִר8

ואחת שנתנו אש על המערכה ולא מתו מפני הקטורת שעדיין לא היה העונש אמור והתורה לא ענשה אא"כ הזהירה וזהו  בחסרון
 (אזהרה ועונש)יכול שניהם  ֔מֹות יַאֲחֵר֣  )א,טז אח"מ' וי(יכול יהו שניהם אמורים קודם מיתת בני אהרן ר"ל אזהרה ועונש ת"ל שאמרו 

ן יִּכ֚  )ב,טז אח"מ' וי(לאחר מיתתם נאמרו ת"ל  ה ֶּבָֽענָ֔ כלומר שלא נראה עדיין והרי כבר נראה בשמיני למילואים והם קיימים כדכתי'  ֵאָרֶא֖
א ְכבֹוד )גט,כ 'שמ 'וי( (טט:  הא כיצד (בשביל המערכה) 'ה֔  ִמִּלְפֵנ֣י ֵאׁש֙  ֵצאַוּתֵ֤  )דט,כ 'שמ 'וי(ואח"כ  )כולל נדב ואביהוא(טט:  ָהָעֽם- ָּכל- ֖ה' ֶאל- ַוּיֵָר֥

חר מיתתם הא אין מוקדם ומאוחר ועונש נאמר א ֔מֹות יַאֲחֵר֣  )א,טז אח"מ' וי(אזהרה נאמרה קודם מיתתם ואף על פי שכתוב בה  המסקנה)
 )ז,א' וי(למדת שלא נענשו בעון הקטורת אלא בעון הבאתם האש למערכה ולא שטעו בהוראתם שהרי כהוגן דרשו ועשו שהם דרשו 

ׁש  ן ֵא֖ ן ַהּכֵֹה֛ ֹ֧ י ַאֲהר נְָתנּו ְּבנֵ֨ ֶׁש1ר אֲ  )א' שמ' י,וי(וכו' אף על פי שאש יורדת מן השמים מצוה להביא מן ההדיוט וכמו שדרשו במקום אחר ְו֠
ם א ִצָּו�ה ֹאָתֽ Qֹ אותם הוא דלא צוה הא למשה צוה א"כ למה נענשו על שהורו הלכה בפני רבן ולא נטלו רשות הא למדת שכל המורה  ל

  הלכה בפני רבו אפי' כיוון יפה בהוראתו חייב מיתה שמוראת רבך כמוראת שמים:
ּוא ב ַוֲאִביה8 ... אלא שאין מוקדם ומאוחר  הזהירה (אלא אם כן)אא"כ  ורה)(ת לא ענשהבתפקיד של סדר וכלל,  קדמא ואזלא – ָנָד֨

פי שבסיפור -על- ולכן, אף בתורה בין פרשיות, לפי המאירי כאן מדובר בהבאת אש למזבח ובאחרי מות מדובר על הקטרת הקטורת.
 דעת זקנים מבעלי התוספות[- מות נדב ואביהוא האזהרה והעונש שניהם כתובים בפר' אחרי מות שהיא אחרי פר' שמיני, המסקנה היא כ

ֶרת[ )אש(Gא־ַתֲע֥לּו  )ט,ל' תצ' שמ(- (ראה להלן) כי ב ]ויקרא י (דעזמבה"ת) ֹ֥ ה] ָעָל֛יו ְקט הוזהרו ונאמר עונש על הקרבת אש מן ההדיוט  זָָר֖
  קודם למעשה שלהם, ולא על מעשה הקטורת.

  

לא סוף דבר בכ"ג  יוצא לו דרך אחוריות קדשי הקדשים היה כבר ביארנו במשנה שכשהיה כהן יוצא מבי ...] [בית הבחירההמשך 
כשיוצא מבית קדשי הקדשים אלא כל הכהנים כשחוזרים מעבודתם ולוים מדוכנם וישראל ממעמדם ר"ל זקנים שהיו ממונים לעמוד 

יכל ויוצאים ואף בעזרה על הקרבנות לשם כל ישראל כלם אין מחזירים פניהם מיד דרך הדיוטות אלא מצדדין פניהם לעומת הה
  התלמיד כשהוא זז מלפני רבו מצדד פניו כנגדו עד שיעלם רבו מעיניו או שימחול רבו על כבודו בכך

בסוף תפלתו לאחוריו ואח"כ יאמר שלום בשמאל  שיפסיע שלש פסיעותמכאן אמרו המתפלל צריך  ... יומא נג,ב] [בית הבחירה... 
בעצמו כאלו עומד ממש לפניו יתברך ונותן כבוד למה שהוא מראה בעצמו עומד ומקדים תחלה בפסיעת שמאלו שהרי הוא מראה 

כנגד ימינו על דרך ימינך ד' נאדרי וכו' ובשעה שיתחיל בפסיעות אלו צריך לכרוע ואין זז מכריעתו עד שיעשה את שלשתן באותה 
  :כריעה ושאר דברים שבסוגיא כבר התבאר עניינם במשנה

ֲהֹרן� ֶאל )יני ט,כגויקרא שמ(במקראות הבאות  עם תלישא אל הכתוב לפניולימוד אחר מט מוצע לומר כי א ֹמֶׁש:ה ְוַאֽ ֹ֨ ד-ַוָּיב ֶהל מֹוֵע� ּו  ֹא� �ְצא� ַוֵּי
ּו ֶאת  ְיָבֲרכ� �ם-ַוֽ ּו ְבֵנֽי )א' שמ' י,וי(...  ָהָע ֲהֹרן-ַוִּיְקח�    על שיעור פסיעת שלוש פסיעות לאחוריו של המתפלל בסוף תפילתו.למד מ ַא-

  

  .אחריום תלישא לכתוב לימוד מטע

כאן טעם תלישא עשוי להיות בתפקיד מחיצה שזה כולל גם בעל בחינה נעלה (שהוא בכעין מחיצה לעצמו לעומת אנשים אחרים), וגם 
אף שמחשבתם ?..  הח"ח על תו"כבתפקיד תלישת (=עקירת) מחיצה, שנכנסו למחיצת הקודש בלי שנצטוו על כך, עקרו איסור מחיצה, 

  , הדבור לא היה יפה ולכן השיב הקב"ה נראה מי קובר מי.היה לטובה

ּוא גדולת  ב ַוֲאִביה8 ר ה֤ - הּו֩א ֲאֶׁשר )ג' שמ' י,וי(- מתוארת בדברי משה בָנָד֨ ׁש 'ִּדֶּב֨ י ֶאָּקֵד֔ ... עכשיו נמצאו בניך גדולים ממני  ׀ ֵלאמֹ֙ר ִּבְקרַֹב֣
ּלֶ  )ג,ב' במ(- וגו' וכן נדרשת גדולתם ב וממך שבהם הבית נתקדש ב ַוֲאִבי֕הּוא ֶאְלָעָז֖ר ְוִאיָתָמֽר:ְוֵא֛ ר׀ נָָד֑ ֹ֣ ן ַהְּבכ ֹ֖    ה ְׁש֥מֹות ְּבֽנֵי־ַאֲהר

  

ּו ְבֵנֽיואידך  ֲהֹרן -ַוִּיְקח� גדולה, תלישא בבתפקיד תלישת (=עקירת) מחיצה ועקירת איסור, שנכנסו למחיצת הקודש בלי - מונח תלישא - ַא-
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודית זצ"לבן חיים  אריה ו לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק 

  ישראל זצ"ליעקב שמריהו יוסף חיים בן 

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –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=  מר֥כאט; מוציא מפש – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

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

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4פחות ל – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; דרוש בפסוק  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

  שנצטוו על כך, עקרו איסור מחיצת קודש
כל כהן בעל מום שנכנס לפנים מן המזבח לוקה אפי' במום עובר ואם עבד חלל ולוקה אף על העבודה אלא  ... יומא נד,א] ירה[בית הבח

  ... שאינו במיתה ואינו ראוי לשום עבודה אלא לתלע בעצים

  ום לפנים מן המזבח.הנ"ל קשור תפקיד תלישא כמחיצה לאסור כניסת כהנים בעלי מ ... יומא נד,א] [בית הבחירהאפשר כי הסבר 

 

ֹו  בר קפרא בשם ר' ירמיה בן אלעזר אמר בשביל  [תורה שלמה [ד]]-. מצאנו במונח רביע, בתפקיד של לפחות ארבע – ִא�יׁש ַמְחָּתת(
 ועל שלא נטלו עצה זה מזה) ד –(טט על אש זרה, ) ג –(טט ועל ההקרבה, ) ב –(טט על הקריבה, א)  –(טט דברים מתו בני אהרן,  ארבעה

  ...   שהורו הלכה ולא המתינו למשה רבם שידרוש להם   [תורה שלמה [תו"כ]]- ב) ה –(טט ועוד וגו'  

אלא ממה שמצוה את אהרן וא"ל יין ושכר אל תשת, אנו יודעין מתוך כך שלא מתו אלא מפני היין. ...  ]תורה שלמה [יג][-ב )ו –(טט 
  (אסתר רבה פ"ה,א) 

...  [מדרש אגדה (בובר) ויקרא אח"מ טז] )ח –(טט  בשביל שהיו מבקשין שררה ורבנות מתו...  ])נהדרין נב,אס( תורה שלמה [יד][-ב )ז –(טט 

אמרו כך עשה משה שעלה לרקיע והביט בשכינה ורבותינו אומרים שזנו עיניהם מן השכינה,  )ט –(טט  ... אלא בעון שלא נתעסקו בפריה ורביה
אף על פי כן ויחזו את האלהים ויאכלו וישתו (שמות כד יא), נו כיון שנביט בשכינה אין אנו צריכין לא אכילה ולא שתייה, אף אולא הוצרך לא אכילה ולא שתייה, 

באותה שעה ביקש הקדוש ברוך הוא לפשוט ידו בהם, אלא אמר הקדוש ברוך הוא אני ממתין עד שיעשה המשכן ויכנסו להקריב, ואני עושה בהם 
ה אָֹתֽם )' י,א' שמוי(מידת הדין, שנא'  ר G֦א ִצָּו֖ ה ֲאֶׁש֧ ׁש זָָר֔ יבּו ִלְפֵנ֤י ֙ה' ֵא֣ , ולמה כתיב בהם שתי פעמים מיתה, כי מקרא אחד אומר וימת נדב ואביהו ַוּיְַקִר֝

  וגו' (במדבר ג ד), ובמקום אחר אומר וימותו (ויקרא י ב), עד שתדע כי צדיקים...

  

ם׃ א ִצָּו�ה ֹאָתֽ Qֹ   פי שלא היה ראוי.  - על- סלוק, נעשה מעשה אףכפולה - דרגא מרכא – ֲאֶׁש1ר ל

ּו ְבֵנֽי ג) –(א ] רשב"ם פרשת שמיני[ ּוא-ַוִּיְקח� ב ַוֲאִביה8 ֲהֹרן ָנָד֨ קודם שיצא האש מלפני י"י כבר לקחו איש מחתתו להקטיר קטורת  - ַא-
� לפנים על מזבח הזהב, שהרי קטורת של שחר קודמת לאיברים, ונתנו בהן אש זרה  א ִצָּו Qֹ ם ֲאֶׁש1ר ל , שאעפ"י משה ביום הזהה ֹאָתֽ

שבשאר ימים כת' ונתנו בני אהרן הכהן אש על המזבח, היום לא ציוה ולא רצה משה שיביאו אש של הדיוט, לפי שהיו מצפים לירידת 
אש גבוה, ולא טוב היום להביא אש זרה, כדי להתקדש שם שמים שידעו הכל כי אש בא מן השמים, כמו שאמר אליהו ואש לא 

  מו, לפי שהיה רוצה לקדש שם שמים בירידת האש של מעלה:תשי
א  Qֹ כפולה להורות על אש אשר לא הייתה ראויה ביום השמיני ולכן משה לא צוה להביא אש של הדיוט לפי שהיו מצפים לירידת -מרכא –ל

  אש גבוה.

א ִצָּו�ה Qֹ   לת ביחד באופן לא ראוי.    כפולה טפחא, כעין קבוצת פרטים (נדב ואביהוא) הפוע-דרגא מרכא – ֲאֶׁש1ר ל

� ִין )תולדת כז,כה 'בר(- שמעתי סברה המקשרת מעשה בשמיני ל ֹו ַי Q1ֵבא ל כפולה לרמז כי היו שתויי יין ולא ראויים לעבוד באותה -מרכא – ַוָּי
  עת (מקור לא ידוע).

ם" שבני אהרן מתו מ"כלות הנפש" תשוקה כתב ב"אור החיי(י,א)  ] 99[דבר מלכות התשע"ו, אדמו"ר ממ"ש לקוטי שיחות כרך לב ע' ע"פ 
ם׃ עזה לקב"ה. ויש לשאול, הרי כתיב א ִצָּו�ה ֹאָתֽ Qֹ ומשמע שעברו על רצון ה'. ויש לומר, שהיו בדרגה כזו של התקשרות  ֲאֶׁש1ר ל

כי רצונו והתחברות לה' (קטורת מלשון התקשרות) עד שלא נזקקו לצווי; כל מעשיהם היו בדרך ממילא בהתאמה מלאה לרצון ה', 
  . הפך לרצונם שלהם

ֶרת (א) ]ויקרא י (דעזמבה"ת) דעת זקנים מבעלי התוספות[ ימּו ָעֶל�יָה ְקֹט�   :הקטרה על המחתה לא מצינופי' על האש כי בשום מקום . ַוָּיִׂש3

ׁש ם דעזמה"ת על קטן, שתי דרשות שלפחות אחת מהן יוצאת מן הפשט,ואפשר שזה מה שמפרשי- מהפך פשטא זקף -  ַוִּיְּתנ:ּו ָבֵהן� ֵא�

ֶרת ימּו ָעֶל�יָה ְקֹט�   .הקטרה על המחתה לא מצינוכי בשום מקום שכאן הם הורו דבר שלא מצווה  ַוָּיִׂש3

ֶס@ G֥א ִתְּס֖כּו ָעָלֽיו: )ט,ל' תצ' שמ( ה ְונֵ֕ ה ְועָֹל֣ה ּוִמנְָח֑ ֶרת זָָר֖ ֹ֥   Gא־ַתֲע֥לּו ָעָל֛יו ְקט

ם׃  א ִצָּו�ה ֹאָתֽ Qֹ ה ֲאֶׁש1ר ל ֶרת[ )אש(Gא־ַתֲע֥לּו  ט),ל' תצ' שמ( כבר הזהיר עליהם שלא לעשות כדכתיב כלו' ֵא�ׁש ָזָר� ֹ֥ ה ] ָעָל֛יו ְקט ' וי( וגםזָָר֖

ם שמ' י,א) א ִצָּו�ה ֹאָתֽ Qֹ   כי לפעמים הקדוש ברוך הוא אוסר דבר ומתירו לפי שעה לגדל שמו בגוים לפי שעהשלא התירה עתה להם  ל

ֵצא ֵאׁ֙ש ִמִּלפְ  ' שמ' ט,כד)וי( ּנּו ַוּֽיְִּפ֖לּו ַעל־ּפְ ַוֵּת֤ ֹ֔ ים ַוַּיְ֤רא ָּכל־ָהָע֙ם ַוּיָר ה ְוֶאת־ַהֲחָלִב֑ ַח ֶאת־ָהעָֹל֖ אַכל֙ ַעל־ַהִּמזְֵּב֔ ֹ֙   נֵיֶהֽם:ֵנ֣י ֔ה' ַוּת

תּו ִלְפֵנ3י ֽה': ' שמ' י,ב)וי( אַכל אYָת�ם ַוָּיֻמ� �ֹ ' ַוּת 3י ה� ֵצא ֵא/ׁש ִמִּלְפֵנ   ַוֵּת3

י  ' א,ז)וי( נְָתנּו ְּבנֵ֨ ים ַעל־ָהֵאֽׁש:ְו֠ ַח ְוָעְר֥כּו ֵעִצ֖ ׁש ַעל־ַהִּמזְֵּב֑ ן ֵא֖ ן ַהּכֵֹה֛ ֹ֧   ַאֲהר

ֵצא (ב)[דעזמבה"ת]  ׁש  ' א,ז)וי( לפי שלא עשו כהוגן דאע"ג דמצוה להביא אש מן ההדיוט כדכתי'. ַוֵּת3 ן ֵא֖ ן ַהּכֵֹה֛ ֹ֧ י ַאֲהר נְָתנּו ְּבנֵ֨ וגו' היינו ְו֠
דם לכן לא היה להביא מן ההדיוט שממעטי' בכבוד שמים שיאמרו באש של הדיוט נאכל לאחר שירדה מן השמים פעם אחת אבל קו

ֵצא ֵאׁ֙ש ִמִּלְפֵנ֣י ֔ה' ' שמ' ט,כד)וי( הקרבן ולפי' כשהביאו אותה פגעה בהן האש היורדת מן השמים. וק"ל שהרי קודם לכן כתיב מיהו  ַוֵּת֤
ׁש  ' א,ז)וי( שדרשואז"ל במסכת יומא שמתו מפני שהורו הורא' בפני משה רבן  ן ֵא֖ ן ַהּכֵֹה֛ ֹ֧ י ַאֲהר נְָתנּו ְּבנֵ֨ אף על פי שהאש יורדת מן ְו֠

  :השמים מצוה להביא מן ההדיוט

א ִצָּו�ה Qֹ ה (שמות ה,טו)- על הסבר האדמו"ר ממ"ש ב הסבר המבוססכפולה טפחא, -דרגא מרכא – ֲאֶׁש1ר ל ֹ֖ ה כ שמשמעותו של  ָלָּ֧מה ַתֲעֶׂש֦
  ., שני צדדים מנוגדים זה לזהכפללהורות שמדובר בעניין שיש בו  –יא כשמו ה )כפולה -מרכא(טעם זה 

  , לא של האדמו"ר ממ"ש.ההסבר הוא של טט

  .כי רצונו הפך לרצונם שלהם עד שלא נזקקו לצווי; תשוקה עזה לקב"ה.צד (א) ע"פ "אור החיים" 

ם׃צד (ב) ע"פ דעזמבה"ת  א ִצָּו�ה ֹאָתֽ Qֹ ה ֲאֶׁש1ר ל ָעָל֛יו [ )אש(Gא־ַתֲע֥לּו  ט),ל' תצ' שמ( כבר הזהיר עליהם שלא לעשות כדכתיבכלו'  ֵא�ׁש ָזָר�

ֶרת ֹ֥ ה ] ְקט ם ' שמ' י,א)וי( וגםזָָר֖ א ִצָּו�ה ֹאָתֽ Qֹ נְָתנּו  ' א,ז)וי( הורו הורא' בפני משה רבן שדרשו. והם (א)  לפי שעהשלא התירה עתה להם  ל ְו֠
ׁש  ן ֵא֖ ן ַהּכֵֹה֛ ֹ֧ י ַאֲהר  לא מצינוכי בשום מקום (ב) הורו דבר שלא מצווה  :שהאש יורדת מן השמים מצוה להביא מן ההדיוט אף על פיְּבנֵ֨
  .הקטרה על המחתה

ם׃אפשר לומר שבצד (ב) עצמו יש דבר  א ִצָּו�ה ֹאָתֽ Qֹ ה ֲאֶׁש1ר ל ן הַ  ' א,ז)וי( שדרשווניגודו   Gא־ַתֲע֥לּו ט),ל' תצ' שמ( ֵא�ׁש ָזָר� ֹ֧ י ַאֲהר נְָתנּו ְּבנֵ֨ ן ְו֠ ּכֵֹה֛
ׁש     :אף על פי שהאש יורדת מן השמים מצוה להביא מן ההדיוטֵא֖

י ' א,ז)וי( נְָתנּו ְּבנֵ֨ דמצוה להביא אש  ' שמ' י,ב)וי([דעזמבה"ת] קדמא, במשמע שמקדימה ירידת האש מן השמים למתן האש מההדיוט, כפי'  – ְו֠
ן הַ  ' א,ז)וי( מן ההדיוט כדכתי' ֹ֧ י ַאֲהר נְָתנּו ְּבנֵ֨ ׁש ְו֠ ן ֵא֖ וגו' היינו לאחר שירדה מן השמים פעם אחת אבל קודם לכן לא היה להביא מן ּכֵֹה֛

   ההדיוט שממעטי' בכבוד שמים
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודית זצ"לבן חיים  אריה ו לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק 

  ישראל זצ"ליעקב שמריהו יוסף חיים בן 

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –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=  מר֥כאט; מוציא מפש – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

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

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4פחות ל – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; דרוש בפסוק  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

  (עם נחלת יעקב)(התשע"ז)ויקרא שמיני ט,א  1.6
  יא  שמיני ויקרא

ע ֲאֶׁשר־ @ ַעל־ַאְרַּב֑ ֶרץ ָה֔עֹוף ַההֵֹל֖ אְכ֔לּו ִמּכֹל֙ ֶׁש֣ ֹֽ @ ֶאת־זֶ֙ה ּת ן ַעל־ָהָאֶֽרץ: כתיב] לא[(כא) ַא֤ ר ָּבֵה֖ יו ְלנֵַּת֥ ַעל ְלַרגְָל֔ יִ֙ם ִמַּמ֣   ֤לֹו ְכָרַע֙

הּו ְואֶ  ל ְלִמינֵ֔ ֹ֣ ם ְלִמיֵנ֑הּו ְוֶאת־ַהַחְרּג ה ְלִמי֔נֹו ְוֶאת־ַהָּסְלָע֖ לּו ֶאת־ָהַֽאְרֶּב֣ ֶּלה ֵמֶה֙ם ּתֹאֵכ֔   ת־ֶהָחָג֖ב ְלִמיֵנֽהּו:(כב) ֶאת־ֵא֤

ֶרץ ָה֔עֹוף אֲ  ֶקץ ֖הּוא ָלֶכֽם:(כג) ְוכֹל֙ ֶׁש֣ יִם ֶׁש֥ ע ַרגְָל֑   ֶׁשר־֖לֹו ַאְרַּב֣

אְכ֔לּו ִמּכֹל֙  )א,כא' ישמוי' (כל שרץ העוף ההולך על ארבע שקץ הוא לכם יכול הכל יהא אסור ת"ל  (ז) ספרא שמיני פרשה ג ֹֽ @ ֶאת־זֶ֙ה ּת ַא֤
ע @ ַעל־ַאְרַּב֑ ֶרץ ָה֔עֹוף ַההֵֹל֖ ה  )א,כב' ימשוי' (, יכול הכל יהא מותר ת"ל ֶׁש֣ ל ְו־ַאְרֶּב֣ ֹ֣ ם ַחְרּג אין לי אלא אילו בלבד, מנין לרבות שאר ָחָג֖ב ְו־ָּסְלָע֖

הּו המינים ת"ל  ה מה  (ח)ריבה, הא כיצד הריני למד מן המפורש. ְלִמיֵנ֑הּו ְלִמינֵ֔ מפורש יש לו ארבעה רגלים וארבע כנפיים וקרסוליו ַאְרֶּב֣
יִ֙ם  כתיב] לא[ֲאֶׁשר־, רבי אלעזר ברבי יוסי אומר ָחָג֖בבו מותר, רבי יוסי אומר ושמו וכנפיו חופים את רובו אף כל כיוצא  אעפ"י ֤לֹו ְכָרַע֙

ה  (ט)שאין לו עכשיו ועתיד לגדל לאחר זמן.  ם זה גובאי, ַאְרֶּב֣ ל זה הרשון, ָּסְלָע֖ ֹ֣ הּו זה גדיין, מה ת"ל ָחָג֖ב זה נפול, ַחְרּג ְלִמיֵנ֑הּו ְלִמינֵ֔
ֶרץ  )א,כג' ישמוי' (רבי אומר  (י)ים להביא צפורת כרמים ויוחנא ירושלמית והצדיא ואת הערצוביא ואת הארזבונית. ארבעה פעמ ְוכֹל֙ ֶׁש֣

ֶקץ ֖הּוא ָלֶכֽם: יִם ֶׁש֥ ע ַרגְָל֑ אם יש לו חמש הרי זה טהור, שקץ הוא פרט לעירוביו מיכן אמרו חכמים חגבים טמאים  ָה֔עֹוף ֲאֶׁשר־֖לֹו ַאְרַּב֣
  . כבשו עם חגבים טהורים לא פסלו את צירן, העיד ר' צדוק על ציר חגבים טמאים שהוא טהורשנ

  

מברר האם חגבים טהורים נדרשים במידת כלל ופרט וכלל או במידת כלל ופרט או במה הצד השווה (שזה  סו] –[בבלי חולין סה - הדיון ב
  שם אחר למידת בנין אב).

  וצגת הגמרא, חלק מפ'רש"י על הגמרא ואח"כ דעת הכותב ע"פ תבניות הטעמים ותמיכתן בבנין אב.מוצגות שלוש הדעות בפירוט, אח"כ מ

תנא דבי רבי ישמעאל הדורש בכלל ופרט וכלל (היינו הכלל  מברר האם חגבים טהורים נדרשים כשיטת סו] –[בבלי חולין סה - הדיון ב
ט, כאן לפי המשנה ארבעה פרטים, והכלל הסוגר ירבה שכמותם ויכול הפותח קובע שע"פ הפרט נביא כאלה שיש להם לפחות תכונות הפר

  להיות גם בעלי תכונות אחרות) 

כלל ופרט וחגבים דורש ב יב, ערך חגבים] (=אנצ' להלן) [אנצ' תלמודית- אשר לפי ההסבר ב ,זה מדרש תו"כ ,תנא דבי רב או כשיטת
  אינו מרבה אלא מינו.הטהורים הם רק אלו בעלי תכונות הפרט ולמינהו שבכל אחד 

כתב שפירוש דברי התנא הם, שיש ללמוד את הפסוק או בכלל ופרט וכלל או  ד"ה והרמב"ן] א[מתיבתא, ילקוט ביאורים, סוף סה,- ה
יִם֙  ֤לֹו כתיב] לא[ֲאֶׁשר־ )א,כא' ישמוי' (, וזהו שאמר אלו כללי כללות דהיינו שיש כאן כלל ופרט וכלל, (טט: היינו בנין אב) בהצד השוה  ְכָרַע֙

. ואפשר לדרוש את הפסוק בפרטי פרטות, והיינו שאם אתה עושה את חזר וכלל - פרט, למינהו  - ארבה סלעם חרגול  )א,כב' ישמוי' (
מבאר, שרבי ישמעאל אמר  הרמב"ן]אבל ד"ה  ב[מתיבתא, ילקוט ביאורים, סה,-ההכל לפרטות גם כן אפשר ללמוד בבמה הצד. 

את האפשרות ללמוד את הפסוק בצד השוה. על זה  . וכל הברייתא מבארתוגם בצד השוהבכלל ופרט וכלל  שיש לדרוש את הפסוק גם
הקשה רב אחאי שכיון שלומדים בהצד השוה אם כן יש לפרוך אפילו פירכא כלשהי, ולכן הקשה שיש לפרוך מה להנך שכן אין 

  צדדים יש ללמוד בבמה הצד ואין לפרוך.  ראשם ארוך והצד שלא לפרוך הוא משום שיש לומר שכיון שדומה בשני
שדעת רש"י והתוספות שאין כאן כלל לימוד במה הצד, אלא הכל בכלל ופרט וכלל. ומה שכתוב בברייתא הרי  [תורת חיים]-וכתב ה

זה ככל אתה דן בבנין אב משלושתם, הכוונה, שיש כאן שלושה פרטים וכל הדומה להם אתה מרבה אותו, וזה הכוונה בנין אב ואין 
   בנין אב שבש"ס. 

  

? אמר רב יהודה אמר רב: רובו. מאי (ראה משנה מלאה לעיל) ובחגבים כל שיש לו כו'ז] ,מ"משנה חולין פ"ג[...  גמ' ]בבלי חולין סה,א[
רוב ארכו, ; אמר רב פפא: הלכך, בעינן (של הגוף) רוב הקיפו )הכנפיים מכסים(ש, ואמרי לה: (של הגוף) רוב ארכו )הכנפיים מכסים(ש

 )א,כא' ישמוי' (מותר, ר"א בר' יוסי אומר:  - . ת"ר: אין לו עכשיו ועתיד לגדל לאחר זמן, כגון הזחל )צריך שניהם( ובעינן רוב הקיפו
יִ֙ם  כתיב] לא[ֲאֶׁשר־  )כבא,' ישמוי' (אף על פי שאין לו עכשיו ועתיד לגדל לאחר זמן. מאי זחל? אמר אביי: אסקרין. ת"ר  - ֤לֹו ְכָרַע֙

ה  לּו ֶאת־ָהַֽאְרֶּב֣ ֶּלה ֵמֶה֙ם ּתֹאֵכ֔ הוגו', ֶאת־ֵא֤ םזה גובאי,  -  ַאְרֶּב֣ לזה רשון,  -  ָּסְלָע֖ ֹ֣ ְלִמי֔נֹו  )א,כב' ישמוי' ( זה גדיאן, מה ת"ל -  ָחָג֖בזה ניפול,  -  ַחְרּג
הּו ְלִמיֵנֽהּו הּו ְלִמינֵ֔ והערצוביא,  )חרגלמאנצ': (ויוחנא ירושלמית,  )סלעםמאנצ': (להביא ציפורת כרמים,  מארבה)אנצ': ( –ד' פעמים  ְלִמיֵנ֑

  להביא –ְלִמי֔נֹו זה גובאי,  -, ארבה (ראה רש"י) אלו כללי כללות ואלו פרטי פרטותוהרזבנית; דבי ר' ישמעאל תנא:  )חגבמאנצ': (

ם? ת"ל: ציפורת כרמים, אין לי אלא הבא ואין לו גבחת, הבא ויש לו גבחת מנין ]בבלי חולין סה,ב[ להביא את  -ְלִמיֵנ֑הּו זה ניפול  - ָּסְלָע֖
ל האושכף; ואין לי אלא הבא ואין לו גבחת, הבא ויש לו גבחת, הבא ואין לו זנב, הבא ויש לו זנב, מנין? ת"ל:  ֹ֣ הּו זה רשון,  - ַחְרּג ְלִמינֵ֔

חת, הבא ואין לו זנב, הבא ויש לו זנב, הבא ואין להביא את הכרספת ואת השחלנית; ואין לי אלא הבא ואין לו גבחת, הבא ויש לו גב - 
הגמרא מקשה על נסיון ללמוד בבנין אב מפני שיש הבדלים (טט: : מנין? אמרת, הרי אתה דן בנין אב משלשתןראשו ארוך, הבא וראשו ארוך, 

הלא ראי  בין המינים המנויים) לכראי  ַאְרֶּב֣ ֹ֣ ל, ולא ראי ַחְרּג ֹ֣ הכראי  ַחְרּג םלא ראי שניהם כראי , וַאְרֶּב֣ ם, ולא ראי ָּסְלָע֖ כראי שניהם, הצד  ָּסְלָע֖
, אף כל שיש לו ארבע רגלים, וארבע כנפים, שיש לו ד' רגלים, וארבע כנפים, וקרצולים, וכנפיו חופין את רובו -השוה שבהן 

ים וכנפיו חופין את רובו, יכול יהא מותר? הזה יש לו ארבע רגלים וד' כנפים וקרצול הצרצורוקרצולים, וכנפיו חופין את רובו. והלא 
 ְלִמיֵנֽהּו? ת"ל: אחת התכונות מהארבע)לפחות אולי נוותר על אז (טט:  ששמו חגב, אי שמו חגב, יכול אין בו כל הסימנין הללו – ָחָג֖בת"ל: 

שן ארוך! וכי תימא כיון דשוו בד' עד שיהא בו כל הסימנין הללו. פריך רב אחאי: מה להנך שכן אין רא – (טעם סלוק מסייע להגביל)
! אלא, איכא למיפרך, מה להנך שכן אין מארבה וסלעםסימנין, מייתינן ולא פרכינן, אי הכי חרגול נמי, דשוו להו, לא ליכתוב, ותיתי 

עם ותיתי להן זנב, ה"נ איכא למיפרך: מה להנך שכן אין ראשן ארוך! אלא אמר רב אחאי: סלעם יתירא הוא; לא ליכתוב רחמנא סל
באומרה שלומדים ארבע תכונות המאפינות כל  –ארבה וחרגול  –הגמרא פותרת את שאלת ההבדלים על בסיס שני המינים (טט: , מארבה ומחרגול

 4ארבה וחרגול בעלי טט: (הרי חרגול דיש לו גבחת,  -מה לארבה דאין לו גבחת  - דמאי פרכת  המינים הטהורים, ותכונות אחרות אינן חשובות)

הרי ארבה דאין לו  - מה לחרגול דיש לו זנב  תכונות בסיסיות, ונבדלים בגבחת לארבה יש, לחרגול אין ולכן יש או אין גבחת היא תכונה לא חשובה)
כתב , סלעם דהיא תכונה לא חשובה) זנבולכן יש או אין  יש, לחרגול איןלארבה  זנבתכונות בסיסיות, ונבדלים ב 4ארבה וחרגול בעלי טט: ( זנב

 ראש ארוךולכן יש או אין  ראש ארוךתכונות בסיסיות, ונבדל ב 4בעל טט: הסלעם ( רחמנא ל"ל? אם אינו ענין לגופו, תנהו ענין לראשו ארוך

  !היא תכונה לא חשובה)

 לא[ֲאֶׁשר־ )א,כא' ישמוי' (במאי קמיפלגי תנא דבי רב ותנא דבי רבי ישמעאל? בראשו ארוך קמיפלגי, תנא דבי רב סבר:  ]בבלי חולין סו,א[

יִם֙  כתיב] אלא מה שבפרט, דמיניה  )טט: הראשון(אין בכלל  כלל ופרטפרט,  - ָחָג֖ב ְלִמיֵנֽהּוארבה סלעם חרגול  )א,כב' ישמוי' (כלל,  ֤לֹו ְכָרַע֙
ין היינו שיש לו התכונות הנדרשות רק בעלי תכונות המין, שני צדד מרבהטט: בכל מין מוזכר ( אין דלאו דמיניה לא, ומרבי דדמי ליה משני צדדין

  ;)ארבעה הסימנים שנישנו במשנה וגם שאין ראשו ארוך, ותכונות אחרות כמו גבחת לא מתחשבים
יִם֙  כתיב] לא[ֲאֶׁשר־ )א,כא' ישמוי' (תנא דבי ר' ישמעאל סבר:  חזר  - פרט, למינהו  - ארבה סלעם חרגול חגב  )א,כב' ישמוי' (כלל,  - ֤לֹו ְכָרַע֙

טט: שיש לו התכונות הנדרשות ארבעה הסימנים שנישנו ( אי אתה דן אלא כעין הפרט, ומרבי כל דדמי ליה בחד צד כלל ופרט וכלל וכלל,
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודית זצ"לבן חיים  אריה ו לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק 

  ישראל זצ"ליעקב שמריהו יוסף חיים בן 

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –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=  מר֥כאט; מוציא מפש – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

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

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4פחות ל – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; דרוש בפסוק  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

   .)במשנה ותכונות אחרות כמו ראשו ארוך, גבחת לא מתחשבים

 לא[ֲאֶׁשר־ )א,כא' ישמוי' ( -קמא והא לא דמי כללא קמא לכללא בתרא! כללא  (טט: הגמרא מקשה איך אפשר ללמוד כלל ופרט וכלל כאשר)

יִם֙  כתיב] , כללא בתרא (הכלל הראשון כתוב בלשון כללית וכולל כל בעלי כרעים) אמר רחמנא, דאית ליה אכול דלית ליה לא תיכול ֤לֹו ְכָרַע֙
(טט: שנישנו  עד דשוו בארבעה סימנין - )הכתובה בארבה, וכן כל "למינהו" הכתוב אחרי המינים האחרים ְלִמי֔נֹו )א,כב' ישמוי' ( זאת מילת טט:(

(טט: דן   תנא דבי ר' ישמעאל בכללי ופרטי כי האי גוונא דאין (טט: הגמרא מסבירה כי)! כמו הכלל הראשון) תבמשנה ולשון זאת אינה כללי

נא דבי ר' ישמעאל בכללי ופרטי , ודאמרי' נמי בעלמא דדאין תהראשון)בכלל ופרט וכלל גם כאשר הכלל האחרון אינו בלשון כללית כמו הכלל 
(טט: וכן בבריתות אחרות, שדורשים בכלל ופרט וכלל כאשר הכלל הסוגר אינו כללי כמו הכלל הראשון ולא מצוין מי הדורש  מהכא –כי האי גוונא 

  .כך והגמרא מבארת  שזה בשיטת תנא דבי ר' ישמעאל, ברייתת החגבים היא המקור לשיטה זאת)
  
הנך למינהו לאו פרטי נינהו כדאמרת דלא מרבי אלא מינא דכל חד אלא כללי נינהו ויש כאן כללי  -דבי ר' ישמעאל תנא  ]א,סה רש"י מסכת חולין[

כללות ופרטי פרטות כלומר כללות הבאין אחר כללות שלא לצורך ואתו לדרשה ופרטין הבאין שלא לצורך אחר פרטות ולדרשה באו על כרחך 
(טט: רש"י מבאר כוונת תנא דר'  עם וחגב הן הפרטות שלא הוצרכו ולמינהו הכתובין עמהם הם הכללו' שלא הוצרכו.ולקמן מפרש להו ואזיל דסל

, ומבאר שר'ישמעאל מקדים ואומר שבפסוקים יש עוד כללים ופרטים יתירים והם בסופו של דבר ילמדו בצורת ישמעאל האומר כללי כללות ופרטי פרטות
עת הרמב"ן (כאן) שמפרש כי כוונת תנא דבי ר'ישמעאל לומר שאת פסוקי החגבים אפשר ללמוד בכלל ופרט וכלל ואפשר כלל ופרט וכלל, וזה שלא כד

  ללמוד בצורת בנין אב.
וי' (מין חגבים הבא לפנינו ואין לו גבחת יש לנו להביאן מארבה שיש כאן כלל ופרט וכלל כדמפרש לקמיה  -ואין לי אלא  ]ב,רש"י מסכת חולין סה[

יִם֙  כתיב] לא[ֲאֶׁשר־ )' יא,כאשמ לּו  )וי' שמ' יא,כב( ֤לֹו ְכָרַע֙ ה  )וי' שמ' יא,כב(כלל ּתֹאֵכ֔ חזר וכלל ויש לך לרבות בכעין הפרט  ְלִמי֔נֹו )וי' שמ' יא,כב(פרט ַאְרֶּב֣
  הדומין לו בכל סימנין שיש לו ארבע סימנין דמתניתין ועוד חמישי.

שיש בזה מה שאין בזה ועל כרחך אין סימני הטהרה תלוי בזנב ובגבחת לא ביש לו ולא באין לו שהרי יש כאן  - ' הרי אתה דן כו' לא ראי כו... רש"י
  אין לו וכשר ויש לו וכשר.

ואפילו ראשו ארוך ולקמיה פריך מה להצד השוה שבהן שכן אין ראשן ארוך וקרצולין גרסינן ובין האי תנא לתנא  -הצד השוה שבהן כו' אף כל כו' 
  עיל ליכא אלא הך דרשה דהאי מרבה ראשו ארוך ותנא דברייתא דלעיל לית ליה.דל

  דהא ע"כ עד דדמי ליה לפרט בכל צדדין בעינן לתנא דבי רבי ישמעאל. -מה להצד השוה שבהן וכו' 
כללא קמא  דאיכא למאן דאמרל ס"ל דכיון דדמי ליה במקצת מרבינן ליה בכעין הפרט כדפליגי תנאי בעלמא בכל כלל ופרט וכל - (וכי תימא)וכ"ת 
דדמי ליה לפרט בכל צדדין (מוסיף מיני חגבים) והוה ליה כלל ופרט ואין בכלל אלא מה שבפרט ואהני כללא בתרא שהוא מוסיף על הפרט מידי  דוקא
(מרבה יותר מיני לל מוסיף על הפרט והוה ליה כ בתרא דוקא (כלל) ואיכא למאן דאמרתכונות בדיוק ולכן מרבה פחות פרטים מאשר בשיטה הבאה)  4(כאן 

ואיתרבו כל מילי ואהניא כללא קמא למהוי בכלל ופרט למעוטי מידי דלא התכונות מלאות )  4חגבים מהסבור שכלל ראשון קובע, כי מרבה גם אילו שאין להם 
ף כאלו שיש להן תכונות נוספות, כגון גבחת, זנב, ראש ארוך) (ומוסיאבל מידי דדמי ליה במקצת תכונות הבסיסיות)  4(ממעט את אלו שאין להם דמיא ליה לגמרי 
  דהא בתרא דוקא ותנא דבי רבי ישמעאל כמאן דאמר בתרא דוקא ס"ל.(לא ממעטן) לא מצי למעוטי 

כללא קמא  רדאיכא למאן דאמס"ל דכיון דדמי ליה במקצת מרבינן ליה בכעין הפרט כדפליגי תנאי בעלמא בכל כלל ופרט וכלל  - (וכי תימא)וכ"ת 
דדמי ליה לפרט בכל צדדין (מוסיף מיני חגבים) והוה ליה כלל ופרט ואין בכלל אלא מה שבפרט ואהני כללא בתרא שהוא מוסיף על הפרט מידי  דוקא
(מרבה יותר מיני  והוה ליה כלל מוסיף על הפרט בתרא דוקא (כלל) ואיכא למאן דאמרתכונות בדיוק ולכן מרבה פחות פרטים מאשר בשיטה הבאה)  4(כאן 

ואיתרבו כל מילי ואהניא כללא קמא למהוי בכלל ופרט למעוטי מידי דלא התכונות מלאות )  4חגבים מהסבור שכלל ראשון קובע, כי מרבה גם אילו שאין להם 
כונות נוספות, כגון גבחת, זנב, ראש ארוך) (ומוסיף כאלו שיש להן תאבל מידי דדמי ליה במקצת תכונות הבסיסיות)  4(ממעט את אלו שאין להם דמיא ליה לגמרי 
  דהא בתרא דוקא ותנא דבי רבי ישמעאל כמאן דאמר בתרא דוקא ס"ל.(לא ממעטן) לא מצי למעוטי 

  

אינו דורש בכלל ופרט  ]י -,משנות ז ספרא שמיני פרשה ג[תנא דבי רב זה מדרש תו"כ הנקרא ספרא. תו"כ  [רש"י בבלי חולין סו,א]ע"פ 
אין תבנית טעמים קדמא ואזלא, שתתמוך בלימוד בסדר  ]כג - ,כא יא שמיני ויקרא[ואין לפרשו ע"פ כלל ופרט וכלל). במקראות וכלל, (טט: 

גרש או גרשיים שיתמכו - מסוים שהוא תנאי הכרחי ללימוד בכלל ופרט וכלל. אין קדמא שתתמוך אולי בכעין כלל הצריך לפרט. אין אזלא
  בכעין יוצא מן הכלל כלשהו. 

  מן הכלל.גרש או גרשיים, תומך בדרשת תו"כ ללא כלל ופרט וכלל, וללא יוצאים -אפשר שהעדר תבניות טעמים קדמא ואזלא, קדמא, אזלא

מנין? אמרת, הרי אתה דן בנין ...  ]בבלי חולין סה,ב[-תומכות בדעה שב ]כג -,כא יא שמיני ויקרא[לעומת זאת תבניות הטעמים במקראות 
לא ראי ארבה כראי חרגול, ולא ראי חרגול  הגמרא מקשה על נסיון ללמוד בבנין אב מפני שיש הבדלים בין המינים המנויים)(טט: : אב משלשתן

שיש לו ד' רגלים, וארבע כנפים, וקרצולים,  - כראי ארבה, ולא ראי שניהם כראי סלעם, ולא ראי סלעם כראי שניהם, הצד השוה שבהן 
(טט: , מארבה ומחרגולותיתי  ... ש לו ארבע רגלים, וארבע כנפים, וקרצולים, וכנפיו חופין את רובו.וכנפיו חופין את רובו, אף כל שי

באומרה שלומדים ארבע תכונות המאפינות כל המינים הטהורים, ותכונות  –ארבה וחרגול  –הגמרא פותרת את שאלת ההבדלים על בסיס שני המינים 
תכונות בסיסיות, ונבדלים  4ארבה וחרגול בעלי טט: (הרי חרגול דיש לו גבחת,  - ה דאין לו גבחת מה לארב - דמאי פרכת  אחרות אינן חשובות)

ארבה וחרגול טט: ( הרי ארבה דאין לו זנב - מה לחרגול דיש לו זנב  בגבחת לארבה יש, לחרגול אין ולכן יש או אין גבחת היא תכונה לא חשובה)
, סלעם דכתב רחמנא ל"ל? אם אינו ענין היא תכונה לא חשובה) זנבן ולכן יש או אין יש, לחרגול איןה לארב זנבתכונות בסיסיות, ונבדלים ב 4בעלי 

  !היא תכונה לא חשובה) ראש ארוךולכן יש או אין  ראש ארוךתכונות בסיסיות, ונבדל ב 4בעל טט: הסלעם ( לגופו, תנהו ענין לראשו ארוך

ֶרץ ָה֔עֹוף ֲאֶׁשר־֖לֹו ַא ֶקץ ֖הּוא ָלֶכֽם:(כג) ְוכֹל֙ ֶׁש֣ יִם ֶׁש֥ ע ַרגְָל֑ כל מקום שכתוב עוף  בבלי חולין סו,א]רש"י [- ע"פ הלכות גדולות המובא ב ְרַּב֣
ֶרץ ָה֔עֹוףזה בעל שתי רגליים ושני כנפיים.  –בלבד  [רמב"ן שורש ט על ספר המצוות לרמב"ם]הוא בעל ארבע רגליים וארבע כנפיים.  ֶׁש֣

הנקרא עוף, וכל שיש לו ארבע רגלים הוא הנקרא שרץ העוף מפני שהוא הולך נמוך ורוחש כשרץ  כל מעופף בעל שתי רגלים הוא
  גו' ואינו הולך בזקיפה כעוף

ֶרץ ָה֔עֹוף אְכ֔לּו ִמּכֹל֙ ֶׁש֣ ֹֽ @ ֶאת־זֶ֙ה ּת   הטהור מאופיין בארבע תכונות המבדילות אותו משרץ עוף לא טהור (כא) ַא֤

אְכ֔לּו ֹֽ @ ֶאת־זֶ֙ה ּת ֶרץ ָה֔עֹוף (כא) ַא֤ קטן בין שני קיסרים (סלוק אתנח) בתפקיד כעין בנין אב לשתי תכונות - קטן ... זקף- ... זקף -  ִמּכֹל֙ ֶׁש֣
ע ֲאֶׁשר־ההכרחיות למיני חגב טהורים  @ ַעל־ַאְרַּב֑ ן ַעל־ָהָאֶֽרץ: כתיב] לא[ַההֵֹל֖ ר ָּבֵה֖ יו ְלנֵַּת֥ ַעל ְלַרגְָל֔ יִ֙ם ִמַּמ֣ יים, זוג ארבע רגל ֤לֹו ְכָרַע֙

, ובזה יש קושי בהבנת הפירוש שאומר שהם סמוכים לצוואר החגב. ולא זוג רגליים מנתרכרעיים אחרי הרגליים ולא לפניהם, בהם 
  קדמיות כגון "גמל שלמה" שבהם השרץ הזה נעזר לאכילה ויש דיווח שראוהו אוכל "שממית" (לטאה קטנה).

לּו ֶאת־ָהֽ  ֶּלה ֵמֶה֙ם ּתֹאֵכ֔ ה ְלִמי֔נֹו (כב) ֶאת־ֵא֤ קטן בין שני קיסרים (סלוק אתנח) בתפקיד כעין בנין אב לשתי - קטן ... זקף- ... זקף -  ַאְרֶּב֣
  תכונות ההכרחיות נוספות למיני חגב טהורים ארבע כנפיים החופות רוב אורך גופו, רוב היקף גופו.

ם ... (כב)  לי ראש ארוך שעליהם יש דיון רב בפוסקים האם יכללו או לא ואם איזה טפחא בתפקיד שנוי ורבוי אפשר שמלמד על בע –ְוֶאת־ַהָּסְלָע֖
  ְלִמיֵנ֑הּו תכונות נוספות לכללם כמו גבחת וזנב ארוך

הּו ל ְלִמינֵ֔ ֹ֣   קטן אפשר שמצרף שתי תכונות אל הארבה-מונח זקף – ְוֶאת־ַהַחְרּג

אפיונו למינים הכתובים לפניו אפשר שמלמד על שכל אחד מהקודמים יהיה  טפחא בתפקיד שנוי ורבוי וללא מרכא אז בתפקיד שמתפשט –ְוֶאת־ֶהָחָג֖ב 
  סלוק שבא להגביל שיהיו ידועים בשם חגב בנוסף למין חגב. - ְלִמיֵנֽהּו:ידוע כחגב 
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודית זצ"לבן חיים  אריה ו לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק 

  ישראל זצ"ליעקב שמריהו יוסף חיים בן 

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –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=  מר֥כאט; מוציא מפש – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

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

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4פחות ל – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; דרוש בפסוק  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

  )ח(התשע"ויקרא שמיני ט,א  1.7

  
  ,ה"ט]ז"ירושלמי (וילנא) סנהדרין פ[

ים  :יז,גשפטים דברים  ֶל@ ַוּֽיֲַעבֹ֙ד ֱאGִה֣ ר Gא־ִצִּוֽיִתי:ַוּיֵ֗ יִם ֲאֶׁש֥ א ַהָּׁשַמ֖ ַח ֛אֹו ְלָכל־ְצָב֥ ֶמׁש׀ ֣אֹו ַלּיֵָר֗ ם ְוַלֶּׁש֣ חּו ָלֶה֑ ים ַוּיְִׁשַּת֖   ֲאֵחִר֔

ל ֲאֶׁש�ר ַּבָּמ�ִים  ויקרא שמיני יא,ט: ּו ִמֹּכ� אְכל� ֹֽ י     ֶאת־ֶזה� ּת ִים ַּבַּיִּמ/ ֶׂשת ַּבַּמ( יר ְוַקְׂשֶק] P ְסַנִּפ֨ Yל ֲאֶׁשר־ל לּו:ֹּכ� ם ּתֹאֵכֽ ים ֹאָת3   ם ּוַבְּנָחִל�
ַח  )פ' יז,גש דב'(-  כתיב...  א]ז,לוילנא [  ֶמׁש׀ ֣אֹו ַלּיֵָר֗ ם ְוַלֶּׁש֣ חּו ָלֶה֑ ים ַוּיְִׁשַּת֖ ים ֲאֵחִר֔ ֶל@ ַוּֽיֲַעבֹ֙ד ֱאGִה֣ מר ר' זעירה לשמש אין כתיב כאן אלא אַוּיֵ֗

ֶמׁש׀  ל ֲאֶׁשר־לֹ֩ו  )מ' יא,טש וי'( והא כתיב א]ח,לוילנא [ ב רבי אבא בר זימנא קומי רבי זעירהאין כאן כלל ופרט אלא ריבויים. התיְוַלֶּׁש֣ ֹ֣ ּכ
ֶׂשת יר ְוַקְׂשֶק֜ ר ְוכֹל֩ )מ' יא,יש וי'( ְסנִַּפ֨ יר ֵאֽין־֜לֹו ֲאֶׁש֨ ֶׂשת ְסנִַּפ֣ קרבן [(ע"פ  .מעתה אין כאן כלל ופרט אלא ריבויים. אלא בגין דכתיב וי"ו ְוַקְׂשֶק֗

מקשה ר' זעירה אם כך אמרת שכאשר יש וי"ו לא דורשים בכלל ופרט אלא ברבוי, אז אם כן בפסוקים המדברים על סנפיר וקשקשת לא נדרשם : ]העדה
  בכלל ופרט אלא ברבוי כי יש שם וי"ו) (ללא וי"ו היה פירוט של הכתוב לפניו, עם וי"ו מרבה על הכתוב לפניו)

אנא מחיק ליה. אמר רבי שמואל בר אבודמא  (בם במלת ובנחלים) דאנא משכח וי"ו רי תורה)(אותם ספ אמר רב יוחנן בר מרייא כל הן
צ"ע כי וי"ו ( .ריבה וכל אשר במים )מ' יא,טש וי'(הייתי אומר מה שבימים יהו אסורין ומה שבגיגיות ושבביברים יהו מותרין תלמוד לומר 

יִם הכתוב הואמרבה ואילו  ר ַּבָּמ֑ ל ֲאֶׁש֣ ֹ֖   ממעט) מ"ם  ִמּכ

  הירושלמי אומר שיש ללמוד הדגים בכלל ופרט ואילו תנא דבי רבי ישמעאל בבבלי אומר שיש ללמוד ברבוי ומיעוט

  
  ,ה"ט]ז"פני משה מסכת סנהדרין פ[

ּו ֶאת־ֶזה�  )מ' יא,טש וי'(. והא כתיב אְכל� ֹֽ ל ּת ל ַּבָּמ�ִים ֲאֶׁש�ר ִמֹּכ� P  ֹּכ� Yיר ֲאֶׁשר־ל ֶׂשת ְסַנִּפ֨ ִיםּבַ  ְוַקְׂשֶק] ים ַּמ( ים ַּבַּיִּמ/ ם ּוַבְּנָחִל� לּו ֹאָת3  :ּתֹאֵכֽ
P  )מ' יא,יש וי'( ר ְוֹכל Y ֲאֶׁש֨ ין־ל] יר ֵאֽ ֶׂשת ְסַנִּפ� ים ַּבַּיִּמים�  ְוַקְׂשֶק( �  ּוַבְּנָחִל� ל ִיםַּמ� הַ  ֶׁש�ֶרץ ִמֹּכל �ה ֶנ3ֶפׁש ּוִמֹּכ/ ֶקץ ַּבָּמ�ִים ֲאֶׁש�ר ַהַחָּי ם ֶׁש3  ֵה�

ם יםכלל ואפי' בכלים  ַּבָּמ�ִים )מ' יא,טש י'ו(ודרשינן  :ָלֶכֽ ים ַּבַּיִּמ/ ִים (חזר וכתב) פרט והדר כתיב ּוַבְּנָחִל� הכתוב לפני הפרט, ומפרש עם ( ַּבַּמ(

P , כן)-נוסף שכתוב לפני בוכת Yיר ֲאֶׁשר־ל ֶׂשת ְסַנִּפ֨ ִים ְוַקְׂשֶק] הפרט מפורש  כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט מה ,חזר וכלל ַּבַּמ(
ים( מים הנובעין ים ַּבּיִַּמ֛ דאע"ג דאין  (בהנחה שאין בם נביעה)שבכלים ושבבורות שיחין ומערות  )מים (להוציא, למעטוכו' לאפוקי  )ּוַבּנְָחִל֖

ֶמׁש׀אחר  ) שיש פרטיםפ' יז,גש דב'( (עלדאמרת  (של ר' זעירה)להם סנפיר וקשקשת מותר ומעתה לדבריך  יכא דכתיב עוד דכל ה )ְוַלֶּׁש֣
, שהיה מחייב מיעוט רבוי בלבד ולא רבוי רבויהכוונה לבהמשך  (י"נ)] ידיד נפש[לפי ( פרטים אחר הפרט לא דרשינן בכלל ופרט אלא ריבוים

ים ַּיִּמים� - א"כ נימא ה"נ כן דהא אחר פרט ד )חוץ מימים ונחלים לשרץ המיםלמצוא מקום שיתעמט  �  )מ' יא,יש וי'(הדר ופרט קרא  ּוַבְּנָחִל�  ִמֹּכל
ל ִיםַּמ� הַ  ֶׁש�ֶרץ �ה ֶנ3ֶפׁש ּוִמֹּכ/ ומעתה נימא דרבתה התורה  )טפסוק יא,של (כעין פרטי דקרא דהתם  (פסוק יא,י)והוי  ַּבָּמ�ִים ֲאֶׁש�ר ַהַחָּי

ר )מ' יא,יש וי'(,  ִיםַּמ� הַ  ֶׁש�ֶרץ )מ' יא,יש וי'( אסורין הני ובבורות) :[י"נ]דבכל מקום ואפי' בכלים  Y ֲאֶׁש֨ ין־ל] יר ֵאֽ ֶׂשת ְסַנִּפ� בתמיה והא  ְוַקְׂשֶק(
  הכי: (קימא לן)אנן לא קי"ל 

. הכי קאמינא דטעמא דדרשינן לקרא דלעיל לריבוי ולא לכלל דורשים הריבויים ולא בגלל פרט אחר פרט) [י"נ]( אלא בגין דכתיב וי"ו
ֶמׁש׀) פ' יז,גש דב'(ופרט בשביל הוי"ו דכתיב  ם ) פ' יז,גש דב'(משמע דקאי אדלעיל האי שאמרתי לך ד ְוַלֶּׁש֣ חּו ָלֶה֑ וכן בכל עבודות ַוּיְִׁשַּת֖

  שעובדין ואותן שהן זובחין ומקטרין לשמש וכה"ג ולא מטעמא דכתיבא פרטי אחר הפרט הוא:
א דכתיבי וכלומר וכי מאי . בתמיה וכי אנחנו מוחקין בכל מקום וי"ו יתיר(האם נמחק אותה) כל הן דאנא משכח וי"ו אנא מחיק ליה

איכפת לן הכא אם כתוב בוי"ו או לא הא אי לא הוי כתיב אלא לשמש או לירח בלא וי"ו נמי הוי מצינן למידרש למה פרט הכתוב 
  לאלו הלא בכלל אלהים אחרים הן אלא ודאי לרבות לכל עבודות שעובדין לאלו בהן 

ֶל@ ַוּֽיֲַעבֹ֙ד ֱאGהִ֣  :יז,גשפטים דברים  ר Gא־ִצִּוֽיִתי:ַוּיֵ֗ יִם ֲאֶׁש֥ א ַהָּׁשַמ֖ ַח ֛אֹו ְלָכל־ְצָב֥ ֶמׁש׀ ֣אֹו ַלּיֵָר֗ ם ְוַלֶּׁש֣ חּו ָלֶה֑ ים ַוּיְִׁשַּת֖   ים ֲאֵחִר֔

  אין בפסוק זה תבנית קדמא ואזלא ולכן פחות תמיכה בדרישה בכפכ וגם לא בדרישה ברבוי מיעוט רבוי אלא רבוי בלבד.

  תמוך ביוצא מן הכלל.גרש או גרשיים שי- וגם לא אזלא

  
אפי' שבכלים ושבבורות יהו  )שיצורי מים ללא סנפיר וקשקשת(וא"כ הדרא קושיא לדוכתה מ"ט לא נידרוש התם ג"כ דלרבות אתא 

  אסורין:
מה  נ)(י"(משני דשאני התם דלא מצינן למידרש לריבוי דאי ס"ד לריבוי אתא קרא אפי'  (בר אבודנא) הייתי אומר וכו'. כלומר דר' שמואל

ים ַּיִּמים� -שבכלים וכה"ג א"כ לישתוק קרא מפרטא אחרינא דשבבורות ומה ש) P  )מ' יא,יש וי'(בקרא דבתריה  ּוַבְּנָחִל� ר ְוֹכל Y ֲאֶׁש֨ ין־ל]  ֵאֽ
יר ֶׂשת ְסַנִּפ� ים ַּבַּיִּמים�  ְוַקְׂשֶק( ּו ֶאת־ֶזה�  )מ' יא,טש וי'(ואנא ידענא ריבויא  ּוַבְּנָחִל� אְכל� ֹֽ ל ּת דרישא והכי הוי דרשינן אי לאו  ַּבָּמ�ִים ֲאֶׁש�ר ִמֹּכ�

ּו ֶאת־ֶזה�  )מ' יא,טש וי'(קרא  אְכל� ֹֽ ל ּת מ' ש וי'(הייתי אומר מה שבימים יהו אסורין ומה שבגיגיות ובביברים יהו מותרין ת"ל  ַּבָּמ�ִים ֲאֶׁש�ר ִמֹּכ�

ל )יא,ט ים )מ' יא,טש וי'(לפרטא אחרינא  ריבה אף לאלו והשתא מדהדר וכתב ַּבָּמ�ִים ֲאֶׁש�ר ִמֹּכ� ים ַּבַּיִּמ/ בכלל ש"מ למידרש  ּוַבְּנָחִל�
  אבל שבגיגיות וכה"ג מותרין: סנפיר וקשקשת) מי שאין להם(אסורים ודוקא בימים ונחלים  ופרט וכלל אתא ולא לריבויא

  
  ]ידיד נפש סנהדרין פרק ז[

הזה אי אפשר ללמוד בריבויים אלא בכלל ופרט וכלל. כי אם בא לרבות מה שבבורות ומה ועונה ָאַמר ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ַּבר ָאבּוְדָמא בפסוק 
ים ַּיִּמים�  )מ' יא,יש וי'(שבכלים ָהִייִתי אֹוֵמר לא תכתוב התורה  P  )מ' יא,יש וי'(בפסוק השני:  ּוַבְּנָחִל� ר ְוֹכל Y ֲאֶׁש֨ ין־ל] יר ֵאֽ ֶׂשת ְסַנִּפ�  ְוַקְׂשֶק(

יםּוַבְּנחָ  ַּבַּיִּמים�  , ִריָּבה ַּבָּמ�ִים ֲאֶׁש�רְוָכל  , ואני אדרוש ַמה ֶׁשַּבַּיִּמים ְיהּו ֲאסּוִרין, ּוַמה ֶׁשַּבִגיִנּיֹות ְוֶׁשַּבִּביָבִרים ְיהּו מּוָּתִרין. ַּתְלמּוד לֹוַמרִל�
ללמדנו שהפסוק נדרש בכלל  שבפסוק השני, בא ַּבָּמ�ִים ֲאֶׁש�רלאסור גם מה שבבורות. אבל כיון שהתורה מוסיפה פרט נוסף וכל 

  .ופרט וכלל ולא בריבויים
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודית זצ"לבן חיים  אריה ו לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק 

  ישראל זצ"ליעקב שמריהו יוסף חיים בן 

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –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=  מר֥כאט; מוציא מפש – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

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

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4פחות ל – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; דרוש בפסוק  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

ּו ֶאת־ֶזה�  שמ' יא,ט) (וי' אְכל� ֹֽ ל ּת ל ַּבָּמ�ִים ֲאֶׁש�ר ִמֹּכ� P  ֹּכ� Yיר ֲאֶׁשר־ל ֶׂשת ְסַנִּפ֨ ִים ְוַקְׂשֶק] ים ַּבַּמ( ים ַּבַּיִּמ/ ם ּוַבְּנָחִל� לּו ֹאָת3  שמ' יא,י) (וי' :ּתֹאֵכֽ

 P ר ְוֹכל Y ֲאֶׁש֨ ין־ל] יר ֵאֽ ֶׂשת ְסַנִּפ� ים ַּבַּיִּמים�  ְוַקְׂשֶק( �  ּוַבְּנָחִל� ל ִיםַּמ� הַ  ֶׁש�ֶרץ ִמֹּכל �ה ֶנ3ֶפׁש ּוִמֹּכ/ ֶקץ ַּבָּמ�ִים ֲאֶׁש�ר ַהַחָּי ם ֶׁש3 ם ֵה�   :ָלֶכֽ

יר שמ' יא,ט) (וי'ובדגים כל שיש לו ...  ]אבבלי חולין סו,[ ֶׂשת ְסַנִּפ֨ ד לגדל לאחר זמן, כגון הסולתנית . תנו רבנן: אין לו עכשיו ועתיְוַקְׂשֶק]
אקונס ואפונס כספתיאס  ב]בבלי חולין סו,[ ה"ז מותר, יש לו עכשיו ועתיד להשירן בשעה שעולה מן המים, כגון - והעפיאן 

ר ואין : כל שיש לו קשקשת יש לו סנפיר, ויש שיש לו סנפי(משנה נדה פ"ו,מ"ט, בבלי נדה נא,ב) ה"ז מותר. תנן התם -ואכספטיאס ואטונס 
דג טמא. מכדי אקשקשת קא סמכינן, ליכתוב  -דג טהור, יש לו סנפיר ואין לו קשקשת  - לו קשקשת; יש לו קשקשת ויש לו סנפיר 

סנפיר, ואפי' דג טמא, כתב  - רחמנא קשקשת ולא ליכתוב סנפיר! אי כתב רחמנא קשקשת ולא כתב סנפיר, הוה אמינא מאי קשקשת 
יר שמ' יא,ט) (וי'דכתב רחמנא רחמנא סנפיר וקשקשת. והשתא  ֶׂשת ְסַנִּפ֨ , ממאי דקשקשת לבושא הוא? דכתיב ושריון קשקשים ְוַקְׂשֶק]

  הוא לבוש, וליכתוב רחמנא קשקשת ולא ליכתוב סנפיר! א"ר אבהו, וכן תנא דבי ר' ישמעאל: יגדיל תורה ויאדיר. 
  

לו, וממשמע שנאמר אל תאכל את שאין לו, שומע אני אכול ת"ר: ממשמע שנאמר אכול את שיש לו, שומע אני אל תאכל את שאין 
ּו; לעבור עליו בעשה ולא תעשה - את שיש לו, ולמה שנאן  אְכל� ֹֽ ל ּת שיכול, הואיל והתיר במפורש והתיר  - מה ת"ל  ַּבָּמ�ִים ֲאֶׁש�ר ִמֹּכ�

מנין לרבות בורות שיחין ומערות בסתם, מה כשהתיר במפורש לא התיר אלא בכלים, אף כשהתיר בסתם לא התיר אלא בכלים, 
ּוששוחה ושותה מהן ואינו נמנע? ת"ל  אְכל� ֹֽ ל ּת ּו ֶאת־ֶזה�  שמ' יא,ט) (וי'. היכן התיר בכלים דכתיב ַּבָּמ�ִים ֲאֶׁש�ר ִמֹּכ� אְכל� ֹֽ ל ּת  ֲאֶׁש�ר ִמֹּכ�

יםוגו',  ַּבָּמ�ִים ים ַּבַּיִּמ/ אף על גב דלית ליה אכול, אימא: בכלים אף  -כול, הא בכלים הוא דכי אית ליה אכול דלית ליה לא תי ּוַבְּנָחִל�
P  שמ' יא,י) (וי'על גב דאית ליה לא תיכול! לא סלקא דעתך, דכתיב  ר ְוֹכל Y ֲאֶׁש֨ ין־ל] יר ֵאֽ ֶׂשת ְסַנִּפ� ים ַּבַּיִּמים�  ְוַקְׂשֶק( �  ּוַבְּנָחִל�  ֶׁש�ֶרץ ִמֹּכל

ים ַּבַּיִּמים� , ִיםַּמ� הַ   ַּבָּמ�ִים  שמ' יא,ט) (וי' ואימא: (דרך הסבר אחרת)אכול.  - ליה לא תיכול, הא בכלים, אף על גב דלית ליה  דלית - ּוַבְּנָחִל�
ים  שמ' יא,ט) (וי'כלל,  -  ים ַּבַּיִּמ/ יםפרט, כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט:  - ּוַבְּנָחִל� ים ַּבַּיִּמ/ לא!  -אין, נעיצין וחריצין  - ּוַבְּנָחִל�

ִים  יא,ט)שמ'  (וי' חזר וכלל. הני תרי כללי דסמיכי להדדי נינהו! אמר רבינא כדאמרי במערבא: כל מקום שאתה מוצא שני כללות  -  ַּבַּמ(
  ,הסמוכין זה לזה

ים )טשמ' יא, (וי'כלל,  -  ַּבָּמ�ִים שמ' יא,ט) (וי'הטל פרט ביניהם ודונם בכלל ופרט וכלל.  ]א,זבבלי חולין ס[ יםּוַבְּנחָ  ַּבַּיִּמ/ שמ'  (וי'פרט,  -  ִל�

ִים )טיא, מים נובעים, מאי רבי  - מים נובעים, אף כל  -חזר וכלל, כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט, מה הפרט מפורש  - ַּבַּמ(
  בורות שיחין ומערות להתירא.  -חריצין ונעיצין לאיסורא, ומאי מיעט  - 

אפי' בורות שיחין  - מים גדלין על גבי קרקע, ומאי רבי  - גדלין על גבי קרקע, אף כל מים  -ואימא: מה הפרט מפורש  (דרך הסבר אחרת)
 מים עומדיםלהתיר מי שאין לו סנפיר וקשקשת ב(טט: מיעט  - לאיסורא, ומאי מיעט  מים עומדים)מי שאין לו סנפיר וקשקשת ב(טט: ומערות 

  כלים! )ב
ּו שמ' יא,ט) (וי'אם כן,  אְכל� ֹֽ ִים )טשמ' יא, (וי' ַּבָּמ�ִים שמ' יא,ט) (וי'רבי ישמעאל תנא:  )תשובת(מאי אהני ליה?  ) לּוּתֹאכֵֽ או (טט:  ּת שתי  ַּבַּמ(

ים )טשמ' יא, (וי'ריבה,  - ַּבָּמ�ִים שמ' יא,ט) (וי'פעמים, אין זה כלל ופרט, אלא ריבה ומיעט;  ים ַּבַּיִּמ/ ִים )טשמ' יא, (וי'מיעט,  - ּוַבְּנָחִל�  -  ַּבַּמ(
בורות שיחין ומערות  - לאיסורא, ומאי מיעט  )יםבעונמים (ב חריצין ונעיצין - ריבה הכל, מאי רבי  - זר וריבה; ריבה ומיעט וריבה ח
  להתירא. ) מים עומדים(ב

ם! כליב) מים עומדים(להתיר במיעט  - לאיסורא ומאי מיעט ) מים עומדים(בבורות שיחין ומערות  -אימא: מאי ריבה  (דרך הסבר אחרת)
ּו שמ' יא,ט) (וי'א"כ  אְכל� ֹֽ לּואו (טט:  ּת מאי אהני ליה? ואיפוך אנא! כדתני מתתיה, דתני מתתיה בר יהודה: מאי ראית לרבות ) ּתֹאֵכֽ

שהן  - לאיסורא? מרבה אני בורות שיחין ומערות ) עיםנובמים (בלהתירא, ולהוציא חריצין ונעיצין ) מים עומדים(בבורות שיחין ומערות 
  ככלים, ומוציא אני חריצין ונעיצין שאין עצורין ככלים. הי סתום והי מפורש?  עצורים

פליגי בה רב אחא ורבינא, חד אמר: יש לו מפורש, ואין לו סתום. וחד אמר: אין לו מפורש ויש לו סתום. מאי טעמא דמאן דאמר יש 
לו מפורש? דהאי הוא דקמוכח אהאיך, דאי מהאיך לו מפורש? אמר לך: מיניה הוא דקא משתרו כלים, מאי טעמא דמאן דאמר אין 

  נמי לא תיכול.  (סנפיר וקשקשת) -אף על גב דאית ליה  ) מים עומדים(ב הוה אמינא: בכלים
כת (בחש באורתא )במסננת של קסמין שחוריה גדולים(אינש שיכרא בצבייתא  )יערה( לשפי (ראה רמב"ם מא' אסורות להלן) לאאמר רב הונא: 

' וי(, והוי עובר משום לכלי שבו גדל)וחזר נפל ( לעיל מצבייתא והדר נפיל לכסא (בעל חי ללא סנפיר וקשקשת שגדל בכלי)מא פריש , דיל)לילה

ֶרץ )מאיא, שמ' ץ ַעל־ָהָא֑ ֶרץ ַהּׁשֵֹר֣ (נשאר במקום  . אי הכי, במנא נמי; דלמא פריש לדפנא דמנא והדר נפיל למנא! התם היינו רביתיהַהֶּׁש֖
 (וי'ת"ל:  - דתניא: מנין לרבות בורות שיחין ומערות ששוחה ושותה מהן ואינו נמנע  -  )זאת(מנין תאמר  , ומנא תימראלכן מותר)גידולו ו

ּו שמ' יא,ט) אְכל� ֹֽ ל ּת אלא היינו רביתיה, ה"נ: היינו רביתיה. אמר ליה רב  -, וליחוש דלמא פריש לדפנא והדר נפיל ַּבָּמ�ִים ֲאֶׁש�ר ִמֹּכ�
ֶרץ )מאיא, ' שמ'וי(ב הונא, תניא דמסייע לך: חסדא לר ץ ַעל־ָהָא֑ ֶרץ ַהּׁשֵֹר֣  -דסיננן, הא לא סיננן  -לרבות יבחושין שסיננן; טעמא  - ָכל־ַהֶּׁש֖

  .שרי

ֶקץ ֖הּוא G֥א יֵָאֵכֽל: )מאיא, ' שמ'וי( ֶרץ ֶׁש֥ ץ ַעל־ָהָא֑ ֶרץ ַהּׁשֵֹר֣   ְוָכל־ַהֶּׁש֖

ֶרץ )מאיא, ' שמ'וי( (א) פשט הכתוב שגדל בארץ (ב) שרץ שגדל במים עומדים בכלי ולא פרש  מצב מקור השרץ- מקף כרב – ְוָכל־ַהֶּׁש֖

שגדל בפרי, לא נגע בגרעינו ולא פרש ממנו (ה)  ממנו (ג) שרץ שגדל בכלי במים עומדים ופרש ממנו מעצמו או ע"י סינון (ד) שרץ
  מותר לאוכלו. (ד)-שגדל בפרי, נגע בגרעינו או פרש ממנו.  במצב (ב) ו שרץ

ֶרץ )מאיא, ' שמ'וי( טפחא בתפקיד שנוי ורבוי, שרץ המים העומדים בפורשו ממקום גדילתו לאויר נוסף לו תואר שרץ הארץ  – ְוָכל־ַהֶּׁש֖
  ונאסר. שרץ הגדל בפרי בפורשו ממקום גדילתו לאויר הארץ או בנוגעו בגרעין הנחשב כמו הארץ, נוסף לו תואר שרץ הארץ ונאסר.

  אם לא פרש מתרבה להיתר אכילה.אבל 

ֶרץ ץ ַעל־ָהָא֑ בורות שיחין (א) פשט הכתוב שגדל בארץ (ב) שרץ שגדל במים עומדים בכלי או  מצב מקור השרץ- מקף כרב – ַהּׁשֵֹר֣
  שגדל בפרי, נגע בגרעינו או פרש ממנו.  ופרש מהם מעצמו או ע"י סינון (ג) שרץומערות 

ֶרץ ץ ַעל־ָהָא֑   אתנח, רבוי הגבלות בכל המצבים אסור לאוכלו.  מונח – ַהּׁשֵֹר֣
המסנן את היין או את החומץ או את השכר ואכל את היבחושים או את היתושין והתולעות שסנן  ]רמב"ם מאכלות אסורות פ"ב, ה"כ[ לא

אבל אם לא סננן  לוקה משום שרץ המים או משום שרץ העוף ושרץ המים, אפילו חזרו לכלי אחר שסננן שהרי פרשו ממקום ברייתן,
המסנן מים, ח] או שאר משקים, והיו בו תולעים או  ]שו"ע יו"ד הלכות בהמה וחיה טהורה סי' פד, ס"ג[ שותה ואינו נמנע כמו שפירשנו.

יבחושין או יתושים, אף על פי שחזרו לתוכו, אסורים, שכבר פירשו. לפיכך משקה ט] שדרך ליגדל בו תולעים, וכיוצא בהן, י] אין 
הגה: יא] אבל מותר לסננן דרך בגד או מסננת, שהרי נו בקסמים וקשים, בלילה, ט ה) ח> שמא יחזרו ויפלו לתוך הכלי, ויבא לשתותן. לסנ

ו לא יוכלו ליפול דרך שם אל תוך המשקה, י יב] ו) ט> וכן <ה> מותר לערות המשקים מכלי אל כלי, הואיל והם תמיד עם המשקה, היינו רביתייה
  ]א,סזפסקי רי"ד מסכת חולין מהדורה קמא [- וכן ב .(בית יוסף)
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודית זצ"לבן חיים  אריה ו לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק 

  ישראל זצ"ליעקב שמריהו יוסף חיים בן 

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –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=  מר֥כאט; מוציא מפש – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

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

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4פחות ל – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; דרוש בפסוק  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

  (התשע"ט)(בהשתתפות נחלת יעקב)ויקרא שמיני ט,א  1.8

ללד:  –ויקרא שמיני יא,לג  ֶרׂש ֲאֶׁשר-ְּכִלי-[לג] ְוָכ֨ ם ֶאל-ֶח� ל ֵמֶה� ֹו-ִיֹּפ3 רּו׃        ּתֹוכ� ֹו ִתְׁשֹּבֽ א ְוֹאת3 ֹו ִיְטָמ� ל ֲאֶׁש1ר ְּבתֹוכ/  ֹּכ�

ֶכל ֲאֶׁש�ר יֵ -[לד]  ִמָּכל ִים ִיְטָמ�אָהֹא8 ֹוא ָעָל/יו ַמ� ר ָיב3 ל ֲאֶׁש֨ ה ְּבָכל-ְוָכל      ָאֵכ( א׃ -ַמְׁשֶקה� ֲאֶׁש�ר ִיָּׁשֶת� י ִיְטָמֽ   ְּכִל�

ֶכל -ִמָּכל (וי' שמ' יא,לד)  משקים, כגון ירידת הטל, לכן לא  וירדו עלישיהיה נח לו מכך  ש וחישב עלי שלא מקף כבורר בין אוכל –ָהֹא8
כגון ירידת הטל, לכן הכשירו להיטמא , ובין אוכל שחישב עליו שיהיה לו נח מכך שירדו עליו משקים חרסהכשירו להיטמא באויר כלי 

  באויר כלי חרס

ל -ִמָּכל ֶכל ֲאֶׁש�ר ֵיָאֵכ( כאן שחישב עליו שיהיה לו נח מכך  ,המלמד על הכלל או על עצמו מן הכלל כעין יוצאגרש מונח רביע, - אזלאָהֹא8
   רידת הטל, לכן הכשירו להיטמא באויר כלי חרסכגון ישירדו עליו משקים 

ואחר שיצא מן הכלי אם באו עליו מים יטמא דנאמר שחוזר  )הטמא( הטמאו )חרס(שלא תאמר שכיון שנכנס לתוך כלי  -  ]שפת''ח[
ים אז לא הוכשר אם לא חישב עליו שיהיה לו נח שירדו על האוכל משק. הטומאה  וניער אחר שיבוא עליו מים לכן אמר והוא בתוך כלי

  לקבל טומאה לא בכלי חרס ולא מחוץ לכלי חרס.

ל  ֶכל-ִמָּכלעל  לימודיםארבעה כעין לפחות  מונח רביע –ֲאֶׁש�ר ֵיָאֵכ(  (משקים) שיש עליו מחשבת אכילה ושנח לו שנפלו עליו מים ָהֹא8

  [רש"י] מפרט שמונה לימודים כמסומן בפירושו.- ואז מוכשר לקבל טומאה ו להכנה

ל -ִמָּכל (וי' שמ' יא,לד) ][רש"י ֶכל ֲאֶׁש�ר ֵיָאֵכ( א )ג(וי' שמ' יא,ל מקרא העליוןמוסב על  - ָהֹא8 ֹו ִיְטָמ� ל ֲאֶׁש1ר ְּבתֹוכ/    – ֹּכ�
ר-ִמָּכל (וי' שמ' יא,לד) ל ֲאֶׁש֨ ֶכל ֲאֶׁש�ר ֵיָאֵכ( ִיםבאו  ָהֹא8 ה ַמְׁשֶקה� אֲ -ְוָכלוכן  ....ִיְטָמ�א יא,לד)( ,והוא בתוך כלי חרס הטמא ,,,,ָעָל/יו ַמ� ֶׁש�ר ִיָּׁשֶת�

י - ְּבָכל א יא,לד)( והוא בתוך כלי חרס הטמא, - ְּכִל� שאין  (טט: א)למדנו מכאן דברים הרבה: למדנו (ראה תו"כ שמיני פרשתא ח,א)  ....ִיְטָמֽ
(טט: ומשבאו עליו מים פעם אחת, מקבל טומאה לעולם,  )ב(טט: אוכל מוכשר ומתוקן לקבל טומאה, עד שיבאו עליו מים פעם אחת; 

 אשר יבא עליו מיםאשר יבא עליו מיםאשר יבא עליו מיםאשר יבא עליו מיםשכך יש לדרוש המקרא:  והיין והשמן וכל הנקרא 'משקה' מכשיר זרעים לטומאה כמים; )ד(טט: ואפילו נגוב.  )ג
ועוד למדו רבותינו מכאן, שאין ולד הטומאה מטמא כלים; שכך שנינו  )ה(טט: . האוכל -  יטמאיטמאיטמאיטמאכל משקה אשר ישתה בכל כלי כל משקה אשר ישתה בכל כלי כל משקה אשר ישתה בכל כלי כל משקה אשר ישתה בכל כלי או 

 אוכלאוכלאוכלאוכל    - - - - מכל האוכל מכל האוכל מכל האוכל מכל האוכל מטמאין מאויר כלי חרס? תלמוד לומר: "כל אשר בתוכו יטמא" (לעיל,לג), ב): יכול יהו כל הכלים - (פסחים כ,א
מטמא מאויר כלי חרס, ואין כל הכלים מטמאין מאויר כלי חרס. לפי שהשרץ 'אב הטומאה', והכלי שנטמא ממנו 'ולד הטומאה'; 

כ,א), שהשרץ שנפל לאויר התנור, והפת בתוכו ולא נגע  ולמדנו עוד (ראה פסחים )ו(טט: לפיכך אינו חוזר ומטמא כלים שבתוכו. 
השרץ בפת, התנור 'ראשון' והפת 'שנייה'; ולא נאמר: רואין את התנור כאלו מלא טומאה, ותהא הפת תחלה; שאם אתה אומר כן, לא 

ה חולין קיח,ב) על ביאת ולמדנו עוד (רא  )ז(טט:  נתמעטו כל הכלים מליטמא מאויר כלי חרס, שהרי טומאה עצמה נגעה בהן מגבן.
מים, שאינה מכשרת זרעים, אלא אם כן נפלו עליהן משנתלשו; שאם אתה אומר: מקבלין הכשר במחובר, אין לך דבר אוכל שלא באו 

שאין אוכל מטמא אחרים, אלא אם כן יש ולמדנו עוד (ראה יומא פ,א),  )ח(טט:  משנתלשו. אשר יבוא עליו מים?אשר יבוא עליו מים?אשר יבוא עליו מים?אשר יבוא עליו מים?עליו מים. ומהו אומר 
     .ושיערו חכמים: אין בית הבליעה מחזיק יותר מביצת תרנגולתאוכל הנאכל בבת אחת.  -  אשר יאכלאשר יאכלאשר יאכלאשר יאכל; שנאמר כביצהבו 

  
ים ִיְהי3ּו ָלכֶֽ  )היא,ל ' שמ'וי( ים ֵה�ם ּוְטֵמִא� ץ ְטֵמִא� ִים ֻיָּת� ם׀ ָעָליו[ ִיְטָמא\ ַּתּנ1ּור ְוִכיַר/ ל ִמִּנְבָלָת3 ֹכל ֲאֶׁשר־ִיֹּפ֨   גיד  ם:ְו-

א: )ויא,ל שמ' 'וי( ם ִיְטָמֽ Yר ְוֹנֵג3ַע ְּבִנְבָלָת� �ה ָטה� ִים ִיְהֶי Yר ִמְקֵוה־ַמ� 3 ן ּוב/   ַא�U ַמְעָי

Yר ֽהּוא: )יא,לז ' שמ'וי( ַע ָטה� ּוַע ֲאֶׁש�ר ִיָּזֵר� 3 ַרע ֵזר� ם ַעל־ָּכל־ֶז � ִמִּנְבָלָת� י ִיֹּפל   ְוִכ:
ַרע וְ  )חיא,ל ' שמ'וי( י ֻיַּתן־ַמ�ִים� ַעל־ֶז� ם: סְוִכ: ּוא ָלֶכֽ א ה� ם ָעָל�יו ָטֵמ3 ל ִמִּנְבָלָת�   וקבלת טומאה יד א ָנַפ3

ֶרב: )טיא,ל ' שמ'וי( א ַעד־ָהָעֽ ּה ִיְטָמ3 יא ָלֶכ�ם ְלָאְכָל�ה ַהֹּנֵג3ַע ְּבִנְבָלָת� ה ֲאֶׁשר־ִה3 י ָימּות� ִמן־ַהְּבֵהָמ�   ביד  ְוִכ:

 לטמאמצטרפין  - הקיפה והאלל והעצמות והגידין והקרנים והטלפים העור והרוטב ו .פ"ט,מ"א]חולין [מתני'  ]בבבלי חולין קיז,[
העור המחובר בבשר והמרק  ]ה"דרמב"ם טומאת אוכלין פ"ד,[ לטמא    וגו'טומאת נבלות. כיוצא בו, לא טומאת אוכלין, אבל 

סכין, והעצמות המחוברות והתבלין והאלל אף ע"פ שמקצתו חישב עליו ומקצתו לא חישב עליו, מקצתו פלטתו חיה ומקצתו פלטתו 
בבשר, והגידים והמקומות הרכים מן הקרניים ומן הטלפיים והכנפיים והנוצה, והמקומות הרכים מן הציפרניים ומן החרטום 

  המובלעין בבשר, כל אחד מאלו מתטמאין ומטמאין ומצטרפין לכביצה או לכחצי פרס.
טמאין מן הנבילות, העצמות והקרניים והטלפים אפי' עיקרן הרך שאם ואלו דברים שאין מ ]ה"זרמב"ם שאר אבות הטומאה פ"א,[לא 

יחתך מן החי יוצא דם, והעור אף על פי שאינו מעובד, והאלל והגידים והמרק והתבלין שמתבשלין עמה, בד"א בזמן שפירשו מן 
  אחד מכל אלו מצטרף לכזית. הנבילה, אבל הנוגע באחד מכל אלו כשהן מחוברין בבשר ה"ז טמא, והוא שיהיה בבשר כזית, שאין

(סיוע וברור למה שלמדנו במשנה לחלק בין טומאת אוכלין המוגדרת כטומאה קלה, לבין טומאת נבילה המוגדרת כטומאה חמורה. תנינא להא  גמ'.

אה מיד בלי מחשבה אוכלין מוגדר כטומאה קלה כי מטמאים אוכלין אחרים רק בכביצה ובתנאי שחשב על האוכלים המטמאים לאכילה. נבילה מטמ
לטומאה קלה, ולא  - (הגמרא פותחת בעור בלבד שהוא שומר ולימדה המשנה שהעור מצטרף לשיעור ביצה של אוכלים), דת"ר: שומרים ובכזית)

 . (של נבילה)שומרים לטומאה חמורה (מצטרף לשיעור כזית ל) 
ּוַע ַעל (וי' שמ' יא,לז)שומרים לטומאה קלה מנלן? דתנא דבי רבי ישמעאל:  3 ַרע ֵזר� כדרך שבני אדם מוציאין לזריעה, חטה  -־ָּכל־ֶז

  בקליפתה, ושעורה בקליפתה, ועדשים בקליפתן. 
3 ַרע  (וי' שמ' יא,לז) הכתוב הזה בעל שני תפקידים. (א) הוא דוגמא לאוכל בצורתו הטבעית (ב) הוא מלמד איך זרע נראה  –ַעל־ָּכל־ֶז
3 ַרע באופן כללי.  קף בתפקיד צרוף שלושה פרטים לדבר אחד. זרע, קליפה דקה העוטפת את הזרע (קליפה פנימית מקף מ –ַעל־ָּכל־ֶז

הנקראת סובין שהיא גם מאכל וגם מגינה על הזרע בזריעתו), קליפה חיצונית עבה העוטפת את הקליפה הפנימית ושומרת על הזרע 
את החיטה זורעים בדרך כלל ללא המוץ והגלומות אך תמיד  בשעת גידולו ואינה אוכל. בחיטה היא בעלת שתי שכבות המוץ והגלומות.

   .עם הסובין משום שהסרתם עלולה לגרום לנזק לעובר שבזרע

מובא דעת רבי יהודה וכן פסק [רמב"ם הל'  טומאת אוכלין ח,יא] שאין שומר לשומר. ולכן  ]1שוטנשטיין חולין קיט,ב 8[הערה - ב
הקליפה החיצונית אינה שומר ואינה יד. ורמב"ן לומד "כי יותן מים (וו' משקין אחרים)" על רק הקליפה הפנימית (הסובין) היא שומר ו

קליפה חיצונה (אע"פ שהוא עצמו אינו מאכל), הזרע מוכשר ונתקן להקרא אוכל ולקבל טומאה. וגם אם לא חשב עליו לאוכל אלא 
  לזריעה מוכשר לקבל טומאה. 

שומר (כר' יהודה ורמב"ם) לכן אינה מצטרפת לשיעור ביצה להכניס או להוציא טומאת  ממעט קליפה חיצונה מלהיות מקף אחדטט: 
מברר שאע"פ שהקליפה הפנימית  מקף שניאוכלים. לעומת קליפה פנימית שהיא שומר וגם אוכל ומצטרפת לשיעור כביצה. אפשר כי 

  וכלים.לעצמה היא שומר, בכל זאת כשנצברה לעצמה לכביצה אז מקבלת ומוציאה טומאת א

ּועַ  (וי' שמ' יא,לז) 3 ַרע ֵזר� על  [מקרא מפורש עוז והדר קפגמרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, (א) ע"פ  – ַעל־ָּכל־ֶז
  זרוע של כל מיני זרעים.  רש"י]

וש ע"י אדם ומעצמן (תו"כ מחובר מונח מרבה אתנח מגביל. כאן מלמד שקבלת טומאת אוכלין היא רק בתל – ֲאֶׁש�ר ִיָּזֵר�עַ  (וי' שמ' יא,לז)
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודית זצ"לבן חיים  אריה ו לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק 

  ישראל זצ"ליעקב שמריהו יוסף חיים בן 

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –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=  מר֥כאט; מוציא מפש – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

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

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4פחות ל – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; דרוש בפסוק  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

�יו ו (וי' שמ' יא,לח)לארץ אינו מקבל טומאה אפילו הוכשר), ולתוספות רק בריכוז של כביצה ואז  ם ָעָל ל ִמִּנְבָלָת� ַרע ְוָנַפ3 �ִים� ַעל־ֶז� י ֻיַּתן־ַמ ְִכ:
ם:  ּוא ָלֶכֽ א ה�   אם יותן עליו מז' משקין (מים ביניהם) יוכשר לקבל טומאה.  ָטֵמ3

Yר י' שמ' יא,לז)(ו   טפחא בתפקיד שנוי [מקרא מפורש עוז והדר ע"פ תו"כ] זרעים שנטמאו אחרי זריעתם בקרקע נטהרים.   – ָטה�

  סלוק, מגביל – ֽהּוא (וי' שמ' יא,לז)

ּה (וי' שמ' יא,לט) ולא שומרים לטומאה חמורה מנלן? דתנו רבנן:   ,ולא בעור שאין עליו כזית בשר -  ְּבִנְבָלָת�

ּה שמ' יא,לט) (וי'   המיעוט בא מהניקוד מפיק באות ה"א ללמד על בשר נבלה. – ְּבִנְבָלָת�

ּה) (וי' שמ' יא,לט לצרף עור השומר על לפחות  - מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, או יתור לרבות  – ַהֹּנֵג3ַע ְּבִנְבָלָת�
  כזית בשר שאז גם הוא יטמא טומאה חמורה.

א (וי' שמ' יא,לט)נגד בשר מאחוריו לא יהא טמא? תלמוד לומר יכול הנוגע כ , מאי קאמר? אמר רבא, ואמרי לה כדי, חסורי ִיְטָמ3
ּה (וי' שמ' יא,לט)מיחסרא והכי קתני:  בעור שאין עליו כזית בשר ועור משלימו לכזית,  [רמב"ם שאר אבות פ"א,ה"ז] ולא ְּבִנְבָלָת�

כזית בשר, הנוגע כנגד בשר מאחוריו, יכול לא יהא טמא, ואפילו מעשה יד נמי לא עביד?  יכול שאני מוציא אף עור שיש עליו
א (וי' שמ' יא,לט)תלמוד לומר    .ִיְטָמ3

א (וי' שמ' יא,לט) מרכא בתפקיד לרבות לטמא אדם וכלים הנוגעים כנגד בשר נבלה מאחריה (היינו חלקי בהמה שאינן בשר ושיש  – ִיְטָמ3
  [רמב"ם] להלן.- ה חלק שני בעליהם כזית בשר) רא

א (וי' שמ' יא,לט) ֶרב ִיְטָמ3 [רמב"ם שאר אבות - מרכא מרבה, סלוק מגביל. ביחד עשויים ללמד על רבוי הגבלות לטמא כ – ַעד־ָהָעֽ

, העצמות והקרניים והטלפים אפי' עיקרן הרך שאם יחתך מן שאין מטמאין מן הנבילותואלו דברים  (חלק א) הטומאה פ"א,ה"ז]
, בזמן שפירשו מן הנבילהי יוצא דם, והעור אף על פי שאינו מעובד, והאלל והגידים והמרק והתבלין שמתבשלין עמה, בד"א הח

   אבל הנוגע באחד מכל אלו כשהן מחוברין בבשר ה"ז טמא, והוא שיהיה בבשר כזית, שאין אחד מכל אלו מצטרף לכזית. (חלק ב)
(וי' שמ' ומנין לידות האוכלין שהן מתטמאות ומטמאות כשהן מחוברין עם האוכלין שנאמר  ן פ"ה, ה"ה][רמב"ם טומאת אוכלי כל    כלתנן התם: 

ם: יא,לח) ּוא ָלֶכֽ א ה�   לכל שבצרכיכם.ָטֵמ3
 -, שומר ואף על פי שאינו יד (לשיעור לקבל טומאה בכביצה ולתוס' להעביר טומאה בכביצה)טמא ומטמא ואינו מצטרף  - שהוא יד ולא שומר 

ל  (וי' שמ' יא,לח)לא טמא ולא מטמא. ידות היכא כתיבי? דכתיב:  - א ומטמא ומצטרף, לא יד ולא שומר טמ ַרע ְוָנַפ3 �ִים� ַעל־ֶז� י ֻיַּתן־ַמ ְוִכ:
ם ּוא ָלֶכֽ א ה� �יו ָטֵמ3 ם ָעָל ם:    ִמִּנְבָלָת� י ָימּות� מִ  (וי' שמ' יא,לט)לכל שבצרכיכם לרבות את הידות, וכתיב:  -  ָלֶכֽ יא ָלֶכ�םְוִכ: ה ֲאֶׁשר־ִה3 ,    ן־ַהְּבֵהָמ�

; שומר להכניס (להעביר טומאה מאוכל טמא לאוכל אחר) ולהוציא (לטמא את האוכל)לכל שבצרכיכם לרבות את הידות יד להכניס  -  ָלֶכ�ם
 - ומה יד שאינה מגינה  :(לומד לשומר מהלכות יד ומסביר את הקל וחומר)קל וחומר, מיד אתי (לומד זאת במידת) ולהוציא לא צריך קרא, 

  , שומר לא כל שכן! (טומאה)מכנסת ומוציאה 
ּועַ  (וי' שמ' יא,לז)(שומר דכתב רחמנא  3 ַרע ֵזר�   .(לשיעור טומאה) שמע מינה: לצרף –למה לי  שמרבה שומר) ַעל־ָּכל־ֶז

  , (לטמא אוכל אחר)ולא להוציא  ל)(לטמא את האוכלהכניס  –ואימא: יד (שואלת הגמרא אולי אפשר לדרוש את הפסוקים באופן אחר)  
ּועַ  (וי' שמ' יא,לז)(-(ללמוד מלהכניס ולהוציא  - שומר  (ואילו) 3 ַרע ֵזר� (מלת לא מתיחסת ליד לא  –, אבל יד להוציא, ושומר לצרף )ַעל־ָּכל־ֶז

(פשוט לך , השתא עיולי מעיילא )(אין באפשרותך לאמר כךלהכניס ולא להוציא לא מצית אמרת  - יד (ובאה דחיה) ! להוציא ולשומר לצרף )

  (על להוציא יש לך שאלה, לא כל שכן שמוציא), אפוקי מיבעיא? שיד מכניסה טומאה)
לא! יד יתירא כתיב:  (בשניהם) –להוציא ולהכניס, אבל יד להכניס ושומר לצרף  -להוציא ולא להכניס, שומר  - : יד (ואם תאמר) ואימא 

ץַּתּנ1ּור ְוִכי (וי' שמ' יא,לה) ִים ֻיָּת� ים ִיְהי3ּו  ַר/ ים ֵה�ם ּוְטֵמִא� םְטֵמִא� ). הי מינייהו מייתר? לכתוב יד ג)לכל שבצרכיכם לרבות את הידות ( - ָלֶכֽ
(מאב הטומאה  מה לזרעים שכן טומאתן מרובה (דוחה) –מינייהו  (וילמדו שתי ידות לכלים ולנבלה), וליתו הנך ((יא,לח) יד א)רחמנא בזרעים 

  !טומאה, לכן אי אפשר ללמוד לרבות ידות מזרעים שהם אוכל)ומראשון ל
(מאב הטומאה מה לתנור שכן מטמא מאוירו  (דוחה) - מיניה  (וילמדו שתי ידות לאוכל ולנבלה), וליתי הנך ((יא,לה) יד ג)לכתוב רחמנא בתנור 

  ! כמו שרץ ונבלה באוירו בלי לנגוע בו)
שכן מטמאה אדם, (שהיא אב הטומאה) מה לנבלה  - מינה  (וילמדו שתי ידות לכלים ולאוכל)י הנך , ולית((יא,לט) יד ב) לכתוב רחמנא בנבלה

  ומטמאה במשא, וטומאה יוצאה מגופה! 
  , (הנסיון ללמוד בבנין אב אחד מאחד אי אפשר ללמוד, כי כל אחד יש לו חומרה שלו)חדא מחדא לא אתיא 

(איזה שתים תכתוב ונלמד את ; הי תיתי (תביא אחד משניים)תיתי חדא מתרתי כתובים) (מוצע שהתורה תכתוב שני מקורות כבנין אב משני 

(לקבל טומאה בנפילת ז' מה להנך שכן מטמאין שלא בהכשר  - (ותלמד מכלים ונבלה)? לא לכתוב רחמנא בזרעים ותיתי מהנך השלישי)

הושע: פירות שלא הוכשרו, כתנור שלא נגמרה מלאכתו , תאמר בזרעים שאין מטמאין אלא בהכשר! אמר רב הונא בריה דרב ימשקין)
(תנור מאוירו ונבלה שלא בנגיעה  (מקבלים טומאה) : מה להנך שכן מטמאין(דחיה בדרך אחרת), אלא פריך הכי (לכן אי אפשר לדחות)דמי 

  (ונדחה הלימוד מכלים ונבלה לאוכל), תאמר בזרעים שאין מטמאין אלא בנגיעה! מעצמה)

  אוכל!  (שניהם)מה להנך שכן  -  (מאוכל ונבלה)נא בתנור ותיתי מהנך לא לכתוב רחמ
אלא) יד דנבלה למה לי?  (אכן אתה צודק ופסוק הנבלה (יא,לט) יד ב) (אין הכי נמי -  (מכלים ואוכל)לא לכתוב רחמנא בנבלה ותיתי מהנך 

  לצרף.  - שומר  (וגם להלכה ש)ד להוציא, , יד להכניס י(להלכה הכללית)אם אינו ענין ליד נבלה, תנהו ענין ליד דעלמא 
, מה הנך (כלים ואוכל)להיות כנדון   (הנבלה)יד דנבלה אצטריך, דאי לא כתב רחמנא בנבלה הוה אמינא: דיו לבא מן הדין  (עדיין)ואכתי 

, ושומר ((יא,לט))ך צריך ! אלא, יד דנבלה מיצר(וזה לא נכון כי נבלה אב הטומאה ומטמאה אדם)לא מטמא אדם אף נבלה לא מטמאה אדם 
  לא מצטרף, (לכן (יא,לט)): ((יא,לז)) אמרת –דנבלה הוא דלא צריך, למאי הלכתא כתביה רחמנא? אי לאיצטרופי 

תנהו ענין ליד דנבלה, ואם אינו ענין  -קל וחומר מיד אתי, אלא, אם אין ענין לשומר דנבלה  (נלמד ב) –ולהוציא  (ואם תאמר שזה ללמד)
 לצרף –להכניס, ושומר  - להוציא, יד  - , יד (להלכה הכללית) תנהו ענין ליד דעלמא -  (כי למדנו מיד כלים ואוכל ליד נבלה)ליד דנבלה 

(הלכה כללית ששומר מצטרף לאוכל לטמא טומאת אוכלים להוציא טומאה בכביצה ולהכניס טומאה מחלוקת תוס' בכביצה ורש"י לפעמים 

  כביצה ולפעמים כזית).

ּה יא,לט)(וי' שמ'    אתנח (שהוא קיסר כמו בין פסוקים) מרכא טפחא – ְלָאְכָל�ה ַהֹּנֵג3ַע ְּבִנְבָלָת�

ּה (וי' שמ' יא,לט) אם מרכא טפחא בתפקיד יתור לרבות עור הנבלה השומר על בשרה, אבל הגמרא למדה על כתוב זה  – ַהֹּנֵג3ַע ְּבִנְבָלָת�
תנהו ענין ליד  -  (כי למדנו מיד כלים ואוכל ליד נבלה), ואם אינו ענין ליד דנבלה תנהו ענין ליד דנבלה -אין ענין לשומר דנבלה 

(הלכה כללית ששומר מצטרף לאוכל לטמא טומאת אוכלים  לצרף –להכניס, ושומר  -להוציא, יד  - , יד (להלכה הכללית) דעלמא

  ה ולפעמים כזית).ולהכניס טומאה מחלוקת תוס' בכביצה ורש"י לפעמים כביצ להוציא טומאה בכביצה

אתנח (שהוא קיסר כמו בין פסוקים) מרכא טפחא בתפקיד מידת סמוכים ילמד הלכה כללית להוציא טומאה  – ְלָאְכָל�ה (וי' שמ' יא,לט)וע"י 
ין תפקידי , כגון בלאוכל אחר. מדת סמוכים כעין (מדה כב) מדבר שחבירו מוכיח עליו, (מדה כג) מדבר שהוא מוכיח על חבירו ְלָאְכָל�האל 

  (א)-(ב) ל-תבנית הטעמים מרכא טפחא בראש חצי פסוק (ב) רמז ללמוד מענין מחצי פסוק או פסוק (א) שלפניו. ואפשר שלפעמים ירמז ללמוד מ
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודית זצ"לבן חיים  אריה ו לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק 

  ישראל זצ"ליעקב שמריהו יוסף חיים בן 

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –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=  מר֥כאט; מוציא מפש – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

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

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4פחות ל – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; דרוש בפסוק  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

  פ)"(התשויקרא שמיני ט,א  1.9

  

  ויקרא שמיני ט,יד:  - לפסוקים: ויקרא שמיני ט,ט:  אין תורת כהנים

ַּיְקִרבּו ְּבנֵ֨ : ט,טויקרא שמיני  ן ֶאתַו-   ַהָּדם[ ֵאָליו\ -י ַאֲהֹר�
ן ַעל  ם ַוִּיֵּת� ל ֶאְצָּבעֹו� ַּבָּד� ק ֶאל-ַקְרנ�ֹות ַהִּמְזֵּב�ַח ְוֶאת-ַוִּיְטֹּב: ַח׃-ַהָּד�ם ָיַצ� ֹוד ַהִּמְזֵּבֽ   ְיס�

ֲהִנים� ֶאת..  )ה,א ויקרא(ודומה לו  ן ַהֹּכֽ י ַאֲהֹר: ִהְקִריבּו ְּבֵנ֨ ם-ְו-    ַהָּד�

ן )ט,ט(וי' שמ'  י ַאֲהֹר� ַּיְקִרבּו ְּבֵנ֨ ) טט: לאהרן תחלת מדרש הגדול( זאת היתה תחלת העבודה לאהרן ולבניו [תורה שלמה לב] ַהָּדם[ -ֶאת ַו-

ן ֶאל שמ' ט,ח) י'ו(- העבודה ב ֹ֖ ב ַאֲהר ט ֶאת- ַוּיְִקַר֥ ַח ַוּיְִׁשַח֛ את ֲאֶׁשר- ַהִּמזְֵּב֑ גֶל ַהַחָּט֖   )   ֽלֹו׃- ֵע֥

ית ֲאֵחיֶכם֙ וַ  )י,ו ' שמ'וי(נענה רבי טרפון ואמר: ...  ]בבלי מועד קטן כח,ב[ ל ָּכל־ֵּב֣ ה יְִבּכּו֙  יְִׂשָרֵא֔ , והלא דברים קל וחומר: ומה ֶאת־ַהְּׂשֵרָפ֔
ן ֶאתנדב ואביהוא שלא עשו אלא מצוה אחת, דכתיב  י ַאֲהֹר� ַּיְקִרבּו ְּבֵנ֨ על אחת כמה  -כך, בניו של רבי ישמעאל  -  ַהָּדם[ ֵאָליו\ -ַו-

יהוא יצק את יסוד המזבח. המצוה היחידה שעשו נדב ואביהוא בחנוכת המשכן, נחשבת מסירות נפש שעשו נדב ואב [נועם אלימלך]. וכמה
  ).משך חכמהלהם מאד כי בקבלת הדם והולכתו אל אהרן השתתפו בכפרה מחטא העגל לאהרן, ולעם שהביאו לחטא (קצת ע"פ 

יׁש ִמּֽזַרְ  (וי' אמר כא,יז) ]*[תורה שלמה לב ר ִא֣ ֹ֑ ן ֵלאמ ֹ֖ ר ֶאֽל־ַאֲהר יב ֶלֶ֥חם ֱאGָהֽיו:ַּדֵּב֥ ב ְלַהְקִר֖ ר יְִהֶי֥ה בֹ֙ו ֔מּום G֣א יְִקַר֔ ם ֲאֶׁש֨ אין לי אלא  ֲעd֞ ְלדֹרָֹת֗
ן ֶאת תמידים שהם קרויים לחם וכו' מנין לרבות את הדם, ת"ל להקריב. ואומר י ַאֲהֹר� ַּיְקִרבּו ְּבֵנ֨   )ספרא אמור פרשתא ג,ג( ַהָּדם[ ֵאָליו\ -ַו-

הקריבו קריבת הרם למזבח שחיא ו ןויקרא א ה אבל מדרש רבותינו והקריבו זו קבלת הדם שאין לשומב"ן ובר...  [תו"ש הערה לב*]
ַּיְקִרבּו-. וחולקים האם זריקה נכללת בהמזבח לקבלו ולזרקו על גבי אמן הדם קרבן והוה שען קרבן שישוההולכה אבל הוא ל   ַו-

ַּיְקִרבּו )ט,ט(וי' שמ'  ן שמ' ט,ח) י'ו(אלפניו בתפקיד לימוד  גדולה- תלישא - ַו- ֹ֖ ב ַאֲהר כעין מחיצה שאהרן נעשה בעל בחינה נעלה  ַוּיְִקַר֥
בעבודה ראשונה זאת, ועוד בתפקיד לימוד לכתוב אחריו כעין מחיצה שבני אהרן נעשו בעבודה זאת בעלי בחינה נעלה (אהרן ובניו 

  הקרנות נעשתה ע"י אהרן.נתינה על  –שליחי ה') אע"פ שרק קבלו והוליכו דם עגל הכפרה והזריקה 

י  )ט,ט(וי' שמ'  ן ֶאת )ט,ט(וי' שמ'  (צ"ע) קדמא – ְּבֵנ֨ בתפקיד מוסיף ממין הענין על הענין שמצוה  מונח זרקא סגול – ַהָּדם[ ֵאָליו\ -ַאֲהֹר�
  יחידה שעשו בחנוכת המשכן נחשבת להם כמצוות רבות שעשו אחרים אחריהם.

  

כי  )יא,ט(וי' שמ' ן על קרנות מזבח הקטורת, ויציקת שיירי הדם על יסוד המזבח. מלמד פסוק הפסוק עוסק במתן דם עגל חטאת של אהר
ַּמֲחֶנֽה: ּוץ ַלֽ ׁש ִמח� Yר ָׂשַר�ף ָּבֵא� ר ְוֶאת־ָהע�   נשרפים מחוץ למחנה.ה שחטאת זאת וכל כיוצא במפרשים  (ט,יא)[שפת"ח י] -ו [רש"י]  ְוֶאת־ַהָּבָׂש�

ק ֶאל-ְוֶאת )ט,ט(וי' שמ' ף בכתוב הבא בפסוק ממבוא זה נסביר את טעמי המק חַ -ַהָּד�ם ָיַצ� ֹוד ַהִּמְזֵּבֽ   ְיס�

ֹוד-ֶאלמקף מברר בין יש דם ובין אין דם ...  – ַהָּד�ם-ְוֶאת )ט,ט(וי' שמ'    מקף מברר אם היציקה על היסוד היא למצוה או חובה.  – ְיס�

ושעירים הנשרפים שחיטתן בצפון וקבול דמן  טאת של אהרן במילואים)עגל החטט: בדומה ל( פרים הנשרפים[*]  ,מ"ב]משנה זבחים פ"ה[
 )ַהָּד�ם-ְוֶאת )ט,ט(וי' שמ' -היינו כמו  ב(בכלי שרת בצפון ודמן טעון הזיה על הפרוכת ועל מזבח הזהב מתנה אחת מהן מעכבת שירי הדם 

ק ֶאל, ולא מקף כגון שלא נותר דם – ַהָּד�ם-ְוֶאת )ט,ט(וי' שמ' היינו כמו (היה שופך על יסוד מערבי של מזבח החיצון אם לא נתן  ֹוד- ָיַצ�  – ְיס�

Yר ָׂשַר�ף  ,יא)ט(וי' שמ' כמו שנאמר ( לא עכב אלו ואלו נשרפין בבית הדשןמקף ללמד שהיציקה היא למצוה ולא חובה)  ר ְוֶאת־ָהע� ְוֶאת־ַהָּבָׂש�
ַּמֲחֶנֽה: ּוץ ַלֽ ׁש ִמח�   :)ָּבֵא�

  

ן ֶאתַוִּיּׂשָ֨  יני ט,כב: ויקרא שמ ו-א ַאֲהֹר1 יו (כתיב) ָיָד/  ְיָבֲרֵכ�ם-ֶאל(קרי)  ָיָד/ ים׃         ָהָע�ם ַוֽ ת ַהַחָּט/את ְוָהֹעָל�ה ְוַהְּׁשָלִמֽ ֶרד ֵמֲעֹׂש1   ַוֵּי(
ן ֶאת ,כב)טוי' שמ' ( א ַאֲהֹר1 ו-ַוִּיָּׂש֨ יו (כתיב) ָיָד/  ְיָבֲרֵכ�ם-ֶאל(קרי)  ָיָד/   קדמא דרגא תביר טפחא – ָהָע�ם ַוֽ

 ְיָבֲרֵכ�ם- מעשה מקדים ל –קדמא כתנאי  – אַוִּיּׂשָ֨  ,כב)ט( ן ֶאתבברכת כהנים.  ַוֽ יו-ַאֲהֹר1 דרגא תביר טפחא,בתפקיד כעין  - ָהָע�ם-ֶאל ָיָד/
קבוצת פרטים הקשורים לענין שעל כל אחד חל אותו ענין או אותה הלכה. אפשר שמרמז לפסק הרמב"ם שקודם לברכת כהנים כל כהן 

אין הכהנים רשאין בכל מקום להוסיף ברכה על שלשת הפסוקים כגון יי' אלהי אבותיכם  ]ב"הי,פי"ד רמב"ם תפילה ונשיאת כפים[
כשהוא ח  שכל כהן עולה לדוכןיוסף עליכם ככם אלף פעמים וכיוצא בה לא בקול רם ולא בלחש שנאמר לא תוסיפו על הדבר, בשעה 

רכה זו שצויתנו לברך את עמך ישראל ברכה שלמה ואל יהי בה מכשול עוקר רגליו לעלות אומר יהי רצון מלפניך יי' אלהינו שתהיה ב
ברוך אתה יי' אלהינו מלך העולם אשר קדשנו בקדושתו של אהרן  וקודם שיחזיר פניו לברך את העם מברךועון מעתה ועד עולם, 

מתחיל לברכם, וכשמחזיר פניו מן , ואחר כך מחזיר פניו לציבור ו בכוונת הלב) שם] יד המלך[( וצונו לברך את עמו ישראל באהבה
יִם  ' תבוא כו,טו)דב( הציבור אחר שמשלים ט אומר עשינו מה שגזרת עלינו עשה עמנו מה שהבטחתנו ַהְׁשִקיָפ֩ה ִמְּמ֨עֹון ָקְדְׁשd֜ ִמן־ַהָּׁשַמ֗

ל @ ֶאֽת־ַעְּמd֙ ֶאת־יְִׂשָרֵא֔   .ּוָבֵר֤

 ְיָבֲרֵכ�ם ,כב)ט( בכוונת הלב ושכהן שאינו אוהב  [יד המלך שם]רק שלושה פסוקי ברכת כהנים. (ב) כפי'  אתנח מגביל, (א) כפי' רמב"ם – ַוֽ
הובא שם סיום  [סוטה לט, א], ... ]ב"הי,תפילה ונשיאת כפים פי"ד 'יד המלך (לנדא) הל[ישראל, או שאינו אהוב על ישראל לא יברך. 

(במ' ן נצטוו הכהנים לברך באהבה, והרי לא נאמר בתורה רק . ולא ידעתי הכוונה של סיום זה דבאהבה, והיכבאהבההברכה בתיבת 

ּו נשא ו,כג) ה ְתָבֲרכ� , ואם אמנם מסתמא נכון הוא שהברכה תהיה בלב שלם, אבל עדיין היכן ידענו דנצטוו על כך לברך באהבה. ֹּכ3
ם (ו,כג) ואולי נסמך זה על מדרש רבה במדבר פרשה י"א וז"ל, ֹור ָלֶהֽ היו מברכין אותם בכוונת הלב כדי שתשלם מלא, שת(בחולם)  ָאמ�

הברכה בהם. הרי לך לדעת המדרש דנצטוו על כך לברך בכוונת הלב, וע"ז ניתקן הנוסח לסיים הברכה במלת באהבה. ונתעוררתי מן 
לברכא משכיל אחד כי כן הוא בפירוש בזהר פרשת נשא וז"ל, תנא כל כהן דהוא לא רחים לעמא או לא רחמין ליה לא יפרוס ידוי 

@ )כב,ט שלימ(לעמא, דכתיב  יִן ֣הּוא יְבָֹר֑   .. אל תקרי יבורך אלא יברךֽטֹוב־ַע֭

  

ְצאּו� ֶּפן :ז,ויקרא שמיני י א ֵתֽ :ֹ ד ל ֶהל מֹוֵע8 תּו ִּכי-׃ ּוִמֶּפַתחP ֹא֨ ה׃-ָּתֻמ� ר ֹמֶׁשֽ ּו ִּכְדַב3  ַּיֲעׂש� �ם ַוֽ ' ֲעֵליֶכ ת ה�   ֶׁש/ֶמן ִמְׁשַח3
ֶהל מ )ז,ישמ'  'וי([רלב"ג]  ְצאּו� ֶּפןּוִמֶּפַתחP ֹא֨ א ֵתֽ :ֹ ד ל תּו -ֹוֵע8   רוצה לומר, שלא יניחו עבודתם מפני המקרה הרע הזה שקרה להם.  -ָּתֻמ�

בתפקיד עקירת פריצת מחיצת המקדש בזמן עבודה, כעין העלם ידיעה, ואם במזיד  משמשקטנה,- תלישא -ּוִמֶּפַתחP מוצע לומר כי טעם 
  [רלב"ג] - יהיה דינו כהמשך ה

  ה כהן שיהיה שהניח עבודתו ויצא מן המקדש, חייב מיתה.ולמדנו מזה המקום, שאיז
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודית זצ"לבן חיים  אריה ו לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק 

  ישראל זצ"ליעקב שמריהו יוסף חיים בן 

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –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=  מר֥כאט; מוציא מפש – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

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

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4פחות ל – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; דרוש בפסוק  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

ר: :ח,ישמיני ויקרא  ן ֵלאֹמֽ ל־ַאֲהֹר� ' ֶאֽ   ַוְיַדֵּב�ר ה�

ן )ח,י שמ'(וי' להסברת טעם מקף  ל־ַאֲהֹר� ה  ,יב)לא' תשא שמ(מופעים כמו  5- נעזר באחד מההסברים לטעם מקף ב ֶאֽ ' ֶאל־ֹמֶׁש3 3ֹאֶמר ה� ַוּי
ר: ' ֶאל (במ' בה' ח,א)פעים כמו מו 70- וב ֵּלאֹמֽ ר ה� ר׃-ַוְיַדֵּב3 ה ֵּלאֹמֽ   ֹמֶׁש3

(במ' בה'  - מקף כבורר את דרך הפניה אל משה. בין ישיר ובין לא ישיר. מאמר או דבור ה' אינו ישיר אל משה אלא כהסבר ב – ֶאל־ֹמֶׁש3ה

' ֶאל ח,א) ר ה� ר׃-ַוְיַדֵּב3 ה ֵּלאֹמֽ ז שמשה היה תמיד מזומן לנבואה ולא היה צריך הכנה מרמ –ר"ת הפסוק מצטרפים למלת מאלי"ו  ֹמֶׁש3
ר ) ז,פט נשא 'במ(...  ]רש"י[להשראת הנבואה, ה' מידבר והנבואה מגיעה מאליה. כפ'  כמו 'מתדבר'; כבודו של מעלה לומר כן:  -ִמַּדֵּב֣

   .מאליומדבר בינו לבין עצמו, ומשה שומע 

ן )ח,י שמ'(וי'   ל־ַאֲהֹר� מביא שקלא וטריא האם דרך  [תורה שלמה נד]הפניה אל משה. בין ישיר ובין לא ישיר. מקף כבורר את דרך  – ֶאֽ
) ז,פט נשא 'במ(... לגבי משה ]רש"י[כפ' זה היה אהרן –גם אם התיחד הדיבור אל  (במ' בה' ח,א)משה או ישירות. ולפי הדוגמא ממשה עצמו 

ר    היינו פניה לא ישירה.  .מאליולבין עצמו, ומשה שומע  כמו 'מתדבר'; כבודו של מעלה לומר כן: מדבר בינו -ִמַּדֵּב֣

ומליל יי לאהרן למימר:  )ח,י שמ'(וי'  ](אוצר החכמה) מעט צרי, ויקרא, לב יעקב זאב, ע' נו –[חמשה חומשי תורה, אונקלוס מדויק 
תרגם כאן, דווקא, 'עם אהרן', ולא . ולפי זה היה צריך ל(עיין מש"כ לעיל א,א)לאהרן: דרך אונקלוס לתרגם "דבר אל ..." מליל עם 
ומליל ה' עם  "אהרןמשה ואל ר ה' , שהטעם שתרגם אונקלוס "וידב' ו,יג)מ(ש'לאהרן'. אבל עיין מש"כ רבינו אברהם בן הרמב"ם 

 )א,ב בה פרקדהנים ויקרא נכתורת (א"נ כונתו למה שאמרו חז"ל  .מפני שה' דבר עם משה אבל לאהרן נתגלה במחזה ,משה ולאהרן וכו'
  ... י יין ודבר המשכררוחמר ומ )ט כ)ע"(שדיבר ה' עם משה שיאמר לאהרן 

ר: )ח,ישמ'  'וי( ](אוצר החכמה)ויקרא, גרינבוים נפתלי, ע' עו,  –[אוצר המדרשים  ן ֵלאֹמֽ ל־ַאֲהֹר� ' ֶאֽ  ?נאמר ןכול לאהרי ַוְיַדֵּב�ר ה�
 .)להלן פסוק י"א( "ליהם ביד משהאה'  דבר רש"א :רומד לולמת ]אט שמעוני נשוילק[ –ה בסיני? שנאמרו למוהלא כל המצות כלן 

  ]לוש הגדרד[מ אהרן ל א ךדבור זה שי :כלומר[לו  ךא צריושה ]לפי[ ?ן למה נתלה באהרןכאם  נאמר,שה נאמר לא לאהרן מל

  

U ְּבֹבֲאֶכ/  ,ט:ויקרא שמיני י �י, ִאָּת( ר ַאל־ֵּת�ְׁשְּת׀ ַאָּת�ה׀ ּוָבֶנ Kִין ְוֵׁשָכ � ם:ַי ת עYָל�ם ְלֹדֹרֵתיֶכֽ א ָתֻמ�תּו ֻחַּק3 �ֹ ֶהל מYֵע�ד ְול   ם ֶאל־ֹא3
� ִין (וי' שמ' י,ט) Uמרמז שאפשר שאת תבנית הטעמים הבאה  מונח – ַי �י, ִאָּת( ר ַאל־ֵּת�ְׁשְּת׀ ַאָּת�ה׀ ּוָבֶנ Kיש ללמוד יותר מפעם אחת. ְוֵׁשָכ  

ר ַאל־ֵּת�ְׁשְּת׀ ַאָּת�ה (וי' שמ' י,ט) KְוֵׁשָכU �י, ִאָּת( גרשיים מונח לגרמיה (מונח פסק) מונח לגרמיה (מונח פסק) מונח רביע, התבנית  – ׀ ּוָבֶנ
  גרשיים מונח רביע, מרמזת ללימוד של כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו או ללמד על הכלל.

  

ר  (וי' שמ' י,ט) Kר [רש"י]שאינה של שכרות, כפ' מקף כבורר בין שתיה של שכרות ובין שתיה – ַאל־ֵּת�ְׁשְּת׀ְוֵׁשָכ Kִין ְוֵׁשָכ �   .יין כדרך שכרותו ַי

ר ַאל־ֵּת�ְׁשְּת׀ )(וי' שמ' י,ט ]בעל הטורים[ Kִין ְוֵׁשָכ � נוטריקון ואם שתה כדי רביעית יין אסור להורות (כריתות יג ב). תפלת שכור תועבה . ַי
  :(עירובין סד א)

�י,  [רבנו בחיי]ע"פ  [תורת הפסק, הרב מרסייאנו]  איסור השתיה הוא בזמן שלמשמר הכהנים יש זמן  – ַאל־ֵּת�ְׁשְּת׀ ַאָּת�ה׀ ּוָבֶנ
משמרתו. אבל כהן גדול יכול לרצות לעבוד כל עבודה, כל זמן. לכן יש פסק הבדל בין כ"ג שהוא באזהרה מתמדת כי יכול לבוא בכל עת 

  ת שלו.לעבודה, ובין כהן פשוט שמוזהר בשתיה של שכרות רק בזמן המשמר

  קריאה עם פסק מבדילה בין כ"ג ובין כהן פשוט בזמן שלו במשמרת שלו. ַאל־ֵּת�ְׁשְּת׀ ַאָּת�ה

  קריאה ללא פסק משוה בין כ"ג ובין כהן פשוט בזמן המשמרת שלו.

�י, עם פסק מבדילה בין כהנים קריאה  בגימטריא יצאו החללים ובעלי מומין (תו"כ): )(וי' שמ' י,ט ]בעל הטורים[פסק כפי' – ַאָּת�ה׀ ּוָבֶנ
שלמים המשרתים במקדש ובין חללים כהנים בעלי מום , מענין לבדוק האם בעלי מומים שעוסקים בעבודות שלא לפני הצבור במקדש 

  (כגון התלעת עצים) האם גם הם אסורים בשתיה.

U  (וי' שמ' י,ט) �י, ִאָּת( ל שעור הפוגת השפעת רביעית יין של זמן מהלך ארבע מיל מונח רביע, בתפקיד לפחות ארבע, אפשר שמלמד ע –ּוָבֶנ
  שאחריו יוכל לשרת במשמרת. ומכאן לימוד אל הוראת רב או דיין שלא יורה עד שיפוג שתיית יין או שכר.

ֶהל מYֵע�ד ְּבֹבֲאֶכ/  (וי' שמ' י,ט) [רש"י](לימוד א)  של כעין יצא מן הכלל ללמד על הכלל, משווה גישת אוהל מועד לגישת מזבח, כפ' ם ֶאל־ֹא3
אין לי אלא בבואם להיכל, בגשתם למזבח מנין, נאמר כאן ביאת אהל מועד, ונאמר בקידוש ידים ורגלים ביאת אהל מועד, מה להלן  - 

  :עשה גישת מזבח כביאת אהל מועד, אף כאן עשה גישת מזבח כביאת אהל מועד

ֶהל מYֵע�דְּבֹבֲאֶכ/ם  (וי' שמ' י,ט)   ממעט ביאה אסורה כאשר שתה פחות משיעור רביעית יין או שכר.תביר  – ֶאל־ֹא3
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודית זצ"לבן חיים  אריה ו לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק 

  ישראל זצ"ליעקב שמריהו יוסף חיים בן 

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –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=  מר֥כאט; מוציא מפש – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

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

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4פחות ל – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; דרוש בפסוק  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

  (בהשתתפות נחלת יעקב) (התשפ"א)ויקרא שמיני ט,א  1.10

  

ל ויקרא שמיני יא,לג:  ֶרׂש ֲאֶׁשר-ְּכִלי- ְוָכ֨ ם ֶאל-ֶח� ל ֵמֶה� ֹו-ִיֹּפ3 רּו׃        ּתֹוכ� ֹו ִתְׁשֹּבֽ א ְוֹאת3 ֹו ִיְטָמ� ל ֲאֶׁש1ר ְּבתֹוכ/   ֹּכ�

ִים ִיְטָמ�אהָ -ִמָּכל ויקרא שמיני יא,לד: ֹוא ָעָל/יו ַמ� ר ָיב3 ל ֲאֶׁש֨ ֶכל ֲאֶׁש�ר ֵיָאֵכ( ה ְּבָכל- ְוָכל      ֹא8 א׃ -ַמְׁשֶקה� ֲאֶׁש�ר ִיָּׁשֶת� י ִיְטָמֽ    ְּכִל�

ֶרׂש-ְּכִלי )ג(וי' שמ' יא,ל מ"א ]ספרא שמיני פרשה ז סוף פרק ח[ פיסקא א  חרס- וכלי אין לי אלא כלי חרס מנין לרבות כלי נתר ת"ל ֶח�
לוְ  )ג(וי' שמ' יא,ל (כאילו כתוב ֶרׂש-ְּכִלי-ָכ֨ שעשה אהל  פי' הח"ח:(מנין לרבות את האהלים , פי' הוי"ו דוכל דריש לרבות כלי נתר) הח"ח:( )ֶח�

שיטהר אהל זה ולזה צריך אני לקרא לרבות אותו  פי' הח"ח:(ודין הוא , מכלי חרס דאית ליה בית קיבול כגון שכפאו על השרץ והטומאה בתוכו)
אשר ישכב עליו,  כל המשכב היינו אותם דחזי למדרס הזב דכתיב ביה (וי' מצ' טו,ד) פי' הח"ח:(מה אם כלי עץ שטימא פשוטים ו )שיטמא

 כלי חרס שטיהר פשוטיםשאינו מטמא מאוירו כדלקמן).  פי' הח"ח:(טיהר אהלים  ,)והיינו כל העשוי למשכב כגון שולחן וטבלא וכיוצא בו
אינו דין שנטהר אהלים כדיליף מקראי בפרק ר"ע)  לא אם יהיהלו תוך דאל תוכו בעינן כדלקמן ומדרס כלי חרס טהורשאינו מטמא א פי' הח"ח:(

ֶרׂש- ְּכִלי )ג(וי' שמ' יא,לתלמוד לומר  לרבות את והוא כמו וגו' אשר יפול מהם אל תוכו וזה נמי באויר שבתוכו מונח השרץ)  פי' הח"ח:( .ֶח�
ל )ג(וי' שמ' יא,לתלמוד לומר  ,י חרסמנין לרבות שברי כל .האהלים ֶרׂש-ְּכִלי-ְוָכ֨ דכל מרבה אף השברים אם יהיה עדיין שם כלי  פי' הח"ח:( ֶח�

  .עליו, והוא שיהיו עושין מעין מלאכתו ויש לו תוך לקבל)

לוְ  )ג(וי' שמ' יא,לנ"י: נמצאו ג' לימודים (לימוד א) וא"ו יתירה שנאמר  ֶרׂש-ְּכִלי-ָכ֨  )ג(וי' שמ' יא,ללת "כלי" יתירה, שנאמר ; (לימוד ב) מ ֶח�
ֶרׂש-ְּכִלי נה לכאורה כתב ה הח"חגורס להוציא אהלים, שאין טומאת אהל, ו הגר"אחרס בא לרבות את האהלים (-שהיה יכול לומר וכל ֶח�

אין חולק כלל על כל להוציא, אכן כאשר נתבונן  אים פרשו כפשטות הברייתא שבא לרבות את האהלים והוא ברשמוקשה הגהתו מאד וכל המפ
ל )ג(וי' שמ' יא,לע"כ לשונו ודוחה את גרסת הגר"א); (לימוד ג) שמלת  המפרשים   יתירה ובא לרבות שברי כלי חרס ָכ֨

היינו כלי חרס שכפאו על השרץ דומיא להאהיל על  [רמב"ם הל' כלים פי"ג,ה"ה]הרחבה של (לימוד ב) שבו רבינו את האהלים. לדעת 
מסכים לדינא עם הרמב"ם אלא מפרש דכוונת הברייתא "אהלים" היינו שגם כלי חרס המכיל יותר ממ' סאה האוכל  [ראב"ד שם]השרץ. 

  סאה נטמא). 40- שבתוכו יטמא משרץ באווירו, אבל לא הכלי. (אבל כלי הקטן מ

  

ל וזה לשונו ]הח"ח[- ה הנה בדין השלישי לרבות שברי כלי חרס כתב ין שם כלי עליו, והוא שיהיו עושין מרבה אף השברים אם יהיה עדי ָכ֨

וצ"ע מניין שצריך שיהיו עושים מעין מלאכתו, אולי סגי בעושין מעין מלאכה, כמו שמצינו לגבי שבת מעין מלאכתו ויש לו תוך לקבל ע"כ. 
(כלי חרס)  ,מ"ז]ח"שבת פ שנהשושנים לדוד מ[ הראשונה לבין העושה מלאכה גרידא. בענין מוקצה שיש חילוק בין עושה מעין מלאכתו

  .דאעפ"י שנשבר כיון שעדיין עושה מעין מלאכתו שהיה עושה כשהיה שלם בודאי דחשיב בהכי

ל )ג(וי' שמ' יא,לוצריך לומר שזה נרמז בטעמי המקרא של  ֶרׂש-ְּכִלי-ְוָכ֨ אם  (מקף א)ב' מקפים לברור בין מצבים אחדים. לכן נלמד  ֶח�
  עושה מעין מלאכה אבל לא מלאכתו המקורית אין אוירו מטמא. (מקף ב)אין עושים מעין שום מלאכה אוירו טהור, 

בורר בין דעת ר' ישמעאל ששברי חרס שיושבים לבדם  (מקף ב)- נראה ללמוד ש מ"ג ]ספרא שמיני פרשה ז סוף פרק ח[- אבל מ
אכה גם נטמא. ר' עקיבא בלא סמיכה עדיין כלים הם, שיעור נפח שבר למלאכה לפי שיעור כלי החרס שנשבר ממנו ואם עושה מל
ר' נחמיה ור"א בן יעקב שיעור שבר כלי חרס לפי מקום עשייתו וצורת הכלי. וגם יש להם שיעורים להחשב שעושים מלאכתם. 

  מרבים גם שבר ללא דפנות. כמו שנאמר להלן:  אומרים

וכן הוא  ,הגר"א[' ואח"כ צריך להיות המשנה ב' משנה זו שייכא לסוף משנה א ד הח"ח:( מכאן אמרו מ"ג ]ספרא שמיני פרשה ז סוף פרק ח[
וזהו שאמרו מכאן אמרו ר"ל אחרי שאמר מתחילה לרבות שברי כלי חרס אמר שמכאן למדו לטמא שברי כלי חרס  ]בילקוט וכן נראה מהראב"ד

שבים שלא מסומכים שיעורן קרקרותיהם ודפנותיהם יו ]ו[הם  )הדקין וקטנים סכלי חר(הדקים שבכלי חרס  ),כשהם עדיין ראויים לקבל
בין שנשברו ונשארו קרקרותיהן פי' כמו קרקעותיהן דהיינו שוליים שכלפי  ,בין שהן עצמן אין מחזיקין אלא כדי סיכת קטן י'פ(בכדי סיכת קטן 

י סיכת אצבע קטנה של קטן יקין שמן כדי סיכת קטן כלומר כדזאו נשארו דפנותיהן ויכולין לבדן לישב בלא סמיכה עדיין כלים הם ואם מח ,הקרקע
שאם  ,שיעור זה של סיכת קטן לשברי כלים שלא היה מתחילתו אלא לוג( עד לוג)ו( ח:)והכי מפרש הגמ' במס' שבת דף ע ,מאיןטבן יומו 

וג יק מלחזכלי שהיה מתחילתו מ(ברביעית  מלוג ועד סאה )היה מתחילתו יותר מלוג בעינן שיעור גדול לשבריו יותר מכדי סיכת קטן
 ,מסאה ועד סאתים בחצי לוג )וליתר מסאה עד סאתיים שיעור שבריו בחצי לוג וכן כולם ,הלוג שיעור שבריו ברביעיתויותר מלוג עד סאה 

המקומות לפי גודל הכלי וקטנו אלא לפי (אני איני נותן בהם מידה  ר"ע אומר .דברי ר' ישמעאלבלוג  סאתים ועד שלש ועד חמש סאיםמ
 ,שאין להם צורת קדרות והן קטנים ביותר שיעור שבריהן כדי סיכת קטן(אלא הדקים שבכלי חרש  )ולפי צורת הכלים שרגילין לעשותן

קרקרותיהם ודופנותיהם יושבים שלא מסומכים שיעורן בכדי סיכת  ]ו[הם  )ומשהגיעו להיות כתבנית קדרות קטנות שיעורן ברביעית
שנעשות בבית לחם והן (מלודיות ועד לחמיות , ברביעית )שנעשות בלוד( חביות לודיותמקדירות דקות ועד  ,עד קדרות דקות )ו(קטן 

נשתקע הדבר ולא נאמר  ,בלוג, )מה שאפשר לדות גדולות כ(כמלחמיות ועד חצבים גדולים  ,בחצי לוג )גדולות מאותן שנעשות בלוד
 ר' נחמיה ור"א בן יעקב אומרים )קים עליוולשהם ח שמצינו ר' נחמיה וראב"י הם היו שאמרו לו נשתקע הדבר ולא נאמר במו 'פי(עכשיו 

שיעור  )חביות קטנות והיינו דקין שבכלי חרס(והחבינות  )שנעשו בארץ הגליל(הפכים הגלילים  ,חצבים גדולים שיעורן כב' לוגין
   .)שוט וע"כ הדפנות טהורותלפי שצדיהן שוה השטח וכל מה שנשבר מהן נשאר דומה ללוה פ(ואין להם דפנות  ,קרקרותיהם כל שהם

  

ם-ֲאֶׁשר )ג(וי' שמ' יא,למ"ב  ]ספרא שמיני פרשה ז סוף פרק ח[ ל ֵמֶה� דמהם משמע מקצת  הח"ח:(ם שלא לטמא היש מהם לטמא ויש מ ִיֹּפ3

מת  ואם )דטומאה בלועה אינה מטמא הח"ח:(פרט לתרנגול שבלע את השרץ ונפל לאויר התנור טהור  )מהם שלא כל הנופלים מטמאים
  מניין לחלק בין תרנגול חי ובין מת? ונראה .)התנור טמא הח"ח:(טמא  )כשבלעו שלא שהה שיעור עיכול משעה שבלעו עד שמת הח"ח:(

ל-ֲאֶׁשר )ג(וי' שמ' יא,ל מקף כבורר בין שרץ בלוע שזה טומאה בלועה אם הבולע , כאן עוף, חי נפל לתוך כלי חרס לא מטמא  – ִיֹּפ3
לא מטמא) ובין בולע , כאן עוף, מת שמטמא, ובין שרץ מת עצמו שנפל  רא לומדים ששהתה מעל שיעור עיכולמסבכמפורש בתו"כ (ו

  לתוך כלי חרס (וממקום אחר לומד לשיעור כעדשה).

ם-ֲאֶׁשר )ג(וי' שמ' יא,ל ל ֵמֶה� מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, מרבה על שרץ מת שלם, שרץ חלקי  – ִיֹּפ3
  משיעור עדשה ויותר) ושרץ בלוע בבולע מת שמת לפני שיהוי לעיכול השרץ הבלוע.(

  

ל -ִמָּכל (וי' שמ' יא,לד) [רש"י]עיין פ' ב פיסקא  ֶכל ֲאֶׁש�ר ֵיָאֵכ( א )ג(וי' שמ' יא,ל העליון פמקראמוסב על  - ָהֹא8 ֹו ִיְטָמ� ל ֲאֶׁש1ר ְּבתֹוכ/    – ֹּכ�
רּו )ג(וי' שמ' יא,לולא על  ֹו ִתְׁשֹּבֽ  )ג(וי' שמ' יא,למפני שאין לו דביקות עם  פ] שפת''ח[צריך ביאור מה סלקא דעתך (מה כוונת רש"י). ו ְוֹאת3

רּו ֹו ִתְׁשֹּבֽ ִים יא,לד)(הסמוך לו ופירוש  ְוֹאת3 ֹוא ָעָל/יו ַמ� ר ָיב3 ֹוא - מפני ש ,אשר באו עליו ֲאֶׁש֨ ר ָיב3 מורה אחר שהיה בתוך כלי חרס ֲאֶׁש֨
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודית זצ"לבן חיים  אריה ו לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק 

  ישראל זצ"ליעקב שמריהו יוסף חיים בן 

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –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=  מר֥כאט; מוציא מפש – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

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

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4פחות ל – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; דרוש בפסוק  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

ַרע ֻיַּתן־ַמ�ִים�  יְוִכ:  )חוי' שמ' יא,לאמרה  שהרי התורהדבר כן הטמא אם יבא עליו מים יטמא ואין ה ל ַעל־ֶז� ם ְוָנַפ3 �יו ִמִּנְבָלָת� ואז הוא  ָעָל
א   והוסיף עוד הרב לומר והוא בתוך כלי חרס ָטֵמ3

אמר שחוזר ואחר שיצא מן הכלי אם באו עליו מים יטמא דנ )הטמא( הטמאו )חרס(שלא תאמר שכיון שנכנס לתוך כלי  פ] שפת''ח[
ְואֹ֥תֹו  )גיא,ל(בא מיד לאחר  (יא,לד)- פירוש דבריו, היה מקום לומר ש. הטומאה  וניער אחר שיבוא עליו מים לכן אמר והוא בתוך כלי

ֹֽרּו ֹֽרּו )גיא,ל(והיינו השרץ נפל לכלי שבתוכו אוכל לא מוכשר ואמרה תורה ראשית לקיים  ִתְׁשּב ועל אך האוכל שבכלי לא טמא בפ ְואֹ֥תֹו ִתְׁשּב
ללמדנו שכל האוכל שהיה בכלי שנשבר והאוכל בחוץ אם יוכשר בביאת משקים עליו, אזי יהיה טמא  (יא,לד)כי לא הוכשר ועל זה בא 

יִם יא,לד)(משום שחוזר וניעור (כי היה באויר כלי שהיה בו שרץ) ולפי זה מדויק לשון  ר יָ֥בֹוא ָעָל֛יו ַמ֖  שאין דין חוזר [רש"י]ועל זה מגלה  ֲאֶׁש֨

ר  יא,לד)( [שפת"ח]ומלמד שרק האוכל שהיה מוכשר ובכלי חרס יטמא משרץ באוירו. וזה שפי' (יא,לג)קאי ארישא  (יא,לד)- וניעור ו ֲאֶׁש֨
י  ח)יא,ל(- הביא מקור שלא אומרים חוזר וניעור מ [שפת"ח]אשר באו. אמנם צריך באור מדוע אין מפרשים כהוה אמינא. אמנם  יָ֥בֹוא ְוִכ֤

יִ  ַרעיַֻּתן־ַמ֙   כן נראה לפרש כלהלן- אך זה גופא צריך עיון כי גם שם אפשר לפרש טמא משום חוזר וניעור. ועל ֙ם ַעל־זֶ֔

ל )ג(וי' שמ' יא,ל ֶרׂש-ְּכִלי-ְוָכ֨ - ב(ל"א מל"ב מידות) כקטן בתפקיד כעין מידה - תבנית הטעמים של שלש המלים המוקפות קדמא זקף -  ֶח�
פירושו מוקדם דבר זה שנכתב בפסוק או בפרשה ו, מוקדם והוא מאוחר בענין(אוה"ח)]  [מדרש תנאים, מהרז"ו איינהורן ע' קלז

שהדבר הזה שנכתב מקודם אינו מוקדם כ"א בענין הכתיבה לבד אבל בענין כוונת יתכן במקומות הרבה קודם לדבר אחר אבל באמת 
  הכתוב צריך להיות מאוחר 

ל -ִמָּכל ,לד)(וי' שמ' יא [רש"י]לפיכך זה עומק הביאור של פ'  ֶכל ֲאֶׁש�ר ֵיָאֵכ(  [שפת"ח פ]יעויין בפ' העליון פמקראמוסב על  - ָהֹא8

והעולה מדבריו שהיה מקום לפרש הפסוקים כפי סדרם, דהיינו לאחר נפילת השרץ בכלי ושבירתו (יא,לג) האוכל שהיה בכלי ועכשיו 
- בכלי לפני שבירתו. ואין אנו מפרשים כן אלא שהכתוב ב הוא מחוץ לכלי ובאו עליו מים כעת הוכשר וניעור בו טומאה בגלל שהיה

ל )ג(וי' שמ' יא,לונמצא שהכתוב  (יא,לג)- הוא מוקדם ל (יא,לד) ֶרׂש-ְּכִלי-ְוָכ֨  )ג(וי' שמ' יא,לוגו' הוא המאוחר ונרמז בתבנית הטעמים של  ֶח�
ל ֶרׂש-ְּכִלי-ְוָכ֨ מוקדם והוא  (ל"א מל"ב מידות)יד כעין מידה קטן בתפק- תבנית הטעמים של שלש המלים המוקפות קדמא זקף -  ֶח�

ֶכל -ִמָּכל (וי' שמ' יא,לד)       ,מאוחר בענין משקים, כגון  וירדו עליששיהיה נח לו מכך  וחישב עלי שלא מקף כבורר בין אוכל –ָהֹא8
כגון ירידת הטל, ליו משקים , ובין אוכל שחישב עליו שיהיה לו נח מכך שירדו עירידת הטל, לכן לא הכשירו להיטמא באויר כלי חרס

  .לכן הכשירו להיטמא באויר כלי חרס

ל -ִמָּכל ֶכל ֲאֶׁש�ר ֵיָאֵכ( כאן שחישב עליו שיהיה לו נח  ,המלמד על הכלל או על עצמו מן הכלל כעין יוצאגרש מונח רביע, - אזלאָהֹא8
   כגון ירידת הטל, לכן הכשירו להיטמא באויר כלי חרסמכך שירדו עליו משקים 

ל ֲאֶׁש�  ֶכל-ִמָּכלעל  לימודיםארבעה כעין לפחות  מונח רביע –ר ֵיָאֵכ(  שיש עליו מחשבת אכילה ושנח לו שנפלו עליו מים ָהֹא8

  מפרט שמונה לימודים כמסומן בפירושו. [רש"י]- ואז מוכשר לקבל טומאה ו להכנה (משקים)

ר-ִמָּכל (וי' שמ' יא,לד) [רש"י] ל ֲאֶׁש֨ ֶכל ֲאֶׁש�ר ֵיָאֵכ( ִיםעָ באו  ָהֹא8 ַמְׁשֶקה� -ְוָכל יא,לד)(וכן  ....ִיְטָמ�א יא,לד)( ,והוא בתוך כלי חרס הטמא ,,,,ָל/יו ַמ�
ה ְּבָכל י -ֲאֶׁש�ר ִיָּׁשֶת� א יא,לד)( והוא בתוך כלי חרס הטמא, -ְּכִל� למדנו מכאן דברים הרבה: למדנו (ראה תו"כ שמיני פרשתא ח,א)  ....ִיְטָמֽ

ומשבאו עליו מים פעם אחת, מקבל טומאה  (טט: ב)ד שיבאו עליו מים פעם אחת; שאין אוכל מוכשר ומתוקן לקבל טומאה, ע (טט: א)
 יא,לד)(שכך יש לדרוש המקרא:  והיין והשמן וכל הנקרא 'משקה' מכשיר זרעים לטומאה כמים; (טט: ד)ואפילו נגוב.  (טט: ג)לעולם, 

ִים ֹוא ָעָל/יו ַמ� ר ָיב3 א-ה ְּבָכלַמְׁשֶקה� ֲאֶׁש�ר ִיָּׁשֶת� -ְוָכל יא,לד)(או  ֲאֶׁש֨ י ִיְטָמֽ ועוד למדו רבותינו מכאן, שאין ולד  (טט: ה). האוכל -  ְּכִל�
ב): יכול יהו כל הכלים מטמאין מאויר כלי חרס? תלמוד לומר: "כל אשר בתוכו -הטומאה מטמא כלים; שכך שנינו (פסחים כ,א

ֶכל - ִמָּכל יא,לד)(יטמא" (לעיל,לג),  כל הכלים מטמאין מאויר כלי חרס. לפי שהשרץ 'אב מטמא מאויר כלי חרס, ואין  אוכלאוכלאוכלאוכל    - - - - ָהֹא8
ולמדנו עוד (ראה פסחים כ,א),  (טט: ו)הטומאה', והכלי שנטמא ממנו 'ולד הטומאה'; לפיכך אינו חוזר ומטמא כלים שבתוכו. 

התנור כאלו מלא שהשרץ שנפל לאויר התנור, והפת בתוכו ולא נגע השרץ בפת, התנור 'ראשון' והפת 'שנייה'; ולא נאמר: רואין את 
 טומאה, ותהא הפת תחלה; שאם אתה אומר כן, לא נתמעטו כל הכלים מליטמא מאויר כלי חרס, שהרי טומאה עצמה נגעה בהן מגבן.

ולמדנו עוד (ראה חולין קיח,ב) על ביאת מים, שאינה מכשרת זרעים, אלא אם כן נפלו עליהן משנתלשו; שאם אתה אומר:   (טט: ז)
ִים יא,לד)(בר, אין לך דבר אוכל שלא באו עליו מים. ומהו אומר מקבלין הכשר במחו ֹוא ָעָל/יו ַמ� ר ָיב3 ולמדנו  (טט: ח) משנתלשו. ????ֲאֶׁש֨

ל  יא,לד)(; שנאמר שאין אוכל מטמא אחרים, אלא אם כן יש בו כביצהעוד (ראה יומא פ,א),  אוכל הנאכל בבת אחת.  - ֲאֶׁש�ר ֵיָאֵכ(
     .מחזיק יותר מביצת תרנגולתושיערו חכמים: אין בית הבליעה 

  טומאת אכלים להכשירם לקבלמחשבה בדברים שראויים או עשויים להיאכל לא צריך 

ֶכל -ִמָּכל (וי' שמ' יא,לד) משקים, כגון ירידת הטל, לכן לא  וירדו עליששיהיה נח לו מכך  וחישב עלי שלא מקף כבורר בין אוכל –ָהֹא8
כגון ירידת הטל, לכן הכשירו להיטמא אוכל שחישב עליו שיהיה לו נח מכך שירדו עליו משקים  , וביןהכשירו להיטמא באויר כלי חרס

ל -ִמָּכל (וי' שמ' יא,לד). באויר כלי חרס ֶכל ֲאֶׁש�ר ֵיָאֵכ(  ,המלמד על הכלל או על עצמו מן הכלל כעין יוצאגרש מונח רביע, - אזלא –ָהֹא8

  , ועוד אופנים  באויר כלי חרסכגון כגון ירידת הטל, לכן הכשירו להיטמא קים כאן שחישב עליו שיהיה לו נח מכך שירדו עליו מש

ל - ִמָּכל (וי' שמ' יא,לד)מרישא דקרא שמעת ליה  א]ט"ז,אור לארבעה עשר  -א "בבלי פסחים פ[ ֶכל ֲאֶׁש�ר ֵיָאֵכ( חד בתלושין  - וגו'! ָהֹא8
אימא לא. ואי תנא  -, אבל מחוברין על כך)אותם, מחשבה ב יחשה( דאחשבינהומשום  -וחד במחוברין. וצריכי, דאי אשמעינן בתלושין 

  (גם ללא מחשבה) .צריכיאימא לא,  -משום דקיימי בדוכתייהו חשיבי, אבל תלושין  - מחוברין 

ל-ִמָּכל (וי' שמ' יא,לד) ואמר בטומאת אכלים,מ"א] ט"פירוש המשנה לרמב"ם מסכת חולין פ[ ֶכל ֲאֶׁש�ר ֵיָאֵכ( לאכילה כמו כל הראוי  ָהֹא8
תטמא שיתבאר במקומו. ומה שהתנה שיהא השוחט ישראל ושישחט לנכרי ושתהא הבהמה טמאה, כי בהצטרף כל התנאים הללו 

העור  מתני' [חולין פ"ט,מ"א]. [בבלי חולין קיז,ב] .כפי הכללים שאבארם בשלישי דעוקצין טומאת אכלין בלי מחשבה ובלי הכשר
 לטמאומפרט  טומאת נבלות.לא טומאת אוכלין, אבל  לטמאמצטרפין  -הגידין והקרנים והטלפים והרוטב והקיפה והאלל והעצמות ו
  ב],העור והרוטב [המתחיל בקיז -ט "חולין פבבלי בית הבחירה (מאירי) [. (ראה במקום אחר)[רמב"ם טומאת אוכלין פ"ד,ה"ד] 

(וי'  א בטלפים עד שיגע בבשר עצמו ונאמר בטומאת אוכליןונאמר בספרי בנבלתה לא בעור ולא בעצמות ולא בגידים ולא בקרנים ול

ל-ִמָּכל שמ' יא,לד) ֶכל ֲאֶׁש�ר ֵיָאֵכ(   לאכילה) ראויוכבשר  (רך) שנחשב עורכן, -כגון מה שכתב לפני( כל מה שראוי לאכילה ָהֹא8

ל (וי' שמ' יא,לד) (וי'  ]משך חכמה[ ין ולא טומאת נבילות.מונח רביע, לפחות ארבע אברי בהמה שחל עליהם טומאת אוכל – ֲאֶׁש�ר ֵיָאֵכ(

ֶכל-ִמָּכל( שמ' יא,לד) ל )ָהֹא8 לבתורת כהנים פרק ט, א: יכול כל אוכל, תלמוד לומר ). ִיְטָמ�א(... ֲאֶׁש�ר ֵיָאֵכ( , פרט לאוכל ;ֲאֶׁש�ר ֵיָאֵכ(
מקבל טומאה אף אם היה ראוי  . וזה לשיטת הראב"ד, אבל להרמב"ם כל אוכל סרוח אינועל המחשבהסרוח. עיין קרבן אהרן דפירש 

ֶכל-ִמָּכל .מעיקרא קודם שנסרח לאדם והיה מאוכלי אדם גם כן אינו מקבל טומאה   ממעט אוכל סרוח.מקף  – ָהֹא8
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודית זצ"לבן חיים  אריה ו לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק 

  ישראל זצ"ליעקב שמריהו יוסף חיים בן 

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –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=  מר֥כאט; מוציא מפש – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

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

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4פחות ל – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; דרוש בפסוק  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

  (התשפ"ב) (בהשתתפות נחלת יעקב)ויקרא שמיני ט,א  1.11

  
  כח -ויקרא שמיני יא, כד 

אּו ָּכל־ַהּנֵֹגַ֥ע ְּבנְִבָלתָ֖  ֶּלה ִּתַּטָּמ֑ א ַעד־ָהָעֶֽרב:(כד) ּוְלֵא֖   ם יְִטָמ֥

א ַעד־ָהָעֶֽרב: יו ְוָטֵמ֥ ס ְּבגָָד֖ ם יְַכֵּב֥ א ִמּנְִבָלָת֑   (כה) ְוָכל־ַהּנֵֹׂש֖

ה ְטֵמאִ֥  ַעת ְוגֵָר֙ה ֵאיֶנּ֣נָה ַמֲעָל֔ ַסע׀ ֵאיֶנּ֣נָה ׁשַֹס֗ ה ְוֶׁש֣ ֶסת ַּפְרָס֜ ר ִהו֩א ַמְפֶר֨ ה ֲאֶׁש֣ ֹ (כו) ְלָֽכל־ַהְּבֵהָמ֡ ם ָּכל־ַהּנ ם ָלֶכ֑ ם יְִטָמֽא:ים ֵה֖   ֵגַ֥ע ָּבֶה֖

ם ָּכל־ַהּנֵֹגַ֥ע ְּבנְִבלָ  ם ָלֶכ֑ ים ֵה֖ ע ְטֵמִא֥ ֶכת ַעל־ַאְרַּב֔ יו ְּבָכל־ַהַֽחּיָ֙ה ַההֶֹל֣ ל׀ הֹוֵל֣@ ַעל־ַּכָּפ֗ ֹ֣ א ַעד־ ָהָעֶֽרב:(כז) ְוכ ם יְִטָמ֥   ָת֖

ֶרב  א ַעד־ָהָע֑ יו ְוָטֵמ֣ ס ְּבגָָד֖ ם יְַכֵּב֥ ָּמה ָלֶכֽם: ס(כח) ְוַהּנֵֹׂש֙א ֶאת־נְִבָלָת֔ ים ֵה֖   ְטֵמִא֥

  

:  :ויקרא שמיני יא,כט א ָלֶכם�  הְוֶז ֶרץ ַהָּטֵמ� ֶלד ַעל־ָהָא�ֶרץ ַהֹּׁשֵר�ץ ַּבֶּׁש� ר ַהֹח3 ב ְוָהַעְכָּב�   :ְלִמיֵנֽהּו ְוַהָּצ3

חַ  הְוָהֲאָנָק3  ל:ויקרא שמיני יא, ֶמט ְוַהְּלָטָא�ה ְוַהֹּכ� ֶמת ְוַהֹח�   :ְוַהִּתְנָׁשֽ

ים ֶּלהֵא/  :לאויקרא שמיני יא, 1עַ  ְּבָכל־ַהָּׁש�ֶרץ ָלֶכ�ם ַהְּטֵמִא3 א םְּבֹמָת�  ָּבֶה/ם ָּכל־ַהֹּנֵג ֶרב ִיְטָמ3   :ַעד־ָהָעֽ

ים יֹאְכֻלֽהּו: :שמות בא יב,ח ׁש ּוַמּ֔צֹות ַעל־ְמרִֹר֖ יְָלה ַהֶּז֑ה ְצִלי־ֵא֣ ר ַּבַּל֣   ְוָאְכ֥לּו ֶאת־ַהָּבָׂש֖

  וגו' .כל הנאכל בשור הגדול יאכל בגדי הרך וראשי כנפים והסחוסיןני' מתד,ב)] נ(וילנא  י"אה זפסחים פ" ירושלמי[
ר"ש בן לקיש אמר אין נמנין עליהן. רבי יעקב בר' אחא  (על הגידין לאכלם) גידים הרכים ר' יוחנן אמר נמנין עליהן גמ' [ירושלמי שם]

דעת ר' יוחנן ודעת ר"ל שונה  [ירושלמי פסחים פ"ז,הי"א]-ב (שכאן מחלפה שיטתיה דר"ש בן לקיש ,מחלפה שיטתיה דרבי יוחנן בשם ר' זעירה
 )[משנה חולין פ"ט,מ"ב]-(שנחלקו ר' יוחנן וריש לקיש בדעותיהם בדתנינן תמן  . דאיתפלגון)[בבלי חולין פ"ט,מ"ב]-מדעתם ב
האוכלו עובר, אם אינו אכיל האוכלו לא (אם אכיל עור האדם ועור חזיר של יישוב  (והולך ומונה)שעורותיהן כבשרן  אלו )ירושלמי שם(המשך 
ר' יוסה אומר אף עור של חזיר הבר. עור חטרת גמל הרכה עור הראש של עגל הרך עור בית הפרסות עור בית הבושת ועור עובר) 

   השליל ועור שתחת האליה
 (התנא). ר' יהודה הם עורם כבשרן)(מהשמונה שרצים שגם  ועור האנקה והכח והלטאה והחומט )השייך לשמונה שרצים ירושלמי שם(המשך 

אומר הלטאה כחולדה, וכולן שעיבדן או שהילך בהן כדי עבידה טהורין חוץ מעור האדם. ר' יוחנן בן נורי אומר שמנה שרצים יש להן 
 לא:,)יאבשר דכתיב (קה"ע: דמטמאים כ(מגע)(ולטומאה  )עורהת (אכיללא שנו אלא לאיסור  [ירו' פס' נה,א] א"ר יוחנן (נפרדים מבשרן)עורות 

ים ֶּלהאֵ֛  ם לרבות שעורותיהן כבשרם ַהְּטֵמִא֥   .)קע"ה: כי סופן להקשות( ואין לוקין עליו משום נבלהאבל ללקות עור הוא  )ָלֶכ֖
ואלו בהמות שעורותיהם כבשרם: עור חזיר של יישוב ועור חטוטרת הגמל הרכה ועור בית  [רמב"ם שאר אבות הטומאה א,ט] אלו

ר השליל ועור שתחת האליה, הרי אלו מטמאין מן הנבילה, ואם עיבדן או הלך בהן כדי עבודה הרי אלו טהורים, ואם עשה הבושת ועו
בהן מעשה שביטלן טהורין אף על פי שלא הלך בהן כדי עבודה, כיצד אוזן חמור שטלאה לכפיפתו טהורה, כמה הוא כדי עבודה 

 שלא טענה, הגיע זמנה לטעון ולא טענה או שטענה קודם שיגיע זמנה הרי זה ספק. ארבעה מילין, ואי זו היא חטוטרת רכה כל זמן
(וי' שמ' -כח) ולשמונה שרצים שב- (וי' שמ' יא,כד- [רמב"ם] מתיחסים לבעלי החיים בעלי התכונות שב-(ע"פ [בבלי חולין קיב או קכב] ו

  לא) )- יא,כט

  

:  (יא,כט)הכתוב  א ָלֶכם�  הְוֶז :  (יא,כט)תבנית הטעמים של כתוב זה הוא הכללה. ב ַהָּטֵמ� א ָלֶכם�  הְוֶז קטן מרמז על חלות - זקף – ַהָּטֵמ�
לא). תבנית הטעמים של - (וי' שמ' יא,כט- כח) ולשמונה שרצים שב- (וי' שמ' יא,כד- הלמוד על שתי קבוצות של בעלי חיים, אלו שב

:  (יא,כט) פרט לאדם הם בעלי חיים  [משנה חולין פ"ט,מ"ב]-בטו. כל המנויים מהפך פשטא מוציאה לפחות אחד מהלמודים מפשו – ָלֶכם�  הְוֶז
מוציא מהפשט של שייכות לנושא שמונה שרצים וזה שייך גם  ד,ב)]נ(וילנא  י"אה זפסחים פ" ירושלמי[- טמאים ועורם כבשרם. ה

זמן הליכת  אר אבות הטומאה א,ט][רמב"ם ש(כולן שעיבדן או שהילך בהן כדי עבידה כח) בקובעו - (וי' שמ' יא,כד- לבעלי החיים שב
ואם עשה בהן מעשה שביטלן מרחיב ע"פ [בבלי חולין קיב או קכב]  [רמב"ם שם]-ה חוץ מעור האדם. (במגע)טהורין  )ארבעה מילין

  טהורין אף על פי שלא הלך בהן כדי עבודה,

  
  

 מחלפה שיטתיה(שואלת הגמרא)  ת בין לטומאה.ר"ש בן לקיש אמר משנה שלימה שנה רבי בון לאיסור בין ללקו )ירושלמי שם(המשך 
לא  לגבי גיד) [ירו' פס' שם]-(בבשר וכא  (לעור כ)הוא עבד ליה  )שם] [חולין-(בתמן  (כי)דרבי שמעון בן לקיש  (יש לכאורה סתירה בדעת)

  עבד ליה בשר. 
כל שכן מחלפה  (אדרבא זה מקשה יותר). תופו להקשושהוא עור ועור ס [חולין שם])-(בתמן  (שונה הדבר)אמר רבי יודה בר פזי שנייא היא 

(עשה לעור ליה  שסופו להקשות הוא עבד (מה אם שם בחולין לגבי נבלה נחשב העור לאוכל למרות) שיטתיה דר"ש בן לקיש מה אין תמן

א"ר אבין ). חשב הגיד לאוכל(שי שאין סופו להקשות לא כל שכן (בפסחים לגבי קרבן פסח עשה לגיד)כאן  (ויהיה נבלה) בשר להיות כמו)
ר )בא יב,ח 'שמ(טעמא דר"ש בן לקיש    .(גזרת הכתוב שגידין לא נאכלים בפסח) לא גידים ְוָאְכ֥לּו ֶאת־ַהָּבָׂש֖

פירש [פני משה] שר' יוחנן מסכים עם ר"ל שגידין אינם אוכל לגבי פסח ואין נמנים עליו. ולגבי מהתחלה העור לא נחשב לאוכל לגבי 
  העור והגידין שוים כי לא נחשבים לאוכל ואין לוקים על אכילתם, אבל נטמאים על מגעם אם באו מנבלה.  נבלה, לכן

  אין סתירה בדעת ר"ל כי לגבי פסח גיד לא נקרא אוכל מגזרת הכתוב, ועור  נקרא אוכל לגבי נבלה. 

  
   הלטאה כחולדה. עורה חלוק מבשרה: חומט. תחלת ברייתו בכעדשה ממש בשולי התיק שלה: ]ם ז,יאחיפסירו' קרבן העדה [

  או שהילך בהן. ששטחן לדרוס עליהן שהוא קצת עיבודן: וכולן שעבדן. כל אלו שאמרו שהן מטמאין כבשר אם עיבדן נעשו עור ובטלו מתורת בשר וטהורין:

   יש להן עורות. ואין מטמאין כבשרן: )ר' יוחנן בן נורי אומר שמנה שרצים(
  שעורותיהן כבשרן אלא לאיסור שאסור לאכול העור: (הארבעה הנמנים בירושלמי)לא שנו.  עמוד א] [דף נה אמר רבי יוחנן

ים ֶּלהֵא/  לא)יא, 'שמ' וי(ולטומאה. דמטמאין כבשר דכתי'    לרבות שעורותיהן כבשרן: ָלֶכ�ם ַהְּטֵמִא3
  . לענין מלקות אם אכל לעורן אין לוקין עליהן דהא סופן להקשות:אבל ללקות

   בשר הוא:(לאכילה, למגע, למלקות) שלימה שנה רבי. כלומר רבי שנה סתם ולא חילק משמע דלכל מילי משנה 

  וקשיא מוחלפת השיטה. דרבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש:
סופן . שאני התם שהוא עור ועור ודאי סופו להקשות משא"כ בגידים שאין חולין)-(ב היא תמן (שונה)שנייא  (הסבר לנסיון הירו' לתרץ)

  להקשות כל כך הוה ליה כבשר א"נ דסובר בגידין שאין סופן להקשות פליגי:
ופריך כל שכן דמחלפא שיטתיה דרבי שמעון בן לקיש. דהשתא התם שסופו להקשות קאמרת דבשר הוא כל  (הירו' דוחה ההסבר הנ"ל)

  ולמה קאמר שאין נימנין עליהן:  (בין אם יתקשו ובין אם לא) שכן כאן בגידין
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודית זצ"לבן חיים  אריה ו לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק 

  ישראל זצ"ליעקב שמריהו יוסף חיים בן 

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –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=  מר֥כאט; מוציא מפש – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

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

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4פחות ל – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; דרוש בפסוק  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

ר )בא יב,ח 'שמ(עמא דרבי שמעון בן לקיש. גבי פסח דלא חשיב לגידין כבשר דכתיב מיעוטא ט ולא גידים אבל בעור של  ְוָאְכ֥לּו ֶאת־ַהָּבָׂש֖
  :(שהוא ראוי לאכילה ואם יתנבל אז על אכילתו חייב מלקות.) עגל הרך אזיל בתר השתא

  לקיש ורבי יהודה סובר שהוא כבשר: חד מיחלף. הא דאמר רבי יוחנן התם בעגל לדרבי שמעון בן
ר )בא יב,ח 'שמ(וחד. משני כהאי תנא דשאני הכא דכתיב    ] תוספות חולין עז, א(טט: לענין אכילת עור בפסח, פירשו [ ולא גידים: ְוָאְכ֥לּו ֶאת־ַהָּבָׂש֖

  ) עליו בפסח דודאי אין נמניןעור ששלקו מטמא טומאת אוכלין כיון דחזי לאכילה כדאמר בסמוך ואף על גב 

פ' העור והרוטב אלו שעורותיהן כבשרן וכו' ופליגי דלענין מאי הן (חולין שם)בהא דתנינן תמן ב. דאיתפלגון] פני משה פסחים ז,יא[
לא שנו אלא לאיסור אכילה כגון עור חזיר ועור חטוטרת גמל הרכה וכן לענין טומאת נבלה  [דף נה עמוד א]כבשר דר' יוחנן אמר 

  :ב אוכל ללקות עור הוא ולא מיחשב כבשר מכיון שסופן להקשותכאלו דקחשי
  משנה שלימה שנה רבי. לנו ובין לאיסור ובין למלקות ובין לטומאה חשיבי כבשר ומשום דבתר השתא אזלינן וקשיא:
(ובקושיה  מיאמחלפא שיטתיה דרשב"ל. דתמן עבד ליה כבשר וס"ל דבתר השתא אזלינן והכא בגידין הרכין לא עבד ליה בשר. וברו

לגבי דר"ל  דהדר ביה ר' יוחנןמשום שקבלה היתה בידם  (לא מתיחסים בכלל)מידי   דר' יוחנן אדר' יוחנן לא מהדר בירושלמי שהייתה על)
(שלחולין יש על עור נבלה איסור אכילה ומלקות, ולעומת זאת  אין נמנין עליהן אלא דר"ל אדר"ל קשיא (הסכים לדעת ר"ל) בגידין וס"ל

  לפסח לא נמנים על הגידין) ו

  :שנייא היא תמן שהוא עור ועור סופו להקשות. כלומר אינו עשוי להקשות אלא בסופו אבל עכשיו רך הוא (נסיון לתרץ)
ופריך א"כ כ"ש דמחלפא שיטתיה דר"ל וכו'. דמה אם תמן דמיהת סופו להקשות ביותר ויותר מן הגידין ואפ"ה  (דחיית נסיון לתרץ)

כאן בגידין שאין סופן להקשות כל כך כמו הני דהתם לכ"ש  (שעתה הוא רך ולכן נקרא אוכל) יה בשר דאזיל בתר השתאהוא עביד ל
ר )בא יב,ח 'שמ( (והתשובה :?דניזיל בתר השתא    ומסתבר לומר שזה גם ממעט עור) ,ולא גידים ְוָאְכ֥לּו ֶאת־ַהָּבָׂש֖

  

לומד שהשמות  [בבלי חולין קכב]כונה שעורם כבשרם או עורם לא כבשרם. : שמות השרצים בפסוקים אינם לפי התהרב א"מ פרל
  בפסוקים הם לפי התכונה שעורם כבשרם או לא. טט: אפשר כי (יא,כט) שעורם לא כבשרם (יא,ל) עורם כבשרם.

  לר' יוחנן ארבעה שרצים עורם כבשרם היינו עורם מטמא במגע, אכילתם מנבלה אסורה, ואין לוקים על אכילתם

  רבעה השרצים האחרים עורם לא כבשרם לכן עורם אינו מטמא במגע, אין לוקים על אכילתם .א

ֶלד  כט)יא, 'שמ' וי( ר (חולדה)ַהֹח3 ב ְוָהַעְכָּב�   (כנראה עורה חלוק) כחולדה ְוַהְּלָטָא�ה ל)יא, 'שמ' וי(ר' יהודה אומר  – ְוַהָּצ3

  

ים ֶּלהֵא/  לא)יא, 'שמ' וי(   א טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב היינו מרבה על בשר שמונה השרצים את עורם מרכ– ָלֶכ�ם ַהְּטֵמִא3

 . אלו עורות הטמאים עור האנקה הכח הלטאה והחומט. רבי יהודה אומר הלטאה כחולדהֵא/ֶּלהיכול עורות כולם ת''ל לרבות עורותיהם  -  ]ספרא קיא א[

  ....  (היינו עורה לא כבשרה)
ואלו שעורותיהן כבשרן: עור האדם ועור החזיר של  ]רמב"ם מאכלות אסורות ד,כא[ אלו ד,ב)]נ(וילנא  י"אה זפסחים פ" ירושלמי[

ישוב ועור חטוטרת של גמל שלא טענו עליו משא מעולם ולא הגיע למשא שעדיין היא רכה ועור בית הבושת ועור שתחת האליה 
  רות כשהן רכות הרי הן כבשר לכל דבר בין לאיסור אכילה בין לטומאה.כל אלו העו האנקה והכח והלטאה והחומטועור השליל ועור 

  לאיסור אכילה. :טט: לטומאת מגע כבשרן לרבות שעורותיהן [קרבן העדה]

ים לא)יא, 'שמ' וי( ]החיים-אור[ועוד מרבה ע"פ  , למה איצטריך (מה"א הידיעה)לתנא שאינו דורש טומאת עורותיהן מהטמאים . ַהְּטֵמִא3

דם בבשר בין במין אחד בין  ,שיצטרפו לטומאה דם בדם ]ת"כ מעילה יז[ ו"כ) שבא לרבות ביצת השרץ שרקמה. גם דרשואז"ל (בת
רמב"ם בפרק ד' [-ה ונראה לפרשה על דרך מה שכתב. מה בא למעט לדרכו ֶּלהֵא/  לא)יא, 'שמ' וי(  וצריך לדעת תיבת. בב' מינים

למעט אם  ֶּלהֵא/  לא)יא, 'שמ' וי(  לזה אמרו, רף לכעדשה כל זמן שהוא מחובר לבשרדם השרץ כבשרו ומצט ]מהלכות אבות הטומאות
ים (יא,לא) ]בבלי חולין קכב,ב[- ועוד מרבה ב :פירש הדם מן השרץ לא יצטרף עם הבשר (ראה להלן . ן, מקפהרוטב ,צירןלאסור  ַהְּטֵמִא3

  מאמר א)

. אלו עורות הטמאים עור האנקה הכח הלטאה והחומט. רבי יהודה אומר ֵא/ֶּלה יכול עורות כולם ת''ל לרבות עורותיהם -  ]ספרא קיא א[
  .... הלטאה כחולדה

ים ֶּלהֵא/  לא)יא, 'שמ' וי( תביר, מחלק בקבוצה המרבה על בשר שמונה השרצים את עורם לקבוצה שבה העור נחשב כבשר  – ָלֶכ�ם ַהְּטֵמִא3
  ולקבוצה שבה העור לא נחשב כבשר.

ים ֶּלהֵא/  )לאיא, 'שמ' וי( למעט אם פירש הדם מן השרץ לא יצטרף עם  ֶּלהֵא/  לא)יא, 'שמ' וי( ]החיים-אור[ע"פ  תביר, – ָלֶכ�ם ַהְּטֵמִא3
  רקמה. (לא)ביצת השרץ שועוד  ביצת השרץ שרקמה. :]רמב"ם בפרק ד' מהלכות אבות הטומאות[ הבשר

  
שסופו להקשות הוא  (בחולין על עור של שמונה שרצים)מה אין תמן  ד)(לומר"ש בן לקיש ד,ב)] נ(וילנא  י"אה זפסחים פ" ירושלמי[

היינו מטמאים, אסורים באכילה מנבלה ולוקים על אכילת עור מנבלה שיתקשה  עבד ליה בשר כאן שאין סופו להקשות לא כל שכן.
  ולא כל שכן שלוקים כאשר העור נשאר רך. 

ים ֶּלהֵא/  לא)יא, 'שמ' וי( שיטת ר' שמעון בן לקיש שלוקים על אכילת עור כאשר עור הוא  וביןמקף כבורר  – ַהָּׁש�ֶרץָכל־ּבְ  ָלֶכ�ם ַהְּטֵמִא3
שיטת ר' יוחנן שאין לוקים על אכילת עורם אפילו של אלו שעורם כבשרם ולא כל שכן על אלו שעורם לא כבשרם.  וביןכבשר, 

כבשרם (ורמב"ם פוסק ארבעה). בהסבר הרב א"מ פרל על אלו מלמדת שיש רוב היינו חמשה שרצים שעורם לא  ְּבָכל־אפשר שמלת 
  שעורם לא כבשרם לכן עורם אינו מטמא במגע, ואכילה אינה אסורה, אין לוקים על אכילתם.

  אתנח מגביל כדעת ר' יוחנן שגם בקבוצה שהעור כבשר לא ילקה על אכילתו.  – ־ַהָּׁש�ֶרץְּבָכל

  

  ב)מאמר (א) בנושא שמונה שרצים (נחלת יעק

אלו שעורותיהן כבשרן: עור האדם, ועור חזיר של ישוב, ר' יהודה אומר: אף עור חזיר .  [חולין פ"ב,מ"ט] מתני'] בבלי חולין קכב,א[
הבר. ועור חטרת של גמל הרכה, ועור הראש של עגל הרך, ועור הפרסות, ועור בית הבושת, ועור השליל, ועור של תחת האליה, ועור 

חַ  הְוָהֲאָנָק3  (יא,ל) ֶמט ְוַהְּלָטָא�ה ְוַהֹּכ� . וכולן שעבדן, או שהילך בהן עורה חלוק מבשרה) [רש"י]( , ר' יהודה אומר: הלטאה כחולדהְוַהֹח�
או  כל אלו שאמרו שהן מטמאין כבשר אם עיבדן נעשה עור ובטלו מתורת בשר וטהורין. - וכולן שעיבדן  ]רש"י[( טהורי –כדי עבודה 
בגמרא על עולא: עור האדם טהור דלאו בשר  רש"י]( וס עליהן ברגלים שהוא קצת עיבודן, חוץ מעור האדםששטחן לדר -שהילך בהן 

  .ואין מטמאין כבשרם) ([רש"י] ר' יוחנן בן נורי אומר: שמונה שרצים יש להן עורות. הוא, ולא הוי בכלל מת)
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודית זצ"לבן חיים  אריה ו לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק 

  ישראל זצ"ליעקב שמריהו יוסף חיים בן 

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –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=  מר֥כאט; מוציא מפש – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

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

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4פחות ל – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאשעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; דרוש בפסוק  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

  חמשה שרצים. א,ל)(י-ג' שרצים וב (יא,כט)- ונמצא ב  )ל –כט יא, שמיני 'ויעיין בפסוק (

ים (יא,לא)תנו רבנן:  [חולין קכב,ב]עיין  (פירוש רק החמשה  ֶּלהֵא/  א)ל(יא,לרבות עורותיהם כבשרם. יכול אפילו כולן? תלמוד לומר  ַהְּטֵמִא3

ים (יא,לא)ד"ה  [רש"י]הפסיק הענין. עיין פ' ְלִמיֵנֽהּו )ל(יא,אכולהו כתיבי, אמר רב  ֶּלהֵא/  א)ל(יא,- . מקשה הגמרא וה(יא,ל)שב  ה"א  ַהְּטֵמִא3
יתירה כדריש לרבות עורות שרצים הרכים שיהיו כבשר. מהאי ה"א יתירה נמי רבינן צירן ורוטבם וקיפה שלהם, ועור הרך נמי בהדייהו, 

  דהי מיניהו מפקת איהו נמי אוכלא.

  וצריך ברור מניין דלמא מרבה רק עור או רק צירן וגו'?

האמור בסוף פסוק ראשון  ְלִמיֵנֽהּו )ל(יא, - הפסיק הענין, ולא קאי האי אלא הקרא בתרא ד ְלִמיֵנֽהּו )ל(יא,ב על דברי ר [רש"י]ועיין פ'
  .(יא,ל)חלוקים מהאמורים בפסוק השני   (יא,כט)הפסיקו לומר שאינם מין אחד. אותם האמורים בפסוק ראשון 

ים (יא,לא)דהאי  ן קיב][חוליתימא דאמר לעיל  ְלִמיֵנֽהּו )ל(יא,ד"ה  [תוס']ועיין   )ל(יא,לאסור צירן ורוטבם וגו' דהתם נמי נימא  ַהְּטֵמִא3

  .(יא,ל)יוצא דין צירן וגו' חל על כל השרצים ודין עורות כמו בשר חל רק על (חמשה השרצים ש) בפסוק  [תוס']הפסיק הענין. מה ְלִמיֵנֽהּו

  (יא,ל) שיהיה עורה כבשרה)- !(שבסוף רשימת השרצים בֶמת ִּתְנׁשָֽ ְוהַ  (יא,ל)וליחשוב נמי ממשיכה הגמרא ושואלת 

אמר רב שמואל בר יצחק: רב תנא הוא, ותני תנשמת; והא תנא דידן לא תני תנשמת! אמר רב ששת בריה דרב אידי:  ]בבלי חולין קכב, ב[
  תנא דידן סבר לה כר' יהודה, דאזיל בתר גישתא, ובגישתא דהלטאה קמיפלגי.

  ? ֶּלהֵא/  א)ל(יא,(בתרא בתוס') קצת תימה כיון דהפסיק הענין למה לי  ְלִמיֵנֽהּו )ליא,(ד"ה  [תוס']עיין 

למינהו בתרא (ג) כיצד מרבים דין עור ודין  [תוס']ונראה ליישב את כל הקושיות הנ"ל, היינו (א) מה חלוק בין עור לציר (ב) קושיית 
  רוטב (מה"א של מלת הטמאים)

מצד דקדוק הלשון, ומה שחז"ל ממעטים הוא משום טעם תביר ובא לחלק, לכן סבירא ליה לרב שצריך לומר נצרכת  ֶּלהֵא/  א)ל(יא,מלת 

ים א)ל(יא,שכל האמור בפסוק (יא,ל) בו התחדש דין עורות כבשרם, וטעמי  מרכא טפחא באים לרבות ומזה נלמד על ציר  – ָלֶכ�ם ַהְּטֵמִא3
  וביצת שרץ שרקמה. הוסיף דם שלא פרש [אור החיים]- ורוטב ומקפה ו

   [ירושלמי פסחים פ"ז ה"י]תביר מחלק וממעט ראה  – ֶּלהֵא/  א)ל(יא,

  


