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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים  אריה ויהודית זצ"ללעלוי נשמת  חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק 

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

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

, סדר – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 אחר בהלכה;דרוש מהפסוק רעיון לנושא  – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
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  (התשפ"ב)  ח,א בהעלתךבמדבר  1.12

ם: :יד,במדבר בהעלותך ח י ַהְלִוִּיֽ יּו ִל �י ִיְׂשָרֵא�ל ְוָה� �� ְּבֵנ ם ִמּת �  ְוִהְבַּדְלָּת! ֶאת־ַהְלִוִּי

�י ִיְׂשָרֵא�לְוִהְבַּדְלָּת! ֶאת־ַהְלוִ  )יד,ח 'בהע 'במ( ]מדרש הגדול[ �� ְּבֵנ ם ִמּת �שיהוא מובדלין מכלל ישראל לעבודת השם ולהורות לכל . ִּי
; ֙ה' ֵחי֔לֹו) יא,ב לג"וזה 'דב( לפי שנקראו חילו שלמקום, שנאמרלא עורכין מלחמה כשאר העם ולא עסיקין בצורכי הגוף לעצמן, ישראל.    .ָּבֵר֤

י ַהְלִוִּיֽם )יד,ח( יּו ִל י שקדושתן לעולם שכל מקום שנאמר  מגיד. ְוָה�   .הרי הוא קיים לעולםִל

י ַהְלִוִּיֽם )יד,ח( בלוים הוא אומר ְוִכֲה֥נּו ִלֽי: )מא,כחתצ'  'שמ( בכהנים הוא אומר [ספרי זוטא יא,טז ועוד] [תורה שלמה פט]  יּו ִל  ,ְוָה�

י ְבֵנֽי־יְִׂשָרֵאל֙ עֲ  )כה נה ' בהרוי( בישראל הוא אומר םִּכֽי־ִל֤ י ֵה֔ ים ֲעָבַד֣  הרי זה קיים לעלם ולעולמי עולמים לי הא בכל מקום שנאמר ָבִד֔
  ]העלותך פי' צבבספרי [

י ַהְלִוִּיֽם )יד,ח( [תורה שלמה צב] יּו ִל י )סו,ג 'במ( ן הוא אומר במקום אחרוכ.ְוָה� ה ֵלִו֙י I֣א )מט' א,במ(וחזר ואמר  ְּפקֹ֙ד ֶאת־ְּבֵנ֣י ֵלִו֔ ; ֶאת־ַמֵּט֤  ַא֣

א ְּב֖תֹו; ְּבֵנ֥י יְִׂשָרֵאֽל: ם I֣א ִתָּׂש֑ ד ְוֶאת־רֹאָׁש֖ ֹ֔ ירה שצפה הקב"ה שעתידין ישראל להכעיס זאמר ליה למה א"ל כדי להוציאם מן הג ִתְפק
ם ט)כ,יד ' שלחבמ( לפניו והוא אומר להם ּזֶה יְִּפ֨לּו ִפגְֵריֶכ֜ ר ַה֠ א ְּב֖תֹו; ְּבֵנ֥י  )מט,א 'במ( לפיכך אמר הקב"ה על בני לוי ַּבִּמְדָּב֣ ם I֣א ִתָּׂש֑ ְוֶאת־רֹאָׁש֖

י ַהְלִוִּיֽם )יד,ח( למה שהם שלי שנאמר יְִׂשָרֵאֽל: יּו ִל  שכל מי שמקריב עצמו מעט מקריבין אותו הרבה והן קרבו עצמן כשאמר משה ְוָה�

י לַ  ,כו)לב שאתמ' ש( אֶמר ִמ֥ ֹ֕ ה ַוּי ַער ַהַּֽמֲחנֶ֔ ד מֶֹׁש֙ה ְּבַׁש֣ ֹ֤ יו ָּכל־ְּבֵנ֥י ֵלִוֽי:ַוּיֲַעמ י ַוּיֵָאְס֥פּו ֵאָל֖   כ"ו]תנחומא במדבר [ ֖ה' ֵאָל֑

ם )יד,ח 'בהע 'במ( �  קטן בתפקיד שני פרטים הווית הלויים לעבודת ה' ולהורות לכל ישראל.- קטן, זקף-פשטא זקף – ְוִהְבַּדְלָּת! ֶאת־ַהְלִוִּי

שביארנו משמעו שעושה רק מי לה' אלי,  ותיהם לי לשמי כענין דכתיביהיו כל מעשיהם ומחשב ]העמק דבר[הרחבה בענין עבודת ה' 
וכפי שראוי , הוזהרו שיהיו מתנהגים בחסידות, לשם שמים, אלא דשם לא היה בתורת אזהרה, אבל כאן שנבדלו להיות נושאי המקדש

  :להיות מרכבה לשכינה

י )יד,ח( יּו ִל   ה להתרחב כאן קדושת הלוים מתקיימת לעולם לעולם.מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשוי – ְוָה�

י  )יד,ח( יּו ִל   סלוק מגביל כאן ממעט הלוים מעורכי מלחמה ומעיסוק בצרכי עצמן. – ַהְלִוִּיֽםְוָה�

  ועוד הגביל את הלוים מלהיות נמנים במנין של כלל ישראל (היינו מיעטם מהמנין).

  

ֲחֵרי־ֵכן! ָיֹב�  במדבר בהעלותך ח,טו: ה:ְוַאֽ ם ְּתנּוָפֽ ם ְוֵהַנְפָּת� ֹאָת �ַהְרָּת� ֹאָת �ד ְוִטֽ ֶהל מ�ֵע ד ֶאת־ֹא� ם ַלֲעֹב �  אּו ַהְלִוִּי

ם  )יג,ח 'בהע 'במ( ]צג[תורה שלמה  �אּו ַהְלִוִּי ֲחֵרי־ֵכן! ָיֹב�   ]לקח טוב[ מלמד שכל האמור כפרשה מעכב בהםְוַאֽ

ֲחֵרי־ֵכן!  )יג,ח(   . כאן מעכב. שכל האמור כפרשה מעכב בהם וביןדרם או חסרות לא מעכב פעולות שלא כס ביןמקף בורר  – ְוַאֽ

רבי יודן ורבי הונא תרויהון בשם רבי יוסי בן זימרא, רבי יודן אמר בכל  ]בראשית רבה (וילנא) (פרשת לך לך) פרשה מד סימן ה[
  לגמקום שנאמר אחרי סמוך אחר מופלג, ור' הונא אמר בכל מקום שנאמר אחר סמוך אחרי מופ

ֲחֵרי־ֵכן!  )יג,ח(ועוד    משמע אחרי סמוך (מיד). כאן סמוך. וביןמשמע אחרי אחר זמן מופלג (רב)  ביןמקף בורר  – ְוַאֽ

ה ַלֽֽה': )יג,ח 'בהע 'במ( ]מדרש אגדה (בובר)[ ם ְּתנּוָפ֖ יו ְוֵהנְַפָּת֥ אָֹת֛ ן ְוִלְפֵנ֣י ָבָנ֑ ֹ֖ ם ִלְפֵנ֥י ַאֲהר נופה זו נעשית לבני גרשון, לפי ת ְוַהֲֽעַמְדָּת֙ ֶאת־ַהְלִוּיִ֔
  :שהיה בכור, והבכור קדש, לכך לא נאמר לפני ה'

ה: ,טו)ח 'בהע 'במ( ]מדרש אגדה (בובר)[ ם ְּתנּוָפֽ ם ְוֵהַנְפָּת� ֹאָת �ַהְרָּת� ֹאָת תנופה זו נאמר לבני מררי, לפי שלא היה בכור, וגם עבודתו  ְוִטֽ
  :לא היה הארון, לכך לא נאמר בו לפני ה'

(ח,יד) - הלוים בני גרשון ... והנפת אותם תנופה לה'. וב- (ח,יג) והעמדת את- לכאורה היה צריך להיות כתוב ב ]מדרש אגדה (בובר)[י לפ

ד (ח,טו) והבדלת את הלוים ... - הלוים בני מררי ... וטהרת אותם והנפת אותם תנופה. וב- והעמדת את ם ַלֲעֹב �אּו ַהְלִוִּי ! ָיֹב� ֲחֵרי־ֵכן ְוַאֽ
�ד ֶאת ֶהל מ�ֵע   . אלא שבסדר זה אין תנופה לבני קהת. ־ֹא�

  מביא פסוק זה כדוגמא לכתוב בסדר הפוך. (אוצה"ח)] 282ה (דברים) הרב אפשטיין ברוך, ע'  –[תוספת ברכה 

ם )יג,ח( �אּו ַהְלִוִּי ֲחֵרי־ֵכן! ָיֹב� [משנת   (למוד א)שט קטן בתפקיד שני למודים, וע"פ טעם פשטא בפ- קטן, זקף- פשטא מונח זקף – ְוַאֽ

בספר גרש כרמל בשם ספר עשרה מאמרות, הכהנים הם מקריבי הקרבן  ד, הרב שטיינברג חיים, ע' קסח, (אוצה"ח)] –חיים 
ן ֶאת־ַהְלִוִּי֤ם ְּתנּוָפה֙   )יא,ח 'בהע 'במ( ]רש"י[. והלוים הם הקרבן לכן ציוה הקב"ה להניף ולהרים אותם ֹ֨ כדרך שאשם  -  ְוֵהנִי֩ף ַאֲהר

  טט: גם גילוח כל שערם כדרך טהרת המצורע.. תנופה חי שמצורע טעון

- (ח,יג) למד תנופת כל אחד מבני גרשון, ב- (ח,יא) למד תנופת כל אחד מבני קהת, ב- סיום תהליך חינוך הלוים לעבודה. ב (למוד ב)

הרת קהת וגרשון נלמדת מהכתוב (ח,טו) למד תנופת כל אחד מבני מררי. אבל בקהת וגרשון לא נאמר "טהרת". מוצע לומר שט
ה ,טו)ח 'בהע 'במ(ותבנית הטעמים של  ם ְּתנּוָפֽ ם ְוֵהַנְפָּת� ֹאָת �ַהְרָּת� ֹאָת קטן והוא פעולה (הוראת שעה) ואחריו - (אתנח) מונח זקף  -  ְוִטֽ

לומד שיש להשלים  חריומהכתוב אצווי לעוד פעולה (הוראת שעה). אפשר שזאת אחת מצורות מופעי המדה ללמוד לאחריו ולפניו. 
תהליך חינוך הלוים כלל הזאת מי חטאת (ראה  [אנצ' תלמודית סעיף חינוכו לעבודה]את תהליך חינוך הלוים ב"טהרת הלוים" (

ילמד שיטהר גם את בני קהת הנושאים כלי המשכן בכתף בלמוד לפניו  (ח,טו)להלן קושיה על כך), תגלחת, קרבן, תנופה). מסיפא של 
 'במ(-שיאת ארון הברית. ושיטהר גם את בני גרשון נושאי היריעות והקלעים. צריך עיון האם טהרה זאת היא בנוסף לנאמר בוביניהם נ

ל ְוִטַהְרָּת֖ אָֹתֽם: ,ו)ח 'בהע ם ִמּ֖תֹו; ְּבֵנ֣י יְִׂשָרֵא֑ ח ֶאת־ַהְלִוּיִ֔ קהת משלים טהרת בני  בלמוד לפניו ח,טו)זה צווי כללי וסיפא ( (ח,ו)-או שב ַק֚
  ]מדרש אגדה (בובר)[- הוא לבני מררי נושאי עמודי המשכן ועמודי החצר כמובא ב הלמוד לאחריוובני גרשון. 

ד ,יג)ח(  טפחא בתפקיד שנוי שעד כאן למדנו על תפקיד הלוים בשמירת המשכן, הקמתו, פירוקו ונשיאתו, וכאן מלמד על  – ַלֲעֹב
�דעבודת השיר  ֶהל מ�ֵע   .[משנת חיים שם]וכת המשכן שהחלה עם חנ ֶאת־ֹא�

ם ,טו)ח( �ַהְרָּת� ֹאָת ך נודהא בכלל חי שהזקוני כאן הקחוב [משנת חיים שם] קטן בתפקיד שני למודים,-קטן, זקף- מונח זקף –  ְוִטֽ
 ,"ישואיך היו הלוים ראוים לשיר ביום א' בניסן כמבואר בר ן,והפרה נשרפה רק בב' בניס ',הלוים נאמר הזה עליהם מי חטאת וגו

 ')ד' א(ן במס' יומא ינכדאמר יואהרן ובנ יןומן הדם אשר על המזבח כע (טט: למוד ב)מן המשחה ששנטהרו מ  (טט: למוד א) ירץות
  .נכנסו מים תחת דם עי"ש

  

�י ִיְׂשָראֵֽ - ְוָנַתָּתה! ֶאת במדבר ג,ט: ת ְּבֵנ ֹו ֵמֵא �ם ְנתּוִנ�ם ֵה!ָּמה! ל �יו ְנתּוִנ֨ ן ּוְלָבָנ ם ְלַאֲהֹר � ל׃  ַהְלִוִּי
ֹו �ם ְנתּוִנ�ם ֵה!ָּמה! ל  קטן, תבנית בתפקיד לכתחילה ובפועל,   - קדמא מרכא פשטא זקף - ְנתּוִנ֨

ת ָּכל במדבר בהעלותך ח,טז: �י ִיְׂשָרֵא�ל ַּתַחת4 ִּפְטַר֨ ֹו� ְּבֵנ י ִמּת �ים ְנֻתִנ�ים ֵה!ָּמה! ִל 4 ְנֻתִנ֨ ם לִֽ - ִּכי ְחִּתי ֹאָת ל ָלַק� ��י ִיְׂשָרֵא ! ִמְּבֵנ ֹור ֹּכל ֶחם ְּבכ�  י׃  ֶר7
י (ח,טז) �ים ְנֻתִנ�ים ֵה!ָּמה! ִל   קטן, תבנית בתפקיד לכתחילה ובפועל,   - קדמא מרכא פשטא זקף -  ְנֻתִנ֨
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים  אריה ויהודית זצ"ללעלוי נשמת  חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק 

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

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

, סדר – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 

http://www.Taamei-Hamikra.co.il 

  [ספר טעמי הטעמים שרגא דזיאלאשינסקי, רש"י בראשית ויצא כט,לד]
', ששלח הקדוש ברוך ][אלה הדברים רבהויש מדרש אגדה ב' קרא?!קרא?!קרא?!קרא?!ותמהתי, שבכולן כתיב: 'קראה' 'ותקרא', וזה כתב בו:  - לוילוילוילוי

  לוי.לוי.לוי.לוי.הוא גבריאל והביאו לפניו, וקרא לו שם זה, ונתן לו עשרים וארבע מתנות כהונה; ועל שם שליוהו במתנות קראו 
כבר בלידתו  [דברים רבה]ולפי  לוי ניתן כמעשר לה' כבר מלידתו, [מדרש תנחומא (ורשא) קרח סי' יב]לפי  )בהע' ח,טז מ'(ב-בהסבר ל

י ָכל־ְּבכֹו֙ר  (במ' בהע' ח,יז)[רש"י] ויה. אלא כפ' קיבל כהונה ול י ִל֤ שלי היו הבכורות בקו הדין, שהגנתי עליהם בין בכורי מצרים  - ִּכ֣
  ; עד שטעו בעגלולקחתי אותם לי 

ְחִּתי  (במ' בהע' ג,יב)[רש"י]  8ה ָלַק� י ִהֵּנ י  - ַוֲאִנ: למהיכן זכיתי בהן ַוֲאִנ: ��י ִיְׂשָרֵא ישראל שוכרין אותן לשירות שלי? על ידי  שיהיו, ִמּתֹו�! ְּבֵנ
לפי שהיתה העבודה בבכורות, וכשחטאו בעגל נפסלו. והלוים, שלא עבדו עבודה זרה, זכיתי בהם ולקחתים תמורתם;  ורותהבכ

   נבחרו תחתיהם.
ם (במ' בהע' ח,יח)ועכשיו:  צלתם ממכת בכורות. לפיכך, קדשו בכורי ביציאת מצרים קידש הקב"ה את הבכורים בישראל בה ....ָוֶאַּק֙ח ֶאת־ַהְלִוּיִ֔

ישראל לה' והיו מיועדים לעבוד עבודת ה' ולכפר על בני ישראל, היינו לכל משפחה היה מי שיכפר עליה. אלא שהבכורים מישראל 
כה להיות השתתפו במעשה העגל וזכות זאת אבדה מהם. ואילו שבט לוי היה כולו מרוחק ממעשה זה. ונענה לקריאת משה מי לה' אלי וז

  המכפר, עתה בשלב המאוחר כל עדת בני ישראל מעבירה את עבודת ה' ללויים, שנמנו בפר' נשא כנגד בכורי ישראל. 

ים ְנֻתִנ�ים (ח,טז) [רש"י], ] 15ליקוטי שיחות יג ע'  –[נקודות משיחות קודש האדמו"ר מ"מ שניאורסאהן  נתונים למשא,  – ְנֻתִנ֨
ֹו-ְוָנַתָּתה! ֶאת (במ' ג,ט) ותנתונים לשיר. לא פרש כן בפרט �ם ְנתּוִנ�ם ֵה!ָּמה! ל �יו ְנתּוִנ֨ ן ּוְלָבָנ ם ְלַאֲהֹר �ויש לומר, דהנה שם נאמר . ַהְלִוִּי

ֹו (ג,ט) �בעבודה שלהם. אין לפרש איפוא, שהכפל קאי על משא  לכהניםלכהניםלכהניםלכהנים, והכונה לעבודת שמירת המשכן, שבה הוטל על הלוים לסיע ל

י  (ח,טז)אך כאן נאמר ושיר, שהם חובת הלוים עצמם.  �  .משא ושיר –, ולכן אפשר לפרש שהכונה גם לעבודת הלוים ִל

ֹו (ג,ט) �ם ְנתּוִנ�ם ֵה!ָּמה! ל  קטן, תבנית בתפקיד לכתחילה ובפועל, -קדמא מרכא פשטא זקף - ְנתּוִנ֨

י (ח,טז) �ים ְנֻתִנ�ים ֵה!ָּמה! ִל   בפועל,   קטן, תבנית בתפקיד לכתחילה ו- קדמא מרכא פשטא זקף - ְנֻתִנ֨

תפקיד הלוים מצד עצמם הוא משא ושיר.  לכתחילהלפי שאחרי כיבוש הארץ לא היה יותר ללוים תפקיד נשיאה, אפשר לומר כי 
  המשא פסק אחרי הקמת משכן שילה ואח"כ בית המקדש. 

שבה הוטל על  לעבודת שמירת המשכן,נותר תפקיד השירה מצד עצמם של הלוים, ותפקיד הלוים שלא מצד עצמם הוא  בפועל
  .  )שלא בעזרת כהנים(בעבודה שלהם  לכהניםלכהניםלכהניםלכהניםהלוים לסיע 

  
ם ּוַבְּבֵהָמ�ה  במדבר בהעלותך ח,יז: ל ָּבָאָד ��י ִיְׂשָרֵא י ָכל־ְּבכ�ר! ִּבְבֵנ י ִל; י:       ִּכ� ם ִלֽ ְׁשִּתי ֹאָת ִים ִהְקַּד� �י ָכל־ְּבכ�ר! ְּבֶא�ֶרץ ִמְצַר �ם ַהֹּכִת;    ְּבי?

 -תא שמע, רבי יהודה אומר: המקבל בהמה מן העובד כוכבים וילדה ...  ,ב]בבלי בכורות ב[ [תורה שלמה קב]הבא ע"פ אופן הלמוד 
קונסין אותו עד עשרה בדמיו, ונותן כל דמיו לכהן.  -מעלין אותו בשוויו, ונותן חצי דמיו לכהן. והנותן בקבלה, אף על פי שאינו רשאי 

מר רבי יהושע: ושניהם מקרא אחד א...  ]אג,בבלי בכורות [ .פטורה מן הבכורה - ד כוכבים באמצע וחכמים אומרים: כל זמן שיד עוב
: ורבי יהודה סבר, עד דאיכא כוליה - ָכל־ (ח,יז) כתב רחמנא, מקצת בכור משמע -  ־ְּבכ�ר!  (ח,יז)רבנן סברי: , ָכל־ְּבכ�ר!  (ח,יז); דרשו

, רובא משמע -  ־ְּבכ�ר!  (ח,יז)דכולי עלמא : איבעית אימא. דאפילו כל דהוא -  ָכל־ (ח,יז) חמנאכתב ר, כוליה בכור משמע; ־ְּבכ�ר!  (ח,יז)

דכל משמע כל דהו כמו לשפחתך  :רש"י( ומר סבר: לגרועי אתא, )עד דליהוי כוליה דישראל :רש"י( משמע למלויי אתא ָכל־ (ח,יז): מר סבר

  .)אין כל בבית (מלכים ב ד)

 וביןדעת ר' יהודה שבכור בהמה שיד עכו"ם באמצע (שיש לו בה שותפות) קדוש בקדושת בכורה  ביןמקף בורר  – ָכל־ְּבכ�ר!  (ח,יז)

. מוצע לומר שמסיום הדיון יש למוד כללי על משמעות מלת "כל" עם כל זמן שיד עכו"ם באמצע פטורה מן הבכורהדעת חכמים 

  (ולעיניננו רק אז חייבת בבכורה) או האם זה חלקי וחייבת בבכורה. " זה הכל- מקף (אף על פי שלא מוזכר טעם מקף). האם "כל

י ָכל־ְּבכֹו֙ר  (במ' בהע' ח,יז)[רש"י]  נושא חדש י ִל֤ עד שלי היו הבכורות בקו הדין, שהגנתי עליהם בין בכורי מצרים ולקחתי אותם לי  - ִּכ֣
ם (במ' בהע' ח,יח); ועכשיו: שטעו בעגל    ....ָוֶאַּק֙ח ֶאת־ַהְלִוּיִ֔

י ָכל־ְּבכ�ר!  (במ' בהע' ח,יז) (=תו"ת)] תורה תמימה[  י ִל; ז)מכאן אתה אומר שקדשו ישראל בכורות במדבר -  ִּכ�
  :[בכורות ד' ב'] 

י ָכל־ְּבכ�ר!  (במ' בהע' ח,יז) י ִל; ם ְוַעד־ְּבהֵ  )יב,יב א' בשמ( וכתיב - וגו'  ִּכ� יִם ֵמָאָד֖ ֶרץ ִמְצַר֔ י ָכל־ְּבכֹו֙ר ְּבֶא֣ ה ְוִהֵּכיִת֤ יִם ֶאֱֽעֶׂש֥ י ִמְצַר֛ ה ּוְבָכל־ֱאIֵה֥ ָמ֑
ים ח)מכאן שקודם שהוקם המשכן היתה עבודה בבכורים ֲאִנ֥י ֽה': ְׁשָפִט֖

  :[ירושלמי מגילה פ"א הי"א] 

י ָכל־ְּבכ�ר! משמע ליה הלשון  [תו"ת הע' ז] י ִל; ִים ... ִּכ� �ף על פי עודם בארץ מצרים הם בקדושתם, ובא לאשמעינן אְּבֶא�ֶרץ ִמְצַר
דכתיב בפ' בא והיה כי יביאך ה' אל הארץ והעברת כל פטר רחם משמע דמקודם לא נצטוו על מצוה זו, קמ"ל דגם במדבר קדשו, ומה 

  :דכתיב והיה כי יביאך והדר והעברת באה לדרשה אחרת, עשה מצוה זו כדי שתכנס לארץ, כמבואר לפנינו בפ' בא, יעו"ש

י ָכל־ְּבכ�ר! וים תחת כל בכור בבני ישראל כתיב למעלה ר"ל דכשנבחרו הל  [תו"ת הע' ז] י ִל; י ָכל־ְּבכ�ר! ְּבֶא�ֶרץ ... ִּכ� �ם ַהֹּכִת; ְּבי?
י: ם ִלֽ ְׁשִּתי ֹאָת ִים ִהְקַּד� �יְָלה ְבֶאֶֽרץ־ִמְצַריִ֘ם  יְוָעַבְרּתִ֣  )יב,יב בא 'שמ(וכתיב בענין מכת בכורות שאמר הקדוש ברוך הוא   ִמְצַר י ּזֶה֒ הַ  ַּבַּל֣  ְוִהֵּכיִת֤

ֶרץ ָכל־ְּבכֹור֙  יִם ְּבֶא֣ ם ִמְצַר֔ ה ֵמָאָד֖ י ְוַעד־ְּבֵהָמ֑ יִם ּוְבָכל־ֱאIֵה֥ ה ִמְצַר֛ ים ֶאֱֽעֶׂש֥ שביום שהוכה כל בכור נתקדשו בכורי למדנו   ':הֽ  ֲאִנ֥י ְׁשָפִט֖
 )יב,יב א' בשמ(ג"כ ביטול ע"ז שלהם כדכתיב  , ועדיין אין אנו יודעין לאיזה דבר נתקדשו, אלא מפני שבאותו זמן עצמו היתהישראל

ים ה ְׁשָפִט֖ יִם ֶאֱֽעֶׂש֥ י ִמְצַר֛ ם  )מו,כט 'תצ' מ(ש- (טט: סיומת זאת נמצאת ב וידעו כי אני ה', ּוְבָכל־ֱאIֵה֥ אִתי אָֹת֛ ר הֹוֵצ֧ ם ֲאֶׁש֨ י ֲאִנ֤י ֙ה' ֱאIֵ֣היֶה֔ ְויְָד֗עּו ִּכ֣
ם יִם ְלָׁשְכִנ֣י ְבתֹוָכ֑ ֶרץ ִמְצַר֖ י ֥ה' ֱאIֵהיֶהֽם: ֵמֶא֥   ) ֲאִנ֖

, ומכאן נתאמת הדבר הזה שקדושת הבכורים לעבודה לשמים היתהולי לבד ראוי לעבוד עבודה ולא לאלהים אחרים, למדנו ג"כ  
שתהא עבודה בבכורות. ויש להוסיף באור, כי היה המנהג אצלם להקריב הבן הבכור לע"ז, כמש"כ (מ"ב ג') ויקח את בנו הבכור 

  :לה, ואולי אל זה כיון הנביא (מיכה ו') האתן בכורי פשעי, וכנגד זה הקדיש הקדוש ברוך הוא את הבכורים לעבודתו יתברךויעלהו עו
  

�ם  (במ' בהע' ח,יז) ִים -רביע בתפקיד ארבעה למודים שיש ללמוד מ –ְּבי? �י ָכל־ְּבכ�ר! ְּבֶא�ֶרץ ִמְצַר   לפנינו שני למודים..  ַהֹּכִת;

ִים (במ' בהע' ח,יז) �י ָכל־ְּבכ�ר! ְּבֶא�ֶרץ ִמְצַר קטן מרמז לשני למודים, מהפך פשטא מרמז שלפחות - קטן, זקף- מהפך פשטא מונח זקף – ַהֹּכִת;
 (במ' בהע' ח,יז)משולב עם הכתוב  (למוד ב) שביום שהוכה כל בכור נתקדשו בכורי ישראל (למוד א)אחד מהלמודים יוצא מפשוטו. 

ם  ְׁשִּתי ֹאָת יִהְקַּד� ימלת : ִלֽ ם )כה נה ' בהרוי( ִלֽ י ֵה֔ ים ֲעָבַד֣ י ְבֵנֽי־יְִׂשָרֵאל֙ ֲעָבִד֔ הרי זה קיים לעלם ולעולמי  לי בכל מקום שנאמרהא  ִּכֽי־ִל֤

םהנתמך בתבנית הטעמים של  עולמים ְׁשִּתי ֹאָת ימרכא טפחא כקבוצת פרטים העשויה להתרחב, כאן קיום לעד,  – ִהְקַּד� סלוק מגביל  – ִלֽ
אפשר ששני הלמודים הנוספים שפרוטם במקומם  .לעבודה לשמים היתה (מתקיימת כאשר היא) שקדושת הבכוריםשקיום לעד מותנה בכך 

  רק חמור. –הם (למוד ג) קדושת בכורה של בהמה טהורה (למוד ד) קדושת בכורה של בהמה לא טהורה 
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים  אריה ויהודית זצ"ללעלוי נשמת  חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק 

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

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

, סדר – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 
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  (התשפ"ב)  ח,א בהעלתךבמדבר  1.12

ם: :יד,במדבר בהעלותך ח י ַהְלִוִּיֽ יּו ִל �י ִיְׂשָרֵא�ל ְוָה� �� ְּבֵנ ם ִמּת �  ְוִהְבַּדְלָּת! ֶאת־ַהְלִוִּי

�י ִיְׂשָרֵא�לְוִהְבַּדְלָּת! ֶאת־ַהְלוִ  )יד,ח 'בהע 'במ( ]מדרש הגדול[ �� ְּבֵנ ם ִמּת �שיהוא מובדלין מכלל ישראל לעבודת השם ולהורות לכל . ִּי
; ֙ה' ֵחי֔לֹו) יא,ב לג"וזה 'דב( לפי שנקראו חילו שלמקום, שנאמרלא עורכין מלחמה כשאר העם ולא עסיקין בצורכי הגוף לעצמן, ישראל.    .ָּבֵר֤

י ַהְלִוִּיֽם )יד,ח( יּו ִל י שקדושתן לעולם שכל מקום שנאמר  מגיד. ְוָה�   .הרי הוא קיים לעולםִל

י ַהְלִוִּיֽם )יד,ח( בלוים הוא אומר ְוִכֲה֥נּו ִלֽי: )מא,כחתצ'  'שמ( בכהנים הוא אומר [ספרי זוטא יא,טז ועוד] [תורה שלמה פט]  יּו ִל  ,ְוָה�

י ְבֵנֽי־יְִׂשָרֵאל֙ עֲ  )כה נה ' בהרוי( בישראל הוא אומר םִּכֽי־ִל֤ י ֵה֔ ים ֲעָבַד֣  הרי זה קיים לעלם ולעולמי עולמים לי הא בכל מקום שנאמר ָבִד֔
  ]העלותך פי' צבבספרי [

י ַהְלִוִּיֽם )יד,ח( [תורה שלמה צב] יּו ִל י )סו,ג 'במ( ן הוא אומר במקום אחרוכ.ְוָה� ה ֵלִו֙י I֣א )מט' א,במ(וחזר ואמר  ְּפקֹ֙ד ֶאת־ְּבֵנ֣י ֵלִו֔ ; ֶאת־ַמֵּט֤  ַא֣

א ְּב֖תֹו; ְּבֵנ֥י יְִׂשָרֵאֽל: ם I֣א ִתָּׂש֑ ד ְוֶאת־רֹאָׁש֖ ֹ֔ ירה שצפה הקב"ה שעתידין ישראל להכעיס זאמר ליה למה א"ל כדי להוציאם מן הג ִתְפק
ם ט)כ,יד ' שלחבמ( לפניו והוא אומר להם ּזֶה יְִּפ֨לּו ִפגְֵריֶכ֜ ר ַה֠ א ְּב֖תֹו; ְּבֵנ֥י  )מט,א 'במ( לפיכך אמר הקב"ה על בני לוי ַּבִּמְדָּב֣ ם I֣א ִתָּׂש֑ ְוֶאת־רֹאָׁש֖

י ַהְלִוִּיֽם )יד,ח( למה שהם שלי שנאמר יְִׂשָרֵאֽל: יּו ִל  שכל מי שמקריב עצמו מעט מקריבין אותו הרבה והן קרבו עצמן כשאמר משה ְוָה�

י לַ  ,כו)לב שאתמ' ש( אֶמר ִמ֥ ֹ֕ ה ַוּי ַער ַהַּֽמֲחנֶ֔ ד מֶֹׁש֙ה ְּבַׁש֣ ֹ֤ יו ָּכל־ְּבֵנ֥י ֵלִוֽי:ַוּיֲַעמ י ַוּיֵָאְס֥פּו ֵאָל֖   כ"ו]תנחומא במדבר [ ֖ה' ֵאָל֑

ם )יד,ח 'בהע 'במ( �  קטן בתפקיד שני פרטים הווית הלויים לעבודת ה' ולהורות לכל ישראל.- קטן, זקף-פשטא זקף – ְוִהְבַּדְלָּת! ֶאת־ַהְלִוִּי

שביארנו משמעו שעושה רק מי לה' אלי,  ותיהם לי לשמי כענין דכתיביהיו כל מעשיהם ומחשב ]העמק דבר[הרחבה בענין עבודת ה' 
וכפי שראוי , הוזהרו שיהיו מתנהגים בחסידות, לשם שמים, אלא דשם לא היה בתורת אזהרה, אבל כאן שנבדלו להיות נושאי המקדש

  :להיות מרכבה לשכינה

י )יד,ח( יּו ִל   ה להתרחב כאן קדושת הלוים מתקיימת לעולם לעולם.מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשוי – ְוָה�

י  )יד,ח( יּו ִל   סלוק מגביל כאן ממעט הלוים מעורכי מלחמה ומעיסוק בצרכי עצמן. – ַהְלִוִּיֽםְוָה�

  ועוד הגביל את הלוים מלהיות נמנים במנין של כלל ישראל (היינו מיעטם מהמנין).

  

ֲחֵרי־ֵכן! ָיֹב�  במדבר בהעלותך ח,טו: ה:ְוַאֽ ם ְּתנּוָפֽ ם ְוֵהַנְפָּת� ֹאָת �ַהְרָּת� ֹאָת �ד ְוִטֽ ֶהל מ�ֵע ד ֶאת־ֹא� ם ַלֲעֹב �  אּו ַהְלִוִּי

ם  )יג,ח 'בהע 'במ( ]צג[תורה שלמה  �אּו ַהְלִוִּי ֲחֵרי־ֵכן! ָיֹב�   ]לקח טוב[ מלמד שכל האמור כפרשה מעכב בהםְוַאֽ

ֲחֵרי־ֵכן!  )יג,ח(   . כאן מעכב. שכל האמור כפרשה מעכב בהם וביןדרם או חסרות לא מעכב פעולות שלא כס ביןמקף בורר  – ְוַאֽ

רבי יודן ורבי הונא תרויהון בשם רבי יוסי בן זימרא, רבי יודן אמר בכל  ]בראשית רבה (וילנא) (פרשת לך לך) פרשה מד סימן ה[
  לגמקום שנאמר אחרי סמוך אחר מופלג, ור' הונא אמר בכל מקום שנאמר אחר סמוך אחרי מופ

ֲחֵרי־ֵכן!  )יג,ח(ועוד    משמע אחרי סמוך (מיד). כאן סמוך. וביןמשמע אחרי אחר זמן מופלג (רב)  ביןמקף בורר  – ְוַאֽ

ה ַלֽֽה': )יג,ח 'בהע 'במ( ]מדרש אגדה (בובר)[ ם ְּתנּוָפ֖ יו ְוֵהנְַפָּת֥ אָֹת֛ ן ְוִלְפֵנ֣י ָבָנ֑ ֹ֖ ם ִלְפֵנ֥י ַאֲהר נופה זו נעשית לבני גרשון, לפי ת ְוַהֲֽעַמְדָּת֙ ֶאת־ַהְלִוּיִ֔
  :שהיה בכור, והבכור קדש, לכך לא נאמר לפני ה'

ה: ,טו)ח 'בהע 'במ( ]מדרש אגדה (בובר)[ ם ְּתנּוָפֽ ם ְוֵהַנְפָּת� ֹאָת �ַהְרָּת� ֹאָת תנופה זו נאמר לבני מררי, לפי שלא היה בכור, וגם עבודתו  ְוִטֽ
  :לא היה הארון, לכך לא נאמר בו לפני ה'

(ח,יד) - הלוים בני גרשון ... והנפת אותם תנופה לה'. וב- (ח,יג) והעמדת את- לכאורה היה צריך להיות כתוב ב ]מדרש אגדה (בובר)[י לפ

ד (ח,טו) והבדלת את הלוים ... - הלוים בני מררי ... וטהרת אותם והנפת אותם תנופה. וב- והעמדת את ם ַלֲעֹב �אּו ַהְלִוִּי ! ָיֹב� ֲחֵרי־ֵכן ְוַאֽ
�ד ֶאת ֶהל מ�ֵע   . אלא שבסדר זה אין תנופה לבני קהת. ־ֹא�

  מביא פסוק זה כדוגמא לכתוב בסדר הפוך. (אוצה"ח)] 282ה (דברים) הרב אפשטיין ברוך, ע'  –[תוספת ברכה 

ם )יג,ח( �אּו ַהְלִוִּי ֲחֵרי־ֵכן! ָיֹב� [משנת   (למוד א)שט קטן בתפקיד שני למודים, וע"פ טעם פשטא בפ- קטן, זקף- פשטא מונח זקף – ְוַאֽ

בספר גרש כרמל בשם ספר עשרה מאמרות, הכהנים הם מקריבי הקרבן  ד, הרב שטיינברג חיים, ע' קסח, (אוצה"ח)] –חיים 
ן ֶאת־ַהְלִוִּי֤ם ְּתנּוָפה֙   )יא,ח 'בהע 'במ( ]רש"י[. והלוים הם הקרבן לכן ציוה הקב"ה להניף ולהרים אותם ֹ֨ כדרך שאשם  -  ְוֵהנִי֩ף ַאֲהר

  טט: גם גילוח כל שערם כדרך טהרת המצורע.. תנופה חי שמצורע טעון

- (ח,יג) למד תנופת כל אחד מבני גרשון, ב- (ח,יא) למד תנופת כל אחד מבני קהת, ב- סיום תהליך חינוך הלוים לעבודה. ב (למוד ב)

הרת קהת וגרשון נלמדת מהכתוב (ח,טו) למד תנופת כל אחד מבני מררי. אבל בקהת וגרשון לא נאמר "טהרת". מוצע לומר שט
ה ,טו)ח 'בהע 'במ(ותבנית הטעמים של  ם ְּתנּוָפֽ ם ְוֵהַנְפָּת� ֹאָת �ַהְרָּת� ֹאָת קטן והוא פעולה (הוראת שעה) ואחריו - (אתנח) מונח זקף  -  ְוִטֽ

לומד שיש להשלים  חריומהכתוב אצווי לעוד פעולה (הוראת שעה). אפשר שזאת אחת מצורות מופעי המדה ללמוד לאחריו ולפניו. 
תהליך חינוך הלוים כלל הזאת מי חטאת (ראה  [אנצ' תלמודית סעיף חינוכו לעבודה]את תהליך חינוך הלוים ב"טהרת הלוים" (

ילמד שיטהר גם את בני קהת הנושאים כלי המשכן בכתף בלמוד לפניו  (ח,טו)להלן קושיה על כך), תגלחת, קרבן, תנופה). מסיפא של 
 'במ(-שיאת ארון הברית. ושיטהר גם את בני גרשון נושאי היריעות והקלעים. צריך עיון האם טהרה זאת היא בנוסף לנאמר בוביניהם נ

ל ְוִטַהְרָּת֖ אָֹתֽם: ,ו)ח 'בהע ם ִמּ֖תֹו; ְּבֵנ֣י יְִׂשָרֵא֑ ח ֶאת־ַהְלִוּיִ֔ קהת משלים טהרת בני  בלמוד לפניו ח,טו)זה צווי כללי וסיפא ( (ח,ו)-או שב ַק֚
  ]מדרש אגדה (בובר)[- הוא לבני מררי נושאי עמודי המשכן ועמודי החצר כמובא ב הלמוד לאחריוובני גרשון. 

ד ,יג)ח(  טפחא בתפקיד שנוי שעד כאן למדנו על תפקיד הלוים בשמירת המשכן, הקמתו, פירוקו ונשיאתו, וכאן מלמד על  – ַלֲעֹב
�דעבודת השיר  ֶהל מ�ֵע   .[משנת חיים שם]וכת המשכן שהחלה עם חנ ֶאת־ֹא�

ם ,טו)ח( �ַהְרָּת� ֹאָת ך נודהא בכלל חי שהזקוני כאן הקחוב [משנת חיים שם] קטן בתפקיד שני למודים,-קטן, זקף- מונח זקף –  ְוִטֽ
 ,"ישואיך היו הלוים ראוים לשיר ביום א' בניסן כמבואר בר ן,והפרה נשרפה רק בב' בניס ',הלוים נאמר הזה עליהם מי חטאת וגו

 ')ד' א(ן במס' יומא ינכדאמר יואהרן ובנ יןומן הדם אשר על המזבח כע (טט: למוד ב)מן המשחה ששנטהרו מ  (טט: למוד א) ירץות
  .נכנסו מים תחת דם עי"ש

  

�י ִיְׂשָראֵֽ - ְוָנַתָּתה! ֶאת במדבר ג,ט: ת ְּבֵנ ֹו ֵמֵא �ם ְנתּוִנ�ם ֵה!ָּמה! ל �יו ְנתּוִנ֨ ן ּוְלָבָנ ם ְלַאֲהֹר � ל׃  ַהְלִוִּי
ֹו �ם ְנתּוִנ�ם ֵה!ָּמה! ל  קטן, תבנית בתפקיד לכתחילה ובפועל,   - קדמא מרכא פשטא זקף - ְנתּוִנ֨

ת ָּכל במדבר בהעלותך ח,טז: �י ִיְׂשָרֵא�ל ַּתַחת4 ִּפְטַר֨ ֹו� ְּבֵנ י ִמּת �ים ְנֻתִנ�ים ֵה!ָּמה! ִל 4 ְנֻתִנ֨ ם לִֽ - ִּכי ְחִּתי ֹאָת ל ָלַק� ��י ִיְׂשָרֵא ! ִמְּבֵנ ֹור ֹּכל ֶחם ְּבכ�  י׃  ֶר7
י (ח,טז) �ים ְנֻתִנ�ים ֵה!ָּמה! ִל   קטן, תבנית בתפקיד לכתחילה ובפועל,   - קדמא מרכא פשטא זקף -  ְנֻתִנ֨
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים  אריה ויהודית זצ"ללעלוי נשמת  חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק 

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

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

, סדר – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 אחר בהלכה;דרוש מהפסוק רעיון לנושא  – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
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  [ספר טעמי הטעמים שרגא דזיאלאשינסקי, רש"י בראשית ויצא כט,לד]
', ששלח הקדוש ברוך ][אלה הדברים רבהויש מדרש אגדה ב' קרא?!קרא?!קרא?!קרא?!ותמהתי, שבכולן כתיב: 'קראה' 'ותקרא', וזה כתב בו:  - לוילוילוילוי

  לוי.לוי.לוי.לוי.הוא גבריאל והביאו לפניו, וקרא לו שם זה, ונתן לו עשרים וארבע מתנות כהונה; ועל שם שליוהו במתנות קראו 
כבר בלידתו  [דברים רבה]ולפי  לוי ניתן כמעשר לה' כבר מלידתו, [מדרש תנחומא (ורשא) קרח סי' יב]לפי  )בהע' ח,טז מ'(ב-בהסבר ל

י ָכל־ְּבכֹו֙ר  (במ' בהע' ח,יז)[רש"י] ויה. אלא כפ' קיבל כהונה ול י ִל֤ שלי היו הבכורות בקו הדין, שהגנתי עליהם בין בכורי מצרים  - ִּכ֣
  ; עד שטעו בעגלולקחתי אותם לי 

ְחִּתי  (במ' בהע' ג,יב)[רש"י]  8ה ָלַק� י ִהֵּנ י  - ַוֲאִנ: למהיכן זכיתי בהן ַוֲאִנ: ��י ִיְׂשָרֵא ישראל שוכרין אותן לשירות שלי? על ידי  שיהיו, ִמּתֹו�! ְּבֵנ
לפי שהיתה העבודה בבכורות, וכשחטאו בעגל נפסלו. והלוים, שלא עבדו עבודה זרה, זכיתי בהם ולקחתים תמורתם;  ורותהבכ

   נבחרו תחתיהם.
ם (במ' בהע' ח,יח)ועכשיו:  צלתם ממכת בכורות. לפיכך, קדשו בכורי ביציאת מצרים קידש הקב"ה את הבכורים בישראל בה ....ָוֶאַּק֙ח ֶאת־ַהְלִוּיִ֔

ישראל לה' והיו מיועדים לעבוד עבודת ה' ולכפר על בני ישראל, היינו לכל משפחה היה מי שיכפר עליה. אלא שהבכורים מישראל 
כה להיות השתתפו במעשה העגל וזכות זאת אבדה מהם. ואילו שבט לוי היה כולו מרוחק ממעשה זה. ונענה לקריאת משה מי לה' אלי וז

  המכפר, עתה בשלב המאוחר כל עדת בני ישראל מעבירה את עבודת ה' ללויים, שנמנו בפר' נשא כנגד בכורי ישראל. 

ים ְנֻתִנ�ים (ח,טז) [רש"י], ] 15ליקוטי שיחות יג ע'  –[נקודות משיחות קודש האדמו"ר מ"מ שניאורסאהן  נתונים למשא,  – ְנֻתִנ֨
ֹו-ְוָנַתָּתה! ֶאת (במ' ג,ט) ותנתונים לשיר. לא פרש כן בפרט �ם ְנתּוִנ�ם ֵה!ָּמה! ל �יו ְנתּוִנ֨ ן ּוְלָבָנ ם ְלַאֲהֹר �ויש לומר, דהנה שם נאמר . ַהְלִוִּי

ֹו (ג,ט) �בעבודה שלהם. אין לפרש איפוא, שהכפל קאי על משא  לכהניםלכהניםלכהניםלכהנים, והכונה לעבודת שמירת המשכן, שבה הוטל על הלוים לסיע ל

י  (ח,טז)אך כאן נאמר ושיר, שהם חובת הלוים עצמם.  �  .משא ושיר –, ולכן אפשר לפרש שהכונה גם לעבודת הלוים ִל

ֹו (ג,ט) �ם ְנתּוִנ�ם ֵה!ָּמה! ל  קטן, תבנית בתפקיד לכתחילה ובפועל, -קדמא מרכא פשטא זקף - ְנתּוִנ֨

י (ח,טז) �ים ְנֻתִנ�ים ֵה!ָּמה! ִל   בפועל,   קטן, תבנית בתפקיד לכתחילה ו- קדמא מרכא פשטא זקף - ְנֻתִנ֨

תפקיד הלוים מצד עצמם הוא משא ושיר.  לכתחילהלפי שאחרי כיבוש הארץ לא היה יותר ללוים תפקיד נשיאה, אפשר לומר כי 
  המשא פסק אחרי הקמת משכן שילה ואח"כ בית המקדש. 

שבה הוטל על  לעבודת שמירת המשכן,נותר תפקיד השירה מצד עצמם של הלוים, ותפקיד הלוים שלא מצד עצמם הוא  בפועל
  .  )שלא בעזרת כהנים(בעבודה שלהם  לכהניםלכהניםלכהניםלכהניםהלוים לסיע 

  
ם ּוַבְּבֵהָמ�ה  במדבר בהעלותך ח,יז: ל ָּבָאָד ��י ִיְׂשָרֵא י ָכל־ְּבכ�ר! ִּבְבֵנ י ִל; י:       ִּכ� ם ִלֽ ְׁשִּתי ֹאָת ִים ִהְקַּד� �י ָכל־ְּבכ�ר! ְּבֶא�ֶרץ ִמְצַר �ם ַהֹּכִת;    ְּבי?

 -תא שמע, רבי יהודה אומר: המקבל בהמה מן העובד כוכבים וילדה ...  ,ב]בבלי בכורות ב[ [תורה שלמה קב]הבא ע"פ אופן הלמוד 
קונסין אותו עד עשרה בדמיו, ונותן כל דמיו לכהן.  -מעלין אותו בשוויו, ונותן חצי דמיו לכהן. והנותן בקבלה, אף על פי שאינו רשאי 

מר רבי יהושע: ושניהם מקרא אחד א...  ]אג,בבלי בכורות [ .פטורה מן הבכורה - ד כוכבים באמצע וחכמים אומרים: כל זמן שיד עוב
: ורבי יהודה סבר, עד דאיכא כוליה - ָכל־ (ח,יז) כתב רחמנא, מקצת בכור משמע -  ־ְּבכ�ר!  (ח,יז)רבנן סברי: , ָכל־ְּבכ�ר!  (ח,יז); דרשו

, רובא משמע -  ־ְּבכ�ר!  (ח,יז)דכולי עלמא : איבעית אימא. דאפילו כל דהוא -  ָכל־ (ח,יז) חמנאכתב ר, כוליה בכור משמע; ־ְּבכ�ר!  (ח,יז)

דכל משמע כל דהו כמו לשפחתך  :רש"י( ומר סבר: לגרועי אתא, )עד דליהוי כוליה דישראל :רש"י( משמע למלויי אתא ָכל־ (ח,יז): מר סבר

  .)אין כל בבית (מלכים ב ד)

 וביןדעת ר' יהודה שבכור בהמה שיד עכו"ם באמצע (שיש לו בה שותפות) קדוש בקדושת בכורה  ביןמקף בורר  – ָכל־ְּבכ�ר!  (ח,יז)

. מוצע לומר שמסיום הדיון יש למוד כללי על משמעות מלת "כל" עם כל זמן שיד עכו"ם באמצע פטורה מן הבכורהדעת חכמים 

  (ולעיניננו רק אז חייבת בבכורה) או האם זה חלקי וחייבת בבכורה. " זה הכל- מקף (אף על פי שלא מוזכר טעם מקף). האם "כל

י ָכל־ְּבכֹו֙ר  (במ' בהע' ח,יז)[רש"י]  נושא חדש י ִל֤ עד שלי היו הבכורות בקו הדין, שהגנתי עליהם בין בכורי מצרים ולקחתי אותם לי  - ִּכ֣
ם (במ' בהע' ח,יח); ועכשיו: שטעו בעגל    ....ָוֶאַּק֙ח ֶאת־ַהְלִוּיִ֔

י ָכל־ְּבכ�ר!  (במ' בהע' ח,יז) (=תו"ת)] תורה תמימה[  י ִל; ז)מכאן אתה אומר שקדשו ישראל בכורות במדבר -  ִּכ�
  :[בכורות ד' ב'] 

י ָכל־ְּבכ�ר!  (במ' בהע' ח,יז) י ִל; ם ְוַעד־ְּבהֵ  )יב,יב א' בשמ( וכתיב - וגו'  ִּכ� יִם ֵמָאָד֖ ֶרץ ִמְצַר֔ י ָכל־ְּבכֹו֙ר ְּבֶא֣ ה ְוִהֵּכיִת֤ יִם ֶאֱֽעֶׂש֥ י ִמְצַר֛ ה ּוְבָכל־ֱאIֵה֥ ָמ֑
ים ח)מכאן שקודם שהוקם המשכן היתה עבודה בבכורים ֲאִנ֥י ֽה': ְׁשָפִט֖

  :[ירושלמי מגילה פ"א הי"א] 

י ָכל־ְּבכ�ר! משמע ליה הלשון  [תו"ת הע' ז] י ִל; ִים ... ִּכ� �ף על פי עודם בארץ מצרים הם בקדושתם, ובא לאשמעינן אְּבֶא�ֶרץ ִמְצַר
דכתיב בפ' בא והיה כי יביאך ה' אל הארץ והעברת כל פטר רחם משמע דמקודם לא נצטוו על מצוה זו, קמ"ל דגם במדבר קדשו, ומה 

  :דכתיב והיה כי יביאך והדר והעברת באה לדרשה אחרת, עשה מצוה זו כדי שתכנס לארץ, כמבואר לפנינו בפ' בא, יעו"ש

י ָכל־ְּבכ�ר! וים תחת כל בכור בבני ישראל כתיב למעלה ר"ל דכשנבחרו הל  [תו"ת הע' ז] י ִל; י ָכל־ְּבכ�ר! ְּבֶא�ֶרץ ... ִּכ� �ם ַהֹּכִת; ְּבי?
י: ם ִלֽ ְׁשִּתי ֹאָת ִים ִהְקַּד� �יְָלה ְבֶאֶֽרץ־ִמְצַריִ֘ם  יְוָעַבְרּתִ֣  )יב,יב בא 'שמ(וכתיב בענין מכת בכורות שאמר הקדוש ברוך הוא   ִמְצַר י ּזֶה֒ הַ  ַּבַּל֣  ְוִהֵּכיִת֤

ֶרץ ָכל־ְּבכֹור֙  יִם ְּבֶא֣ ם ִמְצַר֔ ה ֵמָאָד֖ י ְוַעד־ְּבֵהָמ֑ יִם ּוְבָכל־ֱאIֵה֥ ה ִמְצַר֛ ים ֶאֱֽעֶׂש֥ שביום שהוכה כל בכור נתקדשו בכורי למדנו   ':הֽ  ֲאִנ֥י ְׁשָפִט֖
 )יב,יב א' בשמ(ג"כ ביטול ע"ז שלהם כדכתיב  , ועדיין אין אנו יודעין לאיזה דבר נתקדשו, אלא מפני שבאותו זמן עצמו היתהישראל

ים ה ְׁשָפִט֖ יִם ֶאֱֽעֶׂש֥ י ִמְצַר֛ ם  )מו,כט 'תצ' מ(ש- (טט: סיומת זאת נמצאת ב וידעו כי אני ה', ּוְבָכל־ֱאIֵה֥ אִתי אָֹת֛ ר הֹוֵצ֧ ם ֲאֶׁש֨ י ֲאִנ֤י ֙ה' ֱאIֵ֣היֶה֔ ְויְָד֗עּו ִּכ֣
ם יִם ְלָׁשְכִנ֣י ְבתֹוָכ֑ ֶרץ ִמְצַר֖ י ֥ה' ֱאIֵהיֶהֽם: ֵמֶא֥   ) ֲאִנ֖

, ומכאן נתאמת הדבר הזה שקדושת הבכורים לעבודה לשמים היתהולי לבד ראוי לעבוד עבודה ולא לאלהים אחרים, למדנו ג"כ  
שתהא עבודה בבכורות. ויש להוסיף באור, כי היה המנהג אצלם להקריב הבן הבכור לע"ז, כמש"כ (מ"ב ג') ויקח את בנו הבכור 

  :לה, ואולי אל זה כיון הנביא (מיכה ו') האתן בכורי פשעי, וכנגד זה הקדיש הקדוש ברוך הוא את הבכורים לעבודתו יתברךויעלהו עו
  

�ם  (במ' בהע' ח,יז) ִים -רביע בתפקיד ארבעה למודים שיש ללמוד מ –ְּבי? �י ָכל־ְּבכ�ר! ְּבֶא�ֶרץ ִמְצַר   לפנינו שני למודים..  ַהֹּכִת;

ִים (במ' בהע' ח,יז) �י ָכל־ְּבכ�ר! ְּבֶא�ֶרץ ִמְצַר קטן מרמז לשני למודים, מהפך פשטא מרמז שלפחות - קטן, זקף- מהפך פשטא מונח זקף – ַהֹּכִת;
 (במ' בהע' ח,יז)משולב עם הכתוב  (למוד ב) שביום שהוכה כל בכור נתקדשו בכורי ישראל (למוד א)אחד מהלמודים יוצא מפשוטו. 

ם  ְׁשִּתי ֹאָת יִהְקַּד� ימלת : ִלֽ ם )כה נה ' בהרוי( ִלֽ י ֵה֔ ים ֲעָבַד֣ י ְבֵנֽי־יְִׂשָרֵאל֙ ֲעָבִד֔ הרי זה קיים לעלם ולעולמי  לי בכל מקום שנאמרהא  ִּכֽי־ִל֤

םהנתמך בתבנית הטעמים של  עולמים ְׁשִּתי ֹאָת ימרכא טפחא כקבוצת פרטים העשויה להתרחב, כאן קיום לעד,  – ִהְקַּד� סלוק מגביל  – ִלֽ
אפשר ששני הלמודים הנוספים שפרוטם במקומם  .לעבודה לשמים היתה (מתקיימת כאשר היא) שקדושת הבכוריםשקיום לעד מותנה בכך 

  רק חמור. –הם (למוד ג) קדושת בכורה של בהמה טהורה (למוד ד) קדושת בכורה של בהמה לא טהורה 
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים  אריה ויהודית זצ"ללעלוי נשמת  חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק 

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

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

, סדר – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 
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  (התשפ"ב)  ח,א בהעלתךבמדבר  1.12

ם: :יד,במדבר בהעלותך ח י ַהְלִוִּיֽ יּו ִל �י ִיְׂשָרֵא�ל ְוָה� �� ְּבֵנ ם ִמּת �  ְוִהְבַּדְלָּת! ֶאת־ַהְלִוִּי

�י ִיְׂשָרֵא�לְוִהְבַּדְלָּת! ֶאת־ַהְלוִ  )יד,ח 'בהע 'במ( ]מדרש הגדול[ �� ְּבֵנ ם ִמּת �שיהוא מובדלין מכלל ישראל לעבודת השם ולהורות לכל . ִּי
; ֙ה' ֵחי֔לֹו) יא,ב לג"וזה 'דב( לפי שנקראו חילו שלמקום, שנאמרלא עורכין מלחמה כשאר העם ולא עסיקין בצורכי הגוף לעצמן, ישראל.    .ָּבֵר֤

י ַהְלִוִּיֽם )יד,ח( יּו ִל י שקדושתן לעולם שכל מקום שנאמר  מגיד. ְוָה�   .הרי הוא קיים לעולםִל

י ַהְלִוִּיֽם )יד,ח( בלוים הוא אומר ְוִכֲה֥נּו ִלֽי: )מא,כחתצ'  'שמ( בכהנים הוא אומר [ספרי זוטא יא,טז ועוד] [תורה שלמה פט]  יּו ִל  ,ְוָה�

י ְבֵנֽי־יְִׂשָרֵאל֙ עֲ  )כה נה ' בהרוי( בישראל הוא אומר םִּכֽי־ִל֤ י ֵה֔ ים ֲעָבַד֣  הרי זה קיים לעלם ולעולמי עולמים לי הא בכל מקום שנאמר ָבִד֔
  ]העלותך פי' צבבספרי [

י ַהְלִוִּיֽם )יד,ח( [תורה שלמה צב] יּו ִל י )סו,ג 'במ( ן הוא אומר במקום אחרוכ.ְוָה� ה ֵלִו֙י I֣א )מט' א,במ(וחזר ואמר  ְּפקֹ֙ד ֶאת־ְּבֵנ֣י ֵלִו֔ ; ֶאת־ַמֵּט֤  ַא֣

א ְּב֖תֹו; ְּבֵנ֥י יְִׂשָרֵאֽל: ם I֣א ִתָּׂש֑ ד ְוֶאת־רֹאָׁש֖ ֹ֔ ירה שצפה הקב"ה שעתידין ישראל להכעיס זאמר ליה למה א"ל כדי להוציאם מן הג ִתְפק
ם ט)כ,יד ' שלחבמ( לפניו והוא אומר להם ּזֶה יְִּפ֨לּו ִפגְֵריֶכ֜ ר ַה֠ א ְּב֖תֹו; ְּבֵנ֥י  )מט,א 'במ( לפיכך אמר הקב"ה על בני לוי ַּבִּמְדָּב֣ ם I֣א ִתָּׂש֑ ְוֶאת־רֹאָׁש֖

י ַהְלִוִּיֽם )יד,ח( למה שהם שלי שנאמר יְִׂשָרֵאֽל: יּו ִל  שכל מי שמקריב עצמו מעט מקריבין אותו הרבה והן קרבו עצמן כשאמר משה ְוָה�

י לַ  ,כו)לב שאתמ' ש( אֶמר ִמ֥ ֹ֕ ה ַוּי ַער ַהַּֽמֲחנֶ֔ ד מֶֹׁש֙ה ְּבַׁש֣ ֹ֤ יו ָּכל־ְּבֵנ֥י ֵלִוֽי:ַוּיֲַעמ י ַוּיֵָאְס֥פּו ֵאָל֖   כ"ו]תנחומא במדבר [ ֖ה' ֵאָל֑

ם )יד,ח 'בהע 'במ( �  קטן בתפקיד שני פרטים הווית הלויים לעבודת ה' ולהורות לכל ישראל.- קטן, זקף-פשטא זקף – ְוִהְבַּדְלָּת! ֶאת־ַהְלִוִּי

שביארנו משמעו שעושה רק מי לה' אלי,  ותיהם לי לשמי כענין דכתיביהיו כל מעשיהם ומחשב ]העמק דבר[הרחבה בענין עבודת ה' 
וכפי שראוי , הוזהרו שיהיו מתנהגים בחסידות, לשם שמים, אלא דשם לא היה בתורת אזהרה, אבל כאן שנבדלו להיות נושאי המקדש

  :להיות מרכבה לשכינה

י )יד,ח( יּו ִל   ה להתרחב כאן קדושת הלוים מתקיימת לעולם לעולם.מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשוי – ְוָה�

י  )יד,ח( יּו ִל   סלוק מגביל כאן ממעט הלוים מעורכי מלחמה ומעיסוק בצרכי עצמן. – ַהְלִוִּיֽםְוָה�

  ועוד הגביל את הלוים מלהיות נמנים במנין של כלל ישראל (היינו מיעטם מהמנין).

  

ֲחֵרי־ֵכן! ָיֹב�  במדבר בהעלותך ח,טו: ה:ְוַאֽ ם ְּתנּוָפֽ ם ְוֵהַנְפָּת� ֹאָת �ַהְרָּת� ֹאָת �ד ְוִטֽ ֶהל מ�ֵע ד ֶאת־ֹא� ם ַלֲעֹב �  אּו ַהְלִוִּי

ם  )יג,ח 'בהע 'במ( ]צג[תורה שלמה  �אּו ַהְלִוִּי ֲחֵרי־ֵכן! ָיֹב�   ]לקח טוב[ מלמד שכל האמור כפרשה מעכב בהםְוַאֽ

ֲחֵרי־ֵכן!  )יג,ח(   . כאן מעכב. שכל האמור כפרשה מעכב בהם וביןדרם או חסרות לא מעכב פעולות שלא כס ביןמקף בורר  – ְוַאֽ

רבי יודן ורבי הונא תרויהון בשם רבי יוסי בן זימרא, רבי יודן אמר בכל  ]בראשית רבה (וילנא) (פרשת לך לך) פרשה מד סימן ה[
  לגמקום שנאמר אחרי סמוך אחר מופלג, ור' הונא אמר בכל מקום שנאמר אחר סמוך אחרי מופ

ֲחֵרי־ֵכן!  )יג,ח(ועוד    משמע אחרי סמוך (מיד). כאן סמוך. וביןמשמע אחרי אחר זמן מופלג (רב)  ביןמקף בורר  – ְוַאֽ

ה ַלֽֽה': )יג,ח 'בהע 'במ( ]מדרש אגדה (בובר)[ ם ְּתנּוָפ֖ יו ְוֵהנְַפָּת֥ אָֹת֛ ן ְוִלְפֵנ֣י ָבָנ֑ ֹ֖ ם ִלְפֵנ֥י ַאֲהר נופה זו נעשית לבני גרשון, לפי ת ְוַהֲֽעַמְדָּת֙ ֶאת־ַהְלִוּיִ֔
  :שהיה בכור, והבכור קדש, לכך לא נאמר לפני ה'

ה: ,טו)ח 'בהע 'במ( ]מדרש אגדה (בובר)[ ם ְּתנּוָפֽ ם ְוֵהַנְפָּת� ֹאָת �ַהְרָּת� ֹאָת תנופה זו נאמר לבני מררי, לפי שלא היה בכור, וגם עבודתו  ְוִטֽ
  :לא היה הארון, לכך לא נאמר בו לפני ה'

(ח,יד) - הלוים בני גרשון ... והנפת אותם תנופה לה'. וב- (ח,יג) והעמדת את- לכאורה היה צריך להיות כתוב ב ]מדרש אגדה (בובר)[י לפ

ד (ח,טו) והבדלת את הלוים ... - הלוים בני מררי ... וטהרת אותם והנפת אותם תנופה. וב- והעמדת את ם ַלֲעֹב �אּו ַהְלִוִּי ! ָיֹב� ֲחֵרי־ֵכן ְוַאֽ
�ד ֶאת ֶהל מ�ֵע   . אלא שבסדר זה אין תנופה לבני קהת. ־ֹא�

  מביא פסוק זה כדוגמא לכתוב בסדר הפוך. (אוצה"ח)] 282ה (דברים) הרב אפשטיין ברוך, ע'  –[תוספת ברכה 

ם )יג,ח( �אּו ַהְלִוִּי ֲחֵרי־ֵכן! ָיֹב� [משנת   (למוד א)שט קטן בתפקיד שני למודים, וע"פ טעם פשטא בפ- קטן, זקף- פשטא מונח זקף – ְוַאֽ

בספר גרש כרמל בשם ספר עשרה מאמרות, הכהנים הם מקריבי הקרבן  ד, הרב שטיינברג חיים, ע' קסח, (אוצה"ח)] –חיים 
ן ֶאת־ַהְלִוִּי֤ם ְּתנּוָפה֙   )יא,ח 'בהע 'במ( ]רש"י[. והלוים הם הקרבן לכן ציוה הקב"ה להניף ולהרים אותם ֹ֨ כדרך שאשם  -  ְוֵהנִי֩ף ַאֲהר

  טט: גם גילוח כל שערם כדרך טהרת המצורע.. תנופה חי שמצורע טעון

- (ח,יג) למד תנופת כל אחד מבני גרשון, ב- (ח,יא) למד תנופת כל אחד מבני קהת, ב- סיום תהליך חינוך הלוים לעבודה. ב (למוד ב)

הרת קהת וגרשון נלמדת מהכתוב (ח,טו) למד תנופת כל אחד מבני מררי. אבל בקהת וגרשון לא נאמר "טהרת". מוצע לומר שט
ה ,טו)ח 'בהע 'במ(ותבנית הטעמים של  ם ְּתנּוָפֽ ם ְוֵהַנְפָּת� ֹאָת �ַהְרָּת� ֹאָת קטן והוא פעולה (הוראת שעה) ואחריו - (אתנח) מונח זקף  -  ְוִטֽ

לומד שיש להשלים  חריומהכתוב אצווי לעוד פעולה (הוראת שעה). אפשר שזאת אחת מצורות מופעי המדה ללמוד לאחריו ולפניו. 
תהליך חינוך הלוים כלל הזאת מי חטאת (ראה  [אנצ' תלמודית סעיף חינוכו לעבודה]את תהליך חינוך הלוים ב"טהרת הלוים" (

ילמד שיטהר גם את בני קהת הנושאים כלי המשכן בכתף בלמוד לפניו  (ח,טו)להלן קושיה על כך), תגלחת, קרבן, תנופה). מסיפא של 
 'במ(-שיאת ארון הברית. ושיטהר גם את בני גרשון נושאי היריעות והקלעים. צריך עיון האם טהרה זאת היא בנוסף לנאמר בוביניהם נ

ל ְוִטַהְרָּת֖ אָֹתֽם: ,ו)ח 'בהע ם ִמּ֖תֹו; ְּבֵנ֣י יְִׂשָרֵא֑ ח ֶאת־ַהְלִוּיִ֔ קהת משלים טהרת בני  בלמוד לפניו ח,טו)זה צווי כללי וסיפא ( (ח,ו)-או שב ַק֚
  ]מדרש אגדה (בובר)[- הוא לבני מררי נושאי עמודי המשכן ועמודי החצר כמובא ב הלמוד לאחריוובני גרשון. 

ד ,יג)ח(  טפחא בתפקיד שנוי שעד כאן למדנו על תפקיד הלוים בשמירת המשכן, הקמתו, פירוקו ונשיאתו, וכאן מלמד על  – ַלֲעֹב
�דעבודת השיר  ֶהל מ�ֵע   .[משנת חיים שם]וכת המשכן שהחלה עם חנ ֶאת־ֹא�

ם ,טו)ח( �ַהְרָּת� ֹאָת ך נודהא בכלל חי שהזקוני כאן הקחוב [משנת חיים שם] קטן בתפקיד שני למודים,-קטן, זקף- מונח זקף –  ְוִטֽ
 ,"ישואיך היו הלוים ראוים לשיר ביום א' בניסן כמבואר בר ן,והפרה נשרפה רק בב' בניס ',הלוים נאמר הזה עליהם מי חטאת וגו

 ')ד' א(ן במס' יומא ינכדאמר יואהרן ובנ יןומן הדם אשר על המזבח כע (טט: למוד ב)מן המשחה ששנטהרו מ  (טט: למוד א) ירץות
  .נכנסו מים תחת דם עי"ש

  

�י ִיְׂשָראֵֽ - ְוָנַתָּתה! ֶאת במדבר ג,ט: ת ְּבֵנ ֹו ֵמֵא �ם ְנתּוִנ�ם ֵה!ָּמה! ל �יו ְנתּוִנ֨ ן ּוְלָבָנ ם ְלַאֲהֹר � ל׃  ַהְלִוִּי
ֹו �ם ְנתּוִנ�ם ֵה!ָּמה! ל  קטן, תבנית בתפקיד לכתחילה ובפועל,   - קדמא מרכא פשטא זקף - ְנתּוִנ֨

ת ָּכל במדבר בהעלותך ח,טז: �י ִיְׂשָרֵא�ל ַּתַחת4 ִּפְטַר֨ ֹו� ְּבֵנ י ִמּת �ים ְנֻתִנ�ים ֵה!ָּמה! ִל 4 ְנֻתִנ֨ ם לִֽ - ִּכי ְחִּתי ֹאָת ל ָלַק� ��י ִיְׂשָרֵא ! ִמְּבֵנ ֹור ֹּכל ֶחם ְּבכ�  י׃  ֶר7
י (ח,טז) �ים ְנֻתִנ�ים ֵה!ָּמה! ִל   קטן, תבנית בתפקיד לכתחילה ובפועל,   - קדמא מרכא פשטא זקף -  ְנֻתִנ֨
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים  אריה ויהודית זצ"ללעלוי נשמת  חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק 

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

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

, סדר – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 
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  [ספר טעמי הטעמים שרגא דזיאלאשינסקי, רש"י בראשית ויצא כט,לד]
', ששלח הקדוש ברוך ][אלה הדברים רבהויש מדרש אגדה ב' קרא?!קרא?!קרא?!קרא?!ותמהתי, שבכולן כתיב: 'קראה' 'ותקרא', וזה כתב בו:  - לוילוילוילוי

  לוי.לוי.לוי.לוי.הוא גבריאל והביאו לפניו, וקרא לו שם זה, ונתן לו עשרים וארבע מתנות כהונה; ועל שם שליוהו במתנות קראו 
כבר בלידתו  [דברים רבה]ולפי  לוי ניתן כמעשר לה' כבר מלידתו, [מדרש תנחומא (ורשא) קרח סי' יב]לפי  )בהע' ח,טז מ'(ב-בהסבר ל

י ָכל־ְּבכֹו֙ר  (במ' בהע' ח,יז)[רש"י] ויה. אלא כפ' קיבל כהונה ול י ִל֤ שלי היו הבכורות בקו הדין, שהגנתי עליהם בין בכורי מצרים  - ִּכ֣
  ; עד שטעו בעגלולקחתי אותם לי 

ְחִּתי  (במ' בהע' ג,יב)[רש"י]  8ה ָלַק� י ִהֵּנ י  - ַוֲאִנ: למהיכן זכיתי בהן ַוֲאִנ: ��י ִיְׂשָרֵא ישראל שוכרין אותן לשירות שלי? על ידי  שיהיו, ִמּתֹו�! ְּבֵנ
לפי שהיתה העבודה בבכורות, וכשחטאו בעגל נפסלו. והלוים, שלא עבדו עבודה זרה, זכיתי בהם ולקחתים תמורתם;  ורותהבכ

   נבחרו תחתיהם.
ם (במ' בהע' ח,יח)ועכשיו:  צלתם ממכת בכורות. לפיכך, קדשו בכורי ביציאת מצרים קידש הקב"ה את הבכורים בישראל בה ....ָוֶאַּק֙ח ֶאת־ַהְלִוּיִ֔

ישראל לה' והיו מיועדים לעבוד עבודת ה' ולכפר על בני ישראל, היינו לכל משפחה היה מי שיכפר עליה. אלא שהבכורים מישראל 
כה להיות השתתפו במעשה העגל וזכות זאת אבדה מהם. ואילו שבט לוי היה כולו מרוחק ממעשה זה. ונענה לקריאת משה מי לה' אלי וז

  המכפר, עתה בשלב המאוחר כל עדת בני ישראל מעבירה את עבודת ה' ללויים, שנמנו בפר' נשא כנגד בכורי ישראל. 

ים ְנֻתִנ�ים (ח,טז) [רש"י], ] 15ליקוטי שיחות יג ע'  –[נקודות משיחות קודש האדמו"ר מ"מ שניאורסאהן  נתונים למשא,  – ְנֻתִנ֨
ֹו-ְוָנַתָּתה! ֶאת (במ' ג,ט) ותנתונים לשיר. לא פרש כן בפרט �ם ְנתּוִנ�ם ֵה!ָּמה! ל �יו ְנתּוִנ֨ ן ּוְלָבָנ ם ְלַאֲהֹר �ויש לומר, דהנה שם נאמר . ַהְלִוִּי

ֹו (ג,ט) �בעבודה שלהם. אין לפרש איפוא, שהכפל קאי על משא  לכהניםלכהניםלכהניםלכהנים, והכונה לעבודת שמירת המשכן, שבה הוטל על הלוים לסיע ל

י  (ח,טז)אך כאן נאמר ושיר, שהם חובת הלוים עצמם.  �  .משא ושיר –, ולכן אפשר לפרש שהכונה גם לעבודת הלוים ִל

ֹו (ג,ט) �ם ְנתּוִנ�ם ֵה!ָּמה! ל  קטן, תבנית בתפקיד לכתחילה ובפועל, -קדמא מרכא פשטא זקף - ְנתּוִנ֨

י (ח,טז) �ים ְנֻתִנ�ים ֵה!ָּמה! ִל   בפועל,   קטן, תבנית בתפקיד לכתחילה ו- קדמא מרכא פשטא זקף - ְנֻתִנ֨

תפקיד הלוים מצד עצמם הוא משא ושיר.  לכתחילהלפי שאחרי כיבוש הארץ לא היה יותר ללוים תפקיד נשיאה, אפשר לומר כי 
  המשא פסק אחרי הקמת משכן שילה ואח"כ בית המקדש. 

שבה הוטל על  לעבודת שמירת המשכן,נותר תפקיד השירה מצד עצמם של הלוים, ותפקיד הלוים שלא מצד עצמם הוא  בפועל
  .  )שלא בעזרת כהנים(בעבודה שלהם  לכהניםלכהניםלכהניםלכהניםהלוים לסיע 

  
ם ּוַבְּבֵהָמ�ה  במדבר בהעלותך ח,יז: ל ָּבָאָד ��י ִיְׂשָרֵא י ָכל־ְּבכ�ר! ִּבְבֵנ י ִל; י:       ִּכ� ם ִלֽ ְׁשִּתי ֹאָת ִים ִהְקַּד� �י ָכל־ְּבכ�ר! ְּבֶא�ֶרץ ִמְצַר �ם ַהֹּכִת;    ְּבי?

 -תא שמע, רבי יהודה אומר: המקבל בהמה מן העובד כוכבים וילדה ...  ,ב]בבלי בכורות ב[ [תורה שלמה קב]הבא ע"פ אופן הלמוד 
קונסין אותו עד עשרה בדמיו, ונותן כל דמיו לכהן.  -מעלין אותו בשוויו, ונותן חצי דמיו לכהן. והנותן בקבלה, אף על פי שאינו רשאי 

מר רבי יהושע: ושניהם מקרא אחד א...  ]אג,בבלי בכורות [ .פטורה מן הבכורה - ד כוכבים באמצע וחכמים אומרים: כל זמן שיד עוב
: ורבי יהודה סבר, עד דאיכא כוליה - ָכל־ (ח,יז) כתב רחמנא, מקצת בכור משמע -  ־ְּבכ�ר!  (ח,יז)רבנן סברי: , ָכל־ְּבכ�ר!  (ח,יז); דרשו

, רובא משמע -  ־ְּבכ�ר!  (ח,יז)דכולי עלמא : איבעית אימא. דאפילו כל דהוא -  ָכל־ (ח,יז) חמנאכתב ר, כוליה בכור משמע; ־ְּבכ�ר!  (ח,יז)

דכל משמע כל דהו כמו לשפחתך  :רש"י( ומר סבר: לגרועי אתא, )עד דליהוי כוליה דישראל :רש"י( משמע למלויי אתא ָכל־ (ח,יז): מר סבר

  .)אין כל בבית (מלכים ב ד)

 וביןדעת ר' יהודה שבכור בהמה שיד עכו"ם באמצע (שיש לו בה שותפות) קדוש בקדושת בכורה  ביןמקף בורר  – ָכל־ְּבכ�ר!  (ח,יז)

. מוצע לומר שמסיום הדיון יש למוד כללי על משמעות מלת "כל" עם כל זמן שיד עכו"ם באמצע פטורה מן הבכורהדעת חכמים 

  (ולעיניננו רק אז חייבת בבכורה) או האם זה חלקי וחייבת בבכורה. " זה הכל- מקף (אף על פי שלא מוזכר טעם מקף). האם "כל

י ָכל־ְּבכֹו֙ר  (במ' בהע' ח,יז)[רש"י]  נושא חדש י ִל֤ עד שלי היו הבכורות בקו הדין, שהגנתי עליהם בין בכורי מצרים ולקחתי אותם לי  - ִּכ֣
ם (במ' בהע' ח,יח); ועכשיו: שטעו בעגל    ....ָוֶאַּק֙ח ֶאת־ַהְלִוּיִ֔

י ָכל־ְּבכ�ר!  (במ' בהע' ח,יז) (=תו"ת)] תורה תמימה[  י ִל; ז)מכאן אתה אומר שקדשו ישראל בכורות במדבר -  ִּכ�
  :[בכורות ד' ב'] 

י ָכל־ְּבכ�ר!  (במ' בהע' ח,יז) י ִל; ם ְוַעד־ְּבהֵ  )יב,יב א' בשמ( וכתיב - וגו'  ִּכ� יִם ֵמָאָד֖ ֶרץ ִמְצַר֔ י ָכל־ְּבכֹו֙ר ְּבֶא֣ ה ְוִהֵּכיִת֤ יִם ֶאֱֽעֶׂש֥ י ִמְצַר֛ ה ּוְבָכל־ֱאIֵה֥ ָמ֑
ים ח)מכאן שקודם שהוקם המשכן היתה עבודה בבכורים ֲאִנ֥י ֽה': ְׁשָפִט֖

  :[ירושלמי מגילה פ"א הי"א] 

י ָכל־ְּבכ�ר! משמע ליה הלשון  [תו"ת הע' ז] י ִל; ִים ... ִּכ� �ף על פי עודם בארץ מצרים הם בקדושתם, ובא לאשמעינן אְּבֶא�ֶרץ ִמְצַר
דכתיב בפ' בא והיה כי יביאך ה' אל הארץ והעברת כל פטר רחם משמע דמקודם לא נצטוו על מצוה זו, קמ"ל דגם במדבר קדשו, ומה 

  :דכתיב והיה כי יביאך והדר והעברת באה לדרשה אחרת, עשה מצוה זו כדי שתכנס לארץ, כמבואר לפנינו בפ' בא, יעו"ש

י ָכל־ְּבכ�ר! וים תחת כל בכור בבני ישראל כתיב למעלה ר"ל דכשנבחרו הל  [תו"ת הע' ז] י ִל; י ָכל־ְּבכ�ר! ְּבֶא�ֶרץ ... ִּכ� �ם ַהֹּכִת; ְּבי?
י: ם ִלֽ ְׁשִּתי ֹאָת ִים ִהְקַּד� �יְָלה ְבֶאֶֽרץ־ִמְצַריִ֘ם  יְוָעַבְרּתִ֣  )יב,יב בא 'שמ(וכתיב בענין מכת בכורות שאמר הקדוש ברוך הוא   ִמְצַר י ּזֶה֒ הַ  ַּבַּל֣  ְוִהֵּכיִת֤

ֶרץ ָכל־ְּבכֹור֙  יִם ְּבֶא֣ ם ִמְצַר֔ ה ֵמָאָד֖ י ְוַעד־ְּבֵהָמ֑ יִם ּוְבָכל־ֱאIֵה֥ ה ִמְצַר֛ ים ֶאֱֽעֶׂש֥ שביום שהוכה כל בכור נתקדשו בכורי למדנו   ':הֽ  ֲאִנ֥י ְׁשָפִט֖
 )יב,יב א' בשמ(ג"כ ביטול ע"ז שלהם כדכתיב  , ועדיין אין אנו יודעין לאיזה דבר נתקדשו, אלא מפני שבאותו זמן עצמו היתהישראל

ים ה ְׁשָפִט֖ יִם ֶאֱֽעֶׂש֥ י ִמְצַר֛ ם  )מו,כט 'תצ' מ(ש- (טט: סיומת זאת נמצאת ב וידעו כי אני ה', ּוְבָכל־ֱאIֵה֥ אִתי אָֹת֛ ר הֹוֵצ֧ ם ֲאֶׁש֨ י ֲאִנ֤י ֙ה' ֱאIֵ֣היֶה֔ ְויְָד֗עּו ִּכ֣
ם יִם ְלָׁשְכִנ֣י ְבתֹוָכ֑ ֶרץ ִמְצַר֖ י ֥ה' ֱאIֵהיֶהֽם: ֵמֶא֥   ) ֲאִנ֖

, ומכאן נתאמת הדבר הזה שקדושת הבכורים לעבודה לשמים היתהולי לבד ראוי לעבוד עבודה ולא לאלהים אחרים, למדנו ג"כ  
שתהא עבודה בבכורות. ויש להוסיף באור, כי היה המנהג אצלם להקריב הבן הבכור לע"ז, כמש"כ (מ"ב ג') ויקח את בנו הבכור 

  :לה, ואולי אל זה כיון הנביא (מיכה ו') האתן בכורי פשעי, וכנגד זה הקדיש הקדוש ברוך הוא את הבכורים לעבודתו יתברךויעלהו עו
  

�ם  (במ' בהע' ח,יז) ִים -רביע בתפקיד ארבעה למודים שיש ללמוד מ –ְּבי? �י ָכל־ְּבכ�ר! ְּבֶא�ֶרץ ִמְצַר   לפנינו שני למודים..  ַהֹּכִת;

ִים (במ' בהע' ח,יז) �י ָכל־ְּבכ�ר! ְּבֶא�ֶרץ ִמְצַר קטן מרמז לשני למודים, מהפך פשטא מרמז שלפחות - קטן, זקף- מהפך פשטא מונח זקף – ַהֹּכִת;
 (במ' בהע' ח,יז)משולב עם הכתוב  (למוד ב) שביום שהוכה כל בכור נתקדשו בכורי ישראל (למוד א)אחד מהלמודים יוצא מפשוטו. 

ם  ְׁשִּתי ֹאָת יִהְקַּד� ימלת : ִלֽ ם )כה נה ' בהרוי( ִלֽ י ֵה֔ ים ֲעָבַד֣ י ְבֵנֽי־יְִׂשָרֵאל֙ ֲעָבִד֔ הרי זה קיים לעלם ולעולמי  לי בכל מקום שנאמרהא  ִּכֽי־ִל֤

םהנתמך בתבנית הטעמים של  עולמים ְׁשִּתי ֹאָת ימרכא טפחא כקבוצת פרטים העשויה להתרחב, כאן קיום לעד,  – ִהְקַּד� סלוק מגביל  – ִלֽ
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים  אריה ויהודית זצ"ללעלוי נשמת  חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק 

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

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

, סדר – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 אחר בהלכה;דרוש מהפסוק רעיון לנושא  – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
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  (התשפ"ב)  ח,א בהעלתךבמדבר  1.12

ם: :יד,במדבר בהעלותך ח י ַהְלִוִּיֽ יּו ִל �י ִיְׂשָרֵא�ל ְוָה� �� ְּבֵנ ם ִמּת �  ְוִהְבַּדְלָּת! ֶאת־ַהְלִוִּי

�י ִיְׂשָרֵא�לְוִהְבַּדְלָּת! ֶאת־ַהְלוִ  )יד,ח 'בהע 'במ( ]מדרש הגדול[ �� ְּבֵנ ם ִמּת �שיהוא מובדלין מכלל ישראל לעבודת השם ולהורות לכל . ִּי
; ֙ה' ֵחי֔לֹו) יא,ב לג"וזה 'דב( לפי שנקראו חילו שלמקום, שנאמרלא עורכין מלחמה כשאר העם ולא עסיקין בצורכי הגוף לעצמן, ישראל.    .ָּבֵר֤

י ַהְלִוִּיֽם )יד,ח( יּו ִל י שקדושתן לעולם שכל מקום שנאמר  מגיד. ְוָה�   .הרי הוא קיים לעולםִל

י ַהְלִוִּיֽם )יד,ח( בלוים הוא אומר ְוִכֲה֥נּו ִלֽי: )מא,כחתצ'  'שמ( בכהנים הוא אומר [ספרי זוטא יא,טז ועוד] [תורה שלמה פט]  יּו ִל  ,ְוָה�

י ְבֵנֽי־יְִׂשָרֵאל֙ עֲ  )כה נה ' בהרוי( בישראל הוא אומר םִּכֽי־ִל֤ י ֵה֔ ים ֲעָבַד֣  הרי זה קיים לעלם ולעולמי עולמים לי הא בכל מקום שנאמר ָבִד֔
  ]העלותך פי' צבבספרי [

י ַהְלִוִּיֽם )יד,ח( [תורה שלמה צב] יּו ִל י )סו,ג 'במ( ן הוא אומר במקום אחרוכ.ְוָה� ה ֵלִו֙י I֣א )מט' א,במ(וחזר ואמר  ְּפקֹ֙ד ֶאת־ְּבֵנ֣י ֵלִו֔ ; ֶאת־ַמֵּט֤  ַא֣

א ְּב֖תֹו; ְּבֵנ֥י יְִׂשָרֵאֽל: ם I֣א ִתָּׂש֑ ד ְוֶאת־רֹאָׁש֖ ֹ֔ ירה שצפה הקב"ה שעתידין ישראל להכעיס זאמר ליה למה א"ל כדי להוציאם מן הג ִתְפק
ם ט)כ,יד ' שלחבמ( לפניו והוא אומר להם ּזֶה יְִּפ֨לּו ִפגְֵריֶכ֜ ר ַה֠ א ְּב֖תֹו; ְּבֵנ֥י  )מט,א 'במ( לפיכך אמר הקב"ה על בני לוי ַּבִּמְדָּב֣ ם I֣א ִתָּׂש֑ ְוֶאת־רֹאָׁש֖

י ַהְלִוִּיֽם )יד,ח( למה שהם שלי שנאמר יְִׂשָרֵאֽל: יּו ִל  שכל מי שמקריב עצמו מעט מקריבין אותו הרבה והן קרבו עצמן כשאמר משה ְוָה�

י לַ  ,כו)לב שאתמ' ש( אֶמר ִמ֥ ֹ֕ ה ַוּי ַער ַהַּֽמֲחנֶ֔ ד מֶֹׁש֙ה ְּבַׁש֣ ֹ֤ יו ָּכל־ְּבֵנ֥י ֵלִוֽי:ַוּיֲַעמ י ַוּיֵָאְס֥פּו ֵאָל֖   כ"ו]תנחומא במדבר [ ֖ה' ֵאָל֑

ם )יד,ח 'בהע 'במ( �  קטן בתפקיד שני פרטים הווית הלויים לעבודת ה' ולהורות לכל ישראל.- קטן, זקף-פשטא זקף – ְוִהְבַּדְלָּת! ֶאת־ַהְלִוִּי

שביארנו משמעו שעושה רק מי לה' אלי,  ותיהם לי לשמי כענין דכתיביהיו כל מעשיהם ומחשב ]העמק דבר[הרחבה בענין עבודת ה' 
וכפי שראוי , הוזהרו שיהיו מתנהגים בחסידות, לשם שמים, אלא דשם לא היה בתורת אזהרה, אבל כאן שנבדלו להיות נושאי המקדש

  :להיות מרכבה לשכינה

י )יד,ח( יּו ִל   ה להתרחב כאן קדושת הלוים מתקיימת לעולם לעולם.מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשוי – ְוָה�

י  )יד,ח( יּו ִל   סלוק מגביל כאן ממעט הלוים מעורכי מלחמה ומעיסוק בצרכי עצמן. – ַהְלִוִּיֽםְוָה�

  ועוד הגביל את הלוים מלהיות נמנים במנין של כלל ישראל (היינו מיעטם מהמנין).

  

ֲחֵרי־ֵכן! ָיֹב�  במדבר בהעלותך ח,טו: ה:ְוַאֽ ם ְּתנּוָפֽ ם ְוֵהַנְפָּת� ֹאָת �ַהְרָּת� ֹאָת �ד ְוִטֽ ֶהל מ�ֵע ד ֶאת־ֹא� ם ַלֲעֹב �  אּו ַהְלִוִּי

ם  )יג,ח 'בהע 'במ( ]צג[תורה שלמה  �אּו ַהְלִוִּי ֲחֵרי־ֵכן! ָיֹב�   ]לקח טוב[ מלמד שכל האמור כפרשה מעכב בהםְוַאֽ

ֲחֵרי־ֵכן!  )יג,ח(   . כאן מעכב. שכל האמור כפרשה מעכב בהם וביןדרם או חסרות לא מעכב פעולות שלא כס ביןמקף בורר  – ְוַאֽ

רבי יודן ורבי הונא תרויהון בשם רבי יוסי בן זימרא, רבי יודן אמר בכל  ]בראשית רבה (וילנא) (פרשת לך לך) פרשה מד סימן ה[
  לגמקום שנאמר אחרי סמוך אחר מופלג, ור' הונא אמר בכל מקום שנאמר אחר סמוך אחרי מופ

ֲחֵרי־ֵכן!  )יג,ח(ועוד    משמע אחרי סמוך (מיד). כאן סמוך. וביןמשמע אחרי אחר זמן מופלג (רב)  ביןמקף בורר  – ְוַאֽ

ה ַלֽֽה': )יג,ח 'בהע 'במ( ]מדרש אגדה (בובר)[ ם ְּתנּוָפ֖ יו ְוֵהנְַפָּת֥ אָֹת֛ ן ְוִלְפֵנ֣י ָבָנ֑ ֹ֖ ם ִלְפֵנ֥י ַאֲהר נופה זו נעשית לבני גרשון, לפי ת ְוַהֲֽעַמְדָּת֙ ֶאת־ַהְלִוּיִ֔
  :שהיה בכור, והבכור קדש, לכך לא נאמר לפני ה'

ה: ,טו)ח 'בהע 'במ( ]מדרש אגדה (בובר)[ ם ְּתנּוָפֽ ם ְוֵהַנְפָּת� ֹאָת �ַהְרָּת� ֹאָת תנופה זו נאמר לבני מררי, לפי שלא היה בכור, וגם עבודתו  ְוִטֽ
  :לא היה הארון, לכך לא נאמר בו לפני ה'

(ח,יד) - הלוים בני גרשון ... והנפת אותם תנופה לה'. וב- (ח,יג) והעמדת את- לכאורה היה צריך להיות כתוב ב ]מדרש אגדה (בובר)[י לפ

ד (ח,טו) והבדלת את הלוים ... - הלוים בני מררי ... וטהרת אותם והנפת אותם תנופה. וב- והעמדת את ם ַלֲעֹב �אּו ַהְלִוִּי ! ָיֹב� ֲחֵרי־ֵכן ְוַאֽ
�ד ֶאת ֶהל מ�ֵע   . אלא שבסדר זה אין תנופה לבני קהת. ־ֹא�

  מביא פסוק זה כדוגמא לכתוב בסדר הפוך. (אוצה"ח)] 282ה (דברים) הרב אפשטיין ברוך, ע'  –[תוספת ברכה 

ם )יג,ח( �אּו ַהְלִוִּי ֲחֵרי־ֵכן! ָיֹב� [משנת   (למוד א)שט קטן בתפקיד שני למודים, וע"פ טעם פשטא בפ- קטן, זקף- פשטא מונח זקף – ְוַאֽ

בספר גרש כרמל בשם ספר עשרה מאמרות, הכהנים הם מקריבי הקרבן  ד, הרב שטיינברג חיים, ע' קסח, (אוצה"ח)] –חיים 
ן ֶאת־ַהְלִוִּי֤ם ְּתנּוָפה֙   )יא,ח 'בהע 'במ( ]רש"י[. והלוים הם הקרבן לכן ציוה הקב"ה להניף ולהרים אותם ֹ֨ כדרך שאשם  -  ְוֵהנִי֩ף ַאֲהר

  טט: גם גילוח כל שערם כדרך טהרת המצורע.. תנופה חי שמצורע טעון

- (ח,יג) למד תנופת כל אחד מבני גרשון, ב- (ח,יא) למד תנופת כל אחד מבני קהת, ב- סיום תהליך חינוך הלוים לעבודה. ב (למוד ב)

הרת קהת וגרשון נלמדת מהכתוב (ח,טו) למד תנופת כל אחד מבני מררי. אבל בקהת וגרשון לא נאמר "טהרת". מוצע לומר שט
ה ,טו)ח 'בהע 'במ(ותבנית הטעמים של  ם ְּתנּוָפֽ ם ְוֵהַנְפָּת� ֹאָת �ַהְרָּת� ֹאָת קטן והוא פעולה (הוראת שעה) ואחריו - (אתנח) מונח זקף  -  ְוִטֽ

לומד שיש להשלים  חריומהכתוב אצווי לעוד פעולה (הוראת שעה). אפשר שזאת אחת מצורות מופעי המדה ללמוד לאחריו ולפניו. 
תהליך חינוך הלוים כלל הזאת מי חטאת (ראה  [אנצ' תלמודית סעיף חינוכו לעבודה]את תהליך חינוך הלוים ב"טהרת הלוים" (

ילמד שיטהר גם את בני קהת הנושאים כלי המשכן בכתף בלמוד לפניו  (ח,טו)להלן קושיה על כך), תגלחת, קרבן, תנופה). מסיפא של 
 'במ(-שיאת ארון הברית. ושיטהר גם את בני גרשון נושאי היריעות והקלעים. צריך עיון האם טהרה זאת היא בנוסף לנאמר בוביניהם נ

ל ְוִטַהְרָּת֖ אָֹתֽם: ,ו)ח 'בהע ם ִמּ֖תֹו; ְּבֵנ֣י יְִׂשָרֵא֑ ח ֶאת־ַהְלִוּיִ֔ קהת משלים טהרת בני  בלמוד לפניו ח,טו)זה צווי כללי וסיפא ( (ח,ו)-או שב ַק֚
  ]מדרש אגדה (בובר)[- הוא לבני מררי נושאי עמודי המשכן ועמודי החצר כמובא ב הלמוד לאחריוובני גרשון. 

ד ,יג)ח(  טפחא בתפקיד שנוי שעד כאן למדנו על תפקיד הלוים בשמירת המשכן, הקמתו, פירוקו ונשיאתו, וכאן מלמד על  – ַלֲעֹב
�דעבודת השיר  ֶהל מ�ֵע   .[משנת חיים שם]וכת המשכן שהחלה עם חנ ֶאת־ֹא�

ם ,טו)ח( �ַהְרָּת� ֹאָת ך נודהא בכלל חי שהזקוני כאן הקחוב [משנת חיים שם] קטן בתפקיד שני למודים,-קטן, זקף- מונח זקף –  ְוִטֽ
 ,"ישואיך היו הלוים ראוים לשיר ביום א' בניסן כמבואר בר ן,והפרה נשרפה רק בב' בניס ',הלוים נאמר הזה עליהם מי חטאת וגו

 ')ד' א(ן במס' יומא ינכדאמר יואהרן ובנ יןומן הדם אשר על המזבח כע (טט: למוד ב)מן המשחה ששנטהרו מ  (טט: למוד א) ירץות
  .נכנסו מים תחת דם עי"ש

  

�י ִיְׂשָראֵֽ - ְוָנַתָּתה! ֶאת במדבר ג,ט: ת ְּבֵנ ֹו ֵמֵא �ם ְנתּוִנ�ם ֵה!ָּמה! ל �יו ְנתּוִנ֨ ן ּוְלָבָנ ם ְלַאֲהֹר � ל׃  ַהְלִוִּי
ֹו �ם ְנתּוִנ�ם ֵה!ָּמה! ל  קטן, תבנית בתפקיד לכתחילה ובפועל,   - קדמא מרכא פשטא זקף - ְנתּוִנ֨

ת ָּכל במדבר בהעלותך ח,טז: �י ִיְׂשָרֵא�ל ַּתַחת4 ִּפְטַר֨ ֹו� ְּבֵנ י ִמּת �ים ְנֻתִנ�ים ֵה!ָּמה! ִל 4 ְנֻתִנ֨ ם לִֽ - ִּכי ְחִּתי ֹאָת ל ָלַק� ��י ִיְׂשָרֵא ! ִמְּבֵנ ֹור ֹּכל ֶחם ְּבכ�  י׃  ֶר7
י (ח,טז) �ים ְנֻתִנ�ים ֵה!ָּמה! ִל   קטן, תבנית בתפקיד לכתחילה ובפועל,   - קדמא מרכא פשטא זקף -  ְנֻתִנ֨
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים  אריה ויהודית זצ"ללעלוי נשמת  חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק 

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

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

, סדר – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 
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  [ספר טעמי הטעמים שרגא דזיאלאשינסקי, רש"י בראשית ויצא כט,לד]
', ששלח הקדוש ברוך ][אלה הדברים רבהויש מדרש אגדה ב' קרא?!קרא?!קרא?!קרא?!ותמהתי, שבכולן כתיב: 'קראה' 'ותקרא', וזה כתב בו:  - לוילוילוילוי

  לוי.לוי.לוי.לוי.הוא גבריאל והביאו לפניו, וקרא לו שם זה, ונתן לו עשרים וארבע מתנות כהונה; ועל שם שליוהו במתנות קראו 
כבר בלידתו  [דברים רבה]ולפי  לוי ניתן כמעשר לה' כבר מלידתו, [מדרש תנחומא (ורשא) קרח סי' יב]לפי  )בהע' ח,טז מ'(ב-בהסבר ל

י ָכל־ְּבכֹו֙ר  (במ' בהע' ח,יז)[רש"י] ויה. אלא כפ' קיבל כהונה ול י ִל֤ שלי היו הבכורות בקו הדין, שהגנתי עליהם בין בכורי מצרים  - ִּכ֣
  ; עד שטעו בעגלולקחתי אותם לי 

ְחִּתי  (במ' בהע' ג,יב)[רש"י]  8ה ָלַק� י ִהֵּנ י  - ַוֲאִנ: למהיכן זכיתי בהן ַוֲאִנ: ��י ִיְׂשָרֵא ישראל שוכרין אותן לשירות שלי? על ידי  שיהיו, ִמּתֹו�! ְּבֵנ
לפי שהיתה העבודה בבכורות, וכשחטאו בעגל נפסלו. והלוים, שלא עבדו עבודה זרה, זכיתי בהם ולקחתים תמורתם;  ורותהבכ

   נבחרו תחתיהם.
ם (במ' בהע' ח,יח)ועכשיו:  צלתם ממכת בכורות. לפיכך, קדשו בכורי ביציאת מצרים קידש הקב"ה את הבכורים בישראל בה ....ָוֶאַּק֙ח ֶאת־ַהְלִוּיִ֔

ישראל לה' והיו מיועדים לעבוד עבודת ה' ולכפר על בני ישראל, היינו לכל משפחה היה מי שיכפר עליה. אלא שהבכורים מישראל 
כה להיות השתתפו במעשה העגל וזכות זאת אבדה מהם. ואילו שבט לוי היה כולו מרוחק ממעשה זה. ונענה לקריאת משה מי לה' אלי וז

  המכפר, עתה בשלב המאוחר כל עדת בני ישראל מעבירה את עבודת ה' ללויים, שנמנו בפר' נשא כנגד בכורי ישראל. 

ים ְנֻתִנ�ים (ח,טז) [רש"י], ] 15ליקוטי שיחות יג ע'  –[נקודות משיחות קודש האדמו"ר מ"מ שניאורסאהן  נתונים למשא,  – ְנֻתִנ֨
ֹו-ְוָנַתָּתה! ֶאת (במ' ג,ט) ותנתונים לשיר. לא פרש כן בפרט �ם ְנתּוִנ�ם ֵה!ָּמה! ל �יו ְנתּוִנ֨ ן ּוְלָבָנ ם ְלַאֲהֹר �ויש לומר, דהנה שם נאמר . ַהְלִוִּי

ֹו (ג,ט) �בעבודה שלהם. אין לפרש איפוא, שהכפל קאי על משא  לכהניםלכהניםלכהניםלכהנים, והכונה לעבודת שמירת המשכן, שבה הוטל על הלוים לסיע ל

י  (ח,טז)אך כאן נאמר ושיר, שהם חובת הלוים עצמם.  �  .משא ושיר –, ולכן אפשר לפרש שהכונה גם לעבודת הלוים ִל

ֹו (ג,ט) �ם ְנתּוִנ�ם ֵה!ָּמה! ל  קטן, תבנית בתפקיד לכתחילה ובפועל, -קדמא מרכא פשטא זקף - ְנתּוִנ֨

י (ח,טז) �ים ְנֻתִנ�ים ֵה!ָּמה! ִל   בפועל,   קטן, תבנית בתפקיד לכתחילה ו- קדמא מרכא פשטא זקף - ְנֻתִנ֨

תפקיד הלוים מצד עצמם הוא משא ושיר.  לכתחילהלפי שאחרי כיבוש הארץ לא היה יותר ללוים תפקיד נשיאה, אפשר לומר כי 
  המשא פסק אחרי הקמת משכן שילה ואח"כ בית המקדש. 

שבה הוטל על  לעבודת שמירת המשכן,נותר תפקיד השירה מצד עצמם של הלוים, ותפקיד הלוים שלא מצד עצמם הוא  בפועל
  .  )שלא בעזרת כהנים(בעבודה שלהם  לכהניםלכהניםלכהניםלכהניםהלוים לסיע 

  
ם ּוַבְּבֵהָמ�ה  במדבר בהעלותך ח,יז: ל ָּבָאָד ��י ִיְׂשָרֵא י ָכל־ְּבכ�ר! ִּבְבֵנ י ִל; י:       ִּכ� ם ִלֽ ְׁשִּתי ֹאָת ִים ִהְקַּד� �י ָכל־ְּבכ�ר! ְּבֶא�ֶרץ ִמְצַר �ם ַהֹּכִת;    ְּבי?

 -תא שמע, רבי יהודה אומר: המקבל בהמה מן העובד כוכבים וילדה ...  ,ב]בבלי בכורות ב[ [תורה שלמה קב]הבא ע"פ אופן הלמוד 
קונסין אותו עד עשרה בדמיו, ונותן כל דמיו לכהן.  -מעלין אותו בשוויו, ונותן חצי דמיו לכהן. והנותן בקבלה, אף על פי שאינו רשאי 

מר רבי יהושע: ושניהם מקרא אחד א...  ]אג,בבלי בכורות [ .פטורה מן הבכורה - ד כוכבים באמצע וחכמים אומרים: כל זמן שיד עוב
: ורבי יהודה סבר, עד דאיכא כוליה - ָכל־ (ח,יז) כתב רחמנא, מקצת בכור משמע -  ־ְּבכ�ר!  (ח,יז)רבנן סברי: , ָכל־ְּבכ�ר!  (ח,יז); דרשו

, רובא משמע -  ־ְּבכ�ר!  (ח,יז)דכולי עלמא : איבעית אימא. דאפילו כל דהוא -  ָכל־ (ח,יז) חמנאכתב ר, כוליה בכור משמע; ־ְּבכ�ר!  (ח,יז)

דכל משמע כל דהו כמו לשפחתך  :רש"י( ומר סבר: לגרועי אתא, )עד דליהוי כוליה דישראל :רש"י( משמע למלויי אתא ָכל־ (ח,יז): מר סבר

  .)אין כל בבית (מלכים ב ד)

 וביןדעת ר' יהודה שבכור בהמה שיד עכו"ם באמצע (שיש לו בה שותפות) קדוש בקדושת בכורה  ביןמקף בורר  – ָכל־ְּבכ�ר!  (ח,יז)

. מוצע לומר שמסיום הדיון יש למוד כללי על משמעות מלת "כל" עם כל זמן שיד עכו"ם באמצע פטורה מן הבכורהדעת חכמים 

  (ולעיניננו רק אז חייבת בבכורה) או האם זה חלקי וחייבת בבכורה. " זה הכל- מקף (אף על פי שלא מוזכר טעם מקף). האם "כל

י ָכל־ְּבכֹו֙ר  (במ' בהע' ח,יז)[רש"י]  נושא חדש י ִל֤ עד שלי היו הבכורות בקו הדין, שהגנתי עליהם בין בכורי מצרים ולקחתי אותם לי  - ִּכ֣
ם (במ' בהע' ח,יח); ועכשיו: שטעו בעגל    ....ָוֶאַּק֙ח ֶאת־ַהְלִוּיִ֔

י ָכל־ְּבכ�ר!  (במ' בהע' ח,יז) (=תו"ת)] תורה תמימה[  י ִל; ז)מכאן אתה אומר שקדשו ישראל בכורות במדבר -  ִּכ�
  :[בכורות ד' ב'] 

י ָכל־ְּבכ�ר!  (במ' בהע' ח,יז) י ִל; ם ְוַעד־ְּבהֵ  )יב,יב א' בשמ( וכתיב - וגו'  ִּכ� יִם ֵמָאָד֖ ֶרץ ִמְצַר֔ י ָכל־ְּבכֹו֙ר ְּבֶא֣ ה ְוִהֵּכיִת֤ יִם ֶאֱֽעֶׂש֥ י ִמְצַר֛ ה ּוְבָכל־ֱאIֵה֥ ָמ֑
ים ח)מכאן שקודם שהוקם המשכן היתה עבודה בבכורים ֲאִנ֥י ֽה': ְׁשָפִט֖

  :[ירושלמי מגילה פ"א הי"א] 

י ָכל־ְּבכ�ר! משמע ליה הלשון  [תו"ת הע' ז] י ִל; ִים ... ִּכ� �ף על פי עודם בארץ מצרים הם בקדושתם, ובא לאשמעינן אְּבֶא�ֶרץ ִמְצַר
דכתיב בפ' בא והיה כי יביאך ה' אל הארץ והעברת כל פטר רחם משמע דמקודם לא נצטוו על מצוה זו, קמ"ל דגם במדבר קדשו, ומה 

  :דכתיב והיה כי יביאך והדר והעברת באה לדרשה אחרת, עשה מצוה זו כדי שתכנס לארץ, כמבואר לפנינו בפ' בא, יעו"ש

י ָכל־ְּבכ�ר! וים תחת כל בכור בבני ישראל כתיב למעלה ר"ל דכשנבחרו הל  [תו"ת הע' ז] י ִל; י ָכל־ְּבכ�ר! ְּבֶא�ֶרץ ... ִּכ� �ם ַהֹּכִת; ְּבי?
י: ם ִלֽ ְׁשִּתי ֹאָת ִים ִהְקַּד� �יְָלה ְבֶאֶֽרץ־ִמְצַריִ֘ם  יְוָעַבְרּתִ֣  )יב,יב בא 'שמ(וכתיב בענין מכת בכורות שאמר הקדוש ברוך הוא   ִמְצַר י ּזֶה֒ הַ  ַּבַּל֣  ְוִהֵּכיִת֤

ֶרץ ָכל־ְּבכֹור֙  יִם ְּבֶא֣ ם ִמְצַר֔ ה ֵמָאָד֖ י ְוַעד־ְּבֵהָמ֑ יִם ּוְבָכל־ֱאIֵה֥ ה ִמְצַר֛ ים ֶאֱֽעֶׂש֥ שביום שהוכה כל בכור נתקדשו בכורי למדנו   ':הֽ  ֲאִנ֥י ְׁשָפִט֖
 )יב,יב א' בשמ(ג"כ ביטול ע"ז שלהם כדכתיב  , ועדיין אין אנו יודעין לאיזה דבר נתקדשו, אלא מפני שבאותו זמן עצמו היתהישראל

ים ה ְׁשָפִט֖ יִם ֶאֱֽעֶׂש֥ י ִמְצַר֛ ם  )מו,כט 'תצ' מ(ש- (טט: סיומת זאת נמצאת ב וידעו כי אני ה', ּוְבָכל־ֱאIֵה֥ אִתי אָֹת֛ ר הֹוֵצ֧ ם ֲאֶׁש֨ י ֲאִנ֤י ֙ה' ֱאIֵ֣היֶה֔ ְויְָד֗עּו ִּכ֣
ם יִם ְלָׁשְכִנ֣י ְבתֹוָכ֑ ֶרץ ִמְצַר֖ י ֥ה' ֱאIֵהיֶהֽם: ֵמֶא֥   ) ֲאִנ֖

, ומכאן נתאמת הדבר הזה שקדושת הבכורים לעבודה לשמים היתהולי לבד ראוי לעבוד עבודה ולא לאלהים אחרים, למדנו ג"כ  
שתהא עבודה בבכורות. ויש להוסיף באור, כי היה המנהג אצלם להקריב הבן הבכור לע"ז, כמש"כ (מ"ב ג') ויקח את בנו הבכור 

  :לה, ואולי אל זה כיון הנביא (מיכה ו') האתן בכורי פשעי, וכנגד זה הקדיש הקדוש ברוך הוא את הבכורים לעבודתו יתברךויעלהו עו
  

�ם  (במ' בהע' ח,יז) ִים -רביע בתפקיד ארבעה למודים שיש ללמוד מ –ְּבי? �י ָכל־ְּבכ�ר! ְּבֶא�ֶרץ ִמְצַר   לפנינו שני למודים..  ַהֹּכִת;

ִים (במ' בהע' ח,יז) �י ָכל־ְּבכ�ר! ְּבֶא�ֶרץ ִמְצַר קטן מרמז לשני למודים, מהפך פשטא מרמז שלפחות - קטן, זקף- מהפך פשטא מונח זקף – ַהֹּכִת;
 (במ' בהע' ח,יז)משולב עם הכתוב  (למוד ב) שביום שהוכה כל בכור נתקדשו בכורי ישראל (למוד א)אחד מהלמודים יוצא מפשוטו. 

ם  ְׁשִּתי ֹאָת יִהְקַּד� ימלת : ִלֽ ם )כה נה ' בהרוי( ִלֽ י ֵה֔ ים ֲעָבַד֣ י ְבֵנֽי־יְִׂשָרֵאל֙ ֲעָבִד֔ הרי זה קיים לעלם ולעולמי  לי בכל מקום שנאמרהא  ִּכֽי־ִל֤

םהנתמך בתבנית הטעמים של  עולמים ְׁשִּתי ֹאָת ימרכא טפחא כקבוצת פרטים העשויה להתרחב, כאן קיום לעד,  – ִהְקַּד� סלוק מגביל  – ִלֽ
אפשר ששני הלמודים הנוספים שפרוטם במקומם  .לעבודה לשמים היתה (מתקיימת כאשר היא) שקדושת הבכוריםשקיום לעד מותנה בכך 

  רק חמור. –הם (למוד ג) קדושת בכורה של בהמה טהורה (למוד ד) קדושת בכורה של בהמה לא טהורה 
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים  אריה ויהודית זצ"ללעלוי נשמת  חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק 

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

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

, סדר – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 
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  (התשפ"ב)  ח,א בהעלתךבמדבר  1.12

ם: :יד,במדבר בהעלותך ח י ַהְלִוִּיֽ יּו ִל �י ִיְׂשָרֵא�ל ְוָה� �� ְּבֵנ ם ִמּת �  ְוִהְבַּדְלָּת! ֶאת־ַהְלִוִּי

�י ִיְׂשָרֵא�לְוִהְבַּדְלָּת! ֶאת־ַהְלוִ  )יד,ח 'בהע 'במ( ]מדרש הגדול[ �� ְּבֵנ ם ִמּת �שיהוא מובדלין מכלל ישראל לעבודת השם ולהורות לכל . ִּי
; ֙ה' ֵחי֔לֹו) יא,ב לג"וזה 'דב( לפי שנקראו חילו שלמקום, שנאמרלא עורכין מלחמה כשאר העם ולא עסיקין בצורכי הגוף לעצמן, ישראל.    .ָּבֵר֤

י ַהְלִוִּיֽם )יד,ח( יּו ִל י שקדושתן לעולם שכל מקום שנאמר  מגיד. ְוָה�   .הרי הוא קיים לעולםִל

י ַהְלִוִּיֽם )יד,ח( בלוים הוא אומר ְוִכֲה֥נּו ִלֽי: )מא,כחתצ'  'שמ( בכהנים הוא אומר [ספרי זוטא יא,טז ועוד] [תורה שלמה פט]  יּו ִל  ,ְוָה�

י ְבֵנֽי־יְִׂשָרֵאל֙ עֲ  )כה נה ' בהרוי( בישראל הוא אומר םִּכֽי־ִל֤ י ֵה֔ ים ֲעָבַד֣  הרי זה קיים לעלם ולעולמי עולמים לי הא בכל מקום שנאמר ָבִד֔
  ]העלותך פי' צבבספרי [

י ַהְלִוִּיֽם )יד,ח( [תורה שלמה צב] יּו ִל י )סו,ג 'במ( ן הוא אומר במקום אחרוכ.ְוָה� ה ֵלִו֙י I֣א )מט' א,במ(וחזר ואמר  ְּפקֹ֙ד ֶאת־ְּבֵנ֣י ֵלִו֔ ; ֶאת־ַמֵּט֤  ַא֣

א ְּב֖תֹו; ְּבֵנ֥י יְִׂשָרֵאֽל: ם I֣א ִתָּׂש֑ ד ְוֶאת־רֹאָׁש֖ ֹ֔ ירה שצפה הקב"ה שעתידין ישראל להכעיס זאמר ליה למה א"ל כדי להוציאם מן הג ִתְפק
ם ט)כ,יד ' שלחבמ( לפניו והוא אומר להם ּזֶה יְִּפ֨לּו ִפגְֵריֶכ֜ ר ַה֠ א ְּב֖תֹו; ְּבֵנ֥י  )מט,א 'במ( לפיכך אמר הקב"ה על בני לוי ַּבִּמְדָּב֣ ם I֣א ִתָּׂש֑ ְוֶאת־רֹאָׁש֖

י ַהְלִוִּיֽם )יד,ח( למה שהם שלי שנאמר יְִׂשָרֵאֽל: יּו ִל  שכל מי שמקריב עצמו מעט מקריבין אותו הרבה והן קרבו עצמן כשאמר משה ְוָה�

י לַ  ,כו)לב שאתמ' ש( אֶמר ִמ֥ ֹ֕ ה ַוּי ַער ַהַּֽמֲחנֶ֔ ד מֶֹׁש֙ה ְּבַׁש֣ ֹ֤ יו ָּכל־ְּבֵנ֥י ֵלִוֽי:ַוּיֲַעמ י ַוּיֵָאְס֥פּו ֵאָל֖   כ"ו]תנחומא במדבר [ ֖ה' ֵאָל֑

ם )יד,ח 'בהע 'במ( �  קטן בתפקיד שני פרטים הווית הלויים לעבודת ה' ולהורות לכל ישראל.- קטן, זקף-פשטא זקף – ְוִהְבַּדְלָּת! ֶאת־ַהְלִוִּי

שביארנו משמעו שעושה רק מי לה' אלי,  ותיהם לי לשמי כענין דכתיביהיו כל מעשיהם ומחשב ]העמק דבר[הרחבה בענין עבודת ה' 
וכפי שראוי , הוזהרו שיהיו מתנהגים בחסידות, לשם שמים, אלא דשם לא היה בתורת אזהרה, אבל כאן שנבדלו להיות נושאי המקדש

  :להיות מרכבה לשכינה

י )יד,ח( יּו ִל   ה להתרחב כאן קדושת הלוים מתקיימת לעולם לעולם.מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשוי – ְוָה�

י  )יד,ח( יּו ִל   סלוק מגביל כאן ממעט הלוים מעורכי מלחמה ומעיסוק בצרכי עצמן. – ַהְלִוִּיֽםְוָה�

  ועוד הגביל את הלוים מלהיות נמנים במנין של כלל ישראל (היינו מיעטם מהמנין).

  

ֲחֵרי־ֵכן! ָיֹב�  במדבר בהעלותך ח,טו: ה:ְוַאֽ ם ְּתנּוָפֽ ם ְוֵהַנְפָּת� ֹאָת �ַהְרָּת� ֹאָת �ד ְוִטֽ ֶהל מ�ֵע ד ֶאת־ֹא� ם ַלֲעֹב �  אּו ַהְלִוִּי

ם  )יג,ח 'בהע 'במ( ]צג[תורה שלמה  �אּו ַהְלִוִּי ֲחֵרי־ֵכן! ָיֹב�   ]לקח טוב[ מלמד שכל האמור כפרשה מעכב בהםְוַאֽ

ֲחֵרי־ֵכן!  )יג,ח(   . כאן מעכב. שכל האמור כפרשה מעכב בהם וביןדרם או חסרות לא מעכב פעולות שלא כס ביןמקף בורר  – ְוַאֽ

רבי יודן ורבי הונא תרויהון בשם רבי יוסי בן זימרא, רבי יודן אמר בכל  ]בראשית רבה (וילנא) (פרשת לך לך) פרשה מד סימן ה[
  לגמקום שנאמר אחרי סמוך אחר מופלג, ור' הונא אמר בכל מקום שנאמר אחר סמוך אחרי מופ

ֲחֵרי־ֵכן!  )יג,ח(ועוד    משמע אחרי סמוך (מיד). כאן סמוך. וביןמשמע אחרי אחר זמן מופלג (רב)  ביןמקף בורר  – ְוַאֽ

ה ַלֽֽה': )יג,ח 'בהע 'במ( ]מדרש אגדה (בובר)[ ם ְּתנּוָפ֖ יו ְוֵהנְַפָּת֥ אָֹת֛ ן ְוִלְפֵנ֣י ָבָנ֑ ֹ֖ ם ִלְפֵנ֥י ַאֲהר נופה זו נעשית לבני גרשון, לפי ת ְוַהֲֽעַמְדָּת֙ ֶאת־ַהְלִוּיִ֔
  :שהיה בכור, והבכור קדש, לכך לא נאמר לפני ה'

ה: ,טו)ח 'בהע 'במ( ]מדרש אגדה (בובר)[ ם ְּתנּוָפֽ ם ְוֵהַנְפָּת� ֹאָת �ַהְרָּת� ֹאָת תנופה זו נאמר לבני מררי, לפי שלא היה בכור, וגם עבודתו  ְוִטֽ
  :לא היה הארון, לכך לא נאמר בו לפני ה'

(ח,יד) - הלוים בני גרשון ... והנפת אותם תנופה לה'. וב- (ח,יג) והעמדת את- לכאורה היה צריך להיות כתוב ב ]מדרש אגדה (בובר)[י לפ

ד (ח,טו) והבדלת את הלוים ... - הלוים בני מררי ... וטהרת אותם והנפת אותם תנופה. וב- והעמדת את ם ַלֲעֹב �אּו ַהְלִוִּי ! ָיֹב� ֲחֵרי־ֵכן ְוַאֽ
�ד ֶאת ֶהל מ�ֵע   . אלא שבסדר זה אין תנופה לבני קהת. ־ֹא�

  מביא פסוק זה כדוגמא לכתוב בסדר הפוך. (אוצה"ח)] 282ה (דברים) הרב אפשטיין ברוך, ע'  –[תוספת ברכה 

ם )יג,ח( �אּו ַהְלִוִּי ֲחֵרי־ֵכן! ָיֹב� [משנת   (למוד א)שט קטן בתפקיד שני למודים, וע"פ טעם פשטא בפ- קטן, זקף- פשטא מונח זקף – ְוַאֽ

בספר גרש כרמל בשם ספר עשרה מאמרות, הכהנים הם מקריבי הקרבן  ד, הרב שטיינברג חיים, ע' קסח, (אוצה"ח)] –חיים 
ן ֶאת־ַהְלִוִּי֤ם ְּתנּוָפה֙   )יא,ח 'בהע 'במ( ]רש"י[. והלוים הם הקרבן לכן ציוה הקב"ה להניף ולהרים אותם ֹ֨ כדרך שאשם  -  ְוֵהנִי֩ף ַאֲהר

  טט: גם גילוח כל שערם כדרך טהרת המצורע.. תנופה חי שמצורע טעון

- (ח,יג) למד תנופת כל אחד מבני גרשון, ב- (ח,יא) למד תנופת כל אחד מבני קהת, ב- סיום תהליך חינוך הלוים לעבודה. ב (למוד ב)

הרת קהת וגרשון נלמדת מהכתוב (ח,טו) למד תנופת כל אחד מבני מררי. אבל בקהת וגרשון לא נאמר "טהרת". מוצע לומר שט
ה ,טו)ח 'בהע 'במ(ותבנית הטעמים של  ם ְּתנּוָפֽ ם ְוֵהַנְפָּת� ֹאָת �ַהְרָּת� ֹאָת קטן והוא פעולה (הוראת שעה) ואחריו - (אתנח) מונח זקף  -  ְוִטֽ

לומד שיש להשלים  חריומהכתוב אצווי לעוד פעולה (הוראת שעה). אפשר שזאת אחת מצורות מופעי המדה ללמוד לאחריו ולפניו. 
תהליך חינוך הלוים כלל הזאת מי חטאת (ראה  [אנצ' תלמודית סעיף חינוכו לעבודה]את תהליך חינוך הלוים ב"טהרת הלוים" (

ילמד שיטהר גם את בני קהת הנושאים כלי המשכן בכתף בלמוד לפניו  (ח,טו)להלן קושיה על כך), תגלחת, קרבן, תנופה). מסיפא של 
 'במ(-שיאת ארון הברית. ושיטהר גם את בני גרשון נושאי היריעות והקלעים. צריך עיון האם טהרה זאת היא בנוסף לנאמר בוביניהם נ

ל ְוִטַהְרָּת֖ אָֹתֽם: ,ו)ח 'בהע ם ִמּ֖תֹו; ְּבֵנ֣י יְִׂשָרֵא֑ ח ֶאת־ַהְלִוּיִ֔ קהת משלים טהרת בני  בלמוד לפניו ח,טו)זה צווי כללי וסיפא ( (ח,ו)-או שב ַק֚
  ]מדרש אגדה (בובר)[- הוא לבני מררי נושאי עמודי המשכן ועמודי החצר כמובא ב הלמוד לאחריוובני גרשון. 

ד ,יג)ח(  טפחא בתפקיד שנוי שעד כאן למדנו על תפקיד הלוים בשמירת המשכן, הקמתו, פירוקו ונשיאתו, וכאן מלמד על  – ַלֲעֹב
�דעבודת השיר  ֶהל מ�ֵע   .[משנת חיים שם]וכת המשכן שהחלה עם חנ ֶאת־ֹא�

ם ,טו)ח( �ַהְרָּת� ֹאָת ך נודהא בכלל חי שהזקוני כאן הקחוב [משנת חיים שם] קטן בתפקיד שני למודים,-קטן, זקף- מונח זקף –  ְוִטֽ
 ,"ישואיך היו הלוים ראוים לשיר ביום א' בניסן כמבואר בר ן,והפרה נשרפה רק בב' בניס ',הלוים נאמר הזה עליהם מי חטאת וגו

 ')ד' א(ן במס' יומא ינכדאמר יואהרן ובנ יןומן הדם אשר על המזבח כע (טט: למוד ב)מן המשחה ששנטהרו מ  (טט: למוד א) ירץות
  .נכנסו מים תחת דם עי"ש

  

�י ִיְׂשָראֵֽ - ְוָנַתָּתה! ֶאת במדבר ג,ט: ת ְּבֵנ ֹו ֵמֵא �ם ְנתּוִנ�ם ֵה!ָּמה! ל �יו ְנתּוִנ֨ ן ּוְלָבָנ ם ְלַאֲהֹר � ל׃  ַהְלִוִּי
ֹו �ם ְנתּוִנ�ם ֵה!ָּמה! ל  קטן, תבנית בתפקיד לכתחילה ובפועל,   - קדמא מרכא פשטא זקף - ְנתּוִנ֨

ת ָּכל במדבר בהעלותך ח,טז: �י ִיְׂשָרֵא�ל ַּתַחת4 ִּפְטַר֨ ֹו� ְּבֵנ י ִמּת �ים ְנֻתִנ�ים ֵה!ָּמה! ִל 4 ְנֻתִנ֨ ם לִֽ - ִּכי ְחִּתי ֹאָת ל ָלַק� ��י ִיְׂשָרֵא ! ִמְּבֵנ ֹור ֹּכל ֶחם ְּבכ�  י׃  ֶר7
י (ח,טז) �ים ְנֻתִנ�ים ֵה!ָּמה! ִל   קטן, תבנית בתפקיד לכתחילה ובפועל,   - קדמא מרכא פשטא זקף -  ְנֻתִנ֨
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים  אריה ויהודית זצ"ללעלוי נשמת  חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק 

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

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

, סדר – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 
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  [ספר טעמי הטעמים שרגא דזיאלאשינסקי, רש"י בראשית ויצא כט,לד]
', ששלח הקדוש ברוך ][אלה הדברים רבהויש מדרש אגדה ב' קרא?!קרא?!קרא?!קרא?!ותמהתי, שבכולן כתיב: 'קראה' 'ותקרא', וזה כתב בו:  - לוילוילוילוי

  לוי.לוי.לוי.לוי.הוא גבריאל והביאו לפניו, וקרא לו שם זה, ונתן לו עשרים וארבע מתנות כהונה; ועל שם שליוהו במתנות קראו 
כבר בלידתו  [דברים רבה]ולפי  לוי ניתן כמעשר לה' כבר מלידתו, [מדרש תנחומא (ורשא) קרח סי' יב]לפי  )בהע' ח,טז מ'(ב-בהסבר ל

י ָכל־ְּבכֹו֙ר  (במ' בהע' ח,יז)[רש"י] ויה. אלא כפ' קיבל כהונה ול י ִל֤ שלי היו הבכורות בקו הדין, שהגנתי עליהם בין בכורי מצרים  - ִּכ֣
  ; עד שטעו בעגלולקחתי אותם לי 

ְחִּתי  (במ' בהע' ג,יב)[רש"י]  8ה ָלַק� י ִהֵּנ י  - ַוֲאִנ: למהיכן זכיתי בהן ַוֲאִנ: ��י ִיְׂשָרֵא ישראל שוכרין אותן לשירות שלי? על ידי  שיהיו, ִמּתֹו�! ְּבֵנ
לפי שהיתה העבודה בבכורות, וכשחטאו בעגל נפסלו. והלוים, שלא עבדו עבודה זרה, זכיתי בהם ולקחתים תמורתם;  ורותהבכ

   נבחרו תחתיהם.
ם (במ' בהע' ח,יח)ועכשיו:  צלתם ממכת בכורות. לפיכך, קדשו בכורי ביציאת מצרים קידש הקב"ה את הבכורים בישראל בה ....ָוֶאַּק֙ח ֶאת־ַהְלִוּיִ֔

ישראל לה' והיו מיועדים לעבוד עבודת ה' ולכפר על בני ישראל, היינו לכל משפחה היה מי שיכפר עליה. אלא שהבכורים מישראל 
כה להיות השתתפו במעשה העגל וזכות זאת אבדה מהם. ואילו שבט לוי היה כולו מרוחק ממעשה זה. ונענה לקריאת משה מי לה' אלי וז

  המכפר, עתה בשלב המאוחר כל עדת בני ישראל מעבירה את עבודת ה' ללויים, שנמנו בפר' נשא כנגד בכורי ישראל. 

ים ְנֻתִנ�ים (ח,טז) [רש"י], ] 15ליקוטי שיחות יג ע'  –[נקודות משיחות קודש האדמו"ר מ"מ שניאורסאהן  נתונים למשא,  – ְנֻתִנ֨
ֹו-ְוָנַתָּתה! ֶאת (במ' ג,ט) ותנתונים לשיר. לא פרש כן בפרט �ם ְנתּוִנ�ם ֵה!ָּמה! ל �יו ְנתּוִנ֨ ן ּוְלָבָנ ם ְלַאֲהֹר �ויש לומר, דהנה שם נאמר . ַהְלִוִּי

ֹו (ג,ט) �בעבודה שלהם. אין לפרש איפוא, שהכפל קאי על משא  לכהניםלכהניםלכהניםלכהנים, והכונה לעבודת שמירת המשכן, שבה הוטל על הלוים לסיע ל

י  (ח,טז)אך כאן נאמר ושיר, שהם חובת הלוים עצמם.  �  .משא ושיר –, ולכן אפשר לפרש שהכונה גם לעבודת הלוים ִל

ֹו (ג,ט) �ם ְנתּוִנ�ם ֵה!ָּמה! ל  קטן, תבנית בתפקיד לכתחילה ובפועל, -קדמא מרכא פשטא זקף - ְנתּוִנ֨

י (ח,טז) �ים ְנֻתִנ�ים ֵה!ָּמה! ִל   בפועל,   קטן, תבנית בתפקיד לכתחילה ו- קדמא מרכא פשטא זקף - ְנֻתִנ֨

תפקיד הלוים מצד עצמם הוא משא ושיר.  לכתחילהלפי שאחרי כיבוש הארץ לא היה יותר ללוים תפקיד נשיאה, אפשר לומר כי 
  המשא פסק אחרי הקמת משכן שילה ואח"כ בית המקדש. 

שבה הוטל על  לעבודת שמירת המשכן,נותר תפקיד השירה מצד עצמם של הלוים, ותפקיד הלוים שלא מצד עצמם הוא  בפועל
  .  )שלא בעזרת כהנים(בעבודה שלהם  לכהניםלכהניםלכהניםלכהניםהלוים לסיע 

  
ם ּוַבְּבֵהָמ�ה  במדבר בהעלותך ח,יז: ל ָּבָאָד ��י ִיְׂשָרֵא י ָכל־ְּבכ�ר! ִּבְבֵנ י ִל; י:       ִּכ� ם ִלֽ ְׁשִּתי ֹאָת ִים ִהְקַּד� �י ָכל־ְּבכ�ר! ְּבֶא�ֶרץ ִמְצַר �ם ַהֹּכִת;    ְּבי?

 -תא שמע, רבי יהודה אומר: המקבל בהמה מן העובד כוכבים וילדה ...  ,ב]בבלי בכורות ב[ [תורה שלמה קב]הבא ע"פ אופן הלמוד 
קונסין אותו עד עשרה בדמיו, ונותן כל דמיו לכהן.  -מעלין אותו בשוויו, ונותן חצי דמיו לכהן. והנותן בקבלה, אף על פי שאינו רשאי 

מר רבי יהושע: ושניהם מקרא אחד א...  ]אג,בבלי בכורות [ .פטורה מן הבכורה - ד כוכבים באמצע וחכמים אומרים: כל זמן שיד עוב
: ורבי יהודה סבר, עד דאיכא כוליה - ָכל־ (ח,יז) כתב רחמנא, מקצת בכור משמע -  ־ְּבכ�ר!  (ח,יז)רבנן סברי: , ָכל־ְּבכ�ר!  (ח,יז); דרשו

, רובא משמע -  ־ְּבכ�ר!  (ח,יז)דכולי עלמא : איבעית אימא. דאפילו כל דהוא -  ָכל־ (ח,יז) חמנאכתב ר, כוליה בכור משמע; ־ְּבכ�ר!  (ח,יז)

דכל משמע כל דהו כמו לשפחתך  :רש"י( ומר סבר: לגרועי אתא, )עד דליהוי כוליה דישראל :רש"י( משמע למלויי אתא ָכל־ (ח,יז): מר סבר

  .)אין כל בבית (מלכים ב ד)

 וביןדעת ר' יהודה שבכור בהמה שיד עכו"ם באמצע (שיש לו בה שותפות) קדוש בקדושת בכורה  ביןמקף בורר  – ָכל־ְּבכ�ר!  (ח,יז)

. מוצע לומר שמסיום הדיון יש למוד כללי על משמעות מלת "כל" עם כל זמן שיד עכו"ם באמצע פטורה מן הבכורהדעת חכמים 

  (ולעיניננו רק אז חייבת בבכורה) או האם זה חלקי וחייבת בבכורה. " זה הכל- מקף (אף על פי שלא מוזכר טעם מקף). האם "כל

י ָכל־ְּבכֹו֙ר  (במ' בהע' ח,יז)[רש"י]  נושא חדש י ִל֤ עד שלי היו הבכורות בקו הדין, שהגנתי עליהם בין בכורי מצרים ולקחתי אותם לי  - ִּכ֣
ם (במ' בהע' ח,יח); ועכשיו: שטעו בעגל    ....ָוֶאַּק֙ח ֶאת־ַהְלִוּיִ֔

י ָכל־ְּבכ�ר!  (במ' בהע' ח,יז) (=תו"ת)] תורה תמימה[  י ִל; ז)מכאן אתה אומר שקדשו ישראל בכורות במדבר -  ִּכ�
  :[בכורות ד' ב'] 

י ָכל־ְּבכ�ר!  (במ' בהע' ח,יז) י ִל; ם ְוַעד־ְּבהֵ  )יב,יב א' בשמ( וכתיב - וגו'  ִּכ� יִם ֵמָאָד֖ ֶרץ ִמְצַר֔ י ָכל־ְּבכֹו֙ר ְּבֶא֣ ה ְוִהֵּכיִת֤ יִם ֶאֱֽעֶׂש֥ י ִמְצַר֛ ה ּוְבָכל־ֱאIֵה֥ ָמ֑
ים ח)מכאן שקודם שהוקם המשכן היתה עבודה בבכורים ֲאִנ֥י ֽה': ְׁשָפִט֖

  :[ירושלמי מגילה פ"א הי"א] 

י ָכל־ְּבכ�ר! משמע ליה הלשון  [תו"ת הע' ז] י ִל; ִים ... ִּכ� �ף על פי עודם בארץ מצרים הם בקדושתם, ובא לאשמעינן אְּבֶא�ֶרץ ִמְצַר
דכתיב בפ' בא והיה כי יביאך ה' אל הארץ והעברת כל פטר רחם משמע דמקודם לא נצטוו על מצוה זו, קמ"ל דגם במדבר קדשו, ומה 

  :דכתיב והיה כי יביאך והדר והעברת באה לדרשה אחרת, עשה מצוה זו כדי שתכנס לארץ, כמבואר לפנינו בפ' בא, יעו"ש

י ָכל־ְּבכ�ר! וים תחת כל בכור בבני ישראל כתיב למעלה ר"ל דכשנבחרו הל  [תו"ת הע' ז] י ִל; י ָכל־ְּבכ�ר! ְּבֶא�ֶרץ ... ִּכ� �ם ַהֹּכִת; ְּבי?
י: ם ִלֽ ְׁשִּתי ֹאָת ִים ִהְקַּד� �יְָלה ְבֶאֶֽרץ־ִמְצַריִ֘ם  יְוָעַבְרּתִ֣  )יב,יב בא 'שמ(וכתיב בענין מכת בכורות שאמר הקדוש ברוך הוא   ִמְצַר י ּזֶה֒ הַ  ַּבַּל֣  ְוִהֵּכיִת֤

ֶרץ ָכל־ְּבכֹור֙  יִם ְּבֶא֣ ם ִמְצַר֔ ה ֵמָאָד֖ י ְוַעד־ְּבֵהָמ֑ יִם ּוְבָכל־ֱאIֵה֥ ה ִמְצַר֛ ים ֶאֱֽעֶׂש֥ שביום שהוכה כל בכור נתקדשו בכורי למדנו   ':הֽ  ֲאִנ֥י ְׁשָפִט֖
 )יב,יב א' בשמ(ג"כ ביטול ע"ז שלהם כדכתיב  , ועדיין אין אנו יודעין לאיזה דבר נתקדשו, אלא מפני שבאותו זמן עצמו היתהישראל

ים ה ְׁשָפִט֖ יִם ֶאֱֽעֶׂש֥ י ִמְצַר֛ ם  )מו,כט 'תצ' מ(ש- (טט: סיומת זאת נמצאת ב וידעו כי אני ה', ּוְבָכל־ֱאIֵה֥ אִתי אָֹת֛ ר הֹוֵצ֧ ם ֲאֶׁש֨ י ֲאִנ֤י ֙ה' ֱאIֵ֣היֶה֔ ְויְָד֗עּו ִּכ֣
ם יִם ְלָׁשְכִנ֣י ְבתֹוָכ֑ ֶרץ ִמְצַר֖ י ֥ה' ֱאIֵהיֶהֽם: ֵמֶא֥   ) ֲאִנ֖

, ומכאן נתאמת הדבר הזה שקדושת הבכורים לעבודה לשמים היתהולי לבד ראוי לעבוד עבודה ולא לאלהים אחרים, למדנו ג"כ  
שתהא עבודה בבכורות. ויש להוסיף באור, כי היה המנהג אצלם להקריב הבן הבכור לע"ז, כמש"כ (מ"ב ג') ויקח את בנו הבכור 

  :לה, ואולי אל זה כיון הנביא (מיכה ו') האתן בכורי פשעי, וכנגד זה הקדיש הקדוש ברוך הוא את הבכורים לעבודתו יתברךויעלהו עו
  

�ם  (במ' בהע' ח,יז) ִים -רביע בתפקיד ארבעה למודים שיש ללמוד מ –ְּבי? �י ָכל־ְּבכ�ר! ְּבֶא�ֶרץ ִמְצַר   לפנינו שני למודים..  ַהֹּכִת;

ִים (במ' בהע' ח,יז) �י ָכל־ְּבכ�ר! ְּבֶא�ֶרץ ִמְצַר קטן מרמז לשני למודים, מהפך פשטא מרמז שלפחות - קטן, זקף- מהפך פשטא מונח זקף – ַהֹּכִת;
 (במ' בהע' ח,יז)משולב עם הכתוב  (למוד ב) שביום שהוכה כל בכור נתקדשו בכורי ישראל (למוד א)אחד מהלמודים יוצא מפשוטו. 

ם  ְׁשִּתי ֹאָת יִהְקַּד� ימלת : ִלֽ ם )כה נה ' בהרוי( ִלֽ י ֵה֔ ים ֲעָבַד֣ י ְבֵנֽי־יְִׂשָרֵאל֙ ֲעָבִד֔ הרי זה קיים לעלם ולעולמי  לי בכל מקום שנאמרהא  ִּכֽי־ִל֤

םהנתמך בתבנית הטעמים של  עולמים ְׁשִּתי ֹאָת ימרכא טפחא כקבוצת פרטים העשויה להתרחב, כאן קיום לעד,  – ִהְקַּד� סלוק מגביל  – ִלֽ
אפשר ששני הלמודים הנוספים שפרוטם במקומם  .לעבודה לשמים היתה (מתקיימת כאשר היא) שקדושת הבכוריםשקיום לעד מותנה בכך 

  רק חמור. –הם (למוד ג) קדושת בכורה של בהמה טהורה (למוד ד) קדושת בכורה של בהמה לא טהורה 
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים  אריה ויהודית זצ"ללעלוי נשמת  חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק 

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

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

, סדר – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 
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  (התשפ"ב)  ח,א בהעלתךבמדבר  1.12

ם: :יד,במדבר בהעלותך ח י ַהְלִוִּיֽ יּו ִל �י ִיְׂשָרֵא�ל ְוָה� �� ְּבֵנ ם ִמּת �  ְוִהְבַּדְלָּת! ֶאת־ַהְלִוִּי

�י ִיְׂשָרֵא�לְוִהְבַּדְלָּת! ֶאת־ַהְלוִ  )יד,ח 'בהע 'במ( ]מדרש הגדול[ �� ְּבֵנ ם ִמּת �שיהוא מובדלין מכלל ישראל לעבודת השם ולהורות לכל . ִּי
; ֙ה' ֵחי֔לֹו) יא,ב לג"וזה 'דב( לפי שנקראו חילו שלמקום, שנאמרלא עורכין מלחמה כשאר העם ולא עסיקין בצורכי הגוף לעצמן, ישראל.    .ָּבֵר֤

י ַהְלִוִּיֽם )יד,ח( יּו ִל י שקדושתן לעולם שכל מקום שנאמר  מגיד. ְוָה�   .הרי הוא קיים לעולםִל

י ַהְלִוִּיֽם )יד,ח( בלוים הוא אומר ְוִכֲה֥נּו ִלֽי: )מא,כחתצ'  'שמ( בכהנים הוא אומר [ספרי זוטא יא,טז ועוד] [תורה שלמה פט]  יּו ִל  ,ְוָה�

י ְבֵנֽי־יְִׂשָרֵאל֙ עֲ  )כה נה ' בהרוי( בישראל הוא אומר םִּכֽי־ִל֤ י ֵה֔ ים ֲעָבַד֣  הרי זה קיים לעלם ולעולמי עולמים לי הא בכל מקום שנאמר ָבִד֔
  ]העלותך פי' צבבספרי [

י ַהְלִוִּיֽם )יד,ח( [תורה שלמה צב] יּו ִל י )סו,ג 'במ( ן הוא אומר במקום אחרוכ.ְוָה� ה ֵלִו֙י I֣א )מט' א,במ(וחזר ואמר  ְּפקֹ֙ד ֶאת־ְּבֵנ֣י ֵלִו֔ ; ֶאת־ַמֵּט֤  ַא֣

א ְּב֖תֹו; ְּבֵנ֥י יְִׂשָרֵאֽל: ם I֣א ִתָּׂש֑ ד ְוֶאת־רֹאָׁש֖ ֹ֔ ירה שצפה הקב"ה שעתידין ישראל להכעיס זאמר ליה למה א"ל כדי להוציאם מן הג ִתְפק
ם ט)כ,יד ' שלחבמ( לפניו והוא אומר להם ּזֶה יְִּפ֨לּו ִפגְֵריֶכ֜ ר ַה֠ א ְּב֖תֹו; ְּבֵנ֥י  )מט,א 'במ( לפיכך אמר הקב"ה על בני לוי ַּבִּמְדָּב֣ ם I֣א ִתָּׂש֑ ְוֶאת־רֹאָׁש֖

י ַהְלִוִּיֽם )יד,ח( למה שהם שלי שנאמר יְִׂשָרֵאֽל: יּו ִל  שכל מי שמקריב עצמו מעט מקריבין אותו הרבה והן קרבו עצמן כשאמר משה ְוָה�

י לַ  ,כו)לב שאתמ' ש( אֶמר ִמ֥ ֹ֕ ה ַוּי ַער ַהַּֽמֲחנֶ֔ ד מֶֹׁש֙ה ְּבַׁש֣ ֹ֤ יו ָּכל־ְּבֵנ֥י ֵלִוֽי:ַוּיֲַעמ י ַוּיֵָאְס֥פּו ֵאָל֖   כ"ו]תנחומא במדבר [ ֖ה' ֵאָל֑

ם )יד,ח 'בהע 'במ( �  קטן בתפקיד שני פרטים הווית הלויים לעבודת ה' ולהורות לכל ישראל.- קטן, זקף-פשטא זקף – ְוִהְבַּדְלָּת! ֶאת־ַהְלִוִּי

שביארנו משמעו שעושה רק מי לה' אלי,  ותיהם לי לשמי כענין דכתיביהיו כל מעשיהם ומחשב ]העמק דבר[הרחבה בענין עבודת ה' 
וכפי שראוי , הוזהרו שיהיו מתנהגים בחסידות, לשם שמים, אלא דשם לא היה בתורת אזהרה, אבל כאן שנבדלו להיות נושאי המקדש

  :להיות מרכבה לשכינה

י )יד,ח( יּו ִל   ה להתרחב כאן קדושת הלוים מתקיימת לעולם לעולם.מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשוי – ְוָה�

י  )יד,ח( יּו ִל   סלוק מגביל כאן ממעט הלוים מעורכי מלחמה ומעיסוק בצרכי עצמן. – ַהְלִוִּיֽםְוָה�

  ועוד הגביל את הלוים מלהיות נמנים במנין של כלל ישראל (היינו מיעטם מהמנין).

  

ֲחֵרי־ֵכן! ָיֹב�  במדבר בהעלותך ח,טו: ה:ְוַאֽ ם ְּתנּוָפֽ ם ְוֵהַנְפָּת� ֹאָת �ַהְרָּת� ֹאָת �ד ְוִטֽ ֶהל מ�ֵע ד ֶאת־ֹא� ם ַלֲעֹב �  אּו ַהְלִוִּי

ם  )יג,ח 'בהע 'במ( ]צג[תורה שלמה  �אּו ַהְלִוִּי ֲחֵרי־ֵכן! ָיֹב�   ]לקח טוב[ מלמד שכל האמור כפרשה מעכב בהםְוַאֽ

ֲחֵרי־ֵכן!  )יג,ח(   . כאן מעכב. שכל האמור כפרשה מעכב בהם וביןדרם או חסרות לא מעכב פעולות שלא כס ביןמקף בורר  – ְוַאֽ

רבי יודן ורבי הונא תרויהון בשם רבי יוסי בן זימרא, רבי יודן אמר בכל  ]בראשית רבה (וילנא) (פרשת לך לך) פרשה מד סימן ה[
  לגמקום שנאמר אחרי סמוך אחר מופלג, ור' הונא אמר בכל מקום שנאמר אחר סמוך אחרי מופ

ֲחֵרי־ֵכן!  )יג,ח(ועוד    משמע אחרי סמוך (מיד). כאן סמוך. וביןמשמע אחרי אחר זמן מופלג (רב)  ביןמקף בורר  – ְוַאֽ

ה ַלֽֽה': )יג,ח 'בהע 'במ( ]מדרש אגדה (בובר)[ ם ְּתנּוָפ֖ יו ְוֵהנְַפָּת֥ אָֹת֛ ן ְוִלְפֵנ֣י ָבָנ֑ ֹ֖ ם ִלְפֵנ֥י ַאֲהר נופה זו נעשית לבני גרשון, לפי ת ְוַהֲֽעַמְדָּת֙ ֶאת־ַהְלִוּיִ֔
  :שהיה בכור, והבכור קדש, לכך לא נאמר לפני ה'

ה: ,טו)ח 'בהע 'במ( ]מדרש אגדה (בובר)[ ם ְּתנּוָפֽ ם ְוֵהַנְפָּת� ֹאָת �ַהְרָּת� ֹאָת תנופה זו נאמר לבני מררי, לפי שלא היה בכור, וגם עבודתו  ְוִטֽ
  :לא היה הארון, לכך לא נאמר בו לפני ה'

(ח,יד) - הלוים בני גרשון ... והנפת אותם תנופה לה'. וב- (ח,יג) והעמדת את- לכאורה היה צריך להיות כתוב ב ]מדרש אגדה (בובר)[י לפ

ד (ח,טו) והבדלת את הלוים ... - הלוים בני מררי ... וטהרת אותם והנפת אותם תנופה. וב- והעמדת את ם ַלֲעֹב �אּו ַהְלִוִּי ! ָיֹב� ֲחֵרי־ֵכן ְוַאֽ
�ד ֶאת ֶהל מ�ֵע   . אלא שבסדר זה אין תנופה לבני קהת. ־ֹא�

  מביא פסוק זה כדוגמא לכתוב בסדר הפוך. (אוצה"ח)] 282ה (דברים) הרב אפשטיין ברוך, ע'  –[תוספת ברכה 

ם )יג,ח( �אּו ַהְלִוִּי ֲחֵרי־ֵכן! ָיֹב� [משנת   (למוד א)שט קטן בתפקיד שני למודים, וע"פ טעם פשטא בפ- קטן, זקף- פשטא מונח זקף – ְוַאֽ

בספר גרש כרמל בשם ספר עשרה מאמרות, הכהנים הם מקריבי הקרבן  ד, הרב שטיינברג חיים, ע' קסח, (אוצה"ח)] –חיים 
ן ֶאת־ַהְלִוִּי֤ם ְּתנּוָפה֙   )יא,ח 'בהע 'במ( ]רש"י[. והלוים הם הקרבן לכן ציוה הקב"ה להניף ולהרים אותם ֹ֨ כדרך שאשם  -  ְוֵהנִי֩ף ַאֲהר

  טט: גם גילוח כל שערם כדרך טהרת המצורע.. תנופה חי שמצורע טעון

- (ח,יג) למד תנופת כל אחד מבני גרשון, ב- (ח,יא) למד תנופת כל אחד מבני קהת, ב- סיום תהליך חינוך הלוים לעבודה. ב (למוד ב)

הרת קהת וגרשון נלמדת מהכתוב (ח,טו) למד תנופת כל אחד מבני מררי. אבל בקהת וגרשון לא נאמר "טהרת". מוצע לומר שט
ה ,טו)ח 'בהע 'במ(ותבנית הטעמים של  ם ְּתנּוָפֽ ם ְוֵהַנְפָּת� ֹאָת �ַהְרָּת� ֹאָת קטן והוא פעולה (הוראת שעה) ואחריו - (אתנח) מונח זקף  -  ְוִטֽ

לומד שיש להשלים  חריומהכתוב אצווי לעוד פעולה (הוראת שעה). אפשר שזאת אחת מצורות מופעי המדה ללמוד לאחריו ולפניו. 
תהליך חינוך הלוים כלל הזאת מי חטאת (ראה  [אנצ' תלמודית סעיף חינוכו לעבודה]את תהליך חינוך הלוים ב"טהרת הלוים" (

ילמד שיטהר גם את בני קהת הנושאים כלי המשכן בכתף בלמוד לפניו  (ח,טו)להלן קושיה על כך), תגלחת, קרבן, תנופה). מסיפא של 
 'במ(-שיאת ארון הברית. ושיטהר גם את בני גרשון נושאי היריעות והקלעים. צריך עיון האם טהרה זאת היא בנוסף לנאמר בוביניהם נ

ל ְוִטַהְרָּת֖ אָֹתֽם: ,ו)ח 'בהע ם ִמּ֖תֹו; ְּבֵנ֣י יְִׂשָרֵא֑ ח ֶאת־ַהְלִוּיִ֔ קהת משלים טהרת בני  בלמוד לפניו ח,טו)זה צווי כללי וסיפא ( (ח,ו)-או שב ַק֚
  ]מדרש אגדה (בובר)[- הוא לבני מררי נושאי עמודי המשכן ועמודי החצר כמובא ב הלמוד לאחריוובני גרשון. 

ד ,יג)ח(  טפחא בתפקיד שנוי שעד כאן למדנו על תפקיד הלוים בשמירת המשכן, הקמתו, פירוקו ונשיאתו, וכאן מלמד על  – ַלֲעֹב
�דעבודת השיר  ֶהל מ�ֵע   .[משנת חיים שם]וכת המשכן שהחלה עם חנ ֶאת־ֹא�

ם ,טו)ח( �ַהְרָּת� ֹאָת ך נודהא בכלל חי שהזקוני כאן הקחוב [משנת חיים שם] קטן בתפקיד שני למודים,-קטן, זקף- מונח זקף –  ְוִטֽ
 ,"ישואיך היו הלוים ראוים לשיר ביום א' בניסן כמבואר בר ן,והפרה נשרפה רק בב' בניס ',הלוים נאמר הזה עליהם מי חטאת וגו

 ')ד' א(ן במס' יומא ינכדאמר יואהרן ובנ יןומן הדם אשר על המזבח כע (טט: למוד ב)מן המשחה ששנטהרו מ  (טט: למוד א) ירץות
  .נכנסו מים תחת דם עי"ש

  

�י ִיְׂשָראֵֽ - ְוָנַתָּתה! ֶאת במדבר ג,ט: ת ְּבֵנ ֹו ֵמֵא �ם ְנתּוִנ�ם ֵה!ָּמה! ל �יו ְנתּוִנ֨ ן ּוְלָבָנ ם ְלַאֲהֹר � ל׃  ַהְלִוִּי
ֹו �ם ְנתּוִנ�ם ֵה!ָּמה! ל  קטן, תבנית בתפקיד לכתחילה ובפועל,   - קדמא מרכא פשטא זקף - ְנתּוִנ֨

ת ָּכל במדבר בהעלותך ח,טז: �י ִיְׂשָרֵא�ל ַּתַחת4 ִּפְטַר֨ ֹו� ְּבֵנ י ִמּת �ים ְנֻתִנ�ים ֵה!ָּמה! ִל 4 ְנֻתִנ֨ ם לִֽ - ִּכי ְחִּתי ֹאָת ל ָלַק� ��י ִיְׂשָרֵא ! ִמְּבֵנ ֹור ֹּכל ֶחם ְּבכ�  י׃  ֶר7
י (ח,טז) �ים ְנֻתִנ�ים ֵה!ָּמה! ִל   קטן, תבנית בתפקיד לכתחילה ובפועל,   - קדמא מרכא פשטא זקף -  ְנֻתִנ֨



  
  

  

  

  בהעלתך- במדבר-36-טטודל/©Jun-22                    25/25              ZZFisher-6  שפ"בתה–סיון–'ז      

  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים  אריה ויהודית זצ"ללעלוי נשמת  חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק 

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

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

, סדר – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 
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  [ספר טעמי הטעמים שרגא דזיאלאשינסקי, רש"י בראשית ויצא כט,לד]
', ששלח הקדוש ברוך ][אלה הדברים רבהויש מדרש אגדה ב' קרא?!קרא?!קרא?!קרא?!ותמהתי, שבכולן כתיב: 'קראה' 'ותקרא', וזה כתב בו:  - לוילוילוילוי

  לוי.לוי.לוי.לוי.הוא גבריאל והביאו לפניו, וקרא לו שם זה, ונתן לו עשרים וארבע מתנות כהונה; ועל שם שליוהו במתנות קראו 
כבר בלידתו  [דברים רבה]ולפי  לוי ניתן כמעשר לה' כבר מלידתו, [מדרש תנחומא (ורשא) קרח סי' יב]לפי  )בהע' ח,טז מ'(ב-בהסבר ל

י ָכל־ְּבכֹו֙ר  (במ' בהע' ח,יז)[רש"י] ויה. אלא כפ' קיבל כהונה ול י ִל֤ שלי היו הבכורות בקו הדין, שהגנתי עליהם בין בכורי מצרים  - ִּכ֣
  ; עד שטעו בעגלולקחתי אותם לי 

ְחִּתי  (במ' בהע' ג,יב)[רש"י]  8ה ָלַק� י ִהֵּנ י  - ַוֲאִנ: למהיכן זכיתי בהן ַוֲאִנ: ��י ִיְׂשָרֵא ישראל שוכרין אותן לשירות שלי? על ידי  שיהיו, ִמּתֹו�! ְּבֵנ
לפי שהיתה העבודה בבכורות, וכשחטאו בעגל נפסלו. והלוים, שלא עבדו עבודה זרה, זכיתי בהם ולקחתים תמורתם;  ורותהבכ

   נבחרו תחתיהם.
ם (במ' בהע' ח,יח)ועכשיו:  צלתם ממכת בכורות. לפיכך, קדשו בכורי ביציאת מצרים קידש הקב"ה את הבכורים בישראל בה ....ָוֶאַּק֙ח ֶאת־ַהְלִוּיִ֔

ישראל לה' והיו מיועדים לעבוד עבודת ה' ולכפר על בני ישראל, היינו לכל משפחה היה מי שיכפר עליה. אלא שהבכורים מישראל 
כה להיות השתתפו במעשה העגל וזכות זאת אבדה מהם. ואילו שבט לוי היה כולו מרוחק ממעשה זה. ונענה לקריאת משה מי לה' אלי וז

  המכפר, עתה בשלב המאוחר כל עדת בני ישראל מעבירה את עבודת ה' ללויים, שנמנו בפר' נשא כנגד בכורי ישראל. 

ים ְנֻתִנ�ים (ח,טז) [רש"י], ] 15ליקוטי שיחות יג ע'  –[נקודות משיחות קודש האדמו"ר מ"מ שניאורסאהן  נתונים למשא,  – ְנֻתִנ֨
ֹו-ְוָנַתָּתה! ֶאת (במ' ג,ט) ותנתונים לשיר. לא פרש כן בפרט �ם ְנתּוִנ�ם ֵה!ָּמה! ל �יו ְנתּוִנ֨ ן ּוְלָבָנ ם ְלַאֲהֹר �ויש לומר, דהנה שם נאמר . ַהְלִוִּי

ֹו (ג,ט) �בעבודה שלהם. אין לפרש איפוא, שהכפל קאי על משא  לכהניםלכהניםלכהניםלכהנים, והכונה לעבודת שמירת המשכן, שבה הוטל על הלוים לסיע ל

י  (ח,טז)אך כאן נאמר ושיר, שהם חובת הלוים עצמם.  �  .משא ושיר –, ולכן אפשר לפרש שהכונה גם לעבודת הלוים ִל

ֹו (ג,ט) �ם ְנתּוִנ�ם ֵה!ָּמה! ל  קטן, תבנית בתפקיד לכתחילה ובפועל, -קדמא מרכא פשטא זקף - ְנתּוִנ֨

י (ח,טז) �ים ְנֻתִנ�ים ֵה!ָּמה! ִל   בפועל,   קטן, תבנית בתפקיד לכתחילה ו- קדמא מרכא פשטא זקף - ְנֻתִנ֨

תפקיד הלוים מצד עצמם הוא משא ושיר.  לכתחילהלפי שאחרי כיבוש הארץ לא היה יותר ללוים תפקיד נשיאה, אפשר לומר כי 
  המשא פסק אחרי הקמת משכן שילה ואח"כ בית המקדש. 

שבה הוטל על  לעבודת שמירת המשכן,נותר תפקיד השירה מצד עצמם של הלוים, ותפקיד הלוים שלא מצד עצמם הוא  בפועל
  .  )שלא בעזרת כהנים(בעבודה שלהם  לכהניםלכהניםלכהניםלכהניםהלוים לסיע 

  
ם ּוַבְּבֵהָמ�ה  במדבר בהעלותך ח,יז: ל ָּבָאָד ��י ִיְׂשָרֵא י ָכל־ְּבכ�ר! ִּבְבֵנ י ִל; י:       ִּכ� ם ִלֽ ְׁשִּתי ֹאָת ִים ִהְקַּד� �י ָכל־ְּבכ�ר! ְּבֶא�ֶרץ ִמְצַר �ם ַהֹּכִת;    ְּבי?

 -תא שמע, רבי יהודה אומר: המקבל בהמה מן העובד כוכבים וילדה ...  ,ב]בבלי בכורות ב[ [תורה שלמה קב]הבא ע"פ אופן הלמוד 
קונסין אותו עד עשרה בדמיו, ונותן כל דמיו לכהן.  -מעלין אותו בשוויו, ונותן חצי דמיו לכהן. והנותן בקבלה, אף על פי שאינו רשאי 

מר רבי יהושע: ושניהם מקרא אחד א...  ]אג,בבלי בכורות [ .פטורה מן הבכורה - ד כוכבים באמצע וחכמים אומרים: כל זמן שיד עוב
: ורבי יהודה סבר, עד דאיכא כוליה - ָכל־ (ח,יז) כתב רחמנא, מקצת בכור משמע -  ־ְּבכ�ר!  (ח,יז)רבנן סברי: , ָכל־ְּבכ�ר!  (ח,יז); דרשו

, רובא משמע -  ־ְּבכ�ר!  (ח,יז)דכולי עלמא : איבעית אימא. דאפילו כל דהוא -  ָכל־ (ח,יז) חמנאכתב ר, כוליה בכור משמע; ־ְּבכ�ר!  (ח,יז)

דכל משמע כל דהו כמו לשפחתך  :רש"י( ומר סבר: לגרועי אתא, )עד דליהוי כוליה דישראל :רש"י( משמע למלויי אתא ָכל־ (ח,יז): מר סבר

  .)אין כל בבית (מלכים ב ד)

 וביןדעת ר' יהודה שבכור בהמה שיד עכו"ם באמצע (שיש לו בה שותפות) קדוש בקדושת בכורה  ביןמקף בורר  – ָכל־ְּבכ�ר!  (ח,יז)

. מוצע לומר שמסיום הדיון יש למוד כללי על משמעות מלת "כל" עם כל זמן שיד עכו"ם באמצע פטורה מן הבכורהדעת חכמים 

  (ולעיניננו רק אז חייבת בבכורה) או האם זה חלקי וחייבת בבכורה. " זה הכל- מקף (אף על פי שלא מוזכר טעם מקף). האם "כל

י ָכל־ְּבכֹו֙ר  (במ' בהע' ח,יז)[רש"י]  נושא חדש י ִל֤ עד שלי היו הבכורות בקו הדין, שהגנתי עליהם בין בכורי מצרים ולקחתי אותם לי  - ִּכ֣
ם (במ' בהע' ח,יח); ועכשיו: שטעו בעגל    ....ָוֶאַּק֙ח ֶאת־ַהְלִוּיִ֔

י ָכל־ְּבכ�ר!  (במ' בהע' ח,יז) (=תו"ת)] תורה תמימה[  י ִל; ז)מכאן אתה אומר שקדשו ישראל בכורות במדבר -  ִּכ�
  :[בכורות ד' ב'] 

י ָכל־ְּבכ�ר!  (במ' בהע' ח,יז) י ִל; ם ְוַעד־ְּבהֵ  )יב,יב א' בשמ( וכתיב - וגו'  ִּכ� יִם ֵמָאָד֖ ֶרץ ִמְצַר֔ י ָכל־ְּבכֹו֙ר ְּבֶא֣ ה ְוִהֵּכיִת֤ יִם ֶאֱֽעֶׂש֥ י ִמְצַר֛ ה ּוְבָכל־ֱאIֵה֥ ָמ֑
ים ח)מכאן שקודם שהוקם המשכן היתה עבודה בבכורים ֲאִנ֥י ֽה': ְׁשָפִט֖

  :[ירושלמי מגילה פ"א הי"א] 

י ָכל־ְּבכ�ר! משמע ליה הלשון  [תו"ת הע' ז] י ִל; ִים ... ִּכ� �ף על פי עודם בארץ מצרים הם בקדושתם, ובא לאשמעינן אְּבֶא�ֶרץ ִמְצַר
דכתיב בפ' בא והיה כי יביאך ה' אל הארץ והעברת כל פטר רחם משמע דמקודם לא נצטוו על מצוה זו, קמ"ל דגם במדבר קדשו, ומה 

  :דכתיב והיה כי יביאך והדר והעברת באה לדרשה אחרת, עשה מצוה זו כדי שתכנס לארץ, כמבואר לפנינו בפ' בא, יעו"ש

י ָכל־ְּבכ�ר! וים תחת כל בכור בבני ישראל כתיב למעלה ר"ל דכשנבחרו הל  [תו"ת הע' ז] י ִל; י ָכל־ְּבכ�ר! ְּבֶא�ֶרץ ... ִּכ� �ם ַהֹּכִת; ְּבי?
י: ם ִלֽ ְׁשִּתי ֹאָת ִים ִהְקַּד� �יְָלה ְבֶאֶֽרץ־ִמְצַריִ֘ם  יְוָעַבְרּתִ֣  )יב,יב בא 'שמ(וכתיב בענין מכת בכורות שאמר הקדוש ברוך הוא   ִמְצַר י ּזֶה֒ הַ  ַּבַּל֣  ְוִהֵּכיִת֤

ֶרץ ָכל־ְּבכֹור֙  יִם ְּבֶא֣ ם ִמְצַר֔ ה ֵמָאָד֖ י ְוַעד־ְּבֵהָמ֑ יִם ּוְבָכל־ֱאIֵה֥ ה ִמְצַר֛ ים ֶאֱֽעֶׂש֥ שביום שהוכה כל בכור נתקדשו בכורי למדנו   ':הֽ  ֲאִנ֥י ְׁשָפִט֖
 )יב,יב א' בשמ(ג"כ ביטול ע"ז שלהם כדכתיב  , ועדיין אין אנו יודעין לאיזה דבר נתקדשו, אלא מפני שבאותו זמן עצמו היתהישראל

ים ה ְׁשָפִט֖ יִם ֶאֱֽעֶׂש֥ י ִמְצַר֛ ם  )מו,כט 'תצ' מ(ש- (טט: סיומת זאת נמצאת ב וידעו כי אני ה', ּוְבָכל־ֱאIֵה֥ אִתי אָֹת֛ ר הֹוֵצ֧ ם ֲאֶׁש֨ י ֲאִנ֤י ֙ה' ֱאIֵ֣היֶה֔ ְויְָד֗עּו ִּכ֣
ם יִם ְלָׁשְכִנ֣י ְבתֹוָכ֑ ֶרץ ִמְצַר֖ י ֥ה' ֱאIֵהיֶהֽם: ֵמֶא֥   ) ֲאִנ֖

, ומכאן נתאמת הדבר הזה שקדושת הבכורים לעבודה לשמים היתהולי לבד ראוי לעבוד עבודה ולא לאלהים אחרים, למדנו ג"כ  
שתהא עבודה בבכורות. ויש להוסיף באור, כי היה המנהג אצלם להקריב הבן הבכור לע"ז, כמש"כ (מ"ב ג') ויקח את בנו הבכור 

  :לה, ואולי אל זה כיון הנביא (מיכה ו') האתן בכורי פשעי, וכנגד זה הקדיש הקדוש ברוך הוא את הבכורים לעבודתו יתברךויעלהו עו
  

�ם  (במ' בהע' ח,יז) ִים -רביע בתפקיד ארבעה למודים שיש ללמוד מ –ְּבי? �י ָכל־ְּבכ�ר! ְּבֶא�ֶרץ ִמְצַר   לפנינו שני למודים..  ַהֹּכִת;

ִים (במ' בהע' ח,יז) �י ָכל־ְּבכ�ר! ְּבֶא�ֶרץ ִמְצַר קטן מרמז לשני למודים, מהפך פשטא מרמז שלפחות - קטן, זקף- מהפך פשטא מונח זקף – ַהֹּכִת;
 (במ' בהע' ח,יז)משולב עם הכתוב  (למוד ב) שביום שהוכה כל בכור נתקדשו בכורי ישראל (למוד א)אחד מהלמודים יוצא מפשוטו. 

ם  ְׁשִּתי ֹאָת יִהְקַּד� ימלת : ִלֽ ם )כה נה ' בהרוי( ִלֽ י ֵה֔ ים ֲעָבַד֣ י ְבֵנֽי־יְִׂשָרֵאל֙ ֲעָבִד֔ הרי זה קיים לעלם ולעולמי  לי בכל מקום שנאמרהא  ִּכֽי־ִל֤

םהנתמך בתבנית הטעמים של  עולמים ְׁשִּתי ֹאָת ימרכא טפחא כקבוצת פרטים העשויה להתרחב, כאן קיום לעד,  – ִהְקַּד� סלוק מגביל  – ִלֽ
אפשר ששני הלמודים הנוספים שפרוטם במקומם  .לעבודה לשמים היתה (מתקיימת כאשר היא) שקדושת הבכוריםשקיום לעד מותנה בכך 

  רק חמור. –הם (למוד ג) קדושת בכורה של בהמה טהורה (למוד ד) קדושת בכורה של בהמה לא טהורה 
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים  אריה ויהודית זצ"ללעלוי נשמת  חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק 

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

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

, סדר – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 
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  (התשפ"ב)  ח,א בהעלתךבמדבר  1.12

ם: :יד,במדבר בהעלותך ח י ַהְלִוִּיֽ יּו ִל �י ִיְׂשָרֵא�ל ְוָה� �� ְּבֵנ ם ִמּת �  ְוִהְבַּדְלָּת! ֶאת־ַהְלִוִּי

�י ִיְׂשָרֵא�לְוִהְבַּדְלָּת! ֶאת־ַהְלוִ  )יד,ח 'בהע 'במ( ]מדרש הגדול[ �� ְּבֵנ ם ִמּת �שיהוא מובדלין מכלל ישראל לעבודת השם ולהורות לכל . ִּי
; ֙ה' ֵחי֔לֹו) יא,ב לג"וזה 'דב( לפי שנקראו חילו שלמקום, שנאמרלא עורכין מלחמה כשאר העם ולא עסיקין בצורכי הגוף לעצמן, ישראל.    .ָּבֵר֤

י ַהְלִוִּיֽם )יד,ח( יּו ִל י שקדושתן לעולם שכל מקום שנאמר  מגיד. ְוָה�   .הרי הוא קיים לעולםִל

י ַהְלִוִּיֽם )יד,ח( בלוים הוא אומר ְוִכֲה֥נּו ִלֽי: )מא,כחתצ'  'שמ( בכהנים הוא אומר [ספרי זוטא יא,טז ועוד] [תורה שלמה פט]  יּו ִל  ,ְוָה�

י ְבֵנֽי־יְִׂשָרֵאל֙ עֲ  )כה נה ' בהרוי( בישראל הוא אומר םִּכֽי־ִל֤ י ֵה֔ ים ֲעָבַד֣  הרי זה קיים לעלם ולעולמי עולמים לי הא בכל מקום שנאמר ָבִד֔
  ]העלותך פי' צבבספרי [

י ַהְלִוִּיֽם )יד,ח( [תורה שלמה צב] יּו ִל י )סו,ג 'במ( ן הוא אומר במקום אחרוכ.ְוָה� ה ֵלִו֙י I֣א )מט' א,במ(וחזר ואמר  ְּפקֹ֙ד ֶאת־ְּבֵנ֣י ֵלִו֔ ; ֶאת־ַמֵּט֤  ַא֣

א ְּב֖תֹו; ְּבֵנ֥י יְִׂשָרֵאֽל: ם I֣א ִתָּׂש֑ ד ְוֶאת־רֹאָׁש֖ ֹ֔ ירה שצפה הקב"ה שעתידין ישראל להכעיס זאמר ליה למה א"ל כדי להוציאם מן הג ִתְפק
ם ט)כ,יד ' שלחבמ( לפניו והוא אומר להם ּזֶה יְִּפ֨לּו ִפגְֵריֶכ֜ ר ַה֠ א ְּב֖תֹו; ְּבֵנ֥י  )מט,א 'במ( לפיכך אמר הקב"ה על בני לוי ַּבִּמְדָּב֣ ם I֣א ִתָּׂש֑ ְוֶאת־רֹאָׁש֖

י ַהְלִוִּיֽם )יד,ח( למה שהם שלי שנאמר יְִׂשָרֵאֽל: יּו ִל  שכל מי שמקריב עצמו מעט מקריבין אותו הרבה והן קרבו עצמן כשאמר משה ְוָה�

י לַ  ,כו)לב שאתמ' ש( אֶמר ִמ֥ ֹ֕ ה ַוּי ַער ַהַּֽמֲחנֶ֔ ד מֶֹׁש֙ה ְּבַׁש֣ ֹ֤ יו ָּכל־ְּבֵנ֥י ֵלִוֽי:ַוּיֲַעמ י ַוּיֵָאְס֥פּו ֵאָל֖   כ"ו]תנחומא במדבר [ ֖ה' ֵאָל֑

ם )יד,ח 'בהע 'במ( �  קטן בתפקיד שני פרטים הווית הלויים לעבודת ה' ולהורות לכל ישראל.- קטן, זקף-פשטא זקף – ְוִהְבַּדְלָּת! ֶאת־ַהְלִוִּי

שביארנו משמעו שעושה רק מי לה' אלי,  ותיהם לי לשמי כענין דכתיביהיו כל מעשיהם ומחשב ]העמק דבר[הרחבה בענין עבודת ה' 
וכפי שראוי , הוזהרו שיהיו מתנהגים בחסידות, לשם שמים, אלא דשם לא היה בתורת אזהרה, אבל כאן שנבדלו להיות נושאי המקדש

  :להיות מרכבה לשכינה

י )יד,ח( יּו ִל   ה להתרחב כאן קדושת הלוים מתקיימת לעולם לעולם.מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשוי – ְוָה�

י  )יד,ח( יּו ִל   סלוק מגביל כאן ממעט הלוים מעורכי מלחמה ומעיסוק בצרכי עצמן. – ַהְלִוִּיֽםְוָה�

  ועוד הגביל את הלוים מלהיות נמנים במנין של כלל ישראל (היינו מיעטם מהמנין).

  

ֲחֵרי־ֵכן! ָיֹב�  במדבר בהעלותך ח,טו: ה:ְוַאֽ ם ְּתנּוָפֽ ם ְוֵהַנְפָּת� ֹאָת �ַהְרָּת� ֹאָת �ד ְוִטֽ ֶהל מ�ֵע ד ֶאת־ֹא� ם ַלֲעֹב �  אּו ַהְלִוִּי

ם  )יג,ח 'בהע 'במ( ]צג[תורה שלמה  �אּו ַהְלִוִּי ֲחֵרי־ֵכן! ָיֹב�   ]לקח טוב[ מלמד שכל האמור כפרשה מעכב בהםְוַאֽ

ֲחֵרי־ֵכן!  )יג,ח(   . כאן מעכב. שכל האמור כפרשה מעכב בהם וביןדרם או חסרות לא מעכב פעולות שלא כס ביןמקף בורר  – ְוַאֽ

רבי יודן ורבי הונא תרויהון בשם רבי יוסי בן זימרא, רבי יודן אמר בכל  ]בראשית רבה (וילנא) (פרשת לך לך) פרשה מד סימן ה[
  לגמקום שנאמר אחרי סמוך אחר מופלג, ור' הונא אמר בכל מקום שנאמר אחר סמוך אחרי מופ

ֲחֵרי־ֵכן!  )יג,ח(ועוד    משמע אחרי סמוך (מיד). כאן סמוך. וביןמשמע אחרי אחר זמן מופלג (רב)  ביןמקף בורר  – ְוַאֽ

ה ַלֽֽה': )יג,ח 'בהע 'במ( ]מדרש אגדה (בובר)[ ם ְּתנּוָפ֖ יו ְוֵהנְַפָּת֥ אָֹת֛ ן ְוִלְפֵנ֣י ָבָנ֑ ֹ֖ ם ִלְפֵנ֥י ַאֲהר נופה זו נעשית לבני גרשון, לפי ת ְוַהֲֽעַמְדָּת֙ ֶאת־ַהְלִוּיִ֔
  :שהיה בכור, והבכור קדש, לכך לא נאמר לפני ה'

ה: ,טו)ח 'בהע 'במ( ]מדרש אגדה (בובר)[ ם ְּתנּוָפֽ ם ְוֵהַנְפָּת� ֹאָת �ַהְרָּת� ֹאָת תנופה זו נאמר לבני מררי, לפי שלא היה בכור, וגם עבודתו  ְוִטֽ
  :לא היה הארון, לכך לא נאמר בו לפני ה'

(ח,יד) - הלוים בני גרשון ... והנפת אותם תנופה לה'. וב- (ח,יג) והעמדת את- לכאורה היה צריך להיות כתוב ב ]מדרש אגדה (בובר)[י לפ

ד (ח,טו) והבדלת את הלוים ... - הלוים בני מררי ... וטהרת אותם והנפת אותם תנופה. וב- והעמדת את ם ַלֲעֹב �אּו ַהְלִוִּי ! ָיֹב� ֲחֵרי־ֵכן ְוַאֽ
�ד ֶאת ֶהל מ�ֵע   . אלא שבסדר זה אין תנופה לבני קהת. ־ֹא�

  מביא פסוק זה כדוגמא לכתוב בסדר הפוך. (אוצה"ח)] 282ה (דברים) הרב אפשטיין ברוך, ע'  –[תוספת ברכה 

ם )יג,ח( �אּו ַהְלִוִּי ֲחֵרי־ֵכן! ָיֹב� [משנת   (למוד א)שט קטן בתפקיד שני למודים, וע"פ טעם פשטא בפ- קטן, זקף- פשטא מונח זקף – ְוַאֽ

בספר גרש כרמל בשם ספר עשרה מאמרות, הכהנים הם מקריבי הקרבן  ד, הרב שטיינברג חיים, ע' קסח, (אוצה"ח)] –חיים 
ן ֶאת־ַהְלִוִּי֤ם ְּתנּוָפה֙   )יא,ח 'בהע 'במ( ]רש"י[. והלוים הם הקרבן לכן ציוה הקב"ה להניף ולהרים אותם ֹ֨ כדרך שאשם  -  ְוֵהנִי֩ף ַאֲהר

  טט: גם גילוח כל שערם כדרך טהרת המצורע.. תנופה חי שמצורע טעון

- (ח,יג) למד תנופת כל אחד מבני גרשון, ב- (ח,יא) למד תנופת כל אחד מבני קהת, ב- סיום תהליך חינוך הלוים לעבודה. ב (למוד ב)

הרת קהת וגרשון נלמדת מהכתוב (ח,טו) למד תנופת כל אחד מבני מררי. אבל בקהת וגרשון לא נאמר "טהרת". מוצע לומר שט
ה ,טו)ח 'בהע 'במ(ותבנית הטעמים של  ם ְּתנּוָפֽ ם ְוֵהַנְפָּת� ֹאָת �ַהְרָּת� ֹאָת קטן והוא פעולה (הוראת שעה) ואחריו - (אתנח) מונח זקף  -  ְוִטֽ

לומד שיש להשלים  חריומהכתוב אצווי לעוד פעולה (הוראת שעה). אפשר שזאת אחת מצורות מופעי המדה ללמוד לאחריו ולפניו. 
תהליך חינוך הלוים כלל הזאת מי חטאת (ראה  [אנצ' תלמודית סעיף חינוכו לעבודה]את תהליך חינוך הלוים ב"טהרת הלוים" (

ילמד שיטהר גם את בני קהת הנושאים כלי המשכן בכתף בלמוד לפניו  (ח,טו)להלן קושיה על כך), תגלחת, קרבן, תנופה). מסיפא של 
 'במ(-שיאת ארון הברית. ושיטהר גם את בני גרשון נושאי היריעות והקלעים. צריך עיון האם טהרה זאת היא בנוסף לנאמר בוביניהם נ

ל ְוִטַהְרָּת֖ אָֹתֽם: ,ו)ח 'בהע ם ִמּ֖תֹו; ְּבֵנ֣י יְִׂשָרֵא֑ ח ֶאת־ַהְלִוּיִ֔ קהת משלים טהרת בני  בלמוד לפניו ח,טו)זה צווי כללי וסיפא ( (ח,ו)-או שב ַק֚
  ]מדרש אגדה (בובר)[- הוא לבני מררי נושאי עמודי המשכן ועמודי החצר כמובא ב הלמוד לאחריוובני גרשון. 

ד ,יג)ח(  טפחא בתפקיד שנוי שעד כאן למדנו על תפקיד הלוים בשמירת המשכן, הקמתו, פירוקו ונשיאתו, וכאן מלמד על  – ַלֲעֹב
�דעבודת השיר  ֶהל מ�ֵע   .[משנת חיים שם]וכת המשכן שהחלה עם חנ ֶאת־ֹא�

ם ,טו)ח( �ַהְרָּת� ֹאָת ך נודהא בכלל חי שהזקוני כאן הקחוב [משנת חיים שם] קטן בתפקיד שני למודים,-קטן, זקף- מונח זקף –  ְוִטֽ
 ,"ישואיך היו הלוים ראוים לשיר ביום א' בניסן כמבואר בר ן,והפרה נשרפה רק בב' בניס ',הלוים נאמר הזה עליהם מי חטאת וגו

 ')ד' א(ן במס' יומא ינכדאמר יואהרן ובנ יןומן הדם אשר על המזבח כע (טט: למוד ב)מן המשחה ששנטהרו מ  (טט: למוד א) ירץות
  .נכנסו מים תחת דם עי"ש

  

�י ִיְׂשָראֵֽ - ְוָנַתָּתה! ֶאת במדבר ג,ט: ת ְּבֵנ ֹו ֵמֵא �ם ְנתּוִנ�ם ֵה!ָּמה! ל �יו ְנתּוִנ֨ ן ּוְלָבָנ ם ְלַאֲהֹר � ל׃  ַהְלִוִּי
ֹו �ם ְנתּוִנ�ם ֵה!ָּמה! ל  קטן, תבנית בתפקיד לכתחילה ובפועל,   - קדמא מרכא פשטא זקף - ְנתּוִנ֨

ת ָּכל במדבר בהעלותך ח,טז: �י ִיְׂשָרֵא�ל ַּתַחת4 ִּפְטַר֨ ֹו� ְּבֵנ י ִמּת �ים ְנֻתִנ�ים ֵה!ָּמה! ִל 4 ְנֻתִנ֨ ם לִֽ - ִּכי ְחִּתי ֹאָת ל ָלַק� ��י ִיְׂשָרֵא ! ִמְּבֵנ ֹור ֹּכל ֶחם ְּבכ�  י׃  ֶר7
י (ח,טז) �ים ְנֻתִנ�ים ֵה!ָּמה! ִל   קטן, תבנית בתפקיד לכתחילה ובפועל,   - קדמא מרכא פשטא זקף -  ְנֻתִנ֨
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים  אריה ויהודית זצ"ללעלוי נשמת  חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק 

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

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

, סדר – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 
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  [ספר טעמי הטעמים שרגא דזיאלאשינסקי, רש"י בראשית ויצא כט,לד]
', ששלח הקדוש ברוך ][אלה הדברים רבהויש מדרש אגדה ב' קרא?!קרא?!קרא?!קרא?!ותמהתי, שבכולן כתיב: 'קראה' 'ותקרא', וזה כתב בו:  - לוילוילוילוי

  לוי.לוי.לוי.לוי.הוא גבריאל והביאו לפניו, וקרא לו שם זה, ונתן לו עשרים וארבע מתנות כהונה; ועל שם שליוהו במתנות קראו 
כבר בלידתו  [דברים רבה]ולפי  לוי ניתן כמעשר לה' כבר מלידתו, [מדרש תנחומא (ורשא) קרח סי' יב]לפי  )בהע' ח,טז מ'(ב-בהסבר ל

י ָכל־ְּבכֹו֙ר  (במ' בהע' ח,יז)[רש"י] ויה. אלא כפ' קיבל כהונה ול י ִל֤ שלי היו הבכורות בקו הדין, שהגנתי עליהם בין בכורי מצרים  - ִּכ֣
  ; עד שטעו בעגלולקחתי אותם לי 

ְחִּתי  (במ' בהע' ג,יב)[רש"י]  8ה ָלַק� י ִהֵּנ י  - ַוֲאִנ: למהיכן זכיתי בהן ַוֲאִנ: ��י ִיְׂשָרֵא ישראל שוכרין אותן לשירות שלי? על ידי  שיהיו, ִמּתֹו�! ְּבֵנ
לפי שהיתה העבודה בבכורות, וכשחטאו בעגל נפסלו. והלוים, שלא עבדו עבודה זרה, זכיתי בהם ולקחתים תמורתם;  ורותהבכ

   נבחרו תחתיהם.
ם (במ' בהע' ח,יח)ועכשיו:  צלתם ממכת בכורות. לפיכך, קדשו בכורי ביציאת מצרים קידש הקב"ה את הבכורים בישראל בה ....ָוֶאַּק֙ח ֶאת־ַהְלִוּיִ֔

ישראל לה' והיו מיועדים לעבוד עבודת ה' ולכפר על בני ישראל, היינו לכל משפחה היה מי שיכפר עליה. אלא שהבכורים מישראל 
כה להיות השתתפו במעשה העגל וזכות זאת אבדה מהם. ואילו שבט לוי היה כולו מרוחק ממעשה זה. ונענה לקריאת משה מי לה' אלי וז

  המכפר, עתה בשלב המאוחר כל עדת בני ישראל מעבירה את עבודת ה' ללויים, שנמנו בפר' נשא כנגד בכורי ישראל. 

ים ְנֻתִנ�ים (ח,טז) [רש"י], ] 15ליקוטי שיחות יג ע'  –[נקודות משיחות קודש האדמו"ר מ"מ שניאורסאהן  נתונים למשא,  – ְנֻתִנ֨
ֹו-ְוָנַתָּתה! ֶאת (במ' ג,ט) ותנתונים לשיר. לא פרש כן בפרט �ם ְנתּוִנ�ם ֵה!ָּמה! ל �יו ְנתּוִנ֨ ן ּוְלָבָנ ם ְלַאֲהֹר �ויש לומר, דהנה שם נאמר . ַהְלִוִּי

ֹו (ג,ט) �בעבודה שלהם. אין לפרש איפוא, שהכפל קאי על משא  לכהניםלכהניםלכהניםלכהנים, והכונה לעבודת שמירת המשכן, שבה הוטל על הלוים לסיע ל

י  (ח,טז)אך כאן נאמר ושיר, שהם חובת הלוים עצמם.  �  .משא ושיר –, ולכן אפשר לפרש שהכונה גם לעבודת הלוים ִל

ֹו (ג,ט) �ם ְנתּוִנ�ם ֵה!ָּמה! ל  קטן, תבנית בתפקיד לכתחילה ובפועל, -קדמא מרכא פשטא זקף - ְנתּוִנ֨

י (ח,טז) �ים ְנֻתִנ�ים ֵה!ָּמה! ִל   בפועל,   קטן, תבנית בתפקיד לכתחילה ו- קדמא מרכא פשטא זקף - ְנֻתִנ֨

תפקיד הלוים מצד עצמם הוא משא ושיר.  לכתחילהלפי שאחרי כיבוש הארץ לא היה יותר ללוים תפקיד נשיאה, אפשר לומר כי 
  המשא פסק אחרי הקמת משכן שילה ואח"כ בית המקדש. 

שבה הוטל על  לעבודת שמירת המשכן,נותר תפקיד השירה מצד עצמם של הלוים, ותפקיד הלוים שלא מצד עצמם הוא  בפועל
  .  )שלא בעזרת כהנים(בעבודה שלהם  לכהניםלכהניםלכהניםלכהניםהלוים לסיע 

  
ם ּוַבְּבֵהָמ�ה  במדבר בהעלותך ח,יז: ל ָּבָאָד ��י ִיְׂשָרֵא י ָכל־ְּבכ�ר! ִּבְבֵנ י ִל; י:       ִּכ� ם ִלֽ ְׁשִּתי ֹאָת ִים ִהְקַּד� �י ָכל־ְּבכ�ר! ְּבֶא�ֶרץ ִמְצַר �ם ַהֹּכִת;    ְּבי?

 -תא שמע, רבי יהודה אומר: המקבל בהמה מן העובד כוכבים וילדה ...  ,ב]בבלי בכורות ב[ [תורה שלמה קב]הבא ע"פ אופן הלמוד 
קונסין אותו עד עשרה בדמיו, ונותן כל דמיו לכהן.  -מעלין אותו בשוויו, ונותן חצי דמיו לכהן. והנותן בקבלה, אף על פי שאינו רשאי 

מר רבי יהושע: ושניהם מקרא אחד א...  ]אג,בבלי בכורות [ .פטורה מן הבכורה - ד כוכבים באמצע וחכמים אומרים: כל זמן שיד עוב
: ורבי יהודה סבר, עד דאיכא כוליה - ָכל־ (ח,יז) כתב רחמנא, מקצת בכור משמע -  ־ְּבכ�ר!  (ח,יז)רבנן סברי: , ָכל־ְּבכ�ר!  (ח,יז); דרשו

, רובא משמע -  ־ְּבכ�ר!  (ח,יז)דכולי עלמא : איבעית אימא. דאפילו כל דהוא -  ָכל־ (ח,יז) חמנאכתב ר, כוליה בכור משמע; ־ְּבכ�ר!  (ח,יז)

דכל משמע כל דהו כמו לשפחתך  :רש"י( ומר סבר: לגרועי אתא, )עד דליהוי כוליה דישראל :רש"י( משמע למלויי אתא ָכל־ (ח,יז): מר סבר

  .)אין כל בבית (מלכים ב ד)

 וביןדעת ר' יהודה שבכור בהמה שיד עכו"ם באמצע (שיש לו בה שותפות) קדוש בקדושת בכורה  ביןמקף בורר  – ָכל־ְּבכ�ר!  (ח,יז)

. מוצע לומר שמסיום הדיון יש למוד כללי על משמעות מלת "כל" עם כל זמן שיד עכו"ם באמצע פטורה מן הבכורהדעת חכמים 

  (ולעיניננו רק אז חייבת בבכורה) או האם זה חלקי וחייבת בבכורה. " זה הכל- מקף (אף על פי שלא מוזכר טעם מקף). האם "כל

י ָכל־ְּבכֹו֙ר  (במ' בהע' ח,יז)[רש"י]  נושא חדש י ִל֤ עד שלי היו הבכורות בקו הדין, שהגנתי עליהם בין בכורי מצרים ולקחתי אותם לי  - ִּכ֣
ם (במ' בהע' ח,יח); ועכשיו: שטעו בעגל    ....ָוֶאַּק֙ח ֶאת־ַהְלִוּיִ֔

י ָכל־ְּבכ�ר!  (במ' בהע' ח,יז) (=תו"ת)] תורה תמימה[  י ִל; ז)מכאן אתה אומר שקדשו ישראל בכורות במדבר -  ִּכ�
  :[בכורות ד' ב'] 

י ָכל־ְּבכ�ר!  (במ' בהע' ח,יז) י ִל; ם ְוַעד־ְּבהֵ  )יב,יב א' בשמ( וכתיב - וגו'  ִּכ� יִם ֵמָאָד֖ ֶרץ ִמְצַר֔ י ָכל־ְּבכֹו֙ר ְּבֶא֣ ה ְוִהֵּכיִת֤ יִם ֶאֱֽעֶׂש֥ י ִמְצַר֛ ה ּוְבָכל־ֱאIֵה֥ ָמ֑
ים ח)מכאן שקודם שהוקם המשכן היתה עבודה בבכורים ֲאִנ֥י ֽה': ְׁשָפִט֖

  :[ירושלמי מגילה פ"א הי"א] 

י ָכל־ְּבכ�ר! משמע ליה הלשון  [תו"ת הע' ז] י ִל; ִים ... ִּכ� �ף על פי עודם בארץ מצרים הם בקדושתם, ובא לאשמעינן אְּבֶא�ֶרץ ִמְצַר
דכתיב בפ' בא והיה כי יביאך ה' אל הארץ והעברת כל פטר רחם משמע דמקודם לא נצטוו על מצוה זו, קמ"ל דגם במדבר קדשו, ומה 

  :דכתיב והיה כי יביאך והדר והעברת באה לדרשה אחרת, עשה מצוה זו כדי שתכנס לארץ, כמבואר לפנינו בפ' בא, יעו"ש

י ָכל־ְּבכ�ר! וים תחת כל בכור בבני ישראל כתיב למעלה ר"ל דכשנבחרו הל  [תו"ת הע' ז] י ִל; י ָכל־ְּבכ�ר! ְּבֶא�ֶרץ ... ִּכ� �ם ַהֹּכִת; ְּבי?
י: ם ִלֽ ְׁשִּתי ֹאָת ִים ִהְקַּד� �יְָלה ְבֶאֶֽרץ־ִמְצַריִ֘ם  יְוָעַבְרּתִ֣  )יב,יב בא 'שמ(וכתיב בענין מכת בכורות שאמר הקדוש ברוך הוא   ִמְצַר י ּזֶה֒ הַ  ַּבַּל֣  ְוִהֵּכיִת֤

ֶרץ ָכל־ְּבכֹור֙  יִם ְּבֶא֣ ם ִמְצַר֔ ה ֵמָאָד֖ י ְוַעד־ְּבֵהָמ֑ יִם ּוְבָכל־ֱאIֵה֥ ה ִמְצַר֛ ים ֶאֱֽעֶׂש֥ שביום שהוכה כל בכור נתקדשו בכורי למדנו   ':הֽ  ֲאִנ֥י ְׁשָפִט֖
 )יב,יב א' בשמ(ג"כ ביטול ע"ז שלהם כדכתיב  , ועדיין אין אנו יודעין לאיזה דבר נתקדשו, אלא מפני שבאותו זמן עצמו היתהישראל

ים ה ְׁשָפִט֖ יִם ֶאֱֽעֶׂש֥ י ִמְצַר֛ ם  )מו,כט 'תצ' מ(ש- (טט: סיומת זאת נמצאת ב וידעו כי אני ה', ּוְבָכל־ֱאIֵה֥ אִתי אָֹת֛ ר הֹוֵצ֧ ם ֲאֶׁש֨ י ֲאִנ֤י ֙ה' ֱאIֵ֣היֶה֔ ְויְָד֗עּו ִּכ֣
ם יִם ְלָׁשְכִנ֣י ְבתֹוָכ֑ ֶרץ ִמְצַר֖ י ֥ה' ֱאIֵהיֶהֽם: ֵמֶא֥   ) ֲאִנ֖

, ומכאן נתאמת הדבר הזה שקדושת הבכורים לעבודה לשמים היתהולי לבד ראוי לעבוד עבודה ולא לאלהים אחרים, למדנו ג"כ  
שתהא עבודה בבכורות. ויש להוסיף באור, כי היה המנהג אצלם להקריב הבן הבכור לע"ז, כמש"כ (מ"ב ג') ויקח את בנו הבכור 

  :לה, ואולי אל זה כיון הנביא (מיכה ו') האתן בכורי פשעי, וכנגד זה הקדיש הקדוש ברוך הוא את הבכורים לעבודתו יתברךויעלהו עו
  

�ם  (במ' בהע' ח,יז) ִים -רביע בתפקיד ארבעה למודים שיש ללמוד מ –ְּבי? �י ָכל־ְּבכ�ר! ְּבֶא�ֶרץ ִמְצַר   לפנינו שני למודים..  ַהֹּכִת;

ִים (במ' בהע' ח,יז) �י ָכל־ְּבכ�ר! ְּבֶא�ֶרץ ִמְצַר קטן מרמז לשני למודים, מהפך פשטא מרמז שלפחות - קטן, זקף- מהפך פשטא מונח זקף – ַהֹּכִת;
 (במ' בהע' ח,יז)משולב עם הכתוב  (למוד ב) שביום שהוכה כל בכור נתקדשו בכורי ישראל (למוד א)אחד מהלמודים יוצא מפשוטו. 

ם  ְׁשִּתי ֹאָת יִהְקַּד� ימלת : ִלֽ ם )כה נה ' בהרוי( ִלֽ י ֵה֔ ים ֲעָבַד֣ י ְבֵנֽי־יְִׂשָרֵאל֙ ֲעָבִד֔ הרי זה קיים לעלם ולעולמי  לי בכל מקום שנאמרהא  ִּכֽי־ִל֤

םהנתמך בתבנית הטעמים של  עולמים ְׁשִּתי ֹאָת ימרכא טפחא כקבוצת פרטים העשויה להתרחב, כאן קיום לעד,  – ִהְקַּד� סלוק מגביל  – ִלֽ
אפשר ששני הלמודים הנוספים שפרוטם במקומם  .לעבודה לשמים היתה (מתקיימת כאשר היא) שקדושת הבכוריםשקיום לעד מותנה בכך 

  רק חמור. –הם (למוד ג) קדושת בכורה של בהמה טהורה (למוד ד) קדושת בכורה של בהמה לא טהורה 
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים  אריה ויהודית זצ"ללעלוי נשמת  חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק 

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

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

, סדר – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 
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  (התשפ"ב)  ח,א בהעלתךבמדבר  1.12

ם: :יד,במדבר בהעלותך ח י ַהְלִוִּיֽ יּו ִל �י ִיְׂשָרֵא�ל ְוָה� �� ְּבֵנ ם ִמּת �  ְוִהְבַּדְלָּת! ֶאת־ַהְלִוִּי

�י ִיְׂשָרֵא�לְוִהְבַּדְלָּת! ֶאת־ַהְלוִ  )יד,ח 'בהע 'במ( ]מדרש הגדול[ �� ְּבֵנ ם ִמּת �שיהוא מובדלין מכלל ישראל לעבודת השם ולהורות לכל . ִּי
; ֙ה' ֵחי֔לֹו) יא,ב לג"וזה 'דב( לפי שנקראו חילו שלמקום, שנאמרלא עורכין מלחמה כשאר העם ולא עסיקין בצורכי הגוף לעצמן, ישראל.    .ָּבֵר֤

י ַהְלִוִּיֽם )יד,ח( יּו ִל י שקדושתן לעולם שכל מקום שנאמר  מגיד. ְוָה�   .הרי הוא קיים לעולםִל

י ַהְלִוִּיֽם )יד,ח( בלוים הוא אומר ְוִכֲה֥נּו ִלֽי: )מא,כחתצ'  'שמ( בכהנים הוא אומר [ספרי זוטא יא,טז ועוד] [תורה שלמה פט]  יּו ִל  ,ְוָה�

י ְבֵנֽי־יְִׂשָרֵאל֙ עֲ  )כה נה ' בהרוי( בישראל הוא אומר םִּכֽי־ִל֤ י ֵה֔ ים ֲעָבַד֣  הרי זה קיים לעלם ולעולמי עולמים לי הא בכל מקום שנאמר ָבִד֔
  ]העלותך פי' צבבספרי [

י ַהְלִוִּיֽם )יד,ח( [תורה שלמה צב] יּו ִל י )סו,ג 'במ( ן הוא אומר במקום אחרוכ.ְוָה� ה ֵלִו֙י I֣א )מט' א,במ(וחזר ואמר  ְּפקֹ֙ד ֶאת־ְּבֵנ֣י ֵלִו֔ ; ֶאת־ַמֵּט֤  ַא֣

א ְּב֖תֹו; ְּבֵנ֥י יְִׂשָרֵאֽל: ם I֣א ִתָּׂש֑ ד ְוֶאת־רֹאָׁש֖ ֹ֔ ירה שצפה הקב"ה שעתידין ישראל להכעיס זאמר ליה למה א"ל כדי להוציאם מן הג ִתְפק
ם ט)כ,יד ' שלחבמ( לפניו והוא אומר להם ּזֶה יְִּפ֨לּו ִפגְֵריֶכ֜ ר ַה֠ א ְּב֖תֹו; ְּבֵנ֥י  )מט,א 'במ( לפיכך אמר הקב"ה על בני לוי ַּבִּמְדָּב֣ ם I֣א ִתָּׂש֑ ְוֶאת־רֹאָׁש֖

י ַהְלִוִּיֽם )יד,ח( למה שהם שלי שנאמר יְִׂשָרֵאֽל: יּו ִל  שכל מי שמקריב עצמו מעט מקריבין אותו הרבה והן קרבו עצמן כשאמר משה ְוָה�

י לַ  ,כו)לב שאתמ' ש( אֶמר ִמ֥ ֹ֕ ה ַוּי ַער ַהַּֽמֲחנֶ֔ ד מֶֹׁש֙ה ְּבַׁש֣ ֹ֤ יו ָּכל־ְּבֵנ֥י ֵלִוֽי:ַוּיֲַעמ י ַוּיֵָאְס֥פּו ֵאָל֖   כ"ו]תנחומא במדבר [ ֖ה' ֵאָל֑

ם )יד,ח 'בהע 'במ( �  קטן בתפקיד שני פרטים הווית הלויים לעבודת ה' ולהורות לכל ישראל.- קטן, זקף-פשטא זקף – ְוִהְבַּדְלָּת! ֶאת־ַהְלִוִּי

שביארנו משמעו שעושה רק מי לה' אלי,  ותיהם לי לשמי כענין דכתיביהיו כל מעשיהם ומחשב ]העמק דבר[הרחבה בענין עבודת ה' 
וכפי שראוי , הוזהרו שיהיו מתנהגים בחסידות, לשם שמים, אלא דשם לא היה בתורת אזהרה, אבל כאן שנבדלו להיות נושאי המקדש

  :להיות מרכבה לשכינה

י )יד,ח( יּו ִל   ה להתרחב כאן קדושת הלוים מתקיימת לעולם לעולם.מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשוי – ְוָה�

י  )יד,ח( יּו ִל   סלוק מגביל כאן ממעט הלוים מעורכי מלחמה ומעיסוק בצרכי עצמן. – ַהְלִוִּיֽםְוָה�

  ועוד הגביל את הלוים מלהיות נמנים במנין של כלל ישראל (היינו מיעטם מהמנין).

  

ֲחֵרי־ֵכן! ָיֹב�  במדבר בהעלותך ח,טו: ה:ְוַאֽ ם ְּתנּוָפֽ ם ְוֵהַנְפָּת� ֹאָת �ַהְרָּת� ֹאָת �ד ְוִטֽ ֶהל מ�ֵע ד ֶאת־ֹא� ם ַלֲעֹב �  אּו ַהְלִוִּי

ם  )יג,ח 'בהע 'במ( ]צג[תורה שלמה  �אּו ַהְלִוִּי ֲחֵרי־ֵכן! ָיֹב�   ]לקח טוב[ מלמד שכל האמור כפרשה מעכב בהםְוַאֽ

ֲחֵרי־ֵכן!  )יג,ח(   . כאן מעכב. שכל האמור כפרשה מעכב בהם וביןדרם או חסרות לא מעכב פעולות שלא כס ביןמקף בורר  – ְוַאֽ

רבי יודן ורבי הונא תרויהון בשם רבי יוסי בן זימרא, רבי יודן אמר בכל  ]בראשית רבה (וילנא) (פרשת לך לך) פרשה מד סימן ה[
  לגמקום שנאמר אחרי סמוך אחר מופלג, ור' הונא אמר בכל מקום שנאמר אחר סמוך אחרי מופ

ֲחֵרי־ֵכן!  )יג,ח(ועוד    משמע אחרי סמוך (מיד). כאן סמוך. וביןמשמע אחרי אחר זמן מופלג (רב)  ביןמקף בורר  – ְוַאֽ

ה ַלֽֽה': )יג,ח 'בהע 'במ( ]מדרש אגדה (בובר)[ ם ְּתנּוָפ֖ יו ְוֵהנְַפָּת֥ אָֹת֛ ן ְוִלְפֵנ֣י ָבָנ֑ ֹ֖ ם ִלְפֵנ֥י ַאֲהר נופה זו נעשית לבני גרשון, לפי ת ְוַהֲֽעַמְדָּת֙ ֶאת־ַהְלִוּיִ֔
  :שהיה בכור, והבכור קדש, לכך לא נאמר לפני ה'

ה: ,טו)ח 'בהע 'במ( ]מדרש אגדה (בובר)[ ם ְּתנּוָפֽ ם ְוֵהַנְפָּת� ֹאָת �ַהְרָּת� ֹאָת תנופה זו נאמר לבני מררי, לפי שלא היה בכור, וגם עבודתו  ְוִטֽ
  :לא היה הארון, לכך לא נאמר בו לפני ה'

(ח,יד) - הלוים בני גרשון ... והנפת אותם תנופה לה'. וב- (ח,יג) והעמדת את- לכאורה היה צריך להיות כתוב ב ]מדרש אגדה (בובר)[י לפ

ד (ח,טו) והבדלת את הלוים ... - הלוים בני מררי ... וטהרת אותם והנפת אותם תנופה. וב- והעמדת את ם ַלֲעֹב �אּו ַהְלִוִּי ! ָיֹב� ֲחֵרי־ֵכן ְוַאֽ
�ד ֶאת ֶהל מ�ֵע   . אלא שבסדר זה אין תנופה לבני קהת. ־ֹא�

  מביא פסוק זה כדוגמא לכתוב בסדר הפוך. (אוצה"ח)] 282ה (דברים) הרב אפשטיין ברוך, ע'  –[תוספת ברכה 

ם )יג,ח( �אּו ַהְלִוִּי ֲחֵרי־ֵכן! ָיֹב� [משנת   (למוד א)שט קטן בתפקיד שני למודים, וע"פ טעם פשטא בפ- קטן, זקף- פשטא מונח זקף – ְוַאֽ

בספר גרש כרמל בשם ספר עשרה מאמרות, הכהנים הם מקריבי הקרבן  ד, הרב שטיינברג חיים, ע' קסח, (אוצה"ח)] –חיים 
ן ֶאת־ַהְלִוִּי֤ם ְּתנּוָפה֙   )יא,ח 'בהע 'במ( ]רש"י[. והלוים הם הקרבן לכן ציוה הקב"ה להניף ולהרים אותם ֹ֨ כדרך שאשם  -  ְוֵהנִי֩ף ַאֲהר

  טט: גם גילוח כל שערם כדרך טהרת המצורע.. תנופה חי שמצורע טעון

- (ח,יג) למד תנופת כל אחד מבני גרשון, ב- (ח,יא) למד תנופת כל אחד מבני קהת, ב- סיום תהליך חינוך הלוים לעבודה. ב (למוד ב)

הרת קהת וגרשון נלמדת מהכתוב (ח,טו) למד תנופת כל אחד מבני מררי. אבל בקהת וגרשון לא נאמר "טהרת". מוצע לומר שט
ה ,טו)ח 'בהע 'במ(ותבנית הטעמים של  ם ְּתנּוָפֽ ם ְוֵהַנְפָּת� ֹאָת �ַהְרָּת� ֹאָת קטן והוא פעולה (הוראת שעה) ואחריו - (אתנח) מונח זקף  -  ְוִטֽ

לומד שיש להשלים  חריומהכתוב אצווי לעוד פעולה (הוראת שעה). אפשר שזאת אחת מצורות מופעי המדה ללמוד לאחריו ולפניו. 
תהליך חינוך הלוים כלל הזאת מי חטאת (ראה  [אנצ' תלמודית סעיף חינוכו לעבודה]את תהליך חינוך הלוים ב"טהרת הלוים" (

ילמד שיטהר גם את בני קהת הנושאים כלי המשכן בכתף בלמוד לפניו  (ח,טו)להלן קושיה על כך), תגלחת, קרבן, תנופה). מסיפא של 
 'במ(-שיאת ארון הברית. ושיטהר גם את בני גרשון נושאי היריעות והקלעים. צריך עיון האם טהרה זאת היא בנוסף לנאמר בוביניהם נ

ל ְוִטַהְרָּת֖ אָֹתֽם: ,ו)ח 'בהע ם ִמּ֖תֹו; ְּבֵנ֣י יְִׂשָרֵא֑ ח ֶאת־ַהְלִוּיִ֔ קהת משלים טהרת בני  בלמוד לפניו ח,טו)זה צווי כללי וסיפא ( (ח,ו)-או שב ַק֚
  ]מדרש אגדה (בובר)[- הוא לבני מררי נושאי עמודי המשכן ועמודי החצר כמובא ב הלמוד לאחריוובני גרשון. 

ד ,יג)ח(  טפחא בתפקיד שנוי שעד כאן למדנו על תפקיד הלוים בשמירת המשכן, הקמתו, פירוקו ונשיאתו, וכאן מלמד על  – ַלֲעֹב
�דעבודת השיר  ֶהל מ�ֵע   .[משנת חיים שם]וכת המשכן שהחלה עם חנ ֶאת־ֹא�

ם ,טו)ח( �ַהְרָּת� ֹאָת ך נודהא בכלל חי שהזקוני כאן הקחוב [משנת חיים שם] קטן בתפקיד שני למודים,-קטן, זקף- מונח זקף –  ְוִטֽ
 ,"ישואיך היו הלוים ראוים לשיר ביום א' בניסן כמבואר בר ן,והפרה נשרפה רק בב' בניס ',הלוים נאמר הזה עליהם מי חטאת וגו

 ')ד' א(ן במס' יומא ינכדאמר יואהרן ובנ יןומן הדם אשר על המזבח כע (טט: למוד ב)מן המשחה ששנטהרו מ  (טט: למוד א) ירץות
  .נכנסו מים תחת דם עי"ש

  

�י ִיְׂשָראֵֽ - ְוָנַתָּתה! ֶאת במדבר ג,ט: ת ְּבֵנ ֹו ֵמֵא �ם ְנתּוִנ�ם ֵה!ָּמה! ל �יו ְנתּוִנ֨ ן ּוְלָבָנ ם ְלַאֲהֹר � ל׃  ַהְלִוִּי
ֹו �ם ְנתּוִנ�ם ֵה!ָּמה! ל  קטן, תבנית בתפקיד לכתחילה ובפועל,   - קדמא מרכא פשטא זקף - ְנתּוִנ֨

ת ָּכל במדבר בהעלותך ח,טז: �י ִיְׂשָרֵא�ל ַּתַחת4 ִּפְטַר֨ ֹו� ְּבֵנ י ִמּת �ים ְנֻתִנ�ים ֵה!ָּמה! ִל 4 ְנֻתִנ֨ ם לִֽ - ִּכי ְחִּתי ֹאָת ל ָלַק� ��י ִיְׂשָרֵא ! ִמְּבֵנ ֹור ֹּכל ֶחם ְּבכ�  י׃  ֶר7
י (ח,טז) �ים ְנֻתִנ�ים ֵה!ָּמה! ִל   קטן, תבנית בתפקיד לכתחילה ובפועל,   - קדמא מרכא פשטא זקף -  ְנֻתִנ֨
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים  אריה ויהודית זצ"ללעלוי נשמת  חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק 

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

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

, סדר – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 
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  [ספר טעמי הטעמים שרגא דזיאלאשינסקי, רש"י בראשית ויצא כט,לד]
', ששלח הקדוש ברוך ][אלה הדברים רבהויש מדרש אגדה ב' קרא?!קרא?!קרא?!קרא?!ותמהתי, שבכולן כתיב: 'קראה' 'ותקרא', וזה כתב בו:  - לוילוילוילוי

  לוי.לוי.לוי.לוי.הוא גבריאל והביאו לפניו, וקרא לו שם זה, ונתן לו עשרים וארבע מתנות כהונה; ועל שם שליוהו במתנות קראו 
כבר בלידתו  [דברים רבה]ולפי  לוי ניתן כמעשר לה' כבר מלידתו, [מדרש תנחומא (ורשא) קרח סי' יב]לפי  )בהע' ח,טז מ'(ב-בהסבר ל

י ָכל־ְּבכֹו֙ר  (במ' בהע' ח,יז)[רש"י] ויה. אלא כפ' קיבל כהונה ול י ִל֤ שלי היו הבכורות בקו הדין, שהגנתי עליהם בין בכורי מצרים  - ִּכ֣
  ; עד שטעו בעגלולקחתי אותם לי 

ְחִּתי  (במ' בהע' ג,יב)[רש"י]  8ה ָלַק� י ִהֵּנ י  - ַוֲאִנ: למהיכן זכיתי בהן ַוֲאִנ: ��י ִיְׂשָרֵא ישראל שוכרין אותן לשירות שלי? על ידי  שיהיו, ִמּתֹו�! ְּבֵנ
לפי שהיתה העבודה בבכורות, וכשחטאו בעגל נפסלו. והלוים, שלא עבדו עבודה זרה, זכיתי בהם ולקחתים תמורתם;  ורותהבכ

   נבחרו תחתיהם.
ם (במ' בהע' ח,יח)ועכשיו:  צלתם ממכת בכורות. לפיכך, קדשו בכורי ביציאת מצרים קידש הקב"ה את הבכורים בישראל בה ....ָוֶאַּק֙ח ֶאת־ַהְלִוּיִ֔

ישראל לה' והיו מיועדים לעבוד עבודת ה' ולכפר על בני ישראל, היינו לכל משפחה היה מי שיכפר עליה. אלא שהבכורים מישראל 
כה להיות השתתפו במעשה העגל וזכות זאת אבדה מהם. ואילו שבט לוי היה כולו מרוחק ממעשה זה. ונענה לקריאת משה מי לה' אלי וז

  המכפר, עתה בשלב המאוחר כל עדת בני ישראל מעבירה את עבודת ה' ללויים, שנמנו בפר' נשא כנגד בכורי ישראל. 

ים ְנֻתִנ�ים (ח,טז) [רש"י], ] 15ליקוטי שיחות יג ע'  –[נקודות משיחות קודש האדמו"ר מ"מ שניאורסאהן  נתונים למשא,  – ְנֻתִנ֨
ֹו-ְוָנַתָּתה! ֶאת (במ' ג,ט) ותנתונים לשיר. לא פרש כן בפרט �ם ְנתּוִנ�ם ֵה!ָּמה! ל �יו ְנתּוִנ֨ ן ּוְלָבָנ ם ְלַאֲהֹר �ויש לומר, דהנה שם נאמר . ַהְלִוִּי

ֹו (ג,ט) �בעבודה שלהם. אין לפרש איפוא, שהכפל קאי על משא  לכהניםלכהניםלכהניםלכהנים, והכונה לעבודת שמירת המשכן, שבה הוטל על הלוים לסיע ל

י  (ח,טז)אך כאן נאמר ושיר, שהם חובת הלוים עצמם.  �  .משא ושיר –, ולכן אפשר לפרש שהכונה גם לעבודת הלוים ִל

ֹו (ג,ט) �ם ְנתּוִנ�ם ֵה!ָּמה! ל  קטן, תבנית בתפקיד לכתחילה ובפועל, -קדמא מרכא פשטא זקף - ְנתּוִנ֨

י (ח,טז) �ים ְנֻתִנ�ים ֵה!ָּמה! ִל   בפועל,   קטן, תבנית בתפקיד לכתחילה ו- קדמא מרכא פשטא זקף - ְנֻתִנ֨

תפקיד הלוים מצד עצמם הוא משא ושיר.  לכתחילהלפי שאחרי כיבוש הארץ לא היה יותר ללוים תפקיד נשיאה, אפשר לומר כי 
  המשא פסק אחרי הקמת משכן שילה ואח"כ בית המקדש. 

שבה הוטל על  לעבודת שמירת המשכן,נותר תפקיד השירה מצד עצמם של הלוים, ותפקיד הלוים שלא מצד עצמם הוא  בפועל
  .  )שלא בעזרת כהנים(בעבודה שלהם  לכהניםלכהניםלכהניםלכהניםהלוים לסיע 

  
ם ּוַבְּבֵהָמ�ה  במדבר בהעלותך ח,יז: ל ָּבָאָד ��י ִיְׂשָרֵא י ָכל־ְּבכ�ר! ִּבְבֵנ י ִל; י:       ִּכ� ם ִלֽ ְׁשִּתי ֹאָת ִים ִהְקַּד� �י ָכל־ְּבכ�ר! ְּבֶא�ֶרץ ִמְצַר �ם ַהֹּכִת;    ְּבי?

 -תא שמע, רבי יהודה אומר: המקבל בהמה מן העובד כוכבים וילדה ...  ,ב]בבלי בכורות ב[ [תורה שלמה קב]הבא ע"פ אופן הלמוד 
קונסין אותו עד עשרה בדמיו, ונותן כל דמיו לכהן.  -מעלין אותו בשוויו, ונותן חצי דמיו לכהן. והנותן בקבלה, אף על פי שאינו רשאי 

מר רבי יהושע: ושניהם מקרא אחד א...  ]אג,בבלי בכורות [ .פטורה מן הבכורה - ד כוכבים באמצע וחכמים אומרים: כל זמן שיד עוב
: ורבי יהודה סבר, עד דאיכא כוליה - ָכל־ (ח,יז) כתב רחמנא, מקצת בכור משמע -  ־ְּבכ�ר!  (ח,יז)רבנן סברי: , ָכל־ְּבכ�ר!  (ח,יז); דרשו

, רובא משמע -  ־ְּבכ�ר!  (ח,יז)דכולי עלמא : איבעית אימא. דאפילו כל דהוא -  ָכל־ (ח,יז) חמנאכתב ר, כוליה בכור משמע; ־ְּבכ�ר!  (ח,יז)

דכל משמע כל דהו כמו לשפחתך  :רש"י( ומר סבר: לגרועי אתא, )עד דליהוי כוליה דישראל :רש"י( משמע למלויי אתא ָכל־ (ח,יז): מר סבר

  .)אין כל בבית (מלכים ב ד)

 וביןדעת ר' יהודה שבכור בהמה שיד עכו"ם באמצע (שיש לו בה שותפות) קדוש בקדושת בכורה  ביןמקף בורר  – ָכל־ְּבכ�ר!  (ח,יז)

. מוצע לומר שמסיום הדיון יש למוד כללי על משמעות מלת "כל" עם כל זמן שיד עכו"ם באמצע פטורה מן הבכורהדעת חכמים 

  (ולעיניננו רק אז חייבת בבכורה) או האם זה חלקי וחייבת בבכורה. " זה הכל- מקף (אף על פי שלא מוזכר טעם מקף). האם "כל

י ָכל־ְּבכֹו֙ר  (במ' בהע' ח,יז)[רש"י]  נושא חדש י ִל֤ עד שלי היו הבכורות בקו הדין, שהגנתי עליהם בין בכורי מצרים ולקחתי אותם לי  - ִּכ֣
ם (במ' בהע' ח,יח); ועכשיו: שטעו בעגל    ....ָוֶאַּק֙ח ֶאת־ַהְלִוּיִ֔

י ָכל־ְּבכ�ר!  (במ' בהע' ח,יז) (=תו"ת)] תורה תמימה[  י ִל; ז)מכאן אתה אומר שקדשו ישראל בכורות במדבר -  ִּכ�
  :[בכורות ד' ב'] 

י ָכל־ְּבכ�ר!  (במ' בהע' ח,יז) י ִל; ם ְוַעד־ְּבהֵ  )יב,יב א' בשמ( וכתיב - וגו'  ִּכ� יִם ֵמָאָד֖ ֶרץ ִמְצַר֔ י ָכל־ְּבכֹו֙ר ְּבֶא֣ ה ְוִהֵּכיִת֤ יִם ֶאֱֽעֶׂש֥ י ִמְצַר֛ ה ּוְבָכל־ֱאIֵה֥ ָמ֑
ים ח)מכאן שקודם שהוקם המשכן היתה עבודה בבכורים ֲאִנ֥י ֽה': ְׁשָפִט֖

  :[ירושלמי מגילה פ"א הי"א] 

י ָכל־ְּבכ�ר! משמע ליה הלשון  [תו"ת הע' ז] י ִל; ִים ... ִּכ� �ף על פי עודם בארץ מצרים הם בקדושתם, ובא לאשמעינן אְּבֶא�ֶרץ ִמְצַר
דכתיב בפ' בא והיה כי יביאך ה' אל הארץ והעברת כל פטר רחם משמע דמקודם לא נצטוו על מצוה זו, קמ"ל דגם במדבר קדשו, ומה 

  :דכתיב והיה כי יביאך והדר והעברת באה לדרשה אחרת, עשה מצוה זו כדי שתכנס לארץ, כמבואר לפנינו בפ' בא, יעו"ש

י ָכל־ְּבכ�ר! וים תחת כל בכור בבני ישראל כתיב למעלה ר"ל דכשנבחרו הל  [תו"ת הע' ז] י ִל; י ָכל־ְּבכ�ר! ְּבֶא�ֶרץ ... ִּכ� �ם ַהֹּכִת; ְּבי?
י: ם ִלֽ ְׁשִּתי ֹאָת ִים ִהְקַּד� �יְָלה ְבֶאֶֽרץ־ִמְצַריִ֘ם  יְוָעַבְרּתִ֣  )יב,יב בא 'שמ(וכתיב בענין מכת בכורות שאמר הקדוש ברוך הוא   ִמְצַר י ּזֶה֒ הַ  ַּבַּל֣  ְוִהֵּכיִת֤

ֶרץ ָכל־ְּבכֹור֙  יִם ְּבֶא֣ ם ִמְצַר֔ ה ֵמָאָד֖ י ְוַעד־ְּבֵהָמ֑ יִם ּוְבָכל־ֱאIֵה֥ ה ִמְצַר֛ ים ֶאֱֽעֶׂש֥ שביום שהוכה כל בכור נתקדשו בכורי למדנו   ':הֽ  ֲאִנ֥י ְׁשָפִט֖
 )יב,יב א' בשמ(ג"כ ביטול ע"ז שלהם כדכתיב  , ועדיין אין אנו יודעין לאיזה דבר נתקדשו, אלא מפני שבאותו זמן עצמו היתהישראל

ים ה ְׁשָפִט֖ יִם ֶאֱֽעֶׂש֥ י ִמְצַר֛ ם  )מו,כט 'תצ' מ(ש- (טט: סיומת זאת נמצאת ב וידעו כי אני ה', ּוְבָכל־ֱאIֵה֥ אִתי אָֹת֛ ר הֹוֵצ֧ ם ֲאֶׁש֨ י ֲאִנ֤י ֙ה' ֱאIֵ֣היֶה֔ ְויְָד֗עּו ִּכ֣
ם יִם ְלָׁשְכִנ֣י ְבתֹוָכ֑ ֶרץ ִמְצַר֖ י ֥ה' ֱאIֵהיֶהֽם: ֵמֶא֥   ) ֲאִנ֖

, ומכאן נתאמת הדבר הזה שקדושת הבכורים לעבודה לשמים היתהולי לבד ראוי לעבוד עבודה ולא לאלהים אחרים, למדנו ג"כ  
שתהא עבודה בבכורות. ויש להוסיף באור, כי היה המנהג אצלם להקריב הבן הבכור לע"ז, כמש"כ (מ"ב ג') ויקח את בנו הבכור 

  :לה, ואולי אל זה כיון הנביא (מיכה ו') האתן בכורי פשעי, וכנגד זה הקדיש הקדוש ברוך הוא את הבכורים לעבודתו יתברךויעלהו עו
  

�ם  (במ' בהע' ח,יז) ִים -רביע בתפקיד ארבעה למודים שיש ללמוד מ –ְּבי? �י ָכל־ְּבכ�ר! ְּבֶא�ֶרץ ִמְצַר   לפנינו שני למודים..  ַהֹּכִת;

ִים (במ' בהע' ח,יז) �י ָכל־ְּבכ�ר! ְּבֶא�ֶרץ ִמְצַר קטן מרמז לשני למודים, מהפך פשטא מרמז שלפחות - קטן, זקף- מהפך פשטא מונח זקף – ַהֹּכִת;
 (במ' בהע' ח,יז)משולב עם הכתוב  (למוד ב) שביום שהוכה כל בכור נתקדשו בכורי ישראל (למוד א)אחד מהלמודים יוצא מפשוטו. 

ם  ְׁשִּתי ֹאָת יִהְקַּד� ימלת : ִלֽ ם )כה נה ' בהרוי( ִלֽ י ֵה֔ ים ֲעָבַד֣ י ְבֵנֽי־יְִׂשָרֵאל֙ ֲעָבִד֔ הרי זה קיים לעלם ולעולמי  לי בכל מקום שנאמרהא  ִּכֽי־ִל֤

םהנתמך בתבנית הטעמים של  עולמים ְׁשִּתי ֹאָת ימרכא טפחא כקבוצת פרטים העשויה להתרחב, כאן קיום לעד,  – ִהְקַּד� סלוק מגביל  – ִלֽ
אפשר ששני הלמודים הנוספים שפרוטם במקומם  .לעבודה לשמים היתה (מתקיימת כאשר היא) שקדושת הבכוריםשקיום לעד מותנה בכך 

  רק חמור. –הם (למוד ג) קדושת בכורה של בהמה טהורה (למוד ד) קדושת בכורה של בהמה לא טהורה 
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים  אריה ויהודית זצ"ללעלוי נשמת  חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק 

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

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

, סדר – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 
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  (התשפ"ב)  ח,א בהעלתךבמדבר  1.12

ם: :יד,במדבר בהעלותך ח י ַהְלִוִּיֽ יּו ִל �י ִיְׂשָרֵא�ל ְוָה� �� ְּבֵנ ם ִמּת �  ְוִהְבַּדְלָּת! ֶאת־ַהְלִוִּי

�י ִיְׂשָרֵא�לְוִהְבַּדְלָּת! ֶאת־ַהְלוִ  )יד,ח 'בהע 'במ( ]מדרש הגדול[ �� ְּבֵנ ם ִמּת �שיהוא מובדלין מכלל ישראל לעבודת השם ולהורות לכל . ִּי
; ֙ה' ֵחי֔לֹו) יא,ב לג"וזה 'דב( לפי שנקראו חילו שלמקום, שנאמרלא עורכין מלחמה כשאר העם ולא עסיקין בצורכי הגוף לעצמן, ישראל.    .ָּבֵר֤

י ַהְלִוִּיֽם )יד,ח( יּו ִל י שקדושתן לעולם שכל מקום שנאמר  מגיד. ְוָה�   .הרי הוא קיים לעולםִל

י ַהְלִוִּיֽם )יד,ח( בלוים הוא אומר ְוִכֲה֥נּו ִלֽי: )מא,כחתצ'  'שמ( בכהנים הוא אומר [ספרי זוטא יא,טז ועוד] [תורה שלמה פט]  יּו ִל  ,ְוָה�

י ְבֵנֽי־יְִׂשָרֵאל֙ עֲ  )כה נה ' בהרוי( בישראל הוא אומר םִּכֽי־ִל֤ י ֵה֔ ים ֲעָבַד֣  הרי זה קיים לעלם ולעולמי עולמים לי הא בכל מקום שנאמר ָבִד֔
  ]העלותך פי' צבבספרי [

י ַהְלִוִּיֽם )יד,ח( [תורה שלמה צב] יּו ִל י )סו,ג 'במ( ן הוא אומר במקום אחרוכ.ְוָה� ה ֵלִו֙י I֣א )מט' א,במ(וחזר ואמר  ְּפקֹ֙ד ֶאת־ְּבֵנ֣י ֵלִו֔ ; ֶאת־ַמֵּט֤  ַא֣

א ְּב֖תֹו; ְּבֵנ֥י יְִׂשָרֵאֽל: ם I֣א ִתָּׂש֑ ד ְוֶאת־רֹאָׁש֖ ֹ֔ ירה שצפה הקב"ה שעתידין ישראל להכעיס זאמר ליה למה א"ל כדי להוציאם מן הג ִתְפק
ם ט)כ,יד ' שלחבמ( לפניו והוא אומר להם ּזֶה יְִּפ֨לּו ִפגְֵריֶכ֜ ר ַה֠ א ְּב֖תֹו; ְּבֵנ֥י  )מט,א 'במ( לפיכך אמר הקב"ה על בני לוי ַּבִּמְדָּב֣ ם I֣א ִתָּׂש֑ ְוֶאת־רֹאָׁש֖

י ַהְלִוִּיֽם )יד,ח( למה שהם שלי שנאמר יְִׂשָרֵאֽל: יּו ִל  שכל מי שמקריב עצמו מעט מקריבין אותו הרבה והן קרבו עצמן כשאמר משה ְוָה�

י לַ  ,כו)לב שאתמ' ש( אֶמר ִמ֥ ֹ֕ ה ַוּי ַער ַהַּֽמֲחנֶ֔ ד מֶֹׁש֙ה ְּבַׁש֣ ֹ֤ יו ָּכל־ְּבֵנ֥י ֵלִוֽי:ַוּיֲַעמ י ַוּיֵָאְס֥פּו ֵאָל֖   כ"ו]תנחומא במדבר [ ֖ה' ֵאָל֑

ם )יד,ח 'בהע 'במ( �  קטן בתפקיד שני פרטים הווית הלויים לעבודת ה' ולהורות לכל ישראל.- קטן, זקף-פשטא זקף – ְוִהְבַּדְלָּת! ֶאת־ַהְלִוִּי

שביארנו משמעו שעושה רק מי לה' אלי,  ותיהם לי לשמי כענין דכתיביהיו כל מעשיהם ומחשב ]העמק דבר[הרחבה בענין עבודת ה' 
וכפי שראוי , הוזהרו שיהיו מתנהגים בחסידות, לשם שמים, אלא דשם לא היה בתורת אזהרה, אבל כאן שנבדלו להיות נושאי המקדש

  :להיות מרכבה לשכינה

י )יד,ח( יּו ִל   ה להתרחב כאן קדושת הלוים מתקיימת לעולם לעולם.מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשוי – ְוָה�

י  )יד,ח( יּו ִל   סלוק מגביל כאן ממעט הלוים מעורכי מלחמה ומעיסוק בצרכי עצמן. – ַהְלִוִּיֽםְוָה�

  ועוד הגביל את הלוים מלהיות נמנים במנין של כלל ישראל (היינו מיעטם מהמנין).

  

ֲחֵרי־ֵכן! ָיֹב�  במדבר בהעלותך ח,טו: ה:ְוַאֽ ם ְּתנּוָפֽ ם ְוֵהַנְפָּת� ֹאָת �ַהְרָּת� ֹאָת �ד ְוִטֽ ֶהל מ�ֵע ד ֶאת־ֹא� ם ַלֲעֹב �  אּו ַהְלִוִּי

ם  )יג,ח 'בהע 'במ( ]צג[תורה שלמה  �אּו ַהְלִוִּי ֲחֵרי־ֵכן! ָיֹב�   ]לקח טוב[ מלמד שכל האמור כפרשה מעכב בהםְוַאֽ

ֲחֵרי־ֵכן!  )יג,ח(   . כאן מעכב. שכל האמור כפרשה מעכב בהם וביןדרם או חסרות לא מעכב פעולות שלא כס ביןמקף בורר  – ְוַאֽ

רבי יודן ורבי הונא תרויהון בשם רבי יוסי בן זימרא, רבי יודן אמר בכל  ]בראשית רבה (וילנא) (פרשת לך לך) פרשה מד סימן ה[
  לגמקום שנאמר אחרי סמוך אחר מופלג, ור' הונא אמר בכל מקום שנאמר אחר סמוך אחרי מופ

ֲחֵרי־ֵכן!  )יג,ח(ועוד    משמע אחרי סמוך (מיד). כאן סמוך. וביןמשמע אחרי אחר זמן מופלג (רב)  ביןמקף בורר  – ְוַאֽ

ה ַלֽֽה': )יג,ח 'בהע 'במ( ]מדרש אגדה (בובר)[ ם ְּתנּוָפ֖ יו ְוֵהנְַפָּת֥ אָֹת֛ ן ְוִלְפֵנ֣י ָבָנ֑ ֹ֖ ם ִלְפֵנ֥י ַאֲהר נופה זו נעשית לבני גרשון, לפי ת ְוַהֲֽעַמְדָּת֙ ֶאת־ַהְלִוּיִ֔
  :שהיה בכור, והבכור קדש, לכך לא נאמר לפני ה'

ה: ,טו)ח 'בהע 'במ( ]מדרש אגדה (בובר)[ ם ְּתנּוָפֽ ם ְוֵהַנְפָּת� ֹאָת �ַהְרָּת� ֹאָת תנופה זו נאמר לבני מררי, לפי שלא היה בכור, וגם עבודתו  ְוִטֽ
  :לא היה הארון, לכך לא נאמר בו לפני ה'

(ח,יד) - הלוים בני גרשון ... והנפת אותם תנופה לה'. וב- (ח,יג) והעמדת את- לכאורה היה צריך להיות כתוב ב ]מדרש אגדה (בובר)[י לפ

ד (ח,טו) והבדלת את הלוים ... - הלוים בני מררי ... וטהרת אותם והנפת אותם תנופה. וב- והעמדת את ם ַלֲעֹב �אּו ַהְלִוִּי ! ָיֹב� ֲחֵרי־ֵכן ְוַאֽ
�ד ֶאת ֶהל מ�ֵע   . אלא שבסדר זה אין תנופה לבני קהת. ־ֹא�

  מביא פסוק זה כדוגמא לכתוב בסדר הפוך. (אוצה"ח)] 282ה (דברים) הרב אפשטיין ברוך, ע'  –[תוספת ברכה 

ם )יג,ח( �אּו ַהְלִוִּי ֲחֵרי־ֵכן! ָיֹב� [משנת   (למוד א)שט קטן בתפקיד שני למודים, וע"פ טעם פשטא בפ- קטן, זקף- פשטא מונח זקף – ְוַאֽ

בספר גרש כרמל בשם ספר עשרה מאמרות, הכהנים הם מקריבי הקרבן  ד, הרב שטיינברג חיים, ע' קסח, (אוצה"ח)] –חיים 
ן ֶאת־ַהְלִוִּי֤ם ְּתנּוָפה֙   )יא,ח 'בהע 'במ( ]רש"י[. והלוים הם הקרבן לכן ציוה הקב"ה להניף ולהרים אותם ֹ֨ כדרך שאשם  -  ְוֵהנִי֩ף ַאֲהר

  טט: גם גילוח כל שערם כדרך טהרת המצורע.. תנופה חי שמצורע טעון

- (ח,יג) למד תנופת כל אחד מבני גרשון, ב- (ח,יא) למד תנופת כל אחד מבני קהת, ב- סיום תהליך חינוך הלוים לעבודה. ב (למוד ב)

הרת קהת וגרשון נלמדת מהכתוב (ח,טו) למד תנופת כל אחד מבני מררי. אבל בקהת וגרשון לא נאמר "טהרת". מוצע לומר שט
ה ,טו)ח 'בהע 'במ(ותבנית הטעמים של  ם ְּתנּוָפֽ ם ְוֵהַנְפָּת� ֹאָת �ַהְרָּת� ֹאָת קטן והוא פעולה (הוראת שעה) ואחריו - (אתנח) מונח זקף  -  ְוִטֽ

לומד שיש להשלים  חריומהכתוב אצווי לעוד פעולה (הוראת שעה). אפשר שזאת אחת מצורות מופעי המדה ללמוד לאחריו ולפניו. 
תהליך חינוך הלוים כלל הזאת מי חטאת (ראה  [אנצ' תלמודית סעיף חינוכו לעבודה]את תהליך חינוך הלוים ב"טהרת הלוים" (

ילמד שיטהר גם את בני קהת הנושאים כלי המשכן בכתף בלמוד לפניו  (ח,טו)להלן קושיה על כך), תגלחת, קרבן, תנופה). מסיפא של 
 'במ(-שיאת ארון הברית. ושיטהר גם את בני גרשון נושאי היריעות והקלעים. צריך עיון האם טהרה זאת היא בנוסף לנאמר בוביניהם נ

ל ְוִטַהְרָּת֖ אָֹתֽם: ,ו)ח 'בהע ם ִמּ֖תֹו; ְּבֵנ֣י יְִׂשָרֵא֑ ח ֶאת־ַהְלִוּיִ֔ קהת משלים טהרת בני  בלמוד לפניו ח,טו)זה צווי כללי וסיפא ( (ח,ו)-או שב ַק֚
  ]מדרש אגדה (בובר)[- הוא לבני מררי נושאי עמודי המשכן ועמודי החצר כמובא ב הלמוד לאחריוובני גרשון. 

ד ,יג)ח(  טפחא בתפקיד שנוי שעד כאן למדנו על תפקיד הלוים בשמירת המשכן, הקמתו, פירוקו ונשיאתו, וכאן מלמד על  – ַלֲעֹב
�דעבודת השיר  ֶהל מ�ֵע   .[משנת חיים שם]וכת המשכן שהחלה עם חנ ֶאת־ֹא�

ם ,טו)ח( �ַהְרָּת� ֹאָת ך נודהא בכלל חי שהזקוני כאן הקחוב [משנת חיים שם] קטן בתפקיד שני למודים,-קטן, זקף- מונח זקף –  ְוִטֽ
 ,"ישואיך היו הלוים ראוים לשיר ביום א' בניסן כמבואר בר ן,והפרה נשרפה רק בב' בניס ',הלוים נאמר הזה עליהם מי חטאת וגו

 ')ד' א(ן במס' יומא ינכדאמר יואהרן ובנ יןומן הדם אשר על המזבח כע (טט: למוד ב)מן המשחה ששנטהרו מ  (טט: למוד א) ירץות
  .נכנסו מים תחת דם עי"ש

  

�י ִיְׂשָראֵֽ - ְוָנַתָּתה! ֶאת במדבר ג,ט: ת ְּבֵנ ֹו ֵמֵא �ם ְנתּוִנ�ם ֵה!ָּמה! ל �יו ְנתּוִנ֨ ן ּוְלָבָנ ם ְלַאֲהֹר � ל׃  ַהְלִוִּי
ֹו �ם ְנתּוִנ�ם ֵה!ָּמה! ל  קטן, תבנית בתפקיד לכתחילה ובפועל,   - קדמא מרכא פשטא זקף - ְנתּוִנ֨

ת ָּכל במדבר בהעלותך ח,טז: �י ִיְׂשָרֵא�ל ַּתַחת4 ִּפְטַר֨ ֹו� ְּבֵנ י ִמּת �ים ְנֻתִנ�ים ֵה!ָּמה! ִל 4 ְנֻתִנ֨ ם לִֽ - ִּכי ְחִּתי ֹאָת ל ָלַק� ��י ִיְׂשָרֵא ! ִמְּבֵנ ֹור ֹּכל ֶחם ְּבכ�  י׃  ֶר7
י (ח,טז) �ים ְנֻתִנ�ים ֵה!ָּמה! ִל   קטן, תבנית בתפקיד לכתחילה ובפועל,   - קדמא מרכא פשטא זקף -  ְנֻתִנ֨
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים  אריה ויהודית זצ"ללעלוי נשמת  חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק 

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

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

, סדר – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 
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  [ספר טעמי הטעמים שרגא דזיאלאשינסקי, רש"י בראשית ויצא כט,לד]
', ששלח הקדוש ברוך ][אלה הדברים רבהויש מדרש אגדה ב' קרא?!קרא?!קרא?!קרא?!ותמהתי, שבכולן כתיב: 'קראה' 'ותקרא', וזה כתב בו:  - לוילוילוילוי

  לוי.לוי.לוי.לוי.הוא גבריאל והביאו לפניו, וקרא לו שם זה, ונתן לו עשרים וארבע מתנות כהונה; ועל שם שליוהו במתנות קראו 
כבר בלידתו  [דברים רבה]ולפי  לוי ניתן כמעשר לה' כבר מלידתו, [מדרש תנחומא (ורשא) קרח סי' יב]לפי  )בהע' ח,טז מ'(ב-בהסבר ל

י ָכל־ְּבכֹו֙ר  (במ' בהע' ח,יז)[רש"י] ויה. אלא כפ' קיבל כהונה ול י ִל֤ שלי היו הבכורות בקו הדין, שהגנתי עליהם בין בכורי מצרים  - ִּכ֣
  ; עד שטעו בעגלולקחתי אותם לי 

ְחִּתי  (במ' בהע' ג,יב)[רש"י]  8ה ָלַק� י ִהֵּנ י  - ַוֲאִנ: למהיכן זכיתי בהן ַוֲאִנ: ��י ִיְׂשָרֵא ישראל שוכרין אותן לשירות שלי? על ידי  שיהיו, ִמּתֹו�! ְּבֵנ
לפי שהיתה העבודה בבכורות, וכשחטאו בעגל נפסלו. והלוים, שלא עבדו עבודה זרה, זכיתי בהם ולקחתים תמורתם;  ורותהבכ

   נבחרו תחתיהם.
ם (במ' בהע' ח,יח)ועכשיו:  צלתם ממכת בכורות. לפיכך, קדשו בכורי ביציאת מצרים קידש הקב"ה את הבכורים בישראל בה ....ָוֶאַּק֙ח ֶאת־ַהְלִוּיִ֔

ישראל לה' והיו מיועדים לעבוד עבודת ה' ולכפר על בני ישראל, היינו לכל משפחה היה מי שיכפר עליה. אלא שהבכורים מישראל 
כה להיות השתתפו במעשה העגל וזכות זאת אבדה מהם. ואילו שבט לוי היה כולו מרוחק ממעשה זה. ונענה לקריאת משה מי לה' אלי וז

  המכפר, עתה בשלב המאוחר כל עדת בני ישראל מעבירה את עבודת ה' ללויים, שנמנו בפר' נשא כנגד בכורי ישראל. 

ים ְנֻתִנ�ים (ח,טז) [רש"י], ] 15ליקוטי שיחות יג ע'  –[נקודות משיחות קודש האדמו"ר מ"מ שניאורסאהן  נתונים למשא,  – ְנֻתִנ֨
ֹו-ְוָנַתָּתה! ֶאת (במ' ג,ט) ותנתונים לשיר. לא פרש כן בפרט �ם ְנתּוִנ�ם ֵה!ָּמה! ל �יו ְנתּוִנ֨ ן ּוְלָבָנ ם ְלַאֲהֹר �ויש לומר, דהנה שם נאמר . ַהְלִוִּי

ֹו (ג,ט) �בעבודה שלהם. אין לפרש איפוא, שהכפל קאי על משא  לכהניםלכהניםלכהניםלכהנים, והכונה לעבודת שמירת המשכן, שבה הוטל על הלוים לסיע ל

י  (ח,טז)אך כאן נאמר ושיר, שהם חובת הלוים עצמם.  �  .משא ושיר –, ולכן אפשר לפרש שהכונה גם לעבודת הלוים ִל

ֹו (ג,ט) �ם ְנתּוִנ�ם ֵה!ָּמה! ל  קטן, תבנית בתפקיד לכתחילה ובפועל, -קדמא מרכא פשטא זקף - ְנתּוִנ֨

י (ח,טז) �ים ְנֻתִנ�ים ֵה!ָּמה! ִל   בפועל,   קטן, תבנית בתפקיד לכתחילה ו- קדמא מרכא פשטא זקף - ְנֻתִנ֨

תפקיד הלוים מצד עצמם הוא משא ושיר.  לכתחילהלפי שאחרי כיבוש הארץ לא היה יותר ללוים תפקיד נשיאה, אפשר לומר כי 
  המשא פסק אחרי הקמת משכן שילה ואח"כ בית המקדש. 

שבה הוטל על  לעבודת שמירת המשכן,נותר תפקיד השירה מצד עצמם של הלוים, ותפקיד הלוים שלא מצד עצמם הוא  בפועל
  .  )שלא בעזרת כהנים(בעבודה שלהם  לכהניםלכהניםלכהניםלכהניםהלוים לסיע 

  
ם ּוַבְּבֵהָמ�ה  במדבר בהעלותך ח,יז: ל ָּבָאָד ��י ִיְׂשָרֵא י ָכל־ְּבכ�ר! ִּבְבֵנ י ִל; י:       ִּכ� ם ִלֽ ְׁשִּתי ֹאָת ִים ִהְקַּד� �י ָכל־ְּבכ�ר! ְּבֶא�ֶרץ ִמְצַר �ם ַהֹּכִת;    ְּבי?

 -תא שמע, רבי יהודה אומר: המקבל בהמה מן העובד כוכבים וילדה ...  ,ב]בבלי בכורות ב[ [תורה שלמה קב]הבא ע"פ אופן הלמוד 
קונסין אותו עד עשרה בדמיו, ונותן כל דמיו לכהן.  -מעלין אותו בשוויו, ונותן חצי דמיו לכהן. והנותן בקבלה, אף על פי שאינו רשאי 

מר רבי יהושע: ושניהם מקרא אחד א...  ]אג,בבלי בכורות [ .פטורה מן הבכורה - ד כוכבים באמצע וחכמים אומרים: כל זמן שיד עוב
: ורבי יהודה סבר, עד דאיכא כוליה - ָכל־ (ח,יז) כתב רחמנא, מקצת בכור משמע -  ־ְּבכ�ר!  (ח,יז)רבנן סברי: , ָכל־ְּבכ�ר!  (ח,יז); דרשו

, רובא משמע -  ־ְּבכ�ר!  (ח,יז)דכולי עלמא : איבעית אימא. דאפילו כל דהוא -  ָכל־ (ח,יז) חמנאכתב ר, כוליה בכור משמע; ־ְּבכ�ר!  (ח,יז)

דכל משמע כל דהו כמו לשפחתך  :רש"י( ומר סבר: לגרועי אתא, )עד דליהוי כוליה דישראל :רש"י( משמע למלויי אתא ָכל־ (ח,יז): מר סבר

  .)אין כל בבית (מלכים ב ד)

 וביןדעת ר' יהודה שבכור בהמה שיד עכו"ם באמצע (שיש לו בה שותפות) קדוש בקדושת בכורה  ביןמקף בורר  – ָכל־ְּבכ�ר!  (ח,יז)

. מוצע לומר שמסיום הדיון יש למוד כללי על משמעות מלת "כל" עם כל זמן שיד עכו"ם באמצע פטורה מן הבכורהדעת חכמים 

  (ולעיניננו רק אז חייבת בבכורה) או האם זה חלקי וחייבת בבכורה. " זה הכל- מקף (אף על פי שלא מוזכר טעם מקף). האם "כל

י ָכל־ְּבכֹו֙ר  (במ' בהע' ח,יז)[רש"י]  נושא חדש י ִל֤ עד שלי היו הבכורות בקו הדין, שהגנתי עליהם בין בכורי מצרים ולקחתי אותם לי  - ִּכ֣
ם (במ' בהע' ח,יח); ועכשיו: שטעו בעגל    ....ָוֶאַּק֙ח ֶאת־ַהְלִוּיִ֔

י ָכל־ְּבכ�ר!  (במ' בהע' ח,יז) (=תו"ת)] תורה תמימה[  י ִל; ז)מכאן אתה אומר שקדשו ישראל בכורות במדבר -  ִּכ�
  :[בכורות ד' ב'] 

י ָכל־ְּבכ�ר!  (במ' בהע' ח,יז) י ִל; ם ְוַעד־ְּבהֵ  )יב,יב א' בשמ( וכתיב - וגו'  ִּכ� יִם ֵמָאָד֖ ֶרץ ִמְצַר֔ י ָכל־ְּבכֹו֙ר ְּבֶא֣ ה ְוִהֵּכיִת֤ יִם ֶאֱֽעֶׂש֥ י ִמְצַר֛ ה ּוְבָכל־ֱאIֵה֥ ָמ֑
ים ח)מכאן שקודם שהוקם המשכן היתה עבודה בבכורים ֲאִנ֥י ֽה': ְׁשָפִט֖

  :[ירושלמי מגילה פ"א הי"א] 

י ָכל־ְּבכ�ר! משמע ליה הלשון  [תו"ת הע' ז] י ִל; ִים ... ִּכ� �ף על פי עודם בארץ מצרים הם בקדושתם, ובא לאשמעינן אְּבֶא�ֶרץ ִמְצַר
דכתיב בפ' בא והיה כי יביאך ה' אל הארץ והעברת כל פטר רחם משמע דמקודם לא נצטוו על מצוה זו, קמ"ל דגם במדבר קדשו, ומה 

  :דכתיב והיה כי יביאך והדר והעברת באה לדרשה אחרת, עשה מצוה זו כדי שתכנס לארץ, כמבואר לפנינו בפ' בא, יעו"ש

י ָכל־ְּבכ�ר! וים תחת כל בכור בבני ישראל כתיב למעלה ר"ל דכשנבחרו הל  [תו"ת הע' ז] י ִל; י ָכל־ְּבכ�ר! ְּבֶא�ֶרץ ... ִּכ� �ם ַהֹּכִת; ְּבי?
י: ם ִלֽ ְׁשִּתי ֹאָת ִים ִהְקַּד� �יְָלה ְבֶאֶֽרץ־ִמְצַריִ֘ם  יְוָעַבְרּתִ֣  )יב,יב בא 'שמ(וכתיב בענין מכת בכורות שאמר הקדוש ברוך הוא   ִמְצַר י ּזֶה֒ הַ  ַּבַּל֣  ְוִהֵּכיִת֤

ֶרץ ָכל־ְּבכֹור֙  יִם ְּבֶא֣ ם ִמְצַר֔ ה ֵמָאָד֖ י ְוַעד־ְּבֵהָמ֑ יִם ּוְבָכל־ֱאIֵה֥ ה ִמְצַר֛ ים ֶאֱֽעֶׂש֥ שביום שהוכה כל בכור נתקדשו בכורי למדנו   ':הֽ  ֲאִנ֥י ְׁשָפִט֖
 )יב,יב א' בשמ(ג"כ ביטול ע"ז שלהם כדכתיב  , ועדיין אין אנו יודעין לאיזה דבר נתקדשו, אלא מפני שבאותו זמן עצמו היתהישראל

ים ה ְׁשָפִט֖ יִם ֶאֱֽעֶׂש֥ י ִמְצַר֛ ם  )מו,כט 'תצ' מ(ש- (טט: סיומת זאת נמצאת ב וידעו כי אני ה', ּוְבָכל־ֱאIֵה֥ אִתי אָֹת֛ ר הֹוֵצ֧ ם ֲאֶׁש֨ י ֲאִנ֤י ֙ה' ֱאIֵ֣היֶה֔ ְויְָד֗עּו ִּכ֣
ם יִם ְלָׁשְכִנ֣י ְבתֹוָכ֑ ֶרץ ִמְצַר֖ י ֥ה' ֱאIֵהיֶהֽם: ֵמֶא֥   ) ֲאִנ֖

, ומכאן נתאמת הדבר הזה שקדושת הבכורים לעבודה לשמים היתהולי לבד ראוי לעבוד עבודה ולא לאלהים אחרים, למדנו ג"כ  
שתהא עבודה בבכורות. ויש להוסיף באור, כי היה המנהג אצלם להקריב הבן הבכור לע"ז, כמש"כ (מ"ב ג') ויקח את בנו הבכור 

  :לה, ואולי אל זה כיון הנביא (מיכה ו') האתן בכורי פשעי, וכנגד זה הקדיש הקדוש ברוך הוא את הבכורים לעבודתו יתברךויעלהו עו
  

�ם  (במ' בהע' ח,יז) ִים -רביע בתפקיד ארבעה למודים שיש ללמוד מ –ְּבי? �י ָכל־ְּבכ�ר! ְּבֶא�ֶרץ ִמְצַר   לפנינו שני למודים..  ַהֹּכִת;

ִים (במ' בהע' ח,יז) �י ָכל־ְּבכ�ר! ְּבֶא�ֶרץ ִמְצַר קטן מרמז לשני למודים, מהפך פשטא מרמז שלפחות - קטן, זקף- מהפך פשטא מונח זקף – ַהֹּכִת;
 (במ' בהע' ח,יז)משולב עם הכתוב  (למוד ב) שביום שהוכה כל בכור נתקדשו בכורי ישראל (למוד א)אחד מהלמודים יוצא מפשוטו. 

ם  ְׁשִּתי ֹאָת יִהְקַּד� ימלת : ִלֽ ם )כה נה ' בהרוי( ִלֽ י ֵה֔ ים ֲעָבַד֣ י ְבֵנֽי־יְִׂשָרֵאל֙ ֲעָבִד֔ הרי זה קיים לעלם ולעולמי  לי בכל מקום שנאמרהא  ִּכֽי־ִל֤

םהנתמך בתבנית הטעמים של  עולמים ְׁשִּתי ֹאָת ימרכא טפחא כקבוצת פרטים העשויה להתרחב, כאן קיום לעד,  – ִהְקַּד� סלוק מגביל  – ִלֽ
אפשר ששני הלמודים הנוספים שפרוטם במקומם  .לעבודה לשמים היתה (מתקיימת כאשר היא) שקדושת הבכוריםשקיום לעד מותנה בכך 

  רק חמור. –הם (למוד ג) קדושת בכורה של בהמה טהורה (למוד ד) קדושת בכורה של בהמה לא טהורה 
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים  אריה ויהודית זצ"ללעלוי נשמת  חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק 

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

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

, סדר – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 
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  (התשפ"ב)  ח,א בהעלתךבמדבר  1.12

ם: :יד,במדבר בהעלותך ח י ַהְלִוִּיֽ יּו ִל �י ִיְׂשָרֵא�ל ְוָה� �� ְּבֵנ ם ִמּת �  ְוִהְבַּדְלָּת! ֶאת־ַהְלִוִּי

�י ִיְׂשָרֵא�לְוִהְבַּדְלָּת! ֶאת־ַהְלוִ  )יד,ח 'בהע 'במ( ]מדרש הגדול[ �� ְּבֵנ ם ִמּת �שיהוא מובדלין מכלל ישראל לעבודת השם ולהורות לכל . ִּי
; ֙ה' ֵחי֔לֹו) יא,ב לג"וזה 'דב( לפי שנקראו חילו שלמקום, שנאמרלא עורכין מלחמה כשאר העם ולא עסיקין בצורכי הגוף לעצמן, ישראל.    .ָּבֵר֤

י ַהְלִוִּיֽם )יד,ח( יּו ִל י שקדושתן לעולם שכל מקום שנאמר  מגיד. ְוָה�   .הרי הוא קיים לעולםִל

י ַהְלִוִּיֽם )יד,ח( בלוים הוא אומר ְוִכֲה֥נּו ִלֽי: )מא,כחתצ'  'שמ( בכהנים הוא אומר [ספרי זוטא יא,טז ועוד] [תורה שלמה פט]  יּו ִל  ,ְוָה�

י ְבֵנֽי־יְִׂשָרֵאל֙ עֲ  )כה נה ' בהרוי( בישראל הוא אומר םִּכֽי־ִל֤ י ֵה֔ ים ֲעָבַד֣  הרי זה קיים לעלם ולעולמי עולמים לי הא בכל מקום שנאמר ָבִד֔
  ]העלותך פי' צבבספרי [

י ַהְלִוִּיֽם )יד,ח( [תורה שלמה צב] יּו ִל י )סו,ג 'במ( ן הוא אומר במקום אחרוכ.ְוָה� ה ֵלִו֙י I֣א )מט' א,במ(וחזר ואמר  ְּפקֹ֙ד ֶאת־ְּבֵנ֣י ֵלִו֔ ; ֶאת־ַמֵּט֤  ַא֣

א ְּב֖תֹו; ְּבֵנ֥י יְִׂשָרֵאֽל: ם I֣א ִתָּׂש֑ ד ְוֶאת־רֹאָׁש֖ ֹ֔ ירה שצפה הקב"ה שעתידין ישראל להכעיס זאמר ליה למה א"ל כדי להוציאם מן הג ִתְפק
ם ט)כ,יד ' שלחבמ( לפניו והוא אומר להם ּזֶה יְִּפ֨לּו ִפגְֵריֶכ֜ ר ַה֠ א ְּב֖תֹו; ְּבֵנ֥י  )מט,א 'במ( לפיכך אמר הקב"ה על בני לוי ַּבִּמְדָּב֣ ם I֣א ִתָּׂש֑ ְוֶאת־רֹאָׁש֖

י ַהְלִוִּיֽם )יד,ח( למה שהם שלי שנאמר יְִׂשָרֵאֽל: יּו ִל  שכל מי שמקריב עצמו מעט מקריבין אותו הרבה והן קרבו עצמן כשאמר משה ְוָה�

י לַ  ,כו)לב שאתמ' ש( אֶמר ִמ֥ ֹ֕ ה ַוּי ַער ַהַּֽמֲחנֶ֔ ד מֶֹׁש֙ה ְּבַׁש֣ ֹ֤ יו ָּכל־ְּבֵנ֥י ֵלִוֽי:ַוּיֲַעמ י ַוּיֵָאְס֥פּו ֵאָל֖   כ"ו]תנחומא במדבר [ ֖ה' ֵאָל֑

ם )יד,ח 'בהע 'במ( �  קטן בתפקיד שני פרטים הווית הלויים לעבודת ה' ולהורות לכל ישראל.- קטן, זקף-פשטא זקף – ְוִהְבַּדְלָּת! ֶאת־ַהְלִוִּי

שביארנו משמעו שעושה רק מי לה' אלי,  ותיהם לי לשמי כענין דכתיביהיו כל מעשיהם ומחשב ]העמק דבר[הרחבה בענין עבודת ה' 
וכפי שראוי , הוזהרו שיהיו מתנהגים בחסידות, לשם שמים, אלא דשם לא היה בתורת אזהרה, אבל כאן שנבדלו להיות נושאי המקדש

  :להיות מרכבה לשכינה

י )יד,ח( יּו ִל   ה להתרחב כאן קדושת הלוים מתקיימת לעולם לעולם.מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשוי – ְוָה�

י  )יד,ח( יּו ִל   סלוק מגביל כאן ממעט הלוים מעורכי מלחמה ומעיסוק בצרכי עצמן. – ַהְלִוִּיֽםְוָה�

  ועוד הגביל את הלוים מלהיות נמנים במנין של כלל ישראל (היינו מיעטם מהמנין).

  

ֲחֵרי־ֵכן! ָיֹב�  במדבר בהעלותך ח,טו: ה:ְוַאֽ ם ְּתנּוָפֽ ם ְוֵהַנְפָּת� ֹאָת �ַהְרָּת� ֹאָת �ד ְוִטֽ ֶהל מ�ֵע ד ֶאת־ֹא� ם ַלֲעֹב �  אּו ַהְלִוִּי

ם  )יג,ח 'בהע 'במ( ]צג[תורה שלמה  �אּו ַהְלִוִּי ֲחֵרי־ֵכן! ָיֹב�   ]לקח טוב[ מלמד שכל האמור כפרשה מעכב בהםְוַאֽ

ֲחֵרי־ֵכן!  )יג,ח(   . כאן מעכב. שכל האמור כפרשה מעכב בהם וביןדרם או חסרות לא מעכב פעולות שלא כס ביןמקף בורר  – ְוַאֽ

רבי יודן ורבי הונא תרויהון בשם רבי יוסי בן זימרא, רבי יודן אמר בכל  ]בראשית רבה (וילנא) (פרשת לך לך) פרשה מד סימן ה[
  לגמקום שנאמר אחרי סמוך אחר מופלג, ור' הונא אמר בכל מקום שנאמר אחר סמוך אחרי מופ

ֲחֵרי־ֵכן!  )יג,ח(ועוד    משמע אחרי סמוך (מיד). כאן סמוך. וביןמשמע אחרי אחר זמן מופלג (רב)  ביןמקף בורר  – ְוַאֽ

ה ַלֽֽה': )יג,ח 'בהע 'במ( ]מדרש אגדה (בובר)[ ם ְּתנּוָפ֖ יו ְוֵהנְַפָּת֥ אָֹת֛ ן ְוִלְפֵנ֣י ָבָנ֑ ֹ֖ ם ִלְפֵנ֥י ַאֲהר נופה זו נעשית לבני גרשון, לפי ת ְוַהֲֽעַמְדָּת֙ ֶאת־ַהְלִוּיִ֔
  :שהיה בכור, והבכור קדש, לכך לא נאמר לפני ה'

ה: ,טו)ח 'בהע 'במ( ]מדרש אגדה (בובר)[ ם ְּתנּוָפֽ ם ְוֵהַנְפָּת� ֹאָת �ַהְרָּת� ֹאָת תנופה זו נאמר לבני מררי, לפי שלא היה בכור, וגם עבודתו  ְוִטֽ
  :לא היה הארון, לכך לא נאמר בו לפני ה'

(ח,יד) - הלוים בני גרשון ... והנפת אותם תנופה לה'. וב- (ח,יג) והעמדת את- לכאורה היה צריך להיות כתוב ב ]מדרש אגדה (בובר)[י לפ

ד (ח,טו) והבדלת את הלוים ... - הלוים בני מררי ... וטהרת אותם והנפת אותם תנופה. וב- והעמדת את ם ַלֲעֹב �אּו ַהְלִוִּי ! ָיֹב� ֲחֵרי־ֵכן ְוַאֽ
�ד ֶאת ֶהל מ�ֵע   . אלא שבסדר זה אין תנופה לבני קהת. ־ֹא�

  מביא פסוק זה כדוגמא לכתוב בסדר הפוך. (אוצה"ח)] 282ה (דברים) הרב אפשטיין ברוך, ע'  –[תוספת ברכה 

ם )יג,ח( �אּו ַהְלִוִּי ֲחֵרי־ֵכן! ָיֹב� [משנת   (למוד א)שט קטן בתפקיד שני למודים, וע"פ טעם פשטא בפ- קטן, זקף- פשטא מונח זקף – ְוַאֽ

בספר גרש כרמל בשם ספר עשרה מאמרות, הכהנים הם מקריבי הקרבן  ד, הרב שטיינברג חיים, ע' קסח, (אוצה"ח)] –חיים 
ן ֶאת־ַהְלִוִּי֤ם ְּתנּוָפה֙   )יא,ח 'בהע 'במ( ]רש"י[. והלוים הם הקרבן לכן ציוה הקב"ה להניף ולהרים אותם ֹ֨ כדרך שאשם  -  ְוֵהנִי֩ף ַאֲהר

  טט: גם גילוח כל שערם כדרך טהרת המצורע.. תנופה חי שמצורע טעון

- (ח,יג) למד תנופת כל אחד מבני גרשון, ב- (ח,יא) למד תנופת כל אחד מבני קהת, ב- סיום תהליך חינוך הלוים לעבודה. ב (למוד ב)

הרת קהת וגרשון נלמדת מהכתוב (ח,טו) למד תנופת כל אחד מבני מררי. אבל בקהת וגרשון לא נאמר "טהרת". מוצע לומר שט
ה ,טו)ח 'בהע 'במ(ותבנית הטעמים של  ם ְּתנּוָפֽ ם ְוֵהַנְפָּת� ֹאָת �ַהְרָּת� ֹאָת קטן והוא פעולה (הוראת שעה) ואחריו - (אתנח) מונח זקף  -  ְוִטֽ

לומד שיש להשלים  חריומהכתוב אצווי לעוד פעולה (הוראת שעה). אפשר שזאת אחת מצורות מופעי המדה ללמוד לאחריו ולפניו. 
תהליך חינוך הלוים כלל הזאת מי חטאת (ראה  [אנצ' תלמודית סעיף חינוכו לעבודה]את תהליך חינוך הלוים ב"טהרת הלוים" (

ילמד שיטהר גם את בני קהת הנושאים כלי המשכן בכתף בלמוד לפניו  (ח,טו)להלן קושיה על כך), תגלחת, קרבן, תנופה). מסיפא של 
 'במ(-שיאת ארון הברית. ושיטהר גם את בני גרשון נושאי היריעות והקלעים. צריך עיון האם טהרה זאת היא בנוסף לנאמר בוביניהם נ

ל ְוִטַהְרָּת֖ אָֹתֽם: ,ו)ח 'בהע ם ִמּ֖תֹו; ְּבֵנ֣י יְִׂשָרֵא֑ ח ֶאת־ַהְלִוּיִ֔ קהת משלים טהרת בני  בלמוד לפניו ח,טו)זה צווי כללי וסיפא ( (ח,ו)-או שב ַק֚
  ]מדרש אגדה (בובר)[- הוא לבני מררי נושאי עמודי המשכן ועמודי החצר כמובא ב הלמוד לאחריוובני גרשון. 

ד ,יג)ח(  טפחא בתפקיד שנוי שעד כאן למדנו על תפקיד הלוים בשמירת המשכן, הקמתו, פירוקו ונשיאתו, וכאן מלמד על  – ַלֲעֹב
�דעבודת השיר  ֶהל מ�ֵע   .[משנת חיים שם]וכת המשכן שהחלה עם חנ ֶאת־ֹא�

ם ,טו)ח( �ַהְרָּת� ֹאָת ך נודהא בכלל חי שהזקוני כאן הקחוב [משנת חיים שם] קטן בתפקיד שני למודים,-קטן, זקף- מונח זקף –  ְוִטֽ
 ,"ישואיך היו הלוים ראוים לשיר ביום א' בניסן כמבואר בר ן,והפרה נשרפה רק בב' בניס ',הלוים נאמר הזה עליהם מי חטאת וגו

 ')ד' א(ן במס' יומא ינכדאמר יואהרן ובנ יןומן הדם אשר על המזבח כע (טט: למוד ב)מן המשחה ששנטהרו מ  (טט: למוד א) ירץות
  .נכנסו מים תחת דם עי"ש

  

�י ִיְׂשָראֵֽ - ְוָנַתָּתה! ֶאת במדבר ג,ט: ת ְּבֵנ ֹו ֵמֵא �ם ְנתּוִנ�ם ֵה!ָּמה! ל �יו ְנתּוִנ֨ ן ּוְלָבָנ ם ְלַאֲהֹר � ל׃  ַהְלִוִּי
ֹו �ם ְנתּוִנ�ם ֵה!ָּמה! ל  קטן, תבנית בתפקיד לכתחילה ובפועל,   - קדמא מרכא פשטא זקף - ְנתּוִנ֨

ת ָּכל במדבר בהעלותך ח,טז: �י ִיְׂשָרֵא�ל ַּתַחת4 ִּפְטַר֨ ֹו� ְּבֵנ י ִמּת �ים ְנֻתִנ�ים ֵה!ָּמה! ִל 4 ְנֻתִנ֨ ם לִֽ - ִּכי ְחִּתי ֹאָת ל ָלַק� ��י ִיְׂשָרֵא ! ִמְּבֵנ ֹור ֹּכל ֶחם ְּבכ�  י׃  ֶר7
י (ח,טז) �ים ְנֻתִנ�ים ֵה!ָּמה! ִל   קטן, תבנית בתפקיד לכתחילה ובפועל,   - קדמא מרכא פשטא זקף -  ְנֻתִנ֨
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים  אריה ויהודית זצ"ללעלוי נשמת  חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק 

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

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

, סדר – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 
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  [ספר טעמי הטעמים שרגא דזיאלאשינסקי, רש"י בראשית ויצא כט,לד]
', ששלח הקדוש ברוך ][אלה הדברים רבהויש מדרש אגדה ב' קרא?!קרא?!קרא?!קרא?!ותמהתי, שבכולן כתיב: 'קראה' 'ותקרא', וזה כתב בו:  - לוילוילוילוי

  לוי.לוי.לוי.לוי.הוא גבריאל והביאו לפניו, וקרא לו שם זה, ונתן לו עשרים וארבע מתנות כהונה; ועל שם שליוהו במתנות קראו 
כבר בלידתו  [דברים רבה]ולפי  לוי ניתן כמעשר לה' כבר מלידתו, [מדרש תנחומא (ורשא) קרח סי' יב]לפי  )בהע' ח,טז מ'(ב-בהסבר ל

י ָכל־ְּבכֹו֙ר  (במ' בהע' ח,יז)[רש"י] ויה. אלא כפ' קיבל כהונה ול י ִל֤ שלי היו הבכורות בקו הדין, שהגנתי עליהם בין בכורי מצרים  - ִּכ֣
  ; עד שטעו בעגלולקחתי אותם לי 

ְחִּתי  (במ' בהע' ג,יב)[רש"י]  8ה ָלַק� י ִהֵּנ י  - ַוֲאִנ: למהיכן זכיתי בהן ַוֲאִנ: ��י ִיְׂשָרֵא ישראל שוכרין אותן לשירות שלי? על ידי  שיהיו, ִמּתֹו�! ְּבֵנ
לפי שהיתה העבודה בבכורות, וכשחטאו בעגל נפסלו. והלוים, שלא עבדו עבודה זרה, זכיתי בהם ולקחתים תמורתם;  ורותהבכ

   נבחרו תחתיהם.
ם (במ' בהע' ח,יח)ועכשיו:  צלתם ממכת בכורות. לפיכך, קדשו בכורי ביציאת מצרים קידש הקב"ה את הבכורים בישראל בה ....ָוֶאַּק֙ח ֶאת־ַהְלִוּיִ֔

ישראל לה' והיו מיועדים לעבוד עבודת ה' ולכפר על בני ישראל, היינו לכל משפחה היה מי שיכפר עליה. אלא שהבכורים מישראל 
כה להיות השתתפו במעשה העגל וזכות זאת אבדה מהם. ואילו שבט לוי היה כולו מרוחק ממעשה זה. ונענה לקריאת משה מי לה' אלי וז

  המכפר, עתה בשלב המאוחר כל עדת בני ישראל מעבירה את עבודת ה' ללויים, שנמנו בפר' נשא כנגד בכורי ישראל. 

ים ְנֻתִנ�ים (ח,טז) [רש"י], ] 15ליקוטי שיחות יג ע'  –[נקודות משיחות קודש האדמו"ר מ"מ שניאורסאהן  נתונים למשא,  – ְנֻתִנ֨
ֹו-ְוָנַתָּתה! ֶאת (במ' ג,ט) ותנתונים לשיר. לא פרש כן בפרט �ם ְנתּוִנ�ם ֵה!ָּמה! ל �יו ְנתּוִנ֨ ן ּוְלָבָנ ם ְלַאֲהֹר �ויש לומר, דהנה שם נאמר . ַהְלִוִּי

ֹו (ג,ט) �בעבודה שלהם. אין לפרש איפוא, שהכפל קאי על משא  לכהניםלכהניםלכהניםלכהנים, והכונה לעבודת שמירת המשכן, שבה הוטל על הלוים לסיע ל

י  (ח,טז)אך כאן נאמר ושיר, שהם חובת הלוים עצמם.  �  .משא ושיר –, ולכן אפשר לפרש שהכונה גם לעבודת הלוים ִל

ֹו (ג,ט) �ם ְנתּוִנ�ם ֵה!ָּמה! ל  קטן, תבנית בתפקיד לכתחילה ובפועל, -קדמא מרכא פשטא זקף - ְנתּוִנ֨

י (ח,טז) �ים ְנֻתִנ�ים ֵה!ָּמה! ִל   בפועל,   קטן, תבנית בתפקיד לכתחילה ו- קדמא מרכא פשטא זקף - ְנֻתִנ֨

תפקיד הלוים מצד עצמם הוא משא ושיר.  לכתחילהלפי שאחרי כיבוש הארץ לא היה יותר ללוים תפקיד נשיאה, אפשר לומר כי 
  המשא פסק אחרי הקמת משכן שילה ואח"כ בית המקדש. 

שבה הוטל על  לעבודת שמירת המשכן,נותר תפקיד השירה מצד עצמם של הלוים, ותפקיד הלוים שלא מצד עצמם הוא  בפועל
  .  )שלא בעזרת כהנים(בעבודה שלהם  לכהניםלכהניםלכהניםלכהניםהלוים לסיע 

  
ם ּוַבְּבֵהָמ�ה  במדבר בהעלותך ח,יז: ל ָּבָאָד ��י ִיְׂשָרֵא י ָכל־ְּבכ�ר! ִּבְבֵנ י ִל; י:       ִּכ� ם ִלֽ ְׁשִּתי ֹאָת ִים ִהְקַּד� �י ָכל־ְּבכ�ר! ְּבֶא�ֶרץ ִמְצַר �ם ַהֹּכִת;    ְּבי?

 -תא שמע, רבי יהודה אומר: המקבל בהמה מן העובד כוכבים וילדה ...  ,ב]בבלי בכורות ב[ [תורה שלמה קב]הבא ע"פ אופן הלמוד 
קונסין אותו עד עשרה בדמיו, ונותן כל דמיו לכהן.  -מעלין אותו בשוויו, ונותן חצי דמיו לכהן. והנותן בקבלה, אף על פי שאינו רשאי 

מר רבי יהושע: ושניהם מקרא אחד א...  ]אג,בבלי בכורות [ .פטורה מן הבכורה - ד כוכבים באמצע וחכמים אומרים: כל זמן שיד עוב
: ורבי יהודה סבר, עד דאיכא כוליה - ָכל־ (ח,יז) כתב רחמנא, מקצת בכור משמע -  ־ְּבכ�ר!  (ח,יז)רבנן סברי: , ָכל־ְּבכ�ר!  (ח,יז); דרשו

, רובא משמע -  ־ְּבכ�ר!  (ח,יז)דכולי עלמא : איבעית אימא. דאפילו כל דהוא -  ָכל־ (ח,יז) חמנאכתב ר, כוליה בכור משמע; ־ְּבכ�ר!  (ח,יז)

דכל משמע כל דהו כמו לשפחתך  :רש"י( ומר סבר: לגרועי אתא, )עד דליהוי כוליה דישראל :רש"י( משמע למלויי אתא ָכל־ (ח,יז): מר סבר

  .)אין כל בבית (מלכים ב ד)

 וביןדעת ר' יהודה שבכור בהמה שיד עכו"ם באמצע (שיש לו בה שותפות) קדוש בקדושת בכורה  ביןמקף בורר  – ָכל־ְּבכ�ר!  (ח,יז)

. מוצע לומר שמסיום הדיון יש למוד כללי על משמעות מלת "כל" עם כל זמן שיד עכו"ם באמצע פטורה מן הבכורהדעת חכמים 

  (ולעיניננו רק אז חייבת בבכורה) או האם זה חלקי וחייבת בבכורה. " זה הכל- מקף (אף על פי שלא מוזכר טעם מקף). האם "כל

י ָכל־ְּבכֹו֙ר  (במ' בהע' ח,יז)[רש"י]  נושא חדש י ִל֤ עד שלי היו הבכורות בקו הדין, שהגנתי עליהם בין בכורי מצרים ולקחתי אותם לי  - ִּכ֣
ם (במ' בהע' ח,יח); ועכשיו: שטעו בעגל    ....ָוֶאַּק֙ח ֶאת־ַהְלִוּיִ֔

י ָכל־ְּבכ�ר!  (במ' בהע' ח,יז) (=תו"ת)] תורה תמימה[  י ִל; ז)מכאן אתה אומר שקדשו ישראל בכורות במדבר -  ִּכ�
  :[בכורות ד' ב'] 

י ָכל־ְּבכ�ר!  (במ' בהע' ח,יז) י ִל; ם ְוַעד־ְּבהֵ  )יב,יב א' בשמ( וכתיב - וגו'  ִּכ� יִם ֵמָאָד֖ ֶרץ ִמְצַר֔ י ָכל־ְּבכֹו֙ר ְּבֶא֣ ה ְוִהֵּכיִת֤ יִם ֶאֱֽעֶׂש֥ י ִמְצַר֛ ה ּוְבָכל־ֱאIֵה֥ ָמ֑
ים ח)מכאן שקודם שהוקם המשכן היתה עבודה בבכורים ֲאִנ֥י ֽה': ְׁשָפִט֖

  :[ירושלמי מגילה פ"א הי"א] 

י ָכל־ְּבכ�ר! משמע ליה הלשון  [תו"ת הע' ז] י ִל; ִים ... ִּכ� �ף על פי עודם בארץ מצרים הם בקדושתם, ובא לאשמעינן אְּבֶא�ֶרץ ִמְצַר
דכתיב בפ' בא והיה כי יביאך ה' אל הארץ והעברת כל פטר רחם משמע דמקודם לא נצטוו על מצוה זו, קמ"ל דגם במדבר קדשו, ומה 

  :דכתיב והיה כי יביאך והדר והעברת באה לדרשה אחרת, עשה מצוה זו כדי שתכנס לארץ, כמבואר לפנינו בפ' בא, יעו"ש

י ָכל־ְּבכ�ר! וים תחת כל בכור בבני ישראל כתיב למעלה ר"ל דכשנבחרו הל  [תו"ת הע' ז] י ִל; י ָכל־ְּבכ�ר! ְּבֶא�ֶרץ ... ִּכ� �ם ַהֹּכִת; ְּבי?
י: ם ִלֽ ְׁשִּתי ֹאָת ִים ִהְקַּד� �יְָלה ְבֶאֶֽרץ־ִמְצַריִ֘ם  יְוָעַבְרּתִ֣  )יב,יב בא 'שמ(וכתיב בענין מכת בכורות שאמר הקדוש ברוך הוא   ִמְצַר י ּזֶה֒ הַ  ַּבַּל֣  ְוִהֵּכיִת֤

ֶרץ ָכל־ְּבכֹור֙  יִם ְּבֶא֣ ם ִמְצַר֔ ה ֵמָאָד֖ י ְוַעד־ְּבֵהָמ֑ יִם ּוְבָכל־ֱאIֵה֥ ה ִמְצַר֛ ים ֶאֱֽעֶׂש֥ שביום שהוכה כל בכור נתקדשו בכורי למדנו   ':הֽ  ֲאִנ֥י ְׁשָפִט֖
 )יב,יב א' בשמ(ג"כ ביטול ע"ז שלהם כדכתיב  , ועדיין אין אנו יודעין לאיזה דבר נתקדשו, אלא מפני שבאותו זמן עצמו היתהישראל

ים ה ְׁשָפִט֖ יִם ֶאֱֽעֶׂש֥ י ִמְצַר֛ ם  )מו,כט 'תצ' מ(ש- (טט: סיומת זאת נמצאת ב וידעו כי אני ה', ּוְבָכל־ֱאIֵה֥ אִתי אָֹת֛ ר הֹוֵצ֧ ם ֲאֶׁש֨ י ֲאִנ֤י ֙ה' ֱאIֵ֣היֶה֔ ְויְָד֗עּו ִּכ֣
ם יִם ְלָׁשְכִנ֣י ְבתֹוָכ֑ ֶרץ ִמְצַר֖ י ֥ה' ֱאIֵהיֶהֽם: ֵמֶא֥   ) ֲאִנ֖

, ומכאן נתאמת הדבר הזה שקדושת הבכורים לעבודה לשמים היתהולי לבד ראוי לעבוד עבודה ולא לאלהים אחרים, למדנו ג"כ  
שתהא עבודה בבכורות. ויש להוסיף באור, כי היה המנהג אצלם להקריב הבן הבכור לע"ז, כמש"כ (מ"ב ג') ויקח את בנו הבכור 

  :לה, ואולי אל זה כיון הנביא (מיכה ו') האתן בכורי פשעי, וכנגד זה הקדיש הקדוש ברוך הוא את הבכורים לעבודתו יתברךויעלהו עו
  

�ם  (במ' בהע' ח,יז) ִים -רביע בתפקיד ארבעה למודים שיש ללמוד מ –ְּבי? �י ָכל־ְּבכ�ר! ְּבֶא�ֶרץ ִמְצַר   לפנינו שני למודים..  ַהֹּכִת;

ִים (במ' בהע' ח,יז) �י ָכל־ְּבכ�ר! ְּבֶא�ֶרץ ִמְצַר קטן מרמז לשני למודים, מהפך פשטא מרמז שלפחות - קטן, זקף- מהפך פשטא מונח זקף – ַהֹּכִת;
 (במ' בהע' ח,יז)משולב עם הכתוב  (למוד ב) שביום שהוכה כל בכור נתקדשו בכורי ישראל (למוד א)אחד מהלמודים יוצא מפשוטו. 

ם  ְׁשִּתי ֹאָת יִהְקַּד� ימלת : ִלֽ ם )כה נה ' בהרוי( ִלֽ י ֵה֔ ים ֲעָבַד֣ י ְבֵנֽי־יְִׂשָרֵאל֙ ֲעָבִד֔ הרי זה קיים לעלם ולעולמי  לי בכל מקום שנאמרהא  ִּכֽי־ִל֤

םהנתמך בתבנית הטעמים של  עולמים ְׁשִּתי ֹאָת ימרכא טפחא כקבוצת פרטים העשויה להתרחב, כאן קיום לעד,  – ִהְקַּד� סלוק מגביל  – ִלֽ
אפשר ששני הלמודים הנוספים שפרוטם במקומם  .לעבודה לשמים היתה (מתקיימת כאשר היא) שקדושת הבכוריםשקיום לעד מותנה בכך 

  רק חמור. –הם (למוד ג) קדושת בכורה של בהמה טהורה (למוד ד) קדושת בכורה של בהמה לא טהורה 


