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

  זצ"ל בן חיים  אריה ויהודית זצ"לסנדר סנדר יצחק לעלוי נשמת  חזקיהו אלכ

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

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

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 -שאתלידר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

  

   א,יג שלחבמדבר  1.1

  
  במדבר שלח יד,מג:

י ם ֶּבָח	ֶרב ִּכֽ ם ּוְנַפְלֶּת� י ְוַהְּכַנֲעִנ�י ָׁשם� ִלְפֵניֶכ� # ָהֲעָמֵלִק  ' ְולֹא-ַעל- ִּכי ם׃  -ֵּכ*ן ַׁשְבֶּתם� ֵמַאֲחֵר)י ה� ' ִעָּמֶכֽ   ִיְהֶי�ה ה�
ם י ְוַהְּכַנֲעִנ�י ָׁשם� ִלְפֵניֶכ�  יד לכתחילה ובפועל, קטן, תבנית בתפק-קדמא מרכא פשטא זקף – ָהֲעָמֵלִק 

 מגיד מראשית אחרית ומקדם אשר לא נעשומגיד מראשית אחרית ומקדם אשר לא נעשומגיד מראשית אחרית ומקדם אשר לא נעשומגיד מראשית אחרית ומקדם אשר לא נעשוזש"ה  למקום ההוא קרא נחל אשכוללמקום ההוא קרא נחל אשכוללמקום ההוא קרא נחל אשכוללמקום ההוא קרא נחל אשכול(ט) מדרש תנחומא (ורשא) פרשת שלח סימן ט 
(ישעיה מו) שהכל היה צפוי לפני הקב"ה אשכול אוהבו של אברהם היה ונקרא אשכול על אודות האשכול שעתידים ישראל לכרות 

, כך דרכם אפס כי עז העםאפס כי עז העםאפס כי עז העםאפס כי עז העםוגו'  ויספרו לו ויאמרו באנו אל הארץ אשר שלחתנוויספרו לו ויאמרו באנו אל הארץ אשר שלחתנוויספרו לו ויאמרו באנו אל הארץ אשר שלחתנוויספרו לו ויאמרו באנו אל הארץ אשר שלחתנווגו'  באו אל משה ואל אהרןבאו אל משה ואל אהרןבאו אל משה ואל אהרןבאו אל משה ואל אהרןוילכו ויוילכו ויוילכו ויוילכו ויאשכול ממקומו, 
מה ראו לפתוח בעמלק מלה"ד לתנוק שסרח ולקה ברצועה  עמלק יושב בארץעמלק יושב בארץעמלק יושב בארץעמלק יושב בארץשל מספרי לשון הרע פותחין בטובה ומשלימין ברעה 
, ומה ראה לישב לו על הספר על דרך כניסתן ק רצועה רעה לישראלכך היה עמלכשמבקשין להפחידו מזכירין לו הרצועה שלקה בה, 

וירד העמלקי והכנעני הישב בהר ההוא וירד העמלקי והכנעני הישב בהר ההוא וירד העמלקי והכנעני הישב בהר ההוא וירד העמלקי והכנעני הישב בהר ההוא של ישראל לארץ, אלא כך צוהו עשו זקנו לקדמן לדרך ועקר ממקומו וישב לו בדרך שנאמר 
ר לבן של ישראל שנאמר (במדבר ט) לפיכך נתכוונו המרגלים לשבו ועל יד הירדןועל יד הירדןועל יד הירדןועל יד הירדןאלו הגבורים יושבין על הדרך  והכנעני יושב על היםוהכנעני יושב על היםוהכנעני יושב על היםוהכנעני יושב על הים

  .ויניאו את לב בני ישראלויניאו את לב בני ישראלויניאו את לב בני ישראלויניאו את לב בני ישראל
  

וירד העמלקי והכנעני היושב וירד העמלקי והכנעני היושב וירד העמלקי והכנעני היושב וירד העמלקי והכנעני היושב והעמלקי והכנעני יושב בעמק. יושבים היו והלא כבר נאמר  מדרש אגדה (בובר) במדבר פרק יד [כה]
לחמה מיד הם נופלים שאם מבקשים ישראל ליכנס עמהם במ אמר הקב"ה עצה היא עמוקה לפני(פסוק מ"ה), אלא כך  בהר ההואבהר ההואבהר ההואבהר ההוא

  אעפ"י שהם רשעים איני רוצה שיפלו בידם:בידם, לפיכך אמר הקב"ה למשה אמור לישראל פנו וסעו לכם המדבר, 

  

הרשות נתונה, ומספרי לשון הרע לכתחילה פותחין  ובפועלהכל צפוי  לכתחילהלפני ה'  מדרש אגדה (בובר) במדבר פרק יד [כה](א) ע"פ 
) מדרש תנחומא (ורשא) פרשת שלח סימן ט( עמלק רצועה רעה לישראלברעת עמלק והקב"ה לכתחילה הכין  בטובה ובפועל משלימין

  ובפועל לוקים בה מספרי לשון הרע והמטילים ספק באמונת ה'. 

ם ֶּבָח	ֶרב (מג)   ר' יוסף בכור שור(ב) כפי'       כאשר אמרתם, שאמרתם: "או במדבר הזה לו מתנו" (לעיל,ב).  -ּוְנַפְלֶּת�

לכתחילה בקשתם לעצמכם מיתה, קללתם עצמכם, הטלתם ספק בהנהגת ה' אתכם, זוהי בחינתו של עמלק לכן אם תעפילו נגד רצון ה' 
  בפועל עמלק המתחזה לכנעני יצפה לכם (כפי שהתחזה בשנה הארבעים למסעם)

אז לכתחילה אם ה'  ה ראש ונשובה מצרימהה ראש ונשובה מצרימהה ראש ונשובה מצרימהה ראש ונשובה מצרימהנתננתננתננתנבפשוטה אמרו  –אם בפועל כאשר ה' הוליכם בקצרה רש"י שמות בשלח יג,יז (ג) ע"פ 
 קצרה היו חוזרים  - היה מוליכם בדרך ישר 

ם רד"ק יחזקאל כ,כג(ד) ע"פ  י ְוַהְּכַנֲעִנ�י ָׁשם� ִלְפֵניֶכ� רצועת ענישה לישראל אשר בפועל  - לכתחילה הם רצועה רעה  – ָהֲעָמֵלִק 
  מתבצעת ע"י עמים שונים כמו שהעמלקי מתחפש לכנעני.

  

 #   היתר בבי"ד של למטה ובבי"ד של מעלה. שיעורי זמן להיתר נדוי.(ב) היתלשות מאמונת ה', בתפקיד (א)  תרסא, – ִּכי

וגו' (שם /במדבר י"ד/ מ'),  הננו ועלינו אל המקוםהננו ועלינו אל המקוםהננו ועלינו אל המקוםהננו ועלינו אל המקוםבוא וראה, מה עשו ומה הוציאו בשפתותיהם, אליהו רבה (איש שלום) פרשה כז 
י ְוַהְּכַנֲעִנ�י ָׁשם�  # ָהֲעָמֵלִק  (שם /במדבר י"ד/ ל"ט), מיכן  ויתאבלו העם מאדויתאבלו העם מאדויתאבלו העם מאדויתאבלו העם מאדבמדבר י"ד/ מ"ג). חרדו וישבו באבל, שנאמר (שם /ִּכי

אמרו, כל המנודה יום אחד מלמטה אעפ"י שהתירו לו אין לו התיר מלמעלה עד שלשה ימים, כל המנודה שלשה ימים מלמטה אף על 
מים מלמטה אף על פי שהיתירו לו אין לו התיר מלמעלה עד פי שהתירו לו אין לו התיר מלמעלה עד שבעה ימים, כל המנודה שבעת י

ויתאבלו ויתאבלו ויתאבלו ויתאבלו שלשים יום, וכל המנודה שלשים יום מלמטה אעפ"י שהתירו לו אין לו התיר מלמעלה לעולם ולעולמי עולמים, לכך נאמר 
 .העם מאדהעם מאדהעם מאדהעם מאד

  

ּוֹמֶׁשה#  )כי תשא לג,ז 'שמרש"י ( ם מחטא העגלנזופי פי' רש"י ישראל היו נזופים מחטא העגל, ותוס' פי' מחטא המרגלים. בבלי יבמות עב,א
ח ֶאת ֶהל -ִיַּק  ל) שלח יד,מב 'במ (מנודים מחטא המרגלים . (ראה תנח' כי תשא כז) מנודה לרב, מנודה לתלמידאמר: ָהֹא/ ין -ַאֽ י ֵא� ּו ִּכ0 ַּתֲעל�

' ְּבִקְרְּבֶכ	ם  שים יום ובית דין של מעלה קבע שזה לעולם על מלמד כי היו מנודים לשמים. ואפשר כי בית דין של משה גזר נידוי לשלוה�
  ישראל, מטילי הספק באמונת ה'. - מבזי דבר ה' להיכנס לארץ

  

  ע"פ תבניות טעמים: סיכום

ם ֶּבָח	ֶרב ם ּוְנַפְלֶּת� י ְוַהְּכַנֲעִנ�י ָׁשם� ִלְפֵניֶכ� # ָהֲעָמֵלִק   ר"ת ה(ו)כשל"(ו) ב"ו,  – ִּכי

 #   בתפקיד שיעורי זמן להיתר נדוי, היתר בבי"ד של למטה ובבי"ד של מעלה. שה כזאליהו רבה (איש שלום) פר תרסא, ע"פ – ִּכי

ם ֶּבָח	ֶרב ם ּוְנַפְלֶּת� י ְוַהְּכַנֲעִנ�י ָׁשם� ִלְפֵניֶכ�  בתפקיד לכתחילה ובפועל.  קטן,- מרכא פשטא זקף קדמא – ָהֲעָמֵלִק 

 לכתחילהקיד לכתחילה ובפועל, מלמדת כי לפני ה' בתפ ,קטן-קדמא מרכא פשטא זקףאפשר כי הבנת הפסוק צריכה להילמד בסדר הבא: 

שיהיו ספקנים באמונת ה', מוציאי לשון רע ודיבה ולכן הכין רצועת עמלק רעה  לכתחילההרשות נתונה. ה' צפה  ובפועלהכל צפוי 
  רי העבירה.פועלת באמצעות גלות, צרות, מחלות ופגיעות מעמים שונים להעניש בם את עוב בפועל(שתכונתו הטלת ספק) אשר 

שנה הוכשל"ו בתכונת עמלק להטיל ספק באמונת ה' (המרומז בראשי תיבות). מכך נגזר עליהם נדוי  60 -  20המרגלים ואנשי הצבא בני 
  היתלשות מאמונת ה', ושיעורי זמן להיתר נדוי. – תרסאוכליה במדבר המרומז בטעם 



  
  

  

  

  שלח- ברבמד-37-טטודל/©Jun-22                  32/2                  ZZFisher-13 תשפ"בה–סיון–"די     

zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים  אריה ויהודית זצ"לסנדר סנדר יצחק לעלוי נשמת  חזקיהו אלכ

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

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

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 -שאתלידר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

)ה ָלֶכם3 ְלִציִצת1 ּוְרִאיֶת)ם :במדבר שלח טו,לט ֹו ּוְזַכְרֶּתם� ֶאת ְוָהָי ם ֹאָת	ם -ָּכל-ֹאת6 ' ַוֲעִׂשיֶת�   ִמְצ8)ת ה�
א  ֹֽ ם ֲאֶׁשר-ְול יֵניֶכ� י ְלַבְבֶכם� ְוַאֲחֵר)י ֵעֽ ּורּו ַאֲחֵר* ם-ָתת/ ם ֹזִנ�ים ַאֲחֵריֶהֽ   ַאֶּת�

כרך בה כשרה, ואפילו לא  - אמר רב הונא אמר רב ששת אמר רב ירמיה בר אבא אמר רב: תכלת שכרך רובה  ... בבלי מנחות לט,א
שליש גדיל ושני שלישי ענף. וכמה שיעור חוליא? תניא, רבי אומר: כדי שיכרוך וישנה  -כשרה, ונויי תכלת  -אלא חוליא אחת 

כנגד שבעה רקיעים,  - ; הפוחת לא יפחות משבע לא יוסיף על שלש עשרה, והמוסיף לא יפחות משבעוישלש. תאנא: הפוחת 
מין כנף;  - מתחיל בלבן, הכנף  -גד שבעה רקיעין וששה אוירין שביניהם. תנא: כשהוא מתחיל כנ - והמוסיף לא יוסיף על שלש עשרה 

 ...מסיים בלבן, מעלין בקודש ולא מורידין. -וכשהוא מסיים 
 תוספות בבלי מנחות לט,א 

בהא והא נמי דאמרינן  לפי שתכלת דומה לים וים דומה לרקיע ואנן דלית לן תכלת לא קפדינן - לא יפחות משבע כנגד שבעה רקיעיםלא יפחות משבע כנגד שבעה רקיעיםלא יפחות משבע כנגד שבעה רקיעיםלא יפחות משבע כנגד שבעה רקיעים
צריך לקשור על כל חוליא וחוליא היינו כדי שיהא ניכר התכלת ומה שאנו נוהגים חמשה קשרים פירש בקונטרס גבי ציצית שקולה 
כנגד כל המצות לפי שציצית עולה ת"ר וח' חוטין וחמשה קשרים עולה תרי"ג ומיהו כל ציצית האמורים בפרשה חסירים יו"ד ויש 

וק והיה לכם לציצית וג' ציצית כתובים בפרשה ולמ"ד זו משלימתן וכן נוהג רבינו תם לעשות אותן ה' קשרים ב' בסמוך לומר שיש פס
כדי שיהא קשר של קיימא  ועל כל קשר שני קשריםלטלית וג' סמוך לפתיל משום מעלין בקדש ולא מורידין כדאמרינן שמסיים בלבן 

קשרים ויש לומר דהא דאמרינן צריך לקשור על כל חוליא וחוליא היינו אחת של לבן  מיהו לא מצינו שום סמך בהש"ס מפורש מה'
ואחת של תכלת שהן שתים והשתא כשאין פוחת משבע עושה ה' קשרים סמוך לטלית קשר אחד ואחר כך שתי חוליות אחת של 

א שביעית של לבן כדי שיהא מסיים תכלת ואחת של לבן קשר אחד עד שמסיים שש חוליות הרי ארבעה קשרים ואחר כך עושה חולי
 .ויש מפרשים לא יפחות משבע כריכות בין כל קשר וקשרבלבן ואחר כך קושר אחד הרי ה' קשרים 

  

 ויש מפרשים לא יפחות משבע כריכות בין כל קשר וקשרתוספות בבלי מנחות לט,א מבוסס על (א)  ההסבר הבא
ונוהגים לכרוך באויר  ...  קשרים כפולים וארבעה אוירים ביניהם מלאים כריכות שישלים לחמש ...  שו"ע או"ח יא יד [יג*](ב) ועל 

  ...  ראשון ז' כריכות,

וכתב ...  היום ז' ח' י"א י"ג שאנו עושים ...  נהגו לעשות ל"ט כריכות כמ"ש האר"י ז"ל .   .שערי תשובה סימן יא [כד](ג) ועל 
  (גי' ת"ר וכנראה מוסיף שמונה חוטים וחמישה קשרים גי' תרי"ג) בגימטריא ציצית (גי' תרי"ג)אורות -אורות ו )39(גי' שנאמר טל 

ר"ל למנין הכריכות וגם מנין החוליות והקשרים אין מעכב מדינא רק הוא למצוה מן  - (סה) לכריכות משנה ברורה סימן יא (ד) ועל 
  חמשה שעולה י' רמז לעשרה ספירותיו של הקב"ההמובחר כי הה' קשרים רמז שעי"ז יזכור הה' חומשי תורה וכפילת הקשרים ה

  שהוא חולק כבוד ליראיו...  וחלק ליראיו תכלת שהוא מעין כבודו...  תכלת דומהבמדבר רבה (וילנא) פרשה יד (ה) 

ה'  תכלת דומה ... וקשת לדמות ... מראה דמות כבודדאמר ר' חזקיה ואית דאמרי בשם ר' מאיר, מדרש תהלים (בובר) מזמור צ (ו) 
  ... מסתכלין בציצית כאילו הדר שכינה עליהן ... וראיתם אותו ... להקב"ה,   

  

ֹו ) טו,לט( )ה ָלֶכם3 ְלִציִצת1 ּוְרִאיֶת)ם ֹאת6  מונח זרקא סגול מונח רביע –ְוָהָי

  במשמע מוסיף מענינו על ענינו, פתיל או פתילים מהציצת נכרך על הציצת –במשמע מונח, זרקא סגול  -מונח 

 במשמע ציור (א) כריכות, (ב) קשרים - זרקא 

   39(א) נוטריקון ס'ימן גו"ל היינו גי' =  -סגו"ל 

(ב) נקודת הסגו"ל שליש אורך הציצת הוא גדיל, היינו שיש כריכות סביבו והן בחוליות , שתי נקודות תחתונות של הסגו"ל שני 

  שליש אורך הציצת הם הפתילים, הענפים הלא כרוכים סביבם.

   כריכות 39, סה"כ כריכות 3קבוצות של  13 כריכות בחוליה; 3ת השיטות שלוש נקודות בטעם סגו"ל הן באח )ג(

 חמישה קשרים הסוגרים על ארבע חוליות של כריכות -מונח רביע 

  

 המלים והסבר הטעמים מתקבל התוכן הבא: בקריאה משולבת של

)ה   גו"ל מטריתגי ימן'ס- בשמספרן ִציִצת1 -ה עלִציִצת1 - ) מהזרקא(שהן כציור  פתיל תכריכו-ב לכבודכםָלֶכם3  מונח הוי"השם (אותיות) ְוָהָי

ֹו ) כריכות 3קבוצות של  13= ט"ל אורות,  כריכות= ט"ל  39( ) זרקאשהן כציור ( קשרים חמישהבין  מונח הוי"האת שם  - ּוְרִאיֶת)ם ֹאת6

  כך: כריכותסדר הבהן ו ארבע חוליות שברווחים שביניהם

  ר"י ז, ח, יא, יג :בשיטת הא �

 ) כריכות, כנגד שבעה רקיעים (הנהגה בתוך הטבע) 7חוליה ובה ז' (= •

משם  י"ה,=) אותיות 15) כריכות (הנהגה מעבר לטבע), וסה"כ כריכות בשתי החוליות עולה ט"ו (=8ועוד חוליה ובה ח' (= •
 הוי"ה

 משם הוי"ה ו"ה) כריכות, העולה אותיות 11וחוליה של י"א (=אה"ה =  •

  אח"ד) כריכות, העולה אותיות  13וחוליה של י"ג (= •

 או בשיטת רבי שלמה מולכו כריכות י' ה' ו' ה' (אז זה שם הוי"ה ביתר גלוי) �

  הקשרים, החוטים והכריכות מצטרפין לשם הוי"ה ושם אדנ"י בציצית.סוד על ענין ציצית ספר כלבו סימן קמו בשיטת  �

הרקיע הוא שניים או שבעה  ]ב,חגיגה יב בבלי[- במונח זרקא סגול הראשון בתורה, ונדרש  – ָהָרִקיעַ֒ - ַוַּיַ֣עׂש ֱא>ִהי֘ם ֶאת (בראשית א,ז) 
ֲהָדְרF֗ ַעל־ְּבנֵיֶהֽם: ]ז,טמדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור צ[ רקיעים, F ַו֝ יF ָפֳעֶל֑ ה ֶאל־ֲעָבֶד֣   ...  יֵָרֶא֣

ר ָלָבְֽׁשָּת: )קד,א 'תה( רואין הדרך אלא טלית הדור, הדומה להדור שלך, שנאמ דאמר ר' חזקיה ואית דאמרי בשם ר' מאיר, תכלת  ֭הֹוד ְוָהָד֣
יחזקאל ( דומה לים, וים דומה לעשבים, ועשבים דומים לאילנות, ואילנות לרקיע, ורקיע לנוגה, ונוגה לקשת, וקשת לדמות, שנאמר

ן ּבְ ) א,כח ה ֶבָענָ֜ ֶׁשת ֲאֶׁש֩ר ִיְֽהיֶ֨ ה ַהֶּק֡ ה ְּד֣מּות ְּכבֹוד־ ֑ה'ְּכַמְרֵא֣ יב ֕הּוא ַמְרֵא֖ גַּ֙ה ָסִב֔ ֹ֙ ה ַהּנ ן ַמְרֵא֤ ֶׁשם ֵּכ֣ אמר ר' חזקיה בזמן שישראל מתכסין , ֣יֹום ַהֶּג֗
 חלש 'במ( בציצית, לא יהיו סבורין שמא תכלת הן לובשין, אלא כך יהיו ישראל מסתכלין בציצית כאילו הדר שכינה עליהן, שנאמר

ם  )ו,לטט   להקב"ה, הוי והדרך על בניהם. אֹ֗תֹו, אותם לא נאמר, אלא אֹ֗תֹוּוְרִאיֶת֣

די -די הכתוב על המזוזות מבחוץ ולקשר של תפילין שעשוי בדמות של שם ש- ואפשר כי זה שם הוי"ה שבכריכות הציצת. ודומה לשם ש
  )תורת חיים בבא קמא נט,ב(

' -ְוָראּו� ָּכל )דברים כי תבוא כח,י( ו בתפיליןוכמוארבע צציות לארבע רוחות העולם אלו ארבע פעמים שם הוי"ה,  ם ה� י ֵׁש� ֶרץ ִּכ0 ַעֵּמ)י ָהָא�
ָּך׃ ּו ִמֶּמֽ  ְרא� 	י> ְוָיֽ   .ובהם יאחזו הגויים ביראה לעת הגאולה ִנְקָר)א ָעֶל
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים  אריה ויהודית זצ"לסנדר סנדר יצחק לעלוי נשמת  חזקיהו אלכ

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

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

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 -שאתלידר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

  

   א,יג שלחבמדבר  1.2

אנּו ֶאל- ַוְיַסְּפרּו יג,כז: במדבר שלח ּו ָּב? ֹ)אְמר� ַגם -לֹו� ַוּי Bנּו ְו	ֶרץ ֲאֶׁש)ר ְׁשַלְחָּת וא ְוֶזהָהָא� ת ָחָל�ב ּוְדַב0ׁש ִה�   ִּפְרָיּֽה׃-ָזַב 
אנּו  ּו ָּב? ֹ)אְמר� אנּו  גדול-קטן זקף- זקף - ַוּי ּו ָּב? ֹ)אְמר�   עולה שכ"ב, כב"ש, שטח"ה,  322=  59+  263 גי'ַוּי

   254=  576 – 322 הפרש מתקע"ו

אנּו (הגימטראות מכתב יד של הרב י"ר פאלוך זצ"ל) אפשר כי המרגלים רמזו  ּו ָּב? ֹ)אְמר� ֶרץ ֲאֶׁש)ר-ֶאלַוּי )  322(גי' שכ"ב  ָהָא�

) היינו מת האיש הכשר שבהם שאמור היה להגן  322שכ"ב (גי' , וגם ) אותה לנו 322כב"ש (גי' (עליה יעקב אבינו) וכך 

  עליהם. 

אנּו ּו ָּב? ֹ)אְמר� מיות מלת סמא"ל סמ"ך ) (בעה"ט נצבים) כי יקטרג הס"מ המרומז בגי' פני 322) וראינו שיעמוד ירבע"ם (גי'  322(גי'  ַוּי
אנּו= הפרש בין גי' תקע"ו וגי'  254מ"ם אל"ף למ"ד (גי'  ּו ָּב? ֹ)אְמר�   .וזכרו) ימח שמו  322) וגם יקום  היטל"ר (גי' ַוּי

) כי (ועמך כולם )  322) ... וחוס"ה נ"א ע"ל ב"ן אהוב"ך (גי' 254) ... רחו"ם (גי' 254ואתה הקב"ה מלך מלא = מ"ם למ"ד כ"ף (גי' 

  )   254קי"ם (גי' צדי

  

ה ִיְגַּדל: יז,שלח יד במדבר 	י -ְוַעָּת? ַח ֲאדָנ ר׃        ָנ�א ֹּכ) ְרָּת ֵלאֹמֽ ר ִּדַּב�   ַּכֲאֶׁש�
ה  	י טפחא - ָנ�א -ִיְגַּדלדול ג-קףז –ְוַעָּת? ַח ֲאדָנ   אתנחמונח  -  ֹּכ)

ה ִיְגַּדל יז)שלח יד, 'במ( ]תורה תמימה[ שעלה משה למרום, אמר לו הקדוש ברוך הוא, משה, תניא, א"ר יהושע בן לוי, בשעה  -ָנ�א -ְוַעָּת?

ה ִיְגַּדל, אמר לו, רבש"ע, כלום יש עבד שנותן שלום לרבו, אמר לו, היה לך לעזרני, מיד אמר לו )טוכי אין שלום בעירך ַח -ְוַעָּת? ָנ�א ֹּכ)
	י    [שבת פ"ט א']: )יֲאדָנ

', תניא, א"ר ישמעאל בן אלישע פעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת ולי נראה הבאור ע"פ מ"ד בברכות ז' א ... )]תורה תמימה הערה י[
לפני ולפנים [כי כה"ג היה] וראיתי אכתריאל יה ה' צבאות יושב על כסא רם ונשא, ואמר לי, ישמעאל בני ברכני, אמרתי לו, יהי רצון 

,  (טט: משורת הדין) ם לפנים משוה"דשיכבשו רחמיך את כעסך ויגולו רחמיך על מדותיך ותתנהג עם בניך במדת הרחמים ותכנס לה
  שלא תהא ברכת הדיוט קלה בעיניך, (טט: בא להשמיענו)ונענע לי בראשו, וקמ"ל 

ה    כהן גדול, מהקב"ה  ישמעאל בן אלישעביקש שלושה דברים , דולג-קףז –ְוַעָּת?

  יהי רצון שיכבשו רחמיך את כעסך  )א(

  ויגולו רחמיך על מדותיך  )ב(
     יך במדת הרחמים ותכנס להם לפנים משוה"ד, ותתנהג עם בנ )ג(

	י , בתפקיד רבוי לא מוגבל המאופיין במליםטפחא –ָנ�א -ִיְגַּדל  ַח ֲאדָנ שלא תהא ברכת  (טט: בא להשמיענו), ונענע לי בראשו, וקמ"ל  ֹּכ)
  הדיוט קלה בעיניך

  
  : כ,יט,שלח יד במדבר

ח ן ָהָע�ם ַהֶּז�ה ְּכֹג)ֶדל-[יט] ְסַלֽ א ַלֲע08 ִים ְוַעד ָנ6 ה ִמִּמְצַר� )ם ַהֶּז� �אָתה� ָלָע ָּנה׃   -ַחְסֶּד	> ְוַכֲאֶׁש*ר ָנָׂש   ֵהֽ
>׃ ' ָסַל�ְחִּתי ִּכְדָבֶרֽ ֹ)אֶמר ה�   [כ]  ַוּי

ח  א-ְסַלֽ   רביע, רמז לכסא הכבוד ככסא רחמים בדין – ָנ6

  ]כ,דעת זקנים מבעה"ת במדבר יד[הסבר המשולב בפי' 

' (יד,כ) ֹ)אֶמר ה� קטן, והוא כעין תיאור ביחס להמשך שהוא כעין פעולה או הלכה, או גם ששניהם פעולה לכן תבנית - ףמונח זק )סלוק( – ַוּי
  הטעמים בתפקיד כעין לימוד אלפניו ולאחריו.

' (יד,כ) אלאחריו ֹ)אֶמר ה� >על ששנינו שנתרצה הקב"ה לישראל ביום הכפורים ואמר לו על הענין שעומדים בו  ַוּי  ולכך ָסַל�ְחִּתי ִּכְדָבֶרֽ
    .הוקבע אותו יום למחילה ולכפרה לדורות

אדלעיל אלא כאן במרגלים, וי"ל דהאי קרא  ?הקב"ה למשה סלחתי כדברך במעשה העגל מקשים העולם היכן מצינו שאמר לו אלפניו
ִים ְוַעדוְ ...  [יט]וה"ק  קאי ה ִמִּמְצַר� )ם ַהֶּז� �אָתה� ָלָע ָּנה׃-ַכֲאֶׁש*ר ָנָׂש > ועוד י"לנא לעמך  סלח סלחתי כדבריך וכןאז אמרת  ֵהֽ  ִּכְדָבֶרֽ

  :ָסַל�ְחִּתישנשאתי להם ביציאת מצרים בעשיית העגל וא"כ גם שם אמר  שאסלח להם עתה כמומשמע כאשר בקשת ממני 

  

י ָכל :בכ,שלח יד במדבר ים ֶאת-ִּכ) ים ָהֹרִא* י ֲאֶׁשר-ְּכֹבִדי� ְוֶאת-ָהֲאָנִׁש6 ֹתַת� ִים ּוַבִּמְדָּב	ר-ֹא) יִתי ְבִמְצַר�   ָעִׂש�
י׃וַ   ּו ְּבקֹוִלֽ א ָׁשְמע� �ֹ ים ְול )ֶׂשר ְּפָעִמ� Kה ֶע י ֶז ּו ֹאִת6   ְיַנּס)

תניא: אמר ר' יהודה, עשר נסיונות ניסו אבותינו להקב"ה: שנים בים, ושנים במים, שנים [בבלי ערכין טו,א] כדאיתא במסכת  [רש"י]
  במן, שנים בשליו, אחת בעגל, ואחת במדבר פארן. 

  (יד,לד) ראה

י ּו ֹאִת6 שנים בים, ושנים במים, שנים במן, שנים מונח רביע, לרמז כי עשר הנסיונות מחולקים לארבעה זוגות של נסיונות  – ַוְיַנּס)
    )זה המרגלים(.אחת בעגל, ואחת במדבר פארןושני נסיונות מרכזיים כל אחד לעצמו בשליו, 

Kה Kהיתיב, בתפקיד דווקא, אמנם רבי יוסף בכור שור מפרש זאת ממילת  – ֶז וינסו אותי זה עשר וינסו אותי זה עשר וינסו אותי זה עשר וינסו אותי זה עשר וגו',  כי כל האנשיםכי כל האנשיםכי כל האנשיםכי כל האנשים )כב(  מהעצ ֶז
. אבל אם אמר 'עשר פעמים' בלא 'זה', משמע כמו )ראה ערכין טו,א(משמע דווקא, כמו שאמרו רבותינו  -  זהזהזהזהמדקאמר  -  פעמיםפעמיםפעמיםפעמים

  , שאינו דווקא, אלא 'הרבה'.)וי' כו,כו("ואפו עשר נשים" 

  

ם ַחי במדבר שלח לך יד,כח: ר ֲאֵלֶה6 '-י� ְנֻאםָא�נִ -ֱאֹמ) ם׃-ִאם ה� ה ָלֶכֽ 	י ֵּכ�ן ֶאֱעֶׂש� ם ְּבָאְזָנ ר ִּדַּבְרֶּת� א ַּכֲאֶׁש� ?ֹ   ל
'-ְנֻאם א-ִאם ה� ?ֹ '-ְנֻאם גדול- קטן זקף- זקף – ל א- ִאם ה� ?ֹ '-ְנֻאםלקים" - = כעין "הא 72+  26+  91=  31+  41+  26+  91גי'  ל בצירוף  ה�

  ע"ב עולה גם חס"ד, 

  , וצירוף חס"ד , מרומזת המתקת דין עצומת מימדים למנוע כליונם.הוא צירוף של רחמים בדין –להי"ם - הא
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים  אריה ויהודית זצ"לסנדר סנדר יצחק לעלוי נשמת  חזקיהו אלכ

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

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

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 -שאתלידר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

  
  במדבר שלח טו,טו:

	ר )ר ַהָּג ה ַאַח0ת ָלֶכ�ם ְוַלֵּג ל ֻחָּק�    ַהָּקָה?
�י ֽה'׃  ם ָּכֶכ0ם ַּכֵּג�ר ִיְהֶי�ה ִלְפֵנ ֵתיֶכ� ת עֹוָלם� ְלֹדֹר)   ֻחַּק*

לספרי יט  אחת יהיה לכם ולגר הגר (להביא שבמעשה כישראל) לפי  אין לי לא אנשים, נשים מניין? תלמוד לומר חוקה – ַהָּקָה?

ם שמעשה בישראל צריך לביא את הגרים.  ֵתיֶכ� ת עֹוָלם� ְלֹדֹר)   שינהג הדבר לדורות.ֻחַּק*
�י ֽה' ספרי כ למה נאמר? לפי שנאמר והיה על מצח אהרון וגו' תמיד לרצון לפני ה' אין לי אלא הציץ מרצה  ָּכֶכ0ם ַּכֵּג�ר ִיְהֶי�ה ִלְפֵנ

  לישראל לגרים מניין? ת"ל ככם כגר יהיה לפני ה'. תורה אחת ומשפט אחד בא הכתוב והשווה הגר לאזרח בכל המצוות שבתורה.
הקהל חוקה אחת יהיה לכם ולגר. הינה למעלה ריבה נשים לעניין נסכים ממה שכתב והקריב המקריב.  –מלבים התורה והמצוה 

שונה כי הן אין מילה נוהג בם, והגר הוא שם זכר ומניין שכן הדין לגבי גיורת? ולמד ממה אולם עדיין יש לומר שנשים גיורות דינם מ
  שכתוב חוקה אחת יהיה לכם ולגר. ובישראל הוא אומר בין אנשים ונשים והוא הדין לגבי גרים.

לא נקבל גרים ובארתי זה משום שיש לטעות דהאיבנא דליכא קרבן - בבלי כריתות ט'מלמד שינהג הדבר לדורות וביארו זה  לדרתיכם
  באורך בפ' קדושים (סי' קא)

  

ל   גדול, ענין בעל שלוש נקודות לפחות, כאן משוה בני ישראל אנשים ונשים, ומרבה עליהם גרים וגיורות.   - זקף – ַהָּקָה?

ם ֵתיֶכ�   אין קרבנות. קטן במלה אחת, כעין ריבה וריבה את הכל, מלמד שנקבל גרים לדורות גם בשעה ש- מונח זקף – ְלֹדֹר)

  
  בשלשה דברים נכנסו ישראל לברית במילה וטבילה וקרבן. רמב"ם איסורי ביאה פי"ג ה"א  
וכן לדורות כשירצה העכו"ם להכנס לברית ולהסתופף תחת כנפי השכינה ויקבל עליו עול תורה צריך רמב"ם איסורי ביאה פי"ג ה"ד 

שנאמר ככם כגר, מה אתם במילה וטבילה והרצאת קרבן אף הגר לדורות  מילה וטבילה והרצאת קרבן, ואם נקבה היא טבילה וקרבן
  במילה וטבילה והרצאת קרבן. 

  

ה ַאַח0ת  (טו) תורה תמימה פרשת שלח  ל ֻחָּק� ת"ר, גר נושא ממזרת, דברי ר' יוסי, מאי טעמא, אע"פ דכתיב הקהל חקה אחת  - ַהָּקָה?
  ג ב']:[קדושין ע" כט)לכם ולגר הגר, חקה אחת הפסיק הענין

אף הם לא יכנסו  במילה וטבילה והרצאת דמיםתניא, רבי אומר, ככם כאבותיכם, מה אבותיכם לא נכנסו לברית אלא  -ככם כגר 
לברית אלא באלה, אלא מעתה, האידנא דליכא קרבן לא נקבל גרים, אמר רב אחא בר יעקב, אמר קרא וכי יגור אתכם אשר בתוככם 

  [כריתות ט' א']: ל)לדורותיכם
)ה ָלֶכ	ם  (טז) ד ִיְהֶי ט ֶאָח�  לא), מאי טעמא משפט כתיב ביהגר צריך שלשה דייניםתניא, א"ר חייא בר אבא אמר ר' יוחנן,  -ּוִמְׁשָּפ�

  [יבמות מ"ז ב']:
  ש"ך יורה דעה סימן רסח 

  :מג' כשריםדכתיב גבי גר משפט אחד יהיה לכם ואין משפט בפחות  -ח צריך שיהיו בשלשה הכשרים 
אבל בקבלת המצות אם לא קיבל בפני ג' אפי' בדיעבד מעכב כמ"ש התוס' והרא"ש דקבלת  - יעבד אם לא מל או טבל כו' ט אבל בד

מצות הוי כתחילת דין שנתבאר בח"מ סי' ה' אבל טבילה ומילה הוי כגמר דין שנתבאר שם דגומרין בלילה וצ"ע קצת דהא כתב הרב 
ם דין אם כן לפ"ז ודאי דאפילו בקבלת מצות סגי בדיעבד בלילה ולא ה"ל להרב למיסתם שם סעיף ב' די"א אם עברו ודנו בלילה דיניה

סתומי ואפשר דדוקא לענין דיני ממונות חשש הרב לסברת ההי"א משום דהפקר ב"ד הפקר וכ"כ הב"ח בח"מ סי' ה' דאף על גב 
הי"א לסמוך עליהם עכ"ל וה"ה הכא דכחליצה  דלגבי חליצה יש לפסוק לחומרא דאפילו דיעבד החליצה פסולה בלילה מ"מ כדאי הן

  דמי:
לאו דוקא שנים אלא בפני אחד וכן מוכח בהתוס' פרק החולץ בד"ה יש לך עדים (דף מ"ד) מיהו י"ל דנקט שנים  -  י אלא בפני שנים

ב' לפחות שידעו שנתגייר שיהיו כיון דאם מכירין היינו אותו שהיה עובד כוכבים אינו נאמן לומר גיירתי עצמי כדלקמן וא"כ צריכין 
  ואף באשה נראה בשעה שטבלה נפשה היו צריכין לאנשים רואים אותה שטבלה להיות עדים בדבר, פרישה: כראוי

  
ל   גדול, ענין בעל שלוש נקודות ואפשר ששתיים מהן באופן אחד ואחת באופן אחר, - זקף – ַהָּקָה?

  כאן שלושה דברים לגיור: מלה, טבילה, הרצאת דם,  •

 דיינים לגיור בין לקהל ישראל בין לקהל גרים,   שלושה •

ט- ד )וי' אמר כד,כב( משך חכמה פרשת אמר כפ' (שתיים באופן אחד)). (שתי נקודות באופן אחד ונקודה אחת באופן אחר • לגר  יְִהֶי֣ה ֶאָחד֙  ִמְׁשַּפ֤
וי' אמר (קטן של מלת -(ב) נפשות מרומז בטעם זקףאפשר ששני מיני הדינים (א) ממונות  –(טט ולאזרח, בין דיני ממונות בין דיני נפשות 

ם )כד,כב   אבל השופטים אינו כאחד, דגר דן את חבירו ולא את הישראל,(נקודה אחת באופן אחר). )ָלֶכ֔

אמנם גר  התורה והמצוהשלוש נקודות שתיים באופן אחד אלו גברים ונשים מישראל, נקודה באופן אחר אלו גרים ע"פ  ספרי יחע"פ  •
מודיע שאף (מלמד שכשם שאין הבדל בישראל בין אנשים לנשים כך הדין גבי גרים.  חקה אחת לכם ולגרכר אך מהכתוב לשון ז

  ), כמו נשות ישראל דומות לאנשי ישראלשגיורות לא מלות דינן שוה לגרים

שם ([ומשפט אחד] יהיה וגו'  הקהל חוקה אחת לכם ולגר וגו' תורה אחתאליהו רבה (איש שלום) פרשה כז שלוש מידות בגרים, כפי' 
  , מיכן אמרו, שלש מדות בגרים, יש גר כאברהם אבינו, יש גר כחמור, יש גר כגוי לכל דבר. )/במדבר ט"ו/ ט"ו וט"ז

  למעלה אחדות אחת, בעולם הגלוי נשמת ישראל ונשמת גרים בנפרד •

ום דיין וממונה אלא מישראל, אבל תורה אחת ומשפט לפני ה' שוה הגר לישראל בעולם הגלוי אין הגר שוה לישראל כי אין ממנים ש •
  אחד לישראל ולגר פרט לירושת גר ללא ילדים.

ל (טו,טו)   גדול מדגיש זאת- . אפשר שגם זקףאומר שה"א כאן כסימן קריאה ראב"עגדול, - זקף – ַהָּקָה?

ם (טו,טו) ֵתיֶכ�  ספרי והתורהע"פ לת גרים בזמן הבית ושלא בפניו קטן במלה אחת, כעין ריבה וריבה את הכל היינו קב-מונח זקף – ְלֹדֹר)

האידנא דליכא קרבן לא נקבל גרים(?), אמר  תורה תמימה ,כי תמשך קבלת גרים גם בדורות שאין בם קרבנות מדלמ, (מלבי"ם) והמצוה
י) יד,שלח טו 'במ( רב אחא בר יעקב, אמר קרא ם -ְוִכֽ ֹו ָיגּור# ִאְּתֶכ  םְּבֽתֹוֲכֶכם� ְלֹדֹר) -ֲאֶׁשרֵּג/ר א*       [כריתות ט' א']: )ל ֵתיֶכ�
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים  אריה ויהודית זצ"לסנדר סנדר יצחק לעלוי נשמת  חזקיהו אלכ

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

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

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 -שאתלידר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

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

   א,יג שלחבמדבר  1.3

ר ה� [יז]  פ כא: –לך טו,יז -במדבר שלח ר׃ -ֶאל 'ַוְיַדֵּב� ה ֵּלאֹמֽ   ֹמֶׁש�
)י ִיׂשְ -ַּדֵּבר� ֶאל[יח]  ֲאֶכם� ֶאלְּבֵנ ל ְוָאַמְרָּת� ֲאֵלֶה	ם ְּבֹבֽ ָּמה׃ -ָרֵא� יא ֶאְתֶכ�ם ָׁשֽ ר ֲאִנ0י ֵמִב� ֶרץ ֲאֶׁש�   ָהָא�
ה ַלהֽ [יט]  ימּו ְתרּוָמ� ה ַּבֲאָכְלֶכ�ם ִמֶּל)ֶחם ָהָא	ֶרץ ָּתִר�   ׃ 'ְוָהָי?
ּה׃ [כ]  ימּו ֹאָתֽ ֶרן ֵּכ�ן ָּתִר� ימּו ְתרּוָמ	ה ִּכְתרּוַמ)ת ּגֹ� ם ַחָּל�ה ָּתִר) ֵתֶכ�   ֵראִׁשית� ֲעִרֹס)

ם ִּתְּתנ�ּו ַלה� [כא]  ֵתיֶכ� ם׃ ס 'ֵמֵראִׁשית� ֲעִרֹס) ֵתיֶכֽ   ְּתרּוָמ	ה ְלֹדֹר�
  אילו דברים שאדם יוצא בהן ידי חובתו בפסח בחיטים ובשעורים ובכוסמין ובשיבולת שועל ובשיפון וגו' ירושלמי פסחים פ"ב מ"ד
)  )טו,יט שלח מ'ב(כתיב ירושלמי פסחים פ"ב ה"ד  ה ַּבֲאָכְלֶכ�ם ִמֶּל ה ַלהֽ ְוָהָי? ימּו ְתרּוָמ� הייתי אומר יהו כל הדברים  ׃ 'ֶחם ָהָא	ֶרץ ָּתִר�
(של דגן הדומים שאר מינין שאר מינין שאר מינין שאר מינין לא כל לחם אין לי אלא לחטים ולשעורי' בלבד ִמֶּל)ֶחם ולא כל לחם אם ִמֶּל)ֶחם חייבין בחלה תלמוד לומר 

ם [כ] ? תלמוד לומר מנייןמנייןמנייןמניין    בפרטיהם לחטה ושעורה) ֵתֶכ�   וריבה את הכל  ריבהֵראִׁשית� ֲעִרֹס)
  . אפילו אורז ודוחן ושאר מינים:הייתי אומר יהו כל הדברים חייבין בחלההייתי אומר יהו כל הדברים חייבין בחלההייתי אומר יהו כל הדברים חייבין בחלההייתי אומר יהו כל הדברים חייבין בחלהקרבן העדה 

  ולא כל לחם אם מלחם לא כל לחםִמֶּל)ֶחם תלמוד לומר  - 

ה ֶא*ֶרץ ִחָּטה�  )ח,ח עקב 'דב(דכתיב ֶּל)ֶחם ָהָא	ֶרץ אין לי אלא חטים ושעורים. שהן נקראים   סמין ושבולת . ומניין לרבות כוּוְׂשֹעָר�
  שועל ושיפון:

ם ) טו,כ שלח מ'ב(שאר מינין מניין תלמוד לומר  -  ֵתֶכ�   ריבהֵראִׁשית� ֲעִרֹס)

לאפוקי שאר מינים לא דמיין לפרטא שהן מסריחין, אי נמי הני  דדמי לפרטא בכל צד שהן מחמיצין.  (היינו אלו)וריבה את הכל 
  .רה אחרת)(מיני חטה ושעורה בצו תלתא הן מינים של הפרט ממש

ם [כ] אם  ... פני משה ֵתֶכ� שך לכן בהמ(ו :ואפילו חוץ מחמשת המיניןרבוי הוא נימא מרבה אני את הכל, מכל שתעשו עריסותיכם ֲעִרֹס)

  )מי מחמיץ ומי מסריח שרבנן ערכו בדיקותנאמר של הירושלמי 

יונה רבי זעורא רבי שמעון בן לקיש בשם רבי  רבי יוסה בשם רבי שמעון תני רבי ישמעאל בן רבי ... ירושלמי פסחים פ"ב ה"ד
ישמעאל אמר רבי מנא אזלית לקיסרין ושמעית רבי אחווא בר זעורא אמר ואנא הוה אמר לה בשם ר' ישמעאל נאמר לחם בפסח 
ונאמר לחם בחלה מה לחם שנאמר בפסח דבר שהוא בא לידי מצה וחמץ אף לחם שנאמר בחלה דבר שהוא בא לידי מצה וחמץ 

   כל המינין אינן באין לידי מצה וחמץ אלא לידי סירחוןושאר  מצה וחמץ אלא חמשת המינין בלבדשאין לך בא לידי  ו ומצאוובדק
  מחלוקת בתוצאת הבדיקה(=קצח=קימל) על צמח קרמית 

(ג"א  דקוהויברבי יוחנן בן נורי אמר קרמית חייבת בחלה שהיא באה לידי מצה וחמץ ורבנין אמרי אינה באה לידי מצה וחמץ 
בדקוה ורבנין אמרין  באה לידי מצה וחמץומצאו אותה שהיא  בדקוהעל עיקר בדיקתה הן חולקין רבי יוחנן בן נורי אמר  ויבדקנה).

  ולא מצאו אותה שהיא באה לידי מצה וחמץ
 שלח מ'ב( -טט ( מוך:דלחם לחם דבס (לא קבל במסורת). משמיה דנפשיה הך גזרה שוה ושמעית רב אחווא בר זעירא אמרושמעית רב אחווא בר זעירא אמרושמעית רב אחווא בר זעירא אמרושמעית רב אחווא בר זעירא אמרקרבן העדה 

)ֶחם ָהָא	ֶרץ...  )טו,יט אַכל-לֹא ג)ראה טז, 'בד(...  ִמֶּל ֹֽ ים ּת ץ ִׁשְבַע�ת ָיִמ0 ִני-תֹאַכ*ל ָעָליו� ָחֵמ� )ֶחם ֹע	 ֹות ֶל   ) ָעָל�יו ַמּצ�

ִני. נאמר לחם בפסחנאמר לחם בפסחנאמר לחם בפסחנאמר לחם בפסח :(שמעאל)היית אומר דבר זה בשם ר"י(רבי מנא) . ואני ואנא וכו'ואנא וכו'ואנא וכו'ואנא וכו' )ֶחם ֹע	   :ֶל

ה ַּבֲאָכְלֶכ�ם ִמֶּל)ֶחם ָהָא	ֶרץ )טו,יט שלח מ'ב(. ונאמר לחם בחלהונאמר לחם בחלהונאמר לחם בחלהונאמר לחם בחלה   :ְוָהָי?
אַכל-לֹא ג)ראה טז, 'בד(. שנאמר דבר שהוא בא לידי מצה וחמץדבר שהוא בא לידי מצה וחמץדבר שהוא בא לידי מצה וחמץדבר שהוא בא לידי מצה וחמץ ֹֽ ים ּת ץ ִׁשְבַע�ת ָיִמ0 ִני-תֹאַכ*ל ָעָליו� ָחֵמ� )ֶחם ֹע	 ֹות ֶל   :ָעָל�יו ַמּצ�

. קצח שקורין נייל"א והוא כעין דוחן ושיחור וי"מ שהוא קרמיתקרמיתקרמיתקרמית ינין:. פי' בדקו החכמים ומצאו שאין בא לידי חימוץ רק אלו ה' מובדקו ומצאוובדקו ומצאוובדקו ומצאוובדקו ומצאוה"ג 
  . לקרמית אם היא באה לידי מצה וחמץ:ויבדקנהויבדקנהויבדקנהויבדקנהופריך  מין שנמצא בשיפון ובערוך פירש שהוא מין עשב:

  שאינו בא לידי חימוץ: . ריב"ן סובר שבדקו ומצאו שהוא בא לידי חמץ ומצה וחכמים סוברים שבדקו ומצאוומשני על עיקר בדיקתה הן חלוקיןומשני על עיקר בדיקתה הן חלוקיןומשני על עיקר בדיקתה הן חלוקיןומשני על עיקר בדיקתה הן חלוקין
  אנציקלופדיה תלמודית כרך ז, דגן [טור רכו] 

, וכשהם שבלים נקראים 1א. במצות בתורה. דגן בלשון תורה הוא חמשה מיני התבואה: חטים, שעורים, כוסמין, שבולת שועל ושיפון
, אין חייבים מן 4, דגנך3מר בהם: ודגן. ולפיכך בתרומות ומעשרות שנא2תבואה בכל מקום, ואחר שדשים וזורים אותם נקראים דגן

, אין זה 6, ואפילו הסוברים שאף שאר המינים חייבים בתרומות ומעשרות מן התורה5התורה להפריש [טור רכז] אלא מחמשת המינים
. ויש 7ומפני שאף שאר המינים נכללים בכלל דגנך, אלא מפני שהם סוברים שדגנך האמור שם הוא לאו דוקא, והוא הדין כל הדומה ל

בדבר: לדעת חכמים דגן הוא רק חמשת המינים, ולדעת ר' מאיר דגן משמעו כל דבר הנדגן,  שמחלוקת תנאיםמהראשונים סוברים 
היינו כל מין שעושים ממנו כרי, ואף כל מיני קטניות בכלל, שכן עושים מהם כרי, ואף הם חייבים מן התורה בתרומות ומעשרות, 

8כלל דגןמלבד פירות האילן שאינם ב
.  

  

ימּו ְתרּוָמ	ה  )טו,כ שלח מ'ב( ם ַחָּל�ה ָּתִר) ֵתֶכ� התרומה בפסוקים אלו היא הפרשת חלה, מעיסה העשויה ללחם ושיעור נפח  ֵראִׁשית� ֲעִרֹס)
י (טט התרומה מהעיסה או אחר מראשיתה. כלומר: קודם שתאכלו ממנה -  תרימותרימותרימותרימולגלגלת" (שם,טז).  מר(כ) "עו רש"י עה"תהקמח בעיסה כפי' 

שלא נאמר בה שיעור, ולא כתרומת מעשר  - גרןגרןגרןגרן    כתרומתכתרומתכתרומתכתרומת'טורטיל' בלעז.  - חלהחלהחלהחלהלשם ה'.  - תרומהתרומהתרומהתרומה    תרימותרימותרימותרימואחת  חלהחלהחלהחלהחלקה  ראשיתראשיתראשיתראשית ,האפיה) 
שנאמר בה שיעור. אבל חכמים נתנו שיעור: לבעל הבית אחד מעשרים וארבעה, ולנחתום אחד מארבעים ושמנה (ראה משנה חלה ב,ז).  (כא) 

מקצתה ולא  -  מראשיתמראשיתמראשיתמראשיתלמה נאמר? לפי שנאמר "ראשית עריסותיכם" (לעיל,כ), שומע אני ראשונה שבעיסות? תלמוד לומר:  - ערסתיכםערסתיכםערסתיכםערסתיכם    מראשיתמראשיתמראשיתמראשית
  .  שיהא בה כדי נתינה (ראה שם) - תתנותתנותתנותתנולפי שלא שמענו שיעור לחלה, נאמר  - תרומהתרומהתרומהתרומהלה' לה' לה' לה'     תתנותתנותתנותתנוכולה (ראה ספ"ב קי). 

)ֶחם )טו,יט שלח מ'ב( ה ַּבֲאָכְלֶכ�ם ִמֶּל ה ַלהֽ  ְוָהָי? ימּו ְתרּוָמ�   ׃ 'ָהָא	ֶרץ ָּתִר�
מרמז על שלוש הוויות (דברים מהותיים) המחייבים הפרשת בתפקיד שלוש, גדול - משמעה ענין בהוויתו, במהותו, טעם זקף – ְוָהָי?המלת 
  אפשר כי מדובר בהגדרת לחם, הגדרת מיני צמחים מהם נעשה קמח, הגדרת עריסה (עיסה) .חלה

  ח שמחמיץ (ולפסח שומרים שלא יחמיץ) והנאפית בתנור: עיסה מקמהגדרת לחם

ִני )ראה טז,ג 'בד( .נלמד מלחם עוני למצה ִמֶּל)ֶחם ָהָא	ֶרץ...  )טו,יט שלח מ'ב(הנאמר  )ֶחם ֹע	 , הלחם נעשה מקמח מחמישה מינין הבאים לידי ֶל

צַ -ֲהלֹוא� ִאם )ישעיהו כח,כה(:- חימוץ, הכתובים ב יץ ֶק� יָה ְוֵהִפ� )ה ָפֶנ� ק ִׁשָּו ן ִיְזֹר	 ֶמתח ְוַכֹּמ) ן ְוֻכֶּס� ם ִחָּט*ה ׂשֹוָרה� ּוְׂשֹעָר)ה ִנְסָמ�   ְּגֻבָלֽתֹו׃ ְוָׂש 

ִני. נאמר לחם בפסחנאמר לחם בפסחנאמר לחם בפסחנאמר לחם בפסחקרבן העדה  )ֶחם ֹע	 ה ַּבֲאָכְלֶכ�ם ִמֶּל)ֶחם ָהָא	ֶרץ )טו,יט שלח מ'ב(. ונאמר לחם בחלהונאמר לחם בחלהונאמר לחם בחלהונאמר לחם בחלה :ֶל   :ְוָהָי?

אַכלתֹאַכ*ל -לֹא ג)ראה טז, 'בד(. שנאמר דבר שהוא בא לידי מצה וחמץדבר שהוא בא לידי מצה וחמץדבר שהוא בא לידי מצה וחמץדבר שהוא בא לידי מצה וחמץ ֹֽ ים ּת ץ ִׁשְבַע�ת ָיִמ0 ִני-ָעָליו� ָחֵמ� )ֶחם ֹע	 ֹות ֶל   :ָעָל�יו ַמּצ�
  . פי' בדקו החכמים ומצאו שאין בא לידי חימוץ רק אלו ה' מינין:ובדקו ומצאוובדקו ומצאוובדקו ומצאוובדקו ומצאוה"ג 
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים  אריה ויהודית זצ"לסנדר סנדר יצחק לעלוי נשמת  חזקיהו אלכ

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

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

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 -שאתלידר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

י ָלֶכם3 ַמֵּטה )וי' בחקתי כו,כו( ד -ְּבִׁשְבִר) ים ַלְחְמֶכם� ְּבַתּנ)ּור ֶאָח� )ֶׂשר ָנִׁש* ָאפּו ֶע Bאפה בתנור וטעם תלשא מרמז לשיעור לחם הנ –(טט ֶלֶחם1 ְו

  נפח הקמח בעיסה זאת)

  : הגדרת מיני צמחים מהם נעשה קמח

ישראל - ישראל ולדעה אחרת כל הגדל בארץ-ע"פ האנצ' התלמודית לדעה אחת תרומות ומעשרות מובאים ממינים שנשתבחה בהן ארץ
  חייב בתרומות ומעשרות. 

  (א) הגדרת מקום הצמחים שעל פיהם נלמד

  מהפך, מוציא הפסוק מפשוטו על פירות שנשתבחה בהן הארץ וללמד שכל הפירות מלמדים שיעורי תורה – ץֶא*ֶר 

ה ֶא*ֶרץ ִחָּטה�  )ח,ח עקב 'דב(- ע"י כעין היקש, מארץ ב ֶּל)ֶחם ומלמד על מלת ִמֶּל)ֶחם ָהָא	ֶרץ ...  )טו,יט שלח מ'ב(- מקיש להארץ ב ּוְׂשֹעָר�
  שהוא מחטה ושעורה ),ח,ח קבע 'דב(בקרא זה מהנלווה לארץ בפסוק 

  (ב) הצמחים  

ה ִחָּטה�   הכוסמין מין חטים, ושבולת שועל ושיפון מין שעורים דגןערך  אנציקלופדיה תלמודית –קטן - פשטא זקף – ּוְׂשֹעָר�

ה פ"א ה"א ופ"ד תוס' פסחים שם, ועי' ירושלמי חל( ויש מפרשים הכוסמין הוא אף מין חטים, אבל הוא גם מין שעורים) פסחים לה א וש"נ(

  )ה"א ופ"מ ומרה"פ שם

הכוסמין,  –פשטא, מרבה לחטה זן אחד שהוא מין חטה  – ִחָּטה�  קטן בתפקיד שתיים, מרבה לשעורה שני זנים שהם מין - זקף – ּוְׂשֹעָר�
  שבולת שועל, שיפון, אבל יש הסוברים כי כוסמין גם מין חטים וגם מין שעורים. –שעורה 

ה ֶא*ֶרץ ִחָּטה�  )ח,ח עקב 'דב(אר הפירות שבפסוק אבל היינו אומרים שגם מש ֹון ּוְׂשֹעָר� ׁש׃ ְוֶג�ֶפן ּוְתֵאָנ�ה ְוִרּמ	 ֶמן ּוְדָבֽ �ית ֶׁש�  .ֶאֶרץ־ֵז

  מוציא פירות ונשארים חטה ושעורה ובעלי תכונות דומות להם  –יחויב הפרשת חלה, בא לימוד של דגן, דגנך 

ואפילו הסוברים שאף שאר המינים חייבים בתרומות ת דומות להם, מוציא פירות ונשארים חטה ושעורה ובעלי תכונו –דגן 
, אין זה מפני שאף שאר המינים נכללים בכלל דגנך, אלא מפני שהם סוברים שדגנך האמור שם הוא לאו 6ומעשרות מן התורה

ק חמשת המינים, בדבר: לדעת חכמים דגן הוא ר שמחלוקת תנאים. ויש מהראשונים סוברים 7דוקא, והוא הדין כל הדומה לו
ולדעת ר' מאיר דגן משמעו כל דבר הנדגן, היינו כל מין שעושים ממנו כרי, ואף כל מיני קטניות בכלל, שכן עושים מהם כרי, ואף 

8הם חייבים מן התורה בתרומות ומעשרות, מלבד פירות האילן שאינם בכלל דגן
.  

  

או שרק קמח מחמשה מיני דגן מחמיץ במים. לכן עיסה שלהם בשיעור (ג) תכונת החמצה: רבנן בדקו הפירות שגמר מלאכתם בכרי ומצ
  מסוים חייבת בחלה.

ם ֵראִׁשית�   ֵתֶכ� (היינו כוסמין, וריבה את הכל ריבה  קרבן העדהכעין מידה ריבה וריבה את הכל.  במלה אחת,קטן - מונח זקף – ֲעִרֹס)

) לא דמיין לפרטא שהן מסריחין, אי (כגון דוחן ואורזאר מינים לאפוקי ש דדמי לפרטא בכל צד שהן מחמיצין.  שבלת שועל, שיפון)
  . (מיני חטה ושעורה בצורה אחרת) נמי הני תלתא הן מינים של הפרט ממש

ם ֵתֶכ� הכוסמין הוא אף מין חטים,   תוס' פסחים לח,א- קטן, טעם מונח בתבנית זאת עשוי לרמז ל- פשטא מונח זקף – ֵראִׁשית� ֲעִרֹס)
ר' יהודה בן פזי אומר כי עומר אפשר להביא מכוסמין, שבלת שועל ושיפון, מכך  ירושלמי חלה פ"א ה"א- ,בשעוריםאבל הוא גם מין 

משמע כי כוסמין מין שעורה, ובהמשך יש דעה כי השיפון מין כוסמין. אז אם כוסמין מין חטה אז גם השיפון מין חטה. אבל אם 
  פקא מינה הוא (א) לכלאיים (ב) לצירוף עיסות מקמחים מצמחים שוניםהכוסמין מין שעורה אז גם השיפון מין שעורה. הנ

  

  :הגדרת עריסה (עיסה)

  בצק העשוי מקמח מחמשת מיני דגן (כא) סע' סע' ז'. פי"ד הפרשת חלה. הכשרות, יצחק יעקב פוקס, התשס"ב

"ע שם, חיטים אינם מצטרפים לשעורים, שיפון (כא) שו"ע יו"ד שכד,ב והם: חיטים, שעורים, כוסמין, שיפון, שבולת שועל. ולמבואר בשו

  מצטרפים זה לזה. וגו' –ושבולת שועל. ושיבולת שועל אינה מצטרפת לחיטים ולשיפון. אכן, לרמב"ם, כוסמין שיפון ושבולת שועל 

  לכן טעמי המקרא ירמזו לתערובות עיסה ממינים שונים המצטרפים לשיעור הפרשת חלה.

םֵראִׁשית� עֲ  )טו,כ שלח מ'ב( ֵתֶכ�   צירופי קמח ממינים שונים לשעור עיסה החייבת בהפרשת חלה. – ִרֹס)

םפשטא בתפקיד אחד, רמז לחטה ועוד מין הוא כוסמין,  – ֵראִׁשית�  ֵתֶכ� קטן, בתפקיד שתיים, רמז לצירוף שעורה עם שני  - זקף – ֲעִרֹס)
  מינים שבולת שועל ושיפון.

ם ֵתֶכ� קטן, עשוי לרמז למצב ביניים, כאן דעות שונות לגבי שיבולת שועל שאינה מצטרפת - ונח זקףמונח, מונח בתבנית פשטא מ – ֲעִרֹס)
לחיטים ולשיפון, לחיטים מובן כי שבולת שועל לכל הדעות היא מין שעורה, אבל אי צירוף לשיפון הוא בעיה, האם שיפון הוא מין חטה. 

  לפי זה הכוסמין מין שעורה!!! מצטרפים זה לזה. –אכן, לרמב"ם, כוסמין שיפון ושבולת שועל 

  

ם )טו,כא שלח מ'ב( ֵתיֶכ� ם, מלמד שלא מכל עריסה (עיסה) מפרישים חלה.  ֵמֵראִׁשית� ֲעִרֹס) ֵתֶכ� מונח, מונח בתבנית פשטא מונח  – ֲעִרֹס)
ש. מלאכת שלמה מביא לא יפרי –במי פירות, למד"א לא מחמיץ קטן, עשוי לרמז למצב ביניים, כאן דעות שונות (א) עיסה שנילושה - זקף

כתב שלדעת השו"ע, בני ספרד יברכו.  ומטה יהודה (עייאש) או"ח תסב,הדעת המהרש"א שהיות ומינין אלו מחמיצין במים, חייב בחלה, 
ת בחלה פטורה, נאפית חייב –(ב) יש המחייב חלה עיסה מקמח א"י שיצא לחו"ל, ויש הפוטר. (ג) עיסה שנילושה במחשבת בישול והיא עבה. בושלה 

  . (בצירוף בכלי או מפה, וההפרשה בברכה) חייבת בהפרשת חלה –פטורה, נאפית  –בברכה. (ד) בלילה רכה במחשבת בישול בושלה 
  פירות חוצה לארץ שנכנסו לארץ חייבים בחלה יצאו מכאן לשם ר' אליעזר מחייב ור' עקיבא פוטר:  ]מ"א[ ב "משנה מסכת חלה פ

  מי פירות חייבת בחלה ונאכלת בידים מסואבות: עיסה שנילושה ב ... ב]מ"[ 
  תמן תנינן תפוח שריסקו ונתנו לתוך עיסה וחימצה הרי זו אסורהה"ד ב "תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת פסחים פ

. כשהוא מרוסק לתוך העיסה של חולין וחמצה הואיל ומחמת שרסקו ונתנושרסקו ונתנושרסקו ונתנושרסקו ונתנו . של תרומה:תפוחתפוחתפוחתפוח . בתרומות פ"י:תמן תנינןתמן תנינןתמן תנינןתמן תנינןקרבן העדה 
  :דמי פירות אין מחמיצין. אסורה תני רבי יוסי מתיראסורה תני רבי יוסי מתיראסורה תני רבי יוסי מתיראסורה תני רבי יוסי מתיר ה"ג ה"זה"ג ה"זה"ג ה"זה"ג ה"ז תרומה נתחמצה אסורה לזרים:ה

  :של התפוח וסברי רבנן דכמים הן ומחמיצין. במחמץ במימיובמחמץ במימיובמחמץ במימיובמחמץ במימיו . כי פליגי:מה פליגיןמה פליגיןמה פליגיןמה פליגין

 –, מן הדין ן)(במעט שמבצק שנילוש על דעת לבשלו כולו או לטגנו סע' ח' .פי"ד הפרשת חלה. הכשרות, יצחק יעקב פוקס, התשס"ב
ירא שמים מפריש  –פטור מחלה. (שו"ע יו"ד שכט,ד) אכן, כשבלילתו עבה (ע"י גלגול ולא ע"י עירבוב בכף כמו בבצקים נוזליים) 

  חייב כולו בהפרשה עם ברכה –ממנה בלא ברכה. נאפה אפילו חלק מן הבצק 
רשת חלה. אמנם כאשר נאפת בתנור י"א שחייבת בהפרשה פטורה מהפ –בלילה רכה או נוזלית המיועדת לבישול או לטיגון  סע' ט'

  (בצירוף בכלי או מפה, וההפרשה בברכה)לאחר אפיה 
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים  אריה ויהודית זצ"לסנדר סנדר יצחק לעלוי נשמת  חזקיהו אלכ

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

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

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 -שאתלידר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

   א,יג שלחבמדבר  1.4

  
  יג,כ: חבר שלדמב

וא ִאם ה ִה/ ָאֶרץ ַהְּׁשֵמָנ  Bה ֲהֵיֽׁש-ּוָמ)ה ָה ּה ֵעץ� ִאם-ָרָז6 י ָהָא	ֶרץ-ָּב� ם ִמְּפִר) ם ּוְלַקְחֶּת� ְתַחַּזְקֶּת� ִין ְוִה    ַא�
ָּיִמ�   ים׃ְוַה  י ֲעָנִבֽ י ִּבּכּוֵר�   ים ְיֵמ�

ּו  אין בעיה לקחתם. אבל אם הפירות של גויים, וגזל הגוי אסור, כיצד צוה משה לקחת לקחו פירות (יג,כג) –אם הפירות הפקר  ַוִּיְכְרת 
ֹול ְתחַ סעיף וראיתם את הארץ, ...  ספר הפרשיות, הרב כיטוב,-וגו'. הדבר מוסבר ב ִמָּׁש*ם ְזמֹוָרה� ְוֶאְׁשּכ* י ְוִה  ם ִמְּפִר) ם ּוְלַקְחֶּת� ַּזְקֶּת�

צריכים היו חיזוק, לפי שהימים ימי ביכורי ענבים והשומרים מצויים בכרמים. שלא יפחדו בלקחם מפרי הארץ פן יכירו בהם  – ָהָא	ֶרץ

י ָהָא	ֶרץ. שהם מרגלים ם ִמְּפִר) ם ּוְלַקְחֶּת� ְתַחַּזְקֶּת� ה ובפירותיה בכיבושם, לכך ומשה כשצוה , סבר שכבר נוחלים ומוחזקים ב...  – ְוִה 

ם אמר ְתַחַּזְקֶּת� י ָהָא	ֶרץ -לשון חזקה  – ְוִה  ם ִמְּפִר)   .  בהיתר ּוְלַקְחֶּת�

ם המלה ומתבנית הטעמים של מלת  ְתַחַּזְקֶּת� , כעין מוקדם והוא מאוחר בענין, זה שהם עומדים לכבוש ה אחתמלקטן ב- קדמא זקף –ְוִה 

   ולכן נוטלים משלהם בהיתר. הארץ הרי היא כבר ככבושה ובחזקתם מעכשו

ים  ָּיִמ� , כעין מוקדם והוא מאוחר בענין, חיבור אל ענין עץ הדעת למאן דאמר שהיה גפן, והשפעתו ה אחתמלקטן ב- זקף דמא ק –ְוַה 

  )ע"פ זוהר(השלילית עכשו 

  
  במדבר שלח יג,כא:   

ּו ַוָּיֻת)רּו ֶאת  ַּיֲעל� ן ַעד-ָהָא	ֶרץ ִמִּמְדַּבר-ַוֽ א-ִצ� �ֹ ב ְלב ת׃ ְרֹח�   ֲחָמֽ
ית בר' א,אתבנית טעמי  - טפחא מונח אתנח מרכא טפחא מרכא סלוק  א ְּבֵראִׁש֖ ים ָּבָר֣ ת ֱא>ִה֑ יִם ֵא֥ ת ַהָּׁשַמ֖ בת שבעה טעמים   ָהָאֶֽרץ׃ ְוֵא֥

  מורכבת על עשר מלים

  מלים. 6כאן  –מלים  4מלים,  4כאן  –מלים  3בחצאי פסוק בר' א,א 
אמר ר' שמעון: מפרשה זו אלמד סוד החכמה וישמעו ממנה סודות  מאמרי הזהר סעיף –הרב כיטוב, שלח  –ספר הפרשיות 

ר-ֶאתעליונים ויקרים: ...  יגי' תור"ה ...  – ָהָהֽ אלו מחלוקות כגון טמא וטהור, אסור ומותר, עונשין ומתן  – ְוָׁש*ם ֲאִחיַמן� ֵׁשַׁש)י ְוַתְלַמ�

	ק שכר, אלו דרכי תורה ודקדוקיה שהם י ָהֲעָנ ה, שבאין מסטרא דגבורה – ְיִליֵד� ֹון ֶׁש*ַבע ָׁשִנים� ִנְבְנָת� אלו הם שבעים פנים  – ְוֶחְבר6

ֹון של תורה, שבעה פנים יש לה ולכל צד עשרה, ִים, זו תורה שהמשתדל בה נקרא חבר – ְוֶחְבר6 ַען ִמְצָרֽ �י ֹצ� פה -זו תורה שבעל – ִלְפֵנ
  ...   ... היוצאת מתורה שבכתב

  יג,יז:    שלחבמדבר 

ּור ֶאתַוּיִ  ה ָלת� ם ֶאת-ְׁשַל*ח ֹאָתם� ֹמֶׁש� ֶגב ַוֲעִליֶת� ּו ֶזה� ַּבֶּנ� ם ֲעל� ֹ)אֶמר ֲאֵלֶה6 	ַען ַוּי ר׃-ֶא)ֶרץ ְּכָנ   ָהָהֽ
  יג,כב:    שלחבמדבר 

א ַעד (ֹ ּו ַבֶּנֶגב3 ַוָּיב 	ק-ַוַּיֲעל) י ָהֲעָנ י ְיִליֵד� � ֵׁשַׁש)י ְוַתְלַמ� ֹון ֶׁש*ַבע ָׁשִנים� ִנבְ  ֶחְברֹון1 ְוָׁש*ם ֲאִחיַמן ִים׃ְוֶחְבר6 ַען ִמְצָרֽ ה ִלְפֵנ�י ֹצ�   ְנָת�
  

  וגו' ומלמד על מתן תורה: מפרשה זו אלמד סוד החכמהסיום הפסוק משתלב בדרשות ר' שמעון בזוהר 

ת א ֲחָמֽ �ֹ ת= גי' ( 448ל'שנה ב' א'לפים  – ְלב   לבריאת העולם יצאו ממצרים וקבלו את התורה  )ֲחָמֽ

ה ֹון ֶׁש*ַבע ָׁשִנים� ִנְבְנָת�    לו הם שבעים פנים של תורה, שבעה פנים יש לה ולכל צד עשרה,א – ְוֶחְבר6
כגון עשר המלים בפסוק  ולכל צד עשרההוא שבע והם בסיס לשבעה פנים,  בראשית א,א-מספר המלים השוה למספר הטעמים בשבעה פנים 

ּו ַוָּיֻת)רּו ֶאת במדבר שלח יג,כא  ַּיֲעל� ן ַעד-ָהָא	ֶרץ ִמִּמְדַּבר-ַוֽ א חֲ -ִצ� �ֹ ב ְלב ת׃ְרֹח� המקובצים ע"י מקפים לשבעה טעמים כמו טעמי בר'  ָמֽ

ּו ַוָּיֻת)רּו א,א. וזה ענין   ַּיֲעל�    שבעים פנים של תורהַוֽ

  
  :כז,לך יג-שלח במדבר

אנּו ֶאל-ַוְיַסְּפרּו ּו ָּב? ֹ)אְמר� ֶרץ ֲאֶׁש)ר ְׁשַלְחָּת	נּו -לֹו� ַוּי   ָהָא�

וא ְוֶזה  ת ָחָל�ב ּוְדַב0ׁש ִה� ַגם ָזַב  Bִּפְרָיּֽה׃-ְו  

  ך הפשטהסבר על דר

ת  וא (כז) רש"יקדמא, ענין של התחלה כפ' - ָזַב  ת ָחָל�ב ּוְדַב0ׁש ִה� כל דבר שקר שאין אומרים בו קצת אמת בתחלתו, אין מתקיים  -  ָזַב 
  .)ראה סוטה לה,א(בסופו 

וא מצטרפים, כאן קצת מרכא תביר טפחא, תבנית טעמים המלמדת על קבוצת פרטים הקשורים לנושא מסוים, ואינם  – ָחָל�ב ּוְדַב0ׁש ִה�
  ישראל.- אמת והרבה שקר על ארץ

  הסבר על דרך האגדה

ת וא ְוֶזהקדמא, בתפקיד מקדים שהארץ זבת חלב ודבש מעצמה בלי עבודת האדם,  – ָזַב       ִּפְרָיּֽה׃-ָחָל�ב ּוְדַב0ׁש ִה�

  

  הסבר על דרך ההלכה

אנּומלת    מלמד על מעבר מרשות לרשות, כמו מן המדבר לארץ ישראל. ָּב?

ואוב הכת ת ָחָל�ב ּוְדַב0ׁש ִה� משמש כבסיס לשבעה משקין יין, דבש, שמן, חלב, טל, דם, מים (י"ד שח"ט ד"ם), כאשר הדבש כאן הוא  ָזַב 
  דבש דבורים (ראה רלב"ג) ולא רק דבש פירות.

ַגםטעם תרסא במלת  Bבתפקיד דרשת שיעור בכתוב אחריו ְו  

תטעם קדמא במלת  וארש בתבנית הטעמים כעין כלל הצריך לפרט הנד ָזַב  מרכא תביר טפחא, תבנית טעמים המלמדת  – ָחָל�ב ּוְדַב0ׁש ִה�
  על קבוצת פרטים הקשורים לנושא מסוים, כאן הוצאת משקין מרשות לרשות בשבת, ששונים בהלכותיהם לגבי הנושא.

אנּו רשת השיעורין מרומזת בטעם תלשא של גדול בתפקיד של שלוש קבוצות של שיעורי משקין להוצאה מרשות לרשות בשבת, ד- זקף -  ָּב?

ַגםמלת  Bְו  

המוציא יין כדי מזיגת הכוס חלב כדי גמיעה דבש כדי ליתן על הכתית שמן כדי  (קבוצה א) ,מ"אח"משנה מסכת שבת פ-ככתוב ב 
ת רבי שמעון וכל השופכין ברביעי(קבוצה ג) ושאר כל המשקין ברביעית  (קבוצה ב)לסוך אבר קטן מים כדי לשוף בהם את הקילור 
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים  אריה ויהודית זצ"לסנדר סנדר יצחק לעלוי נשמת  חזקיהו אלכ

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

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

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 -שאתלידר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

  : (למי שמקפיד עליהם, צרך אותם) אומר כולן ברביעית ולא אמרו כל השיעורין הללו אלא למצניעיהן

  
מרב דשנה ורעננותה, לטוב המרעה אשר שם  זבת חלב ודבשזבת חלב ודבשזבת חלב ודבשזבת חלב ודבשוהנה אמרו למשה בפני כל העם, שהארץ ההיא היה  )כח- כז(  רלב"ג

  ;)ספ"ד רצז(שאמרו רבותינו ז"ל דבש תמרים, כמו  - הדבשהדבשהדבשהדבשלצאן, ולדבורים; או יהיה 

  
 לך יג,לא:    -במדבר שלח

ים ֲאֶׁשר ֲאָנִׁש/ ֹות ֶאל-ְוָה  א נּוַכ�ל ַלֲעל) �ֹ ּו ל ְמר� ּו ִעּמֹו� ָאֽ י-ָעל* 	ם ִּכֽ ּנּו׃-ָהָע ּוא ִמֶּמֽ �ק ה�   ָחָז
ים  ֲאָנִׁש/   קדמא ואזלא במלה אחת, עשרה המרגלים בדעה ובאמירה שוה -ְוָה 

ים  ֲאָנִׁש/   הכשלת העם בבכיה לחינם ועונשה בכיה לדורותהם הגורם המרכזי ל בעושה תלוי המעשה,אחת, קדמא ואזלא במלה  -ְוָה 

  
  ה: –טו,ג  חבר שלדמב

ם ִאֶּׁש*ה ה�' ֹעָל)ה אֹו[ג]   ַבח ְלַפֵּלא-ַוֲעִׂשיֶת  ֹו ְּבֹמֲעֵדיֶכ	ם- ֶז� ה א� ֹו ִבְנָדָב� �ֶדר� א)   ֶנ
' ִמן  יַח ִניֹחַח� ה� ֹות ֵר* Uֹו ִמן- ַלֲעׂש ר א� אן׃-ַהָּבָק� ֹֽ   ַהּצ

יב ָקְרָּבנ�ֹו [ד]  יב ַהַּמְקִר� 'לַ ְוִהְקִר0   ה	
ֶמן׃  ין ָׁשֽ ית ַהִה� ּול ִּבְרִבִע� ֹון ָּבל? ֶלת ִעָּׂשר�   ִמְנָחה� ֹס)

ה ַעל[ה]  ין ַּתֲעֶׂש� �ֶס�W ְרִביִע)ית ַהִה� * ִין ַלֶּנ 	ַבח-ְוַי ֹו ַלָּז   ָהֹעָל�ה א)
ד׃    ַלֶּכ�ֶבׂש ָהֶאָחֽ

ה ַעל) במ' שלח טו,ה(כשהוא אומר  ,ין הדבר צריךעדי פרק ב (י)ספרא מצורע פרשה ב , ויקרא מצורע יד,יראה  ה-ַּתֲעֶׂש֥ זו עולת  ָהעָֹל֖
  .להביא את אשמו֣אֹו ַלָּזַ֑בח להביא חטאת מצורע, ַלָּזַ֑בח מצורע, 

  טהר הם מנחת נסכים ולא מנחה הבאה בפני עצמה. יבתו"כ הבא יש שלוש הוכחות כי העשרונים הבאים עם בהמות המ

ֶמן...  (ט)פרק ב ספרא מצורע פרשה ב - המשך ל ֶלת ִמְנָחה� ְּבלּוָל)ה ַבֶּׁש� ים ֹס* (הבאה לעצמה,  , יכול למנחה לבהמה ּוְׁשYָׁש)ה ֶעְׂשֹרִנ6

  שממנה רק קמיצה לאשים ואין עמה יין),

ה ַהִּמְזֵּב	ָחה -ָהֹעָל�ה ְוֶאת-ְוֶהֱעָלZה ַהֹּכֵה0ן ֶאת) וי' מצ' יד,כ(כשהוא אומר א)  –(טט   בהמה (נסכים לכל)לימד שאינה אלא מנחת ַהִּמְנָח�
   .טהר כליל לאשים)י(שכשם שהעולה כליל לאשים, כך מנחת כל בהמה שמביא המ

ה- ְוֶאת(היינו לימוד זה אינו מספיק, (א) אולי כוונת הכתוב  עדיין הדבר צריך (י)פרק ב ספרא מצורע פרשה ב  מלמדת על מנחה הבאה  ַהִּמְנָח�

שאחד מן העשרונים היה מנחת נסכים אל העולה שטעונה שאפשר היה לומר ); (ב) הח"חעולה (לעצמה שאינה כליל לאשים, ולא נאמר כי דומה ל
וגם צריך (ג)  .)התוה"מ( נסכים בכל מקום. ושניים האחרים היה מנחה בפני עצמה לא נסכים לחטאת ואשם שלא מצאנו להם נסכים בשום מקום

  .  )התוה"מ( למוד אם יביא עמהם יין לנסכים כיון שהדבר חידוש

  

  :ה –ג טו, שלחבמדבר  ,ב) (ולכן מביא לימוד נוסף הנדרש מפסוקים הבאים) –(טט 

ה ַלֽה֙ [ג]  ם ִאֶּׁש֤ ַבח ְלַפֵּלא-עָֹל֣ה אֹו 'ַוֲעִׂשיֶת֨ יַח נִיחַֹח֙ ַלֽה֔ - זֶ֔ ם ַלֲעׂ֞שֹות ֵר֤ ה ֖אֹו ְּבמֲֹעֵדיֶכ֑ ֶד֙ר ֣אֹו ִבנְָדָב֔ ר ֥אֹו ִמן- ִמן 'נֶ֙ אן׃ -ַהָּבָק֖ ֹֽ יב ַהּמַ [ד] ַהּצ יב ְוִהְקִר֛ ְקִר֥
ֶמן׃ 'ָקְרָּב֖נֹו ַלֽה֑  ין ָׁשֽ ית ַהִה֖ ֶלת ִעָּׂש֔רֹון ָּב֕לּול ִּבְרִבִע֥ ֹ֣ ה ַעל[ה]  ִמנְָח֙ה ס ין ַּתֲעֶׂש֥ ית ַהִה֔ ֶס֙_ ְרִביִע֣ ֶבׂש ָהֶאָחֽד׃- ְוַי֤יִן ַלּנֶ֙ ה ֣אֹו ַלָּזַ֑בח ַלֶּכ֖   ָהעָֹל֖

ה ַעל) במ' שלח טו,ה(כשהוא אומר  ה- ַּתֲעֶׂש֥   .להביא את אשמו֣אֹו ַלָּזַ֑בח ביא חטאת מצורע, להַלָּזַ֑בח זו עולת מצורע,  ָהעָֹל֖

ה ַעל )במ' שלח טו,ה(בפרשת נסכים  כשהוא אומרכשהוא אומרכשהוא אומרכשהוא אומר הח"חפ'  ה ֣אֹו ַלָּזַ֑בח- ַּתֲעֶׂש֥ עָֹל֣ה  )במ' שלח טו,ג( -(טט . ותיבות אלו יתירים דהא לעיל ָהעָֹל֖
ַבח- אֹו ה ַעל) במ' שלח טו,ה( -(טט  דמסייםאלא הני ג' ריבויים על מצורע קאי וכ כבר כתבם) –(טט איירי קרא בהם  )זֶ֔ ה-ַּתֲעֶׂש֥ זו עולת  ָהעָֹל֖

  ).להביא את אשמו֣אֹו ַלָּזַ֑בח להביא חטאת מצורע, ַלָּזַ֑בח מצורע, 

) כי כל אחד מקרבנות המצורע (עולה, אשם, חטאת) בא עם מנחת נסכים של עשרון סלת, ונסכים ה –ג טו, שלחבמדבר מלמד הכתוב (

  רביעית הין יין.

  השלישית היא ממטהר דל וי' מצ' יד,כא ולכן אינה מוצגת כאן ההוכחה

  
  :ח,ח טובר שלדמב

י ה ֶבן-ְוִכֽ ר ֹעָל)ה אֹו-ַתֲעֶׂש� 	ַבח-ָּבָק�   ָז
� ֶדר ֽאֹו-ְלַפֵּלא  ים -ֶנ   ֽה'׃לַ ְׁשָלִמ�
ם  )טו,ג(לומד  צא,ב תוי מנחלבב ַבח ְלַפֵּלא-ֹעָל)ה אֹוכלל ַוֲעִׂשיֶת  ֹו ְּבֹמעֲ -ֶז� ה א� ֹו ִבְנָדָב� �ֶדר� א) 	םֶנ יַח ִניֹחַח� פרט  ֵדיֶכ ֹות ֵר* Uחזרַלֲעׂש    

  וכלל
י )טו,ח(והפסוק  ה ֶבן-ְוִכֽ ר ֹעָל)ה אֹו-ַתֲעֶׂש� 	ַבח-ָּבָק� � ֶדר ֽאֹו-ְלַפֵּלא  ָז ים - ֶנ  )במ' שלח טו,ג(- ב ופרט וכלל שנדרש יצא מן הכלל ֽה'לַ ְׁשָלִמ�

  קרבן יביא נסכים משלה.ת כל בהמעם פירט אחרת ולא המביא אם  בבהמה אחתיבוא   )טו,ג(- מוזכר במהללמד על הכלל שכל סוג קרבן 

יַח ִניֹחַח�  )טו,ג(  כאילו מסקנה זאת מרומזת בכלל בתראה ֹות ֵר* Uלַ ַלֲעׂש ' קטן, יצא מן הכלל לידון בענין - גרשיים מהפך פשטא זקף -ה�
  ., שהמפלא נדר או נדבה וסתם דבריו, התחייב בבהמה אחת בלבד ונסכיהכענינו יצא להקל ולא להחמיר

  כלל ופרט, גרשיים מהפך פשטא ,כלל הצריך לפרט - קדמא מהפך פשטאראה 

  

י :ידלך טו,-שלח במדבר ֹו ֲאֶׁשר-ְוִכֽ ם ֵּג/ר א* יחַ -ָיגּור# ִאְּתֶכ  ה ֵרֽ ם ְוָעָׂש0ה ִאֵּׁש� ֵתיֶכ� ַח ַלה	 -ְּבֽתֹוֲכֶכם� ְלֹדֹר) ה׃ 'ִניֹח� ּו ֵּכ�ן ַיֲעֶׂשֽ ר ַּתֲעׂש�   ַּכֲאֶׁש�
ֹו ֲאֶׁשר) ... יד,שלח טו 'במ( ם ְּבתֽ -א* ֵתיֶכ�   קטן במלה אחת, - מהפך פשטא מונח זקף –ֹוֲכֶכם� ְלֹדֹר)

ם ) ... יד,שלח טו 'במ( ֵתיֶכ� , להודיע כי תמשך קבלת ספרי והתורה והמצוהקטן במלה אחת, כעין ריבה וריבה את הכל, ע"פ - מונח זקף –ְלֹדֹר)

ֹו ֲאֶׁשרלכניסת ישראל עצמם. אפשר כי . ראה (טו,טו). השוואת כניסת גרים לישראל גרים גם בדורות שאין בם קרבנות  – ְּבֽתֹוֲכֶכם� -א*

ישראל : (א) , נדרש להוציא את ההשוואה מפשוטה המלאה (ברית מילה, טבילה, קרבן). כי לגבי הקרבנות יש שני שינוייםמהפך פשטא
ח  )שמ' מש' כד,ה(- נכנסו לברית בעולות פרים או כבשים (חגיגה ו,ב) כנאמר ב ת ַוִּיְׁשַל6 )י י� ַנֲעֵר -ֶאֽ ל ְּבֵנ ּו ִיְׂשָרֵא�  ַּיֲעל� ת ַוֽ 	Yּו ֹע Uִּיְזְּבח  ים ַוֽ Zְזָבִח 

ים ים׃ 'ַלה�  ְׁשָלִמ0   ומהו קרבן הגר, עולת בהמה או שתי תורים או שני בני יונה ושניהם עולה. תורה תמימה הערה כח)ואילו ע"פ  ָּפִרֽ

  .]תורה תמימה הערה כח)[, וכשיבנה ביהמ"ק יביא קרבן )(בלבדובזה"ז שאין קרבן צריך מילה וטבילה (ב) 
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים  אריה ויהודית זצ"לסנדר סנדר יצחק לעלוי נשמת  חזקיהו אלכ

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

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

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 -שאתלידר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

  (התשע"ה) א,יג שלחבמדבר  1.5

  

ר:ך יג,א: ל-חבר שלדמב ה ֵּלאֹמֽ ' ֶאל־ֹמֶׁש� ר ה� ר ַוְיַדֵּב�   כנוטריקון לאו אמור והמודגש בטעם סלוק כמגביל,  ֵּלאֹמֽ

ים ְוָיֻת�רּו� ֶאת-ְׁשַלחך יג,ב: ל-חבר שלדמב ַען ֲאֶׁשר-ְל>) ֲאָנִׁש6 ן ִלבְ -ֶא)ֶרץ ְּכַנ� )י ִיְׂשָרֵא	ל ֲאִנ�י ֹנֵת�   ֵנ
ם׃ יא ָבֶהֽ ל ָנִׂש� חּו ֹּכ� ד ְלַמֵּט*ה ֲאֹבָתיו� ִּתְׁשָל� יׁש ֶאָח/   ִא)יׁש ֶאָחד# ִא 

ָּמה:ך יג,ג: ל-חבר שלדמב ל ֵהֽ י ְבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא� ים ָראֵׁש� ' ֻּכָּל)ם ֲאָנִׁש� י ה	 ן ַעל־ִּפ) ר ָּפאָר� ם ֹמֶׁש0ה ִמִּמְדַּב� ח ֹאָת�   ַוִּיְׁשַל 

ב ,כג:דברים א ד ַלָּׁשֶֽבט: ַוּיִיַט֥ יׁש ֶאָח֖ ים ִא֥ ר ֲאנִָׁש֔ ח ִמֶּכ֙ם ְׁשֵנ֣ים ָעָׂש֣ ר ָוֶאַּק֤ י ַהָּדָב֑   ְּבֵעיַנ֖

  

ר:ך יג,א: ל-חבר שלדמב ה ֵּלאֹמֽ ' ֶאל־ֹמֶׁש� ר ה� ר ַוְיַדֵּב�   כנוטריקון לאו אמור, וטעם סלוק כמגביל לדברים אחדים, כפי שמתברר  ֵּלאֹמֽ

ים -ְׁשַלח) במ' שלח יג,ב(... (א)  שלא יאמר משה שהצווי שבכתוב אחריו  רשת שלח)(פ  מעשי ה' מעשי תורה פרק כבע"פ  הוא ְל>) ֲאָנִׁש6
) ואם ישיב שאין להם יכולת לקחתה אבל אני הוא הנותןמהש"י. משה רצה להימלך בשכינה, והשי"ת ראה שאינם מאמינים בנצחון ניסי (

ר מיהר הקדוש ברוך הוא בדיבור זהלכן שלא ישלחו יחזיקו בקטנות אמונה וישובו לנסות ה',  ים-ְׁשַלח ֵּלאֹמֽ למשה שישלח  ְל>) ֲאָנִׁש6
רצה לומר לדעתך מעצמך בלתי המלכה, ומטעם זה אמר משה וייטב הדבר בעיני, כי ... , מבלתי שיאמר להם שצריך המלכה בשכינה

  .לומר שכבר הקדוש ברוך הוא ציוה לשלוח לא הורשה

ומזה ימשך לעם מכשול, אלא ישיבו אל עות שהם המשלחים ויתחייבו המרגלים להשיב לשולחם (העם) (ב) שלא לתת לעם מקום לט
ר) ' א,כגדב( ולכך נאמר שלח לך, וכן נאמר וישלח אותם משה, ואומרומשה לבדו.  י ַהָּדָב֑ ב ְּבֵעיַנ֖ לא אמר וייטבו דבריכם רק הדבר, , ַוּיִיַט֥

  .עיניו לעשותו הוא, לא שהם יעשוהורצה לומר בזה שענין השליחות היה טוב ב

ם) במ' שלח יג,ב( ומה שנאמר יא ָבֶהֽ ל ָנִׂש� חּו ֹּכ� אין פירושו שישלח נשיאים, שראשים נקראו לא נשיאים, רק פירושו שכל , ִּתְׁשָל�
ם הנשיאים עם משה יהיו הם המשלחים, לא כל העם כאשר ביקשו הם, ואומרו יא ָבֶהֽ ל ָנִׂש� פירוש , ֲאֹבָתיו�  ְלַמֵּט*ה שב אל אומרו ֹּכ�

'למטה שיש בו נשיא, כי שבט לוי לא היה להם נשיא. ואומרו  י ה	 , כפשוטו שבציווי הקדוש ברוך הוא שלחם משה, וזהו ַעל־ִּפ)

ם ֹמֶׁש0ה  )במ' שלח יג,ג( שנאמר ח ֹאָת� ן ַוִּיְׁשַל  ר ָּפאָר� 'ִמִּמְדַּב� י ה	 ה עשה הקדוש ברוך , וכל זשלא יהיו הם המשלחים רק הואשציוה , ַעל־ִּפ)
  .הוא להציל ישראל מן המכשילה

  

מצב מי המשלח ולכן למי חייבים המרגלים תשובה: (א) העם הוא המשלח (ב) משה הוא המשלח. משה המשלח - מקף כרב – ְל>) -ְׁשַלח
  מחייב תשובה אליו להציל המרגלים והעם מלהיכשל בחוסר אמונה בנצחון ניסי, ובהוצאת דיבת הארץ רעה.

ים-ְׁשַלחשביררנו מי המשלח יתברר כי אחרי  מונח רביע מדגיש אלו תכונות חיפש משה באנשים ששלח למשימה כדי שיהיו  – ְל>) ֲאָנִׁש6
  מחויבים אליו כמשלח (ובהעלם מחויבים לה' שצוה את משה לבחור אנשים מתאימים שלא תצא מכשלה מהשליחות).

ים-ְׁשַלח ... בבלי סוטה לד,ב ' דב( מדעתך, וכי אדם זה בורר חלק רע לעצמו? והיינו דכתיב: - ְל>) -ְׁשַלח ר ריש לקיש:אמ – ְל>) ֲאָנִׁש6

ר) א,כג י ַהָּדָב֑ ב ְּבֵעיַנ֖ י  אמר ריש לקיש:, ַוּיִיַט֥   .ולא בעיניו של מקום –ְּבֵעיַנ֖

י ַהּדָ ) ' א,כגדב(לכך נאמר ...  ילקוט שמעוני תורה פרשת דברים רמז תתד ב ְּבֵעיַנ֖ רַוּיִיַט֥ ים, ָב֑ ר ֲאנִָׁש֔ ח ִמֶּכ֙ם ְׁשֵנ֣ים ָעָׂש֣  א) –(טט מן  ָוֶאַּק֤
  ,שבכם נקיי הדעת) –(טט מן המסולתין  ב) –(טט שבכם  (אפשר שמשמעה כמו בתיב"ע ברירין = נבחרים)הברורים 

ד ְלַמֵּט*ה ֲאֹבָתיו� והשם צוהו שישלח רמב"ן במדבר יג  יׁש ֶאָח/ שמואל (ש"א ח ז) שמע בקול העם לכל אשר כענין שנאמר בוגו' ִא)יׁש ֶאָחד# ִא 

טו)  - כאשר היה בפקודים (לעיל א ה והנה האנשים האלה לא נקבו בשמות על פי השם  יאמרו אליך כי לא אותך מאסו כי אותי מאסו ממלוך עליהם.

יׁש הוא יתברך צוה למשה  , כי מצות ה' לא תבא בה תקלה לעושיה ושומר מצוה לא ידע דבר רע, רקכח) -ובחלוק הארץ (להלן לד יט  ִא 
חּו  ד ְלַמֵּט*ה ֲאֹבָתיו� ִּתְׁשָל� , בעלי תכונות המכשירות אותם להיות בעתיד מועמדים לנשיאות השבט) –(טט  נשיאים ג) –(טט וגו' ושיהיו ֶאָח/

  :ומשה מדעתו בירר את אלה ושלחם, והם גמלו לנפשם רעה

  ובים ראשי שבטים איש אחד לשבט,חש ד) –(טט ואקח אנשים כו' שהוא ... אלשיך דברים א 

ים -ְׁשַלח -  בעל הטורים עה"ת הרב חיים יהודה מאיר מויז'ניץ השמטה  –ה, ו, ז) חכמים וצדיקים, שרי חמשים. זכר חיים  –ת חכם. (טט ס"ְל>) ֲאָנִׁש6

ריפותן מכריעים נגד המקובל אחרי רבים , (חכמים חריפין שבגלל חגוברין חריפין –תרגום יונתן תרגם אנשים לפר' שלח ע' רנו (אוצר החכמה) 
  להטות)

בעה"ט - ובגיבורים, שאינם יראים, ראויים ללכת בארץ נכריה, מתחזקים לשאת מפרי הארץ,  ח) –(טט  רשב"ם- חשיבות, כ - ִא)יׁש ֶאָחד# 

  כאנשים גבורים לקחת ולא תגורו מפני איש יג,כ
ם רשב"ם יא ָבֶהֽ ל ָנִׂש� שנשא אותם לבם ללכת, שתכוין  ט) –(טט ם עשר אנשים תקח מאותם שבישראל עיקר פשוטו כך: כל אלה שני ֹּכ�

םאת העם מי האיש שירצה ללכת לרגל את הארץ, ומאותם שיאמרו ללכת תקח ותבחר מהם שנים עשר וכו'  יא ָבֶהֽ ל ָנִׂש� הטעם  ֹּכ�

ל  שתחת ל ָיֶד	י> ְּבַמֲעֵׂש)י ַּת\ְמִׁשיֵלהּו) לים ח,זתה( מוכיח פירושו, כל אלה הי"ב הנה יהיה נשיא באותם המתנדבים ללכת, כמוֹּכ�  ַׁש)ָּתה ֹּכ/
ַחת יו׃-ַתֽ   ַרְגָלֽ
ים-ְׁשַלח: סכום הברורים  א) –(טט : מונח רביע, בתפקיד לפחות ארבע, אלו התכונות שחיפש משה באנשים ששלח למשימה – ְל>) ֲאָנִׁש6

בעלי תכונות  –(טט  נשיאים ג) –(טט  ,שבכם נקיי הדעת) –(טט ן מן המסולתי ב) –(טט שבכם  (אפשר שמשמעה כמו בתיב"ע ברירין = נבחרים)
חכמים  ה, ו, ז) –(טט , (ראשי בית אב, משפחות) חשובים ראשי שבטים ד) –(טט  ,המכשירות אותם להיות בעתיד מועמדים לנשיאות השבט)

שנשא  ט) –(טט , חזקים לשאת מפרי הארץגיבורים, שאינם יראים, ראויים ללכת בארץ נכריה, מת ח) –(טט , וצדיקים, שרי חמשים
  אותם לבם ללכת, שתכוין את העם מי האיש שירצה ללכת לרגל את הארץ,

  

ַען-ְוָיֻת�רּו� ֶאת   קטן, שני לימודים כפשט הכתוב, -פשטא מונח זקף – ֶא)ֶרץ ְּכַנ�

(ע"י  תור לחכמה לעשות תואר לחכמה [יג] ונתתי את לבי לדרוש ולתור בחכמה, מהו ולתור בחכמה קהלת רבה (וילנא) פרשה א(א) 

ים ְוָיֻת�רּו� ֶאת-ְׁשַלח )במ' שלח יג,ב(, המד"א קיבוץ חכמים ועיון בספרים) ַען-ְל>) ֲאָנִׁש6 , מכאן מובן גם שהתיירים היו צריכים להיות  ֶא)ֶרץ ְּכַנ�

  חכמים. 

ים ְוָיֻת�רּו� ֶאת-חְׁשלַ  )במ' שלח יג,ב(אז נמלך משה בשכינה, ונתן לו השם רשות ואמר לו  ... רמב"ן ַען-ְל>) ֲאָנִׁש6 , וידעוה ויגידו ֶא)ֶרץ ְּכַנ�
  לכם ועל פיהם תתיעצו בענין הכבוש:
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים  אריה ויהודית זצ"לסנדר סנדר יצחק לעלוי נשמת  חזקיהו אלכ

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

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

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 -שאתלידר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

' )במ' שלח יג,א(מדרש תנחומא (בובר) פרשת שלח סימן א (ב)  ר ה� ים ְוָיֻת�רּו� ֶאת-ְׁשַלח )במ' שלח יג,ב( ... ַוְיַדֵּב� ַען-ְל>) ֲאָנִׁש6 . ֶא)ֶרץ ְּכַנ�

מא בר אבא, ילמדנו רבינו מהו לפרוש לים הגדול קודם לשבת שלשה ימים, כך שנו רבותינו אין מפליגין בספינה כך דרש רבי תנחו
לים הגדול שלשה ימים קודם לשבת, בזמן שהוא רוצה להלוך במקום רחוק, אבל אם מבקש לפרוש כגון מצור לצידון, מותר לו 

בשלוחי מצוה מותר לו לפרוש עוד יום, והני מילי בשלוחי הרשות, אבל לפרוש אפי' בערב שבת, שהדבר ידוע שהוא יכול לילך מב
, וכן אתה מוצא בסוכה, שנינו שלוחי מצוה פטורין מן באיזה יום שירצה, למה שהוא שליח מצוה, ושליח מצוה דוחה את השבת

, ואין לך אדם שנשתלחו יחותוונותן נפשו להצלהסוכה, שאין לך חביב לפני הקדוש ברוך הוא כשליח שהוא משתלח לעשות מצוה, 
  לעשות מצוה ונתנו את נפשם להצליח בשליחותן, כאותן שנים ששלח יהושע בן נון, [שנאמר וישלח וגו'] שנים אנשים מרגלים חרש

  המרגלים כשלוחי מצוה לא חייבים לשמור שהת וצאיכים להיות מוסרי נפש לביצוע שליחותם.

יום, שנה אח"כ ז' סיון היה ביום רביעי בשבוע. נחשב את  354שהיה שבת, אז בשנה פשוטה של  למאן דאמר שמתן תורה היה ביום ז' סיון
אב, -כנען. המרגלים הגיעו בחזרה במנחה של ח' מנחם- יום יציאתם לדרך מתשעה באב שבלילו העם בכה בגלל דבת המרגלים על ארץ

יום אחרי ז' סיון, לכן גם היה ביום ד' היינו  21כ"ח סיון. כ"ח סיון הוא וארבעים יום קודם היה יום יציאתם לדרך, לכן המרגלים יצאו ביום 
ם  )במ' שלח יג,ג(על  לקח טוב- סוף פ"ח נסעו מחצרות ובאו למדבר פארן בכ"ח סיון וב סדר עולם-בתוך שלושה ימים לשבת. וב ח אָֹת֥ ַוּיְִׁשַל֨

ן ר ָּפאָר֖ ה ִמִּמְדַּב֥ בהיותם שלוחי מצווה יצאו לדרך ארוכה . ם חמישי בשבת בתוך שני ימים לשבת)(שזה יוזה היה בתשעה ועשרים בסיון.  מֶֹׁש֛
  יום.  40- בפחות משלושה ימים לשבת ודחו את השבת בשש השבתות שהיו בתוך ה

  עתה יוסבר הפסוק כך:

  מצב של (א) שליח לדבר רשות (ב) שליח לדבר מצוה.- מקף כרב – ְל>) -ְׁשַלח )במ' שלח יג,ב(

שיעור זמן יציאה לדרך קודם לשבת לדבר רשות למקום רחוק,  –קטנה, כעין שני טעמי תרסא, תרסא אחת - מונח תלישא – ִא)יׁש ֶאָחד#   
לא בפחות משלושה ימים לשבת, במקום קרוב בתוך יום. אבל שליח לדבר מצווה יוצא בכל יום שירצה ואז תרסא, בשם תלישא תרמז 

  וה.לכעין עקירה היינו דחית שבת מפני שליחות המצ

   )כ - במ' שלח יג,יח (- על הארץ ועל יושביה כנאמר להם ע"י משה בתרסא אחת בתפקיד כעין אומדנא, היינו עריכת אומדנא 

ב: ט ֖הּוא ִאם־ָרֽ ה ַהְמַע֥ יָה ֶהָחָז֥ק הּו֙א ֲהָרֶפ֔ ב ָעֶל֔ וא ְוֶאת־ָהָע֙ם ַהּיֵֹׁש֣ ֶרץ ַמה־ִה֑ ם ֶאת־ָהָא֖   (יח) ּוְרִאיֶת֥

ֶרץ אֲ  ה ָהָא֗ ם (יט) ּוָמ֣ ּנָה ַהְּבַמֲֽחִנ֖ים ִא֥ ב ָּבֵה֔ ים ֲאֶׁשר־הּו֙א יֹוֵׁש֣ ה ֶהָֽעִר֗ ה ּוָמ֣ וא ִאם־ָרָע֑ ה ִה֖ ּה ֲהטֹוָב֥ ב ָּב֔ ים:ֶׁשר־הּו֙א יֵֹׁש֣   ְּבִמְבָצִרֽ

ם ם ּוְלַקְחֶּת֖ ְתַחּזְַקֶּת֔ יִן ְוִה֨ ּה ֵע֙ץ ִאם־ַא֔ ה ֲהֵיֽׁש־ָּב֥ וא ִאם־ָרזָ֗ ה ִה֜ ָאֶרץ ַהְּׁשֵמנָ֨ ה ָה֠ י ֲענִָבֽים: (כ) ּוָמ֣ י ִּבּכּוֵר֥ ים יְֵמ֖ ּיִָמ֔ ֶרץ ְוַה֨ י ָהָא֑   ִמְּפִר֣

ַען-ְוָיֻת�רּו� ֶאת ַעןקטן במלת - טעם זקף ֶא)ֶרץ ְּכַנ� ּה ֵע֙ץ  )במ' שלח יג,כ(עשוי לרמז לשתי מטרות באומדנא (א) אומדנא רוחנית  ְּכַנ� ֲהֵיֽׁש־ָּב֥
יִן  אז נמלך משה בשכינה,  ... רמב"ןיה. (ב) אומדנא של טכסיסי כבוש כפי' הערכה היש בארץ צדיקים שזכותם מגינה על יושבִאם־ַא֔

ים ְוָיֻת�רּו� ֶאת-ְׁשַלח )במ' שלח יג,ב(ונתן לו השם רשות ואמר לו  ַען-ְל>) ֲאָנִׁש6 , וידעוה ויגידו לכם ועל פיהם תתיעצו בענין ֶא)ֶרץ ְּכַנ�
 הכבוש:

ד  יׁש ֶאָח/ ד כאן כעין כלל מלמד, המליםקדמא ואזלא, תבנית הטעמים מלמדת שיש  - ִא  יׁש ֶאָח/ ד  ִא  יׁש ֶאָח/ הם פרט ראשון, והפרט השני ִא 

חּו הוא    קטן,- מהפך פשטא זקף - ְלַמֵּט*ה ֲאֹבָתיו� ִּתְׁשָל�

ל המילה משמשת כעין כלל סוגר. לפנינו תבנית כעין כלל ופרט וכלל. ואין בכלל הראשון אלא מה שיש בפרט. הכלל הסוגר מרבה על  – ֹּכ�
פותח מעין הפרט, היינו לפי תכונות הפרטים. לכן העשרה המרגלים האחרים היו אמורים להיות בעלי תכונות הדומות ליהושע וכלב הכלל ה

  וכן בדבקותם בה'. 

.  

ד מאור ושמשע"פ  ביאור הפרט יׁש ֶאָח/ לא כתוב יפונה, אחד לכל מטה ולכן - נון ולכלב בן- רומז ליהושע בןְלַמֵּט*ה ֲאֹבָתיו�  ִא)יׁש ֶאָחד# ִא 
לפי זה פירוש רש"י הוא כך; אני איני מצוה למטה אבותיהם, שהם יתורו את הארץ ויאמרו שבחה. (אמנם מאור ושמש סיים פירושו כך: 

  ) לך לשלוח י"ב איש רק שנים, ואם ילכו יותר חייהם שאני נותן להם מקום לטעות וכו'

  

חּוהכתוב  בשליחת המרגלים לידיעה על גשמיות הארץ, אם טובה אם רעה, ומצד קטנות אמונה  מלמד על כוונת העם ְלַמֵּט*ה ֲאֹבָתיו� ִּתְׁשָל�
מלמד שרבים  עה"ת –זכר חיים סברו שיצטרכו לכבשה בדרך הטבע, ועוד שכל מטה רצה לברר חלקו לפני שינתן לו בגורל מעם ה'. 

  אמרו שלא הגיע העת לירש הארץ, שעדיין אין זכות הדור גורם לירש הארץ. 

  

חּו ְלמַ  תבנית הטעמים של הפרט השני מרמזת שעשרה המרגלים פרט ליהושע וכלב, שכפי  קטן,- מהפך פשטא זקף -ֵּט*ה ֲאֹבָתיו� ִּתְׁשָל�
שמלמד הכלל הסוגר נבחרו מפני דמיון תכונותיהם ליהושע וכלב ודבקות בה' כמותם, היו צריכים להפוך מפשט כוונת העם, ללכת אחרי 

ל משה ששלחם מאוחדים עם דעת יהושע וכלב שהארץ ירושה מאבותינו וכיבושה יהיה ע"י ה' וה' אמר חריפות יהושע וכלב ולשוב א
לעלות ולכבוש אז נעלה וה' יעשה. אבל עשרה המרגלים האחרים היו להם פניות אישיות שלא יוכלו ללמוד תורה כמו במדבר ללא טרדות, 

  ת העם לידיעה על גשמיות הארץ והוציאו דבת הארץ רעה.ושבארץ ישראל ימנה משה ראשים אחרים לכן לא הפכו מכוונ

  

  ונבארו בהקשר לתבנית הדרישה של כלל ופרט וכלל.  רשב"םנחזור שוב לפי' 

יא ל ָנִׂש� ל  הטעם שתחת רשב"םע"פ  – ֹּכ� יאמוכיח פירושו, כל אלה הי"ב הנה יהיה  (טפחא)ֹּכ� תהלים ( באותם המתנדבים ללכת, כמו ָנִׂש�

ל ָיֶד	י> ְּבַמֲעֵׂש)י ּוַּת\ְמִׁשיֵלה) ח,ז ַחת ַׁש)ָּתה ֹּכ/ יו׃-ַתֽ  ַרְגָלֽ
לטעם טפחא של (א)  םמשמש כפותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריו  ֹּכ� יא ָבֶהֽ   ,  ָנִׂש�

ל (ב)   כן לרבות כעין הפרט. -האפיון המשותף פועל על כל התבנית הכתובה לפניטפחא ללא מרכא לפניה,  - ֹּכ�

ומאותם שיאמרו  ... שבישראל שנשא אותם לבם ללכת, (הרבים)תקח מאותם  רשב"םם ללכת, היו רבים שנשא אותם לב רשב"םע"פ 
ם(תקח ותבחר מהם שנים עשר  ללכת יא  סלוק שתגביל את הבחירה אל אלו שטעם מרכא במלת מ – ָבֶהֽ מרבה בם תכונה שראויים להיות ָנִׂש�

יא נון התמנה לנשיא - ואכן מתוך י"ב מרגלים יהושע בן. שרי חמשים עדייןאך חכמים וצדיקים,  שעתה הם אמנם בעל הטורים. וכפי'  ָנִׂש�
יפונה התמנה לנשיא שבט יהודה. מה שמלמד מה היו שאר המרגלים בכח אם היו מתנהגים כמו יהושע - (כעין מלך) עם ישראל, וכלב בן

  וכלב.

. אבל הסכנה ועל כן לא שמו לבם אם יסתכנומגמת העם הייתה לשלוח אנשים ריקים מדלת העם, כמשפט המרגלים,  אלשיךע"פ פי' 

הייתה שהם יהיו קטני אמונה, גם חסרי יכולת הערכת הארץ ויושביה, ובעקבות מה שיראו בארץ כנען יעדיפו להישאר במדבר או אפילו 
ם כמרומז לחזור למצרים, כפי שגם קרה לעשרה מן המרגלים שנבחרו בקפידה. לכן צוה ה' למשה להוציא מן הפשט של חשיבת הע
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים  אריה ויהודית זצ"לסנדר סנדר יצחק לעלוי נשמת  חזקיהו אלכ

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

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

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 -שאתלידר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

חּו בתבנית הטעמים של  דקטן, ולשלוח אחרי בירור - מהפך פשטא זקף - ְלַמֵּט*ה ֲאֹבָתיו� ִּתְׁשָל� יׁש ֶאָח/ ם...  ִא)יׁש ֶאָחד# ִא  יא ָבֶהֽ ל ָנִׂש�  ֹּכ�

ם ֹמֶׁש0ה )במ' שלח יג,ג(- ועדיין היה צריך להכוונת ה' כנאמר ב ח ֹאָת� מי ומי ההולכים ומה שהיה לו למשה לעשות, שהוא לברר  ַוִּיְׁשַל 

' . וזהויתברך(שם) שיהיו צדיקים עשה הוא  י ה	 והוא מאמרם ז"ל (ילקוט שלח רמז תשמב), שהיה הקדוש ברוך הוא אומר פלוני  ַעל־ִּפ)
ןצדיק הוא וכו', כי כשרים היו באותה שעה. ואומרו  ר ָּפאָר� . הוא בות)(וגם מרומז בטעמי התבנית מרכא טפחא, יתור לר שהוא מיותר ִמִּמְדַּב�

ןלומר שבשלחם  ר ָּפאָר�   :היו כלם אנשים, כלומר צדיקים, אך אחרי כן נתקלקלו ִמִּמְדַּב�

  

חּו )במ' שלח יג,ב( ארץ חמדה –מלבי"ם ובדרך פנימיות התורה מובא חלק מהסברו של  ד ְלַמֵּט*ה ֲאֹבָתיו� ִּתְׁשָל� יׁש ֶאָח/ .  ִא)יׁש ֶאָחד# ִא 

טים נתלבשו במרגלים כ"א בנשיא שלו, ונשמת לוי נתלבש ביהושע כי לוי לא שלח מרגל מבואר בדברי האר"י ז"ל כי נשמת השב
ד ְלַמֵּט*ה ֲאֹבָתיו�  בפועל. ועז"א יׁש ֶאָח/ י ְבֵנֽי )במ' שלח יג,ג( דוקא כי האבות הם השבטים נתלבשו בהם. ואומר ִא  ָּמה׃-ָראֵׁש� ל ֵהֽ   ִיְׂשָרֵא�

חּו לפי זה  שני למודים (א) כהוסבר לעיל שנשלחו אנשים נעלים בעם ולא פשוטים  קטן,- שטא זקףמהפך פ - ְלַמֵּט*ה ֲאֹבָתיו� ִּתְׁשָל�
  כמחשבת העם (ב) שליח כל שבט היה מלווה בנשמת אבי השבט.

  

ן ַעלך יג,ג: ל-חבר שלדמב ר ָּפאָר� ם ֹמֶׁש0ה ִמִּמְדַּב� ח ֹאָת� י ה	 -ַוִּיְׁשַל  י ְבֵנֽי 'ִּפ) ים ָראֵׁש� ָּמה׃-ֻּכָּל)ם ֲאָנִׁש� ל ֵהֽ   ִיְׂשָרֵא�

חוַ  קדמא, ללמד שאפשר כי פרשת המרגלים הוקדמה במיקומה להיות סמוכה לפרשת מרים, כדי שיראו זאת הצדקת שלקתה ע"י  – ִּיְׁשַל 
אליה מזרחי, הרב לשון הרע ויסתכלו ולא יוציאו דבה (רא"ש) אבל מבחינת זמנה ארעה אחרי פרשת קרח. אפשר שמרמז למה שכתב 

כתב בפרשת שלח לך ששילוח המרגלים היה קודם ? (ו,א) (רש"י) 7ת (אוצר החכמה) ע' בפירושו על רש"י עה"אליהו מזרחי 
ר  )ז,טיב' בה' במ( מחלוקתו של קרח ובפרשת אלה הדברים כתב וחצרות זו מחלוקתו של קרח שהיא קודם שלוח המרגלים כדכתיב ְוַאַח֛

ן:  ר ָּפאָרֽ רֹות ַוּֽיֲַח֖נּו ְּבִמְדַּב֥ ם ֵמֲחֵצ֑ ן )ג,גשלח י 'במ( וכתיב פנְָס֥עּו ָהָע֖ ר ָּפאָר� ם ֹמֶׁש0ה ִמִּמְדַּב� ח ֹאָת�   .והן אגדות חלוקות בהכרח ַוִּיְׁשַל 

  ד הרב יוסף דב אסיא (עורך) כתב כי פר' קרח קדם לפ' מרים והיא קדמה לפר' המרגלים  –ובחומש אוצר הראשונים 

  

 'במ(ליו חל הענין הוא רק קדש ברנע שאליה שבו המרגלים (אוצר החכמה) למדבר פארן חלקים רבים, והחלק שע פי' על ספורנוע"פ ה

ים יֹֽום: )כו - ,כה גשלח י ץ ַאְרָּבִע֥ ֶרץ ִמֵּק֖ בּו ִמּ֣תּור ָהָא֑ ן  (כה) ַוּיָֻׁש֖ ר ָּפאָר֖ ל ֶאל־ִמְדַּב֥ ת ְּבֵנֽי־יְִׂשָרֵא֛ ן ְוֶאל־ָּכל־ֲעַד֧ ֹ֜ ה ְוֶאֽל־ַאֲהר (כו) ַוּיְֵל֡כּו ַוּיָבֹאּ֩ו ֶאל־מֶֹׁש֨

ׁשָ    וגו'  הָקֵד֑

מֹו ,ברמב"ן דברים לג ח ִמֵּׂשִעי֙ר ָל֔ שלח  'במ( כי אחרי נסעם מסיני במסע ראשון שכן הענן במדבר פארן, ומשם שלח מרגלים שנאמר -  ְוזַָר֤

ן ),גגי ר ָּפאָר� ם ֹמֶׁש0ה ִמִּמְדַּב� ח ֹאָת�   ארבעיםונתנדה העם ולא היה הדבור עם משה עד שבאו לשעיר בגבול בני עשו בסוף ה, ַוִּיְׁשַל 

  לרמב"ן אפשר שמרומז במרכא תביר מרכא טפחא שמפני חטא המרגלים ענין אחד זה נדוי העם ענין אחר חסרון דבור ה' אל משה.

ן ַעל (אוצר החכמה פרושי ר' יהודה החסיד ר ָּפאָר� ם ֹמֶׁש0ה ִמִּמְדַּב� ח ֹאָת� י ה	 -ַוִּיְׁשַל  ה ָל֖תּור ַוּיְִׁשַל֤ח אָֹת֙ם מֶֹׁש֔ ) ,יזגשלח י 'במ( ואחכך. 'ִּפ)
ַען ֶרץ ְּכָנ֑ בפרהסיא בפני ישראל וחשב משה שמא יש מרגל שיגיד  שתי שליחיות הללו למה לי? פי' אבי מתחילה שילחם, ֶאת־ֶא֣

שלח  'במ( אל תלכו בדרך ישרה שלא יארבו לכם על הדרך. ו[יתפשו] אתכם אלא תלכו בדרך עקלתון לכנענים, אחריכן בלילה אמר להם

ם ֶאת־ָהָהֽר: ֲע֥לּו זֶה֙ ) ,יזגי גֶב ַוֲעִליֶת֖     (מ,ק, מושב זקנים) מצד אחר כדי שתראו כאילו אתם באים ממדינת שמעם ארץ ישראל. ַּבּנֶ֔

  :(אוצר החכמה) ילקוט חדש משה ומעלתו ודורו ומעלתם ומעלת כל הנביאים
[ועל חמשה להם על חמשה תאנים כששלח משה מרגלים, אמר להם אל תכנסו כגנבים. אם יאמרו לכם על מה באתם, תאמרו  קמח

שמא לעקר אילני עבודה זרה ולקוץ אשרה, תאמרו להם לאו. נכנסו כשלוחים ם ואשכול אחד של ענבים. ואם יאמרו לכרמונים] 
תישבה דעתם, אמר להם על מה והגיע לחברון ונטלו משם חמשה תאנים וחמשה רימונים ואשכול אחד, צוח בהם תלמי צוחה אחת ונפלו על פניהם ארצה. לאחר שנוכחמרים, 

ברוך הוא עד גלות הבית האחרון, ויש באתם, והלא כל העולם כולו של אלהיכם הוא, ולמי שהוא רוצה נותנו, [אמרו להם לאו], שגרום בשלום ולא הרגום, ובשכר זה שייר מהם הקדוש 

ֹ  ),גגשלח י 'במ((ע"ש באריכות [ד"ה  אומרים עד אותה שעה ם מ ח אָֹת֥ ןַוּיְִׁשַל֨ ר ָּפאָר֖ ה ִמִּמְדַּב֥   ):תנא דבי אליהו [רבה כט],] בשם ֶׁש֛

ן ר ָּפאָר� ם ֹמֶׁש0ה ִמִּמְדַּב� המרגלים נכנסו כשלוחים וכחמרים  קבוצה עם הלכה או ענין לא שוה לפרטיה; – טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר מר֥כא – ֹאָת�
  והציגו עצמם כסוחרי פירות, 

ן ר ָּפאָר� קבוצה שההלכה או הענין חל רק על חלק מפרטיה; באו על עסקי פירות הכחישו שבאו  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר – ֹמֶׁש0ה ִמִּמְדַּב�
  לעקור עבודה זרה למיניה.

  עלה נושא של שליח מצוה העוסק במצווה פטור ממצווה אחרת )במ' שלח יג,ב(- ב

' )במ' שלח יג,א(מדרש תנחומא (בובר) פרשת שלח סימן א - ב ר ה� ים ְוָיֻת�רּו� ֶאת-ְׁשַלח )במ' שלח יג,ב( ... ַוְיַדֵּב� ַען-ְל>) ֲאָנִׁש6 כך . ֶא)ֶרץ ְּכַנ�
שלוחי מצוה מותר לו לפרוש באיזה יום שירצה, למה שהוא שליח מצוה, ושליח מצוה דוחה את ... דרש רבי תנחומא בר אבא, 

   שו"ע או"ח הלכות תפילין סי' לח, ס"ח- נמשיך כאן נושא זה עם ההלכה ב ,השבת
ות * הם (כד) ח ותגריהם (כה) ותגרי תגריהם וכל העוסקים במלאכת שמים, פטורים מהנחת תפילין כל היום, ט * כותבי תפילין ומזוז

הגה: * ואם היו * (כו) צריכים לעשות מלאכתן בשעת ק"ש ותפלה, * (כז) אז פטורין מק"ש ותפלה ותפילין. * (כח) זולת בשעת ק"ש ותפלה. 
ט) אם י צריך לטרוח אחר האחרת, אבל אם יכול לעשות שתיהן כאחת בלא טורח, יעשה שתיהן (הגהת דכל העוסק במצוה פטור ממצוה אחרת * (כ

  (ראה בפירוט ביאור הלכה סימן לח, וספר חיי משה חלק ו'. תודות לרב י"מ רושצקי הי"ו) .אשרי בשם א"ז ור"ן פ' הישן)

ווה אחרת אם צריך לטרוח אחר האחרת. מצב עוסק מצב העוסק במצווה פטור מכל מצווה אחרת. מצב עוסק במצווה פטור ממצ
  במצווה אם יכול לעשות מצווה אחרת כאחת בלא טורח יעשה שתיהן.

  (במ' שלח יג,ג) - נקשר הלכה זאת לתבניות הטעמים ב

ן ר ָּפאָר� ם ֹמֶׁש0ה ִמִּמְדַּב� ק במצווה פטור העוס קבוצה עם הלכה או ענין לא שוה לפרטיה, בנושא – טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר מר֥כא – ֹאָת�
ממצווה אחרת. מצב עוסק במצווה פטור ממצווה אחרת אם צריך לטרוח אחר האחרת. מצב עוסק במצווה אם יכול לעשות מצווה אחרת 

  כאחת בלא טורח יעשה שתיהן.

ן ר ָּפאָר� ווה כמו שליחות קבוצה שההלכה או הענין חל רק על חלק מפרטיה; מצב העוסק במצ -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר – ֹמֶׁש0ה ִמִּמְדַּב�
  המרגלים, פקוח נפש, טיפול במת וקבורתו, פדיון שבויים, קבלת פני רבו פטור מכל מצווה אחרת.
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים  אריה ויהודית זצ"לסנדר סנדר יצחק לעלוי נשמת  חזקיהו אלכ

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

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

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 -שאתלידר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

  (התשע"ו)(בהשתתפות נחלת יעקב) א,יג שלחבמדבר  1.6

' ֶאל פ:א,במדבר שלח טו ר ה� ר׃-ַוְיַדֵּב� ה ֵּלאֹמֽ   ים ונדבותשל התוכן בתורה. פרשת המנחות והנסכים על קרבנות נדר 55מופע  ֹמֶׁש�

המרגלים רצו להישאר במדבר ולעבוד את ה' על דרך שה' שומרם ומפרנסם ולא לעבוד את אדמת א"י לקיים בה מצוות התלויות בארץ 
שזאת עבודת הבירורים. אבל ה' רוצה שנקיים בפועל מצוות התורה ובהם גידול דגן תירוש ויצהר והקרבתם עם הקרבנות. לכן סמיכות 

לפרשת המרגלים, היא בחינת תיקון הוצאת דבת הארץ רעה. ובפרט אם הבהמות המנחות והנסכים באים מגידולי  פרשת מנחות ונסכים
[דבר מלכות, התשע"ו, ע' ישראל. יציקת הנסכים היא ענין "נכנס יין יצא סוד", גלוי המשכה של השפעה מלמעלה למטה (קצת ע"פ - ארץ

  ).]כט, שיחות הקדש, אדמו"ר ממ"ש, פר' שלח התשמ"ז

ל ְוָאַמְרָּת� ֲאֵלֶה	ם-ַּדֵּבר� ֶאל: ב,טובמדבר שלח  )י ִיְׂשָרֵא� אּו ֶאל        ְּבֵנ י ָתֹב6 ם׃-ִּכ) ן ָלֶכֽ ר ֲאִנ�י ֹנֵת� ם ֲאֶׁש� ֵתיֶכ�   ֶא�ֶרץ� מֹוְׁשֹב)
8 ְּבֹמֲעֵדיֶכ	ם ַלֲעׂשU  ]ג[ ה א� 8 ִבְנָדָב� �ֶדר� א� ַבח ְלַפֵּלא־ֶנ ה�' ֹעָל)ה א8־ֶז� ם ִאֶּׁש*ה ַלֽ אן:ַוֲעִׂשיֶת  ֹֽ 8 ִמן־ַהּצ ר א� ' ִמן־ַהָּבָק� ה� ַח� ַלֽ יַח ִניֹח    8ת ֵר*

ל-ַּדֵּבר� ֶאל) במ' שלח טו,ב( ספרי במדבר שלח פיסקא (קז) )י ִיְׂשָרֵא� אּו ֶאל ... ְּבֵנ י ָתֹב6 ם-ִּכ) ֵתיֶכ�  בא אומר ישמעאל' ר, ֶא�ֶרץ� מֹוְׁשֹב)
 ירושה אחר אומר אתה ,מדבר הכתוב וישיבה ירושה ראח ואילך לארץ מביאתן אלא בנסכים ישראל נתחייבו שלא ללמדך הכתוב
ֽ ) דב' שפ' יז,יד( ל"ת מיד לארץ בכניסתם אלא מדבר אינו או מדבר הכתוב וישיבה ֹ֣ ִּכ ֽ  _לָ֔  ןנֹתֵ֣  יF֚ ֱא>ֶה֚ ' ה֤  רֲאֶׁש֨  ֶרץֶאל־ָהאָ֗  אי־ָתב  ּהיִרְׁשּתָ֖ ִו

 ביאות לכל אני פורט אף[ וישיבה ירושה לאחר אלא שאינו מהם באחת הכתוב לך ופרט סתם בתורה ביאות ונאמרו הואיל ּהּבָ֑  ְבָּתהְויַָׁש֣ 
וי' ( אומר שהוא לפי ע"ר ל"א. מדבר הכתוב בארץ משבותיכם' שנא מקום שבכל ללמדך] וישיבה ירושה לאחר אלא יהו שלא שבתורה

ֽ  ִהו֚א  תַׁשּבָ֥  )אמר כג,ג ֹ֖ ' ה֔ ַל ֽ מֽ  לְּבכ (טט: כתוב אלא נלמד בכעין קל וחומר או  צריך אין ישמעאל' ר ל"א ל"בח ןבי בארץ בין אני שומע: םֹוְׁשבֵֹתיֶכ

 בא ישמעאל' ר מתלמידי אחד אמר ל"ובח בארץ נוהגת שתהא דין אינו חמורה שבת ובארץ ל"בח נוהגות קלות מצות אם מה היקש)
   לארץ מביאתן אלא בנסכים היחיד נתחייב שלא ללמדך הכתוב

   בבמה קרבים שיהו הנסכים על ללמדך הכתוב בא אומר יוחי בן ש"ר
 בית נסכי נרבה כך מועד אהל מכלי עולמים בית כלי שריבה ומצינו הואיל בדין שהיה לפי נאמר למה א"ר משום אומר חנין אבא

ַבח ) במ' שלח טו,ג( ל"ת מועד אהל מנסכי עולמים ה�' ֹעָל)ה א8־ֶז� ם ִאֶּׁש*ה ַלֽ  מכלי עולמים בית כלי שריבה י"שאעפ הכתוב מגידַוֲעִׂשיֶת 
ַח� (טט: אפשר כי  .בנסכים ריבה לא מועד אהל יַח ִניֹח  8ת ֵר* Uגרשיים מהפך פשטא בתפקיד יצא להקל מלמד על כך) – ַלֲעׂש  

ֽ  :יד,יז שפטים דברים 1 ֹ֣ ִּכ ֽ  _לָ֔  ןנֹתֵ֣  יF֚ ֱא>ֶה֚ ' ה֤  רֲאֶׁש֨  ֶרץֶאל־ָהאָ֗  אי־ָתב   :יְסִביבָֹתֽ רֲאֶׁש֥  םְּכָכל־ַהּגֹוִי֖  ֶל_ֶמ֔  ָעַלי֚  יָמהָאׂשִ֤  ָאַמְרָּת֗ וְ  ּהּבָ֑  ְבָּתהְויַָׁש֣  ּהיִרְׁשּתָ֖ ִו

ֹ֔  ַׁשָּבתֹון֚  תַׁשּבַ֤  יַהְּׁשִביעִ֗  ֹוםּוַבּי֣  ְמָלאָכה֒  הֵּתָעֶׂש֣  יִָמי֘ם  ֶׁשתֵׁש֣  :ג,כג אמור ויקרא 2 ֽ  ִהו֚א  תַׁשּבָ֥  ּוַתֲעׂ֑ש  א>֣  הָּכל־ְמָלאכָ֖  ֶדׁשִמְקָרא־ק ֹ֖ ' ה֔ ַל  לְּבכ
ֽ מֽ    פ: םֹוְׁשבֵֹתיֶכ

  

ר  ) במ' שלח טו,א( ,בספרי זוטא פרק טו ל-ַּדֵּבר� ֶאל) במ' שלח טו,ב(ַוְיַדֵּב� )י ִיְׂשָרֵא� יחידים ולא  ִמֶשלצבור הנסכים באין אינן באין  ִמֶשל ְּבֵנ

ר ) במ' שלח טו,א(ו אמרת עבדים מניין לרבות יחידים וגרים נשים ועבדים שישקלו או שישתתפ ִמֶשלנשים ולא  ִמֶשלגרים ולא  ִמֶשל ַוְיַדֵּב�
' ֶאל ר׃-ה� ה ֵּלאֹמֽ ל-ַּדֵּבר� ֶאל) במ' שלח טו,ב(לרבות יחידים. ֹמֶׁש� )י ִיְׂשָרֵא� , לרבות נשים ועבדים. ובצד ְוָאַמְרָּת� ֲאֵלֶה	ם, לרבות גרים. ְּבֵנ

להשני אתה אומר  )י ִיְׂשָרֵא� ל-ַּדֵּבר� ֶאל) שלח טו,ב במ'(להזהיר את הגדולים על ידי הקטנים להנהיגן במצות.  ְּבֵנ )י ִיְׂשָרֵא� שיהו שוקלין  ְּבֵנ

)י -ַּדֵּבר� ֶאל) במ' שלח טו,ב(שקלים ולוקחין נסכים לעולות גוים לעולות התושבים לעולות הנמצאות ועל ידי מי שהניח עולתו וברח.  ְּבֵנ
ל במ' (אים ועל ידי מי שהניח שלמיו וברח. שיהו שוקלין שקלים ולוקחין נסכים לשלמי גוים ולשלמי תושבים ולשלמים הנמצ ִיְׂשָרֵא�

ל-ַּדֵּבר� ֶאל) שלח טו,ב )י ִיְׂשָרֵא� שיהיו שוקלין שקלים ולוקחים מלח שיהו הכהנים מולחים בו חטאותיהם ומנחותיהם ומולחין בו את  ְּבֵנ

ל-ַּדֵּבר� ֶאל) במ' שלח טו,ב(העורות.  )י ִיְׂשָרֵא� ם מבשלין בו את חטאתיהן ומנחותיהן שיהו שוקלין שקלים ולוקחים עצים שיהו הכהני ְּבֵנ

ל-ַּדֵּבר� ֶאל) במ' שלח טו,ב(ועושין בו מדורות בית המוקד להתחמם כנגדן.  )י ִיְׂשָרֵא� שיהו שוקלין שקלים ולוקחין פרת חטאת ושעיר  ְּבֵנ
ובה ולבושי משתלח ועל ידי כהן המאבד ועל ידי מי ששינה ועשה חטאת העוף למעלה וחטאת בהמה למטה חובה כנדבה ונדבה כח

אּו ֶאל) במ' שלח טו,ב(ועשירית האיפה של כהן גדול שמת ולא מינו כהן אחר תחתיו:  הכפורים כהן גדול ביום י ָתֹב6 , קבל עליך ֶא�ֶרץ� -ִּכ)
עד שלא תבא לארץ [משתבא לארץ להקריב נסכים שבזכות שתקבל עליך תבא לארץ] יכול כיון שבאו לארץ יהו חייבין להקריב 

ם) במ' שלח טו,ב(לארץ אמרת לא אמרתי אלא  נסכים שבחוצה ן ָלֶכֽ ר ֲאִנ�י ֹנֵת� כאשר אני נותן לכם אתם חייבין להקריב נסכים ולא  ֲאֶׁש�

ם) במ' שלח טו,ב(בחוצה לארץ או  ן ָלֶכֽ ר ֲאִנ�י ֹנֵת� ֹ֖  )וי' אמר כג,ג( בכל(אין לי אלא בית הבחירה מניין לרבות במה ת"ל  ֲאֶׁש� ֽ מֽ  לְּבכ ) םֹוְׁשבֵֹתיֶכ
ם  ]ֶא�ֶרץ� -ֶאל[) במ' שלח טו,ב( (טט: או מהפסוק כאן) ֵתיֶכ� לרבות במה אלו דברי ר' ישמעאל. ר"ע אומר יכול יעשו במה בחוצה לארץ מֹוְׁשֹב)

ם -ֶאל) במ' שלח טו,ב(ויקריבו עליה נסכים אמרת לא אמרתי אלא  ֵתיֶכ� כאשר אני נותן לכם אתם עושין במה ולא בחוצה ֶא�ֶרץ� מֹוְׁשֹב)
ֹ֖  )וי' אמר כג,ג((ר' ישמעאל פינה את  :לארץ ֽ מֽ  לְּבכ   מדרשת שמירת שבת בחו"ל לכן יכול לדרשו לרבות הבמה בגבעון לנסכים) :םֹוְׁשבֵֹתיֶכ

  

אּו )במ' שלח טו,ב( י ָתֹב6   מונח רביע, אפשר שמלמד על יותר מדרשה אחת בקבוצת הטעמים "מונח רביע".  -  ִּכ)

  :קבוצת דרשות אחת

ם-ֶאל) במ' שלח טו,ב((א)  [ספרי במדבר שלח פיסקא (קז)] מו ארבע דרשות ע"פ(א) טעם רביע לעצ ֵתיֶכ�  מקום שבכל ללמדך ֶא�ֶרץ� מֹוְׁשֹב)
  מדבר הכתוב בארץ משבותיכם' שנא

ֽ ) דב' שפ' יז,יד( - (ב) חובת המצוות אחר ישיבה וירושה (וזה נלמד גם בכעין הקש, או בנין אב מ ֹ֣ ִּכ  _לָ֔  ןנֹתֵ֣  יF֚ ֱא>ֶה֚ ' ה֤  רֲאֶׁש֨  ֶרץֶאל־ָהאָ֗  אי־ָתב
 ֽ  אני פורט אף[ וישיבה ירושה לאחר אלא שאינו מהם באחת הכתוב לך ופרט סתם בתורה ביאות ונאמרו הואיל ּהּבָ֑  ְבָּתהְויַָׁש֣  ּהיִרְׁשּתָ֖ ִו

  ]וישיבה ירושה לאחר אלא יהו שלא שבתורה ביאות לכל

   לארץ מביאתן אלא בנסכים היחיד נתחייב שלא דךללמ הכתוב בא (אומר) ישמעאל' ר מתלמידי אחד(ג) 

   בבמה קרבים שיהו הנסכים על ללמדך הכתוב בא אומר יוחי בן ש"ר(ד) 
 בית נסכי נרבה כך מועד אהל מכלי עולמים בית כלי שריבה ומצינו הואיל בדין שהיה לפי נאמר למה א"ר משום אומר חנין אבא(ה) 

ַבח ) טו,ג במ' שלח( ל"ת מועד אהל מנסכי עולמים ה�' ֹעָל)ה א8־ֶז� ם ִאֶּׁש*ה ַלֽ  מכלי עולמים בית כלי שריבה י"שאעפ הכתוב מגידַוֲעִׂשיֶת 
  .בנסכים ריבה לא מועד אהל

  

אּו )במ' שלח טו,ב(: אפשר כי קבוצת דרשות שניה י ָתֹב6 על  ,ב]ספרי זוטא פרק טו[- מונח רביע, מלמד עוד ארבע דרשות הנאמרות ב -  ִּכ)
ל-ַּדֵּבר� ֶאל) שלח טו,בבמ' (הכתוב  )י ִיְׂשָרֵא�   ְּבֵנ

ל-ַּדֵּבר� ֶאל) במ' שלח טו,ב(מטרות  לארבע(א) דרשה זאת בעצמה מחולקת  )י ִיְׂשָרֵא�  (טט: א)שיהו שוקלין שקלים ולוקחין נסכים  ְּבֵנ
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים  אריה ויהודית זצ"לסנדר סנדר יצחק לעלוי נשמת  חזקיהו אלכ

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

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

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 -שאתלידר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

  ועל ידי מי שהניח עולתו וברח. (טט: ד) (טט: אחר שאבדו)לעולות הנמצאות  (טט: ג) (טט: גר תושב) לעולות התושבים (טט: ב)לעולות גוים 

ל-ַּדֵּבר� ֶאל) במ' שלח טו,ב(מטרות  לארבע(ב) דרשה זאת בעצמה מחולקת  )י ִיְׂשָרֵא�  (טט: א)שיהו שוקלין שקלים ולוקחין נסכים  ְּבֵנ

  ועל ידי מי שהניח שלמיו וברח. (טט: ד)ולשלמים הנמצאים  (טט: ג)ולשלמי תושבים  (טט: ב)לשלמי גוים 

ל-ַּדֵּבר� ֶאל) במ' שלח טו,ב(מטרות  לשלושאת בעצמה מחולקת (ג) דרשה ז )י ִיְׂשָרֵא� שיהו (טט: א) ולוקחים עצים  שיהו שוקלין שקלים  ְּבֵנ
  ועושין בו מדורות בית המוקד להתחמם כנגדן. (טט: ג) ומנחותיהן (טט: ב)הכהנים מבשלין בו את חטאתיהן 

ל-ַּדֵּבר� ֶאל) ח טו,בבמ' של(מטרות  לתשע(ד) דרשה זאת בעצמה מחולקת  )י ִיְׂשָרֵא� ולוקחין פרת חטאת  (טט: א) שיהו שוקלין שקלים ְּבֵנ
וחטאת בהמה למטה  (טט: ה)ועל ידי מי ששינה ועשה חטאת העוף למעלה  (טט: ד)ועל ידי כהן המאבד  (טט: ג)ושעיר משתלח  (טט: ב)
ועשירית האיפה של כהן גדול שמת ולא  (טט: ט) הכפורים ול ביוםולבושי כהן גד (טט: ח)ונדבה כחובה  (טט: ז)חובה כנדבה  (טט: ו)

  מינו כהן אחר תחתיו:

  

ר  ) במ' שלח טו,א( ,בספרי זוטא פרק טו ל-ַּדֵּבר� ֶאל) במ' שלח טו,ב(ַוְיַדֵּב� )י ִיְׂשָרֵא� (תו"ש: היינו בנסכי צבור  צבור הנסכים באין ִמֶשל ְּבֵנ

  (תו"ש: דאין קרבן צבור קרב משל יחיד (ס"א))עבדים  ִמֶשלנשים ולא  ִמֶשלגרים ולא  ִמֶשליחידים ולא  ִמֶשלאינן באין  (ז"ר))
' ֶאל) במ' שלח טו,א( ר ה� ר׃- ַוְיַדֵּב� ה ֵּלאֹמֽ דאין קרבן צבור קרב משל יחיד כנוטריקון לאו אמור, וטעם סלוק מגביל ללמד  –לאמר  ֹמֶׁש�

  באים משקלי צבור.. אלא הקרבן צבור ונסכיו וכן שאין יחיד מביא נסכי צבור

ה-ֶאל   מצב היחיד (א) אפילו משה כיחיד לא יביא קרבן צבור או נסכיו (ב) כל ישראלי אחר כיחיד -מקף כרב – ֹמֶׁש�

ה-ֶאל   מרכא כרבוי להגבלה הנ"ל על הישראלים גם גרים, נשים, עבדים. – ֹמֶׁש�

אמרת  (ומוסרים שקליהם לצבור)שישקלו או שישתתפו תנדבים) (טט: אבל אם כל היחידים הנ"ל ממניין לרבות יחידים וגרים נשים ועבדים 
' ֶאל) במ' שלח טו,א( ר ה� ר׃- ַוְיַדֵּב� ה ֵּלאֹמֽ ל-ַּדֵּבר� ֶאל) במ' שלח טו,ב(לרבות יחידים. ֹמֶׁש� )י ִיְׂשָרֵא� , לרבות ְוָאַמְרָּת� ֲאֵלֶה	ם, לרבות גרים. ְּבֵנ

לנשים ועבדים. ובצד השני אתה אומר  )י ִיְׂשָרֵא�   יר את הגדולים על ידי הקטנים להנהיגן במצות.להזה ְּבֵנ

') במ' שלח טו,א( ר ה�   מרכא טפחא כיתור לרבות התנדבות שקלים נוספים על החיוב של מחצית השקל,  – ַוְיַדֵּב�

)י-ֶאל) במ' שלח טו,ב( שקלים מצב מקור המתנדבים לשקול (א) ישראלים (ב) גרים (אולי הכוונה גר תושב כמו בדרשות - מקף כרב – ְּבֵנ

)י-ֶאלעבור עולות ושלמים של תושב)    מונח כרבוי הגרים להתנדבות. – ְּבֵנ

  לישראלים ַּדֵּבר� ) במ' שלח טו,ב( ַוְיַדֵּב�ר) במ' שלח טו,א(היות ופתח בלשון צווי קשה של חובת שקילה  – ְוָאַמְרָּת� ֲאֵלֶה	ם

השונים מהישראלים  נשים ועבדים גריםד התנדבות ע"י וטעמו טפחא בתפקיד רבוי ושנוי כדי לעודְוָאַמְרָּת� עובר ללשון רכה 
 ) וי' מצ' טו,ב(...  (א) פרשה א –ספרא מצורע - ב דומה לדרשה החייבים לשקול, ולכן מגביל לבקש השתתפותם בלשון רכה.

  

ם ִאֶּׁש*ה טו,ג:  חבר שלדמב ַבח ְלַפֵּלא-ה�' ֹעָל)ה אֹולַ ַוֲעִׂשיֶת  ֹו ְּבֹמעֲ -ֶז� ה א� ֹו ִבְנָדָב� �ֶדר� א) 	םֶנ   ֵדיֶכ
יַח ִניֹחַח�   ֹות ֵר* Uִמןלַ ַלֲעׂש ' ֹו ִמן-ה� ר א� אן׃-ַהָּבָק� ֹֽ   ַהּצ

ם ִאֶּׁש*ה )טו,ג( רש"י   :ה�'לַ ִאֶּׁש*ה  לעשות תאין זה צווי אלא כשתבאו שם ותעלה על לבבכם – ַוֲעִׂשיֶת 

ה -ְלַפֵּלא ֹו ִבְנָדָב� �ֶדר� א)   :במועדשחייבתי אתכם לעשות  באו שתעשו האשה בשביל חובת מועדיכם –וגו' ֶנ

ה - ְלַפֵּלאפירוש דאם זה ציווי הוא אין נופל עליו לומר  אות ת "חשפת ֹו ִבְנָדָב� �ֶדר� א)   :וכו' דנדבה אינו ציווי ולכך פירש ותעלה על לבבכםֶנ
ם הוצרך לפרש או שתעשו וכו' שלא תפרש לפלא נדר או לפלא נדבה או לפלא במועדיכם וזה אינו כי קרבן המועדות חובה ה באות  "חשפת

  ואינן תלוין ביד המפלא:

ֹו ם ִאֶּׁש*ה אל הכתוב לפניה  ְּבֹמֲעֵדיֶכ	םטפחא ללא מרכא לפניה, בתפקיד התפשטות האפיון ממנה ומכתוב אחריה  -  א� ה�' ֹעָל)ה לַ ַוֲעִׂשיֶת 
ַבח ְלַפֵּלא- אֹו ה-ֶז� ֹו ִבְנָדָב� �ֶדר� א) ֹוומלמד מטעם טפחא של מלת  ֶנ אי לרבות על חובות קרבנות רש ְּבֹמֲעֵדיֶכ	םבקרבנות כי  רבויעל  א�

ַבח ושלֹעָל)ה היחיד במועד (עולה, חגיגה) גם נדרים ונדבות של    (= שלמים),  ֶז�

ֹוועוד מלמד מטעם טפחא של מלת  ה -ְלַפֵּלאעל הפרדה מהכתוב לפניה  א� ֹו ִבְנָדָב� �ֶדר� א)   שהוא רשות, ֶנ

  היחיד במועדות שיש בהם עולת ראיה וחגיגת שלמים.המגביל לחובות קרבנות  ְּבֹמֲעֵדיֶכ	םלעומת הנלמד מטעם אתנח של 

יַח ִניֹחַח�  ֹות ֵר* Uלַ ַלֲעׂש' גרשיים מהפך קטן מלמד על שתי דרשות, אפשר מסוג תבנית הטעמים - זקף קטן,- גרשיים מהפך פשטא זקף – ה�
ים להביא מיד עם הנדר או הנלמדת בעוד מקום בתורה שנדרים ונדבות אינם חייב דרשה (א), בתפקיד יצא להקל ולא להחמיר. פשטא

הנדבה אלא להביא ברגל הקרוב שאז זוכה גם למצוות עשה בזמנו, או בין שלושה לחמשה רגלים (תלוי בהכרעה בדיון הזה) כדי לקיים בל 
  תאחר.

יַח ִניֹחַח�  )טו,ג( )ד –טו,ג ( ספורנונקדים עם פי'  דרשה (ב) ֹות ֵר* Uיב )טו, ד(... ַלֲעׂש יב ַהַּמְקִר� הנה עד העגל היה הקרבן ריח ניחוח בזולת מנחה  .ְוִהְקִר0
 ונסכים כענין בהבל ובנח ובאברהם וכענין וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות ויזבחו זבחים שלמים לה' פרים (שמות כד, ה) לא זולת זה

  :ונסכים להכשיר גם קרבן יחיד ובחטאם בעגל הצריך מנחה ונסכים לעולת התמיד שהיא קרבן צבור ומאז שחטאו במרגלים הצריך מנחה
לפי פי' ספורנו הוספת מנחות ונסכים לכל קרבן בהמה הוא החמרה על המצב שהיה לפני חטא המרגלים שהקריבו קרבנות ללא מנחה 

יַח ִניֹחַח�  רש"יונסכים. אבל פ' יַח ִניונראה ליישב ע"פ תפקיד תבנית הטעמים של  :לפני אשיהיה נחת רוח – ֵר* ֹות ֵר* Uגרשיים  – ֹחַח� ַלֲעׂש

'פני לִ שיצא להקל על בני ישראל  מהפך פשטא בו את ארץ החמדה וע"י מעשה הקרבנות בלווי מנחה ונסכים שְ שו ויִ רְ היינו שהבנים יָ  ה�
  שהם ממצוות התלויות בארץ אין מידת הדין מקטרגת עליהם.

ם ִאֶּׁש*ה ה�' וכך גם יוסבר    .חבירו שלפניו מלמד עליוד על חבירו הכתוב לפניו או שהמלמדבר  בתפקידקדמא מהפך פשטא,  - ַוֲעִׂשיֶת 

םודקדק לומר ...  )טו,ב( אור החייםע"פ  ן ָלֶכֽ י ֹנֵת� ר ֲאִנ� הגם שהדור ההוא פגריהם יפלו במדבר כל העם היוצא ממצרים בן עשרים, בא לומר כי  ֲאֶׁש�
   לים על אבותיהםמקי –הבנים מכפרים  מעשה בנים יתיחס גם להאבות כי את בניהם הקים תחתם:

עוד נראה לומר כי אומרו נותן לכם על דרך אומרם ז"ל (סנהדרין צ ב) מנין לתחית המתים מן התורה דכתיב אשר נשבע ה' לאבותיכם לתת להם 
  :שיקומו בתחית המתים וירשו את אדמתם )את דור המדבר( לכם לא נאמר אלא להם וגו' עד כאן. כמו כן הבטיחם

  מרומזת בתבנית הטעמים הזאת: אהאפשר כי גם הדרשה הב

 מכלי עולמים בית כלי שריבה ומצינו הואיל בדין שהיה לפי נאמר למה א"ר משום אומר חנין אבא...  ספרי במדבר שלח פיסקא (קז)
בַ ) במ' שלח טו,ג( ל"ת מועד אהל מנסכי עולמים בית נסכי נרבה כך מועד אהל ה�' ֹעָל)ה א8־ֶז� ם ִאֶּׁש*ה ַלֽ  י"שאעפ הכתוב מגידח ַוֲעִׂשיֶת 

ַח� (טט: אפשר כי  .בנסכים ריבה לא מועד אהל מכלי עולמים בית כלי שריבה יַח ִניֹח  8ת ֵר* Uגרשיים מהפך פשטא בתפקיד יצא להקל  – ַלֲעׂש
  מלמד על כך)
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים  אריה ויהודית זצ"לסנדר סנדר יצחק לעלוי נשמת  חזקיהו אלכ

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

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

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 -שאתלידר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

  (התשע"ז) א,יג שלחבמדבר  1.7

ה  יג,יט: חבר שלדמב ּה ֲהט8ָב� ֶרץ ֲאֶׁשר־הּוא� ֹיֵׁש)ב ָּב� 	הּוָמ)ה ָהָא6 וא ִאם־ָרָע    ִה�
ים:  ם ְּבִמְבָצִרֽ ֲחִנ�ים ִא� ָּנה ַהְּבַמֽ ים ֲאֶׁשר־הּוא� י8ֵׁש)ב ָּבֵה� ָעִר6   ּוָמ)ה ֶהֽ

ֶרץ ),יטשלח יג 'במ( ֶרץ רצה משה לחקור אם ...  ועל דרך הנסתר ... ),כשלח יג 'במ( ] כלי יקר[מונח רביע,  – ּוָמ)ה ָהָא6 ההיא יושבת ָהָא6
ושם של ארבע רמוז  .ני ה' דורש אותה תמיד או אם היא תחת המערכה כשאר ארצות, ורמז במילת עץ לצל שדיבצל שדי וארץ אשר עי

במלת עץ, כיצד, י"ה, י' פעמים ה' ה' פעמים י' הרי מאה, ו"ה, ו' פעמים ה' ה' פעמים ו' הרי ששים, סך הכל מאה וששים כמספר עץ 
קרים וה' אתנו שומרינו וצילנו, ומדקאמר מעליהם שמע מינה שצילו על הארץ וכמספר צלם. וזה שאמר סר צילם מעליהם ועזבם למ

  :ההיא זולת שמעליהם סר מרעת יושבי בה, אבל הארץ מצד עצמה ארץ אשר עיני ה' דורש אותה

ֶרץנתבונן במלת  ֶרץ וטעמה רביע המרמז לשם של ארבע אותיות והארץ בצילו. ָהָא6   :ש אותהמצד עצמה ארץ אשר עיני ה' דור ָהָא6

מרמזת לשם הוי' במלוי אלף שהגי' שלו עולה מ"ה ולמשל בברכת ספירת העומר מכוונים בשם הוי' לצירוף זה  – ּוָמ)הואפשר כי מלת 
  שבא לתיקון המידות.

  

וא ִאםיג,כ:  חבר שלדמב ה ִה/ ָאֶרץ ַהְּׁשֵמָנ  Bה ֲהֵיֽׁש-ּוָמ)ה ָה ּה ֵעץ� ִאם-ָרָז6 ם ּוְלַקחְ - ָּב� ְתַחַּזְקֶּת� ִין ְוִה  י ָהָא	ֶרץַא� ם ִמְּפִר)   ֶּת�
ים׃  י ֲעָנִבֽ י ִּבּכּוֵר� ים ְיֵמ� ָּיִמ� ישראל מוחזקת היא לבני ישראל מיציאת מצרים, ועמדו לתקן חטא אדם הראשון, תבניות -ארץ ְוַה 

   קטן במלה אחת בפסוק- הטעמים קדמא זקף

י ָהָא	ֶרץאין בעיה בצווי  –אם הפירות הפקר  ם ִמְּפִר) �ת של גויים, וגזל הגוי אסור, כיצד צוה משה אין בעיה בצווי. אבל אם הפירוּוְלַקְחֶּת�

י ָהָא	ֶרץ ם ִמְּפִר) ֹול )יג,כג(וכן עשו.  ּוְלַקְחֶּת� ּו ִמָּׁש*ם ְזמֹוָרה� ְוֶאְׁשּכ* סעיף  [ספר הפרשיות, הרב כיטוב]- וגו'. הדבר מוסבר ב ַוִּיְכְרת 

י ָהָא	ֶר וראיתם את הארץ, ...  ם ִמְּפִר) ם ּוְלַקְחֶּת� ְתַחַּזְקֶּת� צריכים היו חיזוק, לפי שהימים ימי ביכורי ענבים והשומרים מצויים  – ץְוִה 

י ָהָא	ֶרץ. בכרמים. שלא יפחדו בלקחם מפרי הארץ פן יכירו בהם שהם מרגלים ם ִמְּפִר) ם ּוְלַקְחֶּת� ְתַחַּזְקֶּת� ומשה כשצוה , סבר ...  – ְוִה 

ְתחַ  שכבר נוחלים ומוחזקים בה ובפירותיה בכיבושם, לכך אמר םְוִה  י ָהָא	ֶרץ - לשון חזקה  – ַּזְקֶּת� ם ִמְּפִר) . וכך פירש בהיתר ּוְלַקְחֶּת�
  מוחזקת היא להן מיציאת מצרים ואף על פי שעדיין לא נכנסו בה. שראלי- רץאשמועינן דא ]א,בבא בתרא קיט בבלירשב"ם [

ם תבנית הטעמים של מלת  ְתַחַּזְקֶּת� ב מידות של רבי אלעזר בן ר' יוסי הגלילי , כעין מידה ל"א מל"ה אחתמלקטן ב-קדמא זקף –ְוִה 
ממוקדם ומאוחר שהוא בענין, ובניסוח אחר מוקדם שהוא מאוחר בעניין, וכן מוקדם ומאוחר שהוא בענין. כיוון שבני ישראל עומדים 

   לכבוש הארץ הרי היא כבר ככבושה ובחזקתם מעכשו ולכן נוטלים משלהם בהיתר.

  

ים  ָּיִמ� ים , כעין מוקדם והוא מאוחר בענין, ה אחתלמקטן ב- דמא זקףק –ְוַה  ָּיִמ� זוהר כרך ג [המוקדמים הנודעים של ששת ימי בראשית ְוַה 

(הגר"א, פרי צדיק, הסולם), שנעלמו מהבריאה בגלל חטא אדם הראשון בעץ  ](במדבר) פרשת שלח לך [המתחיל בדף קנו עמוד ב]

ישראל (מפי סופרים - (זהו המאוחר בענין) ע"י עבודת הנשיאים בתורם את ארץ הדעת שלפי הזוהר היה גפן ענבים, עמדו להיות מתוקנים
מרכלים והוציאו דבת  –וספרים) היא הג"ן עדן הנעלם (פני מלך), אלא שגרם אותו החטא לבלבל עשרה מהנשיאים והם נעשו מרגלים 

  ) (דברי דוד נספח ב)- ע"פ הבנה בהארץ רעה (
  ][המתחיל בדף קנו עמוד ב]זוהר כרך ג (במדבר) פרשת שלח לך [

ים י ֲעָנִבֽ י ִּבּכּוֵר� ים ְיֵמ� ָּיִמ� ים , ְוַה  ָּיִמ� ים מאי קא מיירי דהא ואזְוַה  י ֲעָנִבֽ ים  סגי ליה אלא ִּבּכּוֵר� ָּיִמ� אינון דאשתמודען כלהו הוו ְוַה 
ועל דא  )בבלי סנה' ע,א ,בבלי ברכות מ,א( מתחברן בההוא זמנא בההוא אילנא דחטא ביה אדם הראשון כמה דתנינן ענבים היו 

ים  ָּיִמ� ים (הנודעים ר"ל ששת ימי בראשית) אינון דאשתמודעןְוַה  י ֲעָנִבֽ י ִּבּכּוֵר�   :דייקא ְיֵמ�

(פי' הסולם ר"ל ששת ימי בראשית  אוצר החכמה] 133הרב קמינצקי דוד, ע'  –[הדרת קודש: הגר"א הרב הגאון אליהו שלמה זלמן  
  (פי' הסולם: מלכות). וו מתחברן עם נוקבא הנקרא ענביםה מידות מידות חג"ת נה"י דז"א)

היינו כי עבודתם של המרגלים היה לתקן חטא אדם הראשון ולהביא את  אוצר החכמה] 229פרידמן א"ד, ע'  –[מפי סופרים וספרים  
  (ע"פ "יגל יעקב" להגה"צ רבי ח"י גוטליב ממישקאלץ זצוק"ל בשם הרמ"ע מפאנו). תיקון השלם

ים - ד אוצר החכמה] 76ראשי חדשים, הרב צדוק רבינוביץ, ע'  –ק [פרי צדי ָּיִמ� היינו השבעת ימי בראשית שמרמזים על שבעה ַה 
המדות שנקראו גם כן ימים כמו שנאמר (שמות יתרו כ,י) כי ששת ימים עשה ה' ולא כתיב בששת ימים (זח"ג צד,ב) וכן יום שביעי 

  (זוה"ח תולדות) כנגד מדת מלכות

ים אוצר החכמה] 17בלק) הרב יל הלוי אשלג, ע' -יד (שלח –ר פירוש הסולם [זהע"פ  ָּיִמ� מלה יתירה ללמד על אלו שנודעו היינו  ְוַה 
ששת הימים שהם חג"ת נה"י דז"א, כולם היו מתחברים בעת ההיא באילן שחטא בו אדם הראשון, שהוא מלכות, כמו שלמדנו ענבים 

הימים האלו שנודעו , שהם ו"ק דז"א, ימי בכורי ענבים, בדיוק, שהיא מלכות. דהיינו שו"ק דז"א היה. הרי שענבים הוא מלכות. וע"כ 
  .נתחברו אז במלכות

  

ּו ַוָּיֻת)רּו ֶאתבמדבר שלח יג,כא:   ַּיֲעל� ן ַעד-ָהָא	ֶרץ ִמִּמְדַּבר-ַוֽ ת׃-ִצ� א ֲחָמֽ �ֹ ב ְלב   ְרֹח�
ית )בר' א,א(כתבנית טעמי הפסוק  -טפחא מרכא סלוק טפחא מונח אתנח מרכא  )יג,כא במ' שלח(תבנית הטעמים של הפסוק  א ְּבֵראִׁש֖  ָּבָר֣

ים ת ֱא>ִה֑ יִם ֵא֥ ת ַהָּׁשַמ֖   מורכבת על עשר מלים בעזרת שלושה מקפים. )יג,כא במ' שלח(- שהיא בת שבעה טעמים וב ָהָאֶֽרץ׃ ְוֵא֥

  מלים. 6 )יג,כב במ' שלח( –מלים  4 )בר' א,א(מלים, סיפא  4 )יג,כב במ' שלח( –מלים  3 )בר' א,א(בחצאי פסוק רישא 

  

  ובין מעשה בראשית. )יג,כא במ' שלח(נצביע על קשרים אפשריים בין פסוק 

תניא: שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם, ואלו הן: תורה, ותשובה, וגן עדן, וגיהנם, וכסא  ]בבלי פסחים נד, א[- נאמר ב
נָנִי' ה֗  )משלי ח, כב(ב דכתי - הכבוד, ובית המקדש, ושמו של משיח. תורה  ֶדם ַּדְרּ֑כֹו יתֵראׁשִ֣  ָק֭ יו ֶק֖  )תה' צ,ב(דכתיב  -. תשובה :ֵמָאֽז ִמְפָעָל֣

ים ֶרם׀ְּבטֶ֤  ִר֤ דּו ָה֮ נֹוׁש בָּתֵׁש֣  )תה' צ,ג(וכתיב  יָֻּל֗ א ֱא֭ אֶמר ַעד־ַּדָּכ֑ ֹ֗ ּת יםֱא>' ה֧  עַוּיִַּט֞  )בר' ב,ח(דכתיב  -גן עדן  :ְבנֵי־ָאָדֽם ׁ֣שּובּו ַו֝ ֶדן ִה֛ ֶדם ַּגן־ְּבֵע֖  ִמֶּק֑
֣  (תוספת טט: המשך הפסוק ר םם ֶאת־ָהָֽאדָ֖ ָׁש֔  ֶׂשםַוָּי  ֵמֶֽאְתמּול֙  ּו_ִּכֽי־ָע֤ר  )ישעיהו ל, לג(דכתיב  - . גיהנם ובני ישראל אמורים להכנס למקומו) :יָָצֽר ֲאֶׁש֥

ה נּו ְמ֖קֹום ֵמִֽראׁ֑שֹון ָמ֖רֹום ָכ֔בֹוד אִּכּסֵ֣  ),יב, יז רמיהוי(דכתיב  - . כסא הכבוד ובית המקדש ָּתְפֶּת֔  ייְהִ֤ ) תה' עב,יז(דכתיב  - שמו של משיח   :ִמְקָּדֵׁשֽ
ם ְׁש֨מֹו ֥מֹו יִּ֪נֹון ינין ִלְפנֵי־ֶׁשֶמׁ֘ש  ְלֽעֹוָל֗   . ְׁש֫

ישראל, -שבארץ העדן- הקב"ה הייתה שהנשיאים יתורו את גןמלמדת שכוונת  )יג,כא במ' שלח(מוצע לומר כי תבנית הטעמים של פסוק 
  .נבראו קודם שנברא העולם(ש)שבעה דברים  - ומקום המקדש, שהם מ
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים  אריה ויהודית זצ"לסנדר סנדר יצחק לעלוי נשמת  חזקיהו אלכ

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

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

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 -שאתלידר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

 – 124במדבר, הרב אלימלך פינחס גוטליב (אוצר החכמה ע'  –[פני מלך בתחילת פרשת שלח הבאנו הסבר המבוסס על מה שהביא 
  על הפסוקים)] 125

ינּו ֶאת־ַהּנְִפיִל֛ים ְּבֵנ֥  )יג,לג במ' שלח( ם ָרִא֗ ן ָהִי֖ינּו ְּבֵעינֵיֶהֽם:ְוָׁש֣ ים ְוֵכ֥ ינּ֙ו ַּכֲֽחגִָב֔ י ְבֵעינֵ֙ ים ַוּנְִה֤   י ֲעָנ֖ק ִמן־ַהּנְִפִל֑

ם ַּבַּל֥יְָלה ַהֽהּוא:  )יד,א במ' שלח( ה ַוּֽיְִּת֖נּו ֶאת־קֹוָל֑ם ַוּיְִבּ֥כּו ָהָע֖ ֵעָד֔   ַוִּתָּׂש֙א ָּכל־ָה֣

שימור לתכונות  - ארץ ישראל יש בה כוחות הנה  ם. והנה קטע מדבריו "עדן ולא ראו אלא גיהנו- כי המרגלים נשלחו לתור את גן
ואם בגשמיות כך, לרוחניות עאכ"ו, א"כ מן הדין היה שיפרסמו את מעלת הארץ אשר בה אפשר יהיה לשוב  ששייכות לתקופת גן עדן

ו על מוות, על חידלון, כלום יש , דיברארץ גן עדןאל המצב הראשוני של הבריאה, כאדה"ר שקודם החטא, והם במקום לדבר על 
  "ולדבר על גהינם. על פתח גן עדןחורבן גדול מזה, לעמוד 

  

ר:במדבר בהעלתך י,א) וכסיוע לדבריו נציין כי התוכן ( ה ֵּלאֹמֽ ' ֶאל־ֹמֶׁש� ר ה� עדן, -שלו בתורה העולה ג"ן הרומז לגן 53- במופע ה ַוְיַדֵּב�
עדן, והבטחת משה - עדן, מסע המחנות לקראת כניסה לא"י לגן- ישראל היא גן- לארץפותח את הציווים לעשיית החצוצרות כהכנה למסע 

  עדן. - לחלק בגן –ליתרו לחלק בא"י 

ר:) במדבר שלח יג,אהתוכן ( ה ֵּלאֹמֽ ' ֶאל־ֹמֶׁש� ר ה� שלו העולה ד"ן, פותח את פרשת שלח מרמז כי יצאו כנשיאים,  54- במופע ה ַוְיַדֵּב�
>א־ָה֥יּו ) ,יאמב ' מקץבר(- כגיהנום חזרו עשרה מהם כמרגלים במשמע של מרכלים וכאחד הפירושים ל עדן וד"נ(ו) אותו- ומשתרו את גן

יF ְמַרְּגִלֽים: עדן ומקום המקדש - ישראל כגן- במקום לראות את מעלותיה של ארץ כמו המרכלים שריכלו על א"י (דברי דוד נספח ב). ֲעָבֶד֖
שבעה - ישראל כגיהנום שגם הוא מ- הם ד"נ(ו) את ארץ ]בבלי פסחים נד, א[- כנלמד ב שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם- שהם מ

  .דברים נבראו קודם שנברא העולם

  

  עדן היא בלימוד התורה בשבעים פנים כפי שדורש רבי שמעון את הפסוק הבא-ישראל היא גן- מטרת ההגעה לארץ

א ַעד )יג,כב במ' שלח( (ֹ ּו ַבֶּנֶגב3 ַוָּיב 	ק ֶחְברֹון1 -ַוַּיֲעל) י ָהֲעָנ י ְיִליֵד� � ֵׁשַׁש)י ְוַתְלַמ� ַען  ְוָׁש*ם ֲאִחיַמן �י ֹצ� ה ִלְפֵנ ֹון ֶׁש*ַבע ָׁשִנים� ִנְבְנָת� ְוֶחְבר6
ִים׃ אמר ר' שמעון: מפרשה זו אלמד סוד החכמה וישמעו ממנה  סעיף מאמרי הזהר] –הרב כיטוב, שלח  –[ספר הפרשיות  ִמְצָרֽ

יְוָׁש* ) יג,כב(...  סודות עליונים ויקרים: � ֵׁשַׁש)י ְוַתְלַמ� אלו מחלוקות כגון טמא וטהור, אסור ומותר, עונשין ומתן שכר, אלו  – ם ֲאִחיַמן
	ק) יג,כב( דרכי תורה ודקדוקיה שהם י ָהֲעָנ ה )יג,כב( ,שבאין מסטרא דגבורה – ְיִליֵד� ֹון ֶׁש*ַבע ָׁשִנים� ִנְבְנָת� אלו הם שבעים פנים  – ְוֶחְבר6

ֹון )יג,כב( ולכל צד עשרה, של תורה, שבעה פנים יש לה ִים )יג,כב( ,זו תורה שהמשתדל בה נקרא חבר – ְוֶחְבר6 ַען ִמְצָרֽ �י ֹצ� זו  – ִלְפֵנ
 )יג,יז במ' שלח(... טט: התורה שבכתב והעליה בה (התעמקות והתעלות) מרומזת בפסוק  פה ... היוצאת מתורה שבכתב- תורה שבעל

ּור ֶאת ה ָלת� ם ֶאתֶא) -ַוִּיְׁשַל*ח ֹאָתם� ֹמֶׁש� ֶגב ַוֲעִליֶת� ּו ֶזה� ַּבֶּנ� ם ֲעל� ֹ)אֶמר ֲאֵלֶה6 	ַען ַוּי ר׃-ֶרץ ְּכָנ    ָהָהֽ

ר-ֶאת )יג,יז(טט:    גי' תור"ה עם שני כוללים ... – ָהָהֽ

י )יג,כב במ' שלח( מן  קטן בתפקיד שתי לימודים, מהפך פשטא מלמד שלפחות אחד- קטן, זקף- מהפך פשטא זקף – ְוָׁש*ם ֲאִחיַמן� ֵׁשַׁש)י ְוַתְלַמ�
הלימודים מוציא מפשט הכתוב, רוב המקורות הדורשים קרא זה, עוסקים בדרישת שמותיהם לענינים אחדים שלא כפשט של שמות 

  .אלו מחלוקות כגון טמא וטהור, אסור ומותר, עונשין ומתן שכר, אלו דרכי תורה ודקדוקיה - אנשים, ור' שמעון לומד ש

	ק  י ָהֲעָנ   ְיִליֵד�

ת  הוא כעין נוטריקון) יג,כא(סיום פסוק  א ֲחָמֽ �ֹ "ת'לפים א' ֹב� 'שנה לְ  – ְלב לבריאת העולם יצאו ממצרים וקבלו את  )448עולה גי' ( ֲחָמֽ
  וגו' . מפרשה זו אלמד סוד החכמההתורה שילמדו בה בשבעים פנים כדרשות ר' שמעון בזוהר 

ה )יג,כב במ' שלח(  ֹון ֶׁש*ַבע ָׁשִנים� ִנְבְנָת� קטן, תבנית טעמים העשויה להיות כאן בתפקיד כעין מידה שהמהרז"ו מוסיף -זקף רביע ... – ְוֶחְבר6
  על ל"ב מידות של ר' אלעזר בריה"ג "כתוב סתום שלא בא לסתום אלא לפרש" אפשר שגם לכך כיוון ר' שמעון באומרו 

ה )יג,כב במ' שלח(  ֹון ֶׁש*ַבע ָׁשִנים� ִנְבְנָת�    שבעה פנים יש לה ולכל צד עשרה,אלו הם שבעים פנים של תורה,  – ְוֶחְבר6

  ) הוא שבע והם בסיס לשבעה פנים,בראשית א,א(- זה מספר המלים השוה למספר הטעמים בשבעה פנים מעין זה אפשר לומר כי 
ּו ַוָּיֻת)רּו ֶאת )יג,כא במ' שלח(כגון עשר המלים בפסוק  ולכל צד עשרה  ַּיֲעל� ן ַעד-ָהָא	ֶרץ ִמִּמְדַּבר-ַוֽ א חֲ -ִצ� �ֹ ב ְלב ת׃ְרֹח� המקובצים ע"י  ָמֽ

ּו ַוָּיֻת)רּו . וזה ענין )בר' א,א(מקפים לשבעה טעמים כטעמי   ַּיֲעל�   . שבעים פנים של תורה בדרישתַוֽ

  

א ַעד )יג,כב במ' שלח( (ֹ ּו ַבֶּנֶגב3 ַוָּיב   ֶחְברֹון1 -ַוַּיֲעל)
  ]מסכתא דעמלק פרשה ב ד"ה ויאמר ה' -מכילתא דרבי ישמעאל בשלח [

ּו ַבֶּנֶגב3  )יג,כב במ' שלח( אף קברי אבות ת"ל ואת הנגב ומנין למדנו על קברי אבות שהם בנגב שנאמר (טט: למשה)ומנין שהראהו  ַוַּיֲעל)
א ַעד (ֹ דרשה , מונח זרקא מונח סגול, מונח הקודם לטעם זרקא מרבה את השימוש בתבנית זרקא סגול ליותר מדרשה אחת. ֶחְברֹון1 -ַוָּיב

  כאן קברי אדם הראשון ואבות האומה הישראלית הם ענין סגולי הנותן לחברון מעמד מיוחד. כעין מוסיף על חברון מענין חברון, אחת

א ַעד )יג,כב במ' שלח( ]רש"י[ (ֹ   כלב לבדו הלך שם ונשתטח על קברי אבות, שלא יהא ניסת לחבריו להיות בעצתם -  ֶחְברֹון1 -ַוָּיב

  לחבריו להיות בעצתם שלא יהא ניסתתבנית זרקא סגול בתפקיד מוסיף מזכות אבות על כלב 

לפי שבבואם לחברון וראו שם מעלת הארץ על מצרים היו כולם בלב אחד כאיש אחד לספר בשבח הארץ ואחר כן ...  ]כלי יקר[
היו כולם - תבנית זרקא סגול בתפקיד מוסיף ממעלת הארץ שהתגלתה בחברון על כל הנשיאים ו נתקלקלו, ובאותה שעה צדיקים היו:

  .לספר בשבח הארץ בלב אחד כאיש אחד

ֹון )יג,כב במ' שלח( ואני אומר   (טט: לימוד א) )יג,כב במ' שלח( ]כלי יקר[רביע מוצע לומר שאפשר שיש כאן ארבעה לימודים כפי' – ְוֶחְבר6
אם כן אם עשתה צוען בכל שנה אלף מדות יגיע לשבע שנים  לשון מבונה בפירותשהדבר כפשוטו ממש, כי מאחר שהונח ששייך 

אלפים מדות, וחברון הוא מעולה שבע פעמים יותר מצוען ממילא עשתה בשנה ראשונה שבעת אלפים מדות, נמצא שאוצרות שבעת 
של תבואה שהיו מבונים בפירות בצוען בשבע שנים היו מבונים בחברון בשנה ראשונה ואם כן שפיר קאמר וחברון שבע שנים נבנתה 

כי במקום שיש הרבה תבואה בונין הרבה  לשון בנין ממשושייך בזה  טט: לימוד ב)(בתבואה לפני צוען מצרים קדימה בזמן ממש, 
אוצרות ואז המקום בנוי בבנינים ממש, או בהיות שיושבי המקום יש להם תבואה הרבה למכור אז כסף וזהב ירביון ויבנו להם בתים 

לפני צוען מצרים כי זה מעיד על עשירות המקום וריבוי  שבע שנים בנוי בכל עניני יופיוהיה חברון  (טט: לימוד ג)ספונים וחשובים, 
לפי שעתידין לומר ניתנה ראש ונשובה מצרימה.  והזכיר שבח הארץ על ארץ מצרים (טט: לימוד ד)תבואתם כי יתרון ארץ בכל הוא. 

א ַעדומטעם זה נאמר  (ֹ מצרים היו כולם בלב אחד כאיש  ולא נאמר ויבואו, לפי שבבואם לחברון וראו שם מעלת הארץ עלֶחְברֹון1 -ַוָּיב
  אחד לספר בשבח הארץ ואחר כן נתקלקלו, ובאותה שעה צדיקים היו:
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים  אריה ויהודית זצ"לסנדר סנדר יצחק לעלוי נשמת  חזקיהו אלכ

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

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

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 -שאתלידר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

  

ה    [בבלי כתובות קיב,א]- הקרוב לנאמר ב )יג,כב במ' שלח( ]רש"י[קטן, נעיין בפ'- בתבנית מהפך פשטא זקף ֶׁש*ַבע ָׁשִנים� ִנְבְנָת�

מדרש אגדה (בובר) במדבר [ הפשטת אחד מן הלימודים מוציא מפשט הכתוב, קטן בתפקיד שתי לימודים, מהפך פשטא מלמד שלפחו- זקף
, ושבחה של ארץ ישראל הכתוב מדבר, והלא מי שבנה זו שבעה שנים ממש נבנתה חברון לפני צועןויש מפרשים  ]פרשת בהעלותך

בראשון, ובשני אינו משים אלא  בנה גם זו, ומי שיש לו שני בתים לבנותן בודאי היפה בונה תחלה, וכל האבנים הטובות משים
  :הנשארים מן הראשון, והוא הפסולת, ואלמלא לא היתה חברון משובחת מצוען לא היה בונה אותה תחלה

השמלת  היוצא מן הפשט משמעו יבול שנתי פי שבע  ֶׁש*ַבע ָׁשִנים� ולשון  לשון מבונה בפירותיוצאת ממשמעה בניית בנין ונדרשת  ִנְבְנָת�

ַען �י ֹצ� ִים ִלְפֵנ   מהטוב שביבולי מצרים. ִמְצָרֽ



  
  

  

  

  שלח- ברבמד-37-טטודל/©Jun-22                  32/17                  ZZFisher-13 תשפ"בה–סיון–"די     

zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 

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

  זצ"ל בן חיים  אריה ויהודית זצ"לסנדר סנדר יצחק לעלוי נשמת  חזקיהו אלכ

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

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

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 -שאתלידר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

  (התשע"ח) א,יג שלחבמדבר  1.8

  

נּו ֶאל: ג,שלח יד במדבר יא ֹאָת/ ' ֵמִב  Bז -ְוָלָמ)ה ה	נּו ִיְהי)ּו ָלַב ינּו ְוַטֵּפ� ֶרב ָנֵׁש� ל ַּבֶח�   ָהָא*ֶרץ ַהּזֹאת� ִלְנֹּפ)
ְיָמה׃  ּוב ִמְצָרֽ ֹוא ̂טֹוב ָל�נּו ׁש� Zֲהל  

נּו  - את הכתוב המתחיל ב להסברת תבניות הטעמים בפסוק זה נברר ראשית יא ֹאָת/ '  וגו' ואח"כ נסביר את השאלהֵמִב  Bְוָלָמ)ה ה .  

נּו  יא ֹאָת/   , מרמז לאפשרות לימוד בכעין כלל ופרט וכלל.אזלאוקדמא  - ֵמִב 

י אדם, הפרט כלל טוב יותר ליפול בין נחשים שרפים ועקרבים מליפול ביד שונאים בנ [זוהר וישב קפ"ה,א]- ידוע מ [באר מים חיים]ע"פ 
שאיש הוא בעל בחירה הגם שהכל ביד ה' השומר חסידיו ומצילם מתחת שונאים, מכל מקום זה קשה מנפילה למי שאין לו בחירה (כמו 

  הנחש וכו')

נּו ֶאלג) שלח יד, 'במ( ולזה אמרו יא ֹאָת/ ' ֵמִב  Bד ישראל) (נג שבטבע העולם הוא שלא יקום איש נגדם (כלל), ָהָא*ֶרץ ַהּזֹאת� -ְוָלָמ)ה ה ,

ֹוא ג) שלח יד, 'במ(ולזה אמרו  (פרט)מוטב שיתן לנו ארץ אחרת שאינה עזה כל כך.  (כלל)ויצטרך שמו יתברך לשדד הטבע בשבילנו.  Zֲהל
ְיָמה ּוב ִמְצָרֽ   : ונשב שם. ובעזרתו יתברך יחיינו שם ויוציאנו מגלות המצרים לשבת שם חפשי. ועל כן ̂טֹוב ָל�נּו ׁש�

ֹ  ד)שלח יד, 'במ( ְיָמה:ַוּי ּוָבה ִמְצָרֽ אׁש ְוָנׁש� �ֹ יו ִנְּתָנ�ה ר ּו ִא)יׁש ֶאל־ָאִח	 פירוש שאין אנו חפצים לשוב למצרים בכדי לסור מאחרי ה'  אְמר�

אׁש חלילה כי אם  �ֹ ְיָמהשניתן ונקבל את שמו יתברך להיות עלינו לראש ואך ִנְּתָנ�ה ר ּוָבה ִמְצָרֽ להחיותינו שם. וזה טוב יותר  ְוָנׁש�
  .וא אל ערים הגדולות האלו מקום סכנה שבטבע מי שיגש אליהם יפול בחרבמלב

  מרכא כפולה להורות כי מאמרם לא היה ראוי כלל כי ה' תמיד מגינם וזן אותם.   – ̂טֹוב 

ֹוא ̂טֹוב ָל�נּו Zא הפועלת ביחד באופן ל )העם שרצו לשים ראש או ע"ז בראשם(דרגא מרכא כפולה טפחא, כעין קבוצת פרטים  – ֲהל
נּו  'הB  ְוָלָמ)ה [ספורנו]ראוי. כפי'  יא ֹאָת/ מה חטאנו לו שהשתדל על ידכם להביאנו לכך, כי חשבו שהיה כל אלה בתחבולה  ,,,,ֵמִב 

ת ֙ה'  )כו,א(דב' מאתו משנאתו אותם בשביל גלוליהם במצרים או לסבה אחרת כאשר העיד באמרו  אְמ֔רּו ְּבִׂשנְַא֤ ֹ֣ ַוֵּתָרגְ֤נּו ְבָאֳהֵליֶכ֙ם ַוּת
י ְלַהְׁשִמיֵדֽנּו׃אָֹת֔  נּו ְּבַי֥ד ָהֱאמִֹר֖ ת אָֹת֛ יִם ָלֵת֥ ֶרץ ִמְצָר֑ נּו ֵמֶא֣ אמרו משנאת ה' אותם הוציאם מארץ טובה היא מצרים, וזה מחשבה  נּו הֹוִציָא֖

  ודיבור לא ראויים לחלוטין. 

ְיָמה ּוב ִמְצָרֽ ֹוא ̂טֹוב ָל�נּו ׁש� Zת על עשיית מעשה בשני שלבים, כפולה טפחא מרכא סלוק, קבוצת פרטים המלמד-דרגא מרכא – ׃ֲהל
  לפעמים זה מעשה לא ראוי בשני שלבים. בטוי אחד שלו הוא כבבפסוק הבא ומשולב בו שני השלבים

יִם (שלב א)  ַוֵּתָרגְ֤נּו ְבָאֳהֵליֶכ֙ם ) זכ,א(דברים  ֶרץ ִמְצָר֑ נּו ֵמֶא֣ נּו הֹוִציָא֖ ת ֙ה' אָֹת֔ אְמ֔רּו ְּבִׂשנְַא֤ ֹ֣ שנאת ה'  ולדעת העם אינם ראויים לכביכולַוּת
  להם, בעוד ששמאמרם לא ראוי לחלוטין;

י ְלַהְׁשִמיֵדֽנּו׃(שלב ב)  נּו ְּבַי֥ד ָהֱאמִֹר֖ ת אָֹת֛   מעשה לא ראוי, וחס וחלילה ליחס לשם מחשבה רעה כזאת. ָלֵת֥

' ג) שלח יד, 'במ(את השאלה עתה נסביר  Bְוָלָמ)ה ה   

ְיָמה:ַוּיֹאמְ  ד)שלח יד, 'במ( [פסיקתא זוטרתא (לקח טוב)]- נפתח ב ּוָבה ִמְצָרֽ אׁש ְוָנׁש� �ֹ יו ִנְּתָנ�ה ר ּו ִא)יׁש ֶאל־ָאִח	 : הרא"ם יח(שעה  ותהבאר�

ן ה)שלח יד, 'במ( . מידכפרו בעקר )]בבלי סנהדרין מה,ב[(טט: ולכן לפי כפ'רש"י נתנה ראש קאי על הע"ז) ל ֹמֶׁש0ה ְוַאֲהֹר�  'במ(. ְּפֵניֶה	ם-ַעל ַוִּיֹּפ�

ם:ִויה8ֻׁש)ַע ִּבן ),ושלח יד ּו ִּבְגֵדיֶהֽ ים ֶאת־ָהָא	ֶרץ ָקְרע� ה ִמן־ַהָּתִר� ּון ְוָכֵלב� ֶּבן־ְיֻפֶּנ� אדם הגון  (יט: הרא"ם מ"ק כ"ו)מרו מיכן א ־נ6
  חייב לקרוע. פירוק המצוותשרואה 

  ? הכופר בעיקרמיהו 

 - זה שכפר בעיקר, אף כל  - מקלל חכמים אומרים: מה ] בבלי סנהדרין מה,ב[רק על מקלל ועע"ז ועונשו סקילה  הגדרה מצומצמת(א) 
  .אין לך לרבות אלא העובד עבודה זרה - אף כל שכפר בעיקר  ]ב,רש"י מסכת סנהדרין מה[ .שכפר בעיקר

על כל מצוות התורה וזאת בחינה של כופר בעיקר (כדוגמת מאמר חז"ל כל הכועס כאילו עובד ע"ז וזה רק בחינה של  הגדרה רחבה(ב) 
חנניא בן כינאי אומ' וכיחש בעמיתו אין אדם  ,ה"ו]תוספתא מסכת שבועות (צוקרמאנדל) פ"ג[ו לפי המצווה ע"ז ואינו ע"ז) ועונש

לו זה  רפעם אחת שבת ר' ראובן בטבריא ומצאו פולוסיפות אחד אמ' לו איזה הוא שנאוי בעולם אמ .שכופר בעיקרכיחש בעמיתו עד 
 ואת אמך לא תרצח לא תנאף לא תגנב לא תענה ברעך עד שקר ולא תחמוד לו כבד את אביך ראמ ?הכופר במי שבראו אמ' לו היאך

ואין  עד שכופר בעיקר (טט: כגון כיחוש בעמיתו שלעיל כי חמד ועבר על הדיבר העשירי) בדבראין אדם כופר הא  (טט: והוא חמד דבר של חבירו)
  :אדם הולך לדבר עבירה אלא א"כ כפר במי שציוה עליה

' ְולָ ג) שלח יד, 'במ( B(=תלשא), כעין שני טעמי תלשא, שכל אחד מלמד לכתוב לפניו ולכתוב אחריו. בסה"כ  גדולה- תלישאמונח  –ָמ)ה ה

ארבעה תפקידי תלשא. אפשר שאחד מהם מרמז על שגגת האמנה לדברי המרגלים על חוזקת עמי כנען, אפשר שאחד מהם הוא שגגת 
אְמ֔רּו  (דברים א,כז)ה. הכתוב להשמדמסירתם והאשמת ה' בשנאה אליהם  = שכחת אמונה בה' ומצוות אהבתו ויראתו, וכתוצאה ֹ֣ ַוּת

נּו ת ֙ה' אָֹת֔ אְמ֔רּוהוא בחינת מוציא שם רע. תבנית הטעמים של  ְּבִׂשנְַא֤ ֹ֣  (מל"ב מידות)(יח) קטן במלה אחת הוא כעין המידה - מונח זקף -  ַוּת
ת הכל" התבנית מרמזת, שחלק גדול מהעם שגג בעבירה זאת וגם הנקרא בירושלמי "ריבה וריבה א מדבר שנאמר במקצת ונוהג בכל,

. שני תפקידי תלשא  ,ה"ו]תוספתא שבועות פ"ג[בשגגת = שכחת האמונה בה' שהם בבחינת "כופר בעיקר" בהגדרתו המורחבת ע"פ 

  נוספים צ"ע.

  

ּוָבה  :דבמדבר שלח יד, אׁש ְוָנׁש� �ֹ יו ִנְּתָנ�ה ר ּו ִא)יׁש ֶאל־ָאִח	 ְיָמה:ַוּיֹאְמר�   ִמְצָרֽ
ת ָהָאֶֽרץ: (בר' א,א)תבנית טעמים מלאה כשל  יִם ְוֵא֥ ת ַהָּׁשַמ֖ ים ֵא֥ א ֱא>ִה֑ ית ָּבָר֣ אפשר שמבטא ניסיון להפוך מטרת סדרי בראשית  ְּבֵראִׁש֖

  ו ובוהו. שבריאת העולם היא בשביל ישראל ובשביל התורה שישראל יקיימו. ואם אין ישראל מקיימים את התורה העולם יחזור לתוה
אלפא ביתא דרבי עקיבא. [נוסחא ב' לפי דפוס קראקא [ ]]408אוצר מדרשים (אייזנשטיין) עקיבא, רבי [המתחיל בעמוד [

אמר רבי עקיבא אלו כ"ב אותיות שבהן נתנה תורה לשבטי ישראל, והן חקוקין בעט שלהבת על כתר נורא ואיום של . ]ואשמטרדם]
בי וש ברוך הוא לבראות העולם מיד ירדו כולם ועמדו לפני הקדוש ברוך הוא, זה אומר לפניו הקדוש ברוך הוא, ובשעה שבקש הקד

  ... (נכנסה תי"ו טענה ונדחתה ויצאה. נכנסה שי"ן טענה נדחתה ויצאה).  .וזה אומר לפניו בי תברא את העולם תברא את העולם

ת רֹאׁש־ְּדָבְרF֥ ) קיט,קס 'תה(נאמר  שבי שתברא בי את העולםאח"כ נכנס רי"ש ואמרה לפניו רבש"ע רצונך  , ועוד שאני בתחלת שמך ֱאֶמ֑
הנקרא רחום גם רפואה. השיב הקדוש ברוך הוא ואמר לה לאו, אמרה לו למה, א"ל מפני שבך עתיד ישראל להשתעבד לע"ז שנאמר 

ְיָמה ד)שלח יד, 'במ( ּוָבה ִמְצָרֽ אׁש ְוָנׁש� �ֹ י הֵראָׁש֖  )דניאל ב,לח(מר צלמא . ומנין שנקרא ע"ז ראש שנאִנְּתָנ�ה ר , ועוד רי"ש רע ותחלת :ַדֲהָבֽא ִּד֥
  .רשע, מיד יצאה מלפני הקדוש ברוך הוא בפחי נפש
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים  אריה ויהודית זצ"לסנדר סנדר יצחק לעלוי נשמת  חזקיהו אלכ

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

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

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 -שאתלידר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

אׁש ד)שלח יד, 'במ( ]בעל הטורים[-הסבר למדרש הנ"ל מ �ֹ (=  אותיות דר"ע טט: הוספת המקור ע"י מישהו מאוחר)(זהו עבודה זרה . ִנְּתָנ�ה ר

אשר אותיות ראש. ומה התם אחר מ'  ,אשר ילכו לפנינו א),לב ' תשא(שמעמ' תכה. פס"ז). וכן בעגל (אוצר מדרשים)   , אוצ"מדרבי עקיבא)
ְיָמה :יום אף כאן אחר ארבעים יום ּוָבה ִמְצָרֽ אׁש ְוָנׁש� �ֹ יו ִנְּתָנ�ה ר (טט: עולה בגימטריא  (טט: א א א נ ר ו מ) ראשי תיבות. ִא)יׁש ֶאל־ָאִח	

  :(פס"ז) (רצ"ט) ה זרהעבוד רצ"ט =)

אׁש ד)שלח יד, 'במ( �ֹ מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, אופני מרידה בשי"ת, מנוי מנהיגים במקום משה  – ִנְּתָנ�ה ר
  ואהרן שמונו ע"י השי"ת, עבודות זרות שונות.

ְיָמה ּוָבה ִמְצָרֽ הצבור ימנה ראש אחד ולא שני ראשים (ב) אחד שלא עשה (א) ש [אלשיך]מרכא סלוק, כעין רבוי הגבלות. ע"פ  – ְוָנׁש�
  טובה לצבור לכן (ג) הוא יהיה כפוף לצבור הממנה אותו ויעשה חפץ הממנים. 

יו משמע הכתוב. (א) אח כבן אותו אב כמו בני יעקב (ב) אח בדעה. במצב (א) אלו (במ' קרח טז,א) דתן ואבירם -מקף כרב – ֶאל־ָאִח	
למצב (ב)  [ש"ר א,כט]לו מישראל שמרדו בהנהגת משה ואהרן כולל דתן ואבירם. למצב (א) מתאים מדרש בני אליאב במצב (ב) א

  תה' קו] שוחר טוב[מתאים מדרש 

ּוָבהד) שלח יד, 'במ(המדרש הבא מלמד מי הם אומרי  אׁש ְוָנׁש� �ֹ זה דתן ואבירם ... ,כט] שמות רבה (וילנא) פרשת שמות פרשה א[ ִנְּתָנ�ה ר
ְיָמה ד)שלח יד, 'במ(ם על שם סופם, הם הם שאמרו דבר זה הם היו שהותירו מן המן, הם היו שאמרו קראם נצי ּוָבה ִמְצָרֽ אׁש ְוָנׁש� �ֹ   ,ִנְּתָנ�ה ר

  המדרש הבא מלמד שבין מטרות האומרים "נתנה ראש" הייתה גם החלפת משה ואהרן במנהיגות בני ישראל.  

ן ְק֣דֹוׁש ֽה': ,טז)קו 'תה( ]ומדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור ק[ ֹ֗ ַאֲהר מֶֹׁשה ַּבַּֽמֲחֶנ֑ה ְל֝ אמר ר' שמעון בר ינאי נמנו ישראל . ַויְַקנְ֣אּו ְל֭
ְיָמה ד)שלח יד, 'במ( במדבר למנות דתן במקומו של משה, ואבירם במקומו של אהרן, שנאמר ּוָבה ִמְצָרֽ אׁש ְוָנׁש� �ֹ   ִנְּתָנ�ה ר

ם לבריאה. כאשר אמרו להחליף את משה ואהרן דחו את התורה, דחיית התורה דוחה את מטרת נתינתה משה ואהרן כתובים בתורה מקוד
ם: ,יז)קו 'תה(והעולם ישוב לתוהו ובוהו. ועונשם כתוב מיד בפסוק הבא  ת ֲאִביָרֽ ס ַעל־ֲעַד֥ ְּתַכ֗ ן ַו֝ ֶרץ ַוִּתְבַל֣ע ָּדָת֑   ִּתְפַּתח־ֶא֭

  

חטא המרגלים ... שדברו באריכות ובכל  (במ' שלח יג,ב)- ב , אדמו"ר ממ"ש] 141רך יח, ע' [דבר מלכות התשע"ח, לקוטי שיחות כע"פ 
ְיָמה: ד)שלח יד, 'במ(הפרטים ... עסקי דבה דזה הביא למרידת בני ישראל בקב"ה, עד  ּוָבה ִמְצָרֽ אׁש ְוָנׁש� �ֹ יו ִנְּתָנ�ה ר ּו ִא)יׁש ֶאל־ָאִח	   .ַוּיֹאְמר�

  ]מסכתא דויסע פרשה א -מכילתא דרבי ישמעאל בשלח [

ה ֶאת־יְִׂשָרֵאל֙  ,כב)טובשלח  'שמ(ר' אליעזר אומר על פי הגבורה נסעו שכן מצינו בשנים ושלשה מקומות ומה ת"ל  ע מֶֹׁש֤ שהסיען בעל  ַוּיַַּס֨
מה לנו כרחן במקל שכיון שראו בפגרי האנשים שהעבידום בפרך ובעבודה קשה כולן פגרים מתים מוטלין על שפת הים אמרו כמדו

ְיָמה ד)שלח יד, 'במ(שלא נשתייר אדם במצרים  ּוָבה ִמְצָרֽ אׁש ְוָנׁש� �ֹ ונעשה לנו עבודה זרה ותרד בראשנו ונחזור למצרים יכול  ִנְּתָנ�ה ר
יָת ִעּמָ  ,יז)נחמיה ט(שאמרו ולא עשו הרי הוא אומר  ר ָעִׂש֣ יF֙ ֲאֶׁש֣ ַע ְו>א־זְָכ֤רּו נְִפְלאֶֹת֙ ֹ֗ אׁש ָלׁ֥שּוב ַויְָמֲא֣נּו ִלְׁשמ ֹ֛ ם ַוּיְִּתנּו־ר ם ַוּיְַקׁשּ֙ו ֶאת־ָעְרָּפ֔ ֶה֔

ם   ְלַעְבֻדָת֖

  

ן ַעל במדבר שלח יד,ה: ל ֹמֶׁש0ה ְוַאֲהֹר� י ָּכל-ַוִּיֹּפ� ל׃-ְּפֵניֶה	ם ִלְפֵנ? �י ִיְׂשָרֵאֽ ת ְּבֵנ ל ֲעַד�   ְקַה�
ּו ִא)יׁש אֶ  ד)שלח יד, 'במ(...   ]ילקוט שמעוני תורה פרשת שלח רמז תשמג[ ְיָמה:ַוּיֹאְמר� ּוָבה ִמְצָרֽ אׁש ְוָנׁש� �ֹ יו ִנְּתָנ�ה ר נמנו ישראל  ל־ָאִח	

ּוָבה במדבר למנות דתן במקום משה ואבירם נמי במקומו של אהרן שנאמר  אׁש ְוָנׁש� �ֹ וגו', הוי ויקנאו למשה במחנה לאהרן ִנְּתָנ�ה ר
שלח  'במ(  (באמרם) ש ומתנחמים בראש, חטאו בראשקדוש ה', ומה גרמו לעצמם ותפתח ארץ ותבלע דתן וגו', חטאו בראש ולקו ברא

ְיָמה: ד)יד, ּוָבה ִמְצָרֽ אׁש ְוָנׁש� �ֹ ִויה8ֻׁש)ַע  ),ושלח יד 'במ(וגו' בראש ויעבור מלכם לפניהםבראש ויעבור מלכם לפניהםבראש ויעבור מלכם לפניהםבראש ויעבור מלכם לפניהם, ומתנחמים כל ראש לחליכל ראש לחליכל ראש לחליכל ראש לחלי, ולקו בראש ִנְּתָנ�ה ר
ּו  ים ֶאת־ָהָא	ֶרץ ָקְרע� ה ִמן־ַהָּתִר� ּון ְוָכֵלב� ֶּבן־ְיֻפֶּנ� ם:ִּבן־נ6 א"ר אלעזר לא הכל בנפילה ולא הכל בקריעה, משה ואהרן בנפילה  ִּבְגֵדיֶהֽ

ּון ְוָכֵלב� ֶּבן־ְיֻפֶּנ�ה ),ושלח יד 'במ(שנאמר ויפל משה ואהרן על פניהם, יהושע וכלב בקריעה שנאמר  ם ... ִויה8ֻׁש)ַע ִּבן־נ6 ּו ִּבְגֵדיֶהֽ  :ָקְרע�
, השתא (טט: אז המשמעות הייתה כפי שאמרת שיהושע וכלב לא נפלו) כדקאמרת ללא ו' החיבור)(טט: מתקיף לה ר' זירא אי הוה כתיב יהושע 

  :))ו הערהתורה תמימה ראה (טט: נפלו וקרעו,  , הא והא עבידו' החיבור) -(טט: ב דכתיב ויהושע

ן  ה)שלח יד, 'במ( ]תורה תמימה[ ל ֹמֶׁש0ה ְוַאֲהֹר� , משה ואהרן בנפילה, )הולא הכל בנפילה א"ר אלעזר, לא הכל נענין בקריעה - ַוִּיֹּפ�

ן ַעלדכתיב  ל ֹמֶׁש0ה ְוַאֲהֹר� ּון ְוָכֵלב� ֶּבן־ְיֻפֶּנ�ה ),ושלח יד 'במ(, יהושע וכלב בקריעה, דכתיב ְּפֵניֶה	ם-ַוִּיֹּפ� ּו  ... ִויה8ֻׁש)ַע ִּבן־נ6 ָקְרע�
ם   [תענית י"ד ב']: )ו ִּבְגֵדיֶהֽ

נו נענה מן השמים עד שמצטער כ"כ עד שקורע בגדיו ויש נענה רק בנפילת אפים, ר"ל יש לך אדם שאי )]תורה תמימה הערה ה[
דייק ודריש למה כתיב במשה ואהרן שנפלו על פניהם וביהושע וכלב שקרעו בגדיהם, והוא כי   )]תורה תמימה הערה ו[ וכדמפרש: 

המקום די לפניו שיענה בתפלה בנפילת אפים,  נפילת אפים היא בערך תפלה מועטת מקריעת בגדים, ולכן מי שהוא יותר חשוב לפני
ומי שאינו חשוב ביותר אינו נענה עד שמצטער כ"כ עד שקורע בגדיו, ולכן משה ואהרן נפלו על פניהם ויהושע וכלב קרעו בגדיהם, 

יב ויהושע וכלב וגו' דמה דכת בירה ליה, דס(טט: נפל וקרע) יען כי לא היו במדריגות שוות. ודעת חד מ"ד בגמרא דיהושע הא והא עביד
כולל גם מעשה הקודמת של משה, והיינו שגם נפלו על פניהם וגם קרעו בגדיהם. והנה יש להעיר בזה ממה דכתיב ביהושע ז' ויאמר 

ה' אל יהושע קום לך למה זה אתה נופל על פניך הרי דנענה בנפילת אפים, וי"ל דאחרי מות משה נעשה ערכו ומדריגתו גבוה, וכמ"ש 
ודע דכל ענין זה איירי ביחיד המתפלל על הצבור, אז יש נ"מ איך יעשה, אבל במקום  -"ה ב' יפתח בדורו כשמואל בדורו. בר"ה כ

שכל הקהל מתפללים כאחד מותר לכל אחד להתפלל בנפילת אפים, משום דלהענות כל אחד על עצמו א"צ זכות יתירה כמו אחד על 
  זה ניחא מנהגינו שמתפללים בנפילת אפים, ועיין באו"ח סי' קל"א:הצבור, וכן די בזה באחד המתפלל לעצמו, וב

ן ל ֹמֶׁש0ה ְוַאֲהֹר� אפשר כי  מרכא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לבנושא עם הלכה לא שוה בין הפרטים לגבי הנושא. – ִַּיֹּפ�
, אז ביחיד המתפלל על הצבורנין זה איירי ודע דכל ע  )]תורה תמימה הערה ו[לא בא ללמד על הבדל בין משה ואהרן אלא כהסבר 

, אבל במקום שכל הקהל מתפללים כאחד מותר לכל אחד להתפלל בנפילת אפים, (נפילת אפיים או/ו קריעת בגדים) יש נ"מ איך יעשה
זה ניחא , וכן די בזה באחד המתפלל לעצמו, ובאחד על הצבורזכות יתירה כמו (אין צריך) משום דלהענות כל אחד על עצמו א"צ 

  מנהגינו שמתפללים בנפילת אפים, ועיין באו"ח סי' קל"א:
   (נפילת אפיים או/ו קריעת בגדים) , אז יש נ"מ איך יעשהיחיד המתפלל על הצבוראפשר כי משה מייצג 

  מותר לכל אחד להתפלל בנפילת אפים,(ואז) מתפללים כאחד אפשר כי אהרן מייצג צירוף קהל 

כיון שאמרו חז"ל אין אדם חשוב רשאי ליפול על פניו אלא אם כן נענה כיהושע  ]ב,חמד בבא בתרא קנחחשוקי [ אפשר כי ע"פ הסבר
נלמד כי משה נפל ראשון כי חשב שזכותו תועיל כמו במעשה העגל, וכיון שלא נענע הצטרף אליו אהרן כדי שזכות שניהם תהא     בן נון,

  חרבן הבית א' וב' ועוד מכות שפגעו קשות בעם ישראל.מסיעתם אך גזירת המרגלים הייתה קשה כי מזה נמשך 
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים  אריה ויהודית זצ"לסנדר סנדר יצחק לעלוי נשמת  חזקיהו אלכ

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

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

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 -שאתלידר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

  (התשע"ט) א,יג שלחבמדבר  1.9

  

י: ,יב:במדבר שלח יג ל ֶּבן־ְּגַמִּלֽ ן ַעִּמיֵא� י )יב,יג שלח' במ( ]מדרש אגדה (בובר)[ ְלַמֵּט)ה ָד� ל ֶּבן־ְּגַמִּלֽ לפי שהכהה כחו של אל, . ַעִּמיֵא�
֥ ) ב,ליג שלח' במ([שאמר]    :, גמל לו הקדוש ברוך הוא כמאמרו שלא נכנס לשםִמֶּמּֽנּו ּואה֖  קִּכֽי־ָחָז

ל: ,יג:במדבר שלח יג ּור ֶּבן־ִמיָכֵאֽ ר ְסת� ל ג)י,יג שלח' במ( ]מדרש אגדה (בובר)[ ְלַמֵּט)ה ָאֵׁש� ּור ֶּבן־ִמיָכֵאֽ  סתר כח המקום, שנאמר. ְסת�

ל יְֻׁש֑רּון כו),לג ' וזה"ב(דב ין ָּכֵא֖ י ִמי־֣גֹוי ָּג֔דֹול )ד,ז ' ואת'דב( מי הוא האל, ואומראמר (טט: הוא)ו, ֵא֥   וגו': ִּכ֚

ל ג)י,יג שלח' במ( תורה תמימה ּור ֶּבן־ִמיָכֵאֽ תניא, א"ר יצחק, דבר זה מסורת בידינו מאבותינו, מרגלים על שם מעשיהם נקראו,  -  ְסת�
 הערה ד:( ד)שעשה עצמו מך - דוש ברוך הוא, מיכאל שסתר מעשיו של הק -ואנו לא עלתה בידינו אלא אחד, סתור בן מיכאל, סתור 

י ד)י,יג(, א"ר יוחנן אף אנו נאמר,  הכוונה שעשה כח הקב"ה כביכול מך וקלוש) י ֶּבן־ָוְפִסֽ שהחביא דבריו של הקדוש ברוך  -נחבי  ַנְחִּב�
ה)שפסע על מדותיו של הקדוש ברוך הוא -הוא, ופסי 

  :[סוטה ל"ד ב'] 
דילג, שלא אמרם כפי שהם שאין קצה לתקפו וגבורתו, אלא הטיל על ישראל אימת אותם הבריות. ובנחבי גורס רש"י  טט: שופסי משמעו)(ר"ל  הערה ה] [תו"ת

 - לדחוק ולפרש. שהחביא דבריו, כלומר דברי עצמו, מה שראה, והיא גירסא יותר נכונה, דלגירסתנו אינו מבואר איזו דברי הקדוש ברוך הוא החביא, אף כי יש 
שאין הפירוש שבלידתם קראו להם אבותיהם בשמות אלו על שם עתידות מעשיהם זו, דזה לא יתכן, אלא הכונה ע"פ  והנה אין ספק

מ"ש בברכות ז' ב' דשמא גרים, דמכיון שנקראו בשמות אלו נגרם להם שיעשו מעשים אלו שעשו, וכמ"ש שם מניין דשמא גרים 
ם' ה֑  ֣לֹותִמְפעֲ  זּוְלֽכּו־ֲח֭  ,ט)מו 'תה(דכתיב  , וע"ע לקמן ר"פ קרח. ודע דאע"פ שאמר ֵשמותאלא  ַׁשּ֣מֹותאל תקרא   :ָּבָאֶֽרץ ַׁשּ֣מֹות ֲאֶׁשר־ָׂש֖

דבר זה מסורת בידינו מאבותינו, והיינו קבלה איש מפי איש, וא"כ אין הדבר צריך ראיה, בכ"ז י"ל שדבר זה מרומז בפרשה, כי ענין 
ים ,טז)יג ' שלחבמ(-וב םְׁשמ8ָת	 ֶּלהְוֵא�  ),דיג ' שלחבמ(- שמותם בא כפול ב ֲאָנִׁש� 8ת ָהֽ , ולשון זה בפעם השני מיותר, וגם אינו ֵאKֶּלה ְׁשמ)

יםמבואר המשך הלשון  ֲאָנִׁש� 8ת ָהֽ ַע:...  ֵאKֶּלה ְׁשמ) ַע ִּבן־נ�ּון ְיה8ֻׁשֽ א ֹמֶׁש0ה ְלה8ֵׁש� ֲאנָ , ולכן י"ל הכונה ַוִּיְקָר� 8ת ָהֽ יםֵאKֶּלה ְׁשמ) , ששמם ִׁש�
גרם להם לעשות מעשיהם הרעים בהוצאת דבה וכו', ולמען הצל את הושע מתקלה זו שינה את שמו ליהושע לאמר יה יושיעך מעצת 

  :מרגלים, וכפי הדרשה הבאה

ים ,טז)יג שלח' במ( ֲאָנִׁש� 8ת ָהֽ   קטן בתפקיד שני לימודים. -קטן, זקף- יתיב מונח זקף – ֵאKֶּלה ְׁשמ)

  ששמם גרם להם לעשות מעשיהם הרעים בהוצאת דבהטעם יתיב בתפקיד דווקא כך, (לימוד א) 
  כל תולדה הולכת אחר עיקרה ושרשה,... כי רחוק חשש (ששמם גרם)  הערה ו] ,טז)יג שלח' במ( [תו"ת (לימוד ב) ע"פ

י: ,יד:במדבר שלח יג י ֶּבן־ָוְפִסֽ י ַנְחִּב� י ד)י,יג שלח' במ( ]מדרש אגדה (בובר)[ ְלַמֵּט)ה ַנְפָּתִל� י ֶּבן־ָוְפִסֽ מלמד שהחביא האמת, ופסה . ַנְחִּב�
ים ִמְּבֵנ֥י ָאָדֽם )יב,ב 'תה( האמונה ממנו, כמו שנאמר מּונִ֗   :ִּכי־ַפּ֥סּו ֱא֝

י: ,טו:במדבר שלח יג ל ֶּבן־ָמִכֽ ד ְּגאּוֵא� י ,טו)יג שלח' במ( ]מדרש אגדה (בובר)[ ְלַמֵּט)ה ָג� ל ֶּבן־ָמִכֽ ל שגאה לומר דברים אשר לא ע. ְּגאּוֵא�
  :כן על הקדוש ברוך הוא, לפיכך על כן נעשה מך

ן ַׁשּ֖מּוַע ֶּבן־זַּֽכּור: טו: -,ד שלח יג במדבר ה ְראּוֵב֔ ם ְלַמֵּט֣ ֶּלה ְׁשמֹוָת֑ י: (ד) ְוֵא֖ ט ֶּבן־חֹוִרֽ ה ִׁשְמ֔עֹון ָׁשָפ֖ ב ֶּבן־יְֻפֶּנֽה: (ה) ְלַמֵּט֣ ה ָּכֵל֖ ה יְהּוָד֔   (ו) ְלַמֵּט֣

ל ֶּבן־יֹוֵסֽף:( ר יִגְָא֖ ה יִָּׂששָכ֔ ַע ִּבן־נּֽון: ז) ְלַמֵּט֣ יִם הֹוֵׁש֥ ה ֶאְפָר֖ י ֶּבן־ָרֽפּוא: (ח) ְלַמֵּט֥ ן ַּפְלִט֖ ה ִבנְיִָמ֔ ל ֶּבן־סֹוִדֽי: (ט) ְלַמֵּט֣ ן ַּגִּדיֵא֖ ה זְבּוֻל֔ [יא]  (י) ְלַמֵּט֣
י ֶּבן ה ַּגִּד֖ ה ְמנֶַּׁש֑ ף ְלַמֵּט֣ ה יֹוֵס֖ ל ֶּבן [יב]סּוִסֽי׃ -ְלַמֵּט֥ ן ַעִּמיֵא֖ ה ָד֔ ר ְס֖תּור ֶּבן[יג] ְּגַמִּלֽי׃ - ְלַמֵּט֣ ה ָאֵׁש֔ י ֶּבן[יד] ִמיָכֵאֽל׃ - ְלַמֵּט֣ י נְַחִּב֖ ה נְַפָּתִל֔ ָוְפִסֽי׃ - ְלַמֵּט֣

ל ֶּבן[טו]  ד ְּגאּוֵא֖ ה גָ֔   ָמִכֽי׃- ְלַמֵּט֣

"ב ע"ב) עם פירוש ידיד נפש, [זהר (קע-, אבל ב ]מדרש אגדה (בובר)[-וב [סוטה ל"ד ב']-אמנם רוב המפרשים הלכו ע"פ הנלמד ב

מפרש שמות המרגלים כמרמזים לעבודת ה' באיברי  שסד (אוצר החכמה)] –במדבר שלח, הרב בר לב יחיאל אברהם, עיונים ע' שס 
ן ַׁשּ֖מּוַע גוף מתוקנים שונים ובענוה.  טשמירת עינים,  - ְראּוֵב֔ ב ֶּבןשמירת אזניים,  – ִׁשְמ֔עֹון ָׁשָפ֖ ה ָּכֵל֖ ל ֶּבן־יֹוֵסֽףפה,  – ־יְֻפֶּנֽהיְהּוָד֔ ר יִגְָא֖  יִָּׂששָכ֔

ַע ִּבן־נּֽוןשפתיים ולימוד תורה,  – יִם הֹוֵׁש֥ י ֶּבן־ָרֽפּואשמירת ברית ופריה ורביה,  – ֶאְפָר֖ ן ַּפְלִט֖ ל ֶּבן־סֹוִדֽיידים וצדקה,  – ִבנְיִָמ֔ ן ַּגִּדיֵא֖  – זְבּוֻל֔

ה סוד  עצום בתפילין קדושת המחשבה, יד שמאל תפלה של יד רמז ל –ההסבר בע' שסג  י ֶּבן(אותיות נשמה) ְמנֶַּׁש֑ לב עיקר  – סּוִסֽי- ַּגִּד֖
ל  –משכן הנשמה, קול צום ממון  ן ַעִּמיֵא֖ ר ְס֖תּורמצח עיקר יראת שמים שומר עצמו שלא יהיה בו רושם של עון,  –תשובה תלוי בלב, ָד֔  ָאֵׁש֔

י שר ישראל מעל הס"מ.  ִמיָכֵאֽלמתעלה  מרמז לראש כפוף ירא את השם מוכנע ועניו, ובכך – י נְַחִּב֖ מרמז לרגלים שקובע מקומו  –נְַפָּתִל֔
ל בבית המדרש ונחבא לעבודת ה' יתברך.  ד ְּגאּוֵא֖ - ֶּבןהשומר שחוטמו לא יריח ריח רע ולא ריח טוב שמצד יצר הרע פוגם הנפש מאד ,  –גָ֔

בשם פרטי של כל  טעם טפחאתפרשהו שהוא הצדיק בזה כך מעשהו. אפשר כי לשון השפלה והכנעה. וכל בן הנאמר בפסוקים אלה  ָמִכֽי
יירמז שאדם בבחירתו יוכל להפוך טבעו ותולדתו לטוב. ועוד ירמז לדרוש סתרי תורה בשמות המרגלים כגון  בתפקיד שנוימרגל  . ַנְחִּב�

,ב) לוויקהל  'שמ( עם משמעויות שליליות וחיוביות. כגוןפסוקים בתנ"ך  24אילן בראשי תיבות של נחבי ללא סדר נמצאו - בחיפוש בשו"ת בר

ה' ה֛  ןנָתַ֧  יִ_ ַּבל־יְַחּזְ֤קּו כג),ישעיהו לג(  ְּבִלּ֑בֹו ָחְכָמ֖ ְצִּתי נְֻאם־ֽה': ,כג)ירמיהו ט( נְִּטׁ֖שּו ֲחָבָל֑ ֶּלה ָחַפ֖   ְבֵא֥

יֶּבן־(ה)  ֶּבן־זַּֽכּור (ד) טו) –(במ' שלח יג,ד בפסוקים:  הסבר לטעם מקף   סּוִסֽי-ֶּבן(יא)  ֶּבן־סֹוִדֽי (י) ֶּבן־ָרֽפּוא (ט) ִּבן־נּֽון (ח) ֶּבן־יֹוֵסֽף (ז) ֶּבן־יְֻפֶּנֽה (ו) חֹוִרֽ

אז לבחירת האדם, וטוב לו לבחור ביראת שמים, שיהיו מעשיו נאים ו טעם מקף מרמז ֶּבן־ָמִכֽי (טו) ֶּבן־ָוְפִסֽי (יד) ֶּבן־ִמיָכֵאֽל(יג)  ֶּבן־ְּגַמִּלֽי (יב)
  העולם ישבחו וימצא הסבר נאה גם לבעל שם מכוער לכאורה. ראה נבואת לאה בנושא שם האדם.

ן ,לב)כטויצא  'בר([ ](לב) אלבק) פרשת ויצא פרשה עא-בראשית רבה (תיאודור[ ֶלד ֵּב֔ ַהר ֵלָא֙ה ַוֵּת֣ ארבע מידות אמר ר' יוסי בן חנינה ] וגו' ַוַּת֤
   ,הם מכוערין, שמותן כעורין ומעשיהם נאים, שמותם כעורין ומעש' כעורין, [שמות' נאים ומעשי' נאים], יש שמות' נאים ומעשינאמרו בשמות

ה ,לב)כטויצא בראשית (בשמות מרומז בכתוב  נאמרוטט: לענ"ד ארבע מידות  י ָאְֽמָר֗   מונח רביע, בתפקיד לפחות ארבע – ִּכ֣

ֶלד ּבֵ֔  ,לב)כטויצא בראשית ( ַהר ֵלָא֙ה ַוֵּת֣ י:ַוַּת֤ נִי ִאיִׁשֽ ה יֱֶאָהַב֥ י ַעָּת֖ י ִּכ֥ ִ֔ ה ֙ה' ְּבָענְי ה ִּכֽי־ ָרָא֤ י ָאְֽמָר֗ ן ִּכ֣ א ְׁש֖מֹו ְראּוֵב֑   ן ַוִּתְקָר֥

  

ַע ִּבן־נ�ּון ְיה8 ,טז:במדבר שלח יג א ֹמֶׁש0ה ְלה8ֵׁש� ּור ֶאת־ָהָא	ֶרץ ַוִּיְקָר� ה ָלת) ים ֲאֶׁשר־ָׁשַל�ח ֹמֶׁש� ֲאָנִׁש� 8ת ָהֽ ַע:ֵאKֶּלה ְׁשמ)   ֻׁשֽ

עַ  ,טז)יג שלח' במ( ]מדרש אגדה (בובר)[ ַע ִּבן־נ�ּון ְיה8ֻׁשֽ מלמד שנתפלל עליו משה רבינו, והוסיף לו אות אחת משמו של הקדוש . ְלה8ֵׁש�
  :ברוך הוא, ואמר יה יושיעך מעצת מרגלים

ַע ִּבן־נ�ּון ְיה8ׁשֻֽ  ,טז)יג שלח' במ( תורה תמימה א ֹמֶׁש0ה ְלה8ֵׁש� ו)יה יושיעך מעצת מרגלים -אמר  - עַ ַוִּיְקָר�
  :[סוטה ל"ד ב'] 

לכאורה הוי פשטות הכונה שהתפלל משה בלשון זה וכונתו היתה שלא יצטרף למחשבת המרגלים להביא אתם יחד דבה רעה על הארץ, אבל  הערה ו] [תו"ת
התפלל גם עליהם שינצלו מעצה רעה. ולכן נראה שבאמת לא ידע  לפי"ז קשה בשתים, כי אם ידע משה מעצת מרגלים האיך שלחם לתקלה זו, וגם קשה למה לא

ורק על יהושע התפלל מפני שחשש כי אחרי שכל תולדה הולכת אחר עיקרה ושרשה, ויהושע בא משה מעצתם ומחשבתם של המרגלים 
לכן התפלל עליו, ומה מיוסף, ומצינו ביוסף שהביא דבת אחיו, חשש שמא נשתרשה גם בו מדה זו וכמ"ש מעשה אבות ירשו בנים, 

יוסף, אולי משום דתלמידו היה והיה חביב עליו ביותר כמש"כ (מנשה בן) שהתפלל כזה עליו יותר מאשר על גדי בן סוסי שהיה למטה 
לא ימיש מתוך האהל, וגם כי הוא היה נכון להביא את ישראל לארץ, וחשש ביותר לתקלתו, משא"כ על גדי לא חשש להתפלל כיון 
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים  אריה ויהודית זצ"לסנדר סנדר יצחק לעלוי נשמת  חזקיהו אלכ

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

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

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 -שאתלידר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

ומ"ש שאמר יה יושיעך מעצת מרגלים נראה דאין זה מלשון משה ממש אלא הוא אמר סתם יה יושיעך מהביא דבה רעה, ורק חשש רחוק הוא. דעכ"פ רק 
ודע דמה שמצינו בכ"מ בתורה שנקרא יהושע בשמו המלא ביו"ד אף על פי שאותן  -חז"ל שמשו בלשון זה שאמר יושיעך מעצת מרגלים על שם סוף הדבר. 

שע, היה קודם שינוי השם, צ"ל דנקרא כן על שם העתיד, ויש להעיר בכתובות י' ב' שחקרו מקור להא שכתבה תורה על שם העתיד ולא הביאו משם יהוהענינים 
ששמו  וכתב ביש"ש פ"ד דגיטין דמי -וי"ל. ומה שמצינו בפ' האזינו (ל"ב מ"ד) שנקרא בשם הושע יש שם דרש מיוחד על זה כפי שיבא לפנינו שם אי"ה. 

עַ  ַע ונקרא בפי האנשים  ְיה8ֻׁשֽ או בקירוב לזה א"צ לכתוב בגט המכונה הושע, יען דהוי קיצור השם מיהושע, ולמד כן מפסוק זה, ה8ֵׁש�
דאחרי ששינה משה את שמו הכל יודעים שעיקר השם הוא יהושע, עכ"ד, וצריך להוסיף באור, משום דהסברא נותנת שכל אב הקורא 

  :דאי כונתו להשם יהושע במלואו וכתקונו, וע' בשו"ת חת"ס חלק אה"ע סי' קי"זלבנו בשם זה בו

ַע ִּבן־נ�ּון ,טז)יג שלח' במ( א ֹמֶׁש0ה ְלה8ֵׁש�   בכתוב זה שתי תבניות טעמים המרמזות לשתי הלכות או שני ענינים. – ַוִּיְקָר�

ַע ִּבן־נ�ּון ,טז)יג שלח' במ( א ֹמֶׁש0ה ְלה8ֵׁש� א תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לענין (א) העשויה להתרחב, מרכ – ַוִּיְקָר�

ַע ִּבן־נ�ּוןוהשונים בהלכותיהם לגבי הענין. הנושא כאן הוא כתיבת שם אדם בגט.  מרכא טפחא בתפקיד קבוצת שמות  – ְלה8ֵׁש�

עַ וכינויים שיש לאדם, החל משם שנתן לו אביו. ההלכה לגבי אדם ששמו  שונה מההלכה לאנשים בעלי שמות אחרים. ככתב  ְיה8ֻׁשֽ

עַ וכתב ביש"ש פ"ד דגיטין דמי ששמו ...  הערה ו] ,טז)יג שלח' במ( תורה תמימה[ ַע ונקרא בפי האנשים  ְיה8ֻׁשֽ או בקירוב לזה ה8ֵׁש�
את שמו  (רבינו)ה , דאחרי ששינה משמפסוק זהלכתוב בגט המכונה הושע, יען דהוי קיצור השם מיהושע, ולמד כן  ורךצין א

הכל יודעים שעיקר השם הוא יהושע, עכ"ד, וצריך להוסיף באור, משום דהסברא נותנת שכל אב הקורא לבנו בשם זה  (בתורה)
  :בודאי כונתו להשם יהושע במלואו וכתקונו, וע' בשו"ת חת"ס חלק אה"ע סי' קי"ז

ומתפשט האפיון המשותף לכתוב לפניו, היינו ההלכה (א) לגבי מי  עַ ְיה8ׁשֻֽ טפחא כפותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה  – ִּבן־נ�ּון
  ששמו יהושע השונה משמות אחרים. 

אבל אם הוחזק בשני שמות במקום אחד וכתב אחד מן השמות, יש הרחבה להלכה (א)  ...  ,מ"ב]משנה גיטין פ"ד [רע"בע"פ פי' 
  .לכתחילה צריך לכתוב שניהםבדיעבד הגט כשר. מיהו 

  

ַע ִּבן־נ�ּון ,טז)יג שלח 'במ( תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לענין (ב) העשויה להתרחב, ושעל חלקם לא  – ֹמֶׁש0ה ְלה8ֵׁש�
  חל ענין (ב) או הלכה (ב). הנושא כאן כתיבת שם אדם בגט כאשר יש לו יותר משם אחד או כאשר מוכר בכנוי. 

ַע ִּבן־נ�ּון משנה גיטין  [רע"בבתפקיד קבוצת שמות וכינויים שיש לאדם, החל משם שנתן לו אביו. ההלכה פי' מרכא טפחא  – ְלה8ֵׁש�

עד שיכתוב שם של  אינה מגורשתבשני מקומות, חד במקום הכתיבה וחד במקום הנתינה,  בשני שמותאדם שהוחזק  ,מ"ב]פ"ד
אבל אם הוחזק בשני שמות במקום  השמות הגט בטל)(כאן התבנית תתפרש שחיסר אחד ממקום הנתינה ושם של מקום הכתיבה עמו. 

לכתחילה צריך . מיהו (כאן התבנית תתפרש שאינו חייב לכתוב כל השמות והגט כשר) אחד וכתב אחד מן השמות, בדיעבד הגט כשר
הטעמים (כמרומז בתבנית  :. והיכא דשינה שמו או שמה בגט, אף על פי שכתב אחר כך וכל שם שיש לי, הגט בטללכתוב שניהם

  שהלכה (ב) הגט לא חל). לגבי השם יהושע ראינו הלכה (א).
  .בראשונה היה עושה בית דין במקום אחר ומבטלו התקין רבן גמליאל הזקן שלא יהו עושין כן מפני תקון העולם[*]  ,מ"ב]משנה גיטין פ"ד[

אשה פלונית  איש פלוני וכל שם שיש לותב בראשונה היה משנה שמו ושמה שם עירו ושם עירה והתקין רבן גמליאל הזקן שיהא כו
  :מפני תקון העולם וכל שום שיש לה

תקון העולם, שאם הקדים המודעה עליו בבית דין אחר, או שבטלו אחרי  ]פירוש המשנה לרמב"ם מסכת גיטין פרק ד משנה ב[
נים ממזרים מפני שהיא עדיין אשת איש. כתיבתו ואפילו בפני שנים, או שנה שמו או שמה ותנשא ואינה יודעת שהגט בטל ונמצאו הב

ולפיכך המבטל גט סופג מלקות דרבנן מפני תקנת רבן גמליאל שאמר לא יהוו עושין כך, וכך אמרו רב מנגיד מאן דמבטל גטא ומאן 
הוא דמסר מודעא אגטא. וזה שאמר שאם שנה שמו או שמה וכתב כל שם שיש לו שהוא כשר, אין זה אלא אם היה לאדם שני שמות ש

ידוע בשניהם אז אם כתב אחד השמות ובתנאי שיכתוב המפורסם שבהם ואמר וכל שם שיש לי הרי הגט כשר. וכן האשה. אבל אם 
  .היה שמו דרך משל יצחק וכתב בגט אנא אברהם וכל שם שיש לי הרי זה בטל. ודע זה

ו לו שני שמות, אחד כאן ואחד במדינת הים, היה כשהי - בראשונה היה משנה שמו ושמה  ]ר' עובדיה מברטנורא מסכת גיטין פרק ד[
  :מגרשה בשם הנוהג במקום כתיבת הגט, ולא היה מקפיד לכתוב את שניהם

בשני  בשני שמותשלא יוציאו לעז על בניה מן השני, לומר לא גרשה בעלה שאין זה שמו. ואדם שהוחזק  - מפני תיקון העולם 
, אינה מגורשת עד שיכתוב שם של מקום הנתינה ושם של מקום הכתיבה עמו. אבל מקומות, חד במקום הכתיבה וחד במקום הנתינה

. והיכא דשינה שמו לכתחילה צריך לכתוב שניהםאם הוחזק בשני שמות במקום אחד וכתב אחד מן השמות, בדיעבד הגט כשר. מיהו 
  :או שמה בגט, אף על פי שכתב אחר כך וכל שם שיש לי, הגט בטל

  

ּור ֶאת: יז,שלח יג במדבר ה ָלת� 	ַען -ַוִּיְׁשַל*ח ֹאָתם� ֹמֶׁש� ם ֶאת       ֶא)ֶרץ ְּכָנ ֶגב ַוֲעִליֶת� ּו ֶזה� ַּבֶּנ� ם ֲעל� ֹ)אֶמר ֲאֵלֶה6 ר׃-ַוּי   ָהָהֽ
ם ֹ)אֶמר ֲאֵלֶה6 ֶגבמונח רביע,  – ַוּי ּו ֶזה� ַּבֶּנ� מאריך צעדיהם לעבור מרחקים גדולים  –, מרכא כעין מרחיב קטן- זקףמרכא פשטא  – ֲעל�

  ך, בקפיצת הדר

ּור וגו'. ... ואולי שיודיע הכתוב שעשה להם לויה ונתן הכתוב טעם הלויה ואמר ַוִּיְׁשַל*ח ֹאָתם�     הד" -  ]החיים-אור[  שהוצרכווגו' ָלת�
  הלויה. משפטלשמירה לפי שהלכו לדרך סכנה. עוד ירצה שנתכוין בלויה דרך אשר יתורו שכן 

םת הטעמים של הכתוב טט: אפשר שהלויה שעשה להם והשמירה מרומזים בתבני ֹ)אֶמר ֲאֵלֶה6 מונח רביע, שאם יעשו כפי ההדרכה לא  – ַוּי
ועליו שם  :טט( מסר להם מטהו הזוהר פע" -ֶזה�  ]שלמה תורה[ פ"ע יש לעשות כךלומר שלעיכובא, דווקא  כפל ]ב,יומא ה בבלי[ ינזקו.

  שם פשוט.פשטא כמו מטה פשוט, רמז ל –ֶזה� , טעם או שם מיוחד להצילם  )מפורש

ם ֹ)אֶמר ֲאֵלֶה6   מונח רביע, לפחות ארבעה דברים. – ַוּי

ַוִּיְׁשַל*ח ֹאָתם� הדריך את המרגלים לבחון ארבעה דברים בארץ והשפעתה על יושביה.  ]מדרש תנחומא (בובר) פרשת שלח סימן יב[לפי 
ה  ֶגב [וגו'] ֹמֶׁש� ּו ֶזה� ַּבֶּנ� ' (במין את הפסולת תחלה, ואחר כך מראין את השבח, למה בנגב, שכן (הבקרין) [התגרים] עושין מרא, ֲעל�

וא יג יח) שלח ֶרץ ַמה־ִה	 ם ֶאת־ָהָא� יש ארץ שמגדלת גבורים,  (טט: א)משה היו מסתכלין בארץ ישראל,  אמר להם, שלש פעמים ּוְרִאיֶת�
  ,ויש ממעטת אוכלוסין (טט: ד)ויש מגדלת אוכלוסין,  (טט: ג)  ויש מגדלת חלשים, (טט: ב)

ֶגב הדריכם: [רמב"ן (במ' יג,ב)]לפי  ּו ֶזה� ַּבֶּנ� שידעו את העם היושב בארץ הנגב מפאת הרוח  (טט: א) , וטעמו עלו זה הדרך בנגב,ֲעל�
וכן הערים אם הם בצורות שישגבו בהן ויצטרכו לבנות  (טט: ב) אשר ישראל שם החזק הוא ויצטרכו בענינם להשתמר מאד ולהחלץ,

ואמר עוד שידעו בארץ עצמה הטובה היא אם רעה, כי אם היא רעה יכבשו תחלה מן  (טט: ג)אחר.  דיק וסוללות או שיבואו מצד
  .המקומות האחרים, כי הם היו תרים הר האמורי מצד חברון, כי גם יהושע לא כבש את כולם
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים  אריה ויהודית זצ"לסנדר סנדר יצחק לעלוי נשמת  חזקיהו אלכ

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

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

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 -שאתלידר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

  (התש"פ) א,יג שלחבמדבר  1.10

  

ַע ִּבן ,ח)יג שלח' במ( ִים הֹוֵׁש� ִים ְלַמֵּט�ה ֶאפְ  ֽנּון׃-ְלַמֵּט�ה ֶאְפָר� מדה כ"ב מל"ב מידות מדבר (סלוק) מרכא טפחא בתפקיד סמוכים כעין  –ָר�
נון תלמיד חכם, משרת משה, עניו, עלול היה - . תבנית הטעמים מרמזת לכך שהושע בןמלמד עליו (כאן הכתוב לפניו ולאחריו) שחבירו

ַע  ,טז)יג שלח' במ( [סוטה ל"ד ב']להיות מושפע מהיציאה מהקודש אל החוץ, כמו שהושפעו מרגלים אחרים. לכן נאמר  א ֹמֶׁש0ה ְלה8ֵׁש� ַוִּיְקָר�
ַע: ף  )יא,יג שלח' במ(. ולמקשה שיביא את יה יושיעך מעצת מרגלים -  ִּבן־נ�ּון ְיה8ֻׁשֽ י ֶּבןְלַמֵּט�ה יֹוֵס� י׃- ְלַמֵּט)ה ְמַנֶּׁש	ה ַּגִּד� היחיד הנוסף  סּוִסֽ

שמדרך לימוד במידה כ"ב מל"ב מידות של כעין סמוכים, לצערנו נשיא ות ברשימת המרגלים המוטעם גם (סלוק) מרכא טפחא יש לענ
  כתב שזה בא מפגם שכם אבי אסנת אשת יוסף. [אגרא דכלה]- מנשה הושפע מהאחרים למרות חיבת הארץ של יוסף, וה

  

ּור ֶאת: יז,שלח יג במדבר ה ָלת� 	ַען -ַוִּיְׁשַל*ח ֹאָתם� ֹמֶׁש� ֹ)אֶמר ֲאֵלֶה6        ֶא)ֶרץ ְּכָנ ם ֶאתַוּי ֶגב ַוֲעִליֶת� ּו ֶזה� ַּבֶּנ� ר׃-ם ֲעל�   ָהָהֽ
ה  )זיג י ' שלח(במ ]מדרש תנחומא (בובר) פרשת שלח סימן יב[ ֶגב [וגו'] ַוִּיְׁשַל*ח ֹאָתם� ֹמֶׁש� ּו ֶזה� ַּבֶּנ� למה בנגב, שכן (הבקרין) , ֲעל�

ֶרץ םִאיֶת� ּוְר  יג יח) ' שלח(במ[התגרים] עושין מראין את הפסולת תחלה, ואחר כך מראין את השבח,  , שלש פעמים ואַמה־ִה	  ֶאת־ָהָא�

ם  )זיג י ' שלח(במ- (אפשר שגם דרשה זאת קשורה ל משה היו מסתכלין בארץ ישראל אמר להם ֹ)אֶמר ֲאֵלֶה6 מונח רביע, לפחות  – ַוּי
ויש מגדלת  (טט: ג)  ויש מגדלת חלשים, (טט: ב)יש ארץ שמגדלת גבורים,  (טט: א), דלג על מלים אלו) [תנחומא]- ארבעה דברים, ו

  ,ויש ממעטת אוכלוסין (טט: ד)אוכלוסין, 

ֶגב הדריכם: [רמב"ן (במ' יג,ב)]לפי  ּו ֶזה� ַּבֶּנ� ּו ֶזה� , וטעמו ֲעל� ֶגבהדרך ֲעל� שידעו את העם היושב בארץ הנגב מפאת הרוח  (טט: א) ,ַּבֶּנ�
הערים אם הם בצורות שישגבו בהן ויצטרכו לבנות  וכן (טט: ב) אשר ישראל שם החזק הוא ויצטרכו בענינם להשתמר מאד ולהחלץ,

ואמר עוד שידעו בארץ עצמה הטובה היא אם רעה, כי אם היא רעה יכבשו תחלה מן  (טט: ג)דיק וסוללות או שיבואו מצד אחר. 
  .המקומות האחרים, כי הם היו תרים הר האמורי מצד חברון, כי גם יהושע לא כבש את כולם

  

ּור וגו'. ... ואולי שיודיע הכתוב שעשה להם לויה ונתן הכתוב טעם הלויה ואמר ִּיְׁשַל*ח ֹאָתם� וַ     הד" -  ]החיים-אור[  שהוצרכווגו' ָלת�
  הלויה. משפטלשמירה לפי שהלכו לדרך סכנה. עוד ירצה שנתכוין בלויה דרך אשר יתורו שכן 

ֹ)אטט: אפשר שהלויה שעשה להם והשמירה מרומזים בתבנית הטעמים של הכתוב  םַוּי מונח רביע, שאם יעשו כפי ההדרכה לא  – ֶמר ֲאֵלֶה6

 מסר להם מטהו הזוהר פע" - ֶזה�  (ויאמר א) ]שלמה תורה[ פ"ע יש לעשות כךלומר שלעיכובא, דווקא  כפל ]ב,יומא ה בבלי[ ינזקו.

מטה מיוחד והשם  -ֶזה�  עם הלכופשטא כמו מטה פשוט, רמז לשם פשוט.  –ֶזה� , טעם או שם מיוחד להצילם  )ועליו שם מפורש :טט(
ח  )גיג  ' שלח(במ [ספר הפרשיות הרב כיטוב, שלח, ע' שלח]ע"פ  עליהם בתיורם. הפרטיתניצולו בזכותם ולא שמו לבם להשגחה ש ַוּיְִׁשַל֨

ן ר ָּפאָר֖ ה ִמִּמְדַּב֥ ם מֶֹׁש֛   .כל צרה וסכנה גם מטה האלקים נתן בידם להגן עליהם מפני. נתן להם לויה כדי לחזקם ולעודדם אָֹת֥

  ברכם בקפיצת הדרך גם בתיור וגם שלא יוכלו אויבים להשיגם,  (ויאמר ב)

ֶגבבאומרו  (ויאמר ג) ּו ֶזה� ַּבֶּנ� מאריך צעדיהם לעבור מרחקים  –, מרכא (=מאריך בשמו בעדות המזרח) קטן- זקףמרכא פשטא  – ֲעל�

ֶגב  -  ויאמר ד)(מרמז לשני לימודים, (לימוד א)  קטן- זקףגדולים בקפיצת הדרך,   ,כב)יג( ירש" פע" - טט (ישראל -ארץפסולתה של  - ַּבֶּנ�
המחזקים גוף ואמונה,  פירותיהאת וטעמו ראו  פסולתה, לכן הקצוה לקברים, ואף על פי שהיא ישל א" )פסולתה( היא טרשין שחברון

ם  (במ' שלח יג,כ) רשיות שם][ספר הפלא כל שכן שאר א"י ע"פ  שהיא טובה שבעה חלקים מצוען המעולה שבארץ מצרים. ְתַחּזְַקֶּת֔ ְוִה֨
ֶרץ י ָהָא֑ ם ִמְּפִר֣ א ַעד־ֶחְברֹון֒  ,כב)יג(וראה  )שהיא מגדלת הגדוליםוהאנשים  . וראוּוְלַקְחֶּת֖ ֹ֣ בנגב היינו  לעלותהדריכם  שאכן ַוּיֲַע֣לּו ַבּנֶגֶ֘ב ַוּיָב

  חברון ורק כלב הגיע אליה. 
ֶגב  (ויאמר ה)(לימוד ב)  כנען להינתן לזרעם - יכם לעבור בחברון במערת המכפלה לבקש זכות אבות שהובטחה להם ארץהדר – ַּבֶּנ�

א ַעד (במ' שלח יג,כב) ]רש"י[העומדים לפניהם ועל שליחותם. אבל רק כלב ביצע זאת  (ֹ כלב לבדו הלך שם ונשתטח על קברי  -  ֶחְברֹון1 -ַוָּיב
שלא יהא ניסת לחבריו להיות גול בתפקיד מוסיף מזכות אבות על כלב . תבנית זרקא סאבות, שלא יהא ניסת לחבריו להיות בעצתם

  בעצתם

ם ֶאתבאומרו  - (ויאמר ו) ר- ַוֲעִליֶת�  .בה וחברוןספר יהושע שיהודה בנגב ארץ כנען  פמציין ע" ]עראב"[(דרך חברון  ללכתצוום  - ָהָהֽ
ולהתגבר על המונעים  ישראל ועל הצלחת שליחותם) (שאברהם אבינו קרא לו הר ולהתפלל שם על כלל בלבדהמוריה - ולהגיע להר

המוריה  להרלהגיע  במקום 'במשלושה ענקים בנגב חברון ולכן רק כלב נכנס לחברון,  נבהלו 'אבשם או המטה שנתן בידם והם 
  ישראל-בלבד סיירו בכל ארץ

ם  )זיג י(   רוחנית ללא הגבלה.ללא הגבלה, בבואכם לארץ החמדה תתעלו  ללא מרכא מרבהטפחא  –ַוֲעִליֶת�

ר-ֶאת )זיג י( ר-ֶאת(ב) הר המוריה  ובין(א) הרים שונים  ביןמקף בורר  – ָהָהֽ קפיד שיתורו הר המוריה, מקום הגביל אתנח, מ – ָהָהֽ
  המקדש לעתיד לבוא

ּו )זיג י(  ם ...  ֲעל� (היינו  מכל הארצות גבוהה ימלמד שא" -  )(טט: ג )ברצון ה'( ָע֤>ה נֲַעֶלה֙  )ל,יג(וכלב אמר  זה במצות ה') :טט( ַוֲעִליֶת�

ֶפס ִּכֽי ח)כ,שלח יג 'במ( ִּפְרָיּֽה׃- ְוזֶה )כז,שלח יג 'במ( עם חזרואבל עשרה מרגלים  .מהשגחת ה' עליה ועל בני ישראל) ם- ֶא֚ ז ָהָע֔ דווח מיואש  -  ַע֣
ֶגב ממשונות    המגדלת פירות משונים ענקיים ואנשים משונים ענקיים.  ארץַּבֶּנ�

  

וא ,יח:יגשלח במדבר  ֶרץ ַמה־ִה	 ם ֶאת־ָהָא� ב:        ּוְרִאיֶת� ּוא ִאם־ָרֽ ה ַהְמַע�ט ה� �ק הּוא� ֲהָרֶפ� יָה ֶהָחָז   ְוֶאת־ָהָעם� ַהֹּיֵׁש)ב ָעֶל�

ֶרץ )חיג י( ם ֶאת־ָהָא�  וגם מדבר שהוא מוכיח על חבירו,(סלוק) מרכא טפחא כעין מידת סמוכים כעין מדה כ"ג מל"ב מדות  – ּוְרִאיֶת�

ּור ֶאת )זיג י(- מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב. כאן מלמד שב 	ַען-ָלת� משה בקש בפסוק זה לבדוק את  ֶא)ֶרץ ְּכָנ

וא )חיג י(במ' שלח  ]מדרש אגדה (בובר)[- בכוחם הצבאי כנלמד ב ן עמי כנעןבטחו ֶרץ ַמה־ִה	 ם ֶאת־ָהָא� וכמה סימנים נתן להם וגו'.  ּוְרִאיֶת�
כירהו אותם למוטב, כי כך אמר להם אם תראו אותם שם יושבים במחנים, הם גבורים מאד ואינם חוששין משום אדם, ועל כן דעו שי

לכם כי הם גבורים, ועל שהם גבורים בטוחים בכחם, וגנאי הוא להם לישב בערי הבצורות, ואם הם יושבים במבצרים, דעו כי הם 
  :חלשים

ואהגנוז של התורה, קשור שמים וארץ, שם קפיצת הדרך  הכתוב מרמז לשם הפלאים, אור ר"ת (בר' א,א) א'ת ה'שמים ו'את  – ה־ִה	
  ֶזה�  )זיג י(ה'ארץ, אפשר שזה לימוד מכתוב זה לכתוב שלפניו כי מרמז לשם המיוחד שנתן משה למרגלים כנדרש במלת 
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים  אריה ויהודית זצ"לסנדר סנדר יצחק לעלוי נשמת  חזקיהו אלכ

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

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

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 -שאתלידר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

וא ִאםיג,כ:  חבר שלדמב ה ִה/ ָאֶרץ ַהְּׁשֵמָנ  Bה ֲהיֵֽ -ּוָמ)ה ָה ּה ֵעץ� ִאם-ׁשָרָז6 י ָהָא	ֶרץ- ָּב� ם ִמְּפִר) ם ּוְלַקְחֶּת� ְתַחַּזְקֶּת� ִין ְוִה    ַא�
ים׃  י ֲעָנִבֽ י ִּבּכּוֵר� ים ְיֵמ� ָּיִמ� ישראל מוחזקת היא לבני ישראל מיציאת מצרים, ועמדו לתקן חטא אדם הראשון, תבניות -ארץ ְוַה 

   קטן במלה אחת בפסוק- הטעמים קדמא זקף

יׁש ָהָי֥ה ְבֶאֶֽרץ־֖עּוץ ִאּ֣יֹוב ְׁש֑מֹו )איוב א,א(אמר: איוב בימי מרגלים היה, כתיב הכא:  רבא...  ]בבלי בבא בתרא טו,א[ מ' ב(, וכתיב התם: ִא֛

ּה ֵעץ� -ֲהֵיֽׁשיג,כ)  חשל כעץ ומגין על  ששנותיו ארוכות. מי דמי? הכא עוץ, התם עץ! הכי קאמר להו משה לישראל: ישנו לאותו אדם, ָּב�
 בנן קמיה דר' שמואל בר נחמני, ויתיב וקאמר: איוב לא היה ולא נברא אלא משל היה. א"ל, עליך אמר קרא:דורו כעץ. יתיב ההוא מר

יׁש ָהָי֥ה ְבֶאֶֽרץ־֖עּוץ ִאּ֣יֹוב ְׁש֑מֹו )איוב א,א(   ִא֛

ּה-ֲהֵיֽׁשיג,כ)  חמ' שלב(   הבא:הבנת הכתוב כמשל. להבנה כפשוטו יש לימוד  וביןהבנת הכתוב כפשוטו  ביןמקף בורר  -  ָּב�

ּה ֵעץ� ִאם-ֲהֵיֽׁשיג,כ)  חמ' שלב( ]154פתרון תורה פרשת שלח לך עמוד [ ִין-ָּב� ואם לאו, ושמואל  אלנים טוביםאמ' להן ראו אם יש בה  ַא�
  ,אמ' אם איוב קיים אי אתם (אין) יכולים להן, ואם אינו קים אתם יכולים להן

ּה ֵעץ� ִאם-ֲהֵיֽׁשיג,כ)  חמ' שלב(  ִין-ָּב�   קטן מרמז לשני לימודים, - קטן, זקף- אריך בנוסח ספרד) פשטא זקףמרכא (=מ – ַא�

ּה ֵעץ� ִאם-ֲהֵיֽׁשללימוד כי הכתוב  (לימוד א) ִין-ָּב�  ]בבלי בבא בתרא טו,א[- הוא משל יובן טעם מרכא בכתוב כמאריך שנים כנלמד ב ַא�
  ומגין על דורו כעץ. (לימוד ב)כעץ  ששנותיו ארוכותישנו לאותו אדם, 

ּה ֵעץ� -ֲהֵיֽׁש יג,כ) חמ' שלב( ](בובר) מדרש אגדה[ . שאלו אם עדיין איוב קיים ואם לאו שהיה בארץ עוץ, ושנותיו ארוכות כעץ, שאם מת ָּב�
  דעו לכם שלא נשאר להם זכות:

  

אְמרּו� ,י: שלח יד במדבר ֹֽ ה-ָּכל ַוּי ם ִלְרּג�ֹום ָה)ֵעָד� 	ים ֹאָת� ֹוד ָּבֲאָבִנ ל 'ה6  ּוְכב) ד ֶאֽ ֶהל מֹוֵע� ל׃ פ-ָּכל-ִנְרָאה� ְּבֹא) �י ִיְׂשָרֵאֽ   ְּבֵנ
ֹודמדרש תנחומא (בובר) פרשת שלח סימן כב  ד 'ה6  ּוְכב) ֶהל מֹוֵע�   , מלמד שהיו זורקין אבנים והיה הענן מקבלן.ִנְרָאה� ְּבֹא)

ֹוד ד 'ה6  ּוְכב) ֶהל מֹוֵע�   אן גם קבל האבנים.כעין כתוב סתום שלא בא לסתום אלא לפרש, שכבוד ה' מוסתר בענן שכקטן, - רביע ... זקף – ִנְרָאה� ְּבֹא)

ֹוד לקית שבה ארבעה מלאכים עליונים ולכל אחד מהם - מונח רביע, בתפקיד לפחות ארבע, רמז לכסא הכבוד או למרכבה הא – 'ה6  ּוְכב)
  הרבה מלאכים בדרגות שונות.

ה-ָּכל ב היו מעורבים לפי שגם , כעין ריבה וריבה את הכל, אפשר שמלמד שגם שבטיהם של יהושע וכלה אחתמלקטן ב-מונח זקף -  ָה)ֵעָד�
  מהם מתו בגזירת דור המדבר.

	ה  פ  ,יא:שלח יד במדבר )ם ַהֶּז ִני ָהָע ָנה ְיַנֲאֻצ� ה ַעד־ָא� ֹ*אֶמר ה�' ֶאל־ֹמֶׁש�   ַוּי
יִתי ְּבִקְרּֽב8: ר ָעִׂש� 8ת ֲאֶׁש� ֹאת� � ָהֽ י ְּבֹכל ינּו ִב�   ְוַעד־ָא�ָנה� לֹא־ַיֲאִמ)

ּנּו:ַאֶּכ�ּנּו ַבֶּד�   ,יב:שלח יד במדבר ּום ִמֶּמֽ ְת>� ְלג8י־ָּג�ד8ל ְוָעצ� ֱעֶׂשה� ֹאֽ   ֶבר ְוא8ִרֶׁש	ּנּו ְוֶאֽ
יָת ְבֹכֲח>0 ֶאת־ָהָע�ם ַהֶּז�ה ִמִּקְרּֽב8: ,יג:שלח יד במדבר Zי־ֶהֱעִל ִים ִּכֽ ּו ִמְצַר� ' ְוָׁשְמע) ה ֶאל־ה	 ֹ�אֶמר ֹמֶׁש�   ַוּי

יִ   ,יג,יד)שלח יד 'במ( ]רש"י[ ּו ִמְצַר�   אשר תהרגם: צושמעו את - ם ְוָׁשְמע)

יתָ  Zי־ֶהֱעִל כי משמש בלשון אשר, והם ראו אשר העלית בכחך הגדול אותם מקרבם וכשישמעו שאתה הורגם לא יאמרו שחטאו  - ִּכֽ

ּו ,יד)שלח יד 'במ(לך, אלא יאמרו שכנגדם יכולת להלחם אבל כנגד יושבי הארץ לא יכולת להלחם. וזה הוא   ֶרץָהָא)  יֹוֵׁשב3 -ֶאל ְוָאְמר6
כמו על יושב הארץ הזאת. ומה יאמרו עליהם, מה שאמור בסוף הענין, מבלתי יכולת ה', בשביל ששמעו כי אתה ה' שוכן  - ַהּזֹאת1 

  בקרבם, ועין בעין אתה ה' נראה להם, והכל בדרך חבה, ולא הכירו בך שנתקה אהבתך מהם עד הנה:

ֹ�אֶמר ֹמֶׁש�ה  ,יג)שלח יד 'במ(  טפחא בתפקיד כעין סמוכים, כעין מדה כ"ב מל"ב מדות מדבר שחבירו (כאן הכתוב לפניו) (סלוק) מרכא  – ַוּי
מלמד שמידת הדין קיטרגה על חוסר האמונה בה' ולהשמיד את כלל ישראל ולהתחיל את עם  ,יא,יב)שלח יד 'במ(מלמד עליו. הכתוב לפניו 

יִתי ְּבִקְרּֽב8: ,יא)שלח יד 'במ(ה באמצעות הזכרת ישראל שוב ממשה. לכן משה הרועה הנאמן של עם ישראל מלמד סנגורי ר ָעִׂש� 8ת ֲאֶׁש� ֹאת� � ָהֽ    ֹכל

יתָ  ,יג)שלח יד 'במ( Zי־ֶהֱעִל   אשר. כאן אשר. –משמעות מלת כי  וביןכאשר, אם,  - משמעות מלת כי  ביןמקף כבורר  – ִּכֽ

  על. כאן על. –משמעות מלת אל  וביןה אליו, כפונ –משמעות מלת אל  ביןמקף כבורר  –  יֹוֵׁשב3 -ֶאל ,יד)שלח יד 'במ(

ּו ,יד)שלח יד 'במ( ִים  ,יג)שלח יד 'במ(תבנית כללית זרקא סגול בתפקיד של הוספה ע"י יושבי  ַהּזֹאת1  ָהָא)ֶרץ יֹוֵׁשב3 -ֶאל ְוָאְמר6  יֹוֵׁשב3 על ִמְצַר�
  להביא את ישראל לארץ כנען,  מבלתי יכולת ה'  ,יג,יד)שלח יד 'במ( ]רש"י[כנען יכולות מדומות שהן כביכול מונעות כפ' ָהָא)ֶרץ

  

ּו ׃,יד: שלח יד במדבר ְמעּו�         ַהּזֹאת1  ָהָא)ֶרץ יֹוֵׁשב3 -ֶאל ְוָאְמר6 י ָׁשֽ 	ה  'ה�  ַאָּת)ה-ִּכֽ )ם ַהֶּז ֶרב ָהָע   ְּבֶק�
ִין ִנְרָא)ה׀ ַאָּת)ה ה6 -ֲאֶׁשר ִין ְּבַע/ ה ֹהֵל*  'ַע  ן ַאָּת  ם ּוְבַעֻּמ)ד ָעָנ6  ְנ>� ֹעֵמ)ד ֲעֵלֶה� ְיָלה׃ַוֲעָנֽ ׁש ָלֽ ּוד ֵא� ם ּוְבַעּמ�   W ִלְפֵניֶהם� יֹוָמ�

יי  יקרךשכינת  )חזן(ויימרון ליתב ארעא הדא דשמעו ארי את יי דשכינתך שריא בגו עמא הדין דבעיניהון חזו  (יד) ]תרגום אונקלוס[
  :ועננך מטל עלויהון ובעמודא דעננא את מדבר קדמיהון ביממא ובעמודא דאישתא בליליא

ֵדין ִדְבֵעינֵיהֹון ָחמּון ְׁשִכינַת ְויֵיְמרּון ְּבֶחְדָווא ְליְַתֵבי ַאְרָעא ֲהָדא ְדיְִׁשְמעּו ֲארּום ַאנְְּת הּוא יְיָ ִדְׁשִכינְָּת_ ַׁשְריָא ְּבגֹו ַעָמא הָ  (יד) ]תרגום יונתן[
ִעיַלֵויהֹון ְדָלא יְַהנְזְקּון ִמְׁשָרָבא ּוִמְטָרא ּוְבַעמּוָדא ַדֲענָנָא ַאנְְּת ְמַדֵּבר ֳקָדֵמיהֹון יְיָ ַעל ַטְווָרא ְדִסינַי ְוַקִּבילּו ַתָמן אֹוַריְיָת_ ַוֲענָנָא ַמְטלּול  יְָקָר_

  :ִּביָמָמא ְמטֹול ְלַמָּכָכא ַטְווַריָא ּוגְִליְמָּתא ּוְלִמיְדֵלי ַמְׁשַריָא ּוְבַעמּוָדא ְדֵאיָׁשָתא ְלַאנְָהָרא ְּבֵליְליָא

, מלת יקרך משמעה כבוד, בטעם רביע מרמז לכבוד ה' שהוא כסא  ְׁשִכינַת יְָקָר_ יְיָ , תיב"ע  שכינת יקרך יית"א מונח רביע,  – 'ַאָּת)ה ה6 

  לקית ובו ארבעה מלאכים עליונים ולכל אחד מהם הרבה מלאכים בדרגות שונות.   -הכבוד הנקרא גם המרכבה הא

ן   ד ובו ארבעה מלאכים עליונים ולכל אחד מהם הרבה מלאכים בדרגות שונות. מונח רביע, הענן המסתיר את כסא הכבו – ּוְבַעֻּמ)ד ָעָנ6

  בפר' בהעלתך תבנית מונח רביע למדה על שבעה הענני כבוד.

  

' ְלָהִביא� ֶאת: טז,יד שלח במדבר ֶלת ה6 י ְיֹכ) Uה ֶאל-ִמִּבְלִּת )ם ַהֶּז� ֶרץ ֲאֶׁשר-ָהָע ר׃       ִנְׁשַּב)ע ָלֶה	ם -ָהָא�   ַוִּיְׁשָחֵט�ם ַּבִּמְדָּבֽ
'  ,טז)שלח יד 'במ( ֶלת ה6 י ְיֹכ) Uכאן עלול לגרום לעמים להסיק , עצמו או על הכלליצא מן הכלל ללמד על , כעין גרשיים מונח רביע - ִמִּבְלִּת

ֶלת   ,טז)שלח יד 'במ( [רש"י]מסקנה לא נכונה כפ' י ְיֹכ) Uד לפי שיושבי הארץ חזקים וגבורים, ואינו דומה פרעה לשלשים ואח - וגו' ִמִּבְלִּת

ֶלת  ,טז)שלח יד 'במ(: זאתזאת יאמרו על יושבי הארץ ה - מלכים  י ְיֹכ) Uמתוך שלא היה יכולת בידו להביאם שחטם: - ִמִּבְלִּת  

 ' ֶלת ה6 ֶלת   ,טז)שלח יד 'במ(, כעין הרחקת עצם הבטוי מונח רביע -ְיֹכ) י ְיֹכ) Uמונח רביע,  – 'ַאָּת)ה ה6  ,יד)שלח יד 'במ(מהבורא, בפסוק ִמִּבְלִּת
  מלכי כנען. 31מרכבה של ארבע צדדים, ארבע חיות, כמו כן רבוי של יותר מארבע אלו -ויקרך זה כסא כבודיי  יקרךשכינת ות"י  ת"א
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים  אריה ויהודית זצ"לסנדר סנדר יצחק לעלוי נשמת  חזקיהו אלכ

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

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

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 -שאתלידר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

  (בהשתתפות נחלת יעקב) (התשפ"א) א,יג שלחבמדבר  1.11

  

ם ֲאֶׁשר       ָהָע�ם ַהֶּז�ה ְּכִא)יׁש ֶאָח	ד -ְוֵהַמָּת0ה ֶאת: טו,שלח יד במדבר ְמרּו� ַהּגֹוִי� תׁשָ -ְוָאֽ ּו ֶאֽ ר׃-ְמע�   (יד,טז)הסבר בסוף  ִׁשְמֲע>� ֵלאֹמֽ

' ְלָהִביא� ֶאת: טז,יד שלח במדבר ֶלת ה6 י ְיֹכ) Uה ֶאל-ִמִּבְלִּת )ם ַהֶּז� ֶרץ ֲאֶׁשר-ָהָע ר׃       ִנְׁשַּב)ע ָלֶה	ם -ָהָא�   ַוִּיְׁשָחֵט�ם ַּבִּמְדָּבֽ
'  ,טז)שלח יד 'במ( ֶלת ה6 י ְיֹכ) Uכאן עלול לגרום לעמים להסיק , עצמו או על הכללהכלל ללמד על  יצא מן, כעין גרשיים מונח רביע - ִמִּבְלִּת

ֶלת   ,טז)שלח יד 'במ( [רש"י]מסקנה לא נכונה כפ' י ְיֹכ) Uלפי שיושבי הארץ חזקים וגבורים, ואינו דומה פרעה לשלשים ואחד  - וגו' ִמִּבְלִּת

י ְיֹכ)  ,טז)שלח יד 'במ(: זאתזאת יאמרו על יושבי הארץ ה - מלכים  Uמתוך שלא היה יכולת בידו להביאם שחטם: - ֶלת ִמִּבְלִּת  

 ' ֶלת ה6 ֶלת   ,טז)שלח יד 'במ(, כעין הרחקת עצם הבטוי מונח רביע -ְיֹכ) י ְיֹכ) Uמונח רביע,  – 'ַאָּת)ה ה6  ,יד)שלח יד 'במ(מהבורא, בפסוק ִמִּבְלִּת
  מלכי כנען. 31ו כן רבוי של יותר מארבע אלו מרכבה של ארבע צדדים, ארבע חיות, כמ-ויקרך זה כסא כבודיי  יקרךשכינת ת"א ות"י 

'  ,טז)שלח יד 'במ( ]תורה תמימה[ ֶלת ה6 י ְיֹכ) Uא"ר אלעזר, אמר משה לפני הקדוש ברוך (היה לו לכתוב) מבלתי יכול ה' מבעי לי' -  ִמִּבְלִּת ,
ח)כחו כנקבה ואינו יכול להציל תששיאמרו אומות העולם,  עכשיוהוא, רבש"ע, 

  :[ברכות ל"ב א'] 

ִׁשי יְָלְדF֖  ּורצ֥  ,יח)לבהא'  'דב(ענין התשת כחו כביכול כתב הרי"ף בחידושי ע"י ע"פ מ"ש באגדות על הפ'  הערה ח] תורה תמימה[  ֶּת֑
בזמן שאין ישראל עושין רצונו של מקום מתישין כח של מעלה כביכול במעשיהם הרעים, עכ"ל, ויש להוסיף באור לפי"ז בלשון 

כחו כנקבה, למה דוקא עכשיו וכנקבה, משום דידוע שעד ענין מרגלים הכעיסו ישראל כמה פעמים את  תשש יאמרו ובלשון עכשיו
ים ,כב)שלח יד 'במ(הקדוש ברוך הוא וכדכתיב כאן בענין  ֶׂשר ְּפָעִמ֔ ה ֶע֣ י זֶ֚ , וא"כ אחרי אשר בכל פעם ופעם הותש הכח, א"כ ַויְנַּ֣סּו אִֹת֗
ָהָע�ם ַהֶּז�ה -ְוֵהַמָּת0ה ֶאת ,טו)יד( ה הרבה ענינים בודאי עתה הותש הכח כנקבה. ומה שאמר משהעכשיו במעשה מרגלים שכבר קדמו ל

כמו דבר נקל הוא חלילה לפני הקדוש ברוך  ִא)יׁש ֶאָח	דתמהו המפרשים על לשון מליצה זו, כי לפי"ז יתבאר דמיתת , ְּכִא)יׁש ֶאָח	ד
אחת מישראל וגודל העונש מאבידתה, ולא יתכן שימליץ משה מליצה קשה  הוא, ובאמת הלא דבר ידוע הוא בגודל מעלת קיום נפש

[לפי גירסת הרי"ף שם], תניא, עבר אדם עבירה, פעם ראשונה מוחלין לו,  ]יומא פ"ו ב'[- ש בכזו. ויש לפרש הענין ע"ד הדרש ע"פ מ"
ֶּלה יִ  ,כט)איוב לג( שניה מוחלין לו, שלישית אין מוחלין לו, שנאמר ל ֶהן־ָּכל־ֵא֭ יִם ָׁש֣לֹוׁשְפַעל־ֵא֑ ופריך והתניא שלישית  :ִעם־ָּגֶֽבר ַּפֲעַמ֖

מוחלין לו רביעית אין מוחלין, ומשני, לא קשיא, הא ביחיד הא בצבור, ע"כ, ור"ל ביחיד מוחלין רק שני פעמים ולצבור מוחלין שלש 
רחונם השלישי של ישראל שהיה משה מבקש כתב רש"י בשם מדרשים דבמעשה זו דמרגלים היה ס ד),קרח טז( פעמים, והנה בר"פ

רחמים עליהם להעביר רוע הגזירה ולמחול להם, ראשונה בעגל ושניה במתאוננים (פ' בהעלתך) ושלישית במרגלים, והנה אם היה 
ידון  ענין כזה דמרגלים ביחיד שוב לא היו מוחלין לו, משא"כ אם בצבור, וזה טען משה, כי אם לא ימחול להם עתה בפעם הג' הלא

כלומר שתדונם כדין היחיד. ובעקר טעם הדרשה י"ל דהכונה , ָהָע�ם ַהֶּז�ה ְּכִא)יׁש ֶאָח	ד- ְוֵהַמָּת0ה ֶאת ,טו)יד( אותם כיחיד, וזהו שאמר

ֶלת - היא, דאי אפשר לומר ש ין ֲהֻפגֹֽות )איכה ג,מט( הוא שם דבר דא"כ הול"ל מאין יכלת כמוְיֹכ) י  ואחרי דכתב: ֵמֵא֥ Uתמיד  (הבאִמִּבְלִּת

ֶלת  לפני המקור על שם הפועל), הלא היה ראוי לבא מבלתי יכול ד', ולכן דריש דהאי   :היא בינוני נקבה וכמו יכולת בפת"חְיֹכ)

ל  ,כט)איוב לג(  ֶּלה יְִפַעל־ֵא֑ יִם ָׁש֣לֹוׁש ִעם־ָּגֶֽברֶהן־ָּכל־ֵא֭ יִם  :ַּפֲעַמ֖ י בלשון טפחא בתפקיד שנוי, אפשר שמרמז שיש לדרוש שנו –ַּפֲעַמ֖
סלוק. סה"כ רבוי  – ִעם־ָּגֶֽברמרכא כרבוי,  – ָׁש֣לֹוׁשמקף כבורר בין יחיד ובין צבור,  -  ִעם־ָּגֶֽבר. השנוי מרומז בטעם   ִעם־ָּגֶֽבר יחיד

  מצבי הגבלות.  ביחיד מגביל מחילה לפעמיים, בצבור מגביל מחילה לשלוש פעמים.

בתפקיד  ַהֶּז�המוצע לומר כי טעם טפחא במלת  [תו"ת (יד,טז) הערה ח]לפי הסבר  – יׁש ֶאָח	דָהָע�ם ַהֶּז�ה ְּכִא) -ְוֵהַמָּת0ה ֶאת ,טו)יד(

  מתי תדונם כיחידים ומתי כצבור או ציבורים? . כלומר שתדונם כדין היחיד ְּכִא)יׁש ֶאָח	דכפותח פתח להתאפיין מהכתוב אחריו 

  ים ובין משמע כציבור או ציבורים.מקף כבורר בין משמע העם כיחיד – ָהָע�ם-ֶאת ,טו)שלח יד 'במ(

, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, כאן קבוצת פרטים מרכא טפחא תביר -  ָהָע�ם ַהֶּז�ה-ְוֵהַמָּת0ה ֶאת ,טו)שלח יד 'במ(ולפי כך יובן 

, בצבור לא חל אלו יחידים או צבור או ציבורים. ושעל חלק מפרטיה לא חל ענין או הלכה מסוימת. ביחידים לא חל מחילה שלישית

ְּכִא)יׁש  ,טו)יד(מחילה רביעית. הנאמר עד כאן משלב הכתוב האחרון עם טעם טפחא שלפניו, וזה לחומרה. אבל תבנית הטעמים של 
ֶׂשר ְּפעָ  ,כב)שלח יד 'במ(- מהעם אינו כלול בשחלק בסה"כ רבוי הגבלות, מלמד , מגביל אתנח מרבה מונח – ֶאָח	ד ה ֶע֣ י זֶ֚ יםַויְנַּ֣סּו אִֹת֗ וגם  ִמ֔

ל  ,כט)איוב לג(-אינו ב ֶּלה יְִפַעל־ֵא֑ יִם ָׁש֣לֹוׁשֶהן־ָּכל־ֵא֭   מוגבלת לאלו המנסים את ה'.מיתה ה :ִעם־ָּגֶֽבר ַּפֲעַמ֖

  

  נחלת יעקב, תבניות הטעמים טט – מאמר כ: אלו קרבנות חייבים בנסכים ואלו פטורים

אין טעון נסכים אלא כתב " [הל' ב']- . ובאין עם הקרבן הן הנקראין נסכיםהיין והסולת שמבי – [רמב"ם מעשה הקרבנות פ"ב ה"א]עיין 
 עולת בהמה והשלמים בלבד בין היו קרבן ציבור או קרבן יחיד, אף כבש יולדת ואילו של כהן גדול הואיל והן עולות טעונים נסכים

אין מביאין עמהן נסכים חוץ מחטאת מצורע אך העוף והאשמות והחטאות (צ"ע מה החידוש בכבש יולדת עשירה, ובאילו של כ"ג?) 
  .ואשמו שנתפרשו נסכיהם בתורה

ר: ח:-במדבר שלח טו א המקור לדין נסכים עם הקרבנות נאמר  ה ֵּלאֹמֽ ' ֶאל־ֹמֶׁש� ר ה�   מופע נ"ה של כתוב זה (א) ַוְיַדֵּב�
אּו אֶ  י ָתֹב6 ל ְוָאַמְרָּת� ֲאֵלֶה	ם ִּכ) )י ִיְׂשָרֵא� ם:(ב) ַּדֵּבר� ֶאל־ְּבֵנ ן ָלֶכֽ ר ֲאִנ�י ֹנֵת� ם ֲאֶׁש� ֵתיֶכ� �ֶרץ� מ8ְׁשֹב)   ל־ֶא

יַח ִני 8ת ֵר* Uם ַלֲעׂש	8 ְּבֹמֲעֵדיֶכ ה א� 8 ִבְנָדָב� �ֶדר� א� ַבח ְלַפֵּלא־ֶנ ה�' ֹעָל)ה א8־ֶז� ם ִאֶּׁש*ה ַלֽ אן:(ג) ַוֲעִׂשיֶת  ֹֽ 8 ִמן־ַהּצ ר א� ' ִמן־ַהָּבָק� ה� ַח� ַלֽ   ֹח 
י יב ַהַּמְקִר� ֶמן:(ד) ְוִהְקִר0 ין ָׁשֽ ית ַהִה� ּול ִּבְרִבִע� 8ן ָּבל? ֶלת ִעָּׂשר� ' ִמְנָחה� ֹס) ה	   ב ָקְרָּבנ�8 ַלֽ

ד: 	ַבח ַלֶּכ�ֶבׂש ָהֶאָחֽ 8 ַלָּז ה ַעל־ָהֹעָל�ה א) ין ַּתֲעֶׂש� �ֶס�W ְרִביִע)ית ַהִה� * ִין ַלֶּנ   (ה) ְוַי
 	 )י ֶעְׂשֹרִנ ֶלת ְׁשֵנ ֹס� ה  ְנָח� ֶׂש)ה ִמ � ַּתֲע �ִיל 8 ָלַא ין:(ו) א* ית ַהִהֽ ה ַבֶּׁש�ֶמן ְׁשִלִׁש� ָל�   ים ְּבלּו

: ַח ַלֽה' יַח־ִניֹח� יב ֵרֽ ְקִר� ית ַהִה	ין ַּת �ֶסW ְׁשִלִׁש) � ִין ַלֶּנ   (ז) ְוַי

ֽה': ַלֽ ים  ֶדר ֽא8־ְׁשָלִמ�  � ַפֵּלא־ֶנ 	ַבח ְל )ה א8־ָז ֹעָל ר  ־ָּבָק� י־ַתֲעֶׂש�ה ֶבן    (ח) ְוִכֽ

ְנָח�  � ִמ ָקר ־ַהָּב יב ַעל־ֶּבן ִהְקִר* וְ ין:(ט)  י ַהִהֽ ּול ַּבֶּׁש�ֶמן ֲחִצ� ָּבל� 	ים  ְׂשֹרִנ )ה ֶע ֶלת ְׁשYָׁש ֹס�   ה 

: ַח ַלֽה' יֹח� יַח־ִנ ה ֵרֽ ֵּׁש� �ֶסW ֲחִצ)י ַהִה	ין ִא יב ַלֶּנ 0 ִין ַּתְקִר�   (י) ְוַי

ר ָעָל0יו : כ,ידמצרע ויקרא  ה ַהִּמְזֵּב	ָחה ְוִכֶּפ� ר: סְוֶהֱעָלZה ַהֹּכֵה0ן ֶאת־ָהֹעָל�ה ְוֶאת־ַהִּמְנָח� ן ְוָטֵהֽ   ַהֹּכֵה�

8 יבְוִהְקִר)  :יד,ונשא במדבר  8 ֶּכֶבׂש# ' ַלהc  ֶאת־ָקְרָּבנ) ים ֶּבן־ְׁשָנת  ה ֶאָחד�  ָתִמ* ה ְלֹעָל� ה ַּבת־ְׁשָנָת0ּה ַאַחZת ְוַכְבָׂש  ד ְלַחָּט	את ְּתִמיָמ� ִיל־ֶאָח� ים ְוַאֽ ים ָּתִמ� במדבר        :ִלְׁשָלִמֽ

8ת ֹס* : טו,ו נשא ם:ְוַס)ל ַמּצ6 ם ְוִנְסֵּכיֶהֽ ים ַּבָּׁש	ֶמן ּוִמְנָחָת� 8ת ְמֻׁשִח) י ַמּצ� ֶמן ּוְרִקיֵק� ת ַּבֶּׁש� (Yת� ְּבלּוdֶלת ַח  

8 ְוֶאת־ִנְסּֽכ8:: יז,ו נשאבמדבר  ן ֶאת־ִמְנָחת� 8ת ְוָעָׂשה� ַהֹּכֵה� ' ַע�ל ַס)ל ַהַּמּצ	 ה� *ַבח ְׁשָלִמים� ַלֽ ה ֶז ִיל ַיֲעֶׂש  eְוֶאת־ָהַא  

ׁש אֲ  ח:י,ו שאנבמדבר  8 ְוָנַתן� ַעל־ָהֵא� אׁש ִנְזר� (ֹ ח ֶאת־ ְׂשַער� ר 8 ְוָלַק6 אׁש ִנְזר	 (ֹ ֶהל מ8ֵע�ד ֶאת־ר יר ֶּפ0ַתח ֹא� ים:ְוִגַּל)ח ַהָּנִז6 �ַבח ַהְּׁשָלִמֽ ַחת ֶז   ֶׁשר־ַּת�

ה ְלַפּלֵ  (במ' שלח טו,ג) ומנין שאין מביאין נסכים עם החטאת והאשם שנאמר – [רמב"ם שם ה"ג]ועי'  8 ִבְנָדָב� �ֶדר� א� צאו חטאת יא־ֶנ
אע"פ (ומנין להביא שלמי חגיגה ועולת ראיה . הואיל ואינן באין בנדר ונדבה אין טעונין נסכים (כולם חובה) ואשם ובכור ומעשר ופסח

8 ְּבֹמֲעֵדיֶכ	ם (במ' שלח טו,ג) לנסכים שנאמר  חובה) שהם כל קרבנות הציבור  [משנה] ת צ][בבלי מנחו-המביא מ [מהר"י קורקוס]. ועי' א�
 [גמרא שם]- . ובוהיחיד טעונין נסכים חוץ מן הבכור והמעשר והפסח והחטאת והאשם, אלא שחטאתו ואשמו של מצורע טעון נסכים

ַבח (במ' שלח טו,ג) שלמים מנין ת"ל, ֹעָל)ה (במ' שלח טו,ג) ול כל העולה לאישים טעון נסכים אפי' מנחה ת"ליכ (במ' שלח  ת"ל תודה מנין, ֶז�
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים  אריה ויהודית זצ"לסנדר סנדר יצחק לעלוי נשמת  חזקיהו אלכ

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

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

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 -שאתלידר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

ַבח טו,ג) ה  (במ' שלח טו,ג) יכול שאני מרבה בכור ת"ל. א8־ֶז� 8 ִבְנָדָב� �ֶדר� א� יצאו אלו שאין באין לנדר ונדבה אוציא חובות ְלַפֵּלא־ֶנ

8 ְּבֹמֲעֵדיֶכ	ם  (במ' שלח טו,ג) הבאות מחמת הרגל ברגל ומאי ניהו עולת ראיה ושלמי חגיגה ת"ל   .ון נסכיםכל הבא במועדיכם טעא�

כל קרבנות הציבור והיחיד טעונין  [משנה] [בבלי מנחות צ]נאמר לעיל  – כל הבא במועדיכם טעון נסכיםְּבֹמֲעֵדיֶכ	ם  (במ' שלח טו,ג)
זה פשוט שהקבנות הנ"ל גם אם יבואו במועד יהיו פטורים מנסכים כי חז"ל  נסכים חוץ מן הבכור והמעשר והפסח והחטאת והאשם,

8 ְּבֹמֲעֵדיֶכ	ם  (במ' שלח טו,ג)אמנם יש להעיר מניין זאת לחז"ל. אולי  .ועדהמרק קרבנות הבאים במועד מחמת  מרבים לנסכים מרבה א�

במועד לא יהיו  בכור ומעשר ופסח וחטאת ואשם,מגביל ללמד שאם יביאו  ְּבֹמֲעֵדיֶכ	םכל הבא במועד, אפשר כי טעם אתנח במלת  
  טעונים נסכים. 

ַבח (במ' שלח טו,ג) ה�' ֹעָל)ה א8־ֶז� ם ִאֶּׁש*ה ַלֽ ה (סוג הקרבן) ַוֲעִׂשיֶת  8 ִבְנָדָב� �ֶדר� א� 8 ְּבֹמֲעֵדיֶכ	ם  (סוג ההתחייבות שלא בצווי) ְלַפֵּלא־ֶנ א�
אן:(חובה)  ֹֽ 8 ִמן־ַהּצ ר א� ' ִמן־ַהָּבָק� ה� ַח� ַלֽ יַח ִניֹח  8ת ֵר* Uַלֲעׂש  

ֶלת  י),יד' מצ' וי( של מצורע טעון נסכים. מנא הני מילי? דת"ר אלא שחטאתו ואשמו [בבלי מנחות צא,א]-עוד שם ב ים ֹס* ּוְׁשYָׁש)ה ֶעְׂשֹרִנ6
ה ֶעׂשְ  י),יד' מצ' וי( הכתוב המלא. (ִמְנָחה�  ה ּוְׁש>ָׁש֣ ּה ְּתִמיָמ֑ ת ַּבת־ְׁשנָָת֖ ה ַאַח֛ ם ְוַכְבָׂש֥ ח ְׁשֵנֽי־ְכָבִׂשי֙ם ְּתִמיִמ֔ י יִַּק֤ ִ֗ ּוַבּ֣יֹום ַהְּׁשִמינִ֗ ֶלת ִמנְָח֙ה ְּבלּוָל֣ה רֹנ ֹ֤ ים ס

ֶמן ד ָׁשֽ ֶמן ְו֥>ג ֶאָח֖ כלומר  -במנחה הבאה עם הזבח  רש"י(במנחה הבאה עם הזבח הכתוב מדבר, אתה אומר, במנחה הבאה עם הזבח ), :ַבֶּׁש֔
כלומר שהמנחה אינה  -מה או אינו אלא במנחה הבאה בפני עצ רש"י(, או אינו אלא במנחה הבאה בפני עצמה )שזקוקה לזבח שקריבה עמו.

, הוי אומר: במנחה ְוֶהֱעָלZה ַהֹּכֵה0ן ֶאת־ָהֹעָל�ה ְוֶאת־ַהִּמְנָח�ה )כ,יד' מצ' וי(כשהוא אומר: ? )זקוקה לזבח אלא מנחה בפני עצמה היא.
   ;הבאה עם הזבח הכתוב מדבר

  במקומה עומדת. ויש לבאר ויש להבין מה הגלוי בפסוק שהמנחה באה עם הזבח ולא בפני עצמה. כי לכאורה השאלה

דרגא תביר מרכא טפחא, בתפקיד כעין קבוצת פרטים מצטרפים, (הלכה א)  – ְוֶהֱעָלZה ַהֹּכֵה0ן ֶאת־ָהֹעָל�ה ְוֶאת־ַהִּמְנָח�ה )כ,יד' מצ' וי( 
  במנחה הבאה עם הזבח הכתוב מדברכאן 

כא טפחא, בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב שעל חלקם לא תביר מר – ַהֹּכֵה0ן ֶאת־ָהֹעָל�ה ְוֶאת־ַהִּמְנָח�ה )כ,יד' מצ' וי(
  חלה (הלכה ב). ראה הסבר בפר' טהרת מצורע.

8  (במ' שלח טו,ה)ועדיין איני יודע אם טעון נסכים ת"ל  [בבלי מנחות צא,א]המשך  ה ַעל־ָהֹעָל�ה א) ין ַּתֲעֶׂש� �ֶס�W ְרִביִע)ית ַהִה� * ִין ַלֶּנ ְוַי
	ַבח ַלֶּכ�  ד:ַלָּז 	ַבח  (שלח טו,ה)זו עולת מצורע.  ֹעָל�ה (שלח טו,ה) ֶבׂש ָהֶאָחֽ 	ַבח  (שלח טו,ה)זו חטאת מצורע ָּז 8 ַלָּז ותיפוק  זה אשם מצורע.א)

	ַבח (שלח טו,ה)- ליה תרוייהו מ �ַבח ח)י,ו נשא 'במ(דאמר מר: חטאת ואשם מנין? תלמוד לומר:  [בבלי מנחות צא,ב], ָּז   !ֶז
יר חְוגִּלַ֣  ,יח)ו' נשא במ(גבי נזיר  -דאמר מר  רש"י( ַתח ַהּנָזִ֗ ֶהל ֶּפ֛ ֹ֥ ד א אׁש מֹוֵע֖ ֹ֣ ח נִזְ֑רֹו ֶאת־ר אׁש ֶאת־ְׂשַער֙  ְוָלַק֗ ֹ֣ ׁש ְונַָתן֙  נִזְ֔רֹו ר ַחת ַעל־ָהֵא֔  ֲאֶׁשר־ַּת֖

ַחתאין לי אלא  ַהְּׁשָלִמֽים: ֶזַ֥בח �ַבח ח)י,ו נשא 'במ(ן ת"ל תחת הדוד של חטאת ואשם מני ַהְּׁשָלִמֽים ֶזַ֥בח ֲאֶׁשר־ַּת֖ �ַבח(מלת  ).ֶז אצל נזיר כוללת  ֶז
�ַבח חטאת ואשם והעיר רש"י שהחטאת בנזיר טהור והאשם בנזיר טמא)   חטאת ואשם, בלי קשר לסלוק. בתפקיד רבוי רכאמ – ֶז

, אבל היכא דאשם להכשיר ם)(כגון שחטאת ואשם של נזיר מכפרי הני מילי היכא דתרוייהו כי הדדי נינהו  [בבלי מנחות צא,א]המשך 
	ַבח (שלח טו,ה), בעינן תרי קראי. (כשל מצורע) וחטאת לכפר זו חטאת מצורע. ואימא: זו חטאת ואשם דנזיר! לא סלקא דעתך,  - ָּז

ם )טו,ו נשא 'במ(דתניא:  ם ְוִנְסֵּכיֶהֽ או אינו אלא  הכתוב מדבר; אתה אומר: בעולתו ובשלמיו, (של נזיר) בעולתו ובשלמיו - ּוִמְנָחָת�

*ַבח ְׁשָלִמים�  )יז,ו נשא 'במ(אפילו חטאת? ת"ל:  ה ֶז ִיל ַיֲעֶׂש  e8- ו...  ְוֶאת־ָהַא (שמביאים עמם מנחה  היה (שלמים) , איל בכללִנְסּֽכ8...וְ ...  ִמְנָחת�

  נדבה, אף כל בא בנדר ונדבה. בא בנדר ו (שאם לא של נזיר הרי) ? להקיש אליו, מה איל מיוחד(שפרט בו מנחה ונסך) , ולמה יצאונסך)
  למדנו כי נזיר מביא כבש לעולה, כבשה לחטאת, איל לשלמים.  ד)י,ו נשא 'במ(- מ

ם ,טו)ו נשא 'במ(   סלוק מגביל את הנסך. לאיזה קרבנות מגביל? – ְוִנְסֵּכיֶהֽ

ִיל- למדנו ש ז)י,ו נשא 'במ(-למדנו כי נזיר מביא מנחה ונסכים. מ ,טו)ו נשא 'במ(- מ eשלמים יצא מן הכלל, היינו שמפורט בו הבאת ל ָהַא
הם לא כמו במצורע (שמביא מנחה ונסך על חטאתו) אלא מרבה  ,טו)ו נשא 'במ(- מנחה ונסך ללמד שהמנחה והנסכים הכתובים לפניו ב

טמא (ומהם רק את העולה של הנזיר למנחה ונסך, והגבלת הנסכים רק לשלמים ועולה ללא חטאת הנזיר הטהור ולא אשם של הנזיר ה
ם ,טו)ו נשא 'במ(לומדים לחטאת ואשם אחרים פרט לחטאת מצורע) נתמך גם בטעם סלוק של    כמגביל לאלו קרבנות. ְוִנְסֵּכיֶהֽ

  פסקא ב'

  קרבן עולה מוזכר בתורה פעמים רבות ללא איזכור הבאת מנחה ונסך עמו. יש עולות חובה ויש עולות הבאים בנדר או בנדבה. 

  בתורה פעמים רבות ללא איזכור הבאת מנחה ונסך עמו. קרבן שלמים בא בדרך כלל בנדר או בנדבה.  קרבן שלמים מוזכר

ם ,טו)ובמ' נשא הנזיר הטהור מביא עולה וחטאת ואיל שלמים ונאמר בסיום הכתוב  ם ְוִנְסֵּכיֶהֽ . כל הלכות הנסכים לכל הקרבנות  ּוִמְנָחָת�

  . )ח-במדבר שלח טו א(-נלמדים מ

ם ,טו)ובמ' נשא ( ]לדפיסקא רי נשא ספ[ יןועי ם ְוִנְסֵּכיֶהֽ (ו,יד). אך הספרי -לכאורה זה נאמר על שלשה קרבנות נזיר טהור הנמנים ב( ּוִמְנָחָת�

הנמקת ( והדין נותן היינו כשאלתנו)של נזיר שנטמא) (( ולאשם (של נזיר טהור) או אף לחטאת (ומיד שואל) לעולה ולשלמים )מסייג שזה רק
ונזיר מגלח ומביא קרבן ומה מצורע חטאתו ואשמו טעונים נסכים אף הנזיר יהיה , הואיל ומצורע מגלח ומביא קרבן )נסך לחטאתמנחה ו

8ת ),יזובמ' נשא ( ת"ל חטאתו ואשמו טעונים נסכים ' ַע�ל ַס)ל ַהַּמּצ	 ה� *ַבח ְׁשָלִמים� ַלֽ ה ֶז ִיל ַיֲעֶׂש  eן ֶאת־ִמנְ  ְוֶאת־ָהַא ָח֖תֹו ְוָעָׂש֙ה ַהּכֵֹה֔

ִיל ),יזו( )משתמש במידה ח' מי"ג מידות של ר' ישמעאל הספריכאן ( ְוֶאת־נְִסּֽכֹו: eם  ,טו)ו(במ' נשא  הכתובקרבנות הנזיר (פי' בכלל  היה בכלל ַא ּוִמנְָחָת֖

ן  ),יזו( )שזה לכאורה על עולה חטאת ואיל השלמים של הנזיר, והוסיף פרוט ְונְִסֵּכיֶהֽם 8 ְוֶאת־ִנְסּֽכ8:ְוָעָׂשה� ַהֹּכֵה� מוצא (ה)יצא   ֶאת־ִמְנָחת�
שסוגו יכול לבוא בנדר  נזירשלמים של ( מה איל – )שלשת קרבנות הנזיר(של  ולימד על הכלל )שהוא חובה (זה איל השלמים של הנזירהכלל מ

' ),יזו(בכתוב (מיוחד  )ובנדבה ה� *ַבח ְׁשָלִמים� ַלֽ ה ֶז ִיל ַיֲעֶׂש  e(משלישית  ך כל הבא, כבא בנדר ונדבה טעון נסכים ול לבוא)(סוגו יכש )ְוֶאת־ָהַא

טעון נסכים. יצאו  הנזיר הטהור) רק עולה בנוסף לאיל שלמים של(שזה בנדר ונדבה  שיכול לבוא)טהור והוסף עליו אשם של נזיר טמא קרבנות נזיר 
(עד כאן למדנו לפי מידה ח' .הטהור ואשם הנזיר הטמא)(שזה ממעט את חטאת הנזיר  חטאת ואשם שאינם באים בנדר ונדבה שלא יטענו נסכים

  מי"ג מידות של ר' ישמעאל של יצא מן הכלל לא ללמד לא על עצמו יצא אלא על הכלל כולו יצא)

ן ֶאת־ִמנְָח֖תֹו ְוֶאת־נְִסּֽכֹו ),יזובמ' נשא ( (המשך הספרי) (אלא דא"כ קשה למה מפרטת התורה) יצא  ,מפני שהיה בכלל )(ומבאר הספרי :ְוָעָׂש֙ה ַהּכֵֹה֔
ן ֶאת־ִמנְָח֖תֹו ְוֶאת־נְִסּֽכֹו ),יזובמ' נשא (כתוב (ה. והחזירו הכתוב לכלל ,לידון בלחם החזירו בפירוש אל הכלל כדרך הלימוד של מידה  :ְוָעָׂש֙ה ַהּכֵֹה֔

לו בפירוש עד שיחזירנו הכתוב דהוי דבר שהיה בכלל ויצא לידון בדבר חדש ואי אתה יכול להחזירו לכלי"ג של ר' ישמעאל (שהיא 
והיינו שעם איל נזיר מביאים גם לחם שהוא חלות ורקיקי מצות וזה דבר שיצא לידון בדבר חדש ולכן היה עולה על הדעת שלא יביא בכלל  במפורש).

ן ֶאת־ִמנְָח֖תֹו ְוֶאת־נְִסּכֽ  ,יז)ו(מנחה ונסכים, לכן החזירו הכתוב בפירוש באומרו )(   )ֹו:ְוָעָׂש֙ה ַהּכֵֹה֔
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים  אריה ויהודית זצ"לסנדר סנדר יצחק לעלוי נשמת  חזקיהו אלכ

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

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

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 -שאתלידר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

, מנין ְּבֹמֲעֵדיֶכ	ם ,ג)טו(במ' שלח שהקשה א"כ תודה דבעי לחם ושני כבשי עצרת שבאים עם הלחם ויצאו מכלל  [עמק הנצי"ב]ועיין 
   .דבעי נסכים, ותירץ דכולהו נפקי משלמי נזיר אע"ג דכבשי עצרת קרבן ציבור קא יליף שפיר מקרבן יחיד דגילוי מלתא בעלמא הוא

על גלוי מלתא בעלמא הוא שמאיל שלמים של נזיר נלמד במידה ח' מי"ג מידות לכלל הקרבנות ובתוכן  [עמק הנצי"ב]י מוצא הסבר לדבר
  קרבנות שיצאו לידון בדבר חדש כמו לחם שבא עמם.

  

ה ְוַכְבָׂש֨  :יד,ונשא במדבר  ים ֶאָח֙ד ְלעָֹל֔ יב ֶאת־ָקְרָּב֣נֹו ַל֡ה' ֶּכֶבׂ֩ש ֶּבן־ְׁשנָ֨תֹו ָתִמ֤ את ְוִהְקִר֣ ה ְלַחָּט֑ ּה ְּתִמיָמ֖ ת ַּבת־ְׁשנָָת֛   ה ַאַח֧

ים ִלְׁשָלִמֽים: ד ָּתִמ֖   במאמר זה פסוק זה בא להציג את הקרבנות אליהם מתיחס הפסוק הבא.  ְוַאֽיִל־ֶאָח֥

ים ַּבָּׁש֑   :טו,ונשא במדבר  י ַמּ֖צֹות ְמֻׁשִח֣ ֶמן ּוְרִקיֵק֥ ֶלת ַחi֙ת ְּבלּו֣>ת ַּבֶּׁש֔ ֹ֤ ל ַמּ֗צֹות ס ם ְונְִסֵּכיֶהֽםְוַס֣   ֶמן ּוִמנְָחָת֖

ל ַהַּמּ֑צֹות) ,יזובמ' נשא ( ל ַס֣ ה ֶזַ֤בח ְׁשָלִמי֙ם ַלֽ֔ה' ַע֖ יִל יֲַעֶׂש֨ ן ֶאת־ִמנְָח֖תֹו ְוֶאת־נְִסּֽכֹו: ְוֶאת־ָהַא֜   ְוָעָׂש֙ה ַהּכֵֹה֔

ונח פזר מעבירה אחדים מקרבנות נזיר פה. תבנית הטעמים (ו,יד) מונח מ- קרבנות נזיר מלמדים למקומות אחדים בתורה ובתורה שבעל
פה. מהדיון כאן לוקח את הרעיון של איל השלמים הבא עם הלחם ומנחה ונסכים ומעבירו לקרבנות - למקומות אחרים בתורה ובתורה שבעל

  אחרים בתורה הבאים עם לחם ואלו תודה ושלמי (כבשי) עצרת שמביאים שבאים עם לחם ומביאים עמם מנחה ונסכים.
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים  אריה ויהודית זצ"לסנדר סנדר יצחק לעלוי נשמת  חזקיהו אלכ

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

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

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 -שאתלידר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

ם ,טו)ובמ' נשא ( ]ספרי נשא אות ל"ד[ ןיועי ם ְוִנְסֵּכיֶהֽ (והיינו כשאלתנו)  או אף לחטאת ולאשם לעולה ולשלמים )(ו,יד)–מ (נדרש ּוִמְנָחָת�
ונזיר מגלח ומביא קרבן ומה מצורע חטאתו ואשמו טעונים נסכים אף הנזיר יהיה , והדין נותן הואיל ומצורע מגלח ומביא קרבן

8ת ),יזובמ' נשא ( ת"ל) ב]"[עמק הנצי(כפי גירסת  נים נסכיםחטאתו ואשמו טעו ' ַע�ל ַס)ל ַהַּמּצ	 ה� *ַבח ְׁשָלִמים� ַלֽ ה ֶז ִיל ַיֲעֶׂש  eְוֶאת־ָהַא 

ן ֶאת־ִמנְָח֖תֹו ְוֶאת־נְִסּֽכֹו: ִיל ),יזו( ְוָעָׂש֙ה ַהּכֵֹה֔ eם ְונְִסֵּכיֶהֽ  ,טו)ו(במ' נשא (פי' בכלל הכתוב  היה בכלל ַא ן  ),יזו( ( ופרט שוב) םּוִמנְָחָת֖ ְוָעָׂש֙ה ַהּכֵֹה֔
ך כל הבא בנדר ונדבה , כמה איל מיוחד שבא בנדר ונדבה טעון נסכים – ) יצא מוצא על הכלל ולימד על הכללֶאת־ִמנְָח֖תֹו ְוֶאת־נְִסּֽכֹו:

ְוָעָׂש֙ה  ),יזובמ' נשא (רטת התורה . (אלא דא"כ קשה למה מפטעון נסכים. יצאו חטאת ואשם שאינם באים בנדר ונדבה שלא יטענו נסכים
ן ֶאת־ִמנְָח֖תֹו ְוֶאת־נְִסּֽכֹו: שהקשה  [עמק הנצי"ב]. ועיין החזירו הכתוב לכללן ,יצא לידון בלחם ,"מפני שהיה בכללומבאר הספרי ) ַהּכֵֹה֔

מנין דבעי נסכים, ותירץ דכולהו נפקי  ,ְּבֹמֲעֵדיֶכ	ם ,ג)טו(במ' שלח א"כ תודה דבעי לחם ושני כבשי עצרת שבאים עם הלחם ויצאו מכלל 
   משלמי נזיר אע"ג דכבשי עצרת קרבן ציבור קא יליף שפיר מקרבן יחיד דגילוי מלתא בעלמא הוא

  

  .נחזור על הקטע הקודם עם הרחבה
בעי לחם ושני שהקשה א"כ תודה ד [עמק הנצי"ב]. ועיין החזירו הכתוב לכללן ,יצא לידון בלחם ,"מפני שהיה בכללומבאר הספרי ... 

(במ' (פירוש הרי ראינו בפ'רש"י שכתבה תורה  , מנין דבעי נסכיםְּבֹמֲעֵדיֶכ	ם ,ג)טו(במ' שלח כבשי עצרת שבאים עם הלחם ויצאו מכלל 

ם ְונְִסֵּכיֶהֽם ,טו)ונשא  אתה יכול  דהוי דבר שהיה בכלל ויצא לידון בדבר חדש ואי (מידה י"ג לר' ישמעאל) בקרבנות נזיר משום ּוִמנְָחָת֖
. ואם כן קרבן תודה וכבשי עצרת יצאו לידון בדבר חדש להצריך לחם ולא החזירם הכתוב להחזירו לכללו עד שיחזירנו הכתוב במפורש

(שגם בשלמי נזיר יש לחם , ותירץ דכולהו נפקי משלמי נזיר )במפורש להצריך בהם מנחת נסכים, אם כן מניין שיש להם מנחת נסכים?

, אז המידה (ח' לר' ישמעאל) של יצא מן הכלל לא ללמד לא על עצמו יצא אלא על הכלל כולו יצא, הרחיבה נסכים וצירף להם מנחת

אע"ג  )וגוברת על מידה י"ג משלמי נזיר לעולת נזיר ולקרבן תודה וכבשי עצרת בגלל התכונה המשותפת של לחם שבא עם קרבנות אלה
  יחיד דגילוי מלתא בעלמא הואדכבשי עצרת קרבן ציבור קא יליף שפיר מקרבן 
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים  אריה ויהודית זצ"לסנדר סנדר יצחק לעלוי נשמת  חזקיהו אלכ

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

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

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 -שאתלידר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

  

  .הגמרא חוזרת להמשך בירור על מה יש נסכים

אמר אביי עולת יולדת מסיפיה דקרא נפקא,  ומשני)ואימא זו עולת יולדת, ( זו עולת מצורע. - ֹעָל�ה (שלח טו,ה) [בבלי מנחות צא,א]המשך 

ד ח טו,ה)(שלזו עולת יולדת. ַלֶּכ�ֶבׂש  (שלח טו,ה)דתניא, רבי נתן אומר:  שקרב  (בהמה בטעות)) של מעשר 11(= אחד עשרזה  ָהֶאָחֽ
 (בהמה)דמעשר  [רש"י ותוס']. ועי' (אבל במעשר בהמה בטעות כן מצינו)שלמים, שלא מצינו לה בכל התורה שיהא טפל חמור מן העיקר 

  .גופיה לא בעי נסכים
לא מרבה עולת יולדת, ומסתבר  ֹעָל�ה (שלח טו,ה)ישב הקושיה מדוע : רבא מי[חברותא](ע"פ  רבא אמר: איזהו דבר שצריך שלשה רבויין?

  .(שיש בו שלושה קרבנות) הוי אומר: זו מצורע ששלושה הריבויין הם בענין אחד ולא בענינים אחדים. לכן)

�  (שלח טו,ו) �ִיל (היינו איל שמקריב  ו של אהרןאמר רב ששת לרבות איל (במ' פינחס ח))-(פרוט המנחה הנסכים כאן, שגם כתובים בלמה לי ָלַא

אבל  (שיש לו מנחה ונסך)דציבור  )ְּבֹמֲעֵדיֶכ	ם(נפקא?, סלקא דעתך אמינא הנ"מ ְּבֹמֲעֵדיֶכ	ם  (שלח טו,ה)- מ אילו של אהרן. כה"ג ביוה"כ)
�  (שלח טו,ו)(לכן צריך לאהרן ביוה"כ דיחיד לא  �ִיל ? סלקא דעתך  לה זה קרבן יחיד)(אשר מעולת יולדת  (איל כ"ג, שילמד), ומאי שנא )ָלַא

(שגם לאיל כ"ג ביוה"כ יש  אימא לא, קמ"ל (כאיל כ"ג ביוה"כ)דבר שאין קבוע לו זמן, אבל דבר שקבוע זמן  (כגון יולדת) אמינא הנ"מ

  .נסכים)

ילו לצאת אחת המכניס צאן לדיר והתח "א]ח ה"רמב"ם הלכות בכורות פ[ (סוגיה במעשר בהמה) אחד עשרבמאמר המוסגר הסבר הלכת 
אחת והוא מונה כמו שביארנו וטעה במניין וקרא לשמיני או לשלמטה ממנו עשירי או שקרא לשנים עשר או שלמעלה ממנו עשירי לא 

נתקדשו, אבל אם קרא לתשיעי או לאחד עשר עשירי נתקדשו, ודבר זה הלכה מפי הקבלה נשמע שהטעות מתקדשות למעשר 
א שלפניהם ושלאחריהם, אפילו קרא לתשיעי עשירי ולעשירי תשיעי ולאחד עשר עשירי בין שלמעלה ממנו ושלמטה ממנו אבל ל
והיאך דינם, התשיעי אינו קרב אלא נאכל במומו, והעשירי ] ב"ח ה"רמב"ם הלכות בכורות פ[ .בטעות בין בכוונה שלשתן מוקדשים

ינו עושה תמורה מפני שהוא עצמו כתמורה, במה דברים כשלמים וא וטעון נסכים, והאחד עשר יקרב שלמים (ולא טעון נסכים) מעשר
אמורים כשהיה המונה הוא בעל הבהמות אבל העושה שליח לעשר לו וטעה בין בתשיעי בין באחד עשר אין מקדש אלא העשירי 

  .הודאי בלבד, שלא עשאהו שליח לטעות ולהפסיד אלא לקדש כראוי
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים  אריה ויהודית זצ"לסנדר סנדר יצחק לעלוי נשמת  חזקיהו אלכ

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

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

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 -שאתלידר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

  ב)(התשפ"ב) (בהשתתפות נחלת יעק א,יג שלחבמדבר  1.12

  

אּו ַעד: כג,שלח יג במדבר 	 ִים-ַוָּיֹב/ ֹוט ִּבְׁשָנ הּו ַבּמ� ד ַוִּיָּׂשֻא� ֹול ֲעָנִבים� ֶאָח� ּו ִמָּׁש*ם ְזמֹוָרה� ְוֶאְׁשּכ* ל ַוִּיְכְרת  )ַחל ֶאְׁשֹּכ6   ַנ
ים׃-ָהִרֹּמִנ�ים ּוִמן-ּוִמן    ַהְּתֵאִנֽ

)ַחל -ַעד  יג, כג)' שלח (במ ברהם (ב) אשכול בעל ברית אברהם א נחל של אשכל בעל בריתמקף כבורר מקור השם "אשכל" (א)  –ַנ
  נקרא על העתיד שבגבולו עתידים מרגלים לכרות אשכול ענבים.

ל -ַעד יג, כג)( )ַחל ֶאְׁשֹּכ6   מונח רביע בתפקיד של לפחות ארבעה דברים, כאן שני מיני חמשה חסרונות המסומנים בפירושים הבאים. –ַנ

ל-ַעד יג, כג)' שלח (במ ]ר פרשת שלחבמדב (מהראשונים), הרב יצחק בן יהודה הלוי פענח רזא[ )ַחל ֶאְׁשֹּכ6  'הא 'דב( זהו שאמר הכתוב, ַנ

מֹ֙ו ִעּנְֵבי־֔רֹוׁש )לב,לב ת ָלֽמֹו ֲענֵָב֙ ֹ֖ ּיְִמֲאסּו )כד,קו 'תה( שבשביל שבזה האשכול חטאו י' מרגלים :ַאְׁשְּכ֥>ת ְמרֹר ֽ֭ ה ַו ֶרץ ֶחְמָּד֑ שתו כוס תרעלה  ְּבֶא֣
ת ָלֽמֹו זהו, ולשון רבים לרמז שבשביל שחטאו בו עשרה שהם עדה וקהל עם רביםַאְׁשְּכ֥>ת  כן נקטוגלו י' שבטים ממנה, ול ֹ֖  :ְמרֹר

לשון רבים כי שתים רעות גרמו ַאְׁשְּכ֥>ת  (ועוד אמר )852(ם ונושנת" )852( לעצמם שהוא בגימט' (בכתיב מלא)מרורות  שנרמז בזה
, ב' שגלו בשביל כך מן הארץ (חסרון ב' שמקורו במרגלים), שלקו הם על כך במדברלן הוציאו דבה) (להא'  (חסרון א' שמקורו במרגלים) בזה,

אשכל ריע  ב' פעמים בשם האישבפ' לך לך  דהיינו במסורה ה' חסריםכי נמסר  אשכל חסר וכ"ז הוא הענין והוא הדבר אצלי בטעם

י ְוהּו֩א ׁשֹכֵ֨  )יג,לך יד' בר(  (אשכל חסר ו' א) ענר וממרא י ֲאִח֤ א ָהֱאמִֹר֗ י ַמְמֵר֣ ם:ֶאְׁשּכֹל֙ ן ְּבֵאֽ>נֵ֜ ם ַּבֲעֵל֥י ְבִרית־ַאְבָרֽ ר ְוֵה֖ י ָענֵ֔   (אשכל חסר ו' ב) ַוֲאִח֣

ים ֶלק֙ ְוחֵ֙  ,כד)לך יד' בר( ר ָהֲֽאנִָׁש֔ י ָהְל֖כּו ֲאֶׁש֥ ל ָענֵר֙  ִאִּת֑ ֹ֣ א ֶאְׁשּכ אּו ַעד יג,כג)( וכאן (אשכל חסר ו' ג) ּוַמְמֵר֔ ל- ַוָּיֹב/ )ַחל ֶאְׁשֹּכ6 וכן  (אשכל חסר ו' ד) ,ַנ

אּו ַעד־ַנַ֣חל ) כד,א 'דב(- שנית בענין הזה ב ֹ֖ ָרה ַוּיָב ל ַוּיְִפנּ֙ו ַוּיֲַע֣לּו ָהָה֔ ֹ֑ ל  )יד,שיר השירים א(-ב וחמישי (אשכל חסר ו' ה)  ַוֽיְַרְּג֖לּו אָֹתּֽה:ֶאְׁשּכ ֹ֨ ֶאְׁשּכ
 ֽ ין ֶּג י ֵע֥ י ְּבַכְרֵמ֖ ֶפר׀ ּדֹוִד֙י ִל֔ ֹ֤ שפירוש נחל אשכל הוא כך נחל של אשכל בעל ברית שגלוי הי' לפניו  ]מדרש תנחומא[-והטעם כי יש ב ִדי:ַהּכ

ֹול ֲעָנִבים�  ית' שעתידין מרגלים לכרות דהיינו  הכריתה ההוא כפולה לגריעותא וחסרוןוהנה , ע"כאשכול  בגבולו לכן קרא שמו ֶאְׁשּכ*
בא  (העתידי) לכן שם האיש הנקרא כן ע"ש המעשה הזה גלות עשרת השבטים כנזכר ו בזהשחטאו בזה להוציא דבה ולקו על כך, ועוד גרמ

ב"פ חסר לבחינת ב' חסרונות ותקלות שהי' כאן וכן פשוט בעצם זכרון המעשה ב"פ ראוי לבא חסר על כך ולהורות כי גם את זה לעומת זה עשה 
צמו טעם נכון לשנשנה המעשה הזה במשנה תורה כדי לחסרו שנית ולרמז על אלהים שסבב שם האיש כן על שם מעשה זה כנזכר מהמדרש וזהו בע

 )יד,ש א"שה( ועם כ"ז הוא ית' ברחמיו ורוב חסדיו מכפר ועל כל פשעים תכסה אהבתו אלינו לכן בא ב' החסרונות והרעות שגרמו בזה,

ל  ֹ֨ ֶפר׀ ֶאְׁשּכ ֹ֤ והדברים אשכל הכפר,  פעמים וכפירש"י שם על ג"כ חסר לומר שעם כל חסרונות אלה הוא הוא המכפר פעמיםַהּכ
ואם אפשר ששמו אשכל חסר ו"ו מפני שיחד עם ענר נתן לעצה לאברהם שלא ימול,  [שפת"ח בר' וירא יח,הערה ג]- במסקנה מ נכונים):

  .ומתו שמל עצמו)(לפני  את אשכול ואת ענר (אברהם) ועוד יש מדרש אגדה שמלשלא ימול בפרהסיא. מצד אחר לזכותו בכל זאת ימול, 

אּו ַעד) כג,שלח יג 'במ( (חסרון ג' שמקורו במרגלים) ]155 'פתרון תורה פרשה ע[ ל- ַוָּיֹב/ )ַחל ֶאְׁשֹּכ6 מה האשכול, אלא על ידי אשכול , ַנ
(חסרון ד' שמקורו אלף שכולות אלמנות.  ]156 'ע[שם  נשתכלו נשותיהן של ישר' ומתו שש מאות אלף והניחו נשותיהן שש מאות

יF )יא,ג 'בר(אר' יהודה חזרה מכה לעיקרה הראשון, שנ'  גלים)במר ר ִצִּויִת֛ ץ ֲאֶׁש֧ וג', שהיה ר' יהודה אומ' לא לקה אדם הרא' אלא  ֲהִמן־ָהֵע֗
ר (יצ אצלי בנערותי (כנראה גדל) , כיון ששתה אדם יין התחיל לזמר ואו' הביאו לי מי שגידלְזמֹוָרה� ) כג,שלח יג 'במ(על ידי גפן, מהוא 

ד. הרע) ֹול ֲעָנִבים� ֶאָח� (כפירה באמונת ה', אחדות התורה, א' ר' חנן שנשאו ונתנו ביחידו של עולם, (חסרון ה' שמקורו במרגלים), ְוֶאְׁשּכ*

  השגחה פרטית) 
  ] במדבר פרשת שלח לך מאמר המרגלים אות סב -פירוש הסולם לזוהר [

אּו ַעד ד)כ,יג( ל-ַוָּיֹב/ )ַחל ֶאְׁשֹּכ6 אגדה ודרוש, התלוים מצד האמונה, שהיא המלכות, כי דרשות ואגדות תלוים בתורה  אלו הם דברי: ַנ

ּו ִמָּׁש*ם ְזמֹוָרה�  ד)כ,יג(. ומסבבים אותה כמו ענבים באשכול  אלו שהם בני אמונהלמדו משם ראשי פרקים ראשי דברים. וגו', ַוִּיְכְרת 
בני נמצאים  אלו שאינם. עיקר אחד ולא נמצא בהם פירודשמחים בדברים, והדברים מתברכים בתוכם, ומסתכלים שהם שורש אחד ו

כי פוגמים בזווג ז"א ומלכות, שהם תושב"כ , , ואינם לומדים תורה לשמה, עושים האמונה שהיא המלכות בפירוד מז"אאמונה
	 ִים ד)כ,יג( ז"ש,. ותושבע"פ. משום שאינם מאמינים שהם עיקר אחד ושורש אחד ֹוט ִּבְׁשָנ הּו ַבּמ� עשו פירוד בין תושב"כ ש, ַוִּיָּׂשֻא�

ֹוט ד)כ,יג( מהושנים. לתורה שבע"פ, וחושבים אותם ח"ו ל F )ג,קכא 'תה( הוא כש"א. ַבּמ� ן ַלּ֣מֹוט ַרגְֶל֑ -ָהִרֹּמִנ�ים ּוִמן- ּוִמן ד)כ,יג(. ַאל־יִֵּת֣
ים ים ד)כ,יג(-, ומלשון מינים הוא, ִרֹּמִנ�ים ד)כ,יג( כי. לצד המינים ולצד הפירוד, שמו אלו הדברים לגמרי לסטרא אחרא, ַהְּתֵאִנֽ הוא  ְּתֵאִנֽ

ים ִאָּנ֣ה ְליָ֑דֹו )יג,כא 'מש 'שמ( מלשון ואומרים על הכל מקרה הוא, ומפרידים השי"ת מן , שאינם מאמינים בהשגחה, דהיינו מקרה, ְוָהֱא>ִה֖
  .העולם

  טפחא בתפקיד שנוי מלמד על כופר בה', ונת ה')מקף כבורר בין משמע פרי ובין משמע (א) מינים (כופר באמ –ָהִרֹּמִנ�ים -ּוִמן ד)כ,יג(

ים- ּוִמן כפירה  –מקף כבורר בין משמע פרי ובין משמע (ב) כופר בהשגחה פרטית. סלוק בתפקיד הגבלה מלמד על הגבלת  – ַהְּתֵאִנֽ
  בהשגחה פרטית.

  

ל  )כד,א 'דב( [ספרי דב' פיסקא כב] ]מזרחי (רא"ם)[ ֹ֑ אּו ַעד־ַנַ֣חל ֶאְׁשּכ ֹ֖ ל שהרי לא נקרא. ד שנקרא על שם סופומגיַוּיָב ֹ֑ אלא לאחר  ַנַ֣חל ֶאְׁשּכ
ּו ִמָּׁש*ם  יג, כג)' שלח (במ כדכתיב, שכרתו משם האשכול 8ל ד)כ,יג(כו' ַוִּיְכְרת  )ַחל ֶאְׁשּכ	 א ַנ ּוא ָקָר� 8ם ַהה� וזה המעשה לא היה אלא . ַלָּמק)

      .והכתוב הזה הוא בהליכתן, בחזרתן

ּו ג)כ,יג(כתן חשבו שבחזרתם יכרתו את אשכול הענבים והרמון והתאנה ולזה רומז טעם קדמא במלת טט: ונראה לפרש שבהלי  ַוִּיְכְרת 

אשכול בעל ברית אברהם נקרא על העתיד שבגבולו עתידים מרגלים לכרות ] פענח רזא[בתפקיד כוונה מוקדמת למעשה מאוחר. 
ּוקשר טעם קדמא מ שם] פתרון תורה[- עוד כמסקנה מ אשכול ענבים. שהיה ר' יהודה אומ' לא מהגפן שכאן אל ימי בראשית  ַוִּיְכְרת 

  לקה אדם הרא' אלא על ידי גפן,

  :תלוי בה צשוכת גפן ואשכול של ענבים -  ְזמֹוָרה�  )כג,שלח יג 'במ( ]רש"י[

ּו ִמָּׁש*ם ְזמֹוָרה� כאלו כתיב  )כג,שלח יג 'במ( צ] ח"שפת[ דעם  (ומשמע ו' החיבור במלה הבאה הוא)ַוִּיְכְרת  ֹול ֲעָנִבים� ֶאָח� לא זמורה  ,ֶאְׁשּכ*
  :לחוד ואשכול לחוד דאם כן למה כרתו הזמורה כלל שאינו פרי

כמוציא מהפשט שכרתו זמורה לחוד כי אינה פרי ואין בה צורך לעצמה. ונראה לבאר מדוע באמת  מהפך פשטא – ִמָּׁש*ם ְזמֹוָרה�  )כג,יג(
בלבד, להראות שגם ענף הגפן משונה שהיה בכוחו לשאת אשכול ענבים ענק, כדרך לקחו זמורה עם אשכול ענבים ולא אשכול ענבים 

  .כשם שפריה משונה כך עמה משונהשמבואר לקמן 
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים  אריה ויהודית זצ"לסנדר סנדר יצחק לעלוי נשמת  חזקיהו אלכ

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

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

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 -שאתלידר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

	 ִים )כג,יג( ]רש"י[ ֹוט ִּבְׁשָנ הּו ַבּמ� ֹוטממשמע שנאמר  -  ַוִּיָּׂשֻא� הּו ַבּמ� 	 ִיםאיני יודע שהוא  ַוִּיָּׂשֻא� 	 ִים, מה תלמוד לומר ק ִּבְׁשָנ , בשני ִּבְׁשָנ
, אחד נטל תאנה ואחד רמון, יהושע וכלב לא נטלו כלום, לפי שכל עצמם להוציא דבה רהא כיצד, שמונה נטלו אשכול מוטות.

  .נתכוונו, כשם שפריה משונה כך עמה משונה

הּו  )כג,יג(פירוש מדכתיב   ק] ח"שפת[ 	 ִיםּבִ דמשמע שנים דמיעוט רבים שנים אם כן מה תלמוד לומר ַוִּיָּׂשֻא� פירש זה  וכו' והא דלא ְׁשָנ
הּו )כג,יג( (בגרסת הרא"ם לא היה ברש" דבור המתחיל על הקרא יש לומר דהייתי אומר דשנים קאי על זמורה  וגו' לכן הוקשה להם) ַוִּיָּׂשֻא�

[ואשכול] שהיו נושאין הזמורה במוט אחד ואשכול במוט אחד אבל לפי מה שפרש"י זמורה ואשכול ענבים תלוי בה שמע מינה 
ד  לדאשכול וזמורה הכ   הוא אם כן קשה למה כתיב שנים ומתרץ בשני מוטות:ֶאָח�

י םּוְלַקְחֶּת�  )כ,שלח יג 'במ(לפי שאמר משה  ר"ל ר] ח"שפת[ ֹול משמע מכל הפירות ולמה לא נטלו רק ג' מינים דכתיב  ָהָא	ֶרץ ִמְּפִר) ֶאְׁשּכ*
ים-ָהִרֹּמִנ�ים ּוִמן-ּוִמן ֲעָנִבים�   )כ,יג(וכו' ומפרש רש"י ואזיל למה לא נטלו כולם והלא משה אמר אלא ודאי שמונה נטלו אשכול  ַהְּתֵאִנֽ

מכל הפירות ומפרש לפי שכל עצמן להוציא דבה נתכוונו, דאם לא להוציא דבה נתכוונו לא היה להם ליקח אשכול ענבים  םּוְלַקְחֶּת� 
דבה נתכוונו משום דאמרינן בגמרא ואם שלם כדי שיוכלו ליקח מכל פרי הארץ או לא היה להם ליקח אשכול כלל ותדע דכדי להוציא 

שהקימו בגלגל דלמא שאני הכא שלא היו נושאין משא לפי כחם וגבורתם אלא ודאי  ומה יכול ללמוד מאבניםחפץ אתה לידע וכו' 
מרא למה לא נטלו רק ג' מינים אלא ודאי כדי להוציא דבה נתכוונו. והרא"ם הביא הג שנשאו לפי כחם וגבורתםדהכי דייק דאם לא 

  :ורש"י דמסכת סוטה שמפרש כל זה

אּו ַעד) כג,שלח יג 'במ( ל-ַוָּיֹב/ )ַחל ֶאְׁשֹּכ6  ]רש"י[, כעין יצא מן הכלל ללמד על הכלל או על עצמו, כמסקנה מפ'רביעגרש מונח -אזלא – ַנ

  .משונה(של הארץ)משונה כך עמה  (של הארץ) כשם שפריהללמד על הכלל 

  

ם ימּוְוָהרִ֨  (יהושע ד ה)חפץ אתה לידע כמה משאוי אחד מהם צא ולמד מאבנים שהקימו בגלגל, ואם  )כג,שלח יג 'במ( ]רש"י[המשך  יׁש ָלֶכ֜  ִא֣

ֶבן , טונא דמדלי אינש (מסורת מקובלת בידינו) , והקימוה בגלגל. ושקלום רבותינו משקל כל אחת ארבעים סאה. וגמיריַעל־ִׁשְכ֔מֹו ַאַחת֙  ֶא֤
  :שמסייעין אותו להרים (ממשא), אינו אלא שליש משאוי ממשאוי דם בעצמו לכתפו)(משא או משקל שמרים א על כתפיה

אּו ַעד) כג,שלח יג 'במ( ל-ַוָּיֹב/ )ַחל ֶאְׁשֹּכ6   , כעין יצא מן הכלל ללמד על הכלל או על עצמורביעגרש מונח -אזלא – ַנ

אּו ) כג,שלח יג 'במ( ומזה למד  לפי כחם וגבורתםלל, כאן המרגלים נשאו , כעין יצא מן הכלל ללמד על הכרביעגרש מונח - אזלא - ַוָּיֹב/
ם ימּוְוָהרִ֨  (יהושע ד ה)- אל אחרים בישראל שהיו בעלי כח וגבורה כנאמר ב יׁש ָלֶכ֜ ֶבן ִא֣ נטלו רק ג' מינים  . והמרגלים  ַעל־ִׁשְכ֔מֹו ַאַחת֙  ֶא֤

  כדי להוציא דבה נתכוונו. (משונים בגדלם, ולא הרבה מיני פירות)

  

אּו ַעדסעיף  ות, הרב כיטוב][ספר הפרשי ל-ַוָּיֹב/ )ַחל ֶאְׁשֹּכ6 ֹול...  ַנ ּו ִמָּׁש*ם ְזמֹוָרה� ְוֶאְׁשּכ* ד  ַוִּיְכְרת  אמרו בזהר: באו  –ֲעָנִבים� ֶאָח�
קטן במלת -טעם זקף(רמז לא יכלו. באו יהושע וכלב ולקחוהו והגביהו אותו ונזקף על ידם  –להגביהו, לא יכלו. באו לקחתו (בגרירה) 

ד 	 ִים זהו שאמר. ו)ֶאָח� ֹוט ִּבְׁשָנ הּו ַבּמ� באותם שנים יחידים ... מכאן ידעו יהושע וכלב שהם ראויים להיכנס לארץ ... עד שהיו  – ַוִּיָּׂשֻא�
באים ללכת נועצו עליהם שאר מרגלים (להמיתם). עמד כלב לפני הפירות ואמר: פירות פירות אם בשבילכם אנו נהרגים, במה אנו 

ת בעצמם ומסרום לשאר מרגלים. ר' אליעזר אמר: לא מסרום כו' אלא כשהגיעו אצל ישראל, אז נתנו הקילו הפירו –נוחלים בכם? 
  . להם והם נשארו ריקנים, עשו עצמם כשיריים. (כטפלים הבאים בלא כלום)

  

יF לְ  :יא,בראשית ג ר ִצִּויִת֛ ץ ֲאֶׁש֧ ָּתה ֲהִמן־ָהֵע֗ ם ָא֑ ֹ֖ י ֵעיר י ִהִּג֣יד ְלF֔ ִּכ֥ אֶמר ִמ֚ ֹ֕ ּנּו ָאָכְֽלָּת:ַוּי י ֲאָכל־ִמֶּמ֖   ִבְלִּת֥

ץ ָואֵֹכֽל: :יב,בראשית ג וא ָנְֽתנָה־ִּל֥י ִמן־ָהֵע֖ י ִה֛ ָּתה ִעָּמִד֔ ר נַָת֣ ם ָהִֽאָּׁש֙ה ֲאֶׁש֣ אֶמר ָהָֽאָד֑ ֹ֖   ַוּי

אּו ַעד) כג,שלח יג 'במ( ]155 'פתרון תורה פרשה ע[ ל- ַוָּיֹב/ )ַחל ֶאְׁשֹּכ6 שתכלו נשותיהן של ישר' ומתו מה האשכול, אלא על ידי אשכול נ, ַנ
 )יא,ג 'בר(אלף שכולות אלמנות. אר' יהודה חזרה מכה לעיקרה הראשון, שנ'  ]156 'ע[שם  שש מאות אלף והניחו נשותיהן שש מאות

Fי ר ִצִּויִת֛ ץ ֲאֶׁש֧ , כיון ששתה אדם יין ֹוָרה� ְזמ) כג,שלח יג 'במ(וג', שהיה ר' יהודה אומ' לא לקה אדם הרא' אלא על ידי גפן, מהוא  ֲהִמן־ָהֵע֗

ד. (יצר הרע) אצלי בנערותי (כנראה גדל) התחיל לזמר ואו' הביאו לי מי שגידל ֹול ֲעָנִבים� ֶאָח� , א' ר' חנן שנשאו ונתנו ביחידו של ְוֶאְׁשּכ*
  עולם,
ממשמע שוכת (ענף) גפן  מֹוָרה� זְ  )כג,שלח יג 'במ(מהפך פשטא מרמז שהכתוב יוצא מפשוטו, כאן מלת  – ִמָּׁש*ם ְזמֹוָרה�  )כג,שלח יג 'במ(

  למשמע זמר של הבל.

ד )כג,שלח יג 'במ( ֹול ֲעָנִבים� ֶאָח� קטן מרמז לשני למודים, מהפך פשטא מרמז שלפחות אחד -קטן, זקף- מהפך פשטא זקף – ְוֶאְׁשּכ*
  ן.מהלמודים יוצא מפשוטו, כאן אדם הראשון כפר בבוראו, והקשר לבראשית היא למאן דאמר שעץ הדעת היה גפ

	 ִים) כג,שלח יג 'במ( ]155 'פתרון תורה פרשה ע[המשך  ֹוט ִּבְׁשָנ הּו ַבּמ� ֹוט  מר, ממשמע שאַוִּיָּׂשֻא� איני יודע שבשנים נושאים את המוט ַבּמ�

הּואלא מה הוא  , שהן נושאין אתו בששה מוטות ובשמונה בני אדם, כאיזצד עשו הביאו שני מוטות והכניסו שנים אחרים תחת ַוִּיָּׂשֻא�
כן ושנים אחרים תחת ראשיהן מיכן והביאו את האשכול והניחו על גבי שנים העליונים והיו נמצאים נושאין אותן בשמונה ראשיהן מי

/בששה/ מוטות ובשמונה בני אדם, אר' יהושע כשאתה תחשוב משאו של אותו אשכול משקל שש מאות ומ' סאה, אמרו כל אחד 
ָהִרֹּמִנ�ים -ּוִמןותו אשכול נשאו אותן שמונה אנשים נמצא משואו שש מא' וג'. ואחד מהם נשאו ארבעים סאה נושא במוט פ' סאה וא

ים- ּוִמן , ושנים אחרים, אחד נושא רמון ואחד נושא תאנה, ויהושע וכלב לא נשאו מן טעם אם תבקש לומר מפני שהן חשובין, ַהְּתֵאִנֽ
צווח ששי צוחה אחת ונפלו כולן על פניהם והיה הוא  ואם תבקש לומר מפני שלא היו באותה עצה. וכיון שראו את ששי עמדו בפניו

מפשפש ומגפף בהן עד שניתישבה דעתן עליהן. אמ' להן מפני מה באתם עלינו, אמרו לו והלא כל העולם כולו שלו הוא של אלהיכם 
  .ולמי שהוא רוצה הוא נותנו, כיון ששמעו כן, שיגרם בשלום ולא הרגם

ים-ם ּוִמןָהִרֹּמִנ�י-ּוִמן )כג,שלח יג 'במ(    מ (מ"ן מ"ן)- מ נ- ה, המשכת תורה. ס"ת נ- ה ו- ר"ת ו – ַהְּתֵאִנֽ

ס"ת ה) ושכינתיה הרמוז -ה ו- ו- מקף מקף כבורר בין כוונת דיבת הארץ ובין פנימיות התורה להביא לאיחוד קודשא בריך הוא (רמוז ב
  מ (מ"ן מ"ן)- מ נ- נ

ֹוט  הּו ַבּמ� ֹוט , ההמשך יע"יתור לרבות המאופיין  - טפחאמרכא  -ַוִּיָּׂשֻא�  טפחא בתפקיד כפותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריו –ַבּמ�
	 ִים , למוד זה חלוק על הלמוד שהובא בשם נשאהו לאשכול הענבים אנשים  שמונה כשהיו לפחות שני מוטות לכל כוון ולכן סה" ִּבְׁשָנ

	 ִים.  [ספר הפרשיות] שותפו של סמאל באותיות שניות באלפ"א ביתא רמז נכון  ענבםענבםענבםענבם ומלת) כ,ט נח 'בר( ]כלי יקר[צ"ע.  מגביל, –אתנח  - ִּבְׁשָנ
  .'מ'א'ל' סאותיות שאחרי אותיות  - ענבם אבשם הרב טולדנו שליט" יר' סימו חגג נ"הרעיון הובא ע"י  :שנזדווג לו השטן על ידי נטיעת הענבים

  


