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  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

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

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר 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;  - ףמקמפרטיה מענין מסוים; 

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

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

  

  יא,כ תצאדברים  1.1

י :י,תצא כא-כי דברים ה ַעל-ִּכֽ א ַלִּמְלָחָמ� יָת ִׁשְבֽיֹו׃        ֹאְיֶב�י� -ֵתֵצ� � ְוָׁשִב� ' ֱא"ֶה!י� ְּבָיֶד� ֹו ה%   ּוְנָתנ&
יָת ִׁשְבֽיֹו � ְוָׁשִב� ' ֱא"ֶה!י� ְּבָיֶד� ֹו ה% יָת ִׁשְבֽיֹורשות,  לחמתבמ ]י"רש[. ּוְנָתנ&   מז' אומות. שהן פלרבות כנענים שבתוכה ואע"- ְוָׁשִב�

ך ' ֱא"ֶה!י� ְּבָיֶד� ֹו ה% אינה בז' אומות שמלחמת רשות כאשר ב, כי , כעין יצא להקל ולהחמיר בנושא יפת תואר...תביר  ... גרשיים -  ּוְנָתנ&

יָת ִׁשְבֽיֹו (כא,י)כנען,  ֶׁשת ְיַפת (כא,יא) ְוָׁשִב� ה ֵא� -יָת- ַּבִּׁשְבָי+ ַאר -ְוָרִא יפת  לקחת מתירש להקלכנען, יצא  אומותמז' נשים  םהיניב תמצאֹּת�
  להחמיר שאסור מז' אומות.ותואר משאר האומות, 

  

ֶׁשת ְיַפתתצא כא,יא: -דברים כי ה ֵא� -יָת- ַּבִּׁשְבָי+ ה׃-ְוָרִא ּה ְוָלַקְחָּת� ְל�� ְלִאָּׁשֽ ַאר ְוָחַׁשְקָּת2 ָב+ קטן והוא פעולה ואחריו - מונח זקף (אתנח) ֹּת�
 בלבד הנלמד מטעם סלוק של  לרב הותרה מיד ביאה (א)שע"פ זה עצת יצר הרע  לאחריוו. פעולה, אפשר שמלמד לדרוש לאחריו ולפני

ה להוציא נשמה יקרה מיד חשק  [אור החיים]ע"פ  אלפניו(ב) אלא אחר כל המעשים,  ביאה ר' יוחנן לא ביאה (א) ולא ע"פ  .כמגביל ְלִאָּׁשֽ
  הסטרא אחרא.

  

ּה ֶאלתצא כא,יב: -דברים כי ֹו4 -ַוֲהֵבאָת� ה ֶאת-ֵּביֶת�� ְוִגְּלָחה- ֶאתּת2 ּה ְוָעְׂשָת�   ִצָּפְרֶנֽיָה׃-רֹאָׁש+
ּה ֶאל ֹו4 ֵּביֶת�� -ַוֲהֵבאָת� רבוי חדר בתוך חדר להסתיר המעשה שהוא מהיצר הרע. רבוי פעולות כגון  - טפחא מונח רביע, טפחא  - ּת2

  .לאחר שתגייר אותה תהיה לך לאשה ולא בגיותה ]בעה"ט[

ּה ֶאל )ב(כא,י (שמ' ית' כ,ב) בטעם תחתון. מעשה נגד סדרי - (סלוק) טפחא מונח אתנח, כעין תבנית (בר' א,א) ו – ֹו4 ֵּביֶת��ּת2 -ַוֲהֵבאָת�

  בראשית עם ישראל לה' והעמים האחרים מהצד האחר.

  .]בבלי קידושין כא,ב[, ראה להלן מנתק שכהן בעצם אסור בגיורת - טפחא בתפקיד עוצר 

  
 :יד –תצא כא,יג -דברים כי

יָרה; ֶאת [יג]   ְכָת!ה ֶאת-ְוֵהִס; � ּוָב� יָה ְוָיְֽׁשָבה- ְּבֵביֶת+ ת ִׁשְבָי?ּה ֵמָעֶל< יָה ְוֶאת-ִׂשְמַל@ ים -ָאִב� 2 ַרח ָיִמ� ּה ֶי   ִאָּמ�
ה׃   ה ְל�� ְלִאָּׁשֽ ּה ְוָהְיָת� יָה- ּוְבַעְלָּת+ ֹוא ֵאֶל@ Cן ָּתב ַחר ֵּכ?     ְוַא@

יָרה;  2 ַר  קטנה, בתפקיד שיעור של לפחות- תלישא – [יג]  ְוֵהִס; יםֶי כדי להכיר האם היא  שלושה חדשיםע"פ חז"ל  ]ראב"ע[ולפי  ח ָיִמ�
ים   )וישב לח,כד 'בר(הרה מלפני שביה על בסיס הכתוב  ה ִלזְנּוִנ֑ < ְוַג֛ם ִהֵּנ֥ה ָהָר֖ ר ַּכָּלֶת֔ ה ֵלֽאמֹ֙ר ָזֽנְָת֙ה ָּתָמ֣ ד ִליהּוָד֤ ים ַוּיַֻּג֨ י׀ ְּכִמְׁשIׁ֣ש ֳחָדִׁש֗ ַויְִה֣

ה הֹוִצי֖אּו אֶמר יְהּוָד֔ ֹ֣ ף׃ַוּי   ָה ְוִתָּׂשֵרֽ

  ]זוהר חדש כרך א[ע"פ  המיוחד לתשובה שהוא חודש אלולהמספיק לשב, או ירמוז, לחודש  ירח ימים זה שיעור ]אור החיים[

ה ִאם[יד]   ר לֹא-ְוָהָי& ּה ּוָמֹכ� ּה ְוִׁשַּלְחָּתּה- ְלַנְפָׁש+ א ָחַפ2ְצָּת ָּב< %ֹ �ֶסף -ל ָּנה ַּבָּכ   ִתְמְּכֶר�
ר -לֹא  ַחת ֲאֶׁש� ּה ַּת� ּה׃ סִתְתַעֵּמ2ר ָּב+   ִעִּניָתֽ
איבעיא להו: כהן, מהו ביפת תואר? חידוש הוא, לא שנא כהן ולא שנא ישראל, או דילמא שאני כהנים, הואיל  ]בבלי קידושין כא,ב[

דכ"ע לא פליגי דשרי, דלא דברה תורה אלא כנגד  - וריבה בהן מצות יתרות? רב אמר: מותר, ושמואל אמר: אסור. בביאה ראשונה 
בביאה שניה, רב אמר: מותר, ושמואל אמר: אסור; רב אמר מותר, הואיל ואישתריא אישתרי; ושמואל אמר  - גי יצר הרע, כי פלי

בביאה  - כ"ע לא פליגי דאסירא, דהויא לה גיורת, כי פליגי  - אסור, דהא הויא לה גיורת, וגיורת לכהן לא חזיא. א"ד: בביאה שניה 
  כנגד יצר הרע; ושמואל אמר: אסור,  ראשונה, רב אמר: מותר, דהא לא דברה תורה אלא

ּה ֶאל )ב(כא,י והסבר ע"פ תבנית טעמים ֹו4 ֵּביֶת��-ַוֲהֵבאָת�  )א(דב' תצא כא,יטפחא ללא הגבלת מרכא מתפשט אפיונה אלפניה עד  – ּת2
-יָת- ַּבִּׁשְבָי+ה   וגורם לקישור המנומק ע"י שמואל כלהלן  ,ְוָרִא

ּה ֶאל (דב' תצא כא,יב)כל היכא דקרינא ביה [בבלי קידושין כא,ב]  ֹו4 ֵּביֶת��-ַוֲהֵבאָת� -יָת- ַּבִּׁשְבָי+ה )א(דב' תצא כא,י, קרינא ביה ּת2 , כל ְוָרִא
ּה ֶאל )ב(כא,י היכא דלא קרינא ביה ֹו4 ֵּביֶת��-ַוֲהֵבאָת� -יָת- ַּבִּׁשְבָי+ה )א(כא,י, לא קרינא ביה ּת2 ה . ת"ר: ְוָרִא -יָת- ַּבִּׁשְבָי+ בשעת שביה,  - ְוָרִא

ֶׁשת  ַאר-ְיַפתאפילו אשת איש, ו -ֵא� רש"י: (שחוטות  לא דברה תורה אלא כנגד יצר הרע, מוטב שיאכלו ישראל בשר תמותות -  ֹּת�

  וגו' כעין בהמה טהורה שמתה בלי שחיטה)ביאת הנכרית (נבלות תמותות בשר יאכלו  ואל ע"פ תוס' גיור בעל כרחה)מסוכנת שחוטה אע"פ שמאוסה 
ַאר-ְיַפת   נוי גוף (ב) נוי נפש. הכתוב יעדיף את נוי הנפש. והבוחר בנוי גוף סופו שישנאנה.ע של הכתוב (א) משמ- מקף כרב – ֹּת�

ּה-ִאם ְוָהָי&ה )ד(כא,י א ָחַפ2ְצָּת ָּב< %ֹ   ; (ב) גרשיים ... מונח רביע.דרגא מונח רביעמורכבת מכעין שתי תבניות. (א)  תבנית -  ל

א ָחַפ2ְצָּת ָּב< -ִאם )ד(כא,יהסבר תבנית (א)  %ֹ קשור בעיקר  הקלקולדרגא מונח רביע, תבנית תיקון לקילקול שיש ללמודו בשלבים.  -  ּהל

ֶׁשת  )א(כא,י  - ]רש"י[לחטא אדם הראשון ויצר הרע, כאן כפי'  ֶׁשת אפילו  - ֵא� ה׃ )א(כא,יאיש (ראה ספ"ד ריא). ֵא�  - ְוָלַקְחָּת� ְל�� ְלִאָּׁשֽ
אם נשאה,  אבלמתירה, ישאנה באיסור.  הוא); שאם אין הקדוש ברוך ב,כאקידושין (ראה  יצר הרע כנגדאלא לא דברה תורה 

      ),ספ"ד ריד(ראה  שונאהסופו להיות 

אכן יסוד הדבר וסודו הוא על פי דבריהם ... יד) –(דב' תצא כא,יא  ]אור החיים[שאבדו בחטא אדם הראשון, כפי'  התיקון גאולת נשמות
מות יקרות ביד סטרא אחרא והם נשמות הגרים, וצא ולמד כמה וכמה גדולי עולם ז"ל שאמרו שבחטא אדם הראשון נשבו כמה נש

וראה באים מהאומות, ורות המואביה תוכיח, וכמה גדולי עולם (סנהדרין צו:) שמעיה ואבטליון, ואונקלוס הגר, וכאלה רבות:  
  .]אור החיים[- שאר ההסבר ב

אפשר שמאשת יפת תואר ילמד גם לשילוח עבד הכלל ללמד על הכלל כולו. , כעין יצא מן הסבר תבנית (ב) גרשיים ... מונח רביע
שהמשלח  ומרמז על התשובה ובזה מרמז, אותיות הוי"ה בצירוף חדש תשרי – ְוָהָי&ה )ד(כא,יתיקון כנעני (אע"פ שלא ראוי לשחררו) 

ּה-ה ִאםְוָהָי&   )ד(כא,י ]ספרי דברים פרשת כי תצא פיסקא ריד[משלחה שלא תעבוד ע"ז כדרשת  א ָחַפ2ְצָּת ָּב< %ֹ , הכתוב מבשרך ל
  .ולא לבית אלהיהשאתה עתיד לשנאותה. ושלחת לנפשה, 

  
  :יז –ו ט,תצא כא-דברים כי

י[טו]   ס ה ְוָיְֽלדּו-ִּכֽ ים ָהַאַחCת ֲאהּוָבה- ְוָהַאַח2ת ְׂשנּוָא+ יׁש ְׁשֵּת2י ָנִׁש< יןָ ְלִא? ה ְוַהְּׂשנּוָא�ה -ִתְהֶי@ ים ָהֲאהּוָב� ֹו ָבִנ+   ל2
!ה הַ  ה׃ ְוָהָי ר ַלְּׂשִניָאֽ ן ַהְּבֹכ�     ֵּב�

ֹו ֶאת[טז]   ה ְּביֹום- ַהְנִחיל2 ת ֲאֶׁשר-ְוָהָי< יו ֵא� ֹו -ָּבָנ+   ִיְהֶי�ה ל�
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קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - ףמקמפרטיה מענין מסוים; 

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

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

ל ְלַבֵּכר- ֶאת א יּוַכ< 2ֹ ה ַעל-ֶּבן-ל �י ֶבן-ָה2ֲאהּוָב+ ר׃ -ְּפֵנ ה ַהְּבֹכֽ     ַהְּׂשנּוָא�
; ֶאת[יז]   ר ֶּבן-ִּכי ִים ְּבֹכ� -ַהְּבֹכ@ י ְׁשַנ+ יר ָלCֶתת לֹו- ִּפ2 ה ַיִּכ< ֹו -ל ֲאֶׁשרַהְּׂשנּוָא? א ל�   ִיָּמֵצ�

ה׃ ס- ִּכי ט ַהְּבֹכָרֽ ֹו ִמְׁשַּפ� ֹו ל�  הּוא- ֵראִׁש2ית ֹאנ+
  ]קמ –לט בבלי בבא בתרא ק[

; ֶאת[יז]  ר ֶּבן-ִּכי ל ֲאֶׁשר-ַהְּבֹכ@ ִים ְּבֹכ� י ְׁשַנ+ יר ָלCֶתת לֹו- ִּפ2 ה ַיִּכ< ֹו -ַהְּׂשנּוָא? א ל� ה׃- ִּכי(אתנח) ִיָּמֵצ� ט ַהְּבֹכָרֽ ֹו ִמְׁשַּפ� ֹו ל�   הּוא- ֵראִׁש2ית ֹאנ+

; ֶאת יזפסוק  אמבו ר ֶּבן-ִּכי יר - ַהְּבֹכ@ ה ַיִּכ< מוצעת ההבנה הבאה מתבנית הטעמים  ב קמ"בע"פ  .קטנה קדמא ואזלא רביע- תלישא - ַהְּׂשנּוָא?
; של הקרא הזה:  ל ֲאֶׁשראומדנת נכסים מרובים ומועטים  חישוב קטנה- תלישא - ִּכי ֹו -ְּבֹכ� א ל� הפרשות  ארבע חישוב לחלוקה אחריִיָּמֵצ�

ירהמוריש אשר נדרשות מטעם הכתוב להתחייבויות  המרומז בטעמי קדמא  בסדר קדימות, (היינו להכיר במחויבויות אלה) רביע – ַיִּכ<

ר ֶּבן- ֶאת ואזלא של הקרא ה-ַהְּבֹכ@   הראוי להשביח מאליו גם כן נכלל בחישוב המחויבויות.  ונראה כי. ַהְּׂשנּוָא?

  דה.תבנית הטעמים מלמדת כיוון שאינו במלים המוטעמות על י

  

ר ֶּבן-ֶאתהפרשות אלו בסדר קדימות המרומז בקדמא ואזלא של הקרא  ה-ַהְּבֹכ@   ַהְּׂשנּוָא?

 היא מן הכבד אל הקל ' כאן יש שתי דרכי מנין הקדימות אבל למסקנה הן אותו דבר, דרך ב

 )יש לשלם את כל חובות המת (מדפים לפני ק - 

 עד בת מצוה. הפריש סכום זה לכל שנת פרנסיש לחשב פרנסת הבנות הקטנות ואם הנכסים מרובים יש לה - 

 יש להפריש לכתובת האלמנה והתחייבויות אחרות שנתן המוריש לאלמנתו עד שתנשא או תמות. - 

יש להפריש התחיבויות לפרנסת אם או בת האלמנה שנתן המוריש לאלמנתו לפי שנות התחייבות בלי קשר אם תנשא האלמנה, האם או  - 
  הבת.

 

 הנהגות מאוחרות 

 כתובת בנים דכרים -- 

חצי זכר" בת יורשת חצי ירושת בן ממטלטלין, כנגד החתן מוציא התחייבות אחיו ל"חליצת  שטרבאשכנז הנהגה מזמן המהרי"ל " -- 
 חינם", ונותנים לו תוספת בנדוניה

 

 כך: קמ) המרומזדף פני ב ל"בכור נוטל פי שניים מאח פשוט במוחזק הכתוב במפורש ובראוי להשביח מאליו (בבירושה הנותרת ה

ִים  י ְׁשַנ+ , קטן, לימוד כפשוטו, לימוד היוצא מפשוטו כגון השיעור של פי שניים בראוי להשביח מאליו- מהפך פשטא מונח זקף - ָלCֶתת לֹו- ִּפ2

ל ֲאֶׁשרלדרוש מהכתוב דבר המרומז  ִים ְּבֹכ� ֹו ִּכי-ְׁשַנ+ א ל�   מ(אליו)  )ס"ת בקריאה לאחור ראו"י ל(השביח - ִיָּמֵצ�

ל ֲאֶׁשר א -ְּבֹכ� ֹו ִיָּמֵצ� , מפרש המוחזק ומרבה עליו סוגים שונים של מוחזק כגון שטרי הלוואה צ"ע נוסף , יתור לרבותמרכא טפחא - ל�

  בגמרא, 

ֹו ירושה שתיפול אתנח, מגביל ללמד שמצוות הפי שניים הוא רק ברכוש האב המוחזק, אבל לא בראוי להגיע ועוד לא הגיע ולא ב -  ל�
   ., ואין בה יתרון לבכוראחראדם מ ולאחיו בכורל

  

ֹו ְוֽלֹא דברים כי תצא כד,טו: ן ְׂשָכר? ; ִתֵּת@ א ֶאת-ְּביֹומֹו ּוא ֹנֵׂש� יו ה� Jּוא ְוֵאָל י ָעִני- ה+ Cֶמׁש ִּכ 2יו ַהֶּׁש< ֹוא ָעָל ֹו -ָתב%   ַנְפׁש�
א ֹֽ י�- ֶאל-ְול א ָעֶל@ Cְטא׃ ס-ִיְקָר   ה' ְוָהָי�ה ְב�� ֵחֽ

ֶמׁש-ְוֽלֹא )ד,טו(כ 2יו ַהֶּׁש< ֹוא ָעָל באדם הראשון  קשור בעיקר לחטא אדם הראשון ויצר הרע,ה הקלקולדרגא מונח רביע, תבנית תיקון  -  ָתב%
היה כעין פועל בגן של הקב"ה והתחכם ואכל מפרי עץ הדעת שנצטוה לא ללקוט ממנו. פועל ראשי לאכול מהפרי שמלקט במצוות בעל 

  הבית.
  ש נתלה באילןאל השכר הזה הוא נושא את נפשו למות, עלה בכב ]רש"י[
  שמוסר נפשו עליו לעלות בכבש גבוה וסוכן עצמו ליפול וליתלות באילן כשעלה עליו. ח ח]"פתש[

יו  Jּוא ְוֵאָל  תקע"ומהפרש מאד"ך (רי"רה פאלוך זצ"ל) ובכל , עולה אדנ"י  65=  53+  12עולה המלים גי' גדול, - קטן זקף- זקף - ה+

  י"ר פאלוך זצ"ל)ב (ר, אשר"י תקי"א, ת' פל"א = 511=  576 -  65 גדול)-קטן זקף- (=גי' זקף

אדנ"י לקיימו, המלאך מסייעו לעלות - נעשים לו ת' פל"א ממאד"ך, ובכל , אותיות המלאך, אדם העושה מלאכתו באמונה  -מלאכה 
  שכר בזמנו. אשר"י העובד באמונה ואשר"י המשלם בכבש גבוה והמלאך נושאו כאשר סוכן עצמו ליפול וליתלות באילן כשעלה עליו.

יו  Jּוא ְוֵאָל ְוָהָי�ה  ]רש"י[ה', וסיים  - = אדנ"י, מידת הדין, הכסף שייך לאדון  65= ו"ו א'ב"ן =  53+  12גדול, גי' - קטן זקף- זקף - ה+
ְטא א( ואפילו לא יקרא, אם כן למה נאמר וקרא עליך ]פת"ח ק[ש מכל מקום (ק) אלא שממהרים ליפרע ע"י הקורא.. ְב�� ֵחֽ Cִיְקָר 

י�-    כו' אלא שממהרין) ָעֶל@

יו  Jּוא ְוֵאָל  קטיגור וקח סניגור מתפילות ימים נוראים) (חידוש א"צ וי') -ס ("האדנ"י מצוה =  65=  53+ 12גי' ה+

  

ּום ַעל דברים כי תצא כה,ו: Jד ָיק ה ַהְּבכֹור- ֲאֶׁש2ר ֵּתֵל+ יו ַהֵּמ�ת -ְוָהָי< ם ָאִח� ל-ְולֹא      ֵׁש� ֹו ִמִּיְׂשָרֵאֽ ה ְׁשמ�   ׃ִיָּמֶח�
ּום Jד ָיק =  14=  590 – 576 גדול)- קטן זקף- (=גי' זקף תקע"ומהפרש ,  590=  156+  434 עולה המלים  גדול, גי'- קטן זקף-זקף – ֵּתֵל+

יו ַהֵּמ�ת ְולֹא-ַעל להקמת שם המת על נחלתו, כהמשך הפסוקהיא יבום היינו מטרת ה "יד תקעו" משמעויקום"  תלד"י"ד, כאילו  ם ָאִח� -ֵׁש�
ה  ל׃ִיָּמֶח� ֹו ִמִּיְׂשָרֵאֽ   ויש בזה נחת רוח לנשמת המת. ְׁשמ�

  

ּום Jד ָיק    ]א,כד יבמות בבלי[- , בתפקיד שני זקף בין שני קיסרים דבר החוזר וקורה כנלמד בגדול-קטן זקף- זקף -  ֵּתֵל+

 - דול לייבם, לא רצה : מצוה בגב' ד' ואימא כי איכא בכור ליהדר אגדול, כי ליכא בכור אין חוזרין אצל גדול, אלמה תני אביי קשישא 
  וכו'חוזרין אצל גדול!  - הולכים אצל אחיו הקטן, לא רצה 

ּום J(א) בכור (ב) גדול (ג) הקטן כולל כל האחרים.גדול בתפקיד שלוש. סדר האחים ליבום- זקף – ָיק .  

ּום Jד ָיק   מחזרין בין האחים עד שאחד מהם יסכים לייבם. חוזר וקורה,בתפקיד גדול, - קטן זקף- זקף ֵּתֵל+
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

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

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר 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;  - ףמקמפרטיה מענין מסוים; 

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

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

  

  תצא כא,י-דברים כי 1.2

  
 תצא כא,יא:-דברים כי

ֶׁשת ְיַפת ה ֵא� -יָת- ַּבִּׁשְבָי+ ה׃-ְוָרִא ּה ְוָלַקְחָּת� ְל�� ְלִאָּׁשֽ ַאר ְוָחַׁשְקָּת2 ָב+  ֹּת�
  תצא כא,יב:-דברים כי

ּה ֶאל ֹו4 ֵּביֶת�� ְוִגְּלָחה- ֶאת-ַוֲהֵבאָת� ה ֶאת-ּת2 ּה ְוָעְׂשָת�  ִצָּפְרֶנֽיָה׃-רֹאָׁש+
  

 או"ר י' ת' -  ְוָרִא-יָת- ) כא,יא((א) 

ה )כא,יא((ב,א)  ּה ֶאל (כא,יב) ְל�� ְלִאָּׁשֽ   ר"ת אלו"ל -  ַוֲהֵבאָת�

ֹו4-( )כא,יב((ב,ב)    כ"ה אלו"ל- ס"ת כ"ה, רמז לבריאת העולם ב -ֵּביֶת�� ְוִגְּלָחה- ) ּת2

ּה ֶאלהרישא  )כא,יב((ג,א)  ֹו4 ֵּביֶת�� - ַוֲהֵבאָת� ית ָּבָר2 ) בראשית א,אמקביל לתבנית (ּת2 ים ְּבֵראִׁש� ֶרץ׃א ֱא"ִה� ת ָהָאֽ ִים ְוֵא� ת ַהָּׁשַמ�   ֵא�

ּה (ג,ב)    אותיות אהו"ה ב"ת, ַוֲהֵבאָת�

ֶרץ(ג,ג) אהו"ה שם קפיצת הדרך, קפיצת האיש, קישור שמים וארץ. שם היוצא מראשי תיבות  ת ָהָאֽ ִים ְוֵא� ת ַהָּׁשַמ�     ֵא�

  ) ות ק"לאגרא דפרא א(ע"פ) אוצר הגי' ריר"פב"ת = גי' או"ר הפנימ"י ((ג,ד) 

ה ֶאת-ְוִגְּלָחה- ֶאת )כא,יב((ד)  ּה ְוָעְׂשָת� ֶׁשת ְיַפתמלמד על דינים,  - ִצָּפְרֶנֽיהָ -רֹאָׁש+ ַאר -ֵא� ּה -ְוִגְּלָחה- ֶאת דא נשמתאֹּת� ותדכי רֹאָׁש+
יָרה; ֶאת מההוא זוהמא דאטיל בה נחש  (תטהר) ת ִׁשְבָי?ּה -[יג] ְוֵהִס; המחיצות מעבירת  (אלואינון כיסויין דמסאבא מחובה דעגל ִׂשְמַל@

  )ילקוט ראובני (ע"פ)מדרש הנעלםוגו' ( כי מתחלה היה להם לבושי יקר מעשה העגל)

  

ֶׁשת ְיַפת (יא) אור החיים ה ֵא� -יָת- ַּבִּׁשְבָי+ ַאר-ְוָרִא ולישב הכתוב צריך להעיר בענין למה יצו ה' כדברים האלה לטמא אדם עצמו  . ...ֹּת�
  שצריך להוסיף טהרה ודביקות בה' יתיר לעשות מעשה כיעור השנאוי אצלו יתברך, . ...  בבת אל נכר, ובפרט בעת מעשה הנס במקום

) שאמרו שבחטא אדם הראשון נשבו כמה נשמות יקרות ביד סטרא אחרא ז"ח בלק נ"גאכן יסוד הדבר וסודו הוא על פי דבריהם ז"ל (
להטיב  בנשמה טמאה ואין כח בטהורה להטות הטמאה נשמה טהורה דבוקהוהם נשמות הגרים, . ... עוד אגלה לך סוד אחד תמצא 

ויש נפש קדושה בין הקליפה שבמקום שכונתה תטה לב השוכנת בתוכו להטיב ויגרשו חלק הרע או והיא מונחת שם עד עת דרור, . ... 
  ם באים ומתגיירים, והם הגרים המתגיירים מן האומות מעצמן כרות המואביה וכנעמה, וכמו שראינו בעינינו גרים שמעצמימתקוהו

והנה כבר כתבתי כמה פעמים כי באמצעות מעשה המצוה יתלבש באדם אור השכינה ויגרש ממנו חלק הרע כאומרו (קהלת ח') שומר 
מצוה לא ידע דבר רע, ובפרט שלוחי מצוה . ... אלא באה להעיר שבאמצעות היותו עוסק במצוה יגלה ה' את עיניו להכיר בגויה שיש 

היא נשמה הקדושה הנקראת יפת תואר, כי זוהר נשמות הקדושות מופלא ועצום הוא, וזאת האשה קנתה בה חלק זה בה יפת תואר ש
הטוב, ולזה קראה הכתוב אשת יפת תואר והכרתה הוא על ידי שאתה רואה שאתה חושק בה בזמן שאתה דבוק בשכינה באמצעות 

  .היותך עסוק בשליחות מצוה כאמור זה יעירך שלדבר טוב חשקת
  

ּה ְוָחַׁשְקָּת2ודקדק לומר  ולא אמר אותה, ... לפי שיש ב' בחינות בדביקות הקדושה בקליפה כמו שזכרנו למעלה, וזאת האשה אין  ָב+
ידוע אם חלק הדבוק בה הוא דבר היוצא בדביקה ראשונה כנזכר ונשארה האשה חלוטה בחלק הרע ונתרוקנה מחלק הטוב, או אפשר 

  ת וכנעמה, שכולה נחלטת בחלק הטוב כרו
... ובדרך רמז תתבאר הפרשה על זה הדרך הנה כל בנין העולם וקיומו תלוי במעשה עם בני ישראל אם יטיבו דרכיהם העולם קיים 

וישמחו השמים ותגל הארץ, גם ה' אלהינו ישמח ויגל בנו, ויושר דרכם של ישראל תלוי בנצחון יצר הרע ובא הכתוב להעיר האדם כי 
ליון לבא לעולם הזה יהיה מוכן למלחמה, כי לא יחשוב שאין צריך תגבורת לנצחון זה אלא אדרבה לזו יקרא ביציאתו מעולם הע

  מלחמה על דרך אומרם (אבות פ"ד) איזהו גבור הכובש את יצרו שאין גבורה גדולה מזו, ולזה אמר למלחמה בפת"ח תחת הלמ"ד:

  

ּה ֶאל) תצא כא,יב-דב' כי( סיכום ֹו4 ֵּבי-ַוֲהֵבאָת� ּה תבנית טעמי הרישא של הפסוק והמלה ֶת�� ּת2 מרמזים אל מעשה בראשית  ַוֲהֵבאָת�

ים ) בראשית א,א( ית ָּבָר2א ֱא"ִה� ֶרץ׃ְּבֵראִׁש� ת ָהָאֽ ִים ְוֵא� ת ַהָּׁשַמ� כ"ה אלו"ל, ובחטא אדם הראשון נשבו נשמות - .שהחלו (לרבי אליעזר)בֵא�
ל. הישראלי היוצא למלחמה והדבוק בה' בשעת מצוה היינו מקושר לשמים יקרות ביד הסטרא אחרא ונתווסף עליהם זוהמת מעשה העג

  ומגלה בארץ נשמה קדושה בהסתרים של הארץ וזוהי מצות יפת תואר.

ּה ְוָחַׁשְקָּת2    שיש ב' בחינות בדביקות הקדושה בקליפהקטן בתפקיד שתיים - זקף - ָב+

  והיא מונחת שם עד עת דרור,  טיבואין כח בטהורה להטות הטמאה להנשמה טהורה דבוקה בנשמה טמאה   )א(
  ויגרשו חלק הרע או ימתקוהו, שכונתה תטה לב השוכנת בתוכו להטיבנפש קדושה בין הקליפה שבמקום   )ב(

  
 כא: –דברים כי תצא כא,כ 

ּו ֶאל [כ]  א׃-ְוָאְמר& �נּו זֹוֵל�ל ְוֹסֵבֽ ַע ְּבֹקֵל �ּנּו ֹׁשֵמ� ה ֵאיֶנ Cנּו ֶזה- סֹוֵר2ר ּוֹמֶר+ ֹו ְּבֵנ 2י ִעיר<   ִזְקֵנ
ְרָגֻמהּו ָּכל[כא]  Nע ִמִּקְרֶּב�� -ּו ת ּוִבַעְרָּת� ָהָר� ֲאָבִנים- ָוֵמ+ ֹו ָבֽ Cי ִעיר   ַאְנֵׁש@

אּו׃ ס-ְוָכל  ּו ְוִיָרֽ ל ִיְׁשְמע�   ִיְׂשָרֵא�
ְרָגֻמהּו Nֲאָבִנים- -ָּכל גדולה,-תלישא – ּו ֹו ָבֽ Cי ִעיר ) מלמד כא,כקדמא מהפך פשטא, באחד מתפקידיה כעין כתוב שחברו שלפניו ( – ַאְנֵׁש@

ֹו  )כא,יח( רש"י). פי' א,כאכעליו ( ּו ֹאת+ א) כא,כ( שנאמר -ְוִיְּסר2 ...ובן סורר ומורה נהרג על שם וסופו, הגיעה תורה לסוף זֹוֵל�ל ְוֹסֵבֽ
  דעתו...אמרה תורה ימות זכאי ואל ימות חייב.

ְרָגֻמהּו Nֲאָבִנים- -ָּכל ּו ֹו ָבֽ Cי ִעיר   בירות שעליהם נהרגים העברינים.שיתדרדר לע קודםנוטלים נפשו  קדמא מהפך פשטא, –  – ַאְנֵׁש@
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

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

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר 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;  - ףמקמפרטיה מענין מסוים; 

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

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

 ד: –תצא כב,א -דברים כי

א ֹֽ ֹו ֶאת-ִתְרֶאה; ֶאת-[א] ל Cי� א ֹור ָאִח? ים ְוִהְתַעַּלְמָּת� ֵמֶה�ם-ׁש@   ֵׂשיֹו- ִנָּדִח+
י�׃  ם ְלָאִחֽ ב ְּתִׁשיֵב�   ָהֵׁש�

ֹו-[ב] ְוִאם א ְיַדְעּת� 2ֹ י� ֵאֶל�י� ְול ֹוב ָאִח! א ָקר� @ֹ   ל
�- ַוֲאַסְפּתֹו- ֶאל  ֹו4 ֵּביֶת+ ֹו ֽלֹו׃ ּת2 ֹו ַוֲהֵׁשֹבת� ׁש ָאִח-י�- ֹאת+ C2ד ְּדֹר 2ה ִעְּמ�< ַע   ְוָהָי

 R 2ן ַּתֲעֶׂשהS ְלִׂשְמָלתֹו ֹו ְוֵכ   [ג] ְוֵכ%ן ַּתֲעֶׂש2ה ַלֲחֹמר<
ה ְלָכל  2ן ַּתֲעֶׂש< י� ֲאֶׁשר-ְוֵכ ת ָאִח! ּנּו ּוְמָצאָת�ּה-ֲאֵבַד� ד ִמֶּמ�   ּתֹאַב�
ם׃ ס  א תּוַכ�ל ְלִהְתַעֵּלֽ �ֹ   ל

ֹור ָאִח? -ִתְרֶאה; ֶאת-[ד] לֹא ֶר4 ְוִהְתַעַּלְמָּת� ֵמֶה�םֲחמ@ ֹו ׁשֹורֹו- ֹנְפִל2ים ַּבֶּד+ Cי� א  
ים ִעּֽמֹו׃ ס  ם ָּתִק�   ָהֵק�

  ה: –שמות מש' כג,ד 

ּנּו ֽלֹו׃ ס ס ׃ ב ְּתִׁשיֶב� �ה ָהֵׁש� ֹו ֹּתֶע ֹו ֲחֹמר� ֹור ֹאִיְב�! א� ע ׁש% י ִתְפַּג&   [ד] ִּכ2
י  ֹו ְוָחַדְלָּת� ֵמעֲ -[ה] ִּכֽ ֹור ֹׂשַנֲא�< ֹרֵבץ- ַּת2ַחת ַמָּׂשא+ ה ֲחמ2 ֹו ָעֹז�ב ַּתֲעֹז�ב ִעּֽמֹו׃ סִתְרֶא&   ֹז2ב ל�
  

א ֹֽ   קטנה,בתפקיד שיעור מרחק להתחייב במצווה של השבת אבידה לפחות בבעלי חיים.- תלישא –ִתְרֶאה; -ִתְרֶאה; ... [ד] לֹא-[א] ל

י) שמות מש' כג,ה( ספרי דברים פיסקא רכב ה-ִּכֽ י) ,דשמות מש' כגיכול אפילו רחוק ממנו מלא מיל תלמוד לומר ( ִתְרֶא& ע ִּכ2 אי כי  ִתְפַּג&

י) שמות מש' כג,התפגע שומע אני כמשמעו תלמוד לומר ( ה-ִּכֽ   . שיערו חכמים אחד משבעה ומחצה במיל שהוא ריס, הא כיצד ִתְרֶא&

א )תצא כב,א- דב' כי(מדרש תנאים  ֹֽ י� -ִתְרֶאה; ֶאת-ל ֹור ָאִח? י) שמות מש' כג,דלמה נאמר לפי שהוא אומ' (ׁש@ ע ִּכ2 ע אני כמשמעו שומ ִתְפַּג&

ית"ל  ה-ִּכֽ יאו כי תראה שומע אני אפלו רחוק ממנו מלוא עיניו ת"ל  ִתְרֶא& ע ִּכ2 ששיערו חכמים אחד משבעה ומחצה למיל הרי זה  ִתְפַּג&
  : וזה הוא רוס

  

י מש' כג,ה) '(שמ, מצות לא תעשה ולהלן הוא אומר ִתְרֶאה; -לֹא תצא כב,ד)-(דב'  ]ספרי דברים פיסקא רכה[ הִתְר -ִּכֽ - (דב' כימצות עשה.  ֶא&

י� תצא כב,ד) ֹור ָאִח? י�, אין לי אלא ֲחמ@ ֹור ָאִח? ֹור ֹׂשַנֲא�<  מש' כג,ה) '(שמתלמוד לומר  חמור שונאך מנין ֲחמ@ מכל מקום אם כן למה ֲחמ2
י�נאמר  צאה ברפת אין חייב בה ברשות או שורו נופלים, ולא עומדים. בדרך, ולא ברפת מיכן אמרו מ מלמד שלא דברה תורה אלא כנגד היצר ָאִח?

   הרבים חייב בה.
ֹו תצא כב,ג)דב' ( י� ]ספ"ד רכה,ד[דרגא מונח רביע,  -  ְוֵכ%ן ַּתֲעֶׂש2ה ַלֲחֹמר< ֹור ָאִח? ֹור ֹׂשַנֲא�<  מש' כג,ה) '(שמ, ֲחמ@ מלמד שלא דברה ... ֲחמ2

     תורה אלא כנגד היצר

2ן ַּתֲעֶׂשהS  (דב' תצא כב,ג)    ואומרו ]אור החיים[ י שיש באמצעות האדם שלשה דברים, הא' הרכבת הגוף, ב' חלק הרוחני שבאדם, , לפְוֵכ
  ג' חלק התורה המאורסת לכל אחד מישראל: 

ֹווְ  (דב' תצא כב,ג)כנגד הרכבת הגוף אמר  R וְ , כנגד חלק הרוחני אמר ֵכ%ן ַּתֲעֶׂש2ה ַלֲחֹמר< 2ן ַּתֲעֶׂשהS ְלִׂשְמָלתֹו  , כי בחינה זו תקרא שמלהֵכ
ה ְלָכלמשל למלך בשר ודם שחלק בגדי מלכות לעבדיו, וכנגד חלק התורה אמר  :]קנב שבת[כאומרם במסכת  2ן ַּתֲעֶׂש< ת -ְוֵכ ֲאֵבַד�

י� משל למי שנאבדה לו אבדה מי מחזר על מי וכו', כי חלק  ]קידושין ב:[, וקראה הכתוב אבדה כמו שרמז רבי שמעון בר יוחאי ָאִח!
שאין זולתו יכול להשיגו, כאמור בדברי המקובלים, ובאמצעות השבתו בתשובה הנה  העולה לאיש זה הנה הוא אבוד מהעולם, כיון

  הוא מוצא אותה: 
  : תשובה לתיקון הלקויים שגרם היצר בגוף, ברוח, בלימוד התורהסיכום

  

א ֹֽ   ת בבעלי חיים.קטנה,בתפקיד שיעור מרחק להתחייב במצווה של השבת אבידה לפחו- תלישא –ִתְרֶאה; -ִתְרֶאה; ... [ד] לֹא-[א] ל

י (שמות מש' כג,ה) ספרי דברים פיסקא רכב ה-ִּכֽ ע ִּכ2י (שמות מש' כג,ד)יכול אפילו רחוק ממנו מלא מיל תלמוד לומר  ִתְרֶא& אי כי  ִתְפַּג&

י (שמות מש' כג,ה)תפגע שומע אני כמשמעו תלמוד לומר  ה-ִּכֽ   . שיערו חכמים אחד משבעה ומחצה במיל שהוא ריס, הא כיצד ִתְרֶא&
  

א ֹֽ לא תראה... לא תראה... לא תראה... לא תראה...   קטנה,בתפקיד מחיצה והתרעה על רשות להקל (למעט) מהצווי במצב מסוים, כאן ע"פ רש"י- תלישא -  ִתְרֶאה; -[א] ל
  וכו'. פעמים שאתה מתעלם): ספ"ד רכבראה ( ורבותינו דרשואותו שתתעלם ממנו; זהו פשוטו.  לא תראהלא תראהלא תראהלא תראה    - - - - והתעלמת והתעלמת והתעלמת והתעלמת 

  מחיצה (אמיתית ומדומה) התרעה על רשות להקל (למעט) מהצווי במצב מסוים, כאן ע"פ רש"יקטנה, בתפקיד - תלישא -  ִתְרֶאה; -ד] לֹא[
  .)ראה ב"מ לב,א( פטורטעון,  -עם בעליו; אבל אם הלך וישב לו ואמר לו: הואיל ועליך המצוה, אם רצית לטעון  -  עמועמועמועמו

  חר, מחיצה מדומה או חכם או זקן ואין מכבודו, יתעלם.  מחיצה אמיתית כגון חמור בבית קברות ורואהו כהן, יתעלם מלהוציאו ויקרא לא

ֹו , תיקון ליצר הרע, אלו דברים הנתונים ללב, האדם יכול לומר לא ראיתי, לא לפי כבודי, באה דרגא מונח רביע -  ְוֵכ%ן ַּתֲעֶׂש2ה ַלֲחֹמר<

  התורה ומזרזתו שיתגבר על יצרו להתעלם ואם זה מתאים שלא להתעלם אז שיטפל באבידה.
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 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאממש;  מחלק, ממעט, לא – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 
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סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאה: (היקש; השלישי –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

  

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

  תצא כא,י-דברים כי 1.3
  ו: –מח,ד ויחי בראשית 

י אֶ  ]ד[ Vַתִּת ים ְוָנ@ י� ִלְקַה2ל ַעִּמ� � ּוְנַתִּת� י ִהְנִנCי ַמְפְר�- ְוִהְרִּביִת+ 2ֹאֶמר ֵאַל< ם׃ ַוּי י� ֲאֻחַּז�ת עWָלֽ ֲחֶר� ֹ!את ְלַזְרֲע�� ַאֽ   ת־ָהָא%ֶרץ ַהּז
ִים- ּו ]ה[ ְיָמה ִלי־ֵה�ם ֶאְפַר@ י ֵאֶל!י� ִמְצַר� ִים ַעד־ֹּבִא� ים ְל�V ְּבֶא2ֶרץ ִמְצַר< ה ְׁשֵנֽי־ָבֶני�; ַהּֽנWָלִד@ Zי׃ ְוַעָּת ְהיּו־ִלֽ Wן ִיֽ ן ְוִׁשְמע� ה ִּכְראּוֵב�   ְמַנֶּׁש+
ם׃ּוֽמW ]ו[ ּו ְּבַנֲֽחָלָתֽ 2ל ֵׁש%ם ֲאֵחיֶה!ם ִיָּקְרא� ְהי�ּו ַע ם ְל�2 ִיֽ ֲחֵריֶה�   ַלְדְּת�! ֲאֶׁשר־הWַל�ְדָּת ַאֽ

  

י[ה] ס ,ה: תצא כה-דברים כי ין-ִּכֽ ת ַאַחCד ֵמֶהם- ּוֵב2ן ֵאֽ ו ּוֵמ@ ים ַיְחָּד< ּו ַאִח? א-ֵיְׁשב@ ֹֽ ֹו ל ֶׁשת-ל+ %ה ֵאֽ ּוָצה -ִתְהֶי   ַהֵּמ!ת ַהח�
�ר ְיבָ  יׁש ָז ּה׃ְלִא2 ה ְוִיְּבָמֽ ֹו ְלִאָּׁש� ּה ל! יָה ּוְלָקָח� א ָעֶל+ 2ֹ   ָמּה- ָיב

ּום ַעל] ו[ תצא כה,ו:-דברים כי Jד ָיק ה ַהְּבכֹור- ֲאֶׁש2ר ֵּתֵל+ יו ַהֵּמ�ת - ְוָהָי< ם ָאִח�   ֵׁש�
ל׃-ְולֹא ֹו ִמִּיְׂשָרֵאֽ ה ְׁשמ�   ִיָּמֶח�

  
  זכה.  -מצוה בגדול לייבם, ואם קדם הקטן  מתני'.בבלי יבמות כד,א 

ה )תצא כה,ו' דב( רביע, מרמז לדרוש ארבע דברים במצוות יבום: מי  – ְוָהָי<הלשון שמחה כי עומדים להקים את שם המת על נחלתו.  – ְוָהָי<
  המייבם, המתיבמת מסוגלת ללדת, מטרת הייבום, המת היה מסוגל להוליד. שאר הלכות הייבום הן רק אחרי בירור רביעיה זאת.

  

  פ תבניות טעמים:משולב עם ההסבר ע"א בבלי יבמות כד,

ה ַהְּבכֹור-  )תצא כה,ו' דב(. ת"ר: גמ' (א) , אלא עדיפות בכורשזה לאו דווקא ב(ואח"כ הגמרא מבררת  מיכן שמצוה בגדול לייבם; - ְוָהָי<

  )לפתוח בגדול

ד     )תצא כה,ו' דב((ב)  מחלוקת האם צרת אילונית (שאין ייבום באילונית והיא גם פוטרת צרותיה)( פרט לאילונית שאין יולדת; -ֲאֶׁש2ר ֵּתֵל+
  מותרת?)

ּום ַעל ) ג( Jיו-ָיק ם ָאִח� קורין אותו יוחנן? נאמר  - קורין אותו יוסף, יוחנן  -לנחלה, אתה אומר: לנחלה, או אינו אלא לשם? יוסף  -  ֵׁש�
ּום ַעלכאן  Jיו ַהֵּמ�ת- ָיק ם ָאִח� ּו ּבְ  )בר' ויחי מח,ו(, ונאמר להלן ֵׁש� 2ל ֵׁש%ם ֲאֵחיֶה!ם ִיָּקְרא� םַע בר' ויחי ( , מה שם האמור להלן נחלהַנֲֽחָלָתֽ

  לנחלה;  )תצא כה,ו' דב(, אף שם האמור כאן )מח,ו
ֹו -ְולֹא) ד( ה ְׁשמ�   (בסריס אין ייבום, אולי היתור לרבות דווקא שיש סיכוי להמשך)  פרט לסריס ששמו מחוי.  - ִיָּמֶח�

  
יו-ַעל )תצא כה,ו' דב(בתוך כתוב יותר רחב  שם שםם ע"י דמיון המלי היבם לנחלהת כאן הגמרא מבררת תנאי (ג) הקמ ם ָאִח� בר' (ובין  ֵׁש�

2ל ֵׁש%ם ֲאֵחיֶה!ם )ויחי מח,ו 2ל. ַע , , פעם בבני יוסף, פעם ביבוםפעלת פעמים אחדותומלמד שתבנית הטעמים הבאה עשויה להיות מ ,מונח – ַע

ּו טים שעל כל אחד חלה אותו הלכה. אפשר כי זה בא ללמד את התוצאה של דרגא תביר טפחא, כעין קבוצת פר – ֵׁש%ם ֲאֵחיֶה!ם ִיָּקְרא�
הגזרה שווה, אם ליוסף היו נולדים בנים נוספים הם היו מקבלים נחלות שוות בחלקים של אפרים ומנשה. ביבום, היבם מקבל נחלת המת 

  אבל שם הנחלה נשאר על שם המת.

  

  ל נחלה ואח"כ מבררת למי ניתנת נחלת המת.הגמרא קודם מבררת שלא מדובר במתן שם אלא בענין ש

  
אמר רבא: אע"ג דבכל התורה כולה אין מקרא יוצא מידי פשוטו, הכא אתאי גזרה שוה אפיקתיה מפשטיה לגמרי. ואי לאו גזרה שוה, 

 למאן קמזהר רחמנא )ללא גזרה שווה היינו אומרים שיהיה לנולד שם המת? אםוה(שם ממש?  -שם  )שנפרש שמדובר בילד שיוולד(הוה אמינא 
  ? (למי מזהיר הכתוב)

, (של הנולדלבי דינא, יקום על שם אחי אביו  (אם)! אי (והיה חייב לקרוא לו בשם המת) ליבם, יקום על שם אחיך מיבעי ליה )כי אם האזהרה(

ן: אמרו ליה ליבם יקום על שם ודלמא הכי קאמר להו רחמנא לבית די )והבי"ד יקראו לנולד על שם המת(מיבעי ליה!  )האח המת של היבם
ּום ַעלוהבי"ד מחייבים את היבם לקרוא לנולד על שם אחיו המת מתאים הלשון ( אחיו! Jיו ַהֵּמ�ת-ָיק ם ָאִח�     )ֵׁש�

  . (והוציאה לגמרי מפשוטו של מקרא) אלא אתאי גזרה שוה אפיקתיה לגמרי
  

' דב( הכי קאמר)(לא נדרוש מבכור דמצוה בגדול לייבם אלא ה"ק ויהא כוליה קרא כפשטיה ו -או אינו אלא לשם א ,כדתוספות יבמות 

ה ַהְּבכֹור-  )תצא כה,ו מג"ש העבר (פי' הראשון שתלד היבמה יקרא שמו בשם המת ויליף בג"ש דלאו שם ממש קאמר אלא לנחלה ְוָהָי<

דאי על הבכור שתלד היבמה קאמר  ,בנולד)ולא ( וכיון דלנחלה קאמר ליכא לאוקומי קרא אלא ביבםהנושא מנתינת שם לנולד לענין נחלה) 
יקום על שם אחי  שאם היה מדובר בירושה ע"י הנולד היה לו לומר)(קרא שיקום על שם המת לנחלה שאותו בכור יירש את המת דאם כן 

רת לבית הדין תגידו ופה לא שייך לבאר כמו שביארה הגמרא אם היה מדובר על שם ממש שכוונת הפסוק שהתורה אומ(דהשתא  אביו מיבעי ליה 
(לא שייך לפרש שהתורה אמרה לבית הדין תגידו  לא שייך למימר דה"ק אמרו ליה ליבם כדקאמ' בסמוך) ליבם שיקרא שם לבן כמו שם אחיו

ם אחיו ולולא לייבם שייתן לנולד את ירושת אחיו, כמו שהסברנו שלענין מתן שם מהכתוב היה אפשר ללמוד שבית הדין יורה לאבי הנולד לתת שם על ש
  .)הג"ש זה היה כך מתפרש

  
ד )תצא כה,ו' דב(גמ' מצוה בגדול לייבם שנאמר   ה"י ב"ירושלמי (וילנא) יבמות פ ה ַהְּבכֹור- ֲאֶׁש2ר ֵּתֵל+ . מה אנן קיימין אם בנולד ְוָהָי<

(תאמר שרק  לא עד שיהא הנולד בכור. א)(יקום על שם אחי אביו, שמת, לכן זה נדחה יקום על אחי שם אביו המת )(שיאמר הקראיאמר קרייה 

ורו, ואז אם יולד בכור אז היבם יקבל נחלה ורק אז יקום היבם על שם אחיו המת, לכן זה נדחה. או תאמר שיש לו בנים מאשה אחרת, לכן הנולד אינו בכ
י חלקים בנחלה של היבם, רק אז יטול היבם נחלת המת לא תקום ליבם אלא תתחלק שוה בין האחים, לכן זה נדחה, ועוד אם יש בכור ליבמה שיטול שנ

מעתה אפילו היה לו בנים .  )נחלת אחיו המת, ואם תיוולד בת או ימות הבכור של היבמה, יטלו מן היבם נחלת המת, גם זה נדחה (פי' שיירי קרבן)
ין )התצא כה,' דב(א ככתוב (בזמן עבר ול היו לוהיו לוהיו לוהיו לוומתו ואחר כך מת הוא לא תהיה אשתו זקוקה לייבום. ויאמר קרייה ובנים לא  ֹו -ּוֵב2ן ֵאֽ ל+

  אלא אם איננו עניין לנולד תניהו עניין למייבם.)(אחרי דחיית כל האפשרויות העוסקות במי שיוולד, המסקנה היא.  וה)ובזמן ה
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 – 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;  - ףמקמפרטיה מענין מסוים; 

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

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

! א"כ, אשת )אולי תאמר שחובת יבום רק על בכור ולא אח אחר( השתא דאמרת: קרא בגדול כתיב, אימא: בכור לייבם, פשוט לא לייבם
י )דב' תצא כה,ה( (מהכתוב אחיו שלא היה בעולמו דמיעט רחמנא ו-ִּכֽ ים ַיְחָּד< ּו ַאִח? ? אז מצב זה לא היה צריך בכלל להיזכר)( , למה לי)  ֵיְׁשב@

לא (ת, ! ההוא לא מצית אמרהרב לנדאו יוסי))(תאמר,שכתוב זה בא למעט בכור מאשה אחרת ( פריך רב אחא, ואימא: למעוטי בוכרא דאמא
יׁש ... )פי' כז,ח'מב( (מהכתוב דיבום בנחלה תלה רחמנא, ונחלה מן האב ולא מן האם שייך לומר זאת כי) ין ּוֵבן֙  יָ֗מּות-ִּכֽי ִא֣ ם ֔לֹו ֵא֣ -ֶאת ְוַהֲעַבְרֶּת֥

ים ׀ ֲאַנ֛  )מקץ מב,יג 'רב( ואחוה מן האב מהכתוב ְלִבּֽתֹו׃ נֲַחָל֖תֹו י< ַאִח֧ ד-ְחנּו ְּבֵנ֥י ִאיׁשַוּיֹאְמ֗רּו ְׁשֵנ֣ים ָעָׂש֩ר ֲעָבֶד֨   .)וזה ממעט יבום ע"י אחים מן האם ֶאָח֖
  

 )דב' תצא כה,ה(אמר קרא:  נדחה סברה זאת כי)(לא תתקיים מצות יבום!  - תתקיים מצות יבום, כי ליכא בכור  - ואימא: כי איכא בכור 

ת ַאַחCד ֵמֶהם-  , אם תאמר מת קטן)(ו ואימא דמית קטן .א: לייבם קטן, ואמר רחמנהאם לא מדובר שמת בכור)( , מי לא עסקינן דמית בכורּוֵמ@
  ! הא מיעט רחמנא אשת אחיו שלא היה בעולמו. ייבם הבכור)( ואמר רחמנא: לייבם בכור

י )דב' תצא כה,ה(קדם קטן לא זכה! אמר קרא:  -קדם קטן זכה, ואי איכא בכור  - ואימא: כי ליכא בכור  ו-ִּכֽ ים ַיְחָּד< ּו ַאִח? , הוקשה ֵיְׁשב@
! אלמה מלכחילה כל אח יכול לייבם)( אין חוזרין אצל גדול - ליהדר אגדול, כי ליכא בכור  - בת אחים זה לזה. ואימא: כי איכא בכור ישי

  חוזרין אצל גדול! - הולכים אצל אחיו הקטן, לא רצה  - תני אביי קשישא: מצוה בגדול לייבם, לא רצה 
  סיבוב השני)(נעצר בגדול ב

ּום Jד ָיק , בתפקיד של דבר החוזר וקורה, היינו מצוה לפתוח בבקשה לגדול האחים ליבם, אח"כ בקטנים ממנו, גדול-טן זקףק- זקף -  ֵּתֵל+

  וחוזרים וסובבים עד שיתרצה אחד מהם לייבם.

ה ַהְּבכֹור-  ),ודב' תצא כה() בבלי יבמות מ,א(, כבכורכבכורכבכורכבכור ד ְוָהָי<   .ין לו בחיי האב, מה בכור אין לו בחיי האב, אף האי נמי אכבכורכבכורכבכורכבכור, ֲאֶׁש2ר ֵּתֵל+

ה ַהְּבכֹור-  ),ודב' תצא כה() בבלי בבא בתרא יב,ב(       .ואין חלוקתו כבכור כבכורכבכורכבכורכבכורהוויתו  ְוָהָי<

  פשטא במובן של בכור שהוא גם פשוט, היינו לאו דווקא בכור אלא גדול – ַהְּבכֹור- 

ד האב, אבל בעוד שלבכור נותנים את חלקי הנחלה היבם זוכה בחלק אחיו רק אחרי מות  כבכורקטן, בתפקיד שתיים, היינו - זקף – ֵּתֵל+
  צמודים (במיצר אחד) ליבם אין חייבים לתת במיצר אחד.

א הלכה כרבי יהודה אמר עולו (זכה בנכסי אחיו המת, וקודם לאב) הכונס את יבימת בבלי יבמות מ,אמונח, מצב ביניים,  – ֲאֶׁש2ר
, ולא היבם אף שכנס, ולא אמרו דין זה שהיבם יורש אלא כשאין אב שאם יש אב הוא זוכה בנכסי האח המת וכן אמר רבי נפחא

ה ַהְּבכֹור-  ),ודב' תצא כה( דכתיב ד ְוָהָי< מה בכור אין לו בחיי האב, אף האי מה בכור  ְּבכֹור- - דין הכודורשים שדין היבם  ֲאֶׁש2ר ֵּתֵל+
כסים הראויים בעתיד ולא המוחזקים עתה, ולכן אין . שהבן יורש רק אחרי מות האב וכיון שהאב ירש, אז אלו ננמי אין לו בחיי האב

היבם זוכה בנכסי המת, אלא כאשר אין האב קיים. ולדעת רבי יהודה אם היבם ייבם אשת בכור הוא לא יטול כבכור שני חלקים 
  בירושת האב אלא חלק אחד ואת חלקו. 

  לדעת כולם מצוות ייבום אינה תלויה אם יש נחלה או אין נחלה.

  
לא לישקול  - לישקול נחלה, כי מייבם פשוט  -גדולתו גרמה לו. ואימא: כי מייבם בכור  - בכורתו גרמה לו, אף גדול  -מה בכור 

ּום ַעלנחלה! אמר קרא:  Jיו ַהֵּמ�ת-ָיק ם ָאִח� למאי הלכתא? לגריעותא, מה בכור ) בף,דף כד(דקרייה רחמנא, ְּבכֹור- , והרי קם. ואלא ֵׁש�
  האי אינו נוטל בראוי כבמוחזק.  אינו נוטל בראוי כבמוחזק, אף

יו-ַעל ם ָאִח� , יתור לרבות כל אחד מהאחים שייבם, לתנאים שבהם האח הגדול מיבם, זוכה בנחלת האח המת, ומוגבל מרכא טפחא – ֵׁש�

  שלא יהיה זוכה ביותר ממה שהמת היה יורש מאביו, היינו אינו נוטל בראוי כבמוחזק. – ַהֵּמ�ת מטעם אתנח במלת

ם-ַעל יו ֵׁש� מרבה גם חולץ לזכות מנכסי האח המת (אחרי מות האב),  מתיבתא בבלי יבמות מ,אע"פ , יתור לרבות מרכא טפחא – ָאִח�
  אף על פי שפסל את היבמה מלהתיבם.

 גדול ע"פ אמרי נועם, הרב הורוויץ מאיר בן אליעזר- קטן זקף- משמעות הטעמים זקף
  , התרנ"ו (ע"פ אוצר החכמה)143} ע' 3ים וחדשי השנה חסידות {מועד אמרי נועם, הרב הורוויץ מאיר בן אליעזר,

זק"ף גדו"ל זק"ף קט"ן עולה יסו"ד מלכו"ת כי בחי' דכר נקרא גדול ובחי' נוקבא הוא בקטנות. ועיין בתקון חד ועשרין דף נ"ה ע"א 
 (מדת הדין)גדול כו' ומהפכין מה"ד האמת", אזדקיף ואיקרי זקף - שופר מהופך זקף קטן ההוא אתמר בי' "קטנתי מכל החסדים ומכל

  ע"ש. (מדת הרחמים)למדה"ר 
וזהו תקע"ו בשופר, תקע"ו עולה זק"ף קט"ן זק"ף גדו"ל שיתהפך ע"י השופר וזהו משפט לאלקי יעקב דייקא שנאמר בו קטנתי עיין  

  בתקונים ד"ס ע"ב
  

 רמת הפשט.ברמות פרד"ס שונות, עשויים להיות לטעמים תפקידים ופירושים נוספים על 

- גדול זקף- דרכי קשר בין רמת הסוד ובין רמת הפשט, הרב הורוביץ, הרבי מדזיקוב בספרו אמרי נועם כתב שגימטרית "זקף אפשר שיש

קטן" עולה (שווה) לגימטרית "יסוד מלכות", העולה בגימטריה "תקע"ו". רעיון זה נמצא גם בסידור היעב"ץ. תבנית טעמים ברצף זה אינה 
 202- גדול" בין שני קיסרים נמצא בכ- קטן זקף- פעם יש רצף ז"ג משהו ז"ק בין שני קיסרים. לעומת זאת הרצף "זקף 23ה, נמצאת בתור

מופעים. בעיון זה זוהה  204- = ר"ב, כעין ר"ב ניצוצות שבני ישראל גאלו ממצרים) ובלפחות שניים מהם פעמיים, סה"כ כ 202פסוקים (
הטעמים ז"ק ז"ג ברמת ההלכה נמצאת דרך הלימוד שמצביעה על דבר החוזר וקורה, בנין אב. ברמת  שבין תפקידיה האפשריים של תבנית

  דרש וסוד מתגלים קשרים לנבואות ומדרשי חז"ל. דוגמאות פתיחה עם וללא חישוב גימטריה.

ר -ְוִהֵּנהבראשית וירא כב,יג:  Jִיל ַאַח ֶדׁש ׁשֹוָפ�  תהלים  פא,ד:הקשור לקרא  – ַא+ ּו ַבֹח2 ֶסה ְלי2ֹום ַחֵּגֽנּו׃ִּתְקע2 ֵּכ< טעמי "תקע"ו"   ר ַּב?
  בחדש שופר בכסה ליום חגנו, מצוות תקיעת שופר חוזרת בכל ראש השנה להזכיר אפרו ואילו של יצחק לפני הקב"ה

ּום Jד ָיק  עולה יסו"ד מלכו"ת עולה תקע"ו,  576גדול עולה - קטן זקף- זקףשמות הטעמים גימטרית  – ֵּתֵל+

ּוםֵּתֵל+  המוטעמות גי' המלים J590=  156+    434עולה  ד ָיק  ,  

מרמזת לכאילו נאמר  תקע"ו י"ד  590= י"ד , היינו הגימטריה  14=  590 – 576ההפרש בין גי' שמות הטעמים וגי' המלים המוטעמות 
ם-ַעל , כהמשך הפסוקלהקים שם המת על נחלתו   )בבלי יבמות כד,א(להקים יד וזכר לשם המת על נחלתו, ובלשון  יו ַהֵּמ�ת ְולֹא ֵׁש� -ָאִח�

ל׃ ֹו ִמִּיְׂשָרֵאֽ ה ְׁשמ� ישראל, כנאמר בזוהר וישב - ומטרת ההקמה המשך חיבור רוחני בין נשמתו האלקית של המת ובין נחלתו בארץ ִיָּמֶח�
קפח (פרשת ער ואונן) להקים לצדיק המשך בעולם ובזכות הצאצאים בעולם הזה עולה נשמת הנפטר בשמים ומתקרבת למחיצתו  –קפז 

ד לגבי כל אחד מישראל כאשר של הקב"ה.  ּוםגופו במלכות יתקיים ֵּתֵל+ Jד לגבי המיוחד בישראל נשמתו ביסוד ויהיה קרוב לקב"ה.  ָיק ֵּתֵל+
ּום Jהקימו את מלך המשיח. –עולה תקע"ו דו"ד  ָיק  
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

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

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר 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;  - ףמקמפרטיה מענין מסוים; 

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

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

  תצא כא,י-דברים כי 1.4

  
  ,ה:תצא כב-כידברים 

Cה-לֹא -ֶבר- -ְכִלי ִיְהֶי ה-ַעל ֶג    ִאָּׁש�ה ִׂשְמַל2ת ֶּג�ֶבר ׁשִיְלַּב� -ְולֹא ִאָּׁש+
י י� ָּכל 'ה�  תֹוֲעַב!ת ִּכ% ֶּלה׃ פ-ֱא"ֶה� ֵׂשה ֵאֽ   ֹע�

  לא יהי תקון זין דגבר על אתא ולא יתקן גבר בתקוני אתא ארי מרחק קדם יי אלהך כל עביד אלין: (ה) תרגום אונקלוס

ִּתּקּונֵי גְַבר ַעל ִאיָּתא ְוָלא יְַסֵּפר ְּגַבר ֵּבי ֵׁשיַחיַא ְוִעְריְיֵתיּה ּוֵבי ַאנְּפֹוי ְלִאיְתֲחָמָאה ֵהיU ָלא יְִהיֶה ּגּוְליַין ְּדִציִצית ּוְתִפיִלין ְּדִהינּון  (ה) תרגום יונתן
  נְָׁשא ֲארּום ְמַרֵחק ֳקָדם יְיָ ֱאָלָהכֹון הּוא ָּכל ְּדָעִביד ִאֵּלין:

ׁשה ולא יגלח איש בית שחי וערוותו ובית פניו להראות כמו ִאׁשה לא יהיה מלבוש של ציצית ותפילין שהם תיקוני איש על אִ  (ה) כתר יונתן
   כי מתועב לפני יי אלהיכם הוא כל ׁשעוׂשה אלו:

הרי זה לוקה! הא בתער, הא  - אמר רב: מיקל אדם כל גופו בתער. מיתיבי: המעביר בית השחי ובית הערוה ...  ב,נחבבלי נזיר 
הגבלה באיסור העברת שער, בשלושה מקומות אסור בתער מותר במספריים: בית השחי, בית ( במספרים. והא רב נמי בתער קאמר! כעין תער

. (בלי פסוק) לוקה –. אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: המעביר בית השחי ובית הערוה )הערוה, פנים,  בשאר חלקי גוף איש מותר 
(עונה הגמרא על הקושיה מברייתא שר'  לוקה נמי דקאמר? מדרבנן מיתיבי: העברת שיער אינה מדברי תורה אלא מדברי סופרים! מאי

  .יוחנן סבר מדברי סופרים)

אמר ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: המעביר בית השחי ובית , פסוק)ויש אומרים שר' יוחנן הביא מקור מ( איכא דאמרי אט,נבבלי נזיר 
ׁש-לֹא ),הכב ' תצאדב( לוקה משום - הערוה  שהוא ניוול לה כשיש לה  (להעביר שער הנ"ל)ואשה דרכה בכך (רש"י  .ִאָּׁש�ה ִׂשְמַל2ת ֶּג�ֶבר ִיְלַּב�

כי האי תנא, דתניא: המעביר בית  (ר' יוחנן בדרך) מיתיבי: העברת שיער אינה מדברי תורה אלא מדברי סופרים! הוא דאמר )שער.
ׁש-לֹא ),הכב ' תצאדב(, הרי זה עובר משום -השחי ובית הערוה  ע"פ ברייתא ראשונה שהעברת שער ( ותנא קמא! ִאָּׁש�ה ִׂשְמַל2ת ֶברֶּג�  ִיְלַּב�

ׁש-לֹא ),הכב ' תצאדב(, האי )מדברי סופרים -לֹא ),הכב ' תצאדב(: לכדתניא (צריך כתוב זה לדרשה הבאה) מאי דריש ביה? מיבעי ליה ֶּג�ֶבר ִיְלַּב�
Cה -ֶבר- -ְכִלי ִיְהֶי ה-ַעל ֶג שמלת אשה ואשה שמלת איש, הרי כבר נאמר  )(ראה רש"י להלן ש אישאם שלא ילבמאי תלמוד לומר?  -  ִאָּׁש+

תועבה היא, ואין כאן תועבה! אלא, שלא ילבש איש שמלת אשה וישב בין הנשים, ואשה שמלת איש ותשב בין האנשים; רבי אליעזר 
Cה-לֹא ),הכב ' תצאדב(: בן יעקב אומר: מנין שלא תצא אשה בכלי זיין למלחמה? ת"ל -ֶבר- -יְכלִ  ִיְהֶי ה-ַעל ֶג ׁש-ְולֹא, ִאָּׁש+  ֶּג�ֶבר ִיְלַּב�

. ולית (כשמגלח כל גופו שיגלח גם בית השחי ובית הערוה) שלא יתקן איש בתיקוני אשה. אמר רב נחמן: בנזיר מותר - ִאָּׁש�ה ִׂשְמַל2ת
ר להון: מחמת זקנה נשרו. אמ! (שער בבית השחי) הילכתא כוותיה. אמרו ליה רבנן לר"ש בר אבא: חזינא ליה לרבי יוחנן דלית ליה

קמיה דרבי אמי, איגלאי בית השחי חזייה דלא מגלח, אמר להון רבי אמי: שיבקוה,  )אחד שהתחייב מכת מרדות( ההוא דאיתחייב נגידא
מר ליה: ? א(שער בבית השחי) בעא מיניה רב מרבי חייא: מהו לגלח. )הניחו לו, הוא שייך לחברים ירא שמים שלא מגלח( דין מן חבריא הוא

. בעא )לגודל מסוים נושר מעצמו שער בבית השחיבהגיע ( אסור. אמר ליה: והא קא גדל! א"ל: בר פחתי, זמן יש לו, כל זמן שהוא גדל נושר
? אמר ליה: אסור. בבגדו, מהו? א"ל: מותר. איכא דאמרי, בעא מיניה: )בית השחי ונושר שערלחכך ב( מיניה רב מרבי חייא: מהו לחוך

  ., מאי? א"ל: אסור. ולית הילכתא כוותיה)(לחוך בשעת תפילה בבגד כדי שיפלו כנים ממנו הואיל ואינו נוגע בבשרו בגדובתפלה ב

  (אסור לחכך שער ביד כדי להשירו, מותר לחכך בבגד, היינו הגבלת איסור חיכוך שער כדי להשירו)

  

ֹ  כלומר ואם אמר לך הכתוב ש - אם ללמד שלא ילבש א,נטרש"י נזיר  ׁש-אל לכך לא קראו הכתוב תועבה היא  ִאָּׁש�ה ִׂשְמַל2ת ֶּג�ֶבר ִיְלַּב�
ׁש-לֹא-אלא למה הוא בא ש   .וילך וישב בין הנשים שיש לחוש משום ייחוד ִאָּׁש�ה ִׂשְמַל2ת ֶּג�ֶבר ִיְלַּב�

  

צמר גלמי  קנתהאה ו(אשת רבי יהודה בר עילאי יצ דביתהו דרבי יהודה נפקת, נקטת עמרא עבדה גלימא דהוטבי...  ב,מטבבלי נדרים 
, וכד נפיק רבי יהודה לצלויי )(כאשר יצאה לשוק היא התכסתה בה , כד נפקת לשוקא מיכסיא ביה), רש"י: סרבל טובועשתה טלית עבה וקשה

היה להן רש"י ש(  , וכד מיכסי ביה הוה מברך: ברוך שעטני מעיל)(וכאשר ר' יהודה יצא להתפלל היה מתכסה בה ויתירה מזה הוה מיכסי ומצלי
  משמע שמותר. (א) בגד שלבשו איש ואשה (ב) ר' יהודה התפלל בבגד זה וגם בכל פעם שלבשו ברך עליו. .)חביב כל כך שלא היה להן אחר

  
   שולחן ערוך יורה דעה הלכות לא ילבש גבר שמלת אשה סימן קפב 

ׁש-לֹאדברים האסורים משום    . , ובו ו' סעיפים  ),הכב ' תצאדב( ִאָּׁש�ה ִׂשְמַל2ת ֶּג�ֶבר ִיְלַּב�

א] המעביר שער <א> בית שחי ובית הערוה, אפילו במספרים כעין תער, א ב] היו מכין אותו מכת מרדות. ג] בד"א, במקום  סעיף א
שאין מעבירין אותו אלא נשים, כדי שלא יתקן עצמו תיקון נשים. אבל במקום שמעבירין אותו גם האנשים, אם העביר אין מכין אותו. 

ומותר להעביר שיער  ואפילו לכתחלה שרי (ר"ן פ"ב דע"ז). רק החברים נמנעים בכל מקום (שם ובב"י בשם נ"י) (וע"ל סימן קנ"ו). הגה: ב
  המשך.תוכן המשולבים באחרים הסעיפים ה - טט . איברים ג במספרים בכל מקום (<ב> שאר)

  

הרי לפנינו שחסידים ואנשי מעשה עבדי עובדא מט:) הנ"ל, וכתב, והביא הסוגיא דנדרים ( יורה דעה סימן יד -שו"ת יביע אומר חלק ו 
בנפשייהו ללבוש המלבוש אחד האיש ואחד האשה, כיון שאין במקום ההוא שינוי בין בגד איש לשמלת אשה. אלא שיש לפקפק קצת ולומר דהתם 

ש או לאשה אין ללבשו מי שלא נעשה לו. אולם לא נעשה מתחלתו בייחוד לא לאיש ולא לאשה, ולעולם י"ל שאם נעשה מעיקרו בייחוד לאי
המדקדק בדברי הפוסקים ידע בבירור שלא נאסר לאשה אלא מלבוש שמיוחדת צורתו לאיש, וכן אינו אסור לאיש אלא שמלה שמיוחדת צורתה 

ש עדי אשה כבגדי צבעונין (פי"ב מה' ע"ז), ולא יעדה אי הרמב"םלאשה, אבל מלבוש שצורתו שוה לאיש ולאשה מותר לכולם. וכדמוכח ממ"ש 
(סי' קפב), לא תלבש אשה  הטור וש"עוחלי זהב במקום שאין לובשים אותן כלים ואין משימין אותו החלי אלא נשים. הכל כמנהג המדינה. וכ"כ 

מיר בזה כלל אפי' בגדים המיוחדים לאיש לפי מנהג המקום וכו'. הרי שתלו הדין במנהג המקום, ולא תלו הדבר במי שנעשה לו. ולכן אין להח
  .חסידים ואנשי מעשה, וכההיא עובדא דנדרים (מט:) ע"כ. וכן פסק הגאון ר' חיים פלאג'י בשו"ת לב חיים ח"ג (סי' כו). ע"ש

ז) ועכ"ז נלענ"ד פשוט שאסור לישראל לצוות או להרשות ...  סעיף ו ד סימן קפב"ע יו"שומפרט את שו"ת בצל החכמה חלק ה סימן קכז 
את השער הלבן לשחור עובר הישראל על מה  - וה"ה בצובע  - קט שער לבן שבזקנו או שבשערות ראשו, כי בשעה שהעכו"ם מלקט לעכו"ם לל

  . שכתבה תורה כי תועבה היא, דשייכא גם כשהמעשה נעשית ע"י עכו"ם כלעיל (אות א' ב')
לעכו"ם לעשות כן. הוא הדין לאשה שאסורה להרשות  ח) כן אסור לאיש להרשות לעכו"ם שילבישנו שמלת אשה ומכש"כ שאסור לו לצוות
משום שהיא דבר המביא לידי תועבה. ואם קרה  דאורייתאומכ"ש שאסורה לצוות לעכו"ם להלבישה כלי גבר. כי עצם ההלבשה יש בה איסורא 

  . ד, כמבואר לעיל (אות א' ב')באיזה אופן שהוא שאחרים הלבישו לאיש שמלת אשה או לאשה שמלת איש, חובה עליהם להסיר אותה שמלה מי
העולה להלכה א) אסור לאיש שיאמר לעכו"ם להלבישו שמלת אשה. ה"ה לאשה שאסורה לומר לעכו"ם להלבישה שמלת איש (אות א' ב' ז' ח'). 

ג) אסור  -א' ב').  ב) הלביש עכו"ם לאיש או לאשה שמלה כנ"ל (דין הקודם) או שנפלה עליהם שמלה כזו, חייבים הם להסירה מעליהם מיד (אות
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

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

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר 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;  - ףמקמפרטיה מענין מסוים; 

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

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

ד) כן אסור לומר לעכו"ם לצבוע לו לשחור שער לבן  -לישראל לומר לעכו"ם ללקוט לו שער לבן מתוך שערות ראשו או זקנו השחורים (אות ז'). 
ו"ם, אין לחייבו ה) עבר וצבע שער לבן כהנ"ל לשחור בין שצבעו בעצמו ובין שצבעו ע"י עכ -שיש לו בין שערות ראשו או זקנו השחורים (שם). 

ו) אסור לישראל לבלוע תרופה שבסיבתה יהפך שער לבן שבשערות  -להסיר את הצבע השחור מע"ג השער ולהחזירו למראה לבן כשהי' (אות ו'). 
  .ראשו או זקנו לשחור (אות ג' ד')

  

Cה-לֹא -ֶבר- -ְכִלי ִיְהֶי ה-ַעל ֶג היוצא מן לבישת לבוש המיוחד למין האחר (ב) קטן, שתי דרשות (א) הפשט עוסק ב-מהפך פשטא זקף – ִאָּׁש+
  .עוסק בתיקון הגוף שמשווה מראית המין האחר הדרשהפשט הוא 

Cה-לֹא תבנית הטעמים של -ֶבר- -ְכִלי ִיְהֶי ה-ַעל ֶג קטן, מטעימה את הלאו שפשטו פונה לאשה, והדרש שעיקרו - מהפך פשטא זקף – ִאָּׁש+

ׁש-לֹאון של הפסוק הלאו הפונה לאיש נדרש מהסיפא של החלק הראש , דבר המלמד שתבנית הטעמים לא תמיד ִאָּׁש�ה ִׂשְמַל2ת ֶּג�ֶבר ִיְלַּב�

  קשורה למלים שהיא מטעימה.

שלא תלבש אשה צצית ותפילין  ןתרגום יונת- שלא תלבש אשה כלי מלחמה, וע"פבבלי נזיר נט,א -, ותרגום אונקלוסהפשט כולל ע"פ 
אבל מלבוש שצורתו שוה לאיש ולאשה ...  לפי מנהג המקום וכו' (ולהפך)חדים לאיש לא תלבש אשה בגדים המיו יביע אומרוע"פ 

התועבה עיקרה לבישת בגד של  אט,נבבלי נזיר -התועבה עיקרה בהידמות איש לאשה ע"י העברת שער, ב תרגום יונתן- ב. מותר לכולם
  המין האחר לשם תערובות, וכן תיקוני אשה.

  

Cה-לֹא י� 'ה�  תֹוֲעַב!ת...  ִיְהֶי נושא הפסוק על הפשט שלא תצא תועבה ע"י לבישת לבוש המיוחד למין האחר ועל הדרש שלא תצא  – ֱא"ֶה�
תועבה ע"י תיקוני הגוף שמשווים לו מראה המין האחר. בשתי הפעולות יש כעין שנוי בהויית הלובש או המתקן הגוף, וזה עלול לגרום 

  לתועבה (תערובות, יחוד, ניאוף)

C -לֹא   מצב (א) לבוש או תיקון הגוף שמביא לתועבה (ב) לבוש או תיקון הגוף שאינו מביא לתועבה-מקף כרב – הִיְהֶי

משמע כי מדאורייתא אין איסור בלבישת איש שמלת אשה ולא בלבישת אשה שמלת איש כאשר אין כוונת תועבה. ואין  בבלי נזיר נט,א- מ
וקת הפוסקים באיזו פעולה מתחילה התועבה, רואים שיש פוסקים שלהם פשט איסור ללבישת בגד שלא מיוחד לאחד המינים. אבל מחל

  הגמרא אינו כפשוטו.

(פי"ב  הרמב"ם(נסמך על  , ולא תלו הדבר במי שנעשה לו.קוםהדין במנהג המ יתלובביגוד  יורה דעה סימן יד -שו"ת יביע אומר חלק ו 

משום שהיא  דאורייתאעצם ההלבשה יש בה איסורא  ה חלק ה סימן קכזשו"ת בצל החכמאבל . )(סי' קפב) הטור וש"עוכ"כ  מה' ע"ז)
  דבר המביא לידי תועבה.

Cה-לֹא יביע אומרנשפץ ההגדרה הראשונה לפי דעת  מצב (א) לבוש או תיקון הגוף שע"פ מנהג המדינה מביא לתועבה (ב) - מקף כרב – ִיְהֶי
   .לבוש או תיקון הגוף שע"פ מנהג המדינה אינו מביא לתועבה

  פעולת לבישה או תיקון הגוף שמשווה לגוף מראית עין של המין האחר יְִהֶי֤ה-Iאמצב, אלא - אין כלל רב בצל החכמהאבל לפי דעת 

  

-ֶבר- -ְכִלי   מצב (א) כלי יחודי לגבר (ב) כלי שאינו יחודי לגבר, כמו הבגד של ר' יהודה.- מקף כרב – ֶג

(ג) כלי מלחמה שרק גבר אמור לצאת  ציצית ותפילין שהם תיקוני אישדי לגבר (ב) בין כלים היחודיים לגבר נמצאים: (א) בגד יחו
  למלחמה.

-ֶבר- -ְכִלי (א) מלבוש (ב) תיקון. ובפרוט (א) מלבושי אשה בכל גווני אסור אפילו דרך ארעי, (ב)  ש"ך ס"ק ז'מצב ע"פ - מקף כרב – ֶג

  משקפיים). קישוטי אשה או תיקוני אשה תלוי במטרה (כגון כובע, מטריה,

ה-ַעל   מצב (א) פעולה שמותירה אותה במראה אשה (ב) פעולה שמשניה למראה איש, כגון בגד, איפור, סידור שער, פאה.- מקף כרב – ִאָּׁש+

ׁש-ְולֹא ערוותו ובית בית לא יגלח איש בית שחי ו תרגום יונתןמצב (א) ממש בגד אשה (ב) תיקוני אשה למראהו: ע"פ - מקף כרב – ִיְלַּב�
דהכי מתרגמינן ליה שלא יכחול ושלא יפרכס  -  יתקן איש בתיקוני אשהשלא  נזיר נט,אבבלי רש"י , וע"פ להראות כמו ִאׁשהפניו 

  .בבגדי צבעונים של אשה

ׁש-ְולֹא   של המטרה (א) להידמות למין האחר (ב) להגן מפני החמה או מפני הצנה וכד' ש"ך ס"ק ז'מצב ע"פ - מקף כרב – ִיְלַּב�

  

צווי או להרשות לעכו"ם להלביש הישראל או לתקן מראהו, כגון  בצל החכמהע"פ  מרכא טפחא, יתור לרבות – ֶּג�ֶבר ׁשִיְלַּב� -ְולֹא
להצעירו, כדי להידמות למין האחר גם בלי מטרת תועבה. אסור שימוש בתרופה המשווה מראה צעיר. יתכן שגם טיפולים רפואיים 

  יהיו אסורים.למטרות לא ראויות, כגון שלא למטרת נישואין 

אתנח, מגביל האיסור ומלמד שמותר לבישת בגד שלפי  – ִאָּׁש�ה ונח, רבוי הגבלות על פעולות תיקון לגבר שמשווים לו מראהמ – ִׂשְמַל2ת 
  מנהג המדינה אינו מיוחד לאשה, או לבצע תיקון הגוף שאינו יחודי לאשה.

  

י י� 'ה�  תֹוֲעַב!ת ִּכ% ין קבוצת פרטים שעל כל אחד חלה אותה הלכה. אפשר כי מכוון לכל פעולה דרגא תביר מרכא טפחא, כע – ֱא"ֶה�
  שמשווה לאדם מראה שבגללו עלולים להגיע לעבירה של תערובות, יחוד, ניאוף. 

ֶּלה-ָּכל ֵׂשה ֵאֽ אם היה כתוב עשה כל אלה, משמעו היה שכל הפעולות צריכות להתבצע שיגיע להגדרת תועבה. אבל ככתוב כאן כל  – ֹע�
  ה לעצמה נכנסת בגדר תועבה. פעול

ֵׂשה-ָּכל ֵׂשה-ָּכלמצב (א) פעולה שמביאה או מטרתה לתועבה (ב) פעולה שאינה מביאה לתועבה. - מקף כרב – ֹע� מרכא, רבוי הגבלות  – ֹע�

ֶּלה-הנדרשות מ ה סלוק, מגביל את האיסור הנוצר במצב (א) פעולה שמביאה לתועבה, ומלמד על מצב (ב) פעולה שאינה מביא – ֵאֽ
מי שיש לו חטטים בבית השחי ובבית  – שו"ע יו"ד סי' קפב ס' ד'- לתועבה. כגון: טיפולים רפואיים שנועדו לחיזוק האדם בגוף ובנפש כ

   מלבושי אשה בכל גווני אסור אפילו דרך ארעי, קישוטי אשה או תיקוני אשה תלוי במטרה. ש"ך ס"ק ז' .הערוה מותר להעבירו

ד] מי שמגלח כל שיער שבו, ד מראשו ועד רגליו,  סעיף ב שו"ע יו"ד סי' קפברב: מיקל אדם כל גופו בתער. אמר ...  ב,נחבבלי נזיר 
  . י"א ה שמותר לו לגלח גם של בית השחי ובית הערוה

רוה <ג> אסור לחוך בידו בשער בית השחי ובית הע סעיף ג שו"ע יו"ד סי' קפב. אסור לחכך שער ביד כדי להשירו,  ט,אנבבלי נזיר 
  . כדי להשירו, אבל מותר לחוך ו בבגדו להשירו

ולאשה מותר אבל מלבוש שצורתו שוה לאיש ...  לפי מנהג המקום וכו' (ולהפך)לא תלבש אשה בגדים המיוחדים לאיש  יביע אומר
  .לכולם
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

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

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר 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;  - ףמקמפרטיה מענין מסוים; 

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

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

  י (התשע"ה)א,כ תצאדברים  1.5

  
   דברים שפטים כא,יח:   

י יׁש ֵּב]ן סֹוֵר2ר ּומֹוֶר+ -׃ ס ִּכֽ 2ה ְלִא< ם׃ִיְהֶי ע ֲאֵליֶהֽ א ִיְׁשַמ� �ֹ ֹו ְול ּו ֹאת+ ֹו ְוִיְּסר2 ֹול ִאּמ� יו ּוְבק2 ֹול ָאִב� ַע ְּבק� 2ּנּו ֹׁשֵמ+   ה ֵאיֶנ
ֹו  רש"י ּו ֹאת+ מתרין בו בפני שלשה ומלקין אותו. בן סורר ומורה אינו חייב, עד שיגנוב ויאכל תרטימר בשר וישתה חצי לוג יין.  - ְוִיְּסר2

י כג, כ) אל תהי בסובאי יין בזוללי בשר למו. ובן סורר ומורה נהרג על שם סופו, הגיעה שנאמר (פסוק כ) זולל וסובא, ונאמר (משל
תורה לסוף דעתו, סוף שמכלה ממון אביו ומבקש לימודו ואינו מוצא, ועומד בפרשת דרכים ומלסטם את הבריות, אמרה תורה ימות 

  :זכאי ואל ימות חייב

י ה אֵ - ִּכֽ יׁש ֵּב]ן סֹוֵר2ר ּומֹוֶר+ 2ה ְלִא< עַ ִיְהֶי 2ּנּו ֹׁשֵמ+ קטן, תבנית המרמזת על דבר עצמתי, כאן המתה של אדם  - קטן ... זקף- ... רביע ... זקף – יֶנ
מעות אביו וקניית בשר ויין בכמיות מסוימות ואכילתם ושתייתם. שנה ושלושה חדשים ועוד תנאים אחדים, על גניבת  13שנה עד  13בן 
ממון אביו ומבקש לימודו ואינו מוצא, ועומד בפרשת דרכים ומלסטם את הבריות,  הגיעה תורה לסוף דעתו, סוף שמכלה - ש רש"יכפ'

אין לזה שום אח  נטילת חיים על שם סופו לפני שנעשתה עבירה חמורה של לסטים העלול להרוג. :אמרה תורה ימות זכאי ואל ימות חייב
  ורע בתורה.

עַ  2ּנּו ֹׁשֵמ+ ה ֵאיֶנ ע"פ (בבלי סנה' עא, פו) על  רש"יקטן, תבנית המרמזת על דבר חוזר וקורה. כפ'- זקףקטן ... - ... זקף – ֵּב]ן סֹוֵר2ר ּומֹוֶר+

ֹו  ּו ֹאת+ כת עדים מתרה בו (על גניבת כסף) ואפשר כי זאת ספק התראה, כי אפשר שיאכל  מתרין בו בפני שלשה ומלקין אותו. - ְוִיְּסר2
מתרין בו (היינו מוכיחים אותו) אביו ואמו בפני הדיינין שהם וישתה שלא בנוכחותם. באה כת עדים זאת ומעידה על קלקולו הראשון. ו

ֹושלושה. וביה"ד (שלושה) מלקהו (=  ּו ֹאת+ ם׃ )דב' תצא כא,יח(- ). ואח"כ חוזר הבן על מעשיו, שזה נאמר בְוִיְּסר2 ע ֲאֵליֶהֽ א ִיְׁשַמ� �ֹ  ְול

א ִיְׁשַמ�עכא).  –והבאתו לדין שנית הוא ענין פסוקים (יט  �ֹ , יתור לרבות על אי השמעותו לכת העדים הראשונה, אי מרכא טפחא – ְול
  השמעותו להתראת כת עדים אחרת. 

א ְביָ֖דֹו ֥מֹות יּוָמֽת׃ )שמ' מש' כא,טז(בדיון על  בבלי סנהדרין פו,א יׁש ּוְמָכ֛רֹו ְונְִמָצ֥ ב ִא֧ מביא השוואה לבן סורר ומורה בענין כתות עדים  ס ְוגֹנֵ֨
  להלן לשון הגמרא משולב בהסבר ע"פ עורכי שוטנשטיין  אם הוזמו. םנשונות המעידות על חלקי מעשה ומה די

 להלקותו באנו )פו, ב( ומודה חזקיה בעדים האחרונים של בן סורר ומורה שהוזמו שנהרגין, מתוך שיכולים לומר הראשונים:...  
(ועדי הפעם  כולי דבר קא עבדי ליה -, והני אחריני  , כי העידו על קלקולו הראשון, ולא ידעו שיקלקל שוב)(שעדי פעם ראשונה הם "דבר" לעצמו

, והבן סו"מ נהרג ע"פ עדותם. "חצי דבר" זה כאשר יש תלות הדדית בין העדויות. אבל אם אחת העדויות לא זקוקה לשניה כדי השניה הם "דבר" לעצמו
אשונה לא תלוים כלל בעדי הפעם השניה וע"פ עדותם הבסו"מ "דבר" לעצמו. כאן עדי הפעם הר-להחיל את הדין שלה על הנידון, אז כל עדות נחשבת ל

קראת מוכה. ע"פ העדות השניה הוא במיתה, אף שהם תלויים בראשונים להיקרא שניים, אבל היות והראשונים לא תלויים בהם אז גם כת העדים השניה נ
ם" וכת העדים הראשונה לא נהרגת אף שלמעשה נגמר דינו למיתה "דבר" לעצמו. אם הוזמו שתי הכתות, הכת העדים השניה חייבת מיתה מדין "כאשר זמ

פטורה גם ע"פ עדותם (כי העידו על הפעם הראשונה ולכן הכת המעידה על מעשה מאוחר יותר נקראת שנייה ואז דין השניה למיתה, וכת העדים הראשונה 
  .)לפי שיכולה לטעון שבאו להלקותו בלבד ולא ידעו שעתיד לחזור ולקלקל.

וקת בגמרא והסברה ע"פ רש"י במצב שבן סורר ומורה שמובא לדין בפעם השניה אחר שלקה בפעם הראשונה, ושני עדים מחל
אומרים בפנינו גנב משל אביו מעות לקנות בשר ויין, ושני עדים אחרים אומרים בפנינו אכל הבשר ברשות אחרים הנך שתי כתות 

קותו באנו והוה ליה חצי דבר לחזקיה דסבר לה כר' עקיבא דאמר אין נהרגין ולר' יוחנן צריכות זו לזו ואין הראשונים יכולים לומר להל
עדי האכילה בפעם השניה זקוקים לעדי גניבת הכסף, ואילו עדי גניבת הכסף אינם זקוקים לעדי האכילה.  –דאמר נהרגין כרבנן. טט 

גין העדים שהוזמו. לר' יוחנן עדי האכילה בפעם השניה זקוקים לחזקיה נראה שאלו זקוקים לאלו ואלו לאלו ולכן "חצי דבר" ולא נהר
  לעדי גניבת הכסף, ואילו עדי גניבת הכסף אינם זקוקים לעדי האכילה. ולכן המצב הוא "דבר שלם", ואז שתי הכתות שהוזמו נהרגות.

  

םע"פ ההסבר הנ"ל עדי הפעם הראשונה בלתי תלויים בעדי הפעם השניה. לכן אפשר כי טעם מלת  סלוק מגביל את העונש לכת  – ֲאֵליֶהֽ
  העדים ראשונה על המעשה הראשון אם הוזמה והיא פטורה מעונש.

  
  :,חכב,ז תצא-כידברים 

י ִיָּקֵר2א ַקן[ו]  פ י� -ִּכ2 Zֹור ׀ ְלָפֶנ   ִצּפ2
ֶר4 ְּבָכל ֹו ַעל-ַּבֶּד? 2ץ׀ א2 ים ְוָהֵאCם ֹרֶב-ֶצת- ַעל-ֵע ֹו ֵביִצ+ ֶרץ ֶאְפֹרִחים- א2 ֹו ַעלָהֶאְפֹרִח+ -ָהָא<   ַהֵּביִצ�ים -ים א�

ם ַעל-לֹא ח ָהֵא� ים׃ -ִתַּק�   ַהָּבִנֽ
ם ְוֶאת-ַׁשֵּלCַח ְּתַׁשַּלח- ֶאת[ז]  ח-ָהֵא+ ַּקֽ ים׃ ס-ַהָּבִנ�ים ִּתֽ 4 ְוַהֲאַרְכָּת� ָיִמֽ 2יַטב ָל+   ָל�4 ְלַמ-ַען- ִי

   קמב -קלח חולין ראה צפור ב''מ קב א, -קן תו''א

  
  ה תורה למען ייטב לך והארכת ימים ק''ו למתן שכרן של מצוות חמורותאם מצווה קלה שאין בה חסרון כיס אמררש''י 

  דב' דף רמז -אלשייך הקדוש  -תורת משה 

  .כי אם עם אנוש כערכי כל שכן שאין קץ לשכרי )טט שהו מן ההפקר(ואם עסק המצווה אינו לעוף כנף 
  

בע''ה במצווה חמורה ומצווה קלה, כבד את אביך ושלוח הקן,  שגלה הקב''ה אריכות ימים )א,חולין קמב(ועל דרך זה אמרו רבותינו ז''ל 
  ללמדך שאין לך מצווה שלא ייטב לאדם בה ויאריך ימים.

  

י�  טט Zפזר - ְלָפֶנ  

כלומר ראה מן שכר המצווה הקלה ביותר, בדבר מן ההפקר שאין לך בה חסרון כיס, שאין בה  -ראה לפניך  כגוןתנהו לעניין אחר  -  פזר
רבה, דיבור ורק מעשה קל כלאחר יד, אל שכר המצוות החמורות הימנה שבהן יש השקעת מחשבה דיבור ומעשה של זמן  צורך במחשבה

  שאין הקב''ה מקפח שכר כל בריה. כיס .וחסרון 

ה שכר ובנוסף יש לכל מצווכל מרחב המצוות מן הקלה אל החמורה, שכר בסיסי ללמדך שאין לך מצווה שלא ייטב לאדם בה ויאריך ימים. 
  המיוחד לה.

  קמב. –אבל פזר הילכתי ראה בבלי חולין קלח 

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

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר 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;  - ףמקמפרטיה מענין מסוים; 

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

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

ההוא דאתא לקמיה דרבא, א"ל: תימה מהו? אמר: לא ידע האי גברא דעוף טהור חייב לשלוחי? אמר ליה: דילמא חדא ביעתא הוא 
חייב לשלח, שלחה, ואהדר לה רבא פרסתקי  -ה אחת דרמיא, אמר ליה: האי ידעי לך, מתניתין היא: אין שם אלא אפרוח אחד או ביצ

  ותפסה; וליחוש לחשדא! כלאחר יד.
  

י ִיָּקֵר2א ַקן[ו]  י�-ִּכ2 Zֹור ׀ ְלָפֶנ   מונח מונח מונח פסק פזר – ִצּפ2

ֶר4 ְּבָכל ֹו ַעל-ַּבֶּד? 2ץ׀ א2 ֶרץ-ֵע צמו או על הכלל גרש מונח פסק (= מונח לגרמיה) מונח רביע, כעין יצא מן הכלל ללמד על ע- אזלא – ָהָא<
  כולו, ובגלל רבוי המונח עשוי ללמד יוצאים מן הכלל אחדים

  

י ִיָּקֵר2א ַקן[ו]  י�-ִּכ2 Zֹור ׀ ְלָפֶנ   מונח מונח מונח פסק פזר, כעין ארבע פזר,  – ִצּפ2

הגמרא מלמד והמשך  אין לוקין עליה. - : כל מצות לא תעשה שיש בה קום עשה (לכל התורה כולה) זה הכלל(א) הרמז לנאמר במשנה 
  מצבים שונים לשימוש בכלל זה. וכמוסר כל זמן שאפשר צריך לתקן. 

רבא  –ותפסה; (כעין גדר) , שלחה, ואהדר לה רבא פרסתקי ב ,בבלי חולין קמא(ב) כהסבר הרב משה קובלסקי הי"ו מאורות הדף על 
  וה לה'. ומכאן לימוד לחיבוב כל שיירי מצווה. הקב"ה, בחפץ שנעשה בו מצו –רצה רק להחזיק בשיירי מצווה של גדול האדמורי"ם 

(ג) לומד משילוח הקן בציפור שהקדיש (א) למזבח (ב) לבדק הבית ומרדה ונמלטה או נגזלה או מתה, לשאר הקדשים למזבח או לבדק 
ם בה מצוות הית. לגבי מזבח נשארים בקדושתם לגבי בדק הבית פוקעת קדושתם כמו הצפור שהוקדשה ופקעה קדושתה ואפשר לקיי

  שילוח הקן. 

  (ד) לימוד על אחריות לערכין 

ם -ַׁשֵּלCַח ְּתַׁשַּלח- ֶאת )ז,כ"תכ בב 'דב(בחולין אבל לא במוקדשים. אמאי לא? דאמר קרא: ב לח,בבלי חולין ק במי שאתה  -ָהֵא+
  .... ... הני מוקדשין היכי דמי?  שאי אתה מצווה לשלחו אלא להביאו לידי גזבר. - מצווה לשלחו, יצא זה 

  
  תצא כב,כד:-כי בריםד

ם ֶאת ם ֶאל-ְוהֹוֵצאֶת@ ם ָּבֲאָבִניםS ָוֵמתּוR -ְׁשֵניֶה? ם ֹאָת� וא ּוְסַקְלֶּת@   ַׁש2ַער׀ ָהִע2יר ַהִה<
ַּנֲעָר< -ֶאת  ה ַעל ַהֽ ַּנֲעָר< ת-ְּדַבר- ֲאֶׁש2ר לֹא-ַהֽ יר ְוֶא@ ה ָבִע+ יׁש ַעל-ָצֲעָק2 ר ֲאֶׁשר-ָהִא+ �הּו-ִעָּנ�ה ֶאת-ְּדַב�   ֵא2ֶׁשת ֵרֵע
�׃ ס ּוִבַעְרָּת�   ע ִמִּקְרֶּבֽ   ָהָר�

ם ם ֹאָת�   רקא סגולז –ָּבֲאָבִניםS ָוֵמתּוR דמא מרכא ק – ּוְסַקְלֶּת@

צד מצוות הנסקלין. ... ובית הסקילה גבוה שתי קומות, עולה לשם הוא ועדיו וידיו אסורות, כי"ם מבקוטי ביאורי המצוות מהרלי
  בו לארץ.ואחד מן העדים דוחפו על מתניו מאחוריו והוא נהפך ונופל על ל

   ָירה ִיָּיֶרה-קWל ִיָּסֵקל אWסָ  )מ' מש' יט,יגש(ם מת בה יצא, שהרי נאמר א
  ו על הארץ .צמה השווה הנסקל שנפל האבן עליו עם הנדחף שנפל הוא בעהנ

ל לבו. משא שני בני אדם והעד השני מרפה את ידו ומשליך האבן ע  םם לא מת מדחיפה זו, מגביהין העדים אבן שהייתה מונחת שאו
  אם מת בו יצא. ואם לאו רגימתו בכל ישראל, שנאמר יד העדים תהייה בו בראשונה להמיתו ויד כל העם באחרונה.

  

 Rָוֵמתּו Sרקא סגול, להוסיף מיתה בנפילה לקראת האבנים להחשב כמיתה ָּבֲאָבנִים (זרקא) שהיא הסקילה.ז –ָּבֲאָבִנים  

  . הארץ עלו צמוא בעה דחף שנפלהנם ע ליופל האבן עשנה השווה הנסקל הנהרמב"ם בלשון ו
  

  והעד השני מרפה את ידו ומשליך האבן על לבו. הרמב"ם אן הזרקא מתאר ממש את הסקילה בלשוןכ
  

ם ָּבֲאָבִניםS ָוֵמתּוR  ,כד:כבתצא -כי דברים ם ֹאָת�   ומתוקדמא מרכא זרקא סגול, מוסיף וגורע במלת  - ְסַקְלֶּת@

ם ָּבֲאָבִניםS ָוֵמתּוR  תצא כב,כד:-כי דבריםבשעת הסקילה ילמד מטעמי הקרא  שהכניסה לרגשות הנידונים אפשר ם ֹאָת� קדמא  -ּוְסַקְלֶּת@

  ָּבֲאָבִניםS ָוֵמתּוR , מוסיף וגורע במלים סגולמרכא זרקא 

  

  שני פרטים,  –תבנית הטעמים מרכא זרקא סגול  לרבנן

  ך זמן המיתה כי ללא כסותו), (גורע במש בושתונסקל ללא כסותו כי כי ממהר מיתתו ומקצר  האיש

  (מוסיף על זמן מיתתה)  הבושהנסקלת בכסותה כי נוח לה הוספת יסורים על  האשה

  וממהר מיתתם מחייהם גורעשניהם ללא כסות וממהר מיתתם, זרקא סגול  אבלכן שני פרטים,  גם אתםיהודה  לרבי

  

 שני פרטים,  –תבנית הטעמים מרכא זרקא סגול  לרבנן

  ללא כסותו כי כי ממהר מיתתו ומקצר בושתו (גורע במשך זמן המיתה כי ללא כסותו כעין קיצור ימים),  נסקל האיש

  נסקלת בכסותה כי נוח לה הוספת יסורים על הבושה (מוסיף על זמן מיתתה)  האשה

  מיתתם וממהר מחייהם גורעללא כסות וממהר מיתתם, זרקא סגול  שניהםכן שני פרטים, אבל  גם אתםיהודה  לרבי

  

הענין קיצור ימים (כמו ברחל, יעקב, משה ואהרן, משה) כי ממהר מיתתו  מסוג גריעההטעמים זרקא סגול לרבנן בתפקיד  תבנית
  מיתה. זמן מאריךועבור האשה 

  הענין קיצור ימים מסוג גריעהיהודה עבור האיש והאשה הנסקלים בתפקיד  לרבי

  

ם ּבָ  ,כד:כבתצא -כי דברים ם ֹאָת�   קדמא מרכא זרקא סגול,  - ֲאָבִניםS ָוֵמתּוR ְסַקְלֶּת@

  ארבע אמות לפני בית הסקילה, מפשיטים את בגדי הנידון.  – קדמא

שני העדים והעד  יב' הפלת אבן כבדה הנשאת ע" שלבעד אחד,  ירבוי שלבים בתהליך הסקילה. שלב א' דחיפה ע" –זרקא סגול  מרכא
  וכחים רוגמים את הנדון באבנים. לא מת, הנ עדייןהשני שומט ידו, שלב ג' אם 
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  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

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

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר 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;  - ףמקמפרטיה מענין מסוים; 

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

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

  י (התשע"ו)א,כ תצאדברים  1.6

ידברים תצא כא,יח:  ֹו -ס [יח] ִּכֽ ֹול ִאּמ� יו ּוְבק2 ֹול ָאִב� ַע ְּבק� 2ּנּו ֹׁשֵמ+ ה ֵאיֶנ יׁש ֵּב]ן סֹוֵר2ר ּומֹוֶר+ 2ה ְלִא<   ִיְהֶי
ם׃ ע ֲאֵליֶהֽ א ִיְׁשַמ� �ֹ ֹו ְול ּו ֹאת+   ְוִיְּסר2

W ְוה ]יט[ יו ְוִאּמ� W ָאִב2 ְפׂשּו ב� ַער ְמֹקֽמW:ְוָת� W ְוֶאל־ ַׁש� �י ִעיר� W ֶאל־ִזְקֵנ יאּו ֹאת!   Wִצ%
א: ]כ[ �נּו זWֵל�ל ְוֹסֵבֽ ַע ְּבֹקֵל �ּנּו ֹׁשֵמ� ה ֵאיֶנ Cנּו ֶזה- סWֵר2ר ּוֹמֶר+ W ְּבֵנ 2י ִעיר< ּו ֶאל־ִזְקֵנ   ְוָאְמר&

ְרָגֻמהּו ָּכל[כא]  Nע מִ -ּו ת ּוִבַעְרָּת� ָהָר� ֲאָבִנים- ָוֵמ+ ֹו ָבֽ Cי ִעיר אּו׃ ס-ִּקְרֶּב�� ְוָכלַאְנֵׁש@ ּו ְוִיָרֽ ל ִיְׁשְמע�   ִיְׂשָרֵא�
  יזתצא דברים 

י< אֶ  ]ה[ ע ַהּזֶ֙ה ֶאל־ְׁשָעֶר֔ ר ָהָר֤ ׂשּו ֶאת־ַהָּדָב֨ ר ָע֠ וא ֲאֶׁש֣ ה ַהִה֜ יׁש ַה֡הּוא אֹ֩ו ֶאת־ָהִאָּׁש֨ ם ָּבֲאָבִנ֖ים ָוֵמֽ ְוֽהֹוֵצאָת֣ ֶאת־ָהִא֣ ה ּוְסַקְלָּת֥ יׁש ֖אֹו ֶאת־ָהִאָּׁש֑   תּו:ת־ָהִא֕

ד ֶאָחֽד: ]ו[ י ֵע֥ ת ַעל־ִּפ֖ ת I֣א יּוַמ֔ ת ַהֵּמ֑ ים יּוַמ֣ ה ֵעִד֖ ים ֛אֹו ְׁשIָׁש֥ י׀ ְׁשַנ֣יִם ֵעִד֗   ַעל־ִּפ֣

ע ִמִּקְרֶּבֽ<:  ]ז[ ם ָּבַאֲחרָֹנ֑ה ּוִבַֽעְרָּת֥ ָהָר֖ ים ִּתְֽהיֶה־ּ֤בֹו ָבִראׁשֹנָ֙ה ַלֲהִמי֔תֹו ְוַי֥ד ָּכל־ָהָע֖   פַי֣ד ָהֵעִד֞

ן  :ב,כ קדשיםויקרא  ר יִֵּת֧ ל ֲאֶׁש֨ ל ּוִמן־ַהֵּג֣ר׀ ַהָּג֣ר ְּביְִׂשָרֵא֗ י יְִׂשָרֵא֜ יׁש ִאיׁ֩ש ִמְּבנֵ֨ ת ְוֶאל־ְּבֵנ֣י יְִׂשָרֵא֘ל ּתֹאַמ֒ר ִא֣ ֶלU ֣מֹות יּוָמ֑ ֹ֖ הּו ָבָאֶֽבן:ִמּזְַר֛עֹו ַלּמ ֶרץ יְִרְּגֻמ֥ ם ָהָא֖   ַע֥

ה ִּכי־יִהְ  :כז,כ קדשים ויקרא יׁש ֽאֹו־ִאָּׁש֗ ם ָּבֽם: פְוִא֣ ם ְּדֵמיֶה֥ ֶבן יְִרְּג֥מּו אָֹת֖ תּו ָּבֶא֛ י ֣מֹות יּוָמ֑ ם ֛אֹוב ֥אֹו יְִּדעִֹנ֖ ה ָבֶה֥   יֶ֨

ם I֥א ְתנֲַחׁ֖שּו ְוI֥א ְתעֹוֵנֽנּו: :כו,יט קדשים ויקרא   I֥א תֹאְכ֖לּו ַעל־ַהָּד֑

ּנָה I֣  :טו,משלי ל ב ָׁש֣לֹוׁש ֵה֭ ב׀ ַה֥ י ָבנֹו֘ת ַה֤ ה׀ ְׁשֵּת֥ ְמרּו ֽהֹון:ַלֲֽעלּוָק֨ ע Iא־ָא֥ ְרַּב֗ ְענָה ַא֝   כאילו נכתב על בן סורר ומורה שהוא זולל וסובא. א ִתְׂשַּב֑

  

ְרָגֻמהּו ָּכל )כאדב' תצא כא,(מדרש תנאים [  Nֹו - ּו Cי ִעיר ים  )ז,יז שפ'דב' ( וכי כל אנשי עירו רוגמין אותו והלא כבר נאמרַאְנֵׁש@ ַי֣ד ָהֵעִד֞

ֲאָבִנים-  )כאדב' תצא כא,( אנשי עירו: אלא במעמד כלִּתְֽהיֶה־ּ֤בֹו   (טט: מקור?) או באבן ָבָאֶֽבן )זככ,ב, כ, קד' וי'( יכול באבנים מרובות ת"לָבֽ

ֲאָבִנים-  )כאדב' תצא כא,( ת"ליכול באבן אחת  ע )כאדב' תצא כא,( אמור מעתה לא מת בראשונה ימות בשנייה: ָבֽ בעריהו בכל  ּוִבַעְרָּת� ָהָר�
  : אין מצווה לצאת אחריו לחוצה לארץִמִּקְרֶּב��  )כאכא, דב' תצא(: מיתה

  
ם (ויק' יט כו)  עונש שמענו אזהרה לא שמענו ת"ל דב' ( לא תאכלו אכילה המביאה לידי שפיכות דמים זו היא אכילתI֥א תֹאְכ֖לּו ַעל־ַהָּד֑

ה )יחתצא כא, ה )יחדב' תצא כא,( אמרשמא תאמרו בשביל זה שאכל זה ממון אביו ימות : ֵּב]ן סֹוֵר2ר ּומֹוֶר+ ידון על שם  ֵּב]ן סֹוֵר2ר ּומֹוֶר+
) טו,משלי ל( סופו שגלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שסוף זה עתיד לגמר את כל נכסי אביו והוא חוזר ומבקש ולא ימצא שנ'

ְרּבַ֗  ְענָה ַא֝ ּנָה I֣א ִתְׂשַּב֑ ב ָׁש֣לֹוׁש ֵה֭ ב׀ ַה֥ י ָבנֹו֘ת ַה֤ ה׀ ְׁשֵּת֥ ְמרּו ֽהֹון:ַלֲֽעלּוָק֨  ויוצא ומפקח על הדרכים ומאבד נפשות הרבה אמרה תורה ע Iא־ָא֥
מוטב שתאבד נפש אחת ואל יאבדו נפשות הרבה: אמר ר' יוסי הגלילי וכי מפני שאכל זה תרמיטר בשר ושתה חצי לוג יין אמ' תורה 

הֵּב]ן סֹוֵר2  )יחדב' תצא כא,( יצא לבית דין ויסקל אלא הגיעה תורה לסוף דעתו של שסוף מגמר נכסי אביו ומבקש למודו ואינו  ר ּומֹוֶר+
מוצא ויוצא לפרשת דרכים ומלסטים את הבריות אמ' תורה ימות זכאי ואל ימות חייב שמיתתן של רשעים הנייה להן והנייה לעולם 

  ולצדיקים רע להם ורע לעולם:
פזור לרשעים הנייה להן והנייה לעולם ולצדיקים רע להם ורע לעולם: כנוס לרשעים רע  יין ושינה לרשעים הנייה להן והנייה לעולם ולצדיקים רק להם ורע לעולם:

   :להם ורע לעולם ולצדיקים הנייה להן והנייה לעולם: שקט לרשעים רע להם ורע לעולם ולצדיקים הנייה להם והנייה לעולם

אּו-ְוָכל )כאדב' תצא כא,( ּו ְוִיָרֽ ל ִיְׁשְמע� ין לכל המקומות איש פלוני נידון ביום פל' סקילה בבית דין פל' מפני כותבין היו ושולח ִיְׂשָרֵא�
ה )יחדב' תצא כא,( שהיה אּו-ְוָכל )כאדב' תצא כא,(שנ'  ֵּב]ן סֹוֵר2ר ּומֹוֶר+ ּו ְוִיָרֽ ל ִיְׁשְמע�   :מלמד שצריכין הכרזה ִיְׂשָרֵא�

  

ְרָגֻמהּו )כאדב' תצא כא,( Nשיעורין, חציצין, ומחיצין) לכתוב לפניה ומשהו גדולה, בעלת תפקיד ללמד משהו מתפקידיה (- תלישא – ּו
  לכתוב אחריה. 

ה )יחדב' תצא כא,(באה ללמד (א) בקשר לפסוק  לפניהאפשר כי  זאת תקופת זמן המתחילה  ]בבלי סנהדרין סח,ב[ע"פ  ֵּב]ן סֹוֵר2ר ּומֹוֶר+
   בהיותו בן י"ג שנה ויום אחד ועד עבור שלושה חדשים.

ה )יחדב' תצא כא,( אכילת(ב) שיעור  א )כדב' תצא כא,( ֵּב]ן סֹוֵר2ר ּומֹוֶר+ אכל זה תרמיטר בשר ... אמר ר' יוסי הגלילי ,  זWֵל�ל ְוֹסֵבֽ
  מכסף שגנב מממון אביו. ושתה חצי לוג יין

- אחת בעלת שיעור להמית. ואפשר להסביר שמה ש ָבָאֶֽבן )זככ,ב, כ, קד' וי'(באה ללמד שיעור אבן סקילה: תחילה  לאחריהאפשר כי 

ּה ִהָּכ֛הּו ) במ' מסעי לה,יז(דרש תנאים אומר "או באבן" בא מהדרשה על מ ֶבן יָ֩ד ֲאֶׁשר־יָ֨מּות ָּב֥ ם ְּבֶא֣ כלומר שיעור אבן שבהפלתה על ְוִא֡
בית הסקילה היה גבוה שתי קומות ...  ],ה"ותוספתא מסכת סנהדרין (צוקרמאנדל) פ"ט[הנידון למיתה אמורה להורגו, ובלשון 

נוטלה ונותנה על לבו כדי לקיים בה מצות  משאוי שניםאחת הרי שלש קומות ר' שמעון אומ' אבן היתה שם והיה בה והוא קומה 
  סקילה

בית הסקילה היה גבוה שתי קומות ואחד מן העדים דוחפו על מתניו נהפך על  מתני',ה"ה] ו"תלמוד ירושלמי (וילנא) סנהדרין פ[
לאו נוטל את האבן ונותנו על לבו אם מת בה יצא ואם לאו העד השני נוטל האבן ונתנו  לבו הופכו על מתניו ואם מת בה יצא ואם

ם ָּבַאֲחרָֹנ֑ה  )ז,יז שפ'דב' (על לבו אם מת בה יצא ואם לאו רגימתו בכל ישראל שנאמר  ים ִּתְֽהיֶה־ּ֤בֹו ָבִראׁשֹנָ֙ה ַלֲהִמי֔תֹו ְוַי֥ד ָּכל־ָהָע֖ ַי֣ד ָהֵעִד֞
ע מִ    ִּקְרֶּבֽ<: פּוִבַֽעְרָּת֥ ָהָר֖

ת-ָּכל ֲאָבִנים- ָוֵמ+ ֹו ָבֽ Cי ִעיר    ַאְנֵׁש@

י-ָּכל ַי֣ד  )ז,יז שפ'דב' (מצב הרגימה (א) כל אנשי העיר רוגמים (ב) כל אנשי העיר נוכחים בסקילתו. היות והכתוב - מקף כרב – ַאְנֵׁש@
ים ִּתְֽהיֶה־ּ֤בֹו ָבִראׁשֹנָ֙ה    (ב) שתחילה כל אנשי העיר נוכחים בשעת הסקילה.מלמד שהעדים רוגמים תחילה, אז נשאר מצב ָהֵעִד֞

י-ָּכל   . אבל אפשר כי קדמא כאן בעלת תפקיד אחר כלהלן. )ז,יז שפ'דב' (, בתפקיד סדר קדימה, שזה תואם עם הפסוק קדמא – ַאְנֵׁש@

ת-ָּכל ֲאָבִנים- ָוֵמ+ ֹו ָבֽ Cי ִעיר הפך פשטא מלמד שלפחות אחת קטן מלמד על שתי דרשות, מ- קטן, זקף-זקף פשטא מהפךקדמא  –  ַאְנֵׁש@
  מהן יוצאת מפשט הכתוב. 

ֲאָבִנים- -ָּכלמוצע לומר כי דרשה אחת  ֹו ָבֽ Cי ִעיר , תבנית טעמים שאחד מתפקידיה כעין כתוב שחברו פשטא מהפךקדמא  – ַאְנֵׁש@

ֹו  )כא,יח( י"רש ). פי'כא,כא(מלמד עליו ) כא,כשלפניו ( ּו ֹאת+ ...ובן סורר ומורה נהרג על שם אזֹוֵל�ל ְוֹסבֵֽ ) ככא,( שנאמר - ְוִיְּסר2
  ...אמרה תורה ימות זכאי ואל ימות חייב.דעתוסופו, הגיעה תורה לסוף 

י-ָּכל   שיתדרדר לעבירות שעליהם נהרגים העברינים. קודםנוטלים נפשו  קדמא – ַאְנֵׁש@

ע )כאדב' תצא כא,(   : מיתה בעריהו בכלמרכא טפחא, כיתור לרבות שאם לא בסקילה  – ּוִבַעְרָּת� ָהָר�

   :אין מצווה לצאת אחריו לחוצה לארץ תנח, כמגביל א –ִמִּקְרֶּב��  )כאדב' תצא כא,(
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

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

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר 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;  - ףמקמפרטיה מענין מסוים; 

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

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

ל-ְוָכל )כאדב' תצא כא,(אבל    מצב (א) אלו שנאמנים עליהם החלטות ביה"ד (ב) אלו שהחלטת ביה"ד נראית מוזרה. -מקף כרב – ִיְׂשָרֵא�

ל-ְוָכל   מסביר החלטתו. אלא שבדין בסו"מ ביה"ד מסביר החלטתו. טפחא בתפקיד שנוי, בד"כ בי"ד לא – ִיְׂשָרֵא�

בכולהו כתיב בהו וכל ת"ר ארבעה צריכין הכרזה מסית ובן סורר ומורה וזקן ממרא ועדים זוממין  ,ה"ח]ג"רדב"ז הלכות ממרים פ[

זקן  לו נראה בעיני העם דבר זרליתן טעם לפי שמיתתן של אויש העם וכל ישראל ובעדים זוממין כתיב והנשארים דלאו כ"ע חזו לסהדותא 
וכן עדים וכן בן סורר ומורה מומת על מה שעתיד לעשות שסופו ללסטם את הבריות ממרא לא עשה דבר אלא שהורה להחמיר ולא עוד מומת 

בעיני השומע לפיכך וכיון שהדבר זר זוממין מומתין על מה שיזמו לעשות ולא על מה שעבר וכן המסית מומת אף על פי שלא קבל המוסת את דבריו 
אּוהצריך בהם הכתוב הכרזה וכל העם  ּו ְוִיָרֽ   :ִיְׁשְמע�

  
 :ד – כי תצא כג,ג דברים

' -[ג] לֹא �ר ִּבְקַה2ל ה� א ַמְמֵז �ֹ י לֹא ָיב ֹור ֲעִׂשיִר+ ]ם ּד2 ל ֽה'׃ ס-ַּג ֹו ִּבְקַה�   ָי�בֹא ל�
א ֹֽ י לֹא-[ד]  ל ֹור ֲעִׂשיִר+ ]ם ּד2 ' ַּג י ִּבְקַה2ל ה� א ַעּמֹוִנ!י ּומֹוָאִב� %ֹ ' ַעדיָ -ָיב ל ה� א ָלֶה!ם ִּבְקַה� �ֹ ם׃-ב   עֹוָלֽ

א )דב' תצא כג,ד( נתמך ע"י דרגא בראש פסוק רלב"גפירוש  ֹֽ '-ל י ִּבְקַה2ל ה� א ַעּמֹוִנ!י ּומֹוָאִב� %ֹ    ָיב
י לֹא  ֹור ֲעִׂשיִר+ ]ם ּד2 ' ַעד-ַּג ל ה� א ָלֶה!ם ִּבְקַה� �ֹ ם׃-ָיב י  דרגא מקשרת  עֹוָלֽ ֹור ֲעִׂשיִר+ ]ם ּד2 ם׃-ַעד ...ַּג ֹור  - ל שבפסוק הזה עֹוָלֽ ]ם ּד2 ַּג

י  ם׃-ַעדש"דור עשירי" משמעו  וניתן לו אותו הפירוש  )גדב' תצא כג,( שבפסוקֲעִׂשיִר+   עֹוָלֽ

  

' ַעד-לֹא)דב' תצא כג,ד( ל ה� א ָלֶה!ם ִּבְקַה� �ֹ ם׃-ָיב   מרכא תביר מרכא טפחא סלוק עֹוָלֽ

 - ישא ממזרת; אחד גר, אחד עבד משוחרר, וחלל  ת"ר: גר נושא ממזרת, דברי ר' יוסי, ר' יהודה אומר: גר לא ]בבלי קידושין עב,ב[
חד לכהנים, וחד ללוים, וחד לישראלים, וחד למישרי ממזר  [בבלי קידושין עג,א]מותרים בכהנת. מ"ט דרבי יוסי? חמשה קהלי כתיבי: 

  בשתוקי, וחד למישרי שתוקי בישראל, קהל גרים לא איקרי קהל. 
  

אייתר ליה לקהל גרים. ואיבעית אימא: ה"נ תרי קהלי נינהו, ממזר בשתוקי ושתוקי  ורבי יהודה? כהנים ולוים מחד קהל נפקי,
' -לֹא )גדב' תצא כג,(בישראל מחד קהל נפקא,  �ר ִּבְקַה2ל ה� א ַמְמֵז �ֹ ממזר ודאי הוא דלא יבא, הא ממזר ספק יבא, בקהל ודאי הוא  -ָיב

הקהל חוקה אחת  )במדבר טו(נינהו, וטעמיה, דרבי יהודה מהכא:  דלא יבא, הא בקהל ספק יבא. ואיבעית אימא: הני נמי תרי קהלי
  לכם ולגר הגר. 

  
' -לֹא )ג,כג(גבי אזהרת פסולי יוחסין  -  חמשה קהלי כתיביחמשה קהלי כתיביחמשה קהלי כתיביחמשה קהלי כתיבי ]רש"י[ �ר ִּבְקַה2ל ה� א ַמְמֵז �ֹ ל -לֹא )כג ג(ָיב ֹו ִּבְקַה� א )ג,דכג(ָי�בֹא ל� ֹֽ א ַעּמֹוִנ!י -ל %ֹ ָיב

י ִּבְקַה2ל ֹ� -לֹא )ד,כג( ּומֹוָאִב� ל ָיב פצוע דכא לא חשיב  )כג,ב(וקהל דגבי  .דור שלישי יבא להם בקהל דמצרי ואדומי )כג,ט(א ָלֶה!ם ִּבְקַה�
  דלאו מן פסולי יוחסין קא משתעי.

  

  לרבי יוסי שלושה קהלים מרבים אסור לממזר, ושני קהלים באים למעט האיסור, אחד לממזר, אחד לשתוקי. 

ולוים המייתר קהל לגרים, מהלך ב' שההיתרים לממזר ולשתוקי נלמדים מקהל אחד, מהלך ג' לרבי יהודה מהלך א' קהל אחד לכהנים 
  שגרים נקראים קהל. חוקהדורש הפסוקים כר' יוסי ויש לו גלוי מ

  

תוך גם לרבי יוסי וגם לרבי יהודה יש שתי קבוצות קהלים. קבוצת קהלי האיסור בדין ממזר, וקבוצת ההיתר בדין ממזר (ממזר ושתוקי). מ

היא במונח אתנח או מרכא סלוק בקהל ה' תבנית הטעמים של ארבעה כתובים למלות  גבי אזהרת פסולי יוחסין, -חמשה קהלי כתיבי חמשה קהלי כתיבי חמשה קהלי כתיבי חמשה קהלי כתיבי 
'  כג דבפסוק שמייחד אותם ואין בהן רבוי מופנה לדרשה. רק בקרא  ל ה� כעין יתור לרבות, יש כעין כתוב המופנה  –מרכא טפחא ִּבְקַה�

  ממנו נדרש היתר בדין ממזר (ממזר ושתוקי). כיצד? הקהלצא לדרשה. אפשר שכאן נמ

ל ֽה'׃ ס-ָּבִנ!ים ֲאֶׁשר: ט,תצא כג-כי דברים - פרש"י כי קהל אחד נלמד מנקשר זאת ל ם ִּבְקַה� א ָלֶה� �ֹ ֹור ְׁשִליִׁש�י ָיב ם ּד2 ּו ָלֶה� פסוק  ִיָּוְלד�

' להתיר אפשר שנקיש מזה אל זה בא  וקהלזה בא להתיר דור שלישי של מצרי ואדומי לבוא בקהל ה'. היות  ל ה� יתור  –מרכא טפחא ִּבְקַה�
  ממזר ושתוקי.  –לרבות, להוות קבוצת היתר בדין ממזר לשניים 

  

'-לֹא )ד,גדב' תצא כ(נתבונן בחצי הפסוק  ל ה� א ָלֶה!ם ִּבְקַה� �ֹ מרכא תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא "להוא  – ָיב
שונות ביחס לנושא. קבוצת ההיתר בדין ממזר (ממזר ושתוקי), קבוצת האיסור בדין ממזר. פסוק זה נאמר על  בקהל ה'" ובעלי הלכות

  . )ד,גכ(עמוני ומואבי ואין סיבה לחלק ביניהם, לכן הלימוד של ר' יוסי ור' יהודה על שתי קבוצות קהלים בדין ממזר מתאים להידרש מפסוק 

ם-ַעד ם-ַעד(א) עד היובל של עבד עברי נרצע, (ב) לתמיד,  מצב מלת עולם,- מקף כבר – עֹוָלֽ סלוק, מגביל משמעות כאן למצב  – עֹוָלֽ
  (ב) לתמיד.

' )ד,גדב' תצא כ( ל ה� מרכא טפחא יתור לרבות על המקורי גר, עבד משוחרר,  [בבלי קידושין עב,ב]ע"פ  תביר מרכא טפחא, – ָלֶה!ם ִּבְקַה�
  הרבוי, כאן ממעט גר מממזרת.חלל מותרים בכהנת, תביר ממעט מהמקורי ו

  

א )ד,גדב' תצא כ(עתה נתבונן בפסוק המלא  ֹֽ י לֹא- ל ֹור ֲעִׂשיִר+ ]ם ּד2 ' ַּג י ִּבְקַה2ל ה� א ַעּמֹוִנ!י ּומֹוָאִב� %ֹ ' ַעד-ָיב ל ה� א ָלֶה!ם ִּבְקַה� �ֹ ם׃-ָיב   עֹוָלֽ
לענ"ד הקישור הזה נעשה ע"י גם זה עד עולם. ש )ג,גדב' תצא כ(מלמד על דור עשירי בפסוק  )ד,גדב' תצא כ(למד שעד עולם בפסוק  ]רלב"ג[- ה

א ֹֽ א-ל %ֹ '  )דב' תצא כג,ד(דרגא. דרגא זאת גם מלמדת סמיכות נוספת והיא העברת הלימוד  – ָיב ל ה�  מרכא טפחא כעין יתור לרבות, –ִּבְקַה�

ֹ  )ג,גדב' תצא כ(היתר בדין ממזר (ממזר ושתוקי) מפסוק בדין עמוני ומואבי שזה יתר בו אל הפסוק  '- אל �ר ִּבְקַה2ל ה� א ַמְמֵז �ֹ   שזה נחוץ בו. ָיב

  דברים כג

ֶר4 ְּבֵצאְתֶכ2ם ִמִּמְצָר�ִים :הכי תצא כג, דברים ִים ַּבֶּד� ּו ֶאְתֶכם- ַּבֶּל2ֶחם ּוַבַּמ+ Cר לֹא־ִקְּדמ ר ֲאֶׁש@   ַעל־ְּדַב&
ם ַנהֲ   Wר ֲאַר� Wר ִמְּפת! 2ם ֶּבן־ְּבע< י� ֶאת־ ִּבְלָע Vר ָעֶל ָּך:ַוֲאֶׁשר; ָׂשַכ@ ְלֶלֽ ִים ְלַקֽ   ַר�

ר לֹא-ַעל )ה,גדב' תצא כ( ר ֲאֶׁש@ ּו ֶאְתֶכם- -ְּדַב& Cקדמא מהפך פשטא גרשיים -ִקְּדמ  

  הענין הוא לבוא בקהל ה'. ]ספרי[ ע"פ

בפסוק קודם מדבר בממזר ומרבה ממזרת שלא יבואו בקהל ה'. היית אומר שהיות וגם כאן מדבר במואבי ועמוני זכר ירבה מואבית 
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

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

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר 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;  - ףמקמפרטיה מענין מסוים; 

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

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

ר-ַעלכן -על ועמונית, ר גרשיים, יוצא מענינו לדון בדבר אחר,  - ְּדַב& קדמא היינו מביא לפסוק (ה) להקדים בלחם ומים את זכרי  - ֲאֶׁש@

ּו ֶאְתֶכם- -לֹא אך הם מואב ועמון (מפסוק ד) שדרך הזכר לצאת ולקדם Cמהפך פשטא, בסה"כ כתוב (פסוק ה) שחבירו (פסוק ד)  -ִקְּדמ
אים לקדם זרים בלחם ומים, ולכן המהפך פשטא מרמז שהכתוב יצא להקל ולא להחמיר ולכן זכרי מואב ועמון מלמד עליו שרק זכרים יוצ

  לא יבואו בקהל ה' ואילו הנקבות מותרות לבוא.

  הגר"א מקורות בגמרא והסבר ללא טעמים. - עיין גם במאור הגדול 

  הרב יעקב ויגדור נ"י

א )ד,גדב' תצא כ(היה מקום לנתק בין האיסור כן - איכא מאן דאמר דלא דריש טעמא דקרא, ועל ֹֽ ' -ל י ִּבְקַה2ל ה� א ַעּמֹוִנ!י ּומֹוָאִב� %ֹ ובין ָיב

ר לֹא-ַעל )ה,גדב' תצא כ(הטעם  ר ֲאֶׁש@ ּו ֶאְתֶכם- -ְּדַב& Cִיםִקְּדמ ר במלת . ועל זה בא טעם קדמא ַּבֶּל2ֶחם ּוַבַּמ+ טעמו של לרמז לדבק את ֲאֶׁש@
  .ד)(פסוק ה) אל האיסור (פסוק האיסור 
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

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

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר 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;  - ףמקמפרטיה מענין מסוים; 

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

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

  

  י (התשע"ז) (בהשתתפות נחלת יעקב)א,כ תצאדברים  1.7

  

א תצא כג,ד:-כי דברים ֹֽ י לֹא-ל ֹור ֲעִׂשיִר+ ]ם ּד2 ' ַּג י ִּבְקַה2ל ה� א ַעּמֹוִנ!י ּומֹוָאִב� %ֹ ' ַעד-ָיב ל ה� א ָלֶה!ם ִּבְקַה� �ֹ ם׃-ָיב   עֹוָלֽ
להם מה אני לבא בקהל אמר לו ר"ג אסור  [*] בו ביום בא יהודה גר עמוני ועמד לפניהן בבית המדרש אמר ,מ"ד]משנה ידים פ"ד[

א )ד,גדב' תצא כ( אתה אמר לו ר' יהושע מותר אתה א"ל ר"ג הכתוב אומר ֹֽ י -ל ֹור ֲעִׂשיִר+ ]ם ּד2 ' ַּג י ִּבְקַה2ל ה� א ַעּמֹוִנ!י ּומֹוָאִב� %ֹ א - לֹאָיב �ֹ ָיב
טט: () ,יגישעיה י( את כל האומות שנאמרוגו' אמר לו רבי יהושע וכי עמונים ומואבים במקומן הן כבר עלה סנחריב מלך אשור ובלבל 

ים  אמר סנחריב) יר׀ ְּגבּוI֣ת ַעִּמ֗ יר יֹוְׁשִבֽים:ועתידתיהם ְוָאִס֣ יד ַּכאִּב֖ ִתי ְואֹוִר֥ יב  ),וירמיה מט( א"ל ר"ג הכתוב אומר ַוֲעתּוֽדֹוֵתיֶה֙ם ׁשֹוֵׂש֔ ן ָאִׁש֛ ְוַאֲחֵרי־ֵכ֗
י יְִׂשָרֵאל֒  ),ידעמוס ט( ר חזרו א"ל ר' יהושע הכתוב אומרוכב ֶאת־ְׁש֥בּות ְּבֵנֽי־ַעּ֖מֹון נְֻאם־ֽה': ועדיין לא שבו ויהודה  ְוַׁשְבִּת֘י ֶאת־ְׁש֣בּות ַעִּמ֣

  :התירוהו לבא בקהל
כבר אמרנו שכל מקום שאומר במשנה בו ביום הכוונה לאותו היום שהעומד בו ר' אלעזר בן  ]א"מ,ד"פירוש המשנה לרמב"ם ידים פ[

וענין נמנו וגמרו שהם מנו את עצמם כדי שילכו אחר דעת הרוב ונמצא הרוב שלא כדעת ר' עקיבה ופסקו ההלכה כמו . (לנשיא) עזריה
  .שהזכיר כאן לא כמו שאמר ר' עקיבה. וכבר נתבארה הלכה זו בפרק עשרים דכלים עיין עליו שם

יב כפי שמפורסם בספרי הנבואה שהוא העביר את כיון שכבר נתבלבלו העמים בזמן סנחר[ד]  ]ד"מ,ד"פירוש המשנה לרמב"ם ידים פ[
כל העמים מארץ לארץ מרוחקת ממנה נעשו יחוסי העמים אצלינו בלתי ידועים ואין אנו יכולים ללמוד עליהם ממקומותיהם. וידוע כי 

[בבלי - (טט: ב ישכל דפריש מרובא פר, וכלל הוא אצלינו חוץ מעמון ומואב ומצרי ואדומיכל השבעים לשון מותרין לבא בקהל מיד 

 (טט: ורוב יושבי ארץ עמון וארץ מואב אינם עמוני ומואבים) )מרובא פריש -וכל דפריש מובא דיון זה ושם הגמרא אמרה  ברכות כח,א]
ולפיכך התירוהו לבא בקהל מיד. ושים לב היאך לא נמנע רבן גמליאל מלבא לבית המדרש באותו היום והוא שהועבר מן הישיבה 

  ..לעזר בן עזריה כידוע, מפני שלא רצה בבטול תורהוהועמד ר' א

א )ד,גדב' תצא כ( ֹֽ א-ל %ֹ   מצב (א) עד שעלה סנחריב ובלבל כל האומות; (ב) אחרי שעלה סנחריב ובלבל האומות- מקף כרב – ָיב

  לפי ברור זה במשמעות טעם מקף, אפשר ללמוד באופן הבא את תבנית הטעמים של

א )ד,גדב' תצא כ( ֹֽ א עַ -ל %ֹ יָיב   דרגא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים שעל כל פרטיה חלה אותה הלכה. – ּמֹוִנ!י ּומֹוָאִב�

במצב (א) עד שעלה סנחריב ובלבל האומות רוב הזכרים שבארץ עמון ובארץ מואב היו בני עמון או מואב ולכן אדם הבא מארצות אלו 
  כול לבוא בקהל ישראל. נחשב כמרובא פריש והוא עמוני או מואבי, יכול להתגייר אבל אינו י

במצב (ב) אחרי שעלה סנחריב ובלבל האומות רוב הזכרים שבארץ עמון ובארץ מואב אינם בני עמון או מואב ולכן אדם הבא מארצות 
  אלו נחשב כמרובא פריש והוא אינו עמוני או מואבי, יכול להתגייר ובא בקהל ישראל.

  

י )ג,ד(כ שאין ת"ל...  )ג,גדב' תצא כ( ]מדרש תנאים[ ם-ַעד )(כג,ד שכבר נאמר בהןבעמון ומואב  ֲעִׂשיִר+ י )(כג,ד ומה ת"ל עֹוָלֽ אלא  ֲעִׂשיִר+
י )(כג,ד נאמר כאן בגזרה שוהלהקיש אדין מופנה  ֹור ֲעִׂשיִר+ י )(כג,ג ונאמר להלן ּד2 ֹור ֲעִׂשיִר+ י )(כג,ד מה ּד2 -ַעד )(כג,ד האמור כאן ֲעִׂשיִר+
ם י )(כג,ג אף עֹוָלֽ   :עד עולם ןהאמ' למעל ֲעִׂשיִר+

י (דב' תצא כג,ג)בשני הפסוקים הכתובים הבאים זהים בתוכן בניקוד ובטעמים  ֹור ֲעִׂשיִר+ ]ם ּד2 י )(דב' תצא כג,ד     ַּג ֹור ֲעִׂשיִר+ ]ם ּד2   ַּג

י )(דב' תצא כג,ד ֹור ֲעִׂשיִר+ ]ם ּד2 ]ם קטן, טעם מלת -יתיב מונח זקף – ַּג תבנית קטן וב- יתיב בא רק בתבנית הטעמים יתיב [מונח] זקף –ַּג
  זאת היתיב בא במקום פשטא במלה מלעלית בת שתי הברות או במלה בת הברה אחת. ליתיב גם תפקידי פשטא וגם תפקידי יתיב.

י )(כג,ד   קטן מלמד שני לימודים.-זקף – ֲעִׂשיִר+

י )(כג,דמלת  לימוד (א) המרחיב את איסור ביאת  םעֹולָֽ -ַעדכי בהמשך הפסוק נאמר  גזרה שוה(לדרשה שכאן היא מידת)  מופנה ֲעִׂשיִר+

]םהעמוני והמואבי בקהל ה' מעבר לדור עשירי. אפשר כי טעם מלת  יתיב בתפקיד דווקא כך תלמד, מסייע ללמוד את הגזרה שוה.  – ַּג

י )(כג,ג- "דור עשירי" כגון "לעד" אז אפשר ש- (כג,ג) לא נאמר משהו שירחיב מעבר ל- היות וב אינו מופנה לגמרי לדרשה  ֲעִׂשיִר+
  מופנה רק מצד אחד (פסוק כג,ד). גזרה שוהלימוד במדת וה

  אפשר שמלמד דבר מיוחד בענין "דור עשירי" מיוחד לאדם מיוחד ולכן ממשיך "עד עולם" לאנשים אחרים. נביא המקורות: לימוד (ב)

עשרה דורות  ]שך חכמהמ[, וע"פ (אבינו)עשרה דורות מנח עד אברהם , עד נח (הראשון)עשרה דורות מאדם  [משנה אבות פ"ה,מב]
  מאברהם עד בועז שנשא את רות הגיורת ממואב והיא אם מלכות דוד.

אִתי  ),חמ 'תה( ר' יצחק פתח ,א]רות רבה (וילנא) פרשה ח[ ַמְרִּתי ִהּנֵה־ָב֑ ז ָא֭ ז שירה הייתי צריך לומר שבאתי ואין ָא֣  אלא שירה שנא'ָא֣

ז יִָׁשֽיר־מֶֹׁשה֩  ),אטו ' בשלחשמ( א )ד,גב' תצא כד(מכלל  ָא֣ ֹֽ א -ל %ֹ ֶפר ָּכ֥תּוב ָעָלֽי: ),חמ 'תה(. הייתי ובאתיָיב ֗  ְמגִַּלת(טט: המדרש מפרט מהי  ִּבְמגִַּלת־ֵס֝

ֶפרומהו  ֗ יָתה רֲאֶׁש֣  ),יאיכה א(במגלה  )ֵס֝ אּו ִצִּו֔ ֹ֥ ל Iא־יָב א )ד,גדב' תצא כ(בספר . :ָלUֽ ַבָּקָה֖ ֹֽ י-ל א ַעּמֹוִנ!י ּומֹוָאִב� %ֹ במגלה באתי אלא ולא דיו ש. ָיב
 "אמוש( במגלה פרץ חצרון רם עמינדב נחשון בועז עובד ישי דוד, בספר ָּכ֥תּוב ָעָלֽי: (טט: כבר בתורה מרומז דוד כיסוד למלך המשיח) ובספר

הּו ִּכֽי־ֶז֥ה ֽהּוא: ),יבטז אֶמר ֛ה' ֥קּום ְמָׁשֵח֖ ֹ֧ י ֱאIִהים֙  ),כהד 'בר( ר' הונא אומר כתיב ַוּי י ָׁשֽת־ִל֤ ר ִּכ֣ זרע הבא ממקום אחר ואיזה זה, זה , ֶזַ֣רע ַאֵח֔
כך אמר הקדוש ברוך הוא לדוד, מה צורך היה לי ליחס, פרץ חצרון, רם עמינדב, נחשון שלמון, בועז עובד, ישי, דוד, ...  ,מלך המשיח
י ְמַׁשְחִּתֽיו:) ,כאפט 'תה( לא בשבילך ֶמן ָקְדִׁש֣ י ְּבֶׁש֖ ָצאִתי ָּדִו֣ד ַעְבִּד֑   ָמ֭

ב ַעד־ַהּיֹֽום: ,לז)יט' וירא בר( ]שך חכמהמ[ כי הממזרות הוא פסול בתולדה, ומועיל לרעה אל תכונת הנפש, וכמו שאמרו כי  ֥הּוא ֲאִבֽי־מֹוָא֖
הממזרות יסבב עזות הפנים (כלה פ"ד). לכן אמר כי התכונה הרעה מאבי המשפחה נשאר אצלו ובניו עד היום. [ועיין בעל הטורים 

 ]. ואף שאין ממזרות אצל עובדי כוכביםלפי שהן התכוונו לדבר מצוה (נזיר כג,א) והנקבות מותרות  (יבמות עו,ב)  )בעה"ט (טט: שכתב תצא
, יתכן להיות )אבא יסד ברא (זה רמז למלכות דוד ממקום אחר) , ועוד כתבמותר בבתוהיה שלבני נח קודם מתן תורה אב (בר' וירא) (טט: והרמב"ן כתב 

אם תחשוב נגד  עשרה דורות ממואב אביהם,דורות מותרת, לכן רות באה לבועז, שכבר היה  עשרהממזרת לאחר  כי למאן דאמר
, כתוב בסוף רות. והמציאה ההשגחה שיהיה כבר וחמשה דורות מפרץ עד בועזדורות מישראל אברהם יצחק ויעקב יהודה פרץ, 

  .עשרה דורות, ודו"ק

א )ד,גדב' תצא כ( ]מר נקא)(עעל רש"י עה"ת ר' עובדיה מברטנורא [ ֹֽ א ַעּמֹוִנ!י -ל %ֹ לא ישא ישראלית קשה הא כבר פירש לעיל דלישנא ָיב
דלא יבא בקהל ר"ל לא ישא ישראלית ולמה הוצרך לשנותו בכאן וי"ל דהייתי יכול לטעות בזה הכתוב בעמון ומואב ולפרשו 

גוים באו מקדשה אשר צוית לא יבואו בקהל לך שבעמון כמשמעו שלא יבואו במקדש ובעדת ישראל משום דכתיב בקינות כי ראתה 
  :לא ישא ישראליתומואב מדבר כדאית' התם במדרש לכך הייתי מפרש מקרא כמשמעו משום הכי חזר רש"י וכתב לא יבא עמוני 
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

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

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר 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;  - ףמקמפרטיה מענין מסוים; 

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

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

  

י )(דב' תצא כג,ד סיכום ֹור ֲעִׂשיִר+ ]ם ּד2 ך המשיח. וע"י הבנת עקרון לימוד (ב) דור עשירי ממואב היא רות אם המלכות של דוד יסוד מל ַּג

'-לֹא )(דב' תצא כג,דזה נלמד את תבנית הטעמים של המשך הכתוב  ל ה� א ָלֶה!ם ִּבְקַה� �ֹ   מקף מרכא תביר מרכא טפחא,  – ָיב

א-לֹא )(דב' תצא כג,ד �ֹ   מצב (א) יש מאן דאמר שממזרת מותרת אחרי עשרה דורות (ב) והלכה שאינה מותרת, -מקף כרב – ָיב

  מואב שהם בני נח לא שייך בהם ממזרות ובאה תבנית הטעמים של אבל עמון ו

'-לֹא )(דב' תצא כג,ד ל ה� א ָלֶה!ם ִּבְקַה� �ֹ מרכא תביר מרכא טפחא, ומלמדת שזאת כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא "לא לבא  – ָיב
לבוא בקהל ה' היינו בקהל כהנים לוים בקהל ה" ושונים בהלכותיהם לגבי הנושא, הנקבות כמו רות מותרות לבוא, הזכרים אסורים 

  וישראל מיוחסים, 

' )ד,גדב' תצא כ( ]מדרש תנאים[ '    ִּבְקַה2ל ה� ל ה� ': בא הוא במינו ,אינו בא ִּבְקַה� '    ִּבְקַה2ל ה� ל ה�  אינו בא אבל בא הוא בגרים: ִּבְקַה�

י )(דב' תצא כג,ד ֹור ֲעִׂשיִר+ ]ם ּד2 ֹור ֲעׂשִ  )(דב' תצא כג,ד אין לי אלא ַּג יּד2 ם-ַעד )(כג,ד מעשירי ולהלן מנ' ת"ל יִר+   :עֹוָלֽ

' )(דב' תצא כג,ד ל ה� כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא "לא לבא בקהל ה" ועל חלקם לא חלה  תביר מרכא טפחא, – ָלֶה!ם ִּבְקַה�
בממזרות ושתוקיות  הלכה מסוימת וזה קבלת גרים מעמון ומואב והיתר נישואין בקהל של עמונים ומואבים שהתגירו, הם מותרים

  ישראל. כאמור, כל זה נהג עד שעלה סנחריב ובלבל האומות.

  

ר לֹא-ַעל :ה,דברים כי תצא כג ר ֲאֶׁש@ ֶר4 ְּבֵצאְתֶכ2ם ִמִּמְצָר�ִים-ְּדַב& ִים ַּבֶּד� ּו ֶאְתֶכם- ַּבֶּל2ֶחם ּוַבַּמ+ Cִקְּדמ  
י� ֶאת  ר ָעֶל? 2ם ֶּבן-ַוֲאֶׁשר; ָׂשַכ@ ם ַנֲהַר� -ִּבְלָע ֹור ֲאַר� ֹור ִמְּפת! ָּך׃ְּבע< ְלֶלֽ   ִים ְלַקֽ
ר -ַעל )ה,גדב' תצא כ( ר לֹא גרשיים –ְּדַב& ּו ֶאְתֶכם- - ֲאֶׁש@ Cִים  קדמא מהפך פשטא - ִקְּדמ   קטן-מונח זקף - ַּבֶּל2ֶחם ּוַבַּמ+

ִים  )ה,גדב' תצא כ( ר לֹא- ַעל, מלמד על שתי דרשות. דרשה בדרך (א) קטן- זקף - ּוַבַּמ+ ר ֲאֶׁש@ ּו ֶאְתֶכם- -ְּדַב& Cִקְּדמ  

ר -ַעל ּו ֶאְתֶכם- -לֹאכעין יצא מענינו לדון בדבר אחר , מלמד על שייםגר –ְּדַב& Cיצא מהפך פשטא מלמד שיצא מענינו לדון כענינו  ִקְּדמ
  . דרשה זאת למדנו בשנת התשע"ולהקל ולא להחמיר

  

ִים  )ה,גדב' תצא כ( ר לֹא- ַעל, מלמד על שתי דרשות. דרשה בדרך (ב) קטן- זקף - ּוַבַּמ+ ר ֲאֶׁש@ ּו ֶאתְ -ְּדַב& Cֶכם- ִקְּדמ  

ר-ַעל )ה,גדב' תצא כ(  ר לֹא ְּדַב& ּו ֶאְתֶכם- -ֲאֶׁש@ Cקדמא מהפך פשטא, גרשיים –ִקְּדמ  

ת ָּכל דברים ראה יד,כב:ראה  ר ֵא� ��-ַעֵּׂש2ר ְּתַעֵּׂש+ וכל המרחם על עניים הקדוש ... [טור יורה דעה הלכות צדקה סימן רמז]  ְּתבּוַא2ת ַזְרֶע
מו שמבקש בכל שעה מהקב"ה שיזמין לו פרנסתו וכמו שמבקש מהקב"ה שישמע שועתו כך צריך שישמע שועת ברוך הוא מרחם עליו ויש לאדם ליתן אל לבו שכ

שמ' מש' ( וגם כי ברית כרותה לה' שנא'י)קרוב לשמוע צעקת עניים שנא' שועת עניים אתה תשמע לפיכך יש לו ליזהר מזעקתם ט)העניים ואף גם זאת שהקב"ה 
י ִּכֽי־ַחּ֥נּון ָאֽנִי: סְוָהיָ֙ה ִּכֽי־יְִצעַ֣ ) כב,כו י ְוָׁשַמְעִּת֖ ואל יעלה יא) גם יתן אל לבו כי הוא גלגל החוזר בעולם וסוף האדם לבא לידי מידה זו ואם לא הוא יבא בנו או בן בנו ק ֵאַל֔

וזה רצונו שיחלק לעניים ממנו וזהו החלק  בלבו עצה לומר איך אחסר ממוני ליתנו לעניים כי יש לו לדעת שאין הממון שלו אלא פקדון לעשות בו רצון המפקיד
<) ,חישעיהו נח( יב) הטובה שיהיה לו ממנו כדכתיב י֙< ִצְדֶק֔ לא יחסר לו אלא אדרבה תוסיף לו יג) ועוד כי הדבר בדוק ומנוסה כי בשביל הצדקה שנותן ְוָהַלU֤ ְלָפנֶ֙

יא ) דהי"ב לא,י( עושר וכבוד כדכתיב ה ָלִב֣ ל ַהְּתרּוָמ֜ U ֶאת־ַעּ֔מֹו ֵמָהֵח֨ י ֙ה' ֵּבַר֣ ית  )מלאכי ג,י(וכתיב  ֵבית־֗ה' ָא֨כֹול ְוָׂש֤בֹוַע ְוהֹוֵת֙ר ַעד־ָל֔רֹוב ִּכ֤ ר ֶאל־ֵּב֣ יאּו ֶאת־ָּכל־ַהַּֽמֲעֵׂש֜ ָהִב֨
ם ח ָלֶכ֗ ר ֣ה' ְצָב֑אֹות ִאם־I֧א ֶאְפַּת֣ את ָאַמ֖ ֹ֔ י ּוְבָח֤נּונִי נָ֙א ָּבז ֶר֙ף ְּבֵביִת֔ י ֶט֙ ר ִויִה֥ ה ַעד־ְּבִלי־ָדֽי: ָהאֹוָצ֗ י ָלֶכ֛ם ְּבָרָכ֖ יִם ַוֲהִריקִֹת֥ ת ֲאֻרּ֣בֹות ַהָּׁשַמ֔ ואמרו יד) א]ֵא֚

ועוד כי הוא דוחה את הגזירות הקשות וברעב תציל ממות ובחנוני נא בזאת  חכמים בכל דבר אסור לנסות את ה' חוץ מדבר זה כדכתיב
תרחיק הקרובים לשכינה ממנה ומן  של צדקה)טט: ( ומניעתהה לאליהו בשביל עוגה קטנה שנתנ(מלכים א' יז)  כאשר אירע לצרפית
ר-ַעל )ה,גדב' תצא כ( לעמון ומואב שהיו קרובים אלינו ונתרחקוהתורה כאשר אירע  ר לֹא ְּדַב& ּו -ֲאֶׁש@ Cִים אותנו ֶאְתֶכם- ִקְּדמ ַּבֶּל2ֶחם ּוַבַּמ+

שמות ב') קראן לו ויאכל לחם, טט: וכן לרות המואביה (ומקרבת הרחוקים לחסות תחת כנפי השכינה כאשר אירע ליתרו על אמרו 
  שהביאה אוכל לנעמי חמותה.

ר-ַעל )ה,גדב' תצא כ( ר לֹא ְּדַב& ּו ֶאְתֶכם- -ֲאֶׁש@ Cתבנית טעמים בתפקיד של דבר שהתחיל, מושעה יתחדש  קדמא מהפך פשטא, גרשיים –ִקְּדמ
  ש. (התחדש) שוב. וכן דבר שהתחיל קודם לזמנו הראוי, הושעה, התחד

זה גלוי אורו של משיח, שעתיד היה לבוא מבנות לוט בן הרן אחיו של אברהם אבינו, כי הרן נשרף באש באור כשדים כי הסס ללכת אחרי 
ישראל, - אברהם, ואין הקב"ה מקפח שכר כל בריה. אלא שזכרי מואב ועמון בני בנות לוט, הורחקו מקרבת השכינה בגלל מניעת חסד מבני

רהם ללוט אביהם. ובבית דינו של בועז התבררה ההלכה שההרחקה חלה רק על הזכרים, אבל היות ובועז מת יום אחרי ולא זכרו חסד אב
שנשא את רות המואביה ובא אליה, עדיין הסתפקו בדבר עד שהתברר סופית במשיחת דוד בן ישי בן עובד בן בועז ורות למלך על ישראל 

שנה בין לידת יצחק  400זה היה כארבע מאות שנה אחרי הצווי בערבות מואב. כמספר ע"י שמואל הנביא והתגלה אורו של משיח. ו
  ליציאת מצרים. 

  

במקום שלא כתוב בתורה הטעם יש מחלוקת בין רבי יהודה הסובר שלא דורשים טעמא דקרא  האנציקלופדיה התלמודית ע"פ •
 דקרא והלכות המצווה משתנים בהתאם לטעם. רבי שמעון הדורש טעמא) ובין (הלכות המצוה קיימים תמיד בלי שינויים

 .לרבות דבר נוסףבאה במקום שכתוב במפורש טעמא דקרא אין מחלוקת, אלא שלרבי שמעון כתיבת הטעם  •

 . הדורש עיון לגופו מדוע פה דרש טעמא דקרא שזאת שיטת רבי שמעון •

  

2ם ֶּבן-ֶאת )ה,גדב' תצא כ(  ִים -ִּבְלָע ם ַנֲהַר� ֹור ֲאַר� ֹור ִמְּפת! ָּך׃ְּבע< ְלֶלֽ   רביע תביר מרכא טפחא מרכא סלוק ְלַקֽ

ֹות ה�  )בר' ב,ד(- לבעל סדרת טעמים זהה  ֹום ֲעׂש! ִים׃ְּבי< ֶרץ ְוָׁשָמֽ ים ֶא�   אתנח רביע תביר מרכא טפחא מרכא סלוק ' ֱא"ִה�

ָקם ָּבָל֤ק ֶּבן )יהושע כד,ט(- לבעל סדרת טעמים זהה  ל- ַוּיָ֨ ֶחם ְּביְִׂשָרֵא֑ ב ַוּיִָּל֖ ֶלU מֹוָא֔ א ְלִבְלָע�ם ֶּבן  ִצּפֹו֙ר ֶמ֣ ח ַוִּיְקָר! ם׃-ַוִּיְׁשַל< ֹור ְלַקֵּל�ל ֶאְתֶכֽ  ְּבע�

  אתנח רביע תביר מרכא טפחא מרכא סלוק

ֹור -ְלִבְלָע�ם ֶּבןתבנית הטעמים   לקים; (ב) - יתור לרבות וללמד (א) אפשר שזה כמאמר חז"ל זה כנגד זה ברא האבמרכא טפחא,  - ְּבע�

ֹור -ְלִבְלָע�ם ֶּבן   קליפות הטמאות.הרבוי שהוא ראש לְּבע�
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www.Taamei-Hamikra.co.il 
  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

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

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר 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;  - ףמקמפרטיה מענין מסוים; 

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

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

  
 ג: – תצא כג,א-כי דברים

יׁש ֶאת-לֹא] [א ח ִא� יו -ִיַּק� יו׃ ס       ֵא2ֶׁשת ָאִב� � ף ָאִבֽ א ְיַגֶּל�ה ְּכַנ �ֹ   ְול
א ֹֽ א ְפֽצּועַ -[ב] ל %ֹ ל ֽה'׃ ס-ָיב ּות ָׁשְפָכ�ה ִּבְקַה�   ַּדָּכ!א ּוְכר�
' -[ג] לֹא �ר ִּבְקַה2ל ה� א ַמְמֵז �ֹ ֹ            ָיב י ל ֹור ֲעִׂשיִר+ ]ם ּד2 ל ֽה'׃ ס-אַּג ֹו ִּבְקַה�   ָי�בֹא ל�
  קידושין לעומת עריות. הנושא:

נושא אדם אנוסת אביו ומפותת אביו אנוסת בנו [*] נושאין על האנוסה ועל המפותה האונס והמפתה על הנשואה חייב  ,מ"א]משנה יבמות פי"א[
  ומפותת בנו רבי יהודה אוסר באנוסת אביו ומפותת אביו:

: ),מ"א]משנה יבמות פי"א[טט: ( ? דתנןר' יהודה פסוקים סמוכין)טט: ( מנלן דדריש (טט: ספר דברים)במשנה תורה ו...  ]בבלי יבמות ד, א[
 ]בבלי ברכות כא,ב[-טט: ב(נושא אדם אנוסת אביו ומפותת אביו, אנוסת בנו ומפותת בנו; רבי יהודה אוסר באנוסת אביו ומפותת אביו; 

  )וגו' בי אליעזר אומר: נושא אדם אנוסת אביודתניא, ר, ברייתאנאמרים הדברים ע"פ 

 תֶעְרוַ֥ )חיח, ' אח"מוי(שלא נאסרה עליו עולמית אלא אשת אביו כדכתיב  -נושא אדם אנוסת אביו  ]בבלי יבמות ד, א רש"י[
י< ֶעְרַו֥ת ְתגֵַּל֑ה I֣א י<ֶׁשת־ָאבִ֖ ֵאֽ   דאין כלה אלא מקודשתלאו כלתו היא  -אנוסת בנו    .אישות דקדושיןואשת משמע ע"י   ס: ִהֽוא ָאִב֖

  וראויה לחופה.
יׁש ֶאת-לֹא )א,גכ' תצא דב(ואמר רב גידל אמר רב: מ"ט דרבי יהודה? דכתיב:  ח ִא� יו׃-ִיַּק� � ף ָאִבֽ א ְיַגֶּל�ה ְּכַנ �ֹ יו ְול כנף שראה  ֵא2ֶׁשת ָאִב�

הפסוק (טט:  , דכתיב:קים הקודמים שבסוף פרק כב)(טט: בשני הפסו דבאנוסה כתיב? מעילויה דקרא ד)ומלמנין (אביו לא יגלה. וממאי 
י )כח,כב( הוספת הכותבהראשון המלמד על האונס הוא  יׁש -ִּכֽ ה ַנֲעָרC ִיְמָצ2א ִא< Cיׁש ַהֹּׁשֵכ�ב ִעָּמ!ּה) טכ,כב( )... ַנֲעָר ָנַתן ָהִא@ Nה ֲחִמִּׁש2ים  ְו ַּנֲעָר� ַּנֲעָר� ַהֽ י ַהֽ ַלֲאִב�

יׁש יִ -לֹא )א,גכ' תצא דב(, וסמיך ליה: ָּכ�ֶסף ח ִא�  – (ממש) ? אי הוה סמיך ליה(שמתירין לאדם לשאת אנוסת אביו מה הם אומרים) וגו'. ורבנןַּק�
יׁש ֶאת-לֹא )א,גכ' תצא דב(, השתא דלא סמיך ליה, (דכתיב:  )היו מסכימים עם ר' יהודה(אז  כדקאמרת ח ִא� יו -ִיַּק� (טט: הם בנתים,) ֵא2ֶׁשת ָאִב�

ֹ�   )א,גכ' תצא דב( לומדים כי יו׃ְול � ף ָאִבֽ   בשומרת יבם הכתוב מדבר, ולעבור עליו בשני לאוין.  ) מלמד כי א ְיַגֶּל�ה ְּכַנ
  ? איבעית אימא: משום דמוכח,ר' יהודה פסוקים סמוכין)טט: ( ובמשנה תורה מאי טעמא דדריש

ה כנף אביו לגבי עריות אי לההיא לא יגל - לכתביה רחמנא  -מוכח למדרשינהו אהדדי סמכינהו  - דמוכח  ]בבלי יבמות ד, א רש"י[
  לטפויי לאוי גבי אשת אב קאתי.

ואיבעית אימא: משום דמופני. איבעית אימא משום דמוכח, דאם כן, לכתביה רחמנא גבי עריות; ואיבעית אימא משום דמופני, דאם  
יו  )א,גכ' תצא דב(כן, לכתוב רחמנא לא יקח איש את אשת אביו,  � ף ָאִבֽ א ְיַגֶּל�ה ְּכַנ �ֹ   .שמע מינה לאפנויי ]ד, א דף[ מה לי?ל ְול

  לאנוסתו של אביו דיליף מסמוכים דלעיל. -לאפנויי  ]בבלי יבמות ד, א רש"י[
  
הבא על אשה ובתה דרך זנות או על אשה ואחותה וכיוצא בהן הרי זה כמי שבא על שתי נשים  ]רמב"ם איסורי ביאה פ"ב, הי"ג[

הרי זו ואין לא בזנות, וכן אם אנס אביו או בנו או אחיו או אחי אביו אשה או פיתה אותה נכריות שאין נעשות ערוה זו עם זו אלא בניש
  .ואין כאן אישות ֵא2ֶׁשת )א,גכ' תצא דב( מותרת לו וישאנה שלא נאמר אלא

  

ח -לֹא (דב' תצא כג,א) [רש"י] אין לו בה קידושי כסף ... ...  שפת"ח( )ראה קידושין סז,ב(אין לו בה לקוחין, ואין קידושין תופסין בה  -ִיַּק�

יו. )לאחר מיתת אביו וגו' (אף) � ף ָאִבֽ א ְיַגֶּל�ה ְּכַנ �ֹ . והרי כבר אלא לרבות שומרת יבם) ... שפת"ח(שומרת יבם של אביו הראויה לאביו  - ְול
י< תֶעְרוַ֥  )יח,יד ' אח"מוי(הוזהר עליה משום  (דב' תצא , ולסמוך לה ו)יף לאחר מיתת אב... א שפת"ח( ? אלא לעבור על זו בשני לאויןֲאִחֽי־ָאִב֖

�ר-לֹא )גכג, א ַמְמֵז �ֹ יור"ל וגם בשביל זה נכתב ...  שפת"ח( )יבמות מט,אראה (; ללמד שאין ממזר אלא מחייבי כריתות ָיב � ף ָאִבֽ א ְיַגֶּל�ה ְּכַנ �ֹ כדי  ְול
�ר - לֹאשיסמוך לה  א ַמְמֵז �ֹ א )בכג,( וגו'. ואם תאמר והא מפסיק קראָיב ֹֽ א ְפֽצּועַ יָ -ל %ֹ ולא שייך  אלה)בעלי מום (ויש לומר כיון דלאו בני בנים נינהו ַּדָּכ!א -ב

  . בהו ממזר לא חשיב הפסק)

היו עדים , זה כש(טט: גלוי עריות שעונשו מיתת בית דין. שאין בה כרת ,וקל וחומר מחייבי מיתות בית דין, שאין בעריות מיתות בית דין
אי אפשר לבצע מיתת בית דין ואז  אז, ו, או לא התריאו נכוןאיהתרולא עדים היו לא היו עדים בשעת מעשה, או  אם והתריאו התראה נכונה. בשעת מעשה

  יש לעוברי העבירה (האיש והאשה) עונש כרת. 
  
אבוי וכל  )אחר)(דרשה ממקום  או מפותת(מסמיכות פסוקים)  אנוסת -טט ( לא יסב גבר ית אתתא דאניס או דשרגיג (דב' תצא כג,א)  - יב"ע]ת[

ָׂשה רֲאֶׁש֣  - )כח,כב( – ]''עראב[.     דכן אתת אבוי ולא יגלי כנפא דגלי אבוי יׁש -לֹא )א,גכ( זאת אנוסה לא מפותה -    Iא־אָֹר֔ ח ִא� ֵא2ֶׁשת -ֶאתִיַּק�

יו י )כח,כב( אל )א,גכ(-שב :(טט נסמכה זאת הפרשההאנוסה על כן  ָאִב� יׁש - ִּכֽ ה ַנֲעָרC ִיְמָצ2א ִא< Cיׁש ַהֹּׁשֵכ�ב ִעָּמ!ּה )טכ,כב(...  ַנֲעָר ָנַתן ָהִא@ Nַּת]ַחת ...  ְו
ּה   ֲאֶׁש2ר ִעָּנ+

  

ְת<֔ ... ) רות ג, ט( ֙< ַעל־ֲאָמ֣ יׁש ֶאת- לֹא )א,גכ' תצא דב(היינו קדשני להיות אשתך. לכן בפסוק  – ּוָפַרְׂשָּת֤ ְכנֶָפ֙ ח ִא� א -ִיַּק� �ֹ יו ְול ֵא2ֶׁשת ָאִב�
יו׃ � ף ָאִבֽ יו ֵא2ֶׁשת- ֶאתן אשת איש, לענייש כפל  ְיַגֶּל�ה ְּכַנ יווגם  ָאִב� � ף ָאִבֽ   . ְּכַנ

  

ח-לֹא (דב' תצא כג,א)  אומר:רבי אליעזר ...  ]בבלי ברכות כא,ב[דעות האם אדם מותר לקדש אנוסת או מפותת אביו. -מקף כרב – ִיַּק�
אבל לפי שלא אסר  פותת אביו. באנוסת אביו ובמ אוסרנושא אדם אנוסת אביו ומפותת אביו, אנוסת בנו ומפותת בנו. רבי יהודה 

  אנוסת בנו ומפותת בנו.אפשר כי אדם מותר לקדש 

יׁשאליבא דרבי אליעזר  ח ִא�  אנוסת או מפותת אביוהקבוצה הבסיסית היא , כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, מרכא טפחא -  ִיַּק�

  אנוסת בנו ומפותת בנו.בקידושין, ההרחבה היא שהאב מותר לקדש 

  

יׁש -לֹא ג,א)(דב' תצא כ ח ִא� יו-ֶאתִיַּק� הקבוצה הבסיסית היא אשת אביו , כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, מרכא טפחא - ֵא2ֶׁשת ָאִב�
בבלי [ע"פ בקידושין, לר' יהודה ההרחבה לאסור על הבן גם נשים, שאביו לא היה לו בהן קידושין או שלא היה לו בהן קידושין: 

 )כח,כב(... ההרחבה היא אנוסת אביו הנלמדת מסמיכות הפסוקים שלפני פסוק זה המלמדים על האנוסה  ]''עראב[וכן פי'  ]ברכות כא,ב
י יׁש - ִּכֽ ה ַנֲעָרC ִיְמָצ2א ִא< Cיׁש ַהֹּׁשֵכ�ב ִעָּמ!ּה )טכ,כב(...  ַנֲעָר ָנַתן ָהִא@ Nּה...  ְו   ַּת]ַחת ֲאֶׁש2ר ִעָּנ+

ההרחבה כוללת שומרת יבם הנלמדת מהמשך  ]א,לי יבמות מטבב[ע"פ  [רש"י]ההרחבה כוללת אנוסה או מפותה. ע"פ  יב"ע]ת[ע"פ 
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

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

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר 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;  - ףמקמפרטיה מענין מסוים; 

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

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

יו (דב' תצא כג,א)אותו פסוק  � ף ָאִבֽ א ְיַגֶּל�ה ְּכַנ �ֹ   שומרת יבם של אביו הראויה לאביו - ְול

מהמשך פסוק זה אפשר ללמוד גם על הרחבה לאשה שהאיש בא עליה בשגגה, והזונה. וכל אלה בין ראויות ובין שלא ראויות לאביו, 
  בחייו בין אחרי מותו. בין

  

כל שאין לה עליו קידושין. מנא הני מילי? דאמר רבי חייא בר אבא אמר ר' יוחנן, ומטו בה משום דרבי ינאי, ...  ]בבבלי קידושין סז,[
ה ִמֵּבי֑תֹו הְויְָצאָ֖  )כד,ב ' תצאדב(ורב אחא בריה דרבא, ומטו בה משום רבי יוסי הגלילי, אמר קרא:  הְוָהיְ  ְוָהְלָכ֖ ולא  - לאחרים  :,ְלִאיׁש־ַאֵחֽר ָת֥

יׁש ֶאת-לֹא )א,גכ' תצא דב(ולא לבן! בן בהדיא כתיב ביה:  - לקרובים. מתקיף לה רבי אבא, ואימא: לאחר  ח ִא� יו-ִיַּק� , אחר  ֵא2ֶׁשת ָאִב�
ה )כד,ב ' תצאדב((טט:  אידי ואידי לבן, הא לכתחילה, והא  ולא לקרובים. ואימא: -למה לי? שמע מינה: לאחרים  ):ְלִאיׁש־ַאֵחֽר ְוָהיְָת֥

  דיעבד!

ח -לֹא )א,גכ' תצא דב(כלומר  - ודילמא הא לכתחילה הא דיעבד ] ב,קידושין סז רש"י[ לאו שלא יהיו לו בהן קידושין דיעבד קאמר ִיַּק�
לומר דאין בה ) :ְלִאיׁש־ַאֵחֽר הְוָהיְתָ֥  )כד,ב ' תצאדב((טט: אלא אזהרה שלא יקדשנה ומיהו אי קדיש ניהוו קידושין ואתא האי קרא אחרינא 

  .הויה כלל ולעולם לבן קאמר דכיון דאמר ולא פירש קרובים אין לך להביא באיסור זה אלא האסור שבכולן שקרוב מן הכל

יוֵא2ֶׁשת -ֶאת דב' תצא כג,א) אם סברה (א) לכתחילה הבן לא יקח אשת אביו אחרי גירושין או אחרי מות האב בדיעבד - מקף כרב – ָאִב�
ה ִמֵּבי֑תֹו הְויְָצאָ֖  )כד,ב ' תצאדב(לקח, יש לו קידושין. (ב) אין קידושין לבן באשת אביו כלל ולומדים זאת מהפסוק  ה ְוָהְלָכ֖  ְוָהיְָת֥

  ותלמד מכאן רק למקום שיש בו איסור מיתת בית דין ולא לאיסורי כרת  [אבן ישראל]. ְלִאיׁש־ַאֵחֽר

ה )כד,ב ' תצאדב((ב) ודוחים מפסוק  ח ,יח)יחאח"מ  'וי(וגם מאחות אשה ( :ְלִאיׁש־ַאֵחֽר ְוָהיְָת֥ ּה I֣א ִתָּק֑ ה ֶאל־ֲאחָֹת֖ ּה  ְוִאָּׁש֥ ר ְלגַּ֧לֹות ֶעְרָוָת֛ ֹ֗ ִלְצר
יָה ְּבַחֶּיֽיָה:   ) כנלמד להלן בבלי קידושיןָעֶל֖

ולא תפסי בה קידושין, אף כל  -גתה חטאת מה אחות אשה מיוחדת שהיא ערוה וחייבין על זדונה כרת ועל שג ]בבלי קידושין סז, ב[
  .לא תפסי בה קידושין -שהיא ערוה וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת 

  

יו-ֶאת דב' תצא כג,א)( תאמר באשת ,  ... ,אין לה היתר בחיי אוסרן...  אשת איש [בבלי קידושין סז,ב]מקף מונח אתנח,  – ֵא2ֶׁשת ָאִב�
יׁש-לֹא  דב' תצא כג,א)(בגירושין, אז צריך הכתוב  - ןבחיי אוסר איש  שיש לה היתר ח ִא� יו-ֶאת ִיַּק� לאסור על בן האיש  ֵא2ֶׁשת ָאִב�

יו-ֶאתהמגרש או הנפטר     ֵא2ֶׁשת ָאִב�

יו-ֶאת דב' תצא כג,א)(   . אי לטפויי לאוי גבי אשת אב קאתי...  ]יבמות ד,א[רש"י מונח אתנח, רבוי והגבלה,  – ֵא2ֶׁשת ָאִב�

א ְיַגֶּל�ה מהסיפא  ],א,בבלי יבמות מט[ע"פ  [רש"י]אוים נלמד ע"י אבל רבוי ל �ֹ , יתור לרבות לשומרת יבם אביו לאו, מרכא טפחא - ְול
  . לכן נשאר בצ"ע,ו)יף לאחר מיתת אב... א שפת"ח( לעבור עליה בשני לאוין

  

' -לֹא דב' תצא כג,א)(  שפת''חע''פ  ג גכ-  �ר ִּבְקַה2ל ה� א ַמְמֵז �ֹ ע דכא שלא נוצר בעבירה אסור לבוא בקהל ה', קל וחומר מה פצו - ָיב
 ממזר שנוצר בעבירה. לכך לא ישא ישראלית, ואם נשאה כופין אותו להוציא.

  ''גם דור עשירי'' ושאר ההסבר עלסמך ממזר לפצוע דכה שממזר אינו מוליד כפצוע דכה סמיכות ג' לב' בעל הטורים ע"פ  )ב(
  

ח ִא� -לֹא )א( -  [רשב"ם] יו-יׁש ֶאתִיַּק� �ר-לֹא , לומר שהנולד ממנה הרי הוא ב")יא,כ ' קד'ויראה (הוכפל כאן  -  ֵא2ֶׁשת ָאִב� א ַמְמֵז �ֹ "  ָיב
  האם שני הפסוקים בויקרא ודברים מהוים בנין אב משני כתובים או אחד לאזהרה ואחת לעונש? .)להלן,ג(

יו עֶ (וי' קד' כ,יא)  יׁש ֲאֶׁשCר ִיְׁשַּכב- ֶאת־ֵא2ֶׁשת ָאִב+ יו ִּגָּל�ה ְוִא< ם׃ ְרַו�ת ָאִב� ם ָּבֽ ם ְּדֵמיֶה� ּו ְׁשֵניֶה�   ֽמֹות־יּוְמת�
א ְיַגֶּל�ה [רבי יוסף בכור שור]  �ֹ יו׃ ְול � ף ָאִבֽ ; והיא בכרת, שהרי היא בשומרת יבם של אביו )א,יבמות מטראה (איכא דמפרש  -ְּכַנ

  . , לאמר שהוא ב'לאו'באנוסת אביו ומפותת אביודודתו. ואיכא דאוקי לה ִלְקָרא  
  

אס ג,ב: כ תצא- כי דברים ֹֽ א ְפֽצּועַ -ל %ֹ ל ֽה'׃ ס-ָיב ּות ָׁשְפָכ�ה ִּבְקַה�   ַּדָּכ!א ּוְכר�
�ר-לֹא )ג(כג, [רבי יוסף בכור שור] א ַמְמֵז �ֹ -לֹא )א(דב' תצא כג,-, שסָמכֹו  ל)ספ"ד רמחראה (נולד 'ממי שזר אצל אמו'. ואמרו רבותינו  -  ָיב

יׁש ֶאת ח ִא� יו-ִיַּק� אלא מחייבי מיתות בית דין,  , דאין ממזר)יבמות מט,אראה (אי גוונא הוי ממזר. איכא למאן דאמר , דבכי הֵא2ֶׁשת ָאִב�
ואיכא למאן דאמר׃  אף מחייבי כריתות; והלכה כדבריו. ואיכא למאן דאמר׃  אף מחייבי 'לאוין', ואיכא למאן דאמר׃  אף מחייבי 

א )כג,ב(-. ו)שם(, ביבמות )כג,א  –(טט  'עשה'. וכולהו דייקי מהאי קרא ֹֽ א-ל %ֹ דלאו אאינהו  דפשיטא, לא חשבי לה הפסק ְפֽצּוַע־ַּדָּכ!א ָיב
�ר-לֹאקאי  א ַמְמֵז �ֹ א ),גכג(, שאינם עושים ממזרות, שאינם מולידים. ָיב ֹֽ א -ל %ֹ ֹוָיב   .) ירוש' קידושין נ,יב  סד,גראה ( הלך אחר פיסולו ל�

  

א -לֹא �ֹ �רָיב  , דאין ממזר)יבמות מט,אראה (: (א) [רבי יוסף בכור שור]ע"פ " שזר אצל אמו (האיש)מי "דעות בגדר ממזר -כרב מקף – ַמְמֵז
ואיכא למאן דאמר׃  אף מחייבי 'לאוין', ; (ג) והלכה כדבריו, ואיכא למאן דאמר׃ אף מחייבי כריתות(ב)  אלא מחייבי מיתות בית דין,

  .איזה עשה זה?) צ"ע( ואיכא למאן דאמר׃  אף מחייבי 'עשה'(ד) 

 ֹ �ר-אל א ַמְמֵז �ֹ ע"פ מרכא טפחא. מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, (א) מרבה על הממזר את הממזרת. (ב)  – ָיב

יׁש ֶאת-לֹא )א(דב' תצא כג,- , שסָמכֹו  ל)ספ"ד רמחראה (אמרו רבותינו  :[רבי יוסף בכור שור] ח ִא� יו-ִיַּק� , דבכי האי גוונא הוי ֵא2ֶׁשת ָאִב�
לומר כמו שהנולד מלקיחת אשה האסורה על הלוקח כמו לקיחת אשת אביו וכנף שגילה אביו, הוא ממזר(ת) כך הנולד מחייבי כ ממזר.

  כריתות בעריות הוא ממזר(ת). 

(דב' תצא כל אחד פרשה סגורה ואעפ"כ כולם נלמדים במידת סמיכות. אפשר כי תבנית הטעמים של  ג) –(דב' תצא כג,א פסוקים  –טט 

יׁש-לֹא )אכג, ח ִא� �ר-לֹא )א(דב' תצא כג,(סלוק) מרכא טפחא וכן  -  ִיַּק� א ַמְמֵז �ֹ   מרכא טפחא, הם בתפקיד של דרישת סמוכים.(סלוק)  – ָיב

ואפשר שכאשר (פסוק ב) שבאמצע מוציא קבוצת אנשים שלא שייכת בהם עצמם ממזרות אלא כיון שלא יכולים להוליד מונעים מהם 
א  (דב' תצא כג,ב)ין אותם להוציא, כי עלולות נשותיהם לזנות וילדיהן ממזרים. לענ"ד טעם דרגא בקרא  להינשא ואם נשאו נשים כופ ֹֽ א-ל %ֹ  ָיב

  דרגא יוצר קשתות קישור בין תחילת פסוק א' לסוף פסוק ג' לסגור אותם ליחידת לימוד אחת בנושא הממזר והרחקתו מקהל ה'.  
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

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

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר 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;  - ףמקמפרטיה מענין מסוים; 

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

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

  י (התשע"ח) א,כ תצאדברים  1.8

ֶות ְוהּוָמ�תכב: ,כאתצא דברים  יׁש ֵח!ְטא ִמְׁשַּפט־ָמ� 2ה ְבִא< י־ִיְהֶי ץ:      ְוִכֽ W ַעל־ֵעֽ יָת ֹאת�   ְוָתִל�
אחד תלמיד חכם ואחד עם הארץ צריך התראה שלא ניתנה התראה אלא להבחין בין שוגג למזיד שמא  ,ה"ב]רמב"ם סנהדרין פי"ב[

שזו עבירה היא וחייב אתה עליה מיתת בית דין או מלקות, אם פירש פטור, שוגג היה, וכיצד מתרין בו אומרין לו פרוש או אל תעשה 
וכן אם שתק או הרכין בראשו פטור ואפילו אמר יודע אני פטור עד שיתיר עצמו למיתה ויאמר על מנת כן אני עושה ואח"כ יהרג, 

רת, ובין שהתרה בו אחד מן העדים ובין וצריך שיעבור ויעשה תיכף להתראה בתוך כדי דיבור, אבל אחר כדי דבור צריך התראה אח
  .שהתרה בו אחר בפני עדים אפילו אשה או עבד אפילו, שמע קול המתרה ולא ראהו ואפילו התרה בעצמו הרי זה נהרג

  

  נסביר את טעמי הרישא של הפסוק שלא בסדר המלים:

ֶות (דב' תצא כא,כב) פעם. תפקידה  23י תביר), תבנית טעמים המופיעה בתורה תביר טפחא (ללא דרגא או מרכא לפנ – ֵח!ְטא ִמְׁשַּפט־ָמ�
ללמד על שני פרטים הכרחיים המהווים יחידה שלמה, כאן שיביאו לפסק דין של מיתה. הם גם הכרחיים בלאוים אחרים הנידונים 

א) התראת עדים על ( שני פרטים הכרחיים בצורת ההתראה ,ה"ב]רמב"ם סנהדרין פי"ב[בבית דין כגון שיש בהם מלקות. הצעה ע"פ 
  העבירה, (ב) פירשו לו עונשה.

וצריך (ב) שיתיר עצמו למיתה ויאמר על מנת כן אני עושה (א)  שני פרטים הכרחיים במותרה  ,ה"ב]רמב"ם סנהדרין פי"ב[ע"פ 
  . שיעבור ויעשה תיכף להתראה בתוך כדי דיבור

יׁש 2ה ְבִא< י־ִיְהֶי ֶותלכות בהתראה כדי שבכלל יגיע אל מונח רביע, בתפקיד לפחות ארבעה ה – ְוִכֽ : (א) שני מתרים (ב) ֵח!ְטא ִמְׁשַּפט־ָמ�

 (המותרה)שמע המתרה הוא אחד מן העדים (ג) המתרה אינו מן העדים אבל מתרה בפניהם (ד) המתרה יכול להיות אשה או עבד (ה) 
   .ואפילו התרה בעצמו הרי זה נהרג (ו)  קול המתרה ולא ראהו

2ה  (דב' תצא כא,כב) י־ִיְהֶי 2הבהוויתו היינו בדעתו לעשות מעשה.  – ְוִכֽ י־ִיְהֶי מצב תגובת העומד לעשות מעשה בעקבות - מקף כרב – ְוִכֽ
פטור, וכן אם שתק או הרכין בראשו פטור  )מעשיית המעשה הרי הוא שוגג ו(אם פירש (א)  ,ה"ב]רמב"ם סנהדרין פי"ב[התראה ע"פ 

ועל זה בא המשך  )(הרי הוא מזיד עד שיתיר עצמו למיתה ויאמר על מנת כן אני עושה ]שםרמב"ם [(ב)  ואפילו אמר יודע אני פטור
  הכתוב.

2ה  (דב' תצא כא,כב)- הסבר אחר ל י־ִיְהֶי   [ספרי] הבא "שהשעה צריכה ללמד בה אחרים". - עשוי להביא מקור לנאמר בסיפא של ה – ְוִכֽ

ֶות ְוהּוָמ�תְוִכֽ  (דב' תצא כא,כב) ]תצא פיסקא רכא 'ספרי דב[ יׁש ֵח!ְטא ִמְׁשַּפט־ָמ� 2ה ְבִא< האיש נתלה ואין האשה נתלית רבי אליעזר , י־ִיְהֶי
אומר אף האשה נתלית אמר להם רבי אליעזר והלא שמעון בן שטח תלה נשים באשקלון אמרו לו שמונים נשים תלה ואין דנים שנים 

  .ביום אחד אלא שהשעה צריכה ללמד בה את אחרים

2ה (דב' תצא כא,כב)סביר "שהשעה צריכה" כך: מוצע לה י־ִיְהֶי מצב של קיום המצוות (א) מצב שאין השעה צריכה ללמד - מקף רב – ְוִכֽ

יׁשבה אחרים (ב) מצב שהשעה צריכה ללמד בה אחרים. במצב (א)  אתנח מגביל ענין היחיד לדון אחד ביום  – ְוהּוָמ�תיחיד  – ְבִא<
במצב (ב) כאשר השעה צריכה ללמד אחרים דנים רבים וממיתים אבל שעה צריכה ללמד בה אחרים. ולהמית אחד ביום למצב שאין ה

  רבים ביום אחד.

W] תצא פיסקא רכא 'ספרי דב[ יָת ֹאת� ּוי )דב' תצא כא,כג( יכול יהו כל הנסקלים נתלים תלמוד לומר, ְוָתִל� ים ָּתל� י־ִקְלַל�ת ֱא"ִה� אחר , ִּכֽ
נו למדים אותו מן המגדף מה מגדף מיוחד שפשט ידו בעיקר והרי הוא נתלה כך כל הפושט ידו בעיקר הרי שריבה הכתוב מיעט הרי א

הוא נתלה, רבי אליעזר אומר מה מגדף מיוחד שהוא נסקל והרי הוא נתלה כך כל הנסקלים נתלים יכול יהו תולים אותו חי כדרך 
W  ְוהּוָמ�ת שהמלכות עושה תלמוד לומר יָת ֹאת� ץ:ְוָתִל�    ַעל־ֵעֽ

W W, ולא את כליו, ֹאת� W , ולא את עדיו, ֹאת� W , ולא את זוממיוֹאת�   . ולא שנים ביום אחדֹאת�

רבי  [בבלי סנה' מה,ב]-לומד בריבוי ומיעוט לתלות רק הנסקלים הדומים ביותר למגדף וזה עובד עבודה זרה, ראה להלן ב [ספרי]
  דים זאת בכלל ופרט. אליעזר לומד זאת ברבוי ומיעוט. וחכמים לומ

W )דב' תצא כא,כב( יָת ֹאת� מרכא טפחא כעין קבוצת פרטים הקשורים לענין והעשויה להתרחב. כאן לימודים אחדים (א) לרבנן לא  – ְוָתִל�

W(ה)  –כל הנסקלים נתלים; (ב)  W, ולא את כליו, ֹאת� W , ולא את עדיו, ֹאת� W , ולא את זוממיוֹאת�   . אחד ולא שנים ביוםֹאת�

ץ )דב' תצא כא,כב(] ספרי[המשך  -ּנּו-  )דב' תצא כא,כג(, יכול בעץ התלוש או בעץ המחובר תלמוד לומר ַעל־ֵעֽ Wר ִּתְקְּבֶר Cי־ָקב בעץ שנקבר ִּכֽ
  .עמו אמור מעתה בעץ התלוש ולא בעץ המחובר

ץ   תלוש. מצב עץ (א) עץ מחובר (ב) עץ תלוש. התורה מרמזת ללמוד בעץ - מקף כרב – ַעל־ֵעֽ

ץ   סלוק, מגביל בעץ תלוש שנקבר עמו. – ַעל־ֵעֽ

  

ההסבר הבא עוסק במדות הלימוד רבוי ומיעוט וכלל ופרט. בכתוב נמצאת תבנית הטעמים קדמא ואזלא שאחד מתפקידיה לרמז על לימוד 
  א.בסביבתה  במדות הלימוד רבוי ומיעוט וכלל ופרט. אבל הלימוד עצמו אינו במלים המוטעמות קדמא ואזל

ץ: ]כב[ :כאתצא דברים  W ַעל־ֵעֽ יָת ֹאת� ֶות ְוהּוָמ�ת ְוָתִל� יׁש ֵח!ְטא ִמְׁשַּפט־ָמ� 2ה ְבִא< י־ִיְהֶי   ְוִכֽ
ּוי  ]כג[ ים ָּתל� י־ִקְלַל�ת ֱא"ִה� ּוא ִּכֽ -ּנּו- ַּבּיW2ם ַהה+ Wר ִּתְקְּבֶר Cי־ָקב ץ ִּכֽ W ַעל־ָהֵע< Vין ִנְבָלת   לֹא־ָתִל@

א ְתַטֵּמא- ֶאת־ אַ  Cֹ ה: סְול ן ְל�� ַנֲחָלֽ י� ֹנֵת� ' ֱא"ֶה+   ְדָמ2ְת�+ ֲאֶׁשר- ה2
כל הנסקלין נתלין, דברי רבי אליעזר, וחכמים אומרים: אינו נתלה אלא המגדף והעובד . סנה' פ"ו,מ"ד] משנה[ ]בבבלי סנהדרין מה,[

וחכמים אומרים: האיש נתלה ואין האשה  עבודה זרה. האיש תולין אותו פניו כלפי העם, והאשה פניה כלפי העץ, דברי רבי אליעזר.
, ואין דנין (טט: הוראת שעה) אמרו לו: שמונים נשים תלה -נתלית. אמר  להם רבי אליעזר: והלא שמעון בן שטח תלה נשים באשקלון! 

  . שנים ביום אחד

יָת  (דב' תצא כא,כב)תנו רבנן: . גמרא ּוי  )דב' תצא כא,כג(מר יכול כל המומתין נתלין, תלמוד לו - ְוהּוָמ�ת ְוָתִל� ים ָּתל� י־ִקְלַל�ת ֱא"ִה� מה ִּכֽ
שכפר בעיקר.  - זה שכפר בעיקר, אף כל  - וחכמים אומרים: מה מקלל  - זה שבסקילה, אף כל שבסקילה, דברי רבי אליעזר.  -מקלל 

  במאי קא מיפלגי? רבנן דרשי כללי ופרטי, רבי אליעזר דריש ריבויי ומיעוטי. 
יָת  (דב' תצא כא,כב)פרטי: רבנן דרשי כללי ו י־ִקְלַל�ת  )דב' תצא כא,כג(כלל,  -ְוהּוָמ�ת ְוָתִל� פרט היה (טט: אם הפרט, אי הוו מקרבי להדדי  -ִּכֽ

  .(טט: והיינו נשארים רק עם המקלל) לא –אין, מידי אחרינא  - אמרינן: אין בכלל אלא מה שבפרט, הני ) קרוב לכלל

לרבויי עבודה זרה (טט: מועיל)  אהני -  ) עתה שבכתוב הפרט רחוק מהכלל(טט:  השתא דמרחקי מהדדי ]בבלי סנהדרין מו,א[המשך הגמרא 
  .(ראה פר' אמר ופר' שלח דיון במגדף ובעע"ז) כי כופר בעיקר)מרבים העע"ז הדומה למקלל (טט:  דדמי ליה בכל מילי
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

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

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר 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;  - ףמקמפרטיה מענין מסוים; 

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

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

יָת ְוהּוָמ�ת ְותָ  (דב' תצא כא,כב)ורבי אליעזר דריש ריבויי ומיעוטי:  י־ִקְלַל�ת  )דב' תצא כא,כג(רבוי,  -ִל� מיעוט. אי הוו מקרבי להדדי  - ִּכֽ
מרבים העע"ז הדומה למקלל (טט:  לא הוו מרבינן אלא עבודה זרה דדמי לה בכל מילי - ) מיעוט (מה שאמור להישאר) היה קרוב לרבוי(טט: אם ה

  .לרבויי שאר הנסקלין(טט: מועיל) אהני  - )אר רחוק מהרבויהמיעוט האמור להיש(טט: , השתא דמרחקי מהדדי כי כופר בעיקר)

  

ֶבן...  ְוָרגְ֥מּו אֹ֖תֹו (וי' אמר כד,יד,כג)(טט: מה מקלל  ]ב,מהרש"י מסכת סנהדרין [ ה ַוּיְִרְּג֥מּו אֹ֖תֹו ָא֑ ל ֶאל־ִמחּו֙ץ ַלַּֽמֲחנֶ֔ יאּו ֶאת־ַהְֽמַקֵּל֗ בסקילה  )ַוּיֹוִצ֣
יתָ  א,כב)(דב' תצא כ ונתלה, דכתיב ביה -  ובין  ַוּיְִרְּג֥מּו אֹ֖תֹואו   ְוָרגְ֥מּו אֹ֖תֹו (טט: אפשר שיש כעין הקש או  ג"ש בין אף כל שבסקילה נתלה. ְוָתִל�

W יָת ֹאת�   )כתובים אלו מוטעמים מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצה העשויה להתרחב, לרבנן מרחיב בפרט אחד, לרבי אליעזר מרחיב לכל הנסקלים .  ְוָתִל�

  אין לך לרבות אלא העובד עבודה זרה. -אף כל שכפר בעיקר 
  ואחר כך פירש דורשין את האחרון בפרט. (טט: שעשעו כללי)דורשין את התורה בכלל ופרט, כל מקום שסתם  - דרשי כללי ופרטי 

ט, ואפילו הדומה לפרט אין ויש חילוק בין זה לזה, פרט היינו פירוש הכלל, ואין בכלל אלא מה שבפר - ור' אליעזר דורשו במיעוט 
, אבל הדורשו במיעוט לא עקר את הכלל ממקומו אלא מיעוטי במקצת, שמתחילה ), אלא ממה שכתוב בו(טט: שבראש מתרבה מן הכלל

(טט: ואחרי  אלא כגון זה הכתוב אחריו והדומין לו - ובא המיעוט ומיעט משמעו, שלא תאמר הכל במשמע  -היה משמע כל דבר 

  .מעבר לדומה לו) שהתרחק מרבה
  ]א,מורש"י מסכת סנהדרין [

(טט: היסודי שאין לך בכלל אלא  הך הרחקה שהרחיקם זה מזה למימרא דאין דנין אותו בכלל ופרט -  )רבנן(טט: אהני לרבויי עבודה זרה 

  קר כמותו.לרבויי עבודה זרה, הואיל ודמיא לפרטא בכל מילי, שכופר בעימועיל) הריחוק (טט: אהני  -  מה שיש בפרט)
י־ִקְלַל�ת )דב' תצא כא,כג( מיעט את הרבוי ולימדך שלא תרבה בו את הכל אלא זה, והדומה לו, וכי דרשינן הכי  (טט: לרבי אליעזר) – ִּכֽ

(טט: כרבוי ומיעוט דלא תמעטיה בהאי מיעוטא כשאר מיעוטין  (טט: מועיל)אהני  - היכא דמיקרבן להדדי, אבל היכא דרחקן זה מזה 

(טט:  אלא מידי דלא דמי ליה במידיהמקלל)  -הממעט את הכל פרט למה שדומה לגמרי למיעוט, כגון להשאיר עע"ז הדומה לגמרי למיעוט  היסודי

, דבסקילה (טט: מכל מקום) , כגון שאר מיתות בית דין, אבל שאר נסקלין דדמו ליה מיהת)אלא כעת ממעטים מה שלא דומה בכלל למיעוט
  , (טט: זה מאמר ר' אליעזר לתלות את כל הנסקלים) ניהלא תמעט מי - כמותן, 

דמאן דדריש ליה בכללי ופרטי אינו מרבה אלא כעין הפרט, ומאן דדריש  - ומהכא תיפשוט לך בכל דוכתא דאיכא כלל ופרט וכלל 
פירוש, הלכך כלל לשון  - ליה בריבוי ומיעוט אמרינן ריבה הכל ולא מיעט אלא דבר אחד משום טעמא דפרישית לעיל הוא, דפרט 

ופרט וכלל אי אתה דן להביא על ידי הכלל האחרון אלא כעין הפרט, שאילמלא לא בא כלל האחרון הייתי אומר: הפרט הוא פירושו 
 -ואחר כך פירש ובא ללמדך  (טט: הכלל הראשון)ואפילו הדומה לו לא תלמוד ממנו, אלא סתם  - של כלל, ואין בכלל אלא מה שבפרט 

  , (טט: ואחרים לא) , הלכך כי אתא כללא בתרא אהני לרבויי כעין הפרט ותו לא)הפרט הז(טט:  א הפירוששאין בסתם אל
, אלא מיעט ריבויא שלא יהא הכל במשמע, ואי (טט: הרבוי) ומאן דדריש ליה בריבויי ומיעוטי אמר לך: המיעוט אינו פירושו של סתם

שלא בא המיעוט למעט אלא מאי דלא דמי  - ומע מן המיעוט כל הדומין למיעוט, הייתי ש(טט: הרבוי הסוגר) נמי לא אתא כללא בתרא 
  שלא תראה בו שום רמז דומה לפרט. דריבה הכל ולא מתמעט מן המיעוט אלא דבר אח -ליה, הלכך כי חזר וריבה 

W )דב' תצא כא,כג( Vין ִנְבָלת אבל הלימוד ופרט או ברבוי ומיעוט. קדמא ואזלא מרמז כי בסביבתו עשוי להיות לימוד בכלל  – לֹא־ָתִל@
   עצמו אינו במלים המוטעמות קדמא ואזלא.

יָת  (דב' תצא כא,כב) ]מו –מה  בבלי סנהדרין[ גמרא ְוהּוָמ�ת (טט: הכלל הזה כאילו לא מתחשב בהטעמה ומחבר בין מלת  כלל –ְוהּוָמ�ת ְוָתִל�
יתָ ובין מלת קיסר מדרגת  חזק מאד אתנח שהוא עוצר –   , מרכא שהוא טעם מחבר למלה הבאה)  – ְוָתִל�

י־ִקְלַל�ת  )דב' תצא כא,כג( המשך גמרא   רחוק מאד מהכלל הפותח ובפסוק הבא. פרט, - ִּכֽ

  

ּוי ,כג: כאתצא דברים  ים ָּתל� י־ִקְלַל�ת ֱא"ִה� ּוא ִּכֽ Wר ִּתְקְּבֶר-ּנּו- ַּבּיW2ם ַהה+ Cי־ָקב ץ ִּכֽ W ַעל־ָהֵע< Vין ִנְבָלת   לֹא־ָתִל@
ה: סוְ  ן ְל�� ַנֲחָלֽ י� ֹנֵת� ' ֱא"ֶה+ א ְתַטֵּמא- ֶאת־ ַאְדָמ2ְת�+ ֲאֶׁשר- ה2 Cֹ   ל
W  (דב' תצא כא,כג) ]פענח רזא דברים פרשת כי תצא[ Vין ִנְבָלת ים וגו' לֹא־ָתִל@ י־ִקְלַל�ת ֱא"ִה� ים  פי' מפני שגםוגו', ִּכֽ דינו שיהא נתלה ִקְלַל�ת ֱא"ִה�

יןונתלה, לכן דהיינו מגדף שדינו שנסקל  כל נתלה כי יאמרו שהי' זה מגדף וזהו גנאי למלך, כי כל הסוטר למלך או תולש בזקנו אף שנעשה  לֹא־ָתִל@
, וי"מ דכך הוא נתינת טעם שהרואים יכמרו רחמיהם על הנתלה ויקללו הדיין שדנו לתלייה זכרון סרחונו הוא גנאי למלך תמידבו דין כבר מ"מ 

ים I֣א ְתַקֵּל֑ל  ,כז)כב ' מש'שמ( ויעברו על ין (דב' תצא כא,כג) לכן ֱאIִה֖ ּוי זהו, לֹא־ָתִל@ ים ָּתל� י־ִקְלַל�ת ֱא"ִה�   :ִּכֽ

מבאר הכתוב על הנסקלים בבית דין שנאמר בהם דין "לא תלין" והטעם הוא (א) יסברו הרואים שהתלוי זה מפני שגידף (כי  [פענח רזא]
  הרואים יגדפו את הדיינים שפסקו סקילה ותליה. הפסוק הוא בפר' המגדף על המגדף); (ב)

  חז"ל למדו מפסוק זה דין כללי על הלנת המת. וצריך בירור מנין. 
ין אסור  ]שו"ע יו"ד הלכות אבילות סי' שנח, ס"א[ -(א) שלא לכבוד המת (ב) לכבוד המת פוסק ה [בבלי סנה' מז,א]מצב תלין -מקף כרב – לֹא־ָתִל@

  .כן (ב) הלינו (ג) לכבודו, <א> להביא לו ארון ותכריכין או מקוננות, א] או כדי שיבאו קרובים או להשמיע עיירות (א) להלין המת, אלא אם

W Vין ִנְבָלת   קדמא ואזלא כרמז לכעין כלל בהלנת המת לכבוד המת.  – לֹא־ָתִל@

ץ ופרטיו: (ג) להביא קרובים (ד)  מקוננות(ב) להביא  כריכיןלהביא לו ארון ותרביע ארבע סיבות להלנת המת לכבוד המת (א)  – ַעל־ָהֵע<
  להשמיע בעיירות ויספידו ויעשו כנס התעוררות.

י־ִקְלַל�תּ ' שמ(מצב (א) קללת הדיין שדנו לתליה (ב) זה המגדף כלפי מעלה. למצב (א) הלימוד שאנשים עלולים לעבור על - מקף כרב –ִּכֽ

ל  ,כז)כב מש' ים I֣א ְתַקֵּל֑   ב) גנאי לבורא שמלינים את התלוי  [משנה סנה' פ"ו,מ"ד] ונמצא שם שמים מתחלל.. למצב (ֱאIִה֖

ים י־ִקְלַל�ת ֱא"ִה� מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, אם זה כלל סוגר לכלל של הלנת המת לכבודו זה מרבה סיבות  – ִּכֽ
  מעין הסיבות שבפרט.

א ְתַטֵּמא- ֶאת־ ַאְדָמ2ְת�+ ֲאֶׁשר-  Cֹ י�  ְול ' ֱא"ֶה+ המוצא מת מצוה בדרך והיו לפניו שדה בור ושדה ניר, קוברו בשדה בור, שדה ניר ושדה זרע קוברו  -ה2
  [ירושלמי נזיר פ"ז ה"א]: קע)עובר משום ולא תטמא את אדמתך -בשדה ניר, החליף 

לא תטמא את אדמתך וכו', אבל באמת קיי"ל דגם בחו"ל לכאורה לפי טעם דרשה זו אין דין זה נוהג אלא בא"י כמש"כ ו )]תורה תמימה הערה קע[
הדין כן [עיין ביו"ד סי' שד"מ ס"ג], וצ"ל דאין הכונה דוקא טומאת אדמת א"י אלא כל שאינו עושה כמו שתקנו חז"ל הרי הוא גורם טומאה 

ן ְל�� בעולם, והלשון  י� ֹנֵת� ' ֱא"ֶה+ ודבר הכתוב בהוה. והנה הרמב"ם השמיט הא דעובר משום לא  לאו דוקא הוא א"י,ֶאת־ ַאְדָמ2ְת�+ ֲאֶׁשר- ה2
  תטמא, וכנראה ס"ל דהוא אסמכתא וכ"מ בס' שירי קרבן:

י� ' ֱא"ֶה+ א ְתַטֵּמא- ֶאת־ ַאְדָמ2ְת�+ ֲאֶׁשר- ה2 Cֹ ישראל. -קטן כעין רמז ללמוד הקש. אפשר שמקיש קבורה בחו"ל מקבורה בארץ-קטן ... זקף-... זקף - ְול
ה סלוק מגביל, אפשר שלכתחילה מקום הקבורה צריך להיות של המת, וגם אפשר לומר שמרמז להלכה שהמת מצווה קונה את מקומו. ואפשא  - :ַנֲחָלֽ

  שהקש ממנו למתי ישראל אחרים שקונים את מקום קבורתם.
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

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

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר 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;  - ףמקמפרטיה מענין מסוים; 

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

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

  (התשע"ט) (בהשתתפות הרב א"מ פרל) י א,כ תצאדברים  1.9

  

י סו: ט,תצא כא-דברים כי ָ -ִּכֽ ין ה ְוָיְֽלדּו ִתְהֶי@ ים ָהַאַחCת ֲאהּוָבה- ְוָהַאַח2ת ְׂשנּוָא+ יׁש ְׁשֵּת2י ָנִׁש< ה ְוַהְּׂשנּוָא�ה - ְלִא? ים ָהֲאהּוָב� ֹו ָבִנ+   ל2
ה׃  ר ַלְּׂשִניָאֽ ן ַהְּבֹכ� !ה ַהֵּב�     ְוָהָי

א היה לאב פסוק זה פותח נושא בכור לאביו לנחלה. ומרבה על הבכור מאשה הכשרה להינשא לאב ושיש לו בה קדושין, בכורי מנשים של
  הבכו קדושין בהן. תוך כך עולה נושא נוסף של נשואי היתר ואיסור.

 בהן תופסין דקדושין לאוין ובחייבי, ואיסור היתר בנשואי איירי זה דפסוק...  [בבלי קידושין סח,א]לפי  [תורה תמימה הערה קז]
י דכתיב משום יןָ - ִּכֽ כל הקרובים בעבירה יורשין  [רמב"ם נחלות פ"א,ה"ז]ותיו ובעקב [ספרי]לפי  ,הויה בהן לו שיש ודרשינןִתְהֶי@

(אע"פ שהם מחייבי כריתות ולא תפסי בה ככשרים, כיצד כגון שהיה לו בן ממזר או אח ממזר הרי אלו כשאר בנים וכשאר אחים לנחלה 

היה הבכור ממזר  ]ג"י,הלות פ"ברמב"ם נח[ .אבל בנו מן השפחה או מן הנכרית אינו בן לדבר מן הדברים ואינו יורש כלל, קידושין)
; ֶאת (דב' תצא כא,יז)נוטל פי שנים שנאמר  ר ֶּבן-ִּכי יר-ַהְּבֹכ@ ה ַיִּכ< זו ששנואה בנישואיה ואין צריך לומר אם היה בן גרושה או בן  ַהְּׂשנּוָא?

  .חלוצה

  

י (כא,טו)...  ]ג"הי,ב"אבן האזל נחלות פ[ ָ -ִּכֽ ין   הולדות שלו,ין) (של קידושין ונישואכל שיש בה הויה  ִתְהֶי@

י (דב' תצא כא,טו)אבל טעם מקף של  ָ -ִּכֽ ין מרמז ללימוד על הווית קשר בין איש לאשה ללא קידושין ושחלק מהבכורים לאב שנולדים  – ִתְהֶי@
  הם בכורים לנחלה, וחלק ממועט מההלכות הבכור הנלמדות להלן. 

י (דב' תצא כא,טו) יׁש-ִּכֽ יןָ ְלִא?   פרטים. -ללימוד בכעין כלל ופרט ואין בכלל אלא מה שיש בפרט. בפרט יש שני תת קדמא ואזלא מרמז -  ִתְהֶי@

ה (דב' תצא כא,טו) (פרט ב)פרט השני בסדר הכתוב. -מתת ההסבר הפרטים מתחיל - מהפך פשטא מונח זקף – ָהַאַחCת ֲאהּוָבה- ְוָהַאַח2ת ְׂשנּוָא+

ע"פ תבנית הטעמים של  לימוד שנישרה לאיש שנשאה שרשאי לקיימה, יהיה על אשה כ לימוד אחדקטן בתפקיד שני לימודים, - קטן. זקף
עובר מהפך פשטא המלמד שלפחות אחד מהלימודים מוציא את הכתוב מפשוטו. וזה על אשה אשר בהווית נשיאתה  –ָהַאַחCת ֲאהּוָבה- 

מונח מרבה בלא תעשה של נשיאה  – ַאַח2תְוהָ . כמו אלמנה לכהן גדול, גרושה וחלוצה לכהן הדיוט. אפשר כי בלאו אבל תפסי בה קידושין
בעבירה אשה שהיא לאו של חייבי כריתות ואין לו בה הווית נישואין כי לא תפסי בה קידושין. ואפילו הכי הבן הבכור שלו ממנה נוחל כפי 

  . ְוַהְּׂשנּוָא�ה (דב' תצא כא,טו)שמבורר בהמשך 

הָהַאַחCת ֲאהּובָ  [תורה תמימה]ההוצאה מפשוטו היא כהביא  ה -לפני המקום וֲאהּוָבה- וכי יש  -  ה- ְוָהַאַח2ת ְׂשנּוָא+ לפני המקום,  ְׂשנּוָא+
הבנשואיה, ֲאהּוָבה-  - ֲאהּוָבה- אלא  ה - ְׂשנּוָא+ יבנשואיה, וקאמר רחמנא  ְׂשנּוָא+ ָ -ִּכֽ ין צח)שחייבי לאוין תפסי בהו קדושין, מלמד ִתְהֶי@

 

  :[קדושין ס"ח א']

ים (פרט א)וב. בסדר הכת פרט הראשון- ההסבר עובר לתת מונח רביע, מרמז ללפחות ארבע נשים שאין לאיש בהן הווית  – ְׁשֵּת2י ָנִׁש<
כי  'ספרי דב[- [ספרי] הבא מונה שתי נשים שבכור שלו שילדו אינו נחשב בנו אלא בנן ב-קדושין ונישואין והן ילדו לו בכור לנחלה. ב

י(טו)  ]תצא פיסקא רטו יׁש ְׁשֵּת2י ָנִׁש< -ִּכֽ יןָ ְלִא? שפחה ונכרית שאין בהם הויה משמע מוציא את  (התמעטו), שיש בהם הויה יצאו יםִתְהֶי@
ומוציא את הארוסה  ב) -(ט  (שזכה בה מהשמים בלי קדושין)ומוציא את היבמה  א) -(ט   (כאן שואל הספרי האם למעט גם את הבאות). אלו

   .(טט: היינו תכלול אותן ללידת בכור לאיש לנחלה ללא נישואין) ]יםְׁשֵּת2י ָנִׁש< [תלמוד לומר  (טט: של נישואין)הויה  (עדיין)שאין להן 

  .ה) אשה האסורה לו ומחייבת כריתות –(ט האנוסה ד)  –(ט המפותה ג)  –ונוספות עליהן (ט 

ים (דב' תצא כא,טו) [תורה תמימה (= תו"ת)]היא כהביא  [ספרי רטו]- הנכרית שב , צריכות להיות)( שתי נשים מעם אחד בעינן - ְׁשֵּת2י ָנִׁש<
(נכרית) להוציא אחת ישראלית ואחת מצרית

  :[קדושין ס"ח א'] צז)

  

  :]ספרי[ קז)לרבות את העריות שחייבים עליהן כרת בידי שמים - ְוַהְּׂשנּוָא�ה [תורה תמימה] 

 לאוין בחייביו, ואיסור היתר בנשואי איירי זה דפסוק שנואה ואחת אהובה אחת הקודמת הדרשה על נסמך [תורה תמימה הערה קז]
י דכתיב משום בהן תופסין דקדושין יןָ - ִּכֽ  דדיְוַהְּׂשנּוָא�ה  (דב' תצא כא,טו) לשון מיתור כאן מרבה זה על, הויה בהן לו שיש ודרשינןִתְהֶי@

 ]'א ח"ס קדושין[-ב הגמרא סוגיית ולכאורה, הויה בהן דאין י"אעפ, כריתות מחייבי איסור נשואי גם דכולל, בנים לו וילדו לכתוב היה
י דהלשון י"דאעפ, הספרי על הגמרא שתחלוק הכרח דאין ומרלש י אמנם, לעיל כמבואר, לאוין בחייבי סוקלהפ מוקי שהרי כן לא - ִּכֽ

יןָ   והסברא, כריתות חייבי גם לרבות אפשר )ְוַהְּׂשנּוָא�ה (כא,טו)(טט: מלת  מיוחד מרבוי פ"עכ אבל לאוין בחייבי איירי בהכרח בודאיִתְהֶי@
 ]מנחלות ג"הי ב"בפ שכתב ם"רמב[-ה דעת נראה וזה. (טט: במשמע נישואי איסור) הוא בנשואיה שנואה בכלל ניםפל כל ע דהא בזה

; ֶאת (דב' תצא כא,יז) שנאמר שנים פי נוטל ממזר הבכור ההי, ל"וז ר ֶּבן- ִּכי יר-ַהְּבֹכ@ ה ַיִּכ< (טט: נישואי  'וכו בנשואיה ששנואה זו ַהְּׂשנּוָא?

 אבל, ם"הרמב על בתימא שעלה ש"יעו, לאוין בחייבי איירי סוקדהפ דאוקים בקדושין הגמרא נגד דהוא ]מ"הלח[ יועל ותפס, איסור)
 הגמרא אין בודאי כריתות לחייבי ]ספרי[- ב דרשינן מיוחד רבוי י"דעפ דכיון יהלבירה דס ברורה ם"הרמב דעת תבנושכה מ לפי

י הלשון בבאור רק איירי והיא, זה על חולקת ָ תִ - ִּכֽ ין   :ק"ודו (טט: הווית קדושין ואינו שולל הוויה ללא קדושין), ְהֶי@
  

; ֶאת (דב' תצא כא,יז)שנאמר:  ד]היה הבכור ממזר, נוטל פי שנים,  ]סעיף י שו"ע חו"מ הלכות נחלות סי' רעז[ ר ֶּבן-ִּכי ה -ַהְּבֹכ@ ַהְּׂשנּוָא?
יר   .גרושה או בן חלוצהבנישואיה; ואין צריך לומר אם היה בן  ז'}ששנואה  {יז}זו  ַיִּכ<

עיר שושן, כלומר אפילו עשה בנשואיה איסור שלא היה לו לנושאה  (זה לשון)יז] ששנואה בנשואיה. ז"ל ] סמ"ע סימן רעז ס"ק יז[ {יז}
 וזה שסיים וכתב (ואע"פ כן הבכור נוחל פי שניים) ,והיותר נראה ששנואה בנשואיה ר"ל שאין קדושין תופסין בהמחמת איסור, עכ"ל. 

  :, ור"ל שקדושין תופסין בה (הפחות חמור שעונשו האב במלקות) וכ"ש בן גרושה ובן חלוצה

  

  שאין לחייבי כריתות הווית נישואין. תמיכה מתבנית הטעמים

 (דב' תצא כא,טו)אפשר כי המלה היתירה מרבה נישואי איסור (חייבי לאוין וכריתות), אבל טעם מלת  – ְוַהְּׂשנּוָא�ה (דב' תצא כא,טו)

  אתנח בתפקיד הגבלה, מלמד שרק לחייבי לאוין יש תפיסת קידושין וממעט את חייבי הכריתות מתפיסת קידושין. – ְוַהְּׂשנּוָא�ה

ים (דב' תצא כא,טו) [תורה תמימה]השפחה והנכרית מתמעטות מתפיסת קדושין כמו שהביא   שתי נשים מעם אחד בעינן -  ְׁשֵּת2י ָנִׁש<
(נכרית) שראלית ואחת מצרית, להוציא אחת י(צריכות להיות)

   :[קדושין ס"ח א'] צז)

 ' מש'שמ( ורבנן, למעוטי שפחה ועובדת כוכבים מנא להו? נפקא להו [יבמות כג,א]-מובאים ב כתובים אחרים למעט שפחה ונכרית
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

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

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר 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;  - ףמקמפרטיה מענין מסוים; 

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

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

י )כא,ד ה ִויָלֶד֗ ה ְויְָלָדה־֥לֹו ָבִנ֖ים ֣אֹו ָב֑נֹות ָהִאָּׁש֣ יהָ ִאם־ֲאדֹנָי֙ו יִֶּתן־֣לֹו ִאָּׁש֔  א"ר יוחנן משום ר' שמעון בן יוחי, אמר קרא:...  .ָה ִּתְהיֶ֙ה ַלֽאדֹנֶ֔

י )ז,דוא'  'דב( יר ֶאת־ִּבנְ֙< ֵמַֽאֲחַר֔   .בנך מישראלית קרוי בנך, ואין בנך הבא מן העובדת כוכבים קרוי בנך אלא בנה, ִּכֽי־יִָס֤

ת כשרה להינשא לאיש שנשאה, אחת אסורה באיסור לאו אבל מבאר ששתי נשים משמעו שתי ישראליות, אח [תו"ת הערה צז] סיכום
  קידושין תופסים בה.

מבאר שלישראלי מותר לשנוא רק בעל עבירה, לכן לשון אשה שנואה שייך לאשה שיש לאו על נישואיה  [תו"ת הערה צח] סיכום
  לאיש שנשאה לאשה אבל הקידושין תופסים בה.

  

ים-ְוָיְֽלדּו ו)ט,תצא כא' דב( ֹו ָבִנ+ ֹו -ְוָיְֽלדּוקטן, - מקף מונח זקף – ל2 מקף מברר שרק בן זכר נחשב לבכור לנחלה, ולמעט בת  - ל2
  פי שגם בנות עשויות להיקרא בנים. -על- מלהיקרא בכור וגם למעט בנות בכלל מירושה כאשר יש בנים, אף

ים [תו"ת]  ים-ְוָיְֽלדּוהן, ת"ל יכול לפי שמצינו שהבנות נכנסות בנחלה תחת האחין תהא בכורה נוהגת ב -ָבִנ+ ֹו ָבִנ+ , בנים בתורת ל2
  :[ספרי] קו)בכורה ואין בנות בתורת בכורה

, אהרן בנות ולא אהרן בני, ישראל בנות ולא ישראל בני דדרשינן כמו בנות ולא בנים ל"קיי בעלמא דגם י"ואעפ[תו"ת הערה קו] 
 דגם א"הו, פינחס' בפ כמבואר להאחין שקודמות ושהביר יתרון להבנות להן דיש משום כדמפרש זו דרשה אצטריכא כאן ז"בכ

ים -ְוָיְֽלדּו דכתיב ומה, זכות להם יש בבכורה ֹו ָבִנ+  דרשינן ה"דאפ ל"קמ, בנים תלדי בעצב כמו אלא לבדן זכרים בנים רק דוקא לאול2
  :להם יולדו אשר בנים בפסוק' ט ג"כ לקמן ע"וע. בנות ולא בנים

  

ים מי משתתף  (לימוד א)ימודים, אחרי שהמקף מיעט בת מבכור לנחלה ובנות מירושה אם יש בנים קטן מרמז לשני ל- זקף – ָבִנ+
  , רק בנים שנולדו כדרך הורתן (ראה וי' תז' יב) מאשה ישראלית לפני מות האב נחשבים לחישוב חלק בכורה, בחישוב חלק הבכור

  ורה אבל מקבל בירושה.עובר אינו ממעט בחלק בכ מי לא משתתף בחישוב חלק הבכור (לימוד ב)

  :[ב"ב קמ"ב ב'] צט)כתיב ְוָיְֽלדּומלמד שהעובר אינו ממעט בחלק בכורה, מאי טעמא,  - ְוָיְֽלדּו[תו"ת] 
  :[בכורות מ"ז ב'] ק)כתיב ְוָיְֽלדּויוצא דופן אינו בכור לנחלה, מאי טעמא,  - ְוָיְֽלדּו[תו"ת] 
ֹו -ְוָיְֽלדּו יאמר קרא הנכרית שילדה מישראל ולדה כמותה, ד - ל2 ים-ִּכֽ יׁש ְׁשֵּת2י ָנִׁש< יןָ ְלִא? ֹו-ְוָיְֽלדּו...  ִתְהֶי@ י. כל היכי דקרינן ביה ל2 -ִּכֽ

יןָ  ֹו- ְוָיְֽלדּוקרינן ביה ִתְהֶי@ י, וכל היכי דלא קרינן ביה ל2 יןָ -ִּכֽ ֹו -ְוָיְֽלדּולא קרינן ביה ִתְהֶי@   :[קדושין ס"ח ב'] קא)ל2
ֹו -ְוָיְֽלדּו ֹו -ְוָיְֽלדּודרבינא, בן שנולד לאחר מיתת אביו אינו ממעט בחלק בכורה, מאי טעמא, אמר מר בריה דרב יוסף משמיה  - ל2 ל2

  :[ב"ב קמ"ב ב'] קב)אמר רחמנא והא ליכא
ֹו-ְוָיְֽלדּו   :[ספרי] קג)מי שהולדות שלו, יצאו ולד שפחה ונכרית שאין הולדות שלו - ל2
ֹו -ְוָיְֽלדּו   :[שם] קד)וןלהוציא את הספק בן תשעה לראשון או בן שבעה לאחר - ל2
ים -ְוָיְֽלדּו ֹו ָבִנ+ ים -ְוָיְֽלדּואמר אמימר, טומטום שנקרע ונמצא זכר אינו ממעט חלק בכורה, שנאמר  -ל2 ֹו ָבִנ+ שיהא בן בשעת  -ל2
  :[ב"ב קכ"ז א'] קה)לידה

ן  !ה ַהֵּב� ן ַהְּבֹכ� א"ר אמי, טומטום שנקרע ונמצא זכר אינו נוטל פי שנים, דאמר קרא  -ְוָהָי !ה ַהֵּב� הְוָהָי עד שיהא בן משעת  ר ַלְּׂשִניָאֽ
קח)הויה

  :[ב"ב קכ"ו ב'] 
!ה  (דב' תצא כא,טו)[תו"ת]  ר ְוָהָי ן ַהְּבֹכ� הַהֵּב� ר הבן ולא טומטום [ואנדרוגינוס]  -  ַלְּׂשִניָאֽ   :[שם קכ"ז ב'] קט)ולא הספקַהְּבֹכ�

ר (דב' תצא כא,טו) ן ַהְּבֹכ� !ה ַהֵּב� ר, ְוָהָי ן ַהְּבֹכ� ד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, אלו מיני תכונות מרכא טפחא בתפקי – ַהֵּב�

!ה (דב' תצא כא,טו)בבכור: ספק, טומטום, אנדרוגינוס.  תביר מחלק בקבוצת התכונות בבכור וממעט את הבכור בעל אחת  – ְוָהָי
  מהתכונות ספק, טומטום, אנדרוגינוס.

  

!ה  (דב' תצא כא,טו)[תו"ת]  ר ַלְּׂשִניאָֽ ְוָהָי ן ַהְּבֹכ�   :[ספרי] קי)הכתוב מבשרך שבן הבכור לשנואה -  הַהֵּב�

ה הלשון דמדייק יתכן [תו"ת הערה קי]  ר ַלְּׂשִניָאֽ ן ַהְּבֹכ� !ה ַהֵּב�  בלשון (דאם לא הכי היה לו לכתוב) ל"הול ה"דאל, יהיה ידודא דמשמע ְוָהָי
, שנים פי יקח באיסור לו הנולד הבן אשר יצר לו גם סוף כל סוף כי והיינו, יהיה שכן מבשרך שהכתוב דריש ולכן, יהיה ואם תנאי

ל ְלַבֵּכר- ֶאת (דב' תצא כא,טז) ז"בכ כי, הזה העונש את הכתוב ומבשרו א יּוַכ< 2ֹ ה -ֶּבן- ל   :זה כנגד] בהיתר הנולד[ָה2ֲאהּוָב+
  יהיה שכן מבשרך שהכתוב דריש - הסבר ע"פ תבנית טעמים ל

ה (דב' תצא כא,טו) ים-ְוָיְֽלדּו ָהַאַחCת ֲאהּוָבה- ְוָהַאַח2ת ְׂשנּוָא+ ֹו ָבִנ+   קטן בין שני קיסרים (כאן סלוק ... אתנח) - קטן ... זקף- ... זקף -  ל2

  כעין הקש, דבר החוזר וקורה. הקש מהכתוב בתורה לכל הוויה בין איש לאשה שיש בה "לא תעשה" כי היא גורמת צער לעושיה.

ית הטעמים בפסוק המרמזת ללימוד בכלל ופרט. הכלל ופרט ... ז"ק בין שני קיסרים היא כעין כלל סוגר לתבנ קאפשר שהתבנית ז"
  לימד על נישואי היתר ואיסור, הכלל הסוגר מלמד מה הצער נמנע מהמקיים מצוות התורה . וזה לעומת זה מה הצער לעברין.

  
  לעיון הבא ברמב"ם ואבן האזל מובאים הפסוקים הבאים

ה ְּביֹום- [טז]    יז: - ז ט,תצא כא- דברים כי ֹו ֶאתְוָהָי< ת ֲאֶׁשר-ַהְנִחיל2 יו ֵא� ֹו -ָּבָנ+   ִיְהֶי�ה ל�
ל ְלַבֵּכר- ֶאת א יּוַכ< 2ֹ ה ַעל-ֶּבן- ל �י ֶבן-ָה2ֲאהּוָב+ ר׃ -ְּפֵנ ה ַהְּבֹכֽ     ַהְּׂשנּוָא�

; ֶאת[יז]   ר ֶּבן-ִּכי ל ֲאֶׁשר-ַהְּבֹכ@ ִים ְּבֹכ� י ְׁשַנ+ - ִּפ2 יר ָלCֶתת לֹו ה ַיִּכ< ֹו -ַהְּׂשנּוָא? א ל�   ִיָּמֵצ�
ֹו מִ -ִּכי ֹו ל� ה׃ סהּוא- ֵראִׁש2ית ֹאנ+ ט ַהְּבֹכָרֽ  ְׁשַּפ�

; ֶאת (דב' תצא כא,יז)היה הבכור ממזר נוטל פי שנים שנאמר  ]ג"י,הרמב"ם נחלות פ"ב[ ר ֶּבן- ִּכי יר- ַהְּבֹכ@ ה ַיִּכ<   .זו ששנואה בנישואיה ואין צריך לומר אם היה בן גרושה או בן חלוצה ַהְּׂשנּוָא?

ה דאין ממזר אלא מחייבי כריתות דלא תפסי בה קדושין, והך קרא דשנואה בנישואיה איירי בחייבי לאוין דתפסי בהו הקש ]הלח"מ[ זו ששנואה בנישואיה,] ג"הי,ב"אבן האזל נחלות פ[
י (דב' תצא כא,טו)ואימא פרט לחייבי לאוין אמר רב פפא חייבי לאוין תפסי בהו קדושין, שנאמר  ]יבמות כג[-קדושין כדאמרינן בפ' כיצד ב יׁש ְׁשֵּת2י-ִּכֽ יןָ ְלִא? ים ִתְהֶי@ , וכי יש אהובה לפני המקום ָנִׁש<

י (דב' תצא כא,טו), ואמר רחמנא (נישואין באיסור) ושנואה בנישואיה  (נישואין כשרים) ויש שנואה לפני המקום, אלא אהובה בנישואיה ָ -ִּכֽ ין , ואחר שהאריך קצת בזה כתב ונראה דדייק ליה ִתְהֶי@
ה -ֶּבן (דב' תצא כא,יז)-מ ה-ֶּבןשיאמר כי את הבכור יכיר למה אמר  )(כא,יז)- (ב, דדי להכתוב פעם שניה)(הכתוב  תנינאַהְּׂשנּוָא? , לרבות ממזר דחייבי כריתות דלא תפסי בהו קדושין ולא נפקא ַהְּׂשנּוָא?

י (כא,טו)מרישא דקרא דקאמר  ָ -ִּכֽ ין   ל., ומ"מ דוחק הוא זה דלא מצינו דרשא זו בגמ' עכ"ִתְהֶי@

י (כא,טו)-על קרא ד ]פ' תצאספרי [-והנה דברי הרמב"ם מבוארים ב ָ -ִּכֽ ין דאמר שם לפי הגהת הגר"א מנין אלמנה לכה"ג גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ת"ל שנואה שנואה ריבה את אלה  ִתְהֶי@
י (כא,טו)שפחה וכנענית ת"ל  יכול אפי'  (כא,טז) (כא,יז)ת"ל שנואה שנואה  (בידי שמים) לא ארבה את העריות שחייבין עליהן כרת בי"ש (בלא תעשה, ועדיין)שהן בל"ת  ָ -ִּכֽ ין כל שיש בה הויה  ִתְהֶי@

  הולדות שלו, 
לא  (בלא תעשה), ואח"כ אמר ריבה את אלה שהן בל"ת (המלה פעמיים) שנואה שנואה, דאיך למד הספרי שמקודם על חייבי לאוין ת"ל אינה מובנהוכן גורס הגר"א  אלא דגירסתנו בספרי

למד ר"פ  ]יבמות כג[- , וגם בהגהת הגר"א צריך להגיה, דהא בגמ' בדצריך להגיה, ע"כ נראה (המלה פעמיים) שנואה שנואהת"ל  (בידי שמים) ן כרת בי"שארבה את העריות שחייבין עליה
, ואח"כ כשלמד (המלה פעם אחת) שנואהת"ל , ע"כ פשוט דכשלמד הספרי על חייבי לאוין צ"ל רק ]הלח"ם[משנואה קמא דהוא שנואה בנישואיה ותפסי בהו קדושין, וכמו שהביא  (כא,טו)?

, והלח"מ נתכוין בעצמו כן ולא ראה הספרי, והחילוק משפחה ונכרית משום דלאחריני תפסי בהו קדושין כדאמר הגמ' ביבמות (המלה פעמיים) שנואה שנואהעל חייבי כריתות צ"ל ת"ל 
  .שם, ודברי הרמב"ם מבוארים
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

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

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר 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;  - ףמקמפרטיה מענין מסוים; 

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

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

  י (התש"פ) א,כ תצאדברים  1.10

  

ֹו ֶאת  ז:ט,תצא כא-כידברים  ה ְּביֹום- ַהְנִחיל2 ת ֲאֶׁשר- ְוָהָי< יו ֵא� ֹו - ָּבָנ+   ִיְהֶי�ה ל�
ל ְלַבֵּכר- ֶאת א יּוַכ< 2ֹ ה ַעל-ֶּבן-ל �י ֶבן-ָה2ֲאהּוָב+ ר׃ -ְּפֵנ ה ַהְּבֹכֽ     ַהְּׂשנּוָא�

ֹו  ז)ט,תצא כא' דב( ]תורה תמימה[ קיא)מלמד שדין הנחלות ביום ולא בלילה - ְּביֹום- ַהְנִחיל2
  :][ב"ב קי"ג ב' 

ֹו ז)ט,כא( לילה לגמר דין [מכאן לדיני ממונות , יום להתחלת דין, הא כיצד(פ' יתרו) ושפטו את העם בכל עת,  וכתיב -  ְּביֹום- ַהְנִחיל2
קיב)שמתחילין ביום וגומרין בלילה]

  :[סנהדרין ל"ד ב'] 
פסוק ואינו צריך עוד לדיינים, אבל אם הנחיל ר"ל דענין הנחלות הוי כמו דין, ולכן אם הנחיל ביום הוי הצואה דין  הערה קיא] ת"תו[

ת  ,יא)כז ' פי'במ(- בבלילה צריך הדבר להגמר בדיינים ואלו ששמעו הצואה יעידו לפניהם והם יחליטו הדין. וע"ע מענין זה לפנינו  ְלֻחַּק֣
ט אומרים שמועילים בבריא ויש אומרים  איזה לשון מועיל לשכיב מרע למתנה לעומת ירושת תורה, ויש ]חו"מ סי' רנ"ג[שו"ע -וב ִמְׁשָּפ֔

ֽ  ,יא)כז ' פי'במ( :שלא מועילים. ּה ְו ׁש אָֹת֑ ב ֵאָל֛יו ִמִּמְׁשַּפְחּ֖תֹו ְויַָר֣ ֹ֥ ם ֶאת־נֲַחָל֗תֹו ִלְׁשֵא֞רֹו ַהָּקר ין ַאִחי֘ם ְלָאִבי֒ו ּונְַתֶּת֣ ת ְוִאם־ֵא֣ ה ִלְבֵנ֤י יְִׂשָרֵאל֙ ְלֻחַּק֣ יְָת֜ ָה֨
ר צִ  ט ַּכֲאֶׁש֛   ס  ָּו֥ה ֖ה' ֶאת־מֶֹׁשֽה:ִמְׁשָּפ֔

ט ,יא)כז ' פי'במ( משפט נחלות הוי נמי כמו דין וכמש"כ והיתה וגו'  הערה קיב] ת"תו[ ת ִמְׁשָּפ֔ דמשמע ביום ְּביֹום-  ז)ט,כא וכתיב כאן ְלֻחַּק֣
], אבל קבלו הבע"ד והנה כל זה איירי כשדנין בכפיה [בימים הקדמוניםבכל עת.  ולא בלילה דאל"ה הול"ל בעת הנחילו, ושם כתיב

 לדון ברצון מתחילין גם בלילה, ונראה הסברא בזה משום דדין כזה הוי כעין הוראה בעלמא וכמו שאלת דין באו"ה, ועיין (הבעלי דין)

  באיזה יום דנין ובאיזה זמן ביום. ]חו"מ סי' ה'[שו"ע - ב

ה ָּכל־הַ  כב),יח ' ית'שמ( י< ְונְָׂש֖אּו ִאָּתUֽ:ְוָׁשְפ֣טּו ֶאת־ָהָע֘ם ְּבָכל־ֵע֒ת ְוָהיָ֞ ם ְוָהֵקל֙ ֵמָֽעֶל֔ ן יְִׁשְּפטּו־ֵה֑ ֹ֖ ר ַהָּקט י< ְוָכל־ַהָּדָב֥ יאּו ֵאֶל֔ ר ַהָּגדֹל֙ יִָב֣   ָּדָב֤

ן יְִׁשּפ כו),יחית'  'שמ( ֹ֖ ר ַהָּקט ה ְוָכל־ַהָּדָב֥ ר ַהָּקֶׁש֙ה יְִבי֣אּון ֶאל־מֶֹׁש֔ ת ֶאת־ַהָּדָב֤ ם ְּבָכל־ֵע֑   ּו֥טּו ֵהֽם:ְוָׁשְפ֥טּו ֶאת־ָהָע֖

מונח זרקא סגול, בתפקיד מוסיף ממין הענין על הענין או גורע ממין הענין  – ְוָׁשְפ֣טּו ֶאת־ָהָע֘ם ְּבָכל־ֵע֒ת  כב),יח ' ית'שמ(- אם הלימוד הוא מ
ענין מהענין. טעם מונח עשוי לרבות עוד דרשה בתפקידים אלו. התבנית זרקא סגול (תפקיד א) בתפקיד תוספת ממין הענין על ה

  "יום להתחלת דין, לילה לגמר דין", שמותר להוסיף זמן לילה לדיון בדיני ממונות.מיישבת את שתי הדרשות "שדין הנחלות ביום ולא בלילה" 

ּו ֶאת כב),יח ' ית'שמ( (תפקיד ב) כי אין  ֵעתR - ְּבָכל - גורע מ {בבלי סנהדרין לד,ב]מונח זרקא סגול, ע"פ  – ֵעתR -ָהָעםS ְּבָכל-ְוָׁשְפט2
המשפט בכל עת אלא תחילתו ביום חול בשעות האור בלבד וסיומו לרבנן בלילה, לרבי מאיר רק ביום. אלא שלרבי מאיר יש קולא 

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

  

ֹו ֶאתַהְנִחי ז)ט,כא( ]תורה תמימה[ יו-ל2 מלמד שהתורה נתנה רשות לאב להנחיל לכל מי שירצה, מכאן א"ר יוחנן בן ברוקה,  - ָּבָנ+
קיג)ןהאומר על מי שראוי ליורשו ירשני כולו במקום שיש עוד יורשים, דבריו קיימי

  :[ב"ב ק"ל א'] 
ם דכשאומר בלשון שלילה הרי הוא עוקר ובכ"ז אם אמר פלוני בני לא יירש עם אחיו לא מהני, וטעם הדבר משו הערה קיג] ת"תו[

מפורש מה שכתוב בתורה שהבן יש לו זכות ירושה, ומהאי טעמא באנשים שאינם ראויים ליורשו כלל לא מהני גם אם אמר בלשון 
"ז מתבאר חיוב, כגון איש פלוני ירשני במקום בני או בתי תירשני במקום בני לא אמר כלום, דגם זה הוא בכלל עקירת דין התורה. ולפי

[פלוני בני לא ירשני] וגם כשזה שאליו מצוה  האחד שלא יאמר בלשון שלילהדכדי שתועיל העברה בירושה צריך שני דברים כוללים, 
גם בלא"ה, כלומר גם בלא צואתו, רק חלק קטן לפי ערך המגיע בחלוקה לכל הבנים והוא מצוה לו לירש הכל,  ראוי לירשלירש הוא 

 יורשו כלל, כגון איש זר במקום בנים או בת במקום בנים לא מהני לעולם בכל לשון, וזה נפקא לן מלשון פסוק זהאבל אם אינו ראוי ל

ֹו ֶאת ז)ט,כא( ה ְּביֹום- ַהְנִחיל2 יו-ְוָהָי< הטור ושו"ע בחו"מ סי' רפ"א  דוקא בעת שמנחיל את הראויים לירש, ודו"ק. ולפי"ז יתבאר לשון ָּבָנ+
  :נין זה די הצורךוהמפרשים לא בארו בעס"א, 

  
איש פלוני בני בכור לא יטול פי שנים איש פלוני בני לא יירש עם אחיו לא אמר כלום שהתנה על  האומר מתני'[משנה ב"ב פ"ח,מ"ד] 

דבריו קיימין ואם אמר משם  ב],[דף כג נכסיו על פיו ריבה לאחד ומיעט לאחד השווה להן את הבכור המחלקמה שכתוב בתורה 
אע"פ שהזכיר לשון ירושה  [שו"ע חו"מ נחלות סי' רפא,ס"ז]( כלום כתב בין בתחילה בין באמצע בין בסוף משם מתנה ירושה לא אמר

  קיימין:  (על המתנה) דבריו בתחלה וסוף)
דבריו קיימין, לפיכך המחלק נכסיו  מתנה, אבל אם נתן ירושהבמה דברים אמורים כשאמר בלשון ] ה"הרמב"ם נחלות פ"ו,[ המחלק

  .פיו לבניו כשהוא שכיב מרע ריבה לאחד ומיעט לאחד והשוה להן הבכור דבריו קיימין, ואם אמר משום ירושה לא אמר כלוםעל 

  

לא  - איש פלוני יירשני במקום שיש בת בתי תירשני במקום שיש בן  האומר. מתני'] [משנה ב"ב פ"ח,מ"ה] בבלי בבא בתרא קל,א[
דבריו קיימין, ועל מי שאין ראוי  - ברוקה אומר: אם אמר על מי שראוי ליורשו  ר' יוחנן בןאמר כלום, שהתנה על מה שכתוב בתורה; 

  . אין דבריו קיימין - לו ליורשו 
האומר איש פלוני בני בכורי לא יטול פי שנים, איש פלוני בני לא יירש עם אחיו לא  (בריא)לפיכך ] רמב"ם נחלות פ"ו,ה"ב[ האומר

י במקום שיש לו בת, בתי תירשני במקום שיש לו בן לא אמר כלום וכן כל כיוצא בזה, אבל היו לו יורשין אמר כלום, איש פלוני יירשנ
יירשני מכלל אחי או בתי פלונית תירשני מכלל בנותי  ארבים כגון בנים רבים או אחים או בנות ואמר כשהוא שכיב מרע פלוני אחי 

אם אמר פלוני בני יירשני לבדו אם אמר על פה דבריו קיימין, אבל אם כתב כל  דבריו קיימין בין שאמר על פה בין שכתב בכתב, אבל
  .נכסיו לבנו לא עשהו אלא אפוטרופוס כמו שביארנו

אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר' יוחנן בן ברוקא וכן אמר רבה הלכה כרבי יוחנן בן ] ב"ה,ו"הגהות מיימוניות נחלות פ[ א
  :ע"כ ]מתנה ופי"בהלכות זכייה ו[-ברוקא וע"ש ב

שכיב מרע שאמר בני פלוני יירשני, הרי זה יורש אותו לבדו ולא יירשוהו א שאר הבנים, וכן אם אמר  ,ה"א]רמב"ם זכיה ומתנה פי"ב[
  .אבל ב הבריא אין דבריו קיימין] ב"ה[. על בת בין הבנות או אח בין האחין או שאר יורשין דבריו קיימין

  ]' רפא, ס"אשו"ע חו"מ הלכות נחלות סי[
בריא בין שהיה שכיב } א'} להוריש מי שאינו ראוי ליורשו, ב] ולא לעקור הירושה מהיורש, בין שצוה והוא 1א א] אין אדם יכול {א

> איש פלוני (א) בכורי לא יטול פי שנים, איש פלוני בני לא יירש עם אחיו, לא 2, בין על פה בין בכתב. ג] לפיכך האומר: <אמרע
ד] איש פלוני יירשני, במקום שיש לו בת, בתי תירשני, במקום שיש לו בן, לא אמר כלום, וכן כל כיוצא בזה. אבל אם היו אמר כלום. 

: (ב) [א] <ב> פלוני ב'} אחי יירשני מכלל אחיי, שכיב מרעלו יורשים רבים, כגון בנים רבים או אחים או בנות, ה] {ב} ואמר כשהוא 
נותי, (ו] או שריבה לאחד ומיעט לאחד) (טור) (ג) [ב] <ג> דבריו קיימים, [ג] ז] בין שאמר על פה בין או: בתי פלונית ירשני מכלל ב

שאמר בכתב. אבל אם אמר: פלוני בני יירשני לבדו, אם אמר על פה דבריו קיימים. ב {ג} אבל אם כתב כל נכסיו ג'} לבנו, לא עשאו 
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

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

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר 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;  - ףמקמפרטיה מענין מסוים; 

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

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

  .אלא אפוטרופוס, כמו שנתבאר בסימן רמ"ו
להוריש מי שאינו ראוי ליורשו ולא לעקור כו'. היינו כדמפרש ואזיל, איש פלוני בני לא יירש, היינו  ] מ"ע סימן רפא ס"ק אס[} 1{א

לעקור, איש פלוני יירשני במקום שיש בת, היינו מוריש למי שאינו ראוי, וטעם אחד לשניהן שהוא מתנה על מה שכתוב בתורה, 
שאמר כל  בלשון מתנה, אבל והיינו דוקא בלשון ירושהלבכור פי שנים כאחד מן הפשוטים. שהתורה זיכתה הירושה לבניו בשוה ו

  :אשר לי או חלק ממנו ינתן לפלוני במקום שיש לו בנים, דבריו קיימים, וכמ"ש הטור והמחבר בסמוך [טור סעיף ו' ומחבר] סעיף ז'
  ]פתחי תשובה חושן משפט סימן רפא ס"ק א[> 2<א

לוני בכורי כו'. עיין בספר מיני תרגימא מהגאון ר' ישעיה פיק זצ"ל בפרשת תצא שהביא שם דברי הרמב"ן בפירוש סעיף א' (א) איש פ
החומש [דברים כ"א ט"ז] בפסוק לא יוכל לבכר, שכתב וז"ל, אזהרה שלא יעשה זה כו', וממה שאמר הכתוב על פני בן השנואה 

אלא בחיי הבכור, אבל אם מת הבכור בחיי אביו, אף על פי שהוא יורש חלק הבכור, יראה לי שאין המצוה הזאת והדין הזה נוהג 
בכורתו בקבר ומורישו מן הדין לבניו, אם רצה הזקן ואמר יירשו בני כך וכך בנכסי ובנו של בני הבכור יטול כך וכך בנכסי, דבריו 

  וגו' ,הכיר הבכור לאחר מותו קיימין כדרך שהם קיימין במקום שאין שם בכור, וכן איננו עובר בלאו הזה אם לא

  

ֹו ֶאת ז)ט,כא( ה ְּביֹום- ַהְנִחיל2 יו-ְוָהָי< - ננסה להסביר כתוב זה בשני מהלכים בהנחלה. תבנית הטעמים היא רביע פשטא מונח זקף -  ָּבָנ+

עה דרכי הנחלה. בתפקיד ארב ְוָהָי<ה ז)ט,כא(טעם רביע של מלת  (מהלך א בהנחלה)קטן רומז לשני לשני מהלכים בהנחלה. - קטן, זקף
. בכור, בן פשוט, בת, קרוב (אב, אח, אחר), יא) -,ו כז ' פי'במ(ובבנות צלפחד  יז) –(דב' תצא כא,טז (דרך א) ירושה כפשוטה כנאמר 

  מתנת בריא שיש חולקים על כך.לא משפחה; (דרך ב) ירושה בהעדפה בן מבין בנים, בת מבין בנות; (דרך ג) מתנת שכיב מרע (דרך ד) 

  

  לשכיב מרע המנחיל נכסיו ולא מתנה לגמרי על הכתוב בתורה. הלך ב בהנחלה)(מ

ֹו ֶאת ז)ט,כא( ה ְּביֹום- ַהְנִחיל2 יו-ְוָהָי< ה ,  ָּבָנ+ אף שחולק על הנאמר  מנחיל שכיב מרערביע מרמז לארבעה דברים שמקיימים דברי  –ְוָהָי<
פלוני  (דבר א) שכיב מרעים רבים או אחים או בנות ואמר כשהוא אבל היו לו יורשין רבים כגון בנ ]רמב"ם נחלות פ"ו,ה"ב[בתורה 

אבל  )ג(דבר או בתי פלונית תירשני מכלל בנותי דבריו קיימין בין שאמר על פה בין שכתב בכתב,  )ב(דבר יירשני מכלל אחי  אאחי 
יו לבנו לא עשהו אלא אפוטרופוס כמו אבל אם כתב כל נכס )ד(דבר אם אמר פלוני בני יירשני לבדו אם אמר על פה דבריו קיימין, 

  .שביארנו

  אינו עובר על צווי התורה.בריא שינחיל בלשון מתנה  ] סמ"ע סימן רפא ס"ק א[} 1{אע"פ 

  

יו-ֶאת ז)ט,כא( ברוקה  ר' יוחנן בן [משנה ב"ב פ"ח,מ"ה] - מקף בורר בין מי שראוי ליורשו ובין מי שאינו ראוי ליורשו, כנאמר ב – ָּבָנ+
  .אין דבריו קיימין - דבריו קיימין, ועל מי שאין ראוי לו ליורשו  -אמר על מי שראוי ליורשו  אומר: אם

  

ת  ז)ט,כא( בדרך ירושה    מקף כבורר בין נכסים מוחזקים ובין נכסים ראויים, שעדיין  לא הגיעו אליו.  – ִיְהֶי�ה-ֲאֶׁשרֵא�

ת ֲאֶׁשר ז)ט,כא(   ים העשויה להתרחב, אפשר שאלו הנכסים הראויים, שעדיין  לא הגיעו אליו.מרכא טפחא, כעין קבוצת פרט – ִיְהֶי�ה-ֵא�

ת ֲאֶׁשר ז)ט,כא( ֹוִיְהֶי�ה - ֵא�   [ספרי]אתנח כמגביל חלוקת נכסים מוחזקים וראויים לכל הבנים הראויים בשוה ע"פ  -  ל�

ֹו-ֲאֶׁשר ז)ט,כא(מימה] תרה תו[ קיד)מלמד שהבן נוטל בראוי כבמוחזק -  ִיְהֶי�ה ל�
  :]פיסקא רטז [ספרי 

כגון אחד ממורישי האב שמת לאחר מיתת האב הוי זה בעת מיתת האב ראוי, וזה פשוט משום דהבן בא מכח  הערה קיד] ת"תו[
 כפי שיתבאר בסמוך בפ' הבא אינו נוטל פי שנים בראויהאב ויורש הכל, ולא הי' צריך להשמיענו בזה, רק כלפי דקיי"ל דהבכור 

ל ֲאֶׁשר ז)י,כא( ֹוִיּמָ -ְּבֹכ� א ל�   :אשמעינן דהבן הפשוט נוטל גם בראוי ֵצ�

  

ת ֲאֶׁשר ז)ט,כא( מתמעטים כל אלו שאינם ראויים  בדרך ירושה"את" רבוי "אשר" רבוי, אין רבוי אחר רבוי אלא למעט,  – ִיְהֶי�ה-ֵא�
...  הערה קיד] ת"תו[לרשת מהתורה. בדרך ירושה המנחיל יכול לקבוע סדר בקבלת הירושה והעדפה בין היורשים הראויים כהביא 

[פלוני בני לא ירשני] וגם כשזה שאליו  האחד שלא יאמר בלשון שלילהכדי שתועיל העברה בירושה צריך שני דברים כוללים, 
  גם בלא"ה ראוי לירשמצוה לירש הוא 

ת ֲאֶׁשר ז)ט,כא(יתפרש  מתנהבדרך  ר למנחיל לחלק במתנה מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, ומאפש – ִיְהֶי�ה-ֵא�
  למקבלים שלא ראויים לזכות בנכסים ע"פ הלכות ירושה. צריך עיון האם הלא ראויים בירושה, יכולים לזכות בנכסים ראויים במתנה.

  זוכה בראויים במתנה?האם בת 

  

ל מימה] תרה תו[ א יּוַכ< 2ֹ ל א"ר אלעזר, מהו  - ל א יּוַכ< 2ֹ קטו)אינו רשאי, ואימתי יכול הוא במתנה - ל
  :[ירושלמי ב"ב פ"ח ה"ד] 

[משנה ב"ב -הוכדומה. ומכוין ללא תוכל לאכול בשעריך (פ' ראה), לא יוכל לשלחה, הוא כמו לא יוכל  והלשון הערה קטו] ת"תו[
האומר פלוני בני בכור לא יטול פי שנים לא אמר כלום, מפני שהתנה על מה שכתוב בתורה, ואם בדרך מתנה  ]ב"ב קכ"ו ב'[פ"ח,מ"ה] 

  :ריו קיימיןדב

ל מימה]  תרה תו[ א יּוַכ< 2ֹ ל  יכול אינו רשאי הוא ואם בכר יהא מבוכר, ת"ל - ל א יּוַכ< 2ֹ קטז)ל
  :[ספרי] 

מדייק מדלא כתיב לא יבכר. וזה מכוון ללשון המשנה בב"ב קכ"ו ב' האומר פלוני בני בכור לא יטול פי שנים לא  הערה קטז] ת"תו[
   התוה"מ: בס' אמר כלום דמשמע אף בדיעבד, וע'

  שייכות גם למהלך ב בהנחלה, וגם למשנה הבאה ופסק הרמב"ם הבא. הערה קטז] ת"תו[ הערה קטו] ת"תו[הערות 
איש פלוני בני בכור לא יטול פי שנים איש פלוני בני לא יירש עם אחיו לא אמר כלום שהתנה על  האומר מתני'[משנה ב"ב פ"ח,מ"ד] 

  מה שכתוב בתורה

א יּוַכ<   ז)ט,כא( 2ֹ כי התנה על מה שהכתוב בתורה  מנחיל בריאמונח רביע המרמז ללפחות ארבעה דברים שלא מקיימים דברי  – לל
איש פלוני בני לא יירש עם  )דבר ב(איש פלוני בני בכורי לא יטול פי שנים,  (דבר א)האומר  (בריא)לפיכך ] רמב"ם נחלות פ"ו,ה"ב[

 )ה(דבר בתי תירשני במקום שיש לו בן לא אמר כלום  )ד(דבר במקום שיש לו בת,  איש פלוני יירשני )ג(דבר אחיו לא אמר כלום, 
  וכן כל כיוצא בזה,
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

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

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר 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;  - ףמקמפרטיה מענין מסוים; 

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

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

  י (התשפ"א) א,כ תצאדברים  1.11

  

יו ּוְב֣קֹול ִאּ֑מֹו ְויְִּס֣רּו אֹ֔תֹו ְוI֥א יִׁשְ - ס [יח] ִּכֽידברים תצא כא,יח:  ַע ְּב֥קֹול ָאִב֖ ה ֵאיֶנּ֣נּו ׁשֵֹמ֔ ר ּומֹוֶר֔ ן סֹוֵר֣ יׁש ֵּב֚ ע ֲאֵליֶהֽם׃יְִהֶי֣ה ְלִא֗   ַמ֖

ַער ְמֹקֽמW: ]יט[ W ְוֶאל־ַׁש� �י ִעיר� W ֶאל־ִזְקֵנ יאּו ֹאת! W ְוהWִצ% יו ְוִאּמ� W ָאִב2 ְפׂשּו ב�   ְוָת�

א: ]כ[ �נּו זWֵל�ל ְוֹסֵבֽ ַע ְּבֹקֵל �ּנּו ֹׁשֵמ� ה ֵאיֶנ Cנּו ֶזה- סWֵר2ר ּוֹמֶר+ W ְּבֵנ 2י ִעיר< ּו ֶאל־ִזְקֵנ   ְוָאְמר&

W )יט(דב' תצא כא, ְפׂשּו ב� Wפי' קהתי ע"פ המאירי שצריך הסכמת שניהם בהחלטה ברורה  -  ְוָת� ְפׂשּו ב� בתפקיד (סלוק) מרכא טפחא (א)  – ְוָת�
ע ֲאֵליֶהֽם׃ )יח(דב' תצא כא, סמוכים שהכתוב לפניו מלמד עליו, יו ּוְב֣קֹול ִאּ֑מֹו ְויְִּס֣רּו אֹ֔תֹו ְוI֥א יְִׁשַמ֖ ַע ְּב֥קֹול ָאִב֖ ן בהסכמת שניהם ולכ ֵאיֶנּ֣נּו ׁשֵֹמ֔

W )יט(דב' תצא כא, ְפׂשּו ב�   וגו' ְוָת�

�י )יט(דב' תצא כא, מקף אפשר כבורר בין בית דין של ג' למלקות ובין בית דין של כ"ג לנפשות. בשלב ראשון בית דין של ג'  – ֶאל־ִזְקֵנ
2י )כ(דב' תצא כא, למלקות. ית דין של כ"ג לנפשות. בשלב שני בית דין של כ"ג מקף כבורר בין בית דין של ג' למלקות ובין ב – ֶאל־ִזְקֵנ
  לנפשות.

  

ה )כ(דב' תצא כא, Cנּו ֶזה- סWֵר2ר ּוֹמֶר+ W ְּבֵנ 2י ִעיר< ּו ֶאל־ִזְקֵנ קטן כסוגר ענין, - קטן, (א) זקף- גרשיים מונח רביע מהפך פשטא מונח זקף -  ְוָאְמר&
קטן בתפקיד של שני לימודים על - קטן (ב) זקף- אחרי הרביע ועד זקףסוגר את כל התבנית שבד"כ מוסברת בחלק עד טעם רביע ובחלק ש

משנה סנהדרין [כל התבנית. מהפך פשטא מרמז שלפחות אחד מהלימודים יוצא מפשט. הפשט מלמד על אחדות בין ההורים, אבל 

  מלמדת על הבדלים ביניהם.  ,מ"ד]פ"ח

  וצדיקים מהנושא של בן סורר ומורה. מסיקה דברים כללים על רשעים  ,מ"ה]משנה סנהדרין פ"ח[ועוד 

  

W )כ(דב' תצא כא, 2י ִעיר< ּו ֶאל־ִזְקֵנ Wגרשיים מונח רביע, בתפקיד כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו.  – ְוָאְמר& 2י ִעיר< מונח רביע, – ֶאל־ִזְקֵנ
  ל הלימודים האלו נלמדים מהתוכן:בתפקיד לפחות ארבעה לימודים ביצא מן הכלל ללמד על עצמו, כמסומן בתוך המשנה הבאה, אבל כ

ה אביו אינו רוצה ואמו רוצה אינו נעשה בן  )ב(טט: היה אביו רוצה ואמו אינה רוצה  (טט: א)[*],מ"ד] משנה סנהדרין פ"ח[ סWֵר2ר ּוֹמֶר+
סWֵר2ר אינו נעשה בן לאביו  )בקול במראה בקומה : שוהקהתי(עד שיהו שניהם רוצים רבי יהודה אומר אם לא היתה אמו ראויה  )ג(טט: 

ה  ה היה אחד מהם גידם או חגר או אלם או סומא או חרש אינו נעשה בן  )ד(טט:  )(קהתי: ואין הלכה כר' יהודהּוֹמֶר+ שנאמר סWֵר2ר ּוֹמֶר+
W (דב' תצא כא,יט) יו ְוִאּמ� W ָאִב2 ְפׂשּו ב� W ולא גדמין  ְוָת� יאּו ֹאת! ּו )ככא,(ולא חגרין ְוהWִצ% Cנּו ֶזה- ולא אלמין  ְוָאְמר& ַע ולא סומין ְּבֵנ �ּנּו ֹׁשֵמ� ֵאיֶנ

�נּו  )דיינין(טט: החזר וקלקל נדון בעשרים ושלשה ואינו נסקל עד שיהו שם שלשה  ,ולא חרשין מתרין בו בפני שלשה ומלקין אותו ְּבֹקֵל

Cנּו ֶזה-  )כ(דב' תצא כא,הראשונים שנאמר  דינו ואחר כך הקיף זקן התחתון פטור ואם משנגמר  ברח עד שלא נגמר .זהו שלקה בפניהםְּבֵנ
  : דינו ברח ואחר כך הקיף זקן התחתון חייב

  

W )כ(דב' תצא כא, 2י ִעיר< ּו ֶאל־ִזְקֵנ   גרשיים מונח רביע, בתפקיד כעין יצא מן הכלל ללמד על הכלל כולו.  – ְוָאְמר&

W 2י ִעיר<   ם ביצא מן הכלל ללמד על הכלל כולו, כמסומן בתוך המשנה הבאה:מונח רביע, בתפקיד לפחות ארבעה לימודי– ֶאל־ִזְקֵנ

ה [*] בן ,מ"ה] משנה סנהדרין פ"ח[ שמיתתן של רשעים הנאה להן  (טט: א) נדון על שם סופו ימות זכאי ואל ימות חייבסWֵר2ר ּוֹמֶר+
 )ג(טט: לעולם ולצדיקים רע להן ורע לעולם יין ושינה לרשעים הנאה להם והנאה  )ב(טט: והנאה לעולם ולצדיקים רע להן ורע לעולם 

כנוס לרשעים רע להן ורע לעולם ולצדיקים הנאה להן  )ד(טט: פיזור לרשעים הנאה להן והנאה לעולם ולצדיקים רע להן ורע לעולם 
  :שקט לרשעים רע להן ורע לעולם ולצדיקים הנאה להן והנאה לעולם )ה(טט: והנאה לעולם 

  

  

ֹֽ : א,תצא כב-כידברים  ֹו ֶאת-ִתְרֶאה; ֶאת-אל Cי� א ֹור ָאִח? ים ְוִהְתַעַּלְמָּת� ֵמֶה�ם-ׁש@ י�׃        ֵׂשיֹו- ִנָּדִח+ ם ְלָאִחֽ ב ְּתִׁשיֵב�   ָהֵׁש�

ֹו-ְוִאם  ,ב:תצא כב-כידברים  א ְיַדְעּת� 2ֹ י� ֵאֶל�י� ְול ֹוב ָאִח! א ָקר� @ֹ    ל

ׁש ָאִח-י�- - ַוֲאַסְפּתֹו- ֶאל  C2ד ְּדֹר 2ה ִעְּמ�< ַע � ְוָהָי ֹו4 ֵּביֶת+ ֹו ֽלֹו׃ ּת2 ֹו ַוֲהֵׁשֹבת�   ֹאת+

י (שמות מש' כג,ה) ]ספרי דברים פיסקא רכב[ ה-ִּכֽ י (שמות מש' כג,ד)יכול אפילו רחוק ממנו מלא מיל תלמוד לומר  ִתְרֶא& ע ִּכ2 אי כי  ִתְפַּג&

י (שמות מש' כג,ה)תפגע שומע אני כמשמעו תלמוד לומר  ה-ִּכֽ   . יל שהוא ריסשיערו חכמים אחד משבעה ומחצה במ, הא כיצד ִתְרֶא&

א תצא כב,א)- (דב' כי ]מדרש תנאים[ ֹֽ י� -ִתְרֶאה; ֶאת-ל ֹור ָאִח? ע ִּכ2י (שמות מש' כג,ד)למה נאמר לפי שהוא אומ' ׁש@ שומע אני כמשמעו  ִתְפַּג&

ית"ל  ה-ִּכֽ יאו כי תראה שומע אני אפלו רחוק ממנו מלוא עיניו ת"ל  ִתְרֶא& ע ִּכ2 ה ומחצה למיל ששיערו חכמים אחד משבעהרי זה  ִתְפַּג&
  : וזה הוא רוס

  הרואה ואסור להתעלם.  וביןהרואה ומותר להתעלם  ביןמקף כבורר  –Iֽא־ִתְרֶא֩ה  )א,כבתצא  'דב(

בתוך שבעה  וביןתרסא מרמז לשיעור המרחק כאן מעבר לשבעה ומחצה במיל שהוא ריס המתיר להתעלם  –Iֽא־ִתְרֶא֩ה  )א,כבתצא  'דב(
 פסיקתא זוטרתא לקח טוב)][- ו מדרש תנאים][- אמה וב 2000אמה) ואסור להתעלם. מיל הוא  266.66ומחצה במיל שהוא ריס (=

לומד לאנשים  (שמ' מש' כג)- כתב "אין תועה אלא חוץ לתחום". אז לכאורה מגביל את השבת האבידה וצריך ברור. ב (שמ' מש' כג,ד)
  מסוימים המותרים להתעלם.

  

ֹו ֶאת-ֶאת תצא כב,א)- (דב' כי ]מדרש תנאים[ Cי� א ֹור ָאִח? ים : לחייב על זה בפני עצמו ועל זה בפני עצמו ֵׂשיֹו- -ׁש@ ים אין ִנָּדִח+ אלא ִנָּדִח+
ה טו),לזוישב (בר'  שיצאו חוץ לתחום כענין שנ' יׁש ְוִהֵּנ֥ה תֶֹע֖ הּו ִא֔ ים  כב,א)(: ַוּיְִמָצֵא֣ כדרך הדחתן מיכן אמ' איזו היא אבדה מצא חמור ִנָּדִח+

פעמים שאתה  ְוִהְתַעַּלְמָּת� ֵמֶה�ם כב,א)(: בדרך אין זו אבדה חמור וכליו הפוכין ופרה רצה בין הכרמים הרי זו אבדהופרה רועים 
שלו מרובה  (בהמה)בבית הקברות או זקן ואינה לפי כבודו או שהיתה (האבדה) מתעלם ופעמים שאין אתה מתעלם כיצד היה כהן והיה 

  : ֵמֶה�ם ְוִהְתַעַּלְמָּת�  כשל חבירו לכך נאמר

Wר )א,כבתצא  'דב( מקף בורר בין בהמה שיש לאספה ובין בהמה שאין לאספה לפי המרחק, לפי המקום, לפי מעמד וגיל  – ֶאת־ׁש@
  הרואה, לפי התנהגות הבהמה.

י� )א,כבתצא  'דב( Vר ָאִחW איפיונים מיוחדים.  קדמא ואזלא מרמז על כעין כלל על איסוף או אי איסוף אבדה בכלל ולבהמה יש – ֶאת־ׁש@
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 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאממש;  מחלק, ממעט, לא – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 
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סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאה: (היקש; השלישי –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

י�התוכן מכיל פרט ראשון  Vר ָאִחW ֹו ֶאת, ואחריו פרט שני ׁש@ Cים-א קטן מרמז לשני לימודים -קטן, זקף- מהפך פשטא זקף – ֵׂשיֹו- ִנָּדִח+
  מהפך פשטא מרמז שלפחות אחד מהלימודים יוצא מפשט הכתוב. 

(שמ' - וב ]מדרש תנאים[- א מרכא בתפקיד שנוי רומז לנלמד כאן בטעם טפחא ללְוִהְתַעַּלְמָּת�  כב,א)(המסקנה לאחור מוצע ללמוד מ

י�בחן האם פרט  מוד א)ל(-שאנשים מסוימים במצבים מסוימים מותרים להתעלם. אם מתקימים הפרטים ב מש' כג) Vר ָאִחW , ופרט ׁש@
ֹו ֶאת Cים-א המקום (לא יכנס כהן לבית קברות), (ג) לפי נראים כאבודים מבעליהם. הבחינה ע"פ (א) מרחק עד מיל, (ב) לפי  ֵׂשיֹו- ִנָּדִח+

מעמד הרואה (זקן ולא לפי כבודו) (ד) לפי התנהגותה (רועה ליד דרך לא אוסף, הפוכים, מתרוצצים יש לאסוף) (ה) הרואה מוליך 
ף חייב לאסוף כל אתנח מגביל את ההתעלמות ולכן אם חייב לאסו – ֵמֶה�םְוִהְתַעַּלְמָּת�  )במוד ל(משא הגדול ממשא הבהמה האבודה 

  אבדה.

  

י� כב,א)( ם ְלָאִחֽ ב ְּתִׁשיֵב�   , מרמז למסקנת המדרשמרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב – ָהֵׁש�

ם שחייב להחזירה ת"ל (ובהמשך נאמר לעולם) החזירה וברחה אפילו ארבעה וחמשה פעמים ]מדרש תנאים[ ב ְּתִׁשיֵב֖ י� ָהֵׁש֥    ְלָאִחֽ
   חייב להטפל בה עד שיחזירנה לרשות בעלה למקום המשתמר) לעולם הוא -(

י�טעם מלת    :שההחזרה תהיה למקום המשתמר סלוק בתפקיד הגבלה – ְלָאִחֽ

  

א -ְוִאם ,ב)כבתצא  'דב( ובמשנה תורה כתוב...  (שמ' מש' כג,ד) לקח טוב)]([פסיקתא זוטרתא  -אם אסף את האבידה פירש ב ,ב)כבתצא  'דב( @ֹ ל
ֹוב אָ  ֹוָקר� א ְיַדְעּת� 2ֹ י� ֵאֶל�י� ְול ֹו ֽלֹו ,ב)כב(, עד שתדרשנו אם רמאי הוא ואם לאווגו'  ִח! שאם היתה היציאה אוכלת יותר ,  ַוֲהֵׁשֹבת�

  מדמיה ראה היאך תשיבנו לו: 

א-ְוִאם ,ב)כב( @ֹ   פרסום האבדה וביןשב ואל תעשה פרסום לאבדה  ביןמקף כבורר  – ל

א-ְוִאם ,ב)כב( @ֹ - תנאי מוקדם להשבה הוא (א) פרסום האבידה עד שלושה רגלים (ב) חקירת הטוען לאבידה (ג) מ קדמא בתפקיד – ל

  לומדים שעל המאבד היה לכתחילה לתת סימנים מובהקים בחפץ (כב,ג)

י� ֵאֶל�י�-ְוִאם ,ב)כב( ]פיסקא רכגדב' תצא  יפר[ס ֹוב ָאִח! א ָקר� @ֹ מנין תלמוד לומר בזמן, במרחק)  [מכילתא](אין לי אלא קרוב רחוק , ל
ֹו א ְיַדְעּת� 2ֹ �-ַוֲאַסְפּתֹו- ֶאל  .ְול ֹו4 ֵּביֶת+   .ולא לבית אחר ,ּת2

י� ֵאֶל�י� ,ב)כב( ֹוב ָאִח! מרכא תביר טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשיה להתרחב, הקשורים לענין והשונים ביניהם בקשר  – ָקר�

ֹווְ להלכה בענין. כאן מרחיב מקרוב לרחוק ע"פ התוכן שאחריו  א ְיַדְעּת� 2ֹ בתפקיד כפותח טפח להתאפיין  ֵאֶל�י�. טעם טפחא של ל
  מהכתוב אחריו ולכן לומד גם על המאבד הרחוק.

�- ַוֲאַסְפּתֹו- ֶאל ,ב)כב(  ֹו4 ֵּביֶת+ � (למוד א)קטן רומז לשני לימודים. - קטן, זקף- פשטא מונח זקף – ּת2 [מדרש  - וב ולא לבית אחר ,ֵּביֶת+

 -מכילתא דרבי ישמעאל משפטים [ )ב(למוד אפשר שאינו רשאי להפיל את חובת השמירה על אדם אחר.  -  ולא לבית אחיך תנאים]

  .מציאה שדרכה להאסף, להוציא את השבורה. ַוֲאַסְפּתֹו-  ,ב)כב( ]מסכתא דכספא פרשה כ

ֹו ,ב)כב( א ְיַדְעּת� 2ֹ   מונח אתנח, צריך עיון מה מגביל. - ְול

  
הרי זה יחזיר, הכי נמי דניחא ליה ללוה  - : מצא תכריך של שטרות או אגודה של שטרות אלא הא דתנן ]א,כחבבלי בבא מציעא [

י֙< אֹ֔תֹו ,ב)כבתצא  'דב( אלא אמר רבא: סימנין דאורייתא, דכתיב - לאהדורי ליה למלוה?  ׁש ָאִח֨ ֹ֤ ד ְּדר וכי תעלה על דעתך . ְוָהָי֣ה ִעְּמ֗< ַע֣
   הוא או אינו רמאי. לאו בסימנין? שמע מינה. שיתננו קודם שידרשנו? אלא, דרשהו אם רמאי

ואף על גב דקאמרי' אלא אמר רבא סימנין דאוריתא, אכתי לא איפשיטא ליה לגמרי, ... ] א,חכבבא מציעא  בבליחידושי הרמב"ן [
בא לאו משום ובמקצת נוסחי כתוב כעין פירוש, את"ל הא פשיט דאוריתא משום דאיכא למימר כדשנינן בעדים, ולאו מילתא היא דר

קרא פשיטא ליה אלא ממתני' דמצא תכריך של שטרות פשט דסבירא ליה לתנא סימנין דאוריתא ואמר רבא דנפקא ליה לתנא מקרא 
ׁש - ד ֹ֤ ד ְּדר , והא דאמרי' מידע ידעה דכל דאית ליה בחפיסה מנח ליה, הוה ליה למימר דלאו סימן מובהק הוא, אלא דאפילו את"ל ַע֣

  .דלאו סימן הוא כלל דאוריתא לא יחזיר

  

2ד ,ב)כבתצא  'דב( ׁש , מרמז לדרשות אחדות מתבנית הטעמים הבאהמונח – ַע Cְּדֹר W י�- ֹאת+ קטן, (א) מהפך - הפך פשטא זקףמ – ָאִח@
מדרישת אחיך המאבד לדרישת המוצא את הטוען שאיבד לודא שאינו רמאי (ב) מוציא מפשט סימנים לסימנים מובהקים שעשויים 

ידועים רק למאבד (ג) מוציא מפשט סימנים ומעביר לשיקולים נוספים כמו בקשת עדים, האם למעיד היה מידע המאפשר לו להיות 
  לרמות

  

  מונח רביע, רבוי שיקולים בדרישת הטוענים לאבידה, – ְוָהָי֣ה ִעְּמ<֗ 
משום  - הא פשיט ליה סימנין דאורייתא! אם תמצי לומר?  - אמר רבא: אם תמצי לומר סימנין דאורייתא.  ]א,כחבבלי בבא מציעא [

עד אחד  - סימנין וסימנין ועד אחד  )ב-(טט ינתן לבעל העדים,  - יניח, סימנין ועדים  - סימנין וסימנין  א)-(טט דאיכא למימר כדשנינן. 
מדת  )ד-(טט ניש אחרינא נפל. תנתן לעדי נפילה, דאמרינן זבוני זבנה, ומאי - עדי אריגה ועדי נפילה  )ג-(טט כמאן דליתיה דמי, ויניח. 

 )ה-(טט תנתן למדת ארכו, דמדת רחבו שעורי קא משער לה כד מכסי לה מרה וקאי, ומדת ארכו לא משתער לה.  -ארכו ומדת רחבו 
ינתן למדת משקלותיו.  -מדת ארכו ומדת רחבו ומדת משקלותיו  )ו-(טט ינתן למדת ארכו ורחבו.  - מדת ארכו ומדת רחבו ומדת גמיו 

דלמא בהדי דנקיט ליה חזיתיה  - ינתן לה. במאי? אילימא במדת ארכו ורחבו  -הוא אומר סימני הגט והיא אומרת סימני הגט  )ז -(טט 
ינתן לה. במאי? אילימא בחיורא ובסומקא  - הוא אומר סימני החוט והיא אומרת סמני החוט  )ח -(טט אלא: נקב יש בו בצד אות פלוני. 

מידע  - ינתן לו, מאי טעמא  -הוא אומר בחפיסה והיא אומרת בחפיסה  )ט- (טט ליה חזיתיה? אלא, במדת ארכו. ודלמא בהדי דנקיט  - 
  . בחפיסה הוא דמנח ליה -ידעה דכל מה דאית ליה 

ֹו  ,ב)כב(   סלוק כמגביל שמטפל באבידה עד שוויה ולא חייב מעבר לשוויה. -  ֽלֹוַוֲהֵׁשֹבת�

ֹו ֽלֹוַוהֲ  ,ב)כב(מציאת עצמו מנין, ת"ל    , שאם מצא את חבירו תועה חייב הוא להדריכו בדרך ישרה:ֵׁשֹבת�

ֹו  ,ב)כב( טפחא בתפקיד שנוי מפשט הכתוב העוסקת באבידה של חומר, למשמע של אובדן דרך ה' ולהדריך התועה לשוה  -  ֽלֹוַוֲהֵׁשֹבת�
  לדרך ה'. 



  
  

  

  

  תצא-דברים-49-טטודל/©Sep-22                    27/26                ZZFisher-6 ב"פתשה–אלול–'י  

zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 

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

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

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

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר 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;  - ףמקמפרטיה מענין מסוים; 

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

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

  (המשך להתשפ"א)י (התשפ"ב) א,כ תצאדברים  1.12

  

א: א,תצא כב-כידברים  ֹֽ ֹו ֶאת-ְרֶאה; ֶאתתִ -ל Cי� א ֹור ָאִח? ים ְוִהְתַעַּלְמָּת� ֵמֶה�ם-ׁש@ י�׃        ֵׂשיֹו- ִנָּדִח+ ם ְלָאִחֽ ב ְּתִׁשיֵב�   ָהֵׁש�

ֹו-ְוִאם  ,ב:תצא כב-כידברים  א ְיַדְעּת� 2ֹ י� ֵאֶל�י� ְול ֹוב ָאִח! א ָקר� @ֹ    ל

ׁש ָאִח-י�- אֹ - ַוֲאַסְפּתֹו- ֶאל  C2ד ְּדֹר 2ה ִעְּמ�< ַע � ְוָהָי ֹו4 ֵּביֶת+ ֹו ֽלֹו׃ּת2 ֹו ַוֲהֵׁשֹבת�   ת+

R  ,ג:תצא כב-כידברים  2ן ַּתֲעֶׂשהS ְלִׂשְמָלתֹו ֹו ְוֵכ ה ְלָכל    ְוֵכ%ן ַּתֲעֶׂש2ה ַלֲחֹמר< 2ן ַּתֲעֶׂש< י� ֲאֶׁשר-ְוֵכ ת ָאִח! ּנּו ּוְמָצאָת�ּה-ֲאֵבַד� ד ִמֶּמ�   ּתֹאַב�

ם׃ ס  א תּוַכ�ל ְלִהְתַעֵּלֽ �ֹ   ל

ֹו ׁש-ִתְרֶאה; ֶאת-לֹא ,ד:תצא כב-כידברים  Cי� א ֹור ָאִח? ֶר4 ְוִהְתַעַּלְמָּת� ֵמֶה�םֲחמ@ ים ִעּֽמֹו׃ ס     ֹורֹו- ֹנְפִל2ים ַּבֶּד+ ם ָּתִק�   ָהֵק�

  

   Iֽא־ִתְרֶאה֩  )א,כבתצא  'דב( התשפ"ב לכתוב .- הסבר נוסף שנוסף ב

לר' יהודה  י,מקף מרמז למצבי הכרזה, לר' מאיר מקומ –Iֽא־ִתְרֶא֩ה מקף מלמד על ענין בעל מצבים שונים,  –Iֽא־ִתְרֶא֩ה  )א,כבתצא  'דב(
  לכל העם באמצעות עולי רגלים. ועוד כמה מטריח עצמו בהכרזה (סוף ב"מ כח,א)

תרסא מרמז לשיעורי זמן הכרזה, לר' מאיר שיעור זמן עד שידעו שכני מקום מציאת האבידה, לר' יהודה  –Iֽא־ִתְרֶא֩ה  )א,כבתצא  'דב(
  שלוש רגלים ועוד שבעה ימים, 

  

מקף בורר בין בהמה שיש לאספה ובין בהמה שאין לאספה לפי המרחק, לפי המקום, לפי מעמד וגיל  – Wרֶאת־ׁש@  )א,כבתצא  'דב(
  הרואה, לפי התנהגות הבהמה.

י� )א,כבתצא  'דב( Vר ָאִחW קדמא ואזלא מרמז על כעין כלל על איסוף או אי איסוף אבדה בכלל ולבהמה יש איפיונים מיוחדים.  – ֶאת־ׁש@

י�ראשון התוכן מכיל פרט  Vר ָאִחW ֹו ֶאת, ואחריו פרט שני ׁש@ Cים-א קטן מרמז לשני לימודים -קטן, זקף- מהפך פשטא זקף – ֵׂשיֹו- ִנָּדִח+
  מהפך פשטא מרמז שלפחות אחד מהלימודים יוצא מפשט הכתוב. 

  

י� )א,כבתצא  'דב( התשפ"ב לכתוב- הסבר נוסף שנוסף ב Vר ָאִחW   קדמא ואזלא – ֶאת־ׁש@

י� )א,כבתצא  'דב( Vר ָאִחW   קדמא ואזלא מרמז על כעין כלל על איסוף או אי איסוף אבדה בכלל ולבהמה יש איפיונים מיוחדים. – ֶאת־ׁש@

פה האם אפשר ללמוד כלל ופרט - אף על פי שיש דיון בתורה שבעל הרחבה בנושא קדמא ואזלא כרמז ללימוד כאן בכלל ופרט וכלל.
  ברצף בפסוקים אחדים.רחוקים, אבל כאן הכלל והפרט נאמרים 

R  תצא כב,ג)דב' ( 2ן ַּתֲעֶׂשהS ְלִׂשְמָלתֹו ֹו ְוֵכ ה ְלָכל    ְוֵכ%ן ַּתֲעֶׂש2ה ַלֲחֹמר< 2ן ַּתֲעֶׂש< י� ֲאֶׁשר-ְוֵכ ת ָאִח! ּנּו ּוְמָצאָת�ּה-ֲאֵבַד� ד ִמֶּמ�   ּתֹאַב�

- משלש עשרה מדותפרט וכלל היא . פרט וכלל. ]ה רפו –אנציקלופדיה תלמודית כרך לא, [כלל ופרט; פרט וכלל] טור רפה [
, 173. יש סוברים שאינה נמנית כמידה בפני עצמה, אלא מידה אחת היא עם כלל ופרט172בהן* שמנה רבי ישמעאל-נדרשת-שהתורה

, שהרי הם שני הפכים, שכלל ופרט אין 175. ויש סוברים שהיא נמנית כמידה בפני עצמה174שבשתיהן הולכים אחר הלשון האחרון
176אילו בפרט וכלל הכלל מוסיף על הפרטבכלל אלא מה שבפרט, ו

.  

R  תצא כב,ג)דב' (אבדה*: - וכן בהשבת...   2ן ַּתֲעֶׂשהS ְלִׂשְמָלתֹו ֹו ְוֵכ ה ְלָכל, ְוֵכ%ן ַּתֲעֶׂש2ה ַלֲחֹמר< 2ן ַּתֲעֶׂש< י� -ְוֵכ ת ָאִח! , "לחמורו" 191ֲאֵבַד�
לל, נעשה כלל מוסיף על הפרט, לרבות כל ו"לשמלתו" פרט, שמשמע שאותם חייבים להשיב ולא דבר אחר, ו"לכל אבדת אחיך", כ

192אבדה שבעולם
.  

י� ֲאֶׁשר-ְלָכל תצא כב,ג)דב' ( ת ָאִח! ּנּו-ֲאֵבַד� ד ִמֶּמ�   בכתוב מרומזות שתי הלכות -  ּתֹאַב�

י� ֲאֶׁשר-ְלָכל תצא כב,ג)דב' ( (הלכה א) ת ָאִח! ּנּו-ֲאֵבַד� ד ִמֶּמ� נים על הפרטים חלה באופנים שו (הלכה א)מרכא תביר מרכא טפחא,  - ּתֹאַב�
  שבקבוצה. צ"ע 

י� ֲאֶׁשר תצא כב,ג)דב' ( )הלכה ב( ּנּו-ָאִח! ד ִמֶּמ�   לא חלה על חלק מהפרטים שבקבוצה )הלכה ב(תביר מרכא טפחא,  -  ּתֹאַב�

איתא דאבידה שאבדה "בזוטו של ים ובשלוליתו של נהר אף על גב דאית ביה סימן  ]סימן לד כא,ב שרידי אש מסכת בבא מציעא[
באת ליד המוצא לפני יאוש"). ומקור הדברים להלן בסוגיא כ"ב, ב: "ת"ש דאמר ר' יוחנן משום רבי שרייה" (רש"י: "ואפילו רחמנא 

ישמעאל בן יהוצדק מנין לאבידה ששטפה נהר שהיא מותרת דכתיב וכן תעשה לחמרו וכן תעשה לשמלתו וכן תעשה לכל אבידת 
   נו ומצויה אצל כל אדם יצאתה זו שאבודה ממנו ואינה מצויה אצל כל אדם".אחיך אשר תאבד ממנו ומצאתה, מי שאבודה הימ

והנה במתניתין כ"ז, א איתא, דלכן הוציא הקרא את ה"שמלה" מכלל כל אבדת אחיך, "להקיש אליה לומר לך מה שמלה מיוחדת 
  ש"י: "למעוטי מידי דידעינן ביה דמיאש"). שיש בה סימנין ויש לה תובעין אף כל דבר שיש בו סימנין ויש לו תובעים חייב להכריז (ר

וכתבו התוס' שם בד"ה מה שמלה מיוחדת: "במרובה (בבא קמא ס"ו, א) אמרינן בגניבה ילפינן יאוש מאבידה. וא"ת ואבידה גופה 
אפי' אי  מנלן? וי"ל דמהכא נפקא לן דמה שמלה מיוחדת שיש בה סימן ואין הבעלים מתיאשין אלא תובעין שיחזירוה להם בסימנין

סימנין לאו דאורייתא ואין מחזירין אלא בעדים, מ"מ ילפינן משמלה דדווקא דבר שיש בו סימן חייב להחזיר דע"י שיש בו סימן ימצא 
עדים שיאמר להם מכירים אתם שמלה שלי שהיו בה סימנין כך וכך וגם המוצא לא יוציא השמלה להראותה לכל אדם אלא למי שיתן 

ינו מחזירה לו בכך מ"מ דומה שהיא שלו ומראה אותה לעדים, אבל דברים שאין בהן סימן הוי שלו לפי בה סימנים אעפ"י שא
שהבעלים נתיאשו וכו', ומיהו בירושלמי יליף מניין ליאוש מן התורה אמר רבי יוחנן אשר תאבד ממנו, מי שאבודה ממנו ומצויה אצל 

בתוס' בבא קמא ס"ו, א ד"ה מוצא אבידה, כתב ר"י דנפקא לן דיאוש קונה כל אדם, יצא יאוש בעלים שאבוד ממנו ומכל אדם" (וכן 
  באבידה משמלה). 

והנה ממשמעות דברי התוס' שבתחילה כתבו שילפינן יאוש משמלה, ואח"כ כתבו: מיהו בירושלמי יליף וכו', יוצא שאין כאן 
י ריש פ"ב דבבא מציעא. ולכאורה אינו מובן, הלא לפי מחלוקת בין הבבלי והירושלמי, וכן העיר שם במראה הפנים בפי' על הירושלמ

דעת התוס' בבא מציעא כ"ב, ב ד"ה איסורא, ילפינן מהאי קרא אפילו בלא ידע ואפילו דלכי ידע לא מתיאש ואפילו אם יש בו סימן 
אפילו בלא יאוש. כיון שהיא אבודה מכל אדם, וא"כ לדבריהם איך יליף הירושלמי שיאוש מן התורה מקרא שמתיר את האבידה 

  ובמראה הפנים התקשה בדבר. 
והנראה בזה שמהות היאוש היא, שבשביל שנעקרה האבידה מדעתו היא יוצאת מתחום אדנותו ותוקף בעלותו. וזו גזירת הכתוב שאין 

אם עודנו המוצא מחוייב להשיב אבידה זו, שהתורה לא חייבה בהשבת אבידה אלא אם האבידה אינה עדיין אבידה גמורה, היינו 
מצפה שהאבידה תחזור לו ועי"כ היא עומדת עדיין בתחום אדנותו ושליטתו, אבל אם הסיח דעתו ממנה ועקר את האבידה מלבו 

  . פקעה תוקף בעלותו והיא מותרת לכל אדם
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמל

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

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר 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;  - ףמקמפרטיה מענין מסוים; 

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

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

ש. התורה וכאן אנו רואים דעת התורה בצמצום רכוש הפרטי של האדם. אין הרכוש הפרטי קנין עולמי בלתי מוגבל של בעל הרכו
הכירה בדרך כלל את זכות הרכוש הפרטי, אבל היא הגבילה זכות זו בתחומים ידועים, וזה כל זמן שרכוש זה הוא ברשותו, ואפילו 
אינו ברשותו אבל הוא בתחום מחשבתו. אבל משיצא הדבר מרשותו והוסח לגמרי מלבו חדלה אדנותו והוא חוזר לאדון כל הארץ 

  .והוא התירה למי שמצאו

  

ֹו תצא כב,ג)דב' (אחרי פירוט שבפסוק (כב,א) (כב,ב) מוסיף הכתוב ו R וְ  דרגא מונח רביע, - ְוֵכ%ן ַּתֲעֶׂש2ה ַלֲחֹמר< 2ן ַּתֲעֶׂשהS ְלִׂשְמָלתֹו מונח  -  ֵכ
ֹו תצא כב,ג)דב' (זרקא סגול. תבנית הטעמים של  ר אבידה, שלא להחזי התחכמותעשויה לרמז על  דרגא מונח רביע, - ְוֵכ%ן ַּתֲעֶׂש2ה ַלֲחֹמר<

R וְ תבנית הטעמים של  2ן ַּתֲעֶׂשהS ְלִׂשְמָלתֹו נוספים  התחכמותזרקא סגול בתפקיד כעין מוסיף ממין הענין על הענין עשויה לרמז לאופני  –  ֵכ
שרידי [שלא להחזיר אבידה. ועוד שיש סימן על השמלה (מוסיף על השמלה סימן) ובכל זאת במצבים מסוימים מותר לא להחזירה ככתב 

   "ובענין יאוש בטעות ויאוש ברשות יאוש בעליםבענין אבודה ממנו ומכל אדם ובגדרו של " ]סכת בבא מציעא סימן לדאש מ
ובבבא מציעא כ"א, ב איתא דאבידה שאבדה "בזוטו של ים ובשלוליתו של נהר אף על גב דאית ביה סימן רחמנא שרייה" (רש"י: 

  ."ואפילו באת ליד המוצא לפני יאוש")

 התחכמות(מפני שאלו המוצגים הם בגדר אופני  "שלא נעלים עין מאבידה" ]הקדמה[ ]ת חינוך פרשת כי תצא מצוה תקלטמנח[ע"פ 

  שלא להחזיר) 

  והלכה כת"ק דחייב לטפל ולהחזיר...  שוים פרוטה ]אות א[(טט: בההנחה שחמור ושמלה) ... 

(אופן של  ע"מ לגוזלה או ע"מ להשיבה ואם הניחה עד אחר יאוש בנטלה לפני יאושועיין בש"ס פי' א"מ מבואר חילוק דינים  ... 

ועיין בר"מ כאן בפי"ד ובש"ע סי' ר"ס עכ"פ פעם עובר על העשה דהשב ופעם אינו עובר אלא על הלאו דלא  )שלא להחזיר התחכמות
  תוכל וכו'

מיעץ לקטן לא  שלא להחזיר התחכמותאופן של ( דלא הוי כבא לידו כלל והוי כמונח עוד על גבי קרקע עד שהגדיל ומרלראה בקטן נ...  
  להודיע על המציאה, ומשיגדיל מן הסתם יהיה אחרי יאוש בעלים ויזכה במציאה ולא חייב להחזירה)

  וכן בשוטה ובחרש דהם בודאי אין להם יד כלל...  

אפשר דהוי כחצר  )שלא להחזיר חכמותהת(אופן של ואם עבד כנעני הגביה מציאה קודם יאוש ולא נתודע לבעלים עד אחר יאוש ...  
ותלוי בשיטות הנ"ל המבואר בש"ך סי' רס"ח או אפשר כיון דהוא בר דעת שייך שפיר באיסורא וכו' או שומר אבידה ובאתי רק 

ת להזכיר ולעורר. ואבידה מדעת כגון השליך כיסו לרשות הרבים וכו' אין זקוק להחזיר מ"מ אסור ליטול לעצמו דאינו הפקר כך דע
  :)אופן של התחכמות שלא להחזיראם טוען שסבר כמאן דאמר מותר ליטול, זה ( הר"מ והטור חולק דהוי הפקר ועיין בש"ע ובאחרונים

  

  (כב,א)-בכלל ופרט וכלל המתחיל ב הכלל הסוגר

ה )ג,כב תצא 'דב( ן ַּתֲעֶׂש֗ ת ְוֵכ֣ באלו נסיבות לא מחפשים אחרי  וביןלי באלו נסיבות מחפשים את המאבד הישרא ביןמקף בורר  – ְלָכל־ֲאֵבַד֥
ה  )ג,כב תצא 'דב( המאבד הישראלי.           ן ַּתֲעֶׂש֗   מונח רביע מרמז ללפחות ארבעה למודים, –ְוֵכ֣

ּנּו  )ג,כב תצא 'דב( ד ִמֶּמ֖ י< ֲאֶׁשר־ּתֹאַב֥ ת ָאִח֛   מרמז לשתי תבניות טעמים ומזה לשני ענינים.הכתוב  – ְלָכל־ֲאֵבַד֥

ּנּו  )ג,כב תצא 'דב( (ענין א) ד ִמֶּמ֖ י< ֲאֶׁשר־ּתֹאַב֥ ת ָאִח֛  , העשויה להתרחב,תפקיד קבוצת פרטיםב מר֥כא ת֛ביר מר֥כא טפ֖חא – ְלָכל־ֲאֵבַד֥

ּנּו  )ג,כב תצא 'דב( )ב(ענין , (ענין א)מסוים החלוקים ביניהם או בהלכותיהם לגבי  (ענין א)- הקשורים לו ד ִמֶּמ֖ י< ֲאֶׁשר־ּתֹאַב֥ ת֛ביר  – ָאִח֛
השבת אבידה מישראל המוצא לישראל המאבד.  (ענין ב).- (ענין ב) וחלקם ממועטים מ- כעין קבוצת פרטים הקשורים ל ,מר֥כא טפ֖חא

  . ולא כל שכן שלא הגיעה לידי ישראל.אבל התורה מיעטה את הנכרי מהשבת אבידתו גם כאשר הגיעה האבידה לידי ישראל

ּה  )ג,כב תצא 'דב( ר' פנחס בן , תניא (אבל לא בכל אופן הותרה אבידת גוי)אתנח מגביל לענין החזרה לישראל. ולגבי נכרי  – ּוְמָצאָת֑
  .(ליטול) אפי' אבידתו אסור, במקום שיש חילול השם: יאיר אומר

  

Wס :טזז, עקבדברים ראה  4 לֹא־ָתח� ' ֱא"ֶה-י�- ֹנֵת2ן ָל+ Cר ה ים ֲאֶׁש@ ַעִּמ< יְנ�� ֲעֵליֶה�ם ְוָאַכְלָּת2 ֶאת־ָּכל־ָהֽ   ֵעֽ
4: ס  ּוא ָלֽ ׁש ה� י־מWֵק� ם ִּכֽ ֵהיֶה+ א ַתֲעֹבד- ֶאת־ ֱא"2 Cֹ   ְול

חסידא: גזל כנעני אסור, אבידתו  מעוןשבי אמר רב ביבי בר גידל אמר ר(הסברים בסוגריים ע"פ מתיבתא)  ]ב,קיגבבלי בבא קמא [
 עקב 'דב( :)אז שומר תורהשאם ( ? שנאמראסורהכנעני שהוא  לגזלא: מנין ; גזילו אסור, דאמר רב הונ)ואין צריך להשיבה (למוצאה מותרת

4 )זטז, ' ֱא"ֶה-י�- ֹנֵת2ן ָל+ Cר ה ים ֲאֶׁש@ ַעִּמ< U(כמשמע מהנאמר  בזמן שהן מסורים בידך, ְוָאַכְלָּת2 ֶאת־ָּכל־ָהֽ ן ָל֔ י֙< נֵֹת֣ ר ֤ה' ֱאIֶה֙ הגזילת הגוי מותרת רק בזמן מ [ראב"ד](ע"פ ) ֲאֶׁש֨ נה]-לחמה, ודעת  ת גם גם בשלום כשהם  [מק שמותר

ה (אהע"ז סי' קמח)]- כבושים, ו ? מנין לאבידת הכנעני שהיא מותרת: אמר רב אדאמר רב חמא בר גורי, מותרת אבידתו; ולא בזמן שאינם מסורין בידך ,הוסיף רק כאשר כל האומה כבושה) [חזון איש 

ה )ג,כב תצא 'דב(: (למצוות השבת אבידה) שנאמר ן ַּתֲעֶׂש֗ י<  ְוֵכ֣ ת ָאִח֛ ּנּוְלָכל־ֲאֵבַד֥ ד ִמֶּמ֖ ּה ֲאֶׁשר־ּתֹאַב֥ י<ל   ,ּוְמָצאָת֑ ואי אתה מחזיר , אתה מחזיר ָאִח֛
דלא מחייב לאהדורי , )שמצאה ישראלשלא באה לידי ( היכא דלא אתי לידיה (אי השבת אבידת גוי)הני מילי  :(ואולי תאמר) ואימא. לכנעני
: אמר רבינא! נכרי המאבד)שמא מחויב להשיבה ל(אבל אם באה לידיו  אבל היכא דאתי לידיה אימא ליהדרה, רי הנכרי שאיבד)חזר אחל( בתרה

ּה (אבל לא בכל אופן . (התורה מיעטה את הנכרי מהשבת אבידתו גם כאשר הגיעה האבידה לידי ישראל). דאתאי לידיה משמע, ּוְמָצאָת֑

(כגון שבמקום הרוב הם ישראלים (ליטול) אפי' אבידתו אסור, במקום שיש חילול השם: ס בן יאיר אומרר' פנח, תניא הותרה אבידת גוי)

  מותרת (של נכרי) טעותו: אמר שמואל     . והנכרי יסבור שגנבו ממנו)

יםְוָאַכְלָּת2  )זטז, עקב 'דב( ַעִּמ<   כנעני שמותרת, אם אין חלול ה' מקף אחד בורר באבידתמקף אחד בורר בגזל הכנעני שאסור,  – ֶאת־ָּכל־ָהֽ

י (שמ' מש' כג,ה), מצות לא תעשה ולהלן הוא אומר ִתְרֶאה; -לֹא תצא כב,ד)-(דב'  [ספרי דברים פיסקא רכה] ה-ִּכֽ ֹור  תצא כב,ד)-(דב' כימצות עשה.  ִתְרֶא& ֲחמ@
י� י�, אין לי אלא ָאִח? ֹור ָאִח? ֹור ֹׂשַנֲא�< חֲ  (שמ' מש' כג,ה)תלמוד לומר  חמור שונאך מנין ֲחמ@ י�מכל מקום אם כן למה נאמר מ2 מלמד שלא דברה  ָאִח?

   או שורו נופלים, ולא עומדים. בדרך, ולא ברפת מיכן אמרו מצאה ברפת אין חייב בה ברשות הרבים חייב בה. תורה אלא כנגד היצר
ֹו (דב' תצא כב,ג) ֹור [ספ"ד רכה,ד]דרגא מונח רביע,  - ְוֵכ%ן ַּתֲעֶׂש2ה ַלֲחֹמר< י� ֲחמ@ ֹור ֹׂשַנֲא�<  (שמ' מש' כג,ה), ָאִח? מלמד שלא דברה תורה אלא כנגד ... ֲחמ2

     היצר

2ן ַּתֲעֶׂשהS  (דב' תצא כב,ג)    ואומרו [אור החיים] , לפי שיש באמצעות האדם שלשה דברים, הא' הרכבת הגוף, ב' חלק הרוחני שבאדם, ג' חלק התורה ְוֵכ
  המאורסת לכל אחד מישראל: 

ֹווְ (דב' תצא כב,ג) אמר  כנגד הרכבת הגוף R וְ , כנגד חלק הרוחני אמר ֵכ%ן ַּתֲעֶׂש2ה ַלֲחֹמר< 2ן ַּתֲעֶׂשהS ְלִׂשְמָלתֹו , כי בחינה זו תקרא שמלה כאומרם במסכת ֵכ
ה ְלָכלמשל למלך בשר ודם שחלק בגדי מלכות לעבדיו, וכנגד חלק התורה אמר  קנב:] [שבת 2ן ַּתֲעֶׂש< י�-ְוֵכ ת ָאִח! אבדה כמו , וקראה הכתוב ֲאֵבַד�

משל למי שנאבדה לו אבדה מי מחזר על מי וכו', כי חלק העולה לאיש זה הנה הוא אבוד מהעולם, כיון  [קידושין ב:]שרמז רבי שמעון בר יוחאי 
  שאין זולתו יכול להשיגו, כאמור בדברי המקובלים, ובאמצעות השבתו בתשובה הנה הוא מוצא אותה: 

  .היצר בגוף, ברוח, בלימוד התורה : תשובה לתיקון הלקויים שגרםסיכום


