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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  לעלוי נשמאת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן חיים אריה ויהודית

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

קבוצה שממעטים חלק  -  פ֖חאט 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;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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

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

 דברים נצבים כט,ט 1.1
  :דברים נצבים כט,ט

' ֱא	ֵהיֶכ�ם  �י ה ם ִלְפֵנ ים ַהּיֹום� ֻּכְּלֶכ� �ם ִנָּצִב   פ ַאֶּת 
ל׃  יׁש ִיְׂשָרֵאֽ ל ִא' ם ֹּכ� ְטֵריֶכ� ם ִזְקֵניֶכם� ְוֹׁש   ָראֵׁשיֶכם ִׁשְבֵטיֶכ-

ם ְטֵריֶכ�  מידות של ר' אלעזר בן ר' יוסי הגלילי(יח) מל"ב מידות כעין מידה  ,ריבה וריבה את הכל - אחת  מלהקטן ב- מונח זקף – ְוֹׁש
תפקיד השוטרים שמירה, מניעת עבירות ולבצע הדין. כאשר כל ישראל נצבים להמליך הקב"ה למלך  "מדבר שנאמר במקצת ונוהג בכל",

     אף השוטרים כולם יכולים להשתתף עמם כי אין צורך בתפקידיהם.

  
  :טז –דברים נצבים כט,טו 

י ת ֲאֶׁשרַאֶּתם ְיַד -[טו] ִּכֽ ם ֵא' ְבנּו ְּבֶאֶרץ ִמְצָר�ִים  ְוֵא5ת ֲאֶׁשר-ְעֶּת� ם׃-ָיַׁש� ר ֲעַבְרֶּתֽ ֶרב ַהּגֹוִי�ם ֲאֶׁש'   ָעַב>ְרנּו ְּבֶק'
ם׃-[טז] ַוִּתְראּו� ֶאת ר ִעָּמֶהֽ ב ֲאֶׁש' ֶבן ֶּכ'ֶסף ְוָזָה� ץ ָוֶא� ת ִּגֻּלֵליֶה�ם  ֵע ם ְוֵא� ּוֵציֶה�   ִׁשּק

י טו)כט,( ]רש"י[ ם-ִּכֽ  )יז(כט,שראיתם האומות עובדי עבודה זרה, ושמא השיא לב אחד מכם אותו ללכת אחריהם,  לפי - וגו'  ַאֶּתם ְיַדְעֶּת�

ֶכם-ֶּפן Cׁש ָּב ם -ֶאתַוִּתְראּו�  )ז(כט,טלפיכך אני צריך להשביעכם.   -וגו' ֵי ּוֵציֶה�  -ִּגֻּלֵליֶה�ם על שם שהם מאוסים כשקצים.  - ִׁשּק
ֶבן שמוסרחים ומאוסין כגלל.  ץ ָוֶא� ב של אבנים ראיתם בגלוי, לפי שאין הגוי ירא שמא יגנבו, אבל של אותן של עצים ו -ֵע ֶּכ'ֶסף ְוָזָה�

ר ם ֲאֶׁש'   ). תנח' נצבים גבחדרי משכיתם הם, לפי שהם יראים שמא יגנבו (ראה  ִעָּמֶהֽ
  

י - ב בפתחו (כט,טז)-ו (כט,טו)חיבר בפירושו בין  ]רש"י[ ם -[טו] ִּכֽ ם-ַוִּתְראּו� ֶאת [טז] את בצרפו אליוו וגו'ַאֶּתם ְיַדְעֶּת� ּוֵציֶה� שראיתם , ִׁשּק
ֶבן ותהעשוי ותהמוסרחהמאוסות ו ועבודותיהם האומות עובדי עבודה זרה ץ ָוֶא� ב אבל אלו של  ֵע לא ראיתם כי מסתירים אותם ֶּכ'ֶסף ְוָזָה�

מידות של ר' אלעזר בן ר' יוסי , כעין מדה כ"ג מל"ב (כט,טו)- ל (כט,טז)-מפני גנבים. החיבור מרמז ללמוד מפסוק לפסוק, ונראה ללמוד מ
  הגלילי "מדבר שהוא מוכיח (מלמד) על חבירו".

ֶרב ַהּגֹוִי�ם -ְוֵא5ת ֲאֶׁשר (כט,טו) שעל כל אחד משמע)  רש"י(שלדעתינו על פי דרגא תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים  –ָעַב>ְרנּו ְּבֶק'

ם חל הענין  ר ֲעַבְרֶּתֽ ם ׁשִ -ַוִּתְראּו� ֶאת (כט,טז)והמשכו  ֲאֶׁש' ּוֵציֶה� כעין מידה ריבה וריבה את הכל,  –קטן במלה אחת - פשטא מונח זקף -ּק
עברו בין אומות וההסבר, ש "מדבר שנאמר במקצת ונוהג בכל", מידות של ר' אלעזר בן ר' יוסי הגלילי(יח) מל"ב מידות כעין מידה 

רק את אלו המאוסות והמסריחות שאין גם מאלו ביניהם ו עולם אחדות ולא בין כל האומות, וראו מעט מעבודות הזרות של הגויים שעברו
כך נראה כל העולם האלילי וגם האלילים מכסף המיאוס והסירחון חל על כל העבודות זרות והגויים חוששים לגניבתם. ועליהם לדעת ש

לעבדן הוא ואינם אמת, הפתוי וזהב מאוסים ומסריחים והסיבה האמיתית שהגויים מיקרים ושומרים אותם זה רק מפני הערך של המתכות 
  מהדמיון שהם מעוררים מכוח הטומאה.

  

ֶכם ִאיׁש ֽאֹו-ֶּפן[יז]  :כ – יז,נצבים כט ריםדב Cׁש ָּב ֹו ִמְׁשָּפָחה אֹו-ֵי ה א5 Eֶכת -ִאָּׁש ינּו ָלֶל ' ֱא	ֵה� �ה ַהּיֹום� ֵמִעם� ה ֹו ֹפֶנ ֶבט ֲאֶׁשרG ְלָבב  ֵׁש-
ד ֶאת י ַהּגֹוִים ָהֵה�ם-ַלֲעֹב� ׁש ּבָ -ֶּפן  ֱא	ֵה� אׁש ְוַלֲעָנֽה׃ֵי �ֹ ה ר ֶרׁש ֹּפֶר' ם ֹׁש> G ֶאת ֶכ- ה ְּבָׁשְמעֹו H[יח] ְוָהָי- I את ְוִהְתָּבֵר  -ֹ ה ַהּז Kי ָהָאָל ִּדְבֵר 

ְהֶיה ֹום ִיֽ ֹו ֵלאֹמר� ָׁשל �ֹות ָהָרָו�ה ֶאת-ִּבְלָבב י ֵאֵל�I ְלַמ>ַען ְספ' ּות ִלִּב� י ִּבְׁשִרר' י ִּכ> ה׃-ִּל� M ִּכ  ]יט[ ַהְּצֵמָאֽ Nַחֽ ל ' ְס	 Oה הז לֹא־יֹאֶב Cי ָא
�ה ּוָמָח�ה ה�' ה ַּבֵּסֶפר ַהֶּז ה ַהְּכתּוָב� ְבָצה ּב�N ָּכל־ָהָאָל� �ּוא ְוָר ' ְוִקְנָאת�N ָּבִאיׁש ַהה� �ן ַאף־ה ִים: ֶיְעַׁש  ַחת ַהָּׁשָמֽ N ִמַּת�    ֶאת־ְׁשמ�

Nת ַהְּבִר�  ]כ[ � ָאל ל ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵא�ל ְּכֹכל ה ִמֹּכ� N ה�' ְלָרָע� �ה ַהֶּזֽה:ְוִהְבִּדיל ֶפר ַהּתNָר� ה ְּבֵס' Sית ַהְּכתּוָב  
ֶכם-ֶּפן (כט,יז) Cׁש ָּב ה-ִאיׁש ֽאֹו גדולה - תלישא מונח -ֵי Eה אֹו מונח גרשיים -  ִאָּׁשֹו ִמְׁשָּפָח ֶבט -א5   דרגא מונח רביע - ֵׁש-

   ]דעת זקנים מבעלי התוספות[

ֶכם-ֶּפן (כט,יז) Cׁש ָּב �ה ַהּיֹום� ֲאֶׁשרG לְ זאת היא נתינת טעם אחר לקבלת הברית  ,ֵי ֹו ֹפֶנ ותהיה מחשבתו לרעה לעזוב את השם לזה יש  ָבב 
אׁש ְוַלֲעָנֽה׃-ֶּפןלחוש, ועוד  �ֹ ה ר ֶרׁש ֹּפֶר' ם ֹׁש> ׁש ָּבֶכ- ה  )(כט,יחותפרה ותרבה מחשבה רעה עד שיביאנה למעשה כדמפרש ואזיל  ֵי Hְוָהָי

 G וב בלבו שלום יהיה לי כלומר מה לי ולצער הזה הרי וגו' כלומר לאחר מכן כשמעו דברי האלה שקבלו ישראל והתברך יחש ְּבָׁשְמעֹו

ֹות ָהָרָו�ה  (דב' נצ' כט,יח) לא קבלתי האלה וא"כ י ֵאֵל�I ְלַמ>ַען ְספ' ּות ִלִּב� להוסיף החטאי' שהוא רוה ונשבע מהם כלומר שירצ' ִּבְׁשִרר'
אבל עכשיו שתבואו כלכם  ל ועריות,שאין בהם יצר הרע כגון לבישת כלאים עם הצמאה עם החטאים שהוא תאב וצמא להם כגון גז

' ְוִקְנָאת�N  )ט(כט,יבברית ותקבלו האלות והשבועות תדעו כי העובר על הברית  �ן ַאף־ה ז ֶיְעַׁש  Cי ָא M ִּכ Nַחֽ ל ' ְס	 Oה השהתניתם לֹא־יֹאֶב

ְבָצה ּב�N ו בבריתו לו לעמוד ולא תעמודו ומתוך כך לא תבואו לידי מחשבות רעות הללו ותעמדו בבריתו שאם לא תעמד �ְוָר
ה N  ... ָּכל־ָהָאָל� ִים:של עובר ּוָמָח�ה ה�' ֶאת־ְׁשמ� ַחת ַהָּׁשָמֽ ה' ה�  Nְוִהְבִּדיל�  כ),כט ' נצ'דב( לא נין לו ולא נכד בעמו, ִמַּת� הוא חושב  ְלָרָע�

  להבדל מישראל ללכת בשרירות לבו ויבדל לרע לו: 
ֹו ִמְׁשָּפָחה אֹו (כט,יז) ֶבט -א5 דרגא מונח רביע, יצר הרע שנכנס באדם בחטא אדם הראשון לחטאים שהוא תאב וצמא להם כגון גזל  - ֵׁש-

  ועריות  פתח פתח להוסיף חטאים שאין בהם יצר הרע מהסוג הראשון אלא לדברים אחרים.

בבלי [י לו תורה תבלין בראתי יצר הרע, בראת וזה מאמר חז"ל שתבואו כלכם בברית ותקבלו האלות והשבועות.התיקון אמור להיות 

   ]זהר א,קצ,  בבלי בבא בתרא טז,א[ ברא הקב"ה יצר הרע, ברא לו תורה תבליןוגם הנוסח  ]ספרי עקב א,יח, קדושין ל,ב

  

ֶכם-ֶּפן (כט,יז) Cׁש ָּב שראל על העבירות הנסתרות והנגלות מהם עד עברם את יגדולה, בתפקיד מחיצה המונעת עונש מ- מונח תלישא – ֵי
כי אח"כ המחיצה נתלשת ועליהם האחריות לחקור ולהעניש על העבירות הנגלות ואף הנסתרות, ויש המפרש כי ממאמר משה כאן הירדן, ו

ת ח)כ(דב' נצ' כט, ]רבינו בחיי[נענשים הרבים על הכל, כפירש  ְסָּתֹר� �U  'ַלה�  ַהִּנ  ּו Uנ UיU ֵנ  Uָב Uְל Uּו Uּו Uנ U�ת ָל E	ֵה�ינּו ְוַהִּנְג	קוד על . כתב רש"י ז"ל: נֱא

 U� ּו Uנ UיU ֵנ  Uָב Uְל Uּו Uּו Uנ U�דועל עי"ן ד" ָל Uעד שעברו את הירדן, משקבלו עליהם את השבועה בהר גרזים  שאף על הנגלות לא ענש הרבים", לדרוש ַע
 שאמר כן, אמר רבי שמעון בן לקיש בירדן קבלו עליהם הנסתרות, ]ה)הירושלמי (סוטה ז,[ובהר עיבל ונעשו ערבים זה לזה. ומביא 

אמר להם יהושע: אם אין אתם מקבלין עליכם הנסתרות באין מים ושוטפין אתכם, אמר רבי שמעון בן זבידא תדע לך שהרי עכן חטא 
ֶכםורובן של סנהדרין נפלו בעי. אמר להם:  Cֶכם הותרה הרצועה, יצאה בת קול ואמרה: אין לכם עסק בנסתרות. ופירוש " ָּב Cהותרה  ָּב

ֶכם. ויש שפירש ו על הנסתרותלוקים עכשיהרצועה" שאתם  Cֶכםהותרה הרצועה" כשאמר משה  ָּב Cֶכם -ֶּפן, כלומר  ָּב Cׁש ָּב אז הותרה ֵי
  .הרצועה להענש על הנסתרות
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  לעלוי נשמאת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן חיים אריה ויהודית

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

קבוצה שממעטים חלק  -  פ֖חאט 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;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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

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

ֶכם-ֶּפן Cׁש ָּב התחייבות על הנסתרות (כעין מעבר למחיצה) (ב) רמז למספר אותיות מנוקדות  –גדולה, (א) כעין מחיצה -מונח תלישא – ֵי

דמוסיף הסבר למיקום הנקודות  ][רבינו בחייכפ'  Uַע U� ּו Uנ UיU ֵנ  Uָב Uְל Uּו Uּו Uנ U�כי משקבלו עליהם השבועה  )מג ב(ורש"י פירש שם במסכת סנהדרין  ָל

כדי לדרוש שאין הנסתרות לה' לבדו כי גם לנו הם, אבל לפי שאין כבוד  (י"א אותיות) ֱא	ֵה�ינּו 'ַלה� נתחייבו בנסתרות, והיה ראוי לינקד 
�U נקד ונקד השם לי ּו Uנ UיU ֵנ  Uָב Uְל Uּו Uּו Uנ U�ד(במלת במקומו. ועל כן הוצרך לינקד עי"ן (י' אותיות מנוקדות מלמעלה) ָל Uכנגד אותיות "לה' אלהינו"  )ַע

  להשלים י"א אותיות.
ת דברים נצבים כט,כח: ֹ֔ ְסָּתר ינּו 'ַלה֖  ַהּנִ֨ ׄיׄנּ֙ׄוׄ       ֱאBֵה֑ נֵ֨ ָבׄ נּׄוׄ ּוְׄלׄ םְוַהּנִגBְ֞ת ָל֤ׄ ד־עֹוָל֔ ה ַהּזֹֽאת׃ ס- ָּכל- ַלֲעׂ֕שֹות ֶאת ַעׄ י ַהּתֹוָר֥   ִּדְבֵר֖

  

ת :דברים נצבים כט,כח ְסָּתֹר�   ֱא	ֵה�ינּו 'ַלה�  ַהִּנ 
ם ד־עNָל� Uַע U� ּו Uנ UיU ֵנ  Uָב Uְל Uּו Uּו Uנ U�ת ָל E	ֹות ֶאת ְוַהִּנְג Sאת׃ ס-ָּכל-ַלֲעׂש ֹֽ ה ַהּז י ַהּתֹוָר'   ִּדְבֵר�

ֶכם-ֶּפן (דב' נצ' כט,יז)- הסברנו ב Cׁש ָּב שראל על העבירות הנסתרות והנגלות מהם יגדולה, בתפקיד מחיצה המונעת עונש מ- מונח תלישא – ֵי
עד עברם את הירדן, ואח"כ המחיצה נתלשת ועליהם האחריות לחקור ולהעניש על העבירות הנגלות ואף הנסתרות, ויש המפרש כי ממאמר 

  (סוטה ז, ה) הירושלמיע"פ  רבינו בחיימשה כאן נענשים הרבים על הכל, כפירש 

תובפירוש זה תתמוך תבנית הטעמים  ְסָּתֹר� קטן בתיבה אחת, כעין מידה מוקדם שהוא מאוחר בענין, כאן כרוצה לומר - קדמא זקף – ַהִּנ 
תהצמד את האפיון מהכתוב המאוחר אל הכתוב מוקדם וכאילו נכתב  ְסָּתֹר� ת ַהִּנ  E	עד מאמר משה או עד עברכם הירדן אינכם ְוַהִּנְג ,

  ים עליהם, ממאמר משה או ממעבר הירדן אם לא תחקרו ותענישו יענשו הרבים (אם גם הם חטאו בסתר) נענש

ֹות  כט,כח)(  Sגדול ענין בעל שלוש נקודות, שתיים באופן אחד אחת באופן אחר, כאן הענין לעשות פעילות - זקף - גדול , טט - זקף -ַלֲעׂש
  מניעת ע"ז, שתי נקודות באופן אחד ע"פ פרש"י

  חובת החקירה  - בל הנגלות לנו ולבנינו א' א •

  חובת הביעור ללא משוא פנים - ב' ולבער הרע מקרבנו  •

(אם גם הם אם לא נעשה דין בהם יענשו את הרבים היינו ש הנקודה השלישית באופן אחר וכאן שאם לא יעשו את שתי הנקודות הנ"ל •

 וגו'חטאו בסתר) 

�ה ֻיַּלד 'הֽ  )ו,(תה' פז...  מוסף רש"יכפירש כן יש לפסוק מימד נבואי בעל פירוש נחמה -כמו ים ֶז ֹוב ַעִּמ� Wְסֹּפר ִּבְכת ָלה׃ -ִי . ָׁשם ֶסֽ

�ה לעתיד כשיכתוב הקב"ה העכו"ם לדראון, ימנה את ישראל הנבלעים בתוכם ואת הנאנסים ביניהם ויוציאם מתוכם ויאמר  ֶז
ח ֵמֶה'ם-םְוגַ  כא),סו( ישעיהמאותם של ציון ויברור אותם לו, וזה שאמר  ֻיַּלד מן . מן הגוים  ׃'הֽ  ָאַמ'ר ַלְלִוִּי�ם ַלֹּכֲהִנ'ים ֶאַּק>

והיכן אמר ׃'הֽ  ָאַמ'ריהיה בהם כהנים ולוים שאינם ניכרים, ולפני גלוים הם,  הגוים המביאים אותם מנחה אקח הנבלעים בתוכם
ת ְסָּתֹר� ת  )כח,כט( .  ֱא	ֵה�ינּו 'ַלה�  ַהִּנ  ְסָּתֹר� אחת, כעין מוקדם והוא מאוחר בענין, כאן בסיס מוקדם קטן במלה -קדמא זקף - ַהִּנ 

  לנבואת ישעיה המאוחרת

תאל הכתוב מוקדם בתורה וכאילו נכתב כא) ,סו( ישעיה -כאן כרוצה לומר הצמד את האפיון מהכתוב המאוחר ב ְסָּתֹר� ת  ַהִּנ  E	ְוַהִּנְג
ּוU ולהשיבם לעם ישראל ולתפקידיהם, וזה היינו הנבלעים בין הגויים בזמן קדום, עתיד הקב"ה לבררם מבין הגוים  Uנ U�ת ָל E	ְוַהִּנְג

ם ד־עNָל� Uַע U� ּו Uנ UיU ֵנ  Uָב Uְל Uֹות-ַעד. ויש לזה גם רמז בגי' המלים ּו Sם ַלֲעׂש   גדול והפרשם מגי' הטעמים, שלא מובא כאן.- קטן זקף- זקף -  עֹוָל�

  

ה ְּבָׁשְמעֹוG ֶאת :יח,נצבים כט ריםדב Hְוָהָי- -ֹ ה ַהּז Kי ָהָאָל ְהֶיהִּדְבֵר  ֹום ִיֽ ֹו ֵלאֹמר� ָׁשל �I ִּבְלָבב י ֵאֵל�I- את ְוִהְתָּבֵר  ּות ִלִּב� י ִּבְׁשִרר' י ִּכ>   ִּל�
ֹות ָהָרָו�ה ֶאת  ה׃-ְלַמ>ַען ְספ'   ַהְּצֵמָאֽ

 G קטנה, בתפקיד מחיצה, שהרוצה לנטות מדרך ה' מתברך במחשבתו ואומר בלבו שלא קבל עליו האלה ודומיה ולכן - לישאת –ְּבָׁשְמעֹו
  מחוץ למחיצת המחויבים לצווי ה' כביכול עומד

ה -ֶאת Kי ָהָאָל   כלל –אזלא וקדמא  -ִּדְבֵר 

ְהֶיה ֹום ִיֽ ֹו ֵלאֹמר� ָׁשל �I ִּבְלָבב את ְוִהְתָּבֵר  -ֹ י-ַהּז   קטן בין שני קיסרים, כעין מידה סתום שלא בא לסתום אלא לפרש.  -רביע ... זקף – ִּל�

עולה שמי שחושב לחטוא בעבודה זרה ושלא יענש על כך, עליו לדעת  אמהרש"א חידושי אגדות מסכת קידושין דף מ עמוד מפי' 
  שבעבודה זרה הקב"ה מצרף מחשבת החושב בעבודה זרה למעשה של אחר העובד עבודה זרה ושניהם נענשים. 

ֹום ְהֶיה ֵלאֹמר� ָׁשל י-ִיֽ ְהֶיהׁשָ ויהיה כפי הפירוש הזה ... אברבנאל דברים פרק כט קטן, בתפקיד שני ענינים -זקף– ִּל� ֹום ִיֽ י -ל משמש ִּל�
) כט,יט(. אם להוציא את עצמו מכלל הנכנסים בברית. ואם בהבטחתו שיחובר אליהם ובזה ינצל מהרעות. ועל זה אמר לשני ענינים

M -לֹא ַחֽ לֹו ' ְס	 Oה ה  .יֹאֶב

את  -ֹ הברית, ובפסוק (כט,טז) הברית,  ופירט ר' יוסף בכור שור שלושה סוגים: אלות, השבועה, פרט בעל ארבעה עניינים ,רביע –ַהּז

אתהקללות והשבועות, סה"כ  -ֹ ה ַהּז Kמשמעה: אלה, שבועה, ברית, קללה. או נאמר כי בנוסף לאלה יש ארבע: שבועה, ברית, קללה,  ָהָאָל
  תבוא)- ארור (פר' כי

Iי ֵאֵל� ּות ִלִּב� י ִּבְׁשִרר'   תביר מרכא טפחא אתנח -  ִּכ>

י   כמו ,,,,לבילבילבילבי במראית - לבי אלךלבי אלךלבי אלךלבי אלך    בשררותבשררותבשררותבשררות רש"יאן לא ממש רואה אלא כאילו רואה, כמשתמע מפי' בתפקיד של לא ממש, וכ –תביר  - ִּכ>

שרירות הלב יהיה מחשבת עבודה זרה ולא ביצועה  מהרש"אולפי פי' (במ' כד,יז); כלומר: מה שלבי רואה לעשות.  "קרוב ולא אשורנו"
  בפועל.  

  

M -לֹא :כט,יט נצביםרים דב ַחֽ לֹו ' ְס	 Oה ה  יֹאֶב
ן ַאף ז ֶיְעַׁש  Cי ָא ְבָצה ּבֹו� ָּכל-ִּכ �ּוא ְוָר ' ְוִקְנָאתֹו� ָּבִאיׁש ַהה� ��ה-ה ה ַּבֵּסֶפר ַהֶּז ה ַהְּכתּוָב� ִים׃-ּוָמָח�ה ה�' ֶאת       ָהָאָל� ַחת ַהָּׁשָמֽ ֹו ִמַּת�   ְׁשמ�

M -לֹאועל זה אמר ...  ,יט)כט ' נצ'דב( ]אברבנאל[ ַחֽ לֹו ' ְס	 Oה הל ושהשם יתעלה יעבור על פשעו לא יחשוב שיהיה נדון עם הכל יֹאֶב
ְבָצה ּבֹו� ָּכללהיותו יחיד. כי הנה השם יתעלה לא יסלח אליו אבל יעשן אף ה' וקנאתו באיש ההוא אע"פ שהוא  �ה -ְוָר ה ַהְּכתּוָב� ָהָאָל�

�ה   לוימחה שמו וזכרו מתוך הקהיחולו עליו ועל כל העדה יהיה שלום.  הפרטיות והמיוחדות. רוצה לומר ַּבֵּסֶפר ַהֶּז

M -לֹא ַחֽ לֹו ' ְס	 Oה השהחושב מחשבת ע"ז  ומסתיר זאת יענש   ]אברבנאל[, מוסיף מעין הענין על הענין, כפי' מונח זרקא מונח סגול - יֹאֶב

ְבָצה ּבֹו� ָּכלבעונש יתר על הרגיל  �ה -ְוָר   וימחה שמו וזכרו מתוך הקהלועוד יוסיף עליו  הפרטיות והמיוחדותהאלות ָהָאָל�
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  לעלוי נשמאת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן חיים אריה ויהודית

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

קבוצה שממעטים חלק  -  פ֖חאט 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;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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

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

  כט,ט דברים נצבים 1.2

  
  יג: -,יב ל רים נצביםדב

א[יב]  'ֹ ִים ל וא ַבָּׁשַמ� ר        ִה� י ֵלאֹמ- נּו ְוִיָּקֶחהָ  ַהָּׁשַמ�ְיָמה�  ָּל�נּו-ַיֲעֶלה ִמ ּה ְוַיְׁשִמֵע'נּו ָּל� ָּנה׃ ֹאָת�   ְוַנֲעֶׂשֽ
�ם ֵמֵע'ֶבר-ְולֹא[יג]  וא ַלָּי ר        ִה� י ֵלאֹמ- נּו-ַיֲעָבר ִמ Kֶבר-ֶאל ָל�נּו ְוִיָּקֶחהָ  ַהָּים�  ֵע ּה ְוַיְׁשִמֵע'נּו ָּל� ָּנה׃ ֹאָת�  ְוַנֲעֶׂשֽ

  

א ),יבל ' נצ'דב(] תורה תמימה[ 'ֹ ִים ל וא ַבָּׁשַמ� אמאי  -  ִה� 'ֹ ִים ל וא ַבָּׁשַמ�  יא), א"ר ירמי', שכבר נתנה תורה מהר סיני ואין אנו משגיחין בבת קולִה�
  :[ב"מ נ"ט ב']

א 'ֹ ִים ל ין בבת קול גם דברי נביאות באופנים שונים בעיניני הוראה כמו , על דרשת שלא משגיחמרכא טפחא, יתור לרבות – ַבָּׁשַמ�
  ]תורה תמימה הערה יא[שמפרש 

הפוסק הלכה כיחיד נגד רבים. ובסוגיא כאן אמרו אין משגיחין בב"ק שכבר כתיב בתורה אחרי רבים להטות,  ת קולכלומר בב
ן ב"ק מכרעת, כיון דבכלל ענין דברי תורה לא בשמים היא ואמנם נראה דלאו דוקא כיחיד נגד רבים אלא אפילו כיחיד נגד יחיד אי

ודע  - ומה שהביאו הפ' אחרי רבים להטות הוא משום דאיירו שם במחלוקת יחיד ורבים, ועיין בתוס' שם ובתוס' יבמות י"ד א'. 
אדבכלל  'ֹ ִים ל וא ַבָּׁשַמ� שאין הנביא רשאי לחדש  (מיסודי התורה) רמב"ם בפ"ט ה"א מיסוה"תהוי גם דברי נביאות וכמש"כ ה ִה�

א - מה"ת משום ד דבר 'ֹ ִים ל וא ַבָּׁשַמ� ואפילו נותן אות  הנביא שאמר הלכה כדברי פלוני מצד נביאות הרי זה נביא שקר, וכן ִה�

אומופת, יען שהוא בא להכחיש את הכתוב בתורה  'ֹ ִים ל וא ַבָּׁשַמ�   , ִה�
  

וא ),יבל ' נצ'דב(  ֹ'  - אתנח, מגביל את ההרחבה שב – ִה� ִים אל מתי לא שומעים לדברי נביאות, ומלמד כי בשני דברים שומעים  ַבָּׁשַמ�
  ]תורה תמימה הערה יא[ וכהמשךלנביא, 

בפסוק אליו תשמעון, ועיין מש"כ בפ' משפטים  )י"ח ט"ו(וכמבואר לפנינו בפ' שופטים  בסתירת דין לפי שעה שומעין לואבל 
הודעת מציאות וגלוי מילתא בודאי שומעין , אבל ין הוראה אין שומעין לנביאלענונראה פשוט דרק  -בפסוק אחרי רבים להטות. 

, וראיה לזה מבכורות כ"ד א' דאמר שם לענין הדין דאיירי התם שעומד בספק עד יבא ויורה גואל צדק, ופריך מאי עד יבא לו
א שיגיד לנו וכו' והוראה לא שייך אלא ויורה, עד שיודע לך הדבר מבעי לי' ופירש"י יבא ויודיע מבעי לי' דגלוי מילתא בעלמ

בדבר הלכה עכ"ל, והרי מבואר כמש"כ דעל גלוי מילתא שומעין לנביא, ועיין יבמות ק"ב א' ומש"כ בפ' שופטים שם ובפ' בשלח 
  :בפסוק והוא כזרע גד לבן

  

א ),יבל ' נצ'דב( 'ֹ ִים ל וא ַבָּׁשַמ� חו בימי אבלו של משה, אמרו לו ליהושע שאל, אמר אמר רב יהודה אמר שמואל, שלשת אלפים הלכות נשתכ -  ִה�
  :[תמורה ט"ז א'] יב)להו לא בשמים היא

הערה זאת מדגימה מיהושע שהיה נביא אחרי משה שלענין הוראה אין שואלים מן השמים אלא יש להכריע בכלים של ( ב]תורה תמימה הערה י[
מן השמים כמו שהי' משה שואל, ואמר לא בשמים היא, וממשה ר"ל שאמרו ליהושע שישאל  )התורה שבעל פה כפי שהתקבלו ממשה

אין ראיה, כי הכל נמסר לו מן השמים, וע"ע מעניין זה לפנינו בס"פ בחקתי בפ' אלה המצות בדרשה שאין הנביא רשאי לחדש 
  דבר:

  
�ם ֵמֵע'ֶבר-ְולֹא(יג)  וא ַלָּי �ם ֵמֵע'ֶבר-ְולֹא א"ר אבדימי בר חמא, מאי דכתיב - ִה� יג) שאם מעבר לים היא אתה צריך לעבור אחריה -  ואִה�  ַלָּי

  [עירובין נ"ה א']:
�ם ֵמֵע'ֶבר-ְולֹא וא ַלָּי �ם ֵמֵע'ֶבר-ְולֹאמאי  -  ִה� וא ַלָּי ור' יוחנן אמר לא תמצא לא בסחרנים  יד), רבא אמר, לא תמצא במי שמרחיב דעתו עליה כיםִה�

  [עירובין נ"ה א']: טו)ולא בתגרנים
�םלַ  ֵמֵע'ֶבר-ְולֹא , על הפשט של מקום גם מי שמתגאה בידיעת התורה והלומד מתוך תענוגי העולם הזה מרכא טפחא, יתור לרבות –  ָּי

ונראה דמכוין למ"ש בפ' חלק קי"א א' עה"פ דאיוב לא תמצא בארץ החיים לא תמצא תורה  ... ]תורה תמימה הערה יד[כפירש 
  ותענוגים, והיינו שלומד מתוך הרחבת הדעת בחיי העוה"ז שנדמה לים  במי שמחיה עצמו עליה, והפי' הוא במי שחי חיי נחת

  
ועיין בתנחומא פ' בראשית דמשמע שם דזה הוא רק בתורה שבעל פה ולא בתורה שבכתב. וגם יש לפרש שמרחיב דעתו 

  :שמתגאה ברחבת דעתו על התורה לומר דבר זה נראה לו ודבר זה לא נראה לו, וכדומה

  

וא �ם ֵמֵע'ֶבר-ְולֹא - יל את ההרחבה שבאתנח, מגב – ִה�   למתגאה בתורה שבעל פה. ַלָּי

  

ִתי ָבֶכם ַהּיֹוםO ֶאת :יט,ל ברים נצביםד   ָהָאֶרץM -ַהָּׁשַמִים ְוֶאת-ַהִעֹד 
יY ַהְּבָרָכ�ה ְוַהְּקָלָל�ה    ַהַחִּי�ים ְוַהָּמ�ֶות� ָנַתִּתי ְלָפֶנ�
ה ְוַזְר   ְחֶי�ה ַאָּת' ַען ִּתֽ ים ְלַמ' ַחְרָּת� ַּבַחִּי� Y׃ּוָבֽ   ֶעֽ

שם קפיצת הדרך, בינה, גי' טו''ב, ר''ע אמר לרבי ישמעאל שהעליה לשמים היא ע''י השם  - ר''ת א' ה' ו' ה'  - ָהָאֶרץM - ַהָּׁשַמִים ְוֶאת-ֶאת
ֶרץ ,ג)כד ' חי"שבר(הקרא ר"ת של או הזה  י ָהָא֑ יִם ֵוֽאBֵה֖ י ַהָּׁשַמ֔ ת ָהָאֽ  ,א)א 'בר(  ֱאBֵה֣ יִם ְוֵא֥ ת ַהָּׁשַמ֖     ֶרץֵא֥

ִתי ָבֶכם ַהּיֹוםO ֶאת: )שם( (ח) . דבר אחר)"ד שוספראה (בכם בכל זאת  (ז) ברוך  הקדושאמר להם  - וגו' ְוֶאת־ָהָאֶרץM ַהָּׁשַמִים -ַהִעֹד 
, העולםמן המזרח והאיר לכל  חמה? שמא לא עלה גלגל מדתםאתכם: שמא שנו את  לשמשבשמים שבראתי  הסתכלוהוא לישראל: 

לשמש  שבראתי? הסתכלו בארץ החיות והתנועה מכח השם אהו"ה המאומז בר"ת) –(טט  ),האקה' (ובא השמש"  השמשזרח כענין שנאמר "ו
מכח השם  וכח הצמיחההחיות  –(טט  שעורים והעלתהשמא זרעתם חטים  אואותה ולא צמחה?  זרעתםשנתה מדתה? שמא  שמאאתכם: 

 שנולא  -מקבלין פורענות  איןשכר, ואם חוטאין  מקבלין: אם זוכין אין להפסדלא לשכר ולא  שנעשו? ומה אלו אהו"ה המאומז בר"ת)
  .)"ד שוספראה (אחת כמה וכמה  עלתקבלו פורענות,  חטאתםתקבלו שכר, ואם  זכיתםאת מדתם, אתם, שאם 

  ומר עדי התראה הם.והרי עדיין לא עשו כלום, לכך פירש וכאשר תקרה וכו' כלשיהיו עדי התראה)  –(טט רצונו בזה  ]ז [שפת"ח
דלטעם הראשון קשה היה לו לומר העידותי בכם בפני השמים והארץ, מפני שהם יהיו עדי התראה, לכן אמר דבר אחר  ]ח [שפת"ח

  וכו', ולפירוש דבר אחר קשה למה אמר לשון העידותי שהוא לשון עדות או התראה, לכן פירש גם הטעם הראשון.
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  לעלוי נשמאת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן חיים אריה ויהודית

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

קבוצה שממעטים חלק  -  פ֖חאט 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;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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

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

ִתי ע"פ רש"י ושפת"ח    לכל עבירה של בני ישראל בא"י שמא יעשו עבירות. הצווי לשמים וארץ להיות עדי התראה קדםדמא, ק –ַהִעֹד 

ִתי   התרתי בכם בכל זאת (הבורא)יהיו עדים שאני -הארץ ש- השמים ואת- קדמא, כבר בבריאה העיד ה' את – ַהִעֹד 

  Mִים ְוֶאת־ָהָאֶרץשאם זכיתם תקבלו , בתפקיד גורע ומוסיף מהענין על הענין, כפ'רש"י ... מונח זרקא מונח סגול – ָבֶכם ַהּיNםO ֶאת־ַהָּׁשַמ
  על אחת כמה וכמה )גורע(ואם חטאתם תקבלו פורענות  (מוסיף) שכר

ע"פ רש"י ושפת"ח, א' זרקא מונח סגול,  – ָהָאֶרץM -ַהָּׁשַמִים ְוֶאת-ַהּיֹוםO ֶאת אפשר כעין שתי סדרות של תבנית זרקא סגולמונח,  –ָבֶכם  
  של נאמני ביצוע דבר ה'. ב' כעדות התראה מפני עבירות;  עדיכ

  

 OםNם ַהּיִתי ָבֶכ ר"ת שם אהו"ה שם הדעת, שם הקישור שם העברת החיות לבריאה, שם המניע את הבריאה  – ֶאת־ַהָּׁשַמִים ְוֶאת־ָהָאֶרץM ַהִעֹד 
ע כח המצמיח, כח הצומח ע"פ רש"י זרעתם הארץ וצימחה , שם המני),האקה' (ובא השמש"  השמש"וזרח וקביעות תנועותיה כפ'רש"י 

  מהמין שזרעתם

ִתי  (הבורא)יהיו עדים שאני -הארץ בשילוב שמו המיוחד אהו"ה, ש-השמים ואת- קדמא, מקדמת דנא, כבר בבריאה העמיד ה' את – ַהִעֹד 
  התרתי בכם בכל זאת

  Mִים ְוֶאת־ָהָאֶרץשאם זכיתם תקבלו קא מונח סגול, בתפקיד גורע ומוסיף מהענין על הענין, כפ'רש"י ... מונח זר – ָבֶכם ַהּיNםO ֶאת־ַהָּׁשַמ
  על אחת כמה וכמה )גורע(ואם חטאתם תקבלו פורענות  (מוסיף) שכר

� רש"י  ַחְרָּת ים ּוָבֽ ה אני מורה לכם שתבחרו בחלק החיים, כאדם האומר לחבירו בחר לך חלק יפה בנחלתי ומעמידו על חלק היפ -  ַּבַחִּי�
הנחת ידי על גורל הטוב לומר את זה קח (תהלים טז, ה) ה' מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי,  ואומר לו את זה ברור לך, ועל זה נאמר

  :לך

 � ַחְרָּת ים ּוָבֽ ללמד לבנו אומנות ואם לא למדו תורה תמימה קטן, כעין שתי דרשות כפשוטו של מקרא. והוא כפירש - פשטא זקף – ַּבַחִּי�
  צמוללמד את ע

�  )יט( ַחְרָּת ים ּוָבֽ � תנא רבי ישמעאל,  -  ַּבַחִּי� ַחְרָּת ים ּוָבֽ זו אומנות, מכאן אמרו חכמים חייב אדם ללמד את בנו אומנות, ואם לא  -  ַּבַחִּי�

ַעןלמדו חייב ללמד את עצמו, מאי טעמא,  ְחֶי�ה ְלַמ' ה ִּתֽ   [ירושלמי קדושין פ"א ה"ז]: )יחכתיב ַאָּת'

ַען ְחֶי�ה ְלַמ'   ואם לא למדו ללמד את עצמושחיה  ללמד לבנותורה תמימה והוא כפירש טפחא, יתור לרבות מרכא  – ִּתֽ

ַען ְחֶי�ה ְלַמ' ה ִּתֽ מכאן היה ר' עקיבא אומר, חייב אדם ללמד את בנו לשוט על המים, ואם לא למדו חייב ללמד את עצמו, מאי  -  ַאָּת'
ַעןטעמא  ְחֶי�ה ְלַמ' ה ִּתֽ   [שם שם]: )יטכתיב ַאָּת'

ֹ  :כואתחנן ד,ודברים  ם ע ר ַאֶּת֜ ֶרץ ֲאֶׁש֨ ל ָהָא֔ ד ּתֹאֵבדּו֘ן ַמֵה֒ר ֵמַע֣ ֹ֣ ֶרץ ִּכֽי־ָאב יִם ְוֶאת־ָהָא֗ ם ַהּ֜יֹום ֶאת־ַהָּׁשַמ֣ ָּמה ַהִעידִֹת֩י ָבֶכ֨ ן ָׁש֖ ים ֶאת־ַהּיְַרֵּד֛ ְבִר֧
ד ִּתָּׁשֵמֽדּון: י ִהָּׁשֵמ֖ יָה ִּכ֥ ן יִָמי֙ם ָעֶל֔ ּה Bֽא־ַתֲאִריֻכ֤   ְלִרְׁשָּת֑

ם קדמא ואזלא רמז לכעין כלל ואחריו  –ם ַהּ֜יֹום ָבכֶ֨  ר ַאֶּת֜   קדמא ואזלא רמז לכעין כלל –ֲאֶׁש֨

ה עֵֹב֙ר ֶאת־ַהּיַ  ,יח:לנצבים דברים  ר ַאָּת֤ ה ֲאֶׁש֨ ֲאָדָמ֔ ן יִָמי֙ם ַעל־ָה֣ ד ּתֹאֵב֑דּון Bא־ַתֲאִריֻכ֤ ֹ֖ י ָאב ְדִּתי ָלֶכ֙ם ַהּ֔יֹום ִּכ֥ ּמָ ִהַּג֤ ן ָל֥בֹוא ָׁש֖   ה ְלִרְׁשָּתּֽה:ְרֵּד֔

ִתי ָבֶכם ַהּיNםO ֶאת־ַהָּׁשַמִים ְוֶאת־ָהָאֶרץM  :ט,ילנצבים דברים    ַהִעֹד 
ה  ַען ִּתְחֶי�ה ַאָּת' ים ְלַמ' ַחִּי� ַחְרָּת� ַּבֽ יY ַהְּבָרָכ�ה ְוַהְּקָלָל�ה ּוָבֽ Y:ַהַחִּי�ים ְוַהָּמ�ֶות� ָנַתִּתי ְלָפֶנ�   ְוַזְרֶעֽ

  : כעין כלל על התרחשויות ותפקיד השמים והארץ בהם ם עולהמפר' ואתחנן ומפר' נצבי

  > פן ישמדו בכלל- ישראל -> פן יאבדו מארץ- > חלה עדות התראה לשמור מצוות ה' - משעת מעבר הירדן מערבה לארץ היעודה 

  

ֹון ֶאֶר [ח] י:  -ח ח, עקבדברים  לכבוד הדף היומי ה ְוֶג'ֶפן ּוְתֵאָנ�ה ְוִרּמ� ׁש׃ -ץֶא�ֶרץ ִחָּטה� ּוְׂשֹעָר� ֶמן ּוְדָבֽ 'ית ֶׁש�   ֵז
אַכל[ט]  ֹֽ א ְבִמְסֵּכֻנת� ּת �ֹ ר ל ֶרץ ֲאֶׁש  ֶחם לֹא-ֶא- ֶׁשת׃ -ָּבּה ֶל� ב ְנֹחֽ יָה ַּתְחֹצ' ל ּוֵמֲהָרֶר� יָה ַבְרֶז� ל ָּב�ּה ֶא]ֶרץ ֲאֶׁשר ֲאָבֶנ ר ֹּכ�   ֶתְחַס'
ַרְכָּת� ֶאת[י]  יY ַעל 'ה -ְוָאַכְלָּת� ְוָׂשָב�ְעָּת ּוֵבֽ ה אֲ -ֱא	ֶה� ֶרץ ַהֹּטָב� ר ָנַֽתןָהָא' I׃-ֶׁש'   ָלֽ

מברך אחריהם שלש ברכות, דברי רבן גמליאל; וחכמים אומרים: ברכה אחת  -. אכל ענבים ותאנים ורמונים א משנה,בבלי ברכות מד
מברך שהכל נהיה  - מברך עליו שלש ברכות. השותה מים לצמאו  - (מעין שלש). רבי עקיבא אומר: אפילו אכל שלק והוא מזונו 

  . ן אומר: בורא נפשות רבות וחסרונןבדברו; רבי טרפו

  

ה : )חח, עקב 'דב(דכתיב :  - גמרא. מאי טעמא דרבן גמליאל?  אַכל[ט] וגו', וכתיב: ֶא�ֶרץ ִחָּטה� ּוְׂשֹעָר� ֹֽ א ְבִמְסֵּכֻנת� ּת �ֹ ר ל ֶרץ ֲאֶׁש  -ֶא-
ֶחם  ַרְכָּת� ֶאת[י]  )ח,י עקב 'דב(וגו', וכתיב: ָּבּה ֶל� יY 'ה -ְוָאַכְלָּת� ְוָׂשָב�ְעָּת ּוֵבֽ ֶרץ [ט]  - . ורבנן? ֱא	ֶה� הפסיק הענין. ורבן גמליאל נמי, ֶא-

ֶרץ [ט]  ההוא מבעי ליה למעוטי הכוסס את החטה. אמר רבי יעקב בר אידי אמר רבי חנינא: כל שהוא מחמשת  -הפסיק הענין! ֶא-
 (פרי עץ)י אמר רבי יהושע בן לוי: כל בתחלה מברך עליו בורא מיני מזונות, ולבסוף ברכה אחת מעין שלש. אמר רבה בר מר -המינין 

  . בתחלה מברך בורא פרי העץ ולבסוף ברכה אחת מעין שלש -שהוא משבעת המינין 

  

קטן שתי הלכות, (א) שברכת המזון על שבעה המינים  (ב) למעט מברכת המזון את הכוסס - זקף –לחם - לומד מ רבן גמליאלאפשר כי 
  חיטה וכנראה שעורה שהן משבעה המינים

א ְבִמְסֵּכֻנת� [ט]  �ֹ ר ל ֶרץ ֲאֶׁש  קדמא מהפך פשטא, בתפקיד כתוב שחבירו שלפניו מלמד עליו, היינו מייבא לכאן את פסוק (ח,ח) שבעה  – ֶא-

ַרְכָּת� המינים, ומפסוק (ח,י)   , טפחא בראש הפסוק בתפקיד מתפשט אפיונו ומעביר את ברכת המזון אל פסוק (ח,ט) ְוָאַכְלָּת� ְוָׂשָב�ְעָּת ּוֵבֽ

  וכך נוצר שעל שבעת המינים חלה ברכת המזון.

ֶרץ [ט] (ח,ט) אבל הם דורשים כי מלת - רבנן לומדים את ההבאה של (ח,ח) אל (ח,ט) וגם שיחול (ח,י) על מה שהובא ל מפסיקה את ֶא-

ה ֶא�ֶרץ(ח,ח) מסננת אל ברכת המזון רק את  - השביעיה של שבעה המינים שב ֶחם ט) שמהם אופים (ח, ִחָּטה� ּוְׂשֹעָר� ולא את הפירות ֶל�
  שבשבעה המינים. 

ֶרץ [ט]  - ורבנן?  רעיון הגמרא של הפסקת הענין רוצה לומר שאם לא יתקיימו ארבעה התנאים הבאים, יופסק ענין ברכת  הפסיק הענין.ֶא-
  המזון ויברכו אחת מעין שלוש או אדמה או שהכל.

 -טחנה אפאה ובשלה, בזמן שהפרוסות קיימות  ליה בורא פרי האדמה;והתניא: הכוסס את החטה מברך ע א,לזבבלי ברכות - נאמר ב
(ב) -, מכאן אפשר לומר כי מה שרבן גמליאל ממעט הכוסס חטה מברכת המזון, תורם ל(א) ובתחלה מברך עליה המוציא לחם מן הארץ

  (ב)- המעטה של מה שאינו מוגדר לחם, שעליו חלים שני התנאים (א) ו
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  לעלוי נשמאת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן חיים אריה ויהודית

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

קבוצה שממעטים חלק  -  פ֖חאט 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;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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

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

שטחנו  )חטים ושעורים, והכוסמים בכלל חטים ושבולת שועל ושיפון בכלל שעורים(של דגן שהאבות הן  ניןחמשת המימכל שהוא (א)  
  באופן שיתקיים בו הגדרת עיסה (בלילה דביקה) שבתנאי (ב)).  - שיקרא קמח  –אותו דק 

ֶחם(ב) שהקמח בלול במים ואפוי (ח,ט)    ֶל�

כח) קרמו פניה בתנורל חלת לחם חמץ, מלמד שאין הלחם קדוש אלא אם כן ת"ר, ע - על חלת לחםעל חלת לחםעל חלת לחםעל חלת לחם (יג) ז"תורה תמימה ויקרא פ 

נא נתקדשו, מאי טעמא להם כתיב, והיכי דמי נא, כל שנאפו אמר רבא, לחמי תודה מכיון  - על חלת לחםעל חלת לחםעל חלת לחםעל חלת לחם [מנחות ע"ח ב']:
  [שם שם]: כט)שפורסה ואין חוטין נמשכין הימנה

פוי, וקודם אפיה נקרא עיסה, ומדכתיב חלות לחם בא להורות שהחלות תהיינה לחם מורה רק לחם א...   )תורה תמימה הערה כח
  ... ,אפויות

וילפינן ממצה דכתיב בה ג"כ לחם ויוצאין במצה אפויה בשיעור כזה, ולדעת הפוסקים באו"ח סי' תס"א  ט)תורה תמימה הערה כ
  :הוי שיעור זה שוה לשיעור קרמו פניה בתנור שבדרשה הקודמת

עור מדאורייתא כדי שביעה של כל אחד, ורבי יהודה עד כזית, ורבי מאיר עד כביצה ויש סוברים שכביצה הוא השביעה, (ג) שאכל שי
  ולשביעה יכול להיות זמן ממושך, אבל לכזית שיעור זמן כדי אכילת פרס

לפניו מליח בתחלה ופת עמו הביאו  מ"זו "ברכות פמשנה -המקור ב(ד) שהלחם הוא העיקר ולא טפל כגון הבא להפיג טעם חריף, ו 
  :מברך על המליח ופוטר את הפת שהפת טפלה לו זה הכלל כל שהוא עיקר ועמו טפלה מברך על העיקר ופוטר את הטפלה

  ומדרבנן מוסיפים ענין של קביעות סעודה, אבל זה חשוב בעיקר כאשר אוכל מזונות וקובע עליהם סעודה.
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  לעלוי נשמאת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן חיים אריה ויהודית

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

קבוצה שממעטים חלק  -  פ֖חאט 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;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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

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

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

  דברים נצבים כט,ט 1.3
  :יג - ,יאכט נצביםדברים 

ית  ]יא[ N ֲאֶׁשר�  'ה' ְלָעְבְרY- ִּבְבִר> ָלת� יY ּוְבָאֽ ת ִעְּמ�Y ַהּֽיNם׃ 'ה ֱא	ֶה� יY ֹּכֵר'   ֱא	ֶה�

ים[יב]   ְהֶיהֹאְתGY ַהּי  -ְלַמַען ָהִקֽ ּוא ִיֽ �ם ְוה ֹו ְלָע- Kר ִּדֶּבר-ֹום ׀ ל ים ַּכֲאֶׁש� א	ִה� ם -ְּל�Y ֵלֽ יY ְלַאְבָרָה' ָל�I ְוַכֲאֶׁש�ר ִנְׁשַּבע� ַלֲאֹבֶת�
ב׃  ק ּֽוְלַיֲעֹקֽ י ֹּכֵרת� ֶאת[יג] ְלִיְצָח� א ִאְּתֶכ�ם ְלַבְּדֶכ�ם ָאֹנִכ- 'ֹ את ְוֶאת-ְול �ֹ ית ַהּז את׃-ַהְּבִר ֹֽ   ָהָאָל�ה ַהּז

  להיותך עובר בברית. ולא יתכן לפרשו כמו להעבירך, אלא כמו (לעיל ד, יד) לעשותכם אותם: -  ְלָעְבְרY- (יא)  רש"י

ית  (ירמיה לד,יח)  דרך העברה, כך היו כורתים ברית, עושין מחיצה מכאן ומחיצה מכאן ועוברים בינתים, כמו שנאמר -ְלָעְבְרY- ִּבְבִר>

� ָהֵע   ... ּו ֲאֶׁשר ֶגל ְרת ִים ָּכֽ ּו ִלְׁשַנ� ין ַוַּיַֽעְבר� יו׃ ֵּב'   :ְּבָתָרֽ

ית רש"י הביא הסבר  ודרך כורתי מנביא, ולא מברית בין הבתרים בבראשית. ובברית בין הבתרים (בר' לך טו,י) כתב ְלָעְבְרY- ִּבְבִר>
ֶגלברית לחלק בהמה ולעבר בין בתריה, כמו שנאמר להלן:  י ָהֵעֽ ין ִּבְתֵר' ים ֵּב� ְבִר� (בראשית וישלח -וכן לא לומדים מ .)ט(ירמיה לד,י ָהֹע

יב): ההתחיבות השניה של שכם וחמור הופכת את ההתחיבות הראשונה לשבועה או נדר על דעת רבים. וכן לשבועה שהיא  –לד,יא 
אלה אפשר היה להביא מהשבעת אברהם לעבדו בשליחות קידוש אשה ליצחק (בר' חיי שרה,כד,ג,מא) אבל (בבלי נדרים סה,א) למד 

(דברי הימים ב' לו,יג) על צדקיהו ונבוכדנצר. והרש"ש תירץ שכיון שספר בראשית הוא -ה היא אלה מהנביא (יחזקאל יז) וששבוע

  קודם למתן תורה, לכן הנאמר בו הוא אסמכתא ולא המקור שיש ללמוד ממנו. 

 -Yמואב (ג) בהר גריזים והר עיבל תיכף  רביע, עם ישראל עברו ארבע בריתות עם הקב"ה, (א) במתן תורה, (ב) בערבות – ְלָעְבְר
  כנען (ד) ברית בשנה השביעית למלך צדקיהו. ותיכף עברו עליה. - לכניסתם לארץ

  

א 'ה5 -ֶאת -ל ' עקב י,כ)דב( או ,יג)ו' וא' דב(בכתוב  ב ,כבבבלי פסחים  -מלת "את" נדרשת לרבות תלמידי חכמים, כגון ב ֱא	ֶה>יY ִּתיָר�

 'ה5 -ֶאת - ל ' עקב י,כ)דב( או ,יג)ו' וא' דב(ואמרי לה נחמיה העמסוני, היה דורש כל אתים שבתורה. כיון שהגיע  כדתניא: שמעון העמסוני,
א אמר להם: כשם שקבלתי שכר על הדרישה, כך  - פירש. אמרו לו תלמידיו: רבי, כל אתים שדרשת מה תהא עליהן?  - ֱא	ֶה>יY ִּתיָר�

א 'ה5 -ֶאתעקיבא ודרש: אני מקבל שכר על הפרישה. עד שבא רבי    לרבות תלמידי חכמים. - ֱא	ֶה>יY ִּתיָר�

  כבסיס ללמד שהמלים המצטרפות נותנות משמעות נוספת לכתוב. ֱא	ֶה>יY 'ה5 על בסיס מאמר זה, נקח את הכתוב 

ית  ,יא)כט' נצ' דב( בקרא יY 'ה' ִּבְבִר>   לקיך.- נתנה ע"י ה' אמלת ברית נותנת משמעות של קיום מצוות התורה מסיני ש ֱא	ֶה�

  לכן אפשר כי תבנית הטעמים מרמזת למצוות דרבנן.

  

ית אפשר כי הכתוב  יY 'ה' ִּבְבִר> בא ללמד על ברית קיום תרי"ג מצוות התורה שבכתב, ואפשר כי תבנית הטעמים של הכתוב  ֱא	ֶה�

ית  יY 'ה' ִּבְבִר> יY 'ה' תביר מרכא טפחא, מלמדת כי  – ֱא	ֶה� בבלי א טפחא בתפקיד יתור לרבות הלכות מדרבנן, כדאיתא מרכ – ֱא	ֶה�

א 'ה5 -ֶאת ,יג)ו' וא' דב((ועוד גמרות) על הקרא  פסחים כב,ב והלכות שהם חידשו בנוסף להלכות שנתן הקב"ה בסיני, וקיום  ֱא	ֶה>יY ִּתיָר�

ית הַ  ,יג)כט' נצ' דב( תורה תמימההברית מתיחס גם להלכות שחידשו רבנן כפי'  את ַהְּבִר �ֹ אין לי אלא מצות שקבלו עליהם מהר סיני,  –ּז
  ]:בבלי שבועות לט,א[ יא)מצות העתידות להתחדש כגון מקרא מגילה מניין, ת"ל (אסתר ט') קימו וקבלו, קיימו מה שקבלו כבר

  

יY 'ה'  יתִּבבְ מרכא טפחא בתפקיד יתור לרבות הלכות מדרבנן על מצוות מדאורייתא וטעם תביר במלת  – ֱא	ֶה� יוסבר ע"פ מסקנה  ִר>

ית במלת תביר. טעם ספר החנוך- ונספח ל ספר המצוות לרמב"ם שורש א-מהנאמר ב ממעט, ללמד שעל הרבה מצוות בין  ִּבְבִר>
מדאורייתא בין מדרבנן אין ברכת המצווה, כגון בדאורייתא מצוות כיבוד אב ואם, וברבנן מצוות שעיקר עשייתן מספק כגון מעשר דמאי 

  כין עליהן. אין מבר

בין המצוות עם ברכות נמצאות שבע מצוות דרבנן  הלל, מקרא מגילה, נר חנוכה, נר שבת, נטילת ידיים, לברך על כל הנאה (ובזה יום  
  טוב שני של גלויות שלא יזלזלו בו אף שבא על הספק, ומאה ברכות בכל יום), עירובין למיניהם. 

  

יY 'ה' ועוד רבוי ומיעוט  א טפחא בתפקיד יתור לרבות עונשים מדרבנן לפי הוראת שעה שאמנם עשו חכמים חיזוק לדבריהם מרכ – ֱא	ֶה�
יותר מדברי תורה, אין עונשי תורה על מצוות דרבנן אבל יש לבית דין כח לענוש כהוראת שעה, בנידוי, קנסות, עונשי גוף (מלקות, מומים 

 סימן יט חלק אליעזר ציץ ת"שו, צג סימן ביד חיים ת"רבי חיים פאלאגי: שו יח, ואף מיתה) תשובות הרא"ש כלל י"ח, סי יג, כלל יז, סי'

 טור] שעה הוראת, [ח כרך תלמודית אנציקלופדיה ,שעה לצורך מיתה דין לדון ז"בזה אף כח שיש כ"ג שדעתו) רנא סי( ש"ריב ת"בשו נא

 פרוץ שהעם כשראו מקום מכל, וקנסות מכות ודיני נפשות נידי דנים ואינם, סמוכים שאין לארץ בחוץ שאף וסוברים חולקים ויש  תקכג

148השעה לצורך נפשות דיני דנים
  ב נב סנהדרין מאירי : 148הערה  תקכג טור] שעה הוראת, [ח כרך הערות תלמודית אנציקלופדיה ,

ית במלת תביר - ו   למעט שלמצוות דרבנן עונשים רק להוראת שעה ולא עונשי דאורייתא.  ִּבְבִר>

  

יY  'ה ֲאֶׁשר� קור הבא נמנות שלוש בריתות במדבר ולא מונה בריתות בנביא. הוא מובא בשביל לדון במשמעות במ בחלק הבא ֱא	ֶה�

ית  287פתרון תורה פרשת נצבים עמוד בפסוק.  N  'ה' ְלָעְבְרY- ִּבְבִר> ָלת� יY ּוְבָאֽ כרת להם אחת כשיצאו  שלוש בריתותוג', ֱא	ֶה�
עמדו לפני הר סיני ואחת כרת עמהן כן בארץ מואב. ולמה כרת עמהן כן אילא מפני שקבלו עליהן בחורב וחזרו ממצרים. ואחת כש

בהן ואמרו אלה אלהיך ישר'. לפיכך חזר וכרת עמהן כן לקבע עליו קללה למי שיחזר בדבריו. ואין לשון לעברך אילא כאדם שהוא 
וכן אתה מוצא כשהכעיסו מה נא' על ידי דניאל שנ' וכל ישר' עברו את תורתם אומ' לחברו יעבר בך קללה אם חוזר אתה בדבר הזה, 

וג', ללמדך שכשם שמשביעין את השוטה כך  לאלהלאלהלאלהלאלהאילא קללה, שנ' והיתה האשה אלה אלה אלה אלה /תורתך/ וסור לבלי ש' בקולך וג'. ואין 
 כבר נשבעתי לאבותיכםא מה אעשה השביע הקדוש ברוך הוא את ישר' ושמא תאמר כל הטרח הזה למה מפני שאיני צריך לכם איל

ת ִעְּמ�Y ַהּֽיNם 'ה ֲאֶׁשר� שלא אשנה בכם ובניכם לעולם, לכך נא'  יY ֹּכֵר' וג' למען הקים אותך היום לו לעם וה' יהיה לך לאל' וג'.  ֱא	ֶה�
  .ואומ' מלך אסור ברהטים, ואין אסור אלא שבועה שנ' ואסרה אסר. לפיכך איני יכול לעבור על השבועה

יY  'ה ֲאֶׁשר�  י�  (שמ' יתרו כ,ב) קטן, כטעמי- פשטא מונח זקף –ֱא	ֶה� ֹנִכ� יY  'ה  ָאֽ בטעם עליון, הברית כאן, הבריתות לאבות, הבריתות ֱא	ֶה��
  בעבר עם כל אחד בעם ישראל, הבריתות בעתיד עם כל אחד מעם ישראל, כולם עם ה' יחיד ומיוחד. 
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  לעלוי נשמאת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן חיים אריה ויהודית

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

קבוצה שממעטים חלק  -  פ֖חאט 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;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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

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

יY  'ה ֲאֶׁשר�  קטן, בתפקיד שתיים: שבועה לאבות (שלוש פעמים וביחד כקבוצה אחת), שבועה לבנים שלוש - מונח זקףפשטא  –ֱא	ֶה�
  פעמים וביחד כקבוצה אחת)

ת ִעְּמ�Y ַהּֽיNם לעברך כאיש אחד. כרת עמך היום כולכם מוכנים עכשיו לעבור ואין איש יכול לומר לא הייתי שם ולא (יא) חזקוני  ֹּכֵר'
אבל לאחר שתעברו את הירדן ותתפזרו איש איש לירושתו ויהיו בכם יולדת חולה או זקן אין יכולת בכם לאסוף קבלתי הברית עלי, 

  .כולכם בבת אחת כמו עתה להעבירם בברית הקדוש ברוך הוא ובאלתו

 -Yְלָעְבְר  ... �Yת ִעְּמ   כל אחד לעצמו ולדורותיו. בלשון יחיד חיוב ליחיד, ותבנית הטעמים מרכא טפחא, יתור לרבות ברית ל – ֹּכֵר'

אבל לעתיד לבוא יהיו אנשים שלא יוכלו להגיע מסיבות שונות ולכן היום הברית בשביל כל  היום כולכם מוכניםסלוק, מגביל,  – ַהּֽיNם
  העתיד.

יY  'ה ֲאֶׁשר�  תו בחר בעם ישראל. כ רמז הכ"ר ישראל מי עובר עמך בברית, מי כורת עמך ברית, הבורא עצמותו ומהו- ה- ס"ת רֱא	ֶה�

ת 'ה - ומחויבותו להגנתם מרומז ב יY ֹּכֵר' ס"ת הכ"ת (=תכ"ה סדר אותיות שם שבו משה הכה המצרי) ובספר עבודת ישראל כתב  ֱא	ֶה�
  הסדר כה"ת ס"ת ול"ך נא"ה להודו"ת (עבודת ישראל) שם שמירה.

   

ים[יב]   ּוא יִֽ -ְלַמַען ָהִקֽ �ם ְוה ֹו ְלָע- Kֹום ׀ ל ר ִּדֶּבר-ְהֶיהֹאְתGY ַהּי  ים ַּכֲאֶׁש� א	ִה�   ָל�I -ְּל�Y ֵלֽ
ב׃ ק ּֽוְלַיֲעֹקֽ ם ְלִיְצָח� יY ְלַאְבָרָה'   ְוַכֲאֶׁש�ר ִנְׁשַּבע� ַלֲאֹבֶת�

N (יא)  תורה תמימה ָלת� , ומכאן והשביע הכהן את האשה בשבועת האלהוהשביע הכהן את האשה בשבועת האלהוהשביע הכהן את האשה בשבועת האלהוהשביע הכהן את האשה בשבועת האלה (במ' נשא ה,כא)אין אלה אלא שבועה, כמו שנאמר  -ּוְבָאֽ
  :]ירושלמי סוטה פ"ב ה"ה[ ט)ועה דמידהעונה אמן אחר שבועה כשב

ית )ט,יאכדב' נצ' (ר"ל דהא לא מצינו מפורש שנשבעו ישראל בעצמן, ואעפ"י כן אומר  )הערה טתורה תמימה   'ה'  ְלָעְבְרY- ִּבְבִר>
 N ָלת� יY ּוְבָאֽ  11,(דב' תבוא כז "כדמשמע שאמנם נשבעו, ע"כ צ"ל דבהא שענו אמן אחר השבועה שבהר גריזים ובהר עיבל כמשֱא	ֶה�

ן ׀ (במ' נשא ה,כב)- זה חשוב כשבועה עצמה. וע"ל ב ואמר כל העם אמןואמר כל העם אמןואמר כל העם אמןואמר כל העם אמן )פסוקי ארור ה ָאֵמ' ה ָהִאָּׁש�   :באה עוד דרשה בענין זה ְוָאְמָר'

N (יא)  תורה תמימה ָלת� רק טעם אתנח בתפקיד הגבלה ללמד שאם משמיעים שבועה לאדם, מספיק  –...  אין אלה אלא שבועה, -ּוְבָאֽ
  עניית אמן שלו לחייבו להקמת תנאי ולשבועה ולא צריך לאמר השבועה בעצמו.

אמן לקבל'  )ב-טט(אמן לשבוע'  א)-(טט ג' שימושים למלת אמן) -טט ( (הכי גמרינן)גמ' ה"ג   ה"ה ב"סוטה פירושלמי קרבן העדה עיון בפי' 
ים  )ט,יבכדב' נצ' (לקבלה  אמן )ב-טט(אמן לשבועה מסוטה  א)-(טט .אמן ייאמנו הדברי' )ג-טט( וכו'. וכ"ה בבבלי פ' שבועות ְלַמַען ָהִקֽ

והאומר  )ב-טט(העונה אמן אחר שבועה שחבירו משביע אותו כמוציא שבועה מפיו דמי  א)-(טטהעדות. וה"פ אמן משמש ג' דברים 
שמקבל עליו תנאי זה שהתנה חבירו עמו  לחבירו הריני עושה לך דבר זה ע"מ שתקיי' לי תנאי זה וענה אחריו אמן כאלו אמר בפי'

  והעונה אמן אחר תפילה ותחינת חבירו הוא כאומר יהי רצון שכן יהא ויתאמת דבריך: )ג-טט(
  . שהרי הכהן היה משביעה וסגי באמירת אמן שאמרה היא ובדקי לה מיא:אמן לשבועה מסוטהאמן לשבועה מסוטהאמן לשבועה מסוטהאמן לשבועה מסוטה

ת[כא]   במדבר נשא ה: ן ֶאֽ יַע ַהֹּכֵה' ִאָּׁשהO ִּבׁשְ -ְוִהְׁשִּב  ן ה' ָהֽ ה ִיֵּת  ִאָּׁש� ת ָהָאָלהM ְוָאַמ�ר ַהֹּכֵהן� ָלֽ ת ה�  'ֻבַע ֹוI ַעֵּמ�I ְּבֵת   'אֹוָת>I ְלָאָל'ה ְוִלְׁשֻבָע�ה ְּבת
ֶלת ְוֶאת-ֶאת ה׃ - ְיֵרֵכ�I ֹנֶפ� ל ָיֵר�I ְואָ [כב] ִּבְטֵנ� I ָצָבֽ ֶטן ְוַלְנִּפ ֹות ֶּב� ִיI ַלְצּב' ֵמַע� �ֶּלה� ְּבֽ ים ָהֵא �ִים ַהְמָאֲרִר ָבאּו ַהַּמ  Cן׃ּו ן ׀ ָאֵמֽ ה ָאֵמ' ה ָהִאָּׁש�   ְמָר'

  בפרשת סוטה הכהן משביע את האשה, והיא רק עונה אמן, ונחשב לה כאילו אמרה השבועה בעצמה, לחייבה בין לטוב בין למוטב, 

תוב ומזה לימוד לשבועת ישראל לשמור התורה במעמד הר גריזים והר עיבל. הלווים השביעו, העם אמר אמן בין לטוב בין למוטב. הכ
  כאן הוא אזהרת משה לעם ישראל על חיוב השבועה, ובפועל יבוצע אחרי עברם לא"י.

ים  (דב' נצ' כט,יב) אמן לקבלהאמן לקבלהאמן לקבלהאמן לקבלה וגו'. דכתיב ברישא ארור אשר לא ישמע את דברי הברי' הזאת אשר צויתי את אבותיכם וגו' ְלַמַען ָהִקֽ
  ומ' אמן ה' והיינו שקיבל על עצמו הארור:למען הקי' את השבועה אשר נשבעתי לאבותיכם כיום הזה ואען וא

  שמסקנתם שמלת אמן היא אישור קבלת הצווי )    (דב' תבוא כז,כו)(קרבן העדה הרכיב כאן פסוקים אחדים, שאחד מהם הוא 

  אמן שייאמנו הדברים)דוגמא למשמע שלישי ל( . כן יאמר ה' אלהי:ויען בניהו בן יהוידע ויאמר אמןויען בניהו בן יהוידע ויאמר אמןויען בניהו בן יהוידע ויאמר אמןויען בניהו בן יהוידע ויאמר אמן
. ליכא למשמע מינה דבר די"ל דאמן דסוטה הוא קבלת לית ש"מ כלוםלית ש"מ כלוםלית ש"מ כלוםלית ש"מ כלום . אם מסוטה את יליף אמן לשבועה:ההההאין מן הדין אמן שבועאין מן הדין אמן שבועאין מן הדין אמן שבועאין מן הדין אמן שבוע

(הגמרא מקשה שאי אפשר ללמוד מסוטה שמשמעות אמן היא שבועה, כי יתכן שזה במשמעות  דברי' על האלה שמקללה הכהן או האמנת דברי':

  של קבלת הדברים)

  )היא שבועהשמשמעות אמן היכן המקור ל( בר זה דאמן הוה שבועה:וויידא אמרה דא. אלא היכן נאמר ד

ית וכו'. כלומר מהכא דכתי' ְלָעְבְרY-  (דב' נצ' כט,יא) N  'ה' ְלָעְבְרY- ִּבְבִר> ָלת� יY ּוְבָאֽ ואין אלה אלא שבועה ולא מצינו שנשבעו הם ֱא	ֶה�
  :בהר עיבל ש"מ דאמן הוה שבועהשהם ענו אמן כמו שמצינו בהר גריזי' ו (אלא ודאי)בעצמן א"ו 
  (דב' נצ' כט,יא) שמשמעות אמן הוא הקמה של תנאי, ושבועה.-למדנו מ

כו'. כלומר באמן יש ג' דברים הללו קבלת דברים ושבועה והאמנת דבר  גמ' אמן לקבלהגמ' אמן לקבלהגמ' אמן לקבלהגמ' אמן לקבלה ה"ה ב"סוטה פ ירושלמיפני משה עיון בפי' 
  :. ילפינן מסוטה כדתנן במתני'אמן לקבלהאמן לקבלהאמן לקבלהאמן לקבלה כדיליף לקמיה:

ים (דב' נצ' כט,יב)  לשבועהלשבועהלשבועהלשבועה   הקמה)לשבועה מאמן לימוד משמע (הגמרא מקשה על וגו'. ולקמן מקשי עלה:ְלַמַען ָהִקֽ
  וגו'. והתם ייאמנו הדברים הוא דכן יאמר ה' כתיב: ויאמר אמןויאמר אמןויאמר אמןויאמר אמן

  . אם מהמקרא הזה ילפת אמן לשבועה מלמען הקים:אין מן הדין אמן שבועהאין מן הדין אמן שבועהאין מן הדין אמן שבועהאין מן הדין אמן שבועה
  בכתובים השונים המספרים על שבועת ה' לאבות לא נאמר כי האבות ענו אמן להקמה)( לא מצינו אמן: . דבשבועה לאבותלית ש"מ כלוםלית ש"מ כלוםלית ש"מ כלוםלית ש"מ כלום

  . ומאיזה מקרא ילפינן:ויידא אמרהויידא אמרהויידא אמרהויידא אמרה
N וגו'  ְלָעְבְרY-  (דב' נצ' כט,יא). זה המקרא דכתיב דאדאדאדא ָלת� ואין אלה אלא שבועה כמה דתימר כאן והשביע הכהן וגו' וילפינן אלה ּוְבָאֽ

  :טה שיש בו שבועה והדר ילפינן אלה מאלות שבהר עיבל דכתיב בהו וענו כל העם ואמרו אמןאלה מסו

פני משה מפרש כי בערבות מואב משה העביר את ישראל בברית השם ושבועתו והיה בברית הזאת הקמת תנאי ושבועה ע"י אמן כמו 
  כך הקימו על עצמם תנאים והתחייבו בשבועה.שבמעמד הר גריזים והר עיבל הלווים אמרו ארור וברוך וישראל ענו אמן ו

א  'ה5 -ֶאתעד שבא רבי עקיבא ודרש: " ב,כבבבלי פסחים - לפסוק המקור  הערה " מוחלף בגמרות לרבות תלמידי חכמים. -ֱא	ֶה>יY ִּתיָר�

  שונות בין פרשת ואתחנן ובין פרשת עקב, היינו הפסוקים 

ַע׃ ֱא	ֶה>יY  'ה5 -ֶאת (דברים ואתחנן ו,יג)(א)  ֹו ִּתָּׁשֵבֽ ד ּוִבְׁשמ� ֹו ַתֲעֹב� א ְוֹאת    ִּתיָר�
ַע׃ 'ה5 -ֶאת      (דברים עקב י,כ)(ב)  ֹו ִּתָּׁשֵבֽ ק ּוִבְׁשמ� ֹו ִתְדָּב� ד ּוב ֹו ַתֲעֹב� א ֹאת   ֱא	ֶה>יY ִּתיָר�

א 'ה5 -ֶאת (דברים עקב י,כ) שעל כל אחד חל אותו דרגא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא, שכאן הוא יראה,  – ֱא	ֶה>יY ִּתיָר�
  ענין, היינו יראת ה' ויראת החכמים.
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  לעלוי נשמאת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן חיים אריה ויהודית

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

קבוצה שממעטים חלק  -  פ֖חאט 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;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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

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

  דברים נצבים כט,ט 1.4

ד ֶאת :אא,וירא כת יאשבר ' ָּפַק' ר׃-ַוה> ר ִּדֵּבֽ ה ַּכֲאֶׁש' ' ְלָׂשָר� 5ַעׂש ה> ה ַּכֲאֶׁשר ָאָמ�ר ַוַּי   ָׂשָר�
ֶלד ַוַּתַהרG  ב:,כא וירא בראשית ה ַוֵּת  ן ְלַאְבָרָה>ם ָׂשָר5 �יו ֵּב� ד ִלְזֻקָנ Sר-ֲאֶׁשר ַלּמֹוֵע ֹו ִּדֶּב' ים׃ ֹאת�  ֱא	ִהֽ

  

ד ֶאת ' ָּפַק' ה-ַוה>   , כעין קבוצת פרטים קשורים לנושא שעל חלק מהם לא חלה ההלכה או הענין.תביר מרכא טפחא – ָׂשָר�

ד ֶאת ה-ָּפַק' רות עק הרבה): ב"ר נג,ח( ומדרש אגדה .ישמח עלי –ישמח לי  – ִלֽי-ִיֲֽצַחק )כא,ו( רש"ימרכא טפחא, יתור לרבות כפ'  – ָׂשָר�
  . שחוק בעולם רבתפלות נענו עמה; לכך  הרבהחולים נתרפאו בו ביום;  הרבהנפקדו עמה; 

   ישמח עלי –ישמח לי א)  -(טט מצב: -מקף כרב – ִלֽי-ִיֲֽצַחק

  שכל השומע יצחק וישמח על ידי לא מצד עצמי (יפ"ת) עץ יוסף: )ב -(טט 

' על  נהמומ ואהש הוא לאךמנא י הובר רמאד גאע" ןוסימ ברבי י יהודהרבאמר  ו,גבה פר' נר רשמד- כנדרש בתביר, מיעט,  – ַוה>
   . וודכבבא וה אלא ולהל ריםלדב הכצרנ אלה רל שהתאוה אב

יולדת זכר, איש מזריע  - (בהשפעת מלאך התאוה)אמר רב יצחק בר אמי: אשה מזרעת תחילה ...  ב,בבלי נדה כה- ויתירה מכך נאמר ב
ד ֶאתל הריונות העולם צריכים למלאך תאוה, ובפרט לבן זכר. אבל היות כ –טט  ,יולדת נקבה - תחלה  ' ָּפַק' ה ַּכֲאֶׁשר ָאָמ�ר-ַוה>  ָׂשָר�

אֶמר )יבר' וירא יח,(- לאברהם אבינו ב ֹ֗ ת ֵאֶל֙יX֙  ָאׁ֤שּוב ׁ֣שֹוב ַוּי ה ָּכֵע֣ ן-ְוִהּנֵה ַחּיָ֔ ה ֵב֖ X ְלָׂשָר֣ לכן הריונה של שרה מאברהם היה ע"י כבוד ה',  ִאְׁשֶּת֑
  ממלאך תאוה.ממועט 

 

ה ' ְלָׂשָר� 5ַעׂש ה> , כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא על כל אחד חל אותו ענין או מצטרפים ביחד כדי ששרה תוכל דרגא תביר טפחא – ַוַּי

ר ַּכֲאֶׁש'  )ב –(טט ן, ה בל ןלית ַּכֲאֶׁשר ָאָמ�ר א) –(טט  אמריהודה  ירב בה פר' נג,הר רשמד- להרות וללדת ולא יפקפקו בכך, כנאמר ב
ר ה "בהקה רשהחזי דמלאלא מ ?חלבברה נתבש רבכ] (ע"פ עץ יוסף)[וכי  )הלא( הנחמי בירל א",  (שתוכל להניקו) בבחל רכהב, לִּדֵּבֽ

דלא יהון מונין  לםת העוומאו כלל ה עתיראי נותן אנ רמא אבהו ירב )ג –(טט , )כדי שתוכל ללדת, ממילא תתברך בחלב –(טט  תיהוערנ ילימ
ה ָבִנ֖ים ) ֵהיִנ֥יָקהבר' וירא כא,ז(שיפקפקו שהיא ילדה, ופ' רש"י על ( –(טט  ה עקרתאלה וצווחין ל לשון רבים? ביום המשתה  בניםבניםבניםבנים ומהו) ב"ר נג,ט) (ָׂשָר֑

יהודה בשם  ר' )ד –(טט ,  )(ראה ב"מ פז,א).  ]אותם[והיניקה ! הביאו השרות את בניהם עמהם, שהיו אומרות: לא ילדה שרה, אלא אסופי הביאה מן השוק
  , רחם)( לא היה לה, וגלף לה הקדוש ברוך הוא עיקר מטרין רחם)(ריש לקיש עיקר מטרין 

  .בית דיןמקשר את פקידת שרה לענין של זה  המשך מדרש רבה
ל שמוא(עמלק הפקיד אצלי חבילות של קוצים והחזיר לו הקדוש ברוך הוא חבילות של קוצים שנאמר אמר רבי אדא בעל פקדונות אני, 

שרה הפקידה אצלי מצות ומעשים טובים, החזיר לה הקדוש ברוך הוא מצות ומעשים  פקדתי את אשר עשה עמלק לישראל, )א טו
ד ֶאתטובים  ' ָּפַק' ה-ַוה>    .שמלידת יצחק כל עם ישראל יעשה מצוות ומעשים טובים) –(טט  ָׂשָר�

  

'ת הדין מרומז במלה (א) לבוא לבית דין עם מצוות ומעשים טובים, ובי הקשר לר"ה –טט  פרשת וארא פרשה  שמות רבה (שנאן)ע"פ  ַוה>

ד 'ַוה֗  דיב, ן קBֹ֙ת ּוָבָר֔ ד ֶאת. הוא ובית דינו שלמעלה - כל מקום שהוא אומר וה' . )שמ' וארא ט,כג( נַָת֤ ' ָּפַק' ה-ַוה> הוא  -  )בר' וירא כא,א( ָׂשָר�
יר ַעל 'ַוה֗  וסנקליטין שלו. ם- ִהְמִט֧ ֹ֛ ד 'ַוה֗  הוא וסנקליטין שלו. - )כדבר' וירא יט,( ְסד ן קBֹ֙ת ּוָבָר֔    .הוא וסנקליטין שלו -  )שמ' וארא ט,כג( נַָת֤

ד ֶאתוַ (א)  רמב"ן(ב) לבוא לבית דין דווקא ביום הדין שהוא ראש השנה מפורש ע"י  הקשר לר"ה ' ָּפַק' ה ַּכֲאֶׁשר ָאָמ�ר -ה> ; הריון –ָׂשָר�
ר׃ ר ִּדֵּבֽ ד  כגוןוהשגחה על הנפקד',  'זכירהאלא לשון  'פקידה'ה. ואין ; לשון רבנו שלמבלידה -ַּכֲאֶׁש' ֹ֨ ד ָּפק ֹ֤  ;)בר' ויחי נ,כה( ֱאBִהים֙  יְִפק

ד ֹ֤ ְדִּתי֙  ָּפק ם ָּפַק֙ ד )שמ' ג,טז( ֶאְתֶכ֔ ֹ֨ י ִאְׁשּתֹו֙ -ֶאת ִׁשְמׁ֤שֹון ַוּיְִפק ים ִּבגְִד֣ 'אף כאן;  ,)שפטים טו,א( ִעּזִ֔ ה-ֶאתזכר  ה> רועשה לה  ָׂשָר� ר ִּדֵּבֽ  וכן ....ַּכֲאֶׁש'
ר -הלשון בכל העקרות היולדות: ברחל  ֹ֥ ים ַוּיִזְּכ ל-ֶאת ֱאBִה֖ הָ  - , ובחנה)בר' וישלח ל,כב( ָרֵח֑ ר"ה בבלי ; וכך אמרו ()שמואל א א,יט( ׃'הֽ  ַוּֽיִזְְּכֶר֖

רת (א) בצורת לימוד לאחור ממלת זכרונות למלת פקדונות ולראש השנה. מלת זכרונות מקש –טט  . כזכרונותהרי הן  פקדונות): לב,ב
לברכת זכרונות  שהיא אחת משלוש הברכות המיוחדות בתפילת מוסף של ראש השנה (מלכויות זכרונות שופרות) (ב) רמז לקריאת 

ד ֶאתוַ התורה בפרשת  ' ָּפַק' ה-ה>   בראש השנה ולקריאת ההפטרה בזכרון חנה בספר שמואל א פ"א. ָׂשָר�

  

  ידת שרה לפני ה'(ג) חישוב ממועד לידת יצחק למתי היתה פק הקשר לר"ה

: מחלוקת האם בשורת הלידה (תחילת פר' וירא) היתה בפסח (ב"ר מח,יב) או בתשרי (בבלי ר"ה יא,א) ומיד חזרה מחזור מפורש ע' קסו

  שרה לנעוריה. ומזה הסקה מתי נפקדה שרה, ולכמה חדשי הריון נולד יצחק. 

ד ו ,בראשית רבה (וילנא) פרשת וירא פרשה נג דרך ' ָּפַק' ה-ֶאתַוה> ה נְִטְמָאה֙  B֤א-ְוִאם )' נשא ה,כחבמ( אמר רבי יצחק כתיב ָׂשָר�  ָהִֽאָּׁש֔

ה וא ּוְטהָֹר֖ ה ִה֑ ה ְונְִּקָת֖ (כביכול תחשד לסוטה  זו שנכנסה לביתו של פרעה ולביתו של אבימלך ויצאת טהורה אינו דין שתפקד, ָזַֽרע׃ ְונִזְֳרָע֥

רבי סימון אף על גב דאמר רבי הונא מלאך הוא שהוא ממונה על התאוה אבל שרה לא , אמר רבי יהודה ב תשתה מי המרים ותמצא זכאית)
ד ֶאת )א,כאבר' וירא ( נצרכה לדברים הללו אלא הוא בכבודו ' ָּפַק' ה-ַוה> ֶלד ַוַּתַהרG  )ב,כאבר' וירא (, ָׂשָר� ה ַוֵּת  ן ְלַאְבָרָה>ם ָׂשָר5 �יו ֵּב�  ִלְזֻקָנ

ן, מלמד שלא גנבה זרע ממקום אחר �יוִלזְ  ֵּב� ד )ב,כאבר' וירא (, מלמד שהיה זיו איקונין שלו דומה לו, ֻקָנ Sר-ֲאֶׁשר ַלּמֹוֵע ֹו ִּדֶּב'  ֹאת�
ים׃ רבי יודן ור' חמא, רבי יודן אמר לט' חדשים נולד שלא יהיו אומרין גרוף מביתו של אבימלך, רבי חמא אמר לשבעה שהם , ֱא	ִהֽ

ד לד נאמר כאןתשעה מקוטעים, רבי הונא בשם רבי חזקיה בחצות היום נו Sֶמׁש ְּכ֣בֹוא ),וטז אהר' דב( ונאמר להלן ּמֹוֵע ד ַהֶּׁש֔  ֵצאְתX֥  מֹוֵע֖

יִם׃  ִמִּמְצָרֽ
שבעה שהם תשעה מקוטעים כדפרש"י והאב"א לקיים גירסתנו והכי פירושו לשבעה שלמים שהם תשעה מקוטעין שאוחזים  עץ יוסף

  .שובים כשני חדשים מקוטעיםיום אחד מחדש שלפניהם ויום אחד מחדש שלאחריהם, והשני ימים ח
דס"ל כדאמרינן בפ"ק דר"ה  מחק גירסא זו. וכתב דגרסי לשבעה שהם מקוטעים.לשבעה שהם תשעה מקטעים. היפ"ת  ענף יוסף

   )בעץ(ועיין ומשום דאפ"ה ליכא ז' שלמים הוצרך לומר דילדה למקוטעים היתה.  ואותה שנה מעוברתדנזכרה שרה בר"ה וילדה בפסח 

  שזכרון שרה עלה בראש השנה, ראה סיכום השוואה בין שתי הדעות. בבלי ר"ה יא,אמתאים למהלך  וסףענף יפי' 

  

ד )יח,ידבר' וירא ( בפסח נולד יצחק מנלן? כדכתיב...  א,יאבבלי ראש השנה  דרך זמן באיזה (מתי הוא עומד ( אימת קאי.   ֵאֶל֛יX ָאׁ֥שּוב ַלּמֹוֵע֞
התתכן ( בחמשין יומין מי קא ילדה - מבשר בפסח שישוב בשבועות)האם ( פסח וקאמר ליה בעצרתאילימא ב? ) )נאמרה בשורה זאת בשנה

 )בין סיון לתשרי(בחמשה ירחי , (עדיין) אכתי – )סוכותשישוב ב שבועותמבשר בהאם (אלא דקאי בעצרת וקאמר ליה בתשרי ? )יום 50-לידה ל

אכתי , )שהלידה בפסח( וקאמר לה בניסן, )הבשורה בסוכות( אלא דקאי בחג? )חדשים 4.25חדשים, למעשה  5-התתכן לידה ל( מי קא ילדה
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  לעלוי נשמאת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן חיים אריה ויהודית

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

קבוצה שממעטים חלק  -  פ֖חאט 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;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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

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

סוף סוף, כי מדלי מר יומי  -. )שמוסיף חדש אדר ב( תנא: אותה שנה מעוברת היתה? )חדשים 6-התתכן לידה ל( בשיתא ירחי מי קא ילדה
ר מר זוטרא: אפילו למאן דאמר יולדת לתשעה אינה אמ - ! )ימי טומאה וזה מקצר את השבעה חדשים 7תחילה היו ( בצרי להו - טומאה 

ים ִלְתֻק֣פֹות ַוֽיְִהי֙  ),כשמואל א א( יולדת למקוטעין, שנאמר - יולדת למקוטעין, יולדת לשבעה  שתים, ומיעוט ימים  -מיעוט תקופות , ַהּיִָמ֔
 ִלְתֻק֣פֹות רד"קו רש"יימים, אבל פ' 5.5 -ם ירחיים ויום, שהם ששה חדשי 182.5-שעות, שתי תקופות כ 7.5-יום ו 91אורך תקופת שמואל ( שנים –

ים  2יום ועוד  180חדשים הם  6, לכן יום 30(כל חדש הריון נחשב  שנים: לששה חדשים ושני ימים - שתים, מיעוט ימים  -מיעוט תקופות  -  ַהּיִָמ֔

בראש השנה נפקדה שרה רחל וחנה, . ).בחדש השביעי)ימים  2-חדשים ו 6(כמו חנה את שמואל  למקוטעין דת. מכאן ליולדת לשבעה שיול)ימים
ר ),כבל ' ויצאבר( מנלן? אמר רבי אלעזר: אתיא פקידה פקידה, אתיא זכירה זכירה: כתיב ברחל ֹ֥ ים ַוּיִזְּכ ל-ֶאת ֱאBִה֖ שמואל ( , וכתיב בחנהָרֵח֑

הָ  ),יטא א ֶדׁש  על ראש השנה (טט )כד,כג מרא' וי( ואתיא זכירה זכירה מראש השנה, דכתיב, ׃'הֽ  ַוּֽיִזְְּכֶר֖ ֹ֨ י ַּבח ד ַהְּׁשִביִע֝ ֶדׁש ְּבֶאָח֣ ֹ֗  זְִכ֥רֹון ַׁשָּב֔תֹון)  ָלֶכם֙  יְִהֶי֤ה ַלח

ה הָ  -ולפני כן נאמר ( כי פקד ה' את חנה )שמואל א ב( כתיב בחנה -פקידה פקידה . ְּתרּוָע֖ בראשית ( וכתיב בשרה, ))שמואל א א,יט( ׃'הֽ  ַוּֽיִזְְּכֶר֖
  את שרה.  פקד וה' )כא

  

 ),כדכג מרא' וי( על ר"היאת זמן פקידת שרה בראש השנה ע"י דרשת שרשרת של מלים במשמעות דומה (כדוגמת גזרה שוה). נאמר מצ

 )א,כאבר' וירא (אל , מלת זכרון מעבירה לחנה שבה נאמר ויזכרה ה', ועוד נאמר בה כי פקד ה' את חנה, מלות פקד ה' מעבירות זְִכ֥רֹון ַׁשָּב֔תֹון

ד אֶ  ' ָּפַק' ה-תַוה> ד ֶאת )א,כאבר' וירא (. תוצאת דרשת השרשרת כי ָׂשָר� ' ָּפַק' ה-ַוה>  זְִכ֥רֹון ַׁשָּב֔תֹוןהיה בראש השנה עליו נאמר בפר' אמר  ָׂשָר�

ה   .ְּתרּוָע֖

  

הגמרא מלמדת על משכי הריון בדרך כלל. כי לא הקשתה מחוה שילדה לשעה קלה, ולא מהכתוב  א,יאבבלי ראש השנה הערות בדרשת 
ֶר[ ה֛  'ּיֵֶׁש֩ב ֲא֨רֹון ֝ה וַ  )יאשמואל ב ו,( ים ַויְָב֧ ה ֳחָדִׁש֑ י ְׁשBָׁש֣ ם ַהִּגִּת֖ ֹ֛ ד ֱאד ית עֵֹב֥ ם ְוֶאת-ֶאת 'ֵּב֣ ֹ֖ ד ֱאד שאשתו וכלותיו ילדו באופן אחד זכר  ֵּביֽתֹו׃- ָּכל- עֵֹב֥

ם לוי היה איש כל שבועיים, ובאפן אחר לשלושה חדשים. וגם לא הקשתה מבני יעקב שנולדו לששה חדשים ועל כך מבוסס הפירוש שג
י ַבּ֨יֹום ַויְִהי֩  )בר' וישלח לד,כה((בן שלש עשרה שנה ויום אחד) ככתוב  ם ַהְּׁשִליִׁש֝ ים ִּבְֽהיֹוָת֣ ֲעקֹב-ְבנֵי-ְׁשֵנֽי ַוּיְִק֣חּו ּכֲֹאִב֗ י ִׁשְמ֨עֹון יַ֠ י ְוֵלִו֝ יׁש ִדינָה֙  ֲאֵח֤  ִא֣

אּו ַחְרּ֔בֹו ֹ֥ יר-ַעל ַוּיָב ַטח ָהִע֖ הוכחה כי שמואל נולד אחרי ששה חדשים ושני ימים, ור' יוסף קרא מפרש "לעת  אבל הביאה זָָכֽר׃-ָּכל ַוּיַַהְר֖גּו ֶּב֑
 חיה או לתשע חדשים או למקוטעין".

  

  א,יאבבלי ראש השנה  (ב) ו,בראשית רבה (וילנא) פרשת וירא פרשה נגבין שתי השיטות: (א)  סיכום השוואתי

שרה אמנו חזרה לנעוריה מיד, בחדשים שאחרי כן קבעה קביעות,  (א) הבשורה הייתה בפסח, "כעת חיה" שאמר המלאך היה לפסח הבא.
עלה זכרונה לפני ה' ובית דינו וזכתה בזכות מצוותיה ומעשיה הטובים להוושע בהריון. אותה שנה  –בראש השנה (א' תשרי) נפקדה 

ד לכשבעה וחצי חדשים (היינו חדש מעוברת הייתה, אזי ניסן הוא חדש שמיני מראש השנה. אם ההריון היה בראש השנה היה יצחק נול
שמיני וזה מסוכן שלא יתקיים). אבל אם נאמר שהפקידה, היינו הזכרון היה בראש השנה, ההריון היה בערך י"ג תשרי, והלידה הייתה 

שבעה שהם  בט"ו ניסן, והייתה שנה מעוברת, אז יהיה יום אחד לפני שבעה חדשים שלמים ויום אחד אחרי שבעה חדשים שלמים, וזה יהיה
  תשעה למקוטעין.

חג סוכות, שרה נטמאה ואחרי שבעה ימים נטהרה והרתה בסמוך  –(ב) הפקידה הייתה בראש השנה לפני הבשורה שהייתה בט"ו תשרי 
ו' לכך היינו בערך כ"ב תשרי. בזמן הריונה היה חודש עיבור, לכן הריונה נמשך בין בערך כ"ב תשרי ובין ט"ו ניסן עת נולד יצחק בשעה 

  ביום, וארך ששה חדשים וכשלושה שבועות. זה נקרא שבעה שהם מקוטעים.

  

ֶלד ַוַּתַהרG  ב:,כא וירא בראשיתהסבר ע"פ תבניות הטעמים של  ה ַוֵּת  ן ְלַאְבָרָה>ם ָׂשָר5 �יו ֵּב� ד ִלְזֻקָנ Sר-ֲאֶׁשר ַלּמֹוֵע ֹו ִּדֶּב' ים׃ ֹאת�  ֱא	ִהֽ

 Gושהנולד בר קיימא, ברית מילתו ביום שמיני, והבכור פדיונו לשלושים יום.שיעורי זמן הריון בדרך כלל,  תרסא, בתפקיד – ַוַּתַהר  

ֶלד ) או ו,בראשית רבה (וילנא) פרשת וירא פרשה נג(ע"פ (א) בכחדשיים מלידת יצחק נלמד שאפשר שהלידה תקדים קדמא,  – ַוֵּת 

  ) והנולד יהיה בר קיימא.א,יאבבלי ראש השנה  שתקדים בשלושה חדשים (ע"פ (ב)

דַלּמֹו Sד )יח,ידבר' וירא ( בפסח נולד יצחק מנלן? כדכתיב...  א,יאבבלי ראש השנה . ע"פ שלושבתפקיד גדול, - זקף – ֵע   .ֵאֶל֛יX ָאׁ֥שּוב ַלּמֹוֵע֞

דמלת  חג הסוכות והלידה בט"ו פסח.  –בכתוב זה משמעה אחד משלושה רגלים. הגמרא נשארת בכך שהבשורה לשרה הייתה במועד  ַלּמֹוֵע֞
ד )ב,כאבר' וירא ( ,ובראשית רבה (וילנא) פרשה נגאבל ע"פ אחרי הבשורה.  רגל אחד בלבד Sה רגלים. שלוש בתפקידגדול, - זקף – ַלּמֹוֵע

רגל פסח.  –חג  –רגל פסח. הזכירה הייתה בראש השנה, ההריון היה בערך י"ג תשרי והלידה בט"ו ניסן  –חג  –הבשורה הייתה בט"ו ניסן 
שלושה רגלים, או שבועות, סוכות, וברגל השלישי נולד יצחק. וזה  - פסח של הבשורה, שבועות, סוכות בין הבשורה והלידה עברו כל ה

  אפשר שיש לכך השלכה הלכתית לענין בל תאחר כגון בהבאת נדרים ונדבות עד שלושה רגלים. שבעה חדשים שהם תשעה מקוטעים.

דלמלת  הסבר אחר Sדגדול. - וטעם זקף ַלּמֹוֵע Sרת על מועד הבשורה. המלה מדב – ַלּמֹוֵע  

ד Sלבניו להצמיח זמן גאולה בשעה וזמן לידתו (נזה"ק), וכן מהרז"ו  (של יצחק)המכוון ליציאת מצרים, שעמד זכותו  עץ יוסף – ַלּמֹוֵע
וכמ"ש פר"א פכ"ט ע"פ "בעצם היום הזה נמול אברהם" בגבורת השמש  וכמ"כ במכילתא בעצם היום הזה יצאו וגו' מו' שעות ולמעלה

ט"ו ניסן (ולא כסוברים שבי"ד ניסן). לכן מלת "מועד" - י היום. אם יצחק נולד בט"ו ביום אז הבשורה שהיתה בשלישי למילה, היתה בבחצ
  אינה מכוונת לברית המילה של אברהם. אלא עשויה להיות מכוונת 

ד Sהמכוון לברית בין הבתרים,  – ַלּמֹוֵע  

ד Sּנּו נְִפָלֽאֹות׃ )מיכה ז,טו(ו ניסן כנאמר ט"- הגאולה העתידה, עתידים להגאל ב – ַלּמֹוֵע יִם ַאְרֶא֖ ֶרץ ִמְצָר֑ י ֵצאְתX֖ ֵמֶא֣   ִּכיֵמ֥

  

�יו החיים אור פע"  ילדההעליון להוליד ולא היתה לו אלא מעלמא דנוקבא, יכוין הכתוב כי  לםנפש מעו הלידה בעת... כי חסר  ....ִלְזֻקָנ

ֶלד' וגום  אברה של שנית זקנהבו הכנת לידה אחרת ל ילדה גםאז, ו האחד הוא עת לידתו,  זקנתו' הודיע שילדה לשני זמני וגו ַוֵּת 
  .העקידהוהשניה היא ההכנה לעת זקנה אחרת של אברהם שהוא זמן 

�יואור החיים ע"פ  אתנח, מגביל ללמד שבלידה זאת של יצחק הוא היה עם נפש מעלמא דנוקבא, המוגבלת לעומת נפש  – ִלְזֻקָנ

ֶלדוַ מעלמא דדוכרא. אבל    קדמא, מלמד שבלידה זאת הקדימה הכנה ללידה אחרת שתתרחש בעת העקידה של יצחק.  – ֵּת 

בעת עקידת  תרסא, יהיה בתפקיד בעל בחינה נעלה, כעין מחיצות של עולמות רוחניים עלמא דנוקבא, מעלמא דדוכרא. – ַוַּתַהרG לפיכך 
  יכנס בו נפש מעלמא דדוכרא. ע"כ ע"פ אור החיים. יצחק תצא ממנו נפש מעלמא דנוקבא ותהיה בו לידה שניה שבה ת

ן   טפחא בתפקיד פותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריו. – ֵּב�
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  לעלוי נשמאת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן חיים אריה ויהודית

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

קבוצה שממעטים חלק  -  פ֖חאט 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;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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

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

ן ה ְלַאְבָרָה>ם ֵּב� �יו יע"ן המאופיימצטרפים לענין  קבוצת פרטים -  תביר טפחא דרגא - ָׂשָר5 אתנח, בתפקיד הגבלות המאפינות את  – ִלְזֻקָנ

ן ְלַאְבָרָה>ם ָׂשָר5ה )ב,כאבר' וירא (...  ו,פרשת וירא פרשה נג בראשית רבה (וילנא)הכתוב לפניו  �יו ֵּב� מלמד אפיון מגביל א)  –(טט  ִלְזֻקָנ

ן ) באפיון מגביל  –(טט  ,שלא גנבה זרע ממקום אחר �יו ֵּב� פסיקתא זוטרתא (לקח ע"פ , מלמד שהיה זיו איקונין שלו דומה לו, ִלְזֻקָנ

ןא "טוב) בראשית וירא פכ �יוִלזְ  ֵּב�   שתי מלות הן זיו איקונין, מלמד שהיה זיו איקונין שלו דומה לאביו, -  ֻקָנ

ֶלד ַוַּתַהרG  )ב,כאבר' וירא ( מדרש תנחומא (בובר) פרשת וירא סימן לז )גאפיון מגביל  –(טט  ה ַוֵּת  ן ְלַאְבָרָה>ם ָׂשָר5 �יו ֵּב� הקיש . ִלְזֻקָנ

�יוחזקיה בר חייא אמר מהו  )דאפיון מגביל  –(טט בצער,  עיבורה ללידתה, מה עיבורה שלא בצער, אף לידתה שלא , טוחן ולא ִלְזֻקָנ

�יו )האפיון מגביל  –(טט פולט,    שהיה זקן הרבה. ִלְזֻקָנ
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  לעלוי נשמאת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן חיים אריה ויהודית

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

קבוצה שממעטים חלק  -  פ֖חאט 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;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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

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

  (התשע"ה) דברים נצבים כט,ט 1.5

ֶכם ִאיׁש ֽאֹו-ֶּפן[יז] כ:  – יז,נצבים כט ריםדב Cׁש ָּב ֹו ִמְׁשָּפָחה אֹו-ֵי ה א5 Eֹו פֹ -ִאָּׁש ֶבט ֲאֶׁשרG ְלָבב  ֶכת ֵׁש- ינּו ָלֶל ' ֱא	ֵה� �ה ַהּיֹום� ֵמִעם� ה ֶנ
ד ֶאת י ַהּגֹוִים ָהֵה�ם-ַלֲעֹב� אׁש ְוַלֲעָנֽה׃-ֶּפן  ֱא	ֵה� �ֹ ה ר ֶרׁש ֹּפֶר' ם ֹׁש> ׁש ָּבֶכ- G ֶאת ֵי ה ְּבָׁשְמעֹו H[יח] ְוָהָי- I את ְוִהְתָּבֵר  -ֹ ה ַהּז Kי ָהָאָל ִּדְבֵר 

ְהֶיה ֹום ִיֽ ֹו ֵלאֹמר� ָׁשל �ּות לִ -ִּבְלָבב י ִּבְׁשִרר' י ִּכ> ֹות ָהָרָו�ה ֶאתִּל� י ֵאֵל�I ְלַמ>ַען ְספ' ה׃ [-ִּב� ז  ]יטַהְּצֵמָאֽ Cי ָא M ִּכ Nַחֽ ל ' ְס	 Oה הלֹא־יֹאֶב
�ה ּוָמָח�ה ה�' ה ַּבֵּסֶפר ַהֶּז ה ַהְּכתּוָב� ְבָצה ּב�N ָּכל־ָהָאָל� �ּוא ְוָר ' ְוִקְנָאת�N ָּבִאיׁש ַהה� �ן ַאף־ה ַחת ַהָּׁשמָֽ  ֶיְעַׁש  N ִמַּת�    ִים:ֶאת־ְׁשמ�

ה ַהּזֶֽ  ]כ[ ֶפר ַהּתNָר� ה ְּבֵס' Sית ַהְּכתּוָב Nת ַהְּבִר� � ָאל ל ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵא�ל ְּכֹכל ה ִמֹּכ� N ה�' ְלָרָע� �  ה:ְוִהְבִּדיל
ֶכם-ֶּפן (כט,יז) Cׁש ָּב ה-ִאיׁש ֽאֹו גדולה - תלישא מונח -ֵי Eה אֹו מונח גרשיים -  ִאָּׁשֹו ִמְׁשָּפָח ֶבט -א5   דרגא מונח רביע - ֵׁש-

ה-ִאיׁש ֽאֹובנית הטעמים הנ"ל היא כעין הרכבה של שתי תבניות: (א) ת Eה אֹו...  ִאָּׁשֶבט -ִמְׁשָּפָח   ... [מונח] רביע מונח גרשיים - ֵׁש-

ֹו ִמְׁשָּפָחה אֹו (ב)  ֶבט -א5   דרגא מונח רביע - ֵׁש-

ה-ִאיׁש ֽאֹונפרט: (א)  Eה אֹו...  ִאָּׁשֶבט -ִמְׁשָּפָח ן יצא מן הכלל ונראה מההסבר להלן שיצא ללמד על ... [מונח] רביע, כעי מונח גרשיים - ֵׁש-

ֶכם-ֶּפן. [רש"י]על  [אשל אברהם]עצמו. פי'  Cׁש ָּב  ֶּפןלפני כן ביאר את הענין, וכעת מבאר את המלה, שאין פירוש  –שמא  [רש"י]פ' – ֵי

 -ֶּפן. (אבל אפשר שזה נלמד מהמקף של מלשון אזהרה, כבכל מקום, אלא פירושו: "שמא" ישנו דבר זה מצב משמע "פן" (א) - כרב ׁשֵי
  בד"כ משמעו אזהרה (ב) באופן יוצא דופן משמעו שמא 

  

ֹו ִמְׁשָּפָחה אֹו ֶבט -א5  אור החיים, רמז לאבדן "תמים תהיה עם ה'" שארע לאדם הראשון ונכנס בו התחכמות. מבאר דרגא מונח רביע - ֵׁש-

לכרות ריבוי הפלוני וסבור  מתחכם(אלה) צריך שלבו ופיו יהיו שווים.  מהות ההתחכמות המרומזת כאן, לר' עקיבא בשבועה  נצ' כט,יז) 'דב(
  ...  שמבטל בלבו השבועהבמה עליו ועל בניו העונש לעשותו מועט 

אלא משתדל בשכלו  יסבור בדעתו שאינו עושה עול בזהאכן כוונת הכתוב הוא לבל יחשוב אדם בדעתו להקל מעליו עול העונש ו
אׁש -ֶּפןלעולם אינו חושב בדעתו לעבור פי ה' גדולה וקטנה, וכנגד זה אמר הכתוב ו לבל יתחייב בכל הקללות �ֹ ה ר ֶרׁש ֹּפֶר' ם ֹׁש> ׁש ָּבֶכ- ֵי

נצ'  'דב(פירוש שעתה אינו אלא שורש, ומודיע שממנו יפרה ראש ולענה כאשר אבאר, ופירש הכתוב מה הוא השורש ואמר  ְוַלֲעָנֽה

G ֶאת כט,יח) ה ְּבָׁשְמעֹו Hי -ְוָהָי הִּדְבֵר  Kשזה יגיד שזולת  חיובו הוא מצד האלה, אמר והיה לשון שמחה כי ישמח בשומעו שהדבר ָהָאָל

ֹו נצ' כט,יח) 'דב(, האלה לא יתחייב �I ִּבְלָבב ֵלאֹמר� ) נצ' כט,יח 'דב(יבטח שלא תבא עליו הקללה בסיבת לבבו על זה הדרך,  ְוִהְתָּבֵר 
ְהֶיהפירוש יאמר  ֹום ִיֽ י ִּבְׁשִרר' -ָׁשל י ִּכ> , והעיקר בשבועה הוא הלב, הוא יבטלנו בלבווגו' פירוש הגם שישביעם משה ויענה אמן ּות ִּל�

, וכל שמבטל בלבו הגם שמוציא בשפתיו אין אנו האדם בשבועה שצריך שיהיה לבו ופיו שויםוכדברי ר' עקיבא שאמר (שבועות כ"ו) 
י אֵ הולכים אלא אחר מחשבת הלב, והוא אומרו  ּות ִלִּב� י ִּבְׁשִרר' כי העיקר שתלוי בו ענין השבועה הוא הלב ולזה כינה לו  ֵל�Iִּכ>

בין על עצמו לא יתחייב אלא עונש עבירה אחת כמו שכתבנו,  ובמה שלא יקבל השבועה בלבו לא יתחייב כל העונש האמורהשרירה, 
ה-ֹות ָהָרָו�ה ֶאתְלַמ>ַען ְספ' בין הבנים בניו לא יחייבם בכח שבועתו, בין בענין הערבות על הזולת, והוא אומרו  פירוש ספות ל'  ַהְּצֵמָאֽ

שמבטל לכרות ריבוי העונש לעשותו מועט במה  שמתחכםכריתה, ופירוש רוה הוא כינוי לריבוי, וצמאה הוא כינוי למועט, והכוונה 
  :בלבו השבועה

  

ֶכם-ֶּפן[דעת זקנים מבעלי התוספות] (כט,יז)  Cׁש ָּב �ה ַהּיֹום� אֲ זאת היא נתינת טעם אחר לקבלת הברית  ,ֵי ֹו ֹפֶנ ותהיה ֶׁשרG ְלָבב 
אׁש ְוַלֲעָנֽה-ֶּפןמחשבתו לרעה לעזוב את השם לזה יש לחוש, ועוד  �ֹ ה ר ֶרׁש ֹּפֶר' ם ֹׁש> ׁש ָּבֶכ- ותפרה ותרבה מחשבה רעה עד שיביאנה  ֵי

ם יהיה לי למעשה כדמפרש ואזיל והיה בשמעו וגו' כלומר לאחר מכן כשמעו דברי האלה שקבלו ישראל והתברך יחשוב בלבו שלו
י   )יח,כט 'נצ' דב( וא"כ (כדעת ר' עקיבא שבלי קבלה שבלב אין תוקף לשבועה)כלומר מה לי ולצער הזה הרי לא קבלתי האלה  ּות ִלִּב� ִּבְׁשִרר'

ֹות ָהָרָו�ה  ה להוסיף החטאי' שהוא רוה ונשבע מהם שאין בהם יצר הרע כגון לבישת כלאים עם הצמאכלומר שירצ' ֵאֵל�I ְלַמ>ַען ְספ'
אבל עכשיו שתבואו כלכם בברית ותקבלו האלות והשבועות תדעו כי העובר על  עם החטאים שהוא תאב וצמא להם כגון גזל ועריות,

הברית לא יאבה ה' סלוח לו כי אז יעשן אף ה' וקנאתו שהתניתם לו לעמוד ולא תעמודו ומתוך כך לא תבואו לידי מחשבות רעות 
ו בבריתו ורבצה בו כל האלה ומחה ה' את שמו של עובר מתחת השמים לא נין לו ולא נכד הללו ותעמדו בבריתו שאם לא תעמד

  בעמו, והבדילו ה' לרעה הוא חושב להבדל מישראל ללכת בשרירות לבו ויבדל לרע לו: 
  

ְהֶיה נצ' כט,יח) 'דב(גם כאן  ֹום ִיֽ ֹו ֵלאֹמר� ָׁשל �I ִּבְלָבב י-ְוִהְתָּבֵר  ים שהוא תאב וצמא להם כגון גזל פלוני מתרחק מיצר הרע לחטא ִּל�
  ועריות. אבל מוסיף חטאים שאין בהם יצר הרע מהסוג הראשון אלא לדברים אחרים.

שבועת משה אינה שבועה פרטית אלא שבועה על דעת הציבור שאינה מתבטלת באי קבלה בלב, ולא מועילה התחכמות. היא כמו צווי 
  ם לא חצי שיעור. מחלט של ה' לאדם הראשון לא לאכול מעץ הדעת, ג

  

ֶכם-ֶּפן (כט,יז) Cׁש ָּב גדולה, בתפקיד מחיצה המונעת עונש מישראל על העבירות הנסתרות והנגלות מהם עד עברם את - מונח תלישא – ֵי
הירדן, ואח"כ המחיצה נתלשת ועליהם האחריות לחקור ולהעניש על העבירות הנגלות ואף הנסתרות, ויש המפרש כי ממאמר משה כאן כי 

ת (דב' נצ' כט,כח) ]רבינו בחיי[ים הרבים על הכל, כפירש נענש ְסָּתֹר� �U  'ַלה�  ַהִּנ  ּו Uנ UיU ֵנ  Uָב Uְל Uּו Uּו Uנ U�ת ָל E	ֵה�ינּו ְוַהִּנְג	כתב רש"י ז"ל: נקוד על ֱא .
 U� ּו Uנ UיU ֵנ  Uָב Uְל Uּו Uּו Uנ U�דועל עי"ן ד" ָל Uבלו עליהם את השבועה בהר גרזים עד שעברו את הירדן, משק שאף על הנגלות לא ענש הרבים", לדרוש ַע

שאמר כן, אמר רבי שמעון בן לקיש בירדן קבלו עליהם הנסתרות,  ]הירושלמי (סוטה ז,ה)[ובהר עיבל ונעשו ערבים זה לזה. ומביא 
א אמר להם יהושע: אם אין אתם מקבלין עליכם הנסתרות באין מים ושוטפין אתכם, אמר רבי שמעון בן זבידא תדע לך שהרי עכן חט

ֶכםורובן של סנהדרין נפלו בעי. אמר להם:  Cֶכם הותרה הרצועה, יצאה בת קול ואמרה: אין לכם עסק בנסתרות. ופירוש " ָּב Cהותרה  ָּב

ֶכם. ויש שפירש לוקים עכשיו על הנסתרותהרצועה" שאתם  Cֶכםהותרה הרצועה" כשאמר משה  ָּב Cֶכם -ֶּפן, כלומר  ָּב Cׁש ָּב אז הותרה ֵי
  .נסתרותהרצועה להענש על ה

ֶכם-ֶּפן Cׁש ָּב התחייבות על הנסתרות (כעין מעבר למחיצה) (ב) רמז למספר אותיות מנוקדות  –גדולה, (א) כעין מחיצה -מונח תלישא – ֵי

דמוסיף הסבר למיקום הנקודות  [רבינו בחיי]כפ'  Uַע U� ּו Uנ UיU ֵנ  Uָב Uְל Uּו Uּו Uנ U�יהם השבועה כי משקבלו על )מג ב(ורש"י פירש שם במסכת סנהדרין  ָל
כדי לדרוש שאין הנסתרות לה' לבדו כי גם לנו הם, אבל לפי שאין כבוד  (י"א אותיות) ֱא	ֵה�ינּו 'ַלה� נתחייבו בנסתרות, והיה ראוי לינקד 
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  לעלוי נשמאת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן חיים אריה ויהודית

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

קבוצה שממעטים חלק  -  פ֖חאט 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;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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

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

�U השם לינקד ונקד  ּו Uנ UיU ֵנ  Uָב Uְל Uּו Uּו Uנ U�ד(במלת במקומו. ועל כן הוצרך לינקד עי"ן (י' אותיות מנוקדות מלמעלה) ָל Uכנגד אותיות "לה' אלהינו"  )ַע
  להשלים י"א אותיות.

ת דברים נצבים כט,כח: ֹ֔ ְסָּתר ינּו 'ַלה֖  ַהּנִ֨ ם      ֱאBֵה֑ ד־עֹוָל֔ ׄיׄנּ֙ׄוׄ ַעׄ נֵ֨ ָבׄ נּׄוׄ ּוְׄלׄ ה ַהּזֹֽאת׃ ס- ָּכל- ַלֲעׂ֕שֹות ֶאת ְוַהּנִגBְ֞ת ָל֤ׄ י ַהּתֹוָר֥   ִּדְבֵר֖

  

ִתי ָבֶכם ַהּיֹוםO ֶאת: יט,ל ברים נצביםד   ָהָאֶרץM -ִים ְוֶאתַהָּׁשַמ -ַהִעֹד 
יY ַהְּבָרָכ�ה ְוַהְּקָלָל�ה  Y׃       ַהַחִּי�ים ְוַהָּמ�ֶות� ָנַתִּתי ְלָפֶנ� ה ְוַזְרֶעֽ ְחֶי�ה ַאָּת' ַען ִּתֽ ים ְלַמ' ַחְרָּת� ַּבַחִּי�   ּוָבֽ

 OםNם ַהּיִתי ָבֶכ נים אותו שם בינה, יש המכנים אותו שם המהווים שם אהו"ה, יש המכא' ה' ו' ה' ר"ת  – ֶאת־ַהָּׁשַמִים ְוֶאת־ָהָאֶרץM ַהִעֹד 
הדעת, יש המכנים אותו אור הגנוז, שם המחיה את הבריאה, שם המניע את הבריאה וקביעות תנועותיה, שם המניע כח המצמיח, כח 

ים ואלקי אלקי השמשם קפיצת הדרך, בינה, גי' טו''ב, ר''ע אמר לרבי ישמעאל שהעליה לשמים היא ע''י השם הזה או הקרא ''הצומח, 
   "את השמים ואת הארץ"'' הארץ

ִתי ָבֶכם ַהּיֹוםO ֶאת (יט) רש"י  התרתייהיו עדים שאני , הרעה; וכאשר תקרה אתכם לעולםשהם קיימים  -  ָהָאֶרץM -ַהָּׁשַמִים ְוֶאת-ַהִעֹד 

ִתי ָבֶכם ַהּיֹוםO ֶאת: )שם( (ח) . דבר אחר)"ד שוספראה (בכם בכל זאת  (ז) ברוך  הקדושאמר להם  - וגו' ֶאת־ָהָאֶרץM וְ ַהָּׁשַמִים -ַהִעֹד 
, העולםמן המזרח והאיר לכל  חמה? שמא לא עלה גלגל מדתםאתכם: שמא שנו את  לשמשבשמים שבראתי  הסתכלוהוא לישראל: 

שמש ל שבראתי? הסתכלו בארץ החיות והתנועה מכח השם אהו"ה המאומז בר"ת) –(טט  ),האקה' (ובא השמש"  השמשכענין שנאמר "וזרח 
מכח השם  וכח הצמיחההחיות  –(טט  שעורים והעלתהשמא זרעתם חטים  אואותה ולא צמחה?  זרעתםשנתה מדתה? שמא  שמאאתכם: 

 שנולא  -מקבלין פורענות  איןשכר, ואם חוטאין  מקבלין: אם זוכין אין להפסדלא לשכר ולא  שנעשו? ומה אלו אהו"ה המאומז בר"ת)
  .)"ד שוספראה (אחת כמה וכמה  עלתקבלו פורענות,  חטאתםבלו שכר, ואם תק זכיתםאת מדתם, אתם, שאם 

  והרי עדיין לא עשו כלום, לכך פירש וכאשר תקרה וכו' כלומר עדי התראה הם.שיהיו עדי התראה)  –(טט רצונו בזה  (ז) שפת"ח
י התראה, לכן אמר דבר אחר וכו', דלטעם הראשון קשה היה לו לומר העידותי בכם בפני השמים והארץ, מפני שהם יהיו עד (ח)

  ולפירוש דבר אחר קשה למה אמר לשון העידותי שהוא לשון עדות או התראה, לכן פירש גם הטעם הראשון.
  

ִתי ע"פ רש"י ושפת"ח    לכל עבירה של בני ישראל בא"י שמא יעשו עבירות. הצווי לשמים וארץ להיות עדי התראה קדםקדמא,  –ַהִעֹד 

ִתי   התרתי בכם בכל זאת (הבורא)יהיו עדים שאני -הארץ ש- השמים ואת- א, כבר בבריאה העיד ה' אתקדמ – ַהִעֹד 

  Mִים ְוֶאת־ָהָאֶרץשאם זכיתם תקבלו מונח זרקא מונח סגול, בתפקיד גורע ומוסיף מהענין על הענין, כפ'רש"י ...  – ָבֶכם ַהּיNםO ֶאת־ַהָּׁשַמ
  על אחת כמה וכמה )גורע(ואם חטאתם תקבלו פורענות  (מוסיף) שכר

  

ע"פ רש"י ושפת"ח, א' זרקא מונח סגול,  – ָהָאֶרץM -ַהָּׁשַמִים ְוֶאת-ַהּיֹוםO ֶאת אפשר כעין שתי סדרות של תבנית זרקא סגולמונח,  –ָבֶכם  
  של נאמני ביצוע דבר ה'. ב' כעדות התראה מפני עבירות;  כעדי

  

 OםNם ַהּיִתי ָבֶכ ר"ת שם אהו"ה שם הדעת, שם הקישור שם העברת החיות לבריאה, שם המניע את הבריאה  – ֶאת־ָהָאֶרץM ֶאת־ַהָּׁשַמִים וְ ַהִעֹד 
, שם המניע כח המצמיח, כח הצומח ע"פ רש"י זרעתם הארץ וצימחה ),האקה' (ובא השמש"  השמש"וזרח וקביעות תנועותיה כפ'רש"י 

  מהמין שזרעתם

ִתי  (הבורא)יהיו עדים שאני -הארץ בשילוב שמו המיוחד אהו"ה, ש-השמים ואת- העמיד ה' את קדמא, מקדמת דנא, כבר בבריאה – ַהִעֹד 
  התרתי בכם בכל זאת

  Mִים ְוֶאת־ָהָאֶרץשאם זכיתם תקבלו מונח זרקא מונח סגול, בתפקיד גורע ומוסיף מהענין על הענין, כפ'רש"י ...  – ָבֶכם ַהּיNםO ֶאת־ַהָּׁשַמ
  על אחת כמה וכמה )גורע(בלו פורענות ואם חטאתם תק (מוסיף) שכר

� רש"י  ַחְרָּת ים ּוָבֽ אני מורה לכם שתבחרו בחלק החיים, כאדם האומר לחבירו בחר לך חלק יפה בנחלתי ומעמידו על חלק היפה  -  ַּבַחִּי�
ל הטוב לומר את זה קח הנחת ידי על גור(תהלים טז, ה) ה' מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי,  ואומר לו את זה ברור לך, ועל זה נאמר

  :לך

 � ַחְרָּת ים ּוָבֽ ללמד לבנו אומנות ואם לא למדו תורה תמימה קטן, כעין שתי דרשות כפשוטו של מקרא. והוא כפירש - פשטא זקף – ַּבַחִּי�
  ללמד את עצמו

�  )יט( ַחְרָּת ים ּוָבֽ � תנא רבי ישמעאל,  -  ַּבַחִּי� ַחְרָּת ים ּוָבֽ יב אדם ללמד את בנו אומנות, ואם לא זו אומנות, מכאן אמרו חכמים חי -  ַּבַחִּי�

ַעןלמדו חייב ללמד את עצמו, מאי טעמא,  ְחֶי�ה ְלַמ' ה ִּתֽ   [ירושלמי קדושין פ"א ה"ז]: )יחכתיב ַאָּת'

ַען ְחֶי�ה ְלַמ'   ואם לא למדו ללמד את עצמושחיה  ללמד לבנותורה תמימה והוא כפירש מרכא טפחא, יתור לרבות  – ִּתֽ

ַען ְחֶי�ה ְלַמ' מכאן היה ר' עקיבא אומר, חייב אדם ללמד את בנו לשוט על המים, ואם לא למדו חייב ללמד את עצמו, מאי  -  הַאָּת'  ִּתֽ
ַעןטעמא  ְחֶי�ה ְלַמ' ה ִּתֽ   [שם שם]: )יטכתיב ַאָּת'

ד ּתֹאֵבדּו֘ן ַמֵהר֒  :כוואתחנן ד,דברים  ֹ֣ ֶרץ ִּכֽי־ָאב יִם ְוֶאת־ָהָא֗ ם ַהּ֜יֹום ֶאת־ַהָּׁשַמ֣ ָּמה  ַהִעידִֹת֩י ָבֶכ֨ ן ָׁש֖ ים ֶאת־ַהּיְַרֵּד֛ ם עְֹבִר֧ ר ַאֶּת֜ ֶרץ ֲאֶׁש֨ ל ָהָא֔ ֵמַע֣
ד ִּתָּׁשֵמֽדּון: י ִהָּׁשֵמ֖ יָה ִּכ֥ ן יִָמי֙ם ָעֶל֔ ּה Bֽא־ַתֲאִריֻכ֤   ְלִרְׁשָּת֑

ם ַהּ֜יֹום  ם כלל ואחריו קדמא ואזלא רמז לכעין  –ָבֶכ֨ ר ַאֶּת֜   כללקדמא ואזלא רמז לכעין  –ֲאֶׁש֨

ה עֵֹב֙ר ֶאת־ַהּיַ  ,יח:לנצבים דברים  ר ַאָּת֤ ה ֲאֶׁש֨ ֲאָדָמ֔ ן יִָמי֙ם ַעל־ָה֣ ד ּתֹאֵב֑דּון Bא־ַתֲאִריֻכ֤ ֹ֖ י ָאב ְדִּתי ָלֶכ֙ם ַהּ֔יֹום ִּכ֥ ָּמה ְלִרְׁשָּתּֽה:ִהַּג֤ ן ָל֥בֹוא ָׁש֖   ְרֵּד֔

ִתי ָבֶכם ַהּיNםO ֶאת־ַהָּׁשַמִים ְוֶאת־ָהָאֶרץM  :ט,ילנצבים דברים    ַהִעֹד 
 � ה ְוַזְרעֶֽ ַהַחִּי ַען ִּתְחֶי�ה ַאָּת' ים ְלַמ' ַחִּי� ַחְרָּת� ַּבֽ יY ַהְּבָרָכ�ה ְוַהְּקָלָל�ה ּוָבֽ   Y:ים ְוַהָּמ�ֶות� ָנַתִּתי ְלָפֶנ�

  : התרחשויות ותפקיד השמים והארץ בהםכעין כלל על  מפר' ואתחנן ומפר' נצבים עולה

  > פן ישמדו בכלל- ישראל -> פן יאבדו מארץ- ראה לשמור מצוות ה' > חלה עדות הת- משעת מעבר הירדן מערבה לארץ היעודה 
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  לעלוי נשמאת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן חיים אריה ויהודית

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

קבוצה שממעטים חלק  -  פ֖חאט 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;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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

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

  (התשע"ו) דברים נצבים כט,ט 1.6

  

יY׃ ,י:דברים נצבים כט ב ֵמיֶמֽ יY ַע�ד ֹׁשֵא' �יY ֵמֹחֵטב ֵעֶצ� ֶרב ַמֲחֶנ ר ְּבֶק  ְר�Y ֲאֶׁש� ם ְוֵג   ַטְּפֶכם ְנֵׁשיֶכ�
ל׃ )טנצ' כט,דב' ( לפסוק הקודםהתוכני קשר הרבוי הנובע מהנפתח בהסבר  יׁש ִיְׂשָרֵאֽ ל ִא' ם )ידב' נצ' כט,( ֹּכ�   ַטְּפֶכם ְנֵׁשיֶכ�

והזכיר עוד הטף והנשים והגרים וחוטבי עצים ושואבי מים אשר להם מערב רב. והביא שם הטף, להביאם בברית, כי ...  ]רמב"ן[
  . )א,(חגיגה גאפילו עם הדורות העתידים יכרות ברית, או כדי לזכותם כטעם שאמרו בהקהל 

ל׃ )טדב' נצ' כט,( יׁש ִיְׂשָרֵאֽ ל ִא' ם )ידב' נצ' כט,(סלוק מפסוק (כט,ט)  –ֹּכ� ם ְנֵׁשיֶכ� קטן והוא תיאור, אם אחריו הייתה - מונח זקף – ַטְּפֶכ

�יYפעולה או מצווה זה היה תבנית של לימוד אלפניו ולאחריו. כאן זה תיאור ( ֶרב ַמֲחֶנ ר ְּבֶק  ְר�Y ֲאֶׁש� בתפקיד ), אפשר שגם זה ְוֵג

ל  )טדב' נצ' כט,(אלו  והביא שם הטף, להביאם בברית, כי אפילו עם הדורות העתידים יכרות ברית, ]רמב"ן[- לימוד אלפניו, כפי' ה ֹּכ�
ל׃ יׁש ִיְׂשָרֵאֽ ל בשעת הקהלתם ע"י משה ולעתיד לבוא, וזה יתאים לטעם טפחא במלת  ִא' ללא מרכא לפניה, בתפקיד שנוי ורבוי, ֹּכ�
  כחי לדורות הבאים.היינו מדור נו

  

  מכאן מתחיל נושא מרכזי בפסוק זה והוא מעמד הגרים והגבלת תפקידיהם בימי משה וממנו למד יהושע
שבאו קצת כנענים בימי משה כדרך שבאו בימי יהושע ונתנם חוטבי עצים ושואבי מים לעדה  א),(יבמות עטורבותינו אמרו  ]רמב"ן[

ו, אבל באו אליו להשלים עמו, כי כן המשפט כאשר ביארנו (לעיל כ י יא). וכך מצאתי ולמשכן ה'. ואין הכונה לומר שרמו אות
חוטבי מיד  עשאם, ללמדך שבאו אצל משה ולא קבלם. כלומר שלא יכלו לרמותו לכרות להם ברית, אבל (נצבים ב)במדרש תנחומא 

  :עצים ושואבי מים

  

יY  )ידב' נצ' כט,( ]תורה תמימה[ הנתינים גזר משה על חתונם לההוא דרא שנאמר מחוטב עציך וגו' ואתא דוד וגזר  - וגו' ֵמֹחֵטב ֵעֶצ�
  :],א[יבמות עט ח)עלייהו לכולי דרי

ולכן נתנם לחוטבי עצים למזבח הנתינים הם הגבעונים שנתגיירו בימי יהושע ובזה הטעוהו ליהושע כנודע בכתוב,  )]הערה ח תורה תמימה[

ודוד המלך גזר עליהם שלא להתחתן בהם ביום ההוא לחוטבי עצים ולשואבי מים, ועל שם נתינה זו נקראו נתינים,  כדכתיב (יהושע ט') ויתנם יהושע
דגם מפני שהכירם לאכזרים ואין זה ממדות ישראל כשרים זרע אברהם [ע"ל בפ' ראה בפ' י"ג י"ח ונתן לך רחמים], ואמר כאן על זה 

, ומדייק זה גזר משה עליהם שלא להתחתן בהםו שלא לשם שמים רק לשם איזו פניה, , כלומר עבדים שנתגיירכאלה שהיו בימי משה
ש"מ לאו בכלל ישראל הם ולאו בכלל גרים אלא  (בחצי פסוק לעצמם, בין אתנח לסלוק) מדקרינהו לחוטבי עצים ושואבי מים באנפייהו

ושב שלדורות הבאים ישתנה טבעם מלהיות אכזרים, אבל עבדים ועבדים פסולים נינהו, ואמנם הוא גזר רק לאותו הדור, מפני שהיה ח
  :דוד שכבר ראה דורות הבאים והכירם בכ"ז לאכזרים גזר עליהם עד עולם, כך נראה לפרש

  

  להגעת גויים למשה ומה עשה עמם. מקורות אחדים

ים ועל הנקבות ועל הצדיקים ועל והקב"ה אינו כן כי רחמיו על כל מעשיו על הזכר... ] מדרש תנחומא (ורשא) פרשת נצבים סימן ב[
יY )ידב' נצ' כט,(הרשעים שנאמר  ב ֵמיֶמֽ יY ַע�ד ֹׁשֵא' מחוטב עציך אמר רבי יצחק בן טבלי מלמד שבאו הגבעונים אצל  :ֵמֹחֵטב ֵעֶצ�

אצל משה ולא  ים)אחרבנוסף ל(הגבעונים? ויעשו גם המה בערמה וגו' מהו גם המה ללמדך שבאו  )יהושע ט(יהושע בן נון וקבלן שנאמר 
  .קבלן

דורש שבאו הגבעונים בימי משה ולא קבלן. אבל באו אחרים, כגון מעבדים במצרים שיצאו עם ישראל, ומשה קבלן  ]מדרש תנחומא[ 
  כך הם היו הערב רב שהזיק לישראל, ראה ויקרא רבה להלן.- למרות שה' אמר לו לא לקבלן. ואחר

ב ֶרבְוגַם־עֵ֥  )יב,לח בא 'שמ( ]פרשה יד מסכתא דפסחא -מכילתא דרבי ישמעאל בא [  ם ָעָל֣ה ַר֖ מאה ועשרים רבוא דברי רבי  ִאָּת֑
  :ישמעאל. רבי עקיבא אומר מאתים וארבעים רבוא. ר' נתן אומר שלש מאות וששים רבוא

   ]מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק יב[

ב[ ֶרבְוגַם־עֵ֥  )יב,לח בא 'שמ( ם ָעָל֣ה ַר֖   .מהן גרים ועבדים [שלשה] כיוצא בהןמלמד] שעלו  ִאָּת֑
  ]שמות רבה (וילנא) פרשת בא פרשה יח[

ב ֶרבְוגַם־עֵ֥  )יב,לח בא 'שמ( הכשרים שבמצרים באו ועשו פסח עם ישראל ועלו עמהם, שנא' ם ָעָל֣ה ַר֖   ,ִאָּת֑
  ]שמות רבה (וילנא) פרשת בשלח פרשה כ[

ב ֶרבְוגַם־עֵ֥  )יב,לח בא 'שמ( ם ָעָל֣ה ַר֖  )שיר השירים ד( לא עוד אלא שכמה עשירים היו בהם כמה חכמים וכמה בעלי אומניות שנאמרו ִאָּת֑

  וכל שוביהם החזיקו בם,) ירמיה נ( כמה אנשים ונשים וטף היו שנאמרשלחיך פרדס רמונים 
  ]ויקרא רבה (מרגליות) פרשת אמור פרשה כז[

אותו מעשה, שאילו עשו ישראל את העגל היה להן לומר אלה אלהינו רב הונא ורב אידי בש' ר' שמואל בר נחמן מוצלין היו ישראל מ
ב ֶרבְוגַם־עֵ֥  )יב,לח בא 'שמ( ישראל, אלא הגרים שעלו עם ישראל ממצרים, ם ָעָל֣ה ַר֖  הם עשו את העגל, והיו מונין להן ואומרין להן, ִאָּת֑

ל )לב,ד ' תשאשמ( יX֙ יְִׂשָרֵא֔ ֶּלה ֱאBֶה֙   . ֵא֤

ב ֶרבְוגַם־עֵ֥  )יב,לח בא 'שמ( הא דכתיב , לז]ושדים ומזיקים נחש רוחות קליפות סטרא אחראילקוט חדש כשפים [ ם ָעָל֣ה ַר֖ מאי , ִאָּת֑
ערב רב, אילו היו כמה אומות אתי שפיר, אבל באמת לא היו רק מצריים, מאי ערב רב. אלא החרטומים שראו נפלאות השם, באו אל 

  תקבלם. אמר משה, רבונו של עולם, כיון שראו גדולתך באו להתגייר, מיד קבל אותם. משה להתגייר. אמר הקדוש ברוך הוא, לא

וודאי שיש מצוה לקרב ולאהוב את הגרים אבל אין זה מחייב להתחתן עמהם והרי משה  ...  ]שו"ת משנה הלכות חלק ט סימן רלז[
ב ֶרבְוגַם־עֵ֥  )יב,לח בא'שמ(רבינו קבל כמה גרים דכתיב  אן םִאּתָ֑  ָעָל֣ה ַר֖ ֹ֣ ר ְוצ ד ִמְקֶנ֖ה ּוָבָק֔ ד ָּכֵב֥ ֹֽ לא נתערבו בהם ולא התחתנו ואפ"ה  :ְמא

  ,עמהם בני ישראל, והגם דליכא איסור להתחתן עמהם ח"ו

  

 �Yְר   קטן במלה אחת, וכעין מידה י"ח מל"ב מידות של רבי אלעזר הן ר' יוסי הגלילי, מדבר שנאמר במקצת ונוהג בכל- מונח זקף – ְוֵג

גזר משה עליהם שלא עבדים שנתגיירו שלא לשם שמים רק לשם איזו פניה, הירושלמי ריבה וריבה את הכל. בימי משה היו ובלשון 
 ְר�Y - . ומניין לנו ש(בחצי פסוק לעצמם, בין אתנח לסלוק) , ומדייק זה מדקרינהו לחוטבי עצים ושואבי מים באנפייהולהתחתן בהם שכאן  ְֵג

  נתגיירו שלא לשם שמים?

 ְר�Y  )י' נצ' כט,דב( ם ְוֵג קטן בין שני קיסרים (כאן סלוק ... אתנח) בתפקיד היקש מימי משה לימי יהושע בגרים שלא - פעמיים זקף – ְנֵׁשיֶכ�
רצוי לרוב ד"ה  מגילת אסתר, הרב משה סופר ע' שיד, אוצר החכמה] –[חותם המלך - , ובתפקיד דבר חוזר וקורה כפירש ב לשם שמים.
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  לעלוי נשמאת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן חיים אריה ויהודית

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

קבוצה שממעטים חלק  -  פ֖חאט 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;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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

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

והנה גם המה היו "ורבים מעמי הארץ מתיהדים"  )אסתר ח,יז( מרדכי בבחינת משה ע"ה, וגם הוא קבל ערב רב [כמש"כ]שהיה ... אחיו 
) אפילו גירי אמת, מכל שכן הם (יבמות מז,בלמכשול עון לישראל להכשילם בכמה עבירות כדרכם של ערב רב, קשים גרים לישראל 

  וגו'. דעת מקצת סנהדרין (ממרדכי)לכן לא נחה ממנו ) "מי גר אתך עליך יפול". (ישעי' נד,טו שהיו רק גרי פחד מרדכי, וכתיב

  

�יY )ידב' נצ' כט,( יY אתנח (מחצי פסוק קודם)  – ַמֲחֶנ יYקטן ותוכנו תאור או פעולה ואחריו - מונח זקף –ֵמֹחֵטב ֵעֶצ� ב ֵמיֶמֽ תיאור  ַע�ד ֹׁשֵא'
 ְר�Y ריו. משה רבנו הכיר כי או פעולה. אפשר שזה בתפקיד לימוד אלפניו ולאח �יY  ְוֵג ֶרב ַמֲחֶנ ר ְּבֶק אלו הגרים בדורו, שלא לשם ֲאֶׁש�

יY )ידב' נצ' כט,(- שמים ובלימוד אלפניו מ ב ֵמיֶמֽ יY ַע�ד ֹׁשֵא'   לעדה ולמשכן.  חוטבי עצים ושואבי מיםלומדים כי נתנן  ֵמֹחֵטב ֵעֶצ�

  

יY ַע�ד ֹׁשֵא'  )ידב' נצ' כט,( יYֵמֹחֵטב ֵעֶצ�   :ב ֵמיֶמֽ

ֵמֹחֵטב  )ידב' נצ' כט,(טפחא, שנוי ורבוי שמשה שינה את מעמד ומלאכת הגרים שבאו אליו ממה שהם היו בגיותם אל  – ַע�ד )ידב' נצ' כט,(
Yי ב ֵמיֶמֽ יY ַע�ד ֹׁשֵא'    :ֵעֶצ�

Yי ב ֵמיֶמֽ   ות.מרכא סלוק, טעם סלוק מגביל וטעם מרכא מרבה, ביחד מלמד על רבוי הגבל – ֹׁשֵא'

יYמרכא (=מאריך) מרבה הגבלות, כאן גם מרחיק גרים אלו שישראל לא יתחתנו עמכם בנוסף לטעם  – ֹׁשֵא'בוטעם  סלוק שמגביל  – ֵמיֶמֽ

יY )ידב' נצ' כט,(- מלאכתם בישראל ל ב ֵמיֶמֽ יY ַע�ד ֹׁשֵא'    :ֵמֹחֵטב ֵעֶצ�

  

יל,א:  נצביםדברים  יY ָּכל-ְוָהָיהG ִכֽ Kאּו ָעֶל �יY ַהְּדבָ - ָיֹב  ִּתי ְלָפֶנ ר ָנַת� ה ֲאֶׁש' ֶּלה ַהְּבָרָכה� ְוַהְּקָלָל� ים ָהֵא-   ִר
ל-ַוֲהֵׁשֹבָת� ֶאל  Y ְּבָכ  ם ֲאֶׁש5ר ִהִּדיֲחY> ה' -ְלָבֶב� ָּמה׃ 'ַהּגֹוִי� יY ָׁשֽ   ֱא	ֶה�

י יY -ְוָהָיהG ִכֽ Kאּו ָעֶל   תרסא קדמא ואזלא, כעין פרט וכלל מלמד ופרט בתראה לפתור הפרט קדמאה,  - ָיֹב 

ֶּלה -ָּכל :תראההפרט ב ים ָהֵא- ה מונח רביע  - ַהְּדָבִר   קטן - פשטא זקף - ַהְּבָרָכה� ְוַהְּקָלָל�

סתום שבא לגלות, תדע בעתיד כי בהשגחה פרטית אמת  קטן בין שני קיסרים ע"פ מהרז"ו כעין אם כל המידות מידה- א) רביע ... זקף(
 הדברים מתוך שבאו עליך הברכה ואחריה הקללה

ֶּלה ַהְּדָבִר -ָּכל )ב( ים ֵאֶּלה) דב' א,א(- מונח רביע, כעין רישום מקוצר הכולל הברכות והאזהרות החל ב - ים ָהֵא- מונח רביע,  -  ַהְּדָבִר-
  שהוסבר במקומו.

  

ם ְיַקֶּבְצ�Y ה -ִאם :ל,ד נצביםדברים  ַּדֲח�Y ִּבְקֵצה ַהָּׁשָמ�ִים ִמָּׁש- Y׃ 'ִיְהֶי'ה ִנֽ ם ִיָּקֶחֽ יY ּוִמָּׁש�   ֱא	ֶה�

  כמעט אין מספיקין בידו לעשות תשובה.  - אין חטא בא על ידו, וכל המחטיא את הרבים  - כל המזכה את הרבים א ,פזבבלי יומא 
  הרב שטרום מאורות הדף, התשס"ו בשם הרבי מרוזין מספקים לו הזדמנויות לעשות תשובה. 

י׀ )תה' טז,י(ו בגן עדן, שנאמר כדי שלא יהא הוא בגיהנם ותלמידי - כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו, מאי טעמא  ב-Bא ִּכ֤ ֹ֣  ַתֲעז

י ן-Bא ִלְׁש֑אֹול נְַפִׁש֣ ִסיְדX֗  ִתֵּת֥ ַחת׃ ִלְר֥אֹות ֲח֝  .ָׁשֽ
ָדם )משלי כח,יז(שלא יהא הוא בגן עדן ותלמידיו בגיהנם, שנאמר  - וכל המחטיא את הרבים אין מספיקין בידו לעשות תשובה  ק ָא֭  ָעֻׁש֣

֗נּוס ּ֥בֹור-ַעד ָנֶ֑פׁש-ְּבַדם  ֽבֹו׃-יְִתְמכּו-ַאל יָ֝

  הרב שטרום מאורות הדף, התשס"ו בשם ?  כל המחטיא את הרבים, בתשובתו גורם לחזרה בתשובה לכל שהחטאו על ידו, כי נאמר 

ם יְַקֶּבְצX֙ ה֣ - ִאם )ל,ד נצביםדברים (  יִם ִמָּׁש֗ ה ַהָּׁשָמ֑ ם יִָּקֶחXֽ׃ 'יְִהֶי֥ה ִנַּֽדֲחX֖ ִּבְקֵצ֣ יX ּוִמָּׁש֖   ֱאBֶה֔

֥ - ִאם מצב (א) ספקו למחטיא הזדמוניות ולא חזר בתשובה הוא ותלמידיו לא עולים (ב) המחטיא חזר בתשובה. - מקף בתפקיד רב – היְִהֶי
  במצב (ב) יתקים 

מרכא טפחא, יתור לרבות על כל המחטיא את הרבים שחזר בתשובה ומקובץ ע"י הקב"ה, שגורם שגם את אלו  – יְִהֶי֥ה ִנַּֽדֲחX֖ - ִאם
  חזרו בתשובה, ויקובצו ע"י הקב"ה. ידו י- שהודחו על

  

' ֱא	ֶה>יY ֶאת  דברים נצבים ל,ו: ל ה5 �Y -ְלָבְב�Y ְוֶאת-ּוָמ    ְלַבב ַזְרֶע
ה ֶאת Eְּבָכל-ְלַאֲהָב Yֶה>י	ֱא ' ַען ַחֶּיֽיY׃-ְלָבְבY' ּוְבָכל-ה5   .ַנְפְׁש�Y ְלַמ'

ל )נצבים ל,ו 'דב( ' ֱא	ֶה>יY ֶאת-ב שווה בה' בכל אחד מישראל המרומז בקדמא, קודמת פעולת ה' כדי להעמיד אמונה  - ּוָמ   -  ְלָבְב�Y -ה5

  , קבוצת פרטים הקשורה לנושא ושעל כל אחד חל עניין שווה.דרגא תביר טפחא

רוה'  יתן לך מאור  ספרי פסקא נא- קדמא, מקדים בהארת פנים שווה במתנה לכל אחד מהארת בחינת פנים העליונים, כנאמר ב – ָיֵא 

ר,... ד"א מאור שכינה' נתן אומר זה פנים, ר  השכל... פרק ד' דף קו -האדמו''ר הזקן -אגרת הקדש  - גו'. ונאמר בו מאור תורהזה  ָיֵא 
היא בחינת תתאה, זו בחינת הדעת. לעומת התבוננות מעומקא דליבא למעלה מבחינת הדעת בגדולת ה'  -מתבונן בהתבוננות חיצונית 

>יו ֵאֶל�יY )במד' נשא ו,כה( כש''כ מהארת בחינת פנים העליונים מן השמים מתנה נתונה מאת ה' ' ׀ ָּפָנ ר ה5 דברים ( וכש''כ   (ִוֽיֻחֶּנָּֽך׃) ָיֵא 

ל  )נצבים ל,ו ' ֱא	ֶה>יY ֶאת- ב קדמא, קודמת פעולת ה' כדי להעמיד אמונה שווה בה' בכל אחד מישראל המרומז ב -  ּוָמ  דרגא  - ְלָבְב�Y -ה5
  פרטים הקשורה לנושא ושעל כל אחד חל עניין שווה., קבוצת תביר טפחא

ר להודיע  פרק א' -האדמו''ר הזקן -אגרת הקדש - וקודמת לקדימה הנ"ל העמדת אמונה המביאה להתבוננות כמו שכתוב בקדמא,  – ָיֵא 
חגרה בעוז מתניה  וכו' לבני אדם גבורתה של תורה. ולהודיע לבני אדם גבורתה של תורה שבע''פ וכחה עוז. פירש שלמה המלך ע''ה 

הנה אמונה  . מתנים הם דבר המעמיד כל הגוף עם הראש הניצב ועומד עליהם. והם המוליכים ומביאים אותו למחוז חפצו.... )משלי לא(
המתבונן ומעמיק דעת בגדולת א''ס ב''ה בבחינת עולם שנה  השכלזו נקראת בשם בחינת מתניים דבר המעמיד ומקיים את הראש הוא 
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  לעלוי נשמאת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן חיים אריה ויהודית

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

קבוצה שממעטים חלק  -  פ֖חאט 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;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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

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

  (התשע"ז) (בהשתתפות נחלת יעקב) דברים נצבים כט,ט 1.7
  : יד – יג,דברים נצבים כט

ים[יב]  ְהֶיה-ְלַמַען ָהִקֽ ּוא ִיֽ �ם ְוה ֹו ְלָע- Kֹום ׀ ל ר ִּדֶּבר-ֹאְתGY ַהּי  ים ַּכֲאֶׁש� א	ִה� ב׃ ָל�I -ְּל�Y ֵלֽ ק ּֽוְלַיֲעֹקֽ ם ְלִיְצָח� יY ְלַאְבָרָה'   ְוַכֲאֶׁש�ר ִנְׁשַּבע� ַלֲאֹבֶת�
י ֹּכֵרת� ֶאת] [יג א ִאְּתֶכ�ם ְלַבְּדֶכ�ם ָאֹנִכ- 'ֹ את ְוֶאת-ְול �ֹ ית ַהּז את׃ -ַהְּבִר ֹֽ   ָהָאָל�ה ַהּז

G ֶאת[יד]  �י ה -ִּכי ֹום ִלְפֵנ ה ִעָּמ�ּנּו� ֹעֵמד ַהּי� ר ֶיְׁשנKֹו ֹּפ- נּו ַהּֽיֹום׃ 'ֲאֶׁש  ה ִעָּמ' >ּנּו ֹּפ� ר ֵאיֶנ ת ֲאֶׁש'   ֱא	ֵה�ינּו ְוֵא 

יֲעX֔ ַּבֽה֙  )כד,ג ' חי"שבר( יְוַאְׁשִּב֣ ר ָאנִֹכ֖ י ֲאֶׁש֥ י ִמְּבנֹו֙ת ַהְּֽכנֲַענִ֔ ח ִאָּׁש֙ה ִלְבנִ֔ ר Bֽא־ִתַּק֤ ֶרץ ֲאֶׁש֨ י ָהָא֑ יִם ֵוֽאBֵה֖ י ַהָּׁשַמ֔ ב ְּבִקְרּֽבֹו: ' ֱאBֵה֣   יֹוֵׁש֥

ים ָהְֽרָׁשִעי֙ם הָ ,כו) טז ' קרחבמ( י ָהֲאנִָׁש֤ א ֵמַעל֩ ָאֳהֵל֨ ר ֣סּורּו נָ֡ ֹ֗ ה ֵלאמ ר ֶאל־ָהֵעָד֜ ם ֶּפן־ִּתָּס֖פּו ְּבָכל־ַחּטֹאָתֽם:ַויְַדֵּב֨ ר ָלֶה֑ ֶּלה ְוַאֽל־ִּתְּג֖עּו ְּבָכל־ֲאֶׁש֣   ֵא֔

ְוא: פ )כ,ז ' ית'שמ( א ֶאת־ְׁש֖מֹו ַלָּׁשֽ ת ֲאֶׁשר־יִָּׂש֥ י B֤א יְנֶַּק֙ה ֔ה' ֵא֛ ְוא ִּכ֣ יX ַלָּׁש֑ א ֶאת־ֵׁשֽם־֥ה' ֱאBֶה֖   B֥א ִתָּׂש֛

חַ  ,ב)הושע ד( ֹ֥ ׁש ְוָרצ ים נָָגֽעּו: ָאB֣ה ְוַכֵח֔ ים ְּבָדִמ֖ צּו ְוָדִמ֥ ף ָּפָר֕ ֹ֑ ב ְונָא ֹ֖   ְוגָנ

יִם ְוגַם־ְּדֵג֥י ַהּיָ֖  )ג,הושע ד( ה ּוְב֣עֹוף ַהָּׁשָמ֑ ּה ְּבַחַּי֥ת ַהָּׂשֶד֖ ב ָּב֔ ֶרץ ְוֻאְמַלל֙ ָּכל־יֹוֵׁש֣ ל ָהָא֗ ן׀ ֶּתֱאַב֣   ם יֵָאֵסֽפּו:ַעל־ֵּכ֣

יX֙ ַלֲחטִ֣  ,ה)קהלת ה( ן ֶאת־ִּפ֙ X ְוחִ ַאל־ִּתֵּת֤ ף ָהֱֽאBִהי֙ם ַעל־קֹוֶל֔ ֹ֤ יא ָלָּ֣מה יְִקצ ה ִה֑ י ְׁשגָָג֖ [ ִּכ֥ X ְוַאל־ּתֹאַמ֙ר ִלְפֵנ֣י ַהַּמְלָא֔ ה יֶָדֽיX:יא ֶאת־ְּבָׂשֶר֔ ל ֶאת־ַמֲעֵׂש֥   ֵּב֖

יִת ִּכֽי־ִתְראֶ֤  )ישעיהו נח,ז( ִביא ָב֑ ים ָּת֣ X ַוֲענִִּי֥ים ְמרּוִד֖ ס ָלָֽרֵע֙ב ַלְחֶמ֔ ֹ֤   ה ָערֹ֙ם ְוִכִּסי֔תֹו ּוִמְּבָׂשְרB֥ X֖א ִתְתַעָּלֽם:ֲה֨לֹוא ָפר

ֶקר ְוָל֙נֶ֙ה  )זכריה ה,ד( י ַלָּׁש֑ ע ִּבְׁשִמ֖ ית ַהּנְִׁשָּב֥ ב ְוֶאל־ֵּב֛ ית ַהַּגּנָ֔ ָא֙ה ֶאל־ֵּב֣ יָה נְֻא֙ם ֣ה' ְצָב֔אֹות ּוָב֙ יו ְוֶאת־ֲאָבָנֽיוהֹוֵצאִת֗ ּתּו ְוֶאת־ֵעָצ֥   :ְּב֣תֹו[ ֵּבי֔תֹו ְוִכַּל֖

ים ֲעֵליֶה֙ם ְוB֣א יֲַע֔בֹור ִלְהי֣ ) אסתר ט,כז( ל ָּכל־ַהּנְִלִו֤ ם ְוַע֨ ם׀ ְוַעל־זְַרָע֜ ם ִקּיְ֣מּו וקבל ְוִקְּב֣לּו ַהּיְהּוִדי֩ם׀ ֲעֵליֶה֨ ֶּלה ִּכְכָתָב֖ ת ְׁשֵנ֤י ַהּיִָמי֙ם ָהֵא֔ ים ֵא֣ ֹות עִֹׂש֗
  ְוִכזְַמָּנ֑ם ְּבָכל־ָׁשָנ֖ה ְוָׁשָנֽה:

תוספתא מסכת סוטה (ליברמן) [- : שבועות בבית דין בכלל ועל דעת בית הדין בפרט כנדרש ביד] – יג,ם נצבים כטדברי[נושא פסוקים 

ֶרץ  )כד,ג ' חי"שבר(שנ'  אותו בשבועה האמורה בתורה םמשביעי ]הלכה ד] [פ"ז י ָהָא֑ יִם ֵוֽאBֵה֖ י ַהָּׁשַמ֔ יֲעX֔ ַּבֽ֙ה' ֱאBֵה֣ לו הוי יודע  ריםאומְוַאְׁשִּב֣
להם לא  רעל תנאי שבלבך אנו משביעים אותך אלא על תנאי שבלבבנו וכן מצינו כשהשביע משה את ישראל בערבות מואב אמ שלא

א ִאְּתֶכ�ם ְלַבְּדֶכ�ם' נצ' כט,יג) ב(דשנ'  (על תנאי בית הדין)על תנאי שבלבבכם אני משביע אתכם אלא על תנאי שבלבי  'ֹ ' נצ' כט,יד) ב(דוגו'   ְול

G ֶאת ה ֲאֶׁש  -ִּכי   [הלכה ד] תוסבר במקומה.- ו וגו'ר ֶיְׁשנKֹו ֹּפ-

  ]תוספתא מסכת סוטה (ליברמן) פ"ז[- [הלכה ו] מ –ועתה נציג ונסביר [הלכה א] 
 עיםומהש(ואמרו לו  (הנשבעים)ם ששומעיהשביע עליהן חמשה פעמים בכל לשון] לא גרסינן [שבועת העדים והדייני' נאמר' בכל לשון  ]הלכה א[

  .חייבין )הנשבעים(אמן הרי אלו  ,ו/או בבית הדין)מחוץ לבית הדין
ד ֥אֹו  ),אויקרא ה(- הלכה א] משתמש ב[- ל ], הרב יחזקאל אברמסקי זצ"ל[חזון יחזקאלההסבר של  ה ְו֣הּוא ֵע֔ ְמָע֙ה ֣קֹול ָאָל֔ א ְוָׁשֽ ְוֶנֶ֣פׁש ִּכֽי־ֶתֱחָט֗

א ֲעֹונֹֽו: יד ְונָָׂש֥ ע ִאם־֥לֹוא יִַּג֖ ה ֣אֹו יָָד֑   ָרָא֖

א ) וי' ה,כא( למד במדת גזרה שוה ממלים דומות)( שבועת הדיינים ושבועת הפקדון גמר" [חזון יחזקאל]ההסבר של  לפי (זו שבועת ֶתֱחָט�

א ) וי' ה,א( )-ו הפקדון " לומד שכמו ששבועת העדות היא בכל לשון כך שבועת הפקדון היא בכל (היינו העדים) משבועת העדותֶתֱחָט-

ה ),אא הויקר( מדכתיבלשון. " ְמָע֙ה ֣קֹול ָאָל֔   .שאתה שומע שמע מינה בכל לשוןולא כתב "והשביע בקול אלה"  ְוָׁשֽ

  

א) וי' ה,א(מדת גזרה שוה, כאן, יש לה מלמד, מלת  ה ),אויקרא ה(, הנושא עמו הלכה בנושא שבועת העדות כנאמר ֶתֱחָט- ְמָע֙ה ֣קֹול ָאָל֔  ְוָׁשֽ

  היינו שבועה בכל לשון. 

א ) וי' ה,כא(הוא  הלמד הראשון יחזקאל][חזון לשיטת    , והנאמרת לפני בית דיןזו שבועת הפקדון, שהיא בכל לשון שהנשבע מבין ֶתֱחָט�

  שכאשר בית הדין מטיל שבועה (זו שבועת הדיינין) מהתורה היא יכולה להיות בכל לשון שהנשבע מבין. ,הלמד השניומזה בא 

ה  )ב,חשמ' מש' כ(- נלמדת מ שבועת הדיינים עצמה ר יֹאַמ֙ר ִּכי־֣הּוא זֶ֔ ם (במודה במקצת) ֲאֶׁש֤ א ְּדַבר־ְׁשנֵיֶה֑ ֹ֖ ים יָב ד ָהֱֽאBִה֔ (זו שבועת ַע֚
ם  )ישמ' מש' כב,(הדיינים) (וגם  ין ְׁשנֵיֶה֔ ת ֗ה' ִּתְהיֶ֙ה ֵּב֣   אלא שלא מפורש ששבועה זאת תהיה בבית דין). ְׁשֻבַע֣

ׁשַ  ),חכב ' מש'שמ( א ַעֽל־ָּכל־ְּדַבר־ֶּפ֡ ֹ֖ ים יָב ד ָהֱֽאBִה֔ ה ַע֚ ר יֹאַמ֙ר ִּכי־֣הּוא זֶ֔ ה ֲאֶׁש֤ ה ַעל־ָּכל־ֲאֵבָד֗ ה ַעל־ַׂשְלָמ֜ מֹור ַעל־ֶׂש֨ ע ַעל־ׁ֡שֹור ַעל־ֲח֠
יִם ְלֵרֵעֽהּו: ס ים יְַׁשֵּל֥ם ְׁשַנ֖ ר יְַרִׁשיֻע֙ן ֱאBִה֔ ם ֲאֶׁש֤   ְּדַבר־ְׁשנֵיֶה֑

א ְוָׁשֽ  ),אויקרא ה(- נעיין ב א ֲעֹונֹֽו:ְוֶנֶ֣פׁש ִּכֽי־ֶתֱחָט֗ יד ְונָָׂש֥ ע ִאם־֥לֹוא יִַּג֖ ה ֣אֹו יָָד֑ ד ֥אֹו ָרָא֖ ה ְו֣הּוא ֵע֔   ְמָע֙ה ֣קֹול ָאָל֔

ה ),אויקרא ה( רש"י ְמָע֙ה ֣קֹול ָאָל֔ (נגד  בעדות(לתובע) שאם יודע לו  )בית הדין(מחוץ לשהשביעוהו שבועה  צבדבר שהוא עד בו, - ְוָׁשֽ
  :)(בבית הדין , שיעיד לוהנתבע)

א )כא,ויקרא ה( המשך הפסוק י ֶתֱחָט֔ ֶפׁש ִּכ֣ ֶפׁש ,  נֶ֚ מחוץ לבית הדין, ובבית הדין  נשבע מעצמויתיב בתפקיד דווקא כך כאשר –נֶ֚
ַעל ַּב֑ה'  התברר שנשבע שבועת שקר וזה נחשב ל )(כיּוָמֲעָל֥ה ַמ֖ ׁש ַּבֲעִמי֜תֹו ְּבִפָּק֗דֹון ֽאֹו־ִבְתׂ֤שּוֶמת יָ֙ד ֣אֹו ְבגָזֵ֔ ק ֶאת־ֲעִמיֽתֹו: ְוִכֵח֨   ֖אֹו ָעַׁש֥

  

ד ),אויקרא ה( ה ְו֣הּוא ֵע֔ ְמָע֙ה ֣קֹול ָאָל֔ קטן בין שני קיסרים (כאן סלוק ... אתנח) אפשר כי הוא היקש או בנין - קטן ... זקף- ... זקף - ְוָׁשֽ
  כמשנה הבאה והרמב"ם, פטורין משבועת העדותאב ללמוד 

משביע אני עליכם אם לא תבואו ותעידוני שאמר איש פלוני ליתן לי מאתים  .][שבועות פ"ד,מ"ח מתני' ]בבלי שבועות לה, א[
הרי אלו פטורים, שאין חייבין אלא על תביעת ממון כפקדון. משביע אני עליכם כשתדעו לי עדות שתבואו  -זוז ולא נתן 

עליכם שאם אתם יודעין לי שבועה לעדות. עמד בבית הכנסת ואמר משביע אני  שקדמההרי אלו פטורים, מפני  - ותעידוני 
הרי אלו פטורין (עד שיהא מתכוין להם). אמר לשנים משביע אני עליכם איש פלוני ופלוני שאם  -עדות שתבואו ותעידוני 

אתם יודעין לי עדות שתבואו ותעידוני, שבועה שאין אנו יודעין לך עדות, והם יודעין לו עדות עד מפי עד, או שהיה אחד מהן 
הרי אלו פטורין. שלח ביד עבדו, או שאמר להן הנתבע, משביע אני עליכם שאם אתם יודעין לו עדות  - קרוב או פסול

  .הרי אלו פטורין, עד שישמעו מפי התובע - שתבואו ותעידוהו 
  ]רמב"ם שבועות פ"ט, ה"ז[ שקדמה

ודעין לך עדות הרי אלו פטורין משבועת כיצד ראו התובע הולך אחריהן אמרו לו למה אתה בא אחרינו שבועה שאין אנו י
העדות מפני שלא תבען התובע אלא הם קדמו ונשבעו בתביעת עצמן, וכן אם השביעם הנתבע שאם תדעו לזה שתובע אותו 
עדות שתבואו ותעידו לו וכפרו הרי אלו פטורין משבועת העדות עד שישביעם התובע, ואין צריך לומר אם השביעם שיבואו 

פלוני ביד פלוני ממון וכפרו שהן פטורין שאין זה התובע בעל דין עצמו, וכן אם קדמה שבועה לעדות הרי אלו ויעידו שיש ל
  .פטורין משבועת העדות שנאמר ושמעה קול אלה והוא עד שקדמה עדות לשבועה לא שקדמה שבועה לעדות

  
חברו אומרין לו הוי יודע שכל העולם כולו מזדעזע ל ההרי מי שנתחייב שבוע (כיצד מתבצעת)שבועת הדיינין באי זה צד ] הלכה ב[

ְוא )כ,ז ' ית'שמ(ביום שנ'  יX ַלָּׁש֑ א ֶאת־ֵׁשֽם־֥ה' ֱאBֶה֖ כל B֤א יְנֶַּק֙ה  )כ,ז ' ית'שמ(וגו' כל עברות שבתורה כתוב בהן ונקה וזו כתוב בה  B֥א ִתָּׂש֛
ׁש  ,ב)הושע ד(ם כולו תלוי בו שנ' נפרעין ממנו וזו ממנו ומכל העולם ויהא עון העולה עברות שבתור ל  )ג,הושע ד(וגו' ָאB֣ה ְוַכֵח֔ ן׀ ֶּתֱאַב֣ ַעל־ֵּכ֣
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  לעלוי נשמאת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן חיים אריה ויהודית

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

קבוצה שממעטים חלק  -  פ֖חאט 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;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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

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

ֶרץ  X  ,ה)קהלת ה(נפרעין ממנו וזו ממנו ומקרוביו שנ'  הכל עברות שבתורָהָא֗ יא ֶאת־ְּבָׂשֶר֔ יX֙ ַלֲחִט֣ ן ֶאת־ִּפ֙ ואין בשרו אלא קרובו שנ' ַאל־ִּתֵּת֤
יָה נְֻא֙ם ֣ה' ְצָב֔אֹות  )זכריה ה,ד(כל עברות שבתורה תולין לו לשנים ולשלשה דורות וזו לאלתר שנ' B֥ X֖א ִתְתַעָּלֽם:ּוִמְּבָׂשרְ  )ישעיהו נח,ז( הֹוֵצאִת֗

ב  )זכריה ה,ד( מיד  הוצאתיה ית ַהַּגּנָ֔ ָא֙ה ֶאל־ֵּב֣ ית )זכריה ה,ד(זה משביע לשקר ויודע שאין לו בידו וגונב דעת הבריות ּוָב֙ י  ְוֶאל־ֵּב֛ ע ִּבְׁשִמ֖ ַהּנְִׁשָּב֥
ֶקר  שמעו כל עבירות שבתורה מכ (אחת האפשרויות היא שהנטען אינו מהימן, ולכן בית הדין משביע את הטוען ומתברר שהוא לא מהימן)ַלָּׁש֑

  . בא וראה שדברים שאין האש אוכלתן שבועת שקר מכלה אותןְוָל֙נֶ֙ה  )זכריה ה,ד( בממונו וזה בממונו ובגופו שנ'

ר  ,כו)טז ' קרחבמ( -כמו ש (בבית הדין ריםאומ ,נשבע אני ראם אמ (ומתחייב לשלם) איני נשבע פוטרין אותו מיד ראם אמלכה ג] [ה ַויְַדֵּב֨
ר ֹ֗ ה ֵלאמ ֶּלה ,כו) טז ' קרחבמ(זה לזה ) ֶאל־ָהֵעָד֜ ים ָהְֽרָׁשִעי֙ם ָהֵא֔ י ָהֲאנִָׁש֤ א ֵמַעל֩ ָאֳהֵל֨ , קאי על הנשבע ועל המשביע הרשעים חזון יחזקאל:(֣סּורּו נָ֡

(מוצאים הצבור  )מלמד שחלה השבועה על שניהם, ששניהם נענשים בה, שלא דקדק למסור ממונו ביד איש נאמן, וע"י כך נתגלגל ובא חלול השם

   נשארים רק הדיינים)
ת לח,ב) ספר או תפילין כדיליף להלן שצריך לאתפוסי חפצא בידיה (שבועו חזקאל]חזון י[ אותו בשבועה האמורה בתורה םמשביעי ]הלכה ד[

ֶרץ  )כד,ג ' חי"שבר(שנ'  משבועה שהשביע אברהם לאליעזר) י ָהָא֑ יִם ֵוֽאBֵה֖ י ַהָּׁשַמ֔ יֲעX֔ ַּבֽ֙ה' ֱאBֵה֣ לו הוי יודע שלא על תנאי שבלבך  ריםאומְוַאְׁשִּב֣
להם לא על תנאי שבלבבכם  רבערבות מואב אמאנו משביעים אותך אלא על תנאי שבלבבנו וכן מצינו כשהשביע משה את ישראל 

א ִאְּתֶכ�ם ְלַבְּדֶכ�ם' נצ' כט,יג) ב(דשנ'  (על תנאי בית הדין)אני משביע אתכם אלא על תנאי שבלבי  'ֹ לא כמו  חסדי דוד, הרב דוד פרדו:( ְול

) "כ החזירו, ועל זה אמר שהחזיר לו החוב)להחזיק ואח מלוהשמסר קנה עם מטבעות ל לוה(שאתם חושבים איזו מרמה וערמה כי ההיא דקני דרבא 
G ֶאת' נצ' כט,יד) ב(דוגו'  ה -ִּכי ר ֶיְׁשנKֹו ֹּפ-    וגו'ֲאֶׁש 

  איך יודעים שהשבועה בבית הדין היא על דעת בית הדין ועל דעת המקום? [חזון יחזקאל]בעזרת 

א ִאְּתֶכ�ם' נצ' כט,יג) ב(דתבנית הטעמים של  'ֹ כדעת ר' יהודה הדורש סמוכים רק במשנה תורה  (סלוק) מרכא טפחא עשויה ללמד – ְול

ק ' נצ' כט,יב) ב(ד(ספר דברים) לפסוק הקודם, שממנו נביא לענין הפסוק הנוכחי. פסוק  ם ְלִיְצָח� יY ְלַאְבָרָה' ְוַכֲאֶׁש�ר ִנְׁשַּבע� ַלֲאֹבֶת�
ב׃ את עבדו להביא כלה ליצחק אבינו על דעת ה' מלמד על שבועת ה' לאבות, היינו שבועה על דעת ה'. ואברהם אבינו השביע  ּֽוְלַיֲעֹקֽ

ֶרץ  )כד,ג ' חי"שבר(ועל דעת אברהם אבינו כנאמר  י ָהָא֑ יִם ֵוֽאBֵה֖ י ַהָּׁשַמ֔ יֲעX֔ ַּבֽ֙ה' ֱאBֵה֣  בלי להתחשב בדעת העבד על הענין, (כפ'ְוַאְׁשִּב֣

י: לט),כד' חי"ש בר( ]רש"י[ ה ַאֲחָרֽ בת היתה לו לאליעזר והיה מחזר  ,)ילַ אֵ  המסורה אפשר לקרוא(טט: בלי נקוד  כתיבאלי  -  ֻאַל֛י Bא־ֵתֵל֥[ ָהִאָּׁש֖
). ואפשר שע"י למצוא עילה שיאמר לו אברהם לפנות אליו להשיאו בתו, אמר לו אברהם בני ברוך ואתה ארור, ואין ארור מדבק בברוך:

יֲעX֔ ַּבֽ֙ה' ֱאBהֵ֣  )כד,ג ' חי"שבר(תבנית הטעמים של  יִםְוַאְׁשִּב֣ קטן בין שני קיסרים (כאן סלוק ... אתנח) בתפקיד - קטן ... זקף- ... זקף י ַהָּׁשַמ֔
  כעין היקש ילמד למקומות אחרים בתורה לענין שבועה בבית דין שהיא על דעת המקום ועל דעת בית הדין ולא על דעת הנשבע. 

  ,ינין. הטענה שתי כסף, וההודאה בשוה פרוטהשבועת הדי. מתני'(פ"ו,מ"א שבועת הדיינין)  ]בבלי שבועות לח, ב[ עיין

יֲעX֔ ַּבֽ֙ה'  )כד,ג ' חי"שבר(היכי משבעינן ליה? אמר רב יהודה אמר רב: משביעין אותו בשבועה האמורה בתורה, דכתיב: . גמרא ְוַאְׁשִּב֣
ֶרץ י ָהָא֑ יִם ֵוֽאBֵה֖ י ַהָּׁשַמ֔ ידי, דאמר: בעינן שם המיוחד! אמר ליה: אפי' תימא . אמר ליה רבינא לרב אשי: כמאן? כרבי חנינא בר אֱאBֵה֣

יִםלאתפושי חפצא בידיה, וכדרבא, דאמר רבא: האי דיינא דאשבע  צריך - : בכינוי, ונפקא מינה דאמרירבנן,  י ַהָּׁשַמ֔  רש"י:(, ַּבֽ֙ה' ֱאBֵה֣
ע בתפלין, נעשה כמי שטעה בדבר משנה נעשה כמי שטעה בדבר משנה וחוזר. ואמר רב פפא: האי דיינא דאשב ולא התפיסו חפץ ...)

וחוזר. והלכתא כוותיה דרבא, ולית הלכתא כוותיה דרב פפא. הלכתא כוותיה דרבא, דהא לא נקיט חפצא בידיה; ולית הלכתא כוותיה 
דאוקימנא ואף על גב  -בספר תורה  :רש"י( מיושב. שבועה בספר תורה - דרב פפא, דהא נקיט חפצא בידיה. שבועה מעומד, תלמיד חכם 

 דלא כרב פפא לכתחלה מיהא ספר תורה בעינן ובדורותינו בטלו הראשונים שבועה דאורייתא לפי שענשה גדול ותקנו לגזור עליו ארור בעשרה והא
  היא בלשונה נאמרה, אף לכתחלה בתפלין. ת"ר: שבועת הדיינין  -, תלמיד חכם )אמרן ארור בו שבועה.

הריני נשבע בה' אלהי ישראל ... [ה"י] ...  כגון שיאמר[רמב"ם שבועות פי"א,ה"ט]  השבועהנוסח  ]רמב"ם שבועות פי"א, הי"ד[
יִם )כד,ג ' חי"שבר( והמקור לזהמשביעין אנו אותך בה' אלהי ישראל  י ַהָּׁשַמ֔ יֲעX֔ ַּבֽ֙ה' ֱאBֵה֣    ְוַאְׁשִּב֣

  

א ִאְּתֶכ�ם )נצ' כט,יגדב' ( 'ֹ טים הקשורים לנושא שבועת הדיינין על דעת הדיינין והעשויה להתרחב, (סלוק) מרכא טפחא, כעין קבוצת פר – ְול
  סמוכין להביא מפסוק קודם שבועה על דעת המקום ועל דעת בית הדין לפסוק זה. –הרחבה אחת 

ים יב),כט 'נצ 'דב( ְהֶיה-ְלַמַען ָהִקֽ ּוא ִיֽ �ם ְוה ֹו ְלָע- Kֹום ׀ ל ר ִּדֶּבר-ֹאְתGY ַהּי  ים ַּכֲאֶׁש� א	ִה� � -ְּל�Y ֵלֽ   Iָל
ב׃   ק ּֽוְלַיֲעֹקֽ ם ְלִיְצָח� יY ְלַאְבָרָה'   ְוַכֲאֶׁש�ר ִנְׁשַּבע� ַלֲאֹבֶת�
י ֹּכֵרת� ֶאת )נצ' כט,ידדב' ( את ְוֶאת-ָאֹנִכ- �ֹ ית ַהּז את׃-ַהְּבִר ֹֽ ימה  ָהָאָל�ה ַהּז את ְוֶאת-ֹּכֵרת� ֶאתמשה (כבית דין בדורו)  ָאֹנִכ- �ֹ ית ַהּז    ָהָאָל�ה-ַהְּבִר

מצב לשון השבועה (א) בכל לשון שהנשבע מכיר כדי שיבין על מה משביעין אותו וידע חומרת השבועה; (ב) - בר -מקף – ָהָאָל�ה-ְוֶאת
  שבועה בלשון הקדש

 ]רמב"ם שבועות פי"א, הי"ד[ טפחא בתפקיד שנוי ורבוי, כאן ללמד על שבועת הדיינין מדאורייתא בכל לשון כתחילת  – ָהָאָל�ה-ְוֶאת

   ע בכל לשון שהוא מכיר הרי זו כמצותה וכן הורו הגאונים,הדיינין שהשביעו את הנשב

את ֹֽ או לא \ואחרי שנשבע בלא שאחז ספר תורה בידו אלא בתפילין, ו ששבועת הדיינין היא שבועת הפקדון בעצמה,סלוק, מגביל  – ַהּז
ין, ונשבעו שלא יטענו אלא האמת, שנים שנתעצמו בד...  ]שו"ע חו"מ הלכות טוען ונטען סי' פז, סט"ז[-עמד אינו חוזר ונשבע. וב

הגה: וי"א דאם נשבעו ואחר כך נתחייב אחד מהם שבועה לחבירו, יש אומרים מג {מג} מה'] שאינו נפטר <יז> בשבועה הראשונה. 
ועיין לקמן סעיף , {מד} אלא מזכירין לו אותה שבועה (מרדכי ריש פ' הדיינים). אין צריכין לחזור ולישבעתחלה נז] בנקיטת חפץ וכדין שבועה, 

  .ל"ד

G  )נצ' כט,ידדב' ( G תרסא כמחיצה לענין על דעת מי השבועה.  – ִּכי תרסא כשעור הדיינין (או האנשים) בשעת השבועה, בד"כ שלושה?  –  ִּכי
(מהרי"ו סימן  מניןהגה: סג] י"א דשבועת הדיינים צריכה להיות לפני ...  ]שו"ע חו"מ הלכות טוען ונטען סי' פז, סי"ז[ויש אומרים מנין 

  קפ"ד /קס"ז/ וב"י בשם רשב"א), 

ֹום-ֶאת ה ִעָּמ�ּנּו� ֹעֵמד ַהּי� ר ֶיְׁשנKֹו ֹּפ- ר-ֶאת, ֲאֶׁש    מצב דעת (א) על דעת הניטען הנסתרת, (ב) על דעת בית הדין- מקף כרב – ֲאֶׁש 

ר ֶיְׁשנKֹו-ֶאת ושבועת הדיינין בין שהיתה של  ]דאמרי רמב"ם שבועות פי"א, ה"ח[קדמא ואזלא, מלמד שיש כאן כעין כלל כפי'  -  ֲאֶׁש 
  תורה או של דברי סופרים בין על טענת ודאי בין על טענת ספק כך היא,

ה הנשבע אוחז ספר תורה בזרועו  (טט: א) ]דאמרי רמב"ם שבועות פי"א, ה"ח[רביע בתפקיד ארבעה דברים בשבועת הדיינין כפי'  – ֹּפ-
(שו"ע חו"מ סי' פז, חנון, רחוםוכן , שם אדנות, כנוי כגון מהשמות הלא נמחקיםטט: ( כינויעומד ונשבע בשם או ב (טט: לכתחילה) והוא )ב(טט: 

  .או מפי הדיינין, והורו רבותי שאין משביעין שבועת הדיינין אלא בלשון הקדש )ד(טט: מפיו  )ג(טט: בשבועה או באלה  )סי"ז

 �י ה ֹום ִלְפֵנ   בעמידה.שבועת הדיינין לכתחילה  – 'ִעָּמ�ּנּו� ֹעֵמד ַהּי�
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  לעלוי נשמאת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן חיים אריה ויהודית

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

קבוצה שממעטים חלק  -  פ֖חאט 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;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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

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

  )ח(התשע" דברים נצבים כט,ט 1.8

  
  : יד – יג,דברים נצבים כט

י ֹּכֵרת� ֶאת[יג]  א ִאְּתֶכ�ם ְלַבְּדֶכ�ם ָאֹנִכ- 'ֹ את ְוֶאת-ְול �ֹ ית ַהּז את׃ -ַהְּבִר ֹֽ   ָהָאָל�ה ַהּז
G ֶאת[יד]  �י ה -ִּכי ֹום ִלְפֵנ ה ִעָּמ�ּנּו� ֹעֵמד ַהּי� ר ֶיְׁשנKֹו ֹּפ- ר      ֱא	ֵה�ינּו  'ֲאֶׁש  ת ֲאֶׁש' נּו ַהּֽיֹום׃ְוֵא  ה ִעָּמ' >ּנּו ֹּפ�   ֵאיֶנ

  יד) מובאים שני מדרשים אשר שניהם מביאים שני לימודים דומים מאותם כתובים אבל בסדר לימוד שונה. –להבנת הפסוקים (כט,יג 

  יים.פותח בלימוד על דורות עתידים של בני ישראל בכלל ומוסיף לימוד המיוחד לנביאים ולחכמי תורה עתיד [מדרש תנחומא נצבים ח]

  פותח בלימוד מיוחד לנביאים עתידיים ומרחיב אל בני ישראל עתידיים בכלל. ,ו]שמות רבה יתרו כח[מדרש 
   ]צבים סימן חמדרש תנחומא (בובר) פרשת נ[

ים (דב' נצ' כט,יב) ם -ְלַמַען ָהִקֽ ֹו ְלָע- Kֹום ׀ ל ֹ'  (דב' נצ' כט,יג)וגו'. שלא אחזור בדבר שנשבעתי לאבותם. ֹאְתGY ַהּי  , אלא אף דורות העתידין א ִאְּתֶכ�ם ְלַבְּדֶכ�םְול
G ֶאת (דב' נצ' כט,יד)לבא היו שם, שנאמר  ה ִעָּמ�ּנּו� -ִּכי ר ֶיְׁשנKֹו ֹּפ- נּו ַהּֽיֹוםוגו' ֲאֶׁש  ה ִעָּמ' >ּנּו ֹּפ� ר ֵאיֶנ ת ֲאֶׁש' ה , ולמה אומר ְוֵא  ולמה ֶיְׁשנKֹו ֹּפ-

האומר  >ּנּו ֹּפ� ולא כל הנביאים בלבד קבלו מסיני נבואתן, אלא אף החכמים ....  א,, לפי שכל הנפשות היו שם, והגוף עדיין לא נברֵאיֶנ
ם  (דב' וא' ה,יט)העומדים בכל דור ודור כל אחד ואחד קבל את שלו מסיני, וכה"א  ֶּלה ִּדֶּב֩ר ֨ה' ֶאל־ָּכל־ְקַהְלֶכ֜ ים ָהֵא֡ ֥קֹול ָּג֖דֹול  ...ֶאֽת־ַהְּדָבִר֣

ף אמר שממנו נתנבאו כל הנביאים  ן לקישבמעון שבי ז' קולות והם נחלקים לע' לשון, רנחלק ל חד,  ר' יוחנן אמר קול אְוB֣א יָָס֑
  ,שעמדו

ל ֥קֹול ָּג֖דֹול (דב' וא' ה,יט) ר ִמּ֤תֹו[ ָהֵאׁ֙ש ֶהָֽעָנ֣ן ְוָהֲֽעָרֶפ֔ ם ָּבָה֗ ֶּלה ִּדֶּב֩ר ֨ה' ֶאל־ָּכל־ְקַהְלֶכ֜ ים ָהֵא֡ ף  ֶאֽת־ַהְּדָבִר֣   ְוB֣א יָָס֑

ם עַ  ים ַוּֽיְִּתֵנ֖ם ֵאָלֽי:ַוּֽיְִכְּתֵב֗ ת ֲאָבנִ֔ ֹ֣   ל־ְׁשנֵ֙י ֻלח

  
   ,ו]שמות רבה (וילנא) פרשת יתרו פרשה כח[

ים רַויְַדּבֵ֣  א),כ ' ית'שמ(ד"א  ת ֱאBִה֔ ים ֵא֛ ֶּלה ָּכל־ַהְּדָבִר֥ ר ָהֵא֖ ֹֽ , א"ר יצחק מה שהנביאים עתידים להתנבאות בכל דור ודור קבלו מהר ס: ֵלאמ
G ֶאת (דב' נצ' כט,יד)ם לישראל סיני, שכן משה אומר לה �י ה -ִּכי ֹום ִלְפֵנ ה ִעָּמ�ּנּו� ֹעֵמד ַהּי� ר ֶיְׁשנKֹו ֹּפ- ה  'ֲאֶׁש  >ּנּו ֹּפ� ר ֵאיֶנ ת ֲאֶׁש' ֱא	ֵה�ינּו ְוֵא 

נּו ַהּֽיֹום׃ נּו ַהּֽיֹוםעמנו עומד היום אין כתיב כאן אלא  )של הפסוק בסיפאטט: (, ִעָּמ' אלו הנשמות העתידות להבראות שאין בהם ממש  ִעָּמ'
  ,א נאמרה בהם עמידה, שאע"פ שלא היו באותה שעה כל אחד ואחד קבל את שלושל

  

ונאמר שקב"ה הראה לאדם הראשון נשמות על  כט,יד)דב' נצ' (ליקוט מזהר ועוד לליל ברית מילה, מובא הפסוק  – ]ברית יצחק[בספר 
  ישראל בכלל הנלמדת משני המדרשים שצוטטו.גלגוליהם, עם צורת הגוף של כל גלגול. זאת הרחבה על הדורות העתידיים של בני 

את-ֹּכֵרת� ֶאת (כט,יג)כמסקנה מהמקורות המובאים מתאים לומר כי הנאמר בפסוק  �ֹ ית ַהּז אתמרמז בדרשה אחת משתיים ( ַהְּבִר �ֹ  – ַהּז

שניה נאמר כי  קטן כשתי דרשות) לענין של ברית מילה של הגופים אשר יבראו ויחויו ע"י הנשמות המחכות לחיותם. בדרשה- זקף
  ברית נכרתה לנביאים וחכמי תורה עתידיים שמקור נבואתם ומקור חכמתם יהיו מהר סיני.

  

  תבנית הטעמים של הפסוק עשויה לרמז לכעין פרט קדמאה, כלל, פרט בתראה.

G  (דב' נצ' כט,יד)    תרסא בתפקיד מחיצה, כפרט קדמאה אשר יתברר בפרט בתראה.  – ִּכי

ר ֶיְׁשנKֹו-ֶאת פותח בלימוד על דורות עתידים של בני  [מדרש תנחומא נצבים ח]קדמא ואזלא ירמז על כעין כלל וסדר לימוד,  -  ֲאֶׁש 
ישראל בכלל ומוסיף לימוד המיוחד לנביאים ולחכמי תורה עתידיים, היינו הולך מכלל בני ישראל בדורות בעתיד אל הפרט של נביאים 

הולך מהפרט של נביאים בדורות בעתיד אל הכלל של בני ישראל  ,ו]יתרו כחשמות רבה [וחכמי תורה בדורות בעתיד. במדרש 
  בדורות בעתיד.

  

�י ה   (דב' נצ' כט,יד) ֹום ִלְפֵנ ה ִעָּמ�ּנּו� ֹעֵמד ַהּי� נּו ַהּֽיֹום     ֱא	ֵה�ינּו  'ֹּפ- ה ִעָּמ' >ּנּו ֹּפ� ר ֵאיֶנ ת ֲאֶׁש'   מהווה פרט בתראה. – ְוֵא 

G  (דב' נצ' כט,יד)לכן מוצע לומר שטעם מלת  תרסא בתפקיד מחיצה, כפרט קדמאה ירמז אל הלימוד מהפרט בתראה שמדובר על – ִּכי
נּועולם הנשמות שעדיין לא ירדו לגופים שאותם הן יחיו ושעדיין לא נבראו, שעליהם נאמר  ה ִעָּמ' >ּנּו ֹּפ� ר ֵאיֶנ ת ֲאֶׁש' פי -על- ואף -  ְוֵא 

ם בברית בערבות מואב, כמו שנכחו בברית במתן תורה ובברית כאשר משה רבנו מדבר אל הע ַהּֽיֹוםנוכחות שלא ירדו לגופים הן 

נּו, שלוש בריתות כשיטת ר' עקיבא כנדרש בפר' כי תבוא. דבאהל מוע ה ִעָּמ' >ּנּו ֹּפ� ר ֵאיֶנ מרכא תביר מרכא טפחא, כעין שני  - ֲאֶׁש'
  לימודים, 

ענין (א) בקשר לנושא. הנושא הן הנשמות לימוד (א) כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא והעשויה להתרחב והשונים בהלכה או 
כל אחד ואחד קבל  ,ו]שמות רבה יתרו כח[- העתידות לרדת בגופים , וכל נשמה קבלה במתן תורה את חלקה המיוחד לה כנדרש ב

  ,את שלו

נּולימוד (ב)  ה ִעָּמ' >ּנּו ֹּפ� לקם לא חלה הלכה כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא והעשויה להתרחב ושעל ח תביר מרכא טפחא, -  ֵאיֶנ
יש לומר, שהנביאים וחכמי תורה העתידיים זכו לקבל בסיני את  [מדרש תנחומא נצבים ח]או ענין (ב) בקשר לנושא. אפשר שע"פ 

  הדברים המיוחדים להם, ושאר בני ישראל לא קבלו מעלות יתירות אלו. 

G ֶאת (דב' נצ' כט,יד)בהנחה כי תבנית הטעמים של  ר ֶיְׁשנKֹו -ִּכי ה ֲאֶׁש  ה ... ֹּפ- >ּנּו ֹּפ� ר ֵאיֶנ ת ֲאֶׁש'  זירנ בבלי[ע"פ  היא פרט כלל ופרט אזְוֵא 

כאן נוסיף את מסקנתנו, מה הפרט הם הנביאים וחכמי התורה שבכל  ין הפרט,עא כלן אדתה אופרט אי  ללוכ פרטרבנן דרשי  ]אלד,
גם פוטנציאל להתעלות לדרגות נביא ותלמיד דור שקבלו את חלקם מסיני נדון מהם אל כלל בני ישראל שבחלק שכל אחד קבל יש 

  חכם.

ה (דב' נצ' כט,יד) ]תורה תמימה[: הסבר הילכתי ר ֶיְׁשנKֹו ֹּפ- G ֶאתתני, יש תנאי בנדרים ואין תנאי בשבועות, דכתיב  -  ֲאֶׁש  ה -ִּכי ר ֶיְׁשנKֹו ֹּפ- ֲאֶׁש 
 ֹום ִלְפֵנ�י ה הֱא	ֵה�ינּו  'ִעָּמ�ּנּו� ֹעֵמד ַהּי� >ּנּו ֹּפ� ר ֵאיֶנ ת ֲאֶׁש' נּו ַהּֽיֹום׃ ְוֵא  יג)מה דורות הבאים אחריכם אין בלבם תנאי אף אתם אין בלבכם תנאי ִעָּמ'

 

  טט: הברית והשבועה שבין הקב"ה וישראל היא ללא תנאים. :[ירושלמי נדרים פ"ג ה"א]

ית ה'   )א(דב' נצ' כט,י- טט: נאמר ב יY  'ְלָעְבְרY- ִּבְבִר> ֹו ֱא	ֶה� ין משפטי התנאים חלים בשבועה. מכאן היא שבועה. דעת הירושלמי שאּוְבָאָלת�
  . (דב' נצ' כט,יד)- הקשר לדרשת הירושלמי ב

כתב הרמב"ם בפ"ב ה"ו מנדרים בענין תנאים בנדרים וז"ל, יש מהגאונים שאומרים אין כל אלו הדברים ...  הערה יג] תורה תמימה[
ות והנדרים בענינים אלו אחד הן, וכן יש לו להקדים [דיני התנאי] אמורים אלא בנדרים ולא בשבועות, ויש מי שמורה שדין השבוע
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  לעלוי נשמאת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן חיים אריה ויהודית

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

קבוצה שממעטים חלק  -  פ֖חאט 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;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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

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

  וגו'.  .תנאי לשבועתו כדרך שאמרו בנדרים, עכ"ל
ס"ל דשוא  (נדרים יג,ב, טז,א)ואעפ"י שכתבנו בהסבר דברי הירושלמי סברא רצויה דבשבועות יש איסור שבועת שוא, צ"ל דהבבלי 

  שבע על תנאי הרי צריך לתנאי ואין זה נחשב לשוא:נקרא שוא ממש, היינו שלא לשום תכלית ומטרה, משא"כ בנ

חקת  'במ(-משפטי התנאים (תנאי בני גד ובני ראובן) שיש להקדימם למעשה. על הנאמר ב ארבעהכו) מוגדרים  –(במ' מטות לב,כה - טט: ב

ם ַהּזֶה֙  ,ב)כא ן ֶאת־ָהָע֤ ן ִּתֵּת֜ ֹ֨ ר ִאם־נָת ל ֶנֶ֛דר ַלֽ֖ה' ַוּיֹאַמ֑ ר יְִׂשָרֵא֥ י ֶאת־ָעֵריֶהֽם: ַוּיִַּד֨ י ְוַהֲֽחַרְמִּת֖ א, הרב מדיני חיים  –[שדי חמד הבאנו דעת  ְּביִָד֔

  דעת רוב הפוסקים הקדש על תנאי שלא עונה על משפטי התנאים, התנאי קיים והמעשה (הנדר) קיים רק בהתקיים התנאי. ]חזקיהו, ע'קטו

ר ֶיְׁשנKֹו  (דב' נצ' כט,יד)אפשר כי טעמי הכתוב  הא ואזלא מרמז לכלל בשבועות שגם בם יהיו קדמ - ֲאֶׁש  רביע בתפקיד ארבעה  – ֹּפ-
  משפטי תנאים במצבים מסוימים ובמצבים אחרים יכולים להיות גם פחות תנאים כמו שביררנו בפר' מטות.

  

M -לֹאכט,יט: נצבים רים דב ַחֽ לֹו ' ְס	 Oה ה  יֹאֶב
ן ַאף ז ֶיְעַׁש  Cי ָא ּו-ִּכ ' ְוִקְנָאתֹו� ָּבִאיׁש ַהה� �ְבָצה ּבֹו� ָּכלה ��ה-א ְוָר ה ַּבֵּסֶפר ַהֶּז ה ַהְּכתּוָב� ִים׃-ּוָמָח�ה ה�' ֶאת       ָהָאָל� ַחת ַהָּׁשָמֽ ֹו ִמַּת�   ְׁשמ�

M -לֹאועל זה אמר ...  ,יט)כט ' נצ'דב( ]אברבנאל[ ַחֽ לֹו ' ְס	 Oה הלא יחשוב שיהיה נדון עם הכלל ושהשם יתעלה יעבור על פשעו  יֹאֶב
ן ַאףתעלה לא יסלח אליו אבל להיותו יחיד. כי הנה השם י ּוא - ֶיְעַׁש  ' ְוִקְנָאתֹו� ָּבִאיׁש ַהה� �ְבָצה ּבֹו� ָּכל יחיד אע"פ שהואה �ה -ְוָר ָהָאָל�

�ה ה ַּבֵּסֶפר ַהֶּז   וימחה שמו וזכרו מתוך הקהליחולו עליו ועל כל העדה יהיה שלום.  הפרטיות והמיוחדות. רוצה לומר ַהְּכתּוָב�

M -לֹא ַחֽ לֹו ' ְס	 Oה השהחושב מחשבת ע"ז  ומסתיר זאת   ]אברבנאל, מוסיף מעין הענין על הענין, כפי' [מונח זרקא מונח סגול - יֹאֶב

ְבָצה ּבֹו� ָּכליענש בעונש יתר על הרגיל  �ה -ְוָר   וימחה שמו וזכרו מתוך הקהלועוד יוסיף עליו  הפרטיות והמיוחדותהאלות ָהָאָל�

  

ֹודברים נצבים כט,כ:  �ל ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵא�ל ְלָרָע�  'ה�  ְוִהְבִּדיל   ה ִמֹּכ�
ה ַהֶּזֽה׃ ֶפר ַהּתֹוָר� ה ְּבֵס' Sית ַהְּכתּוָב ֹות ַהְּבִר� � ָאל   ְּכֹכל

I: תבוא כח,סא: -דברים כי יY ַע�ד ִהָּׁשְמָדֽ ֹ�את ַיְעֵל�ם ה�' ָעֶל� ֶפר ַהּתNָרה ַהּז ּוב ְּבֵס� א ָכת� ֹ ה ֲאֶׁשר� ל �ם ָּכל־ֳחִלי� ְוָכל־ַמָּכ�   ַּג
ה ַהֶּזֽהַהּכְ  (כט,כ) [רש"י] ֶפר ַהּתֹוָר� ה ְּבֵס' Sה  )סא,כח(ולמעלה הוא אומר  -  תּוָב �ם ָּכל־ֳחִלי� ְוָכל־ַמָּכ� ֹ�את ַּג ֶפר ַהּתNָרה ַהּז   וגו'ְּבֵס�

�ם ָּכלטט: הקרא בפועל הוא  ֹ�את-ֳחִלי� ְוָכל-ַּג ֶפר ַהּתֹוָרה ַהּז ּוב ְּבֵס� א ָכת� ֹ ה ֲאֶׁשר� ל   ַמָּכ�

ועל ידי פסוק הטעמים הן נחלקין לשתי לשונות:  הספר;הספר;הספר;הספר;לשון זכר מוסב על  ַהֶּזֽה כ)(כט,"הזאת" לשון נקבה מוסב אל "התורה", 

ֶפר (כח,סא)  בפרשת הקללות ה'טפחה' נתונה תחת ֹ�את )סא,כח(-, וְּבֵס�   (כט,כ)דבוקים זה לזה, לכך אמר "הזאת"; וכאן  ַהּתֹוָרה ַהּז

הה'טפחה' נתונה תחת  ה  נמצא -  ַהּתֹוָר� ֶפר ַהּתֹוָר�   הספר.הספר.הספר.הספר.לזה, לפיכך לשון זכר נופל אחריו, שהלשון נופל על  דבוקים זהֵס'

ית  (כט,כ)-טט  ֹות ַהְּבִר� � ָאל האלות הברית  –ְּכֹכל Sגדול, שלוש נקודות שאפשר שאחת מהן באופן אחד ושתיים באופן - זקף – ַהְּכתּוָב
ֶפר ַהּתאחר, כאן נקודה אחת היא הענישה ע"פ  ה ְּבֵס' Sית ַהְּכתּוָב ֹות ַהְּבִר� � ָאל ה ַהֶּזֽה׃ְּכֹכל ומזהירה התורה גם על ענישה בשני  ֹוָר�

ֹ�את-ֳחִלי� ְוָכל-ָּכל (כח,סא)  אופנים שלא כתובים בפירוט הלוא המה ֶפר ַהּתֹוָרה ַהּז ּוב ְּבֵס� א ָכת� ֹ ה ֲאֶׁשר� ל   ַמָּכ�

ל ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵא�ל ית אתנח,  – ִמֹּכ� ֹות ַהְּבִר� � ָאל ה  ור ואחריו הפעולהקטן אחרי אתנח, ומהוה תיא- פשטא מונח זקף –ְּכֹכל Sַהְּכתּוָב
ה ַהֶּזֽה׃ ֶפר ַהּתֹוָר� ית זוהי תבנית ללימוד אלפניו ולאחריו. הקרא  ְּבֵס' ֹות ַהְּבִר� � ָאל ֹופועל על ְּכֹכל �ל ִׁשְבֵטי  'ה�  ְוִהְבִּדיל ה ִמֹּכ� ְלָרָע�

ֹו-ּוָמָח�ה ה�' ֶאת (כט,יט)לזה כשאמר הכתוב   ]אור החיים[כפירוש ִיְׂשָרֵא�ל  שלא ישלוט עליו חלק הרע לאבדו לאיש , ביאר הכתוב ְׁשמ�
, וכן היא מדת ה' כשנתן רעהרעהרעהרעה, כי הקליפה השולטת תקרא הרצועה רעההרצועה רעההרצועה רעההרצועה רעההמשתרר בלבו עד שיבדילו ה', ויגביל החלק שישלוט בו 

  רשות למחבל מגביל לו מקום אשר ישלוט בו, 
יך במריו ניתן לרצועה הרעה לשליטה הנקודות באופן האחד א' הבדלתו והגבלת שליטת הרצועה הרעה בו, ב' ואם ממש - טט 

  מלאה בו. באופן האחר ?
או יאמר על זה הדרך והבדילו וגו', פירוש שאחר שימחה ה' את שמו שהיא נשמתו, יבדילו לרצועה הרעה, להומו ולאבדו בכוסות 

ֹות (כט,כ)- המרים אשר מוכנים לו, והוא אומרו  � ָאל א רעה שכוללת כל האלות אשר וגו', לומר שהרעה שישלוט ה' עליו, הי ְּכֹכל
  נתחכם הוא להמלט ממנה: 

ה   (כט,כ) Sה (כט,כ)- אומרו והוא ]אור החיים[גדול ענין בעל שלוש נקודות.ע"פ -זקף –ַהְּכתּוָב Sית ַהְּכתּוָב ֹות ַהְּבִר� � ָאל  הינו הענין ְּכֹכל
הבדלה מוגבלת  )ב(שהיא נשמתו,  ושממחית  )א(: באופן אחד הןאבדן בשלבים של האיש המשתרר בלבו. אפשר ששתי הנקודות 

  ;(מין קליפה שולטת ומחבלת) לרצועה הרעה
  :אשר נתחכם הוא להמלט ממנה האלותכל  שכוללתהשלטה מלאה של הרעה  )ג( אחר נקודה אחת באופן
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  לעלוי נשמאת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן חיים אריה ויהודית

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

קבוצה שממעטים חלק  -  פ֖חאט 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;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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

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

  (התשע"ט) דברים נצבים כט,ט 1.9

Nן ְּבֵניֶכם� ֲאֶׁש�ר ָיק�ּו :כא,כט נצבים דברים ַאֲחר- Nר ָהֽ ר ַהּד Eהְוָאַמ א ֵמֶאֶרץ ְרחNָק� �ֹ ר ָיב י ֲאֶׁש' ָּנְכִר� ם ְוַה    מּו� ֵמַאֲחֵריֶכ�
ּה:  ' ָּבֽ יָה ֲאֶׁשר־ִחָּל'ה ה� Nת ָהָא�ֶרץ ַהִהוא� ְוֶאת־ַּתֲחֻלֶא� Eָראּו ֶאת־ַמּכ Cְו  

  דור האחרון"אילן על המלים "ה- מחיפוש בשו"ת בר מובאים שני פירושיםאחדים ואח"כ הסבר לשרשרת המקורות.  מובאים מקורות

Nן )כא,כט ' נצ'דב( ]ב,ע' נדף נצבים  'פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) דב[ ַאֲחר- Nר ָהֽ ר ַהּד Eאחרון  )הוא כל דורטט: (כל אחד ואחד . ְוָאַמ

ה לשלפניו. א ֵמֶאֶרץ ְרחNָק� �ֹ ר ָיב י ֲאֶׁש' ָּנְכִר�   :אלו גרי צדק. ְוַה 

  ]נך תבלעמו ארץ אות שלבשלח מאמר נטית ימי 'שמ –פירוש הסולם לזוהר [

מֹו  )טו,יזבשלח  'שמ(כהאי גוונא  ר נֲַחָלְֽתX֔  )טו,יזבשלח  'שמ(וגו': כעין זה, ְּתִבֵא֗ מֹ֙ו ְּבַה֣ מֹו ְוִתָּטֵע֙ וגו', היה צריך לומר תביאם ותטעם, מהו ְּתִבֵא֗
Nן תביאמו. ומשיב, אלא רוח הקודש אמר, על ַאֲחר- Nר ָהֽ שמו של )מ(הם הגילוי של הרשימה הקדושה שמל יהושע, ונגלה ב ַהּד

, והם ראוים לרשת )ז'עיר א'נפין אלו שש מידות חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד (טט: ז"א , שהואו'(אות)ב הקדוש ברוך הוא, והם אחוזים בו
ֶרץ נֵ֧  ,כא)ישעיהו ס( הארץ, כמ"ש ם ִי֣יְרׁשּו ָא֑ ים ְלעֹוָל֖ י ְלִהְתָּפֵאֽרְוַעֵּמ֙[ ֻּכָּל֣ם ַצִּדיִק֔ ה יַָד֖ י ַמֲעֵׂש֥ כל ישראל  [משנה סנה' פ"י,מ"א](טט:  :ֶצר מטעו ַמָּטַע֛

, ושומר אותו נקרא צדיק, (טט: של שם ז"א) כי כל מי שנמול, ונגלה בו הרשימה הקדושה. )וגו' ְוַעֵּמ֙[ ֻּכָּל֣םיש לכם חלק לעולם הבא שנאמר 
ֶרץ ומשום זה   .ְלעֹוָל֖ם ִי֣יְרׁשּו ָא֑

י ּכֹונְ֥נּו יֶָדֽיX )טו,יזבשלח שמות ( ׁש ֲאדָֹנ֖ ְלָּת ֑ה' ִמְּקָד֕ ר נֲַחָלְֽתX֔ ָמ֧כֹון ְלִׁשְבְּתX֛ ָּפַע֖ מֹ֙ו ְּבַה֣ מֹו ְוִתָּטֵע֙   :ְּתִבֵא֗

ת ַהּנְָבלֹו֙ת ) איוב ב,י( ר ַאַח֤ יָה ְּכַדֵּב֞ אֶמר ֵאֶל֗ ֹ֣ ִריַוּי ת  ְּתַדֵּב֔ יםהָ ַּג֣ם ֶאת־ַהּ֗טֹוב נְַקֵּבל֙ ֵמֵא֣ א ִאּ֖יֹוב ִּבְׂשָפָתֽיו: פ ֱאBִה֔ את Bא־ָחָט֥ ֹ֛ ל ְּבָכל־ז ע B֣א נְַקֵּב֑   ְוֶאת־ָהָר֖

מֹו֙  מחיפוש על מובא פירוש מֹו ְוִתָּטֵע֙   ְּתִבֵא֗

) איוב ב,י( [איוב נתנבא ולא ידע מה נתנבא שנאמר...  .עשרה נתנבאו ולא ידעו מה נתנבאו] מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק מג[

לּגַ֣  ע B֣א נְַקֵּב֑ ים ְוֶאת־ָהָר֖ ת ָהֱאBִה֔  משה נתנבא ולא ידע מה נתנבא שנאמר: נתנבא שהקב"ה עתיד לחזור עליו את הטובה] ם ֶאת־ַהּ֗טֹוב נְַקֵּבל֙ ֵמֵא֣

ר נֲַחָלְֽתX֔  )טו,יזבשלח שמות ( מֹ֙ו ְּבַה֣ מֹו ְוִתָּטֵע֙   :אמרו הבנים נכנסין והאבות אינן נכנסין מצרים)(טט: אלו יוצאי אין כתיב כאן תביאנו ותטענו  ְּתִבֵא֗

  פי המקורות הנ"ל.- בפסוק שיוסברו על מוצגות תבניות הטעמים

ִרי )איוב ב,י(- מ ים...  ְּתַדֵּב֔ ם ְּבֵניֶכם� ֲאֶׁש�ר ָיק�ּומּו� ֵמַא  )כא,כט נצ' 'דב(נלמד אל  ., בתפקיד כעין הקשקטן בין שני קיסרים-קטן ... זקף-... זקף ָהֱאBִה֔ ֲחֵריֶכ�
י ָּנְכִר�   קטן בין שני קיסרים (כאן סלוק ... אתנח) כעין הקש ו/או דבר שחוזר וקורה.- קטן ... זקף- שגם בו ... זקף  -  ְוַה 

י )כא,כט נצ' 'דב( ָּנְכִר�   .קטן במלה אחת כעין מדה ל"א (מל"ב מידות של רבי אלעזר בן ריה"ג)...  מוקדם והוא מאוחר בענין- קדמא זקף – ְוַה 

. שהקב"ה עתיד לחזור עליו את הטובה )איוב( נתנבאלקים - נלמד ממעשה איוב שאחרי קבלת הרעה מהא ]מסכת אבות דרבי נתן[- מ

הקב"ה  שכך יקרה גם לעם ישראל, חטאו ונענשו אך מתמידים בשמירת ברית מילה ובזכותה )כא,כט נצ' 'דב(נלמד אל   )איוב ב,י(- בהקש מ
 נצ' 'דב(- . ולראיה מוצג סיום מסכת מכות שם סמלי ומתאים למכות שבאת הטובה ני אברהם יצחק ויעקבעם ישראל ב עתיד לחזור על

  ופסוקים שלפניו ולאחריו. )כא,כט
וכבר היה ר"ג ורבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע ורבי עקיבא מהלכין בדרך, ושמעו קול המונה של רומי מפלטה  ]בבלי מכות כד,א[

. אמרו לו: מפני מה אתה משחק? אמר להם: ואתם מפני מה אתם ורבי עקיבא משחק, בוכיןיל, והתחילו [ברחוק] מאה ועשרים מ
ַוּיְֵל֗כּו  ה)כ,כט נצ' 'דב((ובזה בני ישראל ידמו להם כנאמר  בוכים? אמרו לו: הללו כושיים שמשתחוים לעצבים ומקטרים לעבודת כוכבים

ים ַוִּיֽׁשְ  ים ֲאֵחִר֔ ק ָלֶהֽם:ַוַּיַֽעְבדּ֙ו ֱאBִה֣ ר Bֽא־יְָד֔עּום ְוB֥א ָחַל֖ ם ֱאBִהי֙ם ֲאֶׁש֣  יושבין בטח והשקט, ואנו בית הדום רגלי אלהינו שרוף )ַּתֲח֖וּו ָלֶה֑
 )כא,כט נצ' 'דב(( על אחת כמה וכמה , ומה לעוברי רצונו כך, לעושי רצונולכך אני מצחקבאש ולא נבכה? אמר להן: ] בבלי מכות כד, ב[

ָּנְכִר�  שיטיב   שמצפה לישראל השבים אל ה',מאוחר ההוא ושלוותם  שהרעו לישראל מעבר להיותם שליחי ה' להביא את ישראל לתשובה המוקדם יְוַה 

ועוד שמהנכרי המוקדם המציק יצאו מאוחר יותר גרי צדק כגון בני המן, ר' עקיבא מסיסרא, אונקלוס ור' . )לעתיד לבוא כמו שהנכרים עתה ומעלה מהם
  מגדולי רומי.מאיר 

שוב פעם אחת היו עולין לירושלים, כיון שהגיעו להר הצופים קרעו בגדיהם. כיון שהגיעו להר הבית, ראו שועל שיצא מבית קדשי 
. אמרו לו: מפני מה אתה מצחק? אמר להם: מפני מה אתם בוכים? אמרו לו, מקום שכתוב הן בוכין ור"ע מצחקהקדשים, התחילו 

ישעיהו (ועכשיו שועלים הלכו בו ולא נבכה? אמר להן: לכך אני מצחק, דכתיב:  ארבע פעמים בתורה)התוכן הזה (טט:  יומתבו: והזר הקרב 

י יָדהְוָאעִ֣  )ב,ח ים ִּל֔ ת נֱֶאָמִנ֑ים ֵעִד֖ ן אּוִרָּי֣ה ֵא֚ ן ְוֶאת־זְַכְרָי֖הּו ַהּכֵֹה֔ שון וזכריה וכי מה ענין אוריה אצל זכריה? אוריה במקדש רא :יְֶבֶרְכָיֽהּו ֶּב֥
ר׀ ֣ה' ְצָב֗אֹות  כ"ו,יח)ירמיהו (במקדש שני! אלא, תלה הכתוב נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריה, באוריה כתיב: לכן  ֹֽה־ָאַמ֣ ה ֹוןִצּי֞ ּכ  ָׂשֶד֤

ה ִעִּי֣ים ִוירּוָׁשַל֙יִם֙  ֵתָֽחֵרׁש֙  ר ִּתְֽהיֶ֔ יִת ְוַה֥ ֹ֤  )זכריה ח,ד(בזכריה כתיב:  :ָיַֽער ְלָב֥מֹות ַהַּב֖ ד ְצָב֔אֹות' ה֣  ָאַמר֙  הּכ ֹ֤ ֽ  ע  יְרּוָׁשָלִ֑ם ִּבְרחֹ֖בֹות ּוזְֵק֔נֹות זְֵקִנ֣ים ְׁשבּו֙ ֵי

יׁש ב ְּביָ֖דֹו ִמְׁשַענְּ֛תֹו ְוִא֧ ֹ֥ הייתי מתיירא שלא תתקיים נבואתו של זכריה, עכשיו שנתקיימה  - עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה  :יִָמֽים ֵמר
ר׀ ֣ה' ְצָב֗אֹות כ"ו,יח)ירמיהו (נבואת החרבן פותחת (טט: נשים לב ששנבואתו של זכריה מתקיימת. בידוע  -נבואתו של אוריה  ֹֽה־ָאַמ֣ ונבואת  ּכ

ֹ֤  )זכריה ח,ד(פותחת התקומה  בלשון הזה אמרו לו: עקיבא, ניחמתנו! עקיבא, ניחמתנו. הדרן עלך אלו הן הלוקין  ) ְצָב֔אֹות' ה֣  ָאַמר֙  הּכ
  .וסליקא לה מסכת מכות

ואת [פירוש הסולם לזוהר  ]כא,כט נצבים דברים[אילן הביא את [לקח טוב] עם פירוש על - חיפוש המלים "דור אחרון" בשו"ת בר
מאמר הזוהר בשלח . ]כא,כט נצבים דברים[בפר' בשלח] ובו המלים "דור אחרון". אף שיתכן שאין הכוונה לל"דור אחרון" של 

מֹו֙ ּתְ  )טו,יזבשלח  'שמ(מקשר בין המלים  מֹו ְוִתָּטֵע֙ כנבואה שהמתנבאים ולא ידעו מה נבאו ובין ברית מילה שעם ישראל מקיים  ִבֵא֗
בין עשרה שנתנבאו ולא ידעו מה נתנבאו  [אבות דרבי נתן פמ"ג]-ישראל. נבואה זאת נמצאת בין היתר ב- ובזכותה זכאי לשוב לארץ

הנבואה על ] כא,כט נצבים דברים[ו. ירידה לרע מבוטאת בתוכן של מצאנו את מאמר איוב על מצבו הרע ועל הטוב שה' ישיב אלי
Nן )כא,כט ' נצ'דב(] נצ' נ,ב [לקח טובהעליה לטוב מרומזת בתבניות הטעמים בפסוק. כאן נשלב את פירוש  ַאֲחר- Nר ָהֽ ר ַהּד Eְוָאַמ – 

וכיוון , אחרון לשלפניו )הוא כל דורטט: (אחד כל אחד וגרשיים מונח רביע בתפקיד כעין יצא מן הכלל ללמד על הכלל, כאן מלמד 
בכל דור ועשוי להתגלות בדור הבנים  מנובאשעדיין לא התגלה הטוב המנובא, שיעשה הקב"ה לבני ישראל בדור האבות הנוכחי הוא 

  הנוכחי. ראה להלן בתבנית הטעמים שבחלק השני של הפסוק.

  

Nן ְּבֵניֶכם� ֲאֶׁש�ר ָיק�ּומּו�  )אככט, ' נצ'דב(אמר רי ועוד שה ]שו"ת הרשב"א החדשות (מכתב יד) סימן שסח[ ַאֲחר- Nר ָהֽ ר ַהּד Eְוָאַמ
ם  כל שינהגו דורות עולם. ועוד שהוא מן הנמנע שיתנבא מרע"ה על העתיד במה שיגיע דבר מועט  ,וגו', ואחרון אין לו גבולֵמַאֲחֵריֶכ�

. (בשנים) הזה שהוא רב מאד (אדום)גדולים ונכבדים מאד, והעלים הגלות מן העונש גלות בבל ע' שנה, ושהיו שם בחצרות המלכים 
  . והיה יותר ראוי להגיד מה שיקרה מן העונש הגדול והפזור בכל הקצוות על עבירה אשר אין לה דמיון לגדלה לפי דעת בעל הדין

֣  )יזכט, ' נצ'דב(ב וכל מאמר זה הוא כנגד חלוקה ראשונה שהזכיר הכתו...  )אככט, ' נצ'דב( ]אור החיים[ ֶכם ׁשֶּפן־ֵי יׁש ָּב֠ ה ִא֣ ה ֧אֹו אֹו־ִאָּׁש֞  ִמְׁשָּפָח֣

ֶבט ינּו' ה֣  ֵמִעם֙  ַהּיֹום֙  פֶֹנ֤ה ְלָב֨בֹו ֲאֶׁשר֩  אֹו־ֵׁש֗ ד ָלֶלֶ֣כת ֱאBֵה֔ ֹ֔ י ַלֲעב ם ַהּגֹוִי֣ם ֶאת־ֱאBֵה֖  ' נצ'דב(לפי שהקללות שיחד עד עתה היו כנגד חלוקה ב'  ָהֵה֑
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  לעלוי נשמאת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן חיים אריה ויהודית

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

קבוצה שממעטים חלק  -  פ֖חאט 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;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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

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

֣  )יזכט, ם ׁשֶּפן־ֵי ֶרׁש ָּבֶכ֗ ֹ֛ ה ׁש אׁש ּפֶֹר֥ ֹ֖ ַחת ֶאת־ְׁש֔מֹו' ה֙  הּוָמחָ֤  )יטכט, ' נצ'דב(וכבר :ְוַלֲעָנֽה ר (טט: ומכאן הוא מתחיל עונש הראשון  :ַהָּׁשָמֽיִם ִמַּת֖
יׁש ... )יזכט, ' נצ'דב(קבוצת  ה ִא֣ ד...  פֶֹנ֤ה...  אֹו־ִאָּׁש֞ ֹ֔ י ַלֲעב Nת ָראּוְוC  )אכט,כ ' נצ'דב( )ַהּגֹוִי֣ם ֶאת־ֱאBֵה֖ Eל ְמ֔רּוְואָ֣  )דככט, ' נצ'דב(וגו'  ֶאת־ַמּכ ר ַע֚  ֲאֶׁש֣

ית ָעֽזְ֔בּו ים ַוַּיַֽעְבדּו֙  ּוַוּיְֵלכ֗  )הככט, ' נצ'דב(וגו'  'ה֖  ֶאת־ְּבִר֥ ים ֱאBִה֣ וגו' כרשום בתחילת המאמר ללכת לעבוד, ולזה לא אמר ומחה ה' את  ֲאֵחִר֔
ֶרץ םַוּיְַׁשִלכֵ֛  )זככט, ' נצ'דב(מעל אדמתם שמם אלא שממון ארצם ולהגלותם  ֶרת ֶאל־ֶא֥    :ַהֶּזֽה ַּכּ֥יֹום ַאֶח֖

  

Nת ָראּוְוC  )אככט, ' נצ'דב(כי הכתוב  יםסיקמאנו  ]אור החיים[- ו] שו"ת הרשב"א[ - ו ]ב-אבבלי מכות כד,[-מסיפור המעשה ב Eֶאת־ַמּכ 
יהָ  ַהִהוא�  ָהָא�ֶרץ לאחריו, לכתוב אלפניו ולכתוב  ללמד תלשא בתפקידוטעמה  – ָראּוְוC  )אככט,( נין ומלתנמצא במרכז הע ְוֶאת־ַּתֲחֻלֶא�

  [באר מים חיים]זמן. ואלו יוסברו בפי' , שיעור (שגגה של ע"ז, שכחת השליחות) העלם ידיעהמחיצה של  כעיןבתפקידי תלשא 

Nת Eֶרץ ֶאת־ַמּכ�יהָ  ַהִהוא�  ָהָא קטן, שני לימודים, מהפך פשטא לפחות אחד מן הלימודים יוצא - טא זקףגרשיים מהפך פש – ְוֶאת־ַּתֲחֻלֶא�

Nת מפשט הכתוב, אחד מהם עשוי להיות Eֶרץ ֶאת־ַמּכ�, ותומך בכך שם להחמירגרשיים מהפך פשטא כעין יצא להקל ולא  – ַהִהוא�  ָהָא
  ככתבה. – ַהִהוא�  )אככט,(הפלאים שיעשה ה' במלת 

  (כט,כב)פסוק נאמר בעל הארץ כשל העונש היה כלותם אלא רובו  דשראל עבני יענש ה' את שלא  (לימוד א)

ֹ�את )גככט, ' נצ'דב( ]בכור שור[ופי'  ' ָּכ�ָכה ָלָאֶרץ ַהּז ה ָעָׂש5ה ה> Nל  )גכט, כ ' נצ'דב(-כך, ו -, ועל מה כעס כל ַעל־ֶמ  ף ַהָּגד� י ָהַא' ה ֳחִר> ֶמ'
יר' ַוֽה֗  ' וירא יט,כד)בר(ח, שכל מקום שגופרית נופל, מלח עמו, כדכתיב שריפה בגפרית ומל (כט,כב)שיראו אותה ַהֶּזֽה: ֹ֛  ִהְמִט֧  םַעל־ְסד

ה ית ְוַעל־ֲעמָֹר֖ יב יַוְּתהִ֖  )יט,כו ' ויראבר(, וכתיב באשתו של לוט ָוֵאׁ֛ש ָּגְפִר֣ שמלח נפל עליה, וכשיראוה שרופה בגפרית ומלח יתמהו  :ֶמַֽלח נְִצ֥
  אין בה שום טובה, וכל האומות עובדים ע"ז לא בא עליהם כך, ואינם בגלות.עליה שאינה מעלה עשבים, ו

יָה  )אככט, ' נצ'דב( ]אלשיך[ופי'  Nת ָהָא�ֶרץ ַהִהוא� ְוֶאת־ַּתֲחֻלֶא� Eָראּו ֶאת־ַמּכ Cכו' כי מה שיאמרו בראותם מכות בארץ עצמה ויתמהו, ְו

ּהוהוא  ' ָּבֽ . וזה הוא בזמן חרבן שהיה ראוי לבא על האנשים חלה על הארץשים והחולי כי אשר היה קצף על האנ ֲאֶׁשר־ִחָּל'ה ה�
  ראשון שאינו גפרית ומלח כו' רק פורענות קל:

  הקלת העונש הקלת קבלת התשובה של רשע )כט, כא ' נצ'דב( ]בעל הטורים[ כפי'  )ב(לימוד 

ם(כא)    :(סנהדרין צ א)יעו בע"ג יותר מכל . ר"ת אחאב ירבעם מנשה שהם הרשֲאֶׁש�ר ָיק�ּומּו� ֵמַאֲחֵריֶכ�

ּה. ב' במסורה מתרי ענינא. ִחָּל'הֲאֶׁשר־ ' ָּבֽ . וכהצר לו חלה את פני ה' וגו' ויעתר לו (דה"י ב לג יב יג) ודרשינן (סנהדרין ֲאֶׁשר־ִחָּל'ה ה�
דהכא לשון שבירה בארץ [דכתיב  הִחָּל' קג א) ויחתור לו, מלמד שחתר הקדוש ברוך הוא תחת כסא הכבוד וקבלו בתשובה. והיינו מה 

Nת Eֶרץ ֶאת־ַמּכ�יהָ  ַהִהוא�  ָהָא   ] אף חלה דגבי מנשה לשון חתירה שנעשה לו חתירה ברקיע:ְוֶאת־ַּתֲחֻלֶא�

  כאן במשמע שבירה, חתירה ולא משמע אחר כגון חולה, חולין, החל. מקף בורר משמע מלת "חלה" – ִחָּל'הֲאֶׁשר־

התורה מלמדת על שליחות עם ישראל להעלות ניצוצות קדושים משבירת הכלים בעולם  (דב' נצ' ל,יא) – נצ' כט,כא)(דב'  [באר מים חיים]ע"פ 
חשכת החומר הנברא, הדעות הכוזבות והנשמות הקדושות שנפלו בחטא אדם הראשון ונשבו  –התוהו אשר נתלשו ונעלמו בקליפות 

  (שגגה) העלם ידיעהמחיצה של  כעיןתלשא  ָראּוְוC  )אככט,(מזות בטעם תלשא של (נעלמו) בידי בן בליעל והקליפות. שתי ההעלמות מרו

אאפשר כי רמז לשבירה נמצא במלים  �ֹ ר ָיב ר ָיֹב� וע"י מידת גורעין ומוסיפין (מידה מ בחשבון מהרז"ו) או מידה ל' חילוף אותיות  ֲאֶׁש'  – ֶׁש'

ישבר"י , ואפשר כי  ָּנְכִר� ָראּולקות ולבן בליעל. טעם  - ביכול העלם אמרמז לחשכת הבריאה וכ ְוַה  Cמלמד לכתוב לפניה ולכתוב תלשא  – ְו
  אחריה. מלמדת לכתוב לפניה בתפקיד כעין מחיצה העלם ידיעה של ניצוצות הקדושה שנתלשו בשבירת הכלים.

ָראּו  Cואין שיעור לתפילות כדי לשבור מלמדת לכתוב אחריה בתפקיד של שיעור או כאן אין שיעור לזמן עד "דור אחרון" תלשא  – ְו - 

  לתלוש ניצוצות הקדושה מבין הקליפות להחזירן אל מקורם.

Nן ]]באר מים חיים דברים פרשת נצבים ד"ה [כט, כא[ ַאֲחר- Nר ָהֽ ר ַהּד Eהנראה בביאור הכתובים האלה, והדקדוקים יובנו וגו'.  ְוָאַמ
ר"י ז"ל אשר בעת שבירת הכלים הידועים ליודעי נסתרי תורתנו הקדושה ירדו ניצוצות מאליהן אחרי ביאורי. כי הנה נודע מדברי מרן הרב הא

קדושות רבות אל הסטרא אחרא, וגם נשמות קדושות ירדו בעומקי הקליפות אחר חטא אדם הראשון ונתערב האוכל עם הפסולת. והכל נעשה 
וכן בעשות האדם מצוה ממצוות ...  ,יה שכר ועונש והבחירה בידי אדםמתחילה לצורך תיקון העולם כי היה צריך להתהוות הרע בעולם בכדי שיה

ה' מדברי ארציות כמו ציצית, ותפילין, וסוכה, ולולב, בנין בית הכנסת ובית המדרש, לבושי שבת, וכדומה. על ידי הטרחא והיגיעה בהמצוה, 
אמת לקיים מצות בוראו הנה מוציא את הניצוץ הלז השייך משבר ומכניע תוקף הרע והסטרא אחרא הנאחז בדבר ההוא. ובכח כוונתו במצוה ב

  .לשורש נשמתו מתוך עמקי הקליפות ומקרבו ומיחדו לעלות לשמי מרום להתאחד במקורו מקור שורש נשמתו לחיי החיים ברוך הוא

ה ֛ה' ּכָ֖  ]][כט,כג באר מים חיים דברים פרשת נצבים ד"ה[ ה ָעָׂש֧ ם ַעל־ֶמ֨ ף ַהָּג֖דֹול ַהֶּזֽה:ְוָאְֽמרּ֙ו ָּכל־ַהּגֹויִ֔ י ָהַא֥ ה ֳחִר֛ את ֶמ֥ ֹ֑ ֶרץ ַהּז כלומר . ָכה ָלָא֣
כי אם אדם חטא בהמה מה חטאה הוא עפר הארץ אשר לא ידעה בין ימינה לשמאלה ולמה יצא עליה החרי הגדול הזה להכותה מכה רבה כזה. 

ית ה֖  ד]כ[כט, ולזה אמר: ר ָעֽזְ֔בּו ֶאת־ְּבִר֥ ל ֲאֶׁש֣ ְמ֔רּו ַע֚ םְוָא֣ י ֲאבָֹת֑ ים ה]כ[כט,וגו'  ' ֱאBֵה֣ ים ֲאֵחִר֔ ֶרץ  ו]כ[כט,וגו'  ַוּיְֵל֗כּו ַוַּיַֽעְבדּ֙ו ֱאBִה֣ ף ֖ה' ָּבָא֣ ַוִּיַֽחר־ַא֥
ֶפר ַהֶּזֽה: ה ַּבֵּס֥ ה ַהְּכתּוָב֖ יא ָעֶל֙יָה֙ ֶאת־ָּכל־ַהְּקָלָל֔ וא ְלָהִב֤ הם על ידי חטאם בשום כלומר כי על שחטאו הם במאוד בעולם הזה ולא היה קיום ל ַהִה֑

וגמר אומר  ז][כט,כ פנים ועל כן שפך חמתו על עצים ואבנים והכה את העיר והארץ להביא עליה את כל הקללה בכדי להחיות את שארית הפליטה.
ֶרץ ַאחֶ֖  הכתוב, ֶצף ָּג֑דֹול ַוּיְַׁשִלֵכ֛ם ֶאל־ֶא֥ ה ּוְבֶק֣ ף ּוְבֵחָמ֖ ם ְּבַא֥ ל ַאְדָמָת֔ ם ֙ה' ֵמַע֣  כלומר כי אחר שפיכת החימה הנה עוד נתשם ֶרת ַּכּ֥יֹום ַהֶּזֽה:ַוּיְִּתֵׁש֤

ולכאורה זה פלא הוא כי אחר שכלה חמתו יתברך בעיר והעזרות והארץ הקדושה, היה לו יתברך אחר זה מאדמתם וישליכם אל ארץ אחרת. 
לרעות בגנים וללקוט  עבור טעם השני כי זה היה להחזירם אל הארץ לשבת בארצם ולמה השליכם אל ארץ אחרת על זמן רב כיום הזה. ואמנם

  .שושנים לקבץ נדחים להשיבם אל חיק אביהם

תהַ֨ וזה מאמר הכתוב,  [כט, כח] ֹ֔ ינּו' ַלה֖  ּנְִסָּתר תהַ֨ שזה שהשליכם אל ארץ אחרת הוא עבור  .ֱאBֵה֑ ֹ֔ ינּו' ַלה֖  ּנְִסָּתר המה ניצוצי הקדושה הנסתרים  ֱאBֵה֑
  וגו' .אשר על פני תבל ומלואה וצריך להגביהם להשיבם לשורשם מקור מחצבתם ונעלמים בכל דבר ודבר

ְלָבְב�Y ַלֲעֹׂשֽתN: ס יד),ל ' נצ'דב(] [ל, יא באר מים חיים דברים פרשת נצבים ד"ה[ יY ּוִבֽ ד ְּבִפ' ר ְמֹא� Nב ֵאֶל>יY ַהָּדָב� י־ָקר' וכאשר . ִּכֽ
לפני ה'  שכפי אשר משבר ומכניע מעמקי תאות מורשי לבבוכל תלוי ועומד בלבו של אדם כתבנו כמה פעמים שעיקר בירור הקדושה מהרע, ה

אשר בחפיצים ההם והפח נשבר. ואז  כן נשבר ונכנע כח הרעאלהינו בכל השתמשותו בכל חפצי הארץ שלא להשתמש בהן כי אם לשם ה' באמת 
חו, הנה עבור שמחה חדות צאתו ממאסרו תעוף בכח רב וכח מופלג אל הניצוצות ההם המה כצפור נמלטה מפח יוקשים. שהצפור בעת המלטו מפ

כשנשבר פח הקליפה מהניצוץ, יעוף בכח מופלג לאין קץ לאביו שבשמים לקבל פני  אין שיעורתחת השמים כאשר תוכל. וכן ביותר ויותר עד 
האדם על ידי סיבות שונות בכדי להעלותן. והנה נודע אשר קדשו ולחסות תחת סתר כנפיו סלה. וגם אלו הניצוצות שמעבר לים מתקבצין ובאין אל 

Nב  יד),ל ' נצ'דב(כמבואר בדברי מרן קודש קדשים הרב האר"י ז"ל. ולזה אמר  בירורי הניצוצות נעשין על ידי התפילות שבכל יום ויום לאין קץ י־ָקר' ִּכֽ
 :Nַלֲעֹׂשֽת �Yְלָבְב יY ּוִבֽ ד ְּבִפ' ר ְמֹא� במחמדיה, והתקרבות הלב לשמו יתברך,  התפילה שבפיך ושבירת לבךכלומר שעל ידי  סֵאֶל>יY ַהָּדָב�

   . נעשין הדברים האלה על מכונם הראוי בשלימות הגמור ככל הנאמר
  אל ה'.וזה ענין ראש השנה חזרה בתשובה לה' ולכוון כל פעולותינו לקבלת עול מלכות שמים ויחד עמנו עולים הניצוצין הקדושים והבריאה מתעלה 
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  לעלוי נשמאת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן חיים אריה ויהודית

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

קבוצה שממעטים חלק  -  פ֖חאט 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;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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

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

  

  (התש"פ) דברים נצבים כט,ט 1.10

  

ית ָוֶמַלחO ְׂשֵרָפה ָכל־ַאְרָצּהM  :כב,כטנצבים דברים    ָּגְפִר
�ֶׂשב  ּה ָּכל־ֵע א־ַיֲעֶל'ה ָב� ֹֽ ַח ְול א ַתְצִמ� ֹ א ִתָּזַרע� ְול �ֹ   ל

' ְּבַאּפ�  ם ֲאֶׁשר� ָהַפI ה� ם ַוֲעֹמָרה� ַאְדָמה וצביים ּוְצבNִי� �ת ְסֹד Eַמְהֵּפַכ   N ּוַבֲחָמֽתN:ְּכֽ

  

ַאְר֗צֹות ַהַֽחִּיֽים: )ט,תהילים קטז( ר"ש בן לקיש אמר [ירושלמי כלאים פ"ט ה"ג] ְתַהֵּל[ ִלְפֵנ֣י ֑ה' ְּב֝ והלא אין ארצות החיים אלא צור  ֶא֭
תחילה לימות . ר"ש בן לקיש משום בר קפרא ארץ שמיתיה חיין (שובע) תמן שובעא  (זול) וחברותיה וקיסרין וחברותיה תמן זולא

ים ָּבּֽה: )ישעיהו מב,ה( המשיח. ומה טעם יָה ְו֖רּוַח ַלהְֹלִכ֥ ם ָעֶל֔ ן נְָׁשָמ֙ה ָלָע֣    נֵֹת֤

י יְונַָתּתִ֥  כ)כ"ו,(יחזק'  וכן הוא אומר ]יא מדרש תנאים לדברים מכילתא[ ֶרץ ְצִב֖ יש  ארץ שמתיה חיים תחלה לכל הארצות  :ַחִּיֽים ְּבֶא֥
יָה ְו֖רּוַח ַלהְֹלִכ֥ים ָּבּֽה: )ישעיהו מב,ה( ומרים ארבעים שנה שנ'אומ' ארבעים יום ויש א ם ָעֶל֔ ן נְָׁשָמ֙ה ָלָע֣   נֵֹת֤

. אמר רבי סימיי מחליד הקדוש ברוך הוא לפניהן את הארץ והן (כי נקברו שם) אלא מעתה רבותינו שבגולה הפסידו(המשך ירושלמי) 
ם  ,יד)יחזקאל לז( וזרות עליהן. ומה טעםמתגלגלין כנודות וכיון שהן מגיעין לא"י נפשן ח י ֶאְתֶכ֖ ם ְוִהּנְַחִּת֥ י ָבֶכ֙ם ִוְחיִיֶת֔ י רּוִח֤ ְונַָתִּת֨

ם רבי ברכיה שאל לרבי חלבו רבי חלבו . ע"כ אדמת ישראל ונתתי רוחי בכם וחייתם (הכתוב הבא לשון הירושלמי ולא בפסוק) ַעל־ַאְדַמְתֶכ֑
בי לעזר שאל לרבי חנינה. ואית דאמרין רבי חנינה שאל לרבי יהושע בן לוי אפילו כגון ירבעם שאל לרבי אימי רבי אימי שאל לר"א ר

ית ָוֶמַלחO ְׂשֵרָפה ָכל־ַאְרָצּהM  ,כב)כט ' נצ'דב( בן נבט וחביריו. אמר ליה אמר רבי ברכיה מן הן שאל להן והן שאל להן לא שמעינן   ָּגְפִר
דניאל ( נעשה בהן מידת הדין. תני בשם רבי יהודה שבע שנים עשת א"י נשרפת הדא הוא דכתיבמינה כלום. מיי כדון כיון שנשרפה א"י 

ד) כזט, ים ָׁש֣בּוַע ֶאָח֑ ית ָלַרִּב֖ יר ְּבִר֛   ), ועונהבזמן החורבן: ([ידיד נפש]? כותים שבה מה היו עושים )אם הארץ נשרפה: שואל ([ידיד נפש]. ְוִהגְִּב֥
  .)לא נשרפה כולה בפעם אחת, אלא חלקים חלקים, וכשחלק אחד נשרף זרעו חלק אחר: ([ידיד נפש] מטליות מטליות והיתה נשרפת

  
 -ותניא, רבי יוסי אומר: שבע שנים נתקיימה גפרית ומלח בארץ ישראל. ואמר רבי יוחנן: מאי טעמא דרבי יוסי ] אבבלי יומא נד,[

ית ) כזדניאל ט,(אתיא  ית )כג,כטנצ'  'דב(ְּבִר֛ ד ) כזדניאל ט,( תיב הכא. כְּבִר' ים ָׁש֣בּוַע ֶאָח֑ ית ָלַרִּב֖ יר ְּבִר֛  (היינו שבע שנים כנאמר במשניות אחדות)ְוִהגְִּב֥

' ֱא	ֵהי ֲאֹבָת�ם )כג,כטנצ'  'דב(וכתיב התם ואמרו  ית ה� ּו ֶאת־ְּבִר' ְזב� ]ל ֲאֶׁשר ָעֽ ּו ַע   מכתובים לתורה) גזרה שוה( ְוָאְמר�

ֹ ְוִהגְּבִ֥ ) כזדניאל ט,( ל ְּכַנ֤ף ִׁשּקּוִצי֙ם ְמׁש ה ְוַע֨ ית׀ ֶזַ֣בח ּוִמנְָח֗ י ַהָּׁש֜בּוַע יְַׁשִּב֣ ד ַוֲחִצ֨ ים ָׁש֣בּוַע ֶאָח֑ ית ָלַרִּב֖ [ ַעל־ׁשֵֹמֽם: פיר ְּבִר֛ ה ִּתַּת֖ ם ְוַעד־ָּכָל֙ה ְוֶנֱ֣חָרָצ֔   ֵמ֔

  

חנינא לר' יהושע בן לוי, הרי אמרו ארץ ישראל מכפרת אף  שאל ר' - ְׂשֵרָפה ָכל־ַאְרָצּהM  ,כב)כט ' נצ'דב( (=תו"ת)] תורה תמימה[

ית ָוֶמַלחO ְׂשֵרָפה ָכל־ַאְרָצּהM  ,כב)כט ' נצ'דב( לרשעים, וכי אפילו כגון ירבעם בן נבט וחביריו, אמר לו, כתיב , כיון שנשרפה א"י ָּגְפִר
יח)נעשית בהן מדת הדין

  [ירושלמי כלאים פ"ט ה"ג]: 
ריפת הארץ נשרפו גם הם, ובזה נעשה בהם מדת הדין ומעתה יזכו לתחיה כשאר המתים, והוא ע"ד הדרש ר"ל בש [תו"ת הערה יח]

יX ְלֵעיֶנֽיX ג),כה' תצא דב(בפ' תצא  [משנה מכות פ"ג,מט"ו]  מדרש תהלים[- אחיך הוא, יעו"ש. וכהאי גונא דריש ב ,כיון שנקלה ְונְִקָל֥ה ָאִח֖

יX ְלַחיְתֹו־ָאֶֽרץ:ּבְ  ב),תהלים עט( (שוחר טוב) בובר] ִסיֶד֗ ר ֲח֝  ,א)עט 'תה(בפתיחת הפרק ( וכי חסידים היו והלא רשעים היו אלא אמר אסף ַׂש֥

ף ָס֥ יםפרק מלה הבאה במרומז ב( מכיון שנעשה בהם דין ) ִמזְ֗מֹור ְלָא֫ Bִה֡ hללמד על הזכוי בצורה שרפה) טעם פזר( :חסידים היו )א  

ים יַ  ג),כה' תצא דב( יX ְלֵעיֶנֽיX:ַאְרָּבִע֥ ה ְונְִקָל֥ה ָאִח֖ ה ַרָּב֔ ֶּל֙ה ַמָּכ֣ יף ְלַהּכֹ֤תֹו ַעל־ֵא֙ יף ֶּפן־יִֹס֨ ּנּו B֣א יִֹס֑   ֶּכ֖

  

יו ְוִכֶּפ֥ר מג),לב' הא' דב(] ספרי דברים פרשת האזינו פיסקא שלג[ יב ְלָצָר֔ יו יִּ֑קֹום ְונָָק֙ם יִָׁש֣ י ַדם־ֲעָבָד֖   ַאְדָמ֖תֹו ַעּֽמֹו: פ ַהְרִנ֤ינּו גֹויִ֙ם ַעּ֔מֹו ִּכ֥

ף  ),אתהלים עט( מנין שהריגתם של ישראל ביד אומות העולם כפרה להם לעולם הבא שנאמר ְוִכֶּפ֥ר ַאְדָמ֖תֹו ַעּֽמֹו: מג),לב' הא' דב( ָס֥ ִמזְ֗מֹור ְלָא֫
מּו ֶאת־יְ  X ָׂש֖ ל ָקְדֶׁש֑ ְּמאּו ֶאת־ֵהיַכ֣ X ִט֭ ם׀ ְּבֽנֲַחָלֶת֗ אּו גֹויִ֨ ים ָּב֤ Bִה֡ hר  ב),תהלים עט(  רּוָׁשַלִ֣ם ְלִעִּיֽים:א יִם ְּבַׂש֥ ֲאָכל ְל֣עֹוף ַהָּׁשָמ֑ יX ַמ֭ ת ֲעָבֶד֗ ָנְֽת֡נּו ֶאת־נְִבַל֬

יX ְלַחיְתֹו־ָאֶֽרץ: ִסיֶד֗ ין קֹוֵבֽר: ),גתהלים עט( ֲח֝ ם ְוֵא֣ ִ֗ י֤בֹות ְיֽרּוָׁשָל יִם ְסִֽב֮ ם׀ ַּכַּמ֗ מנין אתה , ִכֶּפ֥ר ַאְדָמ֖תֹו ַעּֽמֹו:וְ  מג),לב' הא' דב( דבר אחר. ָׁשְפ֬כּו ָדָמ֨
א ַּתְחֶּתֽיX:) ג,שעיה מג(י אומר שירידתם של רשעים לגיהנם כפרה היא להם שנאמר יִם ּ֥כּוׁש ּוְסָב֖ ִּתי ָכְפְרX֙ ִמְצַר֔ ְרָּת  ,ד)שעיה מג(י נַָת֤ ר יַָק֧ ֵמֲאֶׁש֨

ן ָאדָ  יX ְוֶאֵּת֤ ְדָּת ַוֲאִנ֣י ֲאַהְבִּת֑ ַחת נְַפֶׁשXֽ:ְבֵעיַנ֛י נְִכַּב֖ ים ַּת֥ יX ּוְלֻאִּמ֖   ֙ם ַּתְחֶּת֔

  

: מי קא מדמית נהרג מתוך רשעו למת מתוך רשעו? מת מתוך רשעו, כיון דכי אורחיה (לאביי) אמר ליה רבא...  ]בבלי סנהדרין מז,א[
דרך העולם שסוף האדם אין זה (יית לא הויא ליה כפרה, נהרג מתוך רשעו כיון דלאו כי אורחיה מ - (דרך העולם שסוף האדם למיתה)קמיית 
מּו ֶאת־יְרּוָׁשַלִ֣ם  ),אתהלים עט( הויא ליה כפרה. תדע, דכתיב -)להיהרג X ָׂש֖ ל ָקְדֶׁש֑ ְּמאּו ֶאת־ֵהיַכ֣ X ִט֭ ם׀ ְּבֽנֲַחָלֶת֗ אּו גֹויִ֨ ים ָּב֤ Bִה֡ hף א ָס֥ ִמזְ֗מֹור ְלָא֫
ת ֲעָבדֶ֗  ב),תהלים עט( ְלִעִּיֽים: יX ְלַחיְתֹו־ָאֶֽרץ:ָנְֽת֡נּו ֶאת־נְִבַל֬ ִסיֶד֗ ר ֲח֝ יִם ְּבַׂש֥ ֲאָכל ְל֣עֹוף ַהָּׁשָמ֑   יX ַמ֭

יX מאי  יXומאי ֲעָבֶד֗ ִסיֶד֗ יX ? לאו ֲח֝ ִסיֶד֗ יX  - ֲח֝ ִסיֶד֗ יX ממש, ֲח֝  - )יש להם כפרה(שנהרגו  הנך דמחייבי דינא דמעיקרא, וכיון דאיקטול -ֲעָבֶד֗
יXקרי להו    !ֲעָבֶד֗

  

  זה חלקיות [ידיד נפש]מקף בורר בין שלמות ובין חלקיות, וע"פ  – ָכל־ַאְרָצּהM  ,כב)כט ' נצ'דב( 

ית ָוֶמַלחO ְׂשֵרָפה ָכל־ַאְרָצּהM  ,כב)כט ' נצ'דב( בתפקיד תוספת או גריעה ממין הענין על הענין.   מונח זרקא מונח סגול, זרקא סגול – ָּגְפִר
 [ידיד נפש]יעה ממין הענין על הענין.  (א) בתפקיד גריעה ממין הענין על הענין, לפי כל מונח עשוי להוסיף לימוד של תוספת או גר

היינו לחלקיות השרפה בגפרית ומלח של ארץ ישראל. נשרפה בחלקים ולא בשלימותה בבת אחת.  –נסביר כי התבנית רומזת לגריעה 
ופת השרפה בגפרית ומלח הייתה שבע שנים בלבד (ב) הוספה בזמן השריפה בתקופה של שבע שנים  אבל מצד אחר גריעה כי תק

  משבעים שנות הגלות שבהן הארץ שבתה את שבתותיה, החזירה לעצמה את שלא שבתו את שנות השמיטה והיובלות. 

החקלאים שורפים שדות אחרי הקציר.   לאדמה שמחדשים את חיותה.חמרים מטייבים  –החזרת מירלים  (ג) בתפקיד של הוספה כאן
הפכת את האפר אל מתחת לאדמה הנחרשת וכך מטייבת את האדמה. הצמחים יונקים מן האדמה  בין היתר גפרית שהיא החרישה מ

  חומר יסוד בטבע ומלח מורכב מיסוד כלור ויסוד נתרן. גפרית ומלח חיוניים לצמחים ולבעלי חיים בריכוז מתאים. אבל

חַ  ,כב)כט ' נצ'דב( א ַתְצִמ� ֹ א ִתָּזַרע� ְול �ֹ קטן מרמז לשני לימודים. מהפך פשטא מרמז שלפחות אחד - קטן, זקף- פך פשטא מונח זקףמה – ל
ותניא, רבי יוסי אומר: ] אבבלי יומא נד,[- וב [ירושלמי כלאים פ"ט ה"ג]-מהלימודים יוצא מפשט הכתוב. אפשר שלפי הדרשה ב
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  לעלוי נשמאת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן חיים אריה ויהודית

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

קבוצה שממעטים חלק  -  פ֖חאט 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;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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

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

פרית והמלח בארץ ישראל היה גבוה מהנצרך רוצה ללמד שבאותן שנים ריכוז הג שבע שנים נתקיימה גפרית ומלח בארץ ישראל.
  כן ריכוז גבוה של גפרית מעלה אדים רעילים  ולכן הצמחיה כלתה והחי לא היה יכול להתקיים.- לצמחיה ולחי להתקיים, כמו

  

ם ,כב)כט ' נצ'דב( ם ַוֲעֹמָרה� ַאְדָמה וצביים ּוְצבNִי� �ת ְסֹד Eַמְהֵּפַכ   ְּכֽ

ֽ  ,כה)וירא יט 'בר( ]דברי דוד[ לַו ים ָהֵא֔ אמר: חמשה כרכין הללו היו יושבות על  נא,ו] ב"ר[-ארבעתן יושבות על סלע אחד. ב ּיֲַהפֹ֙[ ֶאת־ֶהָעִר֣
ֶרׁש [ָהפַ֖ יָ֑דֹו  ָׁשַל֣ח ַחָּלִמיׁשַּבֽ֭  (איוב כח,ט)סלע אחד. ושלח מלאך ידו והפכן, שנאמר:  ֹ֣ ים ִמּׁש והרא"ם הקשה עוד מהא דכתיב:  :ָהִרֽ

 Eַמְהֵּפַכ םְּכֽ ם ַוֲעֹמָרה� ַאְדָמה וצביים ּוְצבNִי� �שהן ד'. ונראה לי לתרץ דודאי הגזירה נגזרה ממנו ית' על כל החמשה, והוה כאילו  ת ְסֹד
נהפכו כבר, והרבה מצינו כזה, אלא שתפלתו של לוט הועיל' להציל את צוער, ורש"י נקט האמת כמו שהי' שלא נהפכו רק ד', וב"ר 

ין מקודם, והמלאך אף על פי שהפך לכולן, מ"מ הועילה תפלת לוט שנתבטל על ההיפוך שאמר המלאך להפוך מיירי מה שהי' גזר ד
  :את צוער

  

ם ַוֲעֹמָרה� ַאְדָמה וצביים ּוְצבNִי�ם ,כב)כט ' נצ'דב( �ת ְסֹד Eַמְהֵּפַכ קטן רומז לשני לימודים, - קטן, זקף- גרשיים מהפך פשטא מונח זקף – ְּכֽ

ם ַוֲעֹמָרה�  ,כב)כט ' נצ'בד(מהם  (לימוד א) �ת ְסֹד Eַמְהֵּפַכ   גרשיים מהפך פשטא, בתפקיד כעין יצא להקל ולא להחמיר,  – ְּכֽ

  קטן בין שני קיסרים- קטן ... זקף- ראה להלן הסבר לתבנית הטעמים ... זקף

  

ות ושפיכות דמים והטיית משפט איפת אמנם ישראל לא לבד היה ביניהם עון הע"ז כי אם גם גלוי ערי...  ]אברבנאל יונה ד[ )לימוד ב(
כמהפכת  ועכ"ז לא עשה בהם הקדוש ברוך הוא כליהרשע ומאזני רשע וכל שאר העבירות שזכרו הנביאים ולכן לא ניתנו למחילה, 

  :כרחמיו וכרוב חסדיו זהו פירוש הנבואה הזאת אצלי לפי שהקל מעונשםסדום ועמורה 

והנה מתקני ההפטרות סמכו לנבואה הזאת שלשה פסוקים ש השנה, ומנהג תשליך) ... (ובהמשך מוסיף בענין השייך לסליחות, רא
ית נֲַחָל֑תֹו Bא־ֶהֱחִז֤יק ָלַע֙ד ַאּ֔פֹו ִּכֽי־ָחפֵ֥  )מיכה ז( מיכה נבואת(סיום)אחרים שהם מ ַׁשע ִלְׁשֵאִר֖ ר ַעל־ֶּפ֔ א ָעֹו֙ן ְועֵֹב֣ ל ָּכ֗מֹוX נֵֹׂש֤ ֶסד ֽהּוא:(יח) ִמי־ֵא֣   ץ ֶח֖

ינּו ְוַתְׁשִל֛י[ ִּבְמֻצ֥לֹות ָי֖ם ָּכל־ַחּטֹאוָתֽם: (יט)  ׁש ֲעֹֽונֵֹת֑ ֹ֖ נּו יְִכּב ֲחֵמ֔ ֶדם: יָׁ֣שּוב יְַרֽ יֵמי ֶקֽ ינּו ִמ֥ ְעָּת ַלֲאבֵֹת֖ ם ֲאֶׁשר־נְִׁשַּב֥ ֶסד ְלַאְבָרָה֑ ב ֶח֖ ֹ֔ ן ֱאֶמ֙ת ְלַיֲֽעק   (כ) ִּתֵּת֤
מוחל וסולח בהחלט אבל האריך להם אפו עד שנחרבו אחר כך ע"י  וענינם שהקדוש ברוך הוא לנינוה לא היה עובר על פשע... 

ַׁשע נבוכדנצר, אבל לישראל בשובם אליו אינו כן כי הוא  ר ַעל־ֶּפ֔ א ָעֹו֙ן ְועֵֹב֣ א ָעֹו֙ן  )מיכה ז(לחלוטין והוא אומרו נֵֹׂש֤ ל ָּכ֗מֹוX נֵֹׂש֤ (יח) ִמי־ֵא֣
ית נֲַחָל֑תֹו ַׁשע ִלְׁשֵאִר֖ ר ַעל־ֶּפ֔ ֶסד ֽהּוא:בעבור היותם נחלתו ועמו  כי ְועֵֹב֣ ץ ֶח֖ לעשות עמהם ולא יעשה כן לשאר Bא־ֶהֱחִז֤יק ָלַע֙ד ַאּ֔פֹו ִּכֽי־ָחֵפ֥

ינּו הגוים החטאים בנפשותם, ולכן נקוה לו  ׁש ֲעֹֽונֵֹת֑ ֹ֖ נּו יְִכּב ֲחֵמ֔ ב והוא לזמן הגאולה העתידה שאז (יט) יָׁ֣שּוב יְַרֽ ֹ֔ ן ֱאֶמ֙ת ְלַיֲֽעק ֶסד (כ) ִּתֵּת֤ ֶח֖
ם   ,ְלַאְבָרָה֑

  
... איך הפך ה' ארצם כסדום וגו' ולא הצילם כאשר הציל צוער. והתירוץ לוט אחז  [חתם סופר על התורה, ליקוטים ב, נצבים ע' רנו]

הגין עליו זכות אברהם, אבל אלו עזבו ...  אז מעשה אברהם בידו, כמו שכתב רמב"ן במה שהסעיד את המלאכים היה לו זכות להצלה
ומכל מקום רק ארצם  (כאן מוסברת ההקלה). דייקא ולא אחזו מעשי אבותיהם, על כן לא הצילו אבותם את ארצם ית אלקי אבותםבר

ית ָוֶמַלחO  ,כב)כט ' נצ'דב(- נידון ב ֶרת ַּכּי'Nם ַהֶּזֽה: )ז,ככט ' נצ'דב( אבל הם ניצולו, ָּגְפִר ֶרץ ַאֶח�  להאיר אחר זמן אחר ַוַּיְׁשִלֵכ>ם ֶאל־ֶא'
  .. נמצא רשעת הרשע ועונשו גורם לאחרים שיקחו מוסר[כסנהדרין קי,ב]שיקחו מוסר 

  

' ,כב)כט ' נצ'דב( ם ֲאֶׁשר� ָהַפI ה� ם ַוֲעֹמָרה� ַאְדָמה וצביים ּוְצבNִי� �ת ְסֹד Eַמְהֵּפַכ קטן בין שני קיסרים (כאן בין - קטן ... זקף- ... זקף -  ְּכֽ
 ב"ר[ע"פ  ,כה)וירא יט 'בר( ]דברי דוד[כפי'  מועילה תפלת צדיקים (הקש א)אפשר שיש כאן שני הקשים. אתנח ... סלוק), בתפקיד של הקש, ו

של צוער. אפשר שמכאן יש לימוד לחורבן הארץ בבית  ההיפוךהועילה תפלת לוט שנתבטל שנגזר על חמש ערי הככר לההפך   נא,ו]
ית ָוֶמַלחO ְׂשֵרָפה  ,כב)כט ' נצ'דב(חורבן מלא, כמו שגם הסברנו בחלק באותו זמן והחורבן לא היה  ילה תפילת צדיקיםעשהוראשון  ָּגְפִר

 Mחלקיות החורבן ולא מלא. – ָכל־ַאְרָצּה  

מדרש [ הקב"ה מעניש את ישראל בחורבן עצים ואבנים של הארץ ולא בכליית עם ישראל. וכשמרפא לישראל מרפא לארץ. )הקש ב(

ִּתי ָלּ֤ה  )הושע ב,יז( לם הבא כשירפא הקדוש ברוך הוא את ישראל מרפא אותה, שנאמרלעו כב] תנחומא (בובר) פרשת וירא ְונַָת֨
ם  יָה֙ ִמָּׁש֔ ה  )הושע ב,יז( ,כרמיה אלו הנביאיםֶאת־ְּכָרֶמ֙ ַתח ִּתְקָו֑ ֶמק ָע֖כֹור ְלֶפ֣ עמק שעכרתי באפי לפתח תקוה, אותה שעה אומרים , ְוֶאת־ֵע֥

יִם:ְועָ֤  )הושע ב,יז( שירה, שנאמר ּה ֵמֶאֶֽרץ־ִמְצָרֽ יָה ּוְכ֖יֹום ֲעBָת֥ י נְעּוֶר֔ ָּמ֙ה ִּכיֵמ֣ ה )קמז,ז 'תה( ואין וענתה אלא שירה, שנאמר, נְָתה ָּׁש֙   .ֱע֣נּו ַל֣ה' ְּבתֹוָד֑

  

N ּוַבֲחָמֽתN: ,כב)כט ' נצ'דב(  ' ְּבַאּפ�   ֲאֶׁשר� ָהַפI ה�

  ]עמוד א מדרש הנעלם כרך א (בראשית) פרשת וירא דף קז - זוהר [
   ,כד)ישעיהו סו( כל אחד ואחד כפי המקום הראוי לו והרשעים של העכו"ם נדונים תמיד באש ובמים ושוב אינם עולים שנאמר

ה ׁש ֵמאֵ֥  ,כד)יט ' ויראבר( משפט הרשעים בגיהנם כמה דכתיב, ְוִאָּׁש֙ם B֣א ִתְכֶּב֔ ית ָוֵא֛ ה ָּגְפִר֣ ם ְוַעל־ֲעמָֹר֖ ֹ֛ יר ַעל־ְסד ושוב  ת ֖ה' ִמן־ַהָּׁשָמֽיִם:ַוֽ֗ה' ִהְמִט֧
' ,כב)כט ' נצ'דב( אינם עולים ולא יקומו ליום הדין שנאמר N ּוַבֲחָמֽתN: ֲאֶׁשר� ָהַפI ה� (לתחיית  באפו בעולם הזה ובחמתו בעולם הבא ְּבַאּפ�

טה ואית גיהנם למעלה, אמר ר' למטה אית גיהנם למ עדן- ןלמעלה ואית ג עדן- ןאית ג (לישראל) , אמר רבי יצחק להאי גוונאהמתים)
שקלקלו ברית מילה שבהם וחללו שבת בפרהסיא וחללו את המועדות ושכפרו בתורה ושכפרו בתחיית  (בישראל)יעקב הרשעים 

המתים וכדומה להם יורדי' לגיהנ' שלמטה ונדונים שם ושוב אינם עולים אבל יקומו ליום הדין ויקומו לתחיית המתים ועליהם נאמר 
 ְוַעֵּמ[֙  )ישעיהו ס, כא(מאי דראון דיי ראון שהכל יאמרו דיי בראייתם, ועל הצדיקים שבישראל נאמר  :ְלָכל־ָּבָׂשֽר ֵדָר֖אֹון ּוְוָהי֥  )סו, כד ישעיהו(

ים ֻּכָּל֣ם ֶרץ ִי֣יְרׁשּו ְלעֹוָל֖ם ַצִּדיִק֔ י מטעו ֵנֶ֧צר ָא֑ ה ַמָּטַע֛ י ַמֲעֵׂש֥   :ְלִהְתָּפֵאֽר יַָד֖
ו ,כב)כט ' נצ'דב(   בין ישראל והנוכרים, שלנכרים לא תהיה תקומה.טפחא, כשנוי  –ֹ ְּבַאּפ�

סלוק מגביל את העונש לישראל ויקומו כולם בתחיית המתים, אלא שהרשעים יהיו במצב של התרחקות  – ּוַבֲחָמֽתN  ,כב)כט ' נצ'דב(
  מהם.
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  לעלוי נשמאת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן חיים אריה ויהודית

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

קבוצה שממעטים חלק  -  פ֖חאט 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;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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

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

 כג (התשפ"א)דברים נצבים כט, 1.11

  

ְמרּו� ּכָ  :כג,כטנצבים דברים  Nל ַהֶּזֽה:ְוָאֽ ף ַהָּגד� י ָהַא' ה ֳחִר> ֹ�את ֶמ' ' ָּכ�ָכה ָלָאֶרץ ַהּז ה ָעָׂש5ה ה> ם ַעל־ֶמ    ל־ַהּגNִי�

' )כג,כט נצ' 'דב( ]דעת זקנים מבעלי התוספות[ ה ָעָׂש5ה ה> אם בעון רציחה וניאוף הרי יש ג"כ בשאר האומות ואין ארצם שממה . ַעל־ֶמ 
�  )כג,כט(. כזאת ְמרּו שיבו בדין עשה לה כך כי באו בבריתו של הקדוש ברוך הוא מרצונם ואחר עזבוהו אבל שאר אומות לא כלומר והְוָאֽ

באו עמו בברית ואינו חושש מהם ומתוך כך יצדיקו עליהם הדין ויודו כי בפשעיהם נתשם ה' מעל אדמתם לפי שעברו על הברית אשר 
ם עָֹלה֙ ְוָהֽ  )לב,כ( יחזקאלקבלו מה שלא קבלו שאר אומות וכן אמר  ר׀ ִתְֽהֶי֑ה B֣א ָה֖יֹו ַעל־֣רּוֲחֶכ֔ ם ֲאֶׁש֣ ים ַאֶּת֣  ְּכִמְׁשְּפ֣חֹות ַכּגֹויִם֙  ִנְֽהֶי֤ה אְֹמִר֗

ת ָהֲאָר֔צֹות ץ ְלָׁשֵר֖ ם נִיַחי־אָ֕  )לג,כ(  :ָוָאֶֽבן ֵע֥ ד ִאם־B֠א' ה֑  ֲאדָֹנ֣י נְֻא֖ ה ְּביָ֨ ה הֵחמָ֥ ּובְ  נְטּוָי֛ה ּוִבזְ֧רֹועַ  ֲחזָָק֜ ואביא אתכם במסורת  :ֲעֵליֶכֽם ֶאְמ֥לֹו[ ְׁשפּוָכ֖
  :הברית כלומר כי אתם עמי מקוימים בברית לא הם ואז"ל כל כי האי ריתחא לירתח רחמנא עלן וליפריקינן

ְמרּו� ָּכל־ַהּגNִי�ם )כג,כט נצ' 'דב( ]העמק דבר[   :אשר ישובו ויספרו להגוים מה שראו בא"י. ְוָאֽ

ה  )כג,כט( ביטול תורה והפרתה לא ידעו כלל, וגם זאת ידעו היטב שחטאת סדום ועמורה שהיו רעים לבני אדם, זה  . דמעניןוגו'ַעל־ֶמ 
י אינו בישראל, וא"כ  ה ֳחִר>   :וגו'. וגם חטאת ע"ז אינו נחשב לפניהם לחטא, שהרי גם המה מאמינים ועובדים ע"זֶמ'

ם ַעל־ֶמ   )כג,כט נצ' 'דב( ]מלבי"ם[ ְמרּו� ָּכל־ַהּגNִי� ֹ�אתְוָאֽ ' ָּכ�ָכה ָלָאֶרץ ַהּז ה , מה פשע הארץ וחטאתה, ולו יצויר שחטאה. ה ָעָׂש5ה ה> ֶמ'
Nל ַהֶּזֽה ף ַהָּגד� י ָהַא'   :למה בא העונש בחרי אף ֳחִר>

ְמרּו�  )כד- כג,כט נצ' 'דב( ]משך חכמה[ ֹ�את )כג,כט(וכו' ְוָאֽ ' ָּכ�ָכה ָלָאֶרץ ַהּז ה ָעָׂש5ה ה> ם ֲאׁשֶ  )דכ,כט(וכו'  ַעל־ֶמ  N ֹאָת� ם ְּבהNִציא' ר� ָּכַרת ִעָּמ�
ִים: ֶרץ ִמְצָרֽ ואם לא היו , שהיו במצב שהלכו במדבר ומצרים היו רודפים אותם, הפירוש, דישראל היו אנוסים על הבריתוכו'.  ֵמֶא'

כמו , ם לקבל הבריתוהיו מוכרחי. הלא לא היה להם תקומה אף יום אחד דרך הטבע, מתנהגים על פי נס בעמוד ענן ואש ומן ובאר
 [מכות ט,א] [שבת סח,א]ונחשבים כאומר מותר ועיין  [שלל דוד], אונס מצבםמ(שקבלו הברית  מודעא רבה לאורייתא(שבת פח, א)  שאמרו

ף ַהָּג֖דֹול -דאומר מותר שוגג הוא ולחד דעה אנוס הוא. וראוי לדונם כשוגגים בדינא זוטא ולא כמזידים בדינא רבא ב י ָהַא֥ רק שהעיקר כפירוש . )ֳחִר֛
שכיון שבטל הברית תו הדרא המתנה של , בטלה המתנה, אם כן כשיעברו, שאם נתן השי"ת הארץ ע"מ שישמרו בריתו, ]הרשב"א[

ִים: )דכ,כט( שבעת ,וזה שאמרו. הארץ ֶרץ ִמְצָרֽ ם ֵמֶא' N ֹאָת�  לכן, לכן בטלה המתנה. ויכלו לטעון טענת אונס, כרת עמהם בריתְּבהNִציא'
ֶרת ,כז)כט(. שאבדו עם הארץ(פסוק כב)  לא כסדום, שפך אפו וחמתו על הארץ לבד ֶרץ ַאֶח֖ וגרים בארץ  שיהיו מתנודדים ,ַוּיְַׁשִלֵכ֛ם ֶאל־ֶא֥

ר ִהִּדיֲחX֛ ֥ה' ,א)ל( שהוציאם ממצרים, ואותם לא השמיד. לכן כשישובו ַּכּ֥יֹום ַהֶּזֽה ,כז)כט( לא להם ם ֲאֶׁש֧ יX ָׁשָּֽמה: ְּבָכל־ַהּגֹויִ֔ כמו  ֱאBֶה֖
ים ,ג)ל( אז ישוב ויקבץ אותם, שקבלוה בימי אחשורוש ַעִּמ֔   .בלא שום אונס - : ְּבָכל־ְלָבְבX֖ ּוְבָכל־נְַפֶׁשXֽ ,ב)ל( כי יהיה ִמָּכל־ָה֣

ם כמזידים שעל תנאי עבדות הברית הייתה שיהיו הם ובניהם עבדי ה' לעולם, ומקבלי עול מלכותו, והם פרקו עול עבדותו ולכן ה [שלל דוד]
  אין להם שום טענה. ועליהם לקבל עונשיהם. וזה לא כדעת האומות שאינם קושרים מכת הארץ לאי קיום מצוות התורה שלכך הברית.

Nל  )כג,כט נצ' 'דב( ]תורה תמימה[ ף ַהָּגד� י ָהַא' יט)[רמז לחרי שהן חררות גדולות] - ֳחִר>
אש  ]ת הערה יט"תו[ע"פ  :[ירושלמי ביצה פ"ב ה"ו] 

  מרובה 

ְמרּו� ָּכל־ַהּגNִי�ם )כג,כט( ' ָּכ�ָכה ָלָאֶרץ  (תמיהה א)קטן רומז שבפסוק יש שתי תמיהות: - קטן, זקף- פשטא זקף – ְוָאֽ ה ָעָׂש5ה ה> ַעל־ֶמ 
ֹ�את ל ֲאֶׁש֣  (כט,כד)- אומות העולם לתמיהתם נמצא ב והסברמה של גפרית ומלח, מעשאה ש, ש ַהּז ְמ֔רּו ַע֚ י ְוָא֣ ית ֖ה' ֱאBֵה֣ ר ָעֽזְ֔בּו ֶאת־ְּבִר֥

יִם: ֶרץ ִמְצָרֽ ם ֵמֶא֥ ם ְּבהֹוִצי֥אֹו אָֹת֖ ת ִעָּמ֔ ם ֲאֶׁש֙ר ָּכַר֣ ישראל הוא חלק ה', ה' כרת ברית עם - הגויים אומרים שלכל אלהות יש ארץ, ארץ ֲאבָֹת֑
ה' שורף את הארץ כי אין לו עם אחר שיעבוד ישראל. הם לא שמרו עבודתו ובכך הפרו הברית ולכן -ישראל שישמרו עבודתו בארץ

  עבודתו.

Nל ַהֶּזֽה )ב(תמיהה  ף ַהָּגד� י ָהַא' ה ֳחִר> ם ֱאBִהי֙ם  )ה(כט,כשעזבו את עבודת ה' על עם ישראל  :ֶמ' ים ַוִּיְֽׁשַּתֲח֖וּו ָלֶה֑ ים ֲאֵחִר֔ ַוּיְֵל֗כּו ַוַּיַֽעְבדּ֙ו ֱאBִה֣
ק לָ  ר Bֽא־יְָד֔עּום ְוB֥א ָחַל֖ ק ָלֶהֽם [רש"י]וכפ' ֶהֽם:ֲאֶׁש֣ לא הטיבו להם , ואונקלוס תרגם ולא אוטיבא להון. לא נתנם לחלקם -  ְוB֥א ָחַל֖

ק ן ולשו, שום טובה ק ָלֶהֽם אותו אלוה שבחרו להםְוB֥א ָחַל֖  )ה(כט,כ [רש"י]ועוד כפיות טובה כפ' :שום נחלה ושום חלק ְוB֥א ָחַל֖

ּום א־ְיָדע� ֹֽ לעומת גבורת ה' בהוציאם ממצרים, בהנהגתם ארבעים שנה במדבר, בכיבוש  :בהם גבורת אלהות (ישראל)לא ידעו  – ל
  הארץ ובישועות רבות בארץ. 

  אפשר שמתאימים ההסברים הבאים  לשתי התמיהות

ְמרּו�  )כג,כט( ]דעת זקנים מבעלי התוספות[  יתו של הקדוש כך כי באו בבר רץ)א(לבדין עשה לה  אומות העולם)(כלומר והשיבו ְוָאֽ
אלא שאומות  ,נתן השי"ת הארץ ע"מ שישמרו בריתו [הרשב"א]בשם  ]משך חכמה[, (מרצונם) ברוך הוא מרצונם ואחר עזבוהו

העולם לא מבינים שהברית מתבטאת בקיום כל מצוות התורה, וסבורים שהברית היא על עבודת ה' (להבדיל כפולחן אלילי) בארץ ה' 
להי - נה אדון הארץ המסוימת. כגון בקשת הכותים שהובאו לא"י ע"י מלכי אשור לקבל כהן דת של אולא לעבוד אלהות אחרת שאי

  ישראל.- ישראל שהוא אדון ארץ

כי היו במצוקה במצרים ואין מושיע, ועל ים סוף סגורים ללא מוצא,  כפויה עליהםעבודת ה' ברית שואם ישראל טוענים טענת אונס 
ז ה' מבטל את מתנת הארץ לישראל, אז שיודו לו על שמגלם ממנה חיים ושומר עליהם בגלויות א ובמדבר ציה באין מזון ומים,

  ויתעשתו וישובו אליו מרצון כמו בימי מרדכי ואסתר.

  [אבות דרבי נתן] אוה"ח] 232א מערכת עוז והדר, ע'  –[מסכת אבות עם אוצר מדרשי חז"ל ועל זה מלמד 

הרי הוא ... שרצה הש"י ב"ה לעשות סייג לדבריו ולא לומר כל מה שאפשר עכ"ל), יהושע]  [בנין( איזהו סיג שעשה הקב"ה לדבריו
ְמרּו� ָּכל־ַהּגNִי�ם )כג,כט נצ' 'דב( אומר ה ָעָׂש5ה ְוָאֽ ֹ�את  ַעל־ֶמ  ' ָּכ�ָכה ָלָאֶרץ ַהּז  מלמד שגלוי היה לפני מי שאמר והיה העולם שעתידיןה>

ּו  )כד ,שם כט( לו הקדוש ברוך הוא למשה משה כתב והנח לדורות הבאים לומר כך לפיכך אמר (האומות)הדורות  ְזב� ]ל ֲאֶׁשר ָעֽ ּו ַע ְוָאְמר�
 ' ית ה� א ָחַל�ק ָלהֶֽ  )הכ,כט( וגו'ֶאת־ְּבִר' 'ֹ ּום ְול א־ְיָדע� ֹֽ ּו ָלֶה�ם ֱא	ִהים� ֲאֶׁשר ל ְׁשַּתֲחו� ים ַוִּיֽ ים ֲאֵחִר� ּו ַוַּיַֽעְבדּו� ֱא	ִה למדת  האם:ַוֵּיְלכ-

שזה מחסדיו של הקב"ה ברוגז רחם תזכור ושפך חמתו  [בנין יהושע]( )נ"א פ"א ה"ה(שהוציא הקדוש ברוך הוא שכר בריותיו בשלום 
(תה'  על פסוק [קדושין ל,ב] כדי לשום לנו שארית וכאשר הובא ברש"י מדרש במסכת ָּכ�ָכה ָלָאֶרץוגו' לארץ. לכך אמרו כל הגוים 

Xִמזְ֗מֹור לְ  עט,א) ם׀ ְּבֽנֲַחָלֶת֗ אּו גֹויִ֨ ים ָּב֤ Bִה֡ hף א ָס֥ שאמר אסף שיר על שכילה הקב"ה חמתו בעצים ואבנים וכו'  מבעי ליהלאסף  קינה ָא֫
וזה שאמר הכא שהוציא הקב"ה שכר ...  שריד שבביתו ומתוך כך הותיר פליטה בישראל שאלמלא כך לא נשתייר משונאי ישראל

  .בריותיו בשלום וגו'

'  )כג,כטדב' נצ' ( שעשה הקדוש ברוך הוא סיג לדבריו שנאמרומנין  ה ָעָׂש5ה ה> ם ַעל־ֶמ  ְמרּו� ָּכל־ַהּגNִי� התחילו עכשו כל באי  , וגו'ְוָאֽ
אנשי מי המבול מה עשו לו שהציף אותם  ,עולם לומר למשה בשביל שהוא שליט בעולמו הורג מי שהוא רוצה ומניח מי שהוא רוצה
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  לעלוי נשמאת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן חיים אריה ויהודית

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

קבוצה שממעטים חלק  -  פ֖חאט 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;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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

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

ועמו מה עשו לו  ,אנשי סדום מה עשו לו שהמיתם באש ובמלח ,דור הפלגה מה עשו לו שפזרן בכל העולם כלוכנאדות במים אנשי 
ּו  )כד,שם כט(שהגלם מארצו לכך נאמר למשה כתב אחריו  ְזב� ]ל ֲאֶׁשר ָעֽ ים  )הכ,כט(וגו' ַע ים ֲאֵחִר� ּו ַוַּיַֽעְבדּו� ֱא	ִה שם ( לפיכך נאמרַוֵּיְלכ-

Nל ַוִּיְּתֵׁש�  )כז,כט ֶצף ָּגד� ה ּוְבֶק ף ּוְבֵחָמ� ם ְּבַא' ל ַאְדָמָת�   )נ"ב פ"א(ם ה�' ֵמַע

ה )כג,כט( אומות העולם אומרות שלכתחילה ברית ישראל עם הקב"ה נעשתה מכורח הימצאם במדבר  ]משך חכמה[, קדמא – ַעל־ֶמ 
הקב"ה לקיום מצוות, אלא רק לכך שהוא אלהי  אומות העולם לא ייחסו ברית עם ]דעת זקנים מבעלי התוספות[אחרי יציאת מצרים, 

ישראל. לדעתם הפרת ברית עבודת ה' בפניה לאלילים גרמה לאלהי ישראל לשלול מהם את - אבות האומה הישראלית, ואלהי ארץ
  הארץ שלו, ולשממה בה שלא תהיה לעם אחר שלא יקבל ברית עם אלהי הארץ.

  

' ָּכ�ָכה )כג,כט( דעת זקנים [חא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא שעל כל אחד חל אותו ענין, שע"פ דרגא תביר טפ – ָעָׂש5ה ה>

באמת הוכחה על קיום הברית היא בשמירת מצוות התורה שאוסרות מה שאומות העולם עושות כמו הפרטים  ]מבעלי התוספות
  אומותהרי יש ג"כ בשאר ה (ועבודת אלילים)עון רציחה וניאוף  המנגדים לקיום מצוות התורה

  

ֹ�את * )כג,כט נצ' 'דב( ]תורת משה[ ' ָּכ�ָכה ָלָאֶרץ ַהּז ה ָעָׂש5ה ה> ם ַעל־ֶמ  � ָּכל־ַהּגNִי� ְמרּו . יש לפרש דיש ב' חילוקי מצות, [חד שבין ְוָאֽ
ם הוא אדם למקום והשני שבין אדם לחבירו, והרשע הזה אומר שלום יהי' לי, שבין אדם לחבירו רוצה לעשות, אבל שבין אדם למקו

כופר, ומדת סדום הי' רעים לבני אדם (סנהדרין ק"ט ע"א), ולכך נענשו בהפיכת עריהם בביטול הישוב כדרך שהם עשו כנגד ישוב 
ֹ�את יתמהו  דעיקר מה שבין אדם לחבירוג"כ  והגוים הסובריםהעולם דכופין על מדת סדום.  ' ָּכ�ָכה ָלָאֶרץ ַהּז ה ָעָׂש5ה ה> שהרי ַעל־ֶמ 

, לזישוב ואינם כסדום. וע"ז השיב כדרך שהשיב הלל לגר ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה שבת פרק ב' (ל"א ע"א) הם מקיימי
' ֱא	ֵהי  )דכ,כט(ופירש"י שם שאם לבן אדם אתה מחויב כ"ש לבוראך ומחיה אותך, וזה שהשיב כאן  ית ה� ּו ֶאת־ְּבִר' ְזב� ]ל ֲאֶׁשר ָעֽ ַע

  חיוב מצד חיוב אנושי.וגו', שזה ג"כ ֲאֹבָת�ם 
* או יש לפרש התשובה שמאחר שה' כרת ברית עמהם ואי אפשר לכלות ישראל, כפירש"י לעיל (פסוק י"ב) על קרא למען הקים 

' ָּכ�ָכה ָלָאֶרץ אותך וגו', ולכך הוא שופך חמתו על עצים ואבנים, והשאלה  ה ָעָׂש5ה ה> י -ו... ַעל־ֶמ  ה ֳחִר> ה , אפשר דקאי ֶמ' ֶמ'
לחקטין, והתשובה על אשר עברו וה' כרת ברית אתםלה

.  

Nל )כג,כט(  ף ַהָּגד� י ָהַא' ה ֳחִר>   מרכא תביר מרכא טפחא, תבנית טעמים המרמזת לשני ענינים או שתי הלכות.  –  ֶמ'

Nל )כג,כט((א)  ף ַהָּגד� י ָהַא' ה ֳחִר> והשונים ביניהם ביחס  מרכא תביר מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא – ֶמ'
  לנושא, אנשי סדום עברו על מצוות בן אדם למקום ועל מצוות בין אדם לחבירו, נגד ישוב העולם. לכן נהפכו עריהם.

לעומת בני ישראל שקיימו בין אדם לחבירו או יותר נכון שקיימו ישוב העולם ואי אפשר לומר שקיימו בין אדם לחבירו שעל כך 
ולכך שפך חמתו על בית ראשון. ולא קיימו בין אדם למקום, ומפני שה' כרת עמם ברית אינו יכול לכלותם מתריעים נביאי תקופת 

  עצים ואבנים

Nל )כג,כט((ב)  ף ַהָּגד� י ָהַא' תביר מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא ושעל חלקם לא חל משהו בענין  – ֳחִר>
לארץ, תביר מחלק בין פרטי העונש לארץ, אפשר שכוונתו לומר ששממת הארץ נועדה למנוע  (ב), מרכא טפחא רומזת לרבוי בעונש

ישראל הייתה רובה שממה - מעמים אחרים להתישב בה, עד לשיבת בני ישראל כגון בשיבת ציון בתחילת בית שני, וכן בימינו שארץ
  ויטבסק ותלמידי הגר"א ואחריהם עם ישראל.וקשה לישוב העולם עד שהחלו עליות החסידים כמו חבורת רבי מנחם מנדל מ

  

�ה  דברים נצבים ל,י:  ה ַהֶּז ֶפר ַהּתNָר� ה ְּבֵס' Sיו ַהְּכתּוָב ר ִמְצNָתיו� ְוֻחֹּקָת� �יY ִלְׁשֹמ ' ֱא	ֶה� � ה ע ְּבקNל י ִתְׁשַמ-   ִּכ
Y: פ  יY ְּבָכל־ְלָבְב�Y ּוְבָכל־ַנְפֶׁשֽ ' ֱא	ֶה� י ָתׁשּוב� ֶאל־ה �ה ִמְצNתָ ִּכ Sיו ַהְּכתּוָב מצוות וחוקים בלשון רבים, הכתובה בלשון  –יו� ְוֻחֹּקָת�

  יחיד, שהכל כמצווה אחת וחוק אחד.
  [ספר הפרשיות, הרב אליהו כיטוב, נצבים ע' שע"ד (כנראה ע"פ לקח טוב ופרי צדיק)]

ה  Sיו ַהְּכתּוָב ה'הכתובים' לא נאמר אלא  - וגו'   ִמְצNָתיו� ְוֻחֹּקָת� Sו עבודת כוכבים. שכל הכופר בה מודה בכל התורה כולה. ז – ַהְּכתּוָב  

ה  - טט  Sשהמודה  והנקודה באופן האחרהן מצותיו וחקתיו של הקב"ה שהן כמצוה אחת וחוק אחד  שתי נקודות באופן אחד –ַהְּכתּוָב
דותן בכל קבוצה כמצוה בע"ז שאסורה ונאמרה מפי הגבורה וכולם שמעו הריהו כופר בכל התורה כולה שהרכבה ממצוות וחוקים שאח

  אחת וחוק אחד.
בספר בספר בספר בספר     הכתובההכתובההכתובההכתובהלשמור מצותיו וחוקותיו לשמור מצותיו וחוקותיו לשמור מצותיו וחוקותיו לשמור מצותיו וחוקותיו . ולאחר התשובה נאמר ''ככל אלות הברית הכתובה בספר התורה הזאת''ככל אלות הברית הכתובה בספר התורה הזאת''ככל אלות הברית הכתובה בספר התורה הזאת''ככל אלות הברית הכתובה בספר התורה הזאת'בתוכחה נאמר 

  מתורה שבכתב כנקבה המושפעת מזכר. תורה שבע"פ, שהיא המקבלת  – הזאת'הזאת'הזאת'הזאת'לשון זכר, לעומת התורה שבכתב. ','הזה' ,'הזה' ,'הזה' ,'הזה'     - - - - התורה הזה' התורה הזה' התורה הזה' התורה הזה' 

ֹו ה�  )כט,כ נצ' 'דב( הפסוק הוא 'ככל אלות הברית הכתובה בספר התורה הזאת''ככל אלות הברית הכתובה בספר התורה הזאת''ככל אלות הברית הכתובה בספר התורה הזאת''ככל אלות הברית הכתובה בספר התורה הזאת' טט אין פסוק כזה �ל ִׁשְבֵטי  'ְוִהְבִּדיל ה ִמֹּכ� ְלָרָע�
ה ַהֶּזֽה׃ ֶפר ַהּתֹוָר� ה ְּבֵס' Sית ַהְּכתּוָב ֹות ַהְּבִר� � ָאל   ִיְׂשָרֵא�ל ְּכֹכל

  זכר. הדרשה הבנויה על לשון נקבה לא נתמכת בפסוק בפועל כי כתוב בלשון 

ה  - טט  Sאלא שעד זמן הגאולה התורה שבעל פהו התורה שבכתב שתי נקודות באופן אחד –ַהְּכתּוָב .  

וכל יסורי הגלות שבאים מן החטא, הם מבחינת תורה שבע"פ שהיא ה'רוב חכמה' היוצאת מן ה'רוב כעס'. והולכת ומתחדשת מתוך 
  חשכת החטא ובתוך אפילת הגלות.

  ך הציטוט מספר הפרשיותכהמש והנקודה באופן האחר
ואולם לאחר התשובה והתיקון חוזר הכל לתורה שבכתב כאשר בראשונה טרם שחטאו שאז לא ניתנו להם אלא חמישה חומשי תורה 

  . ובא הם רואים הכל מפורש וממנה מאירה להם כל חכמת התורה שבע"פ.)נדרים כב(וספר יהושע, כמו שאמרו ז"ל 

  בני ישראל בגלות החושך להגיע לגלוי טעמי התורה נאמר ע"י הריי"ץרעיון דומה לצורך בנאקת  - טט 

ה (ל,י) [ראב"ע]  ֶפר ַהּתֹוָר� ה ְּבֵס' Sכי עיקר כל המצות שם, ואם הם צריכים פירוש קבלה. ולא תהיה שמירה עד שיהיה הלב  - ַהְּכתּוָב
  שלם, וגו'
יהיה להם כן.  בספר התורה הזה,בספר התורה הזה,בספר התורה הזה,בספר התורה הזה,וא נותן היום, והם הכתובות והנה ביאר בכל זה תכלית הביאור, כי כשיקיימו המצות שה(ל,י) [רלב"ג] 

  , וזו פנה גדולה מפנות התורה.  ולא תשתנה לעולם לא תומרוזאת ראייה שזאת התורה 
  שתי הנקודות באופן אחד הם: א' קיום המצוות והחוקים ב' וקבלת השכר עליהם,  הרלב"גע"פ  –טט 

  ולא תשתנה לעולם.. והם ראיה לאופן האחר שזאת התורה לא תומר
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  לעלוי נשמאת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן חיים אריה ויהודית

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

קבוצה שממעטים חלק  -  פ֖חאט 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;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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

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

  

ל )ט,יז ' צווי(הפסוק נמצא כי  א ֵיָֽאֵכ� ֹ �ע ְּבָכל־ָטֵמא� ל ר ֲאֶׁשר־ִיַּג Eר ְוַהָּבָׂש Nר יֹאַכ'ל ָּבָׂשֽ ר ָּכל־ָטה� ָּבָׂש� ׁש ִיָּׂשֵר�ף ְוַה  הלכות למד מ :ָּבֵא�
  אחדות בענין טומאת בשר

  תו נטמא כולו .הלכת נטמא מקצ1

�ע ְּבָכל־ָטֵמא� ,יט) ז ' צווי(תוכן דורש על ה [בעל הטורים] ר ֲאֶׁשר־ִיַּג Eר... . ְוַהָּבָׂש Nר יֹאַכ'ל ָּבָׂשֽ   . ָּכל־ָטה�

  תו. שהפנימי מותר והיוצא אסור.הלכת בשר שיצא מקצ .2

ר  ,יט)ז ' צווי( ]רש"י[ Eל של קדש שלמים - ְוַהָּבָׂש א ֵיָֽאֵכ� ֹ �ע ְּבָכל־ָטֵמא� ל ר    ֲאֶׁשר־ִיַּג Eר  או ְוַהָּבָׂש ָּבָׂש�  ולרבות אבר שיצא מקצתו -ְוַה 
  קובע בוודאות שזה הבשר השני). [שפת"ח ו]-(מלשון רש"י אין ודאות שמדובר בבשר השני ו :שהפנימי מותר

  .הלכת עצים ולבונה המקבלים טומאה3

ר  [חולין לו,ב]ועיין  ָּבָׂש� לבונה בני אכילה נינהו? אלא חבת הקדש עצים ולבונה, עצים ו לרבות -  (נראה שזה הבשר השני בפסוק)ְוַה 
   . מכשרא להו ומשויא להו אוכל

  . הלכת משקה בית המטבחיים מהתורה לא נטמא ולא מטמא4
 ְוָכל־ַמְׁשֶקה֙  ,לד)יא ' שמ'וי קסבר יוסף בן יועזר טומאת משקין דאורייתא לעצמן, מן - ושמואל אמר כו'  ]בבלי פסחים טז,א[רש"י 

ר ה ֲאֶׁש֣ לא גזור לטמא  - במשקין דעלמא, אבל משקין בית מטבחיא  -דרבנן, וכי גזור רבנן לטמא אחרים  - אבל לטמא אחרים  ,יִָּׁשֶת֔
  .אחרים אבל טומאת עצמן יש בהן, דהא מדאורייתא רמיא עלייהו ולא מצו רבנן למשקליה

ר ,יט) ז ' צווי( קרי כאן Eע ְוַהָּבָׂש� ר ,יט) ז ' צווי( וכלין דחולין, מיהו גבי קדשיםונהי דמשקין לא מטמאו א - כו' ֲאֶׁשר־ִיַּג Eע ְוַהָּבָׂש� ֲאֶׁשר־ִיַּג
  .בשר קודש הנוגע בהן הרי נגע בטמא -  וכיון דאמר משקין מטמאין מדאורייתא לעצמן, כתיב ְּבָכל־ָטֵמא� 

  ]רמב"ם טומאת אוכלין פ"י, הט"ז[
ם טהורין לעולם ואינן מתטמאין ולא מכשירין, ודבר זה משקה בית מטבחיים שבעזרה והוא דם הקדשים והמים שמשתמשין בהן ש

הלכה מפי הקבלה לפיכך כל דמי הזבחים אינו מקבל טומאה ואינו מכשיר, והואיל ודם הקדשים אינו מכשיר קדשים שנשחטו בעזרה 
  .לא הוכשרו בדם שחיטה ואין לבשר הקדשים הכשר אלא במשקין שיפלו על הבשר חוץ במשקה בית המטבחיים

פרת קדשים שהעבירה בנהר ושחטה ועדיין משקה טופח עליה ה"ז מוכשרת, לפיכך אם נמצאת  ]ב"ם טומאת אוכלין פ"י, הי"זרמ[
מחט טמאה בבשרה הרי הבשר טמא, וכן אם היתה הפרה חסומה מחוץ לירושלים אף על פי שאין המחט ידועה הרי הבשר טמא מפני 

מחט בפרש הבשר טהור, ובין כך ובין כך הידים טהורות שאין טומאת ידים במקדש שנגע בכלים הנמצאין מחוץ לירושלים, נמצאת ה
בד"א להיות הבשר טמא בדין תורה אבל להתטמא מדבריהן אין הקדש צריך הכשר אלא חיבת הקדש מכשרת הבשר, כמו שביארנו, 

אבל להתטמא  ]השגת הראב"ד[ .ואם נגע בה טומאה בין קלה בין חמורה נפסלה אף על פי שלא הוכשר במשקה כמו שביארנו
  .א"א והלא במסכת חולין למדו לחיבת הקדש שמכשרתן מן התורה אלא שהוא ספק אם מונין בו ראשון ושני או לא. מדבריהם

  

�ע,יט) ז ' צווי(  וביןבשר קודש שנגע בו משקה בית מטבחיא שהוא טהור לעולם ואינו מטמא ואינו מכשיר  ביןמקף כבורר  – ֲאֶׁשר־ִיַּג

שר קודש שנגע בו משקה מחוץ לבית מטבחיא שמכשיר לקבל טומאה (ממגע אב טומאה, ראשון שני שלישי) כגון שהעבירו הקרבן ב
  במים לנקותו לפני כניסתו לעזרה, ותוך הפשט עור הקרבן נגע משקה שעל העור בבשר הקרבן.ובכך הכשירו להיטמא

משקה ל לא לטמא אחרים. רבנן גזרו שמשקים טמאים מטמאים אחרים ולכן ליוסף בן יועזר מהתורה יש טומאה למשקין לעצמן אבאו 
  ובתוך ההפשט נגע בבשר הקדש ומטמאו. חוץ שנטמא

מהתורה משקין טמאים (ובפרט דם ומי בית המטבחיים של בית המקדש) לא מטמאים בשר  ביןמקף בורר  – ְּבָכל־ָטֵמא�  )ט,יז ' צווי(
  טאים בשר קדש.מטמאים. לפי המהלך לא מ  וביןקדש 

  

  

  :ונראה להביא רמז לארבעה ההלכות

ל )ט,יז ' צווי( א ֵיָֽאֵכ� ֹ �ע ְּבָכל־ָטֵמא� ל ר ֲאֶׁשר־ִיַּג Eקטן מרמז לשתי הלכות בכתוב עד אליו.- זקף – ְוַהָּבָׂש  

�ע ְּבָכל־ָטֵמא�  )ט,יז ' צווי( ר ֲאֶׁשר־ִיַּג Eוי(קטן בכתוב - הקל ולא להחמיר וטעם זקףהתבנית גרשיים מהפך פשטא מרמזת לכעין יצא לְוַהָּבָׂש '

ל )ט,יז צו א ֵיָֽאֵכ� ֹ   רומז לשתי ההלכות הבאות:   ל

בבלי [רש"י -(ב) משקה בית המטבחיים מהתורה לא נטמא ולא מטמא, ו תו. שהפנימי מותר והיוצא אסור.(א) הלכת בשר שיצא מקצ

ר ְוָכל־ַמְׁשֶקה֙  ,לד)יא ' שמ'וי(שזה ממועט מהתוכן של יוסף בן יועזר פירש שדעת  ]פסחים טז,א ה ֲאֶׁש֣ י יִָּׁשֶת֔   :יְִטָמֽא ְּבָכל־ְּכִל֖

  

ר )ט,יז ' צווי(ועוד נראה כי תבנית הטעמים של הכתוב  ָּבָׂש�   קטן רומז לשתי הלכות הבאות להחמיר,- קטן, זקף- קדמא זקף – ְוַה 

ר  )ט,יז ' צווי(- נטמאים כמו אוכל מההלכה לעצים ולבונה ה [הרב חיים פלטיאל]ואלו הן: (א) לפי רבו של  ָּבָׂש� תו נטמא (ב) נטמא מקצְוַה 
  . והן נלמדות כך: ]בעל הטורים[- כולו כ

ר )ט,יז ' צווי( ָּבָׂש� קטן שני לימודים, (א) הרחבה מבשר קודש שברישא לעצים ולבונה שנטמאים (ב) הרחבה - קטן, זקף- קדמא זקף – ְוַה 

ר )ט,יז ' צווי(פי שהכתוב - על-צתו נטמא כולו. ואףמבשר קודש שברישא שכאשר נטמא מק ָּבָׂש� מתיחס לבשר טהור שבסיפא, תבנית  ְוַה 
קטן במלה אחת שהיא כעין מדה ל"א מל"ב מידות מוקדם והוא מאוחר בענין, מלמדת על הבשר שברישא "שבשר - הטעמים קדמא זקף

  שנטמא מקצתו נטמא כולו" 
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  לעלוי נשמאת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן חיים אריה ויהודית

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

קבוצה שממעטים חלק  -  פ֖חאט 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;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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

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

 כג (התשפ"ב)דברים נצבים כט, 1.12

  

ה ָכל־ַאְרָצּ֒ה  :כב,כטנצבים ים דבר ית ָוֶמַל֘ח ְׂשֵרָפ֣ ֶׂשב       ָּגְפִר֣ ּה ָּכל־ֵע֑ ַח ְוBֽא־יֲַעֶל֥ה ָב֖   B֤א ִתּזַָר֙ע ְוB֣א ַתְצִמ֔

[ ֔ה' ְּבַאּ֖פֹו ּוַבֲחָמֽתֹו: ם ֲאֶׁש֙ר ָהַפ֣ ה וצביים ּוְצבֹויִ֔ ם ַוֲעמָֹר֙ה ַאְדָמ֣ ֹ֤ ת ְסד   ְּכַֽמְהֵּפַכ֞

Nל ַהֶּזֽה: :כג,כטנצבים דברים  ף ַהָּגד� י ָהַא' ה ֳחִר> ֹ�את ֶמ' ' ָּכ�ָכה ָלָאֶרץ ַהּז ה ָעָׂש5ה ה> ם ַעל־ֶמ  ְמרּו� ָּכל־ַהּגNִי�   ְוָאֽ

ְמרּו� ָּכל־ַהּגNִי�ם )גככט, ' נצ'דב(   קטן מרמז לשני למודים:- קטן, זקף- פשטא זקף – ְוָאֽ

ה ָכל־ַאְרָצּ֒ה ...  (כט,כב)פסוק נאמר בעל הארץ כשל העונש היה כלותם אלא רובו  דבני ישראל עענש ה' את שלא  (לימוד א) B֤א       ְׂשֵרָפ֣
חַ    ... ִתּזַָר֙ע ְוB֣א ַתְצִמ֔

ֹ�את )גככט, ' נצ'דב( ]בכור שור[ופי'  ' ָּכ�ָכה ָלָאֶרץ ַהּז ה ָעָׂש5ה ה> N )גכט, כ ' נצ'דב(-כך, ו-, ועל מה כעס כל ַעל־ֶמ  ף ַהָּגד� י ָהַא' ה ֳחִר> ל ֶמ'
ית ָוֶמַלח֘  (כט,כב)-שיראו אותה שריפה בַהֶּזֽה: יר' ַוֽה֗  ' וירא יט,כד)בר(, שכל מקום שגופרית נופל, מלח עמו, כדכתיב ָּגְפִר֣ ֹ֛  ִהְמִט֧  םַעל־ְסד

ה ית ְוַעל־ֲעמָֹר֖ יב יַוְּתהִ֖  )יט,כו ' ויראבר(, וכתיב באשתו של לוט ָוֵאׁ֛ש ָּגְפִר֣ כשיראוה שרופה בגפרית ומלח יתמהו שמלח נפל עליה, ו :ֶמַֽלח נְִצ֥
  .עליה שאינה מעלה עשבים, ואין בה שום טובה, וכל האומות עובדים ע"ז לא בא עליהם כך, ואינם בגלות

יהָ  )אככט, ' נצ'דב( ]אלשיך[ופי'  ֲחֻלֶא֔ ֶרץ ַהִהו֙א ְוֶאת־ַּת֣ ָראּו ֶאת־ַמּ֞כֹות ָהָא֤ ' דב(הו, והוא כו' כי מה שיאמרו בראותם מכות בארץ עצמה ויתמ ְו֠

ּה )אככט, נצ' ' ָּבֽ . וזה הוא בזמן חרבן שהיה ראוי לבא על האנשים חלה על הארץכי אשר היה קצף על האנשים והחולי  ֲאֶׁשר־ִחָּל'ה ה�
  ראשון שאינו גפרית ומלח כו' רק פורענות קל:

  רשע הקלת העונש הקלת קבלת התשובה של )כט, כא ' נצ'דב( ]בעל הטורים[ כפי'  )ב(לימוד 

ם(כא)    :(סנהדרין צ א). ר"ת אחאב ירבעם מנשה שהם הרשיעו בע"ג יותר מכל ֲאֶׁש�ר ָיק�ּומּו� ֵמַאֲחֵריֶכ�
  :כב,כטנצבים דברים  - הוסבר ב

  זה חלקיות [ידיד נפש]מקף בורר בין שלמות ובין חלקיות, וע"פ  – ָכל־ַאְרָצּהM  ,כב)כט ' נצ'דב(

ית ָוֶמלַ  ,כב)כט ' נצ'דב( מונח זרקא מונח סגול, זרקא סגול בתפקיד תוספת או גריעה ממין הענין על הענין.   – חO ְׂשֵרָפה ָכל־ַאְרָצּהM ָּגְפִר
 [ידיד נפש]כל מונח עשוי להוסיף לימוד של תוספת או גריעה ממין הענין על הענין.  (א) בתפקיד גריעה ממין הענין על הענין, לפי 

 ינו לחלקיות השרפה בגפרית ומלח של ארץ ישראל. נשרפה בחלקים ולא בשלימותה בבת אחת.הי –נסביר כי התבנית רומזת לגריעה 

  .שהוסברו בפרק קודם ועוד הסברים לפי תפקיד התבנית

  

' )כג,כט נצ' 'דב( ]דעת זקנים מבעלי התוספות[ ה ָעָׂש5ה ה> אם בעון רציחה וניאוף הרי יש ג"כ בשאר האומות ואין ארצם שממה . ַעל־ֶמ 

�  )כג,כט( .כזאת ְמרּו כלומר והשיבו בדין עשה לה כך כי באו בבריתו של הקדוש ברוך הוא מרצונם ואחר עזבוהו אבל שאר אומות לא ְוָאֽ
עליהם הדין ויודו כי בפשעיהם נתשם ה' מעל אדמתם לפי שעברו על  (ישראל)ומתוך כך יצדיקו  .באו עמו בברית ואינו חושש מהם
ם ְוָהֽעָֹלה֙  )לב,כ יחזקאל(שאר אומות וכן אמר  הברית אשר קבלו מה שלא קבלו ר׀ ִתְֽהֶי֑ה B֣א ָה֖יֹו ַעל־֣רּוֲחֶכ֔ ם ֲאֶׁש֣ ים ַאֶּת֣  ַכּגֹויִם֙  ִנְֽהֶי֤ה אְֹמִר֗

ת ָהֲאָר֔צֹות ְּכִמְׁשְּפ֣חֹות ץ ְלָׁשֵר֖ ם נִיַחי־אָ֕  )לג,כ(  :ָוָאֶֽבן ֵע֥ ד ִאם־B֠א' ה֑  ֲאדָֹנ֣י נְֻא֖ ה ְּביָ֨ ה הֵחמָ֥ ּובְ  נְטּוָי֛ה ֹועַ ּוִבזְ֧ר  ֲחזָָק֜ ואביא אתכם  :ֲעֵליֶכֽם ֶאְמ֥לֹו[ ְׁשפּוָכ֖
  :ואז"ל כל כי האי ריתחא לירתח רחמנא עלן וליפריקינן (האומות) במסורת הברית כלומר כי אתם עמי מקוימים בברית לא הם

ְמרּו� ָּכל־ַהּגNִי�ם )כג,כט נצ' 'דב( ]העמק דבר[   :וים מה שראו בא"יאשר ישובו ויספרו להג. ְוָאֽ

ה  )כג,כט( . דמענין ביטול תורה והפרתה לא ידעו כלל, וגם זאת ידעו היטב שחטאת סדום ועמורה שהיו רעים לבני אדם, זה וגו'ַעל־ֶמ 

י אינו בישראל, וא"כ  ה ֳחִר>   :וגו'. וגם חטאת ע"ז אינו נחשב לפניהם לחטא, שהרי גם המה מאמינים ועובדים ע"זֶמ'

ֹ�את )כג,כט נצ' 'דב( ]מלבי"ם[ ' ָּכ�ָכה ָלָאֶרץ ַהּז ה ָעָׂש5ה ה> ם ַעל־ֶמ  ְמרּו� ָּכל־ַהּגNִי� ה , מה פשע הארץ וחטאתה, ולו יצויר שחטאה. ְוָאֽ ֶמ'
Nל ַהֶּזֽה ף ַהָּגד� י ָהַא'   :למה בא העונש בחרי אף ֳחִר>

ְמרּו�  )כד- כג,כט נצ' 'דב( ]משך חכמה[ ה ָעָׂש5ה )כג,כט(וכו' ְוָאֽ ֹ�את ַעל־ֶמ  ' ָּכ�ָכה ָלָאֶרץ ַהּז ם  )דכ,כט(וכו'  ה> N ֹאָת� ם ְּבהNִציא' ֲאֶׁשר� ָּכַרת ִעָּמ�
ִים: ֶרץ ִמְצָרֽ ואם לא היו , שהיו במצב שהלכו במדבר ומצרים היו רודפים אותם, הפירוש, דישראל היו אנוסים על הבריתוכו'.  ֵמֶא'

כמו , והיו מוכרחים לקבל הברית. היה להם תקומה אף יום אחד דרך הטבע הלא לא, מתנהגים על פי נס בעמוד ענן ואש ומן ובאר
דאומר  [מכות ט,א] [שבת סח,א]ונחשבים כאומר מותר ועיין  [שלל דוד], אונס מצבםמ(שקבלו הברית  מודעא רבה לאורייתא ]שבת פח, א[ שאמרו

ף ַהָּג֖דֹול -א כמזידים בדינא רבא במותר שוגג הוא ולחד דעה אנוס הוא. וראוי לדונם כשוגגים בדינא זוטא ול י ָהַא֥ רק שהעיקר כפירוש . )ֳחִר֛
שכיון שבטל הברית תו הדרא המתנה של , בטלה המתנה, אם כן כשיעברו, שאם נתן השי"ת הארץ ע"מ שישמרו בריתו, ]הרשב"א[

ִים: )דכ,כט( שבעת ,וזה שאמרו. הארץ ֶרץ ִמְצָרֽ ם ֵמֶא' N ֹאָת� לכן , לכן בטלה המתנה. ויכלו לטעון טענת אונס, ריתכרת עמהם בְּבהNִציא'
ֶרת ,כז)כט(. שאבדו עם הארץ )בכ,כט( לא כסדום, שפך אפו וחמתו על הארץ לבד ֶרץ ַאֶח֖ וגרים בארץ לא  שיהיו מתנודדים ,ַוּיְַׁשִלֵכ֛ם ֶאל־ֶא֥

יX ָׁשָּֽמה: ,א)ל( שהוציאם ממצרים, ואותם לא השמיד. לכן כשישובו ַּכּ֥יֹום ַהֶּזֽה ,כז)כט( להם ר ִהִּדיֲחX֛ ֥ה' ֱאBֶה֖ ם ֲאֶׁש֧ כמו שקבלוה  ְּבָכל־ַהּגֹויִ֔
ים ,ג)ל( אז ישוב ויקבץ אותם, בימי אחשורוש ַעִּמ֔   .בלא שום אונס - : ְּבָכל־ְלָבְבX֖ ּוְבָכל־נְַפֶׁשXֽ ,ב)ל( כי יהיה ִמָּכל־ָה֣

ומקבלי עול מלכותו, והם פרקו עול עבדותו ולכן הם כמזידים שעל תנאי עבדות הברית הייתה שיהיו הם ובניהם עבדי ה' לעולם,  [שלל דוד]
  אין להם שום טענה. ועליהם לקבל עונשיהם. וזה לא כדעת האומות שאינם קושרים מכת הארץ לאי קיום מצוות התורה שלכך הברית.

Nל  )כג,כט נצ' 'דב( ]תורה תמימה[ ף ַהָּגד� י ָהַא' יט)ות גדולות][רמז לחרי שהן חרר - ֳחִר>
אש  ]ת הערה יט"תו[ע"פ  :[ירושלמי ביצה פ"ב ה"ו] 

  מרובה 

  

ְמרּו� ָּכל־ַהּגNִי�ם )כג,כט( ' ָּכ�ָכה ָלָאֶרץ  (תמיהה א)קטן רומז שבפסוק יש שתי תמיהות: - קטן, זקף- פשטא זקף – ְוָאֽ ה ָעָׂש5ה ה> ַעל־ֶמ 
ֹ�את י  (כט,כד)- ם לתמיהתם נמצא באומות העול והסברמה של גפרית ומלח, מעשאה ש, ש ַהּז ית ֖ה' ֱאBֵה֣ ר ָעֽזְ֔בּו ֶאת־ְּבִר֥ ל ֲאֶׁש֣ ְמ֔רּו ַע֚ ְוָא֣

יִם: ֶרץ ִמְצָרֽ ם ֵמֶא֥ ם ְּבהֹוִצי֥אֹו אָֹת֖ ת ִעָּמ֔ ם ֲאֶׁש֙ר ָּכַר֣ ישראל הוא חלק ה', ה' כרת ברית עם - הגויים אומרים שלכל אלהות יש ארץ, ארץ ֲאבָֹת֑
ישראל. הם לא שמרו עבודתו ובכך הפרו הברית ולכן ה' שורף את הארץ כי אין לו עם אחר שיעבוד -ישראל שישמרו עבודתו בארץ

  עבודתו.

Nל ַהֶּזֽה )ב(תמיהה  ף ַהָּגד� י ָהַא' ה ֳחִר> ם אֱ  )ה(כט,כשעזבו את עבודת ה' על עם ישראל  :ֶמ' ים ַוִּיְֽׁשַּתֲח֖וּו ָלֶה֑ ים ֲאֵחִר֔ Bִהי֙ם ַוּיְֵל֗כּו ַוַּיַֽעְבדּ֙ו ֱאBִה֣
ק ָלֶהֽם: ר Bֽא־יְָד֔עּום ְוB֥א ָחַל֖ ק ָלֶהֽם [רש"י]וכפ' ֲאֶׁש֣ לא הטיבו להם , ואונקלוס תרגם ולא אוטיבא להון. לא נתנם לחלקם -  ְוB֥א ָחַל֖

ק ן ולשו, שום טובה ק ָלֶהֽם שבחרו להם (של ע"ז) אותו אלוהְוB֥א ָחַל֖  [רש"י]טובה כפ'ועוד כפיות  :שום נחלה ושום חלק ְוB֥א ָחַל֖
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  לעלוי נשמאת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן חיים אריה ויהודית

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

קבוצה שממעטים חלק  -  פ֖חאט 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;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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

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

ּום )ה(כט,כ א־ְיָדע� ֹֽ לעומת גבורת ה' בהוציאם ממצרים, בהנהגתם ארבעים שנה במדבר,  :בהם גבורת אלהות (ישראל)לא ידעו  – ל
  בכיבוש הארץ ובישועות רבות בארץ. 

  אפשר שמתאימים ההסברים הבאים  לשתי התמיהות

ְמרּו�  )כג,כט( ]דעת זקנים מבעלי התוספות[ כך כי באו בבריתו של הקדוש  רץ)א(לבדין עשה לה  אומות העולם)(והשיבו  כלומרְוָאֽ
אלא שאומות  ,נתן השי"ת הארץ ע"מ שישמרו בריתו [הרשב"א]בשם  ]משך חכמה[, (מרצונם) ברוך הוא מרצונם ואחר עזבוהו

(להבדיל כפולחן אלילי) בארץ ה' העולם לא מבינים שהברית מתבטאת בקיום כל מצוות התורה, וסבורים שהברית היא על עבודת ה' 

להי - ולא לעבוד אלהות אחרת שאינה אדון הארץ המסוימת. כגון בקשת הכותים שהובאו לא"י ע"י מלכי אשור לקבל כהן דת של א
  ישראל.- ישראל שהוא אדון ארץ

ל ים סוף סגורים ללא מוצא, כי היו במצוקה במצרים ואין מושיע, וע כפויה עליהםעבודת ה' ברית שואם ישראל טוענים טענת אונס 
אז ה' מבטל את מתנת הארץ לישראל, אז שיודו לו על שמגלם ממנה חיים ושומר עליהם בגלויות  ובמדבר ציה באין מזון ומים,

  ויתעשתו וישובו אליו מרצון כמו בימי מרדכי ואסתר.

  [אבות דרבי נתן] ה"ח]צאו 232א מערכת עוז והדר, ע'  –[מסכת אבות עם אוצר מדרשי חז"ל  תועל זה מלמד

הרי הוא עכ"ל),  שרצה הש"י ב"ה לעשות סייג לדבריו ולא לומר כל מה שאפשר... [בנין יהושע] ( איזהו סיג שעשה הקב"ה לדבריו
ְמרּו� ָּכל־ַהּגNִי�ם )כג,כט נצ' 'דב( אומר ה ָעָׂש5ה ְוָאֽ ֹ�את  ַעל־ֶמ  ' ָּכ�ָכה ָלָאֶרץ ַהּז  אמר והיה העולם שעתידיןמלמד שגלוי היה לפני מי שה>

ּו  )כד ,שם כט( לומר כך לפיכך אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה משה כתב והנח לדורות הבאים (האומות)הדורות  ְזב� ]ל ֲאֶׁשר ָעֽ ּו ַע ְוָאְמר�
 ' ית ה� ּו ָלֶה�ם  )הכ,כט( וגו'ֶאת־ְּבִר' ְׁשַּתֲחו� ים ַוִּיֽ ים ֲאֵחִר� ּו ַוַּיַֽעְבדּו� ֱא	ִה ם:ַוֵּיְלכ- א ָחַל�ק ָלֶהֽ 'ֹ ּום ְול א־ְיָדע� ֹֽ הא למדת ֱא	ִהים� ֲאֶׁשר ל

שזה מחסדיו של הקב"ה ברוגז רחם תזכור ושפך חמתו  [בנין יהושע]( )נ"א פ"א ה"ה(שהוציא הקדוש ברוך הוא שכר בריותיו בשלום 
(תה'  על פסוק [קדושין ל,ב] י מדרש במסכתכדי לשום לנו שארית וכאשר הובא ברש" ָּכ�ָכה ָלָאֶרץוגו' לארץ. לכך אמרו כל הגוים 

X עט,א) ם׀ ְּבֽנֲַחָלֶת֗ אּו גֹויִ֨ ים ָּב֤ Bִה֡ hף א ָס֥ שאמר אסף שיר על שכילה הקב"ה חמתו בעצים ואבנים וכו'  מבעי ליהלאסף  קינה ִמזְ֗מֹור ְלָא֫
וזה שאמר הכא שהוציא הקב"ה שכר ...  שריד שבביתו ומתוך כך הותיר פליטה בישראל שאלמלא כך לא נשתייר משונאי ישראל

  .בריותיו בשלום וגו'

  

'  )כג,כטדב' נצ' ( ומנין שעשה הקדוש ברוך הוא סיג לדבריו שנאמר ה ָעָׂש5ה ה> ם ַעל־ֶמ  ְמרּו� ָּכל־ַהּגNִי� התחילו עכשו כל באי  , וגו'ְוָאֽ
אנשי מי המבול מה עשו לו שהציף אותם  ,וצהעולם לומר למשה בשביל שהוא שליט בעולמו הורג מי שהוא רוצה ומניח מי שהוא ר

ועמו מה עשו לו  ,אנשי סדום מה עשו לו שהמיתם באש ובמלח ,כנאדות במים אנשי דור הפלגה מה עשו לו שפזרן בכל העולם כלו
ּו  )כד,שם כט(שהגלם מארצו לכך נאמר למשה כתב אחריו  ְזב� ]ל ֲאֶׁשר ָעֽ ּו ַוַּיַֽעבְ  )הכ,כט(וגו' ַע ים ַוֵּיְלכ- ים ֲאֵחִר� שם ( לפיכך נאמרדּו� ֱא	ִה

Nל  )כז,כט ֶצף ָּגד� ה ּוְבֶק ף ּוְבֵחָמ� ם ְּבַא' ל ַאְדָמָת�   )נ"ב פ"א(ַוִּיְּתֵׁש�ם ה�' ֵמַע

  

ה )כג,כט( אומות העולם אומרות שלכתחילה ברית ישראל עם הקב"ה נעשתה מכורח הימצאם במדבר  ]משך חכמה[, קדמא – ַעל־ֶמ 
אומות העולם לא ייחסו ברית עם הקב"ה לקיום מצוות, אלא רק לכך שהוא אלהי  ]דעת זקנים מבעלי התוספות[ים, אחרי יציאת מצר

ישראל. לדעתם הפרת ברית עבודת ה' בפניה לאלילים גרמה לאלהי ישראל לשלול מהם את - אבות האומה הישראלית, ואלהי ארץ
  עם אלהי הארץ. הארץ שלו, ולשממה בה שלא תהיה לעם אחר שלא יקבל ברית

  

' ָּכ�ָכה )כג,כט( דעת זקנים [דרגא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא שעל כל אחד חל אותו ענין, שע"פ  – ָעָׂש5ה ה>

באמת הוכחה על קיום הברית היא בשמירת מצוות התורה שאוסרות מה שאומות העולם עושות כמו הפרטים  ]מבעלי התוספות
  הרי יש ג"כ בשאר האומות (ועבודת אלילים)עון רציחה וניאוף  ת התורההמנגדים לקיום מצוו

  

Nל ַהֶּזֽה: :כג,כטנצבים דברים  ף ַהָּגד� י ָהַא' ה ֳחִר> ֹ�את ֶמ' ' ָּכ�ָכה ָלָאֶרץ ַהּז ה ָעָׂש5ה ה> ם ַעל־ֶמ  ְמרּו� ָּכל־ַהּגNִי�   ְוָאֽ

ם עַ  * )כג,כט נצ' 'דב( ]תורת משה[ � ָּכל־ַהּגNִי� ְמרּו ֹ�אתְוָאֽ ' ָּכ�ָכה ָלָאֶרץ ַהּז ה ָעָׂש5ה ה> . יש לפרש דיש ב' חילוקי מצות, [חד שבין ל־ֶמ 
אדם למקום והשני שבין אדם לחבירו, והרשע הזה אומר שלום יהי' לי, שבין אדם לחבירו רוצה לעשות, אבל שבין אדם למקום הוא 

ענשו בהפיכת עריהם בביטול הישוב כדרך שהם עשו כנגד ישוב כופר, ומדת סדום הי' רעים לבני אדם (סנהדרין ק"ט ע"א), ולכך נ
ֹ�את  )דכ,כט(יתמהו  דעיקר מה שבין אדם לחבירוג"כ  והגוים הסובריםהעולם דכופין על מדת סדום.  ' ָּכ�ָכה ָלָאֶרץ ַהּז ה ָעָׂש5ה ה> ַעל־ֶמ 

שבת [זה כלל גדול בתורה  ָּכ֑מֹוX ְלֵרֲעX֖  ְוָאַֽהְבּתָ֥  )יח,יט 'קד 'וי(שהרי הם מקיימי ישוב ואינם כסדום. וע"ז השיב כדרך שהשיב הלל לגר 

]ב (ל"א ע"א)"פ
ּו  )דכ,כט(, ופירש"י שם שאם לבן אדם אתה מחויב כ"ש לבוראך ומחיה אותך, וזה שהשיב כאן לז ְזב� ]ל ֲאֶׁשר ָעֽ ַע

' ֱא	ֵהי ֲאֹבָת�ם  ית ה�   .וד אבות)(כיב וגו', שזה ג"כ חיוב מצד חיוב אנושיֶאת־ְּבִר'
ים־אְֹתX֩  ַעןְלמַ֣  )יב,כט נצ' 'דב(* או יש לפרש התשובה שמאחר שה' כרת ברית עמהם ואי אפשר לכלות ישראל, כפירש"י לעיל   ַהּ֨יֹום׀ ָהִקֽ

ם ֜לֹו ים ִיְֽהיֶה־ְּלX֙  ְו֤הּוא ְלָע֗ ר ֵלֽאBִה֔ [ ַּכֲאֶׁש֖ ר ִּדֶּבר־ָל֑ יX נְִׁשַּבע֙  ְוַכֲאֶׁש֤ םְלַאְברָ  ַלֲאבֶֹת֔ ק ָה֥ ב ְליְִצָח֖ ֹֽ ולכך הוא שופך חמתו על עצים ואבנים,  :ּֽוְליֲַעק
' ָּכ�ָכה ָלָאֶרץ  )כג,כט(והשאלה  ה ָעָׂש5ה ה> י - ו... ַעל־ֶמ  ה ֳחִר> ה , אפשר דקאי ֶמ' ר לַע֚  )דכ,כטדב' נצ' ( להקטין, והתשובה ֶמ'  ָעֽזְ֔בּו ֲאֶׁש֣

ית י' ה֖  ֶאת־ְּבִר֥ ם ֱאBֵה֣ תּכָ  ֲאֶׁשר֙  ֲאבָֹת֑ ם ַר֣ לח ִעָּמ֔
.  

ה )כג,כט( המשמע  ביןמקף כבורר  – ַעל־ֶמ  ה משמע  ובין ָמהכמו מלת שאלה  ֶמ    ו/או להקטין את העונש התמיהה להקטיןֶמ'

Nל )כג,כט( ף ַהָּגד� י ָהַא' ה ֳחִר>   מרכא תביר מרכא טפחא, תבנית טעמים המרמזת לשני ענינים או שתי הלכות.  –  ֶמ'

ה ֳחִר>  )כג,כט((א)  Nלֶמ' ף ַהָּגד� מרכא תביר מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא והשונים ביניהם ביחס  – י ָהַא'
  לנושא, אנשי סדום עברו על מצוות בן אדם למקום ועל מצוות בין אדם לחבירו, נגד ישוב העולם. לכן נהפכו עריהם.

לחבירו שעל כך מתריעים נביאי תקופת בית ראשון. ולא קיימו בין אדם  קיימו בין אדםלא לעומת בני ישראל שקיימו ישוב העולם ו
  ולכך שפך חמתו על עצים ואבניםלמקום, ומפני שה' כרת עמם ברית אינו יכול לכלותם 

Nל )כג,כט((ב)  ף ַהָּגד� י ָהַא'   ין תביר מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא ושעל חלקם לא חל משהו בענ – ֳחִר>

(ב) מרכא טפחא רומזת לרבוי בעונש לארץ, תביר מחלק בין פרטי העונש לארץ, אפשר שכוונתו לומר ששממת הארץ נועדה למנוע 

ישראל הייתה רובה שממה - מעמים אחרים להתישב בה, עד לשיבת בני ישראל כגון בשיבת ציון בתחילת בית שני, וכן בימינו שארץ
  ת החסידים כמו חבורת רבי מנחם מנדל מויטבסק ותלמידי הגר"א ואחריהם עם ישראל.וקשה לישוב העולם עד שהחלו עליו


