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  שמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתילעלוי כל  נ

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עילוי נשמל

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

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

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

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

 

  שבת חול המועד – דברים וזאת הברכה לג,א 1.1
מקום שנעקרה ממנו עבודת גלולים. תנו רבנן, הרואה מרקוליס אומר: ברוך שנתן ארך אפים לעוברי רצונו. מקום  ז,בבבלי ברכות נ

אל, והשב שנעקרה ממנו עבודת כוכבים אומר: ברוך שעקר עבודה זרה מארצנו, וכשם שנעקרה ממקום זה כן תעקר מכל מקומות ישר
מפני  - . ובחוץ לארץ אין צריך לומר והשב לב עובדיהם לעבדך ) על פושעי ישראל מתפלל. - לב עובדיהםלב עובדיהםלב עובדיהםלב עובדיהםרש"י ( לעבדך לב עובדיהםלב עובדיהםלב עובדיהםלב עובדיהם

� ָא�ז ),טצפניה ג( שרובה גוים. רבי שמעון בן אלעזר אומר: אף בחוץ לארץ צריך לומר כן, מפני שעתידים להתגייר, שנאמר -ֶאל ֶאְהֹּפ�
ים   .ְברּוָר�ה ָפ�הׂשָ  ַעִּמ�

� ָא�ז-ִּכי ,ט:צפניה ג ים-ֶאל ֶאְהֹּפ� א ְברּוָר�ה ָׂשָפ�ה ַעִּמ� �ֹ ד׃ 'ה'  ְּבֵׁש�ם ֻכָּלם   ִלְקר ֹו ְׁשֶכ�ם ֶאָחֽ   ְלָעְבד�
דשידברו מלות לשון הקדש שהוא לשון מובחר.  - ְברּוָר�ה ָׂשָפ�ה(ט)  ר' יוסף קרא: חבורה אחת; שיתגיירו כולם  -  ְׁשֶכ�ם ֶאָחֽ

  לשם ה'.  
אומר ברוך שנתן  -תנו רבנן: הרואה חכמי ישראל אומר ברוך שחלק מחכמתו ליראיו, חכמי אומות העולם א ,ברכות נחבבלי 

אומר ברוך שנתן מכבודו לבשר  -מחכמתו לבשר ודם. הרואה מלכי ישראל אומר ברוך שחלק מכבודו ליראיו, מלכי אומות העולם 
את מלכי ישראל, ולא לקראת מלכי ישראל בלבד אלא אפילו לקראת מלכי אומות ודם. אמר רבי יוחנן: לעולם ישתדל אדם לרוץ לקר

  בין מלכי ישראל למלכי אומות העולם. יבחיןיבחיןיבחיןיבחין -  שאם יזכהשאם יזכהשאם יזכהשאם יזכההעולם, 
כמה יתר כבוד נוטלי שכר מצות יותר ממה  -  יבחיןיבחיןיבחיןיבחין .מלך המשיחלעולם הבא ויראה בכבוד  -  שאם יזכהשאם יזכהשאם יזכהשאם יזכהא ,ברכות נח בבלירש"י 

  לם הזה.שהיה כבוד האומות בעו
רב ששת סגי נהור הוה, הוו קאזלי כולי עלמא לקבולי אפי מלכא, וקם אזל בהדייהו רב ששת. אשכחיה ההוא מינא אמר ליה: חצבי 
לנהרא, כגני לייא? אמר ליה: תא חזי דידענא טפי מינך. חלף גונדא קמייתא, כי קא אוושא אמר ליה ההוא מינא: אתא מלכא. אמר 

חלף גונדא תניינא, כי קא אוושא אמר ליה ההוא מינא: השתא קא אתי מלכא. אמר ליה רב ששת: לא קא אתי ליה רב ששת: לא קאתי. 
מלכא. חליף תליתאי, כי קא שתקא, אמר ליה רב ששת: ודאי השתא אתי מלכא. אמר ליה ההוא מינא: מנא לך הא? אמר ליה: 

  דמלכותא דארעא כעין מלכותא דרקיעא; דכתיב 

�י ה.  )מלכים א יט,יא( אֶמר ֵצ�א ְוָעַמְדָּת� ָבָהר0 ִלְפֵנ 5ֹ    'ַוּי
7ה ה�  �י ה'  'ְוִהֵּנ ים ּוְמַׁשֵּב�ר ְסָלִעים  ִלְפֵנ ק ְמָפֵרק; ָהִר֨ ה ְוָחָז> ּוַח ְּגדֹוָל= ר ְור� ּוַח ה�  'ֹעֵב5 א ָבר� �ֹ ַעׁש הֽ  'ל א ָבַר� �ֹ ַעׁש ל   ׃'ְוַאַח�ר ָהר ּוַח  ַר'

ׁש ה� [יב]  א ָבֵא� �ֹ ׁש ל ה׃ְוַאַח�  'ְוַאַח�ר ָהַר ַעׁש  ֵא' ה ַדָּקֽ ֹול ְּדָמָמ� ׁש ק� כי אתא מלכא, פתח רב ששת וקא מברך ליה. אמר ליה  ר ָהֵא'
ההוא מינא: למאן דלא חזית ליה קא מברכת? ומאי הוי עליה דההוא מינא? איכא דאמרי: חברוהי כחלינהו לעיניה, ואיכא דאמרי: רב 

  . ששת נתן עיניו בו, ונעשה גל של עצמות
  :י -ט מלכים א יט,

ם ֶאל-ָּיבֹאוַ [ט]   �ה ְדַבר-ָׁש� �ֶלן ָׁש�ם ְוִהֵּנ ה ַוָּי ֹו ַמה 'ה  -ַהְּמָעָר� ֹ�אֶמר ל' יו ַוּי ה ֵאִלָּיֽהּו׃ -ֵאָל'   ְּל�E ֹפ�
א ִקֵּנGאִתי ַלה� [י]  ֹ֨ י'ַוּיֹאֶמר; ַקּנ ֹות ִּכֽ ל ֶאת-׀ ֱאHֵה�י ְצָבא5 �י ִיְׂשָרֵא' יְתE  ְּבֵנ ּו ְבִרֽ �סּו ְוֶאת-ָעְזב יE ָהְר -ִמְזְּבֹחֶת�יE ָהָר' ּו ֶבָח�ֶרב ְנִביֶא� ג�

ּו ֶאת י ַוְיַבְקׁש� ּה׃-ָוִאָּוֵת�ר ֲאִני  ְלַבִּד' י ְלַקְחָּתֽ   ַנְפִׁש�
  מלכים א יט,יא:

�י ה.  אֶמר ֵצ�א ְוָעַמְדָּת� ָבָהר0 ִלְפֵנ 5ֹ    'ַוּי
7ה ה�  �י ה'  'ְוִהֵּנ ים ּוְמַׁשֵּב�ר ְסָלִעים  ִלְפֵנ ק ְמָפֵרק; ָהִר֨ ה ְוָחָז> ּוַח ְּגדֹוָל= ר ְור� ּוַח ה�  'ֹעֵב5 א ָבר� �ֹ ַעׁש הֽ וְ  'ל א ָבַר� �ֹ ַעׁש ל   ׃'ַאַח�ר ָהר ּוַח  ַר'

ׁש ה� [יב]  א ָבֵא� �ֹ ׁש ל ה׃  'ְוַאַח�ר ָהַר ַעׁש  ֵא' ה ַדָּקֽ ֹול ְּדָמָמ� ׁש ק�   ְוַאַח�ר ָהֵא'
Nֹ [יג]  ֹול ַוּי �ה ֵאָליו  ק' ד ֶּפ�ַתח ַהְּמָעָר�ה ְוִהֵּנ  ַּיֲעֹמ� א ַוֽ Nֹו ַוֵּיֵצ �ֶלט ָּפָניו  ְּבַאַּדְרּת' הּו ַוָּי ַע ֵאִלָּי5 י׀ ִּכְׁשֹמ� ה ֵאִלָּיֽהּו׃ -אֶמר ַמהַוְיִה�   ְּל�E ֹפ�
א ִקֵּנGאִתי ַלה� [יד]  ֹ֨ י'ַוּיֹאֶמר; ַקּנ ֹות ִּכֽ ל ֶאת-׀ ֱאHֵה�י ְצָבא5 �י ִיְׂשָרֵא' יְתE  ְּבֵנ ּו ְבִרֽ �סּו ְוֶאת-ָעְזב ּו ֶבָח�ֶרב -ִמְזְּבֹחֶת�יE ָהָר' יE ָהְרג� ְנִביֶא�

ּו ֶאת י ַוְיַבְקׁש� ּה-ָוִאָּוֵת�ר ֲאִני  ְלַבִּד' י ְלַקְחָּתֽ   ׃ ס ַנְפִׁש�
�אֶמר ה  [טו] ֹ אָת ּוָמַׁשְחָּת7 ֶאת 'ַוּי ּוב ְלַדְרְּכ�E ִמְדַּב�ָרה ַדָּמ�ֶׂשק ּוָב5 יו ֵל�� ׁש� ֶל� ַעל- ֵאָל' ם׃-ֲחָזֵא�ל ְלֶמ�   ֲאָרֽ
ּוא ֶבן[טז]  ֶל� ַעל-ְוֵאת  ֵיה� ח ְלֶמ� י ִּתְמַׁש� ח ְלָנִב� -ֱאִליָׁש�ע ֶּבן-ִיְׂשָרֵא�ל ְוֶאת-ִנְמִׁש' ה ִּתְמַׁש� יE׃ָׁשָפט  ֵמָאֵב�ל ְמחֹוָל'   יא ַּתְחֶּתֽ

  

  :טז -ט מלכים א יט,והפסוקים   טנ -נז,ב בבלי ברכות : משנה ברכות פ"ט מ"בסביב  הסבר הלכתי והסבר אגדה

  :  הסבר הלכתי

ה ּוַח ְּגדֹוָל=   מונח פזר – ְור�

ן שהמלך שאפשר לברך על דבר שלא רואים, כנראה מכוו מגן אברהם- מסוגיה זאת פסק ה -הרב שטרום הי"ו מאורות הדף התשס"ה 
פסק שאפשר לברך ברכת המלך גם אם רואים רק את  ברכי יוסף- נמצא במקום אבל אינו נראה (כמו שרב ששת לא ראה אותו), וה

  מרכבתו ולא את המלך עצמו, כאשר ידוע שהמלך נמצא שם. מזה בדקנו בשו"ע או"ח סימן רכד עד רכט ובמפרשיו. 

  

ה )יאמלכים א יט,( ּוַח ְּגדֹוָל=   לימוד אחד למקומובינתיים מצאנו זר, כעין שני פזר, בלימוד למקום אחר ואם צריך גם למקומו. מונח פ – ְור�

7ה ה�  )יאמלכים א יט,( ר 'ְוִהֵּנ ק ְמָפֵרק;  ֹעֵב5 ה ְוָחָז> ּוַח ְּגדֹוָל= דמלכותא דארעא כעין ... רב ששת:  ...אמר  -יש ללמוד למקומו כ – ְור�
עולם משנה בטבע כך מלכות בארץ פורצת לה דרך בכל מקום שצריכה, ולכן פסוק זה . מוצע ההסבר כשם שמלכו של מלכותא דרקיעא

  הוא כנראה סימוכין למצווה לברך על מלך מאומות העולם, כמעשה רב ששת, וכנראה שזה גם סימוכין למצווה לברך על מלך ישראל. 

  תרסא, בתפקיד שיעור מרחק ושיעור זמן לברכה על מלך. – ְמָפֵרק; 

  

המכאן ע"י  ּוַח ְּגדֹוָל= מונח פזר, לימוד למקומו בנושא מלך ושילטונים והפלגה ללימוד למקומות אחרים שאחד מהם הוא ברכות  – ְור�
  נציגי הקב"ה בעולם.  –שונות על על תופעות טבע, שהן כעין שלטונים 

ק ְמָפֵרק;  לימוד למקומו שלטון, כעין במחיצה לעצמו) מרמז לפסיקת גרשיים, תרסא. תרסא בתפקיד בעל בחינה נעלה (כאן בעלי  – ְוָחָז>
 השלטונים שאין עול מלך עליהם ואם אינן חכמים אלא בדתם אינו מברך עליהם -' העולם תבחכמו סימן רכד ה (פמ"ג) (מחה"ש)או"ח מגן אברהם 

לכות, על השופט , ועל השרים שממנה המלך בכל עיר טוב וישר לברך בלא שם וממברך עליהםלשנות דבריה' ודן והורג במשפט 
  :הגדול שהוא הקאד"י אין מברכין כלל (רדב"ז ח"ב ג')
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  שמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתילעלוי כל  נ

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עילוי נשמל

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

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

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

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

ה )יאמלכים א יט,( ּוַח ְּגדֹוָל= , שאחד מהם הוא ברכות שונות על על היינו לימוד לשני מקומות אחרים בתורהמונח פזר, כעין שני פזר,  – ְור�

  נציגי הקב"ה בעולם.  –תופעות טבע, שהן כעין שלטונים 

  

�י ה.  )יאמלכים א יט,( אֶמר ֵצ�א ְוָעַמְדָּת� ָבָהר0 ִלְפֵנ 5ֹ    'ַוּי

אֶמר 5ֹ   או כמוסבר להלן. משנה ברכות פ"ט מ"ב- רביע, מרמז לארבע ברכות שונות המפורטות ב – ַוּי

אֶמר 5ֹ בבלי ברכות  -ואחת נלמדת ב משנה ברכות פ"ט מ"ב- רביע, מרמז לארבע קבוצות של תופעות טבע ששלוש מהן מפורטות ב – ַוּי
  ב,נט

�י ה. : נסביר בסדר הכתוב בפסוק תופעת מחזוריות תנועת הכוכבים מונח מונח זרקא מונח סגול, זרקא בתפקיד  – 'ֵצ�א ְוָעַמְדָּת� ָבָהר0 ִלְפֵנ
תנו רבנן: ב ,בבלי ברכות נט-של תנודה ותנועה, כאן אלו מחזורי יציאת הכוכבים למסלולם וחזרתם למקומם כבעת הבריאה כמתואר ב

אמר אביי: כל  - בתקופתה לבנה בגבורתה וכוכבים במסילותם ומזלות כסדרן, אומר ברוך עושה בראשית. ואימת הוי?  הרואה חמה
  . עשרים ושמונה שנין, והדר מחזור ונפלה תקופת ניסן בשבתאי באורתא דתלת נגהי ארבע

  

ק ְמָפֵרק;  )יאמלכים א יט,(שלוש תופעות טבע נוספות:  ה ְוָחָז> ּוַח ְּגדֹוָל= ים ּוְמַׁשֵּב�ר ְסָלִעים  ְור�  משנה ברכות פ"ט מ"ב- , ירמז לָהִר֨

ועל הזועות ועל  על הזיקין )בפ"ט,מ"(על משנה זאת  רכט -שו"ע או"ח סימן רכז , ופסיקות הפוסקים בבלי ברכות נט- ודרשות ה
  הברקים ועל הרעמים ועל הרוחות אומר ברוך שכחו וגבורתו מלא עולם 

ים ועל הנהרות ועל המדברות אומר ברוך עושה מעשה בראשית ר' יהודה אומר הרואה את הים הגדול ועל הגבעות ועל הימ על ההרים
לפרקים עד כמה? אמר רמי בר אבא אמר מוסיף  ב,בבלי ברכות נט- (ובאומר ברוך שעשה את הים הגדול בזמן שרואה אותו לפרקים 

  ).רב יצחק: עד שלשים יום

  : רוך הטוב והמטיב ועל שמועות רעות אומר ברוך דיין האמתועל הבשורות הטובות אומר ב על הגשמים

  

  תרסא, בתפקיד שיעור מרחק ושיעור זמן לברכה על תופעות טבע. – ְמָפֵרק; 

ק ְמָפֵרק;  גרשיים תרסא, גרשיים בתפקיד יוצא, תרסא בתפקיד שיעור וביחד אלו מחזורי יציאת הכוכבים למסלולם וחזרתם  – ְוָחָז>
  ה.למקומם כבעת הבריא

ים   מעשה בראשית, כמו בבבלי בכורות שעיר ראש חדש ללא שינוי הבא כך מקדמת דנא. –קדמא רמז לקדמת דנא  – ָהִר֨

  

   ברכות על עקירת עבודה זרה(ב) 

י )י,ידמלכים א יט,( ל ֶאת-ִּכֽ �י ִיְׂשָרֵא' יְתE  ְּבֵנ ּו ְבִרֽ �סּו-ָעְזב מות יחיד שאסורות מאז יש לומר כי אם בני ישראל הרסו ב -  ִמְזְּבֹחֶת�יE ָהָר'
יהקמת בית ראשון בירושלים עשו דבר טוב. לכן אפשר כי  יְתE  -ִּכֽ ּו ְבִרֽ �מהפך פשטא, מוציא הכתוב מפשוטו במובן של לשון סגי  – ָעְזב

אומר הרואה מקום שנעשו בו ניסים לישראל  מ"א ט"משנה ברכות פ- נהור (בהשאלה מתאורו של רב ששת כסגי נהור) והוא מקור לחלק מה

 - הנידון בפרטות במקום שנעקרה ממנו עבודת כוכבים אומר ברוך שעקר עבודת כוכבים מארצנו:  ברוך שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה
   בבלי ברכות נז,ב

י )י,ידמלכים א יט,( ל ֶאת-ִּכֽ �י ִיְׂשָרֵא' יְתE  ְּבֵנ ּו ְבִרֽ �סּו-ָעְזב רים, בתפקיד של כעין היקש, קטן בין שני קיס-פעמיים זקף -  ִמְזְּבֹחֶת�יE ָהָר'
משנה ברכות ... אל החלק הראשון של  ועל שמועות רעות אומר ברוך דיין האמת...  מ"ב ט"משנה ברכות פ-העשוי לרמז דרך חלק מה

  הרואה מקום שנעשו בו ניסים לישראל אומר ברוך שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה מ"א ט"פ

  על הטובה של הנסים שנעשו לישראל.שאם מברך על הרעה קל וחומר שיש לברך 

ל קטן בין שני קיסרים - ועוד אפשר כי פעמיים זקף סּו... ִיְׂשָרֵא' הנכנס לכרך מתפלל שתים אחת  ד"ט מ"משנה ברכות פ - מרמז ל ָהָר'
  בכניסתו ואחת ביציאתו בן עזאי אומר ארבע שתים בכניסתו ושתים ביציאתו ונותן הודאה לשעבר וצועק לעתיד לבא: 

אליהו בהגיעו לעיר יזרעאל נכנס למקום סכנה ועיוות דין כפי שהנהיגה שם איזבל אשת אחאב (כמו דין נבות) והיא הרודף שגרמה כי 
לאליהו לברוח למדבר. כל זקף מרמז לשתי ברכות לתנא קמא בכניסה וביציאה מן העיר לבן עזאי שתי ברכות בכניסה, שתי ברכות 

  ביציאה.

  

   ולפרטברכות על נס לכלל (ג) 

  . הרואה מקום שנעשו בו ניסים לישראל אומר ברוך שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה מ"א ט"משנה ברכות פ
וגו'. אניסא דרבים  ויאמר יתרו ברוך ה' אשר הצילויאמר יתרו ברוך ה' אשר הצילויאמר יתרו ברוך ה' אשר הצילויאמר יתרו ברוך ה' אשר הציל )שמות יח(גמרא. מנא הני מילי? אמר רבי יוחנן, דאמר קרא: א ,בבלי ברכות נד

הוא גברא דהוה קא אזיל בעבר ימינא, נפל עליה אריא, אתעביד ליה ניסא ואיתצל מיניה; מברכינן, אניסא דיחיד לא מברכינן? והא ה
  !ברוך שעשה לי נס במקום הזהברוך שעשה לי נס במקום הזהברוך שעשה לי נס במקום הזהברוך שעשה לי נס במקום הזהבריך  -אתא לקמיה דרבא, ואמר ליה: כל אימת דמטית להתם 

מעוני שמואל ב ילקוט ש, אליהו ברח, שנאמר וילך בכח האכילה ההיא ארבעים יום מדרש תהלים (בובר) מזמור גאליהו ברח ניצל 
  אליהו ברח ויקם וילך אל נפשו,רמז קנא 

כגון מעברות ים סוף ונחלי ארנון ומעברות הירדן ואבן שישב עליה משה ע"ה כשעשה  -הרואה מקום שנעשו בו ניסים  מ"א ט"ר' עובדיה מברטנורא מסכת ברכות פ

אבל אניסא דיחיד כגון הרואה מקום שנעשה לו בו נס איהו חייב לברוכי וכי, מלחמה בעמלק ודומיהן. ואניסא דרבים כגון הני דאמרינן מחייבי כ"ע לבר
ברוך שעשה לי נס במקום הזה ובנו ובן בנו חייבים לברך ברוך שעשה נס לאבותי במקום הזה. וכל הני ברכות דמתניתין בעו הזכרת 

  :שם ומלכות דכל ברכה שאין בה הזכרת השם ומלכות אינה ברכה

  

י -ְוֶאת )י,ידמלכים א יט,(ס פרטי צריך לברך, ועל נס הצלתו מספר אליהו גם יחיד שניצל בנ ּו ֶבָח�ֶרב ָוִאָּוֵת�ר ֲאִני  ְלַבִּד' יE ָהְרג� ְנִביֶא�
ּו ֶאת ּה׃- ַוְיַבְקׁש� י ְלַקְחָּתֽ   ַנְפִׁש�

י לו הנס, והיוצא מפשוטו של מקרא קטן בתפקיד שניים המברכים על נס פרטי. מי שארע - קטן, זקף- מהפך פשטא זקף – ָוִאָּוֵת�ר ֲאִני  ְלַבִּד'
  להכליל את בנו ושאר הדורות לברך על נס זה.

ּו ֶאת אם לא היה כתוב ההמשך ּה-ַוְיַבְקׁש� י ְלַקְחָּתֽ  מ"גט "משנה ברכות פאפשר כי דברי אליהו וחזרתו עליהם היו בבחינת הנאמר  ַנְפִׁש�

המתפלל על מה שכבר היה הרי זו תפלת שוא,  - הצועק לשעבר  ר' עובדיה מברטנורא... כפי'  הצועק לשעבר הרי זו תפלת שוא... 
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  שמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתילעלוי כל  נ

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עילוי נשמל

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

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

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

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

ּו ֶאת. אבל בהוסיפו (שמה שהיה כבר היה ואי אפשר לשנותו) דמאי דהוה הוה ּה-ַוְיַבְקׁש� י ְלַקְחָּתֽ הרי זה בבחינת דבר הנמשך בהוה  ַנְפִׁש�
  ולעתיד ולכן אין זאת תפילת שוא. 

ּו ֶאת י- ַוְיַבְקׁש� רבות המסביר מדוע גם הבן של בעל הנס וצאצאיו צריכים לברך על הנס כי הרודף עמד לקחת מרכא טפחא, יתור ל - ַנְפִׁש�

ּהנפשו    סלוק, להגביל חיי הנרדף וזרעיותיו, שלא באו עדיין לעולם.  - ְלַקְחָּתֽ

  

  ברכות על הרעה(ד) 

(ודומה במסכת  א,בבלי מועד קטן כיום  30תרסא, שיעור זמן לאמירת ברכת כגון ברוך דיין האמת על שמועה קרובה עד  – ַוּיֹאֶמר; [י] 
תנו רבנן: שמועה קרובה נוהגת שבעה ושלשים, שמועה רחוקה אינה נוהגת אלא יום אחד. איזו היא שמחות פי"ב ה"ב, עירובין מו,א ,
  . לאחר שלשים, דברי רבי עקיבא -בתוך שלשים, רחוקה  -קרובה ואיזו היא רחוקה? קרובה 

  

ל ֶאת-יִּכֽ  )י,ידמלכים א יט,(  �י ִיְׂשָרֵא' יְתE  ְּבֵנ ּו ְבִרֽ �סּו ְוֶאת-ָעְזב ּו ֶבָח�ֶרב-ִמְזְּבֹחֶת�יE ָהָר' יE ָהְרג�     ְנִביֶא�

ּו ֶבָח�ֶרב-ְוֶאת )י,ידמלכים א יט,(קטע הפסוק  יE ָהְרג� משנה מסכת ברכות טפחא מונח אתנח, מרבה מיני סיבות לברך על הרעה  – ְנִביֶא�

חייב אדם לברך על הרעה כשם  מ"ה ט"משנה מסכת ברכות פוגם פתיחת :ת אומר ברוך דיין האמתועל שמועות רעו...  מ"ב ט"פ
 מ"ה ט"משנה מסכת ברכות פ- מתיחסים לרעה לכלל והפסוק המנמק זאת ב מלכים א יט,י,יד... הפסוקים  שהוא מברך על הטובה

ת ה�  )ו,ה ואתחנןדברים ( מתיחס לאדם פרטי E׃-ַנְפְׁש�E ּוְבָכל-ְלָבְב�E ּוְבָכל-ְּבָכל ֱאHֶה�יE 'ְוָא�ַהְבָּת' ֵא�   ְמֹאֶדֽ
ּו ֶבָח�ֶרב-ְוֶאת יE ָהְרג� טפחא מונח אתנח, טפחא בתפקיד פותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה ואח"כ טפחא ללא מרכא בתפקיד  – ְנִביֶא�

יהתפשטות האפיון לכתוב לפניה ללמד כי  ל אֶ -ִּכֽ �י ִיְׂשָרֵא' יְתE  ְּבֵנ ּו ְבִרֽ �סּו -תָעְזב הריגה בחרב ויש לברך על רעה -מוקש לִמְזְּבֹחֶת�יE ָהָר'
  לכלל.

הרעה הכללית הזאת אמורה להיות מתוקנת ע"י שליחות אליהו להמליך את חזאל, יהוא, ומינוי אלישע לנביא, אלא שבינתיים היא רעה. 
יאפשר כי  ל ֶאת-ִּכֽ �י ִיְׂשָרֵא' יְתE  ְּבֵנ ּו ְבִרֽ �קטן בין שני קיסרים, בתפקיד של כעין היקש, העשוי - פעמיים זקף -  סּוִמְזְּבֹחֶת�יE ָהָר' -ָעְזב

... הנידון בפרטות במקומות  מברך על הרעה מעין הטובה ועל הטובה מעין הרעה...  מ"ג ט"משנה מסכת ברכות פ- לרמז לחלק מה

  אחדים כגון 

  !דיין האמת ולבסוף הוא אומר ברוך הטוב והמטיבתא שמע: מת אביו והוא יורשו, בתחלה אומר ברוך ...  ב,בבלי ברכות נט (א)

פירוש המשנה לרמב"ם - והרמב"ם בפירושו מנמק שמברכים על המצב הנוכחי ולא על המצב העתידי האפשרי.  ב בבלי ברכות ס,א(ב) 
אם באה עליו , וזהו מעין על הרעה. וכן אף על פי שתכליתה טוב מברך דיין האמתר"ל שאם באה עליו צרה  ג"ט מ"מסכת ברכות פ

, וזהו מעין על הטובה. ודוגמת הבבא הראשונה, כגון שעבר שטפון על שדהו הרי טובה אף על פי שתכליתה רע מברך הטוב והמטיב
זו רעה, אף על פי שתכליתה טובה שתרוה אדמתו, ואולי אף יביא אותו השטפון לאדמתו תועליות. ודוגמת הבבא השניה, כגון שמצא 

קחו, הרי זו טובה. אף על פי שתכליתה רעה שאותו אדם שראהו ילשין עליו אצל המלך, ויענהו המלך וידרוש ממון וראהו אחר כשל
מברך על מה וטעם דין זה שדברים המצוים הן שאין במציאותן ספק, ולכן  הרחבת הענין ע"י הרמב"ם)כאן ( ממנו יותר ממה שמצא.

  .דיו לאפשרי היותו אפשריולא יביט לסוף לפי שאותו הסוף אפשרי, ו שהוא עכשיו

  

  : רוח פועלו של מלך המשיחהסבר אגדה

  הסבר פשט הענין ע"פ פי' רלב"ג, ואחריו הסבר בפנימיות הענין ע"פ תבניות הטעמים.

ם ֶאל-ַוָּיבֹא[ט]   �ה ְדַבר-ָׁש� �ֶלן ָׁש�ם ְוִהֵּנ ה ַוָּי ֹו ַמה 'ה  -ַהְּמָעָר� ֹ�אֶמר ל' יו ַוּי ה ֵאִלָּיֽהּו׃ -ֵאָל'   ְּל�E ֹפ�
�ה ְדַבר רלב"ג ֹ�אֶמר 'ה  -ְוִהֵּנ יו ַוּי ה -ַמהעל דרך הנבואה, ושאל לו השם יתברך  'ה  -ְדַבר אחשוב, כי בתחלה בא אליו - ֵאָל' ְּל�E ֹפ�

(ועל דרך אומרו לאדם הראשון בגן עדן איכה ואע"פ שכבר ידע זה השם יתברך, על דרך אמרו לקין "אי הבל אחיך" (בר' ד,ט).  ,,,,ֵאִלָּיֽהּו
ה' כי התבייש בחטאו (בר' ג) ובשניהם ביקש ה' להיכנס עמם לשיחה ויודו וישובו בתשובה אבל הם לא שבו, ויש ללמוד שביקש ה' בהסתתרו מפני 

ברית התורה והרסו מזבחות השם  ישראל עזבוישראל עזבוישראל עזבוישראל עזבו    בניבניבניבניהשיב אליהו כי הוא מקנא לשם יתברך, כי  והנהשאליהו ישנה לדבר זכות על ישראל). 
ונשאר אליהו לבדו  - כי כבר הרגה אותם איזבל כמו שקדם  -  בחרבבחרבבחרבבחרב; והרגו נביאי השם ריםי אם אלהים אחיתברך, כי לא רצו לעבוד כ

והנה ; שיקום נקמתו על אלו הרעות שעשו ישראלמן הנביאים הידועים לה, ובקשה להרוג אותו; וכאלו שאל על זה מהשם יתברך, 
�י ה. יתברך שיצא ויעמוד לו השם  מר. אז אקרה זה לאליהו מרוב כעסו על חטאת ישראל רוצה לומר, כי כשיראה לו כבוד  -  'ָבָהר0 ִלְפֵנ

(וזה היה באותו מקום שעמד משה רבנו בפר'  כדי שיבקש אליהו רחמים על ישראלה', אז יצא מהמערה. וידמה, שכבר עשה זה השם יתברך 
, לא  )יעשה כמו משה רבנואליהו שת של רחמים וזה מה שרצה כי תשא וביקש רחמים אחרי מעשה העגל וה' נענה לו ולמדו סדר שלוש עשרה מדו

. ולזה הראה לו הדברים להם אפו כדי שישובו אליו ריךלהאשיתפלל להשחיתם על רוע מעשיהם; כי היה רצון השם יתברך 
ההההההמשחיתים, כמו  ּוַח ְּגדֹוָל= ם יתברך להביא כי אין מדרך הש ה',ה',ה',ה',    ברוחברוחברוחברוחהיה  ולאולאולאולא ....סלעיםסלעיםסלעיםסלעיםומשברת  הריםהריםהריםהריםוחזקה, שהיא מפרקת  ר�

  הרעות אם לא לתכלית שיגיע מהם טוב; 
  

7ה ה�  ר 'ְוִהֵּנ י )בר' ג,ו(דרגא מונח רביע, תבנית טעמים המרמזת לתיקון לחטא אדם הראשון הכתוב באותה תבנית טעמים  – ֹעֵב5 ֲאָוה ְוִכ7 -ַתֽ
ּוא ִים ה� ר ות מלת , ה' עובר על פשע לשבים בתשובה (על בסיס רמב"ן), בשם ע"ב מאותיָלֵעיַנ5 ר 'ה� ,  ֹעֵב5 מונח רביע מרמז  – ֹעֵב5

לקית (בעה"ט) של ארבעה רגלים, ארבעה אופנים, ארבע חיות, ארבע מלאכים ראשיים וקבוצותיהם. כלומר מרמז להופעת - למרכבה הא
אֶמר ֵצ�א ְוָעמַ ) מלכים א יט,יאכסא הכבוד לאפשר מעבר מכסא דין לכסא רחמים . תבנית טעמי המלים  ( 5ֹ �י ה.  ְדָּת� ַוּי זרקא  -  'ָבָהר0 ִלְפֵנ

7ה ה� סגול שלפני  ר 'ְוִהֵּנ מרמזים לאפשרות מעבר מכסא דין לכסא רחמים, בהסבר המשלב פירוש הרד"ק במקום עם דרשה ממקום  ֹעֵב5

7ה ה�     רד"קאחר. פי'  ר 'ְוִהֵּנ ר 'ה�  כבוד :פירוש - ֹעֵב5 רלפניו, כמו שאמר במשה רבינו עליו השלום  ֹעֵב5 שמ' (  ַוִּיְקָרא. ָּפָניו0 -׀ ַעל 'ה�  ַוַּיֲעֹב֨

  וגילוי שלוש עשרה מדות של רחמים. עת רצוןזרקא סגול, שהיה  – . )לד,וכי תשא 

  

ּו ַעל-ַוַּיְרא  ָּכל )מלכים א יח,לט( בעקירת עבודת הבעל בהר הכרמל נאמר  ִּיְּפל� ם ַוֽ ּו ה  -ָהָע' ֹ�אְמר' ים ה�  'ְּפֵניֶה�ם ַוּי ּוא ָהֱאHִה' ּוא  'ה� ה�
י 7ה ה� לעולם והקב"ה גילה לפני אליהו במלים  עת רצוןעם ישראל השיב לבבו לעבודת ה'. הגיעה  ם׃ָהֱאHִהֽ ר 'ִהֵּנ גי' משי"ח,  – ֹעֵב5

  . מלך המשיחלעולם הבא ויראה בכבוד  -  שאם יזכהשאם יזכהשאם יזכהשאם יזכהא ,ברכות נח בבלירש"י שהמשיח עומד עמו וזה רמז לפירוש 
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  שמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתילעלוי כל  נ

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עילוי נשמל

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

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

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

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

אמרו בבראשית רבה: אמר רבי חילפי שמענו שיש הלוך לקול, : ... תורה, רמב"ן על ה 76ע'  ב, קפשיאן דוד –אדם הראשון 
והוא ענין גלוי שכינה במקום ההוא או הסתלקותו מן ...   ,לקים מתהלך בגן לרוח היוםלקים מתהלך בגן לרוח היוםלקים מתהלך בגן לרוח היוםלקים מתהלך בגן לרוח היום- - - - וישמעו את קול ה' אוישמעו את קול ה' אוישמעו את קול ה' אוישמעו את קול ה' אשנאמר (בר' ג) 

והנה ה' עבר ורוח גדולה וחזק והנה ה' עבר ורוח גדולה וחזק והנה ה' עבר ורוח גדולה וחזק והנה ה' עבר ורוח גדולה וחזק " "", כי בהגלות השכינה תבא רוח גדולה וחזק, כענין שנאמרלרוח היוםלרוח היוםלרוח היוםלרוח היוםהמקום שנגלה בו. וטעם "
  " ... לפני ה'... לפני ה'... לפני ה'... לפני ה'

עולמית, רוח שפגעה בכל העולם) אלא של אליהו שנאמר (מלכים א יט)  ג"א קוסמיקון ממלת קוסמוס =אין לך קוזמיקון ( 350ע' 
ן מלך המשיח ". רבי תנחום בר חייא ואמרי ליה בשם רבנן לעולם איוהנה ה' עובר ורוח גדולה וחזק מפרק הרים ומשבר סלעיםוהנה ה' עובר ורוח גדולה וחזק מפרק הרים ומשבר סלעיםוהנה ה' עובר ורוח גדולה וחזק מפרק הרים ומשבר סלעיםוהנה ה' עובר ורוח גדולה וחזק מפרק הרים ומשבר סלעים"

הקרא (בר' ג) "זה ספר  -(טט  בא עד שיבראו כל הנשמות שעלו במחשבה להבראות ואלו הן הנשמות האמורות בספרו של אדם
(מסיבה לא מוסברת בראשית רבה מזכיר כאן את מלך המשיח. אפשר כי מה שגילינו כאן ע"פ תבנית הטעמים היה גלוי לפני  תולדות האדם".)

  .חז"ל)

  

ה-ה לפני אליהו את ההקב"ה גיל ּוַח ְּגדֹוָל= ואם יעמוד מלך מבית דוד  ה"ד אי"רמב"ם הלכות מלכים פשל המשי"ח ופועלו ככתב  ר�
 (המומשל בפסוק במלה ,ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו, כפי תורה שבכתב ושבעל פה,

ק ים ּוְמַׁשֵּב�ר ְסָלִעים   פסוק במלים(המומשלות ב וילחם מלחמות ה' )ְוָחָז> , הרי זה בחזקת שהוא משיח, נגד הכפירה של האומות) ְמָפֵרק; ָהִר֨
(וכל זה מומשל בפסוק במלים  אם עשה והצליח ונצח כל האומות שסביביו ובנה מקדש במקומו וקבץ נדחי ישראל הרי זה משיח בודאי

ׁש ה� [יב]  א ָבֵא� �ֹ ׁש ל ה׃וְ  'ְוַאַח�ר ָהַר ַעׁש  ֵא' ה ַדָּקֽ ֹול ְּדָמָמ� ׁש ק� הומשמע  .)ַאַח�ר ָהֵא' ה ַדָּקֽ ֹול ְּדָמָמ� שתשרור מלכות שמים כי כל  ק�
רבי שמעון בן אלעזר אומר: אף בחוץ לארץ צריך לומר  ז,בברכות נ בבלי- אומות העולם התגיירו לשם ה' וידברו בלשון הקדש כנדרש ב

� ָא�ז ),טצפניה ג( , שנאמר(וכך פי' שיטה מקובצת ע"פ רמב"ם)  , מפני שעתידים להתגייר) לעבדך לב עובדיהםלב עובדיהםלב עובדיהםלב עובדיהםוהשב ( כן -ֶאל ֶאְהֹּפ�
ים דשידברו מלות לשון הקדש שהוא לשון מובחר.  - ְברּוָר�ה ָׂשָפ�ה(ט)  ר' יוסף קרא:ופי'  .ְברּוָר�ה ָׂשָפ�ה ַעִּמ� חבורה  -  ְׁשֶכ�ם ֶאָחֽ

  אחת; שיתגיירו כולם לשם ה'.  
  

לישראל, ולכן גלוי משיח לאליהו בעת רצון זאת שלא נוצלה הפעם והיא נדחית להופיע אחרי תלאות  אלא שאליהו המשיך לא ללמד זכות
  רבות שתחילתן נאמרת לאליהו.

  

7ה ה� (יט,יא) במלים ותבנית הטעמים - (יט,י) אליהו אמר את קנאתו לה'. ב- ב ר 'ְוִהֵּנ ה' רמז לאליהו שיהיה כמו ה' עובר סולח ומתקן.  ֹעֵב5
  טז) עם רבוי והמעטה. - (יט,טו - (יט,יד) חוזר על מלות וטעמי (יט,י). ונראה כי ה' מטיל עליו שליחות ב-ר בקנאתו ובאבל אליהו נשא

�אֶמר ה   )טומלכים א יט,(ֹ יו 'ַוּי   קטן, שתי שליחויות מוטלות על אליהו,- מהפך פשטא זקף – ֵאָל'

ואליהו גאלם לעתיד ויקח אליהו  -בתי (איש שלום) פיסקא ד פסיקתא רכפשוטו של הענין לתקן את ישראל לשוב לה', ואז ע"פ  אחת
יא לבא בשליחות  �ה ַהָּנִב� ת ֵאִלָּי ם ֵא� �ַח ָלֶכ' �ה ָאֹנִכי  ֹׁשֵל   ,)מלאכי ג,כג( וגו'ִהֵּנ

י ּבPֹוא י�ֹום ה' [כג]  כד: –מלאכי ג כג  יא ִלְפֵנ5 �ה ַהָּנִב� ת ֵאִלָּי ם ֵא� �ַח ָלֶכ' �ה ָאֹנִכי  ֹׁשֵל ֹול ְוַהּנֹוָרֽ  'ִהֵּנ   א׃ ַהָּגד�
יב ֵלב[כד]  �ים ְוֵל�ב ָּבִנ�ים ַעל-ָאבֹות  ַעל- ְוֵהִׁש י ֶאת-ֲאבֹוָת�ם ֶּפן-ָּבִנ' ֹוא ְוִהֵּכיִת� Nֶרם׃-ָאב ֶרץ ֵחֽ   ָהָא�

  לבשר את הגאולה לעתיד לבוא. - יוצאת מפשוטו של ענין, לתקן את עצמו, ואז יוכל לדבר (ראה להלן)  אחת

  

ּוב ְלַדְרְּכ�E  תביר – ֵל�� )טומלכים א יט,( חזאל, מושל ישראלי  - מרכא טפחא, יתור לרבות לאליהו תיקון ישראל באמצעות צר חיצוני – ׁש�

תביר, ממעט את אליהו מהמשך תיקון ישראל לשוב אל ה' בגלל דרך הקנאות, ומטיל  – ֵל��אלישע.  - יהוא, ונביא תחתיו היינו במקומו  –
  תיקונים לרבוי דבור: עליו שליחות תיקון עצמו ע"י

מונח, רבוי הופעות, אליהו  –ִמְדַּב�ָרה מדבר = לשון דיבור", - כעין מלת "ה ִמְדַּב�ָרהמונח אתנח, רבוי והגבלה.  –ָרה ַדָּמ�ֶׂשק ִמְדַּב� 
...  "חורב" פרק כח -פרקי דרבי אליעזר (היגר) - מחויב להופיע לכל ברית מילה בכל מקום שהוא בעולם (במדבר ובמקום סכנה) כנאמר ב

י... כדי להיווכח במסירות הנפש  ברית מילה עד שאתה רואה בעיניך,חייך שאין עושין  ל-לא ִּכֽ �י ִיְׂשָרֵא' יְתE  ְּבֵנ ּו ְבִרֽ �   ָעְזב

  

  מרמזים לדם מילה.  ַדָּמ� - ו ִמְד ר"ת מ' ד' = ד'ם מ'ילה, וכן ִמְדַּב�ָרה ַדָּמ�ֶׂשק 

סּו-ֶאתועל מה שאמר  שאסורות מאז הקמת בית ראשון בירושלים עשו דבר טוב. אפשר יש לומר כי אם הרסו במות יחיד  -  ִמְזְּבֹחֶת�יE ָהָר'
שכיוון לומר שפסקו מלברך לה' על שולחנם כי שולחן כעין מזבח. אפשר כי לכן אחרי זמן הונהג להזכיר בברכת המזון כי "הרחמן הוא 

על שולחנם ובפסח נקרא אליהו לכל ישלח לנו את אליהו הנביא ויבשר לנו בשורות טובות" להראות לאליהו שבני ישראל מברכים לה' 
  בית ישראל להיווכח במסירות נפש לקיים מצוות פסח ואמונה בגאולה שעליו לבשר.

  

ּו ֶאת-ְוֶאתועל מה שאמר  י ַוְיַבְקׁש� ּו ֶבָח�ֶרב ָוִאָּוֵת�ר ֲאִני  ְלַבִּד' יE ָהְרג� ּה-ְנִביֶא� י ְלַקְחָּתֽ נקרא לתרץ קושיות הלכתיות להיווכח  ַנְפִׁש�
  ורהשלומדים ת

  

בכעין  ַדָּמ�ֶׂשקאתנח מגביל, אפשר כי אליהו כל כך טרוד עד שלרוב אינו עובר בשער הישיבה של מעלה (זמנו מוגבל) ומלת  – ַדָּמ�ֶׂשק
  דולה ומשקה מתורת רבו, היינו שאליהו מקבל ידיעותיו מהיוצאים מהישיבה.  –נוטריקון הנדרש על הכינוי דמשק אליעזר 

זוהר כרך א (בראשית) פרשת בראשית אשר אליהו נקרא לפתור קושיות עליו ליטול רשות כדי לבוא, כנאמר אתנח מגביל, כ – ַדָּמ�ֶׂשק

(משביע  באומאה עלך אליהו ,פתח רבי שמעון ואמר עלאין שמעו תתאין אתכנשו אלין מארי מתיבתא דלעילא ותתא דף כד עמוד א

  (טול רשות ורד לכאן) טול רשו ונחית הכא עליך)
  תשבי יתרץ קושיות ובעיות  –תיק"ו  –משיח, שער ישיבה של מעלה, קושיות פותר  –נוטריקון : דם מילה, מזבח  – ַדָּמ�ֶׂשק
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  שמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתילעלוי כל  נ

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עילוי נשמל

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

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

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

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

  

  התשע"ה) –(התשע"ד  סוכות שבת חול המועד – דברים וזאת הברכה לג,א 1.2

  

ְקָרא :יב,פינחס כט במדבר י ִמֽ ֶדׁש ַהְּׁשִביִע5 ר יGֹום ַלֹח� �ה -ּוַבֲחִמָּׁשה; ָעָׂש֨ ֶדׁש  ִיְהֶי ם ָּכלֹק֨ ּו-ָלֶכ' א ַתֲעׂש� �ֹ ה ל   ְמֶל�אֶכת ֲעֹבָד�
ם ַח�ג   ים׃לַ ְוַחֹּגֶת� ' ִׁשְבַע�ת ָיִמֽ   ה�

ם ַח�ג  ים׃לַ ְוַחֹּגֶת� ' ִׁשְבַע�ת ָיִמֽ   מרכא תביר טפחא מרכא סלוק ה�

כל יום. מספר קרבנות הפרים שונה ביום חג לעצמו לפי שלקבוצת פרטים, היינו כל יום מהוה מחלק את חג הסוכות  מרכא תביר טפחא
יםאבל בקרבנות המוספים של כל יום מופיע  ים  -ו דרגא – ָּפִר7 ם ַח�ג  כט יבדרגא . הדרגא מקשרת קרבנות כל יום אל  ְּכָבִׂש7 ' לַ ְוַחֹּגֶת� ה�

ים׃      ִׁשְבַע�ת ָיִמֽ

  
  :לד – גי,פינחס כט במדבר

ים ְּבֵני  ' ָּפִר7 ה' יַח ִניֹחַח  ַלֽ �ה ֵר ה ִאֵּׁש֨ Gם ֹעָל � ִים בָ -[יג] ְוִהְקַרְבֶּת֨ ר ֵאיִל�ם ְׁשָנ ה ָעָׂש� ר ְׁשHָׁש�   ָק�
ים ְּבֵנֽי ם ִיְהֽיּו׃- ְּכָבִׂש7 ר ְּתִמיִמ� �ה ַאְרָּבָע�ה ָעָׂש�   ָׁשָנ

ֶלת ְּבלּוָל�ה ַבָּׁש�ֶמן  ם ֹס� ְנָחָת'   [יד] ּוִמ֨
ד ִלְׁשֵנ�י הָ  �י ֶעְׂשֹרִנים  ָלַא�ִיל ָהֶאָח' ים ְׁשֵנ ד ִלְׁשHָׁש�ה ָעָׂשר  ָּפִר' ה ֶעְׂשֹרִנGים ַלָּפ�ר ָהֶאָח5 ם׃ְׁשHָׁש֨   ֵאיִלֽ

ֹון ַלֶּכ�ֶבׂש ָהֶאָח�ד    [טו] ְוִעָּׂשרֹון  ִעָּׂשר'
ים׃ ר ְּכָבִׂשֽ   ְלַאְרָּבָע�ה ָעָׂש�

ד ַחָּט�את -[טז] ּוְׂשִעיר   ִעִּז�ים ֶאָח�
ּה׃ ס ּה ְוִנְסָּכֽ יד ִמְנָחָת�   ִמְּלַבד  ֹעַל�ת ַהָּתִמ'

  

ם תבת ובפסוק הבאפירוט סוג קרבנות המוספים ומספרם ובו  פסוקמופיע  טיו" בכל ְנָחָת' כעין מוקדם קטן במלה אחת, - קדמא זקף -   ּוִמ֨
או שנאמר כי בא ללמד שהקרבן קדם והמנחה אחרה כמו שנדרש לכל סוג קרבן נפח המנחה לקרבן אחד.  והוא מאוחר בענין. ומציינת

  במנחות מכתוב אחר.

  קטן במלה אחת-קדמא זקףראה 

  

מוקרבים שלא עם הקרבן אלא אף בלילה  להיותמנחות יכולים שהנסכים וה מלמד, )ראה להלן( אחר קרא ב,מנחות מד בבלי אבל ע"פ 
ם [יד]  תממל לכןוביום אחר כל זמן שלא קדשו בכלי שרת,  ְנָחָת'  ביחדלמשל שאפשר להביא אולי ימצא מקור ללמוד דבר אחר,  יש ּוִמ֨

  כל אחד לעצמו. אין חובת הבאה שלו )האם גם שבת נכלל בכך(יו"ט וחול המועד  מוספי, היינו של קרבנות הציבור והמנחות הנסכים

ם     חול המועד סוכות מוספי ),יחכט 'פי 'במ( הקראכגון  י"רשהקרא האחר עצמו לפי  בענין  'וי( הקרא תוספות ולפי[יח] ּוִמְנָחָת�ם ְוִנְסֵּכיֶה=

  מוסף שבועות. קרבן )כג,אמר
  

  כג,יח:    אמרויקרא 

ים -ְוִהְקַרְבֶּת�ם ַעל �ת ְּכָבִׂש ֶחם ִׁשְבַע֨ ה ּוַפ7ר ֶּבןַהֶּל5 �י ָׁשָנ' � ִים -ְּתִמיִמם  ְּבֵנ ד ְוֵאיִל�ם ְׁשָנ ר ֶאָח�   ָּבָק�
ה'   יחַ  'ִיְהי�ּו ֹעָלה  ַלֽ ה ֵרֽ ם ִאֵּׁש� ַח ַלהֽ -ּוִמְנָחָתם  ְוִנְסֵּכיֶה'   ׃'ִניֹח�

  :,לזכג אמר ויקרא

' ֲאֶׁשר [לז]  ֶדׁש -ֵאPֶּלה מֹוֲעֵד�י ה' ם ִמְקָרֵא�י ֹק� ּו ֹאָת�   ִּתְקְרא�
ה  Gיב ִאֶּׁש 'לַ ְלַהְקִר֨ ים ְּדַבר ה5 �ַבח ּוְנָסִכ�   י�ֹום ְּביֹוֽמֹו׃ -ֹעָל7ה ּוִמְנָח�ה ֶז

  
  רש"י בבלי מנחות מד,ב

ם םאו ( ִמְנָחָת�ם ְוִנְסֵּכֶה= לעיל /מנחות/ (דמנחת נסכים קריבין בלילה ואי קשיא הא אמרי' בהקומץ [רבה]  - בלילהבלילהבלילהבלילה) ּוִמְנָחָת�ם ְוִנְסֵּכיֶה=
דהא דקתני ביום בנסכים  )דף יד( תמורהם מפרש לה בפ' יש קרבנות במסכת דברים שדרכן ליקרב ביום וקחשיב מנחת נסכי )כו:

הבאים עם הזבח והא דקתני בלילה בנסכים הבאין בפני עצמן כגון שהביא זבח בלא נסכים ולאחר זמן הביא הנסכים בפני עצמן יכול 
  להביאן בלילה.

קדשו בכלי מאתמול דאי קדשי נפסלין בלינה כדתניא במסכ' אם הביא היום יכול להקריב נסכיו למחר ובלבד שלא י -  ואפילו למחרואפילו למחרואפילו למחרואפילו למחר
  קדשו בכלי הוכשרו ליפסל בטבול יום ובמחוסר כפורים ובלינה. )דף ט( מעילה

  תוספות בבלי מנחות מד,ב
משמע הא סולת ושמן מעכבין אהדדי ותימה דהא לא כתיב שום קרא במנחת נסכים ושמא  - הסולת והשמן אין מעכבין את היין 

וגלויי מילתא בעלמא הוי דגבי מיעוטו מעכב את רובו כתיב קרא גם במנחת  )דף כז.(ן ממנחת נדבה דכתיב בה עיכובא לעיל ילפינ
  נסכים והתם גלי לן קרא.

ם םאו ( ִמְנָחָת�ם ְוִנְסֵּכֶה= חר נפקא מוכח דלמ )דף יד.( תמורהד פ"בב - למחרלמחרלמחרלמחרמנחתם ונסכיהם אפילו  בלילהבלילהבלילהבלילה )אפי'( )ּוִמְנָחָת�ם ְוִנְסֵּכיֶה=
לן דבר יום ביומו מלבד שבתות ה' ודרך הש"ס להביא על פסוק הרהוט בשני דרשות אע"ג דנפקי מקראי אחריני כי ההיא דשבח 

ופ' מי שהיה טמא נעורים  )לקמן פג:(ופרק התודה  )דף לז.(ופ"ד דזבחים  )דף ט.(הפסח ושלמים הבאין מחמת הפסח פ"ק דזבחים 
 )פסחים דף צו:(וכן מותר  )גיטין דף כא:(וכן ספר כורתה ואין דבר אחר כורתה  )ב"מ דף ל.(והתעלמת וכן מ )קדושין דף ג.(לאביה 

דדריש אך ולא חלבו ומסיק רבא דאך לאותו ואת בנו הוא דאתא וחלבו מדמו נפקא וכן בשמעתין דתניא  )דף טו.(ופ"ב דבכורות 
  בבריית' זבח ונסכים ומסקינן דבסברא פליגי.

  
םִמְנָחָת�ּו  םאו ( ם ְוִנְסֵּכֶה= דף ( תמורהד פ"בו )שם פד.( המזבח מקדשופרק  )דף ח.( זבחיםד פ"קפי' בקונט'  -  )ּוִמְנָחָת�ם ְוִנְסֵּכיֶה=

םד )יד. ואח"כ נסכים הא  מנחהועוד היכי דרשינן מיניה  לילהדפרי החג קדריש וקשה לר"ת היכי משמע מיניה  ִמְנָחָת�ם ְוִנְסֵּכֶה=

םַלW קרא דבתריה כתיב  וכו' ִמְנָחָת�ם ּוואינם כתובים על הסדר דפרים ואילים קדמי ותו דפריך ורבנן נמי הא בעי ליה  ָּפִרים ָלֵאיִל7
פרשת אלא על כרחין כיון שכולם משונים זה מזה כולהו צריכי לכך נראה לר"ת דדריש מקרא דעצרת  הא טובא כתיבומאי צריך 
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  שמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתילעלוי כל  נ

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עילוי נשמל

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

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

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

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

ה' ְוֵאיִל�   )כג,יח אמרויקרא (אל הכהנים  אמור � ִים ִיְהי�ּו ֹעָלה  ַלֽ יחַ  'ם ְׁשָנ ה ֵרֽ ם ִאֵּׁש� ַח ַלהֽ - ּוִמְנָחָתם  ְוִנְסֵּכיֶה' מדכתב נסכים בין ׃'ִניֹח�
 פ"קעולה לאשה ש"מ דבאים בלילה כי אשה דהיינו הקטרה ולא מייתורא ונקט מנחה ברישא דדמי לעולה טפי בהקטרה והא ד

 מנחתו ונסכומנחתו ונסכומנחתו ונסכומנחתו ונסכומע התם דמייתורא דווקא קדריש והתם גבי נזיר דרש מדכתי' דריש מנחתו ונסכים אפי' בלילה ומש )דף ח.( זבחיםד
למחר נמי שמעינן כיון דגלי גבי עצרת תו אין לחלק ותימה והא הני קראי בבאין עם הזבח כתיבי  ומנחתם ונסכיהםומנחתם ונסכיהםומנחתם ונסכיהםומנחתם ונסכיהםוכתיב נמי 

  )דף יד.( תמורהד פ"בוהנהו לא אתו אלא ביום כדאיתא ב
מה ניסוך המים בלילה דאמר מר  )דף ב:( תעניתוהא דאמרינן בריש  בח תנהו ענין בבאין לאחר הזבחדאם אינו ענין בבאין עם הזוי"ל 

ם בעצרת דהוי שאין ניסוך המים אלא בחג לאו מילתא היא דכיון דגלי לן קרא  דמקרא דפרי החג מייתימשמע בלילה אפי'  ְוִנְסֵּכֶה=
  י נסכי יחיד.וקרא דאיצטריך בנזיר דהו נסכי צבור ה"ה לכל נסכי צבור

 פזר תלישאראה 

  

ים ְּבֵני י ָּפִר7 � ִים -[יז] ּוַבּי�ֹום ַהֵּׁשִנ5 ר ֵאיִל�ם ְׁשָנ ר ְׁשֵנ�ים ָעָׂש�   ָבָק�
ים ְּבֵני ם׃- ְּכָבִׂש7 ר ְּתִמיִמֽ �ה ַאְרָּבָע�ה ָעָׂש�   ָׁשָנ

ט׃ ם ַּכִּמְׁשָּפֽ ים ְּבִמְסָּפָר� ם ְוַלְּכָבִׂש� ָּפִרים ָלֵאיִל7 Wם ַל   [יח] ּוִמְנָחָת�ם ְוִנְסֵּכיֶה=
ד ַחָּט�את -יר[יט] ּוְׂשעִ    ִעִּז�ים ֶאָח�

ם׃ ס ּה ְוִנְסֵּכיֶהֽ יד ּוִמְנָחָת�   ִמְּלַבד  ֹעַל�ת ַהָּתִמ'
ים ַעְׁשֵּתי י ָּפִר� � ִים -[כ] ּוַבּי7ֹום ַהְּׁשִליִׁש� ר ֵאיִל�ם ְׁשָנ   ָעָׂש�

ים ְּבֵני ם׃- ְּכָבִׂש7 ר ְּתִמיִמֽ �ה ַאְרָּבָע�ה ָעָׂש�   ָׁשָנ
ם ְוַלּכְ  ָּפִרים ָלֵאיִל7 Wם ַל ט׃[כא] ּוִמְנָחָת�ם ְוִנְסֵּכיֶה= ם ַּכִּמְׁשָּפֽ ים ְּבִמְסָּפָר�   ָבִׂש�

יר ַחָּט�את ֶאָח�ד    [כב] ּוְׂשִע�
ּה׃ ס ּה ְוִנְסָּכֽ יד ּוִמְנָחָת�   ִמְּלַבד  ֹעַל�ת ַהָּתִמ'

� ִים  ה ֵאיִל�ם ְׁשָנ ים ֲעָׂשָר�   [כג] ּוַבּי7ֹום ָהְרִביִע�י ָּפִר�
ים ְּבֵנֽי ם׃- ְּכָבִׂש7 ר ְּתִמיִמֽ �ה ַאְרָּבָע�ה ָעָׂש�   ָׁשָנ

ט׃[כד] ִמְנָחָת�ם ְוִנְסֵּכיֶה=  ם ַּכִּמְׁשָּפֽ ים ְּבִמְסָּפָר� ם ְוַלְּכָבִׂש� ָּפִרים ָלֵאיִל7 Wם ַל  
ד ַחָּט�את -[כה] ּוְׂשִעיר   ִעִּז�ים ֶאָח�

ּה׃ ס ּה ְוִנְסָּכֽ יד ִמְנָחָת�   ִמְּלַבד  ֹעַל�ת ַהָּתִמ'
� ִים  ים ִּתְׁשָע�ה ֵאיִל�ם ְׁשָנ י ָּפִר�   [כו] ּוַבּי7ֹום ַהֲחִמיִׁש�

ים ְּבֵנֽי ר ְּתִמי- ְּכָבִׂש7 �ה ַאְרָּבָע�ה ָעָׂש� ם׃ָׁשָנ   ִמֽ
ט׃ ם ַּכִּמְׁשָּפֽ ים ְּבִמְסָּפָר� ם ְוַלְּכָבִׂש� ָּפִרים ָלֵאיִל7 Wם ַל   [כז] ּוִמְנָחָת�ם ְוִנְסֵּכיֶה=

יר ַחָּט�את ֶאָח�ד    [כח] ּוְׂשִע�
ּה׃ ס ּה ְוִנְסָּכֽ יד ּוִמְנָחָת�   ִמְּלַבד  ֹעַל�ת ַהָּתִמ'

� ִים  ים ְׁשֹמָנ�ה ֵאיִל�ם ְׁשָנ י ָּפִר�   [כט] ּוַבּי7ֹום ַהִּׁשִּׁש�
ים ְּבֵני � - ְּכָבִׂש7 ם׃ָׁשָנ ר ְּתִמיִמֽ   ה ַאְרָּבָע�ה ָעָׂש�

ט׃ ם ַּכִּמְׁשָּפֽ ים ְּבִמְסָּפָר� ם ְוַלְּכָבִׂש� ָּפִרים ָלֵאיִל7 Wם ַל   [ל] ּוִמְנָחָת�ם ְוִנְסֵּכיֶה=
יר ַחָּט�את ֶאָח�ד    [לא] ּוְׂשִע�

יָה׃ ס ּה ּוְנָסֶכֽ יד ִמְנָחָת�   ִמְּלַבד  ֹעַל�ת ַהָּתִמ'
 � ים ִׁשְבָע�ה ֵאיִל�ם ְׁשָנ   ִים [לב] ּוַבּי7ֹום ַהְּׁשִביִע�י ָּפִר�

ים ְּבֵני ם׃- ְּכָבִׂש7 ר ְּתִמיִמֽ �ה ַאְרָּבָע�ה ָעָׂש�   ָׁשָנ
ם׃ ם ְּכִמְׁשָּפָטֽ ים ְּבִמְסָּפָר� ם ְוַלְּכָבִׂש� ָּפִרים ָלֵאיִל7 Wם ַל   [לג] ּוִמְנָחָת�ם ְוִנְסֵּכֶה=

יר ַחָּט�את ֶאָח�ד    [לד] ּוְׂשִע�
ּה׃ ס ּה ְוִנְסָּכֽ יד ִמְנָחָת�   ִמְּלַבד  ֹעַל�ת ַהָּתִמ'

  א,תענית ג בבלי ראה

  

ונמצאו כולן עומדין, אומרין ביום ראשון של חול המועד ביום השני וביום  -אתקין אמימר דמדלגי דלוגי ...  בלי סוכה נה,ארש"י ב
  השלישי ספק שני ספק שלישי.

ביום החמישי וביום  - ביום הרביעי וביום החמישי, וברביעי  - ולמחר אומרים ביום השלישי וביום הרביעי, ובשלישי דחול המועד 
שאומרים היום מה  - , ובחמישי דחול המועד, שהוא הושענא רבא, אומרים ביום הששי וביום השביעי כספיקו, והיינו דלוגי הששי

שאומר השני אחד מן הפסוקים שאמר ראשון, וכי היכי  -רב אמר: דולג  -גבי ראש חדש  )מגילה כב(שאמרו אתמול, כדאמרינן 
ן קוראי התורה, שהרביעי הקורא, שהוא מוסף בחולו של המועד, יותר משאר ימים, וניכר דאתקין אמימר לענין תפלה עבדינן נמי לעני

קוראן המפטיר, והשלשה שקורין  - שהוא בא לכבוד היום, הוא קורא את ספיקי היום, כמו ששליח צבור אומרן, ואם שבת הוא 
שני ראשונים קוראים שנים ספיקי היום,  -ן רבותי יקראו מה שירצו, ומכל מקום, כך היו נוהגי -תחילה, אין מקפידין על קריאתם 

  והשלישי בפרשת יום המחרת, שאינה מספיקות היום כלל, והרביעי חוזר וקורא מה שקראו שנים הראשונים.
  

ם. ישראל זה חול המועד, בחו"ל זה יום טוב שני של גלויות, קוראים ביום הראשון כדי לא לפגוע בקדושת היו- ביום שני של סוכות בארץ
ּוַבּי�ֹום  )במ' פי' כט,יז(אפשר כי התורה רמזה מה יעשו בני ישראל אשר מסיבה כלשהי נמצאים מחוץ לארץ ישראל. הרמז נמצא בקרא 

י   מונח רביע, שלא כתבנית הטעמים בשאר הימים, אפשר כי מרמז לקריאה בתורה בימי חול המועד בחו"ל, חמישה ימים בלבד.  – ַהֵּׁשִנ5

שני  -יקראו מה שירצו, ומכל מקום, כך היו נוהגין רבותי  - והשלשה שקורין תחילה, אין מקפידין על קריאתם  רש"י סוכה נה,אופ' 
ראשונים קוראים שנים ספיקי היום, והשלישי בפרשת יום המחרת, שאינה מספיקות היום כלל, והרביעי חוזר וקורא מה שקראו שנים 

  יום טוב שני של גלויות.באופן זה גם לא פוגעים בקדושת  –טט  הראשונים.
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  שמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתילעלוי כל  נ

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עילוי נשמל

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

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

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

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

םגדולה) בפסוקי חול המועד סוכות. - הסברים לתפקיד הטעמים פזר תלשא (תלישא מונח פזר עשוי ללמד ללפחות שני  – ּוִמְנָחָת�ם ְוִנְסֵּכיֶה=
  תפקידי פזר בכל פסוק. העברת רעיון עם שנוי מהנדרש בפסוק למקום אחר בתורה.

ט׃  ּוִמְנָחָת�ם וְ . במדבר פינחס כט,יח: 1 ם ַּכִּמְׁשָּפֽ ים ְּבִמְסָּפָר� ם ְוַלְּכָבִׂש� ָּפִרים ָלֵאיִל7 Wם ַל  ִנְסֵּכיֶה=
ט׃  . במדבר פינחס כט,כא: 2 ם ַּכִּמְׁשָּפֽ ים ְּבִמְסָּפָר� ם ְוַלְּכָבִׂש� ָּפִרים ָלֵאיִל7 Wם ַל  ּוִמְנָחָת�ם ְוִנְסֵּכיֶה=
ם ְוַלְּכבָ . במדבר פינחס כט,כד: 3 ָּפִרים ָלֵאיִל7 Wם ַל ט׃  ִמְנָחָת�ם ְוִנְסֵּכיֶה= ם ַּכִּמְׁשָּפֽ ים ְּבִמְסָּפָר�  ִׂש�
ט׃  . במדבר פינחס כט,כז: 4 ם ַּכִּמְׁשָּפֽ ים ְּבִמְסָּפָר� ם ְוַלְּכָבִׂש� ָּפִרים ָלֵאיִל7 Wם ַל  ּוִמְנָחָת�ם ְוִנְסֵּכיֶה=
ט׃  . במדבר פינחס כט,ל: 5 ם ַּכִּמְׁשָּפֽ ים ְּבִמְסָּפָר� ם ְוַלְּכָבִׂש� ָּפִרים ָלֵאיִל7 Wם ַל  ּוִמְנָחָת�ם ְוִנְסֵּכיֶה=
ם׃  דבר פינחס כט,לג: . במ6 ם ְּכִמְׁשָּפָטֽ ים ְּבִמְסָּפָר� ם ְוַלְּכָבִׂש� ָּפִרים ָלֵאיִל7 Wם ַל  ּוִמְנָחָת�ם ְוִנְסֵּכֶה=
ט׃. במדבר פינחס כט,לז: 7 ם ַּכִּמְׁשָּפֽ ים ְּבִמְסָּפָר� ר ָלַא7ִיל ְוַלְּכָבִׂש� ם ַלָּפ֨   ִמְנָחָת�ם ְוִנְסֵּכיֶה5
 

ָּפִרים במדבר פינחס כט,יח:  )כגון ביום השני(, לכל יום החל מיום השני של סוכות מופיעבמדבר פינחס  Wם ַל מונח  –ּוִמְנָחָת�ם ְוִנְסֵּכיֶה=
   .(תלשא) גדולה- פזר תלישא

הקומץ והלבונה ומנחת כהנים ומנחת כהן משיח ומנחת נסכים שקידשן בכלי ונתנן  ב"הי,א"תוספתא מסכת זבחים (צוקרמאנדל) פ
כשירין היין שניסכו בקיסוא ונסכו בהין כשר ביד ובכלי חול פסול אחד ניסוך המים ואחד על גבי האישים בין ביד בין בכלי הרי אילו 

  :ניסוך היין שניסכו בין בהין בין בקערה בין בקיסוא בין במניקיות הרי אילו כשירין

סוך, וטעם פזר מרמז ניסוך המים וניסוך היין בכלים בנפחים שונים. אפשר כי מופע אחד של תלשא מרמז לשיעור הכלי שבו הנוזל לני
  לגדלים שונים.

. ניסוך המים, כיצד? צלוחית של זהב מחזקת שלשה לוגים היה ממלא מן השילוח, הגיעו לשער המים תקעו א משנה,בבלי סוכה מח
והריעו ותקעו. עלה בכבש ופנה לשמאלו. שני ספלים של כסף היו שם, רבי יהודה אומר: של סיד היו, אלא שהיו מושחרין פניהם 

, כדי (של מים פיה קצר) ואחד דק (של יין פיה רחב)כמין שני חוטמין דקין, (ואחד) +מסורת הש"ס: [אחד]+ מעובה  מפני היין. ומנוקבין
יצא. רבי יהודה  - שיהו שניהם כלין בבת אחת. מערבו של מים, מזרחו של יין. עירה של מים לתוך של יין, ושל יין לתוך של מים 

כל שמונה. ולמנסך אומר לו: הגבה ידך, שפעם אחד נסך אחד על גבי רגליו ורגמוהו כל העם באתרוגיהן.  אומר: בלוג היה מנסך
כמעשהו בחול כך מעשהו בשבת, אלא שהיה ממלא מערב שבת חבית של זהב שאינה מקודשת מן השילוח, ומניחה בלשכה. נשפכה 

  .י מזבחהיה ממלא מן הכיור. שהיין והמים מגולין פסולין לגב -נתגלתה 

שלשה לוגין ועל שיעור  - מרמז לשיעור ניסוך מים של תלשא  אחדמופע אפשר כי יו ולאחריו. נאפשר כי תלשא מרמז לשעור אלפ
  .ששיעורו לוג אחד - ניסוך היין המקביל למים 

  הדרומית מערבית.למחיצה או שתי מחיצות של נסוך המים והיין בשני ספלים (כסף או סיד) על קרן המזבח  אפשר כי תלשא מרמז

ם גבי ראש חדש  )מגילה כב(שאומרים היום מה שאמרו אתמול, כדאמרינן  - והיינו דלוגי ...  רש"י בבלי סוכה נה,א ּוִמְנָחָת�ם ְוִנְסֵּכיֶה=

םאפשר כי טעם פזר של מלת  –... טט  שאומר השני אחד מן הפסוקים שאמר ראשון, -רב אמר: דולג  -  (באחד משבעה  ְוִנְסֵּכיֶה=

ז של חול המועד סוכות לקריאת  –פסוקים הנ"ל) מרמז להעביר רעיון "דולג" (חזרה על קריאת פסוקים) מקריאת התורה בחו"ל בימי ב ה
  תורה עם חזרה על פסוקים, כגון בראש חודש, וכגון בשבת ויו"ט שחוזרים על הקריאה לזכות קרואים רבים.  

  

םאפשר כי טעם פזר של מלת  טור אורח חיים הלכות קריאת ספר תורה  משבעה הפסוקים הנ"ל) מרמז להלכה הבאה (באחד ְוִנְסֵּכיֶה=

כתב בעה"מ שהקורא בתורה ומברך בה נוטלה בידו וסמך למנהג מההיא דסוכה (מא ב) כך היה מנהגם של אנשי ...  סימן קלט 
ו ע"ג קרקע אלמא שצריך ליטול הספר בידו ירושלים אדם יוצא מפתח ביתו לולבו בידו וכו' עד היה קורא בתורה ונושא כפיו מניח

  :בשעת קריאה

  פזר תלישאראה 

  

ד -[יט] ּוְׂשִעירפרים, ובשלושתם מופיעות המלים כגון  10פרים יום ד'  12פרים יום ב'  13חלקת יעקב בשם הגר"א יום א'  ִעִּז�ים ֶאָח�
יר ַחָּט�את ֶאָח�ד . ואילו בימים אחרים כגון ַחָּט�את   [לד] ּוְׂשִע�

  לעשו. 35- לישמעאל ו 35ומלמד כי שבעים האומות מתחלקות  35רים בשלושה ימים (א, ב, ד) סה"כ הפ

  

  טט)  -אומות בני נח (חישוב ע"י הרב חנס ו 70פרי סוכות כנגד  70 לב: –בראשית נח י,א ע"פ 

ס׃ [ב]  ֶׁש< ְוִתיָרֽ ל ּוֶמ֖ ן ְוֻתָב֑ י ְויָָו֣ ֶמר ּוָמ֔גֹוג ּוָמַד֖ ֹ֣ ֶפת ּג ת ְותֹגְַרָמֽה׃ ּוְבנֵ֖ [ג] ְּבֵנ֣י יֶ֔ ֶמר ַאְׁשְּכַנ֥ז ְוִריַפ֖ ֹ֑ ים ְודָֹדִנֽים׃[ד] י ּג יׁש ִּכִּת֖ ה ְוַתְרִׁש֑ ן ֱאִליָׁש֣   ּוְבֵנ֥י יָָו֖

  אומות. 12אם מרשימה זאת נחסיר את גמר ואת יון שהם אבות משפחות נקבל 

יִם ּו֥פּוט ּוְכָנַֽען׃ [ו]  ם ּ֥כּוׁש ּוִמְצַר֖ י ָח֑ א ּוְדָדֽן׃ּוְבֵנ֣י ֔כּוׁש ְסָב֙א ַוֲֽחִוילָ֔ [ז] ּוְבֵנ֖ ה ְׁשָב֥ א ּוְבֵנ֥י ַרְעָמ֖ ה ְוַסְבְּתָכ֑ ה ְוַרְעָמ֖    ה ְוַסְבָּת֥

ר ָּבָאֶֽרץ׃- ְו֖כּוׁש יַָל֣ד ֶאת ]ח[ ֹ֖ ל ִלְֽה֥יֹות ִּגּב ד ֣הּוא ֵהֵח֔ ֹ֑ אומות. רעמה נמנה  9ע"פ מדרש הגדול כוש? פוט ונמרד נמנים כאומות כוש בסה"כ  נְִמר
  ו אומות)המשלימים (ע"פ רמב"ן כוש ונמרד לא הי 10עם 

ד ֶאת[יג]  יִם יַָל֞ ים ְוֶאת-ּוִמְצַר֡ ים ְוֶאת- לּוִד֧ ים ְוֶאת- ֲענִָמ֛ ים ְוֶאת- ְוֶֽאת[יד] נְַפֻּתִחֽים׃ - ְלָהִב֖ ים ְוֶאת- ַּפְתֻרִס֞ ם ְּפִלְׁשִּת֖ ר יְָצ֥אּו ִמָּׁש֛ ים ֲאֶׁש֨ ים׃ -ַּכְסֻלִח֗   ַּכְפּתִֹרֽ

  המשלימים) 10אומות. (מצרים אומה לעצמה, ראה לקט  8בני מצרים 

ַען יַָל֛ד ֶאת] [טוס  ן ְּבכֹ֖רֹו ְוֶאת-ּוְכנַ֗ ֹ֥ י׃ - ַהיְבּוִס֙י ְוֶאת- ְוֶאת[טז] ֵחֽת׃ -ִציד ת ַהִּגְרָּגִׁשֽ י ְוֵא֖ ֱאמִֹר֔ י ְוֶאת- ַהִחִּו֥י ְוֶאת- ְוֶאת[יז] ָה֣ - ְוֶאת[יח] ַהִּסיִנֽי׃ - ַהַעְרִק֖

י ְוֶאת י ְוֶאת-ָהַאְרָוִד֥ צּו ִמְׁשְּפ֖חֹות ַהּֽכְ -ַהְּצָמִר֖ ֹ֔ ר נָפ י ְוַאַח֣   נֲַעִנֽי׃ַהֲחָמִת֑

  המשלימים) 10אומות. (כנען אומה לעצמה, ראה לקט  11בני כנען 

ם׃ [כב]  ד ְו֥לּוד ַוֲאָרֽ ם ֵעיָל֣ם ְוַאּׁ֑שּור ְוַאְרַּפְכַׁש֖ ם ֥עּוץ ְו֖חּול ְוֶגֶ֥תר ָוַמֽׁש׃[כג] ְּבֵנ֥י ֵׁש֖ י ֲאָר֑ , 4בני שם קבוצה (א) עילם, אשור, לוד, ובני ארם  ּוְבֵנ֖

  אומות. 7סה"כ 

ד יַָל֣ד ֶאתְוַאְרּפַ [כד]  ַלח יַָל֥ד ֶאת- ְכַׁש֖ ַלח ְוֶׁש֖ יו יְָקָטֽן׃ [כה] ֵעֶֽבר׃ -ָׁש֑ ם ָאִח֖ ֶרץ ְוֵׁש֥ י ְביָָמי֙ו נְִפְלָג֣ה ָהָא֔ ֶלג ִּכ֤ ד ֶּפ֗ ם ָהֶאָח֞ ד ְׁשֵנ֣י ָבִנ֑ים ֵׁש֣ ֶבר יַֻּל֖   ּוְלֵע֥

  עיקר תולדות ארפכשד הוא יקטן

ד ֶאת[כו]  ן יַָל֔ ד ְוֶאת-ְויְָקָט֣ ֶלף ְואֶ - ַאְלמֹוָד֖ ֶות ְוֶאת- תָׁש֑ ם ְוֶאת- ְוֶאת[כז] ָיַֽרח׃ - ֲחַצְרָמ֖ ל ְוֶאת- ְוֶאת[כח] ִּדְקָלֽה׃ - אּוָז֖ל ְוֶאת- ֲהדֹוָר֥ ל ְוֶאת- עֹוָב֥ - ֲאִבֽיָמֵא֖

ה ְוֶאת-אֹוִפ֥ר ְוֶאת- ְוֶאת[כט] ְׁשָבֽא׃  ב ָּכל-ֲחִויָל֖ ֶּלה ְּבֵנ֥י יְָקָטֽן׃-יֹוָב֑   אומות. 13בני יקטן  ֵא֖

גמר, יון, מצרים, כנען, יפת, חם, שם, רעמה, יקטן, ארם. (ואילו  ארפכשד, שלח, עבר, פלג, אינם אומות הן הלקט:  10ע"פ מדרש הגדול 
  נמנים באומות)
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  שמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתילעלוי כל  נ

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עילוי נשמל

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

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

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

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

  

ים ְּבֵני י ָּפִר7 � ִים -[יז] ּוַבּי�ֹום ַהֵּׁשִנ5 ר ֵאיִל�ם ְׁשָנ ר ְׁשֵנ�ים ָעָׂש�   ָבָק�
ים ְּבֵני ם׃- ְּכָבִׂש7 ר ְּתִמיִמֽ �ה ַאְרָּבָע�ה ָעָׂש�   ָׁשָנ

  ו"ה מ"משנה סוכה פ
ב הראשון של חג היו שם שלשה עשר פרים ואילים שנים ושעיר אחד נשתיירו שם ארבעה עשר כבשים לשמנה משמרות ביום יום טו

ראשון ששה מקריבין שנים שנים והשאר אחד אחד בשני חמשה מקריבין שנים שנים והשאר אחד אחד בשלישי ארבעה מקריבין 
שנים והשאר אחד אחד בחמישי שנים מקריבין שנים שנים והשאר אחד  שנים שנים והשאר אחד אחד ברביעי שלשה מקריבין שנים

אחד בששי אחד מקריב שנים והשאר אחד אחד בשביעי כולן שוין בשמיני חזרו לפייס כברגלים אמרו מי שהקריב פרים היום לא 
  יקריב למחר אלא חוזרין חלילה:

יּובַ משמרות הכהנים מתכנסים ברגל לעבודת בית המקדש. אפשר כי  24 משנה - מונח רביע בתפקיד חמש בא ללמד כנאמר ב – ּי�ֹום ַהֵּׁשִנ5

  (חמישה משמרות כהנים מקריבים שני פרים כל אחד) בשני חמשה מקריבין שנים שנים סוכה פ"ה מ"ו

ים ְּבֵניוההמשך  ר-ָּפִר7 ר ְׁשֵנ�ים ָעָׂש� ים ְּבֵנידרגא תביר מרכא טפחא, וכן  – ָבָק� ר-ְּכָבִׂש7 �ה ַאְרָּבָע�ה ָעָׂש� דרגא תביר מרכא טפחא, על  – ָׁשָנ
בהמות כך שיש בהמה  19כבשים , סה"כ  14אלים, שעיר אחד,  2, 12-(נותרו שני פרים מ והשאר אחד אחדכל שאר הבהמות חלה אותה הלכה 

  המשמרות הכהנים האחרים) 19-אחת להקרבת קרבן לכל אחד מ

  

חישוב חשבוני. אבל אפשר כי תבנית הטעמים "מונח רביע" ביום משמרות הכהנים היא ע"פ  24אפשר היה לומר שחלוקת הקרבנות בין 
השני של סוכות מלמדת שנקטין כל יום באחד את מספר המשמרות שמקריבים שני קרבנות ואז כל משמר מקריב בכל יום לפחות קרבן 

 1פרים נעשים  4שלושה משמרות.  ע"י 2, 2, 2נעשים  6פרים רק  10- ז של סוכות. למשל ביום הרביעי מ –אחד. יום ב' מלמד לימים ג 

  המשמרות האחרים. 17- קרבנות אחרים אחד לכל אחד מ 17לכל משמר ועוד 

  

[יג]  ואין לימוד מדויק כזה ביום א' כי מונח רביע עשוי להיות גם יותר מחמש ולאו דווקא שש, ואפשר שגם הפתיחה של יום א' 
יַח ִניֹחַח  לַֽ  �ה ֵר ה ִאֵּׁש֨ Gם ֹעָל 'ְוִהְקַרְבֶּת֨ מלמדת דברים אחרים ולא מאפשרת שילוב לימוד חלוקת קרבנות המוספים של חול המועד  ה'

  משמרות הכהנים. 24סוכות בין 
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  ו)התשע" –ה התשע"(שבת חול המועד סוכות  – דברים וזאת הברכה לג,א 1.3

  
  וזאת הברכה לג,ב:דברים 

מֹו הֹוִפ יַע   ח ִמֵּׂשִעיר  ָל' ��י ָּבא  ְוָזַר ' ִמִּסיַנ ר ה> מֹו׃ ַוּיֹאַמ5 ת ָלֽ ׁש ָּד� ת ֵא� ׁשָּד� ֹו ֵא� Nֶדׁש ִמיִמינ ת ֹק� ה ֵמִרְבֹב� ן ְוָאָת�    ֵמַה�ר ָּפאָר'

ן מֹו הֹוִפ יַע  ֵמַה�ר ָּפאָר' ח ִמֵּׂשִעיר  ָל' ��י ָּבא  ְוָזַר ' ִמִּסיַנ קטן בין שני קיסרים, כעין בנין אב, הקש, דבר החוזר וקורה, (א) - פעמיים זקף – ה>
  ית תפילת י"ח, תחילה שבח של המקום, אח"כ בקשת הצרכים הפרטיים, וחותם בהודאה הקב"הכיצד לבקש על ענין כלשהו (ב) לתבנ

מֹו ח ִמֵּׂשִעיר  ָל' ��י ָּבא  ְוָזַר ' ִמִּסיַנ קטן מורה על שתי דרשות, צריך ברור - קטן. זקף-גרשיים מרכא (=מאריך) פשטא מהפך פשטא זקף - ה>
'או האם ממלת  ְוָזַר�חהאם ממלת     ה>

  

�י ָּבא   מרכא (=מאריך) פשטא, מיקום מרכא קודם לפשטא מעיד על אפשרות של הארכה כלשהי כגון דרשת הארכת פעולות זמן או  -  ִמִּסיַנ
' דב(: אומרים לפניו: רבש"ע, כלום נתת לנו ולא קיבלנוה? ומי מצי למימר הכי? והכתי'(האומות)  ב,בבלי עבודה זרה ב-דרך כנדרש ב

�י ָּבא  וְ  ),בלג זאת ' ִמִּסיַנ מֹוה> ח ִמֵּׂשִעיר  ָל' �ן ֱאלֹ֙וּהַ֙  ),גחבקוק ג( וכתיב:, ָזַר ן-ֵמַהר ְוָק֥דֹוׁש יָ֔בֹוא ִמֵּתיָמ֣ ָלה ָּפאָר֖ וגו', מאי בעי בשעיר ומאי   ֶס֑
  בעי בפארן? א"ר יוחנן: מלמד שהחזירה הקדוש ברוך הוא על כל אומה ולשון ולא קבלוה, עד שבא אצל ישראל וקבלוה!

  

רבדרך אגדה  היא אש,  ]ירושלמי שקלים פ"ו ה"א[ א) אמירת ה' כעין אש וארבע ענינים בתורה השייכים לאש –(טט  רביע, – ַוּיֹאַמ5

רב)  –(טט  מובללת מאש, חצובה באש, ונתונה באש, ועוד מקורות הפסוק מונה ארבעה ספרי דברים פיסקא שמג רביע, ע"פ  – ַוּיֹאַמ5
  מיקומים לארבע רוחות השמים, ארבעה לשונות, 

רה בדרך הלכ   רביע, שלושה חלקים בתפילת שמונה עשרה וחלק רביעי הצעידה לאחור שלושה צעדים להיפרד מהמלך. – ַוּיֹאַמ5

, ארבע לשונות הנדרשות בספרי הם דוגמא לכל הלשונות (בספרי מסופר שהקב"ה פנה לכל בדרך אגדה המשפיעה על דרך ההלכה

ויכול להתפלל בכל לשון שירצה ופירש רב אלפס ...  הלכות תפלה סימן קאטור אורח חיים האומות) ומזה נלמד הלכת לשון התפילה 
דווקא בצבור אבל ביחיד לא יתפלל אלא בלשון הקדש ויש מפרשים דהא דאמרינן יחיד לא יתפלל אלא בלשון הקדש דוקא כששואל 

דאף יחיד כששואל צרכיו יכול לשאול  צרכיו אבל כשמתפלל תפלה של ציבור אפי' יחיד יכול לאומרה בכל לשון ואדוני אבי ז"ל כתב
(דרכי משה הקצר או"ח ס' קא,אות (ב) וכן הוא בזוהר פר' לך לך  (טט בזה שונה מהספרי שפנה גם בארמית) בכל לשון שירצה חוץ מלשון ארמי

  .(פח ב))

  
   ספרי דברים פרשת וזאת הברכה פיסקא שמג

ח ִמֵּׂשִעיר  (ב)  ��י ָּבא  ְוָזַר ' ִמִּסיַנ ר ה> לא פתח בצרכם של ישראל תחילה עד שפתח בשבחו של  שכשפתח משהמגיד הכתוב , ַוּיֹאַמ5
מקום משל ללוטייר שהיה עומד על הבמה ונשכר לאחד לדבר על ידיו ולא פתח בצרכי אותו האיש תחילה עד שפתח בשבחו של מלך 

קלסים עמו ואחר כן פתח בצרכו של אותו אשרי עולם ממלכו אשרי עולם מדיינו עלינו זרחה חמה עלינו זרחה לבנה והיו אחרים מ
�י ָּבא   האיש וחזר וחתם בשבחו של מלך אף משה רבינו לא פתח בצרכי ישראל עד שפתח בשבחו של מקום שנאמר ' ִמִּסיַנ ר ה> ַוּיֹאַמ5

ֶל< ),הלג ' זה"בדב( ואחר כך פתח בצרכם של ישראל י ִביֻׁש֖רּון ֶמ֑ ל יְֻׁש֑רּון ),כולג ב' זה"דב( חזר וחתם בשבחו של מקום ַויְִה֥ ין ָּכֵא֖ ואף דוד , ֵא֥
ׁש )א,קמט 'תה( פתח בשבחו של מקום תחילה שנאמר המלך יר ָחָד֑ ירּו ַלֽה' ִׁש֣ ּה׀ ִׁש֣ ְללּו יָ֨   ),דקמט 'תה( ואחר כך פתח בשבחם של ישראל ַה֥

ה ֣ה' ְּבַעּ֑מֹו ל ּבְ  )נ,אק 'תה( וחזר וחתם בשבחו של מקום ִּכֽי־רֹוֶצ֣  )יד,דהי"ב ו( פתח בשבחו של מקום תחילה ואף שלמה בנו ָקְדׁ֑שֹוַהְֽללּו־ֵא֥

ֶסד ר ַהְּבִרי֙ת ְוַֽהֶח֔ ֶרץ ׁשֵֹמ֤ יִם ּוָבָא֑ ים ַּבָּׁשַמ֖ ֶרץ ),כחדהי"ב ו( ואחר כך פתח בצרכם של ישראל ֵאין־ָּכ֣מֹוY ֱאXִה֔ ב ִּכֽי־יְִהֶי֣ה ָבָא֗ וחזר וחתם  ָרָע֞
Y קּוָמ֞  ),מאדהי"ב ו( בשבחו של מקום הראשונים שיהו ישראל מתפללים בכל  ואף שמנה עשרה ברכות שתיקנו נביאים ה ֤ה' ֱאXִהי֙ם ְלֽנּוֶח֔

יום לא פתחו בצרכם של ישראל עד שפתחו בשבחו של מקום האל הגדול הגבור והנורא קדוש אתה ונורא שמך ואחר כך מתיר 
  . אסורים ואחר כך רופא חולים ואחר כך מודים אנחנו לך

  

�י ָּבא   (הארכת דרך)דברים פיסקא שמג  ספרי ' ִמִּסיַנ ר ה> , כשנגלה המקום המקום ליתן תורה לישראל לא מרוח אחת נגלה אלא ַוּיֹאַמ5

�ישנאמר  מארבע רוחות ' ִמִּסיַנ ר ה> מֹו, ַוּיֹאַמ5 ח ִמֵּׂשִעיר  ָל' �ן, ְוָזַר אלוה מתימן  )חבקוק ג,ג(, ואיזו היא רוח רביעית הֹוִפ יַע  ֵמַה�ר ָּפאָר'
שנאמר  בארבעה לשונותכשנגלה הקדוש ברוך הוא ליתן תורה לישראל לא בלשון אחד אמר להם אלא  דבר אחר (רבוי פעולות)בא. י

�י ָּבא   ' ִמִּסיַנ ר ה> מֹוזה לשון עברי ַוּיֹאַמ5 ח ִמֵּׂשִעיר  ָל' �ןזה לשון רומי  ְוָזַר ֶדׁשזה לשון ערבי  הֹוִפ יַע  ֵמַה�ר ָּפאָר' ת ֹק� ה ֵמִרְבֹב� ה ז ְוָאָת�
  לשון ארמי. 

�י ָּבא   דבר אחר (הארכת פעולות חיפוש למי ליתן התורה) ' ִמִּסיַנ ר ה> כשנגלה הקדוש ברוך הוא ליתן תורה לישראל לא על ישראל   ַוּיֹאַמ5
  וגו' ,בלבד הוא נגלה אלא על כל האומות

  

 ' מֹוִמִּסיַנ�י ָּבא  וְ ה> ח ִמֵּׂשִעיר  ָל' �טור הקל ולא להחמיר, אפשר שמזה נלמד הלכת לשון התפילה כעין יצא ל –גרשיים ... מהפך פשטא  -  ָזַר

ויכול להתפלל בכל לשון שירצה ופירש רב אלפס דווקא בצבור אבל ביחיד לא יתפלל אלא ...  אורח חיים הלכות תפלה סימן קא
פלה של ציבור כשמתפלל תבלשון הקדש ויש מפרשים דהא דאמרינן יחיד לא יתפלל אלא בלשון הקדש דוקא כששואל צרכיו אבל 

  אפי' יחיד יכול לאומרה בכל לשון

�י ָּבא   כתב הרב ...  טור אורח חיים הלכות תפלה סימן קאפשטות שיתפלל במתינות בהארכת כוונה  –מרכא (=מאריך) פשטא  – ִמִּסיַנ
תפלת חנה ומאה רבי אליעזר שירגיל אדם עצמו שיכוין לפחות בחתימה של כל ברכה שיש בהן מאה ושלש עשרה תיבות כמו שיש ב

מופעים,  33 –. (טט בדיקה ב"כתר" הממוחשב מעלה כי בחומש "לב" ושלש עשרה פעמים לב בחומש לומר שצריך בהן כוונת הלב
  מופעים, רק בנ"ך) 8 –לב", "ללב", "מלב" מופעים, "הלב", "כְ  202 –בתנ"ך "לב" 

  

ת  - טט  מֹו, פירושו תורה - ָּד� ת ָלֽ   ד"אותיות תלמו -  ָּד�

ֹ�אֶמר א,יא בראשית ים ַוּי ְדֵׁש�א ֱאHִה5 א אל יוצמ, והבריאה תכניתהיא  תורה=  דת>- תד (תדשא בשינוי סדר אותיות אשדת) אותיות ַּתֽ

ִים ֵא�ת בראשית א,א הפועל בתחילה תומים,  (ר"ת ש"א) שהנדרש שם א – ַהָּׁשַמ� ֶרץ׃ ְוֵא� כח במאמרו ארץ מאיר ומתלבש ב, וָהָאֽ
  חיות מאור אין סוף ב"ה(ש"א = א"ש) ם והכוחות הכח הצומח, מרבה "ואת" מלת ו(ש"א = א"ש הצומח) המצמיח 
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  שמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתילעלוי כל  נ

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עילוי נשמל

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

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

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

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

ֶדׁש תורה תמימה  ת ֹק� ה ֵמִרְבֹב�   [חגיגה ט"ז א']: )דאות הוא ברבבות שלו - ְוָאָת�

ה אולי דריש כן משום דהמלה  תורה תמימה הערה ד) לה אינה בעיקרה עברית רק ארמית, ועל יסוד זה דרשו בספרי כשנגְוָאָת�

�י ָּבא  , לא בלשון אחד נגלה אלא בארבע לשונותהקב"ה ליתן תורה לישראל  ' ִמִּסיַנ ר ה> מֹו זה לשון עברי,  - ַוּיֹאַמ5 ח ִמֵּׂשִעיר  ָל' � - ְוָזַר
ןזה לשון רומי,  ֶדׁשזה לשון ערבי,  -  הֹוִפ יַע  ֵמַה�ר ָּפאָר' ת ֹק� ה ֵמִרְבֹב� ענין אות  זה לשון ארמי, ע"כ. ואפשר עוד לפרש ע"פ זה ְוָאָת�

הוא ברבבות שלו ע"פ מ"ש שאין המלאכים מכירים בלשון ארמי. ולכן דריש אצל מלה ארמית זו שהוא מצויין כביכול מרבבות 
  מלאכים שלו: 

  

ןתורה תמימה דברים לג הלכות מהפסוק  קטן מלמד על שתי דרשות, פשטא מלמד - קטן, זקף- פשטא מונח זקף – הֹוִפ יַע  ֵמַה�ר ָּפאָר'
ושל עובד כוכבים שנגח לשור של ב)  –(טט  שור של ישראל שנגח לשור של עובד כוכבים פטור,א)  –(טט שות הן בפשט: ששתי הדר

ן  ישראל חייב, מאי טעמא, אמר ר' יוחנן, אמר קרא   [ב"ק ל"ח א']: )גממונם לישראלהֹוִפ יַע  מפארן  - הֹוִפ יַע  ֵמַה�ר ָּפאָר'

שבע מצות שקבלו עליהם בני (שגם את)  ראה הקב"ה, ... (ע"י בני נח)מוסב על קבלת התורה  הֹוִפ יַע  הלשון  תורה תמימה הערה ג)ע"פ 

וכיון שסרבו ... אין להם דין ומשפט, הפקיר הבורא ...  נח ...שאין בהם אף שמץ רוחניות, רק כולן מיוסדות על קיום העולם... לא קיימו אותן 
  יימים את העולם, מתורת קנס.ממונם לישראל, המקיימים את התורה ועל ידה מק

ֹו Nת  ִמיִמינ ׁש ָּד� ֹוזו תורה, שנאמר  -נשבע ה' בימינו  )ישעיה ס"ב(כתיב  - ֵא� Nת ִמיִמינ ׁש ָּד�   [ברכות ו' א']: )הֵא�

ֹולהלן שלוש הלכות הנדרשות עם מלת  Nגדול-זקף -  ִמיִמינ  

ֹו Nת  ִמיִמינ ׁש ָּד� ֹונתנית בימין, דכתיב מפני מה אין מקנחין בימין, אמר רבא, מפני שהתורה  - ֵא� Nת ִמיִמינ ׁש ָּד�   [שם ס"ב א']: )וֵא�

ֹו Nת  ִמיִמינ ׁש ָּד� , ונותן שלום לימין ואח"כ לשמאל, שנא' שלש פסיעות לאחוריותניא, משום שמעיה אמרו, המתפלל צריך שיפסיע  - ֵא�

ֹו Nמֹו ִמיִמינ ת ָלֽ ׁש ָּד�   [יומא נ"ג ב']:  )ז ֵא�

ֹו - טט  Nת ִמיִמינ ׁש ָּד� פשר מרמז לשלוש הפסיעות לאחוריו, וכן שתי נקודות הן ההשתחואה לימין ולשמאל, ונקודה גדול, א- זקף – ֵא�
  אחת היא ההשתחואה לאמצע.

ֹו Nת  ִמיִמינ ׁש ָּד� ֹוהנותן ס"ת לחבירו לא יתננו אלא בימין וכן הלוקחו לא יקחנו אלא בימין כנתינתו מתחלה, שנאמר  - ֵא� Nת ִמיִמינ ׁש ָּד�  ֵא�
  [מס' סופרים פ"ג ה"י]:

ׁש  ש"יר מֹותורה תמימה , ופי'  אש שחורה על גב אש לבנהֵא� ת ָלֽ ׁש ָּד� רבי פינחס בשם רשב"ל אומר, התורה שנתנה הקב"ה  - ֵא�

ֹו, היא אש, מובללת מאש, חצובה באש, ונתונה באש, שנאמר )טלמשה עיקרה מאש לבנה חרותה מאש שחורה Nמֹו ִמיִמינ ת ָלֽ ׁש ָּד�  )י ֵא�
כלומר האבנים עצמן היו אש לבנה ואותיותיה שהיו כתובות על הלוחות היו מן  רה תמימה הערה ט)תו[ירושלמי שקלים פ"ו ה"א]: 

תאש שחורה:  ׁש ָּד�   מרכא טפחא, כיתור לרבות על על אש לבנה (שהם האבנים) אש שחורה שהם האותיות.  – ֵא�

  

ֹ�את ִליהּוָדה0 ַוּיֹאַמר. ְׁשַמ�ע ה  ,ז: זאת הברכה לג ריםדב ה 'ְוז ֹול ְיהּוָד' יו ִּתְהֶיֽה׃ פ-ְוֶאל ק� ֹו ְוֵע�ֶזר ִמָּצָר� ֹו ְּתִביֶא�ּנּו ָיָדיו  ָר�ב ל'   ַעּמ�

ֹ�את ִליהּוָדה0 (ז)  רש"י הארץ  תנהלראובן, מפני ששניהם הודו על קלקול שבידם; שנאמר: "אשר חכמים יגידו" וגו' "להם לבדם נ יהודהיהודהיהודהיהודהסמך  -  ְוז
פירשו רבותינו (ראה סוטה ז,ב), שכל ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר היו עצמות יט; ראה סוטה ז,ב). ועוד -ולא עבר זר בתוכם" (איוב טו,יח

יהודה מתגלגלין בארון מפני נידוי שקבל עליו, שנאמר "וחטאתי לאבי כל הימים" (בר' מד,לב); אמר משה (ראה ספ"ד שמח): מי גרם לראובן 
ה 'ְׁשַמ�ע ה   שיודה? יהודה; ֹול ְיהּוָד' יב), - מפני הכושים (ראה דה"ב יד,י), ויהושפט מפני העמונים (ראה שם כ,התפלת דוד ושלמה ואסא  -  ק�

על  - תהיהתהיהתהיהתהיה    מצריומצריומצריומצריו    ועזרועזרועזרועזריריבו ריבו, וינקמו נקמתו.  - רב לורב לורב לורב לו    ידיוידיוידיוידיולשלום מפני המלחמה.  - עמו תביאנועמו תביאנועמו תביאנועמו תביאנו    ואלואלואלואלוחזקיהו מפני סנחריב (ראה שם לב,כ). 
ה  'ְׁשַמ�ע ה  ה"ב יח,לא; ראה ספ"ד שמח). דבר אחר (שם): יהושפט התפלל על מלחמת רמת גלעד: "ויזעק יהושפט וה' עזרו" (ד ֹול ְיהּוָד'  -ק�

נחלת  יהודהשנאמר: "מחבל בני  ,,,,יהודהיהודהיהודהיהודהואף כשחלקו ארץ ישראל נטל שמעון מתוך גורלו של  ....יהודהיהודהיהודהיהודהכאן רמז ברכה לשמעון מתוך ברכותיו של 
  . לבו עליו על מה שעשה בשטים. כן כתוב באגדת תהלים (שו"ט צ,ג)בני שמעון" (יהו' יט,ט). ומפני מה לא ייחד לו ברכה בפני עצמו? שהיה ב

ֹ�את ִליהּוָדה0 ַוּיֹאַמר.  מונח זרקא סגול, בתפקיד מוסיף מיהודה על יהודה, (א) רבוי תפילות מלכי בית דוד שמיהודה. (ב) הודאתו של  – ְוז
  את שבט שמעון. יהודה גרמה להודאתו של ראובן, (ג) בתפקיד גריעה מנחלת יהודה להושיב עמו

  

יו ִּתְרֶצ�ה: יא,זאת הברכה לג ריםדב ַעל ָיָד� ֹו ּוֹפ� � ה ' ֵחיל' �יו ִמן      ָּבֵר 7 ִים ָקָמ�יו ּוְמַׂשְנָא� ץ ָמְתַנ   ְיקּוֽמּון׃ ס-ְמַח֨
ד"ה דתנן היה עומד ומקריב ונודע שהוא בן גרושה או בן חלוצה, כל הקרבנות כולן שהקריב על גבי המזבח  ב,בבלי פסחים עב

יו ִּתְרֶצ�הלין ורבי יהושע מכשיר. ואמרינן מ"ט דר' יהושע דכתיב פסו ַעל ָיָד� ֹו ּוֹפ� � ה ' ֵחיל' �   ָּבֵר

ֹו . כהן חלל זר גמור הוא וגו'בן גרושהבן גרושהבן גרושהבן גרושה רש"י � ה ' ֵחיל' �ֹו . בהכהנים כתיב ישימו קטורה באפך וגו' וסמיך ליה ָּבֵר � ה ' ֵחיל' � - ָּבֵר
  חללים שבו.
ֹו שע מכשיר מ"ט דכתיב ד"ה ורבי יהו רבינו חננאל � ה ' ֵחיל' �  אפילו חולין שבו פועל ידיו תרצה.ָּבֵר

� ה '  רבינו חננאל- ו רש"יע"פ  -  טט �ֹות מלהמהפך פשטא הוציא הכתוב מפשוטו ביחס לָּבֵר ַעלמפסיק בינה ובין ה קטן,- ףזק -  ֵחיל'  ּוֹפ�

יו ִּתְרֶצ�ה � ה ' והרי הוא חלל אפילו כך רבי יהושע מכשיר מ"ט דכתיב עד שנודע שהכהן הוא בן גרושה או חלוצה ללמדך כי  ָיָד� �ָּבֵר
ֹו   פועל ידיו לשעבר תרצה.  - שבאמת הוא חולין אך נכשיר כל עבודותיו עד שנודע שהוא חלל היינו , אפילו חולין שבו  ֵחיל'

ֹו � ה ' ֵחיל' �  כהן אחרי שנודע שהוא חללהן כשר, קטן מלמד על שני מיני כהנים: כ- קטן, אפשר כי כאן זקף-ףמהפך פשטא זק – ָּבֵר

ץ ד"א ראה שעתידין חשמונאי ובניו להלחם עם עובדי כוכבים והתפלל עליהם לפי שהיו ...  -  רש"י, הקדים לברכם כפ'קדמא – ְמַח֨

יו  מעטים וגו' 7 ִים ָקָמ�יו ּוְמַׂשְנָא� תולדות ותו ענין, ע"פ טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא ושעל כל אחד חל אדרגא תביר  – ָמְתַנ

  זה דחיית כל המערערים על הכהונה. יצחק

ץ , ע"פ מאור ושמש, יקדים להשכים וילמד תורה, וזה מגרש הקליפות המבלבלות בתפילה, מטהר מחשבה ממחשבות זרות קדמא – ְמַח֨

יובתפילה  7 ִים ָקָמ�יו ּוְמַׂשְנָא� שא ושעל כל אחד חלה אותה הלכה או ענין. כאן טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנודרגא תביר  – ָמְתַנ
  ע"י הלימוד קודם התפילה מסולקים כל המפריעים לתפילה.
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  שמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתילעלוי כל  נ

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עילוי נשמל

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

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

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

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

  

  ז)התשע" - שבת חול המועד (התשע"ו – דברים וזאת הברכה לג,א 1.4

  

י ְּבָאְסְּפֶכם  ֶאת :לטאמר כג, ויקרא ֶדׁש ַהְּׁשִביִע5 ר יGֹום ַלֹח� � ַּבֲחִמָּׁשה; ָעָׂש֨ ֶרץ ּתָ -ַא= ּגּו ֶאתְּתבּוַא�ת ָהָא' ים 'ה� -ַחג-ֹח� �ת ָיִמ�   ִׁשְבַע
ֹון ּוַבּי�ֹום ַהְּׁשִמיִנ�י ַׁשָּבֽתֹון׃  ִראׁשֹון  ַׁשָּבת'   ַּבּי�ֹום ָהֽ
ר יGֹום )לטכג, אמר 'וי( ]רש"י[ � ַּבֲחִמָּׁשה; ָעָׂש֨ ּגּו ...  ַא= �קרבן שלמים לחגיגה. יכול תדחה את השבת, תלמוד לומר  -ָּתֹח� , הואיל ויש ַא=

  לה תשלומין כל שבעה:
ֶרץ -ֶאת ְּבָאְסְּפֶכם   שיהא חדש שביעי זה בא בזמן אסיפה, מכאן שנצטוו לעבר את השנים, שאם אין העבור, פעמים  - ְּתבּוַא�ת ָהָא'

  בא באמצע הקיץ או החורף: רוב האסיף וחג הסוכות)טט: ( שהוא
ּגּו    שלמי חגיגה: - ָּתֹח�

ים �ת ָיִמ� , יום אחד במשמע, ְוַחֹּגֶת�ם ֹאתֹו   )מאכג, אמר 'וי(וד לומר אם לא הביא בזה יביא בזה. יכול יהא מביאן כל שבעה, תלמ - ִׁשְבַע
  ולא יותר. ולמה נאמר שבעה, לתשלומין: 

ים �ת ָיִמ� מונח סלוק, מונח מרבה, סלוק מגביל, רבוי לתשלומין, היינו יום הבאת שלמי חגיגה ומרבה על שבעת ימי סוכות את  – ִׁשְבַע
  אחת בלבד. שמיני עצרת (כמדרש בפר' ראה), ומגביל להבאה

  

ֶרץ- ְּבָאְסְּפֶכם  ֶאת )לטכג, אמר 'וי( קטן מלמד על שתי דרשות בקרא. פשטא ללא מהפך - קטן, זקף- פשטא מקף מונח זקף – ְּתבּוַא�ת ָהָא'
  קטן, תבנית העשויה ללמד על כעין מצב ביניים.- לפניה מלמד על שתי דרשות בפשט הכתוב. מונח לפני זקף

ֶרץ-ְּבָאְסְּפֶכם  ֶאת )לטכג, אמר 'וי(דורש שתי דרשות בפשט הכתוב  ]ספרא אמור פרשה יב פרק טו[-וה   ְּתבּוַא�ת ָהָא'

ֶרץ -ְּבָאְסְּפֶכם  ֶאת )לטכג, אמר 'וי( ו)משנה (ברייתא) ( ]ספרא אמור פרשה יב פרק טו[ דרשה א: עבר את השנה שתיעשה ְּתבּוַא�ת ָהָא'
  .החג באסיפת הפירות

ֶרץ ְּתבּוַא� -ְּבָאְסְּפֶכם  ֶאת ]רש"י[בלשון  שיהא חדש שביעי זה בא בזמן אסיפה, מכאן שנצטוו לעבר את השנים, שאם אין  - ת ָהָא'
 אהר' דב(שעיבור לומדים מהקרא מקובל ללמוד ועוד גמרות  [בבלי ר"ה ז,א]- בטט:  העבור, פעמים שהוא בא באמצע הקיץ או החורף:

ַסח לַ  ),אטז יָת ֶּפ֔ יב ְוָעִׂש֣ ֶדׁש ָהָאִב֔ ֹ֣ ת ַהָּׁשָנֽה: ),כבלד ' תשאשמ(,ומהקרא  ֖ה'ָׁשמֹו֙ר ֶאת־ח יף ְּתקּוַפ֖ אלא שכאן נלמדת אחת מן הסיבות  ְוַח֙ג ָהָֽאִס֔
  לעיבור שנה.

ֶרץ-ְּבָאְסְּפֶכם  ֶאת )לטכג, אמר 'וי(שתיעשה החג באסיפת הפירות מדקבע הכתוב ואמר  ]ועל תו"כ מ"הח"ח: [כפי'  בזה  ְּתבּוַא�ת ָהָא'

 )טט: שיבוא אחרי סוכות זה המוקדם(והוא אדר השני  עבר את השנהְּבָאְסְּפֶכם  א בה בופן דאין חג הסוכות אמר לנו דאם היתה השנה בא

ְסְּפY֔  ),יגטזראה  'דב( )טט: הבא(כדי שתעשה חג הסוכות   פ"ק דףבסנהדרין [- והוא אחד מן ג' סיבות שמעברין עבורם השנה כדאיתא ב ְּבָא֨
  אביב ועל פירות האילן ועל התקופהעל ג' דברים מעברין השנה על ה ]יב

ְסְּפY֔  ),יגטזראה  'דב(  ,מ"א]משנה סוכה פ"א בבלי סוכה ט,א[-קטן במלה אחת, כעין מוקדם והוא מאוחר בענין. כנאמר ב- קדמא זקף – ְּבָא֨

   .כשרה - )לשם חג (עשאהאפילו מתחילת השנה (ו)אם עשאה לשם חג,  ...כל שעשאה קודם לחג שלשים יום. 

  ח"כ תיקן, הסכך הוכשר.אבמוקדם סיכך בסכך פסול או שהניח על הדפנות ללא כוונת סיכוך ו ד,מ"ה],מ"משנה סוכה פ"א[ע"פ  ועוד

ת גחַ֧  ),יגטזראה  'דב( יכול באסיפת כל הפירות תלמוד לומר ז)מ"( ]ספרא אמור פרשה יב פרק טו[ :בדרשה  ֹ֛ ה ַהֻּסּכ ים תִׁשְבעַ֣  ְלY֖  ַּתֲעֶׂש֥  יִָמ֑

ְסְּפY֔ מגורנך ולא כל גורנך, מיקבך ולא כל יקבך, אי , :ּוִמּיְִקֶבYֽ ִמָּֽגְרנYְ֖  ְסְּפY֔ ְּבאָ֨   אמר 'וי( יכול מקצתם תלמוד לומר ּוִמּיְִקֶבYֽ ִמָּֽגְרנYְ֖  ְּבָא֨

ֶרץ -ְּבָאְסְּפֶכם  ֶאת )לטכג,   .ותכיצד השתדל לעבר את השנה שתעשה את החג ברוב אסיפת כל הפירְּתבּוַא�ת ָהָא'

ולא כל גרנך ולא כל יקבך פי' שכל הפירות יש להן גורן ויש מהן שיש להן יקב והם אותן פירות שעושין מהן  ]מ"ז על תו"כהח"ח: [
כיצד אם הם עשרים מיני פירות ונאספו מהן  ברוב אסיפת המינין ברוב אסיפת כל הפירות פי'משקה יכול מקצתם פי' אפילו מיעוטו. 

החג בזמנו ונ"ל שאין הולכין אלא אחר המינין המצויין בישוב ועיקריהן למאכל אדם או למשקה אדם [ראב"ד  י"ג קודם החג כבר בא
  ור"ש והוא דלא כפירוש הק"א] 

  

קטן, עשויה ללמד על כעין מצב ביניים, לא רבוי מועט ולא רבוי -מונח לפני זקף – ְּתבּוַא�ת-ֶאתמלת "את" מרבה, אבל תבנית הטעמים של 
כיצד הגיעו הפירות לכאן כאשר  .השתדל לעבר את השנה שתעשה את החג ברוב אסיפת כל הפירות (מ"ז)]ספרא [- דרש במלא כמו ש

 ,מ"ד]משנה פאה פ"א[- משמעות מלת תבואת: (א) דגן כמשמע ב- מקף כרב – ְּתבּוַא�ת-ֶאת? התשובה ע"י טעם מקף של ְּתבּוַא�ת כתוב

של דגן מונה טט: ( ליו מן הארץ ולקיטתו כאחת ומכניסו לקיום חייב בפאה והתבואה[*] כלל אמרו בפאה כל שהוא אוכל ונשמר וגידו
ה ִלְׁשXׁ֖ש ַהָּׁשִנֽים: )וי' בהר כה,כא( [רש"י]וכן משמע מפ' והקטניות בכלל הזה: לעצמו) שיזרעו בשמינית במרחשון ...  ְוָעָׂש֙ת ֶאת־ַהְּתבּוָא֔

שהיא עת בוא תבואתה של שמינית לתוך הבית, שכל ימות הקיץ היו בשדה בגרנות,  ד חג הסכות של תשיעית,ע) כה,כב( ויקצרו בניסן
פסיקתא זוטרתא [(ב) כל גידולי אדמה, כגון דגנים, פירות האילן, ירקות. והכונה כאן למצב (ב) כפי'  :ובתשרי הוא עת האסיף לבית

ֶרץ-ְּבָאְסְּפֶכם  ֶאת )לטכג, אמר 'וי(] (לקח טוב) ויקרא פרשת אמור [המתחיל בדף נז עמוד ב] אסיפת כל הפירות מדבר. . בְּתבּוַא�ת ָהָא'

ֶרץשכל הפירות נקראין מלמד    .ְּתבּוַא�ת ָהָא'

  
  אמר כג,מ: ויקרא

� ף ֵעץ ים ַוֲעַנ ת ְּתָמִר' י ֵע�ץ ָהָדר  ַּכֹּפ� ֹון ְּפִר֨ ם ַּבּי�ֹום ָהִראׁש5 Gם ָלֶכ ת ְוַעְרֵבי-ּוְלַקְחֶּת֨ �ַחל -ָעֹב�   ָנ
Hֱא ' �י ה� ם ִלְפֵנ ים׃ּוְׂשַמְחֶּת5   ֵהיֶכ�ם ִׁשְבַע�ת ָיִמֽ

ם )כג,מ אמר 'וי( Gם ָלֶכ להדר לשלושה  ָהָדר  מן  ו בקבלהלמד[פירוש המשנה רמב"ם סוכה פ"ג,מ"א] קדמא ואזלא, כסדר לימוד,  – ּוְלַקְחֶּת֨
ענף ההדס המינים האחרים. ומן הלולב שהוא השני בפסוק לומד מארכו של ארבעה טפחים, טפח לאחוז ושלושה טפחים לנענע לאורך 

  .שלשה טפחיםואורך ענף הערבה שיהיו 

פירוש המשנה לרמב"ם מסכת סוכה ["פ במשמע שלכם, מתנה על מנת להחזיר, ע –לכתחילה הדר, פחות מהדר, מרבה על לכם לפי סדר 

זיר שמה מתנה. הוא אצלינו מתנה על מנת להח כללאם נתנו לו במתנה הרי זה מותר אף על פי שהיא על מנת להחזיר, ...  ,י"א]ג"פ
  ומותר ליתן מתנה ביום טוב.

  ומרבה על מה שלא שלכם פסולים אחרים להתמעט גזול, יבש, של אשירה, של עיר הנידחת, נקטם ראשו, נפרצו עליו.

  ומרבה ערבה של בעל שאינה גדלה על נחל, וערבה שנקטם ראשה 
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  שמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתילעלוי כל  נ

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עילוי נשמל

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

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

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

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

לוקחין ערבה אלא ממקום המים שהרי אמר ה' וערבי נחל, היה עולה בדעתינו שאין  ,ה"ג]ג”פירוש המשנה לרמב"ם מסכת סוכה פ[
, שזה שאמר יתעלה ערבי נחל אינו אלא לסמוך המין, יצמח איפה שיצמח, ואמרו נקטם ראש בעל כשרהלפיכך השמיעך כי של 

  פסולה אינה הלכה.
(טט: סוכה וניסוך המים שבעה  : ג)(טטההלל והשמחה שמונה  (טט: ב)לולב וערבה ששה ושבעה  (טט: א)  [*],מ"א]משנה סוכה פ"ד[ 

   :והחליל חמשה וששה ד)

  .הוא יבאר את כל הבבות האלו אחת אחת,מ"א] ד"פירוש המשנה לרמב"ם סוכה פ[

ם ) כג,מ אמר 'וי( ' ֱאHֵהיֶכ�םּוְׂשַמְחֶּת5 �י ה�   רביע, ארבע קבוצות בבות במשנה א, כמנין המשולב במשנה א. – ִלְפֵנ

 כיצד יום טוב הראשון של חג שחל להיות בשבת לולב שבעה )ובמדינה ובשאר א"י (במקדשולב שבעה [*] ל ,מ"ב]משנה סוכה פ"ד[
  :שאר כל הימים ששה(אם יום ראשון חל ב)ו ירושלים) זה במדינהרע"ב: (

� ף ֵעץ) כג,מ אמר 'וי( ים ַוֲעַנ ת ְּתָמִר' י ֵע�ץ ָהָדר  ַּכֹּפ� ֹון ְּפִר֨ ם ַּבּי�ֹום ָהִראׁש5 Gם ָלֶכ ת-ּוְלַקְחֶּת֨ �ַחל -ְוַעְרֵבי ָעֹב�  ָנ
ים׃ ' ֱאHֵהיֶכ�ם ִׁשְבַע�ת ָיִמֽ �י ה� ם ִלְפֵנ   ּוְׂשַמְחֶּת5

ֹון) כג,מ אמר 'וי(   מונח רביע, התפקיד של לפחות ארבע דרשות, נשלב מנין חלקי בפי' המשניות לרמב"ם: – ַּבּי�ֹום ָהִראׁש5

   ,מ"ב]ד"פירוש המשנה לרמב"ם סוכה פ[

ֹון) כג,מ אמר 'וי(ורה הלולב נטילתו חובה מן הת (טט: מן הכתוב) , לפי במקדש בלבדבכל העולם, ונטילתו כל שבעה חובה  ַּבּי�ֹום ָהִראׁש5

ים) כג,מ אמר 'וי(שזהו כונת הכתוב  ' ֱאHֵהיֶכ�ם ִׁשְבַע�ת ָיִמֽ �י ה� ם ִלְפֵנ   , ּוְׂשַמְחֶּת5

ֹון) כג,מ אמר 'וי(ואמר ה'  (טט: א)  ם ַּבּי�ֹום ָהִראׁש5 Gם ָלֶכ ומה שהכריחנו שלא נטול לולב בזמן ואפילו בגבולין.  ֹוןָהִראׁש5  בקבלה, ובא ּוְלַקְחֶּת֨

ני שאז לא הזה ביום טוב ראשון שחל להיות בשבת כדי שלא נחדש דבר, לפי שלא היינו נוטלים אותו בחוצה לארץ ביום הראשון שחל להיות בשבת מלפנים מפ
הדבור על ענין הראייה והעבור שבידינו אפשר שנחבר בו חבור מיוחד נבאר בו מה היינו יכולים לדעת בדיוק ראש חדש המתאים לקביעת בית דין של ארץ ישראל. ו

ומה שהכריחנו לאסור נטילת לולב בשבת שבתוך החג ואפילו במקדש. גזרה שמא יטלנו בידו ויעבירנו ארבע שנעלם לרוב בני אדם. 
  .י הוא חובה ואפילו בגבולין כמו שביארנואמות ברשות הרבים, ולא עשינו גזרה זו ביום טוב ראשון לפי שמצותו חמורה שהר

ם ) כג,מ אמר 'וי( ' ֱאHֵהיֶכ�םּוְׂשַמְחֶּת5 �י ה� [חידושי תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים, שקשורים לנושא שמחה לפני ה' (ולפי  – ִלְפֵנ

 מב"ם פה"מ פ"ד,מ"ב][ר), שעל חלקם לא חלה ההלכה. ע"פ בלולב ושאר מינים האמורין בראש הפסוק. הריטב"א סוכה מ"א,א]

בשבת שבתוך החג ואפילו במקדש. גזרה שמא יטלנו בידו ויעבירנו ארבע אמות ברשות  (טט: וערבה וחליל)לאסור נטילת לולב 
  כך גזרת רבנן מרומזת בתבנית הטעמים.- לפי הרבים,

  
ם )מכג, אמר 'וי( קצג] מלבי"ם ויקרא פרשת אמור[ Gם ָלֶכ ס' ו') שיש הבדל בין העתיד הגמור ובין העבר המהופך לעתיד . כבר בארנו (תזריע ּוְלַקְחֶּת֨

  ),כחכז ' תל'בר(ע"י הוי"ו. שהעבר המהופך לעתיד מציין השלמת הפעולה בפעם א'. והעתיד הגמור יבא גם על פעולה נמשכת. כמו שדרש על 

 ֙Yים ְוִיֶּֽתן־ְל אן ָלֶכ֥ם ּוְק֨חּו ּוִמְֽׁשכ֗  )יב,כא שמ' בא(לקיחה מאגודת אזב ששם אמר ויתן ויחזור ויתן כמש"ש. ומזה הוציא ר"י הגז"ש לקיחה  ָהֱאXִה֔ ֹ֛  צ

ם ת םּוְלַקְחֶּת֞  )יב,כב שמ' בא(: ַהָּפַֽסח ְוַׁשֲח֥טּו ְלִמְׁשְּפחֵֹתיֶכ֖ ולא  םּוְלַקְחֶּת֞ וחזר לדבר בעבר המהופך  ְוַׁשֲח֥טּו ... ּוְק֨חּו ּוִמְֽׁשכ֗ . פתח בעתיד הגמור ובציוי  ֵּא֗זֹוב ֲאגַֻּד֣
וקחו. מפני שהאזוב צריך להלקח באגודה בפעם א' לא כל בד בד בפ"ע, וזה מציין בעבר המהופך לעתיד שמורה פעולה נגמרת בלקיחה אחת. וכן 

ּגּו )לטכג, אמר 'וי(פה אמר  ם )מכג, אמר 'וי( ָּתֹח� ם  )מג,כ אמר 'וי(. ולא אמר תחוגו וקחו שבזה הי' מציין קיחה נמשכת א' א' אבל ּוְלַקְחֶּת֨ שהוא ּוְלַקְחֶּת֨
. וחכ"א שזה רק לכתחילה משום זה אלי ואנוהו לא דיעבד (טט: של ארבעה מינים) העבר המהופך לעתיד מציין לקיחה בפעם א'. כי צריכים אגודה

  וברייתא זו מובא בסוכה (דף יא ודף לג) ומנחות (דף כז):
ם )מכג, אמר 'וי( ד]קצ[ Gם ָלֶכ  דב'(ת שיאמרו אל הכלל בלשון יחיד נאמרו לב"ד ומצות שנאמרו בל"ר נאמרו לכ"א. כמ"ש . כבר התבאר שמצוּוְלַקְחֶּת֨

ם )מכג, אמר 'וי(בב"ד. וספרת לך שבע שבתות שנים בב"ד. וספרתם לכם כ"א בפ"ע. וה"ה  <ִּתְסָּפר־לָ֑  )ט,טז ראה Gם ָלֶכ כ"א בפ"ע, וידוע שמלת  ּוְלַקְחֶּת֨
שלו ולצרכו. ואף למ"ד ביומא (דף ג') דקח לך ועשה לך משל צבור. ס"ל שמשה עמד במקום הצבור.  לך הבא עם פעל קיחה מורה לרוב שיהי'

ם )מכג, אמר 'וי(אולם במ"ש  Gם ָלֶכ היינו שיהי' שלכם. ולא השאול והגזול. וזה רק ביום טוב ראשון. ודברי הברייתא דפה מובא בתוספתא  ּוְלַקְחֶּת֨
  . שקנאו ר"ג באלף זוז, ושלבסוף החזירו לר"ג. ועיי"ש:דסוכה (פ"ב) ובגמ' (דף מא). ושם גריס

ֹון  )מכג, אמר 'וי( ה]קצ[ כבר התבאר (פ' צו ס' מם) שכ"מ שאמר מלת ביום (שהי' די לומר בראשון) בא או להוציא הלילה או לדייק ַּבּי�ֹום ָהִראׁש5
אתיא כר' אלעזר דס"ל דמכשירי לולב דוחין את  רשה שני'ודדורש ביום ולא בלילה.  ודרשה ראשונהשיהי' דוקא באותו יום לא ביום שלאחריו. 

השבת והוא ס"ל דלילות ממועטים מן שבעת ימים ואייתר לדיד' ביום שיהיה באותו יום ולא ידחה אף שהוא שבת. וכיון שאמר זה רק על ביום 
  :וס' שם דמן ה' דרשהראשון לא ידענו שידחה שבת רק יום הראשון לבד. כן פי' בגמ' סוכה (דף מד) וא"צ למ"ש הת

ֹון )מכג, אמר 'וי( קיבוץ דרשות שונות על (טט:  [בבלי סוכה מג,א] מדרשתמונח רביע, בתפקיד של לפחות ארבעה לימודים.  – ַּבּי�ֹום ָהִראׁש5

ֹון )ב(טט: ואפילו בשבת.  - ַּבּי�ֹום  א) ֹון )ג(טט: אפילו בגבולין.  -  ִראׁש5 הראשון בלבד. אלא יום טוב  (שבת)מלמד שאינו דוחה  -  ָהִראׁש5
 כיצד יום טוב הראשון של חג שחל להיות בשבת לולב שבעה )ובמדינה ובשאר א"י (במקדש[*] לולב שבעה  ,מ"ב]משנה סוכה פ"ד[
  :שאר כל הימים ששה(אם יום ראשון חל ב)ו ירושלים) זה במדינהרע"ב: (

) כג,מ אמר 'וי(הלולב נטילתו חובה מן התורה  כתוב)(טט: מן ה ,מ"ב]ד"פירוש המשנה לרמב"ם סוכה פ[- ו [בבלי סוכה מג,א] מדרשת

ֹון ' ) כג,מ אמר 'וי(בכל העולם, ונטילתו כל שבעה חובה במקדש בלבד, לפי שזהו כונת הכתוב  ַּבּי�ֹום ָהִראׁש5 �י ה� ם ִלְפֵנ ּוְׂשַמְחֶּת5
ים ם ּבַ ) כג,מ אמר 'וי(ואמר ה'  )ומקבלה(טט: , ֱאHֵהיֶכ�ם ִׁשְבַע�ת ָיִמֽ Gם ָלֶכ ֹוןּוְלַקְחֶּת֨ ֹון בקבלה, ובא ּי�ֹום ָהִראׁש5   ואפילו בגבולין. ָהִראׁש5

מיני לולב ביום טוב ראשון שחל  הארבע תלושל מותר(שדמכשירי לולב דוחין את השבת  (או אלעזר) (ד) ביום ולא בלילה (ה) כר' אליעזר
  ם ולא ידחה אף שהוא שבת.שיהיה באותו יו (ומלת ביום יתירה)דלילות ממועטים מן שבעת ימים ואייתר לדיד' ביום  בשבת)

הפסוק מונה: פרי עץ הדר, כפת  למזבח בנוסף על ערבה לארבעה מינים. ערבה ]בבלי תענית ג,א[ע"פ  ששיתראה להלן דרשה (ו) 
אפשר שיש גם ענין של שיעור  [בבלי מועד קטן ב,ב ג,א]תמרים, ענף עץ עבת, ערבי נחל. לכן החמישית היא הערבה למזבח. וע"פ 

  זבח במספר ובאורך.הערבה למ

כל העם מוליכין את לולביהן לבית הכנסת למחרת משכימין ובאין כל [*] יום טוב הראשון של חג שחל להיות בשבת  ,מי"ג]משנה סוכה פ"ג[(ז) 

ות החג ושאר ימ אין אדם יוצא ידי חובתו ביום טוב הראשון של חג בלולבו של חבירומפני שאמרו חכמים אחד ואחד מכיר את שלו ונוטלו 
ם )מכג, אמר 'וי(: אדם יוצא ידי חובתו בלולבו של חבירו Gם ָלֶכ פעמית בלולב שהוא -ע"פ המלבי"ם כל אחד ואחד ואחד לקיחה חד ּוְלַקְחֶּת֨

ֹון רכושו   בלבד.  ַּבּי�ֹום ָהִראׁש5

ֹון[*] רבי יוסי אומר יום טוב  ]ד,מי"משנה סוכה פ"ג[(ח)  את הלולב לרשות הרבים של חג שחל להיות בשבת ושכח והוציא  ָהִראׁש5
  :פטור מפני שהוציאו ברשות
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  שמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתילעלוי כל  נ

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עילוי נשמל

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

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

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

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

  ח)התשע" –שבת חול המועד (התשע"ז  – דברים וזאת הברכה לג,א 1.5

E:: טז,יגראה דברים  ָּגְרְנ�E ּוִמִּיְקֶבֽ ְסְּפE' ִמֽ ים ְּבָא֨ �ת ָיִמ� ה ְל�E ִׁשְבַע ת ַּתֲעֶׂש�   ַח7ג ַהֻּסֹּכ�
וכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה פסולה רבי יהודה מכשיר ושאינה גבוהה עשרה טפחים ושאין לה [*] סחלוקות שונות  ,מ"א]משנה סוכה פ"א[- ל

  .שלשה דפנות ושחמתה מרובה מצילתה פסולה

סוכה ישנה, בית שמאי פוסלין ובית הלל ...  משנה סוכה פ"א,מ"א] בבלי סוכה ט,א[ עוסק (א) בחלק הבא של המשנההעיון שלנו 
  .כשרה - סוכה ישנה? כל שעשאה קודם לחג שלשים יום. אבל אם עשאה לשם חג, אפילו מתחילת השנה מכשירין. ואיזו היא 

 -כאילו עשאה בתוך הבית. סוכה על גבי סוכה  -העושה סוכתו תחת האילן . פ"א,מ"ב] משנה[ ]בבלי סוכה ט,ב[ עוסק (ב) במשנה בו
  .התחתונה כשרה - רין בעליונה העליונה כשרה והתחתונה פסולה. רבי יהודה אומר: אם אין דיו

E )טז,יגראה  'דב(מהעיון עולה שהמשנות הבאות קשורות לתבניות הטעמים של  ָּגְרְנ�E ּוִמִּיְקֶבֽ ְסְּפE' ִמֽ    ְּבָא֨

מדקתני כאילו עשאה בתוך  - כשרה. ממאי  - אמר רבא: לא שנו אלא באילן שצלתו מרובה מחמתו, אבל חמתו מרובה מצלתו . גמרא
צלתו מרובה  - מה לי למיתני כאילו עשאה בתוך הבית? ליתני פסולה! אלא הא קמשמע לן: דאילן דומיא דבית, מה בית הבית ל

אמר  - בהדי סכך כשר!  -הא קא מצטרף סכך פסול  - וכי חמתו מרובה מצלתו מאי הוי?  -צלתו מרובה מחמתו.  - מחמתו, אף אילן 
מהו דתימא: ניגזור היכא דחבטן אטו היכא דלא חבטן, קא משמע לן דלא גזרינן.  - אי בשחבטן, מאי למימרא?  -רב פפא: בשחבטן. 

 - פסולה. ואם היה סיכוך הרבה מהן, או שקצצן  - הא נמי תנינא: הדלה עליה את הגפן ואת הדלעת ואת הקיסוס, וסיכך על גבן  - 
כשחבטן, ושמע מינה דלא גזרינן! מהו  -א לאו הא קא מצטרף סכך פסול עם סכך כשר, אל - כשרה. היכי דמי? אילימא בשלא חבטן 

  . בדיעבד, אבל לכתחילה לא, קא משמע לן - דתימא: הני מילי 
העושה סוכתו תחת האילן כאילו עשאה בתוך הבית, הדלה עליה עלי האילנות ובדיהן ע וסיכך  ]רמב"ם שופר וסוכה ולולב פ"ה,הי"ב[

כשרה, ואם לא היה הסיכוך שהיה כשר מתחלתו הרבה מהן צריך לנענע פ אותן על גבן ואחר כך קצצן, אם היה הסיכוך הרבה מהן 
  .אחר קציצתן כדי שתהיה עשויה לשם סוכה

(מאותו כתוב מההוא קרא דנפקא לן  -כאילו עשאה בתוך הבית (למה לשון המשנה הוא)  למה לי למתני .גמרא ]ב,סוכה ט בבלירש"י [

  ?(למה תולה הלימודים זה בזה) למה לי למיתלי האי בהאיךתוך הבית נפקא לן תחת האילן, ו שלמדנו)
E: )טז,יגראה  'דב(מחובר סכך פסול הוא, דכתיב  -הא קא מצטרף סכך פסול  ָּגְרְנ�E ּוִמִּיְקֶבֽ ְסְּפE' ִמֽ ממה שאתה מאסף מגרנך עשה  -  ְּבָא֨

זמורות, אלמא, תלוש בעינן, ומהני צל האילן לצל הסכך כגון אשכולות ריקניות ו -כגון קשין, ובפסולת יקב  -סוכתך, בפסולת גורן 
  להשלים צלתה של סוכה.

השפיל ענפיו למטה, מעורבין עם סכך כשר, ואין נראין בעין, וסכך כשר רבה עליו ומבטלה, דמדאורייתא כל מילי בטל  -בשחבטן 
  .רהכש -סוכה יא,א): אם היה סיכוך מרובה מהן בבלי ברובא, כדתנן במתניתין (לקמן 

ְסְּפE'  )טז,יגראה  'דב(  משנה סוכה  בבלי סוכה ט,א[-קטן במלה אחת, כעין מוקדם והוא מאוחר בענין. כנאמר ב- קדמא זקף –ְּבָא֨

   .כשרה -  )לשם חג (עשאהאפילו מתחילת השנה (ו)אם עשאה לשם חג,  ...כל שעשאה קודם לחג שלשים יום.  ,מ"א]פ"א

  במוקדם סיכך בסכך פסול או שהניח על הדפנות ללא כוונת סיכוך ואח"כ תיקן, הסכך הוכשר. ],מ"ד,מ"המשנה סוכה פ"א[ועוד ע"פ 

ָּגְרְנ�E  )טז,יגראה  'דב( טפחא, ללא מרכא לפניה, כעין שנוי ורבוי. הכתוב מלמד כיצד אפשר להשתמש בפסולת הגורן ופסולת היקב  – ִמֽ
: אם רוב הסכך כשר, ומיעוט המחובר לארץ  ]ב,סוכה טבבלי רש"י [ מפ'(היינו בצומח גזום או מחובר). נלמד מהמשנות הבאות ו

  מעורב בו ולא ניכר, המיעוט בטל בו. ואם יקצצו אחרי שסיכך, השנוי יכשירו .
[*] הדלה עליה את הגפן ואת הדלעת ואת הקיסום וסיכך על גבה פסולה ואם היה סיכוך הרבה מהן או שקצצן  ,מ"ד]משנה סוכה פ"א[

  : וגידולו מן הארץ מסככין בוהכלל כל שהוא מקבל טומאה ואין גידולו מן הארץ אין מסככים בו וכל דבר שאינו מקבל טומאה כשרה זה 

  : [*] חבילי קש וחבילי עצים וחבילי זרדין אין מסככין בהן וכולן שהתירן כשרות וכולן כשרות לדפנות ,מ"ה]משנה סוכה פ"א[

E . והגדל מן זה הכלל כל שהוא מקבל טומאה ואין גידולו מן הארץ אין מסככים בוכוך שיהיה כך: סלוק, מגביל הסי – ּוִמִּיְקֶבֽ
  הארץ ומקבל טומאה (פירות משנפלו עליהם מים) אין מסככין בו. 

  

ים ָּתֹחג  דברים ראה טז,טו:  �ת ָיִמ5 ֹום ֲאֶׁשרלַ ִׁשְבַע יE ַּבָּמק� ' ֱאHֶה' ' -ה�   ִיְבַח�ר ה�
Hֱא ' י ְיָבֶרְכE> ה� ַח׃ִּכ� � ָׂשֵמֽ יָת ַא� יE ְוָהִי� ְתE  ּוְבֹכל  ַמֲעֵׂש�ה ָיֶד' ל ְּתבּוָאֽ �יE ְּבֹכ   ֶה5

ים  –טט  �ת ָיִמ5   לפחות ארבע וכאן שבעה –מונח רביע  –ִׁשְבַע

ים ָּתֹחג   )דב' ראה טז,טו(-דריש קרא ד )בא פ"ז(דר"י הגלילי במכילתא ...  [אור שמח הלכות חגיגה פרק ב] �ת ָיִמ5 ושם , על פסחִׁשְבַע

חַ כתיב  � ָׂשֵמֽ יָת ַא�   , א"כ כתיב שמחה בחג פסח,  ְוָהִי�

חַ  )דב' ראה טז,טו(  [רש"י] � ָׂשֵמֽ יָת ַא� פסחים ראה (לפי פשוטו אין זה לשון צווי אלא לשון הבטחה. ולפי תלמודו למדו מכאן  -  ְוָהִי�

  : לרבות לילי יום טוב האחרון לשמחה.  )עא,א
לילי יום טוב סח הוא שביעי של פסח. לסוכות אין יום טוב אחרון, ולפי שרש"י כתב בלשון רבים ליל יום טוב אחרון של פ –טט 

(טז,טז) ללמד על רבוי שמחה בכל -כנראה מכוון לשמיני עצרת. ובפסוק (טז,טז) דרשנו צירוף בין (טז,טו) והאחרון לשמחה, 

  הרגלים.  

יָת  חַ טפחא,  –ְוָהִי� � ָׂשֵמֽ   מרכא סלוק. -  ַא�

חַ ַא�  � הלימוד כי מלת מרכא סלוק,  – � ָׂשֵמֽ ממעטת לכאורה מורה על מיעוט אחד אבל טעם מרכא של מלת מרבה, וע"י צירוף עם ַא�

חַ טעם סלוק של מלת  � בתפקיד הגבלה, יוצר ביחד רבוי הגבלות.  ָׂשֵמֽ   תפקות בעופות ומנחות לשמחת החגגביל מהסא' מ - ַא�

 (הושענא רבא) ביום שביעי ושהוקרבשלמים מ יםתפקומסיום שמיני עצרת בעט שלמים מ קרבנותגביל מזביחת ב' מ

הכלל הוא אין שמחה אלא בבשר, היינו שלמי שמחה, אבל בשמיני עצרת מסתפקים משלמים של שביעי של סוכות ושמחים על כל 
 .'הטוב אשר ברך ה

חַ  � ָׂשֵמֽ   המלים מרבות שמחה על ברכת ה' שנאספה לבית. – ַא�

י טפחא, לרבות, המלה אומרת הוויה נמשכת מהעבר אל העתיד, והטפחא פותחת טפח להתאפיין מהמרכא סלוק ולומר הווית  –ָת ְוָהִי�
  שמחה בבטחון בה' בלבד לא רק בסיום עם תוצאות הצלחה אלא גם לכתחילה 

Eי ' ֱאHֶה5 י ְיָבֶרְכE> ה�   ד על עצמו או על הכלל כולו. מונח גרשיים מונח רביע, כעין פעמיים יצא מן הכלל ללמ – ִּכ�

  שאין תקלות רק הצלחות. אחד בכל פעילות חקלאית ואחרת יש הצלחה ויש תקלות. כאן יצא מן הכלל - טט 
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  שמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתילעלוי כל  נ

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עילוי נשמל

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

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

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

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

יE ]ספרי ר[ שני יצא מן הכלל ' ֱאHֶה5 י ְיָבֶרְכE> ה� יE יכול בו במין, תלמוד לומר ִּכ� ְתE  ּוְבֹכל  ַמֲעֵׂש�ה ָיֶד' ל ְּתבּוָאֽ �התורה [ .ְּבֹכ

יכול בו במין היינו בצאן ובקר, שזה וגו' כי יברכך  וז"ש בספרי...  הברכה הבאה בעקב המצוה תהיה לרוב במין של המצוה ]והמצוה
יE מדה נגד מדה לכן פירש ְתE  ּוְבֹכל  ַמֲעֵׂש�ה ָיֶד' ל ְּתבּוָאֽ �  .ְּבֹכ

  

ים ָּכלכג,מב:  אמרויקרא  ת יִָמ֑ ת ֵּתְׁש֖בּו ִׁשְבַע֣ ֹ֥ ֹֽת׃ ָהֶֽאזְָר֙ח ְּביִ - ַּבֻּסּכ ל יְֵׁש֖בּו ַּבֻּסּכ   ְׂשָרֵא֔

ת  )כג,מב אמר 'וי(מפרשי הירושלמי לומדים פסול סוכה תחתונה בנושא סוכה שתחת סוכה מהמלים  [ירושלמי סוכה פ"א,ה"ג (וילנא) ד,ב] ֹ֥ ַּבֻּסּכ
ֹֽת )כג,מב אמר 'וי(. אבל לפי תבניות טעמים מתאים ללמוד ההגבלה לסוכה עליונה בלבד מטעם סלוק של מלת ֵּתְׁש֖בּו בתפקיד הגבלה,  ַּבֻּסּכ

אבל לשון רבים עשוי ללמד על שמלה זאת היא בלשון רבים לתאר סוכה תחת סוכה וטעם סלוק מגביל שרק סוכה אחת והיא העליונה כשרה. 
  מוראים.טפח תלוי בפתרון מחלוקת הא 1טפח, עד  4טפח, עד  10רידב"ז בתנאי שהמרחק ביניהם מוגבל לעד -צירוף שני הסככים ביחד ופירש ה

  טפחא (א) כרבוי ושנוי הנדרש כעין תדורו שלכך אשתו מתרבה לסוכה בלי חיוב משל עצמה אלא מחיוב אישה, – יְֵׁש֖בּו )כג,מב אמר 'וי( 

ֹֽת(ב) כפותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה     עם ההגבלה שלה לסוכה עליונה בלבד במצב של סוכה תחת סוכה.  ַּבֻּסּכ

  
ר' אליעזר אומר ארבע עשרה סעודות חייב אדם לוכל  מתני'[משנה סוכה פ"ב,מ"ו או מ"ז]  ])י,ב וילנא(,ה"ז ב"ירושלמי סוכה פ[

בסוכה אחת ביום ואחת בלילה וחכמים אומרין אין לדבר קיצבה חוץ מלילי יום טוב הראשון בלבד ועוד אמר רבי אליעזר מי שלא 
ל  )טו ,קהלת א( ם אומרים אין לדבר תשלומין וע"ז נאמראכל בלילי י"ט הראשון משלים בלילי יום טוב האחרון וחכמי ת Xא־יּוַכ֣ ְמֻעָּו֖

ן ְוֶחְס֖רֹון Xא־יּוַכ֥ל ְלִהָּמנֹֽות: ֹ֑ יםֵּתְׁש֖בּו  )כג,מב ' אמרוי( מה טעמא דר' ליעזר נאמר כאן גמ'  ִלְתק ת יִָמ֑ ֶהל  )לה,ח ' צווי( ונאמר להלן. ִׁשְבַע֣ ֹ֨ ּוֶפַת֩ח א
ד  ם ָוַל֙יְָל֙ה ֵּתְׁש֨בּו מֹוֵע֜ יםיֹוָמ֤ ת יִָמ֔  )כג,מב ' אמרוי(עשה בה את הלילות כימים אף ישיבה שנאמר כאן  )לה,ח ' צווי(מה ישיבה שנא' להלן . ִׁשְבַע֣

מה ט"ו בחג.  )כג,לד ' אמרוי( ונאמרט"ו בפסח  )כג,ו ' אמרוי( נאמר[שם כג ו לד]  נעשה בה את הלילות כימים. ר' יוחנן בשם ר' ישמעאל
[דף יא  .חובה ושאר כל הימים רשותו שנאמר בפסח לילה הראשון חובה ושאר כל הימים רשות אף ט"ו שנא' בחג לילה הראשון ט"

חברייא בעיי אומריהם מה להלן עד שיכנסו למצה בתאוה. וכא עד שיכנסו לסוכה בתאוה. רבי זעירה בעי אי מה להלן עד  עמוד א]
. רב אבונא אמר לא פליגיןר' ברכיה אמר  כל שבעה חובה.דגן בסוכה רבי הושעיה אמר שיאכל כזית מצה. וכא עד שיאכל כזית 

. תני בשם ר' ליעזר מי שלא עשה סוכתו בערב הרגל בשלא נתן דעתו. מה דאמר רבי הושעיה בשנתן דעתופליגין. מה דאמר ר' יוחנן 
בשם רבי חיננא קנס קנסו רבי ליעזר שלא עשה סוכתו אל יעשנה ברגל. והתני בר קפרא נפלה סוכתו ברגל יקימנה ברגל. ר' אחא 

  מערב הרגל. מחלפה שיטתיה דר' ליעזר תמן הוא אמר י"ד סעודות חייב אדם לוכל בסוכה וכא אמר הכין. א"ר אחא למצוה הושווה:

ים ּוְׁשַמרְ  :ח,להצו ויקרא  ת יִָמ֔ ם ָוַל֙יְָל֙ה ִׁשְבַע֣ ד ֵּתְׁש֨בּו יֹוָמ֤ ֶהל מֹוֵע֜ ֹ֨ ן ֻצֵּוֽיִתי:ּוֶפַת֩ח א ֶרת ֖ה' ְוX֣א ָת֑מּותּו ִּכי־ֵכ֖ ם ֶאת־ִמְׁשֶמ֥   ֶּת֛

ים ַמּ֥צֹות ּתֹאֵכֽלּו: :ו,כגאמר ויקרא  ת יִָמ֖ ג ַהַּמּ֖צֹות ַל֑ה' ִׁשְבַע֥ ה ַח֥ ֶדׁש ַהּזֶ֔ ֹ֣ ר יֹו֙ם ַלח ה ָעָׂש֥   ּוַבֲחִמָּׁש֨

ר ַּבֲחמִ  ,לד:כגאמר ויקרא  ֹ֑ ל ֵלאמ ר ֶאל־ְּבֵנ֥י יְִׂשָרֵא֖ ים ַלֽה':ַּדֵּב֛ ת יִָמ֖ ג ַהֻּסּ֛כֹות ִׁשְבַע֥ ה ַח֧ ֶדׁש ַהְּׁשִביִע֙י ַהּזֶ֔ ֹ֤ ר ֗יֹום ַלח ה ָעָׂש֜   ָּׁש֨

ֹֽת: ,מב:כגאמר ויקרא  ל יְֵׁש֖בּו ַּבֻּסּכ ים ָּכל־ָהֶֽאזְָר֙ח ְּביְִׂשָרֵא֔ ת יִָמ֑ ת ֵּתְׁש֖בּו ִׁשְבַע֣ ֹ֥   ַּבֻּסּכ

   בשנתן דעתו... הסבר רב אבונא  .חובה ושאר כל הימים רשותבחג לילה הראשון ר' יוחנן 

   בשלא נתן דעתו... הסבר רב אבונא  כל שבעה חובה.ר' הושעיה 
רב אבונה אמר לא פליגין. אלא מה דאמר ר' יוחנן דאין חובה אלא בלילי הראשון בשנתן דעתו  ]פני משה מסכת סוכה פרק ב[

שאר כל הימים רשות ומה דאמר ר' הושעיה כל ז' חובה היינו וכוונתו בשעת אכילה בלילה הראשון לצאת י"ח באכילה זו ובכה"ג 
בשלא נתן דעתו לצאת י"ח אכילת לילה הראשון והלכך חובה עליו בשאר כל הימים ליתן דעתו לצאת י"ח במצוה זו וכל ז' חובה 

  :כדאמרן דקאמר כלומר דלפעמים חובה עליו דאף ביום אחד מכל שבעה ולאו דוקא שחובה עליו כל שבעה רצופים אלא

ים )כג,לד ' אמרוי(נתבונן בתבנית הטעמים של  \ת ִׁשְבַע�ת ָיִמ�   דרגא תביר מרכא טפחא.  – ַח7ג ַהֻּסּכ�

ים   מרכא טפחא, בתפקיד יתור לרבות חיוב לכתחילה לאכילה עם כוונה של הזית הראשון בסוכה. – ִׁשְבַע�ת ָיִמ�

   שתי תבניות שמייצגות שתי תכונות (אפיונים) לפנינו.

ים )כג,לד ' אמרוי((א)  \ת ִׁשְבַע�ת ָיִמ�   דרגא תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חל אותו ענין או אותה הלכה. – ַח7ג ַהֻּסּכ�

ים )כג,לד ' אמרוי((ב)  \ת ִׁשְבַע�ת ָיִמ�   תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים שעל חלק מהם לא חל הענין או ההלכה. – ַהֻּסּכ�

  זרת הרב א"מ פרל הי"ו.בע

ים )כג,לד ' אמרוי( \ת ִׁשְבַע�ת ָיִמ�   מרכא טפחא, יתור לרבות חיוב לכתחילה לאכילה עם כוונה של הזית הראשון בסוכה. – ַהֻּסּכ�

  תביר מחלק וממעט כל הימים וגם בט"ו ממעט חובת היום, מותיר רק חובת אכילה עם כוונה (נתן דעתו) בסוכה בליל ט"ו תשרי.

ים )כג,לד ' אמריו( \ת ִׁשְבַע�ת ָיִמ� אם לא כוון (נתן דעתו) באכילת כזית הראשון בליל ט"ו תשרי, יכול לצאת בכל אחת  -  – ַח7ג ַהֻּסּכ�
  משלוש עשרה הסעודות של סוכות בין ביום ובין בלילה.

  

ם ,ה:זאת הברכה לג ריםדב ּון ֶמ�ֶל� ְּבִהְתַאֵּסף  ָר�אֵׁשי ָע' י ִביֻׁשר� ל: ַוְיִה� י ִיְׂשָרֵאֽ   ַי�ַחד ִׁשְבֵט�
ן ְוַאל,ו: זאת הברכה לג ריםדב י ְראּוֵב� ר׃-ְיִח� יו ִמְסָּפֽ י ְמָת� ת ִויִה�   ָיֹמ�

  : גמירי, דלא כלה שבטא. אמר אבייממשמשת והולכת עד ראובן. ולימא: עד יעקב!  נחלה? הא כיצד ]בבלי בבא בתרא קטו, ב[
דלא כלה שבטא וראיה לדבר במלאכי (ג) כי אני ה' לא  וגמירישבט אחד כלה מישראל  אם כן נמצא -  אמר אביי ]ב,ב קטו"רשב"ם ב[

  .לאו דוקא אלא מפני שהוא שבט ראשון נקטו ראובן דנקטשניתי ואתם בני יעקב לא כליתם בפר"ח 

  ים.יש לנו קבלה שאין שבט כלה מישראל. וכן פסק הרמב"ם בהלכות תמורה ובהלכות נש וגמירי: [הרב מיכל זילבר]

ת ),ולג' וזה"ב דב( [רש"י]פירש הרמב"ם? פ'  ן ְוַאל־ָיֹמ� י ְראּוֵב� יבחומש(?) ְיִח� ת בעולם הזה ְיִח� . על זה אמר רבנו לעולם הבא ְוַאל־ָיֹמ�

ית ִראׁשֹ  ),מהכו ' בחקתיוי( ראובן הוא הראשון מכל השבטים והברית כרותה לכל השבטים כנאמרחננאל  ם ְּבִר� י ָלֶה� �יםְוָזַכְרִּת�  ִנ

ים ֲאִנ֥י ֽה': ם ֵלאXִה֖ ם ִלְה֥יֹות ָלֶה֛ יִם ְלֵעיֵנ֣י ַהּגֹויִ֗ ֶרץ ִמְצַר֜ ר הֹוֵצֽאִתי־אָֹת֩ם ֵמֶא֨   שלא כלה שבט מישראל ֲאֶׁש֣

  . בברכת משה לשבטי יה ראובן מבורך ראשון וממנו מורחב לכל השבטים.לאו דוקא אלא מפני שהוא שבט ראשון נקטו ראובן דנקט
ר: ס ),ולג' וזה"ב דב( יו ִמְסָּפֽ י ְמָת� ת ִויִה� ן ְוַאל־ָיֹמ� י ְראּוֵב�    ְיִח�

ן ),ולג' וזה"ב דב( י ְראּוֵב�  (מישראל) דלא כלה שבטא [ב"ב קטו,ב]-מרכא טפחא, בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, בהקשר לנאמר ב – ְיִח�

ן ),ולג' וזה"ב דב(רוצה לומר כשם שלא כלה שבט ראובן שברכו משה רבנו  י ְראּוֵב� באה תבנית הטעמים מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים  ְיִח�
  התקיימות השבט חלה על כל שבטי יה. –העשויה להתרחב ומלמדת שברכת החיים 

ל:...  ),הלג' וזה"ב דב( י ִיְׂשָרֵאֽ ן ),ולג' וזה"ב דב(וסמיך ליה  ַי�ַחד ִׁשְבֵט� י ְראּוֵב� בתפקיד מידת לימוד סמוכים. ואפשר ללמוד  (סלוק) מרכא טפחא, – ְיִח�
ן... היינו כל בני יעקב מחיים זה את זה ולכן  דבר אחר בהתאסף בהתאספם יחד באגודה אחת ) ...,הלג' וזה"ב דב( [רש"י]מפ'  י ְראּוֵב�   . ְיִח�
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  שמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתילעלוי כל  נ

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עילוי נשמל

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

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

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

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

  ט)התשע" –שבת חול המועד (התשע"ח  – דברים וזאת הברכה לג,א 1.6

  

ֹ�את ַהּבְ  :א,לגוזה"ב דברים  �י ִיְׂשָרֵא�ל ְוז ים ֶאת־ְּבֵנ יׁש ָהֱאHִה� � ֹמֶׁש�ה ִא� ר ֵּבַר� ה ֲאֶׁש֨   ִלְפֵנ�י מ\ֽת\:      ָרָכ5
ה ,א)לג ה"בזו' דב( ֹ�את ַהְּבָרָכ5   מונח רביע, בתפקיד לפחות ארבע – ְוז

ה ,א)לג ה"בזו' דב(] ספרי דברים פרשת וזאת הברכה פיסקא שמב[ ֹ�את ַהְּבָרָכ5 יף על ברכה ראשונה שברכם יעקב אביהם , הרי זו מוסְוז
ר זֹאתוְ֠  )מט,כח ' ויחיבר( ם ֲאֶׁשר־ִּדֶּב֨ ֶר< ֲאִביֶהם֙  ָלֶה֤ ם ַויְָב֣ נמצינו למידים שממקום שסיים יעקב אבינו לברך את ישראל משם התחיל  אֹוָת֔

ה ,א)לג ה"בזו' דבמשה לברכם שנאמר  ֹ�את ַהְּבָרָכ5 � ְוז ר ֵּבַר� ה ,א)לג ה"בזו' דב(: ֲאֶׁש֨ ֹ�את ַהְּבָרָכ5 הרי זה מוסיף על ברכה ראשונה ואיזו  ְוז
ה ְּתִפָּלה֘  )צ,א 'תה(ראה הסבר נוסף להלן)  (טט: היא ים ְלמֶֹׁש֪ ועדין הדבר תלוי אין אנו יודעים אם תפילה קודמת לברכה אם ברכה  ִאֽיׁש־ָהֱאXִ֫ה֥

  ., ואין ברכה קודמת לתפילההוי תפילה קודמת לברכהקודמת לתפילה כשהוא אומר וזאת הברכה 

ם ,כג)ט ' שמ'וי(-(טט: היא הכתובה ב הרי זה מוסיף על ברכה ראשונה ואיזו היא (טט: ראה הסבר נוסף על לעיל)  . ועל  ַוֵּיְ֣צ֔אּו ַוֽיְָבֲר֖כּו ֶאת־ָהָע֑
ֵל֥ינּו )צ,יז 'תה(שמשה ואהרן ברכו  [רש"י]כך פ'  ינּו ָע֫ ַעם ֲאדָֹנ֥י ֱאXֵה֗ ֹ֤ י׀ נ ה ְּתִפָּלה֘  )צ,א 'תה(-שכתוב זה הוא בסיום הפרק הנפתח ב ִויִה֤  ְלמֶֹׁש֪

ים    הוי תפילה קודמת לברכה )ִאֽיׁש־ָהֱאXִ֫ה֥

ה ,א)לג ' וזה"בדב( [מדרש תנאים] אלא הבריכה מה בריכה מטהרת טמאים כך משה מקרב רחוקים להלן בתיה  כהאל תקרא הבר ַהְּבָרָכ5
י ְר  ),ולג' וזה"ב דב(וכאן  ןְיִח� ת אּוֵב�   . ְוַאל־ָיֹמ�

ה ,א)לג ' וזה"בדב( ֹ�את ַהְּבָרָכ5 מונח רביע, בתפקיד לפחות ארבעה דברים מרומזים כאן. (א) ברכת יעקב, (ב) (ג)לפחות שתי  – ְוז

יׁש  ]מדרש תנאים[בריכה; (ה)  –ברכה  [מדרש תנאים]. (ד) [ספרי וזה"ה שמב]-ברכות, שמשה ברך את ישראל כנדרש ב ִא�
Hים ָהֱא    [בעה"ט] [בעלי התוס']וזה מורחב בהסבר להלן של  והקב"ה מקיים ללא תנאי)  )יא,א 'דב( [שפת"ח] (ע"פ מלמד שהיה מברךִה�

ה ,א)לג ה"בזו' דב(    רובץ רביע, בתפקיד – ַהְּבָרָכ5

ֹ�את ַהְּבָרָכ5  ,א)לג ה"בזו' דב( ב, הרב טברסקי אברהם, ע' תשעז (אוצר החכמה)] –[מגן אברהם  ההנה על תיבת וגו'  הְוז הטעם  ַהְּבָרָכ5
שראל בברכה זו שיתעלו למעלה עד יברך את בני  "הנו שמשה רבנו עייה ,רביע סליק לעילא כד.)א "ח(הוא רביע ואיתא בזהר הקדוש 

עילאה רביעת שתהיה אימא  ,אימא דרביעת על בנין (זוה"ק ח"ג רנה:) תטז)ינתחינת רביע שמרמז לבחשיזכו לב ,נותיורום המעלות העל
סוכה וגו' כי 'סכך' בגי' 'מאה' אותיות 'האם' בחינת אמא  ועל זה מרמז מצות ,תירם מכל הרעות שבעולםסליהם תמיד להגן בעדם ולהע

  עילאה בחינת בינה שהיא תשובה שעל ידה זוכים לבחינת אימא דרביעת (=רובצת) על בנין

  

ר ,א)לג ה"בזו' דב(   מה לברכהקדימתפילה קדמא, בתפקיד  – ֲאֶׁש֨

ר ,א)לג ה"בזו' דב(   באים אחריו,מוקדם,מהווה דוגמא שממנה למדו הקדמא, בתפקיד  – ֲאֶׁש֨

ה ,א)לג ה"בזו' דב( ]ספרי דברים פרשת וזאת הברכה פיסקא שמב[ ֹ�את ַהְּבָרָכ5 � ֹמֶׁש�ה ְוז ר ֵּבַר� לפי שאמר משה לישראל דברים , ֲאֶׁש֨
ת זֲֹחֵל֥י ָעָפֽר:ְמֵז֥י  )כד,לב ' הא'דב( קשים תחילה ם ִעם־ֲחַמ֖ י ְוֶׁשן־ְּבֵהמֹ֙ת ֲאַׁשַּלח־ָּב֔ ֶטב ְמִריִר֑ ֶׁשף ְוֶק֣ ֵמי ֶר֖ ב ּוְלֻח֥ ֶרב  )הכ,לב ' הא'דב(, ָרָע֛ ִמחּו֙ץ ְּתַׁשֶּכל־ֶח֔

ה ים ֵאיָמ֑ ם ֶאת־֑ה' )ט,חעקב  'דב( ּוֵמֲחָדִר֖ ב ִהְקַצְפֶּת֖ ם )ט,ז ' עקבדב( ּוְבחֵֹר֥ ים ֱהיִיֶת֖ ֹ�את  ,א)לג ה"בזו' דב( דברי ניחומים ואמר להםחזר  ַמְמִר֥ ְוז
ה � ֹמֶׁש�ה ַהְּבָרָכ5 ר ֵּבַר� שהיו אומרים לישראל דברים קשים תחילה וחוזרים ואומרים להם דברי  וממנו למדו כל הנביאים, ֲאֶׁש֨
  .ניחומים

ים  יׁש ָהֱאHִה� � ֹמֶׁש�ה ִא�   מרכא תביר מרכא טפחא, שני לימודים  – ֵּבַר�

ים (א)לימוד  יׁש ָהֱאHִה� � ֹמֶׁש�ה ִא� מרכא תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא ובעלי הלכות או ענינים שונים  – ֵּבַר�
יׁש ,כח)מט' ויחי בר(בקשר לנושא, אפשר שזה במשמעות דומה לנאמר בברכת יעקב  ם ִא֛ ֶר< אֹוָת֔ ם ֲאִביֶה֙ם ַויְָב֣ ר ָלֶה֤ זֹאת ֲאֶׁשר־ִּדֶּב֨ ר  ְו֠ ֲאֶׁש֥

< אָֹתֽם: ועל פי זה  ]קדושת לוי בראשית פרשת ויחי[ברכת כל שבט מיוחדת אליו ושונה מברכת השבטים האחרים. הסביר  ְּכִבְרָכ֖תֹו ֵּבַר֥
ם ֲאִביֶהם֙  ,כח)מט' ויחי בר(יבואר הפסוק  ר ָלֶה֤ זֹאת ֲאֶׁשר־ִּדֶּב֨ אמת אין שוה קבלת . כי יש אדם שמקבל שפע לפי כח קבלתו ולפי בחינתו, ובְו֠

אדם זה לקבלת אדם אחר, כי קבלת כל אדם לפי הכנתו קבלתו, אך לפעמים נותן הקדוש ברוך הוא אף שלא לפי הכנתו, רק לפי רצונו 
של הקדוש ברוך הוא, שהוא למעלה מכח קבלת אדם. והנה כל זה הוא בתחלה, אין האדם יכול לקבל רק לפי כח מעשיו, בפרט אם 

(טט ע"פ  , אך אם עובד בבחינה הב' הנ"ל)מה' דרך העולמות העליונים (טט ע"פ הקד"ל: שהוא מקבל ההשפעה ינות הא' הנ"לעבודתו הוא מבח

, עובד הבורא רק לעשות ולמלאות רצון הבורא, אז יכול לקבל אף לפי רצון )בורא ולכל פמליא של מעלההל עישפמתעלה ומהקד"ל: שהוא 
זֹאת ,כח)מטיחי ' ובר(עליון. וזהו כוונת הפסוק  , כי בתחלה כשהוא עובד הבורא בבחינה הא', שהוא בחינות עלמא דנוקבא, שרוצים ְו֠

< אָֹתֽם:להיות מקבלים (עי' זוה"ק ח"ב לז, ב), אז  ר ְּכִבְרָכ֖תֹו ֵּבַר֥ יׁש ֲאֶׁש֥ כל אחד לפי מדריגתו וכח קבלתו, לזה כח של זאב ולזה כח  ִא֛
ה הב', שיהיו הם המשפיעים, בחינות עלמא דדכורא, ברך אותם בכללות, שאז יכולים לקבל השפע הארי. ואחר כך כשיעלה על מדריג

  .אף שאינה לפי בחינה שלו, רק לפי רצון הבורא וכו'

ים )בלימוד ( יׁש ָהֱאHִה�  תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא, שעל חלקם לא חלה הלכה או ענין (ב) בקשר – ֹמֶׁש�ה ִא�

דעת זקנים מבעלי [לנושא. משה רבנו ריבה ברכות (ראה בעה"ט להלן) אבל בענוונותו (תביר  בתפקיד מיעוט) יחס הכל לברכת ה' כפי' 

יםפי' הר' יוסף קרא שלפיכך כתב  ,א)לג ' וזה"בדב( ]התוספות יׁש ָהֱאHִה�   :ברכן של הקדוש ברוך הואלומ' שעל פיו  ִא�

ים א),לג ' וזה"בדב( ]בעל הטורים[ יׁש ָהֱאHִה� ם ) יא,א 'דב(. ר"ת מאה וס"ת השם וס"ת משה. וזהו ֹמֶׁש�ה ִא� ף ֲעֵליֶכ֛ם ָּכֶכ֖ ם יֵֹס֧ י ֲאֽבֹוֵתֶכ֗ ֞ה' ֱאXֵה֣
ים ֶלף ְּפָעִמ֑ הרי  ]א,חולין פז[ יו"ד זהובים )לשערך ( , ובכל ברכה וברכה]ב,מנחות מג[שאמר תנו לו מאה ברכות בכל יום  יא),א '(דב  ֶא֣

ף )יא,א 'דב( אמר אלף. לכך יםהשם  יֵֹס֧ ֶלף ְּפָעִמ֑ ם ֶא֣ םללא תנאי)  )יא,א 'דב( [שפת"ח] (ע"פ משלי  ֲעֵליֶכ֛ם ָּכֶכ֖ < ֶאְתֶכ֔  ]דב"ר א יג[משלו  . ִויָבֵר֣
  . )שתקיימו התורה והמצווה תנאי על  )יא,א 'דב( [שפת"ח] (ע"פ

ר ֶאת א),לא ' וילךדב(-למדנו ב ה ַויְַדֵּב֛ ֶּלה ֶאל־ָּכל־יְִׂשָרֵאֽל:ַוֵּיֶ֖ל< מֶֹׁש֑ ים ָהֵא֖ ֶּלהכי טעמי  ־ַהְּדָבִר֥ ים ָהֵא֖ ר ֶאת־ַהְּדָבִר֥ תביר מרכא טפחא רמזו  ַויְַדֵּב֛
לרבוי לימוד בתורה שחלקו אינו קשור להלכה למעשה. אפשר שעל יסוד זה נאמר שברכם בשפע ברכות שחלקם בעולמות רוחניים 

  ם בעולם המעשה כפי שמתבטא בברכותיו.וחלק (מלבי"ם: תורה אור)ולעתיד לבוא 

  
  ]מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק לז[ ]וזאת הברכה פיסקא שמב' ספרי דב[

יםעשרה נקראו  יׁש ָהֱאHִה�   משה. אלקנה. שמואל. דוד. עדו. שמעיהו. אליהו. אלישע. מיכיהו. (עמוס) [אמוץ]: ִא�

ים יׁש ָהֱאHִה�   ן קבוצת פרטים העשויה להתרחב, כאן נביאים שהתרבו על משהמרכא טפחא, כעי – ִא�
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  שמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתילעלוי כל  נ

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עילוי נשמל

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

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

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

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

�י ִיְׂשָרֵא�ל  ,א)לג ה"בזו' דב(   ִלְפֵנ�י מ\ֽת\      ֶאת־ְּבֵנ

�י ִיְׂשָרֵא�ל ,א)לג ה"בזו' דב( ]מדרש תנאים[ ב ְוִׁשמְ  מט ב)ויחי (בר'  הכל בזכות יעקב שנ' ֶאת־ְּבֵנ ֹ֑ ל ֲאִביֶכֽם:ִהָּקְב֥צּו ְוִׁשְמ֖עּו ְּבֵנ֣י יֲַעק    ֖עּו ֶאל־יְִׂשָרֵא֥

�י ִיְׂשָרֵא�ל ,א)לג ה"בזו' דב( מהו] ב סימן ב"מדרש תנחומא (ורשא) וזה   .שזכותן של ישראל גרמה לו ֶאת־ְּבֵנ

�י ,א)לג ה"בזו' דב( כמגביל אתנח  – ִיְׂשָרֵא�למקור גדולת משה בין זכות עצמו ובין זכות עם ישראל שיצא מיעקב. מקף כמברר  – ֶאת־ְּבֵנ
  וזהו שהמדרשים מדגישים את זכות עם ישראל (הכלל החביב לה') שמכוחה פעל משה (היחיד הרועה הנאמן לעם ישראל לפני ה'). 

לפני מלאך המות שבשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא  ִלְפֵנ�י מ\ֽת\ ,א)לג ה"בזו' דב( ומהו...  ]סימן ג ' וזה"במדרש תנחומא (ורשא) פר[
מלאך המות סבור בדעתו ואומר כבר נתן לי הקדוש ברוך הוא רשות על נפשו של משה בא ועמד למעלה הימנו אמר לו עלה ומות היה 

  (המשך דומה לד"ר להלן) ,משה כבר הבטיחני הקדוש ברוך הוא שלא ימסרני בידך

עשה משה נטל את מלאך המות והשליכו לפניו רבנן אמרי מה  ִלְפֵנ�י מ\ֽת\ ,א)לג ה"בזו' דב(מהו ] ה,יא ' וזה"בדברים רבה (וילנא) פר[
והיה מברך השבטים כל אחד ואחד לפי ברכתו, א"ר מאיר הלך מלאך המות אצל משה וא"ל הקדוש ברוך הוא שלחני אצלך שאתה 

אֲ  ִּכי־ֶאְֽחֶי֑ה ּותXֽא ָאמ֥  ),יזקיח '(תהמסתלק ביום הזה א"ל משה לך מכאן שאני מבקש לקלס להקב"ה מנין שכתוב  רַו֝ י ַסֵּפ֗ א"ל  :ָיּֽה ַמֲֽעֵׂש֥
ים יִםַהָּׁשַמ֗  )יט,ב 'תה( משה מה אתה מתגאה יש לו מי שיקלסוהו השמים והארץ מקלסין אותו בכל שעה שנאמר ל ְמַֽסְּפִר֥ ה ְּכֽבֹוד־ֵא֑  ּֽוַמֲעֵׂש֥

יו ָד֗ יעַ  ַמִּג֥יד יָ֝ ֥  ,א)לב' הא' דב(אמר ליה משה ואני משתק אותן ומקלס אותו שנאמר  :ָהָרִקֽ יִם ינּוַהֲאִז ָרה ַהָּׁשַמ֖ ע ַוֲאַדֵּב֑ ֶרץ ְוִתְׁשַמ֥ בא  י־ִפֽי:ִאְמרֵ  ָהָא֖
ם יּכִ֛  )לב,ג ' הא'דב(אצלו פעם שניה מה עשה משה הזכיר עליו שם המפורש וברח מנין שנאמר  א' ה֖  ֵׁש֥ ֶדל ָה֥בּו ֶאְקָר֑ ֹ֖ כיון שבא  :ֵלאXֵהֽינּו ג

ים ַהּצּור֙  )דלב, ' הא'דב(אני לצדק עלי את הדין מנין שנאמר אצלו פעם ג' אמר הואיל ומן השם הוא צריך  י ָּפֳע֔לֹו ָּתִמ֣ יו ִּכ֥ ט ָכל־ְּדָרָכ֖ ל ִמְׁשָּפ֑  ֵא֤

ין ֱאמּונָה֙  ֶול ְוֵא֣ יק ָע֔ ר ַצִּד֥ , א"ר יצחק היתה נפשו של משה מתקשה לצאת והיה משה מסיח עם נפשו ואמר נפשי תאמר שביקש :ֽהּוא ְויָָׁש֖
י ִחַּלְ֥צּתָ  יּכִ֤  )קטז,ח 'תה(עליך אמרה לו לא יעשה הקדוש ברוך הוא כן מלה"מ לשלוט  ֶות נְַפִׁש֗ ָּמ֥ ותאמר שראית אותן בוכין ובכית עמהן  ִמ֫

ה ית־ֵעיִנ֥ אֶ אמרה לו   'תה(א"ל ולהיכן את עתידה להלך א"ל  :ִמֶּדִֽחי ֶאת־ַרגְִל֥יאמר לה ותאמר שבקשו לדחות אותך לגיהנם א"ל  ִמן־ִּדְמָע֑

ַאְר֗צֹות' ה֑  ִלְפֵנ֣י ְתַהֵּל<ֶא֭  )טקטז, ְפִׁשי יׁשּובִ֣  )זקטז, 'תה(כיון ששמע משה כך נתן לה רשות אמר לה  :ַהַֽחִּיֽים ְּב֝ יְִכי נַ֭ ל' ִּכֽי־ה֗  ִלְמנּוָח֑ א"ר  :ָעָלֽיְִכי ָּגַמ֥
נּוצִ  הּתֹוָר֥  ,ד)לגוזה"ב  'דב( אבין כיון שנסתלק התחתונים היו מקלסין אותו ואומרים ה ָּוה־ָל֖ ה מֶֹׁש֑ ב: ְקִהַּל֥ת מֹוָרָׁש֖ ֹֽ והעליונים מקלסין  יֲַעק

ה' ה֙  תִצְדַק֤  )כא,לגוזה"ב  'דב(אותו ואומרים  יו ָעָׂש֔ יא םְוXֽא־קָ֨  ),ידלוזה"ב  'דב(והקדוש ברוך הוא מקלס אותו  : ִעם־יְִׂשָרֵאֽל ּוִמְׁשָּפָט֖  ֛עֹוד נִָב֥

ל ה ְּביְִׂשָרֵא֖   :ֶאל־ָּפִנֽים ָּפִנ֖ים' ה֔  יְָד֣עֹו ֲאֶׁשר֙  ְּכמֶֹׁש֑

�י ,א)לג ה"בזו' דב( בתפקיד שנוי מפשט הכתוב אל משמעות שיחת  ]ג 'סי וזה"במדרש תנחומא [טפחא ללא מרכא לפניה ע"פ  – ִלְפֵנ
בוי ושנוי, , בתפקיד ר[ד"ר וזה"ב יא,ה]משה לפני מלאך המות ומעשיו ובתפקיד רבוי נסיונות מלאך המוות לקחת נשמת משה. ע"פ 

  שמלאך המוות בא אצל משה שלוש פעמים ובפעם השלישית חל אצל משה שנוי וקבל עליו לצדק את הדין.

סלוק, כמגביל תפקיד מלאך המוות רק להתריע לפני משה שהגיעה שעתו אבל לא נתנה לו רשות לקחת נפש  – מ\ֽת\ ,א)לג ה"בזו' דב(
ַאְר֗צֹות' ה֑  ִלְפֵנ֣י ְתַהֵּל<ֶא֭  )טקטז, 'תה(משה לגיהנם אלא שהקב"ה לקח נפשו    :ַהַֽחִּיֽים ְּב֝

  

�יו ֹחֵפ�ף ָעָליו  ָּכל דברים וזאת הברכה לג,יב: ַטח ָעָל ן ָלֶב� ' ִיְׁשֹּכ� יד ה' ר ְיִד� ן ָאַמ' ן׃-ס ְלִבְנָיִמ� יו ָׁשֵכֽ ין ְּכֵתָפ� ֹום ּוֵב�   ַהּי'
' יד ה' ר ְיִד� ן ָאַמ' ן דבר החוזר המרמז למשכן שלה, ושני בתי המקדש ובית המקדש לעתיד פעמיים זקף בין שני קיסרים, כעי – ְלִבְנָיִמ�

  לבוא בנחלת בנימין.  

  
 טז: –דברים וזאת הברכה לג,יג 

ַחת׃[יג]   ס ֶצת ָּתֽ ֹום ֹרֶב� ל ּוִמְּתה� ֹו ִמֶּמ�ֶגד ָׁשַמ ִים  ִמָּט' ' ַאְרצ� ֶכת ה� ר ְמֹבֶר�   ּוְליֹוֵס�ף ָאַמ'
ֶגד [יד]    ת ָׁש�ֶמׁש ּוִמֶּמ� ֶגד ְּתבּוֹא� ים׃ּוִמֶּמ�   ֶּג� ֶרׁש ְיָרִחֽ
אׁש ַהְרֵרי[טו]    �ֹ ם׃-ּוֵמר ֹות עֹוָלֽ ֶגד ִּגְבע� ֶדם ּוִמֶּמ�   ֶק�
יו׃ [טז]    ד ְנִז�יר ֶאָחֽ ף ּוְלָקְדֹק� אׁש יֹוֵס' �ֹ �ה ָּתב ֹואָתה  ְלר ֹון ֹׁשְכִנ�י ְסֶנ ּה ּוְרצ� ֶגד ֶאPֶרץ ּוְמHָא'   ּוִמֶּמ5

  
  ]ילקוט שמעוני תורה פרשת וזאת הברכה רמז תתקנח[

שיהא טל מצוי לה בכל שעה,  ממגד שמים מטלה' ארצו, מלמד שארצו של יוסף מתברכת מכל הארצות, וליוסף אמר מבורכת 
מגיד שהיא פתוחה לחמה, וכך היא פתוחה ללבנה שנאמר  וממגד תבואות שמשומתהום רובצת מלמד שהיא מרובצת במעיינות 

מלמד שאבות ואמהות קרויין הרים  וממגד גבעת עולם, ומראש הררי קדם מלמד שהררי יוסף קודמין להררי א"י, וממגד גרש ירחים
מלמד שארצו של יוסף מלאה  וממגד ארץ ומלואהוגבעות, שנאמר עד שיפוח היום ונסו הצללים אלך לי אל הר המור ואל גבעת וגו', 

  ום:ואינה חסירה כל ברכה, ר' שמעון בן יוחאי אומר מעמיד אדם ספינתו בחלקו של יוסף ואין צריך חוץ ממנה כל
ֶגד ברכת מים, ברכת תבואות שמש, ברכת תבואות לבנה, ברכת האבות  –טז) ארבע  –(לג,יג - רביע, חמש פעמים מלת מגד ב – [טז]  ּוִמֶּמ5

ּה והאמהות. והפעם החמישית  מלמד  וממגד ארץ ומלואההראשונות קטן, יתיב בתפקיד דווקא כך כנגד הארבע - יתיב זקף - ֶאPֶרץ ּוְמHָא'
   מלאה ואינה חסירה כל ברכה,  שארצו של יוסף

  
  ]א,חידושי הריטב"א מסכת ראש השנה כא[

האביב האמיתי הוא [הונא] וכו'. כלומר שיהא אביב של תקופת החמה של ניסן בחידושה של ירח של ניסן כי  )חמא(שלח ליה רב 
ת ָׁש�   כי בשול התבואה אחר חשבון החמה כדכתיב אביב של תקופה ֶגד ְּתבּוֹא� , הלכך בעינן שתחול תקופת ניסן קודם ֶמׁש[יד]  ּוִמֶּמ�

...   שתגמור חדושה של לבנה של ניסן, והא דאמר ליה כי משכא תקופת טבת עד שיתסר בניסן, פרש"י עד שיתסר ולא עד בכלל
ו חדשה עד אימת מברכין על חדוש של לבנה נהרדעא אמרי עד ט"ז כלומר ולא עד בכלל ומ"מ יום ט" )מ"א ב'(וכדאמרינן בסנהדרין 

   שנופלת בי"ז והתחיל בו תקופת ניסןהיא, וכיון שכן נראה לפרש כדברי ר"ת ז"ל דעד שיתסר ועד בכלל קאמר 
ֶגד , ובימינו מספר מעוגל יום) 91.25( יום מעבר לתקופה ממוצעת 1.75-היינו כ(מוצע לומר שזה רמז לימים)  93רביע, גי'  – [טז]  ּוִמֶּמ5

ת ָׁש�ֶמׁש - . אפשר כי החל משל התקופה הארוכה ביותר בשנה ֶגד ְּתבּוֹא� ועד כאן יש ארבע פעמים מלת מגד, כנגד ארבע  [יד]  ּוִמֶּמ�
, ארבעה ימי תקופה בשנה, ואם רואים בטבת כי תקופת טבת תמשך מעבר ליום ט"ז ניסן יש לעבר יום 365.25בשנת חמה של  תקופות

  השנה.
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  שמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתילעלוי כל  נ

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עילוי נשמל

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

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

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

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

  התש"פ) –שבת חול המועד (התשע"ט  – דברים וזאת הברכה לג,א 1.7

ו ַאְפֵסי דברים וזאת הברכה לג,יז: ים ְיַנַּג�ח ַיְחָּד� ם ַעִּמ� יו ָּבֶה5 �י ְרֵאם  ַקְרָנ' ֹו ְוַקְרֵנ ֹו ָהָד�ר ל5 Gָא�ֶרץ-ְּב֨כֹור ׁשֹור   
ה׃ ס  י ְמַנֶּׁשֽ ם ַאְלֵפ� ִים ְוֵה� ֹות ֶאְפַר'   ְוֵהם  ִרְבב�

�י ְרֵאם  ַקְרָנ'  (דב' וזה"ב לג,יז) ֹו ְוַקְרֵנ ֹו ָהָד�ר ל5 Gו ַאְפֵסיְּב֨כֹור ׁשֹור ים ְיַנַּג�ח ַיְחָּד� ם ַעִּמ� קטן, רביע, כעין שלוש - רביע ... זקף – ָא�ֶרץ-יו ָּבֶה5
  ]ילקוט שמעוני תורה פרשת וזאת הברכה רמז תתקנט[- זקף בין שני קיסרים, עצמת הכיבוש של יהושע כמתואר ב

מלכים ושולטוניות שהיו מסוף העולם ועד  מלמד שכבשוכי כמה עמים כבש יהושע והלא לא כבש יהושע אלא שלשים ואחד מלכים 
, יחדו אפסי ארץ וכי כמה ארצות כבש יהושע והלא לא כבש אלא פרטוס זה קטן, אלא כל מלכים ששיעבד היו מלכים ושלטונים, סופו

שלא  ר' יהודה אומר וכי שלשים ואחד מלך ששיעבד כולם היו בארץ ישראל, אלא כדרך שעובדים ברומי עכשיו שכל מלך ושלטון
    קנה ברומי פלטיריות וחוליות אומר לא עשיתי כלום, כך כל מלך ושלטון שלא קנה בארץ ישראל וכו',

  
 דברים וזאת הברכה לג,כא:

ֹו ִּכי � ְרא ֵראִׁשית  ל' יו ִעם-ַוַּי ה ּוִמְׁשָּפָט� ת ה ' ָעָׂש' �ם ִצְדַק ּון ַוֵּיֵתא  ָר�אֵׁשי ָע' ק ָספ� ת ְמֹחֵק� ל׃ ס-ָׁש�ם ֶחְלַק�   ִיְׂשָרֵאֽ
  

ֹו )אכ,לג ה"בזו(דב'  � ְרא ֵראִׁשית  ל' קטן שני לימודים, מהפך פשטא מלמד שלפחות אחד מהלימודים יוצא - קטן, זקף- מהפך פשטא זקף -  ַוַּי
  מפשט הכתוב.

וזה אחד מעשרה דברים ...  ]מדרש תנאים לדברים פרק לג[מקשר בין מעשי בראשית ובין קבורת משה כדרשת  הלימוד היוצא מהפשט
הקשת והמן והמטה והשמיר והכתב והמכתב והלוחות ופתיחת פי הארץ שבלעה את הרשעים ופתיחת פי ת בין השמשות ואלו הן שנבראו בערב שב

   שהיא אחד מעשרה דברים שנבראו בערב שבת בין השמשות: משה וקבורתו שלהאתון שקיללה את הרשע ומערה שעמד בה משה ואליהו 

� ְרא )אכ,לג( ד את המקום לצפיית העתיד של הבורא, וכבר בבריאה להכין מקום קבורת משה עם כל המוליך מהפך, מוציא מראיית ג – ַוַּי
  לכך.

  מלמד על רצון גד לחלק בעבר הירדן המזרחי שבו או בקרבתו מקום קבורת משה. הפשט 

ֹו )אכ,לג( [רש"י]כפ' � ְרא ֵראִׁשית  ל'   :ץכבוש האר קראשיתראה ליטול לו חלק בארץ סיחון ועוג, שהיא  -  ַוַּי

ק - ִּכי )אכ,לג( ת ְמֹחֵק� הוכרח לפרש כן כי  [שפת"ח ר] :קבורת מחוקק והוא משה שדה רכי ידע אשר שם בנחלתו חלקת -ָׁש�ם ֶחְלַק�
ת  מפני שמלת שדה מלת (רש"י) והוסיף...  שם קבור וזה אינו אמת אחר)טט: ( מפשוטו של קרא משמע שכבר היה מחוקק מורה ֶחְלַק�

  :(ללמד שלא היה למשה חלק בארץ) שדה הוסיף מלת ום הכימש (בארץ)בר חלק בד (שהיה למשה) על

  

  מקף כבורר בין משמע של שם כבר קבור מחוקק אחר ובין משמע שעתיד להקבר שם משה רבנו בלבד. – ָׁש�ם- ִּכי )אכ,לג(

  שה רבנו בלבד.תביר ממעט את המשמע ששם קבור כבר מחוקק אחר, ונשאר משמע שעתיד להקבר שם מ – ָׁש�ם- ִּכי )אכ,לג(

ק )אכ,לג( ת ְמֹחֵק� מרכא טפחא בתפקיד קבוצת פרטים העשויה להתרחב וזהו ידיעת מקום קבורת משה. המקום שהכין הבורא  – ֶחְלַק�
  בשעת הבריאה יחיד הוא. אבל למחפשים מקומה מתרבים המקומות בראיתם  

ּון )אכ,לג(   אתנח כמגביל את ידיעת מקום קבורת משה וזה  – ָספ�

ּון רש"י] [כפ' ָר֔תֹו )ד,ווזה"ב ל '(דב מכל בריה, שנאמרש אותה חלקה ספונה וטמונה - ָספ� ע ִאיׁ֙ש ֶאת־ְקֻב֣ הוצרך לזה  ]ש[שפת"ח  :ְוXֽא־יַָד֥
ָר֔תֹו )ד,ווזה"ב ל '(דב שלא תאמר שהמחוקק טמון רק מקום קבורתו כלומר אותה חלקה שהוא קבור בה כדכתיב ע ִאיׁ֙ש ֶאת־ְקֻב֣   :ְוXֽא־יַָד֥

ָר֔תֹו )ד,ווזה"ב ל '(דבוהדרוש הרביעי למה לא נודע קבורת משה אדונינו ע"ה אמרה תורה ...  )לד ' וזה"בדב( ]אברבנאל[ ע ִאיׁ֙ש ֶאת־ְקֻב֣  ְוXֽא־יַָד֥
ורת כי קבורתו הוא כמו קב שלא ידע איש את מקום קברווגו' ומלבד מה שיכלול זה המאמר מאופן הקבורה כמו שאמרתי הנה יכלול ג"כ 

ששלחה מלכות זקני בית קסרה ושל בית פחת אמרו להם לכו וראו קבורתו של משה הלכו  ]ספרי[-וכבר אמרו ברחל שיאמר על הקבר 
ועמדו מלמעלה וראו אתו למטה ירדו למטה וראו אותה כשהיא למעלה נחלקו חציים למעלה וחציים למטה עליונים ראו אותה כלפי 

ָר֔תֹו )ד,ווזה"ב ל '(דבלה לכך נאמר מטה ותחתונים ראו אותה כלפי מע ע ִאיׁ֙ש ֶאת־ְקֻב֣ וכתב הרלב"ג שהיה הענין הזה נפלא מאד כי  ְוXֽא־יַָד֥
וזה"ב  '(דב- הקדוש ברוך הוא ש סבבהתורה השתדלה לבאר מקום הקבר כל מה שאיפשר בארץ מואב בגיא מול בית פעור ועם כל זה 

ָר֔ת  )ד,ול ע ִאיׁ֙ש ֶאת־ְקֻב֣   :לאלוה מצד מה שהתפרסם מהפלאות שעשה ויעבדו אותוושעשה זה כדי שלא יטעו הדורות  ֹוְוXֽא־יַָד֥

  

ם )אכ,לג ה"בזו(דב'   ה"בזו(דב'  ]ספרי דברים פיסקא שנה[ע"פ  (לימוד א)קטן שני לימודים. - קטן, זקף- פשטא מונח זקף – ַוֵּיֵתא  ָר�אֵׁשי ָע'

ם )אכ,לג במדבר [וגו' וע"פ  מלמד שעתיד משה ליכנס בראש כל חבורהדבר אחר  )ב(לימוד ים תוים שעשה את התורה תו, ַוֵּיֵתא  ָר�אֵׁשי ָע'

  מלמד שעתיד משה ליכנס בראש דור המתים במדבר. ]רבה (וילנא) פרשה יט

  

ה )אכ,לג ה"בזו(דב'   ת ה ' ָעָׂש' �ם ִצְדַק  זרת משה לעתיד לבוא .  פעמיים זקף בין שני קיסרים, כעין דבר החוזר המרמז לח – ַוֵּיֵתא  ָר�אֵׁשי ָע'

ם )אכ,לג ה"בזו(דב'  ]ספרי דברים פיסקא שנה[ מלמד שעתיד משה ליכנס בראש שעשה את התורה תוים תוים דבר אחר , ַוֵּיֵתא  ָר�אֵׁשי ָע'
וחבורה בראש חבורה של בעלי מקרא ובראש חבורה של בעלי משנה ובראש חבורה של בעלי תלמוד, ונוטל שכר עם כל  כל חבורה

  .לכן אחלק לו ברבים, ואת עצומים יחלק שלל )ישעיה נג יב(וכן הוא אומר ואחד  אחד
אמר לו הקב"ה למשה שבחך הוא שהוצאת ששים רבוא וקברתם במדבר ואת מכניס דור אחר עכשיו   ]במדבר רבה (וילנא) פרשה יט[

ם )אכ,לג ה"בזו(דב' (שנאמר  תהא בצדן ותבא עמהןיאמרו אין לדור המדבר חלק לעולם הבא אלא  ה  ַוֵּיֵתא  ָר�אֵׁשי ָע' ת ה ' ָעָׂש' �לכך ִצְדַק
  כתיב לא תביא את הקהל הזה אלא שיצא עמך.

  

ם )אכ,לג ה"בזו(דב'  ם (לימוד א) [רש"י]קטן שני לימודים שנסמנם בפ'- קטן, זקף- פשטא מונח זקף – ַוֵּיֵתא  ָר�אֵׁשי ָע' הם היו  -  ָר�אֵׁשי ָע'
ים ַּתַֽעְב֗רּו ִלְפֵנ֛י ֲאֵחיֶכ֥ם ג,יח) '(דב לפי שהיו גבורים, וכן הוא אומרהולכים לפני החלוץ בכבוש הארץ    וגו': ֲחלּוִצ֣

ה  )אכ,לג( ת ה ' ָעָׂש' �ַוֵּיֵתא   )אכ,לג( דבר אחר )ב(לימוד . שהאמינו דבריהם ושמרו הבטחתם לעבור את הירדן עד שכבשו וחלקו - ִצְדַק
ם משה ה. ָר�אֵׁשי ָע' ת ה ' ָעָׂש' �  :משה אמור תעל. ִצְדַק

ם )אכ,לג(דלטעם ראשון קשה למה אמר בגד  ]ח ת"שפת[ וחצי שבט מנשה הלכו לפני  אובןרני גם ב הרי)טט: ( דהא ַוֵּיֵתא  ָר�אֵׁשי ָע'
  :טעם ראשון ירשפכן קשה למה מזכיר צדקתו של משה בברכת גד ל בר אחרולד חר,אבר ד ירשפכן אחיהם ל

יש שני  [רש"י]-יש שני לימודים באופן אחד, ל [ספרי דברים פיסקא שנה]-בכתוב זה. ללפי תבנית הטעמים יש שני לימודים  טט:
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  שמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתילעלוי כל  נ

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עילוי נשמל

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

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

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

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

להסביר מדוע רש"י כתב שני פירושים, בלי קשר לתבנית  [שפת"ח]הוא בשיטת  ]ח ת"שפת[לימודים אחרים בדרך הסבר אחרת. 
  הטעמים.

  

ה  )אכ,לג( (=תו"ת)] תורה תמימה[ ת ה ' ָעָׂש' �ת ה '  )אכ,לג( וזיכה את הרבים, זכות הרבים תלוי בו, שנאמר משה זכה - וגו' ִצְדַק �ִצְדַק
יו ִעם ה ּוִמְׁשָּפָט� ל-ָעָׂש'  ִיְׂשָרֵאֽ

סח)
  :[אבות פ"ה משנה י"ח] 

משפטים הם דיני התורה, והנה אעפ"י שגם ישראל קיימו את התורה, בכ"ז תלה הכתוב את מעשיהם במשה מפני  [תו"ת הערה סח]
ה  )אכ,לג(הלשון שהוא הביאם לזה. ודריש ד ת ה ' ָעָׂש' �ת  )אכ,לג(-וגו' קאי על משה ולא על גד, יען דזה מוסב על הִצְדַק ָׁש�ם ֶחְלַק�

ק    :דקאי על משה כבדרשה הקודמתְמֹחֵק�

ה )אכ,לג( ת ה ' ָעָׂש' �קטן שני לימודים, מהפך פשטא מלמד שלפחות אחד מהלימודים יוצא מפשט - קטן, זקף- מהפך פשטא זקף – ִצְדַק

ה  )אכ,לג(ודריש דהלשון  [תו"ת הערה סח]- וב המדבר בצדקות גד. ומעביר את הלימוד כבהכת ת ה ' ָעָׂש' �ולא  משהוגו' קאי על ִצְדַק
  על גד,

ה )אכ,לג(שזה כעין טעמא דקרא שמפני שמשה  [תו"ת הערה סח] ועוד יש להעיר על פי' ת ה ' ָעָׂש' �וגו' לכן גד התאוה שיהיה  ִצְדַק

ק  )אכ,לג(בשכנות אל  ת ְמֹחֵק�   .דקאי על משהָׁש�ם ֶחְלַק�

  

ה  )אכ,לג(מביא עוד דרשה שלפי הכתוב  [תו"ת] ת ה ' ָעָׂש' �  היינו מבינים שהכתוב עוסק רק בצווי ה' ִצְדַק

ה )אכ,לג( ת ה ' ָעָׂש' �קטן שני לימודים, תבנית הטעמים מהפך פשטא מוציא את הכתוב מצוויי ה' - קטן, זקף- מהפך פשטא זקף – ִצְדַק
  בלבד ומלמדת על הנהגותיו של משה בנושא בין אדם לחבירו.

ה  )אכ,לג([תו"ת]  ת ה ' ָעָׂש' �ה  )אכ,לג( תניא, בשעה שמת משה, היה מוטל בכנפי שכינה ומלאכי השרת אומרים - וגו' ִצְדַק ת ה ' ָעָׂש' �ִצְדַק
יו ִעם ל-ּוִמְׁשָּפָט� סט) ִיְׂשָרֵאֽ

  :[סוטה י"ג ב'] 

י ּוםִמֽי־יָק֣  טז),צד 'תה(בסוגיא כאן שהקב"ה אמר ומבואר עוד  [תו"ת הערה סט] י בים ִמֽי־יְִתיַּצֵ֥ ִעם־ְמֵרעִ֑  ִל֭ ֲעֵלי ִל֝ ֹ֥ ועיין מש"כ  :ָאֶֽון ִעם־ּפ
באות הקודם דמפרש דלשון זה קאי על משה ולא על גד, יעו"ש. ובאחת מכתבי אגדה שלנו בארנו כונת המאמר בכלל כי כידוע היה 

ל וכבודו ותורתו בכל תוקף מדת הדין וכמש"כ לעיל בפ' תבא ריש פרשה כ"ח פסוק א', אמנם מה שנוגע משה עמוס בקנאת ה' מישרא
 ויתור לפנים משורת הדיןלו לעצמו לגופו ולכבודו הפרטי הי' ענו מכל האדם, כנודע. וגם ויתר על שלו לפנים משורת הדין, וענין 

ֶדק ֶדקצֶ֥  )כטז, ' שפ'דב(כלול במלת צדקה כמבואר בחולין קל"ג א'  ף ֶצ֖ ֹ֑  'תה(צדק משלך ותן לו, ולכן על קריאת הקדוש ברוך הוא  -   ִּתְרּד

י בִמֽי־יְִתיַּצֵ֥  טז),צד ֲעֵלי ִל֝ ֹ֥ כלומר מי יקנא קנאתי, על זה ענו המלאכים, אשר בכ"ז אף כי היה קנאי היינו רק בנוגע להקב"ה,  :ָאֶֽון ִעם־ּפ
ה  )אכ,לג(יתר על שלו, וזהו הבאור אבל בנוגע לו לעצמו עשה צדקה, כלומר ו ת ה ' ָעָׂש' �יו בנוגע לו,  - ִצְדַק של הקדוש ברוך  -ּוִמְׁשָּפָט�

ל-ִעםעשה  - הוא    :, כלומר בנוגע להקב"ה עשה בדין ובמשפט, ודו"קִיְׂשָרֵאֽ

יו )אכ,לג( ל-ִעם טפחא ללא מרכא לפניה בתפקיד שנוי ובתפקיד כפותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה – ּוִמְׁשָּפָט�    ִיְׂשָרֵאֽ

יו ִעם- טעם טפחא גם בתפקיד התפשטות האפיון המשותף (התכונה המשותפת) המתקבלת מ ל- ּוִמְׁשָּפָט�   .לכתוב לפניו ִיְׂשָרֵאֽ

ל- ִעםבדיני שמים עשה משה בדין ובמשפט, אבל (א) ביחס לעצמו עשה צדקה וויתר על שלו (ב)  מקף כבורר בין קטגוריה  – ִיְׂשָרֵאֽ

ל-ִעםל עם ישראל. ובין סנגוריה ע   סלוק כמגביל ודוחה את הקטגוריה מפני הסנגוריה והיה סנגורן של ישראל.  – ִיְׂשָרֵאֽ

  

  

ים: ו:כ,לג וזאת הברכה דברים \ ְׁשָחִקֽ E ּוְבַגֲאָות� ּון ֹרֵכ�ב ָׁשַמ ִים  ְּבֶעְזֶר' ל ְיֻׁשר� ין ָּכֵא�   ֵא�

ֹ אֶמר   וארא ח,ו:שמות ראה  ֹ�אֶמר ְלָמָח�ר ַוּי ינּו:ַוּי ' ֱאHֵהֽ ין ַּכה� ע ִּכי־ֵא�   ִּכְדָב�ְרE' ְלַמ�ַען ֵּתַד'
ע וארא ח,ו) 'שמ( ֹ אֶמר  ִּכְדָב�ְרE' ְלַמ�ַען ֵּתַד' קטן בין שני קיסרים (אתנח ... סלוק) כעין תפקיד היקש, בנין אב, היקש - פעמיים זקף – ַוּי

מערכת כוכבים, כך גם ביציאת מצרים לא מערכת הכוכבים קובעת  מעליית מכת צפרדעים והסרת מכת צפרדעים בהשגחה אלהית ולא ע"י
  אלא ההשגחה האלהית, וגם היקש ליציאת המרכבה האלקית.

... כח ישראל ב"שבתאי" ומצרים ב"טלה" ובמכת בכורות נתבטל "טלה"  ]]371דרשה לט [המתחיל בעמוד  ,תורת המנחה פרשת צו[
אז היו לו לעם, ורכב שמים להצילם ולהשמיד אויביהם. וכמו שמצינו ביציאת מצרים, ולעולם היה הקדוש ברוך הוא בעזרת ישראל מ

ׁש ַלֶּתֶֽבן: יב),(שמות ה ] אייר כד'373כשבא משה אל פרעה היה בחדש [עמוד  ׁש ַק֖ יִם ְלקֵֹׁש֥ ֶרץ ִמְצָר֑ ם ְּבָכל־ֶא֣ בשעה שהתבן מצוי  ַוָּיֶ֥פץ ָהָע֖
לת ישראל אלא במזל שבתאי כי הוא מזלם, וכח שבתאי היה מתגבר בהכנסו במזל טלה, בשדה. ראה פרעה באיצטגנינותו כי אין מע

וכיון שראה זה שמח וחזק את לבו מפני שהם עובדים לטלה, וכיון שאין כח שבתאי כי אם בטלה וטלה הוא אלהיהם הוא ימנע כח 
  .שבתאי, ואי אפשר לישראל לצאת מתחת ידם ולא מרשותם

ים  יח),סח '(תה) - ... (טט: יצא ב ,כדי שלא לשנות סדרי מערכת הכוכבים ויהא עולם נוהג כמנהגומה עשה הקדוש ברוך הוא  ֶכב ֱאXִה֗ ֶר֤
ן  י ִׁשנְָא֑ יִם ַאְלֵפ֣ המלאכים הנאים והמשובחים, פסוק מקבלת התורה הנדרש למכת בכורות וליציאות אחרות של המרכבה  22000(אלו ִרּבַֹת֣

כל הבכורות העובדים לטלה, כי העבודה לא היתה כשרה אלא בבכורות, וכשנפסק ממנו העבודה לא בתוך מצרים ונהרוג האלקית), 
ם ָּכל־ְּב֑כֹור  ד),לגמסעי  '(במ יהיה משועבד להם ואז יגבר ישראל, היינו דכ' ה ֛ה' ָּבֶה֖ ר ִהָּכ֧ ים ֵא֩ת ֲאֶׁש֨ יִם ְמַקְּבִר֗ ה ֖ה' ּוִמְצַר֣ ם ָעָׂש֥ ּוֵבאXֵ֣היֶה֔

Y, ,כו)לגוזה"ב  'דב( שה משפט וצדקה שלא ביטל כח המזל, וביטל מחשבתם במכת בכורות. הה"דע :ְׁשָפִטֽים יִ֙ם ְּבֶעזְֶר֔ ב ָׁשַמ֙ (טט: כמו  רֵֹכ֤

   ביציאת מצרים)
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  שמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתילעלוי כל  נ

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עילוי נשמל

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

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

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

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

  התשפ"א) –שבת חול המועד (התש"פ  – דברים וזאת הברכה לג,א 1.8

  
  ]ב,הוכה ס ליבב[

ר וְ מות טז,יד: -א אחריקרוי ֹו ַעלְוָלַקח  ִמַּד�ם ַהָּפ' 7ה ְבֶאְצָּבע� ְדָמה - ִהָּז ֶרת ֵק� �י ַהַּכֹּפ�   ְּפֵנ
7ה ֶׁשַבע ֶרת ַיֶּז �י ַהַּכֹּפ5 ים ִמן-ְוִלְפֵנ ם ְּבֶאְצָּבֽעֹו׃-ְּפָעִמ�   ַהָּד�

תת תולדות כז,ל: שיראב ר ִּכָּל�ה ִיְצָחק0 ְלָבֵר�� ֶאֽ י ַּכֲאֶׁש֨   ַיֲעֹקב. -ַוְיִה5

�י ִיצְ  ת ְּפֵנ ב ֵמֵא� א ָיָצא  ַיֲעֹק' �ֹ י ַא�� ָיצ יו ַוְיִה5 א ִמֵּציֽדֹו׃        ָח�ק ָאִב� יו ָּב�   ְוֵעָׂש�ו ָאִח'
ב ַאלת וישלח לג,י: שיראב ֹ�אֶמר ַיֲעֹק5 י-ָנא  ִאם-ַוּי י ִמָּיִד� יE ְוָלַקְחָּת� ִמְנָחִת� א ָמָצ�אִתי ֵחן  ְּבֵעיֶנ'    ָנ֨

י ַעל ִני׃-ִּכ� ים ַוִּתְרֵצֽ �י ֱאHִה� ת ְּפֵנ יE ִּכְרֹא� יִתי ָפֶנ5 ן ָרִא�   ֵּכ>
ים ְּבַכְנֵפיֶהם  ַעל: כ,שמות תצוה כה �ְעָלה ֹסֲכִכ ִים ְלַמ5 Gי ְכָנַפ ם ִא�יׁש ֶאל-ְוָהי�ּו ַהְּכֻרִבים; ֹּפְרֵׂש֨ ֶרת ּוְפֵניֶה� יו -ַהַּכֹּפ'   ָאִח�

ל ים׃-ֶא֨ �י ַהְּכֻרִבֽ ֶרת ִיְהי�ּו ְּפֵנ   ַהַּכֹּפ'
ְדָמה-ַעל )יד,ויקרא אח"מ טז( רב הונא אמר מהכאבענין עובי הכפורת ...  ֶרת ֵק� �י ַהַּכֹּפ� הזאה מדם הפר על עובי הכפרת הנקרא פני ( ְּפֵנ

(למד גזירה  רב הונא(כי)  אמר רב אחא בר יעקב(ומכאן שגם עובי פני הכפורת טפח)....  פחות מטפח(של אדם)  ואין פניםהכפורת) 

�י  (וי' אח"מ טז,יד)שוה)  �י ר' תול' כז,ל)ב((כפורת) ְּפֵנ   (יצחק אבינו)  ְּפֵנ

ִני )י,וישלח לג 'בר( מפנים של מעלהונילף (הגמרא מציעה מקור אחר)  ים ַוִּתְרֵצֽ �י ֱאHִה� ת ְּפֵנ   תפסת מרובה לא תפסת(ודוחה)   ִּכְרֹא�

ל )כ,כה 'תצ 'שמ( מכרוב דכתיב(ג"ש)  ונילףגמרא חוזרת ומקשה) ( ֶרת-ֶא֨ ים  ִיְהי�ּו  ַהַּכֹּפ' �י ַהְּכֻרִבֽ   , ְּפֵנ

(קבלה בידו  ן פני כרובים פחותין מטפח ורב הונא נמי מהכא גמירשאי(קבלה בידם)  אמר רב אחא בר יעקב גמיר(מתרצת הגמרא) 

  )קודםשמפני כרובים יש ללמוד הג"ש, ולא מפני יצחק אבינו כמו שנאמר 

 

ְדָמה-ַעל )יד,אח"מ טז 'וי( • ֶרת ֵק� �י ַהַּכֹּפ�   תנח, מרכא טפחא א -  ְּפֵנ

יו )ל,כז 'תול 'בר( • �י ִיְצָח�ק ָאִב� ת ְּפֵנ   תנחאמרכא טפחא מונח  -  ֵמֵא�

ִני )י,וישלח לג 'בר( • ים ַוִּתְרֵצֽ �י ֱאHִה� ת ְּפֵנ   סלוקתביר מרכא טפחא  -  ִּכְרֹא�

ל )כ,כה 'תצ 'שמ( • ֶרת-ֶא֨ כעין מדה ל"א מל"ב מידות מוקדם והוא מאוחר בענין, כאן  ,או מלים במקף ה אחתמלקטן ב- קדמא זקף - ַהַּכֹּפ'

יםטפחא,  -  ִיְהי�ּו לומד מהמאוחר ( �י ַהְּכֻרִבֽ ל) סלוק, רכא מ -  ְּפֵנ ֶרת-ֶא֨ יםהמקדימה אותם ודורש משיעור  ַהַּכֹּפ' �י ַהְּכֻרִבֽ טפח  ְּפֵנ
ֶרת  )יד,אח"מ טז 'וי(אל שיעור  �י ַהַּכֹּפ�   טפח.  –היינו עוביה ְּפֵנ

אפשר כי יתור לרבות, שתפקידה כעין  –מרכא טפחא מוטעמת מרכא בתבנית טעמים " פני"לעיל מלת הראשונים  המקורות בשלושה •
  ראות האלה מכילים יתור המופנה לדרשה כלשהיכל המק

�י  )כ,כה 'תצ 'שמ( רביעיהבמקור  • ים מרכא בתפקיד רבוי, –ְּפֵנ  'שמ( כמגביל. אפשר שהרבוי מטעם מרכא מאפשר למלתסלוק  – ַהְּכֻרִבֽ

�י )כ,כה 'תצ תפקיד נוסף  עשוי להיות לפעול ביותר מתפקיד אחד. תפקיד אחד הוא לרבות ההגבלות הנלמדות מטעם סלוק שאחריו.  ְּפֵנ

ים  )כ,כה 'תצ 'שמ(- כעין ג"ש ללמוד מ �י ַהְּכֻרִבֽ ל )כ,כה 'תצ 'שמ(קבלה, גובהם טפח, אל  –שבהלכה למשה מסיני או גמירי  ְּפֵנ -ֶא֨
ֶרת  ֶרת -ַעל )יד,אח"מ טז 'וי(וממנה אל ַהַּכֹּפ' �י ַהַּכֹּפ�   .תיים הברורטפח. כך מס –המכסה את ארון העדות כפורת העובי ללמוד כי ְּפֵנ

  

בבלי יומא [-נקטו שבכל מקום בש"ס שכתוב "גמירי" היינו הלכה למשה מסיני כמבואר ב רש"י ותוספותמעיר כך:  ]מתיבתא[- עורך ה

, וכן פירשו התוספות שם, וכן כתב הכסף משנה הלכה למשה מסיני... וכתב רש"י ד"ה אמר רב חסדא דהיינו  גמירי, אמר רב חסדא ]א,לב
במקום שפירשו  םם (שחיטה פ"י הי"ב). אולם הנצי"ב (בהקדמתו לשאילתות, קדמת העמק א סק"ב) נקט בשיטת הרמב"ם שבדעת הרמב"

אבל במקום שנאמר בש"ס "גמירי" אינו הלכה למשה מסיני אלא שהוא דין  )או שכתוב "באמת אמרו"(כן להדיא הוא הלכה למשה מסיני 
  לכה זו.מקובל איש מפי איש עד אותו הדור שחידשו ה

  

  הלכה למשה מסיני גובה סוכה עשרה טפחים לפחות...  וכה ה,ב]ס ליבב[

  .קטנה ובשמה כמנהג הספרדים תרסא, ובין שיעורין חציצין ומחיצין- הקשר בין תלישא

ננסה  .ילמשה מסינ כהלה ציןימחן וציחצי וריןעישר רב: שי אמא ריא בי חיר רבמאד, נאמר לי עירובין ד אבב, בלי סוכה ה בב - ב
להראות מופעים פרטיים של שיעורין, חציצין ומחיצין בעלי קשר לפסוקים המובאים ע"י הגמרא לפי סדר המאמר ולא כסדר הכתוב 

  בגמרא.

  ,ב]ה הכסו ילבב[- ב קטנה בהקשר לשיעורין ע"פ פסוק בעל קשר מסוים לפסוק שמובא- עיון במופע פרטי של תלישא –שיעורין 

 יבדכתהו! יננ אעורין דאורייתיששואלת הגמרא  –. מסיני השמל הכלצין המחיו חציצין וריןעישרב: ר אמשי אבר  יאי חיר רבמאד
ֹון ֶאֶרץ )רים עקב ח,חדב( ה ְוֶג�ֶפן ּוְתֵאָנ�ה ְוִרּמ� ׁש׃-ֶא�ֶרץ ִחָּטה  ּוְׂשֹעָר' ֶמן ּוְדָבֽ �ית ֶׁש�   אמר. נ ןרייעולשוק הזה פסה ל: כןיחנב ר מרא, וֵז

  מא הוא.בעל א אסמכתאר, וקוא נינהתכל: האלבי? איכת ירין מושיע, ארבסתו - נהו. ני תאייוראדא למ... א

הגמרא שואלת האם השיעורין הם מהתורה והרי אינם כתובים. ועונה השיעורין עצמם הלכה למשה מסיני (הלמ"מ) והקרא הוא 
  אסמכתא בעלמא.

א אינו מטמובמשא, ו עגמב אמטמ הרועשכ צם: ענןדת - ה ורשעאומר כי שיעור שעורה הוא למדידת עצם אדם לטמא  ו,א] הכסו ילבב[
   באהל.

 גרגרהנאמר בתורה הוא בפרי השעורה, היינו  כסף- שקלמדידת מביא הלמ"מ הקשורה לשעורה אשר אינה מובאת בגמרא, כי  מב"םרה

ש מפי ה אימב"ם שקבלהר תבז' כה שנ' מח רקר'), ובפירוש המשנה לבכורות פרגג צי('ח ןישה בתחילת קידושנהמ ושריבפ. שעורה
  נו יודע לו שום טעם.ירה ואועשמ אוה רגרגהשאיש 

 ה בכסףשעורקל שמ פי עלרוטה הוא עור הפשישה למשר מס ה"קבשהב, כת ]ג' ק"ס ט"ל ןמסי או"ח ס השיעוריםטרונבק א"זוח[ה
  ם וברי"ף.דעת הרמב"ם מופיעה בגאוני [מידות ושיעורי תורה, הרב פנחס חיים בניש הי"ו]. ע"פ ספר רוףצ

  

ת ֶׁשֶקל )טו,כג שח" בראשית(זכינו לגלות כי בקרא  ]ב ןישודיק ילבב[ - מתוך העיון ב ע ֵמֹא7 קטנה - תלישאבטעם ֶאֶרץ; מלת  ֶּכ�ֶסף-ֶאֶרץ; ַאְרַּב֨
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  שמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתילעלוי כל  נ

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עילוי נשמל

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

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

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

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

ן במה כסף ובין גרגר שעורה והמסתעף מכך. עיי- שיעור זה התגלה כקשר בין שקלו ֶּכ�ֶסף-ֶׁשֶקלמרמזת על לימוד שיעור במלים  )תרסא(
  וג,טכ ש"ח תישאברובקרא  ב שיןוקיד ילבב - שכתבנו ב

, מכפלה של מספר גרגרי שעורה עשויה לבטא נפח כל דברים עקב ח ח -היות והשעורה היא שיעור נפח קטן מכל הפירות ב הערה •

  פרי מוזכר אבל לא מצאנו שהחכמים השתמשו ברעיון כזה.

  

  סוכה ה,ב בבלי  שר למחיצות ע"פ פסוק שמובאקטנה בהק- עיון במופע פרטי של תלישא –מחיצות 

ל כ),כה 'תר '(שמב כתיוב, דרמכ ףוניל ים׃-ֶא֨ �י ַהְּכֻרִבֽ ֶרת ִיְהי�ּו ְּפֵנ יםאין : בר יעקב, גמיריאחא רב  אמר - ! ַהַּכֹּפ' �י ַהְּכֻרִבֽ  יןתפחו ְּפֵנ
  ' . וגומטפח

  הגמרא מחפשת מקור לגובה מחיצה של עשר טפחים. 

טפחים וטפח עשירי נלמד משיעור עובי  התשעשל ששה טפחים ולכן גובה ארון הברית ע"פ פסוק מפורש הוא  רבי מאיר מחשב לפי אמה
  .של עשר טפחים היא לא הלכה למשה מסיני ת סוכה (ועוד מחיצות)הכפורת שעל הארון שנקבע כטפח. לכן מחיצ

ון והכפורת רק שמונה וחצי טפחים. לכן מחיצה של חמשה טפחים ולכן גובה הארת כלים אמאמת בנין ששה טפחים, רבי יהודה מחשב 
  ., כי אי אפשר ללמוד אותה מהכתובעשר טפחים היא הלכה למשה מסיני

ים כ),כה 'תר '(שמ- לכולי עלמא טפח פני הכרובים הוא הלכה למשה מסיני ומלמד על גובה הכפורת מ �י ַהְּכֻרִבֽ פני ע"י גזרה שוה של  ְּפֵנ

, אלא שזה נעזר בהלכה למשה מסיני ההלכה למשה מסיני בענין גובה מחיצה של עשר טפחים שזה לאש . נדגיפני הכרביםאל  הכפורת

  שפני הכרובים הם טפח.

הכתוב, ומדרך דרשת הכתוב בגמרא  למוד שיעור מתוכןל מזקטנה מר- מונח תלישא –ְוָהי�ּו ַהְּכֻרִבים;  כ),כה 'תר '(שמתחילת פסוק זה 

ים׃ם בתבנית מפסקת דיבור ור הוא בתוכן המוטעמתברר שהתוכן ממנו לומדים שיע �י ַהְּכֻרִבֽ  . בלשון הגמרא נאמר גמירי כי איןִיְהי�ּו ְּפֵנ

ים׃ גובה �י ַהְּכֻרִבֽ פחות מטפח. גמירי ע"פ רש"י ותוס' משמעו הלכה למשה מסיני וע"פ הנצי"ב בשיטת הרמב"ם זה קבלה איש מפי איש ְּפֵנ
  עד אותו הדור בו התקבלה ההלכה הזאת. 

, שהארון היה באמת בנין של טפח זה בצירוף לגובה ארון הברית מלמד על שיעור מחיצות שיהיה עשרה טפחים אבל רק לשיטת רבי מאיר

   ששה טפחים.

   [בבלי סוכה ה,ב]- מונח תרסא, כעין שני טעמי תרסא, מרמז לנדרש ב – ְוָהי�ּו ַהְּכֻרִבים;  כ),כה 'תר '(שמ

בענין גובה טפח של הכפורת שעל ארון העדות הנדרש  [עירובין]- וכן ב [בבלי סוכה ה,ב]-נדרש ב(א) תרסא בתפקיד שיעור, מרמז ל
  מגודל טפח של פני הכרובים. וזאת אחת הדוגמאות בגמרא לקביעה שיעורין חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני. 

ד שיעור גובה כפורת ומזה לגובה עשרה טפח שבו פסוק זה מלמ ]ב,ה סוכה בבלי[ראה ראה דרישה מורחבת במאמר א בספר התשע"א, 
למחיצות סוכה הקטנה ביותר, ולגובה רשות אחרת (כגון רשות היחיד בתוך רשות הרבים), ולפי דרשתנו השילוב של התוכן והטעמים 

  מונח תרסא מלמדים לכל אלה.

[בבלי  ורת שעליה עמדו הכרובים, שהגמרא(ב) תרסא בתפקיד שיעור גובה של עשרה טפחים בין קצות כנפי הכרובים למעלה ובין הכפ

מסיקה ע"י השוואה לגובה קצות כנפי הכרובים שעשה שלמה המלך בבית ראשון ושהם היו בשליש גובה הבית, לכן גם במשכן  סוכה ה,ב]
דרש כי גובה טפח, שליש מזה עשרים טפח, והיות וקודם נ 60אמה =  10קצוות כנפי הכרובים היו בגובה שליש המשכן. המשכן גובהו 

ארון וכפורת עשרה טפח, לכן נותר עוד עשרה טפח לשליש גובה המשכן. וע"פ תבנית הטעמים המקור למעשה שלמה הוא כאן. יש להעיר 
עשרים אמה ולא שלושים, ואז להסביר כי כרובי שלמה הם בשליש גובה הקדש ולא קדש הקדשים.  20שיש דעה שקדש הקדשים גובהו 

  אמה, הבית הראשון היה קצת פחות מאחד עשרה נפחי משכן, ולכן שלמה הוסיף עשר מנורות ועשרה שולחנות.לפי הדעה של עשרים 

  

ת ֶׁשֶקל )וט גכ ש"ח תישאבר(בקרא רמז נחמד לגובה טפח של פני כרובים מצאנו  ע ֵמֹא7    ֶּכ�ֶסף-ֶאֶרץ; ַאְרַּב֨

  , פשך קלסאותיות מתקבלות הבכעין מידת גורעין ומוסיפין ֶּכ�ֶסף -ֶׁשֶקלהמלים 

במשכן עשר אמות אורך קרש וזה שוה  שיתין פושכי. - הקרש. כמה הוי להו ארך אמותעשר      ]ב,ה סוכה בבלי[ע"פ   פשך
  לשון יחיד של פושכי. פשךששים פושכי היינו ששים טפחים. 

 טפח=פשךובה פניהם מפי הכרובים שגקלס הוא שבח, כגון שבח המלאכים וביניהם הכרובים לה'. אפשר כי לפנינו כתוב  קלס

  גובהם טפח.  הכרובים פניבארמית. מקור אפשרי למסורת כי 

  

ים ָּכלויקרא אמר כג,מב:  �ת ָיִמ� ּו ִׁשְבַע ת ֵּתְׁשב� ת׃-ַּבֻּסֹּכ� ּו ַּבֻּסֹּכֽ ל ֵיְׁשב� ֶאְזָרח  ְּבִיְׂשָרֵא'   ָהֽ
ל-ָּכל ֶאְזָרח  ְּבִיְׂשָרֵא' תת ושאולה מחבירו. שלו הפרטי –קטן, לרבנן שתי סוכות כשרות לישב בם - פשטא זקף – ָהֽ ּו ַּבֻּסֹּכֽ טפחא  – ֵיְׁשב�

ת [סיפרא פרשת אמור פרשה יב] (י)סלוק, ע"פ  ּו ַּבֻּסֹּכֽ אפשר כי טפחא בתפקיד שנוי ורבוי, משנה מארבעה ., בסוכות של כל דבר. ֵיְׁשב�

תאבל  דברסוכות של כל -מיני הלולב (דעת ר' יהודה) ל הדלה עליה את הגפן ואת  "ד][משנה סוכה פ"א,מ-סלוק מגביל לנאמר ב – ַּבֻּסֹּכֽ
הדלעת ואת הקיסום וסיכך על גבה פסולה ואם היה סיכוך הרבה מהן או שקצצן כשרה זה הכלל כל שהוא מקבל טומאה ואין גידולו 

  :מן הארץ אין מסככים בו וכל דבר שאינו מקבל טומאה וגידולו מן הארץ מסככין בו

  

כי אזרח הוא יליד המקום. אברהם אבינו נולד מחוץ  אור החיים] על [אור הבהירבפירוש  מלת אזרח היא כנוי גם לאברהם אבינו. ומצאנו ב
) לשמאל. אותיות אז"ר גי' 208)  לימין וגי' יצחק (208לא"י אבל יצחק ויעקב הוא ישראל, נולדו בא"י. מלת אזרח מכילה גי' של יצחק (

ל רע יצחק אלא רק אלו הכלולים עולה יצח"ק, ולא כל ז 208עולה יצח"ק, אותיות ר"ח גי'  208 . נמצא כי אזרח ירמז לנאמר ְּבִיְׂשָרֵא'

ת-ָּכל )כג,מב אמר 'וי( [זוהר ויקרא דף קג/א] ּו ַּבֻּסֹּכֽ ל ֵיְׁשב� ֶאְזָרח  ְּבִיְׂשָרֵא' ישבו בסכות  משרשא וגזעא קדישא דישראלכל מאן דאיהו  ָהֽ

ֶאְזָרח  - ָּכלאפשר כי בפנימיות התורה  תחות צלא דמהימנותא, ל ָהֽ קטן ירמז ליוצאי שני האבות יצחק וישראל -פשטא זקף – ְּבִיְׂשָרֵא'
  ילידי א"י ועליהם נוספים הגרים, והעבדים. 



  
  

  

  

  מ-ח-ש-הברכה-דברים-54-טטודל/©Oct-22                  26/21            ZZFisher-12 גתשפ"ה–תשרי–ז"י      

zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 

http://www.Taamei-Hamikra.co.il 
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 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  הענין או גורע ממנו; מוסיף מהענין על – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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

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

  התשפ"א) –שבת חול המועד (התש"פ  – דברים וזאת הברכה לג,א 1.9

  

ת מֹוָאב  ֶאל: א,דברים וזאת הברכה לד �ה ֵמַעְרֹב Gַעל ֹמֶׁש ר-ַוַּי֨ ה ֲאֶׁש� Pֹאׁש ַהִּפְסָּג' ֹו ר ֹו-ַעל ַה�ר ְנב' �י ְיֵרח�   ְּפֵנ
' ֶאת  הּו ה7 ן׃-ַהִּגְלָע�ד ַעד-ָהָא�ֶרץ ֶאת-ָּכל-ַוַּיְרֵא֨   ָּדֽ

ה Gַעל ֹמֶׁש ת מֹוָאב  ֶאל אזלאוקדמא  – ַוַּי֨ �ֹו-ֵמַעְרֹב Pֹאׁש ַהִּפְסָּג'ה קטן- מהפך פשטא מונח זקף -  ַה�ר ְנב'   קטן- מונח זקף – ר

  [אברבנאל פירוש על התורה דב' האזינו לב,מח]
 ההעליה שמאבל תהיה  םמות שוכי לכן לא אמר  דו לא למות מיבשיעלה אל ראש הר נ הויום מותו צו בי קרוי שידע כדוכ  ...
לה שמה עשי יםים רבמרבות בים אם פעמיי כהמיתה  םביו )רק(כי שיראה משם את הארץ כי לא תהיה הראיה  דה פעמים רבותמתהב

  ץ. ...את האר הירא רתדי
וכן שלקח יהושע מיד בה ורואה את הארץ ומעיין  יום אל הר נבובכל שהיה עולה ה לומר צוושם נאמר ויעש כאשר צוה ה' ר

  שיהיה מלומד בכך. וגו' כדיבכל יום  הבעניני ההנהג אותו והמצעליו והיה  ידיומך סכל העדה ו ניולפאלעזר הו לפני דימוהע
הַה� -ֶאל (דב' זאת לד,א)ענין חזרת העליה על הר נבו ע"י משה מרומז בקרא   Pֹאׁש ַהִּפְסָּג' ֹו ר קטן בין שני קיסרים, כעין - פעמיים זקף – ר ְנב'

 שמשה עלה פעמים רבות על הר נבו עד העליה האחרונה שבה נאמר לו עלה ומות. דבר החוזר וקורה.

ה ֶאל. דברים האזינו לב,מט: 1 ה ַהר- ֲעֵל֡ ים ַהּזֶ֝ ר ַעל- ַה֩ר ָהֲעָבִר֨ ב ֲאֶׁש֖ ֶרץ מֹוָא֔   י יְֵר֑חֹו ְּפנֵ֣ - נְ֗בֹו ֲאֶׁש֙ר ְּבֶא֣

ל ַלֲאֻחָּזֽה׃  - ּוְרֵא֙ה ֶאת ן ִלְבֵנ֥י יְִׂשָרֵא֖ ר ֲאִנ֥י נֵֹת֛ ַען ֲאֶׁש֨ ֶרץ ְּכנַ֔  ֶא֣

  
מאי חצובא? אמר רב יהודה אמר רב: שבו תיחם יהושע לישראל את הארץ. ואמר רב יהודה אמר רב: לא  ]ב,בבלי בבא בתרא נה[

. חייב במעשר -  כל שהראהו הקדוש ברוך הוא למשהודה אמר שמואל: מנה יהושע אלא עיירות העומדות על הגבולין. אמר רב יה
לאפוקי מאי? לאפוקי קיני, קניזי, וקדמוני. תניא, רבי מאיר אומר: נפתוחא, ערבאה, ושלמאה; רבי יהודה אומר: הר שעיר, עמון, 

  ומואב; רבי שמעון אומר: ערדיסקיס, אסיא, ואספמיא. 
הּו א)לד,' וזה"ב דב(בשעת מיתתו כדכתיב  -  ברוך הוא למשה כל שהראהו הקדוש ]א,נו "ברשב"ם ב[  ֶאת־ָּכל־ָהָא�ֶרץ' ה7  ַוַּיְרֵא֨

ן ֶאת־ַהִּגְלָע�ד מה שטהר סיחון ועוג ממואב ועמון וכבש משה ויהושע נקרא עבר הירדן השייך לאחת משלוש ארצות למעשר טט: ע"פ תוס'  :ַעד־ָּדֽ
  .וחייב במעשר. השאר נשאר עד לביאת המשיח

דהם הם ז' עממים הכתובים בכל מקום אבל קיני קניזי וקדמוני שנתנו לאברהם אבינו בין הבתרים לא יתחייבו במעשר  - חייב במעשר
לעתיד לבא כשיחזירם לנו לעתיד כדאמר בב"ר אי נמי אם כבשו ישראל מהם אחרי מות יהושע כולן פטורין מן המעשר דכתיב התם 

�את )לד,ד' וזה"ב דב(ֹ ְׁשַּבְעִּתי ֲאֶׁש�ר ֶרץ  ָהָא   ז Wאת   ִנ�ֹ למעוטי הני שנתוספו לאברהם על השבועה כן נראה בעיני ואף על גב דרפאים נמי  ז

ּוא )ג,יג'דב(כתיב באברהם לא ממעטינן ליה דהיינו חוי דלא כתיב התם ומצינו שכבשם משה דכתיב  א ַהה� ֶרץ ִיָּקֵר� ים ֶא� כלומר  :ְרָפִאֽ
  רהם בין הבתרים.היינו רפאים שניתן לאב

  כולהו הני תנאי בפירוש דקיני קניזי וקדמוני פליגי. -תניא ר"מ אומר כו' 
ְׁשַּבְעִּתי ֲאֶׁש�ר (דב' זאת לד,א) Wאתאחד מהם בלימוד אלפניו אל  מונח תלשא, כעין שני טעמי תלשא, – ִנ�ֹ בתפקיד מחיצה ילמד  ָהָא ֶרץ   ז

  ן תרו"מד לעני –אל גבולות הארץ הנמנים בפסוקים א 

  

. לאפוקי מאי? לאפוקי חייב במעשר -אמר רב יהודה אמר שמואל: כל שהראהו הקדוש ברוך הוא למשה  לקטע גמרא הבא:ביחס 
  קיני, קניזי, וקדמוני.

  מוצע לומר כי הפסוק הבא מכיל תבנית טעמים העשויה ללמד על המעטת ארצות מתרו"מ.  

הּו א)לד,' וזה"ב דב( ' ֶאת־ּכָ  ַוַּיְרֵא֨ ןָהָא�ֶרץ ֶאת־ַהִּגְלָע�ד ל־ה7 מצב המקום לגבי - ארבעה מקפים אפשר שכל אחד מלמד על רב – ַעד־ָּדֽ
  תרו"מ (א) עד המקום ועד בכלל חייב (ב) מעבר למקום פטור

הּו א)לד,' וזה"ב דב( ' ֶאת־ָּכל־ ָהָא�ֶרץ ֶאת־ַהִּגְלָע�ד  ַוַּיְרֵא֨ ן:ה7 ב' פרטים שעל כל אחד חלה דרגא תביר טפחא מלמד על כעין ק -  ַעד־ָּדֽ
תביר מרכא  –אותה הלכה כאן הארץ המחויבת בתרו"מ. תכונה דומה נמצאת גם באחד משמונה? הפסוקים "ארץ זבת חלב ודבש" 

  טפחא אתנח או סלוק.

יE (ד) בעל הטורים ג, שמות לג  מלא יו"ד. כי יו"ד פסוקים בתורה שכתוב בהם אשר נשבע להם להביאם לארץ (בראשית כו. ֶהְרִאיִת�
  :א, במדבר יד כג, לב יא, דברים א לה, י יא, לא כ, שם כא, שם כג, לד ד). והראהו יו"ד קדושות שבא"י (כלים פ"א מ"ו)

ְׁשַּבְעִּתי Wמונח תלשא, כעין שני תלשא, ולתלשא יש אפשרות לדרשה אלפניה ולאחריה, סה"כ עשויות להיות לפחות ארבע  – ֲאֶׁש�ר ִנ
  (כגון שיעורין, חציצין, מחיצין, עקירה). דרשות מתפקידי תלשא 

  . והראהו יו"ד קדושות שבא"י (כלים פ"א מ"ו)בתפקיד שיעור עשויה להיות  דרשה א

  בתפקיד מחיצה לחובת מעשרות עם סיום הכיבוש והנחלה ולעתיד לבוא בדרשה 

אֶמר הG ... פשר כי . ע"פ גמרא זאת אעל מה שמשה רבנו הסתכל נקבע למעשרות נו,א]בבלי בבא בתרא [ע"פ  ֹ֨ , מרמז כי קדמא ואזלא -  'ַוּי

יו ,ד)לד ' וזה"בדב(מהקרא יש ללמוד כעין כלל מלמד שהארץ שה' הראה למשה רבנו כנאמר   ' וזה"בדב(-, לארבע רוחות השמים ברביע – ֵאָל5

ְׁשַּבְעִּתי  )א,לד Wאת ָהָא ֶרץ  ֲאֶׁש�ר ִנ�ֹ אולי אפילו יחידה בתורה), הוציא הכתוב מפשוטו כי (תבנית נדירה ו גדולה-מהפך פשטא מונח תלישא - ז

םה' נשבע  גדולה - קדמא, בתפקיד מהתחלה, לתת לו ארץ עשרה עמים ושלושה מהם בעבר הירדן המזרחי וקבע (תלישא – ְלַאְבָרָה֨
אשר טוהרו  חבלי ארץ( וכיבוש משה ויהושע במחיצות עבר הירדן המערביבתפקיד תלישה ובתפקיד מחיצה) למעשרות רק הנמצא 

), ורק לעתיד לבוא יתרחבו נכבשו ע"י ישראל ממלכי האמורילפני שלישראל ע"י כיבוש סיחון ועוג מלכי האמורי מידי עמון ומואב 
ם ְלִיְצָח�ק ּֽוְלַיֲעֹקב  הגבולות למעשרות לכלול כל מה שה' נשבע  ארץ הקיני הקניזי את שאר עבר הירדן המזרחי , היינו בְלַאְבָרָה֨

  מפרש שגם לעתיד לבוא לא יכללו לתרו"מ. [רשב"ם ב"ב נו,א]ואדום. אבל  ני בהם ישבו מואב ועמוןוהקדמו

א )ו,תבוא כט 'דב( אפשר כי גם ן ַוּיֵֵצ֣ ֹ֣ ְׁשּבֹון-ֶמֶֽל< ִסיח  ,קדמא – ְו֨עֹוג , כקביעת מחיצה לטהר המקום לכיבוש ישראלגדולה- מונח תלישא – ֶח֠

רק  מעשר שני ומעשר עני, אבל למעשרות וממואב ועמון שהם ארצות הקיני הקניזי והקדמוני  גקודם ע"י סיחון ועו מה שטוהר מורה על
   לעתיד לבוא.

  

אֶמר הG [ד]   ה: –ד,ד דברים האזינו ל ֹ֨ � ָּנה  'ַוּי ר ְלַזְרֲע�E ֶאְּתֶנ ם ְלִיְצָח�ק ּֽוְלַיֲעֹקב  ֵלאֹמ' ְׁשַּבְעִּתי ְלַאְבָרָה֨ Wאת ָהָא ֶרץ  ֲאֶׁש�ר ִנ�ֹ יו ז   ֵאָל5
ר׃ֶהְר   א ַתֲעֹבֽ �ֹ ָּמה ל יE ְוָׁש� יE ְבֵעיֶנ' ם ֹמֶׁש7ה ֶעֶבד[ה]      ִאיִת� Gָמת ָׁש ב ַעל 'ה� -ַוָּי֨ ֶרץ מֹוָא� י הֽ -ְּבֶא�   ׃'ִּפ�
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  שמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתילעלוי כל  נ

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עילוי נשמל

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

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

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

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

� ֶגד ִּתְרֶא�ה ֶאת  :נב,דברים האזינו לבראה  י ִמֶּנ ֹוא ֶאל         ָהָא�ֶרץ-ִּכ� א ָתב' �ֹ ֶרץ ֲאֶׁשר-ְוָׁש ָּמה  ל Nי ִיְׂשָראֵֽ - ָהָא� ן ִלְבֵנ   ל׃ פֲאִנ�י ֹנֵת�
ֶרץ ֲאֶׁשר-ֶאל Nן -ָהָא   ברצונו נטלה מהם ונתנה לנו ]א,בראשית א[-ב רש"יסופי תיבות לרצ(ו)ני , הוא אשר פירש  - ֲאִנ�י ֹנֵת�

� ֶגד ִּתְרֶא�ה ֶאתישראל התחתונה - אל ארץ - טט  י ִמֶּנ ֹוא התחתונה)ישראל ( ָהָא�ֶרץ-ִּכ� א ָתב' �ֹ ישראל - תבוא אל ארץאבל  ְוָׁש ָּמה  ל
הּו )א,לד ' וזה"בדב(- ם כאמור בהעליונה ומש ר )ד,לד( - וב וגו' ֶאת־ָּכל־ָהָא�ֶרץ' ה7  ַוַּיְרֵא֨ א ַתֲעֹבֽ �ֹ ָּמה ל יE ְוָׁש� יE ְבֵעיֶנ' ופירש  ֶהְרִאיִת�

. וזהו שיעור הכתוב ושמה לא תצטרך לעבור מקומו בקודש במקום שהוא שםומשה לפי שנאסף אל השכינה הנה ...  ]אור החיים[
ם  )ה,לד( אל מקומך וגו' Gָמת ָׁש   .במקום אחר קדוש ועליון על פי ה' חי פירש שם לבד הוא שמת אבל הואַוָּי֨

שעג) ת"ח כד אוקים וכו' : ]הסולם פירוש זוהר כרך ב (שמות) פרשת פקודי דף רמ עמוד א [- אפשר שהמקום העליון הוא כנלמד ב
, מקים ותומך הכל, משום בינה ומשכן העליון, שהוא. לכותהמ משכן אחר עמו, דהיינו, הוקם המשכןבוא וראה, כשהקים משה את 

ומשכן אחר שהוא המלכות, הוקם על המשכן שלמטה, שעשה משה, ועומד עליו  הוא סתום וגנוז למעלה למעלה . שמשכן העליון,
כות, הוקם על ידי העליון על הכל, שהוא בינה. וכמו שהוקם המשכן שלמטה בידי משה, אף כך למעלה, דהיינו המל ההואבכח משכן 

ה ֶאת )יחמ,שמות פקודי (. מאין לנו. כי כתוב, שהוא מדרגת משה, דהיינו ז"א,  ההוא Gֶקם ֹמֶׁש ן-ַוָּי֨ -ֶאתר"ת  -(טט  בדיוק הוא ֶאת, ַהִּמְׁשָּכ5
ן ַוִּיֵּתן   ראות ששני משכנות נתקנו לה , שהוא ) , אפשר רמז לז"אר"ת א' ה' ו' ועוד ה' ו' א' , פעמיים שם מיוחד הו"א הו"א – ֶאת ַהִּמְׁשָּכ5

  לה שהוא המלכות, שנתקן ג"כ ע"י מדרגת משה שהוא ז"א.עבסוד משה. שהם המשכן שלמטה, והמשכן שלמ

� ֶקם ֶאת (שמות פקודי מ,לג)ועוד לומדים מענין הקמת המשכן ע"י משה   ן ֶאת-ַוָּי Nַח ַוִּיֵּת �ן ְוַלִּמְזֵּב' ר ָסִביב  ַלִּמְׁשָּכ � ַׁש�ַער ֶהָחֵצ� -ֶהָחֵצ5  רָמַס�
ן (שמות פקודי מ,לג)וגו'  Nַח ַוִּיֵּת גדול, גי' שמות הטעמים עולה יסו"ד מלכו"ת עולה תקע"ו, יסו"ד מיצג את ז"א, גי' - קטן זקף-זקף – ְוַלִּמְזֵּב'

המלים המוטעמות  עולה תקנ"ט עולה (אוצר הגי' של הרב י"ר פאלוך זצ"ל) מבש"ר טו"ב וההפרש מתקע"ו עולה טו"ב עולה שם אהו"ה 
ת ָהָאֶֽרץ ,א)א' בר( ר"ת יִם ְוֵא֥ ת ַהָּׁשַמ֖   , שם הקישור של שמים וארץ, שם הדעת, הספירה המקשרת בין ג' ראשונות חב"ד ובין ז"א.ֵא֥

ֹוא ֶאל )נב,בלדב' הא' (- ויש מפרשים שראיה זאת של משה רבנו ממשיכה כל הזמן ומגינה על עם ישראל. אפשר שה ֶרץ -ָתב' Nזקף - ָהָא -

  א ענין שחוזר וקורה והיינו משה רבנו חי, משקיף ומליץ יושר על עם ישראל.גדול הו- קטן זקף

  

ם ֹמֶׁש7ה ֶעֶבד: ה,דברים וזאת הברכה לד Gָמת ָׁש ב ַעל-ַוָּי֨ ֶרץ מֹוָא� ' ְּבֶא� י ֽה'׃-ה�   ִּפ�
ם  )ה,לד( Gָמת ָׁש ב -ֹמֶׁש7ה ֶעֶבד אזלאוקדמא  -ַוָּי֨ ֶרץ מֹוָא� ' ְּבֶא� י ֽה'-ַעל מרכא טפחא דרגא תביר - ה�   מרכא סלוק – ִּפ�

  ולא ירידה. ... מלמד שהראהו א"י מיושבת על שלותה וחזר והראהו מציקים לה  )לו(עליה היא  ]ספרי[
ב-ֹמֶׁש7ה ֶעֶבד )ה,לד( טט ֶרץ מֹוָא� ' ְּבֶא� ... מיד ירד הקב"ה בכבודו ושלשה  ]דעת זקנים מבעלי התוספות[ בדרך דרשדרגא תביר  -  ה�

רגליך זה לזה וכן עשה. אמר לו השכב עפעפי עיניך זו על גב זו וכן עשה מיד קרא לנשמתו של אמר לו הקב"ה תכף  מלאכים עמו ...
שיבה להקב"ה יודעת אני ד המשה ואמר לה בתי ק"כ שנה קצבתי אותך להיות בגופו של משה צאי ואל תאחרי שהגיע קצך לצאת. מי

י ֽה'-ַעל    בנשיקהכך נשקו ונטל נשמתו  )הקב"ה(וגו' ... הניחני במקומי. כיון שראה  כך כשהמקום נוטל נשמתן של צדיקים  ]ספרי[(    ִּפ�
  באותה שעה בכה הקב"ה עליו וגו'. )נוטלה בנחת רוח וגו'

ם ֹמֶׁש7ה )ה,לד( ]רש"י[ ]ספרי[ Gָמת ָׁש ם ֹמֶׁש7האפשר שמת משה וכתיב  )בבא בתרא טו וש"נ?(. ַוָּי֨ Gָמת ָׁש  ןכאמאלא עד כאן כתב משה ו    ַוָּי֨
דר"י  ואמרי לה ר' (אפשר שנתן משה את התורה  ויכתוב משה את התורה הזאתויכתוב משה את התורה הזאתויכתוב משה את התורה הזאתויכתוב משה את התורה הזאתרבי מאיר אומר הרי הוא אומר ( ואילך כתב יהושע.

  מה שאמר לו הקב"ה. וגו' )בדמע(כשהיא חסרה אפילו אות אחת? אלא מלמד שהיה משה כותב  )נחמיה. א"ל רבי שמעון ... 
י ֽה'-ַעל ]ראב"ע[   וכו' על פי ה' על אהרןכי הוא אמר לו עלה ומות וכן נכתב  .ִּפ�

ת מֹוָאב  ֶאל )לד,א תזא 'דב(פסוק  - טט  * �ה ֵמַעְרֹב Gַעל ֹמֶׁש ה -ַוַּי֨ Pֹאׁש ַהִּפְסָּג' ֹו ר בעל תבנית כעין כלל ופרט והפרט בעל חזרה  ַה�ר ְנב'
מיושבת על ולא ירידה. ... מלמד שהראהו א"י  )לו(עליה היא  ]ספרי[ ). דבר המתואם עם מאמרבן שני קיסרים קטן- (פעמיים זקף

  שלותה וחזר והראהו מציקים לה
  וכן הגמרא. ,ה)לד זה"בו(דב'  ]ספרי[לעומת  )א,לד זה"בו(דב' - ב ]ספרי[יש מקום לברר .    ג –א טט וכך על כל פרט ופרט שבפסוקים  *

לכתב או ברוח הקדש היה עליו  ד) –לד,א דב' וזה"ב ( הפסוקיםאם משה כתב בדמע רק שמונה פסוקים אחרונים בספר דברים אז ארבע  *
  לה.שוב עקודם לעליתו להר נבו או שעלה ראה ירד כתב ארבעה פסוקים אלו, כתב שמונה הפסוקים הבאים בדמע ו

ת מֹוָאב  ֶאלתבנית הטעמים  * �ֹו-ֵמַעְרֹב Pֹאׁש ַהִּפְסָּג'ה קטן- מהפך פשטא מונח זקף -  ַה�ר ְנב'   קטן- מונח זקף -  ר

 שרות א' של עליה להר נבו ראיה ירידה ועליהמשרה אפבין שני קיסרים, קטן -פעמיים זקף *

 ד) –א ,לד(את  משה רבנו כתב ברוח הקדשעלה ומות.  ראב"עעליה היא לו ולא ירידה ולפירוש  (לד,ה) ספרי- אפשרות ב' שתתאים ל *

קטן -ידי פעמיים זקףמתפקכעין דבר החוזר וקורה שזה אחד  יב) –(לד,ה  אתדמע (היינו מעורבב) ויהושע חזר וסידר ב יב) –(לד,ה ואת 
  )בין שני קיסרים

ב -ֹמֶׁש7ה ֶעֶבד * ֶרץ מֹוָא� ' ְּבֶא� י ֽה'-ַעלדרגא תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חל  –ה� מרכא סלוק, משה כתב  – ִּפ�
 פי ברוח הקודש ובדמע. - יב על-פי ה' ברוח הקדש, והפסוקים לד,ה-ד על- פסוקים לד,א

  

ֹור ְולֹאוַ דברים זאת הברכה לד,ו:  ּול ֵּב�ית ְּפע� ב מ� ֹו ַבַּגי  ְּבֶא�ֶרץ מֹוָא' �ר ֹאת ע ִאיׁש  ֶאת-ִּיְקֹּב֨ ֹו ַע�ד ַהּי�ֹום ַהֶּזֽה׃-ָיַד�   ְקֻב�ָרת'
ר (או מ"ו  פרקי אבות פ"ה,מ"חקדמא, במשמע בימי בראשית, בערב שבת בראשית ברא יחידו של עולם מקום קבורתו של משה.  – ַוִּיְקֹּב֨

רב שבת בין השמשות ואלו הן פי הארץ ופי הבאר ופי האתון והקשת והמן והמטה והשמיר והכתב עשרה דברים נבראו בעאו מ"ה) 
   :ואילו של אברהם אבינו ויש אומרים אף צבת בצבת עשויה וקבורתו של משהוהמכתב והלוחות ויש אומרים אף המזיקין 

ֹו ַבַּגי   ](ו) בעל הטורים[ �ר ֹאת ע ִאיׁש  ֶאתיָ -לֹא- . בגי כתיב חסר אל"ף. שַוִּיְקֹּב֨ ֹו-ַד� ואפילו משה רבינו ע"ה לא ידע (סוטה יד א)  ְקֻב�ָרת'
הלך משם אל ארץ ]  439אוצר המדרשים (אייזנשטיין) עשר גליות עמוד [     .אלא יחידו של עולם ברוך הוא וברוך שמו וברוך זכרו

ו למטה ירדו והיו רואים מקומו למעלה מהם, מואב למצוא קברו של משה ראש לכל הנביאים, וצוה לחפור שם, והיו רואים מקום קבר
מיד חלקו לשני חלקים וחפרו חציים למעלה וחציים למטה, אלו שהיו חופרים למעלה היו אומרים למטה תמצא אותו, ואלו שלמטה 

ע-ְולֹא       היו אומרים למעלה תמצא אותו, עד שיגעו ומתו. אי ידיעת המקום ע"י  מצב (א) ידיעת המקום ע"י הבורא (ב)- מקף כרב – ָיַד�
ע ִאיׁש  -ְולֹא       איש   משתנה  –מרכא (מאריך) פשטא, מקום הקבורה הנראה לאנשים מאריך  – ָיַד�

ֹו-ֶאת   . (א) מקום דמיוני (ב) מקום אמיתי.מצב של מקום קברו של משה רבנו- מקף כרב -  ְקֻב�ָרת'

ֹו-ֶאת הכל, שכל ראיה של מקום קברו של משה היתה דמיונית כנאמר במדרש קטן במלה אחת, כעין ריבה וריבה את - מונח זקף -  ְקֻב�ָרת'
  עשר גלויות.
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  שמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתילעלוי כל  נ

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עילוי נשמל

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

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

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

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

  התשפ"ב) –שבת חול המועד (התשפ"א  – דברים וזאת הברכה לג,א 1.10

  

יE: ,ג:לג וזאת הברכהדברים  א ִמַּדְּבֹרֶתֽ E ִיָּׂש� ּו ְלַרְגֶל' יו ְּבָיֶד�E ְוֵהם  ֻּתּכ� ים ָּכל־ְקֹדָׁש�   ַאPף ֹחֵב�ב ַעִּמ'
ים  ,ג)לג וזה"ב 'דב( (=מת"נ)] דרש תנאיםמ[  ,ג)לג(מלמד שחיבב הקדוש ברוך הוא את ישראל יתר מכל אומות העולם: ַאPף ֹחֵב�ב ַעִּמ'

 Eיו ְּבָיֶד� א הְוַעּתָ֖  לב לב) שאת' (שמאלו פרנסיהן של ישראל שהן נותנין נפשם על ישראל כגון שנ' במשה ָּכל־ְקֹדָׁש�  םַחָּטאתָ֑  ִאם־ִּתָּׂש֣
יִן נִי ְוִאם־ַא֕ א ְמֵח֣ ר ִמִּֽסְפְרY֖  נָ֔ ישראל מחוק  אמ' משה לפני הקדוש ברוך הוא רבון העולמים אם אין את מוחל לעונותיהן של :ָּכָתְֽבּתָ  ֲאֶׁש֥

ר ִמִּֽסְפְרY֖ שמי  ֶפר ָּמֽחּויִ֭  (תה' סט כט)ספר כתוב לצדיקים לעתיד לבוא שנ'  ָּכָתְֽבּתָ  ֲאֶׁש֥ ם ַחִּי֑ים ִמֵּס֣ ים ְוִע֥ ִּדיִק֗ (דהי"א וכגון שנ' בדוד  :ַאל־יִָּכֵתֽבּו ַצ֝

י ֲהXא֩  כא יז) ְרִּתי ֲאנִ֨ ם ִלְמ֣נֹות ָאַמ֜ אִתי֙  ַוֲאנִי־֤הּוא ָּבָע֗ עַ  ֲאֶׁשר־ָחָט֙    :ֲהֵר֔עֹוִתי ְוָהֵר֣

א הְוַעּתָ֖  לב לב) שאת' (שמ ם ִאם־ִּתָּׂש֣ יִן ַחָּטאָת֑ נִי ְוִאם־ַא֕ א ְמֵח֣   .  נָ֔

יִןמרמזת לעשיית תשובה,  – הְוַעּתָ֖  המלה ציון אבא שאול זצ"ל- ןע"פ הרב ב נִי ְוִאם־ַא֕ א ְמֵח֣ קטן אחד מכ|ג - גדול מונח זקף- זקף – נָ֔
מופעים של תבנית ז"ג ... ז"ק בתורה המרמזת לנפילה גדולה המצריכה התערבות עליונה כדי לעורר את הלמטה. ע"פ הסקה ממאמר 

משה רבנו ניסה לתקן בהדרגה בשלוש קבוצות של מידות וספירות  ע' קלט, דף קמג ,א לליל כל נדרי][תקוני זהר,נספח רבי שמעון 
יִן - דאצילות (המרומזות ב גדול)  והגיע עד לכתר דאצילות (ישיבה דלעילא) וביקש שיומתקו הגבורות בזכותו של - בטעם זקף ְוִאם־ַא֕

נא בכל אתר ועשה שלום (איחוד) בין קודשא בריך הוא ושכינתה. ובקשתו הנקרא רעיא מהימנא (הרועה הנאמן) שלא זז משכי –משה 
מה' לעבור ממידת גבורה (ששרשה כאן בספירת בינה והיא לא נענית בגלל מעשה העגל) למידת רחמים, להערות רוח תשובה בישראל 

  מלמעלה ללמטה ללא התעוררות מלמטה שיהיו ראויים לרחמים. 

  

ים ַאP  ,ג)לג(ד"א  )מת"נ(המשך   מלמד שחלק הקדוש ברוך הוא כבוד לישראל יתר מכל אומות העולם דתנינן תמן שור שלף ֹחֵב�ב ַעִּמ'
ישראל חייב: בת ישראל לא תילד את הנכרית אבל נכרית מילדת בת  נכרי שנגח שורו של ישראל שנגח שורו שלנכרי פטור ושל
ישראלית ברשותה: גזילו של ישראל אסור [וגזלו של גוי מותר  נה שלנכרית אבל נכרית מניקה ב ישראל: בת ישראל לא תניק בנה של

 ישראל אסורה] ואבידתו שלגוי מותרת: אמרו מעשה ששילחה מלכות שני אסטרוגולין אמרו להן לכו ולמדו תורתן של אבידתו של
ואגדות הגיע זמנן ליפטר אמ' לו  יהודים ובואו והודיעונו מה כתוב בה הלכו להן אצל רבן גמליאל לאושא ולמדו ממנו מדרש הלכות

 נכרי שנגח שורו של נכרי פטור ושל ישראל שנגח שור של רבינו כל תורתכם נאה ומשובחת היא חוץ מדבר הזה שאתם אומ' שור של
 נכרית אבל נכרית מניקה ישראל חייב: בת ישראל לא תילד את הנכרית אבל נכרית מילדת את בת ישראל: בת ישראל לא תניק בנה של

ישראל אסור ואבדתו [שלגוי] מותרת: הדבר הזה אין אנו מודיעין למלכות באותה השעה עמד  ישראלית ברשותה: גזילו של בנה של
  :(שכחו מה שלמדו) רבן גמליאל ונתפלל עליהן ובקשו דבר ממה שהיה בידם ולא מצאו

יםַאPף   ,ג)לג וזה"ב 'דב(  מונח –ֹחֵב�ב [מת"נ]- אחת, בתפקיד דווקא כך, כהולך ומפרט ב יתיב במקום פשטא במלה בת הברה – ֹחֵב�ב ַעִּמ'

יםטעם מלת בתפקיד רבוי דרשות ב שור ישראל שנגח שור נכרי פטור ולהפך, בת , בתפקיד של שני דברים בכל דרשה קטן-זקף ַעִּמ'
, גזל גוי ע"י ישראלי מותר אבל ישראל לא תילד נכרית ולהיפך, בת ישראל לא תניק בן נכרית ולהיפך, גזל ישראלי ע"י נכרי אסור

כמו שהוכיח חכם צבי  גנבה פ"א,ה"א]רמב"ם [אנן קי"ל גזל גוי אסור וכן פסק ] שו"ת חתם סופר חלק ב (יורה דעה) סימן קיד[
  , אבידת גוי מותרת ולהיפך.  סי' כ"ו

  

יו ְּבָיֶד�E ,ג)לג( )מת"נ(המשך   הְוַאּתָ֤  ו ע"ש) - ד ,ד זקאל(יח-נפשם על ישראל כגון שנ' באלו גדוליהן שלישראל שהן ממשכנין  ָּכל־ְקֹדָׁש�
י ַעל־ִצְּדY֣  ְׁשַכב֙  ל ֶאת־ֲעֹ֥ון ְוַׂשְמּתָ֛  ַהְּׂשָמאִל֔ יו ֵּבֽית־יְִׂשָרֵא֖ ר ָעָל֑ ר ַהּיִָמים֙  ִמְסַּפ֤ ב ֲאֶׁש֣ א יוָעלָ֔  ִּתְׁשַּכ֣ ים ֹותְׁשXׁש־ֵמא֥  ,ה)ד זקאל(יח :ֶאת־ֲעֹוָנֽם ִּתָּׂש֖  ֑יֹום ְוִתְׁשִע֖

אתָ  ה ֶאת־ֲעֹ֣ון אתָ ְונָָׂש֖ ,ו) ד זקאל(יח :ֵּבֽית־יְִׂשָרֵאֽל ֲעֹ֥ון ְונָָׂש֖ ים ֵּבית־יְהּוָד֑ E  ,ג)לג(: ַלָּׁשָנ֖ה ֥יֹום ַלָּׁשָנ֛ה ֧יֹום ֔יֹום ַאְרָּבִע֣ ּו ְלַרְגֶל' אפלו אנוסים ְוֵהם  ֻּתּכ�

יE  ,ג)לג(ובזוזים:  א ִמַּדְּבֹרֶתֽ ֹ֛  כד ז) ' מש'(שמכל דברי תורה ואמ'  שקיבלו עליהן את ִיָּׂש� ר לּכ ה' ה֖  ֲאֶׁשר־ִּדֶּב֥   :ְונְִׁשָמֽע נֲַעֶׂש֥

ים  ,ג)לג(ד"א   יו ְּבָיֶד�E ,ג)לג(מלמד שלא כחיבה שחיבב הקדוש ברוך הוא את ישראל חיבב את אומות העולם: ַאPף ֹחֵב�ב ַעִּמ'  ָּכל־ְקֹדָׁש�
ֶפׁש ְוָֽהיְָתה֩  )כט,א כה"שמו(שכן אביגיל אומ' לדוד ברוח הקדש  אלו נשמתן שלצדיקים שהן צרורות אצלו במרום י נֶ֨ ה׀ ֲאדֹנִ֜  ִּבְצ֣רֹור ְצרּוָר֣

ים ּנָה ְּב֖תֹו< ַּכ֥ף ַהָּקַֽלע: )כט,א כה"שמו(יכול אף של רשעים כן ת"ל  ַהַחּיִ֗ יY֙ יְַקְּלֶע֔ ת ֶנֶ֤פׁש אֹיְֶב֙ מלמד שהוא מוסרן למלאכי שרת והן מצערין  ְוֵא֨
ַחת נְַפׁ֑ש  (איוב לג כב)ן ומשנקין אותן להודיען מה יהיה בסופן שנ' אות ב ַלַּׁש֣ ַחּיָ֗תֹו ַלְֽמִמִתֽים:ַוִּתְקַר֣ E  ,ג)לג( ֹו ְו֝ ּו ְלַרְגֶל' אפלו נרתעין ְוֵהם  ֻּתּכ�

יE  ,ג)לג(לאחוריהן שנים עשר מיל וחוזרין שנים עשר מיל:  א ִמַּדְּבֹרֶתֽ ֹ֛  כד ז) ' מש'(שמל דברי תורה ואמ' שקיבלו עליהן את כ ִיָּׂש�  לּכ
ר ה' ה֖  ֲאֶׁשר־ִּדֶּב֥    :ְונְִׁשָמֽע נֲַעֶׂש֥

ים  ,ג)לג(ד"א  אּו )יט,לג וזה"ב 'דב(שנ'  את דרשת הפסוק) [מת"נ](כך פתח  אלו ישראלַאPף ֹחֵב�ב ַעִּמ'  ַעִּמים֙ מלת  [רש"י]ע"פ ( :ַעִּמי֙ם ַהר־יְִקָר֔

יו ְּבָיֶד�Eָּכל־קְ  ,ג)לג( ) במשמע שבטי י"ה אמ' משה לפני הקדוש ברוך הוא רבונו שלעולם כשיגלו ישראל מעל אדמתם זכור להם  ֹדָׁש�

E  ,ג)לג(זכות אבות והושיעם:  ּו ְלַרְגֶל' אּו  (ישע' מט י)כשם שניהלתם במדבר כך תנהלם לעתיד לבוא שנ' ְוֵהם  ֻּתּכ� בּ֙ו ְוX֣א יְִצָמ֔ X֤א יְִרָע֙

ֶמׁשְוXא־יֵַּכ֥ם ָׁשָר֖  יE  ,ג)לג(: ב ָוָׁש֑ א ִמַּדְּבֹרֶתֽ ֶבר ומן המות שנקרא  שתצילם ברחמיך מעול מלכיות ִיָּׂש� א  ה),(חבק' גשנ' ָּד֑ ֶבר ְויֵֵצ֥ יו ֵיֶ֣ל< ָּד֑ ְלָפָנ֖
ֶׁשף ְלַרגְָלֽיו:   ֶר֖

  

יםַאPף   ,ג)לג וזה"ב 'דב(  וזה"ב 'דב( (=מת"נ)] מדרש תנאים[ע"פ  (למוד א). יםַעִּמ' קטן, ז"ק בתפקיד שני דברים במלת -מונח זקף – ֹחֵב�ב ַעִּמ'

ים  ,ג)לג  ,ג)לג() מת"נוע"פ (סיום למוד זה בהמשך  העולם ישראל יתר מכל אומותמלמד שחיבב הקדוש ברוך הוא את ַאPף ֹחֵב�ב ַעִּמ'

 E ּו ְלַרְגֶל' יE  ,ג)לג( :אפלו חוטאים ומרגיזיםְוֵהם  ֻּתּכ� א ִמַּדְּבֹרֶתֽ ֹ֛  כד ז) ' מש'(שמ ואמ' בלו עליהן כל דברי תורהשק ִיָּׂש� ר לּכ ' ה֖  ֲאֶׁשר־ִּדֶּב֥

ה    :ְונְִׁשָמֽע נֲַעֶׂש֥

  

יםמלת ) ב(למוד  ים  ,ג)לג(ד"א  [מת"נ]ע"פ  ַעִּמ' מלמד שלא כחיבה שחיבב הקדוש ברוך הוא את ישראל חיבב את ַאPף ֹחֵב�ב ַעִּמ'

יםַאP   ,ג)לג וזה"ב 'דב( ]רשב"ם[ע"פ  אומות העולם: כגון ערב רב ומן האומות שנתגיירו ובאו לקבל  גם אומות העולם -  ף ֹחֵב�ב ַעִּמ'
יו  ב),סח 'תה( התורה עם ישראל גם אותם חיבב הקדוש ברוך הוא וקבלם [ו]שכן עליהם, כדכת' במזמור Xִהים יָ֣פּוצּו אֹויְָב֑ יָ֣קּום ֱא֭

יו ִמָּפָנֽיו: ַׂשנְָא֗ ֶדׁש: יח),סח 'תה( דכת' ביה ְויָ֥נּוסּו ְמ֝ ֹֽ ם ִסיַנ֥י ַּבּק ֗ ן ֲאדָֹנ֥י ָב֝ י ִׁשנְָא֑ יִם ַאְלֵפ֣ ים ִרּבַֹת֣ ֶכב ֱאXִה֗ שתי רבבות  [רש"י בבלי ע"ז ג,ב]ע"פ  ֶר֤
(היינו כעין עבודת ה' בשיתוף  משם בחרו להן אומות העולם אלהות...  ,ט)לב ' הא'דב( ]מדרש תנאים[)  18000חסר ב' אלפים (= 

  עם מלאכיו)
ראשונים אומרים וכן פסק הרמ"א שבן נח לא הוזהר על הרבה  ארחמנו, הרב סולובייציק אהרן הלוי ע' שפ (אוצה"ח)] [רחם
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  שמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתילעלוי כל  נ

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עילוי נשמל

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

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

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

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

ם  ,יט)כב ' מש'שמ(... הצווי לישראל  השיתוף אבל הוא לא יהיה גר תושב אם הוא עובד עבודה זרה על ידי שיתוף ים ָיֳֽחָר֑ ַח ָלֱאXִה֖ זֵֹב֥
י ַל֖ה' ְלַבּדֽ  אם הוא עובד עבודה זרה על ידי שמשתפים שם שמים עם דבר אחר כמו שהנוצרים עושים הוא חייב מיתה אבל  ֹו:ִּבְלִּת֥

בבן נח שיטת התוספות היא שבן נח אינו מוזהר על עבודה זרה בדרך השיתוף אבל כדי להיות גר תושב גמור שיהיה לו את השם 
  .ילו על ידי שיתוףשל גר תושב אז הוא צריך לקבל לא לעבוד עבודה זרה אפ

  

יו ְּבָיֶד�E (לג,ג)בכתוב  [מת"נ]נתבונן בדרשות    ָּכל־ְקֹדָׁש�

יו ְּבָיֶד�E  (לג,ג)   אלו פרנסיהן של ישראל שהן נותנין נפשם על ישראל כגון שנ' במשהָּכל־ְקֹדָׁש�

יו ְּבָיֶד�E (לג,ג)    ו ע"ש) -(יחזקאל ד,ד -ון שנ' באלו גדוליהן שלישראל שהן ממשכנין נפשם על ישראל כג ָּכל־ְקֹדָׁש�

יו ְּבָיֶד�E (לג,ג)   אלו נשמתן שלצדיקים שהן צרורות אצלו במרום שכן אביגיל אומ' לדוד ברוח הקדש ָּכל־ְקֹדָׁש�

יו ְּבָיֶד�E (לג,ג) אמ' משה לפני הקדוש ברוך הוא רבונו שלעולם כשיגלו ישראל מעל אדמתם זכור להם זכות אבות  ָּכל־ְקֹדָׁש�
  ושיעם:וה

יו (לג,ג)   מקף כבורר מיהם הקדושים של עם ישראל בברכת משה. – ָּכל־ְקֹדָׁש�

יו (לג,ג) המכלילה את משה בקדושי ישראל בדרשת  [מת"נ]המרמז לדרשת  שנוי ורבויטפחא ללא מרכא לפניה בתפקיד  – ָּכל־ְקֹדָׁש�
על חטאות ישראל, שופט ראשי, מלך מדיני, מנהיג כלכלי. פרנסים, לפי הדוגמא של משה נביא ה', מנהיג רוחני, מכפר בתפילתיו 

  מענותנותו של משה מן הסתם לא התכוין אל עצמו.

לפי הדוגמא של יחזקאל נביא ה', מכפר בגופו על חטאות ישראל. לפי הדוגמא של דוד צדיק, מלך מדיני, שופט, מתכנן בית המקדש, 
מקור  ]ראש השנה [מתוק מדבש, פר' (אמר כג,כד)ת עם ישראל. לפי הסבר מחבר ועורך תהלים. לפי הדרשה האחרונה אלו ג' אבו

 פר' (אמר כג,כד) [הסולםבחכמה ובינה דאצילות. לפי הסבר  [ר' צדוק הכהן מלובלין]ולפי  נשמות ג' האבות הוא בחכמה דאצילות

פרי  -[ר' צדוק הכהן מלובלין י הסבר אברהם בעבודתו בעולם החומר תקן בעולם הרוחני. ולענ"ד תיקון זה איפשר לפ ]ראש השנה

תורה וקיים כל התורה כולה ויצחק גם כן על פי שמובא בזוה"ק  (של)אברהם התחיל שני אלפים (שב) צדיק דברים לראש השנה]
ן ּתִ  (מיכה ז,כ) אמת זו תורה וכתיב [ברכות ה' ב] (ח"ג פ' ב) אורייתא מסיטרא דגבורה קא אתיא ויעקב שהוא בחינת אמת ואמרו ֵּת֤

ב ֹ֔ וחכמה ובינה המכונים אבא ואמא שהם הולידו האבות שהיו שורש תורה שבכתב וכן בריאת העולם היה על ידי . ֱאֶמ֙ת ְלַיֲֽעק
  . )כ,ל(דברים נצבים -ראה הסבר ב :חכמה ובינה וכאמור

  הליכת עם ישראל בדרך האבות אמורה להביא לאיחוד קודשא בריך הוא ושכינתה.

  

יוָּכל־ְקדֹ  (לג,ג) . הסבר זה מתאים עם א כה, כט)"(שמע"פ  [רש"י], כפ'נפשות הצדיקים הגנוזות אתואתנח כמגביל את  – ְּבָיֶד�E ָׁש�

יו ְּבָיֶד�E (לג,ג) [רש"י]המשך     :כל צדיקיהם וטוביהם דבקו בך ולא משו מאחריך ואתה שומרם - ָּכל־ְקֹדָׁש�

E  (לג,ג) ּו ְלַרְגֶל'   :צעים ומתכנסים לתחת צלךוהם מתמ - ְוֵהם  ֻּתּכ�

יE  (לג,ג) א ִמַּדְּבֹרֶתֽ   :מקבלים גזרותיך ודתותיך בשמחה. ואלה דבריהם -  ִיָּׂש�

  

יE: (לג,ג) [מת"נ]והמשך  [רש"י]אלא שהסבר זה לא מאוחד יפה עם החלק הראשון של  א ִמַּדְּבֹרֶתֽ E ִיָּׂש� ּו ְלַרְגֶל' המלמד על  ְוֵהם  ֻּתּכ�
 (לג,ג)בכתוב  [מת"נ]כנלמד בדרשות  .בין ברצון בין באונס, בין צדיקים בין חוטאים ומרגיזים ים בה' ובתורתוכלל עם ישראל הדבק

:Eי א ִמַּדְּבֹרֶתֽ E ִיָּׂש� ּו ְלַרְגֶל'   ְוֵהם  ֻּתּכ�

E  (לג,ג)  ּו ְלַרְגֶל' יE  (לג,ג)אפלו אנוסים ובזוזים: ְוֵהם  ֻּתּכ� א ִמַּדְּבֹרֶתֽ ל  (שמ' מש' כד ז)יהן את כל דברי תורה ואמ' שקיבלו על ִיָּׂש� ֹ֛ ּכ
ה ְונְִׁשָמֽע: ר ֖ה' נֲַעֶׂש֥   ֲאֶׁשר־ִּדֶּב֥

E  (לג,ג) ּו ְלַרְגֶל' יE  (לג,ג)אפלו נרתעין לאחוריהן שנים עשר מיל וחוזרין שנים עשר מיל: ְוֵהם  ֻּתּכ� א ִמַּדְּבֹרֶתֽ שקיבלו עליהן את כל  ִיָּׂש�
ה ְונְִׁשָמֽע: כד ז) (שמ' מש'דברי תורה ואמ'  ר ֖ה' נֲַעֶׂש֥ ל ֲאֶׁשר־ִּדֶּב֥ ֹ֛   ּכ

E  (לג,ג) ּו ְלַרְגֶל' ֶמׁש (ישע' מט י)כשם שניהלתם במדבר כך תנהלם לעתיד לבוא שנ' ְוֵהם  ֻּתּכ� ב ָוָׁש֑ אּו ְוXא־יֵַּכ֥ם ָׁשָר֖ בּ֙ו ְוX֣א יְִצָמ֔   (לג,ג): X֤א יְִרָע֙

Eי א ִמַּדְּבֹרֶתֽ ֶׁשף ְלַרגְָלֽיו: (חבק' ג,ה)רחמיך מעול מלכיות ומן המות שנקרא דבר שנ' שתצילם ב ִיָּׂש� א ֶר֖ ֶבר ְויֵֵצ֥ יו ֵיֶ֣ל< ָּד֑  ְלָפָנ֖

E  (לג,ג) ּו ְלַרְגֶל' יE  (לג,ג) :אפלו חוטאים ומרגיזיםְוֵהם  ֻּתּכ� א ִמַּדְּבֹרֶתֽ ל ֲאֶׁשר (שמ' מש' כד ז) ואמ' שקבלו עליהן כל דברי תורה ִיָּׂש� ֹ֛ ר ּכ ־ִּדֶּב֥
ה ְונְִׁשָמֽע:   ֖ה' נֲַעֶׂש֥

  

E (לג,ג) [רש"י]  ּו ְלַרְגֶל' לרגלך בסיני. תכו לשון פועלו, הותווכו לתוך  כוהם ראוים לכך, שהרי תכו עצמן לתוך תחתית ההר - ְוֵהם  ֻּתּכ�

ּו פי'  ]כ "חשפת[ :מרגלותיך יינו תחתיתו של הר שהם כדמות רגליו כמו תוך והוא מבנין פועל כלומר שנכנסו לתוך מרגלותיו דהֻּתּכ�
E (לג,ג)ואמר והם ראויים לכך כדי לקשר הדיבור  ּו ְלַרְגֶל' יו ְּבָיֶד�E (לג,ג)עם דבור של  ְוֵהם  ֻּתּכ�  כאלו אמר ולמה זכו נפשותם ָּכל־ְקֹדָׁש�

ּו לְ להיות גנוזות תחת כסא וכו' יותר משאר בני אדם מפני ש (של כלל ישראל) Eְֵהם  ֻּתּכ�   . :ַרְגֶל'

E (לג,ג) ּו ְלַרְגֶל' יE  (לג,ג) [מת"נ]קטן והוא פעולה ואחריו פעולה ע"פ - (אתנח) פשטא מונח זקף – ְוֵהם  ֻּתּכ� א ִמַּדְּבֹרֶתֽ שקבלו  ִיָּׂש�
יו וזה תבנית העשויה ללמד לאחריו ואלפנ :מקבלים גזרותיך ודתותיך בשמחה. ואלה דבריהם [רש"י], ע"פ  עליהן כל דברי תורה

E (לג,ג)הדיבור כהסבר [שפת"ח כ] של קישור  ּו ְלַרְגֶל' יו ְּבָיֶד�E (לג,ג)עם דבור של  ְוֵהם  ֻּתּכ� יEמפני שנושאים  ָּכל־ְקֹדָׁש�  -  ִמַּדְּבֹרֶתֽ
   מקבלים גזרותיך ודתותיך בשמחה. 
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  שמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתילעלוי כל  נ

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עילוי נשמל

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

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

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

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

  התשפ"ג) –שבת חול המועד (התשפ"ב  – דברים וזאת הברכה לג,א 1.11

ב: ,ד:לג הוזאת הברכדברים  ה ְקִהַּל�ת ַיֲעֹקֽ ה ִצָּוה־ָל�נּו ֹמֶׁש�ה מ\ָרָׁש�   ּת\ָר�
ה  )ד,לג וזה"ב 'דב(] )(הופמן (=מת"נ)[מדרש תנאים  ה ִצָּוה־ָל�נּו ֹמֶׁש�ה מ\ָרָׁש� הצווי הזה אינו אלא לנו אינו אלא בעבורינו שכן ּת\ָר�

י ֲארֹון֙  ַעׂשָואַ֤  ,ג)י ' עקבדב(משה אומ'  ם םָוָאִׂש֨  כא),"א חל(מוכן שלמה אומ'  יםִׁשּטִ֔  ֲעֵצ֣ אינו  ָל�נּו )ד,לג(הוי הצווי הזה אינו אלא  ָלָֽא֔רֹון ָמקֹום֙  ָׁש֤
ה ִצָּוה־ָל�נּו ֹמֶׁש�ה  )ד,לג(אלא בעבורינו:  ה לפי שנתן נפשו עליה נקראת על שמו: ּת\ָר� ה אל תהי קורא מ\ָרָׁש� אלא מאורסה מ\ָרָׁש�

י י<ְוֵאַרְׂשּתִ֥  כא),(הושע בלישראל וכאשת איש לאומות ומנ' שהתורה ארוסה לישראל שנ' מלמד שהתורה ארוסה  י< ְלעֹוָל֑ם ִל֖  ִלי֙  ְוֵאַרְׂשִּת֥

ֶדק ט ְּבֶצ֣ ֶסד ּוְבִמְׁשָּפ֔ י י<ְוֵאַרְׂשּתִ֥ ) כב,הושע ב( :ּֽוְבַרֲחִמֽים ּוְבֶח֖ ַעּתְ  ֶּבֱאמּוָנ֑ה ִל֖  הֲהיְַחּתֶ֤  כז),(משלי ואיש לאומות שנ'  ומנ' שהיא כאשת ס': ֶאת־הֽ  ְויַָד֖
יׁש ׁש ִא֓ יו ְּבֵחי֑קֹו ֵא֬ ְפנָה X֣א ּ֝וְבגָָד֗ יׁש <ִאם־יְַהּלֵ֣ ) כח,משלי ו( :ִתָּׂשַרֽ ים ִא֭ יווְ֝  ַעל־ַהֶּגָחִל֑ ָּבא ןּכֵ֗ ) כט,משלי ו( :ִתָּכֶוֽינָה X֣א ַרגְָל֗ ֶׁשת ַה֭ הּו ֶאל־ֵא֣ ה X֥א ֵרֵע֑ ּנֶָק֗  יִ֝

ה  )ד,לג(ד"א  :ָּבּֽה עַ ָּכֽל־ַהּנֹגֵ֥  אפלו יחיד שבישראל שלמד דברי תורה ופירש למקומות אחרים אינו בוש שיחזור שכן הוא אומ' מ\ָרָׁש�
לבן מלכים שהלך למדינת הים אפלו לאחר מאה שנה אינו בוש שיחזור  (משל למה הדבר דומה) דלירושת אבותי אני חוזר מושלו מלה"

ב )ד,לג(אני חוזר:  שכן הוא אומר למלכות אבותי  )ד,לג(שתהו עשויים אגודה אחת ולא עשויים אגודות אגודות: ד"א  ְקִהַּל�ת ַיֲעֹקֽ

ה   יִם֙ ִיּֽזַל־מַ֙  ז),כדבלק (במ' ולא ירושה שלא יאמר בן עם הארץ הואיל ואין אבי תלמיד חכמים מה אני מועיל אם אלמד תורה אלא מ\ָרָׁש�

ו ְליָ֔   : מן הדלים שבו ִמָּד֣

ה ִצָּוה־ָל�נּו ֹמֶׁש�ה  )ד,לג וזה"ב 'דב( ]ר החייםאו[ ואולי כי , יש להעיר כיון שהוא המדבר היה לו לומר תורה צויתי לכם וגו'וגו'. ּת\ָר�
א  )ד,לג( על זה הדרך נסמך למה שלפניופסוק זה  יE )ד,לג( עם ישראלִיָּׂש� ה ִצָּוה־ָל�נּו )ד,לג( בקול אחד כולם ִמַּדְּבֹרֶתֽ וכן וגו', ֹמֶׁש�ה  ּת\ָר�

ה ִצָּוה־ָל�נּו ֹמֶׁש�ה  )ד,לג( הם הדברים שכל ישראל יחדיו ישאו קולם בפתיחת התורה ואומרים  מ\ָרָׁש�ה )ד,לג( אנו מקבלים אותהוגו' ּת\ָר�

ב יכה עלינו שעל פיה יקום אפשר לפרשה לעוז מלכות כאומרם ז"ל אין צו אלא מלכות שהמלִצָּוה־ָל�נּו  )ד,לג( פירוש, וְקִהַּל�ת ַיֲעֹקֽ
ה )יח,יז' שפ 'דב( וגם המלך אשר ימליכו עליהם יהיה על פי התורה ואותה יכתוב וישים לפניו כאומרו, דבר ה ַהּתֹוָר֤ ַתב ֜לֹו ֶאת־ִמְׁשנֵ֨ וגו',  ְוָכ֨

ים יְִמX֑כּו ),טו(משלי ח והוא מאמר הכתוב י ְמָלִכ֣   :פן אחר על נכוןפירשנו הכתוב באואף חובב  ולמעלה בפסוק, ִּב֭

ה ִצָּוה־ָל�נּו - פותח ב ),דלג וזה"ב 'דב(פסוק  (מדה כ"ב מל"ב מדות) מדבר שחבירו כעין כעין מדת סמוכין  (סלוק) מרכא טפחא – ּת\ָר�
ש חצי כגון בין תפקידי תבנית הטעמים מרכא טפחא ברא(מדה כ"ג מל"ב מדות) מדבר שהוא מוכיח על חבירו,  ו/או  מוכיח עליו, (שלפניו)

  (א)-(ב) ל-פסוק (ב) רמז ללמוד מהכתוב בחצי פסוק או פסוק (א) שלפניו. ואפשר שלפעמים ירמז ללמוד מ

יE: ,ג)לג וזה"ב 'דב(- נאמר ב א ִמַּדְּבֹרֶתֽ E ִיָּׂש� ּו ְלַרְגֶל' יו ְּבָיֶד�E ְוֵהם  ֻּתּכ� ים ָּכל־ְקֹדָׁש�    ַאPף ֹחֵב�ב ַעִּמ'

ים ֹחֵב�בַאPף   ,ג)לג וזה"ב 'דב( יםקטן, ז"ק בתפקיד שני דברים במלת -מונח זקף – ַעִּמ'  'דב( (=מת"נ)] מדרש תנאים[ע"פ  (למוד א). ַעִּמ'

ים  ,ג)לג וזה"ב ) מת"נוע"פ (סיום למוד זה בהמשך  העולם ישראל יתר מכל אומותמלמד שחיבב הקדוש ברוך הוא את ַאPף ֹחֵב�ב ַעִּמ'

E  ,ג)לג( ּו ְלַרְגֶל' יE  ,ג)לג( :פלו חוטאים ומרגיזיםאְוֵהם  ֻּתּכ� א ִמַּדְּבֹרֶתֽ ֹ֛  כד ז) ' מש'(שמ ואמ' שקבלו עליהן כל דברי תורה ִיָּׂש�  לּכ
ר ה' ה֖  ֲאֶׁשר־ִּדֶּב֥    :ְונְִׁשָמֽע נֲַעֶׂש֥

יE ,ג)לג( הסיפא של [מת"נ]בדרך הלמוד של  א ִמַּדְּבֹרֶתֽ כן - ך" זאת התורה? עלומניין לו ש"דברותי שקבלו עליהן כל דברי תורה ִיָּׂש�
ה ִצָּוה־ָל�נּו ),דלג וזה"ב 'דב(- יש להסיק ש - במדת למוד סמוכין לכתוב אלפניה, מלמדת ש"דברותיך" הן דברי תורה וכפי שנדרש ב ּת\ָר�

התורה.  , היינו "דברותיך" יהיו מבוססים בתורה ומקבלים עלינו לקיים כל דבריהצווי הזה אינו אלא לנו אינו אלא בעבורינו מת"נ][
א  )ד,לג( על זה הדרך נסמך למה שלפניו פסוק זה ]אור החיים[ולפי'  יE )ד,לג( עם ישראלִיָּׂש� ה  )ד,לג( בקול אחד כולם ִמַּדְּבֹרֶתֽ ּת\ָר�

   וגו'ִצָּוה־ָל�נּו ֹמֶׁש�ה 

ה ִצָּוה־ָל�נּו ),דלג וזה"ב 'דב( ]הכתב והקבלה[ יE )ד,לג(ניו מלפהמפרשים יחברו מקרא זה למה שאמר  ּת\ָר� א ִמַּדְּבֹרֶתֽ כלומר מה  ִיָּׂש�
ה ִצָּוה ),דלג( הנה המדברות אשר יקבלו עליהם עז"א   ,ּת\ָר�

ה  )ד,לג וזה"ב 'דב( מקף כבורר בין "לנו" כאגודות אגודות וכל אגודה תלמד בתורה לפי דעתה ובין "לנו" כאגודה אחת  – ִצָּוה־ָל�נּוּת\ָר�

העתקנו מפי משה  [ראב"ע]אתנח כמגביל,שנהיה אגודה אחת ונלמד בתורה כקבלת משה מסיני בלבד.  –ה ֹמֶׁש�  )ד,לג(ומשה בכללה. 
  .ירושה בידינו

ה  )ד,לג( ה אל תהי קורא  [מת"נ] טפחא ללא מרכא לפניה בתפקיד שנוי כדרשת –מ\ָרָׁש� אלא מאורסה מלמד שהתורה ארוסה מ\ָרָׁש�
 [העמק דבר]- ו תורה לאומותללמד אסור ללמוד בה ואסור לישראל לאומות ש סנה' צא,ב] [בבלי ,  – וכאשת איש לאומות, לישראל

[בבלי סנה' - . ומכמש"כ הט"ז באו"ח סימן מ"טמסביר לאומות אסור לעסוק בעומק הלכה ומוסיף לקח וגוי העוסק כך חייב מיתה 

ה  ),דלג וזה"ב 'דב(נחלת אבותיו, שנאמר מפי תלמיד כאלו גוזלו מ הלכהאר"י א"ר כל המונע  [העמק דבר]. לומד צא,ב] ּת\ָר�
ב: ה ְקִהַּל�ת ַיֲעֹקֽ    ,מורשה היא לכל ישראל מששת ימי בראשית ִצָּוה־ָל�נּו ֹמֶׁש�ה מ\ָרָׁש�

ה ִצָּוה־ָל�נּו ),דלג( מרכא טפחא, בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, לתמוך בתלמידי חכמים להרבות עמלם  – ּת\ָר�
כל המטיל מלאי לכיס של ת"ח זוכה ויושב אמר רבי יוחנן  ב],נגבבלי פסחים [וכדאי' פ' מקום שנהגו  [העמק דבר]בתורה 

ֶסף )יב,קהלת ז(שנאמר  ,בישיבה של מעלה ל ַהָּכ֑ ה ְּבֵצ֣ ל ַהָֽחְכָמ֖ י ְּבֵצ֥   [בית יוסף יו"ד רנג אות יא] ִּכ֛

ב )ד,לג(, שלא אמר מורשה בית יעקב או זרע יעקב. ואמר ]הלים אמדרש ת[ודרשו רבותינו ...  ד),לג וזה"ב 'דב( ]רמב"ן[  ְקִהַּל�ת ַיֲעֹקֽ

הם הגרים הנלוים על ה' לשרתו ונספחו על , לרמז שיקהלו רבים עליהם ותהיה התורה לעולם מורשה ליעקב ולכל הנקהלים עליו
  :בית יעקב, ונקראו כלם קהלתו

ב )ד,לג( ישראל אוחזים בתורה  :אחזנוה ולא נעזבנה ]רש"י[בסה"כ רבוי הגבלות. (א)  ,מגביל סלוק מרבה מרכא – ְקִהַּל�ת ַיֲעֹקֽ

ה כל הנקהלים על ישראל מגבילים עצמם לקיים רק את התורה שהיא  ]רמב"ן[ומגבילים עצמם לא לעזבה. (ב)  (המורשת מ\ָרָׁש�

ב: הרוחנית היחידה של) ה ...  ד),לג וזה"ב 'דב( ]אילת השחר[לעם ישראל (ג) הפצת דעת ויראת שמים מוגבל  ְקִהַּל�ת ַיֲעֹקֽ מ\ָרָׁש�
ב: הפסוק מלמדנו דכלל ישראל הם היורשים המפיצים דעת ויראת שמים בעולם, והשייכות הזה לתורה נקרא ...  ְקִהַּל�ת ַיֲעֹקֽ

בלת התורה, ע"פ (ד) אחדות עם ישראל תנאי מגביל לק :ממשיך לירושת אביו להפיץ דעת ויראת שמים וצדק ומשפט בעולם
  הקהלם והתאחדם. - שכל ישראל קנו אחדות שלם  רק אחרימשה קבל תורה לא בשביל עצמו אלא בשביל ישראל  [אלשיך]
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  שמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתילעלוי כל  נ

  יהודיתחיים אריה ות חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עילוי נשמל

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

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

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

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

יE ְלִא�יׁש ֲחִסיֶד�E  ,ח:לג וזאת הברכהדברים  יE ְואּוֶר� ר ֻּתֶּמ� �י ָאַמ' ה ְּתִריֵב�הּו ַעל־ֵמ�        ּוְלֵלִו ה:ֲאֶׁש�ר ִנִּסית\  ְּבַמָּס'   י ְמִריָבֽ

ר )חלג, ' וזה"בדב( ])(הופמן (=מת"נ)[מדרש תנאים  �י ָאַמ' ר' שמעון בן אלעזר אומ' בכל מקום הוא מזכיר שמעון ולוי כאחת  ּוְלֵלִו
ז ז),מטויחי (בר'  ששניהן שתו בכוס אחד שנ' י ָע֔ למלך וחזר מושלו מלה"ד לשנים שלוו מן המלך אחד לווה מן המלך ופרע  ָא֤רּור ַאָּפ֙ם ִּכ֣

והלוה את המלך ואחד לוה מן המלך לא דיו שלא פרע אלא חזר ולוה כך שמעון ולוי שניהם לוו מן המקום איכן לוה לוי מן המקום 
י )כה,וישלח לד 'בר(ם בשכ י ֲאֵח֤ ֲעקֹב ִׁשְמ֨עֹון ְוֵלִו֜    כו),לב ' תשא(שמ ופרע למלך איכן פרע לוי למקום במדבר שנ' ַוּיְִק֣חּו ְׁשֵנֽי־ְבנֵי־יַ֠

ה ַער ַהַּֽמֲחנֶ֔ ד מֶֹׁש֙ה ְּבַׁש֣ ֹ֤ ה וַ  ז),כה בלק (במ' איכן הלוה לוי את המקום בשטים שנ' ַוּיֲַעמ ָק֙ם ִמּ֣תֹו< ָהֵֽעָד֔ ן ַוּיָ֙ ן ַהּכֵֹה֑ ֹ֖ ר ֶּבֽן־ַאֲהר ְרא ִּפֽינְָח֙ס ֶּבן־ֶאְלָעזָ֔ ּיַ֗
ַמח ְּביָֽדֹו: ֹ֖ ח ר ֲעקֹב כה),לדוישלח (ברא'  איכן לוה שמעון מן המקום בשכם שנ' ַוּיִַּק֥ ולא דיו שלא פרע אלא חזר ולוה איכן  ַוּיְִק֣חּו ְׁשֵנֽי־ְבנֵי־יַ֠

ב ַלּׁשִ  כה יד)פי' (במד' לוה שמעון מן המקום בשטים שנ'  יא ֵבֽית־ָא֖ י ֶּבן־ָס֑לּוא נְִׂש֥ ר ֻהָּכ֙ה ֶאת־ַהִּמְדיִָנ֖ית זְִמִר֖ ה ֲאֶׁש֤ ל ַהֻּמֶּכ֗ יׁש יְִׂשָרֵא֜  ְמעִֹנֽי::ְוֵׁש֩ם ִא֨

 Eי יE ְואּוֶר� ה : למי שנעשו לו חסדים על ידי בניך ְלִא�יׁש ֲחִסיֶד�E: למה שראוי ללבוש אורים ותומיםֻּתֶּמ� בכל ֲאֶׁש�ר ִנִּסית\  ְּבַמָּס'

ה: שנסיתו עמד בנסיונו י ְמִריָבֽ הּו ַעל־ֵמ� ַלעִׁשְמע )י,חקת כ 'במ( סיקה פנטיון נעשה לאחיו אם משה אמר ְּתִריֵב� ים ֲהִמן־ַהֶּס֣  ּו־נָ֙א ַהּמִֹר֔

  :אהרן ומרים מה עשו

ר )חלג, ' וזה"בדב( �י ָאַמ' את ִלֽיהּוָד֘ה ַוּיֹאַמ֒ר  )ז,לגה"ב וז' דב(קטן בתפקיד שנים, המאמר ליהודה כלל בתוכו רמז לשמעון - מונח זקף – ּוְלֵלִו ֹ֣ ְוז
ע ֙ה' הקב"ה, ולא פרע  –שמעון לווה פעמיים מהמלך [מת"נ] - , כי כמשל ב, (שמע רמז לשמעון). המאמר ללוי כולל רמז לשמעוןְׁשַמ֤

  את שתי ההלוואות, ובשיטין נשיא השבט כשל מאד וכן מבני שמעון. 

  

ֹון ּוָמֵל�א ִּבְרַּכ�ת ה�  דברים וזאת הברכה לג,כג:  ר ַנְפָּתִלי  ְׂשַב�ע ָרצ' ָׁשה׃ סּוְלַנְפָּתִל�י ָאַמ' ֹום ְיָרֽ   '        ָי�ם ְוָדר�
 ב"זהודב' (אמר רבי אחא שלשה דברים נאמרו בכוס של ברכה: מלא, עיטור, ומודח. ושלשתן בפסוק אחד ] ה"ה,רכות פ"זירושלמי ב[

ֹון ּוָמֵל�א ִּבְרַּכ�ת ה�  כג),לג ר ַנְפָּתִלי  ְׂשַב�ע ָרצ' ֹון עיטור, ְׂשַב�ע . ' ּוְלַנְפָּתִל�י ָאַמ' כמשמעו. אמר רבי חנינא אם עשיתה כן ָמֵל�א מודח, ָרצ'

ָׁשהתמן מה כתיב  ֹום ְיָרֽ אמר רבי אלעזר כוס פגום אין מברכין עליו טעמו פוגמו    את זוכה לירש העולם הזה והעולם הבא. ָי�ם ְוָדר�
  וגו' את שמע מינה תלת שמע מינה כוס פגום אין מברכין עליו וצריך שיהא בו כשיעור וטעמו פגמו

גנוסר שהיא ממהרת את פירותיה כאילה, הנותן אמרי שפר, שארצו נפתלי אילה שלוחה, זו בקעת  ]בראשית רבה (וילנא) פרשה צט[
נפתלי שבע רצון וגו', והם מבכרין מפירותיהם למלכים ומשפרים דבריהם ואם היה בלבן עליהן היו  )דברים לג(מתברכת שנאמר 

  בן פורת יוסף, וכי פורת לית הוא יוסף אלא מהו בן פורת שעל ידי פרות נתגדל.מתרצין להן, 
ילמדנו רבינו אדם מישראל מהו שיהא רשאי לברך על הכוס כשאינו  ]למנצח על הנגינות -קתא רבתי (איש שלום) פיסקא ט פסי[

ֹון ּוָמֵל�א  )גכ,לג(מודח, א"ר אחא בשם ר' יוחנן כוס של ברכה מצוותו שיהא מודח ושיהא עטור ושיהא מלא, מניין  ַנְפָּתִלי  ְׂשַב�ע ָרצ'
ת צריך שיהא בכוס של ברכה, אמרו בשם ר' יוחנן וצריך שיהיו עיניו בכוס, ושיהא בידו של ימין, ושתהא ידו , אלו ג' ברכו'ִּבְרַּכ�ת ה� 

מן הטבלא טפח, ושיהא מברך באימה ולא בקלות ראש, א"ר אבא בשם רבי חייא ור' חייא בשם רבי יוחנן עומד ואוכל יושב ומברך, 
  מתעטף שאם הייתה זרועו גלוי מכסה אותו ומברך, כדי שיהא עושה את המצוה באימה,מהו יושב ואוכל מסיב ומברך, מסיב מתעטף ומברך, 

בירושלמי אמר ר' אחא: שלשה דברים נאמרו בכוס של ברכה, מלא  ]אנציקלופדיה תלמודית כרך כז, [כוס של ברכה] טור תנה[
ֹון ּוָמֵל�  )גכ,לג(עיטור ומודח, ורמז לשלשתם מן הכתוב:  שנראה כשבע בכוסות  - , "שבע" היינו עיטור 134''א ִּבְרַּכ�ת ה� ַנְפָּתִלי  ְׂשַב�ע ָרצ'

. רב יהודה ורב חסדא היו מעטרים 137ו"מלא" כמשמעו - 136שכשהוא מודח, רצון כל אדם לשתות בו -"רצון" הוא מודח  -  135רבים
כמו כן היו נזהרים בכל עשרת , ויש מן הראשונים שכתבו ש139נהגו להתעטף כשהיו מברכים 138כוס של ברכה, ורב פפא ורב אשי
  .143, או מן הדין142, ליתר שאת וליפוי המצוה141, שהיו מחמירים על עצמם140הדברים שנאמרו בכוס של ברכה

ד"ה זוכה לשני עולמות בשם הר"ר יוסף ממרשיליי"א היה לו לכתוב "רש" וכתיב "ירשה" הרי  - מראה הפניםמראה הפניםמראה הפניםמראה הפנים    ]תוס' בבלי ברכות נא[
מז שבהם נבראו שני עולמים כדאמרין במנחות. עוד יש לפרש לפי שידוע שים הוא דין והוא מערב ודרום הוא יו"ד ה"א יתירה לר

  חסד ולרמז על העוה"ז שניתן על צד החסד ועל דרך עולם חסד יבנה ועל עוה"ב שניתן למי שזוכה בדין.
ֹון )גכ,לג( ר ַנְפָּתִלי  ְׂשַב�ע ָרצ' ים ועל פירות מבכרשפע שני קיסרים, כעין דבר החוזר, חוזר כל שנה  פעמיים זקף בין – ּוְלַנְפָּתִל�י ָאַמ'

  ]בראשית רבה (וילנא) פרשה צט[ידן מרצין מלכים עוינים. 

ושיהא מברך ...  א"ר אחא בשם ר' יוחנן כוס של ברכה מצוותו שיהא מודח ושיהא עטור ושיהא מלא, )- כ כעין בנין אב(טט: 
א"ר אבא בשם רבי חייא ור'  )-ריכה להיות בכובד ראש ואימה כך בכל אכילה וברכתה צריך להיות כ(טט:הברכה צ באימה ולא בקלות ראש,

חייא בשם רבי יוחנן עומד ואוכל יושב ומברך, יושב ואוכל מסיב ומברך, מסיב מתעטף ומברך, מהו מתעטף שאם הייתה זרועו 
   ]רבתי (איש שלום) פיסקא טפסיקתא [ ,כדי שיהא עושה את המצוה באימהגלוי מכסה אותו ומברך, 

ויש מן הראשונים שכתבו שכמו כן היו נזהרים בכל עשרת הדברים שנאמרו בכוס של ברכה, שהיו מחמירים על  )או כעין בנין אב(
 פעמיים זקף בין שני קיסריםראה  אנציקלופדיה תלמודית כרך כז, [כוס של ברכה][ .עצמם ליתר שאת וליפוי המצוה או מן הדין

ָׁשה כג),לג ב"זהודב' ( ]רש"י[ ֹום ְיָרֽ   :בדרומה לפרוש חרמים ומכמורות וים כנרת נפלה בחלקו ונטל מלא חבל חרם – ָי�ם ְוָדר�

ֹום כג),לג( נטל מלא חבל (שבנוסף לים כנרת ומדרומו)  ]רש"י[מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב. זה כפ' – ָי�ם ְוָדר�
ם )יהושע יט,לג( ]מלבי"ם['וזה מתואם עם פ . בדרומה וחרם י גְבּוָל֗   לכל אורך הירדן דרומה עד גבול שבט יהודה. (של שבט נפתלי) .ַויְִה֣

י ְלִמְׁשְּפחָֹתֽם: יהושע יט י ִלְבֵנ֥י נְַפָּתִל֖ ל ַהִּׁשִּׁש֑ א ַהּגֹוָר֣ י יָָצ֖   (לב) ִלְבֵנ֣י נְַפָּתִל֔

ֶלף ֵמֵֽא֜לֹון ְּבַצֲענַ  ם ֵמֵח֨ י גְבּוָל֗ יו ַהּיְַרֵּדֽן:(לג) ַויְִה֣ י תְֹצאָֹת֖ ל ַעד־ַלּ֑קּום ַויְִה֥ י ַהֶּנֶ֛קב ְויְַבנְֵא֖ ים ַוֲאָדִמ֥   ּנִ֗

ם )יהושע יט,לג( ]מלבי"ם[ י גְבּוָל֗ (חוץ מדן, שנטל במערב).  היו לבני נפתליעדיין מא"י אחרי החלוקה הנזכר  שנשאר ל מקוםכהנה . ַויְִה֣
, כי כבר בארנו (טז, ז) שגבול יוסף המזרחי פגע זא"ז באלכסון אצל מי יריחו ולא הירדןכל רוחב א"י שכנגד והנה אצל הירדן נשאר 

הגיע עד הירדן, וכן גבול מזרח של בנימין הגם שעלה מן הירדן אל כתף יריחו מצפון בכ"ז לא היה לו רק מיריחו ואילך, וכמ"ש רז"ל 
חה בנימין עד בימי דוד או שלמה שנבנה המקדש בחלקו. וכן (ספרי במדבר, פ"א) שדושנה של יריחו לא נתחלק לשבטים, ולא לק

יששכר שלקח אחרי בנימין והיו תוצאות גבולם הירדן, לא היה עד הירדן ממש, ונשאר כל רוחב א"י במצד מזרח אצל הירדן לנפתלי 
רץ נפתלי בצד המזרח היה כל ובזה תבין מ"ש פה שנפתלי פגע עם יהודה הירדן מזרח השמש, לפ"ז ארך א(ועיין מ"ש למעלה טז, ו). 

ארך הירדן, ונגדו בצד מערבו היה גבולם מחלף מאלון בצעננים עד לקום, כ"ז היה בשטח צד המערב, ומצד המזרח והיו תוצאותיו 
  :הירדן, שהירדן הגביל שטח המזרחי

  


