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ההסכמות מוצגות בסדר א-ב

תמוז תשע"א

בס"ד
מכתב הוקרה
לכ' צורבא מרבנן דעסיק באורייתא תדירא ומקשטה לאורייתא בטוב טעם ודעת ושמו הטוב הרב ר' זלמן פישר שליט"א שלום רב לאוהבי תורתך וגו'
חזיתי איש מהיר במלאכתו בעבודת הקודש ,לדרוש הטעמים והנגינות של התורה הקדושה ,ולפרשם ע"פ מדרשי חז"ל והלכותיהן שנדרשו בספרי תורת
כהנים ובש"ס ,וגם לרבות רמזים ע"פ פנימיות הענינים והכל ע"פ הדעת בחן ושכל טוב ,וע"פ ברייתא די"ג מדות ול"ב מדות שהתורה נדרשת ,ועוד כללים
ופרטים רבים ונפלאים ,וזכה לחדש ע"פ חלקו בתורתנו הקדושה שניתן לכל אחד מישראל חלק מיוחד מסיני כידוע .ואשרי חלקו הטוב שזכה לראות
בעמלו בתורתנו הקדושה לפרש ענין הטעמים ושמותיהם ועניניהם עם תוכן הפסוקים בתנ"כ.
והנני מברכו שיצליח להוציא לאור חידושיו הנעימים ולקשט התורה הקדושה ולכבדה על ידי זה ,וכידוע ענין כבוד התורה כאשר דורשים כל נקודה ותג
ואות בתורה כדאיתא ברש"י סוטה )מ"ט  ,(.ויזכה לשבת בבית ה' לאורך ימים ושנים טובים דשנים ורעננים ,ויתקבלו חידושיו היקרים בעולם התורה בעין
יפה.
מברכו באהבה ,חזקי' א .סענדר יצחק ערלנגער – ב"ב
ראה תרומת הרב ערלנגער הי"ו ע"פ ההשערות לתפקידי תבניות הטעמים בחלק מגילת איכה בספר טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"א
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התש"ע הרב אביגדור נבנצל שליט"א ,ירושלים העתיקה :דברים מפליאים.
התשע"א הרב שלמה לוונשטיין שליט"א ,בני ברק :מרגש ,כבוד התורה.
התשע"ב הרב מוזסון שליט"א ,רמות :מקורי ויצירתי ,והעיקר שכולו בדברי חז"ל ,נותן חן בדברי חז"ל שמעוגנים בכתוב.
התשע"ג הרב דוד פרנד שליט"א ,ראש הקהל כדתיא לונדון ,בריטניה שזכיתי ללמוד עמו כחצי ש"ס בבלי :שיטה מבוססת.
התשע"ג הרב עמנואל תהילה שליט"א ,רכסים :ספר מדורות ראשונים ,מקדים את זמנו ,לצמרת הלומדים.
התשע"ד הרב יצחק מאיר מורגנשטרן שליט"א ,ירושלים :נהנתי מאד ,זה רעיון יפה מאוד.
התשע"ד הרב עקיבא בריליאנט שליט"א ,עורך המדרש המבואר :נהנה מאד .ברור שהרעיון אמת שאפשר להבין ע"פ הטעמים .שכן
הגר"א ביאר כמה ביאורים ע"פ הטעמים.
התשע"ו ד"ר רענן משה שליט"א ,תודה רבה .יישר כוחך .נראה שאתה מגלה עוד אחת מ"שבעים פנים לתורה".
ה בשבת ויגש ,ה טבת התשע"ו הרב חיים לייב חנס שליט"א בשם מחותנו הרב מוזסון שליט"א :זוית ראיה של התורה שאי אפשר
להפריך אותה .הרב חיים לייב חנס ,תל-אביב :דרך לימוד לא מקובלת .בדרך רמז מתווה לחכמים כיוון דרישה.
ב בשבת ויקרא ,ד אדר ב' התשע"ו ,הרב דוד מרדכי גולדנברג ,בית שמש :אשרי שזכה לגלות אור טעמי המקרא בעולם.
התשע"ו משפחות ב' ,ס' ,ר' ,תל-אביב :הכרת הטוב על העונג שבת בשבתו.
טז כסלו התשע"ז הרב א"י הכהן ,בעל "תורה אחת" יישר כח על הספר של הטעמים ,כבודו ממש עשה עבודת קודש .מאחל ,שתזכה
להוציא עוד ספרים רבים בכמות ואיכות !
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תוכן הענינים
טעמי המקרא וקשרם לדרשות חז"ל
1
7
תמצית העיון בתבנית טעמי המקרא בתורה
1.1
7
מבוא ,טעמים כחלק מדרכי לימוד התורה
1.2
10
עיון בפסוקי תנ"ך אחדים ללימוד בטעמי המקרא
1.3
13
סדר הבירור
1.4
13
חלוקת הטעמים הידועה לעוצרים ומשרתים-מחברים.
1.5
הטעמה רעיונית – מעבר לתפקידי הטעמים כעוצרים ומחברים לתפקידי דרישה ע"פ טעמים ותבניות טעמים14 .
1.6
17
הגדרה מפורטת של תפקידי טעמים ותבניות טעמים לדרישת הכתובים ע"פ הטעמה רעיונית
1.7
24
רישום מתמטי של תפקידי תבניות הטעמים לחלק מהתבניות.
1.8
27
טבלת ספירה של תבניות טעמי מקרא בתורה ע"פ גירסת הכתר הממוחשבת
1.9
29
י"ג מדות ספרא ברייתא דרבי ישמעאל )בן רבי יוסי הגלילי( פרשה א )שו"ת בר-אילן(
1.10
ל"ב מדות ברייתא דרבי אלעזר )בן רבי יוסי הגלילי( )אוצר המדרשים )אייזנשטיין( ע' ) 266 – 265שו"ת בר-
1.11
30
אילן(
ע"פ מהרז"ו )זאב וואלף איינהארין( מדרש רבה )כגון הוצאת ווגשל א' ל-ל"ב מדות ברייתא דרבי אלעזר )בן רבי יוסי הגלילי(
1.12
30
31
מאמר א' :שעורה ושיעורין ,טעמי המקרא כמרמזים לדרשות חז"ל או לביאורי המקרא
2
31
מבוא
2.1
34
שעורה ושיעורין
2.2
34
מצוות התלויות בארץ ושיעורי זריעה
2.2.1
34
גרגר השעורה ככלי המדידה של שיעור ההרחקה ועוד שיעורין אחרים
2.2.2
35
ארץ ארבע מאות שקל-כסף
2.2.3
35
כסף במשקל גרגרי שעורה
2.2.3.1
36
השיעורים האפשריים הנלמדים מהכתוב שקל-כסף .
2.2.4
36
השעורה והשיעור
2.2.4.1
36
הסבר מפורט בשיעורים הנידונים
2.2.4.2
37
בית סאתיים
2.2.4.3
37
משקל שקל-כסף
2.2.4.4
37
נפח זקוק במשקל ארבע מאת שקל-כסף
2.2.4.5
38
רביעית
2.2.4.6
38
שיעור זריעת שעורה לאמה רבועית
2.2.4.7
39
מרחקי זריעת חמישה מיני זרעים בערוגת ששה על ששה טפחים.
2.2.5
40
הנף העומר
2.2.6
42
ממערת המכפלה לחצר המשכן ,המקוה ,והר הבית
2.2.7
42
שיעור נפח מי מקוה
2.2.7.1
43
שיעור שבעים אמה ושיריים
2.2.7.2
43
דברים אחרים הנלמדים בפסוק
2.2.7.3
44
שיעור הר הבית מהתורה ,יחזקאל ,דברי הימים ,משנה מידות ,ספרי וספרי זוטא.
2.2.7.4
46
חישוב היחס בין רוחב קורה )קוטר( והיקיפה ,קירוב לערך פאי ∏
2.2.8
46
קירוב מתוך הפסוק שמות תרומה כז,יח׃ ֹא ֶר הֶ חָ צֵ ר מֵ ָ#אה ָבאַ ָ %מּה  ...וְ ק ָֹמה
2.2.8.1
47
יעת ִתּ ְשׁ ְמ ֶט ָנּה וּנְ טַ ְשׁ ָ 2תּהּ
קירוב מתוך הפסוק שמות משפטים כג,יא וְ הַ ְשּׁ ִב ִ*
2.2.8.2
נספח בניסוח פורמלי של ההשערה :לכל טעם או תבנית טעמים תפקיד או מספר תפקידים המרמזים לדרשות
2.3
48
חז"ל או לביאורי המקרא שלא כולם פעילים בכל הופעה של הטעם והתבנית.
48
הגדרת טעם המקרא כעצם רב תפקידי בעל תפקידים פעילים ולא פעילים בכל מופע
2.3.1
49
דוגמאות תפקידי תבניות טעמים ותהליכי דרשות
2.3.2
52
מאמר ב' :הקשר בין דרשות חז"ל ובין טעמי המקרא
3
52
מבוא
3.1
54
דוגמאות רביע ,מונח רביע
3.2
55
דוגמא לרביע ומהפך פשטא ]מונח[ זקף-קטן
3.3
56
דוגמא למונח רביע
3.4
56
דוגמא לרביע ושתי סדרות מהפך פשטא ואחריהן ]מונח[ זקף-קטן
3.5
57
שילוב תלישא ומהפך פשטא זקף-קטן
3.6
57
פזר תלישא
3.7
59
דוגמאות קדמא ואזלא ושילוב תלישא
3.8
59
דוגמא המשלבת רביע  ...תלישא
3.9
59
דוגמא המשלבת זקף-גדול  ...תלישא
3.10
60
איסתכיל באורייתא וברא עלמא  -זוית מיצהר השמש בירושלים .תבנית תלישא  ...תביר
3.11
60
בראשית נח ח,כב קביעת תקופות לאופק ירושלים
3.11.1
63
שמות בא יג,ג – ה  -חדש האביב בפר' קדש לי כל בכור
3.11.2
64
ישעיהו ד,ה – ו חישוב צל סוכה בתקופת תמוז
3.11.3
68
דפי פרשות השבוע שנת התשע"א ,בראשית
4
68
בראשית א
4.1
7
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בראשית חיי שרה כג,א :ארץ ארבע מאות שקל-כסף
4.2
כסף במשקל גרגרי שעורה
4.2.1
השיעורים האפשריים הנלמדים מהכתוב שקל-כסף .
4.2.2
השעורה והשיעור
4.2.2.1
הסבר מפורט לשיעור רביעית ולשיעור זריעת שעורה לאמה רבועית
4.2.2.2
חישוב נפח רביעית ממספר גרגרי שעורה במשקל ארבע מאות שקל-כסף וממשקלם!
4.2.2.3
שיעור זריעת שעורה לאמה רבועית
4.2.2.4
בראשית תולדת כה,יט
4.3
בראשית ויצא כח,י
4.4
בראשית וישלח לב,ד
4.5
בראשית וישב לז,א
4.6
בראשית מקץ מא,א
4.7
בראשית ויגש מד,יח
4.8
בראשית ויחי מז,כח
4.9
88
דפי פרשות השבוע שנת התשע"א ,שמות
5
שמות א,א
5.1
שמות וארא ו,ב
5.2
שמות בא ו,ב
5.3
שמות בשלח יג,יז
5.4
שמות יתרו יח,א
5.5
שמות משפטים כא,א
5.6
שמות תרומה כה,א
5.7
שמות תצוה כז,כ
5.8
שמות כי תשא ל,יא
5.9
שמות ויקהל לה,א
5.10
שמות פקודי לח,כא
5.11
112
דפי פרשות השבוע שנת התשע"א ,ויקרא
6
ויקרא א,א
6.1
ויקרא צו ו,א
6.2
ויקרא שמיני ט,א
6.3
ויקרא תזריע יב,א
6.4
ויקרא מצורע יד,א
6.5
ויקרא אחרי מות טז,א
6.6
ויקרא קדשים יט,א
6.7
ויקרא אמר כא,א
6.8
ויקרא בהר כה,א
6.9
ויקרא בחקתי כו,ג
6.10
132
דפי פרשות השבוע שנת התשע"א ,במדבר
7
במדבר א,א
7.1
במדבר נשא ד,כב
7.2
במדבר בהעלתך ח,א
7.3
במדבר שלח יג,א
7.4
במדבר קרח טז,א
7.5
במדבר חקת יט,א
7.6
במדבר בלק כב,ב
7.7
במדבר פינחס כה,י
7.8
במדבר מטות ל,ב
7.9
במדבר מסעי לג,א
7.10
152
דפי פרשות השבוע שנת התשע"א ,דברים
8
דברים א,א
8.1
דברים ואתחנן ג,כג
8.2
דברים עקב ז,יב
8.3
דברים ראה יא,כו
8.4
דברים שפטים טז,יח
8.5
דברים כי-תצא כא,י
8.6
דברים כי-תבוא כו,א
8.7
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העיון החל בהתשס"א-ס"ב ,תחילת כתיבת פרק כללי והשערות אייר התשס"ד ,גירסא א' חי אייר התשס"ה ,גירסא נוכחית תשרי התשע"ו
טעמי המקרא וקשרם לדרשות חז"ל
1
תמצית העיון בתבנית טעמי המקרא בתורה
1.1
התורה שבעל-פה דורשת הלכה ואגדה בכללי דרשות ידועים .אבל יש גם דרשות באופנים אחרים ,כגון תרי"ג הכללים שריכז המלבי"ם
בספרו "איילת השחר".
העיון מגלה דרכי דרישה ע"פ תבניות טעמי המקרא .ע"פ הפסוקים שנבדקו בתורה ,נמצא כי בתוך אוכלוסית הטעמים )בד"כ( של התורה,
קיים )בהסתברות סטטיסטית( מתאם בין האופן )איך ולפעמים גם מה( שהתורה שבע"פ דורשת בדרשות מסוימות את הכתוב ובין מופע
תבנית הטעמים במקום הדרשה באחד או יותר מהתפקידים של תבנית הטעמים ,שאובחנו במקומות שנבדקו .אפשר כי בע"ה ימצאו
תפקידים נוספים .לדוגמא דרישת כתוב אחד שוב ושוב וקבלת מסקנות הלכתיות אחדות כאשר מקובל שמכתוב אחד לומדים דבר אחד.
תבניות טעמים מסוימות הן בעלות מאפיינים מסוימים של מידות שהתורה נדרשת בהן ,הן מבין י"ג מידות המנוסחות ע"י רבי ישמעאל בן
רבי יוסי הגלילי והן מבין ל"ב או יותר מידות המנוסחות ע"י רבי אלעזר בן רבי יוסי הגלילי והן מבין אלו שמופיעות בתורה שבע"פ ולא
נוסחו ע"י התנאים האלו .אבל תפקידי תבניות הטעמים ,שאובחנו ,אינם זהים עם המידות שהתורה נדרשת בהן.
עדות מצטברת תומכת בהשערה כי קיים מתאם בין תוכן של משניות ,ברייתות ,דרשות גמרתיות ,הלכות רמב"ם מסוימות ובין תבניות
טעמים.
על בסיס השערות בתורה נמצא גם מתאם בפסוקי נ"ך שנבדקו.
בתורה ,ע"פ גירסת הכתר הממוחשב ,יש  79978מלים ,ו 84367 -סימני טעמי המקרא )כולל מקף וגעיה( ובלעדיהם  .69606תבניות
טעמי המקרא של התורה ,כפי שהתגבשו ,המכילות טעם אחד ,שנים ,שלושה ,ארבעה ,חמישה ויותר טעמים .ההשערות מבוססות ,עד
תשרי התשע"ו ,על כ 2.15% -בפר' תזריע ,מצורע ועל כ 10.63% -בשאר התורה מכ 69700 -טעמים ועל כ 3300-דוגמאות מקוטלגות
ומאות שעדיין לא קוטלגו .ככל שמספר המופעים של תבניות הטעמים גדל ,כך גדלה ההסתברות לזיהוי תפקידי תבניות הטעמים איך
לדרוש את הכתוב ולפעמים גם מה לדרוש כדי ללמוד הלכה .העיון אינו מחפש להציג הסבר מחלט לתפקידי תבניות טעמי המקרא בתורה.
1.2

מבוא ,טעמים כחלק מדרכי לימוד התורה
אד ִֹני אַ ְב ָר > ָהם
ֱ?הי = ֲ
אֶ ת-ה =' א ֵ

קּד וָאֶ ְשׁ ַתּחֲוֶ ה לַ ;ה' ָואֲבָ ֵ 2ר
ה' ְבּכָ ל-לֵ ָב;ב ְבּסוֹד יְ שָׁ ִרים ְועֵ ָ ֽדה׃ )תה' קיא,א( וָאֶ ֹ
אוֹדה 8
ֶ
ַהלֲלוּ ָי#הּ׀ פ
א ֲֶשׁAר ִהנְ ַח =נִ י = ְבּ ֶד ֶר א > ֱֶמת לָ ַק ַחת אֶ תַ -בּת-א ֲִחי ֲאד ִֹני ִל ְבנֽ וֹ׃ )בר' תולדות ,כד,מח( ,על שהדריכני בית א-דני לבוא אל חלקי בתורה.

משה קבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה )פרקי אבות פ"א מ"א(.
משה קבל תורה מסיני וגו' ובתוך זה קבל את טעמי המקרא.
התורה כתובה ברצף מלים ללא סימני פסוק ,ללא סימני ניקוד ,וללא סימני הטעמה .הרמזים היחידים לפיסוק הם לפיסוק פרשיות והפרדה
בין חומש לחומש .מעל מספר קטן של אותיות מסוימות יש נקודה לציין דרשה במילה על בסיס קריאה שונה של המילה לצורך הדרשה.
ברבות השנים אבדה הבקיאות המלאה במלים מלאות או חסרות ,היינו אותיות ו"ו ויו"ד במלים שונות .עד כאן היה תיאור מישור או קומת
הכתוב.
מעל הכתוב נמצאות קומות של מסורות של תורה שבעל-פה שמסר הקב"ה למשה רבנו וביניהם תורת התגים ,תורת הטעמים ותורת
הניקוד .שתי האחרונות קובעות הקריא כפשוטו ,פיסוק הפסוקים ,ותורמות לדרישת התורה למשל בשנוי בין הכתיב ובין הקריא.
מקובלים ארבעה אופני לימוד כלליים בתורה .פשט ,דרש ,רמז ,סוד ,שראשי תיבותיהם הם הנוטריקון פרד"ס .בכל קומה כזאת התורה
נדרשת באופנים שונים .קומת הפשט עוסקת בהלכה ובמעשה אבות סימן לבנים שגם מהם נלמדים עניניי הלכה .ב-הקדמת הרמב"ם
למשנה 1מסווג כלל ההלכה לחמשה סוגים :א' קבלה למשה; ב' הלכה למשה מסיני; ג' דרישת הלכה בכללי דרשות ידועים המבוססים על
התוכן; ד' הלכה שיש בהן מחלוקות; ה' הכרעות רבנן בענינים שונים כגון מינהג .העיון מגלה כי טעמי המקרא בתורה ,ובמה שזכינו לברר
בנ"ך ,בנוסף לתפקידיהם הידועים )פיסוק ,הטעמה ,קריאה בנגינה ,שינוי ניקוד( מציינים דרכי לימוד בפרד"ס וכעין מידות לדרשת
הכתובים ,אפשר שמרמזים לחלק מהלכות שהן קבלה והלכה למשה מסיני ,עוזרים בהבנת מחלוקות ולפעמים מהווים שרש להלכות
מדאורייתא ,מדרבנן ולמנהגים.
אסמכתאות אחדות לעיון וההסקות מהם לתפקידי טעמים בהלכה ובאגדה בנוסף על דרשות בתורת הסוד.
1

מתוך הקדמת הרמב"ם למשנה
עמ' יא  ...נמצא לפי הכללים שהקדמנו שכל הדינים הקבועים בתורה נחלקים לחמישה חלקים.

החלק הראשון ,הפירושים המקובלים ממשה שיש להם רמז בכתוב או שאפשר ללמדם באחת המידות וזה אין בו מחוקת כלל וגו'
החלק השני ,הם הדינים שבהם אמרו שהם הלכה למשה מסיני ,ואין אליהם ראיה  ...וגם זה ממה שאין בו מחלוקת.
החלק השלישי ,הם הדינים שנלמדו באחת המידות ובהם נופלת מחלוקת ...ונפסק בהם הדין כדעת הרוב לפי הכללים שהקדמנו וגו'
החלק הרביעי ,הם הדינים שקבעום הנביאים והחכמים שבכל דור ודור על דרך הגדר והסייג לתורה ,והם שצוה ה' לעשותם באופן כללי באמרו
ושמרתם את משמרתי וגו'
החלק החמישי ,הם הדינים שנעשו בדרך העיון להסדרת הענינים שבין בני אדם ,דבר שאין בו הוספה ולא גרעון,או בענינים שהם מפני תקון העולם
בעניני הדת ,והם שקוראים חכמים תקנות ומנהגות .וגו'
נמצא שכלל הדינים האמורים במשנה נחלקים  ...לפירושים מקובלים ממשה ויש להם רמז בכתוב או אפשר ללמדם באחת המידות ,ומהם הלכה
למשה מסיני ,ומהם שנלמדו באחת המידות ובהם נפלה מחלוקת ,ומהם גזרות ,ודינים בדרך העיון וגו'
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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שנים רבות הייתי מודע לדרשות אחדות של הגר"א על טעמי המקרא .2בעזהשי"ת עלה בדעתי ,שיתכן לעסוק בכל טעמי המקרא ולעיין
בשייכותם לדרשות חז"ל שיתכן ומהוות להם רמז.
הרב יוסף רפאל פאלוך זצ"ל הציע להסתכל על תפקידי הטעמים ע"פ עליונים אמצעים ותחתונים ע"פ תורת האר"י בספר שערי הרמח"ל.
נושא טעמים עליונים אמצעים ותחתונים נדרש גם שער ההקדמות לרבי חיים ויטאל ע"פ תורת האר"י.
נאמר ב-בבלי פסחים קיט,א מאי למכסה עתיק יומין זה המכסה דברים שכיסה עתיק יומין ומאי נינהו סתרי תורה ואיכא דאמרי זה
המגלה דברים שכיסה עתיק יומין מאי נינהו טעמי תורה .אפשר כי זה רומז ללימוד התורה בדרך הפרד"ס ע"פ תוכן וגם למתגלה מן
העיון ע"פ תפקידי הטעמים המדריכים איך לדרוש את הכתוב )הערת רב י"מ כרמל נ"י על עיון זה(.
צ ח ל ֹא ִתּנְ ָ ;א ֽ ף ל ֹא ִתּגְ ֽנֹ>ב אי לאו דפסקא טעמא ) ...היינו טעם טפחא = טרחא(
זהר שמות )שני בפר'( יתרו צג,ב פסוק )כ,יג( ל ֹא ִתּ ְר ָ ֽ
ע"י ההפסקה של הטעם בית דין יכול לדון נפשות ,אדם יכול להוליד ,בי"ד יכול לגנוב דעת ולהוציא אמת לאור.
ב-תקוני הזהר חלק ב' יש דרשות ע"פ טעמי המקרא בתורת הסוד ואפשר כי יש להם תפקידים שלא הובנו על ידי עד עתה .ביניהם גג זי"ן
במילה זרק Eא נמשל למאזניים .אפשר להשתמש בהמשלה זאת במובן של מעלה ומוריד ,מוסיף וגורע ,מקרב ומרחיק ,מאריך או מקצר
)עצם ,זמן( .צורת זרק Eא כמתאר כריכה ,תנועה תנודתית) .ג סיון התשע"ג( תיקון כ"א רבי"ע דיוקנא דומיא דרומ"ח ופי' מתוק מדבש
ע"פ הגר"א וכסא המלך שהוא צורת מרובע מחודד בד' צדדיו .אזלא גרש )=קדמא אזלא( ו-גרשיים – גרוש )כעין יציאה(.
בספר הכוזרי ,מאמר שני ,סעיף פ' נמצאת התיחסות קצרה לנושא הטעמים והמפרשים רב מרדכי גניזי ובעל "אוצר נחמד" הרב ישראל
שלשלת.
K
רביע,
גדול( ,סגול2 J,
קטן ולI -
סלוק ,זקף ) >
הלוי מסבירים את השפעת הטעמים על הניקוד ,ראה סעיף תפקידי אתנ;חֽ ,
רבינו בחיי על התורה )הפניית הבחור יצחק שאול אוילבירט נ"י( חלק ד' מפתחות ,ע' תרנג ,ערך טעמים ונקודות ... ,מתוך הטעמים
שבתורה אנו מבינים מה שלא נכתב בה ,כענין התנועות שבאדם שמתוכם נדע כוונת לבו ,א שכא; ...ראה טעם פזMר – מעביר שפע
חובות הלבבות שער ג' פ"ד )הפניית הרב עזריאל זילברברג הי"ו( מתוארות עשר שיטות לימוד בתורה והשלישית בין היתר חיפשה
הסבר לנגינות )טעמי המקרא( ,אבל מביקורתו של חובות הלבבות עליהם נראה שלא עסקו בדרשות חז"ל ולא בקשר בינם לתבניות
הטעמים .העיון הזה מנסה לזהות קשר בין מופע תבנית טעמים ובין דרשות חז"ל.
אמרי נועם אפשרות לתפקיד לצירוף בין הטעמים זקף-קטן זקף-גדול.3
4
)ספר( טעמי הטעמים – יצחק בן יעקב הכהן )אוצר החכמה( פוענח מכת"י ע"י גרשום שלום ,הובא לדפוס שנת התרפ"ז  ..ספר בן
ארבעה עמודים העוסק בתורת הסוד .מתוכו למדנו )א( טעם רביע בין היתר מלמד על עצם רביעי )ב( תלשא בתפקיד תלוש ומגורש) .ג(
אזל"א-גר"ש – לגרש ממחיצתו) ,טט – כעין יציאה( )ד( שני גרישי"ן – זה לגרש זה וזה לגרש זה )טט – כעין יציאה( )ה( דרג"א תבי"ר –
דרג"א כדמות שלושה שברים ע"י תביר .תביר  -לשבור) .ו( פזר-גדול – פירוד ,פיזור י"ב שבטים זה מזה )ז( זקף-קטן – יש ב' נקודות הם
שני שרים )טט – שני עצמים( )ח( מאריך טרחא – מאריך )טט  -זמן( טורח )טט  -צרות( הגלות
מגלה עמוקות פ' בהעלתך )הפניית הרב רפאל שוואב הי"ו( סוד טעמי המקרא' :זרקא סגול'  -מי שזרוק במחשבתו וכרוך בכריכה... :

'מונח רביעי'  -אף שאנו מונחים בגלות רביעי הזה' ,מהפך פשטא'  -יהפך הקב"ה ויפשוט העקימות של נחש הקדמוני שכרוך על
עקבו' .זקף קטן'  -כי קטן יעקב ויזקוף הקב"ה :מסקנה) :א( זרקא – בתפקיד כריכה ,אפשר מבטא תנועה שמוסיפה או גורעת ,מקרבת
ומרחיקה) ,ב( סגול – דבר הסמוך לדבר ,אפשר דומה אבל לאו דווקא שווה לו) ,ג( מונח רביעי – קשר למספר ארבע) ,ד( מהפך פשטא –
בתפקיד היפוך – הוצאה ממצב אחד )כאן עקום( והעברה למצב אחר )כאן קו פשוט – ישר( )ה( זקף-קטן – בתפקיד הקמה ,אפשר שבמובן
של קומה מעל קומה ,זהו שתי קומות
נפש החיים – הרב חיים מוולאז'ין )הפניית ר' יאיר פינצ'ובר ספר קריאה עם טעם( זהר חדש שה"ש נ"ז ע"ד  ...ולכן נקראים טעמים,
כמו שהטעם והפירוש של כל ענין הוא השכל הנסתר שבענין ,שמתוכו יוכל האדם להבינו במחשבתו.
עיון זה עוסק בתפקידי טעמי המקרא בד"כ בחמישה חומשי תורה ,בנסיון להוכיח בעזהשי"ת שלטעמי המקרא יש תפקידים )בנוסף להבנה
תחבירית( המהווים רמז לדרשות חז"ל בפסוקים .העיון עוסק בעיקר בתורה ומעט בנ"ך )טעמי כ"א ספרים ( וכמעט ללא מימצאים
במערכת השונה של טעמי שלושה הספרים איוב ,משלי ,תהלים.
5
ֱ?ה;י Nשיהא שם שמים מתאהב על ידך
והנה מפרש רש"י את )בבלי יומא פו,א ( אביי אמר כדתניא )דב' ואתחנן ו,ה( ְו ָא ַה ְב > ָתּ ֵאת ה' א ֶ
)רש"י לחבריך( ,שיהא קורא )רש"י מקרא( ושונה )רש"י משנה( ומשמש תלמידי חכמים )רש"י ללמוד תורה והב"ח מתקן תלמוד( היא

יישוב טעמי המשניות מה טעמן ומהיכן למדו.
ועל-פי זה אולי אפשר לומר כי במקומות הרבים בגמרא כאשר נאמר מאי טעמא ומובא קרא חלקי או מלא ,בעצם מרומז לטעמי המקרא
התומכים בדרשה.
מובן מאליו ,שאין כאן כוונה להקיף את כל טעמי המקרא בחמשה חומשי תורה ובספרי נ"ך ,אלא ניסיון למצוא כמה שיותר פסוקים בהם
יש אותם תבניות טעמי מקרא עם דרשות חז"ל או ביאורים בפסוק שנוכל לומר שתבניות הטעמים הזהות מרמזות לאותו תפקיד .גם
בפסוקים שעסקנו בהם ,לא הסברנו בד"כ את כל הטעמים ואת כל תפקידי הטעמים.
כדי למנוע כל לעז ,ובפרט שבחז"ל ישנה התיחסות מועטת לטעמי המקרא ,לכן הריני מודיע שהעיון אינו בא לחדש בדבר הלכה אלא
להאיר הכתוב מפנים של הטעמים ,להצביע על כך שיכול להיות שתבנית הטעמים במקרא מסוים מרמזת על כך שכאן מונח עניין מסוים
ויתכן שבמקומות אחרים דרך הלימוד באותה תבנית טעמים תהיה דומה והתוצאות תהיינה לפי תוכן העניין .ואם לא התבטאתי כל פעם
ואמרתי אפשר שמרומז כך או אחרת או לעניות דעתי זה מפני מרוצת  /מליצת הלשון כדי לא להכביד על עצמי ועל המעיין.
שגיאות מי יבין ומנסתרות נקני ,עשויות להיות מכתיבתי ,מהעתקות ,ממקורות עם שיבוש שלא זיהיתי .כל הערה ותיקון יתקבלו ברצון כדי
להוציא מלאכה מנופה ונמצא שם שמים מתאהב על הבריות ומתקדש.
Pתיֶ Nהא ָ ֱֽמנְ ִתּי׃)תה' קיט,סו( ,כאשר באותיות לַ ְמּ ֵד;נִ י מרומז שמי י"ד למ"ן היינו:
לכתחילה קראתי לו ט Aוּב ַטעַ ם ו ַָדעַ ת לַ ְמּ ֵד;נִ י ִכּי ְב ִמ ְצ ֶ
י"ד גי' ז' ז' ובצירוף ז' אחת לאותיות למ"ן עולה זלמן .וגם בארמית ד' מתחלפת עם ז' ומתקבל י' זלמ"ן .ראשי התיבות טטוד"ל או טט
מציינות את הארותי והערותי )גם ט' לעתים מתחלפת בז'( .אבל עם התגבשות ההשערות שמו טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,ספר
התשע"א ,ועתה מוצא לעולם טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,ספר התשע"ג
2

ראה במאמר טעמי המקרא במורשת אשכנז ,ר' יונה עמנואל זצ"ל ,המעיין תשס"ב ,ד 14 .פסוקים בתורה 1 ,באסתר
ראה הספר מדלג על ההרים-כהלכות הפסח – תבניות טעמים אחדות ע"פ הגר"א ,קדמא ואזלא – קשר לשרש קד"ם ,רביע – קשר לארבע ,תביר – שבר
3
אמרי נועם ,הרב הורוויץ מאיר בן אליעזר ,מועדים וחדשי השנה חסידות } {3ע'  ,143התרנ"ו )ע"פ אוצר החכמה מצאתי בגירסה  5או (6
 4נמצא באוצר החכמה במוצאי שבת ,ל שבט ליל ראש חודש אדר התשע"ג
5
וּבכָ לְ -מאֹ ֶ ֽדN׃
וּבכָ ל-נ ְַפ ְשְׁ N
ֱ?ה;יְ Nבּכָ לְ -לבָ ְבְ N
דברים ואתחנן ו,ה :וְ ָאהַ ְב > ָתּ ֵאת ה' א ֶ
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"א

לאות חביבות נציג בתחילה את הבירור הראשון שניסיתי לברר בקשר בין טעמי המקרא ודרשות חז"ל .והתוצאה שלהלן נמצאה כעבור
שנים אחדות של עבודת בירור.
בעקבות התבוננות בתבנית הטעמים זרקא סגול בשלוש עשרה מידות של הרחמים ב-שמות פרשת כי תשא ובאותה תבנית המופיעה
בפרשת ציצית במדבר פרשת שלח לך ובמופע הראשון של תבנית זאת בתורה בעשיית הרקיע ע"י הבורא יתברך שמו ב-בראשית ועם
הידיעה של מאמר חז"ל הידוע שתכלת וכו' דומה לרקיע.
דוגמא זו משלבת ענין הלכתי עם אמונה בשלושה מקראות בתבנית טעמים זרקא סגול כאשר תפקיד התבנית הוא מוסיף מענינו על ענינו.
בראשית א,ז:
וּבין הַ > ַמּיִ ם א ֲֶשׁר מֵ ַעל לָ ָר ִ ;קיעַ וַ ֽ יְ ִהיֽ ֵ -כן׃ הרקיע באמונה
קיעַ ַ Jויּ ְַב ֵ 2דּל ֵבּAין הַ מַּ =יִ ם = אֲשֶׁ ר = ִמ ַתּחַ ת לָ ָר ִ>קיעַ ֵ
ֱ?הים Eאֶ תָ -ה ָר ִ
וַיַּ עַ שׂ א ִ
שמות כי תשא לד,ו:
ַו ַיּ ֲע ֹ#בר ה' ׀ עַ ל-פָּ נָיו Eוַיִּ ְק ָרא  Jה' ׀ >ה' ֵאל ַרחוּם וְ חַ נּ;וּן ֶא ֶר אַ ַפּיִ ם וְ ַרבֶ -חסֶ ד ֶוא ֶ ֱֽמת׃ י"ג מידות של רחמים כמקור להלכות סליחות
במדבר שלח לך טו,לט:
יצת ְ Jוּר ִא ֶיתם אֹ 2תוֹ וּזְ כַ ְרתֶּ ם = אֶ ת-כָּ לִ -מ ְצPת >ה' ַוע ֲִשׂ ֶיתם אֹ ָת;ם הלכות ציצת כבטוי להשגחה פרטית
ְו ָהיָ ה לָ כֶ םְ Eל ִצ ִ
יהם׃
ֵיכם אֲשֶׁ ר-אַ ֶתּם ִזֹנים אַ חֲ ֵר ֶ ֽ
וְ ֽל ֹא-תָ %תוּרוּ אַ חֲ ֵרAי ְלבַ ְבכֶ ם = וְ אַ חֲ ֵרי ֵ ֽעינ > ֶ

יצת  – Jמונח זרקא סגול – בתפקיד מוסיף מענינו על ענינו ,מוסיף מחוטי הציצית עליהם ע"י כריכת פתיל
)במד' שלח טו,לט( ְו ָהיָ ה לָ כֶ םְ Eל ִצ ִ
אחד תכלת או לבן משמונה פתילי הציצת על שאר פתילי הציצית.
ֱ?הים Eאֶ תָ -ה ָר ִקיעַ  – Jמונח זרקא סגול הראשון בתורה ,אף הוא מוסיף מענינו על ענינו כי כתוב רקיע
הציצית מקשרת אל )בר' א,ז( וַיַּ עַ שׂ א ִ
אחד ונדרש בחז"ל רבוי רקיעים היינו שניים או שבעה רקיעים ומשמעותם האמונית ,וגם נדרש בחז"ל הקשר בין ציצית לרקיע כגון מדרש
תהלים )בובר( מזמור צ ש-ציצת תכלת דומה לים  ...וים לרקיע  ...לקשת וקשת למראה דמות כבוד ה'  ...מסתכלין בציצית כאילו
יתם א ֹ2תוֹ  ...להקב"ה.
וּר ִא ֶ
הדר שכינה עליהן ְ ...
ע ֹ#בר ה' ׀ עַ ל-
הציצת קשורה בטלית ומקשרת לי"ג מידות של רחמים הנלמדים בכתוב השלישי אף הוא בזרקא סגול )שמ' כי תשא לד,ו( ַו ַיּ ֲ
פָּ נָיו Eוַיִּ ְק ָרא  ,Jאף הוא מוסיף מענינו על ענינו כ-כנדרש ב-בבלי ראש השנה יז,ב אמר רבי יוחנן :אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו,

מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח צבור ,והראה לו למשה סדר תפלה .אמר לו :כל זמן שישראל חוטאין  -יעשו לפני כסדר
הזה ,ואני מוחל להם .הקב"ה כביכול התעטף בטלית כאילו הוסיף על עצמו ועבר לפני התבה כשליח צבור ללמד הלכות סדר תפלה
לסליחה.
במקביל להצבת הבירור הראשון הנ"ל התחלתי בתהליך בירור בלימוד בבבלי מסכת מכות ואח"כ שבועות .במהלך הבירור בגמרא
במדרשי חז"ל הקשורים להלכה ,רשמתי את הטעמים במקראות המשמשים בסיס לדיון וגיליתי ,מה שנראה לי ,כעקביות בהתאמה חוזרת
בין אופן הלימוד ובין טעמי הפסוק הנידון בפלוגתות וסוגיות אחדות ובין תבניות הטעמים .מתוך התמדה בסיעתא דשמיא בבדיקת הקשר
בין תבניות הטעמים ותהליך הבירור ההילכתי והמסקנה בגמרא וכו' התפתחה ההבנה שיתכן ותבניות הטעמים בתפקידים שנמצאו והוגדרו
מהוות מעין כלי הדרכה להבין מקור לדרשות חז"ל שלא היו מובנות מדרשת הכתוב עצמו .יש להדגיש שלא כל סוגיה הצלחתי לקשר
לתבנית טעמים כך שההשערות מבוססות רק על הפסוקים שנחקרו ,ומתואמות רק עם הפסוקים שנחקרו ואינן מסקנה כללית .ועוד חזון
למועד.
נראה לומר שתפקיד דרשתי של טעם או תבנית היא במספר תפקידים הדומים במשמעותם ,כגון זקף-קטן בתפקיד המספר שתיים ,ובתפקיד
שתי דרשות ,ובתפקיד היקש מענינו )מקשר בין שני ענינים( ,תביר שמשמש כמחלק ,או ממעט וגם במובן של לא ממש כך ,או יתיב
שמשמעו לא פחות ולא יותר ,או לא פחות או בדיוק כך או דווקא כך.
במהלך העיון בעזהשי"ת עלה בדעתי האפשרות שחלק מתפקידי תבניות הטעמים קשורים להלכה למשה מסיני על-ידי הקשר בין בין טעמי
המקרא ובין המידות שהתורה נדרשת בהם ,שהם שלוש עשרה מידות של הברייתא דרבי ישמעאל ברבי יוסי הגלילי ,ושלושים ושתיים
מידות שהתורה והאגדה נדרשת בהם לרבי אלעזר ברבי יוסי הגלילי ועוד דרכי לימוד הנמצאות בחז"ל ,כגון "היקש" ,וכגון מהמידות שכנס
המהרז"ו "גורעין ומוסיפין ודורשין",כתוב ש"הוא סתום לא בא הכתוב לסתום אלא לפרש" .ופירש רש"י ב)-בבלי פסחים כד,א( וכל
המדות הלכה למשה מסיני.
עם התפתחות העיון התברר שתבניות הטעמים הם תהליכי לימוד ,שחלקם עשויים לרמז אל דרשה במידות הנ"ל כניסוחה או כמקצת
מניסוחה ,כעין נדמים להגדרות של חלק מי"ג מידות ול"ב מידות ודרכי לימוד אחרות .לכן ,חלק מתפקידי תבניות הטעמים מוגדרים בניסוח
הדומה לשמות המדות המובאות בברייתות וחלקם הוגדרו בניסוח חלקי של המידות .והשתמשנו בשמות המידות בהשאלה בלבד .לכן כתוב
בעיון כעין ואם לא כתוב יש להתיחס לזה במובן של כעין שלוש עשרה מידות של הברייתא דרבי ישמעאל ברבי יוסי הגלילי ,וכעין
שלושים ושתיים המידות שהתורה והאגדה נדרשת בהם לרבי אלעזר ברבי יוסי הגלילי ,או כעין דרך דרשה אחרת שלא מהברייתות האלו.
עד עתה רק ב)-בר' וישלח לו,יב( ְו ִת ְמנַ ע׀ ָהיְ ָתה וגו' זוהה ,בפירושי הראשונים קשר בין תבנית טעם ומידת דרשת תורה .רשב"ם  ...ראיתי
ב-שוחר טוב ְו ִת ְמנַ ע׀ מחובר גם לפסוק העליון ,ב-שכל טוב הטעם אחרי מלת ְו ִת ְמנַ ע׀ נקרא קו מפסיק )פסק( ,ב-לקח טוב נקרא
לגרמיה )לעצמו( ,ו-רמב"ן מפרש שהמלה היא מופע של מידה י"א לר' אלעזר בר' יוסי הגלילי "סדור שנחלק" .המהרז"ו בפירושו
לברייתא ל"ב מידות מביא דוגמאות למידה זו בכתובים בטעמי מקרא אחרים.
אף הלכה למשה מסיני שנמסרה ללא דרשה בפסוקים או באחת מהמידות יש לה רמזים בטעמי המקרא ,כמוסבר להלן.
הגמרא ב-בבלי יומא עא,ב מביאה שתי הלכות שאינן כתובות במפורש בתורה והתקבלו במסורת גמרא גמירי לה – הלכה למשה מסיני
)רש"י סנהדרין מז,א( והנביא יחזקאל הסמיכם בפסוקים בנבואתו .ההלכות הן) :א( כי צווי התורה לעשות משש כוונתה לפשתים )יחזקאל
ֵכר ֶע ֶAרל
מד,יח( פַּ א ֲֵרAי ִפ ְשׁ ִתּים =,וגו' )ב( שכהן ערל לב היינו שנתנכרו מעשיו לאביו שבשמים ,לא ישרת במקדש )יחזקאל מד,ט( כָּ לֶ -בּן-נ ָ 2
לֵ ב = ְו ֶע ֶרל ָבּ > ָשׂר ל ֹא יָבוֹא אֶ לִ -מ ְק ָדּ ִשׁ;י .וכדאיתא בגמרא  ...הא מקמי דאתי יחזקאל מאן אמרה )ולפני הנביא מי אמר זאת(? אלא :גמרא

גמירי לה )נמסר במסורת( ,ואתא יחזקאל ואסמכה אקרא )והנביא קבע המסורת בפסוק בנבואתו( .הכא נמי ,גמרא גמירי לה ,ואתא יחזקאל
ואסמכה אקרא.
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"א

לקביעת הגמרא כי כהן ערל בשר או ערל לב פסול לעבודת המקדש הוא הלכה למשה מסיני ,מוצע רמז בטעמי המקרא של הפסוק הבא:
שמות בא יב,מחְ :ו ִ ֽכיָ -יג#וּר ִא ְתּ ֵ N%גּ2ר ְו ָעשָׂ ה פֶ ַסח Eלַ ה 'J
ֲשׂ >תוֹ ְו ָהיָ ה ְכּאֶ זְ ַרח ָה ָא ֶ;רץ
ִהמּוֹל לוֹ כָ ל-ז ָָ 2כר ְואָ ז = יִ ְק ַרב לַ ע ֹ
ְוכָ ל-עָ ֵרל ל ֹא-י ֹאכַ ל ֽבּוֹ׃

ִהמּוֹל לוֹ כָ ל-ז ָָ 2כר – דרגא מונח רביע ,בתפקיד תיקון הקלקול שנמשך מחטא אדם הראשון ,פשט הפסוק הוא במילת גר לאכילת פסח
להסיר ממנו ערלה שבאה לעולם מחטא אדם הראשון .הדרש ע"פ תבנית טעמי המקרא ִהמּוֹל לוֹ כָ ל-ז ָָ 2כר – דרגא מונח רביע ,תיקון
לקלקול בהסרת ערלת בשר ְואָ ז = יִ ְק ַרב לַ ע ֲֹשׂ >תוֹ  -פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן בתפקיד של שתיים ,הוא )א( עיכוב ערל ישראלי מקרבן
פסח; ו)-ב( רמז להלכה למשה מסיני כי כהן ערל פסול לעבודה  .כהן ערל היינו בעל ערלת בשר או בעל ערלת לב ,היינו שנתנכרו מעשיו
לאביו שבשמים ,הנובע מיצר הרע שבא לעולם בחטא אדם הראשון.
1.3

עיון בפסוקי תנ"ך אחדים ללימוד בטעמי המקרא

בבלי סוטה מט,א מתני' .בפולמוס של אספסיינוס  -גזרו על עטרות חתנים ועל האירוס .בפולמוס של טיטוס  -גזרו על עטרות כלות,
ושלא ילמד אדם את בנו יוונית .בפולמוס האחרון  -גזרו שלא תצא הכלה באפריון בתוך העיר; ורבותינו התירו שתצא הכלה באפריון
בתוך העיר .משמת ר"מ  -בטלו מושלי משלים .משמת בן עזאי  -בטלו השקדנים .משמת בן זומא  -בטלו הדרשנים.
]רש"י בבלי סוטה מט,א[

הדרשנים  -שהיה בקי בטעמי המקראות כדאמר לא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות עד שדרשה בן זומא )ברכות דף יב.(:
שׁב ְַע֥ת י ִָמ֛ים ֽתּ ֹאכַל־עָלָ ֥יו מ ַ֖צּוֹת ֶ ֣לחֶם ֑ע ֹנִי
ֹאכל ָעלָי ֙ו ָח ֵ֔מץ ִ
)דברים ראה טז,ג( -א־ת ַ ֤
֙את מ ֶ ֵ֣א ֶרץ ִמצ ְַ֔רי ִם ל ַ ְ֣מעַן תִּ ז ְ֗כּ ֹר ֶאת־י֤וֹם צֵ ֽאתְ ֙> מ ֶ ֵ֣א ֶרץ ִמצ ְַ֔רי ִם ֖כּ ֹל י ְֵמ֥י ַח ֶיּ ֽי>:
ִכּ֣י ְב ִחפָּז֗ וֹן י ָ ָצ ָ֙

]בבלי ברכות יב,ב[ משנה .מזכירין יציאת מצרים בלילות .אמר רבי אלעזר בן עזריה :הרי אני כבן שבעים שנה ,ולא זכיתי שתאמר
יציאת מצרים בלילות עד שדרשה בן זומא .שנאמר) :דב' ראה טז,ג( ל ַ ְ֣מ ַען תִּ ז ְ֗כּ ֹר ֶאת־י֤וֹם צֵ ֽאתְ ֙> מ ֶ ֵ֣א ֶרץ ִמצ ְַ֔רי ִם ֖כּ ֹל י ְֵמ֥י ַח ֶיּ ֽי>:
י ְֵמ֥י ַח ֶיּ ֽי>  -הימים֖ ,כּ ֹל י ְֵמ֥י ַח ֶיּ ֽי>  -הלילות; וחכמים אומרים :י ְֵמ֥י ַח ֶיּ ֽי>  -העולם הזה֖ ,כּ ֹל  -להביא לימות המשיח.
֖כּ ֹל – חולם חסר ,מקיף הכל ממש .צצית היא חובת בגד יום שהוא י ְֵמ֥י ַח ֶיּ ֽי>  -הימים,
אפשר כי בן זומא דורש מטעם טפחא במלת ֖כּ ֹל – בתפקיד שנוי ורבוי ,וגם בתפקיד כפותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריו י ְֵמ֥י ַח ֶיּ ֽי>
ולכן משנוי והרבוי מרחיב את י ְֵמ֥י ַח ֶיּ ֽי> ללילות.
]בבלי סוטה מט,ב[ משמת רבן יוחנן  -בטלה החכמה .ת"ר :משמת רבי אליעזר  -נגנז ס"ת .משמת רבי יהושע  -בטלה עצה ומחשבה.

משמת ר"ע  -בטלו זרועי תורה ,ונסתתמו מעיינות החכמה.
]רש"י בבלי סוטה מט,ב[

זרועי תורה  -עומק סברא ולסמוך טעמי תורה שבעל פה על מדרשי המקראות ואותיות היתרים ולשונות המשתנים במקרא.
)ה בשבת ויגש ,ה טבת התשע"ו( הרב חנס חיים לייב והרב אולבסקי ישראל משה ,טעמי תורה שבעל פה על מדרשי המקראות אלו
טעמי המקרא.

בבלי עירובין כא,ב אמר רב המנונא :מאי דכתיב )מלכים א' ה,יב( וַיְ ַד ֵIבּר ְשׁ?שֶׁ ת אֲלָ ִפים ָמ ָשׁ;ל וַיְ ִהי ִשׁירוֹ ח ֲִמ ָשּׁה ו ָ ָֽאלֶ ף׃ מלמד
שאמר שלמה על כל דבר ודבר של תורה שלשת אלפים משל ,על כל דבר ודבר של סופרים ח ֲִמ ָשּׁה ו ָ ָֽאלֶ ף טעמים .דרש רבא :מאי
ֹתר שֶׁ ָהיָ ה ק ֶֹהלֶ ת ָח ָכ ;ם 2עוֹד ִל ַמּדַ -דּ =עַ ת = אֶ תָ -ה > ָעם ְו ִאזֵּ ן ְו ִח >ֵקּר ִתּ ֵקּן ְמשָׁ ִלים ַה ְר ֵ ֽבּה׃ ִל ַמּדַ -דּ =עַ ת = אֶ תָ -ה > ָעם
דכתיב )קהלת יב,ט( ְוי ֵ I
 דאגמריה בסימני טעמים ,ואסברה במאי דדמי ליה) .לימד סימני הטעמים והסביר דברים במשלים הדומים לענין(ֻצּוֹתיו = ַתּ ְל ַתּ ִ>לּים .אמר רב חסדא אמר מר עוקבא :מלמד שיש לדרוש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות.
) ...שה"ש ה,יא( ְקו ָ
רש"י בבלי עירובין כא,ב פירש משל  -טעם .אגמריה בסימני טעמים  -קבע לה מסורת וסימנין ,בין בתיבות המקרא בין בגירסא של
משנה.
)כב ניסן התשע"ג( מהרש"א חידושי אגדות בבלי עירובין כא,ב מבאר פירוש אחר מרש"י ומסביר דפי' מלת טעמים לאו היינו טעם
הענין אלא פיסוק טעמים כגון זרקא וסגול כו' שיש לנו היה לו לשלמה ה' ואלף פיסוק טעמים והיינו דכינה אותן שירו דפיסוק טעמים
לפי התנועות של הפיסוק הוא ממש שיר וב)בבלי( נדרים )לז,ב( מוכח שהן מן התורה מדכתיב )נחמיה ח,ח( ַויּ ִָבינוּ ַבּ ִמּ ְק ָ ֽרא וגו' ודקאמר
נמי בסמוך )במאמר רבא( דאגמריה בסימני טעמים היינו נמי ע"י פיסוק טעמים ונקט ליה הכא )חזר לדברי רב המנונא( גבי דברי סופרים
לרבותא )לחדוש( דאפילו בד"ס )בדברי סופרים( היה לו פיסוק טעמים וכ"ש בד"ת )וכל שכן בדברי תורה( ודו"ק:
טט – אפשר כי כל קוץ כולל אותיות כפי' פנים יפות )שמות כי תשא לד( וכולל גם את טעמי המקרא כפי' המהרש"א הנ"ל ,שהעיון

מגלה שיש בהם מדרגות שונות של דרשות .בדרך העיון על תפקידי תבניות טעמי המקרא אנו מגלים תפקידי תבניות הטעמים ש -היה
לו לשלמה ה' ואלף פיסוק טעמים – היינו אפשר כי מלת )מל' א ה,יב( ח ֲִמ ָשּׁה מרמזת לחלוקת הטעמים לעוצרים ומשרתים ,בחמש
דרגות .ארבע דרגות בעוצרים :קיסר ,מלך ,משנה ,שליש ,ודרגת המשרתים .בכל דרגה יש מספר טעמים שאפשר כי טעם מרכא במלת
ח ֲִמ ָשּׁה בתפקיד רבוי מרמז לכך .טעמי המקרא עצמם וצירופיהם מהווים תפקידי דרישת הכתוב ו ָ ָֽאלֶ ף במשמעויות )א( ו"ו קמוצה,
אל"ף קמוצה מרמז לענין לימוד ,ללמד כמשמע בפי' רש"י מל' א' ה,יב ,וכפי' מלבי"ם ע"פ )איוב לג ,לג( ואאלפך חכמה; )ב( מספר
גדול של תילי תילים של הלכות בנגלה ולדורות .מציאת תפקידים אלו בנגלה עשויה להביא גלוי למקצת מ"-רבוא רבבות עולמות

)של( הטעמים והנקודות והתגין כו' שכולם אינם באים כלל לידי גלוי בתורה שבעל פה והם הנק' עלמין סתימין דלא אתגליין"
)בעל התניא ,לקוטי תורה ,ברכה(.
עזרא היה אחרון המקבלים של התורה ברוח הקדש )סדר תנאים ואמוראים חלק א( ולימד תורה ,דרכי קריאתה ולימודה לשבי ציון
כנאמר בפסוק הבא שהוא המקור העיקרי בתלמוד לידיעה שהתנ"ך נקרא בטעמי המקרא.
שׂכֶ ל ַויּ ִָבינוּ ַבּ ִמּ ְק ָ ֽרא׃ פ
ֱ?הים ְמפ ָֹר;שׁ ְושׂוֹם > ֶ
תוֹרת ָהא ִ
נחמיה ח,ח :וַ ֽ יִּ ְק ְראוּ ַב ֵסּפֶ ר ְבּ ַ
על פסוק זה נאמר ב-בבלי מגילה ג,א בבלי נדרים לז,ב אמר רב איקא בר אבין אמר רב חננאל אמר רב :מאי דכתיב )נחמיה ח,ח( וַ ֽ יִּ ְק ְראוּ
שׂכֶ ל ַויּ ִָבינוּ ַבּ ִמּ ְק ָ ֽרא׃
פ ָר;שׁ וְ שׂוֹם > ֶ
ֱ?הים ְמ ֹ
תוֹרת ָהא ִ
ַב ֵסּפֶ ר ְבּ ַ
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"א

ֱ?הים זה מקראְ ,מפ ָֹר;שׁ זה תרגוםְ ,ושׂוֹם > ֶשׂכֶ ל אלו הפסוקיןַ ,ויּ ִָבינוּ ַבּ ִמּ ְק ָ ֽרא אלו פסקי טעמים ואמרי
תוֹרת ָהא ִ
וַ ֽ יִּ ְק ְראוּ ַב ֵסּפֶ ר ְבּ ַ
לה אלו המסורת ,רש"י ,מגילה פסקי טעמים .הנגינות קרויין טעמים .רבינו יהונתן מלוניל ,מגילה )מהדורת מתיבתא( ַויּ ִָבינוּ ַבּ ִמּ ְק ָ ֽרא
אלו פסקי טעמים .כגון טפחא ואתנחתא וזקף ותביר וחבריהם .ר"ן ,נדרים ע"פ הגהות שלמי נדרים ַויּ ִָבינוּ ַבּ ִמּ ְק ָ ֽרא אלו פיסוק
טעמים .שעל ידיהם מבין המקרא כפי תנועת הטעמים וכו'  ...כדאמר פ"ק דחגיגה ו,ב נפקא מינה לפסוקי טעמי .הרא"ש נדרים לז,ב
פיסוק טעמים .שע"י הניגון מבינים לחבר המקרא למעלה ולמטה.
חשוב להדגיש שהמקור לעיל הוא כדעת רב שהטעמים הם מדאורייתא ,ואילו דעת רבי יוחנן שהטעמים הם לא מדאורייתא ודורש מהמלים
ַויּ ִָבינוּ ַבּ ִמּ ְק ָ ֽרא ע"פ תוספות ואמרי לה אלו המסורות  -מאן דאית ליה פיסוק טעמים לאו דאורייתא מפרש אלו המסורות חסירות
ויתירות )כלומר רבי יוחנן פוסק כה"אמרי לה"( .במבוא לספר תורת המונח ,הרב י"י פוזן ,התשע"א מביא שנראה מהר"ן ומהמאירי
שאף לרבי יוחנן הסמיכו את פיסוק הטעמים לפסוק הנ"ל וכן מביא הריטב"א שמפרש שאף לרבי יוחנן עצם פיסוק הטעמים הוא מהתורה
אלא שאין חובה ללמדם חינם.

וב-ירושלמי מגילה פ"ד ה"א )וילנה כט,א( נדרש המקור לטעמי המקרא ממלים אחרות בפסוק זה .מניין לתרגום רבי זעורא בשם רב
תוֹרת זה המקרא ְמפ ָֹר;שׁ זה תרגום ְושׂוֹם > ֶשׂכֶ ל אילו הטעמים ַויּ ִָבינוּ ַבּ ִמּ ְק ָ ֽרא זה המסורת ויש
חננאל )נחמיה ח,ח( וַ ֽ יִּ ְק ְראוּ ַב ֵסּפֶ ר ְבּ ַ
אומרי' אילו ההכריעים ויש אומרי' אילו ראשי פסוקים
קרבן העדה ְ -ושׂוֹם > ֶשׂכֶ ל  -אילו הטעמים ע''י הטעמים אדם מבין פירוש ועניני המקרא.
מקור נוסף מ-בבלי נדרים לז,ב אמר רבי יצחק :מקרא סופרים ,ועיטור סופרים ,וקריין ולא כתיבן ,וכתיבן ולא קריין  -הלכה למשה
מסיני .מקרא סופרים :ארץ ,שמים ,מצרים.
ר"ן מקרא סופרים ארץ ארץ  -שכשיש בו אתנחתא נקרא ארץ בקמץ .תוספות מקרא סופרים ארץ ארץ ] -שמשתנין[ באתנחתא
וזקף קטן שמים מצרים.
אַחר
אַחר תֵּ לֵ ֽB׃)במ' מטות לא,ב( ַ ֖
מקור נוסף ע"פ דברי מורו של הר"ן על עיטור סופרים) :בר' וירא יח,ה( אַ ַחר ַתּ ֲע ֹ>ברוּ) ,בר' ח"ש כד,נו( ַ ֖
אַחר נֹגְ ִנ֑ים )תה' לו,ז( צִדְ ָק ְת ֨>׀ כְּ ֽה ְַר ֵריֵ֗ -אל.
אָסף )תה' סח,כו( ִק ְדּ ֣מוּ ֭ ָ
שׁ ִרים ַ ֣
תֵּ ֵ ֥
וב-ר"ן  ...כל הני אחר מיותרין הן ואינן אלא לתפארת הלשון וגו' ... .ובדברי מורי ראיתי דעטור סופרים היינו שכותבין טעם מפסיק
ב-אחר )טט :צ"ע כי כאן טעם מחבר( כי היכי דלישתמע אח"כ תלך ואח"כ )בר' וירא יח,ה( תעברו  ...ואלמלא ההפסק היה במשמע אחר
שתלכו אחר שתעבורו  ...וקרי ליה עטור סופרים )טט – חלוף סדר המלים( משום דמעטרי לה למילתא בטעם הקריאה )טט – מנעים את
הקריאה(.
אפשר לדרוש בפסוק הזה ע"פ ההשערות של העיון על תפקידי תבניות טעמי המקרא ,אף רמז לדרכנו למציאת רמזים בטעמי המקרא
לדרשות חז"ל ,נערך בעזרת הרב א''מ פערל נ''י
שׂכֶ ל ַויּ ִָבינוּ ַבּ ִמּ ְק ָ ֽרא׃ פ
פ ָר;שׁ ְושׂוֹם > ֶ
ֱ?הים ְמ ֹ
תוֹרת ָהא ִ
נחמיה ח,ח :וַ ֽ יִּ ְק ְראוּ ַב ֵסּפֶ ר ְבּ ַ
הרב א"מ פרל הקשה כי לפי סדר המקרא )נחמיה ח,ח( הפירוש צריך להיות כסדר הבא:
הגמרא ב-בבלי מגילה ג,א לימדה כי פיסוק טעמים נדרש מהמלים ַויּ ִָבינוּ ַבּ ִמּ ְק ָ ֽרא שהן בסוף הפסוק .והרי קריאת הפסוק חייבת להיות
ֱ?הים – על-פי הטעמים היינו ע"פ ַויּ ִָבינוּ
תוֹרת ָהא ִ
עם הטעמים כדי להבין תורת אמת והיה צריך להיות לאחר המלים וַ ֽ יִּ ְק ְראוּ ַב ֵסּפֶ ר ְבּ ַ
ַבּ ִמּ ְק ָ ֽרא – זה פיסוק טעמים ואח"כ ְושׂוֹם > ֶשׂכֶ ל – אלו הפסוקים  .ומדוע נקבעה דרשת ַויּ ִָבינוּ ַבּ ִמּ ְק ָ ֽרא בסוף הפסוק?
ע"פ ההשערות על תפקידי תבניות טעמי המקרא נוכל לתרץ כדלהלן:
ֱ?הים – מרכא תביר מרכא טפחא ,בתפקיד קבוצת פרטים הקשורים בנושא קריאה בספר תורת האלקים,
תוֹרת ָהא ִ
וַ ֽ יִּ ְק ְראוּ ַב ֵסּפֶ ר ְבּ ַ
והשונים בהלכותיהם לגבי הנושא .יש מכאן רמז בטעמי המקרא שלא כל הנקרא והמתורגם בימי עזרא אפשר לקרוא או לתרגם ברבים.
והפרטים והלכותיהם מפורטים ב-בבלי מגילה כה,א משנה) :א( מעשה ראובן נקרא ולא מתורגם ,ברכת כהנים ,מעשה דוד ואמנון -
נקראין ולא מתרגמין) .ב( מעשה תמר נקרא ומתרגם ,מעשה עגל הראשון נקרא ומתרגם) ,ג( )מעשה עגל ה(השני נקרא ולא מתרגם.
וגם ב-גמרא.איתא תנו רבנן) :א( יש נקרין ומתרגמין) ,ב( ויש נקרין ולא מתרגמין) ,ג( ויש לא נקרין ולא מתרגמין .וגו'
ֱ?הים – מרכא טפחא ,בתפקיד יתור לרבות המקראות בתוך כל או חלק מפרטים הנ"ל.
תוֹרת ָהא ִ
ְבּ ַ

ְמפ ָֹר;שׁ  -זה תרגום )בבלי נדרים לז,ב( ,בטעם אתנח ,בתפקיד מגביל .התרגום כתוב אבל לא כל דבר הנקרא מתורגם ברבים.
הסיפא של הפסוק ְושׂוֹם > ֶשׂכֶ ל ַויּ ִָבינוּ ַבּ ִמּ ְק ָ ֽרא׃ מרמזת לתמצית ההשערה על תפקידי תבניות הטעמים.
ְושׂוֹם > ֶשׂכֶ ל – אלו הפסוקים ,תבניות הטעמים מוגדרות בתוך חצאי פסוקים )בין סלוק לאתנח ,בין אתנח לסלוק( ובמקום של זרקא סגול
בתוך שליש פסוק.
ַויּ ִָבינוּ ַבּ ִמּ ְק ָ ֽרא – המלים מלמדות על הבנת המקרא ע"פ דרשת התוכן ,טעמי המקרא מלמדים על הבנת המקרא ע"פ זה פיסוק טעמים .
פירש קרבן העדה ירושלמי מגילה פ"ד ה"א ַ -ויּ ִָבינוּ ַבּ ִמּ ְק ָ ֽרא אילו ההכריעים – מה למעלה ומה למטה ,פיסוק הפסוק ודרישת
הפסקי ענין והפסקי דבור בתוך הפסוקים ,ואיך הכתובים מלמדים ביניהם.
אחד מאופני הלימוד בין חלקי פסוק הוא אלפניו ולאחריו הנמצא בתבנית הטעמים של הסיפא של הפסוק ְושׂוֹם > ֶשׂכֶ ל ַויּ ִָבינוּ ַבּ ִמּ ְק ָ ֽרא .
תבנית הטעמים מדגימה לימוד ממקום למקום ,בתוך חצי או שליש פסוק ,בין חצאים סמוכים ,ומזה גם השערה ללימוד בין חצאים רחוקים.
בתוך ההסבר משולב הסבר תבנית הטעמים של המלים ַויּ ִָבינוּ ַבּ ִמּ ְק ָ ֽרא .
ְושׂוֹם > ֶשׂכֶ ל – )אתנח( מונח זקף-קטן והוא תיאור ואחריו ַויּ ִָבינוּ ַבּ ִמּ ְק ָ ֽרא – טפחא סלוק והוא פעולה ,תבנית אפשרית ללימוד אלפניו
ולאחריו .וזה פועל בשלבים:
)א( משמעות הלאחריו היא ַויּ ִָבינוּ – טפחא בתפקידים )א( פותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה ַבּ ִמּ ְק ָ ֽרא – סלוק בתפקיד הגבלה
)=ממעט( על הכתוב .בזה מיושב מדוע דרשה זאת מופיעה בסוף הפסוק כי בטעם סלוק מרומז תפקיד ההגבלה ,שלא כל פרשה
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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נקראת או מתורגמת ברבים .ופסוק זה הנדרש על כללות הטעמים מהווה דוגמא לרבויים ומיעוטים הנדרשים מתבניות הטעמים.
)ב( ַויּ ִָבינוּ – טפחא ,טופח )כעין רבוי(  -התפשטות אפיון מהכתוב משמאלו )הלאחריו( ,היינו ַבּ ִמּ ְק ָ ֽרא – סלוק ,לכתוב מימינו )אלפניו(.
ההגבלה הבאה מהסלוק עוברת אלפניו
אל )א( ְושׂוֹם > ֶשׂכֶ ל – בתוך חצי הפסוק להגביל גבולות הפסוקים והגדרות תבניות הטעמים בתוכם
ֱ?הים ְמפ ָֹר;שׁ ללמד להתבונן ב-שׂוֹם > ֶשׂכֶ ל בדרשות של רבוי ומיעוט
תוֹרת ָהא ִ
אל )ב( – חצי הפסוק שלפניו וַ ֽ יִּ ְק ְראוּ ַב ֵסּפֶ ר ְבּ ַ
)הגבלות( למיניהם ,ע"פ התוכן וע"פ טעמי הכתוב שקראו ולהסיק מסקנות בדרשות.

הגמרא בדרך כלל לא מזכירה את הטעמים .ב-בבלי יומא נב,א נאמר והתניא ,איסי בן יהודה אומר :חמש מקראות בתורה אין להן
הכרע :רש"י אין להם הכרע  -לדעת היכן הן נוטין .ועיין ב-חידושי הריטב"א )במקום שמסביר( חמש מקראות אין להם הכרע .נראה
פירושו שאין להן הכרע מלשון דקראי )מפשט הפסוק( כל היכא דליכא פיסוק דקראי או הפסק טעמים )אין להם הכרע מפשט הפסוק בלי
פיסוק טעמים( ,דאילו השתא דאיכא פיסוק דקראי והפסק טעמים נתברר ספיקן )אבל כיוון שהם מפוסקים בטעמים מתבררים הספקות ויש להם
הכרע( .רבי עקיבא איגר )במקום( מציין עוד מקום לנושא חמש מקראות בתורה אין להם הכרע .עיין ירושלמי פרק אין מעמידין.
לא נעסוק בנושא זה כאן.
איזכור הקריאה בטעמי המקרא נמצא ב-בבלי ברכות סב,א מפני מה אין מקנחין בימין אלא בשמאל?  ...רב נחמן בר יצחק אמר... :
כתנאי  ...רבי עקיבא אומר :מפני שמראה בה טעמי תורה .רש"י טעמי תורה  -נגינות טעמי מקרא של תורה נביאים וכתובים ... ,מוליך
ידו לפי טעם הנגינה )מרמז איך לקרוא(.
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סדר הבירור

ע"י ניתוח פסוקים רבים ,בעיקר בתורה ולעתים בנ"ך ,העוסקים במצוות ובעלי תבניות טעמים דומות ,מתגלה עקביות בתהליך )דרך
הלימוד( הסקת המשמעות ההילכתית ,כמובן כל מקום לענינו.
ההשערות על תפקידי תבניות הטעמים מבוססות רק על הפסוקים שנחקרו וההתאמה חייבת להיבדק בכל פסוק .לכן ואינן מסקנה כללית.
יתכן ותבניות הטעמים בתפקידים שנמצאו והוגדרו מהוות מעין כלי הדרכה להבין מקור לדרשות חז"ל שלא היו מובנות מדרשת הכתוב
עצמו.
העיון משתדל להציג כל ממצא והשערה ,במיוחד הקשורה להלכה ,בין בטעמים בודדים ובין בתבניות מרכבות .לא לכל הטעמים הבודדים
מוצגים ממצאים אף שהזכרנו את רובם.
שמות הטעמים מעורבים ,חלקם על-פי מנהג האשכנזים וחלקם ע"פ מנהג הספרדים .גם ניתן הסבר לחלק מהם ע"פ הבנתינו במשמעותם
בשני המנהגים.
רביע ,פזMר ,ע"י הסקת
טעמי המקרא נקראים ברובם בתבניות מרכבות .ישנם ממצאים למשמעות טעמים בודדים שהגענו אליהם כגון 2
מסקנה מהנידון בתורה שבע"פ במלה שהטעם מטעים או מקבוצת מלים שבין טעמיה נמצא הטעם המסוים .לגבי טעמים מסוימים כגון זקף-
אזלא מטופל כזוג.
קדמא ו %
#
גדול ,ההסקה באה בד"כ ממילה בודדת.
I
רביע ותבנית דרגא תביר טפחא ותבנית דרגא מרכ\ א-
ישנם טעמים שמופיעים במספר תבניות שונות .כגון תבנית דרגא מונח 2
כפולה טפחא .טעם דרגא מופיע בצירוף במספר תבניות ובכל אחת מהן התקבלה ההבנה שלכל תבנית ישנה משמעות אחרת .אף

שהדרגא מופיעה בכל אחת מהן ועשויה להציג גם תכונת עצמאית .אפשר להמשיל זאת לצליל הנשמע מהשמעת תו נגינה בודד לעומת צליל
או אקורד הנשמע מהשמעת תווי נגינה אחדים ביחד .הסה"כ נותן משמעות שונה מהתו הבודד.
1.5

חלוקת הטעמים הידועה לעוצרים ומשרתים-מחברים.

על פי פשט ,הטעמים נלמדים כמחברים ועוצרים והעיון מציג אותם בתפקידים המוסקים מדרשות חז"ל.
העיון מעלה ,שהטעמים המחברים אינם משרתים בלבד לטעמים העוצרים אלא לעתים גם בעלי תפקידים עצמאיים או מסמלים התפשטות
משמעות הטעם העוצר אל המלים המוטעמות בטעמים המחברים-משרתים.
באופן המקובל ,בשיטה האשכנזית בעשרים ואחד מספרי התנ"ך וללא ספרי אמ"ת )איוב ,משלי ,תהלים( יש עשרים וחמישה סימני טעמים
ועוד סימן מתג .הגר"א מציג בספר דיקדוק המקרא ,באותם סימנים ,ל"ט טעמים כי מרבה להן תפקידים לפי סיבות שונות .עיון זה מטפל
ברוב העשרים וחמישה הסימנים .בגישה התחבירית הטעמים משמשים לפיסוק תחבירי ,הטעמה ,נגינה מוסיקלית וטעם פסק גם מפריד בין
מלים המסתימות ופותחות באותיות אהו"י ואותיות שוות )שו"ע או"ח ס'סא,סע'כ( .גישה זאת מחלקת הטעמים לשתי קבוצות קבוצת
המושלים וקבוצת המשרתים.
• קבוצת המושלים למיניהם )קיסר,מלך ,משנה ,שליש( הנקראת כך כי קובעים פסוק עיקרי של הפסוקים ,הם נקראים גם
עוצרים .אפשר שטעם עוצר נקרא מלך במשמעות עצור ועזוב בתורה ,היינו מושל.
• קבוצת המשרתים הנקראים גם מחברים .אפשר שטעם מחבר נקרא משרת מפני שהוא יוצא בשליחות העוצר ,מרחיב השפעת
העוצר.
בספר מאור התורה ,הרב וויינשטאק זצ"ל מוצגות חמש מסורות לשמות הטעמים במרכזים שונים .העיון משתמש בשמות הטעמים כמנהג
האשכנזים וכמנהג הספרדים .בין מנהגים ידועים אחרים נמצא את מנהג האיטליאנו ומנהג התימנים ,ידוע מנהג הגר"א )ל"ט טעמים( ומנהג
שהציג הרב הילדסהיימר בספרו משפטי הטעמים )כ-י"ב טעמים(.
בספר מאור התורה ,הרב וויינשטאק זצ"ל הציג את הטעמים לפי תפקידם התחבירי כעוצרים בארבע מדרגות ומחברים-משרתים במדרגה
אחת בשמותם כמנהג האשכנזים
סלוק)=סוף-פסוק(
דרגת העוצר קיסר אתנח ;תאֽ ,
שלשלת ,טפחא
K
גדול,
קטן ,זקףI -
דרגת העוצר מלך סגול J,זקף> -
א ,פשטא = ,י̀תיב ,תביר
רביעי ,זרק E
דרגת העוצר משנה 2
*ים ,מונח-לגרמיה ׀
אזלא( ,גרשי *
דרגת העוצר שליש תלישאa -גדולה ,קרני-פרbה ,פזMר ,אזלא-ג%רש )= %
יומו
קדמא ,פסיק ׀  ,מקף , -דרגא ,מרכא ,מרכ\ א-כפולה ,מהפ Aך ,מונח ,ירח-בןd -
#
טעמים משרתים תלישא-קטנה,
לטובת הבנת הקורא מוצגים הטעמים לפי תפקידם התחבירי כעוצרים ומחברים-משרתים בשמותם כמנהג הספרדים
סלוק)=סוף-פסוק(
דרגת העוצר קיסר אתנ;חֽ ,
שלשלת ,טרחא
K
גדול,
קטן ,זקףI -
דרגת העוצר מלך סגולתא  , Jזקף> -
קדמין = )=פשטא = מלעלית( ,י̀תיב ,תביר
א ,פשטא =  ,תרי #
רביע ,זרק E
דרגת העוצר משנה 2
גרשין ,מונח-לגרמיה ׀
*
גדול ,אז =לא-גרי%ש ,שני
דרגת העוצר שליש aתלשא ,קרני-פרbה ,פזר M
חוטרין(,
\
טעמי )=תרי
\
קדמא ,פסק ׀  ,מקף , -דרגא ,מאריך ,תרי
#
טעמים משרתים תרסא )=תילשא(,
יומו
שופר הולך ,שופר מֻ Aהפך ,ירח-בןd -

הטעמים בשמותיהם כמנהג הספרדים ע"פ חומש "איש מצליח" ישיבת כסא רחמים ,הרב מאיר מאזוז הי"ו
א מקף-שופר הולך סגולתא J
זרק E
רביע
גדול aתלשא אז =לא גרי%ש פסק ׀ 2
פזר M
גדול
קטן זקףI -
קדמין = )=פשטא = מלעלית( זקף> -
קדמא שופרA -מ ֻהפך פשטא = תרי #
#
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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חוטרין(
\
טעמי )=תרי
\
שלשלת שני-גרי *שין תרי
K
דרגא תביר מאריך טרחא אתנ;ח
סלוק )=סוף-פסוק(
י̀תיב מאריך טרחא ֽ
יומו  ,קרני-פרbה
טעמים נוספים :תרסא )=תילשא( ,ירח-בןd -

הגר"א דקדוק ופירוש על התורה ע' כג )אוצר החכמה( הת"ק )תלישא-קטנה( אע"פ שלענין בג"ד כפ"ת הוא משרת אבל לענין הטעמים
הוא אינו משרת נמצא ח"י טעמים הם שהם מפסיקים .הרב יהודה מארקס נ"י מעיר כי מנחת שי כתב כי בשיטת בן-נפתלי תרסא במילה
יאם
הוֹצ ָ#
המסתימת באותיות אהו"י ואחריה מלה הפותחת בבג"ד כפ"ת היא טעם עוצר ודוגמתו )כאן ע"פ בן-אשר( )בראשית וארא יט,יז( וַיְ ִהי ְכ ִ
יאם )"כּ" בדגש קל(
הוֹצ ָ#
ֹתם )"כ" ללא דגש קל( ,וע"פ בן-נפתלי וַיְ ִהי ְכּ ִ
א ָ%

הרב וינשטוק זצ"ל בספרו מאור התורה מציין כי תלישא-קטנה ,היא לפעמים טעם עוצר .בעדה המרוקנית אין הבחנה בין aתלשא ,ובין
תרסא )=תילשא( אור החיים שמוצאו ממרוקו מתיחס לתרסא בשם תלשא )וי' אמר כב,יג וּבַ ת-כֹּ הֵ ן ִ#כּי ִת ְה ֶי %ה אַ ְלמָ נָ ה וגו'(
חלוקת הטעמים לעוצרים ומחברים משמשת לתפקיד תחבירי של פיסוק המקרא ,דוגמא לתפקיד תחבירי נמצא בפסוק
ד ָנ>יו ְו ַהשּׁוֹר יִ ָסּ ֵ ֽקל׃ ס בקריאת הפסוק ללא טעם התביר במלים ִאם-
לא ֹ
?שׁים ְשׁ ָק ִ2לים יִ ֵתּן = ַ ֽ
ִאםֶ -ע ֶבד יִ גַּ ח ַהשּׁוֹר אוֹ אָ ָמ ;ה ֶכּסֶ ף׀ ְשׁ ִ
ֶ ֛ ֶבד לא היה נשמע האם העבד הוא זה שנגח את השור או להיפך .טעם התביר מפריד תחבירית ומציין כי השור הוא זה שנגח את העבד או
האמה.

)שמות משפטים כא,לב(

דוגמא של הבנת תפקיד טעם זקף-גדול כעוצר ע"פ דעת הראשון ר"ש סיריליאו
כּןַ -תּע ֲֶשׂה ְלכַ ְר ְמN
ֹאכל ַחיַּ ת ַהשָּׂ ֶד;ה ֵ ֽ
יעת ִתּ ְשׁ ְמ ֶטנָּה וּנְ טַ ְשׁ ָ 2תּהּ ְו ָ ֽא ְכלוּ = אֶ ְביֹנֵ י עַ > ֶמְּ Nויִ ְת ָ Iרם תּ ַ
שמות משפטים כג,יאְ :ו ַה ְשּׁ ִב ִ*
ֵיתN׃
ְלז ֶ ֽ

ירושלמי שביעית פ"ט ה"ח מתניתין מי שהיו לו פירות שביעית והגיעה שעת הביעור מחלקן שלש סעודות לכל אחד ואחד .והעניים
אוכלים אחר הביעור אבל לא העשירים דברי רבי יהודה .ורבי יוסי אומר אחד עניים ואחד עשירים אוכלין אחר הביעור.
גמרא  ...מאי טעמא דר' יוסי ,דכתיב ְו ָ ֽא ְכלוּ = אֶ ְביֹנֵ י עַ > ֶמְּ Nויִ ְת ָ Iרם וגו'
ר"ש סיריליאו גמ' ...ור' יוסי .סבר כולהו מצי אכלי .דרישא דקרא דכתיב ְויִ ְת ָ Iרם קאי לעמך ,והכי קאמר ובעלי יתרה של עמך ,דהיינו
ֹאכל ַחיַּ ת ַהשָּׂ ֶד;ה א"נ ְויִ ְת ָ Iרם עומד במקום  ,וטעם המקרא יוכיח שיש
בעלי נכסים יאכלו ,ואפילו משדות שלהן ,וזה כל זמן ש -תּ ַ
זקף-גדול בְ -ויִ ְת ָ Iרם ללמד שעומד לעצמו ולנתקו ממאכל חית השדה.
1.6

הטעמה רעיונית – מעבר לתפקידי הטעמים כעוצרים ומחברים לתפקידי דרישה ע"פ טעמים ותבניות טעמים.

לאחר שהוצגנו את הטעמים כעוצרים ומחברים מוצגת ההשערה שלטעמי המקרא יש גם תפקידים מעבר לתפקיד התחבירי ,המרמזים
לדרשות חז"ל שבמקרים רבים ,למרות שהטעם הוא עוצר הוא מתחבר להמשך הפסוק .וכן טעם שהוא מחבר ,בדרשות חז"ל הוא נדרש
בפני עצמו .רעיון דומה מובא ב-תורה תמימה.שלמרות הטעם המפסיק דורשים סמיכות למלה שאחריו וזה לשונו שמות משפטים כא,ב
וּב ְשּׁ ִב ִ>עת ,זמנין דבשביעית נמי יעבודכא( ]ערכין י"ח ב'[ ... :הערה כא(  ...ומדרך חז"ל בהמלים הבאות
ע ֹ;בד ַ#
 ...דכתיב ֵשׁשׁ שָׁ ִנים ַי ֲ
ע ֹ;מד וְ ָה ִ 2אישׁ א ֲֶשׁAר אַ ָתּה = נ ֶֹשׁה >בוֹ  ,דרשו ַבּחוּץ
בטעם מפסיק לדרשם לפניהן ולאחריהן ,כמו ב-ב"מ קי"ג ב' )דב' כ"ת כד,יא( ַבּחוּץ ַתּ ֲ
ַתּ ֲע ֹ;מד ְו ָה ִ 2אישׁ ,וב-מנחות נ"ה א' )וי' צו ו,י( Aל ֹא ֵתאָ פֶ ה = ָח > ֵמץ ֶח ְל ָקם נ ַָת ִתּי א ָֹתהּ ֵמ ִא ָשּׁ;י  ,דרשו Aל ֹא ֵתאָ פֶ ה = חָ > ֵמץ ֶח ְל ָקם ,וב-מכות
כ"ב דרשו הפסוק )דב' כ"ת כה,ג( אַ ְר ָבּ ִעים י ֶַכּנּוּ גם לסוף פסוק הקודם לו ) ְכּ ֵדי ִר ְשׁעָ תוֹ ְבּ ִמ ְס ָ ֽפּר׃ אַ ְר ָבּ ִעים י ֶַכּנּוּ( ,וכ"כ תוס' בחולין
ימן( ,וה"נ כן:
ס' ב' בפסוק דיהושע י"ג )יהושע יג,ג  ...ח ֲֵמשֶׁ ת׀ ַס ְרנֵ י ְפ ִל ְשׁ ִ2תּים ְ ...ו ָהעַ ִ ֽוּים׃ ִמ ֵתּ * ָ
בספר הכוזרי ,מאמר שני ,סעיף פ' נמצאת התיחסות קצרה לנושא הטעמים והמפרשים רב מרדכי גניזי ובעל "אוצר נחמד" הרב ישראל
הלוי מסבירים את השפעת הטעמים על הניקוד ,ובין היתר מציינים את הנקודות הבאות:
שלשלת הם הפסק ענין.
K
רביע,
גדול( ,סגול2 J,
קטן ולI -
סלוק ,זקף )טט לענ"ד כוונתו ל> -
• הטעמים אתנ;חֽ ,
סלוק הם גם הפסק דבור.
• הטעמים אתנ;חֽ ,
• טעם זרק Eא אמנם טעם עוצר אבל הוא משרת של סגול .J
התחלתי מההגדרה של הכוזרי
)א( על הפסק דיבור שהוא בטעם אתנח או סלוק
)ב( על הפסק ענין שהוא בטעם זקף או סגול
והתבוננתי מי הם הטעמים הנמצאים בדרך אל ההפסקים האלו) .סוגריים מרובעים ]  [ ...מציינים שאין חובה שהטעם ימצא בתבנית(
מתוך כך הגדרתי קבוצת/תבנית טעמים של הפסק דיבור שלפי מסורת ההטעמה יש בה רק טעמים תחתונים .התבנית עשויה להיות בסדר
הבא) :סימון בסוגריים מרובעיים מורה שאין חובת הימצאות הטעם בתבנית(
]מונח[ דרגא או מרכא
או ]מונח[ תביר
ואחרי אלו ]מרכא[ טפחא
סלוק
ואחרי אלו ]מונח[ אתנ;ח או ]מרכא[ ֽ
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תבנית הפסק ענין המסתיים בטעם זקף-ק >טן עשויה להיות
קטן או מונח ז"ק
קטן או י̀תיב ]מונח[ זקף> -
]י̀תיב[ זקף> -
קטן )תחבירית י̀תיב מחליף פשטא = בנסיבות
קטן או מהפ Aך פשטא = ]מונח[ זקף> -
קטן או פשטא = ]מונח[ זקף> -
פשטא = זקף> -
מסוימות ,ע"פ הרב הילדסהיימר משפטי הטעמים(
פשטא
#
לעתים יופיע טעם מרכא לפני
גדול
גדול היא רק זקףI -
תבנית הפסק ענין המסתיים בטעם זקףI -
א
א זרק E
א ]מונח[ סגול ) Jבתורה גם שלושה מופעים של זרק E
תבנית הפסק ענין המסתיים בטעם סגול  Jהיא ]מונח[ או ]מרכא[ זרק E
סגול  .(Jמה שבא לפניה הוא כמו בפסוקים אחרים לפני הפסק ענין או הפסק דיבור

גדול( ובטעם סגול  Jשהם טעמים עליונים )היינו מעל שורת הכתוב( ,התחלתי
קטן ,זקףI -
על בסיס תבניות הפסק ענין בטעם זקף )זקף> -
לחקור האם גם טעמים עליונים נוספים מהוים הפסקי ענין כלשהם
בין תבנית הפסק ענין המסתיים בטעם סגול  Jובין תבנית הפסק דיבור המסתיים בטעם אתנ;ח תמיד יש תבנית הפסק ענין כלשהי
תבנית הפסק ענין המסתיים בטעם סגול  Jמלווה בתבנית הפסק ענין נוספת לפני הפסק דיבור המסתיים בטעם אתנ;ח ואח"כ עוד הפסק ענין
סלוק
ומסיים בהפסק דיבור המסתיים בטעם ֽ
התבניות האלו מגבילות את הצירופים בין הטעמים ובין התבניות ומהוות גדרות שבתוכם צריך להבין את תפקידי הטעמים והאם אפשר
ללמוד מטעם לטעם ומתבנית לתבנית.
תבנית טעמים "הפסק ענין" פירושו קבוצת טעמים המפסיקה בתוך חצי פסוק .לדוגמא:
חשֶׁ עַ לְ -פּנֵ י ְת ;הוֹם הפסק דבור
בראשית א,ב ׃ ְו ָה ָ2א ֶרץ הפסק ענין ָהיְ ָתה ֹ#תהוּ = ָו ֹ>בהוּ הפסק ענין ְו ֹ
ֱ?הים הפסק ענין ְמ ַר ֶחפֶ ת עַ לְ -פּנֵ י ַה ָ ֽמּיִ ם׃ הפסק דבור
וּח א ִ>
ְור ַ
לכל הפסק ענין או דבור ישנם תפקידים.
גדול ,סגול  Jהם הפסקי ענין נשאלות השאלות הבאות:
קטן ,זקףI -
מתוך שהטעמים העליונים זקף> -
האם יש עוד טעמים עליונים ,שהם הפסקי ענין ,או אולי הם מהווים תת קבוצות של הפסקי ענין .
•
• אם יש תת-קבוצות ,כיצד הן משפיעות על הדרשות?
• מה תפקיד הטעמים התחתונים והאמצעיים ,בתוך קבוצות הפסקי ענין ,שנראה כי הן מבוססות על טעמים עליונים?
גדול –  , 3ותבנית הטעמים זרק Eא סגול  Jבין היתר
קטן  , 2 нזקףI -
ועוד התברר כי הטעמים העליונים בין היתר מציינים מספר זקף> -
מציינת חלק משלם .מיימצאים אלו במקביל למימצאים בטעמים בודדים ותבניות אחרות מלמדות כי תבניות )מטעם אחד ועד אחדים(
מסוימות מציינות רבוי ואחרות מציינות מיעוט  .ונראה כי כל חצי פסוק מכיל לפחות רבוי אחד או שנוי משמעות תוכן אחד ואחריו הגבלה
שׂר ִ ֽכּי-
וּב ָ I
אחת ,פרט לחצאי פסוק בעלי טעם בהם מופיע אתנח או סלוק בלבד )קיסר( ,היינו ללא טעם נוסף שנשמע כגון )וי' תז' יג,יח( ָ
יִ ְהיֶ ה ֽבוְֹ -בעֹ רוֹ ְשׁ ִח;ין ְונִ ְר ָ ֽפּא׃ מלת ְונִ ְר ָ ֽפּא בטעם סלוק בלבד.
בקבוצת התפקידים של קבוצות הענין העליונות והתחתונות עלו אפיונים )דרכי דרשה( משותפים אחדים לטעמים העליונים ואפיונים
משותפים אחדים לטעמים התחתונים .לכן הסקנו שיש מקום להתיחס לטעמים גם לפי מיקומם ביחס למקרא הכתוב לטעמים עליונים,
טעמים אמצעיים וטעמים תחתונים ,בנוסף על חלוקת הטעמים לפי עוצרים ומשרתים-מחברים .בחלוקה זאת נמצא בכל קבוצה טעמים
עוצרים ומשרתים-מחברים .ועוד מתברר כי הטעמים הבאים שרובם עוצרים במדרגה נמוכה :פזר ,תלישא-גדולה )תלשא( ,תלישא-קטנה
)תרסא( ,אזלא-גרש או גרשיים ,מרמזים על עניני דרישה מיוחדים בחצי הפסוק ,והתבניות האחרות מפרטות אותם.
להלן מוצגים הטעמים בחלוקה לעליונים ,אמצעיים ,תחתונים
טעמים עליונים -
ים עבור מלה
אזלא) ,אזלא ללא קדמא לפניו שמו אזלא-ג%רש או ג%רש עבור מלה מלעלית ו -גרשי* *
%
מסוג הטעמים העוצרים
רביעי(
גדול ,ר 2ביע ) 2
קטן ,זקףI -
שלשלת ,,פזMר ,פשטא = ,זקף> -
K
א סגול  , Jתלישאa -גדולה ,קרני-פרbה,
מלרעית( ,זרק E
קדמא ,תלישא-קטנה,
#
מסוג הטעמים המשרתים-מחברים
א הוא למעשה משרת לטעם סגול J
הכוזרי מציין שטעם זרק E
הגר"א מציין שטעם
אזלא והינו עוצר
#
אזלא אחריו אף הוא נקרא
%
קדמא ללא טעם
#
הרב ויינשטוק מציין כי תלישא-קטנה היא לפעמים עוצר ובעדה המרוקאית אין הבחנה בין תלשא )תלישא-גדולה( ותרסא )תלישא-
קטנה(
טעמים אמצעים  /תיכונים –
מסוג הטעמים העוצרים מונח-לגרמיה ׀
מסוג הטעמים המשרתים-מחברים מקף , -פסק ׀
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"א

טעמים תחתונים –
סלוק ,אתנ;ח ,טפחא ,תביר ,י̀תיב,
מסוג הטעמים העוצרים ֽ
יומו
מרכאיים( ,מונח ,מהפ Aך ,ירח-בןd -
\
מסוג הטעמים המשרתים-מחברים דרגא ,מרכא ,מרכ\ א-כפולה )=

תפקידי הטעמים בנושא דרכי לימוד התורה )באופן כללי ,לא ממצה ולא בלעדי(:
א .טעמים עליונים מסוימים מציינים דרך לימוד של נושא ופרטיו ,כמו כעין היקש ,כעין בנין אב ,כעין כלל ופרט או רבוי ומיעוט ועוד
דרכי לימוד בהגדרות ,שחלקן בדרך השאלה בלבד נלקח מי"ג מידות של רבי ישמעאל ומל"ב מידות של רבי אלעזר ועוד דרכי לימוד
שלא נכללו בברייתות המלמדות מידות אלו.
ב .טעמים עליונים מסוימים וטעמים אמצעיים ותחתונים בתוך תבניות טעמים עליונים מכוונים את תהליך הלימוד בדרכי הלימוד
המצוינים ע"י טעמים עליונים שצוינו בא'.
ג .טעמים אמצעיים מסייעים ללימוד בטעמים עליונים ותחתונים ,ע"י יצירת אגודים ,הפרדות ,היקשים  .מטעם הפסק אפשר ללמוד גם
ללא קשר לטעמים שבסביבתו.
ד .טעמים תחתונים מסוימים מסייעים להכוונת הלימוד בתוך תבניות טעמים עליונים שצוינו ב)א( .בתבנית הפסק דיבור הם מהווים
תבניות רבוי ומיעוט – הגבלה ללא מעורבות של טעמים עליונים.
קטן
קטן ,כעין רבוי – הארכת  /הרחבת השפעה או חלות אלפניו בנוסף על הרבוי של זקף> -
 oכגון מרכא פשטא = זקף> -
 oכגון מרכא זרק Eא מונח סגול  ,Jכעין רבוי מורחב על הענין של זרק Eא ...סגול  ,Jדומה להשפעה על זקף-קטן
א ...סגול J
א ]מונח[ סגול  ,Jכעין תוספת או גריעה מוגבלת מהענין של זרק E
 oכגון ]מונח[ זרק E
תפקידים כלליים של תבניות טעמים מסוימות
מהעיון מתברר כי ישנם תפקידים כלליים ,דהיינו שאותו התפקיד מופיע במספר טעמים ותבניות בשינויים ביניהם .כגון:
)א( טעמים עליונים שבין תפקידיהם ישנו תפקיד המרמז לענין של מספר ,מאחד ועד ארבע ויותר .אחד מתפקידי המספר לרמז
ברישום מקוצר לדרוש מספר דרשות כהמספר המרומז בתבנית הטעם )א( ע"פ פסוקים )ב( ע"פ מסורת ללא פסוקים
פשטא =  ,מונח – אחד,
קטן – שניים ,שני פרטים בענין מסוים ,שתי דרשות
זקף> -
גדול – שלוש ,שלושה פרטים בענין מסוים ,לפחות שתי דרשות באופן אחד ושלישית עשויה להדרש באופן אחר
זקףI -
רביע – ארבע ,ארבע דרשות או ערך )מספר( ארבע או רביעית
2
רביע – כמו רביע על כל תפקידיו ,או חמש ויתכן גם יותר לפי הענין
מונח 2
)ב( תבנית טעמים בתפקיד לימוד אלפניו )כלומר מהכתוב המוטעם אל הכתוב שלפניו(
aתלשא )תלישאa -גדולה(,
קדמא,
#
#
קדמא מהפ Aך פשטא =,
קטן והתוכן המוטעם בו הוא תיאור או מצוה או פעולה ולאחריה עוד
קטן או קיסר פשטא = ]מונח[ זקף> -
קיסר ]פשטא =[ מונח זקף> -
מצוה או פעולה ,כל התבנית כולה מלמדת אלפניה.
קטן לימוד אלפני לפניו
קיסר מרכא ]פשטא =[ מונח זקף> -
טפחא התפשטות לימוד מהתוכן המוטעם על ידה אלפניו
דרגא תבנית בטעם תחתון ,העשוי להצביע למקום רחוק ממקומו.
סלוק הם בתפקיד של הגבלה וקבוצת הטעמים התחתונים הקודמים להם מרמזים על קבוצת פרטים.
)ג( הטעמים התחתונים אתנ;ח או ֽ
מסקנות העיון – תפקידי הטעמים בדרכי לימוד התורה
א .לכל טעם ותבנית טעמים יש כנראה תפקידים אחדים .לכן יש למצוא את כלל התפקידים של כל טעם ותבנית.
ב .לא בכל מופע של טעם ותבנית טעמים כל התפקידים פעילים .כל דרך לימוד נקבעת ע"פ התפקיד שהטעם ותבנית הטעמים משרה
בהתאם לתוכן הפסוק והטעמים שלפניו ולאחריו .לכן יש למצוא בכל מופע לאיזה תפקיד אפשר להתאים את הטעם או התבנית.
ג .טעמים ותבניות מסוימים מציינים רבוי ואחרים מציינים הגבלה – מיעוט
ד .במופעים מסוימים הטעם או התבנית מרמזת לכעין רישום מקוצר המרמז לכתובים אחרים שיש לדרשם בהקשר לכתוב במקום
הטעם.
ה .היות ומצאנו דמיון מסוים למידות שהתורה נדרשת בהם ,לכן אנו מחפשים קשרים בין טעמים למידות ולדרכי לימוד אחרות בנוסף
לרבוי ולמיעוט פשוטים.
ו.

מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; תב֛ יר –
תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף-פסוק – מגביל; מונ֣ ח – רבוי; מהפ֤ ך פשטא֙ – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
טפחא  -קבוצה עם
טפחא = טר ֖חא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א טפח֖ א – יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א תב֛ יר ֖
מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; מקף-
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; תב֛ יר מרכ֥ א ֖
הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א תב֛ יר ֖
סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו;
֒
זרקא
֘
רב-מצב של המוטעם ,בד"כ מצב אחד נדרש; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים;
אזלא
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ) :
קטן  ...זקף֔ -
רביע –  ... ;4זקף֔ -
גדול – ֗ ;3
קטן –  ;2זקף֕ -
פשטא֙ – פשוט ;1 ,זקף֔ -
אזלא – מלמד( דרוש בפסוק בכעין י"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא-קטנה֩ = תרסא֩ – דרוש בפסוק שעור,
קדמא ו ֝
= ֝גרש = גרשי֞ ֞ים – יוצא מהענין; ֨
מחיצה; תלישא֠-גדולה = ֠תלשא – דרוש בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;
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ב"ה
1.7

טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"א

הגדרה מפורטת של תפקידי טעמים ותבניות טעמים לדרישת הכתובים ע"פ הטעמה רעיונית

סדר הטעמים בהגדרה המפורטת :מונח ,זרקא סגול ,תלישא ,קרני-פרה ,פזר ,יתיב ,פשטא ,פשטא פשטא ,מהפך פשטא ,זקף-קטן ,מרכא
מונח ,זקף-גדול ,זקף-קטן זקף-גדול ,זקף-גדול  ...זקף-קטן ,רביע ,אתנח ,סלוק ,טפחא ,מרכא טפחא ,מונח אתנח ,מרכא סלוק ,תביר ,דרגא
תביר ,מרכא תביר ,תביר ]מרכא[ טפחא ,דרגא ,דרגא תביר ,דרגא מרכא-כפולה ,דרגא מונח רביע ,אזלא-גרש או גרשיים דרגא מונח
רביע ,שלשלת ,פסק ,מקף ,קדמא ואזלא ,אזלא-גרש ,גרשיים ,קדמא ,קדמא מהפך פשטא ,קדמא מרכא ,אזלא-גרש /גרשיים מהפך פשטא,
אזלא-גרש /גרשיים תביר ,אזלא-גרש /גרשיים קדמא ,אזלא-גרש /גרשיים קדמא מהפך פשטא
רביע ללמד
טעם מונח כמשרת  /מחבר לטעם עוצר ,קריאתו קצרה והוא עשוי ללמד על הוספה על או מסוג הטעם העוצר .למשל מונח 2
על לפחות ארבע ,מונח תלישא-קטנה כעין ת"ק נוספת.
טעם מונח המופיע לפני תבניות טעמים מסוימות שקריאתו מאורכת להדגיש )א( שיש דרשה מיוחדת מהכתוב ו/או )ב( שאופן הלימוד
הנלמד מהתבנית הבאה אחריו נלמד יותר מפעם אחת .כגון :תבנית מונח זרק Eא מונח  ...מונח סגול  Jאפשרות שמונח שלפני זרקא מלמד
קטן אפשרות שמונח מלמד
שכאילו לפנינו סדרות אחדות של זרקא ]מונח[ סגול .תבנית מונח ואחריו למשל מהפ Aך פשטא = מונח זקף> -
שכאילו לפנינו סדרות אחדות של מהפך פשטא מונח זקף-קטן .תבנית מונח ואחריו למשל דרגא תביר ]מרכא[ טפחא או מרכא
תביר ]מרכא[ טפחא אפשרות שמונח מלמד שכאילו לפנינו סדרות אחדות של מרכא או דרגא תביר ]מרכא[ טפחא.
א ]מונח[ ] ...מונח[ סגול J
תבנית ]מונח[ ] ...מונח[ זרק E
זרק Eא ...סגול  н Jדרשת ענין מסוג הענין המוטעם בתבנית זרק Eא ...סגול  Jאשר עומד לעצמו או הוא תוספת מסוג הענין על הענין המוטעם
ע"י זרק Eא ...סגול  .Jבמיעוט מופעים נמצא כי התפקיד הוא גריעה מן הענין .כל מונח לפני זרקא ו/או סגול עשוי להוסיף עוד ענין עצמאי או
הוספה או גריעה על נושא התבנית.
לימוד של פחות משלם אחד ,באותו אופן מרחיב הפסוק בתת-פסוק.
ע"פ תיקוני הזהר חלק ב' גג זי"ן במילה זרק Eא נמשל למאזניים .אפשר להשתמש בהמשלה זאת במובן של עולה ויורד )בתמוז התשע"ד
מצאנו כי הרב קרוזר זונדל ב"-אור החמה" עה"ת מגדיר זרקא סגול כעולה ויורד(  ,מוסיף וגורע ,מקרב ומרחיק ,מאריך או מקצר )עצם,
זמן( .צורת זרק Eא כמתאר כריכה ,תנועה תנודתית ,הרב אייכנשטיין ישכר בעל "לבוש לשבת ויו"ט" מגדיר זרקא סגול כתוספת שמחה.
צורת טעם סגול  Jכעין לבנה על גבי שתי לבנים .הסגול גם משמש כעין אתנח או זקף-קטן להארכת הפסוק בחלקו הראשון ,כעין רבוי .כעין
קשר למספר שלוש )כגון שלוש כריכות ,שלוש דרשות(.
לעומת התבנית לעיל שעשויה להתחיל בטעם מונח  ,כאשר התבנית היא מרכא זרק Eא ]מונח[ סגול  ,Jנדרש ע"י מרכא רבוי של תוצאות
מסוג תפקידי זרקא סגול )ממעט או מרבה מסוג הענין על הענין(.
להסבר על עוד תפקיד של זרקא סגול ראה גם תבנית
קדמא מרכא זרק Eא מונח  ...מונח סגול  – Jכעין להתחילה ובפועל.
#
אפשר כי התורה מגלה בכתובים הבאים תפקידי תבנית הטעמים זרקא סגול כמוסבר להלן:
)במ' מסעי לו,ג( ְבנֵ ֽי-יִ ְשׂ ָראֵ לְ Eלנ ִָשׁים  – Jזרקא סגול ,ואחריו תאור תפקיד התבנית ְונִ גְ ְר ָע Aה מהענין ,שכאן הוא ַנחֲלָ ָתן = מסוג ענין ,שכאן הוא
ֲלת ַה ַמּ > ֶטּה א ֲֶשׁר ִתּ ְהיֶ ינָה לָ ֶה;ם
נוֹסף עַ `ל ַנח ַ
ֹתינוּ ומסיים בכתוב שכתוב שוב בפסוק )לו,ד( ְו ַI
אב > ֵ
ֲלת ֲ
ִמ ַנּח ַ
וֹספָ ה = מהענין ,שכאן הוא ַנחֲלָ > ָתן מסוג ענין  ,שכאן
)במ' מסעי לו,ד( ַהיֹּ ֵבלִ Eל ְבנֵ י יִ ְשׂ ָראֵ ל  – Jזרקא סגול ,ואחריו תאור תפקיד התבנית ְונֽ ְ
ֲלת ַה ַמּ > ֶטּה
נוֹסף עַ `ל ַנח ַ
ֲלת ַה ַמּ > ֶטּה א ֲֶשׁר ִתּ ְהיֶ ינָה לָ ֶה;ם .ענין ההוספה בפסוק )לו,ד( הוא יתר כי כבר נאמר בפסוק )לו,ג( ְו ַI
הוא עַ `ל ַנח ַ
א ֲֶשׁר ִתּ ְהיֶ ינָה לָ ֶה;ם

מתפקידי תבנית הטעמים זרקא סגול
• ענין עצמאי מסוג התוכן המטועם על התוכן המטועם
• ענין תוספת מסוג התוכן המטועם על התוכן המטועם
• גריעה חלקית מסוג התוכן המטועם מהתוכן המטועם )כגון קריבת ימים למות(
• ציור של תנודה
• כגון ציור של שלוש תנועות
• מספר מיעוטים או ריבויים מסוג הענין על הענין.
היות והתבנית זרק Eא ]מונח[ סגול Jבאחד מתפקידיה מוסיף מהענין על הענין או גורעת מן הענין ,אז אפשר כי
ים  ...תביר .כעין יצא להקל ולהחמיר.
א ...סגול  ,Jעשוייה להיות כמו גרשי* *
*ים  ...זרק E
תבנית הטעמים גרשי *
ותבנית מרכא זרק Eא ]מונח[ סגול  Jעשויה לבטא רעיון דומה לתבנית מרכא תביר ,אבל הדבר לא מוכח .ראה כל תבנית במקומה.
תלישאa -גדולה למנהג הספרדי aתלשא  ,תלישא-קטנה למנהג הספרדי תרסא ) ,תרסא משמעו תריס כעין מחיצה( אותיות למ"ד
ורי"ש מתחלפות ביניהן )כגון שרשרת ושלשלת( ,לכן מבחינה לשונית מובנן קרוב ,המסביר את ההשערה כי הם בעלי תפקידים קרובים
עם הבדלים ביניהם.
תבנית טעמים תלישאa -גדולה  ...תביר ,תלישא-קטנה  ...תביר בין שני קיסרים וגם כאשר התלישא בחצי פסוק ראשון והתביר בחצי
פסוק שני מעלה אפשרות לחישוב חשבוני המבוסס על גימטריות המלים המטועמות או בסביבתן  .לפעמים מתקבלים שיעורי תורה.
*ים או אזלא-ג%רש המרמזות על כעין כלל
קדמא לבדה או גרשי *
#
אזלא או
קדמא ו %
#
אפשר שבגלל מיקום aתלשא ו-תרסא לפני תבניות
ופרט או יוצא מן הכלל )אם הן בחצי פסוק( )ראה קדמא ואזלא( אז משמש כפרט לפני תבניות אלו .
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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אפשר שקרן ימין של קרני-פרbה היא בטוי של תלישא-גדולה.
אפשר שקרן שמאל של קרני-פרbה היא בטוי של תלישא-קטנה.
מונח  ...מונח תלישאa -גדולה – כל מונח עשוי להוסיף עוד לימוד מסוג תלישא-גדולה.
מונח  ...מונח תלישא-קטנה – כל מונח עשוי להוסיף עוד לימוד מסוג תלישא-קטנה.
מתפקידי תבנית הטעמים תלישא-גדולה או תלישא-קטנה
תפקיד כללי שיעורין,חציצין ומחיצין )שח"מ(
• שיעורין ,חציצין ומחיצין הכוללת שיעורין מוחלטים ,שיעורין יחסיים ,אומדנים )תלישא-גדולה או תלישא-קטנה(
• עקירת עקרון תורני או מצווה ,עקירת מחיצה.
• עקירת פרט הנעקר מתוך העניין הנידון.
• התרעת עונש משמים – כרת ,מיתה בידי שמים .התרעת לאו ומלקות ,לאו מכלל עשה.
• מידרוג בביצוע מצוות ומידרוג בשכר ועונש )תלישא-גדולה או תלישא-קטנה(.
תפקיד ייחודי בעל בחינה נעלה
• )מקור אור החיים בטעם תלישא-קטנה,ע"פ מנחת שי זה שם כללי לתלישות במנהג הספרדי( ,אפשר לתאר בחינה נעלה כעין
מחיצה בין בעל הבחינה הנעלה והאחרים.
• נבחר ,ראש ,מקור )תלישא-גדולה או תלישא-קטנה(.
תפקיד ייחודי חישוב חשבוני בין המלים המטועמות או בסביבתן.
רמז לתלשא כמלך-חשבון )לאו דווקא בפסוק זה( )דב' כי תבוא כט,ו( ְר ֵאה נ ַָת ִתּי ְ aבי ְָד Nאֶ תִ -סי ֹ#חן ֶ ֽמלֶ ֶ -ח ְשׁבּוֹן ָה ֱאמ ִֹרי ְואֶ ת-
ַכּם׃
אתנוּ לַ ִמּ ְל ָח ָמה ַונּ ֵ ֽ
חן ֶ ֽמלֶ ֶ a -ח ְשׁבּוֹן ְו #עוֹג ֶמלֶ ַ -ה ָבּ ָשׁן ִל ְק ָר ֵ
אַ ְרצוֹ ָה ֵחל ָר;שׁ )דב' כי תבוא כט,ו( ַויּ ֵֵצא ִסי ֹ
פזMר – אפשר כי משמעו לשון פיזור ,הפצה ,וסימנו כעין חץ או קילשון כלי המשמש להעברת אדמה וצמחיה.
פזMר – תפקידו כעין דון מיניה ואוקמיה במקומיה ,דרוש עקרון כלשהו במקום הופעתו והעבר אותו לענין תורני אחר ,בין שמפורש בתורה
שבכתב ובין שאינו מפורש .בנוסף עשוי ללמד למקומו.
*ים או אזלא-ג%רש המרמזות על כעין כלל ופרט או יוצא מן
קדמא לבדה או גרשי *
#
אזלא או
קדמא ו %
#
אפשר שבגלל מיקומו לפני תבניות
הכלל )אם הן בחצי פסוק( )ראה קדמא ואזלא( אז משמש כפרט לפני תבניות אלו בנוסף לתפקידו כמעביר רעיון למקום אחר.
וּח ַחיִּ %ים
ובפירוש טוב טעם – הרב יום טוב ליפמאן העלר )תוספות יום טוב( על רבינו בחיי בר' נח ז,כב ֹMכּל אֲשֶׁ ר נִ ְשׁ ַמת# -ר ַ
כּל א ֲֶשׁר ֶבּחָ ָר ָבה ֵ ֽמתוּ׃ מביא מספר פרדס רימונים שער הטעמים )שער כ"ט ,פ"ב(  ...שמתיחס לטעם פזMר כדלהלן :מפזר
ְבּאַ ָ 2פּיו ִמ ֹ
ונוסף עוד  ...וצורתו כחץ < משפיע השפע )ע"כ מדבריו( .ואפשר לומר כי החץ מוליך השפע – הלימוד )דרך ותוכן(  -מדברי תורה
במקום אחד לפרנס עמם דברי תורה במקום אחר בתורה.
פזMר – גי' כ"ן ירב"ה )שמות א,יב( ֵכּן יִ ְר ֶבּה תומך ברעיון משפיע שפע )בשם בתי שב"פ(
]מונח[ ] ...מונח[ פזMר – כל מונח עשוי להוסיף עוד לימוד מסוג פזר.
י̀תיב טעם מפסיק  /עוצר המרמז לדרשה דווקא כך ,אכן כך הדבר ,לפחות כך.
מצד הקריאה בתורה י̀תיב = משיב )מעביר לאחור( = מציב פשטא = )שמקומה בסוף מלה( בראש מלה בת הברה אחת או בראש מלה
מלעלית בת שתי הברות
קטן  .יש מקום לעיין מדוע כתב רחמנא מלה המחייבת י̀תיב ולא פשטא =.
התבנית התדירה י̀תיב ]מונח[ זקף> -
פשטא =  -אחד ,אחד ויחיד ,פשוט ,מתפשט והולך ,פשט הענין.
קטן מלמד שני דברים בקשר אליו.
קטן ,המלה המוטעמת ב -פשטא = מייצגת ענין של אחד ,זקף> -
קטן או זקף> -
לרוב אחריו מונח זקף> -
קטן עשוי ללמד על דרשה כפשוטו של מקרא.
פשטא = ...זקף> -
סימונו תמיד באות אחרונה של מלה =  .יש דפוסים בהם ב =אה = עוד פשטא בתיבה מלעלית ואז היא נראית כקדמא אבל היא פשטא.
משנה סוכה פ"ג מי"א או ]ט[ מקום שנהגו לכפול יכפול לפשוט יפשוט וגו':
ופירש רמב"ם לכפול ,הוא שיקרא מאודך כי עניתני עד סוף ההלל כל דבר שתי פעמים .ולפשוט ,הוא שיקרא בלי כפילה כשאר
ההלל כולו .ומכאן כי פשטא =  -משמע אחד.
פשטא = – ע"פ בבלי גיטין ס,ב נהרא כפשטיה ליזיל .המתיבתא ילך הנהר כדרכו .מובנו כדרכו ,כרגילות שלו .לכן מהפ Aך פשטא = יהיה
משמעו כעין מהפך מדרכו ,מהפך מרגילותו ,מוציא מפשוטו של מקרא המודגם בפסוק הבא:
יוֹסAף אֶ ת-ע ֲָב ָדיו =  -קדמא מהפך פשטא – תורה שלמה ]ה[ בשם ספר חסידים מוציא מפשוטו שציוה
בראשית ויחי נ,ב וַיְ ַ #צו ֵ

לעבדיו להיות עם הרופאים להזהירם שלא יגעו בגופו של יעקב אלא בניו .והרופאים מורים לבניו לעשות לו כך וכך ועבדיו
רואים שלא יחסרו דבר שבניו לא יראוהו .אֶ תָ -ה ֹר ְפ ִ >אים  -מונח זקף-קטן במלים המחוברות במקף  -ריבה וריבה את הכל ,שלא
יחסרו דבר שבניו לא יראוהו.
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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הערה לתפקיד התחבירי של טעם פשטא =
מונח פשטא = – מונח נקרא גם שופר-הולך מצביע שהפשטא ינהג כעוצר חלש יותר מכרגיל ,כאילו מחבר .באותה עת המונח עשוי
לרמז ליותר מסדרה אחת של תבנית הטעמים שאחריו.
מהפ Aך פשטא = – מהפך נקרא גם שופר-הפוך ,מצביע שהמהפך מושך תיבת הפשטא אל תיבתו ויחד ינהגו כעוצר יותר חזק מכרגיל.

פשטא = פשטא = – כפל הפשטא מרמז על דבר שזה טבעו ומתמיד בו,
כעין חל  /מתרחש  /מתבצע במהירות כי מכיר דרכו .מי ָדיוּת ,בבת אחת ,בעת ובעונה אחת.
זה וזה גורם אפשר שגם זה או זה גורם
רביע )מופע נדיר( אין הגדרת תפקיד.
פשטא = מונח 2
 .1בראשית לך-לך יז,יט:
את אֶ תְ -שׁמוֹ יִ ְצ ָח;ק
ֹל ֶAדת ְלֵ> = Nבּן ְו ָק ָר ָ
ֱ?הים אֲבָ ל = שָׂ ָרה ִא ְשׁ ְתּ  N2י ֶ
ֹאמר א ִ2
]יט[ וַיּ ֶ
ֲריו׃
עוֹלם ְלז ְַרעוֹ אַ ח ָ ֽ
ָ
יתי ִאתּוֹ ִל ְב ִרית
ֹתי אֶ תְ -בּ ִר ִ
ַוה ֲִקמ ִ#
רביע אין הגדרת תפקיד.
רביע – שני מופעים בתורה .בשניהם מהפך לפניהם מהפ Aך פשטא = 2
פשטא = 2

 .1בראשית א,יא:
ֱ?הים ַ ֽתּ ְד ֵשׁAא הָ אָ ֶ=רץ = ֶ 2דּשֶׁ א עֵ `שֶׂ ב ַמזְ ִריעַ > ֶז ַרע ֵעץ ְפּ ִ *רי ֹAעשֶׂ ה ְפּ ִרי = ְל ִמינ>וֹ א ֲֶשׁר ז ְַרעוֹ-בוֹ עַ ל-הָ ָא ֶ;רץ וַ ֽ יְ ִהיֽ ֵ -כן׃
ֹאמר א ִ2
וַיּ ֶ

 .2בראשית וישב לח,יב:
ירה ֵר ֵעהוּ ָהע ֲֻדלָּ ִמי ִתּ ְמנָ ָֽתה׃
הוּדה ַו ַיּ%עַ ל עַ לֹ ֽ -גּז ֲ ֵז Aי צ ֹאנוֹ = 2הוּא ְו ִח ָ
הוּד;ה וַיִּ נָּ ֶחם יְ ָ 2
וַיִּ ְרבּוּ = ַהיּ ִ>ָמים ו ַָתּ ָמת ַבּת-שׁוּעַ ֵ ֽאשֶׁ ת-יְ ָ

קטן – ענין של שני דברים ,שתי דרשות
זקף> -
קטן – מונח-זקף-קטן במלה אחת או במלים מחוברות במקף ,כעין מידה ריבה וריבה את הכל )ירושלמי חלה פ"א ,ביכורים
מונח-זקף> -
פ"א ,פסחים פ"ב( ,וכעין מידה י"ח מל"ב מידות של רבי אליעזר ,מדבר שנאמר במקצת ונוהג בכל.
קטן – קדמא-זקף-קטן במלה אחת או במלים מחוברות במקף ,כעין מידה מל"ב מידות של רבי אליעזר מוקדם והוא מאוחר
קדמא-זקף> -
#
קדמא לבד.
#
בענין ,והוא גם כעין מידה "דבר הלמד מסופו" מי"ג מידות של רבי ישמעאל ,ראה
קטן – מרבה ענין המוציא את הכתוב המוטעם מפשוטו .דהיינו שתיים או שלוש דרשות ,אחת כפשוטה ואחת
מהפ Aך פשטא = ]מונח[ זקף> -
יוצאת מפשוטה ,שתיים היוצאות מפשוטן .מונח עשוי לרמז לדרשה שלישית ,היא כפשט או כיוצא מהפשט ,או מצב ביניים )ראה להלן(.
קטן
*ים או אזלא-ג%רש( מהפ Aך פשטא = ]מונח[ זקף> -
אזלא )גרשי *
%
ראה להלן
קטן – כעין לכתחילה ובפועל
קדמא מרכא ]פשטא =[ ]מונח[  ...זקף> -
#
קטן ,ראה להלן
קדמא מהפ Aך פשטא = ]מונח[ זקף> -
#
ראה להלן
קטן – מונח זה עשוי לפעול בתפקיד מצב ביניים ,מצב ספק ,עשוי להיות באותו תפקיד גם ב-מונח-זקף-
]י̀תיב[ או ]פשטא =[ מונח זקף> -
>
קטן  .במנהג קריאה מסוים מונח לפני זקף-קטן מנוגן בשתי פעימות המעיד על כעין הפסק וכך מתאים לדעת ר"ן בבלי נדרים לז,ב במה
שנידון שם.
קטן – התבנית מטעימה תיאור ואחריו הלכה ,או התבנית מטעימה הלכה ואחריה עוד
)אתנח או סלוק( ואחריו פשטא = מונח זקף> -
הלכה ,מרמז ללימוד אלפניו ולאחריו.
קטן – התבנית מטעימה תיאור ואחריו הלכה ,או התבנית מטעימה הלכה ואחריה
)אתנח או סלוק( ואחריו מרכא פשטא = מונח זקף> -
עוד הלכה ,מרמז ללימוד אלפני לפניו ואפשר גם לאחריו.
קטן – מתארת הרחקה במקום ,הארכה בזמן.
במצב שלא אחרי )אתנח או סלוק( התבנית מרכא ]מונח[ ]מהפ Aך[ פשטא = מונח זקף> -
מרכא מונח-לגרמיה ׀ – ששה מופעים בתורה ,שלושה בדברים 44 ,מופעים בכל התנ"ך ,אין הגדרת תפקיד.
קטן בין שני קיסרים ))אתנח או סלוק() ,סלוק או אתנח(( – בין תפקידיהם כעין דבר החוזר וקורה ,כעין בנין
קטן  ...זקף> -
זקף> -
אב ,היקש.
קטן )במלה אחת או במלים מחוברות במקף( בין שני קיסרים ))אתנח או סלוק(,
קדמא-זקף> -
#
קטן ואחריו
תבנית מורכבת מ -זקף> -
)סלוק או אתנח(( עשוי ללמד על כעין בנין אב הבנוי בשלבים ,במקרא אחד שלב א' ובמקרא אחר שלב ב' ורק בשלב ב' מתברר
שהענין המוקדם המוטעם בתבנית הוא כעין בנין אב.
בין שני קיסרים ))אתנח או סלוק() ,סלוק או אתנח(( תבנית המרכבת מלפחות שלושה זקף )קטן וגדול( או לפחות שני זקף ו-
רביע – בטוי לענין בעל תוקף רב ,עוצמה ,חוזק בין לטוב בין למוטב
רביע אחד או שניים או זקף אחד ושני 2
2
קטן בין שני קיסרים ))אתנח או סלוק() ,סלוק או אתנח(( ,כאשר הענין שבזקף-קטן נראה סתום ,לא בא לסתום
רביע  ...זקף> -
2
אלא לפרש.
גדול– זקף-גדול מציין ענין של שלוש ,לפחות שתי דרשות באופן אחד ואחת עשויה להדרש באופן אחר או בהפך מהשתיים האחרות.
זקףI -
שתיים שהם אחד )כגון מכסה עורות אילים מאודמים ועור תחש(.
• תפקיד מספר הלימודים  /הדרשות שלוש
• תפקיד הקשור כנראה לשרש "אמר" )כ 35%-מהמופעים בתורה( ,אין הסבר
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גדול – )א( עשוי לבטא דבר החוזר וקורה וכעין בנין אב; )ב( מצביע על אפשרות לביצוע חישוב הפרש בין גימטרית
קטן זקףI -
זקף> -
טעמים וגימטרית תוכן או להפך והסקת מסקנה מדרשית ו/או הילכתית.
קטן  -בין שני קיסרים )אתנח סלוק ,סלוק אתנח( מרמז על שנוי ,תיקון גדול
גדול ] [...זקף> -
זקףI -
רביע – הרביע מציין בד"כ ענין של ארבע ונמצא גם יותר ,ארבע דרשות או המספר ארבע או רבע ,או רבוע ,או כפל בריבוע )מספר
2
בעצמו( ,או הרבה ,או ענין והרחבתו )כגון אזור( ,עשוי להיות הכלל של כלל ופרט.
מבוא רביע מקורות להסברת שם הטעם רביע – דבר הקשור למספר ארבע ,ולפירוש כי מלת רביע משמעותה בארמית רובץ.
בראשית ויגש מד,יח:
אדֹנִ י J
ֹאמרִ Eבּי ֲ
הוּדה וַיּ ֶ
ליו יְ ָ 2
וַיִּ ַגּ#שׁ אֵ ָ %
אד ִֹנ>י ְואַ לִ -י ַחר אַ ְפְּ Nבּעַ ְב ֶדּ;ִ Nכּי כָ מוְֹ Nכּפַ ְרעֹֽ ה׃
יְ ַד ֶבּרָ -נ#א עַ ְב ְדָּ ANד ָבר = ְבּאָ זְ נֵ י ֲ
ֹאמרִ Eבּי ֲאדֹנִ י  – Jזרקא מונח סגול
הוּדה – רביע וַיּ ֶ
ליו– קדמא אזלא בראש פסוק ,יְ ָ 2
וַיִּ ַגּ#שׁ אֵ ָ %
הוּדה  -קדמא ואזלא רביע ,קדמא ואזלא התקדם או הקדים ,והלך ,רביע
ליו יְ ָ 2
"קול אליהו" הגר"א דרש בשמות טעמי הקרא :וַיִּ ַגּ#שׁ אֵ ָ %

 הבן הרביעי .אפשר כי הידיעה שיהודה הוא בן רביעי מלמדת כי טעם הרביע מלמד על קשר למספר ארבע .אפשר כי פירוש אורהחיים בפסוק מלמד על ארבעה ענינים שהם מעבר לעובדה הידועה מהכתוב שיהודה הוא בן רביעי ליעקב.
מהוּ׃
יתי כָּ ֽ ֹ
וּת ִהי אַ ח ֲִר ִ
ר ַבע יִ ְשׂ ָר ֵא;ל ָתּ ֹAמת נ ְַפ ִשׁי = מוֹת יְ שָׁ ִ >רים ְ
וּמ ְס ָפּר אֶ תֹ -
ע ֹ>קב ִ
מי ָמ ָנה = ע ֲַפר ַי ֲ
במדבר בלק כג,יA ִ :
אַרבַּ עְ תֵּ י מַ ִשׁ ְיריָתָ א ְדי ְִשׂרָ אֵ ל ,אחד מארבע מחנות של מחנה ישראל.
אֶ תֹ -ר ַבע יִ ְשׂ ָר ֵא;ל – תרגום יונתן ְדעִ ם ֲח ָדא ִמן ְ
ר ַבע יִ ְשׂ ָר ֵא;ל – תרגום אונקלוס או חדא מארבע משריתא דישראל ,אחד מארבע מחנות של מחנה ישראל.
אֶ תֹ -
ר ַבע בעלת קשר למספר ארבע ,במובן של אחד מארבע )רבע( .לכן אפשר כי גם המילה רביע בעלת שורש בלשון הקודש
אם כן מלת ֹ

ומשמעה ארבע ,ולא רק בלשון ארמית בה משמעה רובץ ,רבוץ.
שמות תרומה כז,א:
ֹמ ֽתוֹ׃
ית אֶ תַ -ה ִמּזְ ֵבּחַ ע ֲֵצי ִשׁ ִטּ;ים ָח ֵמשׁ אַ #מּוֹת ֹ%א ֶר ְו ָח ֵמשׁ אַ מּוֹת ֹ2רחַ ב ָר Aבוּעַ ִ ֽי ְה ֶיה = ַה ִמּזְ >ֵבּחַ ְושָׁ ?שׁ אַ מּוֹת ק ָ
ְועָ ִשׂ ָ
בבלי זבחים סב,ב  ...אמר רבא :רמי גברא אאפיה .א"ל אביי :אדרבה ,תריץ ואותיב גברא! א"ל )רבא לאביי() :שמות תרומה כז ,א(
ָר Aבוּעַ כתיב )במשמעות רבוץ( ) .עונה אביי או הגמרא( והא מיבעי ליה :דמרבע רבועי )בא ללמד שהמזבח צריך להיות רבוע(! )עונה רבא
לאביי( מי כתיב מרובע? )עונה אביי לרבא( וליטעמיך ,מי כתיב רבוץ? א"ל )רבא לאביי(ָ :ר Aבוּעַ כתיב ,דמשמע הכי ומשמע הכי.
רש"י ה"ג ָר Aבוּעַ כתיב דמשמע הכי ומשמע הכי  -הלכך תרווייהו יליף מינה.
הנאמר בגמרא ָר Aבוּעַ בעל שתי משמעויות מרובע ורבוץ .המלה ָר Aבוּעַ במובן של מרובע פותחת אפשרות אבל לא מבטיחה שלמלת

רביע יש משמעות שניה כמו למלה רבוע במובן של ריבוע או כל קשר אחר לארבע.
משמעות רביע כרביצה נלמדת גם ב-בבלי עירובין ע"ח ב' פיתחא הוא ואריא הוא דרביע עליה" משמעותו אריה רובץ עליו .המלה
רביע משמעותה רובץ  -אפשר ששם הטעם רביע משמעותו שהתיבה המוטעמת בו רובצים עליה ענינים רבים כגון ארבע ויותר.
פסוקים נוספים בתנ"ך של רבע ורביעית ראה פירוט רביע.
רביע מציין ענין כמו רביע על כל תפקידיו ,או חמש ,כגון חמש דרשות ויותר , ,או ערך חמש ויותר או חמישית או שברים קטנים
מונח 2
מכך ,או פעמיים ערך של ארבע או ארבע דרשות ,או כפל בריבוע ועוד כפל בריבוע )מספר בעצמו( .בקל וחומר ללא הגבלת דיו מציין
רבוי רב הרובץ עליו.
רביע אינו בענין של מספר.
אם ,למרות האמור לעיל ,נדרש במקום רק ענין של ארבע אז תפקיד טעם מונח בתבנית מונח 2
סלוק – הפסק דיבור המגביל הענין .אופן אחד של הגבלה הוא למעט כל נושא  /ענין פרט למדובר בו
אתנ;ח או ֽ
סלוק
סלוק המטעימים מלת "לאמר" בתורה  214פעם) ,אתנח  , 84סלוק  . (130אפשר כי תפקיד ההגבלה של אתנ;ח או ֽ
אתנ;ח או ֽ
מר כמו ב)-וי' מצרע יד,א( וַיְ ַד ֵבּר ה'
מתואם עם הדרשה של רבי יהודה ובי רב ב -בבלי פסחים מב,א ו -בבלי תמורה ז,ב כי מלת לֵּ א ֽ ֹ
מר :היא נוטריקון "לאו אמור" לדרוש לאו מתוכן העשה שאחריו .מלמד שכל הלא תעשה הנלמדים כדלקמן בפרשה רמוזים
אֶ ל-מ ֶֹשׁה לֵּ א ֽ ֹ
במלה זו ונלמדים ומתרבים מטעם מרכא במלים אֶ ל-מ ֶֹשׁה .
מתפקידי טפחא = טרחא
)א( טפחא – טעם מפסיק – פסקא טעמא )זהר יתרו( מלמד שהענין הוא שנוי משמעות מהכתוב אחריו
רש"י )וי' מצ' יד,כח( עַ לְ -מקוֹם ַדּם ָהאָ ָ ֽשׁם  -אפילו נתקנח הדם )ראה מנחות י,א( .למד שאין הדם גורם אלא המקום גורם.
שׁם  ,משנה משמעות הנאמר במצורע עשיר )וי' מצ' יד,יז( נתינת שמן ַעל ַדּם
הנאמר במצורע עני בטהרתו )יד,כח( עַ לְ -מקוֹם ַדּם ָהאָ ָ ֽ
ָהאָ ָ ֽשׁם שהיה נשמע שנותן השמן רק על הדם ממש ,ומלמד שנותן השמן על המקום גם עם דם נתקנח.
)ב( טפחא – פותח טפח )אף שמפסיק( ,מתחבר אל ,ומתאפיין מהכתוב אחריו.
תּוֹרת ַה ְמּצ ָ >ֹרע ְבּיוֹם טָ ה ֳָר ;תוֹ ְ ,בּיוֹם – טפחא בתפקיד פותח טפח ואז הכתוב אחריו מתאר ומאפיין את
ַ
)ויקרא מצרע יד,ב( ז ֹAאת ִ ֽתּ ְה ֶיה =
המלה בטעם טפחא ,ע"פ תורה תמימה הערה ז( המלה ְבּיוֹם יתירה כי די היה לכתוב בטָ ה ֳָר ;תוֹ לכן המלה נדרשת מהכתוב אחריה שכל
מעשי הטהרה יהיו מוגבלים לאור יום וכל היום כשר )תו"כ ,בבלי מגילה כא,א(
/©ZZFisherטעמי המקרא בהלכה ובאגדה  -התשעא
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)ג( טפחא – במיוחד כאשר טפחא ללא מרכא לפניה אזי עשוי להיות בתפקיד של התפשטות האפיון המתקבל מהטפחא בלבד או מהמלים
בטעם טפחא ושאחריה אל הכתוב לפני הטפחא.
ענ ִָבים ְכּנ ְַפ ְשׁ Nשָׂ ְב ֶע ;ְ Nו ֶ ֽאל-כֶּ ְליְ  Nל ֹא ִת ֵ ֽתּן׃ ס
כּי תָ בֹא = ְבּ ֶכ ֶרם ֵר > ֶעְ Nואָ כַ ְל ָתּ ֲ
)דב' כ"תצ כג,כה(׃ ס ]כה[ ִ A

ְו ֶ ֽאל-כֶּ ְליְ  – Nטפחא בתפקיד התפשטות האיסור אל הכתוב לפניו ללמד היתר אכילה בשעת עבודה רק בזמן הקטיף .כפי שבבלי
ב"מ פ"ז,א דורשת מממלים אלו בשעה שאתה נותן לכליו של בעל הבית בשעת גמר מלאכה אתה רשאי לאכול
)ד( טפחא – שנוי במיוחד לרבוי
אשׁית הוא רבוי מאמרות שנאמרו בבת אחת
אשׁית – טפחא ,רבוי ,להודיע כי המאמר ְבּ ֵר ִ
ֱ?ה;ים ְ ,בּ ֵר ִ
אשׁית ָבּ ָרא א ִ
)בראשית א,א( ְבּ ֵר ִ
ועל רבוי הנבראים שנבראו בבת אחת בהתאמה למאמרות,
ֱ?ה;ים ו)-שמות יתרו כ,ב )בטעם
אשׁית ָבּ ָרא א ִ
)ה( תפקיד מורכב בתבנית בראש פסוק טפחא מונח אתנ;ח – תבנית )בראשית א,א( ְבּ ֵר ִ
ֱ?ה;יNהעשויה לרמז במופעים אחרים על קשר למעשה בראשית ו/או שמע ישראל
תחתון(( ָ ֽאנ ִֹכי = ה' א ֶ >
תבנית בראש פסוק טפחא אתנ;ח – תבנית )דברים ואתחנן ו,ד( ְשׁ ַמע יִ ְשׂ ָר ֵא ;ל העשויה לרמז במופעים אחרים על קשר לשמע ישראל ו/או
מעשי בראשית.
סלוק עשויה לרמז מאד על קשר למעשי בראשית ו\או שמע ישראל.
תבנית פסוק מלא טפחא ]מונח[ אתנ;ח מרכא טפחא מרכא ֽ
חצי פסוק ללא טפחא .טעם טפחא הוא הטעם בעל נגינה )שאינו אילם( הנפוץ בתורה ) (11294המופיע בכל פסוקי התורה ) (5846אבל
יש חצאי פסוק בעלי מלה אחת בטעם קיסר )אתנח או סלוק( בהם אין טעם טפחא.
מובאת כאן דוגמת מפתח להבנת תפקיד טעם הטפחא מפסוק חסר טפחא .בדוגמא זאת הסתמכנו על אוסף תפקידי טפחא שהכרנו עד
כ"א סיון התש"ע כדי להציע הבנה כללית בתפקיד טעם טפחא – טרחא.
ויקרא תזריע יג,יח צרעת בשחין ובמכוה
׃פ

שׂר ִ ֽכּי-יִ ְהיֶ ה ֽבוְֹ -בעֹ רוֹ ְשׁ ִח;ין ְונִ ְר ָ ֽפּא׃
וּב ָ I
]יח[ ָ

]יח[ ְ ...שׁ ִח;ין  -אתנח ְונִ ְר ָ ֽפּא׃ -סלוק ,ללא טעם טפחא מלמד כי אין כאן אף תפקיד דרשתי של טעם טפחא .אין כאן שנוי משמעות או
הלכה בין מה שאחרי הטפחא ובין מה שמטועם בטפחא ,אין כאן הפסק ,אין כאן פתיחת טפח לאפיון אלפניו ,אין כאן מיעוט כלשהו.
בסה"כ – אין שינוי ,שמשמעותו שעדיין יש שחין רק שהוא קרם כקליפת השום.
ֹאמ;ר –חצי פסוק ללא טפחא אתנח ,להגביל לאמירה אחת בלבד,
)סלוק )סוף פסוק( קודם( )בר' וירא חי,ג( וַיּ ַ
השערה) :א( בפסוקי בריאת העולם מה שהקב"ה צווה נברא ללא שנוי מצוויו.
)ב( קרה מיד
אם נאמר כי טפחא כמסמלת שנוי כלשהו אזי ללא טפחא אין מרמז על חוסר שנוי.
סלוק
סלוק או מונח אתנ;ח או מרכא ֽ
מרכא טפחא ,אתנ;ח או ֽ
מרכא טפחא – יתור לרבות ,דהיינו יש מלה יתירה הבאה לרבות לדברים אחדים ,כל מקום לפי ענינו ,שעליהם חל הענין או ההלכה.
סלוק
מובאת שוב הגדרת אתנח וסלוק להסברת התבנית מונח אתנ;ח או מרכא ֽ
סלוק טעמים המכונים קיסרים ,ובד"כ מגבילים בנושא הנידון )למשל שמשהו מהענין חל על פרט מסוים בלבד(,
אתנ;ח או ֽ
סלוק מונח או מרכא מרבה אתנח או סלוק מגביל.
מונח אתנ;ח או מרכא ֽ

סלוק רבוי הגבלה.
מתפקידי תבנית הטעמים מונח אתנ;ח או מרכא ֽ
סלוק הגבלת הרבוי.
מתפקידי תבנית הטעמים מרכא טפחא ,אתנ;ח או ֽ
אבל התבנית עשויה להיות גם שטעם מונח מרבה בלי קשר לטעם אתנ;ח המגביל
סלוק המגביל
וכן שטעם מרכא מרבה בלי קשר לטעם ֽ
תביר

מתפקידי
)א( מחלק,
סלוק – מגביל
)ב( ממעט ,צריך להבחין בין השפעת תביר – מחלק וממעט ובין השפעת אתנ;ח או ֽ
ישׁהּ רבנן הוסיפו נשים שלא התגרשו אלא שהיה
רוּשׁה ֵמ ִא ָ
ָ
)ג( לימוד המלמד שלא ממש ככתוב) : ,וי' אמר כא,ז( ְו ִא ָשּׁה תביר – לא ממש גְּ
בהן ריח של גט או חלוצה ,שאף אותן ל ֹא יִ ָ ;קּחוּ הכהנים לנשים
תביר תביר –  4מופעים בתורה; תביר ואחריה מלה המחוברת ב -מקף -למלה שאחריה בטעם תביר –  3מופעים בתורה ,ואין כרגע
אפיון מובהק של תפקיד התבנית
ִכּי – תביר ואחריו ]מרכא[ טפחא 180 ,מופעים ב 180 -פסוקים בתנ"ך ,מהם  46בתורה ,ואין כרגע אפיון לתפקיד התבנית
)ד( טעם תביר מופיע בעיקר בשלש התבניות הבאות ותפקידן מוגדר באופן תמציתי:
טפחא – קבוצה
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; תב֛ יר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א תב֛ יר ֖
דרג֧ א תב֛ יר ֖
שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; כגון קבוצת עדים למעשה ,אשר הלכות עדות חלות רק על העדים הבאים להעיד והאחרים פטורים.
טפחא  -קבוצה עם תכונה אחת שההלכה שוה לפרטיה; עם תכונה אחרת שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה;
דרג֧ א תב֛ יר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם תכונה אחת שההלכה לא שוה לפרטיה; עם תכונה אחרת שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה;
מרכ֥ א תב֛ יר מרכ֥ א ֖
תבנית תביר מרכא טפחא – קבוצה שההלכה לא חלה על חלק מפרטיה.
וּמ ְחיַ ת ָבּ ָשׂר ַחי מיעט את כל הפרטים ודרש שעל כולם לא חל הענין
אבל בפסוק )וי' תז' יג,י( ִ ֽ
וּבנְּ ָח ִלים.
יש בתורה כ 11-מופעים של תביר טפחא כגון) :וי' שמ' יא,ט( ַבּיּ ִַמּים ַ
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ו 12-מופעים תביר מקףнטפחא כגון )במדבר נשא ו,ד( מֵ ַח ְרצַ ִנּים ְועַ ד-זָג  ,תפקיד התבנית קבוצת פרטים הקשורים לנושא מסוים
השונים זה מזה )גם אם הם ממקור אחד( המצטרפים כדי לקיים הלכה מסוימת .ב)-וי' שמ' יא,ט( דג טהור חייב להיות בעל קשקשת
וסנפיר .ב)-במדבר נשא ו,ד( אסור לנזיר חרצנים בשיעור מחייב ,אסור לו זג בשיעור מחייב ,אסור לו צירוף חרצנים וזגים שביחד
מגיעים לשיעור מחייב.
מרכא תביר ]מרכא[ טפחא תפקיד תדיר של התבנית הוא קבוצת פרטים הקשורים לנושא מסוים החלוקים ביניהם או בדיניהם
לגבי הנושא ,או הם לא מצטרפים ביחד לגבי הנושא או ההלכה הנידונים.
דרגא תביר ]מרכא[ טפחא תפקיד תדיר של התבנית הוא קבוצת פרטים הקשורים לנושא מסוים אשר שוים ביניהם או בדיניהם
לגבי הנושא ,או הם מצטרפים ביחד )ונראה כאשר הפרטים דומים( לגבי הנושא או ההלכה הנידונים.
מרכא תביר ]מרכא[ טפחא )א( נדרשת דרשה שהרבוי חל על כל הדברים באותו הענין ,אבל על חלקים שונים באופנים שונים,
)ב( הדברים לא מצטרפים ביחד לגבי הנושא או ההלכה הנידונים.
דרגא תביר ]מרכא[ טפחא )א( נדרשת דרשה שהרבוי חל על כל הדברים באותו הענין,
)ב( הדברים מצטרפים ביחד לגבי הנושא או ההלכה הנידונים.
צריך עיון מה ההבדל בין מרכא טפחא ובין דרגא תביר ]מרכא[ טפחא  ,אלא אם נאמר כי לטעם דרגא ו/או לטעם תביר יש תפקיד
כל אחד לעצמו בנוסף על תפקידו בתבנית
טעם דרגא מופיע בשלוש תבניות .הוא גם בעל תפקידי דרישה לעצמו ללא התבנית.
מתפקידי דרגא לעצמו )א( מקשר – כגון בין שני כתובים) ,ב( מצרף – שכל פרט מהמצוה מעכב ,כמו ארבע פרשיות שבתפילין המעכבים
זה את זה ,
מתפקידי דרגא בשלוש תבניות:
דרגא תביר ]מרכא[ טפחא תפקיד שטופל בהקשר לטעם תביר
מרכאיים( טפחא  14פעמים בתנ"ך ,חמשה מהם בתורה .אין מרכא כפולה בתנ"ך בלי דרגא לפניה וטפחא
\
דרגא מרכא\ -כפולה )=
אחריה .פעם אחת בלבד בתהלים במרכא כפולה ללא דרגא לפניה וללא טפחא אחריה.
)א( עיקר משמעותה נעשה מעשה אף שלא לא היה ראוי לעשותו ,או יש לומר שבא לתקן מעשה שלא היה ראוי לעשותו.
)ב( כאשר מרכא\ -כפולה מרמז על שני ענינים או שלבים או תיווך בענין הנדון
)ג( ]זהר פירוש הסולם בלק לה[ ב' תנועות שיורה על שתי הבאות ,שני תקונים.
)ד( האדמו"ר ממ"ש )שמות ה,טו( עניין שיש בו כפל ,שני צדדים מנוגדים זה לזה.
רביע
דרגא מונח 2

)א( התבנית מופיעה  = 59נד"ה פעם בתורה ויש לחלק ניכר מהמופעים קשר לנושא תיקון הקילקול של היצר הרע בחטא אדם
הראשון ,תיקון כח ה)מ(תאוה לקדושה ,לחלק מהמופעים קשר לגלות השכינה )הנמשל בזוהר לכעין מצב נד"ה( וחזרתה.
)ב( במקרים בודדים בלבד מצאנו תפקיד אחר ,כעין פרט עיקרי/מרכזי בענין המדובר ,שפרטים אחרים עשויים להתיחס אליו ,כעין
ענין מקושר לפניו ומופרד מאחריו.
רביע  .להלן רעיונות
*ים )מונח( דרגא מונח 2
רביע יש תת-קבוצה אזלא-ג%רש  /גרשי *
אפשר כי לתבנית דרגא מונח 2
למשמעותה
רביע נמצא התפקיד כעין יצא ללמד על עצמו או על הכלל.
*ים ]מונח[ 2
בין תפקידיה של תבנית הטעמים אזלא-ג%רש  /גרשי *
רביע היא הרכב של שתי התבניות זו על זו ,ומשמעותה יצא
*ים ]מונח[ דרגא מונח 2
אפשר שתבנית הטעמים אזלא-ג%רש  /גרשי *
רביע
ללמד על עצמו או על הכלל וגם אחד מתפקידי תבנית הטעמים  .דרגא מונח 2
רביע היא מופע של מידה )ט"ז( מדבר שהוא מיוחד במקומו ,בברייתא דל"ב
*ים דרגא מונח 2
אפשר כי תבנית אזלא-ג%רש  /גרשי *
מדות ברייתא דרבי אלעזר בן רבי יוסי הגלילי.
רביע עשוי גם לתפקד בתפקידו ,שהוגדר במקומו.
רביע – בתבנית דרגא מונח 2
מונח 2
שלשלת מלמד )א( על קושי או צורך רגשי  /מחשבתי,
K
של Kשלת  4פעמים בתורה תמיד מלווה בטעם פסק ׀ אחריו ,אפשר כי טעם
העשוי להתבטא בהשהיה וחזרה על דברים ,וטעם פסק ׀ מלמד התגברות עליו ע"י האיש הנתון במצב או ע"י גורם אחר) .ב( מלמד על
השהיה וחזרה על דברים,
פסק ׀  нטעם אמצעי אילם )אין לא נגינה משלו( .כעין מידה י"א לרבי אלעזר בן רבי יוסי בר חלפתא סדור שנחלק ,היינו שהכתוב
המוטעם בפסק יש לקוראו ולהבינו בשני אופנים פעם בקריאה עם פסק ,ופעם בקריאה ללא פסק ,אחרי קיסר עשוי לציין כי המלה שלפני
הפסק יש לקוראה פעם עם הפסוק הקודם ,ופעם עם הפסוק שהיא בראשו או במלה שניה שבו.
עשוי לציין שני שמות )היינו מושגים כל שהם ,אחד לפני ואחד אחרי הפסק( ולהם הלכה אחת ,או שם אחד ושתי הלכות )כגון שהשם
שאחרי הפסק חל על מילת יחס כלשהיא כמו "כי" שלפני הפסק(.
היקש הפועל מצד לצד ,כגון מענין שבצד ימין לענין שבצד שמאל.
הפרדה בין אותיות אהו"י בסוף מילה ובתחילת מילה כאשר במילה הראשונה טעם מחבר ,הפרדה בין אותיות שוות )שו"ע או"ח
ס'סא,סע'כ( ,הפרדה בין מלה המסתימת ב-מ"ם ובין מלה הפותחת ב-תי"ו או באותיות אל"ף תי"ו שלא ישמע מ"ת
השעיה בין דרגא תביר במקום שאין לפחות שתי הברות ביניהם ולכאורה היה צריך להטעים מרכא תביר
מקף  нטעם אמצעי אילם )אין לא נגינה משלו( המחבר שתיים או שלוש ונדיר מאד ארבע מלים לרצף אחד עבור תבנית טעמים של טעם
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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אחד או שניים )כגון עוצר או מחבר ועוצר )כגון קדמא ז"ק ,מונח ז"ק(( .הרצף הזה הוא כעין מלה אחת כגון להפסק מהמלה הבאה או
לחיבור למלה הבאה ,כגון לצורך חישוב גימטריה הלכתית או אגדתא וכד'
במדבר חקת יט,טו אֵ ין-צָ ִמיד פָּ ִתיל עָ ָל ;יו  -ת"א  -דלית מגופת שייע מקף עלוהי
תיב"ע  -דלית מגופתא מחברא ביה מקף על פומיה
טט  -פתיל = מחברא ביה מקף ,חיבור מקיף .למדנו ש -מקף משמעו שע"י הקפת עצמים אחדים הם נחשבים כמחוברים ליחידה אחת.
מקף – בתפקיד רב-מצב ,רב-שלב ,רב-חלק ,רב-משמעות .דוגמאות למצבים :צירוף ענין נספח לענין עיקרי ,לפי תורת המקף )הרב י"י
פוזן( מצב של מיעוט הדגשה.
בתורה טעם מקף מופיע  11475פעם.
מילת אֶ ל -עם מקף  1149מופעים מהווה  9.978%ממספר מופעי מקף בתורה ,מילת ְואֶ ל -עם מקף  98מופעים מהווה 0.00784%
ממופעי מקף בתורה .שתיהן ביחד מהוות  10.76%ממופעי מקף בתורה .שתיהן ביחד מהוות  99.03%ממופעי מלת אֶ ל בתורה.
המתאם הזה אומר דרשני.
כל מילות אֶ ת) -בסגול(  2396מופעים ְואֶ ת) -בסגול(  641מופעים תמיד עם מקף .והן מהוות ביחד  26.4662%ממופעי מקף בתורה.
כל מילות אֵ ת )בצירה(  219מופעים ְואֵ ת )בצירה(  185מופעים בלי מקף .באֵ ת  ,כאֵ ת  ,לאֵ ת אין ,מאֵ ת ) -בצירה(  118מופעים במקף.
מילת עַ ל -עם מקף  880מופעים ,מילת ְועַ ל -עם מקף  92מופעים ,מילת ֵמ ַעל –  58מופעים
מילת ִכּי -עם מקף  410מופעים ,מילת ְו ִכי -עם מקף  34מופעיםְ ,ו ִאם = -עם מקף  232מופעים ,מילת ִאם -עם מקף  174מופעים,
מילת *ל ֹא -עם ובלי קדומת ,עם מקף  530מופעים ,מילת ָנא עם מקף  ,1מילת ָ -נא עם מקף לפניה  85מופעים
אזלא או בסביבתן נמצאים אחד
קדמא ו %
#
אזלא – בשתי יחידות מלים ) 2מלים או עם מקפים( עשוי לציין כי המלים המוטעמות
קדמא ו %
#
או יותר מהתפקידים הבאים )ואין הרשימה ממצה הכל(
מתפקידי תבנית הטעמים קדמא ואזלא
)א( ענין מרכזי בקרא אליו מתיחסים פרטים אחרים בקרא
)ב( מוקדם ומאוחר בזמן
)ג( מוקדם ומאוחר ללמד שסדר הכתוב בפסוק הוא בדווקא כדי שנוכל ללמוד ממנו כלל ואחר-כך פרט או פרט ואחר-כך כלל ,או
ֲשׁר יֵעָ שֶׂ %ה ִמגֶּ פֶ ן ַה ַ 2יּיִ ן ֵמחַ ְרצַ ִנּים ְועַ ד-זָג
כּל יְ ֵמי נִ זְ ;רוֹ ִמכֹּל א ֶ #
ברבוי ומיעוט כגון כלל ופרט בתוצרת הגפן לנזיר )במדבר נשא ו,ד( ֹ
וּב 2צּ ֹאן
כל אֲשֶׁ רְ -תּאַ ֶוּ#ה נ ְַפ ְשׁ ַ N%בּ ָבּ ָקר ַ
כּ ֶסף ְבּ ֹ
ָת ָתּה ַה ֶ M
ֹאכל׃ כגון כלל ופרט של שימוש בכסף מעשר שני )דברים ראה יד,כו( ְונ ַ
ל ֹא י ֵ ֽ
יתN׃.כגון רבוי ומיעוט במומי
וּב ֶ ֽ
ֱ?היְ Nושָׂ ַמ ְח ָתּ אַ ָתּה ֵ
שּׁם ִל ְפ ֵני = ה' א > ֶ
כל א ֲֶשׁר ִ ֽתּ ְשׁאָ ְל Nנ ְַפ ֶשׁ;ְ Nואָ ַכ ְל ָתּ ָ 2
וּב ֹ
וּבשֵּׁ > ָכר ְ
וּב ַיּ =יִ ן = ַ
ַ
ֱ?היN׃
כּל מוּם ָר;ע ל ֹא ִתזְ ָבּ > ֶחנּוּ לַ ה' א ֶ ֽ
בכור בהמה )דברים ראה טו,כא( ְו ִ ֽכי-יִ ְה ֶי#ה %בוֹ 2מוּם ִפּ ֵסּ ַח = אוֹ ִע >ֵוּר ֹ
)ד( מלמד ולמד כגון בקל וחומר
)ה( אפשרות ללימוד בבנין אב
אזלא – ביחידת מלים אחת )בד"כ במלה אחת ,כגון )במדבר נשא ד,כה( ְו ָנ ְ#שׂ %אוּ( מציין שוויון ,או/ו בעושה תלוי המעשה
קדמא-ו %
#
קדמא – בשתי יחידות מלים ) 2מלים או עם
#
*ים או אזלא-ג%רש(
אזלא )גרשי *
%
לשם שלימות נושא קדמא ואזלא מוצגת כאן התבנית
מקפים( המציינת שנוי סדר של מאוחר המקדים המוקדם .ראה הסבר במקומו.
שתי התבניות הבאות מופיעות כ 15-פעמים בתורה והן מופע של מלמד ולמד ,קדמא מציין המלמד ההולך בראש ,האזלא מציין כי יש
למד ההולך אחריו ,וללמד יש תכונות מסוימות בהתאם לתבנית הטעמים
*ים או אזלא-ג%רש( מהפ Aך פשטא = – הלמד מוגבל באופן זמני או מותנה ,ובין היתר נמצא בו דוגמת קל
אזלא )גרשי *
%
אזלא ...
קדמא ו %
#
וחומר המוגבל בדיו לבא מן הדין להיות כנידון )במדבר בהעלתך פרשת צרעת מרים( .הגרשיים או אזלא-גרש מהפך פשטא מציין דרישת
דיו מהכתוב המוטעם או בסביבתו.
רביע ללמד על עצמו או על הכלל כולו ,מציין כנראה שעל
*ים או אזלא-ג%רש( – יצא מן הכלל ]מונח[ 2
אזלא )גרשי *
%
אזלא ...
קדמא ו %
#
הלמד רובץ רבוי רב ,המסקנה היא שהלמד עולה על המלמד
אזלא )= קדמא ואזלא פעמיים( בין שני
קדמא ו %
#
אזלא ...
קדמא ו %
#

קיסרים ,ללא הסבר

ים או אזלא-ג%רש אשר לפניה לפחות אחת או יותר מהתבניות
קדמא לבדה או גרש *י *
#
אזלא או
קדמא ו %
#
אזלא או
קדמא ו %
#
תבנית טעמים
הבאות
א מונח  ...מונח סגול J
מונח זרק E
או מונח  ...מונח פזMר
או מונח  ...מונח תלישאa -גדולה
או מונח  ...מונח תלישא-קטנה
רביע
או מונח 2

ואחריה תבניות שונות מבטאה כעין מלמד ולמד אשר לפניו פרטים לפי תפקידי הטעמים השונים )נקרא להם פרט קדמאה( וחלקם
מתבררים בפרטים שאחרי המלמד ולמד )נקרא להם פרט בתראה( .הפרט קדמאה עשוי להיות חלק מהמלמד ולמד ויוצרים ביחד כעין
מלמד מורחב.
קדמא ללא אזלא אחריו – עשוי לציין דבר קדום ,עשוי לציין התחל בו ,עשוי להיות מופע של מוקדם שהוא מאוחר בענין ,היינו מקום
#
הקרא מקדים או מאחר את זמנו בפועל.
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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קטן – קדמא-זקף-קטן במלה אחת או במלים מוקפות ,כעין מידה מל"ב מידות של רבי אליעזר ברבי יוסי מוקדם
קדמא-זקף> -
#
ראה
והוא מאוחר בענין ,והוא גם כעין החלק "דבר הלמד מסופו" ממידה י"ב מי"ג מידות של רבי ישמעאל ברבי יוסי" ,דבר הלמד מענינו
ודבר הלמד מסופו"
קדמא מהפ Aך פשטא = – תבנית שבין תפקידיה כעין מידה מל"ב מידות של רבי אליעזר ברבי יוסי דבר שחבירו )היינו הכתוב( שלפניו
#
מלמד עליו או שהוא מלמד על חבירו )היינו הכתוב( שלפניו .עשוי להיות גם טעמא דקרא על הכתוב לפניו.
קטן אפשר כי התבנית הזאת היא אחת משתי הדרשות הנלמדות ע"י תבנית
היות ותבנית זאת בדרך כלל סוגרת ענין ע"י טעם זקף> -
קטן
הטעמים :מהפ Aך פשטא = ]מונח[ זקף> -
קדמא מרכא – כ 65-מופעים בתורה עם שתי הסיפות כמוצג
#
קטן בין שני קיסרים )אתנח סלוק ,סלוק אתנח( – לכתחילה באופן אחד בפועל או בדיעבד
קדמא מרכא ]פשטא =[ ]מונח[  ...זקף> -
#
באופן אחר ,ועוד מתפקידי פשטא  ...זקף-קטן
א מונח  ...מונח סגול  – Jלכתחילה באופן אחד בפועל או בדיעבד באופן אחר ,ועוד מתפקידי זרקא סגול
קדמא מרכא זרק E
#
קדמא ללא אזלא אחריו – עשוי לציין כעין כלל הצריך לפרט ,ולפרט או פרטים תבניות שונות וכל תת-תבנית בעלת התכונות שלה.
#
מוצגת רשימה של רוב התבניות האלה.
קטן
]פשטא =[ ]מונח[ זקף> -
רביע
]מונח[ 2
קטן
מהפ Aך פשטא = מונח זקף> -
תביר או ]מרכא[ טפחא
סלוק
דרגא תביר ]מרכא[ טפחא )מונח( אתנ;ח או )מרכא( ֽ
סלוק
מרכא תביר ]מרכא[ טפחא )מונח( אתנ;ח או )מרכא( ֽ

*ים – יצא לסוגיו
תבנית הטעמים שבבסיסה אזלא-ג%רש או גרשי *
תבניות טעמים הנשענות על אזלא ,היינו אזלא-גרש וגרשיים ) 1448פסוקים 1633 ,מופעים(
*ים  512מופעים בתורה )סה"כ  1632צריך בדיקה כי לעיל נאמר ( 1633
אזלא-ג%רש )=גרש(  1120גרשי *
קטן
*ים או אזלא-ג%רש( מהפ Aך פשטא = – יצא להקל ולא להחמיר .היות ותבנית זאת בדרך כלל סוגרת ענין ע"י טעם זקף> -
אזלא )גרשי *
%
קטן
אפשר כי התבנית הזאת היא אחת משתי הדרשות הנלמדות ע"י תבנית הטעמים :מהפ Aך פשטא = ]מונח[ זקף> -

ֱ?הים  -גרשיים יִ ְראֶ ה-לּוֹ ַה ֶשּׂה ְלעֹ ָלה -
*ים או אזלא-ג%רש( ...תביר – יצא להקל ולהחמיר ,כגון )בר' וירא כב,ח( א ִ*
אזלא )גרשי *
%
מרכא תביר טפחא ,גרשיים  ...תביר יצא להקל ולהחמיר ,להקל שאם יהיה שה הקרבן יהיה שה ,ולהחמיר שרק אם לא יהיה שה הקרבן
יהיה יצחק.
רביע – יצא ללמד על עצמו או על הכלל כולו
*ים או אזלא-ג%רש( מונח 2
אזלא )גרשי *
%
רביע –  25פסוקים 25 ,מופעים
אזלא-ג%רש )ללא קדמא לפניו( מונח ]מונח[ 2
רביע –  92פסוקים  92מופעים
*ים מונח ]מונח[ 2
גרשי *
רביע –  6פסוקים  6מופעים
*ים 2
גרשי *
קדמא – בשתי יחידות מלים ) 2מלים או עם מקפים( מציין שנוי סדר של מאוחר המקדים המוקדם,
#
אזלא )גרשי*י *ם או אזלא-ג%רש(
%
כגון כתוב מאוחר או אחרון ומבוצע ראשון ,כגון עשוי להיות למד קודם למלמד .כ 32 -מופעים
קדמא מהפ Aך פשטא = – אזלא בראש התבנית לרמז על פעולה שהתחילה ,הושעתה וחודשה או
#
*ים או אזלא-ג%רש(
אזלא )גרשי *
%
שתתחדש .פעולה שאמורה להיות מאוחרת החלה לפני זמנה ,מושעית ,תחל שוב .מופיעה בתורה  3אזלא  10 +גרשיים
רישום מתמטי של תפקידי תבניות הטעמים לחלק מהתבניות.
1.8
כתוצאה ממסקנות העיון הוגדר ביטוי מתמטי כללי ,האמור בעיקרון להופיע בכל הגדרת תפקיד תבנית אבל מודגם רק בתבניות אחדות.
עבור כל "תפקיד תבנית" מוגדר "מקדם פעילות תפקיד" ומוגדרת פעולת כפל ביניהם
מקדם פעילות תפקיד * תפקיד כלשהו )של תבנית כלשהי(  .תוצאת הבטוי נקבעת לפי שווי המקדם:
אם המקדם שווה  1התפקיד פעיל במופע,
אם המקדם שווה  0התפקיד לא פעיל במופע )או שלא מצאנו עדיין תפקיד זה במקום(.
במקום אחד עשויים להיות פעילים תפקידים אחדים.
מתפקידי תבנית הטעמים זרקא סגול )הדגמה בביטוי מתמטי(
מקדם * ת)זרקא סגול( =  * 1ענין עצמאי מסוג התוכן המטועם על התוכן המטועם
מקדם * ת)זרקא סגול( =  * 1ענין תוספת מסוג התוכן המטועם על התוכן המטועם
מקדם * ת)זרקא סגול( =  * 1גריעה חלקית מסוג התוכן המטועם מהתוכן המטועם )כגון קריבת ימים למות(
מקדם * ת)זרקא סגול( =  * 1ציור של תנודה
מקדם * ת)זרקא סגול( =  * 1כגון ציור של שלוש תנועות
המקדם מרכא * ת)זרקא סגול( =  * 1מספר מיעוטים או ריבויים מסוג הענין על הענין.
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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מתפקידי תבנית הטעמים תלישא-גדולה או תלישא-קטנה
תפקיד כללי שיעורין,חציצין ומחיצין )שח"מ(
מקדם * ת)תלישא-גדולה או תלישא-קטנה( =  * 1שיעורין ,חציצין ומחיצין הכוללת שיעורין מוחלטים ,שיעורין יחסיים ,אומדנים
)תלישא-גדולה או תלישא-קטנה(
מקדם * ת)תלישא-גדולה או תלישא-קטנה( =  * 1עקירת עקרון תורני או מצווה ,עקירת מחיצה
מקדם * ת)תלישא-גדולה או תלישא-קטנה( =  * 1עקירת פרט הנעקר מתוך העניין הנידון
מקדם * ת)תלישא-גדולה או תלישא-קטנה( =  * 1התרעת עונש משמים – כרת ,מיתה בידי שמים .התרעת לאו ומלקות ,לאו מכלל
עשה
מקדם * ת)תלישא-גדולה או תלישא-קטנה( =  * 1מידרוג בביצוע מצוות ומידרוג בשכר ועונש )תלישא-גדולה או תלישא-קטנה(
תפקיד ייחודי בעל בחינה נעלה
מקדם * ת)תלשא( =  * 1בחינה מעולה ביותר )מקור אור החיים בטעם תלישא-קטנה,ע"פ מנחת שי זה שם כללי לתלישות במנהג
הספרדי( ,אפשר לתאר בחינה נעלה כעין מחיצה בין בעל הבחינה הנעלה והאחרים
מקדם * ת)תלישא-גדולה( =  * 1נבחר ,ראש ,מקור )תלישא-גדולה(
תפקיד ייחודי חישוב חשבוני בין המלים המטועמות או בסביבתן.
מקדם * ת)תלישא-גדולה או תלישא-קטנה  ...תביר( =  * 1אפשרות לחישוב חשבוני בין המלים המטועמות או בסביבתן
מתפקידי תבנית הטעמים פזר
מקדם * ת)פזר( =  * 1תפקידו כעין דון מיניה ואוקמיה במקומיה ,דרוש עקרון כלשהו במקום הופעתו והעבר אותו לענין תורני אחר,
בין שמפורש בתורה שבכתב ובין שאינו מפורש .בנוסף עשוי ללמד למקומו.
מתפקידי תבנית הטעמים יתיב
מקדם * ת)יתיב( =  * 1דווקא כך ,אכן כך הדבר ,לפחות כך.
מתפקידי תבנית הטעמים פשטא
מקדם * ת)פשטא( =  * 1אחד ,אחד ויחיד ,פשוט ,מתפשט והולך ,פשט הענין.
מתפקידי תבנית הטעמים פשטא פשטא
מקדם * ת)פשטא פשטא( =  * 1דבר שזה טבעו ומתמיד בו.
מקדם * ת)פשטא פשטא( =  * 1חל  /מתרחש  /מתבצע במהירות כי מכיר דרכו .מי ָדיוּת ,בבת אחת ,בעת ובעונה אחת.
מקדם * ת)פשטא פשטא( =  * 1זה וזה גורם אפשר שגם זה או זה גורם.
מתפקידי תבנית הטעמים זקף-קטן
מקדם * ת)זקף-קטן( =  * 1תפקיד מספר הלימודים  /הדרשות שתים
קטן – זקף-קטן כעין מספר שתים ,שתי נקודות בענין מסוים ,שתי דרשות .תוכן המונח מסייע לתיאור הזקף-קטן
קטן או מונח זקף> -
זקף> -
או שהמונח מוסיף עוד דרשה אחת או ענין של מספר של אחד.
מתפקידי תבנית הטעמים זקף-קטן
• תפקיד מספר הלימודים  /הדרשות שתים
מתפקידי תבנית הטעמים זקף-גדול
מקדם * ת)זקף-גדול( =  * 1תפקיד מספר הלימודים  /הדרשות שלוש.
מקדם * ת)זקף-גדול( =  * 1תפקיד הקשור כנראה לשרש "אמר" )כ 35%-מהמופעים בתורה( ,אין הסבר.
מתפקידי תבנית הטעמים זקף-קטן זקף-גדול
מקדם * ת)זקף-קטן זקף-גדול( =  * 1ת)דבר החוזר וקורה )זקף-קטן זקף-גדול((
תפקיד כללי חישוב חשבוני ,תפקיד ייחודי חישוב הפרש בין גימטרית טעמים וגימטרית תוכן או להפך והסקת מסקנה מדרשית ו/או
הילכתית
מקדם * ת)זקף-קטן זקף-גדול( =  * 1גי' )זקף-קטן זקף-גדול( = )עולה( תקע"ו,
מקדם * ת)זקף-קטן זקף-גדול( =  * 0ת'  -גי' תוכן )כגון בראשית וירא כב,יגְ :ו ִהנֵּהַ> -איִ ל אַ ַ Iחר =  0לא פעיל(
מתפקידי תבנית הטעמים רביע
מקדם * ת)רביע( =  * 1תפקיד מספר הלימודים  /הדרשות ארבע
מקדם * ת)רביע( =  * 1תפקיד חישוב רבוע
מקדם * ת)רביע( =  * 1תפקיד הערך  /המספר 4
מתפקידי תבנית הטעמים מונח רביע
מקדם * ת)מונח רביע( =  * 1תפקיד מספר הלימודים  /הדרשות ארבע או יותר מארבע
מתפקידי תבנית הטעמים טפחא
סלוק לבד.
סלוק ,אתנ;ח לבד ,או ֽ
מקדם * ת)טפחא( =  * 1תפקיד מפסיק מן התיאור המוטעם בסיומת מונח אתנ;ח או מרכא ֽ
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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מקדם * ת)טפחא( =  * 1תפקיד שנוי או הרחבת משמעות בנושא הנידון.
מקדם * ת)טפחא( =  * 1תפקיד רבוי
מקדם * ת)טפחא( =  * 1תפקיד פותח טפח )אף שמפסיק( ,מתחבר אל ,ומתאפיין מהכתוב אחריו.
מקדם * ת)טפחא( =  * 1תפקיד במיוחד כאשר טפחא ללא מרכא לפניה אזי עשוי להיות בתפקיד של התפשטות האפיון המתקבל
מהטפחא בלבד או מהמלים בטעם טפחא ושאחריה אל הכתוב לפני הטפחא.
מקדם * ת)טפחא ]מונח[ אתנ;ח בראש פסוק( =  * 1תפקיד קשר אפשרי למעשה בראשית ו\או שמע ישראל
סלוק
מתפקידי תבנית הטעמים מונח אתנ;ח או מרכא ֽ
סלוק( =  * 1רבוי הגבלה.
מקדם * ת)מונח אתנ;ח או מרכא ֽ
סלוק
מתפקידי תבנית הטעמים מרכא טפחא ,אתנ;ח או ֽ
סלוק( =  * 1הגבלת הרבוי.
מקדם * ת)מרכא טפחא ,אתנ;ח או ֽ
אזלא
קדמא ו %
#
מתפקידי תבנית הטעמים
אזלא( =  * 1ענין מרכזי בקרא אליו מתיחסים פרטים אחרים בקרא )קדמא ואזלא(
קדמא ו %
#
מקדם * ת)
אזלא( =  * 1מוקדם ומאוחר )קדמא ואזלא(
קדמא ו %
#
מקדם * ת)
אזלא( =  * 0מלמד ולמד כגון בקל וחומר )קדמא ואזלא( = 0
קדמא ו %
#
מקדם * ת)
אזלא( =  * 0בנין אב )קדמא ואזלא( = 0
קדמא ו %
#
מקדם * ת)
אזלא( =  * 0כלל ופרט )קדמא ואזלא( = 0
קדמא ו %
#
מקדם * ת)
אזלא( =  * 0רבוי ומיעוט )קדמא ואזלא( = 0
קדמא ו %
#
מקדם * ת)
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טבלת ספירה של תבניות טעמי מקרא בתורה ע"פ גירסת הכתר הממוחשבת
1.9
מספרים של טעמי המקרא בתורה ע"פ גירסת הכתר הממוחשבת
הערות
מס' מופעים
מס' פסוקים
חיפוש
מס' פסוקים בתורה  5846מס' מלים בתורה 79978
*
זה מס' המלים המצטרפות
11475
4827
מקף

לטעם אחד או שניים שהוא /
הם בד"כ במלה האחרונה

מילת אֶ ל -עם מקף
מילת ְואֶ ל -עם מקף

999
82

1145
90

כל מילות אֶ ת )בסגול(

1854

מלות אֶ לְ -ואֶ ל-
 99.03%ממופעי אֶ ל
 10.76%ממופעי מקף

מס' צורת סימן ,הערות
1
אֶ ל  1003פס'  1149מופע
ְואֶ ל  85פס'  98מופע

ב אֶ ל – אין ,כ אֶ ל – אין,

2396

כל מילות וְ אֶ ת )בסגול(
עם מקף
מ אֵ ת ) -בצירה( מקף

437

641

מהוות ביחד
 26.4662%ממופעי
מקף בתורה.

ל אֶ ל – אין ,מ אֶ ל – אין,
ב אֶ ת ,כ אֶ ת ,ל אֶ ת,
מ אֶ ת – אין.

114

118

באֵ ת  ,כאֵ ת  ,לאֵ ת אין,

אֵ ת )בצירה( 219 ,212
וְ אֵ ת )בצירה( 185 ,155
שתיהן בלי מקף

מילת *עַ ל972 -

מילת * ִכּי 444 -מופע

*אם406 -
מילת ִ

מילת *ל ֹא530 -

מילת ָנא , 1 -מילת ָ -נא 85

5846
4606
5156
4439
5846
5486
3817
2441
2544
2343
2122
1782

11294
9203
9138
6995
5853
5492
5440
3286
3048
2679
2447
2121

אזלא  /גרש
דרגא
זקף-גדול
גרשיים
תלישא-קטנה )=תרסא(
תלישא-גדולה)=תלשא(
פסק )כולל מונח לגרמיה(
זרקא
סגול
יתיב
מונח לגרמיה
פזר
מרכא-כפולה
שלשלת
קרני-פרה
ירח בן-יומו )=גלגל(
סה"כ סימני טעמים
סה"כ ללא מקף וגעיה

1040
1018
491
496
448
261
357
372
372
341
246
152
5
4
1
1

1120
1090
527
512
 458כתר ממוחשב
 269כתר ממוחשב
387
375
372
357
259
159
5
4
1
1

לגר"א באותם סימנים 37
תפקידים
טפחא אתנח בראש פסוק
מלה מקף טפחא אתנח כנ"ל
טפחא מונח אתנח כנ"ל

לרב הידלסהיימר – משפטי
הטעמים 12 ,טעמים
162
22
121
19
בתורה 3889
בתורה 872
70
בתורה 1187
בתורה 409

162
22
121
19
בתורה 4962
בתורה 901
70
בתורה 1272
בתורה 422

עם מקף

טפחא
מונח
מרכא
זקף-קטן
סלוק
אתנח
פשטא
געיה
מהפך
תביר
רביע
קדמא

)כולל מונח לגרמיה(

מלה מקף טפחא מונח אתנח כנ"ל

מרכא טפחא
מרכא מלה מקף טפחא
וידבר ה' אל-משה לאמר:
תביר מרכא )כנראה אחריו טפחא(

תביר מלה מקף מרכא

בגירסת לנינגרד לפחות  2יותר
דורש בירור בגירסות אחרות
 1ז"ס נוסף ב"מנחת שי""איש מצליח"

)בר' וישלח לה,כב(

 15בתנ"ך

84367
69606

י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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2
3
4
5
6
7
8
)כמו סלוק(
9
10
11
) 12צורה כפשטא,
מיקום בתוך מלה(
) 13גרשיים מלעלי(
14
15
) 16גרש מלרעי(
17
18
19
20
21
22
)מונח ופסק(
23
24
 25תמיד פסק אחריה
26
 , 27ללא קדמא 26
 84119ללא מונח לגרמיה
 80833ללא געיה
העודף בגלל מלים עם שני
טעמים
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תבנית "שמע ישראל" )ש"י(
תבנית "בראשית ברא א-לקים"

סה"כ 324 324
בתנ"ך 11970
בתנ"ך 2838

גי' י"ד ש"י )כעין ש"י עולמות(

בתנ"ך 15074
בתנ"ך 2960

 69מהם מרכא טפחא מרכא סלוק

בתנ"ך 3604
בתנ"ך 1216

בתנ"ך 3833
בתנ"ך 1242
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)כנראה אחריו טפחא(
מרכא תביר ]מרכא[ טפחא

626
12
58
5
723
258
821

648
12
59
5
750
263
842

תביר תביר
תביר מלה-תביר
תביר דרגא
תביר מלה-דרגא
תביר טפחא ללא דרגא

4
3

4
3

 6בתנ"ך 2 ,מהם בתורה
 1ביחזקאל

 6בתנ"ך 2 ,מהם בתורה
 1ביחזקאל

11

11

תביר מלה מקף טפחא

12

12

מרכא מלה-תביר
דרגא מונח רביע
דרגא מרכא-כפולה טפחא

דרגא תביר
דרגא מלה-תביר
תביר ללא דרגא או ללא

]מרכא[ טפחא

 14בכל התנ"ך
סה"כ עם תביר בתווך 1673

מרכא לפניו

או ללא מרכא לפניהם
ללא דרגא או ללא מרכא
לפניהם
ִכּי – תביר מרכא טפחא

 180בתנ"ך מהם 46
בתורה
203
) 4 + 38מלה מקף

 180בתנ"ך מהם 46
בתורה
206
) 4 + 38מלה מקף

מהם  10רביע לפני תביר,
 1ז"ק 1 ,קו"א
מהם  10רביע לפני תביר,
 1רביע גרשיים,
 1אתנח גרשיים
מהם ִ 7כּ֛י ֲא ִנ֥י ה֖ ' אֱ-הֵיכֶ ֽם
ו 3-ביחזקאל

קדמא מרכא
קדמא מרכא פשטא
]מונח[ ז"ק
קדמא מרכא ]מלה מקף[
זרקא ]מונח[ סגול
קדמא מרכא תביר

מרכא(

מרכא(

לפחות 5

לפחות 5

114

115

קדמא מרכא מלה-תביר
קדמא דרגא תביר
קדמא דרגא מלה-תביר
קדמא מלה-דרגא

0
205
0
17

0
207
0
17

קדמא מלה-מרכא ותביר אחריו

6
9

6
9

מרכא פשטא
מרכא מלה-פשטא
מרכא מונח לגרמיה

150
אין
6
301

153

 77פסוק בר' שמ' וי'

6
311

 44בתנ"ך 3 ,בדברים

מקור :דרך חיים ,הרב
מנחם די לונזאנו

קדמא מרכא ללא תביר אחריו
קדמא מלה-מרכא ללא תביר
אחריו
קדמא דרגא ללא תביר אחריו

מונח זקף-קטן במלה אחת

אפשר כי כולל קדמא מרכא

קדמא זקף-קטן במלה אחת

זקף-קטן זקף-גדול בין
שני קיסרים
זקף-קטן מלה-זקף-
גדול

גי' המלים ז"ק ז"ג עולה
יסוד מלכות

175

176

 ,28אבל אחד עם מקף ז"ק
ז"ג וז"ק ז"ג ,לכן רק 27

28

23

 23לוודא

52

52

31

31

זקף-קטן מהפך פשטא ...זקף-קטן

242
84
17
50
106
94

248
84
17
50
107
94

פשטא פשטא
מהפך פשטא מהפך פשטא
פשטא רביע
פשטא מונח רביע

?63
?21
2
1

?63
?21
2
1

קדמא ואזלא

795

846

זקף-גדול מלים )-0אחדים(
זקף-קטן בין שני קיסרים
זקף-קטן זקף-קטן בין שני
קיסרים

זקף-קטן מלה מקף זקף-
קטן בין שני קיסרים
זקף-קטן מונח זקף-קטן
זקף-קטן פשטא זקף-קטן
זקף-קטן יתיב זקף-קטן
זקף-קטן יתיב מונח  ...זקף-קטן
זקף-קטן פשטא מונח  ...זקף-קטן
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סה"כ 204 ,202

אפשר רמז ל-ר"ב )(202
ניצוצות קדושה שנגאלו.

סה"כ673 676 :
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קדמא ואזלא קדמא

20
6

20
6

קדמא  ...קדמא ואזלא באותו
פסוק

35
בר'  , 6שמ'  , 14וי' 8
,במ'  , 12דב' 21
בר'  , 2שמ'  , 20וי'
 , 20במ'  , 17דב' 30
בר'  , 1שמ'  , 5וי' , 3
במ'  , 4דב' 6
בר'  , 4שמ'  , 7וי' ,3
במ'  , 7דב' 13
בר'  , 1שמ'  , 17וי' ,5
במ'  , 17דב' 23
וי'  , 3במ'  , 2דב' 1

 35לוודא

קדמא ואזלא רביע
קדמא רביע

201
2

201
2

רביע קדמא )עם או בלי
אזלא(
אזלא-גרש קדמא
גרשיים מלה-קדמא
גרשיים קדמא
גרשיים או אזלא-גרש
קדמא מהפך פשטא
גרשיים או אזלא-גרש
מונח מהפך פשטא
גרשיים קדמא תביר
גרשיים קדמא מרכא
תביר
גרשיים קדמא מרכא
זרקא

235

237

32
7
21
13 = 3 + 10

32
7
21
13

?+1

1

אין
3

3

1

1

גרשיים קדמא דרגא )רק עם
תביר אחריו()אין מונח או
מרכא-כפולה(

5

5

 4מהם דרגא תביר מרכא
טפחא
 1דרגא תביר טפחא

אזלא-גרש דרגא )כנ"ל(

1

1

גם מכיל תביר תביר
מרכא טפחא )דב' ו ,י(

גרשיים מלה רביע
גרשיים רביע
גרשיים מונח מונח רביע
אזלא-גרש )ללא קדמא
לפניו( מונח ]מונח[ רביע
קדמא ואזלא  ...אזלא-גרש
או גרשיים מהפך פשטא
קדמא ואזלא  ...אזלא-גרש
או גרשיים ]מונח[ רביע
רביע בראש פסוק
רביע אחרי אתנח
אתנח מלה מקף רביע
ללא טפחא בין סלוק לאתנח
ללא טפחא בין אתנח לסלוק
מלה פסק אתנח
מלה פסק סלוק
פשטא מהפך פשטא

92
6
0
25

92
6
0
25

זו והתבנית הבאה משתרעות
על פסוק או שניים

סה"כ מופעים

קדמא ואזלא מלה-קדמא
קדמא ואזלא במלה אחת
קדמא ואזלא  ...קדמא ואזלא
באותו פסוק
קדמא ואזלא  ...קדמא באותו
פסוק

קדמא ואזלא  ...קדמא
ואזלא בחצי פסוק
קדמא ואזלא  ...קדמא
בחצי פסוק
גרשיים או גרש  ...קדמא
ואזלא באותו פסוק

1.10

אין אזלא-גרש מלה-קדמא
ללא קדמא לפני אזלא

שניהם רק בקדמא
ואזלא במלה אחת

כלומר אין קדמא רביע

 5אחרים מתבנית
קדמא ואזלא דרגא

15
280
199
27

280
199
27

י"ג מדות ספרא ברייתא דרבי ישמעאל )בן רבי יוסי הגלילי( פרשה א )שו"ת בר-אילן(

רבי ישמעאל אומר בשלש עשרה מדות התורה נדרשת
א' מקל וחומר,
ב' מגזרה שוה,
ג' מבנין אב מכתוב אחד,
ד' מבנין אב משני כתובים,
ה' מכלל ופרט מפרט וכלל,
ו' מכלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט,
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

29/190

/©ZZFisherטעמי המקרא בהלכה ובאגדה  -התשעא

zzzf@bezeqint.net 972-3-6486221 www.torah-cantillation-analytics.nationalfinder.com

ב"ה

טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"א

ז' מכלל שהוא צריך לפרט ומפרט שהוא צריך לכלל.
ח' )ב?( כל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד לא ללמד על עצמו יצא אלא ללמד על הכלל כלו יצא,
ט' כל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ליטעון טען אחר שהוא כענינו יצא להקל ולא להחמיר,
י' כל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ליטעון טען אחר שלא כענינו יצא להקל ולהחמיר,
י"א כל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל לידון בדבר חדש ,אי אתה יכול להחזירו לכללו עד שיחזירנו הכתוב לכללו בפירוש,
י"ב דבר הלמד מעניינו ודבר הלמד מסופו
י"ג וכן שני כתובין המכחישים זה את זה עד שיבא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם.
1.11

ל"ב מדות ברייתא דרבי אלעזר )בן רבי יוסי הגלילי( )אוצר המדרשים )אייזנשטיין( ע' ) 266 – 265שו"ת בר-אילן(

)א( בריבוי) ,ב( במיעוט) ,ג( בריבוי אחר ריבוי) ,ד( במיעוט אחר מיעוט) ,ה( בקל וחומר מפורש) ,ו( בקל וחומר סתום) ,ז( בגזירה
שוה) ,ח( בבנין אב) ,ט( בדרך קצרה) ,י( מדבר שהוא שנוי) ,יא( מסדור שנחלק) ,יב( מדבר שבא ללמד ונמצא למד) ,יג( מכלל
שאחריו מעשה והוא פרטו של ראשון) ,יד( מדבר גדול שנתלה בקטן ממנו להשמיע האזן בדרך שהיא שומעת) ,טו( משני כתובים
המכחישים זה את זה עד שיבא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם) ,טז( מדבר שהוא מיוחד במקומו) ,יז( מדבר שאינו מתפרש במקומו
ומתפרש במקום אחר) ,יח( מדבר שנאמר במקצת ונוהג בכל) ,יט( מדבר שנאמר בזה והוא הדין בחבירו) ,כ( מדבר שנאמר בזה ואינו
ענין לו אבל הוא ענין לחבירו) ,כא( מדבר שהוקש לשתי מדות ואתה נותן לו כח היפה שבשתיהן) ,כב( מדבר שחבירו מוכיח עליו,
)כג( מדבר שהוא מוכיח על חבירו) ,כד( מדבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד על עצמו) ,כה( מדבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל
ללמד על חבירו) ,כו( ממשל) ,כז( מלשון נופל על לשון) ,כח( מכנגד) ,כט( מלשון גימטריא) ,ל( מלשון נוטריקון) ,תרי אפי :חד אפא
בחילוף האותיות ,וחד שהוא בחשבון האותיות() ,לא( ממוקדם ומאוחר שהוא בענין) ,לב( ממוקדם ומאוחר שבפרשיות.
1.12

ע"פ מהרז"ו )זאב וואלף איינהארין( מדרש רבה )כגון הוצאת ווגשל א' ל-ל"ב מדות ברייתא דרבי אלעזר )בן רבי יוסי
הגלילי(

)א( בריבוי) ,ב( במיעוט) ,ג( בריבוי אחר ריבוי) ,ד( במיעוט אחר מיעוט) ,ה( בקל וחומר מפורש) ,ו( בקל וחומר סתום) ,ז( בגזירה
שוה) ,ח( בבנין אב) ,ט( בדרך קצרה) ,י( מדבר שהוא שנוי) ,יא( מסדור שנחלק) ,יב( מדבר שבא ללמד ונמצא למד) ,יג( מכלל
שאחריו מעשה והוא פרטו של ראשון) ,יד( מדבר גדול שנתלה בקטן ממנו להשמיע האזן בדרך שהיא שומעת) ,טו( משני כתובים
המכחישים זה את זה עד שיבא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם) ,טז( מדבר שהוא מיוחד במקומו) ,יז( מדבר שאינו מתפרש במקומו
ומתפרש במקום אחר) ,יח( מדבר שנאמר במקצת ונוהג בכל) ,יט( מדבר שנאמר בזה והוא הדין בחבירו) ,כ( מדבר שנאמר בזה ואינו
ענין לו אבל הוא ענין לחבירו) ,כא( מדבר שהוקש לשתי מדות ואתה נותן לו כח היפה שבשתיהן) ,כב( מדבר שחבירו מוכיח עליו,
)כג( מדבר שהוא מוכיח על חבירו) ,כד( מדבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד על עצמו) ,כה( מדבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל
ללמד על חבירו) ,כו( ממשל) ,כז( מנגד) ,כח( ממעל) ,כט( מלשון גימטריא )תרי אפי :חד אפי בחילוף האותיות ,וחד שהוא בחשבון
האותיות() ,ל( מלשון נוטריקון) ,לא( ממוקדם ומאוחר שהוא בענין) ,לב( ממוקדם ומאוחר שבפרשיות.
ויש עוד מדות שחז"ל משתמשים בהם בדרשותיהם
ע"פ מהרז"ו מדרש רבה כגון הוצאת ווגשל א' )=<לג ,כהמשך למספור לעיל( מדת סמוכים
מהרז"ו ב' )=<לד( ע"פ ס"ע פ"א דרשו מדה אחת שהיא יסוד לכל המדות ) ...והוא סתום( לא בא הכתוב לסתום אלא לפרש
מהרז"ו ג' )=<לה( כלל גדול כל שמעשיו סתומים ופירש במקום אחד לגנאי הרי כל מעשיו לגנאי
עוד כלל אחד אמרו כל שמעשיו ומעשה אבותיו סתומים ופירש באחד מהם לשבח הרי הוא צדיק בן צדיק ואם לגנאי ה"ה רשע בן
רשע )כגון בבלי מגילה טו,א( .
מהרז"ו ד' )=<לט( אמרו תפסת מרובה לא תפסת )כגון בבלי חגיגה יז,א( .ובת"כ )תורת כהנים( הוכיחו מזה מיעוט ימים שנים.
מהרז"ו ה' )=<מ( עוד אמרו גורעין ומוסיפין ודורשין ע' ד"ר פ"ב בסי' כ"ד ומש"ש.
מהרז"ו ו' )=<מא( עוד אמרו שנה עליו הכתוב לעכב .וכמ"ש בתורה ועל הישנות החלום וגו' וע"ש בב"ר
מהרז"ו ז' )=<מב( עוד כלל גדול במדרשי חז"ל בענין השמות אם נזכר שם אחד בשני מקומות הוא הכל ענין אחד ולומדים זה מזה
ע"פ מדה ז' וי"ז.
ע"פ הוצאה אחרת של מ"ר )מדה שנמספרה כ-לג ובהוספה של ז' מדות של מהרז"ו תהיה מדה מג )= < מג( לימוד אלפניו ולאחוריו
)לד= < מד( לימוד אלפניו ואלפני לפניו ולאחוריו
אוסף מהעיון
)מה( מיעוט ורבוי ומיעוט
)מו( ריבוי ומיעוט
)מז( מידת להפסיק הענין דברי רבי ישמעאל
)מח( ירושלמי יומא יג – שיעור מדויק,לעומת לא מדויק ,ועוד מידה
)מט( בבלי יומא מב – ממילא ,היפוך
)נ( פרט וכלל ופרט )בבלי נזיר לה(
)נא( טעמא דקרא מתאים גם ל) -כב( מדבר שחבירו מוכיח עליו
)נב( האמור לקרות מאוחר מתבצע ראשון
)נג( פעולה שהופסקה
)נד( פעולה החלה ,מושהיית או מתכסיית ,התחדשה או תתחדש המשכתה
)נה( לכתחילה ובפועל
)נו( שויון בין המעורבים בענין ,שויון זמן ,שויון מקום
)נז( חל בבת אחת ,מיד ,בעת ובעונה אחת; רגילות; מבין שניים יוצא אחד ,זה וזה גורם ואפשר גם זה או זה גורם
)נח( חוזר וקורה ,כעין בנין אב ,היקש
)נט( חיזוק לדברים ,תוקף ,עצמת טיעון
)ס( שנוי סדר מסוים ,כאשר צריך תיקון גדול
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מאמר א' :שעורה ושיעורין ,טעמי המקרא כמרמזים לדרשות חז"ל או לביאורי המקרא
2
כותרת משנה לכל טעם או תבנית טעמים תפקיד או מספר תפקידים המרמזים לדרשות חז"ל או לביאורי המקרא.
מבוא
2.1
אודה השם בכל לבב בסוד ישרים ועדה )תה' קי"א א'( ואקד ואשתחוה לה' ואברך את-הה' א'לקי אדני אברהם אשר הנחני בדרך אמת
לקחת את-בת-אחי אדני לבנו )בר' תולדות ,כ"ד מ"ח(  -על שהדריכני בית א'דני לבוא אל חלקי בתורה.
עיון זה עוסק בתפקידי טעמי המקרא בד"כ בחמישה חומשי תורה ,בנסיון להוכיח בעזהשי"ת שלטעמי המקרא יש תפקידים )בנוסף להבנה
תחבירית( המהווים רמז לדרשות חז"ל בפסוקים .לכן מוצגים טעמי כ"א ספרים ולא טעמי איוב ,משלי ,תהלים.
ֹהן ִ ֽכּי-יִ ְקנֶ ה ֶנ =פֶ שׁ = ִקנְ יַ ן כַּ ְס >פּוֹ הוּא י ֹאכַ ל ;בּוֹ וגו' המלה וכהן בטעם רביע מרמזת לדרשת
כגון טעם רביע בפסוק ויקרא אמר כב יא ׃ ְוכ ֵ 2
ה-בבלי יבמות סו א על פסוק זה שארבעה הקשורים לקנין הכהן אוכלים בתרומה ,א' עבדים שקנתה אשתו ,ב' עבדיו ,ג' עבדי צאן ברזל
שהביאה אשתו ,ד' עבדיו שקנו עבדים .טעם רביע בתפקיד שמובנו ארבע מרמז על ארבעה אלו .אף בדרשות חז"ל בפסוקים נוספים בהם
יש טעם רביע נמצא בעזהשי"ת שאף בהם ניתן להטעים את טעם רביע שמרמז על ארבע .וכן נמצא בעזהשי"ת כי תבנית הטעמים מונח
רביע מרמזת שיש כאן יותר מארבעה לימודים בגלל תוספת המונח.
מובן מאליו ,שאין כאן כוונה להקיף את כל טעמי המקרא בחמשה חומשי תורה ובספרי נ"ך ,אלא ניסיון למצוא כמה שיותר פסוקים בהם
יש אותם תבניות טעמי מקרא עם דרשות חז"ל או ביאורים בפסוק שנוכל לומר שתבניות הטעמים הזהות מרמזות לאותו תפקיד .גם
בפסוקים שעסקנו בהם ,לא הסברנו בד"כ את כל הטעמים ואת כל תפקידי הטעמים.
לכל טעם או תבנית טעמים נמצא והוגדר תפקיד אחד או מספר תפקידים מתחלפים ,כגון טעם תלישא מרמז על מספר רב של דרשות חז"ל
שחלקן מרמזים על שיעורי התורה וחלקם על מחיצות וחלקן על חציצה וישנם עוד תפקידים )נסמכנו ,בהשאלה בלבד ,על בבלי סוכה ה ב
שיעורין חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני( .וכך בשאר תבניות הטעמים נמצא בעזהשי"ת ע"פ דרשות חז"ל או הבנת המפרשים בכתוב,
שיש בהם תבניות טעמים זהות המרמזות על אותו תהליך או אופן של דרשת חז"ל.
העיון לפי השגת ידינו ע"פ המשנה ,הגמרא ,המדרשים וספרי ראשונים ואחרונים .ואף מעט בספר הזוהר הקדוש ,בספרי החסידות וגם שם
נמצא שלתבניות הטעמים יש תפקידים המרמזים על דרשות חז"ל או הבנת הכתוב ע"פ דרכם.
בעיון נמצא כי תפקידי הטעמים הם לא בהבנת פשט הכתוב אלא ביאורים ודרשות חז"ל שלא מפורשים במקרא.
ישנם פסוקים בהם תבניות הטעמים מרמזים על דרשות חז"ל בפסוקים אחרים השייכים או המסייעים להבנת פסוק זה.
בספר "מאור תורה" 6מוצגת טבלת שינויים בשמות טעמים מקדמונים ודורות אחרונים ,ובאחרונים בין עדות אחדות .בעיון אנו משתמשים
בשמות כעדות האשכנזים והספרדים .ב"ה שכבר בתחילת העיון הקב"ה זימן לפנינו דרשות חז"ל על פסוקים אחדים שבהם היה קשר בין
שם או צורת הטעם ובין הדרשה .אבל ישנם טעמים שבהם לא היה לנו זהוי כזה .בין הטעמים ששמם מרמז לחלק מתפקידיהם נמצאים
רביע במובן ארבע או רבוע
דרגא במובן יורד מלמעלה עולה מלמטה )לשון מדרגה שעולים ויורדים בה( דהיינו שמקשר בין נושא שלפניו או אחריו וגם מקשר
למקום יותר רחוק
תביר במובן של מחלק )לשון שבירה( שלא כל דיני הפרטים שוים בהלכה הנדרשת
טפחא או טרחא בשמה כמנהג הספרדים מבטאה התפשטות ורבוי )טפחא – טופח ,מתפשט; טרחא – רבוי פעולות(
תלישא-קטנה בשמה כמנהג הספרדים תרסא במובן של מחיצה ובהשאלה מיגבלת שיעור
תלישא-גדולה בשמה כמנהג הספרדים תלשא
א' אותיות ר' ול' מתחלפות ולכן תלשא היא כעין תרשא באותו מובן;
ב' במובן של מורם או נעקר
בין הטעמים שחלק מתפקידיהם נדרשים על פי צורתם נמצאים
רביע בעל ארבע פינות המרמז על ארבעה לימודים
זקף-גדול מרמז על שלושה לימודים כאשר יכול להיות ששנים מהם באופן אחד ואחד באופן אחר
זקף-קטן מרמז על שני לימודים
ישנם טעמים שלא זיהינו בהם רמזים על תפקידיהם ע"פ שמם או צורתם ,ותפקידם הוגדר ע"פ הבנת דרשות חז"ל הזהות במקומות שונים.
נעזרנו בהשאלה בלבד בברייתא של י"ג מידות של רבי ישמעאל ואף בברייתא של ל"ב מידות של רבי אלעזר בשביל להגדיר חלק
מתפקידי תבנית הטעמים כגון:
פזר תלישא קדמא ואזלא המרמז לכעין בנין אב,
קדמא ואזלא המרמז לכעין כלל ופרט ועוד דוגמאות שמפורטות בעיון.
אף נמצא שישנם תבניות טעמים שונות בעלות אותו תפקיד.
מספר רב של פסוקים מורכבים ממספר תבניות טעמים כגון :מונח תלישא-קטנה קדמא ואזלא רביע מהפך פשטא זקף-קטן מרכא טפחא
מונח אתנח ,ניתן למצוא בם דיונים מדרשות חז"ל עם רצף לכל הקרא ,כאשר כל תבנית מרמזת בתפקידה על הלימוד ועל המסקנה
6מאור התורה ,הרב משה מאיר ויינשטאק ,דפוס וויינפלד ,ירושלים ,התשכ"ו
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הנלמדת.
בדרך כלל תהליך הלימוד הוא מימין לשמאל ,דהיינו מתחילת הפסוק ולאחריו ,אך ישנם פסוקים בם התהליך מתחיל באמצע ומלמד על
לפניו וגם לאחריו .ישנם תבניות טעמים המלמדות על פסוק אחר באותו ענין ואף בחומש אחר.
7

לטובת הבנת הקורא מוצגים הטעמים לפי תפקידם התחבירי כעוצרים ומחברים-משרתים בשמותם כמנהג אשכנזים
סלוק)=סוף-פסוק(
דרגת העוצר קיסר אתנח ;תאֽ ,
שלשלת ,טפחא
K
גדול,
קטן ,זקףI -
דרגת העוצר מלך סגול J,זקף> -
פשטאת ,י̀תיב ,תביר
#
א,
רביע ,זרק E
דרגת העוצר משנה 2
*ים ,מונח-לגרמיה ׀
אזלא( ,גרשי *
דרגת העוצר שליש תלישאa -גדולה ,קרני-פרbה ,פזMר ,אזלא-ג%רש )= %
יומו
קדמא ,פסק ׀  ,מקף , -דרגא ,מרכא ,מרכ\ א-כפולה ,מהפ Aך ,מונח ,ירח-בןd -
#
טעמים משרתים תלישא-קטנה,8
לטובת הבנת הקורא מוצגים הטעמים לפי תפקידם התחבירי כעוצרים ומחברים-משרתים בשמותם כמנהג הספרדים
דרגת העוצר קיסר אתנ;ח ,ס ֽלוק)=סוף-פסוק(
שלשלת ,טרחא
K
גדול,
קטן ,זקףI -
דרגת העוצר מלך סגולתא  , Jזקף> -
קדמין = )=פשטא = מלעלית( ,י̀תיב ,תביר
א ,פשטא =  ,תרי #
רביע ,זרק E
דרגת העוצר משנה 2
גרשין ,מונח-לגרמיה ׀
*
גדול ,אז =לא-גרי%ש ,שני
דרגת העוצר שליש aתלשא ,קרני-פרbה ,פזר M
טעמי,
\
קדמא ,פסק ׀  ,מקף , -דרגא ,מאריך ,תרי
#
טעמים משרתים תרסא )=תילשא(,

9

יומו
שופר הולך ,שופר מֻ Aהפך ,ירח-בןd -

נציג טבלה חלקית לתפקידי הטעמים מעבר לתפקידם התחבירי:
אזלא
קדמא ו %
#
מתפקידי תבנית הטעמים
אזלא = ענין מרכזי בקרא אליו מתיחסים פרטים אחרים בקרא
קדמא ו %
#
אזלא = מוקדם ומאוחר
קדמא ו %
#
אזלא = מלמד ולמד כגון בקל וחומר
קדמא ו %
#
אזלא = בנין אב
קדמא ו %
#
אזלא = כלל ופרט
קדמא ו %
#
רביע
מתפקידי תבנית הטעמים 2
רביע = מספר הלימודים  /הדרשות ארבע
2
רביע = חישוב רבוע
2
רביע = המספר 4
2
גדול
מתפקידי תבנית הטעמים זקףI -
גדול = מספר הלימודים  /הדרשות שלוש
זקףI -
קטן
מתפקידי תבנית הטעמים זקף> -
קטן = מספר הלימודים  /הדרשות שתים
זקף> -
סלוק  ...אתנ;ח = כעין בנין אב
סלוק או ֽ
קטן בין שני קיסרים אתנ;ח ֽ ...
קטן  ...זקף> -
זקף> -
סלוק  ...אתנ;ח = דבר החוזר וקורה
סלוק או ֽ
קטן בין שני קיסרים אתנ;ח ֽ ...
קטן  ...זקף> -
זקף> -
סלוק  ...אתנ;ח =
סלוק או ֽ
גדול זה אחר זה בין שני קיסרים אתנ;ח ֽ ...
קטן זקףI -
זקף> -
דבר החוזר וקורה
חישוב גימטריה של שמות הטעמים וגימטרית הקרא המטועם בהם וחישוב ההפרש ביניהם
מתפקידי תבנית הטעמים תלישאa -גדולה או תלישא-קטנה
aתלשא = בחינה מעולה ביותר )מקור אור החיים בטעם תלישא-קטנה,ע"פ מנחת שי זה שם כללי לתלישות במנהג הספרדי(
תלישאa -גדולה = נבחר ,ראש ,מקור
תלישאa -גדולה או תלישא-קטנה =
שיעורין כולל שיעורין מוחלטים ,שיעורין יחסיים ,אומדנים,
חציצין,
מחיצין,
דרגות בשכר ועונש,
תלישא  ...תביר = מרמז לחישוב חשבוני לעתים מהתוכן
מתפקידי תבנית הטעמים זרקא סגול
זרק Eא סגול  = Jתוספת רבה או חלקית על הכתוב
זרק Eא סגול  = Jגריעה חלקית מהכתוב

7מאור התורה ,הרב מ"י וויינשטאק; המקרא בין טעמים לפרשנות ,פרופ' שמחה קוגוט ,הוצאת מאגנס ,ירושלים ,התשנ"ו
8מאור תורה :תלישא-קטנה = תרסא ,משמשת לפעמים כמפסיק ולפעמים כמחבר
9חומש איש מצליח ,מכון הרב מצליח ,ישיבת כסא רחמים ,בני ברק
/©ZZFisherטעמי המקרא בהלכה ובאגדה  -התשעא
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אזלא:
קדמא ו %
#
דוגמאות לתבנית טעמים
תפקיד  -מוקדם ומאוחר על התוכן )בראשית ח"ש כה,ט( וַיִּ ְק ְבּ #רוּ א ֹ%תוֹ,
וגם תפקיד  -ענין מרכזי בקרא אליו מתיחסים פרטים אחרים בתוכן יִ ְצ ָחAק ְויִ ְשׁ ָמעֵ אל = ָבּ ָנ>יו אֶ לְ -מעָ ַרת ַה ַמּ ְכפֵּ ָל ;ה
מלמד כי יש מוקדם ומאוחר בענין אחד ,ומלמד כי ישמעאל חזר בתשובה כי הוליך את יצחק לפניו ולכן נכתב יצחק לפני ישמעאל.
אזלא:
קדמא ו %
#
דוגמא המשלבת תלישא-קטנה ו-
אזלא  -תפקיד המרמז על לימוד בכלל ופרט) ,דברים ראה יד,כו( )וְ נָתַ ָתּה הַ ֶ Mכּסֶ ף ְבּכֹ ל( אֲשֶׁ רְ -תּאַ ֶוּ#ה נ ְַפ ְשׁ  ,N%והמשכו הם
קדמא ו %
#
הפרטים.
תלישא-קטנה  -תפקיד מחיצין) ,דברים ראה יד,כו( )וְ נָתַ ָתּה הַ ֶ Mכּסֶ ף( ְבּכֹל תלישא-קטנה ,מלמד על הגבלת החלפת כסף מעשר שני
והקנין לתוך המחיצות של ירושלים.
רביע ...תלישאa -גדולה:
דוגמא שבמרכזה תבנית טעמים 2
רביע  -תפקיד מספר הלימודים ארבע
2
תלישאa -גדולה – תפקיד שיעורין ,מחיצין ,דרגות בשכר ועונש
זרק Eא סגול  – Jתפקיד תוספת חלקית על הכתוב
שמות בשלח טז,כט:
יוֹמ;יִ ם
ְר 2אוּ ִ ֽכּי-הָ ' Eנ ַתן לָ ֶכם ַהשַּׁ ָבּת  Jעַ לa -כֵּ ן הוּא נ ֵֹתן לָ ֶכם ַבּיּוֹם ַה ִשּׁ ִשּׁי ֶל ֶחם ָ
יעי׃
ְשׁבוּ׀ ִאישׁ ַתּ ְח ָ 2תּיו אַ ל-יֵ צֵ א ִאישׁ ִמ ְמּקֹמוֹ ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ ֽ

אפשר כי מלמד על ארבעה שיעורין :תוספות זמן לשבת ,תחום ארבע אמות לשובת במדבר והעברה ברשות הרבים ,ארבעה טפחים למקום
חשוב לעקירה מרשות אחת והנחה ברשות אחרת ,תחום  12מיל מדאורייתא ואלפיים אמה מדרבנן להליכה מעבר לעיר,
ְר 2אוּ  -רביע ,מתריע על ארבעה לימודי שיעורין
עַ לa -כֵּ ן – מקף בתפקיד רב-משמעות ,ללימודים אחדים מטעם תלשא :שיעורין ,מחיצין ,בחינות נעלות ,דרגות בשכר ועונש בשמירת שבת.
ְר 2אוּ  ...עַ לa -כֵּ ן – רביע  ...תלישא-גדולה  -פותח ענין במספר לימודים השווה ארבע ,ומלמד על ארבעה שיעורין על התוכן שאחרי הרביע,
היינו לפני ואחרי תלישא-גדולה.
וכן עַ לa -כֵּ ן – תלישא-גדולה בתפקיד מחיצין ,מלמד על מלאכת הוצאה מרשות לרשות כי כל רשות בכעין מחיצה לעצמה
אַ ל-יֵ צֵ א ִאישׁ ִמ ְמּקֹמוֹ )דרשת אַ ל-יֵ צֵ א – מקף ,כענין בעל מספר משמעויות כאן דרשה נוספת אל-יוציא )אַ ל-י ִֹצא(( הוצאה מרשות
לרשות כשיעוריהן המפורשים בחז"ל ]בבלי עירובין יז,ב כפירוש רש"י ותוספות[
ִ ֽכּי-ה ' Eנ ַָתן לָ ֶכם ַהשַּׁ ָבּת  - Jזרקא מונח מונח סגול ,הפעם היחידה שלשבת יש זרקא סגול ,כמו שלכל מועד יש זרקא סגול משלו.
)א( שיעור ראשון תוספות זמן לשבת והוא מתואם עם הלימוד לתוספות זמן לכל מועד מיוה"כ .מלמד תוספת מקודש על
החול ,קח מ-לָ ֶכם חול ,ועשהו קדש לפני ואחרי השבת.
)ב( לאגדתא נשמה יתירה  -שלא נתנה תורה אלא לאוכלי המן  -וביום הששי נתן לחם יומיים לכבוד הנשמה היתירה.
והמן בא בנס ממקור עליון  -המרומז ב-עַ לa -כֵּ ן בתלישא-גדולה
עַ לa -כֵּ ן – תלישא-גדולה בתפקיד שיעורין כנ"ל ובתפקיד מחיצין שיוסבר להלן
עַ לa -כֵּ ן  ...לָ ֶכם  -תלישא-גדולה  ...תביר בתפקיד אפשרות לחישוב חשבוני מהתוכן )ולא בורר הקשר למסקנה(
יוֹמ;יִ ם מלמד ע"פ דעת זקנים מבעלי התוספות העושה חשבון על לחם אחד או שני לחם
עַ לa -כֵּ ן הוּא נ ֵֹתן לָ ֶכם ַבּיּוֹם ַה ִשּׁ ִשּׁי ֶל ֶחם ָ
בכל סעודת שבת ,ונמצא במחלוקת בפוסקים האם זה דאורייתא או מדרבנן

שיעור שני התר טלטול ארבע אמות לשובת חוץ לתחום התר טלטול ארבע אמות בשבת ברה"ר
שיעור שלישי חיוב בעקירת והנחת חפץ במקום חשוב ואין מקום חשוב בפחות מד' טפחים
שיעור רביעי ]בבלי עירובין נא,א[ תחום שבת  12מיל מדאורייתא 2000 ,אמה היינו מיל מרבנן ,עם שינויים כפי שיוסבר.
גדול ו -תלישאa -גדולה במרחק של פסוקים:
דוגמא שבמרכזה תבנית טעמים זקףI -
גדול  -תפקיד של שלוש נקודות כאשר אחת באופן אחר ושתיים באופן אחר.
זקףI -
תלישאa -גדולה  -תפקיד שיעורין,
הבסיס לסוגיה משנה נגעים פי"ג מ"ח ללא הפסוקים .בבלי שבת כו ב מביא הפסוקים.
)כּי-יִ ְהיֶ ה בוֹ נֶ גַע צָ ָר;עַ ת ְבּ ֶבגֶד > ֶצמֶ ר אוֹ ְבּ ֶבגֶד ִפּ ְשׁ ִ ֽתּים׃(
ה ֶIבּגֶד ִ ֽ
)ויקרא תזריע יג,מז( ְו ַ
)תּוֹרת ֶנגַע-צָ ַ %רעַ ת ֶבּגֶד הַ ֶצּמֶ ר׀ אוֹ הַ ִפּ ְשׁ ִ2תּים א Aוֹ הַ ְשּׁ ִתי = אוֹ הָ עֵ> ֶרב אוֹ כָּ לְ -כּ ִלי-ע; וֹר ְלטַ הֲרוֹ אוֹ ְלטַ ְמּ ֽאוֹ׃פ(
ַ#
)ויקרא תזריע יג,נט( aז ֹאת

)ויקרא תזריע יג,נט( ְו ַה ֶIבּגֶד a ...ז ֹאת – זקף-גדול  ...תלישא-גדולה ,אפשר כי מלמד על שלושה שיעורים:
שיעור ראשון ג' על ג' אצבעות לבגד צמר ופשתים לקבל טומאת נגע צרעת ע"פ בבלי שבת כו ב
שיעור שני ושלישי שני שיעורין לטמא בית טהור ע"י בגד טמא בנגע צרעת )רוב ג' על ג' אצבעות בשטח או כזית בנפח( ע"פ רמב"ם
ספר טהרה טומאת צרעת פי"ג הי"ד

י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"א

שעורה ושיעורין
2.2
מצוות התלויות בארץ ושיעורי זריעה
2.2.1
בראשית א,יא  -יב
ֱ?הים ַ ֽתּ ְד ֵשׁAא הָ אָ ֶ=רץ = ֶ 2דּשֶׁ א עֵ `שֶׂ ב ַמזְ ִריעַ > ֶז ַרע ֵעץ ְפּ ִ *רי ֹAעשֶׂ ה ְפּ ִרי = ְל ִמינ>וֹ א ֲֶשׁר ז ְַרעוֹ-בוֹ עַ לָ -ה ָא ֶ;רץ וַ ֽ יְ ִהיֽ ֵ -כן׃
ֹאמר א ִ2
]יא[ וַיּ ֶ
ֱ?הים ִכּיֽ -טוֹב׃
ַתּוֹצא הָ ָ%א ֶרץ ֶaדּשֶׁ א ֵעשֶׂ ב ַמזְ ִ Aריעַ ֶז ַ=רע = ְל ִמי ֵנ>הוּ ְו ֵעץ עֹֽ שֶׂ הְ -פּ ִרי א ֲֶשׁר ז ְַרעוֹ-בוֹ ְל ִמינֵ ;הוּ וַיַּ ְרא א ִ
]יב[ ו ֵ #

רש"י ב-בר' א יב מפרש ע"פ בבלי חולין ס א ,כי הדשאים למדו מן העצים לגדול כל מין לעצמו .מתחילת הבריאה הדשאים צמחו כל מין
לעצמו והתורה מצוה כי הפרדה זאת תשמר ע"י האדם וזהו איסור כלאים שלא לערבב המינים .בטבע הדשאים צומחים ללא שמירת מרחק
מסוים .לעומת זאת האדם המגדל צמחים מצווה על אופנים שונים של הפרדה למניעת כלאים ומראית של כלאים.
רש"י פתח פירושו לתורה בכבוד ארץ-ישראל וכבודה מתבטא בפסוקים בראשית א יא  -יב בהם מרומזת קדושת ארץ-ישראל לפחות
במצווה אחת מהמצוות התלויות בארץ והיא מצוות כלאים .נאמר ב-משנה כלים פ"א מ"ו עשר קדושות הן :ארץ ישראל מקודשת מכל
הארצות ומה היא קדושתה שמביאים ממנה העומר והבכורים ושתי הלחם מה שאין מביאים כן מכל הארצות :כדי שהעומר ושתי הלחם
מהתבואות והביכורים מהפירות יהיו ראויים להבאה צריך לגדלם כמצוות התורה וראשית לכל זריעתם צריכה להיות ללא כלאיים .ע"פ
בבלי קידושין לט א כלאי הכרם בחו"ל אסורים מרבנן ,הרכבת האילן בחו"ל אסורה מהתורה ,כלאי זרעים בחו"ל מותרים גם מרבנן לכן
יחודה וקדושתה של ארץ-ישראל באיסור כלאי זרעים מדאורייתא בארץ-ישראל בלבד ויחוד וקדושה זאת מאפשרת להביא ממנה העומר
והבכורים ושתי הלחם.
מצוות כלאי צמחים מצווה על שיעור מרחק בין צמחים בגידול חקלאי מסודר בידי אדם .לקביעת שיעור מרחק הקב"ה גילה בפסוקנו )א יב(
כי גרגר השעורה הוא כלי המדידה של שיעור ההרחקה.
במאמר נראה כי בפר' חיי שרה מרומז כי שעורה ודגנים אחרים צריכים בהנהגה טובה כ 4.8 -אצבעות בין זרע לזרע )כאשר האצבעות
נמדדות בגרגר השעורה( ,לתת להם מרחב חיות להוציא תנובה אופטימלית ,דבר שגם התגלה במחקר חקלאי לאחרונה .בהמשך המאמר
נראה פסוקים נוספים מפר' לך-לך ופר' וישלח ,המלמדים על קבלת המסורת של שיעורי מרחק בין זרעי צמחים ממינים שונים .מהם נלמד
כי זריעת חמשה מינים שונים זה מזה בערוגה של ששה על ששה טפחים )היינו אמה על אמה( צריכה  6אצבעות בין זרע לזרע לתת לו
מרחב חיותו להוציא תנובה אופטימלית.
גרגר השעורה ככלי המדידה של שיעור ההרחקה ועוד שיעורין אחרים
2.2.2
מתפקידי תלישא-גדולה – תלשא :א' שיעורין וגו' ,ב' נבחר ,ראש וכד'
במקום אחר בעיון העלינו השערה כי הטעמים תלישא-גדולה – תלשא במנהג הספרדי ותלישא-קטנה – תרסא במנהג הספרדי מבטאים בין
תפקידיהם קשר למאמר חז"ל בבלי סוכה ה ב שיעורין חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני .המופע הראשון בתורה של תלישא-גדולה –
תלשא הוא בפסוק בראשית א,יב
א ֶשׁר ז ְַרעוֹ-בוֹ ְל ִמינֵ ;הוּ
]יב[ ַותּוֹ ֵ #צא הָ ָ%א ֶרץ ֶaדּשֶׁ א ֵעשֶׂ ב ַמזְ ִ Aריעַ ֶז ַ=רע = ְל ִמי ֵנ>הוּ ְו ֵעץ עֹֽ שֶׂ הְ -פּ ִרי ֲ
ֱ?הים ִכּיֽ -טוֹב׃
ַויַּ ְרא א ִ

ַתּוֹצא ָה ָ%א ֶרץ – קדמא ואזלא ֶaדּשֶׁ א –תלשא ,מילת ֶaדּשֶׁ א מתיחסת לצמח ,ושם הטעם למנהג הספרדים תלשא בחילוף סדר אותיות שתלא
ו ֵ#
)גנן ,השתל ,השתיל( מרמז בצורתו על פרח או צמח .כמו-כן בחילוף סדר אותיות נקבל אשת"ל ,אתל"ש .יש בכך רמזים לבחירת גידול או
עקירה לפי חפץ הגנן .אחד התפקידים של התלישא-גדולה – תלשא מרמז על "נבחר"" ,ראש".
לענ"ד מילת ֶaדּשֶׁ א בטעם תלשא מורה כי אחד מתפקידי טעם תלשא – תלישא-גדולה מורה על היות צמחים )ראה דיון בהמשך( ֵכּלִים
לשיעורי תורה מסוימים לקיום המצוות .וכתב ה -חזו"א "שיערו הגאונים את שקל הקדש במשקל השעורה שמשקלו טבעי ו-מתקים בכל דור ...
הצמח הזה שקבעו חכמים  ,הוא הקובע השיעור בכל זמן ובכל מקום כמו שהאגודל קבע שיעור בכל מקום" .10
ה-רמב"ם מביא הלכה למשה מסיני )הלמ"מ( הקשורה לשעורה אשר אינה מובאת בגמרא ,כי מדידת שקל-כסף הנאמר בתורה הוא בפרי
השעורה ,היינו גרגר שעורה .בפירוש המשנה בתחילת קידושין )'חצי גרגר'( ,ובפירוש המשנה ל-בכורות פרק ח' משנה ז' כתב הרמב"ם
שקבלה איש מפי איש שהגרגר הוא משעורה ואינו יודע לו שום טעם .ע"פ "מידות ושיעורי תורה" ,דעת הרמב"ם מופיעה בגאונים וברי"ף וכן
הביא דעת ה-חזו"א בקונטרס השיעורים או"ח סימן ל"ט ס"ק ג' כי הקב"ה מסר למשה ששיעור הפרוטה הוא על פי משקל שעורה בכסף
צרוף.
מתוך העיון ב-בבלי קידושין ב זכינו לגלות כי בקרא )בראשית ח"ש כג טו( אֶ ֶרץ אַ ְר ַ#בּע מֵ ֹאת שֶׁ ֶקלֶ -כּ ֶסף מלת אֶ ֶרץ בטעם תלישא-קטנה
)תרסא( מרמזת על לימוד שיעור במלים שֶׁ ֶקלֶ -כּ ֶסף ושיעור זה התגלה כקשר בין שקל-כסף ובין גרגר שעורה והמסתעף מכך כפי
שמפורט בהמשך.
וּתאֵ נָ ה וְ ִרמּ; וֹן אֶ ֶרץ-זֵ ית ֶשׁמֶ ן
וּשׂעֹ ָ >רה וְ גֶ פֶ ן ְ
הערה היות והשעורה היא שיעור נפח קטן מכל הפירות ב)-דברים עקב ח,ח( ֶא ֶAרץ ִחטָּ ה = ְ
•
ְוּד ָ ֽבשׁ׃ אשר נאמר לשיעורין ,אפשר היה לבטא נפח כל פרי מוזכר כמכפלה של מספר גרגרי שעורה ,אבל לא מצאנו שימוש ברעיון
כזה.
• הערה על מילת ארץ ושיעורין:
10מידות ושיעורי תורה ,הרב פנחס חיים בניש הי"ו ,מהדורה התשמ"ז ,ע' שצ"ב
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"א

ַתּוֹצא ָה ָ%א ֶרץ ֶaדּשֶׁ א מורה על היות צמחים ֵכּלִים לשיעורי תורה מסוימים לקיום המצוות.
א .הפסוק )בראשית א,יב( ו ֵ #
ב .הפסוק )בראשית ח"ש כג,טו( אֶ ֶרץ אַ ְר ַ#בּע ֵמ ֹאת שֶׁ ֶקלֶ -כּ ֶסף מרמז לשיעור יסודי בפרי היינו גרגר צמח שעורה.
וּתאֵ נָ ה וְ ִרמּ; וֹן אֶ ֶרץ-זֵ ית ֶשׁמֶ ן ְוּד ָ ֽבשׁ׃ אם נאמר לשיעורין ,אזי מלמד כי צריכין
וּשׂעֹ ָ >רה וְ גֶ פֶ ן ְ
ג .הפסוק )דברים עקב ח,ח( ֶא ֶAרץ ִחטָּ ה = ְ
לשער בפירות צמחים שנשתבחה בהן ארץ-ישראל לאיסורי תורה )בין בסוג ,בין בגודל בינוני(.
ג .1.בספר מידות ושיעורי תורה לרב ח"פ בניש פ"ב סעיף השיעורים בפירות א"י או בפירות כל מקום ,מביא ירושלמי ביכורים
פ"א ה"ג  ..ולמה נכללו )דברים עקב ח,ח ארץ חיטה ושעורה וגו' כל שבעת המינים בפסוק( ר' יהודה בר' ור' שמואל בר נחמן חד אמר
לברכה וחרנה אמ' לשיעורין וגו' כמוזכר בבלי )ברכות מא א ,עירובין ד א סוכה ה ב( כל הפסוק הזה לשיעורין וגו'
ג .2.אפשר כי גם פסוקים אחרים עם המלה ארץ וצמחים עשויים להיות עם קשר לשיעורין ,כגון "ארץ זבת חלב ודבש"
המופיע בתורה אחד עשר פעמים ,רובם בטעמים תביר מרכא טפחא סילוק או אתנח ,בא ללמד שיעור או גודל כלשהו ,כגון
בבלי מגילה ו א וכי תימא דלית בה זבת חלב ודבש  ...ריש לקיש  ...ציפורי ששה עשר מילין על ששה עשר מילין,

 ...רבי יוחנן  ...עשרין ותרתין פרסי אורכא ופותיא שיתא פרסי
ארץ ארבע מאות שקל-כסף
2.2.3
כסף במשקל גרגרי שעורה
2.2.3.1
בבלי קידושין ב א ,ג א ,משנה האשה נקנית בכסף וגו'  .הגמרא מקישה כסף לקיחת אשה לכסף ללקיחת ארץ מערת המכפלה של עפרון
וּבינְ ַ Nמהִ -ה;וא ְואֶ תֵ -מ ְתְ Nק ֹֽבר׃
את שֶׁ ֶקלֶ -כּ ֶסף ֵבּ ִיני ֵ
אד ִֹני ְשׁ ָמ > ֵענִ י אֶ ֶרץ אַ ְר ַ#בּע ֵמ ֹ
ע"י אברהם אבינו ,בראשית חיי שרה כג,טוֲ :
הרב משה קובלסקי הי"ו מאורות הדף במבוא למסכת קידושין הביא שיטות אחדות להגדרת פרוטה )שז נקרא כסף לקידושי אשה( .
בשיטת הרי"ף והרמב"ם זוהי חתיכת מתכת כסף בשיעור משקל של חצי גרגר שעורה.
ֲאד ִֹני ְשׁ ָמ > ֵענִ י – מונח זקף-קטן,
אֶ ֶרץ – תלישא קטנה )תרסא( ,פרט קדמאה
אַ ְר ַ#בּע – קדמא ,כעין כלל הצריך לפרט
ֵמ ֹאת שֶׁ ֶקלֶ -כּ ֶסף – דרגא תביר ,כעין פרט בתראה כולל המשכו
וּבינְ ַ Nמהִ -ה;וא – מרכא טפחא ,יתור לרבות ,אתנח
ֵבּ ִיני ֵ
ֲאד ִֹני ְשׁ ָמ > ֵענִ י – מונח זקף-קטן ,אפשר כי מלמד על שתיים או שלוש דרשות ,וביניהם ענין של ערך שתיים )אחד מתפקידי זקף-קטן מלמד
על משהו הקשור למספר שתיים ,כגון שתי דרשות ,שווי שתיים(
אֶ ֶרץ – תלישא קטנה )תרסא( ,פרט קדמאה אשר אפשר כי מלמד על ענין של שיעור המתברר בפרט בתראה,
הערה :תרסא מלמד גם על מחיצות – מיצרי השדה שנקנה עם מערת המכפלה .תורה תמימה בראשית כג בכל גבולו סביב  -מאי סביב ,אמר רב משרשיא ,מכאן
למצרים מן התורהיג( ]ב"ב ס"ט ב'[:

אַ ְר ַ#בּע – קדמא ,כעין כלל הצריך לפרט
ֵמ ֹאת שֶׁ ֶקלֶ -כּ ֶסף – דרגא תביר ,כעין פרט בתראה המכיל ענין השיעור אליו מרמז אֶ ֶרץ  ,מדובר בשיעור משקל חתיכת מתכת  /מטבע
כסף .שֶׁ ֶקלֶ -כּ ֶסף – תביר ,מרמז לחלק את גרגר שעורה לשתיים כשיטת הגאונים ,הרי"ף והרמב"ם .המספר שתיים מרומז בטעם זקף-קטן
של המלה ְשׁ ָמ > ֵענִ י.
היחידה היא חצי גרגר שעורה .איך יודעים שמדובר בגרגר שעורה?
א .נתבסס על דוגמת לימוד בתבנית הטעמים של הפסוק )המוצג אח"כ

בהרחבה( )שמות תרומה כז,יח(

חשֶׁ ת׃
ֵיהם נְ ֽ ֹ
רחַ ב׀ ח ֲִמ ִשּׁים ַבּח ֲִמ ִ2שּׁים ְוק ָֹמה ָח ֵמשׁ אַ מּוֹת ֵשׁשׁ ָמ ְשׁ ָז;ר ְואַ ְדנ ֶ
א ֶר ֶה ָחצֵ ר מֵ ָ#אה ָבאַ ָ %מּה ְו ֹ
ֹ
מהתבנית ֶה ָחצֵ ר – תלישא-קטנה ְוקֹ ָמה – תביר ,למדנו ע"י מידות גימטריה וגורעים ומוסיפין ,וחישוב חשבוני שיוסבר אח"כ רמז

לשיעור מקוה.
הערה:

קֹמה אותיות קו"ה מ' וגם שיש לחלק מ' =  40ב . 20 = 100 / 5 -היחס  ,2 = 40 / 20היינו רמז לבית סאתיים של גרגרי שעורה ,שטח חצר
וְ ָ

המשכן.

היות ובפסוקנו תבנית טעמים תלישא-קטנה  ....תביר  ...אתנח כבפסוק הנ"ל ננסה לגלות ע"י מידות גימטריה וגורעים ומוסיפין,
וחישוב חשבוני האם גם פסוקנו מרמז לדברים שלא נראים בפשט,
וּבינְ ַ Nמהִ -ה;וא ְואֶ תֵ -מ ְתְ Nק ֹֽבר׃
את שֶׁ ֶקלֶ -כּ ֶסף ֵבּ ִיני ֵ
אד ִֹני ְשׁ ָמ > ֵענִ י אֶ ֶרץ אַ ְר ַ#בּע ֵמ ֹ
בראשית חיי שרה כג טוֲ :
המלים שֶׁ ֶקלֶ -כּ ֶסף מחוברות לכאילו מלה אחת בשביל טעם תביר שתחתיה.
ע"י מידות גימטריה וגורעים ומוסיפין נגלה כי:
"ר כאילו אומר עשרים יחידות של שעורים.
א .1.מידת גימטריה שֶׁ ֶקלֶ -כּ ֶסף גי'  590עולה כּ' ְשעֹ ָ
א .2.גורעים ומוסיפין שֶׁ ֶקלֶ -כּ ֶסף אותיות שׁ"כּ לפס"ק ,
א .3.גי' שׁ"כּ עולה  20 = 320גרה כפול  16גרגר שעורה בגרה אחת )כדברי הרלב"ג ב)-שמות כי-תשא ל,יג( עֶ ְשׂ ִ Aרים גּ ֵָרה = ַה > ֶשּׁ ֶקל(
וכל גרגר יש לפס"ק היינו לחלק לשניים סה"כ מתקבל כי שֶׁ ֶקלֶ -כּ ֶסף =  640חצאי גרגרי שעורה .שקל-כסף של תקופת
אברהם אבינו שקל  320גרגרי שעורה בינונית.11
ב .רמז נוסף לחצי גרגר שעורה בפסוק נמצא בגי' אֶ ֶרץ =  , 291כפול בערך שתיים עולה לערך  582העולה למלה שעורה עם
הכולל.
11להערות הרב מאיר מאזוז הי"ו א' כי שקל-כסף מכיל  384שעורות שהן  768פרוטות ,יש לומר כי זה אחרי שהוסיפו ששית מלבר ).(64+ 320
ב' לפמ"ש במדרש שקלי עפרון היו קנטרין )גדולים מאד( ,יש לומר כי פשוטו של מקרא מתאים מאד לתוצאות חישובי השיעורים ,והמדרש מדגיש את
מסירות הנפש של אברהם אבינו ואין סתירה בין הדברים.
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"א

מספר גרגרי השעורה בהם נקנתה מערת המכפלה שוה למספר גרגרי שעורה לזריעת בית סאתיים.
א .המלבי"ם בתורה אור מביא מדרש הדן בגודל מערת המכפלה ,האם הייתה חמישים אמה על חמישים אמה או מאה אמה על חמישים
אמה וזה כגודל חצר המשכן ,שטח לזריעת בית סאתיים .יתכן כי שטח זריעת בית סאתיים הוא של גרעיני שעורה .הקשר בין בית
חמֶ ר
סאה לזרע שעורה נמצא ב-ויקרא בחקתי כז טז ְו ִאם׀ ִמ ְשּׂ ֵדה אֲחֻ זּ ָ2תוֹ י ְַק ִדּישׁ ִאישׁ = לַ >ה' וְ ָהיָ ה עֶ ְר ְכְּ Nל ִפי ז ְַרע; וֹ ז ֶַ̀רע ֹ
ְשׂעֹ ִ >רים ַבּח ֲִמ ִשּׁים ֶשׁ ֶקל ָ ֽכּ ֶסף׃ פירש רלב"ג  ...זרע חומר שעורים בחמשים שקל כסף  -הנה ה'חומר' הוא לפי הוראת הגדר שלשים
סאין .והנה המקום שיפלו שם שלשים סאין לזרע ,וגו'
ב .לענ"ד ע"פ חישובים המפורטים בהמשך ע"פ פשט הכתוב ,בין אם מערת המכפלה הייתה בית סאתיים ובין אם לא הייתה ,אברהם
אבינו קנה אֶ ֶרץ אַ ְר ַ#בּע ֵמ ֹאת שֶׁ ֶקלֶ -כּ ֶסף במחיר השוה למשקל של ) 128,000 ( = 320 * 400גרגרי שעורה בינוניים שהתורה
מגלה כאן שהיא הכמות המניבה היבול הטוב ביותר בשטח מאה אמה על חמישים אמה היינו בית סאתיים כפי שמוכח מהחישובים
בהמשך .בדרך אל החישוב הזה מתגלים שיעורי תורה נוספים.
מקראות המפרשות מספר גרגרי השעורה שכמשקלם משקל שקל-כסף.
שּׁ ֶקל
שּׁ ֶקל ַמח ֲִצית ַה > ֶ
שמות כי-תשא ל ׃ ]יג[ ֶזה ׀ יִ ְתּנ2וּ כָּ לָ -העֹ ֵבר = עַ לַ -ה ְפּ ֻק ִ >דים ַמח ֲִצית ַה ֶשּׁ ֶקל ְבּ ֶשׁ ֶקל ַה ֹ;קּ ֶדשׁ עֶ ְשׂ ִ Aרים גּ ֵָרה = ַה > ֶ
רוּמה לַ ֽה'׃
ְתּ ָ

רלב"ג) .יג( גרה  -היא מָ עָ ה בלשון רבותינו ז"ל )משנה עירובין ז,יא ועוד(; וכבר הוסיפו עליו שתוּת ,והיה השקל עשרים וארבע גרה )ראה בכורות
נ,א( .והנה משקל הגרה ששה עשר גרגרי שעורה בינונית ,לפי מה שקבלו הראשונים מצד הוראת הגדר בזאת המלה )ראה מש"ת שקלים א,ג( .
עפרן ביקש ארבע מאת שקל-כסף ,כל שקל בן  20גרה,
כל גרה =  16גרגרי שעורה בינונית
מספר גרגרי שעורה = 128,000 = 16 * 20 * 400

השיעורים האפשריים הנלמדים מהכתוב שקל-כסף .
2.2.4
השעורה והשיעור
2.2.4.1
הנידון להלן הוא לענין דיוק המידות בלבד ולא לענין הלכה שבה החמירו בשיעורים.
לענ"ד המלה שעורה היא מקור אפשרי למלה שיעור ,ועל השעורה מבוססים שיעורי תורה נוספים וביניהם :רוחב חצי אצבע )אצבע
נקראת גם אגודל או גודל( ,טפח ,אמה ,השלמה לגובה מחיצה ,שטח אמה ריבועית ,בית סאתיים ,נפח רביעית ,אונאה בשתות מלבר ,שיעור
זריעה לאמה ריבועית ,משקל שקל-כסף.
הסבר מפורט בשיעורים הנידונים
2.2.4.2
שעורה ,בספר "מידות ושיעורי תורה" 12ע' שצ"ב מובא כי החזו"א כתב על השעורה "שמשקלו טבעי ומתקיים בכל דור".
הערה :שקל-כסף עולה )בגימטריה מלות( מתקים או נשמר  ,ואפשר לומר כשם שהכסף כמתכת מתקים כך גרגר השעורה מתקים.

בע' צ"א מובא כי מידת רביעית לגאונים והרמב"ם  76 – 74סמ"ק מובאת דעת הרמב"ם כי אורך השעורה כחצי רוחב אגודל.
וא"כ רוחב האגודל העולה משיעורי נפח אלו הוא 1.92 – 1.9 :ס"מ והאמה 46 – 45.6 :ס"מ .מובאת דעת רא"ח נאה כי מידת אגודל כ1.91 -
ס"מ .החישובים להלן יהיו סביב ערך זה ולכן אורך שעורה השווה לחצי גודל יהיה  0.955ס"מ )ומה שכתב רא"ח נאה שאורכה שווה 1
ס"מ הוא כנראה לחומרה( ,לכן טפח =  7.64ס"מ ,אמה =  45.84ס"מ.
הערות :שעורה מידה טבעית לכל מקום ועת .נציין כי באנגליה הייתה נהוגה מידת גרגר שעורה ללא קליפה השווה ל 0.85 -ס"מ
והמהווה שליש אינץ' שאורכו  2.54ס"מ .
שקל-כסף עולה )גימטריה( מתקים עולה נשמר  ,כשם שהכסף כמתכת מתקים כך גרגר השעורה מתקים.
טפח – ח' ט"ף .טפח בחז"ל שווה לארבע אצבעות )ארבע גודלים( היינו שמונה גרגרי שעורה שהם חצאי אצבע שלפי אורך שעורה
 0.955ס"מ אורך הטפח יהיה  7.64ס"מ .
טפח – ח' טפה )טיפות( מים ארוכות .דמוי שעורה ל-טיפת מים שאורכה  0.955ס"מ
אמה – ו' טפח היינו ששה טפחים ,לאורך שעורה  0.955ס"מ  .לאמה בת  48שעורות נקבל  45.84ס"מ.
בית סאתיים  -שטח של מאה אמה על חמשים אמה .החישוב יבוא בהמשך.
שיעור זריעה לאמה ריבועית ,כלומר מספר גרגרי שעורה לזריעת אמה ריבועית ,ומרחקי הזריעה בין זרע לזרע .החישוב יבוא בהמשך.
מה נפח זקוק במשקל ארבע מאת שקל-כסף? האם שתות מלבר גם נלמד מכאן? החישוב יבוא בהמשך.
רביעית – חישוב ממספר גרגרי שעורה במשקל ארבע מאות שקל-כסף .החישוב יבוא בהמשך.
פרפרת נאה ע"פ מידות דרישה גימטריה וחילופי אותיות )כעין גורעין ומוסיפין(
פני הכרובים – טפח  -השלמה לגובה מחיצה
ע"פ בבלי סוכה ה,ב לכולי עלמא טפח פני הכרובים הוא הלכה למשה מסיני ומלמד על גובה הכפורת מ )-שמות תרומה כה,כ( ְפּנֵ י
ַה ְכּ ֻר ִ ֽבים ע"י גזרה שוה של פני הכפורת אל פני הכרבים .נדגיש שזה לא ההלכה למשה מסיני בענין גובה מחיצה של עשר טפחים.
תחילת פסוק זה ְו ָהיוּ ַה ְכּ ֻר ִבים – מונח תלישא-קטנה מתריעה למוד שיעור מתוכן המטועם בתבנית מפסקת דיבור יִ ְהיוּ ְפּנֵ י ַה ְכּ ֻר ִ ֽבים׃
שמכאן לומדים כי ְפּנֵ י ַה ְכּ ֻר ִ ֽבים׃ גובהם טפח .בלשון הגמרא נאמר גמירי כי אין ְפּנֵ י ַה ְכּ ֻר ִ ֽבים׃פחות מטפח .גמירי ע"פ רש"י ותוס'

משמעו הלכה למשה מסיני וע"פ הנצי"ב בשיטת הרמב"ם זה קבלה איש מפי איש עד אותו הדור בו התקבלה ההלכה הזאת .טפח זה בצירוף
לגובה ארון הברית מלמד על שיעור מחיצות שיהיה עשרה טפחים אבל רק לשיטת רבי מאיר.

12הרב חיים פנחס בניש הי"ו
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"א

ע"פ "מידות ושיעורי תורה" המלה טפח בתרגום ארמית פשך
את שֶׁ ֶקלֶ -כּ ֶסף
רמז נחמד לגובה טפח של פני כרובים כהשלמה לגובה מחיצה ,מצאנו בקרא )בראשית ח"ש כג,טו( אֶ ֶרץ אַ ְר ַ#בּע מֵ ֹ
המלים שֶׁ ֶקלֶ -כּ ֶסף בכעין מידת גורעין ומוסיפין אותיות פשך קלס ,
פשך ע"פ בבלי סוכה ה ,ב עשר אמות ארך הקרש .כמה הוי להו  -שיתין פושכי .במשכן עשר אמות אורך קרש וזה שוה ששים פושכי היינו
ששים טפחים .פשך לשון יחיד של פושכי.
קלס הוא שבח ,כגון שבח המלאכים וביניהם הכרובים לה' .אפשר כי לפנינו כתוב קלס מפי הכרובים שגובה פניהם טפח=פשך בארמית .מקור
אפשרי למסורת כי פני הכרובים גובהם טפח.
שקל-כסף במידת גורעין ומוסיפין אותיות פשך קלס פני כרובים )של טפח( שלוש )קדושות( קלס
פשך קלס פני כרובים )של טפח( שלוש קדושות לה' סופרים
מתוך פרפרת זו נמשיך בחישובי שיעורין אפשריים .פשך הוא תרגום של טפח לארמית.
קלס גי'  190עולה אמה אמה אמה אמה ו')האות ו"ו( ) (6 + 4 * 46 = 190בסה"כ כאילו נאמר "רבוע של אמה אמה אמה אמה וכל אמה בת ו' פשך
)תרגום טפח(.
קלס גי'  190עולה מאה אמה בנ' אמה ) (190 = 46 + 50 +2 + 46 + 46בסה"כ כאילו נאמר "מערת מכפלה או שדה של  100אמה על  50אמה"

ובין שניהם כאילו נאמר "ממערת מכפלה או שדה של  100אמה על  50אמה והאמה בת ו' פשך )תרגום טפח( מידת אמה למדידת קרקע
ולא לכלים ,ילמד שיעור זריעה במספר גרגרי שעורה לאמה ריבועית".
בית סאתיים
2.2.4.3
בית-סאתיים  -דורש בירור האם זה מספר גרגרי השעורה הדרושים לזריעת שטח כזה או האם זה מספר גרגרי השעורה שאותם שילם
א"א עבור מערת המכפלה בשטח בית-סאתיים .או שבחברון בימי א"א זה היה מספר גרגרי השעורה הדרושים לזריעת שטח כזה.
מלבי"ם תורה אור בראשית חיי שרה כג,טו ]א[ ובמדרש יש פלוגתא ר"ח  ....ור' יודן  ...נראה דפליגי בפלוגתא )בבלי עירובין נג,א( אם
היה בית ועליה או בית לפנים מבית ,ולמ"ד שהיה בית ועליה היה המערה חמשים על חמשים ,ולמ"ד בית לפנים מבית היה מאה על חמשים
וגו'
פשך תרגום של טפח.
קלס גי'  190עולה אמה אמה אמה אמה ו')האות ו"ו( ) (6 + 4 * 46 = 190בסה"כ כאילו נאמר "רבוע של אמה אמה אמה אמה וכל
אמה בת ו' פשך )תרגום טפח(.
קלס גי'  190עולה מאה אמה בנ' אמה ) (190 = 46 + 50 +2 + 46 + 46בסה"כ כאילו נאמר "מערת מכפלה או שדה של  100אמה על
 50אמה"
ובין שניהם כאילו נאמר "ממערת מכפלה או שדה של  100אמה על  50אמה והאמה בת ו' פשך )תרגום טפח( מידת אמה למדידת קרקע
ולא לכלים ,ילמד שיעור זריעה במספר גרגרי שעורה לאמה ריבועית" כמבואר להלן.
משקל שקל-כסף
2.2.4.4
נחשב תחילה משקל שקל-כסף לפי משקל גרגר שעורה בינוני של הרמב"ם כדי להעזר בתוצאות לחישוב רביעית נפח!
ע"פ "מידות ושיעורי תורה" ע' שצ"ו לדעת הגאונים ,רי"ף ורמב"ם שקל-כסף = דינר כסף = דינר זהב ערבי שלפי שיעורם משקלו שוה
ל 17-גרם של היום .שיעור זה מתיחס לסלע היינו שקל-כסף שהוסיפו לו שתות מלבר ,היינו במקום  320גרגר  384גרגר .בחלק הימני
של הטבלה הבאה מוצגים משקל שקל-כסף ִמדְ ָב ִרי ושקל-כסף מוגדל ע"פ גרגרי שעורה בינוניים במשקלים שונים.
נפח זקוק במשקל ארבע מאת שקל-כסף
2.2.4.5
מה נפח זקוק במשקל ארבע מאת שקל-כסף? האם שתות מלבר גם נלמד מכאן?
משקל סמ"ק של כסף שווה  10.49גרם )מספרי כימיה(.
ע"פ "מידות ושיעורי תורה" ע' שצ"ו לדעת הגאונים רי"ף ורמב"ם גרגר השעורה הבינוני משקלו  0.044גרם של היום .נחשב נפח זקוק
במשקל ארבע מאת שקל-כסף לפי גרגר בינוני כללי של  0.044גרם ,
נפח  400שקל-כסף משקל סגולי כסף מספר גרגרים משקל גרגר

0.044 * 128,000 / 10.49 = 536.8922 cm3
לשעורה באורך  0.955ס"מ  ,אצבע שווה  1.91ס"מ ,טפח שווה  7.64 = 4 * 1.91ס"מ  ,ריבוע טפח שווה  58.3696סמ"ר  ,קובית טפח
זה שווה  445.944סמ"ק  .היחס בין נפח  400שקל-כסף לקובית טפח הוא. 1.2039 = 536.8922 / 445.944 :
כלומר זקוק של  536.8922סמ"ק הוא בקירוב  1.2039מהנפח של קובית טפח  445.944סמ"ק היינו בקירוב שתות מלבר.
האם שיעור אונאה בשתות ילמד מהקרא )בראשית חיי שרה כג,טו( שקל-כסף? ע"פ בבלי בבא מציעא מט ב שיעור אונאה שתות מעות
לעומת מיקח .גמרא .אתמר ,רב אמר :שתות מקח שנינו ,ושמואל אמר :שתות מעות נמי שנינו.
אפשר שעד שתות מלבר אדם לא מבחין בתוספת המשנה מקוביה לתיבה ,אחרי-כן הוא מבחין בהבדל.
הגמרא לומדת כי רק במיטלטלין יש אונאה ואין אונאה בקרקעות ולכן מבחינה זאת עפרון לא אונה את אברהם אבינו.
בחלק השמאלי מהטבלה הבאה מוצגים רוחב אצבע שחושב מנפח רביעית בהתאם למשקל גרגר שעורה בינונית ,והיחס בין נפח  400שקל-
כסף וקובית טפח באורכי טפח בהתאמה.
טבלת חישוב משקל שקל-כסף ,רוחב אצבע ,היחס בין  400שקל-כסף וקובית טפח של כסף.
נפח  400שקל-
רוחב אצבע
משקל שקל-
משקל שקל-
משקל גרגר
כסף בהתאמה
כסף מוגדל של שחושב מנפח
כסף מדברי
שעורה בינוני
לרוחב אצבע,
רביעית ,בס"מ
של  320גרגר  384גרגר
בגרם
בסמ"ק
536.8922
1.888187
 16.896גרם
 14.08גרם
0.0440000
540.1966
1.892055
 17.000גרם
 14.16גרם
0.0442708
549.0943
1.902387
 17.280גרם
 14.40גרם
0.0450000
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קובית טפח
מכסף בהתאמה
לרוחב אצבע,
בסמ"ק
430.8389
433.4921
440.6325

היחס בין נפח
 400שקל-
כסף ובין
קובית טפח
1.2461
1.2461
1.2461
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0.0440000

 14.08גרם

 16.896גרם

1.910000

536.8922

445.9437

1.2039

רביעית
2.2.4.6
רביעית – חישוב רביעית נפח ממספר גרגרי שעורה במשקל ארבע מאות שקל-כסף וממשקלם!
רביעית מוגדרת בתורה שבע"פ כנפח של שתי אצבעות אורך על שתי אצבעות רוחב ברום שתי אצבעות וחצי אצבע ושתי חמישיות אצבע,
בהצגה עשרונית  2.7אצבעות .לפי הגדרה זאת ולאצבע של  1.91ס"מ ,נפח רביעית שוה  75.2530סמ"ק .
אברהם אבינו שלם מתכת כסף בשוה משקל של  128,000גרגרי שעורה  ,אז לצורך הצגה יותר ברורה של הדיון נחשב מספר גרגרי
שעורה ברביעית .בסאה יש  96רביעיות .נחלק  128,000ל 2-סאה ונקבל  64,000גרגרי שעורה לסאה  ,נחלק זאת ל 96-רביעיות בסאה
ונקבל  666.66גרגרי שעורה ברביעית ללא קשר לגודל רביעית בסמ"ק!
לכל חומר מודדים משקל סגולי שמוגדר כמשקל החומר ,בצורתו הטבעית ,ביחידת נפח של אחד סמ"ק .בהנחה כי המשקל הסגולי של
הכסף ושל השעורה לא השתנה מהבריאה ,נבדק מה היחס בין המשקל הסגולי של הכסף ובין המשקל הסגולי של השעורה הבינונית לשיטת
ההגאונים ,הרי"ף והרמב"ם .נדגיש כי יחס זה מספר ללא קשר ליחידות המדידה בתנאי שהם היו שוות! כגון משקל חומר א' בנפח רביעית
מחולק במשקל חומר ב' בנפח רביעית.
חלוקת מספר גרגרי שעורה ברביעית במספר המייצג את נפח הרביעית בסמ"ק  8.85899 = 666.666 / 75.2530כלומר זהו מספר גרגרי
שעורה בסמ"ק ,הכפלת ערך זה במשקל הגרגרים מייצג את המשקל הסגולי של זן שעורה זה .המשקל הבינוני של גרגר שעורה לשיטת
הרמב"ם כפי שהוצג בסעיף "משקל שקל-כסף" הוא כ 0.044 -גרם במידות של ימינו .לכן המכפלה  0.044 * 8.85899גרם =
 0.389795גרם היא המשקל הסגולי של השעורה הבינונית לשיטת הרמב"ם.
המשקל הסגולי של מתכת הכסף הוא  10.49גרם לסמ"ק.
היחס בין המשקל הסגולי של הכסף ובין המשקל הסגולי של השעורה הבינונית  0.389795גרם  10.49 /גרם = .26.91158
תוצאה זאת העלתה השערה שאולי היחס בין המשקלים הסגוליים של שני חמרים אלו נובע מגימטרית שם ה' )= (26ולכן חלוקת המשקל
הסגולי של הכסף במספר  26תתן משקל סגולי של שעורה בינונית שהוא  0.40346 = 10.49 / 26גרם.
מוצגת טבלה של הקשר בין משקל גרגר שעורה בינונית ובין נפח רביעית ,כאשר בחלקה המשקל הסגולי של השעורה הבינונית קבוע וכן קבוע מספר
גרגרי השעורה ברביעית
משקל דינר כסף רוחב אצבע
שיעור רביעית
מספר גרגרי
משקל גרגר
משקל סגולי –
מספר גרגר
בס"מ
לעומת  17ג'
בסמ"ק לעומת
שעורה לסמ"ק
שעורה בינוני
שעורה ,בגרם
ברביעית
לרמב"ם
 74-76סמ"ק
בגרם
לרמב"ם
1.888187
16.896
72.704090
9.169580
0.0440000
0.40346
666.666
1.892055
17.000
73.151829
9.113456
0.0442708
0.40346
666.666
1.902387
17.280
74.356739
8.965777
0.0450000
0.40346
666.666
1.910000
16.896
75.253006
8.858990
0.0440000
0.389795
666.666
מוצגת טבלה של שיעורי זריעה לרוחב אצבע משתנה
אמה בס"מ
טפח בס"מ
רוחב אצבע
בס"מ
1.888187
1.892055
1.902387
1.910000

7.552748
7.568220
7.609548
7.640000

45.316488
45.409320
45.657288
45.840000

אמה רבועית
בסמ"ר
2053.5840
2062.0063
2084.5879
2101.3056

בית סאה )50
אמה על 50
אמה( במ"ר
513.3960
515.5015
521.1469
525.3264

שיעור זריעת
שעורה )מס'
גרגרים( למ"ר
124.6601
124.1509
122.8060
121.8290

מספר גרגרים
לבית סאה
64000
64000
64000
64000

שיעור זריעת שעורה לאמה רבועית
2.2.4.7
שיעור היינו מספר גרגרי שעורה לזריעת אמה ריבועית ,לפי גרגר שעורה באורך  0.955ס"מ ,הטפח אורכו  7.64ס"מ והאמה ארכה
 45.84ס"מ ,אמה ריבועית שווה  2101.31סמ"ר או  0.210131מ"ר  .בית סאה שווה  50 * 50אמה שווה  2500אמה רבועית* 2500 ,
 525.3264 = 0.210131מ"ר  .מספר גרגרי שעורה לאמה רבועית  , 25.6 = 64000 / 2500מספר גרגרי שעורה למ"ר / 525.3264
 . 121.829 = 64000מספר זה קרוב למספר  120גרגרי שעורה או חיטה למ"ר המומלץ כאופטימלי בעקבות נסוי זריעה בארה"ב בשנים
.13 2004–2000
 25.6גרגרי שעורה לאמה ריבועית ,נעגל זאת ל , 25-היינו באמה ריבועית אפשר לזרוע במרחקים אחידים  5 * 5 = 25גרגרי שעורה.
נחשב את מרחקי הזריעה בין גרגר לגרגר .אמה = ששה טפחים =  24אצבעות 4.8 = 24 / 5 .אצבע ,גרגר נזרע בערך כל  5אצבע היינו
במרחק של כף יד או זרע גרגר במרחק של כ 10 -שעורים זה מזה .יש לזכור שגם באמה הסמוכה יהיו אותם שיעורים לכן גרגר לא יזרע
בפאת האמה אלא כ 2.4 -אצבעות פנימה מהשוליים.
אפשר כי התורה ממליצה על שיעור זריעת שעורים של כ 5-אצבעות בין גרגר לגרגר.
ההפרש של  0.6גרגר לאמה ריבועית כפול מספר אמות הזריעה ,נזרע בגבולות השטח הנזרע ,כך שאין גרגרים יתירים.
מסקנות.
א' לענין דיוק המידות בלבד )ולא לענין הלכה שבה החמירו בשיעורים( מידת אצבע היא בין  1.91 – 1.888ס"מ ,ואורך שעורה עשוי
Tillage Method & Sowing Rate Relations for Dryland Spring Wheat, Barley & Oats, W.F.Schillinger, Washington State Univ.
/©ZZFisherטעמי המקרא בהלכה ובאגדה  -התשעא
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להיות בין  0.955 – 0.944ס"מ ,וידת טפח ואמה בהתאמה כמוצג בטבלה .אמה ריבועית =  2062.0063סמ"ר
ב' משיעור מספר גרגרי שעורה לאמה רבועית  25.6ותרגומו למספר גרגרי שעורה למ"ר שהוא בין הערכים הבאים– 121.829 :
) 124.6601בהתאמה לגודל אמה רבועית( מתקבל מספר הקרוב למספר  120גרגרי שעורה או חיטה למ"ר המומלץ כאופטימלי בעקבות
נסוי זריעה בארה"ב .אפשר לחלוק על ההשואה אבל הדבר תומך בדברי החזו"א כי טבע השעורה מתקים.
ג' שיעור של  4.8אצבעות היינו כחמש אצבעות בין גרגרי אותו מין בדגנים הוא שיעור שכדאי לזרוע באותו מין .מה שאין כן באיסור
כלאים בזריעת שני מינים מצאנו ב -בבלי שבת פד ב – פה א שהמרחק המינימלי בין זרעים ממינים שונים הוא שלשה טפחים השווה
שתים עשרה אצבעות ,ושיעור יניקה לכל כיוון טפח ומחצה טפח השווה שש אצבעות .ראה סעיף מרחקי זריעת חמישה מיני זרעים בערוגת
ששה על ששה טפחים.
מרחקי זריעת חמישה מיני זרעים בערוגת ששה על ששה טפחים.
2.2.5
בסעיף השיעורים האפשריים הנלמדים מהכתוב שקל-כסף למדנו שיעור של  4.8אצבעות היינו כחמש אצבעות בין גרגרי אותו מין שהוא
שיעור שכדאי לזרוע באותו מין .בסעיף זה נמצא רמז ע"פ הטעמים לנאמר ב -בבלי שבת פד ב – פה א לאיסור כלאים בזריעת שני מינים
במרחק הקטן משלשה טפחים זה מזה כדי לתת לכל זרע מהמינים השונים מרחק יניקה של טפח וחצי השווה לשש אצבעות לכל כיוון.
נמצא רמז בטעם תלישא-קטנה וטפחא בפסוקים הבאים ל -בני שעיר החרי ישבי הארץ שמהם מקור וקים להו רבנן את השיעור של שש
אצבעות בין זרע לזרע.
בראשית לך-לך יד ה
זּוּזים ְבּ ָה;ם ְואֵ ת =
רת ַק ְר ַנ>יִ ם ְואֶ תַ -ה ִ
וּבאַ ְר ַבּע עֶ ְשׂ ֵ #רה שָׁ ָנ%ה ָבּא ְכ ָד ְרלָ עֶֹ 2מר וְ ַה ְמּלָ ִכים = א ֲֶשׁר ִא >תּוֹ ַויַּכּ Aוּ אֶ תְ -רפָ ִאים = ְבּעַ ְשׁ ְתּ ֹ
]ה[ ְ
ָתיִ ם׃
ימים ְבּשָׁ וֵ ה ִק ְרי ָ ֽ
האֵ ִ>
ָֽ
ארן א ֲֶשׁר עַ לַ -ה ִמּ ְד ָ ֽבּר׃
]ו[ ְואֶ תַ -הח ִֹרי ְבּהַ ְר ָרם שֵׂ ִע;יר עַ `ד ֵאיל פָּ ָ >

ע"פ מה דאיתא ב-בבלי שבת פד ,ב

משנה .מנין לערוגה ,שהיא ששה על ששה טפחים ,שזורעין בתוכה חמשה זרעונין ,ארבעה על ארבע רוחות הערוגה ואחת באמצע -
שנאמר )ישעיהו סא יא( כי כארץ תוציא צמחה וכגנה זרועיה תצמיח ,זרעה לא נאמר ,אלא זרועיה.
גמרא .מאי משמע? אמר רב יהודה :כי כארץ תוציא צמחה ,תוציא  -חד ,צמחה  -חד ,הרי תרי ,זרועיה  -תרי ,הא ארבע ,תצמיח  -חד,
הא חמשה .בבלי שבת פה,א וקים להו לרבנן דחמשא בשיתא לא ינקי מהדדי.
ומנלן דהא דקים להו לרבנן )דחמשא בשיתא( מילתא היא  -דאמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן :מאי דכתיב )דברים יט( לא תסיג
גבול רעך ]אשר גבלו ראשונים[  -גבול שגבלו ראשונים לא תסיג .מאי גבלו ראשונים? אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יוחנן:
)מאי( דכתיב )בראשית לו( אלה בני שעיר החרי ישבי הארץ; אטו כולי עלמא יושבי רקיע נינהו? אלא שהיו בקיאין בישובה של ארץ
שהיו אומרים :מלא קנה זה  -לזית ,מלא קנה זה  -לגפנים ,מלא קנה זה  -לתאנים ,וחורי  -שמריחים את הארץ ,וחוי  -אמר רב פפא:
שהיו טועמין את הארץ כחויא .רב אחא בר יעקב אמר :חורי  -שנעשו בני חורין מנכסיהן.
רש"י .לזית  -ראוי לגדל זיתים ,וזה לתאנה ,והיו יודעין להפריש את הארץ בין קנה לקנה בריחה וטעמה ,היכן לזיתים והיכן הוא
לתאנים ,וממילא דבקיאים היו בשיעור יניקה.
התאמת נטיעות לאדמה ושיעור מרחק זריעה
וּבאַ ְר ַבּע  -תלישא-קטנה מרמזת על ענין הקשור לשיעור .וענין זה
וּבאַ ְר ַבּע ] ...ו[ ְואֶ תַ -הח ִֹרי  -תלישא-קטנה  ...טפחא] .ה[ ְ
]ה[ ְ
הוא בני שעיר החרי שהיו בקיאין בשיעורי זריעה והתאמת אילנות פרי לשטחי אדמה ונלמד מהפסוק הבא )יד,ו( ]ו[ ְואֶ תַ -הח ִֹרי ְבּ ַה ְר ָרם
שֵׂ ִע;יר – טפחא בראש פסוק ,כעין כתוב המלמד על הפסוק שלפניו .ע"פ בבלי שבת פד,ב – פה,א בני שעיר החורי היו בקיאין בהתאמת
נטיעות לשטח הארץ ,ועל שיעור זריעה של חמשה זרעונים של צמחים שונים בששה טפחים.
התאמת נטיעות שהיו בקיאין בישובה של ארץ שהיו אומרים :מלא קנה זה  -לזית ,מלא קנה זה  -לגפנים ,מלא קנה זה  -לתאנים ,וגו'
ושיעור מרחק זריעת זרעי ירק שונים שלושה טפחים ואז יתקיים דחמשא בשיתא לא ינקי מהדדי היינו לכל זרע לכל כיוון שיעור יניקה של
14
טפח ומחצה טפח השווה לשש אצבעות לכל כיוון.

14הערת הרב מאיר מאזוז הי"ו וְ אֶ ת-הַ חֹ ִרי ר"ת ו' ) (6ה' ) (5היינו הנאמר בבלי שבת פד ב – פה א דחמשא בשיתא לא ינקי מהדדי
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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2.2.6

הנף העומר

בראשית לך-לך יד
גּוֹים׃
ִֽ
ילם ְו ִת ְד ָעל ֶמלֶ
ימי = אַ ְמ ָר ֶפל ֶמלֶ ִ -שׁנְ > ָער אַ ְריוֹ ֶמלֶ אֶ לָּ ָס;ר ְכּ ָד ְרלָ עֶֹ #מר = ֶמלֶ עֵ > ָ
]א[ וַיְ ִ2הי ִבּ ֵ
וּמלֶ
בוֹי>ם ֶ
בי>יִ ם ְצ ִ
ְצ ֹ
עמ ָֹר;ה ִשׁנְ ָאב׀ ֶמלֶ אַ ְד ָ 2מה ְושֶׁ ְמאֵ =בֶ ר = ֶמלֶ
ֲ
ְס ֹ>דם ְואֶ תִ -בּ ְר ַשׁע ֶמלֶ
]ב[ עָ שׂוּ ִמ ְל ָח ָ 2מה אֶ תֶ -בּ ַ=רע = ֶמלֶ
ֶבּלַ ע ִהיאֹֽ -צעַ ר׃
ח ְב >רוּ אֶ לֵ -ע ֶמק הַ ִשּׂ ִ ;דּים הוּא יָ ם ַה ֶ ֽמּלַ ח׃
]ג[ כָּ ל-אֵ =לֶּ ה = ָ ֽ
וּשׁ?שׁ-עֶ ְשׂ ֵרה שָׁ נָ ה ָמ ָ ֽרדוּ׃
]ד[ ְשׁ ֵתּAים עֶ ְשׂ ֵרה = שָׁ ָנ>ה עָ ְבדוּ אֶ תְ -כּ ָד ְרלָ ֹ;ע ֶמר ְ
זּוּזים ְבּ ָה;ם ְואֵ ת =
רת ַק ְר ַנ>יִ ם ְואֶ תַ -ה ִ
וּבאַ ְר ַבּע עֶ ְשׂ ֵ #רה שָׁ ָנ%ה ָבּא ְכ ָד ְרלָ עֶֹ 2מר וְ ַה ְמּלָ ִכים = א ֲֶשׁר ִא >תּוֹ ַויַּכּ Aוּ אֶ תְ -רפָ ִאים = ְבּעַ ְשׁ ְתּ ֹ
]ה[ ְ
ָתיִ ם׃
ימים ְבּשָׁ וֵ ה ִק ְרי ָ ֽ
האֵ ִ>
ָֽ
ארן א ֲֶשׁר עַ לַ -ה ִמּ ְד ָ ֽבּר׃
]ו[ ְואֶ תַ -הח ִֹרי ְבּהַ ְר ָרם שֵׂ ִע;יר עַ `ד ֵאיל פָּ ָ >

תורה תמימה )ג( יד א הביא כי איתא לחד מ"ד ב-ירושלמי סוטה פ"ז ה"ד שאפשר לכתוב בתורה בשתי שיטין שם כמו בנימין שבהפרדו
יש מובן בשני השמות ,משא"כ שם כדרלעמר בהפרדו אין להם כל מובן ,ולכן אם לא היו שני שמות אין לכתוב בשני שיטין.
לענ"ד נראה כי למרות שאין בשם כדרלעמר בהפרדו לשתי מלים שני שמות ולכן אין כותבים אותו בשתי שיטין ,אפשר כי יש במלה
כדרלעמר בהפרדה לשתי מלים מובן לשוני כגון של שם פעולה ושם עצם.
אכן תרגום יונתן בן עוזיאל )תיב"ע( תרגם כדרלעמר קישר מתהפך בעמרים ובפירוש יונתן כתוב שצריך להיות כישור מתהפך בעמרים
ופירש כי המשמעות כדור מתהפך בעמרים ופירש כי המלך מתהפך במשמשיו וגו' ור' דוד רידר  15הביא משמעות קציר מתהפיך בעומרין
מקור בלתי ידוע

16

אפשר כי כדר לעמר משמעו
כדר – כעין פעולות כדרור בהכנת מנחת העומר כדור מתהפך בעמרים = קציר מתהפיך בעומרין ע"פ משנה מנחות פ"י מ"ג ומ"ד
הביאו קופות העומר לעזרה ושם בגלגול האבוב על האש ליבש השעורים ,שטחוהו בעזרה והרוח מנשבת בו להעיף המוץ )כעין פעולת
זריקה( ,טחנוהו בריחיים המתגלגלים ע"י קורה  ,ניפוהו בי"ג נפות )כעין פעולת זריקה וגלגול( הפרישו עשרון מקמח – סולת
שעורים.
כאילו נאמר כד"ר – כל דתקון רבנן לעמר – לענין הכנת מנחת העומר כעין אוריתא תקון ,כלומר אפשר כי בפסוקים בראשית לך-לך
וּבאַ ְר ַבּע
יד,א – ו נמצאים סימוכין לשיעורין בהכנת קרבן העומר להנפתו המרומזים בטעם תלישא-קטנה במלה ]ה[ ְ
שנָה שאלות במעמד קצירת העומר
שיעור ראשון ]ד[ ְשׁ ֵתּAים עֶ ְשׂ ֵרה = שָׁ ָנ>ה עָ ְבדוּ אֶ תְ -כּ ָד ְרלָ ֹ;ע ֶמר בד"כ שתים עשרה פעם ָ
בא השמש אמרו לו הין שלשה פעמים .מגל זו אמר הין .קופה זו אמר הין קופה זו אמר הין קופה זו אמר הין .אקצור והן אומרין לו קצור ג'
פעמים ,סה"כ שתיים עשרה שאלות ותשובות .וכאשר חל בשבת שאלו שבת זו שלש פעמים וענו הין שלוש פעמים )משנה מנחות פ"י
מ"ג(.
והפעולות בהכנת העומר הם כנגד אַ ְמ ָר ֶפל שנדרש נוטריקון שאמר לאברהם פול באור.
נטלו עומר השעורים והיו מהבהבין אותו באור .כדי לקיים בו מצות קלי שנאמר אביב קלוי באש .נתנוהו באבוב והאבוב היה מנוקב
)ומן הסתם היו מכדררים  -מגלגלים האבוב( כדי שיהא האור שולט בכולן)משנה מנחות פ"י מ"ד(.
וכנגד ְושֶׁ ְמאֵ ֶ=בר = ששם אבר לעוף )רש"י בשם מדרש תנחומא( במרד בה' שטחוהו בעזרה והרוח מנשבת בו).כעין כדרור  -זריקת
הגרגרים באויר כדי להוציא המוץ(

וכנגד ָבּא ְכ ָד ְרלָ עֶֹ 2מר בעל הקורה טוען בעוביה )רבה פר' מ"ב( כלומר מכדרר  -מגלגל ריחיים ע"י קורה ,נתנוהו לריחים של
גרושות שנאמר גרש כרמל )פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( ויקרא אמור דף סג ע' ב (.
וּשׁ?שׁ-
וּשׁ?שׁ-עֶ ְשׂ ֵרה שָׁ נָ ה ָמ ָ ֽרדוּ׃ כלומר את השעורה הקלויה והטחונה שָׁ נָ ה ָמ ָ ֽרדוּ שָנוּ וניפו )כדרור וזריקה( בְ -
שיעור שני ְ
עֶ ְשׂ ֵרה נפה
וּבאַ ְר ַבּע עֶ ְשׂ ֵ #רה שָׁ ָנ%ה אחרי הנפוי בנפה השלוש עשרה ,הקמח  -הסולת הונח בכלי הארבע עשרה והוציאו ממנו
שיעור שלישי ְ
עשרון שמנופה בי"ג נפה .שנאמר את עמר .אין עומר פחות מעשרון.
אפשר כי עם ישראל נצטוה להניף את ראשית צמיחת התבואה לה' כקרבן העומר בי"ו ניסן להזכיר גלוי גאולה ראשון של הקב"ה לאבי עם
ישראל ולציין עונשם של מכחישי ה' כדוגמת אנשי עמק השדים.
הנף העומר לה' בא לציין מעשה אבות סימן לבנים:
א' גלוי גאולה ראשון של הקב"ה לאבי עם ישראל:
מלחמת אברהם בארבעה המלכים ובראשם כדרלעמר ארעה בליל הפסח – ט"ו בניסן ,כך פעם ראשונה בתולדות העולם נודעה
מלכות ה' הבורא ומנהיג העולם כנגד מלכות אדם שמרכזה מרידה בשם בסמכה על כוחי ועוצם ידי והאלילות המצאת האדם.
כיבוש ארץ-ישראל על שתי גדותיה מיושביה ע"י ארבעה המלכים טיהרה אותה מטענתם עליה וכאשר אברהם אבינו נצחם
ארץ-ישראל נכבשה בידו בלא שלחם עליה נגד יושביה .מרגע זה נפתחה הדרך לחלות הקדושה שחלה עליה בכיבושה בידי
יהושע וכל ישראל.

15תרגום יונתן בן עוזיאל על התורה בראשית שמות ,רידר דוד ,אוצר החכמה

יד א ויהי בימי אמרפל הוא נמרוד שאמר להפיל אברם אל האש הוא מלך בבל אריוך
שהיה ארוך בגבורה מלך תלסר כדרלעומר שהיה כדור מתהפך בעמרים מלך עילם

פירוש על התרגום

יד נ עירובין נ"נ נמרוד שמו ולמה נקרא שמו אמרפל שאמר והפיל לאברהם אבינו בתוך כבשן האש
תנחומא ו ב"ר מ"א ד פונטוס בבל עיין י י מקור בלתי ידוע גם בפשיטא השוה י י"ב
בלתי מובן לי אך תרגמתי לפי דרכו של המתרגם לבאר את השמות לפי חלקיהם כמו אמרפל אמר פול
כך כדרלעומר כדור לעומר בנדפס קישר מתהפיך בעומרין ובכ"י קציר מתהפיך בעומרין מקור בלתי ידוע
אולי צ"ל כישר מתהפיך בעמרא כישור מתהפך בצמר תדעל דע תעל שועל מקור בלתי ידוע
16הערת הרב מאיר מאזוז הי"ו אולי ע"פ שופטים
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

ז,יג  ...וְ ִה ֵ #נּה ְצ ִ%ליל ֶל Aחֶ ם ְשׂעֹ ִרים = ִמ ְתהַ פֵּ
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אפשר כי הקרבת העומר היא הודיה לה' על גלוי מלכותו הראשון ותחילת חלות קדושת ארץ-ישראל בעברה לאברהם אבינו.
והזכרת זכות עומדת לדורות כפי שקרה במפלת סנחריב כפירש רש"י ישעיהו ל לב  ...ומדרש אגדה תנופת קציר העומר עמדה
17
לישראל באותה מלחמה כי ליל ששה עשר בניסן היה:
ב' הדין שיעשה הקב"ה באוה"ע בזמן הגאולה יהיה כדוגמת עונשם של אנשי עמק השדים )ערי הככר( אשר היו חלק מדור הפלגה.
במשך עשרים וארבע שנה אחרי הצלתם ע"י אברהם אבינו במקום לגמול חסד מהשפע שהקב"ה נתן להם ,הם הרשיעו בענוי לכל
גלוי של חסד ובגזל .במקום להודות לה' הם סברו כי כל זה בא מכוחי ועוצם ידי .הם מרדו בה' בכך שאמרו כי יכולתם לייצר חמרי
בנין ומזון היא מכח שכלם ולא מה'
ֹאמ *רוּ ִאישׁ אֶ לֵ -ר ֵ 2עהוּ ָה ָ`בה נִ ְל ְבּנָ ה ְל ֵב ִנ>ים ְונִ ְשׂ ְר ָפה ִל ְשׂ ֵר ָפ;ה ו ְַתּ ִ#הי לָ ֶהAם הַ ְלּ ֵב ָנה = ְל >ָא ֶבן
חמרי בנין )בראשית נח יג,ג( וַיּ ְ
ח ֶמר׃
ְו ַה ֵח > ָמר ָהיָ ה לָ ֶהם לַ ֽ ֹ

ייצור מזון כפי שהתורה מבטאה זאת בשמות ערי עמק השדים אַ ְד ָ 2מה של עצי פרי ְס ֹ>דם ְמגָדֶ ל שדנין )סדנין  /ם( ,שמסוכך
באילנות ,18תבואות פוריות ֲעמ ָֹר;ה – אותיות העמ"ר.
ואכן עונשם של אנשי עמק השדים היא מהפכת סדום ועמורה אשר ארעה בעלות השחר של ט"ז בניסן יום הנפת העומר כנאמר
במדרש שכל טוב )בובר( בראשית פרק יט והיה יום ששה עשר בניסן ,שהוא יום שני של פסח ... ,וביקש הקב"ה לשפוט סדום ואת
בנותיה בי"ו בניסן ... ,וכשמרדו סדומיים חתה עליהם גחלים. ,וכדוגמת עונשם כן יהיה לעתיד לבוא ..וכן אתה דורש ימטר על רשעים
פחים אש וגפרית )תהלים יא,ו(,

ַכּה׃
 17ישעיהו ל לא – לב ]לא[ ִ ֽכּיִ -מקּוֹל ה' י ֵַחת אַ שּׁ; וּר בַּ ֵשּׁבֶ ט י ֶ ֽ

נוּפה נִ ְלחַ םֽ ָ -בּה ָ ֽבּם׃
וּב ִמ ְלחֲמוֹת ְתּ ָ
וּב ִכנֹּ ;רוֹת ְ
ליו ְבּתֻ ִפּים ְ
ֲשׁר י ִָנ Aיחַ ה=' עָ > ָ
כּ`ל ַ ֽמעֲבַ ר = מַ ֵטּה ֽמוּסָ ָ >דה א ֶ #
]לב[ וְ הָ ָ 2יה ֹ

רש"י ישעיהו ל )לב( והיה כל מעבר מטה מוסדה  -כל מעברות תוקף יסודות אוכלוסיו כל המקומות אשר עברו שם והשחיתום וביום מפלתם יניח
ה' עליהם על שמועת מפלתם והם יהיו בתפים ובכינורות ,וכה פתרון המקרא בסירוס והיה בתפים ובכינורות כל מעבר מטה מוסדה אשר יניחם ה'
עליו ובמלחמות תנופת שוא מעלה ומוריד נלחם בם הקב"ה ,ומדרש אגדה תנופת קציר העומר עמדה לישראל באותה מלחמה כי ליל ששה עשר
בניסן היה:
18

ילקוט תלמוד תורה ע' קטו  – 123 /יעקב הסקילי – אוצר החכמה

עמק השדים שלושה שמות נקראו לו עמק השדים עמק שוה עמק סוכות ,עמק השדים שמגדל שדנין )סדנין( שהוא עשוי שדים שדים שהוא מניק
את בניו כשדיים .עמק סוכות שמסוכך באילנות .עמק שוה ששם הושוו כל האומות )רבה פ' מ"ב(
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ממערת המכפלה לחצר המשכן ,המקוה ,והר הבית
2.2.7
בסעיף זה נציג הפסוק שמות תרומה כז יח׃
ר ַחב׀ ח ֲִמ ִשּׁים ַבּח ֲִמ ִ2שּׁים ְוק ָֹמה ָח ֵמשׁ אַ מּוֹת ֵשׁשׁ ָמ ְשׁ ָז;ר
א ֶר ֶה ָחצֵ ר מֵ ָ#אה ָבאַ ָ %מּה ְו ֹ
ֹ
חשֶׁ ת׃
ֵיהם נְ ֽ ֹ
ְואַ ְדנ ֶ

תבנית הטעמים של הקרא היא כעין פרט קדמאה וכלל ופרט בתראה המפרט את הפרט קדמאה.
ֹא ֶר ֶה ָחצֵ ר – מונח תלישא-קטנה ,פרט קדמאה שצריך פירוט באמצעות כלל ופרט בתראה
ֵמ ָ#אה ָבאַ ָ %מּה  -קדמא אזלא ,כעין כלל שהכתובים שלפניו ושלאחריו זקוקים לו
ר ַחב׀ ח ֲִמ ִשּׁים ַבּח ֲִמ ִ2שּׁים ְוק ָֹמה ָח ֵמשׁ אַ מּוֹת ֵשׁשׁ ָמ ְשׁ ָז;ר – פרט בתראה
ְו ֹ
ֹא ֶר ֶה ָחצֵ ר – מונח תלישא-קטנה ,פרט קדמאה ,כעין שתי תלישא-קטנה וכל אחת מרמזת לשיעור הנלמד מהפרט בתראה .שני שיעורים
נלמדים ע"י הגמרא והמדרש והם שבעים אמה ושיריים ומידות הר הבית .בעז"ה יתברך מצאנו רמז לשיעור נוסף ארבעים סאה של מי
מקוה .ואולם זה מקשה על שיטתנו כי חסר לנו מונח אחד עבורה .כאן נדון בשיעור נפח מי מקוה .בהמשך נדון בשיעור שבעים ושיריים
ורמזים לשיעורים נוספים ,ונסיים בשיעור הר הבית.
בפרט בתראה מצאנו הענינים הבאים:
א' שיעור נפח מי מקוה במילת ְוק ָֹמה
ב' שיעור שבעים אמה ושיריים במלים ח ֲִמ ִשּׁים ַבּח ֲִמ ִ2שּׁים
ר ַחב׀ ְ ....וק ָֹמה ָח ֵמשׁ אַ מּוֹת
ג' שיעור רוחב קלעי החצר במלים ְו ֹ
ד' שיעור אמת מדידת קרקע ובנין במלים ָח ֵמשׁ אַ מּוֹת ֵשׁשׁ ָמ ְשׁ ָז;ר
ה' רמז לכניסת גר לעם ישראל טעם תביר במלת ְוק ָֹמה
ר ַחב׀ ח ֲִמ ִשּׁים ַבּח ֲִמ ִ2שּׁים
א ֶר ֶהחָ צֵ ר ֵמ ָ#אה בָ אַ ָ %מּה ְו ֹ
ו' שיעור הר הבית במלים ֹ

2.2.7.1

שיעור נפח מי מקוה

שיעור נפח מי מקוה במילת ְוק ָֹמה
ב-בבלי חגיגה יא א ובעוד מקומות מובאת ברייתא המלמדת על שיעור מקוה ולשונה דתניא) :ויקרא מצורע טו יג( ורחץ )את בשרו( במים -
במי מקוה .את כל בשרו  -מים שכל גופו עולה בהן ,וכמה הן  -אמה על אמה ברום שלש אמות .ושיערו חכמים :מי מקוה ארבעים סאה.
רמז לכך נמצא בפסוק שמות תרומה כז יח׃

ֵמ ָ#אה ָבאַ ָ %מּה  -קדמא אזלא ,קדמא – מקדים קרא שהכתובים שלפניו ולאחריו זקוקים לו ,ואחריו אזלא  -הולך אחד מן המקראות הזקוק
לו ְוק ָֹמה ָח ֵמשׁ אַ מּוֹת המביא לגלוי שיעור מי מקוה.
קֹמה משמעותה גובה ,ומאפשרת מעבר מתאור שטח לתאור
חצֵ ר שהוא שטח במישור ,לענ"ד המלה וְ ָ
ר ַחב׀ ֶה ָ
א ֶר וְ -ו ֹ
מצאנו בפסוק ֹ
נפח.
ְוק ָֹמה – גי' אותיות מקו"ה – קוה מ' – כינוס מים של מ' )גי' ארבעים( יחידות נפח ,וחז"ל אמרו כי גודל יחידת הנפח הוא סאה .לענ"ד כפי
שכתבנו בסעיף "ארץ ארבע מאות שקל-כסף" קנין מערת המכפלה היה בכסף שמשקלו סאתיים שעורים ,שהם שיעור זריעה מומלצת
לשטח מלבן של מאה אמה בחמישים אמה והמוגדרת בגמרא כשטח בית סאתיים .לכן יש לנו רמז בתורה לשיעור נפח של סאתיים.
שיעור זה אפשר לצרפו לפסוק חצר המשכן להוות אסמכתא לדברי חז"ל כי מקווה כשר הוא קווי מ' )גי' ארבעים( יחידות נפח בנות סאה.
התיבות ֵמ ָ#אה ָבאַ ָ %מּה והתבות ְוק ָֹמה ָח ֵמשׁ אַ מּוֹת  ,ע"פ טעם תביר בתבה ְוק ָֹמה )המרמז על שבירה וחילוק( מרמזות לבצע חישוב
בחכמת התשבורת )היינו חשבון( שבו נחלק מאה בחמש שתוצאתו עשרים .נכפיל נפח סאתיים בעשרים נקבל ארבעים סאה .מצאנו כי
19
יחידת מדידת הנפח של מקוה היא סאה .ומשמעות ְוק ָֹמה אותיות קוה מ' של ארבעים סאה.

19הערת הרב מאיר מאזוז הי"ו אפשר לומר כי וְ קֹ ָמה גי' אותיות
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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שיעור שבעים אמה ושיריים
2.2.7.2
שמות תרומה כז יח׃
ר ַחב׀ ח ֲִמ ִשּׁים ַבּח ֲִמ ִ2שּׁים ְוק ָֹמה ָח ֵמשׁ אַ מּוֹת ֵשׁשׁ ָמ ְשׁ ָז;ר
א ֶר ֶה ָחצֵ ר מֵ ָ#אה ָבאַ ָ %מּה ְו ֹ
ֹ
חשֶׁ ת׃
ֵיהם נְ ֽ ֹ
ְואַ ְדנ ֶ

תבנית הטעמים של הקרא היא כעין פרט קדמאה וכלל ופרט בתראה המפרט את הפרט קדמאה.
ֹא ֶר ֶה ָחצֵ ר – מונח תלישא-קטנה ,פרט קדמאה שצריך פירוט באמצעות כלל ופרט בתראה
ֵמ ָ#אה ָבאַ ָ %מּה  -קדמא אזלא ,כעין כלל שהכתובים שלפניו ושלאחריו זקוקים לו
ר ַחב׀ ח ֲִמ ִשּׁים
ר ַחב׀ ח ֲִמ ִשּׁים ַבּח ֲִמ ִ2שּׁים ְוק ָֹמה ָח ֵמשׁ אַ מּוֹת ֵשׁשׁ ָמ ְשׁ ָז;ר – פרט בתראה .בחלק זה של המאמר נעסוק בחלק הקרא ְ -ו ֹ
ְו ֹ
ַבּח ֲִמ ִ2שּׁים .
ר ַחב׀ ,שגם הוא מדוד באותה אמה ,ולא נאמר בה אמה כאן אלא בפסוקים יב ויג.
ר ַחב׀ הענין המרכזי קשור אל הפרט ְו ֹ
ְו ֹ
בבלי עירובין כג ,ב מנא הני מילי?  -אמר רב יהודה :דאמר קרא )שמות תרומה כז יח( ארך החצר מאה באמה ורחב חמשים בחמשים ,אמרה
תורה :טול חמשים וסבב חמשים .פשטיה דקרא במאי כתיב?  -אמר אביי :העמד משכן על שפת חמשים ,כדי שיהא חמשים אמה לפניו ,ועשרים
אמה לכל רוח ורוח.
בבלי עירובין נח א גמרא .מנא הני מילי? אמר רב יהודה אמר רב :דאמר קרא )שמות תרומה כז יח( ארך החצר מאה באמה ורחב חמשים
בחמשים ,אמרה תורה :בחבל של חמשים אמה מדוד - .האי מיבעי ליה ליטול חמשים ולסבב חמשים!  -אם כן לימא קרא חמשים חמשים ,מאי
חמשים בחמשים  -שמעת מינה תרתי.
 ,א' לרבע חמשים סביב חמשים לקבלת שיעור שבעים אמה ושיריים; ב' שכל המדידות תהיינה בחבל של חמשים אמה.
חישוב שבעים אמה ושיריים
ר ַחב׀ – מונח לגרמיה )מונח פסק( – כעין מידת לימוד "סדור שנחלק" היינו כתוב שיש לחלקו ולקוראו בשני אופנים.
ְו ֹ
ר ַחב׀ קריאה ללא התחשבות בפסק הוא המשך לענין המרכזי ֵמ ָ#אה ָבאַ ָ %מּה הכתוב לפניו ומתאר מידות חצר המשכן,
ְו ֹ
ר ַחב׀ כשהוא מנותק.
ר ַחב׀ מהכתוב אחריו ח ֲִמ ִשּׁים ַבּח ֲִמ ִ2שּׁים  .נראה בהמשך לימוד ְו ֹ
ר ַחב׀ קריאה בהתחשבות עם פסק מנתקת מלת ְו ֹ
ְו ֹ
ח ֲִמ ִשּׁים ַבּח ֲִמ ִ2שּׁים – מונח רביע – תבנית המרמזת ללפחות ארבעה לימודים .בבלי עירובין לומד מהמלים שני לימודים :א' חישוב שבעים
אמה ושיריים; ב' כל המדידות מדוד בחבל של חמשים אמה .שני לימודים נוספים עשויים להיות :ג' דיוק חישוב שבעים אמה ושיריים; ד'
העמד משכן בגבול חמשים.
א' וג' – דיוק חישוב שבעים ושיריים בארבע מידות .ע"פ בבלי עירובין כג ב ,נח א  -טול חמשים ותן בחמשים .היינו טול את השטח
שארך החצר עודף על רוחב החצר היינו חמשים אמה על חמישים אמה ותן היינו הקף בו )עמו( ַבּח ֲִמ ִ2שּׁים  -רביע ,את ארבע פאות השטח
האחר של החמשים אמה על חמשים אמה .פעולת הקפה זאת מטרתה ליצור ריבוע שאורך פאתו ישמש בכל מדידות התחומים כעיבור עיר
וקרפף.
אורך פאה זאת בהסבר רש"י בגמרא הוא שבעים אמה וארבע טפחים ושני שליש אצבע ורש"י מניח מלחשב הלאה .ההלאה הזה הינו איבר
השגיאה ,היינו ההפרש הלא מחושב שאפשר להמשיך לחשבו בעוד ועוד מידות קטנות והולכות כדי לדייק בשיעור שבעים אמה ושיריים.
הגענו לחישוב של שלוש מידות מדויקות והשאר איבר השגיאה.
הנקודות האחרות הכלולות בטעמים מונח רביע הן:
ב' שכל המדידות תהיינה בחבל של חמשים אמה כגון חצר המשכן ,אלפיים אמה תחום שבת מעבר לריבועי ערים ,קביעת תחום ערי מקלט,
מדידת שטחים ,מרחק עיר בעגלה ערופה
ד' ח ֲִמ ִשּׁים ַבּח ֲִמ ִ2שּׁים – מונח רביע – היינו הנח  -העמד המשכן בגבול חמשים )היינו באמצע החצר( והותר לפניו חצר רבועית של
חמשים על חמישים.
דברים אחרים הנלמדים בפסוק
2.2.7.3
א' רוחב קלעי החצר
תורה שלמה )סב( רבי יוסי לומד ְורֹ ַחב׀ ְ ....וק ָֹמה ָח ֵמשׁ אַ מּוֹת קומת קלעי החצר חמש אמות וממלת ורחב נלמד שרוחב כל קלע חמש
אמות )דבר הקובע מרחק שווה בין עמודי החצר(
ר ַחב׀  -מונח פסק – כעין סדור שנחלק ,פעם קרא ברצף ופעם עם פסק ודלג .בקריאה המנתקת את מלת ורחב מההמשך המיידי
טט ְ -ו ֹ
ומדלגת להמשך .זהו כעין פרט כללי אשר מצד אחד שייך אל הענין המרכזי "מאה באמה" ומצד אחר כולל את  /או הקשור באופן כלשהו
אל הפרטים שאחריו .כאן הוא מלמד על רוחב קלעי החצר.
ב' אמת מדידת קרקע ובנין.
ָח ֵמשׁ אַ מּוֹת ֵשׁשׁ ָמ ְשׁ ָז;ר – מדידות קרקע ובנין באמת ששה טפחים
אַ מּוֹת – טפחא כעין פותחת טפח לקבל אפיון מהכתוב אחריה ֵשׁשׁ – אפשר שזה מקור למדידת שטח ובנין באמות של ששה טפחים.
ג' רמז לכניסת גר לעם ישראל
ְוק ָֹמה – אותיות מקוה – תביר – אותיות ברית ,משזר – אותיות מש זר – היינו ,זרות הגוי מש ממנו אחרי שמל לשם גרות וטבל במקוה
כשר לשם גרות.
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שיעור הר הבית מהתורה ,יחזקאל ,דברי הימים ,משנה מידות ,ספרי וספרי זוטא.
2.2.7.4
שמות תרומה כז יח׃
ר ַחב׀ ח ֲִמ ִשּׁים ַבּח ֲִמ ִ2שּׁים ְוק ָֹמה ָח ֵמשׁ אַ מּוֹת ֵשׁשׁ ָמ ְשׁ ָז;ר
א ֶר ֶה ָחצֵ ר מֵ ָ#אה ָבאַ ָ %מּה ְו ֹ
ֹ
חשֶׁ ת׃
ֵיהם נְ ֽ ֹ
ְואַ ְדנ ֶ
א ֶר
ֹ

ֶה ָחצֵ ר ֵמ ָ#אה בָ אַ ָ %מּה

ֹא ֶר ֶה ָחצֵ ר – פרט קדמאה שטעמיו מונח תלישא-קטנה ,כעין שתי תלישא-קטנה המציינים שני שיעורים ,פרט אחד מתיחס לחצר
המשכן ,פרט אחד מתיחס לשטח הר הבית.
ר ַחב׀ – מונח לגרמיה )מונח פסק(  -כעין מידת לימוד "סדור שנחלק" היינו כתוב שיש לחלקו ולקוראו בשני אופנים.
ְו ֹ
ר ַחב׀ קריאה ללא התחשבות בפסק הוא המשך לענין המרכזי ֵמ ָ#אה ָבאַ ָ %מּה הכתוב לפניו ומתאר מידות חצר המשכן,
ְו ֹ
ר ַחב׀ מהכתוב אחריו.
ר ַחב׀ קריאה בהתחשבות עם פסק מנתקת מלת ְו ֹ
ְו ֹ
ניתוק זה
מאפשר התחברותם של תיבות ח ֲִמ ִשּׁים ַבּח ֲִמ ִ2שּׁים שהם חלק בפרט בתראה לענין המרכזי בפסוק ,התיבות ֵמ ָ#אה ָבאַ ָ %מּה ויחד הם
מרמזים על דרשת שמואל הרואה לדוד המלך המובא ברש"י להלן ,שהר הבית יהיה רבוע שאורכו חמש מאות אמה ורוחבו חמש מאות
אמה ואשר יחושב כדלהלן:
ח ֲִמ ִשּׁים ַבּח ֲִמ ִ2שּׁים – אות בי"ת מציין הכפל  50 * 50השווה  , 2500המונח מציין הכפל בין התוצאה  2500ובין
התיבות ֵמ ָ#אה ָבאַ ָ %מּה היינו  100 * 2500השווה  250,000וטעם רביע בתיבת ַבּח ֲִמ ִ2שּׁים מציין פעולת הוצאת שורש הרבוע השווה
 500אמה אורך ו 500 -אמה רוחב שטח הר הבית למקדש.
משנה מידות פ"ב מ"א
]א[ הר הבית היה חמש מאות אמה על חמש מאות אמה רובו מן הדרום שני לו מן המזרח שלישי לו מן הצפון מיעוטו מן המערב מקום שהיה רוב
מדתו שם היה רוב תשמישו:
מפורש כי לימוד זה ע"פ יחזקאל מב,כ:
א ֶ`ר
וֹמה לוֹ = ָס ִביב ׀ ָס ִ>ביב ֹ
רוּחוֹת ְמ ָד 2דוֹ Aח ָ
%
ְלאַ ְר ַ#בּע
חל׃
קּ ֶדשׁ ְל ֽ ֹ
ְל ַה ְב ִ Iדּיל ֵבּין ַה ֹ

ר ַחב ח ֲֵמשׁ מֵ ;אוֹת
ח ֲֵמשׁ ֵמ >אוֹת ְו ֹ
רחַ ב׀ ח ֲִמ ִשּׁים
ֶה ָחצֵ ר מֵ ָ#אה ָבאַ ָ %מּה ְו ֹ

א ֶר
פירוש הרא"ש במשנה הר הבית היה ת"ק אמה על ת"ק אמה ... .ורמז לת"ק )שמות תרומה כז,יח( ֹ
ַבּח ֲִמ ִ2שּׁים שאין תלמוד לומר ַבּח ֲִמ ִ2שּׁים מלמד שבחצר )טט – משמעו שחצר ה( משכן ,אחד מחלק חמישים שבהר הבית .כיצד?חלוק ת"ק על
ת"ק והרצועות נ' על נ' יהיו ק' רצועות של נ' על נ' הרי חצר המשכן אחד מחמשים מהר הבית:
טט – משמעו אחרי חלוק שטח של  500על  500לרבועים של חמישים על חמישים ,יתקבלו מאה רבועים של חמשים על
רחַ ב׀ ח ֲִמ ִשּׁים שני רבועים אלו מהווים חלק אחד
ֶה ָחצֵ ר ֵמ ָ#אה ָבאַ ָ %מּה ְו ֹ
א ֶר
חמשים .נחבר שני רבועים ביחד ונקבל ֹ
מחמשים מהר הבית

ידיעת מידות הר הבית מבוטא בתורה בפסוקים במדבר בהעלתך י כט – לב:
עוּאל ַה ִמּ ְדיָנִ י Eח ֵֹתן מֹשֶׁ ה J
ֹבב ֶבּןְ -ר ֵ
ֹשׁה ְ aלח ָ
ס ]כט[ וַיּ ֹאמֶ ר מ ֶ 2
ל
2חנוּ אֶ לַ -ה ָמּקוֹם = א ֲֶשׁר אָ ַמר >ה' אֹתוֹ אֶ ֵתּן לָ ֶכ ;ם ְל ָכAה ִא ָתּ =נוּ = ְו ֵה ַט ְבנוּ > ָ
א ַנ ְ
נ ְֹס ִעים ׀ ֲ

ִ ֽכּי-ה' ִדּ ֶבּר-טוֹב עַ ל-יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל׃

ל ׃
]ל[ וַיּ ֹאמֶ ר אֵ ָליו ל ֹא אֵ ֵל ; ִכּי ִאם-אֶ ל-אַ ְר ִצי וְ אֶ ל-מוֹלַ ְד ִתּי אֵ ֵ ֽ
עזֹב אֹ ָת;נוּ ִכּי׀ עַ לֵ -כּן י ַ ָ2ד ְעתָּ חֲנֹ תֵ =נוּ = בַּ ִמּ ְד >ָבּר וְ הָ ִייתָ ָלּנוּ ְלעֵ ינָ ֽ יִ ם׃
]לא[ ו ַIיּ ֹאמֶ ר אַ ל-נָ א תַּ ֲ

]לב[ ְו ָהיָ ה ִכּיֵ -ת ֵל

ל ׃
ֵיטיב ה' ִע ָמּנוּ ְו ֵה ַט ְבנוּ ָ ֽ
ֲשׁר י ִ
ִע ָמּ;נוּ ְו ָהיָ ה׀ ַהטּוֹב הַ 2הוּא א ֶ #

ספרי במדבר פיסקא פא
)פא( ]לב[ ְו ָהיָ ה ִכּיֵ -ת ֵל ִע ָמּ;נוּ ְו ָהיָ ה׀ ַהטּוֹב הַ 2הוּא ,וכי מה טובה הטיבו לו אמרו כשהיו ישראל מחלקים את הארץ הניחו דושנה של יריחו
חמש מאות אמה על חמש מאות אמה אמרו כל מי שיבנה בית הבחירה בחלקו יטול דושנה של יריחו נתנוהו ליונדב בן רכב חלק בראש וגו'
ה ְלּ ָב ֽ ֹנן׃ )דברים
ספרי זוטא פרק י ]לב[ ְו ָהיָ ה ִכּיֵ -ת ֵל ִע ָמּ;נוּ ְו ָהיָ ה׀ ַהטּוֹב ַה 2הוּא ,הטוב זה בית המקדש שנא' ָה ָהר ַהטּוֹב ַהזֶּ ה ְו ַ
טּוֹבה א ֲֶשׁר ְבּ ֵעבֶ ר הַ יּ ְַר ֵדּ;ן הָ ָהר הַ טּוֹב הַ זֶּ ה וְ הַ ְלּבָ ֽ ֹנן׃
>ָ
ואתחנן ג,כה( אֶ ְע ְבּ ָרהָ 2 -נּא וְ אֶ ְראֶ ה = אֶ ת-הָ ָא ֶרץ הַ
סיכום התחלנו ב)-שמות תרומה כז,יח( ֹא ֶר ֶה ָחצֵ ר – פרט קדמאה שטעמיו מונח תלישא-קטנה ,כעין שתי תלישא-קטנה המציינים שני
שיעורים ,פרט אחד מתיחס לחצר המשכן ,פרט אחד מתיחס לשטח הר הבית
ֹבב – תלישא-גדולה ,ענין של שיעור ,המתברר בקרא ְל ָכAה ִא ָתּ =נוּ = ְו ֵה ַט ְבנוּ > ָל וכספרי
וסיימנו ב) -במדבר בהעלתך י כט,לב( ]כט[ ְ aלח ָ
וספרי זוטא על ]לב[ ְו ָהיָ ה ִכּיֵ -ת ֵל ִע ָמּ;נוּ ְו ָהיָ ה׀ ַהטּוֹב ַה 2הוּא ,הטוב זה בית המקדש שאורכו ורוחבו ת"ק אמה על ת"ק אמה וכמידותיו
מידות דושנה של יריחו חמש מאות אמה על חמש מאות אמה.

י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

44/190

/©ZZFisherטעמי המקרא בהלכה ובאגדה  -התשעא

zzzf@bezeqint.net 972-3-6486221 www.torah-cantillation-analytics.nationalfinder.com

ב"ה

טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"א

כּל ַמ ְלאֲכוֹת ַה ַתּ ְב ִ ֽנית׃ פ
כּל ִבּ ְכ ָתב ִמיַּ ד ה' עָ ַלי ִה ְשׂ ִכּ;יל ֹ
דברי הימים א כח יט ַה ֹ

ירושלמי מגילה פ"א ה"א ]דף סט טור ד[ ]דף ע טור א[
כּל ִבּ ְכ ָתב זו המסורת ִמיַּ ד ה' זו רוח
 ...רבי ירמיה בשם רבי שמואל בר רב יצחק מגילה שמסר שמואל לדוד ניתנה להידרש מה טעמא ַה ֹ
הקודש עָ ַלי ִה ְשׂ ִכּ;יל מיכן שניתנה להידרש
כּל ִבּ ְכ ָתב ִמיַּ ד ה' מרכא תביר מרכא טפחא ,קבוצת פרטים שלא צריכים להיות ביחד ביחס להמשך עָ ַלי ִה ְשׂ ִכּ;יל מונח אתנח .ע"פ
ַה ֹ
כּל ִבּ ְכ ָתב זו המסורת ִמיַּ ד ה' זו
ירושלמי מגילה פ"א ה"א פרטי בית המקדש שמסר שמואל הנביא לדוד המלך באים משני מקורות ַה ֹ
רוח הקודש ויש לדרוש בם כדי לבנות הבית וכליו עָ ַלי ִה ְשׂ ִכּ;יל מיכן שניתנה להידרש.
כּל ַמ ְלאֲכוֹת
כּל ִבּ ְכ ָתב ִמיַּ ד ה' עָ ַלי ִה ְשׂ ִכּ;יל ֹ
בזה נבוא להבין דברי פירוש המיוחס לרש"י בפירושו למקרא דברי הימים א כח יט ַה ֹ
ַה ַתּ ְב ִ ֽנית׃ פ וזה לשון פירוש המיוחס לרש"י )יט( הכל בכתב  -פתרון :הכל בכתב סדר לו ,סכום משקל ומשקל של כל כלי וכלי ,שמואל

הרואה .כל מלאכות התבנית  -תבנית הבית חכמני והשכילני ,כמו תבנית אורך ורוחב וגובה .והכל דרש שמואל מן התורה ברוח הקודש ,כמו
א ֶר
ששנינו )ראה משנה מידות ב,א(' :הר הבית היה חמש מאות אמה על חמש מאות אמה'; דרשֹ :
ַבּח ֲִמ ִ2שּׁים )שמות תרומה כז,יח(  -חמשים פעמים חמשים הם עשרים וחמש מאות; נראה לומר :חתכם לחמש רצועות להיות חמש מאות על חמש
מאות .והוא מיוסד בסילוק 'קרובץ' של שבת חנוכה ,המתחיל 'מנשה את אפרים ואפרים את מנשה' .והכל דרש שמואל ברוח הקודש ולמד לדוד
כן.
ר ַחב׀ ח ֲִמ ִשּׁים
ֶה ָחצֵ ר ֵמ ָ#אה בָ אַ ָ %מּה ְו ֹ

טט – לענ"ד הפירוש ל -חמשים פעמים חמשים הם עשרים וחמש מאות; נראה לומר :חתכם לחמש רצועות להיות חמש מאות על
חמש מאות צריך להיות מקושר לענין המרכזי בפסוק ֵמ ָ#אה ָבאַ ָ %מּה – כי טעמיו קדמא ואזלא :ולפעולת החילוק של ְוק ָֹמה -
תביר שלפני המלים ָח ֵמשׁ אַ מּוֹת
כאן יש להוסיף את המלים מאה פעמים הנדרש כנראה מהמלים ֵמ ָ#אה ָבאַ ָ %מּה כך:
מאה פעמים חמשים פעמים חמשים ולכן בהמשך יש להוסיף את המלה מאות כך :הם עשרים וחמש מאות מאות 100 * 50 * 50
=  250,000 = 100 * 100 * 25אמה ריבועית;
נראה לומר :חתכם ) ְוק ָֹמה – תביר ,אחד מאפיוני פעולת התביר – לחלק( לחמש תקבל חמש רצועות של  50000אמה ריבועית,
כאשר כל אחת היא מלבן  /יריעה שארכה  500אמה ורוחבה  100אמה .כאשר תחבר היריעות אשה אל אחותה לאורכן תקבל
ר ַחב׀  500אמה.
א ֶר  500אמה וצלע ְו ֹ
ריבוע להיות חמש מאות על חמש מאות .היינו היינו צלע ֹ
נציג זאת באופן חשבוני , 100 * 25 = 10 * 5 * 10 * 5 = 50 * 50
חלק בחמש 500 = 100 * 5 = 100 * 25
5
הכפלה במאה 100 * 500 = 50000 = 250,000 = 100 * 100 * 25 = 100* 50 * 50
5
5
5
חיבור חמש רצועות של  100 * 500בארכן יתן צלע רוחב שארכה  500 = 100 * 5אמה
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חישוב היחס בין רוחב קורה )קוטר( והיקיפה ,קירוב לערך פאי ∏
2.2.8
יוצגו שני קירובים
א ֶר ֶה ָחצֵ ר ֵמ ָ#אה ָבאַ ָ %מּה ְ ...וק ָֹמה
קירוב מתוך הפסוק שמות תרומה כז,יח׃ ֹ
2.2.8.1
חשֶׁ ת׃
ֵיהם נְ ֽ ֹ
ר ַחב׀ ח ֲִמ ִשּׁים ַבּח ֲִמ ִ2שּׁים ְוק ָֹמה ָח ֵמשׁ אַ מּוֹת ֵשׁשׁ ָמ ְשׁ ָז;ר ְואַ ְדנ ֶ
א ֶר ֶה ָחצֵ ר ֵמ ָ#אה ָבאַ ָ %מּה ְו ֹ
ֹ

בית הסאה המערבי של חצר המשכן הוא רבוע של חמשים אמה על חמשים אמה .ברבוע זה יש מעגל חסום שקוטרו חמשים אמה.20
מוצעת הבנה לא שגרתית לטעמי המקרא של הפסוק .מונח תרסא )עיגול וקו מימין לשמאל( קדמא ואזלא מונח פסק מונח רביע.
)מונח תרסא(  -הנח מעגל חסום בתוך )מונח פסק מונח רביע( – חצי חצר משכן שהוא ריבוע כגון החצר המערבית ומידות מעגל זה ילכו
)קדמא ואזלא( לפי השיעורים הכתובים בפסוק מאה באמה ועוד חמשים ועוד חמש ועוד היחס בין גימטריות ֶה ָחצֵ ר תרסאְ ,וק ָֹמה תביר,
מבנה טעמים שמרמז על אפשרות של יחסים חשבוניים ביניהם.
קירוב לערך פאי ∏ לפי הלוח המתמטי = . 3.141592654
היקף המעגל החסום בקירוב פאי ∏ הנ"ל שוה  2.0796327 + 5 + 150 = 157.0796327 = 50 * 3.141592654אמה בקירוב.
המספרים  100ו 50 -ו 5 -נמצאים בבירור בפסוק 100 .ו 50-הן מידות מרחק ,רבי יוסי דורש מקומת קלע כי גם אורכה של יריעת קלע
הוא חמש .לכן לפנינו שלש מידות אורך המצטרפות ביחד לחישוב היקף .את הקירוב לערך  2.0796נחשב כך:
ֶה ָחצֵ ר תרסאְ ,וק ָֹמה תביר ,מבנה טעמים שמרמז על אפשרות של יחסים חשבוניים ביניהם.
ֶה ָחצֵ ר גי' ְ ,303וק ָֹמה גי'  ,151היחס ביניהם 2.006622517 = 303 / 151
לפי חישוב זה היקף המעגל החסום שוה  157.006622517אמה.
הקירוב לערך פאי ∏ יחושב ע"י היחס 3.14013245 = 157.006622517 / 50
נשוה זאת לחישוב ערך פאי ∏ מים של שלמה ,המיוחס לגר"א או לרב מונק.
?שׁים
מוּצ;ק ֶעשֶׂ ר ָ aבּאַ ָמּה ִמ ְשּׂפָ #תוֹ עַ דְ -שׂפָ %תוֹ עָ גֹל ׀ ָס ִ2ביב ְו ָח ֵמAשׁ ָ ֽבּאַ מָּ ה = קוֹמָ >תוֹ ְו ָקו =ה ְו ָקו = ְשׁ ִ
ָ
מלכים א ז,כג :וַיַּ עַ שׂ אֶ תַ -היָּ ם
סב אֹתוֹ ָס ִ ֽביב׃
ָבּאַ > ָמּה ָי ֹ

חישוב ערך פאי ∏ מבוסס על היחס בין גימטרית קוה ו-קו 1.047169811 = 111 / 106
מוכפל בערך  30אמה היקף ים שלמה המוזכר בפסוק 31.41509434 = 30 * 1.047169811
ומחולק בערך  10אמה קוטר ים שלמה המוזכר בפסוק 3.141509434 = 31.41509434 / 10
בחישוב לפי ים של שלמה השמטו וא"ו החיבור בקריא ובכתיב .אם הם נשארים אז הקירוב לערך פאי ∏ = 3.133928571
אם נשמיט וא"ו החיבור מגימטרית מילת ְוק ָֹמה )ק ָֹמה =  (151 – 6נקבל יחס 2.089655172 = 303 / 145
ואז קירוב לערך פאי ∏ = 3.141793103 = 157.089655172 / 50
אם נשמיט ה"א הסוגרת מגימטרית מילת ְוק ָֹמה ) ְוק ָֹמ =  (151 – 5נקבל יחס 2.075342466 = 303 / 146
ואז קירוב לערך פאי ∏ = 3.141506849 = 157.075342466 / 50
נציג בטבלה קירובי ערך פאי ∏ בדרכי חישוב שונות:
תאור
קירוב לערך פאי ∏
3.133928571
ים של שלמה עם וא"ו החיבור
3.14013245
המעגל החסום בבית סאה המערבי של חצר המשכן עם וא"ו
3.141506849
המעגל החסום בבית סאה המערבי של חצר המשכן בלי ה"א
3.141509434
ים של שלמה בלי וא"ו החיבור
3.141592654
קירוב לערך פאי ∏ לפי הלוח המתמטי
3.141793103
המעגל החסום בבית סאה המערבי של חצר המשכן בלי וא"ו
3.142857143
ערך פאי ∏ לפי היחס הידוע 22 / 7
3.0864197
יעת ִתּ ְשׁ ְמ ֶטנָּה וּנְ טַ ְשׁ ָ 2תּהּ
ערך פאי ∏ מהקרא ְו ַה ְשּׁ ִב ִ*

20נקודת המפגש של אלכסוני הדופן התחתונה של ארון הברית ,היתה מעל מרכז המעגל החסום בבית הסאה המערבי של חצר המשכן.
שימוש הלכתי למעגל זה נמצא במשנה בבא בתרא פ"ב מ"ז ו-י"א מרחיקין את האילן  25אמה וגו'
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

46/190

/©ZZFisherטעמי המקרא בהלכה ובאגדה  -התשעא

zzzf@bezeqint.net 972-3-6486221 www.torah-cantillation-analytics.nationalfinder.com

ב"ה

טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"א

2.2.8.2

יעת ִתּ ְשׁ ְמ ֶטנָּה וּנְ טַ ְשׁ ָ 2תּהּ
קירוב מתוך הפסוק שמות משפטים כג,יא ְו ַה ְשּׁ ִב ִ*

מרבוע בית סאה לחישוב קירוב לערך פאי ∏  -היחס בין רוחב קורה והיקיפה.
שמות משפטים כג,יא
ֹאכל ַחיַּ ת ַהשָּׂ ֶד;ה
יעת ִתּ ְשׁ ְמ ֶטנָּה וּנְ טַ ְשׁ ָ 2תּהּ ְו ָ ֽא ְכלוּ = אֶ ְביֹנֵ י עַ > ֶמְּ Nויִ ְת ָ Iרם תּ ַ
ְו ַה ְשּׁ ִב ִ*
ֵיתN׃
כּןַ -תּע ֲֶשׂה ְלכַ ְר ְמְ Nלז ֶ ֽ
ֵֽ

יעת ִתּ ְשׁ ְמ ֶטנָּה וּנְ טַ ְשׁ ָ 2תּהּ  -תבנית טעמי מקרא – גרשיים מונח רביע
ְו ַה ְשּׁ ִב ִ*
יעת ִתּ ְשׁ ְמ ֶטנָּה וּנְ טַ ְשׁ ָ 2תּהּ תשמטנה -
נאמר בגמרא בבלי מועד קטן ג,ב וקשקוש בשביעית מי שרי? והא כתיב )שמות משפטים כג,יא( ְו ַה ְשּׁ ִב ִ*
מלקשקש ,ונטשתה  -מלסקל!  -אמר רב עוקבא בר חמא :תרי קשקושי הוו; חד  -אברויי אילני ,וחד  -סתומי פילי .אברויי אילן  -אסור ,סתומי
פילי  -שרי.
בין מלאכות ההיתר בשנת שמיטה נמנה קשקוש ,היינו מין חרישה קלה להבטיח קיומן של אילנות בשנת שמיטה .על כך מקשה הגמרא
יעת ִתּ ְשׁ ְמ ֶטנָּה וּנְ טַ ְשׁ ָ 2תּהּ האוסר קשקוש .מתרץ רב עוקבא בר חמא :תרי קשקושי הוו; חד  -אברויי
מהקרא )שמות משפטים כג,יא( וְ ַה ְשּׁ ִב ִ*
אילני ,וחד  -סתומי פילי .אברויי אילן  -אסור ,סתומי פילי  -שרי.
למטרתנו ,פסוק זה יוצר קשר לאילנות.
נאמר ב-משנה שביעית א,ו עשר נטיעות מפוזרות בתוך בית סאה חורשין כל בית סאה בשבילן עד ר"ה .היו עשויות שורה ומוקפות עטרה אין
חורשין להם אלא לצרכן:
בערב שביעית מותר לחרוש עד ערב ראש השנה בית סאה כולו ובו עשר נטיעות צעירות שלפי רבי יהושע זה כולל עצים עד בני שבע
שנים.
מהפסוק המתאר חצר המשכן )שמות תרומה כז,יח( ֹא ֶר ֶה ָחצֵ ר  ...ח ֲִמ ִשּׁים ַבּח ֲִמ ִ2שּׁים מונח רביע ראינו כי אחד מתפקידי התבנית מונח
רביע עשוי להיות הוראה לביצוע פעולת רבוע ושם הגמרא למדה שיעור שבעים אמה ושיריים .כמו-כן מבסיס ספירתי )סטטיסטי( התבנית
מונח רביע עשויה לרמז על ענין בעל לפחות ארבע נקודות ,או פעמיים ארבע.
כמו-כן מבסיס ספירתי )סטטיסטי( התבנית גרשיים מונח רביע היא כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו או על הכלל כולו .משתי ההשערות
יעת ִתּ ְשׁ ְמ ֶטנָּה וּנְ טַ ְשׁ ָ 2תּהּ  -המטועם גרשיים מונח רביע ,והקשור למין
העלינו השערה כי אפשר שבקרא )שמות משפטים כג,יא( ְו ַה ְשּׁ ִב ִ*
חרישה קלה בשדה אילן בשנת שמיטה יש לימוד מיוחד הקשור לביצוע שתי פעולות רבוע בהתיחסות לבית סאה שבו עשר נטיעות כנאמר
במשנה שביעית א ו.
הקרא הזה הוא היחיד בתורה שבו יש אותיות "טנ" ו"-נט" בשתי מלים סמוכות ויתירה מזאת אף מטועמות ב-מונח רביע לכן יש סבירות כי
לפנינו לימוד מיוחד .אפשר כי הלימוד המיוחד הוא חישוב קירוב ערך פאי היחס בין רוחב קורה והיקפה כפי שמוסבר להלן.
בית סאה הינו שטח חמשים בחמשים אמה .מיקום של עשר נטיעות במרחקים שוים בשדה סאה ריבועי הוא חישוב לא פשוט ולא נעסוק
בו .ידוע כי היטל נוף אילן על הקרקע מהוה כעין עיגול וכך גם מתפשטים שורשיו .עיגולי גידול שרשי העצים עשויים לחתוך זה את זה
וגם לצאת מחוץ לגבולות בית הסאה .בסה"כ הם כאילו מנצלים את כל השטח של  2500 = 50 * 50אמה ריבועית ,כאשר השטח הממוצע
לנטיעה הוא  250אמה ריבועית.
בלשון הקודש האותיות מייצגות גם ערכים מספריים ,האות "ט" מייצגת את הערך תשע =  ,9האות "נ" מייצגת את הערך חמשים = . 50
אפשר שטעם רביע מרמז כאן לביצוע פעולת רבוע של למשל "נ" = חמשים ממילת ִתּ ְשׁ ְמ ֶטנָּה ב"נ" = חמשים ממילת וּנְ טַ ְשׁ ָ 2תּהּ התוצאה
 2500אמה רבועיות היינו שטח בית סאה ,חלק בעשר אילנות נקבל  250אמה רבועיות לאילן.
אפשר שטעם מונח מקבל כאן אופי של רביע שני ומרמז כאן לביצוע פעולת רבוע של למשל "ט" = תשע ממילת ִתּ ְשׁ ְמ ֶטנָּה ב"ט" = תשע
ממילת וּנְ טַ ְשׁ ָ 2תּהּ התוצאה .81
חלוקת שטח עיגול ברבוע רדיוסו נותן קירוב לערך )פאי( ∏  .ע"פ המספרים שחושבו לעיל נקבל 3.0864197 = 250/81
או אם נחפש הרדיוס ע"פ קירוב לערך )פאי( ∏ שבלוח מתמטי אז הרדיוס יהיה 8.92062 = ( 250 / ∏ ) 0.5
למילה ִתּ ְשׁ ְמ ֶטנָּה גם מובן של החסר או הפל ,למילה וּנְ טַ ְשׁ ָ 2תּהּ גם מובן של עזיבת משהו .אפשר לומר:
ִתּ ְשׁ ְמ ֶטנָּה  -המעט מעט מ -ט' לכ8.92062 -
וּנְ טַ ְשׁ ָ 2תּהּ  -המעט מעט מ -ט' לכ8.92062 -
ונקבל קירוב לערך )פאי( ∏ הקרוב לערך 3.141592
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נספח בניסוח פורמלי של ההשערה :לכל טעם או תבנית טעמים תפקיד או מספר תפקידים המרמזים לדרשות חז"ל או
2.3
לביאורי המקרא שלא כולם פעילים בכל הופעה של הטעם והתבנית.
הגדרת טעם המקרא כעצם רב תפקידי בעל תפקידים פעילים ולא פעילים בכל מופע
2.3.1
עיון זה עוסק בעיקר בתפקידי טעמי המקרא בדרישת חלק התורה מהתנ"ך " .חובות הלבבות" פ"ד מציין בביקורת כי בעבר היו שלמדו
התורה רק ע"פ הטעמים" .הכוזרי" בסוף פרק ב' מציין כי תפקיד הטעמים הוא מעבר לתחביר וזאת חכמה דקה בעלת סודות נעלמים
ומפרשו "אוצר נחמד" סודות נעלמים מזולת פשט המקרא.
העיון התחיל מהתוצאה ההילכתית של המקרא המבוררת בתורה שבע"פ וניסה למצוא תאום בין תבניות טעמים וההלכה הפסוקה ומזה
ללמוד אל תפקידי תבניות הטעמים ,כלומר מהתוצאה אל התהליך המביא לתוצאה .עם הצטברות המקראות התומכים בהשערות תפקידי
תבניות טעמים עברנו גם לבדוק מהתהליך עצמו אל התוצאה.
בחננו הטעמים בין היתר לפי מיקומם מעל ,בתוך ומתחת לשורה הכתובה ,העלינו השערה שלטעם המקרא יש תפקידים תחביריים ובנוסף
לכל תבנית טעמים )טעם אחד ויותר( תפקידים אחדים )אחד ויותר( שבד"כ הם לאופן דרישת התורה ולפעמים גם לתוכן הדרשה .במופע
כלשהו של תבנית טעמים עשויים להיות פעילים אחד ויותר מתפקידי התבנית וכל תפקיד פעיל משמש בלימוד דרשה אחת לפחות.
הממצאים עקביים והשימוש בם מועיל להבנת התורה ודרשות התורה שבעל-פה החל במשנה ,המדרשים ההילכתיים והאגדתיים ,הגמרא
והברייתות ,וכלה באחרונים.
כמו כן התברר כי בכל רמה מדרכי לימוד התורה פשט רמז דרש סוד )פרד"ס( ,עשויים להיות לטעמים תפקידים ופירושים נוספים על רמת
הפשט ,שחלקם דומים לרמת הפשט וחלקם שונים מרמת הפשט ונכנסנו מעט לעיין גם בהם תוך חיפוש מה ההשפעה שלהם על הלכה
למעשה ,אגדתא והשקפה.
לפיכך ,אפשר כי טעם המקרא שבתורה הוא עצם רב תכונות  /אפיונים  /תפקידים בכל אחד מארבעה דרכי פרד"ס  -פשט ,דרש ,רמז ,סוד.
בדרך הפשט זיהינו את האפיונים הבאים לטעמי המקרא:
 oתפקידים תחביריים כמו פִּסוק ,הטעמה )מלעיל מלרע( ,נגינה ,פסק המפריד בין מלים המסיימות ומתחילות באותיות אהו"י ,השפעה
על ניקוד צורות הקשר וצורות ההפסק.
 oהתפקיד התחבירי מגדיר קבוצות עניין ברמת מחצית או שליש פסוק ,ובתוך קבוצות העניין יש חלוקה לתת-קבוצות עניין שמהוות
תבניות טעמים לדרכי לימוד/דרישת התורה.
 oלתבנית טעמים )מטעם יחיד ועד טעמים אחדים( עשויים להיות מאחד ועד מספר תפקידים.
 oבכל מופע עשויה להיות פעילה תת-קבוצה של תפקידים ,היינו התפקיד התחבירי ועוד לפחות תפקיד אחד לדרישת הכתוב ולעתים
תפקידים אחדים לדרישת הכתוב ,בהתאם לנסיבות התוכן וטעמים אחרים בתבנית ובהתאם לתוכן ולתבניות הסמוכות .ונראה כי כל
תפקיד משמש בדרשה אחת .אבל יתכן כי כל התפקידים פעילים אבל עדיין לא זכינו להבין זאת.
הגדרה סכמטית גמישה לתפקיד פעיל של טעם או תבנית טעמים כפי שמתבטא בלימוד בתורה שבעל-פה,
הגדרת טעם או תבנית טעמים א' ,... ,ת' ,א ,1ב ,... ,1ת 1וכד'
•
הגדרת סידרת תפקידי טעם או תבנית טעמים )אפיון דרך לימוד/דרישה( תפקיד אא' ,... ,תת'
•
• מוגדרת הפרדה בין טעם או תבנית טעמים ובין תפקיד ,כי אובחנו גם תפקידים כלליים המתבצעים ע"י תבניות טעמים
שונות כל אחד לפי יחודו.
לכל טעם או תבנית טעמים מוגדרת סדרה של מקדמי פעילות תפקיד המקבילה לתפקידי התבנית ,המוגדרים כך:
•
• מקדם =  0משמע התפקיד לא פעיל במופע מסוים בקרא ,מקדם =  1משמע התפקיד פעיל במופע מסוים בקרא
• למשל לתפקידי תחביר ,הטעמה ,ניגון ,המקדם לכל תפקיד יהיה שווה 1
• יתכן שבמופע מסוים יהיה יותר ממקדם אחד פעיל ,כגון עבור טפחא מקדם תפקיד "רבוי" =  ,1מקדם תפקיד "אפיון
מתפשט" = 1
הרב-איבר הבא מתאר את כל התפקידים הפעילים של תבנית טעמים א' )על-פי מה שאובחן( למופע מסוים ,כאשר המקדמים
•
המתאימים שווים  , 1אבל בכל דרשה משתתף בד"כ תפקיד אחד .הסימן * משמעו כפל.
)תפקיד אא' של תבנית טעם א'( * )מקדם פעילות תפקיד אא' של תבנית טעם א'(,
)תפקיד את' של תבנית טעם א'( * )מקדם פעילות תפקיד את' של תבנית טעם א'(

o
o

o
o
o
o
o

בדרך הפשט נמצאו לתת-קבוצות של טעמים ותבניות אחדות ,תפקידים בעלי קירבה במובנן הלשונית )כגון דרגא מקשר ,מצרף,
יורד מלמעלה ,עולה מלמטה( ותפקידים שעדיין לא זכינו להבין מה המשותף להם.
לדרשת התוכן התורני יש כללים שחלקם ממשה רבנו וחלקם מגיע עד מהאחרונים )כגון איילת השחר למלבי"ם( .נקרא להם כללי
דרשה מפורשים .מוצע לראות בתפקידים הפעילים של תבניות טעמים וההשפעה ההדדית ביניהם כללים לא-בלעדיים המרמזים /
המשרים כיוון ללימוד/לדרישת התורה.
דרישת התורה ע"פ תפקידי תבניות טעמים הוא כעין ציונים – איזכורים ,בד"כ ,איך לדרוש ,לעתים בשילוב עם התוכן הוא גם
ציונים – איזכורים מה לדרוש .הדרש עשוי להיות על התוכן המטועם בתבנית ,בסביבתו או במקום אחר בתורה.
אובחן כי חלק מתפקידי תבניות הטעמים הינם בטויים של רבוי ומיעוט באופנים שונים.
רבוי ומיעוט בדרישת התורה ע"פ תפקידי תבניות טעמים הוא כעין ציונים – איזכורים ,בד"כ ,איך לדרוש הרבוי והמיעוט ,לעתים
בשילוב עם התוכן הוא גם ציונים – איזכורים מה לדרוש.
דרישת התורה ע"פ התוכן מתבטאת לפעמים בדרישת מילה או מלים אחדות מתוך הכתוב ונלמדת מכך מסקנה הילכתית או אגדתא
)להלן מסקנה תורנית( שאינה קשורה לשאר הכתוב בפסוק.
דרישת התורה ע"פ התוכן מתבטאת לפעמים בדרישת רצף ארוך של הכתוב שהוא כעין תהליך דרישה שבו המסקנות התורניות
מצטרפות זו אל זו באופנים שונים ,כגון א' וב' וממועט מהם ג'.
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o
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העיון מנסה לברר עקביות בין תבניות הטעמים ובין דרישת הכתוב ע"פ תוכן ברצף קצר וברצף ארוך .לעתים תבניות הטעמים
מרמזות אל תהליך של רצף דרשתי כאשר מתבניות טעמים מתקבלות תוצאות תורניות המצטרפות למיכלול.
בפסוק או קבוצת פסוקים התהליך מתקדם בד"כ מימין לשמאל עם התוכן עליו מוּדְ לים )נסמכים( תבניות הטעמים ,בעיון זה נקרא
לאחריו אבל בתפקידים מסוימים יש גם השפעה משמאל לימין ,בעיון זה נקרא אלפניו .אפשר כי תהליך דרישה זה מסייע לתהליך
הדרישה ע"פ תוכן ועשוי לקשור  /לתאם בין מקראות רחוקים כגון בין ויקרא שמיני לדברים ראה ,במקום אחד התבנית ותפקידה,
במקום אחר הדרשה .
תפקידים מסוימים כעין פותחים ענין  /נושא ,אחר-כך יש פירוט הנושא ,ובפירוט עשויים לחזור ולהשתתף גם חלק מהתפקידים
שהשתתפו בפתיחת הנושא.
בשביל השראת כיוון הילכתי מסוים לא צריך את כל תפקידי תבנית הטעמים הפעילים ,מספיק תפקיד מסוים והאחרים משמשים
לדרשות אחרות.
הרב-איבר הבא מתאר תרומת תבניות טעמים אחדות בקרא מסוים ,לחלק מתהליך להשראת כיוון בדרך הפשט התורני )הלכה
ואגדתא( ,כל המקדמים המשתתפים שווים  . 1הסימן * משמעו כפל חשבוני כמקובל.
})תפקיד אא' של תבנית טעם א'( * )מקדם פעילות תפקיד אא' של תבנית טעם א'( =< מסקנה תורנית מהתבנית,
)תפקיד תת' של תבנית טעם ב'( * )מקדם פעילות תפקיד תת' של תבנית טעם ב'( =< מסקנה תורנית מהתבנית,
)תפקיד אא' של תבנית טעם א'( * )מקדם פעילות תפקיד אא' של תבנית טעם א'( =< מסקנה תורנית מהתבנית
=< ע"י צירוף המסקנות התורניות באופנים שונים וביניהם רבוי ומיעוט למיניהם ,מתקבלת מסקנה תורנית מקיפה{

דוגמאות תפקידי תבניות טעמים ותהליכי דרשות
2.3.2
כבר צוין לעיל כי יש גם תפקידים בעלי אופי כללי )היינו אופן דרשה כללי( והם ממומשים ע"י טעמי מקרא או תבניות טעמי מקרא שונים,
כל אחד לפי ייחודו ,בהתאם לתוכן המסוים .לשם הצגת הנושא נזהה תפקידים ונציב בהם טעמים או תבניות טעמים.
דוגמאות לתפקידים
תפקיד מספר הלימודים ,דוגמא לתפקיד כללי )לפחות לארבעה טעמים ותבניות יש בין תפקידיהם תפקיד כזה(
תפקיד מוקדם ומאוחר כגון בזמן ,במקום כתיבתו
תפקיד כעין מידות שהתורה והאגדה נדרשת בהם ,כגון קל וחומר ,בנין אב ,כלל ופרט ,מוקדם והוא מאוחר ,אלפניו ולאחוריו) .לבנין
אב זוהו לפחות שלוש תבניות טעמים(
תפקיד שיעורין ,חציצין ומחיצין )שח"מ( הכוללת שיעורין מוחלטים ,שיעורין יחסיים ,אומדנים )לפחות שני טעמים מורים עליה(
תפקיד מידרוג בביצוע מצוות ומידרוג בשכר ועונש
תפקיד חישוב חשבוני כגון סכום ובו בין היתר :גימטרית טעמים ,גימטרית תוכן; רבוע ,יחס בין גימטרית מלים ,מכפלה בין גימטרית
מלים ,בין גימטרית אותיות )תבניות אחדות כל אחת בעלת ייחוד משלה(
תפקיד ציור פשוט )תיאור סכמטי ,אידיאו-גרם( )טעמים אחדים ,כל אחד ויחודו(
דוגמאות לתהליכי דרשות )ת משמעו תפקיד ,של תבנית טעמים בסוגריים(
מתפקידי תבנית הטעמים קדמא ואזלא
מקדם * ת)קדמא ואזלא( =  * 1ענין מרכזי בקרא אליו מתיחסים פרטים אחרים בקרא )קדמא ואזלא(
מקדם * ת)קדמא ואזלא( =  * 1מוקדם ומאוחר )קדמא ואזלא(
מקדם * ת)קדמא ואזלא( =  * 0מלמד ולמד כגון בקל וחומר )קדמא ואזלא( = 0
מקדם * ת)קדמא ואזלא( =  * 0בנין אב )קדמא ואזלא( = 0
מקדם * ת)קדמא ואזלא( =  * 0כלל ופרט )קדמא ואזלא( = 0
מקדם * ת)קדמא ואזלא( =  * 1מוקדם ומאוחר )קדמא ואזלא(
מקדם * ת)קדמא ואזלא( =  * 1ענין מרכזי בקרא אליו מתיחסים פרטים אחרים בקרא )קדמא ואזלא(
})ת'קדמא ואזלא  -מוקדם ומאוחר על התוכן )בראשית ח"ש כה,ט :וַיִּ ְק ְבּ #רוּ א ֹ%תוֹ(,
ת'קדמא ואזלא  -ענין מרכזי בקרא אליו מתיחסים פרטים אחרים בתוכן )יִ ְצ ָחAק ְויִ ְשׁ ָמעֵ אל = ָבּ ָנ>יו אֶ לְ -מעָ ַרת הַ ַמּ ְכפֵּ ָל ;ה((
=< תוצאה תורנית :מלמד כי יש מוקדם ומאוחר בענין אחד ,מלמד כי ישמעאל חזר בתשובה כי הוליך את יצחק לפניו ,מלמד כי יש
כלל ופרט בקרא )מקור ללימוד רבי העשיל או רבי יונתן אייבשיץ({
מקדם * ת)קדמא ואזלא( =  * 1מוקדם ומאוחר )קדמא ואזלא(
מקדם * ת)קדמא ואזלא( =  * 1כלל ופרט )קדמא ואזלא(
})ת'קדמא ואזלא  -מוקדם ומאוחר על התוכן )דברים ראה יד,כו) :וְ נָתַ ָתּה הַ ֶ Mכּסֶ ף ְבּכֹ ל( אֲשֶׁ רְ -תּאַ ֶוּ#ה נ ְַפ ְשׁ ,(N%
ת'קדמא ואזלא  -כלל ופרט על התוכן )אֲשֶׁ רְ -תּאַ ֶוּ#ה נ ְַפ ְשׁ ((N%
=< תוצאה תורנית מהמוקדם ומאוחר שהוא תנאי הכרחי ללימוד כלל ופרט :תוכן המורה מה עושים בכסף פדיון מעשר שני .הערה:
ראה בהמשך שימוש בקרא בכל – תלישא-קטנה בתפקיד מחיצה{.
תפקיד כללי מספר לימודים  /דרשות
תבנית הטעמים רביע
מקדם * ת)רביע( =  * 1תפקיד מספר הלימודים  /הדרשות ארבע
תבנית הטעמים זקף-גדול
מקדם * ת)זקף-גדול( =  * 1תפקיד מספר הלימודים  /הדרשות שלוש
מתפקידי תבנית הטעמים רביע
מקדם * ת)רביע( =  * 1תפקיד מספר הלימודים  /הדרשות ארבע
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מקדם * ת)רביע( =  * 1תפקיד חישוב רבוע
מקדם * ת)רביע( =  * 1תפקיד הערך  /המספר 4
דוגמאות לרביע וזקף-גדול שולבו בדוגמת תפקיד שיעורין ,חציצין ומחיצין )שח"מ(
מתפקידי תבנית הטעמים תלישא-גדולה או תלישא-קטנה
תפקיד כללי שיעורין,חציצין ומחיצין )שח"מ(
מקדם * ת)תלישא-גדולה או תלישא-קטנה( =  * 1שיעורין ,חציצין ומחיצין הכוללת שיעורין מוחלטים ,שיעורין יחסיים ,אומדנים
)תלישא-גדולה או תלישא-קטנה(
מקדם * ת)תלישא-גדולה או תלישא-קטנה( =  * 1מידרוג בביצוע מצוות ומידרוג בשכר ועונש )תלישא-גדולה או תלישא-קטנה(
תפקיד כללי חישוב חשבוני מקדם * ת)תלישא  ...תביר( =  * 1חישוב חשבוני מהתוכן )תלישא-גדולה  /תלישא-קטנה  ...תביר(
תפקיד ייחודי מובחר
מקדם * ת)תלשא( =  * 1בחינה מעולה ביותר )מקור אור החיים בטעם תלישא-קטנה,ע"פ מנחת שי זה שם כללי לתלישות במנהג הספרדי(
מקדם * ת)תלישא-גדולה( =  * 1נבחר ,ראש ,מקור )תלישא-גדולה(
מתפקידי תבנית הטעמים זרקא סגול
מקדם * ת)זרקא סגול( =  * 1תוספת רבה או חלקית מסוג התוכן המטועם על התוכן המטועם
מקדם * ת)זרקא סגול( =  * 0גריעה חלקית מסוג התוכן המטועם מהתוכן המטועם
דוגמה המשלבת תפקידים כלליים וטעמים ותבניות טעמים הממלאים אותם .תפקידים כלליים :מספר לימודים ,תפקיד שיעורים ,חישוב
חשבוני ,תפקיד פותח ענין ותפקידי פירוט ענין .תבנית טעמים רביע  ...תלישא-גדולה
מקדם * ת)רביע( =  * 1תפקיד מספר הלימודים )רביע( +
מקדם * ת)תלישא-גדולה או תלישא-קטנה( =  * 1שיעורין ,חציצין ומחיצין הכוללת שיעורין מוחלטים ,שיעורין יחסיים ,אומדנים
)תלישא-גדולה או תלישא-קטנה(
שמות בשלח טז,כט:
יוֹמ;יִ ם
ְר 2אוּ ִ ֽכּי-ה ' Eנ ַָתן לָ ֶכם ַהשַּׁ ָבּת  Jעַ לa -כֵּ ן הוּא נ ֵֹתן לָ ֶכם ַבּיּוֹם ַה ִשּׁ ִשּׁי ֶל ֶחם ָ
יעי׃
ְשׁבוּ׀ ִאישׁ ַתּ ְח ָ 2תּיו אַ ל-יֵ צֵ א ִאישׁ ִמ ְמּקֹמוֹ ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ ֽ

})ת'רביע  ...תלישא-גדולה  -פותח ענין במספר לימודים השווה ארבע ,מלמד על ארבעה שיעורין על התוכן ) ְר 2אוּ  ...עַ לa -כֵּ ן(,
)ת'זרקא מונח מונח סגול – שיעור ראשון שתי תוספות חלקיות מסוג התוכן המטועם ) ִ ֽכּי-ה ' Eנ ַָתן לָ ֶכם ַהשַּׁ ָבּת ,( J
מסקנה תורנית =< דרשת תוספות זמן לפני ואחרי השבת(
)ת'תלישא-גדולה  -הצבעה על שח"ם ,שיעור בתוכן שאלפניו ,אלו שתי השורות הקודמות על התוכן )עַ לa -כֵּ ן((
)ת'תלישא-גדולה  -הצבעה על שח"ם ,שיעורין ו/או מחיצות בתוכן שאחריו ,אלו השורות הבאות על התוכן )עַ לa -כֵּ ן((
)ת'תלישא-גדולה  ...תביר  -חישוב חשבוני מהתוכן )ולא בורר הקשר למסקנה(
יוֹמ;יִ ם (
)עַ לa -כֵּ ן הוּא נ ֵֹתן לָ ֶכם ַבּיּוֹם ַה ִשּׁ ִשּׁי ֶל ֶחם ָ
מסקנה תורנית =< מלמד ע"פ דעת זקנים מבעלי התוספות על לחם אחד או שני לחם בכל סעודת שבת ,ונמצא במחלוקת
בפוסקים האם זה דאורייתא או מדרבנן(
)ת'מונח פסק מונח רביע  -שיעור שני התר טלטול ארבע אמות לשובת חוץ לתחום התר טלטול ארבע אמות בשבת ברה"ר ) ְשׁבוּ׀
ִאישׁ ַתּ ְח ָ 2תּיו אַ ל-יֵ צֵ א ִאישׁ ִמ ְמּקֹמוֹ(
מסקנה תורנית =< התר טלטול ארבע אמות לשובת חוץ לתחום התר טלטול ארבע אמות בשבת ברה"ר(
)ת' מונח פסק מונח רביע  -שיעור שלישי ד' טפחים למקום חשוב שיעור ע"פ התוכן ) ְשׁבוּ׀ ִאישׁ ַתּ ְח ָ 2תּיו אַ ל-יֵ צֵ א ִאישׁ ִמ ְמּקֹמוֹ ,
לדרוש בשנוי הניקוד אַ ל-יֵ צֵ א אַ ל-יוציא )אַ ל-י ִֹצא((
מסקנה תורנית =< חיוב בעקירת והנחת חפץ מרשות לרשות במקום חשוב ואין מקום חשוב בפחות מד' טפחים
)ת'תלישא-גדולה  -שיעור רביעי תחום שבת  2000אמה ,היינו מיל או  12מיל( על התוכן )עַ לa -כֵּ ן  ...אַ ל-יֵ צֵ א(
מסקנה תורנית =< מלמד על מלאכת הוצאה מרשות לרשות כי כל רשות בכעין מחיצה לעצמה((
=< צירוף המסקנות התורניות המשניות כתוצאה מתבנית הטעמים רביע  ...תלישא-גדולה על התוכן ְר 2אוּ  ...עַ לa -כֵּ ן בפסוק שמות בשלח
טז,כט אפשר כי מלמד על ארבעה שיעורין :תוספות זמן לשבת ,תחום ארבע אמות לשובת במדבר והעברה ברשות הרבים ,ארבעה טפחים
למקום חשוב לעקירה מרשות אחת והנחה ברשות אחרת ,תחום  12מיל מדאורייתא ואלפיים אמה מדרבנן להליכה מעבר לעיר{
})ת'תלישא-גדולה – דרגות בשכר ועונש על התוכן )עַ לa -כֵּ ן(
מסקנה תורנית =< מלמד על שיעורים ועונשים בידי בית דין של מעלה ובי"ד של מטה על מלאכת מחשבת של הוצאה ביום השבת ועל
ארבעה שיעורין הנ"ל{(.
מקדם * ת)זקף-גדול( =  * 1תפקיד מספר הלימודים )זקף-גדול(,
מקדם * ת)תלישא-גדולה או תלישא-קטנה( =  * 1שיעורין ,חציצין ומחיצין הכוללת שיעורין מוחלטים ,שיעורין יחסיים ,אומדנים
)תלישא-גדולה או תלישא-קטנה(
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דוגמא המשלבת תפקידים כלליים וטעמים ותבניות טעמים הממלאים אותם .תפקידים כלליים :מספר לימודים ,תפקיד שיעורים ,תפקיד
פותח ענין ותפקידי פירוט ענין.
דוגמא שבמרכזה תבנית טעמים תלישא-גדולה וזקף-גדול במרחק של פסוקים:
מקדם * ת)זקף-גדול( =  * 1תפקיד מספר הלימודים  /הדרשות שלוש נקודות כאשר אחת באופן אחר ושתיים באופן אחר.
מקדם * ת)תלישא-גדולה או תלישא-קטנה( =  * 1שיעורין ,חציצין ומחיצין )תלישא-גדולה או תלישא-קטנה(
הבסיס לסוגיה משנה נגעים פי"ג מ"ח ללא הפסוקים .בבלי שבת כו ב מביא הפסוקים.
ה ֶIבּגֶד ) ִ ֽכּי-יִ ְהיֶ ה בוֹ נֶ גַע צָ ָר;עַ ת ְבּ ֶבגֶד > ֶצמֶ ר אוֹ ְבּ ֶבגֶד ִפּ ְשׁ ִ ֽתּים׃(
)ויקרא תזריע יג,מז( ְו ַ
תּוֹרת ֶנגַע-צָ ַ %רעַ ת ֶבּגֶד הַ ֶצּמֶ ר׀ אוֹ הַ ִפּ ְשׁ ִ2תּים א Aוֹ הַ ְשּׁ ִתי = אוֹ הָ עֵ> ֶרב אוֹ כָּ לְ -כּ ִלי-ע; וֹר ְלטַ הֲרוֹ אוֹ ְלטַ ְמּ ֽאוֹ׃פ(
)ויקרא תזריע יג,נט( aז ֹאת ) ַ #

})ת'זקף-גדול  ...תלישא-גדולה  -פותח ענין במספר לימודים השווה שלוש ,מלמד על שלושה שיעורין על התוכן
)ויקרא תזריע יג מז,נט ְו ַה ֶIבּגֶד a ...ז ֹאת(( =< תוצאה תורנית מהצירוף מספר הלימודים ושח"ם:
ְו ַה ֶIבּגֶד a ...ז ֹאת – זקף-גדול  ...תלישא-גדולה ,אפשר כי מלמד על שלושה שיעורים:
שיעור ראשון ג' על ג' אצבעות לבגד צמר ופשתים לקבל טומאת נגע צרעת ע"פ בבלי שבת כו ב
שיעור שני ושלישי שני שיעורין לטמא בית טהור ע"י בגד טמא בנגע צרעת )רוב ג' על ג' אצבעות בשטח או כזית בנפח( ע"פ רמב"ם
ספר טהרה טומאת צרעת פי"ג הי"ד {
דוגמה תבנית הטעמים תלישא-קטנה
מקדם * ת)תלישא-גדולה או תלישא-קטנה( =  * 1שיעורין ,חציצין ומחיצין )תלישא-גדולה או תלישא-קטנה(
})ת'תלישא-קטנה  -מחיצה מתוך שח"ם על התוכן )דברים ראה יד,כו) :וְ נָתַ ָתּה הַ ֶ Mכּסֶ ף( ְבּכֹל תלישא-קטנה(
מסקנה תורנית =< הגבלת החלפת כסף מעשר שני והקנין לתוך המחיצות של ירושלים{.
מקדם * ת)תלישא-גדולה או תלישא-קטנה  ...תביר( =  * 1חישוב חשבוני בין גימטרית מלים במקרא שבו טעם תלישא וטעם תביר(
)תלישא-גדולה או תלישא-קטנה  ...תביר(
מקדם * ת)תלישא-גדולה או תלישא-קטנה  ...תביר( =  * 1חישוב יחס בין גימטרית המלה בטעם תלישא ובין גימטרית המלה בטעם
תביר( )תלישא-גדולה או תלישא-קטנה  ...תביר(
דוגמאות במאמר להלן.
מתפקידי תבנית הטעמים זקף-קטן זקף-גדול
מקדם * ת)זקף-קטן זקף-גדול( =  * 1ת)דבר החוזר וקורה )זקף-קטן זקף-גדול((
תפקיד כללי חישוב חשבוני ,תפקיד ייחודי חישוב הפרש בין גימטרית טעמים וגימטרית תוכן או להפך
מקדם * ת)זקף-קטן זקף-גדול( =  * 1גי' )זקף-קטן זקף-גדול( = )עולה( תקע"ו,
מקדם * ת)זקף-קטן זקף-גדול( =  * 0ת'  -גי' תוכן )בראשית וירא כב,יג ְו ִהנֵּהַ> -איִ ל אַ ַ Iחר ( = ) 0אין צורך להמשיך עם תפקיד כלשהו
כי תוצאת הכפל שווה  0היינו לא פעיל(
}ת'זקף-קטן זקף-גדול צירוף בין שני תפקידים
)א' ת'זקף-קטן זקף-גדול  -דבר החוזר וקורה על התוכן )בראשית וירא כב,יג וְ ִהנֵּהַ> -איִ ל אַ ַ Iחר ((,
)ב' ת'זקף-קטן זקף-גדול  -חישוב הפרש בין גימטרית טעמים וגימטרית תוכן
))גי' זקף-קטן זקף-גדול עולה תקע"ו() ,ת'גי' תוכן לא פעיל =  576 = 576 – 0 = ( 0הפרש בין תוצאות שוה תקע"ו((
ח ֶדשׁ
=< צירוף המסקנות התורניות המשניות כתוצאה מתבנית הטעמים זקף-קטן זקף-גדול קשורה לקרא תהלים פא,דִ :תּ ְקעוּ ַב ֹ
שׁוֹפ;ר ַ%בּ ֵ 2כּ ֶסה ְליוֹם ַחגֵּ ֽנוּ׃ תוצאה תורנית המשרה כיוון ממעשה אבות כתמיכה להלכה של תקיעת שופר החוזרת וקורית בכל
ָ
ראש שנה להזכיר אפרו של אילו של יצחק בראש השנה לפני הקב"ה )מקור ללימוד אמרי נועם({
מקדם * ת)זקף-קטן זקף-גדול( =  * 0ת)דבר החוזר וקורה )זקף-קטן זקף-גדול((
מקדם * ת)זקף-קטן זקף-גדול( =  * 1גי' )זקף-קטן זקף-גדול(
מקדם * ת)זקף-קטן זקף-גדול( =  * 1ת' חישוב הפרש בין גימטרית טעמים וגימטרית תוכן או להפך
}ת'זקף-קטן זקף-גדול  -חישוב הפרש בין גימטרית טעמים וגימטרית תוכן
)גי' תוכן )דברים כי-תצא כה,וֵ :תּ > ֵלד י ָIקוּם ( = ) , ( 590גי' )זקף-קטן זקף-גדול עולה תקע"ו( = ( 576
=  = 14 = 590 – 576י"ד
=< בסה"כ תקע"ו י"ד =< תוצאה תורנית :תוכן המורה על הקמת שם המת על נחלתו{
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מאמר ב' :הקשר בין דרשות חז"ל ובין טעמי המקרא

מבוא
3.1
אודה השם בכל לבב בסוד ישרים ועדה ,על שהדריכני בית א'דני לבוא אל חלקי בתורה.
עיון זה עוסק בתפקידי טעמי המקרא בחמישה חומשי תורה ,בנסיון להוכיח בעזהשי"ת שלטעמי המקרא יש תפקידים המהווים רמז
לדרשות חז"ל בפסוקים.
ֹהן ִ ֽכּי-יִ ְקנֶ ה ֶנ =פֶ שׁ = ִקנְ יַ ן כַּ ְס >פּוֹ הוּא י ֹאכַ ל ;בּוֹ וגו' המלה וכהן בטעם רביע מרמזת לדרשת
כגון טעם רביע בפסוק ויקרא אמר כב,יא ׃ ְוכ ֵ 2
ה-בבלי יבמות סו,א על פסוק זה שארבעה הקשורים לקנין הכהן אוכלים בתרומה ,א' עבדים שקנתה אשתו ,ב' עבדיו ,ג' עבדי צאן ברזל
שהביאה אשתו ,ד' עבדיו שקנו עבדים .טעם רביע בתפקיד שמובנו ארבע מרמז על ארבעה אלו .בעזהשי"ת מצאנו דרשות חז"ל בפסוקים
נוספים בהם יש טעם רביע ושאף בהם ניתן להטעים כי טעם רביע מרמז על ענין הקשור למספר ארבע כגון ארבעה לימודים .כן נמצא
בעזהשי"ת כי תבנית הטעמים מונח רביע מרמזת לענין של לפחות ארבע ,כגון לפחות ארבעה לימודים בגלל תוספת המונח.
מובן מאליו ,שאין כאן כוונה להקיף את כל פסוקי התנ"ך וכל טעמי המקרא ,אלא ניסיון למצוא דרכי דרשת חז"ל או ביאור )לא תוכן(
דומות בכמה שיותר פסוקים בהם מופיעה אותה תבנית טעמי המקרא ,כך שנוכל לשער את תפקידיה של התבנית .כגון ההשערה שלרביע
יש עוד תפקידים בנוסף לקשר למספר ארבע.
לרוב הטעמים הבודדים )כגון זקף-קטן ,זקף-גדול ,רביע( ולתבניות טעמים )כגון מהפך פשטא מונח זקף-קטן( נמצא והוגדר לפחות תפקיד
אחד ,כגון טעם תלישא המרמז במספר רב של דרשות חז"ל על שיעורי תורה או מחיצות או חציצות וישנם עוד תפקידים )נסמכנו,
בהשאלה בלבד ,על הגמרא בבלי סוכה ה,ב שיעורין חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני( .וכך בשאר תבניות הטעמים נמצא בעזהשי"ת
ע"פ דרשות חז"ל או הבנת המפרשים בכתוב ,שיש בהם תבניות טעמים זהות המרמזות על תהליך או אופן דומה של דרשת חז"ל.
בספר "מאור התורה" 21מוצגת טבלת שינויים בשמות טעמים מקדמונים ודורות אחרונים בין עדות אחדות .בעיון אנו משתמשים בשמות
כעדות האשכנזים והספרדים .ב"ה שכבר בתחילת העיון הקב"ה זימן לפנינו דרשות חז"ל על פסוקים אחדים ,שבדיעבד עלתה השערה שיש
קשר בין שם או צורת הטעם ובין הדרשה ,כאשר אנו מודעים לשנוי בשמות וצורות ע"פ הדורות .אבל ישנם טעמים שבהם לא היה לנו
זהוי כזה .בין הטעמים ששמם מרמז לחלק מתפקידיהם נמצאים
רביע במובן ארבע או רבוע
דרגא במובן יורד מלמעלה עולה מלמטה )לשון מדרגה שעולים ויורדים בה( דהיינו שמקשר בין נושא שלפניו או אחריו וגם מקשר
למקום יותר רחוק
תביר במובן של מחלק )לשון שבירה( ,כגון פעמים לא כל דיני הפרטים שוים בהלכה הנדרשת
טפחא או טרחא בשמה כמנהג הספרדים מבטאה שנוי משמעות ,התפשטות ורבוי )טפחא – טופח ,מתפשט; טרחא – רבוי פעולות(
תלישא-קטנה בשמה כמנהג הספרדים תרסא במובן של מחיצה ובהשאלה מיגבלת שיעור
תלישא-גדולה בשמה כמנהג הספרדים תלשא
א' אותיות ר' ול' מתחלפות ולכן תלשא היא כעין תרשא באותו מובן;
ב' במובן של תלוש :מורם או נעקר ,עובר מחיצה מתחום לתחום ,נעקר מכלל בהלכה מסוימת להיות יוצא דופן.
בין הטעמים שלחלק מתפקידיהם יש רמז בצורתם נמצאים
רביע בעל ארבע פינות ,המרמז על ארבעה לימודים
זקף-גדול בעל שתי נקודות וקו ,המרמז על שלושה לימודים כאשר יכול להיות ששנים מהם באופן אחד ואחד באופן אחר
זקף-קטן בעל שתי נקודות ,המרמז על שני לימודים
נעזרנו בהשאלה בלבד בברייתא של י"ג מידות של רבי ישמעאל ואף בברייתא של ל"ב מידות של רבי אלעזר בשביל להגדיר חלק
מתפקידי תבניות הטעמים כגון:
פזר תלישא קדמא ואזלא המרמז באחד מתפקידיו לכעין בנין אב )לא לפי כללי בנין אב(,
קדמא ואזלא המרמז לכעין כלל ופרט ועוד דוגמאות שמפורטות בעיון.
מספר רב של פסוקים מורכבים ממספר תבניות טעמים כגון :מונח תלישא-קטנה קדמא ואזלא רביע מהפך פשטא זקף-קטן מרכא טפחא
מונח אתנח ,ניתן למצוא בם דיונים מדרשות חז"ל עם רצף לכל הקרא ,כאשר כל תבנית מרמזת בתפקידה על הלימוד ועל המסקנה
הנלמדת.
בכל מקום יש מקום לברר האם הדרשות הן ערך מוסף שאין לו כתוב ואז אפשר כי הטעמים מרמזים לערך מוסף זה.
בדרשות מכתובים יש מקום לברר האם יש גם טעמים המרמזים אל אופן הדרשה והם עשויים להיות בפסוק הנדרש או בפסוקים אחרים.
בדרך כלל תהליך הלימוד הוא מימין לשמאל ,דהיינו מתחילת הפסוק ולהמשכו )לאחריו( .יש תבניות המלמדות לפניהם ולאחריהם ,כולל
לפסוקים אחרים .יש תבניות טעמים המלמדות על פסוק אחר באותו ענין ואף בחומש אחר.

21מאור התורה ,הרב משה מאיר ויינשטאק ,דפוס וויינפלד ,ירושלים ,התשכ"ו
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טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"א

נציג טבלה של מקצת מהטעמים ולמקצת מהתפקידי הטעמים כפי שמתבררים בעיון מעבר לתפקידם התחבירי:
אזלא
קדמא ו %
#
מתפקידי תבנית הטעמים
אזלא = מוקדם ומאוחר
קדמא ו %
#
אזלא = כלל ופרט
קדמא ו %
#
רביע מבוסס על כ 130-מופעים מתוך 2447
מתפקידי תבנית הטעמים 2
רביע = מספר הלימודים  /הדרשות ארבע
2
רביע = המספר  ,4רביעי
2
רביע ,נמצא תפקיד משותף ל 33 -מתוך  59מופעים,
הרביע נמצא גם בתבניות דרגא מונח 2
רביע
*ים או אזלא-ג%רש( ]מונח[ 2
אזלא )גרשי *
%
קטן והוא מאמר סתום ,בא לפרש ולא לסתום
רביע  ...זקף> -
2
גדול מבוסס על  57מופעים מתוך 527
מתפקידי תבנית הטעמים זקףI -
גדול = מספר הלימודים  /הדרשות שלוש
זקףI -
קטן מבוסס על כ 20-מופעים בודדים ועשרות משולבים מתוך 6995
מתפקידי תבנית הטעמים זקף> -
קטן = מספר הלימודים  /הדרשות שתים
]מונח[ זקף> -
סלוק ל-אתנ;ח = כעין בנין אב ,כעין דבר החוזר וקורה ,מבוסס על כ-
סלוק )=סוף-פסוק( או בין ֽ
קטן בין אתנ;ח .לֽ -
פעמיים זקף> -
 50מופעים מתוך כ , 800-כגון:
ק ֶדשׁ יִ ְהיֶ ה לָ ֶכ ;ם
יעי ִמ ְק ָראֹ -
וּביּוֹם = ַה ְשּׁ ִב ִ>
ה ִראשׁוֹן = ִמ ְק ָרא>ֹ -ק ֶדשׁ ַ
וּביּAוֹם ָ ֽ
שמות בא יב,טז ]טז[ ַ
כָּ לְ -מלָ אכָ ה = ל ֹא-יֵעָ ֶשׂה ָב > ֶהם אַ ` א ֲֶשׁר יֵאָ ֵכל ְלכָ לֶ -נ>פֶ שׁ הוּא ְל ַבדּוֹ יֵעָ ֶשׂה לָ ֶ ֽכם׃ אמרו רז"ל זה בנה אב לכל המועדים
מתפקידי תבנית הטעמים תלישאa -גדולה או תלישא-קטנה ,מבוסס על כ 170-מופעים מתוך 727
aתלשא = בעל בחינה נעלה )מקור אור החיים בטעם תלישא-קטנה,ע"פ מנחת שי זה שם כללי לתלישות במנהג הספרדי(
תלישאa -גדולה או תלישא-קטנה =

שיעורין כולל שיעורין מוחלטים ,שיעורין יחסיים ,אומדנים,
חציצין,
מחיצין,
דרגות בשכר ועונש,
תלישא  ...תביר = מרמז לחישוב חשבוני לעתים מהתוכן
מתפקידי תבנית הטעמים זרקא סגול מבוסס על כ 74-מופעים מתוך  372סגול.
זרק Eא סגול  = Jתוספת רבה או חלקית על הכתוב
זרק Eא סגול  = Jגריעה חלקית מהכתוב
מתפקידי תבנית הטעמים מהפך פשטא
מהפ Aך פשטא = #הופך הכתוב מפשוטו
מתפקידי תבנית הטעמים מרכא תביר ]מרכא[ טפחא מבוסס על כ 45-מופעים מתוך לפחות 660
מרכא תביר ]מרכא[ טפחא = קבוצת פרטים הקשורים בנושא אחד ,אבל לא על כולם חלה ההלכה או הענין המתואר.
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3.2

טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"א

דוגמאות רביע ,מונח רביע
רביע = מספר הלימודים  /הדרשות ארבע ,ארבעה עצמים ,ארבעה תנאים
2
רביע = המספר  ,4רביעי
2
רביע = בתפקיד של ארבע או לפחות ארבע.
מונח 2

שמות כי-תשא ל,לד:
וּלבֹנָ ה ז ַָכּ ;ה ַבּד ְבּ ַבד יִ ְהיֶ ֽה׃
וּשׁ ֵח =לֶ ת = ְו ֶח ְל ְבּ ָנ>ה ַס ִמּים ְ
ֹאמר #ה' אֶ ל-מ ֹ%שֶׁ ה קַ חְ -לַ Nס ִ2מּים נ ָָטAף ׀ ְ
וַיּ ֶ
ב-בבלי כריתות ו,ב הגמרא דורשת מהכתוב )שמות כ"ת ל,לד( קַ חְ -לַ Nס ִ2מּים יא סממנין של הקטורת א"ר יוחנן :י"א סממנין נאמרו לו למשה
וּשׁ ֵח =לֶ ת = ְו ֶח ְל ְבּ ָנ>ה  -הא חמשה ,וַ -ס ִמּים אחריני
בסיני .אמר רב הונא :מאי קראה? )שמות כ"ת ל,לד( ַקחְ -לַ Nס ִ2מּים  -תרי ,נ ָָטAף ׀ ְ
וּלבֹנָ ה ז ַָכּ ;ה חד  -הא חד סרי.
חמשה  -הא עשרהְ ,

ואילו ב-בבלי כריתות ו,א נמנים י"א סממנין ועוד חמש תוספות .פיטום הקטרת ,הצרי והציפורן והחלבנה והלבונה משקל שבעי' של
שבעים מנה ,מור וקציעה שיבולת נרד וכרכום משקל ששה עשר של ששה עשר מנה ,הקושט שנים עשר ,קילופה שלשה ,וקנמון
תשעה,
לחמש התוספות יש רמז בתבנית הטעמים של אותו כתוב

ַ .קחְ -לַ Nס ִ2מּים – מונח רביע ,אלו חמישה מיני תוספות לקטורת – א' בורית כרשינה תשעה קבין ,ב' יין קפריסין סאין תלתא וקבין
תלתא ואם לא מצא יין קפריסין מביא חמר חיוריין עתיק ,ג' מלח סדומית רובע הקב ,ד' מעלה עשן כלשהו ,ה' רבי נתן הבבלי
אומר אף כפת הירדן כל שהוא
 .ואם נתן בה דבש  -פסלה .חיסר אחת מכל סממניה  -חייב מיתה.
ֹאכלוּ ְבלַ ְח ֽמוֹ׃
יתוֹ ֵהם י ְ
יליד ֵבּ >
ֹהן ִ ֽכּי-יִ ְקנֶ ה ֶנ =פֶ שׁ = ִקנְ יַ ן כַּ ְס >פּוֹ הוּא י ֹאכַ ל ;בּוֹ ִו ִ
ויקרא אמר כב,יא ]יא[ ְוכ ֵ 2

בבלי יבמות סו,א /מתני' ./אלמנה לכהן גדול ,גרושה וחלוצה לכהן הדיוט) ,האשה מביאה נדוניה( הכניסה לו עבדי מלוג ועבדי צאן
ברזל ,עבדי מלוג לא יאכלו בתרומה ,עבדי צאן ברזל יאכלו .וגו'
ֹהן ִ ֽכּי-יִ ְקנֶ ה ֶנ =פֶ שׁ = ִקנְ יַ ן כַּ ְס >פּוֹ הוּא
 ...דתניא :מנין לכהן שנשא אשה וקנה עבדים ,שיאכלו בתרומה? שנאמר) :ויקרא אמר כב,יא( ְוכ ֵ 2
י ֹאכַ ל ;בּוֹ; ומנין לאשה שקנתה עבדים )בשעה שנשואה לכהן(  ,ועבדיו שקנו עבדים ,שיאכלו בתרומה? שנאמר) :הגמרא מרבה את הנוספים
מאותו פסוק( ְוכ ֵֹ 2הן ִ ֽכּי-יִ ְקנֶ ה ֶנ =פֶ שׁ = ִקנְ יַ ן כַּ ְס >פּוֹ הוּא י ֹאכַ ל ;בּוֹ ,קנינו שקנה קנין  -אוכל!
ֹהן – רביע ,ארבעה אוכלים בתרומה בנוסף לכהן :אשתו ,עבדי צאן ברזל שהכניסה האשה ,עבדים שקנתה האשה ,ועבדיו שקנו עבדים.
ְוכ ֵ 2
שמות תצוה כט,לִ :שׁ ְב ַעת י ִָ2מים יִ ְל ָבּ ָשׁם ַהכּ ֵֹהן ַתּ ְח ָתּיו ִמ ָבּנָ ;יו
מוֹעד ְלשָׁ ֵרת ַבּ ֹֽקּ ֶדשׁ׃
ֵ
א ֶהל
א ֲֶשׁר יָב ֹא אֶ לֹ -
תורה שלמה ]פה[ בבלי יומא ה,א לפי שנאמר )שמות תצוה כט,ל( ִשׁ ְב ַעת י ִָ2מים יִ ְל ָבּ ָשׁם ַהכּ ֵֹהן ַתּ ְח ָתּיו ִמ ָבּנָ ;יו ,אין לי אלא נתרבה

שבעה ונמשח שבעה ,נתרבה שבעה ונמשח יום אחד ,נתרבה יום אחד ונמשח שבעה מניין? תלמוד לומר) :ויקרא אח"מ טז,לב( אשר
ימשח אותו ואשר ימלא את ידו  -מכל מקום )הפסוק מלמד על זמן אחר שמבורר בהמשך( .אשכחן ריבוי שבעה לכתחלה ,משיחה שבעה
לכתחלה מנא לן? איבעית אימא :מדאיצטריך קרא למעוטה ,ואיבעית אימא :דאמר קרא )שמות תצוה כט,כט( ובגדי הקדש אשר לאהרן
יהיו לבניו אחריו למשחה בהם ולמלא בם את ידם  -איתקש משיחה לריבוי ,מה ריבוי  -שבעה ,אף משיחה  -שבעה) .מסמיכות משיחה
לרבוי בגדים נלמד היקש לזמן(

תורה שלמה ]פו[ ספרא אמור פרשה ב
)ב( אשר יוצק על ראשו שמן המשחה ]מת"ל[ לפי שנאמר )שמות תצוה כט,ל( ִשׁ ְב ַעת י ִָ2מים יִ ְל ָבּ ָשׁם ַהכּ ֵֹהן ַתּ ְח ָתּיו ִמ ָבּנָ ;יו א ֲֶשׁר יָב ֹא
מוֹעד ְלשָׁ ֵרת בַּ ֹֽקּ ֶדשׁ׃שיכול אין לי אלא שנמשח שבעה ונתרבה שבעה נמשח )כמו שנדרש לעיל ביומא( שבעה ונתרבה יום
ֵ
א ֶהל
אֶ לֹ -

אחד ,נמשח יום אחד ונתרבה שבעה נתרבה יום אחד ונמשח יום אחד ואפילו שעה אחת מנין תלמוד לומר )ויקרא אמר כא,י( אשר יוצק
על ראשו שמן המשחה אפילו שעה אחת ומילא ידו ללבוש את הבגדים אפילו שעה אחת.

ִשׁ ְב ַעת י ִָ2מים – מונח רביע ,כעין ארבע ועוד ענינים במינוי כהן גדול לתפקידו.
א' נתרבה שבעה ונמשח שבעה
ב' נתרבה שבעה ונמשח יום אחד
ג' נתרבה יום אחד ונמשח שבעה
ד' נתרבה יום אחד ונמשח יום אחד ואפילו שעה אחת
ה' נמשח שעה אחת נתרבה שעה אחת

יכ ;ם
ֹת ֶ
דר ֵ
וּבןְ -שׁמֹנַ ת י ִָ2מים יִ מּוֹל לָ ֶכם כָּ ל-ז ָָכר ְל ֹ
בראשית לך-לך יז,יבֶ :
ֵכר א ֲֶשׁר ל ֹא ִ ֽמזּ ְַרעֲֽ Nהוּא׃
כּל ֶבּן-נ > ָ
וּמ ְקנַת-כֶּ ֶ=סף = ִמ ֹ
יְ ִליד >ָבּיִ ת ִ
וּבןְ -שׁמֹנַ ת י ִָ2מים – מונח רביע ,חמישה זמנים נוספים על היום השמיני שגם הם נחשבים כמילה ביום השמיני,כלשון המשנה שבת פרק
ֶ

יט,מ"ה קטן נימול לשמונה לתשעה לעשרה לאחד עשר לשנים עשר לא פחות ולא יתר .כדרכו לשמונה נולד בין השמשות
נימול לתשעה בין השמשות ערב שבת נימול לעשרה יום טוב לאחר שבת נימול לאחד עשר שני ימים טובים של ראש
השנה נימול לשנים עשר .קטן החולה אין מולין אותו עד שיבריא.... .
כאשר חז"ל תיקנו שני ימי ראש השנה ,אפשר שהיה להם רמז מהתורה מפסוק זה.
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"א

רביע = בתפקיד דרשה רביעית ואחרונה
2
ויקרא אמר כב,כב
ַלּפֶ ת ל ֹאַ -ת ְק ִריבוּ ֵאלֶּ ה לַ ;ה'
עַ וּ ֶֶרת #אוֹ שָׁ %בוּר אוָֹ -חרוּץ ֽאוֹ-י ֶַ2בּלֶ ת Aאוֹ ג ָָרב = אוֹ י > ֶ
שּׁה ל ֹאִ -ת ְתּנוּ ֵמ ֶהם עַ לַ -ה ִמּזְ ֵבּחַ לַ ֽה'׃
ְו ִא ֶ 2
שּׁה ל ֹאִ -ת ְתּנוּ ֵמ ֶהם עַ לַ -ה ִמּזְ ֵבּחַ לַ ֽה'׃
ְו ִא ֶ 2

ספר המצוות לרמב"ם סדר המצוות  -לאוין
צא ,צב ,צג ,צד ,צה ,צו ,צז הקדשת בעלי מום ושחיטתן וזריקת דמן והקטרתן ונתינת מום בקדשים.
ספר המצוות לרמב"ם מצות לא תעשה צד

והמצוה הצ"ד היא שהזהירנו מהקטיר אמורי בעלי מומין .והוא אמרו ית' )שם( ְו ִא ֶ 2שּׁה ל ֹאִ -ת ְתּנוּ ֵמ ֶהם עַ לַ -ה ִמּזְ ֵבּ ַח .ולשון ספרא
ְו ִא ֶ 2שּׁה ל ֹאִ -ת ְתּנוּ ֵמ ֶהם אלו החלבים לא תתנו אין לי אלא כולם מניין אף מקצתם תלמוד לומר מהם אף מקצתם:
הנה כבר התבאר לך שמי שיקריב בעל מום כבר עבר על ארבעה לאוין )צא  -ד( .זה כשנמנה הקטר אימורין לאו אחד.
 ....הנה התבאר לך שזה שיאמר עובר בחמשה אמנם היו חמשה עם סברתו שלוקין על לאו שבכללות ולכן ימנה הלאו שכולל כולם
ומקצתן בשני שמות .וזה הוא המפורסם מדעת אביי בכל מקום )שם ופס' מא א נזיר לח ב מנחות נח ב ב"מ קטו ב( כמו שבארנו
בשורש התשיעי מן השרשים הקודמים לזה המאמר )עמ' קע  -ב( ושלדעת רבא שיאמר אין לוקין על לאו שבכללות אמנם יתחייב
מלקות אחד על ההקטר כמו שזכרנו.... .
שּׁה ל ֹאִ -ת ְתּנוּ ֵמ ֶהם עַ לַ -ה ִמּזְ ֵבּחַ לַ ֽה'׃
ְו ִא ֶ 2
ְו ִא ֶ 2שּׁה – רביע ,בתפקיד ארבע לשיטת רבא ,ללמד שזה הלאו הרביעי והאחרון מהארבעה לאוין הנמנים בפסוקים )וי' אמר כב,כ-כד( אשר
המקדיש בעל מום למזבח עובר בל תקדיש בל תשחט בל תזרוק הדם בל תקטיר את החלב ומהמלה ֵמ ֶהם למדים שלוקה אחד בין הקטיר

כולו ובין בל תקטיר מקצתו ולוקה על כל אחד מהארבע הנ"ל ,ואמנם אם התרו בו על הקטרת מקצתו ושבו והתרו בו על כולו עובר על
לאו נוסף אך אין לוקין שנים כי אין לוקין על לאו שבכללות כמו שהתבאר בגמרא סנהדרין )סג א(
ומדויק הרביע על מלת ְו ִא ֶ 2שּׁה שלוקה רק ארבע ואין לוקין חמישה על הקטרת מקצתו הנלמדת ממלת ֵמ ֶהם שאחריה.
בהמשך יש כאן הלכה מיוחדת בענין בעלי מום עובר.
ל ֹאִ -ת ְתּנוּ ֵמ ֶהם עַ לַ -ה ִמּזְ ֵבּ ַח – מרכא תביר טפחא ,קבוצת פרטים הקשורים בנושא אחד ,כאן שלא להקדיש ולא להקריב בעלי מומים ,אך
לא על כולם חלה ההלכה של לא תתנו  ...לה' ,כי מחלק בין בעלי מום קבוע שנפסלים לתמיד ,ובין בעלי מום עובר שנפסלים זמנית עד
עבור המום .כי בד"כ בתורה כיון שנדחה דחוי לתמיד ,ובא ללמד כי בבעלי מום עובר זה דחוי זמני עד שיעבור המום ,כי אין פדיון
למוקדשים שהוממו במום עובר .והדבר מתואם עם הנלמד ב-
ספר המצוות לרמב"ם מצות לא תעשה צה היא שהזהירנו מהקריב בעל מום עובר והוא אמרו במשנה תורה )שופטי' יז( לא תזבח

לי"י אלהיך שור ושה אשר יהיה בו מום .והתבאר בספרי )הו' במדרש הגדול( שבבעלי מומין עוברים הכתוב מדבר .וזה גם כן ילקה
עליו כשעבר והקריבו:
דוגמא לרביע ומהפך פשטא ]מונח[ זקף-קטן
3.3
רביע = מספר הלימודים  /הדרשות ארבע
2
מהפ Aך פשטא = #הופך הכתוב מפשוטו
קטן = מספר הלימודים  /הדרשות שתים
מונח זקף> -
ויקרא תזריע יג,א-ב
מר׃
רן לֵ א ֽ ֹ
ה ֹ
]א[ וַיְ ַד ֵבּר >ה' אֶ ל-מ ֶֹשׁה ְו ֶ ֽאל-אַ ֲ
]ב[ אָ ָ 2דם ִ ֽכּי-יִ ְהיֶ Aה ְבעוֹרְ -בּשָׂ רוֹ = ְשׂ ֵאAת ֽאוַֹ -ספַּ ַ=חת = אוֹ בַ > ֶה ֶרת ְו ָהיָ ה ְבעוֹרְ -בּשָׂ רוֹ ְלנֶ גַע צָ ָר;עַ ת
כּה ִ ֲֽנים׃
ֹהן אוֹ אֶ ל-אַ ַחד ִמ ָבּנָ יו ַה ֹ
רן ַהכּ > ֵ
ה ֹ
הוּבא = אֶ ל-אַ ֲ
ְו ָ
אָ ָ 2דם – רביע ,מרמז כי יש ארבע מראות נגעים טמאים אף-על-פי שכתובים רק השלושה הבאים ְשׂ ֵאAת ֽאוַֹ -ספַּ ַ=חת = אוֹ ַב > ֶה ֶרת – מהפך
פשטא זקף-קטן ,לימוד אחד כפשוטו ואחד היוצא מפשוטו.אפשר כי פשוטו של מקרא מלמד ַב > ֶה ֶרת – זקף-קטן שני אבות מראות ,בהרת
ושאת ושתי תולדות הנלמדות ממיקום ֽאוַֹ -ספַּ ַ=חת = בין שני האבות.

הלימוד היוצא מפשוטו הוא שאין סדר הכתוב כסדר עזות הלובן ,סדר העזות הוא בהרת עזה כשלג )הלבנה מכולן( ,ושאת לבנה ,היינו
כצמר לבן ,ותולדת הבהרת הלבנה שגוונה כסיד ההיכל ,ותולדת השאת לובנה כקרום ביצה .ואילו הכתוב הוא שאת וספחתה )תולדתה(,
בהרת וספחתה )תולדתה( )משנה נגעים פ"א מ"א ו-פירוש קהתי(:
עד כאן מוצע למאמר ראשון .נמצאות בהמשך דוגמאות נפלאות נוספות אשר רובם עמדו בביקורת שיעורים למשתתפי כוללים על מגוון
טעמי המקרא המתואמות עם דרשות חז"ל ועוד חזון למועד בע"ה.
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3.4

טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"א

דוגמא למונח רביע

ויקרא אמר כב,כב
ַלּפֶ ת ל ֹאַ -ת ְק ִריבוּ ֵאלֶּ ה לַ ;ה'
עַ וּ ֶֶרת #אוֹ שָׁ %בוּר אוָֹ -חרוּץ ֽאוֹ-י ֶַ2בּלֶ ת Aאוֹ ג ָָרב = אוֹ י > ֶ
שּׁה ל ֹאִ -ת ְתּנוּ ֵמ ֶהם עַ לַ -ה ִמּזְ ֵבּחַ לַ ֽה'׃
ְו ִא ֶ 2
אוָֹ -חרוּץ ֽאוֹ-י ֶַ2בּלֶ ת – מונח רביע ,לפחות ארבע סוגי יבלת,

תורה תמימה הערות ויקרא פרק כב הערה קלד

קלד( ר"ל מי שיש לו יבלת ,והוא שם דבר ,ולא תואר לאבר שיש בו מום כשאר באורי המלות שבפרשה זו בזה הענין ,וכן תרגם
אונקלוס או יבלן .ובס' התוה"מ כתב דזה דוקא אם היבלת בעין אבל יבלת בגוף בודאי לא הוי מום ,כי זה דבר המצוי מאד .אבל לא
נראה לי כן ,אחרי דסתמא כתיב ,אלא נראה עפ"י מש"כ רש"י כאן יבלת וורוא"ה בלע"ז ,וכן פי' בעירובין ק"ג א' ,והוא הנקרא בלשון
לטינ"י וצרפת וועריאכס ,שתכונתו כעין יבלת גדולה וקשה ,וביבמות ק"כ א' פירש"י על שומא ג"כ וורוא"ה בלע"ז ,וכפי הנראה
שונים הן מיני וורוא"ה ,יש מהן מחלה ]והוא יבלת[ ויש מהן שומא בעלמא ]וואור"ץ[ ,והמלה וורוא"ה הוא שם כולל לשניהן:
בבלי בכורות מ,ב

גמ' .למימרא דיבלת הוי מומא? ורמינהו; ואלו שאין שוחטין עליהן לא במקדש ולא במדינה :בעל גרב ובעל יבלת! ותסברא? הא
כתיבא )ויקרא כ"ב( יבלת באורייתא! אלא ל"ק ,הא  -בגופו ,הא  -בעינו; מכדי ,קרא סתמא מה לי בגופו ומה לי בעינו? אלא לא
קשיא ,הא  -דאית בה עצם ,הא  -דלית בה עצם; דקרא  -דאית בה עצם ,מתני'  -דלית בה עצם ,בעינו  -הוי מומא ,בגופא  -לא הוי
מומא .ולית לה עצם בגופא פסולה הרי תלתול בעלמא הוא! דתנן ,ר"א אומר :בעלי התילולין פסולין באדם וכשירין בבהמה! אלא,
אידי ואידי בעינו ,ולא קשיא ,הא  -בשחור ,הא  -בלבן והא אין מומין בלבן? אלא ,אידי ואידי בלבן ,ואמר ר"ל :לא קשיא ,הא  -דאית
בה שער ,הא  -דלית בה שער.
יבלת עם עצם – מום בגוף הבהמה ,יבלת בלי עצם – תלתול בעלמא הוא ,יבלת בגוף לא הוי מום כי זה דבר מצוי מאד ,ויש יבלת גדולה
וקשה שלא מצויה כל כך ,ויש שומא
יבלת בעין היא מום כנראה קבוע ,אחת בשחור ואחת בלבן ,או רק בלבן אבל אחת יש בה שער ,ואחת אין בה שער.
דוגמא לרביע ושתי סדרות מהפך פשטא ואחריהן ]מונח[ זקף-קטן
3.5
רביע עם שתי סדרות מהפך פשטא ]מונח[ זקף-קטן,
ויקרא תזריע יג,א-ב
מר׃
רן לֵ א ֽ ֹ
ה ֹ
]א[ וַיְ ַד ֵבּר >ה' אֶ ל-מ ֶֹשׁה ְו ֶ ֽאל-אַ ֲ
]ב[ אָ ָ 2דם ִ ֽכּי-יִ ְהיֶ Aה ְבעוֹרְ -בּשָׂ רוֹ = ְשׂ ֵאAת ֽאוַֹ -ספַּ ַ=חת = אוֹ בַ > ֶה ֶרת ְו ָהיָ ה ְבעוֹרְ -בּשָׂ רוֹ ְלנֶ גַע צָ ָר;עַ ת
כּה ִ ֲֽנים׃
ֹהן אוֹ אֶ ל-אַ ַחד ִמ ָבּנָ יו ַה ֹ
רן ַהכּ > ֵ
ה ֹ
הוּבא = אֶ ל-אַ ֲ
ְו ָ
אָ ָ 2דם – רביעֽ ִ ,כּי-יִ ְהיֶ Aה ְבעוֹרְ -בּשָׂ רוֹ = – מהפך פשטאְ ,שׂ ֵאAת ֽאוַֹ -ספַּ ַ=חת = אוֹ ַב > ֶה ֶרת – מהפך פשט זקף-קטן

ספרא תזריע פרשה א פרשת נגעים .פרק א

וידבר ה' אל משה ואל אהרן לאמר ,אָ ָ 2דם ִ ֽכּי-יִ ְהיֶ Aה ְבעוֹרְ -בּשָׂ רוֹ = ,מה תלמוד לומר לפי שנאמר ואיש או אשה כי יהיה בעור בשרו
בהרות בהרות טהורות ,אין צריך לומר בהרות שאין בהם מראות נגעים ושלא באו לכלל אלא בהרות שבהם מראות נגעים שהיו בגוי
ונתגייר ,בקטן ונולד ,בקמט ונגלה בראש ובזקן בשחין ובמכוה בקדח המורדין.
נשתנו מראיהם בין להקל בין להחמיר ,ר' אלעזר בן עזריה מטהר ,רבי אלעזר בן חסמא אומר להקל טהור ולהחמיר תראה כתחלה רבי
עקיבא אומר בין להקל בין להחמיר תראה כתחלה לכך נאמר אדם כי יהיה.
לכולי עלמא לא מתיחסים לנגע שהיה,
התורה והמצוה )מלבי"ם( מבאר את תורת כהנים כי אם היה כתוב מלת אשר היה מורה על קנין הנמצא בעצם מכבר ,נגע צרעת שכבר
היה באדם .אלא כתיב כי-יהיה ומלת כי מורה כי יהיה מעתה משעת החיוב ,והדרשה מהטעמים תהיה:
אָ ָ 2דם– רביע ,מורה על אדם בעל לפחות אחת מארבע המראות הטמאות ִ ֽכּי-יִ ְהיֶ Aה ְבעוֹרְ -בּשָׂ רוֹ = – מהפך פשטא מורה להוציא הכתוב
מפשוטו וללמד שמראות אלו נולדו בו בשעת הפטור כנמנה ב-משנה נגעים פ"ז מ"א וב-ספרא תזריע פ"א והם בגוי ונתגייר ,בקטן
ונולד ,בקמט ונגלה בראש ובזקן בשחין ובמכוה בקדח המורדין ולכן אינן מטמאות.
ועוד סידרה של מהפך פשטא זקף-קטן העוסקת בעזות לובן המראה כפי שכתבנו במקום אחר.
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3.6

טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"א

שילוב תלישא ומהפך פשטא זקף-קטן

בבלי מגילה יד,א
רב נחמן אמר קריתא זו הלילא וגו' ,טט – קריאת מגילת אסתר בפורים זה ההלל של פורים
שמות בשלח טו,א
ֹאמרוּ לֵ א ֹ;מר
ירAה הַ זּ ֹאת = לַ >ה' וַיּ ְ
וּב ֵנ#י יִ ְשׂ ָר ֵ%אל אֶ תַ -ה ִשּׁ ָ
ָשׁיר-מֹשֶׁ ה ְ
ָאז י ִ ֽ
אה גּ >ָָאה סוּס ְור ְֹכבוֹ ָר ָמה ַביָּ ֽם׃
Aירה ה =' ִ ֽכּיָ -ג ֹ
אָ ִשׁ ָ
ירAה הַ זּ ֹאת = לַ >ה'  -מהפך פשטא זקף-קטן ,שני לימודים אחד כפשוטו ואחד היוצא מפשוטו
אֶ תַ -ה ִשּׁ ָ

• טט  -לימוד אחד פשט שבח גדול לה' על הצלתם
• טט – ע"פ אור החיים על-כן נקבעה שירת הים בשחרית של כל יום ויוכלו להוסיף הלל ע"י מי שאל ידו להוסיף
• לימוד דרשה שניה המרומזת ב -לַ >ה' זקף-קטן כאן ע"י שמהפך בפשט של התבה בזקף-קטן ,בשנוי סדר האותיות מתקבל הל)ל(ויה,
אמירת הלל לי-ה.
ומצאנו תמיכה לדרך השניה ב -תלמוד ירושלמי סוכה פ"ג ה"י ,ו-תלמוד ירושלמי מגילה פ"א ה"ט )וילנה יג,א(.דאמר רבי סימון בשם

רבי יהושע בן לוי בעשרה לשונות של שבח נאמר ספר תילים באישור בניצוח בניגון בשיר במזמור בהשכל ברינה בתודה בתפילה
בברכה המאושר שבכולן הללויה שהשם והשבח כלולין בו גו'
ירAה אופנים שונים לאמירת השירה ,בכל אופן משה מקדים ואומר
וּב ֵנ#י יִ ְשׂ ָר ֵ%אל אֶ תַ -ה ִשּׁ ָ
ָשׁיר-מֹשֶׁ ה ְ
ראה בבלי סוטה ל,ב – לא,א ָאז י ִ ֽ
)כעין מחיצה( לעצמו ובני ישראל אומרים אחריו )כעין מחיצה לעצמם(.
יאה – ותקח – תלישא -קטנה) ,א( אנשים במחיצה לעצמם ,הנשים במחיצה לעצמן) ,ב(
ראה שמות בשלח טו,כ ׃ פ ו ִַתּ ַקּח ִמ ְר ָי#ם ַהנְּ ִב ָ%
מרים מקדימה ואומרת )כעין מחיצה( לעצמה והנשים אומרות אחריה )כעין מחיצה לעצמן(.
פזר תלישא
3.7
שמות משפטים כא,כט
הוּע Aד ִבּ ְבעָ לָ יו = ְול ֹא יִ ְשׁ ְמ ֶ >רנּוּ ְוהֵ ִמית ִאישׁ אוֹ ִא ָשּׁ;ה
מל ִשׁ ְל ֹ2שׁם ְו ַ
ְו ִ Mאם שׁוֹר ַנ ָגּ#ח %הוּא ִמ ְתּ ֹ
יוּמת׃
ַהשּׁוֹר = יִ ָסּ >ֵקל ְוגַםְ -בּעָ ָליו ָ ֽ

בבלי בבא בתרא כח,א מתני' .חזקת הבתים ,והבורות ,והשיחין ,והמערות ,והשובכות ,והמרחצאות ,ובית הבדין ,ובית השלחין,
והעבדים ,וכל שהוא עושה פירות תדיר  -חזקתן שלש שנים מיום ליום ,שדה הבעל  -חזקתה שלש שנים ואינן מיום ליום; ר' ישמעאל
אומר :ג' חדשים בראשונה ,ג' באחרונה ,ושנים עשר חדש באמצע  -הרי י"ח חדש; ר"ע אומר :חדש בראשונה ,וחדש באחרונה ,וי"ב
חדש באמצע  -הרי י"ד חדש .א"ר ישמעאל :בד"א  -בשדה לבן ,אבל בשדה אילן ,כנס את תבואתו ומסק את זיתיו כנס את קייצו -
הרי אלו ג' שנים.
גמ' .אמר ר' יוחנן ,שמעתי מהולכי אושא שהיו אומרים :מנין לחזקה ג' שנים? משור המועד ,מה שור המועד כיון שנגח ג' נגיחות -
נפק לי' מחזקת תם וקם ליה בחזקת מועד ,ה"נ כיון דאכלה תלת שנין  -נפק לה מרשות מוכר וקיימא לה ברשות לוקח.
רמב"ם ס' קדושה ,הלכות מאכלות אסורות ,פרק ד' הלכה כ"ב ,מצוה )יד( – שלא ליהנות בשור הנסקל.
 ...שחטו שחיטה כשרה הרי זה אסור בהנייה ,ואם אכל מבשרו כזית לוקה )ראה ספר החינוך מנחת חינוך לתת בו שני לאוים לאו של
נבילה ולאו של שור הנסקל(
•מגיד משנה קדושין נ"ו ב' ,פסחים כ"ב ב'
•מגדל עוז מכילתא משפטים סה"מ ל"ת קפ"ח שור שיצא ליסקל וקדמו בעליו ושחטוהו ,בשרו אסור באכילה לכך נאמר ולא יאכל את
בשרו ע"כ;
•ספר הליקוטים נודע שהוא פטור מסקילה  ...במשנה רפ"ו דכריתות
•ספר המפתח נאמר בשור הנסקל אחת הנוגחת ואחת הנרבעת בכלל זה ויש חולקין ,ב"ק פ"ד ד"ה הממית,מנ"ח מצוות מ' – נ"ב ,ע"ח
– ב ,בעל חי לא חייב מטעם בור.
ספר החינוך מצווה נ"ב שלא לאכול שור הנסקל.
מנחת חינוך מכילתא שמ' כא כח ,ולא יאכל את בשרו ,ולאו דווקא שור אלא אף כל המזיקין בהמה חיה ועוף ,אלא שידבר ברגיל.
אכילתו והנאתו :שור שנגמר דינו ,אם נסקל חוץ ממה שהוא נבלה ,עובר עוד בלאו הזה של שור הנסקל ,דאסרו הכתוב באכילה .ונוסף
לאיסור אכילה אסור גם בהנאה שלא יתתנו לנכרי או איזה הנאה ,ואפילו העור ושאר דברים כגון גידים ועצמות ,הכל אסור בהנאה חוץ
מפרש .אם אכל כזית מבשרו לוקה שתיים ,משום נבלה ומשום לאו זה )חולין ק"ב ,ב(
נשחט אחר גמר הדין אכל כזית לוקה ,שאלה האם על אכילת עורו לוקין.
הנאה :הר"ם פ"ח מאכלות האסורות הט"ז דאין לוקין ,אבל מכין מכת מרדות ...
הי"ח כל שאסור מן התורה אסור לעשות בו סחורה )כללי לא רק בשור הנסקל(
שור שרבע או נרבע גם כן כך )כריתות כד א ,תוס' ד"ה דאמרו לו (...
נחש שהמית ועיין ר"מ פ"ה סנהדרין ה"ב שפסק שם לענין ארי וזאב וכו' ונחש ביחיד ונוהג בזמן הזה ואסור בהנאה ,בבא קמא טו ב,
במתניתין דחמשה מועדין ,הן שהן מועדין מתחילתן,א"כ משכחת ליה דיני כופר ,גם דהאידנא בתפס.
נוהג בא"י דווקא ,לא דווקא אלא שצריך בי"ד סמוכים.
עוף הנסקל ביציו ,חלב השור ב"ק מ"ז א'  -אסורין
איסור משום נבילה  ...ועיין תוס' חולין פ"ב ע"א ד"ה ועגלה ...למדו מזה לענין עגלה ערופה דיש בה משום אותו ואת בנו דעריפתה זו היא
שחיטתה,ועיין מנחות ק"א ב' ברש"י ד"ה עגלה ובתוס' שם ד"ה ועגלה לענין טומאה  ...והש"ס פריך בפשיטות שהוא נבילה.
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"א

שמות משפטים כא,כט:
יוּמת׃
הוּע Aד ִבּ ְבעָ לָ יו = ְול ֹא יִ ְשׁ ְמ ֶ >רנּוּ ְוהֵ ִמית ִאישׁ אוֹ ִא ָשּׁ;ה ַהשּׁוֹר = יִ ָסּ >ֵקל ְוגַםְ -בּעָ ָליו ָ ֽ
מל ִשׁ ְל ֹ2שׁם ְו ַ
ְו ִ Mאם שׁוֹר ַנ ָגּ#ח %הוּא ִמ ְתּ ֹ

בבלי בבא קמא לז,ב נגח שור יום ט"ו בחודש זה ,ויום ט"ז בחודש זה ,ויום י"ז בחודש זה  -פלוגתא דרב ושמואל ,דאתמר :ראתה
יום ט"ו בחדש זה ,ויום ט"ז בחדש זה ,ויום י"ז בחדש זה  -רב אמר :קבעה לה וסת ,ושמואל אמר :עד שתשלש בדילוג .אמר רבא:
שמע קול שופר ונגח ,קול שופר ונגח ,קול שופר ונגח  -נעשה מועד לשופרות .פשיטא! מהו דתימא ,הך שופר קמא סיוטא בעלמא
הוא דנקטיה ,קמ"ל.
בבלי נדה סד,א גמ' .איתמר ,ראתה יום חמשה עשר לחדש זה ,ויום ט"ז לחדש זה ,ויום שבעה עשר לחדש זה .רב אמר :קבעה לה וסת
לדילוג .ושמואל אמר :עד שתשלש בדילוג ... .א"ר פפא :לא אמרן ,אלא דקבעתיה תלתא זימני  -דצריכי תלתא זימני למעקריה וגו'
בבלי יבמות סד,ב סה,א וסתות ,דתנן :אין האשה קובעת לה וסת עד שתקבענה שלש פעמים ,ואין מטהרת מן הוסת עד שתעקר ממנה
שלש פעמים .ושור המועד ,דתנן :אין השור נעשה מועד עד שיעידו בו שלשה פעמים.
חידושי הרשב"א יבמות סד,ב ובוסתות משום דמדרבנן נינהו אזלינן בהו להקל
שולחן ערוך יורה דעה סימן קפד סעיף א רוב הנשים יש להם וסתות )פי' זמן קבוע אורח כנשים( לראות בזמן ידוע ,וגו
שו"ת יביע אומר חלק ו  -יורה דעה סימן טז דקי"ל וסתות דרבנן ,ואמאי הא חזקת ג' פעמים הויא חזקה דאורייתא ,אלא ע"כ משום
דלא הוי גורם המסתבר .ובחות דעת )ס"ס קפג( כ' ,שנ"ל דה"ט דוסתות דרבנן אף שבכל מקום חזקת ג' פעמים דאורייתא ,משום
דחזקה העשויה להשתנות היא ,שכשהאשה באה בימים חדל האורח שהיה לה כבר וכו' .ע"ש.
וְ ִ Mאם שׁוֹר ַנ ָ #גּח %הוּא – פזר תלישא-קטנה ,בתפקיד שיעור זמן וקביעת חזקה
דרשת הולכי אושא מנין לחזקה ג' שנים? חזקת הבתים ואדמות היא של שלוש שנים מרומזת בפסוק ,ובגמרא בבא קמא לז,ב נדרשת השוואה בין ג'
תאריכי נגיחות שור לג' תאריכי ראיית וסת של אשה לענין קביעת חזקה בנגיחות ובוסתות .רמז לאלו נמצא בפסוק באופן הבא:
מהמלים מתמול שלשם – נדרש המספר שלוש ,הוא גם מופיע במלה שלש"ם,
נגח – נוטריקון ג' נ'גיחות ח'זקה
נג-ח' הו"א – נוטריקון ח'זקת ה'בתים ו'סתות א'ילנות .מחלוקת האם חזקת וסתות מדאורייתא ,ולהלכה מדרבנן מפני שזאת חזקה העשויה להשתנות.
ש'ור נ'גח ה'וא – ר"ת המלה שנ"ה
וְ ִ Mאם – פזר מעביר התכונה הנלמדת אחריו למקום אחר :א' שלש שנה לחזקת בתים ואדמות כלולות בבתים; ב' לאילנות; ג' חזקה חודשית של וסתות
נשים.
וְ ִ Mאם – פזר אם צריך לדרוש גם למקומו ,לגבי השור עצמו ע"פ ערוך השולחן חושן משפט סי' שפט סעיפים יג-לא )ראה בבלי בבא קמא לז,ב ובבלי
בבא בתרא כח( עולה כי אפשר כי השור יהיה מועד לימים מרוחקים כגון פעם בחודש או בימי תקיעת שופר ואם במקומו תוקעים רק פעם בשנה וכל פעם
נגח באותה קרן שלוש פעמים ,או נגף שלוש פעמים או נשך שלוש פעמים ועוד אופני נזק הרי הוא מועד ומשלם נזק שלם .ואם הרג אדם יסקל.
טט – וְ ִ Mאם – פזר ,כעין בנין אב ללמד משור המצוי אל
א[ לבעלי חיים אחרים שהתנהגו שלא כדרכם ,נעשו מועדים בין לבעלי חיים בין לאדם ותקפו
ב[ מהמצוי בשור בקרן לאופני היזק אחרים בשור – נגיפה ,בעיטה ברגל ,ברביצה – שכיבה ,לבעלי חיים אחרים כגון בתרנגול במקור ,ברגליים ,בכנפיים,
בצפרניים
ג[ בעלי חיים מסוכנים בעלי תרבות )שתרבתו אותם וחיותן עם בני אדם( כגון ארי וזאב וכו' ונחש ביחיד ,נידונים ביחיד
ד[ חלבה )פסחים כב ב ,כז ב( וביצתה )סנהדרין פ א( ועורו ,גידים ,עצמות ,דם אסורים ,ולא יתננו לכלבים .היתר הנאה רק בפרש.
ה[ כל בעלי החיים שנעשתה בם או באמצעותם עבירה כגון רובע ונרבע ,ע"ז
ו[ וכל בעלי החיים נידונים בבית דין של כ"ג ע"י פסק הדין נעשים מציאות אחרת ונאסרים
פזר הנדרש למקומו התריע על כך שמהשור המצוי והנגיחה המצויה ילמדו דברים אחרים הקשורים לכך.
המלים וְ הֵ ִמית ִאישׁ מגלות את תוכן ההתרעה כי מדובר מהמצוי אל בעלי חיים שונים ,ועל אופני מיתה שונים,
וְ הֵ ִמית ִאישׁ – מרכא טפחא ,כעין יתור לרבות על הנגיחה את הנשיכה ,דחיפה ,בעיטה ,רביצה ועוד.

]כט[ ְו ִ Mאם שׁוֹר  -פזר ,תלישא-קטנה בתפקיד דרישת אומדנת כופר לשור המועד .ע"פ בבלי בבא קמא מא,א שור שנגח אדם ומת
הורגים השור .אבל שור מועד )שמ' מש' כא,ל( ישלם גם כופר .נידון שיש אומדנא של ניגחים ע"י תם האם ימותו ואז השור ההורג אדם
בנגיחה השלישית או הרביעית )מחלוקת( נהיה מועד ומתחייב בכופר.
בדפים הבאים בבבלי ב"ק נדרשת אומדנת דמים בבן-חורין שהרגו שור .
]כט[ ְו ִ Mאם שׁוֹר  -פזר ,תלישא-קטנה בתפקיד דרישת שיעורין איסור הנאה בפרוטה ,איסור אכילה בכזית בשחיטת השור אחר גמר דין
על בשר ועל העור נלמד מ)-כא,כח( אֶ תְ -בּשָׂ >רוֹ
הוכחה אחרת לחזקת הבתים שלש שנים הביא ר' אלכסנדר שיכמנטר הי"ו
דברי הימים ב' ד,ד-ה:
וּשׁ?שָׁ ה = פּ ִֹנים ִמזְ ָ >רחָ ה ְו ַהיָּ ם
?שׁה׀ פּ ִֹנים ֶנ2גְ ָבּה ְ
וּשׁ ָ
פ ִ #נים ׀ ָי ָ%מּה ְ
וּשׁלוֹשָׁ ה ֹ
?שׁה פ ִֹנים ׀ צָ Mפוֹנָה ְ
עוֹמד עַ לְ -שׁנֵ ים עָ ָשׂר ָבּ ָ2קר ְשׁ ָ
*ֵ
]ד[
יהם ָ ֽבּיְ ָתה׃
אח ֵֹר ֶ
יהם ִמ ְל ָמ ְ;עלָ ה ְוכָ לֲ -
עֲלֵ ֶ
וּשׂפָ תוֹ = ְכּ ַמע ֲֵשׂה ְשׂפַ ת> -כּוֹס ֶפּ ַרח שׁוֹשַׁ נָּ ;ה ַמח ֲִזיק בַּ ִ>תּים ְשׁ?שֶׁ ת אֲלָ ִפים י ִ ָֽכיל׃ ס
]ה[ ְועָ ְביוֹ > ֶטפַ ח ְ
וּשׂפָ תוֹ = ְכּמַ ע ֲֵשׂה ְשׂפַ ת> -כּוֹס ֶפּ ַרח שׁוֹשַׁ נָּ ;ה ַמחֲזִ יק ַבּ ִ>תּים ְשׁ?שֶׁ ת אֲלָ ִפים י ִ ָֽכיל׃ ס
דברי הימים ב' ד,ה :וְ עָ ְביוֹ > ֶטפַ ח ְ
אותיות שַׁ נָּ ;ה מַ ח ֲִזיק ַבּ ִ>תּים ְשׁ?שֶׁ ת הם בדיוק אותיות חזקת הבתים שלש שנים

בשני הפסוקים המובאים בהקשר לחזקת הבתים שלש שנים קיים קשר לבקר ,שעדיין צריך לבררו .בפסוק שמות משפטים כא,כט :חזקת
הבתים מרומזת בשור – היינו בקר ,והפסוק דברי הימים ב ד,ה :המכיל אותיות חזקת הבתים שלש שנים הוא המשכו של פסוק
המזכיר בקר.
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דוגמאות קדמא ואזלא ושילוב תלישא
3.8
ואזלא:
%
קדמא
#
דוגמאות לתבנית טעמים
תפקיד  -מוקדם ומאוחר על התוכן )בראשית ח"ש כה,ט( וַיִּ ְק ְבּ #רוּ א ֹ%תוֹ,
וגם תפקיד  -ענין מרכזי בקרא אליו מתיחסים פרטים אחרים בתוכן יִ ְצ ָחAק ְויִ ְשׁ ָמעֵ אל = ָבּ ָנ>יו אֶ לְ -מעָ ַרת ַה ַמּ ְכפֵּ ָל ;ה
מלמד כי יש מוקדם ומאוחר בענין אחד ,ומלמד כי ישמעאל חזר בתשובה כי הוליך את יצחק לפניו ולכן נכתב יצחק לפני ישמעאל.
ואזלא:
%
קדמא
#
דוגמא המשלבת תלישא-קטנה ו-
ואזלא  -תפקיד המרמז על לימוד בכלל ופרט) ,דברים ראה יד,כו( )וְ נָתַ ָתּה הַ ֶ Mכּסֶ ף ְבּכֹ ל( אֲשֶׁ רְ -תּאַ ֶוּ#ה נ ְַפ ְשׁ  ,N%והמשכו הם
%
קדמא
#
הפרטים.
תלישא-קטנה  -תפקיד מחיצין) ,דברים ראה יד,כו( )וְ נָתַ ָתּה הַ ֶ Mכּסֶ ף( ְבּכֹל תלישא-קטנה ,מלמד על הגבלת החלפת כסף מעשר שני
והקנין לתוך המחיצות של ירושלים.
דוגמא המשלבת רביע  ...תלישא
3.9
רביע ...תלישאa -גדולה:
דוגמא שבמרכזה תבנית טעמים 2
רביע  -תפקיד מספר הלימודים ארבע
2
תלישאa -גדולה – תפקיד שיעורין ,מחיצין ,דרגות בשכר ועונש
זרק Eא סגול  – Jתפקיד תוספת חלקית על הכתוב
שמות בשלח טז,כט:
יוֹמ;יִ ם
ְר 2אוּ ִ ֽכּי-ה ' Eנ ַָתן לָ ֶכם ַהשַּׁ ָבּת  Jעַ לa -כֵּ ן הוּא נ ֵֹתן לָ ֶכם ַבּיּוֹם ַה ִשּׁ ִשּׁי ֶל ֶחם ָ
יעי׃
ְשׁבוּ׀ ִאישׁ ַתּ ְח ָ 2תּיו אַ ל-יֵ צֵ א ִאישׁ ִמ ְמּקֹמוֹ ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ ֽ

אפשר כי מלמד על ארבעה שיעורין :תוספות זמן לשבת ,תחום ארבע אמות לשובת במדבר והעברה ברשות הרבים ,ארבעה טפחים למקום
חשוב לעקירה מרשות אחת והנחה ברשות אחרת ,תחום  12מיל מדאורייתא ואלפיים אמה מדרבנן להליכה מעבר לעיר,
ְר 2אוּ  -רביע ,מתריע על ארבעה לימודי שיעורין
עַ לa -כֵּ ן – מקף בתפקיד רב-משמעות ,ללימודים אחדים מטעם תלשא :שיעורין ,מחיצין ,בחינות נעלות ,דרגות בשכר ועונש בשמירת שבת.
ְר 2אוּ  ...עַ לa -כֵּ ן – רביע  ...תלישא-גדולה  -פותח ענין במספר לימודים השווה ארבע ,ומלמד על ארבעה שיעורין על התוכן שאחרי הרביע,
היינו לפני ואחרי תלישא-גדולה.
וכן עַ לa -כֵּ ן – תלישא-גדולה בתפקיד מחיצין ,מלמד על מלאכת הוצאה מרשות לרשות כי כל רשות בכעין מחיצה לעצמה
אַ ל-יֵ צֵ א ִאישׁ ִמ ְמּקֹמוֹ )בדרשת אַ ל-יֵ צֵ א כ-אל-יוציא )אַ ל-י ִֹצא(( הוצאה מרשות לרשות כשיעוריהן המפורשים בחז"ל ]בבלי עירובין

יז,ב כפירוש רש"י ותוספות[
ִ ֽכּי-ה ' Eנ ַָתן לָ ֶכם ַהשַּׁ ָבּת  - Jזרקא מונח מונח סגול ,הפעם היחידה שלשבת יש זרקא סגול ,כמו שלכל מועד יש זרקא סגול משלו.

)ג( שיעור ראשון תוספות זמן לשבת והוא מתואם עם הלימוד לתוספות זמן לכל מועד מיוה"כ .מלמד תוספת מקודש על
החול ,קח מ-לָ ֶכם חול ,ועשהו קדש לפני ואחרי השבת.
)ד( לאגדתא נשמה יתירה  -שלא נתנה תורה אלא לאוכלי המן  -וביום הששי נתן לחם יומיים לכבוד הנשמה היתירה.
והמן בא בנס ממקור עליון  -המרומז ב-עַ לa -כֵּ ן בתלישא-גדולה
עַ לa -כֵּ ן – תלישא-גדולה בתפקיד שיעורין כנ"ל ובתפקיד מחיצין שיוסבר להלן
עַ לa -כֵּ ן  ...לָ ֶכם  -תלישא-גדולה  ...תביר בתפקיד אפשרות לחישוב חשבוני מהתוכן )ולא בורר הקשר למסקנה(
יוֹמ;יִ ם מלמד ע"פ דעת זקנים מבעלי התוספות העושה חשבון על לחם אחד או שני לחם
עַ לa -כֵּ ן הוּא נ ֵֹתן לָ ֶכם ַבּיּוֹם ַה ִשּׁ ִשּׁי ֶל ֶחם ָ
בכל סעודת שבת ,ונמצא במחלוקת בפוסקים האם זה דאורייתא או מדרבנן

שיעור שני התר טלטול ארבע אמות לשובת חוץ לתחום התר טלטול ארבע אמות בשבת ברה"ר
שיעור שלישי חיוב בעקירת והנחת חפץ במקום חשוב ואין מקום חשוב בפחות מד' טפחים
שיעור רביעי ]בבלי עירובין נא,א[ תחום שבת  12מיל מדאורייתא 2000 ,אמה היינו מיל מרבנן ,עם שינויים כפי שיוסבר.
 3.10דוגמא המשלבת זקף-גדול  ...תלישא
גדול ו -תלישאa -גדולה במרחק של פסוקים:
דוגמא שבמרכזה תבנית טעמים זקףI -
גדול  -תפקיד של שלוש נקודות כאשר אחת באופן אחר ושתיים באופן אחר.
זקףI -
תלישאa -גדולה  -תפקיד שיעורין,
הבסיס לסוגיה משנה נגעים פי"ג מ"ח ללא הפסוקים .בבלי שבת כו,ב מביא הפסוקים.
)כּי-יִ ְהיֶ ה בוֹ נֶ גַע צָ ָר;עַ ת ְבּ ֶבגֶד > ֶצמֶ ר אוֹ ְבּ ֶבגֶד ִפּ ְשׁ ִ ֽתּים׃(
ה ֶIבּגֶד ִ ֽ
)ויקרא תזריע יג,מז( ְו ַ
)תּוֹרת ֶנגַע-צָ ַ %רעַ ת ֶבּגֶד הַ ֶצּמֶ ר׀ אוֹ הַ ִפּ ְשׁ ִ2תּים א Aוֹ הַ ְשּׁ ִתי = אוֹ הָ עֵ> ֶרב אוֹ כָּ לְ -כּ ִלי-ע; וֹר ְלטַ הֲרוֹ אוֹ ְלטַ ְמּ ֽאוֹ׃פ(
ַ#
)ויקרא תזריע יג,נט( aז ֹאת

)ויקרא תזריע יג,נט( ְו ַה ֶIבּגֶד a ...ז ֹאת – זקף-גדול  ...תלישא-גדולה ,אפשר כי מלמד על שלושה שיעורים:
שיעור ראשון ג' על ג' אצבעות לבגד צמר ופשתים לקבל טומאת נגע צרעת ע"פ בבלי שבת כו,ב
שיעור שני ושלישי שני שיעורין לטמא בית טהור ע"י בגד טמא בנגע צרעת )רוב ג' על ג' אצבעות בשטח או כזית בנפח( ע"פ רמב"ם
ספר טהרה טומאת צרעת פי"ג הי"ד
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 3.11איסתכיל באורייתא וברא עלמא  -זוית מיצהר השמש בירושלים .תבנית תלישא  ...תביר
רצון הקב"ה מתבטא במצוות התורה אשר לקיומם נברא העולם ואנו מאמינים במאמר חז"ל איסתכיל באורייתא וברא עלמא.
מטרת חלק זה להדגים כי מאמר חז"ל איסתכיל באורייתא וברא עלמא הוא לא רק אמונה אלא גם ידיעה המושכלת מחישובים בפסוקים
אשר חז"ל מביאים אותם בהקשר לדרשותיהן על חישוב תקופות ,עיבורים וצל סוכה.
בפסוקים מופיעה תבנית הטעמים תלישא  ...תביר ,שאחד מתפקידיה לרמז על עריכת חישובים בשימוש בגימטריאות של מלות הפסוק.
לאור תוצאות החישובים נראה לומר שהקב"ה קבע מקום לקיום מצוות בראש ובראשונה בו והוא אבן השתיה בירושלים  -מקום המזבח,
וקבע את התנועה הניצפית של השמש מאבן השתיה לצורך קביעת מועדים ,כל שאר הבריאה )של החומר כגון כוכבים וכוחות( בא לאפשר
קיום המצוות במקדש וממנו נמשך לשאר מושבות בני ישראל.
ע"פ המוסק מנבואת ישעיהו ד,ה  -ו בענין חישוב צל סוכה בתקופת תמוז אפשר כי חז"ל נתנו כאן כלי מדידה לקביעת תקופת תמוז .אפשר
שזה היה אחד מאופני קביעת ימי תקופות )תמוז ,טבת ,ניסן ותשרי( ע"י הסנהדרין הגדולה אשר ישבה בלשכת הגזית הצמודה לעזרת
המקדש.
 3.11.1בראשית נח ח,כב קביעת תקופות לאופק ירושלים
בראשית נח ח,כב
]כב[ עֹ ד כָּ ל-יְ ֵמי ָה ָא ֶ;רץ
ח ֶרף ְויוֹם ו ַָליְ לָ ה ל ֹא יִ ְשׁ ֹֽבּתוּ׃
ֶ Mז ַרע ְ aו ָק ִציר ְו ֹ#קר ָו ֹ%חם ְו ַקיִ ץ ָו ֹ
עֹ ד כָּ ל-יְ ֵמי ָה ָא ֶ;רץ  -טפחא מונח אתנח

ֶז ַMרע  -פזר –תנהו לעניין אחר ,ואם צריך גם לענינו :כל עוד אפשר מעברים בא"י ,רק אם כולם גלו מעברין בחו"ל.
ְ aו ָק ִציר  -תלישא-גדולה – שעור עיבור ותקופות ,מנין מתמיד לימי החמה ולימי הלבנה.
פרקי דרבי אליעזר )היגר( " -חורב" פרק ז

בשמנה ועשרים באלול נבראו חמה ולבנה ,ומניין שנים וחדשים וימים ולילות וקצים ותקופות ומחזורות ועבורים היו לפני הקב"ה,
והיה מעבר את השנה ואח"כ מסרם לאדם הראשון בגן עדן ,שנ' זה ספר תולדות אדם ,מנין עולין בו תולדות בני אדם ,וחוה מסר
לחנוך ונכנס תוך העבור ועבר את השנה ,שנ' עוד כל ימי הארץ ֶז ַMרע ְ aוקָ ִציר ,זרע זו תקופת תשרי ,קציר זו תקופת ניסן ,קור זו תקופת
טבת ,חום זו תקופת תמוז ,קיץ בעתו וחורף בעתו ,מנין החמה ביום ומנין הלבנה בלילה לא ישבותו... ,
ויעקב מסר ליוסף ולאחיו סוד העבור ,והיו מעברין את השנה בארץ ,מת יוסף ואחיו ונתמעטו העבורים מישראל במצרים ,שנ' וימת
יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא ,וכשם שנתמעטו העבורים מישראל בארץ מצרים ,כך הם עתידים להתמעט בסוף מלכות רביעית ,שנ'
ויאמר ה' אל משה ואל אהרן בארץ מצרים לאמר ,מהו לאמר אמור להם עד עכשו היה לי סוד העבור ,מכאן ואילך שלהן הוא ,לעבר
את השנה בארץ ,גלו לבבל והיו מעברין את השנה על ידי הנשאר בארץ ...שגלו]י[ כלם ולא נשאר אחד מהם בארץ ,היו מעברין את
השנה בבבל... ,
שנ' בן אדם בית ישראל יושבים על אדמתם ,שלהם היא לעבר את השנה ,על שלשה דברים מעברין את השנה על האלנות ועל
העשבים ועל התקופה ,הגיעו שנים ולא הגיע אחד מהן ,אין מעברין את השנה לא על האילנות ולא על העשבים ,הגיע אחד מהן ולא
הגיעו שנים ,מעברין את השנה על התקופה ,אם נכנסת תקופת טבת מעשרים יום של חדש ולמעלה מעברין את השנה ,מחזור העבור
י"ט שנה וז' מחזורין קטנים יש בו ,מהן מג' ,מהן מב' ,שלש של שתים ,שלש של שלש ,גו"ח י"א י"ד י"ז י"ט ,שתים משלשה... ,
בראש חדש ניסן נגלה הב"ה על משה ועל אהרן בארץ ,והיה שנת חמש עשרה שנה של מחזור הגדול של לבנה ושנת שש עשרה שנה
של מחזור העבור ,מכאן ואילך המנה יהיה לכם.
בבלי עבודה זרה ח,א

גמ' .אמר רב חנן בר רבא :קלנדא  -ח' ימים אחר תקופה ,סטרנורא  -ח' ימים לפני תקופה ,וסימנך) :תהלים קלט( אחור וקדם צרתני
וגו' .ת"ר :לפי שראה אדם הראשון יום שמתמעט והולך ,אמר :אוי לי ,שמא בשביל שסרחתי עולם חשוך בעדי וחוזר לתוהו ובוהו,
וזו היא מיתה שנקנסה עלי מן השמים ,עמד וישב ח' ימים בתענית ]ובתפלה[ ,כיון שראה תקופת טבת וראה יום שמאריך והולך,
אמר :מנהגו של עולם הוא ... ,בשלמא למ"ד :בתשרי נברא העולם ,יומי זוטי חזא ,יומי אריכי אכתי לא חזא; אלא למ"ד :בניסן
נברא העולם ,הא חזא ליה יומי זוטי ויומי אריכי! ]דהוי[ זוטי כולי האי לא חזא.
ספורנו בראשית ח,כב

עוד כל ימי הארץ זרע וקציר וקור וחום וקיץ וחורף ויום ולילה לא ישבותו ,לא ישבותו מלהתמיד על אותו האופן בלתי טבעי
שהגבלתי להם אחר המבול ,וזה שילך השמש על גלגל נוטה מקו משוה היום ובנטיתו תהיה סבת השתנות כל אלה הזמנים כי קודם
המבול היה מהלך השמש תמיד בקו משוה היום ובזה היה אז תמיד עת האביב ובו היה תקון כללי ליסודות ולצמחים ולבעלי חיים
ולאורך ימיהם ,ואמר שיהיה זה כל ימי הארץ עד אשר יתקן האל יתברך את הקלקול שנעשה בה במבול כאמרו הארץ החדשה אשר
אני עושה כי אז ישיב מהלך השמש אל קו משוה היום כמאז ויהיה תקון כללי ליסודות ולצמחים ולבעלי חיים ולאורך חייהם כמו
שהיה קודם המבול כאמרו כי הנער בן מאה שנה ימות והחוטא בן מאה שנה יקולל וזה רצה באמרו מוצאי בקר וערב תרנין:
טט – ע"פ בבלי ע"ז כבר בבריאה היה שנוי יומי באורך זמן האור ביום ,כאשר הוא מתארך עד תקופת תמוז ומתקצר עד תקופת טבת,
כמתאים למיקום ירושלים מצפון לקו המשוה .הסיבה לכך לא מפורשת אבל זה למשל יכול להיות בגלל תנועה תנודתית של השמש וכדור
הארץ זה מול זה .ע"פ ספורנו עה"ת אחר המבול הקב"ה הגביל תנועה בלתי טבעית לשמש בגלגל נוטה מקו המשוה הגורם להשתנות
הזמנים )אור ,עונות( .דבר זה יכול להאמר גם לגבי כדור הארץ.
טט – זרע – פזר – דורש לענין אחר כגון לענין המעמדות בלויה שאינו שייך לנושא תקופות .ודורש פזר לענינו כאן התמדת הארץ
במסלולה בנטיה מן המשווה הגורם להשתנות העיתים ,עד אשר ישיב ה' העולם לתיקונו הראשון.

י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

60/190

/©ZZFisherטעמי המקרא בהלכה ובאגדה  -התשעא

zzzf@bezeqint.net 972-3-6486221 www.torah-cantillation-analytics.nationalfinder.com

ב"ה

טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"א

ח ֶרף – תביר ,מרמזת על אפשרות לחישוב חשבוני .כאן מובאים בעיקר חישובי זויות מיצהר בימי
התבנית ְ aו ָק ִציר  -תלישא-גדולה ָ ...ו ֹ
ח ֶרף ְויוֹם ו ַָליְ לָ ה
תקופה שונים ממילות הקרא ֶז ַMרע ְ aו ָק ִציר ְו ֹ#קר ָו ֹ%חם ְו ַקיִ ץ ָו ֹ
המלה או המלים
ֶז ַMרע
ְ aו ָק ִציר
ְו ֹ#קר
ָו ֹ%חם
ְו ַקיִ ץ
ח ֶרף
ָו ֹ
ְויוֹם
ו ַָליְ לָ ה
ְו ֹ#קר ָו ֹ%חם

גימטריה מלאה
277
406
306
54
206
294
62
81

גימטריה בלי וא"ו
החיבור
277
ְ aו ָק ִציר 400
ְו ֹ#קר 300
ָו ֹ%חם 48
ְו ַקיִ ץ 200
ח ֶרף 288
ָו ֹ
ְויוֹם 56
ָו ַליְ לָ ה 75

 360מעלות מעגל

360
683
500
737 = 54 + 683
806 = 500 + 306
= 806 \ 737
0.9143

= 90 * 0.9143
82.29520

ֶז ַMרע ְ aו ָק ִציר ָ ...ו ֹ%חם
מחולק ב-
ח ֶרף
ְו ֹ#קר ְ ...ו ַקיִ ץ ָו ֹ
מעורבות מלת "וחם"
בחישוב מיצהר תקופת
תמוז כנאמר בפדר"א

= 806 \ 731
0.9069

= 900 * 0.9069
81.62530

ח ֶרף \ ְ aו ָק ִציר
ָו ֹ

= 406 \ 294
0.7241

65.170

ח ֶרף \ ְ aו ָק ִציר
ָו ֹ

0.735 = 400 \ 294

= 900 * 0.735
66.150

ֶז ַMרע ְ aו ָק ִציר
ח ֶרף
ְו ַקיִ ץ ָו ֹ
ֶז ַMרע ְ aו ָק ִציר ָ ...ו ֹ%חם
ח ֶרף
ְו ֹ#קר ְ ...ו ַקיִ ץ ָו ֹ
ֶז ַMרע ְ aו ָק ִציר ָ ...ו ֹ%חם
מחולק ב-
ח ֶרף
ְו ֹ#קר ְ ...ו ַקיִ ץ ָו ֹ

731

מחולק ב-
0.612 = 500 \ 306

= 900 * 0.7241

= 900 * 0.612
55.080
= + 31.7666
23.4392

מעורבות מלת "וקר"
בחישוב מיצהר תקופת
טבת כנאמר בפדר"א

ָ ֹ%חם \ ָו ַליְ לָ ה

0.64 = 75 / 48

57.600 = 900 * 0.64

ָו ֹ%חם \ ְויוֹם

0.87096 = 62 \ 54

= 900 * 0.87096
78.3870

י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

0

 82.29בערך זוית
מיצהר השמש בי"ם
בתקופת תמוז

0

0.7385 = 677 \ 500
= 900 * 0.7385
66.470

ֶז ַMרע ְ aו ָק ִציר
ח ֶרף
ְו ֹ#קר \ ְו ַקיִ ץ ָו ֹ

677

= 900 - 81.62530

ח ֶרף
ְו ַקיִ ץ ָו ֹ

"אחד" כל אות ברבוע

81 = 42 + 82 + 12
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זוית מיצהר תמוז מדודה
81.672620

 81.62530זוית מיצהר
השמש בי"ם בתקופת
תמוז בסטיה זעירה
 8.37460זוית בין ניצב
י"ם ובין מקום השמש
מעל חוג הגדי בתקופת
תמוז
 65.170בערך נטיית ציר
כדור הארץ ,נטיית קו
המשוה 24.82750
 66.150כמעט נטיית
הציר ,נטיית קו המשוה
23.850
 66.470נטיית הציר
בסטיה זעירה ,נטיית קו
המשוה  23.530לעומת
נטיה נמדדת 23.43920
 55.080לעומת הזוית
הנמדדת השווה
23.4392 + 31.7666
=  55.2058הזוית בין
ירושלים ובין חוג
הסרטן ,דרומית לקו
המשוה
= 900 - 55.080
 34.920בערך זוית
מיצהר השמש בי"ם
בתקופת טבת
= 900 - 31.76660
 58.2330זוית מיצהר
השמש בי"ם בתקופות
תשרי ניסן לעומת הבא:
 57.600כמעט מצהר
תקופות תשרי וניסן
= 900 - 78.3870
 11.6130קרוב לערך
 11.300שהיה נטיית
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ָו ֹ%חם ָו ֹ%חם

0.88888 = 54 \ 48

= 900 * 0.88888
80.000

הציר הגיאו מגנטי מהציר
הגיאוצנטרי בשנת 1900
10.000 = 900 - 800
קרוב לערך 10.000
נטיית הציר הגיאו מגנטי
מהציר הגיאוצנטרי
בשנת 2010

התוצאות הבולטות בחישובים שונים בפסוק הן:
ְו ֹ#קר ָו ֹ%חם 360מעלות מעגל,
ח ֶרף כפול  90מעלות שווה  81.62530זוית מיצהר השמש בי"ם בתקופת
ֶ Mז ַרע ְ aו ָק ִציר ָ ...ו ֹ%חם מחולק בְ -ו ֹ#קר ְ ...ו ַקיִ ץ ָו ֹ
תמוז בסטיה זעירה מהזוית מיצהר תמוז מדודה 81.672620
0
ח ֶרף מחולק בֶ -ז ַMרע ְ aו ָק ִציר כפול  90מעלות שווה  66.47נטיית ציר כדור הארץ בסטיה זעירה ,נטיית קו המשוה
ְו ַקיִ ץ ָו ֹ
 23.530לעומת נטיה נמדדת השווה 23.43920
ח ֶרף כפול  90מעלות שווה  55.080לעומת הזוית הנמדדת השווה )קו הרוחב של י"ם ועוד קו הרוחב של חוג
ְו ֹ#קר \ ְו ַקיִ ץ ָו ֹ
הסרטן דרומה מקו המשווה(  34.920 = 900 - 55.080 . 55.20580 = 23.4392 + 31.7666שהיא קירוב לזוית מיצהר
השמש בי"ם בתקופת טבת
ָו ֹ%חם מחולק בָ -ו ַליְ לָ ה כפול  90מעלות שווה  57.600כמעט זוית המיצהר בי"ם תקופות תשרי וניסן .לעומת הזוית הנמדדת
ע"י  90מעלות פחות קו הרוחב של ירושלים  58.2330 = 900 - 31.76660זוית מיצהר השמש בי"ם בתקופות תשרי ניסן.
התוצאות האלה קובעות את מיצהר ימי התקופה שנה בשנה ,למרות שתנועת הנטיה אינה אחידה במשך שנת החמה )ידיעה
ממדידה אישית(
ָו ֹ%חם מחולק בָ -ו ֹ%חם כפול  90מעלות שווה  10.000 = 900 - 800 . 800כנטיית הציר הגיאו מגנטי מהציר הגיאוצנטרי בשנת
 . 2010הימצאות זוית הציר הגיאומגנטי בפסוק מרמזת על התכונות החשמליות – האלקטריות של כדור הארץ ועל כל תורת
החשמל – האלקטריקה בבריאה.
לפיכך הפסוק גילה את הזוויות הנחוצות לקביעת ימי תקופה באופק ירושלים .כלי המדידה המתואר בעקיפין בבבלי סוכה ב,ב )דופן
עשרים אמה ואורך צילה בתקופת תמוז( מאפשר לבית הדין לתכנן עיבורי חדשים ושנים ע"פ החשבון.
הפסוק בראשית נח ח,כב עֹ ד כָּ ל־יְ ֵמי ָה ָא ֶ;רץ וגו' מגלה תכנית כדור הארץ בתורה לקיום מצוות בראש ובראשונה בנקודת היסוד של
כדור הארץ ,מקום המזבח – אבן השתיה בירושלים ,והתנועה הניצפית של השמש כלפי אבן השתיה.
לב העולם בכ 32 -מעלות צפונה נמצא בערך בכארבע שישיות מגובה כדור הארץ החל בקוטב הדרומי .בזה דומה האדם לאדמה שלבו בכ-
ארבע שישיות מגובהו מן האדמה כעין מאמר חז"ל אדם עולם קטן.
ירושלים היא לב העולם הרוחני ,היא לא מרכז עולם החומר ,כמו שכדור הארץ אינו במרכז מערכת השמש ,וכמו שמערכת השמש שבה
כדור הארץ אינה במרכז החומר של הגלכסיה הנקראת שביל החלב וכמו שמוערך שהגלכסיה של שביל החלב אינה במרכז חומר היקום.
יש כאן נקודת ביטול  /התבטלות יסודית כלפי הבורא ,הבורא עשה עמנו חסד שקבענו בצד ולא במרכז החומר הנברא כי לא היינו יכולים
להתקיים במרכז מערכת השמש ובמרכז היקום בגלל הכוחות העצומים של החומר הפועלים במרכזים.
אפשר שכך יש להבין המאמר שחכמי ישראל הסכימו לדעת חכמי אומות העולם שהארץ סובב לשמש .כי לענין החומר אין )כדור( הארץ
במרכז ,אבל חזרו ואמרו להם שמבחינה רוחנית כדור הארץ במרכז כי הקב"ה איווה לו מושב בתחתונים ומושב זה הוא המרכז ממנו יוצאת
תורה לבריאה והוא בית המקדש בירושלים שעבורו הקב"ה תכנן וברא את העולם.
פרקי אבות פ"ג מכ"ג רבי אלעזר בן חסמא אומר :קנין ופתחי נדה הן הן גופי הלכות ,תקופות וגימטריאות פרפראות לחכמה .לאור
החישובים כאן מאמר זה משמעו שלחישוב תקופות יש לחשב גימטריאות בחכמת התורה תוך פרפורים )שינויים( קלים כדי להגיע
לתוצאות מדויקות.
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3.11.2

שמות בא יג,ג – ה  -חדש האביב בפר' קדש לי כל בכור

שמות בא יג,ג  -ה
הוֹציא ה' אֶ ְת ֶכם ִמזֶּ ;ה
ִ
חזֶק ָי>ד
ֲב ִ >דים ִכּ̀י ְבּ ֹ
אתAם ִמ ִמּ ְצ ַר =יִ ם = ִמ ֵבּית ע ָ
ֲשׁר יְ צָ ֶ
]ג[ ו ַ#יּ ֹאמֶ ר מ ֹ%שֶׁ ה אֶ לָ -ה ָ 2עם ז *ָכוֹר אֶ תַ -ה Aיּוֹם הַ ֶזּה = א ֶ #
ְול ֹא יֵאָ ֵכל ָח ֵ ֽמץ׃
ח ֶדשׁ הָ אָ ִ ֽביב׃
]ד[ ַהיּוֹם אַ ֶתּם י ְֹצ ִא;ים ְבּ ֹ
ל ֶא ֶרץ ז ַָבת ָח ָלב
ֹת =יָ = Nל ֶתת > ָ
אב ֶ
ֲשׁר נִ ְשׁ ַבּAע לַ ֲ
בוּסי א ֶ #
ִ2
ֹרי ְוהַ ִח ִוּי ְו ַהיְ
אמ ִ %
ה ְכּ ַנעֲנִ י ְו ַה ִח ִ#תּי ְו ָה ֱ
]ה[ ְו ָהיָ ה ִ ֽכי-יְ ִביאֲM Nה' אֶ לֶ -א ֶרץ ֽ ַ a
ח ֶדשׁ ַהזֶּ ֽה׃
עב ָֹדה ַהזּ ֹאת ַבּ ֹ
וּד ָב;שׁ ְועָ ַב ְד ָתּ אֶ תָ -ה ֲ
ְ

שמות בא יג,ה
והיה כי-יביאך ה'  -מונח מונח פזר אל-ארץ הכנעני – מונח תלישא-גדולה  ...ארץ זבת חלב ודבש  -תביר מרכא טפחא אתנח
אל-ארץ הכנעני – מונח תלישא-גדולה ,שני ענינים של שיעור והם מושפעים ו/או משפיעים על והיה כי-יביאך ה'  -מונח מונח פזר ,כעין
שלוש פזר שענינו דרוש למקום אחר ואם צריך גם למקומו
אל-ארץ-הכנעני – מונח תלישא-גדולה ,שני ענינים של שיעור ,מלפניו ומאחריו.
מלפניו ע"פ תורה שלמה )מה( מהפסוקים )יג,ג – ד( לומדים על עבור השנה שיהיה הפסח בחדש האביב )טט  -של ארץ-הכנעני( כי
אכילת חמץ אסורה אחרי יום תקופת האביב ,כסף משנה הלכות קידוש החודש פרק ד אם היתה השנה ראויה להתעבר מפני אביב

שלא הגיע או מפני התקופה שלא יהא אביב בתקופה חדשה שהם עיקר זמני העיבור מן התורה
מאחריו ע"פ תורה שלמה ארץ חמישה עממים הנמנים בפסוק היא ארץ זבת חלב ודבש ,וארץ הפריזי והגרגשי הלא מוזכרים בפסוק
היא פחותה מארץ המוזכרים אבל ביחס לשאר הארצות גם היא ארץ זבת חלב ודבש.
הרחבת ענין עיבור השנה:
מסכתות ראש השנה וסנהדרין מונות קבוצת סיבות לעיבור שנה וקבוצת סיבות שלא לעבר שנה אף כי היא צריכה .אפשר כי הקבוצה
הראשונה שייכת לתלישא-גדולה ,ענין שיעור עיבור בגלל חלות חודש האביב ותקופת האביב וכתוצאה מכך תלישה -עקירה של חדשים
ומועדות ממקומם ללא העיבור .קבוצה זאת היא הגמרא בבלי סנהדרין יא,ב תנו רבנן :על שלשה דברים מעברין את השנה :על האביב,

ועל פירות האילן ,ועל התקופה .על שנים מהן  -מעברין ,ועל אחד מהן  -אין מעברין.
ואילו קבוצת הסיבות האחרות לעיבור שנה מבוטאת ע"י והיה כי-יביאך ה'  -מונח מונח פזר ,כעין שלוש פזר שענינו דרוש למקום אחר
ואם צריך גם למקומו.
למקומו שלושה ענינים:
בבלי סנהדרין יא ,ב תנו רבנן :על שלשה ארצות מעברין את השנה :יהודה ,ועבר הירדן ,והגליל .על שתים מהן  -מעברין ,ועל אחת

מהן  -אין מעברין.
בבלי סנהדרין יא ,א תנו רבנן :אין מעברין את השנה אלא אם כן היתה צריכה מפני הדרכים ,ומפני הגשרים ,ומפני תנורי פסחים,
ומפני גליות ישראל שנעקרו ממקומן ועדיין לא הגיעו .ויש עוד סיבות המסייעות להחלטה לעבר שנה.
בבלי סנהדרין יב ,א נתנה תורה רשות לבית-דין לא לעבר בשני רעבון אף-על-פי שהיא צריכה להתעבר וכיוצא בזה.
למקום אחרM :ה' – פזר ,מה' נתנה התורה רשות לבית-דין לעקור דברים מסוימים מהתורה ,כגון הפקר בית-דין הפקר.
התבנית תלישא  ...תביר מרמזת על אפשרות לחישוב חשבוני .כאן מובא חישוב זויות מיצהר .יש עוד חישוב של ארץ זבת חלב ודבש שלא
שייך לענינינו.
• יחס בין ֽ ַ aה ְכּ ַנעֲנִ י – גי'  205ובין ֶא ֶרץ גי'  291מחושב כך 0.704467 = 291 \ 205 :השווה לטנגנס הזוית  35.1634הקרוב
לזוית המצהר הנמדדת בירושלים בתקופת טבת השווה  . 34.79420תקופה ממוצעת של  91.25יום מאפשרת לקבוע מנקודת
מיצהר טבת את נקודת תקופת ניסן – תקופת האביב ולהחליט חדשים אחדים קודם ניסן האם לעבר השנה או חדשים עד אדר.
• היחס  1.4195 = 205 \ 291השווה לטנגנס הזוית  54.83650לעומת הזוית הנמדדת הבאה:
•  23.4392 + 31.7666 = 55.080הזוית בין ירושלים ובין חוג הסרטן בתקופת טבת
• זוית המיצהר בירושלים בתקופות תשרי ניסן שווה 58.2334 = 90 – 31.7666
• )אין סינוס ישיר לערך  1.4195אלא אחרי מעגל שלם( לכן סינוס  0.4195הוא של זוית  24.1037הקרוב לקו הרוחב
 23.43920של חוג הגדי של כדור הארץ.
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3.11.3

ישעיהו ד,ה – ו חישוב צל סוכה בתקופת תמוז

סוכה ב,ב אמר רב הונא מחלוקת בסוכה שמחזקת ד' אמות על ד' אמות  ,אבל מחזקת יותר מד' על ד' אמות דברי הכל כשרה .כמאן
כרבי זירא .ועיין תוס' בתירוץ קמא שבחשבון של גובה עשרים אמה ויותר מארבע על ארבע יש צל סכך של יותר מראשו ורובו ושולחנו,
היינו מה ששיערו חכמים שבעה על שבעה טפחים.
ועל תוס' תירוץ שני עיין שפת אמת שמציב תנאי נוסף לפיו הטלת צל סכך של  7ט' על  7ט' יהיה במשך זמן של מהלך חמה על ריצפת
הסוכה של ארבע אמות .או האם צ"ל ארבע אמות וכמחצית טפח כפי החשוב בשרטוט.
גובה דופן
בהלכה?
כזה
שיעור
משך זמן זה הוא כ 16 0 26" = 2 * 8 0 13" -כשעה וארבע וחצי דקות .האם יש
בטפחים
התנאי לסוכה של  20א' *  4א' וכחצי טפח *  4א' וכחצי טפח,
שבתקופת תמוז בירושלים יהיה בה צל  7ט' *  7ט' ואור שמש על רוב העולם המיושב.
תקופת תמוז
זוית מצהר תמוז מדודה  , 81.672620טנגנס זוית זאת שוה 6.83189381
 20אמה מחולק בטנגנס הנ"ל שווה  2.92744597אמה =  17.56467582טפח
לכן כדי שהסוכה תהיה כשרה דופנה הצפונית צריכה להיות במרחק
 7טפח  17.56467582 +טפח = 24.56467582
היינו  4אמות וקצת יותר מחצי טפח

שמש מצהירה
בירושלים
'810 47

דופן בגובה  27.3275אמה
השוה ל 163.96545 -טפח
מטילה צל של  4אמות
השווה ל 24 -טפחים

00,150

דופן בגובה  20.00אמה השוה ל 120.00 -טפח
בתקופת תמוז מטילה צל של  2.9274אמות =  17.5646טפח.
בתקופת תשרי מטילה צל של  12.658אמות =  75.948טפח.
קצה צפוני של סכך  7טפח מדופן דרום מטיל צל צפונה במרחק
 24.5646טפח מהדופן הדרומית

00,140

00,130

00,120

00,110

00,100

00,90

00,80

00,70

00,60
בתקופת תמוז ,בירושלים ,ההפרש
 24טפח
בין אורך הצל של דופן בגובה  27.3275אמה שהוא
ובין אורך הצל של דופן בגובה  20.00אמה שהוא  17.5646טפח הוא  6.4353טפחים.
כדי שיהיה  7טפחים צל סכך ,הדופן הצפונית צריכה להיות בלפחות  24.5646טפח מהדופן
הדרומית כפי רב הונא בסוכה ב,ב שמחזיקה ראשו ורובו של אדם שש על שש טפחים
וטפח משולחנו .היחס בין  120טפח גובה ובין  24.5646טפח שהוא המרחק של צל מקצה
הצפוני של סכך של  7טפח בגובה  120טפח =  4.8850שהוא בקירוב  5כדברי תוספות
בסוכה ב,ב.
בתקופת תשרי הצל אורכו  75.948טפח.
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סוכה כשרה הקטנה ביותר גובהה  10טפח ,ארכה ורחבה  7טפח על  7טפח .החישוב הבא מראה צל מ 7-טפח סכך בתוך הסוכה הקטנה.
נחלק הגובה  120 / 12טפח = סוכה שגובהה  10טפח 24.5 / 12 ,טפח =  2.04טפח עומק ,מ 7-טפח סכך כ 5-טפח יצלו בסוכה קטנה.
נחלק  75.9 / 12טפח =  6.325טפח עומק ,מ 7-טפח סכך כ 0.675-טפח יצלו בסוכה קטנה בתקופת תשרי .אפשר כי מעט הצל הזה
מאפשר לומר כי בסוכה יש  7טפח צל סכך שהרי בקרבה זאת העין שולטת בו היטב.
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הלכה למשה מסיני )הלמ"ס( שסוכה צריכה להיות לפחות שבע על שבע טפחים כדי להחזיק ראשו ורובו של אדם .אפשר כי הלמ"ס זאת
מעוגנת בנבואת ישעיהו ד,ה – ו:
שׁן ְו ֹנגַהּ ֵאשׁ לֶ ָה ָבה ָל ;יְ לָ ה ִכּי עַ ל-כָּ ל-כָּ בוֹד ֻח ָ ֽפּה׃
יוֹמם = ְועָ > ָ
וּב ָרא Mה' עַ ל כָּ לְ -מ #כוֹן הַ רִ -ציּ%וֹן ְועַ לִ -מ ְק ָר ֶ2אהָ עָ נָ Aן ׀ ָ
]ה[ ָ
טר׃ פ
וּמ ָמּ ָ ֽ
וּל ִמ ְס >תּוֹר ִמזֶּ ֶרם ִ
וּל ַמ ְחסֶ ה = ְ
יוֹמם ֵמ ֹ;ח ֶרב ְ
]ו[ ְו ֻס ָכּה ִתּ ְהיֶ ה ְלצֵ לָ -
בבלי בבא בתרא עה,א ואמר רבה א"ר יוחנן :עתיד הקב"ה לעשות שבע חופות לכל צדיק וצדיק ,שנאמר) :ישעיהו ד,ה( וּבָ ָרא Mה' עַ ל
יוֹמם = ְועָ > ָשׁן ְו ֹנגַהּ ֵאשׁ לֶ ָה ָבה ָל ;יְ לָ ה ִכּי עַ ל-כָּ ל-כָּ בוֹד ֻח ָ ֽפּה׃ מלמד שכל אחד ואחד עושה
כָּ לְ -מ #כוֹן ַהרִ -ציּ%וֹן ְועַ לִ -מ ְק ָר ֶ2אהָ עָ נָ Aן ׀ ָ

לו הקדוש ברוך הוא חופה לפי כבודו.
רשב"ם ענן יומם  -אחד ועשן ב' ונוגה ג' אש ד' להבה ה' כי על כל כבוד ו' חופה ז' ול"נ כי על כל כבוד אינו מן החשבון אבל )יש' ד'
יוֹמם דסמיך ליה לסיפיה דהאי קרא הוה השביעי והאי על כל כבוד לכדמפרשי' בסמוך אתא.
ו( ְו ֻס ָכּה ִתּ ְהיֶ ה ְלצֵ לָ -
מהרש"א חידושי אגדות מסכת בבא בתרא דף עה עמוד א
והשאר כו' ועושין בו סחורה בשוקי ירושלים כו' .דקדק לומר בשוקי ירושלים כו' כי לא יהיו אוכלין בשרו רק במקום קדוש תוך חומות ירושלים כשאר קדשים קלים
ורוב הקונים שם בשוקי ירושלים דבר מאכל הוא ממעות מעשר שני שהוא קודש שא"א להוציא רק בדבר מאכל תוך חומות ירושלים ואמר שאף עורו לא יבא רק לשימוש
מצוה דהיינו לסוכה ואמר זכה כו' לפי שיש בענין לימוד ועשיית המצות ד' מעלות יש העושה לשמה ויש עושה שלא לשמה רק לשם גמול מאתו ית' ויש שלא לשמה רק
גמול מאדם ויש העושה כדי שיהיה נקרא רב וחשוב וכדי לקנתר כמ"ש כל זה בחידושינו בסוף נדרים ולזה אמר זכה שעושה לשמה עושין לו סוכה שהוא מצות סוכה
לשמה לא זכה רק לשלם גמול מאתו ית' אין עושין לו רק לצל להגן על ראשו מיום הדין שלעתיד ולא סוכה לשמה וגו'

מהרש"א חידושי אגדות מסכת בבא בתרא דף עה עמוד א

עתיד הקב"ה לעשות ז' חופות כו' .דהחופות יהיו בזכות מצות סוכה שקיימו בעוה"ז כמ"ש במדרשות ובפ"ק דע"ז וע"כ יהיו ז'
שמצות סוכה כל שבעה וגו'
המהרש"א מלמד על שבע סוכות כנגד שבעה ימי סוכה.
עורו של לויתן לצל סוכה ,מי שזכה זוכה לסוכה ברחבות ,מי שלא עשה לשמה זוכה לסוכה עבור ראשו ורובו להגן עליו ביום הדין.
אפשר שהנביא ישעיה רמז בשבע חופות – סוכות להלכה למשה מסיני של שיעור סוכה הקטן ביותר להיות שבעה על שבעה טפחים .ששה
טפחים להחזיק ראשו ורובו של אדם וטפח משולחנו ,כל שם סוכה הוא כנגד טפח אחד .וכדי שישב תחת כל שמות הסוכות בודאות ,נעשה
פעמיים שבע רצועות של טפח על שבעה טפחים ,וניתנם לאורך ולרוחב זה על זה נקבל ארבעים ותשע ריבועי טפח על טפח שבכל אחד
שני שמות סוכה ואדם זוכה לשבת ראשו ורובו תחת כל שמות החופות.
לתמיכה כי ראשו של אדם יכול להיות טפח נמצא בפסוקים :שמות תרומה כה,כ :ו -שמות ויקהל לז,ט :שהם בעלי אותו תוכן ואותם
ֵיהם ִאישׁ אֶ ל-אָ ִח;יו ֶ#אלַ -הכַּ ֹ>פּ ֶרת יִ ְהיוּ ְפּנֵ י
וּפנ ֶ
יהם = עַ לַ -הכַּ ֹ>פּ ֶרת ְ
ֲכים ְבּכַ נְ פֵ ֶ
סכ ִ A
ָפיִ ם ְל ַ 2מ ְעלָ ה ֹ
שׂי ְכנ ַ %
טעמים ְו ָהיוּ ַה ְכּ ֻר ִבים פּ ְֹר ֵ #
ַה ְכּ ֻר ִ ֽבים׃ מפסוק זה נדרש כי פני הכרובים היו טפח וזאת הלכה למשה מסיני )הלמ"ס( .כרובים הם אנשים צעירים ,אם הפנים טפח אז
גם אורך ורוחב ראשם טפח.
התבנית עַ ל  -תלישא-קטנה ְ ...ו ֹנגַהּ – תביר ,מרמזת על אפשרות לחישוב חשבוני .כאן מובאים בעיקר חישובי זויות מיצהר בימי תקופה
שׁן ְו ֹנגַהּ ֵאשׁ לֶ ָה ָבה ָל ;יְ לָ ה ִכּי עַ ל-
יוֹמם = ְועָ > ָ
שונים ממילות הקרא )ישעיהו ד,ה( וּבָ ָרא Mה' עַ ל כָּ לְ -מ #כוֹן ַהרִ -ציּ%וֹן ְועַ לִ -מ ְק ָר ֶ2א ָה עָ נָ Aן ׀ ָ
כָּ ל-כָּ בוֹד ֻח ָ ֽפּה׃

וּב ָרא 209
ָ
Mה' 26

וּ ָב ָרא Mה'
229 = 26 + 203
וּב ָרא Mה'
ָ
235 = 26 + 209

קו הרוחב – חוג הגדי
במדידה מקו המשוה
או במדידה מקוטב הצפוני

 23.43920טנגנס זוית זו
= 0.4335
משלים  66.56080טנגנס
זוית זו = 2.3065
קירוב קרוב מאד לחוג
הגדי מהקוטב הצפוני

= 2.35 = 100 \ 235
טנגנס זוית 66.9480

קירוב קרוב לחוג הגדי
מהקוטב הצפוני

= 2.29 = 100 \ 229
טנגנס זוית 66.4100

עַ ל 100
כָּ לְ -מ #כוֹן 166
כָּ ל 50
ְמ #כוֹן 116
ַהרִ -ציּ%וֹן 361
ַהר 205
ִציּ%וֹן 156
ְועַ לִ -מ ְק ָר ֶ2א ָה 446
ְועַ ל 106
ִמ ְק ָר ֶ2א ָה 346
עָ נָ Aן ׀ 170
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

= 1.66 = 100 \ 166
טנגנס זוית 58.930
 = 2 = 50 \ 100טנגנס
זוית 63.430
= 1.16 = 100 \ 116
טנגנס זוית 49.230
= 3.61 = 100 \ 361
טנגנס זוית 74.510
הצירוף ַהר Mה'
231 = 26 + 205

ְועַ לִ -מ ְק ָר ֶ2א ָה 440

0

0

31.07 = 58.93 - 90
קירוב לקו רוחב ירושלים

=2.31 = 100 \ 231
טנגנס זוית 66.592190

 31.76660קו רוחב
ירושלים

קירוב קרוב מאד לחוג
הגדי מהקוטב הצפוני

=4.46 = 100 \ 446
טנגנס זוית 77.360

ְועַ ל 100
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יוֹמם = 96
ָ
ְועָ > ָשׁן 426
ְו ֹנגַהּ 64 -

עַ ל \ ְו ֹנגַהּ = 64 \ 100
=  = 1.5625טנגנס זוית
 57.380קירוב קרוב
לזוית מיצהר ירושלים
בתשרי  -ניסן

ְועָ > ָשׁן 420
ְו ֹנגַהּ 58

ֵאשׁ 301
לֶ ָה ָבה 42
ָל ;יְ לָ ה 75
ִכּי 30

עַ ל \ ְו ֹנגַהּ = 58 \ 100
=  = 1.7241טנגנס זוית
59.880

מיצהר ירושלים בתקופת
תשרי – ניסן
 57.670לכאורה המשלים
צ"ל קו רוחב י"ם ,אך
מתקבל קירוב = 32.330

= 0.42 = 100 \ 42
טנגנס זוית 22.78240
קירוב לזוית חוג הגדי
עַ ל \ ִכּי =
= 3.333 = 30 \ 100

= טנגנס זוית 73.30070
ומשלים 16.69930

עַ ל-כָּ ל-כָּ בוֹד 182
עַ ל-כָּ ל 150
עַ ל 100
כָּ ל 50
כָּ בוֹד 32
ֻח ָ ֽפּה 93
 57.670זוית המיצהר
בי"ם תקופות ניסן תשרי
טנגנס 1.58 = 57.670

 32.330הזוית המשלימה
לזוית המיצהר
טנגנס = 32.330
 0.6329לכן לכל 10
יחידות גובה יהיה צל של
 6.329יח' על הקרקע

הפסוק בישע' )ד,ו( מובא בבבלי סוכה ב,ב כהסבר למצוות עשית סוכה .בהסבר זה מצות הסוכה היא הזכרה לבני ישראל שבזכות קיומה,
ישיבה בצל הסכך שלה ,היא תגן על בני ישראל ביום הדין לעתיד לבוא שנמשל לעת חום רב .האומות שהוצע להן לקיים מצות סוכה
)בבלי ע"ז ג( ,בועטות בה בשעת חום ולכן לא תהיה להן הגנה ביום הדין.
בפסוק )ו,ה( מופיעה תבנית טעמים תלישא-קטנה )תרסא(  ...תביר ,שבאחד מתפקידיה מרמזת לאפשרות עשית חישוב ,הקשור באופן
כלשהו לענין המדובר בו ,כאן הסוכה.
התוצאות הבולטות בחישובים שונים בפסוק הן:
)ישעיהו ד,ה( כָּ לְ -מ #כוֹן קירוב לקו הרוחב של ירושלים,
היחס בין "להבה" ובין "על" נותן קירוב של כשלשת רבעי מעלה לחוג הגדי.
וּב ָרא Mה' ,וּ ָב ָרא Mה' ,הַ ר Mה' ובין מלת עַ ל – מניב קירוב קרוב ביותר לקו הרוחב של חוג הגדי כפי שנמדד
היחס הגמטרי בין ָ
מהקוטב הצפוני ,אליו מגיעה השמש בתקופת תמוז )באופן הנצפה מכדור הארץ( ויוצרת את זוית המצהר הגבוהה ביותר
בירושלים .זהו הסבר אפשרי לדברי רב הונא )בבלי סוכה ב,ב( כי סוכה הגבוהה 20עשרים אמה ורוחב ארבע פסולה כי אין בה
צל סכך של שבעה טפחים הנדרשים מ)-ישעיהו ד,ה  -ו( .רוחבה של סוכה זאת בין דופן דרום לדופן צפון צריכה להיות לפחות
ארבע אמות וחצי טפח כפי שמודגם בשרטוט.
חישוב זה מבוסס על מקומה של ירושלים בקו הרוחב צפונה מקו המשוה של כדור הארץ ,או קו הרוחב דרומה מהקוטב הצפוני
ומיצהר השמש בירושלים בתקופת תמוז .תקופת תמוז מייצגת את יום הדין החם ,וכמו כן את העובדה שצריך להיות אור השמש
על הסכך כדי שיהיה צל סכך לאו דווקא בסוכה כי גם בתקופת תשרי כבר צריך לכל  10אמות גובה לפחות כ 6.329-אמות
רוחב ועוד שבעה טפחים כדי שיפול צל הסכך בסוכה .המקים סוכה בתקופת תשרי ,צפונה מהחוג הארקטי לא יזכה לאור שמש
עליה וצל סכך כלשהו ,אלא אם תקופת תשרי תחול עד שני ימים בסוכות רק אז יהיה לו שני ימים של אור שמש על הסכך.
אפשר שזה הסבר נוסף לענין חישוב תקופת תמוז לגבי הסוכה בגובה  20אמה.
חז"ל נתנו כאן כלי מדידה לקביעת תקופת תמוז .אפשר שזה היה אחד מאופני קביעת ימי תקופות )תמוז ,טבת ,ניסן ותשרי( ע"י
הסנהדרין הגדולה אשר ישבה בלשכת הגזית הצמודה לעזרת המקדש ושעסקה גם בקביעת תקופות ועיבורים .ידיעת תקופת
תמוז ותקופת טבת כפי העולה מהפסוקים בראשית נח ח,כב עֹ ד כָּ ל-יְ ֵמי ָה ָא ֶ;רץ וגו' ו -שמות בא יג,ד  -ה פר' קדש לי כל
ח ֶדשׁ הָ אָ ִ ֽביב׃ ]ה[  ...אֶ לֶ -א ֶרץ ֽ ַ aה ְכּ ַנעֲנִ י ,מאפשר היערכות לעיבור שנה וחדשים ע"פ החשבון כאשר ידועים
בכור ]...ד[ ְבּ ֹ
ההפרשים בין חדשי השנה ע"פ הלבנה וימי השנה ע"פ החמה .כי כדי לעבר שנה צריך להיות ערוך לכך לפני חדש אדר.
מלת "נגה" היא קירוב לזוית המצהר בירושלים בתקופת תשרי ,ניסן
היחס בין "על" ובין "ונגה"  -קירוב קרוב ביותר לזוית המצהר בירושלים בתקופת תשרי ,ניסן,
חג הסוכות זמנו "לתקופת השנה" היינו תקופת תשרי אשר צריכה ליפול לכל המאוחר ביום השני של סוכות )וי"א ביום השביעי
של סוכות( .אפשר כי היחס בין "על" ל"-כל" מרמז לשני ימים בסוכות לנפילת תקופת תשרי המאוחרת ביותר ביחס ללוח
החדשים הירחי .נפילה מאוחרת מכך מחייבת עיבור שנה לפני-כן או לפחות עיבורי חדשים.
בפסוק )ישעיהו ד,ה( טעם תלישא – לעצמה בתפקיד שיעור ,הפסוק )ישעיהו ד,ו( המוזכר ב]-בבלי סוכה ב,ב[ הוא המשך לענין הנפתח
ב)-ישעיהו ד,ה( ובו שש או שבע שמות לסכך סוכה ,המייצגים שבע חופות כל אחד בן לפחות טפח ,שכל אחד עשוי לייצג טפח באורך
ורוחב סוכה קטנה .ולהלכה סוכה קטנה גודלה לפחות שבע טפחים על שבע טפחים.
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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הרחבה בנושא כלי מדידה לקביעת תקופת תמוז .י' מנחם-אב התשע"ו ,יב טבת התשע"ז בעקבות תגובת הרב יגאל שנדורפי הי"ו על
העלאת הנושא.
]קינות לתשעה באב ,ע"פ שם טוב בן יוסף מחכמי הראשונים באשכנז ,קינה לז "ציון קחי" ,מיוחסת לרבי יהודה הלוי ,או לרבי
אברהם החוזה )בספר "פאר הדור  -ג" כהן שלמה ע' שמו( )אוצר החכמה([
יום התקופה נמדד בקו הצל של זיז או נקב שהיה בגובה  20אמה בקיר
בך התקופה עלי קו האמת נשקלה.
כגון מערבי של קה"ק .בתקופת תמוז קו צל האמת היה במרחק 17.5646
תוכן שנות דור ודור בשני אדריך:
טפח צפונה ממקום הזיז או הנקב )נקב ממעט את ערבול האור והצל(.
מולד לבנה כפי ארכך והמחזה שומה לרחבך.

ובה הראית סתריך:
נראה בתמוז כסיל בך יעלה.
כי שאר כל החדשים לבד זה בחדריך:

י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

קבוצת כוכבי כסיל נראית בחצות לילות טבת במיצהר א"י )עם הנקיפה
שארעה מאז חורבן המקדש( .בתקופת תמוז היא במיצהר ביום ואינה
נראית .אפשר שהפיוט אומר שבתקופת תמוז מיצהר החמה הוא כמעט
אנכי ואינו חודר בעד חלונות אנכיים .בחדשים אחרים גם במיצהר
שמש ,קרני החמה חודרים בעד חלונות החדרים שסביב לקודש ולקה"ק.
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דפי פרשות השבוע שנת התשע"א ,בראשית

תמצית העיון בתבנית טעמי המקרא בתורה
העיון מגלה ,ע"פ הפסוקים שנבדקו בתורה ,כי בתוך אוכלוסית הטעמים )בד"כ( של התורה ,קיים )בהסתברות סטטיסטית( מתאם בין
האופן )איך ולפעמים גם מה( שהתורה שבע"פ דורשת את הכתוב ללמוד ההלכה ובין מופע תבנית הטעמים במקום הדרשה.
על בסיס השערות בתורה נמצא גם מתאם בפסוקי נ"ך שנבדקו.
מוצבת השערה כי מופע תבנית טעמים במקומו ירמז ,שעשויה להיות דרשת התושבע"פ באחד או יותר מהתפקידים של תבנית הטעמים
בהסתברות הסטטיסטית של התפקיד כפי שאובחנה במקומות שנבדקו .זה לא שולל הימצאות תפקידים נוספים שבע"ה עשויים עוד
להתגלות.
כמו-כן מוצבת השערה כי תבניות טעמים מסוימות מרמזות אל מאפיינים מסוימים של מידות שהתורה נדרשת בהן ,הן מבין י"ג מידות
המנוסחות ע"י רבי ישמעאל בן רבי יוסי הגלילי והן מבין ל"ב או יותר מידות המנוסחות ע"י רבי אלעזר בן רבי יוסי הגלילי ומבין אלו
שמופיעות בתורה שבע"פ ולא נוסחו ע"י התנאים האלו.
עדות מצטברת תומכת בהשערה כי קיים מתאם בין תוכן משניות ,ברייתות ,דרשות גמרתיות ,הלכות רמב"ם ובין תבניות טעמים.
בתורה ,ע"פ גירסת הכתר הממוחשב ,יש  79978מלים ,ו 84367 -סימני טעמי המקרא )כולל מקף וגעיה( ובלעדיהם  .69606תבניות
טעמי המקרא של התורה ,כפי שהתגבשו ,מכילות טעם אחד ,שנים ,שלושה ,ארבעה ,חמישה ויותר טעמים .ההשערות מבוססות ,עד תמוז
התשע"א ,על בערך  6% - 5%מהמספר  69606ועל כ 2100-דוגמאות מקוטלגות ומאות אחדות שעדיין לא קוטלגו .ככל שהמידגם של
המופעים של מקראות הנבדקים גדל ,כך גדלה ההסתברות לזיהוי תפקידי תבניות הטעמים איך לדרוש את הכתוב ולפעמים גם מה לדרוש
כדי ללמוד הלכה .העיון אינו מחפש להציג הסבר מחלט לתפקידי תבניות טעמי המקרא בתורה.
לטובת הבנת הנושא יוצגו מידי פעם חלק מהטעמים שבתנ"ך )חוץ מספרי איוב ,משלי ,תהלים( ,לפי תפקידם התחבירי כעוצרים ומחברים-
משרתים ,ולפי ההשערות
טפחא – במובן של שנוי או הרחבת משמעות מסוג נשוא הענין בטווח משנוי מועט מאד עד לשנוי רב .למשל ביטוי של רבוי.

בראשית א
4.1
נשוה חלק מטעמי הפסוקים הבאים:
בראשית א,א
ֱ?ה;ים
אשׁית ָבּ ָרא א ִ
ְבּ ֵר ִ
שמות יתרו כ,ב )בטעם
ֱ?ה;יN
ָ ֽאנ ִֹכי = ה' א ֶ >
תחתון(
דברים ואתחנן ו,ד

ְשׁ ַמע יִ ְשׂ ָר ֵא;ל

ֵאת ַהשָּׁ ַמיִ ם ְו ֵאת ָה ָ ֽא ֶרץ׃
אתיֵ Nמ ֶא ֶרץ
א ֲֶשׁר הוֹצֵ ִ
ד ים׃
ֲב ִ ; ֽ
ִמ ְצ ַריִ ם ִמ ֵבּ ית ע ָ
חד׃
ֱ?הינוּ ה' ׀ אֶ ָ ֽ
ה' א ֵ

הפסוקים בתבנית טעמים קרובה) ,א( טפחא ]מונח[ אתנח) ,ס( טרחא ]שופר הולך[ אתנח .
נתחיל בדרשת חז"ל לְ -שׁ ַמע יִ ְשׂ ָר ֵא;ל המלה שמע היא בלשון יחיד ,וחז"ל דרשו רבוי בכל לשון שאתה )הישראלי( שומע ,העלתה
ההשערה כי טעם טפחא = טרחא כאן תפקידו לרמז על רבוי לשונות ,ותפקיד אחר פותח טפח להתאפיין ע"י יִ ְשׂ ָר ֵא;ל – אתנח ,למעט עמים
אחרים.
אשׁית – טפחא ,רבוי ללא הגבלת מרכא )מאריך( ,להודיע כי המאמר בראשית הוא רבוי מאמרות שנאמרו בבת אחת
בדומה לכך ְבּ ֵר ִ
ואח"כ חזר הקב"ה ופרטן לסידור הבריאה דבר במקומו ,ועל רבוי הנבראים שנבראו בבת אחת בהתאמה למאמרות ,מלת בראשית
ֱ?ה;ים – מונח אתנח ,אתנח ממעט כל אפשרות אחרת פרט לאמירה ובריאה ע"י א-לקים לבדו.
מאופיינת ע"י ָבּ ָרא א ִ
בדומה לכך ָ ֽאנ ִֹכי = – טפחא )טרחא( בטעם תחתון ,במתן תורה כל הדברות נאמרו בבת אחת ואח"כ חזר הקב"ה ופרטן .מלת אנכי  -טפחא,
ֱ?ה;י – Nמונח אתנח ,אתנח ממעט כל אפשרות אחרת פרט לאמירה ע"י ה' א-לקיך לבדו.
מאופיינת ע"י ה' א ֶ >
ראיות לקשר בין הפסוקים בראשית א,א ו-שמות יתרו כ,ב
בבלי ראש השנה לב,א רב יוסף אמר :כנגד עשרת הדברות שנאמרו לו למשה בסיני .רבי יוחנן אמר :כנגד עשרה מאמרות שבהן נברא העולם.
הי נינהו  -ויאמר ) -ויאמר( דבראשית תשעה הוו!  -בראשית נמי מאמר הוא ,דכתיב כדכתיב )תהלים לג,ו( ִבּ ְד ַבר ה '8שָׁ ַמיִ ם ַנעֲשׂ; וּ
זוהר ח"ב יתרו צג,ב הני עשר אמירן דאורייתא אינון כללא דכל פקודי אורייתא כללא דעילא ותתא כללא דכל עשר אמירן דבראשית וגו'
עשרת הדברות כוללות כל מצוות התורה של מעלה ומטה וכוללות כל עשר האמירות של בראשית .ב)-בבלי שבת פח,ב( למד כי כל
דיבור נחלק לשבעים לשון ,אז יוצא שגם עשר מאמרי בראשית נחלקו לשבעים לשון,וזהו גם ענין קריאת שמע בכל לשון.
תפקידי טפחא = טרחא ,המתגלים כאן :א' רבוי; ב' פותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריו .הרבוי כאן הוא רבוי מאמרות ,לשונות.

נשלב המסקנות באחד מפירושי רש"י לבר' א,א תכלית הבריאה האלקית כמו שדרשוהו רבותינו )ב"ר א,ו(:
ֱ?ה;י Nו -חנניה בן אחי רבי יהושע אומר בין
אשׁית ַדּ ְרכּ; וֹ )משלי ח,כב( ,אשר ניתנה בדיבור ָ ֽאנ ִֹכי = ה' א ֶ >
בשביל התורה שנקראת ֵר ִ
כל דיבור ודיבור דיקדוקיה ואותיותיה של תורה ממולאים בתרשיש כימא רבא )ירושלמי שקלים פ"ו(
אשׁית ְתּבוּאָ ֹ;תה )ירמיה ב,ג( ,הקוראים ְשׁ ַמע יִ ְשׂ ָר ֵא;ל לחזור ולהודיע יחידות הבורא ואחדות הבריאה בו.
ובשביל ישראל שנקראו ֵר ִ
מקראות נוספים בעלי אותה תבנית טעמים וקשר למעשה בראשית
ֱ?ה;ים  -טפחא מונח אתנח ֵאת ַהשָּׁ ַמיִ ם  -מרכא טפחא ְו ֵאת ָה ָ ֽא ֶרץ׃ -מרכא סלוק
אשׁית ָבּ ָרא א ִ
ְבּ ֵר ִ
בראשית א,א
ֱ?הים ל ֹא ְת ַק ֵלּ ;ל  -טפחא מונח אתנח ְונ ִָשׂיא ְבעַ ְמּ - Nמרכא טפחא ל ֹא ָת ֹֽאר׃ -מרכא סלוק
שמות משפטים כב,כז א ִ
דברים האזינו לב,יב ה' ָבּ ָדד יַנְ ֶח;נּוּ  -טפחא מונח אתנח ְו ֵאין ִעמּוֹ  -מרכא טפחא ֵאל נ ָ ֵֽכר׃ -מרכא סלוק
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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הסבר אחד למקבילת תבנית הטעמים נמצא בבלי שבת י,א ו-מכילתא על הפסוק )שמות יתרו יח,יד( ...מן-בקר עד-ערב :רש"י ...

אפשר לומר כן? אלא כל דיין שדן דין אמת לאמיתו  ...מעלה עליו הכתוב כאילו עוסק בתורה כל היום וכאילו נעשה שותף
להקב"ה במעשי בראשית שנאמר ויהי ערב וגו'
בעה"ט  ...כאילו נעשה שותף להקב"ה במעשי בראשית שנברא בה':
ֱ?הים ה'  -מקור אפשרי למדרש המובא ב-ספר החינוך מצוה קיז אמרו זכרונם לברכה בבריאת עולם שיתף
אשׁית א ִ
מקבילת ְבּ ֵר ִ

מידת רחמים במידת הדין ובראו.
דרשות ר"י אבן שועיב פרשת צו ולשבת הגדול כמו הבריאה ,ה' אלקים שתף מדת הדין במדת רחמים ובראו,
בראשית נח ח,כב קביעת תקופות לאופק ירושלים
]כב[ עֹ ד כָּ ל-יְ ֵמי ָה ָא ֶ;רץ
ח ֶרף ְויוֹם ו ַָליְ לָ ה ל ֹא יִ ְשׁ ֹֽבּתוּ׃
ֶז ַMרע ְ aו ָק ִציר ְו ֹ#קר ָו ֹ%חם ְו ַקיִ ץ ָו ֹ
עֹ ד כָּ ל-יְ ֵמי ָה ָא ֶ;רץ  -טפחא מונח אתנח

ֶז ַMרע  -פזר –תנהו לעניין אחר ,ואם צריך גם לענינו :כל עוד אפשר מעברים בא"י ,רק אם כולם גלו מעברין בחו"ל.
ְ aו ָק ִציר  -תלישא-גדולה – שעור עיבור ותקופות ,מנין מתמיד לימי החמה ולימי הלבנה.
פרקי דרבי אליעזר )היגר( " -חורב" פרק ז
בשמנה ועשרים באלול נבראו חמה ולבנה ,ומניין שנים וחדשים וימים ולילות וקצים ותקופות ומחזורות ועבורים היו לפני הקב"ה ,והיה מעבר את
השנה ואח"כ מסרם לאדם הראשון בגן עדן ,שנ' זה ספר תולדות אדם ,מנין עולין בו תולדות בני אדם ,וחוה מסר לחנוך ונכנס תוך העבור ועבר את
השנה ,שנ' עוד כל ימי הארץ ֶז ַMרע ְ aו ָק ִציר ,זרע זו תקופת תשרי ,קציר זו תקופת ניסן ,קור זו תקופת טבת ,חום זו תקופת תמוז ,קיץ בעתו וחורף
בעתו ,מנין החמה ביום ומנין הלבנה בלילה לא ישבותו... ,
בבלי עבודה זרה ח,א
גמ' .אמר רב חנן בר רבא :קלנדא  -ח' ימים אחר תקופה ,סטרנורא  -ח' ימים לפני תקופה ,וסימנך) :תהלים קלט( אחור וקדם צרתני וגו' .ת"ר :לפי
שראה אדם הראשון יום שמתמעט והולך ,אמר :אוי לי ,שמא בשביל שסרחתי עולם חשוך בעדי וחוזר לתוהו ובוהו ,וזו היא מיתה שנקנסה עלי מן
השמים ,עמד וישב ח' ימים בתענית ]ובתפלה[ ,כיון שראה תקופת טבת וראה יום שמאריך והולך ,אמר :מנהגו של עולם הוא ... ,בשלמא למ"ד:
בתשרי נברא העולם ,יומי זוטי חזא ,יומי אריכי אכתי לא חזא; אלא למ"ד :בניסן נברא העולם ,הא חזא ליה יומי זוטי ויומי אריכי! ]דהוי[ זוטי
כולי האי לא חזא.
טט – ע"פ בבלי ע"ז כבר בבריאה היה שנוי יומי באורך זמן האור ביום ,כאשר הוא מתארך עד תקופת תמוז ומתקצר עד תקופת טבת ,כמתאים למיקום
ירושלים מצפון לקו המשוה .הסיבה לכך לא מפורשת אבל זה למשל יכול להיות בגלל תנועה תנודתית של השמש וכדור הארץ זה מול זה .ע"פ ספורנו
עה"ת אחר המבול הקב"ה הגביל תנועה בלתי טבעית לשמש בגלגל נוטה מקו המשוה הגורם להשתנות הזמנים )אור ,עונות( .דבר זה יכול להאמר גם לגבי
כדור הארץ.
ח ֶרף – תביר ,מרמזת על אפשרות לחישוב חשבוני .כאן מובאים בעיקר חישובי זויות מיצהר בימי
התבנית ְ aו ָק ִציר  -תלישא-גדולה ָ ...ו ֹ
ח ֶרף ְויוֹם ו ַָליְ לָ ה
תקופה שונים ממילות הקרא ֶז ַMרע ְ aו ָק ִציר ְו ֹ#קר ָו ֹ%חם ְו ַקיִ ץ ָו ֹ

התוצאות הבולטות בחישובים שונים בפסוק הן:
ְו ֹ#קר ָו ֹ%חם  360מעלות מעגל,
ח ֶרף כפול  90מעלות שווה  81.62530זוית מיצהר השמש בי"ם בתקופת תמוז
ֶז ַMרע ְ aו ָק ִציר ָ ...ו ֹ%חם מחולק בְ -ו ֹ#קרְ ...ו ַקיִ ץ ָו ֹ
בסטיה זעירה מהזוית מיצהר תמוז מדודה 81.67262 0
0
ח ֶרף מחולק בֶ -ז ַMרע ְ aו ָק ִציר כפול  90מעלות שווה  66.47נטיית ציר כדור הארץ בסטיה זעירה ,נטיית קו המשוה
ְו ַקיִ ץ ָו ֹ
בזוית  23.53 0לעומת נטיה נמדדת השווה 23.4392 0
ח ֶרף כפול  90מעלות שווה  55.080לעומת הזוית הנמדדת השווה )קו הרוחב של י"ם ועוד קו הרוחב של חוג
ְו ֹ#קר \ ְו ַקיִ ץ ָו ֹ
0
0
0
0
הסרטן דרומה מקו המשווה(  34.92 = 90 - 55.08 . 55.2058 = 23.4392 + 31.7666שהיא קירוב לזוית מיצהר
השמש בי"ם בתקופת טבת
ָו ֹ%חם מחולק בָ -ו ַליְ לָ ה כפול  90מעלות שווה  57.600כמעט זוית המיצהר בי"ם תקופות תשרי וניסן .לעומת הזוית הנמדדת
ע"י  90מעלות פחות קו הרוחב של ירושלים  58.2330 900 = 90 - 31.76660זוית מיצהר השמש בי"ם בתקופות תשרי ניסן.
ָו ֹ%חם מחולק בָ -ו ֹ%חם כפול  90מעלות שווה  10.000 = 900 - 800 . 800כנטיית הציר הגיאו מגנטי מהציר הגיאוצנטרי בשנת
 . 2010הימצאות זוית הציר הגיאומגנטי בפסוק מרמזת על התכונות החשמליות – האלקטריות של כדור הארץ ועל כל תורת
החשמל – האלקטריקה בבריאה.
לפיכך הפסוק גילה את הזוויות הנחוצות לקביעת ימי תקופה באופק ירושלים .כלי המדידה המתואר בעקיפין בבבלי סוכה ב,ב )דופן
עשרים אמה ואורך צילה בתקופת תמוז( מאפשר לבית הדין לתכנן עיבורי חדשים ושנים ע"פ החשבון.
הפסוק בראשית נח ח,כב עֹ ד כָּ ל־יְ ֵמי ָה ָא ֶ;רץ וגו' מגלה תכנית כדור הארץ בתורה לקיום מצוות בראש ובראשונה בנקודת היסוד של
כדור הארץ ,מקום המזבח – אבן השתיה בירושלים ,והתנועה הניצפית של השמש כלפי אבן השתיה .כל שאר היקום נמשך אחרי קביעה
זאת וכדי לקיימה.
לב העולם בכ 32 -מעלות צפונה נמצא בערך בכארבע שישיות מגובה כדור הארץ החל בקוטב הדרומי .בזה דומה האדם לאדמה שלבו
בכארבע שישיות מגובהו מן האדמה כעין מאמר חז"ל אדם עולם קטן.
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בראשית חיי שרה כג,א :ארץ ארבע מאות שקל-כסף
4.2
כסף במשקל גרגרי שעורה
4.2.1
בבלי קידושין ב א ,ג א ,משנה האשה נקנית בכסף וגו'  .הגמרא מקישה כסף לקיחת אשה לכסף ללקיחת ארץ מערת המכפלה של עפרון
וּבינְ ַ Nמהִ -ה;וא ְואֶ תֵ -מ ְתְ Nק ֹֽבר׃
את שֶׁ ֶקלֶ -כּ ֶסף ֵבּי ִני ֵ
אד ִֹני ְשׁ ָמ > ֵענִ י אֶ ֶרץ אַ ְר ַ#בּע ֵמ ֹ
ע"י אברהם אבינו ,בראשית חיי שרה כג,טוֲ :
הרב משה קובלסקי הי"ו מאורות הדף במבוא למסכת קידושין הביא שיטות אחדות להגדרת פרוטה )שזה נקרא כסף לקידושי אשה( .
בשיטת הרי"ף והרמב"ם זוהי חתיכת מתכת כסף בשיעור משקל של חצי גרגר שעורה.
ֲאד ִֹני ְשׁ ָמ > ֵענִ י – מונח זקף-קטן,
אֶ ֶרץ – תלישא קטנה )תרסא( ,פרט קדמאה
אַ ְר ַ#בּע – קדמא ,כעין כלל הצריך לפרט
ֵמ ֹאת שֶׁ ֶקלֶ -כּ ֶסף – דרגא תביר ,כעין פרט בתראה כולל המשכו
וּבינְ ַ Nמהִ -ה;וא – מרכא טפחא ,יתור לרבות ,אתנח
ֵבּ ִיני ֵ
ֲאד ִֹני ְשׁ ָמ > ֵענִ י – מונח זקף-קטן ,אפשר כי מלמד על שתיים או שלוש דרשות ,וביניהם ענין של ערך שתיים )אחד מתפקידי זקף-קטן מלמד
על משהו הקשור למספר שתיים ,כגון שתי דרשות ,שווי שתיים(
אֶ ֶרץ – תלישא קטנה )תרסא( ,פרט קדמאה אשר אפשר כי מלמד על ענין של שיעור המתברר בפרט בתראה,
הערה :תרסא מלמד גם על מחיצות – מיצרי השדה שנקנה עם מערת המכפלה .תורה תמימה בראשית כג בכל גבולו סביב  -מאי סביב ,אמר רב משרשיא ,מכאן
למצרים מן התורהיג( ]ב"ב ס"ט ב'[:

אַ ְר ַ#בּע – קדמא ,כעין כלל הצריך לפרט
ֵמ ֹאת שֶׁ ֶקלֶ -כּ ֶסף – דרגא תביר ,כעין פרט בתראה המכיל ענין השיעור אליו מרמז אֶ ֶרץ  ,מדובר בשיעור משקל חתיכת מתכת  /מטבע
כסף .שֶׁ ֶקלֶ -כּ ֶסף – תביר ,מרמז לחלק את גרגר שעורה לשתיים כשיטת הגאונים ,הרי"ף והרמב"ם .המספר שתיים מרומז בטעם זקף-קטן
של המלה ְשׁ ָמ > ֵענִ י.
היחידה היא חצי גרגר שעורה .איך יודעים שמדובר בגרגר שעורה?
א .היות ובפסוקנו תבנית טעמים תלישא-קטנה  ....תביר  ...אתנח ננסה לגלות ע"י מידות גימטריה וגורעים ומוסיפין ,וחישוב חשבוני
האם פסוקנו מרמז לדברים שלא נראים בפשט,
וּבינְ ַ Nמהִ -ה;וא ְואֶ תֵ -מ ְתְ Nק ֹֽבר׃
את שֶׁ ֶקלֶ -כּ ֶסף ֵבּ ִיני ֵ
אד ִֹני ְשׁ ָמ > ֵענִ י אֶ ֶרץ אַ ְר ַ#בּע ֵמ ֹ
בראשית חיי שרה כג טוֲ :
המלים שֶׁ ֶקלֶ -כּ ֶסף מחוברות לכאילו מלה אחת בשביל טעם תביר שתחתיה.
ע"י מידות גימטריה וגורעים ומוסיפין נגלה כי:
"ר כאילו אומר עשרים יחידות של שעורים.
ב .1.מידת גימטריה שֶׁ ֶקלֶ -כּ ֶסף גי'  590עולה כּ' ְשעֹ ָ
ב .2.גורעים ומוסיפין שֶׁ ֶקלֶ -כּ ֶסף אותיות שׁ"כּ לפס"ק ,
ב .3.גי' שׁ"כּ עולה  20 = 320גרה כפול  16גרגר שעורה בגרה אחת )כדברי הרלב"ג ב )-שמות כי-תשא ל,יג( עֶ ְשׂ ִ Aרים
שּׁ ֶקל( וכל גרגר יש לפס"ק היינו לחלק לשניים סה"כ מתקבל כי שֶׁ ֶקלֶ -כּ ֶסף =  640חצאי גרגרי שעורה
גּ ֵָרה = ַה > ֶ
 . 22שקל-כסף של תקופת אברהם אבינו שקל  320גרגרי שעורה בינונית.
רמז נוסף לחצי גרגר שעורה בפסוק נמצא בגי' אֶ ֶרץ =  , 291כפול בערך שתיים עולה לערך  582העולה למלה שעורה עם
ג.
הכולל.
מספר גרגרי השעורה בהם נקנתה מערת המכפלה שוה למספר גרגרי שעורה לזריעת בית סאתיים.
מלבי"ם תורה אור בראשית חיי שרה כג,טו ]א[ מביא מדרש הדן בגודל מערת המכפלה ,האם הייתה חמישים אמה על
ג.
חמישים אמה או מאה אמה על חמישים אמה וזה כגודל חצר המשכן ,שטח לזריעת בית סאתיים .יתכן כי שטח זריעת בית
חמֶ ר ְשׂעֹ ִ >רים ַבּח ֲִמ ִשּׁים
סאתיים הוא של גרעיני שעורה .הקשר בין בית סאה לזרע שעורה נמצא ב)-ויקרא בחקתי כז,טז( ז ֶַ̀רע ֹ
ֶשׁ ֶקל ָ ֽכּ ֶסף׃ פירש רלב"ג -הנה ה'חומר' הוא לפי הוראת הגדר שלשים סאין .והנה המקום שיפלו שם שלשים סאין לזרע ,וגו'
ד .לענ"ד ע"פ חישובים המפורטים בהמשך ע"פ פשט הכתוב ,בין אם מערת המכפלה הייתה בית סאתיים ובין אם לא הייתה,
אברהם אבינו קנה אֶ ֶרץ אַ ְר ַ#בּע ֵמ ֹאת שֶׁ ֶקלֶ -כּ ֶסף היינו מחיר השוה למשקל של ) 128,000 ( = 320 * 400גרגרי שעורה
בינוניים שהתורה מגלה כאן שהיא הכמות המניבה היבול הטוב ביותר בשטח מאה אמה על חמישים אמה היינו בית סאתיים כפי
שמוכח מהחישובים בהמשך .בדרך אל החישוב הזה מתגלים שיעורי תורה נוספים.
השיעורים האפשריים הנלמדים מהכתוב שקל-כסף .
4.2.2
השעורה והשיעור
4.2.2.1
הנידון להלן הוא לענין דיוק המידות בלבד ולא לענין הלכה שבה החמירו בשיעורים.
לענ"ד המלה שעורה היא מקור אפשרי למלה שיעור ,ועל השעורה מבוססים שיעורי תורה נוספים וביניהם :רוחב חצי אצבע )אצבע
נקראת גם אגודל או גודל( ,טפח ,אמה ,השלמה לגובה מחיצה ,שטח אמה ריבועית ,בית סאתיים ,נפח רביעית ,אונאה בשתות מלבר ,שיעור
זריעה לאמה ריבועית ,משקל שקל-כסף.
הסבר מפורט לשיעור רביעית ולשיעור זריעת שעורה לאמה רבועית
4.2.2.2
שעורה ,בספר "מידות ושיעורי תורה" 23ע' שצ"ב מובא כי החזו"א כתב על השעורה "שמשקלו טבעי ומתקיים בכל דור".
הערה :שקל-כסף עולה )בגימטריה מלות( מתקים או נשמר  ,ואפשר לומר כשם שהכסף כמתכת מתקים כך גרגר השעורה מתקים.

בע' צ"א מובא כי מידת רביעית לגאונים והרמב"ם  76 – 74סמ"ק מובאת דעת הרמב"ם כי אורך השעורה כחצי רוחב אגודל.
22להערות הרב מאיר מאזוז הי"ו א' כי שקל-כסף מכיל  384שעורות שהן  768פרוטות ,יש לומר כי זה אחרי שהוסיפו ששית מלבר ).(64+ 320
ב' לפמ"ש במדרש שקלי עפרון היו קנטרין )גדולים מאד( ,יש לומר כי פשוטו של מקרא מתאים מאד לתוצאות חישובי השיעורים ,והמדרש מדגיש את
מסירות הנפש של אברהם אבינו ואין סתירה בין הדברים.
23הרב חיים פנחס בניש הי"ו
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וא"כ רוחב האגודל העולה משיעורי נפח אלו הוא 1.92 – 1.9 :ס"מ והאמה 46 – 45.6 :ס"מ .מובאת דעת רא"ח נאה כי מידת אגודל כ1.91 -
ס"מ .החישובים להלן יהיו סביב ערך זה ולכן אורך שעורה השווה לחצי גודל יהיה  0.955ס"מ )ומה שכתב רא"ח נאה שאורכה שווה 1
ס"מ הוא כנראה לחומרה( ,לכן טפח =  7.64ס"מ ,אמה =  45.84ס"מ.
4.2.2.3

חישוב נפח רביעית ממספר גרגרי שעורה במשקל ארבע מאות שקל-כסף וממשקלם!

רביעית מוגדרת בתורה שבע"פ כנפח של שתי אצבעות אורך על שתי אצבעות רוחב ברום שתי אצבעות וחצי אצבע ושתי חמישיות אצבע ,בהצגה
עשרונית  2.7אצבעות .לפי הגדרה זאת ולמידת אצבע של  1.91ס"מ ,נפח רביעית שוה  75.2530סמ"ק .
אברהם אבינו שלם מתכת כסף בשוה משקל של  128,000גרגרי שעורה  ,אז לצורך הצגה יותר ברורה של הדיון נחשב מספר גרגרי שעורה ברביעית.
בסאה יש  96רביעיות .נחלק  128,000ל 2-סאה ונקבל  64,000גרגרי שעורה לסאה  ,נחלק זאת ל 96-רביעיות בסאה ונקבל  666.66גרגרי שעורה
ברביעית ללא קשר לגודל רביעית בסמ"ק!
לכל חומר מודדים משקל סגולי שמוגדר כמשקל החומר ,בצורתו הטבעית ,ביחידת נפח של אחד סמ"ק .בדקנו יחס בין משקל סגולי של כסף ובין שעורה.
יחס זה מספר ללא קשר ליחידות המדידה בתנאי שהם היו שוות! המשקל הסגולי של מתכת הכסף הוא  10.49גרם לסמ"ק .היחס בין המשקל הסגולי של
הכסף ובין המשקל הסגולי של השעורה הבינונית  0.389795גרם  10.49 /גרם =  .26.91158תוצאה זאת העלתה השערה שאולי היחס בין המשקלים
הסגוליים של שני חמרים אלו נובע מגימטרית שם ה' )= (26ולכן חלוקת המשקל הסגולי של הכסף במספר  26תתן משקל סגולי של שעורה בינונית
שהוא  0.40346 = 10.49 / 26גרם.
מוצגת טבלה של הקשר בין משקל גרגר שעורה בינונית ובין נפח רביעית ,כאשר בחלקה המשקל הסגולי של השעורה הבינונית קבוע וכן קבוע מספר גרגרי השעורה
ברביעית
רוחב אצבע בס"מ
משקל דינר כסף
שיעור רביעית
מספר גרגרי
משקל גרגר
משקל סגולי –
מספר גרגר
לעומת  17ג'
בסמ"ק לעומת
שעורה לסמ"ק
שעורה בינוני
שעורה ,בגרם
ברביעית
לרמב"ם
 74-76סמ"ק
בגרם
לרמב"ם
1.888187
16.896
72.704090
9.169580
0.0440000
0.40346
666.666
1.892055
17.000
73.151829
9.113456
0.0442708
0.40346
666.666
1.902387
17.280
74.356739
8.965777
0.0450000
0.40346
666.666
1.910000
16.896
75.253006
8.858990
0.0440000
0.389795
666.666
מוצגת טבלה של שיעורי זריעה לרוחב אצבע משתנה
אמה בס"מ
טפח בס"מ
רוחב אצבע בס"מ

1.888187
1.892055
1.902387
1.910000

7.552748
7.568220
7.609548
7.640000

45.316488
45.409320
45.657288
45.840000

אמה רבועית
בסמ"ר

בית סאה ) 50אמה
על  50אמה( במ"ר

2053.5840
2062.0063
2084.5879
2101.3056

513.3960
515.5015
521.1469
525.3264

שיעור זריעת
שעורה )מס'
גרגרים( למ"ר
124.6601
124.1509
122.8060
121.8290

מספר גרגרים
לבית סאה
64000
64000
64000
64000

שיעור זריעת שעורה לאמה רבועית
4.2.2.4
הנידון להלן הוא לענין דיוק המידות בלבד ולא לענין הלכה שבה החמירו בשיעורים.
שיעור היינו מספר גרגרי שעורה לזריעת אמה ריבועית ,לפי גרגר שעורה באורך  0.955ס"מ ,הטפח אורכו  7.64ס"מ והאמה ארכה
 45.84ס"מ ,אמה ריבועית שווה  2101.31סמ"ר או  0.210131מ"ר  .בית סאה שווה  50 * 50אמה שווה  2500אמה רבועית* 2500 ,
 525.3264 = 0.210131מ"ר  .מספר גרגרי שעורה לאמה רבועית  , 25.6 = 64000 / 2500מספר גרגרי שעורה למ"ר / 525.3264
 . 121.829 = 64000מספר זה קרוב למספר  120גרגרי שעורה או חיטה למ"ר המומלץ כאופטימלי בעקבות נסוי זריעה בארה"ב בשנים
.24 2004–2000
 25.6גרגרי שעורה לאמה ריבועית ,נעגל זאת ל , 25-היינו באמה ריבועית אפשר לזרוע במרחקים אחידים  5 * 5 = 25גרגרי שעורה.
נחשב את מרחקי הזריעה בין גרגר לגרגר .אמה = ששה טפחים =  24אצבעות 4.8 = 24 / 5 .אצבע ,גרגר נזרע בערך כל  5אצבע היינו
במרחק של כף יד או זרע גרגר במרחק של כ 10 -שעורים זה מזה .יש לזכור שגם באמה הסמוכה יהיו אותם שיעורים לכן גרגר לא יזרע
בפאת האמה אלא כ 2.4 -אצבעות פנימה מהשוליים .אפשר כי התורה ממליצה על שיעור זריעת שעורים של כ 5-אצבעות בין גרגר
לגרגר.
ההפרש של  0.6גרגר לאמה ריבועית כפול מספר אמות הזריעה ,נזרע בגבולות השטח הנזרע ,כך שאין גרגרים יתירים.
מסקנות.
א' לענין דיוק המידות בלבד )ולא לענין הלכה שבה החמירו בשיעורים( מידת אצבע היא בין  1.91 – 1.888ס"מ ,ואורך שעורה עשוי
להיות בין  0.955 – 0.944ס"מ ,וידת טפח ואמה בהתאמה כמוצג בטבלה .אמה ריבועית =  2062.0063סמ"ר
ב' משיעור מספר גרגרי שעורה לאמה רבועית  25.6ותרגומו למספר גרגרי שעורה למ"ר שהוא בין הערכים הבאים– 121.829 :
) 124.6601בהתאמה לגודל אמה רבועית( מתקבל מספר הקרוב למספר  120גרגרי שעורה או חיטה למ"ר המומלץ כאופטימלי בעקבות
נסוי זריעה בארה"ב .אפשר לחלוק על ההשואה אבל הדבר תומך בדברי החזו"א כי טבע השעורה מתקים.
ג' שיעור של  4.8אצבעות היינו כחמש אצבעות בין גרגרי אותו מין בדגנים הוא שיעור שכדאי לזרוע באותו מין .מה שאין כן באיסור
כלאים בזריעת שני מינים מצאנו ב -בבלי שבת פד ב – פה א שהמרחק המינימלי בין זרעים ממינים שונים הוא שלשה טפחים השווה
שתים עשרה אצבעות ,ושיעור יניקה לכל כיוון טפח ומחצה טפח השווה שש אצבעות.

Tillage Method & Sowing Rate Relations for Dryland Spring Wheat, Barley & Oats, W.F.Schillinger, Washington State Univ.
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בראשית תולדת כה,יט

ע ֹֽקב׃
בראשית תולדות כה,כח ַו ֶיּא ֱַהב יִ ְצ ָחק אֶ ת-עֵ ָשׂו ִכּיַ -ציִ ד ְבּ ִפ;יו ְו ִר ְב ָקה א ֶֹה ֶבת ֶ ֽאתַ -י ֲ
ַו ֶיּא ֱַהב יִ ְצ ָחק אֶ ת-עֵ ָשׂו – לפי הסבר תוה"מ )מלבי"ם( )למשל לויקרא תזריע יג ו( פועל בזמן עתיד שלפניו וא"ו משמעו שהדבר יתחיל

בעתיד ,לכן יש להסיק שיצחק לא אהב את עשו בפועל אלא כמובא בתורה שלמה ]קעז[ בשם המדרש הגדול היה אוהבו בפניו בלבד כדי
לקרבו ולמשכו ,שהרי קל וחומר אם כשהוא אוהבו מעשיו מקולקלין ,אלו שנאו ורחקו על אחת כמה וכמה .ואמרו רבותנו לעולם תהא ימין מקרבת
ושמאל דוחה.
ַו ֶיּא ֱַהב יִ ְצ ָחק אֶ ת-עֵ ָשׂו – מרכא תביר טפחא ,קבוצת פרטים קשורים לענין מסוים ,כאן זמני אהבת בן ,שלא על כל אחד חלה ההלכה או הענין או שלא
צריך שיחול על כולם ביחד ,כאן יצחק אוהב את עשו בפניו ,לא אוהבו שלא בפניו.
קב נ ִָז ;יד ַויָּב ֹא עֵ ָשׂו ִמןַ -השָּׂ ֶדה ְוהוּא עָ יֵ ֽ ף׃
ע ֹ
בראשית תולדת כה,כט וַיָּ זֶד ַי ֲ

תורה שלמה ]קפז[ )ב"ב ט"ז ב( ד"א שלא מרד עשו בימיו )של אברהם( מנלן דכתיב ַויָּב ֹא עֵ ָשׂו ִמןַ -השָּׂ ֶדה ְוהוּא עָ יֵ ֽ ף׃ ותנא אותו היום
נפטר אברהם אבינו וגו' א"ר יוחנן חמש עבירות עבר אותו רשע ,באותו היום.

ַויָּב ֹא עֵ ָשׂו ִמןַ -השָּׂ ֶדה – מרכא תביר טפחא ,קבוצת פרטים קשורים לענין מסוים ,כאן זמני התנהגות עשו ,שלא על כל אחד חלה ההלכה או הענין או
שלא צריך שיחול על כולם ביחד ,כאן התנהגות עשו מתחלקת לתקופה שעד יום פטירתו של אברהם אבינו ,ומאותו יום והלאה
ִהנֵּ Aה ִא ְשׁ ְתּ>ִ = Nהוא ְו ֵאי

ח ִתי ִה;וא
א ֹ
אָ ַמ ְר ָתּ ֲ

=אמר = ַא
ְליִ ְצ ָ 2חק וַיּ ֹ ֶ
ימלֶ
בראשית תולדת כו,ט וַיִּ ְק ָ #רא א ֲִב ֶ %
יה׃
ל ָ
Aאמר אֵ לָ יו = יִ ְצ > ָחק ִכּי אָ > ַמ ְר ִתּי פֶּ ן-אָ מוּת עָ ֶ ֽ
וַיּ ֹ ֶ
Aאמר אֵ לָ יו = יִ ְצ > ָחק  -מהפך פשטא זקף-קטן ִכּי אָ > ַמ ְר ִתּי  -מונח זקף-קטן
 ...וַיּ ֹ ֶ
פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים ,כעין דבר החוזר וקורה אך בעצמה פחותה ממה שקרה לאברהם אבינו שנלקחה שרה אשתו לבית אבימלך ואילו אצל
יצחק אבימלך רק חשב לקחת את רבקה
באברהם אבינו מצינו תבנית דומה בשני פסוקים לענין לקיחת אשה לבית אבימלך
רג׃
הֽ ֹ
ֹאמר אֲד ָנIי הֲגוֹי גַּם-צַ ִדּיק ַתּ ֲ
;יה וַיּ ַ I
ימלֶ ל ֹא ָק ַרב אֵ ֶל ָ
בראשית וירא כ,ד ַוא ֲִב ֶ I
ויאמר א-דני זקף-גדול זקף-גדול בין שני קיסרים )אתנח סלוק( זה אמר אבימלך להצטדק לפני א-לקים
ֱ?הים ַבּ ָמּקוֹם ַהזֶּ ;ה ַוה ֲָרגוּנִ י עַ לְ -דּ ַבר ִא ְשׁ ִ ֽתּי׃
רק אֵ ין-יִ ְר ַאת א ִ>
=אמר = אַ ְב ָר > ָהם ִכּי אָ ַ 2מ ְר ִתּי ַ `
בראשית וירא כ,יא וַיּ ֹ ֶ
=אמר = אַ ְב ָר > ָהם -פשטא זקף-קטן ִכּי אָ ַ 2מ ְר ִתּי  -מונח רביע ,או בגירסה אחרת מונח זקף-קטן
וַיּ ֹ ֶ
רק אין-יראת א-לקים  -יתיב מונח זקף-קטן,
שלוש פעמים זקף-קטן בין שני קיסרים או ז"ק רביע ז"ק בין שני קיסרים )סלוק אתנח( ,להדגיש תוקף חוסר יראת א-לקים אצל הפלשתים ואבימלך
שׁם׃
את עָ ֵלינוּ אָ ָ ֽ
ית ָלּ ;נוּ ִ aכּ ְמעַ ט שָׁ * ַכב אַ ַחAד ָהעָ ם = אֶ תִ -א ְשׁ > ֶתְּ Nו ֵהבֵ ָ
מַ ה-זּ ֹאת עָ ִשׂ ָ

ימלֶ
ֹאמר א ֲִב > ֶ
בראשית תולדת כו,י וַיּ ֶ
ִ aכּ ְמעַ ט שָׁ * ַכב אַ ַחAד ָהעָ ם =  -תלישא-גדולה גרשיים מהפך פשטא ,תלישא-גדולה בתפקיד שיעור ,גרשיים מהפך פשטא – כעין יצא מענינו

לדון בענין אחר כענינו יצא להקל ולא להחמיר .בסיכום :שיעור עבירה חמורה קל הוא בעיני אבימלך ועמו.
תורה שלמה ]נב[ בשם מדרש הגדול אמר רבי אליעזר בוא וראה כמה בין מידת הצדיקים לרשעים ,הצדיקים רוב מעשיהן הטובים בעיניהן קל
ביותר כו' )טט  -לא מתגאים בם( אבל הרשעים אינן כן ,רוב מעשיהם הרעים בעיניהם קל ביותר )טט – ממעטים בחומרתן( שכן אבימלך אומר
כמעט שכב אחד העם את אשתך ,ומה אם עון אשת איש שאין חמור ממנו ממועט הוא בעיניו שאר עבירות על אחת כמה וכמה.
ִ aכּ ְמעַ ט  -תלישא-גדולה ,אפשר כי רמז לשיעור איסור יחוד ושיעור זמן לטומאה ,מחושב מגימטרית המלה כמעט וחלקים ממנה:
גי' כמע"ט =  139חלקי שעה בת  1080חלקים )טור או"ח סי' תכז הלכות ר"ח( בשעונינו כ 7.72 -דקות,
מע"ט =  119כ 6.61 -ד' ,ע"ט =  79כ 4.39 -ד') ,כ"מ"ט=( ס"ט )במשמעות סתירת סוטה( כ 3.83 -ד',
ט' )במשמעות שיעור זמן לטומאה =(  9בדיוק  30שניות.
שו"ת מנחת יצחק חלק ד סימן צד שנת התשכ"ו דן בשיעור איסור יחוד ונראה מדבריו שמתחיל לערך ששה וב' שלישי מינוט ...,אבל
אפשר אם כדי לצאת מידי ספק ,היינו מצמצמים השיעור על ה' מינוט ,היה מספיק
אנציקלופדיה תלמודית כרך כג ,יחוד ,טור תרנ שיעור טומאה - 193והוא כשיעור שמצינו לענין סתירה האוסרת אשה לבעלה ,194שהוא כדי
ביאה ,195בתוספת שיעור פשיטת הבגדים ,196אבל אין צריך להוסיף לכך שיעור ריצוי ,שיש לומר שקודם הסתירה כבר נתרצתה לו - 197ויש שכתבו
שאם אין לבו גס בה צריך להוסיף לזה אף שיעור של ריצוי ,שהוא שיעור גדול בהרבה משיעור ביאה אפילו אם האשה דעתה קלה ביותר
להתפתות ,שדוקא לענין סתירה שלאחר קינוי חוששים שמא נתרצתה לו קודם הסתירה ,ולא לענין איסור יחוד כשאין לבו גס מאד באשה זו
שמתייחד עמה.198
אנציקלופדיה תלמודית הערות כרך כג ,יחוד ,טור תרנ הערה  .,194ע"ע סוטה .עי' מנחת יצחק שם סי' צד .ועי' דבר הלכה הוספות חדשות
לסי' טו שהאריך בבירור השיעור ,ומסיק שיש להחמיר בשיעור של שלושים וחמש שניות.
נראה שהשיעורים הרמוזים בקרא ִ aכּ ְמעַ ט  -תלישא-גדולה ,הם בתוך שיעורי הזמנים הנידונים ע"י מנחת יצחק והאנצ' התלמודית
והמנהגים השונים .אפשר לבררם עם הכותב.
יוּמת׃
וּב ִא ְשׁתּוֹ מוֹת ָ ֽ
ימלֶ אֶ ת-כָּ לָ -ה ָעם לֵ א ֹ;מר הַ ֹנּ ֵג%עַ ָבּ ִאישׁ ַהזֶּ ה ְ
בראשית תולדת כו,יא ]יא[ וַיְ ַצו א ֲִב > ֶ
וּב ִא ְשׁתּוֹ  -מרכא תביר טפחא ,קבוצת פרטים קשורים לענין מסוים ,כאן הנוגע ביצחק או באשתו ,שלא על כל אחד חלה
ָבּ ִאישׁ ַהזֶּ ה ְ
ההלכה או הענין או שלא צריך שיחול על כולם ביחד ,כאן הנוגע ביצחק או באשתו ולא כל שכן בשניהם מות יומת ,כמו שמות משפטים ...
ומכה אביו ואמו  -מרכא תביר טפחא ,מות יומת ,מספיק שיעשה חבורה באחד מהוריו ,מות יומת.
ימלֶ תורה שלמה ]נה[ בשם ב"ר סד א א"ר אייבו אפילו צרור לא יזרוק אדם בהם יגורו יצפונו המה עקבי ישמורו ,כאשר קוו
וַיְ ַצו א ֲִב > ֶ
לנפשי .וב -לקח טוב הנוגע באיש הזה לשום היזק בעולם ,כמו אל תגעו במשיחי ולנביאי אל תרעו.
וּב ִא ְשׁתּוֹ  -אזלא-גרש  ...תביר ,כעין יצא מענינו לידון בענין אחר יצא להחמיר ולהקל .ע"פ מדרש הגדול ל)-כו,י(
ַה ֹנּ ֵג%עַ ָבּ ִאישׁ ַהזֶּ ה ְ
הרשעים רוב מעשיהם הרעים בעיניהם קל ביותר ויש להסיק כי לא מענישים ,לכן היוצא מענינו של )כו,י( הוא כי כאן )כו,יא( הזהיר עונש
מיתה על עבירה קלה או אפילו אל לא עבירה ,כי בדיני ישראל בן נח נהרג על גזל של פחות משוה פרוטה וכאן הוזהרו במיתה אף על היזק.
והלהקל בא לומר ע"פ פסוק )כו,כט( שהיכירו שזה שלא פגעו בם היתה לעצמם טובה.
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"א

בראשית תולדת כו,יב וַיִּ זְ ַרAע יִ ְצ ָחק = ָבּ ָא ֶרץ ַה ִ>הוא וַיִּ ְמ ָצא ַבּשָּׁ נָ ה ַה ִהוא ֵמ ָאה ְשׁעָ ִ ;רים וַ ֽ יְ ָב ֲר ֵכהוּ ֽה'׃
וַיִּ ְמ ָצא ַבּשָּׁ נָ ה הַ ִהוא מֵ ָאה ְשׁעָ ִ ;רים  -תביר מרכא טפחא מונח אתנח

רש"י מאה שערים ... .ורבותינו אמרו אומד זה למעשרות היה.
תביר ממעט מ -מאה שערים את המעשר שיצחק הפרישו ,היינו שלא הגיע אליו אלא אפשר לשם והוא כהן לא-ל עליון והאריך ימים עד
שנת  53של יעקב
ימי אַ ְב ָר ָהם אָ ִב;יו ִס ְתּמוּם ְפּ ִל ְשׁ ִ>תּים וַיְ ַמ ְלאוּם עָ ָ ֽפר׃
ח ְפרוּ = עַ ְב ֵדי אָ ִ>ביו ִבּ ֵ
בראשית תולדת כו,טו ְוכָ לַ -ה ְבּאֵ ֹ2רת א ֲֶשׁAר ָ ֽ
ְוכָ לַ -ה ְבּאֵ ֹ2רת  -רביע ,ארבע בארות אפשר שארבע הבארות שהוזכרו כאן בשמות :עשק ,שטנה ,רחבות,שבעה שבאר שבע .ראה ב-
)כו,חי( ויחפר את-בארת המים  -מונח פסק מונח רביע ,לפחות חמש ויש המפרש שבע

בראשית תולדת כו,חי
ימי = אַ ְב ָר ָהם אָ ִ>ביו וַיְ ַס ְתּמוּם ְפּ ִל ְשׁ ִ>תּים אַ ח ֲֵרי מוֹת אַ ְב ָר ָה;ם
ח ְפרוּ = ִבּ ֵ
רת ַה ַ 2מּיִ ם א ֲֶשׁAר ָ ֽ
פּר׀ אֶ תְ -בּאֵ ֹ
ַו ָ #יּשָׁ ב יִ ְצ ָ %חק ַויּ ְַח ֹ
וַיִּ ְק ָרAא לָ ֶהן = שֵׁ >מוֹת כַּ שֵּׁ ֹIמת אֲשֶׁ רָ -ק ָרא לָ ֶהן אָ ִ ֽביו׃

תורה שלמה ]פד[ ב"ר סד .כמה בארות חפר אבינו יצחק בבאר שבע .ר' יהודה ב"ר סימון אמר ארבעה כנגד כן נעשו בניו ארבעה דגלים במדבר,
ורבנן אמרי ה' כנגד ה' חומשי תורה.
ילקוט מעם לועז בשם מ"ר ר"ע אומר בבאר שבע חפר ארבע בארות כנגד ארבע מחנות במדבר ,רבנן אומרים חפר חמש בארות כנגד חמשה
חומשי תורה .מאור ושמש שבע בארות
רת
פּר׀ אֶ תְ -בּאֵ ֹ
ַו ָ #יּשָׁ ב יִ ְצ ָ %חק – קדמא ואזלא ,כעין רמז ללימוד בכלל ופרט או מלמד ולמד ,כאשר הכלל או המלמד עשוי להיות ַויּ ְַח ֹ
ַה ַ 2מּיִ ם  -מונח פסק מונח רביע ,ללמד על לפחות חמש ויש המפרש שבע בארות,
ימי = אַ ְב ָר ָהם אָ ִ>ביו – רביע  ...זקף-קטן ,כעין כתוב סתום שלא בא
ח ְפרוּ = ִבּ ֵ
רת ַה ַ 2מּיִ ם א ֲֶשׁAר ָ ֽ
פּר׀ אֶ תְ -בּאֵ ֹ
והפרטים או הלמד בתבנית ַויּ ְַח ֹ

לסתום אלא לפרש )ראה מהרז"ו כעין מידה ל"ד( והפירוש ע"פ תורה שלמה ]פה[ )פדר"א פל"ה( ר" אומר כל מקום שהיו אבותינו הולכים
היה הבאר מהלכת לפניהם וחופרין שלושה פעמים ומוצאין אותה לפניה  ...וכתיב בירושלים והיה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים )זכריה
יד,ט( היא הבאר שעתידה לעלות בירושלים ולהשקות את כל סביבותיה.
ועוד בא הכתוב הסתום ללמד כי מעשה אבות סימן לבנים וכמו שאצל האבות הבאר מהלכת לפניהם כך אצל הבנים במדבר הבאר מהלכת
ימי = אַ ְב ָר ָהם אָ ִ>ביו וַיְ ַס ְתּמוּם ְפּ ִל ְשׁ ִ>תּים – תבנית זקף-קטן
ח ְפרוּ = ִבּ ֵ
לפניהם ,ולעתיד לבוא בגאולה כפי הנלמד מתבנית הקרא א ֲֶשׁAר ָ ֽ
פעמיים בין שני קיסרים )סלוק אתנח( ,כעין דבר החוזר וקורה ,זה גם מעיד על אי הכרת הטוב החוזר של פלשתים אף שזכו למים גם
לשימושם.
וַיִּ ְק ָרAא לָ הֶ ן = שֵׁ >מוֹת כַּ שֵּׁ ֹIמת אֲשֶׁ רָ -ק ָרא לָ ֶהן אָ ִ ֽביו׃

...וַיִּ ְק ָרAא לָ הֶ ן = שֵׁ >מוֹת כַּ שֵּׁ ֹIמת  -זקף-קטן זקף-גדול גי' תקע"ו ,ע"פ מפתח המבוסס על יעב"ץ ו"-אמרי נועם" הרבי מדז'יקוב
גי' אותיות שֵׁ >מוֹת כַּ שֵּׁ ֹIמת א'תק"ו ההפרש בין שתי הגימטריות 930 = 1506 – 576
 – 930עולה לגי' ס"ת את' השמים' ואת' הארץ' )בר' א,א( תמצ"ת במשמעות של צמצום" ,הצמצום אינו כפשוטו אלא כולו שמות השם"
)בעל התניא(" ,רצון הבורא לגלות פעולותיו ,כנויו ושמותיו זו תכלית הבריאה" )שער האקדמות ,אקדמה ד )דף יד((
 - 930כשנות אדם הראשון שנאמר עליו:
וּלאָ ָ Iדם ל ֹא-מָ ָצא ֵעזֶר ְכּנֶגְ ֽדּוֹ׃
כל חַ יַּ ת הַ שָּׂ ֶד;ה ְ
וּל ֹ
וּלעוֹף הַ שָּׁ > ַמיִ ם ְ
.1בראשית ב,כ :וַיִּ ְק ָ #רא הָ אָ ָ %דם שֵׁ 2מוֹת ְלכָ ל-הַ ְבּהֵ מָ ה = ְ
.2בראשית ג,כ :וַיִּ ְק ָרא הָ אָ ָדם ֵשׁם ִא ְשׁתּוֹ חַ וָּ ;ה ִכּי ִהוא הָ יְ ָתה ֵאם כָּ לֽ ָ -חי׃
מאור ושמש עה"ת פירש כי ז' הבארות רומזים לז' מידות הקדושות ולסוד האמונה שנתגלה בימי אברהם ונסתם וחזר ונתגלה בחפירת
יצחק הבארות ולכן הבארות הן כמתגלה מגי' הרב י"ר פאלוך זצ"ל :תתק"ל ז"ה השע"ר להוי"ה צדיקי"ם יבוא"ו ב"ו :ועל כך כ"ל
הנשמ"ה תהל"ל י"ה :ומהגי' המלאה א'תק"ו כל נשמה מודה ואומרת ונתת"ה א"ת הברכ"ה) :עם האותיות(
בראשית תולדת כו,כ
מר ָלנוּ ַה ָמּ;יִ ם
ָריבוּ ר ֵֹעי גְ ָ 2רר ִעם-ר ֵֹעי יִ ְצ ָחק לֵ א ֹ
ַויּ ִ %
שׁםַ -ה ְבּאֵ ר = > ֵעשֶׂ ק ִכּי ִ ֽה ְתעַ ְשּׂקוּ ִע ֽמּוֹ׃
וַיִּ ְק ָרAא ֵ ֽ
ַויּ ִ ָ%ריבוּ ר ֵֹעי גְ ָ 2רר  -אזלא-גרש מונח רביע ,יצא מן הכלל שיתברר בסמוך.
מר  -מרכא תביר טפחא ,יתור לרבות המחולק להודיע שהמריבה הייתה בשלבים אחדים
ִעם-ר ֵֹעי יִ ְצ ָחק לֵ א ֹ
ָריבוּ ר ֵֹעי גְ ָ 2רר  -אזלא-גרש מונח רביע ,הינה תבנית של יצא מן הכלל ללמד על עצמו או ללמד
טט  -לפי ההסבר על שלבים במריבה יובן שַ -ויּ ִ %
על הכלל כולו יצא ,כפי שהכתוב מספר על המריבה הבאה ואפשר ששתי הבארות שטנה ועשק הן הדוגמאות למריבות על הבארות שהוזכרו ב -כו,חי
וישב יצחק ויחפר את-בארת המים אשר חפרו בימי אברהם אביו ויסתמום פלשתים גו' ששיערנו שהיו לפחות חמש בארות ואפשר אף יותר.

י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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בראשית ויצא כח,י
ָח ָ ֽרנָה׃

קב ִמ ְבּ ֵאר ָשׁ ַ;בע וַיֵּ לֶ
ע ֹ
בראשית ויצא כח,י ַויּ ֵֵצא ַי ֲ
רבינו בחיי ַויּ ֵֵצא ַי ֲע ֹקב ִמ ְבּ ֵאר ָשׁ;בַ ע – באר שבע בארץ ישראל ,כי כן כתוב למעלה ביצחק ויעל משם באר שבע .ויקרא אותה שבעה

על כן שם העיר באר שבע ולא יצא מימיו חוצה לארץ:
והנה הכתובים לא הזכירו שהלך יעקב לבאר שבע ,אבל מתוך שהזכיר ויצא אתה למד שהלך לשם ליטול רשות מן השם יתברך אם
ילך לחרן כאשר צוו עליו אביו ואמו ,ומשום כבוד אביו שעלה לשם ליטול רשות ושם הבטיחו הקב"ה אל תירא) .וכן( דרשו רז"ל
אמר יעקב כשם שהלך אבא לבאר שבע כך אני הריני הולך לבאר שבע ,אם יתן לי רשות הריני יוצא ואם לאו איני יוצא:
ודע כי לולא שרצה ליטול מהקב"ה רשות היה ראוי הכתוב לומר ויצא יעקב מחברון כי שם גר אברהם ויצחק ושם נטל הברכות.

ַויּ ֵֵצא ַי ֲע ֹקב  нמרכא טפחא – יתור לרבות ,על יציאה מחברון מקום מושבו הקבוע של יעקב את היציאה ִמ ְבּ ֵאר ָשׁ ַ;בע – מונח אתנח –
למעט ,להודיענו שלא היה זה מקומו הקבוע ,אלא שהלך לשם רק מפני שזה מקום מיוחד לשבועה ,ליטול רשות מהקב"ה לצאת מארץ כנען
לחרן ועשה כמו יצחק אביו שהלך לבאר שבע ליטול רשות והקב"ה צוהו להשאר בארץ כנען.

יתוֹ
יאהוּ אֶ לֵ -בּ ;
ֹתוֹ וַיָּ ָ Aרץ ִל ְק ָראתוֹ = וַיְ ַח ֶבּק-לוֹ = וַיְ נַשֶּׁ ק> -לוֹ וַיְ ִב ֵ
אח 2
קב ֶבּןֲ -
ע ֹ
בראשית ויצא כט,יג וַיְ ִהי ִכ ְשׁ ֹ#מעַ לָ ָ%בן אֶ תֵ -שׁ ַמע׀ ַי ֲ
וַיְ ַס ֵפּר ְללָ >ָבן ֵאת כָּ לַ -ה ְדּ ָב ִרים הָ ֵ ֽאלֶּ ה׃
אֶ תֵ -שׁ ַמע׀ ַי ֲע ֹקב ֶבּןֲ -אח ֹ2תוֹ  -הרב כיטוב ספר הפרשיות מביא מדרש על הפסק שהיו הרבה משמיעים ללבן על גבורת יעקב ועל שפע

המים שהחל במקום עם בואו ,אבל התעלם מכך עד שהודיעוהו שיעקב הוא בן-אחותו ,שאז אמר כל הכבוד שלי הוא )של לבן( כי בן אחותי
הוא.
אֶ תֵ -שׁ ַמע׀ ַי ֲע ֹקב ֶבּןֲ -אח ֹ2תוֹ  -מונח לגרמיה )מונח פסק( מונח רביע ,הפסק כאן בתפקיד של כעין כתוב סדור שנחלק ,מידה י"א דרבי
אלעזר בר' יוסי הגלילי ,קריאה עם פסק משמעותה התעלמות לבן ממה ששמע ,עד שע"פ קריאה ללא פסק משמעותה שתאוות הכבוד
הניעה אותו כי יעקב בן-אחותו ועל כך כולם יכבדוהו.
בראשית ויצא כט
אמר ֶ ֽאעֱבָ ְדֶ = Nשׁ ַבע שָׁ ִנ>ים ְבּ ָר ֵחל ִבּ ְתַּ Nה ְקּטַ נָּ ֽה׃
קב אֶ תָ -ר ֵח;ל ו ַ2יּ ֹ ֶ
ע ֹ
]יח[ ַו ֶיּא ֱַהב ַי ֲ
]יט[ וַיּ ֹאמֶ ר לָ ָ 2בן ט`וֹב ִתּ ִתּי אֹ ָתהּ לָ>

ִמ ִתּ ִתּי אֹ ָתהּ ְל ִאישׁ אַ ֵח;ר ְשׁ ָבה ִע ָמּ ִ ֽדי׃

ֹתהּ׃
ֲבתוֹ א ָ ֽ
ֲח ִ >דים ְבּאַ ה ָ
קב ְבּ ָר ֵחל ֶשׁ ַבע שָׁ ִנ ;ים וַיִּ ְהיAוּ ְבעֵ ינָיו = ְכּי ִָמים א ָ
ע ֹ
בד ַי ֲ
ע ֹ
]כ[ ַו ַיּ ֲ

ליהָ ׃
ֲקב אֶ ל-לָ בָ ן = הָ ָבה אֶ תִ -א ְשׁ ִ >תּי ִכּי מָ ְלאוּ י ָָמ ;י וְ אָ בוֹאָ ה אֵ ֶ ֽ
]כא[ ו ַ#יּ ֹאמֶ ר ַיע ֹ A

בבלי קידושין סב,ב סג,א סוגיית שכירות משתלמת בסוף לעומת שכירות המשתלמת בכל רגע של שווי פרוטה ,וכאשר לא שולמה באותו
רגע הריהי כמלווה בידי בעל הבית .התורה מדגימה את שני המצבים כדלהלן:
)כט,יח( ו ַ2יּ ֹאמֶ ר )יעקב( ֽ ֶ ...אעֱבָ ְדֶ = Nשׁ ַבע שָׁ ִ >נים  -פשטא מונח זקף קטןְ ,בּ ָר ֵחל ִבּ ְתַּ Nה ְקּטַ נָּ ֽה  -מרכא טפחא סלוק .יעקב השכיר או
האומן מקבל על עצמו עבודה של שבע שנים ,שכירות המשתלמת בסוף בסיום העבודה במלואה .אם ישלימה שכרו יהיה קבלת רחל
)במקום כסף( ,אם לא ישלימה שכרו אפס.
בד ַי ֲע ֹקב ְבּ ָר ֵחל  -דרגא תביר טפחאֶ ,שׁ ַבע שָׁ ִנ ;ים  -מונח אתנח .קבוצת פרטים קשורים לענין מסוים שעל כל אחד חל הענין
ע ֹ
)כט,כ( ַו ַיּ ֲ
או ההלכה ו/או מצטרפים ביחד ,קבוצת הפרטים הם כל רגע עבודה לא היה בו שוה פרוטה וכאשר מצטבר לשווי פרוטה על בעל הבית
לשלמה מיד ,וכאשר לא שולמה מיד ,הריהי כמלווה בידי בעל הבית ,כאן לבן צובר מלוה של שבע שנים.
אפשר כי יעקב מלכתחילה קבע כי השכירות תשתלם בסוף עבודתו כדי שלא יהיה מצב של מלוה בידי לבן שבו אי אפשר לקדש )בבלי
קידושין ו( .אבל לבן החליף תנאי העבודה ועשה זאת למלוה ,וטען שיעקב אינו יכול לקדש במלוה ,לכך ענה יעקב )כט,כא( )באחד מפירושי
אור החיים( שרחל כבר קנואה לו בדין לוקח עבדים וקרקעות במלוה כדעת הרמב"ם )אור החיים( .לפי זה יעקב צריך לשחרר את רחל
קודם שכונסה ,כדי שתהיה אשה יהודית ולא שפחה נוכרית.
שׁר׃
אמר לֵ >ָאה ְבּאָ ְשׁ ִ Iרי ִכּי ִא ְשּׁרוּנִ י ָבּ ;נוֹת בלידת אשר הבן השני של זלפה ו ִַתּ ְק ָרא אֶ תְ -שׁמוֹ אָ ֵ ֽ
בראשית ויצא ל,יג ]יג[ וַתּ ֹ ֶ
ְבּאָ ְשׁ ִ Iרי – בשם ר' אליהו שגב :הלכה בנוטריקון א'מן י'הא ש'מיה ר'בא ב'קול ,מתואם עם העובדה כי מ 527 -מופעי זקף-גדול )ב491-
פסוקים בתורה(  179מהם )המופיעים ב 175-פסוקים( מטעמים את השורש אמר ,היינו  . 33.97%קשר לבטוי בפה.
לֵ >ָאה ְבּאָ ְשׁ ִ Iרי – זקף-קטן זקף-גדול ,עולה תקע"ו וגי' המלים לאה באשרי עולה לו"י באש"ר וגם 549 = 513 + 36
הפרש מתקע"ו  27 = 576 – 549עולה ז"כ ,כגון שמן ז"ך,

בבני אשר נאמר במדבר פנחס כו,מד:
יעי׃
יעה ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ַה ְבּ ִר ִ ֽ
ֹתם ְ Jליִ ְמ ָנ2ה ִמ ְשׁפַּ ַ=חת = ַהיִּ ְמ ָנ>ה ְליִ ְשׁ ִוIי ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ַהיִּ ְשׁ ִו ;י ִל ְב ִר ָ I
ְבּנֵ י אָ שֵׁ רְ Eל ִמ ְשׁ ְפּח ָ

ַהיִּ ְמ ָנ>ה ְליִ ְשׁ ִוIי גי'  466 = 356 + 110עולה סו"ת ,אוצר הגי' של הרב ר"י פאלוך זצ"ל גימטרית סו"ת היא גי' ר"ת מ'אשר ש'מנה
ל'חמו ו'הוא י'תן מ'עדני מ'לך :שהוא ברכת יעקב לאשר בראשית ויחי מט,כֵ :מאָ ֵשׁר ְשׁ ֵמנָ ה לַ ְח ;מוֹ ְוהוּא יִ ֵתּן ַ ֽמע ֲַדנֵּיֽ ֶ -מלֶ ׃ ס
הפרש מתקע"ו  110 = 576 - 466עולה כ"צ – כהן צדק ,לאה באשרי – גי' לוי באשר ,שבט אשר משיאים בנותיהם לכהנים
במדבר פנחס כו,מה:
יאל ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ַה ַמּ ְל ִכּיאֵ ִ ֽלי׃
החֶ ְב ִ ;רי ְל ַ #מ ְל ִכּ >ֵ
יעה ְל ֶ Iח ֶבר ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ַ ֽ
ִל ְבנֵ י ְב ִר > ָ

יעה ְל ֶ Iח ֶבר גי'  527 = 240 + 287עולה תקכ"ז ,אוצר הגי' של הרב ר"י פאלוך זצ"ל :חטי"ם יי"ן שמ"ן
ְב ִר > ָ
הפרש מתקע"ו  49 = 576 - 527עולה מ"ט  ,כלומר המקיים מ"ט לפול עליו נאמר ) (=287פז"ר נתן לאביונים צדקתו עומדת לעד..

יעה ְל ֶ Iח ֶבר
סיכום אפשרי לקרא במדבר פנחס כו,מדַ :היִּ ְמ ָנ>ה ְליִ ְשׁ ִוIי ולקרא במדבר פנחס כו,מהְ :ב ִר > ָ

לאה אמנו אמרה.בראשית ויצא ל,יג :לֵ >ָאה ְבּאָ ְשׁ ִ Iרי –זקף-קטן זקף-גדול ,הפרש מתקע"ו  27 = 576 – 549עולה ז"כ ,כגון שמן ז"ך
שהוא הבסיס לשמן המשחה בו הקדשו הכהנים המרומזים בגי' ַהיִּ ְמ ָנ>ה ְליִ ְשׁ ִוIי הפרש מתקע"ו  110 = 576 - 466כ"צ – כהן צדק.
יעה ְל ֶ Iח ֶבר גי'
יעקב אבינו ברך לשבט אשר בראשית ויחי מט,כ :מ'אשר ש'מנה ל'חמו ו'הוא י'תן מ'עדני מ'לך :ומעדני מלך יהיו כגי' ְב ִר > ָ
 527 = 240 + 287עולה חטי"ם יי"ן שמ"ן
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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בראשית ויצא ל,כ׃
ֱ?הים ׀ א ִֹתיֵ Eז ֶבד טוֹב J
אמר לֵ ָ2אה זְבָ ַ #דנִ י א ִ
וַתּ ֹ ֶ
ישׁי ִ ֽכּי-י ַָל ְד ִתּי לוֹ ִשׁ ָשּׁה ָב ִנ ;ים
ַהפַּ =עַ ם = יִ זְ ְבּ ֵלנִ י ִא ִ>
ו ִַתּ ְק ָרא אֶ תְ -שׁמוֹ זְ ֻב ֽלוּן׃
ֱ?הים ׀ – קדמא מרכא פסק
זְ ָב ַ #דנִ י א ִ
ישׁי וגו' – פשטא מונח זקף-קטן
א ִֹתיֵ Eז ֶבד טוֹב  – Jזרקא מונח סגול ,הכל כעין כלל הצריך לפרט ופרטו ַהפַּ =עַ ם = יִ זְ ְבּ ֵלנִ י ִא ִ>

אפשר שזה כעין לימוד אלפניו
ֱ?הים ׀ – מרכא פסק ֹא ִתי , Eאפשר כי פסק בא להבדיל בין הענין זבד אלקים והענין זבד האדם ,כאן לאה ,אפשר שפסק בא להוסיף
א ִ
השהייה בקריאה כדי שאות אל"ף לא תבלע ועלול להשמע "מתי"
 .1דברי הימים א ח,לח:
וּשׁעַ ְר ָי>ה ְועֹ ַב ְדיָ ה ְו ָחנָ ;ן כָּ לֵ -אלֶּ ה ְבּנֵ י אָ ַ ֽצל׃
יקם ׀ ֹ#בּ ְכרוּ = וְ יִ ְשׁ ָמ ֵעאל ְ
מוֹתם עַ זְ ִר ָ
וּלאָ צֵ לִ Eשׁ ָשּׁה ָבנִ ים  Jוְ ֵאלֶּ ה ְשׁ ָ 2
ְ

 .2דברי הימים א ט,מד:
וּשׁעַ ְר ָי>ה ְועֹ ַב ְדיָ ה ְו ָחנָ ;ן ֵאלֶּ ה ְבּנֵ י אָ ַ ֽצל׃ פ
יקם ׀ ֹ#בּ ְכרוּ = ְויִ ְשׁ ָמ ֵעאל ְ
מוֹתם עַ זְ ִר ָ
וּלאָ צֵ לִ Eשׁ ָשּׁה ָבנִ ים ְ Jו ֵאלֶּ ה ְשׁ ָ 2
ְ

טט – שלושה פסוקים בתנ"ך בראשית ויצא ל,כ׃ ,דברי הימים א' ח,לח :ו-ט,מד :ובהן ששה בנים  :ושלושתם בטעמי זרקא מונח סגול.
וּלאָ צֵ ל ִ pשׁ ָשּׁה ָבנִ ים  – Jזרקא מונח סגול – מוסיף מענין אצל ששה בנים משהו מענינם עליהם ,היות שנמנה מספרם וגם מצוינים
ְ
שמותיהם הרי שרק אלו ,אפשר כי מרבה דומים להם .ב -בבלי פסחים סב,ב מוזכר גניזת ספר היוחסין וסמוך אליו בין אצל לאצל טעינו
ארבע מאה גמלי דדרשא .ו-פרש"י מאצל לאצל  -שני מקראות הן ,ופרשה גדולה ביניהן ,אפשר כי מרמז לספר היוחסין ולאנשים דומים
באמונתם ומעשיהם לאצל וששה בניו.
מוֹתם – מונח רביע ,לפחות ארבע ,אכן נמנים כאן ששה
ְו ֵאלֶּ ה ְשׁ ָ 2
וּשׁעַ ְר ָי>ה ְועֹ ַב ְדיָ ה ְו ָחנָ ;ן – אפשר ש -עַ זְ ִר ָיקם בכורו ושם הבן השני ֹ#בּ ְכרוּ = ואם כן כאן מידה י"א
יקם ׀ ֹ#בּ ְכרוּ = ְויִ ְשׁ ָמ ֵעאל ְ
עַ זְ ִר ָ
לראבריה"ג סדור שנחלק
ל־אלֶּ ה ְבּנֵ י אָ ַ ֽצל׃
ֵ
כָּ

אפשר שהקשר לששה בני לאה הוא כך:
אצל ובניו הם מבני בנימין .בני בנימין מצטרפים עם בני לאה יהודה ולוי ,בעיקר ,לשארית הפליטה שלגביה יש ענין של ספר היוחסין .רוב
יוצאי שאר השבטים נותקו מעם ישראל עד זמן הגאולה בב"א.
בבלי פסחים סב,ב אמר רמי בר רב יודא אמר רב :מיום שנגנז ספר יוחסין תשש כחן של חכמים ,וכהה מאור עיניהם .אמר מר זוטרא:

בין אצל )דברי הימים א ,ח( לאצל )דברי הימים א ,ט( טעינו ארבע מאה גמלי דדרשא.
רש"י פסחים סב,ב תשש כחן  -שנגנזו מהן טעמי תורה שהיו בו; נגנז – נשתכח;.
מאצל לאצל  -שני מקראות הן ,ופרשה גדולה ביניהן ,ולאצל ששה בנים וקא חשיב ואזיל הבנים ,וסיפא דפרשתא אלה בני אצל.
ֱ?הים ׀ א ִֹתיֵ Eז ֶבד טוֹב  – Jקדמא מרכא זרקא סגול ,סגול בעל תכונה הדומה לזקף-קטן כסוגר ענין וכרבוי
אמר לֵ ָ2אה זְבָ ַ #דנִ י א ִ
וַתּ ֹ ֶ

)הכוזרי( לכן אפשר כי זה כמו התבנית קדמא מרכא פשטא זקף-קטן ,בתפקיד לכתחילה ובפועל ,כפי' בעה"ט בלוי כתיב )כט; לד( כי
ילדתי לו שלשה בנים ובזבולון כתיב כי ילדתי לו ששה בנים ,כשילדה שלשה אמרה הרי ילדתי שלשה שהם חלקי ,וכשילדה עוד
שלשה אמרה הרי ילדתי ב' חלקים:
נשות יעקב ידעו בנבואה שיוולדו שניים עשר בנים .לכתחילה לאה ,שהיא אחת מארבע נשות יעקב ,חשבה שחלקה בבני יעקב יהיו שלושה
בנים ,שווה לנשים האחרות ,בפועל ילדה ששה שהם שני חלקים.
מתואם עם ההשערה כי מרכא זרקא סגול מרבה דברים אחדים לעומת מונח זרקא סגול המרבה דבר אחד.
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ב"ה
4.5

טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"א

בראשית וישלח לב,ד

בראשית ויצא לב,ב  -ג
ֱ?הים׃
קב ָה ַל ְל ַד ְרכּ; וֹ וַיִּ ְפגְּ עוּ-בוֹ ַמ ְלא ֲֵכי א ִ ֽ
ע ֹ
]ב[ ְו ַי ֲ
חנָ ֽ יִ ם׃ פ
שׁםַ -ה ָמּקוֹם ַההוּא ַמ ֲ
ֱ?הים ֶז;ה וַיִּ ְק ָרא ֵ ֽ
קב = כַּ א ֲֶשׁר ָר >ָאם ַמחֲנֵ ה א ִ
ע ֹ
]ג[ וַיֹּAאמֶ ר יַ ֽ ֲ

רש"י ב' מלאכים של ארץ-ישראל באו לקראתו ללוותו לארץ :ג' מחנים .שתי מחנות של חוצה לארץ שבאו עמו עד כאן .ושל ארץ ישראל שבאו
לקראתו:
• טט וסמוך לאלו שלעיל פתח פרשת וישלח כדלהלן
בראשית וישלח לב,ד
ע ֹAקב ַמ ְלאָ ִכים = ְלפָ ָנ>יו אֶ ל-עֵ ָשׂו אָ ִח;יו
לח ַי ֲ
וַיִּ ְשׁ ַ #
ַא ְרצָ ה שֵׂ ִעיר ְשׂ ֵדה א ֱֽדוֹם׃
וַיִּ ְשׁ ַ #לח ַי ֲע ֹAקב ַמ ְלאָ ִכים =  -קדמא מהפך פשטא ,כתוב שחבירו שלפניו )בר' ויצא לב ב-ג( מלמד עליו ,כפרש"י מלאכים ממש ,ועיקר שפת"ח

מסביר דאם-לא-כן לפניו למה לי .לכן פירש מלאכים ממש .ופירוש לפניו אותן שהיו לפניו שנאמר ויפגעו בו מלאכי א-לקים :אותם שלח.
טט – שלח המלאכים שהוזכרו בכתוב שכתוב בפסוקים הקודמים והעומדים עתה לפניו היינו הנמצאים לידו.
•
התבנית קדמא מהפך פשטא ,בעלת לפחות התפקידים הבאים :כתוב שחבירו שלפניו מלמד עליו ,כתוב שמלמד על חבירו שלפניו ,טעמא
דקרא שלפניו.
בראשית וישלח לב,י
קב J
ע ֹ
ֹאמרַ Eי ֲ
וַיּ ֶ
ֵא?הי אָ ִבי יִ ְצ ָח;ק
ֵ
ֱ?הי = אָ ִבי אַ ְב ָר > ָהם ו
א ֵ
יבה ִע ָ ֽמּ ׃
יט ָ
וּלמוֹלַ ְד ְתְּ Nואֵ ִ
לי שׁוּב ְלאַ ְר ְצְ N
*ה' הָ א ֵֹמר אֵ ַ 2
ֹאמרַ Eי ֲע ֹקב  – Jזרקא סגול ,לפעמים גורע לפעמים מוסיף עניין מהעניין המדובר בו .כאן גורע ומוסיף מיעקב על יעקב ,ע"פ רש"י יעקב
וַיּ ֶ

מזכיר לפני ה' שתי הבטחות ה' להגן אליו .בזכות שתי הבטחות אלו שאחת מהן הובטחה בשם המיוחד לבדו .יעקב מבקש לעורר רחמי ה'
לגרוע ממנו מידת הדין אף אם חטא או שגג רק במחשבתו )ראב"ע( ולהוסיף עליו רחמים.
ואפשר כי דומה ל-שמות כי-תשא לד,ו ַו ַיּ ֲע ֹ#בר ה' ׀ עַ ל-פָּ נָיו Eוַיִּ ְק ָרא  – Jזרקא סגול ,לכתחילה דין ,בפועל ה' עובר מכסא דין לכסא
רחמים .גריעת דין והוספת דרכי בקשת סליחה ,העברת דין והוספה ברחמים.
ץ־מ ְצ ַריִ ם ַ pבּ ַלּיְ לָ ה הַ ֶזּה  Jהעברת )גריעת( דין מישראל והוספתו על פשעי מצרים
וגם דומה ל -שמות בא יב,יב ְועָ ַב ְר ִתּי ְב ֶ ֽא ֶר ִ
והוספת חסד ורחמים לישראל בהגנת הקב"ה בעצמו מפני המשחית שניתנה לו רשות לפגוע בארץ מצרים.
*ה' הָ א ֵֹמר אֵ ַ 2לי  -גרשיים מונח רביע ,כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו או על הכלל כולו וזהו הזכרת שם ה' המיוחד לעורר רחמי ה',
ע"פ רש"י יעקב מזכיר לפני ה' את הבטחת הגנתו בשם המיוחד לבדו,
רש"י ... .:ועוד :מהו שחזר והזכיר שם המיוחד ,היה לו לכתוב :האומר שוב לארצך וגו'?! אלא כך אמר יעקב לפני הקדוש ברוך הוא:

שתי הבטחות הבטחתני :אחת ביציאתי מבית אבא אמרת לי" :אלהי אברהם אביך ואלהי יצחק" )בר' כח,יג( ,ושם אמרת לי:
"ושמרתיך בכל אשר תלך" )בר' כח,טו( .ובבית לבן אמרת לי" :שוב אל ארץ אבותיך" וגו' )בר' לא,ג( ,ושם נגלית לי בשם המיוחד
לבדו ,שנאמר "ויאמר ה' אל יעקב שוב אל ארץ אבותיך" וגו' )בר' לא,ג(; בשתי הבטחות הללו אני בא לפניך
ראב"ע קצר  ...:ועוד ידענו ,כי כל עון קטן וגדול  -כנגד העושה; על כן העון הקל ,לגדול יִקָ ֵרא 'גדול'; ויעקב פחד ,שמא חטא או
שגג במחשבתו ,ובעבור זה לא יהיה השם עמו .ואל תתמה ,כי הנה משה ,שאין למעלה ממנו ,והוא שלחו להוציא את ישראל
ממצרים ,ובעבור שגגתו שלח מלאך להמיתו )ראה שמ' ד,כד(.
בראשית וישלח לב,יד
וַיָּ לֶ ן ָשׁם ַבּ ַלּיְ לָ ה ַה ;הוּא
וַיִּ *ַקּח ִמןַ -ה ָבּא ְביָדוֹ ִמנְ ָחה ְלעֵ ָשׂו אָ ִ ֽחיו׃
וַיִּ *ַקּח ִמןַ -ה ָבּא ְביָדוֹ  -גרשיים דרגא תביר ,כעין יצא לידון בענין אחר שלא כענינו יצא להקל ולהחמיר

רש"י הבא בידו ... .ומ"א  ...אבנים טובות ומרגליות .דבר אחר מן החולין שנטל מעשר וכו'.
טט  -החמיר ליטול מעשר לפני מתן המתנה ,להקל לפייס ולהינצל
ִמןַ -ה ָבּא ְביָדוֹ ִמנְ ָחה דרגא תביר טפחא ,קבוצת פרטים קשורים לנושא מסוים ,שעל כל אחד חל הענין או ההלכה ,כאן שימוש בכל
הקנינים ונקיטת כל אמצעי הגנה לפייס בם ְלעֵ ָשׂו אָ ִ ֽחיו׃ – אתנח ממעט אותו מאחווה מלאה ,ע"פ רלב"ג מהקניינים ,רד"ק מרמז מהשוואת
מלת בידו למלת בידו של עבד אברהם לומר כל אשר יש לו ,ועוד וזה להודיע ,כי האדם ,כשיהיה בעת צרה ,אפִ לו יהיה צדיק ,לא יסמוך

על הנס ,אלא ישמור עצמו בכל אשר יוכל;
רד"ק  ...בידו ,ואמר "עזים" וגו' )להלן,טו( .בידו  -ברשותו ,וכן "כל אשר יש לו נתן בידו" )ראה בר' לט,ד,ח( .ולא בא לו המלאך
שהיה תשובת תפלתו ,עד שהכין המנחה ושלחה לפניו; וזה להודיע ,כי האדם ,כשיהיה בעת צרה ,אפִ לו יהיה צדיק ,לא יסמוך על
הנס ,אלא ישמור עצמו בכל אשר יוכל;
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"א

בראשית וישלח לב,לג:
ָר ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּ ;ה
ָשׁה אֲשֶׁ ר = עַ לַ -כּף ַהיּ ֵ >
ֹאכ #לוּ ְבנֵ ֽי-יִ ְשׂ ָר ֵ%אל אֶ תִ -גּיד ַהנּ ֶ 2
כּן ל ֹא-י ְ
עַ לֵ M -
ָשׁה׃
ע ֹ>קב ְבּ ִגיד הַ נּ ֶ ֽ
כּי ָנ ַגע = ְבּכַ ף-יֶ ֶר ַי ֲ
ִA
פסוק זה הוא מקור לשתי הלכות!
א' לגופו של ענין זוהי מצוות לא תעשה לא לאכול גיד הנשה בחיות )תיב"ע( ,בהמות והעופות )נדיר אבל קיים( הטהורים
ב' דרשהו לענין אחר ואם צריך לענינו .לענינו זהו לעיל ,דרשהו לענין אחר ע"פ שו"ע הלכות תלמוד תורה להורות למנוע מישראל
החקירה בנסתרות לא ללמוד תורת הנסתר קודם למילוי כרסו בש"ס ופוסקים
א' לגופו של ענין מצוות לא תעשה לא לאכול גיד הנשה בחיות ,בהמות והעופות )נדיר אבל קיים( הטהורים
תבנית הפסוק עשויה להיות כעין כלל ופרט וכלל לאיסור אכילת גיד הנשה בחיות ,בהמות והעופות הטהורים.
ֹאכ #לוּ ְבנֵ ֽי־יִ ְשׂ ָר ֵ%אל  -קדמא ואזלא
ל־כּן – פזר ,כלל ל ֹא-י ְ
ֵM
הסבר בדרך כלל ופרט וכלל :הכלל ראשון מורכב מכעין פרט קדמאה עַ
ָשׁה )מונח רביע ,כעין שני ענינים עם קשר לערך ארבע )א( גיד פנימי ,גיד חיצוני )סה"כ ,(2
ת־גּיד ַהנּ ֶ 2
פרטי הכלל קדמאה הם :פרט  -אֶ ִ
בכל ירך )סה"כ  (4ומרמז למה שרבנן ריבו עליו הקנוקנות והשומנים שסביבם להרחקה מעבירה; )ב( ט"ז יורה דעה סימן ק ס"ק ג )ג(
25
כרוחב ד' אצבעות - .זה בשור הגדול ובכבש )קטן( ]גדול[ ב' אצבעות כ"כ או"ה שם ( :והולך ומפרט מקומו בבעל חיים אֲשֶׁ ר =
ָר )מחלוקת האם ימין או שמאל ונפסק ששניהם ,מתאים לזקף-קטן בתפקיד של שתיים( וזמנו ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּ ;ה )מחלוקת האם
ל־כּף ַהיּ ֵ >
ַ
עַ
החל מיעקב אבינו או ממתן תורה והאם גם חל על בני נח כי בימי יעקב היו עדיין בכלל בני נח(.

ב' דרשהו לענין אחר ע"פ שו"ע הלכות תלמוד תורה להורות למנוע מישראל החקירה בנסתרות לא ללמוד תורת הנסתר קודם למילוי כרסו
בש"ס ופוסקים
טט  -ע''פ כלי יקר גיד הנשה שהוא קשה ואין בו טעם הוא משל לדברים עמוקים שהשגתם קשה .בלשונו ורמז במצוה זו להורות למנוע
מישראל החקירה בנסתרות כמ''ש אין לך עסק בנסתרות .כנראה הכלי יקר מכוון לאמור ברמב''ם ובשו''ע יו''ד הלכות לימוד תורה,
סי' רמ''ו סע' ד' בסיפא  ,הגהות הרמ''א  ...פרדס  ...רמב''ם ספר מדע ספ''ד מהלכות יסודי התורה ,ש''ך סק''ו ד''ה אבל לא בלימוד

שאר החכמות... .
שולחן ערוך יורה דעה סימן רמו ס"ק ד חייב אדם לשלש למודו...ויפנה כל ימיו לתלמוד בלבד לפי רוחב לבו וישוב דעתו .... .ומ"מ
מותר ללמוד באקראי בשאר חכמות ,ובלבד שלא יהיו ספרי מינים ,וזהו נקרא בין החכמים טיול בפרדס .ואין לאדם לטייל בפרדס רק לאחר שמלא
כריסו בשר ויין ,והוא לידע איסור והיתר ודיני המצות )רמב"ם סוף מדע ס"פ ד' מהל' יסודי התורה(.
ש"ך יורה דעה סימן רמו ס"ק ו שהרמב"ם כתב בספ"ד מהל' יסודי התורה שעניני מעשה בראשית ומעשה מרכבה הם שחכמים קוראים אותו
פרדס כמ"ש )בפ' אין דורשין(  ...ונ"ל שפרדס ר"ל ע"ד שאמרו ד' נכנסו לפרדס והוא חקירה עיונית אלהיית ואפי' אזה כתב הרמב"ם שאע"פ
שבכלל הש"ס הן מ"מ לא ילמדנו רק אחר שמילא כריסו ממשנה וש"ס עכ"ל ...גם המקובלים ושאר האחרונים הפליגו בדבר שלא ללמוד חכמת
הקבלה עד אחר שמילא כריסו מהש"ס ויש שכתבו שלא ללמוד קבלה עד שיהא בן ארבעים שנה כמ"ש בן ארבעים לבינה בשגם שצריך קדושה
וטהרה וזריזות ונקיות לזה ורוב המתפרצים לעלות בחכמה זו קודם הזמן הראוי קומטו בלא עת כמ"ש כל זה בד' חכמי האמת:
בראשית וישלח לג,יט
ֳלוֹ ִמיַּ ד ְבּנֵ ֽי-חֲמוֹר א ֲִבי ְשׁ ֶכ ;ם
וַיִּ ֶ%קן אֶ תֶ -ח ְל ַקת ַהשָּׂ ֶ 2דה א ֲֶשׁAר נָ ֽטָ ה-שָׁ ם = אָ ה >
יטה׃
ְבּ ֵמ ָאה ְק ִשׂ ָ ֽ
וַיִּ ֶ%קן אֶ תֶ -ח ְל ַקת ַהשָּׂ ֶ 2דה – אזלא-גרש מונח רביע ,כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו או על הכלל כולו,

א' כפי' ראב"ע  -מי שיש לו בה )בא"י( חלק חשוב הוא כחלק עולם הבא ,.וע"פ רש"י ורמב"ן רצה שתהיה תחילת ביאתו בארץ בתוך
שלו  ...והמעשה הזה היה רמז כי המקום יכבש לפניו תחילה

ב' אם נלמד וַיִּ ֶ%קן  ...א ֲֶשׁAר נָ ֽטָ ה-שָׁ ם =  -אזלא-גרש  ...מהפך פשטא ,כעין תבנית יצא לידון בענין אחר כענינו יצא להקל ולא להחמיר כאן
להקל בקביעת תחום שבת להליכת תחום שבת מחוץ לעיר ,ע"פ רש"י ורמב"ן ערב שבת היה  -בשאילתות דרב אחאי בר"י ,לא רצה להיות

אכסנאי בעיר ,אבל רצה שתהיה תחילת ביאתו בארץ בתוך שלו  ...והמעשה הזה היה רמז כי המקום יכבש לפניו תחילה ...ורבותינו אמרו נכנס עם דמדומי חמה וקבע
לו תחומין.
ודומה לקנין מערת המכפלה יט ויקן את-חלקת השדה  -אזלא-גרש מונח רביע,
• בראשית חי שרה כג,יג נתתי כסף השדה  -אזלא-גרש מהפך פשטא ,כעין יצא לידון בדבר אחר כענינו יצא להקל ולא להחמיר,
אפשר להקל בזכות הבנים על הארץ .רש"י  ...מוכן הוא אצלי והלואי נתתי לך כבר.
• שני קניני אבות בארץ-ישראל ,והשלישי הוא קנין גרן ארונה ע"י דוד המלך.
בראשית וישלח לג,כ ַויַּצֶּ בָ -שׁם ִמזְ ֵבּ ַ;ח
ֱ?הי יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל׃ ס
ו ִַ#יּ ְק ָרא> -לוֹ ֵאל א ֵ
ו ִַ#יּ ְק ָרא> -לוֹ ֵאל  -קדמא זקף-קטן )שני טעמים בתבה אחת( טפחא
ֱ?הי יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל׃  -מרכא סלוק פר' סגורה
א ֵ

פירוש מהרז"ו ר"ב פ"פ סי"ח  ...והוקשה לו דמ"ש ויקרא לו אל אלקי ישראל הרי שיחד הקב"ה שמו על יעקב בחייו ואין הקב"ה
מיחד שמו על הצדיקים בחייהם כמ"ש לקמן פצ"ד ססי"ה ע"כ דורש ע"פ מדה ל"א ויקרא ישראל לו אל אלקי שהש"י הוא אלקי
העליונים והתחתונים:

ו ִַ#יּ ְק ָרא> -לוֹ כעין מדה ל"א לרבי אלעזר בן רבי יוסי הגלילי  -מוקדם שהוא מאוחר בענין .לתבנית זאת יש אופני פעולה נוספים.

25שו"ע יו"ד ק הגה :יב[ ועיקר גיד הנשה אינו אלא על הכף בלבד ,יג[ והוא >ג< כרוחב ד' אצבעות ,ואם הוא שלם מקרי בריה) .בארוך כלל כ'
כ"ח( .ביאור הגר"א ]יב[ ועיקר גיד כו' .חולין צ"ו א' ב':
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בראשית וישלח לו ,יא  -יב
וּקנַ ֽז׃
אוֹמר ְצפוֹ ְוג ְַע ָתּם ְ
>ָ
ימן
יפ;ז ֵתּ ָ
]יא[ וַיִּ ְהיוּ ְבּנֵ י א ֱִל ָ
ֲמ ֵל ;ק
יפז אֶ ת-ע ָ
שׂו ו ֵַתּלֶ ד לֶ א ֱִל ַ
לא ֱִליפַ ז = ֶבּן-עֵ > ָ
ילגֶשׁ ֶ ֽ
]יב[ ְו ִת ְמנַ ע׀ ָהיְ ָתה ִפ ֶ 2
שׂו׃
ֵIאלֶּ ה ְבּנֵ י עָ ָדה ֵאשֶׁ ת עֵ ָ ֽ
ְו ִת ְמנַ ע׀ – מונח לגרמיה )= מונח פסק(

ע"פ רמב"ן תמנע פלגש אליפז ילדה את עמלק ואחריו עוד בן ותקש בלדתה ותמת ותקרא את שמו תמנע והוא נמנה בין אלופי עשו )לו,מ(,
ואליפז קראו קרח.
רמב"ן  ...ואני עוד סובר בכתוב הזה מה שאמרו רבותינו בשלושים ושתים מדות )מדה יא( שהאגדה נדרשת ,אמרו סדור היה ראוי
אוֹמר ְצפוֹ ְוג ְַע ָתּם
>ָ
ימן
יפ;ז ֵתּ ָ
להיות אלא שנחלק  ...וגם רודפי הפשט יאמרו כן בפסוקים אחרים ,וכן זה יאמר )לו,יא( וַיִּ ְהיוּ ְבּנֵ י א ֱִל ָ
יל ֶגשׁ ...והיא הסבה שלא הזכיר שמה ,כי לא רצה לאמר שני פעמים ותמנע לזכר
וּקנַ ֽז׃ )טט סלוק( )לו,יב( ְו ִת ְמנַ ע׀ .וחזר ואמר ָהיְ ָתה ִפ ֶ 2
ְ

ולנקבה.
ילגֶשׁ ראיתי ב-שוחר טוב ְו ִת ְמנַ ע׀ מחובר גם לפסוק העליון שכן בדברי הימים א' )א,לו( צפו וגעתם וקנז
רשב"ם ְו ִת ְמנַ ע׀ ָהיְ ָתה ִפ ֶ 2
ילגֶשׁ הראשון זכר מבני אליפז והשני נקבה.
ותמנע ועמלקְ ... .ו ִת ְמנַ ע׀ ָהיְ ָתה ִפ ֶ 2
תורה שלמה ]יח[  ...ב-לקח טוב כתב ויש מפרש ְו ִת ְמנַ ע׀ על פירוש לגרמיה] ,פי' מלה נפרדת[ כי הפרידו הכתוב וכתב ְו ִת ְמנַ ע׀ ,כי
תמנע זכר הוא וגו'  ...וביתר ביאור ב-שכל טוב כי הקו המפסיק בא להורות כי תמנע עולה לכאן ולכאן כי היה תמנע זכר בנו של
אליפז ותמנע נקבה וגו'

סיכום :רמב"ן סובר כי ְו ִת ְמנַ ע׀ הוא מידה י"א מל"ב מידות של רבי אלעזר ברבי יוסי הגלילי – סדור שנחלק ,רשב"ם ע"פ שוחר טוב
מלמד כי ְו ִת ְמנַ ע׀ מחובר גם לפסוק שלפניו ,לקח טוב מלמד כי ְו ִת ְמנַ ע׀ לגרמיה ]פי' מלה נפרדת[ וזהו טעם מונח לגרמיה וביתר ביאור
ב-שכל טוב כי הקו המפסיק )טט – טעם פסק( בא להורות כי תמנע עולה לכאן ולכאן
ע"פ סברת רמב"ן מתקבלת התוצאה כי הטעמים מונח לגרמיה ופסק הם לפחות ב-בר' וישלח לו,יב ְו ִת ְמנַ ע׀ מופעים של מידה י"א מל"ב
מידות שהתורה והאגדה נדרשת בהם ,מידת סדור שנחלק ובארוכה סדור היה ראוי להיות אלא שנחלק .כאן זוהה ,בפירושי הראשונים,
קשר בין תבנית טעם ומידת דרשת תורה.
קריאה עם פסק מחבר את המלה בראש הפסוק לפסוק שלפניו וזהו שם הזכר תמנע ,קריאה ללא פסק תמנע )הנקבה( היתה פילגש וגו'
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ב"ה
4.6

טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"א

בראשית וישב לז,א

בראשית וישב לז,ב:
ביו
זִל ָפּה נְ ֵשׁי אָ ִ ;
רה שָׁ ָנה = הָ ָ #יה ר ֶֹע Aה אֶ ת-אֶ חָ יו = בַּ >צּ ֹאן וְ הוּא ַ 2נעַ ר אֶ תְ -בּנֵ י ִב ְל ָהה וְ אֶ תְ -בּנֵ י ְ
יוֹסף בֶּ ןְ -שׁ ַ ֽבע-עֶ ְשׂ ֵ A
ֵאלֶּ ה׀ תֹּ ְלדוֹת ַיעֲקֹ 2ב *ֵ

יהם׃
יוֹסף אֶ תִ -דּ ָבּ ָתם ָר ָעה אֶ ל-א ֲִב ֶ ֽ
ַויּ ֵָבא ֵ

יוֹסף אֶ תִ -דּ ָבּ ָתם ָר ָעה – מרכא תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים קשורים לענין כלשהו ,שלא על כולם חל ענין  /הלכה
ַויּ ֵָבא ֵ
שמדובר בו או לא כולם צריכים להיות להיות ביחד .יוסף ספר לאביו על בני לאה על דברים מסוימים ,ועל בני השפחות דברים אחרים.
אלו מהאחים עשו דבר אחד ,אלו מן האחים עשו דבר אחר וכד' .לא כולם השתתפו ביחד במעשים שסיפר עליהם לאביו.
רש"י את דבתם רעה  -כל רעה שהיה רואה באחיו בני לאה היה מגיד לאביו :שהיו אוכלין אבר מן החי ,ומזלזלין בבני השפחות

לקרותן עבדים ,וחשודין על העריות.
רשב"ם וגם ויבא יוסף דבתם רעה  -את דבתם של אחיו רעה ,כמדרש אגדה לפי פרושי ,שאמר לאביו :כך מבזים הם בני השפחות,
אבל אני מכבדם ואני רגיל אצלם.
רמב"ן  ...נמצא שנוי מכלם ,כי בני הגבירות יקנאו בו ,למה יאהב אותו מהם והם בני גבירה כמוהו ,ובני השפחות ,אשר לא יקנאו בזה
למעלתו עליהם ,ישנאו אותו בעבור היותו מביא דבתם אל אביהם....
בראשית וישב לז ה – ט
יה;ם ִשׁ ְמעוָּ I -נא הַ חֲ לוֹם הַ זֶּ ה א ֲֶשׁר חָ ָל ְֽמ ִתּי׃
אֹתוֹ׃ ]ו[ וַיּ ֹאמֶ ר אֲלֵ ֶ
ַיּוֹספוּ עוֹד ְשׂנ ֹא ֽ
]ה[ ַויַּחֲ ?Aם יוֹסֵ ף = חֲ >לוֹם ַויַּגֵּ ד ְלאֶ ָח;יו ו ִ

ַהשָּׂ ֶ >דה וְ ִהנֵּ ה ָק ָמה אֲלֻ ָמּ ִתי ְוגַם-נִ ָצּ ָ;בה
מים אֲלֻ ִמּים = ְבּתוֹ
א ַנ ְ%חנוּ ְמאַ ְלּ ִ A
]ז[ ְ aו ִהנֵּה ֲ
יכם ו ִ ַֽתּ ְשׁ ַתּחֲוֶ ין ָ לַ אֲלֻ ָמּ ִ ֽתי׃
מּ ֵת > ֶ
ְו ִהנֵּ Aה ְת ֻס ֶבּ =י ָנה = אֲלֻ ֹ
ֹAאמרוּ לוֹ = אֶ > ָחיו הֲמָ ?A
]ח[ וַיּ ְ

אֹתוֹ עַל-חֲ ?מֹ ָתיו וְ עַ לְ -דּבָ ָ ֽריו׃
ַיּוֹספוּ עוֹד = ְשׂנ ֹא >
לינוּ ִאם-מָ שׁוֹל ִתּ ְמשֹׁ ל ָבּ;נוּ ו ִ A
ִתּ ְמ? = עָ > ֵ

]ט[ ַו ַיּחֲ?ם עוֹד = חֲלוֹם אַ > ֵחר וַיְ ַס ֵפּר אֹתוֹ ְלאֶ ָח;יו
אמר ִה ֵנּ#ה ָח ַל ְAמ ִ ֽתּי חֲלוֹם = >עוֹד ְו ִהנֵּ ה ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ְו ַהיּ ֵ ָ2ר ַח ְואַ ַחAד עָ שָׂ ר = ֽכּוֹכָ ִ>בים ִ ֽמ ְשׁ ַתּח ֲִוים ִ ֽלי׃
ו ַ2יּ ֹ ֶ

]ז[ ְ aו ִהנֵּה – תלישא-גדולה = תלשא ,בתפקידים הבאים :בעל בחינה נעלה ,מחיצה .המלה הנה משמעה גלוי מוסתר וטעם תלשא מדגיש
גלוי דבר בעל בחינה נעלה מבעד למחיצת המציאות )בין העולם הרוחני לעולם הגשמי( ,סוד הגלות והגאולה; בתפקיד שיעור והיות ומלת
ְו ִהנֵּ ה – תביר ,גם אפשרות לחישוב חשבוני למתי תהיה התקומה ,יוסף היה בבית פוטיפר שנה ,ובכלא  12שנה היינו  144חדש ולחדש
ָק ָמה גי'  145עמד לפני פרעה.26
ֲא ַנ ְ%חנוּ ְמאַ ְלּ ִ Aמים אֲלֻ ִמּים = –אזלא-גרש מהפך פשטא ,כעין יצא מן הכלל לידון בענין אחר כענינו יצא להקל ,כי חלום יוסף בא להודיע על
הצלתם בשנות הרעב.
ֹAאמרוּ לוֹ = אֶ > ָחיו  -מהפך פשטא זקף-קטן הֲמָ ִ ?Aתּ ְמ? = עָ > ֵלינוּ  -מהפך פשטא זקף-קטן ,פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים ,אפשר
]ח[ וַיּ ְ
שזה כעין בנין אב לפתרון חלומות ,הכל הולך אחר הפה .כי חלום יוסף הראשון בא להודיע שבאמצעות אלומתו תהיה להם הרווחה
ולא בא להודיע שיהיה מלך והם גזרו פעמיים בתבנית מהפך פשטא זקף-קטן ,נגד דרך הטבע ,כי כיצד נער עברי ועבד ימלוך במצרים
נגד כל חוקיהם.
]ט[ ַו ַיּחֲ?ם עוֹד = חֲלוֹם אַ > ֵחר ) -סלוק( מרכא פשטא מונח זקף-קטן וַיְ ַס ֵפּר אֹתוֹ ְלאֶ ָח;יו  -מרכא טפחא אתנח
תבנית )קיסר :סלוק או אתנח( ]פשטא[ ]מונח[ זקף-קטן על תוכן שהוא תיאור ,ואחריו פעולה או הלכה ,תבנית המרמזת על לימוד אלפניו
ולאחריו.
תבנית )קיסר :סלוק או אתנח( מרכא פשטא ]מונח[ זקף-קטן על תוכן שהוא תיאור ,ואחריו פעולה או הלכה תבנית המרמזת על לימוד
אלפני לפניו ולאחריו .תבנית נדירה בתורה.
תבנית לימוד אלפני לפניו .ראה ההסבר הבא מה מלמד החלום האחר לחלום הראשון.
בראשית וישב לז,ט :תיקון הקלקול ,רמז לגלויות וגאולות
ַו ַיּחֲ?ם עוֹד = חֲלוֹם אַ > ֵחר וַיְ ַס ֵפּר אֹתוֹ ְלאֶ ָח;יו
אמר ִה ֵנּ#ה ָח ַל ְAמ ִ ֽתּי חֲלוֹם = >עוֹד ְו ִהנֵּ ה ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ְו ַהיּ ֵ ָ2רחַ ְואַ ַחAד עָ שָׂ ר = ֽכּוֹכָ ִ>בים ִ ֽמ ְשׁ ַתּח ֲִוים ִ ֽלי׃
ו ַ2יּ ֹ ֶ
ְו ִהנֵּ ה ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ְו ַהיּ ֵ ָ2ר ַח – דרגא מונח רביע ,מגזרת בין הבתרים יעקב אבינו היה אמור לצאת לגלות בשלשלאות ,והגלות היתה אמורה

להיות קשה מאד .יוסף חלם בחלום הראשון שתבואתו מתקיימת ותבואת אחיו אובדת ,אבל כדי שבכלל יוכל לגדל תבואה ולהושיע אביו,
אחיו וצאצאיהם עליו היה להיות בדרך הטבע בעל אמצעי גידול .בעקבות גזרת אחיו )לז,ח( הם יעדו אותו לגדולה וממשלה בארץ הגלות.
חלום ְו ִהנֵּ ה ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ְו ַהיּ ֵ ָ2ר ַח ְואַ ַחAד עָ שָׂ ר = ֽכּוֹכָ ִ>בים ִ ֽמ ְשׁ ַתּח ֲִוים ִ ֽלי׃ מרמז מה' על עליית יוסף לגדולה שתאפשר לו להמתיק את גזרת
הגלות של ברית בין הבתרים ולתקן דברים רבים בעולם שקולקל מחטא אדם הראשון ובהמשך ע"י עע"ז בכלל וטומאת מצרים בפרט
)בכולן מופיעה תבנית דרגא מונח רביע(.
דרשות ר"י אבן שועיב פרשת וישב יעקב

והנה גלתה לנו התורה כי כל המחשבות הבל ,ואחרי כן באו החלומו' והוסיפו שנאה והיו חלומותיו קרובים לנבואה ,כמו שנאמר
לאברהם בין הבתרים ,וכי סיבת ירידתן יהיה רעב כענין החלומות ,והזכיר חמשה פעמי' )אלומו'( ]אלומה[ שחמשה פעמים ישתחוו
לו .וענין החלום השני על דרך חכמים ז"ל היה צופה למרחוק לימות המשיח כי יוסף ימלוך תחלה והוא משיח בן יוסף וראה השמש
והירח משתחוים לו ,וגם יחזקאל אמר שער יוסף אחד ,השמש והירח רמז למדתם .ואמרו במדרש )טט – אמר יעקב( מי גלה לך ששמי
שמש ,והאב ראה הענין ורצה להסתירו .נטל הקולמוס וכת' באיזה יום באיזה שעה] .ואמר[ )ו(במדרש אז דברת בחזון לחסידך זה
יוסף .ותאמר שיויתי עזר על גבור זה יוסף שהיה מושל ביצרו ]דכתיב[ הרמותי בחור מעם זה יוסף דכתיב ויוסף הוא השליט על
הארץ ,ואחיו חשבו להמיתו ולבטל החלומות והיה סבה לקרב הענין ובא הענין הפך כוונתם ,שמכירתם אותו היתה סבה לרדת יעקב למצרים .ואמר השם ונראה מה יהיו חלומותיו
מאמר השם דבר מי יקום ממני ומהם .הנה מבואר כי רבות מחשבות בלב איש וגומר .וכל הדברים באו ונתחדשו כפי גזירת השם .ולזה דרשו ז"ל וישלחהו
26גי' קמה  -הרצל בוכניק ני"ו בשם רבי דוד רוימי זצ"ל
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

80/190

/©ZZFisherטעמי המקרא בהלכה ובאגדה  -התשעא

zzzf@bezeqint.net 972-3-6486221 www.torah-cantillation-analytics.nationalfinder.com

ב"ה

טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"א

מעמק חברון ,להשלים עצה עמוקה של חבר הנאה הקבור בחברון .והכתובים האריכו הרבה בכל העניינים ,וגם ששלח השם מלאכים מן השמים
לקרב הדברים ,כמו שנאמר וימצאהו איש והנה תועה ,זה גבריאל .ועוד אמרו שלשה מלאכים נזדמנו לו ,כי שלשה פעמים נזכר איש ,ואף על פי שנאמר האיש שנראה שהוא הראשון,
נצטרך לפרש דעת המדרש כי בעיני יוסף היה נראה אחד ,כי המראה כמראה אחד ,אבל ראשון ראשון מסתלק .להודיע מעלתו ]ו[)ש(נזדמנו לו שלשה מלאכים.

ואמרינן במדרש כי מלת תועה בשדה רמז לשלשה גליות .הת' גלות מצרים הע' גלות בבל ,והה' חמשה אלפים גלות שהוא באלף
החמישי .וכן דרשו בואחר עד עתה ,27ונזדמנו לו שלשה מלאכים רמז לשלשה גאולות.
שפת אמת בראשית פרשת מקץ
28

וכמ"ש במ"א בענין בעתה אחישנה זכו אחישנה שע"י הזכות מתעלין למעלה מהתחלקות העתים וזה הי' מדריגת יוסף .אבל באמת
הי' כל זה סיבה מן השמים להיות כל ירידת יוסף למצרים הכנה אל הגלות והי' מוכרח לעבור בדרך התערובות להיות הכנה לגלות.
לכן כתיב ויהי מקץ לשון צער והוא בחי' המהלכים עם הילד השני תחת השמים בהתנהגות הטבע והזמן אבל יוסף אמר השמש והירח
משתחוים לי כו':
ההנהגה של יוסף היא למעלה מדרך הטבע לכן ְו ִהנֵּ ה ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ְו ַהיּ ֵ ָ2ר ַח ְואַ ַחAד עָ שָׂ ר = ֽכּוֹכָ ִ>בים ִ ֽמ ְשׁ ַתּח ֲִוים ִ ֽלי׃ הטבע והזמן כפופים
להנהגת יוסף שהיא למעלה מהם וכך מביא לגאולה.

התבנית דרגא מונח רביע מופיעה בתורה  59פעם ,שלושה מהם בפרשת וישב .אחת לעיל ,שתיים האחרות להלן .עד עתה זוהו  40מופעים
עם קשר ליצר הרע החל בחטא אדם הראשון והתיקון והכפרה על יצר הרע .בכ 14 – 10-מופעים גם נדרשים עניני גלות השכינה מהעולם
הזה התחתון ועד הרקיע השביעי וחזרתה לעולם הזה התחתון.
כמו-כן התבנית הזאת עשויה לבטא עניין  /פרט מרכזי שדברים אחרים נמשכים ממנו .בפסוק הבא שני התפקידים פעילים.
בראשית וישב לח,יא :והקב"ה טווה לו אורו של משיח תיקון הקלקול בחטא אדם הראשון
עַ ד-יִ גְ ַדּל = שֵׁ ָלה ְב ִנ>י ִכּי אָ > ַמר פֶּ ן-יָמוּת גַּם-הוּא ְכּאֶ ָח;יו

הוּדה ְל ָת ָ #מר כַּ לָּ %תוֹ ְשׁ ִבי אַ ְל ָמנָ ה ֵבית-אָ ִ2בי
ֹאמר יְ ָ
וַיּ ֶ
יה׃
ָתּ > ָמר ו ֵַתּשֶׁ ב ֵבּית אָ ִ ֽב ָ
ו ֵַתּלֶ
ְשׁ ִבי אַ ְל ָמנָ ה ֵבית -אָ ִ2בי – דרגא מונח רביע ,מאמר יהודה משלח את תמר כלתו מביתו וכתוצאה מכך היא ברצונה להיות דבוקה בבית

יעקב גורמת ליהודה לקדשה ומכאן יצא מלך המשיח.
בראשית וישב מ,יד :סעיף יצר הרע ,כפרתו ומניעתו
ל
כּאֲשֶׁ ר = ִייטַ ב > ָ
ִכּי ִאם-זְ כַ ְר ַתּנִ י ִא ְתּ ֽ ַ N2

אתנִ י ִמןַ -ה ַבּיִ ת ַהזֶּ ֽה׃
ית-נָּ א ִע ָמּ ִדי ָח ֶ;סד ְו ִהזְכַּ ְר ַתּ =נִ י = אֶ ל-פַּ ְרעֹ> ה ְוהוֹצֵ ַ
ְועָ ִ ֽשׂ ָ

ִכּי ִאם-זְ כַ ְר ַתּנִ י ִא ְתּ  – N2דרגא מונח רביע ,מפתויי היצר ,יוסף שוכח עצמו ומבקש מאדם ישועתו ותכף חוזר בו כנאמר במדרש תהלים
2בר אֲשֶׁ רָ -שׂם ה' ִמ ְבטַ ;חוֹ ְוֽל ֹא-פָ נָ ה אֶ ל% ְ -ר ָה ִ2בים ְושָׂ ֵטי כָ ָזֽב׃
שׁ ֵרי ַה ֶגּ ֶ
מ,הַ :א ְ ֽ
בראשית וישב לז,ז
ַהשָּׂ ֶ >דה וְ ִהנֵּ ה ָק ָמה אֲלֻ ָמּ ִתי ְוגַם-נִ ָצּ ָ;בה
מים אֲלֻ ִמּים = ְבּתוֹ
א ַנ ְ%חנוּ ְמאַ ְלּ ִ A
]ז[ ְ aו ִהנֵּה ֲ
יכם ו ִ ַֽתּ ְשׁ ַתּחֲוֶ ין ָ לַ אֲלֻ ָמּ ִ ֽתי׃
מּ ֵת > ֶ
ְו ִהנֵּ Aה ְת ֻס ֶבּ =י ָנה = אֲלֻ ֹ
ְ aו ִהנֵּה  -תלישא-גדולה בתפקיד שיעור )אומדנא( ומחיצה,
ֲא ַנ ְ%חנוּ ְמאַ ְלּ ִ Aמים אֲלֻ ִמּים = ְבּתוֹ הַ שָּׂ ֶ >דה  -אזלא-גרש מהפך פשטא מונח זקף-קטן  , ,יצא מענינו לדון בדבר אחר כעינינו ,יצא להקל

ולא להחמיר.

תורה שלמה ]פ[  ...ובשאילתות דר"א גאון פ' מקץ  ...היכא דאמר ליה בחילמיה זוזי דשבק אביך בדוכתא פלניא מחתין וכך וכך הוו
וכך מינייהו צדקה וכך וכך מינייהו דהקדש או דמעשר או דפלוני הם
• רמב"ם הל' זכיה ומתנה פ"י ה"ז ,ובטו"ר חו"מ סי' רנ"ה ס"ט כתב היה פקדון ביד אביהם ואינן יודעין אנה הניחו ואמר להם
בחלומו כך וכך הוא )ושל פלוני הוא ,ש"ע שם( ובמקום פלוני הוא והלכו ומצאו וכו' ובפרישה שם כתב דמשמע מדברי המרדכי
דדווקא במעשר ומעות צדקה דינא הכי ולא בפקדון דאית ביה גזל אחרים) ,ועי' באור זרוע הגדול סנהדרין ל א( ונראה דמקור
דברי הטור מהשאלתות ובה"ג דמבורר בדבריהם להדיא דאפילו אמר דפלוני הם היינו פקדון נמי דינא הכי .והמפרשים לא
העירו בזה(.
טט – לא מוציאין מפלוני הממון.
• ...ואפוקי ממונא בהכי לא מפקינן
• רמב"ם הלכות זכיה ומתנה פ"י ה"ז ,לשון הרמב"ם כמעט כלשון בבלי סנהדרין ל,א ) ...לשון סנה' ובא בעל החלום ואמר(
ואמרו לו בחלום )על כסף אביו( כך וכך הם ובמקום פלוני הן ושל פלוני הן או של מעשר שני הן ,ומצאן במקום שנאמר לו
וכמנין שנאמר לו .זה היה מעשה ואמרו חכמים דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין.
תורה שלמה ותורה תמימה ע"פ בבלי סנהדרין ל,א ,לא יתן דבר
היינו גילה לו בעל החלום בחלום )שר החלומות מעולם עליון( מעבר למחיצת מציאות ,שיעור )סכום( כסף ,באה הלכה להקל על החולם
כי פרט אפשר לצדקה והקדש  ,יותיר הממון בידו גם אם גילו לו שזה מעשר שני או פלוני.

27בר' וישלח לב,ה
28ישעיה ס,כב
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה
4.7

טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"א

בראשית מקץ מא,א

יוֹסAף
יהם׃ ]ד[ ֵ aהם י ְָצאוּ אֶ תָ -ה ִעיר Eל ֹא ִה ְר ִחיקוּ ְ Jו ֵ
חמ ֵֹר ֶ ֽ
אנ ִָשׁים שֻׁ ְלּ >חוּ ֵה ָמּה ַו ֲ
בּ ֶקר ;אוֹר ְו ָה ֲ
בראשית מקץ מד,ג – ד] :ג[ ַה ֹ
טוֹבה׃
ָֽ
אנ ִָשׁ;ים ְו ִהשַּׂ גְ ָתּם = ְואָ ַמ ְר ָתּ אֲלֵ > ֶהם ָל ָמּה ִשׁלַּ ְמ ֶתּם ָר ָעה ַתּ ַחת
דף אַ ח ֲֵרי ָה ֲ
יתוֹ קוּם ְר ֹ
אָ ַמר = לַ א ֲֶשׁר עַ לֵ -בּ >
)מד,ד( ֵ aהם תלישא-גדולה )-תלשא( ,משוער כי מלמד על שיעור בכתוב לפניו ושיעור בכתוב אחריו.

שיעור בכתוב לפניו .שיעור זמן אור או עלות השחר משיאור המזרח עד שתנץ החמה תני ר' ישמעאל ליתן תחום לבוקרו של בוקר.
השיעור עצמו בזמן שיום ולילה שוים – אדם מהלך ארבעה מיל ,נלמד מהימלטות לוט לצוער
ל־ה ָא ; ֶרץ ְולPט ָבּא ֹֽצע ֲָרה )בר' וירא
ָ
נאמר ב]-תלמוד ירושלמי ברכות פ"א,ה"א )וילנא ג ,ב ד ,א([ א"ר אבא כתיב ַה ֶשּׁ ֶמשׁ י ָָצא עַ
וּבא ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ְוטָ ֵה;ר )וי' אמר כב ,ז( .מקיש יציאתו לביאתו מה ביאתו משיתכסה מן הבריות אף יציאתו לכשיתודע
יט ,כג( .וכתיב ָ
לבריות .אמר רבי בא כתיב ַה ֹבּקֶ ר ;אוֹר )מד,ג( התורה קראה לאור בוקר תני רבי ישמעאל ַבּ ֹבּ ֶקר ַבּ ֹ>בּ ֶקר )שמ' בשלח טז ,כא( כדי
ליתן תחום לבוקרו של בוקר.
פי' ]פני משה ירושלמי ברכות פ"א,ה"א[ א"ר אבא כתיב ַה ֶשּׁ ֶמשׁ י ָָצא דברי ר' אבא ג"כ מעין הקושיא דר' חנינא הם כתיב ַה ֶשּׁ ֶמשׁ

וּבא ַה ֶשּׁמֶ שׁ ונימא דמקיש יציאתו לביאתו דמה ביאתו משיתכסה מן הבריות אתה מחשבו ללילה ואף על פי
י ָָצא וכתיב )וי' אמר כב,ז( ָ
שעדיין השמש בתוך עובי הרקיע אף יציאתו לכשיתודע לבריות דוקא אבל כל זמן שהוא בתוך עובי הרקיע לא מיקרי ַה ֶשּׁ ֶמשׁ י ָָצא
ל־ה ָא; ֶרץ ומפני מה אנחנו מחשבין היום מעלות השחר] :דף ג עמוד ב[
ָ
עַ
אמר ר' בא .היינו טעמא דכתיב ַה ֹבּ ֶקר ;אוֹר א"כ התורה קראה לאור בוקר אף על פי שעדיין לא נתודע השמש להבריות אור השחר
קרויה בוקר :תני ר' ישמעאל .מהכתוב הזה שבתורה למדנו כן דכתיב וַיִּ ְל ְקט Aוּ אֹתַ = Pבּ ֹבּ ֶקר ַבּ ֹ>בּקֶ ר )שמ' בשלח טז ,כא( בא הכתוב
כדי ליתן תחום לבוקרו של בוקר וזהו בוקר דעלות השחר לבוקר של זריחת השמש :עכ"ד ]פני משה[
המשך ]תלמוד ירושלמי ברכות[ נמצאת אומר שאין היום והלילה שוין ותני באחד בתקופת ניסן ובאחד בתקופת תשרי היום והלילה שוין ...
אמר רבי חצנא מאיילת השחר עד שיאור המזרח אדם מהלך ארבעת מילין משיאור המזרח עד שתנץ החמה ארבעת מיל ומניין משיאור המזרח עד
שתנץ החמה ארבעת מיל דכתיב וכמו השחר עלה וגומר וכתיב השמש יצא על הארץ ולוט בא צוערה ומן סדום לצוער ארבעת מיל יות' הוון אמר
רבי זעירא המלאך היה מקדד לפניהן הדרך ומניין מאיילת השחר עד שיאור המזרח ארבעת מיל כמו וכמו מילה מדמיא לחבירתה
שׁ> אַל-תַּ ִ ֣בּיט אַח ֲֶ֔רי> ו ְַאֽל-תַּ ע ֲ֖מ ֹד ְבּכָלַ -הכּ ָ ִ֑כּר ה ָָה ָ֥רה ִהמּ ֵָל֖ט פֶּן-תִּ סָּפֶ ֽה׃
בראשית וירא יט,יזַ :וי ְ ִה ֩י כְהוֹצִי ָ֨אם א ֝ ֹתָ ם ה ַ֗חוּצָה וַיֹּ֙א ֶמ ֙ר ִה ָמּ ֵל֣ט עַל-נַ ְפ ֔ ֶ
יאם א ָֹ %תם  -קדמא ואזלא,
הוֹצ ָ#
פרט קדמאה ַוי ְ ִה ֩י – תרסא ,בתפקיד שיעור ,שתבנית הבאה מלמדת לדרוש אותו כמוסבר בהמשך ְכ ִ
להודיענו שהוא כעין כלל מלמד מצורת כעין בנין אב או דבר החוזר וקורה על השיעור המרומז בפרט קדמאה ,בנין אב כי ההמשך
שׁ> אַל-תַּ ִ ֣בּיט אַח ֲֶ֔רי> תבנית פעמיים זקף בין שני קיסרים ,משמשת בעוד מקומות בין היתר בתפקיד כעין בנין אב,
וַיֹּ֙א ֶמ ֙ר ִהמּ ֵָל֣ט עַל-נַ ְפ ֔ ֶ
ומלמד על הפרט קדמאה שהפרט בתראה ה ַ֗חוּצָה  -רביע  -ארבעה מילין של מרחק צוער מסדום הוא זמן ש -אדם מהלך ארבעת מילין

משיאור המזרח עד שתנץ החמה ארבעת מיל ומניין משיאור המזרח עד שתנץ החמה ארבעת מיל דכתיב וכמו השחר עלה וגומר
וכתיב השמש יצא על הארץ ולוט בא צוערה ומן סדום לצוער ארבעת מיל בקו ישר כי המלאך מקדד לפניהן הדרך .בנין אב או דבר
החוזר וקורה מלמד בכעין היקש ומניין מאיילת השחר עד שיאור המזרח ארבעת מיל כמו וכמו מילה מדמיא לחבירתה.
שׁמָּה הֲ ֥-א ִמצ ְָע֛ר ִ ֖הוא וּתְ ִח֥י נַפ ְִשֽׁי׃
בראשית וירא יט,יטִ :הנֵּה֠ -נָא ָה ִ֨עיר ה ַ֧זּ ֹאת קְר ָֹב֛ה לָנ֥ וּס ָ ֖שׁמָּה ו ִ ְ֣הוא ִמצ ָ ְ֑ער אִ ָמּ ְל ָ֨טה ֝נָּא ֗ ָ
שׁמָּה  -רביע  -אולי ארבעה מילין של מרחק צוער מסדום.
ָ֗
]אברבנאל )בר' א,יד([ ולזה אמרו שיום התורה לכל דיניה הוא מעלות השחר עד צאת הכוכבים .וכמו שכתב הראב"ע שעה ושליש שעה קודם
זריחת השמש יהיה ַה ֹבּ ֶקר ;אוֹר וכן אחרי בואו שעה ושליש שעה לא יהיה לילה .ומפני זה תולה הכתוב הבדל היום ברקיע המתנועע בסבוב
מהראות השמש והירח והכוכבים .ועוד כלל באמרו ולהבדיל בין היום ובין הלילה .שהמאורות יעשו הבדלים בין חלקי היום עצמו ובין חלקי
הלילה עצמו וגו'
להשוואה שיעור הליכת ארבע מילין מתחילת שקיעת החמה עד סוף השקיעה דברים האזינו לב,מט:
מוֹאב א ֲֶשׁר עַ לְ -פּנֵ י יְ ֵר ;חוֹ
>ָ
ֲב ִ #רים ַה ֶזּ%ה ַהר-נְ 2בוֹ אֲשֶׁ ר = ְבּ ֶא ֶרץ
ֲלה אֶ לַ -הר ָהע ָ
ע ֵM
ֲחזָּ ֽה׃
ֲשׁר א ֲִני נ ֵֹתן ִל ְבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל לַ א ֻ
וּראֵ ה = אֶ תֶ -א ֶרץ ְכּ ַנ>עַ ן א ֶ #
ְ
אֶ לַ -הר – תלישא-קטנה ,מרמז על לימוד בענין שיעוריןַ ,הר-נְ 2בוֹ -רביע ,מרמז על שיעור בעל ערך ארבע

ב"ח על הטור או"ח סי' רצ"ב ס"ב על אמירת שלוש צדקתך במנחה של שבת זכר לפטירת שלושה צדיקים במנחה של שבת ,משה
וכולל עמו יוסף ודוד .ב"ח משה נפטר בשקיעת החמה ביום ו' והיה מוטל בכנפי השכינה עד מנחה של שבת ,השכינה נשאה אותו
ארבע מילין להר נבו .סימוכין בבלי פסחים צד ב ,רבי יהודה אומר כי משקיעת החמה עד צאת הכוכבים שיעור הליכת ארבע מילין.
תוס' מסביר כי הכוונה מתחילת שקיעה ועד סוף שקיעה
דוגמא ללוח זמנים לאופק ירושלים בימינו ,העמודות באפור לא שייכות לנאמר בעיון
איילת השחר? –
עמוד השחר
כ 120-דקות לפני
הזריחה בניסן
ותשרי
4:29

יאור המזרח -
עלות השחר
כ 72-דקות לפני
הזריחה בניסן
ותשרי
5:17

תחילת זמן צצית,
תפילין וקריאת שמע,

נץ )זריחת( החמה

שקיעה מלאה

צאת הכוכבים

תקופת טבת
 21-23דצמ'
18:12
17:46
5:51
5:01
4:40
3:52
תקופת ניסן
 21-23מרץ'
20:15
19:45
5:33
4:34
4:07
2:57
תקופת תמוז
 21-23יונ'
בתקופת תמוז הפרש  2:36בין איילת לנץ ,היינו  , 1:18 * 2כפעמיים שעה ושליש ראה אברבנאל בשם ראב"ע
הינוּשיעור לפניו זמני קריאת שמע של ערב ושל שחר ַה ֹ
בּ ֶקר ;אוֹר – טפחא אתנח כטעמי )דב' ואת' ו,ד( ְשׁ ַמע יִ ְשׂ ָר ֵא ;ל ה֥ ' ֱא ֵ ֖
5:40

16:39

6:35

17:07

֥ה' ׀ ֶא ָחֽד׃,

רמז ללמוד עד מתי זמן קריאת שמע של לילה וממתי זמן קריאת שמע של שחר ועד מתי.

אנציקלופדיה תלמודית כרך ג] ,בוקר[ עמוד כב טור  1בוקר .התחלת היום .זמנו .התחלת הבוקר הוא מעמוד-השחר* ,1שנאמר:
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"א

ַה ֹבּ ֶקר ;אוֹר  ,2התורה קראה לאור בוקר ,3שאף על פי שעוד לא זרח השמש ,אור השחר קרוי בוקר ,4וכן כתוב :כל הלילה עד הבקר
וגו' בעלות השחר.5
שיעור בכתוב אחריו .בכתוב אחריו יש שיעור אגדתא להשפעה ולתחום עיר הנמדד מעבר לשיעור לעיבור עיר .
תחום עיבורה של עיר מרומז בכתוב )מד,ד( י ְָצאוּ אֶ תָ -ה ִעיר Eל ֹא ִה ְר ִחיקוּ  - Jמונח זרקא מונח סגול ,מוסיף משהו על העיר מענין העיר,
כאן תחומה וכח השפעתה  -שליטתה על הנמצאים בה ,כדאיתא ב]-תורה שלמה )יא( בשם מדרש[ כד"א ָר ֣חוֹק י ִ ְה ֶ֗יה ֵבּֽינֵיכֶם֙ ובינו וּבֵי ָ֔ניו
כְּאַלְפַּ ֥ י ִם א ָ ַ֖מּה )יהושע ג,ד( אמר )הע' יוסף( אם יתרחקון מן העיר אפילו מיל אחד אין כל בריה יכולה להחזירן.
וכן בפירוש ]חנוכת התורה[ שאם יצאו האחים מעבר לתחום מיל השווה אלפיים מן העיר לא תהיה ליוסף שליטה עליהם .ע"פ רבי
העשל שאם אמרו תפילת הדרך לא יוכלו לשלוט בהם .וע"פ אמרי אמת שאמר מאמר מכתב יד של רבי חיים וויטל )שאבד( שבו נאמר כאן
על ענין תפילת הדרך .השערה ע"פ ר' העשל אפשר שמדובר כאן גם בשיעור המרחק שאחריו יש לומר תפילת הדרך לשמירה בדרך.
לענין שיעור לעיבור עיר .הכתוב י ְָצאוּ אֶ תָ -ה ִעיר Eל ֹא ִה ְר ִחיקוּ  – Jמונח זרקא מונח סגול ,דומה לתבנית הטעמים ִ ֽבּ ְהיוֹת יְ הוֹשֻׁ עַ p

ִ ֽבּ ִיריחוֹ ) Jיהושע ה,יג( – מונח זרקא סגול ,ועל כתוב זה פירשו )א( ]רש"י[ וַיְ ִ2הי ִ ֽבּ ְהיוֹת יְ הוֹשֻׁ עַ ֽ ִ pבּ ִיריחוֹ  - Jמכאן לעיבורה של עיר שהוא
מן העיר ,שאי איפשר לומר בתוך יריחו).ע"פ בבלי נדרים נו ,ב(;)ב( ]רד"ק[ וַיְ ִ2הי ִ ֽבּ ְהיוֹת יְ הוֹשֻׁ עַ ֽ ִ pבּ ִיריחוֹ  - Jבגבול יריחו; ומיכן סמכו
רבותינו ז"ל שעיבורה של עיר דינו כעיר )נדרים נו,ב( ,שהרי יהושע לא היה בתוך העיר.
ואמר בהיות יהושע ביריחו  -כי נסעו מהגלגל אחר שנמולו שם הערלים ,ועשו הפסח ,ובאו להם ליריחו לכבשה וחנו את פני העיר; והקב"ה שלח מלאכו להראות ליהושע כדי לחזקו
ולבשרו ,ונראה לו בדמות איש וחרבו שלופה בידו ,מורה על הגבורה ועל הניצוח;

לוּפה ְבּי ;ָדוֹ ַו ֵ #יּלֶ
יריחוֹ  Jוַיִּ ָשּׂAא עֵ ינָיו = ַו > ַיּ ְרא וְ ִהנֵּהִ -אישׁ = עֹ ֵמד ְלנֶגְ >דּוֹ וְ חַ ְרבּוֹ ְשׁ ָ
יהושע ה,יג :וַיְ ִ2הי ִ ֽבּ ְהיוֹת יְ הוֹשֻׁ ַEע ִ ֽבּ ִ

ה ָלנוּ אַ ָתּה ִאםְ -לצָ ֵ ֽרינוּ׃
הוֹשׁAעַ אֵ לָ יו = וַיּ ֹאמֶ ר >לוֹ ֲ
ֻ
יְ

רמז איך קובעים עיבורה של עיר ,שבעים אמה ושיריים שמעבר למבנה המגורים האחרון שבעיר לענין מדידת תחום אלפיים אמה לשבת,
הנרמז בר"ת אֶ תָ -ה ִעיר Eל ֹא – אה"ל וגם ע"י כעין מידת גורעין ומצרפין במלים ל ֹא ִה ְר ִחיקוּ  Jאותיות לא ה מהוות אה"ל.
אֶ תָ -ה ִעיר Eל ֹא – ר"ת אה"ל .האם אהל שהוא מבנה ארעי יחשב לתחום שבת? הרב י"מ רושצקי הי"ו :עיין שו"ע שצ"ה ס"ו ועיין עוד בדגול מרבבה
שעל גליון השו"ע שאין צורך ש)בית(יהיה גדול ד' אמות אלא די בזה שעשוי ארעי ללינת אדם השומר עי"ש ובשע"ת ס"ק ב' .ומ"מ צריך להיות שנעשה
באמת לשומר לדור שם ולא רק עבור הגדלת תחום שבת.
ועיין שו"ת בית יצחק או"ח מ"ט שחולק עליו ומתיר אף בנעשה עבור היתר תחומין.

שיעור לתחום שבת,
]ג[ ַה ֹבּ ֶקר ;אוֹר ְו ָה ֲאנ ִָשׁים שֻׁ ְלּ >חוּ  -ר"ת שוא"ה ,ס"ת מרו"ר .יוסבר הדבר כפירוש הבא:
חנוכת התורה פרשת מקץ מב( במדרש הובא כאן בילקוט )רמז ק"ן( וזה לשונו הם יצאו את העיר לא הרחיקו ויוסף אמר לאשר על ביתו קום
רדוף אחרי האנשים וגו' כמה דאת אמר רחוק יהיה ביניכם ובינו כאלפים אמה עד כאן .והוא תמוה .ויש לפרש דהנה איתא במדרש רבה פרשה זו
על הפסוק וטבוח טבח והכן ערב שבת היה ואין והכן אלא לשבת שנאמר והיה ביום הששי והכינו את אשר יביאו וגו' עד כאן .ויש להקשות אם כן
לפי זה הא דכתיב הבוקר אור והאנשים שלחו היה בשבת שחרית ואם כן האיך חללו השבטים את השבת שהלכו בשבת .וצריך לומר כי פיקוח נפש
היה שם דיעקב ובני ביתו היו עטופים ברעב ופיקוח נפש דוחה את השבת )ועיין ביפ"ת ובנזה"ק( כמו דאיתא ברש"י על הפסוק למה תתראו למה
תהיו כחושים ברעב .נמצא שיעקב ובני ביתו היו עטופים ברעב ולכן חללו את השבת .אך עדיין קשה על יוסף הלא הכיר את אחיו שהלכו בשבת
ובודאי אחיו לא חללו את השבת אם לא היה פיקוח נפש אם כן היאך ציוה יוסף להחזירם ולא חס על אביו ובני ביתו שהיו עטופים ברעב .אך יש
לומר דאפשר כהפירוש השני ברש"י על הפסוק למה תתראו למה תראו עצמכם בפני בני ישמעאל ובני עשו כאילו אתם שבעים כי באותה שעה
עדיין היה להם תבואה .ואם כן יוסף ראה לאחיו שהיה פניהם שמחים ונראים כעשירים כדאיתא בילקוט ולמד יוסף שיש להם תבואה בביתם רק
שהם לא הלכו חוץ לתחום .רק כדי שלא יראה אותם יוסף שהם לא הכירו אותו עדיין וגם דבר אתם קשות וסברו שהוא מבני נח ולכן יצאו מן העיר
כדי שיסבור יוסף שהם הלכו לדרכם כדי שלא יוכל עוד לדבר אתם קשות .והלכו רק אלפים אמה שזה מותר לילך בשבת על פי דין .והנה יוסף רצה
לבוא על האמת אם יש בביתם תבואה או לא ואיזה טעם של למה תתראו אמת .לכך צוה לאשר על ביתו קום רדוף פירוש אם תראה אותם מרחוק
שלא הלכו חוץ לתחום אם כן אין כאן פיקוח נפש דאם לא כן למה לא הלכו יותר מאלפים אמה בכהאי גוונא קום רדוף אחריהם .אבל אם תראה
שהם הלכו יותר מאלפים אמה אם כן בוודאי יש כאן פיקוח נפש אזי לא תרדוף אחריהם .והשתא יבואר המדרש שהתחלנו הבוקר אור והאנשים
שלחו הם יצאו את העיר לא הרחיקו כמה דאת אמר כאלפים אמה דייקא פירוש סימן זה מסר יוסף לאשר על ביתו אם ירדוף אחריהם או לא:
בראשית מקץ מד,ג:
יהם׃
חמ ֵֹר ֶ ֽ
אנ ִָשׁים שֻׁ ְלּ >חוּ ֵה ָמּה ַו ֲ
בּקֶ ר ;אוֹר וְ ָה ֲ
ַה ֹ

בבלי פסחים ב,א אור לארבעה עשר בודקין את החמץ
הגמרא מחפשת מקור תנכ"י לתוספת המשמעות למילה "אור" במובן של סמיכות ללילה כפי שנעשה בלשון המשנה במקומות אחדים כפי
שמתברר בדיון דפים ב ,ג ,ז .הרב שטיינזלץ מביא ראב"ד שמסביר שזו סמיכות קרובה ללילה.
הגמרא פתחה בפסוק )בראשית מקץ מד,ג( ַה ֹבּ ֶקר ;אוֹר ועברה למצוא עוד הוכחות .דעת הראב"ד נתמכת ע"פ הטעמים.
ַה ֹבּ ֶקר א; וֹר  -טפחא בראש פסוק ,בא לפרש  /להקיש ממנו לפסוק שלפניו
הַ בֹּ ֶקר ;אוֹר – טפחא אתנח ,ריבוי ומגבלה .אור הולך ומתרבה ,אבל מוגבל לומר סמוך לזמן אור בוקר ,סמוך לעלות השחר ,כאשר יש
תערובת אור וחשך ,הדמדומים עוד מרובים על החושך ,קודם שיבחין בין כרתי ללבן )בין תכלת ללבן(
•

בבלי פסחים ד,א ד"ה ותניא :כל היום כולו כשר למילה ,אלא שזריזים מקדימים למצות שנאמר )בר' וירא כב,ג( "וישכם
אברהם ]קדמא אזלא[ בבקר ]רביע[
רש"י שלא המתין עד הנץ החמה ומכל מקום בלילה לא הקדים.

•
• טט  -היינו בין עלות השחר להנץ החמה וזה בתחילה זמן עירבוב אור וחשך והולך ומבהיר
משני הענינים ביחד  -בא לתאר שסעודת יוסף ואחיו שהייתה ע"פ המדרש סעודת ליל פסח ,התמשכה עד סמוך לאור בקר ראשון זמן
שעדיין מותר לסעודת פסח .האחים התכוונו לצאת לדרך בהשכמה בגלל יציאה בכי טוב עם אור ומעבר המדבר בשעות קרירות )בבלי
עירובין  ...עד ארבע שעות ביום יש קרירות( וכל שכן שהייתה שנת הבצורת השניה ומן הסתם היובש והחום הורגשו ביתר שאת .בחסות
החשיכה הממונה על בית יוסף יכל להכניס כספם באמתחותיהם ולהטמין הגביע באמתחת בנימין.
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"א

בראשית ויגש מד,יח
4.8
בראשית ויגש מד,יח
אדֹנִ י J
ֹאמרִ Eבּי ֲ
הוּדה וַיּ ֶ
ליו יְ ָ 2
וַיִּ ַגּ#שׁ אֵ ָ %
אד ִֹנ>י ְואַ לִ -י ַחר אַ ְפְּ Nבּעַ ְב ֶדּ;N
יְ ַד ֶבּרָ -נ#א עַ ְב ְדָּ ANד ָבר = ְבּאָ זְ נֵ י ֲ
ִכּי כָ מוְֹ Nכּפַ ְרעֹֽ ה׃
ֹאמרִ Eבּי ֲאדֹנִ י  – Jזרקא מונח סגול
הוּדה – רביע וַיּ ֶ
ליו– קדמא אזלא בראש פסוק ,יְ ָ 2
וַיִּ ַגּ#שׁ אֵ ָ %

"קול אליהו" הגר"א דרש בשמות טעמי הקרא:
הוּדה  -קדמא ואזלא רביע ,קדמא ואזלא התקדם או הקדים ,והלך ,רביע  -הבן הרביעי.
ליו יְ ָ 2
• וַיִּ ַגּ#שׁ אֵ ָ %
ֹאמרִ Eבּי ֲאדֹנִ י  – Jזרקא מונח סגול ברמת רמז זרקא מונח סגול ואם תשאל מדוע אני נכנס בענין יותר מאחי כי בי נוגע הדבר,
• וַיּ ֶ
בגלל שבועתי לאבי להחזיר את אחי בנימין ואם איני מחזירו אני נזרק מלהיות מונח בעם סגולה )הרב ראשגולד אברהם צבי הי"ו
בשם הגר"א "קול אליהו" (
ֹאמרִ Eבּי ֲאדֹנִ י  – Jזרקא מונח סגול ,מוסיף מעין הענין על העניין או יוצר עניין משותף לאדני ובי ,ופירש אור החיים
וַיּ ֶ
א' בי נוגע הדבר אדוני )בגלל שבועתו ליעקב אבינו(
ב' בי אדני – אני גנבתי הגביע ושמתי באמתחת בנימין
ג' בי תלוי כנוי תיבת אדני ,כי הוא המלך )טט לפי שעה( ויהודה ידבר בכנוי עבדות ,כי יהודה הוא המלך וכסאו יכון עולם

ד' רמז  ...באמצעותי השגת זה ,כי הוא הסובב ליוסף אדנות שאמר לכו ונמכרנו לישמעאלים )בר' ל"ז כ"ז( שמשם נתגלגל הדבר
והשיג יוסף האדנות.
טט – אופן ד' ממש מכוון לתוספת ויצירת העניין המשותף .יהודה מלך ומכוחו יוסף מלך זמני המקדימו בגלל הנסיבות .ויצירת הענין
המשותף ע"פ בעל הטורים ויגש אליו יהודה – ס"ת שוה –  ...שכמו שאתה מלך גם אני מלך וגו'
וכאן רמז לגאולה העתידה עת משיח בן יוסף מקדים למשיח מבית דוד.
מסקנות מדרשת הגר"א קדמא מורה על ענין הקשור בשורש קד"ם )כמו מוקדם ,התקדם( ואזלא מורה על נמשך אחרי המוקדם
כמו-כן קדמא ואזלא מגדירים ענין מקומי כעין כלל ואחריו טעמי פרטים
בראשית ויגש מד,כח
רף ט ָֹר;ף
טָ ֹ

ֹמר ַא
האֶ חָ ד = ֵ ֽמ ִא ִ>תּי ָוא ַ I
ַויּ ֵֵצAא ָ ֽ
הנָּה׃
יתיו עַ דֽ ֵ -
ְול ֹא ְר ִא ִ
ֵ ֽמ ִא ִ>תּי ָוא ַֹ Iמר  -זקף-קטן זקף-גדול ,גי' המלים תרצ"ח ,רמז לשנת התרצ"ח בה החלו הנאצים ימח שמם וזכרם בפעולות טרף טרף ולא

ראיתיו עד הנה.
הפרש )תקע"ו,תרצ"ח( =  ,122בצ"ל ,תקע"ו כי בצ"ל הכסף בצ"ל החכמה ,כל ירידתם למצרים היתה לאבטחת קיומם ללימוד התורה.
בראשית ויגש מה,ד
יוֹסף אֶ ל-אֶ ָחיו גְּ שׁוּ-נָ א אֵ ַלי וַיִּ גָּ ;שׁוּ
]ד[ ו ַ#יּ ֹאמֶ ר ֵ
יכם אֲשֶׁ רְ -מכַ ְר ֶתּם א ִֹתי ִמ ְצ ָ ֽריְ ָמה׃
יוֹסף א ֲִח > ֶ
ו ַ2יּ ֹא ֶמר אֲנִ י = ֵ
יוֹסף אֶ ל-אֶ ָחיו גְּ שׁוּ-נָ א אֵ ַלי – דרגא תביר מרכא טפחא ,קבוצת פרטים קשורים שעל כל אחד חל הענין ,אבל וַיִּ גָּ ;שׁוּ  -אתנח ,ממעט,
ֵ
אמר – קדמא,
המתאים למפרש שהרחיק את בנימין מלגשת עם שאר האחים שלא ישמע אֲשֶׁ רְ -מכַ ְר ֶתּם א ִֹתי ִמ ְצ ָ ֽריְ מָ ה וזה יתאים עם ו ַ#יּ ֹ ֶ

שהקדים להרחיק את בנימין ואח"כ הזמינם לגשת אליו .המדרש מלמד כי היו תשעה ושיתפו את הקב"ה עמהם בשבועה שלא לגלות ,אם
כך גם ראובן ידע על המכירה אע"פ שלא היה שם ,ואם גם יוסף היה בשבועה אז הרחיק גם את ראובן.
אֲשֶׁ רְ -מכַ ְר ֶתּם א ִֹתי ִמ ְצ ָ ֽריְ מָ ה  -מרכא טפחא סלוק  -אתי יתור לרבות,
• אפשר שבנוסף על המכירה של יוסף התרבתה פגיעה באבינו יעקב ,וברוח הנבואה שלא שרתה עליו
• מאפין את הכתוב לפניו  -אני יוסף אחיכם  -מכירת אחיכם אף-על-פי שהתחננתי לפניכם שאני אחיכם
• אפשר שיוסף מתגלה עם כל מטען הרגשות בלי להסתיר דבר כדי לפרק אחת ולתמיד את השנאה של אחיו )בר' וישב( כי בפסוק הבא
הוא מסביר שהנראה שפעלו מעצמן היה מוכרח מאלקים.
בראשית ויגש מה,ה
ֵיכם ִ ֽכּיְ -מכַ ְר ֶתּם א ִֹתי ֵה;נָּה
ְועַ ָתּה׀ אַ לֵ -תּ ָע ְצ 2בוּ ְואַ ל-יִ ַ=חר = ְבּ ֵעינ > ֶ
ֵיכם׃
ֱ?הים ִל ְפנ ֶ ֽ
ִכּי ְל ִ ֽמ ְח ָי>ה ְשׁלָ ַחנִ י א ִ
ְועַ ָתּה׀  -מונח פסק בראש פסוק כעין מידה ל"א של רבי אלעזר בריה"ג סדור שנחלק ומלת ְועַ ָתּה׀ ושייכת לשני פסוקים.

זה ממשיך "אשר-מכרתם אתי מצרימה" ועתה אף שאני משנה למלך  -אני עדיין מכור ,עיין הרב כיטוב  -שיוסף היה מלך עבד שמעולם
לא שוחרר אף על-פי שנשא את אסנת בת פוטי פרע כהן און שעל-פי הרמב"ן היה אמור לתת לו מעמד של משוחרר.
בראשית ויגש מה,כז
ֹתוֹ
יוֹסף לָ ֵשׂאת א ;
עג >ָלוֹת אֲשֶׁ ר-שָׁ ַלח ֵ
יוֹסף = א ֲֶשׁר ִדּ ֶבּר אֲלֵ > ֶהם ַויּ ְַרא = אֶ תָ -ה ֲ
ליו ֵאת כָּ לִ -דּ ְב ֵרAי ֵ
וַיְ ַד ְבּרוּ אֵ ָ 2
יהם׃
קב א ֲִב ֶ ֽ
ע ֹ
וּח ַי ֲ
ו ְַתּ ִIחי ר ַ
ו ְַתּ ִIחי  -זקף-גדול  -רש"י שרתה עליו שכינה שפרשה ממנו .רמז לתורת האר"י לשאת אתו ותחי רוח יעקב  -ר"ת לוריא ,אור לי
ו ְַתּ ִIחי  -תורה שלמה בשם ספר התגין שתי קרניים לאחוריו קרן אחת לקדמיהו ,טט  -היינו שני תגים בצד ימין של גג החי"ת ,תג אחד

בצד השמאלי של גג החי"ת ולזה מרמז תמונת זקף-גדול ,שתי נקודות לימין וקו לשמאל ,וזה גם בתפקידי הזקף-גדול ,שלוש נקודות אשר
אפשר ששתים מהן באופן אחד ואחת באופן אחר.
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"א

בראשית ויגש מו,ב
ע ֹ;קב
קב ׀ ַי ֲ
ע ֹ
ֹאמר ַי ֲ
לּיְ לָ ה וַיּ ֶ
את ַה > ַ
ֱ?הים ׀ ְליִ ְשׂ ָראֵ ל = ְבּ ַמ ְר ֹ
אמר א ִ A
ו ַ#יּ ֹ ֶ
ֹאמר ִהנֵּ ֽ נִ י׃
וַיּ ֶ
ַי ֲע ֹקב ׀ ַי ֲע ֹ;קב  -מונח פסק אתנח ,ע"פ )זוהר ועוד( אין דומה יעקב לפני כל הנסיונות ליעקב השלם אחרי כל הנסיונות ,ודומה לו אברהם

אברהם  ,לפני העקידה ואחריה ,שמואל שמואל ,אבל במשה משה אין פסק כי אין הבדל בין משה העליון ובין משה התחתון.
בראשית ויגש מו,כח
;שׁנָה
רת ְלפָ נָ יו ֹגּ ְ
יוֹסף ְלהוֹ ֹ
הוּדה שָׁ ַלAח ְלפָ נָיו = אֶ לֵ> -
ְואֶ ת-יְ ָ *
באוּ ַא ְרצָ ה ֽ ֹגּשֶׁ ן׃
ַו ָיּ ֹ
הוּדה שָׁ ַלAח ְלפָ נָיו =  -גרשיים מהפך פשטא ,כעין יצא לידון בדבר אחר כענינו ,יצא להקל ולא להחמיר
ְואֶ ת-יְ ָ *

רש"י  ...ומדרש אגדה להורות לפניו ,לתקן לו בית תלמוד שמשם תצא הוראה )תנחומא יא ,ב"ר צה ג(
תיב"ע ולמכבשא ית עמודיא דארעה פירוש יונתן  ...אי נמי פירושו לכבוש לפניו השומרים שבארץ והם שרים ושלטונים ,שיראה להם
שברשות פרעה באים לגור  ...וכן עיקר.
• טט  -יהודה נשלח לגושן להקל את התישבות בני ישראל בה ע"י )א( יישוב התנגדויות השלטון המקומי על לבואם וקבלת קרקע
במיוחד להקמת בית הוראה וישיבה לתורה .יצא מן הכלל קודם כל להכין מקום תורה ורק אחר-כך שאר עניני חומר.
בראשית ויגש מז,ח ט
ע ֹ;קב
ֹאמר פַּ ְרעֹ ה ֶ ֽאלַ -י ֲ
]ח[ וַיּ ֶ
כַּ ָ Iמּה יְ ֵמי ְשׁנֵ י ַחיֶּ ֽיN׃
וּמ ַאת שָׁ נָ ;ה
?שׁים ְ
גוּרי ְשׁ ִ
קב = אֶ ל-פַּ ְרעֹ> ה יְ ֵמי = ְשׁנֵ י ְמ ַ >
ע ֹ
Aאמר יַ ֽ ֲ
]ט[ וַיּ ֹ ֶ
יהם׃
גוּר ֶ ֽ
ימי ְמ ֵ
ֹתי ִבּ ֵ
אב > ַ
ְמ ַעט ְו ָר ִ2עים ָהיוּ = יְ ֵמי = ְשׁנֵ י ַח > ַיּי ְול ֹא ִה ִ2שּׂיגוּ אֶ ת-יְ ֵמי = ְשׁ ֵני = ַחיֵּ י ֲ

וּמ ַאת שָׁ נָ ;ה – פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים
?שׁים ְ
גוּרי ְשׁ ִ
קב = אֶ ל-פַּ ְרעֹ> ה יְ ֵמי = ְשׁנֵ י ְמ ַ >
ע ֹ
Aאמר יַ ֽ ֲ
]ט[ וַיּ ֹ ֶ
יהם׃ – פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים ,ויתירה
גוּר ֶ ֽ
ימי ְמ ֵ
ֹתי ִבּ ֵ
אב > ַ
ְמ ַעט ְו ָר ִ2עים ָהיוּ = יְ ֵמי = ְשׁנֵ י ַח > ַיּי ְול ֹא ִה ִ2שּׂיגוּ אֶ ת-יְ ֵמי = ְשׁ ֵני = ַחיֵּ י ֲ
מזאת רביע זקף-קטן רביע זקף-קטן ,תבנית שמזכירה שלוש פעמים זקף מכל סוג .כעין עצמת תלונה שאין לה מקום בכלל ובודאי לא לומר
תלונה לפני פרעה.
רמב"ן )ט( מעט ורעים היו ימי שני חיי  -לא ידעתי טעם הזקן אבינו ,מה מוסר הוא שיתאונן אל המלך ,ומה טעם לאמר לא השיגו את ימי שני חיי
אבותי ,כי אולי עוד ישיגם ויחיה יותר מהם?! ונראה לי ,כי יעקב אבינו זרקה בו שיבה והיה נראה זקן מאד ,ופרעה תמה על זקנתו ,כי אין רוב אנשי
זמנו מאריכים ימים כל כך ,שכבר קצרו שנותם ,ולכן שאל לו" :כמה ימי שני חייך" )לעיל,ח( ,כי לא ראיתי כמותך זקן בכל מלכותי? אז ענה יעקב,
כי ימיו שלשים ומאת שנה ,ואל יתמה בהם ,כי מעט הם כנגד שנות אבותיו שחיו יותר ,אבל מפני היותם רעים בעמל ואנחה ,זרקה בו שיבה ונראה
זקן מאד.
רד"ק )ט( ימי שני מגורי  -הימים והשנים שגרתי הֵ נָה והֵ נָה עד כה היו שלשים ומאת שנה ,והיו מעט ורעים ,כי בצרה הייתי כל הימים

שחייתי עד הֵ נָה; זהו שאמר רעים .אבל מעט  -היאך ידע עדין כמה יחיה? אלא מפני הצרות אשר מצאוהו ,הרגיש בעצמו חולשה,
וידע כי לא יוכל לחיות עוד אלא מעט .ולא השיגו  -לא בטובה ולא בשנים.
תורה שלמה )כג( מדרש .מעט ורעים בשעה שאמר יעקב מעט ורעים היו אומר לו הקב"ה אני מלטתיך מעשו ומלבן והחזרתי לך דינה גם יוסף
ואתה מתרעם על חייך שהם מעט ורעים ,חייך שנמנין התיבות מן )בראשית ויגש מז ח( ויאמר פרעה עד )בראשית ויגש מז ט( בימי מגוריהם,כך
יחסרו משנותיך שלא תחיה כחיי יצחק אביך ,והם ל"ג תיבות ובמנין זה נחסרו מחייו שהרי יצחק חי ק"פ שנה ויעקב לא חי אלא קמ"ז.
)כג( מסביר שאפשר שזה גם במנין ל"ג אותיות ְמ ַעט ְו ָר ִ2עים ָהיוּ = יְ ֵמי = ְשׁנֵ י ַח > ַיּי ְול ֹא ִה ִ2שּׂיגוּ אֶ ת-יְ ֵמי = .ובאגדת בראשית )פס"א פס"ב( ד"א
למה תאמר יעקב וכו' וכן יעקב כי במקלי וכו' ועשיתי עמו כל אותו הטובה והוא אומר לפרעה מעט ורעים היו וגו' הרע)ו(תי לך מימיך שאתה
אומר כן?
ָהיוּ = יְ ֵמי = – פשטא פשטא ,אֶ ת-יְ ֵמי = ְשׁ ֵני = – פשטא פשטא,
כעין זה וזה גורם ,ע"פ רשב"ם רמב"ן ורד"ק מפני הצרות הזקין יותר מדאי והרגיש בעצמו חולשה וידע כי לא יוכל לחיות עוד אלא מעט,
אבל חי עוד  17שנה וזה לא מעט ,אלא כמדרש היות והתלונן לפני פרעה קצרו ימיו ב 33-שנה.
בראשית ויגש מז ט מעט ורעים וגו' רביע זקף-קטן רביע זקף-קטן  -כעין תוקף  /עצמת התלונה.
• האדמו"ר ממ"ש מחב"ד הסביר בשיחה משנת התשנ"ב פר' מקץ כי יעקב מתמרמר על מעט ימים כיון שחסר בם העיקר – הגאולה.
• בקרא זה ובקרא ב -דברים וילך לא יז וחרה אפי בו ביום-ההוא  -מונח מונח מונח תלישא-גדולה ועזבתים והסתרתי פני מהם -
גרשיים קדמא מהפך פשטא ,התוכן נשמע שלילי מאד ואילו האדמו"ר ממ"ש מחב"ד מסביר כי מדובר בהתעכבות הגאולה שכבר
התחילה עד לזמן שתבוא.

י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה
4.9

טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"א

בראשית ויחי מז,כח

בראשית ויחי מח,ד
ית Nוּנְ ַת ִתּיִ Nל ְק ַהל עַ ִמּ;ים
לי ִהנְ ִנAי ַמ ְפ ְר = Nוְ ִה ְר ִבּ ִ>
ֹאמר אֵ ַ 2
וַיּ ֶ
עוֹלם׃
ָֽ
#ת ִ%תּי אֶ תָ -ה ָא ֶרץ ַהזּ ֹאת ְלז ְַרעֲ Nאַ ח ֲֶרי Nאֲחֻ זַּ ת
ְו ָנ ַ
ְו ָנ ַ#ת ִ%תּי  -קדמא ואזלא במלה אחת

רבי יוסף בכור שור )ד( ונתתי את הארץ הזאת וגו'  -ומאחר שנתנה לי הקדוש ברוך הוא ,יכולני לחלקה כרצוני) .ה-ז(
כראובן ושמעון  -ליטול שני חלקים בארץ ,ולכך קרוב לשליש ארץ ישראל לבני רחל בעבר הירדן ,שיש לה שני מטות
וחצי בתשעה מטות וחצי.
א' בעושה תלוי מעשה ,ליעקב אבינו הרשות להעניק חלקי הארץ לפי החלטתו
ב' שויון ,השוואת בני יוסף לבני יעקב להשלים מנין השבטים לי"ב שבטים נוחלים וכל המסתעף מכך )מחנות במדבר ,ירושת הארץ
כשבטים(.
בראשית ויחי מח,טז
ֹתי ִמכָּ ל2 ָ -רע יְ ָב ֵר  Eאֶ תַ -הנְּ עָ ִרים J
ֹאל א ִ%
ַהגּ ֵ#
ַה ַמּ ְלאָ
אב ַֹתי אַ ְב ָר ָהם ְויִ ְצ ָח;ק
ְויִ ָקּ ֵרAא בָ ֶהם = ְשׁ ִ>מי ְו ֵשׁם ֲ
רב ְבּ ֶק ֶרב הָ ָ ֽא ֶרץ׃
ְויִ ְדגּוּ לָ ֹ
ַה ַמּ ְלאָ – תלישא-קטנה ,בעל בחינה נעלה ,כפירוש אור-החיים – פירוש מאמר ה' אשר יצו את ידידיו אליו יקרא מלאך  ...שיהיה

מימרא ה' בסעדם ויברך אותם .ודרשה בדרך תורת חב"ד המלאך בטל אל שולחו ,כפירוש שפת"ח – אין למלאך כח לגאול שום אדם
בלא רשות הקב"ה.
ַהגּ ֵֹ#אל א ִֹ%תי – קדמא אזלא – השגחת ה' המתבטאת במאמרו הוא מלאכו ,היא הגורם המרכזי ,המקדים ,המלמד כי ברכת הבנים וסעדם
תהיה מה' יתברך.
ַהגּ ֵֹ#אל א ִֹ%תי – מהווה כעין כלל או מלמד ופרטיו אחריו
ַה ַמּ ְלאָ
ל־רע
ָ2
ֹתי ִמכָּ
ֹאל א ִ%
א' ַהגּ ֵ#
ב' יְ ָב ֵר  pאֶ ת־הַ נְּ עָ ִרים J
ג' ְויִ ָקּ ֵרAא ָב ֶהם = ְשׁ ִ>מי
אב ַֹתי אַ ְב ָר ָהם ְויִ ְצ ָח;ק
ד' ְו ֵשׁם ֲ
ְויִ ָקּ ֵרAא בָ ֶהם = ְשׁ ִ>מי – מהפך פשטא זקף-קטן ע"פ אור-החיים מצניע שם יעקב )כמו שהצניע בפסוק ט"ו( " ...והזכיר גם כן זכותו
בהצנע" וזה מעשה המהפך פשטא שאף שלא מזכיר שם יעקב יהיה בהם שמו כמו שם אבותיו המפורש
ְו ֵשׁם ֲאב ַֹתי – מרכא טפחא ,יתור לרבות ,והטפחא פותחת טפח למעט ע"י האיפיון הנאמר במלים אַ ְב ָר ָהם ְויִ ְצ ָח;ק – מונח אתנח ,למעט.
ויוסבר הרבוי והמיעוט כך :בדף פנינים לך לך התשע"א ,הרב יוסף ברגר ,כתב בשם "אדני פז" על בר' לך לך טו,טו ואתה תבוא אל
אבותיך )יו"ד יתירה ,מרמזת על רבוי אבות( כיון שתרח עשה תשובה הוא מביא את נחור אביו לגן עדן כדי שלא יהיה נחור בגיהנום והוא
בגן עדן .אם כן מרכא טפחא מרבם לגן עדן ,מונח אתנח ממעטם מברכת האבות.
הטפחא פותחת טפח למעט ע"פ הספורנו דווקא שם אבותי אַ ְב ָר ָהם ְויִ ְצ ָח;ק ולא שם תרח ונחור כי הצדיקים לא יקרא עליהם שם
אבותיהם הרשעים וכן בהפך כאמרו רז"ל )סנהדרין פרק אלו הנחנקין( וגו'
ת־הנְּ עָ ִרים  – Jזרקא סגול ,בתפקיד הוספוה מסוג הענין על הענין ,ע"פ אור-החיים ד"ה "ויקרא בהם שמי וגו' " ההוספות הן:
ַ
יְ ָב ֵר  pאֶ
א' שיהיו בהדרגת שלושת האבות שכשם שאין אדם יכול לנתק או לקלקל באחד מג' האבות ואין צריך לומר בכולן ביחד,
כמו כן הם.
ב' שיגיע באמצעותם יקר לשם אבות
ג' יהיה חבוב הזכרת שמם לפני ה' כחבוב הזכרת אברהם ,יצחק ויעקב וכו' ...כי שמו של אפרים נתיקר בעיני ה' ומזכירו
בחשק וחבה יתירה.
ע"פ שפת"ח על רש"י ד"ה את-הנערים – מנשה ואפרים ... ,והא דבירך אותם ב' פעמים יש לומר כתיב פסוק ט"ו "ויברך את יוסף"
וכלל אותם בברכתו של יוסף אבל לא בירך אותם בפני עצמם ואח"כ ייחס להם ברכה בפני עצמם )קצ"מ(
ַה ַמּ ְלאָ – תרסא מצייר מחיצה מקיפה כפי' ראב"ע שמות ג' כאשר אמר דוד :חנה מלאך ד' סביב ליראיו ויחלצם )תהלים לד ,ח(.
ִמכָּ ל2 ָ -רע – רביע ,כל רע מיוצג ע"י ארבעה מלאכי שמאל וההגנה מהם ע"י ארבעה מלאכי ימין או ארבע קבוצות מלאכי ימין הנקראות
ע"ש מלאך המנהיגם .כנאמר ב -זוהר כרך ב )שמות( פרשת בא דף מב עמוד א דלכל בר נש דאית ביה ארבע יסודין ארבע מלאכים

נחתין עמיה מימינא וארבע משמאלא ,ארבע מימינא מיכא"ל גבריא"ל רפא"ל נוריא"ל וארבע משמאלא עו"ן משחי"ת א"ף וחמ"ה,
זוהר כרך א )בראשית( פרשת ויחי דף רכח עמוד ב
קודשא בריך הוא עביד לתתא כגוונא דלעילא כרובים דיוקנא דלהון כחיזו רביין וקיימין תחות האי אתר מימינא ומשמאלא ואלין אתברכן
בקדמיתא מהנהו ברכאן דנגדן מעילא ומהכא נגדי ברכאן לתתא ועל דא כתיב המלאך הגואל אותי מכל רע ,אותי דנטיל ברכאן מגוונין דלעילא
וכיון דאיהו נטיל יברך את הנערים דא רזא דכרובים דמנייהו נגדי ברכאן מעילאי לתתאי )נ"א ותתאי(:
אבן עזרא הפירוש הקצר שמות פרק ג
)ז( ויאמר ראה ראיתי  -אלה דברי המלאך .תראה אמר יעקב האלהים אשר התהלכו אבותי )בראשית מח ,טו  -טז( ,והוא המלאך ,כאשר אמר
הכתוב השמר מפניו ושמע בקולו )שמות כג ,כא( ,והטעם כי ,מלאך השם היה עם האבות ,והם הולכים אל המקום אשר יוליכם ,כאשר היה עם
בניהם .וטעם הרועה אותי )בראשית מח ,טו(  -הוא המוליכו ממקום למקום ונותן לו כל צרכו והושיעו מכל צרותיו .ואל תתמה איך יהיה המלאך
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רועה ,כי הכל בצווי השם .ולמה לא תמהת על מלת הגואל אותי מכל רע )שם טז( ,והשם הוא הגואל .רק הוא כאשר אמר דוד :חנה מלאך ד' סביב
ליראיו ויחלצם )תהלים לד ,ח(.
ספר אבודרהם ברכת הראייה ,השבח וההודאה היוצא בלילה אומר לשם שמירה מימיני מיכאל ומשמאלי גבריאל ומלפני אוריאל .ומאחרי
רפאל .ושכינת אל על ראשי הצילנו ה' מפגע ומשטן רע .ולשון זה כדאיתא בפרקי רבי אליעזר ארבע כתות של מלאכי השרת מקלסין לפני הקב"ה
מחנה ראשונה של מיכאל על ימינו .מחנה שניה של גבריאל על שמאלו .מחנה שלישית של אוריאל מלפניו .מחנה רביעית של רפאל מאחריו
ושכינת של הב"ה באמצע והוא יושב על כסא רם ונשא) .ודומה בסידור רש"י סימן תכט ,וויטרי סימן עז(
כלי יקר אבל בענין השמירה מכל רע שנעשה על ידי שליח אמר המלאך הגואל אותי מכל רע ,כי תמיד מלאכיו יצוה לשומרו בכל דרכיו:

ְויִ ְדגּוּ לָ ֹרב – מרכא טפחא ,יתור לרבות ,תכלית ברכת ה' במאמרו = מלאכו ע"פ אור-החיים להגדיל בהם כח הרבוי יתר על הדגים
ולא ישלוט בהם עין הרע.
בראשית ויחי מח,כ
א לֵ אמוֹר J
וַיְ ָ#ב ֲר ֵ %כם ַבּיּוֹם ַההוּ E
ֱ?הים ְכּאֶ ְפ ַריִ ם ְו ִכ ְמנ ֶַשּׁ;ה
ר יִ ְשׂ ָראֵ ל = לֵ א ֹ>מר יְ ִ ֽשׂ ְמ Nא ִ>
ְבּ  N2יְ ָב ֵ A
ַשּׁה׃
וַיָּ שֶׂ ם אֶ ת-אֶ ְפ ַריִ ם ִל ְפנֵ י ְמנ ֶ ֽ
וַיְ ָ#ב ֲר ֵ %כם  -קדמא ואזלא בתיבה אחת  -בעושה תלוי המעשה ,בידי יעקב הרשות לברך הברכות ולהקדים ברכת בני בנו החביבים עליו

לפני ברכת בניו )ע"פ תורה שלמה קכג בשם זוהר חלק א רלג א(
א' הקדים ברכת בני יוסף לבני יעקב,
ב' הקדים בין בני יוסף את אפרים למנשה,
ג' קבע הלכה לברכת הבנים בך יברך ישראל לאמר ישמך א-לקים כאפרים וכמנשה
וַיְ ָ#ב ֲר ֵ %כם  -קדמא ואזלא בתיבה אחת ,השווה ברכת הנכדים תחת השם יוסף להתברך בשווה לשאר השבטים בני יעקב.
ַבּיּוֹם ַההוּ Eא לֵ אמוֹר  -Jמונח זרקא סגול ,ענין של הוספת דבר מסוג המדובר בו ,כאן ע"פ תורה שלמה )קכב ,קכד( תחילה ברכם במלאך
הגואל ואח"כ הוסיף שאר הברכות בברכה שלימה )כי כתוב לאמור מלא(
בראשית ויחי נ,יז:
יוֹסף
ֱ?הי אָ ִב;י Nוַיֵּ ְב ְךּ ֵ
אתם = ִכּיָ -ר ָעה גְ ָמ >לוְּ Nועַ ָתּה = ָשׂא ָנ>א ְל ֶפשַׁ ע עַ ְב ֵדי א ֵ
יוֹסף ָא ָנּMא ָשׂא ָaנא ֶפּשַׁ ע אַ ֶחAיְ Nו ַחטָּ ָ
ֹאמרוּ ְל ֵ2
ֹֽכּה-ת ְ
ליו׃
ְבּ ַד ְבּ ָרם אֵ ָ ֽ

תורה תמימה בראשית נ,יז

יח(

)יז( ָא ָנּMא ָשׂא ָaנא  -א"ר יוסי ב"ר חנינא ,כל המבקש מטו מחבירו אל יבקש יותר מג' פעמים ,שנאמר ,אנא שא נא וגו' ועתה שא נא
]יומא פ"ז א'[:
הערות על תורה תמימה בראשית פרק נ פסוק יז

יח( דייק מדכתיב שלש פעמים נא ,ועיין בחא"ג ,ור"ל שאינו מחויב לבקש יותר ,אבל הרשות בידו לבקש יותר מג' פעמים ,בכ"ז אם לא מחל לו לאחר הפעם
השלישי ,צריך המבקש לומר בפני עשרה שביקש ממנו ולא מחל לו .ועיין מש"כ בענין זה לעיל בפ' וירא בפסוק ויתפלל אברהם וגו' ,ופרטי דינים מזה באו"ח סי'
תר"ו - .ודע דאיתא במדרשים ,אמר הקב"ה ,אתם אמרתם בלשון אנא שא נא ,חייכם שיצא מבניכם כהן גדול שיכנוס ביוה"כ לקדשי קדשים ויאמר אנא כפר ,וז"ל
שייכות הסמיכות ע"פ מ"ד ביומא י"ח א' ,שהיו משביעין לכה"ג שלא ינהוג מעשה הצדוקים בעבודתו ,ועל זה היה פורש ובוכה ,ואף הכא היה כן שחשדו ליוסף
במה שאין בו ]שרוצה לנקום מהם[ ובכה על זה כמבואר בקרא:

מחזור יוה"כ ,פיוט עבודת כ"ג ביום הכפורים :כהן גדול מתוודה שלוש פעמים בפר שלו ,בשעיר פנימי ,בשעיר לעזאזל וכל פעם מבקש
אנא בשם
אפשר כי תלישא-גדולה כאן משמשת
א' כשיעור של שלוש בקשות מחילה ,ואם לא מחל יאמר המבקש בפני עשרה שביקש ולא מחל לו.
ב' מחילה אלו עניני שמיים ,וכאן זה מעבר ע"י הפזר לבקשת המחילה ע"י כהן גדול ביוה"כ מהקב"ה
פזר מעביר ענין שיעור שלוש בקשות מחילה לבקשות כ"ג ביוה"כ .תורה תמימה למד מבכי יוסף על שחשדו בו שרוצה לנקום באחיו לבכי
כ"ג על שחשדו בו שמא ינהוג כצדוקים בעבודתו.
בראשית ויחי נ,כד:
קד אֶ ְת ֶ 2כם ְו ֶהע ֱָלAה אֶ ְתכֶ ם = ִמןָ -ה ָא ֶרץ ַה >זּ ֹאת אֶ לָ -ה ָIא ֶרץ א ֲֶשׁר נִ ְשׁ ַבּע
קד יִ ְפ ֹ
ֵא?הים פָּ ֹ
ִ*
יוֹסף = אֶ ל-אֶ > ָחיו אָ נ ִֹכי ֵמ;ת ו
Aאמר ֵ
וַיּ ֹ ֶ
ע ֹֽקב׃
ְלאַ ְב ָר ָהם ְליִ ְצ ָחק ֽוּ ְל ַי ֲ
ש ְמּ"תָּ ,תָּ שִ"ם ,הפרש מתקע"ו סֶדֶ "ק,
ַה >זּ ֹאת אֶ לָ -ה ָIא ֶרץ – זקף-קטן זקף-גדול ,גי' ָ ,740
=יח = ִמןֽ ַ -ה ַחrנ>וֹת ֵמ ִציץ ִמןַ -הח ֲַר ִ ֽכּים׃ ,מסייע לעם
ש ְמּ"תָּ סֶדֶ "ק ,תָּ שִ"ם סֶדֶ "ק ,כנאמר ב -שיר השירים ב,ט ַמ ְשׁגִּ ַ
סה"כ כאילו נאמר ָ

ישראל לפתוח חרך ,סדק לעת הגאולה ,התעוררותא דלמעלה ,ואז כאשר עם ישראל פותח כפתחו של מחט ומתעורר ,התעוררותא דלתתא,
הקב"ה פותח הגאולה כפתחו שלו אולם.
דּוֹדי ִהנֵּה-זֶ ה ָבּ;א ְמ ַדלֵּ ג = עַ לֶ -ההָ ִ >רים ְמקַ ֵפּץ עַל-הַ גְּ בָ ֽעוֹת׃
ִ>
שיר השירים ב ׃ ס ]ח[ קוֹל
ה ַחrנ>וֹת ֵמ ִציץ ִמןַ -הח ֲַר ִ ֽכּים׃
=יח = ִמןֽ ַ -
לנוּ ַמ ְשׁגִּ ַ
עוֹמד = אַ ַחר כָּ ְת > ֵ
ֵ
דוֹדי = ִל ְצ ִ>בי אוֹ ְלעֹ פֶ ר ָהאַ יּ ִָל;ים ִהנֵּהֶ -ז Aה
ִ
דּוֹמAה
ֶ
]ט[
ל ׃
וּל ִכיֽ ָ -
וּמי ָל ַר ְעי ִָתי יָפָ ִתי ְ
דוֹדי וְ ָאמַ ר ִל;י ק ִ
]י[ עָ נָ ה ִ
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"א

דפי פרשות השבוע שנת התשע"א ,שמות
5
שמות א,א
5.1
וּביתוֹ ָ ֽבּאוּ׃
ע ֹ>קב ִאישׁ ֵ
שמות שמות א,א ְו ֵ2אלֶּ ה ְשׁמוֹת = ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר >ֵאל ַה ָבּ ִאים ִמ ְצ ָר;יְ ָמה ֵאת ַי ֲ
ְו ֵ2אלֶּ ה – רביע ,בתפקיד ארבע ְשׁמוֹת = ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר >ֵאל ַה ָבּ ִאים ע"פ בעה"ט  -ר"ת שבי"ה ,אף כשהיו בשביה לא שינו שמותם.
מדרש תנחומא )בובר( פרשת בלק סימן כה ]כה[ וישב ישראל בשטים )במדבר כה א( .ילמדנו רבינו בזכות כמה דברים נגאלו ישראל

ממצרים ,כך שנו רבותינו בזכות ד' דברים נגאלו ישראל ממצרים ,שלא שינו שמם ,ולא שינו לשונם ,ולא גילו מסתורין שלהם ,ולא
נפרצו בעריות.
ויקרא רבה )וילנא( פרשה לב רב הונא )גי' חונה( אמר בשם בר קפרא בשביל ד' דברים נגאלו ישראל ממצרים שלא שנו את שמם
ואת לשונם ולא אמרו לשון הרע ולא נמצא ביניהן אחד מהן פרוץ בערוה
מנחם ציון פרשת בשלח וזה היה החסד נעורים שאמרו חז"ל ]ויק"ר פל"ב ה[ בשביל ג' דברים נגאלו ממצרים שלא שינו שמם
ולשונם ומלבושם,

ְו ֵ2אלֶּ ה – רביע ,מרמז לדרוש ארבעה דברים .בשביל ד' דברים ,ששמרו עליהם בשביה של מצרים נגאלו ממצרים .ע"פ וי"ר ותנחומא
ארבעה הדברים הם :שם ,לשון ,הימנעות מלשון הרע – הלשנה ,שמירת הברית – לא נפרצו בעריות .ויש מקום לדון כי המלה שמות
מופיעה בקרא ,אז בדרך כלל יש לרבות ארבעה דברים אחרים .אכן מנחם ציון ועוד מפרשים הייתה בידיהם גירסה של ]ויק"ר פל"ב ה[
בשביל ג' דברים נגאלו ממצרים שלא שינו שמם ולשונם ומלבושם ,ולא מצאתי גירסה זאת .בכל אופן במיזוג בין הגירסאות נקבל
בנוסף לשמירת השם העברי את לשון ,שמירת לשון ,שמירה מעריות ,מלבוש עברי.
שמות א,יב

רץ ַויּ ָֻIקצוּ ִמ ְפּנֵ י ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל׃
ֹתוֹ ֵכּן יִ ְר ֶבּה ְו ֵכן יִ ְפ ; ֹ
ְו ַ ֽכאֲשֶׁ ר = יְ עַ נּוּ א >
ַויּ ָֻIקצוּ  -זקף-גדול ,ענין בעל שלוש נקודות כאשר אפשר ששתיים מהן באופן אחד ואחת באופן אחר.

רש"י )טט  -המצרים( קצו בחייהם כלומר המצרים מאסו בחיי עצמם ,והסיבות לכך:
רש"י )א( ורבותינו דרשו כקוצים היו בעיניהם .תורה שלמה )קלא( )קלב( ובמדרש הגדול אמר ר' יוחנן שהיו )בני ישראל( דומין
ביניהם כקוצים.
)ב( יוסף דעת על רש "י )שמצרים( היו בעיני עצמם כקוצין המושלכים בין הנטיעות.
)ג( זהר ח"ב י"ח דהוו מתעקצי ממלאכי השרת כהני קוצי דמעקצי בהו אינשי.
שמות שמות א,יז
ִמ ְצ ָר;יִ ם

יהן ֶמלֶ
ֱ?הים ְול ֹא עָ >שׂוּ כַּ א ֲֶשׁר ִדּ ֶבּר אֲלֵ ֶ
דת = אֶ תָ -הא ִ>
ה ְמי ְַלּ ֹ
ירAאן ָ ַ ֽ
ו ִַתּ ֶ
ו ְַתּ ַחיֶּ ין ָ אֶ תַ -היְ לָ ִ ֽדים׃
 ...ו ְַתּ ַחיֶּ ין ָ – טפחא ,בתפקיד רבוי כאיתא ב-מדרש רבה  -החייו לא רק הילדים הבריאים אלא גם שנולדו עם מומים ורפאו אותן ,בבלי

סוטה יא,ב  -תנא :לא דיין שלא המיתו אותן ,אלא שהיו מספיקות להם מים ומזון:
ותחיין  -טפחא ,בתפקיד שנוי משמעות ע"י פתיחת טפח לקבל האפיון מהסילוק כנדרש ב -שמות רבה )וילנא( פרשה א  ...ותחיין אלו
האמהות ,כמו שהחיו הילדים כך החייו האמהות .פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( תנא לא דיין למילדות שלא המיתו אותם ,אלא שהיו
מספקות לאימותן של ילדים מים ומזון:
שמות ב,ט
ר
יכי אֶ תַ -היֶּ Aלֶ ד ַה ֶזּה = ְו ֵהינִ ִקהוּ ִ>לי ַוא ֲִני אֶ ֵתּן אֶ תְ -שׂכָ ֵ ;
יל ִ
אמר ָלהּ ַבּת-פַּ ְרעֹ 2ה ֵה ִ%
וַתּ ֹ ֶ
יקהוּ׃
ו ִַתּ ַקּח ָה ִא ָשּׁה ַהיֶּ לֶ ד ו ְַתּנִ ֵ ֽ
אמר ָלהּ ַבּת-פַּ ְרעֹ 2ה  -דרגא מונח רביע )מר"ד( ,אחד מ) 59-נד"ה( מופעים בתורה ,בתפקיד תיקון הקלקול של חטא האדם הראשון
וַתּ ֹ ֶ

וגם גלות השכינה וחזרתה .בחירת בת-פרעה לתת את התינוק לאמו העבריה להנקה ,פותחת את תהליך הגאולה של כנסת ישראל והשכינה
מגלות מצרים .הגואל מתגדל בבית היצר הרע ומשפיע על הקליפה .כך נפתח תהליך יציאת שכינה מגלותה.
ע"פ פר' בראשית רבה וזוהר פר' במדבר השכינה הסתלקה מהתחתונים עד לרקיע השביעי בשבעה חטאים של דורות אדם שונים ,פסוק זה
פותח את תהליך חזרת השכינה מרקיע הראשון לתחתונים במתן תורה ע"י משה רבנו והוא המסיים את שבע החזרות של השכינה מרקיע
שביעי לתחתונים כביום בריאת האדם .כמעט לכל השלבים אותרו מופעי מר"ד מתאימים.
שמות ב,י,יא
]י[ וַיִּ גְ ַדּל ַה ֶ 2יּלֶ ד ו ְַתּ ִבאֵ =הוּ = ְל ַבת-פַּ ְרעֹ> ה וַ ֽ יְ ִהיָ -להּ ְל ֵב;ן
יתהוּ׃
ֹשׁה ו ַIתּ ֹאמֶ ר ִכּי ִמןַ -ה ַמּיִ ם ְמ ִשׁ ִ ֽ
ו ִַתּ ְק ָרAא ְשׁמוֹ = מ > ֶ
?ת;ם
]יא[ וַיְ ִהי׀ ַבּיּ ִָמים ָה ֵ 2הם וַיִּ גְ ַדּAל מֹשֶׁ ה = ַויּ ֵֵצא אֶ ל-אֶ > ָחיו וַיַּ ְרא ְבּ ִס ְב ָ
חיו׃
ַויּ ְַרא = ִאישׁ ִמ ְצ ִ >רי ַמ ֶכּה ִאישִׁ -ע ְב ִרי ֵמאֶ ָ ֽ

אור החיים  ...כי לא השיגה לידע בחינת השם כי שמו נפלאות יגיד וצא ולמד מה שכת' בספר הזוהר מה ירמוז שם זה וה' השם שמות
בארץ שם בפיה שם משה וגו'
• טט  -משה ותאמר  -זקף-קטן זקף-גדול) ,א( תבנית של דבר שחוזר וקורה ,כמו שמשתה ,מלטה ,הוציאה אותו כך הוא יחזור וימלט
•
•

ויוציא אחרים ממצרים וממי ים סוף שהרי גם ישראל נידונו במעבר ים סוף.
)ב( התבנית זקף-קטן זקף-גדול מורה לעתים על גלוי רצון ה' באמצעות נבואה ,רוח הקדש ,מלאך ,בת קול .כאן במאמר ספורנו
משיתיהו מן המים אחר שהיה מוטל בתוכם וזה לא היה כי אם בגזרת עירין כדי שימלט הוא את האחרים .אור החיים כי שמו נפלאות
יגיד  ...וה' השם שמות בארץ שם בפיה שם משה וגו'
יתהוּ׃ וַיְ ִהי׀ כעין מידה סדור שנחלק להודיע
אמר ִכּי ִמןַ -ה ַמּיִ ם ְמ ִשׁ ִ ֽ
)ג( י' כי מן-המים משיתיהו  -סלוק י"א ויהי  -פסק ,ו ַIתּ ֹ ֶ
שבקביעת שמו ע"פ ה' כך הוא היה ,היא ָמשַה אותו ומֺשֶה )האיש( מֺשֶה )ממלט( אחרים
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"א

שמות ב,יא
?ת;ם
]יא[ וַיְ ִהי׀ ַבּיּ ִָמים ָה ֵ 2הם וַיִּ גְ ַדּAל מֹשֶׁ ה = ַויּ ֵֵצא אֶ ל-אֶ > ָחיו וַיַּ ְרא ְבּ ִס ְב ָ
חיו׃
ַויּ ְַרא = ִאישׁ ִמ ְצ ִ >רי ַמ ֶכּה ִאישִׁ -ע ְב ִרי ֵמאֶ ָ ֽ

רש"י )יא( ויגדל משה  -הלא כבר כתב" :ויגדל הילד" )לעיל,י( אמר רבי יהודה ברבי אילעאי )ראה תנ"ב וירא יז( :הראשון לקומה
והשני לגדולה ,שמינהו פרעה על ביתו.
מתחלה אמר "ויגדל הילד" )לעיל,י( ,שגדל עד שלא היה צריך לגמלה
רמב"ן )יא( ויגדל משה ויצא אל אחיו  -שגדל והיה לאיש; כי ִ
אותו ,ואז הביאתהו "לבת פרעה ויהי לה לבן" )שם( ,כי לפני מלכים יתיצב )ע"פ מש' כב,כט( ,ואחרי כן גדל והיה לאיש דעת .וטעם
ויצא אל אחיו  -כי הגידו לו אשר הוא יהודי )ע"פ אס' ג,ד( ,והיה חפץ לראותם בעבור שהם אחיו; והנה הסתכל בסבלותם ועמלם,
ולא יכול לסבול ,ולכן הרג המצרי המכה הנלחץ.
רלב"ג )יא( ויצא אל אחיו  -יתכן שהיה מפורסם בבית פרעה כי משה היה עברי ,ולזה ידע משה שהוא עברי; או הודיעה לו זה בת
פרעה.
י"א וַיִּ גְ ַדּAל מֹשֶׁ ה = ַויּ ֵֵצא אֶ ל-אֶ > ָחיו  -מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,שני לימודים מצד זקף-קטן ולפעמים לימוד שלישי מהמונח שלפני זקף-
קטן .לימוד כפשוטו  ,שגדל והיה לאיש דעת ,ועוד לימוד כפשוטו שהגיע לגדולה שמינהו פרעה על ביתו .ולימוד שלא כפשוטו – שמינוהו
לגדולה למרות הידיעה שהוא עברי ומשה למרות שגדל בבית פרעה היה חפץ לראות אחיו ולא יכול לסבול סבלותם.
שמות שמות ב,יד
ֹמר כַּ א ֲֶשׁר הָ ַרגְ ָתּ אֶ תַ -ה ִמּ ְצ ִ ;רי
לינוּ הַ ְל ָה ְר ֵג =נִ י = אַ ָתּה א > ֵ
ֹאמר ִמי שָׂ ְמ *ְ Nל ִ #אישׁ ַשׂAר ְושֹׁפֵ ט = עָ > ֵ
ַaויּ ֶ
נוֹדע הַ ָדּ ָ ֽבר׃
ֹאמר אָ ֵכן ַ
ירא מֹשֶׁ ה = וַיּ > ַ
וַיִּ ָ A
רש"י ִמי שָׂ ְמ *ְ Nל ִ #אישׁ?  -והרי עודך נער )ראה תנח' שמות י(.תבנית הטעמים גרשיים קדמא מצביעה באופן כללי על הקדמת המאוחר

לפני האמור להיות מוקדם ,כי לטענת המדבר משה עודנו נער ולא איש.
שָׂ ְמ *ְ Nל ִ #אישׁ ַשׂAר ְושֹׁפֵ ט = תבנית הטעמים גרשיים קדמא מהפך פשטא המופיעה בתורה  12פעם מלמדת על דבר האמור להיות מאוחר
המתגלה מוקדם ,מושעה ,ויתגלה שוב .כאן התגלות מוקדמת של הגואל ,בינתיים הוא התעלם והמשך התגלותו בא שנים רבות אח"כ.
דרשה בחסרון טעם פסק
ֹשׁה׃
שמות ב,כא וַיּוֹאֶ ל מ ֶֹשׁה לָ ֶשׁ ֶבת אֶ תָ -ה ִא;ישׁ וַיִּ ֵתּן אֶ תִ -צפּ ָֹרה ִבתּוֹ ְלמ ֶ ֽ
ֹאמר מ ֶֹשׁה מ ֶֹשׁה וַיּ ֹאמֶ ר ִהנֵּ ֽ נִ י׃
ַה ְסּ ֶנ2ה וַיּ ֶ
ֱ?הים ִמתּוֹ
ליו א ִ%
שמות שמות ג,ד וַיַּ ְרא ה' ִכּי ָסר ִל ְר ;אוֹת וַיִּ ְק ָרא אֵ ָ #
וַיּוֹאֶ ל מ ֶֹשׁה  -בטעמים מרכא טפחא ,תרגום אונקלוס )ת"א( וצבי משה ופירוש צבי  -רצון בגי'  346עולה מש"ה עם הכולל )עה"כ( ,עם

הכולל משמעו להוסיף אחד עבור המלה בכללותה ,ומשמעות הכולל היינו הרוחני המקיף את משה ,כעין משה של למעלה )בארמית
דלעילא( ואז המלה משה זה כעין הרוחני הפנימי של משה ,כעין משה של מטה )בארמית דלתתא(
צבי  -באתב"ש :צ' מחלף בה' ,ב' מחלף בש' ,י' מחלף במ'  ,צב"י מוחלף ב -הש"מ וזאת תמונת מראה כעין המושג אספקלריה מאירה
וּת ֻמנַ ת ה' י ִַבּ;יט
וּמ ְראֶ ה = ְול ֹא ְב ִחי ֹ>דת ְ
)בהבנה של מראה( של אותיות מש"ה ,כנאמר ב)-במדבר בהעלתך יב,ח( ֶפּה אֶ לֶ * -פּה א ֲַד ֶבּר2 -בּוֹ ַ
ֹשׁה׃
אתם ְל ַד ֵבּר ְבּעַ ְב ִדּי ְבמ ֶ ֽ
וּמדּ =וּעַ = ל ֹא יְ ֵר > ֶ
ַ

ובהמשך בסנה )שמות ג ד( נאמר משה משה )בטעמים מרכא טפחא()ע"פ זוהר הפעם היחידה בתנ"ך של קריאה כפולה בשם אדם ע"י ה'
ואין בה פסיק ,לעומת אברהם | אברהם ,יעקב | יעקב ,שמואל | שמואל(
וַיּוֹאֶ ל מ ֶֹשׁה )ת"א( =< וצבי משה ; צבי )תרגומו( =< רצון )גי'( =< מש"ה עה"כ )מקיף ,היינו משה דלעילא(
צבי )אתב"ש( =< הש"מ )כעין תמונת ה' יביט( )כעין תמונת מראה( מש"ה
מ ֶֹשׁה מ ֶֹשׁה )ללא פסק( אין הפרש בין משה דלעילא ומשה דלתתא ,משה כולו ביטול מפני רצון השמ היינו עשה רצונו כרצונך
כדי שיעשה רצונך כרצונו
הסבר נוסף
ֹשׁה׃
שמות ב,כא :וַיּוֹאֶ ל מ ֶֹשׁה לָ ֶשׁ ֶבת אֶ תָ -ה ִא;ישׁ וַיִּ ֵתּן אֶ תִ -צפּ ָֹרה ִבתּוֹ ְלמ ֶ ֽ
וַיּוֹאֶ ל מ ֶֹשׁה  -תרגום אונקלוס וצבי משה ,פירוש וצבי – רצון ,רצו"ן גי'  , 346שהוא גם גי' מש"ה עם הכולל .עם הכולל משמעו להוסיף

אחד עבור המלה בכללותה .ואפשר לומר שמשמעותו של הכולל היינו החלק הרוחני המקיף את משה ,כעין משה דלעילא ,משה איש הא-
ֱ?הים ִמתּוֹ
לקים .ולפי זה וצבי )שפי' רצון שבגי' משה עה"כ( משה זה כעין הכפילות של הכתוב )שמות שמות ג,ד( וַיִּ ְק ָרא אֵ לָ #יו א ִ%

הַ ְסּ ֶ 2נה וַיּ ֹאמֶ ר

מ ֶֹשׁה מ ֶֹשׁה

וַיּ ֹאמֶ ר ִהנֵּ ֽ נִ י׃

שני הפסוקים משמעותם שגופו של משה הוא כעין החלק הרוחני המקיף את משה ,כי משה רבנו טיהר גופו והפכו לרוחני.
ויובן ביותר שהמלים משה משה נכתבו ללא פסק ביניהם )ע"פ הזוהר הפעם היחידה בתנ"ך של קריאה כפולה בשם אדם ע"י ה' ואין בה
פסיק( כרמז לחיבור משה שלמטה לרוחני שבו שלמעלה.
רמז נוסף להנ"ל צבי באותיות אתב"ש השמ כעין הנאמר עליו משה איש הא-לקים
וּת ֻמנַ ת ה' י ִַבּ;יט
וּמ ְראֶ ה = ְול ֹא ְב ִחי ֹ>דת ְ
השמ משה זה כעין תמונת מראה הנאמר על משה )במדבר בהעלתך יב,ח( ֶפּה אֶ לֶ * -פּה א ֲַדבֶּ ר2 -בּוֹ ַ
משה רבנו הגיע לדרגה עילאה זו בביטול רצונו מפני רצון השם כנאמר אבות פ"ב מ"ד עשה רצונו כרצונך ,כדי שיעשה רצונך כרצונו,
בטל רצונך מפני רצונו ,כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך.
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ב"ה
5.2

טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"א

שמות וארא ו,ב

ֱ?הים אֶ ל-מ ֶֹשׁ;ה וַיּ ֹאמֶ ר אֵ ָליו א ֲִני ֽה'׃
שמות וארא ו,ב – ג] :ב[ וַיְ ַד ֵבּר א ִ
הם׃
נוֹד ְע ִתּי לָ ֶ ֽ
וּשׁ ִמי >ה' ל ֹא ַ
קב ְבּ ֵאל שַׁ ָדּ;י ְ
ע ֹ
]ג[ וָאֵ ָ 2רא אֶ ל-אַ ְב ָר ָהם אֶ ל-יִ ְצ ָחק ְו ֶ ֽאלַ -י ֲ

זוהר כרך ב )שמות( פרשת וארא דף כג עמוד ב

נוֹד ְע ִתּי לָ ֶ ֽהם׃ ,רבי חזקיה פתח  ...דהא כד אתברי אדם מעפרא
וּשׁ ִמי >ה' ל ֹא ַ
קב ְבּ ֵאל שַׁ ָדּ;י ְ
ע ֹ
וָאֵ ָ 2רא אֶ ל-אַ ְב ָר ָהם אֶ ל-יִ ְצ ָחק ְו ֶ ֽאלַ -י ֲ
דמקדשא דלתתא אתתקן וארבע סטרי דעלמא אתחברו בההוא אתר דאקרי בי מקדשא ,ואינון ארבע סטרין דעלמא אתחברו בארבע
סטרין דאינון יסודין דעלמא תתאה א"ש ורו"ח ומי"ם ועפ"ר ,ואתחברו ארבע סטרין אלין בד' סטרי )נ"א יסודין( דעלמא ואתקין
מנייהו קודשא בריך הוא חד גופא בתקונא עלאה ,והאי גופא אתחבר מתרין עלמין מעלמא דא תתאה ומעלמא דלעילא ,אר"ש ת"ח ד'
קדמאי אינון רזא דמהימנותא ,ואינון אבהן דכלהו עלמין ,ורזא דרתיכא עלאה קדישא ואינון ד' יסודין א"ש רו"ח ומי"ם ועפ"ר אלין
אינון רזא עלאה וגו'
וָאֵ ָ 2רא – רביע ,לבריאת האדם מעפר המקדש בארץ ,ארבעה צדדי עולם התחברו במקום זה ,ואלו נושאים ארבע יסודות עולם )צפון( א"ש
)מזרח( רו"ח )דרום( ומי"ם )מערב( ועפ"ר והתקין הקב"ה מהם גוף מתוקן משני עולמות עליון ותחתון ,וארבעה הראשונים הם רזי
האמונה והם אבות כל העולמות ,ורז המרכבה העליונה הקדושה וגו'
טט  -ובהמשך הזוהר מלמד כיצד ארבעה היסודות מרכיבים את כל הבריאה באופנים שונים .שם ה' א-ל ש-די – משמעו שודד )רמב"ן(
משדד  -מנצח מערכות הטבע כרצונו )ראב"ע( וזהו ענין ההרכבה עד )כפי' הנוסף( שאמרתי לעולמי די )בבלי חגיגה יב,א(.
שודד  -משדד – מנצח  -משנה הרכבי תכונות הטבע כרצונו ,השגחה הנדמית כבדרך טבעי
פתוח נושא וָאֵ ָ 2רא – רביע ,מהכותב )טט( עם הערות קוראים:
ֱ?ה;ים ֵאת ַהשָּׁ ַמיִ ם ְו ֵאת ָה ָ ֽא ֶרץ׃
אשׁית ָבּ ָרא א ִ
בראשית א,א – ב ]א[ ְבּ ֵר ִ
חשֶׁ
]ב[ ְו ָה ָ2א ֶרץ ָהיְ ָתה ֹ#תהוּ = ָו ֹ>בהוּ ְו ֹ

ֱ?הים ְמ ַר ֶחפֶ ת עַ לְ -פּנֵ י ַה ָ ֽמּיִ ם׃
וּח א ִ>
עַ לְ -פּנֵ י ְת ;הוֹם ְור ַ

הפסוק הראשון כולו בטעמים תחתונים ומרמז לעשרה מאמרות הבורא בהם נבראה הבריאה .הפסוק השני פותח בטעם העליון הראשון
בתורה הוא טעם רביע המרמז למימוש מאמרות הבורא בהרכבת הבריאה מארבע יסודות במופעים שונים.
פי' רבינו בחיי ארבע יסודות בצורה שהלביש הבורא בחומר התוהו ,וגם בתפקיד נקודה .והארץ אחרי הבריאה הזאת היתה תהו,

כלומר חמר אין בו ממש והיתה בהו שהלביש אותה צורה ,והזכיר הכתוב ארבע יסודות שיש בצורה זו ,והם :אש ורוח והמים
והעפר ,ומלת "הארץ" כוללת ארבעתם ,והוא כלל העולם השפל ,וגו'
הערת ר' א"ש"ר הי"ו ,גלוי רמזי טעם רביע בפסוקים אלו )בר' א,ב ושמות וארא ו,ב( ,הוא גלוי יסודי בתורה
וזהו גם הבסיס להא דיש ד אותיות בשם י-ק-ו-ק ,ובעולם החומר ארבע כוחות )כבידה ,חזק ,חלש,
אלקטרומגנטי( וארבע יסודות )קוורקים :גלואונים ,פוטונים ,בוסונים וגרביטונים( וארבע מרכיבים בC, T, :) DNA-
 (adenine, thymine, cytosine, guanine A, Gוארבע מרכיבים בדם הוא הנפש )כדוריות לבנות ,כדוריות אדומות,
טרומבוציטים ,פלאסמה( וכו'

וגם ש-ד-י :ש"י עולמות הבנוים מ-ד יסודות המהוים אותם לכך ד במרכז ה-ש"י –

ש-ד-י.

וגם א-ל ש-ד-י :שאל )כמו ביקש( באמצעות ד )היסודות( ברא את י )הספירות( .וכן הוא באותה משמעות :א
)הוא אלופו של עולם( לש )במובן צר צורה לחומר( באמצעות ד את י ,וכנ"ל.
וגם א-ל ש-ד-י :יש במובנו א-ל שד )במובן סד ,כיסה בסיד ,הסתיר( את י ,שעולם הזה נברא ב-ה ועולם הבא
נברא ב-י ונסתר מעינינו.
וגם א-ל ש-ד-י :יש במשמעו א )אלופו של עולם( לשד )כמו לשד השמן ,הינו תמצית הטוב שבדבר( י )הינו
עולמות העליונים ועשר ספירות וממילא כל ההויה והשתלשלותה(.

זוהר כרך ב )שמות( פרשת וארא דף כג עמוד ב

 ...ועל דא קרינן משה זכה באספקלריא דנהרא דקיימא על ההוא דלא נהרא ,שאר בני עלמא בההוא אספקלריא דלא נהרא ,ואבהן הוו
חמאן מגו אלין גוונין דאתגליין אינון סתימין דקיימי עלייהו דאינון דלא נהרין ועל דא כתיב וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל
שדי באינון גוונין דאתחזיין ,ושמי יי' לא נודעתי להם אלין גוונין עלאין סתימין דזהרין דזכה בהו משה לאסתכלא בהון ,וגו'
אוצר המדרשים )אייזנשטיין( עקיבא ,רבי עמוד 414

 ...והשם שהוא נתגלה למשה בסנה מתוך אהבה ומתוך הרחמים ומתוך הענוה ומתוך הישרות ומתוך השפלות ומתוך הצדקה ומתוך
האמונה ומתוך אברהם יצחק ויעקב ,שאפילו אברהם יצחק ויעקב שהם גדולים ממלאכי השרת והקב"ה אהבם אהבה גמורה לא גלה
להם שם המפורש אלא למשה בלבד שנאמר ושמי ה' לא נודעתי להם )פ' וארא( .ומה הודיע להם מקצת שמו שאינו מפורש שנאמר
וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי ,שלש אותיות הללו הודיע להם כנגד שלשתן ,ש' כנגד אברהם ד' כנגד יצחק י' כנגד
יעקב ,ולכולם שם אחד גלה להם ,אבל למשה גילה לו כל השמות ,בין שמות המפורשים בין שמות החקוקים על כתר מלכות שבראשו
ובין שמות החקוקים על כסא הכבוד ובין שמות החקוקים בטבעת שבידו ,בין שהם עומדים כעמודי אש סביבות מרכבותיו בין שמות
שהם סביבות שכינה כנשרי מרכבה ובין שמות שנחתמו בהם שמים וארץ ים ויבשה הרים ובקעות תנינים ותהומות ,סדרי עולם וסדרי
בראשית וסדרי מעונות זבול וערבות וכסא הכבוד ,אוצרות חיים וגנזי ברכות גנזי טל ומטר גנזי ברקים גנזי עננים גנזי רוחות וגנזי
נשמות של חיים ושל מתים שנאמר יודיע דרכיו למשה )תהלים ק"ג( .ומפני מה לא גילה דרכיו לאברהם שפירש עצמו מע"ז ונדבק
תחת כנפי השכינה ועמד בעשר נסיונות ,וליצחק שנעקד כשה תמים על גבי המזבח ומסר דמו להקב"ה ,וליעקב שהרחיק את עצמו
ואת בניו ואת בנותיו ואת קרוביו מחטא ומע"ז שנאמר ויאמר יעקב אל ביתו הסירו אלהי הנכר )פ' וישלח(? אלא מלמד שלאברהם לא
גילה לו אלא מפני שזרעו של ישמעאל נופל בגיהנם ,ליצחק מפני שזרעו של עשו נופל בגיהנם ,ולמה לא גילה ליעקב שבחר בו
הקב"ה לסגולתו וחקק דמותו על כסא הכבוד שברקיע שנאמר כי יעקב בחר לו יה ישראל לסגולתו )תהלים קל"ה( ,ובו משבחים לפניו
עליונים ותחתונים בכל יום שנאמר ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר )ישעיה מ"ט(? אלא מפני שאמר שנסתרו דרכיו לפני
בוראו שנאמר למה תאמר יעקב ותדבר ישראל נסתרה דרכי מה' )שם /ישעיהו /מ'( לפיכך לא גילה לו.
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"א

סיכום :שמות וארא ו,ג וָאֵ ָ 2רא  -רביע ,גיליתי לאבות איך הבריאה )העולמות שבראתי( מורכבת מצירופי ארבע יסודות וזה מבוטא בשם
א-ל ש-די שהוא גלוי אחד מרבים של שם הוי"ה .זה שזה בטוי של שם הוי"ה מרומז בלימוד אלפניו מתבנית הטעמים קיסר )אתנח או
וּשׁ ִמי >ה' – מונח
סלוק( ]פשטא[ ]מונח[ זקף-קטן ותוכנו תיאור ואחריו פעולה או הלכה )בד"כ( של הכתוב ְבּ ֵאל שַׁ ָדּ;י – מונח אתנח ְ
נוֹד ְע ִתּי לָ ֶ ֽהם – מרכא טפחא סלוק .הלימוד לאחריו כפי' רש"י לא ניכרתי להם במדה אמתית שלי  ...נאמן לאמת דברי
זקף-קטן ל ֹא ַ
שהבטחים ב"-אני א-ל ש-די" נאמן לשלם שכר טוב למתהלכים לפני ,נאמן ליפרע מהעוברים על דברי .ס"ת לא' נודעת'י' להם' – אמת"י או
יאמ"ת
אֶ ל-אַ ְב ָר ָהם אֶ ל-יִ ְצ ָחק וְ ֶ ֽאלַ -י ֲע ֹקב – תביר מרכא טפחא ,מרכא טפחא כיתור לרבות במעלותיהם וביעקב להיות בחיר האבות ,ובא תביר לרמז על

הגבלת גילוי הנסתרות בתורת הא-לקות לכל אחד מהאבות ,לאברהם מפני ישמעאל ,ליצחק מפני עשו ,ליעקב מפני שאמר שנסתרו דרכיו לפני בוראו
שנאמר למה תאמר יעקב ותדבר ישראל נסתרה דרכי מה' )שם /ישעיהו /מ'( לפיכך לא גילה לו
ְבּ ֵאל שַׁ ָדּ;י –מונח אתנח ,למעט שלא גילה לאבות שמות הוי"ה המגלים נסתרות יותר נרחבות בתורת הא-לקות ,כאלו שגילה למשה רבנו.
רן  Jוַיְ צַ ֵוּם = אֶ לְ -בּנֵ י יִ ְשׂ ָר >ֵאל ְואֶ ל-פַּ ְרעֹ ה ֶמלֶ
ה ֹ
שמות וארא ו,יג :וַיְ ַד ֵבּר ה ' Eאֶ ל-מ ֶֹשׁה ְו ֶ ֽאל-אַ ֲ
הוֹציא אֶ תְ -בּנֵ ֽי-יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָ ֽריִ ם׃ ס
ְל ִ

ִמ ְצ ָר;יִ ם

ירושלמי ר"ה פ"ג ה"ה )וילנה יז,א(
ד"א תקיעת שופר תלויה בב"ד ושילוח עבדי' תלוי בכל אדם ואתייא כהיא דא"ר שמואל בר רב יצחק וַיְ ַד ֵבּר ה ' Eאֶ ל-מ ֶֹשׁה ְו ֶ ֽאל-
אַ ֲה ֹרן  Jוַיְ צַ ֵוּם = אֶ לְ -בּנֵ י יִ ְשׂ ָר >ֵאל על מה ציום על פרש' שילוח עבדי' ואתיא כהיא דא"ר הילא לא נענשו ישראל אלא על פרשת שילוח

עבדים הדא הוא דכתיב מקץ שבע שנים תשלחו איש את אחיו העברי וגו'

וַיְ ַד ֵבּר ה ' Eאֶ ל-מֹ ֶשׁה וְ ֶ ֽאל-אַ הֲ רֹ ן  – Jמונח זרקא מונח סגול ,מוסיף מענין משה ואהרן עליהם ,מה הם חפשיים לרבות עליהם עוד חפשיים.
וְ אֶ ל-פַּ ְרעֹ ה – טפחא בפרעה ללא הגבלת מרכא לפניו ,גורם להתפשטות אפיון מפרעה המצוּוֶה לשלח עבדיו מבני ישראל ,אל מהות הצווי למשה ואל
אהרן ,מה משה ואהרן חפשיים אז עליהם לצוות על בני ישראל המשעבדים אחיהם מבני ישראל לשחררם לחפשי וכך להוסיף על משה ואהרן בני החירות
את כל בני ישראל המשועבדים לאחיהם ובזכות זאת יוסיפו לכל )יזכו( בני ישראל לחירות.

שמות וארא ז:
ֶה ְפכוּ ְל ָ ֽדם׃
אר ְונ ֶ
כּ`ה אָ ַמר >ה' ְבּז ֹאת ֵתּ ַ >דע ִכּי א ֲִני ;ה' ִה ֵנּ#ה אָ נ ִֹ%כי ַמ ֶכּה׀ ַבּ ַמּ ֶטּה אֲשֶׁ רְ -בּי ִ ָ2די עַ לַ -ה ַמּיִ ם א ֲֶשׁר ַבּיְ ֹ
]יז[ ֹ
יהם ְו ַעל
יהם ְועַ ל-אַ גְ ֵמ ֶ 2
הר ָֹתם׀ עַ ל-יְ א ֵֹר ֶ
ימי ִמ ְצ ַ %ריִ ם ַעֽלַ -נ ֲ
טה-י ְָד Nעַ לֵ -מ ֵ #
ה ֹMרן ַקח ַמ ְטּ Nוּנְ ֵ ֽ
מר ֶ ֽאל-אַ ֲ
א ֹ
ֹשׁה ֱ
אמר %ה' אֶ ל-מ ֶ 2
]יט[ ו ַ#יּ ֹ ֶ
ֲב ִ ֽנים׃
וּבא ָ
וּבעֵ ִצים ָ
היָה ָדם = ְבּכָ לֶ -א ֶרץ ִמ ְצ ַ >ריִ ם ָ
יהם ְו ִ ֽי ְהיוָּ -ד;ם ְו ָ A
ימ ֶ
כָּ לִ -מ ְקוֵ ה ֵמ ֵ
ע"פ שמות וארא ז,יט תורה שלמה )פא*( פסיק בפסוק )ז,יז( ַמ ֶכּה׀ ַבּ ַמּ ֶטּה אֲשֶׁ רְ -בּי ִ ָ2די ומשמעו פעמיים יד ,הנלקחת מצד שמאל של

הפסיק לצד ימין של הפסיק ,יד משה ויד אהרן המָ טַה את המָ טֶה.
ע"פ תורה שלמה )פו( אֱמֹ ר ֶ ֽאל-אַ הֲ רֹ Mן – מונח פזר ,כעין שני עניני פזר ַקח מַ ְטּ Nוּנְ ֵ ֽטה-י ְָד –.Nמונח מונח תלישא-קטנה ,כעין שלושה עניני תלישא-
קטנה
א' תלישא עשויה לרמז לחישוב זמני תקופות ,פזר ירמז להמנעות משתיית מי נהרות בזמן שחלה התקופה ,כי מסוכן כמו מכת דם במצרים
ב' לפי שתרגם אונקלוס עצים ואבנים ככלי עצים וכלי אבנים ,ע"פ המדרש הגדול תלישא עשויה לרמז למים שאובים )כעין תלושים( בכלים שבגודל עד
 40סאה מקבלים טומאה לעומת מי נהרות ומאגרים שונים שאינם מקבלים טומאה.

יהם – כעין כלל ופרט וכלל
ימ ֶ
יהם ְו ַעל כָּ לִ -מ ְקוֵ ה ֵמ ֵ
יהם ְועַ ל-אַ גְ ֵמ ֶ 2
הר ָֹתם׀ עַ ל-יְ א ֵֹר ֶ
ימי ִמ ְצ ַ %ריִ ם ַ ֽעלַ -נ ֲ
ע"פ תורה שלמה )פג( עַ לֵ -מ ֵ #
יהם  ,כלל
יהם ְועַ ל-אַ גְ ֵמ ֶ 2
הר ָֹתם׀ עַ ל-יְ א ֵֹר ֶ
ימי ִמ ְצ ַ %ריִ ם מטועם קדמא ואזלא ,הפרטים ַ ֽעלַ -נ ֲ
או רבוי מיעוט רבוי ,הכלל הראשון עַ לֵ -מ ֵ #
יהם  ,לפי כלל ופרט וכלל ,הכלל בתראה מרבה )ע"פ תרגום אונקלוס של עצים ואבנים( כלי עצים וכלי
ימ ֶ
בתראה ְו ַעל כָּ לִ -מ ְקוֵ ה ֵמ ֵ
אבנים,
וּבא ֲָב ִ ֽנים׃ לפי רבוי מיעוט רבוי יש ללמוד באופן המרוחק ביותר ממי היאור ,שנשארו מים
וּבעֵ ִצים ָ
היָה ָדם = ְבּכָ לֶ -א ֶרץ ִמ ְצ ַ >ריִ ם ָ
ְו ָ A
במצרים למצרים ,שלא היו לדם ואלו מים שחפרו המצרים שמקורם לא היה ביאור
ימי ַהיְ ֹֽאר׃
ל ֹא יָ ְֽכלוּ = ִל ְשׁ ֹ>תּת ִמ ֵמּ ֵ
אר ַמיִ ם ִל ְשׁ ;תּוֹת ִכּי A
בת ַהיְ ֹ
שמות וארא ז],כד[ ַויּ ְַח ְפּרוּ כָ לִ -מ ְצ ַריִ ם ְס ִבי ֹ
אר ֵמ ָ=תה = וַיִּ ְב ַאשׁ ַהיְ ֹ>אר ְול ֹא-י ְָכלוּ ִמ ְצ ַ >ריִ ם ִל ְשׁתּוֹת ַמיִ ם ִמןַ -היְ ֹ;אר
שמות וארא ז,כא] :כא[ ְו ַה ָדּ ָג#ה אֲשֶׁ רַ -בּיְ ֹ
וַיְ ִהי ַה ָדּם ְבּכָ לֶ -א ֶרץ ִמ ְצ ָ ֽריִ ם׃
ע"פ תורה שלמה )צא( כמו שבגאולת מצרים הייתה מכת דם כך תחזור ותהיה מכת דם ואש ותמרות עשן בגאולת אדום לעתיד לבוא ,דבר המרומז
בפעמיים זקף-קטן וַיִּ ְב ַאשׁ הַ יְ אֹ> ר וְ ל ֹא-י ְָכלוּ ִמ ְצ ַ >ריִ ם .
צּ ֹאן ֶדּ ֶבר כָּ ֵבד ְמ ֹֽאד׃
חמ ִֹרים = ַבּגְּ ַמ ִ>לּים ַבּ ָבּ ָקר וּ ַב ;
סּוּסים ַ ֽבּ ֲ
שמות וארא ט,גִ :ה ֵנּ#ה יַד% -ה' הוֹ ָי2ה ְבּ ִמ ְקנְ  = Nא ֲֶשׁר ַבּשָּׂ ֶ >דה ַבּ ִ A
במקנך אשר בשדה  -פשטא מונח זקף-קטן בסוסים בחמרים בגמלים  -מהפך פשטא זקף-קטן  ,פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים
שופטים ב,טו
כּאֲשֶׁ ר = ִדּ ֶבּר >ה' וְ כַ א ֲֶשׁר נִ ְשׁ ַבּע ה' לָ ֶה;ם וַיֵּ צֶ ר לָ ֶהם ְמאֹֽ ד׃
ְבּכֹ ל׀ א ֲֶשׁר י ְָצא 2וּ יַד-ה=' ָ ֽהיְ תָ הָ -בּם ְל ָרעָ> ה ַ ֽ

יד-ה' היתה-בם לרעה  -פשטא מונח זקף-קטן כאשר דבר ה'  -פשטא מונח זקף-קטן  ,פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים
מקראות תמימות )מקת"ם( רות רבה ב יט על פסוק שופטים ב,טו

אמר רבי לוי :כל מקום שנאמר בו יד ה' מכת דבר היא ,ובנין אב )מקת"ם ההוכחה הברורה ביותר( שבכולם )שמות וארא ט,ג( הנה יד-ה' הויה
)מקת"ם מכת דבר(  ...תלמידי דרבי נחמיה מייתי לה מהתם )שופטים ב,טו( בכל אשר יצאו יד-ה' היתה-בם לרעה  -ביוצאין היתה מגפה )מקת"ם
דהיינו אלימלך שיצא לחוץ לארץ  -פירוש המהרז"ו( ביושבין לא היתה מגפה.
• טט אמר רבי לוי יד-ה'  ...בנין אב ומוכח מפסוק )שמות וארא ט,ג( שבו פעמיים זקף קטן בין שני קיסרים )סילוק אתנח(
• תלמידי דרבי נחמיה יד-ה'  ...בנין אב ומוכח מפסוק )שופטים ב,טו( שבו פעמיים זקף קטן בין שני קיסרים )סילוק אתנח(
•

רבי לוי ותלמידי רבי נחמיה ידעו שבפסוקים אלו יש לימוד של בנין אב ולענ"ד זה מושרה ע"י פעמים זקף-קטן במקראות שהובא על-ידם.
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"א

שמות בא ו,ב
5.3
שמות בא י,ז:
יה;ם
ֱ?ה ֶ
ָשׁים ְויַעַ ְבדוּ אֶ ת-ה' א ֵ
אנ ִ>
מוֹקשׁ שַׁ לַּ ח = אֶ תָ -ה ֲ
לנוּ = ְל >ֵ
ליו עַ ד-מָ ַתי = יִ ְה ֶי#ה זֶה ָ #
ֹאמרוּ עַ ְב ֵ #די פַ ְר ֹ %עה אֵ ָ 2
וַיּ ְ
ה ֲֶט ֶרם ֵתּ ַ >דע ִכּי אָ ְב ָדה ִמ ְצ ָ ֽריִ ם׃
ֹאמרוּ עַ ְב ֵ #די פַ ְר ֹ %עה – תרסא קדמא ואזלא אֵ ָ 2ליו – רביע עַ דָ -מ ַתי = – פשטא ,מופע נדיר מאד של פשטא ללא מהפך לפניו ולא בתבנית
וַיּ ְ
מוֹקשׁ  -קדמא מרכא פשטא זקף-קטן ,לכתחילה ובפועל
לנוּ = ְל >ֵ
פשטא ]מונח[ זקף-קטן יִ ְה ֶי#ה זֶה ָ #
מוֹקשׁ שַׁ לַּ ח = אֶ תָ -ה ֲאנ ִ>ָשׁים – פעמיים זקף בין שני קיסרים
לנוּ = ְל >ֵ
יִ ְה ֶ #יה זֶה ָ #
יה;ם – מונח אתנח ,למעט עבודה שלא לה' א-לקינו
ֱ?ה ֶ
ְויַעַ ְבדוּ  -טפחא ללא מרכא אֶ ת-ה' א ֵ

ֹאמרוּ עַ ְב ֵ #די פַ ְר ֹ %עה אֵ ָ 2ליו – תרסא קדמא ואזלא רביע ,פרט )א( וכלל ופרט )ב( המפרט פרט )א(.
וַיּ ְ
פרט )א( מרמז על שיעור זמן גאולה ,קדמא ואזלא כעין כלל מלמד על אי הודאות של הידיעה של זמן הגאולה מתוך פרט )ב( – רביע,
ארבע זמנים אפשריים לגאולת מצרים מנקודת הפתיחה :לפי  430שנה בברית בין הבתרים ,לפי  400שנה מהבשורה על לידת יצחק או
מלידת יצחק 400 ,שנה מירידת יעקב ובניו למצרים ,זמן בעיתה או אחישנה .והמשכו מראה על אי הודאות ,מפני שתבנית הטעמים של
מוֹקשׁ  -קדמא מרכא פשטא זקף-קטן ,מרמזת על לכתחילה ובפועל.
לנוּ = ְל >ֵ
הקרא יִ ְה ֶי#ה זֶה ָ #
ֹאמרוּ  -תרסא ,בתפקיד שיעור ,זמן יציאת מצרים .רמזים לכך במלים :ה ֲֶט ֶרם ֵתּ ַ >דע
וַיּ ְ
ה ֲֶט ֶרם  -כמו טרם ישכבו )בר' וירא יט,ד(  -נאמר במלאכים אצל לוט בסדום בלילה אחר יום הבשורה על לידת יצחק ,מאז ועד זמן הפסוק

כמעט ארבע מאות שנה
ֵתּ ַ >דע  -כמו ידע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם )בר' לך-לך טו,יג(  -נאמר בברית בין הבתרים לאברהם אבינו ומאז ועד זמן הפסוק
כמעט ארבע מאות ושלושים שנה .אלא שגם בני ישראל לא ידעו האם משך הזמן הזה הוא מברית בין הבתרים ,מהבשורת הלידה או הלידה
של יצחק ,או מירידת יעקב ובניו למצרים שזה היה  190שנה אחרי לידת יצחק ולכן שנת מכות מצרים היא השנה ה 210-לירידתם
למצרים ויש הדורש שאכן לא מלאה הגזרה של  400שנה ושלוש הגלויות הבאות משלימות אותה.
עַ ְב ֵ #די פַ ְר ֹ %עה  -קדמא ואזלא ,גי' קדמא ואזלא עולה מאה ותשעים שנה ,כדרש על )שמ' א,יד( וימררו את-חייהם  -קדמא ואזלא ,שהקב"ה
קירב את הקץ ב 190-שנה בגלל שהענוי במצרים כמעט כילה את בני ישראל מבחינה רוחנית  -אמונה בה'
מוֹקשׁ  -קדמא מרכא פשטא זקף-קטן ,לכתחילה ובפועל
לנוּ = ְל >ֵ
יִ ְה ֶי#ה זֶה ָ #
לכתחילה עבדי פרעה ופרעה ידעו ,שבני ישראל באו למצרים לתקופה מוגבלת כמו שאמרו )בר' ויגש מז,ד( לגור בארץ באנו ,לגור ולא
להשתקע.
לכתחילה בני ישראל ידעו שגרותם במצרים לתקופה מוגבלת של ארבע מאות או ארבע מאות ושלושים שנה ,כנדרש על בני אפרים שטעו
בחישוב הקץ וכאשר פרצו ממצרים הומתו בידי הגתים )הפלשתים( .השאלה הפשוטה היא עַ דָ -מ ַתי = הגלות בפועל?
עַ דָ -מ ַתי =  -פשטא ,מיוחדת ועצמאית ,ואחריו תבנית פעמיים זקף בין שני קיסרים ,היא השאלה על זמן גאולת מצרים ועל זמן הגאולה
העתידה אחרי הגלות הרביעית.
יוסף גילה לבני ישראל כי הגואל יבוא עם המלים פקד יפקד  ,השאלה מתי זה יהיה בפועל בעיתה או אחישנה.
ֹאמרוּ עַ ְב ֵ #די פַ ְר ֹ %עה אֵ ָ 2ליו  -היות ולכתחילה ידוע שזמן שהותם של בני ישראל במצרים מוגבל ,מכות מצרים מרמזות שעכשו הזמן
וַיּ ְ
בפועל לשחררם ולא לאבד את מצרים,
ה ֲֶט ֶרם ֵתּ ַ >דע ִכּי  -ר"ת תכ"ה שם ה' שבו מעניש ,כנדרש במשה כאשר אמר )שמ' ב,יג( למה תכה רעך שהכה המצרי בשם זה.
לכתחילה עצתם בסופו של דבר הועילה ובשיא החורבן האישי )מכת בכורות( פרעה גירשם ביד חזקה בלי שטר שיחרור ,כדי שבני ישראל
לעולם לא ישכחו ענויהם ,ששיחרור מרצון משכיח מן העבד את צערו ויתפיסו עם מצרים )ספר הפרשיות הרב כיטוב( אבל בפועל כאשר גילו
כי אבדו כל ממונם התחרטו ,וכולם רדפו את בני ישראל לתוך מפלתם המלאה בקריעת ים סוף וזה היה חורבן מלא של מצרים כי כשם
שאלו לוקים על הים כך הנשארים במצרים לוקים על היבשה.
שמות בא יב,ב
ח ֶדשׁ ַהזֶּ ה לָ ֶכם ר ֹאשׁ ח ֳָד ִשׁ;ים
ַה ֹ
ִראשׁוֹן הוּא = לָ > ֶכם ְל ָח ְד ֵשׁי ַהשָּׁ נָ ֽה׃
ח ֶדשׁ ַהזֶּ ה לָ ֶכם  -דרגא תביר טפחא
ַה ֹ

ח ֶדשׁ  -דרגא בצורתו מצביע מעלה אל הַ זֶּ ה  -תביר  -צורת לבנה בחידושה כאשר קימור הקשת שלה פונה אל החמה ששקעה ,היינו
הַ ֹ
ח ֶדשׁ ַהזֶּ ה  -הראהו לבנה בחידושה ואמר לו כשהירח מתחדש יהיה לך ראש חודש .וגו'
ימינה .כפי' רש"י ַה ֹ
ַהזֶּ ה  -נתקשה משה על מולד הלבנה באיזו שיעור תראה ותהיה ראויה לקדש ,והראה לו באצבע את הלבנה ברקיע ,ואמר לו כזה ראה
וקדש .הקב"ה הראה לו באצבע )טט – במדרש אומר אצבע יד ימין ,הסמוכה לאגודל(
בבלי ראש השנה כב,א גמרא .אמר רבי לוי :מאי טעמא דרבי שמעון  -דכתיב )שמות יב ב( ויאמר ה' אל משה ואל אהרן בארץ

מצרים לאמר .החדש הזה לכם - ...עדות זו תהא כשרה בכם - .ורבנן :עדות זו תהא מסורה לכם.

ח ֶדשׁ ַהזֶּ ה לָ ֶכם – דרגא תביר טפחא ,קבוצת פרטים קשורים בנושא מסוים שלגבי כולם חל ענין או ההלכה של ר ֹאשׁ ח ֳָד ִשׁ;ים .קבוצת
ַה ֹ
הפרטים כאן דייני בית דין כמוכם ,וגם שני עדים כמוכם לענין קביעת ראשי חדשים ר ֹאשׁ ח ֳָד ִשׁ;ים.

תורה תמימה פרשת בא
לכם ] -מהו לכם[ ,עדות זו תהא מסורה לכם] ,מכאן שקבלת עדות החודש וקדוש החודש  -לבית דין מסורה[י( ]ר"ה כ"ד א'[:
לכם  -אין היחיד מקדש את החודש אפי' מומחה לרבים ,שהרי אין לך מומחה לרבים בישראל כמשה רבינו וקאמר ליה הקב"ה עד
דאיכא אהרן בהדך ,שנאמר ויאמר ה' אל משה ואל אהרן וגו' החודש הזה לכםיא( ]שם כ"ה ב'[:

ח ֶדשׁ ַהזֶּ ה לָ ֶכם  -דרגא תביר טפחא ,קבוצת פרטים קשורים בנושא קידוש החדש )דיינים ,מראות לבנה( ,התביר ממעט את כל ישראל
ַה ֹ
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ב"ה
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ומותיר רק את בית הדין אבל לא ליחיד מומחה כי הטפחא מרבה מומחים לקידוש החדש .כמו כן אפשר להבין מפירוש כלי יקר שלכל חדש
יש מראה לבנה משלו ,כלומר הטפחא מרבה מראות לבנה בחידושה.
ירושלמי ראש השנה פ"ב ה"ד )וילנה יב ה(  ...אמר רבי חייא בר בא ראו אותו יוצא מענן זה ונכנס לתוך ענן אחר מעידין עליו
ח ֶדשׁ ַהזֶּ ה לָ ֶכם – דרגא תביר טפחא ,קבוצות פרטים המצטרפים לנושא אחד ,כאן חלקי לבנה לקידוש החדש ,הנראים בסדר זמן,
טט ַ -ה ֹ
בחלקים.
דרגא – ראה התחדשות בסדר זמן של ראו אותו יוצא מענן זה ונכנס לתוך ענן אחר,
תביר – בגלל העננות ראה אותו בחלקים
טפחא – רבוי החלקים מצטרפים ביחד לראיה אחת
סיכום :בפסוקנו דרגא הצביעה למקום או ענין מסוים ,כאן מהארץ ללבנה,
תבנית דרגא תביר טפחא קבוצות פרטים מסוימים המתקיימים בעת ובעונה אחת  ,בית דין מומחים לקידוש החדש ,מראות לבנה במולדה.
תבנית דרגא תביר טפחא סדר זמן לראית מולד הלבנה בחלקים המצטרפים ביחד לראיה שלמה.
שמות בא יג,ג  -ד פסוק שלישי בפרשת קדש לי כל בכור
הוֹציא ה' אֶ ְת ֶכם ִמזֶּ ;ה
ִ
ֲב ִ >דים ִכּ̀י ְבּחֹ זֶק > ָיד
אתAם ִמ ִמּ ְצ ַר =יִ ם = ִמ ֵבּית ע ָ
ֲשׁר יְ צָ ֶ
אמר מ ֹ%שֶׁ ה אֶ לָ -ה ָ 2עם ז *ָכוֹר אֶ תַ -היּAוֹם ַה ֶזּה = א ֶ #
]ג[ ו ַ#יּ ֹ ֶ

ְול ֹא יֵאָ ֵכל ָח ֵ ֽמץ׃
ח ֶדשׁ הָ אָ ִ ֽביב׃
]ד[ ַהיּוֹם אַ ֶתּם י ְֹצ ִא;ים ְבּ ֹ

בבלי פסחים כח,ב רבי יוסי הגלילי אומר :מנין לפסח מצרים שאין חימוצו נוהג אלא יום אחד  -תלמוד לומר )שמות בא יג,ד( לא יאכל
חמץ וסמיך ליה )שמות בא יג,ד( היום אתם יצאים.
רש"י הכי גרסינן :חמץ אין לי אלא שנתחמץ מאליו ,מנין לפסח מצרים  -שלא נהגו בו איסור חמץ אלא יום אחד.
תלמוד לומר לא יאכל חמץ וסמיך ליה היום אתם יוצאים  -לא יאכל חמץ היום.

שמות בא יג,ג ְ ...ול ֹא יֵאָ ֵכל ָח ֵ ֽמץ׃ ]ד[ ַהיּוֹם אַ ֶתּם י ְֹצ ִא;ים
ְול ֹא יֵאָ ֵכל ָח ֵ ֽמץ – מרכא טפחא סלוק ,מרכא טפחא מרבה ,מה היא מרבה? נלמד מהסילוק המאפין אותה ,איסור אכילת חמץ לדורות.
הסלוק גם ממעט ,להודיע כי רק חמץ נאסר ולא דברים אחרים.
ַהיּוֹם – טפחא בראש פסוק ,בתפקיד שמתפשט אפיון ממנה אלפניו .האפיון הוא כדרשת ריה"ג כי פסח מצרים  -נהגו בו איסור חמץ יום
אחד .זה היה הצווי ,ולמעשה לא אכלו חמץ בשלושים יום הבאים ובט"ו אייר ירד המן ,ואם לא היה להם תבואה אז גם לא אכלו חמץ עד
בואם אל ארץ כנען.

שמות בא יג,ה
ֲשׁר נִ ְשׁ ַבּAע לַ אֲבֹתֶ =יָ = Nלתֶ ת > ָל ֶא ֶרץ ז ַָבת חָ ָלב ְוּד ָב;שׁ ְועָ ַב ְד ָתּ
בוּסי א ֶ #
ִ2
]ה[ וְ הָ יָ ה ִ ֽכי-יְ ִביאֲM Nה' אֶ לֶ -א ֶרץ ֽ ַ aה ְכּ ַנעֲנִ י וְ הַ ִח ִ#תּי וְ הָ אֱמֹ ִ %רי וְ הַ ִח ִוּי וְ הַ יְ
ח ֶדשׁ ַהזֶּ ֽה׃
עב ָֹדה ַהזּ ֹאת בַּ ֹ
אֶ תָ -ה ֲ

אל-ארץ הכנעני – מונח תלישא-גדולה ,שני ענינים של שיעור והם מושפעים ו/או משפיעים על והיה כי-יביאך ה'  -מונח מונח פזר ,כעין
שלוש פזר שענינו דרוש למקום אחר ואם צריך גם למקומו )ומפאת הקיצור לא מוסבר בפרסום זה(
אל-ארץ-הכנעני – מונח תלישא-גדולה ,שני ענינים של שיעור ,מלפניו ומאחריו.
מלפניו ע"פ תורה שלמה )מה( מהפסוקים יג ג – ד לומדים על עבור השנה שיהיה הפסח בחדש האביב )טט  -של ארץ-הכנעני( כי
אכילת חמץ אסורה אחרי יום תקופת האביב ,כסף משנה הלכות קידוש החודש פרק ד אם היתה השנה ראויה להתעבר מפני אביב

שלא הגיע או מפני התקופה שלא יהא אביב בתקופה חדשה שהם עיקר זמני העיבור מן התורה
מאחריו ע"פ רמב"ן  -ע"פ רבותינו על ספרי דברים כו ט וגם כמובא ב-תורה שלמה ארץ חמישה עממים הנמנים בפסוק היא ארץ
זבת חלב ודבש ,וארץ הפריזי והגרגשי הלא מוזכרים בפסוק היא פחותה מארץ המוזכרים אבל ביחס לשאר הארצות גם היא ארץ זבת
חלב ודבש.
ֶא ֶרץ ז ַָבת ָח ָלב ְוּד ָב;שׁ  -תביר מרכא טפחא אתנח או סלוק ,נמצא בתורה כשמונה פעמים ,ויש מופעים בטעמים אחרים

דוגמאות למיעוטים הנלמדים במקומות שונים :מגילה ו' א' וכי תימא דלית בה זבת חלב ודבש  ...ריש לקיש  ...ציפורי ששה עשר מילין
על ששה עשר מילין  ...רבי יוחנן  ...עשרין ותרתין פרסי אורכא ופותיא שיתא פרסי מדברי שניהם עולה שרק חלק מארץ-ישראל
בבחינת ארץ זבת חלב ודבש
וּד ָ ֽבשׁ׃
ת־ה ָא ֶרץ ַה >זּ ֹאת ֶא ֶרץ ז ַָבת ָח ָלב ְ
ָ
ן־לנוּ = אֶ
ל־ה ָמּקוֹם ַהזֶּ ;ה וַיִּ ֶתּ ָ #
ַ
דברים כי-תבוא כו,ט׃ וַיְ ִב ֵאנוּ אֶ

פרשת הבאת בכורים ,ריה"ג ממעט ביכורים לארץ-ישראל מערבה לירדן.
ויקרא ב יא׃ כָּ לַ -ה ִמּנְ ָ 2חה א ֲֶשׁAר ַתּ ְק ִר =יבוּ = לַ >ה' ל ֹא ֵתעָ ֶשׂה חָ ֵמ;ץ
אר = ְוכָ לְ -דּ >ַבשׁ ֽל ֹאַ -ת ְק ִטירוּ ִמ ֶמּנּוּ ִא ֶשּׁה לַ ֽה'׃
כּי כָ לְ -שׂ ֹ
ִA

בבלי בבא בתרא חי סמיכת חרדל לכוורות דבורים ,מזיק הדבש ,לכן יש להרחיקו ,אפילו זרע החרדל בהיתר ,כגון שזרע בחצי שדה
ואח"כ מכר חצי השדה השני .ארץ זבת חלב ודבש ,ארץ  -תביר ,להודיע שלא כל זריעה בארץ מועילה לדבש ולכן צמח כמו חרדל המזיק
לדבורים ולדבשם לרבנן יש להרחיק .לרבי יוסי לא צריך להרחיק כי סבור כי הניזק בעל הדבורים ירחיק עצמו.
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ב"ה
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לטובת הבנת הנושא יוצגו מידי פעם חלק מהטעמים שבתנ"ך )חוץ מספרי איוב ,משלי ,תהלים( ,לפי תפקידם התחבירי כעוצרים ומחברים-
משרתים ,ולפי ההשערות
סלוק)=סוף-פסוק(
כמנהג הספרדים דרגת עוצר קיסר אתנ;חֽ ,
שלשלת ,טרחא
K
גדול,
קטן ,זקףI -
דרגת עוצר מלך סגולתא  , Jזקף> -

סלוק)=סוף-פסוק(
כמנהג האשכנזים דרגת עוצר קיסר אתנחת; אֽ ,
שלשלת ,טפחא
K
גדול,
קטן ,זקףI -
דרגת העוצר מלך סגול  , Jזקף> -

שמות בשלח יג,יז
5.4
שמות בשלח טז,ד  -ה
ֹשׁה ִהנְ ִנ#י ַמ ְמ ִטיר לָ ֶכם ֶל ֶחם ִמןַ -השָּׁ ָמ;יִ ם
Aאמר ה=' אֶ ל-מ > ֶ
]ד[ וַיּ ֹ ֶ
תוֹר ִתי ִאםֽ -ל ֹא׃
הי ֵֵל ְבּ ָ
אנ ֶַסּנּוּ ֲ
יוֹמוֹ ְל ַמעַ ן ֲ
ל ְקטוּ = ְדּ ַבר-יוֹם ְבּ >
ָצא ָה ָע Aם ְו ָ ֽ
ְוי ָ #
]ה[ ְו ָה ָיה = ַבּיּוֹם ַה ִשּׁ ִ>שּׁי ְו ֵה ִכינוּ ֵאת אֲשֶׁ ר-י ִָב;יאוּ
ֲשׁר-יִ ְל ְקטוּ יוֹם ׀ יֽ וֹם׃
ְו ָהיָ ה ִמ ְשׁ ֶנ>ה ַעל א ֶ ֽ

)קיסר  -סלוק( ְו ָה ָיה = ַבּיּוֹם ַה ִשּׁ ִ>שּׁי  -פשטא מונח זקף-קטן ְו ֵה ִכינוּ – טפחא ֵאת אֲשֶׁ ר-י ִָב;יאוּ  -מונח אתנח
תבנית הטעמים בראש הפסוק )קיסר  -סלוק( פשטא מונח זקף-קטן ותוכנו תיאור ,ואחריו פעולה ,מתאים ללימוד אלפניו ולאחריו.
תוֹר ִתי – דרגא תביר מרכא טפחא ,קבוצת פרטים שעל כל אחד חל הענין ,או כולם מצטרפים לענין,
הי ֵֵל ְבּ ָ
אנ ֶַסּנּוּ ֲ
אלפניו  -על ְל ַמעַ ן ֲ
ללמד שתורתי בשלב זה במדבר התבטאה בכ-פרש"י אם ישמרו מצוות התלויות בו )במן( שלא יותירו ממנו ולא יצאו בשבת ללקוט
ֲשׁר-יִ ְל ְקטוּ יוֹם ׀ יֽ וֹם׃
)קיסר  -אתנח( ְו ָהיָ ה ִמ ְשׁ ֶנ>ה  -מונח זקף-קטןַ ,על א ֶ ֽ
תבנית הטעמים באמצע הפסוק )קיסר  -אתנח( מונח זקף-קטן ותוכנו תיאור ,ואחריו פעולה ,מתאים ללימוד אלפניו ולאחריו.
אלפניו  -על ְו ֵה ִכינוּ ֵאת אֲשֶׁ ר-י ִָב;יאוּ כפירוש שפת"ח )ג(  -כלומר ולא משנה של כל השבוע דהיינו עשרה עומרים כמובן מן הכתוב.
טט  -יום יום היינו חמישה ימים עד יום הששי ,סה"כ חמישה עומרים .בפשט יהיה מובנו שביום ששי הביאו חמישה עומרים כנגד חמישה
עומרים מיום א עד יום ה .לכן הלימוד אלפניו ,ללמד כי ביום ששי לקטו רק עומר כבימים א – ה בשבוע,
ֲשׁר-יִ ְל ְקטוּ יוֹם ׀ יֽ וֹם הוא וכפרש"י על אֲשֶׁ ר-י ִָב;יאוּ לאחר שיביאו ימצאו משנה במדידה ,כפל על
הלימוד לאחריו על התוכן ַעל א ֶ ֽ
הליקוט היומי.

שמות בשלח טז,ה
ְו ָה ָיה = ַבּיּוֹם ַה ִשּׁ ִ>שּׁי ְו ֵה ִכינוּ ֵאת אֲשֶׁ ר-י ִָב;יאוּ
ֲשׁר-יִ ְל ְקטוּ יוֹם ׀ יֽ וֹם׃
ְו ָהיָ ה ִמ ְשׁ ֶנ>ה ַעל א ֶ ֽ

ספר חידושי הרי"ם )תחת פרשת בשלח( עמ' נ"א ,ר"ח ניסן תר"ב..." :עלה בלבי מחשבה שזיכני השי"ת לחוש בכל יום ויום דבר
בפרשת המן ומילא הפרנסה שיזמין לי השי"ת תהי מהתורה הקדושה...וכן אמר הילל ברוך השם יום יום שבכל יום יש התחדשות,
שנאמר חדשים לבקרים וכו' )רבה אמונתך( ולכל אדם כפי הצורך לו לעבודתו את השי"ת
ליקוטי הרה"ק מרימינוב ,חלק מנחם ציון-תודעה... ..הרה"ק מרימינוב עשרים ושתים שנה דרש-דרש מידי שבת בשבתו על פרשת
המן ,בבלי יומא עו,א...-שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה לא ירד להם מן פעם אחת בשנה...עמד ופסק מעותיו בכל יום והיה
מקביל פני אביו כל יום...נמצא כולם מכוונים את לבם לאביהם שבשמים וגו'.
יוֹם ׀ יֽ וֹם  -מרכא פסק סלוק ,רבוי בקשות ,כל יום בקשה חדשה בשביל דבר אחד – פרנסה ,דומה לו בק"ש ה' פסק אחד ,רבוי גלויי
מידות ה' והם כולם מאוחדים בה' אחד .אף שכאן הפסק גם משמש כהפרדה בין אותיות אהו"י אות ה"ה בשם הוי' ואות אל"ף באחד.
מרכא פסק סלוק ,חמישה מופעים בתורה בסילוק ועוד אחדים באתנח
שמות בשלח טז,ח
יכם אֲשֶׁ ר-אַ ֶתּם ַמ ִלּ ִינם עָ ָל ;יו
ֹת > ֶ
א ֹ2כל ְו ֶל ֶAחם ַבּ ֹ#בּ ֶקר = ִל ְשׂ ֹ>בּעַ ִבּ ְשׁ ֹAמעַ ה =' אֶ תְ -תּלֻ נּ ֵ
ֹשׁה ְבּ ֵתת ה' לָ ֶ #כם ָבּ ֶ %ע ֶרב ָבּ ָשׂר לֶ ֱ
ֹאמר מ ֶ 2
וַיּ ֶ
יכם ִכּי עַ לֽ -ה'׃
ְונַ ְחנוּ > ָמה ל ֹא-עָ ֵלינוּ ְתלֻ ֹנּ ֵת ֶ
ֹשׁה – מונח רביע ,לפחות ארבע לימודים בכתוב :שני שיעורים באכילת לחם ,אחד לנטילת ידים ,אחד לברכת המזון ,המלצה
ֹאמר מ ֶ 2
וַיּ ֶ

לקביעת זמן סעודה ,דרך ארץ לאכול בשר בערב ,דרך ארץ שלא לאכול בשר לשובע ,ברכת המזון מצוות עשה שלא הזמן גרמא ולכן גם
נשים חייבות בה.
ֹשׁה ְבּ ֵתת ה' לָ ֶ #כם ָבּ ֶ %ע ֶרב ָבּ ָשׂר לֶ ֱא ֹ2כל וְ ֶל ֶAחם ַבּ ֹ#בּ ֶקר = ִל ְשׂ ֹ>בּעַ  ,תבנית הטעמים היא של כעין פרט
ֹאמר מ ֶ 2
שמות בשלח טז,ח וַיּ ֶ
קדמאה ,כעין כלל ופרט בתראה המפרט את הפרט קדמאה.
ְבּ ֵתת ה'  -מונח תלישא-קטנה ,זהו פרט קדמאה הבא ללמד כעין שני תפקידי תלישא לענין שיעור אכילת לחם שיש ליטול ידיים עם ובלי
ברכה ושיעור אכילת לחם להתחייב בברכת המזון הכתובים בפרט בתראה .קביעת זמן סעודה.
ספר הלכות גדולות סימן א  -הלכות ברכות פרק שלישי עמוד מ

)ברכות כ ב( ברכת המזון פשיטא דמצות עשה שלא הזמן גרמא היא ,סד"א הואיל וכתיב )שמות טז ,ח( ויאמר משה בתת ה' לכם
בערב בשר לאכל ולחם בבקר לשבע תהוי כמצות עשה שהזמן גרמא ,קמ"ל.
בבלי יומא עה,ב  ..מכאן למדה תורה דרך ארץ שלא יאכל אדם בשר אלא בלילה .והאמר אביי :האי מאן דאית ליה סעודתא  -לא
לאכליה אלא ביממא!  -כעין יממא קא אמרינן .אמר רב אחא בר יעקב :בתחלה היו ישראל דומין כתרנגולים שמנקרין באשפה ,עד
שבא משה וקבע להם זמן סעודה.

כמו כן המלצה לשיעור אכילת בשר כפי' רש"י ָבּ ָשׂר לֶ ֱא ֹ2כל.ולא לשובע .למדה תורה דרך ארץ שאין אוכלים בשר לשובע .וגו' .ענין של
שיעורים לברכת המזון .ילקוט שמעוני תורה פרשת עקב רמז תתנא אמר להם וכי לא אשא פנים לישראל שכתבתי להם ואכלת

ושבעת וברכת והן מדקדקים על עצמן עד כזית ועד כביצה ,ברכת המזון בכל לשון שנאמר ואכלת ושבעת וברכת בכל לשון שהוא
מברך:
 ...לכתחילה ברכת המזון על אכילה לשובע ובני ישראל מקפידים על עצמם עד ביצה ועד כזית.
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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סיכום ע"פ משנה ברורה סימן קנח ז-י מדאורייתא אוכל פחות מביצה אינו נטמא ולא מטמא ידיים לכן גם על הנטילה לא גזרו .אבל כיון
שברכת המזון מברכין על כזית לכן לא חילקו רבנן וקבעו שגם נוטלים על כזית וממילא זה כולל כביצה .על אכילת פחות מכזית הט"ז
הב"ח הגר"א ועוד פסקו שאין צריך נטילה ,ודעת אחרונים אחרים שיטול ולא יברך וע"כ נכון להחמיר .לכו"ע על כזית צריך נטילה .ומעט
פת למתק חריפות שתיה י"א שא"צ ליטול אף אם יש בו כביצה וי"א שיטול וכן מחמת הספק שיטול ללא ברכה ,בפחות מכזית א"צ ליטול.
ל ַמּחֲנֶ ֽה׃
היְ ָתה = ִשׁ ְכ ַבת ַה > ַטּל ָס ִביב ַ ֽ
ה ַמּחֲנֶ ;ה וּבַ ֹ2בּ ֶקר ָ ֽ
לו ו ְַתּ ַכס אֶ תֽ ַ -
שמות בשלח טז,יג וַיְ ִהי ָב > ֶע ֶרב ו ַַתּעַ ל ַה ְשּׂ > ָ
וּב ֹ2בּ ֶקר -.רביע ,בבלי ברכות כז,א דורש מ -שמות בשלח טז,כא׃ וַיִּ ְל ְקט Aוּ אׂtתוֹ = ַבּבּׂtקֶ ר ַבּבּ >ֶ ׂtקר ִאישׁ ְכּ ִפי אָ ְכל; וֹ ְו ַחם ַה ֶשּׁ ֶמשׁ
ַ
ְונ ָ ָֽמס׃ ועל תמיד של שחר שקרב בארבע שעות ... .הנלמד מהקרא וחם השמש ונמס ,איזו היא שעה שהשמש חם והצל צונן? הוי
יתם = אֶ תְ -כּבוֹד >ה'
וּר ִא ֶ
אומר בארבע שעות )מעלות השחר או הנץ( .ו דומה לו שמות בשלח טז,ז וּ ֹ2ב ֶקר ְ

שמות בשלח טז,יב
שָׁ ַ 2מ ְע ִתּי אֶ תְ -תּלוּנֹּתְ Eבּנֵ י יִ ְשׂ ָראֵ ל J
יכם׃
ֱ?ה ֶ ֽ
יד ְע ֶ Iתּם ִכּי א ֲִני ה' א ֵ
בּ ֶקר ִתּ ְשׂ ְבּעוָּ -ל ֶ;חם ִו ַ
וּב ֹ
שׂר ַ
ֹאכלוּ ָב > ָ
ַדּ ֵ#בּר אֲלֵ ֶ %הם לֵ א ֹ2מר ֵבּAין ָהעַ ְר ַבּ =יִ ם = תּ ְ
יאי אֶ ְת ֶכם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָ ֽריִ ם׃
הוֹצ ִ
ֲשׁר ֶהא ֱַכ ְAל ִתּי אֶ ְתכֶ ם = בַּ ִמּ ְד >ָבּר ְבּ ִ
לּ ֶחם א ֶ #
הקדמה על הקרא )שמות בשלח טז,לב( ְל ַמעַ ן׀ יִ ְראוּ אֶ תַ -ה ֶ 2

מפורש כי בני ישראל אכלו מצות שלושים יום ,מבצק שהוציאו ממצרים או ממצות שהוציאו ממצרים ,וטעמו בהן טעם המן וכאשר המצות
פסקו ,נתנו דעתם שמא פסק מהם המזון המופלא שקיימם שלושים יום מפני שלא הודו לה' עליו .לכן התלוננו תלונה אחת על שלא היה
להם כלי להודות לה' .מהתעוררות דלתתא זאת ה' העניק להם ברכת המזון וזה קרה בט"ו אייר ערב ירידת המן בט"ז אייר ,ט"ו אייר הוא
אמ %רוּ  -קדמא ואזלא במלה
היום שבלילו שלפניו הוא פסח שני .וכאשר המן ירד וטעמו ממנו שמות בשלח טז,טו וַיִּ ְראוּ ְבנֵ ֽי-יִ ְשׂ ָר ֵ2אל ו ַ#יּ ֹ ְ
אחת ,ענין של שוויון ,אמרו שכבר טעמו טעם שוה למן במצות מצרים.

תורה שלמה )פ( בזהר ח"ג רעד :רמז לברכת המזון במן עצמו ,שנא' ובבקר תשבעו לחם וידעתם כי אני ה' אלהיכם) .וראה מ"ש
במילואים ובהשמטות( .וכן הוא ברבינו בחיי כאן :ובבקר וגו'
שו"ת ציץ אליעזר חלק כב סימן כט ודבר זה שמשה תיקן להם ברכת הזן בשעה שירד המן לישראל מסמיך ליה הרבינו בחיי עה"ת
בּ ֶקר ִתּ ְשׂ ְבּעוּ-
וּב ֹ
שׂר ַ
ֹאכלוּ ָב > ָ
בפ' בשלח )טז,יב( עה"פ :שָׁ ַ 2מ ְע ִתּי אֶ תְ -תּלוּנֹּתְ Eבּנֵ י יִ ְשׂ ָראֵ ל ַ Jדּ ֵ#בּר אֲלֵ ֶ %הם לֵ א ֹ2מר ֵבּAין ָהעַ ְר ַבּ =יִ ם = תּ ְ
יכם׃
ֱ?ה ֶ ֽ
יד ְע ֶ Iתּם ִכּי א ֲִני ה' א ֵ
ָל ֶ;חם ִו ַ
יכם שתברכו את שמי על המזון כענין שכתוב )דברים ח'( ואכלת ושבעת
ֱ?ה ֶ ֽ
יד ְע ֶ Iתּם ִכּי א ֲִני ה' א ֵ
בּקֶ ר ִתּ ְשׂ ְבּעוָּ -ל ֶ;חם ִו ַ
וּב ֹ
 .וז"לַ :

וברכת את ה' אלקיך .ומכאן אמרו רז"ל )ברכות פ"ז ד' מ"ח ב(משה תיקן להם לישראל ברכת הזן בשעה שירד להם המן ,ומזה אמרו
ברכת המזון דאורייתא ,אבל ברכת המוציא דרבנן מק"ו ומה כשהוא שבע מברך כשהוא רעב עאכ"ו עכ"ל רבינו בחיי.
ונסיים בלשונו של הרמב"ם בסיכום סדר ברכת המזון וז"ל :סדר ברכת המזון כך היא .ראשונה ברכת הזן ,שנייה ברכת הארץ .שלישית
בונה ירושלם ,רביעית הטוב והמטיב .ברכה ראשונה משה רבינו תקנה ,שנייה תקנה יהושע ,שלישית תיקן דוד ושלמה בנו ,רביעית
חכמי משנה תקנוה )רמב"ם פרק ב' מה' ברכות הלכה א'(.

שָׁ ַ 2מ ְע ִתּי – רביע ,בתפקיד של ארבע ,אֶ תְ -תּלוּנֹּתְ Eבּנֵ י יִ ְשׂ ָראֵ ל  – Jזרקא מונח סגול – הקב"ה בחסדו מנתב את – התלונות לכתוב בלשון
יד ְע ֶ Iתּם – זקף-גדול ,נלמד כי שלוש מהן נקראות
יחיד תלונת להיות ברכה – היא ברכת המזון בת ארבע ברכות ,אשר ע"י טעם ִו ַ
מדאורייתא ובתוכן החלוקה ברכת הזן תקנה משה והיא מהתורה ,ושתי ברכות ברכת הארץ תקנה יהושע וברכת בונה ירושלים שתקנו דוד
ושלמה הן דברי נביאים .הברכה הרביעית – הטוב והמיטיב חכמי המשנה תקנוה אפשר על בסיס רמז זה של שָׁ ַ 2מ ְע ִתּי – רביע ,בתפקיד של
ארבע.
ועוד ע"פ מקורות שונים:
התוה''מ  -כי רצון ה' היה לכלכלם רק במן שהיה מזון רוחני ומועיל להשגה וללמוד התורה ולא בבשר שהוא מזון גשמי וה' רצה

שיחיו חיי פרישות ואוכלם יהיה לשובע נפשם הרוחנית ...ורק משה כששמע תלונתם  ...הוסיף שיתן להם גם בשר וה' מקים דבר
עבדו והבטיח עתה לתת להם גם בשר שהוסיף משה מדעתו.

אֶ תְ -תּלוּנֹּתְ Eבּנֵ י יִ ְשׂ ָראֵ ל  – Jזרקא מונח סגול ,מוסיף על תלונה אחת )כי כתוב בלשון יחיד( מענינה ונענה להם בתוספת מן ובתוספת שליו.
סוף מכלתא פר' בשלח פס' יב שאלת לחם לפי שאי אפשר לבשר ודם בלא לחם ונתתיו לכם חזרתם שאלתם בשר ממלא מעים הרי

יד ְע ֶ Iתּם  -כי
אני נותנו לכם מפני מה אני נותנו לכם שלא תאמרו אין ספוק בידו לתנו לנו אלא הריני נותנה לכם ולבסוף אפרע מכם ִ ,ו ַ
אני ה' אלקיכם דיין אני להפרע מכם.

יד ְע ֶ Iתּם  -זקף-גדול ,שלוש ידיעות – חובה לזונם בלחם ,היענות ה' לתאותם לבשר כדי שלא יתחלל שם ה' ,דין להיפרע על שניסו את ה'.
ִו ַ
תורה שלמה )סוף פ( בכת"י מדרש החפץ :בין הערבים תאכלו בשר ובבקר תשבעו לחם וידעתם כי אני ה' הממציא יש מאין ,כך
יד ְע ֶ Iתּם  -זקף-גדול ,שתיים יש מאין ,אחד מהטבע ,שגם הוא יש מאין אבל מההרגל נראה
המצאתי לכם לחם ובשר חוץ ממה שבטבעִ .ו ַ
כטבע.
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ב"ה
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לטובת הבנת הנושא יוצגו מידי פעם חלק מהטעמים שבתנ"ך )חוץ מספרי איוב ,משלי ,תהלים( ,לפי תפקידם התחבירי כעוצרים ומחברים-
משרתים ,ולפי ההשערות
רביע ,זרקא , Eפשטא , #י̀תיב,
כמנהג האשכנזים דרגת העוצר משנה 2
תביר
דרגת העוצר שליש תלישאa -גדולה ,קרני-פרbה ,פז Mר ,אזלא-ג%רש
ים ,מונח-לגרמיה ׀
)=אזלא( ,גרשי* *
%
קדמא ,פסק ׀  ,מקף, -
#
טעמים משרתים – מחברים תלישא-קטנה,
דרגא ,מרכא ,מרכ\ א-כפולה ,מהפ Aך ,מונח ,ירח-בן-יומ dו

א פשטא =  ,תרי
רביע ,זרק E
כמנהג הספרדים דרגת העוצר משנה 2
קדמין = )פשטא = מלעלית( ,י̀תיב ,תביר
#
גדול ,אז =לא-גרי%ש,
דרגת העוצר שליש aתלשא ,קרני-פרbה ,פזר M
גרשין ,מונח-לגרמיה ׀
*
שני
קדמא ,פסק ׀ ,
#
טעמים משרתים – מחברים תרסא )=תילשא(,
חוטרין(,
\
מקף , -דרגא ,מאריך ,תרי טעמ\ י )=תרי
שופר הולך ,שופר מ Aהֻ פך ,ירח-בן-יומ dו

מקורות :הרב ויינפלד ,הרב ויינשטוק ,ר' פרלמן ,פרופ' קוגוט .בעדה המרוקאית יש המאחדים תלשא ותרסא לטעם אחד )אור החיים(

שמות יתרו יח,א
5.5
שמות יתרו כ,יג
א ֽף
צ ח ס ל ֹא ִתּנְ ָ ;
ל ֹא ִתּ ְר ָ ֽ
שׁ ֶקר׃
ס ל ֹא ִתּגְ ֽנֹ>ב ס ל ֹאַ -תעֲנֶ ה ְב ֵרעֲֵ Nעד ָ ֽ

מקור בזוהר לתפקיד טעם טפחא בשינוי משמעות פשט הכתוב ,המרמז להלכות לתיקון העולם והתר אשה לבעלה.
תיקון קוראים המפואר "סימנים" קובץ מנחת שי,לרבי שלמה ידידיה מנורצי זצ"ל
המכון התורני ערך הרב שמואל מאיר ריאחי,שנת ,2001הוצאת פלדהיים
ענין "לא תרצח,לא תנאף לא תגנב" הסבר ע"פ ספר "כמוצא שלל רב" שמות יתרו

...שלקורא ביחיד כ"ף של"כל מלאכתך" דגושה מפני הטפחא שבמילה "ועשית"הקודמת לסוף פסוק ושלשת תוי"ן רפין )לא
תרצח,לא תנאף לא תגנב( שאין טפחא לפני אם אחת מהן במילה"לא" )ונקראים בטעם התחתון(
לקורא בצבור כ"ף של "כל מלאכתך"רפה-שאין טעם מפסיק לפניה ושלשת תוי"ן דגושים מפני הטפחא שלפניהם .לכן אמרו בספר
הזוהר זוהר כרך ב )שמות( פרשת יתרו דף צג עמוד ב )סוף פר' יתרו( פסקא טעמא בכל הני תלת וז"ל:
ל ֹא ִתּ ְר ָ ֽצ ח -אי לאו דפסקא טעמא לא הוי תקונא לעלמין ויהא אסיר לן לקטלא נפשא בעלמא אף על גב ביעבור על אורייתא אבל
במה דפסקא טעמא אסיר ושרי.
• להתיר לצורך תיקון העולם ארבע מיתות בית דין ,הריגת הבא במחתרת ,הריגת רוצח בשגגה ע"י גואל הדם ,הריגת רודף אם אי
אפשר להציל הנרדף ע"י הברחת או עצירת או פגיעה באחד מאברי הרודף.
ל ֹא ִתּנְ ָ ;א ֽ ף – אי לא דפסקא טעמא אסיר אפילו לאולדא או למחדי באתתיה חדוה במצוה ,ובמה דפסקא טעמא אסיר ושרי) .ע"י

שהטעם הפסיקו ]ניתק הלא מן התנאף האיסור המוחלט מותר לדברים מסויימים[(

•

להתיר אשה לבעלה

ל ֹא ִתּגְ ֽנֹ>ב – אי לאו דפסקא טעמא הוה אסיר אפילו למגנב דעתא דרבייה באורייתא או דעתא דחכם לאיסתכלא ביה או דיינא דדאין
דיינא לפום טענה דאצטריך ליה למגנב דעתא דרמאה ולמגנב דעתא דתרוויהו לאפקא דינא לנהורא ,ובמה דפסקא טעמא אסיר ושרי.

•

להתיר גניבת דעת העומד לדין ע"י הדיין כדי להוציא דין אמת ,גניבת דעת רבו בתורה כדי להשכיל בה

הרחבה בנושא היתר הריגה:
שמות משפטים כב,א
ִאםַ -בּ ַמּ ְח ֶתּ ֶרת יִ ָמּ ֵצא ַהגַּנָּ ב וְ ֻה ָכּה ו ֵָמ;ת ֵאין לוֹ ָדּ ִ ֽמים׃

רש"י )א( אם במחתרת  -כשהיה חותר את הבית .אין לו דמים  -אין זו רציחה; הרי הוא כמת מעיקרו .כאן לימדתך תורה :אם בא להורגך
השכם להורגו; וזה להורגך בא ,שהרי יודע הוא ,שאין אדם מעמיד עצמו ורואה שנוטלין ממונו בפניו ,לפיכך על מנת כן בא ,שאם יעמוד בעל
הממון כנגדו יהרגנו.
במדבר מסעי לה,כז
ֹצ ַח ֵאין לוֹ ָ ֽדּם׃
צח גּ ֵֹאAל ַה ָדּם = אֶ תָ -הר > ֵ
וּמ ָצAא אֹתוֹ = גּ ֵֹאל הַ ָ >דּם ִמ Iחוּץ ִלגְ בוּל ִעיר ִמ ְקלָ ט; וֹ ְו ָר * ַ
ָ
ֹצ ַח – אמר רחמנא ְו ָר * ַצח  ,התיר לגואל הדם בלשון רצח להרוג את הרוצח בשגגה אם יצא מעיר מקלט
ְו ָר * ַצח גּ ֵֹאAל ַה ָדּם = אֶ תָ -הר > ֵ

דברים כי תצא כב
וּמת ָה ִאישׁ אֲשֶׁ ר-שָׁ ַכב
שׂה וְ ֶהח ֱִזֽיקָ -בּהּ הָ ִאישׁ ְושָׁ ַכב ִע ָמּ;הּ ֵ 2
א ָר > ָ
ה ַנּע ֲָרה = ַה ְמ ֹ
ה ַנּע ֲָר = ַ ֽ
ס ]כה[ ְו ִֽאםַ -בּשָּׂ ֶ *דה יִ ְמ ָצא ָה ִ 2אישׁ אֶ תֽ ַ -
ל ַנּע ֲָרה ֵח ְטא ָמ;וֶת ִMכּי כַּ אֲשֶׁ ר י ָ#קוּם ִ Aאישׁ עַ לֵ -רעֵ =הוּ =
ל ַנּע ֲָר ַ ֽ
ל ַנּע ֲָרה = ל ֹאַ -תע ֲֶשׂה ָד >ָבר ֵאין ַ ֽ
ל ַנּע ֲָר = ְו ַ ֽ
ִע ָמּהּ ְל ַב ֽדּוֹ׃ ]כו[ ְו ַ ֽ
להּ׃ ס
מוֹשׁיעַ ָ ֽ
ִ
שׂה ְו ֵאין
א ָר > ָ
ה ַנּע ֲָרה = ַה ְמ ֹ
ה ַנּע ֲָר = ַ ֽ
וּרצָ חוֹ ֶנ>פֶ שׁ ֵכּן הַ ָדּ ָבר ַהזֶּ ֽה׃ ]כז[ ִכּי ַבשָּׂ ֶדה ְמצָ ָא;הּ צָ ע ֲָ2קה ַ ֽ
ְ

רבי יוסף בכור שור  ...ולָמֵ ד )ראה סנה' עג,א( :מה הנערה ניתן להצילה בנפשו ,דכתיב אין מושיע לה  -הא יש מושיע ,צריך להושיע בכל
דרבֵּ י )ראה סנה' עג,א-ב( מהאי קרא הרודף אחר הזכור ,מדכתיב :נער; ונערה
מה שיכול להושיע ,אף רוצח ניתן להצילו בנפשו ... .ואיכא ַ
המאורסה  -מדקרי :נערה; אחר חייבי כריתות  -מדכתיב חטא ,דמשמע חייבי חטאות; )ואחר( חייבי מיתות בית דין  -מדכתיב מות .דכולם
ניתן להצילו בנפשו.
רלב"ג  ...ולזה ,אם לא יוכל הרואה לאסרו בדרך שלא יוכל על זה ,הנה יש לו רשות להכותו או לחבול בו בדרך שתשלם לה ההצלה ממנו,
ואפילו בנפשו של הרודף אחריה ,אם לא יוכל להצילה בצד אחר .ולפי שכבר הקיש לזה הקם על רעהו ורצחו נפש )ראה לעיל,כו( ,למדנו
שהרודף אחר חבירו להורגו ,יש רשות לרואים להושיעו ,ואפילו בנפשו של רודף; ולזה אמרה התורה" :לא תעמוד על דם רעך" )וי' יט,טז(.
ואינו דוקא דבר שיש מן הסכנה המגיע בנרדף לידי דם ,כי אפילו ממה שיגיע לו מן הפגם והבושת ,ואפילו אין בו היזק מן הממון כמו זה
העניין המגיע לנאנסת זאת; כי כולנו חייבים בכבוד האחד על חבירו.
המשך זוהר כרך ב )שמות( פרשת יתרו דף צג עמוד ב

ל ֹאַ -תעֲנֶ ה ְב ֵרעֲֵ Nעד ָ ֽשׁקֶ ר׃ הכא לא פסקא טעמא בגין דאסיר הוא כלל כלל ,ובכל מילי דאורייתא קודשא בריך הוא שוי רזין עלאין
ואוליף לבני נשא ארחא לאתתקנא בה ולמהך בה ,כמה דאת אמר )ישעיה מח( אני יי' אלהיך מלמדך להועיל מדריכך בדרך תלך ,אוף
הכי:
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

96/190

/©ZZFisherטעמי המקרא בהלכה ובאגדה  -התשעא

zzzf@bezeqint.net 972-3-6486221 www.torah-cantillation-analytics.nationalfinder.com

ב"ה

טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"א

ל ֹא ַת ְח ֹמד לא פסיק טעמא כלל ,ואי תימא אפי' חמודא דאורייתא אסיר כיון דלא פסקא ,ת"ח בכלהו עבדת אורייתא כלל ובהאי
עבדת פרט ,בית רעך שדהו ועבדו וגו' בכל מילי דעלמא ,אבל אורייתא איהי חמודת תדיר שעשועים גנזי דחיי ארכא דיומין בעלמא
דין ובעלמא דאתי ,הני עשר אמירן דאורייתא אינון כללא דכל פקודי אורייתא כללא דעילא ותתא כללא דכל עשר אמירן דבראשית אלין אתחקקו על לוחי אבנין וכל גנזין דהוו
בהו אתחזון לעיניהון דכלא למנדע ולאסתכלא ברזא דתרי"ג פקודין דאורייתא דכלילן בהו כלא אתחזי לעיינין כלא איהו בסכלתנו לאסתכלא בלבא דישראל כלהו וכלא הוה נהיר
לעינייהו ,בההוא שעתא כל רזין דאורייתא וכל רזין עלאין ותתאין לא אעדי מינייהו בגין דהוו

ל ֹא ַת ְח ֹמד לא פסיק טעמא כלל כתב ב -ספר אמרי פנחס )מקאריץ( ,פר' יתרו ,ד"ה לא תחמוד )כ,יד( אמר בשם הרב ז"ל ,שלכך על
דיבור לא תחמוד אין רוב העולם עוברין ,כי איתא בגמרא )שבת פח,ב( בכל דיבור נתמלא העולם בשמים ,אך נכנס לגן עדן להיות
מקום פנוי לדיבור השני ,וכן כולם .רק האחרון נשאר בעולם הזה ,לכך אין עוברים עליו כל כך.
שמות יתרו כ,יד
מד ֵבּית ֵר ֶע ;N
ל ֹא ַת ְח ֹ
כל א ֲֶשׁר ְל ֵר ֶעֽN׃
ֹרוֹ ְו ֹ
חמ >
ֲמתוֹ = ְושׁוֹרוֹ ַו ֲ
ס ֽל ֹאַ -ת ְח ֹ*מד ֵאשֶׁ ת ֵר ֶ 2עְ Nועַ ְב Aדּוֹ ַוא ָ

דברים ואתחנן ה,חי
מד ֵאשֶׁ ת ֵר ֶע ;N
ְול ֹא ַת ְח ֹ
כל א ֲֶשׁר ְל ֵר ֶעֽN׃
ֹרוֹ ְו ֹ
חמ >
ֲמתוֹ = שׁוֹרוֹ ַו ֲ
ס ְו #ל ֹא ִת ְתאַ ֶוּ %ה ֵבּית ֵר ֶ 2ע Nשָׂ ֵ %דהוּ ְועַ ְב Aדּוֹ ַוא ָ

הדיבר העשירי בעשרת הדברות ,לא תחמד וגו' ,כל הקרא מרמז על לימוד בכעין כלל ופרט וכלל בשני אופנים.
זוהר ח"ב הוא ע"פ הכתוב בדברים ואתחנן :

ל ֹא ַת ְח ֹמד לא פסיק טעמא כלל ,ואי תימא אפי' חמודא דאורייתא אסיר כיון דלא פסקא ,ת"ח בכלהו עבדת אורייתא כלל ובהאי
עבדת פרט ,בית רעך שדהו ועבדו וגו' בכל מילי דעלמא,
ונסביר בשלבים:

ל ֹא ַת ְח ֹמד לא פסיק טעמא כלל) ,לא מוטעם בטפחא להפסיק בין לא למלת תחמוד שאחריה( ואי תימא אפי' חמודא דאורייתא
אסיר כיון דלא פסקא )ואם תאמר שגם חימוד התורה אסור כי לא מוטעם בטעם מפסיק כגון טפחא( ,ת"ח בכלהו עבדת אורייתא כלל
)בא וראה כל מעשים הקשורים לתורה כתובים בלשון כלל( ובהאי עבדת פרט,
בנושא החימוד והתאוה כתבה בפרטים ובסיום ריבתה לכל הדברים שבעולם שאינם קשורים לתורה.
הסבר ע"פ תבנית הטעמים:
ְו #ל ֹא ִת ְתאַ ֶוּ %ה – קדמא ואזלא מרמז על לימוד בכלל והפרטים אחריו
ֹרוֹ
חמ >
ֲמתוֹ = שׁוֹרוֹ ַו ֲ
ובהאי עבדת פרטֵ ,בּית ֵר ֶ 2ע Nשָׂ ֵ %דהוּ ְועַ ְב Aדּוֹ וגו' וכן המשך הפסוק ַוא ָ
וחזר וכלל ְו ֹכל א ֲֶשׁר ְל ֵר ֶעֽN׃ ובלשון הזוהר בכל מילי דעלמא,
הלימוד הנדרש מהפרטים :הפרט הראשון ֵבּית ֵר ֶ 2ע - Nמונח רביע – לפחות ארבעה תנאים לפרטים.
תנאי הפרטים ע"פ מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק כ :כל דבר שאסור לך כמו שאשת רעך אסורה ,שחייבין עליו מיתת בי"ד
כמו על אשת איש ,דברים הנקנין בכסף ובשטר ובחזקה כמו בית ושדה ,דברים שהם כקרקע כמו עבדו ואמתו ,דבר ששמירתו עליך
כמו שורו וחמורו ,וחזר וכלל כגון מקלו מנעלו ופונדתו ,דברים שאפשר להן לבוא תחת ידיך וחבירך חסירן,
ומותר להתאוות ליטול בתו לאשה ,להתאוות להידמות לחבירו במראה
הפרט השני שָׂ ֵ %דהוּ ְועַ ְב Aדּוֹ ַוא ֲָמתוֹ =  -אזלא-גרש מהפך פשטא ,כעין יצא מענינו לדון כעינינו יצא להקל ולא להחמיר ,הלכה אסור
להתאוות \ לחמוד דבר מסוים השייך לרעך ,הוציא מכך שמותר להתאות להשתדכות עמו ,להידמות לו במראה ,בתורה ,ולתורה בכלל.
ְ ...ו ֹכל א ֲֶשׁר ְל ֵר ֶעֽ - Nטפחא מרכא סלוק  -חזר וכלל לומר שלא יחמד כל השייך לרעך דווקא ,ובזה מיעט דברים כמו תורה וחתן
וכד'
לימוד מוסר שעבירה מתחילה במחשבה ,גסות רוח בחמדת השייך לאחר ועלולה להביא עד למינות וע''ז הדיבר הראשון והשני
אופן לימוד שני בכלל ופרט וכלל ב -פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( שמות פרק כ למד כלל ופרט וכלל באופן הבא:

יד( לא תחמוד בית רעך] ... .ל ֹא ַת ְח ֹמד ֵבּית ֵר ֶע ; .Nכללְ ,ועַ ְב Aדּוֹ ַוא ֲָמתוֹ = ְושׁוֹרוֹ ַו ֲחמ >ֹרוֹ פרט ,אין בכלל אלא מה שבפרט ,ת"ל[
ְו ֹכל א ֲֶשׁר ְל ֵר ֶעֽN׃ ,חזר וכלל לרבות כעין הפרט ,מה הפרט מפורש דבר שהוא קונה ומקנה ,אף כל שהוא קונה ומקנה ,ואם
תאמר מה הפרט מפורש מטלטלין ,אף כל מטלטלין ,ת"ל במשנה תורה שדהו )שם( ,ריבה אפי' שאינן מטלטלין :תנאי הפרטים
דבר שהוא קונה ומקנה ,מטלטלין ,ושאינן מטלטלין.
שמות יתרו כ,כג
ְול ֹאַ -תע ֲֶלה ְב ַמעֲ?ת ַ ֽעלִ -מזְ ְבּ ִח;י
ליו׃
א ֲֶשׁר ל ֹאִ -תגּ ֶָלה עֶ ְרו ְָת Nעָ ָ ֽ
ְול ֹאַ -תע ֲֶלה ְב ַמעֲ?ת  -מרכא טפחא ַעֽלִ -מזְ ְבּ ִח;י אתנח א ֲֶשׁר – תביר ל ֹאִ -תגּ ֶָלה עֶ ְרו ְָת - Nמרכא טפחא עָ ָ ֽליו׃  -סלוק

ולא-תעלה במעלת ...ע"פ כלי יקר לא תעלה במעלות דווקא במזבחי ,במקום ענוה יתירה שהקרבן מכפר על האדם וכאילו הוא עצמו
מוקרב .אבל במקום הדורש גאוה כגון כסא שלמה ובעזרות ולאולם אתה עולה במעלות
א ֲֶשׁר  -תביר בתפקיד של לא ממש גילוי ערוה ,או שיצמם – ימעט בגודל פסיעותיו כפי' רש''י שאינו גלוי ערוה ממש שהרי כתיב ועשה

להם מכנסי בד מ''מ הרחבת הפסיעות קרוב לגלוי ערוה
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"א

לטובת הבנת הנושא יוצגו מידי פעם חלק מהטעמים שבתנ"ך )חוץ מספרי איוב ,משלי ,תהלים( ,לפי תפקידם התחבירי כעוצרים ומחברים-
משרתים ,ולפי ההשערות
בתורת הסוד כגון שער ההקדמות ,שערי הרמח"ל הטעמים מחולקים לפי טעמים עליונים – אלו שמעל המלים ,טעמים אמצעיים – אלו שבין
המלים )מקף פסק – שהם גם טעמים אלומים כי אין להם צליל( ,טעמים תחתונים – אלו שמתחת למלים.
באופן כללי תבניות הטעמים מרמזות איך לדרוש את הכתוב מעבר לכתוב ,לא מה לדרוש .המקראות מורכבים מסדרות של ]מיעוט[ רבוי מיעוט.
הטעמים העליונים אם הם נמצאים ,הם בימין חצי פסוק ,ובין תפקידיהם להורות על סוג דרשה ,מספר דרשות .הטעמים האמצעיים והתחתונים
משולבים בין טעמים עליונים ובסוף כל חצי פסוק ובין תפקידיהם ברור פרטים .הקיסרים )אתנח וסלוק( שהם טעמים תחתונים ,אחד מתפקידיהם
לברר פרט מסוים )כעין הגבלה או מיעוט(.

שמות משפטים כא,א
5.6
שמות משפטים כא,א:
ֵיהם׃
ְואֵ =לֶּ ה = ַה ִמּ ְשׁפָּ ִ>טים א ֲֶשׁר ָתּ ִשׂים ִל ְפנ ֶ ֽ
ֵיהם׃ ) -סלוק( פשטא זקף-קטן
שמות יתרו כ,כג ְול ֹאַ -תע ֲֶלה ְב ַמעֲ?ת ַעֽלִ -מזְ ְבּ ִח;י וסמך אליו ְואֵ =לֶּ ה = ַה ִמּ ְשׁפָּ ִ>טים א ֲֶשׁר ָתּ ִשׂים ִל ְפנ ֶ ֽ

והוא תיאור ואחריו הלכה או פעולה ,תבנית שבין תפקידיה אפשרות ללמד אלפניו ולאחריו ,כאן נדרש כפי' רש"י שמושב הסנהדרין
הגדולה סמוך למקום המזבח ,ששניהם מכפרים.
ְואֵ =לֶּ ה = ַה ִמּ ְשׁפָּ ִ>טים – ר"ת ו"ה – חלק שם הוי"ה לענין רחמים שהדיינים יחפשו זכות לנידון ,וגם ו"ה ענין של המשכת התורה לעולם ,וזה
תפקיד נוסף לסנהדרין הגדולה להורות הוראה בישראל.
ְואֵ =לֶּ ה = ַה ִמּ ְשׁפָּ ִ>טים – ס"ת ה"ם = שלוש פעמים י"ה ,חלק שם הוי"ה לענין גבורה ,דין .אולי רמז לשלושה בתי דין בהר הבית ,או שלושה
דיינים ברוב הענינים פרט להלכות שנדרש בהם מספר שונה.
שמות משפטים כא,כט:
יוּמת׃
הוּע Aד ִבּ ְבעָ לָ יו = ְול ֹא יִ ְשׁ ְמ ֶ >רנּוּ ְוהֵ ִמית ִאישׁ אוֹ ִא ָשּׁ;ה ַהשּׁוֹר = יִ ָסּ >ֵקל ְוגַםְ -בּעָ ָליו ָ ֽ
מל ִשׁ ְל ֹ2שׁם ְו ַ
ְו ִ Mאם שׁוֹר ַנ ָגּ#ח %הוּא ִמ ְתּ ֹ
ְו ִ Mאם שׁוֹר ַנ ָגּ#ח %הוּא – בבלי בבא בתרא כח,א גמ' .אמר ר' יוחנן ,שמעתי מהולכי אושא שהיו אומרים :מנין לחזקה ג' שנים? משור

המועד .וב-בבלי בבא קמא לז,ב נדרשת השוואה בין ג' תאריכי נגיחות שור לג' תאריכי ראיית וסת של אשה לענין קביעת חזקה בנגיחות
ובוסתות .רמז לדרשות בשתי הגמרות נמצא בפסוק באופן הבא:
מהמלים מתמול שלשם – נדרש המספר שלוש ,הוא גם מופיע במלה שלש"ם,
נגח – ג' נגיחות חזקה
נג ח' הו"א – נוטריקון ח'זקת ה'בתים ו'סתות א'ילנות .מחלוקת האם חזקת וסתות מדאורייתא ,ולהלכה מדרבנן מפני שזאת חזקה
העשויה להשתנות.
ש'ור נ'גח ה'וא – ר"ת המלה שנ"ה
ְו ִ Mאם – פזר מעביר התכונה הנלמדת אחריו למקום אחר :א' שלש שנה לחזקת בתים ואדמות כלולות בבתים; ב' לאילנות; ג' חזקה חודשית
של וסתות נשים.
ְו ִ Mאם – פזר אם צריך לדרוש גם למקומו ,לגבי השור עצמו ע"פ ערוך השולחן חושן משפט סי' שפט סעיפים יג-לא )ראה בבלי בבא
קמא לז,ב ובבלי בבא בתרא כח( עולה כי אפשר כי השור יהיה מועד לימים מרוחקים כגון פעם בחודש או בימי תקיעת שופר ואם במקומו
תוקעים רק פעם בשנה וכל פעם נגח באותה קרן שלוש פעמים ,או נגף שלוש פעמים או נשך שלוש פעמים ועוד אופני נזק הרי הוא מועד
ומשלם נזק שלם .ואם הרג אדם יסקל.
ְו ִ Mאם – פזר ,כעין בנין אב ללמד משור המצוי אל
א[ לבעלי חיים אחרים שהתנהגו שלא כדרכם ,נעשו מועדים בין לבעלי חיים בין לאדם ותקפו
ב[ מהמצוי בשור בקרן לאופני היזק אחרים בשור – נגיפה ,בעיטה ברגל ,ברביצה – שכיבה ,לבעלי חיים אחרים כגון בתרנגול במקור,
ברגליים ,בכנפיים ,בצפרניים
ג[בית דין של כ"ג
ד[ בעלי חיים מסוכנים בעלי תרבות )שתרבתו אותם וחיותן עם בני אדם( כגון ארי וזאב וכו' ונחש ביחיד ,נידונים ביחיד
ה[ חלבה )פסחים כב ב ,כז ב( וביצתה )סנהדרין פ א( ועורו ,גידים ,עצמות ,דם אסורים ,ולא יתננו לכלבים .היתר הנאה רק בפרש.
ו[ כל בעלי החיים שנעשתה בם או באמצעותם עבירה כגון רובע ונרבע ,ע"ז
ז[ ע"י פסק הדין נעשה מציאות אחרת ונאסר
פזר הנדרש למקומו התריע על כך שמהשור המצוי והנגיחה המצויה ילמדו דברים אחרים הקשורים לכך.
המלים והמית איש מגלות את תוכן ההתרעה כי מדובר מהמצוי אל בעלי חיים שונים ,ועל אופני מיתה שונים,
והמית איש – מרכא טפחא ,כעין יתור לרבות על הנגיחה את הנשיכה ,דחיפה ,בעיטה ,רביצה ועוד.
הוכחה אחרת לחזקת הבתים שלש שנים הביא הרוצה בעילום שמו ר' א"ש-ר הי"ו
דברי הימים ב ד ,ד-ה:
וּשׁ?שָׁ ה = פּ ִֹנים ִמזְ ָ >רחָ ה
?שׁה׀ פּ ִֹנים ֶנ2גְ ָבּה ְ
וּשׁ ָ
פ ִ #נים ׀ ָי ָ%מּה ְ
וּשׁלוֹשָׁ ה ֹ
?שׁה פ ִֹנים ׀ צָ Mפוֹנָה ְ
עוֹמד עַ לְ -שׁנֵ ים עָ ָשׂר ָבּ ָ2קר ְשׁ ָ
*ֵ
]ד[
יהם ָ ֽבּיְ ָתה׃
אח ֵֹר ֶ
יהם ִמ ְל ָמ ְ;עלָ ה ְוכָ לֲ -
ְו ַהיָּ ם עֲלֵ ֶ
וּשׂפָ תוֹ = ְכּ ַמע ֲֵשׂה ְשׂפַ ת> -כּוֹס ֶפּ ַרח שׁוֹשַׁ נָּ ;ה ַמח ֲִזיק בַּ ִ>תּים ְשׁ?שֶׁ ת אֲלָ ִפים י ִ ָֽכיל׃ ס
]ה[ ְועָ ְביוֹ > ֶטפַ ח ְ
וּשׂפָ תוֹ = ְכּמַ ע ֲֵשׂה ְשׂפַ ת> -כּוֹס ֶפּ ַרח שׁוֹשַׁ נָּ ;ה ַמחֲזִ יק ַבּ ִ>תּים ְשׁ?שֶׁ ת אֲלָ ִפים י ִ ָֽכיל׃ ס
דברי הימים ב ד,ה :וְ עָ ְביוֹ > ֶטפַ ח ְ
אותיות שַׁ נָּ ;ה מַ ח ֲִזיק ַבּ ִ>תּים ְשׁ?שֶׁ ת הם בדיוק אותיות חזקת הבתים שלש שנים

בשני הפסוקים המובאים בהקשר לחזקת הבתים שלש שנים קיים קשר לבקר ,שעדיין צריך לבררו .בפסוק שמות משפטים כא,כט :חזקת
הבתים מרומזת בשור – היינו בקר ,והפסוק דברי הימים ב ד,ה :המכיל אותיות חזקת הבתים שלש שנים הוא המשכו של פסוק
המזכיר בקר.
יוּמת – ס"ת מו"ת ,היינו מיתה בידי שמים ,כי למיתה בבי"ד בד"כ נאמר מות יומת )רש"י להלן(
ְוגַםְ -בּעָ ָליו ָ ֽ
רבי יוסף בכור שור  ...וגם בעליו יומת  -לפי הפשט ,פעמים שהוא חייב מיתה ,כגון :הניח אותו לילך ,לדעת ,כדי שיהרוג אדם שהוא שונא,
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"א

והורגו ,אז חייב מיתה; דהוה ליה כמי שהרגו בידים ,כמאן דאשקיל עליה בידקא דמיא )ראה סנה' עז,ב( .ולפי הפשט נראה ,שאם ירצו היורשים,
ימות ,ואם ירצו ,יקחו דמים.
רש"י  ...אין לי אלא שהמיתו בנגיחה ,המיתו בנשיכה ,דחיפה ,בעיטה ,מניין? תלמוד לומר :והמית .וגם בעליו יומת  -בידי שמים; יכול בידי
אדם? תלמוד לומר" :מות יומת המכה רוצח הוא" )במ' לה,טז(  -על רציחתו אתה הורגו ,ואי אתה הורגו על רציחת שורו )ראה כתובות לז,ב(.
שמות משפטים כא ,כב,ל
יה ְול ֹא יִ ְהיֶ ה אָ ס; וֹן
ָשׁים ְו ָנ#גְ %פוּ ִא ָשּׁAה ָה ָרה = ְוי ְָצאוּ יְ לָ ֶ >ד ָ
אנ ִ2
]כב[ ְו ִ ֽכי-יִ נָּצוּ ֲ
שּׁה ְונ ַָתן ִבּ ְפ ִל ִ ֽלים׃
ֲשׁר י ִָשׁAית עָ לָ יו = ַבּעַ ל ָה ִא > ָ
עָ נוֹשׁ יֵעָ ֵנ2שׁ כַּ א ֶ #
ְו ָנ#גְ %פוּ  -קדמא אזלא בתיבה אחת ,בעושים תלוי המעשה הנזק .כאן שוויון באחריות לגרימת נזק לכן עקרונית שוויון בתשלומים .בשקלא

וטריא הרמב"ם מסייג ופוסק שמי שלא התכווין בחבלה פטור מתשלום הבושת .וכן פוסק השו"ע בסי' תכ"א ,ובסי' ת"י פוסק שעקרונית כל
מזיק משלם חלקו ויש מחלוקת אם אחד ברח או העני האם לגבות התשלום שהוא חייב מחבירו בנוסף על חלקו .גם צריך להיות ספק ע"י
מי נגמר ההיזק ,ויש עוד סייגים כגון שהם ברי חיוב )שאינם קטן,חרש,ושוטה(.
אור החיים ְו ָנ#גְ %פוּ  -וגו' ,אמר לשון רבים ,לומר שאם שניהם נפלו עליה ,ונגפוה ,משלשין ביניהם ,וכמו שכתב רמב"ם בפרק א'

מהלכות חובל ומזיק:
אשה הרה ,פירוש המצויה שם בידיעתם ,אבל אם באה ועמדה בגבולם ,ונגפוה בלא ידיעה פטורים מכלום ,מדין שכתוב
בירושלמי ופסקו רמב"ם בפרק א מהלכות חובל ומזיק )הלכה יא( וז"ל אם היה אחד ישן ובא אחד ושכב בצדו הרי זה פטור הישן
גם מהנזק כי זה אונס מיקרי:
טט  -אם הייתה שם קודם לקטטה אז הם חייבין .אם הכניסה עצמה למקום הסכנה ונגפוה בלא ידיעה פטורים מכלום ,אבל אם ידעו
חייבין.
שמות משפטים כא,לה:
ְו ִ ֽכי-יִ גֹּף ֽשׁוֹרִ -אישׁ אֶ ת-שׁוֹר ֵר ֵעהוּ ו ֵָמ;ת
וּמ ְכ %רוּ אֶ תַ -השּׁ Aוֹר הַ ַחי = ְו ָחצוּ אֶ ת-כַּ ְס >פּוֹ ְוגַ ם אֶ תַ -ה ֵמּת ֶיח ֱֽצוּן׃
ָ#

רש"י שור איש  -שור של איש .ומכרו את השור החי  -בשָ וִ ין הכתוב מדבר )ב"ק לד,א( :שור שוה מאתים שהמית שור שוה מאתים,
בין שהנבילה שוה הרבה בין שהיא שוה מעט ,כשנוטל זה חצי החי וחצי המת וזה חצי החי וחצי המת ,נמצא כל אחד מפסיד חצי נזק
שהזיקה המתה; וגו'
וּמ ְכ %רוּ  -קדמא אזלא בתיבה אחת ,שויון בין השוורים ,ע"פ רש"י בשָ וִ ין הכתוב מדבר )ב"ק לד,א( לכתחילה השור המזיק היה שוה
ָ#
לשור הניזק ולכן  ... ,כשנוטל זה חצי החי וחצי המת וזה חצי החי וחצי המת ,נמצא כל אחד מפסיד חצי נזק שהזיקה המתה;

וּמ ְכ %רוּ  -קדמא אזלא בתיבה אחת ,בעושה תלוי המעשה כאן המעשה הוא תשלום הנזק ,ע"פ בבלי בבא קמא יח בשור תם שנגח משלם
ָ#
חצי נזק מגופו בלבד ולא מן העליה ,כלומר אם חצי הנזק גדול משווי השור או כל בעל חי אחר שהזיק באופן שאין זה דרכו להזיק כמו בפה
ורגל ,משלם בעל השור רק עד שווי השור המזיק
שמות משפטים כא,לב

ִאםֶ -ע ֶבד יִ גַּ ח ַהשּׁוֹר אוֹ אָ ָמ ;ה
ד ָנ>יו ְו ַהשּׁוֹר יִ ָסּ ֵ ֽקל׃ ס
לא ֹ
?שׁים ְשׁ ָק ִ2לים יִ ֵתּן = ַ ֽ
ֶכּ ֶסף׀ ְשׁ ִ
ִאםֶ -ע ֶבד – תביר ,ממעט או מחלק שלא מדובר בכל עבד או אמה ,ולא מדובר בכל נגיחה
יִ גַּ ח ַהשּׁוֹר – מרכא טפחא  -יתור לרבות על השור הנגח שבו החלו הכתובים ב)-כא,כט( את השור התם שלא הוזכר דינו אם נגח עבד
ואמה .ונדרש כךַ :השּׁוֹר  -טפחא בתפקיד כפותח טפח להתאפיין ע"י אוֹ אָ ָמ;ה – מונח אתנח ,ללמד לרבות על השור המועד את השור

התם שהוא כעין הנקבה חלש במובן שעדיין אין לו חזקת מועד.
ֶכּ ֶסף׀ – מונח פסק )מונח לגרמיה( אחרי אתנח ,אפשר שזה בטוי למידה סדור שנחלק .בקריאה עם פסק כאילו כתוב:
ִאםֶ -ע ֶבד  ...אוֹ אָ ָמ;ה ֶכּ ֶסף׀  -אתנח ,מונח פסק ,שור תם שנגח ללא כוונה לעבד או האמה והמיתו ,בקריאה עם פסק משמעה ע"פ
הרמב"ם כסף אבל לא של קנס ,אלא כסף בשווי של חצי משווי העבד או האמה )רמב"ם פ"י ה"י מהלכות נזקי ממון(.
ִאםֶ -ע ֶבד  ...אוֹ אָ ָמ;ה ֶכּ ֶסף׀  -אתנח ,מונח פסק ,שור מועד אע"פ שהעבד או האמה היו שווים רק דינר הקנס יהיה  30שקל.
?שׁים ְשׁ ָק ִ2לים מצבים של תשלום ושוויו או של אי תשלום:
קריאה ללא פסק כאילו כתוב ִאםֶ -ע ֶבד  ...אוֹ אָ ָמ ;ה ֶכּ ֶסף ְשׁ ִ
?שׁים ְשׁ ָק ִ2לים – מונח רביע ,לפחות ארבע דרשות) :א( השור התכוין לאדם והמיתו ולא שהתכוין להרוג בהמה )ב"ק מג,א(; )ב( תשלום
ְשׁ ִ
בכסף ולא בשווה כסף )מכילתא רשב"י(; )ג( תשלום בתנאי שהעבד כנעני וקיבל על עצמו שבע מצוות בני נח )מדרש החפץ(; )ד( מועד משלם
קנס ,תם פטור או ע"פ רמב"ם משלם חצי שווי העבד או האמה; )ד( גזירת הכתוב משלם  30שקל בין אם העבד שוה הרבה )כגון 1000
זוז( ,בין אם שוה מעט ) 1דינר( )משנה ב"ק פ"ד,מ"ה(; מצב במחלוקת) :ו( אם העבד משוחרר אך מעוכב או מחוסר גט שחרור ,וכן חצי עבד
וחצי משוחרר ,מחלוקת האם יש כסף לאדון שכבר אינו אדונו )גיטין מב,ב( .פסק עשוי לרמז שניתק הקשר לאדון ואין תשלום.
ד ָנ>יו – פשטא זקף-קטן ,פשט מילת אדניו משמעו אחד איש אחד אשה )מכילתא( בכל התורה אשה מושווה לאיש ,אבל אם היא
לא ֹ
יִ ֵתּן = ַ ֽ
ד ָנ>יו – זקף-קטן ,שני לימודים) :א( בין אדוניו קטן בין גדול )מכילתא דרשב"י() .ב(
לא ֹ
אשת איש והעבד הוא נכסי מלוג הכסף לאשה .יִ ֵתּן = ַ ֽ
יקבלו יורשי האדון שמת ,לעומת השור נסקל רק אם אדונו בר סקילה  ,היינו )א( חי ו)-ב( אינו טריפהְ .ו ַהשּׁוֹר – טפחא ,מרבה המלה
והיא מופנית לגז"ש עם)-כא,כח( משם נגח והמית ,לכאן נגח והמית ,מכאן מועד ולא תם לשם .וצריך הגז"ש להחזירו לכללו מפני שיצא
לידון בדבר אחר )מכילתא דרשב"י כתי"א( ,כי עבד ואמה היו בכלל איש ויצא ללמד שאדוניו מקבל  30שקל ,אז אולי השור לא יסקל ,לכן
החזירו הכתוב בפירוש לכללו .יִ ָסּ ֵ ֽקל – סלוק ,להגבילו לסקילה בין האדון חי בין מת ולא מיתה אחרת.
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לטובת הבנת הנושא יוצגו מידי פעם חלק מהטעמים שבתנ"ך )חוץ מספרי איוב ,משלי ,תהלים( ,לפי תפקידם התחבירי כעוצרים ומחברים-
משרתים ,ולפי ההשערות
תבנית קרא כעין פרט קדמאה ורמז לכעין כלל מלמד ופרט בתראה המפרט את הפרט קדמאה.
מונח תלישא-קטנה )=תרסא( ,פרט קדמאה המרמז לשני תפקידי תרסא .בין תפקידי תרסא מצאנו אתרעה על שיעור ,חציצה ,מחיצה – כעין
ההלכה למשה מסיני בבלי עירובין  ,אומדנה )מעין שיעור( ,בעל בחינה נעלה ,עקירת דבר ,שנוי בכלל דרשה
אזלא
קדמא-ו %
#
אזלא רמז על כעין מלמד בפסוק ,ענין מרכזי בקרא וממנו יהיה למד ,זה מרמז על קביעת סדר למשל בזמן .מופע מיוחד של
קדמא ו %
#
קדמא מרמז
#
ים או אזלא-ג%רש( לפני
אזלא )גרשי* *
%
וּמ ְכ %רוּ וְ ָ #נגְ %פוּ( בין תפקידיו לרמז על שויון ,שקילות ,מישור.
במלה אחת שהוצג בפר' משפטים ) ָ #
על ענין שהוגדר כמאוחר הבא לפני הענין שהוגדר כמוקדם.

שמות תרומה כה,א
5.7
שמות תרומה כה,ב
רוּמ;ה
ַדּ ֵבּר = אֶ לְ -בּנֵ י יִ ְשׂ ָר >ֵאל ְויִ ְקחוִּ -לי ְתּ ָ
רוּמ ִ ֽתי׃
ֵמ ֵאAת כָּ לִ -אישׁ = א ֲֶשׁר יִ ְדּ ֶבנּוּ ִל >בּוֹ ִתּ ְקחוּ אֶ תְ -תּ ָ

ראה בעל הטורים בפסוק על חצר המשכן.
שמות תרומה כז,יח׃
ר ַחב׀ ח ֲִמ ִשּׁים ַבּח ֲִמ ִ2שּׁים ְוק ָֹמה ָח ֵמשׁ אַ מּוֹת ֵשׁשׁ ָמ ְשׁ ָז;ר
א ֶר ֶה ָחצֵ ר ֵמ ָ#אה ָבאַ ָ %מּה ְו ֹ
ֹ
חשֶׁ ת׃
ֵיהם נְ ֽ ֹ
ְואַ ְדנ ֶ

תבנית הטעמים של הקרא היא כעין פרט קדמאה וכלל ופרט בתראה המפרט את הפרט קדמאה.
ֹא ֶר ֶה ָחצֵ ר – מונח תלישא-קטנה )=תרסא( ,פרט קדמאה שצריך פירוט באמצעות כלל ופרט בתראה .הפרט קדמאה מרמז לשני תפקידי
תרסא .אחד הקשור לשיעורים הקשורים למידות המשכן ,אחד המלמד לשיעורים אחרים.
שיעורים הקשורים למידות המשכן:
5.7.1
ֵמ ָ#אה ָבאַ ָ %מּה  -קדמא אזלא ,כעין כלל שהכתובים שלפניו ושלאחריו זקוקים לו
ר ַחב׀ ח ֲִמ ִשּׁים
ר ַחב׀ ח ֲִמ ִשּׁים ַבּח ֲִמ ִ2שּׁים ְוק ָֹמה ָח ֵמשׁ אַ מּוֹת ֵשׁשׁ ָמ ְשׁ ָז;ר – פרט בתראה .בחלק זה של המאמר נעסוק בחלק הקרא ְ -ו ֹ
ְו ֹ
ַבּח ֲִמ ִ2שּׁים.
ר ַחב׀ ,שגם הוא מדוד באותה אמה ,ולא נאמר בה אמה כאן אלא בפסוקים יב ויג.
ר ַחב׀ הענין המרכזי קשור אל הפרט ְו ֹ
ְו ֹ
בבלי עירובין כג,ב מנא הני מילי?  -אמר רב יהודה :דאמר קרא )שמות תרומה כז,יח( ארך החצר מאה באמה ורחב חמשים בחמשים ,אמרה תורה:
טול חמשים וסבב חמשים .פשטיה דקרא במאי כתיב?  -אמר אביי :העמד משכן על שפת חמשים ,כדי שיהא חמשים אמה לפניו ,ועשרים אמה
לכל רוח ורוח.
בבלי עירובין נח,א גמרא .מנא הני מילי? אמר רב יהודה אמר רב :דאמר קרא )שמות תרומה כז,יח( ארך החצר מאה באמה ורחב חמשים
בחמשים ,אמרה תורה :בחבל של חמשים אמה מדוד - .האי מיבעי ליה ליטול חמשים ולסבב חמשים!  -אם כן לימא קרא חמשים חמשים ,מאי
חמשים בחמשים  -שמעת מינה תרתי.
ח ֲִמ ִשּׁים ַבּח ֲִמ ִ2שּׁים – מונח רביע – תבנית המרמזת ללפחות ארבעה לימודים .בבלי עירובין לומד מהמלים שני לימודים) :א( בדף כג,ב
חישוב שבעים אמה ושיריים; )ב( בדף נח,א כל המדידות מדוד בחבל של חמשים אמה .שני לימודים נוספים עשויים להיות) :ג( דיוק
חישוב שבעים אמה ושיריים )רש"י(; )ד( העמד משכן בגבול חמשים.
)א( )ג( חישוב שבעים אמה ושיריים ודיוקו בארבע מידות .ע"פ בבלי עירובין כג,ב ,נח,א  -טול חמשים ותן בחמשים .היינו טול את
השטח שארך החצר עודף על רוחב החצר היינו חמשים אמה על חמישים אמה ותן היינו הקף בו )עמו( ַבּח ֲִמ ִ2שּׁים  -רביע ,את ארבע פאות
השטח האחר של החמשים אמה על חמשים אמה .פעולת הקפה זאת מטרתה ליצור ריבוע שאורך פאתו ישמש בכל מדידות התחומים
כעיבור עיר וקרפף.
ר ַחב׀ – מונח לגרמיה )מונח פסק( – כעין מידת לימוד "סדור שנחלק" היינו כתוב שיש לחלקו ולקוראו בשני אופנים.
ְו ֹ
ר ַחב׀ קריאה ללא התחשבות בפסק הוא המשך לענין המרכזי ֵמ ָ#אה ָבאַ ָ %מּה הכתוב לפניו ומתאר מידות חצר המשכן,
ְו ֹ
ר ַחב׀ כשהוא מנותק.
ר ַחב׀ מהכתוב אחריו ח ֲִמ ִשּׁים ַבּח ֲִמ ִ2שּׁים  .נראה בהמשך לימוד ְו ֹ
ר ַחב׀ קריאה בהתחשבות עם פסק מנתקת מלת ְו ֹ
ְו ֹ
אורך פאה זאת בהסבר רש"י בגמרא הוא שבעים אמה וארבע טפחים ושני שליש אצבע ורש"י מניח מלחשב הלאה .ההלאה הזה הינו איבר
השגיאה ,היינו ההפרש הלא מחושב שאפשר להמשיך לחשבו בעוד ועוד מידות קטנות והולכות כדי לדייק בשיעור שבעים אמה ושיריים.
הגענו לחישוב של שלוש מידות מדויקות והשאר איבר השגיאה.
הנקודות האחרות הכלולות בטעמים מונח רביע הן:
)ב( שכל המדידות תהיינה בחבל של חמשים אמה כגון חצר המשכן ,אלפיים אמה תחום שבת מעבר לריבועי ערים ,קביעת תחום ערי
29
מקלט ,מדידת שטחים ,מרחק עיר בעגלה ערופה.
)ד( ח ֲִמ ִשּׁים ַבּח ֲִמ ִ2שּׁים – מונח רביע – היינו הנח  -העמד המשכן בגבול חמשים )היינו באמצע החצר( והותר לפניו חצר רבועית של
חמשים על חמישים.

שיעור הר הבית מהתורה ,יחזקאל ,דברי הימים ,משנה מידות ,ספרי וספרי זוטא.
ר ַחב׀ – מונח לגרמיה )מונח פסק(  -כעין מידת לימוד "סדור שנחלק" היינו כתוב שיש לחלקו ולקוראו בשני אופנים.
ְו ֹ
ר ַחב׀ קריאה ללא התחשבות בפסק הוא המשך לענין המרכזי ֵמ ָ#אה ָבאַ ָ %מּה הכתוב לפניו ומתאר מידות חצר המשכן,
ְו ֹ
29הרב אביגדור נבנצל הי"ו הציע מטעמי מדידת תחום עיר מקלט ועץ של המן  50אמה ,קשר לאורך חבל המדידה
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ר ַחב׀ מהכתוב אחריו.
ר ַחב׀ קריאה בהתחשבות עם פסק מנתקת מלת ְו ֹ
ְו ֹ
ניתוק זה
מאפשר התחברותם של תיבות ח ֲִמ ִשּׁים ַבּח ֲִמ ִ2שּׁים שהם חלק בפרט בתראה לענין המרכזי בפסוק ,התיבות ֵמ ָ#אה ָבאַ ָ %מּה ויחד הם
מרמזים על דרשת שמואל הרואה לדוד המלך המובא ברש"י להלן ,שהר הבית יהיה רבוע שאורכו חמש מאות אמה ורוחבו חמש מאות
אמה ואשר יחושב כדלהלן:
ח ֲִמ ִשּׁים ַבּח ֲִמ ִ2שּׁים – אות בי"ת מציין הכפל  50 * 50השווה  , 2500המונח מציין הכפל בין התוצאה  2500ובין
התיבות ֵמ ָ#אה ָבאַ ָ %מּה היינו  100 * 2500השווה  250,000וטעם רביע בתיבת ַבּח ֲִמ ִ2שּׁים מציין פעולת הוצאת שורש הרבוע השווה
 500אמה אורך ו 500 -אמה רוחב שטח הר הבית למקדש.
משנה מידות פ"ב מ"א
]א[ הר הבית היה חמש מאות אמה על חמש מאות אמה רובו מן הדרום שני לו מן המזרח שלישי לו מן הצפון מיעוטו מן המערב מקום שהיה רוב
מדתו שם היה רוב תשמישו:
מפורש כי לימוד זה ע"פ יחזקאל מב,כ:
א ֶ`ר
וֹמה לוֹ = ָס ִביב ׀ ָס ִ>ביב ֹ
רוּחוֹת ְמ ָד 2דוֹ Aח ָ
%
ְלאַ ְר ַ#בּע
חל׃
קּ ֶדשׁ ְל ֽ ֹ
ְל ַה ְב ִ Iדּיל ֵבּין ַה ֹ

ר ַחב ח ֲֵמשׁ מֵ ;אוֹת
ח ֲֵמשׁ ֵמ >אוֹת ְו ֹ
רחַ ב׀ ח ֲִמ ִשּׁים
הֶ ָחצֵ ר ֵמ ָ#אה ָבאַ ָ %מּה ְו ֹ

א ֶר
פירוש הרא"ש במשנה הר הבית היה ת"ק אמה על ת"ק אמה ... .ורמז לת"ק )שמות תרומה כז יח( ֹ
ַבּח ֲִמ ִ2שּׁים שאין תלמוד לומר ַבּח ֲִמ ִ2שּׁים מלמד שבחצר )טט – משמעו שחצר ה( משכן ,אחד מחלק חמישים שבהר הבית .כיצד?חלוק ת"ק על
ת"ק והרצועות נ' על נ' יהיו ק' רצועות של נ' על נ' הרי חצר המשכן אחד מחמשים מהר הבית:
טט – משמעו אחרי חלוק שטח של  500על  500לרבועים של חמישים על חמישים ,יתקבלו מאה רבועים של חמשים על
רחַ ב׀ ח ֲִמ ִשּׁים שני רבועים אלו מהווים חלק אחד
א ֶר הֶ ָחצֵ ר ֵמ ָ#אה ָבאַ ָ %מּה ְו ֹ
חמשים .נחבר שני רבועים ביחד ונקבל ֹ
מחמשים מהר הבית
ֲמ ִ2שּׁים ,פי' כחלק אחד מחמשים שבהר הבית כדפי' לעיל) .שמות תרומה
ר ַחב׀ ח ֲִמ ִשּׁים ַבּח ִ
א ֶר הֶ ָחצֵ ר ֵמ ָ#אה בָ אַ ָ %מּה ְו ֹ
בעל הטורים ֹ
רוּמ;ה ...עשו לי מקום מקדש אחד מחמשים שבהר הבית כמו תרומה שהוא אחד מחמשים שהרי הר הבית היה
כה,ב( ְויִ ְקחוִּ -לי ְתּ ָ
ת"ק על ת"ק ומקום החצר היה ק' על נ' שהוא אחד מנ' )טט = (50של ת"ק על ת"ק ) 500על  500אמה( ֵ ... .מ ֵאAת כָּ ל כל עולה נ'
היינו )טט  -תרומה בעין( בינוני א' מנ'.

ידיעת מידות הר הבית מבוטא בתורה בפסוקים במדבר בהעלתך י,כט  -לב
עוּאל ַה ִמּ ְדיָנִ י Eח ֵֹתן מֹשֶׁ ה J
ֹבב ֶבּןְ -ר ֵ
ֹשׁה ְ aלח ָ
ס ]כט[ וַיּ ֹאמֶ ר מ ֶ 2
ל
2חנוּ אֶ לַ -ה ָמּקוֹם = א ֲֶשׁר אָ ַמר >ה' אֹתוֹ אֶ ֵתּן לָ ֶכ ;ם ְל ָכAה ִא ָתּ =נוּ = ְו ֵה ַט ְבנוּ > ָ
א ַנ ְ
נ ְֹס ִעים ׀ ֲ

ִ ֽכּי-ה' ִדּ ֶבּר-טוֹב עַ ל-יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל׃

ל ׃
]ל[ וַיּ ֹאמֶ ר אֵ ָליו ל ֹא אֵ ֵל ; ִכּי ִאם-אֶ ל-אַ ְר ִצי וְ אֶ ל-מוֹלַ ְד ִתּי אֵ ֵ ֽ
עזֹב אֹ ָת;נוּ ִכּי׀ עַ לֵ -כּן י ַ ָ2ד ְעתָּ חֲנֹ תֵ =נוּ = בַּ ִמּ ְד >ָבּר וְ הָ ִייתָ ָלּנוּ ְלעֵ ינָ ֽ יִ ם׃
]לא[ ו ַIיּ ֹאמֶ ר אַ ל-נָ א תַּ ֲ

]לב[ ְו ָהיָ ה ִכּיֵ -ת ֵל

ל ׃
ֵיטיב ה' ִע ָמּנוּ ְו ֵה ַט ְבנוּ ָ ֽ
ֲשׁר י ִ
ִע ָמּ;נוּ ְו ָהיָ ה׀ ַהטּוֹב ַה 2הוּא א ֶ #

ספרי במדבר פיסקא פא
)פא( ]לב[ ְו ָהיָ ה ִכּיֵ -ת ֵל ִע ָמּ;נוּ ְו ָהיָ ה׀ ַהטּוֹב הַ 2הוּא ,וכי מה טובה הטיבו לו אמרו כשהיו ישראל מחלקים את הארץ הניחו דושנה של יריחו
חמש מאות אמה על חמש מאות אמה אמרו כל מי שיבנה בית הבחירה בחלקו יטול דושנה של יריחו נתנוהו ליונדב בן רכב חלק בראש וגו'
ה ְלּ ָב ֽ ֹנן׃ )דברים
ספרי זוטא פרק י ]לב[ ְו ָהיָ ה ִכּיֵ -ת ֵל ִע ָמּ;נוּ ְו ָהיָ ה׀ ַהטּוֹב ַה 2הוּא ,הטוב זה בית המקדש שנא' ָה ָהר ַהטּוֹב ַהזֶּ ה ְו ַ
טּוֹבה א ֲֶשׁר ְבּ ֵעבֶ ר הַ יּ ְַר ֵדּ;ן הָ ָהר הַ טּוֹב הַ זֶּ ה וְ הַ ְלּבָ ֽ ֹנן׃
>ָ
ואתחנן ג כה( אֶ ְע ְבּ ָרהָ 2 -נּא וְ אֶ ְראֶ ה = אֶ ת-הָ ָא ֶרץ הַ
סיכום התחלנו ב)-שמות תרומה כז,יח( ֹא ֶר ֶה ָחצֵ ר – פרט קדמאה שטעמיו מונח תלישא-קטנה ,כעין שתי תלישא-קטנה המציינים שני
שיעורים ,פרט אחד מתיחס לחצר המשכן ,פרט אחד מתיחס לשטח הר הבית
ֹבב – תלישא-גדולה ,ענין של שיעור ,המתברר בקרא ְל ָכAה ִא ָתּ =נוּ = ְו ֵה ַט ְבנוּ > ָל וכספרי
וסיימנו ב )-במדבר בהעלתך י כט,לב( ]כט[ ְ aלח ָ
וספרי זוטא על ]לב[ ְו ָהיָ ה ִכּיֵ -ת ֵל ִע ָמּ;נוּ ְו ָהיָ ה׀ ַהטּוֹב ַה 2הוּא ,הטוב זה בית המקדש שאורכו ורוחבו ת"ק אמה על ת"ק אמה וכמידותיו
מידות דושנה של יריחו חמש מאות אמה על חמש מאות אמה.
כּל ַמ ְלאֲכוֹת
כּל ִבּ ְכ ָתב ִמיַּ ד ה' עָ ַלי ִה ְשׂ ִכּ;יל ֹ
בזה נבוא להבין דברי פירוש המיוחס לרש"י בפירושו למקרא דברי הימים א כח,יט ַה ֹ
ַה ַתּ ְב ִ ֽנית׃ פ וזה לשון פירוש המיוחס לרש"י )יט( הכל בכתב  -פתרון :הכל בכתב סדר לו ,סכום משקל ומשקל של כל כלי וכלי ,שמואל

הרואה .כל מלאכות התבנית  -תבנית הבית חכמני והשכילני ,כמו תבנית אורך ורוחב וגובה .והכל דרש שמואל מן התורה ברוח הקודש ,כמו
א ֶר
ששנינו )ראה משנה מידות ב,א(' :הר הבית היה חמש מאות אמה על חמש מאות אמה'; דרשֹ :
ַבּח ֲִמ ִ2שּׁים )שמות תרומה כז,יח(  -חמשים פעמים חמשים הם עשרים וחמש מאות; נראה לומר :חתכם לחמש רצועות להיות חמש מאות על חמש
מאות .והוא מיוסד בסילוק 'קרובץ' של שבת חנוכה ,המתחיל 'מנשה את אפרים ואפרים את מנשה' .והכל דרש שמואל ברוח הקודש ולמד לדוד
כן.
ר ַחב׀ ח ֲִמ ִשּׁים
הֶ ָחצֵ ר ֵמ ָ#אה בָ אַ ָ %מּה ְו ֹ
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"א

5.7.2

חישוב היחס בין רוחב קורה )קוטר( והיקיפה ,קירוב לערך פאי ∏

ֶה ָחצֵ ר מֵ ָ#אה ָבאַ ָ %מּה ְ ...וק ָֹמה
א ֶר
קירוב מתוך הפסוק שמות תרומה כז,יח׃ ֹ
ר ַחב׀ ח ֲִמ ִשּׁים ַבּח ֲִמ ִ2שּׁים ְוק ָֹמה ָח ֵמשׁ אַ מּוֹת ֵשׁשׁ ָמ ְשׁ ָז;ר
א ֶר ֶה ָחצֵ ר מֵ ָ#אה ָבאַ ָ %מּה ְו ֹ
ֹ
חשֶׁ ת ׃
יהם נְ ֽ ֹ
ְואַ ְד ֵנ ֶ

בית הסאה המערבי של חצר המשכן הוא רבוע של חמשים אמה על חמשים אמה .ברבוע זה יש מעגל חסום שקוטרו חמשים אמה.30
מוצעת הבנה לא שגרתית לטעמי המקרא של הפסוק .מונח תרסא )עיגול וקו מימין לשמאל( קדמא ואזלא מונח פסק מונח רביע.
)מונח תרסא(  -הנח מעגל חסום בתוך )מונח פסק מונח רביע( – חצי חצר משכן שהוא ריבוע כגון החצר המערבית ומידות מעגל זה ילכו
)קדמא ואזלא( לפי השיעורים הכתובים בפסוק מאה באמה ועוד חמשים ועוד חמש ועוד היחס בין גימטריות ֶה ָחצֵ ר תרסאְ ,וק ָֹמה תביר,
מבנה טעמים שמרמז על אפשרות של יחסים חשבוניים ביניהם.
קירוב לערך פאי ∏ לפי הלוח המתמטי = . 3.141592654
היקף המעגל החסום בקירוב פאי ∏ הנ"ל שוה  2.0796327 + 5 + 150 = 157.0796327 = 50 * 3.141592654אמה בקירוב.
המספרים  100ו 50 -ו 5 -נמצאים בבירור בפסוק 100 .ו 50-הן מידות מרחק ,רבי יוסי דורש מקומת קלע כי גם אורכה של יריעת קלע
הוא חמש .לכן לפנינו שלש מידות אורך המצטרפות ביחד לחישוב היקף .את הקירוב לערך  2.0796נחשב כך:
ֶה ָחצֵ ר תרסאְ ,וק ָֹמה תביר ,מבנה טעמים שמרמז על אפשרות של יחסים חשבוניים ביניהם.
ֶה ָחצֵ ר גי' ְ ,303וק ָֹמה גי'  ,151היחס ביניהם 2.006622517 = 303 / 151
לפי חישוב זה היקף המעגל החסום שוה  157.006622517אמה.
הקירוב לערך פאי ∏ יחושב ע"י היחס 3.14013245 = 157.006622517 / 50
נשוה זאת לחישוב ערך פאי ∏ מים של שלמה ,המיוחס לגר"א או לרב מונק.
?שׁים
מוּצ;ק ֶעשֶׂ ר ָ aבּאַ ָמּה ִמ ְשּׂפָ #תוֹ עַ דְ -שׂפָ %תוֹ עָ גֹל ׀ ָס ִ2ביב ְו ָח ֵמAשׁ ָ ֽבּאַ מָּ ה = קוֹמָ >תוֹ ְו ָקו =ה ְו ָקו = ְשׁ ִ
ָ
מלכים א ז,כג :וַיַּ עַ שׂ אֶ תַ -היָּ ם
סב אֹתוֹ ָס ִ ֽביב׃
ָבּאַ > ָמּה ָי ֹ

חישוב ערך פאי ∏ מבוסס על היחס בין גימטרית קוה ו-קו 1.047169811 = 111 / 106
מוכפל בערך  30אמה היקף ים שלמה המוזכר בפסוק 31.41509434 = 30 * 1.047169811
ומחולק בערך  10אמה קוטר ים שלמה המוזכר בפסוק 3.141509434 = 31.41509434 / 10
בחישוב לפי ים של שלמה השמטו וא"ו החיבור בקריא ובכתיב .אם הם נשארים אז הקירוב לערך פאי ∏ = 3.133928571
אם נשמיט וא"ו החיבור מגימטרית מילת ְוק ָֹמה )ק ָֹמה =  (151 – 6נקבל יחס 2.089655172 = 303 / 145
ואז קירוב לערך פאי ∏ = 3.141793103 = 157.089655172 / 50
אם נשמיט ה"א הסוגרת מגימטרית מילת ְוק ָֹמה ) ְוק ָֹמ =  (151 – 5נקבל יחס 2.075342466 = 303 / 146
ואז קירוב לערך פאי ∏ = 3.141506849 = 157.075342466 / 50
נציג בטבלה קירובי ערך פאי ∏ בדרכי חישוב שונות:
תאור
קירוב לערך פאי ∏
3.133928571
ים של שלמה עם וא"ו החיבור
3.14013245
המעגל החסום בבית סאה המערבי של חצר המשכן עם וא"ו
3.141506849
המעגל החסום בבית סאה המערבי של חצר המשכן בלי ה"א
3.141509434
ים של שלמה בלי וא"ו החיבור
3.141592654
קירוב לערך פאי ∏ לפי הלוח המתמטי
3.141793103
המעגל החסום בבית סאה המערבי של חצר המשכן בלי וא"ו
3.142857143
ערך פאי ∏ לפי היחס הידוע 22 / 7
3.0864197
יעת ִתּ ְשׁ ְמ ֶטנָּה וּנְ טַ ְשׁ ָ 2תּהּ
ערך פאי ∏ מהקרא ְו ַה ְשּׁ ִב ִ*
שיעור נפח מי מקוה במילת ְוק ָֹמה
5.7.3
ב-בבלי חגיגה יא א ובעוד מקומות מובאת ברייתא המלמדת על שיעור מקוה ולשונה דתניא) :ויקרא מצורע טו,יג( ורחץ )את בשרו( במים -
במי מקוה .את כל בשרו  -מים שכל גופו עולה בהן ,וכמה הן  -אמה על אמה ברום שלש אמות .ושיערו חכמים :מי מקוה ארבעים סאה .רמז לכך
נמצא בפסוק שמות תרומה כז יח׃
ֵמ ָ#אה ָבאַ ָ %מּה  -קדמא אזלא ,קדמא – מקדים קרא שהכתובים שלפניו ולאחריו זקוקים לו ,ואחריו אזלא  -הולך אחד מן המקראות הזקוק
ר ַחב׀ הֶ ָחצֵ ר שהוא שטח במישור ,לענ"ד המלה ְוק ָֹמה
א ֶר וְ -ו ֹ
לו ְוק ָֹמה ָח ֵמשׁ אַ מּוֹת המביא לגלוי שיעור מי מקוה .מצאנו בפסוק ֹ
משמעותה גובה ,ומאפשרת מעבר מתאור שטח לתאור נפח.
ְוק ָֹמה – גי' אותיות מקו"ה – קוה מ' – קיווי מים של מ' )גי' ארבעים( יחידות נפח ,וחז"ל אמרו כי גודל יחידת הנפח הוא סאה.
התיבות ֵמ ָ#אה ָבאַ ָ %מּה והתבות ְוק ָֹמה ָח ֵמשׁ אַ מּוֹת  ,ע"פ טעם תביר בתבה ְוק ָֹמה )המרמז על שבירה וחילוק( מרמזות לבצע חישוב
בחכמת התשבורת )היינו חשבון( שבו נחלק מאה בחמש שתוצאתו עשרים .נכפיל נפח סאתיים )חצר המשכן היא מקום זריעה סאתיים
31
שעורים( בעשרים נקבל ארבעים סאה .חצר המשכן מרמז ליחידת מדידת הנפח של מקוה שהיא סאה..

30נקודת המפגש של אלכסוני הדופן התחתונה של ארון הברית ,היתה מעל מרכז המעגל החסום בבית הסאה המערבי של חצר המשכן.
שימוש הלכתי למעגל זה נמצא במשנה בבא בתרא פ"ב מ"ז ו-י"א מרחיקין את האילן  25אמה וגו'
31הערת הרב מאיר מאזוז הי"ו אפשר לומר כי וְ קֹ ָמה גי' אותיות וְ ק = גי' אותיות מ' סא"ה =  ,106אותיות ָמה ר"ת מ'דת ה'מים או ה'מקוה
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לטובת הבנת הנושא יוצגו מידי פעם חלק מהטעמים שבתנ"ך )חוץ מספרי איוב ,משלי ,תהלים( ,לפי תפקידם התחבירי כעוצרים ומחברים-
משרתים ,ולפי ההשערות
כהמשך לתבנית פרט וכלל ופרט ,נמצא פרט קדמאה המבוסס על טעם ]מונח[ פז Mר  159מופעים בתורה ,כ 150-מימין לטעם aתלשא או תרסא
אשר בעל תוספות יום טוב על רבינו בחיי פר' נח מגדירו כחץ המעביר ומפזר שפע ,כלומר מעביר רעיון תורני הנלמד במקום הופעתו לענין אחר
שאין בו פסוקים ,ולפעמים גם כהרחבה למקומו .כל ]מונח[ לפני פז Mר לעתים מוסיף כעין עוד פז Mר ,וכן ]מונח[ לפני aתלשא או תרסא מוסיף כעין עוד מהם.

שמות תצוה כז,כ
5.8
שמות תרומה כז,יט ,שמות תצוה כז,כ
חשֶׁ ת׃ ס
דת ֶה ָח ֵצר נְ ֽ ֹ
עב ָֹד ;תוֹ ְוכָ ל-יְ ֵתד ָֹתיו ְוכָ ל-יִ ְת ֹ
כל ֲ
כּן ְבּ ֹ
]יט[ ְלכֹל = ְכּ ֵלי ַה ִמּ ְשׁ > ָ
ליֶ Nשׁ ֶמן ַז יִ ת ָז כָּ ִתית לַ ָמּ ;אוֹר ְל ַהעֲ?ת נֵ ר ָתּ ִ ֽמיד׃
]כ[ ְואַ * ָתּה ְתּצַ וֶּ ה׀ אֶ תְ -בּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵ2אל ְויִ ְק #חוּ אֵ ֶ %
אליהו שגב נ"י )סוף פר' תרומה ( נְ ֽחֹ שֶׁ ת אותיות נח שת) ,תחילת פר' תצוה( ְואַ * ָתּה זה משה ,וביחד מתקבל נח שת ומשה ,רמז לאגדתא
ע"פ ספר סדר הדורות – הרב הלפרין עם הגהות החיד"א ד"ה ב"א שס"ח  ...משה הוא שת וגו' ,ד"ה ב"א תל"ה  ...שם נח משה כולם
שורש אחד מצד חסד של הבל וגו' )משה אותיות מ"ש משם בן נח ,אות ה"א מאברהם אבינו( .לאחר פרסום זאת האיר עיני ,י"ש
אוילבירט נ"י כי הדבר כתוב ב-ילקוט ראובני ,כ"ץ אברהם ראובן האשקי הכהן ,פר' תצוה ... ,ואתה תצוה סמך אל נחשת שסיים בו

פרשה שלפניו ורמז בו שהיה משה ניצוץ שלישי מן הבל וזהו נחשת ואתה ,כלומר נ"ח ש"ת וא"תה וזהו יפיפית מבני אדם הוצק ח"ן
ר"ל דיופי של מרע"ה היה משני כחות מבני אדם היינו משת ומהבל שהיו בני אד"הר שנית הוצק ח"ן זה נ"ח) :מגלה עמוקות אופן
קכ"ב(
ליN
חידוש הרב ויגדור הי"ו בליל ז' אדר א' התשע"א יומא דהילולא של משה רבנו ֶשׁ ֶמן נוטריקון ש'ת )או ש'ם( מ'שה נ'ח ְויִ ְק #חוּ אֵ ֶ %

יתחברו שת )שם( נח אל משה.
ְואַ * ָתּה ְתּצַ וֶּ ה׀ – גרשיים מונח פסק – רמז אפשרי לדרשה כעין מידה י"א ממידות רבי אלעזר בן רבי יוסי הגלילי סדור שנחלק לומר
שמלת ְואַ * ָתּה שייך למדרש המקשר את משה לשת ונח.
ְואַ * ָתּה ְתּצַ וֶּ ה׀ אֶ תְ -בּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵ2אל – גרשיים מונח פסק מונח רביע ,בקריאה ללא פסק וכל מונח כאילו מציין ענין מיוחד ,כעין מידה דבר
שיצא מענינו ללמד על עצמו או על הכלל כולו ,כאן מלמד על עצמו שני דברים כפי' רש"י )א( )כ( ואתה תצוה .זך  -בלא שמרים ,כמו
ששנינו במנחות )פו,א( :מגרגרו בראש הזית ,ששמן המאור עשוי מגרגרים מראש האילן כי שם הם בשילים היטב מהחמה) ,ב( כתית -

הזיתים כותש במכתשת ,ואינו טוחנן בריחים ,כדי שלא יהו בו שמרים; ואחר שהוציא טיפה ראשונה מכניסן לריחים וטוחנן ,ושמן

השיני פסול למנורה וכשר למנחות ,שנאמר :כתית למאור ,ולא 'כתית למנחות' )ראה מנחות פו,א( .סחיטת השמן הרגילה היא בריחיים
ופעולה ארוכה להוציא שמן רב ,כתית למאור נעשה באופן יוצא דופן ע"י ששמים גרגר במכתשת מכים בו מכה אחת להוציא טיפה אחת
והזית מעבר לריחיים לסחיטה למטרות אחרות כגון מנחות .אחר-כך שמים זית אחר וחוזר חלילה.
ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ְלכַ הֲנוִֹ -ל;י

ה ֹ#רן אָ ִ%חיְ Nואֶ תָ -בּנָ יו ִא 2תּוֹ ִמתּוֹ
שמות תצוה כח,א ְואַ ָ Mתּה ַה ְק ֵרב אֵ לֶ י Nאֶ ת-אַ ֲ
רן׃
הֽ ֹ
ית ָמר ְבּנֵ י אַ ֲ
ה ֹIרן נ ָָדב ַוא ֲִביהוּא אֶ ְלעָ ָזר ְו ִא ָ
אַ ֲ
ְואֶ תָ -בּנָ יו ִא 2תּוֹ  -מונח רביע ,לפחות ארבע .הפסוק הולך ומונה ארבעה בני אהרן ,אבל מרמז על הקרבת אחרים.

•
•

ראב"ע אולי בנים אחרים היו לו חוץ מאלה .ואין ספק כי רבתה למעלה במדבר משפחת אהרן ,על-כן נתנו להם ישראל ערים
רבות ככתוב בספר יהושע.
טט  -אפשר שיש כאן רמז לנאמר בבלי זבחים קב,א ,סדר עולם רבה פ"ז ,ויקרא רבה פרשה כ ועוד שאלישבע אשת אהרן ראתה
חמישה כתרים ביום אחד ... ,ופינחס בן בנה משוח מלחמה .אם כן כבר נתכהן עם בני אהרן מיום חנוכת המשכן

כלי יקר שמות פרק כח )א( ואתה ַה ְק ֵרב אֵ לֶ י Nאת אהרן אחיך מתוך בני ישראל .הוסיף כאן לשון ואתה לומר לך שמצד מעשה
העגל נתרחק אהרן כמו שנפסלו בכורי ישראל ומשה קירבו בתפילתו כמו שנאמר )דברים ט כ( ובאהרן התאנף ה' מאד להשמידו
ואתפלל גם בעד אהרן בעת ההיא.
ַה ְק ֵרב אֵ לֶ י – Nמונח תרסא ,בתפקיד של החזרה מעבר למחיצה של התרחקות אהרן ופסילה מצד מעשה העגל.

ְואַ ָ Mתּה ַה ְק ֵרב אֵ לֶ י – Nפזר מונח תרסא ,ע"פ פנים יפות שמות פרק כז אפשר כי תרסא בתפקיד של בעל בחינה נעלה כמו משה רבנו
המשפיע אור תורה )עין העליון( לעין של מטה אלו אהרן בניו סנהדרין וכל ישראל ,פזר מעביר עקרון ההשפעה אל ענין קירוב נכרי או
שאינו יודע תורה אל התורה אע"פ שתחילה מתנה על תורה שבכתב או שבע"פ.
בראשי וסופי תיבות שונים בפסוק מרומזת גזרת כלוי על אהרן על מעשה העגל – אליל ונראה מדבר כאוב ,שאהרן הנביא )עוד ממצרים(
נסה למנוע ע"י מעורבותו ופעולותיו האיטיות ,והקב"ה )בשם הו"א( מצוה למשה לקרבו כי היה בשגגה ,ולמנותו לכהן גדול .וזהו מוסר
עצום לקרב כל אחד החפץ בתורת ה'.
שמות תצוה כח,ח:
תוֹלעַ ת שָׁ ִני ְו ֵשׁשׁ ָמ ְשׁ ָזֽר׃
ָהב ְתּ ֵכלֶ ת ְואַ ְרגּ ָָמן ְו ַ
ליו ְכּ ַמע ֲֵשׂהוּ ִמ ֶמּנּוּ ִ ֽי ְהיֶ ;ה ז ָ 2
ְו ֵחAשֶׁ ב אֲפֻ ָדּתוֹ = א ֲֶשׁר עָ > ָ
ז ָָ 2הב – רביע ,כעין ארבעה חוטי זהב ,כל אחד משוזר עם ששה חוטים ממין אחד ,חוט זהב עם ששה תכלת ,חוט זהב עם ששה ארגמן ,חוט
ילם  Jאבל
זהב עם ששה תולעת שני ,חוט זהב עם ששה של שש )היינו פשתן( ,בבלי יומא עב,א דורש זאת מהמלה )שמות תצוה לט,ג( ְפּ ִת ִ
זה גם נרמז ב -ז ָָ 2הב – רביע ,בארבעה פסוקים.
תוֹלעַ ת שָׁ ִני ְו ֵשׁשׁ ָמ ְשׁ ָזֽר׃ – דרגא תביר מרכא טפחא ,קבוצת פרטים שעל כל אחד חל הענין של שזירת פתיל זהב בו.
ְתּ ֵכלֶ ת ְואַ ְרגּ ָָמן ְו ַ
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שמות תצוה כט,טו:
ְואֶ תָ -ה ַאיִ ל ָהאֶ ָחד ִתּ ָקּ;ח
יהם עַ ל-ר ֹאשׁ ָה ָ ֽאיִ ל׃
וּבנָ יו אֶ ת-יְ ֵד ֶ
רן ָ
ה ֹ
ְו ָ#ס ְמ %כוּ אַ ֲ

תורה שלמה )סא( תוספתא מנחות פ"י יד – טו חמישה שהביאו זבח אחד כולם סומכין עליו ולא כולם כאחד סומכין עליו אלא כל
אחד ואחד סומך ומסתלק כו' איל המילואים אהרן ובניו כאחד.
אבן עזרא שמות כט,י

)י( והקרבת כבר הזכיר זה .והנה הטעם כאשר תקריב את הפר ,יסמוך אהרן ובניו עליו .ויש אומרים ,כי טעם וסמך אהרן  -לבדו,
ואחר כן בניו ,ועל האיל כתוב וסמכו אהרן ובניו )שמות תצוה כט,טו( ,והנה הטעם כאשר היה ,שיסמכו יחדיו לא זה לפני זה:
טט – ע"פ ראב"ע ְו ָ#ס ְמ %כוּ אהרן ובניו היינו שדווקא באיל יסמכו יחדיו – כאחד ולא זה אחר זה ואילו במקרים אחרים שמוזכרת
סמיכה אין חובת סמיכה יחדיו.

ֹרג ְכּ ִפי ַת ְח ָרא ִ ֽי ְהיֶה-לּוֹ ל ֹא יִ ָקּ ֵ ֽרעַ ׃
שמות תצוה כח,לבְ :ו ָהיָ ה ִ ֽפי-ר ֹאשׁוֹ ְבּתוֹכ; וֹ שָׂ ָ Mפה יִ ְהיֶה ְל ִ#פיו ָס ִ%ביב ַמע ֲֵשׂה א ֵ 2
וּפיַ -ה ְמּ ִעיל ְבּתוֹכוֹ ְכּ ִפי ַת ְח ָר;א שָׂ ָפה ְל ִפיו ָס ִביב ל ֹא יִ ָקּ ֵ ֽרעַ ׃
שמות פקודי לט,כגֽ ִ :

בבלי זבחים צד,ב – צה,א
)צד,ב( מתני' .בגד שיצא חוץ לקלעים  -נכנס ומכבסו במקום קדוש ,נטמא חוץ לקלעים  -קורעו נכנס ומכבסו במקום קדוש) .צה,א(
אמר ריש לקיש :מעיל שניטמא  -מכניסו בפחות משלש על שלש ומכבסו ,משום שנא') :שמות תצוה כח,לב( ל ֹא יִ ָקּ ֵ ֽרעַ .
יִ ְהיֶה – תרסא ,בתפקיד דרוש שיעור כנאמר )בבלי זבחים צה,א( אמר ריש לקיש :מעיל שניטמא  -מכניסו בפחות משלש על שלש
)אצבעות( ומכבסו ,משום שנא') :שמות תצוה כח,לב( ל ֹא יִ קָּ ֵ ֽרעַ .
יִ ְהיֶה – תרסא ,בתפקיד דרוש שיעור ,והדרש נבנה על משמעות ל ֹא יִ ָקּ ֵ ֽרעַ  , .כפי' רש"י בפחות משלש על שלש  -שאינו מכניס שיעור
בגד טמא לעזרה לפי שאי איפשר לקורעו ולהכניסו משום שנאמר ל ֹא יִ ָקּ ֵ ֽרעַ

הפסוקים שמות תצוה כח,לב :ו -שמות פקודי לט,כג :הם היחידים בתורה שבם שרש "קרע" בקשר לבגדי כהנים .אפשר כי רעיון תיקון
בגד כהנים בשיעור לא מדויק אלא בפחות משלש על שלש מעבר ע"י טעם פזר במלת שָׂ ָ Mפה לנושא של קריעת בגד כהן שספג דם חטאת
כדי לתקנו בשיעור לא מדויק אלא בלשון הרמב"ם מדאורייתא ברובו ומרבנן דמשייר ביה כדי מעפורת .
ַמע ֲֵשׂה א ֵ ֹ2רג – מונח רביע ,לרבות את כל בגדי הכהונה ,ארבעה של כהן פשוט ,שמונה של כהן גדול.
ְכּ ִפי ַת ְח ָרא ִ ֽי ְהיֶה-לּוֹ  -מרכא תביר טפחא ,כעין קבוצת פרטים שלא על כל אחד חלה ההלכה ל ֹא יִ ָקּ ֵ ֽרעַ ׃ -מרכא סלוק .מרכא מרבה
וסלוק מגביל.
הקורע מעיל כ"ג בין בהשחתה בין שלא בהשחתה  -לוקה ,בשאר בגדי כהונה לא יקרע דרך השחתה ,אבל יקרע לצורך תיקון כגון כיבוס
מדם חטאת של בגד שנטמא.
טט  -בתורה שלמה מביא תירוץ המפרשים שבמעיל אסור לקרוע בין בדרך השחתה ובין שלא בדרך השחתה ,ובשאר בגדים אינו חייב אלא
בדרך השחתה .ולפיכך בגמרא בזבחים צה,א שמדובר בקריעה לצורך כיבוס אסרו במעיל והתירו בשאר הבגדים.
אפשר כי הלימוד שָׂ ָ Mפה יִ ְהיֶה ְל ִ#פיו ָס ִ%ביב – פזר תרסא קדמא ואזלא ,כעין בנין אב או היקש ממעיל כהן גדול לשאר בגדי כהנים באופן
הבאְ :כּ ִפי ַת ְח ָרא ִ ֽי ְהיֶה-לּוֹ  -מרכא תביר טפחא ,כעין קבוצת פרטים שלא על כל אחד חלה ההלכה ל ֹא יִ ָקּ ֵ ֽרעַ ׃ -מרכא סלוק .מרכא
מרבה וסלוק מגביל שרק במעיל אסור לקרוע בכל דרך .הרבוי ע"י המרכא ללמד כי הקורע דרך השחתה ברבוי דרכים כגון בין ביד בין
בכלי לוקה ,אבל הנקרע שלא בכוונה או הקורע ברבוי דרכים שלא להשחית אלא לתקן כגון לצורך כיבוס דם בבגד שיצא לחוץ העזרה
ונטמא אינו לוקה ,או להכנת לפתילות למנורות בשמחת בית השואבה ולמנורת התמיד מבגדי כהונה שבלו .רמב"ם כתב רק בגדי כהן
פשוט ,והמשנה למלך הביא ירושלמי פרק החליל תני מבלאי מכנסי כ"ג היו מדליקין את הנרות שבפנים  .בכל אופן לא השתמשו במעיל
כ"ג.
שָׂ ָ Mפה יִ ְהיֶה – פזר תרסא ... ,ל ֹא יִ ָקּ ֵ ֽרעַ  – .מרכא סלוק .פזר תרסא בתפקיד דרוש שיעור קריעה לבגד כהונה שאינו מעיל ,שניתז עליו דם
חטאת ויצא ונטמא ,כדי לכבסן הם צריכים להיקרע מדאוריתא בשיעור דרובו ומדרבנן דמשייר בו כדי מעפורת כנאמר בבלי זבחים צד,ב

מתני' .בגד שיצא חוץ לקלעים  -נכנס ומכבסו במקום קדוש ,נטמא חוץ לקלעים  -קורעו נכנס ומכבסו במקום קדוש.
לשם השוואה והסקת מסקנה ,צו ו,יח מדבר על הקרבן ממנו והאופן שבו מגיע הדם ,תצוה כח,לב מדבר על הבגד עליו ניתז הדם
רן = ְואֶ לָ -בּנָ יו לֵ א ֹ>מר
ה ֹ
ויקרא צו ו,יח ]יח[ ַדּ ֵבּAר ֶ ֽאל-אַ ֲ
ק ֶדשׁ ָק ָד ִשׁים ִ ֽהוא׃
ה ַחטָּ את = ִל ְפנֵ י >ה' ֹ
לה ִתּשָּׁ ֵחAט ַ ֽ
תּוֹרת הַ ַח ָטּ ;את ִבּ ְמ Mקוֹם אֲשֶׁ ר ִתּשָּׁ ֵ #חט ָהעֹ ָ %
ַ
ז ֹאת
תּוֹרת
ַ
תּוֹרת ַה ַח ָטּ ;את – מרכא טפחא אתנח ,הגמרא דורשת אחרי שקלא וטריא כי מלת ז ֹאת ממעטת דם חטאת העוף מכיבוס,
ַ
ז ֹאת
ַה ַח ָטּ ;את נדרש תורת החטאת ,תורה אחת לכל החטאות .לחטאת פנימית וחטאת חיצונית .תבנית הטעמים מרכא טפחא מרמזת ליתור

לרבות ,אתנח מגביל .אפשר כי מרכא טפחא מרבה את החטאת הפסולה על כל סוגיה ,כנמנה במשנה ,אשר אין דמה טעון כיבוס ,בין
שהיתה לה שעת הכושר ,ובין שלא היתה לה שעת הכושר .ולכן הן מתמעטות מהלימוד של הסיפא של הפסוק.
ע"פ בבלי זבחים צג,ב דם שהיה בכלי וראוי להזייה בשיעור ,וטבל אצבע בדם,
ֹרג ְכּ ִפי ַת ְח ָרא ִ ֽי ְהיֶה-לּוֹ ל ֹא יִ ָקּ ֵ ֽרעַ ׃
הפסוק שמות תצוה כח,לבְ :ו ָהיָ ה ִ ֽפי-ר ֹאשׁוֹ ְבּתוֹכ; וֹ שָׂ ָ Mפה יִ ְהיֶה ְל ִ#פיו ָס ִ%ביב ַמע ֲֵשׂה א ֵ 2
פותח ְו ָהיָ ה ִ ֽפי-ר ֹאשׁוֹ ְבּתוֹכ; וֹ – מרכא טפחא אתנח ,תבנית טעמים כבפסוק ויקרא צו ו,יח ואפשר כי תבנית טעמים זאת באה לרבות את

כל הבגדים שלא שייך בהם ספיגת דם חטאת כשירה לזריקה ,וסיפא הפסוק מברר רק מה ההלכה אם ניתז דם חטאת כשר לזריקה על
בגדים ששייך בהם ספיגת דם חטאת כשירה לזריקה.
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לטובת הבנת הנושא יוצגו מידי פעם חלק מהטעמים שבתנ"ך )חוץ מספרי איוב ,משלי ,תהלים( ,לפי תפקידם התחבירי כעוצרים ומחברים-
משרתים ,ולפי ההשערות
ואזלא ונוסח ספרדי אז =לא-גרי%ש במלה אחת או מלים מחוברות במקף ) 35מופעים ,ועוד  1בטעם עליון ,ועוד 2-במחלוקת גרסאות(
%
קדמא-
#
תבנית
קטן במלה אחת או מלים מוקפות כעין מידה ל"א בברייתא דל"ב מדות דרבי אלעזר בן
קדמא-זקף> -
#
כין שוויון ,שקילות ,חלק ,שפל כמו אדמה.
רבי יוסי הגלילי ממוקדם ומאוחר שהוא בענין ,המנוסחת גם מוקדם והוא מאוחר בענין.

5.9

שמות כי תשא ל,יא

שמות כי תשא ל,יב
יהם J
שּׂא אֶ ת-ר ֹאשׁ ְבּנֵ ֽי-יִ ְשׂ ָראֵ לִ Eל ְפ ֻק ֵד ֶ
ִכּי ִת * ָ
קד א ָֹת;ם
וְ ָנ ְ#תנ%וּ ִאישׁ כֹּ פֶ ר נ ְַפשׁוֹ ה' ִבּ ְפ ֹ
ֹתם׃
קד א ָ ֽ
ְול ֹא-יִ ְהיֶ ה ָב ֶהם נֶ גֶף ִבּ ְפ ֹ
יהם  - Jזרקא סגול
שּׂא – גרשיים אֶ ת-ר ֹאשׁ  -מרכא ְבּנֵ ֽי-יִ ְשׂ ָראֵ לִ Eל ְפ ֻק ֵד ֶ
ִכּי ִת * ָ

ִכּי ִת * ָשּׂא – מונח גרשיים ,כעין שני יוצאים מן הכלל ,שני מנינים בהן נתנו מחצית השקל כל אחד ,כפי' רש"י )טו(  ...לכפר על נפשותיכם
 לפי שרמז להם כאן שלש תרומות ,שנכתב כאן תרומת ה' שלש פעמים )כאן ולעיל,יג-יד( :אחת  -תרומת אדנים ,שמנאן כשהתחילובנדבת המשכן ,ונתנו כל אחד ואחד מחצית השקל ... ,והשנית  -אף היא על ידי מניין שמנאן משהוקם המשכן) ... ,במ' א,א(; ונתנו
כל אחד מחצית השקל ,והן לקנות מהן קרבנות ציבור של כל שנה ושנה ,והושוו בהם עניים ועשירים ,ועל אותה תרומה נאמר :לכפר
על נפשותיכם  -שהקרבנות לכפרה הן באין .והשלישית היא תרומת המשכן ,כמה שנאמר "כל מרים תרומת כסף ונחושת" )שמ'
לה,כד(; ולא היתה יד כולן שוה בה ,אלא איש מה שנדבו לבו.
רלב"ג סובר כי רק מנין הראשון היה בחצאיי שקלים ,ובספירה שניה ושלישית לא נהגו כן .בכל אופן המנין הראשון יוצא מן הכלל,
וכך נשאר לדורות לענין קנין קרבנות ציבור.
התבנית מרכא זרקא סגול ,מרכא מרבה ,זרקא סגול ממעט או מרבה מסוג הענין על הענין .ברישום מתימטי כעין מרכא * )זרקא סגול( =
מספר מיעוטים או ריבויים מסוג הענין על הענין .ואילו עם או בלי טעם מונח כאילו שווה ) * 1זרקא סגול( ,תוספת אחת.
יהם  – Jסגול ,לצורך מצווה שכל או חלק מבני-ישראל מצווים בה ועשויים להיות בה
אֶ ת-ר ֹאשׁ – מרכא ְבּנֵ ֽי-יִ ְשׂ ָראֵ ל – Eזרקא ִל ְפ ֻק ֵד ֶ
תפקידים שונים לעושי המצוה ,פוקדים את המשתתפים ע"י אמצעי ייצוג )כעין הקטנה( של כל אחד וכאילו מוסיף עליו .כגון תרומה
שוויונית למשכן או לקרבנות ציבור מצווה לייצג כל אחד מבני ישראל ע"י מטבע בגודל שווה ,לצורך מפקד למלחמה אפשר לייצג כל אחד
בחרסית או בטלה וכד' .ובבית המקדש הגרילו תפקידי עבודה בין הכהנים במנין אצבעות כהנים.
שּׂא אֶ ת-ר ֹאשׁ ְבּנֵ ֽי-יִ ְשׂ ָראֵ לE
בספר אגרא דכלה עה"ת ,הרב צבי אלימלך מדינוב זי"ע חלק שמות ע'  (54דרש על הפסוק ִכּי ִת * ָ

יהם  Jנחסר מרכא )טט במלים אֶ ת-ר ֹאשׁ ( משרת לזרקא הוא לדעתי נרמז גם בגלות החל הזה כשקורין פרשת שקלים ,משה רבנו
ִל ְפ ֻק ֵד ֶ
ע)ו(מד וזוקף את ראשם
יה;ם הנה המרכא רמוז על המרך )טט – מלת מרך בטעם
צת אֹיְ ֵב ֶ
Aאתי ֹ#מ ֶר = ִבּ ְל ָב >ָבם ְבּאַ ְר ֹ
הנה בתוכחה הוא )ויקרא בחקתי כו,לו( ְוהֵ ֵב ִ
פשטא ,ואגרא דכלה מתכווין למורך – מרכא בלשון נופל על לשון ללמד ל-כי תשא( והוא סמוך לזרקא ,היינו כשנזרקו ישראל בארצות
אויביהם אז ישאו ראש כמו מראש יהיו לסגול"ה:
אגרא דכלה דורש כי בגלות ,ב"י נחסרים מפחד וזה גורם לשיבה בתשובה )זורקם מלמטה ללמעלה( ובזכות ברית משה רבנו בפרשת כי-
תשא הקב"ה מנשאם להיות לסגולהִ ,כּי ִת * ָשּׂא  -מונח גרשיים ,בתפקיד יצא מן הכלל ,שבני ישראל יוצאים מן הכלל של העמים היוצאים
לגלות ונעלמים בגלותם ,כי הקב"ה מחמיר עמם על קיום התורה וזאת מעלתם להיות עם סגולה בשליחות ה' בגולה לאסוף את ניצוצי
הקדושה )כיוצא מברית בין הבתרים במה אדע כי אירשנה ( ומקל עמם לקיימם ויזכו לגאולה וישובו לארץ-ישראל ויבנה בית-המקדש
ויזכו לימי המשיח ולתחיית המתים ולחיי העולם הבא.
ְו ָנ ְ#תנ%וּ  -קדמא אזלא בתיבה אחת ,ענין של שויון וגם בעושים תלוי המעשה.
א' נתינה שווה היינו מטבע של מחצית השקל קדש ולא שווה ערכו באופן זה או אחר ,כגון במטבעות אחרים )ירושלמי שקלים(
ב' יש המפרש כי נשאר שויון בין המנין בשנה הראשונה לצורך אדנים ובין המנין בשנה השניה לקרבנות צבור.
ג' בנותנים תלוי הדבר ְול ֹא-יִ ְהיֶ ה בָ ֶהם נֶ גֶף ִבּ ְפ ֹקד א ָ ֹֽתם אפשר שהכוונה שכאשר נראה שהפקידה ללא צורך יש למחות על כך כדי שלא
יקרה כדבר שקרה במפקד שערך דוד המלך והיה בבני ישראל נגף.
שמות כי תשא לג,יא:
ְו ִד ֶ#בּר ה' אֶ ל-מֹשֶׁ ה = פָּ ִנים אֶ ל-פָּ ִנ>ים כַּ א ֲֶשׁר יְ ַד ֵבּר ִאישׁ אֶ לֵ -ר ֵע ;הוּ
הוֹשׁAעַ ִבּן-נוּן = ַנ>עַ ר ל ֹא י ִָמישׁ ִמתּוֹ הָ ֹֽאהֶ ל׃ פ
ֻ
שׁ ְר %תוֹ יְ
וּמ ָ #
ח ֶנ>ה ְ
ה ַמּ ֲ
ְושָׁ ב = אֶ לֽ ַ -
וּמ ָ #שׁ ְר %תוֹ  -קדמא ואזלא במלה אחת .שדעתו שפלה ,משווה עצמו למקום נמוך ,שפל רוח ,משפיל נפשו על התורה והעם ,שיוכל להלוך
ְ

כנגד רוחו של כל אחד ואחד )כעין שווה לכל אחד( ,כעין שווה למשה רבנו הענו מכל אדם כן יהושע ללא חטא ,ענו מכל האדם .מאור
ושמש במדבר קורח מציין כי יהושע נבחר להנהיג כי היה הענו מכולם ולא בגלל חכמתו ,כי היו עוד חכמים.
וּח ;בּוֹ  -רש"י שיוכל להלוך כנגד רוחו של כל אחד ואחד )ספ"ב קמא(
הוֹשׁעַ ִבּן-נ>וּן ִאישׁ אֲשֶׁ ר-ר ַ
ֻ
במדבר פינחס כז,יח יְ
בבלי תענית ז,א אמר רבי חנינא בר אידי :למה נמשלו דברי תורה למים ,דכתיב הוי כל צמא לכו למים  -לומר לך :מה מים מניחין מקום גבוה
והולכין למקום נמוך ,אף דברי תורה אין מתקיימין אלא במי שדעתו שפלה .ואמר רבי אושעיא... :לומר לך :מה שלשה משקין הללו אין מתקיימין
אלא בפחות שבכלים ,אף דברי תורה אין מתקיימין אלא במי שדעתו שפלה .כדאמרה ליה ברתיה דקיסר לרבי יהושע בן חנניה :אי ,חכמה מפוארה
בכלי מכוער!  -אמר לה :אביך רמי חמרא במני דפחרא - ..... .אמרי לה - .והא איכא שפירי דגמירי! אי הוו סנו  -טפי הוו גמירי.
הוֹשׁAעַ ִבּן-נוּן = ַנ>עַ ר מציין
ֻ
שׁ ְר %תוֹ אבל בדברו על יְ
וּמ ָ #
שׁ ְר %תוֹ  -קדמא ואזלא במלה אחת ,הזוהר לא מזכיר מלת ְ
וּמ ָ #
זוהר שמות קצג קצד ְ
שלא היה לו שום חטא ומת רק בעטיו של מעשה העגל שגרם לחזרת המוות .וגם משה לא חטא ונגזרה עליו מיתה רק בגלל מי מריבה.
אוצר המדרשים )אייזנשטיין( משה עמוד 379
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טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"א

ואין חברים אלא תלמידי חכמים שנוהגין חברה ואהבה ואחוה זה עם זה ,והיה משה מוכיח את ישראל על כבוד אביהם שבשמים ומזהירן על
התורה ועל המצות ולכבד ולרומם את יהושע אחריו .משה הצדיק נהג ענוה בעצמו ולא היה צר עין .הסתכל בשבחו של משה בענותנותו
ובחסידותו :בתחלה כשאמר לו יהושע אלדד ומידד מתנבאים במחנה מיד א"ל משה מי יתן כל עם ה' נביאים ולא היה לו צרת עין עליהם ,בסוף
עשה ליהושע תלמידו כל כבוד שבעולם ,נתן לו הדרו ובית מדרשו ופארו ,כבודו והודו וגדלו ,כובעו כתרו וקרן הודו בחייו ,עליו אמר שלמה ושפל
רוח יתמוך כבוד.
שמות כי תשא ל,יג
ֶזה ׀ יִ ְתּנ2וּ כָּ לָ -העֹ ֵבר = עַ לַ -ה ְפּ ֻק ִ >דים ַמח ֲִצית ַה ֶשּׁ ֶקל ְבּ ֶשׁ ֶקל ַה ֹ;קּ ֶדשׁ
רוּמה לַ ֽה'׃
שּׁקֶ ל ְתּ ָ
שּׁ ֶקל מַ ח ֲִצית ַה > ֶ
עֶ ְשׂ ִ Aרים גּ ֵָרה = ַה > ֶ
כּ ֶסף ַה ֳקּ ָד ִ%שׁים אֲשֶׁ ר-
כּה ֲִנ2ים כֹּל ֶ #
הוֹאשׁ אֶ לַ -ה ֹ
ָ%
אמר יְ
בהפטרה של שבת שקלים קוראים בין היתר הפסוק הבא מלכים ב יב,ה ו ַ#יּ ֹ ֶ
כּ ֶסף א ֲֶשׁAר יַ ֽעֲלֶ ה = ַעל לֶ ב> ִ -אישׁ ְל ָה ִביא ֵבּית ֽה'׃
עוֹבר ִ Iאישׁ ֶכּסֶ ף נ ְַפשׁוֹת עֶ ְרכּ; וֹ כָּ לֶ 2 -
>ֵ
יוּבAא ֵבית-ה =' ֶכּ ֶסף
ָ
עוֹבר ִ Iאישׁ  -בינת המקראות הוא כסף מחצית השקל שבכל שנה ,שנאמר בו כל העובר על הפקודים
>ֵ
ֶכּ ֶסף

עוֹבר ִ Iאישׁ עם כולל
>ֵ
עוֹבר ִ Iאישׁ  -זקף-קטן זקף-גדול ,גי' המלים זקף-קטן זקף-גדול שוה תקע"ו )אמרי נועם ,יעב"ץ( ,גי' המלים
>ֵ
אחד לשתי המלים שוה תק"צ = תקע"ו י"ד = תקע"ו דו"ד ,שיהואש נותר יחיד מבית דוד מהטבח של עתליה והקים את בית דוד
מחדש ,יהואש חידש תרומת מחצית השקל כפדיון נפש ֶכּ ֶסף נ ְַפשׁוֹת עֶ ְרכּ; וֹ וכך לא יהיה נגף בישראל ובבית דוד.
שמות כי תשא ל,טו
ֶהעָ ִשׁיר ֽל ֹא-י ְַר ֶ2בּה ְו ַה ַדּל = ל ֹא י ְַמ ִ>עיט ִ ֽמ ַמּח ֲִצית ַה ָשּׁ ֶ;קל
יכם׃
שׁ ֵת ֶ ֽ
רוּמת יְ ה ָו>ה ְלכַ ֵפּר עַ ל-נ ְַפ ֹ
לָ ֵתת = אֶ תְ -תּ ַ
ֶ ...העָ ִשׁיר ֽל ֹא-י ְַר ֶ2בּה  -מונח רביע ,בתפקיד של לפחות ארבעה ,כאן חמש .ר' אליהו שגב נ"י בשם הגר"א המבזבז )על צדקה( לא יבזבז

יותר מחומש.
• טט  -כאן לפירוש הגר"א יחלק ממונו בחמש ויתן חמישית לצדקה ויניח ארבע חמישיות לעצמו
שמות כי תשא ל,לב – לג:
ק ֶדשׁ יִ ְהיֶ ה לָ ֶ ֽכם׃
ק ֶדשׁ >הוּא ֹ
#ב ַמ ְתכֻּ נְ >תּוֹ ל ֹא ַתעֲשׂוּ כָּ ֹ;מהוּ ֹ
יס וּ ְ
]לב[ עַ לְ -בּ ַשׂAר אָ ָדם = ל ֹא יִ >ָ
]לג[ ִא̀ישׁ א ֲֶשׁר יִ ְר ַקח כָּ ֹ>מהוּ ַוא ֲֶשׁר יִ ֵתּן ִמ ֶמּנּוּ עַ לָ -ז;ר ְונִ ְכ ַרת ֵמעַ ָ ֽמּיו׃ ס

ירושלמי סנהדרין הנשרפין פ"ט ה"א )וילנה מה ב( שני לאוין וכרת אחד ,לאוין חולקין את הכרת) .שמות כי-תשא ל,לב ו-ל,לג(
פי' אור שמחה שני לאוין וכרת אחד .כל מקום שכתבה התורה שני לאוין אע"פ שלא כתבה בהם אלא כרת אחד ,כגון סך ומפטם שמן
המשחה דלקמן.
לאוין חולקין את הכרת .אם עבר על שני הלאוין בהעלם אחד חייב שתי חטאות ,כדין כל העובר בשגגה על לאו שיש בו כרת שחייב
חטאת ,ואע"ג )טט  -וזה גם במצב המיוחד( דשניהם בכרת אחת כיון שכתבה התורה שני לאוין הוי ליה כאילו יש לכל לאו כרת בפני
עצמו
הדא אמרה שני לאוין וכרת אחד חולקין את הכרת .פי' אור שמחה דהא במשנה דריש כריתות קחשיב מפטם לחוד וסך לחוד ואמרינן
בבלי שם )ב ב( שאם עשה כל הנזכרים במתניתין בהעלם אחד חייב קרבן על כל אחד ואחד ,ומוכח דשני לאוין אע"ג דאין עליהם
אלא כרת אחת ,הלאוין מחלקים לחייב עליהם שתי חטאות.
יס  -מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,וּ ְ#ב ַמ ְתכֻּ נְ >תּוֹ  -קדמא זקף-קטן במלה אחת
)ל,לב( עַ לְ -בּ ַשׂAר אָ ָדם = ל ֹא יִ >ָ
פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים ,כעין בנין אב ללמד מדוגמת הסך והמפטם לכל התורה כולה ,שאע"פ שנאמרים בסך ובמפטם שני לאוין
וכרת אחד ובכל זאת מביא שתי חטאות על עבירת שני לאוין בהעלם אחד ,לא כל שכן שמביא חטאות נפרדות על כל לאוין שעבר בהעלם
אחד כדין כל העובר בשגגה על לאו שיש בו כרת שחייב חטאת.
שני חלקי הפסוק המסתימים כל אחד בזקף-קטן ,היינו טעם סוגר ענין ומלמדים שני לימודים ,כפי' רש"י

וּ ְ#ב ַמ ְתכֻּ נְ >תּוֹ).א( בסכום סממניו לא תעשו כמוהו ,במשקל סממנין הללו לפי מדת ההין שמן ,אבל אם פחת או רבה סממנין לפי מדת
הין שמן מותר
יס )ב( ואף העשוי במתכונתו של זה ,אין הסך ממנו חייב אלא הרוקחו )בבלי כריתות ה,א( ,רלב"ג  -ואשר יתן ממנו על זר -
ל ֹא יִ >ָ
רוצה לומר :משמן המשחה שעשה משה ; ...על בשר אדם לא ייסך )ראה מש"ת כלי המקדש א,י( ,ומזה המקום יתבאר ,כי הסך ממנו,
אפילו כהן גדול ,ענוש כרת .ואולם השעור אשר יתחייבו בו הוא כזית )ראה שם(,
וּ ְ#ב ַמ ְתכֻּ נְ >תּוֹ -.קדמא זקף-קטן בתיבה אחת ,כעין מידת מוקדם והוא מאוחר בענין ,ומלמד על שמן המשחה המוקדם = הראשון )קדמא(
יס  -מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,תבנית של שני לימודים ,אחד מהם מוציא אותו מפשוטו
שהוכן בצווי משה .עַ לְ -בּ ַשׂAר אָ ָדם = ל ֹא יִ >ָ
ומלמד שהסך בשמן אחר אף במתכונתו של ראשון אינו חייב .אבל הסך משמן ראשון ,שעשה משה בשיעור כזית עובר בלאו ועליו יש
כרת ,וכן )ל,לג( ִא̀ישׁ  -יתיב ,בתפקיד דווקא כך א ֲֶשׁר יִ ְר ַקח כָּ ֹ>מהוּ הרוקח )=המפטם( #וּ ְב ַמ ְתכֻּ נְ >תּוֹ.של ראשון )של משה( חייב כרת.

י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"א

לטובת הבנת הנושא יוצגו מידי פעם חלק מהטעמים שבתנ"ך )חוץ מספרי איוב ,משלי ,תהלים( ,לפי תפקידם התחבירי כעוצרים ומחברים-
משרתים ,ולפי ההשערות
תבנית מונח  ...מונח זרקא Eמונח  ...מונח סגול  н Jעש"ב ) (372פעם בתורה וב 3-מהם זרקא Eזרקא Eסגול  .Jמרמז להגדיר משהו חלקי
)לימוד של פחות משלם אחד( ,מהענין המרומז בתבנית כולה ואז גורע )מיעוט מופעים( או מוסיף על הענין המרומז בתבנית )רוב מופעים( ,כל
מונח לפני זרקא ולפני סגול עשויים להוסיף עוד נושא חלקי ותוצאה בגריעה או הוספה )הרחבה( על נושא התבנית .באותו אופן מרחיב הפסוק
בתת-פסוק .דוגמא להרחבה הן ארכי זמן של פחות משנה להוסיף על שנה ,דוגמא לגריעה היא קיצור חיים.

5.10

שמות ויקהל לה,א

שמות ויקהל לה,א:
ֹתם׃
ֲשׂת א ָ ֽ
ֹשׁה ֶ ֽאת-כָּ ל-ע ֲַדת ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל וַיּ ֹאמֶ ר אֲלֵ ֶה;ם אֵ `לֶּ ה ַה ְדּבָ ִ >רים אֲשֶׁ רִ -צוָּ ה ה' לַ ע ֹ
ַויּ ְַק ֵהל מ ֶ 2

בעל הטורים אלה הדברים ,דרשו מכאן )שבת צז,ב( לשלשים ותשע מלאכות לשבת כמנין אלה ,ודברים משמע שנים וה' דהדברים
לרבות א' הרי ל"ט ,ואפילו דבכמה מקומות כתיב אלה הדברים ולא דרשינן ליה; שאני הכא דכתיב במלאכת המשכן )פסוק ד( זה
הדבר ושני הכי לכתוב אלה הדברים לדרשה ,לעשת ,אותיות ל' תשע; וחסר ו"ו; לומר ל"ט מלאכות יעשו אותם בו' ימים ולא בשבת,
תבנית הטעמים תומכת בדרשת בבלי שבת צז,ב לחשב גימטריה מדויקת של ט"ל מלאכות.
אֵ `לֶּ ה הַ ְדּ ָב ִ >רים – יתיב זקף-קטן ,יתיב – דווקא כך ,בדיוק כך ,גי' אֵ `לֶּ ה = ל"ו
זקף-קטן – ענין של שניים ,כאן ַה ְדּ ָב ִ >רים – זקף-קטן מרמז לשני לימודים .לימוד אחד לשניים ככלל המקובל בתורה שבע"פ מיעוט רבים
שניים ,לימוד שני דרוש תוספת ה"א הידיעה כעוד מלאכה ובסה"כ ל"ט אבות מלאכות.
שמות ויקהל לה,ב
ֵשׁשֶׁ ת י ִָמיםֵ Eתּעָ ֶשׂה ְמלָ אכָ ה J
לה'
ק ֶדשׁ שַׁ ַבּת שַׁ ָבּתוֹן ;
יעי יִ ְה ֶי#ה לָ ֶכם ֹ
וּביּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ2
ַ
יוּמת׃
אכה ָ ֽ
כָּ לָ -העֹ ֶשׂה בוֹ ְמלָ ָ

תורת משה – האלשיך הקדוש  ...ושמירת השבת היא לדעת כי אני ה' מקדשכם ,ומתדבק בכם על ידי נפש יתירה שאני נותן בכם
לה' ... ,ועוד כי הלא קדושתו קדומה מטרם ינתן לכם
ק ֶדשׁ שַׁ ַבּת שַׁ ָבּתוֹן ;
יעי יִ ְה ֶי#ה לָ ֶכם ֹ
וּביּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ2
ומתדבק בי ,והוא ככל הכתוב ַ
לה'" חמדה שהיתה גנוזה אצלו יתברך ,ואם כן איפה איך תדחה מה שזולת היותו קדוש מריק בכם קדושה וגם
כי היא "שַׁ ַבּת שַׁ ָבּתוֹן ;
קדושתו קדומה מפני מה שעדיין אין לו קדושה רק הכנה אל מה שיכול בו קדושה אחר העשותו .אך ברית מילה ופקוח נפש נדחה
עליהם שבת ,כי כל איש ישראל קדוש יאמר לו "כי קדש ישראל לה'".
יִ ְה ֶי#ה – קדמא ע"פ תורת משה מרמז אל קדושה קדומה של השבת קודם לבריאה ולמתן תורה לָ ֶכם ֹק ֶדשׁ שַׁ ַבּת שַׁ ָבּתוֹן  -מרכא תביר
מרכא טפחא ,קבוצת פרטים שאינם חייבים לחול ביחד ,והיינו יש מצבים כמו ברית מילה ופקוח נפש נדחה עליהם שבת בהם ,הקדושה
הקדומה נדחית מפני קדושת איש ישראל.

נעיין בפסוק דומה מאד ב-שמות כי תשא לא,טו
ֵשׁשֶׁ ת י ִָמים Eיֵעָ ֶשׂה ְמלָ אכָ ה J
ק ֶדשׁ לַ ;ה'
יעי שַׁ ַבּת שַׁ ָבּתוֹן ֹ
וּביּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ2
ַ
יוּמת׃
אכה ְבּיוֹם ַהשַּׁ ָבּת מוֹת ָ ֽ
כָּ לָ -העֹ ֶשׂה ְמלָ ָ

תורת משה – האלשיך הקדוש

יעי שַׁ ַבּת שַׁ ָבּתוֹן " ,שהיא קדושה כפולה שאינו קדש של נפש יתירה
וּביּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ2
ועל מידת יום ביום אמר " ֵשׁשֶׁ ת י ִָמים Eוכו' ַ
שבעדם מבחינת שכינה של מידת לילה ,כי אם " ֹק ֶדשׁ לַ ;ה'" ,שנתווסף בנפש יתירה שקיבל בעדה יום שבת מבחינת שכינה בחינת
השם הגדול .וזהו אומרו " ֹק ֶדשׁ לַ ;ה'" הוא השם הגדול .ולא שיש הפרש בעונש של עושה מלאכה ביום לעושה בלילה ,כי לא כן
יוּמת".
אכה ְבּיוֹם ַהשַּׁ ָבּת " שהוא בכללות היום שכולל לילה ויום "מוֹת ָ ֽ
הוא ,כי " כָּ לָ -העֹ ֶשׂה ְמלָ ָ
ואמר " ֵשׁשֶׁ ת י ִָמים Eיֵעָ ֶשׂה ְמלָ אכָ ה  ,"Jלומר כי זולת הטעם האמור לבלתי דחות מלאכת המשכן את השבת יש טעם אחר .והוא ,כי לא
היה רווח בדבר ,כי אם מלאכת המשכן הייתה נעשיית בטבע היתה אומר שטוב לדחות שבת לקרב השראת שכינה בימים מועטים.
אבל ֵשׁשֶׁ ת י ִָמים Eיֵעָ ֶשׂה ְמלָ אכָ ה  Jכמאליה שאפילו אינו אומר בששת  ,לרמוז שאין המלאכה הזאת תחת הזמן ,כי אם כבריאת העולם
"כי ששת ימים עשה ה' את השמים וכו' )פסוק ט"ו( .ואם כן כל מה שהיה ראוי ליעשות ביום השבת נעשה גם הוא בחול.
יעי" יהיה "שַׁ ַבּת
וּביּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ2
או שיעור הכתוב בדרך אחרת .שאומר הוא יתברך ֵשׁשֶׁ ת י ִָמים Eיֵעָ ֶשׂה ְמלָ אכָ ה  Jכמאליה ,בזכות ש" ַ
שַׁ ָבּתוֹן ֹק ֶדשׁ" לשם ה' כו' .ולהיות כי על מידת יום המתיחסת לתואר זכר ,אמר "יעשה" ולא אמר תעשה שעל ידי זכות היום יהיה כן.
ולא אמר ענין זה גם בלילה ,על כי דרך המלאכה ליעשות ביום.
טט – ֵשׁשֶׁ ת י ִָמים Eיֵעָ ֶשׂה ְמלָ אכָ ה  – Jמונח זרקא מונח סגול ,תוספת מסוג הענין על הענין ,מלאכה על מלאכה ,כפירוש תורת משה )א(

ששת ימים המלאכה נעשתה כמאליה בדומה לבריאת העולם ע"י ה' ואם כן כל מה שהיה ראוי ליעשות ביום השבת נעשה גם הוא בחול
– הספק העשיה בששה ימים עשה גם עבור היום השביעי.
ע ֹ>בד ותוסיף בתוכך מקום ל)-שמות תרומה כה,ח( ְו ָעשׂוּ ִלי ִמ ְק ָדּ;שׁ ְושָׁ כַ נְ ִתּי
)ב( בתורת החסידות )שמות כי תשא לד,כא( ֵשׁAשֶׁ ת י ִָמים = ַתּ ֲ
תוֹכם׃
ְבּ ָ ֽ

י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

108/190

/©ZZFisherטעמי המקרא בהלכה ובאגדה  -התשעא

zzzf@bezeqint.net 972-3-6486221 www.torah-cantillation-analytics.nationalfinder.com

ב"ה

טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"א

שַׁ ַבּת שַׁ ָבּתוֹן ֹק ֶדשׁ  -דרגא תביר טפחא ,כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חל הענין ,ע"פ תורת משה – האלשיך הקדוש אלו הנפש של
כל יום ועוד הנפש יתירה ,והענין שחל עליהם הוא קדושה שאינה קדושת הנפש היתירה אלא מעלה ממנה ,קדושה שמקורה מֹ -ק ֶדשׁ לַ ;ה',
 סלוק ,מגביל לומר שזאת קדושת השם הגדול בלבד ,שנתווסף בנפש יתירה שקיבל בעדה יום שבת מבחינת שכינה בחינת השם הגדול.שמות כי תשא לא,יג:
]יג[ ְואַ * ָתּה ַדּ ֵ#בּר אֶ לְ -בּנֵ Aי יִ ְשׂ ָראֵ ל = לֵ א ֹ>מר ַא אֶ ת-שַׁ ְבּת ַֹתי ִתּ ְשׁ ֹ;מרוּ
יכם לָ ַ Iדעַ ת ִכּי א ֲִני ה' ְמקַ ִדּ ְשׁ ֶ ֽכם׃
ר ֵת > ֶ
ד ֹ
וּבינֵיכֶ ם = ְל ֹ
ִכּי #אוֹת ִ%הוא ֵבּ ִינAי ֵ ֽ
ְואַ * ָתּה ַדּ ֵ#בּר אֶ לְ -בּנֵ Aי יִ ְשׂ ָראֵ ל =  -גרשיים קדמא מהפך פשטא ,תבנית המופיעה בתורה כ 13-פעם )כולל אזלא גרש במקום גרשיים(

ומשמעה החלה פעולה ,לעתים לפני זמנה שלא כמו כאן שהתחילה בזמנה ,הושעתה ,ותחל שוב .כאן ע"פ בבלי יבמות ה – עשה של ברית
מילה הדוחה לא תעשה של שבת ,השבת החלה ,באה מצוות עשה שהלא תעשה נדחה מפניו ,וכאשר העשה מסתיים ,הלא תעשה חוזר
לשרות.
רמב"ן )יג( ַא אֶ ת-שַׁ ְבּת ַֹתי ִתּ ְשׁמֹ; רוּ  -אעפ"י שתהיו רדופין בזריזות המלאכה ,אל תדחה שבת מפניה; כל 'אכ'ין ו'רק'ין  -מעוטין:

למעט שבת ממלאכת המשכן .לשון רבנו שלמה; ולא נתכוון אצלי ,כי לפי מדרש רבותינו )ראה ירוש' ברכות ט,ה ]יד,ב[( ,ב'אכ'ין
ו'רק'ין ימעט בשמירת השבת ,כי המיעוטין אצלם בכל מקום יְמַ עטו בדבר המצווה בו ,ואם תדרוש המיעוט בענין מלאכת המשכן,
יהיה מותר לעשותה בשבת! ובירושלמי במסכת יומא )ח,ה ]מה,ב[( :מנין שפיקוח נפש דוחה את השבת? רבי יודן אומרַ :א אֶ ת-
שַׁ ְבּת ַֹתי ִתּ ְשׁ ֹ;מרוּ; אבל המיעוט הזה  -למילה או לפיקוח נפש וכיוצא בהם ,שהם דוחים אותו .ומלאכת המשכן שאינה דוחה השבת -
מפני שהזהיר בה )בשבת( בכאן.
דחית שבת מפני ברית מילה
בראשית לך לך יז,י  -יא
ָכר׃
וּבין ז ְַרעֲ Nאַ ח ֲֶר;יִ Nהמּוֹל לָ ֶכם כָּ ל-ז ָ ֽ
ֵיכם ֵ
וּבינ > ֶ
יתי א ֲֶשׁר ִתּ ְשׁ ְמ 2רוּ ֵבּינִ י = ֵ
]י[ ז ֹאת ְבּ ִר ִ*
ֵיכם׃
וּבינ ֶ ֽ
]יא[ וּנְ ַמ ְל ֶ Iתּם ֵאת ְבּ ַשׂר עָ ְרלַ ְת ֶכ ;ם ְו ָה ָיה = ְלאוֹת ְבּ ִ >רית ֵבּ ִיני ֵ

ברית מילה יצא ללמד על עצמו ,שדוחה שבת ,מגזרת הכתוב מצוות עשה של ברית מילה דוחה חומרת לא תעשה של שבת ,כי נכרתו
על המילה י"ג בריתות .
רמב"ן ואחר כן צוה שישמר אברהם הברית הזאת ,ותהיה המילה "לאות ברית" )להלן,יא(; והנה האות הזה אות השבת ,ולכן

ידחה אותו; והָ בֵ ין זה.
דחית שבת מפני פקוח נפש
ירושלמי יומא פ"ח ה"ה )וילנה מ"א א(

מניין שספק נפשות דוחה את השבת .ר' רבהו בשם ר' יוחנן )שמות כי תשא לא,יז( ַא אֶ ת-שַׁ ְבּת ַֹתי ִתּ ְשׁ ֹ;מרוּ מיעוט .אמרה תורה חלל
עליו שבת והוא יושב ומשמר שבתות הרבה.
שמות ויקהל לה,ג:
יכ ;ם
ֹשׁ ֹֽב ֵת ֶ
כל מ ְ
ל ֹאְ -ת ַבעֲרוּ >ֵאשׁ ְבּ ֹ
ְבּיוֹם ַהשַּׁ ָ ֽבּת׃ פ
יכ ;ם ְבּיוֹם ַהשַּׁ ָ ֽבּת׃  -ענין הכתוב הזה ודאי לאסור בשבת גם מלאכת אוכל נפש ,כי אמר )לה,ב(
ֹשׁ ֹֽב ֵת ֶ
כל מ ְ
רמב"ן )ג( ל ֹאְ -ת ַבעֲרוּ >ֵאשׁ ְבּ ֹ

יוּמת ,ופירש שלא יבערו גם אש לאפות לחם ולבשל בשר כי האש צורך כל מאכל .והוצרך לומר כן מפני שלא אמר
אכה ָ ֽ
כָּ ל-הָ עֹ ֶשׂה בוֹ ְמלָ ָ
"העושה בו כל מלאכה" כאשר אמר בעשרת הדברות )לעיל כ,ט( לא-תעשה כל-מלאכה ,ואמר מלאכה סתם ,והיה אפשר שנוציא מן הכלל מלאכת
אוכל נפש ,כי כן נאמר בחג המצות )דברים ראה טז,ח( לא תעשה מלאכה ואין אוכל נפש בכללו ,ולכך הזכיר בפירוש שאף אוכל נפש אסור בו:
יכ ;ם ְבּיוֹם הַ שַּׁ ָ ֽבּת׃למה נאמר ,לפי שהוא אומר )לה,א(
כל מֹ ְשׁבֹֽ תֵ ֶ
וכלשון הזה מצאתי במדרש )מכילתא כאן( רבי נתן אומר ל ֹאְ -תבַ עֲרוּ >ֵאשׁ ְבּ ֹ
ֹשׁה ֶ ֽאת-כָּ ל-ע ֲַדת ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ,שומע אני יהא רשאי להדליק לו את הנר ,להטמין לו את החמין ,ולעשות לו מדורה בשבת ,ת"ל ל ֹא-
ַויּ ְַק ֵהל מ ֶ 2
מֹשׁבֹֽ תֵ ֶ
ְתבַ עֲרוּ >ֵאשׁ ְבּכֹ ל ְ
יכ ;ם ְבּיוֹם הַ שַּׁ ָ ֽבּת׃ .וזה קרוב למה שאמרנו ,שלא היו מלאכות הללו שהן הנאה לגופו בכלל איסור הראשון .ורצה רבי
נתן לומר שלא הוצרך הכתוב לאסור אפייה ובשול ושאר צרכי אוכל נפש ,שכבר אמר להם את אשר תאפו אפו ואת אשר תבשלו בשלו )לעיל בשלח
טז,כג( ,אבל עדיין כל מלאכות שאדם נהנה בהן ואינן עושין אלא הנאה לגוף כגון הדלקת הנר ומדורה ורחיצת גופו בחמין יהיו מותרות כי זה מעונג
שבת ,לכך נאמר ל ֹאְ -ת ַבעֲרוּ >ֵאשׁ לאסור הכל:

ל ֹאְ -תבַ עֲרוּ >ֵאשׁ  -מונח זקף-קטן ,שני לימודים ,ע"פ רמב"ן )א( לא להבעיר אש למלאכות שאינן הנאת הגוף של המבעיר אלא לעבודה כי
אלה נאסרו בעשרת הדברות ,ובהם נכלל אוכל נפש שפורט בפר' בשלח פר' המן שיעשה ביום ששי ולא בשבת )ב( לא להבעיר אש
למלאכות שהינן להנאת הגוף כגון נר ,והטמנת חמין ,ומדורת חימום וחמין לרחיצת הגוף שלא נכללו באיסור )א(.
ְבּיוֹם הַ שַּׁ ָ ֽבּת׃ – טפחא בתפקיד פותחת טפח להתאפיין מההגבלה של הסלוק וגם בתפקיד של התפשטות אלפניו להודיע כי ההלכה ל ֹא-
מֹשׁבֹֽ תֵ ֶ
ְתבַ עֲרוּ >ֵאשׁ ְבּכֹ ל ְ
יכ ;ם אשר ע"פ רמב"ן מתיחסת לשתים או שלוש סוגי מלאכת הבערה) :א( מלאכה שלא להנאת הגוף ובה הרמב"ן
מכליל צרכי אוכל נפש) ,ב( מלאכה שהיא להנאת הגוף ,ההלכה הזאת ע"פ טעם ְבּיוֹם הַ שַּׁ ָ ֽבּת׃ – טפחא סלוק ,במלוא היקפה מוגבלת ליום
שבת בלבד ולא ליום טוב!!! אבל ביום טוב התיר הבערה ע"י העברה מאש קיימת כנאמר בחג המצות )דברים ראה טז,ח( לא תעשה מלאכה
ואין אוכל נפש בכללו וכן הדלקת נר ורחצת ידים ורגלים ופנים בחמין ,ומיצוב מלת הַ שַּׁ ָ ֽבּת׃ בטעם סלוק מתואם עם ההיתר של הבערת אש
ביום טוב לצרכי אוכל נפש הכתוב במקום אחר.
יכ ;ם להוציא ממנו את המשכן והמקדש שבו מבעירים אש בשבת.
יכ ;ם – טפחא אתנח ,אתנח מגביל את ענין מֹ ְשׁבֹֽ תֵ ֶ
מֹשׁבֹֽ תֵ ֶ
ְבּכֹ ל ְ
יכ ;ם – טפחא בתפקיד פותחת טפח להתאפיין מההגבלה של האתנח וגם בתפקיד של התפשטות אלפניו לרבות בין בארץ בין
מֹשׁבֹֽ תֵ ֶ
ְבּכֹ ל ְ
בחו"ל.
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"א

לטובת הבנת הנושא יוצגו מידי פעם חלק מהטעמים שבתנ"ך )חוץ מספרי איוב ,משלי ,תהלים( ,לפי תפקידם התחבירי כעוצרים ומחברים-
משרתים ,ולפי ההשערות
שתי קבוצות של טעמים תחתונים המובילות תבנית סוגרת דיבור .תבנית דרגא תביר ]מרכא[ טפחא תפקיד תדיר הוא קבוצת פרטים
קשורים בנושא מסוים אשר לכתחילה חל על כל אחד הענין או ההלכה הנידונים או הם מצטרפים ביחד לגבי הנושא או ההלכה הנידונים.
תבנית מרכא תביר ]מרכא[ טפחא תפקיד תדיר הוא קבוצת פרטים קשורים בנושא מסוים אשר לכתחילה לא חל על כל אחד הענין או
ההלכה הנידונים או הם לא מצטרפים ביחד לגבי הנושא או ההלכה הנידונים.

5.11

שמות פקודי לח,כא

תוֹלעַ ת שָׁ ִני ְו ֵשׁשׁ ָמ ְשׁזָר
ָמן ְו ַ
פד ַתּע ֲֶשׂ;נּוּ ָ aז ָהב ְתּ ֵ #כלֶ ת ְואַ ְרגּ ָ %
ֹשׁב ְכּ ַמע ֲֵשׂה אֵ ֹ
ית ֹAחשֶׁ ן ִמ ְשׁפָּ ט = ַמע ֲֵשׂה ח > ֵ
שמות תצוה כח ,ס ]טו[ ְועָ ִ %שׂ ָ
ַתּע ֲֶשׂה א ֹֽתוֹ׃ ]טז[ ָרבוּעַ ִ ֽי ְהיֶ ה כָּ פ; וּל ֶז ֶרת אָ ְרכּוֹ ְו ֶז ֶרת ָר ְח ֽבּוֹ׃
ֹתם׃
ָשׁ ֵפ;ה ְמשֻׁ ָבּ ִצים ז ָָהב יִ ְהיוּ ְבּ ִמלּוּא ָ ֽ
שׁ ַהם ְוי ְ
יעי ַתּ ְר ִשׁישׁ ְו ֹ
]כ[ ְו ַהטּוּר = הָ ְר ִב ִ>

שמות תצוה כח,כא:
מת ְבּנֵ ֽי-יִ ְשׂ ָר ֵאל ְשׁ ֵתּים עֶ ְשׂ ֵרה עַ לְ -שׁמ ָֹת;ם
ֲבנִ ים ִתּ ְה ֶי%ין ָ עַ לְ -שׁ ֹ
ְ aו ָהא ָ
שׁ ֶבט׃
חוֹתם = ִאישׁ עַ לְ -שׁ >מוֹ ִתּ ְה ֶיIין ָ ִל ְשׁנֵ י עָ ָשׂר ָ ֽ
ָ
תּוּחAי
ִפּ ֵ
תוֹלעַ ת שָׁ ִני ְו ֵשׁשׁ ָמ ְשׁ ָזֽר׃
ָהב ְתּ ֵכלֶ ת וְ אַ ְרגּ ָָמן ְו ַ
פד ז ָ 2
חשֶׁ ן ַמע ֲֵשׂה ח ֵֹשׁב ְכּ ַמע ֲֵשׂה אֵ ; ֹ
שמות פקודי לט ,פ ]ח[ וַיַּ עַ שׂ אֶ תַ -ה ֹ
]ט[ ָרבוּעַ ָהיָ ה כָּ פוּל עָ שׂוּ אֶ תַ -ה ֹ;חשֶׁ ן ֶז ֶרת אָ ְרכּוֹ ְו ֶז ֶרת ָר ְחבּוֹ כָּ ֽפוּל׃ ...
ֹתם׃
צת ז ָָהב ְבּ ִמלֻּ א ָ ֽ
בּת ִמ ְשׁ ְבּ ֹ
מוּס ֹ
ַ
ָשׁ ֵפ;ה
שׁ ַהם ְוי ְ
יעי ַתּ ְר ִשׁישׁ ֹ
]יג[ ְו ַהטּוּר = ָה ְר ִב ִ>

שמות פקודי לט,יד:
ֲבנִ ים עַ לְ -שׁ ֹ#מת ְבּנֵי-יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵהנָּה ְשׁ ֵתּים עֶ ְשׂ ֵרה עַ לְ -שׁמ ָֹת;ם
ְ aו ָהא ָ
שׁ ֶבט׃
ֹתם = ִאישׁ עַ לְ -שׁ >מוֹ ִל ְשׁנֵ ים עָ ָשׂר ָ ֽ
תּוּחAי ח ָ
ִפּ ֵ

רש"י כח,כ )כ( ְמשֻׁ ָבּ ִצים ז ָָהב יִ ְהיוּ הטורים ְבּ ִמלּוּא ָ ֹֽתם  -מוקפין משבצות זהב בעומק שיעור שיתמלא בעובי האבן; זהו לשון
ְבּ ִמלּוּא ָ ֹֽתם] .כשיעור מלוי עביין של אבנים יהיה עומק המשבצות ,לא פחות ולא יותר[.
ְ aו ָהא ֲָבנִ ים  -תלישא-גדולה ,ענין של מחיצה ,ע"פ תורה שלמה מילואים ,באבני החושן היו כתובים בכל אבן שם השבט ותחומו,
א ֶדם ִפּ ְט ָ *דה
2ית כָּ לֶ# -א ֶבן יְ ָק ָרAה ְמ ֻסכָ ֶתֹ = N
ֱ?הים ָה ִי ָ
ֲבנִ ים  -בעה"ט ב)-לט,י( השוה ל )-יחזקאל כח,יג( ְבּ ֵ #ע ֶדן גַּן-א ִ%
ְ aו ָהא ָ
שֹׁ #הַ ם = וְ יָ ְשׁ > ֵפה סַ ִפּיר ֹ>נפֶ

וּבָ ְר ַקת וְ ז ָָה;ב ְמלֶ #אכֶ ת תֻּ ֶפּAי Nוּנְ קָ בֶ =יָ > = Nבּ

ָהֲ?ם תַּ ְר ִשׁישׁ
)וְ י 2

ְבּיוֹם ִהבָּ ַראֲ Nכּוֹנָ ֽנוּ׃ (מלמד שנזדמנו להם אבני אפוד מגן עדן.

ְ aו ָהא ֲָבנִ ים – רבינו בחיי )שמ' תצוה כח,טו( ודע כי נמצא כתוב בספרי חכמת הטבע ,כי כל האבנים היקרות שהם עקריות ושרשיות אינן
אלא י"ב והם אבות לכל שאר האבנים ,וכל השאר מיניהם ענפיהן ותולדותיהן .ומכאן למד התוה"מ כי האבנים האלו הם שרש כל
האבנים הטובות בעולם.

רבינו בחיי וראיתי בספר האבנים שחברו הפילוסוף ,שהאבנים צריכות טהרה ,וידוע מסגולתם שהנושא אותם בטומאה יתבטל כחם
אליו או יחלש ,ואם ישוב ויטהר תחזור האבן לכחה הראשון כבתחלה ,והסבה והטעם בזה לפי מעלות רוחניות הכח העליון שהאבן
מושכת ממנו שהוא מדבק בטהרה ומתרחק מן הטומאה.... ,
רבינו בחיי )שמ' תצוה כח,כ( משובצים זהב יהיו במלואותם .כלומר האבנים יהיו במלואותם משובצים זהב ,והכתוב יצוה שיהיו
האבנים על הזהב והאותיות על האבנים ,והיו שבעים ושתים אותיות כנגד שבעים ושתים שמותְ a ... .ו ָהא ֲָבנִ ים היקרות למעלה מן
הזהב ְ a ....ו ָהא ֲָבנִ ים בסיס לאותיות ,וכן דרך לעשות בסיס מן הנקלה לנכבד ואם כן האותיות עקר הכל שבהם נברא העולם שכל
הקנינים נמצאים בו:
)כח,טו( ְ aוהָ א ֲָבנִ ים – תלשא) ,לט,יד( ְ aו ָהא ֲָבנִ ים – תלשא ,כל אחד מהם בא ללמד תפקיד תלשא משלו ,ועשוי ללמד אלפניו ולאחריו ,כך
שעשויים להיות כאן כארבעה תפקידי תלשא .נזכיר כי בין תפקידי תלשא – תרסא לדרוש שיעורין ,חציצין ,מחיצין ,בעל בחינה נעלה
א .בחינה נעלה של אבנים שהם שורש כל אבני העולם )אפשר כי א ו-ב הם ענין אחד(
ב .בחינה נעלה של אבנים מושכות מעלות רוחניות מכח עליון ,אבל לא לעצמם אלא מפני שנושאים האותיות שבהם נברא העולם
ובצירוף עם כהן גדול טהור והשמות הקדושים באורים ותומים מגלים דבר ה'.
ג) .לימוד אלפניו לחשן משפט( שבעים ושתיים אותיות באבני החושן כנגד שבעים ושתים שמות הכתובים בקלף שהוכנס בין כפלי
החושן )שם ע"ב מורכב מע"ב שמות של שלוש אותיות היוצאים מצירופי אותיות בסדר מסוים משלושה פסוקים ב-שמ' בשלח
יד,יט  -כא שבכל אחד ע"ב אותיות ,אות מכל פסוק(.
ד) .לימוד אלפניו ל] (-כשיעור מלוי עביין של אבנים יהיה עומק המשבצות ,לא פחות ולא יותר[) .רש"י עה"ת כח,כ(
ה .מחיצות – תחומי השבטים היו כתובים באבנים )תורה שלמה( .טט  -אותיות אלו לא נספרו בע"ב אותיות וכנראה לא האירו.

רבינו בחיי )שמ' תצוה כח,ל( וכלל הדבר באורים ותומים שהיו שמות קדושים ,מכחם ידע הכהן העתיד וישמיע לכל שואל הבאות,
והשמות האלה שני חלקים :האחד מכחם יאירו אותיות השבטים הקבועים באבני החשן והם הנקראים "אורים" בהיותם מאירים לעיני
הכהן ,השני מכחם יבא בלב הכהן שידע להצמיד ולחבר האותיות ולהוציא התיבה מהם כדי שיהא מכוין בתשובת השאלה ,ומכח
השמות האלה היה לב הכהן תמים בידיעת האותיות ,וברוח הקדש שבו יבא בלבו כי זה חבורן וסדרן והם הנקראים "תומים" ושני
חלקי השמות הקדושים האלה הנקראים "אורים ותומים" על שם פעולתם היו נתונים בן כפלי החשן ,כי על כן היה כפול ... ,והענין
היה מדרגה ממדרגות רוח הקדש למעלה מבת קול ולמטה מן הנבואה.
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"א

בבלי יומא עג,ב

רבי יוחנן אומר :בולטות ,ריש לקיש אומר :מצטרפות - .והא לא כתיב בהו צד"י!  -אמר רב שמואל בר יצחק :אברהם יצחק ויעקב
כתיב שם - .והא לא כתיב טי"ת!  -אמר רב אחא בר יעקב :שבטי ישורון כתיב שם .מיתיבי :כל כהן שאינו מדבר ברוח הקודש
ושכינה שורה עליו  -אין שואלין בו ,שהרי שאל צדוק ועלתה לו ,אביתר ולא עלתה לו ,שנאמר )שמואל ב' טו( ויעל אביתר עד תם כל
העם וגו' - .סיועי הוה מסייע בהדייהו.
רש"י מסכת יומא דף עג עמוד ב

שמאירין את דבריהם  -מפרשים את דבריהן .משלימין את דבריהן  -כדאמרן :אין גזירתן חוזרת.
סיועי הוה מסייע  -כהן בהדי אורים ותומים ,הלכך אם כהן כשר היה וראוי לשרות שכינה עליו האותיות בולטות או מצטרפות על ידו
כשנשאלין בו ,ואם לאו לא בולטות ולא מצטרפות.
מת ְבּנֵ ֽי-יִ ְשׂ ָר ֵאל ְשׁ ֵתּים עֶ ְשׂ ֵרה – דרגא תביר מרכא טפחא ,עַ לְ -שׁמ ָֹת;ם
ֲבנִ ים ִתּ ְה ֶי%ין ָ – אזלא-גרש עַ לְ -שׁ ֹ
שמ' תצוה כח,כא ְ aוהָ א ָ

התבנית דרגא תביר מרכא טפחא ,קבוצת פרטים שעל כל אחד מהם חל הענין המדובר או שמצטרפים לענין אחד.
ֲבנִ ים עַ לְ -שׁ ֹ#מת – קדמא ְבּנֵי-יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵהנָּה ְשׁ ֵתּים עֶ ְשׂ ֵרה – מרכא תביר מרכא טפחא ,עַ לְ -שׁמ ָֹת;ם
שמות פקודי לט,יד ְ aו ָהא ָ

התבנית מרכא תביר מרכא טפחא ,קבוצת פרטים שלא על כל אחד מהם חל הענין המדובר או שאינם מצטרפים לענין אחד
נשלב תבניות הטעמים בתוך הבאור של אנציקלופדיה תלמודית כרך א] ,אורים ותמים[ טור שצד

בקבלת התשובה )לשאלה באורים ותומים( נחלקו אמוראים :ר' יוחנן אומר ))כח,כא( ִתּ ְה ֶי%ין ָ – אזלא-גרש ,אותיות המענה( בולטות
41
מת ְבּנֵ ֽי-יִ ְשׂ ָר ֵאל ְשׁ ֵתּים עֶ ְשׂ ֵרה – דרגא
)אזלא-גרש במובן של יוצא ,בולט(  ,ריש לקיש אומר מצטרפות ִ ) .תּ ְה ֶי %ין ָ – אזלא-גרש עַ לְ -שׁ ֹ
42
תביר מרכא טפחא ,ענין של צירוף( .ופירשו :מאותיות אבני החושן שכתובים עליהן שמות שבטי בני ישראל והאבות היו בולטות
אותיות התשובה ,כגון עי"ן משמעון ולמ"ד מלוי וה"א מיהודה ,ולר' יוחנן לא היו האותיות זזות ממקומן ))לט,יד( ְבּנֵי-יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵהנָּה
ְשׁ ֵתּים עֶ ְשׂ ֵרה – מרכא תביר מרכא טפחא ,ענין שאין האותיות מצטרפות( ,אלא בולטות בלבד ) ִתּ ְה ֶי%ין ָ – אזלא-גרש במובן של יוצא(
והכהן היה מצרפן ,ולריש לקיש היו מצטרפות מאליהן .43הצירוף לר' יוחנן היה על ידי שרוח הקודש לובש את הכהן ומביט בחושן
44
מת ְבּנֵ ֽי-יִ ְשׂ ָר ֵאל ְשׁ ֵתּים עֶ ְשׂ ֵרה –
ורואה בו במראה הנבואה "עלה" או "לא תעלה" באותיות שבולטות מן החושן כנגד פניו ) .עַ לְ -שׁ ֹ
דרגא תביר מרכא טפחא ,ענין של צירוף(.
45
מת ְבּנֵ ֽי-
ויש אומרים שהאותיות בלטו זו אחר זו ולפי סדר בליטתן ידע הכהן לצרפן ))כח,כא( ִתּ ְה ֶי%ין ָ – אזלא-גרש במובן יוצא עַ לְ -שׁ ֹ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ְשׁ ֵתּים עֶ ְשׂ ֵרה – דרגא תביר מרכא טפחא ,ענין של צירוף בסדר יציאה(.

ויש שכתבו שהאמוראים אינם חולקים כלל אלא כל אחד מוסיף על דברי חברו ,כי השם היה בין כפלי החושן 46וכשהיה הכהן מכוין
בחלק השם שנקרא אורים)) ,לט,יד( עַ לְ -שׁ ֹ#מת – קדמא ,בשם הראשון של הצירוף אורים ותומים( ,היו האותיות של האבנים בולטות
ומאירות בלי סדר ) ְבּנֵי-יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵהנָּה ְשׁ ֵתּים עֶ ְשׂ ֵרה – מרכא תביר מרכא טפחא ,ענין שאין האותיות מצטרפות בסדר המענה( וכשהיה
חוזר ומכוין בחלק השני של השם הנקרא תומים ) ִתּ ְה ֶי%ין ָ – אזלא-גרש ,השם השני היוצא אחר הראשון( ,היו האותיות מצטרפות
47
מת ְבּנֵ ֽי-יִ ְשׂ ָר ֵאל ְשׁ ֵתּים עֶ ְשׂ ֵרה – דרגא תביר מרכא טפחא ,ענין של צירוף(.
ונעשות תיבות )עַ לְ -שׁ ֹ
48
ובירושלמי נחלקו אם הכתב היה בולט או שהכהן שמע בנבואה קול שמשיב .
אין שואלים על שני דברים כאחד ,אלא שלאחר ששאל על אחד והשיבו לו חוזר ושואל על השני ,ואם שאל שני דברים כאחד אין
משיבים לו אלא על הראשון בלבד ,49ויש אומרים שמשיבים לו על השני ולא על הראשון ,ויש אומרים שאין משיבים לו לא על
הראשון ולא על השני .50ואם הוצרך לשניהם משיבים לו על שניהם ,51כגון שהיה הדבר נחוץ ואין שהות להמתין .52ויש מפרשים כגון
ששני הדברים צריכים זה לזה ,כשאלת דוד :ארדוף אחרי הגדוד הזה האשיגנו ,53שהשיבוהו על שניהם ,שרדיפה והשגה צריכות זו
54
לזו ) .במענה לשאילת שני דברים ביחד מתקבלת רק תשובה אחת ))לט,יד( מרכא תביר מרכא טפחא מלמד אי צירוף( ))כח,כא( דרגא
תביר מרכא טפחא מלמד צירוף במענה אם הוצרך לשניהם(
אנציקלופדיה תלמודית הערות כרך א] ,אורים ותמים[ טור שצד

 .41יומא עג,ב .42 .ע"ע אבני חושן ואפוד :אבני חושן .43.רש"י יומא שם .44.רמב"ם שם .45.אברבנאל פ' תצוה; מהרש"א יומא
שם .46.עי' לעיל .47.ריטב"א שם .ועי' רמב"ן עה"ת פ' תצוה שם .48.יומא סופ"ז .49 .יומא עג א; רמב"ם שם הי"ב . 50.ירושלמי
שם .51 .בבלי שם לגירסת רש"י שם ב ,וכ"ה גי' כ"י ,עי' ד"ס .52 .רש"י שם ,לגירסתו .53 .ש"א ל ח .54 .ריטב"א שם ,וגירסתו :ואם
הוצרך הדבר לשנים ,וכן הגרסא לפנינו.
נציג רמז לשם ע"ב ולסידור האותיות המאירות למלים
שמות תצוה כח,כא :עַ לְ -שׁ ֹ#מת ְבּ – בכעין מידת מחסירים ומוסיפים ומקבלים "ל-ע"ב שמ)ו(ת"
מת ְבּנֵ ֽי-יִ ְשׂ ָר ֵאל ְשׁ ֵתּים עֶ ְשׂ ֵרה עַ לְ -שׁמ ָֹת;ם ממלת ישראל ס"ת למ"ה מה"ל הל"מ = מל"ה מל"ה מל"ה
ֲבנִ ים ִתּ ְה ֶי%ין ָ עַ לְ -שׁ ֹ
ְ aו ָהא ָ
שמות פקודי לט,יד עַ לְ -שׁ ֹ#מת ְבּ – בכעין מידת מחסירים ומוסיפים ומקבלים "ל-ע"ב שמ)ו(ת"
ְ aו ָהא ֲָבנִ ים עַ לְ -שׁ ֹ#מת ְבּנֵי-יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵהנָּה ְשׁ ֵתּים עֶ ְשׂ ֵרה עַ לְ -שׁמ ָֹת;ם ממלת ישראל ס"ת לה"מ מה"ל הל"מ = מל"ה מל"ה מל"ה
)כח,כא( עַ לְ -שׁ >מוֹ ִתּ ְה ֶיIין ָ – זקף-קטן זקף-גדול מרמז לפעולת גי' במלים  = 921 = 475 + 346 + 100תתקכ"א
והפרש מגי' המלים זק"ף-קט"ן זק"ף-גדו"ל = תקע"ו =  = 345 = 921 - 576 ;576שמ"ה = שה"ם = מש"ה = א"ל שד"י )ראה פר'
שמ' וארא כי זה שם המשדד ומרכיב תכונות הטבע ,כאן גלוי רצונו דרך אבות אבני הטבע( = מקר"ה = ר"ק מ"ה'.
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לטובת הבנת הנושא יוצגו מידי פעם חלק מהטעמים שבתנ"ך )חוץ מספרי איוב ,משלי ,תהלים( ,לפי תפקידם התחבירי כעוצרים ומחברים-
משרתים ,ולפי ההשערות
קטן – הערך שתים,
קבוצת טעמים עליונים שבין תפקידיהם לרמז על מספר דרשות או מספר פרטים או על הערך המספרי שהם מייצגים .זקף> -
קטן לעתים מוסיף עוד פרט או דרשה .בד"כ מסייע לתאור הנידון) .עד כה  52דוגמאות מקוטלגות
מספר דרשות או פרטים שתים .מונח זקף> -
גדול – הערך שלוש ,מספר דרשות או פרטים שלוש ,כאשר אפשר ששתיים באופן אחד ואחד באופן אחר.
מתוך  6995מופעים בתורה(  .זקףI -
רביע במשמע של לפחות
רביע – הערך ארבע ,מספר דרשות או פרטים ארבע .גם במשמע ריבוע ,או שורש ריבועי .מונח 2
) 69מתוך 2 .(527
ארבע ,במופעים מסוימים דווקא הערך חמש או חמש דרשות או פרטים .במופעים רבים גם יותר מחמש ,כפולות של ארבע 170) .מתוך (2447

6

דפי פרשות השבוע שנת התשע"א ,ויקרא

ויקרא א,א
6.1
ויקרא א,ב
]ב[ ַדּ *ֵבּר אֶ לְ -בּנֵ Aי יִ ְשׂ ָראֵ ל = ְואָ ַמ ְר ָתּ אֲלֵ > ֶהם אָ ָ 2דם ִ ֽכּי-י ְַק ִריב ִמ ֶכּם קָ ְר ָבּן לַ ה; '
וּמןַ -ה >צּ ֹאן ַתּ ְק ִריבוּ אֶ תָ -ק ְר ַבּנְ ֶ ֽכם׃
ִמןַ -ה ְבּ ֵה ָ 2מה ִמןַ -ה ָבּקָ ר = ִ

ויקרא רבה )וילנא( פרשה ב

ט אָ ָ 2דם ִ ֽכּי-י ְַק ִריב ִמ ֶכּם )ויקרא א,ב( למה לא נאמר איש כמ"ש להלן דבר אל כל עדת בני ישראל איש כי יקריב אף כאן יאמר הכתוב
ויקחו לכם איש בקר או צאן למה נאמר אָ ָ 2דם להביא את הגר ,מכם פרט לגוי שהוא מביא עולה אמר רשב"ג ,שבעה דברים התקינו
בית דין הגדול וזה אחד מהם גוי שהביא עולתו ממדינת הים אם הביא נסכים עמה קריבין נסכים משלו ואם לאו קריבין משל צבור
וּמןַ -ה >צּ ֹאן מכאן אמרו מקבלים מיני
ותנאי ב"ד הוא ִ ....מןַ -ה ְבּ ֵה ָ 2מה ִמןַ -ה ָבּ ָקר = וגו' ,אם נאמר מן הבהמה למה נאמר ִמןַ -ה ָבּקָ ר = ִ
זבחים מרשעי ישראל כדי להכניסן תחת כנפי השכינה חוץ מן המומר והמנסך את היין ומחלל שבתות בפרהסיא.
אָ ָ 2דם – רביעֽ ִ ,כּי-י ְַק ִריב ִמ ֶכּם ָק ְר ָבּן – מרכא תביר טפחא לַ ;ה'  -אתנח
ִ ֽכּי-י ְַק ִריב ִמ ֶכּם קָ ְר ָבּן – מרכא תביר טפחא ,כעין קבוצת פרטים שלא על כל אחד מהם חל ענין הקרבן ולא על כל אחד חלים כל פרטי
הקרבנות וזה מבואר יחד עם ההסבר הבא
אָ ָ 2דם – רביע ,בארבעה בני אדם בנוסף על היהודי הרגיל דיברה התורה ִ ֽכּי-י ְַק ִריב)ו( קרבנם לַ ;ה'  -אתנח מגביל הנאמר כאן למשכן
לבמה גדולה ולמקדש רק בקרבנות הראויים ,בדומה להגבלות הנמנות ב-זבחים פי"ד :והארבעה הם:
)א( הגר המביא כמו יהודי כל קרבן ונסכים שלו
)ב( גוי שהוא מביא עולה בלבד ,ומבין שבעה דברים ש התקינו בית דין הגדול  ...אחד מהם גוי שהביא עולתו ממדינת הים אם הביא

נסכים עמה קריבין נסכים משלו ואם לאו קריבין משל צבור ותנאי ב"ד הוא
)ג( מקבלים מיני זבחים מרשעי ישראל כדי להכניסן תחת כנפי השכינה
)ד( ולא מקבלים מן המומר והמנסך את היין ומחלל שבתות בפרהסיא.
תוספות נזיר לה,א ותירץ מהר"ף דאהני כללא לרבויי שור ]הבר[ דבהמה הוא אף על גב דרגיל בין החיות והוי כעין חיה אפ"ה כשר
לקרבן .טט – ִמןַ -ה ְבּהֵ ָ 2מה – רביע ,הפסוק מונה שלוש בהמות :בקר ,צאן היינו שני מינים –:כבשים ,עזים .טעם רביע מרמז לעוד בהמה –
שור הבר )לקרבן ,לאיסור חלב ,לא צריך כיסוי הדם(.
ֹתוֹ ִל ְרצֹנוֹ ִל ְפנֵ י ֽה'׃
יב;נּוּ אֶ לֶ % -פּ ַתח ֹAאהֶ ל מוֹעֵ ד = י ְַק ִריב א >
]ג[ ִאם-עֹ ָלAה ָק ְר ָבּנוֹ = ִמןַ -ה ָבּ >ָקר ז ָָכר ָתּ ִמים י ְַק ִר ֶ
ליו׃
]ד[ ְוסָ ַמ י >ָדוֹ ַעל ר ֹאשׁ ָהעֹ ָל ;ה וְ נִ ְר ָצה לוֹ ְלכַ ֵפּר עָ ָ ֽ

]ד[ ְוסָ ַמ י >ָדוֹ ) -סלוק( מונח זקף-קטן ,תבנית טעמים בעלת תפקידים אחדים שמתגלים כאן) .א( לימוד אלפניו ולאחריו )ב( דרשה על
לשון יחיד של היד עצמה שהיא בעצם שתי ידים )ג( שלוש דרשות על סמיכת הידים לדחות שלושה סוגי שליחים
)א( לימוד אלפניו ולאחריו
רש"י ]ג[ ִל ְפנֵ י ֽה' ]ד[ ְו ָס ַמ  -אין סמיכה בבמה )ראה תו"כ ויקרא נדבה פרשתא ג פרק ד,א(
שפת"ח  -ט דמקרא נדרש לפניו ולאחריו לפני ה' דהיינו באוהל מועד ששם ארון והשכינה שרויה בו:

תורת כהנים פרק ד )א( ]ג[ ִ ...ל ְפנֵ י ֽה'׃ ]ד[ וְ ָס ַמ י >ָדוֹ ואין סמיכה בבמה] .יא[  ...צָ ֹפנָה ִל ְפנֵ י ;ה' ואין צפונה בבמה .וגו'
הא לפי שיש בצפון מה שאין בסמיכה ובסמיכה מה שאין בצפון צריך לומר ]ג[ ִ ...ל ְפנֵ י ֽה'׃ ]ד[ ְוסָ ַמ ואין סמיכה בבמה ]יא[ ...
צָ ֹפנָה ִל ְפנֵ י ;ה' ואין צפונה בבמה ]ג[ ִ ...ל ְפנֵ י ֽה'׃ ]ד[ ְוסָ ַמ אע"פ שסמך מבחוץ יחזור ויסמוך מבפנים:
טט ְ -ו ָס ַמ י >ָדוֹ ַעל ר ֹאשׁ ָהעֹ ָל ;ה – מונח זקף-קטן בראש פסוק והוא תיאור ,אף שלכאורה נראה כי הוא ההלכה ,כי תורת כהנים
מברר בהמשך ההלכה היכן הסמיכה הכשירה ,משמע שסמך ידו אינה ההלכה המלאה אלא סיוע להלכה כעין תיאור .לכן תבנית
הטעמים מרמזת ללימוד אלפניו ולאחוריו.
לימוד אלפניו חובת הסמיכה רק כאשר ההקרבה היא ]ג[ ִל ְפנֵ י ֽה' – סלוק ,מגביל לומר רק הקרבה במשכן ,בבמה גדולה ,במקדש
שמה ִל ְפנֵ י ֽה' בבמה קטנה בזמן היתר הבמות והקרבה מחוץ למקדש אינה נקראת ִל ְפנֵ י ֽה' ולא חלים עליה פרטי הלכות הקרבת
הקרבנות במלואם ,ביניהם לא חלה חובת סמיכה.
וכן בפסוק ]יא[  ...צָ ֹפנָה ִל ְפנֵ י ;ה' ואין צפונה בבמה ִ ,ל ְפנֵ י ֽה' – סלוק ,מגביל לומר רק הקרבה במשכן ,בבמה גדולה ,במקדש
שמה ִל ְפנֵ י ֽה' וצריכה צפונה ולא בבמה.
)ב( דרשה על לשון יחיד של היד עצמה שהיא בעצם שתי ידים
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רמב"ן ויקרא א,ד  ...ובשעיר המשתלח מפורש ְו ָס ַ #מ אַ ֲה ֹ%רן אֶ תְ -שׁ ֵתּי י ָ ָ2דו י ָ ָ2דיו ַעל ר ֹאשׁ ַהשָּׂ ִעיר) Eוי' אח"מ טז,כא( .ולא ידעתי
אם כן ,למה כתב בכל שאר סמיכות "את ידו"? ואולי להוציא ממנו מה שדרשו )מנחות צג,ב( :ידו ולא יד שלוחו; כי שמא היה
במשמע 'ידיו'  -להביא את שתיהן ,ולא נמעט בו השליח ,אבל עכשיו שהסמיכה בשתי ידים ,לא כתב לשון יחיד אלא למעט
השליח; אע"פ ששלוחו כמותו בשאר המקומות ,לא נדון כן לסמיכה.
)ג( שלוש דרשות על סמיכת הידים לדחות שלושה סוגי שליחים

)ב( ]ד[ וְ ָס ַמ י >ָדוֹ לא יד בנו ידו לא יד עבדו ידו לא יד שלוחו.
]ד[ ְו ָס ַמ י >ָדוֹ  -מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז על שני לימודים ,מונח עשוי להוסיף לימוד שלישי .כאן דורש תו"כ לדחות שלושה סוגי
שלוחים )ב( ְו ָס ַמ י >ָדוֹ לא יד בנו י >ָדוֹ לא יד עבדו י >ָדוֹ לא יד שלוחו.
המשך של לימוד )א( אלפניו ולאחריו וכאן לומד על הבא אחריו
)ב(  ...י >ָדוֹ ַעל ר ֹאשׁ ולא על גב ידוַ .על ר ֹאשׁ לא על הצווארַ .על ר ֹאשׁ לא על הגבים .אוציא את כלם ולא אוציא את החזה ודין

הוא מה אם הראש שאינו טעון תנופה טעון סמיכה .החזה שטעון תנופה אינו דין שיטעון סמיכה .ת"ל ַעל ר ֹאשׁ ולא על החזה:
נדרשת דחיית סמיכה בגוף פרט לראש .הדרשה מחברת בין טעם טפחא – מפסיק וטעם מונח – מחבר לטעם אתנח!!!.
)ד( ]ד[ ַ ...על ר ֹאשׁ ָהעֹ ָל ;ה  -להביא עולת חובה לסמיכה ,ולהביא עולת הצאןָ .העֹ ָל ;ה  -פרט לעולת העוף .

]ד[ ַ ...על ר ֹאשׁ ָהעֹ ָל ;ה – טפחא מונח אתנח .אתנח מגביל הסמיכה לבהמות וממעט עופות .מונח מרבה כל מקום בראש,
טפחא פותחת טפח להתאפיין מהמונח אתנח וללא מרכא )א( האפיון מרבה לדחות חלקי גוף שאינם ראש ,וגם מתפשט אל פסוק )א,ג(
לחייב סמיכה בעולת חובה )כגון עולת ראיה ברגל ,עולת נזיר ,עולת מצורע( ועולת צאן כי בפסוק )א,ג( כתוב ]ג[ ִאם-עֹ ָלAה ָק ְר ָבּנוֹ = ִמן-
ַה ָבּ >ָקר ז ָָכר ָתּ ִמים  .,בפשט המשמע שמדובר בנדבות ונדרים ומן הבקר בלבד ,ולא בחובות ולא בצאן.

ְונִ ְר ָצה לוֹ  -על מה הוא מרצה לו? אם תאמר :על כריתות ומיתות בית דין או מיתה בידי שמים או מלקות ,הרי ענשן אמור; הא אינו
מרצה אלא על 'עשה' ,ועל 'לאו שנתק לעשה' )ראה שם,ח(.
ְונִ ְר ָצה לוֹ– מרכא טפחא יתור לרבות לשני רצויים ,כפרש"י הא אינו מרצה אלא על 'עשה' ,ועל 'לאו שנתק לעשה'
ְלכַ ֵפּר עָ ָ ֽליו׃ – מרכא סלוק ,הסלוק מגביל לכפרה לבעלים לכן צריך הקרבה לשם בעלים.
ויקרא ג,ב:
מ
ְו ָס ַ A

כּה ֲִנים אֶ תַ -ה ָדּם עַ לַ -ה ִמּזְ ֵבּ ַח ָס ִ ֽביב׃
ה ֹ#רן ַה ֹ
מוֹע ;ד ְוז ְָר Mקוּ ְבּנֵי אַ ֲ
ֵ
א ֶהל
וּשׁ ָח Iטוֹ ֶפּ ַתח ֹ
יָדוֹ = עַ ל-ר ֹאשׁ קָ ְר ָבּנ>וֹ ְ

בבלי יומא סב ב אמר רבינא :השתא דאמר רב חסדא מחוסר הגרלה כמחוסר מעשה דמי ,הא דאמר רב יהודה אמר שמואל :שלמים
מוֹע ;ד  -בזמן שהוא פתוח ,ולא בזמן שהוא
ֵ
א ֶהל
וּשׁ ָח Iטוֹ ֶפּ ַתח ֹ
ששחטן קודם שנפתחו דלתות ההיכל  -פסולין ,שנאמר )ויקרא ג,ב( ְ
נעול.
מוֹע ;ד  -מגיד שהשחיטה כשרה בזר ,וששחיטת השלמים כשרה בכל העזרה ,כי כל העזרה היתה
ֵ
א ֶהל
וּשׁ ָח Iטוֹ ֶפּ ַתח ֹ
רלב"ג ְ . ...
מוֹע ;ד .ולזה אם שחטה בעזרה ,אפילו אחורי ההיכל ,כשרה ,כי כל העזרה הוא
ֵ
א ֶהל
מוֹע ;ד ,רוצה לומר :מבוא ֹ
ֵ
א ֶהל
נקראת ֶפּ ַתח ֹ
מוֹע ;ד .ואולם אם שחטה בגגו של היכל  -פסולה; וכן אם שחטה בעזרה והיו
ֵ
א ֶהל
מוֹע ;ד ,רוצה לומר ,שממנה יבואו אל ֹ
ֵ
א ֶהל
מבוא ֹ
דלתות ההיכל נעולות ,כי אז אין העזרה בעצמותה מבוא אהל מועד ,אם לא באמצעות פתיחת דלתות ההיכל; וזה מבואר מאד
וּשׁ ָח Iטוֹ – זקף-גדול – שלושה ענינים ,ענין אחד עוסק בשוחט שחיטה כשרה בזר כמו בכהן; שני ענינים עוסקים במקום וזמן שחיטת
ְ
שלמים והם תלויים זה בזה ,ומהם לימוד לכל הקרבנות) :א( שחיטה כשרה בכל העזרה שהוא מבוא לאהל מועד בתנאי )ב( ששחט בשעה
שדלתות ההיכל פתוחות ,ואילו שלמים ששחטן בדלתות היכל סגורות – פסולין כי העזרה לא נקראת אז מבוא אהל מועד.
מר ֶ Jנ2פֶ שׁ ִ ֽכּיֶ -תח ֱָטAא ִב ְשׁ ָג ָגה = ִמכֹּל = ִמ ְצPת יְ ה ָו>ה א ֲֶשׁר ל ֹא ֵתעָ ֶשׂ;ינָה
ויקרא ד,בַ :דּ *ֵבּר אֶ לְ -בּנֵ י יִ ְשׂ ָראֵ Eל לֵ א ֹ
הנָּה׃
שׂה ֵמאַ ַחת מֵ ֵ ֽ
ְועָ ָ I

בבלי שבת קג,א משנה .הכותב שתי אותיות ,בין בימינו בין בשמאלו ,בין משם אחד בין משתי שמות ,בין משתי סמניות ,בכל לשון -
חייב .אמר רבי יוסי :לא חייבו שתי אותיות אלא משום רושם ,שכך כותבין על קרשי המשכן ,לידע איזו בן זוגו .אמר רבי יהודה:
מצינו שם קטן משם גדול; שם משמעון ומשמואל ,נח מנחור ,דן מדניאל ,גד מגדיאל.
רמב"ם ספר זמנים ,הלכות שבת ,פי"א ה"ט הכותב שתי אותיות ,בין אם כותב שתי אותיות שונות או אם כותב אותה אות פעמיים,
ויש בהן כוונה מיוחדת )מ"מ( בכל כתב ובכל לשון ואפילו משני סוגי דיו או צבע – חייב כדברי המשנה.
שם ה"י הכותב שתי אותיות ,ואפילו היו שוות זו לזו – חייב .אבל נראה שאם כתב שתי אותיות שאינן מצטרפות למלה שיש בה מובן
– פטור ,וכדברי ר' יהודה )מ"מ(
שם הי"ז רושם – העושה צורות כלשהן או שני סימנים ,אפילו אינם אותיות )ומצטרפין זה עם זה( – חייב ,וכדברי ר' יוסי.
סיכום ְועָ ָ Iשׂה  -זקף-גדול עניין בעל שלוש נקודות ,שתיים באופן אחד )א( כתיבת שתי אותיות או רישום שני סימנים גם שווים על עצם

אחד ,או רישום סימן אחד על שני עצמים .אחת באופן אחר ככתב רמב"ם ספר זמנים ,הלכות שבת ,פי"א ה"י אבל נראה שאם כתב שתי
אותיות שאינן מצטרפות למלה שיש בה מובן – פטור ,וכדברי ר' יהודה.
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ב"ה
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לטובת הבנת הנושא יוצגו מידי פעם חלק מהטעמים שבתנ"ך )חוץ מספרי איוב ,משלי ,תהלים( ,לפי תפקידם התחבירי כעוצרים ומחברים-
משרתים ,ולפי ההשערות
*ים  512מופעים ,קבוצת טעמים עליונים שבין תפקידיהם לרמז על מינים
אזלא-ג%רש )=גרש(  1120מופעים ,רובם עם קדמא לפניהם ,גרשי *
מסוימים של יוצאים מן הכלל או הענין ,כגון יצא מן הענין ללמד על עצמו או על הכלל או הענין כולו:
רביע – כ92 -
ים מונח ]מונח[ 2
רביע – כ 25 -פסוקים 25 ,מופעים ,התבנית גרשי* *
התבנית אזלא-ג%רש )ללא קדמא לפניו( מונח ]מונח[ 2
רביע – כ 6 -פסוקים  6מופעים.
*ים 2
פסוקים  92מופעים .גרשי *

6.2

ויקרא צו ו,א

תּוֹרת ַה ִמּנְ ָח;ה
ַ
ויקרא צו ו,ז ס ְוז ֹאת
רן = ִל ְפנֵ י >ה' אֶ לְ -פּנֵ י ַה ִמּזְ ֵ ֽבּ ַח׃
ה ֹ
ַה ְק ֵ #רב א ָֹתAהּ ְבּנֵ ֽי-אַ ֲ
תּוֹרת בטעם טפחא נראה
ַ
תּוֹרת הוא משפט לא גמור והוא נסמך על ַה ִמּנְ ָח;ה ואילו מצד התפקיד העוצר של ְוז ֹאת
ַ
מצד התוכן ְוז ֹאת

כאילו יש כאן הפרדה בתוך התוכן שהוא סמיכות וצריך לחיבור.

תּוֹרת – מגביל ומלמד לעכב בפרטים ,כפי' רש"י  -א' תורה אחת לכולן להטעינן שמן ולבונה האמורין
ַ
מצד התוכן ְוז ֹאת – מגביל ,מלת
בענין.
תּוֹרת – מרכא טפחא הצמידה שני פרטים מגבילים ,ונוצר יתור לרבות ,על מנחת ישראל מנחת כהנים ,לעכב
ַ
מצד הטעמים ְוז ֹאת

בכל פרט ,כפי' רש"י  -ב' שיכול אין לי טעונות שמן ולבונה אלא מנחת ישראל שהיא נקמצת ,מנחת כהנים שהיא כליל מנין ת"ל
תורת.

תּוֹרת ַה ִמּנְ ָח;ה – מרכא טפחא אתנח) ,א( טפחא כפותחת טפח להתאפיין מהמלה
ַ
ראה בבלי מנחות ב,א – ג,ב שאפשר כי דרשה ְוז ֹאת
המוטעמת אתנח ,ואז )ב( מרכא טפחא  -יתור לרבות ,כמשנה דווקא במנחות ולא בזבחים כל המנחות שנקמצו שלא לשמן  -כשירות,
אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה) , ,ג( אתנח מגביל דרך לימוד זאת לכל המנחות )משנה( חוץ ממנחת חוטא ומנחת קנאות... .
)ש(פסולות.
תּוֹרת ַה ִמּנְ ָח;ה שכל הפעולות במנחה עד כאן לא היו
ַ
רן =  -קדמא מהפך פשטא ,אפשר כי מלמד אלפניו על ְוז ֹאת
ה ֹ
ַה ְק ֵ #רב א ָֹתAהּ ְבּנֵ ֽי-אַ ֲ
בכהן ומכאן רק בכהן .ומה שכתוב שמקמיצה מצות כהונה יש להבין שקודם לקמיצה יש לכהן לבצע :קבלה ,הולכה ,הגשה .ע"פ בבלי
מנחות ח,ב הבעלים מביאים המנחה לכהן עד לקרן מערבית-דרומית של המזבח והכהן מגישה לקרן המערבית דרומית .ופי' רלב"ג -מה

שאחר ההבאה ההיא לא יהיה כי אם על ידי הכהן .ובכלל ,הנה מתנאי ההקרבה אל המזבח  -שיהיה מתקבל בכלי ,ובכלי ההוא
יוליכה; ומגישה לקרן מערבית דרומית ,וקומץ .הקמיצה מקבילה לשחיטה בבהמות .אבל בעוד השחיטה כשרה בזר ,הקמיצה רק בכהן.
ויקרא צו ז,כ
שׂר ִמזֶּ ַAבח ַה ְשּׁלָ ִמים = א ֲֶשׁר לַ >ה' ְוטֻ ְמאָ תוֹ עָ ָל ;יו
ֹאכל ָבּ ָ 2
ְו ַה ֶנּ%פֶ שׁ אֲשֶׁ ר-תּ ַ
יה׃
ְונִ ְכ ְר ָתה ַהנֶּ פֶ שׁ ַה ִהוא ֵמעַ ֶ ֽמּ ָ

זהו אופן הלימוד של רבי ישמעאל כמוזכר ב -בבלי יבמות ז,א דתניא :דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל וכו' ,כיצד? )ויקרא צו ז,כ( ְו ַה ֶנּ%פֶ שׁ
ֹאכל ָבּ ָ 2שׂר ִמזֶּ Aבַ ח ַה ְשּׁלָ ִמים = א ֲֶשׁר לַ >ה' וְ טֻ ְמאָ תוֹ עָ ָל ;יו ,והלא שלמים בכלל קדשים היו ,ולמה יצאו? להקיש אליהן ,ולומר
אֲשֶׁ ר-תּ ַ

לך :מה שלמים מיוחדים קדשי מזבח ,אף כל קדשי מזבח ,יצאו קדשי בדק הבית;

ֹאכל ָבּ ָ 2שׂר – אזלא-גרש מונח רביע ,כעין יצא מן הכלל או ללמד על עצמו או ללמד על הכלל כולו יצא ,כאן על הכלל
ְו ַה ֶנּ%פֶ שׁ אֲשֶׁ ר-תּ ַ
כולו אלו כל קדשי מזבח ,יצא מהכלל ללמד שטמא האוכל קדשי מזבח עונשו בכרת.
ויקרא צו ז,כג׃ ַדּ ֵבּר אֶ לְ -בּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל לֵ א ֹ;מר
ֹאכלוּ׃
כָּ לֵ % -חלֶ ב שׁוֹר ְו ֶכשֶׂ ב ו ֵָעז ל ֹא ת ֵ ֽ
ל־חלֶ ב – אזלא-גרש ואחריו ְו ֶכשֶׂ ב  -תביר מרמז על כעין יצא להקל ולהחמיר ,להקל על חלב חיה ולהחמיר על
ֵ%
תבנית הטעמים של כָּ

חלב בהמה )כל אלה נמנים ב -דברים ראה יד ,ד  -ה( ,זכרה התורה אלו המינים ,לפי שמהם יביאו הקרבנות; ולכבוד הקרבנות רצה
ל־חלֶ ב מיני חלב
ֵ%
שלא יֵאָכל חלב אלו הבהמות ,אע"פ שלא יהיו קרבנות )היינו חולין( )רלב"ג( .התבנית תומכת להוציא מאיסור כָּ
מסוימים המותרים ,ובהם חלב חיות טהורות )הרב יוסף בכור שור( שאינן קריבות על המזבח )משמע מ-רלב"ג( ,חלב שליל בהמה טהורה,
אליה שאינה חלב אף שמוזכרת צמוד לחלב כי האליה תקרא 'חלב' ,כי כן כתוב "חלבו האליה תמימה" )וי' ג,ט(; רק קדמונינו התירוה
)ראב"ע( ,חלב המוקף כולו בשר )רמב"ם(
תבנית הטעמים של שׁוֹר ְו ֶכשֶׂ ב ו ֵָעז  -מרכא תביר טפחא מלמדת על קבוצת פרטים שלא על כל אחד מהם חל הענין או ההלכה .האיסור חל
על בהמות טהורות ולא חל על חיות טהרות .בנוסף בתוך הבהמות יש עוד היתר.
א' קבוצת פרטים אחת שעל כל פרט בה חלה הלכת איסור אכילת חלב ,אלו הבהמות המוזכרות ,על שמותיהם השונים ,כגון לכבש יש
שמות שונים לשלבי חייו )שה ,כבש ,איל( ,ומתרבה עליהם שור הבר )תוס' ויקרא( שבד"כ לא עולה למזבח.
ֹאכלוּ ויש היתר חלב לאכילת אדם! הפרט הזה הוא חלב וגיד
ב' בתוך קבוצת הבהמות הטהורות יש פרט עליו לא חלה הלכת איסור ל ֹא ת ֵ ֽ
הנשה של שליל בהמה.
ספרא לומד מיתור הכתוב )וי' צו ז,ד( ְואֵ ת = ְשׁ ֵתּי ַה ְכּלָ ֹ>ית ְואֶ תַ -ה ֵח =לֶ ב = ...להתיר חלב שליל .ודבר זה מתואם עם משנה חולין פ"ד מ"ה
שרבי עובדיה מברטנורה מפרש מאותו יתור באשם ששליל בקרבנות שבאים נקבה הותר חלבן כבשרם לאכילת אדם ולא לאכילת מזבח
ומזה לימוד היתרן לחולין.

טור שו''ע יו''ד סי' ס''ד רבי יהודה מתיר חלב וגיד הנשה של שליל בהמה ,רבי מאיר אוסר חלב וגיד הנשה של שליל בהמה

השליל עצמו נלמד מ)-דברים ראה יד,ו( ְוכָ לְ -בּ ֵה * ָמה ַ ...בּ ְבּ ֵה ָמ ;ה .אפשר שלרבי יהודה ַבּ ְבּ ֵה ָמ;ה משמעו כי השליל הוא בבחינת ירך אמו
ונידון כגוש בשר אחד ולא לאיבריו ,לכן גוש זה אינו גיד הנשה של אמו ולכן מותר בנוסף לחלב השליל ,אבל אם רואים השליל לאיבריו
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ב"ה
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ונאמר שחלבו הותר ע"י המיעוט המיוחד ב"שור כשב ועז" אז באיבריו יש גיד הנשה ויאסר.
אפשר כי לרבי מאיר אף-על-פי שהשליל ַבּ ְבּ ֵה ָמ;ה בכל זאת רואים איבריו ולכן אוסר גיד הנשה של השליל וחלבו.
ל־חלֶ ב אזלא-גרש מוציא –
ֵ%
ל־חלֶ ב ְ ...ו ֶכשֶׂ ב אזלא-גרש  ...תביר מרמזים ליוצא להקל ולהחמיר .כָּ
ֵ%
טט  -אפשר שע"פ רבי יהודה כָּ
ממעט מתוך קבוצת הבהמות הטהורות את השליל ומקל להתיר אכילת חלבו .והדבר מתואם עם משנה חולין פ''ד מ''ה ע''פ פירוש רבי
עובדיה מברטנורה מיתור הכתוב באשם)וי' צו ז,ד( ְואֵ ת = ְשׁ ֵתּי ַה ְכּלָ ֹ>ית ְואֶ תַ -ה ֵח =לֶ ב =  ...ששליל בקרבנות שבאים נקבה הותר חלבן כבשרם
לאכילת אדם ולא לאכילת מזבח ומזה לימוד היתרן לחולין.
ָשׁה ,אפשר כי שׁוֹר ְו ֶכשֶׂ ב ו ֵָעז מרכא טפחא
ֹאכ #לוּ ְבנֵ ֽי-יִ ְשׂ ָר ֵ%אל אֶ תִ -גּיד ַהנּ ֶ 2
הגיד אינו חלב ואיסורו נאמר ב)-בר' וישלח לב,לג( ל ֹא-י ְ
בהתעלמות מ-תביר שביניהם ,מרבה את גיד השליל להיתר הנרמז באזלא-גרש מרכא תביר טפחא.
המקור להיתר השליל בכלל נמצא בפסוק )דברים ראה יד,ו( ְוכָ לְ -בּ ֵה * ָמה ַ ...בּ ְבּ ֵה ָמ ;ה.
ויקרא צו ז,כד
אכ ;ה
ְו ֵחAלֶ ב נְ ֵבלָ ה = ְו ֵחלֶ ב ְט ֵר > ָפה יֵעָ ֶשׂה ְלכָ לְ -מלָ ָ
להוּ׃
ֹאכ ֻ ֽ
כל ל ֹא ת ְ
ְואָ ֹ
ְו ֵחAלֶ ב נְ ֵבלָ ה = ְו ֵחלֶ ב ְט ֵר > ָפה – מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,בא ללמד שתים או שלוש דרשות ,שתיים יוצאות מפשוטו של מקרא )תבנית

מהפך פשטא( ,אחת כפשוטו

)א( כפי' רלב"ג ְו ֵחAלֶ ב נְ ֵבלָ ה = ְו ֵחלֶ ב ְט ֵר > ָפה ,שלא יחשוב חושב שלא ינהג איסור החלב )לאכילה( אלא בבהמות הראויות להקריב
ֹאכ ֻ ֽלהוּ אמרה תורה׃ יבא איסור נבלה וטרפה ויחול על איסור חלב ,שאם אכלו יתחייב אף על
כל ל ֹא ת ְ
אשה ליי' .אלא כפי' רש"י ְואָ ֹ
לאו של נבלה .ולא תאמר׃ אין איסור חל על אסור )ראה חולין לז,א(.וכפי' ראב"ע ובאה זאת הפרשה לבאר עונש האוכל חלב בשר
קדש וכפי' רמב"ן שיהיו בכרת כשאר כל חלב,
אכ ;ה בא ולימד על החלב ,שאינו מטמא טומאת נבלות.אף-על-פי שבא מנבלה ,וכפי' ר' יוסף בכור שור
ל־מלָ ָ
ְ
)ב( כפי' רש"י יֵעָ ֶשׂה ְלכָ
ֹאכ ֻ ֽלהוּ  -שלא תאמר :הבשר  -איתוסף בה איסורין ,שהיתה מותר ועתה נאסר; והחלב ,שהיה תחלה אסור באכילה,
כל ל ֹא ת ְ
)כד( ְואָ ֹ
עתה יאסר בהנאה כשנעשית נבילה  ,אלא הוא טהור ומותר בהנאה
אכ ;ה  -הייתי סבור שכל שירצה יעשה ממנו ,ואפילו
ל־מלָ ָ
ְ
)ג( כפשוטו כפי' ר' יוסף בכור שור ולפי הפשט :לפי שאמר יֵעָ ֶשׂה ְלכָ
לאוכלו ,הואיל ואין נבילה וטריפה ראוים לקרבן  -תלמוד לומר :ואכול לא תאכלהו  -דלא בא להתירו כי אם בהנאה ,כדפרישית.
אכ ;ה בא ולימד על החלב ,שאינו מטמא טומאת נבלות.
ל־מלָ ָ
ְ
רש"י יֵעָ ֶשׂה ְלכָ
ֹאכ ֻ ֽלהוּ אמרה תורה׃ יבא איסור נבלה וטרפה ויחול על איסור חלב ,שאם אכלו יתחייב אף על לאו של נבלה .ולא תאמר׃
כל ל ֹא ת ְ
ְואָ ֹ
אין איסור חל על אסור )ראה חולין לז,א(.
ֹאכ ֻ ֽלהוּ ,ובעבור זה לא הזכיר הדם .ובאה זאת הפרשה לבאר עונש האוכל חלב בשר קדש .וכן
כל ל ֹא ת ְ
ראב"ע  ...על כן הזכיר ְואָ ֹ
)במקום אחר בתורה כתוב( כל דם הוסיף לעוף ,על כן חלב העוף מותר... .
רמב"ן ב-ויקרא ז כה ושלא יעלה על הדעת לומר כי הנבלה והטרפה יחשבו כמין אשר לא יתקרב ממנו ,הוצרך להזכיר שיהיה אסור,
ֹאכ ֻ ֽלהוּ )לעיל,כד( שיהיו בכרת כשאר כל חלב ,כי כל המין הקרב אסור ,אפילו הנבלות והטרפות ממנו.
כל ל ֹא ת ְ
וזהו שנאמר ְואָ ֹ
אכ ;ה )לעיל,כד( ,לומר שאין בו טומאת נבלות ,כי יאמר בנבלות׃ "ובנבלתם לא תגעו" )וי' יא,ח( ,ובחלב
ל־מלָ ָ
ְ
ואמר יֵעָ ֶשׂה ְלכָ
שלהן יאמר ,שיגעו בו ויעשה ממנה כל מלאכה; ואם היה אסור החלב בקרבנות בלבד ,למה הוצרך לומר כן׃ "כל חלב ...לא תאכלו"
בפרשת 'ויקרא' )וי' ג,יז( ,וכבר צוה שיעלה על המזבח לריח ניחח? ואיך נאכל אשי יי'?
טט – ע"פ הרמב"ן :א' אכילת חלב נבלה וטרפה של המין הקרב בכרת ,ב' אין במגעו טומאת נבלות ,ג' מותר למלאכה.

רלב"ג ְו ֵחAלֶ ב נְ ֵבלָ ה = וְ ֵחלֶ ב ְט ֵר > ָפה ,שלא יחשוב חושב שלא ינהג איסור החלב אלא בבהמות הראויות להקריב אשה ליי' .ולמדנו מזה
המקום ,שהאוכל חלב נבלה וטרפה יתחייב משום חלב גם כן ,ואם הוא חייב מפני היותו מנבלה וטרפה מצד אחר ,כמו שיתבאר )דב'
יד,כא(.
ֹאכ ֻ ֽלהוּ׃  -טפחא מרכא סלוק ,סלוק מגביל אסור אכילת חלב לבהמות שממינן מביאים קרבנות .ו -ראב"ע פירש מכאן
כל ל ֹא ת ְ
ְואָ ֹ
וממקום אחר על כן חלב העוף מותר.
ֹאכ ֻ ֽלהוּ׃ ובמיוחד שהטפחא ללא מרכא זה מאפשר לה תפקיד של
כל – טפחא בתפקיד פותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריו ל ֹא ת ְ
ְואָ ֹ
התפשטות האפיון לכתוב אלפניה ,כלומר איסור אכילת חלב חל גם על חלב נבילה וטרפה באיסור מוסיף ,כפי' רלב"ג ְֵחAלֶ ב נְ ֵבלָ ה = ְו ֵחלֶ ב

ְט ֵר > ָפה ,שלא יחשוב חושב שלא ינהג איסור החלב אלא בבהמות הראויות להקריב אשה ליי' .ולמדנו מזה המקום ,שהאוכל חלב נבלה וטרפה יתחייב משום
חלב גם כן,
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לטובת הבנת הנושא יוצגו מידי פעם חלק מהטעמים שבתנ"ך )חוץ מספרי איוב ,משלי ,תהלים( ,לפי תפקידם התחבירי כעוצרים ומחברים-
משרתים ,ולפי ההשערות
קטן פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים כעין בנין אב או דבר החוזר וקורה
קטן זקף> -
זקף> -
קטן במלה אחת – כעין מידה ריבה וריבה את הכל ,נאמר בדבר אחד וחל על הכל.
מונח זקף> -

6.3

ויקרא שמיני ט,א

ויקרא שמיני ט,א
וּל ָבנָ ;יו
רן ְ
ה ֹ
ֹשׁה ְלאַ ֲ
ינ>י ָק ָרא מ > ֶ
וַ ֽ יְ ִהי = ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִמ ִ
וּלזִ ְקנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל׃
ְ
ינ>י ָק ָרא מ > ֶ
וַ ֽ יְ ִהי = ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִמ ִ
ֹשׁה  нפשטא מונח זקף-קטן מונח זקף-קטן ,כעין בנין אב או דבר החוזר וקורה ,כאן ע"פ בית ישראל חוזר

וקורה התחדשות ללימוד התורה בכל דור וע"י כל אחד מישראל.
בית ישראל ויקרא שמיני שנת התש"כ,

ד"ה משה קבל תורה מסיני ומסרה ליהושע כו' .איתא לא היה צריך התורה להתחיל אלא מהחודש הזה כו' ,איתא הוה אמינא גם כן
אמת .התחדשות ללימוד התורה ,מזכיר התנא שמשה קבל תורה ונמסר לכל הדורות ,ולכל אחד מישראל בכל הדורות יש חלק בתורה.
וּלזִ ְקנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל לרמז על זה וכו'.
וּל ָבנָ ;יו ְ
רן ְ
ה ֹ
ֹשׁה ְלאַ ֲ
והרמז בפ' ָק ָרא מ > ֶ
ויקרא שמיני ט,ב
ימ;ם
ה ֹ2רן קַ חְ a -לֵ Nעגֶל ֶבּןָ -בּ ָקר ְל ַח ָטּאת ְו ַאיִ ל ְלעֹ ָלה ְתּ ִמ ִ
ֹאמר ֶ ֽאל-אַ ֲ
וַיּ ֶ
ְו ַה ְק ֵרב ִל ְפנֵ י ֽה'׃
ה ֹ2רן  -מונח רביע
ֹאמר ֶ ֽאל-אַ ֲ
וַיּ ֶ
ַקחְ a -ל ...Nתלישא גדולה ,בתפקיד עקירת עבירה – כפרה מהקב''ה על ערעור גדול שארע במעשה העגל. ,

רש''י להודיע שמכפר לו הקב''ה ע''י עגל זה על מעשה העגל שעשה .שפת''ח שמכפר על עצמו.
ויקרא שמיני ט,ח
רן אֶ לַ -ה ִמּזְ ֵבּ ַ;ח וַיִּ ְשׁ ַחט אֶ תֵ -עגֶל ַה ַח ָטּאת אֲשֶׁ רֽ -לוֹ׃ עבודת כ"ג ביום שמיני של ימי המילואים.
ה ֹ
וַיִּ ְק ַרב אַ ֲ
בבלי יומא ג,ב עבודת כ"ג ביוה"כ נלמדת מעבודת יום שמיני של ימי המילואים רבינא אמר דנין עבודה בכ"ג מעבודה בכ"ג ,לכן בשמיני
למילואים היה רק אהרן משמש .אמנם הפסוק מדבר בשחיטת עגל החטאת ע"י כ"ג אבל משנה יומא מבטאה זאת לגבי שחיטת התמיד ושאר
שחיטות יוה"כ.
וַיִּ ְשׁ ַחט  -תביר ,מחלק את השחיטה בין כ"ג וכהן אחר ,רומז לנאמר ב-בבלי יומא לא,ב משנה הביאו לו את התמיד קירצו ומירק אחר
שחיטה על ידו קבל את הדם וגו' רש"י ומירק אחר .וגמר כהן אחר שחיטה לפי שאין קבלת הדם כשירה אלא בכ"ג וצריך למהר

ולקבל.
מקדש דוד – קדשים סימן ז אות א ד' עבודות המתיר  ...ואם שוחט מקבל הרי ודאי אינו מקבל כל דם הנפש דאי אפשר לו לקבל עד
שיגמור שחיטתו וכדאמרינן ב -יומא לא,ב הביאו לו התמיד קרצו ומירק אחר שחיטה על ידו לפי שצריך לקבל הדם ומוכח דאי אפשר
לשחוט ולקבל כאחת.
מיהו אפשר לומר דלעולם אפשר לשחוט ולקבל כאחת דיכול לשחוט בשמאלו ולקבל בימינו ,מיהו התם ביוה"כ כיון דהשחיטה
צריכה להיות בכ"ג וא"כ עבודה היא וצריכה ימין וכיון דקבלה ג"כ צריכה ימין לא יכול לשחוט ולקבל כאחת ,אבל בשאר קדשים
דשחיטה לאו עבודה היא וכשרה בזר יכול לשחוט בשמאל ולקבל בימין.
ויקרא אח"מ טז,יא:

יתוֹ ְושָׁ ַחט אֶ תַ -פּר ַה ַח ָטּאת אֲשֶׁ רֽ -לוֹ׃
וּב ַעד ֵבּ ;
ה ֹ%רן אֶ תַ -פּAר ַה ַחטָּ את = אֲשֶׁ ר> -לוֹ ְו ִכ ֶפּר ַבּעֲדוֹ ְ
ְו ִה ְק ִ #ריב אַ ֲ
ְושָׁ ַחט – תביר ,מחלק את השחיטה בין כ"ג וכהן אחר ,ראה ויקרא שמיני ט ח וַיִּ ְשׁ ַחט  -תביר

ויקרא שמיני ט,כב  -כג
ֲשׂת ַהחַ ָטּאת ְו ָהעֹ ָלה ְו ַה ְשּׁלָ ִ ֽמים׃
רן אֶ ת-י ָָדו י ָָדיו אֶ לָ -ה ָעם וַ ֽ יְ ָב ֲר ֵכ ;ם ַו ֵ 2יּ ֶרד ֵמע ֹ
ה ֹ
שּׂא אַ ֲ
ט,כב וַיִּ ָ #
מוֹעד וַיֵּ ְצ >אוּ וַ ֽ יְ ָב ֲרכוּ אֶ תָ -ה ָע ;ם ַויּ ֵָרא ְכבוֹד-ה' אֶ ל-כָּ לָ -ה ָעֽם׃
>ֵ
א ֶהל
רן = אֶ לֹ -
ה ֹ
ָב ֹא מ ֶֹשׁAה ְו ַ ֽא ֲ
ט,כג ַויּ #
ע"פ רש"י  ...הריני דן ירידה ) ַו ֵ 2יּ ֶרד( וביאה ) ַויּ ָ#ב ֹא(טעונות ברכה )טט – היות ובסיום שתי הפעולות יש ברכה ,לכן נלמד היקש מאחת

לשניה לתכלית שתי הפעולות( ,מה ירידה מעין עבודה ,אף ביאה מעין עבודה ,הא למדת למה נכנס משה עם אהרן ,ללמדו על מעשה
הקטורת.
דבר אחר כיון שראה אהרן שקרבו כל הקרבנות ונעשו כל המעשים ולא ירדה שכינה לישראל  ...מיד נכנס משה עמו ובקשו רחמים
וירדה שכינה לישראל.
שפת"ח ותורה שלמה מביא גרסת תו"כ וגם ירושלמי תענית כי פסוק ט,כב מקרא מסורס וקדמה ירידה מן העבודה במזבח ואחריה ברכת
שּׂא
ֲשׂת ַה ַח ָטּאת וְ ָהעֹ ָלה ְו ַה ְשּׁלָ ִ ֽמים׃ וַיִּ ָ #
שּׂא – קדמא ירמז כי רישא הפסוק כתוב קודם לשעת קרותו אחרי ַו ֵ 2יּ ֶרד ֵמע ֹ
כהנים לעם .לכן וַיִּ ָ #
רן אֶ ת-י ָָדו י ָָדיו אֶ לָ -ה ָעם וַ ֽ יְ ָב ֲר ֵכ ;ם .
ה ֹ
אַ ֲ
רן =  -קדמא מהפך פשטא ,תבנית של כעין כתוב שחבירו שלפניו מלמד עליו ,ב -ט,כב מדובר על עבודת
ה ֹ
ָב ֹא מ ֶֹשׁAה ְו ַ ֽא ֲ
פסוק ט,כג ַויּ #

כהנים ,לכן גם ב-ט,כג מדובר בעבודת כהנים כפרש"י ללמד מ -ט,כב מה ירידה מעין עבודה ,ל -ט,כג אף ביאה מעין עבודה ,הא למדת
למה נכנס משה עם אהרן ,ללמדו על מעשה הקטורת.
שני הפסוקים האלו המזכירים ברכת אהרן ,והרישא של כל אחד מהם בתבנית טעמים דומה מאד לשני הפסוקים האחרונים של ברכת
כהנים במדבר נשא ו,כה  -כו.
במדבר נשא ו
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פ ]כב[ וַיְ ַד ֵבּר ה' אֶ ל-מֹ ֶשׁה לֵּ אמֹֽ ר׃ ]כג[ ַדּ ֵבּAר ֶ ֽאל-אַ הֲ רֹ ן = וְ אֶ ל-בָּ נָ יו לֵ א ֹ>מר כֹּ ה ְתבָ רֲ כוּ אֶ תְ -בּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵא;ל אָ מוֹר לָ ֶ ֽהם׃ ס
]כד[ יְ בָ ֶר ְכ Nה' וְ יִ ְשׁ ְמ ֶ ֽרN׃ ס

יחנֶּ ֽ ךָּ ׃ ס
]כה[ י ֵָ#אר ה' ׀ פָּ נָ יו אֵ ֶליֽ ִ Nו ֻ
ליְ Nוי ֵָשׂם ְל Nשָׁ ֽלוֹם׃ ס
שּׂא Aה' ׀ פָּ נָיו = אֵ > ֶ
]כו[ יִ ָ #
]כז[ וְ שָׂ מוּ אֶ תְ -שׁ ִמי עַ לְ -בּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵא;ל ַוא ֲִני אֲבָ רֲ ֵ ֽכם׃ ס

ע"פ מאור ושמש וזהו ַו ֵ 2יּ ֶרד ֵמע ֲֹשׂת ַה ַח ָטּאת וגו' פירוש ,שירד )אהרן( ממדריגתו שהיה לו בַּ ע ֲִשׂיַּת הקרבנות.
תבנית דרגא תביר טפחא תומכת בירידת אהרן ממדריגתו הקודמת וגם תומכת בעליתו מחדש עם כלל ישראל כפי שכתב המאור ושמש
כיון שראה משה שירד ממדריגתו  -נכנס עמו וְ לִ מְּ ד ֹו שיוכל לקשר את ישראל לשרשן ,וזהו ללמדו על מעשה 'הקטורת'.
ַו ֵ 2יּ ֶרד  -רביע ֵמע ֲֹשׂת ַה ַח ָטּאת ְו ָהעֹ ָלה – דרגא תביר טפחא ְו ַה ְשּׁלָ ִ ֽמים׃ -סלוק ,הרביע מרמז על אפשרות שעשה ארבעה דברים ,ע"פ
ראב"ע תמיד של שחר שעדיין לא נשרף כי לא ירדה עדיין אש מהשמים ,ע"פ מאור ושמש בשם רש"י שנכנס משה ללמד אהרן על מעשה
הקטורת ,דרגא תביר טפחא מרמז על קבוצת פרטים מצטרפים כאן עבודות אהרן בחנוכת המזבח והמשכן,סלוק מרמז על הגבלה בעבודות
אהרן אפשר שלא שינה דבר ממה שנצטוה.
מוֹעד  -קדמא מהפך פשטא מונח זקף-קטן וַיֵּ ְצ >אוּ וַ ֽ יְ ָב ֲרכוּ אֶ תָ -ה ָע ;ם  -מונח זקף-קטן במלה אחת
>ֵ
א ֶהל
רן = אֶ לֹ -
ה ֹ
ֹשׁה ְו ַ ֽא ֲ
ָב ֹא מ ֶ A
ט,כג ַויּ #
טפחא אתנח ,פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים ,כעין דבר החוזר וקורה,להלן לשון ילקוט שמעוני ודומה לו בתורת כהנים
ילקוט שמעוני תורה פרשת שמיני רמז תקכ  ...על אותה שעה הוא אומר צאינה וראינה בנות ציון בנים המצויינים ,במלך שלמה

במלך שהשלום שלו ,בעטרה שעטרה לו אמו זה אהל מועד שמצוייר בתכלת וארגמן ובתולעת שני ושש ,אמו אין אמו אלא ישראל
שנאמר ולאומי אלי האזינו ,ביום חתונתו ביום ששרתה שכינה בבית ,וביום שמחת לבו ביום שירדה אש חדשה מן השמים ולחכה על
המזבח את העולה ואת החלבים ,וגו'
וַיֵּ ְצ >אוּ  -מונח זקף-קטן במלה אחת – כעין מידה ריבה וריבה את הכל ,נאמר בדבר אחד וחל על הכל .תורה שלמה )נז( תנ"י ברכה כז-ב

טוב עין הוא יבורך )משלי כב,ט( אל תקרי יבורך אלא יברך ,זה משה רבינו שעיניו יפה בברכתו שלישראל וברכן ד' ברכות.הראשונה
מוֹעד וַיֵּ ְצ >אוּ וַ ֽ יְ ָב ֲרכוּ אֶ תָ -ה ָע ;ם
>ֵ
א ֶהל
רן = אֶ לֹ -
ה ֹ
ָב ֹא מ ֶֹשׁAה ְו ַ ֽא ֲ
וירא משה את כל המלאכה וגו' ויברך אותם )שמות לט,מג( השניה ַויּ #
)ויקרא שמיני ט,כג( ,השלישית ה' אלהי אבותיכם יוסף עליכם וגו' )דברים א,יא( ויברך אתכם ,הרביעית וזאת הברכה )דברים וזה"ב
לג,א(

טט –וַיֵּ ְצ >אוּ  -מונח זקף-קטן במלה אחת – כעין מידה ריבה וריבה את הכל ,נאמר בדבר אחד וחל על הכל ,אפשר כי הלימוד הוא שלפני כל
ברכה של משה ואולי כאן גם של אהרן הם נכנסו לאהל מועד ושרתה עליהם קדושה מיוחדת ואז וַיֵּ ְצ >אוּ ויברכו.
ָב ֹא
תורה שלמה )נט( טובים השנים )קהלת ד,ט( זה משה ואהרן ,מן האחד זה לעצמו וזה לעצמו .אתה מוצא כשבא משה )טט – ַויּ #
מ ֶֹשׁAה קדמא ,קדם משה( וברך את ישראל לא שרתה שכינה על ישראל,וכשבאו שניהם וברכו את ישראל ,מיד שרתה שכינה על
מוֹעד וַיֵּ ְצ >אוּ וַ ֽ יְ ָב ֲרכוּ אֶ תָ -ה ָע ;ם  ,בירכו את ישראל ואח"כ ַויּ ֵָרא ְכבוֹד-ה' אֶ ל-כָּ ל-
>ֵ
א ֶהל
רן = אֶ לֹ -
ה ֹ
ָב ֹא מ ֶֹשׁAה ְו ַ ֽא ֲ
ידיהם,הה"ד ט כג ַויּ #
ָה ָעֽם׃ שרתה שכינה על ידיהם.
וַיֵּ ְצ >אוּ  -מונח זקף-קטן במלה אחת – כעין מידה ריבה וריבה את הכל ,היינו רק כאשר בירכו ביחד הביאו לשרית שכינה.
וַ ֽ יְ ָב ֲרכוּ  -טפחא,ללא מרכא לפניה ,כעין רבוי לא מוגבל ,ספרא שמיני פרשה א  ...מה ברכה ברכן אמר להם תשרה השכינה במעשה

ידיכם רבי מאיר אומר כך ברכן ה' אלהי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים והם אמרו לו ויהי נועם ה' אלהינו עלינו ומעשה ידינו
כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו,
וַיֵּ ְצ >אוּ  -מונח זקף-קטן במלה אחת – כעין מידה ריבה וריבה את הכל ,נאמר בדבר אחד וחל על הכל .ע"פ רבינו בחיי הלימוד יהיה
מהקטרת על מזבח הזהב בקדש ע"י משה ואהרן שאחרי הקטרתה נאמר ויקרא שמיני ט,כג וַיֵּ ְצ >אוּ וַ ֽ יְ ָב ֲרכוּ  ,כי היתה שעת רצון .וע"פ
מאמר זוהר  -מדרש הנעלם פר' וירא דף ק ע"א שעת הרצון מתרבה לכל עשיית ואמירת מעשה הקרבנות והתקרובות ומוציאה
המקטרגים מלקטרג על המזכיר הקרבנות והתקרובות ומעבירה אותם להמליץ טוב על האומר.
ויקרא שמיני י,ד
רן
ה;ֹ
דּד אַ ֲ
יאל ֹ
ֹשׁה אֶ לֽ ִ -מישָׁ אֵ ל = ְו ֶאל אֶ ְלצָ > ָפן ְבּנֵ י עֻ זִּ ֵ
וַיִּ ְק ָרא מ ֶ 2
ל ַמּחֲנֶ ֽה׃
ֲחיכֶ ם = ֵמ ֵאת ְפּנֵיַ -ה ֹ>קּ ֶדשׁ אֶ לִ -מחוּץ ַ ֽ
ֹאמר אֲלֵ ֶ 2הם ִ aק ְר *בוּ ְשׂ Aאוּ אֶ ת-א ֵ
וַיּ ֶ
ֹאמר אֲלֵ ֶ 2הם  -מונח רביע – לפחות ארבע אמירות :א' לקרוב ע"י חניתות ,ב' גרירה ,ג' נשיאה בכותונתם ,ד' אל מחוץ למחנה
וַיּ ֶ
ֲחיכֶ ם =
ִ aק ְר *בוּ  -תלישא-גדולה גרשיים בתבה אחת ,וקוראים קודם גרשיים ואח"כ תלשא ,ולפי שהטעמי המלים הבאות אח"כ ְשׂ Aאוּ אֶ ת-א ֵ

הם מהפך פשטא ,אפשר כי מרמז ליוצא להקל ולא להחמיר ,לבצע עקירת איסור מפני כבוד הקודש וכבוד הבריות .לכן הותרה הכנסה
מיידית של כלי טמא או שעתיד להטמא לקדש )כלומר מעבר למחיצה שבד"כ אוסרת הכנסה כזאת( לשאת ממנו המתים .ע"פ בעל
הטורים שלא קרבו אליהם להיכל אלא הטילו בהם חנית של ברזל וגררום והוציאו אותם לחוץ .חנית ברזל אם אינה כבר טמאה עתידה
להיטמאות במגעה במתים .ואם היא עשוייה כחץ בעל שני חלקים ,באחד מהם יש בית קבול ולכן במגע במת יטמא.

י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"א

לטובת הבנת הנושא יוצגו מידי פעם חלק מהטעמים שבתנ"ך )חוץ מספרי איוב ,משלי ,תהלים( ,לפי תפקידם התחבירי כעוצרים ומחברים-
משרתים ,ולפי ההשערות
הדף בפרשת תזריע הוא הפתיחה לחיבור מקיף "טעמי המקרא בפרשת נגעים" בעיקר על פי תורת כהנים )=תו"כ ,ספרא( עם פירוש המלבי"ם והחפץ חיים.
פתיחת פרשת נגעים מדגימה כיצד התוכן מלמד דבר אחד ואילו דרשות חז"ל מלמדות דברים שלא נאמרים בכתוב ,לעתים בעלי משמעות הפוכה .לפי העיון בנושא
חלק מדרשות אלו מרומז בתבניות טעמי המקרא.

6.4

ויקרא תזריע יב,א

ויקרא תזריע יג,א-ב:
מר׃
רן לֵ א ֽ ֹ
ה ֹ
]א[ וַיְ ַד ֵבּר >ה' אֶ ל-מ ֶֹשׁה ְו ֶ ֽאל-אַ ֲ
]ב[ אָ ָ 2דם ִ ֽכּי-יִ ְהיֶ Aה ְבעוֹרְ -בּשָׂ רוֹ = ְשׂ ֵאAת ֽאוַֹ -ספַּ ַ=חת = אוֹ בַ > ֶה ֶרת ְו ָהיָ ה ְבעוֹרְ -בּשָׂ רוֹ ְלנֶ גַע צָ ָר;עַ ת
כּה ִ ֲֽנים׃
ֹהן אוֹ אֶ ל-אַ ַחד ִמ ָבּנָ יו ַה ֹ
רן ַהכּ > ֵ
ה ֹ
הוּבא = אֶ ל-אַ ֲ
ְו ָ
אָ ָ 2דם – רביעֽ ִ ,כּי-יִ ְהיֶ Aה ְבעוֹרְ -בּשָׂ רוֹ = – מהפך פשטאְ ,שׂ ֵאAת ֽאוַֹ -ספַּ ַ=חת = אוֹ ַב > ֶה ֶרת – מהפך פשטא זקף-קטן

ספרא תזריע פרשה א
פרשת נגעים .פרק א וידבר ה' אל משה ואל אהרן לאמר ,אָ ָ 2דם ִ ֽכּי-יִ ְהיֶ Aה ְבעוֹרְ -בּשָׂ רוֹ = ,מה תלמוד לומר לפי שנאמר )יג,לח( ְו ִאישׁ = ֽאוֹ-
ִא > ָשּׁה ִ ֽכּי-יִ ְהיֶ ה ְבעוֹרְ -בּשָׂ ָרם ֶבּ ָה ; ֹרת ֶבּ ָה ֹרת טהורות ,אין צריך לומר בהרות שאין בהם מראות נגעים ושלא באו לכלל אלא בהרות

שבהם מראות נגעים שהיו בגוי ונתגייר ,בקטן ונולד ,בקמט ונגלה בראש ובזקן בשחין ובמכוה בקדח המורדין.
נשתנו מראיהם בין להקל בין להחמיר ,ר' אלעזר בן עזריה מטהר ,רבי אלעזר בן חסמא אומר להקל טהור ולהחמיר תראה כתחלה רבי
עקיבא אומר בין להקל בין להחמיר תראה כתחלה לכך נאמר אדם כי יהיה.
לכולי עלמא לא מתיחסים לנגע שהיה,
התורה והמצוה )מלבי"ם( מבאר את תורת כהנים כי אם היה כתוב מלת אשר היה מורה על קנין הנמצא בעצם מכבר ,נגע צרעת שכבר
היה באדם .אלא כתיב ִ ֽכּי-יִ ְהיֶ Aה ומלת כי מורה כי יהיה מעתה משעת החיוב ,והדרשה מהטעמים תהיה:
אָ ָ 2דם– רביע ,מורה על אדם בעל לפחות אחת מארבע המראות הטמאות ִ ֽכּי-יִ ְהיֶ Aה ְבעוֹרְ -בּשָׂ רוֹ = – מהפך פשטא מורה להוציא הכתוב
מפשוטו וללמד שמראות אלו נולדו בו בשעת הפטור כנמנה במשנה נגעים פ"ז מ"א ובספרא תזריע פ"א והם בגוי ונתגייר ,בקטן ונולד,
בקמט ונגלה בראש ובזקן בשחין ובמכוה בקדח המורדין ולכן אינן מטמאות.
אָ ָ 2דם – רביע ,יש ארבע מראות נגעים טמאים ְשׂ ֵאAת ֽאוַֹ -ספַּ ַ=חת = אוֹ בַ > ֶה ֶרת – מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,לימוד אחד כפשוטו ואחד
היוצא מפשוטו .אפשר כי פשוטו של מקרא מלמד ַב > ֶה ֶרת – זקף-קטן שני אבות מראות ,בהרת ושאת ושתי תולדות הנלמדות ממיקום ֽאוֹ-
ַספַּ ַ=חת = בין שני האבות.
הלימוד היוצא מפשוטו הוא שאין סדר הכתוב כסדר עזות הלובן כפי שמלמדת משנה נגעים פ"א מ"א ופירוש קהתי ארבע המראות אלו
נבדלים ביניהם בלובן שבנגע :בהרת עזה כשלג )הלבנה מכולן( ,ושאת לבנה ,היינו כצמר לבן ,ותולדת הבהרת הלבנה שגוונה כסיד ההיכל,
ותולדת השאת לובנה כקרום ביצה.

ירושלמי שבועות פ"א ה"א )וילנה ב,א(  ...א"ר מנא מנו אותן חכמים שנים ומנו אותן ארבעה .מה שניים מצטרפין זע"ז אף ארבעה
מצטרפין זע"ז .רבי לעזר בשם ר 'אבין אם בשאינו מינו מצטרף לא כ"כ מין במינו .א"ר יוסי בי רבי בון )ויקרא תזריע יג,ב( והיו אין
כתיב כאן אלא והיה מלמד שהן מצטרפין זע"ז.
* לב ירושלים ללמד שכולן מצטרפין להויה אחת לטמא אם יש מכולם צירוף של שיעור גריס.
* טט ְ -ו ָהיָ ה ְבעוֹרְ -בּשָׂ רוֹ  -מרכא טפחא ,יתור לרבות כל צירוף בין כל הארבעה מראות.

ספרא תזריע פרשה א

הוּבא = אֶ ל-אַ ֲה ֹרן ,אין לי אלא אהרן עצמו ,מנין לרבות כהן אחר תלמוד לומר ַהכּ > ֵֹהן ,מנין לרבות בעלי מומים תלמוד לומר
ח( ְו ָ
ִמ ָבּנָ יו ,או יכול שאני מרבה חללים ,תלמוד לומר ַה ֹכּה ִ ֲֽנים יצאו חללים ,ומנין לרבות כל ישראל ת"ל אוֹ אֶ ל-אַ ַחד) .ט( אם סופינו
לרבות כל ישראל מה תלמוד לומר אוֹ אֶ ל-אַ ַחד ִמ ָבּנָ יו ַה ֹכּה ִ ֲֽנים ,אלא ללמד שאין טומאה וטהרה אלא מפי כהן ,הא כיצד חכם
שבישראל רואה את הנגעים ואומר לכהן אעפ"י שוטה אמור טמא והוא אומר טמא ,אמור טהור והוא אומר טהור ,דבר אחר מה
יהם יִ ְהיֶ ה כָּ לִ -ריב ְוכָ ל-נָ ֽ גַע׃ היקיש ריבים לנגעים
כּה ִ ֲֽנים לפי שנאמר )דב' שפטים כא,ה( ְועַ לִ -פּ ֶ
תלמוד לומר אוֹ אֶ ל-אַ ַחד ִמ ָבּנָ יו ַה ֹ
מה נגעים ביום אף ריבים ביום.
כּה ִ ֲֽנים  -מרכא טפחא סלוק ,אפשר כי מרכא טפחא ,יתור לרבות כל ישראל
ֹהן אוֹ  -תביר ,אֶ ל-אַ ַחד ִמ ָבּנָ יו ַה ֹ
רן ַהכּ > ֵ
ה ֹ
הוּבא = אֶ ל-אַ ֲ
ְו ָ
לראיה ומלת אוֹ  -תביר ממעט בתפקיד הכהן אם אינו מומחה ומאפשר לחכם שבישראל לראות את המראה ואומר לכהן שיאמר בפיו טמא
או טהור לנבדק .לכל אורך פרשת נגעים הכתובים מציינים כי טומאה וטהרה ע"פ כהן אבל הדרשה שזה באמירת כהן נמצאת רק ב -ספרא
תזריע פרשה ה פרק יב )ב( )יג,מד( יְ טַ ְמּ ֶאנּוּ ַהכּ ֵֹהן ,מלמד שטומאתו בכהן ... ,לרבות שאר המנוגעים,
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ויקרא תזריע יג,ג:
]ג[ ְו ָר ָאה ַהכּ ֵֹהן אֶ תַ -הנֶּ גַע ְבּעוֹרַ a -ה ָבּשָׂ ר ְושֵׂ ָ #ער ַבּ ֶנּ%גַע ָה ַפ
ְו ָר ָאהוּ ַהכּ ֵֹהן ְו ִט ֵמּא א ֹֽתוֹ׃

מק = ֵמעוֹר ְבּשָׂ >רוֹ נֶ גַע צָ ַרעַ ת ;הוּא
וּמ ְר ֵאAה הַ ֶנּ = ַגע = עָ ֹ
׀ לָ ָ2בן ַ

עתה נדון בפסוק ויקרא תזריע יג,ג שטעמיו מרמזים לשיעורים ותנאים שונים בנגעי עור בשר אדם.
בראש הפסוק שיעורי שטח ,ואחריו כתובות השערות שתפקידן ללמד שיעורין בנגע )שטח ,מספר שערות טמאות( ,ואח"כ שיעורי גובה
ממשיים וכביכול ותנאים נוספים בנגע עור הבשר.
סדר הכתוב
כלי מדידה וְ שֵׂ עָ #ר בַּ ֶנּ%גַע

סדר ההסבר

שיעורין לפני כלי המדידה
וְ ָר ָאה הַ כֹּ ֵהן וגו'

שיעורי גובה אחרי כלי המדידה
וְ שֵׂ עָ #ר בַּ ֶנּ%גַע הָ ַפ

שיעורין בנגע
ְו ָר ָאה ַהכּ ֵֹהן אֶ תַ -הנֶּ גַע ְבּעוֹרַ a -ה ָבּשָׂ ר
ְושֵׂ ָ #ער ַבּ ֶנּ%גַע
כלי המדידה
שיעורי גובה אמיתי וכביכול ְושֵׂ ָ #ער ַבּ ֶנּ%גַע ָה ַפ ׀ לָ ָ2בן
מק = ֵמעוֹר ְבּשָׂ >רוֹ נֶ גַע צָ ַרעַ ת ;הוּא
וּמ ְר ֵאAה הַ ֶנּ = ַגע = עָ ֹ
ַ
תנאים נוספים בנגע עור הבשר

׀ לָ ָ 2בן

תנאים נוספים בנגע עור הבשר
וּמַ ְר ֵאAה הַ ֶנּ = ַגע = וגו'

תבנית הטעמים ְבּעוֹרַ a -ה ָבּשָׂ ר –תלישא-גדולה ,מלמד שיעורין בנגע אלפניו ולאחריו ונלמדם תוך התקדמות ההסבר
תבנית הטעמים ְושֵׂ ָ #ער ַבּ ֶנּ%גַע  -קדמא ואזלא ,מלמדת כי מדידת שיעורין בנגע היא בשער )שטח ,מספר ,גובה( ,ועל שער כסימן טומאה:
)א( שיעורין בנגע בלימוד אלפניו המרומזים בטעמי ְו ָר ָאה ַהכּ ֵֹהן אֶ תַ -הנֶּ גַע ְבּעוֹרַ a -ה ָבּשָׂ ר – מונח מונח מונח תלישא-גדולה,
שלפני קדמא ואזלא ,וכל מונח מרמז לעוד שיעור .ע"פ ספרא שיעורין אלו נדרשים בשילוב עם פסוק יג,י  ,והסבר מפורט נמצא בחלק
אחר של העיון .כאן רק נציינם) :א( גודל הנגע בשערות) ,ב( מספר השערות כסימן טומאה) ,ג( גודל המחיה) ,ד( גודל הביצור של
המחיה.
שער  -כיחידת מדידה היא מקום גידול שתי שערות )כפי' רלב"ג( .מדידת השטח היא בכפולות של יחידת המדידה.
)ב( ומלמד לאחריו מתי השער הוא סימן טומאה ,מהו גובה שער לבן ומיקום הלבן בשער.
שיעורים אחריו שיעור – מהקרא ְושֵׂ ָ #ער ַבּ ֶנּ%גַע ָה ַפ ׀ לָ ָ2בן מלמד על כי אורך לבנונית שערה בכלשהו,
ולימוד מחיצה – שער שהפך לבן צריך להיות בתוך גבולות הנגע.
נבאר את ב' ,המלמד על שיעורין לאחריו של תלישא-גדולה ,אלו שיעורי השער כסימן טומאה ,גובה שער לבן ומיקום הלבן בשער.
ְושֵׂ ָ #ער ַבּ ֶנּ%גַע ָה ַפ ׀ לָ ָ2בן  -קדמא ואזלא מונח פסק רביע,
משנה נגעים פ"ד משנה ד שתי שערות עקרן משחיר וראשן מלבין טהור עקרן מלבין וראשן משחיר טמא כמה יהא בלבנונית רבי
מאיר אומר כל שהוא ר' שמעון אומר כדי לקרוץ בזוג )מספריים( וגו'
)יג,ד( ְו ִאםַ -בּ ֶה ֶרת – תרסא ַ ...הכּ ֵֹהן – תביר ,תבנית המרמזת לאפשרות של חישוב חשבוני כגון יחס של שיעור נטילה בזוג והוא
 0.122324 ...ונראה כי הוא כשמינית אצבע היינו כ 3.0 – 2.4-מ"מ .בפרה אדומה במדבר חקת יט,ב :יש דרשת שיעור נטילה בזוג
ואותה תבנית ְויִ ְקחוּ אֵ לֶ י – Nתרסא ... ,א ֲֶשׁר ל ֹא-עָ ָלה – תביר ,היחס =  0.121756...כשמינית אצבע!!
המלים מלמדות על שער כסימן טומאה ,הטעמים  -קדמא ואזלא מלמדים בציור קדימות – סמיכות החלק הלבן בשער למראה הנגע שבעור
)עיקרן של השערות לבן אזי זה סימן טומאה(
לכולי עלמא אורך השערה כדי שתהיה ניטלת בזוג .אבל לגבי שיעור אורך הלבנונית רבי מאיר אומר כלשהו מעל עור הבשר הלבן,
ורבי שמעון אומר אורך כדי שתהיה ניטלת בזוג .והלכה כרבי מאיר לגבי שיעור אורך הלבנונית של השערה.
רע"ב עיקרה משחיר וראשה מלבין טהור ,דאמר קרא ְושֵׂ ָ #ער ַבּ ֶנּ%גַע ָה ַפ ׀ לָ ָ2בן העיקר הסמוך לנגע הפך לבן.
בקריאה אחת עם פסק ְושֵׂ ָ #ער ַבּ ֶנּ%גַע ָה ַפ ׀ לָ ָ2בן  -קדמא ואזלא מונח פסק רביע ,מה שכתבנו לעיל על חלוקת השערה .טעם פסק מצייר
שערה החלוקה לחלק לבן וחלק שחור.
בקריאה אחת בלי פסק ְושֵׂ ָ #ער ַבּ ֶנּ%גַע ָה ַפ לָ ָ2בן  -קדמא ואזלא מונח רביע ,לסימן השער יותר מארבעה הלכות נגעים פ"ד מ"א ששער
לבן )א( מטמא בתחלה )ב( ומטמא בכל מראה לובן )ג( ואין בו סימן טהרה מ"ג ששער לבן מטמא )בשלושה נגעים מראה לובן בשחין
ובמכוה ואלו לא הלכות השער עצמו( )ד( במכונס )ה( ובמפוזר )ו( במבוצר )ז( ושלא במבוצר
לפחות ארבע תבניות טעמים בפסוק זה מציירות את המצב:
תלישא-גדולה – מציירת מחיצה לציין גבולות הנגע ,המחיה והביצור,
רביע – מצייר הגודל המינימלי של הנגע שהוא רבוע כגריס הקלקי,
פסק – מצייר שערה החלוקה לחלק לבן וחלק שחור,
קדמא ואזלא – מצייר קדימות – סמיכות החלק הלבן בשער למראה הנגע שבעור ,עיקרן של השערות לבן אזי זה סימן טומאה ,ואילו
ראשן עשוי להיות שחור.
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לטובת הבנת הנושא יוצגו מידי פעם חלק מהטעמים שבתנ"ך )חוץ מספרי איוב ,משלי ,תהלים( ,לפי תפקידם התחבירי כעוצרים ומחברים-
משרתים ,ולפי ההשערות
קטן – מרבה נקודה שלא כפשט על הפשט של המלים שמטעימים אותן .סה"כ שתיים או שלוש דרשות ,אחת כפשוטה ואחת
תבנית מהפ Aך פשטא = מונח זקף> -
יוצאת מפשוטה ,ושלישית ,אם יש ,היא כפשט או כמדרש.

6.5

ויקרא מצורע יד,א

ויקרא מצרע יד,ב:
ֹהן׃
הוּבא אֶ לַ -הכּ ֵ ֽ
ֹרע ְבּיוֹם טָ ה ֳָר ;תוֹ ְו ָ
תּוֹרת ַה ְמּצ ָ >
ַ
ז ֹAאת ִ ֽתּ ְה ֶיה =
תּוֹרת ַה ְמּצ ָ >ֹרע – מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז כפשוטו למעשי טהרה ,יוצא מפשוטו לקרבן:
ַ
ז ֹAאת ִ ֽתּ ְה ֶיה =

)א( הבדלת )כעין מהפך( תיקון המצורעים משני מצבי תיקון אחרים .מבדילם בקרבנם הנראה כקרבן עולה ויורד מקרבן עולה ויורד אחר,
ומבדילם בטהרתם מטהרת הזב.
תּוֹרת ַה ְמּצ ָ >ֹרע – ע"פ ספרא
ַ
)א()א( לענין קרבן עולה ויורד :מהפך מקרבן בעל שלוש מדרגות לקרבן בעל שתי מדרגות ז ֹAאת ִ ֽתּ ְה ֶיה =
הכתוב מוציא המצורעים מקרבן עולה ויורד בעל שלוש מדרגות כאמור ב)-ויקרא ה,א-ד( שבטומאת מקדש וקדשיו ובשבועות יש גם קרבן
דלי דלות ובמצורע אין .ופירש אור החיים ב)-וי' מצרע יד,לב( כי ראינו ב)-ויקרא ה,א-ד( בטומאת מקדש וקדשיו ושבועת האלה וכו'

שישנם גם כן בקרבן דלי דלות ובמקום ב' תורים אחד עולה ואחד חטאת מביאים עשירית האיפה וילמד האמור במצורע שגם הוא אם
תּוֹרת אֲשֶׁ ר וגו' א ֲֶשׁר ל ֹאַ -ת ִשּׂיג יָדוֹ ְבּטָ ה ֳָר ֽתוֹ פי' הגם שלא השיגה ידו
ַ>
לא השיגה ידו לעופות יביא עשירית האיפה ,ת''ל ז ֹאת
בטהרתו הרשומה יתפלש בעפר וימות ויביא ב' בני יונה דוקא
)א()ב( כפשוטו למעשי טהרה לענין הבדלת טהרת המצורע מטהרת הזב ראה בהמשך.
ואפשר כי מרמז לעוד מצבים הקשורים לקרבן ,שיש בם יוצא )מהפך( מהבנה פשוטה:

)א( חובת הקרבת קרבן עבור מצורע קטן כי כל מחוסרי כפרה א"צ דעת בעלים תורה תמימה תורת המצורע  -המצורע  -בין גדול בין
קטןד( ]נדרים ל"ו א'[ :תורה תמימה הערה ד( כבר כתבנו כ"פ בפרשות הקודמות דכ"מ שנאמר הלשון תורת כולל הרבה פרטים
שנכללו בכלל אחד שדין כולם שוה ,וכאן הרבותא לענין מצורע קטן ]דמטמא בנגעים כמבואר בפ' תזריע ר"פ נגעים[ ,דאע"פ דכל
קרבן צריך להקריב מדעת בעלים ,והו"א כיון דקטן אין בו דעת אין מקריבין עבורו ,קמ"ל .וטעם הדבר משום דכל מחוסרי כפרה א"צ
דעת בעלים כפי שיתבאר ס"פ זו:
)ב( תהליך טהרה אחד אף על פי שהיו למצורע צרעות אחדות קודם שהביא אשם אחד .אף שלכאורה היינו אומרים שצריך להביא על כל
נגע .אבל כבר ראינו בפר' תזריע שכל הצרעות שהופיעו אחרי ראיית הכהן של הצרעת הראשונה אין מתחשבים בם עד שיסיים עם נגע
שאותו ראה הכהן תחילה.
תורה תמימה תורת המצורע  -נתנגע ונתרפא ,נתנגע ונתרפא ,מביא קרבן אחד ,שנאמר זאת תהיה תורת המצורע ,תורה אחת
למצורעין הרבהה( ]כריתות ט' ב'[ :תורה תמימה הערה ה( נראה דצ"ל תורה אחת לצרעות הרבה ,שזה יותר מכון לענין .ואמנם זה

הוא רק אם נתנגע קודם שהביא אשמו ,אבל אם הביא אשמו ואח"כ נתנגע ונתרפא מביא קרבן מיוחד על נגעו השני ,דלאחר שהביא
האשם נגמרה טהרתו מנגעו הראשון:
ֹרע
תּוֹרת ַה ְמּצ ָ >
ַ
)ב( מלמד כפשוטו של מקרא שכל מעשי הטהרה יהיו ביום כמו שראיתו לטומאה הייתה ביום ספרא מצורע פרשה א )ג(

ְבּיוֹם ,מלמד שטומאתו וטהרתו ביום ,אין לי אלא טומאתו וטהרתו ביום ,מנין שחיטת ציפרים והזיית דם ציפרים ותגלחתו ביום ,ת"ל
תּוֹרת ַה ְמּצ ָ >ֹרע ְבּיוֹם,
ַ
תּוֹרת ַה ְמּצ ָ >ֹרע ,יכול אף לקיחת ציפרים ושילוח ציפרים וכיבוס בגדיו ורחיצתו ביום ,ת"ל
ַ
תּוֹרת ַה ְמּצ ָ >ֹרע בכהן ,מלמד שטומאתו וטהרתו בכהן ,אין לי אלא טומאתו וטהרתו בכהן ,מנין שחיטת ציפרים והזיית דם ציפור
ַ
ותגלחתו בכהן ,ת"ל
תּוֹרת ַה ְמּצ ָ >ֹרע בכהן ,יכול אף לקיחת ציפרים ושילוח ציפרים וכיבוס בגדיו ורחיצתו בכהן ת"ל זאת ,ביום
ַ
טהרתו והובא שלא ישהא.
תּוֹרת אֲשֶׁ ר-בּוֹ נֶ גַע צָ ָר;עַ ת א ֲֶשׁר ל ֹאַ -ת ִשּׂיג יָדוֹ ְבּטָ ה ֳָר ֽתוֹ׃ פ
ַ>
והשווה ויקרא מצורע יד,לב ז ֹאת
תּוֹרת באה לרבות מצורע עני שהביא קרבן עשיר תבוא עליו הברכה ,ובוודאי אם היה מצורע עני ו ֶה ֱעשִיר
ַ
ע"פ בבלי יומא מא,ב מלת
עד שהגיע להביא קרבנות טהרתו ,יביא קרבן עשיר לפי מצבו בשעת הטהרה .ואם העני צ"ע.
אבל העשיר לא יביא קרבן עני וזה מרומז בטעם א ֲֶשׁר – תביר ,למעט אחד שכוונתו ש -ל ֹאַ -ת ִשּׂיג יָדוֹ ְבּטָ ה ֳָר ֽתוֹ׃ .כי הפסוק מדבר
בעני אז מה יש למעט ממנו עוד ,אלא בא לרמז על העשיר שלא רצה להביא קרבן עשיר .ב-וי' תזריע יג,מה מביא תורה שלמה
מדרש תדשא המונה בין שלוש סיבות לנגע צרעת חמדת עושר וגאוה ,אם כך משמע שהעשיר אמנם נרפא מן הצרעת אבל עדיין יש
בו חמדת עושר וגאוה.
ְבּיוֹם – טפחא בתפקיד פותח טפח להתאפיין ממלת האתנח ,ע"פ תורה תמימה )הערה ז( המלה ְבּיוֹם יתירה כי די היה לכתוב בטָ ה ֳָר ;תוֹ

לכן המלה נדרשת ע"פ האפיון הבא מאחריה שכל מעשי הטהרה יהיו מוגבלים לאור יום וכל היום כשר )תו"כ ,בבלי מגילה כא,א(
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)א()ב( כפשוטו למעשי טהרה לענין הבדלת טהרת המצורע מטהרת הזב המשך מדלעיל.
טָ ה ֳָר ;תוֹ  -אתנח ,אתנח מגביל לאור יום .אבל יש עוד הגבלה שלא ישהא טהרתו אלא יעשנה ביום רפואתו מהצרעת כלשון תו"כ ְבּיוֹם
הוּבא  -שלא ישההט( ]תו"כ[ :ופי' תורה תמימה הערה ט( הרבותא בזה שלא נילף מזב שצריך לספור שבעת ימים ואח"כ
טָ ה ֳָר ;תוֹ ְו ָ

יטהר כמבואר ס"פ זו ,אלא ביום שיטהר מצרעתו יביא הצפרים ואזוב וכו' ,ורק הקרבנות מביא בשמיני וכמבואר לקמן בפרשה:

הוּבא אֶ לַ -הכּ ֵ ֹֽהן  -מלמד שטומאתו וטהרתו בכהןי( ]תו"כ[ :ופי' תורה תמימה הערה י( ר"ל דלא נימא שרק הוראת הטומאה
ְו ָ
והוראת הטהרה צריך להיות בכהן כדכתיב בפ' תזריע וטמאו הכהן וטהרו הכהן כמבואר שם ,אבל פעולת הטהרה המבוארת בפרשה
הוּבא אֶ לַ -הכּ ֵ ֹֽהן׃ אף דכבר כתיב כ"פ
זו אינה צריכה להיות בכהן דוקא ,קמ"ל דגם זה צריך להיות בכהן ,ומדייק זה מיתור הלשון ְו ָ
ֹהן׃ – סלוק ,מגביל שגם פעולת הטהרה צריכה להיות בכהן מיוחס .ע"פ תורה תמימה הערה ג( רק בזמן
בפרשה הקודמת :אֶ לַ -הכּ ֵ ֽ
הבמות לא נהגה תורת מצורע .ומאז הקמת בית המקדש תורת מצורע נוהגת גם בזמן הזה .אלא דלטהרת מצורע צריך כהן מיוחס ,וכ"פ
הרמב"ם פ"ז ה"ט מתרומות ,ובזמן הזה אין לנו כהנים מיוחסים כמו שכתב הרמב"ם בפ"ב מאיסורי ביאה ,לכן נשתקע הדין.
המדרש מביא פסוק זה כאחד מהפסוקים בהם מסביר הקב"ה מתן תורה לישראל:

תורה שלמה ]ח**[ זאת תהיה תורת המצורע כשבא הקב"ה ליתן תורה בסיני לישראל ,התחילו המלאכים מדיינים לפני הקב"ה ,ואמרו
מה אנוש כי תזכרנו ה' אדונינו מה אדיר שמך בכל הארץ אשר תנה הודך על השמים .אמרו לפניו רבש"ע נאה לך שתתן תורה בשמים
למה שאנו קדושים וטהורים והיא קדושה וטהורה אנו חיים ותורתך עץ חיים מוטב שתהא אצלינו וכו' כך אמר הקב"ה אין התורה
מתקיימת אצלכם לפי שאין פריה ורביה ביניכם ולא טומאה ולא מיתה וחולי אלא כלכם קדושים ובתורה כתיב אדם כי ימות באהל ,ו-
תּוֹרת ַה ְמּצ ָ >ֹרע )מדרש תהילים מז,ח(
ַ
ז ֹAאת ִ ֽתּ ְה ֶיה =
פסוק לענין חציצין הלכה למשה מסיני ויקרא מצורע יד,ט:
בּת עֵ י > ָניו ְואֶ ת-כָּ לְ -שׂעָ רוֹ יְ ג ֵַלּ ַ;ח
יעי יְ ג ַַלּח אֶ ת-כָּ לְ -שׂעָ 2רוֹ אֶ ת-ר ֹאשׁ Aוֹ ְואֶ ת-זְ ָקנוֹ = ְואֵ ת = ַגּ ֹ
ְו ָהיָה ַביּ #וֹם ַה ְשּׁ ִב ִ%
הר׃
ְו ִכ ֶבּס אֶ תְ -בּג ָ ָ2דיו ְו ָר ַחץ אֶ תְ -בּשָׂ רוֹ ַבּ ַמּיִ ם ְוטָ ֵ ֽ

ב -בבלי סוכה ה ב ,בבלי עירובין ד א ,נאמר דאמר רבי חייא בר אשי אמר רב :שיעורין חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני... .
הגמרא משתשמשת בפסוק ויקרא מצורע יד,ט כדוגמא לענין חציצה

חציצין דאורייתא נינהו ,דכתיב )ויקרא מצורע יד,ט( ְו ָר ַחץ )אֶ תְ -בּשָׂ רוֹ( ַבּ ַמּיִ ם  -שלא יהא דבר חוצץ בינו לבין המים!  -כי אתאי הלכתא
לשערו ,כדרבה בר בר חנה .דאמר רבה בר בר חנה :נימא אחת קשורה  -חוצצת ,שלש  -אינן חוצצות .שתים איני יודע - .שערו נמי
דאורייתא נינהו ,דכתיב ְו ָר ַחץ אֶ תְ -בּשָׂ רוֹ ַבּ ַמּיִ ם  -את הטפל לבשרו ,ומאי ניהו  -שערו!  -כי אתאי הלכתא  -לכדרבי יצחק .דאמר
רבי יצחק :בבלי סוכה ו ,ב דבר תורה ,רובו ומקפיד עליו  -חוצץ ,ושאינו מקפיד עליו  -אינו חוצץ .וגזרו על רובו שאינו מקפיד משום
רובו המקפיד ,ועל מיעוטו המקפיד משום רובו המקפיד.
קשר של שלוש שערות אינו מהודק ולכן טבילה עמו אינה חוצצת .קשר של שתי שערות אפשר תלוי אם מקפיד על טיט ושערות
ברובו או במיעוטו .קשר של שערה אחת הדוק וחוצץ.
רש"י דבר תורה .הלכה למשה מסיני )ללמד( רובו ומקפיד עליו  -חוצץ )ששער מטונף או קשור ברוב גופו של אדם והאדם מקפיד על
כך אז זה חציצה ,מהתורה אם לא ברובו של גופו או אינו מקפיד אינו מהווה חציצה ,ורבנן גזרו גם על מה שהתורה המעיטה והתירה(
עיקר דין חציצה נלמד מהפסוק ויקרא מצורע יד,טְ :ו ָר ַחץ אֶ תְ -בּשָׂ רוֹ ַבּ ַמּיִ ם ְוטָ ֵ ֽהר׃ הגמרא לומדת מְ -בּשָׂ רוֹ ַבּ ַמּיִ ם ְוטָ ֵ ֽהר שלא יהיה דבר
חוצץ בינו ובין המים .המלה אֶ ת מוסיפה את שער האדם שיהיה כולו במים ללא חציצה .ההלכה למשה מסיני הוא כמה שיעור חציצה והוא
רובו ומקפיד עליו  -חוצץ  .לענ"ד טעם תרסא במלת ְו ָהיָה בתחילת הפסוק מרמז על שיעור החציצה המבורר בתבנית סיום דיבור של
הפסוק ְו ָר ַחץ אֶ תְ -בּשָׂ רוֹ ַבּ ַמּיִ ם ְוטָ ֵ ֽהר׃ והוא רובו ומקפיד עליו  -חוצץ  .וזה המידרוג במצות הטבילה והחכמים גזרו החמרה עליו על
רובו שאינו מקפיד משום רובו המקפיד ,ועל מיעוטו המקפיד משום רובו המקפיד.
ְו ָר ַחץ אֶ תְ -בּשָׂ רוֹ ַבּ ַמּיִ ם ְוטָ ֵ ֽהר׃ המלים תבנית סיום דיבור מגלות כי התורה מיעטה מחציצה "רובו ולא מקפיד ומיעוט ומקפיד" .תרסא
התריעה על מידרוג במצוה ,שיעור ממתי עובר על חציצה כאשר רובו ומקפיד ובפחות מכך לא חוצץ..
אֶ ת  -מוסיף הטפל לבשרו היינו שערו

אֶ תְ -בּשָׂ רוֹ ַבּ ַמּיִ ם ְוטָ ֵ ֽהר תביר  ...סלוק .התביר מחלק בטהר השייך ל"את-בשרו" וללא שייך וזה דבר תורה רובו ומקפיד עליו  -חוצץ,
ושאינו מקפיד עליו  -אינו חוצץ.
אבל ְו ָר ַחץ אֶ תְ -בּשָׂ רוֹ ַבּ ַמּיִ ם ְוטָ ֵ ֽהר  -דרגא תביר טפחא סלוק קבוצת הפרטים שעל כל אחד חלה ההלכה ומרמז לרבנן על רובו שאינו
מקפיד משום רובו המקפיד ,ועל מיעוטו המקפיד משום רובו המקפיד.
נשאר מצב מיעוטו שאינו מקפיד שאינו חוצץ ,אבל ה-מגן אברהם אוסר גם אותו וזה נתמך בתפקיד המצוי של תבנית הטעמים הקבוצה
דרגא תביר טפחא שההלכה חלה על כל פרטי הקבוצה וגם ע"י ְוטָ ֵ ֽהר – סלוק ,מגביל שרק אם יתיר כל החציצין בשער ובטיט ויטבול יהיה
טהור!!!
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לטובת הבנת הנושא יוצגו מידי פעם חלק מהטעמים שבתנ"ך )חוץ מספרי איוב ,משלי ,תהלים( ,לפי תפקידם התחבירי כעוצרים ומחברים-
משרתים ,ולפי ההשערות
קטן  ,מלמדת לימוד אחד או שניים על
קטן בין שני קיסרים ,כעין בנין אב ו/או דבר החוזר וקורה .וכל תת-קבוצה המסתימת ב -זקף> -
תבנית פעמיים זקף> -
קטן או שתי או שלוש דרשות ,אחת או שתיים כפשוטן אחת או שתיים היוצאות מפשוטן
עצמה ,כגון ערך שתיים ,או שתי דרשות כפשוטן פשטא = מונח זקף> -
קטן
מהפ Aך פשטא = ]מונח[ זקף> -

ויקרא אחרי מות טז,א
6.6
ויקרא אחרי מות טז,א
רן
ה;ֹ
ֹשׁה ַ ֽאח ֲֵרי >מPת ְשׁנֵ י ְבּנֵ י ַ ֽא ֲ
וַיְ ַד ֵבּAר יְ ָי = אֶ ל־מ > ֶ
ָמתוּ׃
ְבּ ָק ְר ָב ָתם ִל ְפנֵי־יְ יָ ַויּ ֻ ֽ
ֹשׁה ַ ֽאח ֲֵרי >מPת – פעמיים זקף בין שני קיסרים ,כעין דבר החוזר וקורה ,או כעין בנין אב ללמד כמובא ב-
וַיְ ַד ֵבּAר יְ ָי = אֶ ל־מ > ֶ
תורה תמימה )א( ַ ֽאח ֲֵרי >מPת וגו'  -תניא ,למה הוא מזכיר מיתתן ביום הכפורים ,ללמדך שכשם שיום הכפורים מכפר על ישראל כך

מיתתן של צדיקים מכפרת על ישראלא( ]ירושלמי יומא פ"א ה"א[:
תורה תמימה הערה א( לא נתבאר ערך הענין שמיתת צדיקים מכפר ומה טעם בדבר .ונראה ע"פ מ"ש בפדר"א פ' י"ז בענין מיתת
שאול דכתיב ביה )ש"ב כ"א( ויקברו את עצמות שאול ויעתר אלהים לארץ אחרי כן ,וז"ל ,כיון שראה הקב"ה שגמלו לו חסד ]שצמו
ובכו וספדו לו ,כמבואר בפסוק[ מיד נתמלא רחמים ,שנאמר ויעתר אלהים לארץ וכו' ,ע"כ .מבואר מזה שלא המיתה בעצמה מכפרת
אלא הכבוד והאבל שנוהגין במיתת צדיקים ,דכבוד זה הוא כבוד ה':
בעל הטורים )טז,ב( ויאמר ה' אל משה ,והלא כבר נאמר )טז,א( "וידבר"; אלא הדיבור הראשון לומר לו מעשה פרה שגם היא צריכה
פרישה ז' ימים קודם ,זה כעין דבר החוזר וקורה ומתאים לנוכחות פעמיים זקף בין שני קיסרים באותו חלק של הפסוק.
אחרי מות שני ,ר"ת בגימטריא פרה אדומה,
טט – אחרי מות שני– גי' ר"ת עולה  , 341פר"ה אדומ"ה גי' עולה 341
ֹשׁה ַ ֽאח ֲֵרי >מPת ְשׁנֵ י ְבּנֵ י ַ ֽא ֲה ; ֹרן מה תלמוד לומר לפי שנאמר ויקחו שני בני אהרן נדב
ספרא אח"מ פרשה א )א( וַיְ ַד ֵבּAר יְ ָי = אֶ ל־מ > ֶ
ואביהוא איש מתחתו /מחתתו) ,/חלוקה לסעיפים ע"י טט(
)א( ְבּנֵ י ַ ֽא ֲה ; ֹרן לא נטלו עצה מאהרן) ,ב( נדב ואביהוא לא נטלו עצה ממשה) ,ג ו-ד( איש מחתתו איש איש מעצמו עשו ,לא נטלו
עצה זה מזה

ֹשׁה – זקף-קטן בתפקיד של שתיים ַ ֽאח ֲֵרי >מPת – זקף-קטן בתפקיד של שתיים ,שתי פעמים שתיים שהן
בּר יְ ָי = אֶ ל־מ > ֶ
אפשר כי וַיְ ַד ֵ A
ארבע סיבות שתיים שלא נטלו עצה מאהרן וממשה ,ושתיים שלא נטלו עצה זה מזה ללמד

מנין שכשם שעבירת שניהם שוה כך מיתת שניהם שוה תלמוד לומר ַ ֽאח ֲֵרי >מPת ְשׁנֵ י ְבּנֵ י ַ ֽא ֲה ; ֹרן.
בתורה תמימה לומד זאת מיתור מילת שני תורה תמימה הערה )ב( עבירת שניהם בודאי היתה שוה שהורו הלכה בפני משה
כמבואר בפ' שמיני ,ודריש שגם מיתת שניהם היתה שוה בערך ובזמן ,ויליף מיתור לשון שני ,דהא ידוע הוא ששנים מתו ,ומבואר
לפנינו בכ"מ דהיכי דבא המספר שני במקום שא"צ לגופיה בא להורות על השתוותם ,כמש"כ לעיל בפ' מצורע בפ' שתי צפרים
חיות ובסמוך בענין שני שעירי יוהכ"פ ,יעו"ש:
ספרא אח"מ פרשה א )ב( ְבּ ָק ְר ָב ָתם ִל ְפנֵי־יְ יָ ַויּ ֻ ָֽמתוּ ,רבי יוסי הגלילי אומר על הקריבה מתו ולא מתו על ההקרבה ,רבי עקיבה
אומר כתוב אחד אומר בקרבתם לפני ה' וימותו ,וכתוב אחד אומר ויקריבו לפני ה' אש זרה ,הכריע בהקריבם אש זרה לפני ה' הוי על
הקריבה מתו ,ולא מתו על ההקרבה ,ר' אלעזר בן עזריה אומר כדיי קרבה לעצמה וכדיי קריבה לעצמה.
ְבּ ָק ְר ָב ָתם ִל ְפנֵי־יְ יָ – מרכא טפחא ,בתפקיד יתור לרבות אפשר כמאמר ר' אלעזר בן עזריה אומר כדיי קרבה לעצמה וכדיי קריבה
לעצמה.

ַויּ ֻ ָֽמתוּ – סלוק ,מגביל ,מיתתם הייתה מפני ְבּ ָק ְר ָב ָתם ִל ְפנֵי־יְ יָ ולא מסיבה אחרת ואפשר כי לכן הירושלמי יומא פ"א ה"א לומד מהם

מיתתן של צדיקים מכפרת על ישראל
ויקרא אחרי מות טז,ב:
רן אָ ִחיJ N
ה ֹ
ֹשׁה ַדּבֵּ ר Eאֶ ל-אַ ֲ
אמר %ה' אֶ ל-מ ֶ 2
ו ַ#יּ ֹ ֶ
רכֶ ת
ָב ֹא ְבכָ ל-עֵ ת = אֶ לַ -ה ֹ>קּ ֶדשׁ ִמ ֵבּית לַ פָּ ; ֹ
ְואַ ל-י A
רן = ְול ֹא י >ָמוּת ִכּ̀י ֶבּעָ ָנ>ן אֵ ָר ֶאה עַ ל-הַ כַּ ֹֽפּ ֶרת׃
אֶ לְ -פּ ֵנ#י ַהכַּ ֹ%פּ ֶרת א ֲֶשׁAר עַ לָ -האָ ֹ

ֹשׁה –
אמר %ה' – קדמא ואזלא אֶ ל-מ ֶ 2
לימוד המתחיל מ -תורה שלמה ]כא[ אבות דרבי נתן פ"ב ה"ג אבל מסיק מאדר"נ מסקנה נוספת .ו ַ#יּ ֹ ֶ
רביע ,כעין כלל מלמד על ארבעה דברים שעשה משה מדעתו והסכימה דעתו לדעת המקום .ובכולם עשוי היה להיות גם מאמר מפי הגבורה
שמשמעו היה שכיון שעלה בדעתו של משה לעשות דבר מסוים אז היה גם מאמר מפי הגבורה שצווהו כך.
)א( לפני מתן תורה המקום צווהו על שני ימי פרישה ומשה הוסיף לבני ישראל יום שלישי לפרישה מאשה ונמצאו מקבלין תורה בטהרה.
)ב( משה עצמו מדעתו פירש מן האשה והסכימה דעתו לדעת המקום .ורבי יהודה בן בתירא אומר שנאמר לו מפי הגבורה לפרוש ועל כך
פירש מאורי אור ע"פ תוס' בשבת פז,א כי משה נתן דעתו לפרוש מן האשה ולכן נאמר לו מפי הגבורה לפרוש מן האשה ושפיר שייך
למימר והסכימה דעתו לדעת המקום.
)ג( ושבר את הלוחות והסכימה דעתו לדעת המקום .ורבי יהודה בן בתירא ועוד תנאים אומרים שנאמר לו מפי הגבורה לשבור ,ומתרץ
מאורי אור כי בשבת פז,א דרשו מאותם נימוקים שמרע"ה עשה מדעתו וכן יוצא ע"פ נוסח הגר"א.
)ד( פירש מאהל מועד והסכימה דעתו לדעת המקום .והמקור לכך במקרא )ויקרא אח"מ טז,ב( ְואַ ל-י ָAב ֹא ְבכָ ל-עֵ ת = אֶ לַ -ה ֹ>קּ ֶדשׁ אמר ומה
ָב ֹא ְבכָ ל-עֵ ת =
רן אָ ִחיְ J Nואַ ל-י A
ה ֹ
אהרן אחי שמשוח בשמן המשחה ומרובה בגדים ומשתמש בהם בקדושה ,אמר לו הקב"ה ַדּ ֵבּר Eאֶ ל-אַ ֲ
אֶ לַ -ה ֹ>קּ ֶדשׁ אני שאני מזומן לכך על אחת כמה וכמה שאפרוש מאהל מועד .פירש מאהל מועד והסכימה דעתו לדעת המקום.
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"א

ספרא אח"מ פרשה א )ו( אָ ִחי J Nבאל יבוא ,ואין משה בבל יבוא ,או אָ ִחי J Nבבל יבוא ואין הבנים בלא יבוא ,אמר רבי אלעזר ודין הוא
ומה אם שנצטוה לבוא נצטוה שלא לבוא ,מי שלא נצטוה לבא אינו דין שנצטוה שלא לבוא ,תמימים יוכיחו שנצטוו לבוא אל אהל
מועד ונצטוו לבוא שלא שתויי יין ושכר) .ז( אבל בעלי מומים שלא נצטוו לבוא לא נצטוו לבוא שלא שתויי יין )אבל( ]אף[ כאן
המצוה נצטוה תלמוד לומר ַדּ ֵבּר Eאֶ ל-אַ ֲה ֹרן שאין תלמוד לומר אָ ִחי J Nומה תלמוד אָ ִחי J Nלרבות את הבנים.
רן אָ ִחי – J Nזרקא מונח סגול ,כעין מוסיף מהענין על הענין כנדרש בתו"כ ומה תלמוד אָ ִחי J Nלרבות את הבנים .הוספה
ה ֹ
ַדּ ֵבּר Eאֶ ל-אַ ֲ
ל־ל ֶ;חם
ָ
לאֱכָ
קב ֶז#בַ ח = בָּ > ָהר וַיִּ ְק ָרא ְלאֶ ָחיו ֶ ֽ
ע ֹ
מאהרן אחיך עליו אלו בניו ומצאנו בנים שנקראים אחים )בראשית ויצא לא,נד( וַיִּ זְ ַ#בּח יַ ֽ ֲ
הר׃
ל ֶחם ַויּ ִָלינוּ ָבּ ָ ֽ
ֹאכלוּ > ֶ
וַיּ ְ
רכֶ ת – מהפך פשטא זקף-קטן טפחא אתנח
ָב ֹא ְבכָ ל-עֵ ת = אֶ לַ -ה ֹ>קּ ֶדשׁ ִמ ֵבּית לַ פָּ ; ֹ
ְואַ ל-י A

שתי דרשות ע"פ תו"כ )ח( ְואַ ל-י ָAב ֹא ְבכָ ל-עֵ ת = .זה יום הכיפורים .אֶ לַ -ה ֹ>קּ ֶדשׁ לרבות שאר ימות השנה.
)א( שלא יבוא כ"ג אל קה"ק בכל ימות השנה )לפי בבלי מנחות לצורך עבודה ובדרך כניסה עם הפנים מערבה(

)ב( ע"פ אור חיים ְואַ ל-י ָAב ֹא ְבכָ ל-עֵ ת =  ,אז יזכה לבא בעת ההיא אשר אנכי מצוך ,ואם יבא בעת אחר לא יבא בכל עת אפילו בעת
הרשיון ,ודקדק לומר ְבכָ ל-עֵ ת = ,דרשו רבותינו ז"ל )בתו"כ( שבא לאסור אפילו ביום הכיפורים עצמו לא יכנוס אלא לדברים הרשומים
בכתב אמת ,להקטיר ולהזות:
ע"פ בבלי מנחות כז,ב
רן אָ ִחי – J Nזרקא מונח סגול אפשר כי מרמז גם לתוספת דרכי כניסה אל קדש הקדשים
ה ֹ
אפשר כי ויקרא אח"מ טז,בַ :דּ ֵבּר Eאֶ ל-אַ ֲ
לצורך כלשהו שאינו בגדר כניסה אל-פני הכפרת.

רבי יהודה אומר :כל היכל כולו וִ -מ ֵבּית לַ פָּ ; ֹרכֶ ת  -בארבעים ,ו -אֶ לְ -פּ ֵנ#י ַהכַּ ֹ%פּ ֶרת  -במיתה.
ובהמשך הגמרא רבי יהודה מבהיר כי בארבעים זה באזהרה אֶ לְ -פּ ֵנ#י ַהכַּ פֶֹּ %רת דכתב רחמנא למה לי? ש"מ :אֶ לְ -פּ ֵנ#י ַהכַּ ֹ%פּ ֶרת במיתה,
רכֶ ת באזהרה – .אתנח ,מגביל אין מלקות ארבעים ללא אזהרה אבל אין בכניסה לאזור זה מיתה
ִמ ֵבּית לַ פָּ ; ֹ
ורבנן? ה"נ דלא צריך ,והאי דכתב רחמנא אֶ לְ -פּ ֵנ#י ַהכַּ ֹ%פּ ֶרת ,למעוטי דרך משופש ,כניסה באופן כללי עם הפנים למערב ולאו דווקא
מול הכפרת היא במיתה ,אבל כניסה עם צידוד הפנים לצפון או לדרום או למזרח אינה במיתה וזה על בסיס בנין האב הזה שלמד תנא דבי
ר"א בן יעקב :אל פני הכפרת קדמה  -זה בנה אב ,כל מקום שנאמר פני  -אינו אלא פני קדים .מפסוק )ויקרא אח"מ טז,יד( עַ לְ -פּנֵ י
ַהכַּ ֹפּ ֶרת ֵ ;ק ְד ָמה וגם שינה ממלת "על" למלת "אל"
ורבי יהודה? )אבל רבי יהודה למד מ)-ויקרא אח"מ טז,ב( לימא קרא פני ,מאי אל? ש"מ אל דוקא .כלומר דווקא כניסה עם הפנים למערב
ודווקא מול פני הכפרת שעל ארון העדות למזרח היא במיתה .אבל כל כניסה אחרת לצורך אינו במיתה .ואפשר כי אֶ לְ -פּ ֵנ#י ַהכַּ ֹ%פּ ֶרת –
רן = ְול ֹא י >ָמוּת ִכּ̀י ֶבּעָ ָנ>ן פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים ,על דרך כניסה ִכּ̀י –
קדמא אזלא מלמד על בנין אב כי אחריו א ֲֶשׁAר עַ לָ -האָ ֹ
יתיב ,בתפקיד דווקא כך ,כניסה עם הפנים מערבה מול הכפרת שעל הארון.
בנין אב זה ממלמד על הזיות דם פרה אדומה .לשיטת רבנן מתוך הבירור של מלת אל חוזרת הגמרא ל"אל" נכח פני אהל מועד בהזאת דם
פרה אדומה  -רבנן "אל" לא דווקא במדויק רק בכיוון כללי מערבה מול ההיכל ובכך יצא ,כמו כל כניסה עם פנים מערבה במיתה ,ואילו
לרבי יהודה יהיה מוכרח להסביר ְו ִה * ָזּה אֶ ל#ֹ -נכַ ח דווקא בהזאות מדויקות יצא ,ואחרת לא יצא.

רש"י עה"ת ִכּ̀י ֶבּעָ ָנ>ן אֵ ָר ֶאה עַ לַ -הכַּ ֹֽפּ ֶרת׃ ,כי תמיד אני נראה שם עם עמוד ענני ולפי שגלוי שכינתי שם יזהר שלא ירגיל לבא זהו
פשוטו ,ומדרשו לא יבא כי אם בענן הקטרת ביוה"כ:
שפת"ח ולפירוש רבותינו משמש כי דהכא בלשון אלא ,כלומר "אל יבא אל הקדש אלא בענן הקטרת ביה"כ כי עשן הקטורת דומה
לענן ולאפוקי פירושו עמוד הענן דלעיל שפירושו שהשכינה שורה בו
רמב"ן  ...וזה טעםִ ,כּ̀י ֶבּעָ ָנ>ן אֵ ָר ֶאה עַ לַ -הכַּ ֹֽפּ ֶרת׃ ,שלא יכנס רק בקטרת שיעלה עננו שם ,כמו שאמר )בפסוק יב( ,וכסה ענן הקטרת
את הכפרת:
ִכּ̀י ֶבּעָ ָנ>ן  -יתיב  -דווקא כך ,תן הקטורת על הגחלים דווקא בקדש הקדשים ואז יהיה גלוי ה' בענן כמו בסיני )הנני בא אליך בעב הענן –
זרקא סגול( ובמשכן.

רן אֶ לַ -ה ֹ;קּ ֶדשׁ
ה ֹ
ויקרא אחרי מות טז,גְ :בּז ֹאת יָב ֹא אַ ֲ
לה׃
ְבּ ַפר ֶבּןָ -בּ ָקר ְל ַח ָטּאת ְו ַאיִ ל ְלעֹ ָ ֽ
ְבּז ֹאת  -תביר ממעט בתדירות הביאה אל הקדש גם עם קטורת וקרבנות מתאימים כפי' רש''י

 -ואף זו לא בכל עת כי אם ביוה''כ כמו

שמפורש בסוף הפרשה בחדש השביעי בעשור לחדש.
ועוד דרך למעט כפי' תורה תמימה אֶ לַ -ה ֹ;קּ ֶדשׁ  -לרבות קודש שאין בו ארון וכפורתיא( ]תו"כ[:
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לטובת הבנת הנושא יוצגו מידי פעם חלק מהטעמים שבתנ"ך )חוץ מספרי איוב ,משלי ,תהלים( ,לפי תפקידם התחבירי כעוצרים ומחברים-
משרתים ,ולפי ההשערות
*ים או אזלא-ג%רש( – יצא מן הכלל )דרגא( תביר – לידון בדבר אחר שלא כענינו יצא להקל ולהחמיר.
אזלא )גרשי *
%
תבנית

6.7

ויקרא קדשים יט,א

ויקרא קדשים יט,ב:
ַדּ *ֵבּר אֶ ל-כָּ ל-ע ֲַדת ְבּנֵי-יִ ְשׂ ָר ֵאל ְואָ ַמ ְר ָתּ אֲלֵ ֶהם ְקד ִֹשׁים ִתּ ְהי;וּ
יכם׃
ֱ?ה ֶ ֽ
ִכּי ָק >דוֹשׁ א ֲִני ה' א ֵ
תו"כ בפירוש רש"י )ב( ַדּ *ֵבּר אֶ ל-כָּ ל-ע ֲַדת ְבּנֵי-יִ ְשׂ ָר ֵאל  -מלמד שנאמרה פרשה זו ב'הקהל' ,מפני שרוב גופי תורה תלויין בה )ראה
תו"כ קדושים פרשתא א,א(ְ .קד ִֹשׁים ִתּ ְהי;וּ  -הוו פרושים מן העריות ומן העבירה; שכל מקום שאתה מוצא גדר ערוה אתה מוצא

קדושה" :אשה זונה וחללה" וגו' "אני ה' מקדשכם" )וי' כא,ז-ח(; "ולא יחלל זרעו ...אני ה' מקדשו" )שם,טו(; "קדושים יהיו ...אשה
זונה וחללה" וגו' )שם,ו-ז(.
ע''פ פירוש התורה והמצוה לתו''כ יובן כי ַדּ *ֵבּר  -גרשיים – כעין יצא מן הכלל ,כי שלא כמו בפרשות אחרות בהן נאמר קודם לאהרן
ואח''כ לבניו ואח''כ לזקנים ואח''כ לעם ,כאן ע"פ תו''כ נאמרה בהקהל מפני שרוב גופי תורה תלוים בה ,מלבי''ם  -הקהיל את כולם
ביחד )כל ישראל גברים נשים וטף והסנהדרין בראשן( כי פרשה זו רובה גופי תורה ,פי' מצוות רבות שצריך לדעתם ולקיימם כפי הגוף

והפשט כולם בשוה.
יכם ,כלומר:
ֱ?ה ֶ ֽ
ַדּ *ֵבּר אֶ ל-כָּ ל-ע ֲַדת ְבּנֵי-יִ ְשׂ ָר ֵאל – גרשיים  ...תביר ,כעין יצא להקל ולהחמיר ,פירש רבי יוסף בכור שור ...א ֲִני ה' א ֵ
לשם שמים תעשו מה שתעשו; לשם שמים תיראו אותם ,ולשם שמים תשמרו שבת ולשם שמים תחללוה .כמו שפירשו רבותינו )ראה
תו"כ קדושים פרשתא א,י( ,שאם יאמר לך אביך לעבור על דברי תורה ,אל תשמע ,שאתה והוא חייבין בכבודי; ולשם שמים תחללו
שבת ,כגון לחולה ולפקח את הגל .כדכתיב "ולבך תשית לדעתי" )משלי כב,יז( ,וכמו שאמרו רבותינו )משנה אבות ב,יב( :וכל מעשיך
יהיו לשם שמים.
רמב"ן  ...וכן שנו שם )תו"כ שמיני פרשתא י פרק יב,ג(" :והתקדשתם והייתם קדושים כי קדוש אני" )וי' יא,מד(  -כשם שאני קדוש
כך אתם תהיו קדושים ,כשם שאני פרוש כך אתם תהיו פרושים .ולפי דעתי אין הפרישות הזו לפרוש מן העריות כדברי הרב )רש"י(,
אבל הפרישות היא המוזכרת בכל מקום בתלמוד ,שבעליה נקראים 'פרושים'.
ע"פ רמב"ן פרושים מן המוּתרות יגביל עצמו גם באשתו ,באוכל ,ביין ,יפרוש מטומאה ,נקיות ידיו וגופו ,פרוש מהמון בני אדם המלכלכים
עצמם במותרות וכיעורים ,יעשה הישר והטוב ולפנים משורת הדין ,לרצון חביריו ,שביתה מטרחות בשבת.
אֶ ל-כָּ ל-ע ֲַדת ְבּנֵי-יִ ְשׂ ָר ֵאל ְואָ ַמ ְר ָתּ אֲלֵ ֶהם  -דרגא תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חל הענין ,כמו שפירש מלבי''ם
בתו"כ  -הקהיל את כולם ביחד )גברים נשים וטף והסנהדרין( כי פרשה זו רובה גופי תורה ,פי' מצוות רבות שצריך לדעתם ולקיימם

כפי הגוף והפשט כולם בשוה.

ְבּנֵי-יִ ְשׂ ָר ֵאל –תבירְ ,ואָ ַמ ְר ָתּ אֲלֵ ֶהם – מרכא טפחא ,יתור לרבות באזהרות בית דין שיזהירו לבני ישראלְ ,קד ִֹשׁים ִתּ ְהי;וּ -מונח אתנח,
רבוי בהגבלות ,הגבילו גם במותר לכם ,וכך תרבו קדושתכם.
אֶ ל-כָּ ל-ע ֲַדת  -דרגא ,אפשר כי מצביע אל פרשת ''אחרי מות'' שעסקה באזהרות מפני תועבות שונות שלא ידמו לעמי מצרים וכנען שגם
אותן אזהרות באות לרבות קדושת בני ישראל

ַדּ *ֵבּר אֶ ל-כָּ ל-ע ֲַדת ְבּנֵי-יִ ְשׂ ָר ֵאל – גרשיים  ...תביר ,אם נשער שכאן זה כעין מידה י' ממידות רבי ישמעאל בן רבי יוסי הגלילי יצא
מענינו לידון בענין אחר שלא כענינו יצא להקל ולהחמיר ,אזי הענין בסיפא של פרשת "אחרי מות" היו אזהרות מפני תועבות של איסורים.
יוצא ענין ְקד ִֹשׁים ִתּ ְהי;וּ מאזהרות על איסורים ועוסק באזהרת פרישה – הגבלה במותר.
צר
ויקרא קדושים יט,טֽ :וּ ְב ֻק ְצ ְרכֶ ם = אֶ תְ -ק ִציר אַ ְר ְצ > ֶכם ל ֹא ְתכַ ֶלּה ְפּ ַאת שָׂ ְדִ Nל ְק ; ֹ
יר Nל ֹא ְתלַ ֵ ֽקּט׃
ְו ֶל ֶקט ְק ִ ֽצ ְ
ל ֹא ְתכַ ֶלּה ְפּ ַאת שָׂ ְד – Nדרגא תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חלה ההלכה ,ואלו מקומות שונים בשדה כנאמר ב-

גמרא ירושלמי פאה פ"א ה"ג  ...נותנין פיאה מתחילת השדה ומאמצעה רבי שמעון אומר ובלבד שיתן בסוף כשיעור וגו'.
מְ -ו ֶל ֶקט ְק ִ ֽצ ְיר - Nמרכא טפחא אחרי אתנח הבא לאפין בלימוד סמוכין את הקרא שלפניו .כשם שהלקט פטור ממעשרות )כנראה
תרו"מ( כך גם הפאה פטורה מהם אף שהיא במחובר ותלוש )חתוך מהקרקע בכל אופן( והלקט רק בתלוש )קצור(
ומשני מקראות בשרש קצ"ר "רבי יוסי בשם רבי יהושע בן לויֽ :וּ ְב ֻק ְצ ְרכֶ ם = מה תלמוד לומר ִל ְק ; ֹצר  -אלא אחת לגבוה ואחד
להדיוט" ולכן אין משאירים פאה בשדה מוקדשת.

ֽוּ ְב ֻק ְצ ְרכֶ ם = אֶ תְ -ק ִציר אַ ְר ְצ > ֶכם – פשטא מונח זקף-קטן,
ל ֹא ְתכַ ֶלּה ְפּ ַאת שָׂ ְד – Nדרגא תביר מרכא טפחאִ ,ל ְק ; ֹצר – אתנח ,אפשר כי תביר או אתנח הגבילו את הלאו "לא תכלה פאת שדה"
רק לשדה הדיוט ,יצא שדה שהוקדש לגבוה ואין משאירים בו פאה ,וכשם שאין משאירים בו פאה כך גם קבוצת הפרטים האחרת )לקט
ושכחה( השייכת לשדה הדיוט לא שייכת בשדה מוקדש לגבוה.
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ויקרא קדושים יט,יג׃
שׁק אֶ תֵ -רעְֲ Nול ֹא ִתגְ ֹז;ל
ע ֹ
ל ֹאַ -ת ֲ
ֽל ֹאָ -ת ִ*לין ְפּעֻ ַלּת שָׂ ִכיר ִא ְתּ Nעַ דֹֽ -בּ ֶקר׃

דברים כי תצא כד,יד – טו׃
שׁק שָׂ ִכיר עָ ִני ְואֶ ְבי;וֹן ֵמאַ ֶ Iחי Nאוֹ ִמגּ ְֵר Nא ֲֶשׁר ְבּאַ ְר ְצִ Nבּ ְשׁעָ ֶ ֽריN׃
ע ֹ
ס ]יד[ ל ֹאַ -ת ֲ
ליו הוּא נ ֵֹשׂא אֶ ת-נ ְַפשׁ; וֹ
כּי עָ נִ י = >הוּא ְואֵ ָ I
שּׁ ֶמשׁ ִ A
]טו[ ְבּיוֹמוֹ ִת ֵ #תּן ְשׂכָ %רוֹ ְוֽל ֹאָ -תבוֹא עָ ָליו ַה ֶ 2
ח ְטא׃ ס
לי = Nאֶ ל> -ה' ְו ָהיָ ה ְבֽ ֵ N
ְו ֽל ֹא-יִ ְק ָרAא עָ ֶ #

ספרא קדושים פר' ב'

ת־רע ֲָך .יכול אפילו אמר איש פלוני גבור הוא והוא אינו גבור איש פלוני חכם והוא אינו חכם איש פלוני עשיר
ֵ
שׁק אֶ
ע ֹ
)ט( ל ֹאַ -ת ֲ
והוא אינו עשיר תלמוד לומר ְול ֹא ִתגְ ֹז;ל .מה הגזל מיוחד שהוא של ממון אף עושק דבר של ממון .ואיזה זה הכובש שכר שכיר.
ֲך  -מרכא טפחא) ,א( מרכא טפחא ,יתור לרבות כל אדם בלא תעשק) ,ב( טפחא בתפקיד פותח טפח להתאפיין
ת־רע ָ
ֵ
שׁק אֶ
ע ֹ
)יט,יג( ל ֹאַ -ת ֲ
מהכתוב אחריו ,ולפרש כי לא תעשוק זה הוא בממון כנאמר בתו"כ ְול ֹא ִתגְ ֹז;ל .מה הגזל מיוחד שהוא של ממון אף עושק דבר של ממון.
ְול ֹא ִתגְ ֹז;ל -.מונח אתנח ,רבוי והגבלה ,ריבה בסוגי ממון והגביל את הכתוב כאן ע"פ תו"כ ואיזה זה הכובש שכר שכיר.
יש בכיכוש שכר שכיר שתי הלנות
)א( ב)-וי' קד' יט,יג( הלנת לילה לשכיר יום שתשלומו עד עמוד השחר
)ב( ב)-דב' כ"ת כד,טו( הלנת יום לשכיר לילה שתשלומו עד שקיעת החמה או עד צאת הכוכבים שאחריו.
ֽל ֹאָ -ת ִ*לין – גרשיים ,שָׂ ִכיר – תביר ,כעין יצא להקל ולהחמיר ,להקל על השוכר וליתן לו זמן תשלום כדי שלא יעבור על הלנת שכר,
ולהחמיר על המשכיר בחובתו לדרוש תשלום עד זמן מסוים.
)יט,יג( ְפּעֻ ַלּת שָׂ ִכיר ִא ְתּ ָך – מרכא תביר טפחא ,קבוצת פרטים שלא על כל אחד חלה אותה הלכה
החפץ חיים ,אהבת חסד ,ח"א,פ"ט ס"ה נתיב החסד י"ד

יש דעות דהנה בשו"ע הביא שם דעל שכר קרקעות יש מי שאומר שלא עובר .והטעם משום דכתיב א ֲֶשׁר ְבּאַ ְר ְצ] Nמרכא טפחא [לא
ארצך גופא .והגר"א הקשה בביאורו דלפי משנתנו דלא יליף )וי' יט,יג( שָׂ ִכיר )דב' כד,יד( שָׂ ִכיר ...ובאמת-כן מצאתי בתורת כהנים
ת־רע ֲָך ....אלא שכר האדם שכר הבהמה והכלים מנין.
ֵ
שׁק אֶ
ע ֹ
מטעם זה גופא] .טט ספרא קדושים פר' ב' )ט( )וי' יט,יג( ל ֹאַ -ת ֲ
שכר הקרקעות מנין .תלמוד לומר ֽל ֹאָ -ת ִ*לין ְפּעֻ ַלּת כל דבר[:
תו"כ לומד ֽל ֹאָ -ת ִ*לין ְפּעֻ ַלּת כל דברְ ,פּעֻ ַלּתִ ...א ְתּ ָך – מרכא טפחא ,מרבה פרטים של אופני שכירות ,שָׂ ִכיר – תביר מחלק בהלכות
תשלום השכירות לפי הפרטים.
ך
קבוצת פרטים נלמדת מהפסוק )וי' קד' יט,יג( ְפּעֻ ַלּת שָׂ ִכיר ִא ְתּ ָ
שכיר אדם ,שכירת בהמה ,שכירת כלים ,א ֲֶשׁר ְבּאַ ְר ְצ Nשכירת קרקעות ,בכל אחד מהם לעצמו חלה ההלכה של ֽל ֹאָ -ת ִ*לין הלנת שכר,
אבל )דב' כ"ת כד,טו( ְבּיוֹמוֹ  -תרסא ,אפשר כי מלמד על שיעורי זמן לתשלום ומידרוג מתי השוכר עובר בלא תלין.
טעם שָׂ ִכיר – תביר ממעט באילו מצבים לא עובר על הלאו של לא תלין,
שָׂ ִכיר нתביר ,ממעט מ-עַ דֹֽ -בּ ֶקר ,או הסלוק מגביל לומר לא עד הנץ אלא עד עלות השחר ,אבל בחומש דברים לגבי שכירות לילה דווקא
האריך בזמן התשלום ְוֽל ֹאָ -תבוֹא עָ ָליו ַה ֶ 2שּׁ ֶמשׁ  нשלכתחילה עד שקיעה ובדיעבד עד צאת הכוכבים.
שָׂ ִכיר ִא ְתּ ָך – תביר טפחא – כשם שממעט לגבי עַ דֹֽ -בּ ֶקר כך גם ממעט בִ -א ְתּ ָך לומר שאם אינו דורש שכרו בזמנו ,כמו-כן אם שכרו
באמצעות שליח ,וגם שכירות בהמה וגם שכירות כלים אינו עובר בֽ -ל ֹאָ -ת ִ*לין ואינו עובר בְ -וֽל ֹאָ -תבוֹא עָ ָליו ַה ֶ 2שּׁ ֶמשׁ ולא בעשה
ְבּיוֹמוֹ ִת ֵ #תּן ְשׂכָ %רוֹ אבל עובר בלא תעשוק.

)א( כל סוג שכיר מהנ"ל ששכרו בעל הבית עצמו עובר בלא תלין ,לעומתו כל סוג שכיר ששכרו ע"י שליח ,לא עובר.
)ב( כמו-כן אם השכיר תבע שכרו בזמן בעל הבית עובר ,אם השכיר לא תבע שכרו בזמן בעל הבית לא עובר.
)ג( תו"כ )יא( יכול אפילו המחהו אצל החנוני ואצל השולחני יהי עובר עליו .תלמוד לומר אתך לא ילין אתך לרצונך:
)ד( וכן אם יש לו הכסף לשלם ולא משלם בעל הבית עובר ,אין לא הכסף לשלם בעל הבית לא עובר.
)ה( שכירות בהמה וגם שכירות כלים אינו עובר בלא תלין אבל עובר בלא תעשוק.
)ו( ועוד מדברי החפץ חיים שם  ...דברי משנה כחשיב שם דברים שעובר בהן על ביומו תתן שכרו וגם הלאו דבל תלין .ועוד

דבר דיש בו משום ביומו ואין בו משום בל תלין כגון גר תושב .ואמאי לא כחשיב בהיפך דיש דבר שיש משום בל תלין ואין
בו משום ביומו תתן שכרו כגון קרקעות ועיין .השו"ע אומר כי יש מחלוקת האם עובר בהלנת שכר שכירות קרקע ובתים.
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"א

לטובת הבנת הנושא יוצגו מידי פעם חלק מהטעמים שבתנ"ך )חוץ מספרי איוב ,משלי ,תהלים( ,לפי תפקידם התחבירי כעוצרים ומחברים-
משרתים ,ולפי ההשערות
טעם מרכא בא בד"כ בתבנית מרכא טפחא – יתור לרבות בד"כ דבר יחיד ,או תבנית מרכא תביר ]מרכא[ טפחא – קב' פרטים עם בד"כ
קטן – מתאר הרחקה במקום ,הארכה בזמן ,לימוד אלפני לפניו
הלכה לא שווה ביניהם .תבנית מיוחדת מרכא ]מונח[ ]מהפ Aך[ פשטא = מונח זקף> -

6.8

ויקרא אמר כא,א

בבלי יבמות קיד,א:
הוֹל
ֵ
כל׀
עַ ל-גּ ָ%חוֹן ְו ֹ

ליִ ם ְלכָ לַ -ה ֶשּׁ ֶרץ הַ שּׁ ֵֹרץ עַ לָ -ה ָא ֶ;רץ ל ֹא
עַ ל-אַ ְר ַ2בּע עַ `ד כָּ לַ -מ ְר ֵבּה ַרגְ > ַ

הוֹל
ֵ#
ויקרא שמיני יא,מב כֹּל
הם׃
ֹאכלוּם ִכּיֶ -שׁ ֶקץ ֵ ֽ
ת ְ
ויקרא אחרי מות יז,יב :עַ לֵ -כּAן אָ מַ ְ=ר ִתּי = ִל ְבנֵ י יִ ְשׂ ָר >ֵאל כָּ ל-נֶ פֶ שׁ ִמ ֶכּם ל ֹא-ת ֹאכַ ל ָדּ;ם
ְו ַהגֵּ ר ַהגָּ ר ְבּתוֹכ ֲֶכם ל ֹא-י ֹאכַ ל ָ ֽדּם׃
רן ְואָ ַמ ְר ָתּ אֲלֵ > ֶהם ְלנֶ פֶ שׁ ֽל ֹא-יִ טַּ ָמּא ְבּעַ ָ ֽמּיו׃
ה;ֹ
כּה ֲִנים ְבּנֵ י אַ ֲ
מר אֶ לַ -ה ֹ
א ֹ
ֹשׁה ֱ
Aאמר ה =' אֶ ל-מ > ֶ
ויקרא אמר כא,א :וַיּ ֹ ֶ

טט  -סוגיה האם מצווה בית דין להפריש קטנים מעבירה כגון אכילה אסורה

ֹאכלוּם ִכּיֶ -שׁ ֶקץ ֵ ֽהם  -מרכא טפחא מרכא סלוק )ופירשו( לא תאכילום) ,ובא הכתוב( להזהיר
תא שמע )ויקרא שמיני יא,מב( ל ֹא ת ְ
הגדולים על הקטנים )גדולים אסורים לאכול ואסורים להאכיל לאחרים וביניהם קטנים(
מאי לאו דאמרי להו )האם לא שאומרים להם( לא תאכלו )להפרישם מן העבירה ,ודוחים( לא ,דלא ליספו ליה בידים )שלא יאכילו לו,
לקטן ,בידים דבר טמא אבל אין הוכחה מכאן שצריך להפרישו כאשר הוא אוכל בעצמו(

תא שמע )ויקרא אחרי מות יז,יב( כָּ ל-נֶ פֶ שׁ ִמ ֶכּם ל ֹא-ת ֹאכַ ל ָדּ;ם ) -מרכא טפחא מונח אתנח ,יתור לרבות (,להזהיר הגדולים על הקטנים.
מאי לאו דאמרי להו )האם לא מדובר שהגדולים אומרים להם לקטנים(
לא תאכלו )דם ודוחים( לא ,דלא ליספו ליה בידים )שלא יאכילו לו ,לקטן ,בידים ,דם(
מר ...וְ אָ ַמ ְרתּ להזהיר הגדולים על הקטנים .מאי לאו דאמר להו לא תיטמו )האם לא מדובר שהגדול אומר
א ֹ
תא שמע )ויקרא אמר כא,א( ֱ
להם לקטנים לא תיטמאו .ודוחים( לא ,דלא ליספו ליה בידים )שלא יטמאו הקטן ,בידים ,אבל הנטמא מעצמו אין חובה להפרישו(
סיכום בבלי יבמות קיד,א מביא שלושה מקראות ,שבכולם לענין לרבות אחרים על המדוברים )כמו קטנים על הגדולים( מופיעה תבנית
כּה ֲִנים .הגמרא מסכימה שיש בהם יתור לרבות אבל דוחה שמהם
מר אֶ לַ -ה ֹ
א ֹ
ֹאכלוּם ,כָּ ל-נֶ פֶ שׁ ִמ ֶכּםֱ ,
טעמים מרכא טפחא למלים ל ֹא ת ְ
אפשר ללמוד חובת הגדולים להפריש הקטנים מן העבירה.
כּה ֲִנים  -מרכא טפחא ,יתור לרבות כהנים בעלי מומין
מר אֶ לַ -ה ֹ
א ֹ
ֱ
רן – מונח לפני אתנח מרבה ,אתנח  -מגביל )א( כתו"כ בני אהרן אין מיטמים למתים ,מטמות הן בנות אהרן למתים) .ב( כ-
ה;ֹ
ְבּנֵ י אַ ֲ
רן בעלי מומין לאזהרת הטומאה .אם מדובר בבעלי מומין
ה;ֹ
תו"כ בני אהרן שהם כהנים ,יצאו )התמעטו( חללים .תו"כ מרבה מְ -בּנֵ י אַ ֲ
כּה ֲִנים  -מרכא טפחא,
מר אֶ לַ -ה ֹ
א ֹ
העובדים במקדש בעבודות שאינן לעיני הציבור )כגון תילוע עצים( אז אפשר כי הם מתרבים בקרא ֱ
יתור לרבות ,ואלו מבני אהרן שכבר לא מגיעים לעבודה במקדש אפשר כי הם מתרבים מהקרא ְבּנֵ י – מונח לפני אתנח המרבה.
ְואָ ַמ ְר ָתּ אֲלֵ > ֶהם  -מונח זקף-קטן ,דרשה לרבוי טומאות הפורשות מן המת בנוסף לדם ,ודרשת לימוד אלפני ולאחריו.
ְלנֶ פֶ שׁ ֽל ֹא-יִ טַּ ָמּא ְבּעַ ָ ֽמּיו  -מרכא טפחא ,יתור לרבות ,סלוק מגביל איסור ההיטמאות למת.
ְואָ ַמ ְר ָתּ אֲלֵ > ֶהם – )אתנח( מונח זקף-קטן ,אם זה תיאור והבא ְלנֶ פֶ שׁ ֽל ֹא-יִ טַּ ָמּא ְבּעַ ָ ֽמּיו המצוה אזי כאן לימוד אלפניו ולאחריו .הלימוד
אלפניו מתבטא באזהרה לכהנים הבוגרים עצמם ,ולאחריו באזהרה על גרימת טומאה לכהנים אחרים וביניהם הקטנים.
מרְ ...ואָ מַ ְרתּ  .לגמרא מובן שהאזהרה היא על מניעת טומאה ְלנֶ פֶ שׁ ֽל ֹא-
א ֹ
הגמרא לומדת שיש להזהיר הגדולים על הקטנים מהמלים ֱ
יִ טַּ ָמּא אף שלא מזכירה זאת במפורש.
נסביר בשלבים את תבנית הטעמים של ְלנֶ פֶ שׁ ֽל ֹא-יִ טַּ ָמּא ְבּעַ ָ ֽמּיו

ְלנֶ פֶ שׁ ֽל ֹא-יִ טַּ ָמּא  -מרכא טפחא ,יתור לרבות ,לא תטמאו עצמכם ולא תגרמו טומאה לכהנים אחרים וביניהם קטנים.
•
כ-תו"כ דורש ממלת ְלנֶ פֶ שׁ לרבות ,ואפשר שדרשת הרבוי נתמכת מהתבנית ְלנֶ פֶ שׁ ֽל ֹא-יִ טַּ ָמּא ְבּעַ ָ ֽמּיו  -מרכא טפחא סלוק בתפקיד יתור
לרבות ומרבה על המת לטומאת מת את הדם ע"פ )דב' יב,כג( כי הדם הוא הנפש ,ושמירה מפני היטמאות בשאר כל הטמאות הפורשות מן
המת נדרשות מְ -ואָ ַמ ְר ָתּ אֲלֵ > ֶהם  -מונח זקף-קטן
• ְבּעַ ָ ֽמּיו  -סלוק מגביל איסור ההיטמאות למת ,תו"כ בזמן שעמיו )לויים ,ישראלים( שם אינו מטמא ,מיטמא הוא למת מצוה.
ָדים
בּשׁ אֶ תַ -ה ְבּג ִ ;
וּמ ֵלּא אֶ ת-י >ָדוֹ ִל ְל ֹ
יוּצק עַ ל-ר ֹאשׁוֹ ׀ ֶשׁ ֶAמן ַה ִמּ ְשׁ ָחה = ִ
ֹהן ַהגּ ָ#דוֹל ֵמאֶ ָ %חיו אuשֶׁ רַ -
ויקרא אמר כא,י ְו ַהכּ ֵ
רם׃
וּבג ָָדיו ל ֹא יִ ְפ ֽ ֹ
אֶ ת-ר ֹאשׁוֹ = ל ֹא יִ ְפ ָ >רע ְ

ֹהן ַהגּ ָ#דוֹל ֵמאֶ ָ %חיו  -תלישא-קטנה– בתפקיד בעל בחינה
בבלי יומא יח,א גמ' בשלמא שמא שכח  ...והתניא ) ויקרא אמר כא,י( וְ הַ כּ ֵ
נעלה ,ענותן )כדוגמת אז ישיר משה )ת"ק(( בתפקיד שיעור לבית דין של שבעים ואחד לדון כ"ג ,
קדמא ואזלא בתפקיד מלמד ,שיהא גדול מאחיו בכח ,בנוי ,בחכמה ,ובעושר .אחרים אומרים :מנין )למדים( שאם אין לו ) עושר משלו(
ֹהן
והוא ראוי להיות כהן גדול )מצד הצטיינותו בשאר המעלות( שאחיו הכהנים מגדלין אותו )בעושר משלהם( תלמוד לומר ְו ַהכּ ֵ
ַהגּ ָ#דוֹל ֵמאֶ ָ %חיו  -תלישא-קטנה קדמא ואזלא )שאם יש צורך( גדלהו משל אחיו )מנכסי אחיו הכהנים(
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"א

תורה שלמה ]קב[ ע"פ תנחומא – הכהן הגדול ממיכאל השר הגדול] ,קג[ הגדול ממשה רבינו
]קד[ ע"פ סנהדרין ב,א טז,א נידון רק בבית דין של שבעים ואחד וכן בפיה"מ לרמב"ם
יוּצק עַ ל-ר ֹאשׁוֹ ׀ ֶשׁAמֶ ן ַה ִמּ ְשׁחָ ה = נותנין שמן המשחה באמצע ,והשמן רץ מעצמו
ֹהן ַהגּ ָ#דוֹל ֵמאֶ ָ %חיו אuשֶׁ רַ -
]קט[ ע"פ תנחומא ְו ַהכּ ֵ

ונצוק על ראשו של כ"ג

יוּצק – מרכא = מאריך )ואחריו מונח פסק מהפך פשטא( בתפקיד מאריך כאן מתאר  ,והשמן רץ מעצמו ונצוק על ראשו של כ"ג
אuשֶׁ רַ -

]קיא[ ע"פ הוריות יב,ב תניא דברים שבין כ"ג וכהן הדיוט  ...פר הבא על כל המצות ופר יוה"כ ועשירית האיפה .לא פורע ולא פורם
 ...אינו מטמא לקרובים  ...וכולן נוהגים במרובה בגדים  ...וכולן אין נוהגין במשוח מלחמה חוץ מה' דברים האמורים בפרשה .לא
יוּצק
ֹהן ַהגּ ָ#דוֹל מֵ אֶ ָ %חיו זה כ"ג ,אuשֶׁ רַ -
פורע ולא פורם ואין מטמא לקרובים ומוזהר על הבתולה ואסור באלמנה  ...מה"מ דת"ר ְו ַהכּ ֵ
ָדים זה מרובה בגדים ,ועל כולם הוא אומר אֶ ת-ר ֹאשׁוֹ =
בּשׁ אֶ תַ -ה ְבּג ִ ;
וּמ ֵלּא אֶ ת-י >ָדוֹ ִל ְל ֹ
עַ ל-ר ֹאשׁוֹ ׀ ֶשׁ ֶAמן ַה ִמּ ְשׁ ָחה = זה משוח מלחמהִ ,
וּבג ָָדיו ל ֹא יִ ְפ ֽ ֹ
ל ֹא יִ ְפ ָ >רע ְ
ָב ֹא
רם׃ ]יא׀[ ְו ַעל כָּ ל־נ ְַפשֹׁ ת ֵמת ל ֹא י ;

עַ ל-ר ֹאשׁוֹ ׀ ֶשׁ ֶAמן ַה ִמּ ְשׁ ָחה = – מונח מרמז לאופן משיחת כ"ג וכן כלי הקדש באות כ היוונית
עַ ל-ר ֹאשׁוֹ ׀ ֶשׁ ֶAמן ַה ִמּ ְשׁ ָחה = – מונח פסק לפני תבנית מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,מונח כזה מרמז על כעין שתי סדרות של תבנית מהפך
וּמ ֵלּא אֶ ת-י >ָדוֹ ִל ְל ֹבּשׁ אֶ תַ -ה ְבּג ִ ;ָדים מרובה בגדים
פשטא מונח זקף-קטן) ,א( משיחת כ"ג שהוא גם ִ
)ב( משיחת כהן משוח מלחמה כאשר טעם פסק מעיד שהוא לא מרובה בגדים
ָב ֹא ְלאָ ִביו וּ ְל ִאמּ Pל ֹא יִ טַּ ָ ֽמּא׃
ויקרא אמר כא,יאְ :ו ַעל כָּ ל־נ ְַפשֹׁ ת ֵמת ל ֹא י ;

רש"י ועל כל נפשת מת ,באהל המת:
נפשת מת) ,נזיר לח( להביא רביעית דם מן המת שמטמא באהל:
לאביו ולאמו לא יטמא ) ,סנהדרין ד' ,ת"כ( לא בא אלא להתיר לו מת מצוה:
רמב"ן אֶ ת-ר ֹאשׁוֹ = ל ֹא יִ ְפ ָ >רע וגו' ְו ַעל כָּ ל־נ ְַפ ֹשׁת ֵמת .נמשך לפניו עם "נפשות מת" ,יאמר שלא יפרע ולא יפרום על כל נפשות מת,
ולא יבא עליו:

רם׃וגו' הוא גם לימוד
וּבג ָָדיו ל ֹא יִ ְפ ֽ ֹ
טטוד"ל – אפשר שפירוש הרמב"ן "נמשך לפניו עם נפשות מת" משמעו ש -אֶ ת-ר ֹאשׁוֹ = ל ֹא יִ ְפ ָ >רע ְ
אלפניו אל שלפני האתנח ב)-כא,י( ,כי כ"ג חייב בהופעה נאה בכל עת ,וגם לימוד לאחריו )בלשון הרמב"ן "נמשך לפניו"( ,וגם לאחריו
לפסוק י"א שאפילו על אביו ועל אמו לא ינהג באבלות גלויה כשאר האבלים.
בעה"ט ְו ַעל כָּ ל־נ ְַפ ֹשׁת ֵמת  ,כל הפסוק האותיות של סופי תיבות כפולות; רמז לרביעית דם הבא משני מתים שמטמא:
חזקוני ְו ַעל כָּ ל־נ ְַפשֹׁ ת ֵמת לא יבא אזהרה לכהן גדול שלא יכנס באהל המת ואין לי אלא כה"ג שהוזהר בלא יבא מניין לרבות כהן

הדיוט אלא גמר ג"ש לא יטמא בכ"ה מלא יטמא בכ"ג מה לא יטמא האמור בכ"ג מוזהר אף בלא יבא ,אף לא יטמא האמור בכ"ה
מוזהר נמי אף בלא יבא .ת"כ:
שׁת ֵמת ואז לא יבא ,וללא שייך וממועט מ"לא יבא" היינו שחייב לבוא .בהמשך
ָב ֹא – לשייך ל -כָּ ל-נ ְַפ ֹ
ְו ַעל – תביר – מחלק ב -ל ֹא י ;
יתברר מה שייך ומה לא שייך.
על – במובן ויבוא מלמעלה )ולא במובן סמוך( היינו שמאהיל )זהו אהל( או שיבוא אל אהל )בית( שאז תקרת הבית מעליו .ההאהלה או
הבית מכילים "כל-נפשת מת" .הקרא קובע שבאופן כללי כהן גדול "לא יבא" לידי האהלה או כניסה לבית כזה .נוכיח על-פי תבנית
הטעמים שממעט מאיסור מצב של האהלה על או כניסה לבית שבו מת מצווה ,כלומר מתיר במת מצווה.
כָּ ל-נ ְַפשֹׁ ת ֵמת – מרכא טפחא – יתור לרבות) ,א(מצד התוכן ,כללות המתים; )ב( מצד היתור לרבות ,להביא רביעית דם מן המת שמטמא
באהל )רבנן כתיב נפשת בלשון יחיד(; ג( תניא ר' עקיבא אומר מנין לרביעית דם הבא משני מתים )קרי נפשות בלשון רבים(
ל ֹא י ;ָב ֹא – מונח אתנח ,ההלכה )א(שלא יבוא באהל )יאהיל( או בבית ששם המת או רביעית דם ממת אחד או משניים
)ב( שלא יגע במת או ברביעית דם מת )או מתים(
וּל ִאמּוֹ  -מרכא טפחא אחרי אתנח ,יתור לרבות משהו ושייך למידה דבר המלמד על חבירו הכתוב לפניו.
ְלאָ ִביו ְ
שלב א' נברר מהו הדבר המלמד .דבר זה הוא כללות בני משפחתו שחייב בכבודם ואפילו הכי ל ֹא יִ טַּ ָ ֽמּא - :מרכא סוף-פסוק – ממעט
מכבודם וההלכה לאביו ולאמו לא יטמא אף כי לבני משפחתו שאינו חייב בכבודם.
שׁת ֵמת שאז לא יבא ,וללא שייך שאז יבא .מהו
ָב ֹא מחולק לשייך ְו ַעל כָּ ל-נ ְַפ ֹ
שלב ב' נברר מה בא ללמד על חבירו הכתוב לפניו .ל ֹא י ;
המצב שבו כ"ג יבא על נפשות מת?כאן הסיפא של הפסוק לאביו ולאמו – מרכא טפחא הוא יתור לרבות .הרי כאשר אביו או אמו מתים הם
בכלל "כל-נפשות מת" אם כן היתור לרבות בא לומר שיצא מן הכלל לא ללמד על עצמו אלא ללמד על הכלל או דבר אחר והמסקנה
שנטמא במת מצווה.
חזקוני פירש כי בגזירה שוה לומד מכהן גדול לכהן הדיוט שלא יבוא לאהל ולא יטמא בנגיעה.
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"א

לטובת הבנת הנושא יוצגו מידי פעם חלק מהטעמים שבתנ"ך )חוץ מספרי איוב ,משלי ,תהלים( ,לפי תפקידם התחבירי כעוצרים ומחברים-
משרתים ,ולפי ההשערות
קטן – קדמא-זקף-קטן במלה אחת או במלים מוקפות ,כעין מידה מל"ב מידות של רבי אליעזר מוקדם והוא מאוחר בענין,
קדמא-זקף> -
#
תבנית
והוא גם כעין החלק "דבר הלמד מסופו" ממידה י"ב "דבר הלמד מענינו ודבר הלמד מסופו" מי"ג מידות של רבי ישמעאל.
קטן בין שני קיסרים )אתנח סלוק ,סלוק אתנח( – בין תפקידיהם כעין דבר החוזר וקורה ,כעין בנין אב
קטן זקף> -
זקף> -
גדול – )א( עשוי לבטא דבר החוזר וקורה וכעין בנין אב;
קטן זקףI -
זקף> -

ויקרא בהר כה,א
6.9
ויקרא בהר כה,א – ב:
מר׃
ֹשׁה ְבּ ַהר ִסינַ י לֵ א ֽ ֹ
]א[ וַיְ ַד ֵבּAר ה =' אֶ ל-מ > ֶ
ב =אוּ = אֶ לָ -ה >ָא ֶרץ א ֲֶשׁר א ֲִני נ ֵֹתן לָ ֶכ ;ם
כּי ָת ֹ
]ב[ ַדּ *ֵבּר אֶ לְ -בּנֵ Aי יִ ְשׂ ָראֵ ל = ְואָ ַמ ְר ָתּ אֲלֵ > ֶהם ִ A
ְושָׁ ְב ָתה ָה >ָא ֶרץ שַׁ ָבּת לַ ֽה'׃

רש"י בשם תו"כ )א( בהר סיני  -מה ענין שמיטה אצל הר סיני ,והלא כל המצות נאמרו מסיני?
אלא מה שמיטה נאמרו כללותיה ופרטותיה ודקדוקיה מסיני ,אף כולן נאמרו כללותיהן ודקדוקיהן מסיני; כך שנויה ב'תורת כהנים'
)בהר פרשתא א,א(.
ומפרש רש"י את תו"כ ב )-כה,א( ,ומסביר ונראה לי שכך פירושה :לפי שלא מצינו שמיטת קרקעות שנשנית בערבות מואב במשנה
תורה ,למדנו שכללותיה ופרטותיה כולן נאמרו מסיני ,ובא הכתוב ולמד כאן על כל דבור שנדבר למשה שמסיני היו כולם כללותיהן
ודקדוקיהן ,וחזרו ונשנו בערבות מואב.
ע"פ רש"י תו"כ דורש כי שמיטה שנאמרו בסיני כללותיה ופרטותיה ודקדוקיה ולא נאמרה בערבות מואב )משנה תורה( משמשת כעין בנין
אב לכל מצוות התורה ,שנאמרו בסיני ובערבות מואב אף שלא מוזכרים .יש דרך לימוד כי שרש דב"ר הוא אופן של כלל ושרש אמ"ר
הוא פירוט.
מאוסף הפסוקים נראה אפיון אפשרי לבנין אב כאשר בפסוק מופיעה תבנית זקף-קטן זקף-קטן ,או זקף-קטן זקף גדול בין שני קיסרים
)אתנח סילוק או סילוק אתנח( .אמנם בפסוק ויקרא בהר כה,א אין תבנית זאת אבל בפסוק ויקרא בהר כה,ב העוסק במצוות שמיטה
והמשמשת כבסיס למסקנת תו"כ נמצאת תבנית זקף-קטן זקף-קטן בין שני קיסרים ,לכן עולה ההשערה כי זה משרה אפשרות לימוד בנין
אב .וזאת מסקנת שפת''ח בהר כה,א ..מכח יתור לשון של בהר סיני ... .למה נאמר כאן ''בהר סיני'' אלא בא ללמד כאן על כל דבור

ודבור שנאמרו למשה שמסיני היו כללותיהן ודקדוקיהן .והרי בנין אב לכל התורה כולה.
כמו-כן בפסוק ויקרא בחוקתי כו,מו שעוסק בכל מצוות התורה נמצאת תבנית כזאת
רת J
ויקרא בחוקתי כו,מו aאֵ לֶּ ה ַה ֻח ִקּים ְו ַה ִמּ ְשׁפָּ ִטיםְ Eו ַהתּוֹ ֹ
וּבין ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵא ;ל
אֲשֶׁ ר = נ ַָתן >ה' ֵבּינIוֹ ֵ
ֹשׁה׃ פ
ְבּ ַהר ִסינַ י ְבּיַד-מ ֶ ֽ
ויקרא בהר כה,א ְבּ ַהר ִסינַ י – מרכא טפחא ,אפשר כי יתור לרבות פרטים על כללות
ויקרא בחוקתי כו,מו ְבּ ַהר ִסינַ י – מרכא טפחא ,אפשר כי יתור לרבות פרטים על כללות

ויקרא בהר כה,ד:
יעת שַׁ ַבּAת שַׁ ָבּתוֹן = יִ ְהיֶ ה לָ >ָא ֶרץ שַׁ ָבּת לַ ;ה'
וּבשָּׁ נָ ה ַה ְשּׁ ִב ִ2
ַ
מר׃
שׂ ְד = Nל ֹא ִתזְ ָ >רע ְוכַ ְר ְמ Nל ֹא ִתזְ ֽ ֹ
ָֽ
יעת – מונח רביע ,אילו לפחות ארבע דרשות ילמדנו מכך? והאם הן קשורות להמשך המקרא?
וּבשָּׁ נָ ה ַה ְשּׁ ִב ִ2
ַ

אוסף )א( ע"פ פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( ויקרא פרשת בהר דף ע עמוד א קשור להמשך המקרא ומלמד כי לשביתת הקרקע של
השנה שביעית ,היינו לא תזרע  ...לא תזמור יש לפחות ארבע או חמש הלכות.

יעת שַׁ ַבּAת שַׁ ָבּתוֹן = יִ ְהיֶ ה לָ >ָא ֶרץ .מהו שַׁ ַבּAת שַׁ ָבּתוֹן = )א( שתי שבתות להביא את שנחנטו פירותיהן בשביעית ולא נגמרו
וּבשָּׁ נָ ה ַה ְשּׁ ִב ִ2
ַ
עד שנה שניה או שלישית שאתה נוהג בהן דין שביעית והן חייבין בפירות בשביעית שנאמר )ויקרא בהר כה,ה( ְשׁנַ ת שַׁ ָבּתוֹן יִ ְהיֶ ה
לָ ָ ֽא ֶרץ מכאן אמרו במסכת שביעית בנות שוח שביעית שלהן שניה לשלש שנים .פירוש בנות שחה תאני חיורתי ואינן יפות כשאר כל
התאנים .והא אם נחנטו בשביעית אין פירות להאכל עד שנה שניה לשמטה הבאה שהן עושות שלש השנים שביעית וראשונה ושניה.
)ב( ולכל האילנות היא שנה שניה וחייבין פירותיהן במעשר ופטורין מן הביעור) .טט  -והביעור בשנה התשיעית(
)ג( ואלו בנות שוח נוהג בהן בשנה שניה דין שביעית פטורין הן מן המעשר וחייבין בביעור שנאמר )ויקרא בהר כה,ה( ְשׁנַ ת שַׁ ָבּתוֹן
יִ ְהיֶ ה לָ ָ ֽא ֶרץ.
)ד( וכן אמר רבי יהודה בפרסיות שביעית שלהם מוצאי שביעית שהן עושין לשתי שנים.
)ה( שַׁ ָבּת לַ ;ה' .להודיע חומר השביעית שהרי שבת בראשית נאמרה בה שבת לה' ושביעית נאמר בה )ויקרא בהר כה,ד( שַׁ ָבּת לַ ;ה'.
ָ ֽשׂ ְד = Nל ֹא ִתז ָ >ְרע ְוכַ ְר ְמ Nל ֹא ִתזְ ֽ ֹמר׃ כל מלאכה שבשדך וכל מלאכה שבכרמך כגון החרישה והעדור והניכוש והכיסוח והבקוע ואין
מאבקין ואין מפרקין ואין מזבלין ואין מקרסמין ואין מזרדין ואין מפסלין באילן כל מלאכות שצורך השדה והכרם אסור ושאר
מלאכות של )בית דין( מותרין:
לענין מספר השנים שבהן מורגשת השפעת שנה שביעית יש לומר כי )א(  45יום קודם לשנה שביעית אין לנטוע .ובימי בית המקדש שבתו
מעבודות שדה כבר מפסח בשנה הששית; )ב( השנה השביעית עצמה; )ג( השנה השמינית שבה יש לנהוג קדושת שביעית בירקות ופירות
שגדלו בשנה שביעית; )ד( בתאנים הנקראים בנות שוח יש קדושת שביעית גם בשנה תשיעית
אוסף )ב( ללא קשר להמשך המקרא
וּבשָּׁ נָ ה
)א( ר"ה בתשרי הוא היום הקובע לכניסת ויציאת שנת שמיטה בבלי ראש השנה ח,ב ולשמיטין .מנלן? דכתיב )ויקרא בהר כה,ד( ַ
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ב"ה
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יעת שַׁ ַבּAת שַׁ ָבּתוֹן = יִ ְהיֶ ה לָ >ָא ֶרץ ,וגמר שנה שנה מתשרי ,דכתיב )דברים יא( מראשית השנה - .ולגמור שנה שנה מניסן ,דכתיב
ַה ְשּׁ ִב ִ2
)שמות יב( ראשון הוא לכם לחדשי השנה - .דנין שנה שאין עמה חדשים משנה שאין עמה חדשים ,ואין דנין שנה שאין עמה חדשים
משנה שיש עמה חדשים
)ב( ובמוצאי שביעית  -הקהל
)ג( ולא שביעית ליציאת עבד עברי ואמה עבריה
ולזה אפשר להוסיף את אוסף )ג( שבו שני פרטים קשורים לשביתת הארץ ,ע"פ זוהר  -רעיא מהימנא כרך ג )ויקרא( בהר קח,ב

יעת שַׁ ַבּAת שַׁ ָבּתוֹן = וגו',
וּבשָּׁ נָ ה ַה ְשּׁ ִב ִ2
ַ
)א( פקודא דא לשבות בשנה השביעית )היינו הכנה לשביתת הארץ(
)ב( ואבתריה לשבות בשביעי) ,השביתה עצמה בשנה השביעית(
)ג( ואבתריה להשמיט כספים בשביעית )שמיטת כספים בסיום השנה השביעית דברים ראה טו(
)ד( ואבתריה למנות שבע שנים שבע פעמים והיו לך ימי שבע שבתות השנים תשע וארבעים שנה ,וגו'
בסה"כ ביניהם יותר מארבע הלכות הקשורות לשנה השביעית
ויקרא בהר כה,ה – ו:
צר
יר Nל ֹא ִת ְב ; ֹ
יר = Nל ֹא ִת ְק >צוֹר ְואֶ תִ -ענְּ ֵבי נְ זִ ֶ
]ה[ ֵאת ְס ִ Aפיחַ ְק ִ ֽצ ְ
ְשׁנַ ת שַׁ ָבּתוֹן יִ ְהיֶ ה לָ ָ ֽא ֶרץ׃
ֲמ ֶת;N
וּלעַ ְב ְדְּ Nולַ א ָ
לה ְלְ N
]ו[ ְ aו ָהיְ ָתה שַׁ ַ#בּת ָה ָא ֶAרץ לָ כֶ ם = ְלאָ ְכ > ָ
תוֹשׁ ְב >ַ Nהגּ ִָרים ִע ָ ֽמּ ׃
וּל ָ
ירְ = N
ְו ִל ְשׂ ִ ֽכ ְ
ְ aו ָהיְ ָתה  -תלישא-גדולה ,לימוד אלפניו ולאחריו בתפקידי תלישא.

לימוד לאחריו – בתפקיד של עקירה ומחיצה ושיעור ,עקירת מחיצת הבעלות ולהפקיר הפרות שבשדות ובמטעים לכל ,וגם במצוות ביעור
מן הבית .כרש"י שלא תנהוג בם כבעל הבית אלא הכל יהיו שוים בה וגו' ר' יוסף בכור שור והכל אוכלים משולחן גבוה .יש לכך גם
יעת – מונח רביע ,לפחות
וּבשָּׁ נָ ה ַה ְשּׁ ִב ִ2
בטוי בפריצת ארבעה או יותר פרצות בגדר השדה והכרם.ואולי לכך ירמז גם ויקרא בהר כה,ד ַ
ארבע פרצות בגדר.
* לימוד לאחריו – ע"פ בבלי סוכה מ,ב ,בתפקיד בעל בחינה נעלה ,הגדל בשנת השבת ישאר בהוויתו,
* א' נשאר בקדושת שביעית או שנת יובל גם כאשר נמכר בכסף או בחליפין וגם הנכנס במקומו נתפס בקדושת שביעית רק אם יוחלף
שוב אז החילוף הראשון יצא לחולין והאחר יתפס בקדושת שביעית )ראה בבלי סוכה מ,ב ב"היתה לכם"(
* ב' תלישא גדולה בתפקיד לימוד אלפניו עוקר האיסור הגורף המשתמע מפסוק ה' מדאוריתא הותר איסוף הספיחים שב)-כה,ה(,
* ג' תלישא גדולה בתפקיד לימוד אלפניו בשיעור מזון שלוש סעודות לאדם ,שיטול אדם מן ההפקר המיוחד הזה של שביעית בכל פעם
שלוקח מן השדה והכרם ולא לצבירה ולמסחר .אסוף ספיחים נאסר מדרבנן.
ק ֶדשׁ ִתּ ְהיֶ ה לָ ֶכ ;ם
יוֹבל ִ>הוא ֹ
ויקרא בהר כה,יבִ :כּ̀י ֵ
ֹאכלוּ אֶ תְ -תּבוּאָ ָ ֽתהּ׃
ִ#מןַ -השָּׂ ֶ >דה תּ ְ

ירושלמי שביעית פ"ד ה"ז )וילנה יב ב( )ההסברים בסוגרים ע"פ אור יעקב(

יוֹבל ִ>הוא ֹק ֶדשׁ ִתּ ְהיֶ ה לָ ֶכ ;ם וגו' )מן-השדה תאכלו את-תבואתה (:מה תבואתה קודש אף היא
גמרא  ...כתיב )ויקרא בהר כה,יב( ִכּ̀י ֵ
ֹאכלוּ אֶ תְ -תּבוּאָ ָ ֽתהּ׃  ,להקיש השדה דהיינו ארץ-ישראל עצמה ,ל-תבואתה ,מה תבואת ארץ-
קודש) .דורש מהתיבות ִ#מןַ -השָּׂ ֶ >דה תּ ְ
ישראל קודש ,שנוהגת בה קדושת שביעית ושאר מצוות התלויות בארץ ,אף ארץ-ישראל עצמה קדושה היא ויש לחבבה מפאת קדושתה
ומביא עובדות מהאמוראים שהיו מחבבים את הארץ וגו'(
•טט  -א' קדושת תבואת שביעית נלמדת בהיקש מקדושת תבואת יובל מכאן .לכן כאן מתאים לומר מה תבואת שנת היובל קודש כך
גם ארץ-ישראל עצמה קדושה ויש לחבבה מפאת קדושתה.
ק ֶדשׁ ִתּ ְהיֶ ה לָ ֶכ ;ם
יוֹבל ִ>הוא ֹ
•ב' קדושת תבואת יובל נלמדת ע"פ לימוד שמביא תורה שלמה הדורש הקרא באופן הבא ]יב[ ִכּ̀י ֵ
ְ ...תּבוּאָ ָ ֽתהּ׃ הדרש הזה כאילו מנצל את תבנית הטעמים של ִ#מןַ -השָּׂ ֶ >דה  -קדמא זקף-קטן בתיבות מוקפות שמשמעו כעין מוקדם
יוֹבל ִ>הוא ֹק ֶדשׁ ִתּ ְהיֶ ה לָ ֶכ ;ם .והתוצאה
והוא מאוחר בענין לומר שלצורך הדרש קרב את המאוחר ְתּבוּאָ ָ ֽתהּ׃ אל הרישא ]יב[ ִכּ̀י ֵ
ק ֶדשׁ ִתּ ְהיֶ ה לָ ֶכ ;ם ְתּבוּאָ ָ ֽתהּ׃
יוֹבל ִ>הוא ֹ
]יב[ ִכּ̀י ֵ

•ג' ִ#מןַ -השָּׂ ֶ >דה  -קדמא זקף-קטן בתיבות מוקפות כעין מידה מוקדם והוא מאוחר בענין .דרוש מה אֶ תְ -תּבוּאָ ָ ֽתהּ המאוחר בענין קודש
אף המוקדם בענין ִ#מןַ -השָּׂ ֶ >דה  -ארץ-ישראל קודש
ֹאכלוּ אֶ תְ -תּבוּאָ ָ ֽתהּ׃  -טפחא סלוק ,טפחא רבוי לא מוגבל .סלוק – מגביל  -ממעט ,בסה"כ מרבה את כל הארצות האחרות
•ד' תּ ְ
למעטן ממעלת חביבות ארץ-ישראל.
;יה ְוֽאֶ ת-עֲפָ ָרהּ יְ חֹנֵ ֽנוּ׃
ֲבנֶ ָ
ע ָ8ב ֶדי Nאֶ ת-א ָ
מסיימת הגמרא )תהלים קב,טו( ִכּיָ -רצוּ ֲ
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לטובת הבנת הנושא יוצגו מידי פעם חלק מהטעמים שבתנ"ך )חוץ מספרי איוב ,משלי ,תהלים( ,לפי תפקידם התחבירי כעוצרים ומחברים-
משרתים ,ולפי ההשערות
קטן אפשרות שמונח מלמד שכאילו שתי סדרות של מהפך פשטא מונח זקף-קטן.
תבנית מונח ואחריו למשל מהפ Aך פשטא = מונח זקף> -
תבנית מונח ואחריו למשל דרגא תביר ]מרכא[ טפחא או מרכא תביר ]מרכא[ טפחא אפשרות שמונח מלמד שכאילו שתי סדרות של
מרכא או דרגא תביר ]מרכא[ טפחא .וכדומה בתבניות או טעמים בודדים אחרים.

6.10

ויקרא בחקתי כו,ג

ויקרא בחקתי כו,י:
ָשׁן ִמ ְפּנֵ י ָח ָדשׁ תּֽ ִ Pציאוּ׃
נPשׁ;ן ְוי ָ I
וַ ֽ אֲכַ ְל ֶתּם י ָָשׁן ָ
ְוי ָָ Iשׁן – זקף-גדול ,תורה שלמה ]קא[ בבלי בבא בתרא צא,ב  ...ואע"פ שהישן טפי מעלי )מעולה הרבה( יוציאוהו מפני החדש

שהחדש ראוי להתיישן טפי מן הישן שכבר נתיישן.
• טט – זקף-גדול בתפקיד שתיים מול אחד ,כגון הישן טיבו בדרגה  1והחדש יעלה עליו וטיבו יהיה בדרגה . 2
ויקרא בחקתי כו,יג:
ֲב ִ ;דים
Aאתי אֶ ְתכֶ ם = ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַ >ריִ ם ִ ֽמ ְהיֹת לָ ֶהם ע ָ
הPצ ִ
ֵ
ֲשׁר
יכם א ֶ #
א ֲִנ*י יְ יָ א ֱֽ? ֵה ֶ 2
Pמ ִמיּֽ וּת׃ }פ{
ֽאPל אֶ ְת ֶכם ֽק ְ
ֵ
טת עֻ ְלּ > ֶכם וָ
מ ֹ
בּר = ֹ
וָ ֽאֶ ְשׁ ֹ
יכם  -גרשיים מונח רביע ,כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו ,כמו בפרשת ציצת ושניהם בהקשר של יציאת מצרים ,כי
א ֲִנ*י יְ יָ א ֱֽ? ֵה ֶ 2

הקב"ה בכבודו ובעצמו פעל גאולת מצרים וכך יהיה בגאולה העתידה ע"י הקב"ה בעצמו ,תורה תמימה ]נט[ בבלי מגילה יא א  ...כי אני
ה' א-לקיהם  -לעתיד לבוא  ,שאין כל אומה ולשון יכולים לשלוט בהם.
וזאת גם ההבטחה ב-ויקרא בחקתי כו,מד
יתי ִא ָתּ;ם
rתם ְל ָה ֵפר ְבּ ִר ִ
תּים ְו ֽל ֹא־גְ עַ ְל ִתּים = ְלכַ > ָ
א־מאַ ְס ִ A
יהם ֽל ֹ ְ
יPתם ְבּ ֶא ֶרץ ֹֽאיְ ֵב ֶ 2
ַם־ז ֹאת ִ ֽבּ ְה * ָ
]מד[ ְואַ ף־גּ a
יהם׃
ִכּי א ֲִני יְ יָ א ֱֽ? ֵה ֶ ֽ

ויקרא בחקתי כו,כה – כו:
יכ ;ם
ל־ע ֵֽר ֶ
ָ
ם־בּ ִ >רית ְונֶ ֽ א ֱַס ְפ ֶתּם אֶ
ְ
ֹקמֶ ת = נְ ַק
יכם ֶ 2ח ֶרב נ ֶ#
עלֵ ֶ x
אתי ֲ
ה ֵב ִ#
]כה[ ְו ֵ ֽ
Pכ > ֶכם ְונִ ַתּ ֶתּם ְבּיַד־אPיֵ ֽב׃
ְו ִשׁ ַלּ ְAח ִתּי ֶ #ד ֶבר = ְבּת ְ
ם־בּ ִ >ריתְ ...בּ ִשׁ ְב ִרי לָ כֶ ם ַ pמטֵּ ה־לֶ ֶחם  Jבעון עינוי הדין ועיות הדין וקלקול הדין ובטול תורה
ְ
תורה שלמה ]קנד[ בבלי שבת לג,א  -נְ ַק
וּב ַי>עַ ן ְבּ ִמ ְשׁפָּ ַטי ָמ >ָאסוּ )הרי עוי ועיוות וקלקול בכלל( ,
וגו' )...כו,מג( יַ עַ ן ְ

ם־בּ ִ >רית )א( בעון עינוי הדין; )ב( ועיות
ְ
ֹק ֶמת = נְ ַק
יכם ֶ 2ח ֶרב – רביע ,אפשר מרמז לארבע סיבות להמשך נ ֶ#
אתי עֲלֵ ֶ x
הבֵ ִ#
• ב]-כה[ ְו ֵ ֽ
הדין; )ג( וקלקול הדין; )ד( ובטול תורה.
]כו[ ְבּ ִשׁ ְב ִרי לָ כֶ ם ַ pמטֵּ ה־לֶ ֶחם J
ְ aואָ פוּ ֶעשֶׂ ר נ ִָשׁAים לַ ְח ְמכֶ ם = ְבּ ַתנּוּר אֶ > ָחד ְו ֵה ִשׁיבוּ לַ ְח ְמ ֶכם ַבּ ִמּ ְשׁ ָ ;קל
וַ ֽ אֲכַ ְל ֶתּם ְול ֹא ִת ְשׂ ָ ֽבּעוּ׃ }ס{
ְבּ ִשׁ ְב ִרי לָ כֶ ם ַ pמטֵּ ה־לֶ ֶחם  – Jמונח זרקא סגול ְ aואָ פוּ – תלישא-גדולה -
לימוד אלפניו ולאחריו ע"פ הזוהר פתח אליהו  ...אנת הוא דאפיקת עשר תקונין וקרינן עשר ספירן לאנהגא בהון עלמין וגו' ְבּ ִשׁ ְב ִרי
לָ כֶ ם ַ pמטֵּ ה־לֶ ֶחם  – Jמונח זרקא סגול ,כעין גורע ו/או מוסיף מהענין על הענין שהוא בין היתר שתי קבוצות של עשר ספירות )דעיגולים
ָשׁים לַ ְח ְמכֶ ם = – מונח מהפך פשטא) ,מונח מלמד שכאילו שתי
ודיושר( וצירופים בתוך כל קבוצה המרומזות במלים ובטעמי ֶעשֶׂ ר נ ִ A
סדרות של מהפך פשטא מונח זקף-קטן( בהם נברא העולם ובהם הוא מונהג.

ְבּ ִשׁ ְב ִרי לָ כֶ ם ַ pמטֵּ ה־לֶ ֶחם  – Jמונח זרקא סגול ,תבנית זאת היא כתבנית מונח זרקא סגול הראשון בתורה בר' א,ד "ויעש א-לקים את-
הרקיע" ומרמז לענין בריאת העולם ,וגם כתבנית "והיה לכם לצצית" שאף הוא בין היתר מרמז לבריאת העולם.
אדם הוא חלתו של עולם שנברא בכעין קמיצה )תה' קלט,ה( אָ חPר ו ֶָק ֶדם צַ ְר ָתּ;נִ י ו ַָתּשֶׁ ת עָ ַלי כַּ ֶ ֽפּכָ ה׃ ובני ישראל כממשיכי אדם
הראשון מצווים להפריש חלה וזה קשר אחד בין דרך הסוד להסבר ההלכתי הבא .סוגיית העושה עיסה לחלקה בבצק
שולחן ערוך יורה דעה סימן שכו
סעיף א שתי עיסות שיש בשתיהן שיעור החייב בחלה ,ואין באחת מהן כשיעור ,ונגעו זו בזו א[ ונשכו זו את זו ,א אם היו של שנים,

אפילו הם ממין אחד ,ב פטורים מן החלה ,ב[ שסתם שנים מקפידים .ואם ידוע שאינם מקפידים על עירוב העיסות ,הרי אלו
מצטרפות.וגו'
סעיף ב נחתום ד שעשה עיסה לעשותה שאור )א( לחלקה ,חייבת בחלה ,ו[ שאם לא תמכר יעשנה פת .ה אבל )שאר אדם( >ב< העושה עיסה )ב(
לחלקה בבצק ,פטורה.
ש"ך יורה דעה סימן שכו ס"ק ה אבל שאר אדם העושה עיסה לחלקה בבצק  -לאנשים הרבה שלא יהא באחת מהן שיעור חלה
פטורה אבל אין דעתו לחלק בצק אע"פ שדעתו לחלקה אחר אפייה חייבת:
בסיוע הרב י"מ רושצקי הי"ו  :הש"ך עוסק ביחיד ,ויש לומר שכל שכן אם הם שותפים בבצק ובפרט כשכל אחד הביא את הבצק מביתו
ומערבים הבצק עד שנעשה שיעור של הפרשת חלה ,ואופים ביחד ,ודעתם לקחת כל אחד את חלקו אחר האפיה ולא מקפידים לקחת חלקם
מבצקם דווקא ,אז יפרישו חלה בברכה לזכות כל המשתתפים.
מקורות :שו"ת מנחת יצחק ח"ח סימן מב ,לקט העומר פרק יב הערה א.
ונסביר הפסוק ויקרא בחקתי כו,כו לדעת המחייבים בחלה
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ְבּ ִשׁ ְב ִרי לָ כֶ ם ַ pמטֵּ ה־לֶ ֶחם  – Jמונח זרקא סגול ,כעין מוסיף ו/או כעין גורע מהענין על הענין .כאן מניח עיסה שאין בה שיעור לחלה
ומוסיף עיסות של אחרים שאין בכל אחת שיעור לחלהְ a ,ואָ פוּ – תלשא ,בתפקיד אלפניו שנאסף שיעור בצק החיב הפרשת חלהְ a ,ואָ פוּ –
תלשא ,בתפקיד לאחריו שתולש מחיצת בעלות  -שלא מקפידים לקחת את העיסה שלהם ,ומערבן לעיסה אחת .ואז ְ aואָ פוּ – תלשא בתפקיד
בעל בחינה נעלה זו ברכת הפרשת חלה ,ובתפקיד תולש גורע מהעיסה – מפריש חלה בברכה.
ואותן נשים צדקניות שבפסוק גם בנסיבות הקשות של התוכחה ,היו עריבות זו לזו ולא הקפידו על עיסתם דווקא ,לכן זכו למצוות הפרשת
חלה בברכה למרות שלכל אחת לא היה שיעור לעצמה.
ויקרא בחקתי כו,לד:
יכ ;ם
כּ`ל יְ ֵמי ָהשַּׁ > ָמּה ְואַ ֶתּם ְבּ ֶא ֶרץ ֹֽאיְ ֵב ֶ
יה ֹ
ֹת ָ
]לד[ אָ ז ִתּ ְר ֶ #צה ָה ָxא ֶרץ אֶ ת־שַׁ ְבּת ֶ 2
יה׃
ֹת ָ
אָ `ז ִתּ ְשׁ ַבּת ָה >ָא ֶרץ ְו ִה ְר ָצת אֶ ת־שַׁ ְבּת ֶ ֽ
]לה[ כָּ ל־יְ ֵמי ָהשַּׁ ָמּה ִתּ ְשׁ ֹ;בּת
יה׃
ל ָ
יכם ְבּ ִשׁ ְב ְתּ ֶכם עָ ֶ ֽ
ת ֵת ֶ
ֵאת א ֲֶשׁר ֽל ֹא־שָׁ ְב ָתה ְבּשַׁ ְבּ ֽ ֹ
יה  -קדמא ואזלא רביע ...
ֹת ָ
]לד[ אָ ז – תלישא-קטנה ִתּ ְר ֶ #צה ָה ָxא ֶרץ אֶ ת־שַׁ ְבּת ֶ 2

• )כו,לד( אָ ז – תלישא-קטנה ) ...כו,לה( ֽל ֹא־שָׁ ְב ָתה  -תביר ,תבנית טעמים תלישא-קטנה  ...תביר רמז לחישוב חשבוני ,אותו מחשב
רש"י להיות שבעים שנה של גלות בבל שהן כנגד ע' שנות שהארץ לא שבתה .חוסר השביתה מורכב מסדרת שנות השמיטה שלא
קיימו ומסידרת שנות יובל שלא קיימו בשנים שהכעיסו ישראל בארצם לפני המקום .
יכם  -דרגא תביר טפחא ,בתפקיד קבוצת פרטים המצטרפים ביחדֵ ,את -מונח,
ת ֵת ֶ
)ויקרא בחקתי כו,לה( ֵאת -מונח א ֲֶשׁר ֽל ֹא־שָׁ ְב ָתה ְבּשַׁ ְבּ ֽ ֹ
מרמז על שתי קבוצות כאלה

רש"י ֵאת א ֲֶשׁר ֽל ֹא־שָׁ ְב ָתה  -שבעים שנה של גלות בבל הן היו כנגד שבעים שנות השמטה ויובל שהיו בשנים שהכעיסו ישראל
בארצם לפני המקום ארבע מאות ושלשים שנה .שלש מאות ותשעים היו שני עונם משנכנסו לארץ עד שגלו עשרת השבטים ,ובני
יהודה הכעיסו לפניו ארבעים שנה משגלו עשרת השבטים עד חרבות ירושלים ,הוא שנאמר ביחזקאל )יחזקאל ד ד  -ו( ואתה שכב על
צדך השמאלי וגו' וכלית את אלה ושכבת על צדך הימני שנית ונשאת את עון בית יהודה ארבעים יום .ונבואה זו נאמרה ליחזקאל
בשנה החמישית לגלות המלך יהויכין .ועוד עשו שש שנים עד גלות צדקיהו ,הרי ארבעים ושש .ואם תאמר ,שנות מנשה חמשים
וחמש היו ,מנשה עשה תשובה שלשים ושלש שנה וכל שנות רשעו עשרים ושתים שנה ,דכתיב ויעש אשרה כאשר עשה אחאב
)מלכים ב' כא ג( ואחאב מלך עשרים ושתים שנה ,כמו שאמרו באגדת חלק )סנהדרין קג א( ושל אמון שתים ,ואחת עשרה ליהויקים,
וכנגדן לצדקיהו .צא וחשוב לארבע מאות ושלשים ושש שנה שמיטין ויובלות שבהם ,והם שש עשרה למאה (=) ,י"ד שמיטין וב'
יובלות ,הרי לארבע מאות שנה )=( ששים וארבע .לשלשים ושש שנה חמש שמיטות ,הרי שבעים חסר אחת ,ועוד שנה יתירה שנכנסה
בשמטה המשלמת לשבעים .ועליהם נגזר שבעים שנה שלמים .וכן הוא אומר בדברי הימים )דה"ב לו כא( עד רצתה הארץ את
שבתותיה למלאות שבעים שנה:
ויקרא בחקתי כו,מב:
כּר ְו ָה ָא ֶרץ אֶ זְ ֹֽכּר׃
יתי אַ ְב ָר ָהם אֶ זְ ֹ
ת־בּ ִר ִ
ְ
יתי יִ ְצ ָ xחק ְו ַ#אף אֶ
ת־בּ ִר ִ#
ְ
יתי יַ ֽע ;ֲקPב ְואַ ף אֶ
ת־בּ ִר ִ
ְ
]מב[ ְו ָזֽכַ ְר ִתּי אֶ

תו"כ  ...ויצחק לא נאמר זכירה ,אלא רואין את עפרו כאלו הוא צבור על גבי המזבח .בעה"ט  ...ביצחק לא כתיב ביה זכירה לפי
שאפרו צבור לפני הקב"ה וגו'.
תורה תמימה הערה )נו( כי ענין העקידה נראית לפניו תמיד כש"כ )בר' וירא( ה' יראה ,ובדברים שרואים לעיניים לא שייך זכירה

יתי יִ ְצ ָ xחק  -קדמא ואזלא ,ברית יצחק ,היא העקידה נראית לפני הקב"ה
ת־בּ ִר ִ#
ְ
ְואַ ף – תלישא-קטנה )=תרסא( ,בתפקיד במחיצת הקב"ה אֶ
תמיד כי אפרו של יצחק כאלו צבור ע"ג המזבח ,וטעם תרסא מרמז על כעין מחיצת המזבח ,וכעין מחיצת הקב"ה ,וקדמא ואזלא מלמד על
כעין כלל שתמיד הקב"ה מקדים ורואה עקידת יצחק.
כּר  -קדמא דרגא תביר טפחא
יתי אַ ְב ָר ָהם אֶ זְ ֹ
ת־בּ ִר ִ
ְ
בהמשך הפסוק ְו ַ#אף אֶ
• ְו ַ#אף – קדמא כי הכתוב לא על הסדר ,תו"כ ויק"ר פל"ו  -למה נאמרו האבות אחורנית? לומר אם אין מעשה ביעקב כדאי הם מעשי
יצחק ואם אין מעשה יצחק כדאי הם מעשי אברהם ,כדאי הוא מעשה כל אחד ואחד שיתלה כל העולם בגינו
כּר – דרגא תביר טפחא – כעין קבוצת פרטים המצטרפים ביחד ,היינו זכות אבות ביחד עבור הבנים ,מלמד
יתי אַ ְב ָר ָהם אֶ זְ ֹ
ת־בּ ִר ִ
ְ
• אֶ
ששלשת שקולין זה כזה,שרשרת תלות ביחד ולחוד כדאי הוא מעשה כל אחד ואחד שיתלה כל העולם בגינו

ויקרא בחקתי כו,מג  -מו
א?הים א ֲִני יְ יָ ֽ ׃
ִ
ל
גּPים ִ ֽל ְהיPת לָ ֶהם ֵ ֽ
אתי־אֹתָ ם ֵמ ֶ#א ֶרץ ִמ ְצ ַ xריִ ם ְלעֵ ינֵ י ַה ִ2
הPצ ִ
ֵֽ
]מה[ ְו ָזֽכַ ְר ִתּי לָ ֶהם ְבּ ִרית ִ ֽראשׁ ִֹנ ;ים א ֲֶשׁר
אתי־ ֹא ָתם אף משה אהרן ומרים ]רמ[ לקח טוב להיות להם לא-לקים אני ה'  -ברית הוא
הPצ ִ
ֵֽ
תורה שלמה ]רלט[ מדרש חפץ ...

לישראל שלא יכפרו בשם הנכבד וגו'
אתי־א ָֹתם דרשה לקראו הוּצאתי-אִ תָ ם  ,הוצאתי בשורוק ,אתם  -בחיריק ,היינו בחינה נעלה המכוון לשם ה'
הPצ ִ
ֵֽ
טט -
•
שיצא עמם ממצרים ,כעין גאל עצמו מגלות ה ִחיל הזה.
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"א

לטובת הבנת הנושא יוצגו מידי פעם חלק מהטעמים שבתנ"ך )חוץ מספרי איוב ,משלי ,תהלים( ,לפי תפקידם התחבירי כעוצרים ומחברים-
משרתים ,ולפי ההשערות
אזלא – מרמז לכעין מלמד בכתוב המוטעם או בסביבתו ושאר הכתוב אחריו וטעמיו מאפיינים ,או מסייגים את המלמד שעשוי
קדמא ו %
#
תבנית
להיות ענין מרכזי ,בנין אב ,כלל ופרט ,רבוי ומיעוט .דרך אפיון אחת היא בתבנית מונח זרקא Eמונח  ...מונח סגול  –Jמרמז להגדיר תוספת או
אזלא מרמזים לאפיונים מסוג תפקידיהם בכתוב אחריהם.
קדמא ו %
#
גריעה רבה או חלקית מהענין על הענין .טעמי aתלשא ו -תרסא לפני

דפי פרשות השבוע שנת התשע"א ,במדבר

7

במדבר א,א

7.1

במדבר א,א:
מר׃
אתם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם לֵ א ֽ ֹ
מוֹע ;ד ְבּאֶ חָ ד לַ ֹ#ח ֶדשׁ ַהשֵּׁ נִ %י ַבּשָּׁ נָ ה ַהשֵּׁ ִנ2ית ְלצֵ ָ
ֵ
א ֶהל
וַיְ ַד ֵ#בּר ה' אֶ ל-מ ֶֹשׁה ְבּ ִמ ְד ַבּר ִסינַ י ְבּ ֹ
רש"י )א( וַיְ ַד ֵ#בּר .במדבר סיני באחד לחדש  -וגו' מתוך חיבתן לפניו מונה אותם כל שעה ,כשיצאו ממצרים מנאן ,וכשנפלו

בעגל מנאן לידע מנין הנותרים .כשבא להשרות שכינתו עליהן מנאן .באחד בניסן הוקם המשכן ,ובאחד באייר מנאם:

מר׃
ח ֶדשׁ ָה ִראשׁוֹן לֵ א ֽ ֹ
אתם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ַבּ ֹ
במדבר בהעלתך ט,א :וַיְ ַד ֵבּר ה' אֶ ל-מ ֶֹשׁה ְב ִמ ְדבַּ רִ a -סינַי ַבּשָּׁ ָנ#ה ַהשֵּׁ נִ %ית ְלצֵ ָ #
רש"י )במ' בהעלתך ט,א( ַבּ ֹח ֶדשׁ ָה ִראשׁוֹן  -פרשה שבראש הספר לא נאמרה עד אייר )ראה במ' א,א(; למדת ,שאין סדר

מוקדם ומאוחר בתורה .ולמה לא פתח בזו? מפני שהיא גנותן של ישראל )ראה ספ"ב סד(; שכל ארבעים שנה שהיו
ישראל במדבר לא הקריבו אלא פסח זה בלבד) .למאן דאמר כי רוב ישראל לא היה להם מסירות נפש למול עצמם במדבר מפני
הסכנה שלא היה רוח צפונית ,ולכן לא עשו פסח כל אותן השנים(.
טט – )במדבר א,א( וַיְ ַד ֵ#בּר – קדמא ,מקריאת התוכן של )א,ט( מובן שהוא קודם בזמן ל)-א,א( וזה שפי' רש"י ב)-א,ט( שאין סדר מוקדם
ומאוחר בתורה ,וטעם קדמא ב)-א,א( מרמז שנתבונן מדוע הקדים פרשה )א,א( לפני )ט,א( כפי' רש"י )א,א( ששנוי הסדר בא מתוך חיבתן
של ישראל וכפי' רש"י ב)-א,ט( כדי לא לפתוח בגנותן של ישראל שלא עשו פסח אחר במדבר פרט לזה שבשנה השניה.
אתם  -תביר ,התבנית תלישא  ...תביר אפשרות
במדבר א,א ְבּאֶ ָחד  -תלישא-קטנה ,בתפקיד שיעורְ ,בּאֶ חָ ד  -תלישא-קטנה ְ ...לצֵ ָ
לחישוב חשבוני כלשהו בפסוק ,כגון זה המחושב בפי' כלי יקר.

רש"י באחד בניסן הוקם המשכן ובאחד )ג( באייר מנאם .שפת"ח )ג(  ...ואם תאמר למה לא מנאם הכתוב מיד אחר הקמת
המשכן וגו' וי"ל דאמרינן )בבלי בבא בתרא ח( לענין נדרים המודר הנאה מיושבי עיר מותר להינות מבני אדם שלא דרים
שם ל' יום לפי שלא חשוב קבוע לכן לא מנאן עד שהוקבע השכינה שלושים יום.
•

טט  -לפי שפת"ח ְבּאֶ ָחד  -תלישא-קטנה ,בתפקיד שיעור ,עשוי להיות המקור לשיעור דירת קבע של שלושים יום.

אתם  -תביר ,התבנית תלישא  ...תביר ,אפשרות לחישוב חשבוני כלשהו בפסוק ,כגון זה
במדבר א,א ְבּאֶ ָחד  -תלישא-קטנה ְ ...לצֵ ָ
המחושב בפי' כלי יקר.
ע"פ כלי יקר השראת שכינה בדירת קבע ואין דירת קבע בפחות משלושים יום )טט  -שיעור דירת קבע ל' יום(  ...ואחר ל' יום
שנראה שעשה לו ה' מדור בתחתונים )טט ְ -בּאֶ חָ ד  -תלישא-קטנה בתפקיד מחיצה של מדור( .

והשראת שכינה רק בלפחות כ"ב אלף מישראל הנלמד מ)-במדבר בהעלתך י,לה – לו( ֽ ִ ...ר ְבבPת אַ ְל ֵפי יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל׃ וכשם
שבמלכות דארעה בלפחות כ"ב אלף ,כך במלכותא דרקיעא בלפחות בכ"ב אלף .כארז"ל בשעה שנגלה הקב"ה על ישראל
אדֹנָ י ָ%2בם
ֱ?הים ִרבּ ַֹתיִ ם אַ ְל ֵפי ִשׁנְ ָא;ן ֲ
בהר סיני ירדו עמו כ"ב אלף מרכבות של מלאכי השרת שנא' )תהלים סח,יח( ֶרAכֶ ב א ִ2
ִסינַ י ַבּ ֹֽקּ ֶדשׁ׃ ומצינו במחנה לוי' שנקראו מחנה שכינה שהיו כ"ב אלף .... .כתב רבינו בחיי שבכל מקום שהשכינה מצויה
תמצא ארבע מחנות שכינה ,וב-ספר הפרדס ,שער פרטי השמות פרק ב' דף קי"ח כתב שיש כ"ח מחנות שכינה  ...אומר אני
שלמד זה מן ִמסְ פָ ר זה שבא ע"י השראת השכינה בהיקף ז' ענני' ותוכו רצוף אהבה במחנה לויה ובכל ענן וענן הי' כבוד
ה' ובכל מקום שכבוד ה' מצוי אין שם פחות מן ד' מחנות שכינה ,שבכל מחנה ומחנה כ"ב אלף  ...צא וחשוב כ"ח פעמים
כ"ב תמצא ת"ר אלף ועוד ט"ז אלף ) (616כך היו ישראל תר"ג אלף והלוים כ"ב אלף סך הכל תרכ"ה אלף= 625 : 22) .
 28.41היינו  28מחנות ולא מתחשב בשארית( ובמותרות אין לצמצם בתחתונים כי המיתה מכלה בהם.
וע"פ מדרש תנחומא בנוסח שבילקוט יום מתן תורה הוא יום אירוסין כי הקב"ה אירש את ישראל  ...ע"י מתן תורה במקום
טבעת קידושין )כתוב ככתו ודורש כ ַכ ַלָתו(  ...ורז"ל המשילו זיווג ישראל לקב"ה לזיווג כלה לחתן .זמן נישואין של
ישראל הכלה לקב"ה החתן אחרי עשרה חדשים מאירוסין )סיון בשנה א' זמן מתן תורה( לנישואין )ניסן שנה ב' זמן חנוכת
המשכן( וזמן הנישואין ל' יום עד שהקבע להם מדור אחד וזה ְבּאֶ חָ ד לַ ֹ#ח ֶדשׁ ַהשֵּׁ נִ %י ַבּשָּׁ נָ ה ַהשֵּׁ ִנ2ית ,תלישא בתפקיד בחינה נעלה
ביותר ותפקיד זה גם מרומז בפי' אור החיים כלהלן:

ְבּאֶ ָחד  -תלישא-קטנה לַ ֹ#ח ֶדשׁ ַהשֵּׁ נִ %י  -קדמא ואזלא ,כעין כלל ,הבא ללמד כפי' אור החיים ונראה כי הכתוב אדרבא השכיל לדבר
בשיעור שוה )בחלק הרישא של הפסוק ובחלק הסיפא של הפסוק( והוא ע"ד או' הנה מקום אתי ,שמקומו של הקב"ה הוא טפל
אליו )כי ברישא סדר הכתוב הוא ה' שהוא מהכלל אל הפרטים במדבר סיני ,באהל מועד ( ...ולזה נסדר באחרונה כסדר שנה השנית
שנסדר אחר מאמר באחד לחדש וגו' )ובסיפא החל מְ -בּאֶ חָ ד שהוא רמז לכללות הזמן בה' אל הפרטים בחדש השני בשנה השנית(.
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במדבר א,ב:
אב ָֹת;ם
ְשׂ 2אוּ אֶ ת-ר ֹאשׁ = כָּ ל-ע ֲַדת ְבּנֵ ֽי-יִ ְשׂ ָר >ֵאל ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם ְל ֵבית ֲ
?תם׃
ְבּ ִמ ְס ַפּר שֵׁ >מוֹת כָּ ל-ז ָָכר ְלג ְֻלגְּ ָ ֽ
ְשׂ 2אוּ  -רביע ,אפשר מרמז לענין ארבע דגלים ,ארבע מחנות ,אבל זה ברור מהמשך הכתוב .לכן יש לו משמעות אחרת ,כגון הנאמר במדבר
רבה )וילנא( פרשה א ט ד"א וידבר ה' אל משה במדבר סיני ,אמר לו ְשׂ 2אוּ אֶ ת-ר ֹאשׁ = אמר הקב"ה לישראל לא חיבבתי בריה

יתירה מכם לכך נתתי לכם תלוי ראש ודמיתי אתכם לי שכשם שיש לי תלוי ראש על כל באי העולם שנאמר )ד"ה =דברי
הימים= א כט( לך ה' הגדולה ,כך לכם עשיתי להיות לכם תלוי ראש לכך נאמר ְשׂ 2אוּ אֶ ת-ר ֹאשׁ = לקיים מה שנאמר )תהלים
קמח( וירם קרן לעמו וכן הוא אומר )דברים כח( ונתנך ה' אלהיך עליון על כל גויי הארץ.
תיקוני זוהר הקדמה דף יז עמוד א

פתח אליהו  ...חכמה מוחא איהו מחשבה מלגו בינה לבא ובה הלב מבין ועל אלין תרין כתיב הנסתרות לי"י אלקינ"ו כתר
עליון איהו כתר מלכות ועליה אתמר מגיד מראשית אחרית ואיהו קרקפתא דתפלי מלגו איהו יו"ד ק"א וא"ו ק"א דאיהו
ארח אצילות איהו שקיו דאילנא בדרועוי וענפוי כמיא דאשקי לאילנא ואתרבי בההוא שקיו:
ְשׂ 2אוּ  -רביע ,רמז לתפילין של ראש של הקב"ה שיש בם ארבעה בתים )מדורים( וארבע פרשיות )פרשיה בבית( והקב"ה דימה את ישראל
אליו וציוום על תפילין של ראש ובכך ונתנך ה' אלהיך עליון על כל גויי הארץ .ותורת הסוד מרומז שם הוי"ה במלוי אל"ף בתפילין
של ראש והוא קשור לעולם האצילות מארבע העולמות.
בשם ראמ"פ )א,א( ִמ ְצ ַריִ ם לֵ א ֽ ֹמר )א,ב( ְשׂ 2אוּ אֶ ת – ס"ת מרו"ת ,בבלי ברכות ל,ב  ...אביי הוה יתיב קמיה דרבה ,חזייה דהוה קא
בדח טובא ,אמר) :תהלים ב,יא( ְו ִ%ג2ילוּ ִבּ ְרעָ ָ ֽדה כתיב! אמר ליה :אנא תפילין מנחנא .רש"י והם עדות שממשלת קוני ומשרתו עלי.
אב ָֹתיו ֽהוּא׃
במדבר א,דְ :ו ִא ְתּ ֶכם ִ ֽי ְהי>וּ ִאישׁ ִאישׁ לַ ַמּ ֶטּ ;ה ִאישׁ ר ֹאשׁ ְל ֵביתֲ -
ִ ...אישׁ ִאישׁ  -מרכא טפחא ,יתור לרבות לַ ַמּ ֶטּ ;ה – אתנח ,מגביל
ִאישׁ ר ֹאשׁ ְל ֵביתֲ -אב ָֹתיו ֽהוּא  -תביר מרכא טפחא ,יתור לרבות ,סלוק ,הסלוק מגביל כי נשיא השבט חייב להיות נוכח במפקד שבטו ולא

שלוחו או מי שלא נבחר לנשיא שבטו ,כי בנשיא תלוי אח"כ חלוקת הארץ לבני שבטו )התוה"מ במ' א,נ(.
כּן ָהעֵ ֻ %דת ְו ַעל כָּ ל-כֵּ לָ יוְ Eו ַעל כָּ ל-אֲשֶׁ ר-לוֹ J
במדבר א,נְ :ואַ ָ Mתּה ַה ְפ ֵקד אֶ תַ -ה ְל ִויִּ ם עַ לִ -מ ְשׁ ַ #
חנֽ וּ׃
ליו ְו ֵהם יְ שָׁ ְר ֻת;הוּ ְו ָס ִביב לַ ִמּ ְשׁ ָכּן ַי ֲ
ֵ %ה ָמּה יִ ְשׂ Aאוּ אֶ תַ -ה ִמּ ְשׁכָּ ן = ְואֶ ת-כָּ ל-כֵּ > ָ
ְואַ ָ Mתּה ַה ְפ ֵקד אֶ תַ -ה ְל ִויִּ ם  -פזר מונח תלישא-קטנה ,קדמא ואזלא מונח זרקא מונח סגול,

קדמא ואזלא – כלל מלמד המתברר בתבנית הבאה:
זרקא סגול מוסיף ללוים חובת כוונה לשם קודש כנאמר ב-משנה חגיגה פ"ב מ"ו ופ"ג מ"א בכל השייך לעבודתם במשכן ובמקדש,
שמירת המקום ,שמירת ונשיאת הכלים ,כלי הכלים ,וע"פ התוה"מ הכנת ושמירת החומרים לעבודת הקודש
מונח תלישא-קטנה ,כעין שני תפקידי תרסא) .א( כעין בעל בחינה נעלה כפי' רש"י בהתמנותם לשררה בעבודת המשכן,
)ב( כעין מחיצה כפי' התוה"מ הבדלתם מישראל לצבא המשכן בלבד ,ופי' שפת"ח לחלוקת משמרותיהם בעבודת המשכן.
ההתמנות הזו היא בצווי מה' למשה ,אף ששבט הלוי כבר נועד לעבודת ה' מלידתו )בר' ויצא ויקרא לו לוי )נדרש לו הוא ה'((
פזר – )א( ע"פ פי' בעה"ט אפשר להסביר כי פזר מעביר את רעיון ההתמנות לשררה ע"י ה' לכל מינוי שהוא ע"י ה'.
)ב( מעביר רעיון חובת כוונה לשם קודש להנהגה בחיי היום יום בדרגת כוונה לטהרה בדרגת תרומה ,בדרגת קודש ,בדרגת חטאת.
ְואַ ָMתּה ַה ְפ ֵקד רש''י  -מנוי הלוים ,לשון שררה .שפת''ח לשון שררה ,ולא לשון זכרון או חסרון ,אותם על תפקידיהם במשכן

ואחר-כך מנו אותם לצורך פדיון בכורות ולחלוקת משמרותיהם בעבודתם במשכן.
התורה והמצוה )מלבי''ם( ְ ...ואַ ָMתּה ַה ְפ ֵקד אתה לבדך וחשב בזה ה' ענינים ]א[ שיהיו מופקדים על משכן העדות בעת עומדו
במקום אחד היו הם השוערים והשומרים ,על כל כליו ועל כל אשר-לו על היין והסולת והבשמים והחביתין ולחם המערכת
ֵיהם עַ לַ -ה ְשּׁעָ ִרים ְל ֵבית-ה' ְל ֵבית ָה ֹא ֶהל ְל ִמ ְשׁמָ ֽרוֹת׃ ו-ראב"ע פי' ועל
וּבנ ֶ %
ועוד כמה דברים שחשב ב דב"ה א ט,כג ְו ֵ #הם ְ
כל-כליו.הארון והשלחן והמנורה ועל כל-אשר-לו הם כלי הכלים ר"ל המלקחים והמחתות והסירות ודומיהם .וגו'
בעה"ט )ב( ַה ְפ ֵקד ב' במסורה ,הכא .ואידך )תה' קט,ו( ַה ְפ ֵקד עָ ָליו ָר ָשׁ;ע .וזהו שאמרו אין אדם נעשה שוטר מלמטה אלא אם
כן נעשה רשע מלמעלה .וזהו ַה ְפ ֵקד אֶ תַ -ה ְל ִויִּ ם שנעשו שוטרים הַ ְפ ֵקד עָ ָליו ָר ָשׁ;ע.
אפשר כי המקור לבעה"ט הוא כמובא ב -תורה תמימה שמות לא),ב( ראה קראתי בשם  -א"ר יוחנן ,פרנס טוב מכריז עליו הקב"ה
א(
בעצמו דכתיב ראה קראתי בשם בצלאל ]ברכות נ"ה א'[) :א( קראתי במובן  -הכרזתי
ְו ַעל כָּ ל-כֵּ לָ יוְ Eו ַעל כָּ ל-אֲשֶׁ ר-לוֹ  - Jמונח זרקא מונח סגול ,בתפקיד מוסיף מהענין על הענין ,ע"פ התוה"מ מופקדים על חמרים שונים
)פרט לבעלי חיים( הנחוצים לעבודת הקודש במשכן או המקדש ,ואפשר כי מתווספת דרגת כוונה להכנתם לקדש .כנאמר במשנה חגיגה
פ"ב מ"ו ופ"ג מ"א ,וע"פ ראב"ע ועל כל-כליו .כמנורה והשולחן והמזבחות :ועל כל-אשר-לו .הם כלי הכלים.
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לטובת הבנת הנושא יוצגו מידי פעם חלק מהטעמים שבתנ"ך )חוץ מספרי איוב ,משלי ,תהלים( ,לפי תפקידם התחבירי כעוצרים ומחברים-
משרתים ,ולפי ההשערות
קטן – קדמא-זקף-קטן במלה
קדמא-זקף> -
#
ואזלא – ביחידת מלים אחת )בד"כ במלה אחת( מציין שוויון ,או/ו בעושה תלוי המעשה.
%
קדמא-
#
אחת או במלים מוקפות ,כעין מידה מל"ב מידות של רבי אליעזר מוקדם והוא מאוחר בענין ,והוא גם כעין החלק "דבר הלמד מסופו" ממידה י"ב
גדול– מציין ענין של שלוש ,לעתים שתיים מול אחד
"דבר הלמד מענינו ודבר הלמד מסופו" מי"ג מידות של רבי ישמעאל .זקףI -

7.2

במדבר נשא ד,כב

במדבר ד,כה
וּמ ְכ ֵסה ַה ַתּ ַחשׁ אֲשֶׁ ר-עָ ָליו ִמ ְל ָמ ְ;עלָ ה
מוֹעד ִמ ְכ ֵIסהוּ ִ
>ֵ
א ֶהל
יעת ַה ִמּ ְשׁכָּ ן = ְואֶ תֹ -
#שׂ %אוּ אֶ ת-יְ ִר ֹA
ְו ָנ ְ
מוֹעֽד׃
ֵ
א ֶהל
ְו ֶ#אתָ -מ >ַס ֶפּ ַתח ֹ
ְו ָנ ְ#שׂ %אוּ  -קדמא ואזלא במלה אחת ,ע"פ בבלי שבת כז  -כח מקיש )משוה מכסה( עליון )של עורות אילים מאדמים ועורות תחשים(

לתחתון )ע"פ רש"י עשתי עשרה יריעות עזים לאוהל על המשכן( ,מה תחתון קרוי אהל  -אף עליון קרוי אהל .הם משווים לענין קבלת
טומאה.
מוֹעד – כיצד היו הלוים משמרין במשכן
>ֵ
א ֶהל
יעת ַה ִמּ ְשׁכָּ ן = ְואֶ תֹ -
#שׂ %אוּ אֶ ת-יְ ִר ֹA
ע"פ תורה שלמה – ברייתא דמלאכת המשכן פ"ג ְו ָנ ְ

וכו' .בני גרשון היו משמרין במערב שנאמר )במדבר ג ,כג( משפחות הגרשוני אחרי המשכן יחנו ימה .והם היו ממונים על כל כלי
מוֹעד וגו'.חוצה להם שלשה שבטים אפרים ומנשה ובנימין.
>ֵ
א ֶהל
יעת ַה ִמּ ְשׁכָּ ן = ְואֶ תֹ -
#שׂ %אוּ אֶ ת-יְ ִר ֹA
המשכן שנאמר ְו ָנ ְ
עב ָֹד ָת;ם ְו ֵ#את כָּ ל-
יעת ַה ִמּ ְשׁכָּ ן = וגו' באותה כוונת קדושה כמו ְו ֶ ֽאת-כָּ לְ -כּ ֵלי ֲ
#שׂ %אוּ אֶ ת-יְ ִר ֹA
אפשר שהשויון מעיד כי ְו ָנ ְ
א ֲֶשׁר יֵעָ ֶשׂה לָ ֶהם ְועָ ָ ֽבדוּ׃.
וּמ ְכ ֵסה  -תביר ַה ַתּ ַחשׁ אֲשֶׁ ר-עָ ָליו  -מרכא טפחא ִמ ְל ָמ ְ;עלָ ה – אתנח
ִמ ְכ ֵIסהוּ  -זקף-גדול ִ

רש"י שמות תרומה כו),יד( מכסה לאהל  -לאותו גג של יריעות עזים עשה עוד מכסה אחד של עורות אלים )בנוסחנו :אילם(
מאדמים ,ועוד למעלה הימנו מכסה עורות תחשים ,ואותן ִמכְ סָ אות לא היו מכסין אלא את הגג ,ארכן שלשים אמה ורחבן עשר;
אילו דברי רבי נחמיה )שבת כח,א( .וכדברי רבי יהודה )שם(  -מכסה אחד היה ,חציו של עורות אלים וחציו של עורות תחשים.
ע"פ תבנית המשכן וכליו ,שלום דב שטיינברג ע'  51- 50בצורת היריעות לדעת ר' יהודה מצינו שלוש שיטות) ,א( בברייתא
דמלאכת המשכן פ"ג כדברי ר' נחמיה לעיל; )ב( בברייתא דמ"ט מדות איתא מכסה אחד מכסה כל האהל ,משולש מן הצפון ומן
הדרום )ישרי זוית( ועוד משולש ממערב )בסיסו צלע מערב ,קודקודו במרכז צלע מזרח(; )ג( המלבי"ם כתב ע"פ תנחומא שהיה עור
איל אחד גדול מונח באמצע ובמקום שחסר לצדדים השלים בעור תחש ,וכן למזרח ולמערב בעור תחש.
ובמשך חכמה הביא שחלק מעל הקודש מעור אחד וחלק מעל קדש הקדשים מעור אחר ,ויש דעה שהיו יותר חלקים.
וּמ ְכ ֵסה ַה ַתּ ַחשׁ אֲשֶׁ ר-עָ ָליו - ,אחז הכתוב דרך קצרה ,שלא הזכיר מכסה עורות אילים )ראה שמ' כו,יד( .ויש אומרים
ראב"ע )כה( ִ

ששני המכסים היו דבקים.

ִמ ְכ ֵIסהוּ  -זקף-גדול ,מכסה אחד המורכב משני עורות העשויים להיות שוים או לא שוים בשטחם ,הנלמדים כך:
וּמ ְכ ֵסה – תביר ,בתפקיד לחלק את ַה ַתּ ַחשׁ אֲשֶׁ ר-עָ ָליו  -מרכא טפחא ,יתור לרבות את התחש בסמוך לעורות אלים מאודמים ,ו/או
ִ
לרבות שטחו ,וכמתואר בשרטוטיםִ .מ ְל ָמ ְ;עלָ ה – אתנח ,מגביל לומר שמכסה זה כיסה רק את גג המשכן ולא את הצדדים.
ְו ֶ#אתָ -מ >ַס  -קדמא זקף-קטן בתיבה אחת  ,כעין מידה מוקדם שהוא מאוחר בענין
א ֶהל
בהקמת המשכן ,אחרי הקמת כל עמודי המשכן ְו ֶ#אתָ -מ >ַס ֶפּ ַתח היה המוקדם )הראשון( מהכיסויים והמסכים שנתלה על עמודי ֹ
מוֹעֽד לפני שהחלו בפרוק
ֵ
א ֶהל
מוֹעֽד .כאשר פרקו את המשכן ְו ֶ#אתָ -מ >ַס ֶפּ ַתח היה המאוחר )האחרון( מהכיסויים והמסכים שהורד מֹ -
ֵ

עמודי המשכן .ותמיכה לכך נמצאת בפי' רש"י :שמות תרומה כו,ט וכפלת את היריעה הששית  -העודפת באילו העליונות יותר מן
התחתונות .אל מול פני האהל  -חצי רחבה היה תלוי וכפול על המסך שבמזרח כנגד הפתח ,דומה לכלה צנועה המכוסה בצעיף על
פניה .ומשמע מזה שרק אחרי תליית המסך אפשר להניח הכיסויים וכן להיפך רק אחרי הסרת היריעות אפשר להסיר המסך במזרח.
ָמ ְעלָ ה ְו ַעד ֶבּן-ח ֲִמ ִשּׁים שָׁ נָ ;ה
?שׁAים שָׁ ָנה = ו > ַ
במדבר נשא ד,מז ִמ ֶ#בּן ְשׁ ִ
מוֹעֽד׃
ֵ
א ֶהל
עב ַֹדת ַמ ָשּׂא ְבּ ֹ
עב ָֹדה ַו ֲ
עב ַֹדת ֲ
ע ֹ#בד ֲ
כָּ לַ -ה ָ2בּא לַ ֲ
רבי יוסף בכור שור )מז( ֲעב ַֹדת ֲעב ָֹדה  -שיר ,שחיטה ,הפשט וניתוח ,שהיא עבודה לעבודת הכהנים; וזה היו עושים בני עשרים

וחמש .ועבודת משא  -שהיו עושים בני שלשים.
כָּ לַ -ה ָ2בּא – רביע ,לארבע ֲעב ַֹדת ֲעב ָֹדה  -שיר ,שחיטה ,הפשט וניתוח ,שהיא עבודה לעבודת הכהנים; וזה היו עושים בני עשרים
וחמש.

לַ ֲע ֹ#בד – קדמא ,עבודת התחנכות הלויים מבני  25שנה לצורך קבוצת ארבע ֲעב ַֹדת ֲעב ָֹדה ַו ֲעב ַֹדת ַמ ָשּׂא – דרגא תביר מרכא טפחא,
אפשר שבתחילה כולם התחנכו בכל ארבע העבודות ואח"כ אפשר בגיל  30שנה נקבעו לעבודה קבועה.
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האָ ָ >דם ִל ְמעֹ ל ַמעַ ל בַּ ה; ' וְ ָ ֽא ְשׁ ָמה הַ נֶּ פֶ שׁ הַ ִ ֽהוא׃
כּי יַ ֽעֲשׂוּ = ִמכָּ לַ -חטּ ֹאת ָ
שּׁה ִ A
ַדּ ֵבּר Eאֶ לְ -בּנֵ י יִ ְשׂ ָראֵ ל ִ Jאישׁ ֽאוִֹ -א ָ 2

במדבר נשא ה,ו:
ל־בּנֵ י יִ ְשׂ ָראֵ ל  – Jזרקא מונח סגול מרמז על תוספת וגריעת אנשים מבני ישראל לענין ִ Aכּי יַ ֽעֲשׂוּ = ִמכָּ לַ -חטּ ֹאת ָהאָ ָ >דם וגו'
ְ
׀ו׀ ַדּבֵּ ר  pאֶ
ל־בּנֵ י יִ ְשׂ ָראֵ ל  – Jזרקא מונח סגול מרמז לגריעה מוגבלת של הנשים ממצוות לא תעשה
ְ
ע"פ תורה תמימה הערה יז( אפשר כי ׀ו׀ ַדּבֵּ ר  pאֶ
מסוימות מקרב בני ישראל ,באופן זה יש גם לא תעשה ששייך רק לכהנים ,ומ-תורה תמימה הערה יח( וע"פ תורה שלמה ספרי ְו ָ ֽא ְשׁ ָמה
ַהנֶּ פֶ שׁ הַ ִ ֽהוא׃ –סלוק ,להגביל שלא כולל קטן וקטנה ,שאף שקטן בכלל הנפש ההיא הכל במשמע .,אז כשם שקטן שעבד ע"ז חמורה

פטר בה את הקטן קל וחומר לכל מצות שבתורה.
תורה תמימה במדבר פרק ה

)ו( ִאישׁ ֽאוִֹ -א ָ 2שּׁה  -תניא ,כל מצות לא תעשה אחד האנשים ואחד הנשים חייבים ,דאמר קרא איש או אשה כי יעשו מכל חטאת האדם,
השוה הכתוב אשה לאיש לכל עונשין שבתורהיז( ]קדושין ל"ה א'[:
יח(
ְו ָ ֽא ְשׁ ָמה הַ נֶּ פֶ שׁ ַה ִ ֽהוא ] -ואשמו לא נאמר אלא ואשמה הנפש ההיא[ לרבות הגר וטומטום ואנדרוגינוס ]ספרי[:
שני אופנים להבנת מונח רביע) ,א( על מי חלה מצוות לא תעשה זאת) ,ב( חפש למעלה מארבע השוואות בין מעילת ישראל בישראל ובין
מעילת ישראל בגר
כּי יַ ֽעֲשׂוּ = ִמכָּ לַ -חטּ ֹאת הָ אָ ָ >דם ִל ְמעֹ ל ַמעַ ל ַבּ ;ה'
שּׁה – מונח רביע ,בתפקיד חמישה ִ A
)א( על מי חלה מצוות לא תעשה זאתִ ,אישׁ ֽאוִֹ -א ָ 2
ְו ָ ֽא ְשׁ ָמה הַ נֶּ פֶ שׁ ַה ִ ֽהוא׃ והם ִאישׁ ֽאוִֹ -א ָ 2שּׁה הגר וטומטום ואנדרוגינוסיח ]ספרי[:
)ב( שש השוואות בין מעילת ישראל בישראל למעילת ישראל בגר ,שיהיה חייב קרבן .וי' ה,כא נפש כי תחטא ומעלה ,כך הקב"ה כתב
פרשה בתורה בין ישראל לגרים ,שאם גוזל אדם מישראל לגר דינו כגוזל מישראל,
כּי יַ ֽעֲשׂוּ = ִמכָּ לַ -חטּ ֹאת ָהאָ ָ >דם
שּׁה – מונח רביע ,בתפקיד לפחות ארבע ,מובא ב-תורה שלמה ]מד[ במד"ר פ"ח-א ,על ִ A
ִאישׁ ֽאוִֹ -א ָ 2
ִל ְמעֹ ל ַמעַ ל ַבּ ;ה' ְו ָ ֽא ְשׁ ָמה הַ נֶּ פֶ שׁ הַ ִ ֽהוא׃
 ...כי חטא כי תחטא ,ובגוזל הגר כתיב ִמכָּ לַ -חטּ ֹאת ָהאָ ָ >דם,
ומעלה מעל בה' )וי' ה,כא( ובזה כתיב ִל ְמעֹ ל ַמעַ ל ַבּ ;ה',
בזה כתיב )שם פס' כג( והיה כי יחטא ואשם ובגר כתיב ְו ָ ֽא ְשׁ ָמה הַ נֶּ פֶ שׁ הַ ִ ֽהוא
ֹאשׁוֹ
בזה כתיב )שם פס' כד( ושלם אותו בראשו ובגר כתיב ְו ֵה ִשׁAיב אֶ ת-אֲשָׁ מוֹ = ְבּר >
ישׁתוֹ י ֵֹסף עָ ָל ;יו
בזה כתיב )שם פס' כד( וחמישיתיו יוסף עליו ,ובגר כתיב ַוח ֲִמ ִ
בזה כתיב ויקרא ה,כהְ :ואֶ ת-אֲשָׁ מוֹ י ִָביא לַ ;ה' ובגר כתיב ִמ ְלּ ַ2בד אֵ `יל ַה ִכּפֻּ ִ >רים
אתם Eא ֲֶשׁר עָ שׂוּ J
ַדּוּ ֶ ֽאתַ -חטָּ ָ
במדבר נשא ה,ז ְו ִה ְתו 2
ישׁתוֹ י ֵֹסף עָ ָל ;יו
ֹאשׁוֹ ַוח ֲִמ ִ
ְו ֵה ִשׁAיב אֶ ת-אֲשָׁ מוֹ = ְבּר >
ָתן לַ א ֲֶשׁר אָ ַשׁם ֽלוֹ׃
ְונ ַ I
ת־חטָּ א ָתם  pא ֲֶשׁר עָ שׂוּ  - Jזרקא מונח סגול  :מוסיף ו/או גורע מהענין על הענין .הרחבת המושג "אשר עשו" כפי' אור החיים במד' נשא
ַ
ֶ ֽא

ה,ו כי משעת מעשה החטא שהוא הגזל וכפירת ממון ,יחשוב הוא למעול מעל בה' לישבע בשמו כשיתבעוהו לדין ,ולכן החידוש של
הווידוי! ועוד כתב שם לצד שהוא חטא בשבועה בה' יפעיל הגרעון בנפש,
אתם Eא ֲֶשׁר עָ שׂוּ  – Jרביע זרקא מונח סגול ,מוסיף על הענין מהענין תורה שלמה ]מו[ רמב"ם הל' תשובה פ"א ה"א... ,
ַדּוּ ֶ ֽאתַ -חטָּ ָ
ְו ִה ְתו 2

וכל המרבה להתודות ומאריך בענין זה הרי זה משובח וכו'
ְונ ַָ Iתן – זקף-גדול ,ענין בעל שלוש נקודות ,שתיים באופן אחד ואחת באופן אחר .כאן ע"פ בבלי פסחים לא,א דתניא ,רבי נתן אומר :מנין
לנושה בחבירו מנה ,וחבירו בחבירו ,שמוציאין מזה ונותנים לזה  -תלמוד לומר " ְונ ַָ Iתן לַ א ֲֶשׁר אָ ַשׁם ֽלוֹ׃ " שרשרת של שלושה
אנשים ,הראשון חייב לשני מנה והשני חייב לשלישי מנה ,גובים מהראשון ונותנים לשלישי ומדלגים על השני.
ְונ ַָ Iתן – זקף-גדול ,ענין בעל שלוש נקודות ,שתיים באופן אחד ואחת באופן אחר :שתי נקודות :מחזיר לנגזל או ליורשיו .נקודה אחת:
ובמקרה של גר שמת ללא יורשים ההחזרה היא לה' הנותן לכהן כנאמר בפסוק הבא.
יחנֶּ ֽ ךָּ ׃ ס
במדבר נשא ו,כה י ֵָ#אר ה' ׀ פָּ נָ יו אֵ ֶליֽ ִ Nו ֻ
י ֵָ#אר ה' ׀  -קדמא דרגא פסק ,מצד כללי הטעמים בתחביר היה צריך להיכתב טעם מרכא ולא טעם דרגא כי אין בין הדרגא לתביר שאחריו

שתי הברות ללא טעם .אבל הקב"ה רצה דווקא טעם דרגא ולכן סיבה אחת לפסק להוסיף פיצוי במקום הברה .כמו כן אפשר להסביר כי
טעם פסק בא להפריד בין שם הוי' ובין מילת פנים כי לה' אין פנים אלא דברה תורה בלשון בני אדם.
אבל ע"פ תבנית הטעמים הבאה יובן הפסוק באור חדש:
ה' ׀ פָּ נָ יו אֵ ֶלי – Nדרגא תביר טפחא ,בתפקיד כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חל הענין ,קבוצת הפרטים הם כל בני ישראל וה' י ֵָ#אר –
קדמא ,מקדים ה' בהארת פנים במתנה לכולם ללא הבדל ,כנאמר ב-ספרי פסקא נא יתן לך מאור פנים ,ר' נתן אומר זה מאור שכינה...,
ד"א י ֵָ#אר זה מאור תורה וגו' .ונאמר ב -אגרת הקדש  -האדמו''ר הזקן -פרק ד' דף קו ...השכל מתבונן בהתבוננות חיצונית  -תתאה,

זו בחינת הדעת .לעומת התבוננות מעומקא דליבא למעלה מבחינת הדעת בגדולת ה' היא בחינת מתנה נתונה מאת ה' מן השמים

ֱ?הי) Nאֶ ת-
וּמל ה' א ֶ
יחנֶּ ֽ ךָּ ׃( )במד' נשא ו,כה( וכש''כ )דברים נצבים ל,ו׃( ָ #
)ו ֻ
מהארת בחינת פנים העליונים כש''כ י ֵָ#אר ה' ׀ פָּ נָ יו אֵ ֶליֽ ִ N
ְל ָב ְב ( Nוכו' .ורבי אברהם המלאך אמר )שמות יתרו יט,כ( וַיֵּ ֶרד ה' עַ לַ -הר ִסינַ י  -דרגא תביר שה' צמצם אורו אין סוף צימצומים כדי

שנוכל לזכות באורו.

י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

135/190

/©ZZFisherטעמי המקרא בהלכה ובאגדה  -התשעא

zzzf@bezeqint.net 972-3-6486221 www.torah-cantillation-analytics.nationalfinder.com

ב"ה
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לטובת הבנת הנושא יוצגו מידי פעם חלק מהטעמים שבתנ"ך )חוץ מספרי איוב ,משלי ,תהלים( ,לפי תפקידם התחבירי כעוצרים ומחברים-
משרתים ,ולפי ההשערות
ים או אזלא-ג%רש( מהפ Aך פשטא = – מופע של קל וחומר המוגבל בדיו לבא מן הדין להיות כנידון .קדמא
אזלא )גרשי* *
%
ואזלא ...
%
קדמא
#
מציין המלמד ההולך בראש ,האזלא מציין כי יש למד ההולך אחריו ,הגרשיים או אזלא-גרש מהפך פשטא מציין הדיו האפשרי
רביע ללמד על עצמו או על הכלל כולו
ים או אזלא-ג%רש( – יצא מן הכלל מונח 2
אזלא )גרשי* *
%
ואזלא ...
%
קדמא
#
– מופע של קל וחומר שאינו מוגבל בדיו לבא מן הדין להיות כנידון .קדמא מציין המלמד ההולך בראש ,האזלא מציין כי יש למד ההולך אחריו,
הגרשיים או אזלא-גרש מונח רביע מציין כנראה מלמד על עצמו להודיע רבוי רב הרובץ עליו.

7.3

במדבר בהעלתך ח,א

במדבר בהעלותך ח,ד ְו ֶז#ה ַמע ֲֵשׂAה ַה ְמּנ ָֹרה = ִמ ְק ָשׁה ז > ָָהב עַ ד-יְ ֵר ָכהּ עַ דִ -פּ ְר ָחהּ ִמ ְק ָשׁה ִה;וא
ֹרה׃ פ
ֹשׁה ֵכּן עָ ָשׂה אֶ תַ -ה ְמּנ ָ ֽ
ֲשׁר ֶה ְר ָאAה יְ ָי = אֶ ת-מ > ֶ
כַּ ַמּ ְר ֶ2אה א ֶ #

ספרי במדבר פיסקא סא

 ...אין במנורה נרות גביעים כפתורים ופרחים אלא בזמן שהיא מן הככר מין זהב מין קשה:
ספרי יוצא להקל ולא להחמיר ,ונראה כי מקור ליצא להקל ולא להחמיר נמצא בפסוק
ית ְמנֹ ַרת ז ָָהב טָ ;הוֹר
שמות תרומה כה,לא פ ְועָ ִשׂ ָ
יה ִמ ֶמּנָּה יִ ְהיֽ וּ׃
וּפ ָר ֶח ָ
יה ְ
יה כַּ ְפתּ ֶֹר ָ
יע ָ
נוֹרה = יְ ֵר ָכהּ ְוקָ ָנ>הּ גְּ ִב ֶ
שׁה ֵתּעָ ֶשׂAה ַה ְמּ ָ
ִמ ְק * ָ
שׁה ֵתּעָ ֶשׂAה ַה ְמּ ָ
ִמ ְק * ָ
נוֹרה = – גרשיים מהפך פשטא ,בתפקיד כעין יצא להקל ולא להחמיר ,שבעשיית מנורה ממתכת שאינה זהב או שלא
מככר זהב לא מחייבת עשיית נרות גביעים כפתורים ופרחים
במדבר בהעלתך ח,ח ,יב
טּאת׃
לוּלה ַב ָשּׁ ֶ;מן וּפַ ר-שֵׁ ִני ֶבןָ -בּ ָקר ִתּ ַקּח ְל ַח ָ ֽ
סלֶ ת ְבּ ָ
וּמנְ ָח >תוֹ ֹ
ל ְקחוּ = ַפּר ֶבּןָ -בּ >ָקר ִ#
]ח[ ְו ָ ֽ
יהם ַעל ר ֹאשׁ ַהפָּ ִ ;רים ַaועֲשֵׂ ה אֶ תָ -האֶ ָ #חד ַח ָ %טּאת ְואֶ תָ -האֶ ָחAד עֹ לָ ה = >ה' ְלכַ ֵפּר עַ לַ -ה ְל ִו ִיּֽם׃
]יב[ ְו ַה ְל ִויִּ ם = יִ ְס ְמכוּ אֶ ת-יְ ֵד > ֶ

משנה פרה פ"א מ"ב

]ב[ ר"י הגלילי אומר פרים בני שתים שנאמר )במדבר בהעלתך ח,ח( וּפַ ר-שֵׁ ִני ֶבןָ -בּ ָקר ִתּ ַקּח ְל ַח ָ ֽטּאת׃ וחכמים אומרים אף בני שלש
ר"מ אומר אף בני ארבע ובני חמש כשרים אלא שאין מביאים זקנים מפני הכבוד:
סיכום דעות הרמב"ם רע"ב ותוסיו"ט ,לכולי עלמא בפרים בני שתים כשרים אבל גם גדולים מהם .ומחלוקת האם אפשר או אי אפשר
ללמוד מהם למקומות אחרים בם נאמר פר או פרים בלי בן-בקר .כי פר בן-בקר שמשמעו בן שלוש שנים .הפסוקים ללא טעם פזר ,כך
שלפי תבניות טעמים אין לימוד של דרשהו למקום אחר.
ח יב ַaועֲשֵׂ ה – תלישא-גדולה ,כעין שיעור אלפניו ולאחריו ,העשוי להיות מקור לדעת רבי יוסי שפרי הלויים בני שתים שנים
נוּפה לַ ֽה'׃
רן ְו ִל ְפנֵ י ָבנָ ;יו ְו ֵהנ ְַפ ָתּ א ָֹתם ְתּ ָ
ה ֹ
ֲמ ְד ָתּ = אֶ תַ -ה ְל ִו ִ>יּם ִל ְפנֵ י אַ ֲ
הע ַ
במדבר בהעלותך ח,יגְ :ו ַ ֽ
נוּפה– מרכא תביר טפחא ,קבוצת פרטים הקשורה לנושא כאן הקדשת הלויים לַ ֽה'׃ ,אבל לא חלה בשוה על כולם ,כי כאן
א ָתם ְתּ ָ
ְו ֵהנ ְַפ ָתּ ֹ
חלה רק על בני גרשון.כמפורש ב -תורה שלמה ]פו[ תנופה זו נעשית לבני גרשון .לפי שהיה בכור  ,והבכור קדש .לכך נאמר לפני ה'
)מדרש אגדה(
ֹאמר Eמֹשֶׁ ה J
במדבר בהעלתך יא,כא :וַיּ ֶ
שֵׁ שֵׁ -מאוֹת אֶ =לֶ ף = ַרגְ ִ>לי ָה ָ Iעם א ֲֶשׁר אָ נ ִֹכי ְבּ ִק ְר ;בּוֹ
ח ֶדשׁ י ִ ָֽמים׃
ְואַ ָתּה אָ ַ 2מ ְר ָתּ ָבּשָׂ ר = אֶ ֵתּן לָ > ֶהם ְואָ ְכלוּ ֹ
ַרגְ ִ>לי ָה ָ Iעם  -זקף-קטן זקף-גדול ,גי'  ,358 = 115 + 243נח"ש ,חש"ן ,משי"ח; הפרש מתקע"ו  = 218 = 576 - 358רי"ח

תפסו אומנות נח"ש והוציאו דיבת המן רעה ,אף שאם רצו יכלו להרגיש רי"ח וטעם בשר.
שֵׁ שֵׁ -מאוֹת אֶ =לֶ ף = ַרגְ ִ>לי ס"ת =תשר"י ,אפשר שכאשר נידונין ב -תשר"י מתבשרים על ביאת משי"ח
אוצר הזוהר ,הרב דניאל פריש זצ"ל ,עריכה ותרגום ידידיה ברנסדורפר ,ח"ב ע' ת"ק ערך משה,
• סימן משיח  -משה משיח )זוהר ח"א כ"ז א'( סיומא מלכא משיחא הוא  -משה בסיומו יהיה מלך המשיח )זוהר ח"ג ר"ס ב'(
ח"ב ע' תק"ד ערך משה
•ששים רבוא .אשה אחת ילדה ששים רבוא ,ומנו משה) .תקוני זוהר ת' ס"ט קיב א'(
•ששים רבוא .לית דור פחות מס' רבוא ,דא משה דאתמר ביה אנתתא חדא ילדה ס' רבוא בכרס אחת ,קצ"ח? )זוהר ח"א כה א'(
•ששים רבוא .נשמתא דמשה רבנו כלילא משתין רבוא )תקוני זוהר ת' ע' קלח א(
אוצר הזהר ח"ג ע' תק"נ ערך נר"ן סימן נשמה  ...ריח  -הנשמות הם ריח העולם )זוהר ח"א קל"ד ב'(
הפרש הגי' בין משי"ח לרי"ח עולה ק"ם ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר דבר עמו ה' פנים בפנים משה עמד וקיבל נבואה
באספקלריה המאירה ושאר הנביאים קבלו הנבואה בנפילה והתפשטות החושים.
אפשר שהנלמד שהמשיח יהיה גדול בנבואה ממשה ,הכוונה שמשה יעלה במדרגת נבואתו.
יח׃
יוֹכ ַ
נאמר על המשיח ישעיהו יא,גַ :וה ֲִריחוֹ ְבּיִ ְר ַאת ;ה' ְו ֽל ֹאְ -ל ַמ ְר ֵאAה עֵ ינָיו = יִ ְשׁ >פּוֹט ְול ֹאְ -ל ִמ ְשׁ ַמע אָ זְ נָ יו ִ ֽ
והריחו ביראת ה' .רש"י  -ימלא ריח יראת ה' ,ר' אליעזר מבלגנצי ,ר' ישעיה מטארני לשון רוח ,ראב"ע  -רק הרגשת הריח לא תטעה ,וגו'
רד"ק  -במעט הבנה ירגיש בבני אדם הטובים והרעים
ב-ישעיה יא,א מפרש רש"י שזה תנחומין לחזקיהו ועמו שלא יפלו ביד סנחריב ומה יהיה על הגולה )של שבטי מלכות ישראל הצפונית( אשר
הגלה בחלח וחבור ,שמא אבד סברם? לא אבד! סוף שיבוא מלך המשיח ויגאלם.
•טט אפשר שרמז למתי המדבר בנסיבות שונות שגם הם יגאלו ע"י מלך המשיח .
ֹאמר ִשׁ ְמעוּ-נָ א ְד ָב ָר;י
במדבר בהעלתך יב,ו :וַיּ ֶ
ַדּע ַבּחֲלוֹם א ֲַד ֶבּרֽ -בּוֹ׃
ֲכם 2ה' ַבּ ַמּ ְראָ ה = אֵ ָליו אֶ ְתו ָ >
ִאםֽ ִ -י ְה ֶיה = נְ ִביא > ֶ
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"א

נְ ִביא > ֲֶכם מונח זקף-קטן במלה אחת ,כעין ריבה וריבה את הכל ,מתיחס לכל הנביאים פרט למשה.
2ה' – רביע ,בתפקיד ארבע אופני התגלות נבואה לכל הנביאים פרט למשה .ע"פ פירוש רבי יוסף בכור שור
א .במראה ,שרואה נבואה ואינו רואה את הממשות; וכאדם שמדבר אל שליח שאינו נאמן לו כל כך
ב .בחלום אדבר בו  -כאדם שרואה וצריך לפותרים
ג .משל ,שאינו רוצה להבינו את הסוד
ד .חידה ,כל אחד אומר :כך הוא הפתרון! וכשאותו הפתרון אינו בא ,לפי שלא פתר יפה ,אומר :אין דבריו אמת!
במדבר בהעלתך יב,ח
וּת ֻמנַ ת ה' י ִַבּ;יט
וּמ ְראֶ ה = ְול ֹא ְב ִחי ֹ>דת ְ
]ח[ ֶפּה אֶ לֶ * -פּה א ֲַדבֶּ ר2 -בּוֹ ַ
ֹשׁה׃
אתם ְל ַד ֵבּר ְבּעַ ְב ִדּי ְבמ ֶ ֽ
וּמדּ =וּעַ = ל ֹא יְ ֵר > ֶ
ַ
ֶפּה אֶ לֶ * -פּה א ֲַד ֶבּר2 -בּוֹ  -מונח גרשיים רביע ,כעין פעמיים גרשיים אפשר כאומר פעמיים יצא מן הכלל ללמד על עצמו או על הכלל

כולו .יצא מן הכלל אחד היא ע"פ המלבי"ם דרגת נבואת משה באספקלריה המאירה שאינה מאצילה על נביאים אחרים,יצא מן הכלל השני
הוא ענין ֶפּה אֶ לֶ * -פּה כפרש"י  ...אלא פא"פ אמרתי לו לפרוש  ...מן האשה וגו' כי עליו להיות תמיד מוכן לקריאת ה' אליו בכל עת שה'
ירצה ,לא כן שאר הנביאים שצריכים הכנה.
א ֲַד ֶבּר2 -בּוֹ  -רביע ,בתפקיד ארבע ענינים בשליחות ונבואת משה שאינם אצל כל הנביאים האחרים פרט לשמואל .ע"פ פירוש רבי יוסף
בכור שור ועוד פרשנים
כי אני מדבר עמו פה אל פה – תמיד מוכן לקריאת ה' אליו בכל עת שה' ירצה ,לא כן שאר הנביאים שצריכים הכנה .הוא מקבל
א.
הנבואה בעמידה ונביאים אחרים אינם יכולים לקבל הנבואה בעמידה אלא הם נופלים ובחלום.

ב.
ג.

ד.

במראה אני מראה לו הדבר ,ממש כמו שהוא ,ולא על ידי חידה ומשל.
בכל ביתי :בכל עמי כולם מחזיקים אותו כנאמן ... ,וכולם מבינים מה שהוא אומר בשמי ,והכל בא ממני ,כי אני מגלה לו
כל הסוד; כמו שאדם עושה שלוחו הנאמן לו ,שמגלה לו כל סודו ,ואומר :אמור לפלוני כך ,כי כך וכך סוד ביני ובינו .ואם
אין השליח נאמן לו ,אומר לו :אמור לפלוני שיעשה אותו דבר שדברנו אני והוא ,ואין השליח יודע איזו שליחות הוא
עושה;
ותמונת ה' יביט  -שהוא רואה באיספקלריא המאירה יותר מכל הנביאים ,דכתיב ביה "וראית את אחורי" )שמ' לג,כג( -
שראה מה שלא ראה נביא מעולם

>יה הֲל ֹא ִתכָּ ֵלם ִשׁ ְב ַעת י ִָמ;ים
רק י ַָרק = ְבּפָ ֶנ ָ
ֹשׁה ְואָ ִב =יהָ = ָי ֹ A
אמר %ה' אֶ ל-מ ֶ 2
במדבר בהעלתך יב,יד – טז ]יד[ ו ַ#יּ ֹ ֶ
ח ֶנ>ה ְואַ ַחר ֵתּאָ ֵ ֽסף׃
ל ַמּ ֲ
ִתּ ָסּ ֵג*ר ִשׁ ְב ַע Aת י ִָמים = ִמחוּץ ַ ֽ
ל ַמּחֲנֶ ה ִשׁ ְב ַעת י ִָמ;ים ְו ָהעָ ם = ל ֹא נ >ַָסע עַ דֵ -האָ ֵסף ִמ ְריָ ֽם׃
]טו[ ו ִַתּ ָסּגֵ ר ִמ ְריָ ם ִמחוּץ ַ ֽ
ארן׃ פ
]טז[ ְואַ ַחר נ ְָסעוּ ָה ָעם ֵמחֲצֵ ;רוֹת וַ ֽ ַיּחֲנוּ ְבּ ִמ ְד ַבּר פָּ ָ ֽ
בבלי בבא קמא כד,ב כה,א ע"פ הברייתא )יב,יד( ִתּ ָסּ ֵג*ר ִשׁ ְב ַע Aת י ִָמים = הוא דין דיו,

רבי טרפון אומר שדין דיו נאמר במקום דלא מיפריך ק"ו )שאי אפשר לפרוך  -לדחות הק"ו( ,כי אין בו מידע על הלמד פרט לקרא הנדון,
כאן בנושא נזיפת השכינה ,לכן נקבל דין דיו כנאמר בקרא זה.
רבנן אומרים הקרא )יב,יד( ִתּ ָסּ ֵג*ר ִשׁ ְב ַע Aת י ִָמים = הוא המקור לדין שבעת ימים על נזיפת השכינה ומיפריך ק"ו כי אין בו צורך ובכל זאת
אומרים דיו.
עונה רבי טרפון כי )יב,יד( ִתּ ָסּ ֵג*ר ִשׁ ְב ַע Aת י ִָמים = הוא לא המקור לדין שבעת ימים על נזיפת השכינה אלא הוא דין דיו בעצמו.
רבנן אומרים כי )יב,טו( ו ִַתּ ָסּגֵ ר ִמ ְריָ ם ִמחוּץ ַ ֽל ַמּחֲנֶ ה ִשׁ ְב ַעת י ִָמ;ים הוא המקור לדין דיו .לרבנן אע"פ שמיפריך ק"ו יש דין דיו.
רבי טרפון אומר כי )יב,טו( ו ִַתּ ָסּגֵ ר ִמ ְריָ ם ִמחוּץ ַ ֽל ַמּחֲנֶ ה ִשׁ ְב ַעת י ִָמ;ים בא ללמד על כל התורה כולה לענין דיו.
ֹשׁה – קדמא ואזלא רביע ,התוכן הוא נזיפת ה' והוא האמור להיות הלמד מנזיפת אביה האמור להיות המלמד.
)יב,יד( ו ַ#יּ ֹאמֶ ר %ה' אֶ ל-מ ֶ 2
אפשר כי היות ונזיפת אביה כתוב אח"כ באים הטעמים קדמא ואזלא לציין כי לצורך הדרשה בק"ו תקדים את המלמד נזיפת אביה הכתוב
אח"כ ואזלא – ואחריו הולך הלמד הוא נזיפת השכינה הכתוב ראשון.
>יה הֲל ֹא ִתכָּ ֵלם ִשׁ ְב ַעת י ִָמ;ים שאם אביה נזף בה תכלם שבעה ימים ,ואמר דיו לבא מן הדין ,היינו
רק י ַָרק = ְבּפָ ֶנ ָ
=יה = ָי ֹ A
הקדים המלמד ְואָ ִב ָ
ח ֶנ>ה ְואַ ַחר ֵתּאָ ֵ ֽסף׃ והוא יהיה כנידון שהבת מורחקת על נזיפת אביה הֲל ֹא ִתכָּ ֵלם
ל ַמּ ֲ
נזיפת ה' שהוא הלמד ִתּ ָסּ * ֵגר ִשׁ ְב ַע Aת י ִָמים = ִמחוּץ ַ ֽ
ִשׁ ְב ַעת י ִָמ;ים .תוספות מסבירים מדוע לכתחילה ההסגר אחרי נזיפת ה' אמור להיות שבועיים ,והדיו משווהו.
ִתּ ָסּ ֵג*ר ִשׁ ְב ַע Aת י ִָמים = – גרשיים מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,כעין יצא מענינו )נזיפת האב( לידון בדבר אחר כענינו )נזיפת השכינה( יצא
להקל ולא להחמיר .רבי טרפון אומר זה כלל "דיו לבא מן הדין להיות כנידון" בעצמו .רבנן אומרים זה המידע על שבעת ימי הסגר בנזיפת
ל ַמּחֲנֶ ה ִשׁ ְב ַעת י ִָמ;ים
השכינה ,אבל צריך מידע כי כך קרה בפועל ומידע זה הוא הדיו הלמד מ)-יב,טו( ו ִַתּ ָסּגֵ ר ִמ ְריָ ם ִמחוּץ ַ ֽ
טט – אפשר כי התבנית קדמא ואזלא רביע ואחריה התבנית גרשיים מהפך פשטא מלמדת על קל וחומר ודיו המגביל את העונש .לכאורה
כך דרך הברייתא וכך דרך רבי טרפון כאשר אין מידע על הלמד.
דרך רבנן דורשת קל וחומר ודיו אף כי יש מידע על הלמד .גרשיים מהפך פשטא מציין המידע המפריך את ק"ו ואליו מתיחס דיו הנלמד
מקרא אחר.
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לטובת הבנת הנושא יוצגו מידי פעם חלק מהטעמים שבתנ"ך )חוץ מספרי איוב ,משלי ,תהלים( ,לפי תפקידם התחבירי כעוצרים ומחברים-
משרתים ,ולפי ההשערות
קטן בין שני קיסרים )אתנח סלוק ,סלוק אתנח( – לכתחילה
קדמא מרכא ]פשטא =[ ]מונח[  ...זקף> -
#
קדמא מרכא – כ 45-מופעים בתורה,
#
באופן אחד בפועל או בדיעבד באופן אחר
קדמא מרכא זרקא Eמונח  ...מונח סגול  – Jלכתחילה באופן אחד בפועל או בדיעבד באופן אחר ,ועוד מתפקידי זרקא סגול
#

במדבר שלח יג,א
7.4
במדבר שלח יד,מג:
ֵיכם וּנְ פַ ְל ֶתּם ֶבּ ָח ֶ;רב ִ ֽכּי-עַ לֵ -כּAן שַׁ ְב ֶתּם = ֵמאַ ח ֲֵרי >ה' ְול ֹא-יִ ְהיֶ ה ה' ִע ָמּ ֶ ֽכם׃
ֲמלֵ ִ#קי ְו ַה ְכּ ַנע ֲִני שָׁ ם = ִל ְפנ > ֶ
ִכּי ָהע ָ
ֵיכם – קדמא מרכא פשטא זקף-קטן ,תבנית בתפקיד לכתחילה ובפועל,
ֲמלֵ ִ#קי ְו ַה ְכּ ַנע ֲִני שָׁ ם = ִל ְפנ > ֶ
ָהע ָ

מדרש תנחומא )ורשא( פרשת שלח סימן ט )ט( למקום ההוא קרא נחל אשכול זש"ה מגיד מראשית אחרית ומקדם אשר לא נעשו
)ישעיה מו( שהכל היה צפוי לפני הקב"ה אשכול אוהבו של אברהם היה ונקרא אשכול על אודות האשכול שעתידים ישראל לכרות
אשכול ממקומו ,וילכו ויבאו אל משה ואל אהרן וגו' ויספרו לו ויאמרו באנו אל הארץ אשר שלחתנו וגו' אפס כי עז העם ,כך דרכם
של מספרי לשון הרע פותחין בטובה ומשלימין ברעה עמלק יושב בארץ מה ראו לפתוח בעמלק מלה"ד לתנוק שסרח ולקה ברצועה
כשמבקשין להפחידו מזכירין לו הרצועה שלקה בה ,כך היה עמלק רצועה רעה לישראל ,ומה ראה לישב לו על הספר על דרך כניסתן
של ישראל לארץ ,אלא כך צוהו עשו זקנו לקדמן לדרך ועקר ממקומו וישב לו בדרך שנאמר וירד העמלקי והכנעני הישב בהר ההוא
והכנעני יושב על הים אלו הגבורים יושבין על הדרך ועל יד הירדן לפיכך נתכוונו המרגלים לשבור לבן של ישראל שנאמר )במדבר ט(
ויניאו את לב בני ישראל.
מדרש אגדה )בובר( במדבר פרק יד ]כה[ והעמלקי והכנעני יושב בעמק .יושבים היו והלא כבר נאמר וירד העמלקי והכנעני היושב
בהר ההוא )פסוק מ"ה( ,אלא כך אמר הקב"ה עצה היא עמוקה לפני שאם מבקשים ישראל ליכנס עמהם במלחמה מיד הם נופלים
בידם ,לפיכך אמר הקב"ה למשה אמור לישראל פנו וסעו לכם המדבר ,אעפ"י שהם רשעים איני רוצה שיפלו בידם:
)א( ע"פ מדרש אגדה )בובר( במדבר פרק יד ]כה[ לפני ה' לכתחילה הכל צפוי ובפועל הרשות נתונה ,ומספרי לשון הרע לכתחילה פותחין
בטובה ובפועל משלימין ברעת עמלק והקב"ה לכתחילה הכין עמלק רצועה רעה לישראל )מדרש תנחומא )ורשא( פרשת שלח סימן ט(
ובפועל לוקים בה מספרי לשון הרע והמטילים ספק באמונת ה'.
)ב( כפי' ר' יוסף בכור שור )מג( וּנְ פַ ְל ֶתּם ֶבּ ָח ֶ;רב  -כאשר אמרתם ,שאמרתם" :או במדבר הזה לו מתנו" )לעיל,ב(.
לכתחילה בקשתם לעצמכם מיתה ,קללתם עצמכם ,הטלתם ספק בהנהגת ה' אתכם ,זוהי בחינתו של עמלק לכן אם תעפילו נגד רצון ה'
בפועל עמלק המתחזה לכנעני יצפה לכם )כפי שהתחזה בשנה הארבעים למסעם(
)ג( ע"פ רש"י שמות בשלח יג,יז אם בפועל כאשר ה' הוליכם בקצרה – בפשוטה אמרו נתנה ראש ונשובה מצרימה אז לכתחילה אם ה'
היה מוליכם בדרך ישר  -קצרה היו חוזרים
ֵיכם – לכתחילה הם רצועה רעה  -רצועת ענישה לישראל אשר בפועל
ֲמלֵ ִ#קי ְו ַה ְכּ ַנע ֲִני שָׁ ם = ִל ְפנ > ֶ
)ד( ע"פ רד"ק יחזקאל כ,כג ָהע ָ
מתבצעת ע"י עמים שונים כמו שהעמלקי מתחפש לכנעני.
ִכּי – תרסא ,בתפקיד )א( היתלשות מאמונת ה') ,ב( שיעורי זמן להיתר נדוי .היתר בבי"ד של למטה ובבי"ד של מעלה.

אליהו רבה )איש שלום( פרשה כז בוא וראה ,מה עשו ומה הוציאו בשפתותיהם ,הננו ועלינו אל המקום וגו' )שם /במדבר י"ד /מ'(,
ִכּי ָהע ֲָמלֵ ִ#קי ְו ַה ְכּ ַנע ֲִני שָׁ ם = )שם /במדבר י"ד /מ"ג( .חרדו וישבו באבל ,שנאמר ויתאבלו העם מאד )שם /במדבר י"ד /ל"ט( ,מיכן
אמרו ,כל המנודה יום אחד מלמטה אעפ"י שהתירו לו אין לו התיר מלמעלה עד שלשה ימים ,כל המנודה שלשה ימים מלמטה אף על
פי שהתירו לו אין לו התיר מלמעלה עד שבעה ימים ,כל המנודה שבעת ימים מלמטה אף על פי שהיתירו לו אין לו התיר מלמעלה עד
שלשים יום ,וכל המנודה שלשים יום מלמטה אעפ"י שהתירו לו אין לו התיר מלמעלה לעולם ולעולמי עולמים ,לכך נאמר ויתאבלו
העם מאד.
בבלי יבמות עב,א פי' רש"י ישראל היו נזופים מחטא העגל ,ותוס' פי' מחטא המרגלים .נזופים מחטא העגל רש"י )שמ' כי תשא לג,ז( וּמֹשֶׁ ה
יִ ַ#קּח אֶ תָ -ה ֹ%א ֶהל אמר :מנודה לרב ,מנודה לתלמיד )ראה תנח' כי תשא כז( .מנודים מחטא המרגלים ) במ' שלח יד,מב( ַ ֽאלַ -תּע >ֲלוּ ִכּי ֵאין
ה' ְבּ ִק ְר ְבּ ֶכ ;ם מלמד כי היו מנודים לשמים .ואפשר כי בית דין של משה גזר נידוי לשלושים יום ובית דין של מעלה קבע שזה לעולם על

מבזי דבר ה' להיכנס לארץ-ישראל ,מטילי הספק באמונת ה'.
סיכום ע"פ תבניות טעמים:
ֵיכם וּנְ פַ ְל ֶתּם ֶבּ ָח ֶ;רב – ר"ת ה)ו(כשל")ו( ב"ו,
ֲמלֵ ִ#קי וְ ַה ְכּ ַנע ֲִני שָׁ ם = ִל ְפנ > ֶ
ִכּי ָהע ָ
ִכּי – תרסא ,ע"פ אליהו רבה )איש שלום( פרשה כז בתפקיד שיעורי זמן להיתר נדוי ,היתר בבי"ד של למטה ובבי"ד של מעלה.
ֵיכם וּנְ פַ ְל ֶתּם ֶבּ ָח ֶ;רב – קדמא מרכא פשטא זקף-קטן ,בתפקיד לכתחילה ובפועל.
ֲמלֵ ִ#קי וְ ַה ְכּ ַנע ֲִני שָׁ ם = ִל ְפנ > ֶ
ָהע ָ
אפשר כי הבנת הפסוק צריכה להילמד בסדר הבא :קדמא מרכא פשטא זקף-קטן ,בתפקיד לכתחילה ובפועל ,מלמדת כי לפני ה' לכתחילה
הכל צפוי ובפועל הרשות נתונה .ה' צפה לכתחילה שיהיו ספקנים באמונת ה' ,מוציאי לשון רע ודיבה ולכן הכין רצועת עמלק רעה
)שתכונתו הטלת ספק( אשר בפועל פועלת באמצעות גלות ,צרות ,מחלות ופגיעות מעמים שונים להעניש בם את עוברי העבירה.
המרגלים ואנשי הצבא בני  60 - 20שנה הוכשל"ו בתכונת עמלק להטיל ספק באמונת ה' )המרומז בראשי תיבות( .מכך נגזר עליהם נדוי
וכליה במדבר המרומז בטעם תרסא – היתלשות מאמונת ה' ,ושיעורי זמן להיתר נדוי.
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יתם א ָֹת;ם
ֲשׂ ֶ
ֹתוֹ וּזְ כַ ְר ֶתּם = אֶ ת-כָּ לִ -מ ְצPת >ה' ַוע ִ
יתם א 2
וּר ִא ֶ
יצת ְ J
במדבר שלח טו ,לט ְו ָהיָ ה לָ כֶ םְ Eל ִצ ִ
יהם
ֵיכם אֲשֶׁ ר-אַ ֶתּם ז ִֹנים אַ ח ֲֵר ֶ ֽ
ְו ֽל ֹאָ -ת %תוּרוּ אַ ח ֲֵרAי ְל ַב ְבכֶ ם = ְואַ ח ֲֵרי ֵעֽינ > ֶ

בבלי מנחות לט,א  ...אמר רב הונא אמר רב ששת אמר רב ירמיה בר אבא אמר רב :תכלת שכרך רובה  -כשרה ,ואפילו לא כרך בה
אלא חוליא אחת  -כשרה ,ונויי תכלת  -שליש גדיל ושני שלישי ענף .וכמה שיעור חוליא? תניא ,רבי אומר :כדי שיכרוך וישנה
וישלש .תאנא :הפוחת לא יפחות משבע ,והמוסיף לא יוסיף על שלש עשרה; הפוחת לא יפחות משבע  -כנגד שבעה רקיעים,
והמוסיף לא יוסיף על שלש עשרה  -כנגד שבעה רקיעין וששה אוירין שביניהם .תנא :כשהוא מתחיל  -מתחיל בלבן ,הכנף  -מין כנף;
וכשהוא מסיים  -מסיים בלבן ,מעלין בקודש ולא מורידין....
תוספות בבלי מנחות לט,א

לא יפחות משבע כנגד שבעה רקיעים  -לפי שתכלת דומה לים וים דומה לרקיע ואנן דלית לן תכלת לא קפדינן בהא והא נמי דאמרינן
צריך לקשור על כל חוליא וחוליא היינו כדי שיהא ניכר התכלת ומה שאנו נוהגים חמשה קשרים פירש בקונטרס גבי ציצית שקולה
כנגד כל המצות לפי שציצית עולה ת"ר וח' חוטין וחמשה קשרים עולה תרי"ג ומיהו כל ציצית האמורים בפרשה חסירים יו"ד ויש
לומר שיש פסוק והיה לכם לציצית וג' ציצית כתובים בפרשה ולמ"ד זו משלימתן וכן נוהג רבינו תם לעשות אותן ה' קשרים ב' בסמוך
לטלית וג' סמוך לפתיל משום מעלין בקדש ולא מורידין כדאמרינן שמסיים בלבן ועל כל קשר שני קשרים כדי שיהא קשר של קיימא
מיהו לא מצינו שום סמך בהש"ס מפורש מה' קשרים ויש לומר דהא דאמרינן צריך לקשור על כל חוליא וחוליא היינו אחת של לבן
ואחת של תכלת שהן שתים והשתא כשאין פוחת משבע עושה ה' קשרים סמוך לטלית קשר אחד ואחר כך שתי חוליות אחת של
תכלת ואחת של לבן קשר אחד עד שמסיים שש חוליות הרי ארבעה קשרים ואחר כך עושה חוליא שביעית של לבן כדי שיהא מסיים
בלבן ואחר כך קושר אחד הרי ה' קשרים ויש מפרשים לא יפחות משבע כריכות בין כל קשר וקשר.
ההסבר הבא מבוסס על )א( תוספות בבלי מנחות לט,א ויש מפרשים לא יפחות משבע כריכות בין כל קשר וקשר
)ב( ועל שו"ע או"ח יא יד ]יג*[  ...שישלים לחמש קשרים כפולים וארבעה אוירים ביניהם מלאים כריכות  ...ונוהגים לכרוך באויר
ראשון ז' כריכות... ,
)ג( ועל שערי תשובה סימן יא ]כד[ . .נהגו לעשות ל"ט כריכות כמ"ש האר"י ז"ל  ...שאנו עושים היום ז' ח' י"א י"ג  ...וכתב
שנאמר טל )גי'  (39אורות ו-אורות )גי' תרי"ג( בגימטריא ציצית )גי' ת"ר וכנראה מוסיף שמונה חוטים וחמישה קשרים גי' תרי"ג(
)ד( ועל משנה ברורה סימן יא )סה( לכריכות  -ר"ל למנין הכריכות וגם מנין החוליות והקשרים אין מעכב מדינא רק הוא למצוה מן
המובחר כי הה' קשרים רמז שעי"ז יזכור הה' חומשי תורה וכפילת הקשרים החמשה שעולה י' רמז לעשרה ספירותיו של הקב"ה
)ה( במדבר רבה )וילנא( פרשה יד תכלת דומה  ...וחלק ליראיו תכלת שהוא מעין כבודו  ...שהוא חולק כבוד ליראיו
)ו( מדרש תהלים )בובר( מזמור צ דאמר ר' חזקיה ואית דאמרי בשם ר' מאיר ,תכלת דומה  ...וקשת לדמות  ...מראה דמות כבוד ה'
 ...מסתכלין בציצית כאילו הדר שכינה עליהן  ...וראיתם אותו  ...להקב"ה,
יתם א ֹ2תוֹ – מונח זרקא סגול מונח רביע
וּר ִא ֶ
יצת ְ J
)טו,לט( ְו ָהיָ ה לָ כֶ םְ Eל ִצ ִ
מונח  -במשמע מונח ,זרקא סגול – במשמע מוסיף מענינו על ענינו ,פתיל או פתילים מהציצת נכרך על הציצת
זרקא  -במשמע ציור )א( כריכות) ,ב( קשרים
סגו"ל ) -א( נוטריקון ס'ימן גו"ל היינו גי' = 39
)ב( נקודת הסגו"ל שליש אורך הציצת הוא גדיל ,היינו שיש כריכות סביבו והן בחוליות  ,שתי נקודות תחתונות של הסגו"ל שני
שליש אורך הציצת הם הפתילים ,הענפים הלא כרוכים סביבם.
)ג( באחת השיטות שלוש נקודות בטעם סגו"ל הן  3כריכות בחוליה;  13קבוצות של  3כריכות ,סה"כ  39כריכות
מונח רביע  -חמישה קשרים הסוגרים על ארבע חוליות של כריכות
בקריאה משולבת של המלים והסבר הטעמים מתקבל התוכן הבא:
יצת  Jשמספרן ב-ס'ימן גימטרית גו"ל
יצת  Jעל הִ -צ ִ
ְו ָהיָ ה )אותיות( שם הוי"ה מונח לָ כֶ ם Eלכבודכם ב-כריכות פתיל )שהן כציור זרקא( מהִ -צ ִ
יתם א ֹ2תוֹ  -את שם הוי"ה מונח בין חמישה קשרים )שהן כציור זרקא(
וּר ִא ֶ
) = 39ט"ל כריכות = ט"ל אורות 13 ,קבוצות של  3כריכות( ְ
שברווחים שביניהם ארבע חוליות ובהן סדר הכריכות כך:
בשיטת האר"י ז ,ח ,יא ,יג :
• חוליה ובה ז' )= (7כריכות ,כנגד שבעה רקיעים )הנהגה בתוך הטבע(
• ועוד חוליה ובה ח' )= (8כריכות )הנהגה מעבר לטבע( ,וסה"כ כריכות בשתי החוליות עולה ט"ו )= (=15אותיות י"ה ,משם
הוי"ה
• וחוליה של י"א )=אה"ה =  (11כריכות ,העולה אותיות ו"ה משם הוי"ה
• וחוליה של י"ג )= ( 13כריכות ,העולה אותיות אח"ד
או בשיטת רבי שלמה מולכו כריכות י' ה' ו' ה' )אז זה שם הוי"ה ביתר גלוי(
בשיטת ספר כלבו סימן קמו סוד על ענין ציצית הקשרים ,החוטים והכריכות מצטרפין לשם הוי"ה ושם אדנ"י
בציצית.
ֱ?הים Eאֶ תָ -ה ָר ִקיעַ  – Jמונח זרקא סגול הראשון בתורה ,ונדרש שם כי
מהלכה לאגדתא  -תורת הסוד קשור לקרא )בראשית א,ז( וַיַּ עַ שׂ א ִ
הרקיע הוא שניים או שבעה רקיעים ,ציצת תכלת דומה לים  ...וים לרקיע  ...לקשת וקשת למראה דמות כבוד ה'  ...מסתכלין בציצית
כאילו הדר שכינה עליהן  ...וראיתם אותו  ...להקב"ה ,ואפשר כי זה שם הוי"ה שבכריכות הציצת .ודומה לשם ש-די הכתוב על המזוזות
מבחוץ ולקשר של תפילין שעשוי בדמות של שם ש-די )תורת חיים בבא קמא נט,ב(
וארבע צציות לארבע רוחות העולם אלו ארבע פעמים שם הוי"ה ,וכמו בתפילין )דברים כי תבוא כח,י( ְו ָראוּ = כָּ ל-עַ ֵמּי ָה >ָא ֶרץ ִכּי ֵשׁם ה'
נִ ְק ָרא עָ ֶל ;יְ Nויָ ֽ ְראוּ ִמ ֶ ֽמּךָּ ׃ ובהם יאחזו הגויים ביראה לעת הגאולה.
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לטובת הבנת הנושא יוצגו מידי פעם חלק מהטעמים שבתנ"ך )חוץ מספרי איוב ,משלי ,תהלים( ,לפי תפקידם התחבירי כעוצרים ומחברים-
משרתים ,ולפי ההשערות
מונח  ...מונח פז Mר – פרט המלמד על עצמו או על היוצא ממנו )כגון עונש כרת( למקום אחר ואם צריך גם במקום הופעתו ,כל מונח עשוי
להוסיף עוד פרט אחד המלמד על עוד מקום ,כעין דון מיניה ואוקמיה במקומיה .פזר – ע"פ ספר טוב טעם – הרב יום טוב ליפמאן העלר )תוספות
יום טוב( בפירושו על רבינו בחיי בר' נח ז] ,כב[ כֹּ Mל אֲשֶׁ ר נִ ְשׁמַ ת# -רוּחַ חַ יִּ %ים ְבּאַ ָ 2פּיו ִמכֹּ ל א ֲֶשׁר בֶּ חָ ָר ָבה ֵ ֽמתוּ׃ מביא מספר פרדס רימונים שער
הטעמים )שער כ"ט ,פ"ב(  ...מפזר ונוסף עוד וצורתו כחץ < משפיע השפע .ואפשר לומר כי החץ מוליך השפע – הלימוד )דרך ותוכן(  -מדברי תורה במקום אחד
לפרנס עמם דברי תורה במקום אחר בתורה.
מונח  ...מונח פז Mר מונח  ...מונח תלישאa -גדולה או מונח  ...מונח תלישא-קטנה – התלישא מרמז על ענין שיעור ,חציצה ,מחיצה,
מידרוג בביצוע המצוה ,מידרוג בעונשים או שכר ,הפזר לוקח האפיון של התלישא ומעבירו ללמד במקום אחר ואם צריך גם למקומו.

7.5

במדבר קרח טז,א

במדבר קרח טז,ז:
יהן ׀ ְק ֹ%ט ֶרת ִל ְפנֵ Aי ה =' מָ > ָחר וְ ָה ָי2ה ָה ִאישׁ אֲשֶׁ ר-יִ ְב ַחר ה' הוּא הַ ָקּ ;דוֹשׁ
וּתנוּ ָב ֵהן ׀ ֵMאשׁ ְו ִשׂימוּ עֲלֵ ֶ #
ְ
ַרב-לָ ֶכם ְבּנֵ י לֵ ִ ֽוי׃
יהן ׀ ְק ֹ%ט ֶרת בבלי יומא מה,ב תניא) :ויקרא צו ו,ו( אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה,
וּתנוּ ָב ֵהן ׀ ֵMאשׁ ְו ִשׂימוּ עֲלֵ ֶ #
תורה שלמה )סה( ְ

לימד על מערכה שניה של קטורת שלא תהא אלא על המזבח החיצון) .דהאי קרא במזבח העולה כתיב( אש מחתה ומנורה )אש דיוה"כ
דלפני ולפנים ואש דמנורה דהדלקת נרות דכל יומא( מניין? )שתהא ניטלת מעל המזבח החיצון( ודין הוא :נאמרה אש בקטורת )דכתיב גבי
יהן ׀ ְקטֶֹ %רת ,תו"ס ד"ה נאמרה ( ,ונאמרה אש במחתה ומנורה ,מה להלן על מזבח
וּתנוּ בָ ֵהן ׀ ֵMאשׁ וְ ִשׂימוּ עֲלֵ ֶ #
קרח )אתה ואהרן איש מחתתו( ְ

החיצון  -אף כאן על המזבח החיצון.
מוצגות השערות בתפקידי טעם פסק בפסוק:
וּתנוּ ָב ֵהן ׀ ֵMאשׁ  -מונח מונח פסק ,קריאה עם פסק עבור מעשה קרח ,קריאה בלי פסק עבור מעשה הקטורת והמנורה במשכן ובמקדש.
ְ
יהן ׀ ְק ֹ%ט ֶרת – קדמא פסק ואזלא ,קריאה עם פסק עבור מעשה קרח ,כי ע"פ תיב"ע קטורת עדת קרח לא הייתה של קודש ,קריאה בלי
עֲלֵ ֶ #
פסק עבור מעשה הקטורת והמנורה במשכן ובמקדש .וראה בהמשך שימוש אחר לפסק זה.
יהן ׀ ְק ֹ%ט ֶרת – קדמא פסק אזלא ,בקריאה ללא פסק טעמי קדמא ואזלא בתפקיד כעין כלל מלמד על הקטרת קטורת בכל יום וביוה"כ,
עֲלֵ ֶ #
וכן כעין כלל מלמד למקור האש לפעולות בקדש ובקדש הקדשים )קטורת ,מנורה( ,קריאה עם פסק ראה להלן.
יהן -על האש שבמחתות שהיא
ְו ִשׂימוּ – תלישא-קטנה בתפקיד שיעור של ָמ > ָחר – ר"ת מלוא חפניו רבה )גבוה ולא שטוח( ,לשים עֲלֵ ֶ #
וּתנוּ ָב ֵהן ׀ ֵMאשׁ  -מונח מונח פסק פזר להידרש לשלושה ענינים
ממקור חיצון ׀ ְק ֹ%ט ֶרת  ,בשיעור מלוא חפניו רבה של קטורת מעבר ע"י ְ
אחרים,
א .האש והקטורת עבור הקטרת קטורת במזבח הזהב בשחרית ובין הערבים,
ב .האש והקטורת עבור אש דיוה"כ דלפני ולפנים
ג .האש עבור ואש דמנורה דהדלקת נרות דכל יומא
לענין האחר הראשון אש וקטורת במזבח הזהב נדרש מהפסוק
)א( האש לקטורת במזבח הפנימי מקורה החיצון הוא בגחלים ממערכה שניה שעל המזבח החיצון ,נשאת במחתה אחת,
)ב( )ב( הקטורת )ע"פ משנה תמיד פ"ב ופ"ג( שיעורה פרס של שתיים ומחצה מנה צבורה בבזך שבתוך כף שנפחה
שלושה קבים )= 3פעמים  4לוג היינו  12לוג = הין אותיות ָב ֵהן בניקוד שונה( ,
)ג( )ג( בכל יום הכהן הזוכה בפיס הקרבת הקטורת נכנס עם קרובו ,חופן מלוא חפניו קטורת מן הבזך ,ומה שנופל לכף,
יהן ׀ ְק ֹ%ט ֶרת – קדמא פסק אזלא ,בקריאה עם
קרובו צוברו על גב הקטורת שבכפיו .אפשר כי זה מרומז במלים עֲלֵ ֶ #
פסק מרמז לקטורת הנופל לכף ושהכהן השני צובר על גבי הקטורת של הכהן מקריב הקטורת.
ועוד ענין לדרוש למקום אחר תורה שלמה )סו( ְק ֹ%ט ֶרת ִל ְפנֵ Aי ה =' ,עשרה דברים נאמרו בכוס של ברכה וכו' מבושם שנאמר ְק ֹ%ט ֶרת
ִל ְפנֵ Aי ה =' )פרקי רבינו הקדוש(

תורה שלמה ]סז[ ְו ָה ָי2ה ָה ִאישׁ אֲשֶׁ ר-יִ ְב ַחר ה' הוּא ַהקָּ ;דוֹשׁ וכי אין אנו יודעים שמי שיבחר ה' הוא הקדוש ,אלא אמר להם משה
הרי אני אומר לכם שלא תתחייבו בנפשותיכם ,שאתם חמשים ומאתים איש שאתם מקריבים ,מי שיבחר מכם יצא חי וכולם אובדים.
)תנחומא ה(

תורה שלמה תו"ש ]סז[ תנ"י יא ,במדב"ר פי"ח ,ילקו"ש כאן ובמדרש אגדהְ :ו ָה ָי2ה ָה ִאישׁ אֲשֶׁ ר-יִ ְב ַחר ,כך אמר להם משה היו
יודעים שאותו האיש שיבחר בו הקב"ה הוא הקדוש שהוא לבדו ינצל והשאר כולם ימותו ,הזהרו ואל תגרמו רעה לעצמכם ,והם לא
האמינו לדבריו ונשרפו ,לכך אמר )להלן יז,ג( את מחתות החטאים האלה בנפשותם .מלמד שהם פשעו בנפשותם .שכך אמר להם
שלא ינצל אחד מהם ,אותו שעוזר לו הקב"ה הוא ינצל בלבד .והשווה מאמרי ילמדנו בילקוט ת"ת )מאן( ח"ג עמ' קנא .וראה להלן
אות סט.
ְו ָה ָי2ה  -רביעָ ,ה ִאישׁ  -תביר אֲשֶׁ ר-יִ ְב ַחר ה' – מרכא טפחא ,יתור לרבות הוּא – מונח ,מרבה ַה ָקּ ;דוֹשׁ  -אתנח ,מגביל
ְו ָה ָי2ה  -רביע ,ע"פ תורה שלמה תו"ש ]סז[ אפשר כי לפנינו ארבעה לימודים:
)א( היו יודעים שאותו האיש שיבחר בו הקב"ה הוּא הַ ָקּ ;דוֹשׁ ,הוּא – מונח ,מרבה בנבחר קדושה ַה ָקּ ;דוֹשׁ  -אתנח,
מגביל הקדושה רק בנבחר,
)ב( יתירה מזה בדומה לכהן גדול שהיה לו מחליף זמני עלול להיות מצב של קנאה ,לכן הכהן המחליף הזמני לא נמצא
בבית המקדש .כאן משה הזהירן שהנבחר לבדו ינצל והשאר כולם ימותו ,הזהרו ואל תגרמו רעה לעצמכם,
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)ג( והם לא האמינו לדבריו ונשרפו ,לכך אמר )להלן יז,ג( את מחתות החטאים האלה בנפשותם .מלמד שהם פשעו
בנפשותםָ .ה ִאישׁ  -תביר ,ממעט בכל הנדחים מלמד על חיסרון בהם מלמד שהם פשעו בנפשותם.
)ד( אֲשֶׁ ר-יִ ְב ַחר ה' – מרכא טפחא ,יתור לרבות אותו שעוזר לו הקב"ה הוא ינצל בלבד .ידוע הלימוד כי קטורת
מצילה וקטורת עלולה להמית את הלא ראוי .כאן היה רבוי עזרה מהקב"ה לאהרן מפני קיטרוג כגון מעשה העגל ,כדי
שינצל .וזה מתאים ל-תורה שלמה ]סח[ הוא הקדוש ,הוא יקדש מיבעי ליה ,אלא א"ל יודע אני שקטורתו של
אהרן מתקבלת ,כבר נתקדש קודם לכן )ילמדנו(
ועוד ענין ְו ִשׂימוּ ָ ...ה ִאישׁ  -תלישא-קטנה  ...תביר ,רמז לחישוב חשבוני כגון גימטריא ו/או גורעין ומוסיפין,
ָה ִאישׁ אותיות א"ה ואותיות י"ש שהן גי' ר"ן ס'  ,כאשר נחברן ביחד נקבל אהר"ן ס' היא ברכת כהנים של ס' אותיות!
וענין כי אהרן כבר נתקדש קודם לכן ולו משרת הכהונה רמוז בס"ת ְו ָה ָי2ה ָה ִאישׁ אֲשֶׁ ר-יִ ְב ַחר ה' – ס"ת השרר"ה
במדבר קרח טז,יב ,יד ,טז
ֲלה׃
ֹאמרוּ ל ֹא ַנע ֶ ֽ
יא;ב וַיּ ְ
ירם ְבּנֵ י א ֱִל ָ
ֹשׁה ִל ְקר ֹא ְל ָד ָתן ְולַ א ֲִב ָ
]יב[ וַיִּ ְשׁ ַלח מ > ֶ
ֲלת שָׂ ֶדה ו ָָכ ֶ;רם
לנוּ ַנח ַ
ֹתנוּ ו ִַ#תּ ֶתּןָ > -
וּד ַבשׁ = ה ֲִביא > ָ
]יד[ ַMאף ל ֹא אֶ ל-אֶ ֶרץ ז ַָ#בת ָח ָלAב ְ
ֲלה׃
אנ ִָשׁים ָה ֵהם ְתּנ ֵַקּר ל ֹא ַנע ֶ ֽ
הַ עֵ י ֵנ*י ָה ֲ
חר׃
רן מָ ָ ֽ
ה ֹ
]טז[ וַיֹּAאמֶ ר מֹשֶׁ ה = אֶ ל>ֹ -ק ַרח אַ ָתּה = ְוכָ ל-ע ֲָד ְת > Nהֱיוּ ִל ְפנֵ י ;ה' אַ ָתּה ו ֵָהם ְואַ ֲ

בבלי מועד קטן טז,א אמר רבא:

ֹשׁה ִל ְקר ֹא
מנלן דמשדרין שליחא דבי דינא ,ומזמנינן ליה לדינא )לימוד לשליח בית דין המזמין לדיון(  -דכתיב )במד' קרח טז,יב( וַיִּ ְשׁ ַלח מ > ֶ
יא;ב.
ירם ְבּנֵ י א ֱִל ָ
ְל ָד ָתן ְולַ א ֲִב ָ
Aאמר מֹשֶׁ ה = אֶ ל>ֹ -ק ַרח אַ ָתּה = ְוכָ ל-ע ֲָד ְת > .Nלקמי גברא רבה
ומנלן דמזמנינן לדינא )לימוד להזמנה לבית דין(  -דכתיב )במד' קרח טז,טז( וַיּ ֹ ֶ
)לימוד לציין מי הדיינים בבית דין(  -דכתיב )במדבר ט"ז טז( הֱיוּ ִל ְפנֵ י ;ה',
את ופלניא )לימוד לציין מי המתדיינים בבית דין(  -דכתיב אַ ָתּה ו ֵָהם ְואַ ֲה ֹרן,
דקבעינן זימנא )לימוד לציין זמן הדיון בית דין(  -דכתיב ָמ ָ ֽחר .זימנא בתר זימנא  -דכתיב )ירמיהו מ"ו( קראו שם פרעה מלך מצרים שאון

העביר המועד.

ומנלן דאי מתפקר בשליחא דבי דינא ,ואתי ואמר ,לא מיתחזי כלישנא בישא )לימוד ששליח בית דין מותר לחזור על דברי מוזמן לפני בית
ֲלה.
אנ ִָשׁים ָה ֵהם ְתּנ ֵַקּר ל ֹא ַנע ֶ ֽ
הדין אף אם נאמרו בלשון קשה על בית הדין(  -דכתיב )במד' קרח טז,יד( הַ עֵ י ֵנ*י ָה ֲ
ומנלן דמשמתינן )לימוד שבית דין מנדה (  -דכתיב )שופטים ה'( אורו מרוז ,דהכי סברא דגברא רבה ,דכתיב אמר מלאך ה'.
ומנלן דמחרמינן )לימוד שבית דין מחרים אדם ורכושו(  -דכתיב ארו ארור ,דאכיל ושתי בהדיה וקאי בארבע אמות דידיה  -דכתיב ישביה.
ומנלן דפרטינן חטאיה בציבורא )לימוד שמותר לבית דין לפרסם עבירות של אנשים ואין זה לשון הרע(  -דכתיב )שופטים ה'( כי לא באו לעזרת

ה'.

אפשר כי תלישא-קטנה תרמז על מידרוג במצוות ועונשים ,כי ע"פ שו"ע חושן משפט סי' ח' – שליח בי"ד לא עובר על לשון הרע ....
דבר הנדרש מסוף )במד' קרח טז,יד( הַ עֵ י ֵנ*י ָה ֲאנ ִָשׁים ָה ֵהם ְתּנ ֵַקּר.
ֲלה׃ -בספר חפץ חיים מלמד ,ששליח בית דין יחזור וימסור דברי הנידון לבית הדין כלשונן ואין לו
אנ ִָשׁים ָה ֵהם ְתּנ ֵַקּר ל ֹא ַנע ֶ ֽ
ַהעֵ י ֵנ*י ָה ֲ
עבירת לשון הרע
)במד' קרח טז,יד( פותח ַMאף – פזר ,דרשהו לענין אחר ואם צריך גם למקומו .כאן לענין אחר ללמד בנוסף לענינו ששליח בית דין יחזור
וימסור דברי הנידון לבית הדין כלשונן ואין לו עבירת לשון הרע.
ַMאף – פזר ,אפשר כי מרמז לדרוש מסוף הפסוק ַהעֵ י ֵנ*י ָה ֲאנ ִָשׁים ָה ֵהם ְתּנ ֵַקּר ששליח בי"ד לא עובר גם על דברים אחרים שעושה
בשליחות בי"ד כגון כניסת לבית לוה אחרי שהוזהר להחזיר ההלואה ולא החזירה ונטילת רכושו.
הגמרא מביאה סימוכין מהנביא שעונשם של מוציאי דבת תלמידי חכמים וארץ-ישראל הוא חרם ומפרטים חטאם בציבור .אפשר לתמוך
זאת בראיה מהכתוב ל ֹא אֶ ל-אֶ ֶרץ ז ַָ#בת ָח ָלAב ְוּד ַבשׁ = ה ֲִביא > ָֹתנוּ ו ִַ#תּ ֶתּןָ > -לנוּ  -תבנית כעין פרט וכלל ופרט ,כאשר בפרט בתראה יש
פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים .זה כעין דבר החוזר וקורה ו/או כעין בנין אב .אפשר שתומך בהלכה של פרסום חטאם בציבור.
ָמ ָ ֽחר – סילוק ,מגביל ,לזמן מסוים ,או קביעת זמנים לדיונים זימנא בתר זימנא  ,הגמרא מביאה סימוכין מהנביא )ירמיהו מ"ו( קראו שם
פרעה מלך מצרים שאון העביר המועד – סילוק ,הגבלת זמן.
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"א

לטובת הבנת הנושא יוצגו מידי פעם חלק מהטעמים שבתנ"ך )חוץ מספרי איוב ,משלי ,תהלים( ,לפי תפקידם התחבירי כעוצרים ומחברים-
משרתים ,ולפי ההשערות .ההסבר לפר' חקת שונה בשנת התשע"ג
קטן אשר בה מצד
י̀תיב טעם מפסיק  /עוצר ,דווקא כך ,אכן כך הדבר ,לא פחות ולא יותר ,לא פחות .התבנית התדירה י̀תיב ]מונח[ זקף> -
קטן שאחריו.
הקריאה בתורה י̀תיב מחליף פשטא = בגלל שטעם מטעים מלה בת הברה אחת או שבמרחק של עד שלוש הברות לטעם זקף> -
אולם יש מקום לעיין מדוע כתב רחמנא מלה המחייבת יתיב ולא פשטא.

7.6

במדבר חקת יט,א

מר׃
רן לֵ א ֽ ֹ
ה ֹ
במדבר חקת יט,א :וַיְ ַד ֵבּר >ה' אֶ ל-מ ֶֹשׁה ְו ֶ ֽאל-אַ ֲ

הפסוק הזה באותם טעמים מופיע בתורה  9פעמים 3 ,בספר ויקרא 6 ,בחומש במדבר ,וזה המופע האחרון.
רן – מרכא טפחא ,יתור לרבות) ,א( כהן גדול לעשיית פרה אדומה כי ראשונה נעשית בידי סגן כ-רמב"ם
ה ֹ
)יט,א( אֶ ל-מ ֶֹשׁה ְו ֶ ֽאל-אַ ֲ
הלכות פרה אדומה פ"א,הי"א אף כהן הדיוט כשר לשרפת הפרה שנאמר ונתתם אותה אל אלעזר הכהן ועדיין אהרן היה קיים ,ומפי

השמועה למדו זו נעשית באלעזר ושאר כל הפרות בין בכהן גדול בין בכהן הדיוט.
הי"ב והעושה אותה לובש ארבעה כלים של כהן הדיוט ,בין שעשאה כהן הדיוט בין שעשאה כ"ג.

)ב( שלאפר כל הפרות אחרי פרת משה מוסיפים מאפר פרת משה ,פני דוד חקת אות א ד"ה פירוש המדרש ְ ...ויִ ְקחוּ אֵ לֶ י. N
תּוֹרה ,אפשר
מר – סלוק ,עשוי להידרש כנוטריקון לאו אמר ,לדרוש הגבלה במצוות עשה שלאחריה )יט,ב( ז ֹ̀את ֻח ַקּת ַה ָ >
)יט,א( לֵ א ֽ ֹד(
שזהו מהלך ]יומא מב,ב[ ת"ל ז ֹ̀את  .תורה תמימה הערה ד( משמע את הכתוב כאן תקיים )קבוצת עבודות באיש וביום( ואל תוסיף,

תּוֹרה אֲשֶׁ רִ -צוָּ ה ה' לֵ א ֹ;מר
במדבר חקת יט,ב :ז ֹ̀את ֻח ַקּת ַה ָ >
יה עֹֽ ל׃
ימה א ֲֶשׁAר ֵ ֽאיןָ -בּהּ = >מוּם א ֲֶשׁר ל ֹא-עָ ָלה עָ ֶל ָ
ַדּ ֵבּר׀ אֶ לְ -בּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵ2אל ְויִ ְקחוּ אֵ לֶ י Nפָ ָ #רה א ֲֻד ָ %מּה ְתּ ִמ ָ 2
תּוֹרה  -תניא ,מניין ששחיטת פרה וקבלת דמה והזאת דמה ושריפתה והשלכת עץ ארז ואזוב ושני
תורה תמימה יט,ב ז ֹ̀את ֻח ַקּת ַה ָ >
תּוֹרהג( ,יכול שאני מרבה אף אסיפת אפרה ומלוי מים וקידוש ,ת"ל ז ֹ̀את ד( ]יומא מב,ב[:
ָ>
תולעת אינן כשרות אלא ביום ,ת"ל
כשרה אלא ביום ,כמש"כ ב-

תורה תמימה הערה ג( משמע תורה אחת לכל עבודותיה ,וכמו דמצינו בעבודה אחת ,והיא הזאה ,שאינה
ישׁי וּבַ יּוֹם הַ ְשּׁ ִב ִיע;י ,כך כל העבודות:
)יט,יט( ְו ִהזָּ Aה הַ טָּ ֹהר = עַ ל-הַ טָּ >ֵמא ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
תורה תמימה הערה ד( משמע את הכתוב כאן תקיים ואל תוסיף ,וענין קידוש הוא הטלת האפר לתוך המים ,ונבאר זה לקמן ר"פ י"ז
)וְ ָ ֽל ְקחוּ = לַ טָּ > ֵמא מֵ ע ֲַפר ְשׂ ֵר ַפת הַ חַ ָטּ ;את וְ נ ַָתן עָ ָליו ַמיִ ם חַ ִיּים( .ובגמרא מפרש מה ראית לרבות את אלו ולהוציא את אלו ,אחר שריבה
הכתוב ומיעט ,ולא פירש מה ריבה ומה מיעט ,אמרת ,הרי אנו למדין כולן מהזאות מימיה ,מה הזאת מימיה שיש לה מעלה שאין
כשרה רק באיש ולא באשה ,דכתיב בה )יט,ד( אֶ ְלעָ זָר ַהכּ ֵֹהן אף אני אביא שחיטתה וקבלת דמה ושריפתה והשלכת עץ ארז ואזוב
ושני תולעת הואיל ואין כשרין באשה ]דבכולהו כתיב או אלעזר או כהן[ אין כשרים אלא ביום ,ומוציא אני אסיפת אפרה ומילוי מים
וקידוש ,הואיל וכשרים גם באשה כפי שיתבאר ב)יט,ד( ,כשרים נמי בלילה:
תּוֹרה  -תניא ,מניין )לומדים כי העבודות( ששחיטת פרה וקבלת דמה והזאת דמה
נתבונן שוב ב-תורה תמימה יט,ב ז ֹ̀את ֻח ַקּת ַה ָ >
תּוֹרהג( ,יכול שאני מרבה אף אסיפת אפרה ומלוי מים
ָ>
ושריפתה והשלכת עץ ארז ואזוב ושני תולעת אינן כשרות אלא ביום ,ת"ל
וקידוש ,ת"ל ז ֹ̀את ד( ]יומא מב,ב[:
תּוֹרה – משמע תורה אחת לכל עבודותיה באותם הגבלות )איש ,יום( באה מלת ז ֹ̀את מוציאה ממשמע זה ומלמדת שיש קבוצת
ָ>
מהמלה
עבודות שלא בהגבלת )איש ,יום( והן אסיפת אפרה ומילוי מים וקידוש ,הואיל וכשרים גם באשה כפי שיתבאר בפסוק ט' )וְ אָ ַסף׀ ִאישׁ
טָ 2הוֹר אֵ `ת ֵאפֶ ר וגו'( ,כשרים נמי בלילה:

תּוֹרה  -מונח זקף-קטן ,בתפקיד של שני לימודים כפשוטם עבור מלת ז ֹ̀את – שטעמה יתיב ,בתפקיד של דווקא כך תקיים את שתי
ֻח ַקּת ַה ָ >
המצוות :פרה אדומה טומאת מי נדה וטהרתן )רמב"ם הקדמה להל'פ"א( שבפרשה זאת ,כי יש שתי קבוצות עבודות עם תנאי ביצוען.

תּוֹרה ,הוא ציון על כלל המאמר שמצינו במלת זה זאת אלה כמו זאת תורת העולה ... ,ולפעמים יבא
מלבי"ם א )יט,ב( ז ֹ̀את ֻח ַקּת ַה ָ >
הציון בסוף המאמר כמו זאת תורת הנזיר ... ,בא מאמר זה במכלתא בא )סי' פ"ז( ,ובספרי קרח )סי' מ"ג(  ...ודעת המכלתא והספרי
שציון הכלל אינו מוסיף שום דבר על הפרט כי אין בכלל אלא מה שבפרט ... ,וה"ה אם בא ציון הכלל בסוף או באמצע ובסוף ,וזה
קרוב יותר לדברי ר' יונתן שכתבתי בפ' בא )סי' פז( ,שהלשון שתפס כלל ופרט ר"ל שציון של כלל המאמר ופרטי המאמר ואין לו ענין
עם הכלל ופרט של הי"ג מדות
תּוֹרה .הנה מלת חוקה בא לעכובא כמ"ש במנחות )דף כז( ז' הזאות שבפרה מעכבים חוקה אולם הלא נזכר עוד
ב )יט,ב( ז ֹ̀את ֻח ַקּת ַה ָ >
בפ' חקה )בפי' י' ובפ' כ"א( ופי' ר"א שמ"ש ז ֹ̀את ֻח ַקּת מיותר לגז"ש להקיש למ"ש בפ' אחרי )טז לד( והיתה זאת לכם לחוקת עולם
לכפר אחת בשנה ,שגם שם חוקה מיותר שכבר נז' חוקה שם )בפ' כט( ובא להקיש שכמו שמ"ש שם חוקה מדבר בבגדי לבן שנעשית
פעם א' בשנה )כמ"ש ביומא דף ס' בין לר"י ובין לר"נ שעז"א אחת בשנה( ,כן חוקה דפה מדבר מבגדי לבן .והנה מזה משמע שצריך
דוקא בגדי לבן של כ"ג ביוהכ"פ שהי' האבנט של בוץ )פשתן בלבד( שמזה מדבר בחוקה של יוהכ"פ .אולם לפ"ז למה דקיי"ל דכשרה
בכהן הדיוט והאבנט של כ"ה הוא של כלאים ואיך ילבש אבנט של בוץ .וע"כ פסק הרמב"ם )פ"א ה' י"ב( שלובש בגדי לבן של כ"ה,
)יט,ב( ז ֹ̀את ע"פ מלבי"ם מלת זאת הוא ציון על כלל המאמר .בבלי יומא מב,ב דורש מלת זאת להוציא קבוצת עבודות שאין בם חובת איש
ויום .אפשר שזה נדרש בגלל טעם יתיב בתפקיד דווקא כך ,שממעט עבודות אלה משאר העבודות שחיובן באיש ויום.
תּוֹרה  -מונח ,המלה יתירה לגז"ש ללמוד מעבודת הפנים של יוה"כ לעשיית פרה אדומה בבגדי לבן של כ"ה .אפשר כי
ָ>
)יט,ב( ז ֹ̀את חֻ ַקּת הַ
טעם מונח נותן למלה את הרבוי להיות מלה יתירה כי מלה זאת נדרשת לכך שזאת גזרה מה' ואין להרהר אחריה.
בתבנית פשטא מונח זקף-קטן ,מונח עשוי ללמד על מצב ביניים .אפשר שכאן הגז"ש היא לא שלמה אלא שנוי שמביא לאבנט של שעטנז
ולא של בוץ בלבד .אם כהן גדול יעשה פרה אדומה האם הוא יעשה באבנט של בוץ או באבנט של כהן הדיוט?
)יט,ב( ַדּ ֵבּר׀ – מונח לגרמיה ,שנתיחס אליו כמונח פסק ,אֶ לְ -בּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵ2אל– מונח רביע .נביא כאן דרכים אחדות בהבנת טעמי קרא זה.
)לימוד א( מיהם הרשאים להשתתף במצוות עשית אפר פרה אדומה ,הכנת מי נידה )הזאה( וההזאה על טמאי מת?
ע"פ משנה פרה ומסכת יומא מא – מג עד לשלב אסוף אפר פרה אדומה עוסקים בה אלעזר )סגן כהן גדול בפרת משה( ולדורות
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"א

במחלוקת האם בשחיטה והזאת הדם רק כהן גדול ,או גם כהן הדיוט ,והאם גם זר שוחט וכהן רואה ,אבל בהשלכת ארז ואזוב ושני תולעת
ושריפה עוסקים כהנים.
אבל החל מאיסוף אפר פרה מתרבים העוסקים כנדרש בפסוק )יט,ט( ְואָ ַסף׀ – מונח )לגרמיה שלא שייך לכאן להסביר את הפסק( ִאישׁ
טָ 2הוֹר – מונח רביע ,בתפקיד של לפחות ארבע ,כאן נדרש ב-משנה פרה פ"ד מ"ד ו-פ"ה מ"ד ו-בבלי יומא מג,א האנשים הכשרים
לאסוף אפר פרה אדומה )יט,ט( הם גם הכשרים למלא מים ולקדש )יט,יז( ,ולהזות )יט,יט( .ואלו הם :לת"ק כהן ,זר ,אשה ,עבד,
אנדרוגינוס .הרי חמישה .רבי יהודה פוסל אשה ומכשיר ילד שיש בו דעת להניח ,וכן פוסל אנדרוגינוס ,הרי ארבעה .וביומא מלמד שאם
האשה פסולה היא יכולה לסייע לילד ,הרי חמישה.
בסיכום :בשלבים שונים של עשיית מצוות אפר פרה אדומה ,הכנת מי נידה )הזאה( וההזאה על טמאי מת רשאים להשתתף כהנים,
ישראלים )איש ,אשה( עבד ,אנדרוגינוס )מחלוקת(  ,וילד שיש בו דעת )מחלוקת( .יתכן שַ -דּ ֵבּר׀ – מונח לגרמיה ,מרמז להבדיל בין
השלבים עד איסוף האפר שהעשייה רק ביום ורק באנשים ואולי רק בכהנים ,ובין השלבים מהאיסוף והלאה שבם גם אחרים רשאים
להשתתף.
ְויִ ְקחוּ אֵ לֶ י - Nמונח תלישא-קטנה ,המלמדים כאן על שני שיעורים ,ו/או שיעור ומחיצה  /חציצה.
שיעור מספר השערות הפוסלות בפרה אדומה ושיעור גובה האדום המכשיר והלא אדום שלא פוסל.
מסורת בידינו ששתי שערות לא אדומות בפרה אדומה פוסלות כפי' רע"ב פרה פ"ב מ"ה  ....ששיעור שתי שערות האמורות בכל מקום,

הוא כדי שיהיו ניטלות בפי הזוג .וכן הלכה:
שתי שערות לבנות במראה צרעת הם סימן טומאה והן דוגמא למקום אחר בתורה העוסק בשתי שערות וגובהן הפוסל .הלימוד מבוסס על
)ויקרא תזריע יג,ג( ְו ָר ָאה ַהכּ ֵֹהן אֶ תַ -הנֶּ גַע ְבּעוֹרַ a -ה ָבּשָׂ ר ְושֵׂ ָ #ער ַבּ ֶנּ%גַע קדמא ואזלא מצייר שתי שערות ָה ַפ ׀ לָ ָ2בן – מונח פסק מצייר
סמיכות לבנוניות השער בעיקרן )בשרשן( ולא בראשן .אלא שנדגיש שההלכה נקבעה שבצרעת גובה הלבנונית בשער הוא כלשהו לעומת
פרה אדומה שבה גובהן כדי נטילה בזוג.
שיעור כדי נטילה בזוג )במספריים(.
ההסבר הבא פָ ָ #רה א ֲֻד ָ %מּה  -קדמא ואזלא ,כעין כלל ,תולה מראה אדום בשער ומהתוכן משמע שכל השער אדום תמים – שלם .וע"פ
רמב"ם טהרה הלכות פרה אדומה פ"א ה"א אם היו בה )בפרה( שתי שערות שחורות או לבנות פסולה .אבל ע"פ משנה פרה פ"ב מ"ה
הפסילה תהיה אם שתי השערות גדלות בגומא אחת ,היינו סמוכות ,המרומז בתבנית הטעמים של פָ ָ #רה א ֲֻד ָ %מּה  -קדמא ואזלא ,תבנית
המציירת שתי שערות במקום אחד ,סמוכות .המשנה מלמדת שלא תהיה פסילה אם עיקרן )החלק הקרוב לעור( של אותן שתי שערות אדום
עד כדי שיעור נטילה בזוג ,רמב"ם הלפ"א פ"א ה"ג  ...וגוזז במספרים את ראשן המשחיר ואינו חושש משום גיזה בקדשים שאין
כוונתו לגוז .ויתירה מזה פסק רמב"ם הלפ"א פ"א ה"ד וצריך שישאר מן המאדים כדי שינטל בזוג שכל שערה שאינה ניטלת בזוג הרי
היא כאילו אינה ,לפיכך אם היו בה שתי שערות לבנות או שחורות שאינן נלקטין בזוג הרי זו כשירה] .השגת הראב"ד .וצריך שישאר .זה
אינו מחוור שהרי אני רואה במשנה ר"ע אומר אפילו ד' וה' והן מפוזרות יתלוש אלמא לא בעי שיורא ואי איתא למילתא כשהן בגומא אחת איתא[.
לפי השגת הראב"ד שערות קצרות אלו זה כשהן בגומא אחת.
פי' רע"ב פרה פ"ב מ"ה כי גם דברי ר"ע אפילו ד' וה' והן מפוזרות יתלוש וגם מה ש-ר' אליעזר אומר אפילו חמשים  -כלומר אפילו
טובא והן מפוזרות ,יתלוש .אין הלכה כמותם אלא ההלכה כתנא קמא שרק עד שתי שערות לא אדומות שאפשר לקצצן וישאר כדי נטילה
בזוג מותרות.
להלן חישוב שיעור כדי נטילת זוג:
תבנית הטעמים וְ יִ ְקחוּ אֵ לֶ י – Nתלישא-קטנה ... ,א ֲֶשׁר ל ֹא-עָ ָלה – תביר ,מרמזת לאפשרות של חישוב חשבוני .אפשר כי מרמז לשיעור כדי נטילת זוג.
אֵ לֶ י – Nגי'  , 61א ֲֶשׁר – גי'  ,501היחס  0.121756487 = 61 / 501היינו כשמינית.
היות והכתוב לא פירש שיעור אזלינן בתר השיעור הנמוך .אם נאמר כי זה שמינית מאורך של אצבע שהוא לרב חיים נאה  1.91ס"מ אזי המכפלה
 1.91 * 0.121756487ס"מ =  0.23255489ס"מ ערך מקורב לשיעור כדי נטילת זוג.
שיעור דומה של כדי נטילת זוג מרומז במצורע ע"פ משנה נגעים פ"ד מ"ד שתי שערות עקרן משחיר וראשן מלבין טהור עקרן מלבין וראשן
משחיר טמא כמה יהא בלבנונית רבי מאיר אומר כל שהוא ר' שמעון אומר כדי לקרוץ בזוג )מספריים( וגו' ואף שאין הלכה כר"ש ,נמצאת בפסוק
כֹּהן – תביר )גי'  ,(80תבנית המרמזת לאפשרות של חישוב חשבוני כגון היחס ... = 80 / 654
)וי' תז' יג,ד( וְ ִאם-בַּ הֶ ֶרת – תרסא )גי'  ...(654הַ ֵ
 0.122324ונראה כי הוא כשמינית אצבע היינו כ 3.0 – 2.3-מ"מ ,שהוא כנראה שיעור כדי נטילה בזוג.
וּשׂעָ ָרה ל ֹא-הָ ַפ
)וי' תז' יג,ד( וְ ִאם-בַּ הֶ ֶרת ְלבָ ָ #נה ִ%הוא ְבּעוֹר ְבּשָׂ 2רוֹ וְ עָ מֹ ק = אֵ ין-מַ ְר ֶאהָ ִמן-הָ >עוֹר ְ

לָ ָב;ן וְ ִה ְס ִגּיר הַ כֹּ ֵהן אֶ ת-הַ נֶּ גַע ִשׁ ְב ַעת י ִ ָֽמים׃

ימה – רביע ,לא נראה ללמוד רביע עבור שערות כדעת רבי עקיבא על ארבע וחמש שערות מפוזרות.
ְתּ ִמ ָ 2
ימה – רביע ,מוסיף שיעור שנות הפרה ,כי מהמלה פרה יודעים כי כבר יצאה מכלל עגלה ,אבל גילה המועדף ע"פ הרמב"ם בהלכות
אלא אפשר כי ְתּ ִמ ָ 2
פרה פ"א ה"א מצות פרה אדומה שתהיה בת ארבע שנים או שלוש ,ואם היתה זקנה כשרה,
ובמשנה רבי יהושע סבר שהפרה האדומה גם צריכה להיות שלישית ואמר בן עזאי אני אפרש אם אומר אתה שלישית לאחרות במנין וכשאתה אומר
שלשית בת שלש שנים כלומר מועדף לכל היותר בשנתה הרביעית.
אפשר כי יש עוד שיעור של משקל לשון )חוט הכריכה( שני התולעת שכורכים על עץ ארז ואזוב כנאמר ב-בבלי יומא מא,ב  ...כי אתא רב דימי אמר

רבי יוחנן :שלש לשונות שמעתי ,אחת של פרה ,ואחת של שעיר המשתלח ,ואחת של מצורע .אחת משקל עשרה זוז ,ואחת משקל שני סלעים,
ואחת משקל שקל ,ואין לי לפרש .כי אתא רבין פירשה משמיה דרבי יונתן:
)מא,ב( של פרה  -משקל עשרה זוז ,ושל שעיר המשתלח  -משקל שני סלעים ,ושל מצורע  -משקל שקל.
ההסבר הבא מוסיף מחיצה  /חציצה

כתב רמב"ם טהרה הלכות פרה אדומה פ"א ה"ו  ...הייתה בה יבלת וחתכה אע"פ שצמח במקומה שער אדום ,פסולה

א ֲֶשׁAר ֵ ֽאין-בָּ הּ = >מוּם – מהפך פשטא זקף-קטן ,לימוד כפשוטו על מום קבוע הפוסל בקדשי מזבח גם פוסל בפרה אדומה אף שאינה קדשי מזבח ,לימוד
היוצא מפשוטו בא ללמד כי יבלת מהסוג של מום עובר שאפשר לעקרה לשם קדשי מזבח והקרבן לא יפסל ,בפרה אדומה אדומה אף שאינה קדשי מזבח
אותה יבלת היא מחיצה  /חציצה הפוסלת בשלימות האדמומיות ואף אם תעקר ויעלה שער אדום תחתיה פוסלת את הפרה האדומה.
א ֲֶשׁר – תביר ,בא למעט בצווי ל ֹא-עָ ָלה עָ ֶליהָ עֹֽ ל – מרכא טפחא,יתור לרבות מיני דברים ופעולות העולים לפוסלה .המיעוט שבטעם מלת א ֲֶשׁר יהיה
פעולות לצורך הפרה שלא פוסלים  ,ופעולות שלא לצרכה אבל שלא רצון הבעלים ,כמו ש-כתב הרמב"ם ז"ל בהלכות פרה) :פרק א( זה הכלל כל

שהוא לצרכה כשרה ולצורך אחר פסולה.

עֹֽ ל – סלוק ,מגביל מיני עול פוסלים ,נעשה בה מלאכה מאליה או שעלה עליה עול מאליו ,אם מרצונו פסולה ,אם לא לרצונו כשרה
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ב"ה
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לטובת הבנת הנושא יוצגו מידי פעם חלק מהטעמים שבתנ"ך )חוץ מספרי איוב ,משלי ,תהלים( ,לפי תפקידם התחבירי כעוצרים ומחברים-
משרתים ,ולפי ההשערות
רביע – הרביע מציין בין היתר ענין של ארבע .מקורות :במדבר בלק כג,י :אֶ ת-רֹ בַ ע יִ ְשׂ ָר ֵא;ל – תרגום יונתן ,תרגום אונקלוס ְדעִ ם חֲ ָדא ִמן
2
ִשׂ ָראֵ ל ,אחד מארבע מחנות של מחנה ישראל .שמות תרומה כז,אָ :רב Aוּעַ ִ ֽי ְה ֶיה = הַ ִמּזְ >ֵבּחַ בבלי זבחים סב,ב ָרב Aוּעַ
אַרבַּ עְ תֵּ י מַ ִשׁ ְיריָתָ א ְדי ְ
ְ
הנאמר בגמרא רבוע בעל שתי משמעויות אחת כפשוטו ואחת יוצאת מפשוטו של מקרא – מרובע ורבוץ.

7.7

במדבר בלק כב,ב

במדבר בלק כב,ב
אמ ִ ֹֽרי׃
׃ ס וַיַּ ְרא ָבּ ָלק ֶבּןִ -צפּ; וֹר ֵאת כָּ ל-אֲשֶׁ ר-עָ ָשׂה יִ ְשׂ ָר ֵאל לָ ֱ
אפשר כי תבנית הטעמים ֵאת – תביר ,ממעט מהתוכן כָּ ל-אֲשֶׁ ר-עָ ָשׂה יִ ְשׂ ָר ֵאל – מרכא טפחא ,כי משמע מהזוהר ע"פ מתוק מדבש

שראיתו וידיעתו של בלק לא היו עצמיים טבעיים ,אלא )א( ראייה רוחנית באמצעות חכמה חיצונית מקצה חכמת הכוכבים ,איצטגננות
וידוע שזאת ראייה משובשת וכפי השגת האדם העוסק בה) .ב( ראייה באמצעות צפור כשפים עשויה כסף וזהב שהיתה מעבירה ידיעות
מוגבלות ממלאך שנפל משמים לארץ ,ומכוח הכוכבים רמזים בצפצופים רבים שהתפרשו לכאן ולכאן) .ג( פעם ראה שכנפי הצפור נשרפו
באש של כוח קדושה שמבטלת את כוח הפריחה והכשפים והבין שאין שום כוח מועיל נגד ישראל.
כמו-כן תבנית הטעמים ֵאת – תביר ,ממעט במובן של החלשה של כל המיוצגים בתוכן כָּ ל-אֲשֶׁ ר-עָ ָשׂה יִ ְשׂ ָר ֵאל – מרכא טפחא ,יתור
לרבות להחלשה ע"פ ר' צדוק הכהן מלובלין – פרי צדיק את השרים וכוחות הטומאה העליונים והשרים וכוחות הטומאה התחתונים
המיוצגים במיוחד ע"י סיחון שכוחו היה נגד קדושת התורה.
ישראל כבשו מהאמורי החיות והניצוצות קדושות שהיה להם מהשורש מלעילא ,וזה ירומז ב-יִ ְשׂ ָר ֵאל טעם טפחא גם בתפקיד פותח טפח
להתאפיין מהכתוב אחריו לָ ֱאמ ִ ֹֽרי לקבל חיות ושפע שהיה עד עתה שבוי לאמורי.
לָ ֱאמ ִ ֹֽרי – סלוק ,מגביל את ידיעת בלק לעבר בלבד מה שנעשה כבר לאמרי ,אבל ידיעת העתיד מה שיעשה למדין שבלק היה אחד מחמשת
נסיכיו לא התגלה לו .ע"פ זוהר בלק דף קצ מדין יעצו לשכור את בלעם כנגד משה ,וכיון שראו שבלעם לא יכול לקללם ,לקחו עצת
בלעם לבלק להכשיל ישראל בזנות ,והפקירו נשותיהם ובנותיהם יותר מבנות מואב ,וכל המיכשול ממדין היה ,כאשר לעם ישראל לא היה
כל תביעה ממדין .כאשר ישראל נקמו נקמתם מהמדינים בלק נהרג ולא ראה בהחרמה הגדולה שישראל החרימו את מדין ,מה שבלק כמלך
מואב יגר שיעשו ישראל למואב.
אד ִכּי ַרב; -הוּא
מוֹאב ִמ ְפּנֵ י ָה ָעם ְמ ֹ
ָ%
במדבר בלק כב,ג ַו ָ #יּגָר
מוֹאב ִמ ְפּנֵ י ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל׃
>ָ
וַיָּ ָקץ
ָ%
ַו ָ #יּגָר
מוֹאב  -קדמא ואזלא ,ענין מרכזי ,המלמד ,שממנו נמשך השאר
מוֹאב מהו ויגר כשהיו ישראל נראין לעמונים נראין עטופים לשלום ולמואבים נראים
ָ%
במדבר רבה )וילנא( פרשה כ ג כתיב ַו ָ #יּגָר
מזויינין למלחמה שכך כתיב )דברים ב( וקרבת מול בני עמון אל תצורם כל מין צרה ,אל תצר להם ואל תתגר בם כל מין גירור )כי אמא
שלהם היתה צנועה וקראה לבנה בן-עמי( ולמואב אמר אל תצר ואל תתגר בם מלחמה מלחמה אי אתה עושה אבל מה שאתה יכול לחטוף
מהן חטוף ולכך נראין מזויינין למואב )כי אמא שלהם קראה שם בנה מואב ,פרסמה כי בנה מאביה ( והן נאגרין לעריהם שאין ויגר אלא לשון

אסיפה
ומפני יראתן את ישראל ע"פ אור החיים מואב צריכים לעצת מדין ולזה נכנעו להם והמליכו נסיכם ,אע"פ ששנאו זה את זה כפי' רש"י
ב)-כב,ד( אל זקני מדין  -והלא מעולם היו שונאים זה את זה ,שנאמר" :המכה את מדין בשדה מואב" )בר' לו,לה(  -שבאו מדין על

מואב למלחמה? אלא מיראתן של ישראל עשו שלום ביניהם.
ח
ֹתינוּ ִכּ ְל ֹ
מוֹאב אֶ ל-זִ ְקנֵ י ִמ ְד ָי2ן עַ * ָתּה יְ לַ חֲכ Aוּ ַהקָּ ָהל = אֶ ת-כָּ לְ -ס ִביב > ֵ
ָ%
אמר
במדבר בלק כב,ד ו ַ#יּ ֹ ֶ
מוֹאב בָּ ֵעת ַה ִ ֽהוא׃
ְל ָ
וּב ָלק ֶבּןִ -צפּוֹר ֶמלֶ
ָ
זִקנֵ י ִמ ְד ָי2ן  -מונח רביע
מוֹאב  -קדמא ואזלא אֶ לְ -
ָ%
אמר
ו ַ#יּ ֹ ֶ
עַ * ָתּה יְ לַ חֲכ Aוּ ַה ָקּ ָהל =  -גרשיים מהפך פשטא ,כעין יצא להקל ולא להחמיר

ַה >שּׁוֹר ֵאת יֶ ֶרק ַהשָּׂ ֶד;ה

התבנית קדמא ואזלא  ...גרשיים או אזלא-גרש באותו פסוק או פסוקים סמוכים מרמזת לכעין לימוד במידת קל וחומר מהסוג דיו לבא מן
הדין להיות כנידון .כלומר הנלמד לא יהיה חמור מהמלמד.
במדבר רבה פר' כ' סי' ד' :מה שור כוחו בפיו ,אף אלו כוחן בפיהן ) ,טט  -דיו לבא מן הדין )הנמשל הנלמד( אלו בני ישראל שכוחן
בפיהן ,להיות כנידון ,כמו המשל הוא השור  -שכוחו בפיו( ממשיך במ"ר מה שור כל מה שמלחך אין בו סימן ברכה ,אף אלו כל אומה
שנוגעים אין בהם סימן ברכה .מה שור מנגח בקרניו ,אף אלו מנגחין בתפלתן וגו'
השור הוא המשל המלמד ובני ישראל הם הנמשל הנלמד .מה השור הורס בפיו ,כך כוחם של ישראל בפיהם ותפילתן כל אומה שנוגעת
בהם .ולכן המסקנה השגויה של מואב ,שגם הם צריכים כנגדם אדם בעל כוח בפיו כפי' רש''י מנהיגן של אלו במדין נתגדל ,נשאל מהם

מה מדתו ,אמרו לו אין כחו אלא בפיו אמרו אף אנו נבוא עליהם באדם שכוחו בפיו.
דעת זקנים מבעלי התוספות עַ * ָתּה יְ לַ חֲכ Aוּ ַה ָקּ ָהל =  -לא היו יראים אלא שלא יהיו שוללים ובוזזים אֶ ת-כָּ לְ -ס ִביב > ֵֹתינוּ ולהכי נקט
לשון לכיחה .אבל לא היו יראים שכבר הזהיר הקב''ה אל תצר את מואב.

עַ * ָתּה יְ לַ חֲכ Aוּ ַה ָקּ ָהל =  -גרשיים מהפך פשטא ,כעין יצא להקל ולא להחמיר ,כפי' דזמבה"ת לא יראו לחייהם אלא לרכושם בלבד.
אֶ ת-כָּ לְ -ס ִביב > ֵֹתינוּ  -מונח אתנח במלים מוקפות ,כעין ריבה וריבה את הכל ,כפי' דזמבה"ת לא יראים אלא שלא יהיו שוללים ובוזזים

את כל סביבותינו
ח ַה >שּׁוֹר – פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים ,כעין בנין אב או כעין דבר החוזר וקורה ,וזה כנאמר ב -במדבר
ֹתינוּ ִכּ ְל ֹ
אֶ ת-כָּ לְ -ס ִביב > ֵ
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"א

רבה )וילנא( פרשה כ )א( אמרו )המואבים שבני ישראל( ירדו למצרים לגור )באופן זמני( ואחזו אותה )ובסוף רוקנו אותה() ,...ב( ד"א
ויגר לשון יראה שהיו מתיראין שראו כל האומות ביד ישראל שבא סיחון ונטל )חלק מ( ארץ מואב )ויצר חיץ בין מואב ועמון( והוא
נלחם במלך מואב הראשון ועוג נטל כל ארץ בני עמון שנא' )דברים ג( כי רק עוג מלך הבשן וגו' באו ישראל ונטלוהו משניהם שאין
בו עוולה והיו אלו רואין את ארצם ביד ישראל והיו אומרים לא אמר להם הקב"ה כי לא אתן לך מארצו ירושה הרי ארצנו לפניהם לכך
היו מתיראין) ,כיבוש חלק מארץ מואב בידי סיחון וכיבוש חלק מארץ עמון בידי עוג הסיר את האיסור של כיבוש חלקי ארץ אלו ע"י בני
ישראל וכיבוש זה לא היה עוולה למואב ועמון כי לא מהם נכבש(
המואבים חששו שבני ישראל ירוקנו גם את רכושם כמו שרוקנו את מצרים ,החרימו את ערד ועמלק בערד ,את סיחון את עוג
במדבר בלק כב,ה
תוֹרה א ֲֶשׁר עַ לַ -הנּ ָָהר ֶא ֶרץ ְבּנֵ ֽי-עַ מּוֹ ִל ְקר ֹא-ל; וֹ
לח ַמ ְלאָ ִ%כים אֶ לִ -בּ ְל ָעם ֶבּןְ -בּעֹ 2ר ְ aפּ ָ
וַיִּ ְשׁ ַ #
לֵ א ֹ2מר ִ aהנֵּה ַעם י ָָצAא ִמ ִמּ ְצ ַר =יִ ם = ִהנֵּ Aה ִכ ָסּה = אֶ תֵ -עין ָה >ָא ֶרץ ְוהוּא י ֵֹשׁב ִמ ֻמּ ִ ֽלי׃

תוֹרה – תלישא-גדולה בתפקיד
ע''פ תיב"ע  -בלעם הוא לבן ,ובמקורות אחרים הוא בן בעור בן לבן ואפשר אף צאצא יותר רחוקְ a .פּ ָ
מקור .פתור נמצאת בפדן ארם על הפרת ,מקור בני ישראל )טט  -מרבקה אשת יצחק( ומבנות לבן נשות יעקב .ע''פ ספר הפרשיות הרב
כיטוב  -בלק מקורו במשפחת נחור וזה פירוש רש''י לארץ בני עמו – היינו למקורו של בלק.
לֵ א ֹ2מר – רביע ,אפשר ששלחו לבלעם ארבעה טיעונים מדוע עליו לבוא
)א( ִ aהנֵּה –תלישא-גדולה ,בתפקיד מחיצה ַעם י ָָצAא ִמ ִמּ ְצ ַר =יִ ם =  -מונח מהפך פשטא
טט – לפי כשפי בלעם תלישא-גדולה תרמז למחיצה שהעמיד לבל יצא עם ישראל ממצרים ,ובלק מטיל אחריות על בלעם שכשפיו במצרים
לא הועילו ,תלישא-גדולה בתפקיד  -תלש  -בטל כח הכשפים שאמור היה לפעול לעולם ,ולכן עליו לבוא ולעזור למואב מפני בני ישראל.
מונח מהפך פשטא  -נתהפכו שני ענינים,
* א'א' לבל יוכל עבד לברוח ממצרים  -והנה יצאו עבדים רבים ,וערב רב שהצטרף לבני ישראל
* א'ב' והיה מובטח כי לעולם לא יצא עם ישראל ממצרים והנה ישראל יצאו
)ב( ִהנֵּ Aה ִכ ָסּה = אֶ תֵ -עין ָה >ָא ֶרץ  -מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,כפי' אור-החיים נתכוון גם כן נגד מה שיעץ עליהם במועצותיו הרעים
)ב'א'( למען ענותו למעטם )ב'ב'( גם להרוג זכוריהם ולשחת הבנים הנה הוא הפך הדברים שלא מלבד שלא נתמעט אלא אדרבא

נתרבה עד מאד הוא אומרו ִהנֵּ Aה ִכ ָסּה = אֶ תֵ -עין ָה >ָא ֶרץ.
במדבר בלק כב,ז

וּקסָ ִמים ְבּי ָָד;ם
ַו ֵ #יּ ְל %כוּ זִ ְקנֵ Aי מוֹאָ ב = ְוזִ ְקנֵ י ִמ ְד ָי>ן ְ
לק׃
ב =אוּ = אֶ לִ -בּ ְל > ָעם וַיְ ַד ְבּרוּ אֵ ָליו ִדּ ְב ֵרי ָב ָ ֽ
ַו ָיּ ֹ
ַו ֵ #יּ ְל %כוּ  -קדמא ואזלא במלה אחת,מואב ומדין באמצעות זִ ְקנֵ Aי מוֹאָ ב = ְוזִ ְקנֵ י ִמ ְד ָי>ן בתפקיד השתוו ביניהם ,השלימו ביניהם

רש"י כב,ד ויאמר מואב אל-זקני מדין  ... -אלא מיראתן של ישראל עשו שלום ביניהם וגו'
דעת זקנים מבעלי התוספות ַו ֵ #יּ ְל %כוּ זִ ְקנֵ Aי מוֹאָ ב = .בפרק חלק ,בבלי סנהדרין תנא מואב ומדין לא היה שלום ביניהם לעולם ,משל
לשני כלבים שהיו בעדר והיו שונאין זה לזה ובא הזאב על אחד מהם אמר אם אין אני עוזרו למחר יבא עלי ,הלכו להם שניהם והרגו
הזאב .אמר רב משרשיא היינו דאמרי אינשי שונרא וכרכושתא )פי' חתול וחולדה( עבדו הלולא מתרבא דביש גדא) .עשו סעודה מחלב
של גדי שאיתרעה מזלו ,היינו השלימו ביניהם במצאם טרף שלא עמד בפניהם(
ַו ֵ #יּ ְל %כוּ  -קדמא ואזלא במלה אחת זִ ְקנֵ Aי מוֹאָ ב = ְוזִ ְקנֵ י ִמ ְד ָי>ן  -מהפך פשטא מונח זקף-קטן .זקני מואב לא היו חכמים כמו זקני מדין ,כי ע''פ
רש''י זקני מדין אמרו אם ידחנו )בלעם משמע כי( אין בו תועלת .לפיכך כאשר אמר להם לינו פה הלילה אמרו אין בו תקוה ,הניחוהו
והלכו להם וישבו שרי מואב עם בלעם .בשעה שהלכו אל בלעם ,זקני מדין השתוו לזקני מואב .אבל זקני מדין החכמים הכינו מבחן
לבלעם וכאשר ראו שדחם כפי מבחנם ידעו שאין בו תועלת .אבל זקני מואב שלא היו חכמים כמו זקני מדין לא הבחינו בכך.
ר ַבע יִ ְשׂ ָר ֵא;ל
וּמ ְס ָפּר אֶ תֹ -
ע ֹ>קב ִ
מי ָמ ָנה = ע ֲַפר ַי ֲ
במדבר בלק כג,יA ִ :
מהוּ׃
יתי כָּ ֽ ֹ
וּת ִהי אַ ח ֲִר ִ
ָתּ ֹAמת נ ְַפ ִשׁי = מוֹת יְ שָׁ ִ >רים ְ

עוּרלַתְ הוֹן וְ טַ ְמ ִרין בְּ עַ פְ ָרא ְדמַ ְדבְּ ָרא אָמַ ר מַ אן יֵיכוֹל לְ ִמ ְמנֵי
יונתן במדבר כג,י ַו ֲהוָה כֵּיוַן ְדחָ מָ א בִּ לְ עָ ם חַ יָיבָ א ְדבֵ ית יִשְׂ ָראֵ ל הֲווֹן גָזְ ִרין ְ
אַרבַּ עְ תֵּ י מַ ִשׁ ְיריָתָ א ְדי ְִשׂ ָראֵ ל אָמַ ר בִּ לְ עָ ם ַר ִשׁיעָ א אִ ין קַ ְטלִ ין יָתִ י בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל
זַכְ וָותָ א חַ סִ י ְניָיא הָ אִ ילֵין וּסְ כוּם עוּבְ ַדיָא טַ בְ יָא ְדעִ ם ח ֲָדא ִמן ְ
יטין לְ וַאי ְדתֵ יהֵ י סוֹפִ י כִּ זְ עֵ ָירא ִדבְ הוֹן:
בְּ סַ יְיפָ א כְּ בַ ר ְמבַ ְשׂ ָרנָא ְדלֵית לִ י חוּלַק לְ עַ לְ מָ א ְדאָתֵ י בְּ ַרם אִ ין מַ יִיתְ נָא מוֹתָ א ְדקַ ִשׁ ִ
אונקלוס במדבר בלק כג,י מן יכול לממני דעדקיא דבית יעקב דאמיר עליהון יסגון כעפרא דארעא או חדא מארבע משריתא דישראל
תמות נפשי מותא דקשיטוהי ויהי סופי כותהון:
אַרבַּ עְ תֵּ י מַ ִשׁ ְיריָתָ א ְדי ְִשׂרָ אֵ ל ,אחד מארבע מחנות של מחנה ישראל.
אֶ תֹ -ר ַבע יִ ְשׂ ָר ֵא;ל – תרגום יונתן ְדעִ ם ח ֲָדא ִמן ְ
ר ַבע יִ ְשׂ ָר ֵא;ל – תרגום אונקלוס או חדא מארבע משריתא דישראל ,אחד מארבע מחנות של מחנה ישראל.
אֶ תֹ -
ר ַבע בעלת קשר למספר ארבע ,במובן של אחד מארבע )רביעית( .לכן אפשר כי גם המילה רביע בעלת שורש בלשון הקודש
אם כן מלת ֹ
ומשמעה ארבע ,ולא רק בלשון ארמית בה משמעה רובץ ,רבוץ.
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טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"א

לטובת הבנת הנושא יוצגו מידי פעם חלק מהטעמים שבתנ"ך )חוץ מספרי איוב ,משלי ,תהלים( ,לפי תפקידם התחבירי כעוצרים ומחברים-
משרתים ,ולפי ההשערות
סלוק; תביר מרכא טפחא – קבוצת פרטים הקשורים לנושא ,אשר
תביר ]מרכא[ טפחא ]מונח[ אתנ;ח  ...תביר ]מרכא[ טפחא ]מרכא[ ֽ
סלוק :מונח או מרכא מרבים ענין ו-
על חלקם חל ענין או הלכה מסוימת ועל חלקם לא חל הענין או ההלכה המסוימת; מונח אתנ;ח  /מרכא ֽ
סלוק מגבילים משהו בחלק הענין שנותר ממיעוט התביר.
אתנח או סלוק מגבילים את הענין שהתרבה .בלא מונח או מרכא ה -אתנ;ח או הֽ -
סלוק – מגביל.
צריך להבחין בין השפעת תביר – מחלק וממעט ובין השפעת אתנ;ח או ֽ

במדבר פינחס כה,י
7.8
במדבר פינחס כה,יא
תוֹכ ;ם
ֲמ ִתי = ֵמ ַעל ְבּנֵ ֽי-יִ ְשׂ ָר >ֵאל ְבּ ַקנְ אוֹ אֶ תִ -קנְ אָ ִתי ְבּ ָ
ֹהן ֵה ִשׁAיב אֶ ת-ח ָ
רן ַהכּ ֵ 2
ה ֹ
ִ ֽפּינְ ָ #חס ֶבּן-אֶ ְלעָ ָז%ר ֶבּן-אַ ֲ
יתי אֶ תְ -בּנֵ ֽי-יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ִקנְ אָ ִ ֽתי׃
ְול ֹאִ -כ ִלּ ִ

ע''פ אור החיים צריך לדעת למה הוצרך ליחסו
* )א( ואולי שנתכוון שיזכרו אבותיו לטובה
* )ב( עוד נראה שנתכוון להשלים ישראל עם אהרן וגו' )כי במדרש( נחשב על אהרן הקלקול שגרם במיתת עם רב והה מבקש לתקן
וכאן רמז ה' כי פנחס שלם במדה טובה מרובה .הרי עמד פנחס בן בנו ופדה נפש כל ישראל
* )ג( שלא יחשוב משה שה' השיב את-חמתו בלא אמצעות זכות אשר כפה מדת-הדין ויצא מזה שיחשוב משה כי ה' מתנהג בסדר
זה )ללא מעשה טוב של ישראל( ,לכן הודיעו ה' כי פנחס הוא שהיה סיבה להשיב חימה והוא אומר ֵה ִשׁAיב אֶ ת-ח ֲָמ ִתי = ולא מעצמה
שבה
ע''פ רש''י ושפת''ח וכלי יקר  -השבטים מבזים את פנחס )קודם למעשה ההצלה באומרם( ,אבי אביך זה פיטם עגלים לע''ז )כוונה
ליתרו( אבי אמך או אבי אם אמך או אבי אב אמך ,היינו אשת אלעזר )בבא בתרא פרק שמיני אלו נוחלין( ,וזה אהרן עשה העגל ואעפ''כ
העביר פינחס על מידותיו לא היה מקפיד על ביזויו )מעיד על יו"ד זעירא במילת פינחס ,שמחל על בזויו )נחלת יעקב(( כי אחז מעשה
אבותיו בידיו כמו שלא הקפיד אהרן על כבודו שביזוהו על מעשה העגל ,שהוא ניסה להציל ולא הצליח ,ואעפ"כ עשה חסד עם ישראל
במעשה הולכת קטורת לעם בשעת המגיפה כדי להצילו )במד' קרח יז,יב( .אם כן פינחס משיב חימה בקידוש השם ברבים הריגת נשיא
שמעון שדרש התרת איסור שלא כהלכה ושהיה קשור לעבודה זרה וזנות ,כמו שאהרן סבו השיב חימה בלי להקפיד על ביזוים.
תבנית טעמי הפסוק כעין כלל ופרט ,ואין בכלל אלא מה שיש בפרט ,נברר מה מלמדים הפרטים
ִ ֽפּינְ ָ #חס ֶבּן-אֶ ְלעָ ָז%ר  -קדמא ואזלא ,כעין כלל מלמד ואחריו הפרטים:
ֹהן  -מונח רביע ,התוכן מלמד על אהרן הכהן ,סבו של פינחס שעבר על מידותיו והציל את בני ישראל .תבנית
רן ַהכּ ֵ 2
ה ֹ
)א( ֶבּן-אַ ֲ
הטעמים  -מונח רביע ,רבוי רב ללמד על כל מצות האמורות בתורה )ראה רמב"ם להלן( ;
)ב( ֵה ִשׁAיב אֶ ת-ח ֲָמ ִתי = ֵמ ַעל ְבּנֵ ֽי-יִ ְשׂ ָר >ֵאל  -מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,פינחס מהפך – עובר על מידתו ,והציל את בני ישראל.
זקף-קטן – בתפקיד שתיים ,השבת החימה הייתה בקידוש השם בשני הדברים הבאים:
תוֹכ ;ם  -מרכא טפחא אתנח
)ג( ְבּ ַקנְ אוֹ אֶ תִ -קנְ אָ ִתי ְבּ ָ
יתי אֶ תְ -בּנֵ ֽי-יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ִקנְ אָ ִ ֽתי  -מרכא טפחא סלוק
)ד( ְול ֹאִ -כ ִלּ ִ
אפשר כי הפרטים מלמדים את הלימודים הבאים:
)א( העובר על מידותיו יוצר שעת רצון ,ולכן הוא אמצעי ראוי לה' להפך מידת הדין מעל בני ישראל והגברת מידת הרחמים ,כאהרן ופינחס
ֲמ ִתי = ֵמ ַעל ְבּנֵ ֽי-יִ ְשׂ ָר >ֵאל
ֹהן ֵה ִשׁAיב אֶ ת-ח ָ
רן ַהכּ ֵ 2
ה ֹ
ועל זה הזכיר שניהם ִ ֽפּינְ ָ #חס ֶבּן-אֶ ְלעָ ָז%ר ֶבּן-אַ ֲ
)ב( סיבות לקידוש השם בתוך בני ישראל וע"י מי
כתב כלי יקר לימד על כל קידוש שם שצריך להיות בתוך בני ישראל דוקא וכמו שאמר ונקדשתי בתוך בני ישראל ולכך נאמר )במד'
בלק כה,ז( ַו ָיּ ָ=קם = ִמתּוֹ

ָהעֵ ָ >דה

רמב"ם הלכות יסודי התורה פ"ה ה"י כל העובר מדעתו )טט  -כמו זמרי בן סלוא( בלא אונס על אחת מכל מצות האמורות בתורה בשאט
בנפש להכעיס הרי זה מחלל את השם ,ולפיכך נאמר בשבועת שקר וחללת את שם אלהיך אני ה' ,ואם עבר בעשרה מישראל הרי זה
חילל את השם ברבים )טט  -זמרי עבר על ארמית ואולי גם על עבודה זרה ,אף שלא ראוהו בשעת מעשה ,אלא שע"י הוצאתו עם האשה על הרומח של
פינחס נתגלה מעשהו( ,וכן כל הפורש מעבירה או עשה מצוה לא מפני דבר בעולם לא פחד ולא יראה ולא לבקש כבוד אלא מפני הבורא
ברוך הוא כמניעת יוסף הצדיק עצמו מאשת רבו )וכן פינחס ְבּ ַקנְ אוֹ אֶ תִ -קנְ אָ ִתי –על בעילת ארמית ברבים נזכר הלכה הבועל ארמית
תוֹכ ;ם ,קנאת הבורא בלבד ,ולא סיבת אחרת( הרי זה מקדש
קנאים פוגעים בו ועשה מעשה אע"פ שאם היה בא לבית הדין לא היו מורים לא כן ְ -בּ ָ
את השם.
תוֹכ ;ם – אתנח – מגביל ,קנא
ְבּ ַקנְ אוֹ אֶ תִ -קנְ אָ ִתי  -מרכא טפחא – יתור לרבות ,ככתב רמב"ם לעיל כל העובר מדעתו  ...מכל המצוות ְבּ ָ
קנאת הבורא בלבד ,ולא סיבת אחרת .ולכן בזכות מעשה ללא פניות ,לטובת אנשים שקודם ביזוהו )אור החיים( מעשה הטוב בגדר
יתי אֶ תְ -בּנֵ ֽי-
הפעולה עצמה שהסיר כעס ה' כי הכעס הוא ענף היגון והדאבון ויהי' לה' נחת רוח הרבה השבת חימהְ .ול ֹאִ -כ ִלּ ִ
יִ ְשׂ ָר ֵאל  -מרכא טפחא – יתור לרבות ,גם הקב"ה עובר על מידותיו ְבּ ִקנְ אָ ִ ֽתי – סילוק) ,מגביל( מסלק מידת הדין ומגביר מידת הרחמים.
לקידוש השם בתוך בני ישראל של אהרן הכהן ופינחס נכדו ללא פניות יש המשך באליהו הנקשר במקורות שונים לפינחס

וּשׁנֵי חַ יוֹי ִד ְקהָ ת חֲסִ ָידא ְמאָה וּתְ לָתִ ין וּתְ לַת ְשׁנִין חַ יָיא עַ ד ְדחָ מָ א יַת
יונתן שמות וארא ו,יח וּבְ נוֹי ִד ְקהָ ת עַ ְמ ָרם וְ יִצְ הָ ר וְ חֶ בְ רוֹן וְ עֻזִ יאֵ ל ְ
פִּ ינְחָ ס הוּא אֵ לִ יָהוּ ַכּ ֲהנָא רַ בָּ א ְדעָ תִ יד לְ ִמ ְשׁתַּ לְ חָ א לְ גָלוּתָ א ְדי ְִשׂ ָראֵ ל בְּ סוֹף יוֹמַ יָא:
כתר יונתן שמות וארא ו,יח  ...פנחס הוא אליהו כהן גדול שעתיד להִ שׁלח לגלות של ישׂראל בסוף הימים:

יתי שָׁ ֽלוֹם׃
א ֹ;מר ִהנְ ִנ#י נ ֵֹתן לוֹ אֶ תְ -בּ ִר ִ
במדבר פינחס כה,יב לָ ֵכן ֱ
דעת זקנים מבעלי התוספות  -לָ ֵכן  -שעשה דבר הגון לפני ִהנְ ִנ#י נ ֵֹתן לוֹ אֶ תְ -בּ ִר ִיתי שָׁ ֽלוֹם .ואם ישנאוהו ישראל לא יחוש ואין לו

לירא לא מקרובי זמרי ולא מקרובי כזבי שהיתה בת מלך.
ע''פ רש''י )כה,יג( ברית כהנות עולם  -שאע''פ שכבר ניתנה כהונה לזרעו של אהרן ,לא נתנה אלא לאהרן ולבניו שנמשחו עמו
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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ולתולדותיהם שיולידו אחר המשחתן ,אבל פנחס שנולד קודם לכן ולא נמשח לא בא לכלל כהונה עד כאן .וכן שנינו ב -זבחים )קא,ב(
לא נתכהן פנחס עד שהרג לזמרי .אבל בבלי זבחים קב,א מיתיבי ,חמש שמחות היתה אלישבע יתירה על בנות ישראל :יבמה מלך,
אישה כהן גדול ,בנה סגן ,בן בנה )ויקרא רבה פינחס( משוח מלחמה ,ואחיה נשיא שבט ,ואבילה על שני בניה; ו-תורה תמימה
קהלת פ"ב הערה יז סובר כי הגי' צ"ל ארבע שמחות ללא פינחס .ויש המפרש כי נמשח אך לא הובטחה כהונה גדולה לו ולזרעו.
יתי  -טפחא מפסיקה את
יתי שָׁ ֽלוֹם ְ ,בּ ִר ִ
שפת''ח  ...משום הכי לא נכתב בריתי שלום שלא יהא מלת שלום דביקות  ...אֶ תְ -בּ ִר ִ
הדביקות של מלת שָׁ ֽלוֹם למלת ְבּ ִרי ִתי .לָ ֵכן – טפחא – לכן לעצמה מילת שימוש ,וטפחא בתפקיד פותחת טפח להתאפיין ממלת ֱא ֹ;מר –
א ֹ;מר
א ֹ;מר – אתנח ,מגביל השבועה לפינחס ולזרעו השלמים ולא לבעלי מום .לָ ֵכן ֱ
אתנח ,מגביל ומפרשים "לכן" לשון שבועה שמאפיינה ֱ
 שבועת ה' לפנחס הנאמרת למשה כעין שבועה בעד שאין להתירה ,ומשה שקול ככל ישראל אזי זאת שבועה ברביםִ .הנְ ִנ#י  -קדמא –יתי
פינחס שנולד קודם למשיחת אהרן ובניו ,לא נתכהן )אפשר הכוונה שלא הובטח בכהונה גדולה( עד שהרג לזמרי .נ ֵֹתן לוֹ אֶ תְ -בּ ִר ִ
שָׁ ֽלוֹם  -מרכא תביר טפחא סלוק – כעין קבוצת פרטים שלא על כל אחד חלה אותה הלכה,
)א( קידושין פרק האומר מסיק וי''ו דשלום קטיעא היא למדרש כשהוא שלם ולא כשהוא חסר ,מכאן לכהן בעל מום שעבודתו
פסולה .השבועה חלה על כל הפרטים השלמים מבני פינחס ,בעלי מום מוגבלים בעבודת הקודש.
)ב( רא''ם ברית שלום ,ברית כהונת עולם ...עד שיאמר שתהא לו שבועתי זאת לשבועת שלום ויש לדחוק וליישב דעיקר ברית הוא על כהונת
עולם שעיקר כהנים גדולים הם מזרע פנחס ואגב הברית מבשר אותו שמחזיק לו טובה וחנות על שעשה עמו )עם הקב"ה( טובה והוא השלום .אך
לא כולם ,וחילק הדורות שכגון בזמן עלי היו בני איתמר בן-אהרן הכהן כהנים גדולים וחזרה בזמן מרד אבשלום במנוי צדוק ממשפחת
פינחס במקום אביתר ממשפחת איתמר.
ֲלה ְבּ ִמ ְס ַפּר שֵׁ ֽמוֹת׃
מר׃ ]נג[ לָ ֵ2אלֶּ ה ֵתּ ָח ֵלק ָה ָא ֶרץ ְבּ ַנח ָ
במדבר פינחס כו פ ]נב[ וַיְ ַד ֵבּר ה' אֶ ל-מ ֶֹשׁה לֵּ א ֽ ֹ
]נד[ לָ ַ 2רב ַתּ ְר ֶבּה = ַנחֲלָ >תוֹ ְולַ ְמ ַ Iעט ַתּ ְמ ִעיט ַנחֲלָ ;תוֹ ִא̀ישׁ ְל ִפי ְפ ֻק ָ >דיו י ַֻתּן ַנחֲלָ ֽתוֹ׃
גּוֹרל ֵתּ ָח ֵלק ַנחֲלָ ;תוֹ ֵבּין ַרב ִל ְמ ָעֽט׃ ס
חלוּ׃ ]נו[ עַ לִ -פּי = ַה ָ >
אב ָֹתם יִ נְ ָ ֽ
ֵח ֵלק אֶ תָ -ה ָא ֶ;רץ ִל ְשׁמוֹת ַמטּוֹתֲ -
גוֹרל י ָ
]נה[ אַ ְ -בּ ָ I
ו(
תורה תמימה פרשת פינחס )נג( לָ ֵ2אלֶּ ה ֵתּ ָח ֵלק ָה ָא ֶרץ  -לאלה  -כאלה ,להוציא את הטפלים ]ב"ב קי"ז א'[:
)נד( לָ ַ 2רב ַתּ ְר ֶבּה =  -תניא ,הרי שהיה לו בשעת יציאת חמשה בנים ובכניסתן לארץ עשרה ,קורא אני עליהם למעט תמעיט נחלתו ,הרי
שיצאו עמו ממצרים עשרה בנים ובכניסתם לארץ נמצאו חמשה ,קורא אני עליהם לָ ַ 2רב ַתּ ְר ֶבּה = ַנחֲלָ >תוֹז( ]ספרי[:
ִא̀ישׁ  -ולא נשים ולא טומטום ואנדרוגינוסח( ]שם[:
ְל ִפי ְפ ֻק ָ >דיו  -מלמד שלא נתחלקה א"י לכל שבט ושבט אלא לפי מה שהואט( ]שם[:
יג(
)נה( ִל ְשׁמוֹת ַמטּוֹתֲ -אב ָֹתם  -תניא ,רבי יאשיה אומר ,ליוצאי מצרים נתחלקה הארץ ,שנאמר לשמות מטות אבותם ינחלו  ,ומאי

משמע דביוצאי מצרים כתיב ודילמא לשבטים קאמר ליהיד( ,דכתיב )ר"פ וארא( והבאתי אתכם אל הארץ ונתתי אותה לכם מורשה אני
ה' ,ירושה היא לכם מאבותיכם ,וליוצאי מצרים קאמר להוטו( ]ב"ב קי"ז א' ב'[:
ִל ְשׁמוֹת ַמטּוֹתֲ -אב ָֹתם  -יצאו גרים ועבדיםטז( ]ספרי[:
]נג[ לָ ֵ2אלֶּ ה – רביע ,ארבע קבוצות נוחלות את הארץֵ ,תּ ָח ֵלק הָ ָא ֶרץ ְבּ ַנח ֲָלה – מרכא תביר טפחא ,כעין קבוצת פרטים שלא על כל
אחד חלה אותה הלכה.
ב"ב קי"ז לָ ֵ2אלֶּ ה – רביע ,ארבע קבוצות מקבלות נחלות בארץ .יוצאי מצרים בני למעלה מעשרים שמתו במדבר בניהם מקבלים חלקם,
הבאים לארץמעל גיל  ,20יוצאי מצרים מעל גיל  60בגזירת המרגלים קבלו שתי חלקות ,זה אופן אחד לארבע קבוצות.
אופן אחר יוסיף על השלושה הנ"ל את יוצאי מצרים בני  60 – 20מהלימוד על סיבות לשמחת ט"ו באב למאן דאמר שבשנת ארבעים לא
מתו בט' באב מי שנגזר עליו למות בגזרת המרגלים הרי שגם יוצאי מצרים בני  60 – 20שלא מתו ויש לזה תמיכה בטעמי הקרא שם יתמו
ושם ימותו שממעט קבוצה מביניהם,
תורה תמימה )נה( אך בגורל תחלק  -ת"ר ,א"י לא נתחלקה אלא בגורל שנאמר אך בגורל תחלק ,ולא נתחלקה אלא באורים ותומים

שנאמר על פי הגורליא ]ב"ב קכ"ב א'[:
)נו( ֵבּין ַרב ִל ְמ ָעֽט  -תניא ,בשלשה דברים נתחלקה ארץ ישראל ,בגורלות ,באורים ותומים ובכספים ,הדא הוא דכתיב )יהושע י"ח(
יח(
וישלך להם יהושע גורל לפני ה' במצפה ,גורל אלו הגורלות ,לפני ה' אלו אורים ותומיםֵ ,בּין ַרב ִל ְמ ָעֽט אלו הכספים ]ירושלמי
יומא פ"ד ה"א[:
יט(
ֵבּין ַרב ִל ְמ ָעֽט  -מגיד שלא נתחלקה ארץ ישראל אלא בשומא ,בית כור כנגד בית סאה ,בית סאה כנגד בין כור ]ספרי[:

גוֹרל – זקף-גדול ,ענין של שלוש ,שתי נקודות באופן אחד אלו שתי קלפיות ,אחת לשמות שבטים,
בבלי בבא בתרא קכב – ]נה[ אַ ְ -בּ ָ I
אחת לשמות תחומים,
ונקודה אחת באופן אחר אלעזר כהן גדול אומר ברוח הקודש ע"פ אורים ותומים שם שבט ושם תחום והם עולים בידיו מכל קלפי .לעומת
בבלי יומא גורל השעירים ביוה"כ ,קלפי אחד ושתי קוביות בה ,מכניס ידיו ומעלה שתי הקוביות בבת אחת,אחת בכל יד.
נקודה אחת באופן אחר חלוקת יהושע לפי ערך כספי כ תורה תמימה הערה יח אלא ר"ל מי שעלה חלקו בסמוך לירושלים מתחשב

בערך השווי עם מי שעלה גורלו ברחוק מירושלים ,שהרחוק גרוע הוא מפני שרחוק הוא מביהמ"ק ומפני שקרוב הוא לארץ העמים,

בבלי בבא בתרא קכא ]נד[ לָ ַ 2רב – רביע ,חלוקת הארץ ,אפשר שלוש מ"-אך-בגורל" ורביעי בחלוקת יהושע לפי ערך כספי כ-תורה

תמימה הערה יח אלא ר"ל מי שעלה חלקו בסמוך לירושלים מתחשב בערך השווי עם מי שעלה גורלו ברחוק מירושלים ,שהרחוק
גרוע הוא מפני שרחוק הוא מביהמ"ק ומפני שקרוב הוא לארץ העמים.
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"א

לטובת הבנת הנושא יוצגו מידי פעם חלק מהטעמים שבתנ"ך )חוץ מספרי איוב ,משלי ,תהלים( ,לפי תפקידם התחבירי כעוצרים ומחברים-
משרתים ,ולפי ההשערות
קטן – והוא תיאור ואחריו הלכה ,או הוא הלכה ואחריו הלכה ,לימוד אלפניו ולאחריו
)קיסר = אתנח או סלוק( פשטא = מונח זקף> -
קטן – – והוא תיאור ואחריו הלכה ,או הוא הלכה ואחריו הלכה ,לימוד אלפני לפניו
)קיסר = אתנח או סלוק( מרכא פשטא = מונח זקף> -
ואפשר גם לאחריו.

במדבר מטות ל,ב

7.9

במדבר מטות ל,ב׃
אשׁי הַ ַמּ >טּוֹת ִל ְבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל לֵ א ֹ;מר ֶזה הַ ָדּ >ָבר א ֲֶשׁר ִצוָּ ה ֽה'׃
פ ]ב[ וַיְ ַד ֵבּAר מֹשֶׁ ה = אֶ לָ -ר ֵ
לֵ א ֹ;מר – אתנח ,מגביל לדרוש נוטריקון לאו אמר בתוך העשה המתחיל בצווי ֶזה ַה ָדּ >ָבר וכפי' רש"י  ...דבר אחר )ראה נדרים עז,ב -
עח,א(ֶ :זה הַ ָדּ >ָבר  -מעוט הוא; לומר ,שהחכם בלשון 'התרה' ובעל בלשון 'הפרה' כלשון הכתוב כאן; )וההגבלה במצוות העשה היא לא
תחליפו בין דרך החכם בלשון התרה ובין דרך הבעל בלשון הפרה( ואם חלפו ,אין מותר ואין מופר )נדרים עח,א(.

ראה לאמר  -אתנח
במדבר מטות ל,ב׃
ֲשׂה׃
]ג[ ִאישׁ ִ ֽכּי-יִ ֹ#דּר ֶנ ֶ%דר לַ 2ה' ֽאוִֹ -ה ָשּׁ ַAבע ְשׁ ֻבעָ ה = לֶ ְא ֹAסר ִא ָסּר = עַ ל-נ ְַפ >שׁוֹ ל ֹא י ֵַחל ְדּבָ ;רוֹ ְכּכָ לַ -היֹּ ֵצא ִמ ִפּיו ַיע ֶ ֽ
יה׃
יה ִבּנְ עֻ ֶ ֽר ָ
דּר נֶ ֶדר לַ ה; ' ְואָ ְס ָרה ִא ָסּר ְבּ ֵבית אָ ִב ָ
שּׁה ִ ֽכּיִ -ת ֹ
]ד[ ְו ִא ָ I
אשׁי ַה ַמּ >טּוֹת מגיד שאין היתר נדרים אלא מפי מומחים ... .ד"א ֶזה הַ ָדּ >ָבר א ֲֶשׁר ִצוָּ ה
ספרי במדבר פיסקא קנג  ...ומה ת"ל אֶ לָ -ר ֵ
ֽה' הבעל מפר ואין חכם מפר .חכם מתיר ואין בעל מתיר ...
ֶזה הַ ָדּ >ָבר א ֲֶשׁר ִצוָּ ה ֽה' – )אתנח( מונח זקף-קטן והוא תיאור ,טפחא מרכא סלוק – הוא המצוה .תבנית טעמים ללימוד אלפניה ולאחריה.
ע"פ הכתוב בספרי המצוה א ֲֶשׁר ִצוָּ ה ֽה' היא הבעל מפר ואין חכם מפר .חכם מתיר ואין בעל מתיר ,וכן הכתוב לפניו היתר נדרים ...

מפי מומחים .ספרי דורש שהכתוב מדבר באב מפר וחכם המתיר נדרים ,ועדיין לא שמענו על עצם סיפור מעשה הנדר או השבועה הכתוב
אחריו בפסוק ]ג[ ִאישׁ ִ ֽכּי-יִ ֹ#דּר ֶנ ֶ%דר לַ 2ה' ֽאוִֹ -ה ָשּׁ ַAבע ְשׁ ֻבעָ ה = וגו'.
לכאורה סדר הכתוב היה צריך להיות )ל,ב( וידבר  ...לאמר )ל,ג וכו'( איש כי-ידר  ...ואשה כי-תדר וגו' ואח"כ זה הדבר אשר צוה ה'
וההמשך )ל,ה( ושמע אביה וגו' והניא אביה וגו'
אפשר כי תבנית הלימוד אלפניו ולאחריו פועלת כאן כך :הלימוד לאחריו לוקח את פסוקי הנדרים והשבועות )ל,ג,ד( ומעבירם אלפניו אֶ ל-
אשׁי ַה ַמּ >טּוֹת שהם ידונו בהיתר נדריםַ .ה ַמּ >טּוֹת – זקף-קטן ריבה מומחים על ראשי המטות .אפשר כי דרישת המומחים מגיע לכאן עם
ָר ֵ
העברת הנדרים לכאן כי בראש )ל,ג( עומדת מלת ִאישׁ – תרסא = תלישא-קטנה ,בתפקיד בעל בחינה נעלה )כעין מחיצה לעצמו( מגיד

שאין היתר נדרים אלא מפי מומחים
במדבר מטות ל,ג:
ֲשׂה׃
ִאישׁ ִ ֽכּי-יִ ֹ#דּר ֶנ ֶ%דר לַ 2ה' ֽאוִֹ -ה ָשּׁ ַAבע ְשׁ ֻבעָ ה = לֶ ְא ֹAסר ִא ָסּר = עַ ל-נ ְַפ >שׁוֹ ל ֹא י ֵַחל ְדּ ָב ;רוֹ ְכּכָ לַ -היֹּ ֵצא ִמ ִפּיו ַיע ֶ ֽ
ִאישׁ  -תלישא-קטנה ִ ֽכּי-יִ ֹ#דּר ֶנ ֶ%דר – קדמא ואזלא לַ 2ה'  -רביע
ֽאוִֹ -ה ָשּׁ ַAבע ְשׁ ֻבעָ ה = לֶ ְא ֹAסר ִא ָסּר = עַ ל-נ ְַפ >שׁוֹ  -מהפך פשטא מהפך פשטא זקף-קטן
ִאישׁ  -תלישא-קטנה ,בתפקידים הבאים:

•
•
•
•
•
•

תפקיד – בעל בחינה נעלה ,הוא החכם המומחה
תפקיד – תלישא היינו עקירה
תפקיד מחיצה – בנדר אדם אוסר חפץ על עצמו ,זה נקרא איסור חפצא ,בשבועה אדם אוסר את עצמו מלעשות או לא לעשות,
זה נקרא איסור גברא
תפקיד שיעור – א' סוגי נדרים ושבועות ,ב' – התרת נדר ביחיד מומחה או בשלושה הדיוטות,
תפקיד שיעור – אומדנא של מחשבת הנודר או הנשבע בשעת הנדר או השבועה כדי למצוא פתח התרה,
רמב"ן  ...וירמוז עוד למדרש רבותינו )נדרים עח,א( ,כי לראשי המטות יד ושם בנדרים יותר משאר העם ,שיחיד מומחה

מתיר הנדר .והנה היתר הנדרים לא נתפרש בתורה ,אבל הוא הלכה למשה מסיני ,תלאו הכתוב בחוט השערה ,כמו שאמרו
)חגיגה י,א( :היתר נדרים פורחין באויר ואין להם על מה שיסמוכו ,וגו' )אפשר כי מאמר חז"ל היתר נדרים פורחין באויר
•

•
•

מכוין לטעמי המקרא הפורחים סביב המלים והם מרמזים איך לדרוש הכתוב העוסק בנדר ושבועה ולהסיק את ההיתר(.
ִאישׁ ִ ֽכּי-יִ ֹ#דּר ֶנ ֶ%דר לַ 2ה'  -המלים עוסקות בקבלת נדר ,טעמי הקרא עוסקים בהתרת  /עקירת הנדרִ :אישׁ – הוא החכם
המומחה ,בעל בחינה נעלה לאמוד האם בנסיבות שקדמו )קדמא( לֽ ִ -כּי-יִ ֹ#דּר היה מצב שהנודר לא צפה ולכן אפשר למצוא פתח
להתיר  /לעקור הֶ -נ ֶ%דר כי הוא )אזלא – ילך במתכונת( אחד מארבעה נדרים שאינם נדרים דאמרינן :אמר רבי יודא אמר אמר
רב אסי )בבלי נדרים כא,ב( :נדרי הבאי ,נדרי זירוזין ,נדרי שגגות ,נדרי אונסין המרומזים ברביע של מלת לַ 2ה''
ִאישׁ טעם תלישא ב-במדבר מטות לשיעור זמן של לא תאחר  ,והדרשה נלמדת מ-דברים כי-תצא
ע"פ רשב"ם ודומה לו רבי יוסף בכור שור ,שיעור זמן לקיום נדר של גבוה לבל יאחר ,כי נכתב בסמיכות לסוף פרשת פינחס
דּר ֶנ ֶ=דר = לַ ה'
העוסקת בקרבנות נדרים ונדבות .כעניין שני דברים הללו פירש משה במשנה תורה) :דב' תצא כג,כב( ס ִ ֽכּיִ -ת ֹ

ֱ?הי Nל ֹא ְתאַ ֵחר ְלשַׁ ְלּ ;מוֹ וגו'" ,מוצא שפתיך תשמר ועשית" )דב' כג,כב,כד(; "כי תדר נדר" וגו'  -כענין )במ' מטות ל,ג( ִאישׁ
א >ֶ
ִ ֽכּי-יִ ֹ#דּר ֶנ ֶ%דר ,ו"מוצא שפתיך תשמר"  -כענין ֽאוִֹ -ה ָשּׁ ַAבע ְשׁ ֻבעָ ה = וגו'

•

תלישא-קטנה – תרסא במנהג הספרדי ר"ת ת'גרום א'ת ס'תירת ר'צונו ,ת'ערער א'ת ס'יבות ר'צונו וכד'

ִ ֽכּי-יִ ֹ#דּר ֶנ ֶ%דר לַ 2ה' – קדמא ואזלא ,בתפקיד מוקדם ומלמד כי נדר חל רק על דבר שמותר ע"י ה' ומותפס אך ורק בדבר הנדור כבר
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מהתורה  -קרבן לה'

לַ 2ה'  -רביע ,להוציא ארבעה נדרים שלא יהיו נדרים משנה נדרים פ"ג מ"א ארבעה נדרים התירו חכמים נדרי זירוזין ונדרי הבאי ונדרי
שגגות ונדרי אונסים וגו' )ר"ת ז"ה א"ש(
ארבעה סוגי נדרים חכם מתיר רבי יוסף בכור שור  ...תדע ,דאמרינן :אמר רבי יודא אמר אמר רב אסי )בבלי נדרים כא,ב( :אין חכם מתיר
אלא כעין ארבעה נדרים הללו :נדרי הבאי ,נדרי זירוזין ,נדרי שגגות ,נדרי אונסין  -דהתירו חכמים )ראה משנה נדרים ג,א(.וגו'
ֽאוִֹ -ה ָשּׁ ַAבע ְשׁ ֻבעָ ה = לֶ ְא ֹAסר ִא ָסּר = עַ ל-נ ְַפ >שׁוֹ  -מהפך פשטא מהפך פשטא זקף-קטן,
שבועה חלה על דברים ממשיים ולא ממשיים ,מעשה והמנעות ממעשה
לֶ ְא ֹAסר ִא ָסּר = עַ ל-נ ְַפ >שׁוֹ  -מהפך פשטא זקף-קטן ,פשט ומוציא מהפשט .ספרי ה' )גרסת מלבי"ם( פשט הכתוב אוסר על עצמו ואינו אוסר
על אחרים .יוצא מן הפשט ספרי ו' דבר אחר לֶ ְא ֹAסר ִא ָסּר = עַ ל-נ ְַפ >שׁוֹ למה נאמר לפי שהוא אומר ְכּכָ לַ -היֹּ ֵצא ִמ ִפּיו ַיע ֶ ֲֽשׂה אין לי אלא
שהוציא בפיו )מה שחשב( ,קבל עליו )אמר בפיו מה שלא חשב( בנדר ובשבועה מנין? ת"ל לֶ ְא ֹAסר ִא ָסּר = עַ ל-נ ְַפ >שׁוֹ
התורה והמצוה) :במ' מטות ל,ג( לֶ ְא ֹAסר ִא ָסּר = עַ ל-נ ְַפ >שׁוֹ לשון זה מציין אף שקבל השבועה במחשבת הלב בלבד שהגיון הלב הוא ענין
נפשי ,מלשון ְכּכָ לַ -היֹּ ֵצא ִמ ִפּיו ַי ֲע ֶ ֽשׂה משמע דוקא אם הוציא מפיו ,וזה כמ"ש בספרא )ויקרא סי' שי"ב( יכול המהרהר בלב יהא חייב
ת"ל )וי' ה,ד( ִב ְשׂפָ ַ xתיִ ם ולא בלב או יכול שאני מוציא את הגומר בלב ת"ל )וי' ה,ד( ְל ַב ֵ #טּא,
ופי' רב ששת בשבועות )דף כו( אליבא דשמואל דהלכתא כותיה) ,וי' ה,ד( ִב ְשׂפָ ַ xתיִ ם ולא שגמר בלבו להוציא פת חטין והוציא פת
שעורים ,גמר בלבו להוציא פת חטין והוציא פת סתם מניין? ת"ל )וי' ה,ד( ְל ַב ֵ #טּא ,וכן מה שכתוב פה קבל עליו )אמר בפיו מה שלא חשב(
וכו' היינו שהוציא פת סתם שאז אזלינן בתר מחשבת הלב שאסר ע"ע פת חטין.

ֲשׁר יְ ַב ֵטּא ָ ֽהאָ ָדם פירוש מהיתור כי כבר נאמר )וי' ה,ד( ְל ַב ֵ #טּא ִב ְשׂפָ ַ xתיִ ם ,
ב-בבלי שבועות כו,ב הלימוד הוא מהמלים )וי' ה,ד( ְ aלכֹל א ֶ #
אבל המלבי"ם ב)-וי' ה,ד( כותב כי זאת טעות סופר ומשוה הגמרא עם לשון הספרא שלימוד הוא מהמלה )וי' ה,ד( ְל ַב ֵ #טּא .
ספרא ויקרא  -דבורא דחובה פרשה ט )ב( יכול המהרהר בלב יהא חייב תלמוד לומר ִב ְשׂפָ ַ xתיִ ם לא בלב או יכול שאני מוציא את
הגומר בלב תלמוד לומר )וי' ה,ד( ְלבַ ֵ #טּא -למ"ד מלמד על הרהור הלב שעתיד לבטאו.
בבלי שבועות כו,ב  ...אמר שמואל :גמר בלבו צריך שיוציא בשפתיו ,שנאמר) :וי' ה,ד( ְל ַב ֵ #טּא ִב ְשׂפָ ַ xתיִ ם .מיתיביִ :ב ְשׂפָ ַ xתיִ ם -

ולא בלב ,גמר בלבו מנין? ת"ל) :וי' ה,ד( ְ aלכֹל א ֲֶ #שׁר יְ ַב ֵטּא ָ ֽהאָ ָדם ִבּ ְשׁ ֻב ָעה )לרבות מחשבה שתחייב(; הא גופה קשיא ,אמרת:
ִב ְשׂפָ ַ xתיִ ם  -ולא בלב ,והדר אמרת :גמר בלבו מנין! אמר רב ששת :הא לא קשיא ,הכי קאמר) :חייב להוציא( ִב ְשׂפָ ַ xתיִ ם )שהשבועה
תחייב(  -ולא שגמר בלבו להוציא בשפתיו ולא הוציא )שבועה כזאת לא מחייבת( ,גמר בלבו סתם )ולא תכנן לומר בפה( מנין )שזאת
שבועה מחייבת(? ת"לְ a :לכֹל א ֲֶ #שׁר יְ ַב ֵטּא ָ ֽהאָ ָדם ִבּ ְשׁ ֻב ָעה )הדרשה היא היפך הכתוב( ,אלא לשמואל קשיא! אמר רב ששת ,תריץ ואימא
הכי )תתרץ הברייתא ואמור כך ,שבועה(ִ :ב ְשׂפָ ַ xתיִ ם )מחייבת(  -ולא )המחשבה( שגמר בלבו )כאשר חשב( להוציא )בשפתיו( פת חטין
והוציא )בשפתיו( פת שעורין )בסתירה בין מחשבה ושפתיים מחייבת שבועת השפתיים() ,אבל( גמר בלבו להוציא )בשפתיו( פת חטין
האָ ָדם ִבּ ְשׁבֻ ָעה )כאשר הבטוי אינו סותר
ֲשׁר יְ ַב ֵטּא ָ ֽ
והוציא )בשפתיו( פת סתם מנין )שהמחשבה מחייבת(? ת"ל) :וי' ה,ד( ְ aלכֹל א ֶ #
המחשבה(.
כאשר יש סתירה בין מה שחשב ובין מה שאמר ,אז לא מועילה המחשבה ומה שאמר מחייב ,וכאשר אין סתירה בין מה שחשב ובין מה
שהוציא בפה ,כגון חשב להשבע לאסור על עצמו פת חטין והוציא פת סתם אז תועיל המחשבה ויהיה אסור בפת חטין.
)במ' מטות ל,ג( ֽאוִֹ -ה ָשּׁ ַAבע ְשׁ ֻבעָ ה = לֶ ְא ֹAסר ִאסָּ ר = עַ ל-נ ְַפ >שׁוֹ  -מהפך פשטא מהפך פשטא זקף-קטן,
מהפך פשטא אחד מלמד  -חשב א אמר ב ,אם א לא מוכל באופן כלשהו ב-ב – ב מחייב .כלומר היוצא מפיו ששונה מפשט מחשבתו ,הוא
המחייב.
מוכל באופן כלשהו ב-ב – אפשר כי הכלה זאת מרומזת בתבנית הטעמים מרכא טפחא של ְכּכָ לַ -היֹּ ֵצא ִמ ִפּיו
חשב א אמר ב ,אם א
ֲשׂה – סלוק מגביל ,שרק במצב הכלה יקיים
בתפקיד יתור לרבות אמירה שעשויה להכיל את מחשבתו ובאופן שלא לסתור אותהַ .יע ֶ ֽ
שבועתו או נדרו ,ואם החכם ימצא שהנסיבות לא היו כמו שהתכוין ,זה פותח פתח לחרטה ולהתרת – עקירת הנדר .בין תפקידי תבנית
פשטא פשטא צמודים יש תפקיד של רגילות ,כאן זה מהפך פשטא מהפך פשטא אפשר שבא לומר מוציא מהרגילות ולכן פתח לעקירה.

תורה תמימה לֶ ְא ֹAסר ִא ָסּר = וגו'  -מהו לאסר איסר ,כמה דאת אמר )ירמי' מ'( והוא אסור בזיקיםכד( ]ירושלמי נדרים פ"ט ה"א[:
תורה תמימה עַ ל-נ ְַפ >שׁוֹ  -במי שנפשו קנויה לו ,יצא עבד שאין נפשו קנויה לוכה( ]נזיר ס"ב ב'[:
תורה תמימה הערות

כד( הנה קיי"ל דמתירין לאדם את נדרו בפתח ,שפותחין לו היתר ואומרים לו אלו היית יודע שהנודר הוא חוטא בנפשו ]כמ"ש כל הנודר כאלו
בנה במה[ האם היית נודר ,והוא משיב לא ,והותר הנדר ,מפני שעל דעת כן לא נדר .ועל זה מביא כאן בירושלמי מעשה דרשב"ל פתח
לאחד את נדרו לא בזה שבנפשו הוא חוטא אלא בזה שאת גופו הוא מצער ,דהנודר הוי כאלו אוסר את גופו ונותן קולר על צוארו להשתעבד
לנדרו לעשות כך או כך ,משום דבכלל טוב לאדם שלא להיות משועבד בגופו ,וא"כ אלו היה יודע שכן הוא קושי הנדר לא היה נודר ,והותר לו
בזה .ומביא ראיה שענין הנדר בכלל נקרא שעבוד קשה לאדם מלשון לאסר איסר דהוא מלשון אסור בזיקים ,שהנודר הוא כמו אסור וקשור
ומשתעבד למה שנדר .והמפרשים לא פרשו בזה ברחבה:
כה( כלומר דמשועבד הוא לבעליו לעבודה ,ולכן אם נדר )טט –א( דברים שיש בהם ענוי נפש או )טט –ב( שמעכבים את המלאכה

יכולים הבעלים למחות בו ולהפירם ,דזה דומה לאוסר פירות אחרים עליהם .ועיין מש"כ לעיל בפ' נשא בפסוק כי נזר אלהיו על
ראשו ,ומטעם זה קיי"ל ביו"ד סי' רל"ד דנדריו של מלמד שיש בהם )טט –א( ענוי נפש או )טט –ב( בטול עבודה אינם חלין מפני שאינו
ברשותו ומושכר הוא לאחרים:

עַ ל-נ ְַפ >שׁוֹ  -זקף-קטן בתפקיד שתיים ,הנודר חוטא בנפשו ,או משעבד גופו לצער .לכן מי שמשועבד לבעליו לעבודה )בתורה עבד ,בתורה
שבע"פ שכיר( יכולים הבעלים למחות בהם ולהפר נדריהם כי העובד יש בו ענוי נפש המנדר ו/או הנדר גורם לו עיכוב בעבודה או ביטול
בעבודה.
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ב"ה
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לטובת הבנת הנושא יוצגו מידי פעם חלק מהטעמים שבתנ"ך )חוץ מספרי איוב ,משלי ,תהלים( ,לפי תפקידם התחבירי כעוצרים ומחברים-
משרתים ,ולפי ההשערות
7.10

במדבר מסעי לג,א

יהם׃
יהם ְלמוֹצָ אֵ ֶ ֽ
יהם עַ לִ -פּי ;ה' ְו ֵאלֶּ ה מַ ְסעֵ ֶ
יהם ְל ַמ ְסעֵ ֶ
במדבר מסעי לג,ב וַיִּ ְכ ֹ#תּב מ ֹ%שֶׁ ה אֶ ת-מוֹצָ אֵ ֶ
יהם – תביר טפחא ,לא מתבנית דרגא  /מרכא תביר ]מרכא[ טפחא ,ולא מתבנית תבנית תביר מרכא טפחא.
יהם ְל ַמ ְסעֵ ֶ
]ב[ אֶ ת-מוֹצָ אֵ ֶ
יהם – קדמא ואזלא תביר טפחא ,היא כנראה
יהם ְל ַמ ְסעֵ ֶ
 1מתוך  22מופעים בתורה .כמו-כן התבנית ]ב[ וַיִּ ְכ ֹ#תּב מ ֹ%שֶׁ ה אֶ ת-מוֹצָ אֵ ֶ

היחידה בכל התורה כולה.

מסכת סופרים פרק ב הלכה יא אבל בשיטין )מספר שורות בדף ספר תורה קשור לגודל כתב האותיות( נתנו טעם ,כמסעות ארבעים ושנים,
וכרבבות של ישראל ששים ,וכזקנים של ישראל שבעים ושנים ,וכתוכחות של משנה תורה תשעים ושמנה ,הכל לפי הכתב .כמסעות,
יהם; וגו' רמב"ם תפילין ומזוזה וספר תורה פ"ז ה"י  ...מנין השיטין שבכל דף ודף לא פחות )*(
שנאמר וַיִּ ְכ ֹ#תּב מ ֹ%שֶׁ ה אֶ ת-מוֹצָ אֵ ֶ
משמנה )ח( וארבעים ולא יתר על ששים ,וגו' פ"ז הי"א וכל הדברים האלו למצוה מן המובחר ואם שינה לא פסל ,וגו'
יהם.וגו'  ...שהתחיל משה לכתב בפנקסו במצות המלך )הקב"ה( מיום שיצאו ממצרים  ...היה
אור החיים וַיִּ ְכ ֹ#תּב מ ֹ%שֶׁ ה אֶ ת-מוֹצָ אֵ ֶ
כותב כל מסע בזמנו עד שהגיעו לערבות מואב .ואחר כך אמר ה' אליו שיסדרם בתורה כדרך שהיו כתובים אצלו ,והוא מה שאמר
יהם  ...ואומרו עַ לִ -פּי ;ה' לומר שמכתב הראשון עצמו היה עַ לִ -פּי ;ה' הוא אמר אליו שיהיה וכותב
הכתוב וַיִּ ְכ ֹ#תּב מ ֹ%שֶׁ ה אֶ ת-מוֹצָ אֵ ֶ
יהם כל אחד בזמנו ובמקומו ,וזה העתקה.
יהם וגו' פרוש אלה הם המסעות האמורים שכתב משה ְלמוֹצָ אֵ ֶ ֽ
והולך .ואומרו ְו ֵאלֶּ ה ַמ ְסעֵ ֶ

וַיִּ ְכ ֹ#תּב מ ֹ%שֶׁ ה – קדמא ואזלא ,כעין כלל מלמד לכתיבת ספר תורה ,ע"פ אור החיים ,ה' צוה למשה לכתוב בפנקסו ואח"כ צווהו להעתיק
יהם ואח"כ
יהם כל מלה מפיו ְל ַמ ְסעֵ ֶ
דבריו מפנקסו לספר התורה כדרך שהיו כתובים אצלו .כמו כן ,הסופר יקרא היינו מוציא מוֹצָ אֵ ֶ
יכתוב אותה .אפשר כי זה מקור להלכות )א( העתקת ספר תורה מספר אחר ו)-ב( לקריאת כל מלה בפיו קודם שיכתבנה .נאמר ב-מסכת
סופרים פרק א הלכה יג  ...ואינו רשאי לכתוב אלא אם כן יודע לקרות .ונאמר ב-הלכה יד ספר תורה שכתבו מין ,או מסור ,או גר ,או עבד ,או חרש ,או
שוטה ,או קטן ,אל יקרא בו .זה הכלל ,כל המוציא את הרבים ידי חובתן ,אף כתבו מוציא את הרבים ידי חובתן .שו"ע יו"ד רעד סעיף ב צריך

שיהיה לפניו ספר אחר ,שיעתיק ממנו ,ג שאסור לכתוב אות אחת שלא מן הכתב .ב[ וצריך )א( שיקרא כל תיבה בפיו קודם שיכתבנה.

יהם – ה' מוצאות הפה.
אור המאיר – תורה ותפילה בקול מוֹצָ אֵ ֶ
יהם – תביר טפחא ,אפשר כי טפחא מרבה את כל הכותבים ותביר ממעט להתיר קריאה רק בספרי תורה של
יהם ְל ַמ ְסעֵ ֶ
אֶ ת-מוֹצָ אֵ ֶ
סופרים כשרים.
עַ לִ -פּי ;ה' הוא אמר אליו שיהיה וכותב והולך )אור החיים( עַ לִ -פּי – מונח ,ריבה כתיבת כל יום על כתיבת היום הראשון שתהיה כצווי
הראשון ע"פ ה' ,עַ לִ -פּי ;ה'  -אתנח ,מגביל כמו שמשה החל לכתב ע"פ ה' היינו לשם קדושת ה' ,ואח"כ כל יום כותב והולך ואינו חוזר
ואומר לשם ה' כך כל סופר יעשה כנפסק ב -שו"ע יו"ד רעד סעיף א א[ צריך שיאמר הסופר כשיתחיל לכתוב :ספר זה אני כותב >א<
לשם קדושת ספר תורה .ב ומספיק לכל הספר .סופרי סת"ם נוהגים לומר כל יום לפני הכתיבה לשם קדושת אזכרות שם ה' שיכתבו אותו
יום.
ח ֶדשׁ ָה ִראשׁ; וֹן
אשׁוֹן ַבּח ֲִמ ָשּׁה עָ ָשׂר יוֹם לַ ֹ
ח ֶדשׁ הָ ִר >
במדבר מסעי לג,ג וַיִּ ְסע Aוּ ֵ ֽמ ַר ְע ְמ ֵסס = ַבּ ֹ
ִ ֽמ ָמּח ֳַרת ַה ֶ 2פּ ַסח י ְָצ Aאוּ ְבנֵ ֽי-יִ ְשׂ ָראֵ ל = ְבּיָ ד ָר > ָמה ְלעֵ ינֵ י כָּ לִ -מ ְצ ָ ֽריִ ם׃
תורה תמימה )ג( ַבּח ֲִמ ָשּׁה עָ ָשׂר יוֹם לַ ֹח ֶדשׁ  ...ור' ברכיה אמר ,כתיב ויסעו מרעמסס בחודש הראשון בחמשה עשר יום לחודש ,כד

יטמע בלילי מועדא ארבעה עשר מטמיעין אית בה ,הוי  -משקיעת החמה אתה מונה ללבנה ב( ]ירושלמי ר"ה פ"ב ה"ח )וילנה יד ב([:
ִ ֽמ ָמּח ֳַרת ַה ֶ 2פּ ַסח  -ממחרת שחיטת הפסח ,ואימתי  -בחמשה עשר ג( ]ירושלמי חלה פ"ב ה"א[:
ִ ֽמ ָמּח ֳַרת ַה ֶ 2פּ ַסח י ְָצ Aאוּ  -וכתוב אחד אומר )פ' ראה( הוציאך ה' ממצרים לילה ,הא כיצד ,מלמד שהתחילה להם גאולה מבערב ד(
]ברכות ט' א'[:
תורה תמימה הערה ב שרש טמע ענינו ביאת השמש  ...ואין כאן מן החודש אלא ארבעה עשר שקיעות ,שהרי ביום שנסעו עדיין לא
שקעה חמה ,ודבר זה מסורת וקבלה היא ,וכך מבואר בברייתא דשמואל ירחינאה ובסדר עולם ירושלמי על הפ' ויהי השמש באה )פ'
לך(  ...דהמולד של חודש ניסן של אותה השנה שיצאו ישראל ממצרים היה ביום ד' אחר חצות היום בתחלת שש שעות אחרונות,
• טט – ע"פ פירוש אור שמחה ירושלמי ר"ה  ...וקבלה בידינו שמולד ניסן בשנת יציאת מצרים היה בין שקיעת החמה ובין צאת
הכוכבים .כאשר יש עדיין אור ,זה נחשב כחלק מיום רביעי .משה רבנו קידש את יום חמישי להיות ראש חודש ניסן ,היינו היום
הבא אחרי צאת הכוכבים .שקיעת החמה בסוף זמן האור של יום רביעי הוחשבה כאחרונה בחודש הקודם ,כי אין מחשבין שעות
לחדשים.

אלא ודאי דמחשבינן החודש מיום המחרת והיה לפי"ז ר"ח ביום ה' ,ויום ה' של יציאתם היה בט"ו לחודש כמבואר .ונראה דכונה
אחת לדרשה זו עם הדרשה בבבלי מגילה ה' א' מניין שאין מחשבין שעות לחדשים ,שבארנוה בפ' בהעלותך בפסוק עד חודש ימים
)י"א כ'( ,יעו"ש וראוים הדברים לצרף לכאן:
•
•

•

אשׁוֹן חלק ראשון ברישא הפסוק בטעמים עליונים – מפסיק ענין.
ח ֶדשׁ ָה ִר >
וַיִּ ְסע Aוּ ֵ ֽמ ַר ְע ְמ ֵסס = בַּ ֹ
חלק שני תבנית מפסיקת דיבור ַבּח ֲִמ ָשּׁה עָ ָשׂר יוֹם  -מרכא תביר טפחא ,אפשר באה לרמז על יום יציאת מצרים וע"י האפיון
ח ֶדשׁ ַהזֶּ ה לָ ֶכם ר ֹאשׁ
ח ֶדשׁ הָ ִראשׁ; וֹן על יום ראש חודש ניסן של שנת יציאת מצרים כפי הפירוש על שמות בא יב,ב ַה ֹ
לַ ֹ
ח ֳָד ִשׁ;ים ִראשׁוֹן הוּא = לָ > ֶכם ְל ָח ְד ֵשׁי ַהשָּׁ נָ ֽה׃ .תבנית טעמים מרכא תביר טפחא מרמזת על כעין קבוצת פרטים שלא כולם
חייבים להתקיים ביחד .כאן הנושא הוא זמן מולד הלבנה וקידוש ראש חדש.
 oהפרטים הם שעות אור השמש של יום מולד הלבנה.
 oאם מולד הלבנה היה בלילה ועד חצות היום ,בית-דין מקדשים את יום מולד הלבנה להיות ראש חודש.
 oאם מולד הלבנה היה אחר חצות היום וזה כולל גם בין שקיעת החמה לצאת הכוכבים ,אין מחשבים שעות
לחדשים ומקדשים את יום המחרת המתחיל בצאת הכוכבים אחרי מולד הלבנה להיות ראש חודש.
צּת aעַ ד יוֹם ָהאֶ ָחד ְועֶ ְשׂ ִרים
ֹאכלוּ ַמ ; ֹ
שׂר יAוֹם לַ ֹ#ח ֶדשׁ = ָבּ > ֶע ֶרב תּ ְ
לפי תורה שלמה )שמות בא יב,יח( בָּ ִרא ֹMשׁן ְבּאַ ְר ָבּעָ ה עָ ָ #
ח ֶדשׁ ָבּ ָע ֶֽרב׃ עד מתן תורה הלילה הלך אחר היום והחילוף היה בחצות הלילה .לכן אחרי  14שקיעות שמש בניסן של
לַ ֹ
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ב"ה

•

טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"א

צּת.
ֹאכלוּ ַמ ; ֹ
שׂר יAוֹם לַ ֹ#ח ֶדשׁ = ָבּ > ֶע ֶרב תּ ְ
יציאת מצרים חלה מצות אכילת מצה ,זה משמעות הקרא ָבּ ִרא ֹMשׁן ְבּאַ ְרבָּ עָ ה עָ ָ #
ח ֶדשׁ ָבּ ָע ֶֽרב׃ נלמד השנוי שהיום הולך אחרי הלילה ,כי יציאת מצרים היא מבוא למתן
מהקרא aעַ ד יוֹם ָהאֶ ָחד ְועֶ ְשׂ ִרים לַ ֹ
תורה.
לדורות מצות אכילת מצה חלה אחרי שעברו ארבעה עשר יום שלמים מצאת הכוכבים בראש חודש ניסן ועד שהגיעה שעת צאת
הכוכבים שאחרי אור היום של כ"א בניסן .והדבר החשוב שמפסיק איסור החמץ שעונשו כרת.

במדבר מסעי לג,ח
וַיִּ ְסעוּ = ִמ ְפּנֵ י ַה ִחי ֹ>רת ַויַּעַ ְברוּ ְבתוֹ ַ -היָּ ם ַה ִמּ ְד ָבּ ָ;רה
ַו ֵ #יּ ְל %כוּ ֶדּ ֶר ְשׁ ?Aשֶׁ ת י ִָמים = ְבּ ִמ ְד ַבּר אֵ > ָתם וַ ֽ ַיּחֲנוּ ְבּמָ ָ ֽרה׃
ַו ֵ #יּ ְל %כוּ  -קדמא ואזלא במלה אחת ,כעין שוויון או בעושה תלוי המעשה.

* אפשר שהלכו בשוויון ,ללא תלונות ורק בהגיעם למרה התחילו להתלונן.
* ֶדּ ֶר ְשׁ ?Aשֶׁ ת י ִָמים =  -מונח מהפך פשטא )צירוף נדיר ,המרמז על כעין לפחות שתי סדרות של מהפך פשטא  ...זקף-קטן( אפשר
שהלכו ֶדּ ֶר ְשׁ ?Aשֶׁ ת י ִָמים = ביום אחד כי נשאו על כנפי נשרים כי נסתוככו בענני הכבוד בסכת.
* אבל תורה שלמה מביא השוואת הכתוב בין בשמות בשלח ובין במדבר מסעי ,המלמדת שהלכו לפנים וחזרו לאחור דרך שלושת
ימים )המרומז בסדרות של מהפך פשטא  (...והיו בהם שרצו לשוב למצרים שנדמתה להם ריקה מחלק גדול מגבריה ולעבוד ע"ז ,ורק
אח"כ פנו אל המדבר .לכן ַו ֵ #יּ ְל %כוּ – קדמא ואזלא במלה אחת ,כעין שוויון או בעושה תלוי המעשה מרמז הליכה שוות מרחק או זמן
של לפנים ולאחור שארעה בגלל אי השמעות בני ישראל למשה רבנו.
במדבר מסעי לג,נב
ֵיכם ְו ִ #א ַבּ ְד > ֶתּם ֵאת כָּ לַ -מ ְשׂ ִכּיֹּ ָת;ם
ֹשׁ ֵבAי ָהאָ ֶ=רץ = ִמ ְפּנ > ֶ
וֹר ְשׁ ֶ %תּם אֶ ת-כָּ ל-י ְ
ְו #ה ַ
מוֹתם ַתּ ְשׁ ִ ֽמידוּ׃
ֹתם = ְתּאַ >ֵבּדוּ ְו ֵאת כָּ לָ -בּ ָ
ְו ֵ#את כָּ ל-צַ ְל ֵמAי ַמ ֵ ֽסּכ ָ
וֹר ְשׁ ֶ %תּם  -קדמא ואזלא במלה אחת ,כעין שוויון או בעושה תלוי המעשה.
ְו #ה ַ

רש"י וגרשתם ובפסוק לג,נג פירש והורשתם אותה מיושביה וגו' )שפת"ח ד-והורשתם לשון גירושין( ,ואז וישבתם בה ,תוכלו
להתקיים בה ,ואם לאו לא תוכלו להתקים בה.
* המעשה תלוי בעושה ולכן שוויון בביטול כל עבודה זרה ובגירוש עובדיה היושבים בא"י ,בזה תלוי הקיום בארץ.
הרב ערן טמיר הי"ו עלון באהבה ובאמונה מס'  678כט תמוז התשס"ח ,פר' מסעי ,ע' 11-12
פתחי תשובה אבן העזר עה סק"ו כל הזמנים שוים למצוה זו )ישוב א"י וירושתה( וכן מבואר בכל הפוסקים ראשונים ואחרונים וגו'

בדברי חז"ל מצוות ישוב א"י שקולה כנגד כל המצוות ,ולא כשאר המצוות השקולות לכל המצוות ,אלא שקולה במובן שאין התורה
יכולה להופיע בעולם ואין מציאות אמיתית לעם ישראל בעולם אלא בא"י .לעומת זאת כשישראל שומרים תורה בחו"ל זהו רק
ציונים וזיכרון בלבד וכתב המהר"ל )גור אריה ה פר' עקב( "לא היה ראוי שישמרו )ישראל( המצוות בחו"ל "
שו"ת חלקת יעקב יורה דעה סימן קכח

א( כבר ידוע דעת הרמב"ן בנימוקיו לפ' מסעי ובספר המצות שלו שמנה מצוה זו בכלל המצות "והורשתם את הארץ וישבתם בה",
ובפ' אחרי האריך הרבה במצוה זו שהיא שקולה כנגד כל המצות והרמב"ם שלא מנה מצוה זו האריך ג"כ בהל' מלכים פרק ה' בשבח
ישוב א"י ,וכבר נפסק להלכה בשלהי כתובות דהכל מעלין לא"י וגו'
אנציקלופדיה תלמודית כרך ב] ,ארץ ישראל[ עמוד רכג טור  1ג .ישיבתה ,ישובה ושאר דיניה .ישיבתה .מצוה לישב בארץ ישראל
ולדור בה ,ואמרו :וירשת אתם וישבת בארצם ,1שקולה ישיבת ארץ ישראל כנגד כל המצוות שבתורה,2
הערות  .1דברים יב כט .2 ,.ספרי שם; תוספתא ע"ז פ"ה.
ֵיכם זש"ה )איוב לה( מלפנו
ֹשׁ ֵבAי ָהאָ ֶ=רץ = ִמ ְפּנ > ֶ
וֹר ְשׁ ֶ %תּם אֶ ת-כָּ ל-י ְ
בדרך דרש במדבר רבה )וילנא( פרשה כג ט כי אתם באים ְו #ה ַ
מבהמות ארץ ומעוף השמים יחכמנו ,מלפנו מבהמות ארץ אמר להם הקב"ה למדו מפרו של אליהו שבשעה שאמר אליהו לעובדי
הבעל )מלכים א' יח( בחרו לכם הפר האחד ועשו ראשונה כי אתם הרבים נתקבצו ת"נ נביאי הבעל ות"נ נביאי האשרה ולא יכלו לזוז
את רגליו מן הארץ ראה מה כתיב שם )מלכים א' י"ח( ויתנו לנו שנים פרים ויבחרו להם הפר הא' וינתחוהו וישימו על העצים ואש לא
ישימו ואני אעשה את הפר הא' ואנתחהו ואש לא אשים מה עשה אליהו אמר להם בחרו שני פרים תאומים מאם אחת הגדלים על
מרעה אחד והטילו עליהם גורלות אחד לשם ואחד לשם הבעל .ובחרו להם הפר האחד ופרו של אליהו מיד נמשך אחריו ,והפר שעלה
לשם הבעל נתקבצו כל נביאי הבעל ונביאי האשרה ולא יכלו לזוז את רגלו עד שפתח אליהו ואמר לו לך עמהם .השיב הפר ואמר לו
לעיני כל העם ,אני וחבירי יצאנו מבטן אחת מפרה אחת וגדלנו במרעה אחד והוא עלה בחלקו של מקום ושמו של הקב"ה מתקדש
עליו ואני עליתי בחלק הבעל להכעיס את בוראי .אמר לו אליהו פר פר אל תירא לך עמהם ואל ימצאו עלילה ,שכשם ששמו של
הקב"ה מתקדש על אותו שעמי כך מתקדש עליך .אמר לו וכך אתה מיעצני שבועה איני זז מכאן עד שתמסרני בידם שנא' )מלכים א'
י"ח( ויקחו את הפר אשר נתן להם ומי נתן להם אליהו וגו'
וֹר ְשׁ ֶ %תּם  -קדמא ואזלא במלה אחת ,כעין שוויון או בעושה תלוי המעשה .שני פרים תאומים מאם אחת הגדלים על מרעה אחד ושוויון
ְו #ה ַ
בקידוש שם שמים שכשם ששמו של הקב"ה מתקדש על אותו שעמי כך מתקדש עליך
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לטובת הבנת הנושא יוצגו מידי פעם חלק מהטעמים שבתנ"ך )חוץ מספרי איוב ,משלי ,תהלים( ,לפי תפקידם התחבירי כעוצרים ומחברים-
משרתים ,ולפי ההשערות
8

דפי פרשות השבוע שנת התשע"א ,דברים

דברים א,א
8.1
דברים א,א  -ב
ֲשׁר ִדּ ֶבּAר מֹשֶׁ ה = אֶ ל-כָּ ל-יִ ְשׂ ָר >ֵאל ְבּ ֵע ֶבר ַהיּ ְַר ֵדּ;ן
׀א׀ ֵאלֶּ ה ַה ְדּבָ ִ 2רים א ֶ #
ָהב׃
רת ְו ִדי ז ָ ֽ
תּפֶ ל ְולָ ָבן ַוחֲצֵ ֹ
וּביןֹ -
ארן ֵ ֽ
ַבּ ִמּ ְד ָMבּר ָבּע ֲָר ָבה #מוֹל %סוּף ֵבּין-פָּ ָ
ֹרב ֶדּ ֶר הַ ר-שֵׂ ִע;יר ַעד ָק ֵדשׁ בַּ ְרנֵ ֽעַ ׃
׀ב׀ אַ ַ #חד עָ ָשׂר יוֹם = ֵ ֽמח ֵ >

ליקוטי שיחות האדמו"ר מ"מ שניאורסהאן ,דברים א .הגמרא )מגילה לא,ב( אומרת שספר דברים אמר משה רבינו "מפי עצמו".
אומרים על כך תוספות "וברוח הקודש" .ברוח הקודש יש מדריגות רבות .על משה רבינו נאמר )דב' ז"ה לד,י( ְול ֹאָ# -קם נ ִָביא עוֹד
ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל ְכּמ ֶֹשׁ;ה ומובן שאצל משה רבינו היה רוח הקודש בתכלית העילוי .נוסף לכך הרי ספר דברים ,משנה תורה ,הוא חלק
מתורה שבכתב  -הרי ודאי שאמירת משנה תורה על ידי משה רבינו "מפי עצמו" אין פירושה שלא היתה מפי הגבורה ח"ו... ,
הכרח איפוא לומר שפירוש "מפי עצמו" הוא שמשה רבינו אמר את ספר דברים ברוח הקודש כפי שהאלקות נתלבשה במשה
ונתאחדה עמו ,וכמאמר )שמו"ר פ"ג ,ויק"ר פ"ב ,מכילתא שמות יח,יט( "שכינה מדברת מתוך גרונו של משה" שלכן אמר משה )דב'
יא,יד-טו( "ונתתי מטר גו' ונתתי עשב גו'" )ונתתי אני כו'( כי השכינה דיברה מתוך גרונו.
ההבדל שבין משנה תורה לבין ארבעה הספרים שלפניו זה הוא רק באיזה אופן נתגלו על ידי משה רבינו אלינו :ארבעה הספרים אף
שגם הם נמסרו לנו על ידי משה )רק "אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום"( ,אבל על כל שאר תרי"א מצוות נאמר "תורה צוה לנו
משה" ,תורה בגימטריא תרי"א מסרם משה רק כשליח ברם את משנה תורה מסר לנו משה כמו שהיה אומר "מפי עצמו" לא כשליח
משום שהשכינה נתלבשה בהשגתו ונתאחדה עמו ודיברה "מתוך גרונו של משה" .בהערה :בפרטיות יותר :רוח הקודש )של משה
בחי' ז"א דאצילות( הו"ע בחי' "מפי עצמו" ,לפי שמשם היה שרש נבואתו והשגתו .ומ"ש בפנים שאינו מפי עצמו אלא מעם ה',
הכוונה ששרש כל התורה למעלה מעלה מבחי' ז"א אלא שהספר משנה תורה נתלבש בבחי' ז"א .עיין לקו"ת שה"ש כ,ג.
ֲשׁר ִדּ ֶבּAר מֹשֶׁ ה = – קדמא מהפך פשטא ,כתוב שחבירו שלפניו מלמד
׀א׀ ֵאלֶּ ה ַה ְדּבָ ִ 2רים – מונח רביע לרמז על הספר החמישי בתורה א ֶ #
עליו ,להודיענו שכשם שארבעה הספרים שלפניו מפי הגבורה נאמרו ו"שכינה מדברת מתוך גרונו של משה" כך גם בספר החמישי השכינה
דיברה מתוך גרונו ,אלא שהכתוב וטעמיו ִדּ ֶבּAר מֹשֶׁ ה = אֶ ל־כָּ ל־יִ ְשׂ ָר >ֵאל – מהפך פשטא זקף-קטן ,מלמדים על שני אופנים עיקריים
לגילוי ע"י משה רבינו אלינו .דרך אחת בה ארבעה ספרים משה מסרם כשליח ,בלי התלבשות השכינה בהשגתו ובגופו ,כעין תבנית טעמים
אנכי ה' א-לקיך בטעם עליון – פשטא מונח זקף-קטן ,פשטא מונח )=שופר הולך לספרדים( קול פשוט הולך דרך שופר )שופר-הולך( בלי
כל גוון נוסף משל השופר .דרך שניה עבור ספר החמישי משה מסרו כמו שהיה אומר "מפי עצמו" לא כשליח משום שהשכינה נתלבשה
בהשגתו ונתאחדה עמו ודיברה "מתוך גרונו של משה" כעין מהפך )=שופר מהופך לספרדים( פשטא זקף-קטן ,שופר-הפוך המהפך בקול
הפשוט ונותן לו גוון מהשופר ,זה דרשת תורה שבע"פ מתורה שבכתב.
הרב יוסף שנה ,ה' מ"א התש"ע – משנה תורה מפי מי נאמר?  ...שיטת הגר"א "ההבדל בין התורה הקדושה למשנה תורה ,כי הארבעה
הספרים הראשונים היו נשמעים מפי הקב"ה בעצמו ,דרך גרונו של משה ,לא כן ספר דברים ,ישראל היו שומעים את דברי הספר הזה
כאשר שמעו דברי נביאים אשר אחר משה" .לשיטה זאת כל דברי הספר הם דברי נבואה ,אך מתיחסים למשה כיון שבעת שאמרם כבר
נעתק ממנו הדיבור הנבואי )מפי הקב"ה בעצמו ,דרך גרונו של משה( ויצא מפיו של משה רבינו בעצמו.
כתב "מגלה עמוקות" ענין משנה תורה הוא סוד תורה שבע"פ.
טעמי הטעמים ,הרב שרגא דזילושינסקי – גמ' גיטין ס,א חד מ"ד תורה מגילה מגילה ניתנה ולפ"ז י"ל דזה מרומז במונח רביע שאחרי
שארבעה ספרים ראשונים נגמרו ומונחים לפני משה התחיל באלה הדברים .׀א׀ ֵאלֶּ ה הַ ְדּ ָב ִ 2רים – מונח רביע ,ירמז למגילה חמישית.
רש''י ַבּ ִמּ ְד ָMבּר לא במדבר היו...ומהו במדבר ,אלא בשביל מה שהכעיסוהו במדברָ ...בּע ֲָר ָבה  -חטא פעור  -היינו הכעסה אחרונה
#מוֹל %סוּף – פעמיים המרו בים סוף  -היינו הכעסה ראשונה
ַבּ ִמּ ְד ָMבּר  -פזר – רש''י הוציא מלת ַבּ ִמּ ְד ָMבּר מתאור מקום ונתנה לנושא אחר הכעסת ה' ,אפשר כי בכך תומך טעם פזר ,המעביר רעיון
מהכתוב למקום אחר ואפשר כי אלו הכעסות ה' במשך תולדות ישראל .המשך הכתוב ע"פ פירוש רש"י מרמז להכעסות ה' במדבר מרוב
טוב שהשפיע על ישראל.
ָבּע ֲָר ָבה– תלישא-קטנה ,שיעור זמן ההכעסה של ה' כאן תקופת הזמן של ההכעסה )מיציאת מצרים ועד חטא פעור ,ארבעים שנה(
שכנגדה התוכחה .ההכעסה החלה כבר #מוֹל %סוּף קדמא ואזלא ,הגורם המוקדם שאחריו אזלא  -הולכים הענינים האחרים הדומים לו .בים
סוף הקב"ה קיים לאברהם את הבטחתו "ואחרי כן יצאו ברכוש גדול" שגדולה הייתה ביזת ים סוף מכל ביזת מצרים  -ממה שכבר הוציאו
ממצרים .הביזה העצומה וראיית צבא מצרים מת על שפת הים גרמו למחשבה לתת עבודה זרה בראשם ולשוב למצרים כי המצרים מתו
והארץ ריקה .וע"פ תורה שלמה במדבר מסעי לג,ח "וילכו דרך שלשת ימים ויחנו על ים סוף" גם שבו על עקבותיהם בכוון מצרים.
הגורם המקדים משרה את השפעתו לשאר המרי במדבר ולחטא האחרון במדבר בערבה – חטא פעור
תבנית הפסוק פזר תלישא-קטנה קדמא ואזלא והפרטים אחריו יוצר כעין פרט וכלל הצריך לפרט ,ופרט הצריך לכלל .כלל ההכעסות מרוב
טוב והפרט מלמד שחטאו ומרדו כי לא הבינו שה' משפיע וממלא כל חפצם מרוב חיבתו לעמו ישראל בזכות האבות ובזכות משה רבנו,
בזכות אהרן ,בזכות מרים הנביאה ובזכות הצדיקים והצדקניות שבדור.
רת – דרגא תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים שהם בד"כ ביחד ,היינו כל מעשי ההכעסה,
תּפֶ ל ְולָ ָבן ַוחֲצֵ ֹ
וּביןֹ -
ארן ֵ ֽ
ֵבּין-פָּ ָ
ארן  -דרגא  -רש''י  -מעשה מרגלים בט' באב בשנה השניה.
ֵבּין־פָּ ָ
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תּפֶ ל הוא מעשה העגל בי''ז בתמוז בשנה הראשונה .אפשר כי טעם תביר כאן משמעו שבר באמונה ,חזרת יצר
וּביןֹ -
כלי יקר מסביר שֽ ֵ -
הרע ,החולי והמיתה לעולם.
ַהר-שֵׂ ִע;יר ַעד ָק ֵדשׁ ַבּ ְרנֵ ֽעַ ׃

ֹרב ֶדּ ֶר
דברים א,ב אַ ַ #חד עָ ָשׂר יוֹם = ֵ ֽמח ֵ >
פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( דברים פרשת דברים ]דף א עמוד א[
אַ ַ #חד עָ ָשׂר יוֹם = ֵ ֽמח ֵ >ֹרב .אלו זכו ישראל היו נכנסין בי"א יום לארץ אלא מתוך שקלקלו מעשיהן גלגל הקב"ה למ' יום מ' שנה:
אַ ַ #חד עָ ָשׂר יוֹם = ֵ ֽמח ֵ >ֹרב  -קדמא מרכא פשטא זקף-קטן ,אחד מתפקידיה האפשריים של תבנית מרכא פשטא זקף-קטן היא להחיל את
אפיון הכתוב על חבירו הכתוב לפניו .אפשר שתפקיד התבנית קדמא מרכא פשטא זקף-קטן להחיל אפיון הכתוב אלפני לפניו .ועוד אופן של
הארכת הענין כגון בזמן וע"י קדמא הארכת זמן גדולה ממנה .בפסוק א' נאמר ְבּ ֵע ֶבר ַהיּ ְַר ֵדּ;ן ולפני לפניו נאמר במדבר מסעי לו,יג ֵאלֶּ ה
מוֹאב ַעל י ְַר ֵדּן יְ ֵר ֽחוֹ׃ אפשר שכאן ע"פ פסיקתא
>ָ
בת
ֲשׁר ִצוָּ ה ה' ְבּיַד-מ ֶֹשׁה אֶ לְ -בּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵא;ל ְבּ ַע ְֽר ֹ
ַה ִמּ ְצ* Pת ְו ַה ִמּ ְשׁפָּ ִ2טים א ֶ #
זוטרתא )לקח טוב( דברים ]א א[ הכתוב אַ ַ #חד עָ ָשׂר יוֹם = ֵ ֽמח ֵ >ֹרב .אלו זכו ישראל היו נכנסין בי"א יום לארץ וגו' ,רוצה לאפיין את המיקום
מוֹאב ַעל י ְַר ֵדּן יְ ֵר ֽחוֹ׃ כמרוחק אותו מרחק מחורב כמו ירושלים בארץ-ישראל מחורב ,אלו זכו ישראל היו נכנסין בי"א יום
>ָ
בת
ְבּ ַע ְֽר ֹ
לארץ אלא מתוך שקלקלו מעשיהן גלגל הקב"ה למ' יום מ' שנה :ומהלך אחד עשר יום נתארך מאד )קדמא מרכא( לתקופה של ארבעים שנה.

ראה מרכא ,קדמא מרכא ]פשטא[]מונח[ זקף-קטן

רש"י )ב( אַ ַ #חד עָ ָשׂר יוֹם = ֵ ֽמח ֵ >ֹרב  -אמר להם משה :ראו מה גרמתם? אין לכם דרך קצרה מחורב לקדש ברנע כדרך הר שעיר ,ואף
הוא מהלך אחד עשר יום ,ואתם הלכתם אותה בשלשה ימים; שהרי בעשרים באייר נסעו מחורב ,שנאמר" :ויהי בשנה השנית בחדש
השני בעשרים בחדש" וגו' )במ' י,יא( ,ובעשרים ותשעה בסיון )ראה תענית כט,א( שלחו את המרגלים מקדש ברנע; צא מהם שלשים
יום שעשו בקברות התאוה שאכלו הבשר חדש ימים )ראה במ' יא,כ( ,ושבעה ימים שעשו בחצרות להסגר שם מרים )ראה במ' יב,טו(,
נמצא בשלשה ימים הלכו כל אותו הדרך ,וכל כך היתה השכינה מתלבטת בשבילכם למהר ביאתכם לארץ; ובשביל שקלקלתם הסב
אתכם סביבות הר שעיר ארבעים שנה.

אַ ַ #חד עָ ָשׂר יוֹם = ֵ ֽמח ֵ >ֹרב  -קדמא מרכא פשטא זקף-קטן ,בתפקיד לתחילה ובפועל ,לכתחילה מחורב לקדש ברנע דרך הר שעיר הוא מהלך
אחד עשר יום ,ובפועל כל כך היתה השכינה מתלבטת בשבילכם למהר ביאתכם לארץ; שהלכו כל אותה הדרך בשלושה ימים עד קדש
ברנע ,אבל במקום להתקדם לארץ ישראל שלחו המרגלים מקדש ברנע ובשביל שקלקלתם )בשליחה ובבכיה שבאה אחריה( הסב אתכם

סביבות הר שעיר ארבעים שנה.
דברים א,ג  -ה
הם׃
ֲשׁר ִצוָּ ה ה' אֹתוֹ אֲלֵ ֶ ֽ
ח ֶדשׁ ְבּאֶ ָחד לַ ֹ;ח ֶדשׁ ִדּ ֶבּAר מֹשֶׁ ה = אֶ לְ -בּנֵ י יִ ְשׂ ָר >ֵאל ְ aכּכֹל א ֶ #
]ג[ וַ ֽ יְ ִהי = ְבּאַ ְר ָבּ ִעים שָׁ ָנ>ה ְבּעַ ְשׁ ֵ ֽתּי-עָ ָשׂר ֹ
אַ חֲ ֵרי הַ כֹּ 2תוֹ אֵ `ת ִסיחֹ ן = ֶמלֶ

יוֹשׁב ְבּ ֶח ְשׁבּ; וֹן וְ ֵ2את ע `וֹג ֶמלֶ
הָ אֱמֹ ִ >רי א ֲֶשׁר ֵ

]ד[

יוֹשׁב ְבּעַ ְשׁתָּ רֹ ת ְבּאֶ ְד ֶ ֽר ִעי׃
הַ ָבּשָׁ> ן אֲשֶׁ רֵ -

מר׃
תּוֹרה ַהזּ ֹאת לֵ א ֽ ֹ
ֹשׁה ֵבּ ֵאר אֶ תַ -ה ָ
הוֹאיל מ > ֶ
ִ
מוֹא;ב
ָ
]ה[ ְבּ ֵע ֶבר ַהיּ ְַר ֵדּן ְבּ ֶא ֶרץ

אפשר כי ענין לדרוש שיעור מרומז בטעם תלישא-גדולה בתחילת הענין דברים א,ג ִדּ ֶבּAר מֹשֶׁ ה = אֶ לְ -בּנֵ י יִ ְשׂ ָר >ֵאל ְ aכּכֹל – תלישא-גדולה,
ֹשׁה
הוֹאיל מ > ֶ
ִ
פסוק ד' הוא כעין מאמר מוסגר המלמד על זמן הדיבור  -הבאור ותחילת פסוק ה' מלמד מקום הדיבור – הבאור .והמשכו
ֲשׁר ִצוָּ ה ה' אֹתוֹ אֲלֵ ֶ ֽהם׃ דב' א ה
מר׃ כאילו נאמר דברים א,ג ִדּ ֶבּAר מֹשֶׁ ה = אֶ לְ -בּנֵ י יִ ְשׂ ָר >ֵאל ְ aכּכֹל א ֶ #
תּוֹרה ַהזּ ֹאת לֵ א ֽ ֹ
ֵבּ ֵאר אֶ תַ -ה ָ
מר
תּוֹרה ַהזּ ֹאת לֵ א ֽ ֹ
ֹשׁה ֵבּ ֵאר אֶ תַ -ה ָ
הוֹאיל מ > ֶ
ִ

נמצא כי ְ aכּכֹל בטעם תלישא-גדולה מרמז לתפקיד אחד של תלישא כשיעור מהכתוב אחריו .פתרון אפשרי מתחיל בקרא דב' א,ה
תּוֹרה ַהזּ ֹאת  .וכתב התורה בסימניה ,י"מ גימפל בניש ,התשנ"ט ע' ק"ח ,כי שפת"ח בפירושו לפסוק
ֹשׁה ֵבּ ֵאר אֶ תַ -ה ָ
הוֹאיל מ > ֶ
ִ
יטב׃ ס מפנה לפירושו ב-דברים א,ה ֵבּ ֵאר
תּוֹרה ַהזּ ֹאת ַבּ ֵאר ֵה ֵ ֽ
ֲב ִנ2ים ֶ ֽאת-כָּ לִ -דּ ְב ֵרי ַה ָ
)דברים כי תבוא כז,ח( ְוכָ ַת ְב ָתּ עַ לָ -הא ָ

יטב – ה ,הי ,היט ,היטב בגימ' שבעים) .ה – 5
תּוֹרה מכאן אמרו חז"ל שניתנה התורה בשבעים לשון ,רמז לדבר במילת ֵה ֵ ֽ
אֶ תַ -ה ָ
 ,הי – , 15היט –  , 24היטב –  26סה"כ = (70

ְוכָ ַת ְב ָתּ עַ לָ -הא ֲָב ִנ2ים –מונח רביע , ,לפחות ארבע ,כאן כפירוש בעה"ט ב)-דברים כי תבוא כז,ח( התורה הזאת באר היטב ,בגימטריא
גם בשבעים לשונות,
תּוֹרה
תּוֹרה אל מלת בַּ ֵאר בקרא דברים כי תבוא כז,ח ַה ָ
אפשר כי לפני שפת"ח היה גם בעה"ט והקיש בכעין ג"ש מלת בֵּ ֵאר אֶ תַ -ה ָ
יטב ודורש מגימטריאת צירופי אותיות היטב שבעים לשון.
יטב׃ ואז משתמש במלת ֵה ֵ ֽ
ַהזּ ֹאת ַבּ ֵאר ֵה ֵ ֽ
ֵהם׃
ח ָתם ְבּגוֹי ֶ ֽ
שׁנ;וֹ ְל ִמ ְשׁ ְפּ ֹ
ֹתם ִאישׁ ִל ְל ֹ
שבעים לשון נמצא גם ב -בראשית נח י,ה aמֵ אֵ לֶּ ה נִ ְפ ְר *דוּ ִאיֵּ Aי ַהגּוֹיִ ם = ְבּאַ ְרצ > ָ
ֵ aמאֵ לֶּ ה – תלישא-גדולה ,שיעורין אלפניו ולאחריו.
תולדות בני נח נמנים בפסוקים בר' י,א – לב ,הפסוק עם טעם תלישא-גדולה נמצא בפסוק ה' בין בני יפת ובין בני חם וכנראה בא
ללמד שיעור של שבעים אומות ולשונות בלבד ,כי בזרעו של נח היו יותר משבעים כפי שפירש רשב"ם .יש כלל בתושבע"פ שאם
נמנים הפרטים ללא מספר מוגדר )כפי שכתוב כאן( יכול שהותיר אחדים שלא נמנו .לכן אפשר כי טעם התלישא בא להגביל לשבעים
הנמנים.
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"א

לטובת הבנת הנושא יוצגו מידי פעם חלק מהטעמים שבתנ"ך )חוץ מספרי איוב ,משלי ,תהלים( ,לפי תפקידם התחבירי כעוצרים ומחברים-
משרתים ,ולפי ההשערות
קטן בין שני קיסרים )אתנח סלוק ,סלוק אתנח( – לכתחילה באופן אחד בפועל או בדיעבד באופן אחר
קדמא מרכא ]פשטא =[ ]מונח[  ...זקף> -
#
קטן – והוא תיאור ואחריו הלכה ,או הוא הלכה ואחריו הלכה ,לימוד אלפני לפניו
)קיסר = אתנח או סלוק( מרכא פשטא = מונח זקף> -
ואפשר גם לאחריו

דברים ואתחנן ג,כג
8.2
דברים ואתחנן ג,כג ,כו
מר׃
ס ]כג[ וָאֶ ְתחַ נַּ ן אֶ ל; -ה' ָבּ ֵעת ַה ִהוא לֵ א ֽ ֹ
וֹסף ַדּ ֵבּר אֵ ַלי עוֹד בַּ ָדּ ָבר ַהזֶּ ֽה׃
ל אַ ל2 -תּ ֶ
אמר Aה' אֵ לַ י = ַרבָ > -
]כו[ וַיִּ ְתעַ ֵ#בּר ה' ִבּי = ְל ַמעַ נְ > ֶכם ְול ֹא שָׁ ַמע אֵ ָל ;י ו ַ#יּ ֹ ֶ
פסוק )ג,כג( ָואֶ ְת ַחנַּ ן חל אחרי )ג,כו( וַיִּ ְתעַ ֵ#בּר – קדמא ,שהוא הגורם ל) -ג,כג( וָאֶ ְת ַחנַּ ן  .מתי היה ענין וַיִּ ְתעַ ֵ#בּר ה' ִבּי = ?
]כו[ וַיִּ ְתעַ ֵ#בּר ה' ִבּי = ְל ַמעַ נְ > ֶכם – קדמא מרכא פשטא מונח זקף-קטן ,כעין לכתחילה ובפועל .לכתחילה כבר נגזר על משה בסנה ואח"כ

במצרים לפני יציאת מצרים ,שלא יכנס לא"י,

רש"י שמות ד,יג ביד תשלח  -ביד מי שאתה רגיל לשלוח ,והוא אהרן .דבר אחר :ביד אחר שתרצה לשלוח; אין סופי להכניסן
לארץ ולהיות גואלם לעתיד ,יש לך שלוחים הרבה.
רש"י שמות ו,א עתה תראה  -העשוי לפרעה תראה ,ולא העשוי למלכי שבעה אומות כשאביאם אל הארץ )ראה סנה' קיא,א(.
אבל הגזרה יצאה אל הפועל כתוצאה מהכאה בסלע במקום לדבר אליו ,בשנה הארבעים ליציאת מצרים.
בשנה הארבעים עם ישראל נקרא העדה השלמה ,שכבר מתו מתי המדבר ואלו פרשו לחיים )רש"י במדבר חקת כ,א ע"פ תנחומא
חקת יד( מתו כמעט כל יוצאי מצרים שנגזרה עליהם המיתה .העם ביקש מים כי באר מרים נעלמה אחרי מותה .משה ראם מורים על סלע
מסוים וכנם המורים – הסרבנים ,לשון יוני :שוטים ,מורים את מוריהם).רש"י ע"פ תנחומא חקת ט( .פי' ה-רלב"ג )חקת כ,יג( שהיה
בם מיעוט אמונה בשם .ועל כך נענש העם בהיפקד מהם משה ואהרן כדי שלא תהיה להם ירושת הארץ באופן שלם ,שלא היו ראויים

לזה מצד מֶ רים.
על משה היה לדבר אל הסלע ויוציא מים כדי לקדש שם שמים ברבים ,כי היה בם מיעוט אמונה בשם .אבל אפשר שהוא גם הבין
שבנסיבות כמו עוון פעור שקרה אח"כ יהיה מיעוט האמונה הזה להם לרועץ ויהיה קיטרוג לעם ישראל לדורות ולא יהיה להם סניגור .לכן
הוא נטל על עצמו את האחריות לכך שלא למדו כיאות אמונת ה' ,לכפר על בני ישראל ולהיות סניגורם כנגד פעור המתעורר בכל עת שגגה
ומנסה להסטין ,ולכן הכה בסלע בנוסף לדיבור אליו ובכך יצאה אל הפועל הגזרה שלא יכנס לא"י.

ע"פ ה-רלב"ג יש עוד דרך להבין הקרא ]כו[ וַיִּ ְתעַ ֵ#בּר ה' ִבּי = ְל ַמעַ נְ > ֶכם  -כבר בארנו בפרשת 'פרה' )במ' כ,ח( איך היתה הגזרה הזאת
על משה בעון ישראל .ויאמר ה' אלי רב לך  -רוצה לומר :רב לך חכמה ושפע נבואה במה שהשגת ,עד שלא קם נביא אחר כמוך; ולזה
אין צורך לך לבא בארץ לזאת הסבה ,כי כבר זכית באלו המעלות ,לְ מה שלא זכה אחר.
]כו[ וַיִּ ְתעַ ֵ#בּר ה' ִבּי = ְל ַמעַ נְ > ֶכם – לכתחילה הביאה לא"י היא לזכות בשפע חכמה ונבואה .בפועל משה רבנוזכה בהם במדבר ,לכן אין
צורך לך )למשה( לבא בארץ לזאת הסבה ,כי כבר זכית באלו המעלות ,לְ מה שלא זכה אחר.
אבל הסבר זה לא נוגע במלת למענכם.
אמר Aה' אֵ לַ י =  -קדמא מהפך פשטא ,בתפקיד כעין כתוב שחבירו שלפניו מלמד עליו .הכתוב לפניו פותח במלת וַיִּ ְתעַ ֵ#בּר במובן
)ג,כו( ו ַ#יּ ֹ ֶ
של כעס  /דין קשה ,ומרמז לפי' רש"י ַרבָ > -ל שלא יאמרו הרב כמה קשה )כמו וַיִּ ְתעַ ֵ#בּר  -קשה( והתלמיד כמה סרבן מפציר .וכו'
ונראה כי אותו רעיון שמשה רבנו לא נכנס לא"י כדי לשמש סניגורם של ישראל מפני קיטרוג פעור מובא גם בפסוקים הבאים:
דברים ואתחנן ד,כא-כב
יכ ;ם
]כא[ וַה' ִה ְתאַ נַּףִ -בּי עַ לִ -דּ ְב ֵר ֶ
לה׃
ֱ?הי Nנֹ ֵתן ְל Nנַחֲ ָ ֽ
טּוֹבה אֲשֶׁ ר = ה' א > ֶ
>ָ
וּל ִב ְל ִתּי-בֹא = אֶ ל-הָ ָא ֶרץ הַ
תּי עָ ְב ִרי = אֶ ת-הַ יּ ְַר ֵ >דּן ְ
וַיִּ שָּׁ ַ2בע ְל ִב ְל ִ A

]כב[ ִכּי אָ נ ִֹכי ֵמת = ָבּ ָא ֶרץ ַה >זּ ֹאת אֵ ינֶ נִּ י עֹ ֵבר אֶ תַ -היּ ְַר ֵדּ;ן
טּוֹבה הַ ֽזּ ֹאת׃
יר ְשׁ ֶ Iתּם אֶ תָ -ה ָא ֶרץ ַה ָ
ְואַ ֶתּם = עֹֽ ְב ִ >רים ִו ִ
ִכּי אָ נ ִֹכי ֵמת = ָבּ ָא ֶרץ ַה >זּ ֹאת – מונח מרכא פשטא מונח זקף-קטן ,כעין לימוד אלפני לפניו ,מפסוק )ד,כב( אלפניו המיידי הוא הסיפא של
לה׃
ֱ?הי Nנֹ ֵתן ְל Nנַחֲ ָ ֽ
טּוֹבה אֲשֶׁ ר = ה' א > ֶ
>ָ
וּל ִב ְל ִתּי-בֹא = אֶ ל-הָ ָא ֶרץ הַ
תּי עָ ְב ִרי = אֶ ת-הַ יּ ְַר ֵ >דּן ְ
וַיִּ שָּׁ ַ2בע ְל ִב ְל ִ A

)ד,כא(
יכ ;ם.
הלפני לפניו הוא הרישא של )ד,כא( וַה' ִה ְתאַ נַּףִ -בּי עַ לִ -דּ ְב ֵר ֶ
הלימוד אלפני לפניו משתמש בפי' רש"י על שני הפסוקים,

רש"י )כא( התאנף  -נתמלא רוגז .על דבריכם  -על אדותיכם על עסקיכם) .כב( כי אנכי מת וגו' אינני עבר  -מאחר שמת מהיכן
יעבור? אלא אף עצמותי אינם עוברים )ראה ספ"ב קלה(.
נציג את פרש"י בסדר הפוך כדי לתמוך בהשערה של לימוד אלפני לפניו .נתחיל בפסוק )ד,כב(
]כב[ ִכּי אָ נ ִֹכי ֵמת = ָבּ ָא ֶרץ ַה >זּ ֹאת – מונח מרכא פשטא מונח זקף-קטן ,כעין לימוד אלפני לפניו,
רש"י )כב( ִכּי אָ נ ִֹכי ֵמת = וגו'  -מאחר שמת מהיכן יעבור? אלא אף עצמותי אינם עוברים )ראה ספ"ב קלה(.
מפרש"י אנו למדים שמשה רבנו לא עובר חי וגם לא עובר מת )היינו עצמותיו(
ועכשו הלימוד אלפני לפניו בא ללמד שמה שנראה כ -וַה' ִה ְתאַ נַּףִ -בּי – )רש"י ד,כא( נתמלא רוגז ודין על הפרט  -משה רבנו ,הינו
יכ ;ם ) -רש"י ד,כא( על אדותיכם על עסקיכם .הפשט מדבר על העבר אבל הרמז על העתיד .כי
לטובת הכלל  -עם ישראל ,עַ לִ -דּ ְב ֵר ֶ
כך משה רבנו שתמיד לימד זכות על ישראל ממשיך להיות סניגורם של ישראל מפני קיטרוגים בכל הדורות שכולם מתנקזים לפעור,
וכאשר פעור מתעורר לקטרג ,רואה את משה רבנו הקבור מול מקום מעשה פעור ונסוג לאחור.
וַה' ִה ְתאַ נַּףִ -בּי )שם הוי' עם ו"ו החיבור מעלה אפשרות שזה ה' ובית דינו( הנראה כגזרה על היחיד  -משה רבנו ,שלא יכנס לא"י על
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דברי העם ,בעומק הענין הינו לטובת עם ישראל .שיתוף מידת הדין הוא הסתרה מהשטן שמשה רבנו נשאר בעבר הירדן המזרחי
למנוע מפעור והדומים אליו להסטין נגד ישראל ולעתיד לבוא להנהיג את כל עם ישראל מהגלויות אל א"י.
דברים ואתחנן ו,ד – ט ,פרשת שמע
ֹדN׃
וּבכָ לְ -מא ֶ ֽ
וּבכָ ל-נ ְַפ ְשְׁ N
ֱ?ה;יְ Nבּכָ לְ -ל ָב ְבְ N
חד׃ ]ה[ ְו ָא ַה ְב > ָתּ ֵאת ה' א ֶ
ֱ?הינוּ ה' ׀ אֶ ָ ֽ
פ ]ד[ ְשׁ ַמע יִ ְשׂ ָר ֵא;ל ה' א ֵ
וּבלֶ ְכ ְתּN
יתְ = N
ֲשׁר אָ נ ִֹכי ְמצַ ְוַּ Nהיּוֹם עַ לְ -ל ָב ֶ ֽבN׃ ]ז[ ְו ִשׁנַּנְ ָתּם ְל ָב ֶנ>יְ Nו ִד ַבּ ְר ָתּ ָבּ;ם ְבּ ִשׁ ְב ְתְּ ANבּ ֵב ֶ
]ו[ ְו ָהי*וּ ַה ְדּבָ ִרים ָה ֵ2אלֶּ ה א ֶ #
וּב ְשׁעָ ֶ ֽריN׃
יתִ N
וּכ ַת ְב ָתּם עַ לְ -מזֻזוֹת ֵבּ ֶ
פת ֵבּין עֵ ינֶ ֽיN׃ ]ט[ ְ
ָדְ Nו ָהיוּ ְלטֹטָ ֹ
וּקשַׁ ְר ָתּם ְלאוֹת עַ ל-י ֶ ;
קוּמN׃ ]ח[ ְ
וּב ֶ ֽ
ַב ֶ >דּ ֶר ֽוּ ְבשָׁ ְכ ְבְּ N
ס

בבלי ברכות יג,א משנה  -היה קורא בתורה והגיע זמן המקרא ,אם כוון לבו  -יצא.
גמרא .שמע מינה :מצות צריכות כוונה! מאי אם כוון לבו  -לקרות .לקרות? והא קא קרי! בקורא להגיה.
תנו רבנן :קריאת שמע ככתבה ,דברי רבי; וחכמים אומרים :בכל לשון.
מאי טעמא דרבי? אמר קרא ְו ָהי*וּ  -בהוייתן יהו .ורבנן מאי טעמייהו? אמר קראְ :שׁ ַמע  -בכל לשון שאתה שומע.
ולרבי נמי ,הא כתיב ְשׁ ַמע! ההוא מבעי ליה :השמע לאזניך מה שאתה מוציא מפיך.
ורבנן? סברי להו כמאן דאמר :לא השמיע לאזנו  -יצא.
ולרבנן נמי הא כתיב ְו ָהי*וּ! ההוא מבעי להו שלא יקרא למפרע).ללא סדר(
ורבי ,שלא יקרא למפרע מנא ליה? נפקא ליה מְ -דּ ָב ִרים ַה ְדּ ָב ִרים.
ורבנן? ְ -דּ ָב ִרים ַה ְדּ ָב ִרים לא דרשי.
תנו רבנן] :ו[ ְו ָהי*וּ  -שלא יקרא למפרע .הַ ְדּ ָב ִרים  ...עַ לְ -ל ָב ֶ ֽב ,Nיכול תהא כל הפרשה צריכה כוונה ,תלמוד לומרָ :ה ֵ2אלֶּ ה  -עד כאן
ֲשׁר אָ נ ִֹכי
צריכה כוונה ,מכאן ואילך אין צריכה כוונה ,דברי רבי אליעזר ,אמר ליה רבי עקיבא :הרי הוא אומר )דף יג,ב( )דברים ו,ו( א ֶ #
ְמצַ ְוַּ Nהיּוֹם עַ לְ -ל ָב ֶ ֽב - Nמכאן אתה למד שכל הפרשה כולה צריכה כוונה .אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן :הלכה כרבי עקיבא.
• טט – )דב' ואתחנן ו,ו( ְו ָהי*וּ ַה ְדּבָ ִרים ָה ֵ2אלֶּ ה  -גרשיים מונח רביע ,כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו) .א( דעת רבנן
בשמירת סדר האמירה ,מתבטאה בהלכות תפילין ומזוזות ,שחייבים להכתב כסדר כתיבתן בתורה בזמן הכתיבה ומקומם
על הקלף .חיוב זה לא חל על שאר פרשיות התורה .אפשר כי כאן רביע מרמז לכסדרן למשל בתפילין של יד ,מונח כעין
עוד רביע לרמז לכסדרן בתפילין של ראש ,וכן כסדרן במזוזה .ודבר זה מחויב בכל שיטה של סדר פרשיות תפילין.
• )ב( עוד ענין של יצא מן הכלל ללמד על עצמו נדון ב-בבלי ברכות בדיון בין רבי אליעזר לרבי עקיבא עד היכן בקריאת שמע צריך
וּב ְשׁעָ ֶ ֽריN׃ ,משמע
יתִ N
כוונה .ר"א אומר מְ -שׁ ַמע עד ְו ָהי*וּ ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵ2אלֶּ ה ,ר"ע אומר עד סוף פרשת שמע ]ט[ ֵ ...בּ ֶ
ששאר הקריאה והתפלה לא צריכים אותה רמת כוונה .ועיקרי הדברים הם חמישה 2 :בפסוק )ו,ז( ְו ִשׁנַּנְ ָתּם ְל ָב ֶנ>יְ Nו ִד ַבּ ְר ָתּ
יתN
וּכ ַת ְב ָתּם עַ לְ -מזֻזוֹת ֵבּ ֶ
פת ֵבּין עֵ ינֶ ֽיN׃  ,ו 1-בפסוק )ו,ט( ְ
וּקשַׁ ְר ָתּם ְלאוֹת עַ ל-י ֶָד;ְ Nו ָהיוּ ְלטֹטָ ֹ
ָבּ;ם  2 ,בפסוק )ו,ח( ְ
וּב ְשׁעָ ֶ ֽריN׃
ִ

שו"ע או"ח ס' לב סעיף א' וסעיף כג

והיו  -בהוויתן יהו ,פי' כסדר שנכתבות בתורה יהו כתובין:
רמ"א וצריך לכתבם בסדר הזה ,לכתוב תחילה הקודמת בתורה וגו'
ביאור הלכה בסעיף א' וצריך לכתבם וגו' .הג"ה זו איירי לענין קדימת הזמן ולענין קדימת המקום מבואר להלן בסימן ל"ד בטו"ר
וב"י עי"ש.
בסדר הזה ... .ודעת ה-ט"ז ביו"ד סימן ר"ץ דלדברי התוספות מנחות ל"ב ע"א ד"ה "דילמא" כשר אם אין סידור בהפרשיות של שמע
והיה אם שמוע אחר שאין סמוכות בתורה וגו'.
* טט  -כוונת התוספות שאין חיוב שמירת קדימת הזמן וקדימת המקום בשתי פרשיות אלו בתו"מ .וקדושת יום טוב חולק על הט"ז
בכוונת התוספות ואומר שכוונת התוספות שאין הקפדה על קדימת הזמן אבל יש הקפדה על קדימת המקום.
* טט ְ -ו ָהי*וּ ַה ְדּבָ ִרים ָה ֵ2אלֶּ ה  -גרשיים מונח רביע ,ר"ל ְו ָהי*וּ  -גרשיים ,יצאו ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵ2אלֶּ ה מונח רביע  -ארבע פרשיות התפילין
מן הכלל ללמד על עצמן שמונח רביע  -שיש בכתיבת רביעיית היד ורביעיית הראש שתי הקפדות א' קפידת הזמן ב' קפידת המקום.
בכתיבת התורה עצמה אין קפידת זמן וקפידת מקום.

שולחן ערוך ,אורח חיים ,סימן לב סע' לו יעשה כל פרשיותיה פתוחות חוץ מפרשה אחרונה הכתובה בתורה שהיא "והיה אם שמוע"
שיעשנה סתומה ואם שנה פסול.
*
*
*
*
*

טט  -אפשר שזה מבוסס על הקרא והיו הדברים האלה  -גרשיים מונח רביע ,והיו כהוויתן בתורה
שמות בא יג א -י  -קדש לי כל בכור פתוחה בראש ופתוחה בסוף
שמות בא יג יא -טז והיה כי יביאך פתוחה בראש וסגורה בסוף
דברים ואתחנן ו ד  -ט שמע ישראל פתוחה בראש וסגורה בסוף
דברים עקב ו ד -ט והיה אם-שמע סגורה בראש וסגורה בסוף
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לטובת הבנת הנושא יוצגו מידי פעם חלק מהטעמים שבתנ"ך )חוץ מספרי איוב ,משלי ,תהלים( ,לפי תפקידם התחבירי כעוצרים ומחברים-
משרתים ,ולפי ההשערות
8.3

דברים עקב ז,יב

א ָת;ם
יתם ֹ
ֲשׂ ֶ
וּשׁמַ ְר ֶתּם ַוע ִ
דברים עקב ז,יבְ :ו ָהיָ ה׀ ֵע ֶקב ִתּ ְשׁ ְמ 2עוּן ֵאAת ַה ִמּ ְשׁפָּ ִטים = ָה >ֵאלֶּ ה ְ
ֹתיN׃
אב ֶ ֽ
ֱ?היְ Nל ֽ ֶ N2אתַ -ה ְבּ ִרית = ְואֶ תַ -ה > ֶחסֶ ד א ֲֶשׁר נִ ְשׁ ַבּע לַ ֲ
ְושָׁ ַמר #ה' א ֶ %

נתחיל בפי' מאור ושמש דברים פרשת עקב  ...או יאמרְ ,ו ָהיָ ה׀ ֵע ֶקב ִתּ ְשׁ ְמ 2עוּן וגו' .דהנה כתיב )שמות יתרו כ,ו ; דברים ואתחנן ה,ט(
Pתי׃ ס  .מצינו שאם האדם עובד את השי"ת מאהבה זכותו עומדת לבניו עד
Pתו ִמ ְצ ָ ֽ
וּלשׁ ְֹמ ֵרי ִמ ְצ ָ ֽ
אה ֲַבי ְ
ְועֹ Aשֶׂ ה ֶח ֶ=סד = לַ אֲלָ ִ ;>פים ְל ֹ
אַלְ פַּ יִּ ם דור ,אפילו הפירות יאכלו בעולם הזה .ומהיכן הוא נוטל חלקו  -מחמת שהוא עובד את השם יתברך מאהבה והוא משיג
רוממותו יתברך ,ויודע שהכל מאתו יתברך; שאפילו המצות ומעשים טובים שעשה לא מכוחו עשה ,אלא הקב"ה נותן לו כח לעשות
מצות ומעשים טובים .ואינו תובע שום שכר מאתו יתברך,
ופירשו רש"י ורבינו בחיי את הקרא ְועֹ Aשֶׂ ה ֶח ֶ=סד =

)א( רבינו בחיי דברים פרק יז ומה המטפל לעוברי עברה נענש כעוברי עבירה ,לא כל שכן המטפל לעושי מצוה שנותנין לו שכר
כעושי מצוה ,שהרי מדה טובה מרובה על מדת פורענות אחת על חמש מאות ,שנאמר) :שמות כי תשא לד,ז( נ ֵֹצר ֶח =סֶ ד = לָ אֲלָ ִ>פים,
וכתיב :פּ ֵֹקד׀ עֲPן אָ 2בוֹת עַ לָ -בּנִ ים = ְועַ לְ -בּנֵ י ָב ִנ>ים עַ לִ -שׁלֵּ ִשׁים ְועַ לִ -ר ֵבּ ִ ֽעים׃ .הקב"ה ארך אפיים ,ממתין לבניו של עובר עבירה עד
ארבע דורות אחריו .אם מתקנים אינו נפרע מהם על מעשי אבותיהם ואם לא מתקנים מענישם.
)ב( רש"י שמות יתרו כ,ו ְועֹ Aשֶׂ ה ֶח ֶ=סד =  -נוצר חסד שאדם עושה ,לשלם שכר עד לְ אַלְ פַּ יִּ ם דור ,מלת לָ אֲלָ ִ>פים הופכת ע"י כלל הלימוד
מיעוט רבים ללא מספר הרי זה שניים ,כאן מיעוט לַ אֲלָ ִ ;>פים זה גם בשנוי הניקוד לְ אַלְ פַּ יִּ ם .וממשיך רש"י נמצאת מדה טובה יתירה על

מדת פורענות אחת על חמש מאות ,שזו לארבעה דורות וזו לְ אַלְ פַּ יִּ ם:
תבנית החלק השני של הפסוק כעין פרט קדמאה וכלל ופרט המפרט את הפרט קדמאה.
ֹתיN׃
אב ֶ ֽ
ֱ?היְ Nל ֽ ֶ N2אתַ -ה ְבּ ִרית = ְואֶ תַ -ה > ֶחסֶ ד א ֲֶשׁר נִ ְשׁ ַבּע לַ ֲ
ְושָׁ ַמר #ה' א ֶ %
ֱ?הי – Nקדמא ואזלא כעין כלל ,פרט המפרט את הפרט קדמאה ְל ֽ ֶ N2אתַ -ה ְבּ ִרית = וְ אֶ תַ -ה > ֶחסֶ ד א ֲֶשׁר נִ ְשׁ ַבּע
ְושָׁ ַמר – פרט קדמאה# ,ה' א ֶ %
ֹתיN
אב ֶ ֽ
לַ ֲ
ְושָׁ ַמר – תרסא ,שיעור זמן שמירה מצינו שאם האדם עובד את השי"ת מאהבה זכותו עומדת לבניו עד לְ אַלְ פַּ יִּ ם דור )מאור ושמש(,

רש"י ו-רבינו בחיי פירשו נמצאת מדה טובה יתירה על מדת פורענות אחת על חמש מאות ,שזו לארבעה דורות וזו לְ אַלְ פַּ יִּ ם :מלת
לָ אֲלָ ִ>פים הופכת ע"י כלל הלימוד מיעוט רבים ללא מספר הרי זה שניים ,כאן מיעוט לַ אֲלָ ִ ;>פים זה גם בשנוי הניקוד לְ אַלְ פַּ יִּ ם .כמו-כן
רבינו בחיי הביא ראיה לארבעה דורות של עוברי עבירה בנוסף על העובר הראשון מהקרא )שמות כי תשא לד,ז( פּ ֵֹקד׀ עֲPן אָ 2בוֹת עַ לָ -בּנִ ים =
ְועַ לְ -בּנֵ י ָב ִנ>ים עַ לִ -שׁלֵּ ִשׁים ְועַ לִ -ר ֵבּ ִ ֽעים׃

אפשר שארבעה הדורות הנוספים מרומזים ברישום מקוצר בטעם מלת )דברים עקב ז,יב( ְל  – N2רביע ,הקב"ה שומר לכל אחד בהשגחה
פרטית אליו האם מקיים ֶ ֽאתַ -ה ְבּ ִרית = ְואֶ תַ -ה > ֶחסֶ ד ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּע לַ ֲאב ֶ ֹֽתי) Nפרטים המפרטים את הפרט קדמאה( .אם עשה עבירה והוא
ובניו ארבע דורות לא תיקנו עד ,אזי נפרע מהם ,ואם מתקנים אינו נפרע מהם על מעשי אבותיהם.
וּב ַר ְכ Nוְ ִה ְר ֶבּ;N
דברים עקב ז,יגַ :וא ֲֵה ְב >ֵ N
ב ֶתיN
א ֹ
רת צ ֹא ֶנ> Nעַ `ל ָהא ֲָד > ָמה אֲשֶׁ ר-נִ ְשׁ ַבּע לַ ֲ
ֹשְׁ Nויִ ְצ ָה ֶ 2רְ Nשׁגַר-אֲלָ פֶ =יְ = Nועַ ְשׁ ְתּ ֹ
וּפ ִ ֽריa -אַ ְד ָמ ֶתְ Nדּ ָג#נְ ְ N%ו ִתיר ְ
וּב ַר ְפּ ִ ֽריִ -ב ְטנְ ְ N
ֵ
ל ׃
ָל ֶתת ָ ֽ
?ה;יN
א ֶ
ַוא ֲֵה ְב > – Nמונח זקף-קטן במלה אחת ,כעין ריבה וריבה את הכל ,וכן דברים ואתחנן ו,הְ :ו ָא ַה ְב > ָתּ ֵאת יְ הוָ ה ֱ
וּבכָ לְ -מא ֶ ֹֽדN׃ ְו ָאהַ ְב > ָתּ – מונח זקף-קטן במלה אחת ,מידה )י"ח( לר' אלעזר בר' יוסי הגלילי ,מדבר
וּבכָ ל-נ ְַפ ְשְׁ N
ְבּכָ לְ -ל ָב ְבְ N

שנאמר במקצת ונוהג בכל מידה ריבה וריבה את הכל ,בכל אופני אהבה ,אהבה מקיפה פשוטה ללא עיון כי ה' בוראך צווך לאהוב אותו,
ואהבה ממלאה מתוך לימוד והתבוננות ברוממות ה' ,שיהא שם שמים מתאהב על ידך
ה' אוהב כל אחד מישראל בכל אופני אהבה,כשם שכל אחד מישראל מצווה לאהוב את ה' בכל האופנים ,וכתב פנים יפות דברים פרק יא
משום דכתיב ]דברים כו ,יז  -יח[ את ה' האמרת היום וה' האמירך היום ,ענינו כי נתקשרו בעבותות האהבה בקשר חזק אשר הוא

משני צדדין,
מוצגת השערה כי חצי הפסוק השני מרמז לאופני גמר מלאכה בגידולי אדמה וחיובי הפרשת תרומות ומעשרות.
מהלך ההסבר) :א( קישור מהפסוק ראשית דגנך ,המקור המקובל לגמר מלאכה לפסוק כאן; )ב( גמר מלאכה בדגן בפסוק כאן; )ג( כעין
בנין אב מכאן לגמר מלאכה לכל יבולי גידולי הארץ; )ד( שיעורי הפרשת תרומה ,הקפה מהמוקף ,מתי לא מפרישים
וּפ ִ ֽריa -אַ ְד ָמ ֶתN
וּב ַר ְפּ ִ ֽריִ -ב ְטנְ ְ N
ֵ
ל ׃
ב ֶתיָ Nל ֶתת ָ ֽ
א ֹ
רת צ ֹא ֶנ> Nעַ `ל ָהא ֲָד > ָמה אֲשֶׁ ר-נִ ְשׁ ַבּע לַ ֲ
ֹשְׁ Nויִ ְצ ָה ֶ 2רְ Nשׁגַר-אֲלָ פֶ =יְ = Nועַ ְשׁ ְתּ ֹ
ְדּ ָג#נְ ְ N%ו ִתיר ְ
וּפ ִ ֽריa -אַ ְד ָמ ֶת Nהיינו תיקון מאכל ,לעישור ְפּ ִ ֽרי-
מדרש רבה – על הפסוק מלמד ענינים אחדים ואחרון שבהם – לימוד בהיקש מעישור ְ
ִב ְטנְ  Nזו המילה ,היינו תיקון האדם הישראלי ,שיהיה ראוי בין היתר להפריש תרומות ומעשרות .מדרשה זאת ננסה להראות כי הפסוק

מרמז בהיקש או בנין אב לאופני גמר מלאכה בגידולי אדמה וחיובי הפרשת תרומות ומעשרות .
ממקומות אחרים בתורה העלינו כי תבנית טעמים קדמא ואזלא במלה אחת ,עשויה ללמד בתפקידים הבאים) :א( בתפקיד של מוקדם
ומאוחר )ב( בתפקיד של שוויון) ,ג( בתפקיד בעושה תלוי המעשה
בפסוק נמצאת המלה ְדּ ָג#נְ  – N%קדמא ואזלא במלה אחת ,אשר בתפקיד של שוויון עשויה ללמד על גמר מלאכה של דגן בצורת מירוח הכרי,
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"א

שהוא החלקה והשוואת הצדדים של ערימה = כרי הדגן בגורן .גמרא ב-בבלי ביצה יג,ב המופיעה במקומות אחדים בתלמוד עוסקת בחלק

הלוי ביבול גרעיני דגן ותוך כך למדים על גמר מלאכה .ופ' רש"י האי אדגן ) -אביי עונה לרב פפא( הקדימו בכרי  -כבר נעשה דגן ,ומשבא
אשׁית ְדּגָנְ  ,N%הלכך מסתברא דהאי קרא דזכותא דכהן  -אכרי תשדייה
לכלל דגן חלה עליו חובת כהן ,דכתיב )דברים שפטים יח,ד( ֵר ִ#
)משקבצו בגורן את הגרעינים לערימה = כרי ,ומירחו = והחליקו = השוו פניה קוראים לו דגן והגיעה זכות לכהן ,ולכן הקדמת הלוי נטלה את חלק הכהן
ועל הלוי להעביר לכהן חלק הכהן במה שלקח(.

מפרש"י למדים כי הגדרת אדגן היינו גרעיני התבואה באים לכלל דגן משנתמרח הכרי וזהו גמר מלאכה בדגן וחיוב בתרומה ומעשרות.
אשׁית ְדּגָנְ .N%
הלימוד המקובל הינו מהקרא )דברים שפטים יח,ד( ֵר ִ#
תבואות חמשת המינים חטה שעורה שבלת-שועל שיפון כוסמין נקראים דגן על שם פעולת הדיגון בשעת עשיית כרי והחלקה הנחשב
לגמר מלאכה בגרעיני תבואות אלה
אופני גמר מלאכה נוספים ליבולי גידולי אדמה שונים שבהם מתחייבים בתרומה ומעשרות
טט – ע"פ בבלי ביצה יג,ב הגדרת גמר מלאכה בקישואין ודלועין ובצלים משיפקסו ,ושלא פקסו  -משיעמיד ערמה..
טט – ע"פ בבלי בבא מציעא פח,ב הגדרת גמר מלאכה בענבים וזיתים העומדים לאכילה – כניסתן לבית קובעתן )נקרא גם רואה פני
הבית( ,וכן בתאנים ועוד פירות.
מוצעת השערה כי )דברים עקב ז,יג( ְדּ ָג#נְ  N%הוא עוד מקור לאדגן גמר מלאכה בדגן ולגמרי מלאכה אחרים בהיקש או בבנין אב
ְדּ ָג#נְ – N%קדמא ואזלא במלה אחת) ,א( בתפקיד של מוקדם ומאוחר )ב( בתפקיד של שוויון) ,ג( בתפקיד בעושה תלוי המעשה
)א( תיקון המאכל ע"י תרומות ומעשרות על הסדר של מוקדם ומאוחר המרומז בְ -דּ ָג#נְ  - N%קדמא ואזלא במלה אחת ,כלומר הסדר
הוא גמר מלאכה ואחריו הפרשת תרומות ומעשרות:
)ב( בתפקיד של שוויון ,קדמא ואזלא בצורתן מסמלות העמדת ערמה היינו כרי ,אחד מהתפקידי קדמא ואזלא במלה אחת מרמז על
שוויון פני השטח כמו ערבה ,כאן במובן של פעולת מירוח שהיא החלקת ערמת הגרעינים ,פעולה הנחשבת לגמר מלאכה בגרעיני
התבואה היינו אדגן ,גרעיני התבואה נקראים מעתה דגן נאסרים באכילת ארעי ומחוייבים בתרומות ומעשרות .ורבנן הקישו מדגן
לפירות וירקות חלקם בהעמדת ערימה ,חלקם בכניסתן לבית .את הרמז להיקש ראה להלן.
)ג( בתפקיד בעושה תלוי המעשה ,ע"פ שו"ת מהריט"ץ )ישנות( סימן ז

דגנך פירו' מתחל' הזריעה שיהיה הדגן נזרע ברשותך
המלה דגנך בשינוי ניקוד נקראת דיגונך קרא קפיד אדגן שיהא שלך בשעת דיגון פירוש גמר המלאכה בדגן צריך להיות ע"י
ישראל בין מזריעה משדה של ישראל ובין לשיטת רמב"ם כרבה כשקנה ישראל דגן מגוי שגידל בא"י ומירחו )עשה גמר מלאכה(.
וּפ ִ ֽריa -אַ ְד ָמ ֶתְ Nדּ ָג#נְ ְ N%ו ִתיר ְֹשְׁ Nויִ ְצ ָה ֶ 2ר , Nופרטים
וּב ַר ְפּ ִ ֽריִ -ב ְטנְ ְ N
תבנית חצי הפסוק כעין פרטים מקדימים ,כלל ופרטים אחרוניםֵ .
רת צ ֹא ֶנ> Nעַ `ל הָ א ֲָד > ָמה – פעמיים זקף בין שני קיסרים ,כאן בתפקיד כעין בנין
נוספים .הפרט הנוסף הראשון הוא ְשׁגַר-אֲלָ פֶ =יְ = Nועַ ְשׁ ְתּ ֹ
אב או היקש .עם היקש אחד פתחנו את הנושא מדרש רבה – על הפסוק מלמד ענינים אחדים ואחרון שבהם – לימוד בהיקש מעישור
וּפ ִ ֽריa -אַ ְד ָמ ֶת Nהיינו תיקון מאכל ,לעישור ְפּ ִ ֽריִ -ב ְטנְ  Nזו המילה ,היינו תיקון האדם הישראלי שיהיה ראוי בין היתר להפריש תרומות
ְ
רת
ומעשרות .כל תיקון הוא סוג של חציצה )מתפקידי תלישא( – הפרשת איסור למפריש .אפשר כי המשך הקרא ְשׁגַר-אֲלָ פֶ =יְ = Nועַ ְשׁ ְתּ ֹ
צ ֹא ֶנ> Nעַ `ל ָהא ֲָד > ָמה – פעמיים זקף בין שני קיסרים מרמז על כעין היקש או בנין אב ללמד מדגן לשאר יבולי גידולי אדמה על חובת גמר
מלאכה ואחריה היבול הוא טבל וחייב בתרומות ומעשרות.
אשׁית ְדּגָנְ  N%אין רמז בטעמים לשיעורים ומחיצות .כאמור הצגנו מקור נוסף להפרשת תרומות ומעשרות
בפסוק )דברים שפטים יח,ד( ֵר ִ#
מהחצי השני של הפסוק דברים עקב ז,יג במלת ְדּ ָג#נְ  N%במובן של אדגן – דגנך ודיגונך.
וּפ ִ ֽריa -אַ ְד ָמ ֶתN
וּב ַר ְפּ ִ ֽריִ -ב ְטנְ ְ N
ֵ
ל ׃
ב ֶתיָ Nל ֶתת ָ ֽ
א ֹ
רת צ ֹא ֶנ> Nעַ `ל ָהא ֲָד > ָמה אֲשֶׁ ר-נִ ְשׁ ַבּע לַ ֲ
ֹשְׁ Nויִ ְצ ָה ֶ 2רְ Nשׁגַר-אֲלָ פֶ =יְ = Nועַ ְשׁ ְתּ ֹ
ְדּ ָג#נְ ְ N%ו ִתיר ְ
וּפ ִ ֽריa -אַ ְד ָמ ֶת – Nמונח מונח תלישא-גדולה ,כעין שלוש תלישא-גדולה ,שעשויים ללמד אלפניהם ולאחריהם ובסה"כ
וּב ַר ְפּ ִ ֽריִ -ב ְטנְ ְ N
ֵ

כששה תפקידי תלישא מבין התפקידים כעין שיעור ,חציצה ,מחיצה.

אשׁית ְדּגָנְ  - N%זו תרומה ,ולא
שלושה שיעורים נדרשו בירושלמי בהסתמך על פסוק ביחזקאל ונמצאים בפי' רש"י )דב' שפטים יח,ד( ֵר ִ#
פירש בה שיעור ,אבל רבותינו )ירושלמי תרומות פ"ד ה"ג( נתנו בה שיעור ,עין יפה אחד מארבעים ,עין רעה אחד מששים ,בינונית
אחד מחמשים .וסמכו על המקרא שלא לפחות מאחד מששים ,שנאמר וששיתם האיפה מחומר השעורים )יחזקאל מה,יג( ששית
האיפה ,חצי סאה .כשאתה נותן חצי סאה לכור ,הרי אחד מששים ,שהכור שלשים סאין:
באותו ירושלמי גם נדרש שיש להפריש תרומות ומעשרות מן המוקף ,היינו מחיצה.

וב -מדרש תנאים לדברים פרק יח דרש שיעור השארה לאדם המפריש ברוחב לב ר' עקיבה אומר מנ' אתה אומ' שאם רצה אדם
לעשות כל גרנו תרומה וכל עיסתו חלה שהוא רשאי ובלבד שישייר מקצת
ואפשר כי תלישא אחת משמשת בתפקיד עקירת חובת ההפרשה כנאמר ב-מדרש תנאים לדברים פרק יח ]ת"ל ראשית[ דגנך ולא דגן
גוי )מיכן אמ' פירות הגוי שגדלו בקרקע שקנה בארץ ישראל אם נגמרה מלאכתן ביד הגוי ומירחן הגוי פטורין מכלום(:
בדרך דרש בבלי תענית ח,ב ד"ה ואמר רבי יצחק אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין  ...ת"ר הנכנס למוד גרנו  ...התחיל
וּב ַר ְ ...דּ ָג#נְ  - N%קדמא ואזלא במלה אחת ,בעושה תלוי המעשה .דבר הסמוי מן העין
למוד אומר ברוך השולח ברכה בכרי הזה וגו' ֵ
מתברך עד אחרי מירוח הכרי  -היינו עד גמר מלאכה ,ולכן לפני ש-התחיל למוד אומר ברוך השולח ברכה בכרי הזה וגו' מבקש כי
הברכה תימשך לנמדד כי נעשה לשם הפרשת תרו"מ כמצוות ה' ולא לתועלת הבעלים.
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"א

לטובת הבנת הנושא יוצגו מידי פעם חלק מהטעמים שבתנ"ך )חוץ מספרי איוב ,משלי ,תהלים( ,לפי תפקידם התחבירי כעוצרים ומחברים-
משרתים ,ולפי ההשערות
דברים ראה יא,כו
8.4
דברים ראה יב,ב:
יה;ם
ֱ?ה ֶ
וֹי2ם א ֲֶשׁר אַ ֶתּם י ְֹר ִשׁים א ָֹתם אֶ ת-א ֵ
ֽבדוָּ -שׁם ַהגּ ִ
ֹמוֹת א ֲֶשׁר ָע ְ
אַ ֵבּד ְ aתּאַ ְבּדוּן ֶ ֽאת-כָּ לַ -ה ְמּק *
ה ָר ִמים = ְועַ לַ -הגְּ ָב >עוֹת ְו ַת ַחת כָּ לֵ -עץ ַרעֲנָ ֽ ן׃
עַ לֶ -ה ָה ִ Aרים ָ ֽ

אַ ֵבּד ְ aתּאַ ְבּדוּן – מונח תלישא-גדולה ,בתפקיד עקירת מחיצה המסתירה את מקור העבודה זרה וכך מאבדה וזה מאפשר גלוי בעל בחינה
נעלה
גּוֹי2ם – גרשיים דרגא מונח רביע ,בתפקיד תיקון הקילקול של היצר הרע ,וגלוי הגאולה
ֽבדוָּ -שׁם ַה ִ
ֹמוֹת א ֲֶשׁר ָע ְ
ֶ ֽאת-כָּ לַ -ה ְמּק *
מתואם לפירוש אור החיים ובדרך רמז ,יכוין הכתוב לרמוז איבוד לכח הנעלם גם כן בכח עם בני ישראל ,שכאשר יתעצמו בתעצומות

המעשה הטוב יאבדו נגלה ונסתר מהם ,והוא אומרו כָּ לַ -ה ְמּק *ֹמוֹת א ֲֶשׁר ָע ְֽבדוָּ -שׁם ,פירוש אשר מגעת שם עבודתם שהוא כסא ס"מ

הרשע לעקרו )איבוד מקומות עבודה זרה עוקר כח הנעלם )כעין מוסתר ע"י מחיצה( של כסא ס"מ הרשע ,זה תיקון הקילקול של יצר הרע
והדבר מביא לגלוי בחינה נעלה של הגאולה ,כי בנפילת כח זה יתעצם כח העליון )בעל בחינה נעלה(ְ ,ו ָהיָ ה ה' ְל ֶמלֶ עַ ל-כָּ לָ -ה ָא ֶ;רץ
)זכריה יד,ט(:
אפשר כי פסוק זה מרמז אל גלות השכינה בדור אנוש שבו הוחל לקרוא בשם אלהים אחרים והפסוק בראשית וירא כ,יג וַיְ ִ*הי כַּ א ֲֶשׁר
ִה ְתעוּ א ִֹ2תי – גרשיים דרגא מונח רביע ,רומז אל התיקון וחזרת השכינה מרקיע שביעי לששי.
יה;ם  ,מרכא
ֱ?ה ֶ
א ֲֶשׁר אַ ֶתּם י ְֹר ִשׁים א ָֹתם – מרכא תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים שלא על כולם חל איסור ההנאה מ -אֶ ת-א ֵ
טפחא – כעין יתור לרבות על הירושה של הגויים גם דברים הקשורים לאלהיהם ,ע"פ פי' אור החיים בנסיבות הבאות:
א' הקרקע עליה עמדה עבודה זרה,
יה;ם עַ לֶ -ה ָה ִ Aרים ,לפי שאסר כל המקומות ,ופירשנו אפילו בית בנוי שהוא מחובר אסור ,ובא לומר כי יש
ֱ?ה ֶ
 ...ואומרו אֶ ת-א ֵ

מחובר שאינו נאסר הגם שיעבדוהו ,ומה הוא ההרים ,וכמו שדרשו ]במסכת[ עבודה זרה )מה,ב( וז"ל אלהיהם על ההרים ולא
ההרים אלהיהם) ,נאסרות העבודות הזרות ולא הקרקע שעליהם עומדות העבודות זרות(
ב' בכלים שחוברו לעבודה זרה ,ואינם אסורים בהנאה עד שיעבדו,

ובפרק רבי ישמעאל )שם נא (:דרשו כָּ לַ -ה ְמּק *ֹמוֹת באם אינו ענין לעבודה זרה תנהו ענין לכלים ,עד כאן ,הם ז"ל סוברים שתלוש
ולבסוף חיברו אינו צריך קרא ,ושבעים פנים לתורה )במד"ר יג טז() :טט  -בבלי עבודה זרה נב,א בין לר' ישמעאל ובין לר"ע
כלים שיועדו להיות משמשי עבודת כוכבים הן ,ומשמשי עבודת כוכבים אין אסורין עד שיעבדו!
ג' עבודה זרה אשר גוי ביטל אתה ואף גוי שלא עבד אותה עבודה זרה,

עוד יתבאר אומרו את אלהיהם ,בהעיר למה הפסיק במאמר א ֲֶשׁר אַ ֶתּם י ְֹר ִשׁים א ָֹתם בין זכרון העובדים והנעבדים ,שהיה לו
לומר על זה הדרך עבדו שם הגויים את אלהיהם וגו' אשר אתם יורשים אותם:
אכן הכוונה היא ,על דרך מה שאמרו רבותינו ז"ל במסכת עבודה זרה )דף מד ע"א( וז"ל רב הונא רמי כתיב )דהי"א יד יב( וישרפו
באש ,וכתיב )שמואל ב ה כא( וישאם ,לא קשיא כאן קודם שבא איתי הגיתי כאן לאחר שבא איתי הגיתי ,דכתיב )שם יב ל( ויקח
את עטרת מלכם מעל ראשו וגו' ,ומי שרי וכו' אמר רב נחמן אתא איתי וביטלה ,עד כאן ,הרי כי יש מציאות לירש גם אלהיהם
עצמן ,והוא כשהיו עמהם עובדיהם שיבטלום הם ויהנו מהם ישראל ,והוא אומרו א ֲֶשׁר אַ ֶתּם י ְֹר ִשׁים א ָֹתם ,ולא אותם לבד אלא
גם אלהיהם ,והוא אומרו את אלהיהם ,ותנאי המשפט רמז הכתוב במה שהקדים מאמר אותם ,ואחר כך את אלהיהם כדברי הש"ס
)שם( שאמר אחר שבא איתי ]הגיתי[ נהנה דוד בעטרת מלכם:
דברים ראה יב,ג
יהם ְתּג ֵַדּע; וּן
ֱ?ה ֶ
ילי א ֵ
וּפ ִס ֵ
יהם = ִתּ ְשׂ ְרפוּן ָבּ >ֵאשׁ ְ
ֲשׁ ֵר ֶ
ֹתם ַוא ֵ ֽ
ֹתם ְו ִשׁ ַבּ ְר ֶתּם = אֶ תַ -מ ֵצּב > ָ
ְונִ ַתּ ְצ ֶתּם אֶ תִ -מזְ ְבּח ָ 2
ְו ִא ַבּ ְד ֶתּם אֶ תְ -שׁ > ָמם ִמןַ -ה ָמּקוֹם הַ ֽהוּא׃

בבלי עבודה זרה מה,ב

יר ֶהם = ְתּג ֵַדּ >עוּן מאי עבדי ליה? לכדר' יהושע בן לוי ,דא"ר יהושע בן לוי :גידועי עבודת כוכבים
ֲשׁ ֵ
ורבנן ,האי )דב' ואתחנן ז,ה( ַוא ֵ ֽ
ֹתם
קודמין לכיבוש ארץ ישראל ,כיבוש ארץ ישראל קודם לביעור עבודת כוכבים ,דתני רב יוסף) :דברים ראה יב,ג( ְונִ ַתּ ְצ ֶתּם אֶ תִ -מזְ ְבּח ָ 2
והנחְ ,ו ִשׁ ַבּ ְר ֶתּם = אֶ תַ -מ ֵצּב > ָֹתם והנח .והנח ס"ד? שריפה בעי! אמר רב הונא :רדוף ואח"כ שרוף .ור' יוסי בר' יהודה האי סברא מנא
ליה? נפקא ליה )דברים ראה יב,ב( מ -אַ ֵבּד ְ aתּאַ ְבּדוּן ,אַ ֵבּד ואח"כ ְ aתּאַ ְבּדוּן .ורבנן? הא מיבעי ליה לעוקר עבודת כוכבים שצריך לשרש
אחריה .ורבי יוסי בר' יהודה לשרש אחריה מנא ליה? נפקא )דברים ראה יב,ג( מְ -ו ִא ַבּ ְד ֶתּם אֶ תְ -שׁ > ָמם ִמןַ -ה ָמּקוֹם ַה ֽהוּא׃ .ורבנן? ההוא
לכנות לה שם; דתניא ,ר"א אומר :מנין לעוקר עבודת כוכבים שצריך לשרש אחריה? ת"לְ :ו ִאבַּ ְד ֶתּם אֶ תְ -שׁ > ָמם) ,ע' מו,א( אמר לו
ר"ע ,והלא כבר נאמר) :דברים יב,ב( אבד תאבדון .אם כן ,מה ת"ל ואבדתם את שמם מן המקום ההוא? לכנות לה שם .יכול לשבח?
לשבח ס"ד? אלא ,יכול לא לשבח ולא לגנאי? ת"ל) : :דברים עקב ז,כו(  ...שַׁ ֵקּץ ׀ ְתּשַׁ ְקּ ֶצנּוּ ְו ַת ֵעב ׀ ְ ֽתּ ַתע ֲֶבנּוּ ִכּיֵ -ח ֶרם ֽהוּא ,הא
כיצד? היו קורין אותה בית גליא  -קורין אותה בית כריא ,עין כל  -עין קוץ.
ְונִ ַתּ ְצ ֶתּם אֶ תִ -מזְ ְבּח ָֹ 2תם – מונח רביע ,ע"פ בבלי עבודה זרה מה,ב מו,א מרמז ללפחות ארבע פעולות בכיבוש ארץ ישראל.
בכיבוש הראשון מבצעים הרס בלי פנוי וזהו )א( ְונִ ַתּ ְצ ֶתּם אֶ תִ -מזְ ְבּח ָֹ 2תם ומניחים) ,ב( ְו ִשׁ ַבּ ְר ֶתּם = אֶ תַ -מ ֵצּב > ָֹתם ומניחים ,אחרי סיום
יהם ְתּג ֵַדּע; וּן ביעור עבודת כוכבים,
ֱ?ה ֶ
ילי א ֵ
וּפ ִס ֵ
יהם = ִתּ ְשׂ ְרפוּן ָבּ >ֵאשׁ ְ
ֲשׁ ֵר ֶ
הכיבוש עוברים בארץ ומבצעים פנוי יסודי ושינויים )ג( ַוא ֵ ֽ
כאן יש מחלוקת ור' יוסי בר' יהודה האי סברא מנא ליה? נפקא ליה )דברים ראה יב,ב( מ -אַ ֵבּד ְ aתּאַ ְבּדוּן ,אַ ֵבּד ואח"כ ְ aתּאַ ְבּדוּן .ורבנן?
הא מיבעי ליה לעוקר עבודת כוכבים שצריך לשרש אחריה) .רבנן אומרים כי הכתוב בפסוק יב,ב מצוה למחוק כל זכר לעבודה זרה ,כגון
תיאור שלה ,כיווני דרך אליה(
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ב"ה
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)ד( ורבי יוסי בר' יהודה לשרש אחריה מנא ליה? נפקא ליה )דברים ראה יב,ג( מְ -ו ִא ַבּ ְד ֶתּם אֶ תְ -שׁ > ָמם ִמןַ -ה ָמּקוֹם ַה ֽהוּא׃ .ורבנן? ההוא
לכנות לה שם; דתניא ,ר"א אומר :מנין לעוקר עבודת כוכבים שצריך לשרש אחריה? ת"לְ :ו ִאבַּ ְד ֶתּם אֶ תְ -שׁ > ָמם,
)ה( אפשר שאם לא מאבדים את שמם לגמרי אזי משנים את שמם לשם גנאי לכנות לה שם .יכול לשבח? לשבח ס"ד? אלא ,יכול לא
לשבח ולא לגנאי? ת"ל) :דברים עקב ז,כו(  ...שַׁ ֵקּץ ׀ ְתּשַׁ ְקּ ֶצנּוּ ְו ַת ֵעב ׀ ְ ֽתּ ַתע ֲֶבנּוּ ִכּיֵ -ח ֶרם ֽהוּא׃
יכם לָ שׂוּם אֶ תְ -שׁמוֹ ָשׁ;ם
דברים ראה יב,ה – ו ]ה[ ִ aכּי ִ ֽאם-אֶ לַ -ה ָמּ *קוֹם אֲשֶׁ ר-יִ ְב ַ #חר Aה' א ֱֽ? ֵהיכֶ ם = ִמכָּ לִ -שׁ ְבטֵ > ֶ
שּׁ ָמּה׃
את ָ ֽ
וּב ָ
ְל ִשׁ ְכנוֹ ִת ְד ְרשׁוּ ָ
רוּמת י ְֶד ֶכ ;ם
יכם ְו ֵאת ְתּ ַ
ר ֵת > ֶ
יכם ְואֵ ת = ַמ ְע ְשׂ ֹ
שׁ ָמּה עֹ ֽ? ֵתיכֶ ם = ְוזִ ְב ֵח > ֶ
אתם ָ 2
ֲב ֶ
]ו[ ַוה ֵ
רת ְבּ ַק ְר ֶכם ְוצ ֹאנְ ֶ ֽכם׃
כ ֹ
וּב ֹ
יכם ְ
ב ֵת > ֶ
ְונִ ְד ֵריכֶ ם = ְונִ ְד ֹ

בפסוק זה יש לפחות שני לימודים) ,א( לימוד ע"פ ירושלמי ראש השנה פ"א ה"א )דף נו טור ב()וילנה ב,ג( הנודר להקריב קרבן אסור
לאחר נדרו ; )ב( לימוד אחר המובא כאן לענין עבודת מזבח )במה גדולה(:

)יב,ה( ִ ֽאם-אֶ לַ -ה ָמּ *קוֹם אֲשֶׁ ר-יִ ְב ַ #חר Aה' א ֱֽ? ֵהיכֶ ם = – גרשיים קדמא מהפך פשטא ,כעין דבר שהתחיל ,הושעה ,מתחיל שוב .הקרבת
קרבנות בבמה גדולה הוא מזבח המשכן ,מזבח שילה ומזבח בית המקדש בירושלים.
דבר המתואם עם פירוש רש"י לפסוק ]יא[ פירש ָשׁ ָמּה ָת ִ>ביאוּ וגו'  -למעלה )פס' ו( )הסמוך לפסוק יב,ה( אמור לענין שילה ,וכאן אמור

לענין ירושלים ,ולכך חלקם הכתוב ליתן היתר בין זו לזו) :במדבר הקריבו בבמה גדולה במשכן ,בזמן כיבוש הארץ שבע שנים ובזמן חלוקת
הארץ שבע שנים ,המשכן היה בגלגל והותרו במות קטנות ,הוקם המשכן בשילה נאסרו הבמות הקטנות והותרה הקרבה רק בבמה גדולה בשילה(
משחרבה שילה ובאו להם לנוב ,וחרבה נוב ובאו לגבעון) ,כאשר הכהן הגדול היה בנוב וגבעון ,ארון הברית לא היה שם שוב הותרו הבמות
הקטנות במקביל לבמה במקום הכהן הגדול( היו הבמות מותרות עד שבאו לירושלים )ראה ספ"ד סה() .גם בשכון ארון הברית באוהל בעיר דוד
עדיין הותרו במות קטנות ,רק משנבנה בית הבחירה ע"י שלמה נאסרו הבמות הקטנות לעולם ועבודת הקרבנות אך ורק בבמה גדולה ,מזבח בית המקדש(
יכ ;ם
וּב ֵתּ ֶ
וּשׂ ַמ ְח ֶ 2תּם ְבּכֹל = ִמ ְשׁ ַלח י ְֶד > ֶכם אַ ֶתּם ָ
יכם ְ
ֱ?ה > ֶ
שׁם ִל ְפ ֵני = ה' א ֵ
דברים ראה יב,ז ,יב ]ז[ ַואֲכַ ְל ֶתּםָ 2 -
ֱ?היN׃
א ֲֶשׁר ֵבּ ַר ְכ Nה' א ֶ ֽ

וּשׂמַ ְח ֶ 2תּם ִל ְפ ֵני Eה' אֱ?הֵ יכֶ ם J
]יב[ ְ
יכם ִכּי ֵאין לוֹ ֵחלֶ ק וְ נַחֲ ָלה ִא ְתּ ֶ ֽכם׃
יכ ;ם וְ הַ לֵּ וִ י = א ֲֶשׁר ְבּשַׁ ע ֲֵר > ֶ
יכם וְ אַ ְמהֹ תֵ ֶ
יכם וְ עַ ְב ֵד ֶ
וּבנֹ תֵ > ֶ
וּבנֵיכֶ ם = ְ
אַ ֶ 2תּם ְ

השוואה בין תבנית טעמי פסוק ז' ופסוק י"ב.
יכם – רביע פשטא מונח זקף-קטן ,פירש רש"י בפסוק )יב,יא( כי הפסוקים )יב,ד – ז(
שׁם ִל ְפ ֵני = ה' אֱ?הֵ > ֶ
דברים ראה יב,ז ַואֲכַ ְלתֶּ םָ 2 -
מלמדים בין היתר על שילה .הקרא הזה מלמד רבוי איזור ַואֲכַ ְלתֶּ םָ 2 -שׁם – רביע ,לארבע רוחות השמיםִ ,ל ְפ ֵני = – פשטא ,מתפשט איזור
אכילת קדשים קלים לכל הרואה משכן שילה .
וּשׂמַ ְח ֶ 2תּם – רביע ,בזמן שבית המקדש קים השמחה בארבעה
א?הֵ יכֶ ם  – Jרביע זרקא מונח סגולְ ,
וּשׂמַ ְח ֶ 2תּם ִל ְפ ֵני Eה' ֱ
דברים ראה יב,יב ְ
דברים :בבלי פסחים מביא פסוקים ללמוד מהם שמחה בבשר במיוחד בשר שלמים ולהוסיף עליהם בשר נדרים ונדבות ,לשמחה ביין מובא
וּשׂמַ ְח ֶ 2תּם – רביע ,הוא רמז לדרוש ארבעה
פסוק מתהלים ,התוספות מביא פסוק ללמד לשמחת נשים ,ופסוק לשמחת הילדים .אפשר כי ְ ,
אופני שמחה הנדרשים ע"י הגמרא ,תוספות ,שו"ע .לשמח לוי עני גר יתום ואלמנה מפורש בפסוקים בתנ"ך.

בבלי פסחים קט,א תנו רבנן :חייב אדם לשמח בניו ובני ביתו ברגל ,שנאמר )דב' ראה טז,יד( ְושָׂ ַמ ְח ָתּ ְבּ ַחגֶּ ; Nבמה משמחם  -ביין.
רבי יהודה אומר :אנשים בראוי להם ,ונשים בראוי להן .אנשים בראוי להם  -ביין ,ונשים במאי? תני רב יוסף :בבבל  -בבגדי צבעונין,
בארץ ישראל  -בבגדי פשתן מגוהצין .תניא ,רבי יהודה בן בתירא אומר :בזמן שבית המקדש קיים  -אין שמחה אלא בבשר ,שנאמר
ֱ?היN׃ ועכשיו שאין בית המקדש קיים  -אין שמחה אלא ביין,
)דב' כי תבוא כז,ז( ְוז ַָב ְח ָתּ ְשׁלָ ִמים ְואָ ַכ ְל ָתּ ָשּׁ;ם ְו ָשׂ ַמ ְח > ָתּ ִל ְפנֵ י ה' א ֶ ֽ
אנ2וֹשׁ
שנאמר )תה' קד,טו( ְויַ Aיִ ן יְ שַׂ ַ zמּח ְ ֽל ַבבֱ -
יתN׃ ) -לתוס' הייתה כנראה גירסה שונה של הגמרא ובה פסוק אחר לשמחה(
וּב ֶ ֽ
תוספות פסחים קט,א שנאמר )דב' ראה יד,כו( ְושָׂ ַמ ְח ָתּ אַ ָתּה ֵ
ֱ?הי Nאַ ָ #תּה
תּ ִל ְפנֵ י׀ ה' א ֶ 2
תימה דהאי קרא גבי מעשר שני כתיב בפ' ראה ולא מייתי קרא דכתיב בפ' ראה גבי רגל )דב' ראה טז,יא( ְושָׂ ַמ ְח * ָ
ית(N
וּב ֶ ֽ
וּב ֶתּ ENוי"ל דיליף ממעשר דכתיב ביתו בהדיא).התוס' מסביר שהגמרא הביאה פסוק )דב' ראה יד,כו( שבו מפורשת אשתו )= ֵ
וּבנְ ִ N
ִ
לשמחה( ְ ...וז ַָב ְח ָתּ ְשׁלָ ִמים ְואָ ַכ ְל ָתּ ָשּׁ;ם ְו ָשׂ ַמ ְח > ָתּ  -תימה דהאי קרא בהר עיבל כתיב ולא מייתי קרא דְ -ושָׂ ַמ ְח ָתּ ְבּ ַחגֶּ ; Nדדרשינן
מיניה בחגיגה )דף ח (.לרבות כל מיני שמחות לשמחה מכאן אמרו ישראל יוצאין ידי חובתן בנדרים ונדבות וי"ל משום דהכא בהדיא
כתיב וזבחת שלמים ושמחת.
שולחן ערוך אורח חיים סימן תקכט סעיף ב )טו( ]ד*[ חייב אדם להיות שמח וטוב לב )טז( במועד ,הוא ואשתו ובניו וכל הנלוים
אליו * .כיצד משמחן ,הקטנים נותן להם קליות ואגוזים; והנשים קונה להם בגדים ותכשיטין * כפי ממונו; )יז( ח וחייב להאכיל לגר,
ליתום ולאלמנה עם שאר עניים)) .יח( דין תענית )יט( בי"ט ,כמו בשבת ,וע"ל סי' רפ"ח(.
ִל ְפ ֵני Eה' אֱ?הֵ יכֶ ם – Jזרקא מונח סגול ,תבנית בתפקיד תוספת או גריעה ,והיות ויש מונח בתווך אז יש מקום לעוד דרשה .הדרשות) :א( ע"פ
ספרי מרבה איזור לאכילת קדשים קלים מעבר לעזרה ,לכל ירושלים שבין החומות )ההגבלה לבין החומות נדרשת באכילת מעשר שני )דב'
ראה יד,כו( וְ נָתַ ָתּה הַ ֶ Mכּסֶ ף ְבּכֹ ל – תלישא-קטנה רמז למחיצות – חומות ירושלים(; )ב( תוספת בסעודות מצוה ובשר דבר המופיע בתנ"ך

בחנוכת המשכן ,קרבן תודה ,סעודת ראש חדש ,סעודת כ"ג במוצאי יוה"כ ,הבאת ארון הברית לירושלים ,חנוכת בית ראשון ,בית שני.
ובנבואה על בית שלישי(
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לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

8.5

טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"א

דברים שפטים טז,יח

ֱ?הי Nנ ֵֹתן ְלִ Nל ְשׁ ָב ֶט ;יN
ֲשׁר ה' א ֶ
ֹט ִ 2רים ִ ֽתּ ֶתּןְ -לְ = Nבּכָ לְ -שׁעָ ֶ >רי Nא ֶ #
דברים שפטים טז,יח :שׁ ְֹפ ִטים ְושׁ ְ
ְושָׁ ְפטוּ אֶ תָ -ה ָעם ִמ ְשׁפַּ טֽ ֶ -צ ֶדק׃

רש"י בכל שעריך  -בכל עיר ועיר )ראה ספרי פרשה ד קמד( .לשבטיך  -מוסב על תתן לך :שופטים ושוטרים תתן לך לשבטיך בכל
שעריך אשר ה' אלהיך נותן לך .לשבטיך  -מלמד שמושיבין דיינין לכל שבט ושבט ובכל עיר ועיר )ראה שם(.
בבלי סנהדרין פו,ב משנה .זקן ממרא על פי בית דין ,שנאמר )דברים שפטים יז,ח( ִכּי יִ פָּ לֵ א ִמ ְמּ ָ N#ד ָ%בר לַ ִמּ ְשׁ ָ 2פּט .שלשה בתי דינין היו
שם ,אחד יושב על פתח הר הבית ,ואחד יושב על פתח העזרה ,ואחד יושב בלשכת הגזית ,באין לזה שעל פתח הר הבית ,ואומר :כך
דרשתי ,וכך דרשו חבירי ,כך לימדתי וכך לימדו חבירי .אם שמעו  -אמר להם ,ואם לאו  -באין להן לאותן שעל פתח עזרה .ואומר :כך
דרשתי וכך דרשו חבירי ,כך לימדתי וכך לימדו חבירי ,אם שמעו  -אמר להם ,ואם לאו  -אלו ואלו באין לבית דין הגדול שבלשכת
הגזית ,שממנו יוצא תורה לכל ישראל ,וגו'.
ר' צדוק הכהן מלובלין  -פרי צדיק דברים פרשת שופטים לומד מ-בבלי סנהדרין פו,ב כי שלושה בתי דינין שליד המקדש מרומזים

בפסוק ]טז,יח[ שׁ ְֹפ ִטים ְושׁ ְֹט ִ 2רים ִ ֽתּ ֶתּןְ -לְ = Nבּכָ לְ -שׁעָ ֶ >רי Nוגו' .תתן לך היינו שתתן בלבך שׁ ְֹפ ִטים ְושׁ ְֹט ִ 2רים )כמו שנתבאר במאמר
הקודם( .ואמר הלשון ְבּכָ לְ -שׁעָ ֶ >רי Nשתיבת כל כולל שלוש )כידוע מכמה מקומות( והוא כמו שאמרו )סנהדרין פ"ו ב( שיש שלושה
בתי דינין אחד יושב על פתח הר הבית ואחד יושב על פתח העזרה ואחד יושב בלשכת הגזית .והם כנגד קדושת השלושה מחנות על
פתח הר הבית נראה בפשוטו שהוא מבחוץ להר הבית והוא קדושת ירושלים מחנה ישראל .ועל פתח העזרה היינו בהר הבית והוא
קדושת מחנה לויה .ובלשכת הגזית הוא כנגד מחנה שכינה שכבר היה פתוח לחציו שבקודש שלא היה מחיצה בינתים )יומא כ"ה א(
וגו'
שׁ ְֹפ ִטים ְושׁ ְֹט ִ 2רים – מונח רביע ,בתפקיד של לפחות ארבע .לכל עם ישראל מערכת משפטית בעלת חמשה שלבים :שלושה שלבים ליד
המקדש הממונה על כולם בלשכת הגזית ,ותחתיו היושב על פתח העזרה ,ותחתיו היושב על פתח הר הבית ,ותחתיו שני שלבים במדינה בית
דין לכל שבט ,בית דין לכל עיר.
כמו-כן היה בית דין של כהנים לעניני המקדש .משנה מסכת כתובות פרק א משנה ה

האוכל אצל חמיו ביהודה שלא בעדים אינו יכול לטעון טענת בתולים מפני שמתייחד עמה אחת אלמנת ישראל ואחת אלמנת כהן
כתובתן מנה בית דין של כהנים היו גובין לבתולה ארבע מאות זוז ולא מיחו בידם חכמים:
בבלי עירובין לב,א ,פסחים צ,ב דאמר רב שמעיה :חזקה אין בית דין של כהנים עומדים משם עד שיכלו כל מעות שבשופר.
לּ ׃
ֱ?הי Nא ֲֶשׁר ַתּעֲשֶׂ הֽ ָ -
דברים שפטים טז,כא :׃ ס ל ֹאִ -ת ַטּע ְל Nאֲשֵׁ ָרה כָּ לֵ -ע ;ץ ֵ2אצֶ ל ִמזְ ַבּח ה' א ֶ
ל ֹאִ -ת ַטּע ְל Nאֲשֵׁ ָרה  -מרכא תביר טפחא,

רש"י אזהרה לנוטע אילן ולבונה בית בהר הבית ,עיקר שפת"ח כי לא תטע נופל גם כן על נטיעת אוהל וגו'

בבלי תמיד כט,א גפן  -דתניא :גפן זהב היתה עומדת על פתח ההיכל ,ומודלה על גבי כלונסות ,וכל מי שמתנדב עלה )דף כט,ב( או
גרגיר או אשכול  -מביא ותולה בה .אמר ר' אלעזר ברבי צדוק :מעשה היה ונמנו עליה שלש מאות כהנים לפנותה.
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פ"ו ה"ט הנוטע אילן אצל המזבח או בכל העזרה בין אילן סרק בין אילן מאכל אע"פ שעשאו לנוי
למקדש ויופי לו הרי זה לוקה שנאמר לא תטע לך אשרה כל עץ אצל מזבח ה' אלהיך ,מפני שהיה זה דרך עובדי כוכבים נוטעין
אילנות בצד מזבח שלה כדי שיתקבצו שם העם.
ה"י אסור לעשות אכסדראות של עץ במקדש כדרך שעושין בחצרות אע"פ שהוא בבנין ואינו עץ נטוע הרחקה יתירה היא שנאמר כָּ ל-
ֵע ;ץ ,אלא כל האכסדראות והסבכות היוצאות מן הכותלים שהיו במקדש של אבן היו לא של עץ/).השגת הראב"ד /אלא כל
האכסדראות וכו' של אבן היו לא של עץ .א"א לשכת העץ בית היתה ,בימה של עץ שעושין למלך בשעת הקהל לשעתה היתה ,וכן
גזוזטרא שהקיפו בעזרת נשים בשמחת בית השואבה לשעתה היתה(.
ספר החינוך מצוה תיד אמרו חכמים על מי שהוא מעמיד דיין שאינו הגון כאילו הקים מצבה ,שנאמר ]דברים ט"ז ,כ"ב[ ,ולא תקים
לך מצבה .ואם הוא מקום שיש בו תלמידי חכמים אמרו שהוא כאילו נטע אשרה ,שנאמר ]שם ,כ"א[ ,ל ֹאִ -ת ַטּע ְל Nאֲשֵׁ ָרה כָּ לֵ -ע ;ץ
ֱ?הי] Nסנהדרין ז' ע"ב[.
ֵ2אצֶ ל ִמזְ ַבּח ה' א ֶ
ל ֹאִ -ת ַטּע ְל Nאֲשֵׁ ָרה  -מרכא תביר טפחא ,קבוצת פרטים הקשורה לנושא משמעויות מלת נטיעה אצל מזבח ה' והלכות שונות לפרטים
לפי משמעות נטיעה .אֲשֵׁ ָרה – טפחא ,פותחת טפח לאפיין את כל קבוצת הפרטים מהכתוב אחריה ֵע ;ץ ובהרחבה כָּ לֵ -ע ;ץ .האיפיון ֵע ;ץ
משמע הנטוע בארץ ,ומהרבוי כָּ לֵ -ע ;ץ ,משמע גם עץ כרות ,ועוד המלה נטיעה מושאלת לבניית בית כמו נטע אוהל.
אבל בעוד המלים כָּ לֵ -ע ;ץ מרבות משמעויות נוספות לנטיעה ,טעם כָּ לֵ -ע ;ץ – אתנח ,מגביל האיסור רק לדברים בעלי משמעות נטיעה.
אבל אכסדראות וסבכות אף הנראות כמו עץ אך עשויות מאבן ,וכן בית ששימש לעניני המקדש ,וכן עזרי עץ זמניים ,וכעין עץ גפן ממתכת
מותרים.
ֵ2אצֶ ל – רביע ,אפשר מרמז על ארבעה מקומות לאסור נטיעה כפשוטה ובמשמעויות מושאלות )עץ כרות ,בנין בית() :א( סמוך למזבח) ,ב(
בכל העזרה) ,ג( כפי' רמב"ן אזהרה לנוטע ולבונה בהר הבית ,והבונה בהר הבית אסמכתא מדבריהם )של סופרים( ואפשר כי הרמז לכך
בטעם רביע זה) ,ד( בהשאלה למנוי דיין שאינו הגון ,כאילו נטע אשרה.
ֱ?היֽ Nהוּא׃ ס
כּל ָדּ ָבר ָר;ע ִכּי תוֹע ֲַבת ה' א ֶ
ֲשׁר יִ ְהיֶ ה בוֹ = >מוּם ֹ
ָשׂה א ֶ #
ֱ?הי Nשׁוֹר ו ֶ 2
דברים שפטים יז,א :ל ֹאִ -תזְ ַבּח לַ #ה' א ֶ %

אור החיים )א( לא תזבח וגו' אשר יהיה בו מום .ולא אמר אשר בו מום כפי מה שדרשו רבותינו ז"ל )בספרי( שבא הכתוב לאסור מום
עובר רמוז בתיבת יהיה לומר כל הויות מום בין קבוע בין עובר:
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"א

ואפשר עוד לומר ,שאם הוחלה בה אבר שנעשית בו בעלת מום ואמרו הרופאים שעל כל פנים צריך לחותכו הגם שעדיין לא חתכו הרי
זה פסול ,והוא אומרו ל ֹאִ -תזְ ַבּח וגו' ,א ֲֶ #שׁר יִ ְהיֶ ה בוֹ = >מוּם פירוש הגם שעתה אינו מום כיון שעומד להיות מום לא תזבחנו:
ֲשׁר יִ ְהיֶ ה בוֹ = >מוּם – קדמא מרכא פשטא זקף-קטן ,ע"פ אור החיים שני פירושים למצב לכתחילה ובפועל.
א ֶ#
)א( בהמה בעלת מום עובר לכתחילה בשעה שהמום בה פסולה לקרבן ,אבל בפועל כאשר המום עבר היא כשרה לקרבן ואין אומרים כיון
שנדחית תיפסל לתמיד.
)ב( בהמה ש-הוחלה בה אבר ש)בעתיד( נעשית בו בעלת מום ואמרו הרופאים שעל כל פנים צריך לחותכו הגם שעדיין לא חתכו הרי זה

פסול ,והוא אומרו ל ֹאִ -תזְ ַבּח וגו' ,א ֲֶ #שׁר יִ ְהיֶ ה בוֹ = >מוּם פירוש הגם שעתה )לכתחילה( אינו מום כיון ש)בפועל בעתיד( עומד להיות מום
לא תזבחנו:
ל ֹאִ -תזְ ַבּח – תרסא ,בתפקיד אומדנה ,ע"פ אור החיים בהמה ש-הוחלה בה אבר ש)בעתיד( נעשית בו בעלת מום ואמרו הרופאים )על פי
אומדנה( שעל כל פנים צריך לחותכו

יוֹרוּN׃
כל א ֲֶשׁר ֽ
ֲשׂוֹת ְכּ ֹ
ידוּ ְל >ִ Nמןַ -ה ָמּקוֹם ַה >הוּא א ֲֶשׁר יִ ְב ַחר ה; ' וְ שָׁ ַמ ְר ָתּ לַ ע >
ית עַ לA ִ -פּי ַה ָדּ ָבר = א ֲֶשׁר י ִַגּ ֽ
דברים שפטים יז,יְ :ועָ ִ2שׂ ָ

בבלי עבודה זרה ח,ב אמר רב נחמן בר יצחק :לא תימא דיני קנסות ,אלא שלא דנו דיני נפשות .מ"ט? כיון דחזו דנפישי להו רוצחין

ידוּ ְל >N
ית עַ לA ִ -פּי ַה ָדּבָ ר = א ֲֶשׁר י ִַגּ ֽ
ולא יכלי למידן ,אמרו :מוטב נגלי ממקום למקום כי היכי דלא ליחייבו ,דכתיב) :דברים יז( ְועָ ִ2שׂ ָ
ִמןַ -ה ָמּקוֹם ַה >הוּא ,מלמד שהמקום גורם.

תוספות אלא שלא דינו דיני נפשות  -ואם תאמר והא אמרינן בפרק אלו נערות )כתובות דף ל .ושם( משחרב בית המקדש אע"פ
שבטלו ד' מיתות דין ד' מיתות לא נתבטלו כנאמר ב-בבלי כתובות ל,א והאמר רב יוסף ,וכן תני רבי חייא :מיום שחרב בית המקדש,
אף על פי שבטלו סנהדרין ,ארבע מיתות לא בטלו; לא בטלו? הא בטלו להו! אלא) ,דף ל,ב( דין ארבע מיתות לא בטלו ,מי שנתחייב
סקילה  -או נופל מן הגג או חיה דורסתו ,ומי שנתחייב שריפה  -או נופל בדליקה או נחש מכישו ,ומי שנתחייב הריגה  -או נמסר
למלכות או ליסטים באין עליו ,ומי שנתחייב חנק  -או טובע בנהר או מת בסרונכי!
תוספות מלמד שהמקום גורם  -וא"ת והא ירושלים נמי איקרי מקום לגבי אכילת קדשים ומעשר שני וכתיב במקום אשר יבחר ה' וי"ל
דלגבי דיני נפשות לא איקרי מקום אלא לשכת הגזית שהיתה חציה בקדש וחציה בחול והיינו טעמא משום דבעי' סנהדרין סמוך
לשכינה והכי נמי אמרינן )לקמן דף נב (.כל המעמיד דיין שאינו הגון כאילו נטע אשרה אצל מזבח דכתיב שופטים ושוטרים וסמיך ליה לא תטע לך אשרה אצל מזבח ה' ולפיכך גלו
וישבו בחנות אע"פ שחנות עצמו היה בהר הבית מ"מ לא היה סמוך לשכינה כלשכת הגזית וא"ת מנלן קפידא במקום שאר חייבי מיתות שלא בזקן ממרא
דקרא לא כתיב אלא בזקן ממרא ויש לומר דדרשינן כל זמן שסנהדרין גדולה במקומה כדין אצל מזבח אז שופטים תתן לך בכל
שעריך לשפוט דיני נפשות נסתלקו הם בטלו כל דיני נפשות ]וע"ע תוס' שבת טו .ד"ה אלא ותוס' סנהדרין יד :ד"ה מלמד[.
ית – רביע ,אפשר ע"פ תוספות ע"ז ח,ב המסתמך על כתובות ל,א ,לומר משחרב בית המקדש אע"פ שבטלו ד' מיתות דין ד'
ְועָ ִ2שׂ ָ
מיתות לא נתבטלו .רביע ירמז על קיום ארבע מיתות בי"ד כאשר ביה"ד הגדול יושב בלשכת הגזית או על כעין קיומם בגזירת בי"ד של
מעלה ,כאשר ביה"ד הגדול לא יושב בלשכת הגזית .הישיבה עצמה מתבררת בהמשך הפסוק.
עַ לA ִ -פּי ַה ָדּבָ ר = א ֲֶשׁר י ִַגּ ֽידוּ ְל >ִ Nמןַ -ה ָמּקוֹם ַה >הוּא – פעמיים זקף בין שני קיסרים ,כעין בנין אב הנדרש מדין נפשות בזקן ממרא לשאר
דיני נפשות בכל סנהדרי שהיא .פירשו תוספות רק בזקן ממרא הקפידה התורה לציין מקום סנהדרי גדולה אצל מזבח לדיני נפשות כך

דרשינן כל זמן שסנהדרין גדולה במקומה כדין אצל מזבח אז שופטים תתן לך בכל שעריך לשפוט דיני נפשות נסתלקו הם בטלו כל
דיני נפשות ]וע"ע תוס' שבת טו .ד"ה אלא ותוס' סנהדרין יד :ד"ה מלמד[.
עַ לA ִ -פּי ַה ָדּבָ ר = א ֲֶשׁר י ִַגּ ֽידוּ ְל >ִ Nמןַ -ה ָמּקוֹם ַה >הוּא – פעמיים זקף בין שני קיסרים ,כעין בנין אב שמקום הסהדרין הגדולה בלשכת הגזית
גורם ,הנדרש מדין נפשות בזקן ממרא לשאר דיני נפשות בכל סנהדרי שהיא .פירשו תוספות רק בזקן ממרא הקפידה התורה לציין מקום
סנהדרי גדולה אצל מזבח לדיני נפשות כך דרשינן כל זמן שסנהדרין גדולה במקומה כדין אצל מזבח אז שופטים תתן לך בכל שעריך

לשפוט דיני נפשות נסתלקו הם בטלו כל דיני נפשות ]וע"ע תוס' שבת טו .ד"ה אלא ותוס' סנהדרין יד :ד"ה מלמד[.
והרלב"ג פירש שמקום הסנהדרין הגדולה בלשכת הגזית גורם לשמוע לדבריהם ואם יצאו משם העובר על דבריהם לא מחויב מיתה.

ית עַ לA ִ -פּי ַה ָדּ ָבר = א ֲֶשׁר י ִַגּ ֽידוּ ְל >ִ Nמןַ -ה ָמּקוֹם הַ >הוּא  -צוה בכאן לעשות בהוראה הזאת לפי מה שהסכימו בית דין
רלב"ג )י( ְועָ ִ2שׂ ָ
הגדול שבמקום הבחירה .ולפי שלא היה צריך לומר ִמןַ -ה ָמּקוֹם ַה >הוּא ,למדנו מזה שאם יצאו ִמןַ -ה ָמּקוֹם ַה >הוּא והגידו ,לא יחויב
כל
ֲשׂוֹת ְכּ ֹ
לשמוע לדבריהם ,ומי שעבר על דבריהם אינו חייב מיתה; כי התורה דקדקה שיגידו זה ִמןַ -ה ָמּקוֹם ַה >הוּאְ .ושָׁ ַמ ְר ָתּ לַ ע >
כל א ֲֶשׁר
יוֹרוּN׃ וגו'  -מגיד שאנחנו מחוייבים להמשך לדבריהם בדברי התורה ובכל מה שיבארו ממנה ,ולזה אמרְ :כּ ֹ
א ֲֶשׁר ֽ

יוֹרוּN׃
ֽ

?הי; Nבּוֹ
א ֶ
ליֶ > = Nמלֶ א ֲֶשׁר יִ ְב ַחר ה' ֱ
שׂים עָ ֶ #
דברים שופטים יז,טו :שׂוֹם ָתּ ִ A
תוּכל לָ ֵתAת עָ ֶ #ליִ = Nאישׁ נ ְָכ ִ >רי א ֲֶשׁר ֽל ֹא-אָ ִחיֽ Nהוּא׃
ַ2
ליֶ > = Nמלֶ ל ֹא
ִמ ֶקּ ֶרב אַ ֶ 2חיָ Nתּ ִשׂAים עָ ֶ #
שׂים עָ ֶ #ליֶ > = Nמלֶ  -מונח מהפך פשטא זקף-קטן ,ע"פ רש"י יבמות קב,א הרבה שימות כתובים כאן שיהו מקרב אחיך .לזה ירמז
שׂוֹם ָתּ ִ A
שׂים עָ ֶ #ליֶ > = Nמלֶ – מהפך פשטא זקף-קטן .לתבנית זאת דרשה אחת כפשוטו
טעם מונח במלת שׂוֹם לפני תבנית הטעמים של הקרא ָתּ ִ A

המתיחסת למלך ,דרשה אחרת יוצאת מפשוטו המתיחסת לכל מינוי שררות בישראל שלא יהא מגוי או גר או בן גרים עד שיהא אביו או
אמו מישראל.
ִמ ֶקּ ֶרב אַ ֶ 2חי – Nמונח רביע ,לפחות ארבע וכאן שררות רבות הנקראות > ֶמלֶ בשררות אלו נמנים ע"פ רמב"ם הלכות מלכים פ"א ה"ד

שר צבא שר חמשים או שר עשרה ,אפילו ממונה על אמת המים שמחלק ממנה לשדות ,ואין צריך לומר דיין או נשיא שלא יהא
אלא מישראל ,וב -כסף משנה הלכות מלכים פ"א ה"ד הוסיף עליהם  ...לרבות שוטרי הרבים וגבאי צדקה וסופרי דיינין מכין
ברצועות ת"ל ִמ ֶקּ ֶרב אַ ֶ 2חיָ Nתּ ִשׂAים עָ ֶ #לי... = N
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"א

לטובת הבנת הנושא יוצגו מידי פעם חלק מהטעמים שבתנ"ך )חוץ מספרי איוב ,משלי ,תהלים( ,לפי תפקידם התחבירי כעוצרים ומחברים-
משרתים ,ולפי ההשערות
8.6

דברים כי-תצא כא,י

דברים כי תצא כא,י
ִ ֽכּיֵ -ת ֵצא לַ ִמּ ְל ָח ָמה עַ ל-אֹיְ ֶב;יN
ית ִשׁ ְביֽ וֹ׃
ֱ?היְ Nבּי ֶָדְ Nושָׁ ִב ָ
וּנְ ָתנ*וֹ ה' א ֶ
ית ִשׁ ְביֽ וֹ -לרבות כנענים שבתוכה ואע"פ שהן מז' אומות.
ית ִשׁ ְביֽ וֹ .רש"י במלחמת רשותְ ,ושָׁ ִב ָ
ֱ?היְ Nבּי ֶָדְ Nושָׁ ִב ָ
וּנְ ָתנ*וֹ ה' א ֶ
ֱ?היְ Nבּי ֶָדך  -גרשיים דרגא תביר טפחא ,כעין יצא להקל ולהחמיר בנושא יפת תואר ,כי כאשר במלחמת רשות שאינה בז'
וּנְ ָתנ*וֹ ה' א ֶ
=ית = ַבּ ִשּׁ ְב ָי>ה ֵאשֶׁ ת יְ פַ ת;ֹ -תּאַ ר תמצא ביניהם נשים מז' אומות כנען ,יצא להקל שמתיר לקחת יפת
ית ִשׁ ְביֽ וֹ )כא,יא( ְו ָר ִא ָ
אומות כנעןְ ,ושָׁ ִב ָ

תואר משאר האומות ,ולהחמיר שאסור מז' אומות.
דברים כי-תצא כא,יא:
שּׁה׃
=ית = ַבּ ִשּׁ ְב ָי>ה ֵאשֶׁ ת יְ פַ ת;ֹ -תּאַ ר וְ ָחשַׁ ְק ָתּ >ָבהּ ְולָ ַק ְח ָתּ ְלְ Nל ִא ָ ֽ
ְו ָר ִא ָ

דברים כי-תצא כא,יב:
אתהּ אֶ ל-תּוֹ
ֲב ָ
ַוה ֵ
אתהּ אֶ ל-תּוֹ
ֲב ָ
ַוה ֵ

ֽיה׃
ֹאשׁהּ ְועָ ְשׂ ָתה אֶ תִ -צפָּ ְרנֶ ָ
ית;ְ Nוגִ ְלּ ָחה = אֶ ת-ר > ָ
ֵבּ ֶ
ית; - Nטפחא מונח רביע ,טפחא  -רבוי חדר בתוך חדר להסתיר המעשה שהוא מהיצר הרע .רבוי פעולות כגון
ֵבּ ֶ

בעה"ט לאחר שתגייר אותה תהיה לך לאשה ולא בגיותה.
טפחא בתפקיד עוצר  -מנתק שכהן בעצם אסור בגיורת ,ראה להלן בבלי קידושין כא,ב.
דברים כי-תצא כא,יג  -יד
יה ְואֶ תִ -א ָמּהּ יֶ ַרח י ִָמ;ים
וּב ְכ ָתה אֶ ת-אָ ִב ָ
יתָ N
יה ְויָ ְֽשׁ ָבה = ְבּ ֵב > ֶ
ל ָ
לת ִשׁ ְב ָי%הּ ֵמעָ ֶ 2
ירה אֶ תִ -שׂ ְמ ַ #
]יג[ ְו ֵה ִס ָ
שּׁה׃
וּבעַ ְל > ָתּהּ ְו ָהיְ ָתה ְלְ Nל ִא ָ ֽ
יה = ְ
ל ָ
כּן ָתּ Aבוֹא אֵ ֶ #
ְו ַ#א ַחר ֵ %
]יג[ ְו ֵה ִס ָ
ירה – תלישא-קטנה ,בתפקיד שיעור של לפחות יֶ ַרח י ִָמ;ים ולפי ראב"ע ע"פ חז"ל שלושה חדשים כדי להכיר האם היא הרה
מר = ָזֽנְ ָתה = ָתּ ָמר כַּ לָּ > ֶתְ Nוגַ ם ִהנֵּ ה
לא ֹ
יהוּדAה ֵ ֽ
ָ
מלפני שביה על בסיס הכתוב בראשית וישב לח,כד :וַיְ ִהי׀ ְכּ ִמ ְשׁ?שׁ ח ֳָד ִ2שׁים ַו ֻיּ ַגּ#ד ִל
וּה ְו ִתשָּׂ ֵ ֽרף׃
הוֹציא ָ
ִ
הוּדה
ֹאמר יְ ָ >
נוּנ ;ים וַיּ ֶ
ָה ָרה ִלזְ ִ

אור החיים ירח ימים זה שיעור המספיק לשב ,או ירמוז ,לחודש המיוחד לתשובה שהוא חודש אלול )ע"פ זוהר חדש כרך א
כר ל ֹאִ -ת ְמ ְכּ ֶר ָנּה ַבּ ָכּ ֶ;סף
וּמ ֹ
שׁהּ ָ
]יד[ ְו ָה ָי*ה ִאם-ל ֹא ָח ַפ ְצ ָתּ ָ2בּהּ ְו ִשׁלַּ ְח ָתּהּ = ְלנ ְַפ > ָ
יתהּ׃ ס
ל ֹאִ -ת ְתעַ ֵמּר >ָבּהּ ַתּ ַחת א ֲֶשׁר ִענִּ ָ ֽ

בבלי קידושין כא,ב איבעיא להו :כהן ,מהו ביפת תואר? חידוש הוא ,לא שנא כהן ולא שנא ישראל ,או דילמא שאני כהנים ,הואיל
וריבה בהן מצות יתרות? רב אמר :מותר ,ושמואל אמר :אסור .בביאה ראשונה  -דכ"ע לא פליגי דשרי ,דלא דברה תורה אלא כנגד
יצר הרע ,כי פליגי  -בביאה שניה ,רב אמר :מותר ,ושמואל אמר :אסור; רב אמר מותר ,הואיל ואישתריא אישתרי; ושמואל אמר
אסור ,דהא הויא לה גיורת ,וגיורת לכהן לא חזיא .א"ד :בביאה שניה  -כ"ע לא פליגי דאסירא ,דהויא לה גיורת ,כי פליגי  -בביאה
ראשונה ,רב אמר :מותר ,דהא לא דברה תורה אלא כנגד יצר הרע; ושמואל אמר :אסור,
=ית =
ית; – Nטפחא ללא הגבלת מרכא מתפשט אפיונה אלפניה עד )דב' תצא כא,יב( ְו ָר ִא ָ
אתהּ אֶ ל-תּוֹ ֵבּ ֶ
ֲב ָ
והסבר ע"פ תבנית טעמים ַוה ֵ
ַבּ ִשּׁ ְב ָי>ה ,וגורם לקישור המנומק ע"י שמואל כלהלן
=ית = ַבּ ִשּׁ ְב ָי>ה ,כל היכא דלא קרינא ביה
ית; ,Nקרינא ביה )דב' תצא כא,יב( ְו ָר ִא ָ
אתהּ אֶ ל-תּוֹ ֵבּ ֶ
ֲב ָ
כל היכא דקרינא ביה )דב' תצא כא,יב( ַוה ֵ
=ית = ַבּ ִשּׁ ְב ָי>ה  -בשעת שביה ,אשת  -ואפילו אשת איש ,יפת תואר
=ית = ַבּ ִשּׁ ְב ָי>ה .ת"רְ :ו ָר ִא ָ
ית; ,Nלא קרינא ביה ְו ָר ִא ָ
אתהּ אֶ ל-תּוֹ ֵבּ ֶ
ֲב ָ
ַוה ֵ
 לא דברה תורה אלא כנגד יצר הרע ,מוטב שיאכלו ישראל בשר תמותות ולא בשר נבלות וגו']יד[ ְו ָה ָי*ה -גרשיים ִאם-ל ֹא ָח ַפ ְצ ָתּ ָ2בּהּ  -דרגא מונח רביע ,תבנית תיקון לקילקול שיש ללמודו בשלבים .הקלקול קשור בעיקר לחטא

אדם הראשון ויצר הרע ,כאן כפי' רש"י ) -יא( אשת  -אפילו אשת איש )ראה ספ"ד ריא( .ולקחת לך לאשה  -לא דברה תורה אלא כנגד
יצר הרע )ראה קידושין כא,ב(; שאם אין הקדוש ברוך הוא מתירה ,ישאנה באיסור .אבל אם נשאה ,סופו להיות שונאה )ראה ספ"ד
ריד(,
התיקון גאולת נשמות שאבדו בחטא אדם הראשון ,כפי' אור החיים פסוק יא-יד  ...אכן יסוד הדבר וסודו הוא על פי דבריהם ז"ל שאמרו
שבחטא אדם הראשון נשבו כמה נשמות יקרות ביד סטרא אחרא והם נשמות הגרים ,וצא ולמד כמה וכמה גדולי עולם באים
מהאומות ,ורות המואביה תוכיח ,וכמה גדולי עולם )סנהדרין צו (:שמעיה ואבטליון ,ואונקלוס הגר ,וכאלה רבות :וראה שאר ההסבר
באור החיים.
דברים כי-תצא כא,טו  -יז
נוּא;ה
ֲהוּבה ְו ַה ְשּׂ ָ
נוּאה ְויָ ְֽלדוּ-לוֹ ָב ִנ>ים ָהא ָ
ֲהוּבה = ְו ָהאַ ַחת ְשׂ >ָ
ָשׁים ָהאַ ַחAת א ָ
ס ]טו[ ִ ֽכּיִ -ת ְה ֶי#ין ָ ְל ִ %אישׁ ְשׁ ֵתּי נ ִ2
יאה׃
כר לַ ְשּׂנִ ָ ֽ
ְו ָהיָ ה ַה ֵבּן ַה ְבּ ֹ
]טז[ ְו ָה ָי2ה ְבּיוֹם = ַהנְ ִחילוֹ אֶ תָ -בּ ָנ>יו ֵאת אֲשֶׁ ר-יִ ְהיֶ ה ל; וֹ
נוּאה ַה ְבּ ֹֽכר׃
ֲהוּבה עַ לְ -פּנֵ י ֶבןַ -ה ְשּׂ ָ
יוּכל ְל ַבכֵּ ר = אֶ תֶ -בּןָ -הא >ָ
ל ֹא ַ 2
כל אֲשֶׁ ר-יִ ָמּ ֵצא ל; וֹ
נוּאה י ִַ2כּיר ָל ֶAתת לוֹ = ִפּי ְשׁ > ַניִ ם ְבּ ֹ
]יז[ ִכּי אֶ תַ -ה ְבּ ֹ#כר בֶּ ןַ -ה ְשּׂ ָ%
ֹרה׃ ס
אנ>וֹ לוֹ ִמ ְשׁ ַפּט הַ ְבּכ ָ ֽ
ִכּי-הוּא = ֵרא ִשׁית ֹ

בבלי בבא בתרא קלט  -קמ
ֹרה׃
אנ>וֹ לוֹ ִמ ְשׁ ַפּט ַה ְבּכ ָ ֽ
אשׁית ֹ
כל אֲשֶׁ ר-יִ ָמּ ֵצא ל; וֹ )אתנח( ִכּי-הוּא = ֵר ִ
נוּאה י ִַ2כּיר ָל ֶAתת לוֹ = ִפּי ְשׁ > ַניִ ם ְבּ ֹ
]יז[ ִכּי אֶ תַ -ה ְבּ ֹ#כר ֶבּןַ -ה ְשּׂ ָ%
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

162/190

/©ZZFisherטעמי המקרא בהלכה ובאגדה  -התשעא

zzzf@bezeqint.net 972-3-6486221 www.torah-cantillation-analytics.nationalfinder.com

ב"ה

טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"א

מבוא פסוק יז ִכּי אֶ תַ -ה ְבּ ֹ#כר בֶּ ן-הַ ְשּׂנוּ ָ%אה י ִַ2כּיר  -תלישא-קטנה קדמא ואזלא רביע .ע"פ "בב קמ מוצעת ההבנה הבאה מתבנית הטעמים
של הקרא הזהִ :כּי  -תלישא-קטנה חישוב אומדנת נכסים מרובים ומועטים ְבּ ֹכל אֲשֶׁ ר-יִ ָמּ ֵצא ל; וֹ לחלוקה אחרי חישוב ארבע הפרשות
להתחייבויות המוריש אשר נדרשות מטעם הכתוב י ִַ2כּיר – רביע )היינו להכיר במחויבויות אלה( ,בסדר קדימות המרומז בטעמי קדמא
נוּאה .ונראה כי הראוי להשביח מאליו גם כן נכלל בחישוב המחויבויות.
ואזלא של הקרא אֶ תַ -ה ְבּ ֹ#כר בֶּ ןַ -ה ְשּׂ ָ%
תבנית הטעמים מלמדת כיוון שאינו במלים המוטעמות על ידה.
נוּאה
הפרשות אלו בסדר קדימות המרומז בקדמא ואזלא של הקרא אֶ תַ -ה ְבּ ֹ#כר ֶבּןַ -ה ְשּׂ ָ%
כאן יש שתי דרכי מנין הקדימות אבל למסקנה הן אותו דבר ,דרך ב' היא מן הכבד אל הקל
 יש לשלם את כל חובות המת )מדפים לפני ק( יש לחשב פרנסת הבנות הקטנות ואם הנכסים מרובים יש להפריש סכום זה לכל שנת פרנסה עד בת מצוה. יש להפריש לכתובת האלמנה והתחייבויות אחרות שנתן המוריש לאלמנתו עד שתנשא או תמות. יש להפריש התחיבויות לפרנסת אם או בת האלמנה שנתן המוריש לאלמנתו לפי שנות התחייבות בלי קשר אם תנשא האלמנה ,האם אוהבת.

הנהגות מאוחרות
 -כתובת בנים דכרים -באשכנז הנהגה מזמן המהרי"ל "שטר חצי זכר" בת יורשת חצי ירושת בן ממטלטלין ,כנגד החתן מוציא התחייבות אחיו ל"חליצתחינם" ,ונותנים לו תוספת בנדוניה
בירושה הנותרת הבכור נוטל פי שניים מאח פשוט במוחזק הכתוב במפורש ובראוי להשביח מאליו )ב"ב לפני דף קמ( המרומז כך:
ָל ֶAתת לוֹ = ִפּי ְשׁ > ַניִ ם  -מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,לימוד כפשוטו ,לימוד היוצא מפשוטו כגון השיעור של פי שניים בראוי להשביח מאליו,
דבר המרומז לדרוש מהכתוב ְשׁ > ַניִ ם ְבּ ֹכל אֲשֶׁ ר-יִ ָמּ ֵצא ל; וֹ ִכּי  -ס"ת בקריאה לאחור ראו"י ל)השביח( מ)אליו(
ְבּ ֹכל אֲשֶׁ ר-יִ ָמּ ֵצא ל; וֹ  -מרכא טפחא ,יתור לרבות ,מפרש המוחזק ומרבה עליו סוגים שונים של מוחזק כגון שטרי הלוואה צ"ע נוסף
בגמרא,
ל; וֹ  -אתנח ,מגביל ללמד שמצוות הפי שניים הוא רק ברכוש האב המוחזק ,אבל לא בראוי להגיע ועוד לא הגיע ולא בירושה שתיפול
לבכור ולאחיו מאדם אחר ,ואין בה יתרון לבכור.
דברים כי תצא כד,טו:
ליו הוּא נ ֵֹשׂא אֶ ת-נ ְַפשׁ; וֹ
כּי עָ נִ י = >הוּא ְואֵ ָ I
שּׁ ֶמשׁ ִ A
ְבּיוֹמוֹ ִת ֵ #תּן ְשׂכָ %רוֹ ְוֽל ֹאָ -תבוֹא עָ ָליו ַה ֶ 2
ח ְטא׃ ס
לי = Nאֶ ל-ה' ְו ָהיָ ה ְבֽ ֵ N
ְו ֽל ֹא-יִ ְק ָרAא עָ ֶ #
>הוּא ְואֵ ָ Iליו  -זקף-קטן זקף-גדול ,גי' המלים עולה  65 = 53 + 12עולה אדנ"י  ,ובכל מאד"ך )רי"רה פאלוך זצ"ל( הפרש מתקע"ו )=גי'

זקף-קטן זקף-גדול(  = 511 = 576 - 65תקי"א ,ת' פל"א ,אשר"י )רי"רה פאלוך זצ"ל(
•רש"י אל השכר הזה הוא נושא את נפשו למות ,עלה בכבש נתלה באילן
•שפת"ח שמוסר נפשו עליו לעלות בכבש גבוה וסוכן עצמו ליפול וליתלות באילן כשעלה עליו.
מלאכה  -אותיות המלאך ,אדם העושה מלאכתו באמונה  ,ובכל מאד"ך ,נעשים לו ת' פל"א מ-אדנ"י לקיימו ,המלאך מסייעו לעלות בכבש
גבוה והמלאך נושאו כאשר סוכן עצמו ליפול וליתלות באילן כשעלה עליו .אשר"י העובד באמונה ואשר"י המשלם שכר בזמנו.
ליו  -זקף-קטן זקף-גדול ,גי'  = 53 + 12ו"ו א'ב"ן =  = 65אדנ"י ,מידת הדין ,הכסף שייך לאדון  -ה' ,וסיים רש"י ְו ָהיָ ה ְבN
>הוּא ְואֵ ָ I
ֵ ֽח ְטא .מכל מקום )ק( אלא שממהרים ליפרע ע"י הקורא) .עשפת"ח ק( ואפילו לא יקרא ,אם כן למה נאמר וקרא עליך )יִ ְק ָרAא עָ ֶ #לי(= N
אלא שממהרין כו'
>הוּא ְואֵ ָ Iליו גי'  = 65 = 53 +12הס )-קטיגור וקח סניגור מתפילות ימים נוראים( )חידוש א"צ וי'(
דברים כי תצא כה,ו:
לד י ָIקוּם עַ לֵ -שׁם אָ ִחיו ַה ֵמּ;ת
ְו ָה ָי2ה ַה ְבּכוֹר = א ֲֶשׁר ֵתּ > ֵ
ְול ֹא-יִ ָמּ ֶחה ְשׁמוֹ ִמיִּ ְשׂ ָר ֵ ֽאל׃
ֵתּ > ֵלד י ָIקוּם –  -זקף-קטן זקף-גדול ,גי' המלים עולה  , 590 = 156 + 434הפרש מתקע"ו )=גי' זקף-קטן זקף-גדול( 14 = 590 – 576
= י"ד ,כאילו "תלד יקום" משמעו "תקעו יד" היינו מטרת היבום היא להקמת שם המת על נחלתו ,כהמשך הפסוק עַ לֵ -שׁם אָ ִחיו ַה ֵמּ;ת
ְול ֹא-יִ ָמּ ֶחה ְשׁמוֹ ִמיִּ ְשׂ ָר ֵ ֽאל׃ ויש בזה נחת רוח לנשמת המת.

ֵתּ > ֵלד י ָIקוּם  -זקף-קטן זקף-גדול ,בתפקיד שני זקף בין שני קיסרים דבר החוזר וקורה כנלמד ב-בבלי יבמות כד,א

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

ֵתּ > ֵלד י ָIקוּם זקף-קטן זקף-גדול ,חוזר וקורה ,מחזרין בין האחים עד שאחד מהם יסכים לייבם.

י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

163/190

/©ZZFisherטעמי המקרא בהלכה ובאגדה  -התשעא

zzzf@bezeqint.net 972-3-6486221 www.torah-cantillation-analytics.nationalfinder.com

ב"ה

טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"א

לטובת הבנת הנושא יוצגו מידי פעם חלק מהטעמים שבתנ"ך )חוץ מספרי איוב ,משלי ,תהלים( ,לפי תפקידם התחבירי כעוצרים ומחברים-
משרתים ,ולפי ההשערות
8.7

דברים כי-תבוא כו,א

יר ְשׁ ָתּהּ ְוי ַָשׁ ְב ָתּ ָ ֽבּהּ׃
ֲל ;ה ִו ִ
ֱ?הי Nנ ֵֹתן ְלַ Nנח ָ
דברים כי תבוא כו,א ְו ָה ָיה = ִ ֽכּיָ -תבוֹא אֶ לָ -ה >ָא ֶרץ אֲשֶׁ ר = ה' א > ֶ
ֱ?הי - Nפשטא מונח זקף-קטן וגו' רש"י כאן ירושה ונחלה ומכאן נלמד
ְו ָה ָיה = ִ ֽכּיָ -תבוֹא אֶ לָ -ה >ָא ֶרץ  -פשטא מונח זקף-קטן אֲשֶׁ ר = ה' א > ֶ

לכל כי תבוא כי תבואו שזה אחרי ירושה ונחלה )פרט ל -במדבר שלח-לך טו לענין חלה שנצטוו מיד בבואם( ,פעמיים זקף-קטן בין שני
קיסרים כעין בנין אב לכל התורה כולה
שפת"ח מסביר שרש"י לא פירש זאת בפרשת שופטים בענין מנוי מלך כי )א( כדי שהכיבוש ייוחס לה' ולא לבשר ודם) ,ב( מינוי מלך גם
כן אחרי ירושה ונחלה ונלמד בגזירה שוה ולכן לא ילמד ממנו לענין אוכל כמו כאן לומדים מאוכל לאוכל ,מביכורים לתרו"מ ועוד.
•תבנית הטעמים כאן תומכת בבנין אב .אפשר שגזרה שוה היא רק מדבר אחד לדבר אחר יחיד ,בנין אב מכתוב אחד לרבים
ֱ?הי Nנ ֵֹתן ָל
ֲשׁר ה' א ֶ
ֲשׁר ָתּ ִביא ֵמאַ ְר ְצ Nא ֶ #
אשׁית׀ כָּ לְ -פּ ִרי ָהא ֲָד ָ 2מה א ֶ #
דברים כי-תבוא כו,ב ְולָ ַק ְח * ָתּ ֵמ ֵר ִ
ֱ?היְ Nלשַׁ ֵכּן ְשׁמוֹ ָ ֽשׁם׃)כאן מלת ראשית ומלת אדמה ומלת ארצך(
הלַ ְכ ָתּ = אֶ לַ -ה ָמּ >קוֹם א ֲֶשׁAר יִ ְבחַ ר = ה' א > ֶ
ְו ָ ֽ

ְושַׂ ְמ ָתּ ַב ֶטּ;נֶא

פסוקים נוספים המעורבים בדיון
ֱ?ה;י Nל ֹאְ -ת ַב ֵשּׁל גְּ ִדי ַבּח ֲֵלב ִא ֽמּוֹ׃ פ)כאן מלת ראשית
כּוּרי = אַ ְד ָמ ְת >ָ Nתּ ִIביא ֵבּית ה' א ֶ
אשׁית ִבּ ֵ
שמות משפטים כג,יטֵ :ר ִ2
ומלת אדמתך(
חחַ ׃ )אלו חיטים(
יח נִ י ֽ ֹ
אשׁית ַתּ ְק ִריבוּ א ָֹתם לַ ;ה' ְואֶ לַ -ה ִמּזְ ֵבּ ַח ל ֹאַ -יעֲלוּ ְל ֵר ַ
ויקרא ב,יב ָק ְר ַבּן ֵר ִ
יר;הּ
וּקצַ ְר ֶתּם אֶ תְ -ק ִצ ָ
באוּ אֶ ל-הָ ָ2א ֶרץ א ֲֶשׁAר אֲנִ י = נ ֵֹתן לָ > ֶכם ְ
ויקרא אמר כג,י ַדּ *ֵבּר אֶ לְ -בּנֵ Aי יִ ְשׂ ָראֵ ל = ְואָ מַ ְר ָתּ אֲלֵ > ֶהם ִ ֽכּיָ -ת ֹ
ֹהן׃)אלו שעורים(
יר ֶכם אֶ לַ -הכּ ֵ ֽ
אשׁית ְק ִצ ְ
אתם אֶ ת-עֹ ֶמר ֵר ִ
ֲב ֶ
ַוה ֵ
וּתאֵ נָ ה ְו ִר ;מּוֹן אֶ ֶרץ-זֵית ֶשׁ ֶמן ְוּד ָ ֽבשׁ׃)כאן מלת ארץ ,ושבעה מינים(
וּשׂעֹ ָ >רה ְוגֶ פֶ ן ְ
דברים ואתחנן ח,ח ֶא ֶAרץ ִחטָּ ה = ְ

ירושלמי ביכורים פ"א ה"ג )וילנה ב,א( מתניתין .אין מביאין ביכורים חוץ משבעת המינים וגו'
אשׁית׀ ולא כל ראשית .דריש )מאות השימוש מ"ם( מיעוט  ...שאין כל הפירות
גמרא ... .ע"פ לב ירושלים )דב' כ"ת כו,ב( ְולָ ַק ְח * ָתּ מֵ ֵר ִ
אשׁית׀ וכו' אלא חיטים ושעורים בלבד .אין לי אלא דכתיב בהו ראשית )אולי נסתפק רק במינים שכתוב בם
חייבין בביכורים .אם ֵמ ֵר ִ
ה' וגו' ,שעורים דכתיב במנחת העומר )וי'
אשׁית ַתּ ְק ִריבוּ א ָֹתם לַ ;
המלה ראשית והם ,(:חיטים דכתיב בשתי הלחם )ויקרא ב,יב( קָ ְר ַבּן ֵר ִ
ֹהן וגו'.
יר ֶכם אֶ לַ -הכּ ֵ ֽ
אשׁית ְק ִצ ְ
אתם אֶ ת-עֹ ֶמר ֵר ִ
ֲב ֶ
אמר כג,י( ַוה ֵ

)הגמרא פותחת בתהליך הרחבה מוגבלת ממינים שכתוב בם המלה ראשית אל מינים אחרים(
ֲשׁר ָתּ ִביא ֵמאַ ְר ְצ Nוגו'(
נאמר כאן אַ ְר ְצ) .Nבביכורים )דב' כ"ת כו,ב( א ֶ #
וּשׂעֹ ָ >רה .מה ֶא ֶAרץ שנאמר להלן בשבעת המינין הכתוב מדבר ,אף ארץ שנאמר
ונאמר כאן )בשבעת המינים ( )דב' ואת' ח,ח( ֶא ֶAרץ ִחטָּ ה = ְ
כאן )טט  -בביכורים( בשבעת המינין הכתוב מדבר )ע"פ פי' רש"ס(.
כּוּרי = אַ ְד ָמ ְת > ,Nאז אולי רק פירות שכתוב בם ראשית
אשׁית ִבּ ֵ
הסבר המהלך ע"פ תבניות טעמים .מלת ראשית כתובה ב)-שמ' מש' כו,ב( ֵר ִ2
)חיטה ושעורה( ,בא ההמשך אַ ְד ָמ ְת > – Nמונח זקף-קטן במלה אחת ,כעין מדה ריבה וריבה את הכל ,נאמר באחד וכולל הכל .כדי להוכיח
אשׁית׀ כָּ לְ -פּ ִרי
ש"הכל" מוגבל לשבעה המינים כמו החיטה והשעורה ,אפשר כי המהלך הוא כך ,ב)-דב' כ"ת כו,ב( נאמר ְולָ ַק ְח * ָתּ ֵמ ֵר ִ
ָהא ֲָד ָ 2מה דומה ל -אַ ְד ָמ ְת > Nהנ"ל ,ובהמשך לָ -הא ֲָד ָ 2מה ב)-דב' כ"ת כו,ב( נאמר ֵמאַ ְר ְצ Nמרמז לגזרה שוה להשוות ל)-דב' ואת' ח,ח( ֶא ֶAרץ
וּשׂעֹ ָ >רה  ,מה ֶא ֶAרץ שנאמר בשבעת המינין הכתוב מדבר ,אף ארץ = )דב' כ"ת כו,ב( ֵמאַ ְר ְצ Nשנאמר כאן )טט  -בביכורים(
ִחטָּ ה = ְ
כּוּרי = אַ ְד ָמ ְת > Nהוכח כי מלמד על רבוי מוגבל רק
אשׁית ִבּ ֵ
בשבעת המינין הכתוב מדבר .המהלך שהתחיל בגמרא ב)-שמ' מש' כו,ב( ֵר ִ2
לשבעת המינין.
הסבר על הלימוד ריבה וריבה את הכל :ירושלמי פסחים דורש מפרי שקמחו מחמיץ מפרישים חלה ואופים מצה מהפסוק )במדבר שלח
יכם והדרשה ריבה ריבה את
ס ֵת > ֶ
אשׁית = ע ֲִר ֹ
יכם׃ ס הבסיס הוא הקרא ֵמ ֵר ִ
ר ֵת ֶ ֽ
ד ֹ
רוּמ ;ה ְל ֹ
יכם ִתּ ְתּנוּ לַ ה' ְתּ ָ
ס ֵת > ֶ
אשׁית = ע ֲִר ֹ
טו,כאֵ (:מ ֵר ִ
הכל .וע"י הקרא ביהושע "מבעבור הארץ" קבעו שאלו חיטין ושעורים ומהם ריבו ע"י נסיונות רבנן דקיסרין אל שאר המינין המחמיצים
יכם  -פשטא מונח זקף-קטן
ס ֵת > ֶ
כוסמין ,שיפון ,שיבולת שועל וע"פ הפני משה אם ימצא עוד מין מחמיץ אז גם הוא בכלל כך .בכל אופן ע ֲִר ֹ
בתיבה אחת נתנה רמז שאפשר כי במקומות נוספים גם תהיה דרשה של ריבה וריבה את הכל.
ֱ?הי Nנ ֵֹתן ָל – קדמא דרגא תביר קדמא דרגא תביר מרכא טפחא ,תבנית נדירה מאד ,אפשר כי
ֲשׁר ה' א ֶ
ֲשׁר ָתּ ִביא מֵ אַ ְר ְצ Nא ֶ #
א ֶ#
ֲשׁר ָתּ ִביא מֵ אַ ְר ְצ Nמרמזת לקבוצת פרטים שעל כל אחד חל הענין או ההלכה ,אלו שבעת המינים החייבים מדאורייתא
התבנית א ֶ #
בביכורים .אמנם פשט הפסוק מלמד על על הבאת ביכורים ֵמאַ ְר ְצ , Nאבל אפשר כי )דב' כ"ת כו,ב( ֵמאַ ְר ְצ - Nתביר ,וגם ֵמ  -מ"ם
ֱ?הי – Nתביר ,מחלקים וממעטים את מלוא אַ ְר ְצ Nמחובת הבאת ביכורים ע"פ מאמרי חז"ל.
השימוש ,וגם א ֶ
מהיכן לא מביאים ,נסיבות שלא מביאים,
ֱ?הי Nנ ֵֹתן ָל
ֲשׁר – קדמא ,ה' א ֶ
)א( )דב' כ"ת כו,ב( ֵמאַ ְר ְצ - Nתביר ,וגם מ"ם השימוש ממעטים מבמקום שממנו מביאים בכורים כי א ֶ #
– דרגא תביר מרכא טפחא ,קבוצת פרטים שחל עליהם אותו ענין או הלכה ,ה' א-לקינו הקדים לתת לנו את עבר הירדן המזרחי שרק
לעתיד לבוא אמור להיות חלק מא"י ורק אז יביאו ממנו בכורים ,עד אז נוהגים כנאמר ב-משנה מסכת כלים פ"א מ"ו עשר קדושות הן

ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות ומה היא קדושתה שמביאים ממנה העומר והבכורים ושתי הלחם מה שאין מביאים כן מכל
הארצות:
)ב( משנה ביכורים פ"א מ"א  ...אלו שאינן מביאין הנוטע לתוך שלו והבריך לתוך של יחיד או של רבים וכן )ולהפך( וגו'
מ"ב מאיזה טעם אינו מביא משום שנאמר )שמות כג( ראשית בכורי אדמתך עד שיהיו כל הגדולין מאדמתך האריסין והחכורות
והסקריקון והגזלן אין מביאין מאותו הטעם משום שנאמר ראשית בכורי אדמתך:
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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מ"ג אין מביאין בכורים חוץ משבעת המינים  ....שאינם מן המובחר אין מביאין בכורים קודם לעצרת וגו'
אנציקלופדיה תלמודית כרך ג] ,בכורים[ עמוד שא טור  1הקרקע .אין חובת הבאת בכורים אלא כשהפירות והאדמה ,שממנה גדלו,
הם שלו ,ולפיכך הלוקח פירות תלושים  ...אינו מביא ,שהרי אין לו קרקע ,ואף המוכר אינו מביא ,שהרי אין לו פירות,
)ע' שא טור  (2והגזלנים ,אין מביאים בכורים ,שנאמר :בכורי אדמתך ,63ואפילו נתייאשו הבעלים .64אפילו היו חכירי בתי אבות ,שהם
ובניהם הם החוכרים מאביהם של בעלי השדה ומבניהם אחריהם ,אינם מביאים... ,65
71
הקונה אילן אחד בתוך קרקע של חברו ,אינו מביא ,לפי שאין לו קרקע .70קנה שלשה אילנות מביא  ....הקונה שני אילנות ,כיון
שהדבר ספק אם יש לו קרקע ,81הרי זה מביא מספק .82קנה אילן וקרקעו ,מביא בכורים.83
141
140
)עמוד שג טור  (1אין מביאים בכורים אלא מן המובחר ,שנאמרֵ :מאַ ְר ְצ ,Nולא כל ארצך  ,למעט שאינו מן המובחר .
)עמוד שג טור  (2פירות שביעית* חייבים בבכורים ,162ויש סוברים שאינם חייבים ,לפי שהם הפקר ,ולא נתחייבו בשעת הביכור,163
ואינו יכול לומר האדמה אשר נתת לי .164הערה  .162רש"י שמות כג יט  ...שמצדד לפרש כשלקט הוא עצמו מפירות שדהו ,מביא ...
דברים כי-תבוא כו,יג ,טו,טז
ית;נִ י
תּיו לַ לֵּ ִוי = ְולַ ֵגּר = לַ יָּתוֹם ְולָ אַ ְל ָמ ָנ>ה ְכּכָ לִ -מ ְצו ְָת Nא ֲֶשׁר ִצ ִוּ ָ
קּ ֶדשׁ ִמןַ -ה ַ2בּיִ ת ְו ַג#ם נְ ַת ִ A
ֱ?היִ Nבּ ַע ְר ִתּי ַה ֹ
]יג[ ְואָ ַמ ְר ָ Mתּ ִל ְפנֵי #ה' א ֶ %
Pתיְ Nול ֹא שָׁ ָ ֽכ ְח ִתּי׃
ל ֹא-עָ ַב ְר ִתּי ִמ ִמּ ְצ ֶ
ר ֶ ֽאת-עַ ְמּ = Nאֶ ת-יִ ְשׂ ָר >ֵאל ְואֵ ת = ָהא ֲָד > ָמה א ֲֶשׁר נ ַָת ָתּה ָל ;נוּ
וּב ֵ A
]טו[ ַה ְשׁ ִקיפָ ה ִמ ְמּ #עוֹן ָק ְד ְשׁ ִ N%מןַ -השָּׁ ַ 2מיִ ם ָ
וּד ָ ֽבשׁ׃ ס
ֹתינוּ ֶא ֶרץ ז ַָבת ָח ָלב ְ
אב > ֵ
כַּ א ֲֶשׁAר נִ ְשׁ ַבּ ְ=ע ָתּ = לַ ֲ

עד כאן פרשת הבאת ביכורים ופרשת הבאת מעשר שני והווידויים בהבאתם.
ֱ?היְ Nמצַ ְוּ Nלַ עֲשׂוֹת אֶ תַ -ה ֻח ִקּים הָ ֵאלֶּ ה ְואֶ תַ -ה ִמּ ְשׁפָּ ִט;ים
ס ]טז[ ַהיּוֹם הַ ֶ 2זּה #ה' א ֶ %
שׁN׃
וּבכָ ל-נ ְַפ ֶ ֽ
אוֹתם ְבּכָ לְ -ל ָב ְבְ N
>ָ
=ית =
תּ ְועָ ִשׂ ָ
ְושָׁ ַמ ְר ָ A
)כו,יג( ְואָ ַמ ְר ָ Mתּ  -פזר ,אפשר מרמז ע"פ ירושלמי על דברים כי-תבוא ללמוד מווידוי מעשר שני לווידוי ביכורים שגם בו יאמר המתוודה

)דברים כי-תבוא כו,טו( השקיפה ממעון קדשך וברך את נחלתך כפי שמובא למשל ב -תנחומא דברים כי-תבוא א  ...אבל הקב"ה אינו כן.
אלא יורד אדם לתוך שדהו ראה אשכול שביכר  ...מניחו בסל  ...ובא עומד באמצע העזרה ומבקש רחמים  ...ולא עוד אלא שהיה
אומר איני זז מכאן עד שתעשה צרכי היום הזה שכתוב אחריו )דב' כ"ת כו טז( היום הזה ה' א-לקיך מצוך לעשות את-החקים האלה
וגו' .אמר רשב"ל יצתה בת קול ואמרה לו תזכה לשנה הבאה ותביא כהיום הזה ,כאדם שהוא נותן פרי חדש לחברו ואומר לו יהי רצון
שתשנה ותתן לי לשנה האחרת.
רש"י כו,טז ושמרת ועשית אותם .בת קול מברכתו הבאת בכורים היום תשנה לשנה הבאה.
עץ יוסף  -תזכה לשנה הבאה .וזה נרמז בפסוק )שמ' מש' כג,יט( ראשית בכורי אדמתך תביא בית ה' א-לקיך ,שר"ת ד' תיבות אלה תביא
בית ה' א-לקיך תבי"א )טט כאילו כתוב פעמיים תביא( רמז למ"ש תשנה לשנה הבאה כדרך הנותן צדקה שהקב"ה ממציא לו מעות
לעשות צדקה )גבול בנימין(.
החקים אלו המדרשות .כתב בעל קרבן אהרן הא דמפרש החקים אלו המדרשות לפי שהם דברים נסתרים וסודות נעלמים.
•טט  -כגון יצתה בת קול ואמרה לו תזכה לשנה הבאה ותביא כהיום הזה.
ר ֶ ֽאת-עַ ְמּ = Nאֶ ת-יִ ְשׂ ָר >ֵאל ְואֵ ת = ָהא ֲָד > ָמה א ֲֶשׁר נ ַָת ָתּה ָל ;נוּ  -פעמיים זקף-קטן בין שני
וּב ֵ A
]טו[ ַה ְשׁ ִקיפָ ה ִמ ְמּ #עוֹן ָק ְד ְשׁ ִ N%מןַ -השָּׁ ַ 2מיִ ם ָ
קיסרים ,כעיו דבר החוזר וקורה
ֲלב ִא ֽמּוֹ׃ פ
ֱ?ה;י Nל ֹאְ -ת ַב ֵשּׁל גְּ ִדי ַבּח ֵ
כּוּרי = אַ ְד ָמ ְת >ָ Nתּ ִIביא ֵבּית ה' א ֶ
אשׁית ִבּ ֵ
.69שמות משפטים כג,יטֵ :ר ִ2
אַ ְד ָמ ְת >ָ Nתּ ִIביא – גי' זקף-קטן  +זקף-גדול =  ,576גי' המלים  , 878 = 413+ 465הפרש  = 302 = 878 -576ש"ב = ש'נה ב'אה
דברים כי-תבוא כו ,טז רש"י ושמרת ועשית אותם  -בת קול מברכתו :הבאת בכורים היום  -תזכה לשנה הבאה )ראה תנח' כי תבא
א( ,כעין דבר החוזר וקורה
ַה ְשׁ ִקיפָ ה  -תלישא-קטנה ,מורה על שיעור כאן באופן של דרש בתפקיד של חישוב כפי' בעה"ט  -השקיפה ,עולה בגימטריא ת"ק

כלומר השקיפה ממהלך ת"ק שנה שמשמים לארץ ,ותגין על הקו"ף לומר בזכות אברהם שהוליד לק' שנים,

ַה ְשׁ ִקיפָ ה  -תלישא-קטנה ,מורה על כעין עקירת הכלל שכל ההשקפות בתורה לרעה חוץ מזאת.
שיעור א"י כי הפסוק מסיים ארץ זבת חלב ודבש  -תביר מרכא טפחא סלוק.
לענין פריצת מחיצות שמות רבה )וילנא( פרשה מא
א ויתן אל משה ככלותו ,כך פתח ר' תנחומא בר אבא )דניאל ט( לך ה' הצדקה ולנו בושת הפנים ,מהו כן ,א"ר נחמיה אפילו בשעה

שאנו עושין את הצדקה מביטים אנו מעשים שלנו ויש לנו בושת פנים ,אין לנו שעה שאנו באין בזרוע אלא בשעה שאנו מוציאים
מעשרותינו שנאמר )דב' כ"ת כו,יב( ִכּי ְתכַ * ֶלּה aלַ ְעשֵׂ ר מה כתיב בסוף )דב' כ"ת כו,טו( ַה ְשׁ ִקיפָ ה ִמ ְמּ #עוֹן ָק ְד ְשׁ ִ N%מןַ -השָּׁ ַ 2מיִ ם ,א"ר
אלכסנדרי גדול כחן של מוציאי מעשרות שהן הופכין את הקללה לברכה ,אתה מוצא כל מקום שכתוב בתורה השקיפה לשון צער הוא
כמד"א )שמות יד( וישקף ה' אל מחנה מצרים ,וכן בסדום שנאמר )בראשית יט( וישקף ה' על פני סדום חוץ מזו ,וגו'
דברים כי-תבוא כז,כו
אוֹת;ם ְואָ ַמר כָּ לָ -ה ָעם אָ ֵ ֽמן׃ פ
ָ
תּוֹרהַ -הזּ ֹאת לַ עֲשׂוֹת
אָ 2רוּר א ֲֶשׁר ל ֹא-י ִָקים אֶ תִ -דּ ְב ֵרי ַה ָ ֽ
אָ 2רוּר – רביע) ,א( הגבהת ספר תורה לארבע כיוונים רמב"ן  ...ובירושלמי בסוטה )ז,ד ]כא,ד[( ראיתי :אשר לא יקים  -וכי יש תורה

נופלת? רבי שמעון בן יקים אומר :זה החזן;  ...ולי נראה :על החזן שאינו מקים ספר תורה על הצבור להראות פני כתבו לכל ,כמו
שמפורש במסכת סופרים )יד,ח( ,שמגביהין אותו ומראה פני כתיבתו לעם העומדים לימינו ולשמאלו ומחזירו לפניו ולאחריו ,שמצוה
לכל האנשים והנשים לראות הכתב ולכרוע ,ולומר" :זאת התורה אשר שם משה" וגו' )דב' ד,מד(; וכן נהגו.
אָ 2רוּר – רביע) ,ב( רמב"ן  ...רבי אסא בשם רבי תנחום ברבי חייא :למד ולימד ושמר ועשה והיתה ספיקה בידו להחזיק ולא החזיק,
הרי זה בכלל ארור
וֹרהַ -הזּ ֹאת – דרגא תביר מרכא טפחא ,קבוצת פרטים שעל כל אחד חלה ההלכה או הענין הנידון
א ֲֶשׁר ל ֹא-י ִָקים אֶ תִ -דּ ְב ֵרי ַהתּ ָ ֽ
אוֹת;ם .כאן כפי' הרמב"ן ואם יכפור באחת מהן או תהיה בעיניו בטלה לעולם ,הנה הוא ארור .
ָ
לַ עֲשׂוֹת
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"א

לטובת הבנת הנושא יוצגו מידי פעם חלק מהטעמים שבתנ"ך )חוץ מספרי איוב ,משלי ,תהלים( ,לפי תפקידם התחבירי כעוצרים ומחברים-
משרתים ,ולפי ההשערות
8.8

דברים נצבים כט,ט

דברים נצבים כט,ט
יכ ;ם
ֱ?ה ֶ
בים ַהיּוֹם = כֻּ ְלּ > ֶכם ִל ְפנֵ י ה' א ֵ
פ אַ ֶ #תּם נִ צָּ ִ A
כּל ִאישׁ יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל׃
יכם ֹ
שׁ ְט ֵר > ֶ
יכם זִ ְקנֵיכֶ ם = ְו ֹ
יכם ִשׁ ְבטֵ ֶ 2
ָראשֵׁ ֶ
יכם  -מונח זקף-קטן במלה אחת  -ריבה וריבה את הכל  -דורש עיון  -אולי לומר שאף שבד"כ חלק מהשוטרים לא עוזבים
שׁ ְט ֵר > ֶ
ְו ֹ

משמרתם ,כאן כולם התיצבו.
דברים נצבים כט,טו  -טז
ֲב ְר ֶ ֽתּם׃
גּוֹים א ֲֶשׁר ע ַ
]טו[ ִ ֽכּי-אַ ֶתּם יְ ַד ְע > ֶתּם ֵאת אֲשֶׁ ר-י ַָשׁ ְבנוּ ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָר;יִ ם ְו ֵאת אֲשֶׁ ר-עָ ַב ְרנוּ ְבּ ֶק ֶרב ַה ִ
הם׃
יה;ם ֵעץ ו >ֶָא ֶבן ֶכּ ֶסף ְוז ָָהב א ֲֶשׁר ִע ָמּ ֶ ֽ
יהם ְו ֵאת גִּ לֻּ לֵ ֶ
]טז[ ו ִַתּ ְראוּ = אֶ תִ -שׁקּוּצֵ > ֶ
רש"י )טו( ִ ֽכּי-אַ ֶתּם יְ ַד ְע > ֶתּם וגו'  -לפי שראיתם האומות עובדי עבודה זרה ,ושמא השיא לב אחד מכם אותו ללכת אחריהם" ,פן יש
יה;ם -
יהם  -על שם שהם מאוסים כשקצים .גִּ לֻּ לֵ ֶ
בכם" וגו' )להלן,יז(  -לפיכך אני צריך להשביעכם) .טז( ו ִַתּ ְראוּ = אֶ תִ -שׁקּוּצֵ > ֶ
שמוסרחים ומאוסין כגללֵ .עץ ו >ֶָאבֶ ן  -אותן של עצים ושל אבנים ראיתם בגלוי ,לפי שאין הגוי ירא שמא יגנבו ,אבל של ֶכּ ֶסף ְוז ָָהב
א ֲֶשׁר ִע ָמּ ֶ ֽהם בחדרי משכיתם הם ,לפי שהם יראים שמא יגנבו )ראה תנח' נצבים ג(.

יהם שראיתם האומות עובדי
רש"י חיבר בפירושו בין )כט,טו( ו)-כט,טז( בפתחו ]טו[ ִ ֽכּי-אַ ֶתּם יְ ַד ְע > ֶתּם וגו' ]טז[ ו ִַתּ ְראוּ = אֶ תִ -שׁקּוּצֵ > ֶ
יה;ם המוסרחים העשויים ֵ .עץ ו >ֶָא ֶבן אבל אלו של ֶכּ ֶסף ְוז ָָהב לא ראיתם כי
יהם המאוסים ו-גִּ לֻּ לֵ ֶ
עבודה זרה ו ִַתּ ְראוּ = אֶ תִ -שׁקּוּצֵ > ֶ
מסתירים אותם מפני גנבים .החיבור מרמז ללמוד מפסוק לפסוק ,ונראה ללמוד מ)-כט,טז( ל)-כט,טו(.
ֲב ְר ֶ ֽתּם
גּוֹים – דרגא תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חל הענין א ֲֶשׁר ע ַ
)כט,טו( ְו ֵאת אֲשֶׁ ר-עָ ַב ְרנוּ ְבּ ֶק ֶרב ַה ִ
יהם  -פשטא מונח זקף-קטן במלה אחת – כעין מידה ריבה וריבה את הכל ,נאמר במקצת וחל על
והמשכו )כט,טז( ]טז[ ו ִַתּ ְראוּ = אֶ תִ -שׁקּוּצֵ > ֶ
הכל ,עברו בין אומות עולם אחדות ולא בין כל האומות ,וראו מעט מעבודות הזרות של הגויים שעברו ביניהם ורק את אלו המאוסות
והמסריחות שאין הגויים חוששים לגניבתם .ועליהם לדעת שכך נראה כל העולם האלילי וגם האלילים מכסף וזהב מאוסים ומסריחים
והסיבה האמיתית שהגויים מיקרים ושומרים אותם זה רק מפני הערך של המתכות ואינם אמת ,הפתוי מהדמיון שהם מעוררים מכוח
הטומאה.

דברים נצבים כט,יז  -יח
גּוֹים
ֱ?הי ַה ִ
ע ֹ>בד אֶ ת-א ֵ
ֱ?הינוּ לָ ֶלכֶ ת לַ ֲ
שׁ ֶבט אֲשֶׁ ר ְל ָב #בוֹ פֹנֶ Aה ַהיּוֹם = ֵמ ִעם = ה' א > ֵ
שּׁה אוֹ ִמ ְשׁפָּ ָחה אוֵֹ 2 -
]יז[ פֶּ ן-יֵ שׁ ָ aבּכֶ ם ִאישׁ ֽאוִֹ -א * ָ
שׁ ֶרשׁ פּ ֶֹרה ר ֹאשׁ ְולַ עֲנָ ֽה׃
ָה ֵה;ם פֶּ ן-יֵ שׁ ָבּ ֶ 2כם ֹ
מר = שָׁ לוֹם ִ ֽי ְהיֶה>ִ -לּי ִכּי ִבּ ְשׁ ִררוּת ִל ִבּי אֵ ֵל ;
לה ַה 2זּ ֹאת ְו ִה ְת ָבּ ֵ #ר ִבּ ְל ָב Aבוֹ לֵ א ֹ
]יח[ ְו ָה ָיMה ְבּשָׁ ְמעוֹ אֶ תִ -דּ ְב ֵ #רי ָהאָ ָ %
ְל ַמעַ ן ְספוֹת ָה ָרוָ ה אֶ תַ -ה ְצּ ֵמ ָ ֽאה׃
)כט,יז( פֶּ ן-יֵ שׁ ָ aבּכֶ ם -מונח תלישא-גדולה ִאישׁ ֽאוִֹ -א * ָשּׁה  -מונח גרשיים אוֹ ִמ ְשׁפָּ ָחה אוֵֹ 2 -שׁ ֶבט  -דרגא מונח רביע

דעת זקנים מבעלי התוספות )כט,יז(
פֶּ ן-יֵ שׁ ָ aבּכֶ ם ,זאת היא נתינת טעם אחר לקבלת הברית אֲשֶׁ ר ְל ָב #בוֹ פֹנֶ Aה ַהיּוֹם = ותהיה מחשבתו לרעה לעזוב את השם לזה יש לחוש,
ועוד פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה ותפרה ותרבה מחשבה רעה עד שיביאנה למעשה כדמפרש ואזיל והיה בשמעו וגו' כלומר
לאחר מכן כשמעו דברי האלה שקבלו ישראל והתברך יחשוב בלבו שלום יהיה לי כלומר מה לי ולצער הזה הרי לא קבלתי האלה
וא"כ )דב' נצ' כט,יח( ִבּ ְשׁ ִררוּת ִל ִבּי אֵ ֵל ; ְל ַמעַ ן ְספוֹת הָ ָרוָ ה כלומר שירצ' להוסיף החטאי' שהוא רוה ונשבע מהם שאין בהם יצר
הרע כגון לבישת כלאים עם הצמאה עם החטאים שהוא תאב וצמא להם כגון גזל ועריות ,אבל עכשיו שתבואו כלכם בברית ותקבלו
האלות והשבועות תדעו כי העובר על הברית לא יאבה ה' סלוח לו כי אז יעשן אף ה' וקנאתו שהתניתם לו לעמוד ולא תעמודו ומתוך
כך לא תבואו לידי מחשבות רעות הללו ותעמדו בבריתו שאם לא תעמדו בבריתו ורבצה בו כל האלה ומחה ה' את שמו של עובר
מתחת השמים לא נין לו ולא נכד בעמו ,והבדילו ה' לרעה הוא חושב להבדל מישראל ללכת בשרירות לבו ויבדל לרע לו:
אוֹ ִמ ְשׁפָּ ָחה אוֵֹ 2 -שׁ ֶבט  -דרגא מונח רביע ,יצר הרע שנכנס באדם בחטא אדם הראשון לחטאים שהוא תאב וצמא להם כגון גזל ועריות
פתח פתח להוסיף חטאים שאין בהם יצר הרע מהסוג הראשון אלא לדברים אחרים.
התיקון אמור להיות שתבואו כלכם בברית ותקבלו האלות והשבועות .וזה מאמר חז"ל בראתי יצר הרע ,בראתי לו תורה תבלין )בבלי
קדושין ל,ב ,ספרי עקב א,יח( וגם הנוסח ברא הקב"ה יצר הרע ,ברא לו תורה תבלין )בבלי בבא בתרא טז,א  ,זהר א,קצ(

פֶּ ן-יֵ שׁ ָ aבּכֶ ם – מונח תלישא-גדולה ,בתפקיד מחיצה המונעת עונש מישראל על העבירות הנסתרות והנגלות מהם עד עברם את הירדן,
ואח"כ המחיצה נתלשת ועליהם האחריות לחקור ולהעניש על העבירות הנגלות ואף הנסתרות ,ויש המפרש כי ממאמר משה כאן נענשים
ֱ?ה;ינוּ ְו ַהנִּ גְ *?ת {ָל{ Aנ {וּ וּ ְ{{ל ָ{ב ֵ#נ { {י {נ ={וּ .כתב רש"י ז"ל :נקוד על {ָל{ Aנ {וּ
הרבים על הכל ,כפירש רבינו בחיי )דב' נצ' כט,כח( הַ ִנּ ְ#ס ָתּ ֹ>רת לַ ה' א ֵ

וּ ְ{{ל ָ{ב ֵ#נ { {י {נ ={וּ ועל עי"ן ד" { ַעד" ,לדרוש שאף על הנגלות לא ענש הרבים עד שעברו את הירדן ,משקבלו עליהם את השבועה בהר גרזים
ובהר עיבל ונעשו ערבים זה לזה .ומביא הירושלמי )סוטה ז ,ה( שאמר כן ,אמר רבי שמעון בן לקיש בירדן קבלו עליהם הנסתרות,
אמר להם יהושע :אם אין אתם מקבלין עליכם הנסתרות באין מים ושוטפין אתכם ,אמר רבי שמעון בן זבידא תדע לך שהרי עכן חטא
ורובן של סנהדרין נפלו בעי .אמר להםָ a :בּכֶ ם הותרה הרצועה ,יצאה בת קול ואמרה :אין לכם עסק בנסתרות .ופירוש " ָ aבּכֶ ם הותרה
הרצועה" שאתם לוקים עכשיו על הנסתרות .ויש שפירש ָ aבּכֶ ם הותרה הרצועה" כשאמר משה ָ aבּכֶ ם  ,כלומר פֶּ ן-יֵ שׁ ָ aבּכֶ ם אז הותרה
הרצועה להענש על הנסתרות.
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"א

רבינו בחיי מוסיף הסבר למיקום הנקודות {ָל{ Aנ {וּ וּ ְ{{ל ָ{ב ֵ#נ { {י {נ ={וּ { ַעד ורש"י פירש שם במסכת סנהדרין )מג ב( כי משקבלו עליהם השבועה
נתחייבו בנסתרות ,והיה ראוי לינקד "לה' אלהינו" כדי לדרוש שאין הנסתרות לה' לבדו כי גם לנו הם ,אבל לפי שאין כבוד השם
לינקד ונקד "לנו ולבנינו" במקומו .ועל כן הוצרך לינקד עי"ן כנגד אותיות "לה' אלהינו" להשלים י"א אותיות.
ֱ?ה;ינוּ
דברים נצבים כט,כח ַה ִנּ ְ#ס ָתּ ֹ>רת לַ ה' א ֵ
תּוֹרה ַה ֽזּ ֹאת׃ ס
ֲשׂוֹת אֶ ת-כָּ לִ -דּ ְב ֵרי ַה ָ
ד־עPלם לַ ע I
>ָ
ְו ַהנִּ גְ *?ת {ָל{ Aנ {וּ וּ ְ{{ל ָ{ב ֵ#נ { {י {נ ={וּ { ַע
הסברנו ב -דברים נצבים כט,יז פֶּ ן-יֵ שׁ ָ aבּכֶ ם – מונח תלישא-גדולה ,בתפקיד מחיצה המונעת עונש מישראל על העבירות הנסתרות

והנגלות מהם עד עברם את הירדן ,ואח"כ המחיצה נתלשת ועליהם האחריות לחקור ולהעניש על העבירות הנגלות ואף הנסתרות ,ויש
המפרש כי ממאמר משה כאן נענשים הרבים על הכל ,כפירש רבינו בחיי ע"פ הירושלמי )סוטה ז ,ה(
ובפירוש זה תתמוך תבנית הטעמים ַה ִנּ ְ#סתָּ ֹ>רת – קדמא זקף-קטן בתיבה אחת ,כעין מידה מוקדם שהוא מאוחר בענין ,כאן כרוצה לומר
הצמד את האפיון מהכתוב המאוחר אל הכתוב מוקדם וכאילו נכתב ַה ִנּ ְ#סתָּ ֹ>רת ְו ַהנִּ גְ *?ת ,עד מאמר משה או עד עברכם הירדן אינכם
נענשים עליהם ,ממאמר משה או ממעבר הירדן אם לא תחקרו ותענישו יענשו הרבים )אם גם הם חטאו בסתר(
לַ ע ֲIשׂוֹת  -זקף-גדול  ,טט  -זקף-גדול ענין בעל שלוש נקודות ,שתיים באופן אחד אחת באופן אחר ,כאן הענין לעשות פעילות מניעת ע"ז,
שתי נקודות באופן אחד ע"פ פרש"י
א' אבל הנגלות לנו ולבנינו  -חובת החקירה
•
ב' ולבער הרע מקרבנו  -חובת הביעור ללא משוא פנים
•
הנקודה השלישית באופן אחר וכאן שאם לא יעשו את שתי הנקודות הנ"ל היינו שאם לא נעשה דין בהם יענשו את הרבים )אם
•
גם הם חטאו בסתר( וגו'

כמו-כן יש לפסוק מימד נבואי בעל פירוש נחמה כפירש מוסף רש"י ) ...תה' פז,ו( ֽה' יִ ְ 8ספֹּר ִבּ ְכתוֹב עַ ִמּ;ים זֶה יֻלַּ דָ -שׁם ֶ ֽסלָ ה׃ .
לעתיד כשיכתוב הקב"ה העכו"ם לדראון ,ימנה את ישראל הנבלעים בתוכם ואת הנאנסים ביניהם ויוציאם מתוכם ויאמר זֶה
יֻלַּ ד מאותם של ציון ויברור אותם לו ,וזה שאמר ישעיה )סו,כא( ְוגַםֵ -מ ֶהם אֶ ַקּח לַ ֹכּה ֲִנים לַ ְל ִו ִיּם אָ ַמר ֽה'׃ מן הגוים .מן
הגוים המביאים אותם מנחה אקח הנבלעים בתוכם יהיה בהם כהנים ולוים שאינם ניכרים ,ולפני גלוים הם ,אָ ַמר ֽה'׃והיכן אמר
ֱ?ה;ינוּ ) .כט,כח( ַה ִנּ ְ#סתָּ ֹ>רת  -קדמא זקף-קטן במלה אחת ,כעין מוקדם והוא מאוחר בענין ,כאן בסיס מוקדם
ַה ִנּ ְ#סתָּ ֹ>רת לַ ה' א ֵ
לנבואת ישעיה המאוחרת
כאן כרוצה לומר הצמד את האפיון מהכתוב המאוחר ב -ישעיה )סו,כא( אל הכתוב מוקדם בתורה וכאילו נכתב ַה ִנּ ְ#סתָּ ֹ>רת ְו ַהנִּ גְ *?ת
היינו הנבלעים בין הגויים בזמן קדום ,עתיד הקב"ה לבררם מבין הגוים ולהשיבם לעם ישראל ולתפקידיהם ,וזה ְו ַהנִּ גְ *?ת {ָל{ Aנ {וּ
עוֹלם לַ ע ֲIשׂוֹת  -זקף-קטן זקף-גדול והפרשם מגי' הטעמים ,שלא מובא כאן.
ד־עPלם .ויש לזה גם רמז בגי' המלים עַ דָ > -
>ָ
וּ ְ{{ל ָ{ב ֵ#נ { {י {נ ={וּ { ַע
מר = שָׁ לוֹם ִ ֽי ְהיֶה>ִ -לּי ִכּי ִבּ ְשׁ ִררוּת ִל ִבּי אֵ ֵל ;
ִבּ ְל ָב Aבוֹ לֵ א ֹ

לה ַה 2זּ ֹאת ְו ִה ְת ָבּ ֵ #ר
דברים נצבים כט,יח ְו ָה ָיMה ְבּשָׁ ְמעוֹ אֶ תִ -דּ ְב ֵ #רי ָהאָ ָ %
ְל ַמעַ ן ְספוֹת הָ ָרוָ ה אֶ תַ -ה ְצּ ֵמ ָ ֽאה׃
ְבּשָׁ ְמעוֹ – תלישא-קטנה ,בתפקיד מחיצה ,שהרוצה לנטות מדרך ה' מתברך במחשבתו ואומר בלבו שלא קבל עליו האלה ודומיה ולכן

כביכול עומד מחוץ למחיצת המחויבים לצווי ה'
אֶ תִ -דּ ְב ֵ #רי הָ אָ ָ %לה  -קדמא ואזלא – כלל

מר = שָׁ לוֹם ִ ֽי ְהיֶה>ִ -לּי – רביע  ...זקף-קטן בין שני קיסרים ,כעין מידה סתום שלא בא לסתום אלא לפרש.
ַה 2זּ ֹאת ְו ִה ְת ָבּ ֵ #ר ִבּ ְל ָב Aבוֹ לֵ א ֹ
מפי' מהרש"א חידושי אגדות מסכת קידושין דף מ עמוד א עולה שמי שחושב לחטוא בעבודה זרה ושלא יענש על כך ,עליו לדעת
שבעבודה זרה הקב"ה מצרף מחשבת החושב בעבודה זרה למעשה של אחר העובד עבודה זרה ושניהם נענשים.
לֵ א ֹמר = שָׁ לוֹם ִ ֽי ְהיֶה>ִ -לּי –זקף-קטן ,בתפקיד שני ענינים אברבנאל דברים פרק כט  ...ויהיה כפי הפירוש הזה שָׁ לוֹם ִ ֽי ְהיֶה>ִ -לּי משמש

לשני ענינים .אם להוציא את עצמו מכלל הנכנסים בברית .ואם בהבטחתו שיחובר אליהם ובזה ינצל מהרעות .ועל זה אמר )כט,יט(

ֹאבה הְ ' Eס? ַ ֽח לוֹ . J
ל ֹא-י ֶ
ַה 2זּ ֹאת – רביע ,פרט בעל ארבעה עניינים ופירט ר' יוסף בכור שור שלושה סוגים :אלות ,השבועה ,הברית ,ובפסוק )כט,טז( הברית,
הקללות והשבועות ,סה"כ ָהאָ ָ %לה הַ 2זּ ֹאת משמעה :אלה ,שבועה ,ברית ,קללה .או נאמר כי בנוסף לאלה יש ארבע :שבועה ,ברית ,קללה,
ארור )פר' כי-תבוא(
ִכּי ִבּ ְשׁ ִררוּת ִל ִבּי אֵ ֵל ;  -תביר מרכא טפחא אתנח
ִכּי  -תביר – בתפקיד של לא ממש ,וכאן לא ממש רואה אלא כאילו רואה ,כמשתמע מפי' רש"י בשררות לבי אלך  -במראית לבי ,כמו
"אשורנו ולא קרוב ")במ' כד,יז(; כלומר :מה שלבי רואה לעשות .ולפי פי' מהרש"א שרירות הלב יהיה מחשבת עבודה זרה ולא ביצועה
בפועל.
ח לוֹ J
ֹאבה הְ ' Eס? ַ ֽ
דברים כי תבא כט,יט ל ֹא-י ֶ
תוּבה ַבּ ֵסּפֶ ר ַהזֶּ ;ה
לה ַה ְכּ ָ
Aבצָ ה בּוֹ = כָּ לָ -האָ > ָ
שׁן אַ ףA -ה' ְו ִקנְ אָ תוֹ = ָבּ ִאישׁ ַה >הוּא ְו ָר ְ
ִכּי aאָ ז י ְֶע ַ #
וּמ ָחAה ה=' אֶ תְ -שׁ >מוֹ ִמ ַתּ ַחת ַהשָּׁ ָ ֽמיִ ם׃
ָ
ֹאבה הְ ' Eס? ַ ֽח לוֹ  Jלא יחשוב שיהיה נדון עם הכלל ושהשם יתעלה יעבור על פשעו
אברבנאל דברים פרק כט  ...ועל זה אמר ל ֹא-י ֶ
תוּבה
לה ַה ְכּ ָ
Aבצָ ה בּוֹ = כָּ לָ -האָ > ָ
להיותו יחיד .כי הנה השם יתעלה לא יסלח אליו אבל יעשן אף ה' וקנאתו באיש ההוא אע"פ שהוא ְו ָר ְ
ַבּ ֵסּפֶ ר ַהזֶּ ;ה .רוצה לומר הפרטיות והמיוחדות יחולו עליו ועל כל העדה יהיה שלום .וימחה שמו וזכרו מתוך הקהל
ֹאבה הְ ' Eס? ַ ֽח לוֹ  - Jמונח זרקא מונח סגול ,מוסיף מעין הענין על הענין ,כפי' אברבנאל שהחושב מחשבת ע"ז ומסתיר זאת יענש
ל ֹא-י ֶ

בעונש יתר על הרגיל ובצה בו כל האלה/האלות הפרטיות והמיוחדות ועוד יוסיף עליו וימחה שמו וזכרו מתוך הקהל
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"א

לטובת הבנת הנושא יוצגו מידי פעם חלק מהטעמים שבתנ"ך )חוץ מספרי איוב ,משלי ,תהלים( ,לפי תפקידם התחבירי כעוצרים ומחברים-
משרתים ,ולפי ההשערות
8.9

דברים האזינו לב,א

דברים האזינו לב,ד – ללא קשר לטעמי המקרא
ַהצּוּר = ָתּ ִמים ָ ֽפּע >ֳלוֹ ִכּי כָ לְ -דּ ָר ָכיו ִמ ְשׁ ָפּ;ט ֵאAל אֱמוּ ָנה = ְו ֵאין > ָעוֶל צַ ִדּיק ְוי ָָשׁר ֽהוּא׃
רש"י ַהצּוּר = ָתּ ִמים ָ ֽפּע >ֳלוֹ ,אע"פ שהוא חזק כשמביא פורענות על עוברי רצונו לא בשטף הוא מביא כי אם בדין כי תמים

פעלו:

אל אמונה ,לשלם לצדיקים צדקתם לעוה"ב ואע"פ שמאחר את תגמולם סופו לאמן את דבריו:
ואין עול ,אף לרשעים משלם שכר צדקתם בעוה"ז:
צדיק וישר הוא ,הכל מצדיקים עליהם את דינו וכך ראוי וישר להם צדיק מפי הבריות וישר הוא וראוי להצדיקו:

ַהצּוּר = ָתּ ִמים ָ ֽפּע >ֳלוֹ  -פשטא מונח זקף-קטן ,מקבילת טעמים ל-אנכי ה' א-לקיך – בטעם עליון פשטא מונח זקף-קטן
אנכי ַ -הצּוּר = ה' – תמים א-לקיך  -פעלו  ...ומשלימו צַ ִדּיק ְוי ָָשׁר ֽהוּא׃ ס"ת קר"א = גי' א"ש = גי' הצו"ר )טט ור' א"ש(
הפסוק פותח במפורש ַהצּוּר = וסוגר ברמז לַ -הצּוּר =  ,וע"י טעם פשטא אל אנכי ,וביחד מלמדים ,קיים חזק ,נצחי ומאמן  /מאמת דבריו כי
רואה מראשית דבר אחריתו
תּל׃
וּפ ַת ְל ֽ ֹ
מוּמ;ם דּוֹר ִע ֵקּשׁ ְ
ָ
דברים האזינו לב,ה ִשׁ ֵחת לוֹ ל ֹא ָבּנָ יו

תרגום אונקלוס )ה( חבילו להון לא ליה בניא דפלחו לטעותא דרא דאשני עובדוהי ואשתניו:
ִשׁ ֵחת לוֹ ל ֹא – מרכא תביר טפחא ,קבוצת פרטים מחולקים זה מזה ,תרגום אונקלוס )ה( חבילו להון לא ליה לפרט אחד )עם ישראל(
זה נוגע לפרט אחר )הקב"ה( זה לא נוגע .כאן ההשחתה היא מום לבנים בלבד ואינה פוגעת בקב"ה.
מוּמ;ם
ָ
יתד נאמן ו' תשרי התשע"ב ע'  48במכתב של הקורא ד"נ מב"ב כתב כי בפירוש החפץ חיים עה"ת פירש ִשׁ ֵחת לוֹ ל ֹא ָבּנָ יו
מוּמ;ם אצל הילדים שלו המום גדול יותר עד אשר יביא ח"ו
ָ
שאף כאשר אצל האדם עצמו המום איננו גדול כל כך )לוֹ ל ֹא( אבל ָבּנָ יו
תּל׃ .
וּפ ַת ְל ֽ ֹ
להמשך הפסוק דּוֹר ִע ֵקּשׁ ְ
ִשׁ ֵחת לוֹ ל ֹא – מרכא תביר טפחא ,קבוצת פרטים מחולקים זה מזה ,או שלא חל על כל אחד אותו ענין ,ע"פ החפץ חיים עה"ת המום של

האב קטן אבל גורם למום גדול עד חמור אצל הבן.
ֵכר׃
דברים האזינו לב,יב ה' ָבּ ָדד יַנְ ֶח;נּוּ ְו ֵאין ִעמּוֹ ֵאל נ ָ ֽ
ה' – טפחא ָבּ ָדד יַנְ ֶח;נּוּ  -מונח אתנח ְו ֵאין ִעמּוֹ  -מרכא טפחא ֵאל נ ָ ֵֽכר  -מרכא סלוק
טט  -ה'  -טפחא בראש פסוק אפשר שיש כאן לימוד סמוכים ,פסוק לב,יב הוא כעין פירוש ,אפיון ,תכלית לנאמר לפניו.
רש''י  -ה' בדד  ... -ורבותינו דרשוהו על העתיד  ,וכן תרגם אונקלוס

אותה תבנית טעמים תבנית הפסוק כולו כמו בר' א,א כעין ענין הקשור למעשה בראשית ,כאן התחדשות העולם
ֱ?ה;ים  -מונח אתנח ֵאת ַהשָּׁ ַמיִ ם  -מרכא טפחא ְו ֵאת ָה ָ ֽא ֶרץ  -מרכא סלוק
אשׁית– טפחא ָבּ ָרא א ִ
בראשית א,א ְבּ ֵר ִ
דברים האזינו לב,יב ה' – טפחא ָבּ ָדד יַנְ ֶח ;נּוּ  -מונח אתנח ְו ֵאין ִעמּוֹ  -מרכא טפחא ֵאל נ ָ ֵֽכר  -מרכא סלוק
תרגום אונקלוס יי בלחודיהון עתיד לאשריותהון בעלמא דהוא עתיד לאתחדתא ולא יתקיים קדמוהי פולחן טעון.
ה' בדד )לבד( ינחנו )יניחם במחנה( בעולם שהוא עתיד לחדשו ולא יתקים בו לפני ה' פולחן עבודה זרה.
•

טט  -ה' יחיד ,ובטוי לכך בבריאת העולם ,ביציאת מצרים ,בכל תולדות ישראל והעולם ,וע"פ ת"א בעולם שיתחדש

מוֹאב א ֲֶשׁר עַ לְ -פּנֵ י יְ ֵר ;חוֹ
>ָ
ֲב ִ #רים הַ ֶזּ%ה ַהר-נְ 2בוֹ אֲשֶׁ ר = ְבּ ֶא ֶרץ
ֲלה אֶ לַ -הר ָהע ָ
דברים האזינו לב,מט :ע ֵ M
ֲחזָּ ֽה׃
ֲשׁר א ֲִני נ ֵֹתן ִל ְבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל לַ א ֻ
וּראֵ ה = אֶ תֶ -א ֶרץ ְכּ ַנ>עַ ן א ֶ #
ְ
ֲב ִ #רים
ֲלה – פזר ,מלמד למקום אחר ואם צריך גם למקומו אֶ לַ -הר – תלישא-קטנה ,מרמז על לימוד בענין שיעורין ,חציצין ומחיצין ָהע ָ
ע ֵM
ַה ֶזּ%ה  -קדמא ואזלא ,מרמז על סדר קדימותַ ,הר-נְ 2בוֹ -רביע ,מרמז על שיעור בעל ערך ארבע
ַהר-נְ 2בוֹ -רביע ,ספרי – הר העברים .שהוא קרוי ארבע שמות הר העברים הר נבו הר ההר ראש הפסגה .ולמה קורים אותו הר

)נבו(]העברים[ שנקברו בו שלשה מתים )הללו( שמתו לא מידי עבירה והן משה אהרן ומרים.
תלישא-קטנה  ...רביע כשיעורין
אֶ לַ -הר ָהע ֲָב ִ #רים ַה ֶזּ%ה הַ ר-נְ 2בוֹ  -תלישא-קטנה  ...רביע ,משקיעת החמה עד צאת הכוכבים שיעור הליכת ארבע מילין.
ב"ח על הטור או"ח סי' רצ"ב ס"ב על אמירת שלוש צדקתך במנחה של שבת זכר לפטירת שלושה צדיקים במנחה של שבת ,משה
וכולל עמו יוסף )טט מצאנו קשר כזה בקרא בראשית מקץ הנמצא כזה איש אשר רוח א-לקים בו( ודוד.
ב"ח משה נפטר בשקיעת החמה ביום ו' והיה מוטל בכנפי השכינה עד מנחה של שבת ,השכינה נשאה אותו ארבע מילין להר נבו.
סימוכין בבלי פסחים צד,ב ,רבי יהודה אומר כי משקיעת החמה עד צאת הכוכבים שיעור הליכת ארבע מילין .תוס' מסביר כי
הכוונה מתחילת שקיעה ועד סוף שקיעה )כנראה כוונתו צאת הכוכבים(
תלישא-קטנה כמחיצין
ְוּראֵ ה = אֶ תֶ -א ֶרץ ְכּ ַנ>עַ ן – מחיצין ספרי הראהו את כל א"י עד כאן תחומו של אפרים עד כאן תחומו של מנשה .ר' יהושע אומר משה
בעצמו הוא ראה אותה כיצד נתן כח בעיניו של משה וראה מסוף העולם ועד סופו.
טט  -משה רבנו ראה מפסגת הר נבו ,תחומי העולם ,תחומי א"י ותחומי השבטים.
אברבנאל פירוש על התורה דב' האזינו לב,מח
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"א

 ...וכדי שידע כי קרוב יום מותו צוהו שיעלה אל ראש הר נבו לא למות מיד כי לכן לא אמר ומות שם אבל תהיה העליה שמה
בהתמדה פעמים רבות כי שיראה משם את הארץ כי לא תהיה הראיה )רק( ביום המיתה כי אם פעמים רבות בימים רבים שיעלה שמה
תדיר יראה את הארץ... .
ושם נאמר ויעש כאשר צוה ה' רוצה לומר שהיה עולה בכל יום אל הר נבו ורואה את הארץ ומעיין בה וכן שלקח יהושע מיד
והעמידהו לפני אלעזר ולפני כל העדה וסמך ידיו עליו והיה מצוה אותו בעניני ההנהגה בכל יום כדי שיהיה מלומד בכך .וגו'
ענין חזרת העליה על הר נבו ע"י משה מרומז בקרא דברים זאת הברכה לד,א :אֶ לַ -הר נְ >בוֹ רֹ`אשׁ ַה ִפּ ְס ָגּ>ה – פעמיים זקף-קטן בין שני
קיסרים ,כעין דבר החוזר וקורה.
דברים זאת הברכה לד,אַ :ו ַ #יּעַ ל מֹ %שֶׁ ה ֵמעַ ְר ֹAבת מוֹאָ ב = אֶ לַ -הר נְ >בוֹ רֹ`אשׁ ַה ִפּ ְס ָגּ>ה א ֲֶשׁר עַ לְ -פּנֵ י יְ ֵר ;חוֹ
ַויּ ְַר ֵ#אהוּ ה' אֶ ת-כָּ לָ -ה ָא ֶרץ אֶ תַ -הגִּ ְל ָעד עַ דֽ ָ -דּן׃
יבת ָק ֵדשׁ ִמ ְד ַבּרִ -צ;ן
ֲשׁר ְמעַ ְל ֶ %תּם ִ2בּי ְבּתוֹ = ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר >ֵאל ְבּ ֵ ֽמיְ -מ ִר ַ
דברים האזינו לב,נא :עַ ל א ֶ #
אוֹתי ְבּתוֹ ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל׃
ִ>
ַעל א ֲֶשׁAר ֽל ֹאִ -ק ַדּ ְשׁ ֶתּם =
עַ ל – תלישא-קטנה ,מרמז על לימוד בענין שיעורין ,חציצין ומחיצין ,כאן חציצין ,להסתיר סיבות מותם האמיתיות
ֲשׁר ְמעַ ְל ֶ %תּם  -קדמא ואזלא ,מרמז על סדר קדימות2ִ ,בּי  -רביע,
א ֶ#

מראות גדולות פנינים מ"ג מפרשים המפרש סיבת מות משה הסתרת הסיבה האמיתית למות אהרן  -מעשה העגל שהיה לו למסור נפשו
על קידוש ה' כמו חור ,הסתרת הסיבה האמיתית למות משה  -מעשה המרגלים שלא היה לא לשלחן או לאמר להם מה שאמר.
הפטרת האזינו
הושע יד,ט – הפטרת דב' האזינו – שבת שובה ,בין ראש השנה ויוה"כ
ע ָנ>ן ִמ ֶמּנִּ י פֶּ ְריְ  Nנִ ְמ ָ ֽצא׃
ֲשׁוּרנּוּ אֲנִ י = ִכּ ְברוֹשׁ ַר ֲ
יתי ַוא ֶ 2
אֶ ְפ ַ Iריִ ם ַמהִ -לּי עוֹד לָ עֲצַ ִבּ;ים א ֲִני עָ ִנ ִ
ֲשׁוּרנּוּ  -דרגא מונח רביע ,תיקון הקילקול מחטא אדם הראשון ,בתבנית דומה ב -דב' נצבים כט,יז  ...אוֹ ִמ ְשׁפָּ ָחה אוֹ-
יתי ַוא ֶ 2
א ֲִני עָ ִנ ִ
ֵ 2שׁ ֶבט  -דרגא מונח רביע ,הוסבר ע"פ דעת זקנים מבעלי התוספות )כט,יז( כי מחטאים של תאוה כגזל ועריות )כחטא אדם הראשון(

מגיעים לחטאים שללא תאוה ובהם עבודה זרה .כאן כפי' רד"ק אפרים המייצג את עם ישראל מתחרט על עובדו עבודה זרה והמתלווה לכך
והקב"ה עוזרו לעשות תיקון.
רד"ק )ט( אֶ ְפ ַ Iריִ ם  -ואז יאמרוַ :מהִ -לּי עוֹד לָ עֲצַ ִבּ;ים? כי בעוד שהייתי עובד אותם ,היה לי כל הרע ,ועתה שאעבוד את ה' ,יהיה לי
ֲשׁוּרנּוּ ,כלומר :אביט אליו בעת רצון ,הפך ְו ִה ְס ַתּ ְר ִ#תּי פָ נַ Aי
יתי ַוא ֶ 2
כל הטוב הזה .ואמר הקדוש ברוך הוא :כשיאמר אפרים זה ,א ֲִני עָ ִנ ִ
ֵמ ֶהם = )דב' וילך לא,יז( .ומה אומר לו? אני כברוש רענן  -אני אהיה לך כמו הברוש רענן ,שכופפין ראשו אצל שרשיו; כן אני "מרום

וקדוש אשכון ,ואת דכא ושפל רוח" )יש' נז,טו( .ואם תאמר :הברוש אינו עושה פירות? ממני פריך נמצא  -בכל עת ובכל זמן.
המלב"ים מוסיף כי ישראל ישב בצל הברוש )טט -כנראה הברוש הצריפי שהוא כמשולש( ועליו צפופים עד שמגן ממטר
וּמצָ ֻאהוּ ָרעוֹת ַרבּוֹת ְוצָ ;רוֹת
א ֹ>כל ְ
עז ְַב ִ*תּים ְו ִה ְס ַתּ ְר ִ#תּי פָ נַ Aי ֵמ ֶהם = ְו ָהיָ ה לֶ ֱ
דברים וילך לא,יזְ :ו ָח ָרה אַ ִפּי בוֹ ַביּוֹםַ a -ההוּא ַו ֲ
ֱ?הי = ְבּ ִק ְר ִ>בּי ְמצָ אוּנִ י הָ ָרעוֹת ָה ֵ ֽאלֶּ ה׃
ֲל ֹא ַעל ִכּיֵ -אAין א ַ
ְואָ ַמר = ַבּיּוֹם הַ >הוּא ה 2
ַו ֲעז ְַב ִ*תּים ְו ִה ְס ַתּ ְר ִ#תּי פָ נַ Aי ֵמ ֶהם = – גרשיים קדמא מהפך פשטא ,ראה בדב' וילך הסבר כי הגאולה התחילה ומתעכבת ותתחדש ,ולפי'

רד"ק הושע מנבא על התחדשות הגאולה
ֹאמ *רוּ חוּסָ ה ה' עַ ל-עַ ֶ 2מּN
כּה ֲִנ>ים ְמשָׁ ְר ֵתי ;ה' ְוֽי ְ
יואל ב,יז  -יח ]יז[ ֵבּAין ָהאוּלָ ם = ְולַ ִמּזְ >ֵבּ ַח יִ ְבכּוּ = ַה ֹ
יהם׃
ֱ?ה ֶ ֽ
ֹאמרוּ ָבעַ ִ>מּים אַ יֵּ ה א ֵ
גּוֹי>ם לָ ָ`מּה י ְ
ְואַ לִ -תּ ֵ #תּן ַנחֲלָ ְתְ ANל ֶח ְרפָּ ה = ִל ְמשָׁ לָ -בּם ִ
מל עַ ל-עַ ֽמּוֹ׃
]יח[ וַיְ ַקנֵּ א ה' ְלאַ ְרצ; וֹ ַויּ ְַח ֹ
ֹאמ *רוּ חוּסָ ה ה' עַ ל-עַ ֶ 2מּ – Nגרשיים דרגא מונח רביע ,פרט מרכזי והוא בקשת תיקון לקילקול ,ששונאי ישראל גרמו לעצמם.
ְוֽי ְ

ר' יוסף קרא )יח( ויקנא ה' לארצו  -ואם תעשו תשובה מיד ויקנא ה' לארצו שלא יהא בה רעב ,מפני שחמל על עמו.
ר' אלעזר מבלגנצי )יז( איה אלהיהם  -ונמצא שמך מתחלל )טט – בקשה לה' לעשות למען שמו ולא מזכותם(.
)יח( ואם כה תעשו )טט – תשובה(  ,אז ויקנא ה' לארצו  -לכבוד ארצו המקודשת לו.
מלבי"ם ]יב[ וגם עתה .הגם שעתה כבר בא החיל )הארבה( ... ,אל תחשבו שאין תקנה כי גם עתה נאום ה' שובו עדי בכל לבבכם ...
בצום בבכי ומספד שהוא הוידוי ועזיבת החטא:
ֹאמ *רוּ בתפלתם חוּסָ ה ה' עַ ל-עַ ֶ 2מּ ,Nר"ל,
]יז[ ֵבּAין ָהאוּלָ ם = ְולַ ִמּזְ >ֵבּ ַח יִ ְבכּוּ = ויתפללוְ ,וֽי ְ
)א( תחוס עליהם מצד שהם עמך ואתה מלך עליהם,
)ב( מצד שהארץ היא נחלתך ,ששם נחלה מורה על הקדושה שיש בה ,ועל ששכינתך שורה עליה מצד קדושתה אל תתן אותה לחרפה
מצד זה ,ומפרש מצד שהם עמך אל תתן אותם למשל בם גוים כי אתה המלך והמושל עליהם,
ומצד שהארץ נחלתך אל תתן אותה לחרפה כי למה יאמרו בעמים איה אלהיהם ,וזה חרפה מצד שהיא נחלתך ושכינתך שרויה שם
ואתה אלהיהם:
]יח[ וַיְ ַקנֵּ א ה' )ו(ישמע תפלתם ,ונגד מ"ש ]יז[ ְ ...ואַ לִ -תּ ֵ #תּן ַנחֲלָ ְתְ ANל ֶח ְרפָּ ה = שהוא שיקנא על כבוד הארץ שהיא נחלתו ויקנא ה'
וּסה ה' עַ ל-עַ ֶ 2מּ Nויחמול על עמו ,וכבר אמרו חז"ל במדרש רות כתוב אחד אומר כי לא יטוש
לארצו ,ר"ל לכבוד ארצו ,ונגד מ"ש ח ָ
ה' את עמו בעבור שמו הגדול וכתוב אחד אומר כי לא יטוש ה' את עמו ,בזמן שישראל עושים רצונו של מקום הוא עושה בעבור עמו
ונחלתו ,ובזמן שאין עושים רצונו של מקום הוא עושה בעבור שמו הגדול ,והכהנים היו מתפללים שיעשה בעבור שמו הגדול הגם
שאין ישראל ראוים,
וחז"ל דרשוהו על היצה"ר ,וכונתם כי לא הנחש ממית אלא החטא ממית והיצה"ר היה הסבה אל ביאת הארבה ,וע"י שיתרחק הצפוני
שהוא היצה"ר הצפון בלב ומסית לחטא ,יתרחק גם המסובב ממנו שהוא הארבה שבא בסבת החטא:
סיכום :מצד הכתוב הכהנים בקשו שה' יעשה בעבור שמו הגדול הגם שאין ישראל ראויים .אבל הקב"ה עשה לזכותם אחר שישראל עשו
תשובה .ואין זה עולה מהכתוב ביואל בכלל .אלא יש להסיק כי תבנית הטעמים דרגא מונח רביע מרמזת על התיקון.
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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לטובת הבנת הנושא יוצגו מידי פעם חלק מהטעמים שבתנ"ך )חוץ מספרי איוב ,משלי ,תהלים( ,לפי תפקידם התחבירי כעוצרים ומחברים-
משרתים ,ולפי ההשערות
8.10

דברים וזאת הברכה לג,א

דברים וזאת הברכה לג,ב
למוֹ׃
שׁדּת ֵאשׁ ָדּת ָ ֽ
ימינIוֹ ֵא ָ
בת ֹ;ק ֶדשׁ ִמ ִ
ארן וְ אָ ָתה ֵמ ִר ְב ֹ
הוֹפ =יעַ = ֵמ ַהר פָּ ָ >
ִ
למוֹ
ֹאמר *ה' ִמ ִסּינַ י ָבּא = ְוז ַָרAח ִמשֵּׂ ִעיר = > ָ
וַיּ ַ 2
רש"י ֵאשׁ אש שחורה על גב אש לבנה  ,ופי' תורה תמימה ֵאשׁ ָדּת ָ ֽלמוֹ  -רבי פינחס בשם רשב"ל אומר ,התורה שנתנה הקב"ה

י(

למשה עיקרה מאש לבנה חרותה מאש שחורהט( ,היא אש ,מובללת מאש ,חצובה באש ,ונתונה באש ,שנאמר מימינו אש דת למו
]ירושלמי שקלים פ"ו ה"א[ :תורה תמימה הערות ט,י ט( כלומר האבנים עצמן היו אש לבנה ואותיותיה שהיו כתובות על הלוחות היו מן אש
שחורה:
י( יתכן דרומז ללשון הכתוב )ירמיה כ"ג( הלא כה דברי כאש נאם ה' ,והחציבה מורה על שבאה ממקור הקדושה מתחת כסא הכבוד שהוא יסוד
האש הקדושה ונתונה מאש מהקב"ה על שם הכתוב )פ' ואתחנן( כי ה' אלהיך אש אוכלה הוא,
ֹאמר – רביע ,אמירת ה' כעין אש וארבע ענינים בתורה השייכים לאש היא אש ,מובללת מאש ,חצובה באש ,ונתונה באש,
וַיּ ַ 2
ֹאמר – רביע ,הפסוק מונה ארבעה מיקומים לארבע רוחות השמים ,והמדרשים מרמזים לארבע לשונות,
וַיּ ַ 2
ֹאמר *ה' ִמ ִסּינַ י ָבּא = ,כשנגלה המקום המקום ליתן תורה לישראל לא מרוח אחת נגלה אלא מארבע רוחות
ספרי דברים פיסקא שמג וַיּ ַ 2

שנאמר ויאמר ה' מסיני בא ,וזרח משעיר למו ,הופיע מהר פארן ,ואיזו היא רוח רביעית )חבקוק ג,ג( אלוה מתימן יבא.

ֹאמר *ה' ִמ ִסּינַ י
דבר אחר כשנגלה הקדוש ברוך הוא ליתן תורה לישראל לא בלשון אחד אמר להם אלא בארבעה לשונות שנאמר וַיּ ַ 2
ָבּא = זה לשון עברי וזרח משעיר למו זה לשון רומי הופיע מהר פארן זה לשון ערבי ואתה מרבבות קדש זה לשון ארמי.
ֹאמר *ה' ִמ ִסּינַ י ָבּא =,מלמד כשנגלה הקב"ה ליתן תורה לישראל לא נגלה להם מרוח אחת אלא
מדרש תנאים לדברים פרק לג ]ד"א[ וַיּ ַ 2
מארבע רוחות שנ' *ה' ִמ ִסּינַ י ָבּא =,זו רוח צפונית :וזרח משעיר למו זו רוח מזרחית :הופיע מהר פארן זו רוח דרומית :ואתה מרבבת
קדש זו רוח מערבית :ד"א *ה' ִמ ִסּינַ י ָבּא =,מלמד כשנגלה הקב"ה ליתן תורה לישראל לא נתנה להן בלשון אחת אלא בארבעה לשונות

שנ' ה' מסיני בא זה לשון הקדש :וזרח מש' למו זה לשון רומי :הופיע מהר פא' זה לשון ערבי :ואתה מר' קדש זה לשון ארמי:
הלכות מהפסוק תורה תמימה דברים לג

ארן  -שור של ישראל שנגח לשור של עובד כוכבים פטור ,ושל עובד כוכבים שנגח לשור של ישראל חייב ,מאי
הוֹפ =יעַ = ֵמ ַהר פָּ ָ >
ִ
ארן  -מפארן הופיע ממונם לישראלג( ]ב"ק ל"ח א'[:
הוֹפ =יעַ = ֵמ ַהר פָּ ָ >
ִ
טעמא ,אמר ר' יוחנן ,אמר קרא
ימינIוֹ ֵאשׁ ָדּת  -כתיב )ישעיה ס"ב( נשבע ה' בימינו  -זו תורה ,שנאמר מימינו אש דת למוה( ]ברכות ו' א'[:
ִמ ִ
ימינIוֹ ֵאשׁ ָדּת  -מפני מה אין מקנחין בימין ,אמר רבא ,מפני שהתורה נתנית בימין ,דכתיב מימינו אש דת למוו( ]שם ס"ב א'[:
ִמ ִ
ימינIוֹ ֵאשׁ ָדּת  -תניא ,משום שמעיה אמרו ,המתפלל צריך שיפסיע שלש פסיעות לאחוריו ,ונותן שלום לימין ואח"כ לשמאל ,שנא'
ִמ ִ
ז(
ימינIוֹ ֵאשׁ ָדּת – זקף-גדול ,אפשר מרמז לשלוש הפסיעות לאחוריו ,וכן שתי נקודות הן
מימינו אש דת למו ]יומא נ"ג ב'[ :טט ִ -מ ִ
ההשתחואה לימין ולשמאל ,ונקודה אחת היא ההשתחואה לאמצע.

ימינIוֹ ֵאשׁ ָדּת  -הנותן ס"ת לחבירו לא יתננו אלא בימין וכן הלוקחו לא יקחנו אלא בימין כנתינתו מתחלה ,שנאמר מימינו אש דת
ִמ ִ
]מס' סופרים פ"ג ה"י[:
טט ָ -דּת  -פירושו תורהָ ,דּת ָ ֽלמוֹ  -אותיות תלמו"ד
ֱ?הים ַ ֽתּ ְד ֵשׁAא )תדשא בשינוי סדר אותיות אשדת( אותיות תד<-דת = תורה היא תכנית הבריאה ,ומוציא אל
ֹאמר א ִ2
בראשית א,יא וַיּ ֶ
הפועל בתחילה בראשית א,א ֵאת ַהשָּׁ ַמיִ ם – הנדרש שם אש )=ש"א( ומיםְ ,ו ֵאת ָה ָ ֽא ֶרץ׃ ,ובארץ מאיר ומתלבש במאמרו כח המצמיח
)ש"א = א"ש הצומח( ומלת "ואת" מרבה כח הצומח ,והכוחות הם )ש"א = א"ש( חיות מאור אין סוף ב"ה
דברים זאת הברכה לג,יא
פעַ ל י ָָדיו ִתּ ְר ֶצ;ה
ילוֹ וּ ֹ
ר ה =' ֵח >
ָבּ ֵ A
קוּמוּן׃ ס
וּמשַׂ נְ ָאיו ִמן-יְ ֽ
ְמ ַ #חץ ָמ ְתנַ יִ ם ָק ָמיו ְ

בבלי פסחים עב,ב ד"ה דתנן היה עומד ומקריב ונודע שהוא בן גרושה או בן חלוצה ,כל הקרבנות כולן שהקריב על גבי המזבח
פעַ ל י ָָדיו ִתּ ְר ֶצ;ה
ילוֹ וּ ֹ
ר ה=' ֵח >
פסולין ורבי יהושע מכשיר .ואמרינן מ"ט דר' יהושע דכתיב ָבּ ֵ A
ילוֹ -
ר ה =' ֵח >
ילוֹ .בהכהנים כתיב ישימו קטורה באפך וגו' וסמיך ליה ָבּ ֵ A
ר ה =' ֵח >
רש"י בן גרושה .כהן חלל זר גמור הוא וגו' ָבּ ֵ A
חללים שבו.
ילוֹ אפילו חולין שבו פועל ידיו תרצה.
ר ה =' ֵח >
רבינו חננאל ד"ה ורבי יהושע מכשיר מ"ט דכתיב בָּ ֵ A
פעַ ל
ילוֹ  -זקף-קטן ,המפסיק בינה ובין וּ ֹ
ר ה =' המהפך פשטא הוציא הכתוב מפשוטו ביחס למלת ֵח >
טט  -ע"פ רש"י ו-רבינו חננאל ָבּ ֵ A
י ָָדיו ִתּ ְר ֶצ;ה ללמדך כי עד שנודע שהכהן הוא בן גרושה או חלוצה והרי הוא חלל אפילו כך רבי יהושע מכשיר מ"ט דכתיב ברך ה' חילו
אפילו חולין שבו  ,שבאמת הוא חולין אך נכשיר כל עבודותיו עד שנודע שהוא חלל היינו  -פועל ידיו לשעבר תרצה.

דברים וזאת הברכה לג,יב
וּבין ְכּ ֵת ָפיו שָׁ ֵ ֽכן׃
כּן לָ ֶבטַ ח עָ ָל ;יו ח ֵֹפAף עָ לָ יו = כָּ לַ -היּ> וֹם ֵ
ס ְל ִבנְ י ִָמן אָ > ַמר יְ ִדיד >ה' יִ ְשׁ ֹ
ְל ִבנְ י ִָמן אָ > ַמר יְ ִדיד >ה' – פעמיים זקף בין שני קיסרים ,כעין דבר החוזר המרמז למשכן שלה ,ושני בתי המקדש ובית המקדש לעתיד

לבוא בנחלת בנימין.
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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וּמ ְתּהוֹם ר ֶֹבצֶ ת ָ ֽתּ ַחת׃
מּגֶד שָׁ ַמ =יִ ם = ִמ > ָטּל ִ
יוֹסף אָ > ַמר ְמב ֶֹרכֶ ת ה' אַ ְרצ; וֹ ִמ ֶ A
וּל ֵ
דברים וזאת הברכה לג,יג – טז ס ]יג[ ְ
וּמ ֶמּגֶד גֶּ ֶרשׁ יְ ָר ִ ֽחים׃
את ָשׁ ֶ;משׁ ִ
וּמ ֶמּגֶד ְתּבוּ ֹ
]יד[ ִ
עוֹלם׃
ָֽ
וּמ ֶמּגֶד גִּ ְבעוֹת
]טו[ וּמֵ ר ֹאשׁ הַ ְר ֵרי; ֶ -ק ֶדם ִ
חיו׃
קד נְ ִזיר אֶ ָ ֽ
וּל ָק ְד ֹ
יוֹסף ְ
=וֹאתה = ְלר ֹאשׁ >ֵ
וּרצוֹן שׁ ְֹכ ִני ְסנֶ ;ה ָתּב ָ
?אהּ ְ
וּמ >ָ
וּמ ֶ 2מּגֶד אֶ ֶ`רץ ְ
]טז[ ִ

ילקוט שמעוני תורה פרשת וזאת הברכה רמז תתקנח

וליוסף אמר מבורכת ה' ארצו ,מלמד שארצו של יוסף מתברכת מכל הארצות ,ממגד שמים מטל שיהא טל מצוי לה בכל שעה,
ומתהום רובצת מלמד שהיא מרובצת במעיינות וממגד תבואות שמש מגיד שהיא פתוחה לחמה ,וכך היא פתוחה ללבנה שנאמר
וממגד גרש ירחים ,ומראש הררי קדם מלמד שהררי יוסף קודמין להררי א"י ,וממגד גבעת עולם מלמד שאבות ואמהות קרויין הרים
וגבעות ,שנאמר עד שיפוח היום ונסו הצללים אלך לי אל הר המור ואל גבעת וגו' ,וממגד ארץ ומלואה מלמד שארצו של יוסף מלאה
ואינה חסירה כל ברכה ,ר' שמעון בן יוחאי אומר מעמיד אדם ספינתו בחלקו של יוסף ואין צריך חוץ ממנה כלום:

וּמ ֶ 2מּגֶד – רביע ,חמש פעמים מלת מגד ב)-לג,יג – טז( ארבע – ברכת מים ,ברכת תבואות שמש ,ברכת תבואות לבנה ,ברכת האבות
]טז[ ִ
?אהּ  -יתיב זקף-קטן ,יתיב בתפקיד דווקא כך כנגד הארבע הראשונות וממגד ארץ ומלואה מלמד
וּמ >ָ
והאמהות .והפעם החמישית אֶ ֶ`רץ ְ

שארצו של יוסף מלאה ואינה חסירה כל ברכה,
חידושי הריטב"א מסכת ראש השנה דף כא עמוד א

שלח ליה רב )חמא( ]הונא[ וכו' .כלומר שיהא אביב של תקופת החמה של ניסן בחידושה של ירח של ניסן כי האביב האמיתי הוא
וּמ ֶמּגֶד ְתּבוּ ֹאת ָשׁ ֶ;משׁ ,הלכך בעינן שתחול תקופת ניסן קודם
אביב של תקופה כי בשול התבואה אחר חשבון החמה כדכתיב ]יד[ ִ
שתגמור חדושה של לבנה של ניסן ,והא דאמר ליה כי משכא תקופת טבת עד שיתסר בניסן ,פרש"י עד שיתסר ולא עד בכלל ...
וכדאמרינן בסנהדרין )מ"א ב'( עד אימת מברכין על חדוש של לבנה נהרדעא אמרי עד ט"ז כלומר ולא עד בכלל ומ"מ יום ט"ו חדשה
היא ,וכיון שכן נראה לפרש כדברי ר"ת ז"ל דעד שיתסר ועד בכלל קאמר שנופלת בי"ז והתחיל בו תקופת ניסן
וּמ ֶ 2מּגֶד – רביע ,גי'  93היינו כ 1.75-יום מעבר לתקופה ממוצעת ,ובימינו מספר מעוגל של התקופה הארוכה ביותר בשנה .אפשר
]טז[ ִ
וּמ ֶמּגֶד ְתּבוּ ֹאת ָשׁ ֶ;משׁ ועד כאן יש ארבע פעמים מלת מגד ,כנגד ארבע תקופות ,ארבעה ימי תקופה בשנה ,ואם רואים
כי החל מ] -יד[ ִ
בטבת כי תקופת טבת תמשך מעבר ליום ט"ז ניסן יש לעבר השנה.

שׁוֹרוֹ ָה ָדר 2לוֹ ְו ַק ְרנֵ Aי ְראֵ ם = קַ ְר ָנ>יו ָבּ ֶ 2הם עַ ִמּים יְ נַגַּ ח י ְַח ָדּו אַ ְפ ֵסיָ -א ֶ;רץ
%
דברים וזאת הברכה לג] ,יז[ ְבּ #כוֹר
ַשּׁה׃ ס
ְוהֵ ם = ִר ְבבוֹת אֶ ְפ ַ >ריִ ם ְו ֵהם אַ ְל ֵפי ְמנ ֶ ֽ
שׁוֹרוֹ ָה ָדר 2לוֹ ְו ַק ְרנֵ Aי ְראֵ ם = ַק ְר ָנ>יו ָבּ ֶ 2הם עַ ִמּים יְ נַגַּ ח י ְַח ָדּו אַ ְפ ֵסיָ -א ֶ;רץ – רביע ,זקף-קטן ,רביע ,כעין שלוש זקף בין שני
%
]יז[ ְבּ #כוֹר

קיסרים ,עצמת הכיבוש של יהושע כמתואר ב-ילקוט שמעוני תורה פרשת וזאת הברכה רמז תתקנט

וכי כמה עמים כבש יהושע והלא לא כבש יהושע אלא שלשים ואחד מלכים מלמד שכבש מלכים ושולטוניות שהיו מסוף העולם ועד
סופו ,יחדו אפסי ארץ וכי כמה ארצות כבש יהושע והלא לא כבש אלא פרטוס זה קטן ,אלא כל מלכים ששיעבד היו מלכים ושלטונים,
ר' יהודה אומר וכי שלשים ואחד מלך ששיעבד כולם היו בארץ ישראל ,אלא כדרך שעובדים ברומי עכשיו שכל מלך ושלטון שלא
קנה ברומי פלטיריות וחוליות אומר לא עשיתי כלום ,כך כל מלך ושלטון שלא קנה בארץ ישראל וכו',
שׁוֹרוֹ ָה ָדר 2לוֹ ְו ַק ְרנֵ Aי ְראֵ ם = קַ ְר ָנ>יו ָבּ ֶ 2הם עַ ִמּים יְ נַגַּ ח י ְַח ָדּו אַ ְפ ֵסיָ -א ֶ;רץ
%
דברים וזאת הברכה לג] ,יז[ ְבּ #כוֹר
ַשּׁה׃ ס
ְוהֵ ם = ִר ְבבוֹת אֶ ְפ ַ >ריִ ם ְו ֵהם אַ ְל ֵפי ְמנ ֶ ֽ
%
]יז[ ְבּ #כוֹר
שׁוֹרוֹ ָה ָדר 2לוֹ ְו ַק ְרנֵ Aי ְראֵ ם = ַק ְר ָנ>יו ָבּ ֶ 2הם עַ ִמּים יְ נַגַּ ח י ְַח ָדּו אַ ְפ ֵסיָ -א ֶ;רץ – רביע ,זקף-קטן ,רביע ,כעין שלוש זקף בין שני

קיסרים ,עצמת הכיבוש של יהושע כמתואר ב-ילקוט שמעוני תורה פרשת וזאת הברכה רמז תתקנט

וכי כמה עמים כבש יהושע והלא לא כבש יהושע אלא שלשים ואחד מלכים מלמד שכבש מלכים ושולטוניות שהיו מסוף העולם ועד
סופו ,יחדו אפסי ארץ וכי כמה ארצות כבש יהושע והלא לא כבש אלא פרטוס זה קטן ,אלא כל מלכים ששיעבד היו מלכים ושלטונים,
ר' יהודה אומר וכי שלשים ואחד מלך ששיעבד כולם היו בארץ ישראל ,אלא כדרך שעובדים ברומי עכשיו שכל מלך ושלטון שלא
קנה ברומי פלטיריות וחוליות אומר לא עשיתי כלום ,כך כל מלך ושלטון שלא קנה בארץ ישראל וכו',
וּלגָ ד אָ > ַמר בָּ רוּ מַ ְר ִחיב גָּ ;ד ְכּלָ ִביא שָׁ > ֵכן ְוטָ ַרף זְרוֹעַ אַ ףָ -ק ְד ֹֽקד׃
דברים וזאת הברכה לג,כ – כא ס ]כ[ ְ
וּמ ְשׁפָּ ָטיו ִעם-יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל׃ ס
שׂה ִ
ֵתא = ָראשֵׁ י > ָעם ִצ ְד ַ Aקת ה =' עָ > ָ
אשׁית = >לוֹ ִכּיָ -שׁם ֶח ְל ַקת ְמח ֵֹקק ָספ; וּן ַויּ ֵ
]כא[ וַיַּ ְ Aרא ֵר ִ
ַויּ ֵֵתא = ָראשֵׁ י > ָעם ִצ ְד ַ Aקת ה =' עָ > ָשׂה – פעמיים זקף בין שני קיסרים ,כעין דבר החוזר המרמז לחזרת משה לעתיד לבוא .
ספרי דברים פיסקא שנה ַויּ ֵֵתא = ָראשֵׁ י > ָעם ,שעשה את התורה תוים תוים דבר אחר מלמד שעתיד משה ליכנס בראש כל חבורה

וחבורה בראש חבורה של בעלי מקרא ובראש חבורה של בעלי משנה ובראש חבורה של בעלי תלמוד ,ונוטל שכר עם כל אחד ואחד
וכן הוא אומר )ישעיה נג יב( לכן אחלק לו ברבים ,ואת עצומים יחלק שלל.

במדבר רבה )וילנא( פרשה יט אמר לו הקב"ה למשה שבחך הוא שהוצאת ששים רבוא וקברתם במדבר ואת מכניס דור אחר עכשיו
יאמרו אין לדור המדבר חלק לעולם הבא אלא תהא בצדן ותבא עמהן שנאמר )דברים לג( ויתא ראשי עם צדקת ה' עשה לכך כתיב לא
תביא את הקהל הזה אלא שיצא עמך.
וּמ ֵלא ִבּ ְר ַכּת ;ה' יָ ם ְו ָדרוֹם יְ ָ ֽרשָׁ ה׃ ס
וּל ַנ ְפ ָתּ ִלי אָ > ַמר נ ְַפ ָתּ ִלי = ְשׂ ַבע ָר >צוֹן ָ
דברים וזאת הברכה לג,כג ְ
וּלנ ְַפ ָתּ ִלי אָ > ַמר נ ְַפ ָתּ ִלי = ְשׂ ַבע ָר >צוֹן – פעמיים זקף בין שני קיסרים ,כעין בנין אב ,לעשות המצוות באימה כמפורש פסיקתא רבתי )איש
ְ

שלום( פיסקא ט  -למנצח על הנגינות ילמדנו רבינו אדם מישראל מהו שיהא רשאי לברך על הכוס כשאינו מודח ,א"ר אחא בשם ר'
וּמ ֵלא ִבּ ְר ַכּת ;ה' )דברים ל"ג כ"ג( ,אלו
יוחנן כוס של ברכה מצוותו שיהא מודח ושיהא עטור ושיהא מלא ,מניין נ ְַפ ָתּ ִלי = ְשׂ ַבע ָר >צוֹן ָ
ג' ברכות צריך שיהא בכוס של ברכה ,אמרו בשם ר' יוחנן וצריך שיהיו עיניו בכוס ,ושיהא בידו של ימין ,ושתהא ידו מן הטבלא טפח,
ושיהא מברך באימה ולא בקלות ראש ,א"ר אבא בשם רבי חייא ור' חייא בשם רבי יוחנן עומד ואוכל יושב ומברך ,יושב ואוכל מסיב
ומברך ,מסיב מתעטף ומברך ,מהו מתעטף שאם הייתה זרועו גלוי מכסה אותו ומברך ,כדי שיהא עושה את המצוה באימה.
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה
9

טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"א

מועדים

לטובת הבנת הנושא יוצגו מידי פעם חלק מהטעמים שבתנ"ך )חוץ מספרי איוב ,משלי ,תהלים( ,לפי תפקידם התחבירי כעוצרים ומחברים-
משרתים ,ולפי ההשערות
קבוצת טעמים עליונים aתלשא ו-תרסא )עד כה כ 180-מתוך  (727ובטוי אפשרי שלה ב-קרני-פרbה ומשרתו המקדימו ירח-בן-יומ dו ) 1מתוך
a .(1תלשא טעם שבתפקידיו עשוי ללמד אלפניו ולאחריו ,תרסא טעם שבתפקידיו מלמד בד"כ לכתוב בהמשך שמאלה הימנו  -אחריו

9.1

אסתר

אסתר ז,ט:
יסים ִל ְפנֵ י ַה ֶ 2מּלֶ גַּ ם ִהנֵּהָ -ה ֵעץ אֲשֶׁ ר-עָ ָשׂdה ָהמָ bן ְ ֽלמָ ְר ֳדּ * ַכי א ֲֶשׁר ִדּ ֶבּר-טוֹב עַ לַ -ה ֶ 2מּלֶ
ֹאמר aחַ ְרבוֹנָה אֶ ָ #חד ִמןַ -ה ָסּ ִר ִ%
וַיּ ֶ
ליו׃
ְתּ ֻלהוּ עָ ָ ֽ
ֹאמר ַה ֶמּלֶ
ב ַהּ ח ֲִמ ִשּׁים אַ ָמּ;ה וַיּ ֶ
ְבּ ֵבית ָה > ָמן ָגּ ֹ

עֹ ֵמד =

אסתר רבה )וילנא( פרשה י ט והמלך קם בחמתו ממשתה היין על גנת הביתן ,מה עשה מיכאל המלאך התחיל מקצץ את הנטיעות
לפניו והוסיף חמה על חמתו ,ושב אל משתה היין והמן עמד לבקש על נפשו ,מה עשה מיכאל דחפו על אסתר והיתה מצעקת אדוני
המלך הרי הוא כבשני לפניך ,ויאמר המלך הגם לכבוש את המלכה עמי בבית ,ושמע המן הדבר הזה ונפלו פניו ,מה עשה אליהו זכור
לטוב נדמה לחרבונה ואמר לו אדוני )אסתר ז,ט( ַה ֶ 2מּלֶ גַּ ם ִהנֵּהָ -ה ֵעץ אֲשֶׁ ר-עָ ָשׂdה ָה ָמbן ְ ֽל ָמ ְר ֳדּ * ַכי וגו' ,דא"ר פנחס צריך לומר
חרבונה זכור לטוב,
ֹאמר aחַ ְרבוֹנָה – מונח תלישא-גדולה )=תלשא( ,כעין שני תלשא ,תלשא הוא טעם העשוי ללמד אלפניו ולאחריו .בלימוד לאחריו שני
וַיּ ֶ
ענינים הקשורים לשיעור ,חציצה ,מחיצה.
תפקיד מחיצה  -מה עשה אליהו זכור לטוב נדמה לחרבונה  ,היינו אליהו הרוחני נדמה לחרבונה התלבש במחיצה הגשמית של חרבונה.
תפקיד שיעור  -אפשר כי כאן מרמז על חישוב גימטריה על המלים אֲשֶׁ ר-עָ ָשׂdה ָה ָמbן ע"פ רעיון המבוסס על אותה תבנית ירח בן-יומו
קרני-פרה ,במופע היחיד שלה בתורה במדבר מסעי לה,ה :אַ ְל ַפּdיִ ם ָבּאַ ָמּbה .
נסתמך על מנחת חינוך מצוה כד  ...והנה מבואר בריש עירובין דפעמים משערין באמות שוחקות ופעמים משערין באמות עצבות
וזה וזה לחומרה ) ...ומביא בשם הרשב"א( דאמה שוחקת יתירה על אמה עוצבת חצי אצבע וגו' ולכן אחרי  2000אמה נוצר הפרש
של  41.66אמה בין הגבול הנמדד באמה עצבה ובין הגבול הנמדד באמה שוחקת.
ועוד ע"פ מנחת חינוך מצוות כד ,תח ,תקכ אם גואל הדם הורג את הרוצח בשגגה החוסה בעיר המקלט בתוך השיעור הפנימי דינו
כרוצח ,אם הורגו מחוץ לשיעור החיצוני עשה מצוה ,אם הורגו בין שני השיעורים אסור אבל פטור.
אפשר כי ירח בן-יומו – מתאר באידיאוגרמה – ציור – חבל מדידה ,קרני-פרה מתאר מרחקים שונים של אותו שיעור ,אשר בתורה
אלו שני גבולות עיר מקלט הנוצרים כתוצאה ממתיחת ורפיון חבל המדידה.
בגלל מבנה דומה במגילת אסתר הציע הרב אביגדור נבנצל שליט"א לפרש כי אורך חבל המדידה של חמישים אמה יש לו בטוי בעץ
של המן שגובהו חמישים אמה .ואגב כך גם פירש כי מותר לצאת מתחום שבת כדי ללכת לבית דין על עדות ירח בן-יומו לקביעת ראש
חדש .יש להניח כי בעץ כמו של המן באורך חמישים אמה לא יהיה רפיון ניכר ולכן הוא כלי מדידה מדויק ולפיו אפשר לקבוע חבלי
מדידה של חמישים אמה.
חישוב הגימטריה הוא כך:
אֲשֶׁ ר-עָ ָשׂdה – ירח בן-יומו ,גי' המלים "ירח בן-יומו" =  = 332של"ב ,עולה אליהו זכור לטוב ככתוב ב-אסתר רבה הנ"ל ולא הבטוי
"אליהו הנביא זכור לטוב"
ָה ָמbן – קרני-פרה ,באופן ציורי נראה המן תלוי מתחת לקרני פרה .גי' המלים "קרני-פרה" =  = 645תרמ"ה .נוסיף כולל אחד )כי כתבנו
במקף לכן אפשר לחשב כמלה אחת( ויעלה תרמ"ו  .אסתר רבה מכיר טובה לחרבונה שדיבורו "הרים" את המן להתלות מקרני-פרה,
ומכנו חרבונה זכור לטוב  .גימטרית המלים האלה עולה  551וכאשר נרים עליהם את גימטרית המן =  95נקבל גי' קרני-פרה ועוד אחד =
תרמ"ו
אם נסיר את המן מקרני-פרה )בלי הכולל(  550 = 645 – 95יעלה תק"ן ,שגרם לעם ישראל לתקן דרכו ולקבל תורה ברצון ובאהבה.
ֹאמר לוֹ שָׁ 2אוּל כפי
דבר זה נתמך בהופעת תבנית דרגא מונח רביע ב -אסתר ז,ט א ֲֶשׁר ִדּ ֶבּר-טוֹב עַ לַ -ה ֶ 2מּלֶ וב-שמואל א' טו,יג וַיּ ֶ
שמוסבר בהמשך.
הסבר בפסוק בדרך הקשורה לתיקון הקילקול מיצר הרע ,חטא אדם הראשון ,חטא עם ישראל.
אסתר ז,ט:
עֹ ֵמד =

יסים ִל ְפנֵ י ַה ֶ 2מּלֶ גַּ ם ִהנֵּהָ -ה ֵעץ אֲשֶׁ ר-עָ ָשׂdה ָהמָ bן ְ ֽלמָ ְר ֳדּ * ַכי א ֲֶשׁר ִדּ ֶבּר-טוֹב עַ לַ -ה ֶ 2מּלֶ
ֹאמר aחַ ְרבוֹנָה אֶ ָ #חד ִמןַ -ה ָסּ ִר ִ%
וַיּ ֶ
ליו׃
ְתּ ֻלהוּ עָ ָ ֽ
ֹאמר ַה ֶמּלֶ
ב ַהּ ח ֲִמ ִשּׁים אַ ָמּ;ה וַיּ ֶ
ְבּ ֵבית ָה > ָמן ָגּ ֹ
ֹאמר aחַ ְרבוֹנָה – מונח תלישא-גדולה ,כעין שני תלשא ,תלשא הוא טעם העשוי ללמד אלפניו ולאחריו .כאן בלימוד אלפניו אפשר כי
וַיּ ֶ

)א( ירמז לגזירת בי"ד של מעלה לעקור את עם ישראל בגזירת המן ,גזירה שנחתמה בטיט ולכן היה סיכוי לבטלה;
)ב( ירמז לעקירת גזירת בי"ד של מעלה ביציאת עם ישראל בהנהגת מרדכי בעל הבחינה הנעלה )עוד תפקיד של תלשא ותרסא( במהלך
תשובה וקבלת תורה מרצון ובאהבה.
ְ ֽל ָמ ְר ֳדּ * ַכי  -גרשיים ,א ֲֶשׁר ִדּבֶּ ר-טוֹב עַ לַ -ה ֶ 2מּלֶ  -דרגא מונח רביע ,התיקון ליצר הרע בחיבור מרצון לתורה ולקב"ה.
• אפשר כי כאן יש שילוב של תבנית גרשיים דרגא מונח רביע המציינת יצא מן הכלל ללמד על עצמו או על הכלל כולו
עם תבנית דרגא מונח רביע המציינת פרט עיקרי או מיוחד שפרטים אחרים מתיחסים אליהם ,כאן הפרט העיקרי הוא יצר הרע
•
ותיקונו.
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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• התבנית גרשיים דרגא מונח רביע ,בפשט הכתוב מלמד על עצמו בהדגישו את יחודיות מעשה מרדכי שהציל את אחשורוש ,ללא
פניות ופרס ,לעומת כל הסובבים את אחשורוש ובראשם המן.
• התבנית דרגא מונח רביע המציינת פרט עיקרי או מיוחד שפרטים אחרים מתיחסים אליהם ,כאן הפרט העיקרי הוא יצר הרע
ותיקונו.
שני לימודי התלשא בלימוד אלפניו סבים על טעמי הקרא ,א ֲֶשׁר ִדּ ֶבּר-טוֹב עַ לַ -ה ֶ 2מּלֶ  -דרגא מונח רביע ,תבנית המציינת פרט מיוחד
שפרטים אחרים מתיחסים אליהם ,כאן הפרט הוא יצר הרע ותיקונו )עד כה נמצא לכ 40 -מופעים בתורה מתוך  59הקשר דרשתי זה ,ועוד
מופעים אחדים בהקשר דומה בנ"ך(.
• מצד אחד יצר הרע של השתתפות בסעודת אחשורוש ואין אונס ,הביא לגזירת בי"ד של מעלה לעקור את עם ישראל בגזירה
אֲשֶׁ ר-עָ ָשׂdה ָהמָ  bן – לעקור את עם ישראל מן העולם )להשמיד להרוג ולאבד ביום אחד(.
• מצד אחר תיקון ליצר הרעֽ ְ ,ל ָמ ְר ֳדּ * ַכי א ֲֶשׁר ִדּבֶּ ר-טוֹב עַ לַ -ה ֶ 2מּלֶ – גרשיים דרגא מונח רביע ,מצד תבנית גרשיים דרגא
מונח רביע ,זה כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו או על הכלל כולו .כאן אפשר כי מלמד על הכלל כולו ,כי מרדכי למד מתענית
נינוה כי בתענית ותשובה מעבירים את רוע גזירה ובפרט אם חתומה בטיט ולא בדם.
• מצד תבנית גרשיים דרגא מונח רביע ,א ֲֶשׁר ִדּבֶּ ר-טוֹב עַ לַ -ה ֶ 2מּלֶ  -דרגא מונח רביע ,בפשט משמעות הקרא הוא דיבור
המציל את אחשורוש ,בדרש מרדכי דיבר טוב על מלכו של עולם ,ועורר את בני ישראל בצום ובתשובה לקבלת התורה מרצון
ומאהבה בעקבות גזרת המן וכך נעקרה גזירת בי"ד של מעלה.
תיקון זה מרומז באותה תבנית בפסוק שבו שאול מודיע לשמואל על ביצוע דבר ה' להשמיד את עמלק:
שמואל א' טו,יג
ֹאמר לוֹ שָׁ 2אוּל ָבּ Aרוּ
מוּאל אֶ ל-שָׁ ;אוּל וַיּ ֶ
]יג[ ַויָּב ֹא ְשׁ ֵ

מ ִתי אֶ תְ -דּ ַבר ֽה'׃
אַ ָתּה = לַ >ה' ה ֲִקי ֹ

ֹאמר לוֹ שָׁ 2אוּל – דרגא מונח רביע ,מעשה תיקון לא לחטאת שאול אלא לקבלת התורה בסיני בכפיה מתוך יראת העונש.
וַיּ ֶ
הקב"ה מפעיל את היצר הרע באופן שהיצר הרע נראה כפועל מעצמו ולבסוף מתגלה שהוא מביא לקיום רצונו של הקב"ה.
ב-שמואל א' היצר הרע נראה מצליח ומחטיא את שאול החושב שביצע דבר ה' .אבל בהחטאה זאת יש תכלית לקב"ה ,שאותה אמר הרבי
מ ִתי אֶ תְ -דּ ַבר ֽה' היא שכתוצאה מכך ששאול חמל על אגג לילה אחד נולד
הראשון מרוז'ין לחידושי הרי"ם ,כי משמעות מאמר שאול ה ֲִקי ֹ
לאגג צאצא ממנו יצא לסוף המן השר של אחשורוש.
ב-אסתר מתגלה שאותו המן מביא להסרת טבעת המלך אחשורוש לחתום על גזירת השמדת ישראל דבר הגורם ְ ֽל ָמ ְר ֳדּ * ַכי א ֲֶשׁר ִדּ ֶבּר-
טוֹב עַ לַ -ה ֶ 2מּלֶ  -דרגא מונח רביע ,לעורר את בני ישראל בתענית ותשובה לא רק על השתתפותם במשתה אחשורוש אלא לקבל ברצון
ובאהבה את התורה והאמונה בקב"ה ולכפר בכך על קבלת התורה במדבר במחשבה כי הקב"ה כפה עליהם הר כגיגית .בעקבות קבלת
התורה מרצון ע"י ישראל נפתחת הדרך לקבלת עול מלכות שמים ע"י כל אומות העולם ואז יתקיים "ומלאה הארץ דעת ה' כמים לים
מכסים".
הקשר לחטא הנחש מבוטא ע"י ר' אלעזר הקליר בבית הראשון של הפיוט הנאמר בברכת האבות בשחרית לשבת זכור:

אזכיר סלה זכרון מעשים /.בימים האלה נזכרים ונעשים /.גחון גח מבין עכסים /.דראונו להזכיר לרקב כעסים.
גחון גח מבין עכסים – פירש בנימין זאב הלוי שישא :לפי שקם עלינו עמלק הנמשל לנחש רע הנמשך מבעלי ארסיים להרע לנו.
ומקור הפירוש ע"פ בראשית רבה פר' ט"ו ,סי' ד' :ושם הנהר השני גיחון זו מדי שהיה המן שף עמה כנחש עש"ה על גחונך תלך
ע"כ ,וע"ש ברש"י שהיה מזרע עמלק שף עמה כנחש שנתחבר עם אחשורוש לפורענותן של ישראל ,ונחש נקרא גיחון ע"ש על גחונך
תלך ,ועל זה יסד הפייטן גחון גח מבין עכסים עכ"ל.
ֹאמר לוֹ
אוָה-הוּא לָ עֵ י ַנ2יִ ם – דרגא מונח רביע ,מופע ראשון בתורה חטא בעטיו של יצר הרע  -הנחש ,ב-שמ' א' טו,יג וַיּ ֶ
בר' ג,ו ְו ִכי ַ ֽת ֲ
מ ִתי אֶ תְ -דּ ַבר ֽה' תיקון לעתיד לבוא ,ב-אסתר ז,ט א ֲֶשׁר ִדּבֶּ ר-טוֹב עַ ל-
ה ִקי ֹ
שָׁ 2אוּל – דרגא מונח רביע ,חטא בעטיו של יצר הרעֲ ,
ַה ֶ 2מּלֶ – דרגא מונח רביע ,חטא בעטיו של יצר הרע ,בהשתתפות בסעודת אחשורוש ואין אונס ,דבר הגורם לנחש לקטרג והמן הוא

שליחו וע"י תשובה תיקון וקבלת התורה ועול מלכות שמים מרצון לעומת קבלת התורה במדבר בכפיה.
במגילת אסתר יש עוד שלושה פסוקים עם מופע דרגא מונח רביע ,שמשמעם יצר הרע ותיקונו או עקירתו.
אתי ֵ %חן ְבּעֵ ינֵ י הַ ֶ 2מּלֶ  ...יָבוֹא הַ ֶמּלֶ וְ הָ ָ 2מן  –...דרגא מונח רביע ,כאן יש שימוש ביצר הרע להשגת תיקון ,בהזמנה
 .1אסתר ה,חִ :אם-מָ ָ #צ ִ
למשתה הראשון פירש רש"י המרומז בטעמי )ה,ח( ההזמנה למשתה השני ,שהמלך יחשוב שהוא המן חשוק אליה ויהרגנו ,וזה נותן הבנה
נוספת בגמרא בבלי חולין קלט,ב מהרש"א חידושי אגדות ואמר המן העץ במעשה הנחש והוא לפי שהיה הוא גזע צפעוני מעשו
ועמלק אשר כחם נחש הקדמוני וגו' כי בעץ הדעת פיתה הנחש את חוה ,ובעץ הדעת עוררה אסתר את אחושרוש על המן והעברת הגזירה
המוליכה לגאולה כפי שנלמד ב)-ח,ה(.ומשתה היין הוא עוד בטוי של יצר הרע בחול של הפשט ונכסי קרבנות המקדש בקודש של
המשמעות הנסתרת.
אתי ֵחן ְלפָ ָנ2יו ע"פ פרי צדיק שמות פורים ]ח[  ...עד עכשיו ועד גזירת המן הלכה לאחשורוש באונס ועכשיו
 .2אסתר ח,ה :וְ ִאם-מָ ָצ ִ
ברצון ונאלצה להפעיל יצר הרע כדי שאחשורוש ירשה לשנות גזירת המן ונולד מזה דריוש בן אסתר שבנה את בית המקדש.וכך לקרב
גאולת ישראל .ע"פ שפת אמת  ...מתעורר החן של המעשה ע"י המצוה .וכן אברי האדם נגד רמ"ח מצות עשה וכל אבר שעושה בו
מצוה עי"ז נעשה מקחו של הקב"ה שמעיד שנברא רק לעשות רצון בוראו ...
מצד פשט הכתוב המכוון למלך אחשורוש ,אסתר נאלצה לעורר יצר הרע של אחשורוש כדי לתקן הגזירה של המן
חֲמשׁ מֵ אוֹת ִ 2אישׁ וְ אֵ ת = ע ֲֶשׂ ֶרת ְבּנֵ ֽי-הָ > ָמן ע"פ תרגום יונתן ֲחמֵ שׁ ְמאָה גוּבְ רַ יָא רוֹפִ ילִ ין )כל אחד חשוב לעצמו( ְד ִמז ְַרעִ ית
 .3אסתר ט,יבֵ :
עֲמָ לֵק  ,ט"ז אורח חיים סימן תרצ )ט( מתחלת חמש מאות איש - .במהרי"ל כתב בשם הרוקח שטעמ' דחמש מאות איש משום

דעשרת בני המן היו שרי חמשים על אותן ה' מאות איש עכ"ל:
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מהדורה ב ,עזרו בעריכה הרב ח"נ גירש ,הרב א' לב

הגדה של פסח
9.2
שלוש מצות בליל הסדר
9.2.1
יפה ֽהוּא׃ פ  ,הוא המקור לשלוש מצות בליל סדר פסח והן
ֲשׂ ִרית ָהאֵ ָ
במחזור ויטרי כתוב כי הפסוק שמות בשלח טז,לוְ :ו ָהעֶֹ Iמר ע ִ
זכרון למעשר של שלוש מצות שנפחן ביחד היה עומר ושניתנו לכהנים במקדש מתוך שלושים מצות התודה שהביא כל מקריב קרבן תודה.
ְו ָהעֶֹ Iמר – זקף-גדול ,צורת הטעם שתי נקודות וקו לידם מרמז להלכה בעלת שלושה ענינים שאפשר כי שתיים מהן באופן אחד ואחת
באופן אחר .אכן השו"ע מביא הלכות אחדות לחלוקה בין שתי מצות למצה שלישית.
פסוק זה מסיים את פרשת המן והוא חלק מהזכרון למן שהקב"ה הוריד לאבותינו במדבר .ההגדה באה להזכירנו גם את טעם המן המיוחד
המרומז ב -הֵא ַל ְחמָא ַענְי ָא...
9.2.2

ְאַרעָא דְ ִמצ ְָרי ִם.
הֵא ַל ְחמָא ַענְי ָא דִּ י ֲאכָלוּ אַ ְבהָתָ נָא בּ ְ

יכ ;ם
ֹת ֶ
דר ֵ
ל ֹא ָהעֶֹ #מר = ִמ > ֶמּנּוּ ְל ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת ְל ֹ
ֹשׁה ֶז Aה הַ ָדּ ָבר = א ֲֶשׁר ִצוָּ ה >ה' ְמ A
ֹאמר מ ֶ 2
שמות בשלח טז,לב וַיּ ֶ
יאי אֶ ְת ֶכם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָ ֽריִ ם׃
הוֹצ ִ
ֲשׁר הֶ א ֱַכ ְAל ִתּי אֶ ְתכֶ ם = בַּ ִמּ ְד >ָבּר ְבּ ִ
לּ ֶחם א ֶ #
ְל ַמעַ ן׀ יִ ְראוּ אֶ תַ -ה ֶ 2

ְאַרעָא דְ ִמצ ְָרי ִם ,מספר על הלחם – המצה ,שאכלו אבותינו במצרים .ב-הגדה
הֵ א ל ְַחמָ א – .לשון ההגדה הֵא ַל ְח ָמא ַענְי ָא דִּ י ֲאכָלוּ אַ ְבהָתָ נָא בּ ְ
של פסח עם ליקוטי טעמים ומנהגים ,אדמו"ר מ"מ שניאורסאהן זי"ע מצטט את ה-מגן אברהם )שו"ע או"ח סימן תע"ג סעיף קטן
לּ ֶחם
כ"ד( .ש-אף שאין זה אותו הלחם ממש אלא דוגמת הלחם )מכל מקום( לישנא דקרא הוא )שמות בשלח טז,לב( ְל ַמעַ ן׀ יִ ְראוּ אֶ תַ -ה ֶ 2
ֲשׁר ֶהא ֱַכ ְAל ִתּי  ,והרי אין זה הלחם שאכלו אלא דוגמת הלחם ,הכא נמי בשולחן שלפנינו דוגמת הלחם .הפסוק הוא בפרשת המן ועוסק
א ֶ#
בשימור צנצנת מן זכרון ללחם שאכלו במדבר .קישורו ל -הֵא ַל ְחמָא ַענְי ָא ...אינו רק בשביל דוגמת הלחם ,אלא שנְ ָחי ֵה ונִ ְחי ֶה את זמן
הגאולה המתבטא בטעם המן הבא מהשמים ,ולכך מרמזים טעמי הקרא המקשרים בין מצות יציאת מצרים ,ובין המן ובין מצות כל ליל
סדר .וההסבר הולך לאחור:
ֶהא ֱַכ ְAל ִתּי אֶ ְתכֶ ם = ַבּ ִמּ ְד >ָבּר –מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן ירמז לשני לימודים ,לימוד כפשוטו למן ,ומהפך פשטא לימוד המוציא
ֲשׁר – טעם קדמא טעימת טעם המן קדמה לירידתו כי כבר טעמוהו במצה שאכלו בני ישראל בליל יציאת מצרים
מפשוטו המרומז ב-א ֶ #
ובעוגות מצות – החררה שהוציאו עמם ממצרים במשך שלושים יום עד שביום השלושים ואחד ירד להם המן ,כמובא ב-בבלי קידושין
לח,א תניא אידך :ובני ישראל אכלו את המן ארבעים שנה  -וכי ארבעים שנה אכלו? והלא ארבעים שנה חסר שלשים יום אכלו! אלא

לומר לך ,עוגות שהוציאו ממצרים טעמו בהם טעם מן.
ְל ַמעַ ן׀  -מונח פסק ,כעין סדור שנחלק ,קריאה ללא פסק ְל ַמעַ ן יִ ְראוּ אֶ תַ -ה ֶ 2לּ ֶחם כמאמר מאור עיניים )שמות בשלח טז,לג( שבמדבר המן
ניתן ללא התכסות והתלבשות בסיבה מן הסיבות
ְל ַמעַ ן׀  -מונח פסק ,קריאה עם פסק כמאמר מאור עיניים )שמות בשלח טז,לג( לידיעת הדורות שהמן ניתן כל יום בהתכסות והתלבשות
בסיבה מן הסיבות .טעם פסק מרמז להסתרת המן בכל יום בסיבה מן הסיבות .אבל אפשר כי בליל סדר פסח באכלנו מצה טועמים טעם
המן הניתן ללא ההתכסות וההתלבשות בסיבה מהסיבות ,דוגמת הלחם שאכלו אבותנו בארץ מצרים ואח"כ במדבר.
אמ %רוּ ִ Aאישׁ אֶ ל-אָ ִחיו = ָמן >הוּא וגו'
ועל הטעימה מן המן נאמר ב-שמות בשלח טז,טו וַיִּ ְראוּ ְבנֵ ֽי-יִ ְשׂ ָר ֵ2אל ַו #יּ ֹ ְ
אמ %רוּ  -קדמא ואזלא במלה אחת ,ענין של שוויון ,אמרו שכבר טעמו טעם שוה למן במצות מצרים.
ו ַ#יּ ֹ ְ
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9.2.3

מתחלה עובדי עבודה זרה היו אבותינו

ֱ?היםִ Eמ ֵבּית אָ ִבי J
ֹתי א ִ
בראשית וירא כ,יג וַיְ ִ*הי כַּ א ֲֶשׁר ִה ְתעוּ א ִ2
להּ ֶזה ַח ְס ֵ >דּ א ֲֶשׁר ַתּע ֲִשׂי ִע ָמּ ִ ;די
ָוא ַֹמר > ָ
שׁ ָמּה ִא ְמ ִריִ -לי אָ ִחי ֽהוּא׃
ֶאAל כָּ לַ -ה ָמּקוֹם = א ֲֶשׁר נָבוֹא > ָ
ֹתי
ירושלמי מגילה פ"א ה"ט )וילנה יג,א( כל השמות הכתובים באבינו אברהם קודש חוץ מאחד שהוא חול וַיְ ִ*הי כַּ א ֲֶשׁר ִה ְתעוּ א ִ2
ֱ?היםִ Eמ ֵבּית אָ ִבי  Jויש אומרים אף הוא קודש שאילולי אלהים כבר התעו אותי
א ִ

ע"פ האופן הראשון ב -ירושלמי מגילה פ"א ה"ט נחור ותרח ,סבו ואביו של אברהם אבינו היו עובדי עבודה זרה ולפי דעות אחדות
אברהם אבינו רק בגיל  48ואף יותר הכיר בבורא עולם ואז ע"פ האופן השני בירושלמי וע"פ רש"י המפנה לתרגום אונקלוס על הפסוק:
'והוה כד טעו עממיא בתר עובדי ידיהון יתי קריב ה' לדחלתיה' ]'ויהי כאשר טעו העמים אחרי עבודת ידיהם )עבודה זרה( ,אותי קירב
ה' ליראתו'[ ,עשו אברהם אבינו ושרה אמנו התיקון הראשון של הורדת השכינה לתחתונים כמרומז בטעמי כַּ א ֲֶשׁר ִה ְתעוּ א ִֹ2תי – דרגא
מונח רביע ,בתפקיד תיקון לקילקול חטאי אדם הראשון והדורות שאחריו .ראה בהמשך אנוס ע"פ הדיבור.
ובעקבות הירידה למצרים היו מבני ישראל שתעו אחרי עבודה זרה כדאיתא ב-שמות רבה )וילנא( פרשה כא סימן ז  ...ד"א מה תצעק

אלי ... ,כך בשעה שיצאו ישראל ממצרים עמד סמאל המלאך לקטרג אותן אמר לפני הקב"ה רבש"ע עד עכשיו היו אלו עובדים
עבודת כוכבים ואתה קורע להם את הים
וירד מצרימה – אנוס על פי הדבור
9.2.4
בברית בין הבתרים נגזר על צאצאי אברהם אבינו לרדת לארץ לא להם .בראשית רבה ו-זהר במדבר מלמדים על שבעה חטאים שגרמו
להסתלקות השכינה מהארץ לרקיע השביעי ועל שבעה תיקונים שהביאו להורדת השכינה חזרה לארץ ,כאשר חלקם נעשו במצרים .ויעקב
אבינו היה אנוס על פי הדבור לרדת למצרים כדי שהוא וצאצאיו ימשיכו לפעול להורדת השכינה לארץ.
וזה לשון מדרש בראשית רבה פר' בראשית:
)ח( וישמעו את קול י"י אלהים מתהלך בגן לרוח היום אמר ר' חלפיי שמענו שיש הילוך לקול ,הילוך לאש לא שמענו ,והיכן שמענו

להלן ותיהלך אש )שמות ט כג( .אמר ר' אבא בר כהנא מהלך אין כת' כאן אלא מתהלך מקפץ ועולה ,עיקר שכינה בתחתונים הייתה,
כיון שחטא אדם הראשון ניסתלקה לרקיע הראשון ,חטא קין עלה לרקיע השיני ,חטא דור אנוש עלה לשלישי ,חטא דור המבול
לרביעי ,דור הפלגה לחמישי ,סדומיים לששי ,מצריים בימי אברהם לשביעי ,וכנגדן עמדו ז' צדיקין אברהם יצחק יעקב לוי קהת
עמרם משה והורידו אותה לארץ ,אברהם משביעי לשישי ,יצחק הוריד משישי לחמישי ,יעקב הוריד מחמישי לרביעי ,לוי הוריד
מרביעי לשלישי ,קהת הוריד משלישי לשיני ,עמרם הוריד משיני לראשון ,משה הורידה למטה,
כתב האדמו"ר מ"מ שניאורסהאן זצ" זי"ע שיחות קודש תשכ"ט שע"י שבע חטאים נשתנה גשמיות העולם ונהיה חמריות ,ואברהם החל
בסילוק ההעלם וההסתר של הקליפות שבאו משבע החטאים וגו'.
ברוב הפסוקים הנוגעים בענין מופיעה תבנית הטעמים דרגא מונח רביע המופיעה בתורה  59פעם וברובם נמצא קשר לחטא אדם הראשון,
היצר הרע ותיקונו ועניני גאולה .הסבר הפסוקים אינו שייך לתוכן ההגדה של פסח ,כאן מוצגים:
)א( המופע הראשון שהוא גם חטא אדם הראשון והעקירה מהארץ לרקיע הראשון,
בראשית ג ו :ו ֵַתּ ֶרא ָה ִא ָ Mשּׁה ִכּי טוֹב ָה ֵ #עץ ְל ַמא ֲָ %כל ְו ִכי ַ ֽת ֲאוָה-הוּא לָ עֵ י ַ 2ניִ ם  -דרגא מונח רביע  ,תעתועי יצר הרע .העקירה הראשונה
בחטא אדם הראשון.
)ב( המופע המרמז על התיקון השביעי ,חזרת השכינה לארץ ע"י משה רבנו שאורו החל להפציע דווקא בביתו של פרעה שהיה דרגת
הטומאה הגדולה ביותר במצרים.
אמר ָלהּ ַבּת-פַּ ְרעֹ 2ה – דרגא מונח רביע ,התיקון השביעי הורדת השכינה לארץ.
שמות ב,ט :וַתּ ֹ ֶ
ר
יכי אֶ תַ -היֶּ Aלֶ ד ַה ֶזּה = ְו ֵהינִ ִקהוּ ִ>לי ַוא ֲִני אֶ ֵתּן אֶ תְ -שׂכָ ֵ ;
יל ִ
אמר ָלהּ ַבּת-פַּ ְרעֹ 2ה ֵה ִ%
וַתּ ֹ ֶ

יקהוּ׃
ו ִַתּ ַקּח הָ ִא ָשּׁה ַהיֶּ לֶ ד ו ְַתּנִ ֵ ֽ

ואחרי שירדה השכינה לארץ במתן תורה חטאו בעגל מהחטאתם בידי אומות העולם ומהערב רב שיצא עמם .ועל כך נאמר ב-
=וּח = ַהיּ> וֹם ְונָ סוּ ַה ְצּלָ ִל;ים
שיר השירים ב,יזַ :ע Aד שֶׁ ָיּפ ַ
דוֹדי ִל ְצ ִ2בי אוֹ ְלעֹ פֶ ר ָהאַ יּ ִָלים עַ לָ -ה ֵרי ָ ֽב ֶתר׃ ס
ִ%
סֹב ְדּ ֵמהְ -ל N#
=וּח = ַהיּ> וֹם ְונָ סוּ ַה ְצּלָ ִל;ים
שיר השירים ד,וַ :ע Aד שֶׁ ָיּפ ַ
ִלי = אֶ לַ -הר ַה >מּוֹר ְואֶ ל-גִּ ְב ַעת ַה ְלּבוֹנָ ֽה׃
ֵאAלֶ

ביאור הגר"א שיר השירים ב,יז

עד שיפוח היום .פירוש ,משום שאמר לה 'הנצנים נראו בארץ' שהוא בכושרות חודש כשר כו' )מכילתא שמות יג,ד( ,זהו עד אייר ,אבל
אחר כך בעת שגבר חום היום היינו בעת שעשו את העגל ,ואז ונסו הצללים .הם ענני כבוד שהיו כצללים לישראל .ואמר לה הקב"ה
)שמות כי תשא לג,ג( :כי לא אעלה בקרבך ,ואז היתה מדת הדין מתוחה וידעה שאי אפשר בשום אופן שיהיה עמה ,ויראה אולי יבחר לו
דוֹדי ִל ְצ ִ2בי אוֹ ְלעֹ פֶ ר ָהאַ יּ ִָלים עַ לָ -ה ֵרי ָ ֽבתֶ ר׃ ביאורו ,שתרוץ על הרי
ִ%
אומה אחרת ,ואז אמרו ישראל להקב"ה :סֹב ְדּ ֵמהְ -ל N#
בתר שהם הרים גבוהים וחדים מאד ואין שם ישוב כלל ,וכונתם שיזכור להם ברית בין הבתרים ,כי על פי הדבור בברית בין הבתרים
היו אנוסים לרדת לארץ לא להם ואומות העולם וגם הערב רב שיצא עמם ,החטיאום.
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מכת בכורות ורמז לקריעת ים סוף
9.2.5
שמות בא יא,א:
ביא עַ ל-פַּ ְרעֹ ה = ְועַ לִ -מ ְצ ַ >ריִ ם אַ ח ֲֵריֵ I -כן יְ שַׁ ַלּח אֶ ְת ֶכם ִמזֶּ ;ה
ֹשׁה עוֹד נֶ Aגַע אֶ חָ ד = אָ ִ A
אמר ה' אֶ ל-מ ֶ 2
ו ַ#יּ ֹ ֶ
לה גּ ֵָרשׁ יְ ג ֵָרשׁ אֶ ְת ֶכם ִמזֶּ ֽה׃
שׁ ְלּ >חוֹ כָּ ָ I
ְכּ ַ #

חֲריֵ I -כן זקף-קטן זקף-גדול .בסיפא ְכּ ַ #שׁ ְלּ >חוֹ כָּ ָ Iלה זקף-קטן זקף-גדול.
פעמיים זקף-קטן זקף-גדול בין שני קיסרים .ברישא וְ עַ לִ -מ ְצ ַ >ריִ ם אַ ֵ
כתב הרבי מדזיקוב בספר אמרי נועם כי גימטרית "זקף-גדול זקף-קטן" עולה "יסוד מלכות" ועולה תקע"ו  ,והרב י"ר פאלוך זצ"ל כתב
שכן נמצא ביעב"ץ .העיון גילה כי גימטרית המלים המוטעמות בתבנית הטעמים "זקף-קטן זקף-גדול" וכן ההפרש בין גימטרית המלים
והגימטריה של התבנית )השווה תקע"ו( מרמז לדברים שונים בתנ"ך ובתושב"ע.
אמנם אין כאן תבנית של שלוש פעמים זקף בין שני קיסרים שאחת מתפקידיה לללמד על תוקף – עצמת דבר ,אך הפעמיים זקף בין שני
קיסרים הנדיר מאד בתורה תומך בתוכן הפסוק על תוקף גירושם ממצרים כָּ ָ Iלה גּ ֵָרשׁ יְ ג ֵָרשׁ אֶ ְת ֶכם ִמזֶּ ֽה שהיה גם כנגד אלו שעדיין היו
ספקנים.
חֲריֵ I -כן – זקף-קטן זקף-גדול מרמז לבצע גימטרית המלים המוטעמות בתבנית גי'  70 + 219 + 380 + 106עולה ק"ו +
וְ עַ לִ -מ ְצ ַ >ריִ ם אַ ֵ
ש"צ  +יר"ט  +ע' = שקו"ץ  +יר"ט  +ע' =  775עולה תשע"ה
הפרש מתקע"ו =  = 199 = 775 - 576קצ"ט נמצא באוצר גי' הרב י"ר פאלוך זצ"ל קצ"ט עולה צדק"ה ועולה שם אהי"ה עם הוי"ה עם
אדנ' עם אלקי' וכוללם
אַ חֲ ֵרי גי' יר"ט – נוטריקון י'ראה ר'אתה נ'טתה )רש"י במד' בלק( בין פירושיו מלאך ,כאן אפשר כי הוא שר היינו שקו"ץ של מצרים
והמשחיתים מע' אוה"ע שהביא עמו על הים.
ביציאת מצרים הקב"ה עשה צדק"ה )=קצ"ט( עם ישראל ואפשר שע"י הצירוף שם אהי"ה עם הוי"ה עם אדנ' עם אלקי' וכוללם )=קצ"ט(
הקב"ה נפרע מאומת מצרים ונפרע משרה ,כמאמר חז"ל שכאשר הקב"ה נפרע מאומה הוא נפרע משרה )מעבודת האלילים שלה( .כאילו
נאמר אחרי תשע"ה נגעים עוֹד נֶ Aגַע אֶ חָ ד = אָ ִ Aביא עַ ל-פַּ ְרעֹ ה = וְ עַלִ -מ ְצ ַ >ריִ ם שיכלול נגע היפרעות מהשר של מצרים )על בסיס יר"ט( על הים
שע"פ )זוהר שמ' בשלח יד,ז( ויקח שש מאות רכב בחור וגו' הביא עמו משחיתים מכל האומות היינו ע' אומות העולם ,והיפרעות משרי
שבעים אומות העולם ובכל שיקוצי מצרים ובפרעה ובעם מצרים.
ְכּ ַ #שׁ ְלּ >חוֹ כָּ ָ Iלה  -קדמא זקף-קטן במלה אחת זקף-גדול – גי' המלים המוטעמות בזקף-קטן זקף-גדול  = 419 = 55 + 364תי"ט = השט"ן +
ה"ן )חמש פעמים ו"ה ענין של רחמים( ,וכן עולה אקשי"ח ,ענ"ו בכב"ל רגל"ו
הפרש הגימטריות בין גי' המלים ובין גי' התבנית )= מתקע"ו(  = 157 = 576 - 419זק"ן ,מזי"ק
הסבר אפשרי אחרי אשר ענ"ו בכב"ל רגל"ו )= גי' תי"ט( את עם ישראל )הפסוק על יוסף ומלמד על כלל ישראל( הקב"ה מבטיח כי
וּכ ִ>סיל )זק"ן גי'  (157ומזי"ק )גי'  (157שנאמר על השטן )בשם אליהו
אקשי"ח )= גי' תי"ט( לב פרעה אשר הוא )קהלת ד,יג( ִמ ֶמּAלֶ זָקֵ ן = ְ
שגב הי"ו(
ְכּ ַ #שׁ ְלּ >חוֹ =  = 364השט"ן משטין לעשות כָּ ָ Iלה  ,כשלחו כמו ויהי בשלח פרעה  -שני הפסוקים מעידים כי פרעה עדיין סבר שמכוחו הוא
שלחם
ונגדו כָּ ָ Iלה בגי' מדת הרחמים מסנגר כָּ ָ Iלה =  = 55ה"ן עם לבדד ישכן ,ניתוק מכל האומות המכשיר עם ישראל לקבל התורה ולהיות
עבדי ה'.
בסיכום :השט"ן ביצע שליחות ה' לעקור ישראל ממצרים להיות ה"ן עם לבדד ישכון וגו' אבל הוא את )גי' תי"ט =( הע"ם הז"ה וזנ"ה
אחר"י
שמות בא יב],יב[ ְועָ ַב ְר ִתּי ְב ֶ ֽא ֶרץִ -מ ְצ ַריִ םַ Eבּ ַלּיְ לָ ה ַה ֶזּה J
יתי כָ לְ -בּכוֹר = ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַ >ריִ ם ֵמאָ ָדם ְועַ דְ -בּ ֵה ָמ;ה
ְו ִהכֵּ ִ A
ֱ?הי ִמ ְצ ַריִ ם אֶ ע ֱֶשׂה ְשׁפָ ִטים א ֲִני ֽה'׃
וּבכָ ל-א ֵ
ְ

ץ־מ ְצ ַריִ ם ַ pבּ ַלּיְ לָ ה
מדרש שמות רבה )וגשל התשס"א,ע"פ אוצר החכמה( שהעברה שאני עובר קשה היא ,שנאמר ְועָ ַב ְר ִתּי ְב ֶ ֽא ֶר ִ
ַה ֶזּה J

פירוש מהרז"ו שהעברה שלא היו ראוים לנס רק שהעביר הדין מהם למצרים.
ץ־מ ְצ ַריִ ם ַ pבּ ַלּיְ לָ ה ַה ֶזּה  – Jמונח זרקא מונח סגול ,זרקא סגול בתפקיד גורע ו/או מוסיף ענין מעין הענין המדובר בו .כאן
ְועָ ַב ְר ִתּי ְב ֶ ֽא ֶר ִ
כעין גורע מענין הדינים שהיו על ישראל בלילה הזה ומוסיפם על ארץ מצרים .לפי מפרשי מדרש שמות רבה סגולת ליל יציאת מצרים
הייתה שהקב"ה בעצמו הצילם מקטרוג והעביר הדין מהם למצרים.
ודומה לו ברעיון של העברת דין מישראל ובתבנית טעמים:
ֱמת׃
ע ֹ#בר ה' ׀ עַ ל-פָּ נָיו Eוַיִּ ְק ָרא  Jה' ׀ >ה' ֵאל ַרחוּם וְ ַחנּ;וּן ֶא ֶר אַ ַפּיִ ם ְו ַרבֶ -ח ֶסד ֶוא ֶ ֽ
שמות כי תשא לד,וַ :ו ַיּ ֲ
ַו ַיּ ֲע ֹ#בר ה' ׀ עַ ל-פָּ נָיו Eוַיִּ ְק ָרא  – Jזרקא סגול ,הקב"ה מוסיף לישראל דרכים לבקשת סליחה והעברת הדין מהם .הקב"ה מעביר פנים של
זעם ומביא פנים של רחמים .תיב"ע הקב"ה עובר מכסא של דין לכסא של רחמים.
והגר"א פירש ב-שיר השירים ב,יז כי בני ישראל מבקשים שהקב"ה יזכור להם ברית בין הבתרים שעל פי הדבור בה היו אנוסים לרדת
לארץ לא להם מצרים כדי לתקן עולם במלכות שד-י ,ואומות העולם וגם הערב רב שיצא עמם ,החטיאום ,וזו סיבת הדינים שהיו על בני
ישראל .והקב"ה אכן זכר זכות אבות והעביר הדינים.
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רבי יוסי הגלילי אומר
9.2.6
שמות בשלח יד,לא
ֽיראוּ ָה ָעם אֶ ת-יְ ;י
ֲשׁר עָ ָשׂAה יְ י = ְבּ ִמ ְצ ַ >ריִ ם ו ִַיּ ְ
ֹלה א ֶ #
ַו ַ #יּ ְרא יִ ְשׂ ָר ֵ%אל אֶ תַ -היָּ ד ַהגְּ ד ָ 2
וּבמ ֶֹשׁה עַ ְב ֽדּוֹ׃ פ
וַ ֽ ַיּא ֲִמ =ינוּ = ַ ֽבּי >י ְ

הגדה של פסח

רבי יוסי הגלילי אומר מנין אתה אומר שלקו המצרים במצרים עשר מכות ועל הים לקו חמשים מכות? במצרים מהו אומר? שמות
ֱ?הים ִה;וא )וגו' (32ועל הים מה הוא אומר?
ה ַח ְרטֻ ִמּם = אֶ ל־פַּ ְרעֹ> ה אֶ ְצ ַבּע א ִ
אמ Aרוּ ַ ֽ
וארא ח,טו ו ַֽיּ ֹ ְ
ֽיראוּ ָה ָעם אֶ ת-יְ ;י
ֲשׁר עָ ָשׂAה יְ י = ְבּ ִמ ְצ ַ >ריִ ם ו ִַיּ ְ
ֹלה א ֶ #
שמות בשלח יד,לא ַו ַ #יּ ְרא יִ ְשׂ ָר ֵ%אל אֶ תַ -היָּ ד ַהגְּ ד ָ 2
וּבמ ֶֹשׁה עַ ְב ֽדּוֹ׃ כמה לקו באצבע? עשר מכות ,אמור מעתה במצרים לקו עשר מכות ועל הים לקו חמשים מכות
וַ ֽ ַיּא ֲִמ =ינוּ = ַ ֽבּי >י ְ
טעמי הפסוק שבו משתמש רבי יוסי הגלילי שמות בשלח יד,לא מרמזים על לימוד בכעין כלל ופרט
• ַו ַ #יּ ְרא יִ ְשׂ ָר ֵ%אל  -קדמא אזלא ,כעין כלל ,ואחד מפרטיו הוא
ֹלה  -מונח רביע ,לפחות ארבע ,היינו מתואם ותומך בדרשת רבי יוסי ש -יד משמעו חמש אצבעות.
•אֶ תַ -היָּ ד ַהגְּ ד ָ 2
ההגדה ממשיכה דרשת הנסים על פי הנאמר במזמור תהלים עח המספר על הנסים שעשה הקב"ה לישראל מיציאת מצרים עד שנעשה דוד
מלך על ישראל .תהלים עח,מט כתוב בכעין כלל הצריך לפרט ונדרש ע"י רבי אליעזר ורבי עקיבא כפירוט נוסף של דרשת רבי יוסי
הגלילי.
רבי אליעזר אומר מנין שכל מכה ומכה  ...הייתה של ארבע מכות? ...
רבי עקיבא אומר מנין שכל מכה ומכה  ...הייתה של חמש מכות? ...
תהילים עח,מט
ֲרוֹן אַ 2פּוֹ עֶ ְב ָרה ָו ַזעַ ם ְוצָ ָר;ה
יְ שַׁ לַּ חָ# -בּם׀ ח z
ל ַחת ַמ ְלא ֲֵכי ָר ִ ֽעים׃
ִ%מ ְשׁ ַ 2
יְ שַׁ לַּ חָ# -בּם׀  -קדמא פסק ,קדמא מרמז על אפשרות של תבנית כעין כלל הצריך לפרט או פרטים ,וגם ענין שארע קודם ,כאן גזר הדין

על מצרים .ענין הפסק במיוחד לדרשת רבי עקיבא כביכול מסתיר את הקב"ה השולח מבצעי הענישה במצרים עד שנראה כאילו
פועלים מעצמם.
והפרטים הם:
ח ֲzרוֹן אַ 2פּוֹ  -עלוי רביע ,אפשר לדמותם לכעין מונח-עליון ,רביע ,ואז מרמז ללפחות ארבעה פרטים.
אפשר שרבי אליעזר דורש כאילו טעם פסק לא קיים ואז ח ֲzרוֹן אַ 2פּוֹ הוא חלק ממלות הכלל יְ שַׁ לַּ חָ# -בּם ח ֲzרוֹן אַ 2פּוֹ ויש ארבע פרטים
– כמאמר רבי אליעזר אומר מנין שכל מכה ומכה  ...הייתה של ארבע מכות? ארבע אופני ביצוע הענישה המנויים בכתוב החל מ-

עֶ ְב ָרה אחדָ ,ו ַזעַ ם שתיםְ ,וצָ ָר;ה שלוש%ִ ,מ ְשׁ ַ 2ל ַחת ַמ ְלא ֲֵכי ָר ִ ֽעים׃ ארבע.

רבי עקיבא אומר מנין שכל מכה ומכה  ...הייתה של חמש מכות? לרבי עקיבא יְ שַׁ לַּ חָ# -בּם׀ קודם יצא גזר הדין הכללי מלפני הקב"ה
וטעם פסק כביכול מסתיר את הקב"ה השולח מבצעי הענישה במצרים עד שנראה כאילו פועלים מעצמם ,ויש חמישה אופני ביצוע גזר
הדין
•ח ֲzרוֹן אַ 2פּוֹ  -עלוי )כעין מונח-עליון( רביע) ,א( הטעמים מרמזים לחמישה אופני מכות) ,ב( והמלים מתארות אופן מכה אחד
•עֶ ְב ָרה  -מונח ,אופן מכה שניָ ,ו ַזעַ ם  -מונח ,אופן מכה שלישיְ ,וצָ ָר;ה  -אתנח ,אופן מכה רביעי
• ִ%מ ְשׁ ַ 2ל ַחת ַמ ְלא ֲֵכי ָר ִ ֽעים  -רביע מרוגש בתבה אחת ,מרכא סלוק ,אופן מכה חמישי
ברך – ברכת המזון
9.2.7
שמות בשלח טז,יב
שָׁ ַ 2מ ְע ִתּי אֶ תְ -תּלוּנֹּתְ Eבּנֵ י יִ ְשׂ ָראֵ ל J
בּ ֶקר ִתּ ְשׂ ְבּעוָּ -ל ֶ;חם
וּב ֹ
שׂר ַ
ֹאכלוּ ָב > ָ
ַדּ ֵ#בּר אֲלֵ ֶ %הם לֵ א ֹ2מר ֵבּAין ָהעַ ְר ַבּ =יִ ם = תּ ְ
יכם׃
ֱ?ה ֶ ֽ
יד ְע ֶ Iתּם ִכּי א ֲִני ה' א ֵ
ִו ַ

תורה שלמה )פ( בזהר ח"ג רעד :רמז לברכת המזון במן עצמו ,שנא' ובבקר תשבעו לחם וידעתם כי אני ה' אלהיכם) .וראה מ"ש
במילואים ובהשמטות( .וכן הוא ברבינו בחיי כאן :ובבקר וגו'
שו"ת ציץ אליעזר חלק כב סימן כט ודבר זה שמשה תיקן להם ברכת הזן בשעה שירד המן לישראל מסמיך ליה הרבינו בחיי עה"ת
בּ ֶקר ִתּ ְשׂ ְבּעוּ-
וּב ֹ
שׂר ַ
ֹאכלוּ ָב > ָ
בפ' בשלח )טז,יב( עה"פ :שָׁ ַ 2מ ְע ִתּי אֶ תְ -תּלוּנֹּתְ Eבּנֵ י יִ ְשׂ ָראֵ ל ַ Jדּ ֵ#בּר אֲלֵ ֶ %הם לֵ א ֹ2מר ֵבּAין ָהעַ ְר ַבּ =יִ ם = תּ ְ
יכם׃
ֱ?ה ֶ ֽ
יד ְע ֶ Iתּם ִכּי א ֲִני ה' א ֵ
ָל ֶ;חם ִו ַ

יכם שתברכו את שמי על המזון כענין שכתוב )דברים ח'( ואכלת ושבעת
ֱ?ה ֶ ֽ
יד ְע ֶ Iתּם ִכּי א ֲִני ה' א ֵ
בּ ֶקר ִתּ ְשׂ ְבּעוָּ -ל ֶ;חם ִו ַ
וּב ֹ
 .וז"לַ :
וברכת את ה' אלקיך .ומכאן אמרו רז"ל )ברכות פ"ז ד' מ"ח ב(משה תיקן להם לישראל ברכת הזן בשעה שירד להם המן ,ומזה אמרו
ברכת המזון דאורייתא ,אבל ברכת המוציא דרבנן מק"ו ומה כשהוא שבע מברך כשהוא רעב עאכ"ו עכ"ל רבינו בחיי.
ונסיים בלשונו של הרמב"ם בסיכום סדר ברכת המזון וז"ל :סדר ברכת המזון כך היא .ראשונה ברכת הזן ,שנייה ברכת הארץ .שלישית
בונה ירושלם ,רביעית הטוב והמטיב .ברכה ראשונה משה רבינו תקנה ,שנייה תקנה יהושע ,שלישית תיקן דוד ושלמה בנו ,רביעית
חכמי משנה תקנוה )רמב"ם פרק ב' מה' ברכות הלכה א'(.
שָׁ ַ 2מ ְע ִתּי – רביע ,בתפקיד של ארבע ,אֶ תְ -תּלוּנֹּתְ Eבּנֵ י יִ ְשׂ ָראֵ ל  – Jזרקא מונח סגול – הקב"ה בחסדו מנתב את – התלונות לכתוב בלשון

כּא ֲֶשׁר
ח ַז Aק לֵ ב־פַּ ְרעֹ ה = וְ ֽל ֹא־שָׁ ַמע אֲלֵ > ֶהם ַ ֽ
 32נראה לומר כי המשך הפסוק מבטא את קשיחות לב פרעה שהובילה אותו ואת עמו לדין בים כמו במכות מצרים וַיֶּ ֽ ֱ
ִדּ ֶבּר יְ יֽ ׃
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יד ְע ֶ Iתּם – זקף-גדול ,נלמד כי שלוש מהן נקראות
יחיד תלונת להיות ברכה – היא ברכת המזון בת ארבע ברכות ,אשר ע"י טעם ִו ַ
מדאורייתא ובתוכן החלוקה ברכת הזן תקנה משה והיא מהתורה ,ושתי ברכות ברכת הארץ תקנה יהושע וברכת בונה ירושלים שתקנו דוד
ושלמה הן דברי נביאים .הברכה הרביעית – הטוב והמיטיב חכמי המשנה תקנוה אפשר על בסיס רמז זה של שָׁ ַ 2מ ְע ִתּי – רביע ,בתפקיד של
ארבע.
שפך חמתך
9.2.8
תהילים עט,ו  -ח
ל־הגּPיִ ם  pא ֲֶשׁdר ֽל ֹא־יְ ָ |דעוּN
ַ
ֲמ ְת ֽ ֶ N2א
פ ח ָֽ
]ו[ ְשׁ ֹ A
ְו ַעל ַמ ְמלָ כ; Pת א ֲֶשׁר ְ%בּ ִשׁ ְמ  N2ל ֹא קָ ָ ֽראוּ׃
שׁמּוּ׃
ע ֹ;קב ְוֽאֶ ת־נָוֵ הוּ ֵה ַ ֽ
]ז[ ִכּ 8י אָ ַכל ֶ ֽאת־ ַי ֲ
ל־תּזְ כָּ ר־לָ נוּ  pעֲֹ Pנdת ִרא ֹ|שׁ ִנים
ִ
]ח[ ַ ֽא
ַמ ֵ8הר יְ ַק ְדּמוּנוּ ַ ֽרח ֲֶמ;יִ Nכּי ַדלּPנוּ ְמ ֹֽאד׃
פ
]ו[ ְשׁ ֹ A

ל־תּזְ כָּ ר־לָ נוּ  pעֲֹ Pנdת ִרא ֹ|שׁ ִנים
ִ
ל־הגּPיִ ם  pא ֲֶשׁdר ֽל ֹא־יְ ָ |דעוּ] ... Nח[ ַ ֽא
ַ
ֲמ ְת ֽ ֶ N2א
ח ָֽ

תבנית הטעמים בשני המקראות – צינור אתנח-הפוך עולה-ויורד ,כעין תפקיד זרקא סגול בכ"א ספרים ,המחלק הפסוק לשלושה חלקים.
ע ֹ;קב
אפשר כי יש לו גם תפקיד של כעין גורע או מוסיף מסוג הענין המדובר על הענין .והסברו יתחיל בפסוק ]ז[ ִכּ 8י אָ ַכל ֶ ֽאת־ ַי ֲ
ְוֽאֶ ת־נָוֵ הוּ ֵה ַ ֽשׁמּוּ׃ בני ישראל נושאים בשליחות ה' לתיקון אומות העולם והאומות מציקות ומחטיאות אותם ,ואז יש למידת הדין מקום
לקטרג עליהם .לכן תפילת ישראל אל הקב"ה שיזכור שליחיו ,ימחל להם ויצילם ממעשי האומות.
וזה כדוגמת ההסבר ב -שמות בא יב] ,יב[ ְועָ ַב ְר ִתּי ְב ֶ ֽא ֶרץִ -מ ְצ ַריִ םַ Eבּ ַלּיְ לָ ה ַה ֶזּה  Jלפי מפרשי מדרש שמות רבה סגולת ליל יציאת
מצרים הייתה שהקב"ה בעצמו הצילם מקטרוג והעביר הדין מהם למצרים ,היינו שגרע מחובת ישראל והוסיף זאת על חובת מצרים.
הלל
9.2.9
בבלי מגילה יד,א רב נחמן אמר קריתא זו הלילא וגו' ,טט – קריאת מגילת אסתר בפורים זה ההלל של פורים
שמות בשלח טו,א
ֹאמרוּ לֵ א ֹ;מר
ליה ָו>ה וַיּ ְ
ירAה הַ זּ ֹאת = ַ ֽ
וּב ֵנ#י יִ ְשׂ ָר ֵ%אל אֶ תַ -ה ִשּׁ ָ
ָשׁיר-מֹשֶׁ ה ְ
ָאז י ִ ֽ
אה גּ >ָָאה סוּס ְור ְֹכבוֹ ָר ָמה ַביָּ ֽם׃
ליה ָוה = ִ ֽכּיָ -ג ֹ
Aירה ַ ֽ
אָ ִשׁ ָ

את-השירה הזאת לה'  -מהפך פשטא זקף-קטן ,שתי לימודים אחד כפשוטו ואחד היוצא מפשוטו
•טט  -לימוד אחד פשט שבח גדול לה' על הצלתם
•טט – ע"פ אור החיים על-כן נקבעה שירת הים בשחרית של כל יום ויוכלו להוסיף הלל ע"י מי שאל ידו להוסיף
•לימוד דרשה שניה המרומזת ב -להוי'ה זקף-קטן כאן ע"י שמהפך בפשט של התבה בזקף-קטן ,בשנוי סדר האותיות מתקבל
הל)ל(ויה ,אמירת הלל לי-ה.
ומצאנו תמיכה לדרך השניה ב -תלמוד ירושלמי סוכה פ"ג ה"י ,ותלמוד ירושלמי מגילה פ"א ה"ט )וילנה יג,א(.דאמר רבי סימון בשם

רבי יהושע בן לוי בעשרה לשונות של שבח נאמר ספר תילים באישור בניצוח בניגון בשיר במזמור בהשכל ברינה בתודה בתפילה
בברכה המאושר שבכולן הללויה שהשם והשבח כלולין בו גו'
 9.2.10שיר השירים – ברח דודי
שיר השירים ח,יג -יד׃
יענִ י׃
ַה ְשׁ ִמ ִ ֽ
קוֹל
יבים ְל ֵ
ֲב ִרים מַ ְק ִשׁ ִ
יּוֹשׁ ֶבת ַבּגּ ִַנּ2ים ח ֵ
׀יג׀ ַה ֶ
tפֶ ר הָ אַ יּ ִ>ָלים ַעל ָה ֵרי ְבשָׂ ִ ֽמים׃
ך ִל ְצ ִבי = א`וֹ ְלע ׂ
ה־ל ָA
ְ
דּוֹדי ֽוּ ְד ֵמ
ִ2
׀יד׀ ְבּ ַרח ׀

שיר השירים רבה )וילנא( פרשה ח ד"א ברח דודי ,מן גלות שאנו בה ומתלכלכין בעונות ...,ורוח הקדש צווחת ,ברח דודי ,ברח
מאומות העולם והדבק בהם בישראל,
יּוֹשׁ ֶבת ַבּגּ ִַנּ2ים – מונח רביע ,הקב"ה פונה לישראל העסוקין במלאכתן כל ששת ימים ,שביום השבת ישכימו לבתי הכנסת ויהיו
׀יג׀ ַה ֶ
ביחד עוסקים בארבעה דברים קורין קריאת שמע ,ועוברין לפני התיבה ,וקורין בתורה ,ומפטירין בנביא ,ואז יהיה הדבר החמישי
והקב"ה אומר להם בני הגביהו קולכם כדי שישמעו חברים שעל גבכם ,שהמלאכים ישמעו עבודתכם לקב"ה ולא יקטרגו.
ועוד לפחות ארבע :ותנו דעתכם שלא תשנאו זה את זה ,ולא תקנאו זה את זה ,ולא תחרחרו זה עם זה ,ולא תביישו זה לזה ,שלא יאמרו
מלאכי השרת לפני רבש"ע תורה שנתת להם לישראל אינן עוסקין בה ,והרי איבה וקנאה ושנאה ותחרות ביניהם ,ואתם מקיימים אותה
בשלום ,ובזה יוכיחו שבני אדם יכולים להיות בעלי שש תכונות המביאות לדביקות חברים כמו המלאכים ,כי בר קפרא אמר למה קרא
למלאכי השרת חברים לפי שאין ביניהם איבה וקנאה ושנאה ותחרות ומינות ופלוגת דברים.
יּוֹשׁ ֶבת ַבּגּ ִַנּ2ים – מונח רביע ,כעין לפחות ארבע נקודות משותפות:
׀יג׀ ַה ֶ

א' לפחות ארבע נקודות של אחדות בקריאת תורה ובקריאת שמע א"ר יודן בשעה שישראל קורין בתורה בחבורות קולך השמיעני ואם
לאו ברח דודי ,א"ר זירא בשעה שישראל קורין את שמע בפה אחד ,בקול אחד ,בנעימה אחת קולך השמיעני ואם לאו ברח דודי ,ברח
דודי,
ב' חמישה מקראות תומכים במאמר ר' חוניא על הדא דר' יצחק ,אין הקב"ה פורע מאומה למטה עד שמשפיל שריה מלמעלה,
ג' בארבעה דברים נמשלה גאותן של ישראל ,בקציר ,ובבציר ,בבשמים ,וביולדה,
רש"י.

]יג[ היושבת בגנים .הקב"ה אומר לכנסת ישראל את הנפוצה בגולה רועה בגנים של אחרים ויושבת בבתי כנסיות ובבתי מדרשות:
חברים מקשיבים לקולך .מלאכי השרת חביריך בני אלהים דוגמתך מקשיבים ובאים לשמוע קולך בבתי כנסיות:
השמיעני .ואחר כך יקדישו הם שאמר )איוב ל"ח( ברן יחד כוכבי בקר אלו ישראל ואחר כך ויריעו כל בני אלהים:
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טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"א

דּוֹדי .מן הגולה הזאת ופדנו מביניהם:
ִ2
]יד[ ְבּ ַרח ׀
ה־ל ָAך ִל ְצ ִבי = .למהר הגאולה והשרה שכינתך על הרי בשמים הוא הר המוריה ובית המקדש שיבנה במהרה בימינו אמן :נשלם
ְ
ֽוּ ְד ֵמ
פירוש שיר השירים ,תהלה ליוצר אורים:
יענִ י׃ – תביר מרכא טפחא סלוק ,מרכא טפחא כעין יתור לרבות את ישראל על המלאכים להיות
ַה ְשׁ ִמ ִ ֽ
קוֹל
יבים ְל ֵ
ֲב ִרים ַמ ְק ִשׁ ִ
ח ֵ
כביכול חברים – מחוברים לקב"ה ,ע"י דיבוק חברים בין ישראל ועבודה ביחד – בקול אחד – לקב"ה ,תביר מצד אחד ממעט קיטרוג
המלאכים כאשר נוכחים בעבודת ישראל יחדיו לקב"ה ,סלוק – מיחד את קול עבודת ישראל לקב"ה בלבד.
תביר מצד אחר כביכול ממעט בחיבור אל הקב"ה אם אין חברות בין עובדי ה'.
קוֹל – מרכא טפחא – יתור לרבות ,כי אפשר לכתוב "חברים מקשיבים" ,ובא לאפיין הכתוב לפניו .בין אם החברים הן
יבים ְל ֵ
׀יג׀ ַמ ְק ִשׁ ִ
אומות העולם ובין הן המלאכים ,הם מקשיבים לקול כנסת ישראל שמתורתה ומעשיה הן ניזונים ,והאומות מודרכות מקול כנסת ישראל.
דּוֹדי – מונח פסק )מונח לגרמיה( רביע ,כעין קריאה עם פסק ואז מלת ׀יד׀ ְבּ ַרח ׀  -ע"פ מידה י"א של רבי אליעזר ברבי
ִ2
׀יד׀ ְבּ ַרח ׀
דּוֹדי וגו'
ִ2
יענִ י ְבּ ַרח ׀ וקריאה ללא פסק בתוך פסוק )ח,יד( ׀יד׀ ְבּ ַרח
יוסי ,סדור שנחלק .כאילו מסיימת את הנאמר בפסוק )ח,יג( ַה ְשׁ ִמ ִ ֽ
יבים
יענִ י – סלוק ,הגביל  -מיעט בריבוי ַמ ְק ִשׁ ִ
אם החברים מקשיבים לקולך ,היה לו לכתוב "השמיעי לנו" בלשון רבים .ומדוע ַה ְשׁ ִמ ִ ֽ
יענִ י? אלא שהקב"ה כביכול מתאוה לקול כנסת ישראל שיהיה מוקדש לו בלבד .ומה מבקש הקב"ה
קוֹל ואמר בלשון יחיד ַה ְשׁ ִמ ִ ֽ
ְל ֵ
ך ִל ְצ ִבי = א`וֹ ְלעׂtפֶ ר
ה־ל ָA
ְ
דּוֹדי .צא אתה בראשונה מכאן .ודמה לך ֽוּ ְד ֵמ
ִ2
לשמוע? ע"פ ביאור הגר"א שיר השירים ח,יד ְבּ ַרח ׀
ָהאַ יּ ִ>ָלים ַעל ָה ֵרי ְבשָׂ ִ ֽמים׃ פירוש ,בית המקדש שיבנה במהרה בימינו אמן .עכ"ד .וכנסת ישראל אכן משמיעה:
ְבּ ַרח ׀ – צא מהגלות שכביכול כפית על עצמך ע"י זעקת כנסת ישראל וכך הוצא השכינה הקדושה משביה בגלות ועמה כל צבאות ה'

– בני ישראל.
ְבּ ַרח ׀ – קיצור "ברחמים" היינו ב-י"ג מידות של רחמים ,בשבת חול המועד פסח אחרי ההלל ,נהוג בהרבה קהילות לקרוא מגילת
דּוֹדי וגו' .הקב"ה מתאוה לזעקת התפילה
ִ2
יענִ י ְבּ ַרח ׀
שיר השירים אשר בפסוקי הסיום כתוב בה )שיר השירים ח,יג – יד(ַ ...ה ְשׁ ִמ ִ ֽ
לרחמים של כנסת ישראל לגאול עצמו מהגלות שכביכול גזר על עצמו ועמו יציאת השכינה ובני ישראל .וזהו התיקון הגדול מכולם.
לאחריה קוראים בתורה ב)-שמות כי תשא לד,ו( ַו ַיּ ֲע ֹ#בר ה' ׀ עַ ל-פָּ נָיו Eוַיִּ ְק ָרא  Jבענין המתחיל בשלוש עשרה מידות של רחמים.
בבקשת משה רבנו למחילת חטא העגל הקודמת לענין י"ג מידות ,מופיעה פעמיים תבנית הטעמים זקף-גדול  ...זקף קטן בין שני
קיסרים ,33ענין של בקשת תיקון גדול ,שהוא מעבר לסדר הטבעי ,כי אין לו יותר סיוע של זכות אבות .מפורש כי ה' נענה לבקשה
ואמר למשה רבנו "וכי סבור אתה כי תמה זכות אבות ,עלי ללמדך י"ג מידות של רחמים".
ית ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָ ֽריִ ם׃
שמות כי תשא לב,ז :וַיְ ַד ֵבּר ה' אֶ ל-מ ֶֹשׁ;ה לֶ I ֵ -רד ִכּ̀י ִשׁ ֵחת עַ ְמּ > Nא ֲֶשׁר ֶהע ֱֵל ָ
את;ם ְו ִאםַI -איִ ן ְמ ֵחנִ י ָנ>א ִ ֽמ ִסּ ְפ ְר Nא ֲֶשׁר כָּ ָ ֽת ְב ָתּ׃
שמות כי תשא לב,לבְ :ועַ ָתּה ִאםִ -תּ ָשּׂא ַחטָּ ָ
הפטרת שבת חול המועד פסח היא בחזון העצמות היבשות ובה נאמר )יחזקאל לז,יא( ֶבּן-אָ ָ Iדם ָהעֲצָ מוֹת הָ >ֵאלֶּ ה – זקף-גדול  ...זקף
קטן בין שני קיסרים ,בתפקיד של צורך בתיקון גדול ,שהוא מעבר לסדר הטבעי .ובא לתיקון גדול להקים את עם ישראל לתחיה אחרי
חורבן הבית הראשון וגלות בבל וגלויות ממלכת ישראל .זה יכלול גם המפרש כי אלו עצמות בני שבט אפרים שהקדימו את הקץ
ביציאת מצרים.
פיוט על מלת ְבּ ַרח ׀ :באותיות ב'ר'ח'
ָחבֵר ָבּחֻר )כהלכה( בְּח◌ ֵׁרב ָרחַב )שמח וגם בלתי בעל גבול(
וּ ָבּחַר ְל ַחבֶּר תורה נ ְִר ֶחבֶת ְל ֶחבֶר נִ ְבחָר בחכמה נ ְִרחָב בדעת ָרחָב
שר◌ׁב בַּר)יו( )=בניו(ל-ח' )ימים( בּח ֶֶרב )סכין מילה( מל

 33מתוך  23מופעי זקף-גדול  ...זקף-קטן בין שני קיסרים )אתנח סלוק ,סלוק אתנח( בתורה
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 9.2.11נספח:
בברית בין הבתרים נגזר על צאצאי אברהם אבינו לרדת לארץ לא להם .בראשית רבה פר' בראשית ו-זהר במדבר מלמדים על שבעה
חטאים שגרמו להסתלקות השכינה מהארץ לרקיע השביעי ועל שבעה תיקונים שהביאו להורדת השכינה חזרה לארץ ,כאשר חלקם נעשו
במצרים.

)ח( וישמעו את קול י"י אלהים מתהלך בגן לרוח היום אמר ר' חלפיי שמענו שיש הילוך לקול ,הילוך לאש לא שמענו ,והיכן שמענו
להלן ותיהלך אש )שמות ט כג( .אמר ר' אבא בר כהנא מהלך אין כת' כאן אלא מתהלך מקפץ ועולה ,עיקר שכינה בתחתונים הייתה,
כיון שחטא אדם הראשון ניסתלקה לרקיע הראשון ,חטא קין עלה לרקיע השיני ,חטא דור אנוש עלה לשלישי ,חטא דור המבול
לרביעי ,דור הפלגה לחמישי ,סדומיים לששי ,מצריים בימי אברהם לשביעי ,וכנגדן עמדו ז' צדיקין אברהם יצחק יעקב לוי קהת
עמרם משה והורידו אותה לארץ ,אברהם משביעי לשישי ,יצחק הוריד משישי לחמישי ,יעקב הוריד מחמישי לרביעי ,לוי הוריד
מרביעי לשלישי ,קהת הוריד משלישי לשיני ,עמרם הוריד משיני לראשון ,משה הורידה למטה,
כתב האדמו"ר ממ"שניאורסהאן זצ" זי"ע שיחות קודש תשכ"ט שע"י שבע חטאים נשתנה גשמיות העולם ונהיה חמריות ,ואברהם החל
בסילוק ההעלם וההסתר של הקליפות שבאו משבע החטאים וגו'.
ברוב הפסוקים הנוגעים בענין מופיעה תבנית הטעמים דרגא מונח רביע המופיעה בתורה  59פעם וברובם נמצא קשר לחטא אדם הראשון,
היצר הרע ותיקונו ועניני גאולה .הסבר הפסוקים אינו שייך לתוכן ההגדה של פסח ,כאן יוצגו המופע הראשון שהוא גם חטא אדם הראשון
והעקירה מהארץ לרקיע הראשון ,והמופע המחזיר את השכינה לארץ.
בראשית ג ו :ו ֵַתּ ֶרא ָה ִא ָ Mשּׁה ִכּי טוֹב ָה ֵ #עץ ְל ַמא ֲָ %כל ְו ִכי ַ ֽת ֲאוָה-הוּא לָ עֵ י ַ 2ניִ ם  -דרגא מונח רביע  ,תעתועי יצר הרע .העקירה הראשונה
בחטא אדם הראשון.
ֹאמר לוֹ 2ה' – דרגא מונח רביע ,מעיד על החטא ותיקונו בתשובה .
בראשית ד,טו :העקירה השניה בקין וַיּ ֶ
ֻקּם ַו ָ #יּשֶׂ ם ה' ְל ַק =יִ ן = >אוֹת ְל ִב ְל ִתּי ַהכּוֹת-אֹתוֹ כָּ ל-מ ְֹצ ֽאוֹ׃
ֹאמר לוֹ 2ה' לָ כֵ ן = כָּ ל-ה ֵֹרג >ַקיִ ן ִשׁ ְבעָ ַתיִ ם י ָ ;
וַיּ ֶ

דברים ראה יב,ב :העקירה השלישית בדור אנוש
ה ָר ִמים = ְועַ ל-
יה;ם עַ לֶ -ה ָה ִ Aרים ָ ֽ
ֱ?ה ֶ
גּוֹי2ם א ֲֶשׁר אַ ֶתּם י ְֹר ִשׁים א ָֹתם אֶ ת-א ֵ
ֽבדוָּ -שׁם ַה ִ
ֹמוֹת א ֲֶשׁר ָע ְ
אַ ֵבּד ְ aתּאַ ְבּדוּן ֶ ֽאת-כָּ לַ -ה ְמּק *
ַהגְּ ָב >עוֹת ְו ַת ַחת כָּ לֵ -עץ ַרעֲנָ ֽ ן׃
אפשר כי פסוק זה מרמז אל גלות השכינה בדור אנוש שבו הוחל לקרוא בשם אלהים אחרים והפסוק בראשית וירא כ,יג וַיְ ִ*הי כַּ א ֲֶשׁר
ִה ְתעוּ א ִֹ2תי וגו' שבו מפורש על התחלת עבודה זרה בדור אנוש מרמז אל התיקון וחזרת השכינה מרקיע שביעי לששי.
גּוֹי2ם – גרשיים דרגא מונח רביע ,בתפקיד תיקון הקילקול של היצר הרע ,וגלוי הגאולה
ֽבדוָּ -שׁם ַה ִ
ֹמוֹת א ֲֶשׁר ָע ְ
ֶ ֽאת-כָּ לַ -ה ְמּק *

מתואם לפירוש אור החיים ובדרך רמז ,יכוין הכתוב לרמוז איבוד לכח הנעלם גם כן בכח עם בני ישראל ,שכאשר יתעצמו בתעצומות המעשה
הטוב יאבדו נגלה ונסתר מהם ,והוא אומרו כל המקומות אשר עבדו שם ,פירוש אשר מגעת שם עבודתם שהוא כסא ס"מ הרשע לעקרו )איבוד
מקומות עבודה זרה עוקר כח הנעלם )כעין מחיצה( של כסא ס"מ הרשע ,זה תיקון הקילקול של יצר הרע והדבר מביא לגלוי בחינה נעלה
של הגאולה( ,כי בנפילת כח זה יתעצם כח העליון )בעל בחינה נעלה( ,והיה ה' למלך על כל הארץ )זכריה יד ט(:
בראשית נח ו,טו :העקירה הרביעית מחמת כי השחית כל בשר בארץ ועונשם בבמבול ְו ֶזIה א ֲֶשׁר ַתּע ֲֶשׂה א ָֹת;הּ ְשׁ?שׁ ֵמאוֹת אַ ָ 2מּה –
דרגא מונח רביע ,והתיבה הצלת האנושות וכל החי על הארץ
העקירה החמישית בדור הפלגה והעקירה הששית ע"י סדומיים
דברים ג,יא:
כּהּ
שׁן נִ ְשׁאַ רִ Eמיֶּ ֶתר ָה ְרפָ ִאים ִ Jהנֵּ Aה עַ ְרשׂוֹ = ֶע ֶרשׂ ַבּ ְר ֶז>ל הֲ?ה ִ>הוא ְבּ ַר ַבּת ְבּנֵ י עַ ;מּוֹן ֵתּשַׁ ע אַ מּוֹת אָ ְר ָ 2
ִכּי ַרק* -עוֹג ֶמלֶ הַ ָבּ ָ 2
ְואַ ְר ַבּע אַ מּוֹת ָר ְח ָבּהּ ְבּאַ ַמּתֽ ִ -אישׁ׃

אנשי דור הפלגה גרמו במרידתן בה' לעלית השכינה מרקיע רביעי לחמישי .לא מצאנו פסוק עם דרגא מונח רביע )ר"ת מר"ד( בסיפור דור
הפלגה .יכול להיות שהימצאות תבנית מר"ד בסיפור מידות מיטת עוג ֵתּשַׁ ע אַ מּוֹת אָ ְר ָ 2כּהּ היא רמז לדור הפלגה כי הוא פליט ממלחמת
ארבעה המלכים שמלכו בבקעת שנער וסביבותיה בחמשת המלכים של עמק השידים היא מלחמה בין אנשי דור הפלגה  52שנה אחרי
הפלגה.
דברים ב,ח:
וּמעֶ ְציֹן גָּ ֶ;בר
ילת ֵ
שׂו ַה ֹֽיּ ְשׁ ִבים = ְבּשֵׂ ִ>עיר ִמ ֶדּ ֶ=ר = ָהע ֲָר >ָבה ֵמאֵ ַ
ע ֹ*בר מֵ ֵאת אַ ֵחינוּ ְבנֵי-עֵ ָ 2
וַ ֽ ַנּ ֲ
מוֹאב׃
ָֽ
ע ֹ>בר ֶדּ ֶר ִמ ְד ַבּר
פסקא באמצע פסוק ס ַו ֵנּ =פֶ ן = וַ ֽ ַנּ ֲ

בפסוק מוזכרים ארץ מואב וארץ עמון .שני עמים אלו נולדו כתוצאה ממהפכת סדום ועמורה )עמק השידים( .אנשי עמק השידים גרמו
בחטאיהם לשכינה לעלות מרקיע חמישי לרקיע ששי .לא מצאנו פסוק עם דרגא מונח רביע )ר"ת מר"ד( בסיפור עמק השידים אז יכול
להיות שכאן יש רמז לכך ֵמ ֵאת אַ ֵחינוּ ְבנֵי-עֵ ָ 2שׂו.
 .13בראשית מקץ מא,ג :העקירה השביעית ֶשׁ ַבע פָּ רוֹת א ֲֵח 2רוֹת – דרגא מונח רביע ,אמנם בזמן זה כתוב אחרי אברהם אבינו אבל
אפשר כי מלמד על מידות רעות :כגון ע"פ ספר אורחות צדיקים :הכעס ,הגאוה ,האכזריות ,הקנאה ,השנאה ,הציקנות )הקמצנות( ,השקר,
החנופה,
ֲח 2רוֹת עֹ ל Aוֹת ַ ֽאח ֲֵריהֶ ן = ִמןַ -היְ ֹ>אר ָרעוֹת ַמ ְר ֶאה ְו ַדקּוֹת ָבּ ָשׂ;ר
ְו ִה ֵנּ*ה ֶשׁ ַבע פָּ רוֹת א ֵ
מ ְדנָה ֵאצֶ ל ַהפָּ רוֹת עַ לְ -שׂ ַפת ַהיְ ֹֽאר׃
ע ֹ
ֽתּ ֲ
וַ ַ
טּ ֹ2בת – דרגא מונח רביע,
רת ַה ֹ
 .14בראשית מקץ מא,כו :העקירה השביעית ֶשׁ ַבע פָּ ֹ
טּ ֹ>בת ֶשׁ ַבע שָׁ ִנים ֵה;נָּה חֲלוֹם אֶ ָחד ֽהוּא׃
ה ִשּׁבּ ֳִלים = ַה ֹ
טּ ֹ2בת ֶשׁ ַAבע שָׁ נִ ים = > ֵהנָּה ְו ֶשׁ ַAבע ַ ֽ
רת הַ ֹ
ֶשׁ ַבע פָּ ֹ

ןשבעה התיקונים:
בראשית וירא כ,יג :התיקון הראשון התיקון של הורדת השכינה לתחתונים מתחיל באברהם כַּ א ֲֶשׁר ִה ְתעוּ א ִֹ2תי – דרגא מונח רביע,
ואברהם אבינו לא הלך אחרי אומות העולם.
רש"י מפנה לתרגום אונקלוס על הפסוק' :והוה כד טעו עממיא בתר עובדי ידיהון יתי קריב ה' לדחלתיה' ]'ויהי כאשר טעו העמים אחרי
עבודת ידיהם )עבודה זרה( ,אותי קירב ה' ליראתו'[.
להּ ֶזה ַח ְס ֵ >דּ
ֱ?היםִ Eמ ֵבּית אָ ִבי ָ Jוא ַֹמר > ָ
ֹתי א ִ
וַיְ ִ*הי כַּ א ֲֶשׁר ִה ְתעוּ א ִ2
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שׁ ָמּה ִא ְמ ִריִ -לי אָ ִחי ֽהוּא׃
ֶאAל כָּ לַ -ה ָמּקוֹם = א ֲֶשׁר נָבוֹא > ָ

ֹצאת – דרגא מונח רביע ,ויצחק ו ִַיּ ֶבן ָשׁם ִמזְ ֵ2בּ ַח – דרגא מונח רביע
בראשית חיי שרה כד,טו :התיקון השני ע"י רבקה ְו ִהנֵּ ה ִר ְב ָקה י ֵ 2
כּה ֵאשֶׁ ת נָחוֹר א ֲִחי אַ ְב ָר ָה;ם
תוּאל ֶבּןִ -מ ְל > ָ
ֹצאת א ֲֶשׁAר י ְֻלּ ָדה = ִל ְב ֵ
וַ ֽ יְ ִהי2 -הוּא טֶ ֶרםִ Eכּ ָלּה ְל ַדבֵּ ר ְ Jו ִהנֵּ ה ִר ְב ָקה י ֵ 2
ְוכַ ָדּהּ עַ לִ -שׁ ְכ ָ ֽמהּ׃

בראשית תולדות כו,כה:
ו ִַיּ ֶבן ָשׁם ִמזְ ֵ2בּ ַח וַיִּ ְק ָרא = ְבּ ֵשׁם >ה' ַויֶּטָ -שׁם אָ הֳל; וֹ וַיִּ ְכרוָּ -שׁם עַ ְב ֵדי-יִ ְצ ָחק ְבּ ֵ ֽאר׃
בראשית ויצא כט,ב :התיקון השלישי ע"י יעקב ְו ִהנֵּ ה ְב ֵאר ַבּשָּׂ ֶ 2דה – דרגא מונח רביע
ֹלה עַ ל-
ַשׁקוּ ָהע ֲָד ִ ;רים ְו ָה ֶא ֶבן גְּ ד ָ
יה ִכּ̀י ִמןַ -ה ְבּ ֵאר הַ ִ>הוא י ְ
ל ָ
ֹב ִצים עָ > ֶ
?שׁAה עֶ ְד ֵרי-צ ֹאן = ר ְ
שׁם ְשׁ ָ
ַו * ַיּ ְרא ְו ִהנֵּ ה ְב ֵאר ַבּשָּׂ ֶ 2דה ְו ִהנֵּהָ * -
ִפּי ַה ְבּ ֵ ֽאר׃

בראשית ויחי נ,כד :התיקון הרביעי ע"י לוי המתחיל בעצם ביוסף כי ממנו עד עמרם יש סידרה של דרגא שפירשנו כמעבירי המסורת על
הגואל וכנראה גם התיקון והורדת השכינה מרקיע לרקיע .פָּ ֹקד יִ ְפ ֹקד אֶ ְת ֶ 2כם – דרגא מונח רביע
יוֹסף = אֶ ל-אֶ > ָחיו אָ נ ִֹכי ֵמ;ת
Aאמר ֵ
וַיּ ֹ ֶ
ע ֹֽקב׃
קד אֶ ְת ֶ 2כם ְו ֶהע ֱָלAה אֶ ְתכֶ ם = ִמןָ -ה ָא ֶרץ ַה >זּ ֹאת אֶ לָ -ה ָIא ֶרץ א ֲֶשׁר נִ ְשׁ ַבּע ְלאַ ְב ָר ָהם ְליִ ְצ ָחק ֽוּ ְל ַי ֲ
קד יִ ְפ ֹ
ֵא?הים פָּ ֹ
ִ*
ו

שמות וארא ו,טז יח כ
וּמ ָר ִ ;רי
וּק ָהת ְ
ֹתם גּ ְֵר Iשׁוֹן ְ
ת ְלד > ָ
]טז[ ְו ֵ#אלֶּ ה ְשׁ Aמוֹת ְבּנֵ ֽי-לֵ ִוי = ְל ֹ
וּמ ַאת שָׁ נָ ֽה׃
?שׁים ְ
וּשׁ ִ
וּשׁ ֵני = ַחיֵּ י לֵ ִו>י ֶשׁ ַבע ְ
ְ
וּבנֵ י ֳק > ָהת עַ ְמ ָרם ְויִ ְצ > ָהר ְוחֶ ְברוֹן ְועֻ זִּ י ֵא;ל
]יח[ ְ
וּמ ַאת שָׁ נָ ֽה׃
?שׁים ְ
וּשׁ ִ
וּשׁ ֵני = ַחיֵּ י ֳק > ָהת שָׁ ?שׁ ְ
ְ
רן וְ אֶ ת-מ ֶֹשׁ;ה
ה ֹ
שּׁה ו ֵַתּלֶ ד >לוֹ ֶ ֽאת-אַ ֲ
דּ ָדתוֹ = לוֹ ְל ִא > ָ
יוֹכ ֶAבד ֽ ֹ
]כ[ וַיִּ ַ#קּח עַ ְמ ָ %רם אֶ תֶ -
וּמ ַאת שָׁ נָ ֽה׃
?שׁים ְ
וּשׁ ִ
וּשׁ ֵני = ַחיֵּ י עַ ְמ ָ >רם ֶשׁ ַבע ְ
ְ

טז ושני חיי לוי שבע וגו'  -שבע דרגא
יח ושני חיי קהת שלש וגו'  -שלש דרגא
כ ושני חיי עמרם שבע וגו'  -שבע דרגא
•טט  -אפשר שהדרגא מרמז לשרשרת הקבלה מיוסף עד עמרם שהגואל יזדהה במלים פקד יפקד  .פקד פקדתי אתכם .
הרמב"ן שמות ג טז בשם שמות רבא משה רבנו נעקר מבית עמרם בגיל שתים עשרה ולא קבל המסורת שעברה מיוסף ללוי
לקהת לעמרם.
•טט  -כנראה שיוסף העביר לשאר שבטי י-ה ולוי האריך ימים מכולם והעביר לקהת שהעביר לעמרם.
אמר ָלהּ ַבּת-פַּ ְרעֹ 2ה – דרגא מונח רביע ,הורדת השכינה לתחתונים.
שמות ב,ט :התיקון השביעי ע"י משה וַתּ ֹ ֶ
ר
יכי אֶ תַ -היֶּ Aלֶ ד ַה ֶזּה = ְו ֵהינִ ִקהוּ ִ>לי ַוא ֲִני אֶ ֵתּן אֶ תְ -שׂכָ ֵ ;
יל ִ
אמר ָלהּ ַבּת-פַּ ְרעֹ 2ה ֵה ִ%
וַתּ ֹ ֶ
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איכה א
9.3
איכה א,ז
ימי ֶ ;ק ֶדם – רביע  ...זקף-קטן  ...זקף-קטן
יה א ֲֶשׁר ָהיוּ ִמ ֵ
כּ`ל מַ חֲמֻ ֶ >ד ָ
יה ֹ
רוּד ָ
וּמ ֶ >
׃ ס ז ְָכ ָרה יְ רוּשָׁ 2לַ ִם יְ ֵמAי עָ נְ ָיהּ = ְ
וּה צָ ִ >רים שָׂ חֲקוּ ַעל ִמ ְשׁ ַבּ ֶ ֽתּ ָה׃ ס – רביע  ...זקף-קטן  ...זקף-קטן
להּ ָרא ָ
פל עַ ָמּהּ ְבּיַדָ 2 -צר ְו ֵאAין עוֹ ֵזר = > ָ
ִבּנְ ֹ
רביע  ...זקף-קטן  ...זקף-קטן בין שני קיסרים – תבנית טעמים העשויה להיות דומה לשלוש זקף בין שני קיסרים ,שבין תפקידיה הבעת
תוקף ,עצמה לטוב ולמוטב.
ִבּנְ ֹפל עַ ָמּהּ ְבּיַדָ 2 -צר  -דרגא מונח רביע – תבנית טעמים שבין תפקידיה )א( תפקיד פרט מרכזי שפרטים אחרים נמשכים אחריו) .ב(
תפקיד פתוי היצר ותיקונו
בחלק הראשון של הפסוק ז ְָכ ָרה יְ רוּשָׁ 2לַ ִם תבנית הטעמים רביע זקף-קטן זקף-קטן מדגישה את עצמת האחיזה בתורה שקדמה לכל ,את
גדולת העבר ,עצמת אירועי עבר בין לטוב בין למוטב
בחלק השני של הפסוק ִבּנְ ֹפל עַ ָמּהּ ְבּיַדָ 2 -צר תבנית הטעמים דרגא מונח רביע מדגישה את עצמת הנפילה בגלל שבני ישראל שבתו
)התרחקו( ממה שהיו מצווים לשבות עליו )שבת ,ר"ח ,מועדים ,שמיטות ,דברים האסורים(
בחלק השני של הפסוק ִבּנְ ֹפל עַ ָמּהּ ְבּיַדָ 2 -צר תבנית הטעמים דרגא מונח רביע )א( בתפקיד פרט מרכזי שפרטים אחרים נמשכים אחריו.
)ב( בתפקיד פתוי היצר ,כמופע הראשון בתנ"ך )בר' ג,ו( ְו ִכי ַ ֽת ֲאוָה-הוּא לָ עֵ י ַ 2ניִ ם שגרם להתרחקות ולנפילה .תוקף הפתוי והעצמת
הנפילה מרומזת בתבנית רביע זקף-קטן זקף-קטן – תבנית טעמים שבין תפקידיה הבעת תוקף ,עצמה לטוב ולמוטב.

אבל תבנית הטעמים של ִבּנְ ֹפל עַ ָמּהּ ְבּיַדָ 2 -צר – דרגא מונח רביע ,גם מרמזת לתיקון כפי' רש"י  ...ומדרש אגדה דורשו בלשון אחר
)איכה רבה א,לד( :שהיו שובתין בגולה בשבתות וימים טובים ,ושומטין בשביעיות ,והיו האומות משחקים עליהם ואומרים :שוטים,
]בארצכם ולא שמטתם ,ועכשיו בגולה תשמטו?[ בארצכם לא שמרתם ,עכשו תשמרו?
שמירת המצוות התקיפה בגולה היא תחילת התיקון לשיבת ציון .הכתוב הוא שבר וקינה ,טעמי הכתוב מרמזים לתיקון וניחום.
בעזרת נחלת יעקב ז ְָכ ָרה יְ רוּשָׁ 2לַ ִם – מונח רביע ,נבואה שבני ישראל יזכירו בעתיד כי בית ראשון היה יתר על בית שני בחמישה דברים:
יומא כא,ב :אלו חמשה דברים שהיו בין מקדש ראשון למקדש שני ,ואלו הן :ארון וכפורת וכרובים ,אש ,ושכינה ,ורוח הקודש,

ואורים ותומים.
תוספות ישנים על הדף כותב שמן המשחה שלא היה בבית שני לא קחשיב דלא חשיב אלא דברים שהיו באים לצורך המקדש דווקא
מהרש"א חידושי אגדות מסכת יומא דף כא עמוד ב

ארון וכפורת וכרובים כו' .ב-פ"ק דכריתות ו-פ"ג דהוריות יליף ליה מקרא דארון יאשיהו גנזו ובכללו כפורת וכרובים שעליו ובחד
חשיב להו כפרש"י ועוד חשיב שם שמן המשחה וצנצנת המן ומקלו של אהרן כו' שגם הם נגנזו עם הארון והכא לא חשיב אלא הנך
חמשה דברים החשובים וצורך בהן הרבה והם נחשבים חסירים בבית שני דמחסרון ה' של ואכבדה יליף לה דהיינו ה' דברים מכובדים
שהיו חסרים בבית שני:
רבינו בחיי :שחסרו משם ה' דברים :ארון ,שמן המשחה ,אש ,שכינה ,ואורים ותומים) .גי' שמן המשחה במקום רוח הקודש(
יה – יתיב ,דווקא כך ,בשילוב עם התבנית רביע  ...זקף-קטן  ...זקף-קטן בא להעצים את השפע שהיה לכלל ישראל ,שפע
כּ`ל ַמחֲמֻ ֶ >ד ָ
ֹ
גשמי ושפע רוחני .ע"כ בעזרת נחלת יעקב
ימי ֶ ;ק ֶדם – מרכא אתנח ,מרבה )ואין הסבר לתפקיד אתנח פרט ללווי למרכא(
א ֲֶשׁר ָהיוּ – מרכא טפחא ,יתור לרבות ִמ ֵ

יה כנמנים ב-בבלי כריתות ה,ב )וכן ב-הוריות יב,א( והתניא :משנגנז ארון ,נגנז
)א( א ֲֶשׁר ָהיוּ – מרכא טפחא יתור לרבות ַמחֲמֻ ֶ >ד ָ
צנצנת המן וצלוחית שמן המשחה ,ומקלו של אהרן שקדים ופרחים ,וארגז ששגרו פלשתים דורון לאלהי ישראל ,שנאמר) :שמואל א'
ו,ח( ְו ֵאת׀ ְכּ ֵלי ַהזּ ָָ 2הב א ֲֶ #שׁר הֲשֵׁ ב ֶֹתם לוֹ = אָ > ָשׁם ָתּ ִשׂימוּ ָבאַ ְרגַּ ז ִמ ִצּ ;דּוֹ ,ומי גנזו? יאשיה מלך יהודה גנזו,
ימי ֶ ;ק ֶדם – מרכא אתנח ,מרבה ב-ארגז ששגרו פלשתים דורון לאלהי ישראל ,היו )שמואל א ו,ד( ח ֲִמשָּׁ ה = ְעפ ֵֹלי ְטח ֵֹרי ז > ָָהב כנגד
)ב( ִמ ֵ
חמשה סרני פלשתים שהם מושלי חמש ערים מרכזיות עזה ,אשקלון ,אשדוד ,גת ,עקרוןַ ,וח ֲִמ ָשּׁה עַ ְכ ְבּ ֵרי ז ָָה;ב כנגד שאר הערים
והכפרים והעם הפלשתי) .הערה :הסדר יכול להיות גם הפוך ,הפריטים ב)-א( נרמזים ב)-ב( והפריטים ב)-ב( נרמזים ב)-א((
שמואל א ו,ח:
שׁם ָתּ ִשׂימוּ ָבאַ ְרגַּ ז ִמ ִצּ ;דּוֹ
ֲשׁר הֲשֵׁ ב ֶֹתם לוֹ = אָ > ָ
ָהב א ֶ #
ָלה ְו ֵאת׀ ְכּ ֵלי ַהזּ ָ 2
עג > ָ
וּל ַק ְח * ֶתּם אֶ ת-אֲרוֹן 2ה' וּנְ ַת ֶתּAם אֹתוֹ = אֶ לָ -ה ֲ
ְ
ל ׃
אתוֹ ְו ָה ָ ֽ
ְו ִשׁלַּ ְח ֶתּם ֹ
ְו ֵאת׀ ְכּ ֵלי ַהזּ ָָ 2הב – מונח לגרמיה )מונח פסק( ,מונח רביע,
בקריאה עם פסק ְו ֵאת׀ – מונח לגרמיה ,זה מתיחס לִ -מ ְספַּ ר = סַ ְרנֵ י ְפ ִל ְשׁ ִ>תּים ח ֲִמשָּׁ ה =
ָהב – מונח מונח רביע ,זה מתיחס לקבוצות הפריטים שנתנו סרני פלשתים בארגז הזהב) :שמואל א
בקריאה ללא פסק ְו ֵאת ְכּ ֵלי ַהזּ ָ 2
ו,ד( ח ֲִמשָּׁ ה = ְעפ ֵֹלי ְטח ֵֹרי ז > ָָהב כנגד חמשה סרני פלשתים שהם מושלי חמש ערים מרכזיות עזה ,אשקלון ,אשדוד ,גת ,עקרון,
ַוח ֲִמ ָשּׁה עַ ְכ ְבּ ֵרי ז ָָה;ב כנגד שאר הערים והכפרים והעם הפלשתי.
ָהב ַוח ֲִמ ָשּׁה עַ ְכ ְבּ ֵרי ז ָָה ;ב
ֹלי ְטח ֵֹרי ז > ָ
ֹאמ 2רוּ ִמ ְספַּ ר = סַ ְרנֵ י ְפ ִל ְשׁ ִ>תּים ח ֲִמשָּׁ ה = ְעפ ֵ
ֹאמ 2רוּ ָמה ָהאָ שָׁ ם Eא ֲֶשׁר נ ִָשׁיב לוֹ  Jוַיּ ְ
]ד[ וַיּ ְ
ֵיכם׃
וּל ַס ְרנ ֶ ֽ
ִ ֽכּיַ -מגּ ֵָפה אַ ַחת ְלכֻ ָלּם ְ
יהם׃
ָהב ְו ֵאת צַ ְל ֵמי ְטח ֵֹר ֶ ֽ
עג ָָל ;ה ְו ֵאת הָ אַ ְר ַגּ2ז ְואֵ ת = עַ ְכ ְבּ ֵרי הַ זּ > ָ
]יא[ ַויּ ִָשׂמוּ אֶ ת-אֲרוֹן ה' אֶ לָ -ה ֲ

בבלי יומא כא,ב

אמר מר :ועשן המערכה .ומי הוה עשן במערכה? והתניא :חמשה דברים נאמרו באש של מערכה :רבוצה כארי ,וברה כחמה ,ויש בה
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
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רן ַהכּ ֵֹהן ֵאשׁ עַ ל-
ה ֹ
)ויקרא א,ז( ְ aונ ְָתנוּ ְבּ ֵנ#י אַ ֲ

ממש ,ואוכלת לחין כיבשין ,ואינה מעלה עשן!  -כי קא אמרינן  -בדהדיוט ,דתניא:
ַה ִמּזְ ֵבּ;חַ  -אף על פי שאש יורדת מן השמים מצוה להביא מן ההדיוט .רבוצה כארי? והתניא ,אמר רבי חנינא סגן הכהנים :אני
ראיתיה ,ורבוצה ככלב!  -לא קשיא; כאן במקדש ראשון ,כאן  -במקדש שני .ובמקדש שני מי הואי? והאמר רב שמואל בר איניא:
מאי דכתיב )חגי א,ח( ְואֶ ְרצֶ ה-בּוֹ ְואֶ כָּ ְב ָד ,וקרינן ְואֶ כָּ ְב ָדה מאי שנא דמחוסר ה"א? אלו חמשה דברים שהיו בין מקדש ראשון
למקדש שני ,ואלו הן :ארון וכפורת וכרובים ,אש ,ושכינה ,ורוח הקודש ,ואורים ותומים - .אמרי :אין ,מיהוה הוה ,סיועי לא מסייעא.
תנו רבנן :שש אשות הן ,יש אוכלת ואינה שותה ,ויש שותה ואינה אוכלת ,ויש אוכלת ושותה ,ויש אוכלת לחין כיבשין ,ויש אש דוחה
אש ,ויש אש אוכלת אש .יש אש אוכלת ואינה שותה  -הא דידן .שותה ואינה אוכלת  -דחולין .אוכלת ושותה  -דאליהו ,דכתיב )מלכים
א' יח,לח( ְואֶ תַ -ה ַמּיִ ם אֲשֶׁ רַ -בּ ְתּעָ ָלה ִל ֵ ֽחכָ ה .אוכלת לחין כיבשין  -דמערכה ,יש אש דוחה אש  -דגבריאל ,ויש אש אוכלת אש -
דשכינה ,דאמר מר :הושיט אצבעו ביניהם ושרפן.
רן ַהכּ ֵֹהן ֵאשׁ עַ לַ -ה ִמּזְ ֵבּ ַ;ח ְועָ ְרכוּ עֵ ִצים עַ לָ -ה ֵ ֽאשׁ׃
ה ֹ
ויקרא א,זְ a :ונ ְָתנוּ ְבּ ֵנ#י אַ ֲ
וּבנוּ ַה ָבּ;יִ ת ְואֶ ְרצֶ ה-בּוֹ ְואֶ כָּ ְב ָד ְואֶ כָּ ְב ָדה אָ ַמר ֽה'׃
אתם ֵעץ ְ
חגי א,ח :עֲלוּ ָה ָהר ַוהֲבֵ ֶ

מלכים א יח,לח:
חכָ ה׃
העָ ָפ;ר ְואֶ תַ -ה ַמּיִ ם אֲשֶׁ רַ -בּ ְתּעָ ָלה ִל ֵ ֽ
ֲב ִנים ְואֶ תֽ ֶ -
העֵ ִ>צים ְואֶ תָ -הא ָ
ַתּ ֹאכַ ל אֶ תָ -העֹ לָ ה = ְואֶ תֽ ָ -
פּל אֵ שׁ2 -ה' ו A
ו ִַתּ ֹ
ו ִַתּ ֹפּל אֵ שׁ2 -ה' –מונח רביע ,מרמז לדרשה בבלי יומא כא,ב והתניא :חמשה דברים נאמרו באש של מערכה :רבוצה כארי ,וברה כחמה,

ויש בה ממש ,ואוכלת לחין כיבשין ,ואינה מעלה עשן!
או ו ִַתּ ֹפּל אֵ שׁ2 -ה' –מונח רביע ,מרמז לדרשה בבלי יומא כא,ב תנו רבנן :שש אשות הן ,יש אוכלת ואינה שותה ,ויש שותה ואינה
אוכלת ,ויש אוכלת ושותה ,ויש אוכלת לחין כיבשין ,ויש אש דוחה אש ,ויש אש אוכלת אש.
איכה א,יד – טז כד תמוז התשע"א ,הרב סנדר ארלנגער הי"ו יצק את אור תורתו לכלים )לתפקידים( של תבניות הטעמים
מקורות :כתבי האר"י שער הכבוד סדר החדשים ,שער הכוונות לראש השנה דרוש א'; עיני עיני בני יששכר – על החדשים ,ע' קח
מאמר א' אות ד' ,בחינת אברי הראש ,עין ימין )תמוז( ,זוהר אידרא(
אוּכל ֽקוּם׃ ס
ידי ל ֹאַ -
ָארי ִה ְכ ִשׁיל כּ ִֹח;י נְ ָתנַ נִ י אֲד ָנ>י ִבּ ֵ
׃ ס ]יד[ נִ ְשׂ ַקד עֹ #ל ְפּשָׁ ַ %עי ְבּי ָ2דוֹ יִ ְשׂ ָתּ ְרגוּ עָ לוּ עַ ל-צַ וּ ִ
הוּדה׃ ס
תוּלת ַבּת-יְ ָ ֽ
חוּר;י גַּ̀ת ָדּ ַר אֲד ָנ>י ִל ְב ַ
ָ
בּר בַּ
מוֹעד ִל ְשׁ ֹ
ֵ
ירי ׀ אֲד ָני = ְבּ ִק ְר ִ>בּי ָק ָרא עָ ַלי
לּה כָ ל-אַ ִבּ ַ A
]טו[ ִס ָ #
וֹמ ִ>מים ִכּי ָג ַבר אוֹיֵ ֽב׃ ס
בוֹכ ָ 2יּה עֵ ִינAי ׀ עֵ ינִ י = י ְֹר ָדה > ַמּיִ ם ִ ֽכּיָ -ר ַחק ִמ ֶמּנִּ י ְמנ ֵַחם ֵמ ִשׁיב נ ְַפ ִשׁ;י ָהיAוּ ָב ַני = ֽשׁ ֵ
ִ
]טז[ עַ לֵ -אלֶּ ה׀ א ֲִני
]טז[ עַ לֵ -אלֶּ ה׀ – )סלוק( מונח לגרמיה )= מונח פסק( כעין סדור שנחלק,
)א( בקריאה ללא טעם פסק ,עַ לֵ -אלֶּ ה הוא על העונש המתואר ב)-א,טו( שבא על העבירות והפשעים המתואר עד וב)-א,יד(
)ב( בקריאה עם טעם פסק) ,א,טו( עַ לֵ -אלֶּ ה׀ מרמז על )ה,יז( עַ לֵ -אלֶּ ה אלו הקליפות המרומזות ב)-דברים האזינו לב,יז( ל ֹא א >ֱ? ַהּ –
זה כנגד זה ברא הא-לקים ,וכאן רמז למידות דקליפה שגרמו לעבירות המתוארות עד וב)-א,יד() .א,טו( עַ לֵ -אלֶּ ה׀ מונח פסק ללמד כי

הקליפות פסוקות = מנותקות מן ההמשך.
איכה ה,יז :עַ לֶ -ז2ה ָהיָ Aה ָד ֶוה = ִל >ֵבּנוּ עַ לֵ -אלֶּ ה ָח ְשׁכוּ עֵ ינֵ ֽינוּ׃ ופירשו כי עַ לֵ -אלֶּ ה אלו הקליפות.
יכם׃
ֹת ֶ ֽ
אב ֵ
רב >ָבּאוּ ל ֹא ְשׂעָ רוּם ֲ
ֱ?הים ל ֹא יְ ָדע; וּם ח ֲָד ִשׁים = ִמ ָקּ ֹ
דברים האזינו לב,יז :יִ זְ ְבּ 2חוּ לַ שֵּׁ ִדים = ל ֹא א >ֱ? ַהּ א ִ
בוֹכ ָ 2יּה – רביע ,מידת מלכות היא הרביעית בחלוקת הספירות והמידות לארבע
ִ
בוֹכ ָ 2יּה – מונח רביע ,א ֲִני – השכינה = מידת מלכות,
ִ
א ֲִני
קבוצות) :א( כתר ,חכמה ,בינה )כח"ב( או חכמה ,בינה ,דעת )חב"ד(; )ב( חסד ,גבורה ,תפארת )חג"ת(; )ג( נצח ,הוד ,יסוד )נה"י(; )ד(
מלכות.
עֵ ִינAי ׀ עֵ ינִ י = י ְֹר ָדה > ַמּיִ ם – מהפך פסק פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים )א( כפשוטו ,על בכי הנביא) ,ב( מהפך פשטא
מוציא הכתוב מפשוטו ,ללמד על בכי המלכות והספירות שמעליה ,כמבואר להלן.
)א( עֵ ִינAי ׀ עֵ ינִ י = – מהפך פסק פשטא ,טעם פסק כאן מלמד על שם אחד )כאן עיני( בעל שתי משמעויות.
עֵ ִינAי ׀ עֵ ינִ י = – עֵ ִינAי הראשון מרמז לחודש תמוז שצירוף שם הוי' שלו בסדר הפוך ה-ו-ה-י שבו שורש הצרות במעשה העגל בי"ז תמוז
ושבירת הלוחות הראשונים ,עֵ ינִ י = השני מרמז לחודש מנחם-אב שצירוף שם הוי' שלו ה-ו-י-ה שהוא כבר תיקון כנאמר שמות וארא
ט,גִ :ה ֵנּ#ה יַד% -ה' הוֹ ָ 2יה ְבּ ִמ ְקנְ  = Nוגו'
)ב( עֵ ִינAי עֵ ינִ י = בקריאה ללא טעם פסק ,מהפך הוא טעם תחתון המרמז לזעיר אנפין )ז"א( )שהוא שם כולל למידות חג"ת נה"י( שבו יש
שתי עיניים ,ולכן עֵ ִינAי עֵ ינִ י = בקריאה ללא טעם פסק מרמז לשני עיני זעיר אנפין ,עין ימין של חסד ,עין שמאל של גבורה – דין ,ומשתי
העיניים י ְֹר ָדה > ַמּיִ ם  ,הדין בוכה על על העונש שנאלץ להעניש ,החסד בוכה להמתקת הגלות
)ג( בקריאה עם פסק עֵ ִינAי ׀ עֵ ינִ י = – פשטא הוא טעם עליון המרמז לאריך אנפין )א"א( שבו יש רק עין אחת הנקראת עין ימין – עין חסד,
אמנם האריך אנפין לא גזר הדין שנגזר בזעיר אנפין שתחתיו ,אבל הכאב על גזירת העונש מגיע עד לאריך אנפין שגם עינו י ְֹר ָדה > ַמּיִ ם
)זוהר אידרא( .הערה :אפשר שצריך להחליף ולומר כי )ב( הוא קריאה עם פסק ו)-ג( הוא בקריאה ללא פסק.
ִ ֽכּיָ -ר ַחק ִמ ֶמּנִּ י ְמנ ֵַחם – מרכא תביר טפחא ,קבוצת פרטים שלא כולם מצטרפים לענין ִ ֽכּיָ -ר ַחק ִמ ֶמּנִּ י ְמנ ֵַחם אומות העולם רחקו מלנחם
אבל ה' המתגלה באריך אנפין וזעיר אנפין והמלכות = שכינה בוכה עם עם ישראל .וֵ -מ ִשׁיב נ ְַפ ִשׁ;י – מונח אתנח ,מרבה בהבטחה על
תּים ְו ֽל ֹא-גְ עַ ְל ִתּים =
יהם ֽל ֹאְ -מאַ ְס ִ A
יוֹתם ְבּ ֶא ֶרץ אֹיְ ֵב ֶ 2
הגבלת ריחוקו מהם )וי' בחקתי כו,מד( ְואַ ף-גַּםa -ז ֹאת ִ ֽבּ ְה * ָ
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"א

לטובת הבנת הנושא יוצגו מידי פעם חלק מהטעמים שבתנ"ך )חוץ מספרי איוב ,משלי ,תהלים( ,לפי תפקידם התחבירי כעוצרים ומחברים-
משרתים ,ולפי ההשערות
9.4

ראש השנה ,ירושלמי פ"א

ירושלמי ראש השנה פ"א ה"א )וילנה א,א(
ח ֶדשׁ ַהזֶּ ה לָ ֶכם ר ֹאשׁ ח ֳָד ִשׁ;ים ִראשׁוֹן הוּא = לָ > ֶכם ְל ָח ְד ֵשׁי ַהשָּׁ נָ ֽה׃
שמות בא יב,ב ַה ֹ
ח ֶדשׁ ַהזֶּ ה לָ ֶכם  -מיעטִ ,ראשׁוֹן הוּא = לָ > ֶכם  -מיעט ,מיעוט אחר מיעוט לרבות.
ַה ֹ
מיעוט א' ממעט את הפריטים הבאים מלהיות שייכים לִ -ראשׁוֹן )לראש חדש ניסן( המתמעטים הם :שנות עולם ,שמיטין ,יובלות ,נטיעה,

ירקות )היינו מעשרות( ,מלכים ,רגלים
אבל הותיר ר ֹאשׁ ח ֳָד ִשׁ;ים ראש למנין חדשים
מיעוט ב' ממעט מהמיעוט הראשון )כלומר מוציא מהקבוצה שהתמעטה( את מלכים ורגלים ומצרפן לקבוצה שבה נשאר קודם ר ֹאשׁ
ח ֳָד ִשׁ;ים למנין חדשים
ח ֶדשׁ ַהזֶּ ה לָ ֶכם  -דרגא תביר טפחא ר ֹאשׁ ח ֳָד ִשׁ;ים  -מונח אתנח
• ַה ֹ
• ִראשׁוֹן הוּא = לָ > ֶכם  -מרכא פשטא זקף-קטן ,חותך שני פריטים מהמיעוט הראשון והם מלכים ורגלים ומצרפן ע"י ִראשׁוֹן  -מרכא
שמאריך את הקבוצה ,אל הפריט ר ֹאשׁ ח ֳָד ִשׁ;ים שנותר מהחיתוך הראשון
•
ח ֶדשׁ ַהזֶּ ה לָ ֶכם  -דרגא תביר טפחא ר ֹאשׁ ח ֳָד ִשׁ;ים  -מונח אתנח
•טט ַה ֹ
•דרגא תביר טפחא  -קבוצת פריטים שאפיונם ר ֹאשׁ ח ֳָד ִשׁ;ים  -מונח אתנח .ראש משמעו עצם העומד לעצמו בלי פריטים הנמשכים
אחריו .לעומתו ראשון  -משמעו פריט ראשון בסידרת פריטים.
•אין בתנ"ך התיחסות מפורשת לחדשים של שנות עולם ,שמיטין ,יובלות ,נטיעה ,ירקות )היינו מעשרות(,
•לעומת זאת יש התיחסות מפורשת לחדשים באופן סדרתי המתיחס לחדש ניסן כראשון לחדשי השנה למנין ישראל ,כך הוא למלכי
ישראל ולרגלים של ישראל.
הדרשה לשייך ראשי שנים אחדים לניסן ואחרים לזמנים אחרים מסתמכת על ידיעה שיש ראשי שנים לענינים שונים .ה-ירושלמי ראש
השנה פ"א ה"א מביא ראיה לראש השנה למלכי ישראל מהפסוקים הבאים:

רבי יעקב בר אחא ר' יסא בשם ר' יוחנן

כוּתוֹ׃
ָחל ִל ְבנ*וֹת ַבּ ֹAח ֶדשׁ ַהשֵּׁ נִ י = ַבּשֵּׁ ִנ>י ִבּ ְשׁנַ ת אַ ְר ַבּע ְל ַמ ְל ֽ
כתיב דברי הימים ב ג,בaַ :ויּ ֶ
כוּתוֹ׃אין
הקיש שנת אַ ְר ַבּע למלכותו לַ -השֵּׁ נִ י = שבחדשים ,מה שני שבחדשים אין מונין אלא מניסן אף שני שִ -בּ ְשׁנַ ת אַ ְר ַבּע ְל ַמ ְל ֽ

מונין אלא מניסן .וזה שהחדש השני אן הוא מניסן לומדים מהפסוק המקביל במלכים שבו נאמר חדש זיו שהוא אייר הבא אחרי ניסן.
ַaויּ ֶָחל – תלישא-גדולה ,אפשר כי בתפקיד של חציצה בין שנה לשנה למלכים שמתחילה בראש חדש ניסן.
ה -ירושלמי ראש השנה פ"א ה"א )וילנה א,ב( מקשה ,אין לי אלא לשעה לדורות מניין? זו דוגמה פרטית למנין שנות מלכות שלמה המלך,
מוֹנים שָׁ נָ ה ְואַ ְר ַבּע ֵמאוֹת שָׁ ָנMה ְל ֵצאת ְבּנֵ ֽי-יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ֶ ֽא ֶרץִ -מ ְצ ַריִ ם ַבּשָּׁ ָנ#ה
מניין שזה כללי? ועונה בפסוק מלכים א ו,א :וַיְ ִהי ִב ְשׁ ִ
מה עַ ל-יִ ְשׂ ָר ֵא;ל ו ִַיּ ֶבן ַה ַבּיִ ת לַ ֽה'׃
ח ֶדשׁ ַהשֵּׁ ִנ>י ִל ְמ? ְשׁ? ֹ
ח ֶדשׁ ִז2ו ה`וּא הַ ֹ
יעית ְבּ ֹ
ָה ְר ִב ִ%

חלק מפסוק זה מקביל לפסוק הנ"ל מ-דברי הימים ב ג,ב :אלא שתבנית טעמיו היא כעין פרט וכלל ופרט .הכלל שבו המרומז בטעמי
יעית – קדמא ואזלא ,בא ללמד על המנין לכל מלכי ישראל .ונראה מתבנית טעמיו כי הוא מלמד על עצם הקיום של ראשי
ַבּשָּׁ ָנ#ה ָה ְר ִב ִ%
שנים לענינים שונים.
מוֹנים שָׁ נָ ה ְואַ ְר ַבּע ֵמאוֹת שָׁ ָנMה – מונח מונח מונח מונח מונח פזר ,כעין ששה פזר ,דרוש למקום אחר ואם צריך גם למקומו
וַיְ ִהי ִב ְשׁ ִ
מעין הענין המצויין ע"י התלישא שאחריו.
ְל ֵצאת ְבּנֵ ֽי-יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ֶ ֽא ֶרץִ -מ ְצ ַריִ ם – מונח מונח תלישא-קטנה ,כעין שלוש תלישא-קטנה ,מענין תפקידי תלישא – שיעור ,חציצה,
מחיצה ,מידרוג בביצוע מצווה ,מידרוג בעונשין.
תלישא-קטנה מרמזת לראש שנה בכלל כי הוא כעין חציצה בין שנה לשנה לענין כלשהו הצריך מנין שנה.
כעין שלוש תלישא-קטנה ירמז כי ראש חודש ניסן הוא ראש שנה לשלושה דברים :מנין חדשי ישראל ,למלכים ,לרגלים.
א .מנין חדשי ישראל המונים חדשיהם ליציאת מצרים,
ב .למלכים :בודאות למלכי ישראל ואף למלכי אומות העולם כפי המבורר בהמשך הירושלמי.
ג .לרגלים הענין מבואר בהמשך בקשר לקיום מצוות לא תאחר הבאת נדרי קרבנות ,למאן דאמר שבל תאחר הוא על רגלים
כסידרן ,אז הנודר בין פסח לשבועות ,יתנו לו עד חמשה רגלים לא לעבור על הלאו של בל תאחר ,הוא כבר הפסיד את העשה
להביא ברגל הראשון אחרי נדרו.
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פזר באופן כללי ירמז ללימוד למקום אחר ואם צריך גם למקומו .כאן מתאפיין מלימוד תלישא וכנראה מלמד מעין הענין המצויין ע"י
התלישא שאחריו ,העוסק בכעין מחיצה שראש שנה מהוה בין שנה לשנה .כל מונח שלפני פזר מוסיף כעין עוד פזר.
פזר המלמד למקומו .היות וכל מונח מוסיף כעין עוד פזר בענין המתאפיין ע"י התלישא אפשר כי כאן ע"פ בבלי ר"ה ז,א ילמד כי א' ניסן
הוא כעין מחיצה המבדילה בין שנה לשנה
בבלי ראש השנה ז,א תנו רבנן :באחד בניסן ראש השנה לחדשים ,ולעיבורין ,ולתרומת שקלים ,ויש אומרים אף לשכירות בתים.
ח ֶדשׁ הַ זֶּ ה לָ ֶכם ר ֹאשׁ ח ֳָד ִשׁ;ים ִראשׁוֹן הוּא = לָ > ֶכם ְל ָח ְד ֵשׁי ַהשָּׁ נָ ֽה׃
לחדשים מנלן  -דכתיב )שמות בא יב,ב( ַה ֹ
לימוד מפזר לשלושה ענינים למקומו )בקשר לראש חדש ניסן(  :לעיבורין ,ולתרומת שקלים ויש אומרים אף לשכירות בתים .אם מעברין
שנה אז יש לעבר את החדש שקודם לניסן ולא ביומו האחרון .מכריזים על תרומת השקלים בחודש הקודם לניסן ומקבלים התרומות לשנה
המתחילה בניסן החל מראש חודש ניסן ,וכך גם פוסקים מלהביא קרבנות מתרומת שקלים של שנה קודמת ומתחילים מתרומת שנה
המתחילה בניסן.
בבלי ראש השנה ז,א לעיבורין מניסן מנינין? והתניא :אין מעברין השנה לפני ראש השנה ,ואם עיברוה  -אינה מעוברת ,אבל מפני

הדחק מעברין אותה אחר ראש השנה מיד ,ואף על פי כן אין מעברין אלא אדר!  -אמר רב נחמן בר יצחק :מאי עיבורין  -הפסקת
עיבורין) .משהגיע ניסן כבר אין מעברין(
בבלי ראש השנה ז,א ולתרומת שקלים .מנלן?  -אמר רבי יאשיה :אמר קרא )במדבר פינחס כח( זאת עלת חדש בחדשו לחדשי השנה.
אמרה תורה :חדש והבא קרבן מתרומה חדשה .וגמרי שנה ,שנה מניסן ,דכתיב )שמות בא יב( ראשון הוא לכם לחדשי השנה .....אמר רב
יהודה אמר שמואל :קרבנות צבור הבאין באחד בניסן  -מצוה להביא מן החדש ,ואם הביא מן הישן  -יצא ,אלא שחיסר מצוה.
בבלי ראש השנה ז,ב ויש אומרים אף לשכירות בתים .תנו רבנן :המשכיר בית לחבירו לשנה  -מונה שנים עשר חודש מיום ליום .ואם
אמר לשנה זו ,אפילו לא עמד אלא באחד באדר ,כיון שהגיע יום אחד בניסן  -עלתה לו שנה.
כעין שש פזר ללמד למקומות אחרים ולהוציא מקשר לראש חדש ניסן )א ניסן() .א אלול ,א תשרי ,טו תשרי ,א או טו בשבט ,טו ניסן ,טז
ניסן ,ו סיון( ,סה"כ  7תאריכים ,ולר"א ולר"ש אין א אלול אלא זה א תשרי ,סה"כ  6תאריכים שהם ראש שנה בנוסף על א ניסן(
א .ירמז ע"פ פ"א ה"א לראש שנה באחד באלול למעשר בהמה ,ר' אליעזר ור' שמעון אומרים באחד בתשרי,
ב .ירמז ע"פ פ"א ה"ב לראש חדש תשרי כראש שנה לשנות עולם ,שמיטין ,יובלות ,נטיעה ,ירקות )היינו מעשרות( ,מה שהתמעט
ח ָד ִשׁ;ים,
ח ֶדשׁ הַ זֶּ ה לָ ֶכם ר ֹאשׁ ֳ
בדרשה על )שמות בא יב,ב( ַה ֹ
א .1.ע"פ בבלי ר"ה יב,א א' תשרי ראש שנה לירקות ולמעשרות ולנדרים .כאשר אדם נודר בערב ר"ה של תשרי בהגיע
ר"ה נגמר נדרו .תוס' מסבירים כי המשנה לא הזכירה נדרים כי היא עוסקת בראשי שנים המתחילים דבר ואילו
בהשלמת נדר מדובר בדבר המפסיק.
ב .באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי,ובית הלל אומרין בחמשה עשר בו,
ג .אפשר כי ירמז גם לנאמר ב-פ"א ה"ג מועדים שהם כעין ראשי שנה מבחינת השפעתם על השנה שנמשכת אחריהם:
ד .משנה ראש השנה פ"א מ"ב בארבעה פרקים העולם נידון בפסח על התבואה )טו ניסן( בעצרת על פירות האילן )ו סיון(
בראש השנה כל באי העולם עוברין לפניו כבני מרון )א תשרי( שנאמר )תהלים לג,טו( ַהיֹּ ֵצר יַ ַחד ִל ָבּ;ם ַ %ה ֵמּ ִ2בין אֶ ל-כָּ ל-
יהם׃ובחג נידונין על המים) .טו תשרי(
ַמעֲשֵׂ ֶ ֽ
ה .ע"פ בבלי ר"ה ז,ב – טז ניסן ראש השנה לעומר ,התיר מן החדש )מתבואה חדשה( במדינה ,ומה שלא השריש עד יום זה כבר
לא יותר בשנה זאת.
ו .ע"פ בבלי ר"ה ז,ב – ו סיון ראש השנה למנחות ,התיר מנחות מן החדש במקדש.
רוב התאריכים הנרמזים מהפסוק מתואמים עם הכתוב ב-משנה מסכת ראש השנה פ"א מ"א ו-מ"ב

]א[ ארבעה ראשי שנים הם באחד בניסן ראש השנה למלכים ולרגלים באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה רבי אלעזר ורבי שמעון
אומרים באחד בתשרי באחד בתשרי ראש השנה לשנים ולשמיטין וליובלות לנטיעה ולירקות באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי
בית שמאי בית הלל אומרים בחמשה עשר בו:
]ב[ בארבעה פרקים העולם נידון בפסח על התבואה בעצרת על פירות האילן בראש השנה כל באי העולם עוברין לפניו כבני מרון
שנאמר )תהלים ל"ג( היוצר יחד לבם המבין אל כל מעשיהם ובחג נידונין על המים:
פזר בדרך רמז וסוד שתי פעמים  480שנה ירמז ל 960 -שנה כמוסבר להלן:
בבלי יומא פ"ח מ"ט
שׁנֶּ ֱאמַ ר) ,יחזקאל לו( ְוז ַָר ְקתִּ י ֲעלֵיכֶם ַמי ִם
שּׁ ַמי ִםֶ ,
שׁ ַבּ ָ
אָמַר ַרבִּי ֲעקִיבָאַ ,אשׁ ְֵריכֶם יִשׂ ְָראֵלִ ,ל ְפנֵי מִי ַאתֶּ ם מִ ַטּה ֲִרין ,וּמִ י מְ ַטהֵר ֶאתְ כֶםֲ ,אבִיכֶם ֶ
שׂ ָראֵל יְי ָ ,מַה מִּ ְקוֶה ְמ ַטהֵר ֶאת ַה ְטּ ֵמאִ ים ,אַף ַהקָּדוֹשׁ בָּרוּ Bהוּא ְמ ַטהֵר ֶאת י ִשׂ ְָראֵל:
ְהוֹרים וּ ְטה ְַרתֶּ ם .וְאוֹמֵר) ,ירמיה יז( ִמ ְקוֵה י ִ ְ
ט ִ
נשלמה מסכת יומא
שׁנֶּ ֱאמַ ר,
שּׁ ַמי ִםֶ ,
שׁ ַבּ ָ
אָמַר ַרבִּי ֲעקִיבָאַ ,אשׁ ְֵריכֶם יִשׂ ְָראֵלִ ,ל ְפנֵי מִי ַאתֶּ ם מִ ַטּה ֲִרין ,וּמִ י מְ ַטהֵר ֶאתְ כֶםֲ ,אבִיכֶם ֶ
יכם אֲטַ ֵהר אֶ ְת ֶ ֽכם׃
וּמכָּ ל-גִּ לּוּלֵ ֶ
יכם ִ
אוֹת ֶ
כּל טֻ ְמ ֵ
וּט ַה ְר ֶתּ;ם ִמ ֹ
הוֹרים ְ
יכם ַמיִ ם ְט ִ
 .יחזקאל לו,כהְ :וז ַָר ְק ִתּי עֲלֵ ֶ
סוּרי = ָבּ ָא ֶרץ יִ כָּ > ֵתבוּ ִכּי עָ זְ בוּ ְמקוֹר ַ ֽמיִ םַ -ח ִיּים אֶ ת-
סוּרי = ְו ַ
וְאוֹמֵר ירמיהו יז,יגִ :מ ְקוֵ Aה יִ ְשׂ ָראֵ ל = יְ ה ָו>ה כָּ ל-עֹ זְ ֶביֵ Nי ֹ;בשׁוּ יְ ַ
יְ הוָ ֽה׃ פ ,מַה ִמּ ְקוֶה מְ ַטהֵר ֶאת ַה ְטּ ֵמ ִאים ,אַף ַה ָקּדוֹשׁ בָּרוּ Bהוּא מְ ַטהֵר ֶאת יִשׂ ְָראֵל:
בית המקדש הראשון הוחל בנינו  480שנה מיציאת מצרים ,ועמד  410שנה ,ועד הקמת בית שני עברו עוד  70שנה וסה"כ  960שנה
כמספר  960לוג של מקווה כשר ) 3אמות מעוקבות 40 ,סאה 240 ,קב 960 ,לוג( .הגמרא מציינת שרוב השנים האלה עבדו עבודה
זרה ומששבו לבית שני ראו אנשי כנסת הגדולה שהיא שעת רצון ועמדו ובקשו ונענו וביטלו )כלאו( את יצר העבודה זרה מישראל.
עבודה זרה מטמאה כמו נדה )מס' שבת( לכן מַה ִמּ ְקוֶה )לפחות  960לוג( ְמ ַטהֵר ֶאת ַה ְטּ ֵמאִים ,אַף ַהקָּדוֹשׁ בָּרוּ Bהוּא ְמ ַטהֵר ֶאת יִשׂ ְָראֵל:
מיד שעברו את ה 960 -שנה ובפרט שכבר בימי מרדכי ואסתר )כ 12 -שנה לפני כן( קיימו וקבלו עליהם לחדש הברית ולעבוד את
השם לבדו.
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

185/190

/©ZZFisherטעמי המקרא בהלכה ובאגדה  -התשעא

zzzf@bezeqint.net 972-3-6486221 www.torah-cantillation-analytics.nationalfinder.com

ב"ה
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לטובת הבנת הנושא יוצגו מידי פעם חלק מהטעמים שבתנ"ך )חוץ מספרי איוב ,משלי ,תהלים( ,לפי תפקידם התחבירי כעוצרים ומחברים-
משרתים ,ולפי ההשערות
9.5

יום הכפורים

רן אָ ִחיJ N
ה ֹ
ֹשׁה ַדּבֵּ ר Eאֶ ל-אַ ֲ
אמר %ה' אֶ ל-מ ֶ 2
ויקרא אחרי מות טז,ב ו ַ#יּ ֹ ֶ
רכֶ ת
ָב ֹא ְבכָ ל-עֵ ת = אֶ לַ -ה ֹ>קּ ֶדשׁ ִמ ֵבּית לַ פָּ ; ֹ
ְואַ ל-י A
רן = ְול ֹא י >ָמוּת ִכּ̀י ֶבּעָ ָנ>ן אֵ ָר ֶאה עַ ל-הַ כַּ ֹֽפּ ֶרת׃
אֶ לְ -פּ ֵנ#י ַהכַּ ֹ%פּ ֶרת א ֲֶשׁAר עַ לָ -האָ ֹ

ֹשׁה –
אמר %ה' – קדמא ואזלא אֶ ל-מ ֶ 2
לימוד המתחיל מ -תורה שלמה ]כא[ אבות דרבי נתן פ"ב ה"ג אבל מסיק מאדר"נ מסקנה נוספת .ו ַ#יּ ֹ ֶ
רביע ,כעין כלל מלמד על ארבעה דברים שעשה משה מדעתו והסכימה דעתו לדעת המקום .ובכולם עשוי היה להיות גם מאמר מפי הגבורה
שמשמעו היה שכיון שעלה בדעתו של משה לעשות דבר מסוים אז היה גם מאמר מפי הגבורה שצווהו כך.
)א( לפני מתן תורה המקום צווהו על שני ימי פרישה ומשה הוסיף לבני ישראל יום שלישי לפרישה מאשה ונמצאו מקבלין תורה בטהרה.
)ב( משה עצמו מדעתו פירש מן האשה והסכימה דעתו לדעת המקום .ורבי יהודה בן בתירא אומר שנאמר לו מפי הגבורה לפרוש ועל כך
פירש מאורי אור ע"פ תוס' בשבת פז,א כי משה נתן דעתו לפרוש מן האשה ולכן נאמר לו מפי הגבורה לפרוש מן האשה ושפיר שייך
למימר והסכימה דעתו לדעת המקום.
)ג( ושבר את הלוחות והסכימה דעתו לדעת המקום .ורבי יהודה בן בתירא ועוד תנאים אומרים שנאמר לו מפי הגבורה לשבור ,ומתרץ
מאורי אור כי בשבת פז,א דרשו מאותם נימוקים שמרע"ה עשה מדעתו וכן יוצא ע"פ נוסח הגר"א.
)ד( פירש מאהל מועד והסכימה דעתו לדעת המקום .והמקור לכך במקרא )ויקרא אח"מ טז,ב( ְואַ ל-י ָAב ֹא ְבכָ ל-עֵ ת = אֶ לַ -ה ֹ>קּ ֶדשׁ אמר ומה
ָב ֹא ְבכָ ל-עֵ ת =
רן אָ ִחיְ J Nואַ ל-י A
ה ֹ
אהרן אחי שמשוח בשמן המשחה ומרובה בגדים ומשתמש בהם בקדושה ,אמר לו הקב"ה ַדּ ֵבּר Eאֶ ל-אַ ֲ
אֶ לַ -ה ֹ>קּ ֶדשׁ אני שאני מזומן לכך על אחת כמה וכמה שאפרוש מאהל מועד .פירש מאהל מועד והסכימה דעתו לדעת המקום.

ספרא אח"מ פרשה א )ו( אָ ִחי J Nבאל יבוא ,ואין משה בבל יבוא ,או אָ ִחי J Nבבל יבוא ואין הבנים בלא יבוא ,אמר רבי אלעזר ודין הוא
ומה אם שנצטוה לבוא נצטוה שלא לבוא ,מי שלא נצטוה לבא אינו דין שנצטוה שלא לבוא ,תמימים יוכיחו שנצטוו לבוא אל אהל
מועד ונצטוו לבוא שלא שתויי יין ושכר) .ז( אבל בעלי מומים שלא נצטוו לבוא לא נצטוו לבוא שלא שתויי יין )אבל( ]אף[ כאן
המצוה נצטוה תלמוד לומר ַדּ ֵבּר Eאֶ ל-אַ ֲה ֹרן שאין תלמוד לומר אָ ִחי J Nומה תלמוד אָ ִחי J Nלרבות את הבנים.
רן אָ ִחי – J Nזרקא מונח סגול ,כעין מוסיף מהענין על הענין כנדרש בתו"כ ומה תלמוד אָ ִחי J Nלרבות את הבנים .הוספה
ה ֹ
ַדּ ֵבּר Eאֶ ל-אַ ֲ
ל־ל ֶ;חם
ָ
לאֱכָ
קב ֶז#בַ ח = בָּ > ָהר וַיִּ ְק ָרא ְלאֶ ָחיו ֶ ֽ
ע ֹ
מאהרן אחיך עליו אלו בניו ומצאנו בנים שנקראים אחים )בראשית ויצא לא,נד( וַיִּ זְ ַ#בּח יַ ֽ ֲ
הר׃
ל ֶחם ַויּ ִָלינוּ ָבּ ָ ֽ
ֹאכלוּ > ֶ
וַיּ ְ

רן אָ ִחי – J Nזרקא מונח סגול אפשר כי מרמז
ה ֹ
הדיון להלן ע"פ המפורט בבלי מנחות כז,ב אפשר כי ויקרא אח"מ טז,בַ :דּ ֵבּר Eאֶ ל-אַ ֲ
גם לתוספת דרכי כניסה אל קדש הקדשים לצורך כלשהו שאינו בגדר כניסה אל-פני הכפרת.

רבי יהודה אומר :כל היכל כולו וִ -מ ֵבּית לַ פָּ ; ֹרכֶ ת  -בארבעים ,ו -אֶ לְ -פּ ֵנ#י ַהכַּ ֹ%פּ ֶרת  -במיתה.
ובהמשך הגמרא רבי יהודה מבהיר כי בארבעים זה באזהרה אֶ לְ -פּ ֵנ#י ַהכַּ פֶֹּ %רת דכתב רחמנא למה לי? ש"מ :אֶ לְ -פּ ֵנ#י ַהכַּ ֹ%פּ ֶרת במיתה,
רכֶ ת באזהרה – .אתנח ,מגביל אין מלקות ארבעים ללא אזהרה אבל אין בכניסה לאזור זה מיתה
ִמ ֵבּית לַ פָּ ; ֹ
ורבנן? ה"נ דלא צריך ,והאי דכתב רחמנא אֶ לְ -פּ ֵנ#י ַהכַּ ֹ%פּ ֶרת ,למעוטי דרך משופש ,כניסה באופן כללי עם הפנים למערב ולאו דווקא
מול הכפרת היא במיתה ,אבל כניסה עם צידוד הפנים לצפון או לדרום או למזרח אינה במיתה וזה על בסיס בנין האב הזה שלמד תנא דבי
ר"א בן יעקב :אל פני הכפרת קדמה  -זה בנה אב ,כל מקום שנאמר פני  -אינו אלא פני קדים .מפסוק )ויקרא אח"מ טז,יד( עַ לְ -פּנֵ י
ַהכַּ ֹפּ ֶרת ֵ ;ק ְד ָמה וגם שינה ממלת "על" למלת "אל"
ורבי יהודה? )אבל רבי יהודה למד מ)-ויקרא אח"מ טז,ב( לימא קרא פני ,מאי אל? ש"מ אל דוקא .כלומר דווקא כניסה עם הפנים למערב
ודווקא מול פני הכפרת שעל ארון העדות למזרח היא במיתה .אבל כל כניסה אחרת לצורך אינו במיתה .ואפשר כי אֶ לְ -פּ ֵנ#י ַהכַּ ֹ%פּ ֶרת –
רן = ְול ֹא י >ָמוּת ִכּ̀י ֶבּעָ ָנ>ן פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים ,על דרך כניסה ִכּ̀י –
קדמא אזלא מלמד על בנין אב כי אחריו א ֲֶשׁAר עַ לָ -האָ ֹ
יתיב ,בתפקיד דווקא כך ,כניסה עם הפנים מערבה מול הכפרת שעל הארון.
בנין אב זה ממלמד על הזיות דם פרה אדומה .לשיטת רבנן מתוך הבירור של מלת אל חוזרת הגמרא ל"אל" נכח פני אהל מועד בהזאת דם
פרה אדומה  -רבנן "אל" לא דווקא במדויק רק בכיוון כללי מערבה מול ההיכל ובכך יצא ,כמו כל כניסה עם פנים מערבה במיתה ,ואילו
לרבי יהודה יהיה מוכרח להסביר ְו ִה * ָזּה אֶ ל#ֹ -נכַ ח דווקא בהזאות מדויקות יצא ,ואחרת לא יצא.

רש"י עה"ת ִכּ̀י ֶבּעָ ָנ>ן אֵ ָר ֶאה עַ לַ -הכַּ ֹֽפּ ֶרת׃ ,כי תמיד אני נראה שם עם עמוד ענני ולפי שגלוי שכינתי שם יזהר שלא ירגיל לבא זהו
פשוטו ,ומדרשו לא יבא כי אם בענן הקטרת ביוה"כ:
שפת"ח ולפירוש רבותינו משמש כי דהכא בלשון אלא ,כלומר "אל יבא אל הקדש אלא בענן הקטרת ביה"כ כי עשן הקטורת דומה
לענן ולאפוקי פירושו עמוד הענן דלעיל שפירושו שהשכינה שורה בו
רמב"ן  ...וזה טעםִ ,כּ̀י ֶבּעָ ָנ>ן אֵ ָר ֶאה עַ לַ -הכַּ ֹֽפּ ֶרת׃ ,שלא יכנס רק בקטרת שיעלה עננו שם ,כמו שאמר )בפסוק יב( ,וכסה ענן הקטרת
את הכפרת:
רשב"ם ִכּ̀י ֶבּעָ ָנ>ן אֵ ָר ֶאה עַ לַ -הכַּ ֹֽפּ ֶרת .לפי פשוטו שהר מתוך עמוד הענן אני נראה כל שעה על הכפורת כדכתיב ודברתי אתך מעל הכפורת
מבין שני הכרובים ואם יראה הכהן ימות .לפיכך כשנכנס ביום הכפורים צוהו הקב"ה להקטיר קטורת בפנים תחילת להחשיך את הבית בענן
הקטורת ואח"כ יביא דם הפר ודם השעיר:
ִכּ̀י ֶבּעָ ָנ>ן  -יתיב  -דווקא כך ,תן הקטורת על הגחלים דווקא בקדש הקדשים ואז יהיה גלוי ה' בענן כמו בסיני )הנני בא אליך בעב הענן –
זרקא סגול( ובמשכן.
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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עזָא ֵזֽל׃
גוֹרל אֶ ָחד לַ ֲ
גּוֹרAל אֶ חָ ד = לַ >ה' ְו ָ
ָ
רן עַ לְ -שׁנֵ י ַה ְשּׂ ִע ִירם גּ ָֹרל; וֹת
ה ֹ
ויקרא אחרי-מות טז,חְ :ונ ַָתן אַ ֲ
ירושלמי יומא פ”ג ה"א )כא,א( ד"ה לַ >ה' לרבות שעיר המשתלח שיהא פסול משום מחוסר זמן

קה"ע – כגון ששחט אמו היום לחולה או שאינו בן שמונת ימים דבעינן שיהיה ראוי לה'
פני משה – לה' .כתיב ומיום השמיני והלאה ירצה לקרבן אשה לה' ,לרבות לשעיר המשתלח שיהא פסול משום מחוסר זמן שאע"פ
שאינו קרב לה' מ"מ ראוי לה' בעינן.
ואתיא כהאי אמר רבי יוחנן וכו' .דלדידיה איצטריך האי קרא לרבות לשעיר המשתלח דס"ל דאף בפה קובע וה"א דיכול לקבוע
למחוסר זמן שיהא לשעיר המשתלח קמ"ל )טט – בא להשמיענו שכשם שאינו ראוי לה' כך אינו ראוי להיות שעיר המשתלח(
לַ >ה' – זקף-קטן – בתפקיד של שתים ,מרבה מכאן לשעיר המשתלח שיהא כמו קרבן הראוי לה'

עוֹל ;ם
ָ
ויקרא אח"מ טז,כט ]כט[ ְו ָהיְ ָתה לָ ֶכם ְל ֻח ַקּת
ֲכם׃
האֶ זְ ָ >רח וְ ַהגֵּ ר ַהגָּ ר ְבּתוֹכ ֶ ֽ
ֲשׂוּ ָ ֽ
יכם ְוכָ לְ -מלָ אכָ ה = ל ֹא ַתע >
יעי ֶבּעָ #שׂוֹר לַ ֹ%ח ֶדשׁ ְתּעַ נּוּ אֶ ת-נ ְַפ ֹֽשׁ ֵת ֶ 2
ח ֶדשׁ ַ aה ְשּׁ ִב ִ
ַבּ ֹ

ע"פ ירושלמי יומא פ"ח,ה"א
ע >שׂוּ
אופן הסבר א מְ -וכָ לְ -מלָ אכָ ה = ל ֹא ַת ֲ

מה מלאכה שאסרתי לך במקום אחר מלאכה שחייבים עליה כרת )טט כגון שבת( אף עינוי שאסרתי לך במקום אחר ענוי
שחייבים עליו כרת:
א' הפיגולין והנותרים )טט הנותרים שכבר נותרו ,ולא רק אכילה שיש בה כרת בלבד תפרוש ממנה ביוה"כ אלא אף זו(
ב' לרבות את הטבלין ,ת"ל תענו את-נפשותיכם )שיש בה מיתה בידי שמים ואף זו(
ג' מרבה את הנבלה ,ת"ל תענו את-נפשותיכם )עונש מלקות ואף זו(
ד' מרבה את החולין )המותרת תמיד ואף זו(
ה' מרבה את התרומה ומעשר שני שאינן בבל תותיר )אכילת מצוה ,אז ודאי שאסור לאכול(
ו' מרבה את הקדשים שהן בבל תותיר )טט  -קודם שהותיר ,אכילת מצוה שמונעת נותר ,גם אסורה ביוה"כ(
יכם ְוכָ לְ -מלָ אכָ ה = ל ֹא ַתע >ֲשׂוּ  -תבנית רביע  ...זקף-קטן ,שע"פ מסקנה מהמהרז"ו זאת כעין אם כל המידות סתום שלא
ְתּעַ נּוּ אֶ ת-נ ְַפ ֹֽשׁ ֵת ֶ 2
בא לסתום אלא לפרש רבוי אסור אכילה של כל המאכלים גם אלו שמותרים בנוסף לאסורים תמיד או חלקית שגם נענשים עליהם מעל
שיעור מסוים.
אופן הסבר ב'

יכם דבר שהוא ענוי אב)ידת( בית נפש
דבר אחר ְתּעַ נּוּ אֶ ת-נ ְַפ ֹֽשׁ ֵת ֶ 2
•קה"ע והכי פירושו ענוי שהיא בתוך חלל הגוף איירי.
ואי זו זו ,זו אכילה ושתייה ,משום ר' ישמעאל אמרו נאמר כאן תענו את-נפשתיכם ונאמר להלן ויענך וירעיבך ,מה ענוי שנא' להלן
ענוי רעבון אף עינוי שנאמר כאן עינוי רעבון ולמה ששה דברים כנגד ששה עינויין האמורים בפרשה והא ליתנון אלא חמישה
)אכילה ,שתיה ,סיכה ,נעילת הסנדל ,תשמיש( א"ר תנחומא ואחד מוסף ברחיצה.
•קה"ע רחיצה לא קחשיב בענויים דהא מרחיץ ידיו ,עכ"פ לא אמר הכי פריך והא אינן אלא חמישה עינויין בתורה תרי
באחרי מות ושלושה באמור אל הכהנים ומשני ר' תנחומא דעוד אחד במוסף דהיינו בפרשת פנחס שהוא ובעשור וכו' ופי'
זה נראה עיקר וכ"מ בתענית.
ב-בבלי יומא עד,ב מוסיף לכל מאכל קרא ,הקרא תענו את-נפשתיכם ועוד חמישה פסוקים ,סה"כ ששה פסוקים.
הקרא תענו את-נפשתיכם  -מונח רביע מרמז על לפחות ארבעה ענינים ,הגמרא מבררת ששה מקורות אכילה .תבנית הטעמים כאן מתואמת
עם העובדה או מרמזת שיש חמישה מקראות שאמורים להודיע ענוי לכל סוג מאכל.
יתכן שהקרא כאן הוא אזהרת עונש בכרת? והאחרים הם התראות על כל סוג מאכל .
לאופן הסבר ב'
יכם  -מונח רביע מתואמת עם כך ומרמזת לכך.
בבלי יומא עו,ב מונה חמישה פסוקים לחמישה עינויים .תבנית הטעמים ְתּעַ נּוּ אֶ ת-נ ְַפ ֹֽשׁ ֵת ֶ 2
עוֹלם׃
ָֽ
יכ ;ם ֻח ַקּת
ֹת ֶ
יתם אֶ ת-נ ְַפשׁ ֵ
ויקרא אח"מ טז,לא :שַׁ ַ#בּת שַׁ ָבּתוֹן ִהיא = לָ > ֶכם ְו ִענִּ ֶ

ויקרא אמר כג,לב:
יכ ;ם ְבּ ִת ְשׁ ָע Aה לַ ֹ#ח ֶדשׁ = ָבּ > ֶע ֶרב ֵמ ֶע ֶרב עַ דֶ > -ע ֶרב ִתּ ְשׁ ְבּתוּ שַׁ ַבּ ְתּ ֶ ֽכם׃ פ
יתם אֶ ת-נ ְַפשֹׁ ֵת ֶ
שַׁ ַ#בּת שַׁ ָבּתוֹן הוּא = לָ > ֶכם ְו ִענִּ ֶ

משך חכמה ויקרא פרק טז

)לא( )טז,לא( שַׁ ַ#בּת שַׁ ָבּתוֹן ִהיא = לָ > ֶכם .בכל מקום אצל יום הכיפורים כתוב לשון זכר )ויקרא כג ,כח( "היום הזה"" ,שבת
שבתון הוא" )שם פסוק לב( ,וכן בכל מקום ,לבד כאן שכתוב בלשון נקיבה .ומה יאות הדבר לפי מה דדרשו ריש פרק יום
הכיפורים )עד ,א( :מנין ליום הכיפורים שאסור ברחיצה וסיכה ותשמיש המטה ונעילת הסנדל? תלמוד לומר "שבתון" -
שבות .ועיין רבינו נסים שפירש בשם הרמב"ם דהוי דבר תורה ,רק שמסר זה הכתוב לחכמים כפי מה שיראו גם כן להוסיף
מה שהוא עינוי ,יעויין שם .ולכן אמר "שבתון היא לכם" ,פירוש ,השביתות בפרט לפרשן תלוי בכם ומסור לכם כפי מה
שתראה לכם על פי דרכי התורה ושקול דעת הישר .ולשון "היא" קאי על השביתה בעצמה ,שהיא מסורה לכם ,ולא מדבר
על היום ,שלהלן מדבר על היום ואמר "שבתון הוא לכם"  -היינו היום .ודו"ק.

ִהיא = – בלשון נקיבה ללמד כי השבת שבתון הוא לא על היום אלא על העינויים שכלולים בשביתה.
שַׁ ַ#בּת שַׁ ָבּתוֹן ִהיא = לָ > ֶכם  -קדמא מרכא פשטא זקף-קטן ,כעין לכתחילה ובפועל ,לכתחילה התורה לא פירשה מהם עינוי נפש ,ורמזה
שהחכמים יקבעו בפועל מהם העינויים.
יכם – מונח רביע ,והנדרשים מחמישה מקראות.
ראה דיון בסוגיה ב-ויקרא אח"מ טז,כט שמרומז בו חמישה עינויים ְתּעַ נּוּ אֶ ת-נ ְַפ ֹֽשׁ ֵת ֶ 2
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"א

לטובת הבנת הנושא יוצגו מידי פעם חלק מהטעמים שבתנ"ך )חוץ מספרי איוב ,משלי ,תהלים( ,לפי תפקידם התחבירי כעוצרים ומחברים-
משרתים ,ולפי ההשערות
9.6

סוכות התשע"ב

בבלי ביצה יט,א משנה .בית שמאי אומרים :מביאין שלמים ואין סומכין עליהן ,אבל לא עולות .ובית הלל אומרים :מביאין שלמים
ועולות ,וסומכין עליהן.
גמרא .אמר עולא :מחלוקת בשלמי חגיגה לסמוך ,ועולת ראייה ליקרב .דבית שמאי סברי) :ויקרא אמר כג,מא( ְו ַח ֹגּ ֶתAם אֹתוֹ = ַחג ַ ֽל >ה',
חגיגה  -אין ,עולת ראייה  -לא .ובית הלל סבריֽ ַ :ל >ה'  -כל דֽ ַ -ל >ה' .אבל נדרים ונדבות  -דברי הכל אין קריבין ביום טוב,
במדבר פינחס כט,יב
עב ָֹדה ל ֹא ַתעֲשׂ; וּ
יעי ִ ֽמ ְק ָרא#ֹ -ק ֶדשׁ = יִ ְהיֶ ה לָ > ֶכם כָּ לְ -מ ֶלאכֶ ת ֲ
ח ֶדשׁ ַה ְשּׁ ִב ִ2
שׂר י%וֹם לַ ֹ
וּבח ֲִמשָּׁ ה עָ ָ #
]יב[ ַ
ְו ַחגּ ֶֹתם ַחג לַ ה' ִשׁ ְב ַעת י ִ ָֽמים׃
עוֹלם ְתּ ָחגֻּ ֽהוּ׃
ָ
יכם ֻח ַקּת
ר ֵת > ֶ
ד ֹ
ל ;ה' ְל ֹ
 .1שמות בא יב,ידְ :ו ָהיָה ַהיּ #וֹם ַהזֶּ Aה לָ כֶ ם = ְלזִ כָּ >רוֹן ְו ַחגּ ֶֹתם אֹתוֹ ַחג ַ ֽ
חגּוּ א ֹֽתוֹ׃
יעי ָתּ ֹ
ח ֶדשׁ ַה ְשּׁ ִב ִ
יכם ַבּ ֹ
ר ֵת > ֶ
ד ֹ
ל >ה' ִשׁ ְב ַעת י ִָמים ַבּשָּׁ נָ ;ה ֻח ַ Aקּת עוֹלָ ם = ְל ֹ
 .2ויקרא אמר כג,מאְ :ו ַחגּ ֶֹתAם אֹתוֹ = ַחג ַ ֽ

הגמרא דורשת מ -ויקרא אמר כג,מא ְו ַחגּ ֶֹתAם אֹתוֹ = ַחג ַ ֽל >ה'  ...ובית הלל אומרים :מביאין שלמים ועולות ,וסומכין עליהן .... .ובית
הלל סבריֽ ַ :ל >ה'  -כל דֽ ַ -ל >ה' – זקף-קטן ,בתפקיד שתיים .ב"ה לומדים להביא שלמים ועולות שהם חובות יום טוב עצמו לה' עולת ראיה
ושלמי חגיגת יום טוב .ולכך יש שתי הגבלות:
)א( )שמות בא יב,יד(  ...וְ ַחגּ ֶֹתם אֹתוֹ ַחג ַ ֽל ;ה' – אתנח ,מגביל להביא רק עולת ראיה אחת ורק שלמי חגיגה אחד לאדם
)ב( )במדבר פינחס כט,יב(  ...וְ ַחגּ ֶֹתם ַחג לַ ה' – מרכא תביר טפחא ,קבוצת פרטים שלא על כל אחד חלה אותה הלכה .הקבוצה הם
קרבנות הרגל חובות מהתורה וחובות פרטיים .ביום טוב על כל אדם חלה חובת עולת ראיה אחת ושלמי חגיגה אחד בלבד .אבל
נדרים ונדבות  -דברי הכל אין קריבין ביום טוב ,קרבנות פרטיים )חובות ונדבות( אינם קריבים ביום טוב עצמו אלא בחול
המועד או בשבועות בששה ימים שאחרי שבועות ואין עוברים בכך בבל תאחר של שלושה רגלים ולר' שמעון עד חמישה רגלים.
ילם ְשׁנָ ;יִ ם
וּביּוֹם ַהשֵּׁ ִנ2י פָּ ִרים ְבּנֵיָ -ב ָקר ְשׁנֵ ים עָ ָשׂר אֵ ִ
במדבר פינחס כט,יז ַ
ימם׃
ְכּ ָב ִשׂים ְבּנֵי-שָׁ נָ ה אַ ְר ָבּ ָעה עָ ָשׂר ְתּ ִמ ִ ֽ

רש"י מסכת סוכה נה,א אתקין אמימר דמדלגי דלוגי  -ונמצאו כולן עומדין ,אומרין ביום ראשון של חול המועד ביום השני וביום
השלישי ספק שני ספק שלישי.
ולמחר אומרים ביום השלישי וביום הרביעי ,ובשלישי דחול המועד  -ביום הרביעי וביום החמישי ,וברביעי  -ביום החמישי וביום
הששי ,ובחמישי דחול המועד ,שהוא הושענא רבא ,אומרים ביום הששי וביום השביעי כספיקו ,והיינו דלוגי  -שאומרים היום מה
שאמרו אתמול ,כדאמרינן )מגילה כב( גבי ראש חדש  -רב אמר :דולג  -שאומר השני אחד מן הפסוקים שאמר ראשון ,וכי היכי
דאתקין אמימר לענין תפלה עבדינן נמי לענין קוראי התורה ,שהרביעי הקורא ,שהוא מוסף בחולו של המועד ,יותר משאר ימים ,וניכר
שהוא בא לכבוד היום ,הוא קורא את ספיקי היום ,כמו ששליח צבור אומרן ,ואם שבת הוא  -קוראן המפטיר ,והשלשה שקורין
תחילה ,אין מקפידין על קריאתם  -יקראו מה שירצו ,ומכל מקום ,כך היו נוהגין רבותי  -שני ראשונים קוראים שנים ספיקי היום,
והשלישי בפרשת יום המחרת ,שאינה מספיקות היום כלל ,והרביעי חוזר וקורא מה שקראו שנים הראשונים.
רש"י מסכת מגילה ל,ב קורין בקרבנות החג  -בפרשת פינחס ,כיצד יום ראשון ויום שני קורא המפטיר בחמשה עשר ,ואף על פי שיום
שני הוא אין קורין בו וביום השני להראות שהוא ספק יום שני  -דגנאי הוא לקרות יום טוב בספק חול ,יום ראשון של חול המועד
שהוא ספק שני ספק שלישי  -קורא ראשון ביום השני ,ותניינא ביום השלישי ,תליתאה ביום הרביעי ,הרביעי שהוא נוסף בשביל חולו
של מועד הוא קורא את ספיקי היום ,ומה הן ספיקי היום  -ביום השני וביום השלישי ,וכן למחר קורא ראשון ביום השלישי ,שני קורא
ביום הרביעי ,שלישי קורא ביום החמישי ,והרביעי ביום השלישי וביום הרביעי שהן ספיקי היום ,וכן תמיד ,הרביעי קורא מה שקרא
ראשון ושני ,חוץ מיום אחרון של חולו של מועד שאי אפשר לקרות ביום השמיני  -לפי שאינו מימי החג אלא רגל לעצמו ,לפיכך יום
שביעי של חולו של מועד ראשון קורין ביום החמישי ,שני קורא ביום הששי ,שלישי קורא ביום השביעי ,והרביעי קורא ביום הששי
וביום השביעי ,שהן ספיקי היום.
טט – אפשר כי התורה רמזה מה יעשו בני ישראל אשר מסיבה כלשהי נמצאים מחוץ לארץ ישראל .רש"י מביא שתי שיטות לקריאה
וּביּוֹם ַהשֵּׁ ִנ2י – מונח רביע ,שטעמיו שונים משאר הימים שהם אחידים,
בתורה בחוץ לארץ בימי חול המועד סוכות .אפשר כי הקרא ]יז[ ַ
אפשר כי תבנית הטעמים באה לרמז לחמישה ימי קריאה בשתי השיטות המתחילים מהקריאה של יום שני .וכיוון שיום שני של סוכות
בארץ-ישראל זה חול המועד ,ובחו"ל זה יום טוב שני של גלויות ,על-כן אין קורין בו וביום השני להראות שהוא ספק יום שני  -דגנאי
הוא לקרות יום טוב בספק חול )רש"י מגילה ל,ב(.
]ב[ ַדּ *ֵבּר אֶ לְ -בּנֵ Aי יִ ְשׂ ָראֵ ל = ְואָ ַמ ְר ָתּ אֲלֵ > ֶהם מוֹע ֲֵדי >ה' אֲשֶׁ רִ -תּ ְק ְראוּ

מר׃
ויקרא אמר כג,א,ב,לז,לו ]א[ וַיְ ַד ֵבּר ה' אֶ ל-מ ֶֹשׁה לֵּ א ֽ ֹ
א ָֹתם ִמ ְק ָר ֵאי ֹ;ק ֶדשׁ ֵאלֶּ ה ֵהם מוֹע ָ ֲֽדי׃ פתיחה למועדי ה' בפרשת אמר .בהמשך ,בתוך פסוקי חג הסוכות שוב נאמר כעין הפתיחה.
]לז[ אֵ `לֶּ ה מוֹע ֲֵדי >ה' אֲשֶׁ רִ -תּ ְק ְראוּ א ָֹתם ִמ ְק ָר ֵאי ֹ;ק ֶדשׁ וגו' .הרב דושינסקי הי"ו מפראג העלה השערה כי הפסוק )כג,לז( מרמז למועד
שיתחדש ע"י רבנן ומספר ימיו – שמונה המרומז ב)-כג,לו( .טט – תבנית הטעמים בסיפא פסוק )כג,לו( ]לו[ ִשׁ ְב ַעת י ִ>ָמים ַתּ ְק ִריבוּ
ִא ֶשּׁה לַ ;ה' ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִמ ִינMי ִמ ְק ָרא-ק ֶֹדשׁ יִ ְה ֶי#ה לָ ֶ %כם וגו' .מרמזת ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִמ ִינMי ִמ ְק ָרא-ק ֶֹדשׁ – מונח פזר תרסא קדמא ואזלא .קדמא

ואזלא כעין כלל מלמד על מקרא קודש בתורה ,תרסא ירמז למקרא קודש בתורה ביום השמיני בעל בחינה מיוחדת לעומת מקראות שבעת
הימים שקדמו לו ,מונח פזר כעין שני פזר ,שאחד מהם ירמז להעביר נושא שמונה הימים למועד שיחודש ע"י רבנן כדוגמת מועד הסוכות
והוא ימי החנוכה .ביום השמיני קריאת התורה הפותחת בקרבנות חמשה נשיאים ,בסיכום של כל קרבנות הנשיאים באחדות במדבר נשא
חנ ַֻכּת הַ ִמּזְ ֵ2בּ ַח וגו' והמסיימת בהשראת השכינה והנבואה באהל מועד במדבר נשא ז,פח –פט  ...ז ֹ̀את
ז,פד –פח׃ פ ]פד[ ז ֹאת׀ ֲ
ליו ֵמ ַע Aל
א ֶהל מוֹעֵ דְ Eל ַד ֵבּר ִאתּוֹ  Jוַיִּ ְשׁ ַ #מע אֶ תַ -ה %קּוֹל ִמ ַדּ ֵבּר אֵ ָ 2
וּב #ב ֹא מ ֹ%שֶׁ ה אֶ לֹ -
חנ ַֻכּת ַה ִמּזְ >ֵבּ ַח אַ ח ֲֵרי ִה ָמּ ַשׁח א ֹֽתוֹ׃ ]פט[ ְ
ֲ
רן ָהעֵ ֻ >דת ִמ ֵבּין ְשׁנֵ י ַה ְכּ ֻר ִב;ים וַיְ ַד ֵבּר אֵ ָ ֽליו׃ פ בספרי קדמונים כבר הוזכר הקשר בין סוכות לחנוכה.
א ֹ
ַהכַּ ֹ#פּ ֶרת = אֲשֶׁ ר = עַ לֲ -
י"ז–אלול–תשס"דSep-04-3
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"א

תת ;ה'
ויקרא אמר כג ]לח[ ִמ ְלּ ַבד שַׁ ְבּ ֹ
יכם א ֲֶשׁר ִתּ ְתּנוּ לַ ֽה'׃
ב ֵת > ֶ
וּמ ְלּ ַבד = כָּ ל-נִ ְד ֹ
וּמ ְלּ ַבAד כָּ ל-נִ ְד ֵריכֶ ם = ִ
יכם ִ
וֹת ֶ 2
וּמ ְלּ ַבד ַמ ְתּנֽ ֵ
ִ

ירושלמי ראש השנה פ"א ה"א )וילנה ב ב  -ג א( )פירוש אור שמחה(
וּמ ְלּ ַבד
תת ;ה' )הנאמר בסוף פרשת המועדות( ִ
כתיב וכו' )מביא ברייתא בתורת כהנים אמור פר' יב ויקרא אמר כג,לח( ִמ ְלּ ַבד שַׁ ְבּ ֹ
יכם וגו' א ֲֶשׁר ִתּ ְתּנוּ לַ ֽה'׃מה ת"ל ,שיכול אין ליקרב ברגל אלא קרבנות הרגל בלבד ,מניין קרבנות היחיד וקרבנות הצבור
וֹת ֶ 2
ַמ ְתּנֽ ֵ
תת ;ה' )טט – במקור מצורף סיפא הפסוק לרישא בלי
שהוקדשו ברגל שיבואו ברגל ,שהוקדשו לפני הרגל שיבואו ברגל ,ת"ל ִמ ְלּ ַבד שַׁ ְבּ ֹ
להזכיר שאר המלים שבפסוק( א ֲֶשׁר ִתּ ְתּנוּ לַ ֽה'׃ אילו עופות ומנחות לרבות את כולם שיהו קריבין ברגל.

יכם – מונח רביע ,כעין ענין של יותר מארבע מיני קרבנות ליקרב ברגל ,כלשון הירושלמי מניין
וֹת ֶ 2
וּמ ְלּ ַבד ַמ ְתּנֽ ֵ
ִ
)א( קרבנות היחיד
)ב( וקרבנות הצבור שהוקדשו ברגל שיבואו ברגל,
תת ;ה' )טט  (.. -א ֲֶשׁר ִתּ ְתּנוּ לַ ֽה'׃
)ג( )קרבנות יחיד( ו)-ד( )קרבנות הצבור( שהוקדשו לפני הרגל שיבואו ברגל ,ת"ל ִמ ְלּ ַבד שַׁ ְבּ ֹ
)ה( אילו עופות
)ו( ומנחות לרבות את כולם שיהו קריבין ברגל.
ויקרא אמר כג,מ:
בת ְועַ ְר ֵבי-נָ ַ;חל
פּת ְתּמָ ִ >רים ַועֲנַ ף עֵ ץ-עָ ֹ
אשׁוֹן ְפּ ִ #רי ֵע Aץ ָה ָדר = כַּ ֹ
וּל ַק ְח ֶ #תּם לָ ֶ %כם ַבּיּוֹם ָה ִר 2
ְ
יכם ִשׁ ְב ַעת י ִ ָֽמים׃
ֱ?ה ֶ
וּשׂ ַמ ְח ֶ 2תּם ִל ְפנֵ י ה' א ֵ
ְ

ירושלמי ר"ה פ"ד ה"ג )וילנה יט,א( ]דף נט טור א[

יכם ִשׁ ְב ַעת י ִ ָֽמים אית תניי תני בשמחת שלמים הכתוב מדבר אית תניי תני בשמחת
ֱ?ה ֶ
וּשׂ ַמ ְח ֶ 2תּם ִל ְפנֵ י ה' א ֵ
הלכה ג' כתיב )כג,מ( ְ
אשׁוֹן דבר תורה ושאר כל הימים דבר תורה ורבן יוחנן בן
הלולב הכתוב מדבר מאן דאמר בשמחת שלמים הכתוב מדבר ַבּיּוֹם הָ ִר 2
אשׁוֹן דבר תורה ושאר כל הימים מדבריהן ורבנן יוחנן בן
זכיי מתקין על דבר תורה מאן דאמר בשמחת הלולב הכתוב מדבר ַבּיּוֹם ָה ִר 2
זכיי מתקין על דבריהן ויש תקנה אחר תקנה חברייא
בעון קומי ר' יונה )הקשו לר' יונה( כמה דאת אמר תמן )כג,לו( ְו ִה ְק ַר ְב ֶ #תּם ִא ֶשּׁAה ה =' ).טט  -ובתחילת הפסוק נאמר(ִ .שׁ ְב ַעת י ִ>ָמים אין
יכם ִשׁ ְב ַעת י ִ ָֽמים אין שבעה בלא שבת )כשם ששבת נדחית מפני מוספי
ֱ?ה ֶ
וּשׂ ַמ ְח ֶ 2תּם ִל ְפנֵ י ה' א ֵ
שבעה בלא שבת ודכוותה )כג,מ( ְ
המועדות שכך גם תהיה המשמעות בנטילת לולב בסוכות ותידחה שבת חול המועד סוכות מפני נטילת לולב )נטילת לולב בשבת(

אשׁוֹן חלק הראשון מהם
וּל ַק ְח ֶ #תּם לָ ֶ %כם ַבּיּוֹם ָה ִר 2
אמר לון )אמר להם רבי יונה( שניא היא )שונה נטילת לולב ממוספים( דכתיב )כג,מ( ְ
)רק אם יום ראשון של סוכות חל בשבת תדחה השבת מפני נטילת הלולב בה()על כך הקשו( מעתה במקדש ידחה ובגבולין לא ידחה
וּלקַ ְח ֶ #תּם לָ ֶ %כם מכל מקום
אמר רבי יונה אילו הוה כתיב ולקחתם לפני יי' אלהיכם הייתי או' כאן ריבה ובמקום אחר מיעט אלא ְ
וּל ַק ְח ֶ #תּם לָ ֶ %כם מכל
יכם ִשׁ ְב ַעת י ִ ָֽמים )אור שמחה – שונה נטילת לולב ממוספי המועדות כי כתוב בה ְ
ֱ?ה ֶ
וּשׂ ַמ ְח ֶ 2תּם ִל ְפנֵ י ה' א ֵ
)כג,מ( ְ
מקום ,במובן של בכל מקום(
וּל ַק ְח ֶ #תּם לָ ֶ %כם – קדמא ואזלא ,כעין מלמד ולמד ,או כעין כלל המרמז על כעין כלל ופרט .מכל מקום )בכל מקום דוחה נטילת לולב ביום
ְ
הראשון את השבת ,בין לפני ה' ,היינו בירושלים ,ובין שלא לפני ה' דהיינו בכל הארץ(.
אשׁוֹן  -קדמא
וּל ַק ְח ֶ #תּם לָ ֶ %כם ַבּיּוֹם ָה ִר 2
אשׁוֹן – מונח רביע ,חלק מן הכלל או הפרט הראשון .ע"פ בבלי תענית ג,א ערבה ְ -
ַבּיּוֹם ָה ִר 2
אזלא מונח רביע .הפסוק מונה :פרי עץ הדר ,כפת תמרים ,ענף עץ עבת ,ערבי נחל .לכן החמישית היא הערבה למזבח .וע"פ בבלי מועד
קטן ב,ב ג,א אפשר שיש גם ענין של שיעור הערבה למזבח במספר ובאורך.
יכם – טפחא ,בתפקיד פותחת טפח להתאפיין מהכתוב ִשׁ ְב ַעת י ִ ָֽמים – מרכא סלוקִ ,שׁ ְב ַעת – מרכא מרבה ומאפיין את ִל ְפנֵ י ה'
ֱ?ה ֶ
 ...א ֵ
יכם לשבעה ימי נטילת לולב ,י ִ ָֽמים –סלוק ,מגביל את שבעת הימים לירושלים ,מקום המקדש נוטלים שבעה מדאורייתא ,וממעט
ֱ?ה ֶ
א ֵ

גבולין מנטילת לולב שבעת ימים.

ִל ְפנֵ י – תביר ,מדאורייתא בירושלים ממעט שבת חול המועד מִ -שׁ ְב ַעת י ִ ָֽמים לנטילת לולב ,כ-משנה סוכה פ"ד מ"א לולב וערבה ששה
ושבעה ההלל והשמחה שמונה סוכה וניסוך המים שבעה והחליל חמשה וששה:
ִל ְפנֵ י – תביר ,אפשר שמלמד שמצוות נטילת לולב נוהגת בין בפני הבית ובין שלא בפני הבית )בזמן שאין בית מקדש אין לפני ה'( ובאופן
יכם אע"פ שאין בית מקדש.
ֱ?ה ֶ
יכם – מרכא טפחא ,יתור לרבות כל הדורות ,שהנטילה תיחשב תמיד ִל ְפנֵ י ה' א ֵ
ֱ?ה ֶ
זה משמעות ה' א ֵ
וּשׂ ַמ ְח ֶ 2תּם – רביע ,שני אופני הסבר,
ְ
אופן אחד ע"פ ירושלמי ר"ה פ"ד ה"ג מאן דאמר בשמחת שלמים – ארבעה שמחים בשלמים :בעלים ,כהנים ,מזבח) ,הרב א"מ פערל(
וע"פ בבלי יומא יב,א ר' אלעזר בר צדוק אומר אף לא מִ טות )הירושלמים לא מקבלים שכר הלנה( ,לפיכך עורות קדשים בעלי אושפזיכנין
)המארחים עולי רגלים( נוטלים אותם בזרוע .רש"י עורות קדשים .של שלמי חגיגה ושמחה שעולי רגלים שוחטין ואוכלין שם.
מאן דאמר בשמחת הלולב – ארבעה סוגי יהודים מרומזים בארבע המינים של הלולב והם שמחים באיגודן ביחד )אחדות בישראל(
אופן שני שני הצעת הרב פערל ארבעה אופני שמחה ע"פ בבלי פסחים קט,א יין ,בשר ,בגדי צבעונין לנשים בבבל ,בגדי פשתן מגוהצים
לנשים בא"י.
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"א

ֹספוּ ְ ...ול ֹא ִתגְ ְרעוּ ופי' רש"י )ע"פ ספרי פר' ד פב( כגון חמש פרשיות בתפילין )במקום הדרשה של
נאמר ב)-דברים ואתחנן ד,ב( ל ֹא ת ִ2
ארבע ,שב-מכילתא דרבי ישמעאל בא – מסכתא דפסחא פרשה יח( ,חמשת מינין בלולב )במקום הכתוב על ארבע מינין )וי' אמר כג,מ(
בת ְועַ ְר ֵבי-נָ ַ;חל( ,וחמש ציציות )במקום הכתוב )דב' תצא
פּת ְתּ ָמ ִ >רים ַועֲנַ ף עֵ ץ-עָ ֹ
אשׁוֹן ְפּ ִ #רי ֵע Aץ ָה ָדר = כַּ ֹ
וּל ַק ְח ֶ #תּם לָ ֶ %כם ַבּיּוֹם ָה ִר 2
ְ
סוּת Nומזה נדרש ב-בבלי זבחים יח,ב ארבע ולא )תגרעו לעשות על( שלוש כנפות ,ולא )תוסיפו לעשות על(
כב,יב( עַ ל-אַ ְר ַבּע כַּ נְ פוֹת ְכּ ְ
חמש כנפות(.
וּבןְ -שׁמֹנַ ת י ִָ2מים
ֹספוּ ְ ...ול ֹא ִתגְ ְרעוּ לעיל ,במצוות מילה נאמר )בראשית לך-לך יז,יב( ֶ
לעומת הכתובים ודרשות התורה שבעל פה על ל ֹא ת ִ2

יִ מּוֹל והתורה שבעל פה ב-משנה שבת פי"ט מ"ה )מוסיפה זמן( קטן נימול לשמונה לתשעה לעשרה לאחד עשר לשנים עשר לא פחות
ולא יותר .
לחז"ל היו מסורות של תורה שבעל פה איך לדרוש את הכתוב ,וביניהן הלכה למשה מסיני ,ומידות שהתורה נדרשת בהם ,שבאמצעותם
קבעו את ההלכה .הספר הזה מציע השערה ,שאחד מתפקידי טעמי המקרא הוא הדרכה איך לדרוש את הכתוב באופנים שונים העוזרים
להבנת דרשות התורה שבעל פה ,וביניהן המיעוטים והרבויים בדוגמאות לעיל.

ועוד ,אפשר כי תבניות טעמי המקרא הם גם בין המקורות של כללים תורניים שונים .כגון כאשר מתעורר ספק האם לבצע מצוה שהיא מן
התורה דוחים ביצוע המצוה .דוגמא לספק היא להיכן שייך זמן בין השמשות ,האם ליום ,שאורו מסתיים או ליום שמתחיל לילו .בגלל ספק
זה נדחית מצות מילת קטן ,שנולד בזמן בין השמשות מהיום השמיני ללידתו ליום אחר ,כנאמר ב-משנה שבת פי"ט מ"ה קטן נימול
וּבןְ -שׁמֹנַ ת י ִָ2מים המרמזת על
לשמונה לתשעה לעשרה לאחד עשר לשנים עשר לא פחות ולא יותר .אפשר כי תבנית טעמי המקרא של ֶ
הרחבת משמעות היום השמיני לכלול ימים נוספים למילה בגלל ספק יום ,משמשת גם כאחד ממקורותיו של הכלל התורני שבמצב ספק
נדחה החיוב של ביצוע מצוה.

מהרש"א חידושי אגדות בבלי עירובין כא,ב מבאר שמה שאמר רב המנונא כי שלמה אמר על כל דבר ודבר של סופרים )מלכים א' ה,יב(
ח ֲִמ ָשּׁה ו ָ ָֽאלֶ ף טעמים ,דפי' מלת טעמים לאו היינו טעם הענין אלא פיסוק טעמים כגון זרקא וסגול כו' שיש לנו היה לו לשלמה ה'
ואלף פיסוק טעמים והיינו דכינה אותן ִשׁירוֹ דפיסוק טעמים לפי התנועות של הפיסוק הוא ממש שיר וב)בבלי( נדרים )לז,ב( מוכח
שהן מן התורה מדכתיב )נחמיה ח,ח( ַויּ ִָבינוּ ַבּ ִמּ ְק ָ ֽרא וגו' ודקאמר נמי בסמוך )האמורא רבא( דאגמריה בסימני טעמים היינו נמי ע"י
פיסוק טעמים ונקט ליה הכא )כדברי האמורא רב המנונא( גבי דברי סופרים לרבותא )לחדוש( דאפילו בד"ס )בדברי סופרים( היה לו פיסוק
טעמים וכ"ש בד"ת )וכל שכן בדברי תורה( ודו"ק:
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