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1
1.1

טעמי המקרא וקשרם לדרשות חז"ל
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 באחד או יותר
מהתפקידים של תבנית הטעמים ,שאובחנו במקומות שנבדקו .זה לא שולל הימצאות תפקידים נוספים שבע"ה עשויים עוד להתגלות.
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 משניות ,ברייתות ,דרשות גמרתיות ,הלכות רמב"ם 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 ,מכילות טעם אחד ,שנים ,שלושה ,ארבעה ,חמישה ויותר טעמים .ההשערות מבוססות ,עד תשרי
התשע"ד ,על בערך  8.88%מהמספר  69606ועוד  1.21%בפר' נגעים (פר' תזריע,ויקרא) ועל כ 2500-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.
1.2

מבוא ,טעמים כחלק מדרכי לימוד התורה

ה'֭אֱֹלהי֭אֲדנ ֶ֣י֭אַ ְב ָר ָ֔ ָהם֭
ים֭וע ָ ָֽדה׃ (תה' קיא,א)֭וָאֶ ֵ֥קּד וָאֶ ְשׁ ַתּחֲוֶ ֶ֖ה לַ הָ֑֭'֭ ָואֲבָ ֵ֗רְך֭אֶ ת֭ -
ָ֑ב֭בּ ֶ֖סוֹד֭יְ שָׁ ֶ֣ר ְ
אוֹדֶ֣ה ה֭'֭ ְבּכָ ל-ל ָב ְ
ֶ
הלֲלוּ ָיָ֨הּ׀ פ
ַ ֵ֥
֭בּ ֶד ֶֶ֣רְך֭א ָ֔ ֱֶמת֭לָ ַ ֵ֛ק ַחת֭אֶ תַ -בּת-א ֲֵ֥חי֭אֲדנֶ֖י֭ל ְבנָֽ וֹ׃ (בר' תולדות ,כד,מח) ,על שהדריכני בית א-דני לבוא אל חלקי בתורה.
א ֲֶשֶׁ֤ר֭הנְ ַחני ְ

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
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'
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
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"ג

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.
נו שא 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).
צָֽ֖ח ֶ֣ ֶ֖לא֭תּנְ ָ ָ֑אָָֽֽ֖ף ֶ֖לֶ֣א֭תּגְ ָֽנָ֔ב אי לאו דפסקא טעמא ( ...היינו טעם טפחא = טרחא)
לא֭תּ ְר ָ ֶ֖ ָֽ
זהר שמות (שני בפר') יתרו צג,ב פסוק (כ,יג) ֵ֥ ֶ֖
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 זרקא֭ נמשל למאזניים .אפשר להשתמש בהמשלה זאת במובן של מעלה ומוריד ,מוסיף וגורע ,מקרב ומרחיק ,מאריך או מקצר
(עצם ,זמן) .צורת זרקא֭ 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.
֓
רביע֭,
סגולֵ֗ ֭,
֭
גדול),
קטן ול֕ -
סלוק ,זקף ( ָ֔
הלוי מסבירים את השפעת הטעמים על הניקוד ,ראה סעיף תפקידי אתנָ֑חָֽ ֭,
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 פז֡ר – 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 .מתוכ ו 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 ,בנס יון 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
ֱֹלהָ֑יָך שיהא שם שמים מתאהב על ידך
תּ אֶ֖ת הֶ֣֭'֭א ֶ
והנה מפרש רש"י את (בבלי יומא פו,א ) אביי אמר כדתניא (דב' ואתחנן ו,ה)֭ ְו ָא ֶַ֣ה ְב ָָ֭֔
(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 טעמ י 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.
ֹותֶ֣יָך ֶהא ָ ֱָֽמנְ תּי׃(תה' קיט,סו) ,כאשר באותיות לַ ְמּדָ֑ני מרומז שמי י"ד למ"ן היינו:
לכתחילה קראתי לו טֶ֤ וּב ַט ֶ֣עַ ם ו ַָדֶ֣עַ ת לַ ְמּדָ֑ני ֶ֖כּי ְבמ ְ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 -מא ֶ ָֽדָך׃
֭וּבכָ ל-נ ְַפ ְשָׁךֶ֖ ְ
ָ֑יָך֭בּכָ לְ -לבָ ְבָךֵ֥ ְ
ְ
ֱֹלה
תּ ֶ֖את הֶ֣֭'֭א ֶ
דברים ואתחנן ו,ה :וְ ָאֶ֣הַ ְב ָָ֭֔
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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לאות חביבות נציג בתחילה את הבירור הראשון שניסיתי ל ברר 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:
רקיעַ ֭ ַויּ ְַב ֵ֗דּל֭בֶּ֤ין֭הַ מַּ ים֭אֲשֶׁ ר֭מ ַתֶּ֣חַ ת֭לָ ָר ָ֔קיעַ ֭וּבֶ֣ין֭הַ ָ֔ ַמּים֭א ֶ ֲֶ֖שׁר֭מ ַע ֶ֣ל֭לָ ָר ָ֑קיעַ ֭וַ ָֽ ַֽיְ היָֽ -כן׃ הרקיע באמונה
וַיַּ ֶ֣עַ שׂ֭אֱֹלהים֭אֶ תָ -ה ָ֭
שמות כי תשא לד,ו:
ֱמת׃֭ י"ג מידות של רחמים כמקור להלכות סליחות
חסֶ ד֭ ֶוא ֶ ָֽ֭
פּים֭וְ ַרבֵ֥ ֶ -
ָ֑וּן֭א ֶרְך֭אַ ַ ֶ֖
ל֭רחֶ֖ וּם֭וְ חַ נּ ֶ ֵ֥
'֭א ַ
'֭׀֭ה ֵ֥
ָ֔
ק ָרא֭הֶ֣
ַו ַיּע ֲָ֨בר ֵ֥ה'֭׀֭עַ ל-פָּ נָיו֭וַיּ ְ
במדבר שלח לך טו,לט:
יתם֭א ָתָ֑ם֭֭הלכות ציצת כבטוי להשגחה פרטית
ם אֶ ת-כָּ ל-מ ְצֹוֶ֣ת ָ֔ה'֭ ַועֲשׂ ֶ ֶ֖
יתֶ֣ם א ֵ֗תוֹ וּזְ כַ ְרתֶּ ֭
וּרא ֶ
ת ְ
וְ הָ יָ ֶ֣ה לָ כֶ ם֭ ְלציצ ֭
יהם׃ ֭
תּם֭זנֶ֖ים֭אַ חֲ ר ֶ ָֽ
יכם֭אֲשֶׁ ר-אַ֭ ֶ ֵ֥
ֶ֣י֭עינ ָ֔ ֶ
ֶ֤י֭לבַ ְבכֶ ם֭וְ אַ חֲ ר ָֽ
֭וְ ָֽלא-תָ ֝תוּרוּ֭אַ חֲ ר ְ

֭לציצת֭– מונח זרקא סגול – בתפקיד מוסיף מענינו על ענינו ,מוסיף מחוטי הציצית עליהם ע"י כריכת פתיל
(במד' שלח טו,לט) ְו ָהיָ ֶ֣ה֭לָ כֶ ם ְ
אחד תכלת או לבן משמונה פתילי הציצת על שאר פתילי הציצית.
ֱֹלהים֭אֶ תָ -ה ָרקיעַ֭ – מונח זרקא סגול הראשון בתורה ,אף הוא מוסיף מענינו על ענינו כי כתוב רקיע
הציצית מקשרת אל (בר' א,ז) וַיַּ ֶ֣עַ שׂ֭א ֭
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
יתֶ֣ם֭א ֵ֗תוֹ  ...להקב"ה.
וּרא ֶ
הדר שכינה עליהן ְ ֭...
הציצת קשורה בטלית ומקשרת לי"ג מידות של רחמים הנלמדים בכתוב השלישי אף הוא בזרקא סגול (שמ' כי תשא לד,ו) ַו ַיּע ֲָ֨בר הֵ֥ '֭׀֭עַ ל-
פָּ נָיו֭וַיּקְ֭ ָר ֭א ,אף 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.
ֶ֣ע׀֭היְ ָתֶ֣ה וגו' זוהה ,בפירושי הראשונים קשר בין תבנית טעם ומידת דרשת תורה .רשב"ם  ...ראיתי
ָ
עד עתה רק ב(-בר' וישלח לו,יב) ְות ְמנַ
ב-שוחר טוב ְות ְמנַ ֶ֣ע׀֭מחובר גם לפסוק העליון ,ב-שכל טוב הטעם אחרי מלת ְות ְ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 בנבו אתו .ההלכות הן( :א) כי צווי התורה לעשות משש כוונתה לפשתים (יחזקאל
ר֭ע ֶֶ֤רל֭
ים ,וגו' (ב) שכהן ערל לב היינו שנתנכרו מעשיו לאביו שבשמים ,לא ישרת במקדש (יחזקאל מד,ט)֭כָּ ל-בֶּ ן-נ ֵ֗ ָכ ֶ
מד,יח) ֭פַּ אֲרֶ֤י֭פ ְשׁתּ ֭
ר֭לא֭י ֶָ֖בוֹא֭אֶ ל-מ ְק ָדּשָׁ֑י .וכדאיתא בגמרא  ...הא מקמי דאתי יחזקאל מאן אמרה (ולפני הנביא מי אמר זאת)? אלא :גמרא
ֵ֥
שׂ
ל֭בּ ָ֔ ָ
לב ְ֭ו ֶע ֶֶ֣ר ָ

גמירי לה (נמסר במסורת) ,ואתא יחזקאל ואסמכה אקרא (והנביא קבע המסורת בפסוק בנבואתו) .הכא נמי ,גמרא גמירי לה ,ואתא יחזקאל
ואסמכה אקרא.
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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לקביעת הגמרא כי כהן ערל בשר או ערל לב פסול לעבו דת המקדש הוא הלכה למשה מסיני ,מוצע רמז בטעמי המקרא של הפסוק הבא:
ֵ֗ר֭ו ָע ֶ֣שָׂ ה֭פֶ ַסח֭לַ ה'֭
שמות בא יב,מחְ :ו ָֽכיָ -יגָ֨וּר֭א ְתּ ָ֝ך֭גּ ְ
ֶ֣ח֭ה ָא ֶָ֑רץ֭
ֶ֖ה֭כּאֶ זְ ַר ָ
ְ
וֹ֭ו ָהיָ
ר֭ואָ ז֭י ְק ַרֶ֣ב֭לַ עֲשׂ ָ֔ת ְ
֭ה ֹ֧מּוֹל֭לֶ֣ וֹ֭כָ ל-ז ֵ֗ ָָכ ְ
ל֭בּוֹ׃ ֭
ָֽ
רל֭לא-יֵ֥אכַ
֭וְ כָ ל-עָ ֶ֖

המֹּ֧ וֹל֭לֶ֣ וֹ֭כָ ל-ז ֵ֗ ָָכר – 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 המקרא֭ה ֹ֧מּוֹל֭לֶ֣ וֹ֭כָ ל-ז ֵ֗ ָָכר – דרגא מונח רביע ,תיקון
לקלקול בהסרת ערלת בשר ְואָ ז֭י ְק ַרֶ֣ב֭לַ עֲשׂ ָ֔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

ירוֹ֭חֲמ ָשֵּׁ֥ה֭ו ָ ָָֽאלֶ ף׃ מלמד
ים֭מ ָשָׁ֑ל֭וַיְ ֵ֥הי֭שׁ ֶ֖
ָ
ר֭שׁ ֵֹ֥לשֶׁ ת֭אֲלָ ֶ֖פ
בבלי עירובין כא,ב אמר רב המנונא :מאי דכתיב (מלכים א' ה,יב) וַיְ ַד ֕בּ ְ
שאמר שלמה על כל דבר ודבר של תורה שלשת אלפים משל ,על כל דבר ודבר של סופרים חֲמ ָשֵּׁ֥ה֭ו ָ ָָֽאלֶ ף טעמים .דרש רבא :מאי
ים֭ה ְר ָֽבּה׃ ל ַמּדַ -דּעַ ת֭אֶ ת-הָ ָ֔ ָעם֭
ַ
ל
ן֭משָׁ ֵ֥
ֶָֽ֣֖ן֭וח ָ֔קּר֭תּ ֶ֖קּ ְ
ם֭ואזּ ְ
ָ֑ם֭עוֹד֭ל ַמּדַ -דּעַ ת֭אֶ תָ -ה ָ֔ ָע ְ
ת֭ח ָכ ֵ֗
ָ
דכתיב (קהלת יב,ט) ְוי ֕תר֭שֶׁ ָהיָ ֵ֥ה֭ק ֶהֶ֖לֶ
 דאגמריה בסימני טעמים ,ואסברה במאי דדמי ליה( .לימד סימני הטעמים והסביר דברים במשלים הדומים לענין)֭תּ ְל ַתּ ָ֔לּים .אמר רב חסדא אמר מר עוקבא :מלמד שיש לדרוש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות.
ֻצּוֹתיו ַ
( ...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
ינוּ֭בּמּ ְק ָ ָֽרא וגו' ודקאמר
ַ
ָב
לפי התנועות של הפיסוק הוא ממש שיר וב(בבלי) נדרים (לז,ב) מוכח שהן מן התורה מדכתיב (נחמיה ח,ח) ַויּ ֶ֖
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)֭חֲמ ָשֵּׁ֥ה 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
חֲמ ָשֵּׁ֥ה 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.
ינוּ֭בּמּ ְק ָ ָֽרא׃֭פ ֭
ַ
ָב
שׂכֶ ל֭ ַויּ ֶ֖
ָ֑שׁ֭ושֶׂ֣ וֹם֭ ָ֔ ֶ
ים֭מפ ָר ְ
ְ
ֱֹלה
ת֭הא ֶ֖
תוֹר ָ
ר֭בּ ַ ֵ֥
ְ
וּ֭בסֵּ֛פֶ
נחמיה ח,ח :וַ ָֽ ַֽיּ ְק ְר ֵ֥א ַ
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 ָֽ ַֽיּ ְק ְראֵ֥ וּ֭

ינוּ֭בּמּ ְק ָ ָֽרא׃
ַ
ָב
וֹם֭שׂכֶ ל֭ ַויּ ֶ֖
ָ֔ ֶ
ים֭מפ ָרָ֑שׁ֭וְ שֶׂ֣
ְ
ֱֹלה
ת֭הא ֶ֖
תוֹר ָ
ר֭בּ ַ ֵ֥
ְ
בַ סֵּ֛פֶ
ינוּ֭בּמּ ְק ָ ָֽרא אלו פסקי טעמים ואמרי
ַ
ָב
וֹם֭שׂכֶ ל אלו הפסוקיןַ ,ויּ ֶ֖
ָ֔ ֶ
ֱֹלהים זה מקראְ ,מפ ָרָ֑שׁ זה תרגוםְ ,ושֶׂ֣
ת֭הא ֶ֖
תוֹר ָ
ר֭בּ ַ ֵ֥
ְ֭
וּ֭בסֵּ֛פֶ
וַ ָֽ ַֽיּ ְק ְר ֵ֥א ַ
ָבינוּ֭בַּ מּ ְק ָ ָֽרא
לה אלו המסורת ,רש"י ,מגילה פסקי טעמים .הנגינות קרויין טעמים .רבינו יהונתן מלוניל ,מגילה (מהדורת מתיבתא) ַויּ ֶ֖
ינוּ֭בּמּ ְק ָ ָֽרא אלו פיסוק
ַ
ָב
אלו פסקי טעמים .כגון טפחא ואתנחתא וזקף ותביר וחבריהם .ר"ן ,נדרים ע"פ הגהות שלמי נדרים ַויּ ֶ֖

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
ינוּ֭בּמּ ְק ָ ָֽרא ע"פ תוספות ואמרי לה אלו המסורות  -מאן דאית ליה פיסוק טעמים לאו דאורייתא מפרש אלו המסורות חסירות
ַ
ָב
ַויּ ֶ֖
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
ינוּ֭בּמּ ְק ָ ָֽרא זה המסורת ויש
ַ
ָב
וֹם֭שׂכֶ ל֭אילו הטעמים ַויּ ֶ֖
ָ֔ ֶ
תוֹרת זה המקרא ְמפ ָרָ֑שׁ֭זה תרגום ְושֶׂ֣
ר֭בּ ַ ֵ֥
ְ
וּ֭בסֵּ֛פֶ
חננאל (נחמיה ח,ח) וַ ָֽ ַֽיּ ְק ְר ֵ֥א ַ
אומרי' אילו ההכריעים ויש אומרי' אילו ראשי פסוקים
וֹם֭שׂכֶ ל֭ -אילו הטעמים ע''י הטעמים אדם מבין פירוש ועניני המקרא.
ָ֔ ֶ
קרבן העדה ְ -ושֶׂ֣
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.
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
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"ג

ר"ן מקרא סופרים ארץ ארץ  -שכשיש בו אתנחתא נקרא ארץ בקמץ .תוספות מקרא סופרים ארץ ארץ [ -שמשתנין] באתנחתא
וזקף קטן שמים מצרים.
ֶ֣ר֭תּע ֲָ֔ברוּ( ,בר' ח"ש כד,נו) ַאחר תֵּ לֵ ְֵֽך׃(במ' מטות לא,ב) ַאחר
מקור נוסף ע"פ דברי מורו של הר"ן על עיטור סופרים( :בר' וירא יח,ה) אַ ַח ַ
ַאחר נֹגְ ִנִ֑ים (תה' לו,ז) צִדְ ק ְת ָ֨ך׀ כְּ ֵֽה ְר ֵריֵֵ֗ -אל.
ָאסף (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 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
ינוּ֭בּמּ ְק ָ ָֽרא׃֭פ֭֭ ֭
ַ
ָב
וֹם֭שׂכֶ ל֭ ַויּ ֶ֖
ָ֔ ֶ
ָ֑שׁ֭ושֶׂ֣
ים֭מפ ָר ְ
ְ
ֱֹלה
ת֭הא ֶ֖
תוֹר ָ
ר֭בּ ַ ֵ֥
ְ
וּ֭בסֵּ֛פֶ
נחמיה ח,ח :וַ ָֽ ַֽיּ ְק ְר ֵ֥א ַ
הרב א"מ פרל הקשה כי לפי סדר המקרא (נחמיה ח,ח) הפירוש צריך להיות כסדר הבא:
ינוּ֭בּמּ ְק ָ ָֽרא שהן בסוף הפסוק .והרי קריאת הפסוק חייבת להיות
ַ
ָב
הגמרא ב-בבלי מגילה ג,א לימדה כי פיסוק טעמים נדרש מהמלים ַויּ ֶ֖
ָבינוּ֭
ֱֹלהים֭– על-פי הטעמים היינו ע"פ ַויּ ֶ֖
ת֭הא ֶ֖
תוֹר ָ
ר֭בּ ַ ֵ֥
ְ
עם הטעמים כדי להבין תורת אמת והיה צריך להיות לאחר המלים וַ ָֽ ַֽיּ ְק ְר ֵ֥אוּ ַבסֵּ֛פֶ
ינוּ֭בּמּ ְק ָ ָֽרא בסוף הפסוק?
ַ
ָב
וֹם֭שׂכֶ ל – אלו הפסוקים  .ומדוע נקבעה דרשת ַויּ ֶ֖
ָ֔ ֶ
בַּ מּ ְק ָ ָֽרא – זה פיסוק טעמים ואח"כ ְושֶׂ֣
ע"פ ההשערות על תפקידי תבניות טעמי המקרא נוכל לתרץ כדלהלן:
ֱֹלהים֭– מרכא תביר מרכא טפחא ,בתפקיד קבוצת פרטים הקשורים בנושא קריאה בספר תורת האלקים,
ת֭הא ֶ֖
תוֹר ָ
ר֭בּ ַ ֵ֥
ְ
וַ ָֽ ַֽיּ ְק ְר ֵ֥אוּ ַבסֵּ֛פֶ
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'
ֱֹלהים֭– מרכא טפחא ,בתפקיד יתור לרבות המקראות בתוך כל או חלק מפרטים הנ"ל.
ת֭הא ֶ֖
תוֹר ָ
ְבּ ַ ֵ֥
ְמפ ָרָ֑שׁ  -זה תרגום (בבלי נדרים לז,ב) ,בטעם אתנח ,בתפקיד מגביל .התרגום כתוב אבל לא כל דבר הנקרא מתורגם ברבים.
מּ ְק ָ ָֽרא׃֭מרמזת לתמצית ההשערה על תפקידי תבניות הטעמים.
ינוּ֭בּ ֭
ַ
ָב
וֹם֭שׂכֶ ל֭ ַויּ ֶ֖
ָ֔ ֶ
הסיפא של הפסוק ְושֶׂ֣
וֹם֭שׂכֶ ל – אלו הפסוקים  ,תבניות הטעמים מוגדרות בתוך חצאי פסוקים (בין סלוק לאתנח ,בין אתנח לסלוק) ובמקום של זרקא סגול
ָ֔ ֶ
וְ שֶׂ֣
בתוך שליש פסוק.
ינוּ֭בּמּ ְק ָ ָֽרא – המלים מלמדות על הבנת המקרא ע"פ דרשת התוכן ,טעמי המקרא מלמדים על הבנת המקרא ע"פ זה פיסוק טעמים .
ַ
ָב
ַויּ ֶ֖
ינוּ֭בּמּ ְק ָ ָֽרא אילו ההכריעים – מה למעלה ומה למטה ,פיסוק הפסוק ודרישת
ַ
ָב
פירש קרבן העדה ירושלמי מגילה פ"ד ה"א ַ ֭-ויּ ֶ֖
הפסקי ענין והפסקי דבור בתוך הפסוקים ,ואיך הכתובים מלמדים ביניהם.
וֹם֭שׂכֶ ל֭ ַויּ ֶָ֖בינוּ֭בַּ מּ ְק ָ ָֽרא .
ָ֔ ֶ
אחד מאופני הלימוד בין חלקי פסוק הוא אלפניו ולאחריו הנמצא בתבנית הטעמים של הסיפא של הפסוק ְושֶׂ֣
תבנית הטעמים מדגימה לימוד ממקום למקום ,בתוך חצי או שליש פסוק ,בין חצאים סמוכים ,ומזה גם השערה ללימוד בין חצאים רחוקים.
ינוּ֭בּמּ ְק ָ ָֽרא .
ַ
ָב
בתוך ההסבר משולב הסבר תבנית הטעמים של המלים ַויּ ֶ֖
ינוּ֭בּמּ ְק ָ ָֽרא – טפחא סלוק והוא פעולה ,תבנית אפשרית ללימוד אלפניו
ַ
ָב
וֹם֭שׂכֶ ל – (אתנח) מונח זקף-קטן והוא תיאור ואחריו ַויּ ֶ֖
ָ֔ ֶ
וְ שֶׂ֣
ולאחריו .וזה פועל בשלבים:
(א) משמעות הלאחריו היא ַויּ ֶָ֖בינוּ – טפחא בתפקידים (א) פותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה ַבּמּ ְ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
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 ַבּמּ ְק ָ ָֽרא – סלוק ,לכתוב מימינו (אלפניו).
ההגבלה הבאה מהסלוק עוברת אלפניו
וֹם֭שׂכֶ ל – בתוך חצי הפסוק להגביל גבולות הפסוקים והגדרות תבניות הטעמים בתוכם
ָ֔ ֶ
אל (א) ְושֶׂ֣
וֹם֭שׂכֶ ל בדרשות של רבוי ומיעוט
ָ֔ ֶ
ים֭מפ ָרָ֑שׁ֭ללמד להתבונן ב-שֶׂ֣
ְ
ֱֹלה
ת֭הא ֶ֖
תוֹר ָ
ר֭בּ ַ ֵ֥
ְ
אל (ב) – חצי הפסוק שלפניו וַ ָֽ ַֽיּ ְק ְר ֵ֥אוּ ַבסֵּ֛פֶ
(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).

כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
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ב"ה

1.4

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

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 ,פז֡ר ,ע"י הסקת
טעמי המקרא נקראים ברובם בתבניות מרכבות .ישנם ממצאים למשמעות טעמים בודדים שהגענו אליהם כגון ֵ֗
מסקנה מהנידון בתורה שבע"פ במלה שהטעם מטעים או מקבוצת מלים שבין טעמיה נמצא הטעם המסוים .לגבי טעמים מסוימים כגון זקף-
אזלא מטופל כזוג.
קדמא֭ו ֝
ָ֨
גדול ,ההסקה באה בד"כ ממילה בודדת.
֕
טפחא ותבנית דרגֹ֧א מרכ֭א-
ֶ֖
תביר
רביע ותבנית דרגֹ֧א ֵ֛
ישנם טעמים שמופיעים במספר תבניות שונות .כגון תבנית דרגֹ֧א מונֶ֣ח ֵ֗
טפחא  .טעם דרגא מופיע בצירוף במספר תבניות ובכל אחת מהן התקבלה ההבנה שלכל תבנית ישנה משמעות אחרת .אף
ֶ֖
כפולה

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 מו צגות 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).
בספ ר 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) ֭
תאָֽ ֭,
דרגת העוצר קיסר֭אתנח ָ֑֭
טפחא ֭
ֶ֖
שלשלת֭,
֓
גדול֭,
קטן֭,זקף֕ -
סגול֭,זקףָ֔ -
֭
דרגת העוצר מלך֭
תביר
פשטא֭,י֚תיבֵ֛ ֭,
֭
רביעי֭,זרקא֭֭,
דרגת העוצר משנה ֵ֗
אזלא)֭,גרשי֞ים֭֭֞,מונֶ֣ח-לגרמיה֭׀ ֭
דרגת העוצר שליש תלישא֠ -גדולה ,קרני-פר֟ה֭,פז֡ר֭,אזלא-ג֝רש֭(= ֝
֭֩,קדמא֭,פסיק֭׀֭֭,מקף֭,֭-דרגֹ֧א֭,מרכֵ֥ א֭,מרכ֭א-כפולה֭,מהפֶ֤ ך֭,מונֶ֣ח֭,ירח-בן-יומ֭ו
ָ֨
טעמים משרתים תלישא-קטנה
לטובת הבנת הקורא מוצגים הטעמים לפי תפקידם התחבירי כעוצרים ומחברים-משרתים בשמותם כמנהג הספרדים
סלוק(=סוף-פסוק) ֭
דרגת העוצר קיסר֭אתנָ֑חָֽ ֭,
שלשלת֭,טר ֶ֖חא ֭
֓
גדול֭,
קטן֭,זקף֕ -
תא֭֭,זקףָ֔ -
דרגת העוצר מלך֭סגול ֭
תביר
פשטא֭מלעלית)֭֭,י֚תיבֵ֛ ֭,
֭
מין֭(=
֭,תרי֭קד ֭
ָ֭֨
פשטא֭
֭
רביע֭,זרקא֭֭,
דרגת העוצר משנה ֵ֗
גרשין֭,מונֶ֣ח-לגרמיה֭׀ ֭
גדול֭,אזלא-גר֭י֝ש֭,שני֭ ֞
דרגת העוצר שליש ֠תלשא ,קרני-פר֟ה֭,פזר֭ ֭֡
י֭(=תרי֭חוטרין)֭ ֭,
֭
אריך֭,תרי֭טעמ֭
קדמא֭,פסק֭׀֭֭,מקף֭,֭-דרגֹ֧א֭,מ ֵ֥֭
ָ֨
א ֩)֭,
א ֭֩(=תילש ֭
טעמים משרתים תרס ֭
יומו
ר֭הולך֭,שופר֭מֶ֤ ֻהפך֭,ירח-בן֭ -
ֶ֣֭
שופֶ֣֭

הטעמים בשמותיהם כמנהג הספרדים ע"פ חומש "איש מצליח " ישיבת כסא רחמים ,הרב מאיר מאזוז הי"ו
תא
ר֭הולך סגול ֭
ֶ֣֭
זרקא֭ מקף-שופֶ֣֭
רביע
גדול ֠תלשא אזלא֭גר֭י֝ש פסק֭׀ ֵ֗
פזר֭ ֭֡
גדול
קטן זקף֕ -
פשטא֭מלעלית)֭זקףָ֔ -
֭
מין (=
תרי֭קד ֭
ָ֭֨
פשטא
֭
קדמא שופרֶ֤ -מ ֻהפך
ָ֨
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
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י֭(=תרי֭חוטרין)
֭
תרי֭טעמ
֭
שלשלת שני-גרי ֞שין
֓
חא אתנָ֑ח
אריך טר ֶ֖֭
תביר מ ֵ֥֭
דרגֹ֧א ֵ֛
סלוק֭(=סוף-פסוק)
אריך טר ֶ֖חא ָֽ
י֚תיב מ ֵ֥֭
יומו  ,קרני-פר֟ה
א ֩) ,ירח-בן֭ -
א ֭֩(=תילש ֭
טעמים נוספים :תרס ֭

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

יאם֭
֭֩כהוֹצ ָָ֨
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 ְ
יאם ("כּ" בדגש קל)
֭֩כּהוֹצ ָָ֨
הי ְ֭
א ֝ ָתם֭("כ" ללא דגש קל) ,וע"פ בן-נפתלי וַיְ ֭

הרב וינשטוק זצ"ל בספרו מאור התורה מציין כי תלישא-קטנה ֩ ,היא לפעמים טעם עוצר .בעדה המרוקנית אין הבחנה בין ֠תלשא ,ובין
֭֩כּי֭ת ְה ֶי ֝ה֭אַ֭ ְלמָ נָ ֶ֣ה֭וגו')
תרסא ֭֩(=תילשא ֩) אור החיים שמוצאו ממרוקו מתיחס לתרסא בשם תלשא (וי' אמר כב,יג וּבַ ת-כּהן ָ֨
חלוקת הטעמים לעוצרים ומחברים משמשת לתפקיד תחבירי של פיסוק המקרא ,דוגמא לתפקיד תחבירי נמצא בפסוק (שמות משפטים כא,לב)֭
ָ֔יו֭ו ַהשֶּׁ֖ וֹר֭י ָסּ ָֽקל׃֭ס בקריאת הפסוק ללא טעם התביר במלים ִאם-
֭לאד ָנ ְ
ֶ֣ים֭שׁ ָק ֵ֗לים֭יתּן ַ ָֽ
ְ
ף׀֭שֹׁלשׁ
ְ
ָ֑ה֭כּ ֶ֣סֶ
וֹר֭אוֹ֭אָ ָמ ֶ
ֶ֣
ֵ֥ח֭השֶּׁ֖
ַ
אםֶ -ע ֵֶ֛בד֭יגַּ

ֶ ֶ֛ע ֶ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.
דוגמא של הבנת תפקיד טעם זקף-גדול כעוצר ע"פ דעת הראשון ר"ש סיריליאו
ה֭לכַ ְר ְמָךֶ֖ ֭
ֲשׂ ְ
ָ֑ה֭֭כּןַ -תּע ֶ ֵ֥
ָֽ
ת֭השָּׂ ֶד
ֶ֖ל֭חיַּ ֶ֣ ַ
אכ ַ
ָך֭וי ְת ָ ֕רם֭תּ ַ
הּ֭֭ו ָ ָֽא ְכלוּ֭אֶ ְבינ ֶ֣י֭עַ ָ֔ ֶמּ ְ
יעת֭תּ ְשׁ ְמ ֶט ֶָ֣֭נּ ה֭וּנְ טַ ְשׁ ֵ֗ ָתּ ְ
שמות משפטים כג,יאְ :ו ַה ְשּׁב ֞
יתָך׃ ֭
ְ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.
ָך֭וי ְת ָ ֕רם וגו'
גמרא  ...מאי טעמא דר' יוסי ,דכתיב ְו ָ ָֽא ְכלוּ֭אֶ ְבינ ֶ֣י֭עַ ָ֔ ֶמּ ְ
ר"ש סיריליאו גמ' ...ור' יוסי .סבר כולהו מצי אכלי .דרישא דקרא דכתיב ְוי ְת ָ ֕רם קאי לעמך ,והכי קאמר ובעלי יתרה של עמך ,דהיינו
ת֭השָּׂ ֶדָ֑ה א"נ ְוי ְת ָ ֕רם עומד במקום  ,וטעם המקרא יוכיח שיש
ֶ֖ל֭חיַּ ֶ֣ ַ
אכ ַ
בעלי נכסים יאכלו ,ואפילו משדות שלהן ,וזה כל זמן ש -תּ ַ
זקף-גדול בְ -וי ְת ָ ֕רם ללמד שעומד לעצמו ולנתקו ממאכל חית השדה.
1.6

מעבר מתפקידי טעמים 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 ְשּׁב ָ֔עת ,זמנין דבשביעית נמי יעבודכא) [ערכין י"ח ב'] ... :הערה כא)  ...ומדרך חז"ל בהמלים הבאות
ֲבד֭֭ ַָ֨
 ...דכתיב שֵׁ֥שׁ֭שָׁ נֶ֖ים֭ ַיע ָ֑
ֶ֣ה֭בוֹ֭ ,דרשו בַּ חֶ֖ וּץ֭
ֲמד֭וְ ָה ֵ֗אישׁ֭א ֲֶשֶׁ֤ר֭אַ ָתּה֭נ ֶשׁ ָ֔
וּץ֭תּע ָ֑
ַ
בטעם מפסיק לדרשם לפניהן ולאחריהן ,כמו ב-ב"מ קי"ג ב' (דב' כ"ת כד,יא)֭ ַבּ ֶ֖ח
ָתתּי֭א ָ ֶ֖תהּ֭מא ָשָּׁ֑י֭ ,דרשו ֶ֤לא֭תאָ פֶ ה֭חָ ָ֔מץ֭חֶ֭ ְל ָ ֵ֛קם ,וב-מכות
ץ֭ח ְל ָ ֵ֛קם֭נ ַ ֵ֥
֭ח ָ֔מ ֶ
לא֭תאָ פֶ ה ָ
ד֭ו ָה ֵ֗אישׁ ,וב-מנחות נ"ה א' (וי' צו ו,י)֭ ֶ֤
ֲמ ְ
תַּ ע ָ֑
כ"ב דרשו הפסוק (דב' כ"ת כה,ג) אַ ְר ָבּעֵ֥ים֭י ֶַכֶּ֖נּוּ גם לסוף פסוק הקודם לו ( ְכּ ֵ֥די ר ְשׁעָ ֶ֖תוֹ ְבּמ ְס ָ ָֽפּר׃ אַ ְר ָבּעֵ֥ים י ֶַכֶּ֖נּוּ) ,וכ"כ תוס' בחולין
ימן) ,וה"נ כן:
ס' ב' בפסוק דיהושע י"ג (יהושע יג,ג  ...חֲמֶ֣שֶׁ ת׀ ַס ְרנ ֶ֣י ְפל ְשׁ ֵ֗תּים ְ ...ו ָהעַ ָֽוּים׃ מתּ ֞ ָ
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.
֓
רביע֭,
סגולֵ֗ ֭,
֭
קטן ול-ג ֕דול),
סלוק ,זקף (טט לענ"ד כוונתו לָ֔ -
 הטעמים אתנָ֑חָֽ ֭,
סלוק הם גם הפסק דבור.
 הטעמים אתנָ֑חָֽ ֭,
סגול.
֭
 טעם זרקא֭ אמנם טעם עוצר אבל הוא משרת של
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)
[מונֶ֣ח] דרגֹ֧א או מרכֵ֥ א
תביר
או [מונֶ֣ח] ֵ֛
טפחא
ֶ֖
ואחרי אלו [מרכֵ֥ א]
סלוק
ואחרי אלו [מונֶ֣ח] אתנָ֑ח או [מרכֵ֥ א] ָֽ
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קטן עשויה להיות
תבנית הפסק ענין המסתיים בטעם זקףָ֔ -
קטן או מונֶ֣ח ז"ק
קטן או י֚תיב [מונֶ֣ח] זקףָ֔ -
[י֚תיב] זקףָ֔ -
פשטא בנסיבות
֭
קטן (תחבירית י֚תיב מחליף
ך֭פשטא [מונֶ֣ח] זקףָ֔ -
֭
קטן או מהפֶ֤
פשטא [מונֶ֣ח] זקףָ֔ -
֭
קטן או
פשטא֭זקףָ֔ -
מסוימות ,ע"פ הרב הילדסהיימר משפטי הטעמים)
פשטא
ָ֭֨
לעתים יופיע טעם מרכֵ֥ א לפני
גדול
גדול היא רק זקף֕ -
תבנית הפסק ענין המסתיים בטעם זקף֕ -
סגול (בתורה גם שלושה מופעים של זרקא֭ זרקא֭
֭
סגול היא [מונֶ֣ח] או [מרכֵ֥ א] זרקא֭ [מונֶ֣ח]
֭
תבנית הפסק ענין המסתיים בטעם
סגול) .מה שבא לפניה הוא כמו בפסוקים אחרים לפני הפסק ענין או הפסק דיבור
֭

סגול שהם טעמים עליונים (היינו מעל שורת הכתוב) ,התחלתי
֭
גדול) ובטעם
קטן֭,זקף֕ -
על בסיס תבניות הפסק ענין בטעם זקף (זקףָ֔ -
לחקור האם גם טעמים עליונים נוספים מהוים הפסקי ענין כלשהם
סגול ובין תבנית הפסק דיבור המסתיים בטעם אתנָ֑ח תמיד יש תבנית הפסק ענין כלשהי
֭
בין תבנית הפסק ענין המסתיים בטעם
סגול מלווה בתבנית הפסק ענין נוספת לפני הפסק דיבור המסתיים בטעם אתנָ֑ח ואח"כ עוד הפסק ענין
֭
תבנית הפסק ענין המסתיים בטעם
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:
בראשית א,ב ׃

הוּ ו ָָ֔בהוּ הפסק ענין ְו ֶ֖חשֶׁ ְך עַ לְ -פּנ ֶ֣י ְת ָ֑הוֹם הפסק דבור ֭
תה ָ֨ת ֭
ְו ָה ֵָ֗א ֶרץ֭הפסק ענין ָהיְ ָ ֵ֥

ֱֹלהים הפסק ענין ְמ ַר ֶחֶ֖פֶ ת עַ לְ -פּנ ֵ֥י ַה ָ ָֽמּים׃ הפסק דבור ֭
וּח א ָ֔
ְו ֶ֣ר ַ֭

לכל הפסק ענין או דבור ישנם תפקידים.
סגול הם הפסקי ענין נשאלות השאלות הבאות:
֭
גדול,
קטן֭,זקף֕ -
מתוך שהטעמים העליונים֭זקףָ֔ -
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?
סגול בין היתר
֭
גדול –  , 3ותבנית הטעמים֭זרקא֭
קטן֭–֭֭,֭2זקף֕ -
ועוד התברר כי הטעמים העליונים בין היתר מציינים מספר זקףָ֔ -
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
ר֭כּי-
שׂ ָֽ
אחת ,פרט לחצאי פסוק בעלי טעם בהם מופיע אתנח או סלוק בלבד (קיסר) ,היינו ללא טעם נוסף שנשמע כגון (וי' תז' יג,יח)֭וּבָ ֕ ָ
ָ֑ין֭֭ונ ְר ָ ָֽפּא׃ מלת ְונ ְר ָ ָֽפּא בטעם סלוק בלבד.
ְ
וֹ֭שׁח
ֵ֥ה֭בוְֹ -בע ֶ֖ר ְ
ָֽ
י ְהיֶ
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 -
ים֭עבור מלה
אזלא(֭,אזלא ללא קדמא לפניו שמו֭֭אזלא-ג֝רש או ג֝רש עבור מלה מלעלית ו -גרשי֞ ֞
מסוג הטעמים העוצרים֭ ֝
רביעי)
רביע֭( ֵ֗
גדולֵ֗ ֭,
קטן ,זקף֕ -
֟ה֭,שלשלת ,,פ ֡זר֭,פשטא֭,זקףָ֔ -
֓
מלרעית)֭,זרקא֭סגול֭֭,תלישא֠ -גדולה ,קרני-פר
קדמא֭,תלישא-ק֩ טנה֭,
ָ֨
מסוג הטעמים המשרתים-מחברים
גול
הכוזרי מציין שטעם זרקא֭ הוא למעשה משרת לטעם ס ֭
אזלא והינו עוצר
ָ֨
אזלא אחריו אף הוא נקרא
֝
קדמא ללא טעם
ָ֨
הגר"א מציין שטעם
הרב ויינשטוק מציין כי תלישא-ק֩ טנה היא לפעמים עוצר ובעדה המרוקאית אין הבחנה בין תלשא (תלישא-גדולה) ותרסא (תלישא-
קטנה)
טעמים אמצעים  /תיכונים –
מסוג הטעמים העוצרים מונֶ֣ח-לגרמיה֭׀
מסוג הטעמים המשרתים-מחברים מקף֭,֭-פסק֭׀
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טעמים תחתונים –
א֭,תביר֭֭,י֚תיב֭ ֭,
ֵ֛
ָ֑ח֭,טפח
ֶ֖
סלוק֭,אתנ
מסוג הטעמים העוצרים ָֽ
מסוג הטעמים המשרתים-מחברים דרגֹ֧א֭,מרכֵ֥ א֭,מרכאיים֭,מונֶ֣ח֭,מהפֶ֤ ך֭֭,ירח-בן-יומ֭ו

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 בא' .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 זקףָ֔ -
פשטא זקףָ֭֔ -
֭
 oכגון מרכֵ֥ א
סגול ,דומה להשפעה על זקף-קטן
֭
סגול ,כעין רבוי מורחב על הענין של זרקא֭...
֭
 oכגון מרכֵ֥ א זרקא֭מונֶ֣ח֭
גול
סגול ,כעין תוספת או גריעה מוגבלת מהענין של זרקא֭ ...ס ֭
֭
 oכגון [מונֶ֣ח] זרקא֭[מונֶ֣ח]
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  ,מונֶ֣ח֭– אחד,
֭
קטן – שניים ,שני פרטים בענין מסוים ,שתי דרשות
זקףָ֔ -
גדול – שלוש ,שלושה פרטים בענין מסוים ,לפחות שתי דרשות באופן אחד ושלישית עשויה להדרש באופן אחר
זקף֕ -
רביע – ארבע ,ארבע דרשות או ערך (מספר) ארבע או רביעית
ֵ֗
רביע – כמו רביע על כל תפקידיו ,או חמש ויתכן גם יותר לפי הענין
מונֶ֣ח֭ ֵ֗
(ב) תבנית טעמים בתפקיד לימוד אלפניו (כלומר מהכתוב המוטעם אל הכתוב שלפניו)
֠תלשא (תלישא֠ -גדולה),
קדמא֭ ,
ָ֨
פשטא,
֭
קדמא מהפֶ֤ ך
ָ֨
קטן והתוכן המוטעם בו הוא תיאור או מצוה או פעולה ולאחריה עוד
פשטא [מונֶ֣ח] זקףָ֔ -
֭
קטן או קיסר
פשטא] מונֶ֣ח זקףָ֔ -
֭
קיסר [
מצוה או פעולה ,כל התבנית כולה מלמדת אלפניה.
קטן לימוד אלפני לפניו
פשטא] מונֶ֣ח זקףָ֔ -
֭
קיסר מרכֵ֥ א [
טפחא התפשטות לימוד מהתוכן המוטעם על ידה אלפניו
ֶ֖
דרגֹ֧א תבנית בטעם תחתון ,העשוי להצביע למקום רחוק ממקומו.
סלוק הם בתפקיד של הגבלה וקבוצת הטעמים התחתונים הקודמים להם מרמזים על קבוצת פרטים.
(ג) הטעמים התחתונים֭אתנָ֑ח 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 השערות :אתנִ֑ ח ,סלֵֽוק = סוף-פסוק – מגביל; מונ֣ ח – רבוי; מהפ֤ ך פשטא – מוציא מפשט; מרכֵ֥ א = ֵ֥
מחלק ,ממעט ,לא ממש; טפחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכֵ֥ א טפחא – יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א תב֛ יר טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה
לפרטיה; מרכֵ֥ א תב֛ יר טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; תב֛ יר מרכֵ֥ א טפחא  -קבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; מקף -רב-מצב של
המוטעם ,בד"כ מצב אחד נדרש; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא –
אזלא = ֝גרש =
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיהָ֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע –  ... ;4זקף֔ -
גדול – ֵ֗ ;3
קטן –  ;2זקף֕ -
פשוט ;1 ,זקף֔ -
אזלא – מלמד) דרוש בפסוק בכעין י"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא-קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה;
קדמא ו ֝
גרשי֞ ֞ים – יוצא מהענין; ָ֨
תלישא֠-גדולה = ֠תלשא – דרוש בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;
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הגדרה מפורטת של תפקידי טעמים ותבניות טעמים לדרישת הכתובים
1.7
ֶ֣ח֭רביע֭ללמד
ֵ֗
טעם מונֶ֣ח כמשרת  /מחבר לטעם עוצר ,קריאתו קצרה והוא עשוי ללמד על הוספה על או מסוג הטעם העוצר .למשל מונ
על לפחות ארבע ,מונֶ֣ח֭תלישא-ק֩ טנה כעין ת"ק נוספת.
טעם מונֶ֣ח המופיע לפני תבניות טעמים מסוימות שקריאתו מאורכת להדגיש (א) שיש דרשה מיוחדת מהכתוב ו/או (ב) שאופן הלימוד
ֶ֣ח֭סגול אפשרות שמונח שלפני זרקא מלמד
֭
הנלמד מהתבנית הבאה אחריו נלמד יותר מפעם אחת .כגון :תבנית מונֶ֣ח֭זרקא֭מונֶ֣ח֭֭...מונ
קטן֭אפשרות שמונח מלמד
ך֭פשטא מונֶ֣ח֭זקףָ֔ -
֭
שכאילו לפנינו סדרות אחדות של זרקא [מונח] סגול .תבנית מונֶ֣ח ואחריו למשל מהפֶ֤
א]֭טפחא או מרכֵ֥ א֭
ֶ֖
ֹ֧א֭תביר֭[מרכֵ֥
ֵ֛
שכאילו לפנינו סדרות אחדות של מהפך פשטא מונח זקף-קטן .תבנית מונֶ֣ח ואחריו למשל דרג
א]֭טפחא אפשרות שמונח מלמד שכאילו לפנינו סדרות אחדות של מרכא או דרגא תביר [מרכא] טפחא.
ֶ֖
תבֵ֛ יר֭[מרכֵ֥
תבנית [מונֶ֣ח]֭[֭...מונֶ֣ח]֭זרקא֭[מונֶ֣ח]֭[֭...מונֶ֣ח]֭סגול֭
סגול֭אשר עומד לעצמו או הוא תוספת מסוג הענין על הענין המוטעם
֭
סגול – דרשת ענין מסוג הענין המוטעם בתבנית זרקא֭...
֭
זרקא֭...
סגול .במיעוט מופעים נמצא כי התפקיד הוא גריעה מן הענין .כל מונח לפני זרקא ו/או סגול עשוי להוסיף עוד ענין עצמאי או
֭
ע"י זרקא֭...
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 זרקא֭ 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,
זרקא כמתאר כריכה ,תנועה תנודתית ,הרב אייכנשטיין ישכר בעל "לבוש לשבת ויו"ט" מגדיר זרקא סגול כתוספת שמחה.
֭
זמן) .צורת
צורת טעם סגול֭ כעין 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).
סגול ,נדרש ע"י מרכא רבוי של תוצאות
֭
לעומת התבנית לעיל שעשויה להתחיל בטעם מונֶ֣ח  ,כאשר התבנית היא מרכֵ֥ א זרקא֭[מונֶ֣ח]֭
מסוג תפקידי זרקא סגול (ממעט או מרבה מסוג הענין על הענין).
להסבר על עוד תפקיד של זרקא סגול ראה גם תבנית קדמא מרכא זרקא סגול.

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.
סגול באחד מתפקידיה מוסיף מהענין על הענין או גורעת מן הענין ,אז אפשר כי
֭
היות והתבנית זרקא֭[מונֶ֣ח]֭
תביר .כעין יצא להקל ולהחמיר.
יםֵ֛֭ ...
סגול ,עשוייה להיות כמו גרשי֞ ֭֞
֭
֞ים  ...זרקא֭...
תבנית הטעמים גרשי ֭֞
סגול עשויה לבטא רעיון דומה לתבנית מרכא תביר ,אבל הדבר לא מוכח .ראה כל תבנית במקומה.
֭
ותבנית מרכֵ֥ א זרקא֭[מונֶ֣ח]֭
א ֩ ( ,תרסא משמעו תריס כעין מחיצה) אותיות למ"ד
תלישא֠ -גדולה למנהג הספרדי ֠תלשא֭  ,תלישא-ק֩ טנה למנהג הספרדי תרס ֭
ורי"ש מתחלפות ביניהן (כגון שרשרת ושלשלת) ,לכן מבחינה לשונית מובנן קרוב ,המסביר את ההשערה כי הם בעלי תפקידים קרובים
עם הבדלים ביניהם.
ביר בין שני קיסרים וגם כאשר התלישא בחצי פסוק ראשון והתביר בחצי
ה ֩  ...ת ֵ֛֭
ביר ,תלישא-קטנ ֭
תבנית טעמים֭תלישא֠ -גדולה֭ ...ת ֵ֛֭
פסוק שני מעלה אפשרות לחישוב חשבוני המבוסס על גימטריות המלים המטועמות או בסביבתן  .לפעמים מתקבלים שיעורי תורה.
֞ים֭או אזלא-ג֝רש המרמזות על כעין כלל
קדמא לבדה או גרשי ֞
ָ֨
אזלא או
קדמא֭ו ֝
ָ֨
א ֩ לפני תבניות
אפשר שבגלל מיקום֭ ֠תלשא ו-תרס ֭
ופרט או יוצא מן הכלל (אם הן בחצי פסוק) (ראה קדמא ואזלא) אז משמש כפרט לפני תבניות אלו .
אפשר שקרן ימין של קרני-פר֟ה היא בטוי של תלישא-גדולה.
אפשר שקרן שמאל של קרני-פר֟ה היא בטוי של תלישא-קטנה.
מונֶ֣ח֭֭...מונֶ֣ח֭תלישא֠ -גדולה֭– כל מונח עשוי להוסיף עוד לימוד מסוג תלישא-גדולה.
מונֶ֣ח֭֭...מונֶ֣ח֭תלישא-ק֩ טנה – 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.
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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 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).
תפקיד ייחודי חישוב חשבוני בין המלים המטועמות או בסביבתן.
יחן ֶ ָֽמלֶ ְךֶ -ח ְשׁ ֹ֧בּוֹן ָהאֱמ ֵ֛רי וְ אֶ ת-
רמז לתלשא כמלך-חשבון (לאו דווקא בפסוק זה) (דב' כי תבוא כט,ו) ְרא ֶ֣ה נ ַָתֶ֣תּי ֠ ְבי ְָדָך אֶ ת-ס ָ֨
ַכּם׃
יחן ֶ ָֽמלֶ ְךֶ ֠ -ח ְשׁבּוֹן ְו ָ֨עוֹג ֶמלֶ ְךַ -ה ָבּ ָשֹׁ֧ן ל ְק ָראתֵ֛נוּ לַ מּ ְל ָח ָמֶ֖ה ַונּ ָֽ
אַ ְרצֶ֖ וֹ ָהחֶ֣ל ָרָ֑שׁ (דב' כי תבוא כט,ו) וַיּצֶ֣א ס ֶ֣
פז֡ר֭– אפשר כי משמעו לשון פיזור ,הפצה ,וסימנו כעין חץ או קילשון כלי המשמש להעברת אדמה וצמחיה.
פז֡ר֭– 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.
֞ים֭או אזלא-ג֝רש המרמזות על כעין כלל ופרט או יוצא מן
קדמא לבדה או גרשי ֞
ָ֨
אזלא או
קדמא֭ו ֝
ָ֨
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.
ובפירוש טוב טעם – הרב יום טוב ליפמאן העלר (תוספות יום טוב) על רבינו בחיי בר' נח ז,כב֭ ֡כּל֭אֲשֶׁ ר ֭֩נ ְשׁ ַמתָ֨ -רוּחַ ֭חַ יּ֝ים֭
ֶ֖ה֭מתוּ׃֭מביא מספר פרדס רימונים שער הטעמים (שער כ"ט ,פ"ב)  ...שמתיחס לטעם פז֡ר֭כדלהלן :מפזר
ֵ֥ר֭בּחָ ָר ָב ָֽ
כּל֭א ֲֶשׁ ֶ
ְבּאַ ֵ֗ ָפּיו֭מ ֵ֛
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.
פז֡ר֭– גי' כ"ן ירב"ה (שמות א,יב) כֵּ֥ן י ְר ֶבֶּ֖ה תומך ברעיון משפיע שפע (בשם בתי שב"פ)
[מונֶ֣ח]֭[֭...מונֶ֣ח]֭פז֡ר֭– כל מונח עשוי להוסיף עוד לימוד מסוג פזר.
י֚תיב טעם מפסיק  /עוצר המרמז לדרשה דווקא כך ,אכן כך הדבר ,לפחות כך.
פשטא (שמקומה בסוף מלה) בראש מלה בת הברה אחת או בראש מלה
֭
מצד הקריאה בתורה י֚תיב = משיב (מעביר לאחור) = מציב
מלעלית בת שתי הברות
פשטא.
֭
קטן  .יש מקום לעיין מדוע כתב רחמנא מלה המחייבת י֚תיב֭ולא
התבנית התדירה י֚תיב֭[מונֶ֣ח] זקףָ֔ -
פשטא  -אחד ,אחד ויחיד ,פשוט ,מתפשט והולך ,פשט הענין.
֭
קטן֭מלמד שני דברים בקשר אליו.
פשטא מייצגת ענין של אחד ,זקףָ֔ -
֭
קטן ,המלה המוטעמת ב֭-
קטן֭או זקףָ֔ -
לרוב אחריו מונֶ֣ח֭זקףָ֔ -
קטן֭עשוי ללמד על דרשה כפשוטו של מקרא.
פשטא ...זקףָ֔ -
֭
אה עוד פשטא בתיבה מלעלית ואז היא נראית כקדמא אבל היא פשטא.
ה֭ .יש דפוסים בהם ב ֭
סימונו תמיד באות אחרונה של מל ֭
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
פשטא  -משמע אחד.
֭
ההלל כולו .ומכאן כי
ך֭פשטא יהיה
֭
פשטא – ע"פ בבלי גיטין ס,ב נהרא כפשטיה ליזיל .המתיבתא ילך הנהר כדרכו .מובנו כדרכו ,כרגילות שלו .לכן מהפֶ֤
֭
משמעו כעין מהפך מדרכו ,מהפך מרגילותו ,מוציא מפשוטו של מקרא המודגם בפסוק הבא:
בראשית ויחי נ,ב ֭וַיְ ָ֨ ַצו֭יוֹסֶ֤ף֭אֶ ת-ע ֲָב ָדיו֭ -קדמא מהפך פשטא – תורה שלמה [ה] בשם ספר חסידים מוציא מפשוטו שציוה

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 ָ֔אים֭ -מונח זקף-קטן במלים המחוברות במקף  -ריבה וריבה את הכל ,שלא
יחסרו דבר שבניו לא יראוהו.
פשטא
֭
הערה לתפקיד התחבירי של טעם
ֶ֣ח֭פשטא – מונח נקרא גם שופר-הולך מצביע שהפשטא ינהג כעוצר חלש יותר מכרגיל ,כאילו מחבר .באותה עת המונח עשוי
֭
מונ

לרמז ליותר מסדרה אחת של תבנית הטעמים שאחריו.
ך֭פשטא – מהפך נקרא גם שופר-הפוך ,מצביע שהמהפך מושך תיבת הפשטא אל תיבתו ויחד ינהגו כעוצר יותר חזק מכרגיל.
֭
מהפֶ֤
פשטא – כפל הפשטא מרמז על דבר שזה טבעו ומתמיד בו,
֭
פשטא
֭
כעין חל  /מתרחש  /מתבצע במהירות כי מכיר דרכו .מידיוּת ,בבת אחת ,בעת ובעונה אחת.
זה וזה גורם אפשר שגם זה או זה גורם
ֶ֣ח֭רביע (מופע נדיר) אין הגדרת תפקיד.
ֵ֗
פשטא מונ
֭
 .1בראשית לך-לך יז,יט:

את֭אֶ תְ -שׁ ֶ֖מוֹ֭י ְצ ָחָ֑ק֭ ֭
ר ָ
ן֭ו ָק ָ ֵ֥
֭בּ ְ
ת֭לָך ָ֔
ָך֭י ֶל ֶֶ֤ד ְ
ֱֹלהים֭אֲבָ ל֭שָׂ ָרֶ֣ה֭א ְשׁ ְתּ ֵ֭֗
ֶ֣אמר֭א ֵ֗
[יט]֭֭וַיּ ֶ
ֲריו׃ ֭
ֶ֖ם֭לז ְַרעֵ֥ וֹ֭אַ ח ָ ָֽ
ית֭עוֹל ְ
ָ
יתי֭א ֵ֛תּוֹ֭ל ְב ֵ֥ר
֭ ַוהֲקמ ָ֨תי֭אֶ תְ -בּר ֵ֥
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רביע אין הגדרת תפקיד.
פשטא ֵ֗
֭
רביע – שני מופעים בתורה .בשניהם מהפך לפניהם מהפֶ֤ ך֭
פשטא ֵ֗
֭
 .1בראשית א,יא:

֭למינָ֔וֹ֭א ֲֶשֵׁ֥ר֭ז ְַרעוֶֹ֖ -בוֹ֭עַ ל-הָ ָא ֶָ֑רץ֭וַ ָֽ ַֽיְ היָֽ -כן׃ ֭
ה֭פּרי ְ
ְ
י֭עשֶׂ
ֶ֣ץ֭פּ ֞ר ֶ֤
ב֭מזְ ֶ֣ריעַ ֭ ֶז ַָ֔רע֭ע ְ
ַ
֭דּשֶׁ א֭ע ֚שֶׂ
ֱֹלהים֭ ַ ָֽתּ ְדשֶׁ֤א֭הָ אָ ֶרץ ֶ ֵ֗
ֶ֣אמר֭א ֵ֗
וַיּ ֶ

 .2בראשית וישב לח,יב:

ֵ֥הוּ֭הע ֲֻדלָּ ֶ֖מי֭תּ ְמנָ ָֽתָ ה׃ ֭
ָ
ירֵ֛ה֭רע
֭הוּא֭ ְוח ָ
הוּדה֭ ַו ַיּ֝עַ ל֭עַ לָֽ -גּז ֲז ֶ֤י֭צאנוֹ ֵ֗
הוּדָ֑ה֭וַיּנָּ ֶֶ֣חם֭יְ ָ ֵ֗
֭אשֶׁ ת-יְ ָ
ת֭בּת-שֶׁ֣ וּעַ ָֽ
ַתּ ָמ ַ
֭היּ ָָ֔מים֭ו ָ ֶ֖
וַיּ ְרבּוּ ַ

קטן – ענין של שני דברים ,שתי דרשות
זקףָ֔ -
קטן֭– מונח-זקף-קטן במלה אחת או במלים מחוברות במקף ,כעין מידה ריבה וריבה את הכל (ירושלמי חלה פ"א ,ביכורים
מונֶ֣ח-זקףָ֔ -
פ"א ,פסחים פ"ב) ,וכעין מידה מל"ב מידות של רבי אליעזר נאמר במעט וכולל הכל.
קטן֭– קדמא-זקף-קטן במלה אחת או במלים מחוברות במקף ,כעין מידה מל"ב מידות של רבי אליעזר מוקדם והוא מאוחר
קדמא-זקףָ֔ -
ָ֨
קדמא לבד.
ָ֨
בענין ,והוא גם כעין מידה "דבר הלמד מסופו" מי"ג מידות של רבי ישמעאל ,ראה
קטן֭– מרבה ענין המוציא את הכתוב המוטעם מפשוטו .דהיינו שתיים או שלוש דרשות ,אחת כפשוטה ואחת
ך֭פשטא [מונֶ֣ח]֭זקףָ֔ -
֭
מהפֶ֤
יוצאת מפשוטה ,שתיים היוצאות מפשוטן .מונֶ֣ח עשוי לרמז לדרשה שלישית ,היא כפשט או כיוצא מהפשט ,או מצב ביניים (ראה להלן).
קטן
ך֭פשטא [מונֶ֣ח]֭זקףָ֔ -
֭
֞ים או אזלא-ג֝רש) מהפֶ֤
אזלא֭(גרשי ֭֞
֝
ראה להלן
קטן
ך֭פשטא [מונֶ֣ח]֭זקףָ֔ -
֭
קדמא מהפֶ֤
ָ֨
ראה להלן
קטן֭– מונח זה עשוי לפעול בתפקיד מצב ביניים ,מצב ספק ,עשוי להיות באותו תפקיד גם ב-מונֶ֣ח-זקף-
פשטא] מונֶ֣ח֭זקףָ֔ -
֭
[י֚תיב] או [
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.
קטן֭– התבנית מטעימה תיאור ואחריו הלכה ,או התבנית מטעימה הלכה ואחריה עוד
פשטא מונֶ֣ח֭זקףָ֔ -
֭
(אתנח֭או֭סלוק) ואחריו
הלכה ,מרמז ללימוד אלפניו ולאחריו.
קטן – התבנית מטעימה תיאור ואחריו הלכה ,או התבנית מטעימה הלכה ואחריה
א֭פשטא מונֶ֣ח֭זקףָ֔ -
֭
(אתנח֭או֭סלוק) ואחריו מרכֵ֥
עוד הלכה ,מרמז ללימוד אלפני לפניו ואפשר גם לאחריו.
קטן – מתארת הרחקה במקום ,הארכה בזמן.
פשטא מונֶ֣ח֭זקףָ֔ -
֭
במצב שלא אחרי (אתנח֭או֭סלוק) התבנית֭מרכֵ֥ א֭[מונֶ֣ח]֭[מהפֶ֤ ך]֭
מרכֵ֥ א֭מונֶ֣ח-לגרמיה֭׀ – ששה מופעים בתורה ,שלושה בדברים 44 ,מופעים בכל התנ"ך ,אין הגדרת תפקיד.
קטן֭בין שני קיסרים ((אתנח֭או֭סלוק)( ,סלוק֭או֭אתנח)) – בין תפקידיהם כעין דבר החוזר וקורה ,כעין בנין
קטן֭֭...זקףָ֔ -
זקףָ֔ -
אב ,היקש.
קטן (במלה אחת או במלים מחוברות במקף) בין שני קיסרים ((אתנח֭או֭סלוק),
קדמא-זקףָ֔ -
ָ֨
קטן ואחריו
תבנית מורכבת מ֭-זקףָ֔ -
(סלוק֭או֭אתנח) ) 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 ((אתנח֭או֭סלוק)( ,סלוק֭או֭אתנח)) תבנית המרכבת מלפחות שלושה זקף (קטן וגדול) או לפחות שני זקף ו֭-
רביע – בטוי לענין בעל תוקף רב ,עוצמה ,חוזק בין לטוב בין למוטב
רביע אחד או שניים או זקף אחד ושני ֵ֗
ֵ֗

קטן בין שני קיסרים ((אתנח֭או֭סלוק)( ,סלוק֭או֭אתנח)) ,כאשר הענין שבזקף-קטן נראה סתום ,לא בא לסתום
רביע  ...זקףָ֔ -
ֵ֗
אלא לפרש.
גדול– זקף-גדול מציין ענין של שלוש  ,לפחות שתי דרשות באופן אחד ואחת עשויה להדרש באופן אחר או בהפך מהשתיים האחרות.
זקף֕ -
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
קטן זקף-ג ֕דול – (א) עשוי לבטא דבר החוזר וקורה וכעין בנין אב; (ב) מצביע על אפשרות לביצוע חישוב הפרש בין גימטרית
זקףָ֔ -
טעמים וגימטרית תוכן או להפך והסקת מסקנה מדרשית ו/או הילכתית.
קטן֭  -בין שני קיסרים (אתנח סלוק ,סלוק אתנח) מרמז על שנוי ,תיקון גדול
גדול֭[֭]...זקףָ֔ -
זקף֕ -
רביע֭– הרביע מציין בד"כ ענין של ארבע ונמצא גם יותר ,ארבע דרשות או המספר ארבע או רבע ,או רבוע ,או כפל בריבוע (מספר
ֵ֗
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:

אמר֭בֶּ֣י֭אֲדנ֭י ֭
הוּדה֭וַיּ ֶ
ליו֭יְ ָ ֵ֗
וַיּ ַגָּ֨שׁ֭א ֝ ָ
וָֹך֭כּפַ ְר ָֽעה׃ ֭
ְ
֭בּעַ ְב ֶדָָּ֑ך֭֭ ֵ֥כּי֭כָ ֶ֖מ
ֵ֥חר֭אַ ְפָּךֶ֖ ְ
ָ֔י֭ואַ ל-י ַ
֭בּאָ זְ נ ֶ֣י֭אֲדנ ְ
֭ד ָבר ְ
֭יְ ַד ֶבּרָ -נָ֨א֭עַ ְב ְדָּךֶ֤ ָ
אמר֭בֶּ֣י֭אֲדנ֭י – זרקא מונח סגול
הוּדה – רביע וַיּ ֶ
ליו– קדמא אזלא בראש פסוק ,יְ ָ ֵ֗
וַיּ ַגָּ֨שׁ֭א ֝ ָ
הוּדה֭ -קדמא ואזלא רביע ,קדמא ואזלא התקדם או הקדים ,והלך ,רביע
ליו֭יְ ָ ֵ֗
"קול אליהו" הגר"א דרש בשמות טעמי הקרא :וַיּ ַגָּ֨שׁ֭א ֝ ָ
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 הבן הרביעי .אפשר כי פירוש אור החיים בפסוק מלמד על ארבעה ענינים שהם מעבר לעובדה הידועה מהכתוב שיהודה הוא בןרביעי ליעקב.
יתי֭כָּ ָֽמהוּ׃
ים֭וּת ֵ֥הי֭אַ חֲר ֶ֖
ְ
֭מוֹת֭יְ שָׁ ָ֔ר
ָ֑ל֭֭תּ ֶ֤מת֭נ ְַפשׁי ֶ֣
ָ
י֭מנָה֭ע ֲַפֶ֣ר֭ ַיע ֲָ֔קב֭וּמ ְס ָפֶּ֖ר֭אֶ תֶ֣ -ר ַבע֭י ְשׂ ָרא
מ ָ
במדבר בלק כג,יֶ֤ :
ַארבַּ עְ תֵּ י מַּ ִש ְיריָתָ א ְדי ְִשרָ אֵּ ל ,אחד מארבע מחנות של מחנה ישראל.
אֶ תֶ֣ -ר ַבע֭י ְשׂ ָראָ֑ל֭– תרגום יונתן ְדעִ ם ח ֲָדא ִמן ְ
אֶ תֶ֣ -ר ַבע֭י ְשׂ ָראָ֑ל֭– תרגום אונקלוס או חדא מארבע משריתא דישראל ,אחד מארבע מחנות של מחנה ישראל.
אם כן מלת ֶ֣ר ַבע בעלת קשר למספר ארבע ,במובן של אחד מארבע (רבע) .לכן אפשר כי גם המילה רביע בעלת שורש בלשון הקודש

ומשמעה ארבע ,ולא רק בלשון ארמית בה משמעה רובץ ,רבוץ.
שמות תרומה כז,א:

֭המּזְ ָ֔בּחַ ְ֭ושָׁ ֵֹ֥לשׁ֭אַ ֶ֖מּוֹת֭ק ָמ ָֽתוֹ׃
֭י ְהיֶה ַ
ב֭ר ֶ֤בוּעַ ָֽ
ָ
וֹת֭רחַ
ֵ֗
ְך֭ו ָחמֹ֧שׁ֭אַ ֶ֣מּ
וֹת֭א ֶר ְ
֝
ָ֑ים֭חמשׁ ֭֩אַ ָ֨מּ
ָ
ית֭אֶ תַ -המּזְ בֶּ֖חַ ֭עֲצֶ֣י֭שׁטּ
שׂ ָ
ְועָ ֵ֥
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 ֶ֤בוּעַ ֭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 ֶ֤בוּעַ֭ כתיב ,דמשמע הכי ומשמע הכי.
רש"י ה"ג ָר ֶ֤בוּעַ ֭כתיב דמשמע הכי ומשמע הכי  -הלכך תרווייהו יליף מינה.
הנאמר בגמרא ָר ֶ֤בוּעַ ֭בעל שתי משמעויות מרובע ורבוץ .המלה ָר ֶ֤בוּעַ֭ 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.
ֶ֣ח֭רביע֭מציין ענין כמו רביע על כל תפקידיו ,או חמש ,כגון חמש דרשות ויותר , ,או ערך חמש ויותר או חמישית או שברים קטנים
ֵ֗
מונ
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.
ֶ֣ח֭רביע֭אינו בענין של מספר.
ֵ֗
אם ,למרות האמור לעיל ,נדרש במקום רק ענין של ארבע אז תפקיד טעם מונֶ֣ח בתבנית מונ
סלוק – הפסק דיבור המגביל הענין .אופן אחד של הגבלה הוא למעט כל נושא  /ענין פרט למדובר בו
אתנָ֑ח או ָֽ
סלוק
סלוק המטעימים מלת "לאמר" בתורה  214פעם( ,אתנח  , 84סלוק  . )130אפשר כי תפקיד ההגבלה של אתנָ֑ח או ָֽ
אתנָ֑ח או ָֽ
אמר כמו ב(-וי' מצרע יד,א) וַיְ ַדבֵּ֥ר֭הֶ֖ '֭
מתואם עם הדרשה של רבי יהודה ובי רב ב -בבלי פסחים מב,א ו -בבלי תמורה ז,ב כי מלת לּ ָֽ
אמר :היא נוטריקון "לאו אמור" לדרוש לאו מתוכן העשה שאחריו .מלמד שכל הלא תעשה הנלמדים כדלקמן בפרשה רמוזים
אֶ ל-מ ֶשֵׁ֥ה֭לּ ָֽ
במלה זו ונלמדים ומתרבים מטעם מרכא במלים אֶ ל-מ ֶשֵׁ֥ה .
טפחא
ֶ֖
מתפקידי
טפחא – טעם מפסיק – פסקא טעמא (זהר יתרו) מלמד שהענין הוא שנוי משמעות מהכתוב אחריו
ֶ֖
(א)

רש"י (וי' מצ' יד,כח) עַ לְ -מ ֶ֖קוֹם ַ ֵ֥דּם ָהאָ ָ ָֽשׁם  -אפילו נתקנח הדם (ראה מנחות י,א) .למד שאין הדם גורם אלא המקום גורם.
ֶ֖ל֭דּם֭
שׁם  ,משנה משמעות הנאמר במצורע עשיר (וי' מצ' יד,יז) נתינת שמן ַע ַ ֵ֥
דּם ָהאָ ָ ָֽ
הנאמר במצורע עני בטהרתו (יד,כח) עַ לְ -מ ֶ֖קוֹם ַ ֵ֥

ָהאָ ָ ָֽשׁם שהיה נשמע שנותן השמן רק על הדם ממש ,ומלמד שנותן השמן על המקום גם עם דם נתקנח.
(ב) טפחֶ֖ א – פותח טפח (אף שמפסיק) ,מתחבר אל ,ומתאפיין מהכתוב אחריו.
ע֭בּיֶ֖וֹם֭טָ ה ֳָר ָ֑תוֹ ְ ,בּיֶ֖וֹם – טפחא בתפקיד פותח טפח ואז הכתוב אחריו מתאר ומאפיין את
ֶ֣ת֭ה ְמּצ ָ ָ֔ר ְ
֭תּוֹר ַ
ַ
ֶ֤את֭תּ ְהיֶה
ָֽ
(ויקרא מצרע יד,ב) ז
המלה בטעם טפחא ,ע"פ תורה תמימה הערה ז) המלה ְבּיֶ֖וֹם 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)
(ג) טפחֶ֖ א – ב מיוחד כאשר טפחא ללא מרכא לפניה אזי עשוי להיות בתפקיד של התפשטות האפיון המתקבל מהטפחא בלבד או מהמלים
בטעם טפחא ושאחריה אל הכתוב לפני הטפחא.
ָָ֑ך֭ו ֶ ָֽאל-כֶּ ְליְ ָךֶ֖ ֭לֵ֥֭א֭ת ָֽתּן׃֭ס֭ ֭
ים֭כּנ ְַפ ְשָׁךֶ֖ ֭שָׂ ְב ֶע ְ
ְ
ָב
ענ ֵ֛
ָך֭ואָ כַ ְל ָתֹּ֧֭ ֲ
֭בּ ֶכ ֶֶ֣רם֭ר ָ֔ ֶע ְ
י֭תבא ְ
כּ ָ
(דב' כ"תצ כג,כה)׃ ס [כה]֭ ֶ֤

ְו ֶ ָֽאל-כֶּ ְליְ ָךֶ֖ ֭– טפחא 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) טפחֶ֖ א – רבוי
אשׁית הוא רבוי מאמרות שנאמרו בבת אחת
אשׁית – טפחא ,רבוי ,להודיע כי המאמר ְבּר ֶ֖
ית֭בּ ָרֶ֣א֭אֱֹלהָ֑ים ְ ,בּר ֶ֖
ָ
אשׁ
(בראשית א,א) ְבּר ֶ֖֭
ועל רבוי הנבראים שנבראו בבת אחת בהתאמה למאמרות,
ית֭בּ ָרֶ֣א֭אֱֹלהָ֑ים ו(-שמות יתרו כ,ב (בטעם
ָ
אשׁ
טפחא מונֶ֣ח֭אתנָ֑ח – תבנית (בראשית א,א) ְבּר ֶ֖
ֶ֖
(ה) תפקיד מורכב בתבנית בראש פסוק
ֱֹלהָ֑יָךהעשויה לרמז במופעים אחרים על קשר למעשה בראשית ו/או שמע ישראל
֭ה'֭א ֶ ָ֔
תחתון)) ָ ָֽאנ ֶ֖כי ֶ֣
טפחא אתנָ֑ח – תבנית (דברים ואתחנן ו,ד) ְשׁ ַמֶ֖ע֭י ְשׂ ָרא ָ֑ל֭העשויה לרמז במופעים אחרים על קשר לשמע ישראל ו/או
ֶ֖
תבנית בראש פסוק
מעשי בראשית.
א֭סלוק עשויה לרמז מאד על קשר למעשי בראשית ו\או שמע ישראל.
ָֽ
א֭טפחא מרכֵ֥
ֶ֖
טפחא [מונח] אתנָ֑ח מרכֵ֥
ֶ֖
תבנית פסוק מלא
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
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"ג

טפחא .טעם טפחא הוא הטעם בעל נגינה (שאינו אילם) הנפוץ בתורה ( )11294המופיע בכל פסוקי התורה ( )5846אבל
ֶ֖
חצי פסוק ללא
טפחא.
ֶ֖
יש חצאי פסוק בעלי מלה אחת בטעם קיסר (אתנח או סלוק) בהם אין טעם
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
ָ֑ין֭ונ ְר ָ ָֽפּא׃
וֹ֭שׁח ְ
ֵ֥ה֭בוְֹ -בע ֶ֖ר ְ
ָֽ
ר֭כּי-י ְהיֶ
שׂ ָֽ
׃֭פ֭֭֭[יח]֭֭וּב ָ֭֕
ָ

[יח]֭֭...שׁחָ֑ין֭ -אתנח ְונ ְ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.
אמָ֑ר –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.
א֭סלוק
ָֽ
סלוק או מונֶ֣ח֭אתנָ֑ח או מרכֵ֥
א֭טפחא ,אתנָ֑ח או ָֽ
ֶ֖
מרכֵ֥
א֭טפחא – יתור לרבות ,דהיינו יש מלה יתירה הבאה לרבות לדברים אחדים ,כל מקום לפי ענינו ,שעליהם חל הענין או ההלכה.
ֶ֖
מרכֵ֥
א֭סלוק
ָֽ
מובאת שוב הגדרת אתנח וסלוק להסברת התבנית מונֶ֣ח֭אתנָ֑ח או מרכֵ֥
סלוק טעמים המכונים קיסרים ,ובד"כ מגבילים בנושא הנידון (למשל שמשהו מהענין חל על פרט מסוים בלבד),
אתנָ֑ח או ָֽ
א֭סלוק מונח או מרכא מרבה אתנח או סלוק מגביל.
ָֽ
מונֶ֣ח֭אתנָ֑ח או מרכֵ֥

א֭סלוק רבוי הגבלה.
ָֽ
מתפקידי תבנית הטעמים מונֶ֣ח֭אתנָ֑ח או מרכֵ֥
סלוק הגבלת הרבוי.
א֭טפחא ,אתנָ֑ח או ָֽ
ֶ֖
מתפקידי תבנית הטעמים מרכֵ֥
אבל התבנית עשויה להיות גם שטעם מונֶ֣ח מרבה בלי קשר לטעם אתנָ֑ח המגביל
סלוק המגביל
וכן שטעם מרכֵ֥ א֭מרבה בלי קשר לטעם ָֽ
מתפקידי
(א) מחלק,
סלוק – מגביל
תביר – מחלק וממעט ובין השפעת אתנָ֑ח או ָֽ
(ב) ממעט ,צריך להבחין בין השפעת ֵ֛
ישֶׁ֖הּ רבנן הוסיפו נשים שלא התגרשו אלא שהיה
רוּשֵׁ֥ה מא ָ
ָ
(ג) לימוד המלמד שלא ממש ככתוב( : ,וי' אמר כא,ז) ְוא ָשֵּׁ֛ה תביר – לא ממש֭גְּ
בהן ריח של גט או חלוצה ,שאף אותן לֶ֣֭א י ָ ָ֑קּחוּ הכהנים לנשים
תבֵ֛ יר תבֵ֛ יר –  4מופעים בתורה; תבֵ֛ יר ואחריה מלה המחוברת ב -מקף -למלה שאחריה בטעם֭תבֵ֛ יר –  3מופעים בתורה ,ואין כרגע
אפיון מובהק של תפקיד התבנית
א]֭טפחא 180 ,מופעים ב 180 -פסוקים בתנ"ך ,מהם  46בתורה ,ואין כרגע אפיון לתפקיד התבנית
ֶ֖
תביר֭ואחריו [מרכֵ֥
כּי – ֵ֛
ֵ֛
(ד) טעם תביר מופיע בעיקר בשלש התבניות הבאות ותפקידן מוגדר באופן תמציתי:
דרג֧ א תב֛ יר טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכֵ֥ א תב֛ יר טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; תב֛ יר מרכֵ֥ א טפחא – קבוצה
שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; כגון קבוצת עדים למעשה ,אשר הלכות עדות חלות רק על העדים הבאים להעיד והאחרים פטורים.
דרג֧ א תב֛ יר מרכֵ֥ א טפחא  -קבוצה עם תכונה אחת שההלכה שוה לפרטיה; עם תכונה אחרת שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה;
מרכֵ֥ א תב֛ יר מרכֵ֥ א טפחא  -קבוצה עם תכונה אחת שההלכה לא שוה לפרטיה; עם תכונה אחרת שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה;
תבֵ֛ יר

תבנית כללית תבֵ֛ יר֭[מרכֵ֥ א]֭טפחֶ֖ א תבנית פרטית תבֵ֛ יר֭מרכֵ֥ א֭טפחֶ֖ א – קבוצה שההלכה לא חלה על חלק מפרטיה.
ֵ֥ר֭חֶ֖י מיעט את כל הפרטים ודרש שעל כולם לא חל הענין
ֵ֛ת֭בּ ָשׂ ַ
ָ
וּמ ְחיַ
אבל בפסוק (וי' תז' יג,י) ָֽ
יש בתורה כ 11 -מופעים של תבֵ֛ יר֭טפחֶ֖ א ואין כרגע אפיון מובהק של תפקיד התבנית לעומת תבנית תבֵ֛ יר֭מרכֵ֥ א֭טפחֶ֖ א
א]֭טפחא תפקיד תדיר של התבנית הוא קבוצת פרטים הקשורים לנושא מסוים החלוקים ביניהם או בדיניהם
ֶ֖
א֭תביר֭[מרכֵ֥
ֵ֛
מרכֵ֥
לגבי הנושא ,או הם לא מצטרפים ביחד לגבי הנושא או ההלכה הנידונים.
דרגֹ֧א֭ת ֵ֛ביר֭[מרכֵ֥ א]֭טפחֶ֖ א תפקיד תדיר של התבנית הוא קבוצת פרטים הקשורים לנושא מסוים אשר שוים ביניהם או בדיניהם
לגבי הנושא ,או הם מצטרפים ביחד לגבי הנושא או ההלכה הנידונים.
א]֭טפחא (א) נדרשת דרשה שהרבוי חל על כל הדברים באותו הענין ,אבל על חלקים שונים באופנים שונים,
ֶ֖
א֭תביר֭[מרכֵ֥
ֵ֛
מרכֵ֥
(ב) הדברים לא מצטרפים ביחד לגבי הנושא או ההלכה הנידונים.
ֹ֧א֭תביר֭[מרכֵ֥ א]֭טפחֶ֖ א (א) נדרשת דרשה שהרבוי חל על כל הדברים באותו הענין,
ֵ֛
דרג
(ב) הדברים מצטרפים ביחד לגבי הנושא או ההלכה הנידונים.
א֭טפחא ובין דרגֹ֧א֭ת ֵ֛ביר֭[מרכֵ֥ א]֭טפחֶ֖ א  ,אלא אם נאמר כי לטעם דרגא ו/או לטעם תביר יש תפקיד
ֶ֖
צריך עיון מה ההבדל בין מרכֵ֥
כל אחד לעצמו בנוסף על תפקידו בתבנית
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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טעם דרגֹ֧א מופיע בשלוש תבניות .הוא גם בעל תפקידי דרישה לעצמו ללא התבנית.
מתפקידי דרגֹ֧א֭לעצמו (א) מקשר – כגון בין שני כתובים( ,ב) מצרף – שכל פרט מהמצוה מעכב ,כמו ארבע פרשיות שבתפילין המעכבים
זה את זה ,
מתפקידי דרגֹ֧א֭בשלוש תבניות:
תביר
ֹ֧א֭תביר֭[מרכֵ֥ א]֭טפחֶ֖ א תפקיד שטופל בהקשר לטעם ֵ֛
ֵ֛
דרג
טפחא
ֶ֖
דרגֹ֧א֭מרכאיים֭(=מרכא֭-כפולה)֭

(א) עיקר משמעותה נעשה מעשה אף שלא לא היה ראוי לעשותו ,או יש לומר שבא לתקן מעשה שלא היה ראוי לישותו.
(ב) כאשר מרכאיים מרמז על שני ענינים או שלבים או תיווך בענין הנדון
ֶ֣ח֭רביע
ֵ֗
דרגֹ֧א֭מונ

(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.
ֶ֣ח֭רביע  .להלן רעיונות
ֵ֗
֞ים֭(מונֶ֣ח)֭דרגֹ֧א֭מונ
ֶ֣ח֭רביע יש תת-קבוצה אזלא֭-ג֝רש  /גרשי ֞
ֵ֗
אפשר כי לתבנית דרגֹ֧א֭מונ
למשמעותה
רביע נמצא התפקיד כעין יצא ללמד על עצמו או על הכלל.
֞ים֭[מונֶ֣ח]֭ ֵ֗
בין תפקידיה של תבנית הטעמים אזלא-ג֝רש  /גרשי ֞
ֶ֣ח֭רביע היא הרכב של שתי התבניות זו על זו ,ומשמעותה יצא
ֵ֗
֞ים֭[מונֶ֣ח]֭דרגֹ֧א֭מונ
אפשר שתבנית הטעמים אזלא-ג֝רש  /גרשי ֞
ֶ֣ח֭רביע
ֵ֗
ללמד על עצמו או על הכלל וגם אחד מתפקידי תבנית הטעמים ֭.דרגֹ֧א֭מונ
ֶ֣ח֭רביע היא מופע של מידה (ט"ז) מדבר שהוא מיוחד במקומו ,בברייתא דל"ב
ֵ֗
֞ים֭דרגֹ֧א֭מונ
אפשר כי תבנית אזלא-ג֝רש  /גרשי ֞
מדות ברייתא דרבי אלעזר בן רבי יוסי הגלילי.
ֶ֣ח֭רביע עשוי גם לתפקד בתפקידו ,שהוגדר במקומו.
ֵ֗
ֶ֣ח֭רביע – בתבנית דרגֹ֧א֭מונ
ֵ֗
מונ
שלשלת מלמד (א) על קושי או צורך רגשי  /מחשבתי,
֓
שלשלת֭ 4פעמים בתורה תמיד מלווה בטעם פסק֭׀ אחריו ,אפשר כי טעם
֓
העשוי להתבטא בהשהיה וחזרה על דברים ,וטעם פסק֭׀ מלמד התגברות עליו ע"י האיש הנתון במצב או ע"י גורם אחר( .ב) מלמד על
השהיה וחזרה על דברים,
פסק֭׀ – טעם 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 – טעם אמצעי אילם (אין לא נגינה משלו) המחבר שתיים או שלוש ונדיר מאד ארבע מלים לרצף אחד עבור תבנית טעמים של טעם
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 אין-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.
את  ,כא֭ת  ,לא֭ת אין ,מא֭ת ( -בצירה)  118מופעים במקף.
את (בצירה)  185מופעים בלי מקף .ב ֭
את (בצירה)  219מופעים ְו ֭
כל מילות ֭
מילת עַ ל -עם מקף  880מופעים ,מילת ְועַ ל -עם מקף  92מופעים ,מילת מ ַע ֶ֣ל –  58מופעים
ם -עם מקף  232מופעים ,מילת אם -עם מקף  174מופעים,
מילת כּי -עם מקף  410מופעים ,מילת ְוכי -עם מקף  34מופעיםְ ,וא ֭
מילת֭*לא -עם ובלי קדומת ,עם מקף  530מופעים ,מילת ָ֭נא עם מקף  ,1מילת ָ֭-נא עם מקף לפניה  85מופעים
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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אזלא או בסביבתן נמצאים אחד
קדמא֭ו ֝
ָ֨
אזלא – בשתי יחידות מלים ( 2מלים או עם מקפים) עשוי לציין כי המלים המוטעמות
קדמא֭ו ֝
ָ֨
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 יעָ שֶׂ֝ ה מגֶּ ֶ֣פֶ ן ַה ֵ֗ ַיּין מחַ ְרצַ נֵּ֛ים וְ עַ דָ -ז ֶ֖ג
ל ֭֩א ָ֨ ֶ
כּל יְ מֶ֣י נזְ ָ֑רוֹ מכּ ֭
ברבוי ומיעוט כגון כלל ופרט בתוצרת הגפן לנזיר (במדבר נשא ו,ד) ֶ֖
ָך בַּ בָּ ָ ֶ֣קר וּבַ ֵ֗צּאן
ל ֩ אֲשֶׁ רְ -תּאַ ֶוָּ֨ה נ ְַפ ְשׁ ֭֝
כּ ֶסף ְבּכ ֭
ָת ָתֶּ֣ה ַה ֡ ֶ
אכל׃ כגון כלל ופרט של שימוש בכסף מעשר שני (דברים ראה יד,כו) ְונ ַ
לא י ָֽ
ֵ֥
יתָך׃.כגון רבוי ומיעוט במומי
תּה֭וּב ֶ ָֽ
תּ֭אַ ָ ֵ֥
יָך֭ושָׂ ַמ ְח ָ ֶ֖
ֱֹלה ְ
ה'֭א ָ֔ ֶ
שּׁם ל ְפנ֭י ֶ֣֭
תּ ֵ֗ ָ
וּב ֵ֛כל א ֲֶשֵׁ֥ר ָֽתּ ְשׁאָ ְלָךֶ֖֭ נ ְַפ ֶשָָׁ֑ך ְואָ ַכ ְֶ֣ל ָ֭
כר ְ
וּבשּׁ ָָ֭֔
וּב ַיּי֭ן ַ
ַ
ֱֹלהיָך׃ ֭
לא תזְ ָבּ ָ֔ ֶחנּוּ לַ הֶ֖֭'֭א ֶ ָֽ
כּל ֶ֣מוּם ָרָ֑ע ֶ֣
ח ֶ֣אוֹ עוָּ֔ר ֶ֖
בכור בהמה (דברים ראה טו,כא)֭וְ ָֽכי-י ְה ֶיָ֨ה ֝בוֹ ֵ֗מוּם פּסּ ַ֭
(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 ֝
ָ֨
֞ים או אזלא-ג֝רש)֭קדמָ֭֨א֭– בשתי יחידות מלים ( 2מלים או עם
אזלא֭(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
ך֭פשטא – הלמד מוגבל באופן זמני או מותנה ,ובין היתר נמצא בו דוגמת קל
֭
֞ים או אזלא-ג֝רש)֭מהפֶ֤
אזלא֭(גרשי ֭֞
אזלא֭֝ ֭...
קדמא֭ו ֝
ָ֨
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.
רביע֭ללמד על עצמו או על הכלל כולו ,מציין כנראה שעל
֞ים או אזלא-ג֝רש) – יצא מן הכלל [מונֶ֣ח]֭ ֵ֗
אזלא֭(גרשי ֭֞
אזלא֭֝ ֭...
קדמא֭ו ֝
ָ֨
הלמד רובץ רבוי רב ,המסקנה היא שהלמד עולה על המלמד
אזלא֭(= קדמא ואזלא פעמיים) בין שני
קדמא֭ו ֝
ָ֨
אזלא֭...
קדמא֭ו ֝
ָ֨

קיסרים ,ללא הסבר

֞ים֭או אזלא-ג֝רש אשר לפניה לפחות אחת או יותר מהתבניות
קדמא לבדה או גרשי ֞
ָ֨
אזלא או
קדמא֭ו ֝
ָ֨
אזלא֭או
קדמא֭ו ֝
ָ֨
תבנית טעמים
הבאות
ֶ֣ח֭סגול
֭
מונֶ֣ח֭זרקא֭מונֶ֣ח֭֭...מונ
או מונֶ֣ח  ...מונֶ֣ח֭פז֡ר֭
או מונֶ֣ח  ...מונֶ֣ח֭תלישא֠ -גדולה
או מונֶ֣ח  ...מונֶ֣ח֭תלישא-ק֩ טנה
ֶ֣ח֭רביע֭
ֵ֗
או מונ

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.
קדמא֭ללא 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.
קטן֭– קדמא-זקף-קטן במלה אחת או במלים מוקפות ,כעין מידה מל"ב מידות של רבי אליעזר ברבי יוסי מוקדם
קדמא-זקףָ֔ -
ָ֨
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"
פשטא – תבנית שבין תפקידיה כעין מידה מל"ב מידות של רבי אליעזר ברבי יוסי דבר שחבירו (היינו הכתוב) שלפניו
֭
קדמא֭מהפֶ֤ ך֭
ָ֨
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 זקףָ֔ -
קטן֭
ך֭פשטא [מונֶ֣ח]֭זקףָ֔ -
֭
הטעמים :מהפֶ֤
קדמא מרכֵ֥ א – כ 65-מופעים בתורה עם שתי הסיפות כמוצג
ָ֨
קטן בין שני קיסרים (אתנח סלוק ,סלוק אתנח) – לכתחילה באופן אחד בפועל או בדיעבד
פשטא] [מונֶ֣ח]  ...זקףָ֔ -
֭
קדמא מרכֵ֥ א [
ָ֨
באופן אחר ,ועוד מתפקידי פשטא  ...זקף-קטן
ֶ֣ח֭סגול – לכתחילה באופן אחד בפועל או בדיעבד באופן אחר ,ועוד מתפקידי זרקא סגול
֭
קדמא מרכֵ֥ א֭זרקא֭מונֶ֣ח֭֭...מונ
ָ֨
קדמא֭ללא 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] [מונֶ֣ח]֭זקףָ֔ -
֭
[
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
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רביע
[מונֶ֣ח]֭ ֵ֗
קטן
פשטא מונֶ֣ח֭זקףָ֔ -
֭
מהפֶ֤֭ך֭
טפחא
ֶ֖
תביר או [מרכֵ֥ א]֭
ֵ֛
א)֭סלוק ֭
ָֽ
טפחא֭(מונֶ֣ח)֭אתנָ֑ח֭או (מרכֵ֥
ֶ֖
ֹ֧א֭תביר [מרכֵ֥ א]֭
ֵ֛
דרג
א)֭סלוק ֭
ָֽ
טפחא֭(מונֶ֣ח)֭אתנָ֑ח֭או (מרכֵ֥
ֶ֖
א֭תביר [מרכֵ֥ א]֭
ֵ֛
מרכֵ֥

֞ים – יצא לסוגיו
תבנית הטעמים שבבסיסה אזלא-ג֝רש 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-ג֝רש (=גרש)  1120גרשי ֭֞
קטן
ך֭פשטא – יצא להקל ולא להחמיר .היות ותבנית זאת בדרך כלל סוגרת ענין ע"י טעם זקףָ֔ -
֭
֞ים או אזלא-ג֝רש) מהפֶ֤
אזלא֭(גרשי ֭֞
֝
קטן
ך֭פשטא [מונֶ֣ח]֭זקףָ֔ -
֭
אפשר כי התבנית ה זאת היא אחת משתי הדרשות הנלמדות ע"י תבנית הטעמים :מהפֶ֤

ֵ֛ה֭לע ָלֶ֖ה֭-
וֹ֭ה ֶשּׂ ְ
ֱֹלהים֭ -גרשיים י ְראֶ ה-לֵּ֥ ַ
תביר – יצא להקל ולהחמיר ,כגון (בר' וירא כב,ח) א ֞
֞ים או אזלא-ג֝רש)ֵ֛ ...
אזלא֭(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.
ֶ֣ח֭רביע֭– יצא ללמד על עצמו או על הכלל כולו
ֵ֗
֞ים או אזלא-ג֝רש) מונ
אזלא֭(גרשי ֭֞
֝
רביע –  25פסוקים 25 ,מופעים
אזלא-ג֝רש (ללא קדמא לפניו) מונח [מונח] ֵ֗
רביע –  92פסוקים  92מופעים
֞ים מונח [מונח] ֵ֗
גרשי ֭֞
֭רביע –  6פסוקים  6מופעים
֞ים ֵ֗
גרשי ֞
קדמא֭– בשתי יחידות מלים ( 2מלים או עם מקפים) מציין שנוי סדר של מאוחר המקדים המוקדם,
ָ֨
֞ים או אזלא-ג֝רש)֭
אזלא֭(גרשי ֭֞
֝
כגון כתוב מאוחר או אחרון ומבוצע ראשון ,כגון עשוי להיות למד קודם למלמד .כ 32 -מופעים
ך֭פשטא – אזלא בראש התבנית לרמז על פעולה שהתחילה ,הושעתה וחודשה או
֭
קדמא֭מהפֶ֤
ָ֨
֞ים או אזלא-ג֝רש)֭
אזלא֭(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.
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
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
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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 .מידיוּת ,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
קטן֭– זקף-קטן כעין מספר שתים ,שתי נקודות בענין מסוים ,שתי דרשות .תוכן המונח מסייע לתיאור הזקף-קטן
קטן֭או֭מונֶ֣ח֭זקףָ֔ -
זקףָ֔ -
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 ֭:והנּהַָ֔ -איל֭אַ ֕ ַחר֭=  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.
א֭סלוק ,אתנָ֑ח לבד ,או ָֽ
ָֽ
טפחא) =  * 1תפקיד מפסיק מן התיאור המוטעם בסיומת מונֶ֣ח֭אתנָ֑ח או מרכֵ֥
ֶ֖
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
ֶ֖
מקדם * ת(
מהטפחא בלבד או מהמלים בטעם טפחא ושאחריה אל הכתוב לפני הטפחא.
טפחא֭[מונֶ֣ח]֭אתנָ֑ח בראש פסוק) =  * 1תפקיד קשר אפשרי למעשה בראשית ו\או שמע ישראל
ֶ֖
מקדם * ת(
א֭סלוק
ָֽ
מתפקידי תבנית הטעמים מונֶ֣ח֭אתנָ֑ח או מרכֵ֥
א֭סלוק) =  * 1רבוי הגבלה.
ָֽ
מקדם * ת(מונֶ֣ח֭אתנָ֑ח או מרכֵ֥
סלוק
א֭טפחא ,אתנָ֑ח או ָֽ
ֶ֖
מתפקידי תבנית הטעמים מרכֵ֥
סלוק) =  * 1הגבלת הרבוי.
א֭טפחא ,אתנָ֑ח או ָֽ
ֶ֖
מקדם * ת(מרכֵ֥
אזלא
קדמא֭ו ֝
ָ֨
מתפקידי תבנית הטעמים
אזלא) =  * 1ענין מרכזי בקרא אליו מתיחסים פרטים אחרים בקרא (קדמא ואזלא)
קדמא֭ו ֝
ָ֨
מקדם * ת(
אזלא) =  * 1מוקדם ומאוחר (קדמא ואזלא)
קדמא֭ו ֝
ָ֨
מקדם * ת(
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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אזלא) =  * 0מלמד ולמד כגון בקל וחומר (קדמא ואזלא) = 0
קדמא֭ו ֝
ָ֨
מקדם * ת(
אזלא) =  * 0בנין אב (קדמא ואזלא) = 0
קדמא֭ו ֝
ָ֨
מקדם * ת(
אזלא) =  * 0כלל ופרט (קדמא ואזלא) = 0
קדמא֭ו ֝
ָ֨
מקדם * ת(
אזלא) =  * 0רבוי ומיעוט (קדמא ואזלא) = 0
קדמא֭ו ֝
ָ֨
מקדם * ת(
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

מלות֭אֶ 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

ב֭אֶ ל – אין ,כ֭אֶ ל – אין,

2396

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

437

641

מהוות ביחד
 26.4662%ממופעי
מקף בתורה.

ל֭אֶ ל – אין ,מ֭אֶ ל – אין,
ב אֶ ת ,כ֭אֶ ת ,ל אֶ ת,
מ אֶ ת – אין.

114

118

באת  ,כאת  ,לאת אין,

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

מילת *עַ ל972 -

מילת *כּי 444 -מופע

מילת *אם406 -

מילת֭*לא530 -

מילת ָנ֭א , 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)
פסק (כולל מונח לגרמיה)
זרקא
סגול
יתיב
תלישא-גדולה(=תלשא)
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
357
372
372
341
261
246
152
5
4
1
1

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

לגר"א באותם סימנים 37
תפקידים

לרב הידלסהיימר – משפטי
הטעמים 12 ,טעמים

מרכא טפחא

בתנ"ך 11970

עם מקף

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

(כולל מונח לגרמיה)

84367
69606

כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

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

בתנ"ך 15074
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מהם בתורה 3889
בתנ"ך 2838
מהם בתורה 872
בתנ"ך 3604
מהם בתורה 1187
בתנ"ך 1216
מהם בתורה 409
626
12
723
258
821

מהם בתורה 4962
בתנ"ך 2960
מהם בתורה 901
בתנ"ך 3833
מהם בתורה 1272
בתנ"ך 1242
מהם בתורה 422
648
12
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 מקף טפחא
תביר מרכא (כנראה
אחריו טפחא)
תביר מלה מקף מרכא
(כנראה אחריו טפחא)
מרכא תביר [מרכא] טפחא
מרכא מלה-תביר
דרגא תביר [מרכא] טפחא
דרגא מלה-תביר
תביר ללא דרגא או ללא

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  9רביע לפני תביר,
 1ז"ק 1 ,קו"א
מהם  10רביע לפני תביר,
 1רביע גרשיים,
 1אתנח גרשיים
מהם ִ 7כּ֛י ֲא ִ ֵ֥ני ה' אֱֹלהֵיכ ֵֽ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

150

153

 77פסוק בר' שמ' וי'

מרכא מלה-פשטא
מרכא מונח לגרמיה

אין
6
301

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
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
זקף-קטן מהפך פשטא ...זקף-קטן

175

176

26
23

26
 23לוודא

52

52

31

31

242
84
17
50
106
94

248
84
17
50
107
94

סה"כ 202 ,201

פשטא פשטא
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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מהפך פשטא מהפך פשטא
פשטא רביע
פשטא מונח רביע

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

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

2
1

2
1

795
20
6

846
20
6

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

אין אזלא-גרש מלה-קדמא
ללא קדמא לפני אזלא

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

שניהם רק בקדמא
ואזלא במלה אחת

כלומר אין קדמא רביע

 5אחרים מתבנית
קדמא ואזלא דרגא

15
280
199
27

כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
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280
199
27
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דפי פרשות השבוע שנת התשע"ג ,בראשית
2
בראשית א,א
2.1
ֵ֥ת֭ה ָ ָֽא ֶרץ׃ ֭
ם֭וא ָ
ֵ֥ת֭השָּׁ ַמֶ֖י ְ
ית֭בּ ָרֶ֣א֭אֱֹלהָ֑ים֭א ַ
ָ
אשׁ
בראשית א,א – ג[ :א]֭ ְבּר ֶ֖
ֵ֥י֭ה ָ ָֽמּים׃ ֭
ים֭מ ַר ֶחֶ֖פֶ ת֭עַ לְ -פּנ ַ
ְ
וּח֭אֱֹל ָ֔ה
וֹם֭ו ֶ֣ר ַ
ֶ֣י֭ת ָ֑ה ְ
ה֭תהוּ֭ו ָָ֔בהוּ֭וְ ֶ֖חשֶׁ ְך֭עַ לְ -פּנ ְ
ת ָ֨
ץ֭היְ ָ ֵ֥
֭[ב]֭ ְו ָה ֵָ֗א ֶר ָ
ֶ֣י֭אוֹר֭וַ ָֽ ַֽיְ היָֽ -אוֹר׃ ֭
ֱֹלהים֭יְ ה ָ֑
ֵ֥אמר֭א ֶ֖
[ג]֭֭וַיּ ֶ
משנה אבות :בעשרה מאמרות נברא העולם וגו' .בבלי ראש השנה לב,א בראשית נמי מאמר הוא כדכתיב (תהלים לג,ו) בּ ְד ַבֶ֣ר֭ה'֭

שָׁ ַמֶ֣ים֭ ַנעֲשָׂ֑ וּ֭וגו' רש"י בראשית נמי מאמר הוא  -ואף על גב דלא כתיב ביה ויאמר יהי שמים  -כמאן דכתיב דמי ,דבאמירה נמי
֭פּיו֭כָּ לְ -צ ָב ָ ָֽאם׃
וּח ֝
וּ֭וּב ֵ֥ר ַ
ְ
איברי ולא בידים ,דכתיב (תהלים לג,ו) בּ ְד ַבֶ֣ר֭ה'֭שָׁ ַמֶ֣ים֭ ַנעֲשָׂ֑
בבלי מגילה כא,ב ורבי יוחנן אמר :כנגד עשרה מאמרות שבהן נברא העולם .הי נינהו?  -ויאמר דבראשית? הני תשעה הוו! -
֭פּיו֭כָּ ל-
וּ֭וּב ֵ֥רוּחַ ֝
ְ
בראשית נמי מאמר הוא ,רש"י בראשית נמי  -דמשתעי בשמים ובארץ ,דכתיב (תהלים לג,ו) בּ ְד ַב ֶ֣ר֭ה'֭שָׁ ַמֶ֣ים֭ ַנעֲשָׂ֑
ְצבָ ָ ָֽאם׃ מאמר הוא  -אף הן במאמר נבראו.
הרב ברס (כולל אור משה) – רש"י מתכווין שלא מילת בראשית היא מאמר אלא שהבריאה שנבראה בבראשית הייתה ע"י מאמר (בר' א,א
ו-א,ב נברא באמירה) ולא שייך ויאמר כי לא היה אל מי לאמר (ראה מלבי"ם להלן).
אשׁית֭ב' ראשית (במשמע בתוך
אשׁית הוא מאמר זוהר כרך א (בראשית) פרשת בראשית דף ל עמוד א ְבּר ֶ֖
בזוהר נאמר מפורש כי ְבּר ֶ֖

אשׁית֭איהו מאמר ,אלא עד לא נפיק ואתפשט חיליה (עד שלא יצא והתפשט רבוי כח המעשים) (לעיל
ראשית) ראשית מאמר הוא נימא ְבּר ֶ֖
אשׁית֭איהו ומאמר איהו ,כיון דנפיק ואתפשט מניה חילין ראשית אקרי והוא
ט"ו ע"ב) וכלא סתים ביה (הכל היה סתום –מוסתר בו) ְבּר ֶ֖
מאמר בלחודוי (כיון שיצא והתפשט רבוי כח המעשים אז הוא נקרא ראשית ,נקודת ההתחלה ,והוא מאמר לעצמו)
אשׁית֭מאמר קרינן ליה והכי הוא ושיתא יומין נפקין מינה ואתכלילן ביה
זוהר כרך א (בראשית) פרשת בראשית דף לא עמוד ב ְבּר ֶ֖
אשׁית֭מאמרָ ,בּ ָרֶ֣א֭חצי מאמר,
ית֭בּ ָרֶ֣אְ ,בּר ֶ֖
ָ
אשׁ
זוהר  -ספרא דצניעותא כרך ב (שמות) פרשת תרומה דף קעח עמוד ב ְבּר ֶ֖

מי הם עשרה המאמרות? מלת ויאמר מופיעה  10פעם במעשה הבריאה בפרק א .ומלת ויברך שהיא אמירה מופיעה  2פעמים .לכן יש
לברר מי הם עשרה המאמרות בהם נברא העולם.
פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) בראשית פרשת בראשית פרק א כדתנן בעשרה מאמרות נברא העולם ,ואלו הן :בראשית ברא אלהים

מאמר אחד ,דכתיב בדבר ה' שמים נעשו (תהלים לג ו) ,מאמר ב' ויאמר אלהים יהי אור ,ג' יהי רקיע ,ד' יקוו המים ,ה' תדשא הארץ ,ו'
יהי מאורות ,ז' ישרצו המים ,ח' תוצא הארץ ,ט' נעשה אדם ,י' פרו ורבו... ,
הרב ברס :מסכת אבות ,חידושי הגר"א בפר"א פ"ג] ואלו הם בראשית ,ויאמר אלהים יהי אור ,ויאמר אלהים יהי רקיע ,ויאמר אלהים
יקוו ,ויאמר אלהים תדשא ,יהי מארת ,ישרצו המים ,תוצא הארץ ,נעשה אדם ,הנה נתתי ,ופרו ורבו הוא צווי אל ברכה.

(טט – פר"א = פרקי דרבי אליעזר ,מלמד על עשרה מאמרות אך לא לא מלמד מיהם).
חילוקי דעות במאמר עשירי לקח טוב י' פרו ורבו,
ֶ֣י֭אוֹר֭
ֱֹלהים֭יְ ה ָ֑
ֵ֥אמר֭א ֶ֖
אשׁית (ב) [ג]֭וַיּ ֶ
המאמרות הם :יום אחד (א) [א]֭ ְבּר ֶ֖
י֭ר ֶ֖קיעַ ֭
ֱֹלהים֭יְ ֵ֥ה ָ
ֶ֣אמר֭א ָ֔
יום שני (ג) [ו]֭וַיּ ֶ
ֶ֤א֭האָ ֶרץ֭
ים֭תּ ְדשׁ ָ
ַ ָֽ
ֱֹלה
ֱֹלהים י ָקּוָ֨וּ ַה ֝ ַמּים (ה) [יא]֭וַיֶּ֣אמֶ ר֭א ֵ֭֗
ֶ֣אמר א ֵ֗
יום שלישי (ד) פ וַיּ ֶ
י֭מארת֭
ה ְ
ֱֹלהים֭יְ ֶ֤
ֶ֣אמר֭א ֵ֗
יום רביעי (ו) פ [יד]֭וַיּ ֶ
וּ֭ה ָ֔ ַמּי֭ם
ֱֹלהים֭י ְשׁ ְרצֶ֣ ַ
ֶ֣אמר֭א ָ֔
יום חמישי (ז)֭[כ]֭וַיּ ֶ
ֵ֛ם֭בּצַ ְלמֶ֖נוּ֭כּ ְדמוּתָ֑נוּ֭ ֭
ֲשׂה֭אָ ָד ְ
ֱֹלהים֭ ַנע ֵֶ֥֭
ֶ֣אמר֭א ָ֔
֭למי ָנָ֔הּ (ט) [כו]֭וַיּ ֶ
שׁ֭חיָּה ְ
ַ
א֭ה ָ֝א ֶרץ֭נֶ ֶ֤פֶ
ים֭תּוֹצ ָ֭
ָ֨
ֱֹלה
ֶ֣אמר֭א ֵ֗
יום ששי (ח) פ [כד]֭וַיּ ֶ
וּ֭וּר ֵ֛בוּ֭וּמ ְל ֵ֥אוּ֭אֶ ת-הָ ָא ֶֶ֖רץ֭וְ כ ְב ֻשָׁ֑הָ֭
ים֭פּ ֵ֥ר ְ
ְ
ֱֹלה
אמר֭לָ ֝ ֶהם֭א ֵ֗
חילוקי דעות במאמר עשירי לקח טוב (י) [כח]֭ וַיְ ָב ֶֶ֣רְך֭א ָתם֭אֱֹלהים֭ו ַָ֨יּ ֶ
וע"פ לקח טוב פר' ואתחנן ד"ה אנכי ה' אלהיך והוא כנגד דיבור עשירי לא תחמוד (אשת רעך)
ָתתּי֭לָ ֝ ֶכם֭אֶ ת-כָּ ל-ע ֶ֣שֶׂ ב׀֭זרֶ֣עַ ֭ ֶז ֵַ֗רע֭ ֭
ֱֹלהים֭הנּה ֭֩נ ָ֨ ַ
ֶ֣אמר֭א ֵ֗
הגר"א (י) [כט]֭וַיּ ֶ
יעי֭וַיְ ַק ֶ֖דּשׁ֭א ָ֑תוֹ֭( ,מסקנה מהזהר על ל"ב פעם
ֶ֣וֹם֭ה ְשּׁב ָ֔
ַ
ברכת וקידוש השבת ,שנאמרת ,אינה מאמר מהעשר [ג]֭וַיְ ָב ֶֶ֤רְך֭אֱֹלהים֭אֶ ת-י
שם אלקים במעשה בראשית ,ומספר זה שוה למספר המופעים בפרק א' בלבד)
ים֭ו ָהעֶ֖ וֹף֭י ֵֶ֥רב֭בָּ ָ ָֽא ֶרץ׃ ֭
֭בּיּ ַָ֔מּ ְ
וּ֭וּר ֵ֗בוּ֭וּמ ְל ֶ֤אוּ֭אֶ תַ -ה ַמּים ַ
ר֭פּ ֶ֣ר ְ
אמ ְ
ֱֹלהים֭ל ָ֑
וגם לא הברכה לשרץ המים והעוף [כב]֭וַיְ ָב ֶֹ֧רְך֭א ָתֵ֛ם֭א ֶ֖
לעומת הברכה לאדם הנחשבת ע"פ לקח טוב למאמר (י)
אשׁית היא מאמר.
אשׁית היא מאמר (א) .האם טעמי המקרא בבראשית מלמדים כי מלת [א]֭ ְבּר ֶ֖
הפסוק בתהלים הוא העדות על כי מלת [א]֭ ְבּר ֶ֖
ה -זוהר כרך א (בראשית) פרשת בראשית דף לא עמוד ב מלמד והמלבי"ם מסביר כי מלת ויאמר היא רק אל אחר ,והמסקנה מכך כי
בלי הימצאות אחר כמו הנבראים ו/או החומר הראשון – אי ן משמעות למלת ויאמר ,וזה תומך בפירוש רש"י לבבלי ר"ה לב,א לומר
שמלת בראשית היא במקום ויאמר יהי שמים ,כי בלי אחר אין משמעות למאמר כזה.
ֱֹלהים  -מונח
כדי להבין את הצעת הפתרון נקדים בעיון בתבנית הטעמים של הסיפא של (בראשית א,ב) ְו ָה ֵָ֗א ֶרץְ֭ ֭...ת ָ֑הוֹם  -אתנחְ ,ו ֶ֣רוּחַ ֭א ָ֔
ֵ֥י֭ה ָ ָֽמּים - :טפחא מרכא סלוק .תבנית טעמים (אתנח או סלוק) מונח זקף-קטן המטעימה מלים כמו וְ ֶ֣רוּחַ ֭
זקף-קטן ְמ ַר ֶחֶ֖פֶ ת֭עַ לְ -פּנ ַ
ֵ֥י֭ה ָ ָֽמּים עשויה לרמז ללימוד אלפניה ולאחריה ,ו/או ללימוד
ֱֹלהים שהן תיאור ,ואחריהן פעולה או מצוה כמו כאן ְמ ַר ֶחֶ֖פֶ ת֭עַ לְ -פּנ ַ
א ָ֔
לאחריה ולהעבירו אלפניה.
ֱֹלהים֭– המוטעמת בטעמים מרכא טפחא ,פעם יחידה מכל המאמרות.
ֵ֥אמר֭א ֶ֖
עד פסוק (א,ג) לא נכתב מאמר .בפסוק (א,ג) נאמר וַיּ ֶ
ֶ֣י֭אוֹר שבפסוק (א,ג) עוד מאמר או יותר,
ֱֹלהים֭– מרכא טפחא ,בתפקיד יתור לרבות ,בא לרבות על המאמר יְ ה ָ֑
ֵ֥אמר֭א ֶ֖
אפשר כי וַיּ ֶ
אשׁית שבאמירתו (רק במובן של לסבר את האוזן) אלקים (המכונה אור אין סוף ,ראה הסבר
[א]֭בּר ֶ֖
ְ
ומאמר אחד הוא הכעין מאמר
בהמשך) כאילו הסתיר משהו מעצמו (מאורו) וכאילו פינה מקום לחומר הבריאה (ע"פ למשל שער ההקדמות לר' חיים ויטאל) .ע"י תבנית
ֱֹלהים מועבר מאמר יתיר מ(-א,ג) אל (א,א) ללמדינו שהבריאה שנבראה בבראשית הייתה ע"י אבל זה
וּח֭א ָ֔
הטעמים של הכתוב (א,ג) ְו ֶ֣ר ַ
אשׁית֭הוא מאמר.
[א]֭בּר ֶ֖
ְ
לא מוכיח כי מלת
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ב"ה

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

ֱֹלהים ְמ ַר ֶחֶ֖פֶ ת֭עַ לְ -פּנ ֵ֥י֭
וּח֭א ָ֔
ֱֹלהים֭– מרכא טפחא אל הסיפא (בראשית א,ב) ְו ֶ֣ר ַ
ֵ֥אמר֭א ֶ֖
ועוד מאמר לדרוש מתבנית הטעמים של (א,ג) וַיּ ֶ
ים֭מ ַר ֶחֶ֖פֶ ת֭ -כסא הכבוד עומד באויר ומרחף על המים
ְ
ֱֹלה
וּח֭א ָ֔
הַ ָ ָֽמּים :והוא המאמר הגורם לריחוף כסא הכבוד כפי' רש"י (ב) ְ ...ו ֶ֣ר ַ

ברוח פיו של הקדוש ברוך הוא ובמאמרו ,כיונה המרחפת על הקן (ראה חגיגה טו,א); 'אקובטיר' בלשונינו.
ֵ֥י֭ה ָ ָֽמּים - :טפחא מרכא סלוק ,והוא פעולה ,תבנית
ֱֹלהים  -מונח זקף-קטן ,והוא תיאור ְמ ַר ֶחֶ֖פֶ ת֭עַ לְ -פּנ ַ
וּח֭א ָ֔
ומהסיפא של (א,ב) ְו ֶ֣ר ַ
הטעמים עשויה לרמז ללימוד אלפניה אל הרישא למלת (בראשית א,ב) ְו ָה ֵָ֗א ֶרץ – רביע בעלת מיני צירופים של רביעיות (ראה בהמשך)
ללמד שמכסא הכבוד המתואר כבעל ארבעה צדדים יוצאת כעין האצלה ,של תכונות של רביעיות ארבע צדדים שמכל צד נמשכות תכונות
שונות לבריאה.
ראשי תיבות אחדים בצידי תבניות הטעמים.
ֵ֥ת֭ה ָ ָֽא ֶרץ׃֭– ר"ת בב"א אהו"ה ,ס"ת תאמ תמתצ = אמ"ת תִ מְצ"ת
ם֭וא ָ
ית֭בּ ָרֶ֣א֭אֱֹלהָ֑ים֭אֵ֥ת֭הַ שָּׁ ַמֶ֖י ְ
ָ
אשׁ
[א]֭בּר ֶ֖
ְ
ה֭תהוּ֭ו ָָ֔בהוּ ְו ֶ֖חשֶׁ ְך֭ -ר"ת והתו = תוה"ו ,ר"ת התוו = תוה"ו ,כאילו נאמר בפסוק שלוש פעמים תוה"ו .ע"פ רמב"ן
ת ָ֨
ץ֭היְ ָ ֵ֥
[ב]֭ו ָה ֵָ֗א ֶר ָ
ְ
רבוי הצורות שהוטבעו ב֭-ו ָָ֔בהוּ בחומר הראשוני.
ים֭מ ַר ֶחֶ֖פֶ ת֭עַ ל-
ְ
ֱֹלה
וּח֭א ָ֔
ֶ֣י֭ת ָ֑הוֹם – ס"ת צהו וכלימ = צו"ה וימל"ך כפי' רש"י על ְו ֶ֣ר ַ
הוּ֭ו ֶ֖חשֶׁ ְך֭עַ לְ -פּנ ְ
ה֭תהוּ֭ו ָָ֔ב ְ
ת ָ֨
ץ֭היְ ָ ֵ֥
[ב]֭ ְו ָה ֵָ֗א ֶר ָ
ֵ֥י֭ה ָ ָֽמּים׃  -כסא הכבוד עומד באויר ומרחף על המים ברוח פיו של הקדוש ברוך הוא ובמאמרו ,זה ענין צו"ה ,ואחרי שיש ברואים
ְפּנ ַ
מתקים וימל"ך – שאין מלך בלא עם.
ֵ֥ין֭ה ֶ֖אוֹר֭וּבֵ֥ין֭הַ ָֽחשֶׁ ְך׃
ָ
ֱֹלהים֭בּ
ֹלהים֭אֶ ת-הָ ֶ֖אוֹר֭כּי-טָ֑ וֹב֭֭ ַויּ ְַבדֶּ֣ל֭א ָ֔
א ֵ֛
בראשית א,ד :וַיַּ ְָֹֽ֧֖רא֭ ֱ֭
ֱֹלהים֭אֶ תָ -ה ֶ֖אוֹר֭– דרגא תביר טפחא,כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חל הענין כּי-טָ֑ וֹב֭ – אתנח,
וַיַּ ְָֹֽ֧֖רא֭א ֵ֛
קבוצת הפרטים הוא ירידת האור ובתוך כך שינויים והבדלים בנבראים
ע"פ הנאמר בחסידות מבוארת (א) מציאות האור נתהווה ע"י מאמר (היינו כח א-לקי) "יהי אור" שירד ונשתלשל עד שנעשה ממנו

מציאות האור וכן בשאר מאמרות (עיין תניא שער היחוד והאמונה ס"פ י' ואילך).
(ב) ההשתלשלות הביאה שינויים והבדלים באור וחיות האלקי שממנו נבראו כל הנבראים  ...והמחיה את הנבראים.

ובכולם חל הענין או ההלכה כּי-טָ֑ וֹב֭ – אתנח ,מגביל לומר כי רק טוב.
אֶ תָ -ה ֶ֖אוֹר – גי' בתורה
ֱֹלהים – תביר ,מחלק ו/או ממעט  ...כּי-טָ֑ וֹב֭– אתנח – מגביל ,אפשר שאחד מהם מרמז לפי' רש"י – ראה שאינו ראוי להשתמש בו
א ֵ֛
לרשעים ,גנזו בתורה לצדיקים .אֶ֭תָ -ה ֶ֖אוֹר – טפחא  -האור כולו טוב ,מלת אֶ ת מרבה על ָ -ה ֶ֖אוֹר ,אפשר שהאור מכיל אורות ,וכולם טובים
ֱֹלהים בֵּ֥ין ָה ֶ֖אוֹר וּבֵ֥ין ַה ָֽחשֶׁ ְך׃ ֭
ֱֹלהים אֶ תָ -ה ֶ֖אוֹר כּי-טָ֑ וֹב ַויּ ְַבדֶּ֣ל א ָ֔
בראשית א,ד – ה[ :ד]֭וַיַּ ְָֹֽ֧֖רא א ֵ֛
חד׃֭פ ֭
א֭ל ָ֑יְ לָ ה֭וַ ָֽ ַֽיְ היֶ -ע ֵֶ֥רב֭וַ ָֽ ַֽיְ היֶ֖ -ב ֶקר֭יֵ֥וֹם֭אֶ ָ ָֽ
ָ֔וֹם֭ולַ ֶ֖חשֶׁ ְך֭ ָ ֶ֣ק ָר ָ
ֱֹלהים֭׀֭לָ אוֹר֭י ְ
[ה]֭וַיּ ְק ָ ָ֨רא֭א ֶ֤

ֵ֥ין֭ה ֶ֖אוֹר֭וּבֵ֥ין֭הַ ָֽחשֶׁ ְך  -צמצם את האור למידת יום ראה ירושלמי ברכות פ"ח ה"ו
ָ
ֱֹלהים֭בּ
ַויּ ְַבדֶּ֣ל֭א ָ֔
בראשית א ג ,התורה והמצוה – מלבי"ם (אוצר החכמה)

ויהי אור אמר במדרש אור שכבר היה ,והוא מובן במ"ש שהאור הזה לא נברא יש מאין רק הוא אור הקדמון שממנו נאצל האור הזה
רק שנתלבש ונתעטף עד שיהיה אור מוחש נתפס במקום כפי הראוי לעולס הגשמי ועל זה לא אמר ויהי כן כמ"ש ככל מעשה בראשית
כי לא התהוה דבר חדש רק שהוא במקום הזה האור בעצמו שכבר היה.
וַיּ ְק ָ ָ֨רא – קדמא  ,מרמז על קדימות האור ,דהיינו האור הכתוב בפסוק ג שקדם כדברי המלבי"ם.
ֱֹלהים אֶ תָ -ה ֶ֖אוֹר כּי-טָ֑ וֹב ַויּ ְַבדֶּ֣ל  -אף בזה אנו צריכין לדברי אגדה (חגיגה יב,א) :ראה שאין כְ ַּדי להשתמש בו
רש"י (ד) וַיַּ ְָֹֽ֧֖רא א ֵ֛

רשעים ,והבדילו לצדיקים .ולפי פשוטו כך פרשהו :ראהו כי טוב ,ואין נאה לאור ולחשך שיהו משתמשין בערבוביא ,וקבע לזה
תחומו ביום ולזה תחומו בלילה (ראה ב"ר ג,ז).

ֱֹלהים֭׀֭לָ אוֹר֭יָ֔וֹם֭– קדמא מהפך פסק פשטא זקף-קטן ,נתחיל מתבנית מהפך פשטא זקף-קטן ללא פסק .יש כאן שני
[ה]֭וַיּ ְק ָ ָ֨רא֭א ֶ֤
לימודים אחד כפשוטו ואחד היוצא מפשוטו.
ֱֹלהים֭׀֭לָ אוֹר֭יָ֔וֹם֭– קדמא מהפך פשטא ,בתפקיד כעין כתוב שחבירו שלפניו מלמד עליו ,היינו מיבא אפיון כלשהו
(א) וַיּ ְק ָ ָ֨רא֭א ֶ֤
מהכתוב שלפניו .לפי בבלי פסחים ב א הקב"ה קרא למאיר ובא קרא יום .הגמרא דוחה הסבר זה ומביאה פירוש אחר קרייה רחמנא
לנהורא ופקדיה על אמצותא דיממא .רש"י האי ויקרא לאו קריאת שם הוא דתימא שקרא את שם האור יום ,אלא קרא לבריאה
המאירה שברא מהוד מעטה לבושו ופקדיה על מצוותא דיממא (היינו) צווהו לשמש ביום ולחשך צוה לשמש בלילה .קרא (היינו)
כמלך שקרא לעבדו שיבוא לפניו (ולא קריאת שם) (א-לקים קרא לבריאה המאירה והפקידה לשמש ביום בהבדלה מן החושך שתפקידו בלילה.
קבע לאור לשמש בתחום (זמן) יום).
(ב) אפשר כי הלימוד היוצא מפשוטו הוא כפירוש רש"י בפסוק י"ד להבדיל בין היום ובין הלילה  -משיגנז האור הראשון ,אבל בשבעת

ימי בראשית שמשו האור והחשך הראשונים זה ביום וזה בלילה.

הקריאה – היינו המנוי היו לאור והחשך הראשונים ומנוי זה עבר לאור וחשך הבאים מפעילות המאורות.
ֱֹלהים֭׀֭– קדמא מהפך פסק ,לָ אוֹר֭יָ֔וֹם֭– פשטא זקף-קטן
[ה]֭וַיּ ְק ָ ָ֨רא֭א ֶ֤
טט – משמעות אפשרית לפסק – ע"פ המלבי"ם ד"ה "ובאה התשובה (טט – של רשב"ג ב"ר פ"ג),מלמד שנתעטף הקב"ה כשלמה,

ותבין עפ"י המבואר כי האור המוחלט והעצם הנשגב ית' נקרא בכתבי הקודש בשם אור ,באורך נראה אור ,ה' אורי ,והיה אור ישראל

לאש וכדומה ונקרא בדברי המקובלים אור קדמון אור צח אור מצחצח ,וגבוה מעל גבוה יאמרו אור אין סוף ,וכו' (טט – ובסוף הסעיף
ֶ֣י֭אוֹר ,שצוה שישתלשל האור העליון ויתעטף במסך עד שיתגשם להיות אור מוחש ,ולפ"ז לא היה
ֱֹלהים֭יְ ה ָ֑
ֵ֥אמר֭א ֶ֖
נאמר) [ג]֭וַיּ ֶ

בריאה יש מאין רק יש מיש אור מוחש מן האור השכלי ,שנקרא גם כן אור ויתיחס אליו.

אפשר כי מפירוש התוה"מ המשמע היא שנברא חומר יש מאין ,ולתוך חומר זה השתלשל אור העליון וכאשר החומר מאיר זה תוצאה של גישום של האור
ֱֹלהים֭בטפחא שהוא טעם
העליון אחרי אין סוף תמורות .אפשר כי משמעות הפסק – הבדלה בין אלקים הנקרא אור ובין אור המוחש .בפסוק ג' מלת א ֶ֖
ֱֹלהים֭– מהפך שהוא טעם מחבר אל מלת לָ אוֹר֭
הי֭נמצאת בינה ומלת אָ֑ וֹר .בפסוק ה' תבת א ֶ֤
עוצר ולכן ואינה מחוברת למלה שאחריה וגם מלת יְ ֶ֣
שאחריה לכן טעם הפסק מדגיש ההבדל ביניהן (שם אחד – אור,המייצג שני רעיונות שונים).
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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בראשית נח ו,ט
2.2
בראשית נח ו,ט :פרשה סגורה

ח ֵ֥אישׁ צַ ֵ֛דּיק ָתּ ֵ֥מים ָהיָ ֶ֖ה ְבּדר ָתָ֑יו
ח ֵ֗נ ַ֭
תּוֹל ֶ֣דת ָ֔נ ַ֭
ְ
א ֚לֶּ ה
ֱֹלהים ָֽה ְת ַהלֶּ ְךָֽ -נ ַח׃
אֶ תָ -הא ֶ֖

ח – יתיב מונח זקף-קטן
תּוֹל ֶ֣דת ָ֔נ ַ֭
ְ
א ֚לֶּ ה
א ֚לֶּ ה – יתיב – אכן כך הדבר ,נח ותולדותיו שונים מהנמנים לפניו
ֱֹלהים ָֽה ְת ַהלֶּ ְךָֽ -נחַ֭
ח – זקף-קטן ,כעין שתי תולדות ,תקופה (א) שבה אֶ תָ -הא ֶ֖
תּוֹל ֶ֣דת – מונח ָ֔נ ַ֭
ְ
ֶ֖ע֭כּ ֶרם׃֭כפי' רש"י (כ) וַיָּ ֵֶ֥חל֭נ ֶַ֖ח֭ -עשה עצמו חולין ,שהיה לו
ֶ֣ישׁ֭הא ֲָד ָמ ָ֑ה֭וַיּ ַטּ ָ ָֽ
ָ
תקופה (ב) שהחלה כאשר (בראשית נח ט,כ)֭וַיָּ ֵֶ֥חל֭נֶ֖חַ ֭א

לעסוק תחלה בנטיעה אחרת (ראה ב"ר לו,ג).
ֵ֗נחַ֭ – רביע ,אולי מרמז לבן רביעי שהיה אמור להיות לו .כפי' רש"י לפסוקים (בראשית נח ט,כב) ַו ֵ֗ ַיּ ְרא ָח ֚ם אֲבֶ֣י ְכ ַנָ֔עַ ן אֶ֖ת עֶ ְרוַ ֶ֣ת אָ בָ֑יו
ֲב ֶ֖דים י ְהיֶ ֵ֥ה ְלאֶ ָ ָֽחיו׃
ֶ֖אמר אָ ֶ֣רוּר ְכּנָ ָ֑עַ ן ֶע ֵֶ֥בד ע ָ
ַויַּגֵּ֥ד ל ְשׁנָֽי-אֶ ָחֶ֖יו ַבּ ָֽחוּץ׃֭(בראשית נח ט,כה) וַיּ ֶ

ופי' רש"י (כה) ארור כנען  -אתה גרמתה לי שלא להוליד בן רביעי לשמשני ,ארור בנך הרביעי להיות משמש את זרעם של אילו
הגדולים ,שהוטל עליהם טורח עבודתי מעתה (ראה ב"ר לו,ז) .ומה ראה חם שסרסו? אמר להם לאחיו :אדם הראשון שני בנים היו לו,
ובשביל ירושת העולם עמד זה והרג את זה; ואבינו זה יש לו שלשה בנים ,ועודנו מבקש בן רביעי.
ֵ֥אישׁ צַ ֵ֛דּיק ָתּ ֵ֥מים ָהיָ ֶ֖ה֭– מרכא תביר מרכא טפחא ,קבוצת פרטים הקשורים בנושא ואינם שוים בהלכה או בקשר שלהם לנושא שהוא
ֵ֥י֭ה ַמּ ָֽבּוּל רש"י – אף נח מקטני אמנה היה מאמין ואינו מאמין שיבא
כאן האמונה בא-לקים .וזה מתאים לנאמר ב (-בר' נח ז,ז) מ ְפּנ ֶ֖י֭מ ַ

המבול ולכנס לתיבה עד שדחקוהו המים.
ח ֵ֥אישׁ צַ ֵ֛דּיק  ,הואיל והזכירו ספר בשבחו שנא' (משלי י) זכר צדיק לברכה ד"א
ח ֵ֗נ ַ֭
תּוֹל ֶ֣דת ָ֔נ ַ֭
ְ
טט – מצד אחד כפי' רש"י רש"י א ֚לֶּ ה
למדך שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים :
תּוֹל ֶ֣דת חסר וכאילו אמר משהו חסר בהן ופוגם בנח ,כגון בנו חם ,שאשתו פגמה וחם פגם כדי לחפות עליה והיו תולדתיו
ְ
טט – מצד אחר
פגומים.
ְבּדר ָתָ֑יו( ,סנהדרין קט) יש מרבותינו דורשים אותו לשבח כ"ש שאלו היה בדור צדיקים היה צדיק יותר ויש שדורשים אותו לגנאי

לפי דורו היה צדיק ואלו היה בדורו של אברהם לא היה נחשב לכלום:

טט – אולי הדורשים בהשוואה לאברהם נסמכים על
א' טעם התביר הממעט מ֭ ְבּדר ָתָ֑יו
ב' ְבּדר ָתָ֑יו – חסר שני "ו" מחזק החסרון

ֱֹלהים – מקף טפחא ,טפחא בתפקיד פותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריו ָֽה ְת ַהלֶּ ְךָֽ -נחַ֭ – סלוק ,מגביל
אֶ תָ -הא ֶ֖

ֶ֣ר֭ה ַמּ ְשׁ ָ֔קים֭אֶ ת-פַּ ְר ֶ֖עה
֭שׂ ַ
מלת את במקף אחריה ושם עצם אחריה וכן תבנית טעמים כמו בשר המשקים (בראשית מקץ מא,ט) וַיְ ַדבּר ַ
אמר – אתנח ,בתפקיד מגביל היינו אמירה מוגבלת לא ישירה
ל ָ֑

אפשר כי כמו שנדרש בשר המשקים שלא דיבר ישירות לפרעה אלא דרך אחרים ,היינו ריחוק ,כך גם כאן מלמד על קשר מרוחק בעבודת
האלקים ,כגון שלא הפיץ האמונה בבורא כמו אברהם אבינו ,אלא הגביל זאת לעצמו.
ֱֹלהים  -גי' הוי' אדנות  -והוא המתקת הדין ,אם תהיה ראוי תקבל ואם לא תהיה ראוי לא תקבל (ע"פ רש"י בברכת יצחק לעשו) וכך
הָ א ֵֶ֖֥ה֭לפָ נֶ ָֽיָך׃  -אם ראוי יהיה לפניך ,ויש גירסה בפי'
ְ
ֵ֥אמר֭אַ ְב ָר ָהֶ֖ם֭אֶ לָ -האֱֹלהָ֑ים֭לֵ֥ וּ֭י ְשׁ ָמעֶ֖אל֭י ְחיֶ
אפשר להבין (בראשית לך לך יז,יח) וַיּ ֶ
רש"י [יחיה לפניך  -יחיה ביראתך,
ץ֭והנּ ֶ֣ה֭נ ְשׁ ָח ָָ֑תה ֭
ֱֹלהים֭אֶ תָ -ה ָא ֶֶ֖ר ְ
בראשית נח ו,יב :וַיַּ ְָֹֽ֧֖רא֭א ֵ֛
חית֭כָּ לָ -בּ ָשֵׂ֛ר֭אֶ תַ -דּ ְרכֶּ֖ וֹ֭עַ לָ -ה ָ ָֽא ֶרץ׃֭ס ֭
֭ ָֽכּי-ה ְשׁ ֹ֧

בפסוקים בראשית ו,ג  -ח מופיעים ביטויי שבר בשלבים ביחס ה' לאדם בגלל מעשיו .והם מלווים בשם הוי' – מידת רחמים מלאה
בפסוקים בראשית נח ו,ט  -יא מופיעים ביטויי שבר המלווים בשם הא-לקים – גי' הוי"ה אדנ"י ,שמשמעו רחמים בדין.
מפסוק (ו,יב) ביטויי השבר מלווה בשם א-לקים – מידת גבורה ומשמעו כאן צד מידת הדין שבגבורה ,או ללא כל שם כי ה' לא רוצה
שהעונש יהיה נראה קשור אליו.
(ו,יב) וַיַּ ְָֹֽ֧֖רא֭הפסוק פותח בטעם דרגא מרמז כמצביע על ההתפתחות ההשחתה והשבר של יחס ה'מסוף פר' בראשית עד כאן
ֱֹלהים֭אֶ תָ -ה ָא ֶֶ֖רץ – דרגא תביר טפחא ,כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חל אותו ענין ו/או כל אחד מצטרף לענין אחד,
(ו,יב) וַיַּ ְָֹֽ֧֖רא֭א ֵ֛
זאת קבוצת שלבי השבר ביחס ה' לאדם במדרגות של שבירה ,מרחמים לרחמים בדין ולדין עד שטפחה לגזרת מחיה ,כאשר אין לדיין אלא
מה שעיניו רואות כי ְוהנּ ֶ֣ה֭נ ְשׁ ָח ָָ֑תה – מונח אתנח ,רבוי והגבלה ,הקב"ה ארך אפיים ריבה להם שלבים מוגבלים של השחתה לאפשר להם
חזרה בתשובה ,והם השחיתו עד שלא נשאר מה להשחית עוד.
והשחתה זאת פעלה גם על ָֽכּי-ה ְשׁ ֹ֧חית֭כָּ לָ -בּ ָשֵׂ֛ר֭אֶ תַ -דּ ְרכֶּ֖ וֹ֭– דרגא תביר טפחא ,קבוצת פרטים שעל כל אחד חל הענין והם בעלי החיים
ש-עַ לָ -ה ָ ָֽא ֶרץ׃ – סלוק ,הגבלה ללמד שהשחתה לא היתה בבעלי החיים המימיים.
כאן מסתיימת פרשה סגורה שבה מופיעה המלה האלקים  -גי' הוי' אדנות  -המתקת הדין ,אם ראוי תקבל
אין לדיין אלא מה שעיניו רואות .תוצאת הראיה מעבר לשם אלקים  -גבורה בדין בבחינת העובדות
כאן מסתיימת פרשה סגורה ,וב(ו,יג) מופיע שם א-לקים ,במובן של מידת הדין ,ורחמים שהפכו לדין (אור החיים).
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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יהָ֑ם ֭
ץ֭ח ָמֶ֖ס֭מ ְפּנ ֶ
ָ֔י֭כּיָ -מ ְל ָאֵ֥ה֭הָ ָא ֵֶ֛ר ָ
ֶ֣א֭לפָ ַנ ָֽ
֭בּ ְ
֭קץ֭כָּ לָ -בּשָׂ ר ָ
ים֭ל ֵ֗נ ַח ֶ֤
ְ
ֱֹלה
אמר֭א ֝
בראשית נח ו,יג :ו ַָ֨יּ ֶ
יתם֭אֶ תָ -ה ָ ָֽא ֶרץ׃ ֭
ֵ֥י֭מ ְשׁח ָ ֶ֖
֭וְ הנְ נ ַ

פתיחת פרשה סגורה ארוכה והיא גזר הדין וביצועו עד תם שנת חמה מלאה  365יום בראשית נח ח,יד יבשה הארץ.
ויאמר אלקים לנח קץ כל בשר בא לפני וגו'
גזר הדין הכרז בשם אלקים  -מידת הדין
אור החיים בפסוק יב משפט אחרון בד''ה ותמלא הארץ  ...וטעם שהזכיר בפרשה זו שם אלקים הראה כי גם מדת רחמים נתהפכה

למדת הדין לצד מעשה הרשעים.
טט  -מפסוק יג
 פועלת מידת הדין הקבועה מצד גבורה
 ופועלת מידת הדין מצד מדת רחמים שנתהפכה למדת הדין
 כגון מעיינות תהום במבול אולי ממדת הגבורה וגשמי המבול ממדת הרחמים ,שנתהפכה למדת הדין  .בסוף הגשמים פסקו אך חלק
מהמעינות ממשיך לנבוע מים חמים.
ֶ֣אמר֭הֵ֭֗'֭אֶ ְמ ָ֨ ֶחה֭אֶ תָ -האָ ָדֶ֤ם֭אֲשֶׁ ר-בָּ ָראתי֭
ם֭בּ ָא ֶָ֑רץ֭וַיּ ְתעַ צֶּ֖ב֭אֶ ל-ל ָֽבּוֹ׃֭[ז]֭וַיּ ֶ
ד ָ
ם֭ה'֭ ָֽכּי-עָ ָשֵׂ֥ה֭אֶ תָ -האָ ָ ֶ֖
בראשית ו,ו – ז[֭:ו]ַ֭֭ויּנָּ ֶֶ֣ח ָ֭֔
יתם׃ ֭
י֭כּי֭עֲשׂ ָֽ
ם֭כּי֭נ ַח ְֶ֖מתּ ֵ֥
וֹף֭השָּׁ ָמָ֑י ֵ֥
ַ
שׂ֭ועַ ד-עֶ֣
ר ֶמ ְ
ה֭מאָ ָדם֭עַ דְ -בּה ָ֔ ָמה֭עַ דֶ֖ ֶ -
ָֽ
ֶ֣י֭הא ֲָד ָ֔ ָמ
֭פּנ ָ
מעַ ל ְ
ם֭כּי֭
ֲבוּר֭הָ אָ ָ ָ֔ד ֠
֭בּע ֶ֣
ף֭ל ַק ָ֨לּל֭עֶ֤ וֹד֭אֶ תָֽ ָ -הא ֲָד ָמה ַ
וֹ֭לא֠ -אס ְ
אמר֭ה֭֝'֭אֶ ל-ל ֵ֗בּ ָֽ
ֶ֣יח֭הַ נּיחחַ ֭ו ַָ֨יּ ֶ
בראשית נח ח,כא[ :כא]֭וַיָּ ֶ֣ ַָֽ֖רח֭ה֭'֭אֶ ת-ר ַ
וֹד֭ל ַהכֵּ֥ וֹת֭אֶ֭ת-כָּ לַ -חֶ֖י֭כַּ א ֲֶשֵׁ֥ר֭עָ ָֽשׂיתי׃
ְ
ָ֑יו֭ו ָֽלא-א ֵ֥סף֭עֵ֛
ֵ֛ם֭רע֭מנְּ עֻ ָר ְ
ֹ֧ב֭האָ ָד ַ ֶ֖
י ֶ֣צֶ ר֭ל ָ
אמר׃
בראשית נח ט,ח֭:ס [ח]֭וַיֶּ֤אמֶ ר֭אֱֹלהים֭אֶ לָ֔ -נ ַח ְ֭ואֶ לָ -בּנָ ֵ֥יו֭א ֶ֖תּוֹ֭ל ָֽ
ָ֑ם֭לד ֶ֖רת֭
שׁ֭חיָּ ֶ֖ה֭א ֲֶשֶׁ֣ר֭א ְתּ ֶכ ְ
ַ
יכם֭וּבֵ֛ין֭כָּ ל-נֶ ֵ֥פֶ
ֶ֤את֭אוֹתַ -ה ְבּרית֭אֲשֶׁ ר-אֲנ ֶ֣י֭נ ֵ֗תן֭בּיני֭וּבֶ֣ינ ָ֔ ֶ
ָֽ
ֱֹלהים֭ז
ֶ֣אמר֭א ֵ֗
בראשית נח ט,יב[:יב]֭וַיּ ֶ
ה֭בּכָ לָ -בּ ָשֶׂ֖ר֭א ֲֶשֵׁ֥ר֭עַ ל-הָ ָ ָֽא ֶרץ׃ ֭
שׁ֭ח ָ֔ ָיּ ְ
ַ
ֱֹלהים֭וּבין֭כָּ ל-נֶ ֶ֣פֶ
ית֭עוֹלם֭בֶּ֣ין֭א ָ֔
ָ֔ ָ
֭בּ ֶ֣ר
יה֭לזְ כּר ְ
ית ָ
ָָֽ֑֖ן֭וּרא ֵ֭֗
ת֭בּעָ נָ ְ
ֶ
ה֭ה ֶ ֶ֖קּשֶׁ
ת ַ
עוֹלם׃ [טז]֭ ְו ָהיְ ָ ֵ֥
ָ ָֽ

ה' – מונח זקף-קטן בתפקיד שתי מידות כפי' רש"י  ...דבר אחר וינחם  ,נהפכה מחשבתו של מקום ממדת רחמים
(בראשית ו,ו) וַיּנָּ ֶֶ֣חם ָ֭֔
ֶ֣אמר הֵ֭֗' – מונח רביע בתפקיד
ה'֭ -מרמז שמדת הדין שבכסא הכבוד (המרומז בתבנית הטעמים של וַיּ ֶ
למדת הדין( ,בראשית ו,ז) וַיֶּ֣א ֶמר ֵ֭֗

ל
ארבע צדי כסא) אמרה הגזרה ,ומדת הרחמים (שם הוי"ה) הסכימה עמה ולזה תרמז תבנית הטעמים של (בראשית ו,ז)֭אֲשֶׁ ר-בָּ ָראת֭י מעַ ֭

– פשטא פשטא ,בתפקיד זה וזה גורם
אמר֭ה֭֝'֭אֶ ל-ל ֵ֗בּוֹ֭ -קדמא ואזלא רביע ,כאן שם הוי"ה הוא מדת הרחמים האומרת למדת הדין לבטל גזרת מבול
(בראשית נח ח,כא)  ...ו ַָ֨יּ ֶ
מוחה הכל (ע"פ אור החיים עשוי להיות מבול מוגבל).
אפשר כי מלת וטעם ל ֵ֗בּוֹ֭ -רביע מרמזים אל מדת הדין שעל כסא הכבוד .לשם כך ניעזר ב(-א) גי' כס"א ה(האות ה"ה) כעין כסא עם חמש
גבורות עולה אלהי"ם ,ועוד ניעזר ב(-ב) גי' כס"א הכבו"ד עולה ל"ב אלהי"ם ומלת א-לקים לפעמים משמעה מדת הדין (כס"א וחמש
גבורות).
אמר – סלוק ,לעיין
(בראשית נח ט,ח) ל ָֽ
ֱֹלהים֭
ֱֹלהים֭ -מונח רביע ,פתיחה להבטחתן אות הברית  -קשת בענן ,וב(-בראשית נח ט,טז) פי' רש"י  ...בֶּ֣ין֭א ָ֔
ֶ֣אמר֭א ֵ֗
(בראשית נח ט,יב) וַיּ ֶ
שׁ֭ח ָ֔ ָיּה֭– אלא זה מדרשו כשתבא מדת הדין לקטרג עליכם (לחייב אתכם) אני רואה את האות ונזכר .לכן אפשר לומר כי
ַ
וּבין֭כָּ ל-נֶ ֶ֣פֶ
ֱֹלהים – מונח רביע ,מלמד על מדת הדין שעל כסא הכבוד (או שלפעמים כסא הכבוד הוא כסא דין) שמגבילה
ֶ֣אמר֭א ֵ֗
(בראשית נח ט,יב) וַיּ ֶ
עצמה ע"י הבטחת אות הברית – קשת בענן שלא יהיה שוב מבול מוחה כל.
בראשית נח ו,יט:

ֶ֖ה֭להַ חֲיֶ֣ת֭א ָתְָּ֑ך֭ז ָָכֵ֥ר֭וּנְ ק ָבֶ֖ה֭י ְהיָֽ֭וּ׃ ֭
ל֭תּ ֵ֥ביא֭אֶ לַ -התּ ָב ְ
כּ ָ
ר֭שׁנַ ָֹֽ֧֖ים֭מ ֵ֛
שׂ ְ
י֭מכָּ לָ -בּ ֞ ָ
[יט]֭וּמכָּ לָ ֠ -ה ַח ָֽ
ֶ֖יָך֭ל ַהחֲיָֽ וֹת׃֭֭֭֭ ֭
ְ
ָבאוּ֭א ֶל
כּל֭י ֵ֥
ָ֑הוּ֭שׁנַ ָֹֽ֧֖ים֭מ ֵ֛
ְ
ֶ֖ה֭למינ
ל֭ר ֶמשׂ֭הָ א ֲָד ָמ ְ
כּ ֶ ֵ֥
֭למי ָנָ֔הּ֭מ ֵ֛
וֹף֭למינֵ֗הוּ֭וּמןַ -ה ְבּהמָ ה ְ
ְ
[כ]֭מ ָהעֶ֣

בבלי עבודה זרה ה,ב

אנן דשכיחי מומין דפסלי אפילו בדוקין שבעין  -בעינן תלתין יומין ,אינהו דמחוסר אבר אית להו  -בתלתא יומי סגי ,דא"ר אלעזר:
ר֭שׁנַ ָֹֽ֧֖ים֭מ ֵ֛כּל֭וגו' ,אמרה תורה :הבא בהמה שחיין
שׂ ְ
י֭מכָּ לָ -בּ ֞ ָ
מנין למחוסר אבר דאסור לבני נח? דכתיב( :בראשית ו,יט) וּמכָּ לָ ֠ -ה ַח ָֽ
ראשי אברים שלה .האי מיבעי ליה למעוטי טריפה דלא! טריפה מלחיות זרע נפקא.
תוספות ע"ז ה,ב

מנין למחוסר אבר וכו'  -פירוש להקריב לגבוה בבמה שלהן דאילו בבית המקדש אפי' בדוקין שבעין נמי אסור דכתיב ומיד בן נכר לא
תקריבו ומייתי ליה ומכל החי דהזהיר הקב"ה לנח להביא מחוסר אבר בתיבה מפני שעתיד להביא מהם קרבן וא"ת הא לקמן בסמוך
(דף ו ... ).מנין למחוסר אבר שאסור לבני נח  -יש לדקדק מלשון אסור שהוא איסור גמור ובן נח מוזהר בדבר ותימה מ"ט לא חשיב
ליה בהדי ז' מצות שנצטוו ויתחייבו עליו מיתה  ....כל מצוה שנאמרה לבני נח ולא נשנית בסיני לישראל נאמרה ולא לבני נח נשנית
בסיני לזה ולזה נאמרה [וע"ע תוס' זבחים סח :ד"ה ושניסמית].
דמצרכינן מן העוף (הכוונה כנראה לנאמר [כ]֭מ ָהעֶ֣ וֹף ) ולא כל העוף למעוטי יבשה גפה נקטע רגלה
[יט]֭וּמכָּ לָ ֠ -ה ַחי – תלישא-גדולה בתפקיד עקירה – המהווה העברה למחיצת איסור ,התוס' לומד מהעוף מחוסר האיבר שאסור לקרבן
לישראל (אף שאין בו דרישה לתמות וזכרות) ואם זה גם נאמר מסיני אז אסור גם לבני נח לקרבן לה'.
ל֭תּ ֵ֥ביא֭אֶ לַ -התּ ָבֶ֖ה – דרגא תביר מרכא טפחא ,יצא לידון בענין אחר ולכן
כּ ָ
שׂר – כעין יצא מענינו ולפי טעמי המשכו ְשׁנַ ָֹֽ֧֖ים֭מ ֵ֛
ָֽמכָּ לָ -בּ ֞ ָ
יצא להקל ולהחמיר .וע"פ תוס' יצא להקל לבני נח בקרבן בבמות שלהם לה' וי"ל דאין לאסור אלו זקן וסריס לקרבן במה שמעטם

מהבאת התיבה כיון דאיכא טעמא אחרינא דאיכא למימר דהא דמעטן הכתוב היינו לפי שאינם ראוין לקיום העולם

יצא להחמיר לבני נח בקרבן בבמות שלהם לה' ולבני ישראל במשכן ובמקדש לאסור מחוסר איבר

אבל מחוסר אבר אי לאו לאסרן לקרבן למה נמעטו מלהביאם לתיבה הרי הם ראוין לקיום העולם ולבהמה טמאה ע"כ נמי לא מצי קאי
דכיון דשלמים נמי לא חזו להקרבה.
ל֭תּ ֵ֥ביא֭אֶ לַ -התּ ָבֶ֖ה – דרגא תביר מרכא טפחא ,קבוצת פרטים שעל כל אחד חל ְל ַהחֲיֶ֣ת֭א ָתְָּ֑ך – מונח אתנח ,כנאמר בבבלי
כּ ָ
ְשׁנַ ָֹֽ֧֖ים֭מ ֵ֛
ע"ז שהחיות צריכות להיות שלימות כמו נח להחיות זרע אחרי המבול.

כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ג

בראשית לך-לך יב,א

בראשית לך-לך יב,א:

ֶ֤אמר֭ה'֭אֶ ל-אַ ְב ָ ָ֔רם֭לֶ ְךְ -לָךֵ֛ ֭מאַ ְר ְצָךֵ֥ ֭וּמ ָֽמּוֹלַ ְד ְתָּךֶ֖ ֭וּמבֶּ֣ית֭אָ בָ֑יָך ֭
וַיּ ֶ
֭אֶ לָ -ה ָא ֶֶ֖רץ֭א ֲֶשֵׁ֥ר֭אַ ְר ֶ ָֽאךָּ ׃ ֭
בעה''ט ולכך סמך (בר' נח יא,לב) ְבּחָ ָ ָֽרן ל(-בר' נח יב,א) לֶ ְךְ -לָךֵ֛ ֭לפי שבחרון אפו של הקב''ה בעוה"ז גלו
ֶ֤אמר֭ה' -בעה''ט  -פתח באמירה בלשון שנברא בו העולם (טט (בר' א,ג) ויאמר֭אלקים֭וגו') שבי' מאמרות וכולו לא נברא אלא
וַיּ ֶ

בזכות אברהם
בראשית נח יא,לב:

אתֶ֣ים֭שָׁ נָ ָ֑ה ֭
ֶ֖ים֭וּמ ַ
ָ
ח֭חמֵ֥שׁ֭שָׁ נ
וַיּ ְהיֶ֣וּ֭יְ מיֶ ָ֔ -ת ַר ָ
רן׃֭פ ֭
ח֭בּ ָח ָ ָֽ֭
ת֭תּ ַר ְ
֭וַיָּ ֵָ֥מ ֶ ֶ֖
ח֭בּ ָח ָ ָֽרן – מרכא טפחא סליק וסוף פרשת נח פתוחה
ת֭תּ ַר ְ
 ...וַיָּ ֵָ֥מ ֶ ֶ֖
רש''י ְבּ ָח ָ ָֽרן הנו''ן (הסופית) הפוכה לומר לך עד אברם חרון אף של מקום ,טט ְ -בּ ָח ָ ָֽרן – סלוק בתפקיד מגביל ,מסייע לפי' רש"י

להגביל את החרון אף של מקום
ֶ֤אמר  -מהפך ,צוה לאברם להפוך טבעו מתכונות חרן (עניני הליכת אברם מארץ מולדתו הנסמך על עדויות פ''ב מ"ט ו-
(בר' נח יב,א)֭וַיּ ֶ
שפת"ח מציין  ...והוא (טט – אברהם) אין רצונו בכך לכך אמר לו להנאתך
ֶ֤אמר֭ה'֭אֶ ל-אַ ְב ָ ָ֔רם – מהפך פשטא זקף-קטן
וַיּ ֶ
טט – אפשר לקראו
ֶ֤אמר֭ה' – מהפך פשטא – ענין אמירת ה' מקשר אל בריאת העולם
וַיּ ֶ
ֶ֤אמר֭ה'֭אֶ ל-אַ ְב ָ ָ֔רם – ענין אמירה אֶ ל-אַ ְב ָ ָ֔רם (כמו ויאמר אברם אל שרי – אל במובן על) הקב"ה אמר שתכלית (בר' ב,ד) אֶ֣לֶּ ה֭
וַיּ ֶ
ץ֭ושָׁ ָ ָֽמים׃ תכלית בריאת העולם היא ב(עבור) אברהם אותיות
ים֭א ֵֶ֥ר ְ
ֶ
ֱֹלה
וֹת֭ה'֭א ֶ֖
ֵ֥֭
ָ֑ם֭בּיֵ֗וֹם֭עֲשֵׂ֛
ץ֭בּה ָ ָֽבּ ְר ָא ְ
ם֭ו ָה ָא ֶֶ֖ר ְ
וֹת֭השָּׁ ַמֵ֛י ְ
ַ
תוֹל ֹ֧ד
ְ
רוּ
שׁ ְמ ֭
ֲריו וְ ָ ָֽ
יתוֹ אַ ח ָ ָ֔
ֲשׁר יְ צַ ֶוּ ֝ה אֶ תָ -בּנָ ֶ֤יו ְואֶ ת-בּ ֭
ְבּה ָ ָֽבּ ְר ָאָ֑ם כי יכיר לעולם את בוראו וכן בניו (בראשית וירא חי,יט) כֶּ֣י יְ ַד ְע ֵ֗תּיו ְל ַמעַ ֭ן ֩ א ָ֨ ֶ
יא֭ה'֭עַ ל-אַ ְב ָר ָ֔ ָהם֭אֵ֥ת֭אֲשֶׁ ר-דּ ֶבֶּ֖ר֭עָ ָ ָֽליו׃֭֭האומה היוצאת ממנו תקבל ותקיים התורה
֭
ב
ן֭ה ֶ֤
ָ֑ט֭ל ֵ֗ ַמעַ ָ
וֹת֭צ ָד ָ ֶ֖קה֭וּמ ְשׁ ָפּ ְ
ְ
ה'֭לַ עֲשֵׂ֥
ֶדּ ֶֶ֣רְך ָ֭֔
ותמשיך בדרכו של אברהם להפיץ ידיעת יחודו אחדותו ושמו של הבורא.
עניני הליכת אברם מארץ מולדתו שלוש התחלות היה לאומה הישראלית
א' התחלה כוללת וזהו בריאת אדם הראשון  ...פר' בראשית
ב' התחלה שניה ג''כ כוללת נח ושלשה בניו  ...פר' נח
ג' התחלה שלישית הוא אברהם  ...פר' לך-לך ועל כך פירש רש''י בבר' כמ''ש רז''ל בשביל התורה שנקראה (משלי ח) ראשית֭דרכו
ובשביל ישראל שנקראו (ירמיה ב) ראשית֭תבואתה ֭
בֶּ֣ית֭אָ בָ֑יָך  -מונח אתנח
לֶ ְךְ -לָךֵ֛ ֭מאַ ְר ְצָךֵ֥ ֭וּמ ָֽמּוֹלַ ְד ְתָּך – מקף תביר מרכא טפחא וּמ ֭
מאַ ְר ְצָךֵ֥ ֭וּמ ָֽמּוֹלַ ְד ְתָּך – מרכא טפחא ,יתור לרבות ,שריבה על המקום עצמו את המעשים הרעים שעשו ,מקום חרון אף ה' בגלל עבודה
זרה.
לֶ ְךְ -לָךֵ֛ ֭ -תביר בתפקיד התמעט – התנתק מתכונות ומעשי ע"ז של אַ ְר ְצָךֵ֥ ֭וּמ ָֽמּוֹלַ ְד ְתָּך ,אף-על-פי ש :לֶ ְך-לְָ֭ךֵ֛֭ – מקף בתפקיד ענין בעל
מספר תת ענינים ,אפשר כי אלו שלושה דברים שהדרך גורמת כפי' רש''י (בר' נח יב,ב)  -לפי שהדרך גורמת לשלשה דברים ממעטת

ממעטת פריה ורביה ,וממעטת את הממון וממעטת את השם.
לֶ ְךְ -לָךֵ֛ ֭ -תביר בתפקיד התמעט  -התנתק וּמבֶּ֣ית֭אָ בָ֑יָך ,כי בו אין לך צאצאים ,אבל תדע כי וּמבֶּ֣ית – מונח מרבה שמבית אביך יצאו
רבקה ,רחל ,לאה ,בלהה ,זלפה ,אָ בָ֑יָך – מונח ,מגביל שרק מבית אביך יצאו הנשים ולא ממקום אחר.
והדבר מתואם עם טעמי (בר' ח"ש כד,ד) כאשר שלח עבדו להביא אשה לבנו
ֵ֥י֭לי ְצ ָ ָֽחק׃֭ ֭
תּ֭א ָשֶּׁ֖ה֭ל ְבנ ְ
ְך֭ולָ ַק ְח ָ ֵ֥
ל ָ֑ ְ
י֭ואֶ ל-מוֹלַ ְד ֶ֖תּי֭תּ ֭
צ ְ
כּי֭אֶ ל-אַ ְר ֵ֛
ֹ֧

י֭ואֶ ל-מוֹלַ ְד ֶ֖תּי֭– דרגא תביר טפחא ,כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חל הענין או המצטרפים לענין ,צווהו לחפש בכל
צ ְ
כּי֭אֶ ל-אַ ְר ֵ֛
ֹ֧
חלקי מקורו ,תּל ְָ֑ך֭ -אתנח ,מגביל רק לארץ המקור.
אכן עבד אברהם שם פעמיו אל-עיר נחור (בר' ח"ש כד,י)
ֲרים֭אֶ ל-עֵ֥יר֭נ ָָֽחוֹר׃
ֲרם֭ ַנה ַ ֶ֖
ֶ֖יו֭בּי ָָ֑דוֹ֭ ַו ֵ֗ ָיּ ָקם֭וַיּ ֵ֛לֶ ְך֭אֶ ל-א ַ ֵ֥
ְ
ְך֭וכָ ל-טֵ֥ וּב֭אֲדנָ
ח֭העֶ ֶבד֭עֲשָׂ ָ ָ֨רה֭גְ ַמ ֝לּים֭מגְּ ַמלּ ֶ֤י֭אֲדנָיו֭ו ַָ֔יּלֶ ְ
וַיּ ַ ֶ֣קּ ֠ ָ

ֲרים֭– מרכא טפחא ,ריבה את כלל הארץ והמולדת ,אבל אֶ לֵ֥ -עיר֭נ ָָֽחוֹר – סלוק  ,הגביל ההליכה
ֲרם֭ ַנה ַ ֶ֖
וַיּ ֵ֛לֶ ְך֭(השני) – תביר ,אֶ ל-א ַ ֵ֥
לבית נחור.
ובצווי יצחק אבינו ליעקב אבינו (בר' תלדות כח,ב)
ֲחי֭א ֶ ָֽמָּך׃ ֭
שּׁה֭מ ְבּנֵ֥וֹת֭לָ ָבֶ֖ן֭א ֵ֥
ָָ֑ך֭ו ַקחְ -לָךֶ֤ ֭משָּׁ ם֭א ָ֔ ָ
ה֭בתוּאֶ֖ל֭אֲבֶ֣י֭א ֶמּ ְ
ֵ֥ית ְ
ֲרם֭בּ ָ
קֵ֥ וּם֭לְך֭פַּ ֶדֶּ֣נָ ָֽה֭א ָ ָ֔
אֲבֶ֣י֭א ֶמָָּ֑ך – אתנח ,הצווי הוא לבית האב בלבד ,אֲבֶ֣י – מונח ריבה ,שהוא גם אב לבן שתקח רק בת שלו ובפועל בנותיו.
ֶ֣ר֭שׁ ַָ֑בע֭וַיּ ֶ֖לֶ ְך֭חָ ָ ָֽרנָה׃֭ ֭
ומקום מושבו בחרן (בר' ויצא כח,י) וַיּצֵ֥א֭ ַיע ֲֶ֖קב֭מ ְבּא ָ

כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
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"ג

לך-לך יב,יא – יג[ :יא]֭וַיְ ֕הי֭כַּ א ֲֶשֵׁ֥ר֭ה ְק ֶ֖ריב֭לָ ֶ֣בוֹא֭מ ְצ ָרָ֑יְ ָמה֭ ֭
ֶ֖ה֭א ְתּ׃ ֭
י֭כּי֭א ָשֵּׁ֥ה֭יְ פַ תַ -מ ְר ֶא ָ ָֽ
רי֭א ְשׁ ָ֔תּוֹ֭הנּה-נָ ֶ֣א֭י ַ ָָ֔ד ְעתּ ֵ֛
אמר֭אֶ ל-שָׂ ֶַ֣֭
וַיּ ֶ
תְך֭יְ ַחיָּֽ וּ׃֭ ֭
י֭וא ָ ֵ֥
ָ֑את֭והָ ְרגֵ֥וּ֭א ֶ֖ת ְ
ְ
ים֭ואָ ְמ ֶ֖רוּ֭א ְשׁ ֶ֣תּוֹ֭ז
֭המּ ְצ ָ֔ר ְ
ֵ֗ה֭כּי -י ְר ֶ֤אוּ֭א ָתְך ַ
[יב]֭ ְו ָה ָי ָֽ
לְך׃ ֭
שׁי֭בּגְ לָ ָֽ
תהַ֭֭נ ְפ ֶ֖
ְך֭ו ָחיְ ָ ֵ֥
ֲבוּר ְ
ֶ֣י֭בע ָ֔
֭ייטַ ב-ל ַ
֭ל ַמעַ ן ָֽ
י֭א ְָ֑תּ ְ
ֲחת ָ
[יג]֭א ְמרי-נָ ֶ֖א֭א ֶ֣
י"א – וַיְ ֕הי – זקף-גדול –  36מופעים בתנ"ך של ויהי בזקף-גדול
וַיְ ֕הי – זקף-גדול – בתפקיד של שלוש או שניים באופן אחד ואחד באופן אחר.
[יא]֭וַיְ ֕הי – זקף -גדול ,שלושה נסיונות לקחת את שרה מאברהם (פרעה ,עוג הפליט ממלחמת ארבעה מלכים בחמישה (הערת ר' צדוק

כולל אור משה) ,אבימלך) בלי עוג פעמיים לקחת את שרה ,ופעם ארע ליצחק (אבימלך) שחמד את רבקה אשתו

[יא]֭וַיְ ֕הי – זקף-גדול ,בבלי שבת לא,ב משנה .על שלש עבירות נשים מתות בשעת לידתן :על שאינן זהירות בנדה ,בחלה ,ובהדלקת
הנר( .לב,א) ראשית קראתי אתכם  -על עסקי ראשית הזהרתי אתכם ,נשמה שנתתי בכם קרויה נר  -על עסקי נר הזהרתי אתכם .אם
אתם מקיימים אותם  -מוטב ,ואם לאו  -הריני נוטל נשמתכם .ומאי שנא בשעת לידתן? אמר רבא נפל תורא  -חדד לסכינא.
רש"י בבלי שבת לב,א

הריני נוטל נשמתכם  -ותאבד רביעית דמכם ,ויכבה נרכם ,ויבטל שם ראשיתכם ,ונשים נצטוו על כך ,כדאמרינן בבראשית רבה :היא
איבדה חלתו של עולם  -שעל ידה נטרד אדם הראשון שנתרם כחלה ,וכבתה נרו של עולם ,ושפכה דמו ,ועוד ,שצרכי הבית תלוין בה.
נפל תורא  -לארץ ,שהוא עומד לשחיטה הכל אומרים :חדדו לסכינא עד שלא יקום ,ויהא טורח להשליכו ,כך ,הואיל ואיתרע מזלה -
מזומנת פורענותה לבא.
[יא]֭וַיְ ֕הי – לשון צער ,שהצער לאשה הוא בכל מצב סכנה לחייה ולא רק בשעת לידה כפי' רש"י בבלי שבת לב,א הואיל ואיתרע מזלה -
מזומנת פורענותה לבא ( .הערת ר' צדוק כולל אור משה בשם המהר"ל יעקב חשש לשלוח את בנימין מפני הסכנה בדרך ,אשה נקראת
בית הפך של דרך שהיא סכנה ).כאן אברהם ושרה בדרך ונכנסו לסכנת חיים ועריות ובזכות ששרה אמנו שמרה שלושה אלו כפי שמפורש
אחר מותה רש"י בר' חיי שרה כד(,סז) האהלה שרה אמו  -ויביאה האהלה ונעשית דוגמת שרה אמו ,כלומר :והרי היא שרה אמו; כל

זמן שהיתה שרה קיימת ,היה נר דולק באהל מערב שבת לערב שבת ,וברכה מצויה בעיסה ,וענן קשור על האהל; ומשמתה  -פסקו,
וכשבאתה רבקה  -חזרו .בראשית רבה (ס,טז).

ם֭ואֶ לַ -מ ֶ ֵ֥קּ ֶבת֭בֶּ֖ וֹר֭נֻקַּ ְר ֶ ָֽתּם׃ ֭
ר֭חצַּ ְב ָ֔ ֶתּ ְ
ֻ
ֶ֣י֭ה'֭ ַהבּיטוּ֭אֶ ל-צֶ֣ וּ
ק֭מבַ ְקשׁ ָ֑֭
י֭צ ֶֶ֖ד ְ
ֵ֛י֭ר ְדפ ֶ
ולמדרש המבוסס על הכתוב ישעיהו נא,א :שׁ ְמעֵ֥ וּ֭א ַל ֵ֥

הדורש כי בתחילה נגזרה גזירה ,שלא יולידו יש לענות שאפשר כי כבר השתנתה הגזירה ושרה כבר קיימה מצוות נדה ,או לומר כי סיפור
המעשה מתיחס לשתי מצוות שיכלה לקיים ולשלישית שקיימה בבוא העת.
[יב]֭ ְו ָה ָיֵ֗ה – רביע ,ע"פ רמב"ם ספר המדע הל' יסודי תורה פ"ה ה"א – ה"ד  -מצוות קידוש השם (ראה גם ס' החינוך מצוה רצו ,וש"ע
יו"ד סי' קנז,הלכות מלכים פ"י ה"ב  ...אינו מצוה על קדוה"ש)
באילו תנאים ישראל ימסור נפשו על קידוש השם ובאילו תנאים לא ימסור נפשו על קידוש השם.
(א) – הבחנה בין שעת השמד ולא שעת השמד .רמב"ם יסודי תורה פ"ה ה"ג – מגדיר שעת השמד כגזירת גויים לבטל דתם של ישראל או
לבטל מצוה מן המצוות בין נאנס בפני עשרה מישראל בין נאנס בינו ובין הגויים  -יהרג ואל יעבור
סיפור המעשה בירידת אברהם למצרים אינו בשעת השמד ולא אנסו את אברהם לעבור על המצוות .לכן [יב]֭ ְו ָה ָיֵ֗ה – רביע ,מרמז לארבע
מצבים שלא בשעת השמד ע"פ רמב"ם הל' יסודי תורה פ"ה ה"ב
 – 1האם הישראל נדרש לעבור על אחת משלוש המצוות עבודה זרה ,גלוי עריות ,שפיכות דמים – יהרג ואל יעבור
 - 2בשאר המצוות אם הגוי מצווהו לעבור על שאר המצוות לחנאתו של הגוי ,כגון יבשל לו ,או אנס אשה לבועלה וכיוצא בזה – ,יעבור
ואל יהרג
 - 3בשאר המצוות אם הגוי מצווהו להעבירו על המצוות בלבד (ולא להנאת הגוי) אם אין שם עשרה מישראל  -יעבור ואל יהרג
 - 4בשאר המצוות אם הגוי אנסו להעבירו על המצוות בלבד (ולא להנאת הגוי) בעשרה מישראל  -יהרג ואל יעבור

רמב"ם הלכות יסודי התורה פ"ה ה"ד כל מי שנאמר בו יעבור ואל יהרג ונהרג ולא עבר הרי זה מתחייב בנפשו ,וכו'

ים֭ואָ ְמ ֶ֖רוּ֭א ְשׁ ֶ֣תּוֹ֭זָ֑את֭ ֭
֭המּ ְצ ָ֔ר ְ
ולכן אברהם אבינו פעל כל מה שאפשר שיעבור ואל יהרג וזה הכתוב [יב] ָֽ ...כּי-י ְר ֶ֤אוּ֭א ָתְך ַ
י֭א ְָ֑תּ֭אם היו אומרים לו במפורש ככתב רמב"ם הלכות יסודי התורה פ"ה ה"ה
ֲחת ָ
תְך֭יְ ַחיָּֽ וּ׃֭[יג]֭א ְמרי-נָ ֶ֖א֭א ֶ֣
י֭וא ָ ֵ֥
וְ הָ ְרֵ֥֭גוּ֭א ֶ֖ת ְ

נשים שאמרו להם עובדי כוכבים תנו לנו אחת מכן ונטמא אותה ואם לאו נטמא את כולכן יטמאו כולן ואל ימסרו להם נפש אחת

מישראל ,וגו' אז יהרג ואל יעבור .אבל כאן לא הייתה שעת שמד (רמב"ם שם ה"ב) המצרים לקחו את שרה בעצמם ולהנאתם ולא אנסו
את אברהם לעבור על המצוות ,ואין שם עשרה מישראל ,לכן לא היה על אברהם למסור נפש .ועוד שאפשר היה שלא יפגעו בה כמרומז
רים (הערת חיצי כהן כולל נתיבות צבי :אונקלוס תרגם ָֽכּי – כאשר ,לכן תבנית
֭המּ ְצ ָ֭֔
בטעמי מהפך פשטא בכתוב ָֽכּי-י ְר ֶ֤אוּ֭א ָתְך ַ
הטעמים משנה למשמע תנאי כ-זוהר תזריע נב,א שאם שרה תשמר מעבירה לא יפגעו בהם) .ועוד ב-זוהר הנ"ל נדרש כי מלאך מגן היה
לשרה ולכן לא חשש אברהם לשלומה ,אבל חשש לשלומו .הרב שטרום מאורות הדף פסחים קיח התשס"ו בשם חת"ם סופר :א"א היה יחיד שהאמין בה' ולא
ידע אם יהיו אחרים שיבואו עמו לכן מסר נפשו כשהשליכוהו לכבשן .אבל אחרי שה' הבטיחו שיעשהו לגוי גדול ,הקפיד לשמור עצמו כדי שתתקים הבטחת ה' .ובשם גדולים
רק כאשר א"א היחיד שהאמין בה' ניצל מהכבשן ע"י יחידו של עולם ,הכיר העולם בה' וזה היה בשנתו ה 52-של א"א והיא שנת  2000לבריאה ואז הסתימו  2000שנות
תוהו והחלו  2000שנות תורה.

֭[יב]֭ ְו ָה ָיֵ֗ה – רביע 57 ,מופעים בתנ"ך 20 ,בתורה – 3 ,בראשית – 3 ,שמות – 5 ,במדבר – 9 ,דברים
[יב]֭ ְו ָה ָיֵ֗ה – רביע ,רביע מרמז לכסא הכבוד שפעמים הוא במידת הדין ובהתגבר הרחמים הוא במידת הרחמים.
[יב]֭ ְו ָה ָיֵ֗ה – רביע ,צירוף שם הוי"ה לחודש תשרי שבו ארבעה ימים טובים המתחיל מראש השנה – יום הדין ,יום הכפורים ,חג הסוכות
– הרגל שעליו נאמר ושמחת בחגך וממנו לומדים לשאר ימים טובים ,שמיני עצרת – יחוד ה' וכנסת ישראל
[יב]֭ ְו ָה ָיֵ֗ה – רביע ,ו"ה – צירוף המרמז למידת הרחמים המקדימה ל-י"ה צירוף המרמז למידת הדין ,וב-זוהר תזריע נב,א נדרש כי מלאך
מגן היה לשרה ובזכות הישמרות שרה מעבירה ייטיב ה' עמם בעולם הזה ובעולם הבא .וע"פ זוהר בפר' וארא מלאך קשור לאחד מן
הארבעה המלאכים הראשיים שהם בארבעה צדדי כסא הכבוד ולכל אחד מהם קבוצות מלאכים העושים שליחותם.
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה
2.4

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

בראשית וירא חי,א

֭לא֭אַ ְשׁ ָ֔חית֭
ית֭בּחֲמ ָשֶּׁ֖ה֭אֶ ת-כָּ לָ -העָ֑יר֭וַיּאמֶ ר ֶ֣
ַ
ֲת ְשׁ ֵ֥ח
שּׁה֭ה ַ
ֶ֤ים֭הצַּ דּיקם֭חֲמ ָ֔ ָ
ַ
בראשית וירא יח,כח – לב֭[כח]֭ ֠אוּלַ י֭י ְַח ְס ֞רוּן֭חֲמשּׁ
ֱשׂה֭
֭לא֭אֶ ע ָ֔ ֶ
וּן֭שֶׁ֖ם֭אַ ְר ָבּעָ֑ים֭וַיּאמֶ֭ר ֶ֣
ר֭אוּלֵ֛י֭י ָמּ ְצ ֵ֥א ָ
ַ
אמ
וֹד֭ל ַדבֶּ֤ר֭אלָ יו֭וַיּ ָ֔ ַ
ְ
ף֭ע
שּׁה׃֭֭֭[כט]֭֭ו ַָ֨יּ ֶס ֝
ֶ֣א֭שׁם֭אַ ְר ָבּעֶ֖ים֭ ַוחֲמ ָ ָֽ
מ ָצ ָ֔ ָ
אם-אֶ ְ֭
ֵ֥א֭שֶׁ֖ם֭
ֱשׂה֭אם-אֶ ְמ ָצ ָ
֭לא֭אֶ ע ָ֔ ֶ
אמר ֶ֣
ֶ֖ם֭שֹׁלשָׁ֑יםַ֭֭ויּ ֶ
וּן֭שׁ ְ
ה֭אוּלֵ֛י֭י ָמּ ְצ ֵ֥א ָ
ַ
ר֭לאדנָי֭ ַוא ֲַד ָ֔בּ ָר
וּר֭האַ ְר ָבּ ָֽעים׃֭[ל]֭֭ ַ֠ויּאמֶ ר֭אַ לָ -נ֞א֭י ֶַ֤ח ַ ָֽ
ָ
ֲב
בַּ ע ֶ֖
ית֭בּעֲבֶ֖ וּר֭הָ עֶ ְשׂ ָֽרים׃ ֭
ַ
֭לא֭אַ ְשׁ ָ֔ח
אמר ֶ֣
וּן֭שֶׁ֖ם֭עֶ ְשׂ ָ֑רים֭וַיּ ֶ
ָ֔י֭אוּלֵ֛י֭י ָמּ ְצ ֵ֥א ָ
ַ
֭ל ַדבֶּ֣ר֭אֶ ל -אֲד ָנ
ֹלשׁים׃֭֭֭[לא]֭֭ו ֵַ֗יּאמֶ ר֭הנָּֽה-נָ ֶ֤א֭הוֹאַ ְלתּי ְ
ְשׁ ָֽ
וּר֭העֲשָׂ ָ ָֽרה׃ ֭
ָ
ֲב
֭לא֭אַ ְשׁ ָ֔חית֭בַּ ע ֶ֖
אמר ֶ֣
וּן֭שֶׁ֖ם֭עֲשָׂ ָרָ֑ה֭וַיּ ֶ
ם֭אוּלֵ֛י֭י ָמּ ְצ ֵ֥א ָ
ַ
ר֭לאדנָי֭ ַוא ֲַד ְבּ ָרֶ֣ה֭אַ ְךַ -ה ָ֔ ַפּעַ
אמר֭אַ לָ -נ֞א֭י ֶַ֤ח ַ ָֽ
[לב]֭֭ ַ֠ויּ ֶ

שפת"ח (ו) ט וקשה לרש"י דפשוטו של קרא משמע דאברהם לא היה מתפלל אלא שלא יעשה עוד כיוצא בזה ,ולא היה מתפלל על
אנשי סדום ,ואם כן איך אמר בתפלתו אולי יש חמשים צדיקים ,שמע מינה על אנשי סדום היה מתפלל ,לכן פירש לא הוא ולא כיוצא
בו ,דלשון הזה כולל שניהם לעתיד ולהווה רצונו לומר היה מתפלל גם על ישראל כשיהיו חוטאין שלא ימית צדיקים עם רשעים ,וזה
שפירש אחר כך חלילה לך לעולם הבא רצה לומר לדורות הבאין:

ץ֭לא֭ ַיע ֲֶשֶׂ֖ה֭מ ְשׁ ָ ָֽפּט׃ טט – תבנית הטעמים תומכת בפירוש שפת"ח סעיפים ח'
ה֭לְָּ֭֔ך֭הֲשׁפט֭כָּ לָ -ה ָָ֔א ֶר ֵ֥
ָ
[כה]֭֭חלֶ֣לָ
ָ
בראשית וירא,יח
ט' – פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים ,בתפקיד דבר החוזר וקורה,

א' שחלילה לא יאמרו האומות שהקב"ה אומנותו ששוטף הכל או מכלה כל האקלים (במקום מוגבל) צדיקים ורשעים
ב'לדינא כי אברהם התפלל בלשון להווה של סדום ולעתיד על ישראל כשיהיו חוטאין שלא ימית צדיקים עם רשעים

סיכום :זוהר – השמטות כרך א רנח,א

חמשים הם כנגד חמשים שערי בינה
ארבעים וחמש אולי יש בהם בני אדם שעסקו בידיעת שמך שהוא השם במלואו שהוא מ"ה יו"ד ה"א וא"ו ה"א כמספר אדם
ארבעים ?

שלשים כלומר אולי יש ביניהם צדיקים שעסקו והשיגו אותם הל' מעלות הרמוזות בנבואת יחזקאל
עשרים ב' פעמים ביום בפסוק שמע ישראל שבה כלולים י' ספירות במלת אחד... ,
עשרה אולי ימצאון שם עשרה כלומר אולי ימצא ביניהם מי שעוסק בעשרה מאמרות ובעשרת הדברות בכל יום וכן אולי ימצאון
ביניהם עשרה שמקדימים לבית הכנסת דהא תנן כל הנמנה עם עשרה ראשונים לבית הכנסת נוטל שכר כנגד כלם שבאים אחריו

אמר – לשון רכה של פיוס ,ואין בהמשך לשון תקיפה  -דבר ֭אַ לָ -נ֞א – מקף ,בתפקיד מספר שלבים של בית-דין שבשמים
[ל]֭֭ ַ֠ויּ ֶ
ר֭לאדנָ֭י – גרשיים מהפך פשטא ,כעין יצא להקל ולא להחמיר,
המבוטא במלת אדנ"י֭.אַ לָ -נ֞א֭י ֶַ֤ח ַ ָֽ
אמר – לשון רכה של פיוס ,ובהמשך לשון תקיפה  -דבר הנָּֽה-נָ ֶ֤א – מקף ,בתפקיד מספר מצבים ,גלוי עליית מדרגה בבקשה
[לא]֭֭ו ֵַ֗יּ ֶ
֭ל ַדבֶּ֣ר֭אֶ ל-אֲד ָנָ֔י – מקף ,בתפקיד מצב פניה לבית-דין בעל סמכות גבוהה יותר עם בקשת החלשת מידת הדין,
הוֹאַ ְלתּי ְ
אמר – לשון רכה של פיוס ,ובהמשך לשון תקיפה – דבר .אַ לָ -נ֞א֭– מקף ,בתפקיד מספר שלבים של בית-דין של מעלה המבוטא
[לב]֭֭ ַ֠ויּ ֶ
ר֭לאדנָ֭י – גרשיים מהפך פשטא ,כעין יצא להקל ולא להחמירַ ,וא ֲַד ְבּ ָרֶ֣ה
במלת אדנ"י אַ לָ -נ֞א֭י ֶַ֤ח ַ ָֽ
רש"י מפרש שא"א ביקש פחות ופחות עד לעיר אחת בלבד ,ושפת"ח מ פרש שמתמיד בנסיון הצלת הכל ,בכל אופן א"א פונה לשלבי בית-
דין יותר ויותר גבוהים שיש להם הסמכות ושיקול הדעת להמעיט בטענות מידת הדין ,כדי להציל מה שאפשר .בזוהר שלפני תפילת כל
נדרי ביום הכפורים ,נמצא מאמר ר' שמעון בר יוחאי שבו הוא פונה אל גלויי א-לקות יותר ויותר גבוהים (ידיעות בצירופי שמות ה'
המייצגים גלויים אלה) כדי להמתיק ולהעביר את הדין ,ממידת דין חזקה למידת דין רפה ועד לביטולה.
טט – הפשט עוסק בתפילת אברהם להצלת חמשת ערי עמק השדים .מוצע ע"פ הזוהר הנ"ל הרעיון כי הדרש ההלכתי עוסק בשיעורי צירוף
משתתפים לתפילה ואולי לברכת המזון ואולי תפילות והודיות אחרות
אמר֭לֶ֣֭א֭אַ ְשׁ ָ֔חית֭אם-
ית֭בּחֲמ ָשֶּׁ֖ה֭אֶ ת-כָּ לָ -העָ֑יר֭וַיּ ֶ
ַ
ֲת ְשׁ ֵ֥ח
שּׁה֭ה ַ
ֶ֤ים֭הצַּ דּיקם֭חֲמ ָ֔ ָ
ַ
[כח]֭֭אוּלַ י֭י ְַח ְס ֞רוּן֭חֲמשּׁ
֠
(בראשית וירא יח,כח,כט)
ֱשׂה֭בַּ עֲבֶ֖ וּר֭
֭לא֭אֶ ע ָ֔ ֶ
אמר ֶ֣
וּן֭שֶׁ֖ם֭אַ ְר ָבּעָ֑ים֭וַ֭יּ ֶ
ר֭אוּלֵ֛י֭י ָמּ ְצ ֵ֥א ָ
ַ
אמ
וֹד֭ל ַדבֶּ֤ר֭אלָ יו֭וַיּ ָ֔ ַ
ְ
ף֭ע
שּׁה׃֭֭֭[כט]֭֭ו ַָ֨יּ ֶס ֝
ֶ֣א֭שׁם֭אַ ְר ָבּעֶ֖ים֭ ַוחֲמ ָ ָֽ
אֶ ְמ ָצ ָ֔ ָ
הָ אַ ְר ָבּ ָֽעים׃ ֭

ע"פ שפת"ח נ דכיון שמצינו גבי חמשים שביקש על ידי צירוף ,כמו שנאמר לעיל אולי יחסרון חמשים הצדיקים חמשה ,אם כן ביקש על ט'
ועל ידי צירוף ,שו"ע או"ח סי' נה ס"ק ד' לתפילה בדיעבד אפשר ט' גדולים וקטן עם ספר חומש ע"י צירוף
כמו -כן יש גמרא לתפילה בדיעבד אפשר ט' גדולים וארון הקודש עם ספר תורה ע"י צירוף ,ויש האומר ט' והקב"ה בצירוף.
מ"ב הלכות ברכות סימן נה ס"ק ד' תשעה וצירוף קטן שהוא יותר מבן שש ויודע למי מתפללים  ...הגה ואפילו חומש שבידו אין לצרפו
מיהו יש נוהגין להקל ב שעת הדחק (הרא"ש ,ומרדכי ,והגהות מיימוני פ"ט הלכות תפלה)
מ"ב  ...צירוף קטן בדחק דווקא לברכו וקדיש אבל קדיש אחרי עלינו לא יאמרו,
מ"ב ס"ק ו' תשעה מתפללים בחדר גדול ואחד המתפלל בחדר קטן הנפתח אל הגדול מצטרף
ֶ֣א֭שׁם֭
֭לא֭אַ ְשׁ ָ֔חית֭אם-אֶ ְמ ָצ ָ֔ ָ
אמר ֶ֣
אפשר שלכך מרמז (בר' וירא יח,כח)֭ ֠אוּלַ י – תלישא-גדולה ,שיעור צירוף לתפילה הנלמד מ -וַיּ ֶ
אַ ְר ָבּעֶ֖ים֭ ַוחֲמ ָ ָֽשּׁה׃ בשעת דחק ה' "לא ישחית" היינו לא ידחה תפילת ארבעים וחמשה מחולק בחמש (בפשט ערים) עולה  9בחדר אחד ו-

 1בחדר הנפתח אליו .ו/או תשעה וקטן עם ספר או ארון הקודש עם ספר תורה .והרב אלפסי ז"ל כתב דכיון דקרי ליה קטן אפילו בן עשר
בן תשע כשהוא יודע למי מברכין מזמנין עליו (המהרש"א בבלי ברכות מח,א) ,ויש אומרים שהוא בן שמונה וזה שיעור הנלמד כהמשך
אוּלֵ֛י – תביר ,בתפקיד לחלק את התוכן הבא֭ימָּ ְצאֵ֥ וּן֭
ַ
וּן֭שֶׁ֖ם֭אַ ְרבָּ עָ֑ים ,
[כט]֭֭...אוּלֵ֛י֭י ָמּ ְצ ֵ֥א ָ
ַ
[כח]֭אוּלַ י אל פסוק
֠
מהתלישא-גדולה
ָשֶׁ֖ם֭אַ ְר ָבּעָ֑ים היינו ארבעים לחלק בחמש עולה שמונה
אבל בשו"ע או"ח ס י' נה אומר שהקטן הזה יכול להיות בן שש ויודע למי מתפללים .לכן יש לחפש שמונה אחר לענין צירוף .מצד אחד
אומר שלא נראין דברי הפוסקים לצרף קטן ,אבל מסיים  ...מיהו יש נוהגין להקל (כד) ה בשעת הדחק (הרא"ש ומרדכי והגהות מיימוני
פ"ט מהלכות תפלה) .ודעת המהרש"א שאין קטן ואין ארון מצטרפין,
ֹלשׁים׃֭֭ ֭
ֶ֖ם֭שׁ ָֽ
א֭שׁ ְ
צ ָ
֭לא֭אֶ עֱשֶָׂ֔ ה֭אם-אֶ ְמ ָ ֵ֥
ם֭שֹׁלשָׁ֑ים֭וַיּאמֶ ר ֶ֣
וּן֭שׁ ְ
ָ ֶ֖
ה֭אוּל ֵ֛י֭ימָּ ְצאֵ֥
ַ
ר֭לאדנָי֭ ַוא ֲַד ָ֔בּ ָר
ַ ָֽ
֭[ל]֭֭ ַ֠ויּאמֶ ר֭אַ לָ ֞ -נא֭יֶ֤חַ
ית֭בּעֲבֶ֖ וּר֭הָ עֶ ְשׂ ָֽרים׃ ֭
ַ
֭לא֭אַ ְשׁ ָ֔ח
ר ים֭וַיּאמֶ ר ֶ֣
וּן֭שׁם֭עֶ ְשׂ ָ֑֭
ָ ֶ֖
י֭אוּל ֵ֛י֭ימָּ ְצאֵ֥
ַ
֭ל ַדבֶּ֣ר֭אֶ ל-אֲד ָ֔ ָנ
֭[לא]֭֭ו ֵַ֗יּאמֶ ר֭הנָּֽה-נָ ֶ֤א֭הוֹאַ ְלתּי ְ
֭לא֭אַ ְשׁ ָ֔חית֭ ַבּעֲבֶ֖ וּר֭הָ עֲשָׂ ָ ָֽרה׃ ֭
וּן֭שׁם֭עֲשָׂ ָרָ֑ה֭וַיּאמֶ ר ֶ֣
ָ ֶ֖
ם֭אוּל ֵ֛י֭ימָּ ְצאֵ֥
ַ
ר֭לאדנָי֭ ַוא ֲַד ְבּ ָרֶ֣ה֭אַ ְך-הַ ָ֔ ַפּעַ
ַ ָֽ
[לב]֭֭ ַ֠ויּאמֶ ר֭אַ לָ ֞ -נא֭יֶ֤חַ

אוּלֵ֛י – תביר ,בתפקיד לחלק את התוכן
ַ
אמר – תלישא-גדולה ,בתפקיד שיעור לאחריו מלמד לדינא על שיעור רוב לתפילה
פסוק [ל]֭֭ ַ֠ויּ ֶ
אוּלֵ֛י֭– תביר ,בתפקיד
ַ
ֶ֖ם֭שֹׁלשָׁ֑ים היינו שלשים לחלק בחמש עולה ששה מתפללים וארבעה ע"י צירוף מפסוק [לא]֭...
וּן֭שׁ ְ
הבא֭י ָמּ ְצ ֵ֥א ָ
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
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"ג

וּן֭שֶׁ֖ם֭עֶ ְשׂ ָ֑רים היינו עשרים לחלק בחמש עולה ארבעה מצטרפים .בפסוק ל"א אין תלישא אבל טעם תלישא-
לחלק את התוכן הבא י ָמּ ְצ ֵ֥א ָ
גדולה הפותח את פסוק [לב]֭֭ ַ֠ויּאמֶ ר עשוי ללמד תפקיד שיעור אלפניו בפסוק [לא]
אמר – תלישא-גדולה בתפקיד שיעור לאחריו ,מלמד (א) ע"פ זוהר  -מדרש הנעלם כרך א (בראשית) פרשת וירא דף קה עמוד
פסוק [לב]֭֭ ַ֠ויּ ֶ
א  ,זוהר  -השמטות כרך א (בראשית) דף רנה עמוד א רבש"ע אולי ימצאון שם עשרה כלומר אולי ימצא ביניהם מי שעוסק בעשרה מאמרות
ובעשרת הדברות בכל יום וכן אולי ימצאון ביניהם עשרה שמקדימים לבית הכנסת (ב) אפשר כי מלמד לדינא על שיעור לברכת המזון לומר
וּן֭שֶׁ֖ם֭עֲשָׂ ָרָ֑ה היינו
אוּלֵ֛י – תביר ,בתפקיד לחלק את התוכן הבא֭י ָמּ ְצ ֵ֥א ָ
ַ
נברך א-לקינו שאכלנו משלו ובטובו חיינו ובנוסף אפשר כי
עשרה לחלק בחמש עולה שניים כמנהג הספרדים לשני פנים חדשות לקיום סעודת חתנים בשבעת ימי המשתה .או ששליח צבור יהיה אחד
שהביא שתי שערות בלי קביעת גיל מפורשת (שו"ע סק' ה')
ָקן֭כָּ לָ -ה ָעֶ֖ם֭מ ָקּ ֶ ָֽצה׃ ֭
ר֭ועַ ד-ז ָ֑
ֶ֤י֭סדם֭נ ַָסֶ֣בּוּ֭עַ לַ -ה ַָ֔בּית֭מנַּ ֶ֖עַ ְ
י֭ה ֝עיר֭אַ נְ שׁ ְ
בראשית וירא יט,ד :טֶ ֶרם֭י ְשׁכָּ בוּ ְ֭ואַ נְ ָ֨שׁ ָ

מהפניה של ר'אל' שי' אל ספר הפרשיות ,הרב כיטוב ומשם אל משנת רבי אליעזר פרשה י עמוד 199

קשה היא הליצות ,שלא מיהרה הפורענות על סדומים עד שנתלוצצו בלוט ,שנ' ויהי כמצחק בעיני חתניו .אמרו לו ,שוטה ,נבלים
וכנרות וחלילים בעיר ואתה אומר סדום נהפכת.

ר'אל' שי' אומר שבסדום ציינו יום איד כלשהו ,טט – אפשר ע"פ ספר פרשיות אולי  52שנה לדור הפלגה ,כי הם וְ֭אַ נְ ָ֨שׁי֭הָ ֝עיר היו מבוני
מגדל בבל ודור הפלגה ובאידם ציינו יסוד העיר ,או ציינו את יום השנה ה 24 -או ה 25 -שנה להצלתם ע"י אברהם אבינו משבי ארבעה
המלכים ,כי ניצלו בליל טו או טז ניסן( ,ליל פסח או חול המועד) ולכן לוט אפה לאורחיו מצות .נאמר ב-פרקי דרבי אליעזר (היגר) -
"חורב" פרק כז הנס הששי באו עליו כל המלכים להרגו ואמרו נתחיל ראשון בבן אחיו ואחר כך נתחיל לו ובשביל לוט לקחו את כל
רכוש סדום ועמורה וג' ,המלכים סברו כי אברהם הוא היושב בסדום כי לוט היה דומה לו ויצאו למלחמה לשבות את אברהם ובטעותם
לקחו את לוט במקומו ,ומרידת סדום וכו' היתה תירוץ .אפשר שמינו את לוט לשופט בגלל הצלתם ע"י אברהם.
י֭ה ֝עיר֭היו בפיהם של
ֶ֤י֭סדם֭ -כך נדרש בבראשית רבה (נ,ה) :טֶ ֶרם֭י ְשׁכָּ בוּ ְ֭ואַ נְ ָ֨שׁ ָ
י֭ה ֝עיר֭אַ נְ שׁ ְ
רש"י (ד) טֶ ֶרם֭י ְשׁכָּ בוּ ְ֭ואַ נְ ָ֨שׁ ָ

ֶ֤י֭סדם֭ נסבו על הבית.
מלאכים ,שהיו שואלין ללוט ,מה טיבן ומעשיהם ,והוא אומר להם :רובם רשעים; ועודם מדברים בהם ,ו-אַ נְ שׁ ְ
ֶ֣י֭ס ָ֔דם֭
ם ,כמו שאמר הכתוב:וְ אַ נְ שׁ ְ
ֶ֤י֭סד ֭
י֭ה ֝עיר֭ ,אנשי ֶרשַּ ע ,נסבו על הבית .על שהיו רשעים ,נקראים אַ נְ שׁ ְ
ופשוטו של מקראְ :ואַ נְ ָ֨שׁ ָ
ה ָעֶ֖ם֭מ ָקּ ֶ ָֽצה  -מקצה העיר עד הקצה אין אחד מוחה בידם (ראה ב"ר נ,ה) ,שאפילו
ה'֭ ְמ ָֽאד׃֭ (בר' לך-לך יג,יג) .כָּ לָ֭ -
ֶ֖ים֭ו ַחטָּ אָ֑ים֭לַ ֶ֖֭
ָרע ְ
צדיק אחד אין בהם.

בוּ – זרקא סגול ,בתפקיד גורע מהענין על הענין ,לפי' רש"י הכתוב מדבר במלאכים השואלים על אנשי העיר ולוט משיב רובם
טֶ ֶרם֭י ְשׁכָּ ֭
ה'֭ ְמ ָֽאד׃ (בר' יג,יג).
ֶ֖ים֭ו ַחטָּ אָ֑ים֭לַ ֶ֖֭
ם֭רע ְ
ֶ֣י֭ס ָ֔ד ָ
רשעים ולא כולם ,לוט גורע מהכתוב ְואַ נְ֭שׁ ְ
בוּ – זרקא סגול ,לפי משנת רבי אליעזר פרשה י יובנו המלים שאנשי סדום דחו זמן שכיבתם ,גרעו מזמן שכיבתם ,הוסיפו על
טֶ ֶרם֭י ְשׁכָּ ֭
זמן היותם ערים כי היה יום אידם נבלים וכנרות וחלילים בעיר ,הוסיפו על רשעותם כהמשך הקרא.
בוּ – זרקא סגול ,אפשר בתפקיד רבוי סעודה ,אם זה המלאכים – האריכו בסעודת פסח ,אם זה אנשי העיר  -בהוללות
טֶ ֶרם֭י ְשׁכָּ ֭

ד֭בּכָ ל-הַ כּ ָכּ ָ֑ר֭ ֭
יָך֭ו ַ ָֽאלַ -תּעֲמֶ֖֭ ְ
ֲר ְ
שָׁך֭אַ לַ -תּבֶּ֣יט֭אַ ח ֶ ָ֔
ם֭ה ֵ֗חוּצָ ה֭וַיּאמֶ ר֭ה ָמּל ֶ֣ט֭עַ ל-נ ְַפ ָ֔ ֶ
יאם֭א ֝ ָת ַ
֭֩כהוֹצ ָָ֨
בראשית וירא יט,יז :וַיְ הי ְ
הָ ָה ֵָ֥רה֭ה ָמּלֶ֖ט֭פֶּ ן-תּ ָסּ ֶ ָֽפה׃ ֭
יאם֭א ֝ ָתם֭ -קדמא ואזלא ַה ֵ֗חוּצָ ה֭– רביע ,אפשר כי מלמד על רבוע תחומי העיר ו/או ארבעה מילין של מרחק צוער
וַיְ הי ֭֩ -תרסא ְכהוֹצ ָָ֨

מסדום ,שזה יהיה פרק הזמן בין עלות השחר לנץ שנלמד ב -ירושלמי ברכות פרק א ראה בפסוק (יט,יט).
וא֭וּת ֵ֥חי֭נ ְַפ ָֽשׁי׃ ֭
ְ
ֵ֛ר֭ה
ֲלא֭מ ְצ ָע ֶ֖
֝א֭שׁ ָמּה֭ה ֵ֥
ה֭והֶ֣וא֭מ ְצ ָע ָ֑ר֭א ָמּ ְל ָ֨ ָטה֭ ָנּ ֵ֗ ָ
ֶ֖מּ ְ
ֵ֥וּס֭שׁ ָ
ָ
ֹ֧את֭קר ָבֵ֛ה֭לָ נ
ְ
יר֭הזּ
ַ
א֭ה ָ֨ע
בראשית וירא יט,יט :הנּהָ֠ -נ ָ
הנּהָ֠ -נא  -תלשא – שיעור כגון גי' נ"א = שנות ישוב העיר צוער לעומת שאר ערי הככר שנתישבו  52שנה.
ֵ֗ ָשׁמָּ ה  -רביע  -אולי ארבעה מילין של מרחק צוער מסדום.

ירושלמי ברכות פרק א [דף ב טור א] 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
ֶ֖יר֭צוֹעַ ר׃ ֭
ָֽ
רא֭שׁםָ -הע
ֵ֛ן֭ק ָ ֵ֥
֭שׁ ָָ֑מּה֭עַ ל-כּ ָ
וֹת֭דּ ָָ֔בר֭עַ ד-בּאֲָךֶ֖ ָ
ָ֭
ֶ֣י֭לא֭אוּכַ ל֭לַ עֲשֶׂ֣
ֶ֣ט֭שׁ ָמּה֭כּ ֶ֤
בראשית וירא יט,כבַ :מהר֭ה ָמּל ָ֔ ָ
וֹת֭דּ ָָ֔בר֭ -מונח מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,שני חלקים אלו בפסוק
ָ
ֶ֣י֭לא֭אוּכַ ל֭לַ עֲשֶׂ֣
ֶ֣ט֭שׁ ָמּה֭ -פשטא מונח זקף-קטן כּ ֶ֤
מַ הר֭ה ָמּל ָ֔ ָ
ל .לשון יחיד ,מכאן אתה למד שהאחד
ֶ֣י֭לא֭אוּכַ ֭
פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים ,בתפקיד כעין בנין אב המתאים לפירוש רש"י כּ ֶ֤

הופך והאחד מציל ,שאין שני מלאכים נשלחים לדבר אחד .ב"ר פר' נ תנא אין מלאך אחד עושה שתי שליחות ,ולא שני מלאכים
עושים שליחות אחת,

טט  -לפי דרך ההסבר של אור החיים בתורה בכלל ,הקב"ה מנהיג את העולם ע"פ התורה ודרכי דרישתה בכלל זה .לכן גם כאן בבנין אב
מלאך יוצא בשליחות אחת ואם נראה כשתיים זה מפני שזה חלק נוסף בשליחות ,ולא שני מלאכים עושים שליחות אחת.
ֵ֥י֭ה'׃ ֭
ד֭שֶׁ֖ם֭אֶ תְ -פּנ ָֽ
ֶ֖ם֭בּ ָ֑בּ ֶקר֭֭ ֶָ֨אלַ -ה ָמּ ָ֔קוֹם֭אֲשֶׁ רָ -ע ֵַ֥מ ָ
ַשׁכֵּ֥ם֭אַ ְב ָר ָה ַ
בראשית וירא יט,כזַ :ויּ ְ
בַּ ָ֑בּקֶ ר – אתנח ,מגביל כמו שנדרש בבלי יומא כח,א שהקב"ה רצה שלא יראו במפלתה של סדום  ...וכן לא רצה שאברהם יהיה נמי שליח מצוה כי
לא חפץ הקב"ה שישא בעדם רנה ותפלה:

תהּ מ ֶ ֵ֥קּ ֶרב עַ ָ ָֽמּהּ׃
שׁ הָ א ֶכ ֶ֣לֶ ת אֶ ת-הַ ָ ָ֔דּם וְ ה ְכ ַר ֵ֥תּי א ָ ֶ֖
ֵ֥י֭ה' מפורש ב(-וי' אח"מ יז,י)  ...וְ נָתַ תֶּ֣י פָ ֵ֗ ַני בַּ ֶנּפֶ ֭
ֵ֥י֭ה' – שם הוי"ה הוא ענין של רחמים אבל ְפּנ ָֽ
ְפּנ ָֽ

רש"י  ...וְ נָתַ תֶּ֣י פָ ֵ֗ ַני  -פנאי שלי ,פונה אני מכל עסקי ועוסק בו (ראה שם,ד)( .וי'בחק' כו,יז) וְ נָתַ ֶ֤תּי פָ נַ֭י רש"י פנאי שלי ,פונה אני מכל עסקי להרע
לכם (ראה תו"כ בחוקותי פרשתא ב פרק ד,ד)( .יח' יד,ח) ׃ וְ נָתַ ָ֨תּי פָ ַנ֝י רש"י – 'מישאיראש' בלעז כעסיי .אֶ תְ -פּנ ֵ֥י – מקף מלמד על שלבים בבקשות
א"א להמתקת מידת הדין ,מרכא ,מלמד רבוי שלבי בית דין של מעלה שא"א פנה אליהם במטרה ָֽה' – סלוק ,להגביל את ְפּנ ֵ֥י היינו להגביל את מידת הדין.
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

2.5

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

בראשית חיי שרה כג,א

בראשית כג,א,ב:

יוּ ַחיֶּ֣י שָׂ ָ ָ֔רה מ ָאֵ֥ה שָׁ נָ ֵ֛ה ְועֶ ְשׂ ֵ֥רים שָׁ נָ ֶ֖ה ְו ֶשׁ ֶַ֣בע שָׁ נ ָ֑ים ְשׁנ ֶ֖י ַחיּ ֵ֥י שָׂ ָ ָֽרה׃
ָֽה ֭
[א]֭וַיּ ְ
ה֭ול ְבכּ ָ ָֽתהּ׃ ֭
ר ְ
ד֭לשָׂ ָ ֶ֖
ץ֭כּנָ ָ֑עַ ן֭ ַויָּבא֭אַ ְב ָר ָ֔ ָהם֭ל ְס ֵ֥פּ ְ
וֹן֭בּ ֶא ֶֶ֣ר ְ
וא֭ח ְב ֶ֖ר ְ
ֶ
ֵ֛ע֭ה
ה֭בּק ְריַ ֵ֥ת֭אַ ְר ַבּ ֵ֥
[ב]֭ו ַָתּ ֶָ֣מת֭שָׂ ָ ֵ֗ר ְ
ו ַָתּ ֶָ֣מת֭שָׂ ָ ֵ֗רה – מונח רביע ,בתפקיד לפחות ארבע ,ובתפקיד פעמיים ארבע
ו ַָתּ ֶָ֣מת֭שָׂ ָ ֵ֗רה – מונח רביע ,בתפקיד לפחות ארבע

רבינו בחיי בראשית פרק כג וכן אמרו חכמי המחקר כי:
(א)הנפש חיה בטבע מתה במקרה ,והמקרה הוא החטא,
(ב) והגוף מת בטבע חי במקרה ,כי חיותו אינו אלא בסבת חבור הנפש והגוף ,והפרדה היא מיתת הגוף.
(ג) וידוע כי מיתת הגוף סבת החיים לנפש .על זה אמר שלמה ע"ה( :קהלת ז ,א) "ויום המות מיום הולדו" .שבח יום המיתה
מיום הלידה בין בעוה"ז ובין בעוה"ב :לעולם הבא ,הוא שאי אפשר לנפש להשיג מעלת האדם העליון כי אם במיתת הגוף,
(ד) ובעולם הזה לפי שאין שבחיו של אדם ומעשיו הטובים נכרים ומפורסמים כי אם ביום המיתה ,שהרי ביום הלידה לא יכירו מי
הוא ,אבל ביום המיתה הכל מכירין אותו ומזכירין מעשיו הטובים וצדקותיו אשר עשה.
וכן דרשו רז"ל בשרה אמנו( :ב"ר ס ,טו) כל זמן ששרה קיימת היה לה (א) נר דלוק מערב שבת לערב שבת; (ב) וברכה
מצויה בעיסה; (ג) וענן קשור על האהל וכשמתה פסקו ונתפרסם זכותה( ,ד) ועוד שמתה בארץ ישראל; (ה) ונקברה בארץ
יוּ ַחיֶּ֣י שָׂ ָ ָ֔רה מ ָאֵ֥ה שָׁ נָ ֵ֛ה ְועֶ ְשׂ ֵ֥רים שָׁ נָ ֶ֖ה ְו ֶשׁ ֶַ֣בע שָׁ נ ָ֑ים ְשׁנ ֶ֖י חַ יּ ֵ֥י
ָֽה ֭
ישראל אחרי שהאריכה ימים ,הוא שכתוב[ :א]֭וַיּ ְ
ץ֭כּנָ ָ֑עַ ן֭ראויה היתה פרשה זו להדבק ולהיותה
וֹן֭בּ ֶא ֶֶ֣ר ְ
וא֭ח ְב ֶ֖ר ְ
ֶ
ֵ֛ע֭ה
ה֭בּק ְריַ ֵ֥ת֭אַ ְר ַבּ ֵ֥
שָׂ ָ ָֽרה׃וכתיב אחריו[ :ב]֭ו ַָתּ ֶָ֣מת֭שָׂ ָ ֵ֗ר ְ
סמוכה למעלה אחר פרשת העקדה ,כי על שמועת העקדה מתה שרה ופרחה נשמתה... .
ו ַָתּ ֶָ֣מת֭שָׂ ָ ֵ֗רה – מונח רביע ,בתפקיד ארבע רמז להמשך מאמר רבינו בחיי יתכן לומר עוד בשם "קרית ארבע היא חברון" ,היא נקראת
חברון (לשון חיבור) על שם שכל הקבור שם נפשו מתחברת למעלה בעיר אלהים עם ד' מחנות שכינה ,ולא לחנם חמדוה אבות העולם
אלא שמשם זוכות הנשמות להתחבר לשרשן שהוא כסא הכבוד ,וזהו "קרית ארבע היא חברון":

נמצא בזכות נחלת יעקב

בראשית חיי שרה כג,ה – ו:

ר֭לוֹ׃ ֭
אמ ָֽ
ֹ֧וּ֭בני-חֵ֛ת֭אֶ ת-אַ ְב ָר ָהֶ֖ם֭ל ֵ֥
ענ ְ
[ה]֭ ַו ַיּ ֲ
ינוּ֭ק ֶ֖בר֭אֶ ת-מ ֶתָָ֑ך֭ ֭
ְ
ֶ֣ר֭ק ָב ָ֔ר
נוּ֭בּמ ְב ַח ְ
תוֹכ ְ
֭בּ ָ֔
ֱֹלהים֭אַ ָתּה ְ
[ו]֭ ְשׁ ָמע ֶ֣נוּ֭׀֭אֲדנֵ֗י֭נְ ָ֨שׂיא֭א ֶ֤
֭אֶ֣ישׁ֭מ ָ֔ ֶמּנּוּ֭אֶ ת-ק ְב ֵ֛רוֹ֭לא-י ְכ ֶלֵ֥ה֭מ ְמָּךֶ֖ ֭מ ְקּ ֵ֥בר֭מ ֶ ָֽתָך׃ ֭
ר֭לוֹ֭[ו]֭ ְשׁמָ ע ֶ֣נוּ֭׀
אמ ָֽ
[ו]֭ ְשׁ ָמע ֶ֣נוּ֭׀֭ -מונח פסק (ואינו מונח לגרמיה) כעין מדה סדור שנחלק ,ואפשר כי מצטרף לסיפא (כג,ה) ל ֵ֥

במובן הקשב הייטב ,התבונן הייטב במנהגים שלנו (כגון ליד אחוזת שדה יש מקום קבורה של המשפחה) ובדרכי מו"מ שלנו ,מצד אחד יש

כאן שבח כפי' בעל הטורים ב(-כג,ג) ע"פ (ב"ר נח,ח) י' פעמים בני חת בפרשה לפי שהמברר מקחו של תלמיד חכם כאילו קיים עשרת
הדברות .מצד אחר יש במקורות גם בקורת על התנהגותם .ולמעשה בני חת וכל שאר יושבי כנען היו חייבים לאברהם אבינו הכרת הטוב
שנצח ארבעה המלכים והצילם מהשתלטותם על הארץ ,והארץ היא שלו מהבטחת ה' ומכח הנצחון.

תוֹכנוּ֭נשיא אלקים כפרשב"ם ולא גר
֭בּ ָ֔
ֱֹלהים֭אַ תָּ ה ְ
ועוד עם פסק ובלי פסק בפסוק (כג,ו) קריאה בלי פסק ְשׁ ָמע ֶ֣נוּ֭אֲדנֵ֗י֭נְ ָ֨שׂיא֭א ֶ֤
ותושב ואין אתה צריך לקנות

תוֹכנוּ֭ -קדמא מהפך פשטא זקף-קטן במובן של בתוך עמי אנכי
֭בּ ָ֔
ֱֹלהים֭אַ֭ ָתּה ְ
אבל בקריאה עם פסק ְשׁ ָמע ֶ֣נוּ֭׀֭פסק אֲדנֵ֗י֭נְ ָ֨שׂיא֭א ֶ֤
יושבת .אתה מכיר את אופן ההתנהלות כאן ואם תקנה או תקבל מתנה בלי קנין מבני חת כולם (כגון מושלי העיר) אז אם נצטרך הנחלה
נפקיענה כמו שפירש חידושי הגרי"ז סימן מ' על (כג,יז) כתב שקודם לקבורה אמר ויקם שדה עפרון  ...לאברהם למקנה ,ואח"כ קבר
את שרה  ...ואחר הקבורה אמר ויקם השדה  ...לאחוזת קבר מאת בני חת ,וזה קאי על הקנין שקנה מהם (כדי שלא יפקיעו הקרקע
לצרכיהם)

בראשית חיי שרה כג,ו:

ינוּ֭ק ֶ֖בר֭אֶ ת-מ ֶתָָ֑ך ֭
ְ
ר
ֶ֣ר֭קבָ ָ֭֔
נוּ֭בּמ ְב ַח ְ
תוֹכ ְ
֭בּ ָ֔
ֱֹלהים֭אַ תָּ ה ְ
ְשׁמָ ע ֶ֣נוּ֭׀֭אֲדנֵ֗י֭נְ ָ֨שׂיא֭א ֶ֤
֭אֶ֣ישׁ֭מ ָ֔ ֶמּנּוּ֭אֶ ת-ק ְב ֵ֛רוֹ֭לא-י ְכ ֶלֵ֥ה֭מ ְמָּךֶ֖ ֭מ ְקּ ֵ֥בר֭מ ֶ ָֽתָך׃ ֭
ְשׁמָ ע ֶ֣נוּ֭׀ – פסק (א) מסיבת הפרדה בין אותיות אהו"י בסוף מלת שמענו ותחילת מלת אדני;

(ב) כעין מדה סדור שנחלק ,ויאפשר דרשה עצמאית כדלהלן
ר' אליהו שגב בשם הרב מאיר מאזוז רח' עוזיאל ב"ב [ו]֭ ְשׁ ָמע ֶ֣נוּ֭ נוטריקון חיובים להשתתף עם הצבור

ש'  -שמע לפחות פסוק ראשון; ;מ'  -מודים אנחנו לך; ע'  -עלינו לשבח חלקי או מלא; נ'  -נקדישך ,היינו קדושה מלא
ו'  -וידוי רק חלק ראשון של אשמנו וכו' – מבירור בכולל אור משה עולה שיש חובה במלים ויעבור ה' על פניו ויקרא
בראשית חיי שרה כג,ט:

ֲחזַּתָֽ ָ -ק ֶבר׃ ֭
ֵ֛י֭בּתוֹכ ֲֶכֶ֖ם֭לַ א ֻ
ף֭מ ֝לא֭י ְתּנֶ ֵַֽ֥נָּה֭ל ְ
ָ֑הוּ֭בּ ָ֨ ֶכ ֶס ָ
ְ
ֶ֤ת֭ה ַמּ ְכפּלָ ה֭אֲשֶׁ רָ֔ -לוֹ֭א ֲֶשֶׁ֖ר֭בּ ְקצ ֶ֣ה֭שָׂ ד
וְ יתֶּ ןֵ֗ -לי֭אֶ תְ -מעָ ַר ַ
וְ יתֶּ ןֵ֗ -לי֭– רביע ,ע"פ אור החיים בר' ח"ש המשתמש בבבלי בבא בתרא נא  -נד ועוד,

ארבעה אופני קנין בקרקע – חליפין ,כסף ,חזקה ,שטר  .חזקה – ע"י הפעולות גדר ,נעל ,פרץ ,כייר ,נהנה מגוף הקרקע כגון ישב או שכב
עליה ,פרץ – כולל שיפר בה לטובת השימוש בה.
וְ יתֶּ ןֵ֗ -לי֭– רביע ,ע"פ מקורות שונים ,הכסף קונה קרקע ,עבדים ,אשה ,מיטלטלין למאן דאמר שיש קנין כסף למיטלטלין.

כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
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"ג

בראשית חיי שרה כג,טו:

֭מה-הָ֑וא ֭
ֶ֣י֭שׁ ָמ ָ֔עני֭אֶ ֶרץ ֭֩אַ ְר ַָ֨בּע֭מ ֹ֧את֭שֶׁ ֶקלֶ -כּ ֵֶ֛סף֭בּינֵ֥י֭וּבינְ ָךֶ֖ ַ
אֲדנ ְ
֭ק ָֽבר׃ ֭
֭וְ אֶ ת-מ ְתָךֶ֖ ְ
֭מה-הָ֑וא  -חזר ופרט הפרט בּינֵ֥י֭וּבינְ ָךֶ֖ ֭מַ ה-הָ֑וא
אֶ ֶרץ ֭֩ -פרט הוא השדה ,אַ ְר ַָ֨בּע֭מ ֹ֧את֭שֶׁ ֶקלֶ -כּ ֵֶ֛סף֭– כלל הצריך לפרט  ,בּינֵ֥י֭וּבינְ ָךֶ֖ ַ
מציין שסלק עצמו לגמרי מן השדה .כיצד? בּינֵ֥י֭וּבינְ ָךֶ֖ ֭– מרכא טפחא ,יתור לרבות ,וּבינְ ָךֶ֖ ֭–טפחא ,בתפקיד להתאפיין ממלת מַ ה-הָ֑וא

אתנח ,ומשמעה דבר מועט ,ובסה"כ כפי' רש"י ב -בבלי בבא בתרא סט,א,ב ולא את חיצת הקנים בלבד  ...שהמוכר יכול להתנות
להשאיר לעצמו אפילו ערוגה קטנה דלא הוי בית רובע ...לפי שדרך לקרות לה שם בפני עצמה , .אבל עפרון אמר כי אין לו ענין ב-
מַ ה-הָ֑וא – אתנח ,בדבר מוגבל ,ולא הותיר לעצמו אפילו "דבר פעוט" משדהו מסוג הדברים המצוינים במשנה ובגמרא ב"ב סח,סט .ומכר
וֹ֭ס ָֽביב׃.
ֵ֥ר֭בּכָ ל-גְּ ֻבלֶ֖ ָ
גם כל האילנות הנטועין בקרקע המצר (כג,יז) א ֲֶשׁ ְ
בראשית חיי שרה כג,טז:

רוֹן ֭
וַיּ ְשׁ ַמֶ֣ע֭אַ ְב ָר ָהם֭אֶ ל-עֶ ְפ ֭
ֶ֣י֭בני-חָ֑ת ֭
ֶ֖ר֭בּאָ זְ נ ְ
כּ ֶסף֭א ֲֶשֵׁ֥ר֭דּ ֶבּ ְ
֭לעֶ ְפ ָ֔רן֭אֶ תַ -ה ֕ ֶ
֭וַיּ ְשׁ ֶ֤קל֭אַ ְב ָר ָהם ְ
חר׃ ֭
ל֭כּ ֶסף֭עבֶ֖ר֭לַ סּ ָֽ֭
֭שׁ ֶֶ֣ק ָ֔ ֶ
֭אַ ְר ַבֶּ֤ע֭מאוֹת ֶ

רוֹן֭ -מונח זרקא סגול ,מרמז לכעין שתי סדרות של זרקא סגול .מוסיף דבר מענין עפרון על עפרון ,וכאן גם
וַיּ ְשׁ ַמֶ֣ע֭אַ ְב ָר ָהם֭אֶ ל-עֶ ְפ ֭
מוסיף מאברהם על אברהם.
(א) מוסיף דבר מענין עפרון על עפרון רש"י (כג,י) ועפרון ישב .כתיב חסר אותו היום מינוהו שוטר עליהם מפני חשיבותו של
אברהם שהיה צריך לו עלה לגדולה .ואפשר כי התגאה ולכן רמז כפי' רשב"ם להלן
(ב) מוסיף מאברהם על אברהם רשב"ם די לחכימא ברמיזא .כלומר אברהם שמע-הבין בחכמתו שעפרון במשכו מו"מ מבקש הרבה
כסף.
֭לעֶ ְפ ָ֔רן֭אֶ תַ -ה ֕ ֶכּסֶ ף – מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-גדול ,מוציא הכתוב מפשוטו לגבי הכסף ,ולגבי העסקה כולה.
וַיּ ְשׁ ֶ֤קל֭אַ ְב ָר ָהם ְ
בדרך אגדתא:
֭לעֶ ְפ ָ֔רן – מהפך פשטא זקף-קטן ,יוצא מפשוטו ,כפי' רש"י (בכורות נ) (עפרן) חסר וי"ו לפי שאמר הרבה ואפילו
וַיּ ְשׁ ֶ֤קל֭אַ ְב ָר ָהם ְ
מעט לא עשה (המשך פרש"י מתאים לענ"ד לבא)
אֶ תַ -ה ֕ ֶכּ ֶסף֭ -זקף-גדול ,רש"י (בבא מציעא פז) שנטל ממנו שקלים גדולים שהם קנטרין ...צנטינאר"ש בלעז (טט  -פירושו מאה)
שנאמר עבר לסחר  -טפחא סלוק .שמתקבלים בכל מקום וגו' ראב"ע (טט  -שעפרון רמז לו) שלא יקח כי אם כסף נבחר.
אבות דרבי נתן  -ארבעים אלף שקל ,היינו  400שקל כסף וכל אחד קנטרין היינו  400כפול מאה
בפסוק (כג,טו) נאמר אַ ְר ַָ֨בּע֭מ ֹ֧את – מלת מאת בתיב חסר לרמז על כך שכל שקל-כסף היה של מאה שקלים (ר' שמעון פחימה)
בדרך ההלכה:
אֶ תַ -ה ֕ ֶכּ ֶסף֭ -זקף-גדול ,לפחות שתי נקודות באופן אחד ואחת באופן אחר
כתבו תוספות בבלי בבא בתרא נד,ב ד"ה עובד כוכבים .דכל קנינו של ע"כ בכסף כדאמרינן בפ"ק דקידושין (יד,ב) ( ...טט ונאמר על

ישראלי שנמכר עבד לע"כ) ועוד תניא התם (וי' בהר כה,נב) מ ֶכּ ֶֶ֖סף מ ְקנ ָָֽתוֹ׃ בכסף הוא נקנה ואינו נקנה בתבואה וכלים דהיינו חליפין
שמע דהוא דין בשטר אינו נקנה אפילו כל שוה כסף.
אֶ תַ -ה ֕ ֶכּ ֶסף֭ -זקף-גדול ,לפחות שתי נקודות באופן אחד ואחת באופן אחר .נקודה באופן אחד – עובד כוכבים (ע"כ) מסלק רשותו
משדה ע"י כסף בלבד ,ושתי נקודות באופן אחר  -ע"כ אינו מסלק רשותו מקרקע ע"י חליפין (כגון תבואה וכלים ובכל שוה כסף),
ולא בשטר שלא כמו ישראל כפי שנדרש ב(-כג,ט) שיש לו ארבעה אופני קנין בקרקע – חליפין ,כסף ,חזקה ,שטר

ואומר ר"ת דאדרבה אין קנינו של ע"כ בכסף אלא במשיכה  ...והא דקאמר הכא (בעפרון) וע"כ מכי מטי זוזי לידיה אסתלק ליה ,היינו
משום דמצינו בע"כ קנין כסף בעפרון שטר בודאי לא קנה בע"כ משום דישראל גופיה לא קנה בשטרא אלא מספר המקנה דירמיה
והתם ישראל הוה.

רבנו תם שגם הוא מבעלי התוספות ,חולק על בעלי התוספות האחרים ואומר שעובד כוכבים אינו קונה ומוכר בכסף אלא במשיכה ,ולכן
כאשר ישראל קונה מע"כ קנין כמו קרקע עליו לקבל קודם כל שטר שמעיד על המכירה ואחר-כך יתן לו הכסף ,כי אין לסמוך על הע"כ
שיתן אח"כ שטר קנין ובינתיים השדה מופקר ושמא אחר יתפוס בו חזקה.
֭לעֶ ְפ ָ֔רן֭אֶ תַ -ה ֕ ֶכּ ֶסף – מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-גדול ,משמעו שבאופן רגיל ימתין הישראל עד
לפיכך אפשר לומר כי וַיּ ְשׁ ֶ֤קל֭אַ ְב ָר ָהם ְ
שיקבל שטר מכירה מהע"כ ואח"כ ישקול לו כסף הקנין ,אלא שעפרון היה להוט אחרי הכסף הגדול שדרש ואברהם אבינו הבין את זה
ושקל לו הכסף לפני קבלת שטר המכר ,ולכן כפי' אור החיים בר' ח"ש ע"פ בבלי בבא בתרא נא  -נד מיד אחר מתן הכסף ביצע פעולות
חזקה בשדה ובמערה שקנה ע"י הפעולות גדר ,נעל ,פרץ ,כייר ,נהנה מגוף הקרקע כגון ישב או שכב עליה ,פרץ – כולל שיפר בה לטובת
השימוש בה .ואח"כ קיבל מבני חת הסכמה ויש מפרשים אף קנין נוסף כנאמר (כג,כ) ַו ָ֨ ָיּ ָקם ַהשָּׂ ֶ ֝דה ְו ַה ְמּעָ ָרֹ֧ה אֲשֶׁ רֵ֛ -בּוֹ ְלאַ ְב ָר ָהֶ֖ם
לַ א ֲֻחזַּתָ֑ ָ -ק ֶבר מאֶ֖ת ְבּניָֽ -חת׃ ס רלב"ג והיו שם במעמד ההוא כל אנשי העיר ,וכלם הסכימו ונתנו רשות לאברהם שיקבר מתו בשדה
ההוא והמערה אשר בו ,הוא והבאים אחריו ,ו-ר' יוסף בכור שור פירש לַ א ֲֻחזַּתָ֑ ָ -ק ֶבר כי עשה בו חזקה לקבורה ,ופעולה זאת קנתה לו
חזקה בשדה ובמערה .ולכך כתב מאֶ֖ת ְבּניָֽ -חת ,כי זה היה ברשות בני העיר ,ורבינו בחיי כתב מאֶ֖ת ְבּניָֽ -חת שלא ערערו בו מעולם .ו-
חידושי הגרי"ז סימן מ' כתב שקודם לקבורה אמר ויקם שדה עפרון  ...לאברהם למקנה ,ואח"כ קבר את שרה  ...ואחר הקבורה אמר
ויקם השדה  ...לאחוזת קבר מאת בני חת ,וזה קאי על הקנין שקנה מהם (כדי שלא יפקיעו הקרקע לצרכיהם)
בר – טפחא ,רבוי מקומות להתקבלות הכסף לַ סּ ָֽחר – סלוק ,מגביל ,עפרון הגביל את אברהם לשלם רק שקלים שמתקבלים בכל מקום
ע ֶ֖֭
(רש"י)
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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בראשית חיי שרה כד,טז:

ַתּעַ֭ל׃ ֭
דּהּ֭ו ָ ָֽ
ד֭ה ָ֔ ַעיְ נָה֭ו ְַתּ ַמלֵּ֥א֭כַ ָ ֶ֖
ישׁ֭לא֭יְ ָד ָע ָ֑הּ֭וַתּ ֶֶ֣ר ָ
ֶ֣
ה֭ו ֶ֖א
תוּל ְ
ד֭בּ ֕ ָ
֭מ ָ֔א ְ
ֶ֤ת֭מ ְראֶ ה ְ
ֲר֭ט ַב ַ
ה ַנּע ָ ֵ֗
וְ ַ ָֽ

בראשית חיי שרה כד,יח – יט:

ַתּ ְשׁ ָֽקהוּ׃ ֭
ָדהּ֭ו ַ
ַתּ ֶרד֭כַּ ָדֵּ֛הּ֭עַ ל-י ָ ֶ֖
ר֭שׁתֶ֣ה֭אֲדנ ָ֑י֭ו ְַתּ ַמ ֵ֗הר֭ו ֹ֧
אמ ְ
ַתּ ֶ
ו ֶ֖
ב֭עֵ֥ד֭אם-כּלֶּ֖ וּ֭ל ְשׁ ָֽתּת׃ ֭
אמר֭גַּ ֶ֤ם֭לגְ ַמלֶּ יָך֭אֶ ְשׁ ָָ֔א ַ
ֶ֖ל֭ל ַה ְשׁק ָ֑תוֹ֭ו ֵַ֗תּ ֶ
[יט]֭ ו ְַתּ ַכ ְ

ר֭שׁתֶ֣ה֭אֲדנ ָ֑י – טפחא מונח אתנח ,כטעמי המלים אנכי ה' א-לקיך בטעם תחתון וגם קרוב לשאר טעמי הפסוק
אמ ְ
ַתּ ֶ
ו ֶ֖
ֲב ָֽדים׃ ֭
רים֭מבֵּ֥ית֭ע ָ
אתיָך֭מ ֶא ֵֶ֥רץ֭מ ְצ ַ ֶ֖
ֱֹלהָ֑יָך֭א ֲֶשֹׁ֧ר֭הוֹצ ֵ֛
י֭ה'֭א ֶ
(שמות יתרו כ,ב) ָ ָֽאנ ֶ֖כ ֶ֣֭

רמז לקיום תיקון יחודה עלאה ותתאה
ֶ֖ל֭ל ַה ְשׁק ָ֑תוֹ  -טפחא אתנח ,כטעמי המלים שמע ישראל (דברים ואתחנן ו,ד) ְשׁ ַמֶ֖ע֭י ְשׂ ָראָ֑ל֭הֵ֥֭'֭אֱֹלהֶ֖ינוּ֭הֵ֥֭'֭׀֭אֶ ָ ָֽחד׃ ֭
ו ְַתּ ַכ ְ

בסיום ההשפעה נמצא תקון רמ"ח מלים של ארבע פרשיות בקריאת שמע בחלוקה המוסברת בפירוש באר לחי רואי.

אוצר החכמה ,תיקוני הזהר תקונא חד ועשרין [דף מ"ז ע"א]  ...אלין אינון רמ"ח תיבין דד' פרשיין דיחודא דקריאת שמע דבכולהו
אינון רמ"ח אברים דכלילן בברית דאיהו צדיק .כולהו אתשקיין ע"י שכינתא .דאיהי כ"ד י"ם( .פעולות השאיבה וההשקיה החוזרות

מרבות כַ ָ ֶ֖דּהּ֭ להיות כעין כדים רבים וזהו הצירוף כ"ד י"ם ,מפירוש באר לחי רואי מובן כי גי' מלת י"ם היא כגי' כ"ד כ"ה והכולל ,אלו נ'
שערי בינה ,ורבקה מייצגת את ספירת הבינה ,והיא כעין אמא המשקה את ילדיה)
באר לחי רואי – הרב שפירא צבי הירש אבד"ק"ק מונקאטש (בעל דרכי תשובה):
(בר' ח"ש כד,טז)֭ו ְַתּ ַמלֵּ֥א֭כַ ָ ֶ֖דּהּ֭ו ָ ַָֽתּעַ ל שכשעשתה מהכ"ד כ"ה (ממלת כַ ָ ֶ֖דּהּ֭מתהווה הצירוף כ"ד והצירוף כ"ה ,כגון בדרך ההסבר לעיל
או באופן של צירוף אות כ ל-ד ו-כ ל-ה) ,אז העלתה את המלכות סוד כ"ד אתוון דיחודא תתאה (זהו המאמר "ברוך שם כבוד מלכותו
לעולם ועד" הנאמר אחרי פסוק שמע ישראל ,שבו כ"ד אותיות) לסוד כ"ה אתוון דיחודא עלאה (זהו הפסוק "שמע ישראל הוי"ה א-לקינו
הוי"ה אחד" שבו כ"ה אותיות) .סוד כ"ד (ספירת מלכות) ה' (אות ה' מייצגת כאן את שם הוי"ה בספירת חכמה) כנ"ל ,אז (בר' ח"ש כד,טז)

ו ָ ַָֽתּעַ ל ,העלתה את המלכות לבעלה להזדווג עמו ביחודה שלים כנ"ל.
ר֭שׁתֶ֣ה֭אֲדנ ָ֑י היינו כמש"ל (ריש עמוד זה) שרבקה אמרה להיסוד צדיק דז"א ְשׁתֶ֣ה֭אֲדנ ָ֑י ,שיקבל השפע מאמא עלאה (השקיה
אמ ְ
ַתּ ֶ
ו ֶ֖
ע"י השכינה (תיקוני הזהר כ"א)) .וגם גמליך אשקה .ומשם תרד השפע לעולמות שלמטה ,שהם עתה גמולי מחלב בעוה"ר וכמש"ל.
אלין אינון רמ"ח תיבין דד' פרשיין וכו' דבכולהו אינון רמ"ח אברים וכו' .היינו כש"כ רבינו (בפרע"ח פכ"ה משער הק"ש) בסוד
הרמ"ח תיבין דק"ש שבהם נבנית המלכות ברמ"ח אברים ,שנחלק לד' פרשיין ,ואהבת הוא מ"ב תיבין ,והיה אם שמוע עד ושמתם
ע"ב תיבין ,מן ושמתם עד פ' ציצית נ' תיבין,ופ' ציצית ע"ב תיבין ,וי"ב תיבין דיחודא עלאה ותתאה שמע וברוך ,ס"ה מספר רמ"ח,
ועיי"ש (בפכ"ז) בסוד ג' תיבות ה' א-לקיכם אמת שכופל הש"ץ ,להשלים הרמ"ח תיבין ,כי הבינה היא משפעת לז"א לכל רמ"ח
אברים דיליה ,וממנו נשפע להמלכות ע"י שליח צבור שהוא היסוד צדיק ,ונתוסף להמלכות ג' אברים החסרים לה להשלים הרמ"ח
ר֭שׁתֶ֣ה ,היינו לאחר שעשתה רבקה התיקון של ק"ש דיחו"ע ותתאה בסוד ו ְַתּ ַמלֵּ֥א֭כַ ָ ֶ֖דּ"הּ֭ו ָ ַָֽתּעַ ל כנ"ל,
אמ ְ
ַתּ ֶ
עיי"ש ,ולזה דרש הכא ו ֶ֖
אז נתנה אמא השפעתה לז"א לתקנו ברמ"ח אברים שנכלל בהד' פרשיות דק"ש וגו'
בסידור משה ואהרן ,דיני קר"ש נאמר :ז"ל של"ה הק' בסדור שלו ד' צ"א (טט – הכוונה שהכותב תמצת את דברי השל"ה) טוב לכוין
בכל תיבה ותיבה אות אחת של שם מ"ב (טט – ר"ת של תפילת רבי נחוניא בר קנה אנא בכח וגו') כזה ואהבת א את ב הויה ג אלהיך י
בכל ת לבבך ץ (צ"ל צ?) וכן כולם .ובפ' והיה אם שמוע יכוין בכל תיבה שם א' מע"ב שמות (טט – המתהוים מצירוף אות אחת
משלושה פסוקים בספר שמות בשלח יד,יט וַיּ ַ֞סּע ,כ ַויּ ָ֞בא ,כא ו ַָ֨יּט ובכל פסוק יש ע"ב אותיות) בדרך הפוך ישר הפוך (טט – בשם
הראשון אות ראשונה של הפסוק יט ,אות אחרונה של הפסוק כ ,אות ראשונה של הפסוק כא) והסימן יהי כזה והיה – וה"ו אם – יל"י
שמוע – סי"ט וכן כולם ובפרשת ושמתם (טט – מהמלה ה 73-בפר' והיה אם שמוע) מן תיבת את דברי עד סוף הפרשה יש חמשים
תיבות .והוא נגד חמשים שערי בינה .ובפרשת ויאמר יכוין בכל תיבה שם אחד מע"ב שמות בדרך ישר כזה (טט – בשם הראשון אות
ראשונה של הפסוק יט ,אות ראשונה של הפסוק כ ,אות ראשונה של הפסוק כא) ויאמר – וו"ו הויה יי"י אל – סב"ט וכן כולם ,וכדי
להקל על הקורא העמדתי על כל תיבה שם שלו.

בסדור השל"ה אומר :זה לשון מהרמ"ק [שער ד סי' יא] ,ברעיא מהימנא פירש כי סוד קריאת שמע בפרשיותיה ותיבותיה ,שהן פרשה
ראשונה מ"ב ,ופרשה שניה ע"ב ,ושלישית נ' ,ורביעית ע"ב ,הם סוד [ארבעה] היכלות עליונים שהם סוד מקו"ה שם טובלת קומה
ר ֩ ְ ...וק ָמֵ֛ה ָחמֵ֥שׁ֭אַ ֶ֖מּוֹת וגו'  ,מלת ְוק ָמֵ֛ה אותיות מקו"ה ,אפשר כי חצר המשכן עם קומת
השכינה וגו' ((שמ' תר' כז,יח) ֶ֣א ֶרְך֭הֶ ָחצ ֭
הקלעים היא כעין דמיון ל[-ארבעה] היכלות עליונים שהם סוד מקו"ה שם טובלת קומה השכינה ובכך השכינה שוכנת בארץ במינה
קדושה.).

ובהג"ה כתב בקונטרס האר"י ז"ל [ס' הכוונות לג ע"ב ,ופע"ח שער הק"ש פכ"ג מז ע"א] מצאתי בזה הלשון ,דע כי בפרשה ראשונה
תמצא מ"ב מן ואהבת עד סוף הפרשה ,לרמוז לשם מ"ב ,וגו'...
ע"פ פירוש באר לחי רואי הפסוקים בראשית חיי שרה כד,טז,יט,כ הם מקור ל -תיקוני הזהר תקונא חד ועשרין [דף מ"ז ע"א] לענין
קריאת שמע והכנה לתפילה .פירוש באר לחי רואי מבוסס על פירוש השל"ה ו/או מבוסס על הרמ"ק ועל כתבי האר"י .
סיכום:
(א) השקיה ע"י רבקה היא השפעת השפע לרמ"ח מלות קריאת שמע באופן של שם מ"ב ושם ע"ב (ישר הפוך ישר) ונ' שערי בינה ושם
ע"ב (ישר ישר ישר).
(ב) פעולות השאיבה וההשקיה החוזרות מרבות כַ ָ ֶ֖דּהּ֭להיות כעין כדים רבים וזהו הצירוף כ"ד י"ם ,מפירוש באר לחי רואי מובן כי גי'
מלת י"ם היא כגי' כ"ד כ"ה והכולל ,אלו נ' שערי בינה ,ורבקה מייצגת את ספירת הבינה ,והיא כעין אמא המשקה את ילדיה.
(ג) ממלת י"ם נמשך ענין קריעת ים סוף שבתוך כך מתגלים משלושה פסוקים בו שם ע"ב בצירוף ישר הפוך ישר ,ושם ע"ב בצירוף ישר
ישר ישר.
/©ZZFisherטעמי המקרא בהלכה ובאגדה  -התשעג
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טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ג

(ד) ממלת כַ ָ ֶ֖דּהּ֭מתהווה הצירוף כ"ד והצירוף כ"ה ,השקיה ע"י רבקה העלתה את המלכות סוד כ"ד אתוון דיחודא תתאה (זהו המאמר
"ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" הנאמר אחרי פסוק שמע ישראל ,שבו כ"ד אותיות) לסוד כ"ה אתוון דיחודא עלאה (זהו
הפסוק "שמע ישראל הוי"ה א-לקינו הוי"ה אחד" שבו כ"ה אותיות)  ,וכל אחד הקורא קראת שמע חוזר על פעולתה של רבקה ומצרף
עולם הגשמי אל עולם הרוחני ,כלומר מעלה אותו בדרגתו.
(ה) ועוד יש להבין מהשל"ה ששם ע"ב שהוא חסד (וענין של ימין) ממתק שם מ"ב שהוא חסד וגבורה (וענין של שמאל) ,לכן בשעת תפלה
יעטוף בכף ימין את כף שמאל להמחיש ההמתקה והשפעת השפע המומתק אל רמ"ח מלות קריאת שמע ומהם אל רמ"ח איברי האדם
ושס"ה גידיו.
2.6

בראשית תולדת כה,יט

רה כַ יֵּ֛וֹם אֶ תְ -בּכ ָר ְתָךֶ֖֭ ָֽלי׃
ֶ֖אמר ַיע ֲָ֑קב מ ְכ ָ ֵ֥
בראשית תולדת כה,לא :וַיּ ֶ

רש"י (כז) ויגדלו הנערים ויהי עשו  -כל זמן שהיו קטנים לא היו נכרים במעשיהם ,ואין אדם מדקדק בהן מה טיבן; כיון שנעשו בני
שלש עשרה ,זה פירש לבתי מדרשות וזה פירש לעבודה זרה (ראה ב"ר סג,י).
כלי יקר בראשית כה,לב  ...והודה עשו לדבריו ואמר הנה אנכי הולך למות ,ואני קרוב יותר אל המיתה מן החיים אם כן למה זה לי
בכורה .במלת זה לי ,הוא כמראה באצבע על דבר ששייכה בו הבכורה גם ביום ההוא ,וזהו העבודה שהיתה בבכורות :עשו אינו מאמין
בקבלת עול מצוות שהיא ענין פר' והיה אם שמוע ,ולכן אינו מאמין בקבלת עול מלכות שמים שהוא ענין פרשת שמע.
ֶ֖אמר ַיע ֲָ֑קב – טפחא אתנח ,כטעמי שמע ישראל ,רמז לכך שעשו פירש לעבודה זרה ומרד בקבלת עול מלכות שמים המתבטאת בשמע
וַיּ ֶ
ישראל.
ָדל ְמ ָֽאד׃
לוְֹך ְוג ָָ֔דל ַעֵ֥ד ָֽכּי-ג ַ ֶ֖
דּל ָהאָ֑ישׁ וַיּ ֶ֤לֶ ְך ָה ֭
בראשית תולדת כו,יא :וַיּגְ ַ ֶ֖

וַיּגְ ַ ֶ֖דּל ָהאָ֑ישׁ – טפחא אתנח ,כטעמי שמע ישראל ,פירש האדמו"ר מ"מ שניאורסאהן זצ"ל ב(-כו,כב) על רש"י (כב) ופרינו בארץ -
"ונפוש בארעא" (ת"א) ... .שהוא לשון רבוי וגדולה ... .והכונה היא שיצחק יתרבה ויתגדל (ככתוב לעיל וַיּגְ֭ ַ ֶ֖דּל ָהאָ֑ישׁ)

טט – אפשר שהעולם הבינו שהצלחת יצחק בארץ קשה ובשנה קשה היא באמונתו ב(-דברים ואתחנן ו,ד)֭ ְשׁ ַמֶ֖ע֭י ְשׂ ָראָ֑ל֭הֵ֥֭'֭אֱֹלהֶ֖ינוּ֭הֵ֥֭'֭׀֭
אֶ ָ ָֽחד׃֭ היינו בקבלת עול מלכות שמים שהיא ענין של שמע ישראל ובכך יתגדל ויתקדש שמיה רבה.
הָ אָ֑ישׁ  -נוטריקון שמע ישראל ה' א-לקינו ,ועוד פעם ה' אחד .וכן (שמות בשלח טו,ג) הֶ֖֭'֭אֶ֣ישׁ֭מ ְל ָח ָמָ֑ה֭הֶ֖֭'֭ ְשׁ ָֽמוֹ׃
ֶ֖ם֭בּקלָ֑י ֭
בראשית תולדת כו,ה֕ :ע ֶקב֭אֲשֶׁ ר-שָׁ ַמֵ֥ע֭אַ ְב ָר ָה ְ
י֭ותוֹר ָ ָֽתי׃ ֭
קּוֹת ְ
י֭ח ַ ֵ֥
ֹות ֻ
֭ וַיּ ְשׁמר֭מ ְשׁ ַמ ְר ָ֔תּי֭מ ְצ ַ ֶ֖

ראה בבלי יומא כח,ב

ֹותי֭
ֶ֖ם֭בּקלָ֑י ...אמר ליה אם כן מ ְצ ַ ֶ֖
אמר רב קיים אברהם אבינו כל תורה כולה שנאמר (בראשית תולדת כו,ה) ֕ע ֶקב֭אֲשֶׁ ר-שָׁ ַמֵ֥ע֭אַ ְב ָר ָה ְ
וְ תוֹר ָ ָֽתי למה לי( .מתיבתא על כרחך מייתור המלים מלמדנו שקיים את כל התורה כולה)

אמר (רב) [רבא] ואיתימא רב אשי קיים אברהם אבינו אפילו עירובי תבשילין (הב"ח תחומין) (אף שהיא תקנת חכמים לעתיד לבוא
ולא נאמרה למשה בסיני) שנאמר ְותוֹר ָ ָֽתי (מתיבתא בלשון רבים ומיעוט רבים שניים ,ללמד שקיים) אחת תורה שבכתב ואחת תורה
שבעל פה (שתיהן במדה שוה).
ֶ֖ם֭בּקלָ֑י
ֹותי֭– טפחא ללא מגבלת מרכא לפניה ,בתפקיד התפשטות אפיון לפניו ,ללמד שמה שנאמר לפניו ֕ע ֶקב֭אֲשֶׁ ר-שָׁ ַמֵ֥ע֭אַ ְב ָר ָה ְ
מ ְצ ַ ֶ֖

כולל תקנת חכמים לעתיד לבוא ולא נאמרה למשה בסיני
בראשית תולדות כו,ח:

ֶ֖ד֭ה ַחלָּ֑ וֹן֭
ַ
ים֭בּ ַע
ְ
ְך֭פּל ְשׁ ָ֔תּ
ְ
֭מֶ֣לֶ
ימלֶ ְך ֶ
ַשׁ ֵ֗קף֭אֲב ֶ
֭היּ ָָ֔מים֭ ַויּ ְ
ֶ֣י֭א ְרכוּ -לֵ֥ וֹ֭שָׁ ם ַ
֭וַיְ ֵ֗הי֭כּ ָ ָֽ
ק֭את֭ר ְב ָ ֵ֥קה֭א ְשׁ ָֽתּוֹ׃ ֭
֭מצַ ָ֔ח ֶ֖֭
א֭והנּ ֶ֤ה֭י ְצ ָחק ְ
֭ ַו ֵ֗ ַיּ ְר ְ

ְך֭פּל ְשׁ ָ֔תּים – רביע  ...זקף-קטן רביע  ...זקף-קטן ,א' הזקף כסוף ענין; ב' עצמת
ְ
֭מֶ֣לֶ
ימלֶ ְך ֶ
ַשׁ ֵ֗קף֭אֲב ֶ
ֶ֣י֭א ְרכוּ-לֵ֥ וֹ֭שָׁ ם֭ ַהיּ ָָ֔מים֭ ַויּ ְ
וַיְ ֵ֗הי֭כּ ָ ָֽ
היצר בהתענינות ביצחק ע"י הפלשתים
שני התבניות רביע  ...זקף-קטן עשויות להיות מדה לד למהרז"ו כתוב סתום שלא בא לסתום אלא לפרש
ֶ֣י֭א ְרכוּ-לֵ֥ וֹ֭שָׁ ם֭ ַהיּ ָָ֔מים֭– (גירסת כתר כֶּ֣י֭מונח כעין שתי תבניות של) מרכא פשטא זקף-קטן והוא תיאור ואחריו
(א) וַיְ ֵ֗הי֭ -רביע כּ ָ ָֽ
ַויּ ְַשׁ ֵ֗קף֭ -רביע ,פעולה ,כעין לימוד אלפני לפניו.
ֶ֣י֭א ְרכוּ .יסביר את הלפני לפניו .אמר מעתה אין לי לדאוג ,מאחר ולא אנסוה עד עכשו ,לא נזהר להיות נשמר.
אפשר שפי' רש"י כּ ָ ָֽ
ֶ֣י֭א ְרכוּ-לֵ֥ וֹ֭שָׁ ם֭ ַהיּ ָָ֔מים֭מלמדים לכתוב אחריהם על פעולת אבימלך ,ומלמדים אלפני לפניהם אל בראשית תולדת
כלומר המלים כּ ָ ָֽ
ֲחתי֭הָ֑וא֭ ֭
ֶ֖אמר֭א ֶ֣
֭לא ְשׁ ָ֔תּוֹ֭וַיּ ֶ
ֶ֤י֭ה ָמּקוֹם ְ
כו,ז וַ ָֽ ַֽיּ ְשׁא ֲ֞לוּ֭אַ נְ שׁ ַ
כי הם שאלו האם היא אשתו ,וענה שהיא אחותו ,לכן נזהר לא לנהוג בה כאשתו .ומשעבר זמן ולא פגעו בה חשב שאינם מתענינים
בם.
ְך֭פּל ְשׁ ָ֔תּים  -רביע פשטא מונח זקף-קטן,
ְ
֭מֶ֣לֶ
ימלֶ ְך ֶ
ַשׁ ֵ֗קף֭אֲב ֶ
גירסה אחרת֭כּיָֽ ָ -א ְרכוּ-לֵ֥ וֹ֭שָׁ ם֭ ַהיּ ָָ֔מים  -מרכא פשטא זקף-קטן ַויּ ְ
פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים ,דבר החוזר וקורה .תורה שלמה () שהיה חוזר ומסתכל ברבקה או באהל יצחק.
וַיְ ֵ֗הי֭ -רביע ַ ...ויּ ְַשׁ ֵ֗קף֭ -רביע  ,שני פעלים בזמן עתיד עם וא"ו היפוך ,משמע שעדיין לא התחיל הענין
ים֭בּ ַעֶ֖ד֭סתום שבא לפרש כי ַה ַחלָּ֑ וֹן – ע"פ זוהר משמעו באיצטגנינות בכוכבים וכן שופטים ה
ְ
תּ
ְך֭פּל ְשׁ ָ֭֔
ְ
֭מֶ֣לֶ
ימלֶ ְך ֶ
ַשׁ ֵ֗קף֭אֲב ֶ
(ב) ַויּ ְ
בעד החלון נשקפה אם סיסרא  -באיצטגנינות בכוכבים ,ופי' המלבי"ם ב-שופטים ה מראת קסמים או כישוף
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

2.7

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

בראשית ויצא כח,י:

בראשית ויצא כח,יא:

ים֭בּוֹ׃ ֭
ָֽ
ים֭וי ְר ֶ֖ד
ל ְ
ֱֹלהים֭ע ֵ֥
֭מ ְלאֲכ ֶ֣י֭א ָ֔
֭השָּׁ ָמָ֑יְ ָמה֭וְ הנּה ַ
וֹ֭מגּ ֶ֣יעַ ַ
ב֭א ְרצָ ה֭וְ ראשֶׁ֖ ַ
צֶּ֣ ַָ֔
֭מ ָ֭
ֶ֤ה֭סלָּ ם ֻ
ם֭והנּ ֻ
ֲֹל ְ
וַ ָֽ ַֽ ַיּח ֵ֗
וַ ָֽ ַֽ ַיּח ֲֵֹ֗לם – רביע( ,א) רמז לארבע מלכויות ושריהם המלאכים כפי' רמב"ן  ...ועל דעת רבי אליעזר הגדול (פר"א לה) ,היתה זאת המראה

כענין בין הבתרים לאברהם (ראה בר' טו,ט-יא) ,כי הראוהו ממשלת ארבע מלכיות ומעלתם וירידתם ,וזה טעם מלאכי אלהים ,כמו
שנאמר בדניאל "שר מלכות יון" (ראה דנ' י,כ)" ,ושר מלכות פרס" (שם,יג) ,והבטיחו כי הוא יתעלה יהיה עמו בכל אשר ילך ביניהם,
וישמרנו ויצילנו מידם .אמרו (פר"א לה) :הראה לו הקדוש ברוך הוא ארבע מלכיות ,מושלן ואבדן; הראהו שר מלכות בבל עולה
שבעים עוקים ויורד ,והראהו שר מלכות מדי עולה חמשים ושנים עוקים ויורד ,והראהו שר מלכות יון עולה מאה ושמונים עוקים
ויורד ,והראהו שר מלכות אדום עולה ואינו יורד; אמר לו יעקב "אך אל שאול תורד" (יש' יד,טו) ,אמר לו הקדוש ברוך הוא "אם
ֶ֣י֭ה'֭– מונח רביע – תבנית הטעמים תרמז לדין שעבוד ישראל לחמש
תגביה כנשר" וגו' (עו' א,ד) .אפשר כי לפי הדר זקנים (כח,יג)֭אֲנ ֵ֗
מלכויות ואחר כך ה' מושיעם.

וַ ָֽ ַֽ ַיּח ֲֵֹ֗לם – רביע( ,ב) רמזים לאופני פירוש אחרים השייכים למספר ארבע כפי' רד"ק ( ...א) ומלאכי אלהים עולים ויורדים בו  -העולים
הם משה ואהרן ,והיורדים הם המלאכים העליונים( .ב) והנה ה' נצב עליו  -זהו שאמר "וירד ה' על הר סיני" (שמ' יט,כ) .ויש אומרים
(ב"ר סח,יב) :דבר הקרבנות שיעשו בניו הראה לו ,והסלם הוא המזבח (בעל ארבע צדדים וארבע קרנות) ,וראשו מגיע השמימה  -זהו עשן המערכה

שעולה לשמים לרצון ריח ניחוח לה' (ע"פ וי' א,ט) .מלאכי אלהים עולים ויורדים בו  -אלה הכהנים המקריבים הקרבנות ומקטירים קטורת .ומצאנו עוד בדבריהם (? וראה ב"ר סט,ז),
שראה עצמו בחלום הזה ,כי הוא בהר המוריה ,כי נודע לו המקום מקבלת אברהם אבינו; ועליו אמר" :יהיה בית אלהים" (להלן כב); ואמר" :אין זה כי אם בית אלהים
וזה שער השמים" (להלן,יז) ,כי המקום ההוא מכוון כנגד כסא הכבוד (בעל ארבע צדדים וארבעה מלאכים ראשיים עמו ,מלאך על כל צד) .ומה
שקרא שמו "בית אל" (להלן,יט) ,לפי שראה שם המראה ,אמר ,כי גם המקום קדש; ובנה שם מצבה( .ג) ומצאנו עוד בדבריהם ז"ל (תנחומא ואינו לפנינו ,ראה

מו"נ ב,י; וראה ב"ר סח,יב) ,שהסלם היו בו ארבעה חווקים ,ורחב הסלם עולם ושליש עולם; והיו ארבעה מלאכים עולים ויורדים בו,
שנים עולים ושנים יורדים; וכשנתחברו בחווק אחד שנים העולי ם ושנים היורדים ,היה מלא החווק מהם .ו'מלאך' הוא שליש העולם שנאמר "וגויתו כתרשיש" (דנ' י,ו);
וגמירי ד'תרשיש' הוי שלישו של עולם; הנה כי רחב הסלם עולם ושליש עולם .וצריך להתבונן בפתרון הזה ,כי מה נכבד הוא .והראה לנו הרב רבינו משה ז"ל (מו"נ ב,י)
בזה פתח ,כי הנמצאים  -שלשה ,והשלישי הוא המלאך; והחווקים ,שהיו ארבעה ,הם ארבעה כדורים ,והעולים והיורדים  -רמז על
המנהיגים ברצון האל; זהו מה שאמר והנה ה' נצב עליו; ויהיה טעם עליו  -על הסלם או על יעקב ,ויהיה הטעם  -להשכילו .וטעם
עולים תחלה ואחר כך יורדים  -לפי הִ תְ ל ְַּמדּות האדם שהוא ממטה למעלה ,וההנהגה הוא מלמעלה למטה .וטעם שנים עולים  -הפועל
והשכל האנושי ,ושנים היורדים  -שכל כל גלגל ,כי בהם הנהגת העולם; וכשיתבונן האדם כל זה ,הם אצלו מדרגה אחת ,העולים
והיורדים .סוף דבר ,המראה הזאת היתה להשכיל את יעקב ,הנהגת העולם היאך היא ,ושהיא על ידי אמצעים; ולפי שהיה בורח הראה
לו זה ,וכי המנהיג הגדול מושל בכל ומשנה ההנהגה כאשר ירצה לשעתה.
וַ ָֽ ַֽ ַיּח ֲֵֹ֗לם – רביע( ,ג) שני מלאכים המלווים את יעקב בארץ-ישראל עולים ,הרבה מלאכים יורדים לראות את יעקב ואפשר כי שנים

נשארים ללוותו בחו"ל כב -תרגום יונתן (כח,יב) המובא כאן בתרגום ללשון הקדש (יב) ויחלום והנה סולם מוצב בארץ וראשו מגיע עד
חיבור השמים והנה שני מלאכים שהלכו לסדום וגורשו ממחיצותיהםִ ,מן בגלל שגילו סודות של אדון עולם והיו מגורשים ,והולכים
עד זמן שיצא יעקב מבית אביו והם מלווים אותו בחסד עד בית אל וביום ההוא עלו לשמי מרום עונים ואומרים אתם רואים יעקב
החסיד שדיוקנו אשר לו קבוע בכסא הכבוד שהייתם מתאווים לראות אותו בכך שאר מלאכים קדושים של יי יורדים להסתכל בו:
(אבל מפי' רש"י ב(-בר' ויצא לב,ג) מחנים  -שתי מחנות :של חוצה לארץ שבאו עמו עד כאן ,ושל ארץ ישראל שבאו לקראתו (ראה תנ"ב
וישלח ,ג) .לא מובן כמה מלאכים ליווהו בחו"ל)
בראשית ויצא כח,יח:

אשׁהּ׃ ֭
ֶ֖מן֭עַ ל-ר ָ ָֽ
ק֭שׁ ֶ
הּ֭מצּ ָבָ֑ה֭וַיּ ֵ֥צ ֶ
ת ַ
ֶ֣ם֭מ ַ ָֽראֲשׁ ָ֔ ָתיו֭וַיָּ ֵ֥שֶׂ ם֭א ָ ֶ֖
ב֭בּ ֵ֗בּ ֶקר֭וַיּ ַ ֶ֤קּח֭אֶ תָ -האֶ ֶבן֭אֲשֶׁ רָ -שׂ ְ
ַשׁ ָ֨כּם֭ ַיע ֲ֝ק ַ
ַויּ ְ
ֶ֣ם֭מ ַ ָֽראֲשׁ ָ֔ ָתיו – רביע  ...זקף-קטן ,כעין כתוב סתום שלא בא לסתום אלא לפרש( ,א) הסבר הקשור ל-
בַּ ֵ֗בּ ֶקר֭וַיּ ַ ֶ֤קּח֭אֶ תָ -האֶ ֶבן֭אֲשֶׁ֭רָ -שׂ ְ
(כח,כב) ללמד כב-תרגום יונתן (כח,י ,יא) (מובא בלשון הקדש) נס שני ארבע האבנים ששם למראשותיו מצא אותם בבוקר לאבן אחת,

בראשית ויצא כח,כב:

נּוּ֭לְך׃ ֭
ר ָ ָֽ
ָ֑ים֭וכל֭א ֲֶשֶׁ֣ר֭תּתֶּ ןָ֔ -לי֭עַ שֶּׂ֖ר֭אֲעַ ְשּׂ ֶ ֵ֥
֭מצּ ָָ֔בה֭י ְהיֶ ֶ֖ה֭בֶּ֣ית֭אֱֹלה ְ
ן֭ה ֵ֗זּאת֭אֲשֶׁ ר-שַׂ ְמתּי ַ
וְ הָ ֶא ֶֶ֣ב ַ
ן֭ה ֵ֗זּאת – מונח רביע( ,א) במשמע של ארבע ללמד כב-תרגום יונתן (כח,י ,יא) נס שני ארבע האבנים ששם למראשותיו מצא
וְ הָ ֶא ֶֶ֣ב ַ

אותם בבוקר לאבן אחת( ,ב) אפשר כי זה המקור לארבע קרנות המזבח שכל אחד היה קוביה (המרומז במונח רביע) של אמה על אמה על

ק֭שֶׁ֖מֶ ן֭
הּ֭מצּ ָבָ֑ה֭וַיּ ֵ֥צ ֶ
ת ַ
אמה ,ועל הקרן הדרומית מערבית נסכו יין ובסוכות מים .אפשר כי רעיון זה מתחיל מפעולת יעקב (כח,יח) וַיָּ ֵ֥שֶׂ ם֭א ָ ֶ֖
אשׁהּ שיציקת השמן דומה לקידוש כלי המשכן וביניהם מזבח הנחושת ,והמשכו כפי' רש"י (כח,כב) ְוהָ ֶא ֶֶ֣בן֭הַ ֵ֗זּאת֭אֲשֶׁ ר-שַׂ ְמתּי֭
עַ ל-ר ָ ָֽ
מַ צּ ָָ֔בה֭אהא פלח עלה מן קדם ה'" (ת"א) ,וכן בשובו מפדן ,נאמר לו" :קום עלה בית אל" (בר' וישלח לה,א) ,מה נאמר שם? "ויצב

יעקב מצבה ...ויסך עליה נסך" (שם,יד) .ואין נסך אלא יין.
א֭שׁ ֶ֖מוֹ֭נ ְַפ ָתּ ָֽלי׃
ר ְ
ָכ ְלתּי֭֭וַתּ ְק ָ ֵ֥
ֱֹלהים֭׀֭נ ְפ ַתּ ְֵ֛לתּי֭עם-אֲח ֶ֖תי֭גַּם-י ָ֑
תּוּלי֭א ֹ֧
ר֭ר ֵ֗חל֭נ ְַפ ָ֨
אמ ָ
ַתּ ֶ
בראשית ויצא ל,ח :ו ֶ֣

רש"י  -נתקבלה תפלתי ,רש"י  -מנחם בן-סרוק פירשו  ...חיבורים מאת המקום נתחברתי עם אחותי .ואני מפרשו לשון עקש ופתלתול,
נתעקשתי והפצרתי  ...הרבה למקום להיות שוה לאחותי.
רשב"ם  -חיבור הקב"ה נתחברתי
ראב"ע  ... -וטעמו כאדם שיאבק עם אחר ויפתל לנצח אותו כדי להפילו .וכן תתפל .וטעם זכר אלקים כי לכבוד השם נתתי שפחתי.
או השם עזרני בהאבקי.
תּוּלי  -שם מבנין נפעל  ...והוראתו ידוע להגדיל הענין  ...שסמכו הענין אל שמות הקדושים כדי להגדיל
אבי עזר על ראב"ע  -נ ְַפ ָ֨
תּוּלי מרמז לחיבור -
תּוּלי – (הארת שב"פ) גי' תקע"ו גי' יסו"ד מלכו"ת ,כאשר יסוד מצייג את זעיר-אנפין ,ומלת נ ְַפ ָ֨
הענין וגו'( .ל,ח) נ ְַפ ָ֨
ליחוד ביניהם המסומן בנוטריקון זו"ן ,כעין רמז ליעקב כמייצג את ז"א.

ספורנו  ... -חיבורים אלקים ושל קדושה התחברתי לבעלי :עם-אחתי ,וזה עשיתי יחדיו עם -אחתי שהכנסנו את צרותינו לביתנו יחדיו
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
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"ג

להעמיד השבטים( .טט  -והולך ומחשב שבתוך שבע שנים נולדו השבטים)
טט – ממנחם בן-סרוק ,רשב"ם ,ראב"ע ,אבי עזר על ראב"ע וספורנו נראה שכולן פעלו בעצה אחת למהר לידת השבטים להקמת עם
ישראל ,כדי שבתום שבע שנות העבודה עבור רחל יצאו מחרן למשימות עם ישראל בעולם.
מסירות נפשה של רחל היא לא רק בהקדמת נשואי לאה ליעקב אלא גם בהקדמת העמדת השבטים באמצעות ארבע אחיות במקום רק
ר֭ר ֵ֗חל  -מונח רביע ,מרמז לשלבים בהוצאת השבטים לעולם.
אמ ָ
ַתּ ֶ
דרכה .כיצד? ו ֶ֣
תּוּלי – קדמא ,בתחילה כל שבטי י"ה היו אמורים להיות ממני (רחל) .לכתחילה כל שבטי י"ה היו אמורים לצאת מרחל
(א) אפשר ,כי נ ְַפ ָ֨
(ל,ח) אבל בפועל ,מפני הקטרוג רחל שיתפה את אחיותיה במשימה וכך לכתחילה חלקה של לאה ,שהיא אחת מארבע נשות יעקב ,היה
שלושה בנים ,שווה לנשים האחרות ,בפועל ילדה ששה שהם שני חלקים.
ֱֹלהים֭׀֭– דרגא פסק ,טעם דרגא מצייר מאבק עקש ופתלתול של
תּוּלי֭א ֹ֧
(ב) אבל הבנתי ממעשי לבן כי יש קטרוג לפני מידת הדין נ ְַפ ָ֨
ֱֹלהים֭׀֭– מידת הדין ,להוציא שבטי י"ה לעולם דרכי ,דרך רחל בלבד ומפסיק הוצאת השבטים( .ג) לכן כדי להפסיק
הקיטרוג לפני א ֹ֧
ֱֹלהים֭נ ְפ ַתּ ְֵ֛לתּי֭עם-אֲח ֶ֖תי – דרגא (ללא פסק) תביר טפחא –
הקטרוג לפני מדת הדין ,יש להשמיט טעם פסק ואז קריאה ללא טעם פסק א ֹ֧
תּוּלי֭ -חיבורים קדושים  -התחברתי עם אחיותי  -לאה ,בלהה זלפה ,בתפילות של קבוצת האחיות ,לביצוע משימת
מרמזת לקבוצת נ ְַפ ָ֨
לידות בדרך פתלתלה נגד המקטרג.
ָכ ְלתּי – אתנח  ,מגביל ,תפילת רחל להגביל חלקה בשבטים נענה ,ואז זה מאפיין את הכתוב לפניו ע"י טעם טפחא של עם-אֲח ֶ֖תי
(ד) גַּם-י ָ֑
ֱֹלהים֭׀֭נ ְפ ַתּ ְֵ֛לתּי֭
תּוּלי֭א ֹ֧
ר֭ר ֵ֗חל֭נ ְַפ ָ֨
אמ ָ
ַתּ ֶ
בתפקיד פותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריה ,וגם בתפקיד מתפשט האפיון על הכתוב לפניו ו ֶ֣
עם-אֲח ֶ֖תי ,ללמדנו שבה גבלת רחל של יכולתה ללדת השבטים היא העבירה המשימה לאחיות שהתחברו עמה למטרה הקדושה .האחיות
אמר
יוֹסף ל ָ֑
ֶ֖
ילדו עשרה שבטים( .ה) רחל זכתה ביוסף גם בדרך פתלתלה (חילוף עובר דינה ביוסף בבטן אחות) (ל,כד) וַתּ ְק ָרֹ֧א אֶ תְ -שׁמֵ֛ וֹ
ה'֭ ֶ֖לי֭בֵּ֥ן֭אַ ָֽחר׃֭שזה יהיה שלה ללא דרך פתלתלה.
יסֹ֧ף ֵ֛֭
א֭שׁ ֶ֖מוֹ֭נ ְַפ ָתּ ָֽלי  -מרכא טפחא סלוק  -מאפיין בשם נפתלי רבוי עניני הנפתולים הגלוים ומרומזים בפרשת לידת השבטים.
ר ְ
וַתּ ְק ָ ֵ֥
סיכום  -בחמישה שלבים יצאו השבטי י"ה לעולם .מה שנראה על פניו כנפתולים ,מאבק בין האחיות ,אינו אלא דרך לנפתולים -
להתחברות לקדושה ע"י עיקוף הקטרוג לפני מידת הדין ,כדי להוציא נשמות השבטים הקדושים לבנין עם ישראל לשליחותו בעולם .אפשר
ר֭ר ֵ֗חל  -מונח רביע  -לי מידת הדין לא תתן ללדת השבטים אבל ע"י כביכול מאבק בין ארבע אחיות שאמנם בפשט
אמ ָ
ַתּ ֶ
גם להסביר ו ֶ֣
ישאיר רושם שלילי אפשר לעקוף הקטרוג ו להביאם לעולם אז עדיף להוציאם לעולם כך מאשר בכלל לא ,והשם הטוב ירחם ויושיע.
בראשית ויצא ל,לה:

וֹ֭וכָ ל-חֶ֖ וּם֭בַּ ְכּשָׂ בָ֑ים֭ ֭
֭בּ ְ
ת֭כּל֭אֲשֶׁ ר-לָ ָבן ָ֔
ֶ֤
וֹת֭ו ַה ְטּלֻ ָ֔א
֭הנְּ קֻ ֶ֣דּ ְ
ים֭ואֶ֤ת֭כָּ לָֽ ָ -העזּים ַ
ים֭ו ַה ְטּלֻ ֵ֗א ְ
ים֭הע ֲֻק ֶ֣דּ ְ
ָ֭
֭֩ה ָ֨הוּא֭אֶ תַ -ה ְתּי ָ֝שׁ
ר֭בּיּוֹם ַ
ַ
וַיָּ ֶ֣סַ
ן֭בּיַדָ -בּנָ ָֽיו׃ ֭
תּ ְ
וַיּ ֶ֖
֭֩ה ָ֨הוּא וגו' מהוות רצף ,ואילו ב-מאורות הגר"א (חלק) דקדוק ופירוש על התורה ע' כג פירש כי
ר֭בּיּוֹם ַ
מצד פשט הכתוב המלים וַיָּ ֶַ֣ס ַ

טעם תלישא-קטנה עוצר.
ם ֩ – מונח תרסא ,כעין שני תפקידי תרסא ,אחד מהם חציצות או מחיצות בשיעור חלש מאד של
ר֭בּיּוֹ ֭
תבנית הפסוק כעין פרט קדמאה וַיָּ ֶַ֣ס ַ
כתמי לבן בתוך רקע כהה בעזים ,השני כעין חציצות או מחיצות בשיעור חלש מאד של כעין חום על רקע לבן בכבשים.
כעין כלל קדמאה ַה ָ֨הוּא֭אֶ תַ -ה ְתּי ָ֝שׁים – קדמא ואזלא מרמז על כעין לימוד בכלל ופרט ,כאשר הפרטים מתחילים במלים אֶ ת-הַ ְתּי ָ֝שׁים
וֹת֭ו ַה ְטּלֻ ָ֔את
֭הנְּ קֻ ֶ֣דּ ְ
ים֭ואֶ֤ת֭כָּ לָֽ ָ -העזּים ַ
כעין פרטים ְו ַה ְטּלֻ ֵ֗א ְ
וּם֭בּ ְכּשָׂ בָ֑ים – חזר וכלל ללמד אפילו לא היה שם אלא כתם של לבן שלא היה נדון לא
ַ
וֹ֭וכָ לֶ֖ -ח
֭בּ ְ
כּל֭אֲשֶׁ ר-לָ ָבן ָ֔
כעין כלל בתראה ֶ֤

משום נקוד ולא משום עקוד (אלא) [ולא] משום טלוא היה מסירו משם.
בראשית רבתי פרשת ויצא עמוד 142 - 141

֭֩ה ָ֨הוּא .מהו ע ֲֻק ֶ֣דּים שהיו לבנים בידיהם כעין עקדת אברהם את יצחק .והנה יעקב לא אמר עקוד ,לבן למה
ר֭בּיּוֹם ַ
[ל ,לה] וַיָּ ֶַ֣ס ַ
הסירם משם ,מכאן אתה למד רמאותו של לבן ,אמר אם אני מניח בצאן ע ֲֻק ֶ֣דּיםיסתכלו התישים בלבנות שבידיהם בעת חמום שלהם
ויבאו לילד נקודים וטלואים ,אלא מוטב שאעשה עצמי כמוסיף על שכרו שאפילו ע ֲֻק ֶ֣דּים יקח בשכרו ואפרשם משם כדי שלא יהיו
לצאן במה להסתכל שלא ילדו כי אם שחומים .וזה אתה למד מן המקלות שפצל יעקב ג' מקלות אחד דוגמת עקוד וא' כנגד נקוד וא'
כנגד טלוא ,וכה"א ויחמו הצאן אל המקלות ותלדנה הצאן עקודים נקודים וטלואים (ל' ל"ט) .והרי יעקב לא הזכיר עקוד בשכרו ולמה
פצל כנגד עקוד ,אלא מכאן אתה למד שלבן חשב לרמות בו ,דמה לו כמוסיף על שכרו ולא עשה אלא לפחות לו .ויכול אתה ללמוד
֭בּוֹ ,אפילו לא היה שם אלא כתם של
כּל֭אֲשֶׁ ר-לָ ָבן ָ֔
֭בּוֹ ,מהו ֶ֤
ת֭כּל֭אֲשֶׁ ר-לָ ָבן ָ֔
ֶ֤
וֹת֭ו ַה ְטּלֻ ָ֔א
֭הנְּ ֻק ֶ֣דּ ְ
ממקרא שלאחריוְ ,ואֶ֤ת֭כָּ לָֽ ָ -העזּים ַ
לבן שלא היה נדון לא משום נקוד ולא משום עקוד (אלא) [ולא] משום טלוא היה מסירו משם .וכי מה צורך לעשות לו כן ,אלא כדי
שלא יסתכלו בהן.
שכל טוב (בובר) בראשית פרק ל

לה) ויסר ביום ההוא [את] התיישים .הם השעירים ,ולמה נקראו תיישים ,שמתישין כחות של בהמות דקות ,וגם נקרא עז ,וכך אמרו
רבותינו במסכת יו"ט שלשה עזין הן ,ישראל באומות ,כלב בחיות ,תרנגול בעופות ,במתניתא תני אף עז בבהמה דקה ,וי"א אף צלף
ים֭ו ַה ְטּלֻ ֵ֗אים .העקודים בכלל נקודים הם ,לפיכך מזכיר פעמים את אלו ,ועקר מלת הָ֭ע ֲֻק ֶ֣דּים שבארבע רגליהם
באילנותָ :הע ֲֻק ֶ֣דּ ְ
֭בּוֹ .שהיו בו נקודת שיער
ת֭כּל֭אֲשֶׁ ר-לָ ָבן ָ֔
ֶ֤
וֹת֭ו ַה ְטּלֻ ָ֔א
֭הנְּ ֻק ֶ֣דּ ְ
לבנים כמו עקידת רגל ויד ,ולהכי מתרגמינין רגולייאְ :ואֶ֤ת֭כָּ לָֽ ָ -העזּים ַ
לבן :וכל חום בכשבים ויתן ביד בניו .של לבן הארמי ,הוא עצמו הסירם אותו היום ביד ינוס וימדם בניו:
ים֭ו ַה ְטּלֻ ֵ֗אים – מונח רביע ,לפחות ארבע כנדרש ב-שכל טוב ועקר מלת הָ֭ע ֲֻק ֶ֣דּים שבארבע רגליהם לבנים כמו עקידת רגל ויד.
הָ ע ֲֻק ֶ֣דּ ְ
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בראשית וישלח לב,ד
2.8
בראשית וישלח לג,יח:

ן֭בּב ֶ֖אוֹ֭מפַּ ַדֶּ֣ן֭א ֲָרָ֑ם ֭
ץ֭כּ ַנָ֔עַ ְ
֭בּ ֶא ֶֶ֣ר ְ
ֶ֣יר֭שׁ ֵ֗ ֶכם֭אֲשֶׁ ר ְ
ְ
ַויָּבא ֭֩ ַיע ֲָ֨קב֭שָׁ ֝לם֭ע
ֵ֥י֭ה ָֽעיר
֭וַיּ ֶַ֖חן֭אֶ תְ -פּנ ָ

ֵ֥י֭ה ָֽעיר ,נכנס בערב שבת עם דמדומי חמה
בבלי שבת לג,ב וכן בראשית רבה (וילנא) פרשת וישלח פרשה עט,ו ד"א וַיּ ֶַ֖חן֭אֶ תְ -פּנ ָ
מבעוד יום וקבע תחומין מבעוד יום הדא אמרת ששמר יעקב את השבת קודם שניתן.
א ֩– תלישא-קטנה ,בתפקיד שיעור לתחומין ושיעור לזמן דמדומי חמה.
ַויָּב ֭
מהו הזמן של דמדומי חמה?
תשובות הגאונים  -מוסאפיה (ליק) סימן נא

ממה שאמרתם עם דמדומי חמה וממה שאמרתם פוסק באיזו ברכה שמרגיש בה כי בא השמש משמע שהתחיל ועדיין לא בא השמש
ולא יפה הוא זה כי מבא השמש עד עונת ק"ש ערבית יש רוח לומר י"ח .ובזמן שמתחיל ש"צ בשעה שיש דמדומי חמה ועדיין לא בא
השמש (לא השלימה שקיעתה מתחת לאופק ואח"כ) אף על פי שבא השמש משלים .והכין מנהגא דרבנן כדאתרמי דוחק העת אבל אין
נופלים על פניהם אחריה .ואנו אומרים כי בודאי אם אפשר לעשות עושין כן ואם אי אפשר וחלה שבת או יום טוב אין לך דוחק גדול
מזה ומתפלל הביננו .ואם דוחק העת שאפי' להביננו אין בו שהות בודאי יש לו לעשות כן ולומר אבות וגבורות וקדושת השם וחותך.
כל זה בהכנסת שבת וי"ט דאיכא שתי תפילות משונות זו מזו אבל בימי החול לא צריכינן לכולי האי אלא גומר והולך אפי' בלילה.
משנה ברורה סימן רלג (יד) דהיינו עד צאת הכוכבים [ -יז] לאו דוקא דערך רבע שעה קודם צאת הכוכבים בודאי בין השמשות הוא
לכו"ע ואין להתפלל באותו זמן אלא ר"ל סמוך לזה וכן אי' בד"מ ברל"ב .ודע דאף שמהמחבר והרמ"א משמע דלדידן דנוהגים
להתפלל מעריב אחר צה"כ מותר להתפלל מנחה אפי' אחר שקיעה עד סמוך לצ"ה [יח] יש פוסקים רבים שחולקים בזה ודעתם
שתפלת המנחה הוא רק קודם שקיעת החמה ולכן לכתחלה צריך כל אדם ליזהר להתפלל קודם שקיעת החמה דוקא דהיינו שיגמור
תפלתו בעוד שלא נתכסה השמש מעינינו ומוטב להתפלל בזמנה ביחידות מלהתפלל אח"כ בצבור ובדיעבד יוכל לסמוך על דעת
המקילים להתפלל אחר שקיעה עד [יט] רבע שעה קודם צה"כ [אך כל מה שיכול להקדים מחוייב להקדים כדי שלא יכנס בספק בין
השמשות אכן אם כבר נראו [כ] כוכבים כבר עבר זמן מנחה בודאי דזהו סימן ללילה כמבואר כ"ז בסימן רצ"ג ע"ש במ"ב ובה"ל] אך
כ"ז [כא] בדיעבד ושעת הדחק גדול אבל לכתחלה בודאי אין לאחר זמן המנחה עד אחר שקיעה וכ"ש שיש ליזהר מאד שלא לאחר עד
סמוך לצאת הכוכבים וכבר אחז"ל במערבא לייטי אמאן דמצלי עם דמדומי חמה דלמא מטרפא ליה שעתא:
בבלי שבת לד,ב תנו רבנן :בין השמשות ספק מן היום ומן הלילה ,ספק כולו מן היום ,ספק כולו מן הלילה  -מטילין אותו לחומר שני
ימים .ואיזהו בין השמשות  -משתשקע החמה כל זמן שפני מזרח מאדימין ,הכסיף התחתון ולא הכסיף העליון  -בין השמשות ,הכסיף
העליון והשוה לתחתון  -זהו לילה ,דברי רבי יהודה .רבי נחמיה אומר :כדי שיהלך אדם משתשקע החמה חצי מיל (רש"י שיעור אורך
בין השמשות ,ולאחר חצי מיל הוי לילה)  .רבי יוסי אומר :בין השמשות כהרף עין( ,רש"י כשיעור קריצת עין ברפיון ולא בחזקה) זה נכנס
וזה יוצא ,ואי אפשר לעמוד עליו.
תוספות  ...דהא ביה"ש הוי לכל הפחות חצי מיל דהוו אלף אמה דשיעור מיל הוי אלפים אמה כדפי' רש"י בפרק שני שעירים (יומא
דף סז .ושם) ואמר בפרק ד' מיתות (סנהדרין דף סג ).ראה אחת מרובה כג' שהיא כמגדיון לשילה שהם שתי טבילות ושני סיפוגין ( 2שיעורי רבי נחמיה,
היינו מיל =  2000אמה) הרי זה זב גמור ובתוספתא בריש מסכת זבין משמע היינו שיעור ק' אמה
בבלי שבת לה,א רבי נחמיה אומר כדי שיהלך אדם משתשקע החמה חצי מיל  -אמר רבי חנינא :הרוצה לידע שיעורו של רבי נחמיה
יניח חמה בראש הכרמל ,וירד ויטבול בים ויעלה (רש"י הוי לילה)  ,וזהו שיעורו של רבי נחמיה.
בבלי שבת לד,ב דאיתמר :שיעור בין השמשות בכמה? אמר רבה אמר רב יהודה אמר שמואל :שלשה חלקי מיל .מאי שלשה חלקי
מיל? אילימא תלתא פלגי מילא  -נימא מיל ומחצה! אלא תלתא תילתי מילא  -נימא מיל! אלא :תלתא ריבעי מילא .ורב יוסף אמר רב
יהודה אמר שמואל :שני חלקי מיל .מאי שני חלקי מיל? אילימא תרי פלגי מילא  -לימא מיל! ואלא תרי רבעי מילא  -לימא חצי מיל!
אלא לה,א) תרי תילתי מיל .מאי בינייהו?  -איכא בינייהו פלגא דדנקא 1( .חלקי  12משיעור הילוך מיל)
דמדומי חמה
בבלי שבת קיח,ב אמר רבי יוסי :יהא חלקי ממתפללים עם דמדומי חמה .אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן :מצוה להתפלל עם
דמדומי חמה .אמר רבי זירא :מאי קרא – (תהלים עב) ייראוך עם שמש ולפני ירח דור דורים.
רש"י דמדומי חמה  -כשהיא אדומה ,שחרית אחרי הנצה מיד היא אדומה ,וערבית סמוך לשקיעתה .וכן פי' ר"ן במקום .עם שמש  -עם
זריחתה .ולפני ירח  -קודם אור הירח ,בעוד השמש לא שקעה.
הרא"ש בבלי ברכות פ"א סימן י עם דמדומי חמה  ...ועם משמע או לפניו או לאחריו .אבל לפי רש"י בבלי ברכות כט,ב עם דמדומי
חמה תפלת המנחה עם שקיעת החמה .ייראוך עם שמש  -זו תפלת יוצר .ולפני ירח  -זו מנחה .לייטי במערבא  -על מי שמשהה תפלת
המנחה עד דמדומי חמה ,שמא תטרף לו השעה על ידי אונס ועבר הזמן.
פני משה ירו' פסחים פ"ה וא"כ של בין הערבים הוא זמן שקיעת החמה וזהו עם דמדומי חמה שמתחלת לשקוע וקרוב לערב ממש:
תורה תמימה דברים פ"ח הערה יט  ...דמדומי חמה ,שפירושו הזמן המעורב מיום ולילה ,האם המשמעות תהיה בין השמשות ,היינו
אחרי שקיעה .ואולי מרמז לזמן רבינו תם כ 72-דקות אחרי שקיעה שהיו קהילות באירופה שאחרו תפילת מנחה מאד.
ב -תשובות הגאונים  -מוסאפיה (ליק) סימן נא מדובר על חזרת הש"צ של תפילת מנחה שהתחיל בה ועדיין לא בא השמש ,כלומר לא
נעלמה מתחת לאופק ,כתב ב-משנה ברורה סימן רלג (יד) לכתחלה צריך כל אדם ליזהר להתפלל קודם שקיעת החמה דוקא דהיינו
שיגמור תפלתו בעוד שלא נתכסה השמש מעינינו .
בראשית רבה (וילנא) פרשת ויצא פרשה סח י (בר' ויצא כח,יא)֭וַיּ ְפ ַגָּ֨ע ַבּ ָמּ ֝קוֹם וַיָּ ֶ֤לֶ ן שָׁ ֭ם  ,בקש לעבור נעשה העולם כולו כמין כותל
שּׁ ֶמשׁ ,רבנן אמרי כיבא השמש ,מלמד שהשקיע הקדוש ברוך הוא גלגל חמה שלא בעונתה בשביל לדבר עם יעקב אבינו בצינעה ,משל
לפניו ,כּיָ -בֶ֣א ַה ָ֔ ֶ
לאוהבו של מלך שבא אצלו לפרקים אמר המלך כיבו את הנרות כיבו הפנסין שאני מבקש לדבר עם אוהבי בצינעה ,כך השקיע הקדוש ברוך הוא גלגל חמה שלא
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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שּׁמֶ שׁ ָבֶ֣א
בעונתה בשביל לדבר עם יעקב אבינו בצינעה ,ר' פנחס בשם רבי חנין דציפורן אמר שמע קולן של מלאכי השרת אומרים ָבֶ֣א הַ ָ֔ ֶ
הַ ָ֔ ֶשּׁ ֶמשׁ ,אתא שימשא ,אתא שימשא ,בשעה שאמר יוסף (בר' וישב לז,ט) וְ הנּ ֹ֧ה ַה ֶשּׁ ֶֶ֣משׁ ְו ַהיּ ֵָ֗רחַ֭ אמר יעקב מי גלה לו ששמי שמש,

זמן דמדומי חמה בנץ ובשקיעה כפ' רש"י בבלי שבת קיח,ב מרומז בפסוק
ן֭בּב ֶ֖אוֹ֭מפַּ֭ ַדֶּ֣ן֭א ֲָרָ֑ם – ס"ת צ נ ו נ ם היינו צ"נ = נ"ץ ו -נ"ם (זמן בשכבך – אחרי שקיעה)
ץ֭כּ ַנָ֔עַ ְ
ְבּ ֶא ֶֶ֣ר ְ
מכל המקורות ביחד עלה הרעיון לבדוק מהו הזמן בין נגיעת עיגול השמש באופק ובין היעלמות השמש מתחת לאופק.
שּׁמֶ שׁ
הקרא (בר' וישלח לג,יח) ַויָּבא ֭֩ ַיע ֲָ֨קב֭שָׁ ֝לם בהחלפת שם יעקב בשמו שמש (ע"פ ב"ר פר' סח,י על הקרא (בר' ויצא כח,יא) כּיָ -בֶ֣א הַ ָ֔ ֶ
שּׁ ֶמשׁ֭שָׁ ֝לם
יתקבל רמז לחישוב שיעור לשקיעת או זריחת השמש בשלימותה (בר' וישלח לג,יח) ַויָּבא ֭֩ ַה ָ֔ ֶ
בין אם זה שיעור למצוות תורה ובין אם זה לא שיעור למצוות מתקבלת תוצאה אמונית שהתורה היא תכנית בריאת העולם.
א ֩– תלישא-קטנה ,בתפקיד חישוב שיעור מהמלה עצמה.
ַויָּב ֭
מהו הזמן בין תחילת שקיעה כאשר דיסק השמש נוגע באופק ובין סוף שקיעה כאשר עיגול השמש נעלם? הקב"ה קבע בבריאה שעיגול
השמש יהיה במרחק כזה שיראה לנו כתופס כ 0.52-מעלות מקשת כפת השמים (הירח  0.54מעלות) .6בימי התקופות ניסן ותשרי השמש
עוברת מנץ לשקיעה  180מעלות ב 12-שעות זמניות השוות ל 12-שעות של שעונינו .לכן בשעה ביום תקופה השמש מהלכת ()180 : 12
=  15מעלות  .לכן היא עוברת כל מעלה ב 4 = )60 : 15(-דקות .ב 4-דקות יש  240שניות של שעונינו ,אז הכפל של קשת זוית השמש
במספר השניות ב 4-דקות מניב  124.8 = 240 * 0.52שניות שהוא אורך הזמן שבו השמש נעה  0.52מעלות בשמים .בקו המשוה ,זה
יהיה הזמן כגון מרגע שהשמש נגעה באופק ועד שנעלמה.
שעה של שעונינו בת  3600שניות ,שעה של תורה בת  1080חלקים ,כל חלק בשעונינו שווה ( 3.3333 ) 3600 : 1080שניות .
נחשב זמן שקיעה מנגיעת השמש באופק ועד היעלמותה בחלקים של תורה ( 37.44 = ) 124.8 : 3.3333חלקים .אם נעגל זאת ל38-
א ֩ –  19שהוא אורך זמן שקיעת חצי עיגול השמש מתחת לאופק!!!
תתקבל התוצאה של פעמיים הגימטריה של ַויָּב ֭
ְך ֩ – תרסא ,אפשר שיעור זמן לשקיעה ולנץ האמיתי בארץ-ישראל .זמנים בהלכה ,הרב ח"פ
ם֭יוֹמם  ...הל ֭
ָ֝
יה
שמות בשלח יג,כא :וַה֭֡'֭ה֭לְך ֭֩ל ְפנ ָ֨ ֶ
בניש הי"ו ע'  : 3בא"י בגלל רפרקצית השמש (שבירת קרני האור באויר) השמש נראית זורחת ושוקעת כאשר השמש האמיתית נמצאת כמחצית מעלה (
 ) 31 / 60מתחת לא ופק .במדע האסטרונומיה מיקומם ותנועתם של גרמי שמים נקבע לפי מרכז קוטרם וללא תלות בתנאים משתנים .בהלכה הנץ חמה
מוגדר כזריחת שפתה העליונה של השמש והשקיעה מוגדרת כשקיעת שפתה העליונה כפי ראות עינינו.
לכן הנץ והשקיעה ההילכתית מוקדם או מאוחר מהנץ והשקיעה האמיתיים במעט יותר מ 3 / 4-מעלה (כ 0.52 = 0.78 -מעלה לרפרקציה ו 0.26 -מעלה
לזריחת חצי גוף).
ְך ֩ – גי'  . 55נניח כי מספר החלקים בשעה של  1080חלקים .ב -בראשית וישלח לג,יח ַויָּבא ֭֩ ַיע ֲָ֨קב֭שָׁ ֝לם מצאנו כי ב 19 -חלקי שעה עגול השמש
הל ֭
עובר מחצית קוטרו כפי שנראה לעינינו (כ 0.26 -מעלה) .ב 38 -חלקי שעה עגול השמש עובר מלוא קוטרו כפי שנראה לעינינו (כ 0.52 -מעלה)+ 19 .
יהם֭
ְך ֩ – גי'  . 55ההפרש בין שני המספרים הוא כ 6.666 -שניות בשעון זמנינו .לפי זה אפשר להסביר הלְך ֭֩ל ְפנ ָ֨ ֶ
 57 = 38חלקים קרוב למספר הל ֭
יוֹמם – קדמא ואזלא בלשון זמנים בהלכה הנץ והשקיעה ההילכתית מוקדם או מאוחר מהנץ והשקיעה האמיתיים במעט יותר מ 3 / 4-מעלה שזה
ָ֝
בהתאמה  55או  57חלקי שעה.
טט – בראש הכרמל ,אם הכוונה לאיזור חיפה ,כאשר אדם מסתכל לכיוון מערב ורואה השמש מעט מעל האופק ,יהיה לו פחות משבע  7דקות לפני
שעיגול השמש יגע באופק כי אורך לו עוד כ 2-דקות להעלם לגמרי מתחת לאופק
 2000אמה –  18דקות 1000 ,אמה –  9דקות 100 ,אמה (תוספתא זבין) –  0.9דקות =  54שניות =  16.2חלקי שעה בת  1080חלקים
רמב"ם מהלך מיל שתי חומשי שעה
 2000אמה –  24דקות 1000 ,אמה –  12דקות 100 ,אמה (תוספתא זבין) –  1.2דקות =  72שניות =  21.6חלקי שעה בת  1080חלקים

חישוב מזמן תנועת חצי עיגול שמש אל מהלך מיל (יש לקרוא משמאל לימין)
 2000אמה –  20.8דקות 1000 ,אמה –  10.4דקות 100 ,אמה –  1.04דקות =  62.4שניות =  19.0חלקי שעה בת  1080חלקים
כם – מונח רביע ,אפשר כי כאן הרמז הוא לחישוב ברבעים של יחידת זמן כגון זמן הליכת מיל.
ֶ֣יר֭שׁ ֵֶ֭֗
ְ
ע
מיל  18דקות ,שלושה רבעי מיל  13.5דקות ,שני שליש מיל  12דקות .הפרש ביניהם  1.5דקות שהם חצי מששית מיל ( 3דקות)
מיל  24דקות ,שלושה רבעי מיל  18.0דקות ,שני שליש מיל  16.0דקות .הפרש ביניהם  2.0דקות שהם חצי מששית מיל ( 4דקות)
 2.0דקות זה זמן מעוגל ל-אורך זמן שקיעת עיגול השמש מתחת לאופק
החישוב הבא מוצג רק לרעיון :לוח דבר בעתו ,הרב מ' גנוט מרחק ממוצע של כדור הארץ מהשמש  149,598,023ק"מ ,המרחק הקרוב
ביותר  147,098,444ק"מ  ,המרחק הרחוק ביותר  152,097,062ק"מ.
המכפלה שָׁ ֝לם * עֶ֣יר * ְשׁ ֵ֗ ֶכם =  37,296,000 = 360 * 280 * 370אם נניח שזה מספר פרסאות אזי הכפל ב 4-מיל לפרסה יניב
 149,184,000 = 4 * 37,296,000מיל ,שזה  143,216,640ק"מ ( 1מיל =  0.96ק"מ)
בגלל שב-ב"ר פר' סח,י נאמר (בר' ויצא כח,יא) ָבֶ֣א ַה ָ֔ ֶשּׁ ֶמשׁ ָבֶ֣א ַה ָ֔ ֶשּׁ ֶמשׁ מוצגת המכפלה הבאה
המכפלה ַה ָ֔ ֶשּׁ ֶמשׁ * ַה ָ֔ ֶשּׁ ֶמשׁ֭*֭ שָׁ ֝לם =  153,929,250 = 370 * 645 * 645שאם זה במיל אז זה שווה ל 147,772,080 -ק"מ
איזה תחומין קבע יעקב האם של י"ב מיל או של מיל ( 2000אמה) ? היות והיה לו מקנה רב אז איפה חנה המקנה האם בשדה שקנה (שלפי
שכם היה קטן) או מחוץ ולא קרא לבהמות בשבת .או היה שדה גדול ורבוע לעיר.
ץ֭כּ ַנָ֔עַ ן – רביע  ...זקף-קטן כעין כתוב סתום שלא בא לסתום אלא לפרש ,וכאן מפרש קבע לו תחומין
֭בּ ֶא ֶֶ֣ר ְ
ֶ֣יר֭שׁ ֵ֗ ֶכם֭אֲשֶׁ ר ְ
ְ
(לג,יח)ע
כ ם֭גי' ס ,מרומז כאן שלש פרס השווים  12מיל.
שׁ – שלש ,עֶ֣י גי' פ ,ר ֵֶ֭֗ ,
ל ְ֭
כם אותיות שָׁ ֭֝
בשיעור שעשוי להיות מחושב כך שָׁ ֝לם֭עֶ֣יר֭ ְשׁ ֵֶ֭֗
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ב"ה

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

דרשות אחרות מהפסוקים:
ֶ֣יר֭שׁ ֵ֗ ֶכם בראשית רבה (וילנא) פרשת וישלח פרשה עט המדרש מונה ארבע שלמויות ביעקב ,אפשר כי נסמך על
ְ
ַויָּבא ֭֩ ַיע ֲָ֨קב֭שָׁ ֝לם֭ע
ֶ֣יר֭שׁ ֵ֗ ֶכם֭– מונח רביע ,בתפקיד של לפחות ארבע.
ְ
תבנית הטעמים של ע

ה ַויָּבא ֭֩ ַיע ֲָ֨קב֭שָׁ ֝לם ,שלם בגופו לפי שכתוב (שם /בראשית /לב) והוא צולע על ירכו ברם הכא שלם בגופו ,שלם בבניו לפי שכתוב
בו (שם /בראשית ל"ב )/אם יבא עשו אל המחנה האחת והכהו והיה המחנה ברם הכא שלם בבניו ,שלם בממונו ,אף על גב דא"ר
אבון בשם ר' אחא תשע שנים היה מכבד אבינו יעקב את עשו באותו הדורון ברם הכא שלם בממונו ,ר' יוחנן אמר שלם בתלמודו,
אבל יוסף שכח ,שנאמר (שם /בראשית /מא) כי נשני אלהים את כל עמלי ,ולהלן הוא אומר (משלי טז) נפש עמל עמלה לו.
ֶ֣י֭שׁ ֶכ ָ֑ם ֭
ֲמוֹר֭אֲב ְ
ֵ֥ד֭בּנָֽי-ח ֶ֖
ְ
ֳלוֹ֭מיַּ
ת֭השָּׂ ֶ ֵ֗דה֭א ֲֶשֶׁ֤ר֭נָ ָֽטָ ה-שָׁ ם֭אָ ה ָ֔
בראשית וישלח לג,יט :וַיּ ֶ֝קן֭אֶ ת-חֶ ְל ַ ֶ֣ק ַ
יטה׃ ֭
ֶ֖ה֭קשׂ ָ ָֽ
֭ ְבּמ ָא ְ
ֵ֥י֭ה ָֽעיר אבל בשביל כל מקנהו היה תחום של  12מיל .האם הוא קנה
אפשר כי יעקב עצמו חנה במרחק המאפשר לראות וַיּ ֶַ֖חן֭אֶ תְ -פּנ ָ

תחום זה כדי שמקנהו לא יאכל משדות של אחרים ,או האם זה היה שטח הפקר.

רמב"ן (לג,יח) 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.
ת֭השָּׂ ֶ ֵ֗דה – אזלא-גרש מונח רביע,
(לג,יח) ַיע ֲָ֨קב֭שָׁ ֝לם֭– קדמא אזלא ( ...לג,יט) וַיּ ֶ֝קן֭אֶ תֶ -ח ְל ַ ֶ֣ק ַ
תבנית טעמים בשני פסוקים או חצאי פסוקים סמוכים העשויה ללמד על מלמד ועל נלמד שעולה על המלמד.
הצעת פתרון (א) קנין הארץ היה כנראה יותר יקר מהדו רון שכבד בו את עשו במשך תשע שנים (קושיה איך תשע שנים ,כאשר במחניים
יטה ע"פ ת"א מאה חורפן (מטבעות חריפים שחשובים למסחר בכל מקום) ,רש"י בחומש
ֶ֖ה֭קשׂ ָ ָֽ
וסוכות שהה רק כ 20-חדש)( .לג,יט)֭ ְבּמ ָא ְ
יטה הם מאה מעות ,היינו חמשה שקלים ,סכום לא גדול ,אלא אם שקלים אלו הם לא
ֶ֖ה֭קשׂ ָ ָֽ
והאדמו"ר מ"מ שניאורסאהן פירשו ְבּמ ָא ְ
במובן הרגיל ואז זה יהיה כדברי שכם לדינה שאביה שלם סכום גדול מערך השדה .בראשית רבה (וילנא) פרשת וישלח פרשה פ ...

אמר לה (שכם לדינה) אביך בשביל שדה אחד ראה כמה בזבז וכמה ממון הכריע אני שיש לי ליתן לך כמה נטעים וכמה שדה בית זרע
הצעת פתרון (ב) יעקב אבינו לא החשיב את העושר שעשה מלבן ,אלא היה לו מקור פרנסה אחר שהיה צנוע אבל חשוב בעיני יעקב מכל
עבודתו עם צאן לבן .ממקור זה קנה את חלקת השדה.
הצעת פתרון (ג) וַיּ֝קֶ ן֭אֶ תֶ -ח ְל ַ ֶ֣קת֭הַ שָּׂ ֶ ֵ֗דה – אזלא-גרש מונח רביע ,כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו או על הכלל כולו ,אפשר שעשיית
שבת קודש בארץ -ישראל שנגאלה מידי הטומאה ונתקדשה היה חשוב בעיני יעקב אבינו יותר מכל הדורון שכבד בו את עשו .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

אפשר כי לכן מדרש רבה מביא במקום את סיפור טיהורה של טבריה ע"י רבי שמעון .אמנם זה מובא ללמד שאכסנאי יעשה טובה למקום
המארח אבל אגב כך למדנו על טהרת הארץ.
אפשר כי הנלמד על יעקב שיורש את העולם שלא במידה ,יותר מאברהם אבינו כנדרש בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה יא

ז ר' יוחנן בשם ר' יוסי בר חלפתא אמר אברהם שאין כתוב בו שמירת שבת ירש את העולם במדה שנאמר (בראשית יג) קום התהלך
בארץ לארכה ולרחבה וגו' ,אבל יעקב שכתוב בו שמירת שבת ,שנאמר (שם /בראשית /לג) ויחן את פני העיר ,נכנס עם דמדומי חמה,
וקבע תחומין מבעוד יום ,ירש את העולם שלא במדה שנאמר (שם /בראשית /כח) והיה זרעך כעפר הארץ וגו'.
משנת רבי אליעזר פרשה כ עמוד  363ר' יוסי ביר' חלפתא אומ' ,אף הבאין בדרך חייבין לזכרו (את השבת)  ,שכן מצינו ביעקב אבינו,
ֵ֥י֭ה ָֽעיר .ולמה לא נכנס לעיר ,אלא
ֶ֣יר֭שׁ ֵ֗ ֶכם ... ,וַיּ ֶַ֖חן֭אֶ תְ -פּנ ָ
ְ
שנכנס עם דמדומי חמה ושם אהלו חוץ לעיר ,שנ' ַויָּבא ֭֩ ַיע ֲָ֨קב֭שָׁ ֝לם֭ע
מלמד ,שנכנס עם דמדומי חמה .לפיכך זכה ונתברך שבע פעמים ,כנגד השבת שהוא שביעי .ראשונה ,ועודנו במעי אמו ,שנ' ויאמר
(ע'  )364יי לה שני גיים .שנייה ,ויתן לך האלהים .שלישית ,ואל שדי יברך אותך .רביעית ,והנה ייי נצב עליו .חמישית ,שוב אל ארץ
אבותיך .ששית ,ויאמר לו אלהים שמך יעקב .שביעית ,ויאמר אלהים לישראל במראות הלילה .אף מי שהוא מענג את השבת זוכה
לכל הברכות הללו ,שנאמר אז התענג אל ייי .מפני מה נתפרש יעקב לבדו ,מפני שנתפרשה שמירת שבת.
ד"א זכור ,עד שלא יכנס ,להוסיף עליו מן החול בתחלתו .שמור משיכנס ,להוסיף עליו מן החול בצאתו.
משנת רבי אליעזר פרשה כ עמוד  363אפשר כי הנלמד על יעקב אשר זכה ונתברך שבע פעמים (היינו בתגבור רב) בזכות שמירת שבת.
ֵ֥י֭ה ָֽעיר ,חנן את הפנים שבעיר התחיל משלח להם דורונות ,ד"א וַיֶּ֖חַ ן֭
בראשית רבה (וילנא) פרשת וישלח פרשה עט,ו וַיּ ֶַ֖חן֭אֶ תְ -פּנ ָ
ֵ֥י֭ה ָֽעיר ,התחיל מעמיד הטליסין ומוכר בזול ,הדא אמרת שאדם צריך להחזיק טובה למקום שיש לו הנאה ממנו ,ר' שמעון בן
אֶ תְ -פּנ ָ
יוחאי ור' אלעזר בריה הוו טמירין במערתא י"ג שנה ביומי דשמדא והיו אוכלין חרובין של גרודא עד שהעלה גופן חלודה ,לסוף שלש עשרה שנין נפק יתיב
על תרע מערתא חמא חד צייד קאים וצייד ציפורין ,וכד הוה שמע ר' שמעון ברת קלא אמרה מן שמיא דימוס דימוס פסגא ,וכד הוה שמע ברת קלא אמרת ספקולא הות מתצדה ונלכדה
אמר ציפור מבלעדי שמיא לא מתצדא על אחת כמה וכמה נפש דבר נש ,נפק ואשכח מיליא משדכן ונתבטלה הגזירה אתון ואסחון בהדא בי בני דבית

מוקד דטבריא א"ל בריה כל הדא טבתא עבדת לן טבריא ולית אנן מדכן יתה מן קטוליא ,אמר צריכים אנו לעשות טובה כדרך שהיו
אבותינו עושים שהיו עושים איטלוסין ומוכרין בזול אמר צריכין אנו לדכיא טבריא ,מה עבד נסב תרמוסא והוה מקצץ תרמוסא ושדי
קצוצתיה ומקלק בשוק וכל אתרא דהוה קטילא סליק ואינון מפקון ,ונפקין וכל מקום שלא היתה שמה טומאה תורמסא עומדת ,והוא
מציין איזה מקום טומאה ומקום טהרה עד זמן דדכי יתה מן קטיליא.

כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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2.9

בראשית וישב לז,א:

בראשית וישב לז,י:

וַיְ סַ פֶּ֣ר֭אֶ ל-אָ ביו ְ֭ואֶ ל-אֶ ָחיו֭ ֭
תּ֭ ֭
ֶ֣ר֭ח ָל ְָ֑מ ָ֭
וֹם֭הזֶּ ֶ֖ה֭א ֲֶשׁ ָ
ַ
וֹ֭מֵ֛ה֭הַ חֲלֵ֥
ר֭ל ָ
ֶ֣אמ ָ֔
֭וַיּגְ עַ רֶ֣ -בּוֹ֭אָ ָ֔ביו֭וַיּ ֶ
֭א ְרצָ ה׃ ֭
חֹוֵ֥ת֭ ְלָךֶ֖ ָ ָֽ
יָך֭לה ְשׁ ַתּ ֲ
ְ
ָבוֹא֭אֲני ְ֭וא ְמָּךֶ֣ ְ֭ואַ ָ֔ ֶח
ֲבוֹא֭נ ֵ֗
֭ ה ֶ֣
יו וזהו פרש"י לאחר שספר אותו לאחיו חזר וספרו לאביו
וַיְ סַ פֶּ֣ר֭אֶ ל-אָ ביו ְ֭ואֶ ל-אֶ ָחיו֭ -מונח זרקא סגול  -כאילו מוסיף על ְואֶ ל-אֶ ָח ֭

בפניהם.

ר֭לוֹ  -מונח זקף-קטן ,פעמיים זקף-קטן ,כעין דבר שחוזר וקורה ,אפשר שיוסף חזר על סיפורי
ֶ֣אמ ָ֔
וַיּגְ עַ רֶ֣ -בּוֹ֭אָ ָ֔ביו֭ -מונח זקף-קטן֭וַיּ ֶ
החלומות ודברים על אחיו בפני אביו ואביו חזר וגער בו.
תּ  -מונח אתנח ,התביר בתפקיד של לא ממש כ -פרש"י ל -ה ֲֶ֣בוֹא֭נ ֵָ֗בוֹא֭אֲני֭וְ א ְמָּךֶ֣ ֭-
ֶ֣ר֭ח ָל ְָ֑מ ָ֭
ָ
וֹם֭הזֶּ ֶ֖ה֭ -תביר מרכא טפחא א ֲֶשׁ
ַ
ֵ֛ה֭החֲלֵ֥
ָמ ַ

כשם שאי איפשר באמך ,כך השאר בטל.

ֲבוֹא֭נ ֵָ֗בוֹא – מונח רביע ,לקוטי שיחות – לה האדמו"ר מ"מ שניאורסהאן( ,א) דבר בטל
ע "פ ב"ר אין חלום בלא דברים בטלין .לכן ,ה ֶ֣
שאמו רחל תבוא כי מתה; (ב) אבל יעקב לא ידע שהדברים מגיעין לבלהה (ב"ר ויחי נ,יח) שהשתחוותה לבקש על האחים; (ג) דבר בטל
שיעקב עצמו יבוא להשתחו ות ואף יהיה עבדו ,ובאמת ישראל לא השתחווה ליוסף אלא רק "וישתחו ישראל על ראש המטה"; (ד) דבר
בטל שאחיו המבוגרים ממנו יהיו עבדיו ,ישתחוו לו ,ובאמת היה זה כדי להוציא הדבר מלב בניו; (ה) יעקב היה סבור שתחיית המתים מגעת
בימיו ורחל תחזור וזה לא היה כך .יעקב ידע שכל לות החלום יתקיים כנאמר "ואביו שמר את הדבר" אלא שהעיקר היה קיום גזרת בין
הבתרים וע"י שיתבטלו למלכות יוסף יתבטלו כלפי שמים ולהיות מוכנים למלכות משיח בן דוד.
רש"י בפרושו ל-ה ֲֶ֣בוֹא֭נ ֵָ֗בוֹא  -והלא אמך כבר מתה (ב"ר) – ע"פ כעין כעין מידה ל' לרבי אלעזר בר רבי יוסי הגלילי נוטריקון בחד
ה֭בֶ֣ וֹא֭
ל ָ֑֭ ְמתָּ ֲ֭
רח ָ֭
ֲשֶׁ֣֭ ָ
ֲבוֹא֭בחלוקתן כך :א ֶ֭
ֶ֣ר֭ח ָל ְָ֑מ ָתּ֭ה ֶ֣
ָ
אפי בחילוף אותיות ,וכן מידה גורעין ומוסיפין ודורשין זה מרומז בתבות א ֲֶשׁ
(מקורות שונים)
ר֭לא֭נ ֶַכֶּ֖נּוּ֭נָ ָֽפֶ שׁ׃ ֭
ֵ֥
אוּבן֭ ַויַּצּלֶ֖הוּ֭מיּ ָָדָ֑ם֭֭ו ַ֕יּאמֶ
ֶ֣ע֭ר ָ֔
בראשית וישב לז,כא -כב] :כא] וַיּ ְשׁ ַמ ְ

ר֭ויָ ֶ֖ד֭אַ ל-תּ ְשׁ ְלחוָּ֑ -בוֹ ֭
ֶ֣ר֭בּמּ ְד ָָ֔בּ ְ
וֹר֭הזֶּה֭א ֲֶשׁ ַ
ַ
ם֭֭ ַה ְשׁלֶ֣יכוּ֭א ֵ֗תוֹ֭אֶ לַ -ה ֶ֤בּ
ֶ֣ם֭׀֭ראוּבן֭אַ ל-תּ ְשׁ ְפּכוָּ -ד ֭
ְ
אמר֭אֲל ֶה
[כב]֭ו ַָ֨יּ ֶ
יבוֹ֭אֶ ל-אָ ָֽביו׃ ֭
צּיל֭אתוֹ֭מיּ ָ ָָ֔דם֭לַ הֲשׁ ֶ֖
ן֭ה ֶ֤
֭ ְל ֵ֗ ַמעַ ַ

רש"י  -מכת נפש זו היא מיתה֭ .
[כא]  ...ו ַ֕יּאמֶ ר – זקף-גדול ,שלוש דרכים שֵ֥ -לא֭נ ֶַכֶּ֖נּוּ֭נָ ָֽפֶ שׁ  ,מכה ישירה שהורגת ,מכה עקיפה שגורמת לפציעה שמתים ממנה ,גרמא
שלא בשימוש בבני אדם ,כגון הניחו בחמה ללא מים ,הניחו ברוח ,נתנו בפני חיות ,הניחו בבור.
]כא]  ...ו ַ֕יּאמֶ ר – זקף-גדול ,ענין בעל שלוש נקודות ,שאפשר כי שתיים מהן באופן אחד ואחת באופן אחר .ע"פ תולדות יצחק לא נכה
לשפוך דמו ,אבל כדי לבזותו נכה בפניו עד שיצא דם ,אחר שהסכימו הוסיף כלל ֵ֥לא֭נ ֶַכֶּ֖נּוּ  -מרכא טפחא ,כעין רבוי בפרטים המאופין
בכתוב נָ ָֽפֶ שׁ  -ובטעמו סלוק  ,המגביל ללמד שלא תצא נפשו בכל אופנים של הכאת נפש (פעילים וסבילים) וגם שום אופן של יציאת דם.
בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשה פד

(כא) וישמע ראובן וגו' ואיכן היה ,ר' יהודה א' כל אחד מהם היה משמש את אביו יומו ואותו היום היה של ראובן ,ר' נחמיה א' בכור
אני ואין הסירחון נתלה אלא בי ,רבנין אמ' הוא מונה אותי עם אחי ואיני מצילו ,הייתי סבור שנדחיתי מכוח אותו המעשה והוא מונה
֭כּוֹכָ ָ֔בים֭וגו' ואיני מצילו ,אמר לו הקב"ה אתה פתחת בהצלת נפשות
ָר ַח ְ֭ואַ ַחֶ֤ד֭עָ שָׂ ר ָֽ
שׁ֭ו ַהיּ ֵ֗
אותי עם אחי (בר' וישב לז,ט) ְוהנּ ֹ֧ה֭הַ ֶשּׁ ֶֶ֣מ ְ
תחילה חייך אין מפרישין ערי מקלט תחילה אלא בתחומך הה"ד את בצר במדבר בארץ המישור לראובני וגו' (דברים ד מג).
אמר – קדמא ,על שיוסף מנה אותו בין אחד עשר הכוכבים בחלומו שקדם לאירוע בדותן ,התעורר ראובן להצילו.
[כב]֭ו ַָ֨יּ ֶ
ֶ֣ם֭׀֭ראוּבן – קדמא מונח פסק זרקא,
ְ
אמר֭אֲל ֶה
[כב]֭ו ַָ֨יּ ֶ

רמב"ן  ... -כי גם אני (ראובן) שנאתיו ורציתי שיומת ע"י אחרים .אבל אתם אל תהיו שופכים דם בידיכם חלילה לכם  ...והכתוב ספר
מה שאמר להם ראובן ושמעו אליו (זה משמאל לפסק) אבל דברים אחרים אמר להם מתחילה שלא קבלו ממנו (זה מימין לפסק) כמו
ם בידכם ולא אמר דמו ...
שאמר להם "הלא דברתי אליכם לאמר אל תחטאו בילד ולא שמעתם" (בר' מקץ )  ...אמר אַ ל-תּ֭ ְשׁ ְפּכוָּ -ד ֭
כי הראה עצמו שלא יאמר לאהבתו  ...לימד אותם שאין עונש הגורם כעונש השופך דם בידיו.
אמר֭– קדמא בתפקיד בתחילה ,אֲל ֶהֶ֣ם֭׀ מונח פסק במשמע של נתק ,אי קבלה ,כפי' רמב"ן דברים אחרים אמר להם מתחילה שלא
ו ַָ֨יּ ֶ
קבלו ממנו.
ם – זרקא סגול ,כעין מוסיף מהענין על הענין ,ע"פ תיב"ע  ...לא תשדון אדם זכאי ,ע"פ ת"י  -ואמר
אוּבן֭אַ ל-תּ ְשׁ ְפּכוָּ -ד ֭
[כב]֭ ְר ֭
דלא נקטלינה דלא נתחייב באדמיה ,שפיכת דם תוסיף עליהם חיוב מיתה ,ואילו ע"פ הרמב"ן מוסיף שיומת ע"י אחרים
וֹ֭ה ָ֑בּ ָרה ֭
לכוּ֭א ֶ֖ת ַ
ַשׁ ֵ֥
בראשית וישב לז,כד :ו ַָ֨יּ ָקּ ָ֔ ֻחהוּ֭ ַויּ ְ
וֹ֭מים׃ ֭
ֵ֥ין֭בּ ָ ָֽ
וֹר֭רק֭א ֶ֖
ָ֔
֭וְ הַ ֶ֣בּ
ו ַָ֨יּקָּ ָ֔ ֻחהוּ֭בעה"ט כתיב חסר וי"ו שלא לקחו אלא אחד והוא שמעון ועל כן ויקח מאתם את שמעון (להלן מב,כד) (ב"ר פד,טז).
ו ַָ֨יּקָּ ָ֔ ֻחהוּ֭ -קדמא זקף-קטן במלה אחת ,מוקדם שהוא מאוחר בענין
וֹ֭ה ָ֑בּ ָרה אף שראובן התכוין
לכוּ֭א ֶ֖ת ַ
ַשׁ ֵ֥
טט  -הפשטת הכתונת בפסוק הקודם עדיין איננה התנכלות לחיי יוסף .אבל ו ַָ֨יּ ָקּ ָ֔ ֻחהוּ֭ ַויּ ְ

להצילו ,לשאר האחים או למעשה לשמעון שהוא היחיד שהורידו לבור (בעה"ט) זה הינו הענין המוקדם להרחקת יוסף מקרבתם (בין
במיתה בין באופן אחר) ומכאן משתלשל הענין המאוחר של המכירה והירידה למצרים.
בראשית וישב לז,לו:
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ֶ֖ר֭הטַּ ָבּ ָֽחים׃֭פ ֭
ַ
ה֭שׂ
֭ס ֶ֣ריס֭פַּ ְר ָ֔ע ַ
ם֭ל ָֽפוֹטיפַ ר ְ
ָ֔ים֭מ ְכ ֵ֥רוּ֭א ֶ֖תוֹ֭אֶ ל-מ ְצ ָרָ֑י ְ
ָ
[לו]֭֭ו ָ֨ ַה ְמּ ָדנ
ְ
ְו ָ֨ ַה ְמּ ָדנָ֔ים֭ -קדמא זקף-קטן במלה אחת ,מוקדם שהוא מאוחר בענין

ע"פ פירוש אור החיים המדנים היו המתווכים בקניה (מוקדם) ובמכירה (מאוחר) למצרים.
וֹ֭ה ָ֑בּ ָרה – קדמא זקף-קטן במלה אחת ,מרכא טפחא אתנח.
לכוּ֭א ֶ֖ת ַ
ַשׁ ֵ֥
(בר' וישב לז,כד)֭ו ַָ֨יּ ָקּ ָ֔ ֻחהוּ֭ ַויּ ְ
ָ֔ים֭מ ְכ ֵ֥רוּ֭א ֶ֖תוֹ֭אֶ ל-מ ְצ ָרָ֑ים֭– קדמא זקף-קטן במלה אחת ,מרכא טפחא אתנח .כתבנית הטעמים של פתיחת
ָ
(בר' וישב לז,לו)֭ ְו ָ֨ ַה ְמּ ָדנ
התגלגלות הירידה למצרים (לז,כד) כך תבנית הטעמים של סיום הורדת יוסף למצרים (לז,לו).
הַ ָ֑בּ ָרה – אתנח ,מגביל כפירש שפת"ח אלא ש(האחים)היו סבורים שאין בו אפילו נחשים ועקרבים דאל"כ איך רצו למכור אותו ,כיון

שראו הנס שעשה לו הקב"ה שלא הזיקו ולא המיתו אותו( .רא"ם)
ים֭בּ ָאֶ֖ה֭מגּ ְל ָע ָ֑ד֭ ֭
ָ
אל
וּ֭והנּה֭א ְר ַחֶ֣ת֭י ְשׁ ְמע ָ֔
יהם֭וַיּ ְר ָ֔א ְ
בראשית וישב לז,כה :וַיּ ְשׁבוּ֭לֶ אֱכָ ל -לֶ ֶחם֭וַיּ ְשׂ ֶ֤אוּ֭עָֽינ ֶ
הוֹריד֭מ ְצ ָ ָֽריְ מָ ה׃ ֭
ים֭ל ֵ֥
ְ
ט֭הוֹל ֶ֖כ
ְ
֭וּצ ֶ֣רי֭ו ָָֹ֔ל
יהֶ֣ם֭נ ְשׂ ֵ֗אים֭נְ כאת ְ
וּגְ מַ לּ ֶ
ם – זרקא מונח סגול ,כעין תוספת או גריעה מסוג הענין בקרא ,משמעה
שתית יין בסעודה היא בכלל אכילה .אפשר כי וַיּ ְשׁבוּ֭לֶ אֱכָ ל-לֶ ֶח ֭

גריעת יין מסעודתם ,כפרש"י בפסוק בראשית מקץ מג ,לד:

ָמן֭ממַּ ְשׂ ֵ֥את֭כֻּ ָלֶּ֖ם֭חָ מֶ֣שׁ֭י ָָ֑דוֹת֭
ַתּ ֶרב֭מַ ְשׂ ַאֹ֧ת֭בּנְ י ֵ֛
שּׂא֭מַ ְשׂ ֝את֭מאֶ֣ת֭פָּ נָיו֭אֲלהֶ ם֭ו ֝
וַיּ ָ֨ ָ

וַיּ ְשׁתֵּ֥ וּ֭וַ ַָֽֽיּ ְשׁ ְכּ ֶ֖רוּ֭ע ָֽמּוֹ׃ ֭ ...וַ ַָֽֽיּ ְשׁ ְכּ ֶ֖רוּ֭ע ָֽמּוֹ  -ומיום שמכרוהו לא שתו יין ,ולא הוא שתה יין ,ואותו היום שתו (ראה שבת קלט,א).
בבלי שבת קלט,א ואמר רב מלאי משום רבי יצחק מגדלאה :מיום שפירש יוסף מאחיו לא טעם טעם יין ,דכתיב (בר' מט) ולקדקד נזיר
אחיו .רבי יוסי ברבי חנינא אמר :אף הן לא טעמו טעם יין ,דכתיב (בר' מג) וישתו וישכרו עמו מכלל דעד האידנא לא (הוה שיכרות).
ואידך  -שיכרות הוא דלא הוה ,שתיה מיהא הוה.
מהרש"א חידושי אגדות מסכת שבת דף קלט עמוד א

ולפ"ז איכא למימר נמי דיוסף נזיר ממש היה אלא מפני כבוד מלכות גילח עצמו תוך ימי נזירותו וניחא השתא למאן דאמר שאף הם
לא שתו יין ולמה הוא נקרא נזיר ולא אחיו לפי שהוא היה נזיר ממש משא"כ אחיו שלא היו נזירים אלא כפרושים מיין ועי"ל שהוא
נקרא נזיר למעלתו אע"פ שלא היה ברשות עצמו והיה בין הנכרים אעפ"כ היה נזהר בפרישות יין וק"ל:
בראשית וישב לז,כח:

ים֭כּ ָ֑סֶ ף֭ ֭
ָ
ים֭בּעֶ ְשׂ ֶ֣ר
ְ
אל
ֲרים֭וַ ָֽ ַֽיּ ְמ ְשׁכוּ֭ ַו ַיּעֲלֶ֤ וּ֭אֶ ת-יוֹסף֭מןַ -ה ָ֔בּוֹר֭וַיּ ְמ ְכּ ֹ֧רוּ֭אֶ ת-יוֹסֵ֛ף֭לַ יּ ְשׁ ְמע ֶ֖
ָשׁים֭מ ְדיָנ֝ים֭סח ֵ֗
אנ ָ֨
ַויַּעַ֭ ְברוּ ֭֩ ֲ
ָביאוּ֭אֶ ת-יוֹסֶ֖ף֭מ ְצ ָ ָֽריְ ָמה׃ ֭
ַויּ ֵ֥
סח ֲֵ֗רים – רביע ,ויש גרסאות בזקף-קטן ונראה כי זאת טעות דפוס ,ואולי אפשר להסביר הרביע כפי' רש"י ודזמבעה"ת שנמכר פעמים

הרבה ,ובפי' רש"י שיירת מדינים ,ושיירת ישמעאלים ולבסוף מדנים שמכרוהו לפוטיפר .הרי כאן ארבעה מכירות.
רש"י (כח) ויעברו אנשים מדינים [ -הם ישמעאלים; הם היו יושבים בארץ ישמעאל ].זו היא שיירא אחרת ,והודיעך הכתוב שנמכר פעמים
הרבה .וימשכו בני יעקב את יוסף מן הבור ,וימכרוהו לישמעאלים ,והישמעאלים למדינים ,והמדינים מכרו אותו למצרים (ראה תנח'
וישב יג).
דזמבעה"ת (דעת זקנים מבעלי התוספות) מסביר את רש"י שנמכר פעמים הרבה באופן הבא :וימכרו את יוסף לישמעאלים ... .ויעברו
אנשים מדינים סוחרים ומכרוהו אליהן בעודו בבור בעבור נעלים בספק אם חי אם מת ובעודם מושכים אותו מן הבור הישמעאלים
באו אליהם וימשכו המדינים את יוסף מן הבור וימצאוהו חי וימכרו לישמעאלים וישמעאלים למדנים והמדנים למצרים הרי כאן
ארבעה מכירות וגו'

ַויַּעַ ְבר֭וּ ֩ – תרסא ,אפשר בתפקיד אומדנה ,כעולה מדזמבעה"ת שאמדו את המחיר עבור יוסף בכסף ובנעליים.
אלים – תרסא  ...תביר אפשרות לחישוב כלשהו כעולה מדזמבעה"ת שחישבו עשרים כסף לכל
ַויַּעַ ְבר֭וּ ֩  ...וַיּ ְמ ְכּ ֹ֧רוּ֭אֶ ת-יוֹסֵ֛ף֭לַ יּ ְשׁ ְמע ֶ֖
אח ,או עשרים כסף זקוק
ים֭כּ ֶָ֑סף ואם תאמר איך אדם יפה כיוסף לא נמכר כי אם במעט כזה ,יש לומר שנמכר בעשרים כסף לכל אחד ואחד
ָ
דזמבעה"ת ְבּעֶ ְשׂ ֶ֣ר

מאחיו ... .ויש אומרים בעשרים כסף זקוקים כסף שהרי חשבון אותיות כסף עולה ק"ס אסתרלי"ש בזקוק שקורין מאר"ק כלומר י"ג
דינרים ופ' אסתרלינש.
כוּ – רביע פשטא ,נדיר מאד ,הערה שאינה קשורה להמשך.
ֲרים֭וַ ָֽ ַֽיּ ְמ ְשׁ ֭
סח ֵ֗
כוּ ַו ַיּעֲלֶ֤ וּ֭אֶ ת-יוֹסף֭מןַ -ה ָ֔בּוֹר – זקף-קטן ,אפשר כפי' דזמבעה"ת שהעלוהו פעמיים ,פעם לחצי גובה הבור ואז שבו פניו למראם
וַ ָֽ ַֽיּ ְמ ְשׁ ֭
הטבעי ונתגלה תאר יופיו ,ואח"כ שהעלו את המחיר העלוהו החוצה.
כוּ֭ ַו ַיּעֲלֶ֤ וּ .מתחלה מכרוהו כשהיה בבור בעשרים כסף בלבד מפני שהוריקו פניו מפחד הנחשים ומיד
דזמבעה"ת (לז,כח) וַ ָֽ ַֽיּ ְמ ְשׁ ֭

וימשכו אותו עד חצי הבור ומיד חזר לו תאר יפיו כשנצל מן הנחשים וכשראוהו אחיו יפה כבתחלה לא רצו לתתו בעשרים כסף ואמרו
ֶ֖וֹן֭בּע ֲֵ֥בוּר֭ ַנע ָ ֲָֽלים וגו'
יק֭ואֶ ְבי ַ
ֶ֤ם֭בּכֶּ ֶסף֭צַ ָ֔דּ ְ
להחזירו לבור ונתנו הישמע(א)לים בפשרה מנעלים יותר וזהו שאמר הכתוב עַ ל-מ ְכ ָר ַ
(עמוס ב,ו) .ומיד ויעלו את יוסף מן הבור לגמרי.
ים֭כּ ֶָ֑סף .שהוסיף לו אביו משקל שני סלעים מילת (שבת י ב) ומכרוהו בכ' סלעים שיגיע לכל אחד שני סלעים
ָ
בעל הטורים ְבּעֶ ְשׂ ֶ֣ר
(תנחומא וישב ב) .ד"א דמי עבד הם ל' סלעים והם שמכרוהו בסתר הוצרכו לזלזל (למכרו בזול היינו להגביל מחירו) בו שליש .ד"א שכן
ערך מבן ה' עד בן כ' עשרים סלעים:

ְבּעֶ ְשׂ ֶ֣רים – מונח ,בתפקיד רבוי (א) שנמכר בעשרים כסף לכל אחד ואחד מאחיו (דזמבעה"ת); (ב) שנמכר גם עבור נעליים (דזמבעה"ת);
(ג) רבוי על מה שהוסיף לו אביו משקל שני סלעים מילת (שבת י ב) ומכרוהו בכ' סלעים שיגיע לכל אחד שני סלעים (תנחומא וישב
ב)ָ ,.כּ ֶָ֑סף – הגבלה ,דמי עבד הם ל' סלעים והם שמכרוהו בסתר הוצרכו לזלזל (למכרו בזול היינו להגביל מחירו) בו שליש
ם֭כּ ָ֑סֶ ף עולה
ָ
ים֭כּ ֶָ֑סף -
ָ
ֲלים עולה  , 200גי' זאת נמצאת בארבע האותיות האחרונות של הכתוב ְבּעֶ ְשׂ ֶ֣ר
רמזים לנעלים בפסוק :גי' ַנע ָ ָֽ
 . 200המלה מ ְדיָנ֝ים֭גי' ד' נע"ל; במלים מ ְדיָנ֝ים֭סח ֲֵ֗רים האותיות נ֝ים֭ס֭ מהוות את המלה מסנ"י – סנדלים בתרגום ארמי.

כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
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"ג

 2.10בראשית מקץ מא,א:
הפסוקים ה באים מרכזים מופעי שתי תבניות טעמים בפרשת מקץ (א) דרגא מונח רביע (ב) זקף-גדול  ...זקף-קטן שבדרך הסבר אחת
תפקידן תיקונים רוחניים*=*=*=* .
בראשית מקץ מא,ב,ג:

ָה֭בּ ָ ָֽאחוּ׃ ֭
ת֭בּ ָשָׂ֑ר֭וַתּ ְר ֶעֶ֖ינ ָ
יא ָ
ה֭וּבר ֶ֣
ְ
א
וֹת֭מ ְר ֶ ֶ֖
ַ
֭שׁ ֶַ֣בע֭פָּ ָ֔רוֹת֭יְ פֵ֥
[ב]֭ ְוהנּ ֶ֣ה֭מןַ -היְ ֵ֗אר֭עֹלת ֶ
וֹת֭בּ ָשָׂ֑ר ֭
ָ
ֶ֖ה֭ו ַד ֶ֣קּ
ר֭רעֵ֥ וֹת֭מַ ְר ֶא ְ
וֹת֭אחֲריהֶ ן֭מןַ -היְ ָ֔א ָ
ַ ָֽ
֞ה֭שׁ ַֹ֧בע֭פָּ ֶ֣רוֹת֭אֲח ֵ֗רוֹת֭עלֶ֤
[ג]֭ ְוהנּ ֶ
ת֭היְ ָֽאר׃ ֭
פ ַ
ל֭הפָּ ֶ֖רוֹת֭עַ לְ -שׂ ַ ֵ֥
ַ
ֲמ ְדנָה֭אֵ֥צֶ
֭וַ ָֽתַּ ע ֵ֛
֭שׁ ֶַ֣בע֭פָּ ָ֔רוֹת֭– רביע  ...זקף-קטן תוכן סתום ,לא בא הכתוב לסתום אלא לפרש ,ונמצא פירוש מעט להלן:
היְ ֵ֗אר֭עֹלת ֶ
[ב]֭וְ הנּ ֶ֣ה֭מןַ -
֭שׁ ֶַ֣בע֭פָּ ָ֔רוֹת – ר"ת ע' ש' פ' – שפ"ע וזה רמז לפתרון יוסף ,שבשנוי ניקוד מלת ֶשׁ ֶַ֣בע מתקבל (בר' מקץ מא,כט) שָׂ ָבֵ֥ע גּ ֶָ֖דוֹל
֭[ב]֭עֹלת ֶ
יוֹסף יְ פהֶ֖ -תאַ ר ויפֵ֥ה מַ ְר ֶ ָֽאה׃
יאת – ר"ת ש' פ' י' מ' ו' – מיוש(ס)"ף שנאמר עליו (בר'וישב לט,ו) וַיְ הֶ֣י ָ֔
ה֭וּבר ֶ֣
ְ
א
וֹת֭מ ְר ֶ ֶ֖
ַ
ֶשׁ ֶַ֣בע֭פָּ ָ֔רוֹת֭יְ פֵ֥

זוהר כרך ב (שמות) פרשת בא דף מג עמוד א  ...יוסף סליק ואתעטר בתרין גוונין (נ"א דרגין) בקדמיתא נע"ר ובסופא צדי"ק ,כמה
יפה ַמ ְר ֶ ָֽ֭אה ,שפירא בתרין סטרין בתרין דרגין בתרין גוונין עילא
יוֹסף יְ פהֶ֖ -תאַ ר ו ֵ֥
יאן ביה גוונין למחזי ורזא דא (בר' וישב לט,ו) וַיְ הֶ֣י ָ֔
ותתא ,טט  -ויפֵ֥ה ַמ ְר ֶ ָֽאה במשמע של ראיה נבואית ברורה של רזי מעלה.
ומטרת החלום של פרעה אינו עבור מצרים אלא כדי שיעקב ובניו ירדו למצרים בגזירת ברית בין הבתרים ושהותם שם תהיה נוחה ככל
האפשר כדי שיוכלו לההכין עצמם ל-אור תורה המרומז כלהלן:
ֹלת – ס"ת ה' נ' ר' ת' – הנר"ת
[ב]֭ ְוהנּ ֶ֣ה֭מןַ -היְ ֵ֗אר֭ע ֭
ָה֭בּ ָ ָֽאחוּ – ס"ת ת' ר' ה' ו' – תור"ה
ת֭בּ ָשָׂ֑ר֭וַתּ ְר ֶעֶ֖ינ ָ
יא ָ
וּבר ֶ֣
[ב]֭ ְ
֞ה֭שׁ ַֹ֧בע֭פָּ ֶ֣רוֹת֭אֲח ֵ֗רוֹת֭ -גרשיים דרגא מונח רביע ,אפשר כי התבנית כאן משולבת מתבנית גרשיים מונח רביע ,ודרגא מונח רביע.
וְ הנּ ֶ
התבנית גרשיים מונח רביע בתפקיד יצא ללמד על עצמו או על הכלל כולו .היות וענין שבע חוזר בחלק הפרות ובחלק השבלים לכן יש
מקום לומר שבא ללמד על עצמו (ככלל הנדרש בבבלי שבת ע) .וזה פתרון יוסף שהפרות והשבלים ענין אחד הם (בר' מקץ מא,כה) וַיֶּ֤אמֶ ר֭
ֵ֥יד֭לפַ ְר ָֽעה׃ ֭
ְ
ֱֹלהים֭ע ֶשֶׂ֖ה֭הגּ
ֹ֧ר֭הא ֵ֛
ֶ֣ד֭הוּא֭אֶ֣ת֭א ֲֶשׁ ָ
ָ֑
יוֹסף֭אֶ ל-פַּ ְר ָ֔עה֭חֲלֵ֥ וֹם֭פַּ ְר ֶ֖עה֭אֶ ָח

התבנית דרגא מונח רביע באחד מתפקידיה ללמוד פרט שאליו מתיחסים שאר פרטי הענין .כאן מצד אחד פרט המרמז לרצף כפי' רמב"ן
שלא יהיה הפסק בין שני השבע ושני הרעב .מצד אחר פרט המרמז לחלוקה בלשון כלי יקר לפי ששבע שני הרעב לא היו רצופים שהרי
משבא יעקב אחר שנתיים פסק הרעב וחזר במותו כמו שיתבאר למן פ' ויחי בגורן האטד בעז"ה.
 טט  -לפי זה מונח רביע יורה על חמש שנים של רעב חלוקה משתי שני הרעב הראשונות .וידמה ל(-שמות תצוה ל,ז) בבקר בבקר -
מונח רביע ,בהיטיבו את הנרות יקטירנה :ששם נלמד הטבת חמש נרות ,פיטום הקטורת ,הטבת שתי נרות.
בראשית מקץ מא,ג,כו:

פת הַ יְ ָֽאר׃
אצֶ ל ַהפָּ ֶ֖רוֹת עַ לְ -שׂ ַ ֵ֥
ֲמ ְדנָה ֵ֥֭
ָֽתּע ֵ֛
[ג]֭והנּ֞ה ֶשׁ ַֹ֧בע פָּ ֶ֣רוֹת אֲח ֵ֗רוֹת עלֶ֤ וֹת ַ ָֽאחֲריהֶ ֭ן מןַ -היְ ָ֔אר ָרעֵ֥ וֹת ַמ ְר ֶאֶ֖ה ְו ַד ֶ֣קּוֹת ָבּ ָשָׂ֑ר וַ ַ
ְ
שׁ ַבע שָׁ נֶ֖ים הָ֑נָּה חֲלֶ֖ וֹם אֶ ָחֵ֥ד ָֽהוּא׃
ים ַהטּ ָ֔בת ֶ ֵ֥
ים ָ֔הנָּה ְו ֶשׁ ֶַ֤בע ַ ָֽהשּׁבֳּל ֭
[כו]֭שׁ ַֹ֧בע פָּ ֶ֣רת ַהטּ ֵ֗בת ֶשׁ ֶַ֤בע שָׁ נ ֭
ֶ

(מא,ג) ְוהנּ֞ה֭ -גרשיים ֶשׁ ַֹ֧בע֭פָּ ֶ֣רוֹת֭אֲח ֵ֗רוֹת֭ -פרט שאליו מתיחסים שאר פרטי גזירת הרעב
(מא,כו)(סלוק) ֶשׁ ַֹ֧בע פָּ ֶ֣רת ַהטּ ֵ֗בת  -דרגא מונח רביע ,בתפקיד  -פרט שאליו מתיחסים שאר פירטי הפתרון ,נמצא כי התבנית דרגא
מונח רביע מופיעה פעמיים בהקשר לפרות
(מא,ג) ֶשׁ ַֹ֧בע֭פָּ ֶ֣רוֹת֭אֲח ֵ֗רוֹת -דרגא מונח רביע ,בתפקיד תיקון ליצר הרע ,גלות וגאולה ,כתב שני לוחות הברית (השל"ה) תפח-תצ.
האבות וגלות מצרים באו לתקן חטא אדה"ר  .היינו גזרת הרעב באה כדי שבני ישראל ירדו למצרים להוציא משם ניצוצין קדושים
(נשמות קדושות) שנפלו שם בשבירת הכלים (מאור ושמש פר' וישב סיפור החלום הראשון של יוסף) ומחטא אדה"ר ,וחטאיו אחר-כך
(מוליד שדים ורוחות) במצרים הגורם לרקבון התבואה שלא בידי יוסף
ֶשֹׁ֧בַ ע פָּ ֶ֣רת ַהטּ ֵ֗בת  -דרגא מונח רביע ,בתפקיד – תיקון ליצר הרע ,כתוב זה הוא רמז להסתלקות השכינה מהרקיע הששי לרקיע
השביעי ,בגלל חטאי האדם כפי שנעשו במצרים.
ש'בע פ'רות ה'טובות – דרגא מונח רביע ,ר"ת של התבנית מצטרפים למלה מר"ד ועוד מלת הפתיחה ֶשׁ ַֹ֧בע ,נראה שרשרת של קשרים
בגימטריה :גי' ( = 385ירדו) מצרימ"ה = לפרע"ה = שפ"ה (פרעה עומד על שפת היאור) = שכינ"ה = הרקי"ע בסיכום :שכינה (נסתלקה
ל) הרקיע שבע (השביעי)
ראה דרגא מונח רביע – גלות וגאולה
בראשית מקץ מב,ז:

וַיַּ ֵ֥ ְַֽרא֭יוֹסֵ֛ף֭אֶ ת-אֶ ָחֶ֖יו֭ ַויַּכּרָ֑ם֭ ֭
ץ֭כּנַ ֶ֖עַ ן֭ל ְשׁ ָבּרָֽ -אכֶ ל׃ ֭
ֶ֣אמ ָ֔רוּ֭מ ֶא ֵֶ֥ר ְ
אתם֭וַיּ ְ
ן֭בּ ָ֔ ֶ
ֶ֤אמר֭אֲל ֶהם֭מ ַאֶ֣י ָ
ֶ֣ם֭ק ֵ֗שׁוֹת֭וַיּ ֶ
יהם֭וַיְ ַדבֹּ֧ר֭א ָתּ ָ
וַיּ ְתנ ַָ֨כּר֭אֲל ֝ ֶ
יהם  -קדמא ואזלא ,כעין כלל וחזר ופירטו וַיְ ַדבֹּ֧ר א ָתֶּ֣ם ָקשֵׁ֭֗וֹת  -דרגא מונח רביע ,פרט שאליו
בראשית מקץ מב,ז … וַיּ ְתנ ַָ֨כּר אֲל ֝ ֶ

מתיחסים שאר פירטי דבריו ,אפשר שזה הדגש שב-ת"א וחשיב מה דמליל להון ,ובפירוש רש"י  ...כנכרי בדברים לדבר קשות .אפשר
כי כאן תבנית זאת מבטאה כעין מידה מל"ב מדות לרבי אלעזר בן רבי יוסי הגלילי סיפור מעשה ופרוטו אחריו

כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

46/245

/©ZZFisherטעמי המקרא בהלכה ובאגדה  -התשעג

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"ג

בראשית מקץ מב,לח:

י֭בּ ָיגֶ֖וֹן֭
הוֹר ְד ֶתֹּ֧ם֭אֶ ת-שׂיבָ ֵ֛ת ְ
הּ֭ו ַ
ֶ֣ר֭תּ ְלכוָָּ֔ -ב ְ
֭בּ ֶדּ ֶרְך֭א ֲֶשׁ ָֽ
ר֭וּק ָר ָאֶ֤הוּ֭אָ סוֹן ַ
ְ
וּא֭לבַ ֶ֣דּוֹ֭נ ְשׁ ֵָ֗א
ְ
ת֭ו ֹ֧ה
יו֭מ ְ
ָ֑ם֭כּי-אָ ָ֨ח ֝
ד֭בּנֶ֖י֭ע ָמּ ֶכ ָֽ
ר ְ
אמר֭לא-י ֵ֥
ו ַ֕יּ ֶ
ְשׁ ָֽאוֹלָ ה׃֭֭ ֭

֭בּ ֶדּ ֶרְך֭– פשטא פשטא ,בתפקיד רגילות חזקה ,ע"פ אור החיים מה יוסף קרהו
וּק ָר ָאֶ֤הוּ֭אָ סוֹן ַ
וּא֭ל ַב ֶ֣דּוֹ֭נ ְשׁ ֵָ֗אר֭(לאמו) – מר"דְ ,
ְ
וְ הֹ֧
אסון בדרך רגילה ,שהיה רגיל בה ,אז עלול לקרות לבנימין בדרך שלא רגיל בה
אם פשטא פשטא בתפקיד זה וזה גורם ,הסבר (א) דרך מקום סכנה ,וגזרת האחים ב(-מד,ט)
הסבר (ב) כליה כמעט מלאה של שבט בנימין גורם אחד גזרת האחים בדרך ב(-מד,ט) כשגגה היוצאת מפי מושל ,גזרו על בנימין כליה ;
גורם שני בגלל מעשה של תאוה בפילגש בגבעת בנימין  ,הדומה לתיאור הנחש הישיאני ,עשה בי מעשה אישות ,היה למקטרג מקום לבצע
גזרת הכליה השהיתה תלויה ועומדת מגזרת האחים ,שהתבטאה במלחמה בגלל מעשה פילגש בגבעה ומפני ששבט בנימין לא שפט את
ה֭לּי֭מעֲשֶׂ֖ וֹת֭זָ֑את֭– זקף-גדול  ...זקף-קטן ,
ָ֔
ר֭חלֶ֣ילָ
ָ
אמ
עבריניו .אפשר שלכן יוסף עושה תיקון המתבטא במלים ובטעמים (מד,יז) ו ַ֕יּ ֶ
בפרשת מקץ ארבעה פעמים מר"ד ,וארבעה פעמים זקף-גדול  ...זקף-קטן בין שני קיסרים .אפשר כי בתשע שנות יוסף עד בוא יעקב
למצרים ,יוסף תקן תשע מידות טומאה (דברים מיטת עוג תשע אמות ארכה – מר"ד ,מאור ושמש? זה לעומת זה ברא הא-לקים ונגד העשר
ספירות יש בטומאה תשע או אחת עשרה ספירות) שבאו למצרים מחטא אדה"ר ומשנות גלותו במצרים שהוליד שו"ר .כך המתיק את
הארץ לקראת תחילת הגלות והתיקון הגדול
אוצר החכמה ,פירושי התורה לבעלי התוספות מא,נג (ג) ותחילנה שבע שני הרעב ,רמז וסימן על הגליות גבי שובע כתב

ותכלינה לשון כליל ועטרה וברעב כתיב ותחילנה לשון חולי (מ"ג )1831
בפרשת מקץ ארבעה פעמים זקף-גדול  ...זקף-קטן,
בראשית מקץ מב,ב:

לא֭נ ָָֽמוּת׃ ֭
ֶ֖ה֭ו ֵ֥
ם֭ונ ְחיֶ ְ
שּׁ ְ
ם֭רדוּ-שָׁ ָמּה ְ֭ושׁ ְברוָּ -ל ֶ֣נוּ֭מ ָ֔ ָ
ר֭בּמ ְצ ָרָ֑י ְ
ֶ֖ב ְ
י֭כּי֭יֶשֶׁ -שׁ ֶ
אמר֭הנּ ֶ֣ה֭שָׁ ָ֔ ַמ ְעתּ ֵ֥
ו ַ֕יּ ֶ

אמר֭הנּ ֶ֣ה֭שָׁ ָ֔ ַמ ְעתּי זקף-גדול  ...זקף-קטן ,רש"י (מב,א) וירא יעקב כי יש שבר  -ומהיכן ראה ,והלא לא ראה אלא שמע ,שנאמר
ו ַ֕יּ ֶ
י֭כּי֭וגו' (להלן,ב) ,ומהו וירא? ראה באספַּ קל ְַּריָה של קדש ,שיש לו עוד שבר במצרים (ראה ב"ר צא,ו); ולא היתה נבואה
מ ְעתּ ֵ֥
הנּ ֶ֣ה֭שָׁ ַָ֭֔
ממש להודיעו בפירוש שזה יוסף ... .באספקלריא של קדש (שאינה ברורה כמו) נבואה ממש כי היה שרוי בעצב,
בראשית מקץ מב,טז:

ם֭
֭וי ַ ֶ֣קּח֭אֶ ת-אֲחיכֶ ֭
שׁ ְל ָ֨חוּ֭מ ֶכּ ֶ֣ם֭אֶ ָחד ְ֭
ם֭הא ֱֶמֶ֖ת֭א ְתּ ֶכ ָ֑ם ֭
יכ ַ
וּ֭וי ָ ָֽבּחֲנוּ֭דּ ְבר ָ֔ ֶ
֭ ְואַ ֶתּם֭ה ָא ְֶ֣ס ָ֔ר ְ
לים֭אַ ֶ ָֽתּם׃ ֭
י֭מ ַרגְּ ֶ֖
ה֭כּ ְ
֭ ְואם֕ -לא֭חֶ֣י֭פַ ְר ָ֔ע ֵ֥

בראשית מקץ מד,יב,יז:

תּ ַחת֭בּנְ י ָָֽמן׃ ֭
֭בּאַ ְמ ַ ֶ֖
ָביעַ ְ
֭הגּ ָ֔
ל֭וּבקָּ ֶ֖טן֭כּ ָלּ ָ֑ה֭וַיּ ָמּצא ַ
ַ
שׂ֭בּגּ ֶָ֣דוֹל֭ה ָ֔ח
[יב]֭ וַיְ ַח ֕פּ ַ
יכם׃֭ס ֭
וּ֭לשָׁ לֶ֖ וֹם֭אֶ ל-אֲב ֶ ָֽ
ד֭ואַ ֕ ֶתּם֭עֲלֵ֥ ְ
ֶ֣י֭ע ֶב ְ
֚וּא֭י ְהיֶה-לּ ָ֔ ָ
֭בּי ֵָ֗דוֹ֭ה ָֽ
ָביעַ ְ
א֭הגּ ֝
ָ֑את֭ה ֡אישׁ֭אֲשֶׁ ר ֭֩נ ְמ ָ֨ ָצ ַ
ָ
ה֭לּי֭מעֲשֶׂ֖ וֹת֭ז
ָ֔
ר֭חלֶ֣ילָ
אמ ָ
[יז]֭ ו ַ֕יּ ֶ

פעמיים בסוף הפרשה ,אחד נבואה על עשרת הרוגי מלכות ,וצריך תיקון ממקום גבוה לחטא מכירת יוסף
(מד,יז) ָ֔ ָע ֶבד֭ ְואַ ֕ ֶתּם֭– זקף-קטן זקף -גדול ,הפרש מתקע"ו = אב"ן ,ר"ת ב'זאת א'תם נ'תפסים בדרך סוד נבואה על עשרת הרוגי מלכות
אבן מקיר תזעק?
עד כאן תיקונים רוחניים*=*=*=*
בראשית מקץ מא,ט:

אמר ֭
ֶ֣ר֭ה ַמּ ְשׁ ָ֔קים֭אֶ ת-פַּ ְר ֶ֖עה֭ל ָ֑
֭שׂ ַ
[ט]֭וַיְ ַדבּר ַ
יר֭היָּֽ וֹם׃ ֭
ַ֭
ֶ֖י֭מזְ ֵ֥כּ
֭אֶ ת-חֲטָ ַ֕אי֭אֲנ ַ
אמר֭אֶ ת-חֲטָ ַ֕אי – טעמי הכתוב אתנח זקף-גדול מרמזים לחטאים של שר המשקים נגד יוסף בנוסף לחטא האחד נגד פרעה ואולי גם
ל ָ֑

לחטא שלא סיפר עד עתה.
אמר – לאמר בטעם אתנח המגביל ,ללמד כי המלה נדרשת כנוטריקון "לאו אמור" היינו בכתובים הבאים יש לדרוש לאו מתוך עשה.
ל ָ֑
ולא לאו אחד בלבד אלא שלושה לאוים המרומזים בטעם זקף-גדול במלים אֶ ת-חֲטָ ַ֕אי ואלו הם לפחות שני חטאי "מוציא שם רע" נגד יוסף
וחטא ביזויו כפירש רש"י (יב) נַ ֶ֣עַ ר ע ְב ֵ֗רי עֶ ֶ֚בד  -ארורים הרשעים ,שאין טובתם שלימה .מזכירו בלשון בזיון :נַ ֶ֣עַ ר  -שוטה ,ואין

ראוי לגדולה; ע ְב ֵ֗רי  -אפילו לשונינו אינו מכיר; עֶ ֶ֚בד  -וכתוב היה בנימוסי מצרים שאין עבד מולך ולא לובש בגדי שרים (ראה ב"ר
פט,ז).

אישׁ כַּ חֲֹלמֶ֖ וֹ פָּ ָ ָֽתר׃
שׁם א ֝ ָתּנוּ נַ ֶ֣עַ ר ע ְב ֵ֗רי עֶ ֶ֚בד ְל ַשֶׂ֣ר ַהטַּ ָבּ ָ֔חים ַוָ֨נְּ ַספֶּ רָ֔ -לוֹ וַיּ ְפ ָתּרָ -לֶ֖נוּ אֶ ת-חֲֹלמתָ֑ינוּ ֵ֥֭
בראשית מקץ מא,יבְ :ו ָ֨ ָ

בראשית מקץ מא,ל:

ֶ֖ע֭בּ ֶא ֶֶ֣רץ֭מ ְצ ָרָ֑ים ֭
ן֭ונ ְשׁ ַכֵּ֥ח֭כָּ לַ -השָּׂ ָב ְ
יה ְ
ֶ֤י֭רעָ ב֭אַ חֲר ָ֔ ֶ
ע֭שׁנ ָ
מוּ֭שֶׁ ַב ְ
֝
֠ ְוקָ
ֵ֥ה֭ה ָר ָעֶ֖ב֭אֶ תָ -ה ָ ָֽא ֶרץ׃ ֭
ָ
֭וְ כ ָלּ
֠ ְוקָ מוּ  -תלישא-גדולה( ,א) במשמע של עקירת זכרון כָּ לַ -השָּׂ ָבֶ֖ע כפי' ילקוט מעם לועז בראשית ב ע' תשלא ,עצת יוסף

 ...ורוצה לומר אפילו אחרי שיתמו שנות הרעב ישכח כל השבע בארץ ,כי הרעב יהיה כבד כל-כך שיהיה נצרך זמן הרבה עד שהארץ
תשוב לתת כוחה כמלפנים להוציא תבואה להשביע הבריות.
֠ ְוקָ מוּ  -תלישא-גדולה ,במשמע של מחיצה ל֭-כָּ לַ -השָּׂ ָבֶ֖ע֭כפי' צידה לדרך והשבע יהיה במצרים לבדה ואילו הרעב יהיה בכל המדינות
וארצות העולם.
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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2.11

בראשית ויגש מד,יח

וֹ֭כּי֭נ ְבהֲלֶ֖ וּ֭מפָּ נָ ָֽיו׃ ֭
ענֶ֣וֹת֭א ָ֔ת ֵ֥
י֭חָ֑י֭֭ ְו ָֽלא-י ְָכלֶ֤ וּ֭אֶ ָחיו֭לַ ֲ
ף֭העֵ֥ וֹד֭אָ ֶ֖ב ָ
ֶ֣י֭יוֹס ַ
ָ֔
אמר֭יוֹסֶ֤ף֭אֶ ל-אֶ ָחיו֭אֲנ
בראשית ויגש מה,ג :ו ַָ֨יּ ֶ
הַ עֵ֥ וֹד֭אָ ֶ֖בי – מרכא טפחא ,יתור לרבות ,על האב יעקב את הענין הרוחני של יעקב ,שהרי הודיעוהו קודם שאביהם חי .האחים נבהלו כפי'

רש"י מפני הבושה על ששיבשו את השראת השכינה על יעקב.
ָחָ֑י – אתנח ,מגביל לענין שריית השכינה על יעקב.
תּם֭א ֶ֖תי֭מ ְצ ָ ָֽריְ מָ ה׃ ֭
יכם֭אֲשֶׁ רְ -מכַ ְר ֶ ֵ֥
אמר֭אֲני֭יוֹסֶ֣ף֭אֲח ָ֔ ֶ
אמר֭יוֹסֹ֧ף֭אֶ ל-אֶ ָחֵ֛יו֭גְּ שׁוּ-נָ ֵ֥א֭א ַלֶ֖י֭וַיּגָּ ָ֑שׁוּ֭֭ו ֵַ֗יּ ֶ
בראשית ויגש מה,ד :ו ַָ֨יּ ֶ
יוֹסֹ֧ף֭אֶ ל-אֶ ָחֵ֛יו֭גְּ שׁוּ-נָ ֵ֥א֭א ַלֶ֖י – דרגא תביר מרכא טפחא ,קבוצת פרטים קשורים שעל כל אחד חל הענין ,אבל וַיּגָּ ָ֑שׁוּ  -אתנח ,מגביל,
המתאים למפרש שהרחיק את בנימין מלגשת עם שאר האחים שלא ישמע אֲשֶׁ רְ -מכַ ְר ֶ ֵ֥תּם֭א ֶ֖תי֭מ ְצ ָ ָֽריְ מָ ה וזה יתאים עם ו ַָ֨יּאמֶ ר – קדמא,

שהקדים להרחיק את בנימין ואח"כ הזמינם לגשת אליו .האם הרחיק גם את ראובן שלא היה בשעת המכירה?
אֲשֶׁ רְ -מכַ ְר ֶ ֵ֥תּם֭א ֶ֖תי – מרכא טפחא ,יתור לרבות במכירה את (א) הפגיעה בעצמם באטימת אוזנם מהתחננותו לפניהם שהוא אחיהם; (ב)
הפגיעה באביהם יעקב ,ברוח הנבואה שלא שרתה עליו
מ ְצ ָ ָֽריְ ָמה – סלוק  ,מגביל שבמכירה קבעו סופית איך תתממש גזרת בין הבתרים ,גר יהיה זרעך בארץ לא להם.
מ ְצ ָ ָֽריְ ָמה – גי'  385עולה שכינ"ה ,כדי לפרק אחת ולתמיד את השנאה של אחיו (בר' וישב) מגלה להם שהנראה שפעלו מעצמן היה
מוכרח מאלקים ,בנמשך בפסוק הבא.
בראשית ויגש מה,ה:

יכם׃ ֭
ֱֹלהים֭ל ְפנ ֶ ָֽ
ָ֔ה֭שׁלָ ַחֵ֥ני֭א ֶ֖
ֶ֣י֭ל ָֽמ ְח ָי ְ
תּם֭א ֶ֖תי֭הָ֑נָּה֭֭כּ ְ
ם֭כּיְ -מכַ ְר ֶ ֵ֥
יכ ָֽ
֭בּע ֶ֣ינ ָ֔ ֶ
וּ֭ואַ ל-י ַחר ְ
וְ עַ ָתֶּ֣ה׀֭אַ ל-תּ ָע ְֶ֣צ ֵ֗ב ְ
וְ עַ ָתֶּ֣ה׀֭ -מונח פסק בראש פסוק (סיבה א לפסק) כעין מידה ל"א של רבי אלעזר בריה"ג סדור שנחלק ומלת ְועַ ָתֶּ֣ה׀֭ושייכת לשני פסוקים.
זה ממשיך אֲשֶׁ רְ -מכַ ְר ֶ ֵ֥תּם֭א ֶ֖תי֭מ ְצ ָ ָֽריְ ָמה ְועַ ָתֶּ֣ה׀֭אף שאני משנה למלך  -אני עדיין מכור ,כהסבר 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.
וְ עַ ָתֶּ֣ה׀֭אַ ל-תּ ָע ְֶ֣צ ֵ֗בוּ  -מונח פסק רביע ( ,סיבה ב לפסק) מפני שבא להפריד בית מלה המסתימת באות אהו"י ובין מלה הפותחת באות אהו"י
(סיבה ג לפסק) – כעין שני שמות לענין משותף אחד ,או שם אחד ושני ענינים שונים ,צ"ע
אַ ל-תּ ָע ְֶ֣צ ֵ֗בוּ  -מונח רביע ,לפחות ארבעה ענינים הקשורים לעצב ,או משהו אחר
א' אל תעצבו על העבר  -על השנאה; ב' על מעשה המכירה; ג' אל תעצבו על ההוה  -בושה מאביהם (רש"י) ,ד' על העתיד – כי איני
ברשות עצמי אלא שליח א-לקים
יכם֭ -פשטא מונח זקף-קטן (שני טעמים במלה אחת) כעין ריבה וריבה את הכל ,הרי אח אחד בלבד רצה להרגו ,ואח אחד
֭בּע ֶ֣ינ ֶָ֭֔
וְ אַ ל-י ַחר ְ
בלבד הציע מכירתו ,וכולם סבלו מכך ,לכן עכשו יוקל לכולם
ָֽכּיְ -מכַ ְר ֶ ֵ֥תּם֭א ֶ֖תי – מרכא טפחא  ,יתור לרבות על מכירת יוסף את כל שהשתלשל מכך (ליוסף :נסיון פגיעת פוטיפר בו ,התגרות אשת
ֱֹלהים֭
ָ֔ה֭שׁלָ ַחֵ֥ני֭א ֶ֖
ֶ֣י֭ל ָֽמ ְח ָי ְ
פוטיפר בו ,ישיבת יוסף בכלא; ליהודה פרישת יהודה ) הָ֑נָּה – אתנח ,מגביל ללמד על החידוש שבדבר כּ ְ
יכם׃ במובן של אוכל לבני ישראל ,ובמובן של נישואי יוסף ואסנת שבכך נגאלה בת דינה ונולדו מנשה ואפרים שימנו על שבטי י"ה
ל ְפנ ֶ ָֽ
מהם קם עם ישראל ועל שבעים הנפשות שירדו למצרים .ליהודה יצא אורו של משיח מפרץ בן יהודה ותמר.
בראשית ויגש מה,כו:

ֱמין֭לָ ֶ ָֽהם׃ ֭
וֹ֭כּי֭לאֶ -הא ֶ֖
ֶ֖ל֭בּכָ לֶ -א ֶֶ֣רץ֭מ ְצ ָרָ֑ים֭֭וַיָּ ֶ֣פָ ג֭ל ָ֔בּ ֵ֥
י֭וכיֵ֥ -הוּא֭משׁ ְ
ֶ֣ף֭ח ְ
אמר֭ע ֚וֹד֭יוֹס ָ֔ ַ
ָ֨דוּ֭לוֹ֭ל ֵ֗
֝
ַויַּגּ
ָ֨דוּ֭לוֹ֭ -קדמא ואזלא ,תבנית כעין כלל ופרט
֝
ַוַ֭יּגּ
(אתנח) וַיָּ ֶ֣פָ ג֭ל ָ֔בּוֹ֭ -מונח זקף-קטןֵ֥ ,כּי֭לאֶ -הא ֱֶ֖מין֭לָ ֶ ָֽהם  -מרכא טפחא סלוק ,תבנית של כל הכתוב כעין לימוד אלפניו ולאחריו



טט  -אלפניו אולי יעקב חשש שיוסף לא עומד בצדקתו .בא פסוק מה,כז להודיע שיוסף עומד צדקתו.

בראשית ויגש מה,כז:

עג ָָ֔לוֹת֭אֲשֶׁ ר-שָׁ ַלֵ֥ח֭יוֹסֶ֖ף֭לָ שֶׂ֣את֭א ָ֑תוֹ ֭
ליו֭אֶ֣ת֭כָּ ל-דּ ְברֶ֤י֭יוֹסף֭א ֲֶשֶׁ֣ר֭דּ ֶבֶּ֣ר֭אֲל ָ֔ ֶהם֭ ַויּ ְַרא֭אֶ תָ -הֶ֣ ֲ
וַיְ ַד ְבּ ֶ֣רוּ֭א ֵ֗ ָ
יהם׃ ֭
וּח֭ ַיע ֲֵ֥קב֭אֲב ֶ ָֽ
י֭ר ַ
֭ו ְַתּ ֕ח ֶ֖
֭...אֲל ָ֔ ֶהם – זקף-קטן ַויּ ְַרא֭– פשטא אֶ תָ -הֶ֣ ֲעג ָָ֔לוֹת֭– מונח זקף-קטן במלה אחת ,זקף-קטן זקף-קטן בין שני קיסרים ,כעין היקש ,יעקב
ראה עגלות שהיו סימן שיוסף זוכר לימוד התורה האחרון שלמדו יחד :כפי' רש"י ָהֶ֣ ֲעג ָָ֔לוֹת – (א) יוסף מסר לאחיו סימן לאביו שעצרו

בלימוד בפרשת עגלה ערופה (העגלות אשר שלח יוסף ולא נאמר אשר שלח פרעה); (ב) וירא את העגלות ששנתן להם יוסף על-פי
פרעה.

אֶ תָ -הֶ֣ ֲעג ָָ֔לוֹת֭– מונח זקף-קטן במלה אחת ,כעין ריבה וריבה את הכל ,יוסף מסר סימן על לימוד עגלה ערופה ,ותבנית הטעמים מרמזת
שכך גם זוכר את כל תלמודו ועומד בצדקותו
א ֵ֗ ָליו֭רביע  ...אֲל ָ֔ ֶהם֭זקף-קטן  ...אֶ תָ -הֶ֣ ֲעג ָָ֔לוֹת֭זקף-קטן בין שני קיסרים ,דבר עוצמתי כאן כעין הבאת הוכחה חזקה שהאיש במצרים
הוא אכן יוסף .וכתוצאה מהוכחה זאת ו ְַתּ ֕חי֭ -זקף-גדול  -רש"י שרתה עליו שכינה שפרשה ממנו (טט – כבר כ"ב שנה).
וּח֭ ַיע ֲֵ֥קב֭ -ר"ת לוריא ,אור לי
י֭ר ַ
וכן רמז למחדש הגדול בתורת הסוד לָ שֶׂ֣את֭א ָ֑תוֹ֭֭ו ְַתּ ֕ח ֶ֖
ו ְַתּ ֕חי֭ -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.
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
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"ג

ה֭שּׁ ַָ֑בע֭וַיּזְ ַבֶּ֣ח֭זְ ָב ָ֔חים֭לאֹלהֶ֖י֭אָ ֵ֥ביו֭י ְצ ָ ָֽחק׃ ֭
א֭בּא ֶָ֣ר ָ
ָב ְ
בראשית ויגש מו,א :וַיּ ַסֶּ֤ע֭י ְשׂ ָראל ְ֭וכָ ל-אֲשֶׁ רָ֔ -לוֹ֭ ַויּ ֶ֖
ֶ֖אמר֭ה ָֽנַּֽני׃
ֶ֖אמר֭ ַיע ֲֶ֣קב֭׀֭ ַיע ֲָ֑קב֭֭וַיּ ֶ
לּיְ לָ ה֭וַיּ ֶ
ת֭ה ָ֔ ַ
֭בּ ַמ ְר ֶ֣א ַ
ים֭׀֭לי ְשׂ ָראל ְ
ְ
ֱֹלה
אמר֭א ֶ֤
בראשית ויגש מו,ב :ו ַָ֨יּ ֶ
ים֭׀֭לי ְשׂ ָראל֭וגו' רמב"ן (מו,א)  ...והנה בזכות הקרבנות נראה אליו אלקי יצחק אביו במראות הלילה במדת הדין
ְ
ֱֹלה
אמר֭א ֶ֤
ת"א ו ַָ֨יּ ֶ
י֭האֶ֖ל֭אֱֹלהֶ֣י֭אָ בָ֑יָך ,כי הוא האל בית אל וגו' הוא השם
רפה ,זהו שאמר אלקים במראת הלילה  ...והוא מה שאמר (בר' ויגש מו,ג) אָ נ ֵ֥כ ָ

והיא המדה  ...והבטיחו שלא יירא במצרים כי יזכה בדינו ויגאל אחרי הענוי ,וזהו טעם ואנכי אעלך גם עלה.
ֱֹלהים֭׀֭
וכתב הרב (טט  -הרמב"ם) בפרק כ"ז בחלק ראשון במורה הנבוכים .... ,ופירש הרב כי בעבור שאמר בתחלת הענין ו ַָ֨יּאמֶ ר֭א ֶ֤
ת֭ה ָ֔ ַלּיְ לָ ה ,לא היה קשה לאונקלוס לספר המאמר (טט  -ולהרחיק כעין גישום שהוא נמנע ממנו בהתמדה) כאשר נאמר
֭בּ ַמ ְר ֶ֣א ַ
ְלי ְשׂ ָראל ְ
ת֭ה ָ֔ ַלּיְ לָ ה ,כי הוא סיפור אמירה ולא סיפור מעשה שהיה ,כי יש הפרש גדול בין מה שיאמר בחלום או במראה הלילה ,ובין מה
ְבּמַ ְר ֶ֣א ַ

שיאמר במחזה ובמראה ,ובין מה שיאמר בדבר מוחלט וגו' .
ים֭׀֭לי ְשׂ ָראל֭ -קדמא מהפך פסק פשטא ,הפסק מפריד בין מלת א-לקים שהוא שם משמות הבורא שבו מנהיג את העולמות
ְ
ֱֹלה
אמר֭א ֶ֤
ו ַָ֨יּ ֶ
והוא גם מידת גבורה וגלוי אחד שלה הוא מידת הדין ,וגם שם למלאכים ,ובין מלת ישראל שהוא שם הבא מהתגברות יעקב על המלאך
ַתּוּכל׃ ומבטא ע"פ רבי יוסף בכור שור גלוי של גבורה רוחנית ,וע"פ הרלב"ג מעלות
ָשׁים ו ָ ָֽ
אנ ֶ֖
ֱֹלהים ְועםֲ -
ית עם-א ֵ֛
וישלח לב,כט) ָֽכּי-שָׂ ֹ֧ר ָ֭
רוחניות כמלאכים כי הוא שרר עם מלאכי השם עד שמדרגתו קרובה למדרגתם ,ולא נלאה כחו בזה ,ויהיה שר גם כן עם אנשים ולא
ינוצח .וע"פ ה-רד"ק  ...יכל ללבן ועשו וכן יקרה עם עשו ואלופיו .ושם ישראלמלמד על גדולת נשמת עם ישראל המייצג את כנסת
ישראל – שריית השכינה בעולם הנברא ,ועל אהבת ה' לישראל.
לכן אפשר כי התבנית מהפך פסק לומר במדת הדין רפה כי ירידת ישראל למצרים היא משימה שיש לבצעה בגבורה בשליחות הבורא מעל
ההנהגה באמצעות המידות.
ַיע ֲֶ֣קב֭׀֭ ַיע ֲָ֑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,ג – ד:

֭שׁם׃֭ ֭
ימָךֵ֥ ָ ָֽ
ֲשׂ ְ
ה֭כּיְ -לגֵ֥וֹי֭גּ ֶָ֖דוֹל֭א ָֽ
ָֽ
ירא֭מ ְר ָדֶ֣ה֭מ ְצ ַ ָ֔ריְ מָ
י֭האֶ֖ל֭אֱֹלהֶ֣י֭אָ בָ֑יָך֭אַ ל-תּ ָ
אמר֭אָ נ ֵ֥כ ָ
[ג]֭ו ַ֕יּ ֶ
ָשׁית֭י ֶָ֖דוֹ֭עַ ל-עינֶ ָֽיָך׃ ֭
יוֹסף֭י ֵ֥
ה֭ו ֕
ה֭ואָ נ ֶ֖כי֭אַ עַ ְלָךֶ֣ ֭גַם-עָ֭ ָֹ֑ל ְ
[ד]֭ אָ נ ֵ֗כי֭ארֶ֤ד֭ע ְמָּך֭מ ְצ ַ ָ֔ריְ מָ ְ

ה֭כּי – ס"ת אהה"י שם אהי"ה בצירוף לחדש אייר
ָֽ
ירא֭מ ְר ָדֶ֣ה֭מ ְצ ַ ָ֔ריְ מָ
אַ ל-תּ ָ
מ"ה  -גי' שכינ"ה ,ולזה מוסיף פסוק (מו,ד) אָ נ ֵ֗כי֭– רביע ,מרמז לגלוי אהבת הקב"ה באופן הנעלה ביותר גבוה מעל גבוה שומר
מ ְצ ַ ָ֔ריְ ָ֭
ארֶ֤ד֭ע ְמָּך֭מ ְצ ַ ָ֔ריְ מָ ה֭ -מרמז ליחוד קוב"ה ושכינתה ְואָ נ ֶ֖כי֭אַ עַ ְלָךֶ֣ ֭גַם-עָ ָֹ֑לה֭ -טפחא מונח אתנח ,כמו ב(-שמ' יתרו כ,ב) אנכי ה' א-
לקיך ,בטעם תחתון גאולת השכינה מגלותה עם הניצוצין הקדושים שנפלו בשבירת הכלים (ראה מאור ושמש בר' וישב)
אַ עַ ְלָךֶ֣ ֭גַם-עָ ָֹ֑לה֭ -ס"ת מכ"ה וצ"ע מה ס"ת ְואָ נ ֶ֖כי֭אַ עַ ְלָךֶ֣ ֭גַם-עָ ָֹ֑לה֭מיכ"ה מרמז כאן?
אֹלהים פָּ ֹ֧קד י ְפ ֶ֣קד אֶ ְת ֵ֗ ֶכם – גרשיים דרגא מונח רביע ,גאולת השכינה מגלותה בתיקון יצר הרע והעולמות.
֞
וזה קשור ל(-בר' ויחי נ,כ ) ו
בראשית ויגש מו,יב:

ץ֭ח ְצ ֵ֥רן֭וְ ָח ָֽמוּל׃ ֭
ֵ֥וּ֭בניֶ -פ ֶֶ֖ר ֶ
ץ֭כּ ַנָ֔עַ ן֭וַיּ ְהי ְ
֭בּ ֶא ֶֶ֣ר ְ
ֶ֤ר֭ואוֹנָן ְ
לה֭ו ֶָפ ֶֶ֣רץ֭ ָו ָז ָ֑ ַָֽ֖רח֭֭ ַו ָ֨ ָיּ ָמת֭ע ְ
ַֽן֭ושׁ ֶָ֖֭
ֹ֧ר֭ואוֹנָ ֵ֛ ְ
הוּדה֭ע ְ
וּבנ ֶ֣י֭יְ ָ ֵ֗
ְ

ַֽן֭ושׁ ָלֶ֖ה֭ו ֶָפ ֶֶ֣רץ֭ ָו ָז ָ֑ ַָֽ֖רח  -דרגא תביר טפחא – קבוצת פרטים מצטרפים ,ובמקום ער
ֹ֧ר֭ואוֹנָ ֵ֛ ְ
הוּדה֭ -מונח רביע – מונה חמישה ע ְ
וּבנ ֶ֣י֭יְ ָ ֵ֗
ְ
ן֭ו ָח ָֽמוּל
ץ֭ח ְצ ֵ֥ר ְ
ואונן שלא התקיימו ,נכנסו ְבניֶ -פ ֶֶ֖ר ֶ
יאל׃ ֭
ר֭וּמ ְלכּ ָֽ
ַ
ה֭חֶ֖בֶ
יע ֶ
ֶ֣י֭בר ָ֔ ָ
וּבנ ְ
ֶ֖ה֭ו ֶשׂ ֶַ֣רח֭אֲח ָתָ֑ם֭֭ ְ
יע ְ
ֵ֥י֭וּבר ָ
ֵ֛ה֭וי ְשׁו ְ
ֹ֧ה֭וי ְשׁוָ ְ
וּבנ ֶ֣י֭אָ ֵ֗שׁר֭י ְמנָ ְ
בראשית ויגש מו,יזְ ֭:
וְ ֶשׂ ֶַ֣רח֭אֲח ָתָ֑ם  -מונח אתנח ,מגביל שהייתה אחותם רק מאבא ,אפשר שזה מקור המדרש ששרח היתה בת אשת אשר למאן דאמר שלא

נשאו תאומותיהם או שהיו לו לפחות שתי נשים.
.
ָשׁשׁ׃ ֭
שּׁים֭ו ָֽ
ֶ֣י֭בניַ -יע ֲָ֑קב֭֭כָּ ל-נֶ ֶ֖פֶ שׁ֭שׁ ֵ֥
ה֭ל ַיע ֲֶ֤קב֭מ ְצ ַריְ ָמה֭י ְצאֶ֣י֭יְ ר ָ֔כוֹ֭מ ְלּ ַבֶ֖ד֭נְ שׁ ְ
שׁ֭ה ָבּ ָָ֨א ְ
ַ
בראשית ויגש מו,כו  -כז[ :כו]֭כָּ לַ ֠ -הנֶּפֶ
ריְ ָמה֭שׁ ְב ָֽעים׃֭ס ֭
ב֭ה ָבֵּ֥אָ ה֭מ ְצ ַ ֶ֖
שׁ֭ל ָֽביתַ -יע ֲֵ֛ק ַ
ְ
שׁ֭שׁנָ ָָֽ֑֖ים֭כָּ לַ -הנֶּ ֹ֧פֶ
ְ
רים֭נֶ ֶ֣פֶ
וֹ֭במ ְצ ַ ֶ֖
וּבנ ֵ֥י֭יוֹסֵ֛ף֭אֲשֶׁ רֻ֭-ילַּ ד-לֵ֥ ְ
[כז]֭ ְ
כָּ לַ ֠ -הנֶּפֶ שׁ֭ -תלישא-גדולה ,פרט ראשון
ה֭ל ַיע ֲֶ֤קב֭מ ְצ ַריְ מָ ה֭י ְצאֶ֣י֭יְ ר ָ֔כוֹ֭ -קדמא מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,כעין כלל הצריך לפרט
הַ בָּ ָָ֨א ְ
ב֭ה ָבֵּ֥אָ ה ...מהוים תבנית כעין פרט וכלל ופרט וכלל
שׁ֭ל ָֽביתַ -יע ֲֵ֛ק ַ
ְ
שׁ֭ה ָבּ ָָ֨אה ...כָּ לַ -הנֶּ ֹ֧פֶ
ַ
א' אפשר שפסוקים (מו ,כו – כז)֭כָּ לַ ֠ -הנֶּפֶ
הפרט הראשון כָּ לַ ֠ -הנֶּפֶ שׁ֭ -תלישא-גדולה ,מציין (ע"פ רש"י) פרט מובחר ומאוחד ומיוחד בעבודת אל אחד ,פרט זה מפורט בכלל הצריך
ֲקב שע"פ הרמב"ן בשם רבי יהודה בא להוסיף ולא להפחית והכלל האחרון (מו ,כז)
ֶ֣י֭בניַ -יע ָ֑
לפרט והוא יכלול את י ְצאֶ֣י֭יְ ר ָ֔כוֹ֭מ ְלּ ַבֶ֖ד֭נְ שׁ ְ
ב֭ה ָבֵּ֥אָ ה֭מ ְצ ַ ֶ֖ריְ ָמה֭שׁ ְב ָֽעים :ירבה את יעקב עצמו שע"פ רשב"ם נכלל בחשבון  33בני לאה ,וירבה את יוכבד
שׁ֭ל ָֽביתַ -יע ֲֵ֛ק ַ
ְ
כָּ לַ -הנֶּ ֹ֧פֶ

בת לוי שנולדה בין החומות (נכללת ב 33 -בני לאה) כי בשמות יש רק  31אנשים חיים ,וירבה את נשי בני יעקב מהאחיות התאומות.
כָּ לַ ֠ -הנֶּפֶ שׁ֭  -תלישא-גדולה  ,בתפקידי שיעור (תיב"ע ,רשב"ם ,רמב"ן ע"פ ב"ר ,תורה שלמה) ,ראש ,יחוד (רש"י ע"פ וי' רבה) ,עקירה
שיעור הבאים מצרימה ,מושלמים לשבעים ע"י הקב"ה או יוכבד .ועוד שהיו יותר משבעים כי נשיהם לא נמנו.
ראש ,אלופו של עולם ,יחוד  -מרמז לקב"ה והוא פרט ראשון והפרטים הבאים אלו יעקב ויוצאי ירכו המובחרים ,המאוחדים
ומיוחדים לאל אחד הקב"ה ,ושגזרת הכתוב נתלשו מארץ-כנען לרדת לגלות מצרים.
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
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"ג

2.12

בראשית ויחי מז,כח

בראשית ויחי מז,כח:

ֵ֥ים֭וּמ ַאֶ֖ת֭שָׁ נָ ָֽה׃ ֭
ְ
ים֭ואַ ְר ָבּע
יו֭שׁ ֶַ֣בע֭שָׁ ָ֔נ ְ
ֶ֣י֭ח ָ֔ ָיּ ֶ
֭שׁנ ַ
הי֭יְ ָֽמי-יַ ָֽעֲקב ְ
רה֭שָׁ נָ ָ֑ה֭וַיְ ֶ֤
ם֭שׁ ַבֵ֥ע֭עֶ ְשׂ ֶ֖
֭בּ ֶא ֶֶ֣רץ֭מ ְצ ַ ָ֔רי ְ
חי֭יַ ָֽעֲקב ְ
וַיְ ֶ֤
רש"י (כח) וַיְ ֶ֤חי֭יַ ָֽעֲקב֭– למה פרשה זו סתומה? לפי שכיון שנפטר יעקב אבינו ,נסתמו עיניהם ולבם של ישראל מצרת השיעבוד,

שהתחילו לשעבדם .דבר אחר :שבקש לגלות את הקץ ונסתם ממנו .בראשית רבה (צו,א).

יו֭שׁ ֶַ֣בע֭שָׁ ָ֔נים – פעמיים זקף בין שני קיסרים ,כעין דבר החוזר וקורה ,היקש ,בנין אב.
ֶ֣י֭ח ָ֔ ָיּ ֶ
֭שׁנ ַ
הי֭יְ ָֽמי-יַ ָֽעֲקב ְ
וַיְ ֶ֤
הדבר החוזר וקורה עשוי להילמד מפירוש רש"י בשני ענינים( .א) כאשר נפטר נשיא הדור ואין הדרכה ומגן עלולה לקרות צרת שיעבוד;
(ב) כל המבקש לגלות את הקץ יקח מוסר מיעקב אבינו שנסתם ממנו הקץ ולכן אל ינסה לגלות כי גם יסתם ממנו.
(ג) ומ-ר' צדוק הכהן מלובלין  -פרי צדיק בפרשות שונו ת בכל דור נשי"א הדור הוא בנוטריקון ניצוץ של יעקב אבינו ,וכן רבינו הקדוש
הוא רבי יהודה הנשיא כדאיתא ב -ר' צדוק הכהן מלובלין  -פרי צדיק בראשית פרשת ויחי

ואיתא בבראשית רבה (צ"ו ,ה') על רבי שהיה ניצוץ מנשמת יעקב אבינו ע"ה שהיה דר בציפורי שבע עשרה שנה וקרא על עצמו ויחי
יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה וחיה יהודה וכו' .וכל אותם השנים היה חושש ביסורין כדי לתקן כללות נפשות ישראל שיזכו
לשלימות החיות של עולם הבא וגם מה שעבר עליהם יהיה בסוף נתקן הכל כמו שנאמר (דניאל י"ב ,ב') ורבים מישני אדמת עפר
יקיצו וגו' ... ,ועשה כמו שעשה יעקב אבינו  ....על זה גמר אומר ויהי ימי יעקב שני חייו בכלל מאה ארבעים ושבע שנה שעל ידי השבע
עשרה שנה שבסוף נתבררו כל בחינת חיי יעקב שהמה הנפשות השפלים לטובה.
בראשית ויחי מז,כח:

ֱשׂה֭כ ְד ָב ֶ ָֽרָך׃ ֭
אמר֭אָ נ ֶ֖כי֭אֶ ע ֶ ֵ֥
ב ָר ָתָ֑ם֭וַיּ ֕ ַ
תּני֭בּ ְק ֻ֭
ם֭וּק ַב ְר ַ ֶ֖
ְ
אתני֭ממּ ְצ ַ ָ֔רי
שׁכַ ְבתּי֭עם-אֲב ָ֔ ַתי֭וּנְ שָׂ ַ
וְ ָ ָֽ

תורה תמימה

אתני֭ממּ ְצ ַ ָ֔רים֭– אמר קרנא ,דברים בגויא) ,יודע היה יעקב אבינו שצדיק גמור היה ,ואם מתים שבחו"ל חיים למה הטריח את
(ל) וּנְ שָׂ ַ
בניו  -מפני שלא קיבל עליו צער מחילותיב) [כתובות קי"א א']:
תורה תמימה הערות יא) ר"ל יש כאן דברים מסותרים בענין זה וצריך לשים לב להם:
יב) ר"ל אף על פי שלא הי' צריך לזכות א"י שהיא מכפרת כמש"כ (פ' האזינו) וכפר אדמתו עמו ,מפני שצדיק גמור הי' ,בכ"ז לא רצה
להקבר בחו"ל מפני שלא קיבל עליו צער גלגול מחילות שבאים לזה הצדיקים הקבורים בחו"ל ,והיינו ,שעצמותיהם מתגלגלים ע"י
מחילות האדמה עד א"י וחיים שם .ואמנם צ"ע דלפי טעם זה לבד הו"ל לצות לבניו שיקחו את עצמותיו לעת שיצאו ממצרים כמ"ש
יוסף והעליתם את עצמותי ,וצ"ל דעוד טעמים היו לו ליעקב שלא רצה להקבר במצרים וכמש"כ רש"י שחשש שלא יעשוהו אלוה,
וכעין מ"ש בירושלמי ע"ז פ"ג ה"ב אנשי כות עשו רגלי' דיעקב על שם שאמר לו לבן נחשתי ויברכני ה' בגללך ,ולכן חשש שאח"כ
לא יניחו לקחת את גופו ועצמותיו ,וכמו שהי' באמת ביוסף שלא הניחו למשה לקחת עצמותיו והי' טרח הרבה בזה ,כמבואר
בירושלמי סוטה פ"א ה"ז יעו"ש:

אתני֭ממּ ְצ ַ ָ֔רים – פעמיים זקף בין שני קיסרים (כאן בין סלוק ואתנח) ,כעין דבר החוזר וקורה ,היקש ,בנין אב.
שׁכַ֭ ְבתּי֭עם-אֲב ָ֔ ַתי֭וּנְ שָׂ ַ
וְ ָ ָֽ
יעקב אבינו ביקש למנוע מעצמו צער גלגול מחילות אם היה נקבר במצרים ,והתבנית מרמזת בכעין היקש מיעקב אבינו הצדיק לצדיקים
אחרים שנקברו בחו"ל שיצטרכו לקבל עליהם צער גלגול מחילות כדי להגיע לארץ-ישראל .ועוד יש ללמוד מיעקב אבינו שצדיקים
שבחו"ל יצניעו את המופתים שהם עושים לטובת העולם כדי שלא יעשו אותם לאלוה .כי יעקב ברך את פרעה שהנילוס יעלה לקראתו ולכן
מצרים לא רצו להניח להוציא גופו ממצרים וכך עשו ליוסף.

אתני֭ממּ ְצ ַ ָ֔רים֭– טול עמי מעפר מצריםיג)[ ,מכאן אמרו ,המוצא מת מושכב כדרכו נוטלו
ועוד היקש ע"פ פירוש תורה תמימה וּנְ שָׂ ַ
ואת תפוסתו]יד) [נזיר ס"ה א']:
יג) פשוט דמדייק יתור המלה ממּ ְצ ַ ָ֔רים֭שאינה דרושה לענין:
יד) טעם הדבר מפני שאפשר שהתבוסס והתגלגל לשם רקב או דם או ליחה מהמת ,ולכן נוטל את העפר התחוח שתחתיו ועוד בעומק
ג' אצבעות מקרקע בתולה שתחתיו והוא שיעור תפוסה ואח"כ מותר לעשות שם טהרות ואינו חושש שמא עוד מת קבור שם .ואף על
פי דבעלמא קיי"ל מת מצוה קונה מקומו ,מכל מקום לא חיישינן שזה הי' מת מצוה ,משום דע"פ רוב מת מצוה קלא אית לי' .ומ"ש
הלשון מושכב כדרכו בא לאפוקי אם מצאו יושב או ראשו בין ברכיו ,שכן קוברין העובדי כוכבים מתיהם ולכן מותר לפנותו בכל
ענין .ומה שהוספנו במוסגר ,הוא ע"פ גירסת הערוך ,והלשון מכאן אמרו יהי' פירושו מכאן סמכו ,דאין דרשה זו אלא אסמכתא ,שהרי
לא נמצא כלל בכתוב שיעקב נקבר תחלה במצרים ,כמש"כ התוי"ט בשם הרמב"ם במשנה כאן:
ממּ ְצ ַ ָ֔רים – זקף-קטן בתפקיד שתיים ,לדרוש מה נוטלים עם מת :מכאן אמרו ,המוצא מת מושכב כדרכו נוטלו ואת תפוסתו [נזיר ס"ה
א']
אמר – זקף-גדול בתפקיד שלוש ,לדרוש נטילת העפר התחוח שתחתיו (של מת בדרך או בשדה) ועוד בעומק ג' אצבעות מקרקע בתולה
וַיּ ֕ ַ
שתחתיו והוא שיעור תפוסה  .או שלוש סיבות לנטילת העפר שמא הוא מכיל (א) רקב (ב) או דם (ג) או ליחה מהמת.
מת מצוה קונה מקומו ויש לקוברו במקומו ,לעומתו מת שאינו מת מצוה אינו ק ונה מקומו ומותר לטלטלו עם העפר התחוח שתחתיו .ועוד
בענין זקף -גדול במשמע של שלוש נקודות שתיים באופן אחד ואחת באופן אחר .שמת ישראלי מושכב ,ואילו מתי ע"ז נקברים בישיבה או
כאשר ראשם בין ברכיהם.
אפשר להסביר כי אין דרשה זו אלא אסמכתא במובן שהיא נסמכת על תבנית הטעמים של פעמיים זקף בין שני קיסרים.

בראשית ויחי מט ד:

ית֭מ ְשׁ ְכּבֶ֣י֭אָ בָ֑יָך֭
ל ָ
ר֭כּי֭עָ ֶ֖
תּוֹת ֵ֥
ַפֶּ֤חַ ז֭כַּ ַמּים֭אַ לַ ָ֔ -
ָאֵ֥ז֭ח ַלּ ְֶ֖ל ָתּ֭יְ צוּעֵ֥י֭עָ ָ ָֽלה׃֭פ ֭
ַפֶּ֤חַ ז֭כַּ ַמּים֭– מהפך פשטא

תורה שלמה מידה  ...לראבריה"ג פחז נוטריקון בבלי יומא ...
אמר רבי גמליאל עדיין אנחנו צריכים לרבי אלעזר המודעי הלומד הנוטריקון שלא על סדר האותיות פ'ח'ז' אלא ז'פ'ח' זיעזעת פסחת
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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חלית? שראובן לא חטא.

טט  -וזהו ענין מהפך פשטא להוציא הענין מפשוטו על דרך הנוטריקון שלא כפשוטו ועל דרך לימוד זכות במעשה ראובן.

תרגום אונקלוס בראשית פרק מט

(ג) ראובן בוכרי את חילי וריש תוקפי לך הוה חזי למסב תלתא חולקין בכירותא כהונתא ומלכותא:
(ד) על דאזלת לקביל אפך הא כמיא ברם לא אהניתא חולק יתיר לא תסב ארי סליקתא בית משכבי אבוך בכין אחילתא לשיויי ברי
סליקתא:
תּוֹתר֭ -זקף-קטן ,אפשר כי יורה כי איבד חלק היתיר של הבכור והוא כהונה ומלכות ,כב-בבלי בבא בתרא קכח  -קכט ,והיה ביום
אַ לַ ָ֔ -
הנחילו את בניו שאבא יכול לחלק רכושו במתנה קודם מותו לפי ראות עיניו.
ֶ֣ין֭רגְ ָל ָ֑יו ֭
ה֭וּמח ֶ֖קק֭מבּ ַ
ְ
יהוּד
ָ ָ֔
֭מ
בראשית ויחי מט,יָֽ :לא-י ֵָ֥סוּר֭שׁ ֶבט ָֽ
וֹ֭ולֶ֖ וֹ֭י ְקּ ַהֵ֥ת֭עַ ָֽמּים׃ ֭
יל ְ
יֹלה֭שׁ ָ֔
ָבא֭שׁ ָ֔
֚ד֭כּי-י ֶ֣
ָֽ
֭עַ
יהוּדה – מרכא (=מאריך) פשטא זקף-קטן .זקף-קטן בתפקיד של שתיים ,מרמז לשתי משמעויות של טעם מרכא
ָ ָ֔
֭מ
ָֽלא-י ֵָ֥סוּר֭שׁ ֶבט ָֽ

(=מאריך) שבא לפני זקף-קטן( .א) מרמז כאן שמלכות מיהודה לא תתחיל מיד אלא מאריך עד זמן תחילתה בדוד; (ב) משתתחיל היא

יהוּדה – מדוד ואילך ,אֵּ ילּו ראשי
ָ ָ֔
֭מ
תאריך דרך ראשי גלויות אף שאינם מלכים ודרך נשיאי ארץ-ישראל ,כפי' רש"י ָֽלא-י ֵָ֥סוּר֭שׁ ֶבט ָֽ
ֶ֣ין֭רגְ ָל ָ֑יו – תלמידים ,אילו נשיאי ארץ
וּמח ֶ֖קק֭מבּ ַ
גליות שבבבל (ראה סנה' ה,א) שרודים את העם בשבט ,שממונים על פי המלכותְ .
ישראל.
יהוּדה – מרכא (=מאריך) פשטא זקף-קטן .זקף-קטן בתפקיד של שתיים ,מרמז לשתי משמעויות של טעם מרכא
ָ ָ֔
֭מ
ָֽלאָ֭-י ֵ֥סוּר֭שׁ ֶבט ָֽ
(=מאריך) שבא לפני זקף-קטן( .א) מרמז כאן שמלכות מיהודה לא תתחיל מיד אלא מאריך עד זמן תחילתה; (ב) משתתחיל היא תאריך
ללא גבול כפי' רמב"ן  ...ואמר לָֽ֭א-י ֵָ֥סוּר – לרמוז כי ימלוך שבט אחר על ישראל ,אבל מעת שיחל להיות ליהודה שבט מלכותָֽ ,לא-

יָסֵ֥ וּר֭ממנו אל שבט אחר;
ילוֹ ,ומהאיות של הקרי מובן יותר טוב פי' רש"י ומדרש
יֹלה וקרי שׁ ָ֔
ילוֹ  -גירסת כתר ארם צובא הממוחשב מביאה כתיב שׁ ָ֔
יֹלה֭שׁ ָ֔
שׁ ָ֔
אגדה (בר"ת צז,י) :שַּ יי לו" :יובילו שיי למורא" (תה' עו,יב).
יֹלה֭– (אתנח) יתיב מונח זקף-קטן ,יתיב  -דווקא כך,
ָבא֭שׁ ָ֔
֚ד֭כּי-י ֶ֣
ָֽ
עַ
רבינו בחיי בראשית ע' שפ"ד כי מלת עַ ֚ד֭במקום זה כמו לעד .על כן בא הטעם ב-עַ ֚ד֭להורות כי אינו נמשך אחר (טט – מלת עד עומדת
יֹלה֭דייתא משיחא .והמתרגם :
ָבא֭שׁ ָ֔
יֹלה֭ומזה תרגם אונקלוס :עד עלמא ,ותרגם ָֽכּי-י ֶ֣
ָבא֭שׁ ָ֔
לעצמה ואינה מחוברת לכתוב אחריה) ָֽכּי-י ֶ֣

עד דייתא משיחא,טועה .וענין הכתוב כי בבא המשיח לא תפסק המלכות מיהודה לעד לעולם וגו'

פירוש לרבינו בחיי הטעם .מהפך  -זו ראיה שרבינו מביא לחזק את פירוש מורו הרשב"א.
טט – הערה על הפירוש לרבינו בחיי :בגירסא שלנו הטעם יתיב ,בדרך כלל יתיב מחליף פשטא במלה בת הברה אחת או מלה בת
שתי הברות והיא מלעלית ,פשטא עוצר חלש והוא בד"כ בהקשר עם מהפך לפניו.
יהוּדה עַ ֚ד = לעד
ָ ָ֔
֭מ
טט – רבינו בחיי לומד ָֽלא-י ֵָ֥סוּר֭שׁ ֶבט ָֽ
ה֭ולֶ֖ וֹ֭י ְקּ ַהֵ֥ת֭עַ ָֽמּים – (אתנח) יתיב מונח זקף-קטן והוא פעולה ,טפחא מרכא סלוק והוא פעולה .תבנית
יֹל ְ
ָבא֭שׁ ָ֔
֚ד֭כּי-י ֶ֣
ָֽ֭
עַ
כזאת עשויה להידרש בכעין לימוד אלפניו ולאחריו .הלימוד אלפניו יהיה מובנו דווקא כך משיבוא שלה לא יסור שבט מיהודה
לעד .הסבר זה מתואם עם פירוש רש"י ורמב"ן שמלכות או נשיאות יהודה לא תתחיל מיד ,אבל משתתחיל לא תיפסק לעד.
הלימוד לאחריו יהיה כפי' רש"י (מט,יא) ואונקלוס תרגמו במלך המשיח טט  -ואיך יראו הדברים בימי המשיח ,טט  -הדרשה ע"פ
הטעמים מתואמת עם תרגום אונקלוס ועם תרגום יונתן הממשיכים את רעיון שלטון יהודה מפסוק (מט,י) אל פסוק (מט,יא,יב) אף שהפשט
עוסק בשפע הגפנים והיין בנחלת יהודה.
בראשית ויחי מט,יא – יב( :כהמשך להסבר ל(-מט,י))

ה֭סוּתוֹ׃֭ ֭
ָֽ
ים֭סוּת
ָֽ
ָב
ענ ֶ֖
וֹ֭וּב ַדםֲ -
֭ל ֻב ָ֔שׁ ְ
ֶ֤ס֭בּ ַיּין ְ
ה֭בּנ ֶ֣י֭אֲתנָ֑וֹ֭כּבּ ַ
וֹ֭ולַ שּׂר ָ ֶ֖ק ְ
יר ְ
ירה֭ע ָ֔
[יא]֭ א ְס ֶ֤רי֭לַ ֶגּפֶ ן֭ע ָ֔
לב׃֭פ ֭
ן֭וּל ֶבן-שׁנַּ ֶַֽ֖ים֭מ ָח ָ ָֽ
ילי֭עינַ ֶַֽ֖ים֭מיָּ ָָֽ֑֖י ְ
[יב]֭ ַח ְכל ֵ֥

רש"י  ...ואונקלוס תרגמו במלך המשיח :גפן  -הם ישראל ;עירה  -עיר זו ירושלם ;שורקה  -ישראל ,שנאמר "אנכי נטעתיך שורק"
(יר' ב,כא); בני אתונו " -יִבנון היכליה" ,לשון "שער האיתון" בספר יחזקאל (מ,טו) .ועוד תרגמו בְ פָ נִים אחרים :גפן  -אילו צדיקים;
בני אתנו " -עבדי אוריתא באולפן";
תרגום אונקלוס מט,יא יסחר ישראל לקרתיה (יקיף ישראל לירושלים) עמא יבנון היכליה (העם יבנה היכל ה') יהון צדיקיא סחור סחור
ליה (יקיפו הצדיקים להיכל ה' ,אפשר שהכוונה גם לסנהדרין היושבת בחצי גורן בחלק החול של המקדש ולשכת הגזית פתוחה לקודש) ועבדי אוריתא
באולפן (תלמידי חכמים במקום לימוד) עמיה יהי ארגוון טב לבושיה וכסותיה מילא מילא צבע זהורי וצבענין:

תרגום יונתן מט,יא מה יאִי מלְכּא מְ שִׁיחא דְ עתִ יד ְלמֵיקוּם מִדְ בֵית י ְהוּדה ָאסר ח ְרצֹוי וְנחִית וּמְסדֵ ר סִדְ ֵרי קְרבא ב ֲעלֵי דְ בבֹוי וּ ִמקְ טל מ ְלכִין
עִם שׁוּלְטנֵיהֹון ְולֵית ְמלִיְך וְשׁוּלְטן דִ יקוּם קֳדמֹוי מְ סמֵק טוְוריא מִן אֲדם קְ טִילֵיהֹון לְבוּשֹׁוי מְעגְעגִין בְַאדְ מא מְדמא לְעצוּר דְ ִענְבִין:
כתר יונתן מט,יא מה נאה מלך המשיח שעתיד לקום משל בית יהודה רתם מותניו ויורד ועורך מערכי מלחמה בבעלי שונאיו והורג מלכים
עם שִׁלטונם ואין מלך ושליט שיקום לפניו מאדים הרים מדם הריגתם לבושיו יתגוללו בדם מדומה לסחיטת ענבים:
(יב) מה נאות הם עִניו של מלך המשיח ,כיין ז ך מלראות גילוי עריות ,ושפיכות דם זכאי ,ושיניו נקיות מן חלב ,שלא לאכול גזל ועושק,
וכך יסמיקו ההרים והיקבים מיין ,והגבעות ילבינו מהתבואה ומעדרי הצאן:

כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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דפי פרשות השבוע שנת התשע"ג ,שמות
3
שמות א,א
3.1
שמות שמות ג,א:

ה֭היָ ֵ֥ה֭ר ֶע ֵ֛ה֭אֶ תֵ֛ -צאן֭י ְת ֵ֥רוֹ֭ח ְתנֶ֖וֹ֭כּהֶ֣ן֭מ ְדיָ ָָֽ֑֖ן ֭
ָ
שׁ
וּמ ֵ֗ ֶ
ֱֹלהים֭ח ָֽרבָ ה׃ ֭
ֵ֥ר֭הא ֶ֖
ָבא֭אֶ לַ -ה ָ
ֶ֣ר֭המּ ְד ָָ֔בּר֭ ַויּ ֵ֛
֭וַיּנְ ַהֶ֤ג֭אֶ תַ -הצּאן֭אַ ַח ַ
ה֭היָ ֵ֥ה֭ר ֶע ֵ֛ה֭– תביר אֶ תֵ֛ -צאן֭– תביר י ְת ֵ֥רוֹ֭ח ְתנֶ֖וֹ  -מרכא טפחא  -יתור לרבות ,מה?
ָ
שׁ
וּמ ֵ֗ ֶ
כּהֶ֣ן֭מ ְדיָ ָָֽ֑֖ן  -מרכא סלוק

בפסוק זה  -מיעוט אחר מיעוט  -לרבות
משני הפסוקים  -המיעוט אחר מיעוט זה ע"פ פי' רש"י שיתרו מיעט עצמו מע"ז ומשום כך מדין נידוהו ולכן לא שימש ככהן לע"ז אבל זהו
כפי' רש"י בר' ויגש מז,כב לשון גדולה – (שמות ב טז) כהן מדין( ,בר' מא מה) כהן און.
ואפשר שמכך נתרבה להיות גר ראשון אחרי יציאת מצרים ויתר פרשה על שמו בתורה.
דרשה בחסרון טעם פסק
ֵ֛אמר֭מ ֶשֵׁ֥ה֭מ ֶשֶׁ֖ה֭וַיֵּ֥אמֶ ר֭ה ָֽנַּֽני׃
וְֹך֭ה ְסּ ֶנֵ֗ה֭וַיּ ֶ
ַ
ֱֹלהים֭מ ֶ֣תּ
ליו֭א ֝
ֶ֣י֭סֶ֣ר֭ל ְר ָ֑אוֹת֭וַיּ ְק ָרא ֭֩א ָ֨ ָ
א֭ה'֭כּ ָ
שמות שמות ג,ד וַיַּ ֵ֥ ְַֽר ֶ֖
ץ֭ושָׁ ָ ָֽמים׃ ֭
ים֭א ֵֶ֥ר ְ
ֶ
ֱֹלה
וֹת֭ה'֭א ֶ֖
ֵ֥֭
ָ֑ם֭֭בּיֵ֗וֹם֭עֲשֵׂ֛
ְ
ץ֭בּה ָ ָֽבּ ְר ָא
ם֭ו ָה ָא ֶֶ֖ר ְ
וֹת֭השָּׁ ַמֵ֛י ְ
ַ
ה֭תוֹל ֹ֧ד
ְ
בראשית ב,ד אֶ֣לֶּ
ֵ֥אמר֭ה ָֽנַּֽני׃ ֭
ֵ֛אמר֭מ ֶשֵׁ֥ה֭מ ֶשֶׁ֖ה֭וַיּ ֶ
וְֹך֭ה ְסּ ֶנֵ֗ה֭וַיּ ֶ
ַ
ֱֹלהים֭מ ֶ֣תּ
ליו֭א ֝
ֶ֣י֭סֶ֣ר֭ל ְר ָ֑אוֹת֭וַיּ ְק ָרא ֭֩א ָ֨ ָ
א֭ה'֭כּ ָ
שמות ג,ד וַיַּ ֵ֥ ְַֽר ֶ֖
ֱמת׃ ֭
ֵ֥סד֭ ֶוא ֶ ָֽ
ם֭ו ַרבֶ -ח ֶ
ָ֑וּן֭א ֵֶ֥רְך֭אַ ַפֶּ֖י ְ
ֵ֥ל֭ר ֶ֖חוּם֭וְ ַחנּ ֶ
'֭׀֭ה'֭א ַ
֭ה ָ֔
ר֭ה'֭׀֭עַ ל-פָּ נָיו֭וַיּ ְק ָרא ֶ֣
ֵ֥
שמות כי-תשא לד,ו ַו ַיּע ֲָ֨ב

מאמר האדמו"ר מ"מ שניאורסאהן זצ"ל זי"ע שבת פרשת שמיני מבה"ח אייר שנת ???? ע' 1365

דזהו מה שארז"ל משה משה ולא פסיק טעמא בגווייהו.
דהשלימות דבריאת העולם" ,ביום עשות הוי'" היא ע"י הוי' דלתתא דוקא ,מספר ז' ,שלימות ההיקף ,ופסיק טעמא בגווייהו,
שיש הפסק בין שם הוי' דלתתא ושם הוי' דלעילא.
מה שאין כן "משה משה" לא פסיק טעמא בגווייהו ,היינו שמשה רבינו כפי שהוא למטה הוא קשור עם ענין משה למעלה ,כי
נקרא משה על שם "כי מן המים משיתיהו" וגו'.
כעין ענין זה בראשית ויצא זהר קנח א




תא חזי כגונא דא שמות כי תשא לד ו יי יי ,תרין עלמין (נשא קל"ח? קל"א? א') נינהו ,דא באתגליא ודא באתכסיא ,ועל דא
פסיק טעמא בגויהו ,ומעלמא דא עד עלמא דא כלא חד:
תרגום :בא וראה ,כמו כן יי יי ,שני עולמות הם ,זה בגלוי וזה בסתר ,ועל כן פוסק הטעם בתוכם ,ומעולם זה עד עולם זה הכל
אחדֶ֣ :ה'֭׀ – מונח פסיק ָ֔ה'֭שיש פסיק בין שם השם הראשון ובין שם השם השני,
טטוד"ל – בבירור שנעשה עם הרב יהושע גרוס הי"ו ממערכת פרסום שיחות האדמו"ר נראה מדברי האדמו"ר
ץ֭ושָׁ ָ ָֽמים׃
ם֭א ֵֶ֥ר ְ
ֱֹלהי ֶ
שהשם הראשון הוא דלתתא והשם השני הוא דלעילא ,וציון הקרא בראשית ב,ד ְבּיֵ֗ וֹם֭עֲשֵׂ֛ וֹתֵ֥֭֭יי֭א ֶ֖
היינו:
א' מפני שזאת הפעם הראשונה בתורה שמוזכר שם הוי'
ב' צירוף השמות הוי' א-לקים שייך לבריאת העולמות ע"י הוי' דלתתא (שנמשכים ממנו חב"ד חג"ת נה"י) ושם א-לקים שנמשך
ממנו (ששיך אליו) מלכות ,ומלכות של כל עולם היא המקור לעולם הנמוך ממנה ,ממלכות של עולם אצילות נמשך עולם הבריאה,
ממלכות דבריאה נמשך עולם היצירה ,ממלכות דיצירה נמשך עולם המעשה.

טט ְ -בּיֵ֗וֹם – רביע כאן בתפקיד של הערך ארבע,
ֱֹלהים – ראשי תיבות בעי"א אלו ראשי תיבות של ארבע העולמות א'צילות י'צירה ב'ריאה ע'שיה.
ְבּיֵ֗וֹם֭עֲשֵׂ֛ וֹתֵ֥֭֭יי֭א ֶ֖
שמות ג יד:

יכם׃ ֭
ֶ֖ה֭שׁלָ ַחֵ֥ני֭אֲל ֶ ָֽ
ְ
אמר֭ל ְבנ ֶ֣י֭י ְשׂ ָר ָ֔אל֭אֶ ְהיֶ
ר֭כּה֭ת ַ
ֶ֤
אמ
שׁה֭אֶ ְהיֶ ֶ֖ה֭א ֲֶשֶׁ֣ר֭אֶ ְהיֶ ָ֑ה֭ו ֵַ֗יּ ֶ
ֶ֤אמר֭אֱֹלהים֭אֶ ל -מ ָ֔ ֶ
וַיּ ֶ

שמות ג,יד אהי"ה אשר אהי"ה  -רש"י אהיה עמם בצרה זאת אשר אהיה עמם בשעבוד שאר מלכויות (ברכות ט) וגו'
ראה ישעיה מ ג (הפטרת נחמו שבת ואתחנן) ,ראה תת-פרק גימטריה זקף-קטן זקף-גדול
אֹלהינוּ׃ ֭
ָֽ
ה֭מס ָלֶּ֖ה֭ל
֭בּע ֲָר ָָ֔ב ְ
ַשּׁרוּ ָ
ְך֭ה'֭י ְ
ֶ֖וּ֭דּ ֶֶ֣ר ָ֑
א֭בּמּ ְד ָ֕בּר֭פַּ נּ ֶ
וֹל֭קוֹר ַ
ָ֔
ס֭[ג]֭֭ק
ֶ֣

א֭בּמּ ְד ָ֕בּר֭ -זקף-קטן זקף-גדול ,גי'  = 555 = 248 + 307ע"ל רצ"ן (יושבי) סנ"ה = ז"ה אהי"ה אש"ר אהי"ה
קוֹר ַ
ָ֔
קול  -מונח
הפרש מתקע"ו  = 21 = 576 - 555אהי"ה.
נשלב בין הכתוב הפירוש והגימטריה
קול קורא במדבר כאילו הנביא ישעיה מזכיר ומודיע ע"ל רצ"ן (יושבי) סנ"ה = ז"ה אהי"ה אש"ר אהי"ה שהבטחתי למשה בסנה
במדבר  -אהיה עמם בצרה זאת אשר אהיה עמם בשעבוד שאר מלכויות ועתה מתגלה ברוח הקודש פנו דרך ה' .כשם שקב"ה עשה ישור
דרך בארבעים שנה במדבר כך יעשה בשעת הגאולה משאר מלכויות.

כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
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ב"ה

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

וּ֭לק ֶל ָָ֑ך֭ ֭
שמות ג,יחְ :ושָׁ ְמעֶ֖ ְ
ְך֭שׁ ֶֹ֤לשֶׁ ת֭
֞א֭דּ ֶֶ֣ר ְ
ה֭נלֲכָ הָ -נּ ֶ
ינוּ֭ועַ ֵ֗ ָתּ ָֽ
רה֭עָ ָ֔ל ְ
ֶ֤י֭הע ְבריּים֭נ ְק ֶָ֣֭
את֭אַ ָתּה ְ֭֩וז ְקנָ֨י֭י ְשׂ ָר ֝אל֭אֶ לֶ -מֶ֣לֶ ְך֭מ ְצ ַ ֵ֗רים֭ ַואֲמַ ְר ֶתֶּ֤ם֭אלָ יו֭ ֞ה'֭אֱֹלה ָ ָֽ
וּבָ ֡ ָ
ֱֹלהינוּ׃֭ ֭
ה'֭א ָֽ
ר֭ונזְ ְבּ ָחֶ֖ה֭לַ ֵ֥֭
֭בּמּ ְד ָָ֔בּ ְ
יָמים ַ

זה הפסוק הוא יסוד לעיקר השביעי שנוסח ע"פ רמב"ם ספר המדע הלכות יסודי תורה פ"ז "אני מאמין באמונה שלמה כי נבואת משה רבינו
הייתה אמיתית ושהוא היה אב לנביאים (ועוד גי' ולחכמים) לקודמים לפניו ולבאים אחריו".
ויש להסבירו במעגלי הסבר הולכים ומתרחבים כדי לבנות את ההסבר נדבך על נדבך.
בפסוק זה עשרים ושש מלים ועשרים ושש טעמים כולל מקף ,ללא געיות .מספר זה מרמז למקור הנבואה משם הוי'
וּ֭לק ֶל ָָ֑ך֭– כתבנית שמע ישראל המבטא
את֭– פזר ,אולי כאן מייבא העקרון של עיקר מעיקרי האמונה ,לומד מתבנית טעמי ְושָׁ ְמעֶ֖ ְ
וּבָ ֡ ָ
עיקר ראשון – בורא לעולם ועיקר שני – היחוד והאחדות בבורא ,אל העיקר השביעי אמיתות נבואת משה רבנו
ה ֩ – תרסא ,בתפקיד בעל בחינה נעלה כעין במחיצה לעצמו ,ובתפקיד שורש ומקור ,משה כאב לנביאים ולחכמים
אַ תָּ ֭
וְ ז ְקנָ֨י֭י ְשׂ ָר ֝אל – קדמא ואזלא ,קדמא במובן שמשה אב בנבואה לבאים לפניו ,ואזלא  -שמשה אב בנבואה לבאים אחריו
ְך֭שׁ ֶֹ֤לשֶׁ ת֭
֞א֭דּ ֶֶ֣ר ְ
ה֭נלֲכָ הָ -נּ ֶ
ֶ֤י֭הע ְבריּים֭נ ְק ָרֶ֣ה֭עָ֭ ָ֔לינוּ֭ ְועַ ֵ֗ ָתּ ָֽ
את֭אַ ָתּה ְ֭֩וז ְקנָ֨י֭י ְשׂ ָר ֝אל֭אֶ לֶ -מֶ֣לֶ ְך֭מ ְצ ַ ֵ֗רים֭ ַואֲמַ ְר ֶתֶּ֤ם֭אלָ יו֭ ֞ה'֭אֱֹלה ָ ָֽ
וּבָ ֡ ָ
ֱֹלהינוּ׃֭ ֭
ה'֭א ָֽ
ר֭ונזְ ְבּ ָחֶ֖ה֭לַ ֵ֥֭
֭בּמּ ְד ָָ֔בּ ְ
יָמים ַ
ֶ֤י֭הע ְבריּים֭נ ְק ָרֶ֣ה֭עָ ָ֔לינוּ  -גרשיים מהפך פשטא ,כל סדרת הטעמים כעין קל וחומר.
תבנית טעמים ְוז ְקנָ֨י֭י ְשׂ ָר ֝אל֭קדמא ואזלא ֞ ...ה'֭אֱֹלה ָ ָֽ

רמב"ן שמות ג,ב (בסנה) שמתחלה נראה אליו מיכאל ושם כבוד השכינה ,והוא לא ראה הכבוד ,כי לא הכין דעתו לנבואה ,וכאשר
כיון לבו וסר לראות ,נתגלה אליו מראה השכינה ... ,לא הגיע עדין למעלתו הגדולה בנבואה ,כי בהר סיני "נגש אל הערפל אשר שם
האלהים" (שמ' כ,כא); וכן ענין הסתרת הפנים ,שעדין לא עלה למה שנאמר בו "ותמונת ה' יביט"
קל וחומר ממשה רבנו אבי הנביאים שהיה זקוק להכנה לנבואה כך שאר הנביאים היו זקוקים להכנה לנבואה.

מלבי"ם במדבר יב,ו ויאמר שמעו נא דברי אם יהיה נביאכם ה' .כבר בארו בספ' שבא להודיעם מעלת נבואת משה שנבדלה מכל
הנביאים שכלם נבאו באספקלריא שאינה מאירה ומשה ע"ה נבא באספקלריא המאירה .ולפי דרכנו הנה בארתי (בפ' מראה הסנה ובפ'
תשא) ,שמשה היה פי שנים ברוחו ,שלנבואה באספקלריא שאינה מאירה היה מוכן בטבע מבלי שום הכנה ,אמנם לנבואה
באספקלריא המאירה לא היה מוכן בטבע והיה צריך לזה הכנה בין מעצמו בין מזכות ישראל שעת ירדו ישראל ממדרגתם ירד גם הוא
ממעלתו ונבא באספקלריא שאינה מאירה שע"ז היה מוכן תמיד ,וע"כ לא יכול להשפיע על כל הנביאים רק נבואה באספקלריא
שאינה מאירה שזה היה לו בטבע ,לא נבואה באספקלריא המאירה שגם הוא לא השיגה רק ע"י הכנה ומציאת חן בעיני ה' ,וע"כ לא
יכול להשפיע מדרגה זאת על זולתו
ע"פ מלבי"ם במדבר יב,ו משה רבנו נבא בשתי מדרגות

(א) נבא באספקלריא המאירה שגם הוא לא השיגה רק ע"י הכנה ומציאת חן בעיני ה' ,וע"כ לא יכול להשפיע מדרגה זאת על זולתו
(ב) נבא באספקלריא שאינה מאירה שע"ז היה מוכן תמיד ,וע"כ יכול להשפיע על כל הנביאים רק נבואה באספקלריא שאינה מאירה
שזה היה לו בטבע
מדברי הרמב"ן והמלבי"ם אפשר להסיק כי כמו שמשה רבנו השיג מדרגת אספקלריא המאירה רק ע"י הכנה כך הנביאים האחרים
צריכים הכנה כדי להיות מוכנים להשיג נבואה במדרגת אספקלריא שאינה מאירה אבל לא תמיד יזכו לנבואה .וכאשר זוכים נבואתם
מושפעת מנבואת משה רבנו במדרגת אספקלריא שאינה מאירה.
כל אחד צריך הכנה להיות מוכן להשיג מדרגת נבואתו.
הרמב"ן מסביר כי משה רבנו בתחילת התגלות ה' אליו בסנה ,לא הבין שזאת התגלות נבואה ,הרמב"ם במורה נבוכים ח"ב סוף פמ"ד

מביא שבתחילת התגלות ה' לשמואל הנביא "שכאשר קרא אותו ה' יתעלה במצב הנבואי חשב כי עלי הכהן קראו פעם אחר פעם שלוש
פעמים ,ואח"כ ביאר הכתוב סיבת הדבר ואמר כי מה שהביאו לידי כך שחשב שהוא עלי מפני שלא היה יודע אז כי דבר ה' לביאים
יהיה בצורה זו וטרם נתגלה לו סוד זה עד כה"
הרמב"ם לא מלמד האם גם תחילת התגלות ה' לנביאים אחרים הייתה באופן שהם לא ידעו שזאת נבואה .אפשר שהכתוב (שמות ג,יח)
נ ְק ָרֶ֣ה֭עָ ָ֔לינוּ מלמד על גלוי נבואי ראשון שהוא כעין מקרה .באופן זה הפסוק ילמד כעין קל וחומר ממשה רבנו אל שמואל אל שאר
ה ָנֵ֗יו וּ ְשׁמוּאל ְבּק ְראֶ֣י ְשׁ ָ֑מוֹ ק ֵ֥ראים אֶ ל-הֵ֭֗'֭ ְו ֶ֣הוּא֭ ַיעֲנָֽם׃ שפי' רד"ק ...
ֲרן׀ ְ ָֽבּכ ֲ
הנביאים ,ומה מי שנאמר בם (תה' צט,ו) מ ֹ֮ ֶשֶׁ֤ה ְואַ ה ָ֨
שמואל שהיה גדול בנביאים שהיו בזמנו ... .ואפשר שהיה גדול בנבואה משאר נביאים אחר משה;  ...בתחילת נבואתם לא הבינו שזאת
נבואת ה' קל וחומר לנביאים אחרים.

רמב"ן (י) וילך ויפגשהו ,הה"ד (תהלים פה) חסד ואמת נפגשו צדק ושלום נשקו ... ,ר' יהודה ב"ר סימון אומר חסד זה אהרן ,ואמת זה
משה ,ור' עזריה אומר חסד זה משה שעשה חסד עם יוסף ,ואמת זה אהרן ,דכתיב (מלאכי ב) תורת אמת היתה בפיהו הוי חסד ואמת
נפגשו זה משה ואהרן,
וישק לו אין אנו יודעין למי חלק הקב"ה כבוד אם לאהרן אם למשה ,י"א לאהרן שהיה במצרים ומתנבא להן לישראל שעתיד הקב"ה
לגאול אותם ,כדי שיבא משה ויעיד על דבריו של אהרן ויהיו ישראל אומרים אמת היה מתנבא אהרן ,וי"א למשה כדי שיבא משה
ויאמינו לדבריו.
חיזוק האמונה בנבואת אהרן שקדמה לנבואת משה במצרים .היינו משה משפיע על נבואת אהרן שלפניו

(א) רביע  ...זקף-קטן  ...רביע  ...זקף-קטן בין שני קיסרים – עוצמה אדירה של הנבואה
(ב) פעמיים רביע  ...זקף-קטן בין שני קיסרים – כעין סתום שלא בא לסתום אלא לפרש (א) הכנה לנבואה (ב) כיצד נביא מתחיל לנבא
(ג) פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים – כעין היקש ,בנין אב ,דבר החוזר וקורה כדוגמא (א) הכנה לנבואה (ב) כיצד נביא מתחיל לנבא ,וכן
חיזוק האמונה בנבואת אהרן שקדמה לנבואת משה במצרים ,משה אלהים לאהרן

כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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3.2

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

שמות וארא ו,ב

שמות וארא ו,ד:

ץ֭כּנָ ָ֑עַ ן֭ ֭
תת֭לָ ֶהֶ֖ם֭אֶ תֶ -א ֶֶ֣ר ְ
וְ ַגָ֨ם֭הֲק ֶ֤מתי֭אֶ תְ -בּריתי֭א ָ֔ ָתּם֭לָ ֵ֥
ֵ֥רוּ֭בהּ׃ ֭
ָ ָֽ
יהֶ֖ם֭אֲשֶׁ ר-גָּ
ץ֭מגֻר ֶ
ֵ֛ת֭א ֵֶ֥ר ְ
֭א ֶ
וְ ַגָ֨ם֭הֲק ֶ֤מתי֭אֶ תְ -בּריתי֭– קדמא מהפך פשטא ,כעין כתוב המלמד על חבירו שלפניו ,תורה שלמה [כט]

שנסה אותם (שלושה האבות

המוזכרים בפסוק ג) במה שאמר להם שיתן להם את ארץ כנען ולא הרהרו אחריו (שמו"ר כתב יד)
ובהערה כתב שבנדפס "שנתנה להם"  .ויש לטט להעיר כי טעם ְו ַגָ֨ם – קדמא באחד מתפקידיו מרמז על זמן המוקדם ממקום הכתוב ,ולכן
יתפרש כי ארץ כנען כבר נתנה לאבות אלא גלו מפני גזרת בין הבתרים .אברהם אבינו זכה בארץ מכח נצחונו על ארבעה המלכים שכבשו
הארץ מיושביה ובכך הכשירוה בדרך הטבע לזכיתו בה .יצחק לא עזב הארץ ,יעקב חזר לארץ ובמלחמה של שכם והערים שסביבותיהם
כבשו את ההר ואפשר שלכן האחים חלקו על יוסף באומרם שהארץ כבר נתנה להם.
ים֭לאַ ְב ָר ָ ָֽהם׃ (בר' תולדת כח,ד) .הנה שברית ירושת הארץ היא
ְ
ֱֹלה
ָתן֭א ֶ֖
ובפירוש רבי מנחם המאירי על תהלים קה,י  -יא אֲשֶׁ ר-נ ַ ֵ֥
לאברהם ,וממנו ליצחק ,וממנו ליעקב .ואמר "לעולם" (לעיל,ח) וברית עולם ו"אלף דור" (לעיל,ח)  -כי אע"פ שיגלו ממנה לחטאם,
קרקע אינה נגזלת,
הֲק ֶ֤מתי֭אֶ תְ -בּרית֭י – מהפך פשטא ,בתפקיד מוציא מפשוטו של כתוב ,ומקים ברית עם שניים כמרומז בטעם זקף-קטן של א ָ֔ ָתּם  ,מקים
ברית עם הבנים ,ועם נשמת האבות.
בראשית תולדת כח,ד:

ים֭לאַ ְב ָר ָ ָֽהם׃ ֭
ְ
ֱֹלה
ָתן֭א ֶ֖
ְָ֑ך֭לר ְשׁ ְתָּך֭אֶ תֶ -א ֶֶ֣רץ֭ ְמג ֶ ָֻ֔ריָך֭אֲשֶׁ ר-נ ַ ֵ֥
֭וּלז ְַרעֲָךֶ֣ ֭א ָתּ ְ
ם֭לָךֶ֖ ְ
ְו ָֽי ֶתּןְ -לָך֭אֶ ת-בּ ְר ַכּ ֶ֣ת֭אַ ְב ָר ָ֔ ָה ְ
ן֭ח ֶבל֭ ַנחֲלַ ְת ֶ ָֽכם׃֭[יב]֭
תּן֭אֶ תָֽ ֶ -א ֶרץְ -כּנָ ָ֑עַ ֝ ֶ
ר֭ל ֵָ֗ך֭אֶ ֵ֥
אמ ְ
ית֭עוֹלם׃֭[יא]֭ל ֵ֗
ָ ָֽ
ל֭בּ ֶ֣ר
ק֭לי ְשׂ ָר ֵ֗א ְ
ב֭ל ָ֑ח ְ֝
֭ל ַיע ֲֶ֣ק ְ
ֶ֣ה ְ
יד ָ
תהלים קה[ ,י]֭ ַו ַיּעֲמ ֶ
ים֭בּהּ׃֭
ָ ָֽ
ט֭וג ֵָ֥ר
ָ֑ר֭כּ ְמ ֵ֗ ַע ְ
ם֭מתֶ֣י֭מ ְס ָפּ ֝
יוֹת ְ
ָֽבּ ְה ָ

רבי מנחם המאירי והעמיד השבועה ליעקב לחק  -רוצה לומר :לקיום .ולישראל ברית עולם  -כפל ענין; והוא שנאמר בברכת

ים֭לאַ ְב ָר ָ ָֽהם׃ ֭
ְ
ֱֹלה
ָתן֭א ֶ֖
ץ֭מג ֶ ָֻ֔ריָך֭אֲשֶׁ ר-נ ַ ֵ֥
ְָ֑ך֭לר ְשׁ ְתָּך֭אֶ תֶ -א ֶֶ֣ר ְ
֭וּלז ְַרעֲָךֶ֣ ֭א ָתּ ְ
ם֭לָךֶ֖ ְ
יצחק ליעקבְ :ו ָֽי ֶתּןְ -לָך֭אֶ ת-בּ ְר ַכּ ֶ֣ת֭אַ ְב ָר ָ֔ ָה ְ

(בר' תולדת כח,ד) .הנה שברית ירושת הארץ היא לאברהם ,וממנו ליצחק ,וממנו ליעקב .ואמר "לעולם" (לעיל,ח) וברית עולם
ו"אלף דור" (לעיל,ח)  -כי אע"פ שיגלו ממנה לחטאם ,קרקע אינה נגזלת ,ועוד ישובו אליה( .יא) וזכר פרט הברית שהיה בענין
הארץ ,והוא אמרו :לאמר :לך אתן את ארץ כנען  -כלומר :לכל אחד מן האבות; וחבל נחלתכם  -כנגד כלם .וקראה 'נחלתם' ,כי
הנבואה יעדתה להם כירושה גמורה ,כמו שנאמר לאברהם "ויירש זרעך" (בר' כב,יז) ,וליעקב " -לרשתך את ארץ מגוריך" (בר'
כח,ד); וכן לכלם" :ונתתי אותה לכם מורשה" (שמ' ו,ח)( .יב) ואמר אחר כן :בהיותכם (בנוסחנו :בהיותם) מתי מספר  -רוצה
לומר :בזמן האבות .כמעט וגרים בה  -כלומר :אע"פ שהיו מעטים ,ושהגוים אשר ביניהם היו יודעים שבלבם לירש את הארץ,
היו גרים בה ואינם מתיראים.
יתי׃ ֭
זְכּר֭אֶ תְ -בּר ָֽ
ם֭מעֲב ֶ֣דים֭א ָתָ֑ם֭֭וָאֶ ֶ֖
רי ַ
ר ָ֔אל֭א ֲֶשֵׁ֥ר֭מ ְצ ַ ֶ֖
֭בּנ ֶ֣י֭י ְשׂ ָ֭
י֭אתַ -נא ֲַקת ְ
שמות וארא ו,ה – ו[ :ה]֭ ְוגַ ֶ֣ם׀֭אֲנ ֶ֣י֭שָׁ ֵ֗ ַמ ְעתּ ֶ ָֽ
ֱמר֭ל ְבנָֽי-י ְשׂ ָראל֭אֲנ ֶ֣י֭ה' ֭
[ו]֭לָ ֞כן֭א ֵ֥
ם֭והצַּ ְל ֵ֥תּי֭אֶ ְת ֶכֶ֖ם֭מעֲב ָד ָתָ֑ם ֭
֭ וְ הוֹצאתֶ֣י֭אֶ ְת ֵ֗ ֶכם֭מ ַתּ ַחת֭ס ְב ֶֹ֣לת֭מ ְצ ַ ָ֔רי ְ
טים֭גְּ ד ָֽלים׃ ֭
תּי֭אֶ ְתכֶ ם֭בּזְ ֶ֣רוֹעַ ֭נְ טוּ ָ֔ ָיה֭וּב ְשׁפָ ֶ֖֭
֭וְ גָאַ ְל ֶ֤
יתי  -טפחא סלוק
כּר֭אֶ תְ -בּר ָֽ
[ה]֭ ְוגַ ֶ֣ם׀֭אֲנ ֶ֣י֭שָׁ ֵ֗ ַמ ְעתּי֭ -מונח פסק רביע  ...וָאֶ זְ ֶ֖
[ו]֭לָ ֞כן֭א ֱֵ֥מר֭ל ְבנָֽי-י ְשׂ ָראל֭אֲנ ֶ֣י֭ה' -גרשיים מרכא זרקא מונח סגול

רש"י ה' וגם אני (שמעתי ) כמו שהצבתי והעמדתי הברית (עיקר שפת"ח ז') יש עלי לקיים.
רש"י [ו]֭לָ ֞כן .ע"פ אותה השבועה :א ֱֵ֥מר֭ל ְבנָֽי-י ְשׂ ָראל֭אֲנ ֶ֣י֭ה'הנאמן לקיים.
עיקר שפת"ח ז' והפירוש של הפרשה זו (טט  -מתחילת וארא עד כאן) וידבר א-לקים משפטים .ויאמר אליו על שאמר משה למה זה
שלחתני אמר לו הקב"ה אני ה' שנאמן לקיים הבטחתי .ואל תאמר כיון שלא הבטחתים (טט  -לאבות) בשם ה' כי אם בא-ל ש-די
(וארא ו,ג) איני מוכרח לקיים .אבל (וארא ו,ד) וגם הקמתי את-בריתי וכו' לכך וגם אני צריך לקיימו הלכך שמעתי וכו'.
טט –[ו]֭לָ ֞כן֭א ֱֵ֥מר֭ל ְבנָֽי-י ְשׂ ָראל֭אֲנ ֶ֣י֭ה' -גרשיים מרכא זרקא מונח סגול ,זרקא סגול בתפקיד של גורע מהענין על הענין ושל מוסיף
מהענין על הענין .גורע מן הדין ומוסיף על הרחמים .רעיון זה חוזר פעמים אחדות בספור יציאת מצרים ,ואח"כ במדבר ,כגון (שמות כי תשא
א – קדמא מרכא פסק זרקא סגול ע"פ תיב"ע הקב"ה עובר מכסא דין לכסא רחמים.
ה'֭׀֭עַ ל-פָּ נָיו֭וַיּ ְק ָר ֭
לד,ו) ַו ַיּע ֲָ֨בר ֵ֥֭
 לָ ֞כן֭ -גרשיים ,טעם ל ְבנָֽי-י ְשׂ ָראל֭– זרקא בתפקיד גורע מהענין על הענין דומה בתפקיד זה לתביר .גרשיים  ...תביר כעין יצא
להקל ולהחמיר .למי שיתעורר ממכות מצרים א ֱֵ֥מר -מרכא =מאריך אף וגואל למי שלא יתעורר לא יאריך אף ולא יגאל .לפי
המקור ות בתורה שלמה בני ישראל לא היו ראויין להיגאל אלא להיהרג .ויש לומר שלא כולם לא שמרו ברית ולא כולם עע"ז .הקב"ה
הביא עצמו בשבועה נוספת על שבועתו לאבות נגד מידת הדין ומן הסתם זה בזכות האבות ובזכות אלו מבני ישראל ששמרו ברית ולא
עע"ז ומחמיר על עצמו כדי להקל על בני-ישראל הזכאים ובזכותם להוסיף עליהם גם את החייבים.
 ל ְבנָֽי-י ְשׂ ָראל֭אֲנ ֶ֣י֭ה' -זרקא מונח סגול ,מוסיף מהענין על הענין ,מוסיף על ההבטחה לאבות בא-ל ש-די הבטחה ב -אֲנ ֶ֣י֭ה' -מהמהוה
הנעלה מן הספירות המבוטאות בשמות הקב"ה ,הנאמן לקיים הבטחתי ,המגביר רחמים ומוסיף על בני ישראל הזכאים את החייבים
לגאלם כהבטחתו לאבות .בעזרת הרב אי"מ אייזן הי"ו אֲנ ֶ֣י֭ה' -אני אותיות אי"ן ,כתר דמלכות דא"ק המהוה את ארבע העולמות.
 ועוד אפשר לומר כי לָ ֞כן֭א ֱֵ֥מר֭ל ְבנָֽי-י ְשׂ ָראל֭אֲנ ֶ֣י֭ה' -גרשיים מרכא זרקא מונח סגול ,כי הקב"ה משביע לכל אחד מישראל
למסירות נפש כי בני ישראל היו במצרים ללא מצוות שיתנו להם זכות לגאולה כפסוק "ואת עירום ועריה" .מסירות נפשם התבטאה
בתשובה אל ה' בימי מכות מצרים ,בקשירת השה או הטלה ,עבודה זרה של מצרים ,למיטתם לשחיטתו בערב פסח ואכילתו בליל
פסח; במילה בליל פסח .כל אחד מישראל משלים את כנסת ישראל שיש לה שלמות של שש מאות אלף נשמות ,ובזה תלויה התעלות
העולמות מהמדרגה שירדו אליה מחטאי האדם ,דבר המרומז ב-אֲנ ֶ֣י֭ה' – מונח סגול ,מונח טעם מחבר ,סגול טעם עוצר ,ההתעלות
הסגולית של העולמות תלויה במסירות הנפש של כל אחד מישראל .בתוך התעלות זאת נמצא גם כעין גאולת כסא הכבוד (כבוד ה')
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ג

מהגלות ,כמרומז בשנוי הלשון הבא:
ְוהוֹצאתֶ֣י֭אֶ ְת ֵ֗ ֶכם֭– מונח רביע ,מרמז ללפחות ארבעה ענינים אשר אפשר שמרמז לחמישה לשונות של גאולה כאשר הלשון החמישי
אתי֭אֶ ְת ֵ֗ ֶכם֭והמדרש ובהקפות סוכות נאמר ונקוב ְוהוּצאתֶ֣י֭א ְת ֵ֗ ֶכם֭הוצאת-
הוא ללא הכרעה – תיק"ו .בכל אופן נאמר כאן ְוהוֹצ ֶ֣֭
גאולת עם ישראל ממצרים היא גם הוצאת-גאולת השכינה הקדושה מגלותה .אפשר כי בדרשה תבנית הטעמים מונח רביע של
ְוהוּצאתֶ֣י֭א ְת ֵ֗ ֶכם מרומז ענין של יציאת כסא הכבוד כביכול מגלות.

תורה שלמה [לה] [ו]֭לָ ֞כן֭א ֱֵ֥מר֭ל ְבנָֽי-י ְשׂ ָראל֭אֲנ ֶ֣י֭ה' ר' יודן אומר כדאי היו ישראל (ראויין) לישטף במצרים שהפרו ברית מילה
ועבדו ע"ז .אלמלא שהביא הקב"ה עצמו בשבועה שנ' לָ ֞כן֭א ֱֵ֥מר֭ל ְבנָֽי-י ְשׂ ָראל֭אֲנ ֶ֣י֭ה' ואין לָ ֞כן֭אלא שבועה שנא' (שמ"א ג,יד) ולכן
נשבעתי לבית עלי (מדרש הגדול ,מכילתא דרשב"י ,שמו"ר פ"ו-ה) .תורה שלמה [לו] אֲנ ֶ֣י֭ה' אני יודע שסופן למרוד בי ולהכעיס לפני
ֱֹלהים׃֭ס
ֱֹלהים֭אֶ תְ -בּנ ֶ֣י֭י ְשׂ ָראָ֑ל֭וַיּ ֶ֖ ַַֽדע֭א ָֽ
ואע"פ כן הריני גואלן למען שמי וכן הוא אומר (שמ' ב,כה) וַיַּ ֵ֥ ְַֽרא֭א ֶ֖
בהערות משה היה ירא שמא מדה"ד תעכב גאולתם  ...ובויק"ר פכ"ג-ב :אמר רבי שמואל בר נחמני אלולי שאסר הקב"ה עצמו
בשבועה לא נגאלו ישראל לעולם ,הה"ד [ו]֭לָ ֞כן֭א ֱֵ֥מר֭ל ְבנָֽי-י ְשׂ ָראל֭אֲנ ֶ֣י֭ה' (מדרש הגדול ,מכילתא דרשב"י).
שמות וארא ו,זְ :ולָ ַק ְח ָ֨תּי אֶ ְת ֶכֵ֥ם ל֭י ְל ָ֔ ָעם ְו ָהיֵ֥יתי לָ ֶכֶ֖ם לאֹלהָ֑ים
תּ ַחת֭ס ְבלֵ֥ וֹת֭מ ְצ ָ ָֽרים׃ ֭
ם֭המּוֹצֶ֣יא֭אֶ ְת ָ֔ ֶכם֭מ ַ ֶ֖
יכ ַ
ֱֹלה ָ֔ ֶ
ה'֭ א ֶ֣
יד ְע ֵ֗ ֶתּם כֶּ֣י אֲנֶ֤י ֭
ו ַ
יכם֭– מונח מהפך פשטא מונח זקף-קטן במלה אחת ,מונח מרמז על כעין מספר פעמים תבנית
ֱֹלה ָ֔ ֶ
ה'֭א ֶ֣
תבנית הטעמים בקרא כֶּ֣י אֲנֶ֤י ֭
יכם֭מונח זקף-קטן במלה אחת בתפקיד כעין ריבה וריבה את הכל ,נאמר במועט וחל
ֱֹלה ָ֔ ֶ
מהפך פשטא מונח זקף-קטן במלה אחת ,תבנית א ֶ֣
יכם֭–זקף-קטן  ...אֶ ְת ָ֔ ֶכם֭– זקף-קטן ,פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים דבר החוזר וקורה ,הוצאת מצרים היא דוגמא
ֱֹלה ָ֔ ֶ
בכל ,תבנית א ֶ֣

לכל יציאת גלות לקיחה בחזקה ,אף ליציאה מגלות אדום הארוכה והקשה כפי' בעה"ט ולקחתי כנגד אדום וע"כ כתיב ביה ולקחתי כאדם
הלוקח בחזקה שהוא הקשה מכולם.

כל התבניות ביחד כמרמזות כי כל הגלויות הן בהנחיה א-לקית נעלה המתבטאה במלת אֲנֶ֤י – כעין עצמותו ומהותו של הקב"ה הנעלה מן
יכם֭– המבטא
ֱֹלה ָ֔ ֶ
ה'֭א ֶ֣
יכם֭והנחיה נעלה זאת מהפך המדות והטבע וכן מגביר הרחמים של ֭
ֱֹלה ָ֔ ֶ
ה'֭א ֶ֣
המדות המבוטאות בשמות הקב"ה ֭
רחמים מצד עצמם ורחמים מצד הגבורה ,כדי להביא את ישראל והעולם לגאולתו.
תיאור ס ְבלֵ֥ וֹת֭מ ְצ ָ ָֽרים – מרכא סלוק ,המלמד על רבוי סבלות מצרים מאפיין את מצב מ ַ ֶ֖תּ ַחת֭– וטעם טפחא בתפקיד התפשטות תיאור
הסבלות אלפניו ללמד על הקושי המיוחד בכל גלות ,המעורר בחינת רחמים שבגבורה בהתאמה ,עד שכל בחינת גבורה נהפכת לתגבורת
יד ְע ֵ֗ ֶתּם – רביע ,שבכל אחת בארבע הגלויות ,עומדת ההבטחה
ברחמים ,ולכן להלכה כדי שכל אחד מישראל יזכור מגאולת מצרים את ו ַ
לגאולה בארבעה לשונות הגאולה מתבטאים בגימטריה הבאה וההלכה הבאה ע"פ בעה"ט  -והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי (= )2063
בגימ' זה עני בישראל לא יפחתו לו מארבע כוסות ( .)2061להזכיר מלוא כוס הסבל ומלוא כוס הגאולה.
שמות וארא ו,טז יח כ:

ים֭וּמ ַאֶ֖ת֭שָׁ נָ ָֽה׃ – שבע דרגא ֭
ְ
ֹלשׁ
ע֭וּשׁ ֵ֛
ְ
ָ֔י֭שׁ ַֹ֧ב
֭חיֶּ֣י֭לו ֶ
וּשׁני ַ
ֶ֖ת֭וּמ ָר ָ֑רי֭֭ ְ
ְ
וֹן֭וּק ָה
ְ
֭ל ֶ֣ת ְלד ָ֔ ָתם֭גּ ְר ֕שׁ
וֹת֭בּנָֽי-לוי ְ
ְ֭
ה֭שׁ ֶ֤מ
ְ
[טז]֭ ְו ָ֨אלֶּ
ֵ֛ים֭וּמ ַאֶ֖ת֭שָׁ נָ ָֽה׃ – שלש דרגא ֭
ְ
שׁ֭וּשֹׁלשׁ
ְ
ֹל
י֭ק ָ֔ ָהת֭שָׁ ֹ֧
֭חיּ ֶ֣ ֳ
וּשׁני ַ
וֹן֭ועֻ זּיאָ֑ל֭֭ ְ
ר֭וחֶ ְב ֶ֖ר ְ
ֶ֣ם֭וי ְצ ָ֔ ָה ְ
ֶ֣י֭ק ָ֔ ָהת֭עַ ְמ ָר ְ
וּבנ ֳ
[יח]֭ ְ
ֵ֛ים֭וּמ ַאֶ֖ת֭שָׁ נָ ָֽה׃ –
ְ
ע֭וּשֹׁלשׁ
ְ
ם֭שׁ ַֹ֧ב
֭חיֶּ֣י֭עַ ְמ ָ ָ֔ר ֶ
וּשׁני ַ
וֹ֭את-אַ ה ֲֶ֖רן֭וְ אֶ ת-מ ֶשָׁ֑ה֭֭ ְ
ד֭ל ֶ ָֽ
ָ֔
שּׁה֭וַתֶּ֣לֶ
וֹ֭לא ָ֔ ָ
ד֭דּ ָדתוֹ֭לֶ֣ ְ
יוֹכ ֶֶ֤ב ָֽ
[כ]֭וַיּ ַָ֨קּח֭עַ ְמ ָ ֝רם֭אֶ תֶ -
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.

שרשרת הקבלה מיוסף עד עמרם שהגואל יזדהה במלים פקד יפקד .
ֶ֤אמר֭יוֹסף֭אֶ ל-אֶ ָ֔ ָחיו֭אָ נ ֶ֖כי֭מָ֑ת ֭
בראשית ויחי נ,כד :וַיּ ֶ
ֶ֖ק֭וּ ְל ַיע ֲָֽקב׃֭֭ ֭
ֵ֥ם֭לי ְצ ָח ָֽ
ֵ֛ע֭לאַ ְב ָר ָה ְ
ץ֭ה ָ֔זּאת֭אֶ לָ -ה ָ֕א ֶרץ֭א ֲֶשֵׁ֥ר֭נ ְשׁ ַבּ ְ
ם֭ו ֶהע ֱָלֶ֤ה֭אֶ ְתכֶ ם֭מןָ -ה ָא ֶֶ֣ר ַ
אֹלהים֭פָּ ֹ֧קד֭י ְפ ֶ֣קד֭אֶ ְת ֵ֗ ֶכ ְ
֞
֭ו
תי֭מזֶּ ָֽה׃֭֭ ֭
תם֭אֶ ת-עַ ְצמ ַ ֶ֖
ם֭ו ַהעֲל ֶ ֵ֥
אמר֭֭פָּ ָ֨קד֭י ְפ ֶ֤קד֭אֱֹלהים֭אֶ ְת ָ֔ ֶכ ְ
ֶ֣ע֭יוֹסף֭אֶ תְ -בּ֭נ ֵ֥י֭י ְשׂ ָראֶ֖ל֭ל ָ֑
ָ֔
ַשׁ ַבּ
בראשית ויחי נ,כהַ :ויּ ְ
לי֭אֱֹלהֹ֧י֭אַ ְב ָר ָהֵ֛ם֭י ְצ ָחֵ֥ק֭וְ ַיע ֲֶ֖קב֭ל֭אמָ֑֭ר ֭
֭ה'֭אֱֹלהֶ֤י֭א ֲָֽבתיכֶ ם֭נ ְר ָאֶ֣ה֭א ָ֔ ַ
ל֭ואָ ַמ ְר ָתֶּ֤֭אֲל ֶהם ֞
ְֶ֣ך֭ואָ ַס ְפ ֞ ָתּ֭אֶ ת -ז ְקנ ֶ֣י֭י ְשׂ ָר ֵ֗א ְ
שמות ג,טז :ל ְ
ֶ֖ם֭בּמ ְצ ָ ָֽרים׃ ֭
ם֭ואֶ תֶ -העָ שֵׂ֥ וּי֭לָ ֶכ ְ
֭פָּ ֶ֤קד֭פָּ קַ ְדתּי֭אֶ ְת ָ֔ ֶכ ְ
שמות בשלח יג,יט :וַיּ ַ ֵ֥קּח֭מ ֶשֵׁ֛ה֭אֶ ת-עַ ְצ ֵ֥מוֹת֭יוֹסֶ֖ף֭ע ָ֑מּוֹ֭ ֭
יתֹ֧ם֭אֶ ת-עַ ְצמ ַתֵ֛י֭מזֶּ ֶ֖ה֭א ְתּ ֶ ָֽכם׃ ֭
ם֭ו ַהעֲל ֶ
אמר֭פָּ ָ֨קד֭י ְפ ֶ֤קד֭אֱֹלהים֭אֶ ְת ָ֔ ֶכ ְ
֭֩ה ְשׁ ָ֨בּעַ ֭ה ְשׁ ֝בּיעַ ֭אֶ תְ -בּנ ֶ֤י֭י ְשׂ ָראל֭ל ָ֔
֭כּי ַ
.1בראשית ויחי נ,כד :פָּ ֹ֧קד֭י ְפ ֶ֣קד֭דרגא מונח הדרגא כקישור יוצאת מיוסף עם הזיהוי לדברי הגואל פקד יפקד
ד...ו ַהעֲל ֶ ֵ֥תם֭אֶ ת-עַ ְצמ ַ ֶ֖תי֭מזֶּ ָֽה׃֭פקד יפקד עם הקישור והעלתם את-עצמותי מרכא טפחא סלוק ,תיבת
ְ
 .2בראשית ויחי נ,כה֭:פָּ ָ֨קד֭י ְפ ֶ֤ק

"את" ותבנית הטעמים מרבה את עצמות שאר שבטי י-ה.
 1שמות בשלח ג,טז :פָּ ֶ֤קד֭פָּ ַק ְדתּי֭אֶ ְת ָ֔ ֶכם֭מהפך פשטא זקף-קטן ,דברי ה' למשה הגואל הקישור פקד פקדתי אחד כפשוטו שיאמר ,אחד
שלא כפשוטו כי משה ערל השפתיים לא יכל לאמר זאת מעצמו
תי֭מזֶּ ֶ֖ה֭א ְתּ ֶ ָֽכם׃ דרגא תביר טפחא סלוק ,המילה "והעליתם" וטעמה דרגא כקישור לפקד
יתֹ֧ם֭אֶ ת-עַ ְצמ ֵַ֛֭
 3שמות בא יג,יטְ :ו ַהעֲל ֶ
(דרגא) יפקד של יוסף ולהעלאת עצמותיו עם עצמות שאר שבטי י-ה.

כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

3.3

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

שמות בא ז,כו

שׂים֭וּמןָ -העזֶּ֖ים֭תּ ָ ָֽקּחוּ׃ ֭
ֵ֥ר֭בּן-שָׁ נָ ֶ֖ה֭י ְהיֶ ֶ֣ה֭לָ ֶכ ָ֑ם֭מןַ -ה ְכּ ָב ֵ֥
מים֭ז ָָכ ֶ
ֵ֥ה֭ת ֵ֛
שמות בא יב,הֶ :שׂ ָ
ֵ֥ר֭בּן-שָׁ נָ ֶ֖ה֭ -מרכא תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים קשורים לנושא אבל אם הלכות שונות ,או פרטים שלא חייבים
מים֭ז ָָכ ֶ
ֵ֥ה֭ת ֵ֛
ֶשׂ ָ
להצטרף ביחד כפי' רש"י ב(-יב,ד) ועוד יש בו מדרש ללמד שאחר שנמנו עליו יכולין להתמעט ולמשוך ידיהם הימנו ולהימנות על שה
אחר ,אך אם באו למשוך ידיהם ולהתמעט ,מהיות משה יתמעטו בעוד השה קיים בהיותו בחיים ולא משנשחט( .עיקר שפת"ח מפרש
כי נלמד מחילוף אותיות אחה"ע במילת מהיות  -מחיות) אבל אפשר כי תבנית הטעמים ב(-יב,ה) מרמזת על כך שהנמנים על אכילת השה
יכולים לשנות דעתם כל עוד ה"שה חי" ,אבל משנשחט אין שינויים.

עיקר שפת"ח בכתוב הבא מןַ -ה ְכּ ָב ֵ֥שׂים֭וּמןָ -העזֶּ֖ים  -ו"ו החיבור היא ו"ו מחלקת לומר או ,ויש לכך תמיכה בתבנית הטעמים ,כאשר
טעם סלוק של תּ ָ ָֽקּחוּ מגביל הלקיחה ,וטעם טפחא של וּמןָ -העזֶּ֖ים בתפקיד פותח טפח להתאפיין מההגבלה של הסלוק במלת תּ ָ ָֽקּחוּ וזאת
הדרשה ש-ו"ו החיבור היא ו"ו מחלקת לומר או היינו שכל חבורה תקח רק אחד משניים טלה מן הכבשים או גדי מן העזים.
להוּ׃֭֭
אכ ֻ ָֽ
ֶ֣שׁ֭וּמ ָ֔צּוֹת֭עַ לְ -מר ֶ֖רים֭י ְ
ַ
ָ֑ה֭צלי-א
ְ
ה֭הזֶּ
ַ
ֶ֖ר֭בּ ַלּ ֶ֣יְ לָ
 .1שמות בא יב,חְ :ואָ ְכלֵ֥ וּ֭אֶ תַ -ה ָבּ ָשׂ ַ
להוּ׃ ֭
אכ ֻ ָֽ
וֹת֭וּמר ֶ֖רים֭י ְ
ְ
ֵ֥ין֭העַ ְר ַבֶּ֖ים֭ ַיעֲשֶׂ֣ וּ֭א ָ֑תוֹ֭עַ לַ -מצֵּ֥
ָ
֝י֭בּאַ ְר ָבּ ָ֨ ָעה֭עָ ָשֵׂ֥ר֭יֵ֛וֹם֭בּ
שׁ֭השּׁנ ְ
ַ
ד
 .2במדבר בהעלתך ט,יא( :פסח שני) ַבּ ָ֨ח ֶ֭
אכ ֻ ָֽלהוּ מצוה לאכול כולן כאחת .הלל הזקן היה כורכן זה בזה ואוכלן.
וֹת֭וּמר ֶ֖רים֭י ְ
ְ
מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק יב עַ לַ -מצֵּ֥
אכ ֻ ָֽלהוּ אפילו אחד מהן.
יכול יהו מעכבין זה את זה ת"ל ֭י ְ

ילקוט שמעוני תורה רמז קצז הרי אתה דן הואיל והפסח מצות עשה ומצה ומרור מצות עשה ,אם למדת שאם אין להם מצה ומרור
אכ ֻ ָֽלהוּ מכאן אמרו הפסח נאכל אכילת שובע
יוצאין ידי חובתן בפסח כך אם אין להם פסח יוצאין ידי חובתן במצה ומרור .ד"א י ְ
אכ ֻ ָֽלהוּ ,אמר ר' יוחנן
וֹת֭וּמר ֶ֖רים֭י ְ
ְ
תניא אמרו עליו על הלל שהיה כורכן בבת אחת ואוכלן לקיים מה שנאמר (במ' בהע' ט,יא) עַ לַ -מצֵּ֥
חלוקין עליו חבריו על הלל דתניא יכול לא יצא אדם ידי חובתו אלא א"כ כורכן בבת אחת ואוכלן כדרך שהלל אוכלן ת"ל עַ ל-מַ צֵּ֥ וֹת֭
להוּ׃אפילו זה בפני עצמו וזה בפני עצמו .והשתא דלא איתמר הילכתא לא כמר ולא כמר מברך אמצה לחודה ואכיל
אכ ָֻֽ֭
וּמר ֶ֖רים֭י ְ
ְ
והדר מברך אמרור לחודיה ואכיל ,והדר אכיל מצה ומרור בלא ברכה זכר למקדש כהלל
רמב"ן  ...ולא אמר 'עם' ,ללמד שאיננו חובה שיהא כורכן בבת אחת ואוכלן ... .ולמד הכתוב שאין מצוה במרורים אלא עם אכילת
אכלֶ֖ וּ ַמ ָ֑צּת (שמות בא יב,יח)  -אפילו בפני עצמן ,כדעת רבותינו (פסחים קכ,א) .ויותר נכון
֭:בּ ָ֔ ֶע ֶרב תּ ְ
הבשר ,אבל המצות חזר וצוה ָ
וּמ ָ֔צּוֹת; וחזר וצוה :עם מרורים יאכלוהו לבשר
ָ֑ה֭צלי-אֶ֣שׁ֭ ַ
ְ
שֶׂ֖ר֭בַּ ַלּ ֶ֣יְ לָ ה֭הַ זֶּ
וּמ ָ֔צּוֹת נמשך למעלהְ :ואָ ְכלֵ֥ וּ֭אֶ תַ -ה ָבּ ָ
שנאמר כי(שמות בא יב,ח) ַ
הנזכר .והנה צוה באכילת הבשר ובאכילת המצות ולא צוה באכילת המרורים ,רק אמר שיאכלוהו לבשר עם מרורים; ירמוז שאין
במרורים מצוה ,רק לאכול הבשר עמהם ,ובזמן שאין בשר אין במרורים מצוה ,וגם אינם מעכבין את הבשר ,ואם אכל פסח ולא אכל
מרורים  -ידי פסח יצא (מכיל' בא פסחא ו); כי המצוה בפסח כמו המצוה במצה ,כל אחת צוָאה בפני עצמה.
אכ ֻ ָֽלהוּ ...ילפינן דאוכל פסח
ב-הגדה של פסח – אדמו"ר מ"מ שניאורסאהן זצ"ל זי"ע ד"ה עַ לַ -מצֵּ֥ וֹת (במ' בהע' ט,יא) ...מיתור תיבת י ְ
וּמ ָ֔צּוֹת נמשך למעלה,
אף שאין לו מצה ומרור (מכילתא שם) ,וגם פשוטו של מקרא זה משמע כמ"ש הרמב"ן שם (שמ' בא יב,ח) ,כי ַ
אכ ֻ ָֽלהוּ׃ לבשר .וא"כ אין ראיה שצריך לכרוך גם עם מצה,
וּמ ָ֔צּוֹת ,וחזר וצווה עם ְמר ֶ֖רים֭י ְ
ָ֑ה֭צלי-אֶ֣שׁ֭ ַ
ְ
שֶׂ֖ר֭בַּ ַלּ ֶ֣יְ לָ ה֭הַ זֶּ
וְ אָ ְכלֵ֥ וּ֭אֶ תַ -ה ָבּ ָ
לולא שבא הכתוב בפעם שניה (טט  -במ' בהע' ט,יא)וממנו נלמוד גם לפעם ראשונה (טט  -שמ' בא יב,ח) (ראה רש"ש שם) – .אבל
הרשב"ם משמע דגריס בש"ס הפסוק דפעם ראשונה ,וכמו שכתב בהגהות הר"ב מרגנשבורג.
להוּ׃֭֭
אכ ָֻֽ֭
ֶ֣שׁ֭וּמ ָ֔צּוֹת֭עַ לְ -מר ֶ֖רים֭י ְ
ַ
ה֭הזֶּ ָ֑ה֭ ְצלי-א
ַ
ֶ֖ר֭בּ ַלּ ֶ֣יְ לָ
טט – ב . -שמות בא יב,חְ :ואָ ְכלֵ֥ וּ֭אֶ תַ -ה ָבּ ָשׂ ַ
תבנית הטעמים מונח זקף-קטן ,טפחא ,סלוק ,שלושה טעמים מפסיקים לרמז על אכילת כל אחד מהם לעצמו ,לעומתו בפסח שני
אכ ֻ ָֽלהוּ׃֭תבנית הטעמים מרכא טפחא ,סלוק .מרכא טפחא בתפקיד יוצר קבוצה
וֹת֭וּמר ֶ֖רים֭י ְ
ְ
ב -במדבר בהעלתך ט,יא ... :עַ ל-מַ צֵּ֥
אכ ֻ ָֽלהוּ׃מצוה לאכול כולן כאחת .וזה מתואם עם נוסח ההגדה
וֹת֭וּמר ֶ֖רים֭י ְ
ְ
המאופינת בתוכן המוטעם ב-סלוק ,מרמז על הנאמר עַ לַ -מצֵּ֥
שבשימושינו :כן עשה הלל בזמן שבית המקדש היה קים .היה כורך כורך פסח מצה ומרור ואוכל ביחד ,לקיים מה שנאמר( :במ' בהע'

אכ ֻ ָֽלהוּ:
וֹת֭וּמר ֶ֖רים֭י ְ
ְ
ט,יא) עַ לַ -מצֵּ֥

אבל מרכא טפחא יש לה גם תפקיד מכל מקום לכן הסיכום אפילו זה בפני עצמו וזה בפני עצמו וזה מתואם עם דברי רבי יוחנן המובאים
בילקוט שמעוני ועם מה שכתב האדמו"ר ממ"ש על גירסת הרשב"ם והגהות הר"ב מרגנשבורג.
אכ ֻ ָֽלהוּ׃֭֭ זה מצוה אחרת ,ואפשר כי זאת תבנית טעמים
ֶ֣שׁ֭וּמ ָ֔צּוֹת – (אתנח) מונח זקף-קטן ,זה מצוה אחת ו֭-עַ לְ -מר ֶ֖רים֭י ְ
ַ
ָ֑ה֭צלי-א
ְ
הַ זֶּ
העשויה ללמד על דרישה אלפניו ולאחריו ,כמו אם המצוה הראשונה לא הייתה מצוה אלא תיאור ואחריה מצוה ,שזאת תבנית טעמים
וּמ ָ֔צּוֹת נמשך למעלה (טט –
המלדת לדרוש אלפניה ולאחריה .וזה מתואם עם פירוש רמב"ן ויותר נכון שנאמר כי(שמות בא יב,ח) ַ
וּמ ָ֔צּוֹת; וחזר וצוה( :טט – לאחריו) עם מרורים יאכלוהו לבשר הנזכר.
ָ֑ה֭צלי-אֶ֣שׁ֭ ַ
ְ
שֶׂ֖ר֭בַּ ַלּ ֶ֣יְ לָ ה֭הַ זֶּ
אלפניו)ְ :ואָ ְכלֵ֥ וּ֭אֶ תַ -ה ָבּ ָ
הבירור הבא בא בעקבות דרשת הרב נפתלי פייגנבוים שליט"א בשבת הגדול התשע"א .והוא מקושר לנושא טעם המן במצות שאכלו
ושהוציאו ממצרים ואכלו שלושים יום במדבר .ראה שמות בשלח טז,לב
יכ ָ֑ם ֭
ת֭לדרת ֶ
נּוּ֭למ ְשׁ ֶמ ֶֶ֖ר ְ
א֭ה ָ֨ע ֶמר֭מ ָ֔ ֶמּ ְ
ל ָ
'֭מ ֶ֤
ֶ֣ה֭ה ְ
ָ֔
שׁה֭ ֶז ֶ֤ה֭הַ ָדּ ָבר֭א ֲֶשֶׁ֣ר֭צוָּ
ֶ֣אמר֭מ ֵ֗ ֶ
וַיּ ֶ
יאי֭אֶ ְת ֶכֶ֖ם֭מ ֶא ֵֶ֥רץ֭מ ְצ ָ ָֽרים׃ ֭
הוֹצ ֵ֥
ר֭בּ ֭
֭בּמּ ְד ָָ֔בּ ְ
ֲשׁר֭הֶ א ֱַכ ְֶ֤לתּי֭אֶ ְתכֶ ם ַ
לּ ֶחם֭א ָ֨ ֶ
֭ ְל ַמֶ֣עַ ן׀֭י ְר ֶ֣אוּ֭אֶ תַ -ה ֵ֗ ֶ

בבלי חולין קג ,ב רבי יוחנן אמר חייב  -הרי נהנה גרונו בכזית ,וריש לקיש אמר פטור  -אכילה במעיו בעינן ,וליכא.
בבלי פסחים קטו,ב אמר רבא בלע מצה יצא בלע מרור לא יצא
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
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"ג

שו"ע או"ח תעה ג (כט) יא בלע מצה ,יצא; אבל אם בלע מרור ,לא יצא (ל) יב <ט> דטעם מרור בעינן וליכא .ואפילו אם בלע מצה
ומרור כאחד( ,לא) יג ידי מצה יצא ,ידי מרור לא יצא .ואם כרכם (לב) בסיב ,ובלעו ,אף ידי מצה לא יצא (לג) לפי שאין דרך אכילה
בכך.
ט"ז אורח חיים סימן תעה (ט) דטעם מרור בעי' - .פי' בפה שירגיש במרירו' דהוא זכר למרירות ואם לא ירגיש אין זכר משא"כ במצ'
אע"ג דבעי' ג"כ טעם מצה דמ"ה לא יצא אם בישל' כמ"ש סי' תס"א התם לא בעינן שירגיש בפה טעם מצה דלא צוותה התורה על
הרגש' בזה אלא על אכילה לחוד ובליעה אקרי אכילה ובלבוש האריך בתי' קושיא זו ובמ"ש לק"מ :בנוסח דזכר למקדש כהלל י"ל
היה כורך פסח מצה ומרור וכן פירש"י בגמרא על הלל שהיה כורכן בבת אחת דהיינו פסח עמהם:
משנה ברורה סימן תעה ס"ק כט (כט) בלע מצה יצא  -בדיעבד דגם זה מיקרי אכילה אע"פ שלא לעסה ולא הרגיש טעם מצה ואע"ג
דלעיל בסימן תס"א ס"ד פסקינן דאין יוצאין במבושל ומשום דנתבטל טעם מצה אלמא צריך טעם מצה [לא] יש לומר דהתם גרע
משום דהפת בעצמה אבדה טעם מצה אבל הכא יש בה טעם אלא שהוא לא הרגיש הטעם בפיו ומ"מ כ"ז בדיעבד אבל לכתחלה [לב]
יש ללעוס אותה עד שירגיש הטעם בפיו:
שער הציון סימן תעה ס"ק לא (לא) מגן אברהם וט"ז :שער הציון סימן תעה ס"ק לב (לב) מגן אברהם בשם רשב"ם:
טעם מאכל מרגישים בגרון ולא במעיים ,לכן הבולע מצה בלא אכילה או הכרוכה בסיב אינו מרגיש טעמה בגרונו ,בדיעבד יצא אבל
לכתחילה כדי להרגיש טעם המן ולהחיות את גאולת מצרים יש לאכול המצה ולהרגיש טעמה בגרון ולחשוב שזה דוגמת טעם המן שהרגישו
טעמו בשלושים יום בם אכלו המצות שהוציאו ממצרים.
ראה שמות בשלח טז,לב טעימת טעם המן קדמה לירידתו ב -הֵּ א ל ְַּחמָ א.
שׁל ְמ ֻב ָשֶּׁ֖ל ַבּ ָמָּ֑ים כֶּ֣י אםְ -צליָ֔ -אשׁ ראשֵׁ֥ וֹ עַ לְ -כּ ָר ָעֶ֖יו ְועַ ל-ק ְר ָֽבּוֹ׃
וּב ֵ֥
נּוּ ָנָ֔א ָ
אכלֶ֤ וּ מ ֶמּ ֭
שמות בא יב,ט :׀ט׀ אַ ל-תּ ְ

בירור במשמעות בשל מבושל לגבי הבשר

נּוּ ָנָ֔א וגו' רבי יוסי היא דתניא ר"מ יוצאין ברקיק השרוי ובמבושל שלא נימוח ,רבי יוסי אומר
אכלֶ֤ וּ מ ֶמּ ֭
בבלי פסחים מא,א אַ ל-תּ ְ
יוצאין ברקיק השרוי אבל לא במבושל אע"פ שלא נימוח  ...ר"מ ָבשֵׁ֥ל ְמ ֻב ָשֶּׁ֖ל  -מכל מקום (פשוט לגמרא שבשול תחילה מפקיע
מצליה .אבל צליה ואח"כ בישול לרבי יוסי כמו שהבישול מפקיע את האפיה ,כך לגבי בשר הבישול מפקיע מהצליה .לר"מ הבישול מקלקל
בגלל גזרת הכתוב בפסח שיהיה בצליה)....
צליה כל צרכו ואפילו חריכה צלי אש (שמות בא יב,ח) מצוות עשה ( .שמות בא יב,ט) מצוות לא תעשה.

בבלי פסחים מא,ב ת"ר :אכל כזית נא מבעוד יום  -פטור וגו'
רבי לומד מהיתור "ובשל מבשל " לרבות איסור בישול במשקין וצלי קידר היינו במי הבשר עצמו.
רבנן לומדים איסור נא ובשל מבושל בזמן של חובת צלי אש בלבד ,היינו בליל הפסח הראשון אבל לפני-כן ע"פ בבלי פסחים מא ב ת"ר:

י־אשׁ֭לומר לך בשעה שישנו בקום אכול צלי ישנו בבל תאכל נא.
ם־צל ָ֔
ְ
אכל כזית נא מבעוד יום  -פטור וגו' מה ת"ל ֭כֶּ֣י֭א
ע"פ מכילתא רבי לומד גם איסור אכילת נא ומבושל מהפסח מבעוד יום מזמן הקרבת הפסח .אחרת היה צריך לכתב בשל בשל או מבושל

מבושל.
התורה והמצוה מסביר המכילתא (מא) יש פירוט שרבי אומר שבקרבן פסח יש חלקים המתאימים לשליקה וחלקים המתאימים
לצליה .והתורה צוותה שגם החלקים המתאימים לשליקה יאכלו בצליה.
היות ויש מצוות עשה לאכול בצליה בלילה בפסוק שמות בא יב ח ,הצווי לאכול בצליה בפסוק (שם ט) זה יתור וגם ובשל מבשל במים
– מרכא טפחא אתנח גם כן יתור ,ורבי לומד ממנו שבא לאסור אכילת נא ומבושל מהפסח מבעוד יום.
טט – תבנית הטעמים ב -שמות בא יב,ט בלימוד אלפניו מהסיפא של הפסוק אל הרישא תומכת ברבי בהרחבת זמן האיסור של אכילת נא
וכו' לזמן משחיטת הפסח וזה לאו.
תבנית זאת גם תומכת ברבנן שאומרים אכל (מהפסח) כזית נא מבעוד יום  -פטור וחובת הצלי אש בלבד רק בשעה שישנו בקום אכול

צלי ישנו בבל תאכל נא.

כֶּ֣י֭אםְ -צליָ֔ -אשׁ֭– (אתנח) מונח זקף-קטן ,זה התיאור וההלכה שאחריו
ראשֵׁ֥ וֹ֭עַ לְ -כּ ָר ָעֶ֖יו– מרכא טפחא ,יתור לרבות שמאופיין בסלוק ְועַ ל-ק ְר ָֽבּוֹ׃ ,יש לאכול כל חלקיו של הפסח בצליה בלילה.
ֶ֖יו֭ועַ ל-ק ְר ָֽבּוֹ׃ ֭
ֶ֖ל֭בּ ָמָּ֑ים֭֭כֶּ֣י֭אםְ -צליָ֔ -אשׁ֭ראשֵׁ֥ וֹ֭עַ לְ -כּ ָר ָע ְ
ֵ֥ל֭מ ֻב ָשּׁ ַ
ָ֔א֭וּבשׁ ְ
ָ
אכלֶ֤ וּ֭מ ֶמּנּוּ֭ ָנ
שמות בא יב,ט :אַ ל-תּ ְ
אכלֶ֤ וּ֭מ ֶמּנּוּ֭ ָנָ֔א֭ -מהפך פשטא זקף-קטן ,לימוד אחד כפשוטו ,לימוד אחד יוצא מפשוטו
ירושלמי פסחים פ"ב ה"ז אַ ל-תּ ְ
גמרא ובשל מבשל לרבות כל משקין ,ע"פ קרבן העדה  -שאפשר היה לכתוב  ...נא ומבושל במים ,לכן ובשל בא לרבות בישול

בשאר משקין.

ֵ֥ל֭מ ֻב ָשֶּׁ֖ל֭ -מרכא טפחא ,יתור לרבות המאופיין ע"י ַבּ ָמָּ֑ים – אתנח ,מגביל .נפתח זאת בשלבים:
וּבשׁ ְ
טט ָ -
שׁל֭במרכא יתור הבא לרבות בישול בשאר משקין שהבישול בהן
וּב ֵ֥
ְמבֻ ָשֶּׁ֖ל֭ -טפחא כפותח טפח ומקבלת אפיון מהכתוב אחריה ַבּ ָמָּ֑יםָ֭ ,
דומה לבישול במים.
למשל רבי למד שזמן איסור אכילת נא ובשל מבושל במים מזמן שחיטת הפסח ואילו רבנן ממעטים את תקופת מבעוד יום והאיסור רק
ללילה.
או ַבּ ָמָּ֑ים – אתנח ,מגביל האיסור לבישול במים ובמשקין שהבישול בהם דומה לבישול במים ,אבל בישול אחר כגון מרח על הפסח
שמן וצלה מותר .ועוד אפשר שבא ללמד שלא לבשל הפסח אחרי צליתו .לרבי יוסי משום שהבישול מפקיע מהצליה ,לרבי מאיר
משום שהבישול מקלקל גזרת הכתוב בצליה.
בבלי פסחים מא א אל תאכלו ממנו נא וגו' רבי יוסי היא דתניא ר"מ יוצאין ברקיק השרוי ובמבושל שלא נימוח ,רבי יוסי אומר יוצאין
ברקיק השרוי אבל לא במבושל אע"פ שלא נימוח  ...ר"מ בשל מבושל  -מכל מקום (פשוט לגמרא שבשול תחילה מפקיע מצליה .אבל צליה
ואח"כ בישול לרבי יוסי כמו שהבישול מפקיע את האפיה ,כך לגבי בשר הבישול מפקיע מהצליה .לר"מ הבישול מקלקל בגלל גזרת הכתוב בפסח
שיהיה בצליה)....
ֵ֥ל֭מבֻ ָשֶּׁ֖ל – מעמס בלימודים אחדים בישול במשקין בישול אחר צליה צלי קידר.
הערה :וּבָ שׁ ְ
לכן מתאים לומר שלימוד אחד מהמילים הלימודים הנוספים נלמדים מהיתור לרבות של הטעמים.

כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

57/245

/©ZZFisherטעמי המקרא בהלכה ובאגדה  -התשעג

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

ב"ה

3.4

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

שמות בשלח יג,יז

שמות בשלח טז,א:

ילם֭וּבֶ֣ין֭סינָ ָ֑י֭ ֭
ֶ֤ת֭בּנָֽי-י ְשׂ ָראל֭אֶ ל-מ ְד ַבּרָ֔ -סין֭א ֲֶשֵׁ֥ר֭בּין-א ֶ֖
ָבאוּ֭כָּ ל-ע ֲַד ְ
ילם֭ ַויּ ֝
֭מא ָ֔
וַיּ ְסעוּ ָֽ
אתם֭מ ֶא ֵֶ֥רץ֭מ ְצ ָ ָֽרים׃ ֭
ָ֔י֭לצ ָ ֶ֖
שׁ֭השּׁנ ְ
ַ
שּׁה֭עָ ָשֵׂ֥ר֭יוֹם֭לַ ֶ֣ח ֶד
בַּ חֲמ ָ֨ ָ
ילם – פשטא זקף-קטן ,ג"א קדמא זקף-קטן וכנראה טעות דפוס.
֭מא ָ֔
וַיּ ְסעוּ ָֽ֭
ֶ֤ת֭בּנָֽי-י ְשׂ ָראל֭אֶ ל-מ ְד ַבּרָ֔ -סין – אזלא-גרש מהפך פשטא זקף-קטן ,אפשר כי אזלא-גרש ירמז על כי באופן מסוים חלקם
ָבאוּ֭כָּ ל-ע ֲַד ְ
ַויּ ֝

גרשו עצמם מלימוד התורה שנתנה להם במרה .אבל תבנית הטעמים אזלא-גרש מהפך פשטא זקף-קטן יש לה תפקיד של יצא להקל ולא

להחמיר וזה כפי' מכילתא דרשב"י סוף פרשה א' – (מתיחס ל(-טו,כז)) ויחנו שם על המים .ומה תלמוד לומר ויחנו שם על המים מלמד
שהיו עוסקים בדברי תורה שנתנה להם במרה.
שמות בשלח טז,ב:

ן֭בּמּ ְד ָ ָֽבּר׃ ֭
ֵ֥ה֭ו ַ ָֽעל-אַ ה ֲֶ֖ר ַ
ֹ֧ת֭בּני-י ְשׂ ָראֵ֛ל֭עַ ל-מ ֶשׁ ְ
וַיּ ֝לּינוּ֭וַיּ ֝לּוֹנוּ֭כָּ ל-ע ֲַד ְ
ֵ֥ה֭ו ַעָֽל-אַ ה ֲֶ֖רן  -אזלא-גרש  ...תביר ,תבנית טעמים של כעין יצא להקל ולהחמיר.
ֹ֧ת֭בּני-י ְשׂ ָראֵ֛ל֭עַ ל-מ ֶשׁ ְ
וַיּ ֝לּוֹנוּ֭כָּ ל-ע ֲַד ְ

להקל כפי' רש''י  -לפי שכלה הלחם ,וכפי' התוה"מ כי תלונתם הייתה בדין כי אזל הלחם,
התורה והמצוה – (טז,ז)  -התלונה שלא הכין מזונם במדבר היתה צודקת  ...דיהיב חיי יהיב מזוני ...ואם מנע מזונם זה נגד כבודו
הגדול ...ולכן שמע ה' תלונתם שהיתה בדין
להחמיר ע"פ המכילתא רבי יהושע אומר היה להם לישראל להמלך בגדול שבהם מה נאכל ואמרו דברי תרעומת וגו'

ֹ֧ת֭בּני-י ְשׂ ָראֵ֛ל֭עַ ל-מ ֶשֵׁ֥ה֭וְ ַ ָֽעל-אַ ה ֲֶ֖רן֭׃ -דרגא תביר מרכא טפחא – קבוצת פרטים קשורים שעל כולם חל ענין המדבר התו"מ
כָּ֭ל-ע ֲַד ְ
(טז,ח)  ...שכפרו בטובת ה' מוציאם מבית עבדים ובנפלאותיו ,ואם שיחסו מעשים אלו למשה ואהרן מצד זה שחשבו שהוציאו אותם

מדעתם ולרעתם
שמות בשלח טז,ג:

שׂבַ ע ֭
ֶ֖חם֭לָ ָ֑
ֵ֛נוּ֭ל ֶ
ר֭בּאָ ְכל ֶ
שׂ ְ
ֶ֣יר֭ה ָבּ ָ֔ ָ
ַ
ם֭בּשׁ ְבתּנוּ֭עַ ל-ס
'֭בּ ֶא ֶֶ֣רץ֭מ ְצ ַ ָ֔רי ְ
ֶ֤נוּ֭ביַד-ה ְ
ל֭מי-י ָ֨תּן֭מוּת ְ
ם֭בּנ ֶ֣י֭י ְשׂ ָר ֵ֗א ָֽ
אמ ָ֨רוּ֭אֲל ֝ ֶה ְ
וַיּ ְ
ֶ֖ה֭בּ ָר ָעָֽב׃֭ס ֭
ָ
ֵ֥ל֭הזֶּ
מית֭אֶ ת-כָּ לַ -ה ָקּ ָה ַ
ה֭ל ָה ֵ֛
ֶ֣ר֭ה ָ֔ ֶזּ ְ
אתֶ֤ם֭א ָתנוּ֭אֶ לַ -המּ ְד ָבּ ַ
֭ ָֽכּי-הוֹצ ֶ
מי-י ָ֨תּן֭מוּתֶ֤נוּ  -קדמא מהפך  -יקדים מותנו  -מהפך – (א) וזה הפך מכוונתם לחיות; ההמתה דווקא ע''י ְביַד-ה' – פשטא ,בשעת הנסים
ָֽ֭

הגלויים ,בשעת הגאולה ,מכילתא בשלשת ימי אפלה של מצרים
ואולי הערב-רב השפיע לומר שהיה להם להיענש עם המענים ,הקרבן הוא האשם בענויו .צריך עיון מה מוסיף טעם קדמא על הכתוב
המפורש.
ֶ֣יר֭ה ָבּ ָ֔ ָשׂר – פשטא מונח זקף-קטן ,פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים .האם הוא מציין
ַ
ְבּ ֶא ֶֶ֣רץ֭מ ְצ ַ ָ֔רים  -מונח זקף-קטןְ ֭,בּשׁ ְבתּנוּ֭עַ ל-ס
את התבנית של חיי עם ישראל בגלויות השונות כעין דבר החוזר וקורה – השתקעות בגלות של סיר בשר ולחם לשובע ,שלמרות הגזרות
מתאושש ופרנסתו מצויה ואז יש כאלו שישמן ישורון ויבעט ושוכחים שהגלות היא אמצעי ולא מטרה לעצמה.
ֶ֖חם֭מןַ -השָּׁ ָמָ֑ים֭ ֭
ֵ֛ם֭ל ֶ
ָ֨י֭מ ְמ ֵ֥טיר֭לָ ֶכ ֶ
שׁה֭הנְ נ ַ
שמות בשלח טז,ד – ה[֭:ד]֭וַיֶּ֤אמֶ ר֭ה'֭אֶ ל-מ ָ֔ ֶ
תוֹר ֶ֖תי֭אםָֽ -לא׃ ֭
ְֵ֥ך֭בּ ָ
אנ ֶַסֵּ֛נּוּ֭הֲיל ְ
וֹ֭ל ַמֹ֧עַ ן֭ ֲ
יוֹמ ְ
ֶ֣וֹם֭בּ ָ֔
ְ
ל ְקטוּ֭ ְדּ ַבר-י
ֶ֤ם֭ו ָ ָֽ
א֭ה ָע ְ
ָצ ָ
וְ י ָ֨ ָ
ֲשׁר-י ְל ְקטֶ֖ וּ֭יֵ֥וֹם֭׀֭יָֽ וֹם׃ ֭
ָ֔ה֭עֵ֥ל֭א ֶ ָֽ
ָ֑יאוּ֭ו ָהיָ ֶ֣ה֭מ ְשׁ ֶנ ַ
ְ
י֭וה ֶ֖כינוּ֭אֶ֣ת֭אֲשֶׁ ר-יָב
ֶ֣וֹם֭השּׁ ָ֔שּׁ ְ
ַ
֭בּיּ
[ה]֭ו ָהיָה ַ
ְ

ֶ֣וֹם֭השּׁ ָ֔שּׁי֭ -פשטא מונח זקף-קטן ְוה ֶ֖כינוּ֭– טפחא אֶ֣ת֭אֲשֶׁ ר-יָבָ֑יאוּ֭ -מונח אתנח
ַ
֭בּיּ
(קיסר  -סלוק) ְו ָהיָה ַ
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,
ְֵ֥ך֭בּ ָ
אנ ֶַסֵּ֛נּוּ֭הֲיל ְ
אלפניו  -על ְל ַמֹ֧עַ ן֭ ֲ
ללמד שתורתי בשלב זה במדבר התבטאה בכ-פרש"י אם ישמרו מצוות התלויות בו (במן) שלא יותירו ממנו ולא יצאו בשבת ללקוט
ֲשׁר-י ְל ְקטֶ֖ וּ֭יֵ֥וֹם֭׀֭יָֽ וֹם׃
(קיסר  -אתנח) ְו ָהיָ ֶ֣ה֭מ ְשׁ ֶנָ֔ה֭ -מונח זקף-קטןַ ,עֵ֥ל֭א ֶ ָֽ
תבנית הטעמים באמצע הפסוק (קיסר  -אתנח) מונח זקף-קטן ותוכנו תיאור ,ואחריו פעולה ,מתאים ללימוד אלפניו ולאחריו.
אלפניו  -על ְוה ֶ֖כינוּ֭אֶ֣ת֭אֲשֶׁ ר-יָבָ֑יאוּ 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-י ְל ְקטֶ֖ וּ֭יֵ֥וֹם֭׀֭יָֽ וֹם הוא וכפרש"י על אֲשֶׁ ר-יָבָ֑יאוּ֭לאחר שיביאו ימצאו משנה במדידה ,כפל על
הלימוד לאחריו על התוכן ַעֵ֥ל֭א ֶ ָֽ
הליקוט היומי.
וְ הָ יָ ֶ֣ה֭מ ְשׁ ֶנָ֔ה֭ רש"י  -ליום ולמחרת

ָ֑יאוּ֭ו ָהיָ ֶ֣ה֭מ ְשׁ ֶנָ֔ה לאחר שיביאו ימצאו משנה
ְ
מ ְשׁ ֶנָ֔ה  -על שהיו רגילים ללקוט יום יום של שאר ימות השבוע (ג) ואומר אני ֭אֲשֶׁ ר-יָב
במדידה על אשר ילקטו וימדדו יֵ֥וֹם֭׀֭יָֽ וֹם ,וזהו ו"לקטו לחם משנה" (שמות בשלח טז,כב) בלקיטתו היה נמצא לחם משנה וגו'.
שפת"ח (ג)  -כלומר ולא משנה של כל השבוע דהיינו עשרה עומרים כמובן מן הכתוב.
ראה בבלי ביצה ב,ב ,בבלי ביצה כד,ב כה,א עיקר עשוי לאכילה אז אפשר לטלטל
ֲשׁר-י ְל ְקטֶ֖ וּ֭יֵ֥וֹם֭׀֭יָֽ וֹם׃ ֭
ָ֔ה֭עֵ֥ל֭א ֶ ָֽ
ָ֑יאוּ֭֭ו ָהיָ ֶ֣ה֭מ ְשׁ ֶנ ַ
ְ
כינוּ֭אֶ֣ת֭אֲשֶׁ ר-יָב
י֭וה ֶ֖֭
ֶ֣וֹם֭השּׁ ָ֔שּׁ ְ
ַ
֭בּיּ
שמות בשלח טז,הְ :ו ָהיָה ַ

רש"י והיה משנה  -ליום ולמחרת .משנה על אשר היו רגילין ללקוט יום יום של שאר ימות השבוע[ .אומר אני :אשר יביאו והיה
משנה  -לאחר שיביאו ,ימצאו בו משנה במדידה על אשר ילקטו וימדו יום יום; וזהו "לקטו לחם משנה" (להלן,כב)  -בלקיטתו היה
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
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"ג

נמצא לחם משנה; וזהו "על כן הוא נותן לכם ביום הששי לחם יומים" (להלן,כט)  -נותן לכם ברכה' ,פוישון' (בלעז) ,בבית ,למלאות
העומר פעמים ,ללחם יומים].

טט – יום  -מרכא פסק ,יום סלוק – התבנית מאפיינת את "על אשר-ילקטו" היתור לרבות שלפניה ,שבימים א-ה בין יום שהרבו בין יום
החסירו הושוו במדידה לעומר לגולגולת .ביום הששי (לכבוד השבת) לא משנה מה הביאו ,לאחר שהביאו מצאו עומר משנה לגולגולת
(היינו שני עומר) .הפסק מפריד בין לקיטת יום א-ה שבמדידה הושוותה לעומר לגולגולת לבין לקיטת יום הששי שבמדידה הושוותה לשני
עומר לגולגולת.
ֶ֣וֹם֭השּׁ ָ֔שּׁי .ופלא המן גדול מכל פלא ,בעבור שעמד זה הפלא ארבעים שנה; כי רובי הפלאים הם לעִ תָ ם.
ַ
֭בּיּ
ראב"ע מקוצר ְו ָהיָה ַ

ועשרה ניסים יש בו :האחד  -ירידתו ,והשיני  -היותו סביב למחנה לבדו ,והשלישי  -הֵּ עָ תק ֹו עמהם ממסע אל מסע ,והרביעי  -שימס
בחום השמש על הנשאר ולא ימס אשר לקטו (ראה להלן,כא) ,והחמישי " -לא העדיף המרבה והממעיט לא החסיר" (להלן,יח),
והששי  -ומשנה ביום הששי (ראה להלן,כב) ,שביעי  -ולא הבאיש לילה ויום (ראה להלן,כד) ,שמיני  -ושני מטעמים יש לו ,הוא
התשיעי; כי כן הכתוב במקום אחד אומר "כטעם לשד השמן" (במ' יא,ח) ,וכתוב אחר אומר "כצפחית (בנוסחנו :כצפיחת) בדבש"
(להלן,לא) .והנכון ,שהוא כצפחית אם איננו מבושל; רק המבושל בפרור " -כטעם לשד השמן" .והנס העשירי  -שעמד לדורות ולא
הבאיש (ראה להלן,לג-לד).
ֲשׁר-י ְל ְקטֶ֖ וּ֭יֵ֥וֹם֭׀֭יָֽ וֹם׃ ֭
ָ֔ה֭עֵ֥ל֭א ֶ ָֽ
ָ֑יאוּ֭֭ו ָהיָ ֶ֣ה֭מ ְשׁ ֶנ ַ
ְ
י֭וה ֶ֖כינוּ֭אֶ֣ת֭אֲשֶׁ ר-יָב
ֶ֣וֹם֭השּׁ ָ֔שּׁ ְ
ַ
֭בּיּ
היָה ַ
שמות בשלח טז,הְ :ו ָ֭

ספר חידושי הרי"ם (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 יֵ֥וֹם֭׀֭יָֽ וֹם 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'.

טט – ל-ראב"ע יֵ֥וֹם֭׀֭יָֽ וֹם יום פסק יום – מדגיש בעבור שעמד זה הפלא ארבעים שנה בתמידות ב-עשרה ניסים יש בו :כל שבוע אותה
קביעות ,חמישה ימי ירידה ומדידת עומר אחד לגולגולת ,יום הששי – ירידה ומדידת שני עומר לגולגולת.
וע"פ חידושי הרי"ם בשלח בכל יום יש לחוש התחדשות במן וזה ההתחדשות בעבודת ה' והפועל היוצא בפרנסה.
ובפנים מאירות (או יפה עיניים ראה להלן) כתב ואין יום דומה ליום אבל המן עומד כל יום באותה התחדשות ,אותו טעם ,ועד היום עומד
לדורות יום יום ,לא מבאיש ומחכה להתגלות בגאולה בקרוב בימינו ,אמן
יֵ֥וֹם֭׀֭יָֽ וֹם  -מרכא פסק סלוק ,רבוי בקשות ,כל יום בקשה חדשה בשביל דבר אחד בעבודת ה' והפועל היוצא בפרנסה.
דומה לו בק"ש ה' פסק אחד ,רבוי גלויי מידות ה' והם כולם מאוחדים בה' אחד .אף שבשמע הפסק גם משמש כהפרדה בין אותיות אהו"י
אות ה"ה בשם הוי' ואות אל"ף באחד.
'֭הוֹציא֭אֶ ְת ֶכֶ֖ם֭מ ֶא ֵֶ֥רץ֭מ ְצ ָ ָֽרים׃ ֭
ֵ֥
י֭ה
ם֭כּ ֵ֛
ֹ֧֭
יד ְע ֕ ֶתּ
ָ֑ל֭ע ֶרב֭ו ַ
ן֭אל-כָּ לְ -בּנ ֶ֖י֭י ְשׂ ָרא ֕ ֶ
ֲר ֶ ָֽ
ֶ֤אמר֭משֶׁ ה ְ֭ו ַ ָֽאה ָ֔
שמות בשלח טז,ו:וַיּ ֶ

רמב"ן (ו-ז) ערב וידעתם כי ה' הוציא אתכם מארץ מצרים  -ולא אנחנו המוציאים אתכם משם .... ,ודע כי יש במן ענין גדול ,רמזוהו
רבותינו ,אמרו במסכת יומא (עה,ב)" :לחם אבירים אכל איש" (תה' עח,כה)  -לחם שמלאכי השרת אוכלין; דברי רבי עקיבא .אמר לו
רבי ישמעאל :טעית ,וכי מלאכי השרת אוכלין לחם ,והלא כבר נאמר "לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי" (דב' ט,ט)?! אלא "לחם
אבירים"  -לחם שנבלע באיברים.
והענין הזה שאמר רבי עקיבא הוא ,שקיום מלאכי השרת בזיו השכינה ,וכן דרשו (שמ"ר לב,ד)" :ואתה מחיה את כולם" (נחמ' ט,ו)
 אתה ִמ ְחיָה לכולם; ועליו נאמר "ומתוק האור" (קה' יא,ז)  -שישיגו בו טוב טעם .והמן הוא מתולדות האור הזה העליון ,שנתגשםברצון בוראו יתברך ,ונמצא שאנשי המן ומלאכי השרת ניזונין מדבר אחד( .כעין שוויון במה ניזונים) ראה (טז,טו ויאמרו – קדמא ואזלא
במלה אחת)

ורבי ישמעאל תפשו ,מפני ששָ ם קיומם בדבר המתגשם מתולדות האור[ ,שיקרא לחם]; כי הם קיומם באור העליון עצמו! ומפני זה
היו מוצאים במן טעם כל מה שירצו ,כי הנפש במחשבתה תדבק בעליונים ותמצא מנוח חיים ותפק רצון מלפניו (ע"פ משלי ח,לה).

(ואילו ר"ע אמ ר שקיום מלאכי השרת בזיו השכינה ,ולפי ההמשך אלו שתי מדרגות (א) קיום באור העליון עצמו זהו זיו השכינה (ב) קיום בדבר
המתגשם מן זיו השכינה)

ואמרו במכילתא (מכיל' בשלח ויסע ד)" :היום לא תמצאוהו" (להלן,כה)  -רבי אלעזר חסמא אומר :היום אי אתם מוצאים אותו,
אבל אתם מוצאין אותו לעולם הבא .וזה יסבול שני פירושים :שנאמר שיהיה בבני העולם הבא מי שלא תגיע מעלתם ליהנות תמיד
מזיו השכינה ,ויהיה קיומם בדבר המתגשם מן הזיו ההוא; כמעלת דור המדבר ,שהשיגו לזיו השכינה בים ,כמו שאמרו (מכיל' בשלח
שירה ג) :ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל הנביא ,ומאותה שעה נתעלית נפשם להתקיים בתולדותיו ,שהוא המן .ויותר
נכון שנאמר ,שרמז הכתוב לדברי רבי אלעזר חסמא במלת "היום" ,שבני העולם הבא יהיה קיומם ביסוד המן ,שהוא הזיו העליון ,כמו

שאמרו (ברכות יז,א) :אין בו לא אכילה ולא שתיה ,אלא צדיקים יושבין ועטרותיהם בראשיהם והם נהנין מזיו השכינה  -שבני העולם הבא יתקימו בהנייתן מזיו השכינה ,בהדבקם בו
בעטרה שבראשם .והעטרה היא המדה הנקראת כן ,שאמר בה הכתוב "יהיה ה' צבאות לעטרת צבי" (יש' כח,ה) ,ובה נאמר "בעטרה שעטרה לו אמו" (שה"ש ג,יא)  -רמזו על קיום בני
העולם הבא ,ורמזו על עיקר המן .ואמר הכתוב "ויצו שחקים ממעל ודלתי שמים פתח .וימטר עליהם מן לאכול ודגן שמים נתן למו .לחם אבירים אכל איש" (תה' עח,כג-כה) ,וכן אמר
"ולחם שמים ישביעם" (תה' קה,מ)  -שנראה מזה שהיה הדגן הזה בשמים ,והורידו להם בפתיחת דלתיו .והוא מה שפירשתי ,שנתגשם האור ,כי
באור העליון יאמר הכתוב כלשון הזה" :נפתחו השמים ואראה מראות אלהים" (יח' א,א) .או שכבר היה בשמים ,כמאמרם (משנה אבות ה,ו) ,שנברא בין השמשות.

יד ְע ֕ ֶתּם  -זקף-גדול זקף גדול ,תורה שלמה :האר"י לימד כי ער"ב שנה קודם סיום האלף הששי תתחיל הגאולה ,וזה שנת
֕ ֶע ֶרב֭ו ַ
התשכ"ח ,חדשים אחדים אחרי מלחמת ששת הימים בה זכה עם ישראל לכל ארץ ישראל ולהר הבית מקום בית מקדשנו.
אפשר כי זקף-גדול זקף-גדול בין שני קיסרים מרמז לגילוי נבואי נעלה הקשור למה שקדם למשכן ,למשכן ולמקדש.

כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
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"ג

שמות יתרו יח,א
3.5
שמות יתרו חי,ו:

וֹ֭בֶּ֣א֭א ֶל ָ֑יָך֭ ֭
שׁה֭אֲנֵ֛י֭ח ֶתנְ ָךֵ֥ ֭י ְת ֶ֖ר ָ
אמר֭אֶ֭ל-מ ָ֔ ֶ
וַיּ ֶ
ֶ֖יה֭ע ָ ָֽמּהּ׃ ֭
ֵ֥י֭בנֶ ָ
֭וּשׁנ ָ
֭וְ ָ֨א ְשׁ ְתּ ָָ֔ך ְ

בדרך משה עם משפחתו למצרים ,אמר לו אהרן מכילתא דרבי ישמעאל יתרו  -מסכתא דעמלק פרשה א  ...א"ל על הראשונים אנו
מצטערים (בני ישראל שבשעבוד) ועכשיו נצטער גם באלו .באותה שעה אמר לצפורה ,לכי לבית אביך .ובאותה שעה הלכה לבית אביה
ונטלה שני בניה ,לכך נאמר אחר שלוחיה .היינו גרשה.
ְ ...ו ָ֨א ְשׁ ְתּ ָָ֔ך֭קדמא זקף-קטן במילה אחת  ,כעין מוקדם והוא מאוחר בענין ,אפשר מרמז לכך שמשה גרש אשתו בדרך למצרים ,יתרו
השיבה ,אבל משה מדעתו פרש מן האשה אחרי מתן תורה כדי להיות תמיד מוכן לדבר ה' והסכים ה' עמו ,ולכן כנראה כבר לא החזירה.
רוצה לומר אשתך בעבר אבל כדי לא לביישה שמשה לא החזירה הזכירה בלשון אשתך .וזהו גירוש מוקדם שנמצא נכון אח"כ.
שמות יתרו חי,ט:

'֭לי ְשׂ ָראָ֑ל ֭
ֵ֥ה֭ה ְ֭
ֶ֖
טּוֹבה֭אֲשֶׁ ר-עָ ָשׂ
וַיּ ֶ֣חַ ְדּ֭י ְת ָ֔רוֹ֭עַ ֚ל֭כָּ לַ -ה ָָ֔
֭א ֲֶשֵׁ֥ר֭הצּילֶ֖ וֹ֭מיַּ ֵ֥ד֭מ ְצ ָ ָֽרים׃ ֭
וַיּ ֶ֣חַ ְדּ֭י ְת ָ֔רוֹ֭ -מונח זקף-קטן  -רש''י פשט וישמח ,מדרש אגדה נעשה בשרו חידודין  -מיצר,
טּוֹבה֭  -מקף זקף-קטן ,מקף בתפקיד ענין בעל מספר מצבים( ,א) אמר
עַ ֚ל֭ -יתיב  -אכן כך הדבר ,לא פחות ולא יותר ,והדבר הינו כָּ לַ -ה ָָ֔

הרב דב גריינצייג נ''י שמחה בהכרה שכל הנעשה הוא על רצון ה' ,וזה התעוררות דלתתא
מיצר במובן של יראה עילאה ,משהגיע להכרה הנ''ל עומד ביראה עילאה ,יראת הרוממות בפני ה'
(ב) זקף-קטן מרמז על שני מיני מצבים( :א) מצבי  -טעמי מן( ,ב) מצבי – טעמי באר ,מכילתא דרבי ישמעאל יתרו  -מסכתא דעמלק
טּוֹבה וגו' .ר' יהושע אומר :בטובת המן הכתוב מדבר ,אמרו לו :המן הזה שנתן לנו המקום ,אנו
פרשה א  ...וַיּ ֶַ֣ח ְדּ֭י ְת ָ֔רוֹ֭עַ ֚ל֭כָּ לַ -ה ָָ֔

טועמין בו טעם הפת ,טעם בשר ,טעם דגים טעם חגבים ,טעם כל המטעמים שבעולם ,שנאמר טובה ,הטובה ,כל הטובה ,על כל
הטובה .ר' אלעזר המודעי אומר :בטובת הבאר הכתוב מדבר; אמרו לו :הבאר הזה שנתן לנו המקום ,אנו טועמין בו טעם יין ישן,
טעם יין חדש ,טעם חלב ,טעם דבש ,טעם כל הממתקים שבעולם ,שנאמר טובה ,הטובה ,כל הטובה ,על כל הטובה.

טּוֹבה  ... -זקף-קטן  ...זקף-קטן ,בתפקיד דבר החוזר וקורה(.א) מכילתא דרבי ישמעאל יתרו  -מסכתא
וַיּ ֶ֣חַ ְדּ֭י ְת ָ֔רוֹ֭עַ ֚ל֭כָּ לַ -ה ָָ֔

דעמלק פרשה א ר' אליעזר אומר :בטובת ארץ ישראל הכתוב מדבר ,אמרו לו :עתיד המקום ליתן לנו שש מדות טובות ,ארץ ישראל,
והעולם הבא ,ומלכות בית דוד ,ועולם חדש ,וכהונה ולויה .לכך נאמר :טובה ,הטובה ,כל הטובה ,על כל הטובה[ .מיד פתח ואמר:
ברוך ה'].
(ב) בבלי שבת ל,א  ...והיינו דכתיב (מלכים א' ח) ביום השמיני שלח את העם ויברכו את המלך וילכו לאהליהם שמחים וטובי לב על
כל הטובה אשר עשה ה' לדוד עבדו ולישראל עמו:
שמות יתרו יח,יב:

תן֭מ ֶשֵׁ֛ה֭ע ָלֵ֥ה֭וּזְבָ ֶ֖חים֭לאֹלהָ֑ים֭ ֭
וַיּ ַ֞קּח֭י ְת ָ֨רוֹ֭ח ֵ֥
ֱֹלהים׃ ֭
תן֭מ ֶשֶׁ֖ה֭ל ְפנ ֵ֥י֭הָ א ָֽ
ן֭ו ֶ֣כל׀֭ז ְקנ ֶ֣י֭י ְשׂ ָר ֵ֗אל֭לֶ אֱכָ לֶ -ל ֵֶ֛חם֭עם-ח ֵ֥
ֲר ְ
ָבא֭אַ ה ֝
ַויּ ָ֨
וַיּ ַ֞קּח֭י ְת ָ֨רוֹ֭ -גרשיים קדמא ,מרכא תביר מרכא טפחא

שמות יתרו יח,יג:

שׁ ֶ֣פּט֭אֶ תָ -ה ָע ָ֑ם֭ ֭
ֳרת֭וַיּ ֵ֥שֶׁ ב֭מ ֶשֶׁ֖ה֭ל ְ֭
֭מ ָמּח ָ ָ֔
וַ ָֽ ַֽיְ הי ָֽ
שׁה֭מןַ -ה ֶ֖בּ ֶקר֭עַ דָ -ה ָע ֶָֽרב׃ ֭
ד֭העָ ם֭עַ ל-מ ָ֔ ֶ
ָ
ֲמ
ַו ַיּע ֶ֤
שׁה֭ל ְשׁ ֶ֣פּט֭אֶ ת-
ֳרת֭הינו תיאור המוטעם בתבנית טעמים (סלוק) פשטא זקף-קטן ,והכתוב אחריו הינו והפעולה וַיּ ֵ֥שֶׁ ב֭מ ֶ ֶ֖
֭מ ָמּח ָ ָ֔
התוכן וַ ָֽ ַֽיְ הי ָֽ
הָ ָע ָ֑ם֭ ,זאת תבנית לדרישה של אלפניו ולאחריו

טט – (יח,יג) רש"י מוצאי יום הכפורים היה ,כך שנינו ב-ספרי ... ,למחרת רדתו מן ההר וגו' .בלימוד אלפניו יודיענו שהנאמר
וַיּ ַ֞קּח֭י ְת ָ֨רוֹ֭ -גרשיים קדמא  ,ארע כנראה אותו יום ,וגרשיים קדמא יאמר שאין מוקדם ומאוחר בשני ענינים שונים אפילו סמוכים באותו
מקום .כי ק דמא ואזלא באחד מתפקידיהם מייצגים סדר של מוקדם ומאוחר ,אבל כאשר הסדר ביניהם מתחלף משמע שפעולת האמורה
להיות מוקדמת נדחקה מפני הפעולה המאוחרת שהקדימה בהתבצעותה.

ב(-יח,יב)

שמות יתרו יח,יט:

ֱֹלהים֭ע ָמְָּ֑ך֭ ֭
יהי֭א ֶ֖
יע ְֶ֣צ ָָ֔ך֭ו ֵ֥
ֶ֤ע֭בּקלי֭א ָ
ה֭שׁ ַמ ְ
עַ ֞ ָתּ ְ
ֱֹלהים׃֭֭ ֭
את֭אַ ָתֵּ֛ה֭אֶ תַ -ה ְדּבָ ֶ֖רים֭אֶ לָ -הא ָֽ
ים֭והב ָ ֵ֥
ֱֹלה ְ
֚וּל֭הא ָ֔
ָ
עם֭מ
הֱי ֹ֧ה֭אַ ָתֶּ֣ה֭לָ ֵָ֭֗
הֱי ֹ֧ה֭אַ ָתֶּ֣ה֭לָ ֵ֗ ָעם – דרגא מונח רביע ,בהצעת יתרו ,משה מהווה פרט מרכזי ,בלשון הזוהר צד האמת עמוד האמצעי ,וכדוגמתו כל דייני

ישראל מול הא-לקים ,שם המשלב הוי' אדנות (חסד בגבורת הדין של בי"ד של מעלה) ,עליהם לדון דין אמת כמו בבית דין של מעלה.
הֱי ֹ֧ה֭אַ ָתֶּ֣ה֭לָ ֵ֗ ָעם – דרגא מונח רביע ,תיקון חטא אדם הראשון ,דיין הדן דין אמת נעשה שותף לקב"ה בבריאה ,מוציא השכינה מגלותה.
תיקוני זוהר נספח (מעמ' קלט) דף קמג עמוד א

 ...ולעילא לית משוא פנים בין זכאה לחייבא וכן צריך להשוות לתתא גבי דינא זכאה עם חייבא מסטרא דאמת עמודא דאמצעיתא ולא
יהא דיינא רשאי למעבד משוא פנים לחד מינייהו בדינא דבדיינא דלעילא אתמר לא ישא פנים ולא יקח שחד ווי ליה לדיינא לתתא
דאשתני מדיינא דלעילא דאכחיש עובדא דבראשית ולא יימא דא מהימנא מדא דכמה דאיהו לתתא שופטים ושוטרים תתן לך בכל
שעריך לדיינא גופין הכי אית לעילא שופטים ושוטרים לדיינא נשמתא ולא יוקיר לדא יתיר מדא אלא תרוייהו בהשואה בדינא ואינון
צריכין למשמע קדם דיינא ולא ימללון עד דשאיל לון דיינא ויהיב לון רשו למללא ויהון קדמיה בדחילו בגין דשכינתא שרייא עלייהו
ומאן דתבע קשוט כאלו מקיים על עלמא דיין אמת וכל שכן מאן דדן דין אמת כאלו מקיים אמת מארץ תצמח ווי ליה למאן דאוקים
שקרא ואפיל אמת דגרים ותשלך אמת ארצה ומאן גרים דא דיינא דלא דן דין אמת ובודאי דיין דדן דין אמת כאלו הוא אפיק לשכינתא
ולישראל מגלותא ואוקים לון מארעא:
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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א֭תביר֭[מרכֵ֥ א]֭טפחֶ֖ א תפקיד תדיר של התבנית הוא כעין קבוצת פרטים קשורים לנושא מסוים ,אשר לכתחילה חלים
ֵ֛
תבנית מרכֵ֥
עליהם חילוקי דינים .או על חלקם חל ענין מסוים ועל חלקם חל ענין אחר בקשר לנושא הנידון או הם לא מצטרפים ביחד לגבי הנושא או
ההלכה הנידונים.
שמות משפטים כא,א
3.6
וֹת֭יוּמת׃ ֭
ָ ָֽ
ֶ֖ת֭מ
ֵ֥ה֭אישׁ֭וָמ ֵ֥
ֵ֛
שמות משפטים כא,יבַ :מכּ

ֵ֥ה֭אישׁ֭ -אין לי אלא איש ,הכה את [האשה ואת] הקטן מניין ,ת"ל (פ' אמור) ואיש כי יכה כל נפש
ֵ֛
תורה תמימה שמות כא (יב) ַמכּ
אדם אפילו קטן במשמעצב) ,אי נפש יכול אפילו נפלים ובן שמנה ,ת"ל מכה אישצג) [סנהדרין פ"ד ב']:
הערה צג) ר"ל יכול אפי' נפלים כגון בן תשעה וראשו אטום או שיש לו שני גבין שגם הם בכלל נפש קמ"ל מכה איש ,ואיש נקרא
כזה שראוי לחיות ולהיות איש ,משא"כ הני לא חיי:
ֵ֥ה֭אישׁ  -מלת איש בד"כ ממעט קטן ,לכן דרשו גם פסוק מפר' אמור לרבות מוכה קטן .אבל קטן הוא מיום הלידה לכן אפשר כי
ֵ֛
ַמכּ
טעם תביר במלת ֵ֛אישׁ ממעט מהקטן את הנפלים ואת שנולד בחודש השמיני להריון שאין לא קיום אף שיש לו נפש אדם.

ֵ֥ה֭אישׁ  -אין לי אלא איש שהכה ,אשה שהכתה מניין ת"ל מכה איש מכל מקוםצד) ,יכול אפילו קטן שהכה חייב ת"ל (פ' אמור)
ֵ֛
מַ כּ
ואיש כי יכהצה) [מכילתא]:

כלל בתורה שבע"פ פועל בלשון זכר מרבה אשה ובמקום שכתב איש – דווקא איש ,ולכן צריך לימוד לרבות גם אשה (כגון עוד פסוק
עם פועל ,או רבוי באופן אחר) (תוספות בבלי סוכה כח,ב),
ת"ת הערה צה) זה הובא בפירש"י כאן ,ותמה הרא"מ היכן מצינו חיוב לקטן דאצטריך הכא למעט ,ועיין מש"כ בזה .ולי נראה דלכן צריך כאן למעט משום דבשארי ענינים
שבפרשה בענינים כאלה כתיב מפורש איש ,כמו וכי יזיד איש ,וכי יריבון אנשים ,וכי יכה איש ,כי יבער איש ,וכן בפ' אמור ועוד ,משא"כ הכא כתיב סתמא מכה הו"א אפילו קטן.

וטעם הדבר דהו"א לחייב גם קטן נראה ע"פ מש"כ הרמב"ם בפ"ד ה"ח מרוצח גבי הא דקיי"ל בהורג נפש ואין שם עדים כשרים
דמכניסין אותו לכיפה עד שימות ,וכתב בטעם הדבר ,דאע"פ דיש עבירות חמורות כשפיכות דמים כמו עבודת כוכבים וגל"ע
בכ"ז אין עושין כזה רק בשפיכות דמים משום דיש בזה השחתת והריסת ישובו של עולם ,ומהאי טעמא אמרו חז"ל בסנהדרין ע"א א' בן סורר

ומורה אף על פי שהוא קטן נהרג משום דסופו ללסטם את הבריות [דב' תצא כא,כ  -כא] (טט – אפשר רוצה לומר סמוך לקטן ,כי תקופת בסו"מ היא מיום י"ג שנה ויום אחד
ועד י"ג שנה ושלושה חדשים והוא כבר גדול) ,ולפי"ז הו"א כאן דגם קטן נהרג ,לכן אצטריך למעוטי ,וטעם המיעוט מה שבאמת אינו דומה לבן סורר ומורה י"ל משום דשאני
בן סו"מ כדמפרש התם בגמרא ,דכיון דמתרגל במאכלים טובים שוב לא יוכל בגדלותו להמנע מזה ויבא ללסטם את הבריות ,משא"כ הכא דעבר עבירה והרג י"ל

דלכשיתגדל תתגבר דעתו להמנע ממדת אכזריות ,ודו"ק:
הוה אמינא כי מכה ומת ירבה קטן ככתב הרמב"ם בפ"ד ה"ח מרוצח שהורגים ההורג משום דיש בזה (מעשה ההריגה) השחתת
והריסת ישובו של עולם ,ומה שהת"ת מביא ענין בן סורר ומורה שהוא כבר גדול אבל סמוך לקטן זה ללמד שבסו"מ מתרגל למאכלות
טובים ולא יתקן דרכיו לכן הורגים אותו ובאה דרשת הכתוב וממעט את הקטן שהמית מפני דלכשיתגדל תתגבר דעתו להמנע ממדת
אכזריות.
ֵ֥מוֹת – מרכא ,רבוי ,אפשר כי בא לרבות על המומתים ע"פ עדים והתראה את ההורג נפש ואין שם עדים כשרים דמכניסין אותו
יוּמת – סלוק ,מגביל המתה רק לגדול וממעט את הקטן שהכה.
ָ ָֽ
לכיפה עד שימות (הרמב"ם בפ"ד ה"ח מרוצח),
ֵ֥ה֭אישׁ֭וָמֶ֖ת֭ -מלמד שאינו חייב עד שתצא נפשו ,לאפוקי אם סטרו סטירהצו) [שם]:
ֵ֛
מַ כּ
ת"ת הערה צו) ר"ל אם ע"י סטירה זו מת אח"כ אינו חייב מיתה ,משום דבעינן שע"י הכאה זו תצא כל נפשו ,וכאן איירי אם
מקודם הכוהו אנשים אחרים ונחלש כ"כ עד שע"י סטירה זו מת ,וזה הוי כמ"ש בסנהדרין ע"ח א' הכוהו עשרה בני אדם בעשרה
מקלות ומת פטורין דכתיב (פ' אמור) ואיש כי יכה כל נפש אדם עד דאיכא כל נפש ,וה"נ ע"י סטירה בסתם אין יציאת כל נפש:
ַמכֵּ֥ה֭ ֵ֛אישׁ֭וָמֶ֖ת – מרכא תביר טפחא ,כעין קבוצת פרטים קשורים לנושא המכה ,שחלים עליהם חילוקי דינים .כ -ת"ת הערה צו)
וֹת֭יוּמת
ָ ָֽ
דרך נוספת בדרשת ֵ֥מ
ֵ֥מוֹת – מרכא (=מאריך) ,אפשר שכאן דורש רבוי זמן ,שאם לא מת מיד אינו חייב מיתה ,וכן רבוי מכים לפני מכת היחיד אינו חייב
יוּמת – סלוק מגביל ,זה כאשר המכה ראויה להמית בפני עצמה לאפוקי אם הכהו בסטירה אחרי הכאות אחרות ע"י אנשים
מיתהָֽ ָ ֭ .
אחרים .ראה במד' מסעי ואם באבן יד הכהו וכד' – טעם תרסא המרמז לאומדן בי"ד.

וֹת֭יוּמת׃֭ס ֭
ָ ָֽ
וֹ֭מ
יו֭וא ֶ֖מּ ֵ֥
ב ְ
ס֭וּמכֵּ֥ה֭אָ ֵ֛
ַ
שמות משפטים כא,טו֭ :

יו֭וא ֶ֖מּוֹ לפי שלמדנו על החובל בחבירו שהוא בתשלומין ולא במיתה ,הוצרך לומר על החובל באביו שהוא
ב ְ
וּמכֵּ֥ה֭אָ ֵ֛
רש"י (טו) ַ
וֹת֭יוּמת בחנק (ראה סנה' פה,ב).
ָ ָֽ
יו֭וא ֶ֖מּוֹ או זה או זהֵ֥ .מ
ב ְ
במיתה; ואינו חייב אלא בהכאה שיש בו חבורה (ראה סנה' פה,ב) .אָ ֵ֛
יו֭ואמֶּ֖ וֹ֭ -המכה אביו ואמו אינו חייב עד שיעשה בהם חבורה ,דאמר קרא (פ' אמור כד,כא) מכה אדם
ב ְ
וּמכֵּ֥ה֭אָ ֵ֛֭
תורה תמימה (א) ַ
ומכה בהמה ,מה מכה בהמה עד דעביד בה חבורה דכתיב בה נפשקיט) אף מכה אדם עד דעביד ביה חבורה ,ומה מכה בהמה לרפואה
פטור אף מכה אדם לרפואה פטורקכ) [סנהדרין פ"ד ב']:
קכא)
יו֭וא ֶ֖מּוֹ֭ -המכה אביו ואמו אינו חייב אלא מחיים [שם פ"ה ב']:
ב ְ
כּה֭אָ ֵ֛
וּמַ ֵ֥֭
וֹת֭יוּמת.
ָ ָֽ
יו֭וא ֶ֖מּוֹ – מרכא תביר טפחא – קבוצת פרטים קשורים לנושא הכאה שחלוקים בדיניהם לגבי ֵ֥מ
ב ְ
וּמכֵּ֥ה֭אָ ֵ֛
(כא,טו)֭ ַ
אפשר כי תבנית הטעמים מרכא תביר טפחא מרמזת לחפש בתורה פסוקים של הכאה כמו מכה בבהמה ובנפש שלה – היינו דמה ,כדי
להסיק ממנה למכה אביו ואמו מתי חייב ומתי פטור.
וֹת֭יוּמת .אבל
ָ ָֽ
כאשר (א) הכאה מחיים (ב) הכאה העושה חבורה גלויה או צרורה וכל זה בתנאי הכללי שהדבר בעדים והתראה אז חל ֵ֥מ
וֹת֭יוּמת.
ָ ָֽ
הכאה לשם רפואה או לאחר מיתה פטורה מֵ֥ ֭-מ

ֵ֥ה֭בה ָמֶ֖ה֭יְ שַׁ ְלּ ֶמָ֑נָּה –.למעלה (וי' אמר כד,יח) דבר בהורג בהמה וכאן דבר
וּמכּ ְ
הרחבה בענין מכה מחיים עיין ב-רש"י (וי' אמר כד,כא) ַ
ם֭יוּמת – אפילו לא הרגו אלא עשה בו חבורה שלא נאמר כאן נפש ובמכה אביו ואמו
ָ ָֽ
ד
וּמכֵּ֥ה֭אָ ָ ֶ֖
בעושה בה חבורה( .וי' אמר כד,כא) ַ
דבר הכתוב (אע"פ שכתב אדם סתם) ובא להקישו למכה בהמה מה מכה בהמה מחיים אף מכה אביו ואמו מחיים פרט למכה לאחר מיתה
לפי שמצינו שהמקללו לאחר מיתה חייב הוצרך לומר במכה שפטור .ומה בבהמה בחבלה שאם אין חבלה אין תשלומין אף מכה אביו
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ואמו אינו חייב עד שיעשה בהם חבורה(.סנהדרין פד,ב) .ולא מצינו מהלך כזה בגמרא ,רש"י ב(-בבלי סנה' פה,ב) פי' המכה לאחר מיתה
פטור וחבורה ליכא .כלומר מצינו שכיון שדורשים שצריך הכאה עם חבורה ולאחר מיתה אין חבורה.
יוּמת מגביל עונש המיתה
ם֭יוּמת׃ טעם סלוק במלת ָ ָֽ
ָ ָֽ
ד
כּה֭אָ ָ ֶ֖
ָה֭וּמ ֵ֥֭
ַ
ֵ֥ה֭בה ָמֶ֖ה֭יְ שַׁ ְלּ ֶמָ֑נּ
וּמכּ ְ
שפת"ח ב(-שמ' מש' כא,טו) מפרש (וי' אמר כד,כא) ַ
למכה אביו או אמו בלבד .אמנם ממכה בהמה למדנו למכה אדם שזה מחיים ,אבל ענין של תשלום נזיקין על הכאת בהמה אינו מלמד על
הכאת סתם אדם לתשלום נזיקין.
ֵ֥ה֭בה ָמֶ֖ה֭– מרכא טפחא ,יתור לרבות יְ שַׁ ְלּ ֶמָ֑נָּה֭– אתנח ,מגביל תשלום הנזיקין רק כאשר חבל בה – עשה
וּמכּ ְ
עיון ב(-וי' אמר כד,כא) ַ
חבורה.
הרחבה בענין מכה לרפואה (בלי תבניות טעמים).

וּמכֵּ֥ה֭אָ ָ ֶ֖דם֭ -מכה אדם ומכה בהמה ,מקיש מכה אדם למכה בהמה ,מה מכה בהמה עד
תורה תמימה ויקרא כד (וי' אמר כד,כא)֭ ַ
דעביד בה חבורה שהרי כתיב בה (וי' אמר כד,יח)֭וּמַ כֵּ֥ה֭נֶ ָֽפֶ שְׁ -בּה ָ ֶ֖מה֭נו) אף מכה אדם עד דעביד ביה חבורהנז) [שם פ"ד ב']:
תורה תמימה הערה נו) ונפש משמע דם דהוי חבורה:
נח)
וּמַ כֵּ֥ה֭אָ ָ ֶ֖דם֭ -מכה אדם ומכה בהמה ,מקיש מכה אדם למכה בהמה ,מה מכה בהמה לרפואה פטור אף מכה אדם לרפואה פטור
[סנהדרין פ"ד ב']:
תורה תמימה הערה נח) כגון המקיז דם אף על פי שעושה חבורה ,ובגמרא מסיק דמותר לבן להקיז דם לאביו לרפואתו בדליכא
אחר ,אף על פי דחייב מיתה על עושה חבורה באביו.

מהלך ראשון של בבלי סנה' פד,ב להקיש ממכה בהמה למכה אדם על עושה חבורה .הגמרא שואלת הרי אין זה נכון שמכה בהמה חייב רק
ֵ֥ה֭בה ָמֶ֖ה֭יְ שַׁ ְלּ ֶמָ֑נָּה) .מסקנת הגמרא
וּמכּ ְ
בעושה בה חבורה ,כי מסברא ,אם הזיקה ,חייב בתשלום נזק (אולי גם מפסוק (וי' אמר כד,כא)֭ ַ
וּמכֵּ֥ה֭נֶָֽ֭פֶ שְׁ -בּה ָמֶ֖ה֭יְ שַׁ ְלּ ֶמָ֑נָּה אינו על
שחבורה באדם לומדים במידה "באם אינו ענין" לבהמה תנהו לאדם ,ולכן הפסוק (וי' אמר כד,יח)֭ ַ
הבהמה כי בהמה גם בלי חבורה חייב ,אז אם אינו ענין לבהמה תנהו לאדם .לכן דרך לימוד בהיקש במהלך הראשון של הגמרא מתפנה
ובאה ללמד על רפואה.

ם֭יוּמת  -מה תלמוד לומר ,לפי שנאמר (פ' משפטים) מכה אביו ואמו מות יומת ,יכול לא
ָ ָֽ
ד
וּמכֵּ֥ה֭אָ ָ ֶ֖
תורה תמימה (וי' אמר כד,כא)֭ ַ
ס)
וּמכֵּ֥ה֭אָ ָ ֶ֖דם  -אפילו אחד מהם [שם]( :כהסבר ת"ת (שמ' מש' כא,טו) הערה קכ שמדובר רק
יהיה חייב עד שיכה שניהם כאחד ,ת"ל ַ
בהורי המכה)
תורה תמימה הערה ס) נראה באור דרשה זו ,כי סתם לשון הכאה אינו מורה על הכאת מיתה רק על הכאת חבורה ופצע או חבלה
וכדומה ,וא"כ קשה מה דכתיב ומכה אדם יומת ,איך ס"ד דעל חבלה יומת [ואף דגם לעיל בפ' י"ז כתיב ואיש כי יכה כל נפש אדם
מות יומת ,אך שאני התם דכתיב נפש אדם דזה משמע שהרגו בנפש דהיינו שהמית אותו] ,ועל זה דריש שבא לרמז כאן ענין מכה
אביו ואמו שעל הכאתם חייב מיתה ,ואף דכבר כתיב בפ' משפטים ומכה אביו ואמו מות יומת ,אך אי מהתם הו"א דדוקא אם הכה
שניהם אז חייב מיתה ולא אחד ,קמ"ל הכא בלשון אָ ָ ֶ֖דם ,דגם אם הכה אחד יומת:
וּמכֵּ֥ה֭אָ ָ ֶ֖דם֭בלשון יחיד ,כי כמו בכל אדם לעצמו כך לגבי אביו ואמו כל אחד לעצמו,
בבלי סנה' פד,ב מביא ראיה מהכתוב (וי' אמר כד,כא)֭ ַ
יו֭וא ֶ֖מּוֹ֭הוה אמינא שרק אם יכה שניהם יתחיב במיתה .אבל אפשר כי לכך רומז
ב ְ
וּמכֵּ֥ה֭אָ ֵ֛
וע"פ תורה תמימה מפסוק (שמ' מש' כא,טו) ַ
טעם תביר במלת אָ ֵ֛ביו֭בתפקיד מחלק שעל כל אחד מהם לעצמו יהיה חייב וכפי' רש"י או זה או זה.
תוספת על הכאת אביו או אמו כל אחד לעצמו
ע"פ בבלי מסכת מכות טז,א במכה ומקלל ספק אביו לתשעה וספק אביו לשבעה ,שני גופים בבת אחת יהיה חייב בגלל שכאן שניהם
נוכחים ובודאי אחד מהם אביו .אבל אם מכה או מקלל רק אחד מהם לא יהיה חייב כי כל אחד מהם ספק אביו .אם היה כתוב ומכה בתביר
ואביו ואמו במרכא טפחא אז לא היה חייב עד שיכה שניהם בבת אחת.
וֹת֭יוּמת – מרכא סלוק .נברר תחילה תפקיד הסלוק.
ָ ָֽ
סיום הפסוק (שמ' מש' כא,טו)֭ ֵ֥מ
וֹת֭יוּמת  -המכה אביו ואמו מיתתו בחנק ,דכתיב מות יומת וכל מיתה האמורה בתורה סתם
ָ ָֽ
יוּמת – סלוק ,מגביל כפי' תורה תמימה ֵ֥מ
ָ ָֽ

אינה אלא חנקקכג) [סנהדרין פ"ד ב']:
תורה תמימה הערה קכג) טעם כלל זה מבואר בסנהדרין נ"ב ב' דילפינן מיתה בידי אדם ממיתה בידי שמים מה מיתה בידי שמים
הוי מיתה שאין בה רושם בגוף אף מיתה סתם שבידי אדם הוי מיתה שאין בה רושם בגוף ,ומיתה כזו היא רק חנק ,ועיין מש"כ
בסמוך פסוק י"ז אות קל"ג:

וֹת֭יוּמת במקלל הוריו (אותה תבנית טעמים ,מרכא
ָ ָֽ
וֹת֭יוּמת במכה הוריו לעומת (שמ' מש' כא,יז) ֵ֥מ
ָ ָֽ
השוואת משמעות (שמ' מש' כא,טו) ֵ֥מ
סלוק)
מֵ֥ וֹת – מרכא מרבה ,אם אי אפשר להרגו במיתה הראויה לו (כאן במיתת חנק) אז המיתהו בכל דרך שאפשר (זה עשוי להלמד מהכפל מֵ֥ וֹת֭
יוּמת ) .המכה אחד מהוריו בשגגה אינו חייב בתשלומים כי חייבי מיתות שוגגין אינם משלמים ממון לפי הכלל כי ִקים ֵליה בדרבה מיניה.
ָ ָֽ
יוּמת׃֭ס – סלוק ,מגביל מיתת סקילה מבין המיתות האמורות בשמות משפטים כא,טו –
וּמקַ לֵּ֥ל֭אָ ֵ֛ביו֭וְ אמֶּ֖ וֹ֭ ֵ֥מוֹת – מרכא ָ ָֽ
(שמ' מש' כא,יז)֭ ְ
יז ,רק למקלל הוריו בשם ה' משום השוואת קללת הוריו לקללת א-לקיו .וזה אע"פ שקללה אין בה מעשה רק דיבור ואילו המכה שהוא
גרוע ממקלל ,כי יש בו מעשה ,בכל זאת נידון בחנק הנחשב כמיתה הקלה מסקילה (ת"ת הערה קלג) ) .ולפי ההסבר כי המכה נידון
במיתת חנק שאינה משאירה רושם בגוף המומת ,יש לומר כי הסקילה משאירה רושם בגוף לתקן על שימוש לרעה בדיבור.
ֵ֥מוֹת – מרכא ,רבוי (א) שאם אי אפשר לסקלו ,מכל מקום ימיתוהו במיתה אחרת ,אבל זה כבר נלמד לעיל( .ב) בסקילה יש עד
שלושה שלבי המתה ואחריה לשתי עבירות גם תליה כנלמד ב-משנה מסכת סנהדרין פ"ו מ"ד בית הסקילה היה גבוה שתי קומות

אחד מן העדים דוחפו על מתניו נהפך על לבו הופכו על מתניו אם מת בה יצא ואם לאו השני נוטל את האבן ונותנה על לבו אם
מת בה יצא ואם לאו רגימתו בכל ישראל שנאמר (דברים י"ז) יד העדים תהיה בו בראשונה להמיתו ויד כל העם באחרונה [ה] כל
הנסקלין נתלין דברי רבי אליעזר וחכמים אומרים אינו נתלה אלא המגדף והעובד ע"ז וגו'
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ג

שמות תרומה כה,א

שמות תרומה כו,ה:

ֶ֣ה֭האֶ ָחת֭ ֭
ָ
יע
֭בּיְ ר ָ
ת֭תּעֲשֶׂ ה ַ
חֲמשֶּׁ֣ים֭לֻ לָ ֵ֗א ַ ָֽ
ת֭השּׁנ ָ֑ית֭ ֭
ֶ֖ר֭בּ ַמּ ְח ֶבּ ֶֶ֣ר ַ
יעה֭א ֲֶשׁ ַ֭
ת֭תּעֲשֶׂ ה֭בּ ְקצֶ֣ה֭הַ יְ ר ָ֔ ָ
֭ ַוחֲמשֶּׁ֣ים֭לֻ לָ ֵ֗א ַ
֭ה ֻלּ ֶ֣לָ ָ֔את֭א ָשֶּׁ֖ה֭אֶ ל-אֲח ָ ָֽתהּ׃֭֭
֭מַ ְקבּיֹלת ַ

רש"י שמות כו,ה מקבילות הלולאות אשה אל אחותה ,שמור שתעשה הלולאות במדה אחת מכוונות הבדלתן זו מזו וכמדתן ביריעה זו כן יהא
בחברתה כשתפרוש חוברת אצל חוברת יהיו הלולאות של יריעה זו מכוונות כ נגד לולאות של זו וזהו לשון מקבילות זו כנגד של זו תרגומו של
כנגד לקבל ,היריעות ארכן כ"ח ורחבן ארבע וכשחבר חמש יריעות יחד נמצא רחבן כ' וכן החוברת השנית,

והמשכן ארכו שלשים מן המזרח למערב שנא' עשרים קרשים לפאת נגב תימנה וכן לצפון וכל קרש אמה וחצי האמה הרי שלשים מן
המזרח למערב רוחב המשכן מן הצפון לדרום עשר אמות שנאמר ולירכתי המשכן ימה וגו' ושני קרשים למקצעות הרי עשר ובמקומם
אפרשם למקראות הללו,
נותן היריעות ארכן לרחבו של משכן עשר אמות אמצעיות לגג חלל רוחב המשכן ואמה מכאן ואמה מכאן לעובי ראשי הקרשים שעוביים אמה
נ שתיירו י"ו אמה ח' לצפון וח' לדרום מכסות קומות הקרשים שגבהן עשר נמצאו שתי אמות התחתונות מגולות,

רחבן של יריעות ארבעים אמה כשהן מחוברות עשרים אמה לחוברת
שלשים מהן לגג חלל המשכן לארכו
ואמה כנגד עובי ראשי הקרשים שבמערב ואמה לכסות עובי העמודים שבמזרח שלא היו קרשים במזרח אלא ד' (ברש"י ישן חמשה)
עמודים שהמסך פרוש ותלוי בווין שבהן כמין וילון
נשתיירו ח' אמות התלויין על אחורי המשכן שבמערב ושתי אמות התחתונות מגולות ,זו מצאתי בברייתא דמסכת מדות,
אבל במסכת (שבת פ' הזורק) אין היריעות מכסות את עמודי המזרח וט' אמות תלויות אחורי המשכן והכתוב בפרשה זו (שמות תרומה
ים  -זרקא מונח סגול
ת֭ה ְקּ ָרס ֭
֭תּ ֶַ֣ח ַ
ָת ָתֶּ֣ה֭אֶ תַ -הפָּ רכֶ ת ַ
כו,לג) מסייענו ֭ ְונ ַ
ואם כדברי הברייתא הזאת (במסכת מדות) נמצאת פרוכת משוכה מן הקרסים ולמערב אמה:
חזקוני שמות כו,ה מקבילת הללאת פרש"י והכתוב מסייעני דכתיב ונתת את הפרוכת תחת הקרסים ,ואם כדברי ברייתא זו נמצאת
פרכת משוכה מן הקרסים אמה .יש מיישבין הברייתא אחר הפסוק ואומרים שעמודי הפרכת קבועים באמת העשרים ,והפרכת תלויה
ופרוסה בהם מהם ולחוץ כלפי מזרח ,הרי שהפרכת נתונה תחת הקרסים .ולדברי מסכת שבת אם העמודים באמת הכ' הפרכת תלויה
בהם מהם ולפנים כלפי מערב ,ואם הם באמת הכ"א הפרכת תלויה בהם מהם ולחוץ כלפי מזרח:
ֶ֣ה֭האֶ ָחת֭–֭זרקא מונח סגול ובמקביל לו מקום הפרוכת
ָ
יע
֭בּיְ ר ָ
ת֭תּעֲשֶׂ ה ַ
(שמות תרומה כו,ה) חֲמשֶּׁ֣ים֭לֻ לָ ֵ֗א ַ ָֽ
ים – זרקא מונח סגול
ת֭ה ְקּ ָרס ֭
֭תּ ַח ַ
ָת ָתֶּ֣ה֭אֶ תַ -הפָּ רכֶ ת ַ ֶ֣
(שמות תרומה כו,לג) ֭ ְונ ַ
טט – לפי ברייתא דמסכת מדות  ,עמודי הפרוכת נמצאים בקדש בין אמה יט ואמה כ מפתח המשכן במזרח .הקרסים נמצאים מעל האמה
התשע עשרה של הקדש .אבל אם הקרשים במערב משופעים אז יריעות המשכן יכולות לכסות גם את עמודי הכניסה במזרח וגם החיבור
יכול להיות באמה היט .לפי מסכת שבת (פ' הזורק) עמודי הפרוכת בין הקדש ובין קה"ק עומדים בקדש החל מאמה יט ועד אמה כ ,וווי
ים֭
֭תֶּ֣חַ ת֭הַ קְּ ָרס ֭
ָת ָתֶּ֣ה֭אֶ תַ -הפָּ רכֶ ת ַ
הפרוכת נמצאים במערב העמודים ,ומעליהם קרסי החיבור של היריעות המשכן (שמות תרומה כו,לג) ְונ ַ
וזה יהיה מתואם עם (במדבר נשא ד,יט) ְולא-י ָֹ֧באוּ ל ְר ֵ֛אוֹת ְכּ ַב ַלֵּ֥ע אֶ תַ -ה ֶ֖קּ ֶדשׁ ו ָָֽמתוּ׃ שאהרן כהנא רבא ,בניו ומשה או פנחס הגביהו
הפרוכת מוויה על העמודים וכיסו ארון הקדש ,או הגביהו הכסוי ותלו על העמודים ,מבלי לעבור בין העמודים אם הפרוכת היתה תלויה
במזרח העמודים.
תבנית זרקא סגול מוסיפה או גורעת מהענין על הענין .אפשר שזה תומך בפי' רש"י ממסכת שבת ומברייתא במסכת מדות ,שלענ"ד מהן
עולה שכל האמה בין האמה הי"ט במשכן ובין האמה הכ' עשויה להקרא תחת הקרסים.
מכאן יתכן שלמדו שמואל הנביא ודוד המלך בבית ראשון שאמה טרקסין תיחשב כתחת הקרסים (נניח ע"פ פר' תרומה ,הופעה ראשונה של
התבנית) וכל האמה לא הייתה ממנין אורך הבית.
ובבית שני יתכן שלמדו אנשי כנסת הגדולה שהמרחק בין שתי הפרוכות יהיה אמה ויחשב כתחת הקרסים (נניח ע"פ פר' ויקהל ,הופעה
שניה של התבנית).

בבלי יומא דף נב,א טרקסין לא הכריעו בו חכמים אי כלפנים אי כלחוץ מתקיף לה רבינא מ"ט
בבלי יומא דף נב,א ועשרים אמה רוחב ועשרים אמה קומתו ולא ידעינן אמה טרקסין אי מהני
בבלי יומא דף נב,א אחת עשרה כותל ההיכל שש וארכו ארבעים אמה ואמה טרקסין וכ' אמה
בבלי יומא דף נא,ב במקדש שני כיון דלא הואי אמה טרקסין ובמקדש ראשון הוא דהואי
בבלי בבא בתרא ג,א אי הוי פותיא חמשא קאי אי לא לא קאי והא אמה טרקסין דהואי גבוה
בבלי בבא בתרא דף ג,א אמה טרקסין כי קאי בתלתין קאי טפי לא קאי ומנלן דהוה גבוה טפי
מסכת מידות דף לז,א והאולם אחד עשר כותל ההיכל-שש ותוכו ארבעים אמה (ו)אמה טרקסין
הגמרא בבלי בבא בתרא ג,א קיר רגיל עוביו  5טפחים .עובי זה תומך בקיר ארבע אמות גובה .קיר  6טפחים (אמה) יכול לתמוך בקיר
בגובה  30אמה (שע"פ בבא בתרא צח,ב – גובה הדביר היה  20אמה מעל כנפי המלאכים) .עובי אמה לחומת טרקסין הבנויה מאבנים
והגבוהה  30אמה אכן דק מכדי שקיר כזה יעמוד ומציעה הסבר שעל דרך הטבע שהקירות והגג והמעזיבה שעליו סייעו ביציבות חומת אמה
טרקסין – כעין תחת הקרסים .כמובן שהגמרא יודעת שהכל בדרך נס כי בבית המקדש היה גלוי ייחוד קודשא ושכינתיה ותבנית הטעמים
זרקא מונח סגול מצביעה על רוח הקדש ,רוח גבורה שבה עמדה אמה טרקסין תחת הקרסים המסמלים חיבור כמו מנוף שבו עליונים
נושאים התחתונים בבחינת נראים נושאים והם נישאים.
֭ה ֻלּ ֶ֣לָ ָ֔את֭ -פשטא מונח זקף-קטן במלה אחת – כעין מדה ריבה וריבה את הכל .נאמר באחד וחל על הכל.
(שמות תרומה כו,ה) מַ ְקבּיֹלת ַ
הכתיב ַה ֻלּ ֶ֣לָ ָ֔את֭בלשון יחיד ,הקרי בלשון רבים .כאילו דבר בזוג לולאות אחד – אשה אל אחותה  -וריבה לכל הללואות.
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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שמות תרומה כו,כדְ :ו ָֽי ְהיֶ֣וּ֭תאֲמם֭מ ְלּ ַמטָּ ה֭ ֭
יהם֭ל ְשׁנ ֵ֥י֭הַ֭מּ ְקצ ֶ֖עת֭י ְהיָֽ וּ׃ ֭
ת֭האֶ ָחָ֑ת֭֭כּ ֚ן֭י ְהיֶ ֶ֣ה֭ל ְשׁנ ָ֔ ֶ
ָ
אשׁוֹ֭אֶ לַ -הטַּ ַבֶּ֖עַ
ֶ֤וּ֭תמּים֭עַ ל-ר ָ֔
֭וְ י ְַח ָ ֵ֗דּו֭י ְהי ַ
רש"י (כד) י ְהיֶ֤וּ֭ -כל הקרשים תואמים זה לזה מלמטה שלא יפסיק עובי שפת שני האדנים ביניהם להרחיקם זו מזו .זהו שפרשתי

(לעיל יז) שיהיו צירי הידות חרוצים מצדיהן ,שיהא רוחב הקרש בולט לצדיו חוץ ליד הקרש לכסות את שפת האדן ,וכן הקרש
שאצלו ,ונמצאו תואמים זה לזה .וקרש המקצוע שבסדר המערב חרוץ לרחבו בעביו כנגד חריץ של צד קרש הצפוני והדרומי ,כדי
שלא יפרידו האדנים ביניהם:
ֶ֤וּ֭תמּים֭ -כמו תואמים:
וְ י ְַח ָ ֵ֗דּו֭י ְהי ַ
למאן דאמר שהקרשים היו משופעים בצדם החיצוני ,ולתוס' בבלי שבת מחצי גובהם ומעלה (כך שהבריח התיכון מוסתר) ,במבט מצד
רוחבם היו נראים כטרפז ישר זוית .אבל למשל הקרש הפינתי (צפון מערב) היה בעל שני שפועים .השיפוע ממערב למזרח הסתיים במרחק
אצבע מהקיר המזרחי הישר .כל קרשי צפון הסתיים שיפועם במרחק אצבע מקיר דרום .לכן גם השיפוע מצפון לדרום של הקרש הפינתי
הסתיים במרחק של חצי אמה (=  3טפח =  12אצבע) ועוד אצבע (סה"כ  13אצבע) מהקיר הדרומי הישר .בראש הקרש התקבל מלבן
שאורכו  13אצבעות מצפון לדרום ( 12אצבע (=חצי אמה) היו בקדש הקדשים) ורוחבו אצבע ממערב למזרח .אפשר כי הכתוב וְ י ְַח ָ ֵ֗דּו֭–
אשׁוֹ  ,והשיפועים
רביע בא ללמד כי כל קרש פינתי נראה כעין פירמידה קטומה בעלת שני שיפועים המרומזים בטעם זקף-קטן במלת עַ ל-ר ָ֔
ים
ים בתיבה של  1 * 13אצבע ,המתואר בטעם פשטא במלת תַ מּ ֭
עצמם מרומזים כמצוייר בטעם מהפך במלת י ְהיֶ֤וּ ,והסתיים היינו ַתמּ ֭
בתפקיד של אחד.
ת֭האֶ ָחָ֑ת שקישרה אותו אל קרש שדרומה לו (אך לא לקשרו לקרש
ָ
מבנה כזה איפשר להרכיב בראש קרש צפון מערב אֶ לַ -הטַּ ַבֶּ֖עַ
שממזרח לו).
ה֭ל ַק ְרשֵׁ֥י֭צֶ לַ עַ -המּ ְשׁ ָכֶּ֖ן֭הָ אֶ ָ ָֽחד׃ ֭
שּׁ ְ
יחם֭עֲצֶ֣י֭שׁטָּ֑ים֭חֲמ ֕ ָ
֭בר ֶ֖
ית ְ
שׂ ָ
שמות תרומה כו,כו[ :כו]֭֭ ְועָ ֵ֥
תים֭יָ ָָֽמּה׃ ֭
כּן֭לַ יּ ְַרכָ ַ ֶ֖
ע֭המּ ְשׁ ָ֔ ָ
ַ
֭צֶ֣לַ
ם֭ל ַק ְרשׁי ֶ
יח ְ
ֶ֣ה֭בר ֵ֗
ֶ֖ן֭השּׁ֭ נ ָ֑ית֭ ַוחֲמ ָשּׁ ְ
ם֭לקַ ְרשֵׁ֥י֭צֶ לַ עַ -המּ ְשׁ ָכּ ַ
יח ְ
ֶ֣ה֭בר ָ֔
[כז]֭֭ ַוחֲמ ָשּׁ ְ
ָ֑ים֭מ ְב ֕ר ַח֭מןַ -ה ָקּ ֶצֶ֖ה֭אֶ לַ -ה ָקּ ֶ ָֽצה׃ ֭
ַ
ן֭בּ ֶ֣תוְֹך֭הַ ְקּ ָרשׁ
יכ ְ
֭התּ ֶ֖
יח ַ
[כח]֭֭ ְו ַה ְבּ ֵ֥ר ַ
ה֭ל ַק ְרשֵׁ֥י֭צֶ לַ עַ -המּ ְשׁ ָכֶּ֖ן֭ -אלו חמשה (הבריחים לכל כותל משכן ,אחרי שהכניסו אותם)
שּׁ ְ
שּׁה – זקף-גדול ,כפי' רש"י (כו) חֲמ ֕ ָ
(כו,כו) חֲמ ֕ ָ

שלשה הן ,אלא שהבריח העליון והתחתון עשוי משתי חתיכות ,זה מבריח עד חצי הכותל וזה מבריח עד חצי הכותל ,זה נכנס בטבעת
מצד זה וזה נכנס בטבעת מצד זה ,עד שמגיעין זה לזה ,נמצאו שעליון ותחתון שנים שהן ארבע ,אבל האמצעי ארכו כנגד כל הכותל
יכן֭וגו' ַמ ְב ֕ר ַח֭מןַ -ה ָקּ ֶצֶ֖ה֭אֶ לַ -ה ָקּ ֶ ָֽצה,
֭התּ ֶ֖
יח ַ
ומבריח מקצה הכותל ועד קצהו ,שנאמר (פסוק כח) ְו ַה ְבּ ֵ֥ר ַ
ע֭המּ ְשׁ ָ֔ ָכּן – רביע  ...זקף-קטן כעין כתוב סתום שלא בא לסתום אלא לפרש ,ופירושו אינו רק
ַ
֭צ ֶ֣לַ
ם֭ל ַק ְרשׁי ֶ
יח ְ
ֶ֣ה֭בר ֵ֗
(כו,כז) ַוחֲמ ָשּׁ ְ
לכותל המערבי של המשכן אלא לכל הכתלים ,ללמד (א) ַהמּ ְשׁ ָ֔ ָכּן – זקף-קטן בתפקיד שתי טבעות לכל קרש ,אחת להחזיק קנה חלול
(רש"י כט) הוא צינור צפוי לבריח העליון ואחת להחזיק צינור צפוי לבריח התחתון כהמשך רש"י (כו) שהעליונים והתחתונים היו להן

טבעות בקרשים להכנס לתוכן שתי טבעות לכל קרש ,משולשים בתוך עשר אמות של גובה הקרש ,חלק אחד מן הטבעת העליונה
ולמעלה וחלק אחד מן התחתונה ולמטה,
יחם֭  -מונח רביע ,מיקום כל בריח הוא ברבע אורך הקרש ,ברבע אורך הקרש טבעת לבריח חיצון ,בחצי אורך הקרש
ֶ֣ה֭בר ֵ֗
ַוחֲמ ָשּׁ ְ

ממוקם הבריח התיכון שהוא פנימי ,עוד רבע קרש טבעת לבריח חיצון שני ,כהמשך רש"י (כו) וכל חלק הוא רביע אורך הקרש ,ושני
חלקים בין טבעת לטבעת ,כדי שיהיו כל הטבעות מכוונות זו כנגד זו .אבל לבריח התיכון אין טבעות ,אלא הקרשים נקובין בעוביין
והוא נכנס בהם דרך הנקבים שהם מכוונין זה מול זה ,וזהו שנאמר בתוך הקרשים .הבריחים העליונים והתחתונים שבצפון ושבדרום
אורך כל אחת חמישה עשר אמה ,ובתיכון ארכו שלשים אמה ,וזהו (כו,כח) מןַ -ה ָקּ ֶצֶ֖ה֭אֶ לַ -ה ָקּ ֶ ָֽצה ,מן המזרח ועד המערב ,וחמשה
בריחים שבמערב אורך העליונים והתחתונים שש אמות והתיכון ארכו שתים עשרה כנגד רוחב שמונה קרשים ,כך היא מפורשת
במלאכת המשכן (פרק א):
ח – זקף-גדול ,מחולק לשלושה חלקים כפי' רש"י (כו) שבצפון ושבדרום  ...בתיכון ארכו שלשים אמה ,וזהו (כו,כח) מן-
(כו,כח) ַמ ְב ֕ר ַ֭
הַ קָּ ֶצֶ֖ה֭אֶ לַ -ה ָקּ ֶ ָֽצה ,מן המזרח ועד המערב ... ,שבמערב  ...והתיכון ארכו שתים עשרה כנגד רוחב שמונה קרשים וגו'.
הּ֭כּ ֻר ָֽבים׃ ֭
ת ְ
ֶ֣שׁ֭מ ְשׁ ָזָ֑ר֭֭ ַמעֲשֵׂ֥ה֭חשֵׁ֛ב֭ ַיע ֲֶשֵׂ֥ה֭א ָ ֶ֖
ֶ֖י֭ושׁ ָ
תוֹלֵ֥עַ ת֭שָׁ נ ְ
ֵ֛ן֭ו ַ
ת֭ואַ ְרגּ ָָמ ְ
ת֭תּכֹ֧לֶ ְ
ְ
ֶ֣ית֭פָ ֵ֗רכֶ
שמות תרומה כו,לא – לב[ :לא]֭ ְועָ שׂ ָ
יהֶ֖ם֭ז ָָהָ֑ב֭֭עַ ל-אַ ְר ָבּ ָעֶ֖ה֭אַ ְדניָֽ ָ -כ ֶסף׃֭ ֭
ָהבָ֭֭וו ֶ
ים֭מצֻ פֶּ֣ים֭ז ָ֔ ָ
ְ
ָת ָתֶּ֣ה֭א ֵ֗ ָתהּ֭עַ ל-אַ ְר ָבּעָ ה֭עַ מּוּדֶ֣י֭שׁ ָ֔טּ
[לב]֭ ְונ ַ
ֶ֣ית֭פָ ֵ֗רכֶ ת – מונח רביע  ,הפרוכת הייתה רבוע ,י' אמה על י' אמה ,מפרידה לגמרי בין הקדש לקדש הקדשים ,כפי' רש"י (לב)
(כו,לא) ְועָ שׂ ָ
אַ ְר ָבּעָ ה֭עַ מּוּדֶ֣י֭שׁ ָ֔טּים֭ -תקועים בתוך ארבעה אדנים ואונקליות קבועין בהן עקומים למעלה להושיב עליהן כלונס שראש הפרוכת

כרוך בה ,והאונקליות הן הווין ,שהרי כמין ווין הן עשוים ,והפרכת ארכה עשר אמות לרחבו של משכן ,ורחבה עשר אמות כגבהן של
קרשים,
ההפרדה המלאה היא בקצת דמיון למה שפי' רש"י (לא) פָ ֵ֗רכֶ ת .לשון מחיצה הוא ,ובלשון חכמים פרגוד דבר המבדיל בין המלך ובין
העם.
רש"י (לב) אַ ְר ָבּעָ ה֭עַ מּוּדֶ֣י֭שׁ ָ֔טּים֭ -תקועים בתוך ארבעה אדנים ואונקליות קבועין בהן עקומים למעלה להושיב עליהן כלונס
שראש הפרוכת כרוך בה ,והאונקליות הן הווין ,שהרי כמין ווין הן עשוים ,וגו'
וְ נ ַָת ָתֶּ֣ה֭א ֵ֗ ָתהּ  -מונח רביע ,אפשר שב דרך הטבע ארבע אונקליות ,אחת לכל עמוד ,לא יספיקו לשאת פרוכת כבדה מאד ,לכן אפשר
שתבנית הטעמים רומזת שבכל אחד מארבעה העמודים היו אונקליות אחדות.
אבל אפשר כי ְונ ַָת ָתֶּ֣ה֭א ֵ֗ ָתהּ֭– מונח רביע ,אפשר מרמז להרכבת הפרוכת ולהסרתה בידי ארבעה כהנים בלבד (במדבר נשא ד,יט).

כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

64/245

/©ZZFisherטעמי המקרא בהלכה ובאגדה  -התשעג

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"ג

שמות תצוה כז,כ
3.8
בבלי מגילה ב
3.8.1
בבלי מגילה ב,א /משנה ./מגילה נקראת באחד עשר ,בשנים עשר ,בשלשה עשר ,בארבעה עשר ,בחמשה עשר ,לא פחות ולא יותר.

כרכין המוקפין חומה מימות יהושע בן נון קורין בחמשה עשר ,כפרים ועיירות גדולות קורין בארבעה עשר ,אלא שהכפרים מקדימין
ליום הכניסה .כיצד? חל להיות ארבעה עשר בשני  -כפרים ועיירות גדולות קורין בו ביום ,ומוקפות חומה למחר .חל להיות בשלישי
או ברביעי  -כפרים מקדימין ליום הכניסה (יום ב בשבוע ותאריכו יב או יג באדר)  ,ועיירות גדולות קורין בו ביום (יד אדר) ,ומוקפות חומה
למחר (טו אדר) .חל להיות בחמישי  -כפרים ועיירות גדולות קורין בו ביום .ומוקפות חומה למחר .חל להיות ערב שבת  -כפרים
מקדימין ליום הכניסה (יום ה בשבוע ותאריכו יג אדר) ,ועיירות גדולות ומוקפות חומה קורין בו ביום .חל להיות בשבת  -כפרים ועיירות
גדולות מקדימין וקורין ליום הכניסה (יום ה בשבוע ותאריכו יב אדר) ,ומוקפות חומה למחר (יום א בשבוע ותאריכו טו אדר) .חל להיות אחר
השבת (יום א בשבוע ותאריכו יד אדר) -כפרים מקדימין ליום הכניסה (יום ה בשבוע ותאריכו יא אדר) ,ועיירות גדולות קורין בו ביום (יום א
בשבוע ותאריכו יד אדר) ,ומוקפות חומה למחר (יום ב בשבוע ותאריכו טו אדר).
גמרא .מגילה נקראת באחד עשר .מנלן?  -מנלן? כדבעינן למימר לקמן :חכמים הקילו על הכפרים להיות מקדימין ליום הכניסה כדי
שיספקו מים ומזון לאחיהם שבכרכים!  -אנן הכי קאמרינן :מכדי ,כולהו אנשי כנסת הגדולה תקנינהו ,דאי סלקא דעתך אנשי כנסת
הגדולה ארבעה עשר וחמשה עשר תקון  -אתו רבנן ועקרי תקנתא דתקינו אנשי כנסת הגדולה? והתנן :אין בית דין יכול לבטל דברי
בית דין חבירו אלא אם כן גדול ממנו בחכמה ובמנין ,אלא פשיטא  -כולהו אנשי כנסת הגדולה תקינו ,היכא רמיזא?  -אמר רב שמן
יהם֭  -זמנים הרבה תקנו להם - .האי מיבעיא
ים֭ה ֝אלֶּ ה֭בּזְמַ נּ ֵ֗ ֶ
ָ
֭֩הפֻּ ָ֨ר
בר אבא אמר רבי יוחנן :אמר קרא (אסתר ט,לא) ְל ַק ֡יּם֭אֶ ת-יְ מי ַ
ליה לגופיה!  -אם כן לימא קרא זמן ,מאי זמניהם  -זמנים טובא - .ואכתי מיבעי ליה :זמנו של זה לא כזמנו של זה!  -אם כן לימא
יהם֭דומיא (אסתר ט,כז) ד-זְ ַמנָּ ָ֑ם ,מה זמנם תרי
ְמנּ ֵ֗ ֶ
קרא זמנם ,מאי זמניהם  -שמעת מינה כולהו - .אימא :זמנים טובא! ( -אסתר ט,לא) ז ַ
 אף זמניהם תרי( .אחרי הבירור שיש להוסיף שני ימים הגמרא מנסה לברר מיהם)  -ואימא תריסר ותליסר!  -כדאמר רב שמואל בר יצחק:שלשה עשר זמן קהילה לכל היא ,ולא צריך לרבויי .הכא נמי שלשה עשר זמן קהילה לכל היא ולא צריך לרבויי - .ואימא שיתסר
ים,
ָ֨חוּ֭ב ֶהֶ֤ם֭הַ יְּ הוּד ֭
ָ
ֲבֹור֭כתיב .ורבי שמואל בר נחמני אמר :אמר קרא (אסתר ט,כב) כַּ יּ ֵָ֗מים֭אֲשֶׁ רָ -נ
לא֭יַ ָֽע ָ֔
ושיבסר! ( -אסתר ט,כז) ְו ֶ֣
ימים כַּ יּ ֵָ֗מים֭ -לרבות אחד עשר ושנים עשר - .ואימא תריסר ותליסר!  -אמר רב שמואל בר יצחק :שלשה עשר זמן קהילה לכל היא,
ולא צריך לרבויי - .ואימא שיתסר ושיבסר!  -ולא יעבור כתיב .רבי שמואל בר נחמני מאי טעמא לא אמר מבזמניהם?  -זמן זמנם
זמניהם לא משמע ליה (לא דורש רבוי) .ורב שמן בר אבא ,מאי טעמא לא אמר מכימים?  -אמר לך :ההוא לדורות הוא דכתיב .
חה֭וּמאֶ֖בֶ ל֭ ְליֶ֣וֹם֭טָ֑ וֹב֭ ֭
֭לשׂ ְמ ָ֔ ָ
ם֭ו ַה ֵ֗ח ֶדשׁ֭אֲשֶׁ ר ֭֩נ ְֶה ָ֨ ַפְּך֭לָ ֶהֶ֤ם֭מיָּגוֹן ְ
יה ְ
ֶ֤ם֭היְּ הוּדים֭מ ֶ֣איְ ב ָ֔ ֶ
ָ֨חוּ֭ב ֶה ַ
ָ
מגילת אסתר ט,כב :כַּ יּ ֵָ֗מים֭אֲשֶׁ רָ -נ

הוּ֭וּמ ָתּנֶ֖וֹת֭לָ אֶ ְבי ָֽנים׃ ֭
ַ
֭מנוֹת֭אֶ֣ישׁ֭ ְלר ָ֔ע
ֶ֣ה֭ושׂ ְמ ָ֔ ָחה֭וּמ ְשׁ ֶֹ֤ל ַח ָ
וֹת֭אוֹתם֭יְ מי֭מ ְשׁ ֶתּ ְ
ֵ֗ ָ
לַ עֲשֶׂ֣

מגילת אסתר ט,כז:

ֶ֣ת֭שׁנ ֶ֤י֭הַ יָּמים֭
ֹור֭ל ְהיֶֹ֣ות֭עשֵׂ֭֗ים֭א ְ
ָֽ
ֲב
לא֭יַ ָֽע ָ֔
יהם ְ֭ו ֶ֣
ל־הנּ ְלוֶ֤ים֭עֲל ֶ
ַ
ם֭ו ָ֨ ַעל֭כָּ
ם֭׀֭ועַ ל־ז ְַר ָ֜ ָע ְ
ְ
יה
וּ֭היְּ הוּדים ֭֩׀֭עֲל ָ֨ ֶ
ל ֶ֣֭ ְוק ְבּלֶ֣ ַ
קיְּ ֶ֣מוּ֭ ְוק ְבּ ֻ֭
ֶ֖ה֭ושָׁ נָ ָֽה׃
ם֭בּכָ ל־שָׁ נָ ְ
ֶ֖ם֭וכזְ ַמנָּ֭ ָ֑ ְ
ָה ָ֔אלֶּ ה֭כּ ְכ ָת ָב ְ
כּה֭
ֶ֤י֭היְּ הוּדי ְ֭ואֶ ְסתֶּ֣ר֭הַ מַּ ְל ָ֔ ָ
ם֭מ ְר ֳדּ ַכ ַ
יה ָ
יהם֭כַּ אֲשֶׁ ר ֭֩ק ָ֨ ַיּם֭עֲל ֝ ֶ
ים֭ה ֝אלֶּ ה֭בּזְמַ נּ ֵ֗ ֶ
ָ
֭֩הפֻּ ָ֨ר
מגילת אסתר ט,לאְ :ל ַק ֡יּם֭אֶ ת -יְ מי ַ
וֹת֭ו ַזע ֲָק ָ ָֽתם׃ ֭
צּוֹמ ְ
י֭ה ֶ֖
ר ַ
ֶ֖ם֭ועַ ל-ז ְַר ָע ָ֑ם֭֭דּ ְב ֵ֥
ְוכַ א ֲֶשֵׁ֛ר֭קיְּ ֵ֥מוּ֭עַ ל-נ ְַפ ָשׁ ְ
(אסתר ט,כב) כַּ יּ ֵָ֗מים – רביע ,אפשר מרמז לגמרא הבאה
יהם֭– רביע ,אפשר מרמז לגמרא הבאה
(אסתר ט,לא) בּזְמַ נּ ֵ֗ ֶ

ירושלמי מגילה פ"א ה"א ימי יא יב יד טו ,אבל יג רק מפני שקוראים לפניו ואחריו
בבלי מגילה ב,א יג אדר עיקר הנס ,יום קהילה שעמדו בצום ועל-כן זכו להיוושע ויא יב יד טו מתרבים מ-יג
הכפריים מקדימים ליום הכניסה ולכן יא יב יג יד ,לכאורה אם יום הכניסה ב-טו בעיר חומה היו צריכים לקרוא אז ,אבל ההלכה היא שאם
טו חל ביום חמישי יקדימו ליום ב' היינו יב באדר.
 טט  -מה כפריים הסמוכים לעיר חומה עד מיל קוראים בטו אדר.
 ארבעה טורים או"ח סי' תרפח הלכות מגילה ,סע' ב וכן הכפרים הסמוכים להם אפילו אינם נראים וגו'
 פירש בספר בית חדש או"ח סימן תרפח אות ב ד"ה ועוד (הראשון) וגו'  ...ובספר צידה לדרך (כלל שביעי מאמר רביעי פ"ד ד"ה
אע"פ) כתב בהדיא בזה הלשון "וכן כפרים הסמוכים לה אפילו אינן נראין או שנראין עמה אפילו הם רחוקים והוא שלא יהו
יותר רחוקים ממיל" עכ"ל:
(אסתר ט,לא) אֶ ת-יְ מ֭י ֩ – תלישא-קטנה  ,בתפקיד שיעור כלל הימים מספר הימים הראויים לקריאת מגילה ,המרומז בתבנית הטעמים קדמא
ים֭ה ֝אלֶּ ה – המלמדים על כעין כלל ימים ותומך בנאמר ב-ירושלמי מגילה פ"א ה"ד תני בשם רבי נתן (הבבלי) כל
ָ
ואזלא של ַהפֻּ ָ֨ר

֭לשׂ ְמ ָ֔ ָחה וגו' אמר רבי חלבו ובלבד עד טו,
החודש כשר לקריאת המגילה מה טעמא (אסתר ט,כב) ְוהַ ֵ֗ח ֶדשׁ֭אֲשֶׁ ר ֭֩נ ְֶה ָ֨ ַפְּך֭לָ ֶהֶ֤ם֭מיָּגוֹן ְ

מוגבל ע"פ המלים (אסתר ט,יז) ְו ֶ֣לא֭יַ ָֽע ֲָ֔בֹור עד ועד בכלל לטו באדר.

שו"ע או"ח סי' תרפח סע' ז (באר הגולה מוסיף ...וכן איתא בירושלמי וגו') המפרש בים והיוצא בשיירה ואינו מוצא מגילה להוליך
עמו יקראנה ביג או ביב או ביא בלא ברכה ואי אי אפשר לו להמתין עד הימים הללו ,יש אומרים שקורא אפילו מתחילת החדש.
תורה תמימה אסתר פ"ט הערה יז) כגון המפרש והיוצא בשיירא ואינו מוצא מגילה להוביל עמו ,ומיהו אם אח"כ נזדמן לו מגילה
חוזר וקורא בי"ד:
יש הנוהגים לא לומר תחנון בימים טז יז מן ההוה אמינא של הגמרא ואימא שיתסר ושיבסר!

כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
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"ג

מגילת אסתר ט,יט:

ֶ֣י֭ה ְפּ ָרזוֹת֭ ֭
֭בּעָ ר ַ֭
ֵ֗ים֭היּ ְשׁבים ְ
ַ
הוּדים֭ ַה ְפּ ָרוזֵ֗ים֭ ַה ְפּ ָרז
ֶ֣
ן֭היְּ
עַ ל֞ -כּ ַ
ישׁ֭לרעָֽהוּ׃֭ס ֭
ְ
ֶ֖וֹת֭א
ֵ֥
֭מנ
ה֭ויֶ֣וֹם֭טָ֑ וֹב֭וּמ ְשׁ ֵֹ֥ל ַח ָ
תּ ְ
ֲדר֭שׂ ְמ ָחֵ֥ה֭וּמ ְשׁ ֶ ֶ֖
֭ל ֶ֣ח ֶדשׁ֭א ָ ָ֔
ים֭את֭יֶ֣וֹם֭אַ ְר ָבּ ָע ֶ֤ה֭עָ שָׂ ר ְ
ע ֵ֗שׂ ֠

בבלי מגילה ב,ב מתניתין דלא כי האי תנא ,דתניא ,רבי יהושע בן קרחה אומר :כרכין המוקפין חומה מימות אחשורוש קורין בחמשה
עשר .מאי טעמא דרבי יהושע בן קרחה?  -כי שושן ,מה שושן מוקפת חומה מימות אחשורוש וקורין בחמשה עשר  -אף כל שמוקפת
הוּדים֭
ֶ֣
חומה מימות אחשורוש קורין בחמשה עשר .ותנא דידן מאי טעמא?  -יליף פרזי פרזי ,כתיב הכא (אסתר ט,יט) עַ ל֞ -כּן֭הַ יְּ
הַ ְפּ ָרוזֵ֗ים֭ ַה ְפּ ָרזֵ֗ים ,וכתיב התם (דברים ג ),לבד מערי הפרזי הרבה מאד ,מה להלן (בדב' ג) מוקפת חומה מימות יהושע בן נון  -אף כאן
(באסתר ט,יט) מוקפת חומה מימות יהושע בן נון.
חידושי הריטב"א מגילה ב,ב ותנא דידן מ"ט יליף פרזים פרזים .גרסינן בירושלמי מגילת אסתר ניתנה לידרש .ומסתברא לי דלאו
למימרא דגמר פרזים פרזים בגזירה שוה דהא ליכא למימר דנעביד ג"ש מדאורייתא למגילה ,אלא לומר שניתנה לידרש ללמוד
מלישנא שמשמעות לשון פרזים דמגילה (ל)[כ]פרזים דאורייתא והוכחת לשון בעלמא הוא.
ֶ֣י֭ה ְפּ ָרזוֹת֭– כעין שני פרטים ,לכן הדרשה עשויה
֭בּעָ ר ַ
ים֭ה ְפּ ָרזֵ֗ים  -גרשיים מונח רביע ,והיות וכתוב גם ַהיּ ְשׁבים ְ֭
ַ
הוּד
ֶ֣
ן֭היְּ
עַ ל֞ -כּ ַ
להיות כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו .הפרזים הם אמנם הרוב אבל יצא ללמד עליהם בלבד שהם עושים באחד מיא ,יב ,יג או יד.
זוֹת  -זרקא מונח סגול ,בתפקיד גריעה מפרזים את עשיית הפורים ב-טו אדר .הגמרא (מגילה ב,ב) למדה בכעין
ֶ֣י֭ה ְפּ ָר ֭
֭בּעָ ר ַ
הַ יּ ְשׁבים ְ
גזרה שוה פרזי פרזי את המסקנה ההפוכה לגבי עשיית פורים בטו אדר .הפרזי שב(-בדב' ג) הוא ההיפך מה-מוקפת חומה מימות יהושע בן
נון  -אף כאן הפרזי שב(-באסתר ט,יט) הוא ההיפך מה-מוקפת חומה מימות יהושע בן נון
ֶ֖וֹת֭אישׁ֭
ֵ֥
ה֭ויֶ֣וֹם֭טָ֑ וֹב (ב) וּמ ְשׁ ֵֹ֥ל ַח֭מָ נ
תּ ְ
ע ֵ֗שׂים – רביע ,ארבע מצוות ביום פורים :שנים הכתובים בפסוק (ט,יט)( :א) שׂ ְמ ָחֵ֥ה֭וּמ ְשׁ ֶ ֶ֖
ְלרעָֽהוּ; שנים הנלמדים מפסוקים אחרים( :ג) קריאת מגילה (ד) מתנות אביונים
אי בעית אימא ע ֵ֗שׂים – רביע ,רמז שהנאמר בהמשך הפסוק הוא ארבע מעשים – הלכות ,שמגלים את מהות יום פורים( :א) שׂ ְמ ָחֵ֥ה (ב)
ישׁ֭לרעָֽהוּ
ְ
ֶ֖וֹת֭א
ֵ֥
֭מנ
תּה (ג) ְויֶ֣וֹם֭טָ֑ וֹב֭  -שביתה ממלאכות מסוימות (ד) וּמ ְשׁ ֵֹ֥ל ַח ָ
וּמ ְשׁ ֶ ֶ֖
אפשר כי שׂ ְמ ָחֵ֥ה֭וּמ ְשׁ ֶ ֶ֖תּה֭– מרכא טפחא ,יתור לרבות לרמז למה שכתב חתן סופר – שו"ת שמואל ארנפלד סימן עו ... ,אבל ברמ"א
מובא המנהג שנוהגין להתחיל בערב (מי"ד לט"ו) ועיקר הסעודה היא ליל ט"ו ( ...זכר) ליום סעודתו ושמחתו של (מילת) מרע"ה
ֶ֖ר֭בּוֹ ְבּכָ ל-שָׁ נָ ֶ֖ה֭וְ שָׁ֭נָ ָֽה׃
ר֭ואֵ֛ת֭יוֹם-חֲמ ָשֵּׁ֥ה֭עָ ָשׂ ָ֑
֭ל ֶ֣ח ֶדשׁ֭א ָ ֲָ֔ד ְ
ים֭את֭יֶ֣וֹם֭אַ ְר ָבּ ָע ֶ֤ה֭עָ שָׂ ר ְ
ם ל ְהיֶ֣וֹת֭ע ֵ֗שׂ ֠
יה ֭
ְל ַקיּם֭עֲל ֶ

מגילת אסתר ט,כא:
ל ְהיֶ֣וֹת֭ע ֵ֗שׂים  -מונח רביע – ארבע מצוות היום ואיסור מספד ותענית ,ראה (ט,יט ,כז)
ר֭ואֵ֛ת֭יוֹם-חֲמ ָשֵּׁ֥ה֭עָ ָשֶׂ֖ר֭בָּ֑ וֹ ֭
ֲד ְ
֭ל ֶ֣ח ֶדשׁ֭א ָ ָ֔
יֶ֣וֹם – מונח לפני תבנית מרמז על כעין מספר פעמים של התבנית אַ ְר ָבּ ָע ֶ֤ה֭עָ שָׂ ר ְ
֭ל ֶ֣ח ֶדשׁ֭א ָ ֲָ֔דר – מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,מוציא הכתוב מפשוטו ,וטעם זקף-קטן במלת א ָ ֲָ֔דר ירמז לשני חדשי אדר
אַ ְר ָבּ ָע ֶ֤ה֭עָ שָׂ ר ְ
ֶ֖ה֭ושָׁ נָ ָֽה מלמד על שנה מעוברת ,תבנית טעמי הכתוב אַ ְרבָּ ָע ֶ֤ה֭עָ שָׂ ר֭
ֶ֖ה֭ושָׁ נָ ָֽה  ,או ְבּכָ ל-שָׁ נָ ְ
בשנה מעוברת שלכך בא הכתוב ְבּכָ ל-שָׁ נָ ְ
ְל ֶ֣ח ֶדשׁ֭א ָ ֲָ֔דר – מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,תרמז ללמוד הכתוב כפשוטו למצוות ימי הפורים באדר ב' ושלא כפשוט למצוות ימי הפורים
באדר א' וטעם זקף-קטן במלת א ָ ֲָ֔דר ירמז לאיסור שני דברים הספד ותענית בי"ד וט"ו אדר א'.
סיכום חידושי החת"ם סופר השלם על הש"ס ,מועד ד (מגילה ו,ב) במגילת תענית מנויים ימים בשנה שבהם אסורים בתענית והספד.
ימים בחודש אדר ,שאינם ימי פורים נאסרים מכך שנכתבו במגילת תענית ,ולא מתקנת מרדכי ואסתר ,וימים י"ד וט"ו הכתובים גם כן
במגילת תענית נאסרו מפני שהם ימי פורים .כאשר השנה מעוברת כל הכתוב במגילת תענית אסור בשני החדשים .במגילת תענית הזכירו
יום י"ד ויום ט"ו מחולקים ,ואח"כ כלולים ביחד ,כדי לאסור של זה בזה ,ומכך (מגילה ,ב,ב) הוה סד"א שיהיו עושים ב' הימים ,אלא דאתי
ֶ֖ר֭בּוֹ ,פסק ,לומר זמנו של זה לא זמנו
ר֭ואֵ֛ת֭יוֹם-חֲמ ָשֵּׁ֥ה֭עָ ָשׂ ָ֑
֭ל ֶ֣ח ֶדשׁ֭א ָ ֲָ֔ד ְ
את ופסק מדכתיב (טט  -שני את בכתוב) ֠את֭יֶ֣וֹם֭אַ ְר ָבּ ָע ֶ֤ה֭עָ שָׂ ר ְ
של זה ,וממה שכלל אותם מוכח דנהי לענין קום ועשה להיות עושים את יום י"ד אתא את ופסק ,שלא להטריח לעשות ב' הימים זכירה
ועשיה ,מ"מ לענין שב ואל תעשה לא למספד ולא להתענאה ,כלל אותם במגילת תענית לאסור של זה בזה ,ולפ"ז לעולם נימא דמגילת
תענית אתי לומר שיאסור יום שלפני י"ד ,ולמיסר נמי י"ד וט"ו באדר הראשון וגו'
בעזרת הרב ח"נ גירש הי"ו – יום לפני יו"ט מן התורה מותר בתענית והספד (תו"ה) .יום לפני יו"ט מרבנן (מהמוזכרים במגילת תענית)
עשו חכמים חיזוק לדבריהם כשל תורה ,ואסרו בו תו"ה .תענית אסתר בי"ג אדר היא חלק מפירסומי ניסא ואסור בו הספד בין לפרזים ובין
לאנשי עיר חומה .בשנה מעוברת ,יד וטו אדר א' אסורים בתו"ה ,אבל יג אדר א' מותר בתו"ה (הרב י"מ רושצקי הי"ו)
ם – זרקא סגול ,כעין מוסיף מענינו על ענינו ,להוסיף יום שלפני י"ד למספד ותענית .ובשנת עיבור תוספת זאת תהיה רק
יה ֭
ְלקַ יּם֭עֲל ֶ
באדר ב'  .אפשר כי זה רומז בטעם תלשא ֠את שהוא עשוי ללמד אלפניו ולאחריו ,וכן בתפקיד בתפקיד חישוב (כמו חישוב שנת עיבור) ואז
ילמד אלפניו בתפקיד מחיצה  -להבדיל בין אדר א' לאדר ב' שרק באדר ב' יוסיף את יום י"ג לאיסור מספד ותענית.
בבלי מגילה ב,ב ְואֵ֛ת מחלק בין יד ל-טו ,לאנשי עיר מוקפת חומה רק טו .מקשים העולם מדוע בקרא ורחצו את-ידיהם ואת רגליהם,
ואת השני מחבר? שהרחצה של הידים והרגליים תהיה ביחד.
מתרץ השער אפרים סבו של החכם צבי תבת אדר ( ְל ֶ֣ח ֶדשׁ֭א ָ ֲָ֔דר) מפסיקה ביניהם לתת לפריזים את יום ארבעה עשר ולמוקפים את

יום חמישה עשר בלבד.

ְ ואֵ֛ת֭– תביר ,מרמז על חלוקה שיום יד מחולק מיום טו
 יוֹם-חֲמ ָשֵּׁ֥ה֭עָ ָשֶׂ֖ר  -מרכא טפחא ,יתור לרבות ,אפשר כי הדבר ירמז לדעה שהמוקפים בשעת הדחק ,המרומזת בטעם תביר של מלת
ְואֵ֛ת֭ממעטים קריאה מ-טו  ,ומרבים להם זמן קריאת מגילה אחר ב-יד במנחה גדולה.

כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
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"ג

ר֭ואֵ֛ת֭יוֹם-חֲמ ָשֵּׁ֥ה֭עָ ָשֶׂ֖ר֭בָּ֑ וֹ֭ ֭
ֲד ְ
֭ל ֶ֣ח ֶדשׁ֭א ָ ָ֔
ים֭את֭יֶ֣וֹם֭אַ ְר ָבּ ָע ֶ֤ה֭עָ שָׂ ר ְ
ם ל ְהיֶ֣וֹת֭ע ֵ֗שׂ ֠
יה ֭
מגילת אסתר ט,כא – כב[ :כא]֭ ְל ַקיּם֭עֲל ֶ
ֶ֖ה֭ושָׁ נָ ָֽה׃ ֭
ְבּכָ ל-שָׁ נָ ְ
ל֭ליֶ֣וֹם֭טָ֑ וֹב֭ ֭
ֶ֖ב ְ
֭לשׂ ְמ ָ֔ ָחה֭וּמא ֶ
ם֭ו ַה ֵ֗ח ֶדשׁ֭אֲשֶׁ ר ֭֩נ ְֶה ָ֨ ַפְּך֭לָ ֶהֶ֤ם֭מיָּגוֹן ְ
יה ְ
ֶ֤ם֭היְּ הוּדים֭מ ֶ֣איְ ב ָ֔ ֶ
ָ֨חוּ֭ב ֶה ַ
ָ
[כב]֭כַּ יּ ֵָ֗מים֭אֲשֶׁ רָ -נ
הוּ֭וּמ ָתּנֶ֖וֹת֭לָ אֶ ְבי ָֽנים׃ ֭
ַ
ֶ֣ישׁ֭לר ָ֔ע
ְ
֭מנוֹת֭א
ֶ֣ה֭ושׂ ְמ ָ֔ ָחה֭וּמ ְשׁ ֶֹ֤ל ַח ָ
וֹת֭אוֹתם֭יְ מי֭מ ְשׁ ֶתּ ְ
ֵ֗ ָ
לַ עֲשֶׂ֣
ים  -בעבור שחשבון שנותינו יוחשב בסוף המחזור (כוונתו כנראה של 19
ֶ֤ם֭היְּ הוּד ֭
ָ֨חוּ֭ב ֶה ַ
ָ
אבן עזרא אסתר ט,כב וטעם כַּ יּ ֵָ֗מים֭אֲשֶׁ רָ -נ
שנה) בשנת החמה רק חדשינו הם אחר הלבנה והנה פירוש כַּ יּ ֵָ֗מים֭שיהיו הימים קרובים בערך לימים הראשונים שהיו בהם הפורים
(בשנה של גזרת המן) וזה יתכן לנו תוספת אדר שני על כן הוצרך הכתוב לומר ְו ַה ֵ֗ח ֶדשׁ֭אֲשֶׁ ר ֭֩נ ְֶה ָ֨ ַפְּך֭לָ ֶהֶ֤ם֭מיָּגוֹן֭ולעולם יהיה הסמוך
לניסן בשנה פשוטה או מעוברת ומפרשים אמרו כי טעם ְוהַ ֵ֗ח ֶדשׁ֭על אדר שני ואחרים אמרו כי כימים יום ארבעה עשר וחמשה עשר

ואם כן היה ראוי שיאמר ובחדש ולא והחדש:
ָגוֹן – קדמא מהפך פשטא ,כעין כתוב המלמד על הכתוב לפניו שנקיים מצוות פורים
ר ֩ נ ְֶה ָ֨ ַפְּך֭לָ ֶהֶ֤ם֭מיּ ֭
(אסתר ט,כב)  ...וְ הַ ֵ֗ח ֶדשׁ֭אֲשֶׁ ֭
יהם כפי' ראב"ע כַּ יּ ֵָ֗מים שיהיו הימים
ֶ֤ם֭היְּ הוּדים֭מ ֶ֣איְ ב ָ֔ ֶ
ָ֨חוּ֭ב ֶה ַ
ָ
ֶ֖ה֭ושָׁ נָ ָֽה׃ (אסתר ט,כב)֭כַּ יּ ֵָ֗מים֭אֲשֶׁ רָ -נ
(אסתר ט,כא) ְ ...בּכָ ל-שָׁ נָ ְ
קרובים בערך לימים הראשונים שהיו בהם הפורים (בשנה של גזרת המן) בחודש אדר הקודם לניסן ולא בחודש אדר א' בשנת עיבור ע"פ
חדשי לבנה.
ר ֩  -רביע תלישא-קטנה  ,בתפקיד חישוב שנת עיבור חמה פעם בארבע שנים (תוספת יום אחד) ,חישוב שנות
(אסתר ט,כב) ְ ...והַ ֵ֗ח ֶדשׁ֭אֲשֶׁ ֭
עיבור לבנה כדי לשמור על חודש האביב ,וקודם לו וצמוד אליו אדר ובו פורים ,כפי' ראב"ע.
בשנת לבנה רק אחרי  19שנה במחזור קטן ,הימים חוזרים וגם זה בסטיה אפשרית של יום ,לעומת שנת חמה בת  365יום  5שעות 56
דקות ועוד שניות ,ולעומת שנת חמה לשיטת שמואל של  365יום ו 6-שעות שאפשר שזה מרומז בפסוק (  365.25יום בשנת חמה ,וכל
אחת מארבע תקופות שמואל  91.3125יום לתקופה ) ,ולכן הימים חוזרים כל שנה עם סטיה של כרבע יום ואחרי ארבע שנים מצטבר יום
אחד (וחסר כ 16-דקות) (ואחרי  25פעמים ארבע שנים מצטבר חסר זה ליום ועוד כ 100-דקות .ואז לא מעברים שנת חמה ביום הנוסף)
וזה אשר הנהיגו העולם שיהיה יום נוסף בחודש פברואר פעם בארבע שנים ,ולא יהיה עיבור בשנת מאה וכן יהיה עיבור בשנה שמספרה
מתחלק ב. 400-
ראה חישוב מיצהר חמה בירושלים בימי התקופה במה שכתבנו בהסבר לבבלי סוכה ב,ב.
מגילת אסתר ט,כז – לב:

ל ֶ֣֭(פני יהושע  -אחרי האגרת הראשונה שכתב מרדכי לבדו רק מקצתם קבלו עליהם)֭ ְוק ְבּלֶ֣ וּ (ורק אחרי האגרת השנית שנכתבה
֭[כז]֭קיְּ ֶ֣מוּ֭ ְוק ְבּ ֻ֭
לא֭
ם֭ו ָ֨ ַעל֭כָּ לַ -הנּ ְלוֶ֤ים֭עֲליהֶ ם֭וְ ֶ֣
ם֭׀֭ועַ ל-ז ְַר ֝ ָע ְ
ְ
יה
ברצון חכמים והעידו כי מגילת אסתר ברוח הקדש נכתבה ,קבלו כל ישראל)֭ ַהיְּ הוּדים ֭֩׀֭עֲל ָ֨ ֶ
ֶ֤י֭היָּמים֭הָ ָ֔אלֶּ ה֭כּ ְכ ָת ָבֶ֖ם֭וְ כזְ מַ נָּ ָ֑ם (פני
ֶ֣ת֭שׁנ ַ
ֲבוֹר֭ל ְהיֶ֣וֹת֭ע ֵ֗שׂים (מונח רביע – ארבע מצוות היום ואיסור מספד ותענית ,ראה (ט,יט ,כא)) א ְ
ַיע ָ֔
ֶ֖ה֭ושָׁ נָ ָֽה׃֭[֭...כט]֭ ַ֠ותּ ְכתּב֭אֶ ְס ָ֨תּר֭
יהושע – מרדכי צוה יד ,טו ,ואילו מהאגרת השנית תקנו אנשי כנה"ג ע"פ מלת זמניהם – גם יא ,יב ,יג) ְבּכָ ל-שָׁ נָ ְ
ֶ֖את֭השּׁ ָֽנית׃֭
ַ
ים֭הזּ
ַ
ת֭הפֻּ ֵ֛ר
ף֭ל ַק ֵ֗יּם֭אֶ֣ת֭אגֶּ ֹ֧ ֶָֽ֖ר ַ
הוּדי֭אֶ ת-כָּ לָ֑ -תּ ֶק ְ
ֵ֥י֭היְּ ֶ֖
ל֭וּמ ְר ֳדּ ַכ ַ
ָ
יחֵ֛י
אב ַ
ֹ֧ה֭בתֲ֭ -
הַ מַּ ְל ָכּ ַ
סיכום בעזרת הרב א"מ פערל :ע"פ חידושי החת"ם סופר השלם על הש"ס ,מגילה ע' מג (דף ו,ב – ז,א) ע"פ (אס' א,יג)֭י ְדע ֶ֣י הָ עתָּ֑ים

שנת פור המן היתה אמורה להיות שנ ה מעוברת ,והחדש הי"ב לניסן שבו הוטל הפור היה אמור להיות אדר א' ושמח המן כי בו מת מרע"ה
וחשב שבכך הורע מזל ישראל .נמלכו בית דין ולא עברוהו וכך מה שהיה אמור להיות אדר ב' שבו נולד מרע"ה (כנאמר בסידור הריעב"ץ
בדיני חודש אדר) נהיה לאדר יחיד .לכן הודיעו באגרת השנית על עיבור השנה שאח"כ דבר העשוי להילמד מ(-אסתר ט,כט) ַ֠ותּ ְכתּב֭
ֶ֖את֭השּׁ ָֽנית׃ ֭
ַ
ים֭הזּ
ַ
ת֭הפֻּ ֵ֛ר
ף֭ל ַק ֵ֗יּם֭אֶ֣ת֭אגֶּ ֹ֧ ֶָֽ֖ר ַ
הוּדי֭אֶ ת-כָּ לָ֑ -תּ ֶק ְ
ֶ֖
ֵ֥י֭היְּ
ל֭וּמ ְר ֳדּ ַכ ַ
ָ
יחֵ֛י
ֹ֧ה֭בת-אֲב ַ
ר֭ה ַמּ ְל ָכּ ַ
אֶ ְס ָ֨תּ ַ
רש"י – ַהשּׁ ָֽנית לשנה שניה חזרו ושלחו ספרים שיעשו פורים ואעפ"י שזירזן כבר ,חזר וזירזן בשעת מעשה.
ַ֠ותּ ְכתּב֭אֶ ְס ָ֨תּר ַ֠ ,ותּ ְכתּב֭– תלשא (א) בתפקיד עקירה( ,ב) בתפקיד שיעור – חישוב ,כיון שבשנה הקודמת המרומזת בטעם קדמא במלת
אֶ ְס ָ֨תּר שהייתה אמורה להיות שנה מעוברת ,בית דין עקרו את חודש אדר א' ,לכן יש לחשב בשנה הנוכחית שתהיה מעוברת ,וְ -לקַ ֵ֗יּם֭אֶ֣ת֭
ֶ֖את֭השּׁ ָֽנית ְ ,ל ַק ֵ֗יּם – רביע ,ארבע מצוות פורים (מקרא מגילה ,משתה ,משלוח מנות ,מתנות לאביונים) אֶ֣ת֭– מונח
ַ
ים֭הזּ
ַ
ת֭הפֻּ ֵ֛ר
אגֶּ ֹ֧ ֶָֽ֖ר ַ
ים֭הזֶּ֖את֭הַ שּׁ ָֽנית – דרגא תביר טפחא,
ַ
ת֭הפֻּ ֵ֛ר
לפני קבוצת טעמים ,מרמז על כאילו מספר תפקידים דומים בקבוצת הטעמים הבאה ,אגֶּ ֹ֧ ֶָֽ֖ר ַ

קבוצת פרטים הקשורים לנושא מסוים וחלים עליהם אותן הלכות ,לומר שבכל שנה יצוין פורים – גאולה מגזרת המן ,בחודש הסמוך
לחודש הגאולה ממצרים ולכן בשנה מעוברת מקיימים פורים קטן בי"ד וט"ו אדר א' אבל במקצת מצוות היום (אסורין בהספד ותענית ,קצת משתה).

בבלי מגילה ו,ב משנה .קראו את המגילה באדר הראשון ונתעברה השנה  -קורין אותה באדר שני .אין בין אדר הראשון לאדר השני
אלא קריאת המגילה ,ומתנות לאביונים
גמרא ... .אמר רבי חייא בר אבין אמר רבי יוחנן :הלכתא כרבן שמעון בן גמליאל שאמר משום רבי יוסי .אמר רבי יוחנן :ושניהם
ֶ֖ה֭ושָׁ נָ ָֽה ,מה כל שנה ושנה אדר הסמוך לשבט -
ֶ֖ה֭ושָׁ נָ ָֽה .רבי אליעזר ברבי יוסי סברְ :בּכָ ל-שָׁ נָ ְ
מקרא אחד דרשו( :אסתר ט,כז)֭ ְבּכָ ל-שָׁ נָ ְ
ֶ֖ה֭ושָׁ נָ ָֽה ,מה כל שנה ושנה אדר הסמוך לניסן  -אף כאן אדר
אף כאן אדר הסמוך לשבט ,ורבן שמעון בן גמליאל סברְ :בּכָ ל-שָׁ נָ ְ
הסמוך לניסן .בשלמא רבי אליעזר ברבי יוסי  -מסתבר טעמא ,דאין מעבירין על המצות ,אלא רבן שמעון בן גמליאל מאי טעמא? -
אמר רבי טבי :טעמא דרבי שמעון בן גמליאל מסמך גאולה לגאולה (רש"י פורים לפסח) עדיף .רבי אלעזר אמר :טעמא דרבן שמעון בן
ֶ֖את֭השּׁ ָֽנית .ואיצטריך למיכתב (דף ז,א) ַהשּׁ ָֽנית ,ואיצטריך
ַ
ים֭הזּ
ַ
ת֭הפֻּ ֵ֛ר
גמליאל מהכא ,דכתיב (-אסתר ט,כט) ְ ...ל ַק ֵ֗יּם֭אֶ֣ת֭אגֶּ ֹ֧ ֶָֽ֖ר ַ
ֶ֖ה֭ושָׁ נָ ָֽה ,דאי מבכל שנה ושנה ,הוה אמינא כי קושין (הרב ע' אבן ישראל – אם נביא ראיה מ"בכל שנה ושנה"
למיכתב (אסתר ט,כז)֭ ְבּכָ ל-שָׁ נָ ְ
הרי זה כקושייתינו שנעשהו סמוך לשבט) ,קא משמע לן :השנית (רש"י (לעשות) בחודש השני) .ואי אשמועינן השנית ,הוה אמינא בתחילה
ֶ֖ה֭ושָׁ נָ ָֽה לא לשנות (שבשנת עיבור נעשה פורים רק פעם אחת בכשנה פשוטה) - .ורבי אליעזר ברבי
בראשון ובשני ,קא משמע לןְ :בּכָ ל-שָׁ נָ ְ
יוסי ,האי השנית מאי עביד ליה?  -מיבעי ליה לכדרב שמואל בר יהודה ,דאמר רב שמואל בר יהודה :בתחילה קבעוה בשושן ,ולבסוף
(רש"י וזהו השנית) בכל העולם כולו.

(אסתר ט,כט) ַהשּׁ ָֽנית – סלוק ,מגביל שבשנה מעוברת ארבע מצוות פורים נוהגות רק בחודש אדר ב'.
(אסתר ט,כז) ְבּכָ ל-שָׁ נָ ֶ֖ה – טפחא ,שנה פשוטה ְושָׁ נָ ָֽה – סלוק ,מגביל מצוות פורים בשנה מעוברת לנהוג בחודש האדר ב' הסמוך לניסן ,כמו
בשנה פשוטה.
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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3.8.2

בבלי מגילה יב

בבלי מגילה יב,א אמר רבא :אף דניאל טעה בהאי חושבנא ,דכתיב (דניאל ט') בשנת אחת למלכו אני דניאל בינתי בספרים ,מדקאמר
בינתי  -מכלל דטעה .מכל מקום קשו קראי אהדדי; כתיב (ירמיהו כ"ט) מלאת לבבל ,וכתיב (דניאל ט') לחרבות ירושלים!  -אמר
רבא :לפקידה בעלמא .והיינו דכתיב (עזרא א') כה אמר כרש מלך פרס כל ממלכות הארץ נתן לי ה' אלהי השמים והוא פקד עלי
לבנות לו בית בירושלם .דרש רב נחמן בר רב חסדא :מאי דכתיב (ישעיהו מ"ה) כה אמר ה' למשיחו לכורש אשר החזקתי בימינו ,וכי
כורש משיח היה? אלא אמר לו הקדוש ברוך הוא למשיח :קובל אני לך על כורש ,אני אמרתי הוא יבנה ביתי ויקבץ גליותי .והוא אמר
(עזרא א') מי בכם מכל עמו ...ויעל.
רש"י מגילה יב,א משיח  -נמשח ,כמו שמן המשחה.
קובל אני לך כו'  -והכי קאמר :כה אמר ה' למשיחו לכורש אשר החזקתי בימינו וגו' הוא יבנה את ביתי ,תרי קראי כתיבי דסמיכי
אהדדי ,וניקוד טעם מקרא זה מוכיח על דרש זה ,שאין לך טעם זרקא במקרא שאין סגול בא אחריו ,וכאן ננקד למשיחו בזרקא,
ולכורש ננקד במאריך  -להפרישו ולנתקו מעם למשיחו.
מי בכם מכל עמו וגו'  -והוא עצמו לא נשתדל בדבר.
ישעיהו מה,א:

כּה-אָ ַמֶ֣ר֭ה֭'֭ל ְמשׁיחוֹ֭ ֭
ֵ֥י֭מלָ ֶ֖כים֭אֲפַ תּ ַָ֑ח֭ ֭
ָ֔ם֭וּמ ְתנ ְ
ָ
ֵ֗וֹ֭ל ַרדְ -לפָ נָיו֭גּוֹי
ח ַז ֶ֣ ְָֽ֖קתּי֭בימינ ְ
וֹרשׁ֭אֲשֶׁ רֶ -ה ֱ
ְלכֶ֣ ֶ
ים֭לא֭י ָסּגָֽרוּ׃ ֭
ֵ֥
ם֭וּשׁעָ ֶ֖ר
ְ
֭דּלָ ָ֔ ַתי
֭לפָ נָיו ְ
ל ְפ ֶ֤תּ ַח ְ

וֹרשׁ בטעם מונח ואין אחריו פסק!!!
טט – הפסוק מוצג בגירסת הכתר ,ובו ְלכֶ֣ ֶ
וֹרשׁ
פירוש רש"י ולכורש ננקד במאריך ,זה מתאים לגירסת מגנס ְלכֵ֥ ֶ
וֹרשׁ֭| בטעם מונח לגרמיה.
גירסת קורן ְלכֶ֣ ֶ
בכל אופן מרכא ומונח טעמים מחברים אשר צמודים לטעם העוצר שאחריהם.
וֹרשׁ֭|֭ ,ואמר
רש"י משולב בלשון בבלי מגילה יב,א כּה-אָ ַמֶ֣ר֭ה֭'֭ל ְמשׁיחוֹ֭ (טט – למשיחו בטעם סגל המפריד מלת משיחו ממלת ְלכֶ֣ ֶ
וֹרשׁ֭|֭ המופרש ומנותק מעם משיח ה') קובל אני לך כו'  -והכי קאמר :כה אמר ה' למשיחו (ע)ל-כורש אשר החזקתי
ל֭כֶ֣ ֶ
למשיחו (ע) ְ֭
בימינו וגו' הוא יבנה את ביתי ויקבץ גליותי .והוא אמר (עזרא א') מי בכם מכל עמו ...ויעל .ופרש"י  -והוא עצמו לא נשתדל בדבר,

תרי קראי כתיבי דסמיכי אהדדי ,וניקוד טעם מקרא זה מוכיח על דרש זה ,שאין לך טעם זרקא במקרא שאין סגול בא אחריו ,וכאן
ננקד למשיחו בזרקא ,ולכורש ננקד במאריך  -להפרישו ולנתקו מעם למשיחו.
טט – בד"כ תפקיד תבנית הטעמים זרקא סגול להוסיף מהענין על הענין או לגרוע מהענין .לפי פי' רש"י המשולב בלשון בבלי מגילה יב,א
זרקא זרקא הרי הן שתי גריעות עד כדי חסרון הסגול לומר כ -בבלי מגילה יב,א :וכי כורש משיח היה? אלא אמר לו הקדוש ברוך הוא

למשיח :קובל אני לך על כורש ,אני אמרתי הוא יבנה ביתי ויקבץ גליותי .והוא אמר (עזרא א') מי בכם מכל עמו ...ויעל.
וֹרשׁ .לית זרקא בלא סגלא:
֭לכֶ֣ ֶ
ממאגר אריאל ,מנחת שי ישעיה מה,א כּה-אָ ַמֶ֣ר֭ה֭'֭ל ְמשׁיחוֹ ְ
טט  -רש"י ומנחת שי מעירים כי בכל התנ"ך לית זרקא בלא סגלא .אם כורש היה ממלא שליחות ה' הוא היה כשליח המשיח ואז היה
אפשרות לסגול על מלת משיחו או על מלת כורש  .שליח המשיח הוא כעין תוספת על המשיח שזה מבטא אופן מפעולת זרקא סגול .אבל
כאן:
כּה-אָ ַמֶ֣ר֭ה֭'֭ל ְמשׁיחוֹ֭ – זרקא ,זרקא – בתפקיד גורע מהענין ,וכאן זרקא זרקא גורע וגורע,
רש"י ורבותינו אמרו למלך המשיח אומר הקב"ה קובל אני לך על כורש ,מפני ש:
( א) רק נתן רשות לעלות ולבנות בית המקדש והוא עצמו לא השתדל בדבר – גריעה ראשונה בשליחותו
( ב) קבל כתב השטנה מאויבי ישראל והפסיק בנין בית המקדש – גריעה שניה בשליחותו
וֹרשׁ֭| (לפי גרסת קורן) מונח פסק – נגמרה שליחותו בעולם ו(מו)נח נפשיה – מת ופסקה מלכותו בשנה
 לכן כעין מדה כנגד מדה ְלכֶ֣ ֶ֭
לכיבוש בבל.
וֹרשׁ֭|  -גרסת קורן מונח פסק .מוכרת לנו תבנית אתנח מונח פסק או סלוק מונח פסק שהיא כעיו מדה סדור שנחלק ,והמלה המוטעמת
ְלכֶ֣ ֶ
במונח פסק נקראת עם התוכן הקודם לה ,ועם התוכן שאחריה .אפשר כי גם כאן זרקא מונח פסק זאת תבנית כעין מדה סדור שנחלק.
ע"פ הנביא זמן הגאולה המוקדם היה יכול להיות במלאת שבעים למלכות בבל וזה קרה בחורבנה ע"י כורש הפרסי ודריוש המדי ,לכן אם
כורש היה משתדל בעצמו בבנין בית המקדש ודוחה טענות העמים על מרידת ישראל בו אז הקב"ה היה מקיים גדולה לכורש כפי שניבא
ישעיה שנים רבות לפני-כן ,שאמור היה להיות לכורש לי נתן ה' את כל עמי הארץ ,כפי שכורש אמר על עצמו בעקבות כיבוש בבל ,כי
כך חשב שיהיה לו .אבל בפועל בהסבר ע"פ הטעמים הקב"ה גרע ממנו פעמיים על שתי ענינים עד שבתוך שנה פסק מלכותו.
ח ַז ֶ֣ ְָֽ֖קתּי֭בימינֵ֗וֹ  -מונח מונח רביע ,כמו
וֹרשׁ֭אֲשֶׁ רֶ -ה ֱ
וֹרשׁ – מונח בלי פסק משייך התיבה להמשך העניןְ :לכֶ֣ ֶ
להשלמת הענין קריאה ְלכֶ֣ ֶ
למשל שלטון לארבע רוחות העולם.

כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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שמות כי תשא ל,יב

אמר׃ ֭
ה'֭אֶ ל-מ ֶשֵׁ֥ה֭לּ ָֽ
שמות כי תשא ל,יא :פ וַיְ ַדבֵּ֥ר ֶ֖֭
אמר – נוטריקון ,לאו אמור וטעמו סלוק בתפקיד הגבלה ,כלומר במצוה העשה שבכתוב שאחריו יש לאו המגביל את העשה שלא ימנו
לּ ָֽ
לגלגלת אלא באמצעות עצם כלשהו .וזה כפי' רש"י (יב) כֶּ֣י֭ת ֞ ָשּׂא֭– לשון קבלה ,כתרגומו; כשתחפוץ לקבל סכום מניינם לדעת כמה

ֵ֥ה֭ב ֶהֵ֛ם֭נֶ ֶַֽ֖גֶף֭– שהמניין שולט בו
ָ
הם ,אל תמנם לגלגלת ,אלא יתנו כל אחד מחצית השקל ,ותמנה את השקלים ותדע מניינםְ .ולא-י ְהיֶ
והדבֶ ר בא עליהם ,כמו שמצינו בימי דוד (ש"ב כד,א-י).
עין הרעֶ ,
יהם֭ ְו ָ֨ ָנ ְתנ֝וּ אֶ֣ישׁ כֹּ֧֭פֶ ר נ ְַפשֵׁ֛ וֹ לַ הֶ֖֭'֭בּ ְפ ֶ֣קד֭א ָתָ֑ם֭ ֭
ל ל ְפ ֻקד ֶ
שּׂא אֶ תֵ֥ -ראשׁ ְבּנָֽי-י ְשׂ ָרא ֭
שמות כי תשא ל,יב :כֶּ֣י ת ֞ ָ
ֵ֥ה֭ב ֶהֵ֛ם֭נֶ ֶַֽ֖גֶף֭בּ ְפ ֵ֥קד֭א ָ ָֽתם׃ ֭
ָ
וְ לא-י ְהיֶ
אֶ֣ישׁ – מונח ,להורות כי אפשר שהתבנית הבאה נדרשת פעמים אחדות ֹ֧כּפֶ ר נ ְַפשֵׁ֛ וֹ לַ הֶ֖֭' – דרגא תביר טפחא ,כעין קבוצת פרטים

הקשורים לנושא אחד ושחלים עליהם אותן הלכות ,או אותם ענינים  ,או קבוצת פרטים מצטרפים ,כאן מתן שווי של מחצית השקל בבת
אחת ,היו מצרפים מטבעות שונות לשווי מחצית השקל מחליפים למטבע הנהוג באותו זמן.
בדרך הלכה:
רמב"ם הלכות שקלים פ"א ה"א

מצות עשה מן התורה ליתן כל איש מישראל מחצית השקל בכל שנה ושנה ,אפילו עני המתפרנס מן הצדקה חייב ,ושואל מאחרים או
מוכר כסות שעל כתיפו ונותן מחצית השקל כסף שנאמר (שמות ל,יא) העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט וכו' ,ואינו נותנו בפעמים
רבות היום מעט ולמחר מעט אלא נותנו כולו כאחת בפעם אחת.
רמב"ם הלכות שקלים פ"א ה"ו בזמן שהיה המטבע של אותו זמן דרכונות היה כל אחד ואחד נותן במחצית השקל שלו סלע ,ובזמן
שהיה המטבע סלעים היה נותן כל אחד במחצית השקל שלו חצי סלע שהוא שני דינרין ,ובזמן שהיה המטבע חצי סלע היה כל אחד
ואחד נותן במחצית השקל אותו חצי הסלע ,ומעולם לא שקלו ישראל במחצית השקל פחות מחצי שקל של תורה.
רמב"ם הלכות שקלים פ"א ה"ז הכל חייבין ליתן מחצית השקל כהנים לויים וישראלים וגרים ועבדים משוחררים ,אבל לא נשים ולא
עבדים ולא קטנים ,ואם נתנו מקבלין מהם ,אבל הגוים שנתנו מחצית השקל אין מקבלין מהם ,קטן שהתחיל אביו ליתן עליו מחצית
השקל שוב אינו פוסק אלא נותן עליו בכל שנה ושנה עד שיגדיל ויתן על עצמו.
רמב"ם הלכות שקלים פ"א ה"י כל מי שאינו חייב בשקלים אף על פי שדרכו ליתן או הוא עתיד ליתן אין ממשכנין אותו ,ואין
ממשכנין את הכהנים לעולם מפני דרכי שלום אלא כשיתנו מקבלין מהן ותובעין אותן עד שיתנו.
כהנים לויים – כסף משנה הלכות שקלים פ"א ה"ט  ...ומ"ש ואין ממשכנין הכהנים מפני דרכי שלום .משנה פ"ק דשקלים.
ובירושלמי כיני מתניתין אין ממשכנין הכהנים מפני (דרכי שלום) [דרך הכבוד]:
ביאור חדש מספיק הלכות שקלים פ"א  ...כן צריך לפרש מתני' דדרכי שלום היינו מפני הכבוד שמחוייבי' לנהוג בהם כבוד
דכתי' וקדשתו ,ואיסורא ליכא דכיון דתנאי ב"ד הוא על העתיד לגבות הם מחלו להכהנים:
כהנים לויים – אף שהמדרש אומר כי שבט לוי פטור ממחצית השקל ,אפשר שזה שייך לחטא העגל בלבד אבל לא לדורות מדרש
אגדה (בובר) שמות פרשת תצוה  -כי תשא פ"ל  ...והחוטאים יביאו אבל מי שלא חטא לא יביא ,ואיזה הוא שלא חטא ,זה שבט
לוי ,כי אמר הנה זה יתנו ,ומנין זה שנים עשר ,והיו שנים עשר שבטים ,חוץ משבט לוי ,שלא היה במניין השבטים ,כי אותו השבט
נבחר לה',
בדרך אגדה:

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת כי תשא סימן (י) מחצית השקל על שחטאו בשש שעות בחצי היום יתנו מחצית השקל שהוא ששה
גרמיסין ,רבי יוחנן אמר על שעברו על עשרת הדברות לפיכך יתן כל אחד ואחד עשרה גרה שהוא מחצית השקל ,רשב"ל אמר לפי
שמכרו בכורה של רחל בעשרים כסף ונטל כל אחד ואחד מטבע לפיכך יתן כל אחד ואחד מטבע,
המדרש הבא מלמד כי במעשה העגל עברו על מצוות שונות ועל כל אחת חיוב כפר על כלל ישראל.

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת כי תשא סימן (יא) כֶּ֣י ת ֞ ָשּׂא אֶ תֵ֥ -ראשׁ ְ ...ו ָנ ְָ֨תנ֝וּ אֶ֣ישׁ ֹ֧כּפֶ ר נ ְַפשֵׁ֛ וֹ ,כיון ששמע משה אמר עור בעד
עור וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו (איוב ב) ,א"ר יהודה בר אלעאי כששמע משה ירד להורות ואמר בלבו מצאנו שפדיון נפש אדם
ככר כסף שנאמר (מלכים א כ) והיתה נפשך תחת נפשו או ככר כסף תשקל כל אחד ואחד מישראל יהא נותן ככר כסף,
א"ר יוחנן ממי למד ממוציא שם רע אמר הכתוב וענשו אותו מאה כסף ונתנו לאבי הנערה (דברים כב) ,ואנו הוצאנו שם רע ואמרנו
לעגל אלה אלהיך יהיה נותן כל אחד ואחד מאה כסף,
רשב"ל אמר מן האונס למד משה שנאמר (שם /דברים כ"ב )/ונתן האיש השוכב עמה לאבי הנערה חמשים כסף ואנחנו אנסנו הדבר
שאמר הקדוש ברוך הוא לא יהיה לך אלהים אחרים ועשינו את העגל לפיכך יהא נותן כל אחד ואחד חמשים כסף,
וי"א מן המפתה למד שנאמר (שמות כב) כי יפתה איש בתולה כסף ישקול כמוהר הבתולות אף הוא בחמשים כסף ,ואנו ויפתוהו
בפיהם ובלשונם יכזבו לו ולבם לא נכון עמו ולא נאמנו בבריתו (תהלים עח) ,לפיכך יתן כל אחד ואחד חמשים כסף,
רבי יהודה בר סימון אומר משור נגח למד שנאמר (שמות כא) אם עבד יגח השור או אמה כסף שלשים שקלים וגו' ואנו המרנוהו
בשור שנאמר (תהלים קו) וימירו את כבודם בתבנית שור וגו' ,כל אחד ואחד יתן כסף שלשים שקלים ,יודע היה הקדוש ברוך הוא מה
שבלבו של משה והראהו באצבעו וא"ל משה זה יתנו כזה יתנו.
ֵ֥ה֭ב ֶהֵ֛ם֭נֶ ֶַֽ֖גֶף  -מרכא תביר טפחא ,כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא אחד החלוקים בהלכות או בענינים ביחס לנושא .זהו
ָ
וְ לא-י ְהיֶ
החילוק בין מנין לצורך שבו משתמשים בעצם כלשהו לייצג הנמנים ,ובין מנין שלא לצורך שגם שימוש בעצם כלשהו לא מונע נגף.
פסיקתא דרב כהנא (מנדלבוים) פיסקא ב  -כי תשא [ט] ר' מנחמא ור' ביבי ור' חייא רבא בשם ר' אלי' בר יעקב ,נמשלו ישר' כחול,

מה החול הזה את עושה אותו גומא מבערב ובשחרית את מוצא שנתמלאת ,כך כל אלפים שחסרו בימי דוד נתמלאו בימי שלמה ,שנ'
יהודה וישראל רבים כחול וגו' (מלכים א' ד :כ) .ר' אליע' בש' ר' יוסי בן זמר' כל זמן שנמנו ישר' לצורך לא חסרו ,שלא לצורך חסרו.
ואיזה זמן נמנו לצורך ,בימי משה .ואיזה זמן נמנו שלא לצורך ,בימי דוד .ר' שמואל בר נחמני בש' ר' יונתן (שמות כי תשא ל,יב) וְ ָנ ְָ֨תנ֝וּ
אֶ֣ישׁ ֹ֧כּפֶ ר נ ְַפשֵׁ֛ וֹ ,בימי משהְ .ולא-י ְהיֶ ֵ֥ה֭בָ ֶהֵ֛ם֭נֶ ֶַֽ֖גֶף֭בּ ְפ ֵ֥קד֭א ָ ָֽתם  ,בימי דוד.
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
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"ג

שמות כי תשא לב,א:

ם֭כּי-בשֵׁ֥שׁ֭מ ֶשֶׁ֖ה֭לָ ֶר ֶֶ֣דת֭מןָ -ה ָהָ֑ר֭ ֭
א֭ה ָ֔ ָע ָֽ
וַיַּ ֶ֣ ְָֽ֖ר ָ
ֱלנוּ֭מ ֶא ֶֶ֣רץ֭
ֶ֤ר֭הע ָ֨ ָ
ֶ
֭לפָ ָ֔נינוּ֭כּיֶ -זֶ֣ה׀֭מ ֶשֶׁ֣ה֭הָ ֵ֗אישׁ֭א ֲֶשׁ
ֱֹלהים֭א ֲֶשֶׁ֤ר֭י ְָֽלכוּ ְ
֭קוּם׀֭עֲשׂהָ -ל ֶ֣נוּ֭א ֵ֗
אמ ֶ֤רוּ֭אלָ יו ֶ֣
ֲרן֭וַיּ ְ
ם֭עָֽל-אַ ה ֵ֗
ל֭ה ֝ ָע ַ
וַיּקָּ ָ֨ה ָ
ָה֭לוֹ׃ ֭
הי ָֽ
נוּ֭מהֵ֥ ָ -
ָדעְ֭ ֶ
ם֭לא֭י ַ ֶ֖
ֵ֥
מ ְצ ַ ָ֔רי

שמות כי תשא לב,כג:

ָה֭לוֹ׃֭ ֭
הי ָֽ
ָד ְענוּ֭מֶ הֵ֥ ָ -
ם֭לא֭י ַ ֶ֖
ֵ֥
ֱלנוּ֭מ ֶא ֶֶ֣רץ֭מ ְצ ַ ָ֔רי
ֶ֤ר֭הע ָ֨ ָ
ֶ
ֶ֣ה֭ה ֵ֗אישׁ֭א ֲֶשׁ
וּ֭לפָ נ ָ֑ינוּ֭כּיֶ -זֶ֣ה׀֭מ ֶשׁ ָ
ֱֹלהים֭א ֲֶשֵׁ֥ר֭י ְלכֶ֖ ְ
רוּ֭לי֭עֲשׂהָ -ל ֶ֣נוּ֭א ָ֔
ָ֔
ֶ֣אמ
וַיּ ְ
ֶ֣ה֭ה ֵ֗אישׁ֭ -כמין דמות ִמטָ ה הראה להם השטן,
֭לפָ נָ֔ינוּ֭  -אלהות הרבה אִ יוּו להם (ראה סנה' סג,א) .כּיֶ -זֶ֣ה׀֭מ ֶשׁ ָ
רש"י א ֲֶשֶׁ֤ר֭י ְָֽלכוּ ְ

שנושאין באויר רקיע השמים (ראה תנח' כי תשא יט).
ֱֹלהים  -שופט ודיין ,מנהיג ַּודבָ ר ,כמו "נתתיך אלהים לפרעה" (שמ' ז,א) ,וכמו "עד האלהים יבא דבר
ר' יוסף בכור שור עֲשׂהָ -ל ֶ֣נוּ֭א ֵ֗
שניהם" (שמ' כב,ח); וחס ושלום לא נתכוונו לעבודה זרה.
רמב"ן  ...והנה אהרן הוא אשר הוציא הצורה הזאת ,כי הם לא אמרו לו מה יעשה ,שור או כשב או עז (ע"פ וי' כב,כז) וזולתם ,וזהו
מאמר החכמים שאמרו (סנה' סג,א) :מלמד שאוו לאלוהות הרבה; כי הם לא ידעו במה יבחרו ואיזה הטוב להם .והכונה לאהרן היתה,
מפני שישראל היו במדבר ֶ֣ח ֶרב ְשׁ ָמ ָ֔ ָמה (ע"פ יח' כט,י) ,והחרבן ושממות עולם יבאו מן הצפון ,כדכתיב "מצפון תפתח הרעה על כל
יושבי הארץ" (יר' א,יד)  -שאין הכונה במלך בבל בלבד ,כאשר יֵּראה בנגלה מן הכתוב ,אבל כי מן השמאל תבא מדת הדין לעולם,
להשיב על כל יושבי הארץ כרעתם .והנה במעשה המרכבה "פני שור מהשמאל לארבעתם" (בנוסחנו :לארבעתן; יח' א,י) ,ולכן חשב
אהרן ,כי המחריב  -יורה דרך מקום החרבן ,כי שם כחו הגדול ,ובהיותם עובדים שם לאל ,יערה רוח ממרום (ע"פ יש' לב,טו) כאשר
נאצל על משה; וזהו שאמר" :חג לה' מחר" (להלן,ה)  -שיהיו העבודה והזבחים לשם המיוחד ,להפיק רצון ממנו אל בעל הצורה ,כי
בהיותה לפניהם יכַּוְ נו אל ענינה .ורבותינו למדו אותנו הענין הזה והם שגלו סודו ,אמרו (שמ"ר ג,ב)ָ :ר ֵ֥אה ָר ֵ֛איתי אֶ ת-עֳנֵ֥י עַ ֶ֖מּי
(שמ' ג,ז)  -אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה :משה ,אתה רואה ראיה אחת ואני רואה שתי ראיות; אתה רואה אותן באין לסיני
ֱֹלהים
ומקבלין תורתי ,ואני רואה היאך מתבוננים בי שאני יוצא בקרובין (ג"א קרונין) שלי ,שאתן להם את התורה ,שנאמר ֶרֶ֤כֶ ב א ֵ֗
וּפני-שֵׁ֥ וֹר֭מ ַה ְשּׂ ֶ֖מאול֭(יח' א,י) ,ומכעיסין אותי בו.
רבּ ַתֶ֣ים אַ ְלפֶ֣י שׁנְ ָאָ֑ן (תה' סח,יח) ,ושומטין אחד מן טטרא מולין שלי ,שכתוב ְ
'טטרא מולין'  -ארבע פרדות; 'טטרא' בלשון יון 'ארבע' ,כמו שאמרו (נזיר ח,ב) :טטראגון  -ארבע; 'מולין'  -פרדות ,כמו 'מולאות
של בית רבי' (ראה שבת נב,א); משל לארבע חיות הנושאות המרכבה .וב'ויקרא רבה' (ויק"ר י,ג) ,שאמר אהרן :מתוך שאני בונה
אותו ,אני בונה אותו לשמו של הקדוש ברוך הוא ,שנאמר "ויקרא אהרן ויאמר חג לה' מחר" (להלן,ה) ' -חג לעגל מחר' אין כתוב
כאן ,אלא "לה'" .ורבי אברהם אמר (בפירוש הארוך) ,כי במקום הזה אלהים  -כבוד חונה בצורת גְ וִ יה ,ואם תשים לבך אל המסע
הראשון (ראה שמ' יד,יט) ,תבין זה .ואיננו נכון בעיני ,שלא נעשה העגל במלאכת חכמת המזלות ,להיות בצורתו חונה כבוד או הדבר
(אולי צ"ל :הדיבור) ,רק שעשו הצורה לכוין בעבודתם אל ענינה; וכבר פירשתי סוד המסע הראשון (ראה שמ' יג,כא) .וחלילה שרצה
אהרן להדמות אליו! רק ממנו יקח שיהיה מסעם מצד המדה ההיא; והמשכיל יבין.
יחזקאל א,י:

ר֭לאַ ְר ַבּ ְע ָ ָֽתּן׃ ֭
ְ
ָ֑ן֭וּפני-נֶ ֶ֖שֶׁ
אול֭לאַ ְר ַבּ ְע ָתּ ְ
ְ
ם֭וּפני-שֵׁ֥ וֹר֭מ ַה ְשּׂ ֶ֖מ
ְ
֭לאַ ְר ַבּ ְע ָ֔ ָתּ
֭וּפנָ֨י֭אַ ְרי ֶ֤ה֭אֶ לַ -היָּמין ְ
֭פּנ ֶ֣י֭אָ ָדם ְ
יהם ְ
וּת֭פּנ ֶ
ְ
וּד ֶ֣מ
ְ

בוֹת ֶ֣ח ֶרב ְשׁ ָמ ָ֔ ָמה ממּגְ ֵ֥דּל ְסונ ֶ֖ה ְועַ ד-גְּ בֵ֥ וּל ָֽכּוּשׁ׃
ָת ֞תּי אֶ תֶ -א ֶֶ֣רץ מ ְצ ַ ֵ֗רים ְל ָח ְר ֭
א ֶלֶ֖יָך ְואֶ ל-יְ א ֶרָ֑יָך ְונ ַ
יחזקאל כט,י :לָ כֵ֛ן הנְ נֵ֥י ֭
ֶ֖י֭ה ָ ָֽא ֶרץ׃ ֭
ה֭עֵ֥ל֭כָּ ל-י ְשׁב ָ
ֶ֣ח֭ה ָר ָ֔ ָע ַ
ָ
ה'֭א ָל ָ֑י֭מצָּ פוֹן֭תּפָּ ַת
ֵ֥אמר ֶ֖֭
ירמיהו א,יד ֭:וַיּ ֶ

ֱֹלהים  -אלהות הרבה אִ יוּו להם (ראה סנה' סג,א) .מיעוט אלהים זה
֭לפָ ָ֭֔נינוּ֭משמעות עֲשׂהָ -ל ֶ֣נוּ֭א ֵ֗
ע"פ פי' רש"י לכתוב א ֲֶשֶׁ֤ר֭י ְָֽלכוּ ְ
ֱֹלהים  -מונח רביע מרמזת להרבה.
שניים ,ואפשר כי תבנית הטעמים של הכתוב עֲשׂהָ -ל ֶ֣נוּ֭א ֵ֗
ודבָ ר. ,
ֱֹלהים ארבעה תפקידים למה שביקשו  -שופט ודיין ,מנהיג ַּ
ר' יוסף בכור שור מונה בכתוב עֲשׂהָ -ל ֶ֣נוּ֭א ֵ֗
רמב"ן  . ...ורבותינו למדו אותנו הענין הזה והם שגלו סודו ,אמרו (שמ"ר ג,ב)ָ :ר ֵ֥אה ָר ֵ֛איתי אֶ ת-עֳנֵ֥י עַ ֶ֖מּי (שמ' ג,ז)  -אמר לו

הקדוש ברוך הוא למשה :משה ,אתה רואה ראיה אחת ואני רואה שתי ראיות; אתה רואה אותן באין לסיני ומקבלין תורתי ,ואני רואה
ֱֹלהים רבּ ַתֶ֣ים אַ ְלפֶ֣י שׁנְ ָאָ֑ן (תה'
היאך מתבוננים בי שאני יוצא בקרובין (ג"א קרונין) שלי ,שאתן להם את התורה ,שנאמר ֶרֶ֤כֶ ב א ֵ֗
וּפני-שֵׁ֥ וֹר֭מ ַה ְשּׂ ֶ֖מאול֭(יח' א,י) ,ומכעיסין אותי בו' .טטרא מולין'  -ארבע
סח,יח) ,ושומטין אחד מן טטרא מולין שלי ,שכתוב ְ
פרדות; 'טטרא' בלשון יון 'ארבע' ,כמו שאמרו (נזיר ח,ב) :טטראגון  -ארבע; 'מולין'  -פרדות ... ,משל לארבע חיות הנושאות
המרכבה.
ֱֹלהים – רביע ,ולידה מלת ֶרֶ֤כֶ ב
ֱֹלהים – רביע ,כתובה באותו טעם כמו מלת (תה' סח,יח) א ֵ֗
ע"פ פי' רמב"ן מלת (שמ' כ"ת לב,א) א ֵ֗

המרמזת אל המרכבה הא-לקית ו -משל לארבע חיות הנושאות המרכבה .ודרשת רבותינו שהעם שומטין אחד מן טטרא מולין שלי,
וּפני-שֵׁ֥ וֹר֭מ ַה ְשּׂ ֶ֖מאול֭(יח' א,י) ,ומכעיסין אותי בו' .טטרא מולין'  -ארבע פרדות; 'טטרא' בלשון יון 'ארבע',
שכתוב ְ
וּפני-שֵׁ֥ וֹר֭מ ַה ְשּׂ ֶ֖מאול֭(יח' א,י) ,שהוא אחד מארבע הפנים של כל אחת מארבעת החיות
ֱֹלהים – רביע ,טטרא בלשון יון ארבע ,רמז לְ ֭-
א ֵ֗
הנושאות את המרכבה הא-לקית.
ֱלנוּ֭מ ֶא ֶֶ֣רץ֭
֭לפָ ָ֔נינוּ֭כּיֶ -זֶ֣ה׀֭מ ֶשֶׁ֣ה֭הָ ֵ֗אישׁ֭א ֲֶשֶׁ֤ר֭הֶ֭ע ָ֨ ָ
ֱֹלהים֭א ֲֶשֶׁ֤ר֭י ְָֽלכוּ ְ
֭קוּם׀֭עֲשׂהָ -ל ֶ֣נוּ֭א ֵ֗
אמ ֶ֤רוּ֭אלָ יו ֶ֣
ֲרן֭וַיּ ְ
ם֭עָֽל-אַ ה ֵ֗
ל֭ה ֝ ָע ַ
וַיּקָּ ָ֨ה ָ
ָה֭לוֹ  -תבנית רביע  ...רביע  ...זקף-קטן  ...רביע  ...זקף-קטן כעין שלוש זקף בין שני קיסרים דבר עצמתי
הי ָֽ
נוּ֭מהֵ֥ ָ -
ָד ְע ֶ
ם֭לא֭י ַ ֶ֖
ֵ֥
מ ְצ ַ ָ֔רי

מאד ,עוצמת ההסתר שגרם השטן כפי' רש"י בששה עשר בא השטן וערבב את העולם והראה דמות חשך ואפילה וערבוביא לומר ודאי
מת משה ,לכך בא ערבוביא לעולם .אמר להם מת משה ,שכבר באו שש שעות ולא בא וכו' ,כדאיתא במסכת שבת (דף פט).
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3.10

שמות (ויקהל פקודי) ויקהל לה,א

שמות ויקהל לה,א:

ֲשׂת֭א ָ ָֽתם׃ ֭
ֵ֥ה֭ה'֭לַ ע ֵ֥
ֶ֖
ה֭ה ְדּבָ ָ֔רים֭אֲשֶׁ֭ר-צוָּ
ַ
ֵ֛ת֭בּנ ֵ֥י֭י ְשׂ ָראֶ֖ל֭וַיֶּ֣אמֶ ר֭אֲל ֶהָ֑ם֭א ֚לֶּ
ה֭את-כָּ ל-ע ֲַד ְ
שׁ ֶ ָֽ
ַויּ ְַקהֶ֣ל֭מ ֵ֗ ֶ
(לה,א) ַויּ ְַקהֶ֣ל מ ֵ֗ ֶשׁה – מונח רביע ,ללמד על שש כפרות (מסומנות (טט – א – ו) בתוך) מדרש אגדה (בובר) שמות פרשת ויקהל פרק לה
[א] ַויּ ְַקהֶ֣ל֭מ ֵ֗ ֶשׁה .זה שאמר הכתוב מי כהחכם [ומי] יודע פשר דבר וגו' (קהלת ח' א') ,אשריהם הצדיקים שיודעים לעשות פשרה בין
ישראל לאביהם שבשמים ,לפיכך אמר משה רבינו ע"ה ַויּ ְַקהֶ֣ל( ,טט –א) תבוא ועשו לי מקדש (שמות כ"ה ח') ,ותכפר על מעשה
העגל ,שנאמר בו קום עשה לנו אלהים (שם לב א')( ,טט –ב) ותבוא קהלת משה רבינו ,שנאמר ויקהל משה את כל עדת וגו' ותכפר על
קהלת אהרן ,דכתיב ויקהל העם על אהרן (שם שם)( ,טט –ג) [ותבוא אמירת משה רבינו שנאמר ויאמר אליהם משה ,ויכפר על אמירת
אהרן] ,שנאמר ויאמרו אליו קום עשה לנו אלהים (שם שם)( ,טט –ד) תבוא אמירת זה הדבר (פסוק ד') ,ותכפר על אמירת כי זה משה
האיש (שם לב א')( ,טט –ה) תבוא אלה הדברים ,ותכפר על אמירת אלה אלהיך ישראל (שם שם ד')( .טט –ו) תבוא נתינת הזהב

התנופה ,ותכפר על נתינת זהב העגל ,ועליו אמר דוד ע"ה הטיבה ה' לטובים ולישרים בלבותם (תהלים קכ"ה ד'):

(לה,א) ַויּ ְַקהֶ֣ל מ ֵ֗ ֶשׁה – מונח רביע ,ללמד על יותר מארבע הקהלות לדורות (מסומנות (טט – א – ו) בתוך) ילקוט שמעוני תורה פרשת
ויקהל רמז תח (לה) ַויּ ְַקהֶ֣ל֭מ ֵ֗ ֶשׁה [לה ,א] ,רבותינו בעלי אגדה אומרים מתחלת התורה ועד סופה אין בה פרשה שנאמר בראשה

ויקהל אלא זאת בלבד אמר הקדוש ברוך הוא עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות
הבאים להקהיל קהלות (טט – א) בכל שבת ושבת ולכנוס בבתי מדרשות ללמד ולהורות לישראל דברי תורה איסור והיתר כדי שיהא
שמי הגדול מתקלס בין בני ,מכאן אמרו משה תקן להם לישראל שיהיו דורשין בענינו של יום (טט – ב) הלכות פסח בפסח (טט – ג)
הלכות עצרת בעצרת (טט – ד) הלכות החג בחג ,אמר משה לישראל אם אתם עושים כסדר הזה הקדוש ברוך הוא מעלה עליכם כאילו
המלכתם אותי בעולמי שנאמר ואתם עדי נאם ה' ואני אל( ,טט – ה) מן הסתם לדרוש לפני ראש השנה בהלכות ר"ה ושופר ומוסר תשובה
(טט – ו) לפני יום הכפורים בהלכות יוה"כ ותשובה (טט – ז) וכן נהוג לפני חנוכה ופורים ועוד סיבות .

רמב"ן (א) ע"פ הבנה ב-רמב"ן  ...ואמר לכלם ענין המשכן ,אשר נצטווה בו מתחלה ,קודם שבור הלוחות; כי כיון שנתרצה להם
הקדוש ברוך הוא ונתן לו לוחות שניות וכרת עמו ברית חדשה שילך השם בקרבם ,הנה חזרו לקדמותם ולאהבת כלולותם (ע"פ יר'
ב,ב) ,ובידוע שתהיה שכינתו בתוכם כענין שצוהו תחלה ,כמו שאמר "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" (שמ' כה,ח) ,ולכן צוה אותם
משה עתה בכל מה שנצטוה מתחלה.

משכן ומקדש של מעלה צורתם בכסא הכבוד המרומז במונח רביע ,ומשה מקהיל ומלמד צורתם שלמעלה אל בני ישראל לעשות משכן
לשכינתו למטה לכעין שכינתו בכסא הכבוד.
וּ֭אשׁ  -מונח זקף-קטן ,שני לימודים ,ובשני רבוי מצבי עונג שבת שלא להבעיר עבורם אש ,ע"פ רמב"ן (א)
(ב) (שמ' וי' לה,ג) לאְ -ת ַבע ֲֶ֣ר ָ֔
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) לאסור הדלקה לשם הנאת הגוף בעונג שבת ,נר ,הטמנת חמין ,מדורה לחימום הגוף,
מדורה לחימום מים לרחצה בחמים ,ולרבות מכך איסור הדלקת אש לכל עונג שבת ,שלא נכללו באיסור (א)
ֶ ָֽאת-כָּ ל-ע ֲַדֵ֛ת – תביר ְבּנ ֵ֥י֭י ְשׂ ָראֶ֖ל – מרכא טפחא ,יתור לרבות את בנות ישראל לבנין המשכן ,כי אם נאמר שבנין המשכן היא מצוה
שהזמן גרמה ,כי נעשית רק בימי חול ,אז נשים פטורות ממצות עשה שהזמן גרמה .אבל היות ובנין המשכן הוא לשם הקרבת קרבנות ובזה
גם נשים חייבות כגון יולדת ,ותודה ,ונזירה וזבה ונדר ומעשר בהמה ובכורות ,לכן מרבים אותן לבנין המשכן.
ֶ ָֽאת-כָּ ל-ע ֲַדֵ֛ת – תביר( ,א) ללמד שנשים משתתפות בבנין המשכן מענין הקרבנות ולא מצד מעשה העגל כי התנגדו למעשה זה.
(ב) ממעט מהתיקון על מעשה העגל את הגורם לקלקול כפי' אלשיך שמות פרק לה,א  ...כלל הדברים כי כל חפץ ה' בנדבת המשכן

היה לתקן את אשר עותו בעגל לשוב על ידי כך עד ה' אלהיהם ולדבקה בו .על כן כל שלשת הדברים הראוים לאשר את נפשו החליא
ובא לרפאותה ,מעין כל תרופת מחלת הגופות יחוייב שם ימצאון ושם יהיו הלא המה :א .לרפאות בדבר מקביל אל מעשה העון ,ב.
להרחיק הגורם אותו ,ג .ליזהר מכל הדומה אל כיעור העון ,ומה גם במעשה התיקון בל ימצא בו לכלוך עון בל תהיה מצוה הבאה
בעבירה וישובו עוד להתקלקל חלילה:
(ראשון) וזה מאמרו יתברך ַויּ ְַקהֶ֣ל֭מ ֵ֗ ֶשׁה וכו' .והוא כי כאשר חטאו היה על ידי הקהל כמה דאת אמר (לעיל לב א) ויקהל העם על
אהרן ,כי זולת חומר העון היה גם ברבים שהוא חילול ה' ,על כן גם בתיקון צריך יהיה כן בהקהל לקדש ה' במה שיעשו התיקון
והתשובה .וזהו ויקהל משה:
ועל השנית להרחיק הגורם אמר את כל עדת בני ישראל ,כלומר אך לא את הערב רב כי המה היו גרמת נזקים ,כהסכמת ספר הזוהר (כי
תשא קצא א) ומדרש רבותינו ז"ל (תנחומא כי תשא יט) כי המה עשוהו בלהטיהם ,על כן ירחקו מהם ולא יהיה להם חלק במשכן ה':
ועל השלישית שלא יתערב איזה לכלוך עון במעשה התיקון ,אמר אלה הדברים וכו' ששת ימים וכו' ,והוא בל יחללו שבת במעשה
המשכן באחת מארבעים מלאכות אשר היו כלם במשכן.
שמות ויקהל לה,כב:

ָשׁים֭עַ לַ -הנָּשָׁ֑ים֭ ֭
אנ ֶ֖
אוּ֭ה ֲ
ָ
ָב
ַויּ ֵ֥
ֶ֖ב֭ה'׃ ֭
נוּפֵ֥ת֭ז ָָה ָֽ
ֵ֛יף֭תּ ַ
ְ
ב֭וכָ ל֕ -אישׁ֭א ֲֶשֵׁ֥ר֭הנ
ָה ְ
כוּמז֭כָּ לְ -כּלֶ֣י֭ז ָ֔ ָ
ת֭ו ָ
ֶם֭וטַ ַבֶּ֤עַ ְ
יאוּ֭ח ֶ֣ח֭ ָו ֶנ֝ז ְ
ָ
ב֭הב
יב֭ל ֠
ֵ֗
כּל׀֭נְ ֶ֣ד
ֶ֣
כוּמ֭ז  -מונח אזלא-גרש מהפך פשטא ,כעין יצא להקל ולקבל תכשיטי נשים מכל סוג ,הקיש קבלת תכשיטים ממקום
ת֭ו ָ
ֶם֭וטַ ַבֶּ֤עַ ְ
ָחֶ֣ח֭ ָו ֶנ֝ז ְ

מוצנע כמו כומז למקום גלוי כמו חח
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שמות ויקהל לה,כז – כח:

וֹד֭ולַ ָֽחשֶׁ ן׃ ֭
ְ
ֶ֣י֭המּלֻּ אָ֑ים֭לָ אפֶ֖
ם֭ואֶ֖ת֭אַ ְבנ ַ
[כז]֭ ְו ַהנְּ שׂאֶ֣ם֭ה ָ֔ביאוּ֭א ֚ת֭אַ ְבנ ֶ֣י֭הַ ָ֔שּׁ ַה ְ
שָּׁ֑ ֶמן֭ ֭
ם֭ואֶ תַ -ה ָ֭
[כח]֭ ְואֶ תַ -ה ֶ֖בּשֶׂ ְ
ת֭ה ַסּ ָֽמּים׃ ֭
ה֭ול ְק ֶ֖ט ֶר ַ
֭המּ ְשׁ ָ֔ ָח ְ
וֹר֭וּלשֶׁ ֶמן ַ
ְ
ְלמָ ֕א
ת֭ה ַסּ ָֽמּים  -מרכא סלוק
֭המּ ְשׁ ָ֔ ָחה  -זקף-גדול פשטא זקף-קטן ְול ְק ֶ֖ט ֶר ַ
וֹר֭וּלשֶׁ ֶמן ַ
ְ
ם֭ואֶ תַ -ה ָשּׁ ֶָ֑מן  -טפחא אתנחְ ,ל ָמ ֕א
וְ אֶ תַ -ה ֶ֖בּשֶׂ ְ

 הבשם הוא שמן המשחה ,השמן הוא שמן המאור .הצווי על שמן המאור הוא בפרשת תצוה וקודם לצווי על הבשם בפרשת כי תשא.
ם֭ואֶ תַ -ה ָשּׁ ֶָ֑מן  -טפחא אתנח ,אבל בתפקיד השמנים (לה,כח) המאור קודם
בסיפור על המעשה ,שמן הבשם קודם לשמן המאור ְואֶ תַ -ה ֶ֖בּשֶׂ ְ
֭המּ ְשׁ ָ֔ ָחה  -זקף-גדול פשטא זקף-קטן ְול ְק ֶ֖ט ֶרת֭ ַה ַסּ ָֽמּים  -מרכא סלוק
וֹר֭וּלשֶׁ ֶמן ַ
ְ
למשחה ולקטורת הסמים ְל ָמ ֕א
֭המּ ְשׁ ָ֔ ָחה  -זקף-
וֹר֭וּלשֶׁ ֶמן ַ
ְ
בתורה יש  23מופעי זקף-גדול לפני זקף-קטן בין שני קיסרים (בין סלוק לאתנח או בין אתנח לסלוק)֭ ְל ָמ ֕א
גדול פשטא זקף-קטן תפקיד של שנוי מהסדר הטבעי כפרש"י ע"פ תנחומא ,וכן וחסרון בעין טובה כפירש "פני מנחם" הנשיאים היו
צריכים להתנדב ראשונים ולא לומר שישלימו ,כי יש בזה חיסרון של עין טובה מניין להם שאחרים לא ימלאו כל הנדרש.
רש"י (כז) והנשיאים הביאו וגו'  -אמר רבי נתן (ראה ספ"ב מה) :מה ראו הנשיאים להתנדב בחנכת המשכן תחלה ,ובמלאכת המשכן

לא התנדבו תחלה? אלא כך אמרו נשיאים :יתנדבו צבור מה שמתנדבין ,ומה שמחסרין אנו משלימין .כיון שהשלימו צבור את הכל,
שנאמר "והמלאכה היתה דים" (שמ' לו,ו) ,אמרו נשיאים :מה עלינו לעשות? הביאו את אבני השהם וגו'  -לכך התנדבו בחנכתו
תחלה .ולפי שנתעצלו מתחלה ,נחסרה אות משמם :והנשיאם (בנוסחנו :והנשאם) כתיב (ראה תנח' פקדי יא).
ן֭ל ָמ ֕אוֹר  -זקף-גדול ,שלוש נקודות בבלי מנחות פו,א מתני' .שלשה זיתים הן ,ובהן שלשה שלשה שמנים.
וְ אֶ תַ -ה ָשּׁ ֶָ֑מ ְ
הזית הראשון ... ,הראשון למנורה והשאר למנחות.
השני ... ,הראשון למנורה והשאר למנחות.
שלישי ... ,הראשון למנורה והשאר למנחות.
ועוד לימוד זקף-גדול – שתי נקודות באופן אחד ונקודה אחת באופן אחר כנאמר במשנה הבאה מתני' .הראשון שבראשון אין למעלה
הימנו ,שמן הכתית מראש האילן הוא הזך משלושה השמני הכתית והשניים האחרים פחותים ממנו.
שמות ויקהל-פקודי בשבת של פרשת החודש( .לה,כז) ְו ַהנְּ֭שׂאֶ֣ם֭(כתיב חסר)  ...ובפסוק הבא (לה,כח) ְ ...ואֶ תַ -ה ָשּׁ ֶָ֑מן  -אתנח ְלמָ א֕ וֹר֭
֭המּ ְשׁ ָ֔ ָחה֭ -זקף-גדול פשטא זקף-קטן תבנית המרמזת על צורך בתיקון גדול.
וּלשֶׁ ֶמן ַ
ְ

הפטרת פרשת החודש לקראת ראש חדש ניסן ב-יחזקאל מה מלמדת על הכנת המקדש לתיפקודו ולתפקיד המרכזי של הנשיא בהכנה .ופי'
רש"י ב(-מה,יז) כי הנשיא הזה בכהן גדול מדבר  ...ומשמו של רבי מנחם שבמלך מדבר .בין תפקידיו חיטוי המקדש בפר-בן-בקר
לחטאת בראש חודש ניסן ,וחיטוי המזבח החיצון בפר חטאת בי"ד ניסן לקראת חג הפסח הראשון אחרי הגאולה כנאמר יחזקאל פרק מה

ֲשׂה֭אֶ ת-
ָ֑ל֭הוּאַ -יע ֞ ֶ
ֲדי֭בֶּ֣ית֭י ְשׂ ָרא ָֽ
וֹת֭בּ ָ ָֽכל-מוֹע ֶ֖
ְ
֭וּבשַּׁ ָבּ ָ֔ת
ֶ֤ים֭וּבח ֳָדשׁים ַ
ֶ
וֹת֭ו ַהמּנְ ָחה ְ֭והַ נּסֶ ְך֭בַּ ַחגּ
ְ
ֵ֗ה֭העוֹלֶ֣
הנָּשֶׂ֣יא֭ ָֽי ְה ֶי ָ
[יז]֭֭ ְו ַעָֽלַ֭ -
ֵ֥ד֭בּית-י ְשׂ ָר ָֽאל׃֭ס֭֭֭ ֭
ֶ֖ר֭בּ ַע ָֽ
ים֭לכַ פּ ְ
ְ
ה֭ואֶ תָ -העוֹלָ ה ְ֭ואֶ תַ -ה ְשּׁלָ ָ֔מ
ֶ֣את֭ואֶ תַ -המּנְ ֵ֗ ָח ְ
ְ
הַ חַ ָטּ
את֭אֶ תַ -המּ ְק ָ ָֽדּשׁ׃֭֭֭ ֭
ָ֑ים֭וחטּ ָ ֶ֖
ר֭תּמ ְ
֭בּאֶ ָחֶ֣ד֭לַ ָ֔ח ֶדשׁ֭תּ ַ ֵ֥קּח֭פַּ רֶ -בּןָ -בּ ָ ֶ֖ק ָ
'֭בּראשׁוֹן ְ
אדנָ ֶ֣י֭ה ָ ָֽ
[יח]֭֭כּה-אָ ַמר֭ ֲ֭
ימית׃֭֭֭
ר֭החָ צֵ֥ר֭הַ ְפּנ ָֽ֭
ֶ
ָ֔ת֭שֶׁ֖עַ
ָרה֭לַ מּזְ בּ ַָ֑ח ְ֭ו ָ֨ ַעלְ -מזוּ ַז ַ
עז ָ ֶ֖
ֵ֥וֹת֭ה ֲ
ָ
ת֭ואֶ ל-אַ ְר ַבֵּ֛ע֭פּנּ
ת֭ה ַָ֔בּי ְ
ָתן֭אֶ לְ -מזוּ ַז ֶ֣ ַ
את֭ונ ַ
ְ
ח֭הכּ ֝הן֭מ ַדֶּ֣ם֭הַ ַח ֵ֗ ָטּ
[יט]֭֭ ְולָ ַָ֨ק ַ
תּם֭אֶ תַ -ה ָ ָֽבּית׃֭֭֭ ֭
י֭וכפַּ ְר ֶ ֶ֖
ֶ֣ה֭ב ָ֔ח ֶדשׁ֭מ ֵ֥אישׁ֭שׁגֶ ֶ֖ה֭וּמ ֶפָּ֑ת ְ
֭בּשׁ ְב ָע ַ
ֶ֤ן֭תּעֲשֶׂ ה ְ
[כ]֭֭ ְוכ ַ ָֽ
ים֭מצֶּ֖ וֹת֭יאָ ָֽכל׃֭֭֭ ֭
ַ
ג֭שׁ ֻבעֶ֣ וֹת֭י ָָ֔מ
ח֭ח ְ
ָ֕
ֶ֖ם֭ה ָפָּ֑סַ
אשׁוֹן֭בּאַ ְר ָבּ ָ֨ ָעה֭עָ ָשֵׂ֥ר֭יוֹם֭לַ ָ֔ח ֶדשׁ֭י ְהיֶ ֵ֥ה֭לָ ֶכ ַ
ְ
[כא]֭֭ ֠ ָבּר
טּאת׃ ֭
ץ֭פֶּ֖ר֭חַ ָ ָֽ
ֶ֣ם֭ה ָא ֶָ֑ר ַ
וֹ֭וּב ַעֶ֖ד֭כָּ לַ -ע ָ
ֲד ְ
וּא֭בּע ֕
ַ
֭בּיֶּ֣וֹם֭הַ֭ ָ֔ה
ֶ֤ה֭הנָּשׂיא ַ
ַ
[כב]֭֭ ְועָ ָשׂ

(מה,כא) בראשון  -תלישא-גדולה בארבעה עשר -קדמא  ...חג שבעות ימים  -זקף-גדול פשטא זקף-קטן ,תבנית המרמזת על צורך
בתיקון גדול ,שינוי גדול מהסדר הרגיל כפי' רש"י כי מדובר בהוראת שעה בדומה לימי המילואים להקרבת קרבן הנשיא להכשרת המזבח
החיצון לקרבן פסח של הציבור בפסח הראשון לאחר הגאולה בבית השלישי יבב"א ולפי פי' רד"ק אל כרחינו חדוש יהיה בקרבנות לעתיד.
רמז א'֭[כז]֭ ְו ַהנְּ שׂאֶ֣ם  -אפשר לקרא והנשיא שלהם ,ע"פ רש"י יביא בהוראת שעה ,קרבנות פר חטאת מיוחדים להכשרת המקדש
ולהכשרת המזבח החיצון בבית השלישי .ע"פ רד"ק יהיה כך כל שנה בערב פסח וזה שינוי וחידוש גדול על הכתוב בתורה.
רמז ב'  -רש"י ורד"ק שדברי יחזקאל נראו סותרים את הכתוב בתורה ורצו לגונזם .זכור לטוב חנניא בן חזקיה בן גרי(ו)ן (גורין) שהעלה
ג' מאות גרבי שמן לעליה ופירש את נבואת יחזקאל.
֭המּ ְשׁ ָ֔ ָחה֭ -זקף-גדול פשטא זקף-
וֹר֭וּלשֶׁ ֶמן ַ
ְ
ן֭ל ָמ ֕אוֹר של חנניא בן חזקיה בן גרי(ו)ן מרומז בְ -ואֶ תַ -ה ָשָּׁ֑מֶ ן  -אתנח ְל ָמ ֕א
טט – ַה ָשּׁ ֶָ֑מ ְ
קטן תבנית המרמזת על צורך בתיקון גדול:
(א) להכללת ספר יחזקאל בתנ"ך
(ב) לתיקון גדול ע"י הנשיא (כ"ג או מלך באמצעות כהן גדול?) של ישראל ,ע"פ רש"י יביא בהוראת שעה ,קרבנות פר חטאת מיוחדים
להכשרת המקדש ולהכשרת המזבח החיצון בבית השלישי .ע"פ רד"ק יהיה כך כל שנה בערב פסח וזה שינוי וחידוש גדול על הכתוב
בתורה.
ֶ֣ת֭ה ָ֑קּ ֶדשׁ֭ ֭
רוּמ ַ
אכֶ֖ה֭ל ְת ַ
וֹד֭מלָ ָ
ְ
שּׁה֭אַ לַ -יעֲשׂוּ-עֵ֛
ֶ֣ישׁ֭וא ֵ֗ ָ
ְ
חנֶה֭לאמר֭א
מּ ֲ
וֹל֭בּ ַ֭
ַ ָֽ
ירוּ֭ק
ֵ֥
ֲב
שׁה֭ ַו ַיּע ָ֨
שמות ויקהל לו,ו :וַיְ ַצֶ֣ו֭מ ֵ֗ ֶ
ֵ֥א֭ה ָעֶ֖ם֭מ ָה ָֽביא׃ ֭
וַיּכָּ ל ָ
בעקבות לאור הנר שיעור הרב שלמה לוונשטיין שליט"א ,וַיְ ַצֶ֣ו֭מ ֵ֗ ֶשׁה֭ -מונח רביע ,פרט קדמאה או שני פרטים ,מרמז על ענין של
ר – קדמא מרכא זרקא סגול ,כעין לכתחילה ובפועל ,לכתחילה
חנֶה֭לאמ ֭
וֹל֭בּ ַמּ ֲ
ַ ָֽ
ירוּ֭ק
ֵ֥
ֲב
ארבע או יותר או שני ענינים של ארבעַ ,ו ַיּע ָ֨

הקול – ההכרזה היא על איסוף עצים וסכך לבנית סוכות ,בפועל היא צווי לאו שלא לאסוף ולא להעביר מרשות לרשות בשבת (בבלי שבת
ר  -מרכא זרקא סגול ,מחלק לארבע רשויות :יחיד,
חנֶה֭לאמ ֭
וֹל֭בּ ַמּ ֲ
ַ ָֽ
צו ב) ועדיין לא למדנו מספרן והגדרות גבוליהן של הרשויותֵ֥ .ק
רבים ,כרמלית ,פטור .וכמו כן מלמד על פטור בהעברה עד ארבע אמות מרשות לרשות .אם לומדים ממקומות אחרים ,הרביעיות הללו
(ארבע רשויות לשבת ,ארבע אמות בהעברה) אז הטעום כאן מתואם עם הכתוב במקומות האחרים.
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

4
4.1

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

דפי פרשות השבוע שנת התשע"ג ,ויקרא
ויקרא א,א

אמר׃
ליו֭מ ֵ֥א ֶהל֭מוֹעֶ֖ד֭ל ָֽ
רא֭אֶ ל-מ ֶשָׁ֑ה֭וַיְ ַדבֶּ֤ר֭ה'֭א ָ֔ ָ
ויקרא א,א֭ :וַיּ ְק ָ ֶ֖
֭וַיּ ְק ָ ֶ֖רא֭אֶ ל-מ ֶשָׁ֑ה – טפחא מונח ,כעין תבנית שמע ישראל ,שזהו ענין של קירוב של ישראל במחשבה ,דיבור ומעשה אל הקב"ה ,וזה כמו

לשון קרבן שאחד מפירושיו הוא לשון קירוב ,עבודת הקרבן היא קירוב כוחות הנפש והחושים אל הקב"ה (ע"פ האדמו"ר מ"מ
שניאורסהאן ליקוטי שיחות כרך יז ,פר' ויקרא)
ויקרא א,ה:

ֶ֣י֭ה'֭ ֭
ֵ֥ן֭ה ָבּ ָ ֶ֖קר֭ל ְפנ ָ֑֭
וְ שָׁ ַחֵ֛ט֭אֶ תֶ -בּ ַ
ח֭א ֶהל֭מוֹעָֽד׃ ֭
ֶ֖ת ֵ֥
֭ס ָ֔ביב֭אֲשֶׁ רֶ -פּ ַ
ם֭וז ְָר ָ֨קוּ֭אֶ תַ -ה ָדֶּ֤ם֭עַ לַ -המּזְבּ ַח ָ
הנים֭אֶ תַ -ה ָ ָ֔דּ ְ
ן֭ה ָֽכּ ֲ֭
יבוּ֭בּנָ֨י֭אַ ה ֲֶ֤ר ַ
ְ
֭ ֠ ְוה ְקר
רש"י֭[ה]֭ ְושָׁ ַחֵ֛טְ ֠ ...וה ְקריבוַּ ...ה ָֽכּהֲנים֭ -מקבלה ואילך מצות כהונה; למד על השחיטה שכשרה בזר (ראה תו"כ ויקרא נדבה

פרשתא ד,ב).
ֶ֣י֭ה'֭ -בעזרהְ ֠ .וה ְקריבוּ֭ -זו קבלה שהיא הראשונה ,ומשמעה לשון הולכה; למדנו שתיהן.
ל ְפנ ָ֑֭
ְבּנָ֨י֭אַ ה ֲֶ֤רן יכול חללים? תלמוד לומרַ :ה ָֽכּהֲנים֭(ראה שם,ו).
ם֭וז ְָר ָ֨קוּ֭אֶ תַ -ה ָדֶּ֤ם֭ -מה תלמוד לומר דם דם שני פעמים? להביא את שנתערב במינו או בשאינו מינו .יכול אף בפסולים ,או
אֶ תַ -ה ָ ָ֔דּ ְ
בחטאות הפנימיות ,או בחטאות החיצוניות ,שאלו למעלה והיא למטה? תלמוד לומר במקום אחר" :דמו" (להלן,יא; ראה תו"כ
ויקרא נדבה פרשתא ד,ז-ח).
וְ ז ְָר ָ֨קוּ֭ -עומד למטה וזורק מן הכלי לכותל המזבח למטה מחוט הסיקרא ,כנגד הזויות; לכך נאמר ָס ָ֔ביב  -שיהא הדם נתון בארבע
רוחות המזבח .או יכול יקיפנו בחוט? תלמוד לומרְ :וז ְָר ָ֨קוּ ,ואי אפשר להקיף בזריקה .אי ְוז ְָר ָ֨קוּ֭יכול בזריקה אחת? תלמוד לומר:
סָ ָ֔ביב; הא כיצד? נותן שתי מתנות שהן ארבע (ראה תו"כ שם,ט).
רבי יוסף בכור שור ְבּנָ֨י֭אַ ה ֲֶ֤רן -שלא יהו זקנים מרוֹתתין; כמו שאמרו רבותינו (חולין כד,ב) :כהן ,מאמתי פסול לעבודה? משירתת.
הַ ָֽכּהֲנים֭ -הראויים לכהונה ,שאינם לא חללים ולא בעלי מומין (ראה תו"כ ויקרא נדבה פרשתא ד,ו) ,ולא טמאין ,ולא אוננים (ראה
יל"ש תורה תתקיז) ,ולא שתויים ,ולא יושבים ועומדים בכהונם שלבושים בגדי כהונה ,והמחוסר בגדים; וכל אילו מחללין עבודה.
ח֭א ֶהל֭מוֹעָֽד  -ולא על המזבח הזהב שבהיכל (ראה רשב"ם) .ורבותינו אמרו (ראה תו"כ ויקרא נדבה פרשתא ד,יד):
ֶ֖ת ֵ֥
אֲשֶׁ רֶ -פּ ַ
כשההיכל עומד ,ולא כשהוא מפורקְ .וז ְָר ָ֨קוּ ָ ...ס ָ֔ביב֭ -דרשו רבותינו (תו"כ שם,ט) :שתי מתנות שהן ארבע.
ֶ֣י֭ה'֭ -כמו עולת הצאן "על ירך המזבח צפונה" (להלן,יא) כנגד השולחן (ראה שמ' מ,כב,כט) .וטעם וְ שָׁ ַחֵ֛ט֭ -הכהן
ראב"ע (ה) ל ְפנ ָ֑֭
שישחטנו  -אחד ,ויקריבו רבים הדם; וכן כתוב וימציאו בני אהרן (ויקרא ט ,יב).

ֶ֣י֭ה'֭– תביר מרכא טפחא מונח אתנח ,תביר ממעט ,אמנם שחיטה כשירה בזר ,אבל כאן ראב"ע מפרש כי כהן
ֵ֥ן֭ה ָבּ ָ ֶ֖קר֭ל ְפנ ָ֑֭
וְ שָׁ ַחֵ֛ט֭אֶ תֶ -בּ ַ
שוחט ,משמע שמיעט ההיתר של שחיטה בזר .זה נתמך ע"פ מדרש רבה ויקרא אח"מ פר' כב סי' ה( .פירוש עץ יוסף ,מהדורת וגשל
התשס"א) .על ויקרא אח"מ יז,ג-ד-ה א"כ שוב היתה שחיטה עבודה וצריכה כהן .ומפרש (ויקרא אח"מ יז,ה) והביאום כו' אל-הכהן

וזבחו וכו' שהכהן שוחט .כך פירש הנאון מהר"ף הכהן}

ֶ֣י֭ה'֭– תביר מרכא טפחא מונח אתנח ,תביר מרמז כי כל העזרה כשרה לשחיטת עולה ולא ממש לפני ה' היינו
ֵ֥ן֭ה ָבּ ָ ֶ֖קר֭ל ְפנ ָ֑֭
וְ שָׁ ַחֵ֛ט֭אֶ תֶ -בּ ַ
מול פתח ההיכל ,סמוך למזבח
֠ ְוה ְקריבוּ֭ -תלישא-גדולה – (א) בעל בחינה נעלה ,הם הכהנים הראויים לכהונה (שאינם פסולים מכל מיני סיבות כפי' רבי יוסף בכור
שור ) וכפי' רש"י מקבלה ואילך מצות כהונה עבודה ראשונה בקרבן שהיא חובת הכהנים
ן֭ה ָֽכּהֲנים֭– קדמא מהפך פשטא אֶ תַ -ה ָ ָ֔דּם – זקף-קטן ,בתפקיד שתי עבודות בדם כנאמר ב -תו"כ ויקרא נדבה פרשתא ד,ב
ְבּנָ֨י֭אַ ה ֲֶ֤ר ַ
וכפי' רש"י עה"ת ֠ ְוה ְקריבוּ֭ -זו קבלה שהיא הראשונה ,ומשמעה לשון הולכה; למדנו שתיהן.
יו ֭
בוּ֭בּנָ֨י֭אַ ה ֲֶ֣רן֭אֶ תַ -ה ָדּם֭אלָ ֭
ְ
ודומה לו (ויקרא שמיני ט,ט) ַ֠ויּ ְַקר
֭ס ָ֔ביב
אֶ תַ -ה ָדֶּ֤ם֭עַ לַ -המּזְ בּ ַח ָ
֭ס ָ֔ביב  ,והפרט ָס ָ֔ביב צריך לכלל ,באופן זה יתקים ְוז ְָר ָ֨קוּ  ...סָ ָ֔ביב֭–
וְ ז ְָר ָ֨קוּ֭– קדמא כעין כלל הצריך לפרט אֶ תַ -ה ָדֶּ֤ם֭עַ לַ -המּזְ בּ ַח ָ

כנדרש ב( -תו"כ שם,ט) :שתי מתנות שהן ארבע.
֭ס ָ֔ביב – מהפך פשטא זקף-קטן ,מוציא מפשוטו של מקרא ,כפי' רש"י ע"פ תו"כ תלמוד לומר :וְ ז ְָר ָ֨קוּ ,ואי
הפרט אֶ תַ -ה ָדֶּ֤ם֭עַ לַ -המּזְ בּ ַח ָ
אפשר להקיף בזריקה .אי ְוז ְָר ָ֨קוּ יכול בזריקה אחת? תלמוד לומרָ :ס ָ֔ביב ,הא כיצד? נותן שתי מתנות שהן ארבע (ראה תו"כ שם,ט).
וְ ז ְָר ָ֨קוּ֭– קדמא כעין תנאי מוקדם שמתנת הדם תהיה בזריקה ,אבל מתנה זאת צריכה לקיים את התנאי ָס ָ֔ביב ,אפשר תאמר שילך סביב
המזבח ויזרוק הדם שוב ושוב? (א) אמנם ראב"ע פירש כי כהנים רבים יקריבו הדם ,אבל אפשר כי רק כהן אחד זורק לכן מלת וְ ז ְָר ָ֨קוּ
בלשון רבים מלמדת על מספר הזריקות ולא על מספר הכהנים לזריקה ,ומיעוט רבים שתיים ,לכן מדובר בשתי זריקות בלבד .לכן כדי
לקיים את התנאי ָס ָ֔ביב – זקף-קטן ,בתפקיד שתים ,הכהן זורק שתי זריקות ,בשתי זויות נגדיות באופן שהדם מתפצל לשני קירות הזוית,
בכך מקוים הָ -ס ָ֔ביב וזהו שתי מתנות שהן ארבע.

בבלי זבחים כו,א  ...ת"ר :קדשי קדשים  -שחיטתן בצפון וקבול דמן בכלי שרת בצפון; עמד בדרום והושיט ידו לצפון ושחט -
שחיטתו כשרה ,קיבל קבלתו פסולה; הכניס ראשו ורובו  -כאילו נכנס כולו; פרכסה ויצתה לדרום וחזרה  -כשרה.
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
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"ג

קדשים קלים  -שחיטתן בפנים וקיבול דמן בכלי שרת בפנים; עמד בחוץ והכניס ידו לפנים ושחט  -שחיטתו כשרה ,קיבל  -קבלתו
פסולה; הכניס ראשו ורובו  -כאילו לא נכנס; פרכסה ויצתה לחוץ וחזרה  -פסולה .שמע מינה :בשר קדשים קלים שיצא לפני זריקת
דמים  -פסולים!
רש"י מסכת זבחים כו,א

וקיבול דמן בכלי שרת בצפון  -לקמן ילפינן לה באיזהו מקומן (דף מט) דסמך קבלה לשחיטה.
עמד  -בחלק דרומי של עזרה סמוך לאמצעה.
הושיט ידו לצפון ושחט שחיטתו כשרה  -לקמן ילפינן לה אותו בצפון ואין השוחט בצפון אבל המקבל צריך להיות בצפון הלכך
קיבל קבלתו פסולה.
הכניס ראשו ורובו  -בצפון וקיבל כאילו נכנס כולו כדקי"ל בכל התורה רובו ככולו.
פרכסה  -לאחר שחיטה ויצאה לדרום וחזרה כשרה דאין פסול יוצא אלא מתוך המחיצות והאי וחזרה לאו דוקא אלא איידי דבעי
למיתני סיפא גבי פנים וחוץ וחזרה לאשמועינן רבותא דאע"ג דחזרה פסולה תנא רישא נמי וחזרה.
שחיטתן בפנים  -דכתיב (ויקרא ג) בשלמים ושחטו פתח אהל מועד דהיינו תוך העזרה.
וקיבול דמן בכלי שרת בפנים  -קבלה בפנים נפקא לן מלעמוד לפני ה' לשרתו (דברים י) אלמא כל שירות לפני ה' הוא.
עמד בחוץ והושיט ידו בפנים ושחט שחיטתו כשרה  -לקמן בפרק כל הפסולין (דף לב ):ילפי' לה בן הבקר לפני ה' ולא השוחט לפני
ה'.
קבל קבלתו פסולה  -כדפרישית.
הכניס ראשו ורובו כאילו לא נכנס  -כדילפינן לקמן בשמעתין בבואם אל אהל מועד עד שיבא כולו וגבי עזרה דכתיב יעמוד לפני ה'
בעי נמי כולו דכיון דגלי בחדא גלי בכולהו והכי אמר בשמעתין.
פרכסה  -לאחר שחיטה ויצאה לחוץ וחזרה פסולה דאיפסלא ביוצא כדגמרי' פסול יוצא בפסחים בכיצד צולין (דף פב) מהן לא הובא
את דמה אל הקודש פנימה (ויקרא י) ומבשר בשדה טריפה (שמות כב).
֠ ְוה ְקריבוּ֭ -תלישא-גדולה( ,ב) בתפקיד מחיצה ,גבול ,ע"פ בבלי זבחים כו,א (לכל שלוש הדעות בהגדרת צפון העזרה) ,לקבלת דם
כשרה של קרבן קדשי קדשים ,הכהן חייב להיות ראשו ורובו בתחום צפון של עזרת כהנים ,לקבלת דם כשרה של קרבן קדשים קלים הכהן
חייב להיות כולו בתחום צפון (תחום צפון היינו מגבול = מחיצה דמיונית בין חלק דרומי וחלק צפוני של העזרה)
ראה בבלי יומא נט,א ללימוד הקשר בין ויקרא א,ה ובין ויקרא אח"מ טז,יח
ֶ֣י֭ה'֭ ֭
ֵ֥ן֭ה ָבּ ָ ֶ֖קר֭ל ְפנ ָ֑
ויקרא א,הְ :ושָׁ ַחֵ֛ט֭אֶ תֶ -בּ ַ
ח֭א ֶהל֭מוֹעָֽד׃ ֭
ֶ֖ת ֵ֥
֭ס ָ֔ביב֭אֲשֶׁ רֶ -פּ ַ
ם֭וז ְָר ָ֨קוּ֭אֶ תַ -ה ָדֶּ֤ם֭עַ לַ -המּזְ בּ ַח ָ
ן֭ה ָֽכּהֲנים֭אֶ תַ -ה ָ ָ֔דּ ְ
יבוּ֭בּנָ֨י֭אַ֭ה ֲֶ֤ר ַ
ְ
֠ ְוה ְקר
'֭וכ ֶפֶּ֣ר֭עָ ָל ָ֑יו֭ ֭
ֵ֛ח֭א ֲֶשֵׁ֥ר֭ל ְפנָֽיֶ֖ -ה ְ
ָצא֭אֶ לַ -המּזְ בּ ַ
ויקרא אח"מ טז,יחְ :וי ֵ֗ ָ
֭ס ָֽביב׃ ֭
בּ ַח ָ
ֵ֥וֹת֭המּזְ ֶ֖֭
ַ
ֶ֣ם֭השָּׂ ָ֔עיר֭וְ נ ַָתֵ֛ן֭עַ לַ -ק ְרנ
ֶ֤ם֭הפָּ ר֭וּמ ַדּ ַ
וְ לָ ַ֞קח֭מ ַדּ ַ

טט  -סוגיה האם מקיף מזבח פנימי ביד או ברגל .בבלי יומא נט,א אלא מחוורתא כדשנינן מעיקרא (שלכולי עלמא לא לומדים יד מרגל
(מצב שתיים (לעיל) מר (ר"ע) סבר הקפה ביד ומר (ריה"ג) סבר הקפה ברגל
ובהא קא מיפלגי ,מר (ריה"ג) סבר ָס ָֽביב דמזבח פנימי כָ -ס ָ֔ביב דמזבח החיצון (ע"פ ויקרא א ה ְוז ְָר ָ֨קוּ֭אֶ תַ -ה ָדֶּ֤ם֭עַ ל-הַ מּזְ בּחַ ֭סָ ָ֔ביב -
למד ממזבח חיצון שהקפתו ברגל למזבח פנימי להקיפו ברגל)
ומר (ר"ע) סבר כוליה מזבח פנימי במקום חדא קרן דמזבח חיצון קאי.
ֶ֤ם֭הפָּ ר֭ -גרשיים מהפך פשטא ,כעין יצא מן הכלל להקל ולא להחמיר ,רבי עקיבא ורבי יוסי
טט (-ויקרא אח"מ טז,יח) ְ ...ולָ ַ֞קח֭מ ַדּ ַ
֭ס ָֽביב  -תביר מרכא טפחא סלוק.
ֶ֖ח ָ
ֵ֥וֹת֭המּזְ בּ ַ
ַ
הגלילי אומרים שהכתוב בא להקל על הכ"ג והם חולקים מה יותר קל ְ ֭...ונ ַָתֵ֛ן֭עַ לַ -ק ְרנ
ס ָ֔ביב  -זקף-קטן  ,רבי יוסי הגלילי כמו תנא קמא לומד מ-
סלוק מרבה תכונה לָ ֭-ס ָֽביב אפשר שכאן הסלוק מפנה להקשה מ(-ויקרא א,ה) ָ֭
֭ס ָ֔ביב  -קדמא מהפך פשטא זקף-קטן .התבנית מהפך פשטא זקף-קטן מורה על לימוד אחד
ויקרא א,ה ְוז ְָר ָ֨קוּ֭אֶ תַ -ה ָדֶּ֤ם֭עַ לַ -המּזְבּ ַח ָ
כפשוטו למזבח החיצון ,לימוד אחד שלא כפשוטו ,אפשר שזה שייך למזבח חיצון ,אפשר שזה מופנה להקיש ממנו ל-ויקרא אח"מ טז,יח
סָ ָֽביב – סלוק ,של מזבח הפנימי .בכל אופן ,רבי יוסי הגלילי למד קשר הקשה דוקא בין שני פסוקים אלו (מתוך  13פסוקים ( 2בשמות,
 11בויקרא) העוסקים בזריקת הדם על המזבח החיצון סביב 11 .סביב – סלוק ,אחד בפשטא ,אחד בזקף-קטן שהוא ויקרא א,ה).
ן֭ה ָֽכּהֲנים֭אֶ תַ -ה ָ ָ֔דּם֭ -תלישא-גדולה
יבוּ֭בּנָ֨י֭אַ ה ֲֶ֤ר ַ
ְ
נחפש האם קיימים קשרים נוספים בין פסוקים אלה( .ויקרא א,ה) כתוב כך ְ ֠ ...וה ְקר
֭ס ָ֔ביב  -קדמא מהפך פשטא זקף-קטן( .א) פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים
קדמא מהפך פשטא זקף-קטן ְוז ְָר ָ֨קוּ֭אֶ תַ -ה ָדֶּ֤ם֭עַ לַ -המּזְ בּ ַח ָ
(סלוק אתנח או אתנח סלוק) מורה על ענין שחוזר וקורה וגם כעין בנין אב או היקש( ,ב) ְוז ְָר ָ֨קוּ֭אֶ תַ -ה ָדֶּ֤ם֭עַ לַ -המּזְ בּ ַח֭סָ ָ֔ביב  -קדמא
מהפך פשטא זקף-קטן תבנית המורה על כעין כתוב שחבירו שלפניו מלמד עליו .כאן המלמד הוא הולכת הדם למזבח החיצון שהיא ברגל,
ולכן זריקת הדם במזבח החיצון היא ע"י הליכה ברגל סביבו ,ולכן אפשר שההקשה של ָס ָ֔ביב החיצון אל ָס ָֽביב הפנימי תאמר שכשם
שבחיצון הולך ברגל סביב כך גם בפנימי הולך ברגל סביב לחטוי הקרנות.
ילקוט שמעוני תורה פרשת ויקרא רמז תמב

ל֭מוֹעד [א ,ה] ולא בזמן פרוקו ולא בזמן שגללה הרוח את היריעה .רבי יוסי הגלילי אומר מה תלמוד לומר אֲשֶׁ ר-
ָֽ֭
ח֭א ֶה
ֶ֖ת ֵ֥
אֲשֶׁ רֶ -פּ ַ
ח֭א ֶהל֭מוֹעָֽד לפי שנאמר ונתת את הכיור בין אהל מועד ובין המזבח ,יכול בין אהל מועד ובין המזבח היה הכיור ת"ל המזבח,
ֵ֥
ֶפֶּ֖תַ

המזבח פתח אהל מועד ואין הכיור פתח אהל מועד ,והיכן היה הכיור נתון בין האולם ולמזבח ומשוך כלפי דרום.
ח֭אהֶ ל֭מוֹעָֽד  -להוציא מזבח
ֶ֖ת ֵ֥
ח֭א ֶהל֭מוֹעָֽד  -ולא מזבח הזהב שבתוך אהל מועד .ראב"ע וטעם אֲשֶׁ רֶ -פּ ַ
ֶ֖ת ֵ֥
רשב"ם פי' -אֲשֶׁ רֶ -פּ ַ
הקטרת:
אֲשֶׁ רֶ -פּ ֶַ֖תח֭– טפחא ,רבוי תנאים לקיים הקרבה כשרה :אהל מועד עומד ,היריעות לא מגוללות ע"י הרוח ,הכיור משוך דרומה מהפתח
שרואה רק את המזבח החיצון.,.
ֵ֥אהֶ ל֭מוֹעָֽד – מרכא סלוק ,סלוק בתפקיד הגבלה ,ללמד כי מתן דם העולה הוא בקרנות המזבח החיצון בלבד ולא במזבח הפנימי.

כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
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ויקרא צו ו,ג – בבלי ערובין ב ,ג ,ד
4.2
ויקרא צו ו,ג
4.2.1
אמר׃ ֭
ה'֭אֶ ל-מ ֶשֵׁ֥ה֭לּ ָֽ
ויקרא צו ו,א :וַיְ ַדבֵּ֥ר ֶ֖֭
אמר נוטריקון לאו אמור ,עם טעם סלוק ,מלמד להגביל בעשה הבא ללאו והוא למעט פסולים בקודש מלהיות מוקרבים ועם עלו על
לּ ָֽ
המזבח לא ירדו אבל שלא ישרפו במערכה הגדולה ,אלא ישרפו במערכה נפרדת.
ויקרא צו ו,ב:

ת֭הע ָל ָ֑ה֭ ֭
ֵ֥את֭תּוֹר ָ
ַ ֶ֖
אמר֭ז
֭ואֶ תָ -בּנָ ֶ֣יו֭ל ָ֔
ֶ֤ו֭את-אַ הֲרן ְ֭
ַצ ֶ ָֽ
ד֭בּוֹ׃ ֭
וּק ָֽ
֭תּ ַ
ֶ֖ח ֵ֥
ֵ֥שׁ֭המּזְ בּ ַ
ַ
ר֭וא
ֶ֤ח֭כָּ לַ -הלַּ יְ לָ ה֭עַ דַ -ה ָ֔בּ ֶק ְ
֭֩מוֹק ָ ָ֨דה֭עַ לַ -המּזְ בּ ַ
ְ
לה֭עַ ל
ֶ֣וא֭הע ֡ ָ
ָ
֭ה
ֵ֥את֭תּוֹרת֭ -מרכא טפחא ,היא כעין
ַ ֶ֖
ֵ֥את֭תּוֹרת֭ -מרכא טפחא  -מלבי''ם זֵ֥את֭ממעט מ -תורה כלל ,אבל תבנית הטעמים של הכתוב ז
ַ ֶ֖
ז

יתור לרבות ,היינו מרומז למיעוטים אחדים ,הנלמדים בחלק הבא של הפסוק.
לה
לה֭ -שלושה מיעוטים  -רש''י הוריות ג ע''פ רבי יהודה בספרא ,כל מיעוט לימוד לעצמו ,זֵ֥את ,הֶ֣וא ,הָ ע ֡ ָ
ֶ֣וא֭הע ֡ ָ
ָ
זֵ֥את֭ה
לה ושיצא דמה חוץ לקלעים ( ָהע ֡ ָלה טעם פזר ,גם במשמעות של פיזור מעבר
֭זֵ֥את֭ -פרט לנשחטה בלילה ֭הֶ֣וא֭ -ושנשפך דמה ֭ ָהע ָ֭֡

לקלעים)

הָ ע ֡ ָלה  -הוריות ג  -מיעוט  -ספרא מה עולה שהיא ראויה לאישים אם עלתה לא תרד כך כל דבר שהוא ראוי לאישים אם עלה לא ירד,
 ...מה בין רבי יהושע לרבן גמליאל ,דם ונסכים שר''ג אומר לא ירדו...
...מרבה את אלו שפסולן בקודש ומוציא את אלו שלא היה פסולן בקודש
כלל שר''ע אומר כל שפסולו בקודש הקודש מקבלו ,לא היה פסולו בקודש אין הקודש מקבלו וכו'
 ...עולה באה בגלל עצמה יצאו נסכים שאינם באים בגלל עצמם (טט – הכוונה שאלו חובות נסכים של הקרבן ,כי יש נסכים לעצמם)
הָ ע ָל ָ֑ה – אתנח ,מגביל שריפת הפסולים על המזבח רק למה שראוי לאישי המזבח ,וממעט את הנסכים הנלווים לקרבן.

טט ָ -הע ֡ ָלה – פזר דרשהו לענין אחר ואם צריך גם לענינו.
כאן לענינו מלמד על עולה שנפסלת בגלל יציאה חוץ לקלעים,
לעניין אחר כל דבר ראוי לאישים ופסולו בקודש ,אם עלה לא ירד
טט – ראה בהמשך בענין שריפת הפסולים שעלו ולא ירדו ,במדורה רביעית או חמישית על המזבח (בבלי יומא מו,א)
ויקרא צו ו,ב:

ת֭הע ָל ָ֑ה ֭
ֵ֥את֭תּוֹר ָ
ַ ֶ֖
אמר֭ז
ֶ֤ו֭את-אַ הֲרן ְ֭ואֶ תָ -בּנָ ֶ֣יו֭ל ָ֔
ַצ ֶ ָֽ
ד֭בּוֹ׃ ֭
וּק ָֽ
֭תּ ַ
ֶ֖ח ֵ֥
ֵ֥שׁ֭המּזְ בּ ַ
ַ
ר֭וא
ֶ֤ח֭כָּ לַ -הלַּ יְ לָ ה֭עַ דַ -ה ָ֔בּ ֶק ְ
֭֩מוֹק ָ ָ֨דה֭עַ לַ -המּזְ בּ ַ
ְ
לה֭עַ ל
ֶ֣וא֭הע ֡ ָ
ָ
֭ה

בבלי יומא מו,א אמר רבי אלעזר משום בר קפרא ,אומר היה רבי מאיר :איברי עולה שנתותרו  -עושה להן מערכה בפני עצמה
וסודרן ,ואפילו בשבת - .מאי קא משמע לן? תנינא :בכל יום היו שם ארבע מערכות!  -אמר רבי אבין :לא נצרכה אלא לפסולין.
ודוקא שמשלה בהן האור ,אבל לא משלה בהן האור  -לא .איכא דאמרי :אחד כשירין ואחד פסולין ,אי משלה בהן האור  -אין ,ואי לא
 - -לא.

(הסבר ע"פ עורך המתיבתא) רבי אלעזר מחדש בדברי רבי מאיר שאף אם האיברים שנתותרו הם איברים פסולים ,והם מאותו סוג
שא ם עלו לא ירדו אזי עושה להם מערכה בפני עצמה בראש המזבח ,כי היה מקום לומר שעושים מערכה נפרדת רק לאיברים כשרים
שנתותרו ,שלא נתעכלו מבערב ,קמ"ל רבי אלעזר שאף לפסולים עושים מערכה נפרדת ,ועל כך מוסיף רבי אבין ודוקא שכבר אחזה
בם האש מאתמול שאז גם לפסולים עושים מע רכה נפרדת ,ויש אומרים שלכשירים ולפסולים שאחזה בהם האור עושים מערכה נפרדת
כנראה משותפת ואחרת נשרפים במערכה הגדולה.
(ע"פ בבלי זבחים פד,א ההלכה היא שקרבן שנפסל לא יעלה על המזבח ,שנאמר בהם שלא יעלו אבל אם עלו לא ירדו ,ויש פסולים
שאפילו אם עלו ירדו)

ד֭בּוֹ׃ ֭
ָֽ
֭תּוּקַ
ֶ֖ח ֵ֥
ֵ֥שׁ֭המּזְ בּ ַ
ַ
ר֭וא
ֶ֤ח֭כָּ לַ -הלַּ יְ לָ ה֭עַ ד-הַ ָ֔בּ ֶק ְ
֭֩מוֹק ָ ָ֨דה֭עַ לַ -המּזְ בּ ַ
ְ
לה֭עַ ל
ֶ֣וא֭הע ֡ ָ
ָ
(וי' צו ו,ב)  ...ה
טט –שריפת הפסולים שעלו ולא ירדו נדרשת מהכתוב המתחיל (וי' צו ו,ב) הֶ֣וא ָהע ֡ ָלה֭– מונח פזר ,המרמז לכעין שני תפקידי פזר שבדרך
כלל מלמד דרשהו לענין אחר ואם צריך דרשהו לענינו ,ע"פ בבלי יומא מו,א חידש רבי אלעזר בדברי רבי מאיר שלאיברי קרבן כשירים
שלא נגמר עיכולן עושה מערכה נפרדת בראש המזבח ולפסולים שלא נגמר עיכולן עושה מערכה נפרדת בראש המזבח ,או עושה להן
מערכה משותפת ונפרדת מהמערכה הגדולה.
לא תאָ כ ָ֑ל ָבּאֶ֖שׁ תּשָּׂ ָֽרף׃ פ
יוּבא מ ָדּ ֝ ָמהּ אֶ לֹ֧ -א ֶהל מוֹע ֵ֛ד ְלכַ פֵּ֥ר ַבּ ֶ֖קּ ֶדשׁ ֶ֣
ר ֩ ָָ֨
ודומה הדבר ללימוד (וי' צו ו,כג) ְוכָ לַ -ח ֡ ָטּאת אֲשֶׁ ֭
בבלי פסחים כד,א ואם אינו ענין לאכילה  -תנהו ענין לאיסור הנאה .אי מה כאן בשריפה  -אף כל איסורין שבתורה בשריפה!
אמר קרא (וי' צו ו,כג) ַבּ ֶ֖קּ ֶדשׁ ָ ...בּאֶ֖שׁ תּשָּׂ ָֽרף ,בקדש  -בשריפה ,ואין כל איסורין שבתורה בשריפה .והאי ַבּ ֶ֖קּ ֶדשׁ  ...בָּ אֶ֖שׁ תּשָּׂ ָֽרף
להכי הוא דאתא (האם קרא זה בא ללמדנו על השריפה בקדש)? האי מיבעי ליה לכדרבי שמעון! דתניא ,רבי שמעון אומר :בַּ ֶ֖קּ ֶדשׁ ...

ָבּאֶ֖שׁ תּשָּׂ ָֽרף  -לימד על חטאת ששורפין אותה בקדש ,ואין לי אלא זו בלבד ,פסולי קדשי קדשים ואימורי קדשים קלים מנין?
תלמוד לומר( :וכל) ַבּ ֶ֖קּ ֶדשׁ ָ ...בּאֶ֖שׁ תּשָּׂ ָֽרף.
ירושלמי פסחים פ"ז ה"ו( ,וילנה נג,ב)
 ...ר"ע ( -וי' צו ו,כג) וְ֭כָ לַ -ח ֡ ָטּאת  -לשאר קרבנות שארע בן פסול בקדש שישרפו בבירה.
טט  -כך גם לומד רבי שמעון (תלמידו של רבי עקיבא) ב-בבלי פסחים הנ"ל.
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ֶ֣וא֭הע ֡ ָלה֭לשריפת הפסולים שעלו על המזבח בראש המזבח ולא
ָ
טט – היות וב -בבלי יומא מו,א נדרש מהכתוב (וי' צו ו,ב)  ...ה
ירדו ,אזי הכתוב (וי' צו ו,כג) וְ֭כָ לַ -ח ֡ ָטּאת – פזר ,הוא יתר ואינו לגופה של סוגיית השריפה שריפת הפסולים על המזבח ,משמעותה
דרשהו לענין אחר ,היינו פזר לכל אותם פסולים בקודש שלא נאמר בם כיצד לנהוג בם ושרפם במדורה המיוחדת בקודש כפרש"י.
ֶ֤ח֭כָּ לַ -הלַּ יְ לָ ה֭עַ דַ -ה ָ֔בּ ֶקר
֭֩מוֹק ָ ָ֨דה֭עַ לַ -המּזְ בּ ַ
ְ
יש לדון מה משמעות עַ ל
מוֹק ָ ָ֨דה֭– קדמא עַ לַ -המּזְ בֶּ֤חַ ֭כָּ לַ -הלַּ יְ לָ ה֭עַ דַ -ה ָ֔בּ ֶקר – מהפך פשטא זקף-קטן  .התבנית קדמא מהפך
ְ
ל ֩ – תרסא (תלישא-קטנה)
עַ ֭
פשטא עשויה לפעול בתפקיד כעין מידה של רבי אלעזר ברבי יוסי דבר שחבירו שלפניו מלמד עליו או הוא מלמד על חבירו שלפניו .אם
כתוב זה מלמד על הכתוב שלפניו הֶ֣וא֭ ָהע ֡ ָלה מה הוא מלמד עליו.

מוֹק ָ ָ֨דה נמצאת ב-ירושלמי מגילה פ"א הי"א (וילנה טו,ב)
ְ
תשובה לטעם קדמא במלת
ת֭הע ָל ָ֑ה֭ -מרכא טפחא אתנח ,הֶ֣וא֭ ָהע ֡ ָלה – מונח פזר
ֵ֥את֭תּוֹר ָ
ַ ֶ֖
...קרייה מסייע לר' יוסי בן חנינה (וי' צו ו,ב)  ...ז

שהיו בני נח מקריבין ...
קה"ע העלה .משמע הידועה מעיקרא ומה"א קדריש.
תּוֹרת ֶז ֶ֣ ַבח ַה ְשּׁלָ מָ֑ים – מרכא
ַ ֶ֖
לה .משמע שכבר היתה קריבה בבני נח וכשבאו לגבי שלמים כתיב (וי' צו ז,יא)֭וְ֭זֵ֥את
פנ"מ הֶ֣וא֭ ָהע ֡ ָ
ֲשׁר י ְַק ֶ֖ריב משמע מכאן ולהבא ולא הקריבום בני נח.
טפחא מונח אתנח ,א ֲֶשֵׁ֥ר י ְַק ֶ֖ריב לַ הָֽ֭'֭– מרכא טפחא סלוק ,אלא א ֶ ֵ֥
מוֹק ָ ָ֨דה – קדמא ,מלמד שקרבן הֶ֣וא֭ ָהע ֡ ָלה ידוע מעיקרו שכבר היתה קריבה בבני נח  .הולך ובא מבני נח
ְ
ויקרא צו ו,ב:

ת֭הע ָל ָ֑ה֭ ֭
ֵ֥את֭תּוֹר ָ
ַ ֶ֖
אמר֭ז
ֶ֤ו֭את-אַ הֲרן ְ֭ואֶ תָ -בּנָ ֶ֣יו֭ל ָ֔
ַצ ֶ ָֽ
ד֭בּוֹ׃ ֭
וּק ָֽ
֭תּ ַ
ֶ֖ח ֵ֥
ֵ֥שׁ֭המּזְ בּ ַ
ַ
ר֭וא
ֶ֤ח֭כָּ לַ -הלַּ֭יְ לָ ה֭עַ דַ -ה ָ֔בּ ֶק ְ
֭֩מוֹק ָ ָ֨דה֭עַ לַ -המּזְ בּ ַ
ְ
לה֭עַ ל
ֶ֣וא֭הע ֡ ָ
ָ
֭ה

* דמיון לשמות בא  ...זאת חקת הפסח  -טפחא מונח אתנח כל-ערל לא-יאכל בו  -טפחא מרכא סלוק
* מכילתא זאת וגו' כלל ,כל-ערל וגו' פרט (בבלי פסחים סא,א,ב פלוגתא האם הפסח נפסל אם כהן מחשב בזריקת הדם לכפר על
מיעוט ערלים בחבורה או רק אם כל החבורה ערלים).
רש"י -

* א' הרי הענין בא ללמד על הקטר חלבים ואיברים שיהא כשר כל הלילה
* ב' וללמד על הפסולין איזה אם עלה ירד ואיזה אם עלה לא ירד
* ג' שכל תורה לרבות הוא בא

* טט -לכן מה שאמרה המכילתא בזאת חקת הפסח  -כללי ופרטי יכול להיות בשיטת ר"ע ? רבוי ומיעוט ואז יתאים לאופן הכללי
שטפחא באה לרבות
* לומר תורה אחת לכל העולים ואפילו פסולין אם עלו (שפת"ח) לא ירדו .שפת"ח  -שהמזבח יקדשם .ופסולין ר"ל שהיה פסולם
בקדש.
ֵ֥את֭תּוֹרת֭– מרכא טפחא לרבות כרש"י או כלל כלשון המכילתא .במידת רבוי ומיעוט ,ממעטים את הרחוק ביותר וזה
ַ ֶ֖
* טט  -ז
ֶ֣וא֭הע ֡ ָלה֭ -מונח פזר  -למעט את הרובע והנרבע וכיוצא בהן (תפקיד הפזר לרבות אם אינו לענינו דרשהו
ָ
יתאים לפרש"י ל֭-ה
לענין אחר) שלא היה פסולן בקדש שנפסלו קודם שבאו לעזרה.

֭֩מוֹק ָ ָ֨דה֭עַ לַ -המּזְ בּ ֶַ֤ח֭כָּ לַ -הלַּ יְ לָ ה֭עַ דַ -ה ָ֔בּ ֶקר -
ְ
עַ ל
מוֹק ָ ָ֨דה֭– קדמא ,פותח הכלל
עַ֭ל ֭֩תלישא-קטנה מלמדת שיעור ומחיצה ,שיעור  -מספר מדורות ,הנלמד מכעין כלל הצריך לפרט הבא֭ ְ
ד֭בּוֹ
ָֽ
ֶ֖ח֭תֵּ֥ וּקַ
ֵ֥שׁ֭המּזְ בּ ַ
ַ
ֶ֤ח֭כָּ לַ -הלַּ יְ לָ ה֭עַ דַ -ה ָ֔בּ ֶקר מדורה שלישית ְוא
הצריך לפרט והוא המדורה הראשונה .מדורה שניה עַ לַ -המּזְ בּ ַ
מלמד על לפחות שלוש מדורות אש על המזבח .המדורה הרביעית אפשר שנלמדת מויקרא צו ו' ה'
האם העולה על מוקד המסוים לעולה ,או אם נתנה על כל מוקד תשרף?
מלמד שפסולין בקודש ,המזבח מקדשם ונשרפין על המזבח ,אבל נותר ועוד פסולין נשרפים במדורה בעזרה שאינה המזבח
סיכום:
עַ ל ֭֩תלישא-קטנה מלמדת שיעור ומחיצה ,שיעור  -מספר מדורות ,מחיצה  -להוסיף מדורה נפרדת לקרבנות כשרים שלא נגמר
עיכולן ,ומקרבנות כשירים כאלה דורש ע"י
מוֹק ָ ָ֨דה֭עַ לַ -המּזְ בּ ֶַ֤ח֭כָּ לַ -הלַּ יְ לָ ה֭– קדמא מהפך פשטא ,מלמד שאם קדמה עליתן של הקרבנות לרבות פסולים על המזבח ,לא
ְ
ירדו אלא ישרפו בראש המזבח .כיצד?
ֶ֣וא֭הע ֡ ָלה – מונח פזר  ,מקרבנות כשירים שלא נגמר עיכולן ושורפן במערכה נפרדת בראש המזבח לומד לקרבנות פסולים שלא
ָ
ה
נגמר עיכולן עושה מערכה נפרדת בראש המזבח או עושה להן מערכה משותפת ונפרדת מהמערכה הגדולה.

כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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4.2.2

בבלי עירובין ב

בבלי עירובין ב,א משנה .מבוי שהוא גבוה למעלה מעשרים אמה  -ימעט ,רבי יהודה אומר :אינו צריך .והרחב מעשר אמות  -ימעט,
ואם יש לו צורת הפתח אף על פי שהוא רחב מעשר אמות  -אין צריך למעט.
גמרא .תנן התם :סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה  -פסולה ,ורבי יהודה מכשיר .מאי שנא גבי סוכה דתני פסולה וגבי מבוי
תני תקנתא?  -סוכה דאורייתא  -תני פסולה ,מבוי דרבנן  -תני תקנתא .ואיבעית אימא :דאורייתא נמי תני תקנתא ,אלא :סוכה דנפישין
מיליה  -פסיק ותני פסולה ,מבוי דלא נפישי מיליה  -תני תקנתא.
ֶ֖אוּ֭בּצֵ֥ל֭ק ָר ָֽתי ,גי' מלת צֵ֥ל עולה
ְ
ֵ֥ן֭בּ
הרב שטרום ,מאורות הדף בשם האבודרהם ,הלכות חנוכה ,דורש מהקרא (בר' וירא יט,ח) ָֽכּי-עַ ל-כּ ָ
 120רמז ל 120-טפח שהם  20אמה.
ספר אבודרהם חנוכה סדר הדלקת נר חנוכה  ...שלשה דברים הם אם נתנו אדם למעלה מעשרים אמה פסולים .ואלו הן מבוי ,נר

ֶ֖אוּ֭בּצֵ֥ל֭ק ָר ָֽתי .הקורה תהיה עד צל טפחים
ְ
ֵ֥ן֭בּ
חנוכה ,סוכה ,ושלשתן יש להם רמז מן הפסוק .מבוי שנאמר (בר' וירא יט,ח) ָֽכּי-עַ ל-כּ ָ
יוֹמֶ֖ם֭מ ָ֑ח ֶרב .חנוכה
ֵ֥ה֭לצלָ -
ְ
ולא יותר וצל טפחים הם עשרים אמה באמה בת ששה טפחים .סוכה שנאמר (ישעיה ד,ו) ְו ֻס ָכֵּ֛ה֭תּ ְהיֶ
֭בּיוֹם֭עולה למנין ק"כ.
מּזְ ֵ֗בּ ַח ְ
ֶ֣ת֭ה ֭
חנ ַֻכּ ַ
(במדבר נשא ז,פד) זֶ֣את׀֭ ֲ
בעקבות כך מצאנו המקור הבא ר' חיים פלטיאל שמות תצוה פרק כט (מג) ונקדש בכבודי .קאי על האהל דאהל יהיה נקדש בכבודי ,ופי' רש"י
בכבודי כדאמר הוא אשר דבר יי לאמר בקרובי אקדש ,ולא אשכחן שדבר רק הנה ,מי' יש במדרש דכתיב והכהנים יתקדשו ,פי' הנגשים אל יי יתקדש.
ליקוט טעמים .ג' עניינים למעלה מכ' אמה פסולים מבוי סוכה נר חנוכה וכולם רמוזים בתורה .מבוי דכתיב (בר' וירא יט,ח) ָֽכּי-עַ ל-כֵּ֥ן֭
ֶ֖אוּ֭בּצֵ֥ל֭ק ָר ָֽתי ,הקורה תהיה עד צל טפחים ולא יותר וצ"ל טפחים הם כ' אמה באמת בת ששה טפחים .וכן סוכה דכתיב וסוכה
ְ
ָבּ

תהיה לצל ,ונר חנוכה דכת' זאת חנוכת המזב"ח ביו"ם ,בגי' ק"ך.
יכ ָ֑ם ֭
וֹב֭בּעינ ֶ
ְ
יכם֭ ַועֲשֶׂ֣ וּ֭לָ ָ֔ ֶהן֭כַּ טֶּ֖
ישׁ֭אוֹציאָ ה-נָּ ֶ֤א֭אֶ ְת ֶהן֭אֲל ָ֔ ֶ
ָֽ
֭א
ֶ֤ר֭לא-י ְָדעוּ ָ֔
ֶ֣י֭בנֵ֗וֹת֭א ֲֶשׁ ָֽ
י֭שׁתּ ָ
ָ֨א֭ל ְ
בראשית וירא יט,ח :הנּהָ -נ ֝
ֶ֖אוּ֭בּצֵ֥ל֭ק ָר ָֽתי׃ ֭
ְ
ֵ֥ן֭בּ
וּ֭ד ָָ֔בר֭ ָֽכּי-עַ ל-כּ ָ
ֶ֤ים֭האל֭אַ לַ -תּעֲשֶׂ֣ ָ
ָ
אנָשׁ
֭ ַ֠רק֭לָ ֲ

ישעיהו ד,ה – ו:

ה֭כּי֭עַ ל-כָּ ל-כָּ ֶ֖בוֹד֭חֻ ָ ָֽפּה׃֭ ֭
ֵ֥
ה֭ל ָ֑יְ לָ
ב ָ
ן֭ו ֵ֛נגַהּ֭אֵ֥שׁ֭לֶ ָה ָ ֶ֖
שׁ ְ
ָֽ֖ן֭׀֭יוֹמם ְ֭ועָ ָ֔ ָ
ָ
֝וֹן֭ועַ ל -מ ְק ָר ֵֶ֗אהָ ֭עָ נָ ֶ֤
ֶ֣א֭ה'֭עַ ל ֭֩כָּ לְ -מ ָ֨כוֹן֭הַ ר-ציּ ְ
וּב ָר ֭֡
[ה]֭ ָ
טר׃֭פ ֭
וּלמ ְס ָ֔תּוֹר֭מזֶּ ֶ֖ ֶַֽרם֭וּמ ָמּ ָ ָֽ
ה֭ ְ
ב֭וּל ַמ ְחסֶ ֭
ְ
יוֹמֶ֖ם֭מ ָ֑ח ֶר
ֵ֥ה֭לצלָ -
ְ
[ו]֭ ְו ֻס ָכֵּ֛ה֭תּ ְהיֶ
֭שׁנ ֶ֣ים֭
ה֭מז ְְרקי-כֶ סֶ ף ְ
ף֭שׁתֶּ֣ים֭עֶ ְשׂ ֵ֗ר ָֽ
ת֭כּ ֶס ְ
ָ֑ל֭קע ֲָ֨ר ֝ ֶ
֭בּיוֹם֭ה ָמּ ַשֶׁ֣ח֭א ָ֔תוֹ֭מאֶ֖ת֭נְ שׂיאֶ֣י֭י ְשׂ ָרא ַ
ֶ֣ת֭המּזְ ֵ֗בּ ַח ְ
חנ ַֻכּ ַ
במדבר נשא ז,פד :זֶ֣את׀֭ ֲ
תּים֭עֶ ְשׂ ָֽרה׃ ֭
ֶ֖ב֭שׁ ֵ֥
שׂר֭כַּ פֵּ֥ וֹת֭ז ָָה ְ
עָ ָ֔ ָ

(בר' וירא יט,ח) ַ֠רק – תלשא ,בתפקיד אחד של שיעור אחריה הנלמד מגי' מלת צֵ֥ל עולה  120טפח היינו  20אמה (כאשר  6טפח לאמה
בבנין) ,ללמד על גובה עליון ל-ק ָר ָֽתי – קורת מבוי שהוא מדאורייתא רשות היחיד.
טט – על אותה דרך אפשר כי הפסוק יונה ד,ה:

ֶ֖ה֭בּ ָֽעיר׃ ֭
ָ
֭בּ ָ֔צּל֭עַ ֚ד֭א ֲֶשֶׁ֣ר֭י ְר ֶָ֔אה֭מַ ה-יּ ְהיֶ
יה ַ
ב֭תּ ְח ֶתּ ָ
ַ
כּה֭וַיּ ֶ֤שֶׁ
ם֭ס ֵ֗ ָ
ֻ
וֹ֭שָׁ
֭֩ל ֝
ד ם֭לָ עָ֑יר֭ ַויַּעַ שׂ ָ֨
וַיּצֶ֤א֭יוֹנָה֭מןָ -ה ָ֔עיר֭וַיּ ֶ֖שֶׁ ב֭מ ֶ ֶ֣קּ ֶ֭

יה ישיבה ַבּ ָ֔צּל שלה גי' צ"ל עולה 120
ב֭תּ ְח ֶתּ ָ֭
ַ
כּה כשרה להיכר וַיּ ֶ֤שֶׁ
וֹ֭שָׁ ם כלל מלמד להגביל גובה ֻס ֵ֗ ָ
שׂ ֩ – תרסא ,בתפקיד שיעור ָ֨ל ֝
ַויַּעַ ֭
טפח היינו  20אמה (כאשר  6טפח לאמה בבנין)
ל ֩ – תרסא ,בתפקיד שיעורים של (א) זויות מצהר השמש בימי התקופה בירושלים( ,ב) גודל
הפסוקים מ-ישעיהו ד,ה – ו( :ישעיה ד,ה)֭עַ ֭
ֵ֥ה֭לצל
ְ
סוכה קטנה  7על  7טפחים( ,ג) גובה סוכה (ישעיה ד,ו) ְו ֻס ָכֵּ֛ה֭תּ ְהיֶ
(בר' וירא יט,ח) ְבּצֵ֥ל֭ק ָר ָֽתי – ב(-תוך גובה קורה או סוכה של גי') צ"ל ( 120טפח =  20אמה).
(בר' וירא יט,ח) ְבּצֵ֥ל֭ק ָר ָֽתי – בשנוי מעט של האיות בצ"ל קורת"י = (במידה של מחסירין ומוסיפין) צ"ל בקורת"י = צ"ל גי'  120טפח
שהן  20אמה ,בקורת"י גי' ְ = 718רש"ת האח"ד (רשות היחיד)
אמ ֶ֣רוּ ׀
ב-בבלי עירובין ה,א – ב ,כדי שמבוי יקרא מבוי עליו להיות באורך ארבע אמות .אפשר כי הרמז לכך הוא בפסוק (בר' וירא יט,ט) וַיּ ְ
לוֹט ְמ ָ֔אד וַ ָֽ ַֽיּגְּ שֶׁ֖ וּ ל ְשׁבֵּ֥֭ר הַ ָ ָֽדּלֶ ת׃
ָרע ְלָךֶ֖֭ מ ֶהָ֑ם וַיּ ְפ ְצ ָ֨רוּ ָב ֶ֤אישׁ ְבּ ֭
גוּר וַיּ ְשׁ ֶ֣פּט שָׁ ָ֔פוֹט עַ ֕ ָתּה נ ַ ֵ֥
רוּ ָהאֶ ָחֶ֤ד ָ ָֽבּא-לָ ֭
אמ ֭
גֶּשָׁ ֵ֗ -ה ְלאָ ה ו ַָֽיּ ְ
אמ ֶ֣רוּ ׀ – מונח פסק (לפי הכתר הממוחשב זה אינו מונח לגרמיה) גֶּשָׁ ֵ֗ -ה ְלאָ ה – רביע ,לוט עמד סמוך או מתחת לקורת המבוי או ליד
) וַיּ ְ

הלחי של המבוי המרומז בטעם פסק ,או שהפסק מרמז לגוד אחית (מחיצה יורדת מהקורה) ואנשי סדום אמרו לו לפנות דרך בתוך המבוי
של לפחות ארבע אמות לפתח ביתו.

כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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4.2.3

בבלי עירובין ג

בבלי עירובין ג,ב  ...אמר אביי משמיה דרב נחמן :אמת סוכה ואמת מבוי  -באמה בת חמשה .אמת כלאים  -באמה בת ששה.
והא איכא רצופים בארבע אמות דלקולא ,דתנן :כרם הנטוע על פחות מארבע אמות ,רבי שמעון אומר :אינו כרם ,וחכמים אומרים:
כרם ,ורואין (רמב"ם כלאים ז,ג) את האמצעיים כאילו אינם!  -כרבנן ,דאמרי הוי כרם.
רש"י והא איכא רצופין  -גפנים רצופין (טט – פירוש הדבר) שסמוכה שורה לשורה יותר ממה שנתנו חכמים שיעור ,שאם אין בין שורה
לשורה ארבע אמות אינו כרם ,הואיל ואין לו כל צרכו להילוך עגלה ,ומותר לזרוע בכולן לר' שמעון ,ובהנך אמות אתיא מילתיה דרב
נחמן לקולא ,דאי איכא ארבע אמות קטנות  -אמרינן אינו כרם עד דאיכא גדולות.
על פחות מארבע אמות  -שאין בין שורה לשורה ארבע אמות  -אינו כרם ,ומותר לזרוע לשם.
ורואין את האמצעיים  -הנטועין בתוך ריוח הראוי להיות בין שורה לשורה.
כרבנן  -סבירא ליה לרב נחמן .דאמרי כרם  -הלכך ,לא הוזכרו אמות בכלאים לענין רצופים.
רמב"ם כלאים ז,ג היו שלש שורות אף על פי שיש ביניהן פחות מארבע הרי אלו כרם ורואין את האמצעיות כאילו אינם ,וכן אם היו
שלש שורות ובין כל שורה ושורה שמונה אמות או יותר הרי זה זורע בין השורות.
דרך אמונה הלכות כלאים פרק ז הלכה ג

(כב) וכן אם הי' שלש שורות כו' .דעת רבנו שאפי' כרם גדול ששורותיו [או הגפנים בתוך השורה עצמה] רחוקים זה מזה ח' אמה אין
מצטרפין ודינו כגפן יחידית כדבסמוך ה"ד (מא) ואפי' אם הי' מצד א' ב' שורות שאין ביניהן ח' אמות ומצד השני שורה א' וביניהן
הפסק פחות מט"ז אמה אינו נידון בדין קרחת הכרם דלקמן הי"א אלא מרחיק מהב' שורות ד"א ומהשורה האחת ו' טפחים וזורע
באמצע אבל אם היו ב' שורות מכל צד שסמוכות תוך ח' אמה אז (מב) אוסר ביניהן קרחת עד ט"ז אמה כדלקמן [ואם נטוע בערבוביא
שיעורו עד י"ח אמה ורביע כדלקמן ה"ח] דכיון שכבר יש שיעור כרם מצטרפין עמו .וכ"ז דעת רבנו והסכים לה (מג) המאירי
והנמוק"י ,אבל דעת הראב"ד (מד) ושאר הראשונים (מה) שאם הי' כרם גדול דהיינו ג' שורות של ג' ג' [היינו ג' כנגד ג' כנגד ג' כזה
/במקור יש ציור ]/או יותר מצטרפין עד ט"ז אמה דהיינו בין שההפסק בין השורות או בשורה עצמה בין גפן לגפן עד ט"ז אמה (מו)
חוץ ממקום גפנים מצטרפין והוי כרם שמרחיקין חוצה לו ד' אמות וגם אסור לזרוע ביניהן כדין קרחת הכרם אבל אם יש ביניהן ט"ז
אמה או יותר אין מצטרפין והוי כגפן יחידית (מז) ויכול לזרוע בין השורות ובין גפן לגפן וחוץ לכרם ובלבד שירחיק ו' טפחים מכל
גפן

טט – הסבר אחד ע"פ הרב משה קובלסקי ,מאורות הדף ,אם שורות הכרם נטועות בפחות מארבע אמות בין השורות ,הכרם נחשב כחרב,
ולכן מותר לזרוע חוץ לכרם ובלבד שירחיק ו' טפחים.
הסבר על רמב"ם ע"י דרך אמונה הלכות כלאים פרק ז הלכה ג ,שאם שורות הכרם רחוקות ט"ז אמה זו מזו וכן הגפנים רחוקות ט"ז
אמה ועוד מקום הגפנים עצמם (שרחבם נאמד בכאמה וחצי) אזי מותר לזרוע במרחק ששה טפחים מהגפן.
ה֭פּרי֭
ְ
י֭עשֶׂ
ֶ֣ץ֭פּ ֞ר ֶ֤
אפשר כי קולא זאת בזריעה במרחק של ששה טפחים בלבד מהגפן היא אחת מהקולות המרומזות בקרא (בר' א,יא) ע ְ
ְלמינָ֔וֹ.
4.2.4

בבלי עירובין ד

בבלי עירובין ד,א אמר רבי חייא בר אשי אמר רב :שיעורין חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני - .שיעורין? דאורייתא הוא! דכתיב
(דברים ח) ארץ חטה ושערה וגו' ואמר רב חנן :כל הפסוק הזה לשיעורין נאמר .חטה  -לכדתנן :הנכנס לבית המנוגע ,וכליו על
כתיפיו ,וסנדליו וטבעותיו בידיו  -הוא והם טמאין מיד .היה לבוש כליו ,וסנדליו ברגליו ,וטבעותיו באצבעותיו  -הוא טמא מיד ,והן
טהורין עד שישהא בכדי אכילת פרס ,פת חיטין ולא פת שעורין ,מיסב ואוכל בליפתן .שעורה  -דתנן :עצם כשעורה מטמא במגע
ובמשא ,ואינו מטמא באהל .גפן  -כדי רביעית יין לנזיר.
בבלי עירובין ד,ב תאנה  -כגרוגרת להוצאת שבת ,רמון  -כדתנן :כל כלי בעלי בתים שיעורן כרימונים( .דברים ח) ארץ זית שמן
(ודבש) ארץ שכל שיעוריה כזיתים .כל שיעוריה סלקא דעתך? והאיכא הני דאמרן! אלא אימא :ארץ שרוב שיעוריה כזיתים .דבש -
ככותבת הגסה ליום הכיפורים .ותיסברא ,שיעורין מיכתב כתיבי? אלא :הלכתא נינהו ,ואסמכינהו רבנן אקראי.
בראשית א,יא – יב:

֭למינָ֔וֹ֭א ֲֶשֵׁ֥ר֭ז ְַרעוֶֹ֖ -בוֹ֭עַ לָ -ה ָא ֶָ֑רץ ֭
ה֭פּרי ְ
ְ
י֭עשֶׂ
ֶ֣ץ֭פּ ֞ר ֶ֤
ְריעַ ֭ ָ֔ ֶ֭ז ַרע֭ע ְ
ב֭מז ֶ֣
ַ
֭דּשֶׁ א֭ע ֚שֶׂ
ֶ֤א֭האָ ֶרץ ֶ ֵ֗
ים֭תּ ְדשׁ ָ
ַ ָֽ
ֱֹלה
׀יא׀֭ וַיֶּ֣אמֶ ר֭א ֵ֗
֭וַ ָֽ ַֽיְ היָֽ -כן׃ ֭
ֱֹלהים כּיָֽ -טוֹב׃
ע ְלמינָ֔הוּ ְוע ֹ֧ץ ָֽעשֶׂ הְ -פּ ֵ֛רי א ֲֶשֵׁ֥ר ז ְַרעוֶֹ֖ -בוֹ ְלמינ ָ֑הוּ וַיַּ ֵ֥ ְַֽרא א ֶ֖
ְריעַ֭ ֶז ַר ֭
ַתּוֹצא ָה ָ֝א ֶרץ ֶ֠דּשֶׁ א ע ֶ֣שֶׂ ב ַמז ֶ֤
׀יב׀֭ו ָ֨
ַתּוֹצא ָה ָ֝א ֶרץ ֶ֠דּשֶׁ א – קדמא ואזלא תלישא-גדולה (=תלשא) ,בדרך כלל טעם תלשא ותרסא מקדימים לקדמא ואזלא ואילו כאן
׀יב׀֭ו ָ֨
ַתּוֹצא ָה ָ֝א ֶרץ – קדמא ואזלא ,בתפקיד כעין כלל מלמד שכל שיעורי תורה המרומזים בטעם
קדמא ואזלא מקדימה לתלשא .אפשר כי ׀יב׀֭ו ָ֨
֭וּשׂע ָ ָ֔רה֭וְ גֶ ֵ֥פֶ ן֭
תלשא במלת ֶ֠דּשֶׁ א וכן בטעם תרסא ,יהיו נמדדים בפירות שנשתבחה בהן ארץ-ישראל היינו (דברים עקב ח,ח) ֶא ֶֶ֤רץ֭חטָּ ה ְ
ן֭וּד ָ ָֽבשׁ׃ וזהו הנדרש בבבלי סוכה ד ,וב-בבלי עירובין ד,א אמר רבי חייא בר אשי אמר רב :שיעורין
ֶ֖מ ְ
ֵ֥ית֭שׁ ֶ
ֶ
ֶ֖ה֭ור ָ֑מּוֹן֭אֶ ֶרץ-ז
וּתאנָ ְ
ְ

חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני - .שיעורין? דאורייתא הוא! דכתיב (דברים ח) ארץ חטה ושערה וגו' ואמר רב חנן :כל הפסוק
הזה לשיעורין

ַתּוֹצא ָה ָ֝א ֶרץ ֶ֠דּשֶׁ א – ר"ת ו"ה חלק משם הוי"ה של ד' אותיות ,המרמז לרחמים ,ס"ת א"צ צ"א עולים בגי' הא-להי"ם היינו הדיינים
׀יב׀֭ו ָ֨
חכמי התורה .אות ו"ו מרמזת להמשכת התורה מהוי"ה לחכמים ,לתת בידם הכח להנהגת התורה ומצוותיה על הארץ באמצעות התורה
שבעל פה וכלי ההסקה שלה .בין כלים אלה יש שיעורים מחיצין וחציצין שהם הלכה למשה מסיני ,והחכמים קובעים אותם לפי המציאות
וקובעים גזירות שהן כעין מחיצות כדי לקיים מצוות התורה וכל שיעור חכמים כך הוא.

כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

78/245

/©ZZFisherטעמי המקרא בהלכה ובאגדה  -התשעג

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"ג

4.3

ויקרא שמיני ט,א

ֵ֥י֭ה'׃ ֭
רב֭ל ְפנ ָֽ
ֶ֖ה֭תּמימָ֑ם֭֭ ְו ַה ְק ֶ֖
ל֭לע ָל ְ
ֵ֛את֭ו ַאֵ֥י ְ
ְ
ר֭ל ַח ָטּ
ֶל֭בּןָ -בּ ָ ֹ֧ק ְ
ן֭קחְ ֠ -לָך֭עֶ֣ג ֶ
ר֭אל-אַ ה ֲֵ֗ר ַ
ֶ֣אמ ֶ ָֽ
ויקרא שמיני ט,ב :וַיּ ֶ
לה׃֭ ֭
ם֭לע ָ ָֽ
ימ ְ
ֵ֛ה֭תּמ ֶ֖
ְ
שׂ֭בּני-שָׁ נָ
את֭ו ָ֨עגֶל֭ו ֶָכ ֶֹ֧ב ְ
ְ
֭ל ַח ָָ֭֔
טּ
וּ֭שׂעיר-עזּים ְ
ר֭ק ֶ֤ח ְ
אמ ְ
ֶ֖ל֭תּ ַדבֶּ֣ר֭ל ָ֑
ויקרא שמיני ט,ג – ד[֭ :ג]֭ ְואֶ לְ -בּנ ֵ֥י֭י ְשׂ ָרא ְ
יכם׃ ֭
וֹם֭ה'֭נ ְר ָאֵ֥ה֭אֲל ֶ ָֽ
ֶ֖֭
ֶ֣י֭היָּ֔
ֶ֣ה֭ב ָשּׁ ֶָ֑מן֭כּ ַ
לוּל ַ
ֶ֖ה֭בּ ָ
ֶ֣י֭ה'֭וּמנְ ָח ְ
[ד]֭ ְו ָ֨שׁוֹר֭ו ַָ֝איל֭ל ְשׁלָ ֵ֗מים֭לזְ בּ ַח֭ל ְפנ ָ֭֔
֭וּב ַע ֶ֣ד֭הָ ָע ָ֑ם֭ ֭
ֵ֥ר֭בּעַ ְדָךֶ֖ ְ
ָך֭וכַ פּ ַ
אתָך ְ֭ואֶ תֶ֣ -עלָ ָ֔ ֶת ְ
טּ ְ
ֲשׂה֭אֶ֭תַ -ח ָ ָֽ
ן֭ק ַרֶ֤ב֭אֶ לַ -המּזְ בּ ַח֭ ַוע ֞
ֲר ְ
ה֭אל-אַ ה ֵ֗
אמר֭מ ֝שֶׁ ֶ ָֽ
ויקרא שמיני ט,ז :ו ַָ֨יּ ֶ
ֲדם֭כַּ א ֲֶשֶׁ֖ר֭צוָּ ֵ֥ה֭הָֽ֭'׃ ֭
ֶ֣ר֭בּע ָ ָ֔
ֶ֤ן֭העָ ם ְ֭וכַ פּ ַ
ֲשׂה֭אֶ תָ -ק ְר ַבּ ָ
ַוע ֞
ָך – גרשיים פשטא ,כעין יצא מכלל חטאת כהן משיח ,כי מביא עגל בן-בקר בן שנתיים ,לעומת הצווי הכללי על חטאת
את ֭
טּ ְ
ֲשׂה֭אֶ תַ -ח ָ ָֽ
ַוע ֞
כהן משיח להביא פר בן-בקר ,שהוא בן שלוש שנים ולא להביא איל לעולה ,כנאמר ב(-וי' ד,ג) אֶ֣ם ַהכּהֹ֧ן ַה ָמּשֵׁ֛יחַ֭ ֶיח ֱָטֶ֖א ְלאַ ְשׁ ַמֶ֣ת הָ ָע ָ֑ם

ה'֭ ְל ַח ָ ָֽטּאת׃,
מים לַ ֶ֖֭
טא ַפֶּ֣ר ֶבּןָ -בּ ָ ֵ֥קר ָתּ ֵ֛
ֲשׁר ָח ֝ ָ
וְ ה ְק ֡ריב ַע ֶ֣ל ַחטָּ את֭וֹ ֩ א ָ֨ ֶ

֭וּב ַע ֶ֣ד֭הָ ָע ָ֑ם֭ -שהיא מצוה שתכפר על נפשך ועל כל הקהל; ובפר חטאת תכפר בעדך ,ואחר כן תעשה קרבן
ֵ֥ר֭בּעַ ְדָךֶ֖ ְ֭
ראב"ע (ז) ְוכַ פּ ַ
העם ותכפר בעדם; כי לא יוכל אדם לכפר על אחר ,עד היותו טהור מכל אשר חטא.
ר' יוסף בכור שור (ז) וכפר בעדך ,ואחר כך ובעד העם  -שיבא זכאי ויכפר על החייב.
ם – גרשיים מהפך פשטא ,כעין יצא להקל ולא להחמיר ,כסוף פי' ראב"ע כי לא יוכל אדם לכפר על אחר ,עד
ֶ֤ן֭העָ ֭
ק ְר ַבּ ָ
ֲשׂה֭אֶ תָ֭ -
ַוע ֞
היותו טהור מכל אשר חטא .ר' יוסף בכור שור  -שיבא זכאי ויכפר על החייב.
הסבר זה משתלב בתבנית הטעמים הרחבה יותר כדלהלן
ם – גרשיים מהפך פשטא ,תבנית של כעין קל וחומר ,שבה הלמד אינו עולה
ֶ֤ן֭העָ ֭
ֲשׂה֭אֶ תָ -ק ְר ַבּ ָ
אמר֭מ ֝שֶׁ ה – קדמא ואזלא ַ ...וע ֞
ו ַָ֨יּ ֶ
בחומרתו על המלמד .אפשר שרוצה לומר שהעם ככלל יש בו רבים וצדקותם בד"כ לא מגיעה לצדקות אהרן הכהן ,לכן לכאורה הכפרה
עליהם הייתה צריכה להיות יותר מכפרת אהרן הכהן על עצמו ,ובא הכתוב ללמד שאהרן מכפר על עצמו בעגל בן שנתיים לחטאת ואיל
(שהוא כבש בן שנתיים) לעולה ,ועל העם בשעיר בן שנה לחטאת וכבש בן שנה לעולה.

ֶל֭ה ַח ָטֶּ֖את֭אֲשֶׁ רָֽ -לוֹ׃ עבודת כ"ג ביום שמיני של ימי המילואים.
עג ַ
רב֭אַ ה ֲֶ֖רן֭אֶ לַ -המּזְ בּ ַָ֑ח֭וַיּ ְשׁ ַחֵ֛ט֭אֶ תֵ֥ -
ויקרא שמיני ט,ח :וַיּ ְק ַ ֵ֥
אֲשֶׁ רָֽ -לוֹ׃ – סלוק ,מגביל ,היינו כפי' ראב"ע (ח) אֲשֶׁ רָֽ -לוֹ  -משלו היה; וכן פר יום הכפורים (ראה וי' טז,ו).
֭ק ָ֑ט ֶרת ֭
ֶ֖יה ְ
ָשׂימוּ֭עָ ֶל ָ
֭אשׁ֭ ַויּ ֵ֥
ֶ֤וּ֭בהן ָ֔
יהוּא֭אֶ֣ישׁ֭מַ ְח ָתּ ֵ֗תוֹ֭וַיּ ְתּנ ָ
וּ֭בנָֽי֠ -אַ הֲרן֭נ ָ ָָ֨דב֭ ַואֲב ֝
ויקרא שמיני י,א :וַיּ ְק ֶ֣ח ְ
֭ ַויּ ְַק ֝ריבוּ֭ל ְפנ ֶ֤י֭ה'֭אֶ֣שׁ֭ז ָ ָָ֔רה֭א ֲֶשֹׁ֧ר֭לא֭צוָּ ֶ֖ה֭א ָ ָֽתם׃ ֭
וּ֭בנָֽי֠ -אַ הֲרן֭ -מונח תלישא-גדולה  ,בעלי בחינה נעלה ,וגם תפקיד מחיצה ,שנכנסו למחיצת הקודש בלי שנצטוו על כך ,עקרו איסור
וַיּ ְק ֶ֣ח ְ

מחיצה ,הח"ח על תו"כ ? ..אף שמחשבתם היה לטובה ,הדבור לא היה יפה ולכן השיב הקב"ה נראה מי קובר מי.
ובפסוק ג  ...הוא אשר דבר ה' בקרובי אקדש  ...עכשיו נמצאו בניך גדולים ממני וממך שבהם הבית נתקדש וגו'

וּ֭בנָֽי֠ -אַ הֲרן֭ -מונח תלישא-גדולה ,בתפקיד מחיצה ועקירת איסור ,שנכנסו למחיצת הקודש בלי שנצטוו על כך ,עקרו איסור מחיצת
וַיּ ְק ֶ֣ח ְ
קודש
ֶ֣ישׁ֭מ ְח ָתּ ֵ֗תוֹ֭ – מונח רביע ,בתפקיד של לפחות ארבע .מצאנו ב-תורה שלמה [ד] בר קפרא בשם ר' ירמיה בן אלעזר אמר בשביל
ַ
א
ארבעה דברים מתו בני אהרן ,על הקריבה ,ועל ההקרבה ,על אש זרה ,ועל שלא נטלו עצה זה מזה וגו'
תורה שלמה תו"כ שהורו הלכה ולא המתינו למשה רבם שידרוש להם ...
תורה שלמה [יג]  ...אלא ממה שמצוה את אהרן וא"ל יין ושכר אל תשת ,אנו יודעין מתוך כך שלא מתו אלא מפני היין( .אסתר רבה

פ"ה,א)

תורה שלמה [יד]  ...בשביל שהיו מבקשין שררה ורבנות מתו (סנהדרין נב,א) ויש עוד דרשה שלא נשאו נשים
א֭צוָּ ֶ֖ה֭א ָ ָֽתם׃ – דרגא מרכא-כפולה סלוק ,נעשה מעשה אף-על-פי שלא היה ראוי.
א ֲֶשֹׁ֧ר֭ל ֭
יהוּא֭ -קודם שיצא האש מלפני י"י כבר לקחו איש מחתתו להקטיר קטורת לפנים על
וּ֭בנָֽי֠ -אַ הֲרן֭נ ָ ָָ֨דב֭ ַואֲב ֝
רשב"ם (א  -ג) וַיּ ְק ֶ֣ח ְ

מזבח הזהב ,שהרי קטורת של שחר קודמת לאיברים ,ונתנו בהן אש זרה אשר לא צוה אותם משה ביום הזה ,שאעפ"י שבשאר ימים
כת' ונתנו בני אהרן הכהן אש על המזבח ,היום לא ציוה ולא רצה משה שיביאו אש של הדיוט ,לפי שהיו מצפים לירידת אש גבוה,
ולא טוב היום להביא אש זרה ,כדי להתקדש שם שמים שידעו הכל כי אש בא מן השמים ,כמו שאמר אליהו ואש לא תשימו ,לפי
שהיה רוצה לקדש שם שמים בירידת האש של מעלה:

לא֭– מרכא כפולה להורות על אש אשר לא הייתה ראויה ביום השמיני ולכן משה לא צוה להביא אש של הדיוט לפי שהיו מצפים לירידת
אש גבוה.
א ֲֶשֹׁ֧ר֭לא֭צוָּ ֶ֖ה – דרגא מרכא כפולה טפחא ,כעין קבוצת פרטים (נדב ואביהוא) הפועלת ביחד באופן לא ראוי.
שמעתי סברה המקשרת מעשה בשמיני ל -בראשית תולדות כז,כה֭וַיָּ ֹ֧בא֭לוֹ֭יַ ֶַֽ֖ין – מרכא כפולה לרמז כי היו שתויי יין ולא ראויים לעבוד
באותה עת (מקור לא ידוע).
ל֭אוֹתָ֑ם֭ ַויּ ָֻמֶ֖תוּ֭ל ְפנ ֵ֥י֭הָֽ֭'׃֭ ֭
ָ
ַתּאכַ
ֵ֥י֭ה'֭ו ֶ֣
ַתּצא֭אֵ֛שׁ֭מלּ ְפנ ֶ֖֭
ויקרא שמיני י,ב :׃֭[ב]֭ו ֵ֥

ֵ֥י֭ה'֭מלמד שיצא אש מבית קדשי הקדשים ושרף נשמתם ,אבא יוסי בן דוסתאי
ַתּצא֭אֵ֛שׁ֭מלּ ְפנ ֶ֖
ספרא שמיני פרשה א (לד) [ב]֭ו ֵ֥
ַתּאכַ ל֭
אומר שני חוטים של אש יצאו מבית קודש הקדשים ונחלקו לארבעה ונכנסו שנים בחוטמו של זה ושנים בחוטמו של זה ,ו ֶ֣
֭בּכֻ תֳּנ ָ֔ ָתם ,בכתונותם ,בכתונת הנישאים ,או יכול בכתונות הנושאים
אוֹ ָתָ֑ם֭נשמתם נשרפה ולא בגדיהם שנאמר [ה]֭וַ ָֽ ַֽיּ ְק ְר ֵ֗בוּ֭וַיּשָּׂ אֻ ם ְ
ל֭אוֹתָ֑ם ,אותם ולא בגדיהם ,ואומר ולבני אהרן תעשה כתנות כתנות לכהנים ולא כתנות ללוים( .לה) [ב]֭ ַויּ ָֻמֶ֖תוּ֭
ָ
ַתּאכַ
תלמוד לומר ו ֶ֣
י֭ה'׃רבי אליעזר אומר לא מתו אלא בחוץ מקום שהלוים מותרים ליכנס לשם ,שנאמר ויקרבו וישאום בכותנותם אם כן למה
ל ְפ֭נ ֵ֥ ָֽ
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ֵ֥י֭ה'׃ אם כן
ֵ֥י֭ה'׃נגפן מלאך ודחפן לחוץ והוציאם רבי עקיבא אומר לא מתו אלא בפנים שנאמר [ב]֭ ַויּ ָֻמֶ֖תוּ֭ל ְפנ ָֽ
נאמר [ב]֭ ַויּ ָֻמֶ֖תוּ֭ל ְפנ ָֽ
֭בּכֻ תֳּנ ָ֔ ָתם מלמד שהטילו חנית של ברזל וגררום והוציאם לחוץ.
למה נאמר [ה]֭וַ ָֽ ַֽיּ ְק ְר ֵ֗בוּ֭וַיּשָּׂ אֻ ם ְ
ל֭אוֹתָ֑ם  -מונח אתנח ,להגביל לאכילת גופם אותם ולא בגדיהם,
ָ
ַתּאכַ
ו ֶ֣
ֵ֥י֭ה'׃ – טפחא מרכא סלוק ,רבי אליעזר  ...נגפן מלאך ודחפן לחוץ והוציאם  ...אומר לא מתו אלא בחוץ .טעם סלוק מגביל
[ב]֭ ַויּ ָֻמֶ֖תוּ֭ל ְפנ ָֽ
ֵ֥י֭ה' ַ .ויּ ָֻמֶ֖תוּ  -טפחא ,פותחת טפח להתאפיין שבקדש מתו מקום שהלוים מותרים
לומר שבקה"ק נגפו ,מרכא מרבה לומר שגם הקדש נחשב כאן ל ְפנ ָֽ
ליכנס לשם
ֵ֥י֭ה'׃ – טפחא מרכא סלוק ,מגביל המיתה לקה"ק ,כאילו טעם טפחא לא
רבי עקיבא אומר לא מתו אלא בפנים שנאמר [ב]֭ ַויּ ָֻמֶ֖תוּ֭ל ְפנ ָֽ
מפריד.
ֶ֖ל֭דּד֭אַ ה ֲָ֑רן ֭
ן֭בּנ ֵ֥י֭עֻ זּיא ֶ֣
שׁה֭אֶ לָֽ -מישָׁ אל ְ֭ו ֶאֶ֣ל֭אֶ ְלצָ ָ֔ ָפ ְ
ויקרא שמיני י,ד :וַיּ ְק ָרֶ֣א֭מ ֵ֗ ֶ
וּץ֭ל ַמּחֲנֶ ָֽה׃ ֭
ַ ָֽ
ֶ֣ת֭פּניַ -ה ָ֔קּ ֶדשׁ֭אֶ ל-מ ֶ֖ח
וּ֭שׂ ֶ֤אוּ֭אֶ ת-אֲחיכֶ ם֭מא ְ
ם֭ק ְר ֞ב ְ
ֶ֣אמר֭אֲל ֵ֗ ֶה ֠
֭וַיּ ֶ
ֶ֣דּד֭אַ ה ֲָ֑רן  -מונח אתנח
וּ֭שׂאֶ֤ וּ֭אֶ ת-
ם֭ק ְר ֞ב ְ
ֶ֖ל֭דּד֭אַ ה ֲָ֑רן֭֭וַיֶּ֣אמֶ ר֭אֲל ֵ֗ ֶה ֠
ן֭בּנ ֵ֥י֭עֻ זּיא ֶ֣
שׁה֭אֶ לָֽ -מישָׁ אל ְ֭ו ֶאֶ֣ל֭אֶ ְלצָ ָ֔ ָפ ְ
ספרא שמיני פרשה א (כה) [ד]֭וַיּ ְק ָרֶ֣א֭מ ֵ֗ ֶ
ם( .כו) מיכן אמרו אין מטמאים למתים שהרי אלעזר ואיתמר כהנים היו ולא נטמאו להם מי נטמאו להם הלויים.
אֲחיכֶ ֭

ֶ֣אמר֭אֲל ֵ֗ ֶהם֭ -מונח רביע – לפחות ארבע אמירות :א' לקרוב ע"י חניתות ,ב' גרירה ,ג' נשיאה בכותונתם ,ד' אל מחוץ למחנה
וַיּ ֶ
פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) ויקרא פרשת שמיני דף כח עמוד א

ֶ֖ל֭דּד֭אַ ה ֲָ֑רן֭ לפי [שאין] שהכהנים מטמאים למתים .ואמר להם ללוים להטמא.
ן֭בּנ ֵ֥י֭עֻ זּיא ֶ֣
שׁה֭אֶ לָֽ -מישָׁ אל ְ֭ו ֶאֶ֣ל֭אֶ ְלצָ ָ֔ ָפ ְ
וַיּ ְק ָרֶ֣א֭מ ֵ֗ ֶ
ויאמר אליהם ֠ק ְר ֞בוּ .בשני טעמים מלמד ששני פעמים אמר להם לפי שהיו יראים ליקרב לכך עליו שני טעמים בקריאתו:
֠ק ְר ֞בוּ֭  -תלישא-גדולה גרשיים בתבה אחת  -בעל הטורים  -מלמד שלא קרבו אליהם להיכל אלא הטילו בהם חנית של ברזל וגררום
והוציאו אותם לחוץ.

ֶ֣ת֭פּניַ -ה ָ֔קּ ֶדשׁ֭ -מונח זקף-קטן אֶ ל-מ ֶ֖חוּץ֭– טפחא ַ ָֽל ַמּחֲנֶ ָֽה׃ – סלוק
ְשׂאֶ֤ וּ֭אֶ ת-אֲחיכֶ ם֭ -מהפך פשטא מא ְ
֠ק ְר ֞בוּ֭  -תלישא-גדולה בתפקיד אלפניה ולאחריה ,אחד בתפקיד עקירת איסור מפני כבוד הקודש וכבוד הבריות ,אחד בתפקיד מחיצה.
ם
֠ק ְר ֞בוּ֭  -תלישא -גדולה גרשיים בתבה אחת ,וקוראים קודם גרשיים ואח"כ תלשא ,ולפי שהטעמי המלים הבאות אח"כ ְשׂאֶ֤ וּ֭אֶ ת-אֲחיכֶ ֭
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.
רמב"ם הלכות ביאת המקדש פרק ג הלכה כא

אחד טמא שנכנס למקדש טהור ,או טהור שנכנס למקדש שיש בו טומאה ,כגון שהיה מת תחת אהל במקדש ונכנס הוא תחת האהל
ה"ז חייב כרת שהרי ביאתו וטומאה באין כאחת ,נכנס למקדש ונטמא שם אחר שנכנס אפילו טימא עצמו שם במזיד ימהר ויבהל ויצא
בדרך קצרה.
רמב"ם זבחים פרק טבול יום או דם חטאת משנה העוסקת בבגדים הנטמאים?
* פתרון מיוחד להוצאת המתים מהקדש .מפני כבוד האדם הכנס ע"פ בעל הטורים חנית ברזל לקדש ,כעין התרת איסור זמנית.
ֶ֣ת֭פּניַ -ה ָ֔קּ ֶדשׁ֭ -מהפך פשטא מונח ז"ק .לימוד אחד כפשוטו ולימוד אחד יצא מפשוטו .כפשוטו שהוציאו
ם֭ מא ְ
* ְשׂ ֶ֤אוּ֭אֶ ת-אֲחיכֶ ֭
את המתים מהקדש ,יצא מפשוטו שלא נכנסו הלויים לקדש אלא גררום בקדש בכותונותם ע"י כלי שלא מקבל טומאה ,ואח"כ
נשאום
וּ֭שׂ ֶ֤אוּ֭אֶ ת-אֲחיכֶ ם֭– עניין גרשיים מהפך פשטא ,כעין יצא להקל ולא להחמיר .אם היה שרץ מת בקדש היה כהן מוציאו
* ֠ק ְר ֞ב ְ
בכלי ,אדם מת בקדש אינו מת מצוה לכהן כי יש לויים אך הם אסורים להכנס בקדש לכן כדי להקל שלא יטמאו הכהנים ולהקל
שלא יכנסו הלויים לקדש למקום שאסור להם ,נשאום היינו גררום הלויים מהקדש בכלי אף שיקבל טומאה.

כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ויקרא תזריע יב,א

ויקרא תזריע יג,ג:

ת֭הוּא֭ ֭
ָ֑
רעַ
וֹר֭בּשָׂ ָ֔רוֹ֭נֶ ֵַֽ֥גַע֭צָ ַ ֶ֖
ְ
ֶ֤ה֭ה ֶנּגַע֭עָ מק֭מעֶ֣
ן֭וּמ ְרא ַ
ַ
ַע֭ה ַפְֶ֣ך֭׀֭לָ ֵָ֗ב
ר֭בּ ֶנּ֝ג ָ
ר֭ושׂ ָ֨ ָע ַ
ַע֭בּעוֹרַ ֠ -ה ָבּשָׂ ְ
ֶ֣ה֭הכּהֶ֣ן֭אֶ תַ -הנֶּ ֶָֽ֣֖ג ְ
וְ ָר ָא ַ
ֶ֖ן֭וטמֵּ֥א֭א ָֽתוֹ׃ ֭
ֵ֥הוּ֭הכּה ְ
ַ
וְ ָר ָא
ספרא תזריע פ"א פ"ב (ב) ְושׂ ָ֨ ָער ,מיעוט שיער שתי שערותַ ,בּ ֶנּ֝גַע ,להביא את מה שבתוכו ושוכב חוצה לו פרט לשחוצה לו ,ושוכב
בתוכוַ ,בּ ֶנּ֝גַע ָה ַפְֶ֣ך֭׀֭לָ ֵָ֗בן֭לא הקודם ,מיכאן אמרו אם בהרת קדמ' לשיער לבן טמא ואם שיער לבן קדם לבהרת טהור ואם ספק טמא,

רבי יהושע אומר כהה.
ספרא תזריע פ"א פ"ב (ב) ְושׂ ָ֨ ָער ,מיעוט שיער שתי שערותַ ,בּ ֶנּ֝גַע ,להביא את מה שבתוכו ושוכב חוצה לו פרט לשחוצה לו ,ושוכב
בתוכו... ,
וּשׂעָ ָ ֶ֖רה֭לאָ -ה ַפְֶ֣ך֭לָ ָב ָ֑ן֭לרבותא שאף שער אחד לא
התוה"מ (מה)  ...שער הוא רבוי סתמות שהיא לא פחות משנים ... ,ואמר (יג,ד) ְ
הפך מ"מ יסגיר.
וּשׂעָ ָ ֶ֖רה – שערה אחת
ער – לפחות שתי שערותְ ,
ְושׂ ָָ֭֨
ַע֭בּעוֹרַ ֠ -ה ָבּשָׂ ר֭– תלשא בלימוד לאחריה ,בתפקיד מחיצה המסמנת גבולות המראה הלבן ללמד ש-וְ שׂ ָ֨ ָער֭בַּ ֶנּ֝גַע
ֶ֣ה֭הכּהֶ֣ן֭אֶ תַ -הנֶּ ֶָֽ֣֖ג ְ
וְ ָר ָא ַ
הכתוב אחרי טעם תלשא שרשיו (שתי שערות לפחות) חייבים להיות בתוך גבולות הנגע אף על גב שארכו של השער עשוי להימשך
למחוץ לגבולות הנגע .פרט לשחוצה לו  -ולמעט שאם שרשי השער מחוץ לגבולות המראה ושוכבות לתוך המראה אינן סימן טומאה.

וּבוֹ( ,המלה מרבה) להביא את שבתוכו ושוכב חוצה לו
ב -ספרא תזריע פרשה ה פ"ז (ה) בנגע ראש וזקן נדרשת דרשה דומה (יג,ל) ֵ֛
וּבוֹ - ,תביר ,ממעט) פרט לש(שער ששורשיו) חוצה לו ושוכב בתוכו( ,אף שאין הנגעים דומים כי בנגע ראש וזקן השער הצהוב יכול
( ֵ֛
להקדים את המראה ,ואילו בנגע הגוף המראה חייב להקדים לשער הלבן כנדרש להלן)

ספרא תזריע פ"א פ"ב (ב) ַ ...בּ ֶנּ֝גַע ָה ַפְֶ֣ך֭׀֭לָ ֵָ֗בן֭לא הקודם ,מיכאן אמרו אם בהרת קדמ' לשיער לבן טמא ואם שיער לבן קדם לבהרת
טהור ואם ספק (מי קדם למי) טמא ,רבי יהושע אומר כהה (במצב ספק מי קדם למי ,רבי יהושע מטהר ,הח"ח ע"פ בבלי נזיר סה כהה משמעו
טהור).
ר֭בּ ֶנּ֝גַע – קדמא ואזלא ,בתפקיד סדר קדימות ,קדמא = קדם מראה ה-
בַּ ֶנּ֝גַע ָה ַפְֶ֣ך֭׀֭לָ ֵָ֗בן֭לא הקודם - ,תבנית הטעמים של הקרא ְושׂ ָ֨ ָע ַ֭
בַּ֭ ֶנּ֝גַע ואזלא = והולך אחריו שינוי ל-שׂ ָ֨ ָער שָ -ה ַפְֶ֣ך֭׀֭לָ ֵָ֗בן֭אז המראה טמא .ואם שיער לבן קדם לבהרת טהור .
דיון בדין הספק ב-מ"ב  ...ואם ספק (מי קדם למי) טמא ,רבי יהושע אומר כהה (בספק טהור)..
וכן נמצא במשניות הבאות:

משנה נגעים פ"ד מי"א בהרת כחצי גריס ואין בה כלום נולדה בהרת כחצי גריס ובה שתי שערות הרי זו להחליט מפני שאמרו אם
בהרת קדמה לשער לבן טמא ואם שער לבן קדם לבהרת טהור ואם ספק טמא ורבי יהושע קיהה (טיהר השער מלהיות סימן טומאה,

ומסגירו)

משנה נגעים פ"ה מ"א כל ספק נגעים טהור חוץ מזה ועוד אחר ואיזה זה מי שהיתה בו בהרת כגריס והסגירה בסוף שבוע והרי
היא כסלע ספק שהיא היא ספק שאחרת באה תחתיה טמא:
הסבר לדעת ר' יהושע כי הספק טהור נמצא ב-בבלי נזיר סה,ב אלא כי איתמר דרב יהודה אמר רב  -אהא איתמר :אם בהרת קדמה
לשער לבן  -טמא ,ואם שער לבן קודם לבהרת  -טהור ,ספק  -טמא ור' יהושע אמר :כיהה; מאי כיהה? אמר רב יהודה :כיהה וטהור;
וֹ֭לטַ ְמּ ָֽאוֹ ,הואיל ופתח בו הכתוב בטהרה תחילה.
וֹ֭א ְ
ודילמא כיהה וטמא! אמר רב יהודה אמר רב ,אמר קרא( :יג,נט) ְלטַ ה ֲֶ֖ר ֵ֥
ונמצא ב-תורת נגעים הרב שפיצר סי' לז הסבר התוספות לדברי חכמים תוס' בבבלי נדה יט,א דדרך שערות לבוא שחורות והנגע
מלקה אותן והופך ללבן  ...ובתוספתא (פ"ב סוף ה"א) קתני אף שער שחור סוף הבהרת הופכתו ,ולפיכך נראין הדברים דהבהרת
וֹ֭לטַ ְמּ ָֽאוֹ ,הואיל ופתח בו הכתוב בטהרה תחילה .ולכן מסקנתו
וֹ֭א ְ
לטַ ה ֲֶ֖ר ֵ֥
קדמה ,עכ"ל .אפשר כי תנא קמא דרש כמו ר' יהושע (יג,נט) ְ֭
ב-משנה נגעים פ"ה מ"א כל ספק נגעים טהור חוץ מזה ועוד אחר (ספק הקדמת השער הלבן ,וספק פשיון בהסגר) .ור' יהושע חולק על
ת"ק בספרא ובמשנה נגעים פ"ד מי"א ופ"ה מ"א שת"ק מטמא ספק שער לבן קדם למראה ,ורבי' יהושע מטהר.
נלמד בשלבים את דברי ת"ק ב-משנה נגעים פ"ה מ"א כל ספק נגעים טהור חוץ מזה ועוד אחר (ספק הקדמת השער הלבן ,וספק
פשיון בהסגר).
וֹ֭לטַ ְמּ ָֽאוֹ על כל מלה בנפרד זה החלטה על מצב ברור טהור או טמא.
כאשר מסתכלים ב(-יג,נט) ְלטַ ה ֲֶ֖רוֹ֭אֵ֥ ְ
וֹ֭לטַ ְמּ ָֽאוֹ ביחד זה מצב ספק .המשנה פותחת בכלל כל ספק נגעים טהור ,כאשר
וֹ֭א ְ
כאשר מסתכלים על שלוש המלים (יג,נט) ְלטַ ה ֲֶ֖ר ֵ֥
הרבוי מרומז בטעם מלת ְלטַ ה ֲֶ֖רוֹ  -טפחא ,בתפקיד רבוי .כאן מצטרף תפקיד נוסף של טעם טפחא כפותחת טפח להתאפיין מ-אֵ֥ וֹ֭-
מרכא ,רבוי של מצבי ספק ְלטַ ְמּ ָֽאוֹ  .וטעם מלת ְלטַ ְמּ ָֽאוֹ  -סלוק ,מגביל הכלל הנ"ל ללמד שיש שתי ספקות (ספק הקדמת השער
הלבן ,וספק פשיון בהסגר) הנותרות טמאות .ו-רמב"ם הלכות טומאת צרעת פ"ב ה"ט כתב כי ספק הקדמת שער לבן היא טומאה
מספק.

ַע֭ה ַפְֶ֣ך֭׀֭לָ ֵָ֗בן֭מיכן אמרו שתי שערות עיקרן משחיר וראשן מלבין טהור עיקרן מלבין וראשם
ר֭בּ ֶנּ֝ג ָ
ספרא תזריע פ"א פ"ב (ג) ְושׂ ָ֨ ָע ַ
משחיר טמא ,וכמה יהא בלבנונית ,רבי מאיר אומר כל שהוא ,וחכמים (היינו ר' שמעון) אומרים כשיעור (כדי שיקרוץ בזוג) רבי מאיר
אומר שלא יהא בני אדם מדמין שבגולם (בכל אורך השערה) הם נידונים ,אלא חוד (העיקר הקרוב לעור) שער לבן טמא ,ושאינו [שער]
לבן טהור.
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
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"ג

ראה הסבר לעיל שיעורין אלאחריו של הכתוב בפסוק (יג,ג) שיעור כדי שיקרוץ

בזוג ,ומשוער שלא להלכה כשמינית אצבע ( 1.92 – 1.90ס"מ).

ספרא תזריע פ"א פ"ב (ד) לָ ֵָ֗בן֭לא אדום ולא ירוק ולא שחור אוציא את כולם ולא אוציא שיער צהוב ,ודין הוא ומה אם שיער לבן
שאינו סימן טומאה בנתק הרי הוא סימן טומאה בנגע ,שער צהוב שהוא סימן טומאה בנתק אינו דין שיהא סימן טומאה בנגע תלמוד
לומר שׂ ָ֨ ָער  ...לָ ֵָ֗בן ולא צהוב.
התוה"מ [מט] שׂ ָ֨ ָער לָ ֵָ֗בן .ולא מראה אחרת .וזכר לדבר בפרשת נגעים שער לבן ארבע פעמים (פה( ,יג,י) (יג,כ)( ,יג,כה) ) וממעט
אדום ירוק שחור צהוב .טט – בפסוקים אלו מצוין כי הופיע סימן טומאה שער לבן ,ואילו ב(-יג,כא) ו(-יג,כו) נאמר כי לא הופיע סימן
הטומאה שער לבן.
ֶ֤ה֭ה ֶ֭נּגַע֭עָ מ ֭ק ,אין מראה שער לבן עמוקַ ֭,מ ְראֶ֤ה֭הַ ֶנּגַע֭לרבות
ק ,אין ממשו עמוק ַמ ְרא ַ
ֶ֤ה֭ה ֶנּגַע֭עָ מ ֭
ספרא תזריע פ"א פ"ב (ה) ַמ ְרא ַ
לו מראה רביעיָ֑ ,הוּא ,אין לו מראה חמישי.
ע"פ הח"ח
ק ,ולכן המראה נראה עמוק ולא הנגע  ,לכן דורש אין ממשו (של
ֶ֤ה֭ה ֶנּגַע֭הן יחידה אחת ביחס למלת עָ מ ֭
(א) מלות הסמיכות ַמ ְרא ַ
הנגע) עמוק (דרשה זאת נלמדת מהתוכן)
ק ,מיתור מלת נגע לומד  -אין מראה שער לבן עמוק ,ומכאן נדרש כי לובן השער יכול להיות כלשהו כדי
(ב) ַמ ְראֶ֤ה֭הַ ֶנּגַע֭עָ מ ֭

שיהווה סימן טומאה ,בניגוד למראה שצריך להיות לפחות לבן כקרום הביצה.

וֹ֭ב ָ֔ ֶה ֶרת֭וכאן מרבה רביעית
֭א ַ
ֶ֤ת֭אוַֹ -ספַּ ַחת ֶ֣
(ג) ַמ ְראֶ֤ה֭הַ ֶנּגַע֭לרבות לו (לנגע צרעת) מראה רביעי ,כי בתורה כתיב (יג,ב) ְשׂא ָֽ
ומהכא נפקא לן טפילה לבהרת כדלעיל פ"א הלכה ד' (דלמה לי לכתוב ומראה הנגע לכתוב ומראהו עמוק ,אלא לרבות
תולדה לבהרת) .תו"כ דורש מראה ספחת לבהרת מכאן לעומת בבלי שבועות ו הדורש ספחת לבהרת מהימצאות מלת ספחת
בין שאת ובין בהרת.

(ד) ָ֑הוּא – ,אתנח ,מגביל ללמד כי אין לו מראה חמישי.
וֹר֭בּשָׂ ָ֔רוֹ  -מהפך פשטא פשטא מונח זקף-קטן,
ְ
ֶ֤ה֭ה ֶנּגַע֭עָ מק֭מעֶ֣
וּמ ְרא ַ
(יג,ג) ַ ...
זקף-קטן מרמז על שתי דרשות ,והתבנית מהפך פשטא תרמז לדרשה אחת העשויה להיות כפשוטו של מקרא ואחת היוצאת מפשוטו של
ַע ואלו הן:
מקרא .ושתיהן נדרשות מיתור מלת ַה ֶנּג ֭
ַע לומד  -אין מראה שער לבן עמוק ,ומכאן נדרש כי
ק ,מיתור מלת ַה ֶנּג ֭
ֶ֤ה֭ה ֶנּגַע֭עָ מ ֭
(א) יוצא מפשוטו של מקרא ומלמד על השער֭ ַמ ְרא ַ
לובן השער יכול להיות כלשהו כדי שיהווה סימן טומאה ,בניגוד למראה שצריך להיות לפחות לבן כקרום הביצה.
וֹ֭ב ָ֔ ֶה ֶרת֭וכאן מרבה
֭א ַ
ֶ֤ת֭אוַֹ -ספַּ ַחת ֶ֣
(ב) פשוטו של מקרא ַמ ְראֶ֤ה֭הַ ֶנּגַע֭לרבות לו (לנגע צרעת) מראה רביעי ,כי בתורה כתיב (יג,ב) ְשׂא ָֽ

רביעית ומהכא נפקא לן טפילה לבהרת כדלעיל פ"א הלכה ד' (דלמה לי לכתוב ומראה הנגע לכתוב ומראהו עמוק ,אלא לרבות תולדה
לבהרת).
ויקרא תזריע יג,ג:

ת֭הוּא֭ ֭
ָ֑
רעַ
וֹר֭בּשָׂ ָ֔רוֹ֭נֶ ֵַֽ֥גַע֭צָ ַ ֶ֖
ְ
ֶ֤ה֭ה ֶנּגַע֭עָ מק֭מעֶ֣
ן֭וּמ ְרא ַ
ַ
ַע֭ה ַפְֶ֣ך֭׀֭לָ ֵָ֗ב
ר֭בּ ֶנּ֝ג ָ
ר֭ושׂ ָ֨ ָע ַ
ַע֭בּעוֹרַ ֠ -ה ָבּשָׂ ְ
ֶ֣ה֭הכּהֶ֣ן֭אֶ תַ -הנֶּ ֶָֽ֣֖ג ְ
וְ ָר ָא ַ
ֶ֖ן֭וטמֵּ֥א֭א ָֽתוֹ׃ ֭
ֵ֥הוּ֭הכּה ְ
ַ
וְ ָר ָא
ֶ֖א֭הוּא׃ ֭
נּוּ֭כּי֭טָ מ ָֽ
ֵ֥
ָ֑ן֭לא֭י ְַסגּ ֶ ָ֔ר
וֹ֭הכּה ֶ֣
וֹ֭וט ְמּ ֶ֖א ַ
וֹר֭בּשָׂ ָ֔ר ְ
ְ
֭בּעֶ֣
ת֭נוֹשׁנֶת֭הוא ְ
ֶ ֶ֤
ויקרא תזריע יג,יא :צָ֭ ַ ָ֨רעַ
ת֭הוּא֭מה תלמוד לומר לפי שנאמר (יג,יא) וְ ט ְמּאֶ֖ וֹ֭הַ כּה ָ֑ן֭
ָ֑
רעַ
וֹר֭בּשָׂ ָ֔רוֹ֭נֶ ֵַֽ֥גַע֭צָ ַ ֶ֖
ְ
ֶ֤ה֭ה ֶנּגַע֭עָ מק֭מעֶ֣
וּמ ְרא ַ
ספרא תזריע פ"א פ"ב (ו) (יג,ג) ַ
לא֭י ְַסגּ ֶ ָ֔רנּוּ למדנו שאין מסגירין את המוחלט( .צרוע מוחלט לא מתיחסים כלל לנגע חדש שנולד בו עד שיסיים תהליך טהרה מההחלט)
ֶ֣
נּוּ֭כּי֭טָ מֶ֖א֭כל
ֵ֥
לא֭י ְַסגּ ֶ ָ֔ר
(ז) מנין שאין מחליטין את המוסגר ואין מסגירין את המוסגר ואין מחליטין את המוחלט ,תלמוד לומר (יג,יא) ֶ֣

שנקרא עליו טמא אין זקוק עליו.
ע"פ פירוש רע"ב משנה נגעים פ"ג מ"א הנגעים שהכהן רואה בתחילה הוא ממשיך לבודקן עד שהמצורע יתטהר .במשך התקופה הזאת

נּוּ֭כּי֭
ֵ֥
לא֭י ְַסגּ ֶ ָ֔ר
אינו נזקק לראות כל נגע אחר שהופיע אחרי הראיה הראשונה .זה משמעות תו"כ תז' פ"א פ"ב (ז) תלמוד לומר (יג,יא) ֶ֣
טָ מֶ֖א֭כל שנקרא עליו טמא אין זקוק עליו .לא תתיחס לנגע שהופיע אחרי ראיה ראשונה עד להבראת הראשון.

(יג,יא) ֶ֣לא֭י ְַסגּ ֶ ָ֔רנּוּ – מונח זקף-קטן בתפקיד של שני בזמן (= שבא אחר הראשון) ,ללמד ֵ֥כּי֭טָ מֶ֖א –מרכא טפחא ,לרבות נגעים במצבי
טומאה שונים שנולדו אחר הראיה הראשונה (יג,יא) ָֽהוּא – סלוק ,מגביל טומאת הצרוע לנגעים שנראו לראשונה ,ולא להתיחס לנגעים
שנולדו אחר הראיה הראשונה עד הבראת הנגעים שנראו בראיה הראשונה והאדם עבר את תהליך הטהרה.

ספרא תזריע פרשה א פ"ב (ח) יכול לא יאמר הרי את מוסגר בזה ומוחלט בזה מוחלט בזה ומוסגר בזה ומוחלט בזה ובזה תלמוד
לומר (יג,ג) נֶ ֵַֽ֥גַעְ֭ ...ו ָר ָאֵ֥הוּ צָ ַ ֶ֖רעַ ת ְ ...ו ָר ָאֵ֥הוּ ...
רעַ ת֭הָ֑ וּא
רעַ ת ְ ...ו ָר ָאֵ֥הוּ  .תו"כ דורש המלים בדילוג מהקרא (יג,ג) נֶ ֵַֽ֥גַע֭צָ ַ ֶ֖
תו"כ תז' פ"א פ"ב (ח) תלמוד לומר (יג,ג) נֶ ֵַֽ֥גַעְ֭ ...ו ָר ָאֵ֥הוּ צָ ַ ֶ֖
ֵ֥הוּ֭הכּהֶ֖ן .המלים הרצופות נֶ ֵַֽ֥גַע֭צָ ַ ֶ֖רעַ ת֭מדברות על נגע אחד ,הטעמים של נֶ ֵַֽ֥גַע֭צָ ַ ֶ֖רעַ ת֭– מרכא טפחא מרבים נגעים שהיו באדם
ַ
וְ ָר ָא
בעת הגעתו הראשונה לכהן .לפי דרשת תו"כ (יג,ג) נֶ ֵַֽ֥גַעְ֭ ...ו ָר ָאֵ֥הוּ צָ ַ ֶ֖רעַ ת ְ ...ו ָר ָאֵ֥הוּ ,כל נגע שהיה באדם בעת הגעתו הראשונה לכהן
יראה לעצמו ותוצאת הבחינה מתיחסת א ליו בלבד .מדרשה זאת גם ממועטים נגעים שנראו באדם ,אחר הגעתו הראשונה לכהן.
סיכום תו"כ תז' פ"א פ"ב (ו-ח) פסוק (יג,יא) מלמד על נגע אחד בראיה הראשונה של הכהן ולא תהיה התיחסות לנגעים אחרים שיופיעו
אח"כ עד שיבריא הנגע הראשון .פסוק (יג,ג) נֶ ֵַֽ֥גַע֭צָ ַ ֶ֖רעַ ת֭– מרכא טפחא ,יתור לרבות נגעים ,מלמד כי אם היו מספר נגעים בראיה
הראשונה המעקב אחריהם יתחיל בעת ובעונה אחת ,סיומם תלוי בכל אחד לעצמו דבר המרומז בטעם ָ֑הוּא – אתנח המגביל כל נגע לעצמו
בלי תלות בנגעים אחרים שנראו עמו בעת ובעונה אחת .נגע שהוסגר יעבור תהליך הסגר ,נגע שהחלט יעבור את תהליך ההיטהרות
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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והקרבנות.
ֶ֖א֭הוּא׃ ֭
נּוּ֭כּי֭טָ מ ָֽ
ֵ֥
ָ֑ן֭לא֭י ְַסגּ ֶ ָ֔ר
וֹ֭הכּה ֶ֣
וֹ֭וט ְמּ ֶ֖א ַ
וֹר֭בּשָׂ ָ֔ר ְ
ְ
֭בּעֶ֣
ת֭נוֹשׁנֶת֭הוא ְ
ֶ ֶ֤
ויקרא תזריע יג,יא :צָ ַ ָ֨רעַ

בקרא הבא תבניות הטעמים נדרשות על מראה הנגע בעור בשר שטוח ובראשי איברים.
ת֭הוּא –
ָ֑
רעַ
וֹר֭בּשָׂ ָ֔רוֹ֭נֶ ֵַֽ֥גַע֭צָ ַ ֶ֖
ְ
וּמ ְראֶ֤ה֭הַ ֶנּגַע֭עָ מק֭מעֶ֣֭
[ג]֭ ַ
תו"כ תז' פ"א פ"ב (ח)  ...כולו כאחת שאם היה בראש חוטמו שופע הילך הילך בראש אצבעו שופע הילך והילך אינו טמא.
(יג,ג)֭ ְבּעוֹרַ ֠ -ה ָבּשָׂ ר – תלשא( ,א) רמז למחיצה ברורה לגבולות המראה כפי' התוה"מ (סד) שיראה את הנגע כמו שהוא בעור הבשר
ויראה את הבשר שסביבו גם כן( .ב) רמז לשיעור  -מספר  24ראשי איברים בקרא וְ֭ ָר ָאֶ֣ה֭הַ֭כּהֶ֣ן֭אֶ֭ת-הַ֭נֶּ ֶָֽ֣֖גַע֭בְּ֭עוֹר֠ -הַ֭בָּ שָׂ ר –
גימטריאת ר"ת ו' ה' א' ה' ב' ה' עולה עשרים וארבעה רמז למשנה תו"כ תז' פ"א פ"ב (ט)
כמו-כן ראשי התבות ו' ה' א' ה' מרמזים לשם הפלאים אהו"ה ור "ת א' ה' ב' ה' מצטרפים למלת אהב"ה ,ומשניהם בא ללמד כי ה' נותן
באדם נגע צרעת בדרך פלאית מתוך אהב"ה אליו כדי להחזירו בתשובה מעבירות שלוקין עליהם בנגע צרעת( .ראה (יג,מה) ְבּג ָ ָ֞דיו֭
י ְהיֶ֤וּ֭ ְפ ֻרמים ְ֭וראשׁוֹ֭י ְהיֶ ֶ֣ה֭פָ ָ֔רוּעַ֭ – גרשיים מהפך פשטא פשטא מונח זקף-קטן ,בתפקיד רגילות ,אדם לוקה בצרעת על דברים רעים
שהוא רגיל בהם ,כנלמד ב-מדרש תנחומא (בובר) פרשת מצורע סימן י (נקרא גם תנחומא ישן))

תו"כ תז' פ"א פ"ב (ט) [(יג,ג)֭ ְו ָר ָאֵ֥הוּ] מיכן אמרו עשרים וארבעה ראשי איברים שבאדם שאינן מטמאים משום מחיה ראשי אצבעות
ידים ורגלים וראשי אזנים וראש החוטם וראש הגויה וראשי דדים באשה ,רבי יהודה אומר אף של איש ר' אלעזר אומר היבולות
והדלדולים והמסמרות אינן מטמאין משום מחיה( .הח"ח מסביר כי בראשי איברים לא גדל שער ,לכן מדובר רק במחיה).
משנה נגעים פ"ו מ"ז עשרים וארבע ראשי איברים באדם שאינן מטמאין משום מחייה ראשי אצבעות ידים ורגלים וגו' ופירש
ֵ֥הוּ֭הכּהֶ֖ן דבעינן שיראה את הנגע עם המחיה כולה כאחד .וכשיש כגריס בראש החוטם או
ַ
הרע"ב וכן ברמב"ם דכתיב (יג,ג) ְו ָר ָא
ראשי אצבעות הוא שופע אילך ואילך ואינו יכול לראות כולו כאחד.

ָה֭הכּ ֵ֗הן ודרש תו"כ כולה כאחת ופי' החפץ חיים :שאם היתה בראש אצבעו או בראש חוטמו
בנגע שחין (יג,כא,כו) נאמר ְואֶ֣ם׀֭י ְר ֶאֶ֣נּ ַ
ֵ֥הוּ֭הכּהֶ֖ן – ראיה שכולה כאחת ושולל ראית
ַ
שופעת אילך ואילך טהורה ,כדרשינן בעור הבשר (יג,ג) וְ ָר ָאֵ֥הוּ֭כולו כאחת( .יג,ג) ְו ָר ָא
נגע שאי אפשר לראותו בבת אחת ,שזה בראשי איברים המרומזים בתחילת הפסוק כהסבר ב-מ"ח .תבנית הטעמים֭ ְו ָר ָאֵ֥הוּ֭הַ כּהֶ֖ן –
מרכא טפחא בתפקיד כעין יתור לרבות על לשון היחיד איברים רבים שאי אפשר לראותם בבת אחת .בנגעי השחין והמכוה כתובה
הן  ,אבל בתבנית טעמים מונח רביע ,ומועלית השערה כי בנוסף לדרך
ָה֭הכּ ֵ֭֗
דרישת ראיה בבת אחת במלים (יג,כא,כו) ְואֶ֣ם׀֭י ְר ֶאֶ֣נּ ַ
ההסקה מהתוכן כמו בנגעי העור ,זה ציור המתאר איבר בעל קצה וכעין ארבעה צדדים השופעים הילך והילך (כי כל האיברים
מעוגלים) .אילו שני מקורות לראשי איברים אחד בהסקה מהתוכן אחד בציור בטעמי המקרא.
ראה מרכא טפחא
וֹר֭בּשָׂ ָ֔רוֹ֭  -מהפך פשטא פשטא מונח זקף-קטן ,פשטא פשטא בתפקיד בבת אחת ,היינו אפשר לראות
ְ
(יג,ג) וּמַ ְראֶ֤ה֭הַ ֶנּגַע֭עָ מק֭מעֶ֣
הנגע בבת אחת .אבל בראשי איברים שהם בדרך כלל צרים הגריס שופע לצדדים ואינו מטמא משום מחיה כי אי אפשר לראות הנגע
ֵ֥הוּ֭הכּהֶ֖ן הנדרש במשנה שראשי איברים אינן מטמאים.
ַ
בבת אחת .תבנית הטעמים מרמזת על המשך הפסוק ְו ָר ָא
ק מובא כאן הקטע הבא עוסק
מתוך רצון לרכז את האפשרויות השונות לגבי תבנית הטעמים פשטא פשטא שבקרא ש(-יג,ג)֭הַ ֶנּגַע֭עָ מ ֭
בענין צבע עורו של הנבדק והוא שייך ל(-יג,ב) לפי ספרא תזריע פ"א פ"א (ד) .ונראה כי תבנית הטעמים פשטא פשטא שב(-יג,ג)
מהווה הסבר לענין צבע עורו של הנבדק.
ספרא תזריע פרשה א (ד) (יג,ב) ְ ...בעוֹרְ -בּשָׂ ֶ֖רוֹ ,בעור בשר של נראה (האדם שבו המראה) ,מיכן אמרו בהרת עזה נראית בגרמני,
כהה ,והכהה בכושי עזה (ת"ק כל אדם כמות שהוא ,עשוי להתקבל כי אדם בהיר מאד לא יטמא גם במראה בהיר ביותר ,אדם כהה מאד יטמא גם
במראה חלש)( .ה) רבי ישמעאל אומר בית ישראל הריני כפרתן הרי הן כאשכרוע לא שחורים ולא לבנים אלא בינוניים (ע"פ הראב"ד
רק הבינוני נבדק) ,רבי עקיבא אומר יש לציירים סממנים שהם צרים צורות שחורות לבנות ובינוניות מביא סם בינונית ומקיפו
מבחוץ ותראה כבינוני (כולם נבדקים לעומת צורה בצבע בינוני) ,רבי יוסי אומר כתוב אחד אומר (יג,ב) ְבעוֹרְ -בּשָׂ ֶ֖רוֹ וכתוב אחר אומר
(יג,ג) ְבּעוֹרַ ֠ -ה ָבּשָׂ ר ,מצינו שמראות נגעים להקל ,אבל לא להחמיר רואה הגרמיני בבשרו להקל נמצא' מקיים (יג,ב) ְבעוֹרְ -בּשָׂ ֶ֖רוֹ
(אדם בהיר מאד לא יטמא גם במראה בהיר ביותר) ,והכושי בבינונית להקל נמצאת מקיים (יג,ג) ְבּעוֹרַ ֠ -ה ָבּשָׂ ר (אדם כהה מאד משווים לצורה
בצבע בינוני להקל לגביו כי אחרת יטמא גם במראה חלש) וחכמים אומרים זה וזה בבינוני (באומד לצבע בינוני ,לעומת ר"ע שכולם נבדקים
לעומת צורה בצבע בינוני) .כל דברים האלו מובאים משנה נגעים פ"ב מ"א

וֹר֭בּשָׂ ָ֔רוֹ  -מהפך פשטא פשטא מונח זקף-קטן ,פשטא פשטא בתפקיד רגילות היינו לכל הנבדקים בשווה
ְ
ֶ֤ה֭ה ֶנּגַע֭עָ מק֭מעֶ֣
וּמ ְרא ַ
(יג,ג) ַ
הכל כבינוני בצבע האשכרוע (מיצוע בין קצוות לבן וכושי) .כשיטת חכמים ורבי עקיבא ורבי ישמעאל כהסבר הרע"ב (משנה נגעים
פ"ב מ"א )( .ולראב"ד המובא בתוי"ט ובחפץ חיים על תו"כ לרבי ישמעאל הגרמני והכושי אינם נבדקים כלל).

תו"כ תז' פ"א פ"ב (י) (יג,ג) ְוטמֵּ֥א֭א ָֽתוֹ׃אותו הוא מטמא ואינו מטמא את התולש סימני טומאה מתוך נגעו עד שלא בא אצל הכהן,
אמר רבי עקיבא שאלתי את רבי ישמעאל ואת רבי יהושע בהולכים לנדבת (שם מקום) (התולש סימני טומאה) תוך הסגירו מהו אמרו לו
לא שמענו אבל שמענו (התולש סימני טומאה) עד שלא בא אצל הכהן טהור לאחר חלוטו טמא התחלתי מביא להם ראיות מפני מה עד
שלא בא אצל כהן טהור (האם) לא מפני שלא ראה כהן סימני טומאה אף בתוך הסגרו טהור עד שיטמאנו הכהן (עד שיחליט אותו).
לישנא אחרינא אחד עומד לפני כהן ואחד עומד בתוך הסגירו טהור עד שיטמאנו הכהן אמרו לו יפה אתה אומר,
ר֭מ ֶ֖אד וגו' אבל) טהור
ר֭בּ ֶנגַעַ -הצָּ ַרֵ֛עַ ת֭ל ְשׁ ֵ֥מ ְ
וּ֭הכּהֶ֖ן֭ (עבר על (דב' כ"ת כד,ח) ס֭ה ָשּׁ ֶֹ֧מ ְ
(א) תלש סימני הטומאה לפני (יג,ג) ְו ָר ָאֵ֥ה ַ
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ֶ֣וֹם֭ה ְשּׁביע֭י ביום הבדיקה השניה ולכן (עבר אבל)
ַ
֭בּיּ
(ב) תלש סימני הטומאה בתוך ימי הסגרו ,לכן לא יתקיים (יג,ה) ְו ָר ָא ֶ֣הוּ֭הַ כּהן ַ
טהור וינהג כיוצא מהסגר
תו"כ תז' פ"א פ"ב (י)  ...מאימתי הוא טהרתו (של מוחלט שתלש סימני טומאה) ,ר' אליעזר אומר כשיולד נגע אחר וטהר ממנו ,וחכמים

אומרים עד שתפרח בכולו ,או תתמעט בהרתו מכגריס.
ֶ֣הוּ֭הכּהן֭והחליטו ,והאדם עבר ותלש סימני הטומאה לאחר חלוטו ,מאימתי הוא
ַ
(ג) התקיים בתחילה (יג,ג) ְו ָר ָאֵ֥הוּ֭הַ כּהֶ֖ן֭ או (יג,ה) ְו ָר ָא
טהרתו לשיטת חכמים (א) אם מראה אחר יפרח בכולו( ,ב) או תתמעט בהרתו (הנוכחית) מכגריס
החכמים אומרים (ונראה שרבי אליעזר מודה להם) ע"פ הח"ח או עד שתמעט בהרתו מכגריס .קודם שקצצה דלא נשתייר בו שיעור נגע
וממילא היה טהור מתחלה ולא אהני מעשיו אבל אי בשעה שקצצה הוי ביה שיעור נגע אין לו טהרה עולמית דקנסינן ליה לעולם.
טהרתו אפשרית כך :ר' אליעזר אומר כשיולד נגע אחר וטהר ממנו ,וחכמים אומרים עד ש(נגע אחר) תפרח בכולו,
וְ טמֵּ֥א – מרכא ,מרבה אפשר שמכוו  ,שהקוצץ צריך לעבור נגע אחר שבו יוחלט ,ורק אז לכשיטהר יסיים גם עם הנגע הראשון שקצץ
ממנו סימני הטומאה וזה מתרבה מהמלים ְוטמֵּ֥א א ָֽתוֹ שצריך לעבור מצב טומאת צרעת אחר כדי להיטהר מהנגע שקצץ סימניו.
א ָֽתוֹ׃ – סלוק מגביל את המראה שמטמא הכהן לזה שעם סימנים בלבד.

כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"ג

ויקרא אחרי מות טז,א

ויקרא אחרי מות טז,ב:

יָך
ה֭דּבּר֭אֶ ל-אַ ה ֲֶ֣רן֭אָ ח ֭
שׁ ַ
ר֭ה'֭אֶ ל-מ ֵ֗ ֶ
אמ ֝
ו ַָ֨יּ ֶ
א֭בכָ ל-עת֭אֶ לַ -ה ָ֔קּ ֶדשׁ֭מבֶּ֖ית֭לַ פָּ ָ֑רכֶ ת ֭
ָב ְ
֭וְ אַ ל-י ֶ֤
֚י֭בּעָ ָנָ֔ן֭א ָר ֶאֶ֖ה֭עַ ל-הַ כַּ ָֽפּ ֶרת׃ ֭
לא֭י ָָ֔מוּת֭כּ ֶ
ָ֨י֭הכַּ ֝פּ ֶרת֭א ֲֶשֶׁ֤ר֭עַ לָ -האָ רן ְ֭ו ֶ֣
֭אֶ לְ -פּנ ַ

ר֭ה' ,טעם לשון אמירה  ,לצד שהאזהרה באה בתוקף ,שאם יבוא ימות ,כמו שדרש רבי אלעזר בן עזריה ,לזה הודיעו כי אין זה אלא חיבה
אמ ֝
אור החיים ו ַָ֨יּ ֶ
יתירה ,כדרך הרופא שמשתדל לזרז החולה לבל ימות ,וכדמיון רבי אלעזר בן עזריה והוא מה שרמז בלשון אמירה:
ר֭ה'֭אֶ ל-
֝
או ירצה כי ה' גדל ורמם את משה שגם דיבור הנוגע לאהרן לבדו ,לא דבר ה' עם אהרן ,אלא אל משה ,והוא אומרו ו ַָ֨יּאמֶ
מ ֵ֗ ֶשׁה ,על דרך וה' האמירך (דברים כו,יח) ותמצא שאמרו ז"ל (במדב"ר יד,יט) שאפילו במקום שאמר הכתוב וידבר ה' אל משה ואל אהרן
הכוונה בו למשה שיאמר לאהרן ,וזה לך האות שאפילו מצות אהרן לא נאמרה לאהרן ,ואם היה ה' מדבר עם אהרן לא היה צריך לצוותו על ידי
שליח:

בבלי עירובין נד,ב תנו רבנן ,כיצד סדר משנה? משה למד מפי הגבורה ,נכנס אהרן ושנה לו משה פירקו .נסתלק אהרן וישב לשמאל
משה .נכנסו בניו ושנה להן משה פירקן ,נסתלקו בניו ,אלעזר ישב לימין משה ואיתמר לשמאל אהרן .רבי יהודה אומר :לעולם אהרן
לימין משה חוזר .נכנסו זקנים ושנה להן משה פירקן ,נסתלקו זקנים ,נכנסו כל העם ושנה להן משה פירקן .נמצאו ביד אהרן ארבעה,
ביד בניו שלשה ,וביד הזקנים שנים ,וביד כל העם אחד .נסתלק משה ,ושנה להן אהרן פירקו .נסתלק אהרן שנו להן בניו פירקן.
נסתלקו בניו ,שנו להן זקנים פירקן .נמצא ביד הכל ארבעה .מכאן אמר רבי אליעזר :חייב אדם לשנות לתלמידו ארבעה פעמים .וקל
וחומר ,ומה אהרן שלמד מפי משה ,ומשה מפי הגבורה  -כך ,הדיוט מפי הדיוט  -על אחת כמה וכמה.
רבי עקיבא אומר :מניין שחייב אדם לשנות לתלמידו עד שילמדנו

 -שנאמר (דב' וילך לא,יט)

ְולַ ְמּ ָ ֵ֥דהּ֭אֶ תְ -בּנָֽי-י ְשׂ ָראֶ֖ל .ומנין עד שתהא

שׂים֭
ֲשׁר֭תָּ ֶ֖
֭המּ ְשׁפָּ ָ֔טים֭א ֶ ֵ֥
יהָ֑ם .ומניין שחייב להראות לו פנים  -שנאמר (שמ' מש' כא,א) ְואלֶּ ה ַ
ֶ֣הּ֭בּפ ֶ
ימ ְ
סדורה בפיהם  -שנאמר שׂ ָ
יהם (מלת פנים במובן שיהיו עיניך רואות את מוריך ותלמד מההדגשות בפני המלמד ותנועות גופו והתלהבותו של המלמד והמלים הנוספות לסבר
ל ְפנ ֶ ָֽ
הענין) .וליגמרו כולהו ממשה (שילמדו הכל ממשה בלבד)! ( -ללמד שה' רוצה שילמדו מאחרים) כדי לחלוק כבוד לאהרן ובניו ,וכבוד לזקנים.
(הגמרא מציעה) וניעול אהרן וניגמר ממשה ,וליעיילו בניו וליגמרו מאהרן ,וליעיילו זקנים ולילפו מבניו ,וליזלו וליגמרינהו לכולהו
ישראל ( יבוא אהרן וילמד פעם אחת ממשה ,יבואו בני אהרן וילמדו פעם אחת מארן ,יבואו זקנים וילמדו פעם אחת מבני אהרן ,יבואו העם וילמדו פעם
אחת מהזקנים)!  -כיון דמשה מפי הגבורה גמר  -מסתייעא מלתיה (עדיף ללמוד ממשה כי למד מא-לקים וזה מסייע לדבריו להתקבל).

ר֭ה' – קדמא ואזלא ,כעין כלל מלמד כי אֶ ל-מ ֵ֗ ֶשׁה – רביע ,אפשר (א) כי ה' לימד למשה ארבע פעמים (כמסקנה אפשרית מ-
אמ ֝
ו ַָ֨יּ ֶ
בבלי עירובין נד,ב ) (ב) מלמד כי משה מסר את דבר ה' ארבעה פעמים( ,א) אהרן (ב) בני אהרן (ג) הזקנים (ד) עם ישראל .מרומזת
מכאן מסקנת בבלי עירובין נד,ב נמצא ביד הכל ארבעה .מכאן אמר רבי אליעזר :חייב אדם לשנות לתלמידו ארבעה פעמים
יָך היא שאפילו מצות אהרן לא נאמרה לאהרן אלא אל משה שיאמר לאהרן .במסירה לאהרן
משמעות הכתוב ַדּבּר֭אֶ ל-אַ ה ֲֶ֣רן֭אָ ח ֭
משה מוסיף הסבר על דבר ה' כמרומז בתבנית זרקא מונח סגול בתפקיד מוסיף מענינו על ענינו כגון בהדגשות פניו ותנועות גופו
והתלהבותו והסבריו הנוספים ,וכשם שמוסיף לאהרן כך מוסיף ברבוי הולך וגדל לבניו ,לזקנים ,לבני ישראל .וכל אחד מהמלמדים
יוסיף כך ללומדים ממנו.
יהָ֑ם֭ ֭
ֶ֣הּ֭בּפ ֶ
ימ ְ
דהּ֭אֶ תְ -בּנָֽי-י ְשׂ ָראֶ֖ל֭שׂ ָ
את֭ולַ ְמּ ָ ֵ֥
ְ
ֶ֣ה֭ה ָ֔זּ
ַ
יר
דברים וילך לא,יטְ :ועַ ֵ֗ ָתּה֭כּ ְת ֶ֤בוּ֭לָ כֶ ם֭אֶ תַ -השּׁ ָ
ֵ֛את֭לעֶ֖ד֭בּ ְבנ ֵ֥י֭י ְשׂ ָר ָֽאל׃ ֭
ְ
ה֭הזּ
ַ
יר
י֭השּׁ ָ ֵ֥
ן֭תּ ְהיֶה֝ -לּ ַ
ְל ָ֨ ַמעַ ָֽ

אור החיים ְואַ ל-י ֶָ֤בא ,אמר וא"ו בתחילת דיבור ,מלבד מה שכתבנו למעלה ,נראה עוד לומר כי לצד שקדם משה ואמר לאהרן ביום א'
למשיחתו (לעיל ט,ז) קרב אל המזבח ועשה וגו' ,משמעות הדברים יגידו כי למזבח יקרב ולא לפנים מן המזבח ,ואמרו מאורי עולם
שהם רבותינו ז"ל (חולין פא ),כי לאו הבא מכלל עשה עשה ,ומעתה הרי קדם לו על הכניסה עשה ,לזה הוסיף כאן לאו על הדבר ואמר
וְ אַ ל-י ֶָ֤בא:
א֭בכָ ל-עת֭קודם
ָב ְ
ָבא וגו' אחת בשנה ,וטעם שהקדים ְואַ ל-י ֶ֤
ת ,אבל יש עת שיבא בה ,והוא מה שאמר אחר כך (טז,ג) ְבּזֵ֛את֭י ֵ֥
ְבכָ ל-ע ֭
מצות ביאתו אחת בשנה ,לומר אם לא יבא בכל עת ,אז יזכה לבא בעת ההיא אשר אנכי מצוך ,ואם יבא בעת אחר לא יבא בכל עת
ת ,דרשו רבותינו ז"ל (בתו"כ) שבא לאסור אפילו ביום הכיפורים עצמו לא יכנוס אלא
אפילו בעת הרשיון ,ודקדק לומר ְבכָ ל-ע ֭
לדברים הרשומים בכתב אמת ,להקטיר ולהזות:
ולדרך זה הרווחנו דקדוק נכון אחר בתוספת וא"ו של ְואַ ל-י ֶָ֤בא ,לומר מלבד אזהרת ימות השנה עוד מוסיף לומר שאפילו ביום
כיפורים עצמו לא יבא ,ואזהרת שאר ימים דרשוה ז"ל (שם) מהפסוק עצמו שאמר אֶ לַ -ה ָ֔קּ ֶדשׁ֭ולא הספיק לומר מבֶּ֖ית֭לַ פָּ ָ֑רכֶ ת,
ומובן המקום אשר יצוה עליו ,ואל יקשה בעיניך הקדמת הוא"ו ,כי כן דרך הכתוב ,ובמקומות אחרים הארכתי בהוכחת הדברים:
א֭בכָ ל-עת֭אֶ לַ -ה ָ֔קּ ֶדשׁ֭מבֶּ֖ית֭לַ פָּ ָ֑רכֶ ת – מהפך פשטא זקף-קטן טפחא אתנח
ָב ְ
ְואַ ל-י ֶ֤

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

ת  ,אז יזכה לבא בעת ההיא אשר אנכי מצוך ,ואם יבא בעת אחר לא יבא בכל עת אפילו בעת
א֭בכָ ל-ע ֭
ָב ְ
(ב) ע"פ אור חיים ְואַ ל-י ֶ֤
ת ,דרשו רבותינו ז"ל (בתו"כ) שבא לאסור אפילו ביום הכיפורים עצמו לא יכנוס אלא לדברים
הרשיון ,ודקדק לומר ְבכָ ל-ע ֭
הרשומים בכתב אמת ,להקטיר ולהזות:
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
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"ג

ספרא – תורת כהנים פרשה א

לא֭
ָ֨י֭הכַּ ֝פּ ֶרת֭א ֲֶשֶׁ֤ר֭עַ ל-הָ אָ רן֭וְ ֶ֣
(י) מבֶּ֖ית֭לַ פָּ ָ֑רכֶ ת להזהיר על כל הבית (היכל – קדש) .יכול על כל הבית במיתה תלמוד לומר אֶ לְ -פּנ ַ
ָ֨י֭הכַּ ֝פּ ֶרת֭במיתה .ושאר כל הבית באזהרה:
י ָָ֔מוּת .הא כיצד אֶ לְ -פּנ ַ
מבֶּ֖ית֭לַ פָּ ָ֑רכֶ ת – הכתוב הוא סמיכות ,אבל אם טעם טפחא במלת מבֶּ֖ית֭הוא רק בתפקיד מפסיק הקריאה אינה סמיכות .לכן אפשר
כי טעם טפחא הוא בתפקיד של רבוי ובתפקיד שינוי משמעות ,כדרשת תו"כ (י) מבֶּ֖ית֭לַ פָּ ָ֑רכֶ ת להזהיר על כל הבית .שינה משמעות
(י) מבֶּ֖ית֭לַ פָּ ָ֑רכֶ ת שפשוטו קדש הקדשים וריבה אזהרה לביאה לכל הבית ביום הכפורים ,שלא תהא ריקנית.
ָ֨י֭הכַּ ֝פּ ֶרת֭א ֲֶשֶׁ֤ר֭עַ ל-הָ אָ רן֭ ,ולא
לַ פָּ ָ֑רכֶ ת – אתנח ,מגביל ביאה ריקנית וכתוצאה מכך את המיתה ,למעבר לפרכת אשר אֶ לְ -פּנ ַ

פרוכת אחרת( ,א) כגון בכניסה למשכן( ,ב) משנה מסכת יומא פ"ה,מ"א הוציאו לו את הכף ואת המחתה וחפן מלא חפניו ונתן
לתוך הכף הגדול לפי גדלו והקטן לפי קטנו וכך היתה מדתה נטל את המחתה בימינו ואת הכף בשמאלו היה מהלך בהיכל עד
שמגיע לבין שתי הפרוכת המבדילות בין הקדש ובין קדש הקדשים וביניהן אמה ר' יוסי אומר לא היתה שם אלא פרוכת אחת
בלבד שנאמר (שמות כ"ו) והבדילה הפרוכת לכם בין הקדש ובין קדש הקדשים החיצונה היתה פרופה מן הדרום והפנימית מן
הצפון וגו'
בבלי מנחות כז,ב וטהורים שנכנסו לפנים ממחיצתן להיכל כולו  -בארבעים ,מבית לפרכת אל פני הכפרת  -במיתה; רבי יהודה
ר֭ה'֭
֝
אומר :כל היכל כולו ומבית לפרכת  -בארבעים ,ואל פני הכפרת  -במיתה .במאי קא מיפלגי? בהאי קרא( :וי' אח"מ טז,ב) ו ַָ֨יּאמֶ
לא֭י ָָ֔מוּת
ָ֨י֭הכַּ ֝פּ ֶרת֭א ֲֶשֶׁ֤ר֭עַ ל-הָ אָ רן֭וְ ֶ֣
ת אֶ לַ -ה ָ֔קּ ֶדשׁ֭מבֶּ֖ית֭לַ פָּ ָ֑רכֶ ת֭אֶ לְ -פּנ ַ
א֭בכָ ל-ע ֭
ָב ְ
יָך֭וְ אַ ל-י ֶ֤
ה֭דּבּר֭אֶ ל-אַ ה ֲֶ֣רן֭אָ ח ֭
שׁ ַ
אֶ ל-מ ֵ֗ ֶ

רבנן סברי :אל הקודש בלא יבא ,מבית לפרכת ואל פני הכפרת בלא ימות;
(אם יש שתי פרוכות יובן) ור' יהודה סבר :אל הקודש ומבית לפרכת (הקרובה לקדש) בלא יבא (אזהרה לבא בין בין שתי הפרוכות)  ,ואל
פני הכפרת (והעובר מעבר לפרוכת הקרובה לארון העדות) בלא ימות.
ת֭בֶּ֖ד֭י ְצנָ֑ף֭ ֭
ר֭וּבמ ְצנֶ ֵ֥פֶ ַ
ְ
ֵ֥ט֭בּד֭י ְַח ָ֔גּ
֭וּבאַ ְבנ ַ
שׁ֭וּמ ְכנְ סיַ -בד֭י ְהיֶ֣וּ֭עַ לְ -בּשָׂ רוֹ ְ
ָֽ
ד֭ק ֶדשׁ֭י ְל ֵָ֗בּ
ויקרא אחרי מות טז,דְ :כּ ָֽתנֶתַָ֨ -בּ ֝
שׁם׃ ֭
וֹ֭וּלב ָ ָֽ
ֵ֥ץ֭בּ ַמֵּ֛ים֭אֶ תְ -בּשָׂ ֶ֖ר ְ
ם֭ו ָר ַח ַ
שׁ֭ה ְ
֭בּגְ דיֶ֣ -ק ֶד ָ֔
ד֭וּמ ְכנְ סיַ -בד֭י ְל ַבֶּ֣שׁ֭עַ לְ -בּשָׂ רוֹ֭ ֭
ָֽ
וֹ֭ב
שׁ֭הכּ ֝הן֭מ ֶ֣דּ ֵַ֗
ַ
ראה תבנית טעמים מקבילה ויקרא צו ו,ג ְולָ ַָ֨ב
זְבּ ַח׃֭֭
ל֭המּ ָֽ
ַ
֭֭ושָׂ ֕מוֹ֭אֶ֖צֶ
אכֵ֥ל֭הָ אֵ֛שׁ֭אֶ תָ -הע ָלֶ֖ה֭עַ לַ -המּזְ בּ ַָ֑ח ְ
ֲשׁר֭תּ ַ
ְוה ֶ֣רים֭אֶ תַ -ה ֶ ֵ֗דּשֶׁ ן֭א ָ֨ ֶ
ספרא י ֝ק ֶדשׁ֭י ְל ֵָ֗בּשׁ֭שיהיו משל קדש .אין לי אלא אלו בלבד מנין לרבות שאר בגדי כהונה גדולה ובגדי אחיו הכהנים ת"ל ֭בּגְ די-
ֶ֣ק ֶדשׁ֭בנין אב לכל הבגדים שיהיו משל קדש.
שׁ֭הם .הוא מוסב למטה שיען שהם ֭בּגְ דיֶ֣ -ק ֶדשׁ֭לכן ירחץ בשרו בעת לבישתן .וכן היה
המלבי"ם התורה והמצוה יג – ֭בּגְ דיֶ֣ -ק ֶד ָ֔
דעת בעל הטעמים ששם האתנח על מלת י ְצנָ֑ף.

אמנם כבר כללתי (בפר' תזריע ס' נג) שכל מקום שאמר נתינת טעם על הדין יבא הטעם מאוחר,
(כגון) "ולא יתן עליו לבונה כי חטאת הוא" "פתות אותה פתים מנחה היא"
"וטהרו הכהן מספחת היא" וכדומה.
וכל מקום שהקדים הטעם אל הדין נדרש תמיד ,וע"כ דרשו שמה שלא אמר ורחץ במים את בשרו בגדי קדש הם .כי בצד אחד מה
שכתוב בּגְ דיֶ֣ -ק ֶדשׁ֭נמשך גם למעלה (אלפניו) ,שבא ללמד שיעשו משל קדש .באשר לא אמר ,רק כתנת בד קדש ,הוסיף שכל הבגדים
בין כ"ג (כהן גדול) בין של כ"ה (כהן הדיוט) יהיו משל קדש.
שׁ֭הם֭– (אתנח) מונח זקף-קטן ,והוא תאור/טעם ואחריו הלכה ,תבנית אפשרית ללימוד אלפניו ולאחריו.
י ְצנָ֑ף -.אתנח בּגְ דיֶ֣ -ק ֶד ָ֔
הגמרא יומא ל"ב א' וב' מבררת מקור חמש טבילות ועשר קידושי ידיים ורגליים של כהן גדול ביוה"כ .לפניה הפסוקים ויקרא אחרי
מות ט"ז ד' וויקרא אחרי מות ט"ז כ"ד בהן מוזכר "ורחץ".
אופן לימוד א' לשיטת רבי הוא שפסוק ד' הוא המקור לטבילות ולקידושין.
אופן לימוד ב' לשיטת תנא דבי רבי ישמעאל הוא שפסוק ד' לטבילות קודם ללבישת בגדי לבן ופסוק כ"ד לטבילות קודם ללבישת בגדי
זהב.
אחרי הדיון בפסוק כ"ד הגמרא אומרת ואם כל הטבילות נלמדות מפסוק ד' אז הקרא כ"ד פנוי ללמוד קידוש ידיים ורגליים.
בנוסף נלמד מפסוקים כ"ג וכ"ד ביחד שצריך קידוש קודם פשיטת הבגדים לטבילה וקידוש אחרי לבישת הבגדים האחרים.
ד֭ק ֶדשׁ֭ -כעין כלל מלמד ,לטבילות ואולי גם לבגדי כהנים שהם משל קודש.
ְכּ ָֽתנֶתַָ֨ -בּ ֝
(א) י ְל ֵָ֗בּשׁ֭ -רביע ,מרמז למספר הטבילות בקודש .אחרי טבילה ראשונה בחול (הנלמדת מטבילה בכל יום ,שרבנן הוסיפוה ליוה''כ)
ד֭ק ֶדשׁ֭י ְל ֵָ֗בּשׁ֭ ראשונה ,בין לבגדי לבן בין לבגדי זהב;
תהיינה עוד ארבע טבילות בקדש ,ואחרי כל טבילה ְכּ ָֽתנֶתַָ֨ -בּ ֝
(ב) אולי רבי מרבה מזרקא מונח סגול גם לגבי בגדים ,גם לטבילות וקידושין.
(אם כן זה דומה ללימוד שלו מול רבי ישמעאל בהקמת והפרת נדרי בת ואשה)
שׁם׃
וֹ֭וּלב ָ ָֽ
ֵ֥ץ֭בּ ַמֵּ֛ים֭אֶ תְ -בּשָׂ ֶ֖ר ְ
עכשיו נסביר אליבא דרבי סוף פסוק ד' ְו ָר ַח ַ
ורחץ...את-בשרו – מרכא טפחא ,יוצר קבוצה לרחצה ,חברי הקבוצה :בשרו – כל גופו ,את-בשרו  -מרבה על בשרו עוד משהו ולענ"ד
אליבא רבי אלו ידים ורגליים ,והגמרא מרבה שערותיו
ֵ֥ץ֭בּ ַמֵּ֛ים֭אֶ תְ -בּשָׂ ֶ֖רוֹ֭– מרכא תביר טפחא ,קבוצת פרטים שלא על כל אחד חלה אותה הלכה .אֶ תְ -בּשָׂ ֶ֖רוֹ֭כולל שערותיו וידיו ורגליו.
וְ ָר ַח ַ
זה יסביר את שאלת הגמרא מדוע לא אמר תיבת טבל ותירוצה כי רוצה ללמוד שני עניינים:
(א) רחצה בטבילה לכל הגוף (ב) רחצה באופן של קידוש ידיים ורגליים

כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ג

ויקרא אמר כא,א
4.6
ויקרא אמר כב,ד – ה :בדרך מוסר

ל֭עֶ֖ד֭א ֲֶשֶׁ֣ר֭י ְט ָהָ֑ר֭ ֭
אכ ַ
֭לא֭י ָ֔ ַ
ָ֔ב֭בּקֳּ ָדשׁים ֶ֣
֭אוֹ֭ ָז ַ
ן֭ו ֶ֤הוּא֭צָ רוּעַ ֶ֣
ֶ֣ישׁ֭אישׁ֭מזֶּ ֶַָֽ֣֖רע֭אַ ה ֲֵ֗ר ְ
֞
֭ ׀ד׀֭א
וֹ֭אישׁ֭אֲשֶׁ ר-תּצֵ֥א֭מ ֶמֶּ֖נּוּ֭שׁ ְכ ַבתָ -זָֽ ַַֽרע׃ ֭
שׁ֭א ָ֔
ֶ֣
֭בּכָ לְ -טמאֶ -נָ֔פֶ
וְ הַ נּגעַ ְ
ל־שׁ ֶֶ֖רץ֭א ֲֶשֶׁ֣ר֭י ְטמָ א־לָ֑ וֹ ֭
ֶ
ָ֔ע֭בּכָ
֭ ׀ה׀֭אוֹ־אישׁ֭א ֲֶשֶׁ֣ר֭י ַגּ ְ
א־לוֹ ְל ֶ֖כל טֻ ְמאָ ָֽתוֹ׃֭ ֭
וֹ֭באָ ָדם֭א ֲֶשֶׁ֣ר֭י ְט ָמ ָ֔
֭אֶ֤ ְ

בבלי עירובין צו יבלת באצילי ידיו
אציל  -מקום חיבור היד לגויה ,תחילת השתלשלות שבסופה עולם מעשה בחמש אצבעות (חמש גבורות)
בבלי עירובין קד מומי כהנים
ויקרא אמר כב,ד – ה :היא קבוצה של פסוקים שהן כעין כלל הצריך לפרט ,או כלל ופרט המגדירים ומפרטים מומי כהנים קבועים
א־לוֹ ְל ֶ֖כל טֻ ְמאָ ָֽתוֹ נראה כחוזר וכולל .מה מרבה הכלל
וֹ֭באָ ָדם֭א ֲֶשֶׁ֣ר֭י ְט ָמ ָ֔
וחולפים ,הפוסלים לעבודת המקדש .סיפא פסוק (כב,ה) ֶ֤א ְ
בתרא?
אפשר שהתשובה ניתנת ב-בבלי פסחים ג,ב "לא תימא שמץ פסול אלא שחץ פסול"  -ע"פ רש"י  -כיון שלא הייתה לשונו נקיה חקרו
ומצאו שהוא גס רוח ובעל גאוה שאינו מודה בכל העבודות שעל כהן לעשות ,טט  -היינו בעל מום נסתר כאן מום רוחני ואמוני
כגון שאינו בעל מידות של ענוה והתבטלות לה' ,לא מאמין בכל צווי התורה כפי שהורו חז"ל
ויקרא אמר כב,יג:

ה֭וז ֶַרע֭אֶ֣ין֭לָ הּ֭ ֭
רוּשׁ ְ
ֵ֗ ָ
֭֩כּי֭ת ְה ֶי֝ה֭אַ ְל ָמנָ ֶ֣ה֭וּגְ
וּבַ ת-כּהן ָ֨
יה֭תּאכ ָ֑ל֭ ֭
ֵ֥חם֭אָ ֶ֖ב ָ
יה֭מ ֶלּ ֶ
עוּר ָ
יה֭כּנְ ֶ ָ֔
וְ שָׁ ָ֞בה֭אֶ ל-בֶּ֤ית֭אָ ב ָ
ל֭בּוֹ׃ ֭
ָֽ
וְ כָ לָ -ז ֶ֖ר֭לא-יֵ֥אכַ

אנציקלופדיה תלמודית כרך ד[ ,בת כהן] טור תשנה

היתה נשואה לישראל ומת בעלה  -בו ביום - 48טובלת ואוכלת בתרומה (של בית אביה הכהן) לערב ,עד ארבעים יום ,שהוא זמן יצירת
הולד ,שאפילו אם היא מעוברת ,עד ארבעים יום אינו אלא מים בעלמא ולא עובר ,49אבל אחר ארבעים יום לא תאכל ... ,הוכר עוברה,
היא מקולקלת למפרע עד ארבעים יום ,51שאם אכלה תרומה אחר ארבעים יום עד שהוכר עוברה משתלמת קרן וחומש כדין זר שאכל
52
תרומה בשוגג .

אנציקלופדיה תלמודית הערות כרך ד[ ,בת כהן] טור תשנה
 .47יבמות סט ב; רמב"ם מעה"ק פ"ח ה"ג .48 .רש"י .49 .גמ' שם ורש"י; רמב"ם שם .וע"ע יולדת .50 .גמ' שם ורש"י ותוס' .51 .גמ' שם; רמב"ם
שם . 52 .רש"י ,ועי' דרך מצותיך להמל"מ ח"ג שתמה שהרי בת כהן שנישאת לישראל אינה משלמת את החומש ,עי' לעיל מתרומות פ"ז מ"ג .ועי'
רש"ש יבמות סח ב ומרה"פ לירושלמי יבמות פ"ז ה"ד.
וּבַ ת-כּה֭ן ֭֩– תלישא-קטנה ,ענין של שיעור של ארבעים יום שהוא זמן יצירת הולד ,אפשר כי כאן המקור לקביעה זאת לכל התורה.

יה֭כפירש בעה"ט מלא וי"ו לומר שאין בין נערות לבגרות אלא ו' חדשים
עוּר ָ
וּבַ ת-כּה֭ן ֩  -תלישא-קטנה רמז לשיעור זמן הנמצא במלה כּנְ ֶ ָ֔
בלבד (בבלי כתובות לט,א)
הּ – זרקא מונח סגול ,כעין מוסיף מהענין על הענין ,ללמד אם קיים זרע זרעה בין כשר בין פסול (נכדים וכו') עושה לה
וְ ז ֶַרע֭אֶ֣ין֭לָ ֭
מחיצה מלחם אביה ולא תאכל עוד ממנו,
יה יחול עליה הקלה המרומזת בתבנית הטעמים של וְ שָׁ ָ֞בה֭אֶ ל-
עוּר ָ֭
אבל בשני מצבים הבאים שאפשר מרומזים בטעם זקף-קטן במלת כּנְ ֶ ָ֔
יה֭– גרשיים מהפך פשטא ,כעין יצא להקל ולא להחמיר( ,א) היה לה זרע או זרע זרעה ומת (ב) אין לה זרע אבל קיים זרע זרעה
בֶּ֤ית֭אָ ב ָ
(נכדים וכו') משפחה ונכרית שאינו נקרא זרע ולכן אוכלת מלחם אביה (גם בבבלי יבמות סח ב סט א)
וּבת-כּהן ֭֩– תלישא-
ֵ֥חם יש ללמוד שלא כל לחם אביה היא תאכל .אפשר כי ַ
ֵ֥חם֭אָ ֶ֖בי ָה֭תּאכ ָ֑ל ע"פ תו"כ והתורה והמצוה ממלת מ ֶלּ ֶ
מ ֶלּ ֶ
קטנה ,גם בתפקיד הודעה על כעין מחיצה בלחם אביה כי אוכלת רק מתנות כהונה בגבולין (תרומה ,זרוע לחיים וקיבה) ולא שוק וחזה
התנופה ושאר קדשים שהוא זוכה בם משולחן גבוה;
אנציקלופדיה תלמודית כרך ד[ ,בת כהן] טור תשנה

בת כהן שנישאת לישראל ונתאלמנה או נתגרשה ואין לה זרע ממנו ,אף על פי שחוזרת לתרומת בית אביה ,אינה חוזרת לאכילת חזה
ושוק ,53שנאמר :ובת כהן כי תהיה לאיש זר היא בתרומת הקדשים לא תאכל ,54במורם מן הקדשים לא תאכל ,55או שנאמר :ובת כהן
וגו' ושבה אל בית אביה כנעוריה מלחם אביה תאכל ,56הא אינו מדבר אלא בקדשי הגבול ,57אם מפני ש"מלחם" משמעו ולא כל לחם,
פרט לחזה ושוק ,שלחם משמע כל מאכל ,58חוזרת היא לתרומה ואינה חוזרת לחזה ושוק 59או שמלחם אביה תאכל משמעו לחם
הקנוי לאביה  -והיינו תרומה ,שקנויה לכהנים להיות שלהם - 60פרט לחזה ושוק ,שמשולחן גבוה הוא זוכה ,61או :מלחם וגו' ,לחם
ולא בשר ,62או שנאמר :ואת חזה (א"ת טור תשנו) התנופה ואת שוק התרומה תאכלו וגו' אתה ובניך ובנתיך אתך ,63בזמן שאתך.64
ולא חזה ושוק בלבד ,אלא אף זרוע בשלה מאיל-נזיר* והלחמים שעמו ולחמי-תודה* ובכור ,65בכלל מורם מן הקדשים הם ,ואסורים
לה עולמית ,אחר שנישאת לזר .66בירושלמי יש חולקים וסוברים שאוכלת אף בחזה ושוק ,ואמרו :מלחם אביה תאכל ,לרבות חלות
תודה ורקיקי נזיר.67

אנציקלופדיה תלמודית הערות כרך ד[ ,בת כהן] טור תשנה
 .53יבמות סח ב; רב בירושלמי יבמות פ"ט ה"ח; רמב"ם תרומות פ"ו ה"ז .54 .ויקרא כב יב .55 .יבמות שם ופז א דרשת רבינא בר שילא ,ועי'
רש"י שם; רמב"ם שם .56 .שם יג .57 .תו"כ שם .58 .רש"י .59 .יבמות פז א ,דרשת רבה בר אבוה; רמב"ם שם ה"ט; ועי' מנ"ח מצוה רפג
שהרמב"ם כתב שתי הדרשות שמלחם ולא כל לחם אין איסור לאו ,רק לאו הבא מכלל עשה ,אלא שהוא מגלה על הכתוב בתרומת הקדשים לא
תאכל שהוא אף בחוזרת ,וכן כל האמוראים הוצרכו לדרשות האחרות להוכיח על הכתוב בתרומת הקדשים וכו' .60 .רש"י .וע"ע מתנות כהונה.61 .
יבמות שם דרשת רב פפא .62 .שם ,דרשת רב ספרא .63 .ויקרא י יד .64 .שם ,דרשת רבא .65 .ע"ע בכור בהמה טהורה שהוקש לחזה ושוק.66 .
מנ"ח שם . 67 .ירושלמי יבמות פ"ט ה"ח ר' שמעון בן יוחי ור' יוחנן .ועי' יפ"ע יבמות סח ב שר"ל שהמדובר בירושלמי הוא כשחוזרת בשביל בנה,
ול"מ כן בירושלמי שהרי הביאו הפסוק מלחם אביה.
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
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"ג

יה – מרכא טפחא ,כעין יתור לרבות על תרומה ,שקנויה לכהנים להיות שלהם 60אף זרוע בשלה
ֵ֥חם֭אָ ֶ֖ב ָ֭
יה֭תּאכ ָ֑ל – מ ֶלּ ֶ
ֵ֥חם֭אָ ֶ֖ב ָ
מ ֶלּ ֶ
מאיל-נזיר* והלחמים שעמו ולחמי-תודה* ובכור ,65בכלל מורם מן הקדשים הם ,ואסורים לה עולמית ,אחר שנישאת לזר.66
תּאכ ָ֑ל – אתנח ,מגביל את המאכלים שבת כהן השבה לבית אביה אוכלת ,וזה מתאים עם הדרשה ממלת מ ֶלֵּ֥חֶ ם ולא כל לחם.

יה – קדמא ואזלא  ...גרשיים מהפך פשטא ,אפשרות ללימוד בכעין קל וחומר עם דיו שאין הבא מן
ָ֨כּי֭ת ְה ֶי֝ה ְ ...ושָׁ ָ֞בה֭אֶ ל-בֶּ֤ית֭אָ ב ָ֭
הדין (הלמד) עולה על הנידון (המלמד).
אכל׃ ֭
ים֭לא֭ת ָֽ
ֵ֥
שׁ
ֵ֥ת֭ה ֳקּ ָד ֶ֖
רוּמ ַ
ר֭הוא֭בּ ְת ַ
ֶ֖ה֭לאֶ֣ישׁ֭ ָז ָ֑ ֕
ְ
ן֭כּי֭ת ְהיֶ
וּבת-כּ ָ֔ה ֵ֥
הפסוק ויקרא אמר כב,יבַָ֨ :
מנתק בת כהן מתרומה וקדשים של בית אביה הכהן .נאמר כי זה הפסוק המלמד.
מזה נלמד כי בת כהן שנשאה לכהן ומת וזרע אין לה ,מתנתקת מתרומה וקדשים של בית אביה .נאמר כי זה הלמד.
יה֭מ ֶלֵּ֥חֶ ם֭אָ ֶ֖ביהָ ֭
עוּר ָ
ה֭וז ֶַרע֭אֶ֣ין֭לָ הּ ְ֭ושָׁ ָ֞בה֭אֶ ל-בֶּ֤ית֭אָ ביהָ ֭כּנְ ֶ ָ֔
רוּשׁ ְ
ֵ֗ ָ
֭֩כּי֭ת ְה ֶי֝ה֭אַ ְל ָמנָ ֶ֣ה֭וּגְ
וּבת-כּהן ָ֨
בא הפסוק ויקרא אמר כב,יגַ :
תּאכ ָ֑ל֭ומחזירה לאכילה בבית אביה ,אבל לפי ההצעה של קל וחומר עם הגבלת דיו ,גם בת כהן שהייתה נשואה לכהן ומת ,אפשר כי לא
תחזור לאכול קדשים בבית אביה ,רק תרומה.
ומה שהבאנו מ-א"ת בירושלמי יש חולקים וסוברים (שבת כהן שהייתה נשואה לזר) שאוכלת אף בחזה ושוק ,ואמרו :מלחם אביה תאכל,
67
לרבות חלות תודה ורקיקי נזיר  .כתב בהערה  .67ירושלמי יבמות פ"ט ה"ח ר' שמעון בן יוחי ור' יוחנן .ועי' יפ"ע יבמות סח ב שר"ל
שהמדובר בירושלמי הוא כשחוזרת בשביל בנה ,ול"מ כן בירושלמי שהרי הביאו הפסוק מלחם אביה .והפסוק מלחם נדרש למעט קדשים.
וכל מי שיכול להאיר הסוגיה מוזמן להציע פתרון.

מוסף רש"י [יא – יג] ויליד ביתו וגו' ובת כהן כי תהיה לאיש זר וגו' ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה וזרע אין לה" .כל דבר שהיה
בכלל ויצא לידון בדבר החדש אי אתה יכול להחזירו לכללו עד שיחזירנו הכתוב לכללו בפירוש" .כמו שאמר הכתוב וכהן כי יקנה
נפש קנין כספו הוא יאכל בו ויליד ביתו הם יאכלו בלחמו ,ובתו בכלל יליד ביתו היתה בין פנויה בין נשואה ,ויצא לידון בדבר חדש,
ים֭לא֭
ֵ֥
שׁ
רוּמֵ֥ת֭הַ קֳּ ָד ֶ֖
ר֭הוא֭בּ ְת ַ
ֶ֖ה֭לאֶ֣ישׁ֭ ָז ָ֑ ֕
ְ
ן֭כּי֭ת ְהיֶ
וּבת-כּ ָ֔ה ֵ֥
שלאחר שנישאת לזר אינה אוכלת בתרומה ,דכתיב (ויקרא אמר כב,יב) ַָ֨
אכל׃
ת ָֽ

הואיל והוציאה הכתוב מן הכלל ,אי אתה יכול להחזירה לכללה ,אפילו היא אלמנה או גרושה ,אם לא יחזירנה הכתוב לכללה
עוּריהָ ֭מ ֶלֵּ֥חֶ ם֭
יה֭כּנְ ֶ ָ֔
ה֭וז ֶַרע֭אֶ֣ין֭לָ הּ ְ֭ושָׁ ָ֞בה֭אֶ ל-בֶּ֤ית֭אָ ב ָ
רוּשׁ ְ
ֵ֗ ָ
֭֩כּי֭ת ְה ֶי֝ה֭אַ ְל ָמנָ ֶ֣ה֭וּגְ
בפירוש ,דכתיב (ויקרא אמר כב,יג)֭וּבַ ת-כּהן ָ֨
יה֭תּאכ ָ֑ל֭(רש"י על ברייתא דרבי ישמעאל)
אָ ֶ֖ב ָ
֭֩כּי֭ת ְה ֶי֝ה֭אַ ְל ָמנָ ֶ֣ה֭וגו' ,מדבר הכתוב בבחינת נשמה לנשמה ,שאין מגיעה
וּבת-כּהן ָ֨
וּבַ ת-כּהן ֭֩– תלישא-קטנה ,אור החיים ואומרו ַ
וּבת-כּהן ֭֩תלשא לומר כי בחינה זו מעולה
דביקות הרע כל עיקר ,אלא שהיא בורחת והולכת לה כמו שאמרנו ,והוא מה שנתן טעם ַ
ביותר ולזה אין זר אתה

ההשערה בעיון זה היא כי אחד מתפקידי טעם תלשא ,הנקרא תלישא-גדולה במנהג אשכנזים ,לרמז על דבר מובחר ,ראש ,מקור .אור
וּבת-כּהן ֭֩תלשא לומר כי בחינה זו מעולה ביותר  .בהנחה שלא הייתה לאור החיים גירסה שבה בת-כהן בתלישא-
החיים פירש טעם ַ
גדולה ,אזי תלשא כשם כללי לתלישא-גדולה ותלישא-קטנה מרמזת על תפקיד בחינה מעולה ,הדומה להשערה דבר מובחר .אפשר לומר כי
בחינה נעלה היא כעין מחיצה לעצמה( .י' אייר התשס"ט) לא שיערתי כי גם תלישא-קטנה מרמזת לבחינה מעולה.

ויקרא אמר כב,טז – יט:

שׁם׃֭פ ֭
'֭מ ַק ְדּ ָ ָֽ
ֵ֥י֭ה ְ
ָ֑ם֭כּי֭אֲנ ֶ֖
ֵ֛
יה
ה֭בּאָ ְכ ָלֶ֖ם֭אֶ תָ -ק ְדשׁ ֶ
עֹוֶ֣ן֭אַ ְשׁ ָ֔ ָמ ְ
ֶ֤יאוּ֭אוֹתם֭ ֲ֭
ָ
[טז]֭והשּׂ
ְ
תּ֭אֲל ֶהָ֑ם֭אֶ֣ישׁ֭אישׁ ֭֩מ ָ֨בּית֭
ל֭ואָ ַמ ְר ָ ֶ֖
ֵ֗יו֭ואֶ ל֭כָּ לְ -בּנ ֶ֣י֭י ְשׂ ָר ָ֔א ְ
ן֭ואֶ לָ -בּ ָנ ְ
ֲר ְ
ר֭אל-אַ ה ֝
אמר׃֭֭֭[יח]֭֭ ַדּ ָ֨בּ ֶ ָֽ
ֵ֥ר֭ה'֭אֶ ל-מ ֶשֵׁ֥ה֭לּ ָֽ
[יז]֭֭וַיְ ַדבּ ֶ֖
לה׃ ֭
'֭לע ָ ָֽ
יבוּ֭ה ְ
ֶ֖
בוֹתם֭אֲשֶׁ ר-י ְַק ֵ֥ר
֭וּלכָ ל-נ ְד ָ֔ ָ
יהם ְ
֭לכָ ל-נ ְדר ֶ
יב֭ק ְר ָבּנוֹ ְ
ָ
ֲשׁר֭י ְַק ֶ֤ר
ר ֵ֗אל֭א ָ֨ ֶ
ֶ֣ר֭בּי ְשׂ ָ֭
י ְשׂ ָר ֝אל֭וּמןַ -הגּ ְ
ים֭וּבעזָּֽים׃ ֭
ָ
ר֭בּ ְכּשָׂ ֶ֖ב
ר֭בּ ָבּ ָ֕ק ַ
ָ֑ם֭תּמֶ֣ים֭ז ָ֔ ָָכ ַ
[יט]֭֭ ָֽל ְרצנְ ֶכ ָ

ויקרא אמר כב יז:
אמר׃֭  -מרכא טפחא מרכא סלוק
ֵ֥ר֭ה'֭אֶ ל-מ ֶשֵׁ֥ה֭לּ ָֽ
ֶ֖
וַיְ ַדבּ
לימד על כל הפרשה כולה שיהא בלא תעשה  ...לאו אמור .שיש לומר לישראל שיש כאן גם מצוות לא תעשה בדבר זה .ומכל מקום למדנו
לעניננו שלשיטת רבי יהודה לאו הבא מכלל עשה נידון כלאו.
טט  -היות ו-פסוק טז֭מסתיים ב"כי אני ה' מקדשם" וכמעט בסוף הענין ב-פסוק לב מסיים "אני ה' מקדישכם"
בשני הפסוקים אני ה'  -בחיבור מרכא טפחא
אמנם פסוק טז מסיים פרשה פתוחה אך כיון ש -פסוק יז פותח במרכא טפחא אפשר שמרמז להקיש שבגלל הקדושה והחביבות של ה'
לישראל יהיה בפרשה זאת "לאמר" לאו אמור  -זהירות יתרה ,שלשיטת רבי יהודה לאו הבא מכלל עשה נידון כלאו.
ים֭וּבעזָּֽים׃ ֭
ָ
ר֭בּ ְכּשָׂ ֶ֖ב
ר֭בּ ָבּ ָ֕ק ַ
מים֭ז ָ֔ ָָכ ַ
ָ֑ם֭תּ ֶ֣
ויקרא אמר כב,יטָֽ ֭:ל ְרצנְ ֶכ ָ

רש"י (יט) לרצנכם  -הביאו דבר הראוי לרצות אתכם לפני ,שיהא לכם לרצון; 'אפיימנט' בלעז .ואיזהו הראוי לרצון? תמים זכר בבקר
בכשבים ובעזים  -אבל בעולת העוף אין צריך תמות וזכרות ,ואינו נפסל במום אלא בחסרון אבר (ראה תו"כ אמור פרשתא ז,ב).

ָֽל ְרצנְ ֶכ ָ֑ם – (סלוק) אתנח ללא טפחא ,מגביל ללא שנוי כלשהו ,היינו ע"פ רש"י שלימות הראוי לרצות ,הראוי לרצון.

כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
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"ג

ויקרא בהר כה,א

ֶ֖ר֭בּכָ ל-אַ ְר ְצ ֶ ָֽכם׃ ֭
ירוּ֭שׁוֹפ ְ
ָ
ֲב
ים֭תּע ֵ֥
ַ
֭הכּפֻּ ָ֔ר
שׁ֭בּיוֹם ַ
ח ֶד ְ
י֭בּעָ שֶׂ֖ וֹר֭לַ ָ֑֭
שׁ֭ה ְשּׁב ָ֔ע ֶ
ַ
֭בּ ֶ֣ח ֶד
ֶ֤ר֭תּרוּעָ ה ַ
֭שׁוֹפ ְ
ַ
ֲב ְר ֞ ָתּ
[ט]֭ו ַהע ַ
ְ
ויקרא בהר כה,ט:
֭שׁוֹפֶ֤ר -
ַ
֭שׁוֹפֶ֤ר֭ -תניא ,הפכו ותקע בו לא יצא ,מאי טעמא ,כדרב מתנה ,דאמר ְו ַהעֲבַ ְר ֞ ָתּ
ַ
ֲב ְר ֞ ָתּ
תורה תמימה (ט) (וי' בהר כה,ט)֭ ְו ַהע ַ

דרך העברתו בעינןמא) [ר"ה כ"ז ב']:
֭שׁוֹפֶ֤ר֭ -נאמר כאן והעברת שופר ,ונאמר להלן (שמ' ויקהל לו,ו) וַיְ ַצֶ֣ו מ ֵ֗ ֶשׁה ַו ַיּע ֲָ֨בירוּ ֵ֥קוֹל ַ ָֽבּ ַמּ ֲחנֶה֭ ,מה להלן בקול אף כאן
ַ
ֲב ְר ֞ ָתּ
וְ הַ ע ַ
בקולמב) [ר"ה ל"ד א']:
֭שׁוֹפֶ֤ר֭ -שופר אחד אמר רחמנא ולא שנים ושלשה שופרותמג) [ר"ה כ"ו א']:
ַ
ֲב ְר ֞ ָתּ
וְ הַ ע ַ
תורה תמימה הערות מא) ר"ל כדרך שהאיל מעבירו בראשו מחיים ,ולאפוקי אם הפכו ותקע בו במקום הרחב פסול [וסימן לדבר מן
המצר קראתי יה] ,ועי' בסמוך דילפינן לכל הדינים המבוארים כאן לענין שופר ביובל גם לענין שופר בר"ה:

משנה ראש השנה פ"ג מ"ה או [ד] שוה היובל לראש השנה לתקיעה ולברכות רבי יהודה אומר בראש השנה תוקעין בשל זכרים וביובלות בשל
יעלים :פירוש המשנה לרמב"ם [ד] בתקיעה ,כלומר מנין התקיעות .ובברכות ,ר"ל מנין הברכות שבתפלה ,ויתבאר מנינן .ואמרו לעיל ששופר
של ראש השנה של יעל ,אינה הלכה .וכן אין הלכה כר' יהודה .ופסק ההלכה שופר של יובל ושל ראש השנה של זכרים (אילים) כפופים.

מב) לאפוקי דלא נימא שהכונה להעבירו ביד להראות לכל .ונראה דאיצטריך לגז"ש זו אף על פי דבלא"ה סתם שופר ענינו בא
לתקיעה ,אך הו"א משום דכ"מ דכתיב שופר כתיב גביה קול כמו בתרועה ובקול שופר ,ה' בקול שופר ,הקשיבו לקול שופר ,והיכי
דלא כתיב קול כתיב גביה תקיעה כמו תקעו שופר בציון ,ביום ההוא יתקע בשופר ,אם יתקע שופר בעיר ,וכדומה ,אבל פעל העברה
בשופר לא מצינו ,ולכן הו"א דהכונה להעביר את גוף השופר להראותו לעם ,ומצינו ענין כזה בהשאת משואות ובהרמת נס ,לפיכך
קמ"ל דכמו דמצינו סמוך לפעל העברה שם קול ,ויעבירו קול במחנה ,כך פירושו הכא ,והוי כמו דכתיב ( ִב ְמקום (וי' בהר כה,ט) וְ הַ עֲבַ ְר ֞ ָתּ֭
שׁוֹפֶ֤ר) והעברת קול שופר:
ַ
מג) כגון שופר בתוך שופר ,וכן אם דיבק שברי שופרות ,וכן אם ניקב וסתמו או שצפהו זהב פסול דהו"ל שופר ודבר אחר .ועיין בר"ן
יש מפרשים דשופר אמר רחמנא ולא חצוצרות ,ופי' שופר לשון שפופרת שבתולדתו הוא חלול ולא בקדחו :ראה להלן עיון במשנה.
שׁ֭ה ְשּׁב ָ֔עי֭ -מה ת"ל ,ללמד שיהיו כל תרועות של חודש שביעי זה כזהמה) ,ומניין ליתן את האמור של זה בזה ושל
ַ
תורה תמימה ַבּ ֶ֣ח ֶד
זה בזה ,ת"ל שביעי שביעי לגז"ש ,הא כיצד ,שלש שהן תשע ,שיעור תקיעה כתרועה ,שיעור תרועה כשלשה שבריםמו) [שם ל"ד ב']:
תורה תמימה הערות מה) ר"ל כל דיני תקיעת שופר ביוהכ"פ של יובל ינהגו גם בתקיעות דר"ה ששניהם חלים בחודש השביעי (טט
רוּעֶ֖ה):
ֹון֭תּ ָ
ראה (וי' אמר כג,כד)֭ז ְכ ֵ֥ר ְ
שׁ֭ה ְשּׁב ָ֔עי֭– מונח זקף-קטן ,בתפקיד של שתיים( ,א) מרבה את המלה "השבעי" לכאילו שתי מלים ,ואז אחת מופנה לגזרה
ַ
ַבּ ֶ֣ח ֶד
שווה דילפינן לכל הדינים המבוארים כאן לענין שופר ביובל גם לענין שופר בר"ה :שיהיו כל תרועות של חודש שביעי זה כזה.
(ראה הסבר ע"פ תבניות טעמים על בבלי סוכה נג – נה).

שׁ֭ה ְשּׁב ָ֔עי – מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,הוציא הכתוב מפשוטו וכיוון שבד"כ פעל העברה
ַ
ֶ֤ר֭תּרוּעָ ה֭בַּ֭ ֶ֣ח ֶד
שׁוֹפ ְ
ַ
(וי' בהר כה,ט)
בשופר לא מצינו ,ולכן הו"א דהכונה להעביר את גוף השופר להראותו לעם ,בא ללמד שכאן פעולת העברה משמעה תקיעה.
רים  -ואפילו בשבתמז) [תו"כ]:
֭הכּפֻּ ָ֭֔
֭הכּפֻּ ָ֔רים  -ביום  -ולא בלילהְ ,בּיוֹם ַ
תורה תמימה ְבּיוֹם ַ
ירוּ֭שׁוֹפֶ֖ר֭ -מלמד שכל יחיד ויחיד חייב לתקועמח) [ר"ה ל' א']:
ָ
ֲב
תַּ ע ֵ֥
הערות מז) דדי היה לכתוב ביום העשור לחודש ,ומדתלה הדבר ביוהכ"פ דוקא ש"מ דכל אימת שהוא חל ואפילו בשבת:
֭שׁוֹפֶ֤ר ,ולשון זה מורה דמוסב על ב"ד ,וכמשכ"ל אות ל"ז,
ַ
מח) הנה עיקר קיום מצוה זו מסורה לב"ד כדכתיב (וי' בהר כה,ט)֭ ְו ַהעֲבַ ְר ֞ ָתּ
ירוּ֭שׁוֹפֶ֖ר ,ורק על ב"ד החובה להודיע לצוות על התקיעה והשמטת קרקע [היינו
ָ
ֲב
ומפרטי המצוה שכל יחיד יתקע כדכתיב ַתּע ֵ֥
החזרת שדות קנויות לבעליהן] ואיסור זריעה וקצירה ,וזו היא כונת הגמ' בר"ה ט' ב' ,זו מסורה לב"ד ,וזו היא כונת הרמב"ם בפ"י
ה"י משמיטין מצוה זו מסורה לב"ד תחלה ,והכ"מ לא העיר המקור לזה ולא פירש דבריו.
והנה אף על פי דלכל דיני הפרשה שוה שופר של יובל לשופר של ר"ה כפי שנתבאר למעלה בזה הם חלוקים ,שביובל תוקעין בין
בב"ד שקדשו בו את החודש בין בב"ד שלא קדשו בו את החודש וכל יחיד ויחיד חייב לתקוע כל זמן שב"ד יושבין ושלא בפני ב"ד,
ובר"ה שחל להיות בשבת לא היו תוקעין אלא בב"ד שקדשו בו את החודש ואין כל יחיד ויחיד תוקע אלא בפני ב"ד כדי שיזהירוהו
שלא יוציאנו לרה"ר ,אבל ביובל לא חששו לזה ולהצריך לתקוע רק בפני ב"ד ,משום דא"כ אתה עוקר לגמרי מצות שופר מגבולין,
והתורה אמרה ְבּכָ ל-אַ ְר ְצ ֶ ָֽכם ,משא"כ בר"ה אפשר לקיים המצוה בחול ,ודו"ק:
ֶ֖ר֭בּכָ ל הן שב"ת לומר
ירוּ֭שׁוֹפ ְ
ָ
ֲב
טט – אין תוקעין בר"ה שחל בשבת פרט למקום בי"ד ,זו תקנת רבנן .ו-בעה"ט כתב שר"ת ַתּע ֵ֥
דוקא תקיעת יובל שהוא בבית דין דוחה שבת .יוצא שבעה"ט לומד הסוגיה באופן שונה מתורה תמימה.
ֶ֖ר֭בּכָ ל-
ירוּ֭שׁוֹפ ְ
ָ
ֲב
֭הכּפֻּ ָ֔רים – (אתנח) פשטא זקף-קטן והמלים הם תיאור ,ואחריהם באה ההלכה ַתּע ֵ֥
שׁ֭בּיוֹם ַ
ֶבּעָ שֶׂ֖ וֹר֭לַ ָ֑ח ֶד ְ
אַ ְר ְצ ֶ ָֽכם ,תבנית טעמים העשויה לרמז ללימוד לאחריו ולאלפניו .היות ומהרישא נדרש לתת את הלכות ראש השנה בהלכות יום

הכפורים של שנת יובל והלכות יובל בהלכות ראש השנה ,הווא אמינא שהם זהות לגמרי .בא הלימוד לאחריו ללמד הלכות מיוחדות
ליובל ולהגביל ההשוואה המלאה בין ר"ה ובין יובל.
ירוּ֭שׁוֹפֶ֖ר – מרכא טפחא ,יתור לרבות שבשנת היובל כל יחיד ויחיד תוקע היינו תוקעין בגבולין ולא רק בבית
ָ
ֲב
(וי' בהר כה,ט)֭ ַתּע ֵ֥
הדין שקדשו את שנת היובל.
ירוּ֭שׁוֹפֶ֖ר מרבה תקיעת שופר בגבולין וטעם סלוק מגביל רק לארץ ישראל ולא לחו"ל ואילו בראש
ָ
ֲב
ְבּכָ ל-אַ ְר ְצ ֶ ָֽכם – הכתוב ַתּע ֵ֥
השנה יתרבה תקיעת שופר גם בחו"ל כי הכתוב לא הזכיר מקום תקיעה כלל.
תורה תמימה ויקרא כה הערה מא)  ...דילפינן לכל הדינים המבוארים כאן לענין שופר ביובל גם לענין שופר בר"ה:
לכן נעזר בהמשך ב-ויקרא אמר כג,כג – כה :העוסקים בראש השנה
הירושלמי הבא מלמד על הלכות שופר ליובל ולראש השנה של כל שנה.
ירושלמי (וילנא) ראש השנה פ"ג ה"ו דף נט טור א /ה"ו
מתני' (נושא א) שופר שנסדק ודיבקו פסול (נושא ב) דיבק שיברי שופרות פסול (נושא ג) ניקב וסתמו אם עיכב את התקיעה פסול ואם

לאו כשר:
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
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"ג

גמ' ( ע"פ קה"ע המשנה כולה ע"פ ר' נתן היות ובסוף אמר שאם סתם ולא מעכב התקיעה כשר ,אז הווה אמינא שגם בנסדק ודיבק אע"פ שלא מעכב

התקיעה יהיה כשר ,מלמד כי פסול) למי נצרכה לר' נתן .דיבק שיברי שופרות פסול עוד היא דר' נתן ניקב וסתמו .ר' חייה בשם ר' יוחנן
דר' נתן היא דתני ניקב וסתמו בין במינו בין שלא במינו אם היה מעכב את התקיעה פסול אם לאו כשר.
ר' נתן אומר (סתמו) במינו כשר שלא במינו פסול .ר' חייה בשם ר' יוחנן כיני מתני' אם היה מעכב את התקיעה פסול ואם לאו כשר ר'
אבא בר זמינא בשם ר' זעירה והוא שסתמו אבל אם לא סתמו כשר שכל הקולות כשירין בשופר.
רבי יעקב בר אחא אמר אבא בר בא שאל לרבי שופר קדוח מהו אמר ליה כזה תוקעין ביבנה רבי בא בעי קומי רב שופר קדוח מהו
אמר ליה כזה תוקעין בעייני טב
פירוש המשנה לרמב"ם מסכת ראש השנה פ"ג מ"ה

[ה] נסדק פסול ,אם נסדק לארכו .אבל אם נסדק לרחבו אם נשאר בארכו אחרי המקום הסדוק שעור שופר והוא כדי שיאחזנו בידו
ויצא לכאן ולכאן הרי זה כשר .ויש בנקיבתו חלוקי דינים ,והוא ,שצריך לסתום הנקב ,ואם סתמו במינו ונשתייר בו רובו שלם בלי נקב
ולא עכבו הנקבים את התקיעה כמו שביאר הרי זה כשר .ואם סתמו שלא במינו פסול.
אם היה מעכב את התקיעה פסול ואם לאו כשר – ע"פ אור שמחה סתימת הנקב גורמת להישמעות קול של שני שופרות והתורה צוותה
ֶ֤ר֭תּרוּעָ ה֭ הישמעות קול שופר אחד.
֭שׁוֹפ ְ
ַ
ֲב ְר ֞ ָתּ
(וי' בהר כה,ט) ְו ַהע ַ
רבי אבא בר זמינא בשם רבי זעורה והוא שסתמו אבל אם לא סתמו כשר ע"פ אור שמחה אף על פי שנפגם או נצרד קולו מחמת הנקב,
כשר שכל הקולות כשירין בשופר ומשום כן אין שנוי הקול מעכב.
שׁוֹפֶ֤ר בלשון יחיד שופר
ַ
ה – פשטא ,בתפקיד של אחד ,לרמז לקול פשוט אחד לפני התרועה ,מכאן גם תמיכה למשמעות מלת
ְתּרוּעָ ֭
אחד.
ֶ֤ר֭תּרוּעָ ה֭  -מהפך פשטא ,מוציא הכתוב מפשוטו של העברה להראותו ומרמז לקיום גזירה שוה כמובא ב-תורה תמימה וב-
שׁוֹפ ְ
ַ
הערה מג)
ה – גרשיים מהפך פשטא ,כעין יצא להקל ולא להחמיר ,כאן התוכן עוסק בשופר וקולו .תבנית
ֶ֤ר֭תּרוּעָ ֭
֭שׁוֹפ ְ
ַ
ֲב ְר ֞ ָתּ
(וי' בהר כה,ט)֭ ְו ַהע ַ
הטעמים מלמדת להקל בשופר עם נקב שאף על פי שנפגם או נצרד קולו מחמת הנקב ולא סתמו ,כשר .כירושלמי הבא:

ר' אבא בר זמינא בשם ר' זעירה והוא שסתמו (שאז יש לברר תנאים שונים כדי להכשיר) אבל אם לא סתמו כשר שכל הקולות כשירין
בשופר.
והוא שולחן ערוך אורח חיים הלכות ראש השנה סימן תקפו סעיף ז
(כו) <ו> אם ניקב ,אם לא סתמו * (כז) <ז> אף על פי שנשתנה קולו ,כשר ((כח) מיהו אם יש שופר אחר אין לתקוע בזה ,כי יש
אומרים * <ח> שאין לתקוע ח בשופר [ח] נקוב) (כל בו ותשובת הרא"ש); (כט) ואם סתמו שלא במינו ,אף על פי שאינו מעכב את
התקיעה לאחר סתימה ,שחזר קולו (ל) לכמות שהיה בתחלה ,פסול אפילו נשתייר בו רובו; ואם סתמו במינו( ,לא) <ט> אם נשתייר
(לב) רובו שלם ולא עכבו הנקבים שנסתמו את התקיעה * ,אלא חזר קולו לכמות שהיה קודם שניקב ,כשר ,ואם חסר אחת משלש
אלה ,פסול .ואם הוא (לג) ט שעת הדחק( ,לד) שאין שופר אחר מצוי( ,לה) <י> יש להכשיר בסתמו במינו אם נשתייר רובו ,אפילו לא
חזר קולו לכמות שהיה; (לו) וכן יש להכשיר בסתמו שלא במינו ,אם נשתייר רובו וחזר קולו לכמות שהיה בתחלה קודם שניקב.
טט  -לכתחילה סותם שלא במינו פסול ,סותם במינו יש דיון

(כו) <ו> אם ניקב ... ,ואם סתמו במינו( ,לא) <ט> אם נשתייר (לב) רובו שלם ולא עכבו הנקבים שנסתמו את התקיעה * ,אלא חזר
קולו לכמות שהיה קודם שניקב ,כשר ,ואם חסר אחת משלש אלה ,פסול.

ירוּ֭שׁוֹפֶ֖ר פועלת בתפקיד יתור לרבות קולות כנאמר ב-שולחן ערוך אורח חיים הלכות
ָ
ֲב
אפשר כי תבנית הטעמים מרכא טפחא של ַתּע ֵ֥
ראש השנה סימן תקפו סעיף ו היה קולו עב מאד או (כה) דק מאד ,כשר ,שכל הקולות כשרים בשופר .ברייתא בפרק ראוהו בית דין
(כז( :):בית יוסף אורח חיים סימן תקפו ו)
משנה ברורה סימן תקפו ס"ק כה (כה) דק מאד  -וה"ה אם היה [נב] צרוד ויבש:
י֭בּאֶ ָחֶ֣ד֭לַ ֵ֗ח ֶדשׁ֭
יע ְ
שׁ֭ה ְשּׁב ָ֜
ַ
אמר֭בַּ ָ֨ח ֶד
ל־בּנ ֵ֥י֭י ְשׂ ָראֶ֖ל֭ל ָ֑
ְ
אמר׃֭[כד]֭ ַדּבֵּ֛ר֭אֶ
ה'֭אֶ ל־מ ֶשֵׁ֥ה֭לּ ָֽ
ויקרא אמר כג,כג – כד[ :כג]֭וַיְ ַדבֵּ֥ר֭ ֶ֖֭
א־ק ֶדשׁ׃
רוּעֶ֖ה֭מ ְק ָר ָֽ
ֹון֭תּ ָ
ָֽי ְהיֶ ֶ֤ה֭לָ כֶ ם֭שַׁ ָבּ ָ֔תֹון֭ז ְכ ֵ֥ר ְ

אמר נוטריקון לאו אמור במצוות העשה שאחריהן ,עם הגבלה שמרומזת בטעם סלוק וטעם אתנח במלים האלה.
אמר [ ...כד]֭ל ָ֑
[כג]֭לּ ָֽ
אפשר כי שני הלאווים הם כנאמר במשנה -ראש השנה פ"ג ה"ו (נושא א) שופר שנסדק ודיבקו פסול (נושא ב) דיבק שיברי שופרות פסול
רוּעֶ֖ה פועלת בתפקיד לרבות שימושים לתוכן להלכות אחדות
ֹון֭תּ ָ
אפשר כי תבנית הטעמים מרכא טפחא של ז ְכ ֵ֥ר ְ
(א) ר"ה בשבת – מדאורייתא תקיעה בכל מקום ,מרבנן רק במקום בית דין ובשאר מקומות זכרון תרועה
(ב) מצב של שופר פסול – באותו מקום יהיה זכרון תרועה
(ג) ניקב ולא סתמו – זכרון התרועה המקורית
רוּעֶ֖ה֭– רבנן למדו מכאן רמז ששבת דוחה תקיעת ראש השנה (שמא יעבירנו) ,ומוצע הסבר לפי הפשט שירמז לקול שופר
ֹון֭תּ ָ
ז ְכ ֵ֥ר ְ
שנשתנה קולו ממה שהיה ,שבכל אופן כשר .כנפסק להלכה ב -שו"ע או"ח הלכות ראש השנה סימן תקפו סעיף ז

(כו) <ו> אם ניקב ,אם לא סתמו * (כז) <ז> אף על פי שנשתנה קולו ,כשר

רוּעֶ֖ה פועלת בתפקיד יתור לרבות מצב סתימה שיהיה כשר בהתקים שלושה
ֹון֭תּ ָ
(ד) אפשר כי תבנית הטעמים מרכא טפחא של ז ְכ ֵ֥ר ְ
תנאים הבאים כפסק שו"ע או"ח שם
(כו) <ו> אם ניקב ... ,ואם סתמו במינו( ,לא) <ט> אם נשתייר (לב) רובו שלם ולא עכבו הנקבים שנסתמו את התקיעה * ,אלא חזר

קולו לכמות שהיה קודם שניקב ,כשר ,ואם חסר אחת משלש אלה ,פסול.

רוּעֶ֖ה
ֹון֭תּ ָ
ירוּ֭שׁוֹפר (וי' אמר כג,כד)֭ז ְכ ֵ֥ר ְ
ֶָ֖֭
ֲב
֭שׁוֹפֶ֤ר֭(וי' בהר כה,ט)֭ ַתּע ֵ֥
ַ
ֲב ְר ֞ ָתּ
הצעה למקורות לשלושה התנאים (וי' בהר כה,ט)֭וְ ַהע ַ
רוּעֶ֖ה לתקיעה בכל התנאים ,נסתפק רק בשני תנאים (וי' בהר כה,ט)֭וְ הַ עֲבַ ְר ֞ ָתּ֭
ֹון֭תּ ָ
ובשעת הדחק התקיעה היא בבחינת (וי' אמר כג,כד)֭ז ְכ ֵ֥ר ְ
ירוּ֭שׁוֹפֶ֖ר
ָ
ֲב
שׁוֹפֶ֤ר֭(וי' בהר כה,ט)֭ ַתּע ֵ֥
ַ

כנפסק להלכה ב -שו"ע או"ח הלכות ראש השנה סימן תקפו סעיף ז ואם הוא (לג) ט שעת הדחק,

(טט  -א) (לד) שאין שופר אחר מצוי( ,לה) <י> יש להכשיר בסתמו במינו אם נשתייר רובו ,אפילו לא חזר קולו לכמות שהיה; (כ-ירושלמי ר"ה

שכל קולות כשירין)

(טט  -ב) (לו) וכן יש להכשיר בסתמו שלא במינו ,אם נשתייר רובו וחזר קולו לכמות שהיה בתחלה קודם שניקב( .ואילו לכתחילה היה פסול)

כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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דפי פרשות השבוע שנת התשע"ג ,במדבר
5
במדבר א,א
5.1
במדבר א,נ – נא:

ת֭ו ַע ֶ֣ל֭כָּ ל-כּלָ יו ְ֭ו ַע ֶ֣ל֭כָּ ל-אֲשֶׁ ר-לוֹ֭ ֭
ן֭הע ֻ ֝ד ְ
כּ ָ
קד֭אֶ תַ -ה ְלויּם ֭֩עַ ל-מ ְשׁ ָ֨ ַ
ה֭ה ְפ ֶ֣
ַ
[נ]֭ ְואַ ֡ ָתּ
ָ֑הוּ֭ו ָס ֵ֥ביב֭לַ מּ ְשׁ ָכֶּ֖ן֭ ַיחֲנָֽ וּ׃ ֭
יו֭והֶ֖ם֭יְ שָׁ ְר ֻת ְ
ל ְ
֝המָּ ה֭י ְשׂ ֶ֤אוּ֭אֶ תַ -המּ ְשׁכָּ ן ְ֭ואֶ ת-כָּ ל-כּ ָ֔ ָ
ב֭יוּמת׃ ֭
ָ ָֽ
ר
ֵ֥ר֭הקָּ֭ ֶ֖
ַ
ָ֑ם֭ו ַהזָּ
ֹו֭ה ְלויּ ְ
כּן֭י ֵָ֥קימוּ֭א ֶ֖ת ַ
֭המּ ְשׁ ָ֔ ָ
ם֭וּבחֲנת ַ
ַ ָֽ
֭ה ְלו ָ֔יּ
ן֭יֹורידוּ֭אתֹו ַ
ֶ֤
כּ
֭המּ ְשׁ ֵ֗ ָ
[נא]֭ וּבנְ ֶ֣סעַ ַ
[נ]֭ ֝ה ָמּה י ְשׂ ֶ֤אוּ֭אֶ תַ -המּ ְשׁכָּ ן֭ -אזלא גרש מהפך פשטא ,כעין יצא להקל ולא להחמיר ,כי בנשאם את המשכן וכל כליו ימנעו את הכתוב ב-
ב֭יוּמת׃ אפילו דוד המלך שנמשח בשמן המשחה כמו כ"ג ,זר הוא ואסור בעבודת הלויים והכהנים .תורה תמימה (נא)
ָ ָֽ
ר
ֵ֥ר֭הקָּ ֶ֖
ַ
[נא] ְו ַהזָּ
ב

והזר הקרב יומת  -אמר ליה ההוא עובד כוכבים להלל ,מקרא זה על מי נאמר ,אמר ליה ,אפילו על דוד מלך ישראל ) [בבלי שבת ל"א
א'] :אמנם הגמרא הזאת עוסקת בין היתר בגר שרצה להיות כ"ג ,אבל היא גם מתאימה לכאן.
ודומה לו בפסוק במדבר א,נג
במדבר א,נג:

ת֭בּנ ֶ֣י֭י ְשׂ ָראָ֑ל ֭
ד ְ
ע ַ ֶ֖
ֶ֣ה֭קצֶ ף֭עַ לֲ֭ -
ֶָ֔
ת֭ולא-י ְהיֶ
ֶ֣ן֭הע ֻ ָ֔ד ְ
֭למ ְשׁ ַכּ ָ
ֶ֤וּ֭סביב ְ
חנ ָ
וְ הַ ְלו ֞יּם֭ ַי ֲ
ֵ֥ן֭הע ָֽדוּת׃ ֭
֭ה ְלו ָ֔יּם֭אֶ ת-מ ְשׁ ֶמ ֶֶ֖רת֭מ ְשׁ ַכּ ָ
שׁ ְמרוּ ַ
֭וְ ָ ָֽ
ֶ֣ן֭הע ֻ ָ֔דת֭ -גרשיים מהפך פשטא מונח זקף-קטן
ֶ֤וּ֭סביב֭ ְלמ ְשׁ ַכּ ָ
חנ ָ
וְ הַ ְלו ֞יּם֭ ַי ֲ
ֶ֣ה֭קצֶ ף֭ -רש''י  -אם תעשו כמצותי
ֶָ֔
ֶ֤וּ֭סביב֭ -גרשיים מהפך פשטא ,כעין יצא להקל ולא להחמיר ,וההסבר בהמשך ְולא-י֭ ְהיֶ
חנ ָ
וְ הַ ְלו ֞יּם֭ ַי ֲ
ֶ֣ה֭קצֶ ף ,ואם לאו שיכנסו זרים בעבודתם זו יהיה קצף ,כמו שמצינו במעשה קרח ''כי יצא הקצף''
ֶָ֔
לא-י ְהיֶ

ֶ֣ה֭קצֶ ף – פעמיים זקף בין שני קיסרים ,כעין דבר החוזר וקורה ,כגון בקורח ועדתו ש 250 -איש
ֶָ֔
ת֭ולא-י ְהיֶ
ֶ֣ן֭הע ֻ ָ֔ד ְ
֭למ ְשׁ ַכּ ָ
ֶ֤וּ֭סביב ְ
חנ ָ
ַי ֲ
הביאו איש מחתתו ושמו בהם אש ונשרפו ה 250-איש ,ואולי גם המעשה באנשי בית שמש שחזו בארון העדות בחזרתו משדה פלשתים.
ֹ֧ה֭ה'֭אֶ ת-מ ֶשֶׁ֖ה֭כֵּ֥ן֭עָ ָֽשׂוּ׃֭פ ֭
ֵ֛
ֲשׁר֭צוָּ
ָ֑ל֭כּכל֭א ָ֨ ֶ
וּ֭בּנ ֶ֣י֭י ְשׂ ָרא ֠ ְ
במדבר א,נד :וַ ָֽ ַֽ ַיּעֲשֶׂ֖ ְ
ה֭ה ְפּקֻ ֡דים֭אֲשֶׁ ר ֭֩פָּ ַָ֨קד֭ -מונח פזר תלישא-קטנה קדמא
ַ
(במ' א,מד) אֶ֣לֶּ
ה֭ה ְפ ֶ֣קד֭אֶ תַ -ה ְלויּם ֭֩ -פזר מונח תלישא-קטנה על-משכן העדת  -קדמא ואזלא ועל כל-כליו ועל כל-אשר-לו  -מונח זרקא
ַ
(במ' א,נ) ְואַ ֡ ָתּ

מונח סגול
וּ֭בּנ ֶ֣י֭י ְשׂ ָראָ֑ל֭ ֠ ְכּכל  -תלישא-גדולה
(במ' א,נד) וַ ָֽ ַֽ ַיּעֲשֶׂ֖ ְ
רמב"ן נג  ...מכאן תקנו המשמרות  ...הכהנים שומרים מבפנים והלוים מבחוץ כך שנינו בברייתא של ל"ב מדות מדבר שאינו מתפרש

במקומו ומתפרש במקום אחר  ...אבל לא שמענו שצוהו הקב"ה שיעשה את בניו כ"ד משמרות והיכן שמענו (דבה"י) אלה פקודתם
לעבודתם לבא לבית ה' כמשפטם ביד אהרן ושנינו עוד במסכת תמיד  ...למדנו שהן מצוה לדורות ואינם במשכן בלבד והפסוקים
בדברי הימים מפורשים בענין המשמרות וכל התקון.

( במ' א,נ) ואתה הפקד את-הלוים פזר מונח תלישא-קטנה ,עשוי ללמד על כ"ד משמרות כהונה ולויה
( במ' א,נד) ויעשו בני ישראל ככל  -תלישא-גדולה  -שיעור כ"ד משמרות -מעמדות ישראל
 ומה שכתוב (במ' פי' כח,ב) תשמרו  -זקף-גדול ,ענין אחד של שלש מעמדות בשעת קרבן תמיד ,ונתפרש שזה באופן של כ"ד משמרות
כנלמד ב-במדבר א נ  -נד
֠ ְכּכל תלישא-גדולה – אפשר מלמד על שיעורים ומחיצות ,שיעור כ"ד משמרות -מעמדות ישראל.
שיעור  -מפקד ,מחיצה  -ארבע מחנות של שלושה שבטים ודגלים ,מחיצה  -הפקדת הלוים על המשכן וכל כליו
ֲשׁר֭צוָּ ֹ֧ה֭הֵ֛ '֭אֶ ת-מ ֶשֶׁ֖ה֭כֵּ֥ן֭עָ ָֽשׂוּ׃֭פ ֭
וּ֭בּנ ֶ֣י֭י ְשׂ ָראָ֑ל֭֭ ֠ ְכּכל֭א ָ֨ ֶ
במדבר א,נד :וַ ָֽ ַֽ ַיּעֲשֶׂ֖ ְ
וּ֭בּנ ֶ֣י֭י ְשׂ ָראָ֑ל  -טפחא מונח אתנח ,תבנית בר' א,א בראשית ברא א-לקים ,ללמד כי המשכן וכליו מייצגים מעשה בראשית ,בצירוף
וַ ָֽ ַֽ ַיּעֲשֶׂ֖ ְ
אותיות שנבראו בהן שמים וארץ.
֠ ְכּכל – תלישא-גדולה  ...הֵ֛ ' – תביר ,תבנית של אפשרות לקשר צירופי או חשבוני כל שהו.
כּכל – גי' ע'  ,עם האות
ֲשׁר֭– תלשא קדמא ,תלשא בתפקיד בחינה נעלה ,כדברים שיצאו מכתר דאצילות  ,כאשר נצרף גי' המלה ֠ ְ֭
֠ ְכּכל֭א ָ֨ ֶ
וּ֭בּנ ֶ֣י֭י ְשׂ ָראָ֑ל רצון הבחינה הנעלה ביותר.
הראשונה של שם הוי"ה היא י' נקבל ע"י ,רמז לעתיק יומין .וַ ָֽ ַֽ ַיּעֲשֶׂ֖ ְ
ֲשׁר – קדמא ,עשו כפי שצוה ה' למשה ולא כסדר שמשה אמר לבצלאל
א ָ֨ ֶ
ֹ֧ה֭ה'֭אֶ ת-מ ֶשֶׁ֖ה – דרגא תביר טפחא ,קבוצת פרטים מצטרפת ,שמשה צוה ובצלאל כביכול שמע ,וגם צירוף אותיות מעשה בראשית
ֵ֛
צוָּ
כגמרא אמר רב יהודה אמר רב :יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהן שמים וארץ.
בבלי ברכות נה,א אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן :בצלאל על שם חכמתו נקרא .בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה:

לך אמור לו לבצלאל עשה לי משכן ארון וכלים ,הלך משה והפך ,ואמר לו :עשה ארון וכלים ומשכן .אמר לו :משה רבינו ,מנהגו של
עולם  -אדם בונה בית ואחר כך מכניס לתוכו כלים ,ואתה אומר :עשה לי ארון וכלים ומשכן! כלים שאני עושה  -להיכן אכניסם?
שמא כך אמר לך הקדוש ברוך הוא :עשה משכן ארון וכלים .אמר לו :שמא בצל אל היית וידעת! אמר רב יהודה אמר רב :יודע היה
בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהן שמים וארץ .כתיב הכא (שמות ל"ה) וימלא אתו רוח אלהים בחכמה ובתבונה ובדעת ,וכתיב התם
(משלי ג') ה' בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה וכתיב (משלי ג') בדעתו תהומות נבקעו .אמר רבי יוחנן :אין הקדוש ברוך הוא נותן
חכמה אלא למי שיש בו חכמה ,שנאמר (דניאל ב') יהב חכמתא לחכימין ומנדעא לידעי בינה .שמע רב תחליפא בר מערבא ואמרה
קמיה דרבי אבהו ,אמר ליה :אתון מהתם מתניתו לה ,אנן מהכא מתנינן לה  -דכתיב (שמות ל"א) ובלב כל חכם לב נתתי חכמה.
כֵּ֥ן֭עָ ָֽשׂוּ  -מרכא סלוק – רבוי והגבלה ,לא הוסיפו ולא גרעו.
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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וֹן֭בּן-עַ מּינ ָ ָָֽדב׃֭֭ ֭
ֶ
הוּדה֭נ ְַחשֶׁ֖
ָ֑ם֭ונָשׂיא֭ל ְבנ ֶ֣י֭יְ ָ ָ֔
ה֭לצ ְבא ָת ְ
הוּד ְ
ֶל֭מחֲנ ֵ֥ה֭יְ ָ ֶ֖
ה֭דּג ַ
ְר ָח ֶ ֵ֛
֭ק ְד ָמה֭מז ָ ָ֔
ב,גְ :ו ַהחנים ֶ֣
יאוּר׃֭֭ ֭
וּר֭בּןְ -שׁד ָֽ
ֶ
אוּבן֭אֱליצֶ֖
ֶ֣י֭ר ָ֔
ָ֑ם֭ונָשׂיא֭ל ְבנ ְ
ה֭לצ ְבא ָת ְ
ימָ֭נ ְ
ֹ֧ה֭ראוּבֵ֛ן֭תּ ָ ֶ֖
ֶל֭מחֲנ ְ
דּג ַ
ב,יֶ֣ ֶ :
יהוּד׃֭֭ ֭
ֶ֖ע֭בּן-עַ מּ ָֽ
ה֭ונָשׂיא֭ל ְבנ ֶ֣י֭אֶ ְפ ַ ָ֔רים֭אֱלישָׁ ָמ ֶ
תם֭יָ ָָ֑מּ ְ
ם֭לצ ְבא ָ ֶ֖
ֶל֭מחֲנ ֵ֥ה֭אֶ ְפ ַרֵ֛י ְ
דּג ַ
ב,יחֶ֣ ֶ :
ֶר֭בּן-עַ ָֽמּישַׁ ָ ָֽדּי׃֭֭ ֭
יעז ֶ
ֶ֣י֭דן֭אֲח ֶ ֶ֖
ָ֑ם֭ונָשׂיא֭ל ְבנ ָ ָ֔
ָה֭לצ ְבא ָת ְ
ֵ֥ה֭דֵ֛ן֭צָ ֶ֖פנ ְ
ֶל֭מחֲנ ָ
דּג ַ
ב,כהֶ֣ ֶ :
ָדב׃֭֭ ֭
וֹן֭בּן-עַ מּינ ָ ָֽ
ֶ
ָ֑ם֭ו ָ֨ ַעלְ -צ ָב ָ֔אוֹ֭נ ְַחשֶׁ֖
ֶ֖ה֭לצ ְבא ָת ְ
ְ
הוּדֵ֛ה֭בָּ ראשׁנָ
ֹ֧ה֭בנָֽי-יְ ָ
ֶל֭מחֲנ ְ
ע֭דּג ַ
בהעלתך י,יד :וַיּ ַ֞סּ ֶ ֶ֣
יאוּר׃֭֭ ֭
וּר֭בּןְ -שׁד ָֽ
ֶ
ָ֑ם֭ו ָ֨ ַעלְ -צ ָב ָ֔אוֹ֭אֱליצֶ֖
ֶ֖ן֭לצ ְבא ָת ְ
ֵ֥ה֭ראוּב ְ
ֶל֭מחֲנ ְ
ע֭דּג ַ
בהעלתך י,יחְ :ונ ֵַָ֗ס ֶ ֵ֛
יהוּד׃֭֭ ֭
ֶ֖ע֭בּן-עַ מּ ָֽ
ָ֑ם֭ו ָ֨ ַעלְ -צ ָב ָ֔אוֹ֭אֱלישָׁ ָמ ֶ
ם֭לצ ְבא ָת ְ
רי ְ
ֵ֥ה֭בנָֽי-אֶ ְפ ַ ֶ֖
ֶל֭מחֲנ ְ
ע֭דּג ַ
בהעלתך י,כבְ :ונ ֵַָ֗ס ֶ ֵ֛
ֶר֭בּן-עַ מּישַׁ ָ ָֽדּי׃֭ ֭
יעז ֶ
ֶ֖ת֭לצ ְבא ָתָ֑ם֭וְ֭ ָ֨ ַעלְ -צ ָב ָ֔אוֹ֭אֲח ֶ ֶ֖
ֵ֥ף֭לכָ לָֽ ַ -ה ַמּחֲנ ְ
ן֭מאַ סּ ְ
ֶ֣ה֭בניָ֔ ָ -ד ְ
ֶל֭מחֲנ ְ
ע֭דּג ַ
בהעלתך י,כהְ :ונ ֵַָ֗ס ֶ ֚

ה֭לצ ְבא ָתָ֑ם – תביר מרכא טפחא אתנח ,מרכא טפחא ,יתור לרבות על על מחנה יהודה את הענן ,תביר
הוּד ְ
ֶל֭מחֲנ ֵ֥ה֭יְ ָ ֶ֖
דּג ַ
 .1במדבר ב,גֵ֛ ֶ :
ירמז להתקפלות הענן על גבי בני יהודה ,אתנח מגביל את הענן רק לבני יהודה ולא לשאר השבטים (יששכר וזבולון) בדגל מחנה יהודה.
ֵ֛ה֭בּראשׁנָ ֶ֖ה – מונח דרגא תביר טפחא ,אפשרות לשתי סדרות
הוּד ָ
ֹ֧ה֭בנָֽי-יְ ָ
ֶל֭מחֲנ ְ
דּג ַ
אבל  .5במדבר בהעלתך י,ידֶ֣ ֶ :
ֵ֥ה֭דֵ֛ן֭
דּגֶל֭מַ חֲנ ָ
תם֭– מונח מרכא תביר טפחאֶ֣ ֶ ,
ם֭לצ ְבא ָ ֶ֖
דּגֶל֭מַ חֲנ ֵ֥ה֭אֶ ְפ ַרֵ֛י ְ
ימנָה֭– מונח דרגא תביר טפחאֶ֣ ֶ ,
ֹ֧ה֭ראוּבֵ֛ן֭תּ ָ ֶ֖
ֶל֭מחֲנ ְ
דּג ַ
ֶ ֶ֣
ָה֭לצ ְבא ָתָ֑ם֭– מונח מרכא תביר טפחא ,אפשרות לשתי סדרות,
צָ ֶ֖פנ ְ
ב-ירושלמי עירובין פ"ה ה"א נאמר שנסעו תמיד או בצורת תיבה או בצורת קורה .אפשר כי מרמז לנסיעת ארבעה מחנות ישראל למטה,
וארבעה מחנות עליונים למעלה כנאמר בזוהר במדבר בהעלתך י,ב
זוהר כרך ג (במדבר) פרשת בהעלותך דף קנה עמוד א
ֲצוֹצ ֶ֣רת֭בגין דאינון מסטרי תרי דקאמרי ממזרח ומדרום אינהו זמינין לתברא דינין ולאכפייא לון ועל דא אינון מ-
תא חזי ְשׁתּי֭ח ְ
ֶ֣ם֭בּחֲצ ְצ ֵ֗רת֭סתם בין לעילא בין לתתא
וּת ַק ְע ֶתּ ַ
ֵ֥ם֭וּ ְבמוֹעֲדיכֶ ם֭וגו' ְ
וּביָ֨וֹם֭שׂ ְמ ַח ְת ֶכ ָֽ
כּסֶ ף ובגין כך (במ' בהעלתך י,י) ְ
ָ֔ ֶ

מתוק מדבש ב' חצוצרות מבחינת רחמים שבמזרח ומבחינת החסד שבדרום ,מזומנים לשבור הדינים ולהכניעם ,על כן החצוצרות
ֶ֣ם֭בּחֲצ ְצ ֵ֗רת סתם – סתם (כלומר לא מפורש) כדי
וּת ַק ְע ֶתּ ַ
ֵ֥ם֭וּ ְבמוֹעֲדיכֶ ם֭וגו' ְ
וּב ָ֨יוֹם֭שׂ ְמ ַח ְת ֶכ ָֽ
מכסף שהוא בחסד ,ולכן כתוב ְ
להורות בין לעילא שהיו תוקעים בין למעלה בנסיעות מחנות המלאכים בין לתתא בין למטה בנסיעות מחנות ישראל.
ת֭כּ ֶסף – רביע  ...זקף-קטן ,כעין מידת כתוב סתום שלא בא לסתום אלא לפרש שהתקיעות והקריאה מכוונת
ֲצוֹצ ֶ֣ר ָ֔ ֶ
֭שׁתּי֭ח ְ
ֶ֣ה֭ל ֵָ֗ך ְ
עֲשׂ ְ
לנסיעות מחנות המלאכים ולנסיעות מחנות ישראל .הסדרות מרומזות בתבניות הטעמים מונח דרגא או מונח מרכא ב-במדבר ב,ג (סדרות
של מחנות) ,בהעלתך י,יד (סדרות של נסיעה)
סדרות בהליכת השבטים:
הליכה כתיבה
אפשר כי מדגל מחנה ראובן נלמד כי כאשר הלכו כתיבה ,כל מחנה הלך שבט אחר שבט או
אפשר כי מדגל מחנה אפרים נלמד כי כאשר הלכו כתיבה ,כל מחנה הלך במשולש
אפשר כי מדגל מחנה דן המאסף לכל המחנות שאם הלכו כתיבה היה על דגל דן ללכת פרוש בין קצה אפרים ובין קצה ראובן
תורה תמימה הערות במדבר פרק ב הערה ז)

במחנה דן כתיב זה ,ונסע דגל מחנה דן מאסף לכל המחנות ,והיינו שהיה נוסע באחרונה ,וזה הוא כמ"ד כקורה ,דאלו למ"ד
כתיבה היה מחנה דן בצפון ,כמש"כ .ומפרש בירושלמי ,דלמאן דס"ל כקורה לא קשה אליביה הדרשה כאשר יחנו כן יסעו ,משום
דהוא מוקים פסוק זה לענין אחר מה חנייתן עפ"י הדבור וכו' ,כפי שיבא בדרשה הבאה ,ולמ"ד כתיבה לא קשה אליביה הדרשה
מאסף לכל המחנות ,משום דשבטו של דן שהיה מרובה באוכלוסין היה מתפשט והולך אחורי כל המחנות כדי שיהיה מרובע
ברבוע שלם ,וכל מי שהיה מאבד דבר היה מחזירו לו ,והיינו דכתיב מאסף לכל המחנות ,אע"פ שהלכו לצבאותם ,וע"ע בס'
התוה"מ:
תורה תמימה הערות במדבר פרק י הערה יז) דמפני שהיה מרובה באוכלוסין היה מתפשט והולך אחורי כל המחנות כדי שיהיה
מרובע ברבוע שלם ,והיינו דכתיב מאסף לכל המחנות אע"פ שהלכו לצבאותם ,ועיין מש"כ לעיל ריש פ' במדבר (ב' י"ז) בפסוק
כאשר יחנו כן יסעו השייך לדרשה זו ירושלמי (עירובין פ"ה,ה"א [כב,ג]:
הליכה כקורה
לוי וארון התייר בראש (קדושה) דגל יהודה דגל ראובן הלויים והמשכן (קדושה) דגל אפרים ודגל דן ללא קדושה סוגרת .אפשר כי ביהודה
מיעוט קדושה ,ראובן מוקף בקדושה ,אפרים ודן רק מצד אחד ,חלק מדן מחוץ לענני הכבוד בגלל "פסל מיכה"
לבדוק מנחות צג  -צה
מעבר הירדן היה בשורה – מס' סוטה?
רש"י ט(,יח) על פי ה' יסעו  -שנינו ב'מלאכת המשכן' (יג) :כיון שהיו ישראל נוסעים ,היה עמוד הענן מתקפל ונמשך על גבי בני יהודה כמין קורה.
תקעו והריעו ותקעו .ולא היה מהלך עד שמשה אומר" :קומה ה'" (במ' י,לה) ,ונסע דגל מחנה יהודה .זו בספרי (ספ"ב מד) .ועל פי ה' יחנו  -כיון
שהיו ישראל חונים  ,עמוד הענן היה מתמר ועולה ונמשך על גבי בני יהודה כמין סוכה; ולא היה נפרש עד שמשה אומר" :שובה ה' רבבות אלפי
ישראל" (במ' י,לו); הוי אומר :על פי ה' ו"ביד משה" (להלן,כג).
רש"י י(,יז) והורד המשכן  -כיון שנוסע דגל יהודה ,נכנסו אהרן ובניו ופרקו את הפרכת וכסו בה את הארון ,שנאמר" :ובא אהרן ובניו בנסוע
המחנה" (במ' ד,ה) ; ובני גרשון ובני מררי פורקין המשכן וטוענין אותו בעגלות ונוסעין; והארון וכלי הקדש של משא בני קהת עומדים מכוסין
ונתונין על המוטות עד שנסע דגל מחנה ראובן; ואחר כך "ונסעו הקהתים" (להלן,כא)( .כא) נשאי המקדש  -נושאי הדברים המקודשים .והקימו את
המשכן  -בני גרשון ובני מררי שהיו קודמים להם מסע שני דגלים ,היו מקימין את המשכן כשהיה הענן שוכן; וסימן החנייה נראה בדגל מחנה
יהודה והם חונים ,ועדיין בני קהת באים מאחריהם עם שני דגלים האחרונים .והיו בני גרשון ובני מררי מקימין את המשכן .וכשבאים בני קהת
מוצאים אותו על מכונו ,ומכניסין בו הארון והשלחן והמנורה והמזבחות .וזהו משמעות המקרא :והקימו  -מקימי המשכן  -אותו עד  -טרם באם -
של בני קהת( .כה) מאסף לכל המחנת  -תלמוד ירושלמי (עירובין פ"ה,ה"א [כב,ג]) :לפי שהיה שבטו של דן מרובה באוכלוסים היה נוסע באחרונה,
וכל מי שהיה מאבד דבר היה מחזירו לו .איתא כמאן דאמר :כתיבה היו מהלכין ,ומפיק לה מן "כאשר יחנו כן יסעו" (במ' ב,יז); ואית דאמרי:
כקורה היו מהלכין ,ומפיק לה מן מאסף לכל המחנות.
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
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"ג

יאוּר׃ ֭
אוּבן֭אֱליצֶ֖ וּר֭בֶּ ןְ -שׁד ָֽ
ָשׁים֭א ֲֶשֵׁ֥ר֭יַעַ ְמ ֶ֖דוּ֭א ְתּ ֶכ ָ֑ם֭֭ל ְר ֕
אנ ָ֔
וֹת֭ה ֲ
ָ
֭שׁ ֶ֣מ
במדבר א,ה – טו[ :ה]֭ ְואלֶּ ה ְ
צוּרישַׁ ָ ָֽדּי׃ ֭
ֶ֖ל֭בּןָֽ -
וֹן֭שׁלֻ מיא ֶ
ְ
[ו]֭ ְלשׁ ְמ ֕ע
וֹן֭בּן-עַ מּינ ָ ָָֽדב׃ ֭
ֶ
יהוּדה֭נ ְַחשֶׁ֖
ָ֕
[ז]֭ל
צוּער׃ ֭
ֶ֖ל֭בּןָָֽ֭ -
שכר֭נְ ַתנְ א ֶ
[ח]֭ ְליָ֨שָּׂ ָ֔ ָ
ֶ֖ב֭בּן-ח ָֹֽלן׃ ֭
יא ֶ
בוּלן֭אֱל ָ
ֻ֕
[ט]֭לזְ
הצוּר׃ ֭
ֶ֖ל֭בּןְ -פּ ָד ָֽ
ַשּׁה֭גּ ְַמליא ֶ
יהוּד֭֭ל ְמנ ֕ ֶ
ֶ֖ע֭בּן-עַ מּ ָ֑
ף֭לאֶ ְפ ַ ֕רים֭אֱלישָׁ ָמ ֶ
ֶ֣י֭יוֹס ְ
ָ֔
[י]֭ל ְבנ
ידן֭בֶּ ן-גּ ְדע ָֽני׃ ֭
[יא]֭ ְל ָ֨בנְ י ָָ֔מן֭אֲב ָ ֶ֖
יעזֶר֭בֶּ ן-עַ ָֽמּישַׁ ָ ָֽדּי׃ ֭
[יב]֭ ְל ָ ֕דן֭אֲח ֶ ֶ֖
ֶ֖ל֭בּן-עָ ְכ ָ ָֽרן׃ ֭
[יג]֭ ְלאָ ֕שׁר֭פַּ גְ עיא ֶ
עוּאל׃ ֭
[יד]֭ ְל ָג֕ד֭אֶ ְלי ָָסֶ֖ף֭בֶּ ןְ -דּ ָֽ
ע֭בּן-עינָ ַָֽֽן׃ ֭
יר ֶ
[טו]֭ ְל ַנ ְָ֨פ ָתּ ָ֔לי֭אֲח ַ ֶ֖

בפסוקים במדבר א,ה – טו בשמות הנשיאים תבנית טעמי הפסוקים ,שלוש קבוצות :זקף-גדול  ,זקף-גדול ,זקף-גדול ,קדמא זקף-קטן
במלה אחת .זקף-גדול בתפקיד שתיים שהם אחד ,קדמא זקף-קט ן במלה אחת כעין מידה מוקדם והוא מאוחר בענין (שיש מסבירים שזה סוג
אוּבןאב השבט ובין נשיא
של זקף-גדול) .ושתי התבניות מבטאות ענין אחד זקף-גדול מבטא חיבור שני נקודות היינו חיבור בין כגון ְר ֕
יאוּר ,קדמא זקף-קטן במלה אחת כעין מידה מוקדם והוא מאוחר בענין ,כאן נשמת אב השבט (המוקדם כגון
וּר֭בּןְ -שׁד ָֽ
ֶ
שבט הנוכחי אֱליצֶ֖
צוּעָֽר) בקשר הדוק העושה אותם לאחד.
ֶ֖ל֭בּןָ -
שכר ) מעוברת בנשמת נשיא השבט הנוכחי (המאוחר כגון נְ ַתנְ א ֶ
יָ֨שָּׂ ָ֔ ָ
לעומתם ב-במדבר שלח יג ,ד – טו בפרשת המרגלים רובם כתובים בזקף-קטן ,לומר שהמרגלים כבר בהליכתם היו בעצה רעה ולכן
נחלש העיבור בין אב השבט ובין הנשיא וכאשר בחזרתם גילו מחשבתם הרעה פרחו נשמות השבטים הקדושים ונשארו יחידים( .מעובד
עם הרב יהושע ישראלי ע"פ פי' ארץ חמדה למלבי"ם בפר' שלח-לך)
֭֩אישׁ֭אֶ ֝ ָחד֭
תן֭ל ְבנ ֶ֣י֭י ְשׂ ָראָ֑ל֭אֶ֣ישׁ֭אֶ ָחד ָ֨
ָתרוּ֭אֶ תֶ -א ֶֶ֣רץ֭ ְכּ ַנָ֔עַ ן֭אֲשֶׁ ר-אֲנֵ֥י֭נ ֶ֖
ים֭וי ֻ
ָשׁ ְ
אנ ֵ֗
במדבר שלח-לך יג,ב – טו[ :ב]֭ ְשׁלַ חְ -לָךֶ֣ ֭ ֲ
ֵ֥י֭בנָֽי-י ְשׂ ָראֶ֖ל֭
ים֭ראשׁ ְ
ָ
ָשׁ
אנ ָ֔
ארן֭עַ ל-פֶּ֣י֭הָ֑֭'֭כֻּ ָלּ ֶ֣ם֭ ֲ
תם֭מ ֶשֵׁ֛ה֭ממּ ְד ַבֵּ֥ר֭פָּ ָ ֶ֖
לח֭א ָ ֵ֥
יא֭ב ֶ ָֽהם׃֭[ג]֭וַיּ ְשׁ ָ֨ ַ
ָ
ָשׂ
חוּ֭כּל֭נ ֵ֥
ֶ֖
ל
ְלמַ טֶּ֤ה֭אֲב ָתיו֭תּ ְשׁ ָ֔ ָ
הוּדה֭כָּ לֶ֖ב֭בֶּ ן-יְ פֻ נֶּ ָֽה׃֭
חוֹרי׃֭[ו]֭ ְלמַ טּ ֶ֣ה֭יְ ָ ָ֔
ֶ֖ט֭בּןָֽ -
֭בּן-ז ַָֽכּוּר׃֭[ה]֭ ְל ַמטּ ֶ֣ה֭שׁ ְמ ָ֔עוֹן֭שָׁ ָפ ֶ
אוּבן֭שַׁ ֶ֖מּוּעַ ֶ
ֶ֣ה֭ר ָ֔
ם֭ל ַמטּ ְ
מוֹת ְ
ה֭שׁ ָ ָ֑
ְ
המָּ ה׃֭[ד]֭ ְואֶ֖לֶּ
ָֽ
בוּלן֭
ָ֔ ֻ
י֭בּןָ -ר ָֽפוּא׃֭[י]֭ ְלמַ טּ ֶ֣ה֭זְ
רים֭הוֹשֵׁ֥עַ ֭בּן-נָֽ וּן׃֭[ט]֭ ְל ַמטּ ֶ֣ה֭בנְ י ָָ֔מן֭פַּ ְל ֶ֖ט ֶ
יוֹסף׃֭[ח]֭ ְל ַמטֵּ֥ה֭אֶ ְפ ָ ֶ֖
ֶ֖ל֭בּןָֽ -
שכר֭יגְ ָא ֶ
[ז]֭ ְל ַמטּ ֶ֣ה֭ישָּׂ ָ֔ ָ
ר֭סתֶ֖ וּר֭בֶּ ן-
ֶ֖ל֭בּן-גְּ ַמ ָֽלּי׃֭[יג]֭ ְל ַמטּ ֶ֣ה֭אָ ָ֔שׁ ְ
ֶ֣ה֭דן֭עַ מּיא ֶ
סוּסי׃֭[יב]֭ ְל ַמטּ ָ ָ֔
י֭בּןָֽ -
ֶ֣ה֭מנ ֶַשָּׁ֑ה֭גּ ֶַ֖דּ ֶ
ֶ֖ף֭ל ַמטּ ְ
סוֹדי׃֭[יא]֭ ְל ַמטֵּ֥ה֭יוֹס ְ
ֶ֖ל֭בּןָֽ -
גַּדּיא ֶ
ֶ֖ל֭בּןָ -מ ָֽכי׃ ֭
י֭בּן-ו ְָפ ָֽסי׃֭[טו]֭ ְל ַמטּ ֶ֣ה֭ ָגָ֔ד֭גְּ֭אוּא ֶ
מיכָ ָֽאל׃֭[יד]֭ ְל ַמטּ ֶ֣ה֭נ ְַפ ָתּ ָ֔לי֭נ ְַח ֶ֖בּ ֶ

ד֭ל ַמטֶּ֤ה֭אֲב ָתיו֭תּ ְשׁ ָ֔ ָלחוּ  .מבואר בדברי האר"י ז"ל כי נשמת השבטים נתלבשו
֭֩אישׁ֭אֶ ֝ ָח ְ
מלבי"ם – ארץ חמדה אֶ֣ישׁ֭אֶ ָחד ָ֨
יו דוקא כי האבות
ד֭ל ַמטֶּ֤ה֭אֲב ָת ֭
במרגלים כ"א בנשיא שלו ,ונשמת לוי נתלבש ביהושע כי לוי לא שלח מרגל בפועל .ועז"א ָ֨אישׁ֭אֶ ֝ ָח ְ
ֶ֖ל֭ה ָמּה׃ הראשים הנצבים לראש פנה שבטי יה לישראל עדות.
ָֽ
ֵ֥י֭בנָֽי-י ְשׂ ָרא
הם השבטים נתלבשו בהם .ואומר ָראשׁ ְ
וֹת֭לשֶׁ֣ם֭הָֽ֭'׃ ֭
ְ
ָ֑ל֭לה ֵ֗ד
וּת֭לי ְשׂ ָרא ְ֝
ְ
וּ֭שׁ ָב ֡טים֭שׁ ְבטיָ -יהּ֭ע ֶ֣ד
שּׁם֭עָ ל ְ
תהלים קכב,ד :שֶׁ ָ֨ ָ
וּ֭שׁ ָב ֡טים – קדמא גלגל פזר ,מרמזים כך :פזר מרמז
שּׁם֭עָ ל ְ
פשט הפסוק מדבר בעליה לרגל למקדש ,אפשר כי טעמי המקרא שֶׁ ָ֨ ָ
לדרשה לענין אחר מפשט העליה לרגל ,גלגל (במובן של כעין גלגול נשמות) מרמז לתיקון של המעשה שארע בזמן קודם המרומז
בטעם קדמא ,וזהו עליית המרגלים לתור את ארץ כנען ,שהיו נשמות אבות השבטים מעוברות במרגלים והם כשלו בשליחותם.
אוּבן֭[ה]֭ ְל ַמטּ ֶ֣ה֭שׁ ְמ ָ֔עוֹן֭בזקף קטן וכן כולם חוץ [ח]֭ ְלמַ טֵּ֥ה֭
ֶ֣ה֭ר ָ֔
מלבי"ם – ארץ חמדה וראה דבר פלא כי בכולם כתיב [ד] ְ ...ל ַמטּ ְ

אֶ ְפ ָ ֶ֖רים֭כתיב בטפחא .והוא מבואר במ"ש האר"י ז"ל כי ביהושע נתלבש נשמת לוי שאינו משבטו וע"ז הטעם מפסיק לומר שלא
אפרים בעצמו הלך כמו בשאר השבטים רק שהיה הנשיא ממטה אפרים וההולך היה נשמת לוי רק במנשה הלך יוסף מצד שבטו וע"ז
ֶ֣ה֭מנ ֶַשָּׁ֑ה) .
ֶ֖ף֭ל ַמטּ ְ
כתיב למטה למנשה (טט[ -יא]֭ ְל ַמטֵּ֥ה֭יוֹס ְ
מאור ושמש  ... -בשם האריז"ל מה שאמר יוסף לאחיו בראשית מקץ מרגלים אתם כוונתו היה על אותם המרגלים שירגלו ארץ-
ישראל דהיינו שהיה למרגלים עיבור נשמות השבטים  ...נשמות צדיקים כדי לסייעם  ...לשמוע בן-זכור נשמת ראובן ,לגדי בן-סוסי
נשמת יוסף הצדיק ,אבל ליהושע בן-נון לא הוצרך להמשיך נשמת השבט כי יהושע היה צדיק גדול ולא היה צריך לעיבור נשמה
אעפ"כ הוסיף לו אות אחד על שמו שלא ילכד במצודתם .אך ,כאשר הטעו המרגלים אזי תיכף פרחה מהם נשמות השבטים הקדושים
ונשארו יחידים והמרגלים הטעו עצמם אל הסט"א להוציא דבה .אך כלב היה דעתו ומחשבתו זכה להשי"ת ולא פרחה ממנו נשמת
רוֹן ,שזה הפסוק נאמר על כלב לבדו כי נאמר ַויּ ֶָ֣בא לשון יחיד ...
ָבא עַ דֶ -ח ְב ֭
עלֶ֣ וּ ַב ֶנּגֶב֭ ַויּ ֶ֣
יהודה ,לכך נאמר (במדבר שלח-לך יג,כב) ַו ַיּ ֲ֭
ַו ַיּעֲלֶ֣ וּ לשון רבים כי זאת נאמר על כלב ועל נשמת שבטו (יהודה) שהיה בתוכו בסוד העיבור כנ"ל.

כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
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"ג

במדבר שלח יג,יא:

וּסי׃
י֭בּן-ס ָֽ
ֶ֣ה֭מנ ֶַשָּׁ֑ה֭גּ ֶַ֖דּ ֶ
ֶ֖ף֭ל ַמטּ ְ
[יא]֭ ְל ַמטֵּ֥ה֭יוֹס ְ

רמב"ן  ...או שחלק כבוד לשניהם (אפרים ומנשה) ,והיה די לאפרים בכבוד נשיאו (יהושע בן נון).
ספרי במדבר פרשת פינחס פיסקא קלג

אבינו מת במדבר ,ר' עקיבא אומר נאמר כאן מדבר ונאמר להלן מדבר מה מדבר האמור כאן צלפחד אף מדבר האמור להלן צלפחד.
והוא לא היה בתוך העדה זו עדת מלינים .הנועדים על ה' זו עדת מרגלים .בעדת קרח זו עדה של קרח .כי בחטאו מת שלא החטיא
אחרים עמו .ובנים לא היו לו שאלו היה לו בן לא היינו תובעות ... .תנה לנו אחוזה בתוך אחי אבינו ,ר' נתן אומר יפה כח נשים מכח
אנשים אנשים אומרים נתנה ראש ונשובה מצרימה (במדבר יד ד) ונשים אומרות תנה לנו אחוזה בתוך אחי אבינו.
פני דוד במדבר פרשת שלח

יא) למטה יוסף למטה מנשה .אפשר שהזכיר יוסף שהיה מחבב את הארץ כמ"ש והעליתם את עצמותי וכן ארונו צף שיקחהו משה
רבינו ע"ה וכן בנות צלפחד וכמו שפירש"י בפ' פנחס וזהו להגדיל המדורה על נשיא זה שלא נסתכל ביוסף שחיבב הארץ והבנות
הלכו בדרך אביהם יוסף ואדם לא זכר ונתחבר בעצה רעה למרגלים .ורבינו האר"י מפרשה על דרך אמת דיוסף עצמו נתחבר במנשה
בנשיא זה ולא בהושע נשיא אפרים וכו' ע"ש ויאורו עיניך:
משך חכמה במדבר פרק יג

(יא) למטה יוסף למטה מנשה וכו' .פירוש ,שהיה גלוי ברוח הקודש למשה ,שמטה מנשה חציו יהא בעבר הירדן וחציו בארץ ,ולכן
שלח איש מחצי השבט שחלקם בארץ ומחבבים ארץ ישראל ,וזה מידת יוסף שחיבב ארץ ישראל ,וכמו שאמרו במדרש שלא כפר
בארצו ואמר "גונבתי מארץ העברים"" ,והעליתם את עצמותי מזה" וכו' (בראשית כ ,כה) .וכל זה לא הועיל!.

אגרא דכלה במדבר פרשת שלח

ֶ֣ה֭מנ ֶַשָּׁ֑ה .הנה ייחס מנשה ליוסף ,ולא עשה כן לאפרים ,והנה בליקוטי תורה למרן האר"י ז"ל כתב כי הי"ב שבטי ישורון בעצמם
ֶ֖ף֭ל ַמטּ ְ
[יא]֭ ְל ַמטֵּ֥ה֭יוֹס ְ
ובכבודם נתעברו בי"ב האנשים הללו כל אחד באיש משבטו ,אך יוסף לא היה יכול להתעבר בשני אנשים ,ונתעבר רק בהמרגל ממנשה ,וביהושע שהוא מאפרים
נתגלגל לוי ,על כן אמר רק במנשה למטה יוסף .ודברי מרן ז"ל ברוח הקודש אין צריכין חיזוק ,אעפי"כ רשות לכל אחד לדרוש בתורה ,דהנה כתבו המקובלים

וגם מרן בליקוטי תורה הטעם שראובן וגד וחצי מנשה לא לקחו בארץ ישראל ,מפני שהיה בהם איזה נדנוד פגם בתחילת יצירתם,
דהיינו ראובן היה יעקב סובר שהיא רחל (הגם שאנחנו בעניינו כתבנו בפרשת ויצא על זה שיעקב תיקן כל זאת במחשבתו ,עכ"ז לגבי קדושת יעקב מיקרי חשש
נדנוד פגם) ,וכן גד ניתן זלפה ליעקב בלי ידיעתו ועצתו ,מה שאין כן בבלהה נתייעצה רחל עמו.

והנה יוסף לקח את אסנת בת דינה ,והנה אסנת היתה חציה מקדושת דינה וחציה משכם הארור [פרקי דר"א פל"ח] ,ויוסף כולו קודש.
והנה שני בנים היה להם ,והיה חלק רביעי בחשש פגם ,על כן חצי שבט מנשה נשאר מחוץ לארץ ישראל ,והנה חצי השבט הזה יתייחס ביותר לאסנת,
וחציו שנטל חלק בארץ ישראל יתייחס ליוסף .והנה שליחות המרגלים היה לארץ ישראל דוקא מעבר לירדן ,ונבחר לשליחות מאותו החלק
ֶ֣ה֭מנ ֶַשָּׁ֑ה ,ובאפרים לא הוצרך לפרט כן כי כולו יתייחס ליוסף .ובזה יונח לנו שבפרשת במדבר [א י]
ֶ֖ף֭ל ַמטּ ְ
שיתייחס ליוסף ,וז"ש [יא]֭ ְל ַמטֵּ֥ה֭יוֹס ְ
אמר לבני יוסף לבני אפרים ולא אמר כן במנשה ,כי שם נתייחסו ,ואמר באפרים שכולו יתייחס ליוסף.

ְלמַ טֵּ֥ה֭יוֹסֶ֖ף – מרכא טפחא ,יתור לרבות את חיבת הארץ של יוסף ,ולרבות חיבת הארץ של בני מנשה ושל בנות מנשה כדי שנציג מנשה
במשלחת התיור של הארץ ימלא שליחותו בחיבוב הארץ,ולא יסטה אחר דעה אחרתְ .ל ַמטּ ֶ֣ה – מונח ,מרבה שני חלקים במטה מנשה,
ְמנ ֶַשָּׁ֑ה – אתנח ,בתפקיד מגביל שהנציג היה מהצד של יוסף ולא של אסנת וחלק השבט שנחל בא"י ממערב לירדן.
סוּסי – גי' ( )136 52 17טו"ב ( = )17א-ה-ו-ה ,שם ב"ן (( )52צירוף הוי"ה בעולם המעשה ,שבו) ,קו"ל
י֭בּןָֽ -
וכן רואים משם הנציג גּ ֶַ֖דּ ֶ
( = )136צו"ם = ממו"ן הם סול"ם לתפלה ותשובה וצדקה להעביר את רוע הגזרה
אוצר גי' ריר"פ ז"ל עני"ו=עונ"י( :קישוטי כלה ל"ו ,).מצ"ה=עה"כ (קישוטי כלה מ"ה ,).ידידי"ה ( )43וחסיד"ה (= 93 + 43 = )93
קל"ו ,חזקיה"ו :מלך יהודה
סוּסי – (אתנח) טפחא סלוק תבנית טעמים הדומה לתבנית "שמע ישראל" – (סלוק) טפחא אתנח
י֭בּןָֽ -
גּ ֶַ֖דּ ֶ
סוּסי – סלוק ,מגביל ,גּ ֶַ֖דּי֭– טפחא ,בתפקיד פסקא טעמא ,מצד אחד מהווה חלק אחד עם הכתוב אחריו ,כפי שמרומז בגימטריאות של
בֶּ ןָֽ -
המלים ,מצד אחר הוא מש נה משמעות לרעה וע"י טפחא בתפקיד התפשטות התכונה לכתוב לפניו ברישא של הפסוק .ואפשר כי מלמד על
השפעת חלק שכם הארור ,המרומז במלת סוס מנאף( ,ראה ירמיהו ה,ח ,יחזקאל כג,ד) השפיע באופן כלשהו על נציג מנשה ,ונסחף לדבת
הארץ של עדת המרגלים הנועדים על ה' כדי.
לר' נחמיה דאמר שכל או חלק מבני יעקב נשאו בנות כנען או בנות עמים אחרים ,יובן מדוגמת הנציג של מנשה על ההשפעה השלילית של
מוצא נשות בני יעקב על המרגלים.
בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וישב פרשה פד (לז,לה) [ויקומו כל בניו וכל בנותיו] וגו' ר' יהודה א' לאחיותיהם נשאו השבטים
הה"ד ויקומו כל בניו וכל בנתיו וגו' ,ר' נחמיה א' כנעניות היו ,על הדה דר' נחמיה כל בנתיו כמה בנות היו לו חדא הוות ליה ולווי קברה ,אלא אין
אדם נמנע לקרוא לחתנו בנו ולכלתו בתו.
שכל טוב (בובר) בר' וישב לז,לה ויקומו כל בניו וכל בנותיו אלו כלותיו ,וא"ר נחמיה כנעניות היו מעיר שכם לקחו,
רמב"ן בראשית פרק לח רבי נחמיה אומר כנעניות היו .ויתכן שלא הקפיד רבי נחמיה בייחוסן ,שלא נתכוון אלא לומר שנשאו מנשי ארץ כנען,
אבל היו מן הגרים והתושבים הבאים מכל הארצות או עמוניות ומואביות ומיתר העמים ... ,ובפרשת ויחי יעקב (להלן נ יג) כתב רש"י ז"ל וישאו
אותו בניו ,ולא בני בניו ,שכך צום אל יטענו במטתי אחד מבניכם לפי שהם מבנות כנען (במדב"ר ב ח) .ויהיה זה לפי ששאול בן שמעון ושלה בן
יהודה היו מבנות כנען ,ולכן יוציא את כלם ,אבל בנסחאות שלנו בבראשית רבה מצינו בכלן ,אחד מבני בניכם שיש בהם מבנות כנען:
תורה תמימה בראשית וישב לח,ב הערה ג) אזהרת אברהם על יצחק כתיב בצווי אברהם לאליעזר לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני (פ' חיי),
ואזהרת יצחק ליעקב מפורש ס"פ תולדות .והנה אף על פי דכתיב (פ' ויגש) ושאול בן הכנענית ,הרי שנשאו כנעניות ,צ"ל דבאמת הי' אותו המקרה
כיוצא מן הכלל ,וראי' לזה מהא גופה שציין הכתוב שהוא בן כנענית ,כדבר התמוה ויוצא מן הכלל ,ואם הי' הדבר חזון נפרץ ביניהם לא עמד
הכתוב על זה .ואמנם עדיין צ"ע ממש"כ רש"י לעיל בפסוק ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו ,ר' נחמי' אמר ,כנעניות היו ,וקאי על כלותיו ,וצ"ל
דמדרשות חלוקות הן .אך צ"ע בעיקר דרשת הגמרא בת גברא תגרא ממה דכתיב בד"ה א' ב' ,בני יהודה ער ואונן ושלה נולדו לו מבת שוע
הכנענית ,משמע כנענית ממש ,אמנם בתרגום רב יוסף שם תרגם  -הכנענית פרקמטיתא ,מלשון סוחרית ,וזה מכוון לדרשת הגמרא שלפנינו:
ָ֑וּ֭אישׁ֭אֶ ל-אֵ֥שֶׁ ת֭רעֶ֖הוּ֭י ְצ ָ ָֽהלוּ׃ ֭
ֶ֣ים֭הי ֵ֛
ָ
ֶ֖ים֭מ ְשׁכּ
ַ
ים֭מ ֻיזָּנ
ְ
סוּס
ֵ֥
ירמיהו ה,ח:
רש"י (ח) סוסים מיוזנים משכים היו  -כסוסים הללו המזויינין בקושי אבר תשמיש ,בכל בקר היו משכים; רד"ק  ...ינאפו בלילה עם נשי רעיהם ...
ֵ֥ת֭סוּסים֭ז ְר ָמ ָ ָֽתם׃ ֭
ֶ֖
ם֭וז ְר ַמ
֭בּשָׂ ָ ָ֔ר ְ
ר֭בּשַׂ ר-חֲמוֹרים ְ
ֲשׁ ְ
יהָ֑ם֭א ֶֶ֤֭
ֶ֖ל֭פּלַ גְ שׁ ֶ
ה֭ע ָֽ
ָֽתּ ְעגְּ ָָ֔ב ַ
יחזקאל כג,כ :וַ ַ
רש"י (כ) ותעגבה על פלגשיהם  -על פלגשותם ,להיות להם לפלגש .אשר בשר חמורים בשרם  -אבר תשמיש .וזרמת סוסים  -לשון ריבוי תשמיש;
שמרבים בתשמיש משאר כל זכרים שבבהמה .זרמת  -קילוח הזרע ,כמו "זרם מים" (חב' ג,י).
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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"ג

במדבר נשא ד,כא

ח֭שׂע ָ֑רים ֭
ְ
ֶ֖ה֭קמַ
יפ ֶ ֶ֣
ת֭הא ָ
יר ָ
יה֭עֲשׂ ֵ֥
ל ָ
ביא֭אֶ תָ -ק ְר ָבּנָהּ֭עָ ָ֔ ֶ
יא֭האֶ֣ישׁ֭אֶ ת-א ְשׁתּוֹ֭אֶ לַ -הכּה֭ן֭֭וְ ה ֶ֤
ָ
במדבר נשא ה,טוְ :וה ָ֨ב
זְכּ ֵֶ֥רת֭עָ ָֹֽון׃ ֭
וֹן֭מ ֶ
ַ
ֵ֥ת֭זכָּ ֶ֖ר
֭הוּא֭מנְ ַח ֭
ֶ֤ת֭קנָאת ָ֔
ָ֔ה֭כּי-מנְ ַח ְ
֭לב ָנ ָֽ
ן֭ו ָֽלא-יתֶּ֤ן֭עָ לָ יו ְ
יו֭שׁ ֶמ ְ
ל ֵ֗ ֶ
֭ ָֽלא-י ָ֨צק֭עָ ֝ ָ
בבלי סוטה ז,א (במ' נשא ה,טו) ְוה ָ֨ביא – קדמא ָהאֶ֣ישׁ֭אֶ ת-א ְשׁתּוֹ֭אֶ ל-הַ כּה֭ן – מונח זרקא סגול ,מוסיף מהענין על הענין

(א) שעסקו בה כהנים אחדים בזה אחר זה ,ומה שמוסבר שעשו הגרלה מי יטפל בה אולי זה לשלב קריעת בגדיה
(ב) בלשון המשנה היו מעלים אותה לבית דין הגדול שבירושלים וגו' (היינו קודם להבאה לבית המקדש (במ' נשא ה,טו) ְוה ָ֨ביא – קדמא,
לבית הדין הגדול) הגמרא בעמוד ב' לומדת ענין בית הדין הגדול מזקן ממרה ,ואפשר לומר שהדבר מתואם עם טעמי קרא זה.
ועוד ְוה ָ֨ביא֭– קדמא ,קודם להגעה לבית הדיןָ ,האֶ֣ישׁ  -מונח ,כלשון רבי יהודה מן תורה האיש (עצמו) מביא את אשתו (ולא שליח)  .אבל
אבל אמרו חכמים מוסרין לו שני תלמידי חכמים היינו מוסיפים על ָהאֶ֣ישׁ ע"פ תפקיד זרקא סגול בכתוב אֶ ת-א ְשׁתּוֹ֭אֶ ל-הַ כּה֭ן ,שני
אנשים וע"פ התוספות שני תלמידי חכמים שיוכלו להתרות בו ולמנעו מלהתקרב אל אשתו.
אפשר כי מלת אֶ ת-א ְשׁתּוֹ֭מרבה מצבי אשה שגורמים לאיש להביאה לבית הדין הגדול לדונה כסוטה והנדרש ב -במדבר נשא ה,כ.:
ֶ֖ה֭בּתֶ֣ וְֹך֭
ֵ֥ה֭ול ְשׁבֻ ָע ְ
ְֵ֛ך֭לאָ ָל ְ
אוֹת ְ
שּׁה י ָ֨תּן הֵ֥֭'֭ ָ
לא ָ֔ ָ
ה ְואָ ַמֶ֤ר ַהכּה֭ן ָ ָֽ
במדבר נשא ה,כאְ :וה ְשׁ ָ֨בּיעַ֭ ַהכּהֵ֥ן ֶ ָֽאתָֽ ָ -האשָּׁ ה֭ בּ ְשׁ ֻב ַע ֶ֣ת ָהאָ לָ ֭

בה׃ ֭
ת֭ואֶ ת-בּ ְטנְֶַֽ֖ך֭צָ ָ ָֽ
ת֭ה'֭אֶ ת-יְ רכְך֭נ ָ֔ ֶפלֶ ְ
עַ מְָּ֑ך֭֭ ְבּ ָ֨ת ֶ֤֭

ה֭– קדמא מרכא זרקא מונח סגול ,כעין לכתחילה ובפועל .לכתחילה צריך להעבירה את כל
ֶ֣ת֭האָ לָ ֭
ת־האשָּׁ ה ֹ֭֮בּ ְשׁבֻ ַע ָ
ָ ָֽ
וְ ה ְשׁ ָ֨בּיעַ ֭ ַהכּהֵ֥ן ֶ ָֽא
התהליך אלא אם תודה לפני מחיית השם במים (ראה ה,כז).
ה֭– זרקא מונח סגול ,כעין מוסיף מהענין על הענין( ,א) למאן דאמר ששתי השבועות חד הן אז יש כאן תנאי
ֶ֣ת֭האָ לָ ֭
ת־האשָּׁ ה ֹ֭֮בּ ְשׁ ֻב ַע ָ
ָ ָֽ
ֶ ָֽא
כפול ותוצאות שונות :על אמירת אמת – מוסיף לה ברכה ,על אמירת שקר מוסיף לה קללה( .ב) למאן דאמר שאלו שתי שבועות שונות
הסבה לכך שבסוטה יש שני ענינים( :א) ענין של איסור המעשה (ב) ענין ממוני של גביית כתובתה.
תורה תמימה ה(,כא)֭ ְוה ְשׁ ָ֨בּיעַ ֭ ַהכּהֵ֥ן  -אמר רבא ,שתי שבועות האמורות בסוטה למהקיז) ,אחת שבועה שיש עמה אלה ואחת שבועה
קיח
שאין עמה אלה ,היכי דמי שבועה שיש עמה אלה ,אמר רב אשי ,משביעני עליך שלא נטמאת ואם נטמאת יבאו בך ) [סוטה יח,א]:
הּ֭הכּ ֵ֗הן שבועה שאין עמה אלה) ובפ' כ"א (טט֭ ְוה ְשׁ ָ֨בּיעַ ֭ ַהכּהֵ֥ן שבועה שיש עמה
תורה תמימה הערה קיז) בפ' י"ט (טט ְוה ְשׁ ָ֨בּיעַ ֭א ֝ ָת ַ
אלה) ,וס"ל דב' שבועות מיוחדות הן:
הערה קיח) ר"ל שבועה על האשה שתגיד האמת ושבועה על הקללה [האלה] שתבא עליה אם הגידה שקר ,וכדמפרש .ועיין משכ"ל

אות קי"א:
הערה קיא)  ...ודע דבעיקר הדבר דמפרש שאין בענין פרשה זו תנאי כפול צריך באור ,דהא לכאורה כופל התנאי בזה כמו שאמר אם
לא שכב ואם לא שטית הנקי ,ושוב כתיב ואת כי שטית וכי נטמאת והשביע הכהן את האשה בשבועת האלה ואמר יתן ה' אותך לאלה
וגו' ,הרי זה תנאי כפול .אך הענין הוא דכל שקלא וטריא זו אתיא אליבא דמ"ד בסוגיא דסוטה י"ח א' דשתי שבועות יש בענין זה.
אחת שבועה שיש עמה אלה ,ואחת שבועה שאין עמה אלה [ע"ל פ' כ"א] ,ר"ל שבועה על האשה שתגיד האמת ושבועה על הקללה
[האלה] שתבא עליה אם הגידה שקר ,אבל בשבועה ראשונה (פסוק זה) לא פירש קללה אלא מכלל ברכה ,ולכן חכמים דס"ל דשבועה
אחת בשני הפסוקים באמת יש בזה תנאי כפול ,וקיצור דברים אלו באו ברש"י בסוגיין - .והנה כן קיי"ל כר' מאיר דבעינן תנאי כפול
ולא אמרינן מכלל לאו אתה שומע הן .ואמנם מבואר בשבועות ל"ו ב' דזה סבירא ליה לר"מ רק במילתא דממונא אבל במילתא
דאיסורא ס"ל גם הוא דמכלל לאו אתה שומע הן ,ושאני סוטה דאיסורא דיש בו ממונא הוא ,והוא גביית כתובתה... .
ה֭הא ָשֶּׁ֖ה֭אָ מֵ֥ן֭׀֭אָ ָֽמן׃ ֭
ר ָ
ן֭ולַ נְ פֶּ֣ל֭יָרְָ֑ך֭֭ ְואָ ְמ ָ ֵ֥
וֹת֭בֶּ֖טֶ ְ
ֶ
֭בּמ ָ֔ ַעיְך֭לַ ְצ ֵ֥בּ
ים֭האלֶּ ה ְ ָֽ
ָ
ם֭ה ְמאָ ֲר ֶ֤ר
אוּ֭ה ָ֨ ַמּי ַ
ַ֭
במדבר נשא ה,כב֠ :וּ ָב
֠וּבָ אוּ֭ -תלישא-גדולה בתפקיד עקירה ,זעזוע במקור הנפש בגלל מחיית חיי האשה
֠וּבָ אוּ  -תלישא-גדולה בתפקיד שיעור ,כנדרש ב(-ה,יח) ופי'תורה תמימה ה,יח
(א) מֵ֥י ַה ָמּ ֶ֖רים ַה ְמ ָ ָֽא ֲר ָֽרים׃  -תניא ,יכול מראה מים ת"ל ארדקא) ארד יכול שחור כדיו ,ת"ל מי ,הא כיצד ,מראה מים ומראה ארד,

שיערו חכמים חצי לוג מים מן הכיורקב) [ירושל' סוטה פ"ב ה"ב]:
(ב) מֵ֥י ַה ָמּ ֶ֖רים ַה ְמ ָ ָֽארֲ ָֽרים׃  -א"ר תנחומא ,מנין המאררים (גי' רמ"ח  +רמ"ח = תצ"ו  )496 = 248 + 248כנגד רמ"ח אברים שבה ונגד
רמ"ח אברים שבוקג) [שם פ"ה ה"א]:

טט – צ"ע כי נלמד במסכת אהלות כי מספר איברי איש ואשה אינו שווה (כפי'

קהתי)

רים׃ ֭
ֵ֥י֭ה ָמּ ָֽ֭
וּמ ָחֶ֖ה֭אֶ ל-מ ַ
ֶ֖ן֭בּסָּ֑פֶ ר֭֭ ָ
ה֭הכּה ַ
ַ
ת֭האֵ֛לֶּ
ֹל ָ
במדבר נשא ה,כגְ ֠ :וכָ ַתב֭אֶ תָ -האָ ֵ֥
֠ ְוכָ ַתב֭ -תלישא-גדולה בתפקיד עקירה ,זעזוע במקור בגלל אפשרות למחיית שם השם
הּ֭
ל֭בּאישָׁ ֭
ְ
ל֭מ ֶ֣עַ
ֶ֣ה֭אם-נ ְט ְמאָ ה֭וַתּ ְמ ֶ֣ע ַ
ם֭ו ָהיְ ָת ָֽ
במדבר נשא ה,כזְ :וה ְשׁ ָ ֶ֣קהּ֭אֶ תַ -ה ֵ֗ ַמּי ְ
ֶ֖ה֭בּ ֶ ֵ֥ק ֶרב֭עַ ָ ָֽמּהּ׃ ֭
ֵ֛ה֭לאָ ָל ְ
ֹ֧ה֭הא ָשּׁ ְ
ָ
ָ֔הּ֭ונ ְָפ ָלֶ֖ה֭יְ֭ר ָכ ָ֑הּ֭֭ ְו ָהיְ ָת
ים֭וצָ ְב ָתֶ֣ה֭ב ְט ָנ ְ
֭ל ָמ ָ֔ר ְ
הּ֭ה ַמֶּ֤ים֭הַ ְמ ָ ָֽארֲ רים ְ
אוּ֭ב ַ
ָ֝
וּב
֭ ָָ֨
הּ֭
ל֭בּאישָׁ ֭
ְ
ל֭מֶ֣עַ
ֶ֣ה֭אם-נ ְט ְמאָ ה֭וַתּ ְמ ֶ֣ע ַ
ם֭ו ָהיְ ָת ָֽ
וְ ה ְשׁ ָ ֶ֣קהּ֭אֶ תַ -ה ֵ֗ ַמּי ְ

טטוד"ל זרקא מונח מונח סגול

שפתי חכמים – קודם שנמחק השם אם תאמר איני שותה ואצא בלא כתובה שומעין לה ואין משקין אתה אף על פי שאינה מודה
בטומאה! אך אם כבר נמחה (נמחק) השם ואומרת אצא ממנו בלא כתובה ואיני שותה אין שומעין לה כיוון שנמחק השם.

כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
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"ג

בבלי נזיר ג,א הרי עלי לשלח פרע  -הרי זה נזיר .ממאי דהדין שילוח ריבויא הוא? דכתיב( :שיר השירים ד) שלחיך פרדס רמונים.

ַדּל֭
שׁ֭י ְה ֶיָ֔ה֭גּ ֵ֥
אימא :מידי דעבורי ,כדכתיב( :איוב ה ) ושולח מים על פני חוצות! תנא פרע פרע יליף ,כתיב הכא( :במדבר ו' ה) ָק ֶ֣ד ָֽ
ֶפּ ֶַ֖רע ,וכתיב התם גבי כהן הדיוט( :יחזקאל מד כ) ופרע לא ישלחו .ואיבעית אימא :האי שולח מים נמי ריבוי הוא( ,כדמתרגם רב יוסף):

דכד משקין ליה מיא לפירא ורבי.

יהם׃ ֭
ע֭לא֭יְ שַׁ לּ ָ֑חוּ֭כָּ ֵ֥סוֹם֭י ְכ ְס ֶ֖מוּ֭אֶ תָ -ראשׁ ֶ ָֽ
חוּ֭וּפ ֶַ֖ר ֶ֣
ֶ
֭לא֭יְ ג ַָ֔לּ
יחזקאל מד,כְ :וראשָׁ ם ֶ֣
ע֭לא֭יְ שַׁ לּ ָ֑חוּ֭ טפחא ,מונח אתנחֶ .פּ ֶַ֖רע
וּפ ֶַ֖ר ֶ֣
ל֭פּ ֶַ֖רע֭– מרכא טפחא ,יתור לרבות ,מופנה ללימוד בכעין גזרה שוה אל ֶ
ַדּ ֶ
שׁ֭י ְה ֶיָ֔ה֭גּ ֵ֥
קָ ֶ֣ד ָֽ
וּ ֶפ ֶַ֖רע֭ ֶ֣לא֭יְ שַׁ לּ ָ֑חוּ֭ שתיהן בטפחא,התומך בלימוד בגזרה שוה.
אכל׃֭֭֭[ד]֭֭
ים֭לא֭י ָֽ
ֵ֥
שׁ
ָבים֭לַ ֵ֥חים֭ויב ֶ֖
ענ ֵ֛
֭לא֭י ְשׁ ָ֔ ֶתּה֭ ַו ֲ
ענָבים ֶ֣
ָ֑ה֭וכָ ל-מ ְשׁ ַרֶ֤ת֭ ֲ
ֶ֖ר֭לא֭י ְשׁ ֶתּ ְ
ֶ֣
ן֭ו ֵ֥ח ֶמץ֭שׁ ָכ
יר֭ח ֶמץ֭יַ ֵַֽ֛י ְ
ֵ֥
ן֭ושׁכָ ר֭י ַָ֔זּ
[ג]֭֭ מיַּ ֶָֽ֤֖י ְ
ֲבר֭עַ ל-ראשָׁ֑ וֹ֭
וֹ֭תּעַ ר֭לאַ -יע ֶ֣
אכל׃֭֭֭[ה]֭֭כָּ ל-יְ מי֭נֶ ֶֶָֽ֣֖דר֭נזְ ָ֔ר ַ ֶ֖
ֶ֖ג֭לא֭י ָֽ
ֵ֛ים֭ועַ דָ -ז ֵ֥
ן֭ה ֵ֗ ַ֭יּין֭מ ַח ְרצַ נּ ְ
ֲשׁר֭יעָ שֶׂ֝ ה֭מגֶּ ֶ֣פֶ ַ
כּל֭יְ מֶ֣י֭נזְ ָ֑רוֹ֭מכּל ֭֩א ָ֨ ֶ
ֶ֖
ֶ֖ת֭לא֭י ָָֽבא׃֭֭֭[ז]֭֭
ֵ֥
ירוֹ֭לַ֭הָ֑ '֭עַ ל-נֶ ֵ֥פֶ שׁ֭מ
ֵ֥י֭הזּ ֶ֖
אשׁוֹ׃֭֭֭[ו]֭֭כָּ ל-יְ מ ַ
ע֭שׂ ַעֵ֥ר֭ר ָֽ
ל֭פּ ֶַ֖ר ְ
ַדּ ֶ
שׁ֭י ְה ֶיָ֔ה֭גּ ֵ֥
'֭ק ֶ֣ד ָֽ
את֭היּ ָ֝מם֭אֲשֶׁ ר-יַזּ ֶ֤יר֭לַ֭ ה ָ
ַ
עַ דְ -מ ָ֨ל
שׁ֭הוּא֭לַ֭ ָֽה'׃֭
ֶ֖
וֹ֭ק ֵ֥ד
כּל֭יְ מֶ֣י֭נז ְָ֑ר ָ
אשׁוֹ׃֭֭֭[ח]֭֭ ֶ֖
ֱֹלהֶ֖יו֭עַ ל-ר ָֽ
ָ֑ם֭כּי֭נֵַֽ֥זֶר֭א ָ
ֵ֛
ֶ֖ם֭בּמ ָת
֭וּל ַאֶ֣ח ָ֔תוֹ֭לא-יטַּ ָמֵּ֥א֭לָ ֶה ְ
וֹ֭לאָ חיו ְ
ֶ֣יו֭וּלא ֵ֗מּ ְ
ְ
ְלאָ ב
בבלי נזיר ג,ב ֭גמ' .מתני' דלא כר' שמעון; דתניא ,ר"ש אומר :אינו חייב עד שידור מכולם ,ורבנן אמרי :אפילו לא נזר אלא בחד
אכל׃֭֭֭ .ורבנן מ"ט?
לא֭י ָֽ
ֵ֛ים֭ועַ דָ -ז ֶ֖ג֭ ֵ֥
ן֭ה ֵ֗ ַיּין֭מ ַח ְרצַ נּ ְ
ֲשׁר֭יעָ שֶׂ֝ ה֭מגֶּ ֶ֣פֶ ַ
מנהון הוי נזיר .מ"ט דר"ש? אמר קרא( :במדבר נשא ו ד) מכּל ֭֩א ָ֨ ֶ
ן֭ושׁכָ֭ר֭י ַָ֔זּיר! ההוא מיבעי ליה :לאסור יין מצוה כיין
ן֭ושׁכָ ר֭י ַָ֔זּיר .ור' שמעון נמי הכתיב :מיַּ ֶָֽ֤֖י ְ
אמר קרא( :במדבר נשא ו ג) מיַּ ֶָֽ֤֖י ְ

הרשות .מאי היא? קדושתא ואבדלתא( ,כוס יין לקידוש ולהבדלה)
טט – הסבר שיטות רבי שמעון ורבנן
דתניא ,ר"ש אומר :אינו חייב עד שידור מכולם (מכל איסורי נזיר יין ,תגלחת ,טומאת מת) ,ורבנן אמרי :אפילו לא נזר אלא בחד מנהון הוי נזיר.
אכל׃ תלישא-קטנה ,קדמא ואזלא מונח רביע
לא֭י ָֽ
ן֭ה ֵ֗ ַיּין֭מחַ ְרצַ נֵּ֛ים֭וְ עַ דָ -ז ֶ֖ג֭ ֵ֥
ֲשׁר֭יעָ שֶׂ֝ ה֭מגֶּ ֶ֣פֶ ַ
מ"ט דר"ש? (במדבר נשא ו ד) מכּל֭֩א ָ֨ ֶ
תביר טפחא מרכא סלוק.

רש"י מסכת נזיר ג,ב מכּל ֭֩א ָ֨ ֲֶשׁר֭יעָ שֶׂ֝ ה֭ -משמע שצריך שיהא נוזר מכּל ֭֩א ָ֨ ֲֶשׁר֭י֭עָ שֶׂ֝ ה שאינו נזיר אלא א"כ נוזר מכולם.
תוספות מסכת נזיר דף ד עמוד א

עד שיזיר מכולן  -או יאמר סתמא דמשמע כל מילי דנזירות קיבל עליה ואם בא לפרש חרצן וזג צריך לפרש כולם גם תגלחת
וטומאה.
ן֭ה ֵ֗ ַיּין֭ -אלמא דמכולהו צריך להזיר וא"ת ואכתי תגלחת וטומאה לא שמעינן וי"ל כיון דגלי לן ביין (טט
ֲשׁר֭יעָ שֶׂ֝ ה֭מגֶּ ֶ֣פֶ ַ
מכּל ֭֩א ָ֨ ֶ
– כל הפרטים) ה"ה שצריך לקבל גם תגלחת וטומאה ונפקא לן מלישנא דקרא מכל.
לפי הרא"ש לר"ש היות ופירט בגפן הוא הדין למה שלא פירט ,דהיינו תגלחת וטומאת המת.
ר֭י ַָ֔זּיר – מהפך פשטא זקף-קטן
ורבנן מ"ט? אמר קרא( :במדבר נשא ו ג) מיַּ ֶָֽ֤֖ין֭וְ שׁכָ ֭

ור' שמעון נמי הכתיב( :במדבר נשא ו ג) מיַּ ֶָֽ֤֖ין֭וְ שׁכָ ר֭י ַָ֔זּיר! ההוא מיבעי ליה :לאסור יין מצוה כיין הרשות .מאי היא? קדושתא ואבדלתא,
בבלי נזיר ד,א הרי מושבע ועומד עליו מהר סיני! (לר"ת וכי מושבע מהר סיני? זה רק מרבנן) אלא כי הא דאמר רבא :שבועה שאשתה ,וחזר ואמר
הריני נזיר ,אתיא נזירות חיילא על שבועה( .הנזירות דוחה השבועה)
ר? שמעת מינה תרתי.
ורבנן נמי הא מיבעי ליה :לאסור יין מצוה כיין רשות! א"כ ,לימא קרא מיַּ ֶָֽ֤֖ין ,מאי וְ שׁכָ ֭
ר – מהפך פשטא י ַָ֔זּיר – זקף-קטן (ענין של שתיים) ,הנזירות מלמדת שתי הלכות:
ן֭ושׁכָ ֭
הסבר רבנן ,הקרא (במדבר נשא ו ג) מיַּ ֶָֽ֤֖י ְ
א' מיַּ ֶָֽ֤֖ין לימוד כפשוטו .לאסור יין מצוה כיין רשות! כי הנזירות דוחה השבועה
ב' ְושׁכָ ר֭ שהוא יתר ,לימוד שלא כפשוטו ,קבל נזירות מדבר אחד מאיסורי הנזיר (פסוקים ד ה ו) חלה עליו נזירות שלימה

ור"ש? היינו טעמא דכתב שכר ,לאלופי שכר שכר למקדש,

ר – מהפך פשטא י ַָ֔זּיר – זקף-קטן (ענין של שתיים) ,הנזירות מלמדת שתי הלכות:
הסבר רבי שמעון  ,הקרא (במדבר נשא ו ג) מיַּ ֶָֽ֤֖ין֭וְ שׁכָ ֭
א' לימוד כפשוטו לאסור יין מצוה כיין הרשות .כי הנזירות דוחה השבועה
ב' לימוד שלא כפשוטו ,להקיש לענין עבודת כהנים בשיכרות רק מיין
יכם׃,
ֶ֖ם֭לדרת ֶ ָֽ
ת֭עוֹל ְ
ָ
א֭ת ֻמָ֑תוּ֭חֻ ַ ֵ֥קּ
ל ָ
ֶ֖ד֭ו ֶ֣
ֶ֣ה׀֭וּבנֶ ֶ֣יָך֭א ֵ֗ ָתְּך֭ ְבּבא ֲֶכֵ֛ם֭אֶ לֵ֥ -א ֶהל֭מוֹע ְ
ָ
ן֭ושׁ ֞ ָכר֭אַ ל-תּ ְֶ֣שׁ ְתּ׀֭אַ ָתּ
דכתיב( :ויקרא שמיני י ט) יַ ֶָֽ֣֖י ְ

מה גבי נזיר  -יין הוא דליתסר ,אבל שאר משקין לא ,אף גבי מקדש נמי  -יין הוא דליתסר ,אבל שאר משקין המשתכרין לא;
ולאפוקי מדר' יהודה ,דתניא ,ר' יהודה אומר :אכל דבילה קעילית ,ושתה דבש וחלב ,ונכנס למקדש  -חייב.

רבי יהודה לא משווה נזיר לכהן בעבודת ביהמ"ק כי הוא אוסר גם במשקאות משכרין אחרים.
ה֭ח ְמ ָ ָֽאה׃ ...והשקתהו חלב הנותר אחר
יב ֶ
ירים֭ה ְק ֵ֥ר ָ
ָה֭בּסֵ֥פֶ ל֭אַ דּ ֶ֖
ָתנ ְ
ֶ֖ל֭ח ָל ֶ֣ב֭נ ָ ָ֑
חלב משכר ראה רד"ק שופטים ה כה ֭ ַמֵ֥ים֭שָׁ ַא ָ
החמאה כי הוא מכביד הלב וטורף הדעת וגו'
(דרך אחרת לענות לרבי שמעון) איבעית אימא :ר"ש לית ליה איסור חל על איסור; דתניא ,ר"ש אומר :האוכל נבילה ביום הכפורים  -פטור.

(תוספות מסביר שלא שנשבע לשתות אלא נשבע שלא לשתות ונזר ,הפסוק מיַּ ֶָֽ֤֖ין֭וְ שׁכָ ר֭י ַָ֔זּיר גורם שיש בנזיר שני איסורים שלא שלא כדרך הלימוד של
ר"ש בכל התורה כולה שאיסור לא חל על איסור.
ר – מהפך פשטא י ַָ֔זּיר – זקף-קטן (ענין של שתיים) ,הנזירות מלמדת
ר  ,הקרא (במדבר נשא ו ג) מיַּ ֶָֽ֤֖י֭ן֭וְ שׁכָ ֭
הסבר אחר לרבי שמעון על וְ שׁכָ ֭
שתי הלכות ע"פ השיטמ"ק והרא"ש:
א' מיַּ ֶָֽ֤֖ין֭לימוד כפשוטו לאסור יין מצוה כיין הרשות .כי הנזירות דוחה השבועה
ב' וְ שׁכָ ר֭לימוד שלא כפשוטו ,שאם נשבע שלא ישתה חלים שני איסורים ,שלא כדרך הלימוד של ר"ש בכל התורה כולה שאיסור לא חל על
איסור.

אכל׃! אמרי לך רבנן :התם לימד על איסורי נזיר
ֶ֖ג֭לא֭י ָֽ
ֲשׁר֭יעָ שֶׂ֝ ה֭מגֶּ ֶ֣פֶ ן֭הַ ֵ֗ ַיּין֭מחַ ְרצַ נּ ֵ֛ים֭וְ עַ ד-זָ ֵ֥
ולרבנן נמי הכתיב( :במדבר נשא ו ד) מכּל֭֩א ָ֨ ֶ
שמצטרפים זה עם זה( .לרבנן הקרא מלמד על צירוף איסורים של דברים היוצאים מן הגפן לכדי שיעור כזית להתחייב במלקות).

ֲשׁר֭יעָ שֶׂ֝ ה – קדמא ואזלא ,מגֶּ ֶ֣פֶ ן֭הַ ֵ֗ ַיּין֭
טט  -תבנית הקרא כעין פרט וכלל ופרטים בתראה .פרט קדמאה מכּל֭֭֩-תלישא-קטנה ,כלל א ָ֨ ֶ
אכל׃  -ופרטים בתראה
לא֭י ָֽ
מחַ ְרצַ נֵּ֛ים֭וְ עַד-זָ ֶ֖ג֭ ֵ֥

ור"ש? לית ליה צירוף; דתניא ,ר"ש אומר :כל שהו למכות ,לא אמרו כזית אלא לענין קרבן( .לר"ש אין צירוף כלל בתורה ,כי כל איסור עומד לעצמו
בכל שהו .לכן על כל לאו שבתורה שיש בו מלקות מספיק לעבור בכל שהו להתחייב במכות ,והעובר בכזית באכילה כגון ביוה"כ ,חלב ,דם ,נבילה מתחייב
בקרבן)
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
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"ג

5.3

במדבר בהעלתך ח,א

במדבר בהעלותך ח,ט,יא ,יג ,טו:

ת֭בּנ ֵ֥י֭י ְשׂ ָר ָֽאל׃ ֭
ֲד ְ
֭את-כָּ ל-ע ַ ֶ֖
ָ֑ד֭ו ָ֨ה ְק ַה ְל ָ֔ ָתּ ֶ ָֽ
ֶ֖י֭א ֶהל֭מוֹע ְ
[ט]֭ ְוה ְק ַר ְב ָתּ֭אֶ תַ -ה ְלו ָ֔יּם֭ל ְפנ ֶ֣
יהֶ֖ם֭עַ לַ -ה ְל֭ויָּֽם׃ ֭
וּ֭בני-י ְשׂ ָראֵ֛ל֭אֶ ת-יְ ד ֶ
ה'֭ ְו ָס ְמכֹ֧ ְ
תּ אֶ תַ -ה ְלויֶּ֖ם ל ְפנ ֶ֣י ָ֑֭
[י]֭ ְוה ְק ַר ְב ֵָ֥֭
ָ֑ל֭והָ י֕וּ֭לַ ע ֲֶ֖בד֭אֶ ת-עֲב ַ ֵ֥דת֭הָֽ֭'׃ – בני קהת
ֶ֖ת֭בּנ ֶ֣י֭י ְשׂ ָרא ְ
ֶ֣י֭ה'֭מא ְ
ֶ֤ם֭תּנוּפָ ה֭ל ְפנ ָ֭֔
ֲרן֭אֶ תַ -ה ְלויּ ְ
[יא]֭ ְוהניף ֭֩אַ ה ָ֨
נוּפֶ֖ה֭לַ הָֽ֭'׃֭ – בני גרשון ,הבכור
ֵ֛ם֭תּ ָ
תּ֭א ָת ְ
ָ֑יו֭והנ ְַפ ָ ֵ֥
ֶ֣י֭בנָ ְ
ן֭ול ְפנ ָ
ֲמ ְד ָתּ֭אֶ תַ -ה ְלו ָ֔יּם֭ל ְפנ ֵ֥י֭אַ ה ֲֶ֖ר ְ
[יג]֭ ְו ַ ָֽהע ַ
יוּ֭לי֭הַ ְלו ָֽיּם׃֭ ֭
ֶ֖
ה
וְֹך֭בּנ ֶ֣י֭י ְשׂ ָראָ֑ל֭וְ ָ ֵ֥
ְ
[יד]֭וְ ה ְב ַדּ ְלתָּ ֭אֶ ת-הַ ְלו ָ֔יּם֭מתֶּ֖
נוּפה׃ – בני מררי
ם֭תּ ָ ָֽ
ת ְ
תּ֭א ָ ֶ֖
ָ֑ד֭וט ַה ְר ָתֶּ֣֭א ָ֔ ָתם֭וְ הנ ְַפ ָ ֵ֥
ֲבד֭אֶ תֶ֣ -א ֶהל֭מוֹע ְ
אוּ֭ה ְלו ָ֔יּם֭לַ ע ֶ֖
ַ
ָב
[טו]֭ ְו ַ ָֽאחֲרי-כן֭י ֶ֣
ם֭לי׃֭֭
ת ָֽ
ם֭בּכֵ֥ וֹר֭כּל֭מ ְבּנ ֶ֣י֭י ְשׂ ָר ָ֔אל֭לָ ַ ֵ֥ק ְחתּי֭א ָ ֶ֖
ָ֑ל֭תּ ַחת ֭֩פּ ְט ַ ָ֨רת֭כָּ ל֝ ֶ -ר ֶח ְ
וְֹך֭בּנ ֶ֣י֭י ְשׂ ָרא ַ
ְ
ה֭ ָ֔לי֭מ ֶ֖תּ
[טז]֭כּי ֭֩נְ ֻתנָ֨ים֭נְ ֻתנֵ֥ים֭ה ָמּ ֭
ד֭וּלכַ פֶּ֖ר֭עַ ל-
ְ
ל֭מוֹע
ָ֔
֭בּ ֶ֣אהֶ֭
ֶ֤ת֭בּנָֽי-י ְשׂ ָראל ְ
֭בּנ ֶ֣י֭י ְשׂ ָראל֭לַ ע ֲ֞בד֭אֶ ת-עֲב ַד ְ
ן֭וּל ָב ָנֵ֗יו֭מתּוְֹך ְ
ֶ֣ים׀֭לאַ ה ֲֶ֣ר ְ
ְ
֭[יט]֭וָאֶ ְתּ ָנָ֨ה֭אֶ תַ -ה ְלויּ֝ם֭נְ ֻתנ
ת֭בּנָֽי-י ְשׂ ָראֶ֖ל֭אֶ ל-הַ ָֽקּ ֶדשׁ׃ ֭
ְ
ֶף֭בּגֶ ֵ֥שֶׁ
ָ֑ל֭ו ָ֨לא֭י ְה ֶי֝ה֭בּ ְבנ ֶ֤י֭י ְשׂ ָראל֭ ָ֔ ֶנג ְ
ְבּנ ֶ֣י֭י ְשׂ ָרא ְ
֭

זוהר  -תוספת כרך ג (ויקרא ,במדבר ,דברים) דף שג עמוד א

ֶ֣י֭ה' ,ר' יהודה שאיל לר' אבא למה היה הכהן מניף את
ה֭ל ְפנ ָ֭֔
ֶ֤ם֭תּנוּפָ ֭
ֲרן֭אֶ תַ -ה ְלויּ ְ
סימן ט דף קנא ע"ב (במ' בהע' ח,יא) וְ הניף ֭֩אַ ה ָ֨
הלוים אמר לו מלה"ד לתינוק כשהוא בוכה וכועס מה עושין כדי לפייסו א"ל רבי יהודה מניפין אותו ומנענעים אותו כדי לשתקו א"ל
ר' אבא יהודה יהודה מלה זאת באה לידך ולא חקרת בה והלא ישמעו אזניך מה שפיך מדבר כך היא מדת הגבורה כועסת ורוגזת
תם כֶּ֣י קָ ָשָׁ֑תָ ה
ם כֶּ֣י ָ֔ ָעז ְועֶ ְב ָר ָ ֶ֖
יהם׃ וכתיב (בר' ויחי מט,ז) אָ ֶ֤רוּר אַ פָּ ֭
ֶ֖ס֭מכרת ֶ ָֽ
ֵ֥י֭ח ָמ ְ
ָ֑ים֭כּל ָ
ְ
וֹן֭ולוֶ֖י֭אַ ח
דכתיב (בר' ויחי מט,ה)֭ שׁ ְמעֵ֥ ְ
אֲחַ ְלּ ֶ֣קם ְבּ ַיע ֲָ֔קב ַואֲפיצֶ֖ם ְבּי ְשׂ ָר ָֽאל׃֭ לפי שהם מתגברים ומתקשים באפם ועברתם לצאת לעשות דין לכלות ולהכרית בני העולם אזי הכהן
שהוא החסד העליון מניף אותו הצד של הלוים שהיא מדת הגבורה כדי לשכך ולשקט רוגזה וכעסה כדי שישתברו השערות מכל
שוליהן ולא יתגברו ולא יתחזקו ,כעין דוגמא זו הכהן שמניף את הלוים תנופה כדי שישקוט הצד של גבורה שלהן כדי שלא יתעורר
הדין בעולם ,בא ר' יהודה ונשק את ידיו ,וכשיתעוררו הדינין בעולם כל הדינים הנמצאים בכל יום ויום אברהם אבינו ע"ה הוא דוחה
אותה לחוץ ואינם עומדים לפניו הדא הוא דכתיב (תה' ז,יב)֭ ֱאֹלהים שׁוֹפֶ֣ט צַ ָ֑דּיק ְו ֵ֗֝אל זעֵ֥ם ְבּכָ ל-יָֽ וֹם׃
מדרש אגדה (בובר) במדבר פרק ח

(במ' בהע' ח,ט) ְוה ְק ַר ְב ָתּ֭אֶ תַ -ה ְלו ָ֔יּם .כשם שנאמר במצורע( ,וי' מצורע יד,יא) ְו ֶהע ֱ֞מיד ַהכּהֶ֣ן ַ ָֽה ְמטַ ֵ֗הר ,כך צוה משה שיקריבו אותם
ת֭בּנ ֵ֥י֭י ְשׂ ָר ָֽאל .לפי שהיו הלוים כפרה לישראל .שנאמר (במ' בהע' ח,יט) לַ ע ֲ֞בד֭
ֲד ְ
֭את-כָּ ל-ע ַ ֶ֖
לפני אהל מועד( :במ' בהע' ח,ט)֭וְ ָ֨ה ְק ַה ְל ָ֔ ָתּ ֶ ָֽ
ד֭וּלכַ פֶּ֖ר֭עַ לְ -בּנ ֶ֣י֭י ְשׂ ָראָ֑ל וגו' ,ומי שהיה מקריב קרבנו היה מביאו באהל מועד ,לכך צוו
ְ
ל֭מוֹע
ָ֔
֭בּ ֶ֣א ֶה
ֶ֤ת֭בּנָֽי-י ְשׂ ָראל ְ
אֶ ת-עֲב ַד ְ
שיקהלו את כל עדת בני ישראל באהל מועד ,וכשם שנאמר בפר העלם דבר של ציבור( ,ויקר' ד,טו) ֠ ְו ָס ְמכוּ ז ְקנָ֨י ָהע ָדֹ֧ה וגו' ,כך צוה
נוּפֶ֖ה ל ְפנ ֵ֥י הָֽ֭'׃ כך צוה על
ה' ,וכשם שנאמר בקרבן מצורע (וי' מצורע יד,יב) וְ הנֵ֥יף א ָתֵ֛ם ְתּ ָ
תּ אֶ תַ -ה ְלויֶּ֖ם ל ְפנ ֶ֣י ָ֑֭
(במ' בהע' ח,י)֭ ְוה ְק ַר ְב ֵָ֥֭
ֶ֣י֭ה' ,תנופה זו על בני קהת שיהיו נושאים את הארון ,שנאמר (במ' נשא ז,ט)֭
ֶ֤ם֭תּנוּפָ ה֭ל ְפנ ָ֭֔
הלוים (במ' בהע' ח,יא)֭ ְוהניף ֭֩אַ ה ֲָ֨רן֭אֶ תַ -ה ְלויּ ְ
שׁ עֲל ָ֔ ֶהם בַּ כָּ ֶ֖תף י ָ ָֽשּׂאוּ׃( ,במ' בהע' ח,יא) ְו ָהי֕וּ֭לַ ע ֲֶ֖בד֭אֶ ת-עֲב ַ ֵ֥דת֭הָֽ֭' ,זה הארון:
ָֽכּי-עֲב ַדֶ֤ת ַה ָ֨קּ ֶד ֭
נוּפה֭לַ הָֽ֭' .תנופה זו נעשית לבני גרשון ,לפי שהיה בכור ,והבכור
ֵ֛ם֭תּ ָ ֶ֖
תּ֭א ָת ְ
ָ֑יו֭והנ ְַפ ָ ֵ֥
ֶ֣י֭בנָ ְ
פנ ָ
ן֭ול ְ֭
ֲמ ְד ָתּ֭אֶ תַ -ה ְלו ָ֔יּם֭ל ְפנ ֵ֥י֭אַ ה ֲֶ֖ר ְ
[יג] ְו ַ ָֽהע ַ
קדש ,לכך לא נאמר לפני ה':
ם֭והנ ְַפ ָ ֵ֥תּ֭א ָ ֶ֖תם֭וגו' .תנופה זו נאמר לבני מררי ,לפי שלא היה בכור ,וגם עבודתו לא היה הארון ,לכך לא נאמר בו
[טו] ְוט ַה ְר ָתֶּ֣֭א ָ֔ ָת ְ
לפני ה':
דת֭הָֽ֭'׃
ֲבד֭אֶ ת-עֲב ַ ֵ֥
ָ֑ל֭והָ י֕וּ֭לַ ע ֶ֖
ֶ֖ת֭בּנ ֶ֣י֭י ְשׂ ָרא ְ
ֶ֣י֭ה'֭מא ְ
ֶ֤ם֭תּנוּפָ ה֭ל ְפנ ָ֭֔
ֲרן֭אֶ תַ -ה ְלויּ ְ
[יא]֭ ְוהניף ֭֩אַ ה ָ֨
ח֭א ֶהל֭מוֹעָֽד׃ ֭
ֶ֖ת ֵ֥
ֶ֖ר֭וא ָתָ֑ם֭ל ְפנ ֶ֣י֭הָ֭֔'֭ ֶפּ ַ
ישׁ֭המּטַּ ה ְ
ַ
ֶ֣ן֭ה ְמטַ ֵ֗הר֭אֵ֛ת֭הָ ֵ֥א
יד֭הכּה ַ ָֽ
ַ
ויקרא מצורע יד,יאְ :ו ֶהע ֱ֞מ
מדרש אגדה (בובר) במדבר פרק ח (במ' בהע' ח,ט) ְוה ְק ַר ְב ָתּ֭אֶ תַ -ה ְלו ָ֔יּם .כשם שנאמר במצורע( ,וי' מצורע יד,יא) ְו ֶהע ֱ֞מיד הַ כּהֶ֣ן
ַ ָֽה ְמטַ ֵ֗הר ,כך צוה משה שיקריבו אותם לפני אהל מועד,:
(וי' מצורע יד,יא) ְו ֶהע ֱ֞מיד ַהכּהֶ֣ן ַ ָֽה ְמטַ ֵ֗הר – גרשיים מונח רביע ,כעין יצא מן הכלל ללמד על הכלל כולו ,כפרת המצורע (שצרעתו היא

סיבה רוחנית) בפתח אוהל מועד מלמדת על מירוק השורש הרוחני בכל הכפרות ,והן קורות בפתח אוהל מועד ורק אח"כ יבוא המכופר אל
העזרה .וכן כפרת הלויים ,מעבירה מהם (זוהר  -תוספת כרך ג דף שג,א) רוגזה וכעסה כדי שישתברו השערות מכל שוליהן ולא יתגברו ולא

יתחזקו,

תּ – קדמא זקף-קטן במלה אחת ,כעין
ת֭בּנ ֵ֥י֭י ְשׂ ָר ָֽאל .לפי שהיו הלוים כפרה לישראלְ .ו ָ֨ה ְק ַה ְל ָָ֭֔
ֲד ְ
֭את-כָּ ל-ע ַ ֶ֖
(במ' בהע' ח,ט)֭ ְו ָ֨ה ְק ַה ְל ָ֔ ָתּ ֶ ָֽ
מידה מוקדם והוא מאוחר בענין.
בהסבר ל(-במ' בהע' ח,טז)לפי מדרש תנחומא קרח סי' יב לוי ניתן כמעשר לה' כבר מלידתו ,ולפי דברים רבה כבר בלידתו קיבל כהונה
ולויה .אבל ביציאת מצרים קידש הקב"ה את הבכורים בישראל בהצלתם ממכת בכורות .לפיכך ,קדשו בכורי ישראל לה' והיו מיועדים
לעבוד עבודת ה' ולכפר על בני ישראל ,היינו לכל משפחה היה מי שיכפר עליה .אלא שהבכורים מישראל השתתפו במעשה העגל וזכות
זאת אבדה מהם .ואילו שבט לוי נענה לקריאת משה מי לה' אלי וזכה להיות המכפר ,עתה בשלב המאוחר כל עדת בני ישראל מעבירה את
עבודת ה' ללויים ,שנמנו בפר' נשא כנגד בכורי ישראל.
ל – גרשיים מהפך פשטא ,כעין יצא להקל ולא להחמיר ,כי הלויים והכהנים מתמידים
(במ' בהע' ח,יט) לַ ע ֲ֞בד֭אֶ ת-עֲב ַדֶ֤ת֭ ְבּנָֽי-י ְשׂ ָרא ֭
בהקפדה על טהרתם להיות מוכנים לעבודת ה' שהוא ענין מורכב ורוב שאר בני ישראל אינם יכולים לעמוד בכך בהתמדה.
֭[יא]֭ ְוהניף ֭֩אַ ה ֲָ֨רן – תרסא קדמא ,תבנית טעמים של כעין פרט קדמאה (תרסא) ,כעין כלל הצריך לפרט (קדמא ללא אזלא) ,והפרטים
שהכלל צריך להם .פירש מדרש אגדה (בובר) במדבר פרק ח כי פסוק זה מכווין לפרט מיוחד – בני קהת ועבודתם בכתף ישאו כלי
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
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"ג

המשכן וביניהם ארון העדות ,אבל תבנית הטעמים המרמזת לכעין כלל הצריך לפרט מלמדת כנאמר בזוהר כי תכלית ההנפה היא לכל
הלויים (גם בני גרשון ובני מררי) כמרומז ב(-במ' בהע' ח,יא)֭ ְו ָהי֕וּ  -זקף-גדול ,בתפקיד שלוש ,אלו שלוש משפחות הלוי
ֲרן – תרסא קדמא ,קדמא בתפקיד פעולה מקדימה – פעולת מניעה ,תרסא בתפקיד עקירת צד (כעין מחיצה ,תכונה)
[יא]֭ ְוהניף ֭֩אַ ה ָ֨
ככתוב ב -זוהר  -תוספת כרך ג ד' שג ע' א ,סימן ט דף קנא ע"ב הכהן שהוא החסד העליון מניף אותו הצד של הלוים שהיא מדת
הגבורה כדי לשכך ולשקט רוגזה וכעסה  ...כדי שישקוט הצד של גבורה שלהן כדי שלא יתעורר הדין בעולם,
[יא]֭ ְו ָהי֕וּ– זקף-גדול ,ענין של שלוש משפחות הלוי לַ ע ֲֶ֖בד – טפחא ,בתפקיד פותח טפח להיות מתואר ע"י֭אֶ ת-עֲב ַ ֵ֥דת֭הָֽ֭' .וטפחא ללא
מרכא בתפקיד שמתפשט ענין לַ ע ֲֶ֖בד֭אֶ ת-עֲב ַ ֵ֥דת֭הָֽ֭' אלפניו אל ְו ָהי֕וּ  .אפשר כי בא ללמד כי אמנם עבודות כל אחת משלוש משפחות הלוי
במשכן שונות וקרובות יותר ורחוקות יותר מכלי המשכן ,אבל כולן באותה חשיבות של לַ ע ֲֶ֖בד֭אֶ ת-עֲב ַ ֵ֥דת֭הָֽ֭' .
אֶ ת-עֲב ַ ֵ֥דת – מרכא מרבה הגבלות הבאות מטעם סלוק ב-הָֽ֭' – סלוק מגביל( ,א) לבני קהת בנשיאת כלי המשכן הפנימיים( ,ב) כל משפחה
מוגבלת לתפקידיה וכן לעתיד לבוא כגון הפרדה בין שוערים ובין משוררים (ג) לכל בני הלויים שהם בלבד יעסקו במשכן וכליו ולא בני
ישראל האחרים לפי שהיו הלוים כפרה לישראל כי גבורתם הוכוונה ע"י הכהן להייטיב לעולם ולא להזיקו.
נושא :התמדת לויים בקדושתם לעומת אי התמדת בכורים בקדושתם
במדבר ג,ט:

ֶ֖ת֭בּנ ֵ֥י֭י ְשׂ ָר ָֽאל׃֭֭
֭לוֹ֭מא ְ
ן֭וּל ָבנָ ָ֑יו֭נְ תוּנָ֨ם֭נְ֭תוּנֵ֥ם֭ה ָמּה ָ֔
ם֭לאַ ה ֲֶ֖ר ְ
ָת ָתּה֭אֶ תַ -ה ְלו ָ֔יּ ְ
ְונ ַ

֭לוֹ  -קדמא מרכא פשטא זקף-קטן ,תבנית בתפקיד לכתחילה ובפועל
נְ תוּנָ֨ם֭נְ תוּנֵ֥ם֭ה ָמּה ָ֔
 .1במדבר בהעלתך ח,טז:

ם֭לי׃֭֭ ֭
ת ָֽ
ם֭בּכֵ֥ וֹר֭כּל֭מ ְבּנ ֶ֣י֭י ְשׂ ָר ָ֔אל֭לָ ַ ֵ֥ק ְחתּי֭א ָ ֶ֖
ְ
ָ֑ל֭תּ ַחת ֭֩פּ ְט ַ ָ֨רת֭כָּ ל֝ ֶ -רחֶ
וְֹך֭בּנ ֶ֣י֭י ְשׂ ָרא ַ
ְ
֭לי֭מ ֶ֖תּ
כּי ֭֩נְ ֻת ָ֨נים֭נְ ֻתנֵ֥ים֭ה ָמּה ָ֔
֭לי  -קדמא מרכא פשטא זקף-קטן ,תבנית בתפקיד לכתחילה ובפועל
נְ ֻת ָ֨נים֭נְ ֻתנֵ֥ים֭ה ָמּה ָ֔

במדבר בהעלתך ח,יז:

ם֭לי׃ ֭
ת ָֽ
דּ ְשׁתּי֭א ָ ֶ֖
֭בּ ֶא ֶֶ֣רץ֭מ֭ ְצ ַ ָ֔רים֭ה ְק ַ ֵ֥
תי֭כָ לְ -בּכוֹר ְ
ֵ֗וֹם֭הכּ ֶ֤
ַ
ָ֑ה֭בּי
ם֭וּב ְבּה ָמ ְ
ַ
ד
כֶּ֣י֭לֶ֤י֭כָ לְ -בּכוֹר֭בּ ְבנ ֶ֣י֭י ְשׂ ָר ָ֔אל֭בָּ אָ ָ ֶ֖

 .2במדבר בהעלתך ח,יט:

ד֭וּלכַ פֶּ֖ר֭עַ לְ -בּנ ֶ֣י֭
ְ
ל֭מוֹע
ָ֔
֭בּ ֶ֣א ֶה
ֶ֤ת֭בּנָֽי-י ְשׂ ָראל ְ
֭בּנ ֶ֣י֭י ְשׂ ָראל֭לַ ע ֲ֞בד֭אֶ ת-עֲב ַד ְ
ן֭וּל ָב ָנֵ֗יו֭מתּוְֹך ְ
ֶ֣ים׀֭לאַ ה ֲֶ֣ר ְ
ְ
וָאֶ ְתּ ָנָ֨ה֭אֶ תַ -ה ְלויּ֝ם֭נְ ֻתנ
ת֭בּנָֽי-י ְשׂ ָראֶ֖ל֭אֶ לַ -ה ָֽקּ ֶדשׁ׃֭֭ ֭
ְ
ֶף֭בּגֶ ֵ֥שֶׁ
ָ֑ל֭ו ָ֨לא֭י ְה ֶי֝ה֭בּ ְב֭נ ֶ֤י֭י ְשׂ ָראל֭ ָ֔ ֶנג ְ
י ְשׂ ָרא ְ
ל – גרשיים מהפך פשטא
ֶ֤ת֭בּנָֽי-י ְשׂ ָרא ֭
לַ ע ֲ֞בד֭אֶ ת-עֲב ַד ְ

 .3במדבר קרח יח,ו:

ת֭א ֶהל֭מוֹעָֽד׃ ֭
ד ֵ֥
֭להָ֭֔'֭לַ ע ֲ֕בד֭אֶ ת-עֲב ַ ֶ֖
ם֭מ ָתּנָ ֶ֤ה֭נְ ֻתנים ַ ָֽ
וְֹך֭בּנ ֶ֣י֭י ְשׂ ָראָ֑ל֭לָ ֞ ֶכ ַ
ְ
ֶ֣ם֭ה ְלו ָ֔יּם֭מ ֶ֖תּ
יכ ַ
ַואֲנֵ֗י֭הנּ ֶ֤ה֭לָ ַק ְחתּי֭אֶ ת -אֲח ֶ
ים – גרשיים מהפך פשטא
ם֭מ ָתּנָ ֶ֤ה֭נְ ֻתנ ֭
לָ ֞ ֶכ ַ

(ח,טז)֭כּי ֭֩  -תלישא-קטנה ,בתפקיד עקירה ע"פ בבלי בכורות ד,ב בשלשה מקומות הוזהרו על הבכורות ליקדש  -ולא קדשו  ...רבי
יוחנן אמר קדשו ולא פסקו ,וריש לקיש אמר קדשו (בבלי בכ' ה,א) ופסקו .... ,אמר ליה רב מרדכי לרב אשי :אתון הכי מתניתו לה,
אנן איפכא מתנינן לה :רבי יוחנן אמר לא קדשו בכורות במדבר ,וריש לקיש אמר קדשו בכורות במדבר
֭לי ע"פ ספרי בהעלתך סי' צב כל מקום שנאמר
(ח,טז)֭כּי ֭֩  -תלישא-קטנה ,בתפקיד בעל בחינה נעלה המרמז להנדרש מהמלים ה ָמּה ָ֔
"לי" הרי זה לעולם ולעולמי עולמים
בבלי בכורות ד,ב

תא שמע :נמצאת אתה אומר ,בשלשה מקומות קדשו בכורות לישראל ,במצרים ובמדבר ובכניסתן ישראל לארץ; במצרים מהו אומר
ֶ֣י֭לי֭כָ לְ -בּכוֹר֭בּ ְבנ ֶ֣י֭י ְשׂ ָר ָ֔אל ,בכניסתם לארץ הוא אומר:
– (שמות בא יג,ב)֭ ַק ֶדּשָׁ֨ -לי כָ לְ -בּ ֝כוֹר ,במדבר הוא אומר( :במ' בהע' ח,יז) כּ ֶ֤֭
תּ כָ לָֽ ֶ -פּטֶ רֶ֖ ֶ -ר ֶחם! אמר רב נחמן בר יצחק :בשלשה מקומות הוזהרו על
ֲב ְר ֵָ֥֭
ה'֭(שמות בא יג,יב)֭ ְו ַהע ַ
(שמות בא יג,יא)֭וְ ָה ָי֞ה ָֽכּי-יְ באֲָךֶ֤֭ ֭
הבכורות ליקדש  -ולא קדשו ,ובמצרים נמי לא קדוש? הא קאמרי' דקדוש! ה"ק :מהן קדשו ומהן לא קדשו; מתקיף לה רב פפא:
ובמדבר לא קדשו? והכתיב( :במדבר ג) פקוד כל בכור זכר לבני ישראל! אלא ,אי איתמר הכי איתמר :רבי יוחנן אמר קדשו ולא
פסקו ,וריש לקיש אמר קדשו (בכ' ה,א) ופסקו ,בשלמא ריש לקיש  -כדאמר טעם אלא לר' יוחנן  -מאי טעמא? אמר ר' אלעזר :ר'
יוחנן חזאי בחילמא ,דמילתא מעליתא אמינא :אמר קרא (במדבר ג,יג) ֵ֥לי י ְהיֶ֖וּ  -בהוייתן יהו .ורבי יוחנן והיה כי יביאך והעברת מאי
עביד ליה? ההוא מיבעי ליה לכדתנא דבי רבי ישמעאל :עשה מצוה זו שבשבילה תיכנס לארץ.
אמר ליה רב מרדכי לרב אשי :אתון הכי מתניתו לה ,אנן איפכא מתנינן לה :רבי יוחנן אמר לא קדשו בכורות במדבר ,וריש לקיש אמר
קדשו בכורות במדבר
נקודות משיחות קודש האדמו"ר מ"מ שניאורסאהן – ליקוטי שיחות יג ע'  ,15רש"י פי' (ח,טז) נְ ֻתנָ֨ים֭נְ ֻתנֵ֥ים – נתונים למשא,
֭לוֹ .ויש לומר ,דהנה שם
תוּנם֭נְ תוּנֵ֥ם֭ה ָמּה ָ֔
ן֭וּל ָבנָ ָ֑יו֭נְ ָ֨
ם֭לאַ ה ֲֶ֖ר ְ
ָת ָתּה֭אֶ תַ -ה ְלו ָ֔יּ ְ
נתונים לשיר .לא פרש כן בפרטות במדבר (ג,ט) ְונ ַ
נאמר (ג,ט) ָ֔לוֹ ,והכונה לעבודת שמירת המשכן ,שבה הוטל על הלוים לסיע לכהנים בעבודה שלהם .אין לפרש איפוא ,שהכפל קאי על
משא ושיר ,שהם חובת הלוים עצמם .אך כאן נאמר (ח,טז) ָ֔לי ,ולכן אפשר לפרש שהכונה גם לעבודת הלוים – משא ושיר.
֭לוֹ  -קדמא מרכא פשטא זקף-קטן ,תבנית בתפקיד לכתחילה ובפועל,
(ג,ט) נְ תוּנָ֨ם֭נְ תוּנֵ֥ם֭ה ָמּה ָ֔
֭לי  -קדמא מרכא פשטא זקף-קטן ,תבנית בתפקיד לכתחילה ובפועל,
(ח,טז)֭נְ ֻת ָ֨נים֭נְ ֻתנֵ֥ים֭ה ָמּה ָ֔
לפי שאחרי כיבוש הארץ לא היה יותר ללוים תפקיד נשיאה ,אפשר לומר כי לכתחילה תפקיד הלוים מצד עצמם הוא משא ושיר .המשא
פסק אחרי הקמת משכן שילה ואח"כ בית המקדש.
בפועל נותר תפקיד השירה מצד עצמם של הלוים ,ותפקיד הלוים שלא מצד עצמם הוא לעבודת שמירת המשכן ,שבה הוטל על הלוים
לסיע לכהנים בעבודה שלהם (שלא בעזרת כהנים).

כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ג

במדבר שלח-לך יג,א

אמר׃֭ ֭
במדבר שלח-לך טו,יז – כא :פ [יז]֭וַיְ ַדבֵּ֥ר֭הֶ֖֭'֭אֶ ל-מ ֶשֵׁ֥ה֭לּ ָֽ
שׁ ָמּה׃֭ ֭
ָ֑ם֭בּ ָֽבאֲכֶ ם֭אֶ לָ -ה ָָ֔א ֶרץ֭א ֲֶשֵׁ֥ר֭אֲנֵ֛י֭מ ֵ֥ביא֭אֶ ְת ֶכֶ֖ם֭ ָ ָֽ
תּ֭אֲל ֶה ְ
ל֭ואָ ַמ ְר ָ ֶ֖
[יח]֭ ַדּבּר֭אֶ לְ -בּנ ֶ֣י֭י ְשׂ ָר ָ֔א ְ
רוּמֶ֖ה֭לַ הָֽ֭'׃֭ ֭
ימוּ֭ת ָ
ְ
ץ֭תּ ֵ֥ר
ם֭ה ָא ֶָ֑ר ָ
֕ה֭בּאֲכָ ְל ֶכֶ֖ם֭מ ֶלּ ֶֶ֣ח ָ
[יט]֭ ְו ָה ָי ַ
ֶ֖ן֭תּ ֵ֥רימוּ֭א ָ ָֽתהּ׃֭ ֭
ֶ֣ת֭גּ ֶרן֭כּ ָ
רוּמ ָ֔
רוּמָ֑ה֭כּ ְת ַ
ימוּ֭ת ָ
ְ
ֶ֖ה֭תּ ֶ֣ר
ם֭ח ָלּ ָ
[כ]֭ ראשׁית֭עֲר ֶ֣סת ָ֔ ֶכ ַ
יכם׃֭ס ֭
ָ֑ה֭לד ֶ֖רת ֶ ָֽ
רוּמ ְ
ה'֭ ְתּ ָ
יכם֭תּ ְתּנֵ֥וּ֭לַ ֶ֖֭
[כא]֭מראשׁית֭עֲר ֶ֣סת ָ֔ ֶ

ירושלמי פסחים פ"ב מ"ד אילו דברים שאדם יוצא בהן ידי חובתו בפסח בחיטים ובשעורים ובכוסמין ובשיבולת שועל ובשיפון וגו'
רוּמֶ֖ה֭לַ הָֽ֭'׃֭ הייתי אומר יהו כל הדברים
ימוּ֭ת ָ
ְ
ץ֭תּ ֵ֥ר
ם֭ה ָא ֶָ֑ר ָ
֕ה֭בּאֲכָ ְל ֶכֶ֖ם֭מ ֶלּ ֶֶ֣ח ָ
ירושלמי פסחים פ"ב ה"ד כתיב (במ' שלח טו,יט)֭ ְו ָה ָי ַ
חייבין בחלה תלמוד לומר מ ֶלּ ֶֶ֣חם֭ולא כל לחם אם מ ֶלּ ֶֶ֣חם֭לא כל לחם אין לי אלא לחטים ולשעורי' בלבד שאר מינין (של דגן הדומים
בפרטיהם לחטה ושעורה) מניין? תלמוד לומר [כ]֭ראשׁית֭עֲר ֶ֣סת ָ֔ ֶכם֭ריבה וריבה את הכל
קרבן העדה הייתי אומר יהו כל הדברים חייבין בחלה .אפילו אורז ודוחן ושאר מינים:
 תלמוד לומר מ ֶלּ ֶֶ֣חם֭ולא כל לחם אם מלחם לא כל לחםוּשׂע ָ ָ֔רה .ומניין לרבות כוסמין ושבולת
ה֭ ְ
ם֭ה ָא ֶָ֑רץ֭דכתיב (דב' עקב ח,ח) ֶא ֶֶ֤רץ֭חטָּ ֭
אין לי אלא חטים ושעורים .שהן נקראים ֶלּ ֶֶ֣ח ָ
שועל ושיפון:
סת ָ֔ ֶכם֭ריבה
 שאר מינין מניין תלמוד לומר (במ' שלח טו,כ) ראשׁית֭עֲר ֶ֣֭וריבה את הכל (היינו אלו)  .דדמי לפרטא בכל צד שהן מחמיצין לאפוקי שאר מינים לא דמיין לפרטא שהן מסריחין ,אי נמי הני
תלתא הן מינים של הפרט ממש (מיני חטה ושעורה בצורה אחרת).
פני משה  ...אם [כ]֭עֲר ֶ֣סת ָ֔ ֶכם֭רבוי הוא נימא מרבה אני את הכל ,מכל שתעשו עריסותיכם ואפילו חוץ מחמשת המינין( :ולכן בהמשך
של הירושלמי נאמר שרבנן ערכו בדיקות מי מחמיץ ומי מסריח)

ירושלמי פסחים פ"ב ה"ד  ...רבי יוסה בשם רבי שמעון תני רבי ישמעאל בן רבי יונה רבי זעורא רבי שמעון בן לקיש בשם רבי
ישמעאל אמר רבי מנא אזלית לקיסרין ושמעית רבי אחווא בר זעורא אמר ואנא הוה אמר לה בשם ר' ישמעאל נאמר לחם בפסח
ונאמר לחם בחלה מה לחם שנאמר בפסח דבר שהוא בא לידי מצה וחמץ אף לחם שנאמר בחלה דבר שהוא בא לידי מצה וחמץ
ובדקו ומצאו שאין לך בא לידי מצה וחמץ אלא חמשת המינין בלבד ושאר כל המינין אינן באין לידי מצה וחמץ אלא לידי סירחון
על צמח קרמית (=קצח=קימל) מחלוקת בתוצאת הבדיקה

רבי יוחנן בן נורי אמר קרמית חייבת בחלה שהיא באה לידי מצה וחמץ ורבנין אמרי אינה באה לידי מצה וחמץ ויבדקוה (ג"א
ויבדקנה) .על עיקר בדיקתה הן חולקין רבי יוחנן בן נורי אמר בדקוה ומצאו אותה שהיא באה לידי מצה וחמץ ורבנין אמרין בדקוה
ולא מצאו אותה שהיא באה לידי מצה וחמץ
קרבן העדה ושמעית רב אחווא בר זעירא אמר .משמיה דנפשיה הך גזרה שוה (לא קבל במסורת) דלחם לחם דבסמוך( :טט ( -במ' שלח
ם֭עני)
וֹת֭ל ֶֶ֣ח ָ֑
ֶ
ֵ֥יו֭מצֶּ֖
ים֭תּאכַ ל-עָ ָל ַ
ָֽ
ָמ
֭ח ָ֔מץ֭שׁ ְב ַעֵ֥ת֭י ֵ֛
אכֶ֤ל֭עָ לָ֭יו ָ
ם֭ה ָא ֶָ֑רץ ( ...דב' ראה טז,ג) לא-ת ַ
טו,יט)  ...מ ֶלּ ֶֶ֣ח ָ
ם֭עני:
ואנא וכו' .ואני (רבי מנא) היית אומר דבר זה בשם ר"י(שמעאל) :נאמר לחם בפסחֶ .ל ֶֶ֣ח ָ֑
֕ה֭בּאֲכָ ְל ֶכֶ֖ם֭מ ֶלּ ֶֶ֣חם֭הָ ָא ֶָ֑רץ:
ונאמר לחם בחלה( .במ' שלח טו,יט)֭וְ ָה ָי ַ
ם֭עני:
וֹת֭ל ֶֶ֣ח ָ֑
ֶ
ֵ֥יו֭מצֶּ֖
ים֭תּאכַ ל-עָ ָל ַ
ָֽ
ָמ
֭ח ָ֔מץ֭שׁ ְב ַעֵ֥ת֭י ֵ֛
אכֶ֤ל֭עָ לָ יו ָ
דבר שהוא בא לידי מצה וחמץ .שנאמר (דב' ראה טז,ג) לא-ת ַ

ה"ג ובדקו ומצאו .פי' בדקו החכמים ומצאו שאין בא לידי חימוץ רק אלו ה' מינין :קרמית .קצח שקורין נייל"א והוא כעין דוחן ושיחור וי"מ שהוא
מין שנמצא בשיפון ובערוך פירש שהוא מין עשב :ופריך ויבדקנה .לקרמית אם היא באה לידי מצה וחמץ:
ומשני על עיקר בדיקתה הן חלוקין .ריב"ן סובר שבדקו ומצאו שהוא בא לידי חמץ ומצה וחכמים סוברים שבדקו ומצאו שאינו בא לידי חימוץ:
אנציקלופדיה תלמודית כרך ז ,דגן [טור רכו]

א .במצות בתורה .דגן בלשון תורה הוא חמשה מיני התבואה :חטים ,שעורים ,כוסמין ,שבולת שועל ושיפון ,1וכשהם שבלים נקראים
תבואה בכל מקום ,ואחר שדשים וזורים אותם נקראים דגן .2ולפיכך בתרומות ומעשרות שנאמר בהם :ודגן ,3דגנך ,4אין חייבים מן
התורה להפריש [טור רכז] אלא מחמשת המינים ,5ואפילו הסוברים שאף שאר המינים חייבים בתרומות ומעשרות מן התורה ,6אין זה
מפני שאף שאר המינים נכללים בכלל דגנך ,אלא מפני שהם סוברים שדגנך האמור שם הוא לאו דוקא ,והוא הדין כל הדומה לו .7ויש
מהראשונים סוברים שמחלוקת תנאים בדבר :לדעת חכמים דגן הוא רק חמשת המינים ,ולדעת ר' מאיר דגן משמעו כל דבר הנדגן,
היינו כל מין שעושים ממנו כרי ,ואף כל מיני קטניות בכלל ,שכן עושים מהם כרי ,ואף הם חייבים מן התורה בתרומות ומעשרות,
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מלבד פירות האילן שאינם בכלל דגן .

רוּמ ָ֑ה֭ התרומה בפסוקים אלו היא הפרשת חלה ,מעיסה העשויה ללחם ושיעור נפח
ימוּ֭ת ָ
ְ
ֶ֖ה֭תּ ֶ֣ר
ם֭ח ָלּ ָ
(במ' שלח טו,כ)֭ ראשׁית֭עֲר ֶ֣סת ָ֔ ֶכ ַ
הקמח בעיסה כפי' רש"י עה"ת (כ) "עומר לגלגלת" (שם,טז) .תרימו  -מראשיתה .כלומר :קודם שתאכלו ממנה (טט התרומה מהעיסה או אחרי
האפיה)  ,ראשית חלקה חלה אחת תרימו תרומה  -לשם ה' .חלה ' -טורטיל' בלעז .כתרומת גרן  -שלא נאמר בה שיעור ,ולא כתרומת מעשר
שנאמר בה שיעור .אבל חכמים נתנו שיעור :לבעל הבית אחד מעשרים וארבעה ,ולנחתום אחד מארבעים ושמנה (ראה משנה חלה ב,ז)( .כא)
מראשית ערסתיכם  -למה נאמר? לפי שנאמר "ראשית עריסותיכם" (לעיל,כ) ,שומע אני ראשונה שבעיסות? תלמוד לומר :מראשית  -מקצתה ולא
כולה (ראה ספ"ב קי) .תתנו לה' תרומה  -לפי שלא שמענו שיעור לחלה ,נאמר תתנו  -שיהא בה כדי נתינה (ראה שם).

רוּמֶ֖ה֭לַ הָֽ֭'׃֭ ֭
ימוּ֭ת ָ
ְ
ץ֭תּ ֵ֥ר
ם֭ה ָא ֶָ֑ר ָ
֕ה֭בּאֲכָ ְל ֶכֶ֖ם֭מ ֶלּ ֶֶ֣ח ָ
(במ' שלח טו,יט)֭וְ ָה ָי ַ
מלת ְו ָה ָי֕ה – משמעה ענין בהוויתו ,במהותו ,טעם זקף-גדול בתפקיד שלוש ,מרמז על שלוש הוויות (דברים מהותיים) המחייבים הפרשת

חלה .אפשר כי מדובר בהגדרת לחם ,הגדרת מיני צמחים מהם נעשה קמח ,הגדרת עריסה (עיסה)
הגדרת לחם :עיסה מקמח שמחמיץ (ולפסח שומרים שלא יחמיץ) והנאפית בתנור
ם֭עני ,הלחם נעשה מקמח מחמישה מינין הבאים לידי
הנאמר (במ' שלח טו,יט)  ...מ ֶלּ ֶֶ֣חם֭הָ ָא ֶָ֑רץ .נלמד מלחם עוני למצה (דב' ראה טז,ג) ֶל ֶֶ֣ח ָ֑
ֶ֖מת֭גְּ בֻ לָ ָֽתוֹ׃
֭וּשׂע ָרֶ֣ה֭נ ְס ָ֔ ָמן֭וְ כֻ ֶסּ ֶ
ֶ֤ה֭שׂוֹרה ְ
ָ
שׂם֭ח ָטּ
יץ֭קצַ ח֭וְ כַ ֶ֣מּן֭יזְ ָ֑רק֭ ְו ָ֨ ָ
חימוץ ,הכתובים ב(:-ישעיהו כח,כה) הֲ לוֹא֭אם-שׁוָּ ֶ֣ה֭פָ ָ֔ ֶניהָ ֭וְ ה ֵ֥פ ֶ ֶ֖
ם֭ה ָא ֶָ֑רץ:
ם֭עני :ונאמר לחם בחלה( .במ' שלח טו,יט)֭ ְו ָה ָי֕ה֭בַּ אֲכָ ְל ֶכֶ֖ם֭מ ֶלּ ֶֶ֣ח ָ
ָ֑
קרבן העדה נאמר לחם בפסחֶ .ל ֶ֣חֶ

ם֭עני:
וֹת֭ל ֶֶ֣ח ָ֑
ֶ
ֵ֥יו֭מצֶּ֖
ים֭תּאכַ ל-עָ ָל ַ
ָֽ
ָמ
֭ח ָ֔מץ֭שׁ ְב ַעֵ֥ת֭י ֵ֛
אכֶ֤ל֭עָ לָ יו ָ
דבר שהוא בא לידי מצה וחמץ .שנאמר (דב' ראה טז,ג) לא-ת ַ
ה"ג ובדקו ומצאו .פי' בדקו החכמים ומצאו שאין בא לידי חימוץ רק אלו ה' מינין:
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
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"ג

֭בּ ַתנֶּ֣וּר֭אֶ ָ֔ ָחד֭(טט – לחם הנאפה בתנור וטעם תלשא מרמז לשיעור
פוּ֭ע ֶ֣שֶׂ ר֭נָשֶׁ֤ים֭לַ ְח ְמכֶ ם ְ
ֶ
֭מטּה-לֶ ֶחם ֠ ְ֭ואָ
(וי' בחקתי כו,כו) ְבּשׁ ְב ֶ֣רי֭לָ כֶ ם ַ
נפח הקמח בעיסה זאת)

הגדרת מיני צמחים מהם נעשה קמח:
ע"פ האנצ' התלמודית לדעה אחת תרומות ומעשרות מובאים ממינים שנשתבחה בהן ארץ-ישראל ולדעה אחרת כל הגדל בארץ-ישראל
חייב בתרומות ומעשרות.
(א) הגדרת מקום הצמחים שעל פיהם נלמד
ֶא ֶֶ֤רץ – מהפך ,מוציא הפסוק מפשוטו על פירות שנשתבחה בהן הארץ וללמד שכל הפירות מלמדים שיעורי תורה
ם֭ה ָא ֶָ֑רץ֭ומלמד על מלת ֶלּ ֶ֣חֶ ם֭
וּשׂע ָ ָ֔רה מקיש להארץ ב(-במ' שלח טו,יט)  ...מ ֶלּ ֶֶ֣ח ָ
ה֭ ְ
ע"י כעין היקש ,מארץ ב(-דב' עקב ח,ח) ֶא ֶֶ֤רץ֭חטָּ ֭
בקרא זה מהנלווה לארץ בפסוק (דב' עקב ח,ח) ,שהוא מחטה ושעורה
(ב) הצמחים
וּשׂע ָ ָ֔רה – פשטא זקף-קטן – אנציקלופדיה תלמודית ערך דגן הכוסמין מין חטים ,ושבולת שועל ושיפון מין שעורים
ה ְ
חטָּ ֭
(פסחים לה א וש"נ) ויש מפרשים הכוסמין הוא אף מין חטים ,אבל הוא גם מין שעורים (תוס' פסחים שם ,ועי' ירושלמי חלה פ"א ה"א ופ"ד
ה"א ופ"מ ומרה"פ שם)
וּשׂע ָ ָ֔רה – זקף-קטן בתפקיד שתיים ,מרבה לשעורה שני זנים שהם מין
ה – פשטא ,מרבה לחטה זן אחד שהוא מין חטה – כוסמיןְ ,
חטָּ ֭
שעורה – שבולת שועל ,שיפון ,אבל יש הסוברים כי כוסמין גם מין חטים וגם מין שעורים.
ן֭וּד ָ ָֽבשׁ׃.
ֵ֥ית֭שֶׁ֖מֶ ְ
ֶ
ֶ֖ה֭ור ָ֑מּוֹן֭אֶ ֶרץ־ז
ן֭וּתאנָ ְ
ְ
וּשׂע ָ ָ֔רה֭ ְוגֶ ֵ֥פֶ
ה֭ ְ
אבל היינו אומרים שגם משאר הפירות שבפסוק (דב' עקב ח,ח) ֶא ֶֶ֤רץ֭חטָּ ֭
יחויב הפרשת חלה ,בא לימוד של דגן ,דגנך – מוציא פירות ונשארים חטה ושעורה ובעלי תכונות דומות להם
דגן – מוציא פירות ונשארים חטה ושעורה ובעלי תכונות דומות להם ,ואפילו הסוברים שאף שאר המינים חייבים בתרומות

ומעשרות מן התורה ,6אין זה מפני שאף שאר המינים נכללים בכלל דגנך ,אלא מפני שהם סוברים שדגנך האמור שם הוא לאו
דוקא ,והוא הדין כל הדומה לו .7ויש מהראשונים סוברים שמחלוקת תנאים בדבר :לדעת חכמים דגן הוא רק חמשת המינים,
ולדעת ר' מאיר דגן משמעו כל דבר הנדגן ,היינו כל מין שעושים ממנו כרי ,ואף כל מיני קטניות בכלל ,שכן עושים מהם כרי ,ואף
8
הם חייבים מן התורה בתרומות ומעשרות ,מלבד פירות האילן שאינם בכלל דגן .

(ג) תכונת החמצה :רבנן בדקו הפירות שגמר מלאכתם בכרי ומצאו שרק קמח מחמשה מיני דגן מחמיץ במים .לכן עיסה שלהם בשיעור
מסוים חייבת בחלה.
ית֭עֲר ֶ֣סת ָ֔ ֶכם֭– מונח זקף-קטן במלה אחת ,כעין מידה ריבה וריבה את הכל .קרבן העדה ריבה וריבה את הכל (היינו כוסמין,
אשׁ ֭
֭ר ֭

שבלת שועל ,שיפון)  .דדמי לפרטא בכל צד שהן מחמיצין לאפוקי שאר מינים (כגון דוחן ואורז) לא דמיין לפרטא שהן מסריחין ,אי
נמי הני תלתא הן מינים של הפרט ממש (מיני חטה ושעורה בצורה אחרת).
ראשׁית֭עֲר ֶ֣סת ָ֔ ֶכם – פשטא מונח זקף-קטן ,טעם מונח בתבנית זאת עשוי לרמז ל-תוס' פסחים לח,א הכוסמין הוא אף מין חטים ,אבל
הוא גם מין שעורים,ב-ירושלמי חלה פ"א ה"א ר' יהודה בן פזי אומר כי עומר אפשר להביא מכוסמין ,שבלת שועל ושיפון ,מכך משמע
כי כוסמין מין שעורה ,ובהמשך יש דעה כי השיפון מין כוסמין .אז אם כוסמין מין חטה אז גם השיפון מין חטה .אבל אם הכוסמין מין
שעורה אז גם השיפון מין שעורה .הנפקא מינה הוא (א) לכלאיים (ב) לצירוף עיסות מקמחים מצמחים שונים

הגדרת עריסה (עיסה):

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

(כא) שו"ע יו"ד שכד,ב והם :חיטים ,שעורים ,כוסמין ,שיפון ,שבולת שועל .ולמבואר בשו"ע שם ,חיטים אינם מצטרפים לשעורים ,שיפון
ושבולת שועל .ושיבולת שועל אינה מצטרפת לחיט ים ולשיפון .אכן ,לרמב"ם ,כוסמין שיפון ושבולת שועל – מצטרפים זה לזה .וגו'
לכן טעמי המקרא ירמזו לתערובות עיסה ממינים שונים המצטרפים לשיעור הפרשת חלה.
(במ' שלח טו,כ)֭ראשׁית֭עֲר ֶ֣סת ָ֔ ֶכם – צירופי קמח ממינים שונים לשעור עיסה החייבת בהפרשת חלה.
ית – פשטא בתפקיד אחד ,רמז לחטה ועוד מין הוא כוסמין ,עֲר ֶ֣סת ָ֔ ֶכם – זקף -קטן ,בתפקיד שתיים ,רמז לצירוף שעורה עם שני
ראשׁ ֭
מינים שבולת שועל ושיפון.
עֲר ֶ֣סת ָ֔ ֶכם – מונח ,מונח בתבנית פשטא מונח זקף-קטן ,עשוי לרמז למצב ביניים ,כאן דעות שונות לגבי שיבולת שועל שאינה מצטרפת
לח יטים ולשיפון ,לחיטים מובן כי שבולת שועל לכל הדעות היא מין שעורה ,אבל אי צירוף לשיפון הוא בעיה ,האם שיפון הוא מין חטה.
אכן ,לרמב"ם ,כוסמין שיפון ושבולת שועל – מצטרפים זה לזה .לפי זה הכוסמין מין שעורה!!!
יכם  ,מלמד שלא מכל עריסה (עיסה) מפרישים חלה .עֲר ֶ֣סת ָ֔ ֶכם – מונח ,מונח בתבנית פשטא מונח
(במ' שלח טו,כא)֭מראשׁית֭עֲר ֶ֣סת ָ֔ ֶ
זקף-קטן ,עשוי לרמז למצב ביניים ,כאן דעות שונות (א) עיסה שנילושה במי פירות ,למד"א לא מחמיץ – לא יפריש .מלאכת שלמה מביא
דעת המהרש"א שהיות ומינין אלו מחמיצין במים ,חייב בחלה ,ומטה יהודה (עייאש) או"ח תסב,ה כתב שלדעת השו"ע ,בני ספרד יברכו.
(ב) יש המחייב חלה עיסה מקמח א"י שיצא לחו"ל ,ויש הפוטר( .ג) עיסה שנילושה במחשבת בישול והיא עבה .בושלה – פטורה ,נאפית חייבת בחלה
בברכה( .ד) בלילה רכה במחשבת בישול בושלה – פטורה ,נאפית – חייבת בהפרשת חלה (בצירוף בכלי או מפה ,וההפרשה בברכה).

משנה מסכת חלה פ"ב [מ"א] פירות חוצה לארץ שנכנסו לארץ חייבים בחלה יצאו מכאן לשם ר' אליעזר מחייב ור' עקיבא פוטר:
[מ"ב]  ...עיסה שנילושה במי פירות חייבת בחלה ונאכלת בידים מסואבות:
תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת פסחים פ"ב ה"ד תמן תנינן תפוח שריסקו ונתנו לתוך עיסה וחימצה הרי זו אסורה
קרבן העדה תמן תנינן .בתרומות פ"י :תפוח .של תרומה :שרסקו ונתנו .כשהוא מרוסק לתוך העיסה של חולין וחמצה הואיל ומחמת
התרומה נתחמצה אסורה לזרים :ה"ג ה"ז אסורה תני רבי יוסי מתיר .דמי פירות אין מחמיצין:
מה פליגין .כי פליגי :במחמץ במימיו .של התפוח וסברי רבנן דכמים הן ומחמיצין:
הכשרות ,יצחק יעקב פוקס ,התשס"ב .פי"ד הפרשת חלה.סע' ח' בצק שנילוש על דעת לבשלו כולו או לטגנו (במעט שמן) ,מן הדין –
פטור מחלה( .שו"ע יו"ד שכט,ד) אכן ,כשבלילתו עבה (ע"י גלגול ולא ע"י עירבוב בכף כמו בבצקים נוזליים) – ירא שמים מפריש
ממנה בלא ברכה .נאפה אפילו חלק מן הבצק – חייב כולו בהפרשה עם ברכה
סע' ט' בלילה רכה או נוזלית המיועדת לבישול או לטיגון – פטורה מהפרשת חלה .אמנם כאשר נאפת בתנור י"א שחייבת בהפרשה
לאחר אפיה (בצירוף בכלי או מפה ,וההפרשה בברכה)
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
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"ג

במדבר קרח טז,א
5.5
במדבר קרח טז,טז – יז:

ֵ֛ם֭ואַ ה ֲֶ֖רן֭מָ ָ ָֽחר׃ ֭
תּה֭וָה ְ
ה'֭אַ ָ ֵ֥
היֶ֖וּ ל ְפנ ֶ֣י ָ֑֭
ָך ֱ
ה ְוכָ ל-ע ֲָד ְֶ֣ת ָ֭֔
ה אֶ לָ֔ -ק ַרח אַ ָתּ ֭
ֶ֤אמר משֶׁ ֭
[טז]֭וַיּ ֶ
אתים֭מַ ְח ָ֑תּת֭ ֭
ים֭וּמ ַ ֶ֖
ָ
שּׁ
ֶ֣ישׁ֭מחְ֭ ָתּ ָ֔תוֹ֭חֲמ ֵ֥
ַ
ֶ֤י֭ה'֭א
ת֭וה ְק ַר ְב ֞ ֶתּם֭ל ְפנ ֭
֭ק ָ֔ט ֶר ְ
יהם ְ
ֶ֣ישׁ֭מ ְח ָתּ ֵ֗תוֹ֭וּנְ ַת ֶתֶּ֤ם֭עֲל ֶ
ַ
[יז]֭וּק ֶ֣חוּ׀֭א
ְ
ישׁ֭מ ְח ָתּ ָֽתוֹ׃ ֭
ַ
ן֭א
ה֭ואַ ה ֲֶ֖ר ֵ֥
תּ ְ
֭וְ אַ ָ ֵ֥
רש"י (טז) וָהֵ֛ם – עדתך .שפת"ח  ...והר"א מזרחי פירש שלא נחשוב שמלת הם מורה על אנשים אחרים חוץ מן הנזכרים לעיל שהם
ן֭אישׁ֭
ה֭ואַ ה ֲֶ֖ר ֵ֥
תּ ְ
ם֭מ ְח ָ֑תּת ְואַ ָ ֵ֥
אתי ַ
ים֭וּמ ַ ֶ֖
ָ
שּׁ
 250איש ,דומיא דאהרן שהוא חוץ מהנזכרים ,שהרי כתיב אחריו (במ' קרח טז,יז) חֲמ ֵ֥
ֵ֛ם֭ואַ ה ֲֶ֖רן הנזכרים לעיל ,לא זולתם .פירוש ר"א מזרחי מתואם עם טעמי המלים ַמ ְח ָ֑תּת – אתנח,
תּה֭וָה ְ
מַ ְח ָתּ ָֽתוֹ ,שהם (טז,טז)֭אַ ָ ֵ֥
מַ ְח ָתּ ָֽתוֹ  -סלוק ,שהם מגבילים רק למחתות האנשים הנזכרים ולא זולתם ,ולפי' אברבנאל לא דתן ואבירם שלא עירערו על הכהונה אלא

על משה.
במדבר קרח טז,יח,יט,כ:

ֵ֥ה֭ואַ֭ה ֲָֽרן׃֭ ֭
ח֭א ֶהל֭מוֹעֶ֖ד֭וּמ ֶשׁ ְ
וּ֭פּ ֵַ֛ת ֵ֥
ֶ֖ם֭ק ָ֑ט ֶרת֭ ַויַּעַ ְמ ֵ֗ד ֶ
יה ְ
ָשׂימוּ֭עֲל ֶ
֭אשׁ֭ ַויּ ֵ֥
יהם ָ֔
[יח]֭ וַיּ ְק ֞חוּ֭אֶ֣ישׁ֭מַ ְח ָתּ ֵ֗תוֹ֭וַיּ ְתּנֶ֤וּ֭עֲל ֶ
א֭כבוֹד-הֶ֖֭'֭אֶ ל-כָּ לָ -הע ָ ָֽדה׃֭ס֭ ֭
ר ְ
ח֭א ֶהל֭מוֹע ָ֑ד֭וַיּ ָ ֵ֥
ֶ֖ת ֶ֣
ח֭אֶ ת-כָּ לָ -הֶ֣ע ָ ָ֔דה֭אֶ לֶ -פּ ַ
ֵ֥ם֭ק ַר ֭
יה ָ֨
[יט]֭ ַויּ ְַק ָ֨הל֭עֲל ֶ
אמר׃ ֭
ֵ֥ה֭ו ֶ ָֽאל-אַ ה ֲֶ֖רן֭ל ָֽ
ֶ֣ר֭ה'֭אֶ ל-מ ֶשׁ ְ
[כ]֭וַיְ ַדבּ ָ֭֔

ח֭ק ַרח  -לקח עצמו לצד אחר ,להיות נחלק מתוך העדה על הכהונה לעורר  ...ומה ראה קרח לחלק על משה? נתקנא
קּ ָ֔
רש"י (א)  ...וַיּ ַ ֶ֣
על נשיאותו של אליצפן בן עזיאל שמנהו משה נשיא על בני קהת על פי הדיבר .אמר :אחי אבא ארבעה היו ,שנאמר" :ובני קהת" וגו'
(שמ' ו,יח) .עמרם הבכור  -נטלו שני בניו גדולה :אחד מלך שיני כהן גדול; מי ראוי ליטול את שניה? לא אני ,שאני בן יצהר שהוא
שיני לבן עמרם?! והוא מנה את בן אחיו הקטן מכולם! הרי אני חולק עליו מבטל את דבריו (ראה תנח' קרח א) .מה עשה? עמד וכנס
מאתים וחמשים ראשי סנהדראות ,רובם משבט ראובן ,והם אליצור בן שדיאור וחבריו וכיוצא בהן" ,נשיאי עדה קרואי מועד אנשי
שם" (ראה להלן,ב)  -ולהלן הוא אומר "אלה קרואי העדה" (במ' א,טז)  -והלבישן טלתות שכולן תכלת .באו לפני משה ,אמרו לו:
טלית שכולה תכלת חייבת בציצית או לא? אמר להם :חייבת .התחילו לשחק עליו :השתא טלית של מין אחר ,חוט אחד של תכלת
פוטרתו; זו שכולה תכלת ,לא תפטר את עצמה (ראה תנח' קרח ב)
רש"י (ז)  ...וקרח שפקח היה ,מה ראה לשטות זה? עינו הטעתו :ראה שלשלת גדולה יוצאה ממנו :שמואל ששקול כנגד משה ואהרן
(ראה תה' צט,ז); אמר :בשבילו אני נמלט .ועשרים וארבע משמרות עומדות מבני בניו ,כלם מתנבאים ברוח הקדש ,שנאמר" :כל אלה
בנים להימן" (דה"א כה,ה); אמר :אפשר כל גדולה הזאת עתידה לעמוד ממני ואני אדום?! לכך נשתתף לבא לאותה חזקה; ששמע
וּא֭הקָּ ָ֑דוֹשׁ; טעה ותלה בעצמו .ולא ראה יפה ,לפי שבניו עשו תשובה,
ַ
'֭ה
ֵ֥ר֭ה ֶ֣
מפי משה שכלם אובדים ואחד נמלט( :טז,ז)אֲשֶׁ ר-י ְב ַח ֶ֖
ם  -דבר גדול נטלתם בעצמיכם לחלוק על הקדוש ברוך הוא( .טז,ג) וַיֵּ֥אמֶ ר
ומשה היה רואה .תנחומא (תנח' קרח ה)( .טז,ג) ַרב-לָ כֶ ֭
מ ֶשֶׁ֖ה אֶ לָ֑ -ק ַרח שׁ ְמעוּ-נָ ֶ֖א ְבּנ ֵ֥י ל ָֽוי׃  -התחיל לדבר עמו דברים רכים; כיון שראהו קשה עורף ,אמר :עד שלא ישתתפו שאר השבט
ויאבדו עמו ,אדבר גם אל כולם .התחיל לזרז בהם :שׁ ְמעוּ-נָ ֶ֖א ְבּנ ֵ֥י ל ָֽוי (ראה תנח' קרח ו).
מדרש תנחומא (בובר) פרשת קרח סימן ז ,סימן יט

ֶ֣ישׁ֭מ ְחתָּ ֵ֗תוֹ֭וגו'[ ,יח]֭
ַ
וּק ֶ֣חוּ׀֭א
ֶ֤אמר֭משֶׁ ה֭אֶ לָ֔ -ק ַרח֭אַ ָתּה ְ֭וכָ ל-ע ֲָד ְֶ֣ת ָָ֔ך֭וגו'[ ,יז]֭ ְ
כשראה משה שעמדו בגאותם ובמרדיהם[֭,טז]֭ וַיּ ֶ
ֶ֣ישׁ֭מ ְח ָתּ ֵ֗תוֹ֭וגו' (במד' קרח טז,טז,יז,יח)  ,הלך קרח כל אותה הלילה ,והיה מטעה את ישראל ,ואומר להם מה אתם סבורים שאני
ַ
וַיּ ְק ֞חוּ֭א

עוסק ליטול הגדולה לעצמי ,אני מבקש שתהא הגדולה חוזרת על כולנו ,שמשה נטל גדולה לעצמו ,וכהונה גדולה נתן לאהרן אחיו
לחק עולם ,והיה הולך ומפתה כל שבט ושבט כראוי לו ,עד שנשתתפו עמו,
ֵ֥ם֭ק ַרח֭ -בדברי ליצנות (ראה תנח' קרח ז) .כל הלילה ההוא הלך אצל השבטים ופתה אותם :כסבורים אתם
יה ָ֨
רש"י (יט) ַויּ ְַק ָ֨הל֭עֲל֭ ֶ
שעלי לבדי אני מקפיד? איני מקפיד אלא בשביל כלכם .אלו באין ונוטלין כל הגדולות :לו המלכות ולאחיו הכהונה; עד שנתפתו
כלם.
ח אֶ ת-כָּ לָ -הֶ֣ע ָ ָ֔דה֭– קדמא מרכא פשטא זקף-קטן ,כעין לכתחילה ובפועל ,לכתחילה קרח עירער על משה
ֵ֥ם֭ק ַר ֭
יה ָ֨
[יט]֭ ַויּ ְַק ָ֨הל֭עֲל ֶ
מסיבות שלו בלבד כי (א) עינו הטעתו כי זכה לראות באופן רוחני שלשלת גדולה יוצאה ממנו וחשב שהוא כבר במדבר אמור להיות בעל
תפקיד חשוב ולכן (ב) נתקנא על נשיאותו של אליצפן בן עזיאל שמנהו משה נשיא על בני קהת על פי הדיבר .וחשב שעליו לא לידום
על מינוי זה שמשה מינה כי סבר שאינו ע"פ ה' לאור מה שראה באופן רוחני על צאצאיו.
אבל בפועל כדי לזכות בתמיכה רחבה הטעה ציבור רחב ואמר מה אתם סבורים שאני עוסק ליטול הגדולה לעצמי ,אני מבקש שתהא
הגדולה חוזרת על כולנו ... ,כסבורים אתם שעלי לבדי אני מקפיד? איני מקפיד אלא בשביל כלכם ....עד שנתפתו כלם.
במדבר קרח טז,כח:

לא֭מלּ ָֽבּי׃ ֭
ים֭האָ֑לֶּ ה֭כּיֶ֖ -
ָ
ֲשׂ
ֲשׂוֹת֭אֵ֥ת֭כָּ לָֽ ַ -ה ַמּע ֶ֖
'֭שׁלָ ָ֔ ַחני֭לַ ע ֕
וּן֭כּיֶ֣ -ה ְ
֭תּ ְד ָ֔ע ָֽ
֭בּזאת ָֽ
אמר֭משֶׁ ה ְ
וַיּ ֶ
גירסת הדר ,בלום ,אשכול ,רב פנינים ,תורה שלמה ,מגנס ,קורן ,כתר :כּיֶ֖ -לא֭מלּ ָֽבּי  -טפחא סלוק בתיבות נפרדות

גירסת המאור :כי-לא-מלבי  -טפחא סלוק בתיבות מוקפות (תבנית טעמים הנקראת ע"י הגר"א מאיילא ,ובהוצאת אשכול נאמר כי רש"י
(הושע יא,ו) קוראו טפחא .יש כאן רק רבוי אחד לומר שמשה כו לו ביטול לדבר ה' ואין לו כל פניה בשליחות.
'֭שׁלָ ָ֔ ַחני֭לַ ע ֲ֕שׂוֹת  -זקף-קטן ,זקף-קטן ,זקף-גדול בין שני קיסרים ,אחד התפקידים של התבנית שלושה זקף בין שני
וּן֭כּיֶ֣ -ה ְ
֭תּ ְד ָ֔ע ָֽ
ְבּזאת ָֽ
קיסרים היא דבר חזק מאד ,עצמת טיעון ,עצמת פתוי ,עצמת כח ,כאן אזהרה חמורה מאד ממשה לעדת קרח.
כּיֶ֖ -לא֭מלּ ָֽבּי – (אתנח) טפחא סלוק.
מלּ ָֽבּי – סלוק מגביל ,ללמד על לב – מחשבת וכוונת משה֭,כּיֶ֖ -לא – טפחא( ,א) רבוי (ב) פועל בתפקיד לקבל אפיון מהכתוב אחריו ושנוי
משמעות .כּיֶ֖ -לא֭מלּ ָֽבּי – (אתנח) טפחא סלוק ,משמעות של המלים ביחד שרבוי ביטול מחשבת וכוונת משה עד שאינו קיים כלל .
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
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"ג

במדבר קרח טז,כט – ל:

לא הֶ֖֭'֭ ְשׁלָ ָ ָֽחני׃ ֭
יהָ֑ם ֵ֥
ת כָּ לָ -הֶ֣אָ ָ ָ֔דם יפָּ ֶ֖קד עֲל ֶ
וּפ ֻק ַדּ ֭
ם יְ ֻמ ֶ֣תוּן ָ֔אלֶּ ה ְ
[כט]֭אםְ -כּ ֶ֤מוֹת כָּ לָ -האָ ָד ֭
ֶ֖ים֭שׁ ָ֑אלָ ה ֭
ְ
וּ֭חיּ
ם֭וי ְָר ֵ֥ד ַ
֭ואֶ ת-כָּ ל-א ֲֶשֶׁ֣ר֭לָ ָ֔ ֶה ְ
֭וּב ְל ָע ֶ֤ה֭א ָתם ְ֭
יה ָ
ֶ֣א֭ה'֭וּפָ ְצ ָ֨ ָתה֭הָ א ֲָד ָמֶ֤ה֭אֶ ת-פּ ָ
יאה֭י ְב ָר ֵ֭֗
֭[ל]֭ ְואםְ -בּר ָ֞
ים֭האֶ֖לֶּ ה֭אֶ ת-הָֽ֭'֭ :
ָ
ָשׁ
אנ ֵ֥
וּ֭ה ֲ
י֭נאֲצֵ֛ ָ
ם֭כּ ָֽ
ֹ֧
יד ְע ֕ ֶתּ
֭ו ַ
ם יְ ֻמ ֶ֣תוּן ָ֔אלֶּ ה  -הנה גם רבים בעם אמרו לו פעמים רבות "למה העליתנו ממצרים" ,אבל היה
רמב"ן (טז,כט) אםְ -כּ ֶ֤מוֹת כָּ לָ -האָ ָד ֭

העונש על אלה מכל האדם ,באמרם (פסוק יג) כי תשתרר עלינו גם השתרר .כי עשו שתים רעות ,בזו על כבוד הרב ,וכפרו בכל מעשה
ה' אשר עשה במצרים ובמדבר וגם במעמד הר סיני שנאמר בו וגם בך יאמינו לעולם (שמות יט ט) ,והם אמרו שאינו כדאי להשתרר
עליהם ולא בא להם על ידו רק רע ,ומפני זה אמר (פסוק טו) ויחר למשה מאד .וגם קרח אמר (פסוק ג) ומדוע תתנשאו ,ועל כן נבלע
אהלו עמהם.

ֶ֣א֭ה' – גרשיים מונח רביע ,יצא מן הכלל ללמד על עצמו
יאה֭י ְב ָר ֵ֭֗
[ל]֭ ְואםְ -בּר ָ֞

רמב"ן כתב ראב"ע יש אומרים כי בריאה תורה על המצא יש מאין  ...אבל העניין ,כי בקיעת האדמה אינה בריאה מחודשת ,אבל
פתיחת הארץ את פיה לבלוע הוא חידוש לא נהיה מעולם ... .שתפתח ותסגר מיד כאדם הפותח פיו לבלוע ויסגור אותו אחרי בלעו ,זה
הדבר נתחדש ביום ההוא כאלו הוא נברא מאין  ...ועל דעת רבותינו (בבלי סנהדרין קי,א) בקרוב פתח גיהנם ,גם הוא עניין נתחדש
לשעתו.
* טט  -החידוש החד פעמי הוא היוצא דופן ללמד על עצמו

יאה֭גו' כפל לומר בריאה יברא ה' ,יתבאר על דרך אומרם ז"ל (סנהדרין לז,ב) בפסוק (בראשית ד,יא) ארור אתה מן
אור-החיים ְואםְ -בּר ָ֞
האדמה אשר פצתה את פיה ,שמאותו יום נסתם פי הארץ וכשהיא רוצה לומר שירה לפני ה' כדרך כל הנבראים שאומרים שירה לפני
הבורא היא אומרת בכנפיה דכתיב (ישעיה כד,טז) מכנף הארץ זמירות שמענו:
יאה ,פירוש אותה בריאה שכבר ברא ה' שהיא פי הארץ ,וע"י מעשה (טט -
וכאן כשרצה משה להעניש הרשעים ההם אמר ְואםְ -בּר ָ֞
ה֭הא ֲָד ָמֶ֤ה (גירסת אור החיים -
ָ
רצח הבל ובליעת דמו) נסתם והיה כלא היה ,עתה יחזור ה' לברוא אותה בריאה שיהיה לה פה ,וּפָ ְצ ָ֨ ָת
ם:
וּב ְל ָע ֶ֤ה֭א ָת ֭
יה֭שהיה לה מקודם ָ
הארץ) אֶ ת-פּ ָ
* טט  -כל מה שנברא נשאר בעולם אבל היוצא מן הכלל המלמד על עצמו הוא פה הארץ שנברא ,נסתם כלא היה ,ועתה יחזור ה' לברוא
אותה בריאה שיהיה לה פה.
במדבר קרח טז,ל:

ֶ֖ים֭שׁ ָ֑אלָ ה֭ ֭
ְ
וּ֭חיּ
ם֭וי ְָר ֵ֥ד ַ
֭וּב ְל ָע ֶ֤ה֭א ָתם ְ֭ואֶ ת-כָּ ל-א ֲֶשֶׁ֣ר֭לָ ָ֔ ֶה ְ
יה ָ
ה֭הא ֲָד ָמֶ֤ה֭אֶ ת-פּ ָ
ָ
ה'֭וּפָ ְצ ָ֨ ָת
יאה י ְב ָרֶ֣א ֵ֭֗
וְ אםְ -בּר ָ֞
ים֭האֶ֖לֶּ ה֭אֶ ת-הָֽ֭'׃ ֭
ָ
ָשׁ
אנ ֵ֥
וּ֭ה ֲ
י֭נאֲצֵ֛ ָ
ם֭כּ ָֽ
ֹ֧
יד ְע ֕ ֶתּ
ו ַ
אב ֶ֖דוּ֭מתֵּ֥ וְֹך֭הַ קָּ ָ ָֽהל:
֭ה ָָ֔א ֶרץ֭וַיּ ְ
יהם ָ
בבלי סנהדרין קח,א משנה  ...עדת קרח אינה עתידה לעלות שנאמר (במדבר קרח טז,לג) ו ְַתּ ַכֶ֤ס֭עֲל ֶ

דברי רבי עקיבא,
רבי אליעזר אומר :עליהם הוא אומר (שמואל א ב (תפילת חנה)) ה' ממית ומחיה מוריד שאול ויעל:
יד ְע ֕ ֶתּם֭– זקף-גדול ,ידיעה בת שלוש נקודות אפשר ששתיים באופן אחד כגון גלוי שדברי עדת קרח הם נאוץ ה' ונענשים על כך ,ונקודה
ו ַ
ים֭האֶ֖לֶּ ה – מרכא טפחא ,יתור לרבות את עדת קרח על דתן ואבירם .וכדוגמתם יש אפשרות לתשובה
ָ
ָשׁ
אנ ֵ֥
אחת באופן אחר שגם לָ ֭-ה ֲ
בשאול ו -ה'  ...מחיה  ...ויעל אותם לעתיד לבוא.
ים֭האֶ֖לֶּ ה – דרגא תביר מרכא טפחא
ָ
ָשׁ
אנ ֵ֥
וּ֭ה ֲ
י֭נאֲצֵ֛ ָ
כּ ָֽ
ֹ֧
אֶ ת-הָֽ֭' – סלוק ,מגביל הענישה למנאצים ויש תקוה לגאולתם כדברי חנה והסברו של רבי אליעזר ה' אמנם מעניש ו-ממית  ...ומוריד
שאול אבל לעתיד לבוא ה'  ...ומחיה  ...ויעל משאול
אב ֶ֖דוּ֭מ ֵ֥תּוְֹך֭הַ קָּ ָ ָֽהל׃ ֭
֭ה ָָ֔א ֶרץ֭וַיּ ְ
יהם ָ
ֶ֖ים֭שׁ ָ֑אלָ ה֭֭ו ְַתּ ַכֶ֤ס֭עֲל ֶ
ְ
ֵ֛ם֭חיּ
ֶ֣ם֭וכָ ל-א ֲֶשֵׁ֥ר֭לָ ֶה ַ
במדבר קרח טז,לג :ו ַָ֨יּ ְר ֝דוּ֭ה ְ

לקו"ש חל"ג ע'  170האדמו"ר ממ"ש בני קרח חזרו בהם ממחלקתם ועשו תשובה ,דבלעדי זה אין להם שום זכות ,אלא שלא הראו
זאת בגלוי ובחיצוניות אלא שבו רק בסתר לבם ,וכדיוק רש"י (שם) "הרהרו תשובה בלבם" .אשר על כן נתקים בהם מדה כנגד מדה,
כיון שלעיני הרואים עדין החזיקו במחלקת ,ע"כ כשנענשו לעיני כל ישראל נבלעו יחד עם בעלי המחלוקת באדמה ,אבל בפועל כיון
שהרהרו תשובה בלבם ,לא היה עליהם דין מיתה ולכן "נתבצר להם מקום גבוה בגיהנם".
 ...כיון שהקהל חשב שהם במחלוקת ומגיע להם עונש כאביהם ע"כ (רק) מ ֵ֥תּוְֹך֭הַ ָקּ ָ ָֽהל הם נאבדו .ומטעם זה חכתה התורה לספר
ש"בני קרח לא מתו" רק בפר' פנחס ,בה אוחזים כשכבר "כלו מתי מדבר" (רש"י חקת כ,כב) וכל הדור שהיה חי בשעת מעשה כבר
אבד מן העולם ,דאז שוב אין עוד צורך להחזיקם בגיהנם.

ֶ֖ים֭שׁ ָ֑אלָ ה֭-
ְ
ֲשׁר֭לָ ֶהֵ֛ם֭חַ יּ
ֶ֣ם֭וכָ ל-א ֶ ֵ֥
ו ַָ֨יּ ְר ֝דוּ֭ -קדמא ואזלא במלה אחת ,כעין סדר מוקדם ומאוחר שהוא תנאי הכרחי לכלל ופרט ,ופרטיו ה ְ
מונח מרכא תביר טפחא אתנח ,מספר פעמים קבוצת פרטים מחולקת שלא כל החלקים חייבים להתקיים ביחד.
לכתחילה כל בית קרח ,דתן ואבירם ירדו בשוה בפתיחת פי הארץ ,אבל בני קרח התעשתו ובירידה חזרו בתשובה ונבצר להם מקום גבוה
ולא ירדו כנגד האחרים שלא חזרו בתשובה וירדו שאולה.
ו ַָ֨יּ ְר ֝דוּ֭ -קדמא ואזלא במלה אחת ,שוויון באבדן ,מדה כנגד מדה ,ב(-יז,ה) פירש לקו"ש חי"ח אדמו"ר ממ"ש ע'  , 204הם דרשו שוויון,
אחדות שכל העם יהיו שוים וזה ג ורם לפלוג ופרוד ונגד כונת השלמות של הקב"ה בבריאה ,גורם לבלבול סדרי בראשית .ולכן נענשו
באופן שווה הארץ נפתחה בשוה ,ונסגרה בשווה לסלקם מלבלבל סדרי בראשית.
ו ַָ֨יּ ְר ֝דוּ֭ קדמא אזלא בתיבה אחת – בעושה תלוי הדבר ,הם ענו למשה "לא נעלה" לכן גזרו על עצמן ירידה .אם היו חוזרים בתשובה
ונכנעים לפני משה רבנו לא היו יורדים שאולה.
מתֵּ֥ וְֹך – מרכא ,מרבה את בני קרח לאבדן כי חזרו בתשובה בסתר אבל הַ ָקּ ָ ָֽהל – סלוק ,מגביל אבדן בני קרח לפרק זמן שהקהל שהיה חי
בזמן מחלוקת קרח נפטר ואז יצאו מהגיהנם.

כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

5.6

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

במדבר חקת יט,א

אמר׃ ֭
ֵ֥ה֭ו ֶ ָֽאל-אַ ה ֲֶ֖רן֭ל ָֽ
ה'֭אֶ ל-מ ֶשׁ ְ
במדבר חקת יט,אַ֭ :ויְ ַדבֶּ֣ר ָ֭֔
הפסוק הזה באותם טעמים מופיע בתורה  9פעמים 3 ,בספר ויקרא 6 ,בחומש במדבר ,וזה המופע האחרון.

ֵ֥ה֭ו ֶ ָֽאל-אַ ה ֲֶ֖רן – מרכא טפחא ,יתור לרבות( ,א) כהן גדול לעשיית פרה אדומה כי ראשונה נעשית בידי סגן כ-רמב"ם
(-יט,א) אֶ ל-מ ֶשׁ ְ

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.
ָך ֩ .
(ב) שלאפר כל הפרות אחרי פרת משה מוסיפים מאפר פרת משה ,פני דוד חקת אות א ד"ה פירוש המדרש ְ ...וי ְק ֶ֣חוּ֭אלֶ י ֭
תּוֹרה ,אפשר
ת֭ה ָ ָ֔
את֭ח ַ ֶ֣קּ ַ
ֻ
אמר – סלוק ,עשוי להידרש כנוטריקון לאו אמר ,לדרוש הגבלה במצוות עשה שלאחריה (יט,ב) ז ֚
(יט,א) ל ָֽשזהו מהלך [יומא מב,ב] ת"ל ז֚את ד) .תורה תמימה הערה ד) משמע את הכתוב כאן תקיים (קבוצת עבודות באיש וביום) ואל תוסיף,

אמר֭ ֭
ֵ֥ה֭ה'֭ל ָ֑
ֶ֖֭
תּוֹרה֭אֲשֶׁ ר-צוָּ
ת֭ה ָ ָ֔
את֭ח ַ ֶ֣קּ ַ
ֻ
במדבר חקת יט,ב :ז ֚
֭על׃ ֭
ֶ֖יה ָֽ
֭מוּם֭א ֲֶשֵׁ֛ר֭לא-עָ ָלֵ֥ה֭עָ ֶל ָ
ֶ֤ר֭איןָ -בּהּ ָ֔
ימה֭א ֲֶשׁ ָֽ
ה֭תּמ ֵ֗ ָ
ל֭וי ְק ֶ֣חוּ֭אלֶ יָך ֭֩פָ ָ ָ֨רה֭א ֲֻד ֝ ָמּ ְ
ַדּבֶּ֣ר׀֭אֶ לְ -בּנ ֶ֣י֭י ְשׂ ָר ֵ֗א ְ
תּוֹרה֭ -תניא ,מניין ששחיטת פרה וקבלת דמה והזאת דמה ושריפתה והשלכת עץ ארז ואזוב ושני
ת֭ה ָ ָ֔
את֭ח ַ ֶ֣קּ ַ
ֻ
תורה תמימה יט,ב ז ֚
תּוֹרהג) ,יכול שאני מרבה אף אסיפת אפרה ומלוי מים וקידוש ,ת"ל ז֚את 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
ישׁי֭וּבַ יֶּ֣וֹם֭הַ ְשּׁביעָ֑י ,כך כל העבודות:
ֵ֥וֹם֭ה ְשּׁל ֶ֖
ַ
(יט,יט) ְוהזָּ ֶ֤ה֭הַ טָּ הר֭עַ ל-הַ טָּ ָ֔מא ַבּיּ
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
ֵ֛יו֭מֵ֥ים֭חַ יֶּ֖ים) .ובגמרא מפרש מה ראית לרבות את אלו ולהוציא את אלו ,אחר שריבה
ָתן֭עָ ָל ַ
ר֭שׂר ַפֶ֣ת֭הַ חַ ָטּ ָ֑את֭וְ נ ַ ֵ֥
ֲפ ְ
ל ְקחוּ֭לַ טָּ ָ֔מא֭מע ַ ֶ֖
( וְ ָ ָֽ
הכתוב ומיעט ,ולא פירש מה ריבה ומה מיעט ,אמרת ,הרי אנו למדין כולן מהזאות מימיה ,מה הזאת מימיה שיש לה מעלה שאין
ֹ֧ר֭הכּהֵ֛ן֭אף אני אביא שחיטתה וקבלת דמה ושריפתה והשלכת עץ ארז ואזוב
ַ
כשרה רק באיש ולא באשה ,דכתיב בה (יט,ד) אֶ ְלעָ ָז
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:
תּוֹרה֭ -תניא ,מניין (לומדים כי העבודות) ששחיטת פרה וקבלת דמה והזאת דמה
ת֭ה ָ ָ֔
את֭ח ַ ֶ֣קּ ַ
ֻ
נתבונן שוב ב-תורה תמימה יט,ב ז ֚
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 ז֚את ד) [יומא מב,ב]:
תּוֹרה – משמע תורה אחת לכל עבודותיה באותם הגבלות (איש ,יום) באה מלת ז֚את 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 ַסֶ֣ף׀֭אֶ֣ישׁ֭
טָ ֵ֗הוֹר֭א ֚ת֭אֶ֣פֶ ר וגו') ,כשרים נמי בלילה:

תּוֹרה֭ -מונח זקף-קטן ,בתפקיד של שני לימודים כפשוטם עבור מלת ז֚את֭– שטעמה יתיב ,בתפקיד של דווקא כך תקיים את שתי
ת֭ה ָ ָ֔
חֻ ַ ֶ֣קּ ַ
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
ת֭ה ָ ָ֔
את֭ח ַ ֶ֣קּ ַ
ֻ
מלבי"ם א (יט,ב)֭ז ֚
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
ת֭ה ָ ָ֔
את֭ח ַ ֶ֣קּ ַ
ֻ
ב (יט,ב)֭ז ֚
את֭ח ַ ֶ֣קּת֭מיותר לגז"ש להקיש למ"ש בפ' אחרי (טז לד) והיתה זאת לכם לחוקת עולם
ֻ
בפ' חקה (בפי' י' ובפ' כ"א) ופי' ר"א שמ"ש ז ֚
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)֭ז֚את֭ע"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
ָ ָ֔
קּת֭הַ
(יט,ב)֭ז֚את֭חֻ ַ ֶ֣
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?
אל– מונח רביע .נביא כאן דרכים אחדות בהבנת טעמי קרא זה.
(יט,ב) ַדּבּ ֶ֣ר׀ – מונח לגרמיה ,שנתיחס אליו כמונח פסק֭ ,אֶ לְ -בּנ ֶ֣י֭י ְשׂ ָר ֵ֭֗
(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
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.
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
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"ג

אישׁ֭
אבל החל מאיסוף אפר פרה מתרבים העוסקים כנדרש בפסוק (יט,ט) ְואָ ַסֶ֣ף׀֭– מונח (לגרמיה שלא שייך לכאן להסביר את הפסק) ֶ֣֭
טָ ֵ֗הוֹר – 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 ֭-דּבֶּ֣ר׀ – 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.
וְ י ְק ֶ֣חוּ֭אלֶ יָך ֭֩  -מונח 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
ר֭בּ ֶנּ֝גַע קדמא ואזלא מצייר שתי שערות ָה ַפְֶ֣ך ׀ לָ ֵָ֗בן – מונח פסק מצייר
ר֭ושׂ ָ֨ ָע ַ
ַע֭בּעוֹרַ ֠ -ה ָבּשָׂ ְ
ֶ֣ה֭הכּהֶ֣ן֭אֶ תַ -הנֶּ ֶָֽ֣֖ג ְ
ַ
(ויקרא תזריע יג,ג)֭ ְו ָר ָא
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).
מּה  -קדמא ואזלא ,כעין כלל ,תולה מראה אדום בשער ומהתוכן משמע שכל השער אדום תמים – שלם .וע"פ
ההסבר הבא פָ ָ ָ֨רה֭א ֲֻד ָ֭֝
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 של֭פָ ָ ָ֨רה֭א ֲֻ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 ה הלכה כתנא קמא שרק עד שתי שערות לא אדומות שאפשר לקצצן וישאר כדי נטילה
בזוג מותרות.
להלן חישוב שיעור כדי נטילת זוג:
ָך ֩ – תלישא-קטנה ... ,א ֲֶשֵׁ֛ר֭לא-עָ ָלֵ֥ה – תביר ,מרמזת לאפשרות של חישוב חשבוני .אפשר כי מרמז לשיעור
תבנית הטעמים ְוי ְק ֶ֣חוּ֭אלֶ י ֭
ָך ֩ – גי'  , 61א ֲֶשֵׁ֛ר – גי'  ,501היחס  0.121756487 = 61 / 501היינו כשמינית.
כדי נטילת זוג .אלֶ י ֭
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
 1.91 * 0.121756487ס"מ =  0.23255489ס"מ ערך מקורב לשיעור כדי נטילת זוג.
המכפלה
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
(וי' תז' יג,ד) וְ אם-בַּ הֶ ֶרת ֭֩– תרסא (גי'  ...)654הַ כּהֵ֛ן – תביר (גי'  ,)80תבנית המרמזת לאפשרות של חישוב חשבוני כגון היחס ... = 80 / 654
 0.122324ונראה כי הוא כשמינית אצבע היינו כ 3.0 – 2.3-מ"מ ,שהוא כנראה שיעור כדי נטילה בזוג.
רה לא-הָ ַפְֶ֣ך לָ ָבָ֑ן וְ ה ְסגֹּ֧יר הַ כּהֵ֛ן אֶ ת-הַ נֶּ ֶַֽ֖גַע שׁ֭ ְב ַעֵ֥ת י ָָֽמים׃ ֭
וּשׂעָ ָ ֶ֖
ק אין-מַ ְר ֶאֶ֣הָ֭ מן-הָ ָ֔עוֹר ְ
ת ֩ ְלבָ ָ֨ ָנה ֝הוא ְבּעֶ֣ וֹר ְבּשָׂ ֵ֗רוֹ וְ עָ מ ֭
(וי' תז' יג,ד) וְ אם-בַּ הֶ ֶר ֭

ימה – רביע ,לא נראה ללמוד רביע עבור שערות כדעת רבי עקיבא על ארבע וחמש שערות מפוזרות.
ְתּמ ֵ֗ ָ
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 ְתּמ ֵ֗ ָ
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

֭מוּם – מהפך פשטא זקף-קטן ,לימוד כפשוטו על מום קבוע הפוסל בקדשי מזבח גם פוסל בפרה אדומה אף שאינה קדשי מזבח ,לימוד
ֶ֤ר֭אין-בָּ הּ ָ֔
א ֲֶשׁ ָֽ֭
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.
֭על – מרכא טפחא,יתור לרבות מיני דברים ופעולות העולים לפוסלה .המיעוט שבטעם מלת א ֲֶשֵׁ֛ר יהיה
א ֲֶשֵׁ֛ר – תביר ,בא למעט בצווי לא-עָ ָלֵ֥ה֭עָ ֶלֶ֖יהָ ָֽ
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.

ָֽעל – סלוק ,מגביל מיני עול פוסלים ,נעשה בה מלאכה מאליה או שעלה עליה עול מאליו ,אם מרצונו פסולה ,אם לא לרצונו כשרה

כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ג

במדבר בלק כב,ב

וְּך֭הוּא׃ ֭
ָֽ
י֭ב ֶ֖ר
ם֭כּ ָ
א֭תאר֭אֶ תָ -ה ָ֔ ָע ֵ֥
ָ֑ם֭ל ָ
ֶ֤
ם֭לא֭תלְֶ֖ך֭ע ָמּ ֶה
ֵ֥
ֶ֤אמר֭אֱֹלהים֭אֶ ל-בּ ְל ָ֔ ָע
במדבר בלק כב,יב :וַיּ ֶ
לא֭תלְֶ֖ך֭עמָּ֭ ֶהָ֑ם֭
ֶ֤אמר֭אֱֹלהים֭אֶ ל-בּ ְל ָ֔ ָעם֭ -מהפך פשטא זקף-קטן ,הקב"ה הציע לפני בלעם בחירה באחד משני לימודים א' כפשוטו ֵ֥
וַיּ ֶ
וְּך֭הוּא
ָֽ
י֭ב ֶ֖ר
ם֭כּ ָ
א֭תאר֭אֶ תָ -ה ָ֔ ָע ֵ֥
ל ָ
ֶ֤
ב' שלא כפשוטו ֵ֥לא֭תלְֶ֖ך֭עם הדגש על ע ָמּ ֶהָ֑ם֭ השרים האלה לא מכובדים מספיק להזמין וללוות את בלעם .וזה מה שבלעם העדיף

להבין( .הרב סבטו

הי"ו)

ועוד באותו ענין אותה תבנית טעמים מהפך פשטא זקף-קטן בהגעת השרים השניים
ֱֹלהים֭׀֭אֶ ל-בּ ְלעָ ם֭לַ יְ לָ ה֭ ֭
ָבא֭א ֵ֥
במדבר בלק כב,כַ ֭ :ויּ ָ֨

ים֭קוּם֭ל ְֶ֣ך֭א ָתָּ֑ם֭ ֭
ֶ֖
ָשׁ
אנ ָ֔
֭בֶּ֣אוּ֭הָ ֲ
א֭לָך ָ
ר֭לוֹ֭אם-ל ְק ֶ֤ר ְ
ֶ֣אמ ֵ֗
וַיּ ֶ
ֲשׂה׃ ֭
וֹ֭תע ֶ ָֽ
ְו ֵַ֗אְך֭אֶ תַ -ה ָדּ ָבֵ֛ר֭אֲשֶׁ ר-א ֲַדבֵּ֥ר֭א ֶלֶ֖יָך֭א ֵ֥ת ַ
֭בֶּ֣אוּ֭הָ ֲאנ ָָ֔שׁים  -מהפך פשטא מונח זקף-קטן ֶ֖קוּם֭ -טפחא ל ְֶ֣ך֭א ָתָּ֑ם֭ -מונח אתנח
א֭לָך ָ
ר֭לוֹ  -מונח רביע אם-ל ְק ֶ֤ר ְ
ֶ֣אמ ֵ֗
וַיּ ֶ



לימוד אחד כפשוטו כפי שרצה בלעם ולימוד אחד יוצא מפשוטו המגביל את בלעם ְו ֵַ֗אְך֭אֶ תַ -ה ָדּ ָבֵ֛ר֭אֲשֶׁ ר-א ֲַדבֵּ֥ר֭א ֶלֶ֖יָך֭אתֵ֥ וֹ֭
ַתע ֶ ֲָֽשׂה׃ועל זה מסיים רש"י  ...ואעפ"כ וילך בלעם ,אמר ,שמא אפתנו ויתרצה.

ְ֭ ו ֵַ֗אְך משמעות המלה מגבילה את בלעם שיאמר רק אֲשֶׁ ר-א ֲַדבֵּ֥ר֭א ֶלֶ֖יָך֭מה שה' שם בפיו ואח"כ התברר שאלו שלש ברכות שאמר
בלי לשלוט על פיו ,וטעמי הכתוב אֲשֶׁ ר-א ֲַדבֵּ֥ר֭א ֶלֶ֖יָך֭ -מרכא טפחא ,יתור לרבות ,כמו גם שמלת אשר רבוייה היא לפי רבי יונתן
(בבלי סוטה מו ) ,היתור לרבות משתלב עם טעם רביע במלת ְו ֵַ֗אְך֭לרמז לברכה רביעית שברך בלעם מעצמו בנוסף על השלוש
ברכות שה' שם בפיו.
ף֭וז ָָהָ֑ב ֭
וֹ֭כּ ֶֶ֣ס ְ
ית ֶ
לא֭ב ֶ֖
ֵ֛ק֭מ ֵ֥
י֭ב ָל ְ
ל ָ
לק֭אם-י ֶתּןֵ֥ -
ֶ֣י֭ב ָ֔ ָ
אמר֭אֶ ל-עַ ְבד ָ
במדבר בלק כב,יח :וַיַּ ֶ֣עַ ן֭בּ ְל ֵ֗ ָעם֭וַיּ ֶ
דוֹלה׃ ֭
ָ ָֽ
ֶ֖ה֭אוֹ֭גְ
ֵ֥
וֹת֭קטַ נָּ
ְ
ֱֹלהי֭לַ עֲשֵׂ֥
ל֭לעֲבר֭אֶ ת-פּ֭י֭ ֶ֣ה'֭א ָ֔ ָ
א֭אוּכ ַ ָֽ
ֵ֗ ַ
ל
֭ ֶ֣
ף֭וז ָָהָ֑ב֭– לשון בית מה מדה הוא בית מלא זהב
וֹ֭כּ ֶֶ֣ס ְ
ית ֶ
לא֭ב ֶ֖
ֵ֛ק֭מ ֵ֥
י֭ב ָל ְ
ל ָ
לק֭אם-י ֶתּןֵ֥ -
ֶ֣י֭ב ָ֔ ָ
אמר֭אֶ ל-עַ ְבד ָ
מאור ושמש וַיַּ ֶ֣עַ ן֭בּ ְל ֵ֗ ָעם֭וַיּ ֶ

וכי דרך בתים למדוד כסף וזהב ,הוה ליה למימר כלים מלאים כסף וזהב או כיסים מלאים וגו' ...רוצה לומר המילוי של ב''ית הוא
ת''י והוא בגי' ''כישף וזהו מלא ביתו דייקא ביתו של בלק (טט – כשפים) לא אוכל לעבור את פי ה' אלקי לעשות קטנה או גדולה ,ר''ל
לעשות השם הוי' קטנה להרידו חלילה או גדולה ר''ל להגדיל שם אלקים שהוא מקור הדינים והגבורות  ...כי לא יוכל עבור כלל לפי
שמוכרח היה מאת השי''ת ויהיה שם הוי' שלם שהוא שם רחמים ושם אלקים יהיה בקטנות היינו אלקי (שהוא לבוש הנשמה ומסתיר
אותה ממקטרגים) ורחמים עלינו ועל כל ישראל.
וַיַּ ֶ֣עַ ן֭בּ ְל ֵ֗ ָעם  -מונח רביע ,אפשר מרמז ע"פ מאור ושמש לכך שבלעם ניסה להקטין שם הוי'ה של ארבע אותיות המסמל חסד ורחמים
יתוֹ֭ -מרכא טפחא ,כעין
לא֭ב ֶ֖
י֭ב ָלֵ֛ק֭ -מרכא תביר ְמ ֵ֥
ל ָ
ולהגדיל שם אלקים (חמש אותיות) שהוא מקור הדינים והגבורות ,אם-י ֶתּןֵ֥ -
קבוצת פרטים הקשורים לנושא ושדיניהם שונים ,היינו עוונות מסוגים שונים
ף֭וז ָָהָ֑ב – מונח ,מרבה
יתוֹ֭ -מרכא טפחא  ,יתור לרבות בבית בלק כשפים וקסמים ,ודינים המאופינים ע"י העוונות של ֶכּ ֶֶ֣ס ְ
א֭ב ֶ֖
ל ֭
טט ְ -מ ֵ֥
אתנח – מגביל .מרבה כגון ביזת הים – נקודות הכסף (שיר השירים) וזהב של עגל הזהבְ .וז ָָהָ֑ב – אתנח ,להגביל רחמים ולהגביר גבורות
(זהב) על האהבה והחסד (כסף)
אך הקב''ה באהבתו את ישראל מנע זאת ממנו
ע''פ רב דב גרינצייג נ''י
ֶכּ ֶ֣סֶ ף֭ -כיסופין לשון אהבה וחסד ,לבן טהור ,ימין לשון חסד
וְ֭ז ָָהָ֑ב  -אדום דין צד צפון ''מצפון זהב יאתה''
כוס קידוש כסף להמתיק הדינים של היין האדום שכך יהיה התכללות הדין באהבה ''והתנתקות'' משורשה באמא עילאה היא הבינה
ֱֹלהי – מונח זקף-קטן
לעֲבר֭אֶ ת-פּ֭י – פשטא פשטא ֶ֣ה'֭א ָ֔ ָ
א֭אוּכל – מונח רביע ַ ָֽ
ֵ֗ ַ
ל
במדבר בלק כב,יח֭ ֶ֣
ַ ָֽלעֲבר֭אֶ ת-פּ֭י – פשטא פשטא ,בתפקיד רגילות ,כביכול תמיד עושה ע"פ ה'
ֱֹלהי֭לַ עֲשֵׂ֥ וֹת֭– ר"ת ל"א לאפ"י א"ל ,כגון לא אלך בהכעסת הבורא
ל֭לעֲבר֭אֶ ת-פּ֭י ֶ֣ה'֭א ָ֔ ָ
א֭אוּכ ַ ָֽ
ֵ֗ ַ
ל
ֶ֣
ה֭
ֱֹלהים֭׀֭אֶ ל-בּ ְלעָ ם֭לַ יְ לָ ֭
ָבא֭א ֵ֥
במדבר בלק כב,כַ :ויּ ָ֨
ים֭קוּם֭ל ְֶ֣ך֭א ָתָּ֑ם ֭
ֶ֖
ָשׁ
אנ ָ֔
֭בֶּ֣אוּ֭הָ ֲ
א֭לָך ָ
ר֭לוֹ֭אם-ל ְק ֶ֤ר ְ
ֶ֣אמ ֵ֗
֭וַיּ ֶ
ֲשׂה׃ ֭
וֹ֭תע ֶ ָֽ
֭וְ ֵַ֗אְך֭אֶ תַ -ה ָדּ ָבֵ֛ר֭אֲשֶׁ ר-א ֲַדבֵּ֥ר֭א ֶלֶ֖יָך֭א ֵ֥ת ַ
ה  -קדמא מונח? או גרסת כתר  -קדמא מרכא זרקא סגול ,כעין לכתחילה ובפועל,
ֱֹלהים֭׀֭אֶ ל-בּ ְלעָ ם֭לַ יְ לָ ֭
ָבא֭א ֵ֥
ַויּ ָ֨

ע"פ רש"י (א) לכתחילה (במ' בלק כב,ח)  ...אין רוח הקודש שורה עליו אלא בלילה ,וכן לכל נביאי אומות העולם... ,
בפועל אצל בלק ,לכבודן של ישראל דבר עמו ביום?
א֭לָך֭– אם הקריאה שלך וסבור אתה ליטול עליה שכרֶ֖ ,קוּם֭ל ְֶ֣ך֭א ָתָּ֑ם:
ע"פ רש"י (ב) לכתחילה (כב,כ) אם-ל ְק ֶ֤ר ְ
וֹ֭תע ֶ ֲָֽשׂה ,ובפועל הלך משנאתו ואעפ"כ וילך בלעם ,אמר שמא אפתנו ויתרצה:
וְ ֵַ֗אְך֭ -על כרחך אֶ תַ -ה ָדּ ָבֵ֛ר֭אֲשֶׁ ר-א ֲַדבֵּ֥ר֭א ֶלֶ֖יָך֭א ֵ֥ת ַ
או יש לפרש שלכתחילה רצה ללכת משנאה ולא רק מתאוות בצע וכבוד בפועל עשה עצמו כאילו הולך עבור תשלום.

רמב"ן  ...והנכון בעיני בענין הזה ,כי מתחלה מנעו השם שלא יקלל את העם כי ברוך הוא ... ,והנה השם אמר לו ,כבר הודעתיך כי
א֭לָך֭בלבד ָבֶּ֣אוּ֭כלומר שיתרצו בלכתך עמהם על מנת שלא תקלל
העם ברוך הוא ולא תוכל לקללם ,ועתה חזרו לפניך ,ו-אם-ל ְק ֶ֤ר ְ
וֹ֭תע ֶ ֲָֽשׂה ,שאפילו אם אצוה אותך לברך
את העם כאשר הודעתיך מתחלה ֶ֖קוּם֭ל ְֶ֣ך֭א ָתָּ֑םְ ,ו ֵַ֗אְך֭אֶ תַ -ה ָדּ ָבֵ֛ר֭אֲשֶׁ ר-א ֲַדבֵּ֥ר֭א ֶלֶ֖יָך֭א ֵ֥ת ַ
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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שתברכם ולא תירא מבלק ,וזה טעם אם-ל ְק ֶ֤רא .וכן היה החפץ לשם הנכבד מתחלה שילך עמהם ,אחרי הודיעו אותם שלא יקללם
ושיתנהג בענינם כאשר יצוה ,כי הרצון לפניו יתברך שיברך את ישראל מפי נביא לגוים:
והנה היה על בלעם להגיד כן לשרי בלק ולאמר ,הנה הרשה השם אותי להיות קרוא לכם בלבד ,אבל על מנת שלא לקלל את העם ועל
מנת שאם יצוה אותי לברך שאברכם ,ואם לא יתרצו בכך יהיו מניחים אותו ,כי גם בפעם הזאת השנית אמר בלק (פסוק יז) ולכה נא
קבה לי את העם הזה ,לא יחפוץ בו להודיעו עתידות ולא לדבר אחר זולתי לקוב את העם( .בפועל) והנה בלעם מרוב חפצו ללכת לא
הודיעם זה ולא אמר להם כלום ,ויקם בבקר ויחבוש את אתונו וילך עמהם כרוצה להשלים חפצם ,על כן חרה אף ה' כי הולך הוא
שאלו הודיעם לא היה הולך .ועוד שהיה בזה חלול ה' ,כי בלכתו עמהם סתם והוא ברשות השם חשבו שנתן לו רשות לקלל להם את
העם ,והנה חזר בו ממה שאמר תחלה "לא תאור את העם כי ברוך הוא" כפי מה שהגיד להם ,וכאשר יראו עוד שלא יקללם ,יאמרו כי
אחרי כן נמלך עוד או יהתל בהם כהתל באנוש ,חלילה לה' מעשות כדבר הזה כי נצח ישראל לא ינחם:
ע"פ רמב"ן לכתחילה היה החפץ לשם הנכבד מתחלה שילך עמהם ,אחרי הודיעו אותם שלא יקללם ושיתנהג בענינם כאשר יצוה ,כי
הרצון לפניו יתברך שיברך את ישראל מפי נביא לגוים

(בפועל) בלעם הלך בלי להודיע לשרי בלק שלא יקלל את ישראל ,והיה חילול ה' בדבר כי חשבו שה' נתן לו רשות לקלל

ֱֹלהים֭׀֭ -קדמא מרכא פסק  -להפסיק בין הטהור ובין הטמא ,להפסיק בין האחדות והמחיה ובין המפריד והמאבד
ָבא֭א ֵ֥
ַויּ ָ֨
ה  -זרקא סגול – מוסיף לבלעם נבואה בלילה ,שהיה לו גלוי בגלל כבוד ישראל בלילה,
אֶ ל-בּ ְלעָ ם֭לַ יְ לָ ֭
ף֭וז ָָהָ֑ב ֭
וֹ֭כּ ֶֶ֣ס ְ
ית ֶ
לא֭ב ֶ֖
ֵ֛ק֭מ ֵ֥
י֭ב ָל ְ
ל ָ
לק֭אם-י ֶתּןֵ֥ -
ֶ֣י֭ב ָ֔ ָ
אמר֭אֶ ל-עַ ְבד ָ
במדבר בלק כב,יח :וַיַּ ֶ֣עַ ן֭בּ ְל ֵ֗ ָעם֭וַיּ ֶ
דוֹלה׃ ֭
ֶ֖ה֭אוֹ֭גְ֭ ָ ָֽ
ֵ֥
וֹת֭קטַ נָּ
ְ
ֱֹלהי֭לַ עֲשֵׂ֥
֭ה'֭א ָ֔ ָ
ל֭לעֲבר֭אֶ ת-פּי ֶ֣
א֭אוּכ ַ ָֽ
ֵ֗ ַ
ל
֭ ֶ֣
מאור ושמש וַיַּ ֶ֣עַ ן֭בּ ְל ֵ֗ ָעם  ...והצדיקים ממשיכים את ההויות לתוך הטב"ע שהיא בגי' אלקי''ם ומיחדים הכל כי ה' הוא האלקים
(יחוד ואחדות) והרשעים מפרידין ומאבדין את העולם לפי שהולכים אחר הטבע לבד ומפרידים השם הוי' מ-הטב"ע שהוא גי'

אלקי''ם ( ...הצדיקים) מיחדים השמות ה' הוא \ה\אלקים ומקטנים השם אלקים לעשותו אלקי  ...שהוא לבוש הנשמה ומסתיר
אותה ממקטרגים ... .והנה בלעם הרשע ימ''ש כל רצונו היה להפוך למשוך אחר הטבע ולעשות פירוד בשם הוי' חלילה  ...לעשות
כביכול השם של רחמים קטן ולהגדיל שם אלקים שיהי חלילה התגברות הדינין ר''ל.
ֱֹלהים֭׀֭אֶ ל-בּ ְלעָ ם֭לַ יְ לָ ֭ה֭ -קדמא מרכא פסק – לכתחילה (רמוז בקדמא) הצדיקים ממשיכים (רמוז במרכא) את ההויות לתוך הטב"ע
ָבא֭א ֵ֥
ַויּ ָ֨
שהיא בגי' אלקי''ם ומיחדים הכל כי ה' הוא האלקים (יחוד ואחדות הטבע בא-לקות) חיבור מעבר לטבע לתוך הטבע .בלעם ושאר הרשעים
מפרידין ומאבדין את העולם לפי שהולכים אחר הטבע לבד ומפרידים (רמוז בפסק) השם הוי' מ-הטב"ע שהוא גי' אלקי''ם
ה – זרקא סגול מרמז כעין גורע מהענין ,ומוסיף מהענין על הענין אפשר שזה תומך בפי' מאור ושמש
ֱֹלהים֭׀֭אֶ ל-בּ ְלעָ ם֭לַ יְ לָ ֭
ָבא֭א ֵ֥
ַויּ ָ֨
במדבר בלק כב,יח :וַיַּ ֶ֣עַ ן֭בּ ְל ֵ֗ ָעם ( ...הצדיקים) מיחדים השמות ה' הוא \ה\אלקים ומקטנים השם אלקים לעשותו אלקי וגו'.

ומקטנים השם (גורע מהענין) אלקים לעשותו אלקי
והנה בלעם הרשע ימ''ש כל רצונו היה להפוך למשוך אחר הטבע ולעשות פירוד בשם הוי' חלילה  ...לעשות כביכול השם של
רחמים קטן (גורע מהענין) ולהגדיל (מוסיף מהענין של בלעם על הענין) שם אלקים שיהי חלילה התגברות הדינין ר''ל.

ה – זרקא סגול ,מוסיף לבלעם נבואה בלילה לכבוד ישראל .קרא למפרע  -לילה אל-בלעם  -מתוך הלילה ,משל לחשך
אֶ ל-בּ ְלעָ ם֭לַ יְ לָ ֭
המסתיר אור כך הטבע מסתיר אלקות ומתוכו יוצא מאמר ה' להודיעו.
ר֭לוֹ֭ -מונח רביע  -יש כאן לפחות ארבעה ענינים ברשות ללכת..
ֶ֣אמ ֵ֗
וַיּ ֶ
֭בֶּ֣אוּ֭הָ ֲאנ ָָ֔שׁים֭– מהפך פשטא מונח זקף-קטן  -שנים או שלושה ענינים
א֭לָך ָ
אם-ל ְק ֶ֤ר ְ
קֶ֖ וּם – טפחא  ,כעין רבוי לא מוגבל העשוי להשפיע אלפניו ,אפשר כי גם בתפקיד פותח טפח להתאפיין מ -ל ְֶ֣ך֭א ָתָּ֑ם – מונח אתנח ,רבוי
והגבלה ,לך אתם להגביל הליכתו דווקא עם אלו ולא עם אחרים.
(א) רש''י שאם הקריאה שלך וסבור עתה ליטול עליה שכר קום ל אתם ( .ב) ספורנו  -אם להועץ עמך ,לך עמם להזהירם שלא

יחטאו.
במדבר בלק כב,ל:

֭כּה ֭
וֹת֭לָךֶ֖ ָ֑
ְ
כּנְ תּי֭לַ עֲשֵׂ֥
ה֭ה ַה ְסכּ ֶ֣ן֭ה ְס ָ֔ ַ
ֶ֣וֹם֭ה ָ֔ ֶזּ ַ ָֽ
ַ
וֹדָך֭עַ דַ -היּ
לי֭מ ָֽע ְ
אמר֭הָ אָ ֝תוֹן֭אֶ ל-בּ ְל ֵ֗ ָעם֭הֲלוֹא ֭֩אָ נ ָ֨כי֭אֲתנְ ָ֝ך֭אֲשֶׁ רָ -ר ַכ ְֶ֣ב ָתּ֭עָ ֵ֗ ַ
ו ַָ֨תּ ֶ
ר֭לא׃ ֭
ֶ֖אמ ָֽ
֭וַיּ ֶ
וֹדָך֭עַ ד-
לי .ו֭-מ ָֽע ְ
לי֭ -הרבה פעמים .ושם הפסֵּ ק הדבר ,כי 'רביע' היה על עָ ֵ֗ ַ
רבי יוסף בכור שור (ל) הֲלוֹא ֭֩אָ נ ָ֨כי֭אֲתנְ ָך֭֝ ָ ...ר ַכ ְֶ֣ב ָתּ֭עָ ֵ֗ ַ
הַ יֶּ֣וֹם קאי אהסכן ה ְס ָ֔ ַכּנְ תּי .כאדם שאומר :המעולם עשיתי לך כן? וכך אמרה לו :מאחר שאיני רגילה בכך ,היה לך להבין ,שלא

בחנם הייתי עושה.

ֶ֖אמר֭ -טפחא ָֽלא  -סלוק ,מרבה תשובות שלילה של בלעם לאתון ,אף שכתוב אומרו פעם אחת .ועוד הטפחא מנתק וַיֶּ֖אמֶ ר֭מָֽ -לא סלוק
וַיּ ֶ
בתפקיד הגבלה ,היינו שנסתתמו טענותיו (חכמתו) כי לא אמר לאתון דבר אחר פרט למלת֭֭ ָֽלא.
ֶ֖אמר֭ -טפחא ָֽלא  -סלוק ,יוסבר ע"פ פי' רשי (כב,לג)
וַיּ ֶ
רש"י (לג) אוּלַ י֭נ ְָט ָתֶ֣ה  -כמו 'לולא'; פעמים ש'אולי' משמש בלשון 'לולא' .גַּם-א ְת ָכֵ֥ה֭הָ ַ ֶ֖רגְ תּי  -הרי זה מקרא מסורס ,והוא כמו גם

הּ֭החֱיָֽיתי  -ועתה ,מפני שדברה והוכיחתך ולא יכלת
אוֹת ֶ
הרגתי אותך; כלומר :לא העכבה בלבד קראתך על ידי ,כי גם ההריגהְ .ו ָ ֵ֥
ֶ֖אמר֭ ָֽלא (לעיל,ל) ,על כן הרגתיה; שלא יאמרו :זו היא שסלקה את בלעם בתוכחתה ולא יכול
לעמוד בתוכחתה ,כמו שכתוב :וַיּ ֶ
להשיב; שחס המקום על כבוד הבריות .וכן "והרגת את האשה ואת הבהמה" (וי' כ,טז); וכן "ואת הבהמה תהרוגו" (שם טו).

ֶ֖אמר֭ ָֽלא (לעיל,ל) ,על כן הרגתיה; שלא יאמרו :זו היא שסלקה את בלעם
ָֽלא  -סלוק ,מגביל חייה של הבהמה כפי' רש"י ב(-כב,לג) וַיּ ֶ
בתוכחתה ולא יכול להשיב; שחס המקום על כבוד הבריות.
ֶ֖אמר מסתם אמירה להכנעה מפני האתון ,כי לתוכחה של המקום לא שעה,
ֶ֖אמר֭– טפחא ,פסקא טעמא וגורמת שנוי משמעות במלת וַיּ ֶ
וַיּ ֶ
אבל מפני שדברה (האתון) והוכיחתך ולא יכלת לעמוד בתוכחתה( ,והסכים עמה).

כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
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"ג

במדבר פינחס כה,י
5.8
במדבר פינחס כז,א – ה:

וֹת֭בּנ ָ֔ ָתיו֭מַ ְח ָל ֶ֣ה֭
ְ
֭שׁ ֶ֣מ
ָ֑ף֭ואלֶּ ה ְ
ת֭מנ ֶַשֶּׁ֣ה֭בֶ ן-יוֹס ְ
ה֭למ ְשׁ ְפּ ֶ֖ח ְ
ַשּׁ ְ
ֶ֣יר֭בּןְ -מנ ָ֔ ֶ
ֶ
֭בּןָ -מכ
ר֭בּן-גּ ְלעָ ד ֶ
ֶ
ד֭בּן-חֶ֤פֶ
ֶ֣וֹת֭צלָ ְפ ֵ֗ ָח ֶ
ְ
ָה֭בּנ
[א]֭וַתּ ְק ַ ֝ר ְבנ ְ
ח֭אהֶ ל-מוֹעֶ֖ד֭
ֵ֥ת ָֽ
ָ֑ה֭פּ ַ
ם֭וכָ לָ -הע ָד ֶ
יא ְ
ֵ֥י֭הנְּ שׂ ֶ֖
ן֭ול ְפנ ַ
ר֭הכּ ָ֔ה ְ
ה֭ול ְפני֭אֶ ְלעָ ָז ֶ֣ ַ
שׁ ְ
ָה֭ל ְפנ ֶ֣י֭מ ֵ֗ ֶ
ָֽתּע ֲ֝מ ְדנ ֭
ֶ֖ה֭ות ְר ָ ָֽצה׃֭[ב]֭וַ ַ
ה֭ו ָחגְ ָלֵ֥ה֭וּמ ְל ָכּ ְ
נ ָ֔ ָע ְ
ֵ֥יוּ֭לוֹ׃֭
ת֭וּבנֶ֖ים֭לאָ -ה ָֽ
ָ
וֹ֭מ
ח֭כּיְ -ב ֶח ְט ֶ֣א ָ֔
וְֹך֭הע ָ ֵ֗דה֭הַ נּוֹעָ ֵ֛דים֭עַ ל-הֶ֖֭'֭ ַבּע ֲַדתָ֑ -ק ַר ָֽ
ָ
֝ה֭בּ ֶ֣ת
ֶ֣ת֭בּמּ ְדבָּ ר ְ֭ו ָ֨הוּא֭לאָ -ה ָי ְ
אמר׃֭[ג]֭אָ בינוּ֭מ ַ
ל ָֽ
רב֭מ ֶשֵׁ֛ה֭אֶ ת-מ ְשׁפָּ ָטֶ֖ן֭
ה֭בּ ֶ֖תוְֹך֭אֲחֵ֥י֭אָ ָֽבינוּ׃֭[ה]֭ ַויּ ְַק ֵ֥
ֲח ָ֔ ָזּ ְ
ָ֑ן֭תּנָהָ -לּ ֶ֣נוּ֭א ֻ
וֹ֭כּי֭אֵ֥ין֭לֶ֖ וֹ֭בּ ְ
[ד]֭ ָל ֶָ֣מּה֭יגּ ַָרֶ֤ע֭שׁם-אָ בינוּ֭מ ֶ֣תּוְֹך֭מ ְשׁפַּ ְח ָ֔תּ ֵ֛
ל ְפנ ֵ֥י֭הָֽ֭'׃֭ ֭
ר – זרקא מונח סגול ,בתפקיד מוסיף על הענין מהענין או גורע מהענין .התוכן מלמד אור החיים  ...למאן דאמר ליוצאי מצרים
(ג) אָ בינוּ֭מֶ֣ת֭בַּ מּ ְדבָּ ֭

אמרו מת במדבר הרי שהיה מיוצאי מצרים ,ודקדקו גם כן בתיבת במדבר לומר שהיה מכלל אותם שנגזרה עליהם גזירת במדבר יפלו פגריכם (י"ד
כ"ט) הא למדת שהיה בן עשרים כשיצא ממצרים ,ולמאן דאמר נתחלקה הארץ לבאיה הרי גם הוא מודה שתחזור ליוצאי מצרים וינחילו בניהם
ונוגעת הירושה להם בחזרה...:
֝ה֭בּתֶ֣ וְֹך֭הָ ע ָ ֵ֗דה֭וגו' ודרשו ז"ל (ספרי) שכללו בדבריהם עדת
ואמרו ראיה לדבר שמיתת אביהם היתה בשביל שדיבר במשה שהרי וְ ָ֨הוּא֭לא-הָ ָי ְ
מרגלים ועדת קרח ומתלוננים והוא לא היה ביניהם הא למדת שלא היה לו אלא חטא הדיבור שהרי כמה כתות של רשע היו ולא נמנה עמהם,

וְ ָ֨הוּא֭לא-הָ ָי֝ה – קדמא ואזלא ,כעין כלל המלמד על כל הקבוצות שנועדו על ה' בטענות שונות ושצלפחד לא היה עמם .פרטי הכלל מרומזים בקצרה
בתוכן ובטעמי המקרא:
(א) ְבּתֶ֣ וְֹך֭הָ ע ָ ֵ֗דה – מונח רביע ,בתפקיד של ארבע ועוד ,כאן אור החיים ע"פ ספרי מונה שלוש קבוצות עדת מרגלים ועדת קרח ומתלוננים ,אבל היו
עשרה נסיונות כמקורות הבאים
(א) ספרי פר' דברים פיסקא א רבי יהודה אומר הריהו אומר במדבר בערבה וגו' ,אלו עשרה נסיונות שנסו אבותינו את המקום במדבר ואלו

הם שנים בים שנים במים שנים במן שנים בשליו אחד בעגל ואחד במדבר פארן במרגלים,
(ב) מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק ט עשרה נסיונות נסו אבותינו את הקדוש ברוך הוא ולא נענשו אלא על לשון הרע
ואלו הן .אחד על הים ואחד בתחלת המן ואחד בסוף המן ואחד בשליו הראשון ואחד בשליו האחרון אחד במרה ואחד ברפידים ואחד בחורב
ואחד במרגלים זה של מרגלים קשה מכלם שנאמר וינסו אותי זה עשר פעמים ולא שמעו בקולי (במדבר י"ד כ"ב)( .במקור זה חסר אחד ,אבל עם
קרח והמעפילים ,ופעור זה עובר עשר) ובאבות דרבי נתן פל"ד מוסיף ובתבערה ובמסה ובקברות התאוה (דב' עקב ט,כב)
ה' – תביר טפחא ,תבנית טעמים המופיע בתורה  12פעמים ,אפשר כי התבנית מלמדת כי צלפחד לא היה בקבוצות
(ב) הַ נּוֹעָ ֵ֛דים֭עַ לֶ֖֭ -
שעירערו על ה' באופן המאופיין ע"י דוגמת ַבּע ֲַדתָ֑ -ק ַרח בלבד שלכך מרמז טעם אתנח בתפקיד הגבלה ..טעם טפחא במלים עַ ל-הֶ֖֭' פועל
גם בתפקיד פותח טפח לאפשר את האפיון המוגבל שבדוגמת הכתוב ַבּע ֲַדתָ֑ -ק ַרח .
אור החיים  ...ובזה נתישבה תמיהת התוס' שהקשו שם בפרק יש נוחלין (ב"ב קיח ב) בדיבור המתחיל ולמאן דאמר לבאי הארץ וכו' שמדברי
הגמרא מוכח כי למאן דאמר נתחלקה לבאי הארץ לא נטלו הבנות חלק צלפחד הנוגע לו לעצמו בנחלה אלא הנוגע לו בנחלת חפר כשחזרו לו בניו
֝ה֭בּתֶ֣ וְֹך֭הָ ע ָ ֵ֗דה֭וגו' והלא אפילו בני העדה של המרגלים נטלו בזכות אבי אביהם ,ולדרכנו הוצרכו
אם כן למה הוצרכו הבנות לומר וְ ָ֨הוּא֭לא-הָ ָי ְ
וֹ֭מת וגו' כמ ו שפירשתי וחוץ מדרכינו יש ליישב קושית התוספת שהבנות לא ידעו שלא נקנסו המרגלים
לומר והוא לא היה וגו' לומר ָֽכּיְ -בחֶ ְטאֶ֣ ָ֔
ליטול בחזרה בנכסי אביהם וחשבו שפקע מהמרגלים נחלה בארץ כל עיקר לזה הוצרכו לומר והוא לא היה וגו':
וֹ֭מת – מונח זקף-קטן ,מונח מרמז על מצב ספק מה היה חטאו של צלפחד.
ָֽכּיְ -בחֶ ְטאֶ֣ ָ֔
אור החיים ע"פ ספרי ,שלא היה לו אלא חטא הדיבור במשה (לא בה') .בתפקיד
רש"י בחטאו לבדו מת ולא החטיא את אחרים עמו (ראה ספ"ב קלג) .רבי עקיבא אומר (ראה שבת צו,ב) :מקושש עצים היה ,ורבי שמעון

אומר (ראה שם צז,א) :מן המעפילים היה.
וֹ֭מת  -אמרו :מת במדבר בעונו ,שלא זכה ליכנס בארץ; או כדברי רבי יהודה הלוי המשורר ז"ל ,שפירש שהוא דבק
רמב"ן וטעם ָֽכּיְ -בחֶ ְטאֶ֣ ָ֔
ֵ֥יוּ֭לוֹ ,כאשר יאמר היום :בעונות אירע כך וכך  ,רלב"ג חטאו גרם שמת בלא בנים.
עם וּבָ נֶ֖ים֭לאָ -ה ָֽ

ָ֔מת זקף-קטן ,בתפקיד שתיים ,מת בעוונו ,ובחטא דבור על משה.

וֹ֭מת – מונח זקף-קטן ,מונח מרמז על מצב ביניים( ,א) ספר הפרשיות ,הרב כיטוב ,סע' צלפחד :אמרו חכמים :מקושש לשם שמים
ָֽכּיְ -בחֶ ְטאֶ֣֭ ָ֔
נתכוון ,הפקיר עצמו למיתה כדי שיראו כל ישראל שהמחלל שבת במיתה ולא יזידון עוד בחילול שבת .הרי שלדעת האומרים :מקושש זה
צלפחד ,גם עוונו לא היה לו אלא לב אחד לאביו שבשמים( .ב) קדושת לוי במ' שלח חכמינו ז"ל אמרו מקושש לשם שמים נתכוין (תוס' ב"ב
קיט ,ב ד"ה אפילו בשם מדרש; תרגום יונתן במדבר טו ,לב) ,שידעו העולם הגם שנגזר עליהם למות במדבר אף על פי כן חייבים לשמור
התורה והמצות ,עיין במדרשי חכמינו ז"ל .ולכאורה תמוה אף על פי כן האיך חילל שבת .אמנם חכמינו ז"ל אמרו (שבת קה ,ב) 'מלאכה
שאינה צריכה לגופה פטור עליה' ,והנה הכא נמי כיון שלא היה בדעתו לקושש עצים לצרכו ,שלא היה צריך כלל ,רק נתכוין שיתקדש שם
שמים על ידו ,אם כן הוא מלאכה שאינה צריכה לגופה ,אם כן לא חילל שבת כלל ,רק סקלוהו עבור העולם שלא ידעו מזה ,כפשט המדרש:
(ג) דף על הדף בבא בתרא קיט,ב האדמו"ר מקאצק ביאר שהיינו טעמא ש"ויקרב משה את משפטן לפני ד'" ,שרק הבוחן לבבות ,הוא הי'
יכול להעיד שצלפחד  -מקושש לשם שמים נתכוין ,וגו'  ...האדמו"ר מליובאוויטש ז"ל ביאר  ...לכן חילל המקושש את השבת ,ובמחשבה של
לשם שמים ,ואעפ"כ נהרג בבית דין ,שאין לדיין אלא המעשה שנעשה ולא המחשבה ,ובזה הוכיח קבל עם ועדה ,שעיקר הרצוי והמכוון ,הוא
"מעשה" המצוות ,והראי' ש"מחשבתו וכוונתו" לטובה ,לא הועילו לו להצילו מגזר דין סקילה שנגזר עליו.
ָ֔מת זקף-קטן ,בתפקיד שתיים ,אם היה מקושש אפשר כי זקף-קטן ירמז שהעידו בו שני עדים בשבת ,ועל שקושש בשבת השניה אחרי שנצטוו על
שמירתה וזה היה בשנה ראשונה בעשרים ואחד לחדש שני (ספרי זוטא פט"ו)
דעת זקנים מבעלי התוספות במדבר שלח טו,לב וַיּ ְהיֵ֥וּ ְבנָֽי-י ְשׂ ָראֶ֖ל בַּ מּ֭ ְד ָבָּ֑ר וַ ַָֽֽיּ ְמ ְצאֵ֗ וּ ֵ֛אישׁ ְמק ֵ֥שׁשׁ ע ֶ֖צים ְבּיֵ֥וֹם הַ שַּׁ ָ ָֽבּת׃ אמרו רבו' ז"ל אלמלי שמרו ישראל

שבת שניה לא שלטה בהן כל אומה ולשון ומנא להו שזה היה בשבת שניה מדכתיב ויהיו וימצאו דתכף להויה שנצטוו במצות שבת מצאו מקושש.
צים ְבּיֵ֥וֹם הַ שַּׁ ָ ָֽבּת עצי"ם עם ב' דביו"ם (ע ֶ֖צים בְּ֭ =  )212עולה בגימטריא צלפחד ( )212ולמה
ומנא לן דמקושש זה צלפחד מדכתי' ְמקשֵׁ֥שׁ ע ֶ֖֭
נסמכה פרשת מקושש לפרשת ציצית לפי שבשעה שחלל המקושש את השבת אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא רבון העולמים כתוב בתפילין למען
תהיה תורת ה' בפיך וצוית שלא לנשאם בשבת היה זה נושאן היה נזכר ולא חלל את השבת אמר הקדוש ברוך הוא הריני קובע ומצוה להם מצוה
אחת שעל ידה יהיו נזכרין מן המצות כמו במצות תפילין ותהיה נוהגת בשבת וזו היא מצות ציצית:
אמר׃
ח֭א ֶהל-מוֹעֶ֖ד֭ל ָֽ
ֵ֥ת ָֽ
ָ֑ה֭פּ ַ
ם֭וכָ֭לָ -הע ָד ֶ
יא ְ
ֵ֥י֭הנְּ שׂ ֶ֖
ן֭ול ְפנ ַ
ר֭הכּ ָ֔ה ְ
ה֭ול ְפני֭אֶ ְלעָ ָז ֶ֣ ַ
שׁ ְ
ָֽתּע ֲ֝מ ְדנָה֭ל ְפנ ֶ֣י֭מ ֵ֗ ֶ
[ב]֭ וַ ַ

אמר – נוטריקון "לאו אמור" הנועד ללמד לאו כלשהו בכתוב שאחריו ,טעם סלוק מגביל משהו זה .אפשר כי זה יוסבר ע"פ ראב"ע
ל ָֽ
ואור החיים שבנות צלפחד חשבו שפקע מהמרגלים (ראב"ע מהנועדים על ה') נחלה בארץ כל עיקר לזה הוצרכו לומר והוא לא
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
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"ג

אמר שלהן בא ללמד שצלפחד אביהן לא ערער אי פעם על ה' ולכן הוא או בנותיו לא צריכים להיכלל
היה וגו'  ,אז ה(-כז,ב) ל ָֽ
בשלילת נחלה בארץ ,כי זה אמור להיות מוגבל רק למערערים על ה' .וזה מה שהסביר אור החיים מדרכינו יש ליישב קושית התוספת
שהבנות לא ידעו שלא נקנסו המרגלים ליטול בחזרה בנכסי אביהם .המרגלים אבדו חלקם כיוצאי מצרים אבל בניהם קבלו נחלה
מסבותיהם.

ֵ֥יוּ֭לוֹ׃ .ולא אמרו אין לו ,יתבאר על דרך אומרם בני בנים הרי הם כבנים ,והעלו בגמרא (יבמות סב ב) שהוא הדין בני
וּבָ נֶ֖ים֭לאָ -ה ָֽ
ֵ֥יוּ֭לוֹ כבר אבל יש תקוה שיהיה לו והם אשר ילדו בנותיו שהם נקראים גם כן בניו:
הבנות ,לזה אמרו לאָ -ה ָֽ
כּי֭אֵ֥ין֭לֶ֖ וֹ֭בָּ֑ן – שאם היה לו בָּ֑ן (אתנח ,מגביל כהמשך) ,לא דברנו ,אלא אפילו בת הבן (אֵ֥ין֭לֶ֖ וֹ֭ -מרכא
ר' יוסף בכור שור (כז,ד) ֵ֛
טפחא ,יתור לרבות בת חיה של בן מת ,לירושה לפני אחיו ובוודאי שלילת ירושה מבנות שהן דודות של אותה בת וזה מרומז בטעם תביר במלת ֵ֛כּי).
[ד]֭ ָל ֶ֣מָּ ה֭יגּ ַָרֶ֤ע֭שׁם־אָ ָ֨בינוּ֭מתֶּ֣ ֹוְך֭מ ְשׁפַּ ְח ָ֔תֹּו .פירוש על פי מה שאמרו במשנה בפרק יש נוחלין (ב"ב קטז) וזה לשונם בנות צלפחד נטלו ג' חלקים בנחלה
ֲחי֭
ה֭בּתֶ֖ ֹוְך֭א ֵ֥
ָה־לּ ֶ֣נוּ֭אֲחֻ ָ֔ ָזּ ְ
ָ
חלק אביהם וחלקו עם אחיו בנכסי חפר ושהיה בכור וכו' עד כאן ,והוא אומרו [ד]֭ ָל ֶ֣מָּ ה֭יגּ ַָרֶ֤ע֭וגו' כנגד חלק צלפחדְ ,תּנ
אָ ָֽבינוּ׃ פירוש חלק צלפחד שנוגע לו תוך אחיו בנכסי חפר שהיה מיוצאי מצרים וחלק הבכורה כלול הוא במאמר בתוך אחי וגו' ,ודרך זה אינו אלא
למאן דאמר שהארץ נתחלקה ליוצאי מצרים אבל למאן דאמר לבאיה נתחלקה לא נטלו חלקו של צלפחד עצמו ,ויתבאר הכתוב בדרך אחר ,על דרך
מה שאמרו שם דף קי"ח וזה לשונם אמר ליה רב פפא לאביי בשלמא למאן דאמר ליוצאי מצרים נתחלקה וכו' היינו דכתיב חבלי מנשה עשרה
שיתא דשיתא בתי אבות וד' דידהו פירוש אחד חלק צלפחד ,ב' חלקו בחפר ,ג' בכורתו פי שנים ,ד' חלקו בירושת אחיו ,אלא למאן אמר לבאי
הארץ וכו' ומתרץ תרי אחי אבא הוו ליה עד כאן ,מעתה אפילו לסברת מאן דאמר לבאיה נתחלקה נטלו הבנות ב' ירושות ירושת צלפחד דאביו פי
שנים וירושת ב' אחיו שמתו ,לזה אמרו למה יגרע וגו' כנגד ירושת חפר שנוגעת לצלפחד בחזרה ,תנה לנו וגו' כנגד ירושת האחים שמתו שנוגעת
לצלפחד גם כן מצד החזרה:

הן׃
יהֶ֖ן֭לָ ֶ ָֽ
יהָ֑ם֭וְ ַ ָֽהעֲבַ ְר ָתֵּ֛֭אֶ֭ת־נַ ָֽחֲ ַלֵ֥ת֭אֲב ֶ
ה֭בּתֶ֖ ֹוְך֭אֲחֶ֣י֭אֲב ֶ
ל ְ
ֶֹ֣ות֭צלָ ְפחָ ד ָֹֽ֭֮דּ ְברת֭נ ָָ֨תן֭תּתֶּ֤ן֭לָ הֶ ם֭אֲחֻ זַּ ֶ֣ת֭נַ ָֽחֲ ָ֔ ָ
ְ
ן֭בּנ
[ז]֭ ֵ֗כּ ְ
[ז]֭ ֵ֗כּן – רביע ,ארבעה חלקים כפי' אור החיים דרך (א)

 ,ויתבאר הכתוב בדרך אחר ,על דרך מה שאמרו שם דף קי"ח וזה לשונם אמר ליה רב פפא לאביי בשלמא למאן דאמר ליוצאי מצרים נתחלקה וכו'
היינו דכתיב חבלי מנשה עשרה שיתא דשיתא בתי אבות וד' דידהו פירוש אחד חלק צלפחד ,ב' חלקו בחפר ,ג' בכורתו פי שנים ,ד' חלקו בירושת
אחיו ,אלא למאן אמר לבאי הארץ וכו' ומתרץ תרי אחי אבא הוו ליה עד כאן,
כפי' אור החיים דרך (ב) מעתה אפילו לסברת מאן דאמר לבאיה נתחלקה נטלו הבנות ב' ירושות ירושת צלפחד דאביו פי שנים (כי היה בכור)
וירושת ב' אחיו שמתו (כי לא היו להם ילדים) (צלפחד ושני אחים ,מחלקים ירושת חפר לארבעה חלקים ,שתיים נטל צלפחד כבכור ,ושתיים נטל מאחיו)  ,לזה אמרו
למה יגרע וגו' כנגד ירושת חפר שנוגעת לצלפחד בחזרה ,תנה לנו וגו' כנגד ירושת האחים שמתו שנוגעת לצלפחד גם כן מצד החזרה:
יהָ֑ם  -זו נחלת אבי אביהן ,וְ ַ ָֽהעֲבַ ְר ָתֵּ֛֭
ם  -זו נחלת אביהןְ ,בּ ֶ֖תֹוְך֭אֲחֶ֣י֭אֲב ֶ
בבלי בבא בתרא קיח,ב דתניא( :במ' פי' כז,ז) נ ָָ֨תן֭תּתֶּ֤ן֭לָ ֶה ֭
יהֶ֖ן֭לָ ֶ ָֽהן  -זו חלק בכורה; רבי אליעזר בן יעקב אומר :אף חלק אחי אביהם נטלו ,שנאמר :נ ָָ֨תן֭תּתֶּ֤ן .ולמ"ד :תרי אחי
ֲלֵ֥ת֭אֲב ֶ
אֶ ת־נַ ָֽ ח ַ
דאבא הוה להו ,ההוא מ֭-א ֲֻחזַּ ֶ֣ת֭נַ ָֽח ָ֔ ֲָלה֭נפקא .וא"ל רב פפא לאביי :קרא מאי קא חשיב? אי טפלים קא חשיב ,טובא הוו! אי בתי
אבות קחשיב ,שיתא הוו!
יהָ֑ם  -זו נחלת אבי אביהן ,למ"ד שנתחלקה הארץ ליוצאי מצרים ,זה חלק חפר (סבא הבנות) אבי צלפחד ,ואין ללמוד
ְבּתֶ֖ ֹוְך֭אֲחֶ֣י֭אֲב ֶ

מכאן לחלק צלפחד

ם  -זו נחלת אביהן ,טעם קדמא מרמז לאביהן הקודם להן .ומכך נגיע לחלק אחי אביהן כנדרש ע"י רבי אליעזר בן יעקב
נ ָָ֨תן֭תּתֶּ֤ן֭לָ ֶה ֭
תּן.
(כנדרש מהמלים) אומר :אף חלק אחי אביהם נטלו ,שנאמר :נ ָָ֨תן֭תּ ֶ֤֭
ולמ"ד :תרי אחי דאבא הוה להו (תנא זה גם סובר שהארץ התחלקה רק לבאים אליה ולכן גורע חלק חפר הסבא ומוסיף  2חלקים של שני אחי
ֲלה – זקף-קטן ,בתפקיד שני אחים לצלפחד
ֲלה֭נפקא .נַ ָֽ ח ָ֔ ָ
ֲחזַּ ֶ֣ת֭נַ ָֽ ח ָ֔ ָ
צלפחד שמתו) ,ההוא מ֭-א ֻ

אֲחֻ זַּ ֶ֣ת – מונח ,רמז למצב ביניים שהאחים קבלו חלקם ומתו בלי ילדים ,חזרה נחלתם אצל חפר אביהם המת ,נתחלקה בין האחים החיים
או ילדיהם ,מכך קבלו בנות צלפחד שתי נחלות קטנות .מחלק צלפחד הבכור קבלו שתי נחלות גדולות .אפשר כי לכך מרמזת התבנית של
ת – מונח זרקא סגול ,כעין מוסיף ו/או גורע מהענין על הענין ,הורישו להם חלקים לא שווים ואותם חלקו
ֶֹ֣ות֭צלָ ְפ ָחד ָֹֽ֭֮דּ ְבר ֭
ְ
הכתוב ְבּנ
ביניהם.

וֹ֭וי ַָרֶ֣שׁ֭א ָתָ֑הּ ֭
יו֭֭וּנְ ַת ֶתֶּ֣ם֭אֶ תַ -נחֲלָ ֵ֗תוֹ֭ל ְשׁא ֞רוֹ֭הַ ָקּ ֵ֥רב֭א ָלֵ֛יו֭ממּ ְשׁפַּ ְח ֶ֖תּ ְ
֭לאָ ב ֭
במדבר פנחס כז,יאְ :ואם-אֶ֣ין֭אַ חים ְ
שׁה׃֭פ ֭
ֵ֥ה֭ה'֭אֶ ת-מ ֶ ָֽ
ֶ֖
שׁ ָ֔ ָפּט֭כַּ א ֲֶשֵׁ֛ר֭צוָּ
֭ל ֻח ַ ֶ֣קּת֭מ ְ֭
֭וְ ָ֨ ָהיְ ֝ ָתה֭ל ְבנ ֶ֤י֭י ְשׂ ָראל ְ
יו -מונח זרקא סגול – מוסיף דבר על אביו מענין אביו.
֭לאָ ב ֭
וְ אם-אֶ֣ין֭אַ חים ְ

ב''ב פרק שמיני יש נוחלין  ...ואחין מן האב  -ע''פ תוס' שאם היה האב קיים היה יורש עכשו ,שאינו קיים הרי הוא יורש בקבר
להנחיל לשאר בניו הקיימים שהם אחי המת ולאחיו של אב אם אין בנים אחרים לאב  ...אחין מן האב אף על פי שאין ודאין כמו אחין
מן האם ...

גמרא האב קודם לאחין של המת ולא לבנים ובנות
תוס' ותירץ ריב''ם דכתביה אשמועינן דקראי שלא כסדרן כתיבי ,דאי לא כתב אחי אביו הוי אמינא דכסדרן כתיבי ואחי המת קודמין לאב ,אבל השתא דכתב אחי אביו על כרחך לא
נכתב שארו אלא להקדימו (טט -לאב) לאחין דלהקדימו לאחי האב לא איצטריך כדאמרינן לקמן וגו'  ...וי''ל דאי לא כתב אחין ה''א שהאב קודם לבת דאית לן לאקדומי אב לחד
מהנך דכתיבי בהדיא בקרא..

יו֭ -זרקא סגול – מוסיף דבר על אביו מענין אביו .אב חי ומוסיף עליו אב מת ,ואם לאב המת אין בנים
טט  -סיכום ְואם-אֶ֣ין֭אַ חים֭֭ ְלאָ ב ֭
ואין אחים מוסיפין לענין האב את אביו (היינו סבו של הבן שנפטר) וכך חוזר שוב בני הסבא ,אחי הסבא ,סבא רבא וכדומה
אם בן או בת שירשו או אמורים לרשת נפטרו ללא ילדים יורשים ,האב יורש אותם אפילו בקברו ומכח ירושה זאת מנחיל לבנים קיימים
אחרים ואם אין בנים ,לאחיו מאב .כתיבת אחים לאביו מכריח
א' שהאב קודם לאחי המת
ב' שהאב רק אחרי בת לבנו
ג' שהאב יורש בקבר להנחיל לבניו (אחי המת) או ד' להנחיל לאחיו של האב
ה' שאם אין גם אחים לאב הולכים לאבי אביו ואז הבנים או האחים וכך חוזר חלילה לעוד מדרגות לאחור בדורות.
דרשה זאת של חמישה לימודים רמוזה בטעמי הקרא וּנְ ַת ֶתֶּ֣ם֭אֶ תַ -נחֲלָ ֵ֗תוֹ֭  -מונח רביע ,לפחות ארבע נקודות לימוד ,כאן חמש.
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ֶ֖בשׂ֭יָ ָָֽ֑֖ין֭ ֭
הין֭לַ ֶכּ ֶ
ֵ֥ת֭ה ֵ֛
ל֭וּרביע ַ
ְ
ֹ֧ת֭ההֶ֣ין֭לָ ֵַ֗אי
ר֭וּשׁלישׁ ַ
ְ
ֶ֣י֭ההין ֭֩י ְה ֶיָ֨ה֭ לַ ֝ ָפּ
יהם֭חֲ צ ַ
במדבר פינחס כח,ידְ :ונ ְסכּ ֵ֗ ֶ
ֶ֖י֭השָּׁ נָ ָֽה׃ ֭
וֹ֭ל ָח ְדשׁ ַ
֭בּחָ ְד ָ֔שׁ ְ
ֵ֥ת֭ח ֶדשׁ ְ
֭זֶ֣את֭ע ַל ָ֨
ֶ֣י֭ההי֭ן ֩ – ר"ת ו' ח' ה' עולה חו"ה ,ס"ת מ' י' ן' עולה מי"ן ,סה"כ חו"ה מי"ן ,רמז ל-בבלי סנהדרין לח,ב אמר רב יהודה
יהם֭חֲצ ַ
וְ נ ְסכּ ֵ֗ ֶ

אמר רב :אדם הראשון מין היה,

ֹ֧ת֭ההֶ֣ין֭לָ ֵַ֗איל – אותיות ראשונות :ו' ה' ל'  ,אותיות שניות :ש' ה' א' .סיכום :לו"ה אש"ה
וּשׁלישׁ ַ
ְ
ת֭ההֶ֣ין֭לָ ֵַ֗איל – דרגא מונח רביע ,תיקון לקילקול היצר הרע.
ישׁ ַ
וּשׁל ֹ֧
ובזה עוד קשר לתבנית הטעמים של ְ
ל֭וּרביעֵ֥ת֭הַ ֵ֛הין֭לַ ֶכּ ֶֶ֖בשׂ֭יָ ָָֽ֑֖ין – ר"ת ה' ל' ו' ה' ל' י' עולה הללוי"ה
ְ
ר֭וּשׁלישֹׁ֧ת – ר"ת י' ל' ו' עולה לו"י ַההֶ֣ין֭לָ ֵַ֗אי
ְ
י ְה ֶיָ֨ה֭לַ ֝ ָפּ
ֹ֧ת֭ההֶ֣ין֭לָ ֵַ֗איל  -דרגא מונח רביע  ,היין גורם ליצר רע וכגון הנאמר בסוטה שהיא השקתה בועלה ביין ,וכגון (הושע ד,יא) זנות ויין
וּשׁלישׁ ַ
ְ
ותירוש יקח לב  .בא יין הנסכים לכפר על עבירות הנעשות בגלל היין.
ֹ֧ת֭ההֶ֣ין֭לָ ֵַ֗איל֭ -דרגא מונח רביע ,תבנית תיקון בראש חדש הבאה לבקשה כביכול של
וּשׁלישׁ ַ
יכם וגו' ְ
וּב ָראשׁ֭י ָח ְדשׁ ָ֔ ֶ
(במ' פי' כח,יא)֭ ְ
הקב"ה הביאו עלי כפרה בשעיר של ראש חדש ,על שהקטנתי את הלבנה בעקבות מאמרה שלא יכולים שני מלכים לשמש בכתר אחד,
בבראשית א,יא הארץ שינתה מצווי ה' והוציאה במקום עץ פרי עשה פרי  -עץ עשה פרי ,מפורש כי שנוי זה מצווי ה' הומשך במאמר
הלבנה שהביא לשינוי בבריאה .שתי מרידות בבריאה המביאות להסתר שמאפשר ליצר הרע להופיע באדם .יין ראש חדש מכפר על יין
העלול לגרום הרהור עבירה ו/או עבירה באדם כנדרש ב-בבלי סנהדרין נב,ב מרידה בה' כתוצאה משתיית יין ... ,כדריש לקיש דאמר ר"ל
וֹג֭ח ֶ֖רק֭עָ ַל ֶ֣י֭שׁנָּֽימוֹ׃ בשביל חנופה שהחניפו לקרח על עסקי לגימה חרק עליהן שר של
ָ
ֶ֣י֭מעָ֑
מאי דכתיב (תה' לה,טז) ְבּ ַחנְ פי֭לַ עֲג ָ
גיהנם שניו וכו'
האיל בא כנגד יצחק אבינו .ראה מאור ושמש בראשית וירא כב הרהור יצחק אבינו על אברהם אבינו בויכוח ביניהם האם העולם עומד
על חסד כדעת א"א או על גבורה כדעת יצ"א ,גרם לצווי להעלותו לעולה לכפר על כך.
ראה בבלי חולין ס? כדיון ב-בבלי בכורות יז להסבר מ דוע הקב"ה מבקש להביא כביכול כפרה עליו על ששינה ממעשי בראשית ,בדיון
מדוע אין קרבנות מבהמת נדמה וגם מבת או בת נדמה שחזרו לקו המין ללא סטיה .בהקשר ל -במדבר פינחס כח,טו:

שם משמואל ,בר' ויחי ,שנת תרע"ה  ...והנה שלשת האבות תקנו החטא של אדה"ר באכילת עץ הדטו"ר (עץ הדעת טוב ורע) שאיתא
בספה"ק (בספרים הקדושים) שהיו פתוכות (מעורבות) בו ע"ז וג"ע ושפ"ד (עבודה זרה ,גלוי עריות ,שפיכות דמים) ,והיינו משום שהאבות
היו נקיים לגמרי משום שמץ דבר של שלש אלה ואביזרייהו ע"כ הי' כחם יפה לתקן את שלש אלה .אברהם אפי' בדידי' לא הוה
מסתכל ,ע"כ הי' בכחו לתקן החטא של ג"ע שהי' פתוך בחטא עץ הדטו"ר .ויצחק מסר עצמו לקרבן לה' הי' כחו יפה לתקן חטא ע"ז.
ויעקב איש תם יושב אוהלים ובזוה"ק שחיבר עלמא עלאה ועלמא תתאה ,הי' כחו יפה לתקן חטא שפ"ד שהוא ענין פירוד בין נפש
אדם שמן העליונים להגוף שמן התחתונים.
ע"פ שם משמואל ,בר' ויחי ,שנת תרע"ה ... ,והנה שלשת האבות תקנו החטא של אדה"ר באכילת עץ הדטו"ר (עץ הדעת טוב ורע)
שאיתא בספה"ק (בספרים הקדושים) שהיו פתוכות (מעורבות) בו ע"ז וג"ע ושפ"ד (עבודה זרה ,גלוי עריות ,שפיכות דמים) ,האיל בא כנגד
ֹ֧ת֭ההֶ֣ין֭לָ ֵַ֗איל כפרט מרכזי
וּשׁלישׁ ַ
יצחק אבינו ,שמסר עצמו לתקן חלק ע"ז בחטא אדה"ר.אפשר כי התבנית דרגא מונח רביע מטעימה ְ
המקשר בין שלושה התיקונים.
אוצר החכמה  -ליקוטי תורה ,האדמו"ר שניאור זלמן מלאדי ,כמוסבר ב -ספר הליקוטים דא"ח צ"צ לכ"ק אדמו"ר הצמח צדק אות יו"ד
ע' תשת

הטעם למה היו מנסכים ע"ג המזבח במדה חצי ההין וכו'
 ...ולעיל מיני' לקרבנות נתתי סיקוסים (מדה ושעור) כו'  ...עד"מ כששותין מעט יין משמח הלב אבל ריבוי היין מבלבל המוח ולכן
יעת֭הַ ֵ֛הין֭לַ ֶכֶּ֖בֶ שׂ֭יָ ָָֽ֑֖ין כי מזבח הוא בחי' מלכות והיין
וּרב ֵ֥
איל֭ ְ
ֹ֧ת֭ההֶ֣ין֭לָ ֵַ֗
ר֭וּשׁלישׁ ַ
ְ
ֶ֣י֭ההין ֭֩י ְה ֶיָ֨ה֭לַ ֝ ָפּ
היו מנסכים ע"ג המזבח במדה חֲצ ַ
הוא המשכת הבינה וצ"ל במדה כי בינה דינין מתערין (דינין מתעוררין) ולכן הי' חטא אדה"ר שסחט אשכול ענבים וגם חטא נח וישכר
ויתגל בתוך אהלה (שניהם שלא בזמן ולא בשיעור המעט) שמזה נמשך וירא חם כו' אלא צ"ל במדה כדי לשמח הלב בלבד בבחי' פנימיות
כדי לעורר הכתר היינו העטרה שעטרה לו אמו בינה יין שהוא תענוג העליון שנתעורר ע"י שמחה של מצוה אבל אחר שהתעורר הכתר
העיקר הוא להמשיך מוחין דאבא כו' וזהו ויין ישמח בשביל להצהיל פנים משמן עכ"ל
מהריבוי נמשך יניקה לחיצונים
וזהו לקרבנות נתתי סיקוסים כי מהריבוי נמשך יניקה לחיצונים כי היין משמח אלקים ויש ק"ך צירופי אלקים ומ"ח צירופים
האחרונים זהו ענין ח"ם היינו שמהם יונקים הקליפות וזהו שמזה נמשך וירא חם כו' ובגשמיות חם חמימות התאווה שנולד ונמשך
מרבוי היין כמ"ש ברבות שם פי"ב הנ"ל כי יתן בכוס עינו כו'
(א) תבנית הפסוק כעין כלל מלמד מסוג בנין אב ,מנסכי קרבן צבור בראש חדש לימוד לנסכי קרבנות צבור בכל יום  ,בשבת ,ביום טוב.
ֹ֧ת֭ההֶ֣ין֭לָ ֵַ֗איל ,כנגד אילו של יצחק ,שהוא תיקון לחלק עבודה זרה בחטא אדה"ר.
וּשׁלישׁ ַ
(ב) ְ
ֹ֧ת֭ההֶ֣ין֭לָ ֵַ֗אי֭ל֭ תבנית הטעמים מציינת כעין פרט מרכזי בענין ,כי ע"ז היא תוצאה של שיכרון האדם המביאו להרגשת יש
וּשׁלישׁ ַ
(ג) ְ
הנפרד ואינו מתבטל לבורא .לכן הוא שורש לגלוי עריות ושפיכות דמים ושאר עבירות .העקידה הייתה בהר המוריה שלא עבדו עליו ע"ז,
דבר המאפשר תיקון ,חיבור והתבטלות לבורא.
(ד) קרבן צבור יומי מכפר על חלק היום שהתקלקל בחטא אדה"ר .בכל יום זה כבש תמיד ,כבש כנגד יעקב אבינו ,תיקון שפיכות דמים,
היינו שכבת זרע ,המצויה בכל יום בגלל מצוות פריה ורביה שבה רוב הזרע נשחת.
(ה) קרבן צבור מוסף שבת ,שני כבשים מכפר על חלק השבוע בחטא אדה"ר ,וחלק היום ,שעונת רבים היא משבת לשבת ,ולאו דווקא
לפריה ורביה.
(ו) קרבן צבור מוסף ראש חדש ,מכפר על חלק החדש בחטא אדה"ר ,וחלק היום ,ועל המועדות הנקבעים ע"פ ראשי חדשים ,לכן יש בו
שני פרים ,איל וכבשים .תיקון אברהם אבינו לגלוי עריות לכל התקופה ,תיקון יצחק אבינו לעבודה זרה לכל התקופה ,תיקון יעקב אבינו
לשפיכות דמים לכל התקופה .ויש בזה קצת דמיון לתיקון ע"י השעירים והציץ בכל יום טוב הנקבע ע"פ ראשי חדשים.
(ז) קרבנות צבור מוספי יום טוב ,ושלמי צבור בשבועות ,כפרות על יין שלא במדה שעל ידו מגבירים השמחה וההתקרבות לבורא הקרוב
אל ישראל והעולם בזמני המועדות.
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה
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במדבר מטות ל,ב
5.9
במדבר מטות ל,ו :נערה המאורסה

֭בּיֶ֣וֹם֭שָׁ ְמעוֹ֭ ֭
ֶ֣יה֭א ָתהּ ְ
וְ אם-הנָ֨יא֭אָ ב ָ
ֶ֖הּ֭לא֭י ָָ֑קוּם֭ ֭
ֶ֣
רה֭עַ ל-נ ְַפ ָשׁ
ֵ֛יה֭אֲשֶׁ ר-אָ ְס ָ ֵ֥
יה֭ ֶוא ֱָס ֶר ָ
כָּ ל-נְ ָד ֶ ֵ֗ר ָ
יה֭א ָ ָֽתהּ׃ ֭
להּ֭כּי-הנֵ֥יא֭אָ ֶ֖ב ָ
'֭י ְסלַ חָ ָ֔ -
ה ָֽ
עוֹ  -להביא מעניין שמיעה לעניין יום ,כאן מגביל השמיעה וההפרה עד לשקיעה של יום השמיעה
֭בּיֶ֣וֹם֭שָׁ ְמ ֭
אתָ הּ ְ
עוֹ קדמא מונח זרקא מונח סגול  -מרבה שמיעה  /שמועה על יום כגון שמע חלק נדר ביום ששמע שהוא
֭בּיֶ֣וֹם֭שָׁ ְמ ֭
ֶ֣יה֭א ָתהּ ְ
וְ אם-ה ָ֨ניא֭אָ ב ָ

לאו דווקא יום הנדר
הפרה של מה ששמע או חלק של מה ששמע – לר' ישמעאל (רי''ש) אינו הפרה
הקים חלק ממה ששמע או כל ששמע הקים הכל
לרבי כרי''ש ההרחבה של מושג ''שמעו'' גם לחלק מהנדר גורמת שהפרת חלק לא הפר כלום כלומר הרבוי גרם למיעוט בתוצאה
 אין הפרה יש הקמהענין יום השמיעה המאוחר גורם אולי לשמיעה חלקית ואולי הוא משני כאן
כמו כן בנערה המאורסת יום שמיעה מאוחר אולי גורם לפחות תיאום בין אב לארוס להפרה או הקמה
לר''ע  -הפר חלק הפר הכל ,הקים חלק הקים הכל
הנָ֨יאְ ֭...בּיֶ֣וֹם֭שָׁ ְמעוֹ֭אם הרבוי מופר (אפילו השמיעה החלקית ביום שתהיה) הכל מופר
שזה מתאים להתרה ע''י חכם ולא להפרה ע''י אב ארוס ובעל
לחכמים  -מה שהפר הופר
֭בּיֶ֣וֹם֭שָׁ ְמעוֹ֭ -הפר מה ששמע או חלקו ביום ששמע
הנָ֨יא֭אָ בֶ֣יהָ ֭א ָתהּ ְ
ואם בארוסה צריכים האב והארוס להיות מתואמים להפרה

רש"י (קדם) אביה ומנע = הפר = הסיר הנדר ממנה ,
ה' יסלח לה ... -באשה שנדרה בנזיר ושמע בעלה (בפסוק אביה) והפר לה (אביה ְואם-הנָ֨יא – קדמא ,קדם והפר) והיא לא ידעה
ועוברת...זו היא שצריכה סליחה ואע''פ שהוא מופר...וק''ו לשאינן מופרים
שפת''ח  -צריך להפר ולומר לה מופר לך ומניעה בעלמא אינו מופר -

טט שמיעה של אמירה בו ביום  ,הפרה באמירה בו ביום.
במדבר מטות ל,ח :נערה המאורסה

רה֭עַ ל-נ ְַפ ָשֶׁ֖הּ֭י ֻ ָָֽקמוּ׃ ֭
יה֭ ֶואֱסָ ֶרֵ֛הָ ֭אֲשֶׁ ר-אָ ְס ָ ֵ֥
ָ֑הּ֭ו ָ ֶ֣קמוּ֭נְ ָד ֶ ֵ֗ר ָ
ישׁ֭ל ְ
ָ
ֱר
וֹ֭ו ֶהח ֶ֣
ֵ֛הּ֭בּיֵ֥וֹם֭שָׁ ְמעֶ֖ ְ
ישׁ ְ
וְ שָׁ ַמֵ֥ע֭א ָ
ֵ֛הּ֭בּיֵ֥וֹם֭שָׁ ְמעֶ֖ וֹ – מרכא תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא אבל חלוקים בהלכותיהם לגבי הנושא.
ישׁ ְ
וְ שָׁ ַמֵ֥ע֭א ָ
ישֵׁ֛הּ – תביר ְבּיֵ֥וֹם֭שָׁ ְמעֶ֖ וֹ – מרכא טפחא
וְ שָׁ ַמֵ֥ע – מרכא א ָ
היות והתביר בא אחרי מרכא זה דומה לתבנית מרכא תביר טפחא אלא שכאן מקדים מרכא לטפחא כי יוצר קבוצת ְבּיֵ֥וֹם֭שָׁ ְמעֶ֖ וֹ

לכן התביר מחלק את \ וְשׁמֵ֥ע \ ְביֵֹ֥ום שׁ ְמעֹו כפי פירוש הרמב''ם
(א) בו ב יום שהאב שמע הארוס שמע ואז הפרותיהם הפרות או קיום ע''י אחד מהם קיום לכל ואפילו אין זה יום נדרה
(ב) לא ידע שיש להם להפר או לא ידעו שנדר זה צריך הפרה ולאחר זמן ידע (ראהדרשה ב(-ל,יג) ,הרי שעת ידיעתו כאילו היא שעת
שמועתו ויפר כל היום או יקים
(ג) לדעת ר''ע (אור החיים פירש זאת באב ,אך אפשר שזה גם בבעל וארוס) אם שמע אפילו חלק מנדרה הגם שלא שמע כל נדרה והחריש
לאותו חלק ,בזה קמו כל נדריה אפילו חלק שלא שמע
(ד( אב וארוס שלא שומעין אינם מפירין .אבל הבעל מפר נדרים שלא שמעם ,הראוי לשמוע אין השמועה מעכבת בו.
במדבר מטות ל,יג :נדר אשה נשואה

להּ׃ ֭
לחָֽ ָ -
ישֶׁ֣הּ֭הֲפ ָ ָ֔רם֭וַהֶ֖֭'֭ ָֽי ְס ַ ָֽ
ֶ֖הּ֭לא֭י ָָ֑קוּם֭א ָ
ֶ֣
֭וּלא ַסֵּ֥ר֭נ ְַפ ָשׁ
ֵ֛יה ְ
ֹ֧יה֭לנְ ָד ֶר ָ
א֭שׂפָ ֶת ָ
מוֹצ ְ
֭בּיֶ֣וֹם֭שָׁ ְמעוֹ֭כָּ לָ ָ֨ -
תם֭׀֭אישָׁ הּ ְ
֭וְ אםָ -הפר ֭֩י ָָ֨פר֭א ָ ֵ֥

אור החיים ע"פ בבלי נדרים פי"א דף פז רבוי כל מוצא שפתיה
אמר רב יהודה נדרה מב' ככרות בא' מתענה ובאחד אין מתענה (נדר מככר מסוים מהווה ענוי נדר מככר אחר לא מהווה ענוי) ,מתוך שהוא
מפר למתענה מפר גם לשאינה מתענה  ...דבר שיש בו הפרה כשהוא מפר מפר את כולם יחד.
ולסברת רב אסי שחלק שם ואמר מפר למתענה ואינו מפר לשאינו מתענה.

טט ְ -ואםָ -הפר ֭֩ -תלישא-קטנה ,בתפקיד אומדנא מה מהוה ענוי בנדר ומה לא מהוה ענוי,
֭בּיֶ֣וֹם֭שָׁ ְמעוֹ֭– קדמא מרכא פסק זרקא מונח סגול ,תבנית המרמזת על לכתחילה ובפועל.
תם֭׀֭אישָׁ הּ ְ
י ָָ֨פר֭א ָ ֵ֥

קריאה ללא טעם פסק ,מתאימה לשיטת רב יהודה
֭בּיֶ֣וֹם֭שָׁ ְמעוֹ֭– קדמא מרכא פסק זרקא מונח סגול ,תבנית המרמזת על לכתחילה ובפועל.
תם֭׀֭אישָׁ הּ ְ
י ָָ֨פר֭א ָ ֵ֥
קריאה ללא טעם פסק ,לכתחילה מפר את חלק הנדר שבו יש ענוי ובפועל זה מפר את החלק שאינו ענוי.
קריאה עם טעם פסק ,מתאימה למשנה הבאה
֭בּיֶ֣וֹם֭שָׁ ְמעוֹ֭– קדמא מרכא פסק זרקא מונח סגול ,תבנית המרמזת על לכתחילה ובפועל.
תם֭׀֭אישָׁ הּ ְ
י ָָ֨פר֭א ָ ֵ֥
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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בבלי נדרים פז,ב

מתני' .יודע אני שיש נדרים אבל איני יודע שיש מפירין  -יפר; יודע אני שיש מפירין אבל איני יודע שזה נדר  -ר' מאיר אומר:
לא יפר ,וחכמים אומרים :יפר.
רש"י מתני' יודע אני שיש נדרים  -שאדם יכול לנדור.
אבל איני יודע שיש מפירין  -ששום אדם בעולם יכול להפר נדר ואחר כן נודע לו שהפרה מועלת.
יפר לה  -לאחר זמן כשנודע שיכול להפר דכיון דלא היה יודע שיכול להפר מעיקרא לא קרינן ביה ביום שמעו אלא השתא
באותו יום שנודע לו שיכול להפר לה.
יודע אני שיש מפירין  -שהפרה מועלת לנדר אבל איני יודע אם נדר זה נדר גמור הוא ונמנע ולא הפר בו ביום.
ר"מ אומר לא יפר  -לאחר זמן לכשנודע לו שנדר הוא וצריך הפרה דהואיל והוא ידע בטיב הפרה ולא הפר פושע הוא מ"מ אי
נדר הוא שפיר עביד דמפר אי לאו נדר הוא מאי איכפת ליה מאי דהפר ואיכא מקצת שמיעה ככל שמיעה.
וחכמים אומרים יפר  -הואיל ולא הוברר הדבר ואף על גב דאיכא מקצת שמיעה אינה ככל שמיעה ,חכמים דמתניתין היינו רבי
יהודה.
֭בּיֶ֣וֹם֭שָׁ ְמעוֹ֭– קדמא מרכא פסק זרקא מונח סגול ,תבנית המרמזת על לכתחילה ובפועל .קריאה עם טעם פסק,
תם֭׀֭אישָׁ הּ ְ
י ָָ֨פר֭א ָ ֵ֥
לכתחילה לא ידע ביום שומעו שיש מפירין או ידע שיש מפירין אבל לא ידע שזה נדר ולכן לא הפר בו ביום ,ובפועל אחר זמן (כעין
פסק זמן) נודע לו שיש מפירין או שזה נדר ,לכן יום שנודע לו נחשב כיום שמעו והפר יפר ,ולשיטת רב יהודה מפר נדר העינוי
והשאר מופר ,לשיטת רב אסי מפר רק את חלק העינוי.

ולסברת רב אסי שחלק שם ואמר מפר למתענה ואינו מפר לשאינו מתענה.

ְואםָ -הפר ֭֩ -תלישא-קטנה ,בתפקיד אומדנא מה מהוה ענוי בנדר ומה לא מהוה ענוי,
֭י ָָ֨פר֭– קדמא ,קודם מפר את חלק הנדר שבו יש ענוי א ָ ֵ֥תם֭׀ – אם הגרסה היא מונח פסק אינו מפר את החלק שאינו ענוי
* טט  -המשך ההסבר מבוסס על הגירסא קדמא מרכא זרקא מונח סגול
* טט – נקדים ונסביר כי:
ר ֭֩בטעם תלישא-קטנה המרמזת על פרט מקדים ושהפרט הזה אינו מיוחד ודומה לשאר הפרטים.
* הקרא ְואםָ -הפ ֭
עוֹ .אפשר שבמהות התוספת הזאת ואיך היא משפיעה על הפרת נדר
עוֹ֭משהו מעניין שָׁ ְמ ֭
* הקרא אישָׁ הּ֭֭  -זרקא מוסיף על ְבּיֶ֣וֹם֭שָׁ ְמ ֭
חולקים רב יהודה ורב אסי.

תבנית הטעמים מרמזת על כעין פרט וכלל הצריך לפרט והפרט שהוא צריך ,ותבנית זאת היא לרב יהודה ולרב אסי.
הסבר שיטת רב יהודה בתמציתיות ואח"כ מפורט
הסבר בתמציתיות
ר ֭֩(תלישא-קטנה) פרט ראשון ,שאינו מיוחד ודומה לשאר הפרטים .היינו הפר דבר אחד ממרכיבי
* הנדר מרכב מחלקיםְ ,ואםָ -הפ ֭
הנדר ,הכלל אומר י ָָ֨פר (קדמא) א ָ ֵ֥תם֭׀ (מרכא פסק) שאר הפרטים .ההפרה הכללית היא תוצאה של פעולת ההיקש שאליה מרמז הפסק.
הסבר מפורט
֭בּיֶ֣וֹם֭
ר ֭֩(תלישא-קטנה) פרט ראשון היינו הפר דבר אחד ממרכיבי הנדר הדומה לאחרים ,אישָׁ הּ ְ
* הנדר מרכב מחלקיםְ ,ואםָ -הפ ֭
שָׁ ְמעוֹ ,הכלל המרומז בקדמא אומר י ָָ֨פר נדר הענוי וזה יגרור א ָ ֵ֥תם֭׀ – מרכא – מאריך להקיף שאר הפרטים להיות מופרים בהיקש מ-
עוֹ֭
֭בּיֶ֣וֹם֭שָׁ ְמ ֭
עוֹ היא שבין אם שמע ובין אם לא שמע אישָׁ הּ ְ
עוֹ מעניין שָׁ֭ ְמ ֭
עוֹ֭(זרקא מונח סגול) התוספת על שָׁ ְמ ֭
֭בּיֶ֣וֹם֭שָׁ ְמ ֭
י ָָ֨פר  ...אישָׁ הּ ְ
עוֹ֭הפרט ש-
֭בּיֶ֣וֹם֭שָׁ ְמ ֭
תם֭׀ (מרכא פסק) האחרים אל שמיעת אישָׁ הּ ְ
פרטי נדר אחרים נוסף על הפרט שהפר ,היות והפר אחד הוקשו א ָ ֵ֥
ר ֭֩וכל הנדר י ָָ֨פר.
הָ פ ֭
או
֭בּיֶ֣וֹם֭שָׁ ְמעוֹ֭– זרקא מונח סגול ,מוסיף מהענין על הענין ,היות וביום שומעו המקורי לא ידע שיש מפירין או לא ידע שזה נדר ,יום
אישָׁ הּ ְ
שנודע לו נחשב ליום שומעו (התורה הוסיפה לו יום שומעו לפי ידיעתו) ויכול להפר.
הסבר סברת רב אסי בתמציתיות ואח"כ מפורט
הסבר בתמציתיות
ר ֭֩(תלישא-קטנה) פרט ראשון שאינו מיוחד ודומה לאחרים ,היינו הפר דבר אחד ממרכיבי הנדר ,הכלל
* הנדר מרכב מחלקיםְ ,ואםָ -הפ ֭
אומר י ָָ֨פר (קדמא) א ָ ֵ֥תם֭׀ (מרכא פסק) שאר הפרטים באותו אופן שהפר הדבר הראשון .הכלל כאן אינו הפרה הכללית כמו של רב יהודה
אלא הוא הנחייה כיצד יפר כל פרט ממרכיבי נדר .ההנחייה היא תוצאה של פעולת ההיקש שאליה מרמז הפסק.
הסבר מפורט
ר ֭֩(תלישא-קטנה) פרט ראשון שאינו מיוחד ודומה לאחרים ,היינו הפר דבר אחד ממרכיבי הנדר ,אישָׁ הּ֭
* הנדר מרכב מחלקיםְ ,ואםָ -הפ ֭
עוֹ ,הכלל אומר י ָָ֨פר (קדמא) א ָ ֵ֥תם֭׀ (מרכא פסק) שאר הפרטים באותו אופן שהפר הדבר הראשון.
ְבּיֶ֣וֹם֭שָׁ ְמ ֭
* הכלל כאן אינו הפרה הכללית כמו של רב יהודה אלא הוא הנחייה כיצד יפר כל פרט ממרכיבי נדר .ההנחייה היא תוצאה של פעולת
ההיקש שאליה מרמז הפסק.
עוֹ֭
֭בּיֶ֣וֹם֭שָׁ ְמ ֭
עוֹ֭(זרקא מונח סגול) ,היינו שמע הפרט והפר לה אותו כך בהיקש על אישָׁ֭הּ ְ
֭בּיֶ֣וֹם֭שָׁ ְמ ֭
* מה הפרט שהופר היה ע"י אישָׁ הּ ְ
֭בּיֶ֣וֹם֭
תם֭׀ (מרכא פסק) פרטים אחרים מהנדר כדי שאם ירצה יוכל להפר על כל שמיעת פרט את הפרט אישָׁ הּ ְ
להוסיף ולשמוע לכל א ָ ֵ֥
עוֹ֭(זרקא מונח סגול) כי כאמור אין כאן פרט מיוחד.
שָׁ ְמ ֭

כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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דפי פרשות השבוע שנת התשע"ג ,דברים
6
דברים א,א
6.1
דברים א,יג:

יכ ָ֑ם֭ ֭
ֶ֖ים֭לשׁ ְבט ֶ
ְ
ידע
מים֭וּנְ בנֵ֛ים֭ו ֻ
ָשׁים֭חֲכָ ֹ֧
אנ ָ֨
וּ֭לָ כֶ ם֭ ֲ
הָ בֶ֣֭ ֠
יכם׃ ֭
ֶ֖ם֭בּ ָראשׁ ֶ ָֽ
֭ ַואֲשׂימ ְ
וּ֭לָ כֶ ם֭ -מונח תלישא-גדולה (תלשא)  -שני תפקידי תלשא שמלמדת גם אלפניה וגם לאחריה ,סה"כ ארבעה תפקידים .הכתוב מלמד
הָ בֶ֣ ֠

על חכמים וכו' אז תפקיד תלשא של בעל בחינה נעלה של חכמה וכו' אינו נצרך כאן .אלא היות ומדובר במנוי שופטים אז הם צריכים
להיות בעלי יכולת לאמוד אומדנות שונות שזה מתפקידי תלשא ,אומדנת דעת אנשים ,אומדנות בדיני נפשות (בעל יכולת להרוג ,אומדנת
הנפגע ,אומדנת הכלי לפגיעה)  ,אומדנות בדיני מלקות וממונות ,אומדנות ערכין ,אומדנות שווי אדם ,בעלי חיים ,תנובת שדה ועצים,
נכסים.
וּ֭לָ כֶ ם֭ ֲאנ ָָ֨שׁים  -וכי עלתה על דעתנו נשים ,אלא מה ת"ל אנשים  -ותיקים כסופיםח) [ספרי]:
תורה תמימה (יג) ָה ֶ֣ב ֠

וידועים לשבטיכם  -מהו ידועים  -שיהיו ידועים לכםט) [שם]:
תורה תמימה הערות הערה ח) יש מפרשים כסופים מלשון נכסוף נכספתי ,והיינו שיהיו אהובים וחמודים לבריות ,ויש מפרשים
דהוא מלשון בושה ,ובלשון חז"ל כסיפא מילתא ,והוא מענין ענוה וצניעות ,כי הביישן הוא עניו ,וכ"א בסנהדרין פ"ח ב' כל מי שהוא
חכם ושפל ברך יהא דיין .ועיין ברמב"ם פ"ב ה"ז מסנהדרין חשיב בין יתר המעלות שצריך להיות לדיין שיהיה עניו ,ותמה הלח"מ
מניין לו זה ,ונראה שמקורו מדרשה זו ע"פ הבאור כסופים מלשון בושה דהיינו ענוה וכגמרא דסנהדרין שהבאנו:
וּ֭לָ כֶ ם֭ -מונח תלשא – דיין חייב להיות בעל בחינה נעלה של ענוה
ע"פ המובא ב -תורה תמימה הערה ח) ָה ֶ֣ב ֠
תורה תמימה הערות הערה ט) ומפרש בספרי שאין למנות דיין את מי שאינו ידוע מי הוא אף על פי שהוא חכם גדול .והרמב"ם
ידעֶ֖ים֭אלו שרוח הבריות נוחה מהם .והנה אם כי עיקר הדבר הוא בגמרא סנהדרין פ"ח ב' כל מי
בפ"ב ה"ז מסנהדרין פי' וּנְ בנֵ֛ים֭ו ֻ
שהוא חכם ורוח הבריות נוחה ממנו יהא דיין ,אבל צ"ע איפה מצא הרמב"ם הפי' וידועים למובן זה ,ובפרט שבספרי פרשוהו לענין
אחר ,וגם לא הביא הא דספרי שצריך להיות ידוע מי הוא .ואפשר לומר דמפרש בפי' הספרי ,דהכונה שע"י הכרת תכונת נפשם
ומעשיהם הטובים יהיו אהובים לכם וזהו שאמרו בדרשה הקודמת מת"ל אנשים וכי עלתה ע"ד כו' ,והכונה לכתוב הבו לכם חכמים
וגו' ,אך אז היינו אומרים כי "וידועים" שכתב אח"כ הוי פירושה ידועים לכם בחכמתם ובתבונתם ,ולכן כתב אנשים שבאנושיותם
יהיו ידועים ,והיינו שיהיו ותיקים  -צדיקים יראי ה' וכסופים  -אהובים ונוחים לבריות:
יד ֶ֖עים – דרגא תביר טפחא ,כעין קבוצת פרטים קשורים לענין ,שעל כולם חלה אותה הלכה או בעלי אותה תכונה
מים֭וּנְ בנֵ֛ים֭ו ֻ
חֲכָ ֹ֧
לגבי הענין .ע"פ המובא ב -תורה תמימה הערה ח) בכתוב נאמר במפורש ידועים בחכמתם ובתבונתם ,לכן אפשר שתבנית הטעמים
מרמזת לתכונות שאינן בכתוב אנשים שבאנושיותם יהיו ידועים (בעלי מעשים טובים) ,והיינו שיהיו ותיקים  -צדיקים יראי ה'

וכסופים (ענווים)  -אהובים ונוחים לבריות:
יכ ָ֑ם – אתנח ,מגביל .אפשר שהכתוב מלמד שהֲ -אנ ָָ֨שׁים – קדמא ישמשו בתחילה ברמת השבט ובבית הדין של השבט ,ורק אח"כ
ְלשׁ ְבט ֶ
ישמשו ברמת כלל העם ,ובבית הדין הגדול.
דברים א,טו:

רי֭חֲמשּׁים֭וְ שָׂ רֶ֣י֭
וֹת֭ושָׂ ֶ֤֭
ים֭ושָׂ רֶ֣י֭מ ֵ֗א ְ
יכ ָ֑ם֭שָׂ ָ֨רי֭אֲלָ ֝פ ְ
אשׁים֭עֲל ֶ
ֵ֛ם֭ר ֶ֖
ן֭אוֹת ָ
ָ
תּ
יד ָ֔עים֭וָאֶ ֵ֥
֭ו ֻ
אנָשֶׁ֤ים֭חֲכָ מים ָֽ
יכם֭ ֲ
וָאֶ ַ֞קּח֭אֶ תָ -ראשֶׁ֣י֭שׁ ְבט ֵ֗ ֶ
יכם׃
ים֭לשׁ ְבט ֶ ָֽ
ְ
ת֭ושׁ ְט ֶ֖ר
עֲשָׂ ָ֔ר ְ

מדרש תנאים לדברים פרק א

יכם֭משכתים בדברים בתחילה אמרתי להם דברי שבח אשריכם שנתמניתם על הציבור אשריכם למי
(טו) .וָאֶ ַ֞קּח֭אֶ תָ -ראשֶׁ֣י֭שׁ ְבט ֵ֗ ֶ
אתם באים לשמש בשררה לבני אברהם יצחק ויעקב בני אדם שנקראו בנים אחים ורעים צאן מרעיתי בכל לשון של חיבה:
יד ָ֔עים֭זו אחת משבע מדות שאמר יתרו למשה והלך ובקש ולא מצא אלא שלוש אנשי חיל חכמים וידעים( :ואלו
֭ו ֻ
אנָשֶׁ֤ים֭חֲכָ מים ָֽ
ֲ
הן השבע מדות שצריך שיהיו כולן אפלו בבית דין של שלשה חכמה יראה וענוה ושנאת ממון ואהבת האמת ואהבת הבריות להן
יד ָ֔עים :יראה שנ' (שמות י"ח כ"א) יראי אלהים :וענוה ממשה רבי' מה משה רבי'
֭ו ֻ
ָשׁים֭חֲכָ מים ָֽ
אנ ֶ֤
ובעלי שם טוב :חכמה מנ' שנ' ֲ
עניו שנ' (במדבר י"ב ג') והאיש משה עניו מאד כך כל דיין צריך להיות עניו :ושנאת ממון שנ' (שמות שם) שנאי בצע אפלו ממון
שלהן אינן נבהלין עליו ולא רודפין לקבץ הממון :ואהבת האמת שנ' [אנשי] אמת (שם) שיהיו רודפין אחרי הצדק מחמת עצמן
יכ ָ֑ם֭אלו שרוח הבריות נוחה מהן ובמה יהיו אהובין לבריות
ֶ֖ים֭לשׁ ְבט ֶ
ְ
ידע
ובורחין מכל מיני עול :ואהבת הבריות להן שנ'(דב' א,יג) ו ֻ
בזמן שהן בעלי עין טובה ונפש שפלה וחברתן טובה ומשאן ומתנן ודבורן בנחת עם הבריות :ובעלי שם טוב שנ' אנשי חיל (שם) שהן
גבורים במצות וכובשין יצרן עד שלא יהיה להן שם גנאי ויהיה פרקן נאה ובכלל אנשי חיל שיהיה להן לב אמיץ להציל עשוק מיד
(גוזל) [גוזלו] כענין שנ' (שם ב' י"ז) ויקם משה ויושיען):
יכ ָ֑ם֭שיהיו מכובדין עליכם ראשים במקרא ומשנה במקח וממכר בכניסה וביציאה נכנס ראשון ויוצא אחרון:
אשׁים֭עֲל ֶ
ֵ֛ם֭ר ֶ֖
ן֭אוֹת ָ
ָ
תּ
וָאֶ ֵ֥
שָׂ ָ֨רי֭אֲלָ ֝פים֭אם יש שם אלף או תשע מאות ותשעים ותשעה אינו נתפש אלא שרי אלףְ :ושָׂ רֶ֣י֭מ ֵ֗אוֹת֭אם יש שם מאה או תשעים
ים אם יש שם חמשים או ארבעים ותשעה אינו נתפש אלא שרי חמשים :וְ שָׂ רֶ֣י֭עֲשָׂ ָ֔רת֭
ותשעה אינו נתפס אלא שרי מאותְ :ושָׂ רֶ֤י֭חֲמשּׁ ֭
יכם אלו הלוים המכים ברצועה כענין שנ' (נחמי' ח' י"א)
ים֭לשׁ ְבט ֶ ָֽ
ְ
אם יש שם עשרה או תשעה אינו נתפש אלא שרי עשרותְ :ושׁ ְט ֶ֖ר
והלוים מחשים לכל העם לאמר הסו:
יד ָ֔עים,
֭ו ֻ
אנָשֶׁ֤ים֭חֲכָ מים ָֽ
יכם – גרשיים מונח רביע ,כעין יצא ללמד על הכלל ,והיות וממשיך בפירוט תכונות הֲ -
וָאֶ ַ֞קּח֭אֶ תָ -ראשֶׁ֣י֭שׁ ְבט ֵ֗ ֶ
ואינו מזכיר אנשים נבונים ,מלמד שככלל לא נמצאו נבונים רבים ,ראה ת"ת הערה י).
יד ָ֔עים֭[ -ואילו למעלה אמר (פ' י"ג) חכמים ונבונים וידועים ,מאי טעמא לא אמר הכא נבונים] לפי
֭ו ֻ
תורה תמימה (טו) חֲכָ מים ָֽ
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י)

שנבונים לא אשכח [עירובין ק' ב']:
תורה תמימה הערות הערה י)  ...ולכן נראה דבאמת כן הוא הדבר דגם בדורו של משה היו נבונים מישכר [ומה שהביאו מדה"י

(מספר דברי הימים א,יב ומבני ישכר יודעי בינה לעתים) הוא משום דשם מצינו לשון זה] ובאמת הושיב מהם משה לשופטים ,ומה שאמר
ואלו נבונים לא אשכח  -הכונה מכל יתר השבטים לבד מישכר ,ולכן לא חשיב זה בפסוק ,כי אף אם היה מישכר ,אך מפני מעוטם
בכמות לעומת מספר כל השופטים שהיו שבעת רבוא שמונת אלפים ושש מאות לא חשיב להו הפסוק.
יד ָ֔עים אלו השבע מדות
֭ו ֻ
ָשׁים֭חֲכָ מים ָֽ
אנ ֶ֤
יכם – מונח רביע ,בתפקיד של ארבע ועוד ,שמפרש ב-מדרש תנאים על ֲ
אֶ תָ -ראשֶׁ֣י֭שׁ ְבט ֵ֗ ֶ
שצריך שיהיו כולן אפלו בבית דין של שלשה חכמה יראה וענוה ושנאת ממון ואהבת האמת ואהבת הבריות להן ובעלי שם טוב:

יד ָ֔עים – מהפך פשטא זקף-קטן ,פורש ב(-א,יג) שהחכמים וכו' צריכים להיות ענווים אנושיים ובעלי מעשים טובים,
֭ו ֻ
אנָשֶׁ֤ים֭חֲכָ מים ָֽ
ֲ
כאן מוסיף עליהם יראה ושנאת ממון אפילו של עצמם ואוהבי אמת .אפשר כי מלמד כפרקי אבות מי שיראתו קודמת לחכמתו חכמתו
מתקיימת .כי החכם עלול להתגאות ובאה תבנית הטעם ומרמזת שיהפך מידותיו והיה עניו וצנוע .אפשר כי כאן זקף-קטן ירמז לשתי תכונות
אלו ולא להזדקפות – התנשאות.
יכ ָ֑ם֭
אשׁים֭עֲל ֶ
ֵ֛ם֭ר ֶ֖
ן֭אוֹת ָ
ָ
תּ
וָאֶ ֵ֥

אשׁים – מרכא תביר טפחא ,כעין קבוצת פרטים קשורים לנושא והחלוקים בהלכותיהם או בעניניהם לגבי הנושא .מכח
ֵ֛ם֭ר ֶ֖
ן֭אוֹת ָ
ָ
תּ
וָאֶ ֵ֥
מינויים לראשי העם וכדי שהעם יכבדם ויהיה מוראם עליהם לכן יש להם עדיפויות על פני כל העם כ-מדרש תנאים שיהיו מכובדין
עליכם ראשים במקרא ומשנה במקח וממכר בכניסה וביציאה נכנס ראשון ויוצא אחרון :וכך פסקה התוספתא
תוספתא מסכת מגילה (ליברמן) פ"ג הכ"ד אי זו היא קימה שאמרה תורה מפני שיבה תקום עומד מפניו שואל ומשיב בתוך ארבע

אמות אי זהו הדרון שאמרה תורה והדרת פני זקן לא עומד במקומו ולא מדבר במקומו ולא סותר את דברו נוהג בו מורא ויראה משא
אשׁים ומ(-שמ'
ֵ֛ם֭ר ֶ֖
ן֭אוֹת ָ
ָ
תּ
ומתן בכניסה וביציאה והן קודמין לכל אדם שנ' ואתן אתם ראשים על העם (אפשר כי מורכב מ(-דב' א,יג) וָאֶ ֵ֥
אשׁים על-ה ִ֑עם שׂ ֵ ֤רי אֲלפִים שׂ ֵ ֣רי מ ֵ֔אֹות
אשׁים עַ לָ -ה ָע ָ֑ם הפסוק במלואו ויִּב ְָ֨חר מ ֹ֤שׁה ַאנ ְֵשֵֽׁי-חי ִל מִכּל-יִשְׂר ֵ֔אל ויּ ִֵתֵּ֥ן א ֹת֛ם ר ִ
תּן א ָתֵ֛ם ָר ֶ֖
יתרו יח,כה) וַיּ ֵ֥
שׂ ֵ ֵ֥רי ֲחמ ִִשּׁים וְשׂ ֵ ֵ֥רי עֲשׂ ֵֽר ֹת׃ )
יכ ָ֑ם – אתנח ,מגביל את רצון הנמשלים כפירש פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) דברים דף ב עמוד ב ואשימם בראשיכם בין ברצונכם
עֲל ֶ

בין שלא ברצונכם:

יכ ָ֑ם – אתנח ,מגביל את הראשים שלא ינהגו שררה והטרדה מתמדת כמו שרי האומות ,שאז גדולתן גורמת להם ירידה כמסקנה מ-
עֲל ֶ
במדבר רבה בהעלתך פרשה טו.

שָׂ ָ֨רי֭אֲלָ ֝פים֭אם יש שם אלף או תשע מאות ותשעים ותשעה אינו נתפש אלא שרי אלףְ :ושָׂ רֶ֣י֭מ ֵ֗אוֹת֭אם יש שם מאה או תשעים
ים אם יש שם חמשים או ארבעים ותשעה אינו נתפש אלא שרי חמשים :וְ שָׂ רֶ֣י֭עֲשָׂ ָ֔רת֭
ותשעה אינו נתפס אלא שרי מאותְ :ושָׂ רֶ֤י֭חֲמשּׁ ֭
אם יש שם עשרה או תשעה אינו נתפש אלא שרי עשרות:

שָׂ ָ֨רי֭אֲלָ ֝פים – קדמא ואזלא ,כעין כלל מלמד ,לכל הפרטים שאחריו ,שאם אחד בקבוצה עבר עבירה ,יש אחריות לשר הקבוצה לכך כי
באופן כלשהו לא טיפל בעובר כראוי .ובלשון קצת שונה פירש פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) דברים דף ב עמוד ב שאם היו תתקצ"ט

היה אחד נתפש בעדן שר אלף וכן כלם.
יכם – סלוק ,מגביל וטעם טפחא במלת ְושׁ ְט ֶ֖רים בתפקיד פותח טפח ולקבל
יכם אלו הלוים המכים ברצועהְ .לשׁ ְבט ֶ ָֽ
ים֭לשׁ ְבט ֶ ָֽ
ְ
וְ שׁ ְט ֶ֖ר
את תכונת ההגבלה על מלת ְושׁ ְט ֶ֖רים ללמד כ-מדרש תנאים כי השוטרים שבכל שבט אינם מבני השבט אלא משבט לוי המפוזר בין
השבטים .ועוד טעם טפחא ללא מרכא לפניה במלת ְושׁ ְט ֶ֖רים ,בתפקיד מתפשטת תכונת ההגבלה אל הכתוב לפניה ,אפשר באה ללמד כי
היות ושבט לוי אינו מבני השבט שבקרבו הוא יושב אז הוא פועל ללא מורא ומשוא פנים בהוצאת הדין לפועל ,על פשוטי עם ועל השרים
למיניהם עד לדיינים וראשי השבט.
ֲֹלת ֭
יתם֭לַ ע ָ֑
לא֭אֲב ֶ ֶ֖
דברים א,כוְ :ו ֵ֥
יכם׃ ֭
י֭ה'֭אֱֹלה ֶ ָֽ
֭וַתַּ ְמ ֕רוּ֭אֶ תֵ֥ -פּ ֶ֖

תיב"ע א' והמנתון לפתגמי עשרא רשיעין  -האמנתם לדברי המרגלים
ב' וסריבתון על מימרא דה' א-להכון  -סרבתם לדבר ה'
תולדות יצחק דברים א

יתם֭לַ ע ֲָֹ֑לת ,ראוי היה שלא ירצו לעלות כיון שטענו חטין והודה לו בשעורים ,התשובה
לא֭אֲב ֶ ֶ֖
 ...ואם תאמר אם כן מה זה שאמר ְו ֵ֥
אמר להם משה
ו ַַתּ ְמ ֕רוּ֭– זקף-ג דול ,שלוש נקודות ,שתיים באופן אחד ואחת באופן אחר ,כהמשך מאמר תולדות יצחק

א' אם לא שאתם רשעים
ב' ואינכם מאמינים ביי',
נקודה באופן אחר לא הייתם מבינים רשעות תשובתם (של המרגלים) והייתם דנים לכף זכות מאמר המרגלים ,וזהו שאמר וַתַּ ְמ ֕רוּ֭אֶ ת-
יכם׃.
י֭ה'֭אֱֹלה ֶ ָֽ
ֵ֥פּ ֶ֖
אנציקלופדיה תלמודית כרך כה[ ,ישיבת ארץ ישראל] טור תרסה

א .מקורה וגדרה .הציווי שנצטוו בני ישראל לפני כניסתם לארץ ישראל :והורשתם את הארץ וישבתם בה כי לכם נתתי את הארץ
לרשת אתה והתנחלתם את הארץ וגו' ,2יש מהראשונים שפירש שהרי זו מצות-עשה* ,שצוה אותם שישבו בארץ ויירשו אותה ,כי הוא
נתנה להם ולא ימאסו בנחלת ה' .3וכן מנה מצוה זו במנין המצוות :שנצטווינו לרשת את הארץ אשר נתן האל יתברך לאבותינו,
4
לאברהם ליצחק וליעקב ,ולא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות או לשממה  ,ושנכפלה מצוה זו במקומות אחרים ,וגו'
וַתַּ ְמ ֕רוּ֭– זקף-גדול ,שתי נקודות בישוב ארץ-ישראל – הורשה גם בלי מלחמה ,ישיבה ,נקודה באופן אחר ולא נעזבנה ביד זולתנו מן
האומות או לשממה

כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

6.2

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

דברים ואתחנן ג,כג

דברים ואתחנן ג,כו:

ֵ֥ר֭הזֶּ ָֽה׃ ֭
ף֭דּבֵּ֥ר֭א ַלֵ֛י֭עֶ֖ וֹד֭בַּ ָדּ ָב ַ
וֹס ַ
לְך֭אַ לֵ֗ -תּ ֶ
֭רבָ ָ֔ -
ר֭ה'֭אלַ י ַ
אמ ֶ֤֭
לא֭שָׁ ַמֶ֖ע֭א ָל ָ֑י֭ו ַָ֨יּ ֶ
ם֭ו ֵ֥
֭ל ַמֶ֣עַ נְ ָ֔ ֶכ ְ
ר֭ה'֭בּי ְ
ֵ֥֭
וַיּ ְתעַ ָ֨בּ
רש"י (כו) ויתעבר ה'  -נתמלא חמה (ראה ספ"ב קלה)ְ .ל ַמֶ֣עַ נְ ָ֔ ֶכם֭– (ג"א בשבילכם ),אתם גרמתם לי; וכן הוא אומר ַויּ ְַקציפוּ עַ ל-מֵ֥י
ֲבוּרם׃ (תה' קו,לב; ראה ספ"ב קלד) .רב לך  -שלא יאמרו :הרב כמה קשה ,והתלמיד כמה סרבן (ראה
שׁה ַבּע ָ ָֽ
יבָ֑ה וַיּ ֵ֥ ַַֽרע ְ֝למ ֵ֗ ֶ
ְמר ָ

סוטה יג,ב) .דבר אחר :רב לך  -הרבה מזה שמור לך :רב טוב הצפון (ראה ספ"ב קלה).
כם – קדמא מרכא פשטא מונח זקף-קטן ,כעין לכתחילה ובפועלְ .ל ַמֶ֣עַ נְ ָ֔ ֶכם – מונח זקף-קטן במלה אחת ,כעין
֭ל ַמֶ֣עַ נְ ֶָ֭֔
ר֭ה'֭בּי ְ
ֵ֥֭
וַיּ ְתעַ ָ֨בּ
ריבה וריבה את הכל נאמר באחד וחל על הכל.
נסביר תבנית הטעמים של מלת ְל ַמֶ֣עַ נְ ָ֔ ֶכם – מונח זקף-קטן במלה אחת ,כעין ריבה וריבה את הכל נאמר באחד וחל על הכל.
המאורע במי מריבת קדש המתואר ב(-במ' חקת כ,ב – יג) (ע"פ ראב"ע תה' קו,לב) בשנה הארבעים במדבר ,שבו משה לא הבליג על
קטנות האמונה של העם בה' כפי' ר' מנחם המאירי (תה' קו,לג) -כי המרו את רוחו  -רוצה לומר ,שהכעיסו רוחו של הקדוש ברוך הוא,
והרד"ק (תה' קו,לג) פי' ומררו רוח משה בדחקם אותו ,ולכן פנה אליהם בכעס "שמעו נא המורים" והיה ראוי שלא יצא הדבר מפיו
(ראב"ע תה' קו,לג) וכעסו גרם לו להכות בצור במקום לדבר אליו ,מעיד על הרבה אירועים במדבר של קטנות אמונה בה' ,ושבכולם משה
הבליג ולימד זכות על העם .וכאן לא הבליג ונענש במניעת כניסתו לארץ-ישראל.
֭ל ַמֶ֣עַ נְ ָ֔ ֶכם – קדמא מרכא פשטא מונח זקף-קטן ,כעין לכתחילה ובפועל .לכתחילה העם היה אמור
ר֭ה'֭בּי ְ
ֵ֥֭
מכאן נבוא להסביר וַיּ ְתעַ ָ֨בּ
להיענש על כל בטוי של קטנות אמונה בה' ,אלא בפועל משה לימד זכות עליהם והצילם ממידת הדין.
ועוד יש לומר כי לכתחילה כבר במצרים (שמ' וארא ו,א) ה' רמז למשה כנאמר ב-פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) שמות פרשת שמות -
וארא פ"ו א) ויאמר ה' אל משה עתה תראה אשר אעשה לפרעה .א"ל הקדוש ברוך הוא אתה אמרת והצל לא הצלת בחייך אתה תראה
במפלת פרעה ולא תראה במפלת שלשים ואחד מלכים ,ובפועל יצאה הגזרה בעקבות מי מריבת קדש.
דברים ואתחנן ג,כה:

טּוֹבה א ֲֶשֶׁ֖ר ְבּע ֶֶ֣בר ַהיּ ְַרדָּ֑ן ָה ָהֵ֥ר ַהטֵּ֛ וֹב ַהזֶּ ֶ֖ה ְו ַה ְלּ ָב ָֽנן׃ ֭
ָָ֔
ה אֶ תָ -ה ָא ֶֶ֣רץ הַ
אֶ ְע ְבּ ָרהָ -נֵּ֗א ְואֶ ְראֶ ֭

בבלי עבודה זרה ז,ב

דתניא ,ר' אליעזר אומר :שואל אדם צרכיו ואחר כך יתפלל ,שנאמר( :תהלים קב) תפלה לעני כי יעטוף ולפני ה' ישפוך שיחו וגו' ,אין
שיחה אלא תפלה ,שנאמר+ :בראשית כד +ויצא יצחק לשוח בשדה; ר' יהושע אומר :יתפלל ואח"כ ישאל צרכיו ,שנאמר+ :תהלים
קמב +אשפוך לפניו שיחי צרתי לפניו אגיד .ור"א נמי הכתיב :אשפוך לפניו שיחי! הכי קאמר :אשפוך לפניו שיחי בזמן שצרתי לפניו
אגיד .ור' יהושע נמי הכתיב :תפלה לעני כי יעטוף! הכי קאמר :אימתי תפלה לעני? בזמן שלפני ה' ישפוך שיחו .מכדי קראי לא כמר
דייקי ולא כמר דייקי ,במאי קמיפלגי? כדדריש ר' שמלאי[ ,דדריש ר' שמלאי ]:לעולם יסדר אדם שבחו של מקום ואח"כ יתפלל,
֭החֲ ז ָ ָָ֑קה' ,וכתיב בתריה( :דב'
ָד ְל ָָ֔ך֭וְ אֶ ת-י ְָדָךֶ֖ ַ
ָך֭ ֶָ֨את-גּ ְ ֭
וֹת֭את-עַ ְב ְדּ ָ֔
ֶ ָֽ
֭ל ַה ְר ֶ֣א
וֹת ְ
ֶ֣י֭ה'֭אַ ָתֶּ֤ה֭הַ חלּ ָ
מנלן? ממשה רבינו ,דכתיב( :דב' וא' ג,כד) אֲדנָ ֵ֗
טּוֹבה; (ע"ז ז,ב) רבי יהושע סבר :ילפינן ממשה ,ור"א סבר :לא ילפינן ממשה ,שאני משה
ה אֶ תָ -ה ָא ֶֶ֣רץ ַה ָָ֔
וא' ג,כה) אֶ ְע ְבּ ָרהָ -נֵּ֗א ְואֶ ְראֶ ֭
דרב גובריה .וחכ"א :לא כדברי זה ולא כדברי זה ,אלא שואל אדם צרכיו בשומע תפלה( .אמר רב יהודה אמר שמואל ,הלכה :שואל
אדם צרכיו בשומע תפלה).
אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב ,אף על פי שאמרו :שואל אדם צרכיו בשומע תפלה ,אבל אם בא לומר בסוף
כל ברכה וברכה מעין כל ברכה וברכה  -אומר .א"ר חייא בר אשי אמר רב ,אף על פי שאמרו :שואל אדם צרכיו בשומע תפלה ,אם יש
לו חולה בתוך ביתו  -אומר בברכת חולים ,ואם צריך לפרנסה  -אומר בברכת השנים .אמר ר' יהושע בן לוי ,אף על פי שאמרו :שואל
אדם צרכיו בשומע תפלה ,אבל אם בא לומר אחר תפלתו ,אפילו כסדר יוה"כ  -אומר.
רש"י ע"ז ז,ב יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא  -שלש ברכות ראשונות אבות גבורות וקדושת השם שאין בהן תפלה אלא שבח
ואח"כ בשאר ברכות יש דברי תחנה ותפלה.
רש"י ע"ז ח,א ר' יהושע סבר ילפינן ממשה  -להסדיר שבח תחלה הלכך יתפלל י"ח תחלה דאיכא שבח בתחלתן.
דרב גובריה – (משה) גדולת מעשיו וחכמתו רבה ונאה לו לשבח ולהעדיף בשבחו של מלך מלכי המלכים אבל איניש בעלמא מיחזי
כיוהרא.
אֶ ְע ְבּ ָרהָ -נֵּ֗א – רביע ,נשלב ההסבר בפי' רש"י ע"ז ז,ב יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא ( -נוהגים כמשה רבנו) שלש ברכות
ראשונות אבות גבורות וקדושת השם שאין בהן תפלה אלא שבח (כדרש ר' שמלאי בבבלי ע"ז ז,ב) ואח"כ בשאר ברכות יש דברי תחנה
ותפלה (החל מהברכה הרביעית עובר,מלשון אֶ ְע ְבּ ָרהָ -נֵּ֗א ושואל אדם צרכיו בברכות שונות לפי הענין ובשומע תפלה ובסוף תפלת י"ח).
טּוֹבה – פשטא מונח זקף-קטן ,זקף קטן בתפקיד שתיים ,אפשר כפי' כלי יקר בראשית לך לך יג,יז ועל קניית שני
ה ָא ֶֶ֣רץ ַה ָָ֔
ה אֶ תָ֭ -
וְ אֶ ְראֶ ֭
טּוֹבה .כי באומרו אעברה נא ביקש על קניית סתם חלק בארץ אשר
ה אֶ תָ -ה ָא ֶֶ֣רץ ַה ָָ֔
מיני שלימות אלו אמר משה אֶ ְע ְבּ ָרהָ -נֵּ֗א ְואֶ ְראֶ ֭
לזה צריך העברה ממש כדרך שנאמר קום התהלך בארץ .ובאומרו ואראה את הארץ ביקש על קניית השלימות הרוחני הנקנה בראייה
לבד .וכנגד מה שנאמר כאן מן המקום אשר אתה שם דהיינו בית אל מקום המקדש אמר להלן ההר הטוב הזה והלבנון:
דברים ואתחנן ד,ט – י:
(ע"י בעל חיצ"י כהן)
תּם֭
ֹוד ְע ָ ֵ֥
מֶ֣י֭חַ יֶּ ָ֑יָך֭וְ ָֽה ַ
֭כּל֭יְ ֭
ר־ר ֶ֣אוּ֭עי ֶנֵ֗יָך֭וּפֶ ן־י ָָ֨סוּרוּ֭מ ְלּ ָב ְֶ֣ב ָָ֔ך ֶ֖
ָ
כּח֭אֶ ת־הַ ְדּ ָב ָ֜רים֭אֲשֶׁ
֭מ ֵ֗אד֭פֶּ ן־תּ ְשׁ ָ֨ ַ
ר֭לָך ֭֩וּ ְשׁ ָ֨מר֭נ ְַפ ְשׁ ָָ֜ך ְ
ְ
ט֭רק֭ה ָשֶּׁ֣מֶ
ַ֡
ם֭ואַ ְשׁמעֶ֖ם֭
ת־ה ָ֔ ָע ְ
ָ
י֭ה ְק ֶהל־לי֭אֶ
ל ַ
א ָ֨מר֭יְ ה ָוָ֜ה֭א ֵ֗ ַ
֭בּ ֱ֭
ֹ֭֮בּחרב ֶ ָֽ
ֱֹלהיָך ְ
ֲשׁר֭עָ ָ֜ ַמ ְד ָתּ֭ל ְפנָ֨י֭יְ הוָ ֶ֣ה֭א ֶ
ֵ֥י֭בנֶ ָֽיָך׃֭י֭יֵֹ֗ום֭א ָ֨ ֶ
ֶ֖יָך֭ול ְבנ ָ
ְ
ְלבָ נֶ
יהֶ֖ם֭יְ֭לַ מּ ָֽדוּן׃ ֭
ת־בּנ ֶ
ְ
ה֭ואֶ
ל־הֶ֣א ֲָד ָ֔ ָמ ְ
ָ
ֶ֤ם֭חיּים֭עַ
ֲשׁר֭ה ַ
ל־היָּמים֭א ָ֨ ֶ
ַ
וּן֭לי ְר ָאֶ֣ה֭א ֵ֗תי֭כָּ
ֲשׁר֭י ְל ְמ ָ֜ד ְ
ת־דּ ָב ָרָ֑י֭א ָ֨ ֶ
אֶ ְ

בבלי ברכות כא,ב כב,א  :ריב"ל דורש שתי דרשות אחת ללימוד תורה אחרי טבילת עזרא ,אחת שהמלמד את בניו תורה הוא כמו שעמד
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ג

בסיני
וּשׁ ָ֨מר֭נ ְַפ ְשָׁךָ֭֜ ב 9-קבין
ָך ֩ – מונח תרסא ,אפשר כי אלו שיעורי טבילת עזרא לבריא  40סאה במקוה ,לחולה המרומז בְ -
ר֭ל ֭
ה ָשּׁ ֶֶ֣מ ְ
ֵ֥י֭בנֶ ָֽיָך – מרכא מרבה המוגבלויות
שאובין  .ההגבלה בלימוד תורה לעצמו ולבנים ולאחרים עשויה להיות רמוזה במרכא סלוק של ְול ְבנ ָ
המרומזות בסלוק.
ב – זרקא סגול ,מוסיף מהענין של מעמד מתן תורה אל המלמד שזה כעין מעמד מתן תורה בהר סיני ,ומויף עליו כל הדורות
ֹ֭֮בּחר ֭
ֱֹלהיָך ְ
א ֶ
שיצאו מהלומד ממנו.
מדרש אגדה (בובר) דברים פרשת ואתחנן פרק ד סימן ט [ט] רק השמר לך .אם אתה שומר דברי תורה ,הקדוש ברוך הוא ישמור

נפשך ,ואם לאו אין הקדוש ברוך הוא שומר נפשך :והודעתם לבניך .וכתיב בתריה יום אשר עמדת לפני ה' אלהיך ,ללמדך שכל
המלמד את בנו תורה ,מעלה עליו הקדוש ברוך הוא כאלו הוא קיבלה מידו מהר סיני:
ט֭רק – פזר למקום אחר (א) בבלי שבועות לו,א והמקלל עצמו וחבירו כו' .אמר רבי ינאי :ודברי הכל .עצמו ,דכתיב( :דב' ד,ט) ַ ֡רק֭
ַ ֭֡
֭מ ֵ֗אד ,כדרבי אבין אמר רבי אילעא ,דאמר :כל מקום שנאמר השמר פן ואל  -אינו אלא לא תעשה .וחבירו,
֭֩וּשׁ ָ֨מר֭נ ְַפ ְשׁ ָָ֜ך ְ
ר֭לָך ְ
ה ָשּׁ ֶֶ֣מ ְ
דכתיב( :וי' קד' יט) לא תקלל חרש.

פזר למקום אחר (ב) ילקוט שמעוני תורה פרשת ואתחנן רמז תתכה

֭מ ֵ֗אד֭
֭֩וּשׁ ָ֨מר֭נ ְַפ ְשׁ ָָ֜ך ְ
ר֭לָך ְ
ָך ֩ ,אמר ר"ל כל השוכח דבר אחד מתלמודו עובר בלאו שנאמר ַ ֡רק֭ה ָשּׁ ֶֶ֣מ ְ
ר֭ל ֭
(דב' ד,ט) ַ ֡רק֭ה ָשּׁ ֶֶ֣מ ְ
ת־ה ְדּ ָב ָ֜רים ,וכדר' אבין א"ר אילעא כל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא לא תעשה ,רבינא אמר עובר בשני לאוין
ַ
כּח֭אֶ
פֶּ ן־תּ ְשׁ ָ֨ ַ

השמר ופן ,רב נחמן בר יצחק אמר עובר בשלשה לאוין השמר לך ,ושמור נפשך ,ופן תשכח ,יכול אפילו מחמת אונסו ,תלמוד לומר
ופן יסורו מלבבך במסירם בלבו הכתוב מדבר,
ביאור על ספר המצוות לרס"ג (הרב פערלא) עשין עשה א אבל לק"מ דמלבד די"ל דקושטא דמילתא קאמר דלר"א אר"א מקרא דרק
השמר לך גופי' שמעינן לאו במקלל עצמו .בלאו הכי י"ל דנקט הך טעמא משום דאית בי' נפקותא לדינא לענין לחיובי בי' שתים אם
היתרו בו משום לא תשא ומשום רק השמר לך .וכההיא דירושלמי סופ"ג דשבועות שהבאתי לעיל עיין שם:
יד רמ"ה מסכת סנהדרין דף יז עמוד ב בית המרחץ לרחוץ בו לכבוד שבתות וימים טובים ולא עוד אלא שיש בו רפואה לגוף וחייב
ר֭לָך ֭֩ושמור נפשך וגו'.
אדם להשתדל ברפואת עצמו כדי שיוכל לעסוק בתורה ובמצות ולעסוק בעבודת בוראו דכתיב ַ ֡רק֭ה ָשּׁ ֶֶ֣מ ְ
ובית הכסא דצורך כל אדם הוא כדי שלא יצטרך להתרחק חוץ לעיר ויבא לידי סכנת חולי או לידי סכנת ליסטים.

(המהרש"א כתב שכתוב זה הוא בשמירה רוחנית ולא שמירת הגוף (לעיל תורה תמימה הערה טז))  ,אבל יד רמ"ה לומד שזה גם שמירת
הגוף)
דברים ואתחנן ד,לב:

ֵ֥ה֭השָּׁ ַמֶ֖ים֭וְ עַ דְ -קצֶ֣ה֭
ַ
ץ֭וּלמ ְקצ
ְ
ֱֹלהים֭׀֭אָ ָדם֭עַ לָ -ה ָָ֔א ֶר
֭֩בּ ָ ָ֨רא֭א ֶ֤
ֵ֗יָך֭למןַ -היּוֹם֭אֲשֶׁ ר ָ
ְ
ֶ֣וּ֭לפָ ֶנ
֭֩לי ָָ֨מים֭ראשׁנ֝ים֭אֲשֶׁ רָ -הי ְ
ֶ֣י֭שׁאַ לָ -נא ְ
כּ ְ֭
הַ שָּׁ ָמָ֑ים֭ ֭
ה֭אוֹ֭הֲנ ְשׁ ַמֵ֥ע֭כָּ ָֽמהוּ׃ ֭
֭ה ָ֔ ֶזּ ֶ֖
ֶ֤ר֭הגָּדוֹל ַ
֭ ה ֲָֽנ ְה ָיֵ֗ה֭כַּ ָדּ ָב ַ

רש"י (לב) לימים ראשנים  -על ימים ראשונים .ולמקצה השמים  -וגם שאל לכל הברואים אשר מקצה אל קצה ,זהו פשוטו .ומדרשו
(ראה סנה' לח,ב) :מלמד על קומתו של אדם שהיתה מן הארץ עד השמים ,והוא השיעור עצמו אשר מקצה אל קצה.
שפת"ח רצונו לומר אף על פי דבקרא משמע מתחלת עולם עד סוף עולם בארכו כדכתיב ולמקצה השמים ועד קצה השמים וגם על
כרחך משמע שמהארץ עד השמים היתה קומתו כדכתיב על הארץ ולמקצה השמים הא כיצד? אלא והוא השיעור כו' כלומר הכל
שיעור אחד הוא שמקיף השמים היינו גלגל השמים הוא קצה אחד ומרכז השמים שהיא הארץ הוא קצה האחר והיינו מן השמים אל
הארץ וחד שיעור הוא והוי כאלו אמר מקצה השמים ועד קצה השמים פירושו מן השמים ועד הארץ ולפי זה מן הארץ עד לרקיע נקרא
על הארץ ולמקצה השמים ונקרא גם כן למקצה השמים ועד קצה השמים ונקרא גם כן מסוף העולם ועד סופו ואין הבדל ביניהם רק
בקריאת השם:
ֶ֣י֭שׁאַ לָ -נא ֭֩  -מונח תלישא-קטנה ,התרעה על דרישת שני שיעורים ,א' קומת אדם הראשון ,ב' ע"פ שפת"ח שיעור למקצה השמים ועד
כּ ְ
קצה השמים ונקרא גם כן מסוף העולם ועד סופו ואין הבדל ביניהם רק בקריאת השם.:
בבלי חגיגה יא,ב ולא במעשה בראשית בשנים מנא הני מילי? דתנו רבנן( :דברים ד') כי שאל נא לימים ראשנים  -יחיד שואל ,ואין
שנים שואלין .יכול ישאל אדם קודם שנברא העולם  -תלמוד לומר (דברים ד') למן היום אשר ברא אלהים אדם על הארץ .יכול לא
ישאל אדם מששת ימי בראשית  -תלמוד לומר לימים ראשנים אשר היו לפניך .יכול ישאל אדם מה למעלה ומה למטה ,מה לפנים ומה
לאחור  -תלמוד לומר (דברים ד') ולמקצה השמים ועד קצה השמים  -מלמקצה השמים ועד קצה השמים אתה שואל ,ואין אתה שואל
מה למעלה מה למטה ,מה לפנים מה לאחור.
ֶ֣וּ֭לפָ ֶנֵ֗יָך – פרט וכלל ופרט בתראה המרכב מפרטים אחדים .הפרט הראשון מציין רשות או אף
֭֩לי ָָ֨מים֭ראשׁנ֝ים֭אֲשֶׁ רָ -הי ְ
ֶ֣י֭שׁאַ לָ -נא ְ
כּ ְ
א ֩ בלי לציין מדוע נתינת הרשות שהרי בד"כ כל יום האדם שואל שאלות,
ֶ֣י֭שׁאַ לָ -נ ֭
חובה? ליחיד לשאול כּ ְ
הכלל ְלי ָָ֨מים֭ראשׁנ֝ים מגלה התחום הבעייתי שבו צריך בירור המותר והאסור לשאלה,
הפרט בתראה מציין השאלות המותרות ,ומתוך כך נלמד מה אסור לשאול
ֶ֣וּ֭לפָ ֶנֵ֗יָך֭– מונח רביע ,ענין של לפחות ארבע ,כאן חמשה ימי בראשית קודם לבריאת האדם ביום הששי
הפרט בתראה הראשון אֲשֶׁ רָ -הי ְ
וזה מתואם עם לשון הגמרא יכול לא ישאל אדם מששת ימי בראשית  -תלמוד לומר לימים ראשנים אשר היו לפניך..
ֶ֣ה֭השָּׁ ָמָ֑ים֭מרכב מפרט ,כלל
ם֭ועַ דְ -קצ ַ
ֵ֥ה֭השָּׁ ַמֶ֖י ְ
ץ֭וּלמ ְקצ ַ
ְ
ֱֹלהים֭׀֭אָ ָדם֭עַ לָ -ה ָָ֔א ֶר
רא֭א ֶ֤
֭֩בּ ָ ָ֭֨
הפרט בתראה השני ְלמןַ -היּוֹם֭אֲשֶׁ ר ָ
הצריך לפרט ,פרט בתראה.
ֱֹלהים֭׀֭אָ ָדם֭עַ לָ -ה ָָ֔א ֶרץ
הפרט הראשון ְלמןַ -היּוֹם֭אֲשֶׁ ר ֭֩  ,הכלל הצריך לפרט ָבּ ָ ָ֨רא֭א ֶ֤
ֶ֣ה֭השָּׁ ָמָ֑ים אתה שואל  ,ואין אתה שואל מה
ַ
ם֭ועַ דְ -קצ
ֵ֥ה֭השָּׁ ַמֶ֖י ְ
ַ
וּלמ ְקצ
הפרט בתראה עונה מה מותר ומכלל הן אתה שומע לאוְ ,
ֵ֥ה֭השָּׁ ַמֶ֖ים מרכא טפחא היא יתור לרבות המורחב ע"י המלים וְ עַ ד-
ַ
וּלמ ְקצ
למעלה מה למטה ,מה לפנים מה לאחור .תבנית הטעמים ְ
ֶ֣ה֭השָּׁ ָמ ָ֑ים֭מונח אתנח מרבה את מגבלות מה אין אתה שואל.
ַ
ֶ֣ה֭השָּׁ ָמָ֑ים֭מה אתה שואל ,אבל תבנית הטעמים של ְועַ ד-קְ֭צ
ְקצ ַ
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

6.3

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

דברים עקב ז,יב

דברים עקב ז,יט:

ֱֹלהָ֑יָך֭ ֭
֭הנְּ טוּ ָיָ֔ה֭א ֲֶשֵׁ֥ר֭הוֹצאֲָךֶ֖ ֭הֶ֣֭'֭א ֶ
חזָקָ ה֭וְ ַהזְּ ֶ֣רעַ ַ
ֶ֤ד֭ה ֲ
ַ
ת֭ו ַה ָֽמּ ְפתים ְ֭ו ַהיָּ
ֵ֗יָך֭ו ָהא ֶ֤ת ְ
ת֭הגְּ ד ֹ֝לת֭אֲשֶׁ רָ -ר ֶ֣אוּ֭עי ֶנ ְ
הַ מַּ ָ֨סּ ַ
יהם׃ ֭
ָרא֭מ ְפּנ ֶ ָֽ
תּה֭י ֶ֖
֭לכָ לָ -הֶ֣עַ ָ֔מּים֭אֲשֶׁ ר-אַ ָ ֵ֥
ֹלהיָך ְ
א ֶ
ה֭ה'֭ ֱ֭
ֶ֤֭
ֲשׂ
כּןַ -יע ֞ ֶ
ָֽ

יָך – גרשיים מהפך פשטא ,תבנית של כעין מלמד ולמד והלמד מוגבל לא להיות
ֱֹלה ֭
ה֭ה'֭א ֶ
ֶ֤֭
ֲשׂ
כּןַ -יע ֞ ֶ
ת֭הגְּ ד ֹ֝לת – קדמא ואזלא ָֽ ...
הַ מַּ ָ֨סּ ַ
יותר מהמלמד (מעין קל וחומר עם דיו לבא מן הדין להיות כנידון) .כאן המלמד הוא ההצלה ממצרים על-אף שלא היו עדיין ראויים,
ֲשׂה֭הֶ֤֭'֭
כּןַ -יע ֞ ֶ
֭הנְּ טוּ ָיָ֔ה ָֽ ...
חז ָָקה֭וְ ַהזְּ ֶ֣רעַ ַ
ֶ֤ד֭ה ֲ
ַ
ת֭ו ַה ָֽמּ ְפתים ְ֭ו ַהיָּ
ֵ֗יָך֭ו ָהא ֶ֤ת ְ
שהיתה ע"י ַה ַמּ ָ֨סּת (רש"י  -נסיונות)֭ ַהגְּ ד ֹ֝לת֭אֲשֶׁ רָ -ר ֶ֣אוּ֭עי ֶנ ְ
יהם׃ (פנים יפות) אפילו אם לא תשיגו למעלות הבטחון
ָרא֭מ ְפּנ ֶ ָֽ
תּה֭י ֶ֖
֭לכָ לָ -הֶ֣עַ ָ֔מּים (עמים בכלל ועמי כנען מייד) ואֲשֶׁ ר-אַ ָ ֵ֥
ֱֹלהיָך ְ
א ֶ

שלא ייראו אפ"ה יעשה ה' עמכם כמו שעשה במצרים
והרלב"ג פירש רק על ענין ההצלה ולא הזכיר שלא היו עדיין ראויים.

רלב"ג ( ...יז-יט) עוד הזהירם שלא ייראו שלא יוכלו להוריש הגוים הרבים ההם ,כי יש להם לבטוח שיד השם יתעלה לא תקצר
מהורישם ,בעבור מה שראו מפעולותיו הנפלאות שעשה ביציאת מצרים.
דברים עקב ח,ב:

ָ֑ר֭ל ָ֨ ַמעַ ן֭עַ נּ ְת ָ֝ך֭ ְלנַסּ ְת ֵָ֗ך֭לָ ַ ֝דעַ ת֭אֶ ת-א ֲֶשֹׁ֧ר֭
ֶ֖ה֭בּמּ ְד ָבּ ְ
ַ
ֱֹלהֵ֛יָך֭ ֶז ֵ֛ה֭אַ ְר ָבּעֵ֥ים֭שָׁ נָ
֭ה'֭ א ֶ
ֲשׁר֭הוֹליכ ֲָ֝ך ֹ֧֭
֭[ב]֭ ְוזָכַ ְר ָתֶּ֣֭אֶ ת-כָּ לַ -ה ֶ ֵ֗דּ ֶרְך֭א ָ֨ ֶ
ֹותיו֭אםָֽ -לא׃ ֭
ֹותו֭מ ְצ ָ ֶ֖
ָֽבּ ְל ָב ְבָךֵ֛ ֭הֲת ְשׁ ֵ֥מר֭מ ְצ ָ ֶ֖

דברים עקב ח,ג:

ָך ֭
וַ ָֽ ַֽיְ עַ נְּ ָך֭ ַויּ ְַרע ֶב ֭
לא֭י ְָדעֶ֖ וּן֭אֲב ֶתָ֑יָך ֭
֭ ַו ַיּא ֲָֽכ ְלָךֶ֤ ֭אֶ תַ -ה ָמּן֭א ֲֶשֶׁ֣ר֭לא-י ַ ָָ֔ד ְע ָתּ ְ֭ו ֵ֥
ֵ֥ה֭האָ ָ ָֽדם׃ ֭
ָ
ֵ֥א֭פיֶ֖ -ה'֭י ְחיֶ
מוֹצ ָֽ
ם֭כּי֭עַ ל-כָּ לָ -
ֵ֛
ֶ֣ה֭האָ ָ ָ֔ד
ָ
דּוֹ֭י ְחיֶ
ם֭ל ַב ֭
ְ
י֭לא֭עַ לַ -ה ֶלֶּ֤חֶ
֭כּ ֶ֣
ֲָך ֠
֭ ְל ַמֶ֣עַ ן֭הוֹדיע ֵ֗
ָך֭– זרקא סגול ,בגלל שלא הכינו מיום ליום זה הוסיף רעב (בבלי יומא ,רשב"ם) ו-ראב''ע  -יתכן רעב מתאוות אחרות
וַ ָֽ ַֽיְ עַ נְּ ָך֭ ַויּ ְַרע ֶב ֭

ומפרש אבי עזר תענוגי חמדות ולא תאוות מאכל שטעמו במן כל מיני מטעמים
רשב''ם ח,ב לענתך (טט ְ -ל ָ֨ ַמעַ ן֭עַ נּ ְתָך֭֝) -זה ענוי שאין פת בסלך וחייך תלויים למרום בכל יום
ָך עינוי חסרון המזון ושבח המן שהוא הדבר הראוי אפילו למעונה ולרעב מלבד הטעם הנרגש
אור החיים וַ ָֽ ַֽיְ עַ נְּ ָך֭עינוי הדרךַ ,ויּ ְַרע ֶב ֭
שהיה כצפיחית בדבש
ָך֭֭ ַו ַיּא ֲָֽכ ְלָךֶ֤ ֭אֶ תַ -ה ָמּ֭ן֭ אכילת המן הייתה בבחינת עינוי מפני שהמן היה מאכל רוחני ,לחם מן השמים,
ע"פ כתר שם טוב וַ ָֽ ַֽיְ עַ נְּ ָך֭ ַויּ ְַרע ֶב ֭
ואוכלי המן לא התענגו ממנו כמו מאכילת מאכל רגיל.

תולדות יצחק דברים ח

(ג  -ה) ויענך וירעבך ויאכלך את המן אשר לא ידעת ולא ידעון אבתיך למען הודיעך כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא
פי ה' יחיה האדם .שמלתך לא בלתה מעליך ורגלך לא בצקה זה ארבעים שנה .וידעת עם לבבך כי כאשר ייסר איש את בנו ה' אלהיך מיסרך
ָך ,בכאן יש שלש ספיקות:
וַ ָֽ ַֽיְ עַ נְּ ָך֭ ַויּ ְַרע ֶב ֭
ָך֭ ַו ַיּא ֲָֽכ ְלָךֶ֤ ֭אֶ תַ -ה ָמּ֭ן ,שנראה מזה שהמן הוא עינוי ואינו כן אלא עונג ,שנאמר [שמות טז לא]
הספק הראשון ,איך אמר וַ ָֽ ַֽיְ עַ֭נְּ ָך֭ ַויּ ְַרע ֶב ֭
ָך֭ ַו ַיּא ֲָֽכ ְלָךֶ֤ ֭אֶ ת-הַ מָּ ֭ן שבזה גינה
וטעמו כצפיחית בדבש[ ,במדבר יא ט] והיה כטעם לשד השמן .הספק השני ,איך אמר וַ ָֽ ַֽיְ עַ נְּ ָך֭ ַויּ ְַרע ֶב ֭
אותו ,ובסמוך לזה שבחו מאד שאמר אשר לא ידעת ולא ידעון אבותיך .הספק השלישי ,אחר ששיבחו כל כך ואמר בו א ֲֶשֶׁ֣ר֭לא-
ם֭ל ַבדּוֹ֭י ְחיֶ ֶ֣ה֭
י֭לא֭עַ לַ -ה ֶלּ ֶֶ֤ח ְ
֭כּ ֶ֣
ֲָך ֠
לא֭י ְָדעֶ֖ וּן֭אֲב ֶתָ֑יָך ,לומר שהוא יותר טוב מאד מפת שלנו ,איך אמר ְל ַמֶ֣עַ ן֭הוֹדיע ֵ֗
י ַ ָָ֔ד ְע ָתּ ְ֭ו ֵ֥
הָ אָ ָ ָ֔דם ,שהאומר לא על הלחם לבדו צריך שיצא בדבר שהוא גרוע מלחם ,כגון שיאמר לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל
כּי֭עַ ל-
ם֭ל ַבדּוֹ֭י ְחיֶ ֶ֣ה֭הָ אָ ָ ָ֔דם֭ ֵ֛
לא֭עַ לַ -ה ֶלּ ֶֶ֤ח ְ
פירות אם יצאו מפי יי' יחיה האדם ,שהפירות אינם חשובים כלחם ,אבל על המן איך אמר ֶ֣
ֵ֥ה֭האָ֭ ָ ָֽדם...
ָ
ֵ֥א֭פיֶ֖ -ה'֭י ְחיֶ
מוֹצ ָֽ
כָּ לָ -
ָך֭ ַו ַיּא ֲָֽכ ְלָךֶ֤ ֭אֶ ת-הַ מָּ ֭ן,
כפי כוונת חז"ל עינוי והרעבות הוא במן עצמו ,אמרו במס' יומא פרק יום הכפורים [עד ב] כתיב וַ ָֽ ַֽיְ עַ נְּ ָך֭ ַויּ ְַרע ֶב ֭
וכתיב (דב' עקב ח,ב) ְל ָ֨ ַמעַ ן עַ נּ ְתָך֭֝  ,למען השביעך מיבעי ליה (שובע היה לו לכתוב לא עינוי) ,רב אמי ורב אסי חד אמר אינו דומה מי שיש
לו פת בסלו למי שאין לו פת בסלו ,וחד אמר אינו דומה מי שרואה ואוכל למי שאינו רואה ואוכל ,אמר רב יוסף מכאן לסומין
שאוכלין ואינן שבעים ,אמר רבי זירא מאי קרא (קהלת ו,ט) טֵ֛ וֹב ַמ ְראֵ֥ה עינַ ֶַֽ֖ים ָֽמהֲלָ ְך-נָ ָ֑פֶ שׁ ,אמר אביי הילכך מאן דאית ליה סעודתא
לא ניכלה אלא ביממא (מי שיש לו סעודה יאכלנה בזמן יום ,שיראנה) .ומה שכתוב (דב' עקב ח,ג) ְל ַמֶ֣עַ ן֭הוֹדיע ֲֵָ֗ך֭נ"ל לפי שהטבעים אמרו
שאי אפשר לזון אלא מי שדומה לניזון ,ולכן המים אינן זנין אלא במקרה שמעבירין המזון ,וזה לפי שהם פשוטים והאדם מורכב,
והלחם שלנו זן לפי שהוא מורכב מארבע יסודות כמונו ,והטעם שהוא מורכב לפי שהוא רחוק ונתגלגל מהשי"ת באמצעיים רבים.
הסבר אמוני( :דב' עקב ח,ב) ְל ָ֨ ַמעַ ן עַ נּ ְתָך֭֝ – קדמא ואזלא ,כעין כלל מלמד בנושא עינוי מיוחד לעם ישראל במדבר ,מטרתו בהמשך
פסוק (ח,ב) ,ופרטיו באים בפסוק (ח,ג)
ֲָך – מונח רביע ,מלמד שבד"כ אדם המורכב מארבע יסודות ,ניזון
לפי המהלך של תולדות יצחק הכתוב (דב' עקב ח,ג) ְל ַמֶ֣עַ ן֭הוֹדיע ֵ֭֗
במאכל המורכב מארבע יסודות .אבל ַו ַיּא ֲָֽכ ְלָךֶ֤ ֭אֶ תַ -ה ָמּ֭ן – מהפך פשטא ,בזמן השהיה במדבר היה היפוך בהזנת בני ישראל .השי"ת
הפיק במאמרו מן שהוא דבר (פשוט ,שאינו מרכב מארבע היסודות) שיוצא מיי' שהוא פשוט אחר שיצא מפיו יהי מן ויהי מן ,ואף-על-
תּ – מונח זקף-קטן ,כי הידיעה המקובלת על המזון היא שמאמר השי"ת עובר
פי-כן המן הפשוט זן לאדם המרכב ,וזהו֭א ֲֶשֶׁ֣ר֭לא-י ַ ָָ֔ד ְע ָ֭
דרך שני אמצעי ביניים( ,א) תנו עת הגלגלים (חמריים שמיים) שמהוה את (ב) ארבע היסודות ומהן מורכב המזון( .זוהר פרשת וארא
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ב"ה

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

מלמד כי ארבע היסודות קשורים לארבע חיות של כסא הכבוד – המרכבה ,אפשר שיש לומר כי שרשם במרכבה ומשתלשלים
ֲָך – מונח רביע ,ילמד על שלבים רבים להתהוות המזון המרכב :דבר ה' ,מלאכים ,חמריים
מחמריים שמיים ,ולכן ְל ַמֶ֣עַ ן֭הוֹדיע ֵ֭֗
שמיים ,ארבע יסודות ,מזון).
(קהלת ו,ט) טֵ֛ וֹב ַמ ְראֵ֥ה עינַ ֶַֽ֖ים ָֽמהֲלָ ְך-נָ ָ֑פֶ שׁ  -תביר מרכא טפחא אתנחַ .מ ְראֵ֥ה עינַ ֶַֽ֖ים – מרכא טפחא ,יתור לרבות המזון לאוכל
אותו ע"י הראיה .טֵ֛ וֹב – תביר ,ממעט שביעות הסומא כ-אמר רב יוסף מכאן לסומין שאוכלין ואינן שבעים,

רשב"ם טֵ֛ וֹב – תביר ממעט אכילת מזון לטובת רבוי הסתכלות ראיית ממונו ,וזה משביעו .ר' יוסף קרא טֵ֛ וֹב – תביר ,לי שאראה
אוצר מלא כסף וזהב ,משאחסֵּ ר ממנו להראות את נפשי טובה (ע"פ קה' ב,כד) טֵ֛ וֹב – תביר ממעט הנאה מהממון כדי להנות מגידולו.
ראב"ע (ט) טֵ֛ וֹב .אמר :מה לחכם שתהלוך נפשו בדרך הכסילים ,שנפשם לא תִ מלא (ראה לעיל,ז-ח)? דיי לו הנמצא הנראה לעין,
טֵ֛ וֹב – תביר ממעט החכם מדרך צוברי הממון ,שהם ביתור לרבות ממונם.
שהשי"ת פשוט ואחד בתכלית הפשיטות והאחדות ,והמלאך שהוא קרוב מה' יתברך פשוט אבל יש לו קצת הרכבה ,מצד שהוא עלול מה' יתברך
והקב"ה עילתו ולכן כאילו במלאך קצת חומריות ,וזהו שאמר [איוב ד יח] הן בקדושיו לא יאמין ובמלאכיו ישים תהלה ,ומה תהלה יש במלאך אלא זה ,אבל אותו
החמריות שיש להם אינו גשמי ,והשמים שהם יותר רחוקים מהשי"ת הם חמריים שמיים ,אבל אינם מורכבין מארבע יסודות אלא הם פשוטים והם יסוד ה' שאין בו
הפכיות ,ולכן הם נצחיים ואין בהם הפסד ומיתה .ואחר כך נשתלשלו מהם הארבע יסודות נפסדים ,והווים אלו מאלו מצד ההיולי שלהם מאבד צורה ולוקח צורה,
וההיולי כאלו מורכב מאחר שבו ארבע יסודו ת זה אחר זה ואחר כך המזון מורכב מארבע יסודות והמורכבים מהם חמריים מאד ,וזה לפי שהם רחוקים מהשי"ת.
אבל כל הדבר שיתקרב יותר מהשי"ת הוא יותר פשוט ,והמן פשוט מאד לפי שאינו מורכב מארבע יסודות והוא קרוב מאד להשי"ת ,שהוא מורכב והמורכב זן
למורכב ,כי על כל דבר שיוצא מיי' שהוא פשוט אחר שיצא מפיו יהי מן ויהי מן ,שלא נתהוה מתנועת הגלגלים כמו היסודות והמזון
ֵ֥ה֭האָ ָ ָֽדם .ומה שאמר [שמות טז ד] הנני ממטיר לחם מן השמים,
ָ
שמתהוה מצד תנועת הגלגלים ,גם בזה הפשוט שהוא מן י ְחיֶ
ֵ֥א֭פיֶ֖ -ה'֭י ְחיֶ ֵ֥ה֭הָ אָ ָ ָֽדם  ,שאין אמצעי בנתים אלא שיצא
מוֹצ ָֽ
כּי֭עַ ל-כָּ לָ -
פירושו ממקום גבוה לא שהשמים מולידים אותו ,וזהו שאמר ֵ֛֭

מפיו והיה כן בלא אמצעי .הכלל העולה שהמזון צריך שיהיה דומה לניזון והמן פשוט ועם כל זה זן,
וזהו שכתוב בפרק הנזכר [יומא עה ב] לחם אבירים אכל איש [תהלים עח כה] ,לחם שמלאכי השרת נזונים בו דברי רבי עקיבא ,אמר לו רבי ישמעאל טעית וכי

מלאכי השרת אוכלים לחם ,והלא כבר נאמר לחם לא אכלתי ,אלא אל תקרי אבירים אלא אברים שנבלע באיברים ,פירוש מצד שהוא פשוט אין בו מותר .ובכל זה
הותרו השלש ספיקות אם הראשונה איך אמר ויענך וירעיבך ויאכילך את המן ,שנראה מזה שאכילת המן הוא ענוי ורעבון ואינו אלא
עונג ,שנאמר כצפיחית בדבש וכטעם לשד השמן ,הכל יש במן עונג ורעבון ,עונג מצד חוש הטעם ,רעבון מצד חוש הראות ,שהיו כסומים
שמשתנה לכמה טעמים ,ואין רואין בו אלא כלובן ועינו כעין הבדולח .או עונג מצד חוש הטעם ,עינוי ורעבון מצד שאינו בביתם אלא מצפין אולי יבוא
ואולי לא יבוא ,שאינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו פת בסלו ,שמי שיש לו פת בסלו אף שלא אכל יום אחד הוא שבע שידע
כי לא יחסר לחמו ,ומי שאין לו פת בסלו אף על פי שאכל הוא רעב .והספק השני איך גינה אותו במה שאמר ויענך וירעיבך ואחר כך שבח אותו
במה שאמר אשר לא ידעת ,גם כן הותר שהעינוי והרעבון הוא מצד שאין רואין אותו והיו כסומין ,או מצד שאין להם פת בסליהם ,והשבח הוא שלא ידעון אבותיך
לא֭
שיזון פשוט למורכב ודרך נס זן והוא שבח גדול ומעלה גדולה .ובזה גם כן הותר הספק השלישי אחר ששיבחו כל כך ואמר א ֲֶשֶׁ֣ר֭לא-י ַ ָָ֔ד ְעתָּ ֭וְ ֵ֥
ם֭לבַ דּוֹ֭י ְחיֶ ֶ֣ה֭
י֭לא֭עַ לַ -ה ֶלּ ֶֶ֤ח ְ
֭כּ ֶ֣
ֲָך ֠
י ְָדעֶ֖ וּן֭אֲב ֶתָ֑יָך לומר שהוא יותר טוב מלחם שלנו ,איך חזר וגינה אותו כשאמר ְל ַמֶ֣עַ ן֭הוֹדיע ֵ֗
לֶּ֤ ֶחם֭מורכב מארבע יסודות יחיה האדם,
לא֭עַ לַ -ה ֶ֭
הָ אָ ָ ָ֔דם וגו' ,שנראה מזה שהוא גרוע ,כבר הותר במה שאמרנו שהוא שבח לומר ֶ֣
ֵ֥א֭פיֶ֖ -ה'֭שהוא פשוט י ְחיֶ ֵ֥ה֭הָ אָ ָ ָֽדם ,וזה שבח גדול במן ונס גדול.
מוֹצ ָֽ
כּי֭עַ ל-כָּ לָ -
ֵ֛

הסבר אמוני לתלשא:
י֭לא – ס"ת אנכ"י ,ממאמר אנכ"י השתלשלות אין סוף עלמין עד הבריאה של עולם המעשה ,ושיעור אין סוף
֭כּ ֶ֣
ֲָך ֠
ְל ַמֶ֣עַ ן֭הוֹדיע ֵ֗
מרומז בטעם תלשא במלת ֠כּי ,בלימוד אלפניו.
ֲָך למדנו על מזון מרכב מארבע יסודות ,בא ללמד על בחינה מעולה ,שבח
֠כּי – תלשא ,בתפקיד לימוד אלפניו שמטעמי ְל ַמֶ֣עַ ן֭הוֹדיע ֵ֭֗
לא֭עַ ל-
הבורא שברא את האדם שיוכל להיזון בדרך המורכבת ,וגם בלימוד אחריו שבח שהאדם יוכל להיזון במזון פשוט היינו ֶ֣
ֶ֣ה֭האָ ָ ָ֔דם.
ָ
ַה ֶלּ ֶֶ֤חם (המרכב) ְל ַבדּוֹ֭י ְחיֶ
ֶ֣ה֭האָ ָ ָ֔דם – מהפך פשטא מונח זקף-
ָ
לא – מונח ,לפני תבנית מלמד על מספר דרשות לפי התבנית שאחריה עַ לַ -ה ֶלּ ֶֶ֤חם ְל ַבדּוֹ֭י ְחיֶ
ֶ֣
קטן( ,א) לימוד כפשוטו שלא רק על האוכל המרכב מארבע יסודות יחיה האדם אלא גם על אוכל פשוט כמו מן( .ב) דרשה היוצאת
מפשוטו אפשר כ-שפת אמת התרמ"ח כתב שבכל אוכל יש מן ,כלומר גם האוכל המרכב מרכב בו מן (ראה תועלת הענין בהמשך).
ֵ֥א֭פיֶ֖ -ה' – מרכא טפחא ,יתור לרבות אופני פעולה של דבר ה' ,ישיר ,דרך אמצעיים ,מעורב וֵ֛ -כּי – תביר
מוֹצ ָֽ
כּי – תביר עַ ל-כָּ לָ -
ֵ֛
ממעט ,לאו כל אחד זוכה לכל אופני פעולת דבר ה' .י ְחיֶ ֵ֥ה – מרכא ,רבוי חיות מחומר ורוח כמו תורה ָהאָ ָ ָֽדם – סלוק ,מגביל שרק בני
ישראל המכוונים באכילתם לשם שמים ולא לתאוה זוכים להפיק תועלת רוחנית מהמן הישיר או המעורב המתהווה מפי ה' ונותן להם
חיות ללימוד התורה ושתהיה חלק מהם.
ָך – זרקא סגול ,ע"פ תולדות יצחק דברים ח  ...במס' יומא פרק יום הכפורים [עד ב] כתיב (דב' עקב ח,ג) וַ ָֽ ַֽיְ עַ נְּ ָך֭
סיכום וַ ָֽ ַֽיְ עַ נְּ ָך֭ ַויּ ְַרע ֶב ֭
ָך֭֭ ַו ַיּא ֲָֽכ ְלָךֶ֤ ֭אֶ תַ -ה ָמּן֭  ,וכתיב (דב' עקב ח,ב) ְל ָ֨ ַמעַ ן עַ נּ ְתָך֭֝  ,למען השביעך מיבעי ליה (שובע היה לו לכתוב לא עינוי) ,רב אמי ורב
ַויּ ְַרע ֶב ֭
אסי חד אמר אינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו פת בסלו ,וחד אמר אינו דומה מי שרואה ואוכל למי שאינו רואה ואוכל,
אמר רב יוסף מכאן לסומין שאוכלין ואינן שבעים,
 ...והלחם שלנו זן לפי שהוא מורכב מארבע יסודות כמונו ,והטעם שהוא מורכב לפי שהוא רחוק ונתגלגל מהשי"ת באמצעיים
רבים....
והמן פשוט מאד לפי שאינו מורכב מארבע יסודות והוא קרוב מאד להשי"ת ... ,הכלל העולה שהמזון צריך שיהיה דומה לניזון והמן
פשוט ועם כל זה זן,
יש במן עונג ורעבון ,עונג מצד חוש הטעם ,רעבון מצד חוש הראות ...
המן אינו זן מצד הדמות שיש לו עמכם ,שידוע שהמן אין לו הדמות והמן זן בדרך נס.

ָך֭֭ ַו ַיּא ֲָֽכ ְלָךֶ֤ ֭אֶ תַ -ה ָמּן֭ אמרו חז"ל שמכאן יש ללמוד שצריך
העלון השבועי – תל ברוך ,התש"ע הרב דוד-ישראל אינגבר וַ ָֽ ַֽיְ עַ נְּ ָך֭ ַויּ ְַרע ֶב ֭
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
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"ג

להדליק נרות בשבת ... .בשם האר"י ...
א' במן לא היתה צורת מאכל (דמות) ,וידוע שצורת הדבר היא הרוחניות שבו ,לכן התורה מגדירה את אכילת המן לעינוי  ...כי רק ע"י
הראיה ,האדם מתענג באכילתו ,מכאן למדו חכמים שצריך להדליק נרות בליל שבת כדי שנתענג מהמאכל כמצות התורה "וקראת לשבת
עונג".
ב' על ידי נר הדלקת נר שבת גשמי ,יורד אור השכינה הרוחני ,היא הנשמה היתירה וגו'
ספר יראים סימן תכט [דפוס ישן  -ק] אמרו נביאים [ישעיה נ"ח י"ג] וכבדתו מעשות דרכיך אמרו חכמים וצוו להדליק נר בשבת

לכבוד שבת ואסמכוה אקרא וידעת כי שלום אהליך ופקדת נוך ולא תחטא ובשבת פ' ב"מ [ל"ד א'] מפרש ליה בנר שבת דתנן
שלשה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ע"ש עם חשיכה עשרתם ערבתם הדליקו את הנר מה"מ אריב"ל אמר קרא וידעת כי
שלום אהליך זה הנר שהאורה שלום בבית ועד דלא אתא ישעיהו גמרא גמירי ליה ואסמכוה אקרא
ָך֭– זרק א סגול ,בתפקיד מחסיר או מוסיף מסוג הענין המדובר על הענין המדובר .מאמר חז"ל הנ"ל מלמד בחלקיו כך( :א)
וַ ָֽ ַֽיְ עַ נְּ ָך֭ ַויּ ְַרע ֶב ֭
מחסיר צורת המאכל מהמן ,היא הרוחניות שבו ולכן אכילתו לא משביעה העיניים והאדם מרגיש רעב.
(ב) ע"י הדלקת נרות שבת מוסיף ברוחניות האדם היא הנשמה היתירה המתענגת על מאכלי שבת שרואים אותם.
סיכום :מהמקורות תולדות יצחק ,העלון השבועי – תל ברוך בשם האר"י ,מתברר כי מעלת המן הייתה בבחינת חסרון תענוג (שביעה),
לגופם של בני ישראל מצד חוש הראות ולכן גרמה לענוי ורעב מדומים.
ועוד שאם מהמן המעולה מן הלחם היו בבחינת ענוי ורעב ,אז בוודאי שכך יהיו מהפחות מהמן ,אלא בא ללמדנו כי אכילה ללא אמונה בה'
היא הענוי והרעב ,והקב"ה הביא ייסורים אלו להיטיבם באמונה בה'.
ָך֭– זרקא סגול ,בתפקיד לרמז על חוסר בכל אחד בישראל הצריך הוספה באמונה בה' ואז כל מזון יהיה מספק.
וַ ָֽ ַֽיְ עַ נְּ ָך֭ ַויּ ְַרע ֶב ֭
[קהלת ו ט] טוב מראה עינים מהלך נפש – ר"ת טע"ם מ"ן (רא"ש ,טט)

א֭ב ְל ָתה֭מעָ ָ֔ ֶליָך ,פירוש הראיה שהמן
֭ל ָ ָֽ
ל ְת ָ֝ך ֶ֤
תולדות יצחק דברים ח ובזה נבין קישור יפה שאמר בסמוך לזה (דב' עקב ח,ד) שׂ ְמ ָ֨ ָ
אינו זן מצד הדמות שיש לו עמכם ,שידוע שהמן אין לו הדמות עם הבגד ועם כל זה המן זן לבגדיכם וזה דרך נס ,וכמו שהמן זן
לשמלה היפך הטבע כן זן לכם .וזהו שאמרו חז"ל [מדרש תהלים כג ד] שאל רבי אליעזר את רבי שמעון מהיכן היו ישראל לבושים
כל מ' שנה ,אמר ליה ממה שהלבישום מלאכי השרת שנאמר [יחזקאל טז י] ואלבישך רקמה ,מהו רקמה רבי סימאי אמר פירפירא,
א֭ב ְל ָתה֭מעָ ָ֔ ֶליָך ,אמר ליה והיו הקטנים גדלים עמהם ,אמר ליה
֭ל ָ ָֽ
ל ְת ָ֝ך ֶ֤
א"ל ולא היו בלין ,א"ל ולא קרית מעולם (דב' עקב ח,ד) שׂ ְמ ָ֨ ָ
לא ולמד מן החומט הזה שלבושו גדול עמו ,אמר ליה ולא היו צריכין תכבוסת אמר ליה הענן היה שף בהם ומגוהצן ,א"ל ולא היו
נשרפין ,א"ל צא ולמד מן הסיטין הללו שאינן מתנהלים אלא באור ,ולא היו עושין מאכולת אמר ליה במיתתם לא עשו בחייהם לא כל
שכן ,אמר ליה ולא היו מסריחין מריח הזיעה כשלא היו מחליפין בגדיהם ,אמר ליה הבאר הזה מעלה להם מיני דשאים שהיה ריחן
נודף מסוף העולם ועד סופו והיו מנענעין בהם ,שנאמר [תהלים כג ב] בנאות דשא ירביצני ,בא שלמה ופירש [שיר השירים ד יא]
וריח שמלותיך כריח לבנון ע"כ .פי' סיטין בגדים .וא"ת אחר שהמן טוב כל כך מדוע לא נתנו להם בלא עינוי ,לזה אמר וידעת כי
כאשר ייסר איש את בנו ,פירוש שאין כוונתו לנקמה שמכה אותו אלא להטיבו כן ה' מיסרך ,ועוד שהאב אינו מכה לבנו כל מה
שחייב ,ועוד שהאב אחר שהכה לבנו יש לו רחמים עליו כאלו מתנחם בעבור שהכהו ,ואלו שלשה יש להשי"ת עמנו.
אמ ֝רוּ – (קדמא ואזלא במלה אחת) ֶ֤אישׁ
ע"פ תולדות יצחק המן זן לגוף וזן לשמלותם ,ויש קשר מעניין בדבר כי (שמות בשלח טז,טו)֭ו ַָ֨יּ ְ
ליָך
א֭ב ְל ָתה֭מעָ ָ֔ ֶ
ל ָ ָֽ
ל ְתָך֭֝ – (קדמא ואזלא במלה אחת) ֶ֤
יו ָמֶ֣ן ָ֔הוּא ו(-דב' עקב ח,ד) שׂ ְמ ָ֨ ָ
אֶ ל-אָ ח ֭

הסבר הילכתי לרביע ולתלשא:
ָך ֭
דברים עקב ח,ג :וַ ָֽ ַֽיְ עַ נְּ ָך֭ ַויּ ְַרע ֶב ֭
לא֭י ְָדעֶ֖ וּן֭אֲב֭ ֶתָ֑יָך ֭
֭ ַו ַיּא ֲָֽכ ְלָךֶ֤ ֭אֶ תַ -ה ָמּן֭א ֲֶשֶׁ֣ר֭לא-י ַ ָָ֔ד ְע ָתּ ְ֭ו ֵ֥
ֵ֥ה֭האָ ָ ָֽדם׃ ֭
ָ
ֵ֥א֭פיֶ֖ -ה'֭י ְחיֶ
מוֹצ ָֽ
ם֭כּי֭עַ ל-כָּ לָ -
ֵ֛
ֶ֣ה֭האָ ָ ָ֔ד
ָ
ם֭ל ַבדּוֹ֭י ְחיֶ
ְ
י֭לא֭עַ לַ -ה ֶלֶּ֤חֶ
֭כּ ֶ֣
ֲָך ֠
֭ ְל ַמֶ֣עַ ן֭הוֹדיע ֵ֗

המן בכתוב משמש דוגמא למזון העשוי מחמשת מיני דגן שאינו לחם ,טעמו כלשד השמן (שמ' בשלח טז,לא) וכצפיחית בדבש (במ' בהע'
יא,ט) ,היינו בלי לת קמח או סולת מחמשת מיני דגן בשמן או דבש שהם דוגמאות לבלילה משבעה מיני משקים (נוסיף עליהם יין ,טל ,מים,
חלב (בפועל אוסרים לבלול בחלב מפני תקלת בשר וחלב))
ֵ֥ה֭האָ ָ ָֽדם מרמז לברכה וטעם מרכא ירמז לרבוי ברכות .תכלית אכילה היא הברכה לה' על שמספק צרכינו וזן אותנו .האכילה
ָ
הקרא י ְחיֶ
מזינה הגשמיות ,הברכה מזינה את הרוחניות ומקשרת לבורא.
להלן בעזרת הרב י"מ רושצקי הי"ו ,שו"ע או"ח סי' קסח ,סע' ו,ז:
ֲָך – מונח רביע ,ירמז לענין של לפחות ארבע או שתי רביעיות.
ְל ַמֶ֣עַ ן֭הוֹדיע ֵ֭֗
ֲָך – מונח רביע ,ירמז לארבעה מיני מזונות שאפילו שנעשו מחמשת מיני דגן ,ברכה שלפני אכילתם מזונות והברכה
(א) ְל ַמֶ֣עַ ן֭הוֹדיע ֵ֭֗
אחר אכילתם מעין שלוש .קבוצת פת הבאה בכיסמין כל אחת מהשלושה הבאים( :א) נילוש במי פירות (ב) כיס (כדמיון המן המונח בין טל
מתחתיו וטל מעליו) (ג) כעבים (כעכים ,מזונות שכוססין כמו מצה ,מציות ,קרקרים ,ביגעלע אפוי);
ובנפרד מהם (ד) מזונות שאין לו תואר פת הנקרא תוריתא דנהמא.
ֲָך – מונח רביע ,ירמז לענין של לפחות ארבע או שתי רביעיות֠ ,כּי – תלשא ירמז לתפקיד אלפניו ולתפקיד לאחריו.
(ב) ְל ַמֶ֣עַ ן֭הוֹדיע ֵ֭֗
֠כּי – תלשא בתפקיד רמז אלפניו ירמז לשיעור המר ומז בטעם מונח רביע ,והוא שיעור קביעת סעודה על פת הבאה בכיסמין ,ע"פ משנה
ברורה סימן קס"ח סע' ז אלו אכילת ארבעה ביצים.
ובסידור האדמו"ר הזקן (מחב"ד) כתב ששיעור שביעה לקביעת סעודה הוא חצי עומר ,העומר נפחו  43ביצים וחומש ביצה ,חצי עומר 21
ביצים ושלש חומשי ביצה.
אם יקבע סעודה על שלושה המינים הקרואים פת הבאה בכיסמין יברך על נטילת ידים ,המוציא .אם בסעודה יאכל מהפת הבאה בכיסמין
בשיעור של ארבע וי"א חמש ביצים מתחייב בברכת המזון .ובפחות מארבע ביצים יברך מעין שלוש.
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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֠כּי – תלשא בתפקיד רמז לאחריו עשוי לרמז לשיעור זמן האכילה של הפת הבאה בכיסמין כדי להתחייב בברכת המזון ,או מזונות בכלל
לברכת מעין שלוש .באכילת לחם בשיעור כזית ,תוך שיעור זמן אכילת פרס (מחלוקת רש"י ורמב"ם האם שיעור אכילת הפרס חצי
מארבע או חמש ביצים) מתחייב בברכת המזון ,בפת הבאה בכיסמין לא כתוב שיעור הגבלת זמן.
דובב מישרים חלק א סימן מח (בסוף דבריו) ועל כן נ"ל דאינו נכון לעשות על דרך זה שיאכל כדי שביעה מפת הבאה בכיסנין
ביותר מכדי אכילת פרס ,כי לדעתי גם בכה"ג הוי כקבע כנ"ל.
דברים עקב ח,ד:

בּעֵ֥ים֭שָׁ נָ ָֽה׃
א֭בצ ָָ֑קה֭ ֶז ֶ֖ה֭אַ ְר ָ֭
֭ל ָ
יָך֭ו ַרגְ ְלָךֶ֖ ֶ֣
ל ְ
א֭ב ְל ָתה֭מעָ ָ֔ ֶ
֭ל ָ ָֽ
ל ְת ָ֝ך ֶ֤
שׂ ְמ ָ֨ ָ
שׂ ְמ ָ֨ ָל ְת ָ֝ך֭ -קדמא ואזלא במלה אחת ,שוויון בין כל החלקים ,כאן במובן ישור פני שטח כפי' רש"י ענני כבוד היו שפין בכסותם ,ומגהצים

אותם כמין כלים מגוהצים ,ואף קטניהם כמו שהיו גדלים היה גדל לבושן עמם ,כלבוש הזה של חומט ,שגדל עמו (שהש"ר ד,יא) ...

ריחַ֭ ְל ָבנָֽ וֹן׃
תיְך ְכּ ֵ֥
יח שַׂ ְלמ ַ ֶ֖
ר ַ֭
וְ֭ ֵ֥

דברים עקב ח,טו:

ֶ֣ר֭איןָ -מָ֑ים֭ ֭
ב֭וצ ָמּ ֶ֖אוֹן֭א ֲֶשׁ ָֽ
נּוֹרא֭נ ָָחֶ֤שׁ֭׀֭שָׂ ָרף ְ֭ועַ ְק ָ ָ֔ר ְ
ֶ֣ר׀֭הגּ ֶָ֣דל֭וְ ַה ָ ֵ֗
ַ
֭בּמּ ְד ָבּ
מּוֹליכ ֲָ֝ך ַ
ַה ָ֨
וּר֭ה ַחלָּ ָֽמישׁ׃ ֭
ַ
֭מים֭מצֶּ֖
יא֭לָך ָ֔ ַ
ְ
מּוֹצ
ֶ֤
ַה
מּוֹליכ ֲָ֝ך֭ -קדמא ואזלא במלה אחת ,שוויון בין כל החלקים ,אפשר שכאן במובן של הולכה תמידית שוה,
ַה ָ֨
ודומה לו (דב' זאת הברכה לד,יא) ְלכָ לָ ָ֨ -הא ֝תת  -קדמא ואזלא במלה אחת ,השוה כל האותות ביניהם לכעין ענין בעושה תלוי המעשה.

כאן ע"פ רמב"ן השווה כל האותות שנעשו מכח שה' ידע את משה פנים אל פנים וכולם נעשו בשמו הגדול ובמשה האות היה נעשה
מיד ללא תפלה ,ביד חזקה ומורא גדול ,והיה מתמיד בשוה לפי הצורך אפילו ארבעים שנה (מן ,עמוד האש והעשן ,הבאר ,השלו( ,טט
 אפשר גם ענני הכבוד שהרמב"ן לא מזכיר).דברים וזאת הברכה לד,יא:
יו֭וּלכָ ל-אַ ְר ָֽצוֹ׃ ֭
ְ
ד
ֲב ָ ֶ֖
ה֭וּלכָ ל-ע ָ
ְ
ם֭לפַ ְר ֵ֥ע
וֹת֭בּ ֶא ֶֶ֣רץ֭מ ְצ ָרָ֑י ְ
ְ
עשֶׂ֖
֭ה'֭לַ ֲ֭
ֶ֤ר֭שׁלָ חוֹ ָ֔
מּוֹפ ֵ֗תים֭א ֲֶשׁ ְ
ת֭ו ַה ְ
ְלכָ לָ ָ֨ -הא ֝ת ְ

דברים עקב ח,ה:

ֶ֖יָך֭מי ְַסּ ֶ ָֽרךָּ ׃֭֭ ֭
ְ
ֱֹלה
ֲשׁר֭יְ יַסֵּ֥ר֭אישׁ֭אֶ תְ -בּנָ֔וֹ֭ ֵ֥ה'֭א ֶ
ָָ֑ך֭כּי֭כַּ א ָ֨ ֶ
תּ֭עםְ -ל ָב ֶב ֵ֗
וְ י ַָד ְע ָ ֶ֖
רבי יוסף בכור שור (ה) ְוי ַָד ְע ָ ֶ֖תּ֭עםְ -ל ָב ֶבָָ֑ך֭ -יכול אתה ממנה להבין ,כי כל הענוין הללו לטובתן הן .כַּ א ָ֨ ֲֶשׁר֭יְ יַסֵּ֥ר֭אישׁ֭אֶ תְ -בּנָ֔וֹ -

שמכהו ומצערו על הספר ומתכוין לטובתו; שאעפ"י שמצר הוא עכשיו ,שמח הוא לאחר זמן .כך הקדוש ברוך הוא :מה שמצערן -
להיות שמח לאחר זמן ולהטיבו באחריתו (ראה להלן,טז) ,ויכפול לך שכרך.
שׁר֭יְ יַסֵּ֥ר֭אישׁ֭אֶ תְ -בּנָ֔וֹ  -שיתן עליו לטובתו עול מוסר ,כענין שנאמר "יסר בנך כי יש תקוה ואל המיתו" וגו' (מש'
א ָ֨ ֶ
רמב"ן (ה) ֵ֗כּי֭כַּ ֲ֭
ֶ֖יָך֭מי ְַסּ ֶ ָֽרךָּ֭ מתחלה ,בענוי המדבר ונסיון המן ,שתערב לנפשך טובת הארץ ופירותיה; על כן אמר אחריו (פס' ז) "כי
ְ
ֱֹלה
יט,יח) ,כן ֵ֥ה'֭א ֶ
ה' אלהיך מביאך אל ארץ טובה".
ָָ֑ך֭כּי֭כַּ א ָ֨ ֲֶשׁר֭יְ יַסֵּ֥ר֭אישׁ֭אֶ תְ -בּנָ֔וֹ וגו'  -רוצה לומר ,כי כבר ידעת כי השם יתעלה יִיסר אותך על מרותך פיו
תּ֭עםְ -ל ָב ֶב ֵ֗
רלב"ג (ה) ְוי ַָד ְע ָ ֶ֖
בהיותך במדבר ,כַּ א ָ֨ ֲֶשׁר֭יְ יַסֵּ֥ר֭אישׁ֭אֶ תְ -בּנָ֔וֹ; וזה ,שהאיש ייסר את בנו תכף ְמרוֹתו כדי שיכיר שמריו היה סבה אל שהכהו אביו ,ויקח
בזה מוסר .ואולם השם יתעלה לא נסה לענוש הרשעים תכף מרותם ,כי הוא ארך אפים (ראה שמ' לד,ו); אך לאהבתו ישראל ייסרם
במדבר תכף מרותם ,כדי שיכירו כי מרים היה סבה אל הרע שקרה להם ,ויקחו בזה מוסר ויכנעו לעבודת השם יתעלה.
ֲשׁר֭יְ יַסֵּ֥ר֭אישׁ֭אֶ תְ -בּנָ֔וֹ  -קדמא מרכא פשטא זקף-קטן – לכתחילה ובפועל או כאן יותר
לרבי יוסף בכור שור ורמב"ן כַּ א ָ֨ ֶ
מתאים לומר בדיעבד .לכתחילה הנעשה נראה כעינוי וצרה ,אבל בדיעבד מתברר שהדבר היה לטובת המתענה.
ֲשׁר֭יְ יַסֵּ֥ר֭אישׁ֭אֶ תְ -בּנָ֔וֹ  -קדמא מרכא פשטא זקף-קטן – לכתחילה ה' הוא ארך אפיים ואינו מעניש מיד ,אבל
לרלב"ג כַּ א ָ֨ ֶ
בפועל לאהבתו את ישראל ייסרם במדבר תכף מרותם כדי שיכירו כי מרים היה סבה אל הרע שקרה להם.
דברים עקב ח,ח:

ן֭וּתאנָ ֶ֖ה֭וְ ר ָ֑מּוֹן֭ ֭
ְ
ה֭וגֶ ֵ֥פֶ
֭וּשׂע ָ ָ֔ר ְ
ֶא ֶֶ֤רץ֭חטָּ ה ְ
ן֭וּד ָ ָֽבשׁ׃ ֭
ֶ֖מ ְ
ֵ֥ית֭שׁ ֶ
ֶ
אֶ ֶרץ-ז

ראה בבלי סוכה ה,ב לענין שיעורין ,חציצין מחיצין ראה תלישא-קטנה
ראה ירושלמי ביכורים פ"א ה"ג ב' א'  ,ראה במד' שלח טו,יז – כא( :פרשת הפרשת חלה)
הגדרת מיני צמחים מהם נעשה קמח:
ע"פ האנצ' התלמודית לדעה אחת תרומות ומעשרות מובאים ממינים שנשתבחה בהן ארץ-ישראל ולדעה אחרת כל הגדל בארץ-ישראל
חייב בתרומות ומעשרות.
(א) הגדרת מקום הצמחים שעל פיהם נלמד:
ֶא ֶֶ֤רץ – מהפך ,מוציא הפסוק מפשוטו על פירות שנשתבחה בהן הארץ וללמד שכל הפירות מלמדים שיעורי תורה
ם֭ה ָא ֶָ֑רץ֭ומלמד על מלת ֶלּ ֶ֣חֶ ם֭
וּשׂע ָ ָ֔רה מקיש להארץ ב(-במ' שלח טו,יט)  ...מ ֶלּ ֶֶ֣ח ָ
ה֭ ְ
ע"י כעין היקש ,מארץ ב(-דב' עקב ח,ח) ֶא ֶֶ֤רץ֭חטָּ ֭
בקרא זה מהנלווה לארץ בפסוק (דב' עקב ח,ח) ,שהוא מחטה ושעורה
(ב) הצמחים
וּשׂע ָ ָ֔רה – פשטא זקף-קטן – אנציקלופדיה תלמודית ערך דגן הכוסמין מין חטים ,ושבולת שועל ושיפון מין שעורים
ה ְ
חטָּ ֭
(פסחים לה א וש"נ) ויש מפרשים הכוסמין הוא אף מין חטים ,אבל הוא גם מין שעורים (תוס' פסחים שם ,ועי' ירושלמי חלה פ"א ה"א ופ"ד
ה"א ופ"מ ומרה"פ שם)
וּשׂע ָ ָ֔רה – זקף-קטן בתפקיד שתיים ,מרבה לשעורה שני זנים שהם מין
ה – פשטא ,מרבה לחטה זן אחד שהוא מין חטה – כוסמיןְ ,
חטָּ ֭
שעורה – שבולת שועל ,שיפון ,אבל יש הסוברים כי כוסמין גם מין חטים וגם מין שעורים.
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה
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דברים ראה יא,כו
6.4
הלכה
6.4.1
דברים ראה יב,ד:

יכם׃ ֭
וּן֭כּן֭לַ֭ ֶ֖ה'֭אֱֹלה ֶ ָֽ
ָ֔
לאַ -תעֲשֶׂ֣
֭שּׁמָּ ה׃ ֭
וּ֭וּבאתָ ָ ָֽ
ֵָ֥֭
וֹ֭שָׁ֑ם֭֭ ְלשׁ ְכנֵ֥וֹ֭ת ְד ְרשֶׁ֖
יכם֭לָ שֵׂ֥ וּם֭אֶ תְ -שׁ ֶ֖מ ָ
ר֭ה'֭א ֱָֹֽלהיכֶ ם֭מכָּ ל-שׁ ְבט ָ֔ ֶ
י֭אם-אֶ לַ -ה ָמּ ֞קוֹם֭אֲשֶׁ ר-י ְב ָ֨ ַח ֶ֤
(דב' ראה יב,ה) ֠כּ ָֽ

מצות השם תל"ז ,לאו רנ"א .שלא למחוק שום שם משמות הקדש ולא שום דבר שבקדושה ולא לנתוץ שום בית עבודת הא-ל.
מצות השם תלח (מצות לא תעשה רנב) שבעה שמות שאינן נמחקין :הוי"ה ,אדנ"י ,א"ל ,א-לוה ,א-להים ,ש-די ,צ-באות ,המוחק
אפילו אות אחת מאלו השמות ,לוקה .והמוחק אותיות הנטפלות לשם מאחריו ,כגון ך' ם' מכין אותו מכת מרדות.כלי שכתוב עליו
שם ,קוצץ את מקום השם וגונז .ואם כתוב שם על המתכת ,והתיך ,לוקה .כתבי הקדש ופירושיהן שכתבם ישראל בקדושה ,המאבדן
מכין אותו מכת מרדות .ואם כתבן אפיקורוס ,שורפין אותן עם האזכרות שבהן .הסותר אפילו אבן אחת דרך השחתה ,מן המזבח
והיכל ועזרה ,לוקה .וכן אסור לסתר ולאבד שום דבר קדושה ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

(דב' ראה יב,ה) ֠כּי – תלישא-גדולה (תלשא) ,בתפקיד בתפקיד לימוד אלפניו לפסוק (יב,ד) בתפקיד עקירה (תלישה) ושיעורה
במחיקה של אות משבעה השמות שלא נמחקים ,פגיעה דרך השחתה במקדש ובכליו ,וגם בתפקיד מידרוג במחיקות ומידרוג בעונשי
המצוה בהתאמה ראה מצות השם תלח
שיעור המחיקה  -אות אחת ,אור החיים אות בשם עצמו ,אות הנטפל לשם כגון לה'  -אותיות לכ"ם אלפניו ולאחריו וה-רמב"ם
איסור ועונש רק על אותיות השמות הלא נמחקים.
שעור  -ע"פ רמב"ן שיעור נתיצה של אבן אחת מן המזבח או מן העזרה .אור החיים ע"פ ספרי נראה שלא אמר אבן בדיוק אחת
אלא שעושה בנתיצתו רושם בבנין.
דברים ראה יב,ה:

וֹ֭שָׁ֑ם֭ ֭
יכם֭לָ שֵׂ֥ וּם֭אֶ תְ -שׁ ֶ֖מ ָ
ר֭ה'֭א ֱָֹֽלהיכֶ ם֭מכָּ ל-שׁ ְבט ֶָ֭֔
י֭אם-אֶ לַ -ה ָמּ ֞קוֹם֭אֲשֶׁ ר-י ְב ָ֨ ַח ֶ֤
֠כּ ָֽ
֭שּׁ ָמּה׃֭֭ ֭
ֵ֥את ָ ָֽ
וּ֭וּב ָ
ָ
ְלשׁ ְכנֵ֥וֹ֭ת ְד ְרשֶׁ֖

דברים ראה טז,ו:

ח֭בּ ָע ֶָ֑רב֭ ֭
ֶ֖ס ָ
וֹ֭שֵׁ֛ם֭תּזְ ַבֵּ֥ח֭אֶ תַ -ה ֶפּ ַ
ֶ֣ן֭שׁ ָ֔מ ָ
֭לשַׁ כּ ְ
ֱֹלהיָך ְ
ר֭ה'֭א ֶ
י֭אם-אֶ לַ -ה ָמּ ֞קוֹם֭אֲשֶׁ ר-י ְב ָ֨ ַח ֶ֤
֠כּ ָֽ
אתָךֵ֥ ֭ממּ ְצ ָ ָֽרים׃ ֭
שּׁ ֶמשׁ֭מוֹעֶ֖ד֭צ ְ
וֹא֭ה ָ֔ ֶ
ַ
ְכּבֶ֣

ירושלמי ראש השנה פ"א ה"א (וילנה ב ב  -ג א) (בסוגריים פירוש אור שמחה) ד"ה מאן תנא רגלים ,ר' שמעון (שכן סבר שחג
הפסח ראשון הוא לרגלים לענין לא תאחר כפי שהולך ומפרש) דר' שמעון אמר שלשה רגלים כסדרן וגו' (הנודר להקריב קרבן אסור
לאחר נדרו כדכתיב דברים כי תצא כג כב כי תדר  ...לא תאחר לשלמו  ...והיה בך חטא  ,ודרשו מן המקראות שאינו עובר על לא
תאחר אא עם עברו עליו שלושה רגלים ... ).וחכ"א רגל שפגע בו תחילה (לא עובר על לא תאחר אלא אם כן עברו עליו שלשה רגלים
החל מהרגל הראשון שפגע בו אחר נדרו),
 ...ת"ל דברים ראה יב,ה-ו ובאת שמה והבאתם שמה (כך נדרש הכתוב ,כאשר תבא אל המקום אשר יבחר ה' ,מיד תהא בחיוב מצות
עשה של והבאתם שמה  ,ברגל הראשון שפגע בו לאחר נדרו מחויב להביא קרבנותיו שהתחייב בם ,ואם לא הביא עובר על מצות
עשה ואם כן ) מה אנן קיימין (מה בא ללמד הקרא במדבר פינחס כט,לט אלה תעשו לה' במועדיכם  ,משמע שאינו עובר ב-לא תאחר
עד שיעברו עליו שלשה רגלים מנדרו) אם בעשה ,הרי כבר אמור (דברים ראה יב,ה-ו ובאת שמה והבאתם שמה ,משמע רגל ראשון)
אלא אם אינו ענין בעשה תניהו עניין בלא תעשה (על כרחך כיון שאי אפשר לדרוש את הכתוב במדבר פינחס כט,לט אלה תעשו לה'
במועדיכם לענין מצות עשה ,דרשהו לענין לא תעשה ,ובא ללמד שאינו עובר על לא תאחר עד שיעברו עליו שלשה רגלים)
 טט  -ואפשר שהיות דברים ראה יב,ה-ו מדבר בשלה ואילו יב יא מדבר בירושלים אז טעם תלישא-קטנה בקרא יב,יא מתריע על לאו
בענין לא תאחר עד שלשה רגלים ולר"ש עד חמשה רגלים ,שעיקרו נלמד ע"י הירושלמי מהפסוק במדבר פינחס כט,לט אלה תעשו
לה' במועדיכם דרשהו לענין לא תעשה .ראה דברים ראה יב,יא
ֶ֣ם֭שׁ ָמּה מדבר ברגל הראשון אחרי נדרו ואומר בפירושו שיירי הקרבן כי הלאו
את ֵ֗ ָ
֭שּׁ ָמּה׃֭[ו]֭ ַוהֲב ֶ
ֵ֥את ָ ָֽ
וּב ָ
לפירוש קרבן העדה [ה] ָ ...
שעובר עליו שאם לא בא ,עבר על "מוצא שפתך תשמור"
֭שּׁמָּ ה׃֭֭...
וּבֵ֥אתָ ָ ָֽ
ֶ֣ם֭שׁ ָמּה לכאורה היה אפשר לקשר בין יב,ה ל -יב,יא ָ
את ֵ֗ ָ
ה֭ת ָ֔ביאוּ֭ והוא דומה ל -יב,ו ַוהֲב ֶ
 ב-יב,יא נאמר ָשׁ ֶָ֣מּ ָ
ה֭ת ָ֔ביאוּ והיות וב -יב יא נאמר אֲשֶׁ ר-י ְב ַחר ֭֩ בתלישא-קטנה וטעם זה עשוי לציין לאו ,או לאו הבא מענין "מוצא שפתך
ָשׁ ֶָ֣מּ ָ
תשמור" .בסיכום יש כאן אפשרות לכך שתלישא-קטנה מתריע על לאו והדבר מתואם ללימוד מ הכתוב במדבר פינחס כט,לט אלה

תעשו לה' במועדיכם לענין מצות עשה ,דרשהו לענין לא תעשה,

(יב,ה)֭ ֠כּי – תלישא-גדולה ,בתפקיד שיעור אלאחריו,
ם – גרשיים קדמא מהפך פשטא ,כעין דבר שהתחיל ,הושעה ,מתחיל שוב.
ר֭ה'֭א ֱָֹֽלהיכֶ ֭
ֶ֤
אשֶׁ ר-י ְב ָ֨ ַח
(יב,ה) ָֽאם-אֶ לַ -ה ָמּ ֞קוֹם֭ ֲ֭
(טז,ו) ֠כּי֭– תלישא-גדולה ,בתפקיד אלאחריו מידרוג בעונש,
יָך – גרשיים קדמא מהפך פשטא ,כעין דבר שהתחיל ,הושעה ,מתחיל שוב.
ֱֹלה ֭
ר֭ה'֭א ֶ
ֶ֤
(טז,ו) ָֽאם-אֶ לַ -ה ָמּ ֞קוֹם֭אֲשֶׁ ר-י ְב ָ֨ ַח
יש חיוב מצות עשה להביא הנדר ברגל הראשון שפוגע בו אחרי הנדר .ואם לא הביא ,עובר בעשה אבל נותנים לו השעייה עד אחרי הרגל
האחרון (ראה ברור שלש שיטות) ואח"כ על כל יום שלא הביא עובר בעשה נוסף! המידרוג בעונש הגדל והולך בעובר על מצות עשה
מרומז בלמשל (טז,ו) ֭ ֠כּי – תלישא-גדולה ,בתפקיד אלאחריו מידרוג בעונש .ההשעייה בעשה מרומזת בלמשל (טז,ו) ָֽאם-אֶ ל-הַ מָּ ֞קוֹם֭
יָך – גרשיים קדמא מהפך פשטא ,כעין דבר שהתחיל החיוב במצות עשה ואם לא עשה ,הושעה ,מתחיל שוב ואם
ֱֹלה ֭
ר֭ה'֭א ֶ
אֲשֶׁ ר-י ְב ָ֨ ַח ֶ֤
עבר אחרי הרגל האחרון צובר עונש על כל יום שלא הביא הנדר.
ויש חיוב של "לא תאחר" המתחיל ברגל הראשון שפוגע בו אחרי הנדר ,אלא שנותנים למתחייב השעייה מלעבור על "בל תאחר" המרומזת
ם – גרשיים קדמא מהפך פשטא ,כעין דבר שהתחיל הוא החיוב של בל תאחר,
ר֭ה'֭א ֱָֹֽלהיכֶ ֭
בלמשל (יב,ה) ָֽאם-אֶ לַ -ה ָמּ ֞קוֹם֭אֲשֶׁ ר-י ְב ָ֨ ַח ֶ֤
הושעה ,מתחיל שוב אחרי הרגל האחרון .וזה רק חיוב אחד בלי צבירה לעומת הצבירה על העובר במצות בעשה.
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
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"ג

להשעיה זאת יש שיעור הרמוז בלמשל (יב,ה) ֭ ֠כּי – תלישא-גדולה ,בתפקיד שיעור אלאחריו ,לתת זמן ביחידות של רגלים לעבור על "בל
תאחר" .שלוש שיטות במספר יחידות ה רגלים להשעייה בלעבור על "בל תאחר" (מרגל אחד עד חמישה רגלים).
לשיטת רבי שמעון שלשה רגלים כסדרן ובלבד חג המצות ראשון אשכחת אמר פעמים חמשה פעמים ארבעה פעמים שלשה
לשיטת רבי לעזר בי רבי שמעון אמר ובלבד חג המצות אחרון אשכחת אמר פעמים שלשה פעמים שנים פעמים אחד
לשיטת וחכמים אומרים רגל שפגע בו תחילה ובלבד שיעברו עליו רגלי שנה כולה
מדרש רבה במדבר נשא יא סעיף ...

וֹ֭שָׁ֑ם ֭
יכם֭לָ שֵׂ֥ וּם֭אֶ תְ -שׁ ֶ֖מ ָ
ר֭ה'֭א ֱָֹֽלהיכֶ ם֭מכָּ ל-שׁ ְבט ָ֔ ֶ
י֭אם-אֶ לַ -ה ָמּ ֞קוֹם֭אֲשֶׁ ר-י ְב ָ֨ ַח ֶ֤
מציין פסוק דברים ראה יב,ה֭ ֠כּ ָֽ
ֹלתיָך֭וְ אֶ תְ -שׁלָ ָ֔ ֶמיָך֭
ליו֭אֶ ת-ע ֶ
֭תּעֲשֶׂ ה-לּי ְ֭וז ַָב ְח ָתֶּ֣֭עָ ֵ֗ ָ
֭שּׁ ָמּה׃֭בהקשר לפסוק שמות יתרו כ,כא֭֭:מזְ ַבֶּ֣ח֭א ֲָד ָמה ַ
ֵ֥את ָ ָֽ֭
וּ֭וּב ָ
ָ
֭ ְלשׁ ְכנֵ֥וֹ֭ת ְד ְרשֶׁ֖
ָָ֑ך֭בּכָ לַ -ה ָמּקוֹם֭א ֲֶשֶׁ֣ר֭אַ זְ כֶּ֣יר֭אֶ תְ -שׁ ָ֔מי֭אָ ֵ֥בוֹא֭א ֶלֶ֖יָך֭וּב ַר ְכ ָֽתּיָך׃ .מכאן שאסור להזכיר שם המפורש מחוץ לבית
אֶ תָֽ -צאנְ ָךֶ֖ ְ֭ואֶ תְ -בּ ָק ֶר ְ

הבחירה.

ספרי דברים ראה פרשה? סעיף ח' על פסוק ה באופן דומה ומה שמי האמור להלן ברכת כהנים אף שמי האמור כאן ברכת כהנים ...
במקדש אתה אומר בכתבו (מפורש ) ובמדינה בכנויו.
תורה תמימה שמות כ הערה קכב משמת שמעון צדיק פסקו הכהנים מלברך בשם המפורש גם במקדש וגו' יומא לט,ב
תורה תמימה ויקרא כד הערה לד  ...אלא על שם המיוחד במיתה ועל כינויין באזהרה
ויקרא  ...כד,יא רש"י ויקב  -כתרגומו ופריש  ,שנקב שם המיוחד וגדף ,והוא שם המפורש ששמע בסיני .טט  -ודין המגדף היה
בסקילה.

משנה מסכת סנהדרין פ"י מ"א אבא שאול אומר אף ההוגה את השם באותיותיו ...
גמרא :תנא :ובגבולין ובלשון עגה .פרש"י ... :גבולין קרי חוץ למקדש .ואסור לפרש שם בן ארבעים ושתיים בלשון עגה חוץ למקדש,
ואי עבד אין לו חלק .אבל בלשון קדש אינו נענש כל כך .ובמקדש הואיל ונהגו להזכיר פירושו – אינו נענש.
פירוש המשניות לרמב"ם מסכת סנהדרין פ"י מ"א וההוגה את השם באותיותיו  ...שהוא שם המפורש  ...וכבר הזכירו דברים זולת
אלה שהעושה אותם אין לו חלק (לעולם הבא)
אין לו חלק רב קהתי בשם תפארת ישראל  :כלומר שאין להם חלק בשכר הרוחני הנצחי ,ובשם המאירי שנידונים הם לדורי
דורות ברשעם.
 טט – פסוק (דב' ראה יב,ה) ֠כּי֭ ָֽאם-אֶ לַ -ה ָמּ ֞קוֹם  -תלישא-גדולה ,בתפקיד אחריה מחיצה למקום שבו מותר לָ שֵׂ֥ וּם֭אֶ תְ -שׁמֶ֖ וֹ֭-
המפורש של ה' ככתבו ,ותבנית הטעמים מרכא טפחא ,יתור לרבות על השם של ארבע אותיות ,שם של מ"ב אותיותָ ,שָׁ֑ם  -אתנח
מגביל הזכרות אלו גם במקדש רק לשעת העבודה :ברכת כהנים ,כהן גדול ביום הכפורים.
וֹ֭שָׁ֑ם  -מרכא טפחא אתנח ,תבנית הפסקת דיבור המפרשת כי הזכרת השם מותרת במקדש .לכן תהיה עבירה להזכירו
 לָ שֵׂ֥ וּם֭אֶ תְ -שׁ ֶ֖מ ָ
מחוץ למקדש .ולפרש"י העונש החמור הוא על הזכרה מחוץ למקדש בלשון עגה (לעז או לפני חבורת אנשים שמדברין דברי חול).
אבל בלשון קדש אינו נענש כל כך.
ר֭ה'֭א ֱָֹֽלהיכֶ ם֭ -גרשיים קדמא מהפך פשטא ,כעין פעולה שהתחילה הושעתה ונמשכה או תימשך
ָֽאם-אֶ לַ -ה ָמּ ֞קוֹם֭אֲשֶׁ ר-י ְב ָ֨ ַח ֶ֤

אח"כ ,אפשר מרמז לעבודת המקדש שהופסקה פעמים אחדות (משכן גלגל שלה ,נב ,גבעון ,ירושלים פעמיים ,ותימשך במהרה בימינו
אמן)
יכם֭ -זקף-קטן ,פעמיים בירושלים
מכָּ ל-שׁ ְבט ָ֔ ֶ

פסוק יב,ה עוסק בשלה .לימוד זה היה דווקא מתאים מאד ל-יב,יא העוסק בירושלים אבל בו אין תלישא-גדולה אלא תלישא-קטנה .המזכיר
שם המפורש שלא בשעת העבודה אין לא חלק לעולם הבא.
דברים ראה יב,י:

ר ֶתּם֭אֶ תַ -היּ ְַרדּן֭ ֭
ֲב ְ ֭
ַוע ַ
ֶ֖ם֭מנְ חֶ֣יל֭אֶ ְת ֶכ ָ֑ם֭ ֭
יכ ַ
ֶ֣ם֭בּ ָָ֔א ֶרץ֭אֲשֶׁ רֵ֥ -ה'֭אֱֹלה ֶ
וישַׁ ְב ֶתּ ָ
יב֭וישַׁ ְב ֶתּםָֽ ֶ -בּטַ ח׃ ֭
ָֽ
יכֵ֛ם֭מ ָסּ ֶ֖ב
ָ֨יח֭לָ ֶכֹ֧ם֭מכָּ ל-איְ ב ֶ
וְ הנ ַ

בבלי סוטה לד,א
בעודם עוברים את הירדן דעו על מה אתם עוברים הזהיר יהושע אתם עוברים על מנת שיכבשו ויורישו אחרת באים מים ושוטפים אותי
ואתכם .הרב שטרום הי"ו מאורות הדף מביא בבלי סנהדרין שענין ערבים זה לזה החל בהר גריזים והר עיבל אבל תוספות מביא ירושלמי
שענין הערבות החל במעבר הירדן.
ֲב ְר ֶתּם֭אֶ תַ -היּ ְַרדּן֭
אפשר שלכך מרמז דברים ראה יב,י ַוע ַ
ֶ֖ם֭מנְ חֶ֣יל֭אֶ ְת ֶכ ָ֑ם֭ ֭
יכ ַ
אשֶׁ רֵ֥ -ה'֭אֱֹלה ֶ
ֶ֣ם֭בּ ָָ֔א ֶרץ֭ ֲ֭
וישַׁ ְב ֶתּ ָ
יב֭וישַׁ ְב ֶתּםָֽ ֶ -בּטַ ח׃ ֭
ָֽ
יכֵ֛ם֭מ ָסּ ֶ֖ב
ָ֨יח֭לָ ֶכֹ֧ם֭מכָּ ל-איְ ב ֶ
וְ הנ ַ

עברים את-הירדן – ביהושע הנדרש לקבלת ערבות הדדית יש לו בסיס דברים ראה יב,יַ ,וע ֲַב ְר ֶתּם֭אֶ תַ -היּ ְַרדּן֭֭-זרקא סגול ,מוסיף
קבלת ערבות הדדית .עברים את-הירדן עברים  -חילוף אותיות ערבים ,קבלת ערבות הדדית
יכֵ֛ם֭מסָּ ֶ֖ביב֭
ָ֨יח֭לָ ֶכֹ֧ם֭מכָּ ל-איְ ב ֶ
ָ֑ם֭והנ ַ
ֶ֖ם֭מנְ חֶ֣יל֭אֶ ְת ֶכ ְ
יכ ַ
ֶ֣ם֭בּ ָָ֔א ֶרץ֭אֲשֶׁ רֵ֥ -ה'֭אֱֹלה ֶ
ֲב ְר ֶתּם֭אֶ תַ -היּ ְַרדּן֭וישַׁ ְב ֶתּ ָ
דברים ראה יב,י ַוע ַ
ָֽוישַׁ ְב ֶתּםָֽ ֶ -בּטַ ח׃ להודיע שתכלית מעבר הירדן ,הערבות ההדדית ,כיבוש הארץ וירושתה היא הקמת בית הבחירה לשכן שם הקב"ה שמה

וע"י כך יהיה גלוי מלכות שמים בארץ לכל העמים.

כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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נקודת ציון בהר הבית מהכתוב בתורה.
6.4.2
חישוב נקודת ציון בהר הבית מהכתוב בתורה .החישוב מבוסס על גימטריאות תוכן ליחידות אורך "מטר" וקו אורך לפי מיקום גריניטש 0 0
ומלמד שהתורה רמזה על התפתחויות מדידה ביחידות אלו.
דברים ראה יב,ה:
֭שּׁמָּ ה׃֭ ֭
וּ֭וּבֵ֥אתָ ָ ָֽ
ָ
ָ֑ם֭לשׁ ְכנֵ֥וֹ֭ת ְד ְרשֶׁ֖
וֹ֭שׁ ְ
יכם֭לָ שֵׂ֥ וּם֭אֶ תְ -שׁמֶ֖ ָ
י֭אם-אֶ ל-הַ מָּ ֞קוֹם֭אֲשֶׁ ר-י ְב ָ֨ ַחר֭הֶ֤֭'֭א ֱָֹֽלהיכֶ ם֭מכָּ ל-שׁ ְבט ָ֔ ֶ
֠כּ ָֽ

דברים ראה טז,ו:

אתָךֵ֥ ֭ממּ ְצ ָ ָֽרים׃ ֭
שּׁמֶ שׁ֭מוֹעֶ֖ד֭צ ְ
ב֭כּבֶ֣ וֹא֭הַ ָ֔ ֶ
פּסַ ח֭בָּ ָע ֶָ֑ר ְ
בּח֭אֶ ת-הַ ֶ ֶ֖
וֹ֭שֵׁ֛ם֭תּזְ ַ ֵ֥
ֶ֣ן֭שׁ ָ֔מ ָ
֭לשַׁ כּ ְ
י֭אם-אֶ ל-הַ מָּ ֞קוֹם֭אֲשֶׁ֭ר-י ְב ָ֨ ַחר֭הֶ֤֭'֭אֱֹלהֶ יָך ְ
֠כּ ָֽ

י֭אם-אֶ ל-הַ מָּ ֞קוֹם֭הנאמר פעמיים הוא כעין שני כתובים הבאים כאחד ולכן אין מלמדין אותו דבר ,ומוצע שבנוסף לדרשות
התוכן֭ ֠כּ ָֽ
ההילכתיות הנלמדות מהם ,אחד בא ללמד על קו רוחב של מקום מרכזי במקדש ,ואחד בא ללמד על קו אורך של אותו מקום מרכזי
במקדש .התעוררנו לדרישה זרת מתוך לימוד ב-שפת אמת דברים פרשת ראה שנה תרמח וזה לשונו" בפסוק (דב' ראה יב,ה) ְלשׁ ְכנֵ֥וֹ֭

ת ְד ְרשֶׁ֖ וּ אחז"ל דרוש ע"פ נביא דרוש ותמצא ואח"כ יאמר לך נביא כמ"ש בדהע"ה עד אמצא מקום לה' כו' ע"ש בספרי .דהנה כתיב
ר֭ה'֭ולא גילה להם המקום מיד רק שיהיה בכח דרישת בני ישראל כי ארץ-ישראל ובית המקדש תלויים
(דב' ראה יב,ה)֭אֲשֶׁ ר-י ְב ָ֨ ַח ֶ֤֭
בעבודת בני ישראל וזהו שדרשו חכמינו ז"ל דבעיה (שצריך) דרישה .וגו'

מתוך עיונינו בתפקידי תבניות טעמי המקרא סברנו כי טעם מלת ֠כּי – תלשא ,מרמז לתפקיד שיעור הנלמד מהכתוב אחריו ,וטעמי המקף
בכתוב ָֽאם-אֶ ל-הַ מָּ ֞קוֹם – מרמזים לתפקיד של ענין בעל מספר חלקים .וגם לפחות מלת ָֽאם ואפשר שגם ֠כּי ו֭-אֶ ל נראות כיתירות.
מספר דבר בעיתו של הרב מ' גנוט ידענו כי קו הרוחב מקו המשווה ,העובר ירושלים הוא ' 31 ,31 0 46מעלות ו 46-דקות צפון.
תוך קריאת התורה שמנו לב כי גימטרית מלת אֶ ל עולה  ,31וגימטרית מלת ָֽאם עולה  41ובהוספת גימטרית האות הַ֭ (ממילת המקום)
מתקבל בסה"כ  .46היינו מתקבל קו רוחב מקו המשווה העובר ירושלים והוא ' 31 ,31 0 46מעלות ו 46-דקות צפון.
בשלב הבא חישבנו חלק השניות של קו הרוחב .משולב המידע כי בין שתי דקות בקווי רוחב המרחק הוא כ 1852 -מטר ,והמרחק בין שתי
שניות הוא כ 30.8666 -מטר .אם מלת ֠כּי גי'  30תהיה הבסיס לשניות ,אזי מגי' התכנים הבאים מתקבלות שניות מעל הערך .30
קו הרוחב במע' דק' שני' קו הרוחב במס' עשרוני
גי' התוכן = מרחק במטר מרחק בשניות קו רוחב
התוכן
מרחק במטר דרומית מנ"צ
מיקום קו הרוחב
המחושב כך:
של פרופ' ר' מיכלסון
 / 30.8666גי' התוכן
0
0
31.776674 N 31 46' 36.0260" N
 6.026שניות
186
מָּ ֞קוֹם
בערך כניסה לאולמות
110.168
בצפון רחבת הכותל
31.77671886 0 N 31 0 46' 36.1879" N
6.1879
191
הַ מָּ ֞קוֹם
באולמות
105.168
31.77699784 0 N 31 0 46' 37.1922" N
7.1922
222
אֶ לַ -ה ָמּ ֞קוֹם
צפונית לאולמות
74.168
31.77736681 0 N 31 0 46' 38.5205" N
8.5205
263
ָֽאם-אֶ לַ -ה ָמּ ֞קוֹם
דרומית לכפת הסלע
33.168
י֭אם-אֶ לַ -ה ָמּ ֞קוֹם
֠כּ ָֽ

קוי הרוחב הנ"ל הם בין
נקודת ציון של
מסגד אל-אקצא
הר הבית נמצאת בקצה
הדרומי של רחבת מסגד
כפת הסלע

293

9.4924406

נקודת הציון של פרופ'
ר' מיכלסון דניאל ,כמטר
ממרכז כפת הסלע
נקודות הציון הרשמיות

של המסגדים

31 0 46' 39.4924" N
3.168
קו רוחב
קו אורך

31.77763679 0 N
בתוך כפת הסלע
31.7776653 0 N
35.2346072 0 E

קו רוחב
קו אורך
קו רוחב

31 0 46 ' 34 " N
35 0 14 ' 09" E
0
31 46 ' 39.288 " N

31.77617 N
35.23583 E
31.777580 N

קו אורך

35 0 14 ' 8.829 " E

35.235786 E

י֭אם-אֶ ל-הַ מָּ ֞קוֹם֭אֲשֶׁ ר לחישוב קו האורך לפי מיקום גריניטש 0 0
נשתמש ב(-דב' ראה טז,ו) ֠כּ ָֽ
ה (ממילת הַ מָּ ֞קוֹם) בסה"כ  35מעלות
מלת ֠כּי – גי'  30בסיס למעלות ,ונוסיף עליה גי' אות ַ֭
ההפרש בין גי' מלת ָֽאם –  41ובין גי' מלת אֶ ל –  31הוא רמז ל 10 -דקות ,ההפרש בין גי' אות הַ֭ (ממילת הַ מָּ ֞קוֹם) ובין גי' אות אֶ֭ (ממלת
אֶ ל או מלת אֲשֶׁ ר) הוא רמז לעוד  4דקות ,סה"כ  14 = 4 + 10דקות
בחישוב מדויק בקו הרוחב  )31.776674 =( 31 0 46 ' 36.026 " Nמתקבל המרחק  26.2401מטר בין שתי שניות סמוכות של קווי
אורך .הפרש המרחק בין שניות אורך במעלות הרוחב האחרות המוצגות לעיל הוא זעיר.
ההנחה היא שגי' מלת ָמּ ֞קוֹם העולה  , 186מבטאה מרחק במטרים של שניות מעלות אורך 7.08838 " = 186 / 26.2401 .שניות.
קו האורך המתקבל הוא בקירוב . )35.23530 = ( 350 14' 7.08838" E

כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
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קו האורך במע' דק' שני'

קו האורך במס' עשרוני

מרחק במטר מזרחית מנ"צ
של פרופ' ר' מיכלסון

הפרש במעלות אורך
מיקום קו האורך מהכותל

התוכן

גי' התוכן = מרחק במטר

מָּ ֞קוֹם

186

מרחק בשניות קו אורך
המחושב כך:
 / 26.2401גי' התוכן
"  7.08838שניות

35 0 14' 7.08838" E
66.12

35.235302 0 E

הַ מָּ ֞קוֹם

191

" 7.27893

35 0 14' 7.27893 " E
 70.64מ' ,

אֶ לַ -ה ָמּ ֞קוֹם

222

8.46033

35 0 14' 8.46033" E
 101.62מ',

ָֽאם-אֶ לַ -ה ָמּ ֞קוֹם

263
נקודת הציון של פרופ'
ר' מיכלסון דניאל,

10.02282
כמטר ממרכז כפת הסלע

35 0 14'10.02282" E
קו רוחב
קו אורך

0.0007
כ 170-מ' בכפת הסלע
כ 150-מ'ב31.776674 0N-

35.235355 0 E
0.0007478
כ 174 -מ' 155 ,מ'

35.235683 0 E
0.0010758
 205מ' 185 ,מ'
0

31.7776653 N
35.2346072 0 E

קו אורך 35.2346072

נקודת הציון של פרופ' ר' דניאל מיכלסון קו רוחב 31.7776653
והיא נמצאת לפי הסברו כמטר ממרכז כפת הסלע.
הפרש בקווי רוחב בין כפת הסלע של פרופ' ר' מיכלסון ובין אל אקצה  0.00149 = 31.7776653 - 31.77617 Nמעלות
כפול  111.12ק"מ למעלה אחת שווה  0.16556ק"מ או  165.56מטר
הפרש בקווי רוחב בין כפת הסלע של פרופ' ר' מיכלסון ובין חישוב ממלת מָּ ֞קוֹם 0.0009913 = 31.7776653 - 31.776674 N
מעלות ,כפול  111.12ק"מ למעלה אחת שווה  0.110153ק"מ או 110.15מטר  ,שני שליש המרחק בין נ"צ הסלע ובין נ"צ אל-אקצה .קו
הרוחב הזה הוא בערך בכניסה לאולמות שבצפון רחבת הכותל המערבי.
הפרש בקווי אורך בין כפת הסלע של פרופ' ר' מיכלסון ובין חישוב ממלת מָּ ֞קוֹם  0.0007 = 35.23530 - 35.2346072מעלות,
כפול  94464.36מטר למעלה אחת בקו הרוחב הנ"ל שווה  66.12מטר מזרחית לקו האורך של פרופ' ר' מיכלסון .לפי הנספח של הספר
הבית השלישי של הרב שטיינברג ,כפת הסלע במרחק של  104מטר מהמשך הכותל המערבי צפונה .נניח שמדובר במרכז הכפה .אז קו
האורך של נקודת הציון נמצא כ 170 = 66 + 104 -מטר מזרחית מן מצד המערבי של הכותל המערבי.
בקו הרוחב המחושב ממלת מָּ ֞קוֹם  31.776680 Nזה בערך בהמשך לשביל היוצא דרומה מהשער המזרחי של הרחבה של כפת הסלע,
ברחבה המרוצפת מזרחית לחורשה שמאחורי הכותל המערבי .לפי שרטוט אחד משלושה בנספח של הספר "הבית השלישי" של הרב
שטיינברג זה עשוי להיות מקום שער ניקנור בין עזרת נשים ועזרת ישראל .מזה יעלה כי הכותל המערבי אינו קיר העזרה המערבי אלא
קיר המקיף להר הבית.
היות והכותל נוטה כ 10 0 -מהצפון אז בקו הרוחב המחושב ממלת מָּ ֞קוֹם היינו  31.776674 0 Nהמרחק בין נ"צ ובין הכותל הוא
170 m – )Tan ( 10 0) * 110.15 m = 19.42 m) = 150.58 m
ע"פ משנה מסכת מידות פ"ב מ"ו העזרה ארכה  187אמה ללא הקירות סביבה .באמה של  0.48מטר זה  89.76מטר .נניח שעובי הקיר
המערבי של העזרה כ 5-אמה שווה  2.4מטר 92.16 = 89.76 + 2.40 ,מטר .המקום הזה נמצא בקו הרוחב 31 0 46 ' 36.026 " N
 58.42 = 150.58 – 92.16מטר לצד המערבי של כותל המערבי של היום .בקו האורך המחושב ממלת ַה ָמּק֭֞וֹם המרחק הוא
 155.22 = 174.64 - 19.42מ'  63.06 = 155.22 – 92.16 ,מ'  .לפי ארכיטקט שגיב ,במרחק של כ 60-מטר מהכותל המערבי של היום
נמצאת חומה בתוך האדמה שהוא מציע שהיא הכותל המערבי של בית המקדש .החישובים סמוכים למדידותיו.
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חישוב נקודת ציון בהר הבית ביחידות אורך "מטר" וקו אורך לפי מיקום גריניטש  0 0ומלמד שהתורה רמזה על התפתחויות מדידה ביחידות אלו.
שׁכְנֵ֥ ֹו תִ דְ ְרשׁוּ וּבֵ֥את שֵּֽׁמּה׃
ֵיכם ל ֵ֥שׂוּם את-שְׁמֹו ִ֑שׁם ְל ִ
שׁ ְבט ֔
דברים ראה יב,הִ ֠ :כּי אִ ֵֽם-אל-המּ ֞קֹום אֲשׁר-יִב ְָ֨חר ה֤ ' ֱא ֵֹֽלהֵיכם מִכּלִ -
מֹועד צֵאתְ ךֵ֥ ִמ ִמּצ ְֵֽרי ִם׃
שׁם תִּ זְבֵ֥ח את-הפּסח ב ִ֑ערב כְּב֣ ֹוא ה ֔שּׁמשׁ ֵ
דברים ראה טז,וִ ֠ :כּי אִ ֵֽם-אל-המּ ֞קֹום אֲ שׁר-יִב ְָ֨חר ה֤ ' אֱֹלהיך לְשׁ ֵכּ֣ן שׁ ְ֔מֹו ֛
התוכן ֠ ִכּי אִ ֵֽם-אל-המּ ֞קֹום הנאמר פעמיים הוא כעין שני כתובים הבאים כאחד ולכן אין מלמדין אותו דבר ,ומוצע שבנוסף לדרשות ההילכתיות הנלמדות מהם ,אחד בא ללמד
על קו רוחב של מקום מרכזי במקדש ,ואחד בא ללמד על קו אורך של אותו מקום מרכזי במקדש .התעוררנו לדרישה זאת מתוך לימוד ב-שפת אמת דברים פרשת ראה שנה
תרמח על (דב' ראה יב,ה) ְל ִשׁכְנֵ֥ ֹו תִ דְ ְרשׁוּ אחז"ל דרוש ע"פ נביא דרוש ותמצא  ...שיהיה בכח דרישת בני ישראל

,

( )1מרכז שער ניקנור 31 0 46' 36.0260" N 35 0 14' 7.08838" E
( )2מיקום בית המקדש מזרח מערב במקביל לקו המשווה ע"פ ירושלמי
עירובין פ"ה,ה"א שער חריסית (הרב א"מ פרל).
( )3מיקום בית המקדש בניצב לכותל המערבי ,שהוא בנטיה של  10מעלות
מערבה מהצפון .שאר ההסברים לפי שיטה זאת.
( )4מזבח כולו מדרום לקו האמצע של בית המקדש
( )5מזבח חלקו בצפון
( )6אולם
( )7היכל  -קדש
( )8קדש הקדשים
( )9כותל מערבי של העזרה במרחק של כ 53-או  57מטר מהצד המערבי של
הכותל המערבי ,סמוך למקום (כ 60-מ') שאדריכל שגיב טוביה גילה
באינפרא אדום כותל מתחת לפני האדמה.
( )10כותל המערבי והרחבה .המשך קו האמצע של בית המקדש בניצב מגיע
לכותל סמוך למקום שלאדמו"רי גור ובעלז יש מסורת לגלוי שכינה בו.
המשך קו האמצע בקו הרוחב סמוך למקום שהמקובלים מתפללים.
( )11עזרת נשים של בית המקדש

2
3
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8
9
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6.5

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

דברים שפטים טז,יח

דברים שפטים יז,ב:

ֶ֣ן֭ל ְָ֑ך֭ ֭
ֱֹלהֶ֖יָך֭נת ָ
ה' ֭ א ֶ
ֶ֣ד֭שׁעָ ֶ ָ֔ריָך֭אֲשֶׁ רֵ֥֭ -
֭בּאַ ַח ְ
ֶ֤א֭בק ְר ְבָּך ְ
ס ָֽכּי-י ָמּצ ְ
יתוֹ׃ ֭
ר֭בּר ָֽ
ֲב ְ
ֵ֛ע֭בּעינ ֵ֥י֭הָֽ֭'-אֱֹל ֶהֶ֖יָך֭לַ ע ֵ֥
ֲשׁר֭ ַיע ֲֶשֹׂ֧ה֭אֶ ת-הָ ַר ְ
שּׁה֭א ָ֨ ֶ
֭אֶ֣ישׁ֭אוֹ-א ֵ֗ ָ
ֶ֣ן֭ל ְָ֑ך֭– כבר פירשתי (דב' עקב ז,טז) (טט  -וְָאכל ְ֣תּ את-כּל-הע ִֵ֗מּים
ֱֹלהֶ֖יָך֭נת ָ
ה'֭א ֶ
ֶ֣ד֭שׁעָ ֶ ָ֔ריָך֭אֲשֶׁ רֵ֥֭ -
֭בּאַ ַח ְ
ֶ֤א֭בק ְר ְבָּך ְ
רמב"ן (ב-ה) ָֽכּי-י ָמּצ ְ
ֶ֣ן֭ל ְָ֑ך֭
ֱֹלהֶ֖יָך֭נת ָ
ֶ֣ד֭שׁעָ ֶ ָ֔ריָך֭אֲשֶׁ ר-הֵ֥֭'֭א ֶ
וגו' ) ,כי כאשר ידבר במשפטים יזכיר תחלה המשפט בעבודה זרה או בעובדיה .ואמרְ :בּאַ ַח ְ

ֶ֣ד֭שׁעָ ֶ ָ֔ריָך  -שדבר בהווה כאשר
וגו'  -ולא שיהא זה בארץ ישראל בלבד; שאף העובד עבודה זרה בחוצה לארץ – בסקילה ְ ...בּאַ ַח ְ
פירשנו ,ואחר כן הזכיר בישראל  -ללמד שנוהג זה בכל ישראל .ועוד הוצרך לומר ְבּאַ ַחֶ֣ד֭ ְשׁעָ ֶ ָ֔ריָך ,ללמד כי יסקל על שער שעבד בו,
ֱֹלהים֭
וזה בארץ; כי בחוצה לארץ נסקל על פתח בית דין שנדון בו .והמצוה הזאת מבוארת ,שכבר אמר (-שמ' מש' כב,יט)֭זבֵ֥חַ ֭לָ א ֶ֖
ָיח ֳָרָ֑ם  -והוא בכל מקום ובכל זמן ,ולכך י ְִשנה אותה לבאר מה שיצטרך להוסיף במצוה ,ויקצר בדבר הנזכר .ועל דרך האמת :יתכן כי
יתוֹ ,והיא התועבה שנעשית בישראל  -יודיע הכתוב כי הברית בארץ הברית (ע"פ
ר֭בּר ָֽ
ֲב ְ
ֶ֣ד֭שׁעָ ֶ ָ֔ריָך בעבור שאמר :לַ ע ֵ֥
הזכיר ְבּאַ ַח ְ
יח' ל,ה) .אבל הדר בחוצה לארץ כאילו עובד עבודה זרה (ראה כתובות קי,ב) ,וכבר הזכרתי הענין הזה (וי' יח,כה) .והזכיר אֶ֣ישׁ֭אוֹ-
א ֵ֗ ָשּׁה֭ -כי בעבור קלות דעת האשה תתפתה לעבוד עבודה זרה באות או מופת (ראה דב' יג,ב) שנעשה לפניה; והעד :נשי ירמיהו
(ראה יר' מד,ט,טו,כה); וכן הזכיר באוב וידעוני "או אשה" (וי' כ,כז)  -לרגילות הנשים בהם ,כמו שאמר "מכשפה לא תחיה" (שמ'
כב,יז) .ובסיפרי (ראה ספ"ד קמח) דרשו ,כי בעבור שאמר במדיח" :יצאו אנשים בני בליעל" (דב' יג,יד) ,ואין הדין ההוא ככה בנשים,
הוצרך לפרש בעובד ,שהוא שוה באיש ובאשה .וטעם אשר לא צויתי  -מפורש.
תורה תמימה דברים פרק יז

(ב) ָֽכּי-י ָמּצֶ֤א֭ -ולהלן הוא אומר (פ' ו') על פי שנים עדים וגו' ,זה בנה אב ,שכל מקום שנאמר י ָמּצֶ֤א֭ -בשנים ובשלשה עדים
הכתוב מדברז) [ספרי]:
אֶ֣ישׁ֭אוֹ-א ֵ֗ ָשּׁה  -מה תלמוד לומר ,אלא לפי שמצינו שאין עושין עיר הנדחת על פי יחיד וע"פ נשים ,יכול אף כאן פטור בכאלה,
תלמוד לומר אֶ֣ישׁ֭אוֹ-א ֵ֗ ָשּׁה֭ח) [ספרי]:
תורה תמימה הערות דברים פרק יז

ז) דכך מורה לשון י ָמּצֶ֤א֭שאין ספק בהווייתו וזה יצוייר רק כשיש עדים בדבר ,ובכ"ז צריך לבנין אב להוראת מספר העדים:
ח) דין זה בעיר הנדחת מבואר לעיל בפ' ראה י"ג י"ד .ולכאורה אינו מבואר הא גם גבי עיר הנדחת קיי"ל דאעפ"י שיחיד או נשים
אין עושין עיר הנדחת היינו רק לענין זה שאין נשרפים כולם וממונם פלט ,אבל בכ"ז היחיד או הנשים הן נדונין בסקילה ,וא"כ
מהיכי תיתא שבכאן יהיו פטורים כלל ,אך באמת הא גופא דשם נידונין בסקילה ילפינן מן הכתוב הזה ,דזולת פסוק זה לא מצינו
מקום אחר:
אֶ֣ישׁ֭אוֹ-א ֵ֗ ָשּׁה – מונח רביע ,אפשר מרמז לרבות עליהם גר ,עבד ושפחה ,טומטום ואנדרוגינוס( ,ראה (יז,ה) לענין הרבוי)
ֲשׁר֭לא-צ ָֽוּיתי׃ ֭
וֹ֭לכָ לְ -צ ָבֵ֥א֭הַ שָּׁ ַמֶ֖ים֭א ֶ ֵ֥
֭א ְ
ָרחַ ֵ֛
שׁ׀֭אוֹ֭לַ יּ ֵ֗
ֶ֣
ָ֑ם֭ולַ ֶשּׁ ֶֶ֣מ
תּחוּ֭לָ ֶה ְ
דברים שפטים יז,ג :ו ֵַ֗יּלֶ ְך֭וַ ָֽ ַֽ ַיּעֲבד֭אֱֹלהֶ֣ים֭אֲח ָ֔רים֭וַיּ ְשׁ ַ ֶ֖
ו ֵַ֗יּלֶ ְך – רביע ,אפשר שמרמז לארבע עבודות כלליות (השתחויה ,זבוח ,הקטרה ,ניסוך) שאסורות לכל ע"ז וַ ָֽ ַֽ ַיּעֲבד֭אֱֹלהֶ֣ים֭אֲח ָ֔רים

אבל כאן ע"פ רמב"ן בחו"ל.
מופעים אחדים של שרש יל"ך בטעם רביע ,בענין ע"ז ראה דב' ראה יא,כח; יג,ז; יג,יד; שפטים יז,ג
אם כולם מלמדים אותו ענין ,אז זה כעין שני כתובים המלמדים ענין אחד ולכן כל אחד מלמד לעצמו ואין ללמוד ממנו לאחרים .ברכות
וקללות ,מסית יחיד במשפחה ,מסיתים בעיר נדחת ,ע"ז בחו"ל
ה'֭ ְלבַ ָֽדּוֹ׃ ֭
ֱֹלהים֭ ָיח ֳָרָ֑ם֭בּ ְל ֵ֥תּי֭לַ ֶ֖֭
ֵ֥ח֭לָ א ֶ֖
שמות משפטים כב,יט :ס֭זב ַ
ֵאת את-ה ִ ֣אישׁ ה ֡הוּא אֹו את-הא ִָ֨שּׁה ה ֝ ִהוא
רש"י ָיח ֳָרָ֑ם֭  -יומת .ולמה נאמר ,והלא נאמרה בו מיתה במקום אחר( :דב' שפ' יז,ה) וְהֹוצ ֣

וגו' (דב' יז,ה)? אלא לפי שלא פירש על איזו עבודה חייבו מיתה ,שלא תאמר :כל עבודות במיתה ,בא ופירש כאן :זבֵ֥חַ ֭
ֱֹלהים֭ -מה 'זביחה' עבודה הנעשית בפנים לשמים( ,תבנית הטעמים מרכא טפחא בתפקיד יתור לרבות כפי' רש"י) אף אני ְמ ַּרבֶ ה
לָ א ֶ֖
המקטר והמנסך שהם עבודה בפנים ,וחייבים עליהם לכל עבודה זרה ,בין שדרכה לעובדה בכך בין שאין דרכה לעובדה בכך
(ראה מכיל' משפטים נזיקין יז)( ,טעם אתנח במלת ָיח ֳָרָ֑ם מגביל כפי' רש"י) אבל שאר עבודות ,כגון המכבד ,המרבץ ,המגפף
והמנשק ,אינו במיתה.

(רש"י מביא דרשת מיתה על עבודה זרה מ(-דב' שפ' יז,ה) כאשר ארבע העבודות הכלליות מרומזות ברביע של מלת (דב' שפ' יז,ג) ו ֵֵ֗יּלְך  ,וראה שם
עוד פסוקים עם שרש יל"ך וטעם רביע אפשר לאותו ענין בנסיבות שונות שכנראה אין ללמוד מאחד לאחר).

דברים שופטים יז,ד – ה:

ֶ֖את֭בּי ְשׂ ָר ָֽאל׃ ֭
ְ
ֵ֛ה֭התּוֹע ָבֵ֥ה֭הַ זּ
ַ
ֱמת֭נָכֶ֣ וֹן֭הַ ָדּ ָָ֔בר֭נֶעֶ ְשׂ ָת
ב֭והנּ ֶ֤ה֭א ֶ
יט ְ
[ד]֭ ְו ֻ ָֽהגַּדְ -לָךֶ֖ ְ֭ושָׁ ָמ ְָ֑ע ָתּ ְ֭ו ָד ַר ְשׁ ָתֶּ֣֭ה ָ֔
ישׁ֭אוֹ֭אֶ ת-הָ א ָשָּׁ֑ה֭ ֭
ֶ֖
ֶה֭אֶ לְ -שׁעָ ֶ ָ֔ריָך֭אֶ תָ -ה ֕א
ע֭הזּ ֭
ר ַ
ֶ֣ר֭עָ שׂוּ֭אֶ תַ -ה ָדּ ָָ֨בר֭הָ ֶָ֤֭
ה֭ה ֝הוא֭א ֲֶשׁ ֠
שּׁ ַ
ֶ֣ישׁ֭ה ֡הוּא֭אוֹ ֭֩אֶ תָ -הא ָ֨ ָ
ַ
אתֶ֣֭אֶ תָ -הא
[ה]֭ ְוהוֹצ ָ
ָמתוּ׃ ֭
ֲבנֶ֖ים֭ו ָֽ
ם֭בּא ָ
תּ ָ
וּס ַק ְל ָ ֵ֥
֭ ְ
ה֭ה ֝הוא֭– קדמא ואזלא – כעין כלל מלמד כפי' רמב"ן (דב' שפ' יז,ב) והזכיר אֶ֣ישׁ֭אוֹ-א ֵ֗ ָשּׁה֭ -כי בעבור קלות
שּׁ ַ
א֭וֹ ֩ – תלישא-קטנה אֶ תָ -הא ָ֨ ָ

דעת האשה תתפתה לעבוד עבודה זרה באות או מופת (ראה דב' יג,ב) שנעשה לפניה; והעד :נשי ירמיהו (ראה יר' מד,ט,טו,כה); וכן
הזכיר באוב וידעוני "או אשה" (וי' כ,כז)  -לרגילות הנשים בהם ,כמו שאמר "מכשפה לא תחיה" (שמ' כב,יז)..

ֶ֣ר֭עָ שׂוּ֭ -מונח תלישא-גדולה (=תלשא) בתפקיד אלפניו ובתפקיד לאחריו ,ובאחד מהם התלשא בתפקיד עקירת
ופרטי הכלל (א) א ֲֶשׁ ֠
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אמונה (עקירה מן השרש ,עקירה מהבחירה בישראל ע"י ה') ,בתפקיד נוסף עקירת מחיצה של עשיית עבודות פנים לה' לבדו ,ועשייתם
לע"ז.
פרט (ב) בירור מהות שער תורה תמימה אֶ לְ -שׁעָ ֶ ָ֔ריָך  -ת"ר ,שעריך  -זה שער שעבד בו ,או אינו אלא שער שנדון בויג) ,נאמר כאן

ֶ֣ד֭שׁעָ ֶ ָ֔ריָך ,מה שעריך האמור למעלה שער שעבד בו אף שעריך האמור כאן שער שעבד בויד) [כתובות
שעריך ונאמר להלן (יז,ב) ְבּאַ ַח ְ
מ"ה ב']:
אֶ לְ -שׁעָ ֶ ָ֔ריָך  -שעריך ולא שער נכריםטו) [שם שם]:
אֶ תָ -ה ֕אישׁ֭וגו'  -מה ת"ל ,לומר לך איש ואשה אתה מוציא לשעריך ואי אתה מוציא עיר כולה לשעריך ,מכאן שאין עושין עיר הנדחת
טז)
אלא ע"פ ב"ד של שבעים ואחד [סנהדרין ט"ז ב']:
יש מחלוקת במקורות מהו השער האם של מקום העבירה או של בית הדין .תורה תמימה הערה יד)  ...כי בירושלמי סנהדרין פ"ו ה"א
איתא מפורש שתי דעות בזה ,דעת רבי וחכמים ,דרבי דריש שעריך זה שער שעבד בו ,ורבנן דרשי זה שער שנדון בו ,יעו"ש.
תורה תמימה הערה יד)  ...ודע שכתב הרמב"ן בנמוקיו כאן דהא דקיי"ל דסוקלין על שער שעבד בו הוא רק בא"י ,אבל בחו"ל היה
נסקל על שער שנדון בו ,עכ"ל .ולא ידעתי מניין חידוש דין זה ,ואפשר לומר עפ"י הדרשא הבאה שעריך ולא שערי עובדי כוכבים,
והיינו דבעיר שרובה עובדי כוכבים היו סוקלין על פתח ב"ד וכתבנו שם פעם דבר זה דכשהיה נסקל על שער שעבד בו ,דהיינו באמצע
העיר בפרסום נתעורר חמת האומות על ישראל ,ולכן בסתם ערי חו"ל שהיו בין האומות היו צריכין ליזהר שלא לעורר ולהקניט ולכן
היו סוקלין על פתח ב"ד שלא בפרסום ,ודו"ק:
הערה טז)  ...איש ואשה (מיעוט מיושבי העיר) אתה מוציא לשעריך ,כלומר הב"ד שבעירו מוציא אותו למקום שעבד בו ,אבל אם היה
צריך ב"ד הגדול לא היה צריך לומר אל שעריך אלא אל שער שעבד בו ,אחרי דב"ד הגדול אינו מאותה העיר רק מירושלים ולא שייך
בהם לכנות כל עיר בשם שעריך ,וממילא מבואר דאין הפסוק מדבר אלא בב"ד קטן ,ומדכתיב בפסוק זה שתי פעמים את האיש או את
האשה ,אשר פעם אחת הוא כולו מיותר ,דרשינן דרק היחיד דיינינן בב"ד קטן ולא את הצבור בעיר הנדחת ,ודו"ק:
ֶ֣ר֭עָ֭שׂוּ  -מונח תלשא ,בתפקיד אחד של שיעור האנשים שעבדו עבודה זרה בעיר ,שאם מיעוטם עבדו ישפטו ויהרגו ע"י ְשׁעָ ֶ ָ֔ריָך בבית
א ֲֶשׁ ֠
דין קטן של כ"ג דיינים בעיר של העבריינים.
ֶ֣ד֭שׁעָ ֶ ָ֔ריָך֭
ֶה֭אֶ לְ -שׁעָ ֶ ָ֔ריָך – מהפך פשטא זקף-קטן ,מוציא הכתוב מפשוטו ,פי' רמב"ן (דב' שפ' יז,ב) ְבּאַ ַח ְ
ֶ֤ע֭הזּ ֭
אֶ תַ -ה ָדּ ָָ֨בר – קדמאָ ,ה ָר ַ
ֶ֣ן֭ל ְָ֑ך֭וגו'  -ולא שיהא זה בארץ ישראל בלבד; שאף העובד עבודה זרה בחוצה לארץ
ֱֹלהֶ֖יָך֭נת ָ
ה'֭א ֶ
אֲשֶׁ רֵ֥֭ -
אֶ לְ -שׁעָ ֶ ָ֔ריָך – זקף -קטן ,בתפקיד שתיים ,שער שעבד בו ,שער בית הדין של סנהדרי קטנה של כ"ג דיינים שבעבר היה בשער העיר .אֶ ת-
הַ ָדּ ָָ֨בר – קדמא ,לכתחילה בא"י הסקילה בשער העבירה ,אבל החילוק הוא שבעיר שרובה נכרים בארץ-ישראל ובעיר שבחו"ל ,הסקילה

תהיה בשער בית הדין ולא בשער שעבד בו כמו בא"י בעיר שרובה ישראל.
אֶ֖ וֹ֭– טפחא אֶ תָ -הא ָשָּׁ֑ה֭– אתנח ,טפחא ללא מרכא בתפקיד התפשטות תכונה מהכתוב ֶ֖אוֹ֭אֶ תָ -הא ָשָּׁ֑ה ללמד אלפניו,

שבנשים מצויים כשפים ומתפתות לאותות של מסית לע''ז שאפשר שחולשת האשה מלמד על חולשת ָה ֕אישׁ על אף שהוא בתכונתו
ובדעתו וברצונו העצמי (תורה תמימה בהמשך)

ישׁ֭אוֹ֭אֶ תָ -הא ָשָּׁ֑ה  -טפחא ללא מרכא בתפקיד התפשטות תכונה משותפת של כל הכתוב ללמד הגבלה כפי' תורה תמימה הערה
ֶ֖
אֶ תָ -ה ֕א
טז)  ...דרשינן דרק היחיד דיינינן בב"ד קטן ולא את הצבור בעיר הנדחת,
ישׁ֭אוֹ֭אֶ תָ -הא ָשָּׁ֑ה֭אפשר שחזר וכלל וע"י כך ריבה את הגרים והעבדים לסקילה (טט – וגם טומטום ואנדרוגינוס כמו שהסברנו
ֶ֖
אֶ תָ -ה ֕א
אתֶ֣֭אֶ ת-הָ אֶ֣ישׁ֭הַ ֡הוּא֭אוֹ ֭֩
ב(-יז,ב)) .תורה תמימה (דב' שפ' יז,ד) ְבּי ְשׂ ָר ָֽאל  -אין לי אלא בישראל ,גרים ועבדים מניין ,ת"ל (פ' ה') ְוהוֹצ ָ
ֶה֭יא) [ספרי] :אמנם ספרי דורש הרבוי מתחילת (יז,ה) אבל אפשר שתבנית הטעמים
ֶ֤ע֭הזּ ֭
ֶ֣ר֭עָ שׂוּ֭אֶ תַ -ה ָדּ ָָ֨בר֭הָ ָר ַ
ה֭ה ֝הוא֭א ֲֶשׁ ֠
שּׁ ַ
אֶ תָ -הא ָ֨ ָ
רומזת לדרוש זאת מהסוף כי המלים האיש או האשה יתירות פעמיים ,כי הענין התחיל ב(-יז,ב) עם איש או אשה.
ֶ֣ישׁ֭ה ֡הוּא ַ -ה ֡הוּא ולא אנוס ,ההוא ולא שוגג ,ההוא ולא מוטעהיב) [ספרי]:
ַ
תורה תמימה (ה) ָהא
תורה תמימה הערה יב)  ...דלשון ַה ֡הוּא מורה על היותו בתכונתו ובדעתו וברצונו העצמי ,ואם הוא אנוס או שוגג או מוטעה חסר לו

אחת מהתכונות הדרושות לשלמות הנפש:

טט – אפשר כי הַ ֡הוּא מורה על היותו בתכונתו ובדעתו וברצונו העצמי ,אבל שלושה המצבים שפוטרים אותו ואת כל המתרבים ממנו
ממיתה על ע"ז זאת מרומזים בטעם זקף-גדול במלת ָה ֕אישׁ֭בתפקיד שלושה מצבי פטור ולא אנוס ,ההוא ולא שוגג ,ההוא ולא מוטעה

תורה תמימה ָבּא ֲָבנֶ֖ים֭ -יכול באבנים מרובות ת"ל (פ' אמור) באבן ,אי באבן ,יכול באבן אחת ,ת"ל באבנים ,הא כיצד ,לא מת
יז)
בראשונה ימות בשניה [ספרי]:

ם֭בּא ֲָבנֶ֖ים֭– מרכא טפחא ,יתור לרבות  -תכלית הענינים הנידונים ברישא עד האתנח הוא פסק מיתת בי''ד בסקילה.
תּ ָ
וּס ַק ְל ָ ֵ֥
(אתנח) ְ
היתור לרבות מלמד שבסקילה יש שלבים אחדים( :א) בהפלת הנידון מקומה ב' בבית הסקילה (ללא אבן ביד אדם); (ב) הפלת אבן אחת
משא שני אנשים (העדים) על הנידון; (ג) סקילה ע''י העם (רבוי אבנים) .ו ָָֽמתוּ  -סלוק ,מגביל כפי' תורה תמימה הערה יז) ברור לנידון
מיתה יפה כמו דדרשינן בפ' קדושים בפסוק ואהבת לרעך כמוך ,שאם הנידון מת משלב (א) אין עוברים לשלב (ב) וכו'.

כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

6.6

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

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

ֵ֥ת֭עֹולם׃֭ ֭
ָ ָֽ
֭אחֲ ֶ ֶ֖ריָך֭אֲחֻ זַּ
ֵ֛את֭לז ְַרעֲָךֵ֥ ַ ָֽ
ְ
מּים֭וְ ָ֨ ָנתַ ָ֜תּי֭אֶ ת־הָ ָא ֶֹ֧רץ֭הַ זּ
יתָך֭וּנְ תַ֭ ֶ֖תּיָך֭ל ְק ַהֶ֣ל֭עַ ָ֑
לי֭הנְ נֶ֤י֭מַ ְפ ְרָך֭וְ ה ְרבּ ָ֔
[ד]֭ וַיֶּ֣אמֶ ר֭א ֵ֗ ַ
יוּ־לי׃֭ ֭
ָֽ
ֹון֭י ְה
אוּבן֭וְ שׁ ְמעֶ֖ ָֽ
ַשּׁה֭כּ ְר ֵ֥֭
ריְ מָ ה֭לי־הָ֑ם֭אֶ ְפ ַ ָ֨רים֭וּ ְמנ ָ֔ ֶ
֭בּ ֶא ֶֶ֣רץ֭מ ְצ ַ ֵ֗רים֭עַד־בּ ֵ֥אי֭א ֶל ֵ֛יָך֭מ ְצ ַ ֶ֖
ים֭ל ָָ֜ך ְ
ְ
ה֭שׁנָֽי־בָ נֶיָך ֭֩הַ נָּֽ ֹולָ ָ֨ד
[ה]֭ וְ עַ ֡ ָתּ ְ

וּ֭בּנַ ָֽ חֲלָ ָ ָֽתם׃ ֭
יהֵ֛ם֭יקָּ ְר ֶ֖א ְ
ָ֑וּ֭ע ֶ֣ל֭שֹׁ֧ם֭אֲח ֶ
֭י ְהי ַ
ֶ֖ם֭לָךֶ֣ ָֽ
יה ְ
֭אחֲר ֶ
ר־הֹול ְֵ֥ד ָתּ ַ ָֽ
ַ
וּמֹולַ ְד ְתָּךֵ֛ ֭אֲשֶׁ
[ו]֭ ָֽ

ֵ֛ת֭ה ֶ֖חוּצָ ה֭ ֭
וֹ֭לא-ת ְהיֶ ֹ֧ה֭ ָֽאשֶׁ תַ -המּ ַ
ֶ֣ן֭איןָ֔ -ל ָֽ
ו֭וּמת֭אַ ַחֶ֤ד֭מ ֶהם֭וּב ָֽ
דברים כי-תצא כה,ה :ס֭[ה]֭ ָֽכּי-י ְשׁ ָ֨בוּ֭אַ ֝חים֭י ְַח ָ ֵ֗דּ ָ֨
ֶ֖ה֭וי ְבּ ָ ָֽמהּ׃ ֭
וֹ֭לא ָשּׁ ְ
֭וּלקָ ָחֵ֥הּ֭לֵ֛ ְ
יה ְ
ל ָ
ָבא֭עָ ָ֔ ֶ
ְלאֶ֣ישׁ֭ ָזָ֑ר֭יְ ָב ָמהּ֭י ֶ֣
יו֭המָּ֑ת֭ ֭
ֵ֗ה֭ה ְבּכוֹר֭א ֲֶשֶׁ֣ר֭תּ ָ֔לד֭י ָ֕קוּם֭עַ ל-שֵׁ֥ם֭אָ ֶ֖ח ַ
ַ
דברים כי-תצא כה,ו[ :ו]֭ ְו ָה ָי
ֵ֥ה֭שׁ ֶ֖מוֹ֭מיּ ְשׂ ָר ָֽאל׃ ֭
ְולא-י ָמּ ֶח ְ

בבלי יבמות כד,א מתני' .מצוה בגדול לייבם ,ואם קדם הקטן  -זכה.
(דב' תצא כה,ו)֭וְ ָה ָיֵ֗ה – לשון שמחה כי עומדים להקים את שם המת על נחלתוְ .ו ָה ָיֵ֗ה – רביע ,מרמז לדרוש ארבע דברים במצוות יבום :מי
המייבם ,המתיבמת מסוגלת ללדת ,מטרת הייבום ,המת היה מסוגל להוליד .שאר הלכות הייבום הן רק אחרי בירור רביעיה זאת.
בבלי יבמות כד,א משולב עם ההסבר ע"פ תבניות טעמים:
(א) גמ' .ת"ר( :דב' תצא כה,ו) ְו ָה ָיֵ֗ה֭הַ ְבּכוֹר֭ -מיכן שמצוה בגדול לייבם; (ואח"כ הגמרא מבררת שזה לאו דווקא בבכור ,אלא עדיפות
לפתוח בגדול)
(ב) (דב' תצא כה,ו) א ֲֶשֶׁ֣ר֭תּ ָ֔לד֭ -פרט לאילונית שאין יולדת; (שאין ייבום באילונית והיא גם פוטרת צרותיה)(מחלוקת האם צרת אילונית
מותרת?)
(ג) י ָ֕קוּם֭עַ ל-שֵׁ֥ם֭אָ ֶ֖חיו  -לנחלה ,אתה אומר :לנחלה ,או אינו אלא לשם? יוסף  -קורין אותו יוסף ,יוחנן  -קורין אותו יוחנן? נאמר
וּ֭בּנַ ָֽ חֲלָ ָ ָֽתם ,מה שם האמור להלן נחלה (בר' ויחי
יהֵ֛ם֭י ָקּ ְר ֶ֖א ְ
יו֭המָּ֑ת ,ונאמר להלן (בר' ויחי מח,ו) ַע ֶ֣ל֭שֹׁ֧ם֭אֲח ֶ
כאן י ָ֕קוּם֭עַ ל-שֵׁ֥ם֭אָ ֶ֖ח ַ
מח,ו) ,אף שם האמור כאן (דב' תצא כה,ו) לנחלה;

ֵ֥ה֭שׁ ֶ֖מוֹ֭ -פרט לסריס ששמו מחוי.
(ד) ְולא-י ָמּ ֶח ְ

(בסריס אין ייבום ,אולי היתור לרבות דווקא שיש סיכוי להמשך)

כאן הגמרא מבררת תנאי (ג) הקמת היבם לנחלה ע"י דמיון המלים שם שם בתוך כתוב יותר רחב (דב' תצא כה,ו) עַ ל-שֵׁ֥ם֭אָ ֶ֖חיו ובין (בר'
יהֵ֛םַ .ע ֶ֣ל – מונח ,מלמד שתבנית הטעמים הבאה עשויה להיות מופעלת פעמים אחדות ,פעם בבני יוסף ,פעם ביבום,
ויחי מח,ו) ַע ֶ֣ל֭שֹׁ֧ם֭אֲח ֶ
יהֵ֛ם֭י֭ ָקּ ְר ֶ֖אוּ – דרגא תביר טפחא ,כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חלה אותו הלכה .אפשר כי זה בא ללמד את התוצאה של
שֹׁ֧ם֭אֲח ֶ
הגזרה שווה ,אם ליוסף היו נולדים בנים נוספים הם היו מקבלים נחלות שוות בחלקים של אפרים ומנשה .ביבום ,היבם מקבל נחלת המת
אבל שם הנחלה נשאר על שם המת.

הגמר א קודם מבררת שלא מדובר במתן שם אלא בענין של נחלה ואח"כ מבררת למי ניתנת נחלת המת.

אמר רבא :אע"ג דבכל התורה כולה אין מקרא יוצא מידי פשוטו ,הכא אתאי גזרה שוה אפיקתיה מפשטיה לגמרי .ואי לאו גזרה שוה,
הוה אמינא (שנפרש שמדובר בילד שיוולד) שם  -שם ממש? (והאם ללא גזרה שווה היינו אומרים שיהיה לנולד שם המת?) למאן קמזהר רחמנא
(למי מזהיר הכתוב)?
(כי אם האזהרה) ליבם ,יקום על שם אחיך מיבעי ליה (והיה חייב לקרוא לו בשם המת)! אי (אם) לבי דינא ,יקום על שם אחי אביו (של הנולד,
האח המת של היבם) מיבעי ליה! (והבי"ד יקראו לנולד על שם המת) ודלמא הכי קאמר להו רחמנא לבית דין :אמרו ליה ליבם יקום על שם
יו֭המָּ֑ת)
אחיו! (והבי"ד מחייבים את היבם לקרוא לנולד על שם אחיו המת מתאים הלשון י ָ֕קוּם֭עַ ל-שֵׁ֥ם֭אָ ֶ֖ח ַ
אלא אתאי גזרה שוה אפיקתיה לגמרי (והוציאה לגמרי מפשוטו של מקרא).
תוספות יבמות כד,א או אינו אלא לשם  -ויהא כוליה קרא כפשטיה ולא נדרוש מבכור דמצוה בגדול לייבם אלא ה"ק (הכי קאמר) (דב'
ֵ֗ה֭ה ְבּכוֹר֭פי' הראשון שתלד היבמה יקרא שמו בשם המת ויליף בג"ש דלאו שם ממש קאמר אלא לנחלה (מג"ש העבר
תצא כה,ו) ְו ָה ָי ַ

הנושא מנתינת שם לנולד לענין נחלה) וכיון דלנחלה קאמר ליכא לאוקומי קרא אלא ביבם (ולא בנולד) ,דאי על הבכור שתלד היבמה קאמר
קרא שיקום על שם המת לנחלה שאותו בכור יירש את המת דאם כן (שאם היה מדובר בירושה ע"י הנולד היה לו לומר) יקום על שם אחי
אביו מיבעי ליה דהשתא (ופה לא שייך לבאר כמו שביארה הגמרא אם ה יה מדובר על שם ממש שכוונת הפסוק שהתורה אומרת לבית הדין תגידו
ליבם שיקרא שם לבן כמו שם אחיו) לא שייך למימר דה"ק אמרו ליה ליבם כדקאמ' בסמוך (לא שייך לפרש שהתורה אמרה לבית הדין תגידו

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

ֵ֗ה֭ה ְבּכוֹר֭א ֲֶשֶׁ֣ר֭תּ ָ֔לד .מה אנן קיימין אם בנולד
ירושלמי (וילנא) יבמות פ"ב ה"י גמ' מצוה בגדול לייבם שנאמר (דב' תצא כה,ו) ְו ָה ָי ַ
יאמר קרייה (שיאמר הקרא) יקום על אחי שם אביו המת (יקום על שם אחי אביו ,שמת ,לכן זה נדחה) .אלא עד שיהא הנולד בכור (תאמר שרק
אם יולד בכור אז היבם יקבל נחלה ורק אז יקום היבם על שם אחיו המת ,לכן זה נדחה .או תאמר שיש לו בנים מאשה אחרת ,לכן הנולד אינו בכורו ,ואז
נחלת המת לא תקום ליבם אלא תתחלק שוה בין האחים ,ל כן זה נדחה ,ועוד אם יש בכור ליבמה שיטול שני חלקים בנחלה של היבם ,רק אז יטול היבם
נחלת אחיו המת ,ואם תיוולד בת או ימות הבכור של היבמה ,יטלו מן היבם נחלת המת ,גם זה נדחה (פי' שיירי קרבן))  .מעתה אפילו היה לו בנים
ֶ֣ן֭איןָ֔ -לוֹ֭
ומתו ואחר כך מת הוא לא תהיה אשתו זקוקה לייבום .ויאמר קרייה ובנים לא היו לו (בזמן עבר ולא ככתוב (דב' תצא כה,ה) וּב ָֽ
בזמן הווה) ( .אחרי דחיית כל האפשרויות העוסקות במי שיוולד ,המסקנה היא)אלא אם איננו עניין לנולד תניהו עניין למייבם.
השתא דאמרת :קרא בגדול כתיב ,אימא :בכור לייבם ,פשוט לא לייבם (אולי תאמר שחובת יבום רק על בכור ולא אח אחר)! א"כ ,אשת
אחיו שלא היה בעולמו דמיעט רחמנא (מהכתוב (דב' תצא כה,ה) ָֽכּי-י ְשׁ ָ֨בוּ֭אַ ֝חים֭י ְַח ָ ֵ֗דּו )  ,למה לי (אז מצב זה לא היה צריך בכלל להיזכר)?
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ג

פריך רב אחא ,ואימא :למעוטי בוכרא דאמא (תאמר,שכתוב זה בא למעט בכור מאשה אחרת (הרב לנדאו יוסי))! ההוא לא מצית אמרת( ,לא
שייך לומר זאת כי) דיבום בנחלה תלה רחמנא ,ונחלה מן האב ולא מן האם (מהכתוב (במ'פי' כז,ח) ֣ ִ ...אישׁ כִּ ֵֽי-י ֵ֗מוּת וּבֵן ֵ ֣אין ֔לֹו וְהעֲב ְרתֵּ֥ם את-
ַאחים ׀ אֲנ֛חְנוּ בְנֵ ֵ֥י אִישׁ-אחד וזה ממעט יבום ע"י אחים מן האם).
נחֲלתֹו ְלבִתֵּֽ ֹו׃ ואחוה מן האב מהכתוב (בר' מקץ מב,יג) ויּ ֹאמ ְֵ֗רוּ שׁ ְֵנ֣ים עשׂר עֲב ָ֨דיך ִ ֧
ואימא :כי איכא בכור  -תתקיים מצות יבום ,כי ליכא בכור  -לא תתקיים מצות יבום! (נדחה סברה זאת כי) אמר קרא( :דב' תצא כה,ה)
ם ,מי לא עסקינן דמית בכור (האם לא מדובר שמת בכור) ,ואמר רחמנא :לייבם קטן .ואימא דמית קטן (ואם תאמר מת קטן),
וּמת֭אַ ַחֶ֤ד֭מ ֶה ֭
ָ֨
ואמר רחמנא :לייבם בכור (ייבם הבכור)! הא מיעט רחמנא אשת אחיו שלא היה בעולמו.
ואימא :כי ליכא בכור  -קדם קטן זכה ,ואי איכא בכור  -קדם קטן לא זכה! אמר קרא( :דב' תצא כה,ה) ָֽכּי-י ְשׁ ָ֨בוּ֭אַ ֝חים֭י ְַח ָ ֵ֗דּו ,הוקשה
ישיבת אחים זה לזה .ואימא :כי איכא בכור  -ליהדר אגדול ,כי ליכא בכור  -אין חוזרין אצל גדול (מלכחילה כל אח יכול לייבם)! אלמה
תני אביי קשישא :מצוה בגדול לייבם ,לא רצה  -הולכים אצל אחיו הקטן ,לא רצה  -חוזרין אצל גדול!

(נעצר בגדול בסיבוב השני)
תּ ָ֔לד֭י ָ֕קוּם  -זקף-קטן זקף-גדול  ,בתפקיד של דבר החוזר וקורה ,היינו מצוה לפתוח בבקשה לגדול האחים ליבם ,אח"כ בקטנים ממנו,
וחוזרים וסובבים עד שיתרצה אחד מהם לייבם.
כוֹר א ֲֶשֶׁ֣ר֭תּ ָ֔לד ,כבכור ,מה בכור אין לו בחיי האב ,אף האי נמי אין לו בחיי האב.
ֵ֗ה֭ה ְבּ ֭
כבכור( ,בבלי יבמות מ,א) (דב' תצא כה,ו) ְו ָה ָי ַ
כוֹר הוויתו כבכור ואין חלוקתו כבכור.
ֵ֗ה֭ה ְבּ ֭
(בבלי בבא בתרא יב,ב) (דב' תצא כה,ו) ְו ָה ָי ַ
כוֹר – פשטא במובן של בכור שהוא גם פשוט ,היינו לאו דווקא בכור אלא גדול
ַה ְבּ ֭
תּ ָ֔לד – זקף-קטן ,בתפקיד שתיים ,היינו כבכור היבם זוכה בחלק אחיו רק אחרי מות האב ,אבל בעוד שלבכור נותנים את חלקי הנחלה
צמודים (במיצר אחד) ליבם אין חייבים לתת במיצר אחד.
א ֲֶשֶׁ֣ר – מונח ,מצב ביניים ,בבלי יבמות מ,א הכונס את יבימתו (זכה בנכסי אחיו המת ,וקודם לאב) אמר עולא הלכה כרבי יהודה
וכן אמר רבי נפחא שאם יש אב הוא זוכה בנכסי האח המת ,ולא היבם אף שכנס ,ולא אמרו דין זה שהיבם יורש אלא כשאין אב
כוֹר מה בכור מה בכור אין לו בחיי האב ,אף האי
כוֹר א ֲֶשֶׁ֣ר֭תּ ָ֔לד ודורשים שדין היבם כדין הְ -בּ ֭
ֵ֗ה֭ה ְבּ ֭
דכתיב (דב' תצא כה,ו) ְו ָה ָי ַ
נמי אין לו בחיי האב .שהבן יור ש רק אחרי מות האב וכיון שהאב ירש ,אז אלו נכסים הראויים בעתיד ולא המוחזקים עתה ,ולכן אין
היבם זוכה בנכסי המת ,אלא כאשר אין האב קיים .ולדעת רבי יהודה אם היבם ייבם אשת בכור הוא לא יטול כבכור שני חלקים
בירושת האב אלא חלק אחד ואת חלקו.
לדעת כולם מצוות ייבום אינה תלויה אם יש נחלה או אין נחלה.

מה בכור  -בכורתו גרמה לו ,אף גדול  -גדולתו גרמה לו .ואימא :כי מייבם בכור  -לישקול נחלה ,כי מייבם פשוט  -לא לישקול
יו֭המָּ֑ת ,והרי קם .ואלא ְבּכוֹר֭דקרייה רחמנא( ,דף כדף,ב) למאי הלכתא? לגריעותא ,מה בכור
נחלה! אמר קרא :י ָ֕קוּם֭עַ ל-שֵׁ֥ם֭אָ ֶ֖ח ַ
אינו נוטל בראוי כבמוחזק ,אף האי אינו נוטל בראוי כבמוחזק.

עַ ל-שֵׁ֥ם֭אָ ֶ֖חיו – מרכא טפחא  ,יתור לרבות כל אחד מהאחים שייבם ,לתנאים שבהם האח הגדול מיבם ,זוכה בנחלת האח המת ,ומוגבל
מטעם אתנח במלת ַהמָּ֑ת – שלא יהיה זוכה ביותר ממה שהמת היה יורש מאביו ,היינו אינו נוטל בראוי כבמוחזק.
עַ ל-שֵׁ֥ם֭אָ ֶ֖חיו – מרכא טפחא ,יתור לרבות ע"פ מתיבתא בבלי יבמות מ,א מרבה גם חולץ לזכות מנכסי האח המת (אחרי מות האב),
אף על פי שפסל את היבמה מלהתיבם.
משמעות הטעמים זקף-קטן זקף-גדול ע"פ אמרי נועם ,הרב הורוויץ מאיר בן אליעזר
אמרי נועם ,הרב הורוויץ מאיר בן אליעזר ,מועדים וחדשי השנה חסידות { }3ע'  ,143התרנ"ו (ע"פ אוצר החכמה)

זק"ף גדו"ל זק"ף קט"ן עולה יסו"ד מלכו"ת כי בחי' דכר נקרא גדול ובחי' נוקבא הוא בקטנות .ועיין בתקון חד ועשרין דף נ"ה ע"א
שופר מהופך זקף קטן ההוא אתמר בי' "קטנתי מכל החסדים ומכל-האמת" ,אזדקיף ואיקרי זקף גדול כו' ומהפכין מה"ד (מדת הדין)
למדה"ר (מדת הרחמים) ע"ש.
וזהו תקע"ו בשופר ,תקע"ו עולה זק"ף קט"ן זק"ף גדו"ל שיתהפך ע"י השופר וזהו משפט לאלקי יעקב דייקא שנאמר בו קטנתי עיין
בתקונים ד"ס ע"ב
ברמות פרד"ס שונות ,עשויים להיות לטעמים תפקידים ופירושים נוספים על רמת הפשט.
אפשר שיש דרכי קשר בין רמת הסוד ובין רמת הפשט ,הרב הורוביץ ,הרבי מדזיקוב בספרו אמרי נועם כתב שגימטרית "זקף-גדול זקף-
קטן" עולה (שווה) לגימטרית "יסוד מלכות" ,העולה בגימטריה "תקע"ו" .רעיון זה נמצא גם בסידור היעב"ץ .תבנית טעמים ברצף זה אינה
נמצאת בתורה 23 ,פעם יש רצף ז"ג משהו ז"ק בין שני קיסרים .לעומת זאת הרצף "זקף-קטן זקף-גדול" בין שני קיסרים נמצא בכ202-
פסוקים ( = 202ר"ב ,כעין ר"ב ניצוצות שבני ישראל גאלו ממצרים) ובלפחות שניים מהם פעמיים ,סה"כ כ 204-מופעים .בעיון זה זוהה
שבין תפקידיה האפשריים של תבנית הטעמים ז"ק ז"ג ברמת ההלכה נמצאת דרך הלימוד שמצביעה על דבר החוזר וקורה ,בנין אב .ברמת
דרש וסוד מתגלים קשרים לנבואות ומדרשי חז"ל .דוגמאות פתיחה עם וללא חישוב גימטריה.
ֶ֣וֹם֭חגָּֽנוּ׃ טעמי "תקע"ו"
ַ
ה֭לי
ָ֑ר֭בּ ֵ֗כּ ֶס ְ
שׁ֭שׁוֹפ ַ֝
ָ
וּ֭ב ֶ֣ח ֶד
בראשית וירא כב,יגְ :והנּהַָ֔ -איל֭אַ ֕ ַחר֭ – הקשור לקרא תהלים פא,ד :תּ ְקעֶ֣ ַ
בחדש שופר בכסה ליום חגנו ,מצוות תקיעת שופר חוזרת בכל ראש השנה להזכיר אפרו ואילו של יצחק לפני הקב"ה
תּ ָ֔לד֭י ָ֕קוּם – גימטרית שמות הטעמים זקף-קטן זקף-גדול עולה  576עולה יסו"ד מלכו"ת עולה תקע"ו,
גי' המלים המוטעמות֭תּ ָ֔לד֭י ָ֕קוּם עולה , 590 = 156 + 434
ההפרש בין גי' שמות הטעמים וגי' המלים המוטעמות  = 14 = 590 – 576י"ד  ,היינו הגימטריה  590מרמזת לכאילו נאמר תקע"ו י"ד
להקים יד וזכר לשם המת על נחלתו ,ובלשון (בבלי יבמות כד,א) להקים שם המת על נחלתו  ,כהמשך הפסוק֭עַ ל-שֵׁ֥ם֭אָ ֶ֖חיו֭הַ מָּ֑ת֭וְ לא-
ֵ֥ה֭שׁ ֶ֖מוֹ֭מיּ ְשׂ ָר ָֽאל׃ ומטרת ההקמה המשך חיבור רוחני בין נשמתו האלקית של המת ובין נחלתו בארץ-ישראל ,כנאמר בזוהר וישב
ימָּ ֶח ְ
קפז – קפח (פרשת ער ואונן) להקים לצדיק המשך בעולם ובזכות הצאצאים בעולם הזה עולה נשמת הנפטר בשמים ומתקרבת למחיצתו
של הקב"ה .לגבי כל אחד מישראל כאשר תּ ָ֔לד֭גופו במלכות יתקיים י ָ֕קוּם נשמתו ביסוד ויהיה קרוב לקב"ה .לגבי המיוחד בישראל תּ ָ֔לד֭
י ָ֕קוּם עולה תקע"ו דו"ד – הקימו את מלך המשיח.

כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

6.7

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

דברים כי-תבוא כו,א

דברים כי-תבוא כו,ד:

טּנֶא֭מיּ ֶָדָ֑ך ֭
ֵ֛ן֭ה ֶ ֶ֖
ח֭הכּה ַ
ַ
וְ לָ֭ ַ ֹ֧ק
ֱֹלהיָך׃ ֭
ֶ֖ח֭ה'֭א ֶ ָֽ
יחוֹ֭ל ְפנ֕י֭מזְ ַבּ ֵ֥
֭וְ ָ֨הנּ ָ֔
יחוֹ  -קדמא זקף-קטן במלה אחת ,כעין מוקדם והוא מאוחר בענין ל ְפ ֕ני  -זקף-גדול
וְ ָ֨הנּ ָ֔

ליקוטי ביאורי המצוות מהרמב"ם  ...הפריש ביכוריו ואבדו קודם שיגיע להר הבית והפריש אחרים תחתיהם  ,מביא השניים ואינו
קורא (אף שהזמן הוא זמן קריאה בין שבועות לחג סוכות ,על המוקדם היה קורא ,על התחליף המאוחר אינו קורא)  ...המביא ביכורים מאחר חג
הסוכות ועד חנוכה ,אע"פ שהפרישם קודם החג מביא ואינו קורא (אף שהפריש בזמן קריאה בין שבועות לחג סוכות ,היות והביא מאוחר אחרי
הזמן של קריאה ,אינו קורא) ... .ואין קריאה אלא בשעת שמחה מחג שבועות עד סוף החג (סוכות) ורש"י פירש כך ב(-כו,יא) וְ שָׂ מַ ְח ָתֶּ֣֭
ְבכָ לַ -ה ֵ֗טּוֹב֭ -מכאן אמרו (ראה בבלי פסחים לו,ב) :אין קורין בכורים אלא בזמן שמחה :מעצרת ועד החג ,שאדם מלקט תבואתו
ופירותיו ויינו ושמנו; אבל מן החג ואילך מביא ואינו קורא.

יחוֹ֭ל ְפנ֕י – זקף-קטן זקף-גדול ,גי' המלים עולה  255 = 85 + 170עולה רנ"ה ,רומז
רעיון זמן שמחה והבאה בשמחה מרומז בתבנית ְו ָ֨הנּ ָ֔
לאמר ווידוי ביכורים ברנ"ה ,כאשר פסוקי הווידוי הם הודיה על הצלת ה' את עם ישראל מכל אויביהם (כמו לבן הארמי ,ומצרים) והם
הענין המרכזי של ההגדה של פסח שכל ההגדה נדרשת סביבם .ועוד נמצא באוצר הגימטריאות של הרב י"ר פאלוך זצ"ל רנ"ה עולה ,נה"ר
ומט"ר ,שמודים על העבר ובזכות הבאת הביכורים זוכים לשנה ברוכה וזוכים להביא ביכורים לשנה אחרת.

תורה תמימה ל ְפ ֕ני֭מזְ ַבֶּ֖ח֭הֵ֥ '  -אי לפני מזבח יכול בדרום ,ת"ל (פ' י') לפני ה' ,אי לפני ה' יכול במערב ,ת"ל לפני מזבח ,הא כיצד,
מגישן על קרן דרומית מערבית ומניחה בדרומית של קרןכב) [ירושלמי בכורים פ"ג ה"ד]:
כג)
ֶ֖ח֭ה'֭  -מלמד שכל זמן שיש מזבח יש בכורים ובזמן שאין מזבח אין בכורים [ספרי]:
ֵ֥
ל ְפנ֕י֭מזְ ַבּ
תורה תמימה הערה כב) דהלשון לפני ה' מורה על מערב ,ר"ל על קיר מערבי של מזבח ,דהיינו כנגד פתח ההיכל ,דההיכל במערב,
והלשון לפני מזבח מורה על דרום ,שהכבש של מזבח הוא בדרום ,וע"ע באור הענין בציור ברש"י מנחות י"ט ב' ,וע"ע בענין זה
בסוטה י"ד ב' ומש"כ בפ' צו בפרשת מנחה ,ו' ז':
כג) כלומר רק בפני הבית .וברמב"ם פ"ב ה"א מבכורים וברע"ב פ"ח מ"ח דשקלים הובא בענין זה הפ' דפ' משפטים ראשית בכורי
אדמתך תביא בית ה' בזמן שיש בית יש בכורים וכו' ,ועיין מש"כ שם:

ל ְפנ֕י – זקף-גדול ,בתפקיד שתיים ש הם אחד ,היינו הגשה במפגש צד מערב וצד דרום של המזבח כי מערב נקרא פנים כנגד פתח ההיכל,
ודרום נקרא פנים כי הכבש בדרום ונקרא פני המזבח .ההגשה בקרן דרומית מערבית ,וההנחה בדרום.
ֱֹלהיָך – סלוק ,מגביל הבאת ביכורים לזמן שיש מזבח.
הֵ֥ ' – מרכא ,אפשר שמרבה זמני הבאה בין עצרת לחג הסוכות ,אבל כל זה בתנאי א ֶ ָֽ
דברים כי-תבוא כו,ז:

ֲצנוּ׃֭ ֭
ֶ֖נוּ֭ואֶ ת-לַ ח ָֽ
ֲמל ְ
ֵ֛נוּ֭ואֶ ת-ע ָ
וַנּ ְצ ֕ ַעק֭אֶ ל-ה'֭אֱֹלהֶ֣י֭אֲבתָ֑ינוּ֭וַיּ ְשׁ ַמֶ֤ע֭ה'֭אֶ ת-ק ָ֔לנוּ֭וַיַּ ְָֹֽ֧֖רא֭אֶ ת-עָ נְ י ְ

במדבר חקת כ,טז:

בוּלָך׃֭֭ ֭
ֶ ָֽ
צה֭גְ
ֶ֖יר֭ק ֵ֥
ְ
נוּ֭ב ָק ָ֔דשׁ֭ע
ם֭והנּה֭אֲנַ ְֶ֣ח ְ
ֶ֣ח֭מ ְל ָָ֔אְךַ֭֭ו יּצאֶ֖נוּ֭ממּ ְצ ָרָ֑י ְ
וַנּ ְצ ַע ֶ֤ק֭אֶ ל-ה'֭וַיּ ְשׁ ַמֶ֣ע֭ק ָ֔לנוּ֭וַיּ ְשׁ ַל ַ

וַנּ ְצ ֕ ַעק֭ -זקף-גדול ,אור החיים הגם שה' הוא שברא את יצר הרע לבחון האדם בעבודת בוראו ,אעפ"כ כשצועקים אליו שומע קולם,
ֲצנוּ֭-
לנוּ -דרגא תביר טפחא ,כעין קבוצת פרטים מצטרפים הכולל וְ אֶ ת-לַ ח ָֽ
ֲמ ֶ֖֭
ֵ֛נוּ֭ואֶ ת-ע ָ
מטעם שראה את הרשום שהוא (וַיַּ ְָֹֽ֧֖רא) אֶ ת-עָ נְ י ְ
סלוק בתפקיד הגבלת העינוי בשלושה הפרטים המצטרפים.
...ולשלש סיבות שמע ה' את קולנו
* טט  -וַנּ ְצ ֕ ַעק  -זקף-גדול ,שלוש נקודות לתפילה שבנצעק.
* או נקודה אחת זה יצר הרע ,ושתיים נגדה  -כשצועקים אל ה' שומע קולם
דברים כי-תבוא כו,י:

י֭ה' ֭
ה֭לּ ָ֑
ֶ֖
ָת ָתּ
י֭הא ֲָד ָ֔ ָמה֭אֲשֶׁ ר-נ ַ ֵ֥
֭פּ ֶ֣ר ָ
וְ עַ ֵ֗ ָתּה֭הנּ ֶ֤ה֭הבאתי֭אֶ ת-ראשׁית ְ
ֱֹלהיָך׃ ֭
ֶ֖י֭ה'֭א ֶ ָֽ
ָ֔ית֭ל ְפנ ֵ֥
ֱֹלהיָך֭וְ ָֽה ְשׁ ַתּחֲו ָ
֭ה'֭א ָ֔ ֶ
֭ וְ הנּ ְַח ֵ֗תּוֹ֭ל ְפני ֶ֣
ָ֔ית֭ -זקף-קטן ,פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים ,כעין דבר
ֱֹלהיָך֭( -אתנח) רביע פשטא מונח זקף-קטן ְו ָֽה ְשׁ ַתּחֲו ָ
֭ה'֭א ָ֔ ֶ
וְ הנּ ְַח ֵ֗תּוֹ֭ל ְפני ֶ֣

החוזר וקורה  ,אפשר כפי' רש"י כשהוא קורא חוזר ומניף.
* ְוהנּ ְַח ֵ֗תּוֹ֭ -רביע ,ב-כו ד פי' רש"י כהן מניח ידו תחת יד הבעלים (בבלי סוכה מז,ב) ומניף.
* אם מניפים בשתי ידיים של בעלים וכהן ,אזי סה"כ ארבע ידים .אם מניפים ביד אחת של כהן ויד אחת של בעלים ,פעמיים אז
מעורבות ארבע ידיים .או שיש בהנחת הבכורים בעזרה ארבע מצוות או ענינים.
ֶ֖ב֭וּד ָ ָֽבשׁ  -תביר מרכא טפחא סלוק מוסף רש"י שמות בא/בשלח יג ה החלב זב מן העזים והדבש זב מן התמרים ומן
ְ
ֵ֥ת֭ח ָל
(כו ט) ֶא ֵֶ֛רץ֭ז ַָב ָ
התאנים .אחד משמונה מקראות כאלה בתורה ,וכל אחד מלמד מיעוט כל שלהו בענין ארץ-ישראל.
דברים כי תבא כו,יא:

יתָָ֑ך֭ ֭
ֶ֖יָך֭וּלב ֶ
ְ
ֱֹלה
֭ה'֭א ֶ
ֶ֣֭בכָ לַ -ה ֵ֗טּוֹב֭א ֲֶשֹׁ֧ר֭נָ ַָֽתןְ -לָךֵ֛ ֵ֥
וְ שָׂ ַמ ְח ָתּ ְ
ֵ֥ר֭בּק ְר ֶ ָֽבָּך׃֭ס ֭
ָ֔י֭ו ַהגֶּ֖ר֭א ֲֶשׁ ְ
אַ תָּ ה ְ֭ו ַהלּו ְ
רש''י ְושָׂ ַמ ְח ָתֶּ֣֭ ְבכָ לַ -ה ֵ֗טּוֹב֭ -מכאן אמרו (ראה פסחים לו,ב) :אין קורין בכורים אלא בזמן שמחה :מעצרת ועד החג ,שאדם מלקט

תבואתו ופירותיו ויינו ושמנו; אבל מן החג ואילך מביא ואינו קורא .וגו'
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
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"ג

ד"ז מבעלי תוס'  -אמרו רבותינו בפסחים בפרק כל שעה מעצרת (טט שבועות) עד החג (טט סוכות) מביא וקורא  ...דכל התבואות
מתבכרות בין שני זמנים הללו.
ֶ֣֭בכָ לַ -ה ֵ֗טּוֹב – מונח רביע ,ע"פ רש"י בזמן שמחה :מעצרת ועד החג ואלו חמישה חדשים :סיון ,תמוז ,מנחם-אב ,אלול ,תשרי
וְ שָׂ ַמ ְח ָתּ ְ
ֱֹלהֶ֖יָך  -דרגא תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חל הכתוב אחריו .קבוצת הפרטים אלו הביכורים
֭ה'֭א ֶ
א ֲֶשֹׁ֧ר֭נָ ַָֽתןְ -לָךֵ֛ ֵ֥
השונים שכל אחד מגיע בזמן אחר .תחילת שמחת קריאת פר' הביכורים בביכורי התבואות ,סיום שמחת קריאת פר' הביכורים בביכורי
יתָָ֑ך֭– אתנח ,שייך לנושא ומה שחל על כל פרט
וּלב ֶ
הפירות המאפילים כאשר רוב ַה ֵ֗טּוֹב֭א ֲֶשֹׁ֧ר֭נָ ַָֽתןְ -לָךֵ֛֭ כבר נאסף .נראה כי כאן גם ְ
ֵ֥ר֭בּק ְר ֶ ָֽבָּך׃֭ס֭ שרק אם פרנסת את של הקב"ה אז שמחתך ושמחת הקב"ה בך שלימה.
ָ֔י֭ו ַהגֶּ֖ר֭א ֲֶשׁ ְ
הינו הכתוב אַ ָתּה ְ֭ו ַהלּו ְ
שפת''ח  -מה שמחה שייך כאן  ...והלא (טט  -הביכורים) אינן נאכלים לזרים דאיתקשו לתרומה .לכן פירש מכאן אמרו  ...קורין ...

בזמן שמחה

טט  -השמחה היא בהודיה ע''י הקריאה של פרשת הביכורים ולא באכילה כי הביכורים הם מתנות כהונה.
נָ ָֽתַ ןְ -לָךֵ֛ ֭– תביר ,בפסח נידונים על התבואות ועל הפירות .אם עושים צדקה הברכה מתגלה ביבולים ,אם ח"ו מחסירים בצדקה נחסרים
היבולים.
יתָָ֑ך֭– אתנח ,בתפקיד מגביל משהו בביתך,
וּלב ֶ
ֱֹלהֶ֖יָך חילק ומיעט משהו לטובתך ְ
נָ ָֽתַ ןְ -לָךֵ֛ ֭– תביר ,בתפקיד מחלק וממעט ,לומר כי ֵ֥ה'֭א ֶ
ֶ֣֭בכָ ל-
ושניהם מרמזים למה שכתב שמחת הבאת ביכורים  ... -כמאמר התנא איזהו עשיר השמח בחלקו ,ויסיר הקנאה מלבו וְ שָׂ מַ ְח ָתּ ְ

הַ ֵ֗טּוֹב ,תהיה כל כך בשמחה כאילו השגת כל הטובות שבעולם אינך חסר מאומה ...כל מה שיש לך הוא מתנה נתונה לך מאת ה'
שהוא אלקיך ,כאשר הוא אלקי העשירים ומסתמא יודע איך לחלק מתנותיו.
 ...ראה איך הלוי והגר שאין להם שום חלק ונחלה בארץ ... ,שמחים אתך ,ומהי שמחתם ,לא על טובת העולם הזה ,רק הלוי שמח
שזכה לעבוד את עבודת המקדש ,והגר שמח שזכה ליכנס תחת כנפי השכינה ולהיות בקרבך ,ע''כ גם אתה תהיה שמח בשמחת הנפש,
ואולי מיעט הקב''ה ממך טובת העולם הזה שלא תהי' טרוד כל כך בעבודת האדמה ותוכל לעבוד ה' ביותר ,כי מרבה נכסים מרבה
דאגה.
ֵ֥ר֭בּק ְר ֶ ָֽבָּך
ָ֔י֭ו ַה ֭גֶּ֖ר֭א ֲֶשׁ ְ
אַ תָּ ה ְ֭ו ַהלּו ְ
אַ תָּ ה֭– פשטא ְו ַהלּוָ֔י֭ -זקף-קטן
וְ הַ גֶּ֖ר֭ -טפחא  -רש''י – (ע''פ מכות י''ט) מביא ,ולא קורא

שפת''ח  ... -ולא היה לו לכתוב אלא אתה והלוי ,ומשני מביא ואינו קורא ולהכי חילקן.
דעת זקנים בעלי התוס'  ... -על הדא משנה בתלמוד ירושלמי תני ר' אבהו בשם ר' יהודה גר עצמו מביא וקורא טעמא מאי כי אב
המון גוים נתתיך לשעבר היית אב לארם מכאן ואיך אב לכל הגוים.
ֵ֥ר֭בּק ְר ֶ ָֽבָּך  -מרכא סליק
א ֲֶשׁ ְ
ע"פ תוס' בשם ר' יהודה הגר מביא וקורא ,גר – טפחא ,מרבה את הגר לקוראים ,ואפשר שזה דוגמא לכאשר רבי יהודה בדעת יחיד זה ע"פ
הטעמים.
דברים כי-תבוא כו,יב:

ֶ֣ת֭ה ַמּעֲשָׂ֑ר֭ ֭
ַ ָֽ
ת֭שׁנַ
ישׁ ְ
ֵ֥ה֭ה ְשּׁל ֶ֖
ַ
֭בּשָּׁ נָ
ֹ֧ר֭תּבוּאָ ְתָךֵ֛ ַ
ה֭לַ ְעשׂר֭אֶ ת-כָּ לַ -מ ְע ַשׂ ְ
לּ ֠
ֶ֣י֭תכַ ֞ ֶ
ס֭֭֭[יב]֭֭כּ ְ
יָך֭ושָׂ ָֽבעוּ׃֭֭֭ ֭
ר ְ
ָ֔ה֭ואָ ְכלֵ֥ וּ֭ב ְשׁעָ ֶ ֶ֖
וֹם֭ולָ אַ ְל ָמ ָנ ְ
ָת ְ
וְ נָתַ ָתֶּ֣ה֭לַ לּוֵ֗י֭לַ גּר֭לַ יּ ֶ֣
יָך֭ושָׂ ָֽבעוּ׃ -תן להם כדי שבען .מכאן אמרו
ר ְ
ה֭לַ ְעשׂר מונח גרשיים תלישא-גדולה ,מרמז לשיעור כפי' רש"י ְואָ ְכלֵ֥ וּ֭ב ְשׁעָ ֶ ֶ֖
לּ ֠
ֶ֣י֭תכַ ֞ ֶ
כּ ְ

(ראה ספ"ד שג) :אין פוחתין לעני בגורן פחות מחצי קב חטים וכו'( .גם ירושלמי פאה פ"ח ה"ד)
ישׁת֭ -כשתגמור להפריש מעשרות של שנה השלישית ,קבע זמן
ֵ֥ה֭ה ְשּׁל ֶ֖
ַ
֭בּשָּׁ֭נָ
ֹ֧ר֭תּבוּאָ ְתָךֵ֛ ַ
ה֭לַ ְעשׂר֭אֶ ת-כָּ לַ -מ ְע ַשׂ ְ
לּ ֠
ֶ֣י֭תכַ ֞ ֶ
רש"י (יב) כּ ְ
יא וגו' (דב' ראה יד,כח) :נאמר כאן 'מקץ' (היינו
הביעור והוידוי בערב הפסח של שנה הרביעית ,שנאמר :מ ְקצ ֶ֣ה׀֭שָׁ ֶֹ֣לשׁ֭שָׁ נֵ֗ים֭תּוֹצ ֭
מ ְקצֶ֣ה׀) ,ונאמר להלן "מקץ שבע שנים" (דב' לא,י) לענין הקהל; מה להלן רגל אף כאן רגל .או מה להלן חג הסוכות אף כאן חג
ה֭לַ ְעשׂר֭ -מעשרות של שנה השלישית :רגל שהמעשרות כלין בו ,וזהו פסח ,שהרבה אילנות יש
לּ ֠
ֶ֣י֭תכַ ֞ ֶ
הסוכות? תלמוד לומר :כּ ְ
שנלקטין אחר הסוכות .נמצאו מעשרות של שלישית כלין בפסח של רביעית ,וכל מי ששהה מעשרותיו ,הצריכו הכתוב לבערן מן
ֶ֣ת֭ה ַמּעֲשָׂ֑ר  -שנה שאין נוהג בה אלא אחד משני מעשרות שנהגו בשתי שנים שלפניה .ששנה ראשונה של
ַ ָֽ
הבית (ראה ספ"ד שב)ְ .שׁנַ
שמטה נוהג בה מעשר ראשון ,כמו שנאמר" :כי תקחו מאת בני ישראל את המעשר" (במ' יח,כו) ,ומעשר שני ,שנאמר" :ואכלת לפני
ה' אלהיך מעשר דגנך ותירושך ויִצהרך" (דב' יד,כג)  -הרי שני מעשרות; ובא ולמדך כאן בשנה השלישית שאין נוהג מאותן שני
מעשרות אלא האחד; ואי זה? זה מעשר ראשון .ותחת מעשר שני תן מעשר עני ,שנאמר כאןְ :ונ ַָת ָתֶּ֣ה֭לַ לּוֵ֗י֭את אשר לו  -הרי מעשר
יָך֭ושָׂ ָֽבעוּ  -תן להם כדי שבען .מכאן אמרו (ראה
ר ְ
מ ָנָ֔ה֭ -זה מעשר עני (ראה ספ"ד שב)ְ .ואָ ְכלֵ֥ וּ֭ב ְשׁעָ ֶ ֶ֖
וֹם֭ולָ אַ ְל ָ֭
ָת ְ
ראשון; לַ גּר֭לַ יּ ֶ֣
ספ"ד שג) :אין פוחתין לעני בגורן פחות מחצי קב חטים וכו'.
ירושלמי ביכורים פ"ב ה"ב ח' א'?

ביעור בכורים בהקש מביעור מעשר שני .ע"פ דברים כי-תבוא כו? יב?

י֭תכַ ֞ ֶלּה֭ -מונח גרשיים ְ ...תּבוּאָ ְתָךֵ֛֭ – תביר  ,תבנית טעמים כעין להקל ולהחמיר
כּ ְ
ֶ֣֭
֠לַ ְעשׂר  -תלישא-גדולה ְ ...תּבוּאָ ְתָךֵ֛֭ – תביר  ,תבנית טעמים המרמזת לעריכת חישוב

להחמיר על בעליו לאסור אכילתו אחרי שנה שלישית וששית ולהקל על המנויים לאכול .התלישא-גדולה  -עקר מאיסורו לבעליו
להתירו למנויים .צ"ע האם הביעור הוא כמו בשביעית בהפקר או נתינה ממש.

כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ג

דברים נצבים כט,ט

דברים נצבים כט,יא  -יג:

֭היָּֽ ֹום׃
רת֭ע ְמָּךֶ֖ ַ
ֱֹלהיָך֭כּ ֵ֥
ה'֭א ָ֔ ֶ
ֶ֖יָך֭וּב ָ ָֽאלָ ָ֑תֹו֭אֲשֶׁ ר֭ ֶ֣֭
ְ
ֱֹלה
ה'֭א ֶ
[יא]֭ ְלעָ ְב ְר ֵָ֗ך֭בּ ְב ֵ֛רית֭ ֵ֥֭
יָך֭לאַ ְב ָר ָהֵ֥ם֭
ְ
ְָ֑ך֭וכַ א ֲֶשֶׁ֤ר֭נ ְשׁ ַבּע֭לַ אֲב ָ֔ ֶת
אֹלהים֭כַּ א ֲֶשֶׁ֖ר֭דּ ֶבּרָ -ל ְ
ָ֔
֭ל
וּא֭י ְהיֶהְ -לָּך ָֽ
ם֭ו ֶ֤ה ָֽ
וֹ֭ל ֵ֗ ָע ְ
וֹם֭׀֭ל ְ
֝
֭֩היָּ֨
ן֭ה ָֽקים-א ְתָך ַ
[יב]֭ ְל ַמֶ֣עַ ָ
את֭ואֶ תָ -האָ ָלֶ֖ה֭הַ ָֽזּאת׃
ְ
ית֭ה ָ֔זּ
ַ
ֶ֖ם֭ל ַב ְדּ ֶכ ָ֑ם֭אָ נ ֵ֗כי֭כּרת֭אֶ תַ -ה ְבּ ֶ֣ר
לא֭א ְתּ ֶכ ְ
ֶ֖ק֭וּ ְל ַיע ֲָֽקב׃֭[יג]֭ ְו ֵ֥
ְלי ְצ ָח ָֽ
רש"י (יא) ְלעָ ְב ְר ֵָ֗ך֭ -להיותך עובר בברית .ולא יתכן לפרשו כמו להעבירך ,אלא כמו (לעיל ד ,יד) לעשותכם אותם:
ְלעָ ְב ְר ֵָ֗ך֭בּ ְב ֵ֛רית֭ -דרך העברה ,כך היו כורתים ברית ,עושין מחיצה מכאן ומחיצה מכאן ועוברים בינתים ,כמו שנאמר (ירמיה לד,יח)
ֶל֭א ֲֶשֶׁ֣ר֭ ָ ָֽכּ ְר ֶ֣תוּ֭ל ְשׁ ַנָ֔ים֭וַיַּ ָֽעַ ְב ֶ֖רוּ֭בֵּ֥ין֭ ְבּ ָת ָ ָֽריו׃:
ָ ...העָ֭֨ג ֭
רש"י הביא הסבר ְלעָ ְב ְר ֵָ֗ך֭בּ ְב ֵ֛רית֭מנביא ,ולא מברית בין הבתרים בבראשית .ובברית בין הבתרים (בר' לך טו,י) כתב ודרך כורתי

ברית לחלק בהמה ולעבר בין בתריה ,כמו שנאמר להלן :הָ ֶ֣ע ְב ָ֔רים֭בֶּ֖ין֭בּ ְת ֵ֥רי֭הָ ָֽעגֶל (ירמיה לד,יט) .וכן לא לומדים מ(-בראשית וישלח
לד,יא – יב) :ההתחיבות השניה של שכם וחמור הופכת את ההתחיבות הראשונה לשבועה או נדר על דעת רבים .וכן לשבועה שהיא
אלה אפשר היה להביא מהשבעת אברהם לעבדו בשליחות קידוש אשה ליצחק (בר' חיי שרה,כד,ג,מא) אבל (בבלי נדרים סה,א) למד
ששבועה היא אלה מהנביא (יחזקאל יז) ו(-דברי הימים ב' לו,יג) על צדקיהו ונבוכדנצר .והרש"ש תירץ שכיון שספר בראשית הוא
קודם למתן תורה ,לכן הנאמר בו הוא אסמכתא ולא המקור שיש ללמוד ממנו.
ָך – רביע ,עם ישראל עברו ארבע בריתות עם הקב"ה( ,א) במתן תורה( ,ב) בערבות מואב (ג) בהר גריזים והר עיבל תיכף
ְלעָ ְב ְר ֵ֭֗
לכניסתם לארץ-כנען (ד) ברית בשנה השביעית למלך צדקיהו .ותיכף עברו עליה.
ירא מלת "את" נדרשת לרבות תלמידי חכמים ,כגון ב -בבלי פסחים כב,ב
ֱֹלהֵ֛יָך֭תּ ָ ֶ֖
ה' ֭ א ֶ
בכתוב (דב' וא' ו,יג) או (דב' עקב י,כ) ל֭-אֶ תֹ֧֭ -
כדתניא :שמעון העמסוני ,ואמרי לה נחמיה העמסוני ,היה דורש כל אתים שבתורה .כיון שהגיע (דב' וא' ו,יג) או (דב' עקב י,כ) ל֭-אֶ ת-הֹ֧֭'֭
ירא  -פירש .אמרו לו תלמידיו :רבי ,כל אתים שדרשת מה תהא עליהן?  -אמר להם :כשם שקבלתי שכר על הדרישה ,כך
ֱֹלהֵ֛יָך֭תּ ָ ֶ֖
א ֶ
ירא  -לרבות תלמידי חכמים.
ֱֹלהֵ֛יָך֭תּ ָ ֶ֖
ה' ֭ א ֶ
אני מקבל שכר על הפרישה .עד שבא רבי עקיבא ודרש :אֶ תֹ֧֭ -
ֱֹלהֵ֛יָך כבסיס ללמד שהמלים המצטרפות נותנות משמעות נוספת לכתוב.
ה' ֭ א ֶ
על בסיס מאמר זה ,נקח את הכתוב ֹ֧֭
ֱֹלהֶ֖יָך מלת ברית נותנת משמעות של קיום מצוות התורה מסיני שנתנה ע"י ה' א-לקיך.
ה'֭א ֶ
בקרא (דב' נצ' כט,יא) בּ ְב ֵ֛רית֭ ֵ֥֭
לכן אפשר כי תבנית הטעמים מרמזת למצוות דרבנן.
ֱֹלהֶ֖יָך בא ללמד על ברית קיום תרי"ג מצוות התורה שבכתב ,ואפשר כי תבנית הטעמים של הכתוב
ה'֭א ֶ
אפשר כי הכתוב בּ ְב ֵ֛רית֭ ֵ֥֭
ֹלהֶ֖יָך – מרכא טפחא בתפקיד יתור לרבות הלכות מדרבנן ,כדאיתא בבלי
א ֶ
ה'֭ ֱ֭
ֱֹלהֶ֖יָך – תביר מרכא טפחא ,מלמדת כי ֵ֥֭
ה'֭א ֶ
בּ ְב ֵ֛רית֭ ֵ֥֭
ירא והלכות שהם חידשו בנוסף להלכות שנתן הקב"ה בסיני ,וקיום
ֱֹלהֵ֛יָך֭תּ ָ ֶ֖
ה'֭א ֶ
פסחים כב,ב (ועוד גמרות) על הקרא (דב' וא' ו,יג) אֶ תֹ֧֭ -
ית֭ה ָ֔זּאת֭– אין לי אלא מצות שקבלו עליהם מהר סיני,
ַ
הברית מתיחס גם להלכות שחידשו רבנן כפי' תורה תמימה (דב' נצ' כט,יג) ַה ְבּ ֶ֣ר

מצות העתידות להתחדש כגון מקרא מגילה מניין ,ת"ל (אסתר ט') קימו וקבלו ,קיימו מה שקבלו כבריא) [בבלי שבועות לט,א]:

ֱֹלהֶ֖יָך – מרכא טפחא בתפקיד יתור לרבות הלכות מדרבנן על מצוות מדאורייתא וטעם תביר במלת בּ ְב ֵ֛רית יוסבר ע"פ מסקנה
הֵ֥֭'֭א ֶ
מהנאמר ב-ספר המצוות לרמב"ם שורש א ונספח ל-ספר החנוך .טעם תביר במלת בּ ְב ֵ֛רית ממעט ,ללמד שעל הרבה מצוות בין
מדאורייתא בין מדרבנן אין ברכת המצווה ,כגון בדאורייתא מצוות כיבוד אב ואם ,וברבנן מצוות שעיקר עשייתן מספק כגון מעשר דמאי
אין מברכין עליהן.
בין המצוות עם ברכות נמצאות שבע מצוות דרבנן הלל ,מקרא מגילה ,נר חנוכה ,נר שבת ,נטילת ידיים ,לברך על כל הנאה (ובזה יום
טוב שני של גלויות שלא יזלזלו בו אף שבא על הספק ,ומאה ברכות בכל יום) ,עירובין למיניהם.
ֹלהֶ֖יָך – מרכא טפחא בתפקיד יתור לרבות עונשים מדרבנן לפי הוראת שעה שאמנם עשו חכמים חיזוק לדבריהם
א ֶ
ה'֭ ֱ֭
ועוד רבוי ומיעוט ֵ֥֭
יותר מדברי תורה ,אין עונשי תורה על מצוות דרבנן אבל יש לבית דין כח לענוש כהוראת שעה ,בנידוי ,קנסות ,עונשי גוף (מלקות ,מומים
ואף מיתה) תשובות הרא"ש כלל י"ח ,סי יג ,כלל יז ,סי' יח ,רבי חיים פאלאגי :שו"ת חיים ביד סימן צג ,שו"ת ציץ אליעזר חלק יט סימן
נא בשו"ת ריב"ש (סי רנא) שדעתו ג"כ שיש כח אף בזה"ז לדון דין מיתה לצורך שעה ,אנציקלופדיה תלמודית כרך ח[ ,הוראת שעה] טור
תקכג ויש חולקים וסוברים שאף בחוץ לארץ שאין סמוכים ,ואינם דנים דיני נפשות ודיני מכות וקנסות ,מכל מקום כשראו שהעם פרוץ
דנים דיני נפשות לצורך השעה ,148אנציקלופדיה תלמודית הערות כרך ח[ ,הוראת שעה] טור תקכג הערה  :148מאירי סנהדרין נב ב
ו -תביר במלת בּ ְב ֵ֛רית למעט שלמצוות דרבנן עונשים רק להוראת שעה ולא עונשי דאורייתא.
ֱֹלהיָך֭בחלק הבא
במקור הבא נמנות שלוש בריתות במדבר ולא מונה בריתות בנביא .הוא מובא בשביל לדון במשמעות אֲשֶׁ ר֭הֶ֣֭'֭א ָ֔ ֶ

ֶ֖יָך֭וּב ָ ָֽאלָ ָ֑תֹו֭וג' ,שלוש בריתות כרת להם אחת כשיצאו
ְ
ֱֹלה
בפסוק .פתרון תורה פרשת נצבים עמוד ְ 287לעָ ְב ְר ֵָ֗ך֭בּ ְב ֵ֛רית֭הֵ֥֭'֭א ֶ
ממצרים .ואחת כשעמדו לפני הר סיני ואחת כרת עמהן כן בארץ מואב .ולמה כרת עמהן כן אילא מפני שקבלו עליהן בחורב וחזרו
בהן ואמרו אלה אלהיך ישר' .לפיכך חזר וכרת עמהן כן לקבע עליו קללה למי שיחזר בדבריו .ואין לשון לעברך אילא כאדם שהוא
אומ' לחברו יעבר בך קללה אם חוזר אתה בדבר הזה ,וכן אתה מוצא כשהכעיסו מה נא' על ידי דניאל שנ' וכל ישר' עברו את תורתם
/תורתך /וסור לבלי ש' בקולך וג' .ואין אלה אילא קללה ,שנ' והיתה האשה לאלה וג' ,ללמדך שכשם שמשביעין את השוטה כך
השביע הקדוש ברוך הוא את ישר' ושמא תאמר כל הטרח הזה למה מפני שאיני צריך לכם אילא מה אעשה כבר נשבעתי לאבותיכם
֭היָּֽ ֹום וג' למען הקים אותך היום לו לעם וה' יהיה לך לאל' וג'.
רת֭ע ְמָּךֶ֖ ַ
ֱֹלהיָך֭כּ ֵ֥
ה'֭א ָ֔ ֶ
שלא אשנה בכם ובניכם לעולם ,לכך נא' אֲשֶׁ ר֭ ֶ֣֭
ואומ' מלך אסור ברהטים ,ואין אסור אלא שבועה שנ' ואסרה אסר .לפיכך איני יכול לעבור על השבועה.
ֱֹלהָ֑יָך֭בטעם עליון ,הברית כאן ,הבריתות לאבות ,הבריתות
ה'֭א ֶ ָ֔
ֱֹלהיָך֭– פשטא מונח זקף-קטן ,כטעמי (שמ' יתרו כ,ב) ָ ָֽאנ ֶ֖כ֭י ֶ֣֭
ה'֭א ָ֔ ֶ
אֲשֶׁ ר֭ ֶ֣֭
בעבר עם כל אחד בעם ישראל ,הבריתות בעתיד עם כל אחד מעם ישראל ,כולם עם ה' יחיד ומיוחד.

כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ה'֭אֱֹל ָ֔ ֶהיָך֭– פשטא מונח זקף-קטן ,בתפקיד שתיים :שבועה לאבות (שלוש פעמים וביחד כקבוצה אחת) ,שבועה לבנים שלוש
אֲשֶׁ ר֭ ֶ֣֭
פעמים וביחד כקבוצה אחת)
֭היָּֽ ֹום חזקוני (יא) לעברך כאיש אחד .כרת עמך היום כולכם מוכנים עכשיו לעבור ואין איש יכול לומר לא הייתי שם ולא
רת֭ע ְמָּךֶ֖ ַ
כּ ֵ֥

קבלתי הברית עלי ,אבל לאחר שתעברו את הירדן ותתפזרו איש איש לירושתו ויהיו בכם יולדת חולה או זקן אין יכולת בכם לאסוף
כולכם בבת אחת כמו עתה להעבירם בברית הקדוש ברוך הוא ובאלתו.

ָך  ...כּ ֵ֥רת֭ע ְמָּךֶ֖֭ – בלשון יחיד חיוב ליחיד ,ותבנית הטעמים מרכא טפחא ,יתור לרבות ברית לכל אחד לעצמו ולדורותיו.
ְלעָ ְב ְר ֵ֭֗
הַ יָּֽ ֹום – סלוק ,מגביל ,היום כולכם מוכנים אבל לעתיד לבוא יהיו אנשים שלא יוכלו להגיע מסיבות שונות ולכן היום הברית בשביל כל
העתיד.
ֱֹלהיָך֭ס"ת ר-ה-כ רמז הכ"ר ישראל מי עובר עמך בברית ,מי כורת עמך ברית ,הבורא עצמותו ומהותו בחר בעם ישראל.
ה'֭א ָ֔ ֶ
אֲשֶׁ ר֭ ֶ֣֭
ֱֹלהיָך֭כּ ֵ֥רת ס"ת הכ"ת (=תכ"ה סדר אותיות שם שבו משה הכה המצרי) ובספר עבודת ישראל כתב
ה'֭א ָ֔ ֶ
ומחויבותו להגנתם מרומז בֶ֣֭ -
הסדר כה"ת ס"ת ול"ך נא"ה להודו"ת (עבודת ישראל) שם שמירה.
אֹלהים֭כַּ א ֲֶשֶׁ֖ר֭דּ ֶבּרָ -ל ְָ֑ך֭ ֭
ָ֔
֭ל
וּא֭י ְהיֶהְ -לָּך ָֽ
ם֭ו ֶ֤ה ָֽ
ע ְ
וֹ֭ל ֵָ֭֗
וֹם֭׀֭ל ְ
֝
֭֩היָּ֨
ן֭ה ָֽקים-א ְתָך ַ
֭[יב]֭ ְל ַמֶ֣עַ ָ
ֶ֖ק֭וּ ְל ַיע ֲָֽקב׃
ֵ֥ם֭לי ְצ ָח ָֽ
יָך֭לאַ ְב ָר ָה ְ
ְ
וְ כַ א ֲֶשֶׁ֤ר֭נ ְשׁ ַבּע֭לַ אֲב ָ֔ ֶת
וּב ָ ָֽאלָ ָ֑תֹו֭ -אין אלה אלא שבועה ,כמו שנאמר (במ' נשא ה,כא) והשביע הכהן את האשה בשבועת האלה ,ומכאן
תורה תמימה (יא) ְ
ט)

דהעונה אמן אחר שבועה כשבועה דמי [ירושלמי סוטה פ"ב ה"ה]:
תורה תמימה הערה ט) ר"ל דהא לא מצינו מפורש שנשבעו ישראל בעצמן ,ואעפ"י כן אומר (דב' נצ' כט,יא)֭ ְלעָ ְב ְר ֵָ֗ך֭בּ ְב ֵ֛רית֭הֵ֥֭'
תֹו֭דמשמע שאמנם נשבעו ,ע"כ צ"ל דבהא שענו אמן אחר השבועה שבהר גריזים ובהר עיבל כמש"כ (דב' תבוא כז11,
ֶ֖יָך֭וּב ָ ָֽאלָ ָ֑
ְ
ֱֹלה
א ֶ

פסוקי ארור) ואמר כל העם אמן זה חשוב כשבועה עצמה .וע"ל ב(-במ' נשא ה,כב) ְואָ ְמ ָ ֵ֥רה֭הָ א ָשֶּׁ֖ה֭אָ מֵ֥ן֭׀ באה עוד דרשה בענין זה:
וּב ָ ָֽאלָ ָ֑תֹו֭ -אין אלה אלא שבועה – ... ,טעם אתנח בתפקיד הגבלה ללמד שאם משמיעים שבועה לאדם ,מספיק רק
תורה תמימה (יא) ְ
עניית אמן שלו לחייבו להקמת תנאי ולשבועה ולא צריך לאמר השבועה בעצמו.
עיון בפי' קרבן העדה ירושלמי סוטה פ"ב ה"ה גמ' ה"ג (הכי גמרינן) (טט  -ג' שימושים למלת אמן) (טט-א) אמן לשבוע' (טט-ב) אמן לקבל'

ן֭ה ָֽקים֭וכו' .וכ"ה בבבלי פ' שבועות
(טט-ג) אמן ייאמנו הדברי'( .טט-א) אמן לשבועה מסוטה (טט-ב) אמן לקבלה (דב' נצ' כט,יב)֭ ְל ַמֶ֣עַ ָ
העדות .וה"פ אמן משמש ג' דברים (טט-א) העונה אמן אחר שבועה שחבירו משביע אותו כמוציא שבועה מפיו דמי (טט-ב) והאומר
לחבירו הריני עושה לך דבר זה ע"מ שתקיי' לי תנאי זה וענה אחריו אמן כאלו אמר בפי' שמקבל עליו תנאי זה שהתנה חבירו עמו
(טט-ג) והעונה אמן אחר תפילה ותחינת חבירו הוא כאומר יהי רצון שכן יהא ויתאמת דבריך:
אמן לשבועה מסוטה .שהרי הכהן היה משביעה וסגי באמירת אמן שאמרה היא ובדקי לה מיא:

ְָ֑ך֭בּ ָ֨תת֭הֶ֤֭'֭
ֶ֖ה֭בּתֶ֣ וְֹך֭עַ מּ ְ
ְֵ֛ך֭לאָ ָלֵ֥ה֭וְ ל ְשׁבֻ ָע ְ
אוֹת ְ
שּׁה֭י ָ֨תּן֭הֵ֥֭'֭ ָ
֭לא ָ֔ ָ
ֵ֥ן֭אתָֽ ָ -האשָּׁ ה֭בּ ְשׁבֻ ַע ֶ֣ת֭הָ אָ לָ ה֭וְ אָ ַמֶ֤ר֭הַ כּהן ָ ָֽ
במדבר נשא ה[֭ :כא]֭וְ ה ְשׁ ָ֨בּיעַ ֭הַ כּה ֶ ָֽ
מן֭׀֭אָ ָֽמן׃
שּׁה֭אָ ֵ֥
פּל֭יָרְָ֑ך֭וְ אָ ְמ ָ ֵ֥רה֭הָ א ָ ֶ֖
וֹת֭בֶּ֖טֶ ן֭וְ לַ נְ ֶ֣֭
ֶ
֭בּמעַָ֔ יְך֭לַ ְצבֵּ֥
אֶ ת-יְ רכְך֭נ ָ֔ ֶפלֶ ת֭וְ אֶ ת-בּ ְטנְֶַֽ֖ך֭צָ ָ ָֽבה׃֭[כב]֭ ֠וּבָ אוּ֭הַ ָ֨ ַמּים֭הַ ְמאָ רֲ ֶ֤רים֭הָ אלֶּ ה ְ ָֽ

בפרשת סוטה הכהן משביע את האשה ,והיא רק עונה אמן ,ונחשב לה כאילו אמרה השבועה בעצמה ,לחייבה בין לטוב בין למוטב,
ומזה לימוד לשבועת ישראל לשמור התורה במעמד הר גריזים והר עיבל .הלווים השביעו ,העם אמר אמן בין לטוב בין למוטב .הכתוב
כאן הוא אזהרת משה לעם ישראל על חיוב השבועה ,ובפועל יבוצע אחרי עברם לא"י.

ן֭ה ָֽקים֭וגו' .דכתיב ברישא ארור אשר לא ישמע את דברי הברי' הזאת אשר צויתי את אבותיכם וגו'
אמן לקבלה (דב' נצ' כט,יב)֭ ְל ַמֶ֣עַ ָ
למען הקי' את השבועה אשר נשבעתי לאבותיכם כיום הזה ואען ואומ' אמן ה' והיינו שקיבל על עצמו הארור:

(קרבן העדה הרכיב כאן פסוקים אחדים ,שאחד מהם הוא (דב' תבוא כז,כו) שמסקנתם שמלת אמן היא אישור קבלת הצווי )
ויען בניהו בן יהוידע ויאמר אמן .כן יאמר ה' אלהי( :דוגמא למשמע שלישי לאמן שייאמנו הדברים)

אין מן הדין אמן שבועה .אם מסוטה את יליף אמן לשבועה :לית ש"מ כלום .ליכא למשמע מינה דבר די"ל דאמן דסוטה הוא קבלת

דברי' על האלה שמקללה הכהן או האמנת דברי'( :הגמרא מקשה שאי אפשר ללמוד מסוטה שמשמעות אמן היא שבועה ,כי יתכן שזה במשמעות
של קבלת הדברים)
וויידא אמרה דא .אלא היכן נאמר דבר זה דאמן הוה שבועה( :היכן המקור למשמעות אמן שהיא שבועה)
ֶ֖יָך֭וּב ָ ָֽאלָ ָ֑תֹו֭ואין אלה אלא שבועה ולא מצינו שנשבעו
ְ
ֱֹלה
ה'֭א ֶ
(דב' נצ' כט,יא) ְלעָ ְב ְר ֵָ֗ך֭וכו' .כלומר מהכא דכתי' ְלעָ ְב ְר ֵָ֗ך֭בּ ְב ֵ֛רית֭ ֵ֥֭
הם בעצמן א"ו (אלא ודאי) שהם ענו אמן כמו שמצינו בהר גריזי' ובהר עיבל ש"מ דאמן הוה שבועה:
למדנו מ(-דב' נצ' כט,יא) שמשמעות אמן הוא הקמה של תנאי ,ושבועה.

עיון בפי' פני משה ירושלמי סוטה פ"ב ה"ה גמ' אמן לקבלה כו' .כלומר באמן יש ג' דברים הללו קבלת דברים ושבועה והאמנת דבר
כדיליף לקמיה :אמן לקבלה .ילפינן מסוטה כדתנן במתני':
לשבועה (דב' נצ' כט,יב)֭ ְל ַמֶ֣עַ ן֭הָ ָֽקים֭וגו' .ולקמן מקשי עלה(:הגמרא מקשה על לימוד משמע אמן לשבועה מהקמה)
ויאמר אמן וגו' .והתם ייאמנו הדברים הוא דכן יאמר ה' כתיב:
אין מן הדין אמן שבועה .אם מהמקרא הזה ילפת אמן לשבועה מלמען הקים:
לית ש"מ כלום .דבשבועה לאבות לא מצינו אמן( :בכתובים השונים המספרים על שבועת ה' לאבות לא נאמר כי האבות ענו אמן להקמה)
ויידא אמרה .ומאיזה מקרא ילפינן:
וּב ָ ָֽאלָ ָ֑תֹו֭ואין אלה אלא שבועה כמה דתימר כאן והשביע הכהן וגו' וילפינן אלה
ָך וגו' ְ
דא .זה המקרא דכתיב (דב' נצ' כט,יא) ְלעָ ְב ְר ֵ֭֗
אלה מסוטה שיש בו שבועה והדר ילפינן אלה מאלות שבהר עיבל דכתיב בהו וענו כל העם ואמרו אמן:

פני משה מפרש כי בערבות מואב משה העביר את ישראל בברית השם ושבועתו והיה בברית הזאת הקמת תנאי ושבועה ע"י אמן כמו
שבמעמד הר גריזים והר עיבל הלווים אמרו ארור וברוך וישראל ענו אמן וכך הקימו על עצמם תנאים והתחייבו בשבועה.
ירא֭ -לרבות תלמידי חכמים ".מוחלף בגמרות
ֱֹלהֵ֛יָך֭תּ ָ ֶ֖
ה' ֭ א ֶ
הערה פסוק המקור ל-בבלי פסחים כב,ב "עד שבא רבי עקיבא ודרש :אֶ תֹ֧֭ -
שונות בין פרשת ואתחנן ובין פרשת עקב ,היינו הפסוקים
ֲבד֭וּב ְשׁ ֶ֖מוֹ֭תּשָּׁ ָֽבעַ ׃֭֭ ֭
וֹ֭תע ָ֑
א֭וא ֶ֣ת ַ
יר ְ
ֱֹלהֵ֛יָך֭תּ ָ ֶ֖
ה'֭ א ֶ
(א) (דברים ואתחנן ו,יג) אֶ תֹ֧֭ -
ד֭וּבוֹ֭ת ְד ָָ֔בּק֭וּב ְשׁ ֶ֖מוֹ֭תּשָּׁ ָֽבעַ ׃ ֭
ֶ֣
ֲב
וֹ֭תע ָ֑
ירא֭א ֶ֣ת ַ
ֱֹלהֵ֛יָך֭תּ ָ ֶ֖
ה' ֭ א ֶ
(ב) (דברים עקב י,כ) אֶ תֹ֧֭ -
ירא – דרגא תביר טפחא ,כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא ,שכאן הוא יראה ,שעל כל אחד חל אותו
ֱֹלהֵ֛יָך֭תּ ָ ֶ֖
ה' ֭ א ֶ
(דברים עקב י,כ)֭אֶ תֹ֧֭ -
ענין ,היינו יראת ה' ויראת החכמים.
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

7
7.1

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

ויקרא פרשות תזריע מצורע
ויקרא תזריע יב – תורת היולדת

ויקרא תזריע יב,א – ו:

אמר׃ ֭
ֵ֥ר֭ה'֭אֶ ל-מ ֶשֵׁ֥ה֭לּ ָֽ
[א]֭וַיְ ַדבּ ֶ֖
דה֭ז ָָכ ָ֑ר ֭
ֶ֣י֭תזְ ָ֔ריעַ ְ֭וי ְָל ָ ֶ֖֭
אמר֭אשָּׁ ה֭כּ ַ
[ב]֭דּ ֞בּר֭אֶ לְ -בּנ ֶ֤י֭י ְשׂ ָראל֭ל ָ֔
ַ
ֹותהּ֭תּ ְט ָ ָֽמא׃ ֭
ת֭דּ ָ ֶ֖
דּ ְ
ט ְמאָ ה֭שׁ ְב ַע ֶ֣ת֭י ָָ֔מים֭כּימֵ֛י֭נ ַ ֵ֥
֭וְ ָ ָֽ
וֹל֭בּ ַשֵׂ֥ר֭עָ ְרלָ ָֽתוֹ׃ ֭
ְ
ֶ֖וֹם֭ה ְשּׁמינ ָ֑י֭י ֶ֖מּ
ַ
וּביּ
[ג]֭ ַ
ֳרהּ׃֭ ֭
מי֭טָ ה ָ ָֽ
לאת֭יְ ֵ֥֭
א֭ת ָ֔בא֭עַ דְ -מ ֶ֖
֭ל ָ
ֵ֗ע֭ואֶ לַ -המּ ְק ָדּשׁ ֶ֣
שׁ֭לא-ת ָגּ ְ
ָ֑ה֭בּכָ לֶ֣ -ק ֶד ָֽ
֭וּשׁ ֶֹ֣לשֶׁ ת֭י ָָ֔מים֭תּשֶׁ֖ב֭בּ ְדמֶ֣י֭טָ ה ֳָר ְ
ֹלשׁים֭יוֹם ְ
וּשׁ ֵ֥
[ד]֭ ְ
ֳרה׃ ֭
שּׁים֭יוֹם ְ֭ושֶׁ֣שֶׁ ת֭י ָָ֔מים֭תּשֶׁ֖ב֭עַ לְ -דּמֵ֥י֭טָ ה ָ ָֽ
ָ֑הּ֭ושׁ ֵ֥
ם֭כּנ ָדּ ָת ְ
ֵ֥ה֭שׁבֻ ַעֶ֖י ְ
ד֭וטָ ְמ ָא ְ
[ה]֭ ְואם -נְ ק ָבֶ֣ה֭ת ָ֔ל ְ
ר֭ל ַח ָטּ ָ֑את ֭
ה֭וּבן-יוֹנָ ֵ֥ה֭אוֶֹ֖ -ת ְ
ֶ
ל
֭לע ָ֔ ָ
שׂ֭בּןְ -שׁנָתוֹ ְ
יא֭כּ ֶֶ֤ב ֶ
ֶ
֭תּ ֞ב
וֹ֭ל ַבת ָ
֭א ְ
הּ֭לבן ֶ֣
ֳר ְ
לאת׀֭יְ מֶ֣י֭טָ ה ָ ֵ֗
[ו]֭וּב ְמ ֶ֣
ח֭א ֶהל-מוֹעֶ֖ד֭אֶ לַ -הכּ ָֽהן׃ ֭
פּ ַת ָֽ
֭אֶ לֵֶ֥֭ -

ראה ירושלמי פסחים פ"ב ה"א (וילנה יב,א)
דרשת סמוכים מ(-יב,ג) אל (יב,ב) ,דרשת סדור שנחלק מ(יב,ו) אל (יב,ה),
ט ְמאָ ה֭שׁ ְב ַע ֶ֣ת֭י ָָ֔מים֭
דה֭ז ָָכ ָ֑ר ,מה תלמוד לומר? לפי שנאמר [ב]֭ ְו ָ ָֽ
ֶ֣י֭תזְ ָ֔ריעַ ְ֭וי ְָל ָ ֶ֖
כיוצא בו אמר רבי יודה (וי' תזריע יב,א  -ב) אשָּׁ ה֭כּ ַ

ֶ֖וֹם֭ה ְשּׁמינ ָ֑י֭י ֶ֖מּוֹל
ַ
וּביּ
[ג]֭ ַ

נשלב את דרשת הסמוכים שדורש ה ירושלמי מסמיכות (יב,ג) אל פסוק (יב,ב) בהסבר ע"פ תבנית הטעמים.
ֶ֖וֹם֭ה ְשּׁמינ ָ֑י – טפחא בראש פסוק ,אתנח  ,בתבנית זאת טעם טפחא משמש בתפקיד של התפשטות אפיון מתוכן מלתו ותוכן שאחריו
ַ
וּביּ
[ג]֭ ַ
וֹל֭בּ ַשֵׂ֥ר֭עָ ְרלָ ָֽתוֹ  ,היינו הולד חי ויש מילה ,אזי יש לאשה דמי טהרה .לכן אי
ְ
אל הכתוב לפניו ,בפסוק (יב,ב) ללמד שאם מתקיים י ֶ֖מּ
ָכ ָ֑ר
אפשר ללמוד ללמוד בקל וחומר לגבי ולד שמת (או עובר מחוי) על דמי טהרה אלא צריך את מלת (יב,ב) ז ָָכ ָ֑ר ,כההמשך הירושלמי ז ָ֭
לרבות את המת ,יתור ללמוד לדמי טהרה על מת .תורה תמימה הערה ד) דהיה אפשר לכתוב כי תלד .וגו'

ֶ֣י֭תזְ ָ֔ריעַ ְ֭וי ְָל ָ ֶ֖דה֭ [ -הפילה שליא טמאה לידה],
וב-תורה תמימה ויקרא יב,ב הביא בענין דמי טהרה בלידת מת מבבלי [נדה כז,ב] כּ ַ
ֶ֣י֭תזְ ָ֔ריעַ ְ֭וָ֭י ְל ָ ֶ֖דה ,מלמד שאפילו לא ילדה אלא כעין שהזריעה טמאה לידהג):
דאמר קרא אשָּׁ ה֭כּ ַ
תורה תמימה הערה ג) ר"ל אפילו נמחה כזרע .וצ"ל דאיירי שנמחה לאחר שנברא ולד ,דאי מתחלת ברייתו נמחה הלא דרשינן בפסוק
הסמוך מי שאינו ראוי לברית שמונה [או לבריית נשמה] אין אמו טמאה לידה ,כפי שיתבאר שם .וטעם הדיוק משום דלשון תַ זְ ָ֔ריעַ ֭
מיותר הוא ,דהיה אפשר לכתוב כי תלד .ועיין בתוס' נדה י"ח א' דאע"פ שמלשון ַתזְ ָ֔ריעַ ֭דרשינן בסמוך לענין יוצא דופן ,אפ"ה תרתי
ש"מ (שמא מינה)  ,יעו"ש:
ֶ֣י֭תזְ ָ֔ריעַ ְ֭וי ְָל ָ ֶ֖דה֭ -יוצא דופן אין יושבין עליו ימי טומאה וימי טהרה ,ואין חייבין עליו קרבן ,מאי טעמא,
תורה תמימה ויקרא יב,ב כּ ַ
דאמר קרא אשה כי תזריע וילדה ,עד שתלד ממקום שמזרעתד) [נדה מ' א']:
תַ זְ ָ֔ריעַ֭ – זקף-קטן ,טעם זקף-קטן ,מלמד שתי דרשות במקום כפירשו תוס' תרתי שמא מינה( ,א) על פי המלה המלה מלמדת על לידה
ממקום הזרעה( ,ב) ע"פ הטעם לידת מת ,מחוי
[ו]֭וּב ְמ ֶ֣לאת׀֭– מונח פסק בראש פסוק יְ מֶ֣י֭טָ ה ָ ֳֵ֗רהּ ...
בקריאה עם פסק עשוי להיות בתפקיד כעין סדור שנחלק (מידה י"א מל"ב מידות של ר' אלעזר בר' יוסי) ,ואז הכתוב כאילו משייכו
לפסוקים הקודמים (יב,ד,ה) העוסקים במספר ימי הטהרה .היות והיולדת מביאה ביום טהרתה קדשים לטהרתה ,ובקדשים הולך הלילה
אחרי היום ,לכן אינה יכולה להביאם ביום הארבעים או השמונים אלא עליה להשלימם עד לילם ,ארבעים או שמונים ימים מלאים .וכפי'
רש"י (יב,ד) לפי שזו טבולת יום ארוך ,שטבלה לסוף שבעה ,ואין שמשה מעריב לטהרה עד שקיעת החמה של יום ארבעים ,שלמחר

תביא את כפרת טהרתה.
וֹל֭בּ ַשֵׂ֥ר֭עָ ְרלָ ָֽתוֹ׃ ֭
ְ
ֶ֖וֹם֭ה ְשּׁמינ ָ֑י֭י ֶ֖מּ
ַ
וּביּ
ויקרא תזריע יב,גַ ֭:
וּביֶּ֖וֹם ,ביום ולא בלילה ,אין לי אלא הנימול לשמונה שיהא
תורה שלמה תו"כ תזריע פ"א ב ְשּׁמינ ָ֑י .יכול בין יום ובין לילה ,ת"ל ַ
וּביֶּ֖וֹם.
ביום ,מנין לתשעה ולעשרה לאחד עשר ושאר כל הנימולים לא יהו אלא ביום ,ת"ל ַ
ֶ֖וֹם֭ה ְשּׁמינ ָ֑י – (א) טפחא פותחת טפח להתאפיין ממלת האתנח וללמד שיש ימים אחדים הנקראים שמיני.
ַ
וּביּ
טט ַ -

(ב) טפחא מרבה זמן יום לכל הימים הנקראים שמיני .ימי שמיני ע"פ משנה שבת פי"ט,מ"ה הם היום  ,8והימים  12 ,11 ,10 ,9ויום
וּבןְ -שׁמנַ ֶ֣ת֭י ֵָ֗מים  -מונח רביע,
ברית אחרי חולי ,נחשבים שמיני לנולד בין השמשות ומרומזים ב בצווי המלה ב(-בראשית לך-לך יז,יב)֭ ֶ
יכ ָ֑ם.
ֶ֖ר֭לדרת ֶ
בתפקיד יותר מארבע ימים הנקראים שמיני לענין י ֵ֥מּוֹל֭לָ ֶכֵ֛ם֭כָּ ל-ז ָָכ ְ

ר֭בּ ֶנגַעַ -הצָּ ַרֵ֛עַ ת֭(דב' כ"ת כד,ח) חוץ מן המילה  ...ומה אני
ְ
וֹל֭בּ ַשֵׂ֥ר֭עָ ְרלָ ָֽתוֹ׃ אע"פ שיש שם בהרת ,הא מה אני מקיים ה ָשֹּׁ֧מֶ
ְ
י ֶ֖מּ
וֹל֭בּ ַשֵׂ֥ר֭עָ ְרלָ ָֽתוֹ ,בזמן שאין שם בהרת ,ת"ל ְבּ ַשֵׂ֥ר אע"פ שיש שם בהרת.
ְ
מקיים י ֶ֖מּ
משנה נגעים פ"ז מ"ה (בהרת ש)היתה בראש הערלה ,ימול .התורה צוותה על עשה של מילה שידחה את הלא תעשה של צרעת
ד֭ולַ עֲשָׂ֑ וֹת – דרגא תביר מרכא טפחא ,קבוצת פרטים שעל כל אחד חל
ר֭מ ֶ֖א ְ
ר֭בּ ֶנגַעַ -הצָּ ַרֵ֛עַ ת֭ל ְשׁ ֵ֥מ ְ
דברים כי תצא כד,ח :ה ָשּׁ ֶֹ֧מ ְ
הענין או ההלכה .דורש עיון.
ְבּ ֶנגַעַ -הצָּ ַרֵ֛עַ ת – תביר מחלק בין נגע צרעת שלא בערלה שאסור לקצוץ ובין נגע צרעת בערלה שמותר לקצוץ במילה .מתואם עם תו"כ
לפסוק (יב,ג) ת"ל ְבּ ַשֵׂ֥ר אע"פ שיש שם בהרתְ .בּ ַשֵׂ֥ר֭עָ ְרלָ ָֽתוֹ  -מרכא סלוק ,מרכא לרבות למילה גם בשר ערלה עם בהרת.
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
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"ג

תו"כ תזריע פ"א עָ ְרלָ ָֽתוֹ׃ – סלוק להגביל למילת ערלת ודאי בשבת ולא למילת ספק כמו אנדרוגינוס .להגביל לערלת הנולד ביום ודאי
ולא למילת ערלת הנולד בספק יום בין השמשות.
ויקרא תזריע יב,ד:

ֳרהּ׃ ֭
לאת֭יְ מֵ֥י֭טָ ה ָ ָֽ
א֭ת ָ֔בא֭עַ דְ -מ ֶ֖
֭ל ָ
ֵ֗ע֭ואֶ לַ -המּ ְק ָדּשׁ ֶ֣
שׁ֭לא-ת ָגּ ְ
ָ֑ה֭בּכָ לֶ֣ -ק ֶד ָֽ
֭וּשׁ ֶֹ֣לשֶׁ ת֭י ָָ֔מים֭תּשֶׁ֖ב֭בּ ְדמֶ֣י֭טָ ה ֳָר ְ
ֹלשׁים֭יוֹם ְ
וּשׁ ֵ֥
ְ
שׁ֭לא-ת ָגֵּ֗ע – מונח רביע ,לרמז שטבולת יום ארוך יש לה  33או  66ימים .כפי' רש"י ְבּכָ לֶ֣ -ק ֶדשׁ֭ -לרבות את התרומה (ראה
ְבּכָ לֶ֣ -ק ֶד ָֽ

יבמות עה,א) .לפי שזו טבולת יום ארוך ,שטבלה לסוף שבעה ,ואין שמשה מעריב לטהרה עד שקיעת החמה של יום ארבעים,
שלמחר תביא את כפרת טהרתהָֽ .לא-ת ָגֵּ֗ע֭ -אזהרה לאוכל וכו' ,כמו ששנויה ביבמות (עה,א).
ראה מונח רביע

ֳרהּ׃ ֭
לאת֭יְ מֵ֥י֭טָ ה ָ ָֽ
א֭ת ָ֔בא֭עַ דְ -מ ֶ֖
֭ל ָ
שׁ֭לא-ת ָגֵּ֗ע֭ ְואֶ לַ -המּ ְק ָדּשׁ ֶ֣
ְבּכָ לֶ֣ -ק ֶד ָֽ
שׁ,
א֭ת ָ֔בא֭ -מה מּ ְק ָדּ ֭
֭ל ָ
שׁ֭לא-ת ָגֵּ֗ע֭ -לא תאכל; וזהו אזהרה לכרת (ראה יבמות עה,א)ְ .ואֶ לַ -המּ ְק ָדּשׁ ֶ֣
רבי יוסף בכור שור ְבּכָ לֶ֣ -ק ֶד ָֽ
שיש בו נטילת נשמה  -כרת ,אף ֶ֣ק ֶדשׁ יש בו נטילת נשמה  -כרת ,דהיינו :אכילה (ראה יבמות שם)ְ .בּכָ ל  -לרבות את התרומה ,שהיא

טבולת יום ארוך (ראה יבמות עה,א; נידה כט,ב)
א֭ת ָ֔בא – תבנית רביע  ...זקף-קטן כעין מידה אשר מהרז"ו מגדיר כמידה ב' בנוסף על ל"ב ,סתום
֭ל ָ
ֵ֗ע֭ואֶ לַ -המּ ְק ָדּשׁ ֶ֣
שׁ֭לא-ת ָגּ ְ
ְבּכָ לֶ֣ -ק ֶד ָֽ
שׁ ,שיש בו נטילת נשמה  -כרת ,אף (נגיעה שזה נראה כלשון סתום
שלא בא לסתום אלא לפרש ,זה וכפרש רבי יוסף בכור שור מה מּ ְק ָדּ ֭
כי אין על נגיעה כרת ,לכן הסתום בא לפרש שזאת אכילת) ֶ֣ק ֶדשׁ (ש)יש בו נטילת נשמה  -כרת ,דהיינו :אכילה (ראה יבמות שם).
ראה רביע  ...זקף-קטן תוכן סתום ,לא בא הכתוב לסתום אלא לפרש
ויקרא תזריע יב,ה:

ֳרה׃ ֭
שּׁים֭יוֹם ְ֭ושֶׁ֣שֶׁ ת֭י ָָ֔מים֭תּשֶׁ֖ב֭עַ לְ -דּמֵ֥י֭טָ ה ָ ָֽ
ָ֑הּ֭ושׁ ֵ֥
ם֭כּנ ָדּ ָת ְ
ֵ֥ה֭שׁ ֻב ַעֶ֖י ְ
ד֭וטָ ְמ ָא ְ
וְ אם-נְ ק ָבֶ֣ה֭ת ָ֔ל ְ
ם֭כּנ ָדּ ָתָ֑הּ֭וכו'
ֵ֥ה֭שׁ ֻב ַעֶ֖י ְ
וְ אם-נְ ק ָבֶ֣ה֭ת ָ֔לד – מונח זקף-קטן בראש פסוק והוא תאור ואחריו הלכה ְוטָ ְמ ָא ְ
ם֭כּנ ָדּ ָתָ֑הּ֭ -רוצה לומר,
ֵ֥ה֭שׁ ֻב ַעֶ֖י ְ
ד֭וטָ ְמ ָא ְ
לימוד אלפניו ולאחריו ,מה לומד מנקבה אל הזכר שלפניו? רלב"ג (ה) ְואם-נְ ק ָבֶ֣ה֭ת ָ֔ל ְ

שתהיה טומאתה באלו הארבעה עשר יום כטומאת הנדה; ואע"פ שראתה דם בכלם ,תטהר בסוף הארבעה עשר יום ,כשתרחץ בשרה
במים .ודין טומאתה באלו הימים הוא דין טומאת הנדה לכל הדברים; רוצה לומר :לטמא בועלה ,וליתר דיני הנדה הנזכרים אחר זה
(ראה וי' טו,יט-כד) .והוא מבואר ,שאם נסתפק לנו בולד אם הוא זכר או נקבה ,נשפוט בו להחמיר ,ותטמא לידה ארבעה עשר יום.
ולזה תטמא לידה ארבעה עשר יום היולדת טומטום או אנדרוגינוס ,כי לא נוכל לומר שלא תהיה טמאה לידה כשלא היה הולד ודאי
זכר או ודאי נקבה ,לפי שאין הבדל לעניין טבע דם לידה בין היות הנולד ודאי זכר או ודאי נקבה ובין היותו ספק; כי על כל פנים הנה
זה הדם הוא ממותר הדם הבלתי נאות להולדה ,והיתה הלידה דרך הרחם כמנהגְ .ושׁ ֵ֥שּׁים֭יוֹם ְ֭ושֶׁ֣שֶׁ ת֭י ָָ֔מים֭תּשֶׁ֖ב֭עַ לְ -דּמֵ֥י֭טָ ה ָ ֳָֽרה -
רוצה לומר ,שאחר שישלמו ארבעה עשר ימי לידה ,יהיו כל הדמים אשר תראה בששים וששה ימים הבאים אחריהם  -טהורים.
משנה ביכורים פ"ד מ"ד (אנדרוגינוס)  ...ויושבת עליו דם טמא ודם טהור כאנשים וכנשים :...
בבלי נדה כט,א מתני' .המפלת ואין ידוע מהו  -תשב לזכר ולנקבה ,אין ידוע אם ולד היה אם לאו  -תשב לזכר ולנקבה ולנדה.
בלידת ספק נותנים עליה כל החומרות :תטמא לידה ארבעה עשר יום כיולדת נקבה ,ודמי טהרה רק עד  40יום כליולדת זכר ,ותמתין לבוא
למקדש עם קרבנות עד מלאת  80יום ללידה כלידת נקבה.
ראה [פשטא] [מונח] זקף-קטן אחרי קיסר והלכה אחריו ; בבלי נדה כט,א
֭וּשׁ ֶֹ֣לשֶׁ ת֭י ָָ֔מים – (סלוק) מרכא פשטא מונח זקף-קטן
ֹלשׁים֭יוֹם ְ
וּשׁ ֵ֥
[ד]֭ ְ
[ה]֭ ְושׁ ֵ֥שּׁים֭יוֹם ְ֭ושֶׁ֣שֶׁ ת֭י ָָ֔מים – (אתנח) מרכא פשטא מונח זקף-קטן
י ָָ֔מים – זקף -קטן בתפקיד של שני לימודים( ,א) אפשר לדרשת טבולת יום ארוך( ,ב) לקביעת וסת נידות מחדש רק אחרי ארבעים לזכר
ושמונים לנקבה
(א) אפשר לדרשת טבולת יום ארוך ,אפשר כי טעם מרכא – מאריך בשני המצבים את הענין הנקרא טבול יום ,שטבול יום או טבולת יום
שאינם אשה יולדת ,הערב שמשו הוא ביום טבילתו ואילו היולדת היא טבולת יום ארוך ,שטבלה לסוף שבעה ,ואין שמשה מעריב
לטהרה עד שקיעת החמה של יום ארבעים ,שלמחר תביא את כפרת טהרתה( .רש"י (יב,ד) ד"ה לפי שזו)
(ב) לקביעת וסת נידות מחדש רק אחרי ארבעים לזכר ושמונים לנקבה

רמב"ם הלכות איסורי ביאה פ"י ה"כ כל מקום שנאמר תשב לזכר ולנקבה כיצד דינה תהיה אסורה לבעלה י"ד יום כיולדת נקבה
שבעה הראשונים ודאי ,והשבעה האחרונים ספק ,ואין נותנין לה ימי טוהר אלא עד ארבעים יום כיולדת זכר ואם ראתה דם אחר
הארבעים עד שמונים אינו דם טוהר אלא ספק דם נדה או ספק דם זיבות אם בא מימי הזיבה כמו שביארנו ,וכן אם ראתה דם יום אחד
ושמונים בלבד הרי זו ספק נדה ותשב שבעת ימי הנדה שמא נקבה ילדה שאין לה וסת נדות עד אחר מלאות כמו שביארנו.
ללמד לגבי דם בימי טהרה אם טבלה או לא טבלה

ע"פ חומש "איש מצליח" פירוש "מצות השם" ביאור כל תרי"ג מצוות במקומן ,מצווה קסז (מצות עשה עד) להיות היולדת טמאה
ומטמאה  ...ודוקא אם טבלה אחר שבעה לזכר  ,וארבעה עשר לנקבה .אבל אם לא טבלה ,כל דם שתראה – אפילו בתוך ימי טהר –
הרי הוא כדם נדה ,ומטמא לח ויבש ,שלא תלה הכתוב בימים לבד ,אלא בימים וטבילה .והבא על היולדת כל זמן שלא טבלה ,כבא על
הנדה ,ולכל דבריה הרי היא כנדה כל זמן שלא טבלה בין לבעל בין לטהרות .
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
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"ג

היינו אפשר כי הלימוד הוא לשני דברים וצריך לחזור בזכר ובנקבה שאין ללמוד מאחד לשני( ,א) ללמד כי יולדת שלא טבלה מאריכה
ימי טומאתה והרי היא לכל דבר כנדה לשינוי קביעות וסת אחר לידה.
(ב) מצווה קפג (מצות עשה פח) שתהא הזבה טמאה ומטמאה  ...כל ימי האשה ,משתקבע וסת עד שתמות ,או עד שתעקר הוסת

ליום אחר ,או עד שתלד (שהיולדת אחר מלאת ימי טהרה חוזרת לפתח נדות) ,תספר לעולם שבעה מתחילת הוסת ,ואחריהן אחד

עשר ... ,ללמד כי יולדת אחר מלאת  40יום לזכר ו 80-יום לנקבה יש לה יום קביעות וסת חדש .הריון גי'  271ימי הריון ,מדאורייתא ,אם
נאמר שהאשה נכנסה להריון ביום השמיני מוסתה אזי  278 = 271 + 7מספר שאינו מתחלק באופן שלם ל318 = 40 + 271 + 7 . 18-
וגם  358 = 80 + 271 + 7אינם מתחלקים ללא שארית ב , 18-ולכן יום חידוש הוסת אינו בהמשך באותו מרווח מיום קביעות הוסת
הקודם.
֭וּשׁ ֶֹ֣לשֶׁ ת֭י ָָ֔מים – ר"ת ויו"י ,ס"ת ממת"מ גי' תק"כ ראה להלן
ֹלשׁים֭יוֹם ְ
וּשׁ ֵ֥
ְ
וְ אם-נְ ק ָבֶ֣ה֭ת ָ֔לד – ר"ת תנ"ו אם באלף הששי זאת שנת לידת אור החיים
וְ שׁ ֵ֥שּׁים֭יוֹם ְ֭ושֶׁ֣שֶׁ ת֭י ָָ֔מים – ר"ת ויו"י ,ס"ת ממת"מ גי' תק"כ  -אם באלף הששי זאת שנת מותו של הבעל שם טוב המכונה אור שבעת
ה
הימים ור"ת שלו מרומזים במלה אשָּׁ ֭
ויקרא תזריע יב,ז:

בה׃
ֶ֖ר֭אוֹ֭לַ נְּ ק ָ ָֽ
ל ֶדת֭לַ זּ ָָכ ֵ֥
֭היּ ָ֔ ֶ
ֶ֤את֭תּוֹרת ַ
ַ
ר֭דּ ֶמָ֑יהָ ֭ז
ק ָ
ֲרה֭מ ְמּ ֶ֣֭
יה֭וְ טָ ה ָ ֶ֖
ל ָ
ֶ֤י֭ה'֭ ְוכ ֶפֶּ֣ר֭עָ ָ֔ ֶ
יבוֹ֭ל ְפנ ֭
וְ ה ְקר ֞

תורה תמימה ויקרא פרק יב

ָ֑יה  -חמשה דמים טמאים באשה ,האדום והשחור וכקרן כרכום וכמימי אדמה וכמזוגמט) ,ואימא אדום ותו לא ,א"ר אבהו,
ר֭דּ ֶמ ָ֭
מ ְמּ ֶ֣ק ָ
נ)
ָ֑יה ָדּ ֶמָ֑יהָ ֭(פ' אחרי – טט ט"ס צ"ל וי' קד' כ,יח) הרי כאן ארבעה ,ושחור אדום הוא אלא שלקה [נדה י"ח א']:
אמר קרא ָדּ ֶמ ָ֭
תורה תמימה הערה מט) כקרן כרכום הוא כמראה זיו כרכום ,וקרן הוא מלשון כי קרן עור פניו .וכמימי אדמה פרשו בגמרא כאדמה
מבקעת בית כרם שבארץ ישראל .ומזוג הוא כיין אדום מזוג במים ,ב' חלקים מים ואחד יין:
ָ֑יה֭ובשניהם היה
וֹר֭דּ ֶמ ָ
ָ
ָ֑יה בלשון רבים וכן (פ' אחרי – טט ט"ס צ"ל וי' קד' כ,יח) ְמ ֶ֣ק
תורה תמימה הערה נ) ר"ל כאן כתיב ָדּ ֶמ ָ֭
ָ֨וֹב֭דּ ֝ ָמהּ ,לכן דרשינן מכ"א שני מיני דמים ,וביחד ארבעה ,ואע"פ
ָ
ה֭כּי-יָזוּב ֭֩ז
שּׁ ָֽ
אפשר לכתוב דמה ,וכמו דכתיב (וי' מצ' טו,כה) ְוא ֡ ָ
דאנן חמשה תנן ,אך יסוד מראה שחור אדום הוא אלא שלקה מראה האדמימות ונעשית שחור .ובזה"ז מטמאין כל מראה דם לבד
מראה לבן וירוק משום דלית בהו נטיה לאדמימות כלל ,ומבוארים פרטי הדינים ביו"ד ריש סי' קפ"ח:
וֹ֭כיָ -תזֶ֖וּב֭עַ ל-נ ָדּ ָתָ֑הּ֭ ֭
הּ֭א ָֽ
ים֭בּלא֭עֶ ת-נ ָדּ ָ֔ ָת ֵ֥
ְ
בּ
ֶ֣ים֭ר ֵ֭֗
ַ
ָ֨וֹב֭דּ ֝ ָמהּ֭יָמ
ָ
ה֭כּי-יָזוּב ֭֩ז
שּׁ ָֽ
ויקרא מצורע טו,כהְ :וא ֡ ָ
ֵ֥ה֭הוא׃ ֭
ֶ֖ה֭טמ ָא ָֽ
ְ
כָּ ל-יְ ֞מי֭זֶ֣וֹב֭טֻ ְמאָ ֵ֗ ָתהּ֭כּימֹ֧י֭נ ָדּ ָתֵ֛הּ֭תּ ְהיֶ

ויקרא קדשים כ,י ,יח:
אפֶ ת׃ מובא כאן להשלים ל-יח
ֶ֖ף֭ו ַהנּ ָ ָֽ֭
ֵ֥ת֭הנּא ְ
יוּמ ַ
ָ֑הוּ֭מוֹתַ -
ָֽ
ת֭אישׁ֭א ֲֶשֵׁ֥ר֭ינְ ַאֶ֖ף֭אֶ ת-אֶ֣שֶׁ ת֭רע
ָ֔
[י]֭ ְו ֵ֗אישׁ֭א ֲֶשֶׁ֤ר֭ינְ אַ ף֭אֶ ת-אֶ֣שֶׁ

יהֶ֖ם֭
וּ֭שׁנ ֶ
ָ֑יה ְ֭ונ ְכ ְרתֵ֥ ְ
וֹר֭דּ ֶמ ָ
ָ
תה֭אֶ תְ -מ ֶ֣ק
ה֭ו ֕הוא֭גּ ְלּ ָ ֶ֖
ֱר ְ
ֶ֣הּ֭הע ָ ָ֔
ָתהּ֭אֶ תְ -מק ָר ֶ
ֵ֗ה֭וג ָלֶּ֤ה֭אֶ ת-עֶ ְרו ָ
ה֭דּ ָו ְ
כּב֭אֶ ת-א ֝שָּׁ ָ
[יח]֭ ֠ ְואישׁ֭אֲשֶׁ ר-י ְשׁ ָ֨ ַ
מ ֶ ֵ֥קּ ֶרב֭עַ ָ ָֽמּם׃ ֭
תורה תמימה ויקרא כ,י הערה כ [י]֭ ְו ֵ֗אישׁ֭ת"ר פרט לקטן  -היינו בן תשע שנים ויום אחד ,דאע"פ דלכל דבר הוי ביאתו ביאה

מ"מ לענין מיתה נחשב כקטן ,וכתבו התוס' בקדושין י"ט א' אע"פ דפשיטא הוא דקטן אינו בר עונשין ,אך הו"א דמפני שהיא
נהרגת עליו [דלגבה נחשבת ביאתו ביאה אם גדולה היא] יהרג גם הוא כמו בבהמה [ע"ל פ' ט"ו] קמ"ל .ועיין עוד השייך לדין זה
לקמן אות כ"ו:
אפשר כי [יח]֭ ֠ ְואישׁ֭ -תלשא ,בתפקיד שיעור – גיל האיש השוכב במקומו ואלפניו ב(-כ,י) ובתפקיד עקירת דין מיתה בשני המקרים
מאיש קטן אפילו שהוא כבר בן תשע שנים ויום אחד ,דאע"פ דלכל דבר הוי ביאתו ביאה מ"מ לענין מיתה נחשב כקטן,

תורה תמימה ויקרא קדשים כ,יח

֭בּנ ָדּ ָ֔ ָתהּמו) [תו"כ]:
ה֭דּ ָוֵ֗ה֭ -אין דוה אלא נדה ,שנאמר (ס"פ מצורע) ְו ַה ָדּוָה ְ
א ֝שָּׁ ָ
ה֭דּ ָוֵ֗ה֭וגו'  -מלמד שאין האשה טמאה נדה עד שיצא מדוה דרך ערותהמז) [נדה מ"א ב']:
א ֝שָּׁ ָ
תורה תמימה הערה מו) עיין מש"כ ס"פ מצורע בפסוק והדוה בנדתה בבאור שייכות לשון דוה לנדה ,משום דקודם שרואה האשה דם
נדה מרגשת חלי וכאב בגופה וכמבואר בנדה ט' א':
ָ֑ה֭וּל ֕אישׁ֭א ֲֶשֵׁ֥ר֭י ְשׁ ַכֶּ֖ב֭עםְ -טמ ָ ָֽאה׃֭פ ֭
ְ
ֶ֖ר֭ולַ נְּ ק ָב
זוֹבוֹ֭לַ זּ ָָכ ְ
הּ֭ו ַהזָּב֭אֶ תָ֔ -
֭בּנ ָדּ ָ֔ ָת ְ
ויקרא מצורע טו,לגְ :ו ַה ָדּוָה ְ

תורה תמימה הערה מז) לאפוקי אם הוציאו הולד דרך דופנה ויוצא עמו דם ,אז אף דהדם עצמו היא אב הטומאה כדם הנדה ולידה
וזיבה מפני שמקור מקומו טמא ,אבל האשה טהורה עד שיצא ממנה דם דרך הרחם ,ומדוה היא תואר לדם נדה כמש"כ באות הקודם:
ָ֑יה֭(פ' אחרי – טט ט"ס צ"ל
טט – תורה תמימה הביא בוי' תזריע יב,ז הערה נ) דרשת בבלי נדה יח,א א"ר אבהו ,אמר קרא ָדּ ֶמָ֑יהָ֭ ָדּ ֶמ ָ
נ)
ה֭דּ ָוֵ֗ה֭ -אין דוה אלא נדה
וי' קד' כ,יח) הרי כאן ארבעה ,ושחור אדום הוא אלא שלקה  :וכן הביא (וי' קד' כ,יח) א ֝שָּׁ ָ
לכן אפשר לומר כי א ֝שָּׁ ה֭ ָדּ ָוֵ֗ה – רביע ,מרמז לארבעה דמים באשה נדה וזה כדרשה של ר' אבהו מתוכנן של שני פסוקים.

ָ֑יה בשני הפסוקים באתנח ,להגביל לא לטמא שני מראות :ובזה"ז מטמאין כל מראה דם לבד מראה לבן
ָ֑יה ָדּ ֶמ ָ֭
ועוד יש לומר כי ָדּ ֶמ ָ֭
וירוק משום דלית בהו נטיה לאדמימות כלל ,ומבוארים פרטי הדינים ביו"ד ריש סי' קפ"ח:
ראה בבלי נדה יט,א;

כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
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"ג

ויקרא תזריע יג – פרשת נגעים ע"פ תורת כהנים (ספרא)
7.2
הערה :התוה"מ (התורה והמצוה הוא פירוש המלבי"ם) מכנה את סדר ההלכות בתורת כהנים (ספרא) משניות .הלכנו בדרכו ובעיון זה
נעשה שימוש במלה משנה וכן הקיצור מ"א מ"ב וכו' .הח"ח הוא פירוש החפץ חיים כמודפס בתורה שלמה לרב כשר.
ספרא תזריע פרשה א
רוֹ ,מה תלמוד לומר לפי
ֶ֤ה֭בעוֹרְ -בּשָׂ ֭
ְ
ם֭כּי-י ְהיֶ
אמר׃( ,יג,ב) אָ ָ ֵ֗ד ָֽ
ֵ֥ה֭ו ֶ ָֽאל-אַ ה ֲֶ֖רן֭ל ָֽ
ֶ֣ר֭ה'֭אֶ ל-מ ֶשׁ ְ
פרשת נגעים .פרק א (א) (יג,א) וַיְ ַדבּ ָ֔

ת֭בּ ָה ֶ֖רת֭טהורות ,אין צריך לומר בהרות שאין בהם מראות נגעים ושלא
ם֭בּ ָה ָ֑ר ֶ
ר ֶ
ֵ֥ה֭בעוֹרְ -בּשָׂ ָ ֶ֖
ְ
ה֭כּי-י ְהיֶ
שּׁ ָֽ
֭אוֹ-א ָ֔ ָ
שנאמר (יג,לח) ְואישׁ ָֽ
באו לכלל (פסוק (יג,לח,לט) עוסק בבהרות טהורות והמלים ב(-יג,ב) ָֽכּי-י ְהיֶ ֵ֥ה֭.יתירות מלמדות על בהרות טמאות שהן טהורות במצבים הבאים כי
נתהוו בזמן הפטור) אלא בהרות שבהם מראות נגעים שהיו בגוי ונתגייר ,בקטן ונולד ,בקמט ונגלה בראש ובזקן בשחין ובמכוה בקדח
המורדין.
נשתנו מראיהם בין להקל בין להחמיר (חל שינוי במראה ליותר חלש (כגון ממראה שלג למראה סיד) או ליותר חזק (כגון מסיד לשלג))  ,ר' אלעזר
בן עזריה מטהר (לא מתיחס לשנוי) ,רבי אלעזר בן חסמא אומר להקל טהור ולהחמיר תראה כתחלה (רק אם המראה התחזק נדון כאילו נראה
ם֭כּי-י ְהיֶ ֶ֤ה .כי
עכשו) רבי עקיבא אומר בין להקל בין להחמיר תראה כתחלה כתחלה (כל שנוי מראה כאילו נראה עכשו) לכך נאמר אָ ָ ֵ֗ד ָֽ
יהיה מן הדבור ואילך (שמטמא מזמן החיוב ואילך)( .ב) כי יהיה מן הדיבר והילך ,והלא דין הוא ,טימא בזבים וטימא בנגעים מה זבים
פטר בהם לפני הדיבר אף נגעים פטר בהם לפני הדיבר( .ג) קל וחומר ומה אם זבים שטומאתן וטהרתן בכל אדם פטר בהם לפני
הדיבר ,נגעים שאין טומאתם וטהרתן אלא בכהן אינו דין שיפטור בהם לפני הדיבר ,לא אם אמרת בזבים שלא טימא בהם אנוסים,
תאמר בנגעים שטימא בהם אנוסים ,הואיל וטימא בהם אנוסים יפטור בהם לפני הדיבר תלמוד לומר כי יהיה מן הדיבר ואילך( .ד)
ַע֭ה ַפ ְֶ֣ך֭׀֭לָ ֵָ֗בן֭שיכול אין לי אלא מקום שהוא ראוי לגדל שער לבן,
ר֭בּ ֶנּ֝ג ָ
(יג,ב) ְבעוֹרְ -בּשָׂ רוֹ֭מה תלמוד לומר לפי שנאמר (יג,ג) ְושׂ ָ֨ ָע ַ
מקום שאינו ראוי לגדל שער לבן מנין תלמוד לומר ְבעוֹרְ -בּשָׂ רוֹ֭ריבה( ,יג,ב) ְשׂאֶ֤ת֭זו שאתַ ,ב ָ֔ ֶה ֶרת֭זו בהרתַ ,ספַּ ַחת֭זו שני לבהרת,
ומראהו עמוק ,שני לשאת( ,גי' הח"ח בשם הראב"ד)  ,לשאת ,ומראהו עמוק ,שני לבהרת( ,פי' הח"ח היה לו לכתוב ומראהו עמוק וכתב בפסוק
ק ללמד שיש תולדה לבהרת (ולא ללמוד זאת ממלת ספחת))
וּמַ ְראֶ֤ה֭הַ ֶנּגַע֭עָ מ ֭

מה לשון ְשׂאֶ֤ת ,מובהקת (גי' הח"ח והתוה"מ מוגבהת ,כמראה הצל שהם גבוהים ממראה החמה ,מה לשון עָ מ ֭ק ,עמוקה כמראה החמה
שהם עמוקים מן הצל ,מה לשון ַספַּ ַחת֭טפילה ,שנאמר ספחיני נא אל אחת הכהונותְ ,ו ָהיָ ֵ֥ה מלמד שהם מצטרפים זה עם זה לפטור
ולהחליט ולהסגיר,
(קטע זה של תו"כ נידון בהמשך ְבעוֹרְ -בּשָׂ ֶ֖רוֹ ,בעור בשר של נראה (האדם שבו המראה) ,מיכן אמרו בהרת עזה נראית בגרמני ,כהה,
והכהה בכושי עזה (ת"ק כל אדם כמות שהוא ,עשוי להתקבל כי אדם בהיר מאד לא יטמא גם במראה בהיר ביותר ,אדם כהה מאד יטמא גם במראה
חלש)( .ה) רבי ישמעאל אומר בית ישראל הריני כפרתן הרי הן כאשכרוע לא שחורים ולא לבנים אלא בינוניים (ע"פ הראב"ד רק
הבינוני נבדק) ,רבי עקיבא אומר יש לציירים סממנים שהם צרים צורות שחורות לבנות ובינוניות מביא סם בינונית ומקיפו מבחוץ
ותראה כבינוני (כולם נבדקים לעומת צורה בצבע בינוני) ,רבי יוסי אומר כתוב אחד אומר ְבעוֹרְ -בּשָׂ ֶ֖רוֹ וכתוב אחר אומר (יג,ג) ְבּעוֹר-
֠ ַה ָבּשָׂ ר ,מצינו שמראות נגעים להקל ,אבל לא להחמיר רואה הגרמיני בבשרו להקל נמצא' מקיים ְבעוֹרְ -בּשָׂ ֶ֖רוֹ (אדם מאד בהיר לא
יטמא גם במראה בהיר ביותר) ,והכושי בבינונית להקל נמצאת מקיים (יג,ג) ְבּעוֹרַ ֠ -ה ָבּשָׂ ר (אדם מאד כהה משווים לצורה בצבע בינוני להקל
לגביו כי אחרת יטמא גם במראה חלש) וחכמים אומרים זה וזה בבינוני (באומד לצבע בינוני ,לעומת ר"ע שכולם נבדקים לעומת צורה בצבע
בינוני)).
ֵ֥ה֭בעוֹרְ -בּשָׂ ֶ֖רוֹ֭מלמד שהוא מצטער ממנו ,ומנין שאף אחרים מצטערים ממנו רואים אותו שהוא מצטער ממנו תלמוד
ְ
(ו) (יג,ב) ְו ָהיָ
לומר ְלנֶ ֶָֽ֣֖גַע ,צָ ָרָ֑עַ ת כגריס ,הלא דין הוא טימא כאן וטימא במחיה מה מחיה כגריס אף כאן כגריס( .ז) לא ,אם אמרת במחיה שהיא
צריכה כעדשה תאמר בשיער לבן ,שאין מקום שיער לבן צריך כלום תלמוד לומר צָ ָרָ֑עַ ת כגריס.
הוּבא֭אֶ ל-אַ ה ֲֶ֣רן ,אין לי אלא אהרן עצמו ,מנין לרבות כהן אחר תלמוד לומר ַהכּ ָ֔הן ,מנין לרבות בעלי מומים תלמוד לומר
(ח) (יג,ב) ְו ָ
מבָּ נָ ֶ֖יו ,או יכול שאני מרבה חללים ,תלמוד לומר ַהכּה ֲָֽנים יצאו חללים ,ומנין לרבות כל ישראל ת"ל אֵ֛֭וֹ֭אֶ ל-אַ ַחֵ֥ד( .ט) אם סופינו
ֶ֖יו֭הכּה ֲָֽנים ,אלא ללמד שאין טומאה וטהרה אלא מפי כהן ,הא כיצד חכם
ַ
לרבות כל ישראל מה תלמוד לומר ֵ֛אוֹ֭אֶ ל-אַ ַחֵ֥ד֭מ ָבּנָ
שבישראל רואה את הנגעים ואומר לכהן אעפ"י שוטה אמור טמא והוא אומר טמא ,אמור טהור והוא אומר טהור( ,יג,ב) דבר אחר מה
יהם י ְהיֶ ֶ֖ה כָּ לֵ֥ -ריב ְוכָ ל-נָ ַָֽֽגַע׃ היקיש ריבים לנגעים
ֶ֖יו֭הכּה ֲָֽנים לפי שנאמר (דב' שפטים כא,ה)֭ ְועַ ל-פּ ֶ ֵ֥
ַ
תלמוד לומר ֵ֛אוֹ֭אֶ ל-אַ ַחֵ֥ד֭מ ָבּנָ
מה נגעים ביום אף ריבים ביום .מה ריבים שלא בקרובים אף נגעים שלא בקרובים (י) אי מה ריבים בשלשה אף נגעים בשלשה ק"ו אם
ֶ֖יו֭הכּה ֲָֽנים מלמד שכהן אחד רואה את הנגעים.
ַ
ממונו בשלשה אין דין שיהיה גופו בשלשה? ת"ל ֵ֛אוֹ֭אֶ ל-אַ ַחֵ֥ד֭מ ָבּנָ
ויקרא תזריע יג,א – ב:

אמר׃ ֭
ֵ֥ה֭ו ֶ ָֽאל-אַ ה ֲֶ֖רן֭ל ָֽ
ֶ֣ר֭ה'֭אֶ ל-מ ֶשׁ ְ
[א]֭וַיְ ַדבּ ָ֔
וֹ֭לנֶ ֶָֽ֣֖גַע֭צָ ָרָ֑עַ ת ֭
ֵ֥ה֭בעוֹרְ -בּשָׂ ֶ֖ר ְ
ְ
ת֭ו ָהיָ
֭אוֹ֭בַ ָ֔ ֶה ֶר ְ
ֶ֤ת֭אוַֹ -ספַּ ַחת ֶ֣
֭שׂא ָֽ
ֶ֤ה֭בעוֹרְ -בּשָׂ רוֹ ְ
ְ
ם֭כּי-י ְהיֶ
[ב]֭אָ ָ ֵ֗ד ָֽ
ֶ֖יו֭הכּה ֲָֽנים׃ ֭
ַ
ן֭אוֹ֭אֶ ל-אַ ַחֵ֥ד֭מ ָבּנָ
ן֭הכּ ָ֔ה ֵ֛
הוּבא֭אֶ ל-אַ ה ֲֶ֣ר ַ
ָ
֭וְ

ויקרא תזריע יג,לח – לט

ת֭ל ָב ָֽנת׃֭֭ ֭
ם֭בּ ָה ָ֑רת֭בֶּ ָה ֶ֖ר ְ
ר ֶ
ֵ֥ה֭בעוֹרְ -בּשָׂ ָ ֶ֖
ְ
ה֭כּי-י ְהיֶ
שּׁ ָֽ
֭אוֹ-א ָ֔ ָ
[לח]֭ואישׁ ָֽ
ְ
וֹר֭הוּא׃֭ ֭
ָֽ
ח֭בּעֶ֖ וֹר֭טָ ֵ֥ה
ר ָ
ָ֑ת֭בּ ַהק֭הֵ֛ וּא֭פָּ ַ ֵ֥
וֹת֭ל ָבנ ֵ֥
ְ
ֵ֛ם֭בּ ָה ֶ֖רת֭כּ ֶ֣ה
ה֭בעוֹרְ -בּשָׂ ָר ֶ
ֶ֣ה֭הכּ ֵ֗הן֭וְ ה֭נּ ֹ֧ ְ
[לט]֭ו ָר ָא ַ
ְ

וֹ֭ב ָ֔ ֶה ֶרת – מהפך פשטא זקף-קטן
֭א ַ
ֶ֤ת֭אוַֹ -ספַּ ַחת ֶ֣
ֶ֤ה֭בעוֹרְ -בּשָׂ רוֹ֭– מהפך פשטאְ ,שׂא ָֽ
ְ
אָ ָ ֵ֗דם – רביעָֽ ,כּי-י ְהיֶ
ספרא תזריע פרשה א פרשת נגעים.פרק א
֭אוֹ-
רוֹ ,מה תלמוד לומר לפי שנאמר (יג,לח) וְ אישׁ ָֽ
ֶ֤ה֭בעוֹרְ -בּשָׂ ֭
ְ
ם֭כּי-י ְהיֶ
אמר׃( ,יג,ב) אָ ָ ֵ֗ד ָֽ
ֵ֥ה֭ו ֶ ָֽאל-אַ ה ֲֶ֖רן֭ל ָֽ
ֶ֣ר֭ה'֭אֶ ל-מ ֶשׁ ְ
(א) (יג,א) וַיְ ַדבּ ָ֔
ת֭בּ ָה ֶ֖רת֭טהורות ,אין צריך לומר בהרות שאין בהם מראות נגעים ושלא באו לכלל (פסוק
ם֭בּ ָה ָ֑ר ֶ
ר ֶ
ֵ֥ה֭בעוֹרְ -בּשָׂ ָ ֶ֖
ְ
ה֭כּי-י ְהיֶ
שּׁ ָֽ
א ָ֔ ָ
(יג,לח,לט) עוסק בבהרות טהורות והמלים ב(-יג,ב) ָֽכּי-י ְהיֶ ֵ֥ה֭.יתירות מלמדות על בהרות טמאות שהן טהורות במצבים הבאים כי נתהוו בזמן הפטור)

אלא בהרות שבהם מראות נגעים שהיו בגוי ונתגייר ,בקטן ונולד ,בקמט ונגלה בראש ובזקן בשחין ובמכוה בקדח המורדין.
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
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"ג

נשתנו מראיהם בין להקל בין להחמיר (חל שינוי במראה ליותר חלש (כגון ממראה שלג למראה סיד) או ליותר חזק (כגון מסיד לשלג))  ,ר' אלעזר
בן עזריה מטהר (לא מתיחס לשנוי) ,רבי אלעזר בן חסמא אומר להקל טהור ולהחמיר תראה כתחלה (רק אם המראה התחזק נדון כאילו נראה
ם֭כּי-י ְהיֶ ֶ֤ה .כי
עכשו) רבי עקיבא אומר בין להקל בין להחמיר תראה כתחלה כתחלה (כל שנוי מראה כאילו נראה עכשו) לכך נאמר אָ ָ ֵ֗ד ָֽ
יהיה מן הדבור ואילך (שמטמא מזמן החיוב ואילך).

לכולי עלמא לא מתיחסים לנגע שהיה ,שאם הנגע לא השתנה אינו מטמא.
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-י ְהיֶ ֶ֤ה֭ומלת כי מורה כי יהיה מעתה משעת החיוב ,שרק אם נולדו משעת החיוב ,מטמאות.
הדרשה מתבניות הטעמים תהיה:
רוֹ – מקף כרב-מצב מקום מראה הנגע( :א)
ָֽכּי-י ְהיֶ ֶ֤ה – מקף כרב-מצב זמן הופעת מראה הנגע( :א) זמן פטור (ב) זמן חיובְ .בעוֹרְ -בּשָׂ ֭
מקום שבודקים בו נגע (ב) מקום שאין בודקין בו נגע.
ֶ֤ה֭בעוֹרְ -בּשָׂ רוֹ֭–
ְ
אָ ָ ֵ֗דם – רביע בתפקיד ארבע ,כִּ ֵֽי-יִהְי֤ה בְעֹור-בְשׂרֹו לפחות אחת מארבע המראות הטמאות ,ותבנית הטעמים של ָֽכּי-י ְהיֶ
מהפך פשטא מורה להוציא הכתוב מפשוטו וללמד שאם מראות אלו נולדו בו בשעת הפטור כנמנה ב[-משנה נגעים פ"ז מ"א ובספרא תזריע
פ"א] והם בגוי ונתגייר ,בקטן ונולד ,בקמט ונגלה בראש ובזקן בשחין ובמכוה בקדח המורדין אזי אינן מטמאות.
ֶ֤ת֭אוַֹ -ספַּ חַ ת֭אֶ֣ וֹ֭בַ ָ֔ ֶה ֶרת
אָ ָ ֵ֗דם – רביע בתפקיד ארבע ,כִּ ֵֽי-יִהְי֤ה בְעֹור-בְשׂרֹו לפחות אחת מארבע המראות הטמאות ,אשר תיאורן הואְ :שׂא ָֽ
– מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,לימוד אחד כפשוטו ואחד היוצא מפשוטו .אפשר כי פשוטו של מקרא מלמד ַב ָ֔ ֶה ֶרת – זקף-קטן ,בתפקיד
של מספר שניים ,שני אבות מראות ,בהרת ושאת ושתי תולדות הנלמדות ממיקום ָֽאוַֹ -ספַּ ַחת֭ 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 ותו"כ מברר זאת בדרשת (יג,ד) :בהרת עזה כשלג (הלבנה מכולן) ,ושאת לבנה ,היינו כצמר לבן ,ותולדת
הבהרת הלבנה שגוונה כסיד ההיכל ,ותולדת השאת לובנה כקרום ביצה.

וֹ֭לנֶ ֶָֽ֣֖גַע֭צָ ָרָ֑עַ ת [ירושלמי שבועות פ"א ה"א (וילנה ב,א)]  ...א"ר מנא מנו אותן חכמים שנים ומנו אותן ארבעה .מה
ֵ֥ה֭בעוֹרְ -בּשָׂ ֶ֖ר ְ
ְ
וְ הָ יָ
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 ְו ָהיָ ֵ֥ה֭מלמד שהן מצטרפין זע"ז.
[לב ירושלים] ללמד שכולן מצטרפין להויה אחת לטמא אם יש מכולם צירוף של שיעור גריס.
ְבעוֹרְ -בּשָׂ ֶ֖רוֹ – מקף כרב-מצב מקום מראה הנגע לצירוף ארבע המראות ( :א) מקום שבודקים בו נגע מצטרף (ב) מקום שאין בודקין בו
נגע אינו מצטרף.
ֵ֥ה֭בעוֹרְ -בּשָׂ ֶ֖רוֹ  -מרכא טפחא ,יתור לרבות כל צירוף בין כל ארבע המראות.
ְ
וְ הָ יָ
וֹ֭לנֶ ֶָֽ֣֖גַע֭צָ ָרָ֑עַ ת ֭
ֵ֥ה֭בעוֹרְ -בּשָׂ ֶ֖ר ְ
ְ
ת֭ו ָהיָ
֭אוֹ֭בַ ָ֔ ֶה ֶר ְ֭
ֶ֤ת֭אוַֹ -ספַּ ַחת ֶ֣
֭שׂא ָֽ
ֶ֤ה֭בעוֹרְ -בּשָׂ רוֹ ְ
ְ
ם֭כּי-י ְהיֶ
[ב]֭אָ ָ ֵ֗ד ָֽ
ֶ֖יו֭הכּה ֲָֽנים׃ ֭
ַ
ן֭אוֹ֭אֶ ל-אַ ַחֵ֥ד֭מ ָבּנָ
ן֭הכּ ָ֔ה ֵ֛
הוּבא֭אֶ ל-אַ ה ֲֶ֣ר ַ
ָ
֭וְ
רעַ ת֭הָ֑ וּא֭ ֭
וֹר֭בּשָׂ ָ֔רוֹ֭נֶ ֵַֽ֥גַע֭צָ ַ ֶ֖
ְ
ן֭וּמ ְראֶ֤ה֭הַ ֶנּגַע֭עָ מק֭מעֶ֣
ַע֭ה ַפְֶ֣ך֭׀֭לָ ֵָ֗ב ַ
ר֭בּ ֶנּ֝ג ָ
ר֭ושׂ ָ֨ ָע ַ
ַע֭בּעוֹרַ ֠ -ה ָבּשָׂ ְ
ֶ֣ה֭הכּה ֶ֣ן֭אֶ תַ -הנֶּ ֶָֽ֣֖ג ְ
[ג]֭ו ָר ָא ַ
ְ
ֶ֖ן֭וטמֵּ֥א֭א ָֽתוֹ׃ ֭
ֵ֥הוּ֭הכּה ְ
ַ
וְ ָר ָא
ַע֭ה ַפְֶ֣ך֭׀֭לָ ֵָ֗בן֭שיכול אין לי אלא מקום
ר֭בּ ֶנּ֝ג ָ
ספרא תזריע פרשה א (ד) (יג,ב) ְבעוֹרְ -בּשָׂ רוֹ֭מה תלמוד לומר לפי שנאמר (יג,ג) ְושׂ ָ֨ ָע ַ
שהוא ראוי לגדל שער לבן ,מקום שאינו ראוי לגדל שער לבן מנין תלמוד לומר ְבעוֹרְ -בּשָׂ רוֹ֭ריבה,

מ"א לימדה אלו מצבים לא נידונים כנגע צרעת ,מפסוק (יג,ג) היה הוה אמינא לומר שנגע צרעת יהיה רק במקום הראוי לגדל שער ,בא
רוֹ – פשטא ,בתפקיד של דבר אחד ללמד
רוֹ לרבות כל מקום שאפילו לא מגדל שער ,וטעם ְבעוֹרְ -בּשָׂ ֭
הקרא (יג,ב) ְבעוֹרְ -בּשָׂ ֭
שהנאמר בהמשך (יג,ב) ְלנֶ ֶַָֽ֣֖֭גע֭צָ ָרָ֑עַ ת מלמד שכל נגעי צרעת שעורם אחיד של לפחות כגריס שגודלו נמדד בשער כפי שמלמדים טעמי
פסוק (יג,ג) .
הסבר בדרך מוסר ואגדתא

רוֹ – מדרש תנחומא (ורשא) פרשת תזריע סימן י אדם כי יהיה בעור
ֶ֤ה֭בעוֹרְ -בּשָׂ ֭
ְ
ם֭כּי-י ְהיֶ
ספרא תזריע פרשה א (ד) (יג,ב) אָ ָ ֵ֗ד ָֽ
בשרו (וי' תז' יג,ב) קשה לפני הקב"ה לפשוט ידו באדם הזה ומה הוא עושה מתרה בו תחלה ואח"כ מלקה אותו שנא' (וי' מצ' יד,לד)
וְ נָתַ תּ֭י נֶ ֶָֽ֣֖גַע צָ ַ ָ֔רעַ ת ְבּבֶ֖ית ֶא ֵֶ֥רץ א ֲֻחזּ ְַת ֶ ָֽכם ,בתחלה מלקה ביתו חזר בו מוטב ואם לאו מלקה בגדיו שנאמר (וי' תז' יג,מז) וְ הַ ֶ֕בּגֶד ָֽכּי-
רוֹ.
ֶ֤ה֭בעוֹרְ -בּשָׂ ֭
ְ
ם֭כּי-י ְהיֶ
י ְהיֶ֭ ֵ֥ה ֶ֖בוֹ נֶ ֶָֽ֣֖גַע צָ ָרָ֑עַ ת ,חזר בו מוטב ואם לאו באים בגופו שנא' אָ ָ ֵ֗ד ָֽ
רוֹ –
[ב]֭אָ ָ ֵ֗דם – רביע ,ע"פ מד' תנחומא רמז שרק בצעד הרביעי אחרי התראה ,הלקאת ביתו ,הלקאת בגדו מלקה ְבעוֹרְ -בּשָׂ ֭
פשטא ,כעין רמז ע"פ מד' תנחומא קשה לפני הקב"ה לפשוט ידו באדם
ספרא תזריע פ"א פ"א (ד) (יג,ב) ְשׂאֶ֤ת֭זו שאתַ ,ב ָ֔ ֶה ֶרת֭זו בהרתַ ,ספַּ ַחת֭זו שני לבהרת ,ומראהו עמוק ,שני לשאת( ,גי' הח"ח בשם
ק ללמד שיש תולדה
ֶ֤ה֭ה ֶנּגַע֭עָ מ ֭
וּמ ְרא ַ
הראב"ד)  ,לשאת ,ומראהו עמוק ,שני לבהרת( ,פי' הח"ח היה לו לכתוב ומראהו עמוק וכתב בפסוק ַ
לבהרת (ולא ללמוד זאת ממלת ספחת))
מה לשון ְשׂאֶ֤ת ,מובהקת (גי' הח"ח והתוה"מ מוגבהת ,כמראה הצל שהם גבוהים ממראה החמה ,מה לשון עָ מ ֭ק ,עמוקה כמראה החמה
שהם עמוקים מן הצל ,מה לשון ַספַּ ַחת֭טפילה ,שנאמר ספחיני נא אל אחת הכהונותְ ,ו ָהיָ ֵ֥ה מלמד שהם מצטרפים זה עם זה לפטור

ולהחליט ולהסגיר,

ק לכן הסבר ע"פ טעמי
מתוך רצון לרכז את האפשרויות השונות לגבי תבנית הטעמים פשטא פשטא שבקרא ש(-יג,ג)֭הַ ֶנּגַע֭עָ מ ֭
המקרא של הקטע הזה של תו"כ נידון בהמשך ב-ספרא תזריע פ"א פ"ב (ט)

(יג,ב) ְבעוֹרְ -בּשָׂ ֶ֖רוֹ ,בעור בשר של נראה (האדם שבו המראה) ,מיכן אמרו בהרת עזה נראית בגרמני ,כהה ,והכהה בכושי עזה (ת"ק
כל אדם כמות שהוא ,עשוי להתקבל כי אדם בהיר מאד לא יטמא גם במראה בהיר ביותר ,אדם כהה מאד יטמא גם במראה חלש)( .ה) רבי ישמעאל
אומר בית ישראל הריני כפרתן הרי הן כאשכרוע לא שחורים ולא לבנים אלא בינוניים (ע"פ הראב"ד רק הבינוני נבדק) ,רבי עקיבא
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
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"ג

אומר יש לציירים סממנים שהם צרים צורות שחורות לבנות ובינוניות מביא סם בינונית ומקיפו מבחוץ ותראה כבינוני (כולם
נבדקים לעומת צורה בצבע בינוני) ,רבי יוסי אומר כתוב אחד אומר (יג,ב) ְבעוֹרְ -בּשָׂ ֶ֖רוֹ וכתוב אחר אומר (יג,ג) ְבּעוֹר֠ -הַ בָּ שָׂ ר ,מצינו
שמראות נגעים להקל ,אבל לא להחמיר רואה הגרמיני בבשרו להקל נמצא' מקיים (יג,ב) ְבעוֹרְ -בּשָׂ ֶ֖רוֹ (אדם בהיר מאד לא יטמא גם
במראה בהיר ביותר) ,והכושי בבינונית להקל נמצאת מקיים (יג,ג) ְבּעוֹרַ ֠ -ה ָבּשָׂ ר (אדם כהה מאד משווים לצורה בצבע בינוני להקל לגביו כי
אחרת יטמא גם במראה חלש) וחכמים אומרים זה וזה בבינוני (באומד לצבע בינוני ,לעומת ר"ע שכולם נבדקים לעומת צורה בצבע בינוני)).
ֵ֥ה֭בעוֹרְ -בּשָׂ ֶ֖רוֹ֭מלמד שהוא מצטער ממנו ,ומנין שאף אחרים מצטערים ממנו רואים אותו שהוא מצטער ממנו תלמוד
ְ
(ו) (יג,ב) ְו ָהיָ
לומר ְלנֶ ֶָֽ֣֖גַע... ,

ֵ֥ה֭בעוֹרְ -בּשָׂ ֶ֖רוֹ֭ -מרכא טפחא ,טעם טפחא בעל שני תפקידים( ,א) יחד עם מרכא בתפקיד יתור לרבות
ְ
* ספרא מ"ו טט ְ -ו ָהיָ
הווית הצער של הצרוע( ,ב) טפחא כפותחת טפח להתאפיין (לקבל הסבר) מהכתוב אחריו ,וטעמי המלים ְלנֶ ֶָֽ֣֖גַע֭צָ ָרָ֑עַ ת – מונח אתנח,
(א) לאפיין את הכתוב לפניו שכאשר המראה בגודל גריס זאת צרעת שהצרוע מצטער ממנו; (ב)֭ ְלנֶ ֶָֽ֣֖גַע – מונח מרבה שאף אחרים

מצטערים ממנו (כש)רואים אותו שהוא מצטער
להלן לימוד שיעורי נגע צרעת בעור הבשר ,המבוסס על שלושה פסוקים ויקרא תזריע יג,ב ,ג ,י

ספרא תזריע פ"א פ"א (ו) ( ...יג,ב) צָ ָרָ֑עַ ת כגריס ,הלא דין הוא טימא כאן וטימא במחיה מה מחיה כגריס אף כאן כגריס.
7
(ז) לא אם אמרת במחיה שהיא צריכה כעדשה תאמר בשיער לבן שאין מקום שיער לבן צריך כלום תלמוד לומר (יג,ב) צָ ָרָ֑עַ ת כגריס.
טט – וגם נגע עם שער לבן צריך מקום כגריס.
וֹ֭לנֶ ֶָֽ֣֖גַע֭צָ ָרָ֑עַ ת ֭
ֵ֥ה֭בעוֹרְ -בּשָׂ ֶ֖ר ְ
ְ
ת֭ו ָהיָ
וֹ֭ב ָ֔ ֶה ֶר ְ
֭א ַ
ֶ֤ת֭אוַֹ -ספַּ ַחת ֶ֣
֭שׂא ָֽ
ֶ֤ה֭בעוֹרְ -בּשָׂ רוֹ ְ
ְ
ם֭כּי-י ְהיֶ
ד ָֽ
֭[ב]֭אָ ָ ֵ֭֗
ֶ֖יו֭הכּה ֲָֽנים׃ ֭
ַ
ן֭אוֹ֭אֶ ל-אַ ַחֵ֥ד֭מ ָבּנָ
ן֭הכּ ָ֔ה ֵ֛
הוּבא֭אֶ ל-אַ ה ֲֶ֣ר ַ
ָ
֭וְ
(יג,ב)  ...צָ ָרָ֑עַ ת – אתנח להגביל ,ללמד כי לכל המראות הנלמדות ב(-יג,ב) יש שיעור מזערי יחיד  -לפחות גודל כגריס הקילקי בלבד (ע"פ

מ"ז ) הנלמד בהקשה משיעור נגע צרעת שבו סימן מחיה המוזכר בשאת (יג,י) ששיעורו כגריס הקילקי.
ראה רביע ,מהפך פשטא זקף-קטן ,מרכא טפחא ,אתנח
מקור שיעור הגריס הוא בסימן המחיה .בתחלה נדון בחלק מטעמי הפסוק ויקרא תזריע יג,ג שטעמיו מרמזים לשיעורים ותנאים שונים
בנגעי עור בשר אדם.
ויקרא תזריע יג,ג:

רעַ ת֭הָ֑ וּא֭ ֭
וֹר֭בּשָׂ ָ֔רוֹ֭נֶ ֵַֽ֥גַע֭צָ ַ ֶ֖
ְ
ן֭וּמ ְראֶ֤ה֭הַ ֶנּגַע֭עָ מק֭מעֶ֣
ַע֭ה ַפְֶ֣ך֭׀֭לָ ֵָ֗ב ַ
ר֭בּ ֶנּ֝ג ָ
ר֭ושׂ ָ֨ ָע ַ
ַע֭בּעוֹרַ ֠ -ה ָבּשָׂ ְ
ֶ֣ה֭הכּה ֶ֣ן֭אֶ תַ -הנֶּ ֶָֽ֣֖ג ְ
[ג]֭ו ָר ָא ַ
ְ
מּא֭א ָֽתוֹ׃ ֭
ֶ֖ן֭וט ֵ֥֭
ֵ֥הוּ֭הכּה ְ
ַ
וְ ָר ָא

בראש הפסוק שיעורי שטח ,ואחריו כתובות השערות שתפקידן ללמד שיעורין בנגע (שטח ,מספר שערות טמאות) ,ואח"כ שיעורי גובה
ותנאים נוספים בנגע עור הבשר.
סדר הכתוב
כלי מדידה וְ שׂעָָ֨ ר֭בַּ ֶנּ֝גַע

סדר ההסבר

שיעורין לפני כלי המדידה
וְ ָר ָאֶ֣ה֭הַ כּהֶ֣ן֭וגו'

שיעורי גובה אחרי כלי המדידה
וְ שׂעָָ֨ ר֭בַּ ֶנּ֝גַע֭הָ ַפְֶ֣ך֭׀֭לָ ֵ֗ ָבן

ַע֭בּעוֹרַ ֠ -ה ָבּשָׂ ר
ֶ֣ה֭הכּהֶ֣ן֭אֶ תַ -הנֶּ ֶָֽ֣֖ג ְ
ְו ָר ָא ַ
שיעורין בנגע
ר֭בּ ֶנּ֝גַע
ְושׂ ָ֨ ָע ַ
כלי המדידה
ַע֭ה ַפְֶ֣ך֭׀֭לָ ֵָ֗בן
ר֭בּ ֶנּ֝ג ָ
ְושׂ ָ֨ ָע ַ
שיעורי גובה
ת֭הוּא
ָ֑
רעַ
וֹר֭בּשָׂ ָ֔רוֹ֭נֶ ֵַֽ֥גַע֭צָ ַ ֶ֖
ְ
וּמ ְראֶ֤ה֭הַ ֶנּגַע֭עָ מק֭מעֶ֣
ַ
תנאים נוספים בנגע עור הבשר

תנאים נוספים בנגע עור
הבשר
וּמַ ְראֶ֤ה֭הַ ֶנּגַע֭וגו'

תבנית הטעמים ְבּעוֹרַ ֠ -ה ָבּשָׂ ר֭–תלישא-גדולה ,מלמד שיעורין בנגע אלפניו ולאחריו ונלמדם תוך התקדמות ההסבר
ר֭בּ ֶנּ֝גַע  -קדמא ואזלא ,מלמדת כי מדידת שיעורין בנגע היא בשער (שטח ,מספר ,גובה) ,ועל שער כסימן טומאה.
תבנית הטעמים ְושׂ ָ֨ ָע ַ֭
ַע֭בּעוֹרַ ֠ -ה ָבּשָׂ ר – מונח מונח מונח תלישא-גדולה,
ֶ֣ה֭הכּהֶ֣ן֭אֶ תַ -הנֶּ ֶָֽ֣֖ג ְ
ַ
שיעורין אלפניו של הכתוב (יג,ג) ְו ָר ָא
ְבּעוֹרַ ֠ -ה ָבּשָׂ ר֭– תלשא (תלישא-גדולה) ללמד שיעורין בנגע ממנו עצמו ומכל טעם מונח שלפני טעם תלשא.
מהטעמים בפסוק (יג,ג) נלמד שעל הכהן לראות בנגע שיעורים אחדים והם עצמם נדרשים ב -תו"כ פ"ג פ"א (ז) – (יא) מהקרא (יג,י) ...
ֶ֖י֭בּ ְשׂ ָֽאת ואלו הם בקצרה( :א) גודל הנגע  -כגריס הקלקי ( 6על  6שערות)( ,ב) סימן טומאה שער לבן (2
ֵ֥ר֭ח ַ
ֵ֛ת֭בּ ָשׂ ַ
ָ
ָ֑ן֭וּמ ְחיַ
שׂ ָע ֶ֣ר֭לָ ָב ָֽ
שערות לבנות)( ,ג) סימן טומאה מחיה בגודל ( 2על  2שערות)( ,ד) גודל הביצור של המחיה ( 2שערות לכל צד).
הבָּ שָׂ ר֭ -מונח מונח
ַע֭בּעוֹרַ֭ ֠ -
ֶ֣ה֭הכּה ֶ֣ן֭אֶ תַ -הנֶּ ֶָֽ֣֖ג ְ
פירוט ההוכחה לשיעורים בנגע עור הבשר ועוד פרטים שעל הכהן לראות ע"פ (יג,ג) וְ ָר ָא ַ
מונח תלישא-גדולה ,כעין ארבע עניני תלישא.
פירוט ההוכחה לשיעור גריס.
ֶ֖י֭בּ ְשׂ ָֽאת׃ ֭
ֵ֥ר֭ח ַ
ֵ֛ת֭בּ ָשׂ ַ
ָ
ָ֑ן֭וּמ ְחיַ
יא֭ה ְפ ָכֶ֖ה֭שׂ ָע ֶ֣ר֭לָ ָב ָֽ
ָ
וֹר֭ו ֕ה
֭בּ ָ֔ע ְ
ֶ֤ה֭שׂאתְ -ל ָבנָה ָ
ֶ֣ה֭הכּ ֵ֗הן֭וְ הנּ ְ
ַ
ויקרא תזריע יג,י ְו ָר ָא

7תו"כ פ"א פ"א (ז) לא אם אמרת במחיה שהיא צריכה כעדשה תאמר בשיער לבן שאין מקום שיער לבן צריך כלום תלמוד לומר צרעת כגריס.
מלבי"ם  ...אולם חכמינו האמיתית היה להם בזה חוקים אמיתיים נאמנים ,ששם נגע יציין לרוב את השער לבן ושם צרעת יציין לרוב טומאת
המחיה ... .וכששינה והזכיר שם צרעת ע"כ בא ללמוד איזה דבר מדין המחיה ודרשהו לרוב על שיעור כגריס ..
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

139/245

/©ZZFisherטעמי המקרא בהלכה ובאגדה  -התשעג

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

ב"ה
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ָ֑ן֭וּמ ְחיַ ֵ֛ת֭
ֶ֣ה֭הכּ ֵ֗הן – מונח רביע ,על הכהן לראות לפחות ארבעה דברים ,ולראות ענין של רבוע המרומזים במלים שׂ ָע ֶ֣ר֭לָ ָב ָֽ
(יג,י) ְו ָר ָא ַ
ֶ֖י֭בּ ְשׂ ָֽאת
ֵ֥ר֭ח ַ
בָּ ָשׂ ַ
ָ֑ן֭וּמ ְחיַ ֵ֛ת֭מה שיער לבן מקום ב' שערות אף מחיה מקום ב' שערות.
ֵ֥ר֭חֶ֖י֭יכול כל שהוא ת"ל שׂ ָע ֶ֣ר֭לָ ָב ָֽ
ֵ֛ת֭בּ ָשׂ ַ
ָ
וּמ ְחיַ
תו"כ פ"ג פ"א (ז) ָֽ

(ח) יכול לא תהא בה עד שיהא בה שיער לבן ומחית ,ת"ל צרעת נושנת היא ,היא טמאה ואינה צריכה דבר אחר לסעדה( .ט) ואם כן
ֵ֥ר֭חֶ֖י֭מלמד שלא תהא טמאה עד שיהא בה כדי לקבל שיער לבן ומחיה( .י) יכול שיער לבן מצד זה
ֵ֛ת֭בּ ָשׂ ַ
ָ
ָ֑ן֭וּמ ְחיַ
למה נאמר שׂ ָע ֶ֣ר֭לָ ָב ָֽ
ומחיה מצד זה ת"ל בשאת שתהא מבוצרת בשאת( .יא) הא כיצד מקום שתי שערות משמאלה וכן למעלה הימינה וכן למטה הימינה
מרובעות ונמצאו שלשים ושש שערות נמצ' גופה של בהרת (שיעור מיזערי) כגריס הקילקי מרובע ,וגו'
(א) מחיה צריכה להיות בגודל של לפחות שתי שערות על שתי שערות וע"פ הרמב"ם מרובעת בגודלה המזערי.8
(ב) המחיה צריכה להיות מוקפת במראה הנגע,
(ג) (א) ו( -ב) מביאים לשער גודל מראה הנגע כדי שיהיה לדון בו ,שצריך להיות לפחות כדי לקבל מחיה בשיעור מקום גידול  2שע'
על  2שע' ,וביצור סביב למחיה שבכל צד רוחבו כמקום גידול  2שע' (המלה שער משמעה מקום גידול של שתי שערות) ובלשון
רמב"ם הלכות טומאת צרעת פ"ג ה"ו ולא תקרב המחיה לסוף הבהרת בפחות מכדי צמיחת שתי שערות
סיכום ל(-א) – (ג) מראה ללא מחיה גודלו צריך להכיל רבוע כגודל  6שערות על שש שערות זהו גריס הקילקי מרובע.
מראה עם מחיה (א) מחיה שיכולה להכיל רבוע של שתי שערות על שתי שערות( ,ב) גם כאשר המחיה מבוצרת בנגע השיעור הוא
כגריס הקילקי מרובע ואינו צריך מעבר לכך.
(ד) מחיה מטמאה בפני עצמה ולא צריכה שער
(ה) שיעור שער לבן להיות סימן טומאה ,שתי שערות לבנות במקומות שונים בתוך מראה הנגע כגריס הקלקי והשער הלבן ע"פ
משנה נגעים פ"ד מ"ג מטמא כנוס ומפוזר מבוצר ושאינו מבוצר

ֶ֣ה֭הכּ ֵ֗הן – מונח רביע ,מלמדת כי על הכהן להבחין בארבעה מיעוטים בסימן המחיה כלשון
בנוסף ,תבנית הטעמים של הקרא (יג,י) ְו ָר ָא ַ
ֵ֥ר֭חֶ֖י֭לא בוהקַ ,בּ ְשׂ ָֽאת לא השחיןַ ,בּ ְשׂ ָֽ֭את לא בבוהק.
ֵ֥ר֭חֶ֖י֭לא השחיןָ ,בּ ָשׂ ַ
תו"כ פ"ג פ"א (יא) ָ ...בּ ָשׂ ַ
ֵ֥ר֭חֶ֖י – המלים מלמדות על מחיה הנראית בשר חי ואז היא סימן טומאה כאשר מוקפת במראות הטמאות.
ֵ֛ת֭בּ ָשׂ ַ
ָ
וּמ ְחיַ
ָֽ
תבנית טעמים תביר מרכא טפחא כאן מלמדת על קבוצה של מצבי עור :בוהק (מראה לבן) ושחין (פצע) שאינם "בשר חי" ולכן אינם
מחיה.
בַּ ְשׂ ָֽאת – סלוק הג ביל את "מחית בשר חי" למראות הטמאות בלבד (והוציא את הבוהק והשחין המקיפים את "מחית בשר חי")
הערה :התוה"מ (ע"ד) מביא רמב"ם ורע"ב על נגעים פ"ו מ"ו שבוהק מטמא משום מחיה ודבריהם תמוהים כמש"כ התיו"ט שם.
ראה תביר מרכא טפחא ,סלוק ,מונח רביע ,תלישא
ַע֭בּעוֹרַ ֠ -ה ָבּשָׂ ר ֭
ֶ֣ה֭הכּהֶ֣ן֭אֶ תַ -הנֶּ ֶָֽ֣֖ג ְ
שיעורין אלאחריו של הכתוב ְו ָר ָא ַ
ְבּעוֹרַ ֠ -ה ָבּשָׂ ר֭– תלשא (תלישא-גדולה) בתפקיד ללמד לאחריו מחיצה בנגע ושיעורים בשער להוות סימן טומאה.

לימוד לאחריו של מחיצה – שער שהפך לבן צריך להיות בתוך גבולות הנגע.
ַע֭ה ַפְֶ֣ך֭׀֭לָ ֵָ֗בן מלמד שעורים בשער להוות סימן טומאה ,אורך שערה ,אורך לבנונית
ר֭בּ ֶנּ֝ג ָ
ע ַ
לימוד לאחריו של שיעורים– הקרא ְושׂ ָָ֭֨
בשערה התלויה במחלוקת ר' מאיר ור' שמעון.
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' (המקבילה למשנה זאת היא ספרא פ"א פ"ב מ"ט )
רע"ב 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.
ַע֭ה ַפ ְֶ֣ך֭׀֭לָ ֵָ֗בן העיקר הסמוך לנגע הפך לבן.
ר֭בּ ֶנּ֝ג ָ
רע"ב עיקרה משחיר וראשה מלבין טהור ,דאמר קרא ְושׂ ָ֨ ָע ַ
המקבילה למשנה זאת היא ספרא פ"א פ"ב מ"ט (ראה במקומו על סדר תורת כהנים)
ר֭בּ ֶנּ֝גַע – קדמא ואזלא מלמד כי מיקום הלבן בשער בקדימות  -בסמיכות למראה הנגע בעור.
וְ שׂ ָ֨ ָע ַ
ַע֭ה ַפְֶ֣ך֭׀֭לָ ֵָ֗בן – קדמא ואזלא מונח פסק רביע ,טעם פסק מצייר שערה החלוקה לחלק לבן וחלק שחור.
ר֭בּ ֶנּ֝ג ָ
בקריאה אחת עם פסק ְושׂ ָ֨ ָע ַ
ַע֭ה ַפְֶ֣ך֭לָ ֵָ֗בן  -קדמא ואזלא מונח רביע ,לסימן השער יותר מארבעה הלכות נגעים פ"ד מ"א ששער
ר֭בּ ֶנּ֝ג ָ
בקריאה אחת בלי פסק ְושׂ ָ֨ ָע ַ
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 יכול להיות שחור.
בחלק זה נעסוק בשיעור גובה השער הלבן לשיטת רבי שמעון שהוא כדי לקרוץ (ליטול) בזוג.
משנה נגעים פ"ד משנה ד
8פירוש המשנה לרמב"ם מסכת נגעים פ"ו מ"א גריס חצי גרגר פול .וקלקי מיוחס למקום היה הפול של אותו המקום גדול ונוטה לרבוע .ואחר כך
התנה ובאר שעד שיהיה הנגע מרובע אם היה מצומצם בשעור זה ואז יטמא ,אבל אם היה יותר על שעור המרובע הזה הרי הוא מטמא באיזו צורה
שיהיה .וכן המחיה אשר שעורה כעדשה ובתנאי שגם היא תהיה מרובעת כמו שהזכרנו וגו'
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה
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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 היתה אחת מלמטה ונחלקה מלמעלה והיא נראית כשתים טהור בהרת ובו שער לבן או שער שחור טמא אין
חוששין שמא מיעט מקום שער שחור את הבהרת מפני שאין בו ממש:
ויקרא תזריע יג,ג – ד:

רעַ ת֭הָ֑ וּא֭
וֹר֭בּשָׂ ָ֔רוֹ֭נֶ ֵַֽ֥גַע֭צָ ַ ֶ֖
ְ
ן֭וּמ ְראֶ֤ה֭הַ ֶנּגַע֭עָ מק֭מעֶ֣
ַע֭ה ַפְֶ֣ך֭׀֭לָ ֵָ֗ב ַ
ר֭בּ ֶנּ֝ג ָ
ר֭ושׂ ָ֨ ָע ַ
ַע֭בּעוֹרַ ֠ -ה ָבּשָׂ ְ
ֶ֣ה֭הכּה ֶ֣ן֭אֶ֭תַ -הנֶּ ֶָֽ֣֖ג ְ
[ג]֭ו ָר ָא ַ
ְ
ֶ֖ן֭וטמֵּ֥א֭א ָֽתוֹ׃ ֭
ֵ֥הוּ֭הכּה ְ
ַ
וְ ָר ָא
רה֭לאָ -ה ַפְֶ֣ך֭לָ ָבָ֑ן֭
וֹר֭וּשׂעָ ָ ֶ֖
ְ
וֹ֭ועָ מק֭איןַ -מ ְר ֶא ֶָ֣ה֭מןָ -ה ָ֔ע
וֹר֭בּשָׂ ֵ֗ר ְ
ְ
וא֭בּעֶ֣
ְ
ָ֨ה֭ה
֭֩ל ָב ָנ ֝
[ד]֭ואםַ -בּ ֶה ֶרת ְ
ְ
֭
ֹ֧יר֭הכּהֵ֛ן֭אֶ תַ -הנֶּ ֶַֽ֖גַע֭שׁ ְב ַעֵ֥ת֭י ָָֽמים׃ ֭
ַ
וְ ה ְסגּ
וּשׂעָ ָ ֶ֖רה֭לאָ -ה ַפְֶ֣ך֭לָ ָבָ֑ן֭הקשור
ַע֭ה ַפְֶ֣ך֭׀֭לָ ֵָ֗בן ונדרש מצב שערה שעיקרה לבן וראשה שחור .פסוק (יג,ד) מציין מצב ְ
ר֭בּ ֶנּ֝ג ָ
מ(-יג,ג) ְושׂ ָ֨ ָע ַ

לשער שאינו לבן ואם אין גם סימני טומאה אחרים הכהן מסגיר את הנגע להמתנה.
בפסוק (יג,ד) נמצאת תבנית טעמים ְואםַ -בּ ֶה ֶרת ֭֩– תלישא-קטנה ַ ...הכּהֵ֛ן – תביר ,המרמזת לאפשרות של חישוב חשבוני כגון יחס בין
גימטריות המלים המוטעמות בתבניתְ .ואםַ -בּ ֶה ֶרת ֭֩– גי' ַ , 654הכּהֵ֛ן – גי'  , 80היחס  , 0.122324 ... = 80 / 654בקירוב שמינית.
ואם נחשבו כשמינית אצבע  2.5 – 1.9ס"מ (ע"פ ספר "מידות ושיעורי תורה" לשיטת הגאונים ,הרי"ף והרמב"ם  1.90-1.92ס"מ ,החזון
איש  2.5ס"מ) הרי שיעור נטילה בזוג יהיה כ 3.0 – 2.3-מ"מ (ראה להלן) .בפרה אדומה במדבר חקת יט,ב :יש דרשת שיעור נטילה
ָך ֩ – תרסא (גי'  ... ,)61א ֲֶשֵׁ֛ר֭לא-עָ ָלֵ֥ה – תביר (גי'  ,)501היחס  0.121756487 = 61 / 501כשמינית,
בזוג ואותה תבנית ְוי ְק ֶ֣חוּ֭אלֶ י ֭
ואפשר שזהו כשמינית אצבע!! (המכפלה  1.91 * 0.121756487ס"מ =  0.23255489ס"מ ערך מקורב לשיעור כדי נטילת זוג)
החשבון הזה אינו בא לפסוק הלכה.
אמר֭ ֭
תּוֹרה֭אֲשֶׁ ר-צוָּ ֵ֥ה֭ה'֭ל ָ֑
ת֭ה ָ ָ֔
את֭ח ַ ֶ֣קּ ַ
ֻ
פרה אדומה במדבר חקת יט,ב :ז ֚
֭על׃ ֭
ֶ֖יה ָֽ
֭מוּם֭א ֲֶשֵׁ֛ר֭לא-עָ ָלֵ֥ה֭עָ ֶל ָ
ֶ֤ר֭איןָ -בּהּ ָ֔
ימה֭א ֲֶשׁ ָֽ
ה֭תּמ ֵ֗ ָ
ל֭וי ְק ֶ֣חוּ֭אלֶ יָך ֭֩פָ ָ ָ֨רה֭א ֲֻד ֝ ָמּ ְ
ַדּבֶּ֣ר׀֭אֶ לְ -בּנ ֶ֣י֭י ְשׂ ָר ֵ֗א ְ

בפרה אדומה השיעור כדי קריצת זוג הכשיר את הפ רה האדומה ,במצורע לרבי שמעון יש שיעור דומה שעד שלובן השער יהיה בגובה כדי
קריצת זוג זה אינו סימן טומאה .אפשר כי היות שיעור כדי קריצת זוג בפרה אדומה דומה לשיעור המתקבל במצורע אז זה מקור לשיטת
רבי שמעון לקולא כדי קריצת זוג בשער מצורע!!!
ראה תלישא ,ראה מונח רביע ,פסק
ויקרא תזריע יג,ב:

וֹ֭לנֶ ֶָֽ֣֖גַע֭צָ ָרָ֑עַ ת ֭
ֵ֥ה֭בעוֹרְ -בּשָׂ ֶ֖ר ְ
ְ
ת֭ו ָהיָ
וֹ֭ב ָ֔ ֶה ֶר ְ
֭א ַ
ֶ֤ת֭אוַֹ -ספַּ ַחת ֶ֣
֭שׂא ָֽ
ֶ֤ה֭בעוֹרְ -בּשָׂ רוֹ ְ
ְ
ם֭כּי-י ְהיֶ
ד ָֽ
֭[ב]֭אָ ָ ֵ֭֗
הכּה ֲָֽנים׃ ֭
ן֭אוֹ֭אֶ ל-אַ ַחֵ֥ד֭מ ָבּנָ ֶ֖יו֭ ַ֭
ן֭הכּ ָ֔ה ֵ֛
וּבא֭אֶ ל-אַ ה ֲֶ֣ר ַ
֭וְ ה ָ
הוּבא֭אֶ֭ל-אַ ה ֲֶ֣רן ,אין לי אלא אהרן עצמו ,מנין לרבות כהן אחר תלמוד לומר ַהכּ ָ֔הן ,מנין לרבות
ספרא תזריע פ"א פ"א (ח) (יג,ב) ְו ָ
בעלי מומים תלמוד לומר מ ָבּנָ ֶ֖יו ,או יכול שאני מרבה חללים ,תלמוד לומר ַהכּה ֲָֽנים יצאו חללים ,ומנין לרבות כל ישראל ת"ל אֵ֛ וֹ֭
ֶ֖יו֭הכּה ֲָֽנים ,אלא ללמד שאין טומאה וטהרה אלא מפי
ַ
אֶ ל-אַ ַחֵ֥ד( .ט) אם סופינו לרבות כל ישראל מה תלמוד לומר ֵ֛אוֹ֭אֶ ל-אַ ַחֵ֥ד֭מ ָבּנָ

כהן ,הא כיצד חכם שבישראל רואה את הנגעים ואומר לכהן אעפ"י שוטה אמור טמא והוא אומר טמא ,אמור טהור והוא אומר טהור,
א – פשטא ,בראית נגעים חייב להיות נוכח כהן אחד ואם הוא מוסמך הוא יפסוק ,ההמשך באחת משני ההסברים הבאים:
הוּב ֭
ָ
וְ
הסבר (א) ַהכּ ָ֔הן – זקף-קטן ,בתפקיד של שנים ירמז לראית נגעים ע"י שניים .ע"פ התוה"מ מלת ַהכּ ָ֔הן מרבה כל כהן אף הדיוט ,הַ כּ ָ֔הן
ֶ֖יו֭הכּה ֲָֽנים בתבנית הפסק דיבור
ַ
– זקף -קטן ,בתפקיד של שנים ירמז לראית נגעים ע"י שניים ,הנדרשים מהכתוב ֵ֛אוֹ֭אֶ ל-אַ ַחֵ֥ד֭מ ָבּנָ
המבררת שאל כהן עם הארץ או שוטה ,שאינם חללים ,מצטרף חכם שבישראל הרואה את הנגעים ואומר לכהן אעפ"י שוטה אמור טמא

והוא אומר טמא ,אמור טהור והוא אומר טהור,

ֶ֖יו֭הכּה ֲָֽנים בתבנית הפסק דיבור
ַ
או הסבר (ב) ַהכּ ָ֔הן – זקף-קטן ,בתפקיד של שתי דרשות הנדרשות מהכתוב ֵ֛אוֹ֭אֶ ל-אַ ַחֵ֥ד֭מ ָבּנָ

( .א) שכהן הדיוט בעל מום אם הוא מוסמך ,כשר לראיית נגעים ו(-ב) מצב שבו אל כהן עם הארץ או שוטה ,שאינם חללים ,מצטרף חכם
שבישראל הרואה את הנגעים ואומר לכהן אעפ"י שוטה אמור טמא והוא אומר טמא ,אמור טהור והוא אומר טהור,
ֶ֖יו֭הכּה ֲָֽנים  -מרכא טפחא סלוק ,אפשר כי מרכא טפחא ,יתור לרבות כל ישראל
ַ
ן֭אוֹ֭ -תביר ,אֶ ל-אַ ַחֵ֥ד֭מ ָבּנָ
ן֭הכּ ָ֔ה ֵ֛
הוּבא֭אֶ ל-אַ ה ֲֶ֣ר ַ
ָ
וְ
לראיה ומלת ֵ֛אוֹ֭ -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 תלוי רק באמירת כהן נמצאת ב-
ֵ֛נּוּ֭הכּהֶ֖ן ,מלמד שטומאתו בכהן ... ,לרבות שאר המנוגעים,
ַ
ספרא תזריע פרשה ה פרק יב (ב) (יג,מד) יְ טַ ְמּ ֶא
הַ כּה ֲָֽנים יצאו חלליםַ ֭,הכּה ֲָֽנים  -סלוק ,מגביל למעט בני כהנים חללים.
יהם
ֶ֖יו֭הכּה ֲָֽנים לפי שנאמר (דב' שפטים כא,ה)֭וְ עַ ל-פּ ֶ ֵ֥
ַ
ספרא תזריע פ"א פ"א (ח) (יג,ב) דבר אחר מה תלמוד לומר ֵ֛אוֹ֭אֶ ל-אַ ַחֵ֥ד֭מ ָבּנָ

י ְהיֶ ֶ֖ה כָּ לֵ֥ -ריב ְוכָ ל-נָ ַָֽֽגַע׃ היקיש ריבים לנגעים מה נגעים ביום אף ריבים ביום .מה ריבים שלא בקרובים אף נגעים שלא בקרובים (י)
אי מה ריבים בשלשה אף נגעים בשלשה ק"ו אם ממונו בשלשה אין דין שיהיה גופו בשלשה? ת"ל ֵ֛אוֹ֭אֶ ל-אַ ַחֵ֥ד֭מ ָבּנָ ֶ֖יו֭הַ כּה ֲָֽנים

מלמד שכהן אחד רואה את הנגעים.
דברים שפטים כא,ה:

יב֭וכָ ל-נָ ַָֽֽגַע׃ ֭
יהֵ֥ם֭י ְהיֶ ֶ֖ה֭כָּ לֵ֥ -ר ְ
ְך֭בּשֶׁ֣ם֭הָ֑֭'֭ ְועַ ל-פּ ֶ
ר ְ
וֹ֭וּל ָב ֶ֖
֭ל ָשׁ ְֶ֣ר ָ֔ת ְ
ֱֹלהיָך ְ
ר֭ה'֭א ֶ
ם֭בּ ֞ ַח ֶ֤֭
ֶ֣י֭ב ָ
֭בּנ ֶ֣י֭לו֭י֭כּ ֵָ֗
וּ֭הכּהֲנים ְ
ְונגְּ שֶׁ֣ ַ
יב֭וכָ ל-נָ ַָֽֽגַע – מרכא סלוק ,כָּ לֵ֥ -ריב – מרכא ,רבוי להקיש ריבים לנגעים מה נגעים ביום אף ריבים ביום .מה ריבים שלא
כָּ לֵ֥ -ר ְ

בקרובים אף נגעים שלא בקרובים (מ"ט).
ְוכָ ל-נָ ַָֽֽגַע –סלוק ,מגביל ההיקש בין ריבים לנגעים ולומד שבנגע אין צורך בשלשה פוסקים אלא מספיק אחד כנלמד במ"י.
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
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"ג

ספרא תזריע פרשה א פרק ב

ֶ֣ה֭הכּה ֶ֣ן֭אֶ תַ -הנֶּ ֶָֽ֣֖גַע֭שיהו עיניו בו בשעה שהוא רואה אותוְ ,בּעוֹרַ ֠ -ה ָבּשָׂ ר֭הבינוניְ ,בּעוֹרַ ֠ -ה ָבּשָׂ ר֭שיהא רואה כל
(א) (יג,ג) ְו ָר ָא ַ
הבשר עמו כולו כאחד ,רבי יוסי ברבי יהודה אומר מה ת"ל ְבּעוֹרַ ֠ -ה ָבּשָׂ ר֭שיהא כל החוצה לו סמוך לעור הבשר וראוי לפסיון שאם
היה סמוך לראש ולזקן ולשחין ולמכוה ,ולקרח (ג"א קדח) המורדין אינו טמא( .ב) ְושׂ ָ֨ ָער ,מיעוט שיער שתי שערות ,בַּ ֶנּ֝גַע ,להביא את
מה שבתוכו ושוכב חוצה לו פרט לשחוצה לו ,ושוכב בתוכוַ ,בּ ֶנּ֝גַע ָה ַפְֶ֣ך֭׀֭לָ ֵָ֗בן֭לא הקודם ,מיכאן אמרו אם בהרת קדמ' לשיער לבן
ַע֭ה ַפְֶ֣ך֭׀֭לָ ֵָ֗בן֭מיכן אמרו שתי שערות
ר֭בּ ֶנּ֝ג ָ
טמא ואם שיער לבן קדם לבהרת טהור ואם ספק טמא ,רבי יהושע אומר כהה( .ג) ְושׂ ָ֨ ָע ַ
ע יקרן משחיר וראשן מלבין טהור עיקרן מלבין וראשם משחיר טמא ,וכמה יהא בלבנונית ,רבי מאיר אומר כל שהוא ,וחכמים (היינו ר'
שמעון) אומרים כשיעור (כדי שיקרוץ בזוג) רבי מאיר אומר שלא יהא בני אדם מדמין שבגולם (בכל אורך השערה) הם נידונים ,אלא חוד
(העיקר הקרוב לעור) שער לבן טמא ,ושאינו [שער] לבן טהור( .ד) (ד) לָ ֵָ֗בן֭לא אדום ולא ירוק ולא שחור אוציא את כולם ולא אוציא
שיער צהוב ,ודין הוא ומה אם שיער לבן שאינו סימן טומאה בנתק הרי הוא סימן טומאה בנגע ,שער צהוב שהוא סימן טומאה בנתק
ֶ֤ה֭ה ֶנּגַע֭עָ מ ֭ק ,אין ממשו עמוק מַ ְראֶ֤ה֭הַ ֶנּגַע֭עָ מ ֭ק,
ער  ...לָ ֵָ֗בן ולא צהוב( .ה) ַמ ְרא ַ
אינו דין שיהא סימן טומאה בנגע תלמוד לומר שׂ ָָ֭֨
וּמ ְראֶ֤ה֭הַ ֶנּגַע֭עָ מק֭מעֶ֣ וֹר֭
ֶ֤ה֭ה ֶנּגַע֭לרבות לו מראה רביעיָ֑ ,הוּא ,אין לו מראה חמישי( .ו) (יג,ג) ַ
אין מראה שער לבן עמוק֭,מַ ְרא ַ
ָ֑ן֭לא֭י ְַסגּ ֶ ָ֔רנּוּ למדנו שאין מסגירין את המוחלט( .ז) מנין
ת֭הוּא֭מה תלמוד לומר לפי שנאמר ( יג,יא) ְוט ְמּ ֶ֖אוֹ֭הַ כּה ֶ֣
ָ֑֭
רעַ
ְבּשָׂ ָ֔רוֹ֭נֶ ֵַֽ֥גַע֭צָ ַ ֶ֖
נּוּ֭כּי֭טָ מֶ֖א֭כל שנקרא
ֵ֥
לא֭י ְַסגּ ֶ ָ֔ר
שאין מחליטין את המוסגר ואין מסגירין את המוסגר ואין מחליטין את המוחלט ,תלמוד לומר ( יג,יא) ֶ֣
עליו טמא אין זקוק עליו( .ח) יכול לא יאמר הרי את מוסגר בזה ומוחלט בזה מוחלט בזה ומוסגר בזה ומוחלט בזה ובזה תלמוד לומר
(יג,ג) נֶ ֵַֽ֥גַעְ֭ ...ו ָר ָאֵ֥הוּ צָ ַ ֶ֖רעַ ת ְ ...ו ָר ָאֵ֥הוּ כולו כאחת שאם היה בראש חוטמו שופע הילך הילך בראש אצבעו שופע הילך והילך אינו
טמא( .ט) [(יג,ג)֭ ְו ָר ָאֵ֥הוּ] מיכן אמרו עשרים וארבעה ראשי איברים שבאדם שאינן מטמאים משום מחיה ראשי אצבעות ידים ורגלים
וראשי אזנים וראש החוטם וראש הגויה וראשי דדים באשה ,רבי יהודה אומר אף של איש ר' אלעזר אומר היבולות והדלדולים
והמסמרות אינן מטמאין משום מחיה( .י)֭ ְוטמֵּ֥א֭א ָֽתוֹ אותו הוא מטמא ואינו מטמא את התולש סימני טומאה מתוך נגעו עד שלא בא
אצל הכהן ,אמר רבי עקיבא שאלתי את רבי ישמעאל ואת רבי יהושע בהולכים לנדבת תוך הסגירו מהו אמרו לו לא שמענו אבל
שמענו עד שלא בא אצל הכהן טהור לאחר חלוטו טמא התחלתי מביא להם ראיות מפני מה עד שלא בא אצל כהן טהור לא מפני שלא
ראה כהן סימני טומאה אף בתוך הסגרו טהור עד שיטמאנו הכהן לישנא אחרינא אחד עומד לפני כהן ואחד עומד בתוך הסגירו טהור
עד שיטמאנו הכהן אמרו לו יפה אתה אומר ,מאימתי הוא טהרתו ,ר' אליעזר אומר כשיולד נגע אחר וטהר ממנו ,וחכמים אומרים עד
שתפרח בכולו ,או תתמעט בהרתו מכגריס.
ויקרא תזריע יג,ג:

ת֭הוּא֭ ֭
ָ֑
רעַ
וֹר֭בּשָׂ ָ֔רוֹ֭נֶ ֵַֽ֥גַע֭צָ ַ ֶ֖
ְ
ֶ֤ה֭ה ֶנּגַע֭עָ מק֭מעֶ֣
ן֭וּמ ְרא ַ
ַ
ַע֭ה ַפְֶ֣ך֭׀֭לָ ֵָ֗ב
ר֭בּ ֶנּ֝ג ָ
ר֭ושׂ ָ֨ ָע ַ
ַע֭בּעוֹרַ ֠ -ה ָבּשָׂ ְ
ֶ֣ה֭הכּהֶ֣ן֭אֶ תַ -הנֶּ ֶָֽ֣֖ג ְ
וְ ָר ָא ַ
ֶ֖ן֭וטמֵּ֥א֭א ָֽתוֹ׃ ֭
ֵ֥הוּ֭הכּה ְ
ַ
וְ ָר ָא
ֶ֣ה֭הכּהֶ֣ן֭אֶ תַ -הנֶּ ֶָֽ֣֖גַע֭שיהו עיניו בו בשעה שהוא רואה אותוְ ,בּעוֹרַ ֠ -ה ָבּשָׂ ר֭הבינוניְ ,בּעוֹר-
ספרא תזריע פ"א פ"ב (א) (יג,ג) ְ֭ו ָר ָא ַ
֠הַ בָּ שָׂ ר֭שיהא רואה כל הבשר עמו כולו כאחד ,רבי יוסי ברבי יהודה אומר מה ת"ל ְבּעוֹרַ ֠ -ה ָבּשָׂ ר֭שיהא כל החוצה לו סמוך לעור

הבשר וראוי לפסיון שאם היה סמוך לראש ולזקן ולשחין ולמכוה ,ולקרח (ג"א קדח) המורדין אינו טמא.
הח"ח שיהו עיניו בו פי' שיהיה מסתכל בו (בעיון) כשהוא רואה אותו ולא יראנו דרך העברה (בחפזה) כדי שיבחין המראה היטיב ונפקא
לן דבר זה מדכתיב אֶ תַ -הנֶּ ֶָֽ֣֖גַע֭דהוא יתירא .אֶ תַ -הנֶּ ֶָֽ֣֖גַע – המלים מרבות את עיני הכהן וטעם מונח מרמז שיהיו עיניו מונחים בנגע.
ְבּעוֹרַ ֠ -ה ָבּשָׂ ר֭הבינוני - ,ראה דיון להלן בעור בינוני
הח"ח ְבּעוֹרַ ֠ -ה ָבּשָׂ ר֭שיהא רואה כל הבשר עמו כולו כאחד דרש דהאי וראה קאי גם על עור הבשר שסביבו שיתבונן בו היטיב עד
איזה מקום הגיע הנגע כדי שיוכל להכיר אם פשה:
ו -רבי יוסי ברבי יהודה ,לדברי המפרשים מוסיף על תנא קמא ואינו חולק עליו שיהא כל החוצה לו סמוך ל-עוֹרַ ֠ -ה ָבּשָׂ ר וראוי לפסיון
הח"ח הביא גירסת הגר"א הכי גרסא שיהא חוצה לו עוֹרַ ֠ -ה ָבּשָׂ ר ופי' דהאי ְבּעוֹרַ ֠ -ה ָבּשָׂ ר קאי אתנאי הנגע דאימתי הנגע מטמא כשיש
עוֹרַ ֠ -ה ָבּשָׂ ר סמוך לו כדי שיהא ראוי לפשיון לאפוקי אם הוא סמוך לראש וכו' אינו מטמא והר"מ בפירושו מבאר שצריך שיהיה כל
סביבו עוֹרַ ֠ -ה ָבּשָׂ ר֭ולמעוטי אם במקום אחד סמוך לראש וכו':
לשון הרמב"ם פירוש המשנה לרמב"ם מסכת נגעים פ"א מ"ה  ...ומתנאי נגעי עור בשר שיהא סביב לו מכל הצדדים עור הבשר כדי
שיהא הפשיון אפשרי בו מאי זה צד שיהיה .ולשון ספרא בעור הבשר שיהא כל החוצה לו סמוך לעור הבשר ראוי לפשיון ,שאם היה
סמוך לראש ולזקן ולשחין ולמכוה ולקרחת אינו מוחלט.
ְבּעוֹרַ ֠ -ה ָבּשָׂ ר מקף תלשא ,אפשר כי טעם מקף המחבר המלים ליחידה אחת וטעם תלשא כמחיצה וביחד מרמזים שיהא כל החוצה סביב
הַ נֶּ ֶָֽ֣֖גַע סמוך ל-עוֹרַ ֠ -ה ָבּשָׂ ר וראוי לפסיון ובלשון הרמב"ם שיהא סביב לו מכל הצדדים עור הבשר כדי שיהא הפשיון אפשרי בו מאי
זה צד שיהיה.
ְבּעוֹרַ ֠ -ה ָבּשָׂ ר – תלשא( ,א) רמז למחיצה ברורה לגבולות המראה כפי' התוה"מ (סד) שיראה את הנגע כמו שהוא בעור הבשר ויראה
את הבשר שסביבו גם כן( .ב) רמז לשיעור  -מספר  24ראשי איברים בקרא וְ֭ ָר ָאֶ֣ה֭הַ֭כּה ֶ֣ן֭אֶ֭ת-הַ֭נֶּ ֶָֽ֣֖גַע֭בְּ֭עוֹר֠ -הַ֭ ָבּשָׂ ר – גימטרית ר"ת
ו' ה' א' ה' ב' ה' עולה עשרים וארבעה רמז למשנה (ט) מיכן אמרו עשרים וארבעה ראשי איברים שבאדם שאינן מטמאים משום מחיה,
ראה מ"ט ...

כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ויקרא תזריע יג,ג:

ת֭הוּא֭ ֭
ָ֑
רעַ
וֹר֭בּשָׂ ָ֔רוֹ֭נֶ ֵַֽ֥גַע֭צָ ַ ֶ֖
ְ
ֶ֤ה֭ה ֶנּגַע֭עָ מק֭מעֶ֣
ן֭וּמ ְרא ַ
ַ
ַע֭ה ַפְֶ֣ך֭׀֭לָ ֵָ֗ב
ר֭בּ ֶנּ֝ג ָ
ר֭ושׂ ָ֨ ָע ַ
ַע֭בּעוֹרַ ֠ -ה ָבּשָׂ ְ
ֶ֣ה֭הכּהֶ֣ן֭אֶ תַ -הנֶּ ֶָֽ֣֖ג ְ
וְ ָר ָא ַ
ֶ֖ן֭וטמֵּ֥א֭א ָֽתוֹ׃ ֭
ֵ֥הוּ֭הכּה ְ
ַ
וְ ָר ָא
ספרא תזריע פ"א פ"ב (ב) ְושׂ ָ֨ ָער ,מיעוט שיער שתי שערותַ ,בּ ֶנּ֝גַע ,להביא את מה שבתוכו ושוכב חוצה לו פרט לשחוצה לו ,ושוכב
בתוכוַ ,בּ ֶנּ֝גַע ָה ַפְֶ֣ך֭׀֭לָ ֵָ֗בן֭לא הקודם ,מיכאן אמרו אם בהרת קדמ' לשיער לבן טמא ואם שיער לבן קדם לבהרת טהור ואם ספק טמא,

רבי יהושע אומר כהה.
ספרא תזריע פ"א פ"ב (ב) ְושׂ ָ֨ ָער ,מיעוט שיער שתי שערותַ ,בּ ֶנּ֝גַע ,להביא את מה שבתוכו ושוכב חוצה לו פרט לשחוצה לו ,ושוכב
בתוכו... ,
וּשׂעָ ָ ֶ֖רה֭לאָ -ה ַפְֶ֣ך֭לָ ָב ָ֑ן֭לרבותא שאף שער אחד לא
התוה"מ (מה)  ...שער הוא רבוי סתמות שהיא לא פחות משנים ... ,ואמר (יג,ד) ְ
הפך מ"מ יסגיר.
רה – שערה אחת
וּשׂעָ ָ ֶ֖֭
ְושׂ ָ֨ ָער – לפחות שתי שערותְ ,
ַע֭בּעוֹרַ ֠ -ה ָבּשָׂ ר֭– תלשא בלימוד לאחריה ,בתפקיד מחיצה המסמנת גבולות המראה הלבן ללמד ש-וְ שׂ ָ֨ ָער֭בַּ ֶנּ֝גַע
ֶ֣ה֭הכּהֶ֣ן֭אֶ תַ -הנֶּ ֶָֽ֣֖ג ְ
וְ ָר ָא ַ

הכתוב אחרי טעם תלשא שרשיו (שתי שערות לפחות) חייבים להיות בתוך גבולות הנגע אף על גב שארכו של השער עשוי להימשך
למחוץ לגבולות הנגע .פרט לשחוצה לו  -ולמעט שאם שרשי השער מחוץ לגבולות המראה ושוכבות לתוך המראה אינן סימן טומאה.

וּבוֹ( ,המלה מרבה) להביא את שבתוכו ושוכב חוצה לו
ב -ספרא תזריע פרשה ה פ"ז (ה) בנגע ראש וזקן נדרשת דרשה דומה (יג,ל) ֵ֛
וּבוֹ - ,תביר ,ממעט) פרט לש(שער ששורשיו) חוצה לו ושוכב בתוכו( ,אף שאין הנגעים דומים כי בנגע ראש וזקן השער הצהוב יכול
( ֵ֛
להקדים את המראה ,ואילו בנגע הגוף המראה חייב להקדים לשער הלבן כנדרש להלן)

ספרא תזריע פ"א פ"ב (ב) ַ ...בּ ֶנּ֝גַע ָה ַפְֶ֣ך֭׀֭לָ ֵָ֗בן֭לא הקודם ,מיכאן אמרו אם בהרת קדמ' לשיער לבן טמא ואם שיער לבן קדם לבהרת
טהור ואם ספק (מי קדם למי) טמא ,רבי יהושע אומר כהה (במצב ספק מי קדם למי ,רבי יהושע מטהר ,הח"ח ע"פ בבלי נזיר סה כהה משמעו
טהור).
ר֭בּ ֶנּ֝גַע – קדמא ואזלא ,בתפקיד סדר קדימות ,קדמא = קדם מראה ה-
בַּ ֶנּ֝גַע ָה ַפְֶ֣ך֭׀֭לָ ֵָ֗בן֭לא הקודם - ,תבנית הטעמים של הקרא ְושׂ ָ֨ ָע ַ
בַּ֭ ֶנּ֝גַע ואזלא = והולך אחריו שינוי ל-שׂ ָ֨ ָער שָ -ה ַפְֶ֣ך֭׀֭לָ ֵָ֗בן֭אז המראה טמא .ואם שיער לבן קדם לבהרת טהור .
דיון בדין הספק ב-מ"ב  ...ואם ספק (מי קדם למי) טמא ,רבי יהושע אומר כהה (בספק טהור)..
וכן נמצא במשניות הבאות:

משנה נגעים פ"ד מי"א בהרת כחצי גריס ואין בה כלום נולדה בהרת כחצי גריס ובה שתי שערות הרי זו להחליט מפני שאמרו אם
בהרת קדמה לשער לבן טמא ואם שער לבן קדם לבהרת טהור ואם ספק טמא ורבי יהושע קיהה (טיהר השער מלהיות סימן טומאה,

ומסגירו)

משנה נגעים פ"ה מ"א כל ספק נגעים טהור חוץ מזה ועוד אחר ואיזה זה מי שהיתה בו בהרת כגריס והסגירה בסוף שבוע והרי
היא כסלע ספק שהיא היא ספק שאחרת באה תחתיה טמא:
הסבר לדעת ר' יהושע כי הספק טהור נמצא ב-בבלי נזיר סה,ב אלא כי איתמר דרב יהודה אמר רב  -אהא איתמר :אם בהרת קדמה
לשער לבן  -טמא ,ואם שער לבן קודם לבהרת  -טהור ,ספק  -טמא ור' יהושע אמר :כיהה; מאי כיהה? אמר רב יהודה :כיהה וטהור;
וֹ֭לטַ ְמּ ָֽאוֹ ,הואיל ופתח בו הכתוב בטהרה תחילה.
וֹ֭א ְ
ודילמא כיהה וטמא! אמר רב יהודה אמר רב ,אמר קרא( :יג,נט) ְלטַ ה ֲֶ֖ר ֵ֥
ונמצא ב-תורת נגעים הרב שפיצר סי' לז הסבר התוספות לדברי חכמים תוס' בבבלי נדה יט,א דדרך שערות לבוא שחורות והנגע
מלקה אותן והופך ללבן  ...ובתוספתא (פ"ב סוף ה"א) קתני אף שער שחור סוף הבהרת הופכתו ,ולפיכך נראין הדברים דהבהרת
וֹ֭לטַ ְמּ ָֽאוֹ ,הואיל ופתח בו הכתוב בטהרה תחילה .ולכן מסקנתו
וֹ֭א ְ
קדמה ,עכ"ל .אפשר כי תנא קמא דרש כמו ר' יהושע (יג,נט) ְלטַ ה ֲֶ֖ר ֵ֥
ב-משנה נגעים פ"ה מ"א כל ספק נגעים טהור חוץ מזה ועוד אחר (ספק הקדמת השער הלבן ,וספק פשיון בהסגר) .ור' יהושע חולק על
ת"ק בספרא ובמשנה נגעים פ"ד מי"א ופ"ה מ"א שת"ק מטמא ספק שער לבן קדם למראה ,ורבי' יהושע מטהר.
נלמד בשלבים את דברי ת"ק ב-משנה נגעים פ"ה מ"א כל ספק נגעים טהור חוץ מזה ועוד אחר (ספק הקדמת השער הלבן ,וספק
פשיון בהסגר).
וֹ֭לטַ ְמּ ָֽאוֹ על כל מלה בנפרד זה החלטה על מצב ברור טהור או טמא.
כאשר מסתכלים ב(-יג,נט) ְלטַ ה ֲֶ֖רוֹ֭אֵ֥ ְ
וֹ֭לטַ ְמּ ָֽאוֹ ביחד זה מצב ספק .המשנה פותחת בכלל כל ספק נגעים טהור ,כאשר
כאשר מסתכלים על שלוש המלים (יג,נט) ְלטַ ה ֲֶ֖רוֹ֭ ֵ֥א ְ
הרבוי מרומז בטעם מלת ְלטַ ה ֲֶ֖רוֹ  -טפחא ,בתפקיד רבוי .כאן מצטרף תפקיד נוסף של טעם טפחא כפותחת טפח להתאפיין מ-אֵ֥ וֹ֭-
מרכא ,רבוי של מצבי ספק ְלטַ ְמּ ָֽאוֹ  .וטעם מלת ְלטַ ְמּ ָֽאוֹ  -סלוק ,מגביל הכלל הנ"ל ללמד שיש שתי ספקות (ספק הקדמת השער
הלבן ,וספק פשיון בהסגר) הנותרות טמאות .ו-רמב"ם הלכות טומאת צרעת פ"ב ה"ט כתב כי ספק הקדמת שער לבן היא טומאה
מספק.

ַע֭ה ַפְֶ֣ך֭׀֭לָ ֵָ֗בן֭מיכן אמרו שתי שערות עיקרן משחיר וראשן מלבין טהור עיקרן מלבין וראשם
ר֭בּ ֶנּ֝ג ָ
ספרא תזריע פ"א פ"ב (ג) ְושׂ ָ֨ ָע ַ
משחיר טמא ,וכמה יהא בלבנונית ,רבי מאיר אומר כל שהוא ,וחכמים (היינו ר' שמעון) אומרים כשיעור (כדי שיקרוץ בזוג) רבי מאיר
אומר שלא יהא בני אדם מדמין שבגולם (בכל אורך השערה) הם נידונים ,אלא חוד (העיקר הקרוב לעור) שער לבן טמא ,ושאינו [שער]
לבן טהור.
ראה הסבר לעיל שיעורין אלאחריו של הכתוב בפסוק (יג,ג) שיעור כדי שיקרוץ

בזוג ,ומשוער שלא להלכה כשמינית אצבע ( 1.92 – 1.90ס"מ).

ספרא תזריע פ"א פ"ב (ד) לָ ֵָ֗בן֭לא אדום ולא ירוק ולא שחור אוציא את כולם ולא אוציא שיער צהוב ,ודין הוא ומה אם שיער לבן
שאינו סימן טומאה בנתק הרי הוא סימן טומאה בנגע ,שער צהוב שהוא סימן טומאה בנתק אינו דין שיהא סימן טומאה בנגע תלמוד
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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לומר שׂ ָ֨ ָער  ...לָ ֵָ֗בן ולא צהוב.
התוה"מ [מט] שׂ ָ֨ ָער לָ ֵָ֗בן .ולא מראה אחרת .וזכר לדבר בפרשת נגעים שער לבן ארבע פעמים (פה( ,יג,י) (יג,כ)( ,יג,כה) ) וממעט
אדום ירוק שחור צהוב .טט – בפסוקים אלו מצוין כי הופיע סימן טומאה שער לבן ,ואילו ב(-יג,כא) ו(-יג,כו) נאמר כי לא הופיע סימן
הטומאה שער לבן.
ראה מונח רביע

ֶ֤ה֭ה ֶנּגַע֭עָ מ ֭ק ,אין מראה שער לבן עמוקַ ֭,מ ְראֶ֤ה֭הַ ֶנּגַע֭לרבות
ק ,אין ממשו עמוק ַמ ְרא ַ
ֶ֤ה֭ה ֶנּגַע֭עָ מ ֭
ספרא תזריע פ"א פ"ב (ה) ַמ ְרא ַ
לו מראה רביעיָ֑ ,הוּא ,אין לו מראה חמישי.
ע"פ הח"ח
ק ,ולכן המראה נראה עמוק ולא הנגע  ,לכן דורש אין ממשו (של
ֶ֤ה֭ה ֶנּגַע֭הן יחידה אחת ביחס למלת עָ מ ֭
(ה) מלות הסמיכות ַמ ְרא ַ
הנגע) עמוק (דרשה זאת נלמדת מהתוכן)
ק ,מיתור מלת נגע לומד  -אין מראה שער לבן עמוק ,ומכאן נדרש כי לובן השער יכול להיות כלשהו כדי
אה֭הַ ֶנּגַע֭עָ מ ֭
(ו) ַמ ְר ֶ֤֭

שיהווה סימן טומאה ,בניגוד למראה שצריך להיות לפחות לבן כקרום הביצה.

וֹ֭ב ָ֔ ֶה ֶרת֭וכאן מרבה רביעית
֭א ַ
ת֭אוַֹ -ספַּ ַחת ֶ֣
א ָֽ
(ז) ַמ ְראֶ֤ה֭הַ ֶנּגַע֭לרבות לו (לנגע צרעת) מראה רביעי ,כי בתורה כתיב (יג,ב) ְשׂ ֶ֤֭
ומהכא נפקא לן טפילה לבהרת כדלעיל פ"א הלכה ד' (דלמה לי לכתוב ומראה הנגע לכתוב ומראהו עמוק ,אלא לרבות
תולדה לבהרת) .תו"כ דורש מראה ספחת לבהרת מכאן לעומת בבלי שבועות ו הדורש ספחת לבהרת מהימצאות מלת ספחת
בין שאת ובין בהרת.

(ח) ָ֑הוּא – ,אתנח ,מגביל ללמד כי אין לו מראה חמישי.
וֹר֭בּשָׂ ָ֔רוֹ  -מהפך פשטא פשטא מונח זקף-קטן,
ְ
ֶ֤ה֭ה ֶנּגַע֭עָ מק֭מעֶ֣
וּמ ְרא ַ
(יג,ג) ַ ...
זקף-קטן מרמז על שתי דרשות ,והתבנית מהפך פשטא תרמז לדרשה אחת העשויה להיות כפשוטו של מקרא ואחת היוצאת מפשוטו של
ַע ואלו הן:
מקרא .ושתיהן נדרשות מיתור מלת ַה ֶנּג ֭
ַע לומד  -אין מראה שער לבן עמוק ,ומכאן נדרש כי
ק ,מיתור מלת ַה ֶנּג ֭
ֶ֤ה֭ה ֶנּגַע֭עָ מ ֭
(א) יוצא מפשוטו של מקרא ומלמד על השער֭ ַמ ְרא ַ
לובן השער יכול להיות כלשהו כדי שיהווה סימן טומאה ,בניגוד למראה שצריך להיות לפחות לבן כקרום הביצה.
וֹ֭ב ָ֔ ֶה ֶרת֭וכאן מרבה
֭א ַ
ֶ֤ת֭אוַֹ -ספַּ ַחת ֶ֣
(ב) פשוטו של מקרא ַמ ְראֶ֤ה֭הַ ֶנּגַע֭לרבות לו (לנגע צרעת) מראה רביעי ,כי בתורה כתיב (יג,ב) ְשׂא ָֽ

רביעית ומהכא נפקא לן טפילה לבהרת כדלעיל פ"א הלכה ד' (דלמה לי לכתוב ומראה הנגע לכתוב ומראהו עמוק ,אלא לרבות תולדה
לבהרת).
ויקרא תזריע יג,ג:

ת֭הוּא֭ ֭
ָ֑
רעַ
וֹר֭בּשָׂ ָ֔רוֹ֭נֶ ֵַֽ֥גַע֭צָ ַ ֶ֖
ְ
ֶ֤ה֭ה ֶנּגַע֭עָ מק֭מעֶ֣
ן֭וּמ ְרא ַ
ַ
ַע֭ה ַפְֶ֣ך֭׀֭לָ ֵָ֗ב
ר֭בּ ֶנּ֝ג ָ
ר֭ושׂ ָ֨ ָע ַ
ַע֭בּעוֹרַ ֠ -ה ָבּשָׂ ְ
ֶ֣ה֭הכּהֶ֣ן֭אֶ תַ -הנֶּ ֶָֽ֣֖ג ְ
וְ ָר ָא ַ
ֶ֖ן֭וטמֵּ֥א֭א ָֽתוֹ׃ ֭
ֵ֥הוּ֭הכּה ְ
ַ
וְ ָר ָא

ויקרא תזריע יג,יא:

ֶ֖א֭הוּא׃ ֭
נּוּ֭כּי֭טָ מ ָֽ
ֵ֥
ָ֑ן֭לא֭י ְַסגּ ֶ ָ֔ר
וֹ֭הכּה ֶ֣
וֹ֭וט ְמּ ֶ֖א ַ
וֹר֭בּשָׂ ָ֔ר ְ
ְ
֭בּעֶ֣
ת֭נוֹשֶׁ֭נ ת֭הוא ְ
ֶ ֶ֤
צָ ַ ָ֨רעַ
ת֭הוּא֭מה תלמוד לומר לפי שנאמר (יג,יא) וְ ט ְמּאֶ֖ וֹ֭הַ כּה ָ֑ן֭
ָ֑
רעַ
וֹר֭בּשָׂ ָ֔רוֹ֭נֶ ֵַֽ֥גַע֭צָ ַ ֶ֖
ְ
ֶ֤ה֭ה ֶנּגַע֭עָ מק֭מעֶ֣
וּמ ְרא ַ
ספרא תזריע פ"א פ"ב (ו) (יג,ג) ַ
לא֭י ְַסגּ ֶ ָ֔רנּוּ למדנו שאין מסגירין את המוחלט( .צרוע מוחלט לא מתיחסים כלל לנגע חדש שנולד בו עד שיסיים תהליך טהרה מההחלט)
ֶ֣
נּוּ֭כּי֭טָ מֶ֖א֭כל
ֵ֥
לא֭י ְַסגּ ֶ ָ֔ר
(ז) מנין שאין מחליטין את המוסגר ואין מסגירין את המוסגר ואין מחליטין את המוחלט ,תלמוד לומר (יג,יא) ֶ֣

שנקרא עליו טמא אין זקוק עליו.
ע"פ פירוש רע"ב משנה נגעים פ"ג מ"א הנגעים שהכהן רואה בתחילה הוא ממשיך לבודקן עד שהמצורע יתטהר .במשך התקופה הזאת

נּוּ֭כּי֭
ֵ֥
לא֭י ְַסגּ ֶ ָ֔ר
אינו נזקק לראות כל נגע אחר שהופיע אחרי הראיה הראשונה .זה משמעות תו"כ תז' פ"א פ"ב (ז) תלמוד לומר (יג,יא) ֶ֣
טָ מֶ֖א֭כל שנקרא עליו טמא אין זקוק עליו .לא תתיחס לנגע שהופיע אחרי ראיה ראשונה עד להבראת הראשון.

(יג,יא) ֶ֣לא֭י ְַסגּ ֶ ָ֔רנּוּ – מונח זקף-קטן בתפקיד של שני בזמן (= שבא אחר הראשון) ,ללמד ֵ֥כּי֭טָ מֶ֖א –מרכא טפחא ,לרבות נגעים במצבי
טומאה שונים שנולדו אחר הראיה הראשונה (יג,יא) ָֽהוּא – סלוק ,מגביל טומאת הצרוע לנגעים שנראו לראשונה ,ולא להתיחס לנגעים
שנולדו אחר הראיה הראשונה עד הבראת הנגעים שנראו בראיה הראשונה והאדם עבר את תהליך הטהרה.

ספרא תזריע פרשה א פ"ב (ח) יכול לא יאמר הרי את מוסגר בזה ומוחלט בזה מוחלט בזה ומוסגר בזה ומוחלט בזה ובזה תלמוד
לומר (יג,ג) נֶ ֵַֽ֥גַעְ֭ ...ו ָר ָאֵ֥הוּ צָ ַ ֶ֖רעַ ת ְ ...ו ָר ָאֵ֥הוּ ...
רעַ ת֭הָ֑ וּא
רעַ ת ְ ...ו ָר ָאֵ֥הוּ  .תו"כ דורש המלים בדילוג מהקרא (יג,ג) נֶ ֵַֽ֥גַע֭צָ ַ ֶ֖
תו"כ תז' פ"א פ"ב (ח) תלמוד לומר (יג,ג) נֶ ֵַֽ֥גַעְ֭ ...ו ָר ָאֵ֥הוּ צָ ַ ֶ֖

ֵ֥הוּ֭הכּהֶ֖ן .המלים הרצופות נֶ ֵַֽ֥גַע֭צָ ַ ֶ֖רעַ ת֭מדברות על נגע אחד ,הטעמים של נֶ ֵַֽ֥גַע֭צָ ַ ֶ֖רעַ ת֭– מרכא טפחא מרבים נגעים שהיו באדם
ַ
וְ ָר ָא
בעת הגעתו הראשונה לכהן .לפי דרשת תו"כ (יג,ג) נֶ ֵַֽ֥גַעְ֭ ...ו ָר ָאֵ֥הוּ צָ ַ ֶ֖רעַ ת ְ ...ו ָר ָאֵ֥הוּ ,כל נגע שהיה באדם בעת הגעתו הראשונה לכהן
יראה לעצמו ותוצאת הבחינה מתיחסת אליו בלבד .מדר שה זאת גם ממועטים נגעים שנראו באדם ,אחר הגעתו הראשונה לכהן.
סיכום תו"כ תז' פ"א פ"ב (ו-ח) פסוק (יג,יא) מלמד על נגע אחד בראיה הראשונה של הכהן ולא תהיה התיחסות לנגעים אחרים שיופיעו
אח"כ עד שיבריא הנגע הראשון .פסוק (יג,ג) נֶ ֵַֽ֥גַע֭צָ ַ ֶ֖רעַ ת֭– מרכא טפחא ,יתור לרבות נגעים ,מלמד כי אם היו מספר נגעים בראיה
הראשונה המעקב אחריהם יתחיל בעת ובעונה אחת ,סיומם תלוי בכל אחד לעצמו דבר המרומז בטעם ָ֑הוּא – אתנח המגביל כל נגע לעצמו
בלי תלות בנגעים אחרים שנראו עמו בעת ובעונה אחת .נגע שהוסגר יעבור תהליך הסגר ,נגע שהחלט יעבור את תהליך ההיטהרות
והקרבנות.
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
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"ג

ֶ֖א֭הוּא׃ ֭
נּוּ֭כּי֭טָ מ ָֽ
ֵ֥
ָ֑ן֭לא֭י ְַסגּ ֶ ָ֔ר
וֹ֭הכּה ֶ֣
וֹ֭וט ְמּ ֶ֖א ַ
וֹר֭בּשָׂ ָ֔ר ְ
ְ
֭בּעֶ֣
ת֭נוֹשׁנֶת֭הוא ְ
ֶ ֶ֤
ויקרא תזריע יג,יא :צָ ַ ָ֨רעַ

בקרא הבא תבניות הטעמים נדרשות על מראה הנגע בעור בשר שטוח ובראשי איברים.
ת֭הוּא –
ָ֑
רעַ
וֹר֭בּשָׂ ָ֔רוֹ֭נֶ ֵַֽ֥גַע֭צָ ַ ֶ֖
ְ
וּמ ְראֶ֤ה֭הַ ֶנּגַע֭עָ מק֭מעֶ֣
[ג]֭ ַ
תו"כ תז' פ"א פ"ב (ח)  ...כולו כאחת שאם היה בראש חוטמו שופע הילך הילך בראש אצבעו שופע הילך והילך אינו טמא.
(יג,ג)֭ ְבּעוֹרַ ֠ -ה ָבּשָׂ ר – תלשא( ,א) רמז למחיצה ברורה לגבולות המראה כפי' התוה"מ (סד) שיראה את הנגע כמו שהוא בעור הבשר
ויראה את הבשר שסביבו גם כן( .ב) רמז לשיעור  -מספר  24ראשי איברים בקרא וְ֭ ָר ָאֶ֣ה֭הַ֭כּהֶ֣ן֭אֶ֭ת-הַ֭נֶּ ֶָֽ֣֖גַע֭בְּ֭עוֹר֠ -הַ֭בָּ שָׂ ר –
גימטריאת ר"ת ו' ה' א' ה' ב' ה' עולה עשרים וארבעה רמז למשנה תו"כ תז' פ"א פ"ב (ט)
כמו-כן ראשי התבות ו' ה' א' ה' מרמזים לשם הפלאים אהו"ה ור"ת א' ה' ב' ה' מצטרפים למלת אהב"ה ,ומשניהם בא ללמד כי ה' נותן
באדם נגע צרעת בדרך פלאית מתוך אהב"ה אליו כדי להחזירו בתשובה מעבירות שלוקין עליהם בנגע צרעת( .ראה (יג,מה) ְבּג ָ ָ֞דיו֭
י ְהיֶ֤וּ֭ ְפ ֻרמים ְ֭וראשׁוֹ֭י ְהיֶ ֶ֣ה֭פָ ָ֔רוּעַ֭ – גרשיים מהפך פשטא פשטא מונח זקף-קטן ,בתפקיד רגילות ,אדם לוקה בצרעת על דברים רעים
שהוא רגיל בהם ,כנלמד ב-מדרש תנחומא (בובר) פרשת מצורע סימן י (נקרא גם תנחומא ישן))

תו"כ תז' פ"א פ"ב (ט) [(יג,ג)֭ ְו ָר ָאֵ֥הוּ] מיכן אמרו עשרים וארבעה ראשי איברים שבאדם שאינן מטמאים משום מחיה ראשי אצבעות
ידים ורגלים וראשי אזנים וראש החוטם וראש הגויה וראשי דדים באשה ,רבי יהודה אומר אף של איש ר' אלעזר אומר היבולות
והדלדולים והמסמרות אינן מטמאין משום מחיה( .הח"ח מסביר כי בראשי איברים לא גדל שער ,לכן מדובר רק במחיה).
משנה נגעים פ"ו מ"ז עשרים וארבע ראשי איברים באדם שאינן מטמאין משום מחייה ראשי אצבעות ידים ורגלים וגו' ופירש
ֵ֥הוּ֭הכּהֶ֖ן דבעינן שיראה את הנגע עם המחיה כולה כאחד .וכשיש כגריס בראש החוטם או
ַ
הרע"ב וכן ברמב"ם דכתיב (יג,ג) ְו ָר ָא
ראשי אצבעות הוא שופע אילך ואילך ואינו יכול לראות כולו כאחד.

ָה֭הכּ ֵ֗הן ודרש תו"כ כולה כאחת ופי' החפץ חיים :שאם היתה בראש אצבעו או בראש חוטמו
בנגע שחין (יג,כא,כו) נאמר ְואֶ֣ם׀֭י֭ ְר ֶאֶ֣נּ ַ
ֵ֥הוּ֭הכּהֶ֖ן – ראיה שכולה כאחת ושולל ראית
ַ
שופעת אילך ואילך טהורה ,כדרשינן בעור הבשר (יג,ג) וְ ָר ָאֵ֥הוּ֭כולו כאחת( .יג,ג) ְו ָר ָא
נגע שאי אפשר לראותו בבת אחת ,שזה בראשי איברים המרומזים בתחילת הפסוק כהסבר ב-מ"ח .תבנית הטעמים֭ ְו ָר ָאֵ֥הוּ֭הַ כּהֶ֖ן –
מרכא טפחא בתפקיד כעין יתור לרבות על לשון היחיד איברים רבים שאי אפשר לראותם בבת אחת .בנגעי השחין והמכוה כתובה
ָה֭הכּ ֵ֗הן  ,אבל בתבנית טעמים מונח רביע ,ומועלית השערה כי בנוסף לדרך
דרישת ראיה בבת אחת במלים (יג,כא,כו) ְואֶ֣ם׀֭י ְר ֶאֶ֣נּ ַ
ההסקה מהתוכן כמו בנגעי העור ,זה ציור המתאר איבר בעל קצה וכעין ארבעה צדדים השופעים הילך והילך (כי כל האיברים
מעוגלים) .אילו שני מקורות לראשי איברים אחד בהסקה מהתוכן אחד בציור בטעמי המקרא.
ראה מרכא טפחא
וֹר֭בּשָׂ ָ֔רוֹ֭  -מהפך פשטא פשטא מונח זקף-קטן ,פשטא פשטא בתפקיד בבת אחת ,היינו אפשר לראות
ְ
(יג,ג) וּמַ ְראֶ֤ה֭הַ ֶנּגַע֭עָ מק֭מעֶ֣
הנגע בבת אחת .אבל בראשי איברים שהם בדרך כלל צרים הגריס שופע לצדדים ואינו מטמא משום מחיה כי אי אפשר לראות הנגע
ֵ֥הוּ֭הכּהֶ֖ן הנדרש במשנה שראשי איברים אינן מטמאים.
ַ
בבת אחת .תבנית הטעמים מרמזת על המשך הפסוק ְו ָר ָא
ק מובא כאן הקטע הבא עוסק
מתוך רצון לרכז את האפשרויות השונות לגבי תבנית הטעמים פשטא פשטא שבקרא ש(-יג,ג)֭הַ ֶנּגַע֭עָ מ ֭
בענין צבע עורו של הנבדק והוא שייך ל(-יג,ב) לפי ספרא תזריע פ"א פ"א (ד) .ונראה כי תבנית הטעמים פשטא פשטא שב(-יג,ג)
מהווה הסבר לענין צבע עורו של הנבדק.
ספרא תזריע פרשה א (ד) (יג,ב) ְ ...בעוֹרְ -בּשָׂ ֶ֖רוֹ ,בעור בשר של נראה (האדם שבו המראה) ,מיכן אמרו בהרת עזה נראית בגרמני,
כהה ,והכהה בכושי עזה (ת"ק כל אדם כמות שהוא ,עשוי להתקבל כי אדם בהיר מאד לא יטמא גם במראה בהיר ביותר ,אדם כהה מאד יטמא גם
במראה חלש)( .ה) רבי ישמעאל אומר בית ישראל הריני כפרתן הרי הן כאשכרוע לא שחורים ולא לבנים אלא בינוניים (ע"פ הראב"ד
רק הבינוני נבדק) ,רבי עקיבא אומר יש לציירים סממנים שהם צרים צורות שחורות לבנות ובינוניות מביא סם בינונית ומקיפו
מבחוץ ותראה כבינוני (כולם נבדקים לעומת צורה בצבע בינוני) ,רבי יוסי אומר כתוב אחד אומר (יג,ב) ְבעוֹרְ -בּשָׂ ֶ֖רוֹ וכתוב אחר אומר
(יג,ג) ְבּעוֹרַ ֠ -ה ָבּשָׂ ר ,מצינו שמראות נגעים להקל ,אבל לא להחמיר רואה הגרמיני בבשרו להקל נמצא' מקיים (יג,ב) ְבעוֹרְ -בּשָׂ ֶ֖רוֹ
(אדם בהיר מאד לא יטמא גם במראה בהיר ביותר) ,והכושי בבינונית להקל נמצאת מקיים (יג,ג) ְבּעוֹרַ ֠ -ה ָבּשָׂ ר (אדם כהה מאד משווים לצורה
בצבע בינוני להקל לגביו כי אחרת יטמא גם במראה חלש) וחכמים אומרים זה וזה בבינוני (באומד לצבע בינוני ,לעומת ר"ע שכולם נבדקים
לעומת צורה בצבע בינוני) .כל דברים האלו מובאים משנה נגעים פ"ב מ"א

וֹר֭בּשָׂ ָ֔רוֹ  -מהפך פשטא פשטא מונח זקף-קטן ,פשטא פשטא בתפקיד רגילות היינו לכל הנבדקים בשווה
ְ
ֶ֤ה֭ה ֶנּגַע֭עָ מק֭מעֶ֣
וּמ ְרא ַ
(יג,ג) ַ
הכל כבינוני בצבע האשכרוע (מיצוע בין קצוות לבן וכושי) .כשיטת חכמים ורבי עקיבא ורבי ישמעאל כהסבר הרע"ב (משנה נגעים
פ"ב מ"א )( .ולראב"ד המובא בתוי"ט ובחפץ חיים על תו"כ לרבי ישמעאל הגרמני והכושי אינם נבדקים כלל).

תו"כ תז' פ"א פ"ב (י) (יג,ג) ְוטמֵּ֥א֭א ָֽתוֹ׃אותו הוא מטמא ואינו מטמא את התולש סימני טומאה מתוך נגעו עד שלא בא אצל הכהן,
אמר רבי עקיבא שאלתי את רבי ישמעאל ואת רבי יהושע בהולכים לנדבת (שם מקום) (התולש סימני טומאה) תוך הסגירו מהו אמרו לו
לא שמענו אבל שמענו (התולש סימני טומאה) עד שלא בא אצל הכהן טהור לאחר חלוטו טמא התחלתי מביא להם ראיות מפני מה עד
שלא בא אצל כהן טהור (האם) לא מפני שלא ראה כהן סימני טומאה אף בתוך הסגרו טהור עד שיטמאנו הכהן (עד שיחליט אותו).
לישנא אחרינא אחד עומד לפני כהן ואחד עומד בתוך הסגירו טהור עד שיטמאנו הכהן אמרו לו יפה אתה אומר,
ר֭מ ֶ֖אד וגו' אבל) טהור
ר֭בּ ֶנגַעַ -הצָּ ַרֵ֛עַ ת֭ל ְשׁ ֵ֥מ ְ
ֵ֥הוּ֭הכּהֶ֖ן֭ (עבר על (דב' כ"ת כד,ח) ס֭ה ָשּׁ ֶֹ֧מ ְ
ַ
(א) תלש סימני הטומאה לפני (יג,ג) ְו ָר ָא
ֶ֣וֹם֭ה ְשּׁביע֭י ביום הבדיקה השניה ולכן (עבר אבל)
ַ
֭בּיּ
(ב) תלש סימני הטומאה בתוך ימי הסגרו ,לכן לא יתקיים (יג,ה) ְו ָר ָא ֶ֣הוּ֭הַ כּהן ַ
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה
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טהור וינהג כיוצא מהסגר

תו"כ תז' פ"א פ"ב (י)  ...מאימתי הוא טהרתו (של מוחלט שתלש סימני טומאה) ,ר' אליעזר אומר כשיולד נגע אחר וטהר ממנו ,וחכמים
אומרים עד שתפרח בכולו ,או תתמעט בהרתו מכגריס.
ֶ֣הוּ֭הכּהן֭והחליטו ,והאדם עבר ותלש סימני הטומאה לאחר חלוטו ,מאימתי הוא
ַ
(ג) התקיים בתחילה (יג,ג) ְו ָר ָאֵ֥הוּ֭הַ כּהֶ֖ן֭ או (יג,ה) ְו ָר ָא
טהרתו לשיטת חכמים (א) אם מראה אחר יפרח בכולו( ,ב) או תתמעט בהרתו (הנוכחית) מכגריס
החכמים אומרים (ונראה שרבי אליעזר מודה להם) ע"פ הח"ח או עד שתמעט בהרתו מכגריס .קודם שקצצה דלא נשתייר בו שיעור נגע
וממילא היה טהור מתחלה ולא אהני מעשיו אבל אי בשעה שקצצה הוי ביה שיעור נגע אין לו טהרה עולמית דקנסינן ליה לעולם.
טהרתו אפשרית כך :ר' אליעזר אומר כשיולד נגע אחר וטהר ממנו ,וחכמים אומרים עד ש(נגע אחר) תפרח בכולו,
וְ טמֵּ֥א – מרכא ,מרבה אפשר שמכוו  ,שהקוצץ צריך לעבור נגע אחר שבו יוחלט ,ורק אז לכשיטהר יסיים גם עם הנגע הראשון שקצץ
ממנו סימני הטומאה וזה מתרבה מהמלים ְוטמֵּ֥א א ָֽתוֹ שצריך לעבור מצב טומאת צרעת אחר כדי להיטהר מהנגע שקצץ סימניו.
א ָֽתוֹ׃ – סלוק מגביל את המראה שמטמא הכהן לזה שעם סימנים בלבד.

כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
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"ג

ספרא תזריע פרשה ב פ"א

ָה ,ומנין לרבות שאר
֭֩ל ָב ָנָ֨ה ,מנין לרבות את השאת תלמוד לומר למטן (יג,י) ְשׂאתְ -ל ָבנ ֭
ב ָנָ֨ה אין לי אלא ַבּ ֶה ֶרת ְ
֭֩ל ָ֭
(א) (יג,ד) ַבּהֶ ֶרת ְ
ָ֨ה֭הוא ,היא ואין
ת ֩( .ב) יכול כשם שהוא שלישי לכתוב כך תהא שלישי למראות תלמוד לומר ְל ָב ָנ ֝
המראות תלמוד לומר ְואםַ -בּ ֶה ֶר ֭
למעלה הימינה ,וכמה תהא לבנוניתה כשלג שנאמר והנה מרים מצורעת כשלג( .ג) יכול לכל מראה השלג יהיו טמאים ושאר כל
וֹר֭הוּא ממנו ולמעלה טמא( .ד) מיכן אמרו מראות נגעים שנים
ָֽ
ק֭הוּאֵ֥ ,בּ ַהק  ...טָ ֵ֥ה
המראות יהיו טהורים תלמוד לומר (יג,לט) ֵ֥בּ ַה ֵ֛
שהם ארבעה בהרת עזה כשלג ,שנייה לה כסיד ההיכל ,השאת כקרום ביצה שנייה לה כצמר לבן דברי רבי מאיר ,וחכמים אומרים
השאת כצמר ושנייה לה כקרום ביצה( .ה) הפתוך שבשלג כיין המזוג ,הפתוך שבסיד כדם המזוג בחלב דברי רבי ישמעאל ,רבי עקיבא
אומר אדמדם שבזה ושבזה כיין המזוג במים ,אלא של שלג עזה ושל סיד דיהא הימינה( .ו) רבי חנינה סגן הכהנים אומר מראות נגעים
ששה עשר ,רבי דוסא בן הרכינס אומר שלשים וששה ,עקביא בן מהללאל שבעים ושנים ,אמר רבי יוסי שאל רבי יהושע בנו של רבי
עקיבא את רבי עקיבא אמר לו מפני מה אמרו מראות נגעים [שתים] שהם ארבעה אמר לו אם לאו מה יאמרו אמר לו יאמרו מקרום
ביצה ולמעלה טמא ומצטרפים זה עם זה ,אמר רבי יוסי שאל רבי יהושע בנו של רבי עקיבא את רבי עקיבא אמר לו מפני מה אמרו
מראות נגעים [שתים] שהם ארבעה אמר לו אם לאו מה יאמרו אמר לו יאמרו מקרום ביצה ולמעלה טמא א"ל לומר לך שמצטרפין זה
עם זה א"ל ויאמר כל שהוא מקרום ביצה ולמעלה טמא ומצטרפים זה עם זה אמר לו מלמד שאם אינו בקי בהם ובשמותיהם לא יראה
וּשׂעָ ָ ֶ֖רה֭לא שיער מחייתה (עד כאן ת"ק מביא דברי רבי שמעון) (מכאן ת"ק מביא דעתו) כיצד בהרת כגריס ובה מחיה
את הנגעים( .ז) (יג,ד) ְ
כעדשה ושיער לבן בתוך המחיה ,הלכה המחייה טמאה משום שיער לבן ,הלכה שיער לבן טמא משום המחיה ,רבי שמעון מטהר
ַע֭ה ַפְֶ֣ך֭׀֭לָ ֵָ֗בן֭נגע זה בכל מקום (שער בכל שטח הנגע גם בשטח
ר֭בּ ֶנּ֝ג ָ
מפני שלא הפכתו הבהרת .אמרו לו והלא כבר נאמר (יג,ג) ְושׂ ָ֨ ָע ַ
מחיה).
(ח) ושערה לא הפך לבן ולא שער מקצתה כיצד בהרת היא מחיתה כגריס ושיער לבן בתוך הבהרת הלכה המחיה טמאה משום שיער
לבן הלך שיער לבן טמא משום המחייה ,רבי שמעון מטהר מפני שלא הפכתו הבהרת כגריס ,ומודים שאם יש במקום שיער לבן כגריס
שהוא טמא( ,ט) ושערה לא הפך לבן והסגיר הא אם יש בה שיער שחור אינו ממעטה ,שאלו התלמידים את רבי יוסי בהרת ובה שיער
שחור חוששים אנו שמא מיעט ממקומו את הבהרת מכגריס אמר להם בהרת ובשער לבן חיישינן שמא מיעט מקומה את הבהרת
כגריס אמרו לו לא אם אמרת בשיער לבן שהוא סימן טומאה תאמר בשיער שחור שאינו סימן טומאה אמר להן הרי שיש בה עשר
שערות לבנות כלום הרי הם סימני טומאה אלא שתים ,חוששים אנו על המותר שמא מיעט ממקומו את בהרת מכגריס ,אמרו לו לא
אם אמרת בשיער לבן שהוא מין טומאה תאמר בשיער שחור שאינו מין טומאה אמר להם אף שיער שחור הופך והווה מין טומאה
ואומר ושערה לא הפך לבן ,והסגיר הא יש בה שיער שחור אינו ממעטה והסגיר הכהן את הנגע שבעה ימים תחלה.
ספרא תזריע פרשה ב פ"א (א)

ב ָנָ֨ה ,מנין לרבות את השאת תלמוד לומר למטן (יג,י)
֭֩ל ָ
֭֩ל ָב ָנָ֨ה אין לי אלא ַבּהֶ ֶרת ְ
(א) (יג,ד) ַבּהֶ ֶרת ְ

ָה ,ומנין לרבות שאר המראות תלמוד לומר ְואםַ -בּ ֶה ֶרת ֭֩ ( .ב) יכול כשם שהוא שלישי לכתוב כך תהא שלישי למראות
ְשׂאתְ -ל ָבנ ֭
ָ֨ה֭הוא ,היא ואין למעלה הימינה ,וכמה תהא לבנוניתה כשלג שנאמר והנה מרים מצורעת כשלג( .ג) יכול לכל מראה
תלמוד לומר ְל ָב ָנ ֝
וֹר֭הוּא ממנו ולמעלה טמא( .ד) מיכן
ָֽ
ק֭הוּאֵ֥ ,בּ ַהק  ...טָ ֵ֥ה
השלג יהיו טמאים ושאר כל המראות יהיו טהורים תלמוד לומר (יג,לט) ֵ֥בּ ַה ֵ֛
אמרו מראות נגעים שנים שהם ארבעה בהרת עזה כשלג ,שנייה לה כסיד ההיכל ,השאת (האב) כקרום ביצה שנייה לה (התולדה) כצמר
לבן דברי רבי מאיר ,וחכמים אומרים השאת (האב) כצמר ושנייה לה (התולדה) כקרום ביצה.
ב(-יג,ב) התחיל בארבע מראות וב (-יג,ד) לכאורה עוסק בבהרת ,אבל ע"פ התורה והמצוה (נו) מבאר כי הוא שם הדוגמא עבור כולן.
ותפס בהרת לרבותא שהגם שהבהרת דרכה ביותר להיות עמוק ושימצא בה שער לבן והוה אמינא שאם אינה עמוקה ואין בה שער לבן
לא יסגיר ,קמשמע לן דאעפ"כ יסגיר וכל שכן במראות הפחותות שאין מטבען ללבן השער ולהראות עמוק.
בפסוק (יג,ג) למדנו שיעורי נגע מחלט שטח מינימלי של המראה ,המחיה ,הביצור ,שיעורי אורכי השער הלבן והלובן שלו ומיקומו הסמוך
לעור הבשר (אורך ,רוחב וגובה).
פסוק (יג,ד ) מלמד שני ענינים מרכזיים( .א) שיעורי צבע המראה הנלמדים מ-תו"כ תז' פרשה ב' פ"א; (ב) סיבות להסגרת המראה.
(א) שיעורי צבע המראה:
(א) (א) שיעור תחתון לצבע הלבן
ָ֨ה֭הוא מתיחס ללובן הבהרת
(יג,ד) ְואםַ -בּ ֶה ֶרת ֭֩ ע"פ ספרא תז' פ"ב פ"א המלה ְואם מרבה שאר המראות על הבהרת והקרא ְל ָב ָנ ֝
שהיא העזה והשאר דיהות ממנה.
ק֭הוּא֭שיעורי לובן המראות בלשון ספרא יכול לכל מראה השלג
ְואםַ -בּ ֶה ֶרת ֭֩  -תלישא-קטנה בתפקיד שיעור ללמוד מ(-יג,לט) ֵ֥בּ ַה ֵ֛
וֹר֭הוּא ממנו ולמעלה טמא .וזה קובע שיעור
ֵ֛
ק֭הוּאֵ֥ ,בּ ַהק  ...טָ ֵ֥ה
יהיו טמאים ושאר כל המראות יהיו טהורים תלמוד לומר ֵ֥בּ ַה ֵ֛
תחתון שהוא מעל מראה הבוהק דהיינו לובן קרום ביצה.
(א) (ב) סדר עזות הלבן

ָ֨ה֭הוא  -קדמא ואזלא ,קדמא ,בתפקיד של מלמד כדרשת ספרא תז' פ"ב פ"א (ב) יכול כשם שהוא (הבהרת) שלישי לכתוב
ְל ָב ָנ ֝
ָ֨ה֭הוא ,היא (הלבנה יותר מהאחרות) ואין
֭אוֹ֭בַ ָ֔ ֶה ֶרת) כך תהא שלישי למראות ,תלמוד לומר ְל ָב ָנ ֝
ֶ֤ת֭אוַֹ -ספַּ ַחת ֶ֣
(בפסוק (יג,ב) ְשׂא ָֽ
למעלה הימינה ,וכמה תהא לבנוניתה כשלג שנאמר והנה מרים מצורעת כשלג.
ומצד טעם קדמא מקדים אותה להיות העזה בלובנה מכל המראות וכאיתא בספרא.

(ב) סיבות להסגרת המראה:
ָ֨ה֭הוא֭ -קדמא ואזלא ,בתפקיד מלמד מ(-יג,ד) ל(-יג,ג) ע"פ
ב(-יג,ג) למדנו על נגע מוחלט ,ב(-יג,ד) ְל ָב ָנ ֝
ק ,נמצא בתורת כהנים (יג,ג אין ממשו עמוק) דלכך נאמר (יג,ד) וְ עָ מק֭אין-
דעת זקנים מבעלי התוספות מפרשים ב(-יג,ד) ְועָ מ ֭

וֹר֭בּשָׂ ָ֔רוֹ) אז הוא טמא אבל
ְ
ה ָ֔עוֹר֭לגלות על קרא דלעיל (יג,ג) שלא תאמר דהא כתיב לעיל (יג,ג) עמוק מן העור (עָ מק֭מעֶ֣
ַמ ְר ֶאֶ֣הָ ֭מןָ -
אם הנגע נשוה לבשר לא,
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לכך נאמר (יג,ד)֭ ְועָ מק֭איןַ -מ ְר ֶא ֶָ֣ה֭מןָ -ה ָ֔עוֹר֭דאפילו אין עמוק נשוה לבשר ונראה בעמוק שהוא כמו לבן גורם טומאה וצריך
הסגר

הפסוק(-יג,ד) מלמד על (-יג,ג) שאפילו אם המראה אין ממשו עמוק בבשר אלא נשוה לבשר ורק נראה עמוק אז זה נחשב למראה נגע
(וכל שכן אם ממשו עמוק ולבן מארבע מראות הנגעים ,שהוא מראה נגע) (ראה (יג,לב) תו"כ פר' ה פ"ט מ"ג ולא ממשו עמוק)

רמב"ם הלכות טומאת צרעת פ"א ה"ו

כל מראה צרעת עור הבשר אינה קרויה נגע ולא מטמאה עד שיהיה מראה הנגע עמוק מעור הבשר ,לא עמוק במשישתו אלא במראית
העין כמראה החמה הנראית לעין עמוקה מן הצל ,אבל אם היה מראה הלובן או הפתוך בשוה עם שאר העור או גבוה מן העור אינו
נגע אלא כמו צמח מן הצמחים העולים בגוף( .השגת הראב"ד מן הצמחים העולים בגוף .א"א לא נאמר זה אלא בבהרת אבל בשאת
מראהו גבוה מן העור שאין שאת אלא גבוהה).
בָ֑ן
רה֭לאָ -ה ַפְֶ֣ך֭לָ ָ֭
וֹר֭וּשׂעָ ָ ֶ֖
ְ
וֹ֭ועָ מק֭אין-מַ ְר ֶאֶ֣הָ ֭מןָ -ה ָ֔ע
וֹר֭בּשָׂ ֵ֗ר ְ
ְ
וא֭בּעֶ֣
ְ
ָ֨ה֭ה
֭֩לבָ ָנ ֝
ויקרא תזריע יג,דְ :ואםַ -בּ ֶה ֶרת ְ
ֹ֧יר֭הכּהֵ֛ן֭אֶ תַ -הנֶּ ֶַֽ֖גַע֭שׁ ְב ַעֵ֥ת֭י ָָֽמים׃
ַ
ְוה ְסגּ

א ֶ֣ ָה֭מןָ -ה ָ֔עוֹר – פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן
ע"פ הרמב"ם לכל ארבע המראות אם הם עמוקים הם נגע( .יג,ד) ְועָ מק֭איןַ -מ ְר ֶ֭
בתפקיד של שני מצבי נגע שנראית כלא עמוקה מן-העור( ,א) הלא עמוקה כמו בהרת נקיה (מצד הגוון שלהן ,ו/או מצד השפעת שער
שחור ,ו/או מצד השפעת אדמימות הפתוך) אבל עדיין עמוקה או שפלה מן העור (ראה רמב"ן יג,ג); (ב) נגע שמראה שוה או גבוהה מן
ֹ֧יר֭הכּהֵ֛ן֭אֶ תַ -הנֶּ ֶַֽ֖גַע – דרגא תביר טפחא ,כל ארבע המראות כשהן במצב (א) חל עליהם אותה הלכה
ַ
העור .לפי הכתוב (יג,ד) ְוה ְסגּ
והם מוסגרים .אבל רמב"ם פוסק כי השוה עם שאר העור והגבוה מן העור אינו נגע ואינו מוסגר .פסיקה זאת עשויה להיתמך בתבנית
וּשׁפָ ָלֵ֥ה֭אינֶ ַֽ ֵ֛נָּה֭מןָ -העֶ֖ וֹר – מרכא תביר טפחא ,קבוצת פרטים המלמדת שהמראה עשוי
הטעמים של (יג,כא) שחין (יג,כו) מכוה֭ ְ
להיראות באופנים שונים ביחס לעור הבשר שפל מן העור ,שווה או גבוה ,ולא על כולם חל אותו ענין .לפי רמב"ם רק העמוק יוסגר

אבל אם היה מראה הלובן או הפתוך בשוה עם שאר העור או גבוה מן העור אינו נגע אלא כמו צמח מן הצמחים העולים בגוף.
ואף שהוא מראה טמא יחשב כ(-יג,כא) (יג,כא) ְוהֶ֣יא֭כ ָהָ֑ה ולכן לא יוסגר .ולענ"ד גם הרמב"ן מסכם כך.
בפירוש הרב חיים דב שעוול על הרמב"ן (מוסד הרב קוק ,התש"ך) כתב כי הרמב"ן הולך בדרך הראב"ד
והראב"ד כתב כי הבהרת כאשר היא עמוקה – טמאה ,כאשר שוה או גבוהה היא טהורה ,ואילו רק שאת גבוה – נגע טמא ,ושאת שפל
אינו טמא
וקשה לי להסביר זאת ע"פ תבניות הטעמים.
(יג,ד) ְועָ מק֭איןַ -מ ְר ֶא ֶָ֣ה֭מןָ -ה ָ֔עוֹר – שני מצבי עמוק ,לבהרת ולשאת.
ֹ֧יר֭הכּהֵ֛ן֭אֶ תַ -הנֶּ ֶַֽ֖גַע – דרגא תביר טפחא ,בהרת עמוקה יסגיר ,וכן כל מה שיראה שפל.
ַ
ה ְסגּ
(יג,ד) ְו ֭
וּשׁפָ ָלֵ֥ה֭אינֶ ַֽ ֵ֛נָּה֭מןָ -העֶ֖ וֹר – מרכא תביר טפחא ,בהרת שפל יסגיר ,שווה וגבוה יפטור ,שאת גבוה יסגיר
(יג,כא) שחין (יג,כו) מכוה֭ ְ
שאת עמוק יפטור.
א ֶ֣ ָה֭מןָ -ה ָ֔עוֹר – ר"ת מאומ"ה ס"ת ה"ן קר"ן – זוהר מהמראה
(יג,ד) ְועָ מק֭איןַ -מ ְר ֶ֭
ֹ֧יר֭הכּהֵ֛ן֭אֶ תַ -הנֶּ ֶַֽ֖גַע – ר"ת ו-ה-א-ה שם קשור שמים וארץ ,שם הפלאות לתקן הנגע לעונג.
ַ
(יג,ד) ְוה ְסגּ

ספרא תזריע פרשה ב פ"א (ה) הפתוך שבשלג כיין המזוג ,הפתוך שבסיד כדם המזוג בחלב דברי רבי ישמעאל ,רבי עקיבא אומר
אדמדם שבזה ושבזה כיין המזוג במים ,אלא של שלג עזה ושל סיד דיהא הימינה( .ו) רבי חנינה סגן הכהנים אומר מראות נגעים ששה
עשר ,רבי דוסא בן הרכינס אומר שלשים וששה ,עקביא בן מהללאל שבעים ושנים ,אמר רבי יוסי שאל רבי יהושע בנו של רבי עקיבא
את רבי עקיבא אמר לו מפני מה אמרו מראות נגעים [שתים] שהם ארבעה אמר לו אם לאו מה יאמרו אמר לו יאמרו מקרום ביצה
ולמעלה טמא ומצטרפים זה עם זה ,אמר רבי יוסי שאל רבי יהושע בנו של רבי עקיבא את רבי עקיבא אמר לו מפני מה אמרו מראות
נגעים [שתים] שהם ארבעה אמר לו אם לאו מה יאמרו אמר לו יאמרו מקרום ביצה ולמעלה טמא א"ל לומר לך שמצטרפין זה עם זה
א"ל ויאמר כל שהוא מקרום ביצה ולמעלה טמא ומצטרפים זה עם זה אמר לו מלמד שאם אינו בקי בהם ובשמותיהם לא יראה את
הנגעים.
ת ֩ – תרסא בתפקיד שיעור מספר צירופי המראות וסדר צבעיהם כפי שהוסבר קודם לכן ,ובתפקיד ציור מחיצה המקיף כל שטח
(יג,ד) ַבּ ֶה ֶר ֭
וֹר֭בּשָׂ ֵ֗רוֹ  -מונח רביע ,מודיע את מספר המראות בעור בשרו כנאמר
ְ
ְלבָ ָנָ֨ה ֝הוא֭– קדמא ואזלא מלמד לכלול בשטח המראה את ְבּעֶ֣
ספרא תזריע פרשה ב פ"א (ו) רבי חנינה סגן הכהנים אומר מראות נגעים ששה עשר ר' דוסא בן הרכינס אומר מראות נגעים שלשים
וששה עקביא בן מהללאל אומר שבעים ושנים וגו' וכפירוש יכין על משנה נגעים פ"א מ"ד הן ששה עשר או שמונה בעור בשרו והשאר
נגעים אחרים.
רע"ב לא גורסין ששה עשר ,תוי"ט בשם הר"ש גורס ששה עשר מראות בעור בשרו :ארבע מראות חלקות ,ארבע מראות בצירופין
ֵ֥ה֭בעוֹרְ -בּשָׂ ֶ֖רוֹ .וכן איתא ב-ספרא תזריע פ"א פ"א
ְ
ביניהן ,וכל השמונה בצירוף עם פתוך .הבסיס לצירוף נלמד ב(-ויקרא תזריע יג,ב)֭ ְו ָהיָ
(ד)  ...וְ ָהיָ ֵ֥ה מלמד שהם מצטרפים זה עם זה לפטור ולהחליט ולהסגיר,
וֹ֭לנֶ ֶָֽ֣֖גַע֭צָ ָרָ֑עַ ת ֭
ֵ֥ה֭בעוֹרְ -בּשָׂ ֶ֖ר ְ
ְ
ת֭ו ָהיָ
וֹ֭ב ָ֔ ֶה ֶר ְ
֭א ַ
֭שׂאֶ֤ת֭ ָֽאוַֹ -ספַּ ַחת ֶ֣
ֶ֤ה֭בעוֹרְ -בּשָׂ רוֹ ְ
ְ
ם֭כּי-י ְהיֶ
ד ָֽ
ויקרא תזריע יג,ב[֭ :ב]֭אָ ָ ֵ֭֗
הכּה ֲָֽנים׃ ֭
ן֭אוֹ֭אֶ ל-אַ ַחֵ֥ד֭מ ָבּנָ ֶ֖יו֭ ַ֭
ן֭הכּ ָ֔ה ֵ֛
וּבא֭אֶ ל-אַ ה ֲֶ֣ר ַ
֭ ְוה ָ

ויקרא תזריע יג,ג:

רעַ ת֭הָ֑ וּא֭ ֭
וֹר֭בּשָׂ ָ֔רוֹ֭נֶ ֵַֽ֥גַע֭צָ ַ ֶ֖
ְ
ֶ֤ה֭ה ֶנַּ֭גע֭עָ מק֭מעֶ֣
ן֭וּמ ְרא ַ
ַ
ַע֭ה ַפְֶ֣ך֭׀֭לָ ֵָ֗ב
ר֭בּ ֶנּ֝ג ָ
ר֭ושׂ ָ֨ ָע ַ
ַע֭בּעוֹרַ ֠ -ה ָבּשָׂ ְ
ֶ֣ה֭הכּהֶ֣ן֭אֶ תַ -הנֶּ ֶָֽ֣֖ג ְ
ְו ָר ָא ַ
ֶ֖ן֭וטמֵּ֥א֭א ָֽתוֹ׃ ֭
ֵ֥הוּ֭הכּה ְ
ַ
ְו ָר ָא
רה֭לא-הָ ַפְֶ֣ך֭לָ ָבָ֑ן֭
וֹר֭וּשׂעָ ָ ֶ֖
ְ
וֹ֭ועָ מק֭איןַ -מ ְר ֶא ֶָ֣ה֭מןָ -ה ָ֔ע
וֹר֭בּשָׂ ֵ֗ר ְ
ְ
וא֭בּעֶ֣
ְ
ָ֨ה֭ה
֭֩ל ָב ָנ ֝
[ד]֭ואםַ -בּ ֶה ֶרת ְ
ְ
ויקרא תזריע יג,ד:
ֹ֧יר֭הכּהֵ֛ן֭אֶ תַ -הנֶּ ֶַֽ֖גַע֭שׁ ְב ַעֵ֥ת֭י ָָֽמים׃ ֭
ַ
ְוה ְסגּ
ֶ֖י֭בּ ְשׂ ָֽאת׃ ֭
ֵ֥ר֭ח ַ
ֵ֛ת֭בּ ָשׂ ַ
ָ
ָ֑ן֭וּמ ְחיַ
יא֭ה ְפ ָכֶ֖ה֭שׂ ָע ֶ֣ר֭לָ ָב ָֽ
ָ
וֹר֭ו ֕ה
֭בּ ָ֔ע ְ
ֶ֤ה֭שׂאתְ -ל ָבנָה ָ
ֶ֣ה֭הכּ ֵ֗הן֭וְ הנּ ְ
ַ
ויקרא תזריע יג,יְ :ו ָר ָא
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ֶ֖א֭הוּא׃ ֭
נּוּ֭כּי֭טָ מ ָֽ
ֵ֥
ָ֑ן֭לא֭י ְַסגּ ֶ ָ֔ר
וֹ֭הכּה ֶ֣
וֹ֭וט ְמּ ֶ֖א ַ
וֹר֭בּשָׂ ָ֔ר ְ
ְ
֭בּעֶ֣
ת֭נוֹשׁנֶת֭הוא ְ
ֶ ֶ֤
ויקרא תזריע יג,יא :צָ ַ ָ֨רעַ
וֹר֭הוּא׃֭ס ֭
ָֽ
ח֭בּעֶ֖ וֹר֭טָ ֵ֥ה
ר ָ
ק֭הוּא֭פָּ ַ ֵ֥
ָ֑ת֭בּ ַה ֵ֛
וֹת֭ל ָבנ ֵ֥
ְ
ֵ֛ם֭בּ ָה ֶ֖רת֭כּ ֶ֣ה
ֹ֧ה֭בעוֹרְ -בּשָׂ ָר ֶ
ן֭והנּ ְ
ֶ֣ה֭הכּ ֵ֗ה ְ
(וי' תז' יג,לט)֭וְ ָר ָא ַ

וּשׂעָ ָ ֶ֖רה֭לא שיער מחייתה (עד כאן ת"ק מביא דברי רבי שמעון) (מכאן ת"ק מביא דעתו) כיצד בהרת כגריס ובה מחיה כעדשה
(ז) (יג,ד) ְ
ושיער לבן בתוך המחיה ,הלכה המחייה טמאה משום שיער לבן ,הלכה שיער לבן טמא משום המחיה ,רבי שמעון מטהר מפני שלא
ַע֭ה ַפְֶ֣ך֭׀֭לָ ֵָ֗בן֭נגע (המלה יתירה ומלמד כי) זה (שער) בכל מקום (בכל שטח
ר֭בּ ֶנּ֝ג ָ
הפכתו הבהרת .אמרו לו והלא כבר נאמר (יג,ג) ְושׂ ָ֨ ָע ַ
הנגע גם בשטח מחיה).
(יג,ד) וּ ְשׂעָ ָ ֶ֖רה – טפחא ,ללא מרכא לפניה ,בתפקיד רבוי לא מוגבל במקום שערות במראה  ,וגם בתפקיד התפשטות התכונה של הימצאות

ת ֩ ְל ָב ָנָ֨ה ֝הוא֭– קדמא ואזלא מלמד
ת ֩ – תרסא בתפקיד ציור מחיצה המקיף כל שטח ַבּ ֶה ֶר ֭
שער לבן לכתוב לפניה בפסוק המכיל (א) ַבּהֶ ֶר ֭
לכלול בשטח המראה את כל תוכו ,כגון כל השערות לעומת דעת רבי שמעון שלא כולל שערות שעל מחיה.
וּשׂעָ ָ ֶ֖רה֭לאָ -ה ַפְֶ֣ך֭לָ ָבָ֑ן היות ותו"כ דורש במשנה (ה) על מראה פתוך ובמשנה (ו) על מספרי צירופי
ְועָ מק֭איןַ -מ ְר ֶאֶ֣הָ ֭מןָ -ה ָ֔עוֹר ְ
מראות לבן ופתוך ,ובמשנה (ז) מוזכרת מחלוקת האם לכלול שער במחיה כסימן טומאה ,מועלית השערה לגבי משמעות וְ עָ מק֭אין-
ַמ ְר ֶאֶ֣הָ ֭מןָ -ה ָ֔עוֹר – פשטא מונח זקף-קטן ,בתבנית העשויה ללמד על ענין בעל קשר למספר שתיים ,כגון שני דברים כפשוטן .ההסבר
וּשׂעָ ָ ֶ֖רה – טפחא ,ללא מרכא לפניה ,מוסבר כשהוא משולב בשני הדברים.
על (יג,ד) ְ
וּשׂעָ ָ ֶ֖רה – טפחא ,ללא מרכא לפניה ,בתפקיד רבוי לא מוגבל במקום שערות במראה  ,וגם בתפקיד התפשטות התכונה של
(יג,ד) ְ
ת ֩ ְלבָ ָנָ֨ה ֝הוא֭–
ת ֩ – תרסא בתפקיד ציור מחיצה המקיף כל שטח ַבּ ֶה ֶר ֭
הימצאות שער לבן לכתוב לפניה בפסוק המכיל (א) ַבּ ֶה ֶר ֭
קדמא ואזלא מלמד לכלול בשטח המראה את המוסבר ב( -ב) ְועָ מק֭איןַ -מ ְר ֶאֶ֣הָ ֭מןָ -ה ָ֔עוֹר המלים מלמדות על המראה ,תבנית
הטעמים פשטא מונח זקף-קטן בתפקיד שני דברים ,עשויה ללמד על מה נכלל בשטח הנגע – (א) מחיה (מ"ז מ"ח) (ב) ופתוך (מ"ה
מ"ו) – המשנים היראות הלבן שלא יראה עמוק .נגע לפי התוה"מ זה מראה עם סימן שער לבן ,לכן יש להסביר כי סוף הפסוק וְ ה ְסגֹּ֧יר֭
ַהכּהֵ֛ן אֶ תַ -הנֶּ ֶַֽ֖גַע מתיחס לענין שער שלא הפך לבן ולא מתיחס למחיה שבהסבר הזה(.העורכים חלוקים בדעותיהם בהצעה זו).

וּשׂעָ ָ ֶ֖רה֭לאָ -ה ַפְֶ֣ך֭לָ ָבָ֑ן֭ולא שער מקצתה (עד כאן ת"ק מביא דברי רבי שמעון) (מכאן ת"ק מביא דעתו) כיצד בהרת היא ומחיתה
(ח) (יג,ד) ְ
כגריס (סה"ה שטח המראה לבן והמחיה הוא כגריס) ושיער לבן בתוך הבהרת הלכה המחיה טמאה משום שיער לבן ,הלך שיער לבן טמא
משום המחייה ,רבי שמעון מטהר (ברישא) מפני שלא הפכתו הבהרת כגריס (כי בגלל נוכחות המחיה לא היה שטח מראה כגריס ולכן השער לא
נהפך ללבן ע"י מראה כגריס)  ,ומודים (היינו רבי שמעון) שאם יש במקום שיער לבן כגריס שהוא טמא,
מ"ז דנה בשטח מראה שהוא יותר מכגריס ,השער הלבן היה רק במחיה ,שבתוך המראה ,ולכן נראה שכאילו לא המראה הלבן הפך את
השער לבן ,ולכן רבי שמעון מטהר ,ואילו תנא קמא מלמד שגם שער לבן במחיה הוא סימן טומאה
מ"ח דנה בשטח מראה שהוא רק כגריס כולל המחיה והשער הלבן בחלק הלבן ולא במחיה ,ולכן נראה שכאילו לא מראה כגריס הפך
את השער לבן ,ולכן רבי שמעון מטהר ,ואילו תנא קמא מלמד שטח הגריס כולל מקום מחיה
לאָ -ה ַפְֶ֣ך֭לָ ָבָ֑ן המלים עוסקות בשער שאינו לבן ,תבנית הטעמים לאָ -ה ַפְֶ֣ך – מונח מרבה מצבים ששטח המראה ה-לָ ָבָ֑ן – אתנח,
לכאורה הוגבל ולכן המראה לא יוחלט מהסיבות הנ"ל במ"ז ומ"ח ,ואף-על-פי-כן רבנן מחליטים ורבי שמעון מטהר.

סגֹּ֧יר֭הא אם יש בה שיער שחור אינו ממעטה (משטח הלבן ,ולא מציל מהסגר) ,שאלו התלמידים את
ָ֑ן֭וה ְ֭
רה֭לאָ -ה ַפְֶ֣ך֭לָ ָב ְ
וּשׂעָ ָ ֶ֖
(ט) (יג,ד) ְ
רבי יוסי בהרת ובה שיער שחור ,חוששים אנו שמא מיעט ממקומו את הבהרת מכגריס ,אמר להם( :בשאלה) בהרת ובשער (כנראה
במובן ובה שער) לבן חיישינן שמא מיעט מקומה את הבהרת כגריס? אמרו לו לא ,אם אמרת בשיער לבן שהוא סימן טומאה תאמר
בשיער שחור שאינו סימן טומאה (מודים על שער לבן ולא מודים על שער שחור) אמר להן (ר' יוסי מביא ראיה משער לבן עצמו) הרי שיש בה
עשר שערות לבנות כלום הם סימני טומאה אלא שתים ,חוששים אנו על המותר (שער לבן) שמא מיעט ממקומו את בהרת מכגריס
(לטמא מספיק בשתי שערות ,אז האם נאמר כי המותר ממעט שטח הלבן?) ,אמרו לו לא אם אמרת בשיער לבן שהוא מין טומאה (וכל צירוף של
שתי שערות מטמא ,לכן המותר לא ממעט) תאמר בשיער שחור שאינו מין טומאה ,אמר להם (ר' יוסי) אף שיער שחור הופך (עלול להתהפך
ָ֑ן֭וה ְסגֹּ֧יר הא יש בה שיער שחור אינו
רה֭לאָ -ה ַפְֶ֣ך֭לָ ָב ְ
וּשׂעָ ָ ֶ֖
ללבן ולכן כבר עתה) והווה מין טומאה (ולכן לא ממעט משטח המראה) ואומר ְ
ממעטה.
מ"ט דנה בשטח מראה לבן ,ומבררת שש השער הלא לבן שבתוכו אינו ממעטו מכגריס.

ֹ֧יר֭הכּהֵ֛ן֭אֶ תַ -הנֶּ ֶַֽ֖גַע֭שׁ ְב ַעֵ֥ת֭י ָָֽמים תחילה .ראב"ד נראה לי פירושו בתחלה צריך הסגר אבל בסוף
ַ֭
המשך תו"כ פ"ב פ"א (ט) (יג,ד) ְוה ְסגּ
אינו צריך הסגר שלא תאמר אם החליטו בשער והלך שער לבן יסגירנו עכשו כבא מתחלה וכך צריך לפרש בכולן וקא משמע לן
שאעפ"י שבנגעי בתים מצינו שלאחר שהוא חולץ וקוצה וטח נותן לו שבוע להסגרו ואעפ"י שכבר עבר ממנו הנגע ,בשאר נגעים לא
הוּבֶ֖א֭אֶ לַ -הכּ ָֽהן שלא ישהה (שלא צריך עוד שבוע של
וֹ֭ו ָ
֭תּוֹרֶ֣ת֭הַ ְמּצ ָ ָ֔רע ְבּיֶ֖וֹם֭טָ ה ֳָר ָ֑ת ְ
ַ
ֶ֤את֭תּ ְהיֶה
ָֽ
אמרינן הכי והיינו דדרשינן (וי' מצ' יד,ב)֭ז
הסגר לעומת נגעי בתים) ומפרשים לה בדוכתיה.

ָמים – סלוק ,מגביל תקופת הסגר רק לתחלת הופעת מראה ללא סימני טומאה (בנגעי עור ,נתק ,קרחת וגבחת ,בגד עד
הסבר הלכתי֭י ָֽ֭
שבועיים ,בשחין ומכוה עד שבוע) כפי' ראב"ד שאם מנגע מחלט נעלמו את סימני טומאה ,לא יסגירונו שוב אלא יורנו לפתוח בתהליך
טהרה.
ֹ֧יר֭הכּהֵ֛ן֭אֶ תַ -הנֶּ ֶַֽ֖גַע֭
ַ
(יג,ד)  ...וְ ה ְסגּ
אֶ תַ -הנֶּ ֶַֽ֖גַע – טפחא בתפקיד של פותחת טפח להתאפיין מ-שׁ ְב ַעֵ֥ת֭י ָָֽמים הראשונים שבם המראה נקרא נגע כהסבר הבא:
הסבר לשוני י ָָֽמים – סלוק ,מגביל ללמד כי רק בתחלה המראה נקרא נגע כפי' התוה"מ שרק בתחלה ,בשבעת הימים הראשונים של הסגר
התורה קוראת למרא ה נגע ,כי במצב הזה הוא ישאר טמא ויוזקק לעוד שבוע הסגר או יוחלט ע"פ סימנים.
ֹ֧יר֭הכּהֵ֛ן֭אֶ תַ -הנֶּ ֶַֽ֖גַע֭ – דרגא תביר טפחא ,קבוצת פרטים שחל עליהם אותו ענין או הלכה ,אפשר כי אלו שבעת ימי ההסגר
ַ
(יג,ד)  ...וְ ה ְסגּ
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
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"ג

ובא ללמד שאם הופיעו בם סימני טומאה והלכו או נשא רו עד לראית הכהן ביום השביעי ,בעל המראה נשאר בהלכות מוסגר ,דבר הנלמד
מטעם מרכא שׁ ְב ַעֵ֥ת – מרכא ,מרבה לומר שכל הימים האלו בעל המראה נשאר בהלכות מוסגר .ראה מקבילה ב(-יג,לא)
ֶ֣וֹם֭ה ְשּׁביע֭י ֭
ַ
֭בּיּ
ֶ֣הוּ֭הכּהן ַ
ַ
ויקרא תזריע יג,הְ :ו ָר ָא
ַע֭בּעָ֑ וֹר ֭
שׂה֭הַ נֶּ ֶַֽ֖ג ָ
ֶ֣ד֭בּעי ָנָ֔יו֭לא-פָ ָ ֵ֥
֭וְ הנּ ֶ֤ה֭הַ ֶנּגַע֭עָ ַמ ְ֭
וֹ֭הכּהֵ֛ן֭שׁ ְב ַעֵ֥ת֭י ֶָ֖מים֭שׁ ָֽנית׃ ֭
יר ַ
֭וְ ה ְסגּ ֹ֧

ֶ֣וֹם֭ה ְשּׁביע֭י ) יכול בין ביום ובין בלילה תלמוד לומר ביום ולא בלילה( .ב)
ַ֭
בּיּ
ספרא תזריע פרשה ב פרק ב (א) (וי' תז' יג,ה) בשביעי ( ַ֭
ֵ֥י֭הכּ ָֽהן ,ומה כהן פרט לשחשך מאור עיניו אף ביום פרט
יכול כל מראה היום יהו כשירים תלמוד לומר (יג,יב) ְלכָ לַ -מ ְראֶ֖ה֭עינ ַ
לשחשך מאור היום (עיניו)( .ג) מיכן אמרו אין רואים את הנגעים בשחרית ובין הערבים ולא בתוך הבית ולא ביום המעונן מפני (לפי)

שכהה נראית עזה ולא בצהרים מפני שעזה נראית כהה ,אימתי רואים בשלש בארבע בחמש בשבע בשמונה ותשע דברי רבי מאיר רבי
יהודה אומר בארבע בחמש (הגר"א מוחק בשש) בשמונה ובתשע ,רבי יוסי אומר בארבע וחמש בתשע בעשר אבל אמר רואה אני את
ֶ֣ד֭בּעי ָנָ֔יו֭שאם העז והכהה ,כהה והעז כאילו לא כהה ,לא-פָ ָשֵׂ֥ה֭שאם כנס ופשה או פשה וכנס
ֶ֤ה֭ה ֶנּגַע֭עָ ַמ ְ
דברי רבי יהודה( .ד) ְוהנּ ַ
ָמים֭שׁ ָֽנית מלמד שיום השביעי עולה לו מן המנין בין מלפניו בין מלאחריו (טט – כאן מתחיל
ירוֹ֭הַ כּהֵ֛ן֭שׁ ְב ַעֵ֥ת֭י ֶ֖
כאילו לא פשהְ ,וה ְסגּ ֹ֧֭
פירוש יג,ו) וראה הכהן אותו ביום השביעי שנית כהן שרואהו בראשונה רואהו בשניה ,ואם מת רואהו כהן אחר( .ה) ְוהנּה֭כּ ָהֶ֣ה֭יכול
למטה מארבע מראות תלמוד לומר ַה ָ֔ ֶנּגַע ,אי ַה ָ֔ ֶנּגַע֭יכול במראיו תלמוד לומר ְוהנּה֭כּ ָה ֶ֣ה֭הא כיצד כהה ממראיו לא למטה מארבע
מראות( .ו) ְוהנּה֭כּ ָהֶ֣ה֭שאם העז וכהה כאילו לא העזַ ,ה ָ֔ ֶנּגַע ,שאם כהה והעז כאילו לא כהה( .ז) ְולא-פָ ָשֵׂ֥ה֭שאם כנס ופשה כאילו
לא כנס הנגע שאם פשה וכנס כאילו ְולא-פָ ָשֵׂ֥ה( .ח) אם נאמרו בשבוע ראשון למה נאמרו בשבוע שני אלא שבבגד העומד בראשון
ֲרוֹ֭הַ כּהן֭
מסגיר ובשני שורף ,ובאדם העומד בראשון מסגיר ובשני פוטר ,צריך לומר בשבוע ראשון וצריך לומר בשבוע שני( .ט) וְ טה ֶ֤֭
מ ְס ַפּ ֶַ֣חת֭אף על פי שלא נשתנו מראיה או יכול אף על פי שהלכה וחזרה תלמוד לומר הוא מה יעשה לה רבי יהודה אומר תראה
ֵ֥ס֭בּג ָ ֶָ֖דיו ,וכבס בגדיו מלטמא משכב ומושב ,ומלטמא בביאהְ ,וטָ ָֽהר מן הפריעה ומן התגלחת ומן
כתחילה וחכמים מטהרים( .י) ְוכ ֶבּ ְ
הציפרים,
ֵ֥ס֭בּג ָ ֶָ֖דיו֭יכול הוא מסולק ,תלמוד לומר ת ְפ ֶשֶׂ֤ה֭טמא( .יא) [פָּ ָ֨שׂה֭ת ְפ ֶשֶׂ֤ה] אין לו אלא כמראה שלא כמראה מניין
(וי' תז' יג,ו) ְוכ ֶבּ ְ
תלמוד לומר פָּ ָ֨שׂה֭ת ְפ ֶשֶׂ֤ה.
(יב) החליטו בשער לבן הלך שיער לבן וחזר שיער (לא גר' שחור) לבן וכן במחיה ובפיסיון בתחילה בסוף שבוע ראשון בסוף שבוע
שני לאחר הפטור הרי הוא כמות שהוא החליטו במחיה ,הלכה המחיה וחזרה המחיה ,וכן בשיער לבן ובפיסיון בתחילה בסוף שבוע
ראשון בסוף שבוע שני לאחר הפטור הרי הוא כמות שהיא ת"ל תפשה ,ואם פשה תפשה( .יג) יכול יהיה הפיסיון מטמא כתחילה,
תלמוד לומר אחרי הראותו אל הכהן לטהרתו יכול אם ראהו כהן שהוא פושה והולך יזקק ,תלמוד לומר לטהרתו אינו נזקק לו אלא
משעה שהוא רואה אותו מטומאה לטהרה ונראה שנית אל הכהן ,כהן שהוא רואהו בראשונה רואהו בשנייה ואם מת רואהו כהן אחר.
ת֭בּעָ֑ וֹר הרי זה בא ללמד על הפיסיון שלא יטמא אלא
ֶ֖ח ָ
תה֭הַ מּ ְס ַפּ ַ
֭הכּ ָ֔הן֭וְ הנּ ֵ֛ה֭פָּ ְשׂ ָ ֵ֥
(טט – כאן מתחיל פירוש יג,ח) (יד) (וי' תז' יג,ח) ְ֭ו ָראָ ה ַ
בארבע מראות ובהם המראות שהאום מטמא והפיסיון מטמא( .טו) הלא דין הוא האום מטמא והפיסיון מטמא מה האום אינו מטמא
אלא בארבע מראות אף פיסיון אינו מטמא אלא בארבע מראות( .טז) או כלך לדרך זו שיער לבן סימן טומאה ופיסיון סימן טומאה מה
שיער לבן מטמא בכל מראות לובן ,אף פיסיון יטמא בכל מראה לובן( .יז) נראה למי דומה דנים דבר שהוא מטמא בכל נגעים מדבר
שהוא מטמא בכל נגעים ,ואל יוכיח שיער לבן שאין מטמא בכל נגעים ,או כלך לדרך זו דנים דבר שהוא סימן טומאה מדבר שהוא
וֹ֭הכּהֶ֖ן֭צָ ַ ֵ֥רעַ ת֭( ָֽהוא ) הרי זה בא ללמד על
סימן טומאה ואל תוכיח האום שאינו סימן טומאה תלמוד לומר (וי' תז' יג,ח) ְוט ְמּ ֵ֥א ַ
הפיסיון שלא יטמא אלא בארבע מראות ָֽהוא פרט לשפשתה לבוהק.
֭בּיֶּ֣וֹם֭ ַה ְשּׁביע֭י ֭
ֶ֣הוּ֭הכּהן ַ
ַ
ויקרא תזריע יג,הְ :ו ָר ָא
ַע֭בּעָ֑ וֹר ֭
שׂה֭הַ נֶּ ֶַֽ֖ג ָ
ֶ֣ד֭בּעי ָנָ֔יו֭לא-פָ ָ ֵ֥
֭וְ הנּ ֶ֤ה֭הַ ֶנּגַע֭עָ ַמ ְ
וֹ֭הכּהֵ֛ן֭שׁ ְב ַעֵ֥ת֭י ֶָ֖מים֭שׁ ָֽנית׃ ֭
יר ַ
֭וְ ה ְסגּ ֹ֧

ֶ֣וֹם֭ה ְשּׁביע֭י ) יכול בין ביום ובין בלילה תלמוד לומר ביום ולא בלילה –.גורע מיום
ַ֭
בּיּ
תו"כ פ"ב פרק ב (א) (וי' תז' יג,ה) בשביעי ( ַ֭
השביעי כי מגביל ראיה לשעות היום ולא בלילה של היום השביעי,

ֵ֥י֭הכּ ָֽהן ,ומה כהן פרט לשחשך מאור עיניו אף ביום פרט
(ב) יכול כל מראה היום יהו כשירים תלמוד לומר (יג,יב) ְלכָ לַ -מ ְראֶ֖ה֭עינ ַ
לשחשך מאור היום .כהן שראיתו נחלשה שלא יראה ומכאן שזמן שאורו חלש לא יראו בו נגעים.
ויקרא תזריע יג,יב:

ָ֑יו֭לכָ לַ -מ ְראֶ֖ה֭עינ ֵ֥י֭הַ כּ ָֽהן׃
וֹ֭ועַ דַ -רגְ ָל ְ
וֹר֭ה ָ֔ ֶנּגַע֭מראשֶׁ֖ ְ
ַ
ֶ֣ה֭הצָּ ַ ֵ֗רעַ ת֭א ֚ת֭כָּ ל-עֶ֣
ַ
וֹר֭וכ ְסּ ָת
֭בּ ָ֔ע ְ
ֶ֤ח֭הצָּ ַרעַ ת ָ
וֹח֭תּ ְפ ַר ַ
ְואם-פָּ ָ֨ר ַ
ֵ֥י֭הכּ ָֽהן לזמן שאפשר לראות בו היטב ,וזה מוליך אל ההמעטות הבאות
דורש מכהן הרואה היטב (יג,יב) ְלכָ לַ -מ ְראֶ֖ה֭עינ ַ

(ג) מיכן אמרו אין רואים את הנגעים בשחרית ובין הערבים ולא בתוך הבית ולא ביום המעונן מפני (לפי) שכהה נראית עזה ולא
בצהרים מפני שעזה נראית כהה,
אימתי רואים בשלש בארבע בחמש בשבע בשמונה ותשע דברי רבי מאיר ,רבי יהודה אומר בארבע בחמש (הגר"א מוחק בשש) בשמונה
ובתשע ,רבי יוסי אומר בארבע וחמש בתשע בעשר אבל אמר ,רואה אני את דברי רבי יהודה [רבי צ"ל ברבי [הגר"א וכן גירסת ר"ש]]
הח"ח וביאורו אדם גדול]  .מגביל שעות הראיה ביום השביעי
ֶ֣וֹם֭ה ְשּׁביע֭י  -מונח זרקא מונ ח סגול ,באופן כללי מרמז על מיני גריעה ו/או תוספת .תו"כ מפרט הגריעות
ַ
֭בּיּ
ֶ֣הוּ֭הכּהן ַ
ַ
ְו ָר ָא
והתוספות תוך לימוד ממקראות שונים.
(א) ממעט כהן שראיתו נחלשה שלא יראה כי לא יראה את הצבע האמיתי של המראה ,ומכאן נדרש לגרוע מיום הראיה (הראשון,
השביעי וכו') שעות שאין רואים בם ,שראיית הנגע צ ריכה להיות רק בזמן שבו האור מתאים לראיית המראה באופן שלא יגרע ולא
יוסיף על צבע המראה.
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה
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(ב) מוסיף על יום השביעי כאשר הוא מעונן עוד ימי הסגר עד ליום שאפשר לראות בו את המראה וזה עשוי לטהרו כי בינתיים יעלמו
סימני הטומאה או לטמאו כי יופיעו בו סימני טומאה.
(ג) גורע ממקום הראיה כי אינו רואה בתוך בית.
ַע֭בּעָ֑ וֹר֭ ֭
ֵ֥ה֭הנֶּ ֶַֽ֖ג ָ
ַ
ֶ֣ד֭בּעי ָנָ֔יו֭לא-פָ ָשׂ
ֶ֤ה֭ה ֶנּגַע֭עָ ַמ ְ
(יג,ה) ְ ...והנּ ַ
וֹ֭הכּהֵ֛ן֭שׁ ְב ַעֵ֥ת֭י ֶָ֖מים֭שׁ ָֽנית׃ ֭
יר ַ
֭וְ ה ְסגּ ֹ֧
ֶ֣ד֭בּעי ָנָ֔יו֭שאם העז והכהה ,כהה והעז כאילו לא כהה ,לא-פָ ָשֵׂ֥ה֭שאם כנס ופשה או פשה וכנס כאילו לא פשה,
ֶ֤ה֭ה ֶנּגַע֭עָ ַמ ְ
(ד) ְוהנּ ַ

ֶ֣ד֭בּעי ָנָ֔יו֭–
ע"פ התורה והמצוה (סא) המלה "עין" מציינת רק הצבע ,ואילו המלה "מראה" מציין כל הפרטים הנראים בו .לכן פירוש עָ ַמ ְ
ת ֩ ,לכן נאמר (יג,ה)
בגווניו .כל מקום שחוזר השם כמו כאן "הנגע" יש בו טעם .ופירשו רבותינו שכיון שפתח בשם נגע פרטי – (יג,ד) ַבּהֶ ֶר ֭
נגע להודיע שכל ד' מראות מצטרפות ואין זה נגע חדש אלא אותו נגע אפילו אם במשך השבוע השתנו גווניו .לכן אמר לא-פָ ָשֵׂ֥ה֭הַ נֶּ ֶַֽ֖גַע,
שלא פשה באחת מארבע מראות ,שאם הנגע כשלג והפשיון כקרום ,הגם שלא פשה הבהרת מ"מ הרי פשה הנגע ,כי לענין שם נגע כל הד'
מראות הן מין אחד.
ֵ֥ה֭הנֶּ ֶַֽ֖גַע֭– מרכא טפחא ,יתור לרבות שאם הנגע המקורי בגוון טמא אחד ,והפשיון בגוון טמא אחר ,זה אותו נגע,
ַ
טט  -לא-פָ ָשׂ
והפירוש של לא-פָ ָשֵׂ֥ה֭באחד מן הארבע גוונים אפילו השונה מהנגע המקורי.
ֶ֣ד֭בּעי ָנָ֔יו֭שזה אינו התחדשות רק
ֶ֤ה֭ה ֶנּגַע֭עָ ַמ ְ
וזה כלל בלשון שמלת ְוהנּ ֶ֤ה֭מורה תמיד על התחדשות דבר חדש .ולפ"ז איך אמר פה ְוהנּ ַ
בהפך שלא נתחדש דבר .מזה הוציאו חז"ל שאף אם היה זה ענין חדש וכגון שבתוך ימי ההסגר פשה או כנס ,אין זה מועיל ולא מזיק ,רק
אם נתחדש עתה שעמד בעיניו ולא פשה ודומה כקודם ההסגר יסגירהו שנית.
ֶ֣ד֭בּעי ָנָ֔יו֭אינו מורה על התחדשות .אבל מלת ְוהנּ ֶ֤ה֭מורה על התחדשות .כיצד יש התחדשות? שאם העז
טט – לפי התוה"מ הַ ֶנּגַע֭עָ ַמ ְ
והכהה ,כהה והעז כאילו לא כהה ... ,שאם כנס ופשה או פשה וכנס כאילו לא פשה ,היינו שאם בתוך שבעת הימים היה מצב של
פטור כי כהה לצבע טהור ו/או המראה כנס מתחת לגריס או היה מצב של מוחלט כי המראה פשה מעבר לגודלו המקורי ,החידוש הינו
שליום הראיה המראה חזר למצב הטמא הראשון.
ֶ֣ד֭בּעי ָנָ֔יו – מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,דרשה כפשוטה שלא חל שנוי כלשהו במראה ,דרשה היוצאת מפשט הכתוב
ֶ֤ה֭ה ֶנּגַע֭עָ ַמ ְ
ְוהנּ ַ
ללמד שאם (בתוך שבעת הימים המראה) העז והכהה ,כהה והעז כאילו לא כהה ... ,שאם כנס ופשה או פשה וכנס כאילו לא פשה,
והנה מצאנו בפירושי הרע"ב ו-יכין על משנה נגעים פ"ד מ"ז שאף שבתוך השבוע הבהרת (הנגע) הלכה (היינו מראה פטור) ו/או

ֶ֣ד֭בּעי ָנָ֔יו֭לא-פָ ָשֵׂ֥ה֭הַ נֶּ ֶַֽ֖גַע֭
נתמעטה מגריס מתחשבים רק במצב ביום השביעי .יתכן ודין זה אף הוא נלמד מהכתוב ְוהנּ ֶ֤ה֭הַ ֶנּגַע֭עָ ַמ ְ
ָבּעָ֑ וֹר שגם אם הגוון ירד למצב של פטור לא מתחשבים אם בשעת הראיה נמצא בגוון טמא.

העזת הגוון בתוך השבוע לא היה מכניס המראה לתחום החלטה כי כל המראות הטמאות נחשבות כמראה אחד .לכן עמידת הנגע בעיניו יש
בו רק חידוש אחד כי אפשר שהיה במצב פטור בגלל שגוונו הפך למצב טהור .ולא מתחשבים בכך אלא במצב ביום השביעי.
אבל שינוי בגודל הנגע בתוך השבוע עשוי היה להביאו לשני מצבים :להחלטה אם פשה או לפטור אם כנס .ולא מתחשבים בכך אלא במצב
ביום השביעי.
טט – לא-פָ ָשֵׂ֥ה֭הַ נֶּ ֶַֽ֖גַע – מדבר בשנוי בגודל הנגע מיום ראשון ועד יום שביעי ואף שכנס בתוך הימים מתחת לגריס או פשה מעבר לגודלו
המקורי בתוך הימים ,אבל לפני ראייתו ביום השביעי חזר לגודל של כגריס מסגירו הכהן שבעת ימים שנית.
ֶ֣ד֭בּעי ָנָ֔יו֭להודיע כי כמו שלא מתחשבים
ֵ֥ה֭הנֶּ ֶַֽ֖גַע֭מרכא טפחא ,בתפקיד התפשטות האפיון אלפניו לכתוב ְוהנּ ֶ֤ה֭הַ ֶנּגַע֭עָ ַמ ְ
ַ
לא-פָ ָשׂ
בשינויי הגודל בתוך השבוע הראשון אף שעשוי היה להיות בו שני מצבים של פטור או החלטה ולא התחשבנו בם ,גם לא נתחשב בשנויי
הג וון שבו עשוי היה להיות רק מצב אחד של פטור ,פוסקים רק ע"פ הבחינה ביום השביעי האם הגודל כגריס והגוון אחד מהגוונים
הטמאים.
תבנית הטעמים של (יג,ז) ְואם-פָּ ָ֨שׂה֭ת ְפ ֶשֶׂ֤ה֭הנדרש ב -תו"כ פ"ב פרק ב (יא) מלמדת ל(-יג,ה,ו) על פשיון בין ימי הבדיקה גם בגוון
השונה מהמראה המקורי.

ירוֹ֭הַ כּהֵ֛ן֭שׁ ְב ַעֵ֥ת֭י ֶָ֖מים֭שׁ ָֽנית מלמד שיום השביעי עולה לו מן המנין בין מלפניו בין מלאחריו.
(ד)  ...וְ ה ְסגּ ֹ֧
היינו ה תחלת תקופת שבעת הימים הבאה היא ביום השביעי ומסתימת ביום יג כנאמר ב-משנה נגעים פ"ג מ"ג עור הבשר  ...ומיטמא
בשני שבועות שהן שלשה עשר יום:
וֹ֭הכּהֵ֛ן֭שׁ ְב ַעֵ֥ת֭י ֶָ֖מים֭– דרגא תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים שצריכים להיות ביחד ,אפשר שכשם שבשבעת
יר ַ
וְ ה ְסגּ ֹ֧
הימים הראשונים כל הימים בין הראיה הראשונה ובין הראיה השניה הם חטיבה אחת אשר לא מתחשבים בשינויים בנגע בתוך הזמן
הזה אלא רק מה מצבו ביום הראיה ,כך גם בשבעת הימים השניים כל הימים בין הראיה הראשונה ובין הראיה השניה הם חטיבה אחת
אשר לא מתחשבים בשינויים בנגע בתוך הזמן הזה אלא רק מה מצבו ביום הראיה בפעם השלישית.
שׁ ָֽנית – סלוק ,מגביל ,את היום השביעי עד להודעת הכהן להסגיר ,וכך המשך היום עולה להיות ראשון לשיבעה הימים הבאים.

ויקרא תזריע יג,ו:

ית ֭
ֶ֣וֹם֭ה ְשּׁביעי֭שׁנ ֭
ַ
וֹ֭בּיּ
֭֩הכּ ָ֨הן֭א ֝ת ַ
וְ ָראָ ה ַ
ַע֭בּעָ֑ וֹר ֭
ַע֭ולא-פָ ָשֵׂ֥ה֭הַ נֶּ ֶַֽ֖ג ָ
֭וְ הנּה֭כּ ָה ֶ֣ה֭הַ ָ֔ ֶנּג ְ
הר׃ ֭
יו֭וטָ ָֽ
ָד ְ
ֵ֥ס֭בּג ָ ֶ֖
וא֭וכ ֶבּ ְ
ת֭ה ְ
וֹ֭הכּהן֭מ ְס ַפּ ֶַ֣ח ָ֔
֭ וְ טה ֲֶ֤ר ַ
ית֭כהן שרואהו בראשונה רואהו בשניה ,ואם מת רואהו כהן אחר.
ֶ֣וֹם֭ה ְשּׁביעי֭שׁנ ֭
ַ
וֹ֭בּיּ
֭֩הכּ ָ֨הן֭א ֝ת ַ
תו"כ פ"ב פרק ב (ד) ְ ...ו ָראָ֭ה ַ

כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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נדון תחילה בכהן הרואה המראה ,ואח"כ ביום הראיה ,ואח"כ מה הכהן רואה ,ואח"כ בהחלטות הכהן ,ואח"כ מעשי היוצא מהסגר
כהן הרואה מראה דרך הסבר (א)

֭֩הכּ ָ֨הן (יג,ז) וְ נ ְר ָאֵ֥ה֭שׁנֶ֖ית – מלמדת תו"כ פ"ב פרק ב (ד) וב(-יג) אותו לימוד "כהן שרואהו בראשונה רואהו
בכתובים (יג,ו) ְ֭ו ָראָ ה ַ
ה ֩ לסביל (יג,ז) ְונ ְר ָאֵ֥ה נדרש כי תלה הראיה בנראה
בשניה ואם מת רואהו כהן אחר ".תוה"מ לומד משנוי הלשון מפעיל (יג,ו) ְו ָראָ ֭
שיתראה שנית .אף שהכהן הרואה (טט – בפעם השניה)  ,רואה בפעם הראשון כגון שהוא כהן אחר (טט – כלומר עבורו זאת תהיה ראיה
ראשונה) ,מזה הוציא הספרא שלכתחילה צריך שיראה הכהן שנית ,דהיינו שהכהן שרואהו בראשונה יראה בשניה ואם מת די אם הוא
נראה שנית אף לכהן אחר.

(יג,ז) ְונ ְר ָאֵ֥ה֭שֶׁ֖֭נית – המלים מלמדות שהמראה יראה "מכל מקום" היינו לאו דווקא ע"י הכהן הראשון .תבנית הטעמים וְ נ ְר ָאֵ֥ה֭שׁנֶ֖ית

– מרכא טפחא ,כעין יתור לרבות ,מתאימה כאן לדרישה "מכל מקום" ומרבה לראיה כהן אחר!
כהן הרואה מראה דרך הסבר (ב)

ד֭בּעי ָנָ֔יו  -במראהו ובשעורו הראשון .לשון רבנו שלמה( .לרש"י בעיניו מלמד על המראה) וכמוהו "ועינו
מ ֶ֣ ְ
ֶ֤ה֭ה ֶנּגַע֭עָ ַ֭
רמב"ן (יג,ה) ְוהנּ ַ
כעין הבדלח" (במ' יא,ז) ,וכן "כעין הקרח הנורא" (יח' א,כב) .אבל ב'תורת כהנים' שנינו (תזריע נגעים פרק ט,יד) :אין לי אלא בעיני
עצמו ,בעיני תלמידו מניין? תלמוד לומר" :ואם בעיניו עמד הנתק" (להלן,לז) .אם כן פירושו' :ואם בעיני הכהן הנזכר עמד הנגע',
כלומר ,שעמד על עמדו ,לא שינה את מקומו ולא פשה לפי מראית עיני הכהן (לרמב"ן לפי תו"כ בעיניו מלמד על עיני הכהן וכהן אחר).
ולשון מורגל הוא בדברי חכמים (ראה ב"ק מא,ב ועוד); כך אני בעיניך; וכן "ועתה תיקר נא נפשי בעיניך" (מ"ב א,יד)  -בדעתך
ומחשבתך .וירמוז הכתוב ,כי לפי מראית עיניו ישפוט בפסיון ,אינו צריך למדוד את הנגע.
הַ כּ ָ֨הן֭א ֝תוֹ  -קדמא ואזלא ,נאמר ב-תו"כ פרשה ה פ"ט (יד) (יג,לז) ְואםְ -בּעינָי֭ו ֩ ,אין לי אלא בעיני עצמו בעיני בנו בעיני תלמידו מנין
ד֭ה ֶנּ ֶ֝תק .
ַ
תלמוד לומר ְואםְ -בּעינָיו ֭֩עָ ָ֨ ַמ
אפשר כי ַהכּ ָ֨הן֭א ֝תוֹ  -קדמא ואזלא ,מרמז לכעין מלמד ולומד ,שלכתחילה הכהן ידון ואם מסופק בפסיון יסמוך על בנו או תלמידו.
פירש הח"ח ב(-יג,לז ) היינו שהכהן הראשון מסופק בפסיונו בסוף שבוע ראשון כשבא לראותו .וראהו בנו ותלמידו מתחילה והם אומרים
שלא פשה אלא עמד בעיניו ,יסגיר (אחרי השבוע הראשון) (טט  -ואפשר כי גם יפטור (אחרי השבוע השני)).
זה יתאים לפירוש הרמב"ן שהכהן לפי מראית עיניו ישפוט בפסיון ,אינו צריך למדוד את הנגע .היות והכהן לא מדד את הנגע עליו לדון
לפי מראה עיניו לכן סומכים על בנו או תלמידו.
יום הראיה
ית֭– מונח זרקא סגול – מרמז על כעין מספר גריעות ו/או תוספות,
ֶ֣וֹם֭ה ְשּׁביעי֭שׁנ ֭
ַ
בַּ יּ
נאמר ב-תו"כ פ"ב פרק ב (ח) אם נאמרו בשבוע ראשון למה נאמרו בשבוע שני אלא שבבגד העומד בראשון מסגיר ובשני שורף,

ובאדם העומד בראשון מסגיר ובשני פוטר ,צריך לומר בשבוע ראשון וצריך לומר בשבוע שני.

אחת התוצאות של צריך לומר בשבוע ראשון וצריך לומר בשבוע שני ,היא דרישת הגריעות והתוספות המרומזות בתבנית הטעמים
ֶ֣וֹם֭ה ְשּׁביע֭י  -מונח זרקא מונח סגול,
ַ
֭בּיּ
ֶ֣הוּ֭הכּהן ַ
ַ
ית֭– מונח זרקא סגול ,אלו הן כמו הנדרש ב(-יג,ה) ְו ָר ָא
ֶ֣וֹם֭ה ְשּׁביעי֭שׁנ ֭
ַ
של ַבּיּ
(א) ממעט כהן שראיתו נחלשה וממנו לומד למעט שעות שאין רואים בם,
(ב) מוסיף על יום השביעי כאשר הוא מעונן עוד ימי הסגר עד ליום שאפשר לראות בו את המראה,
(ג) גורע ממקום הראיה כי אינו רואה בתוך בית.

מה הכהן רואה

תו"כ פ"ב פרק ב (ה) ְוהנּה֭כּ ָהֶ֣ה֭יכול למטה מארבע מראות תלמוד לומר הַ ָ֔ ֶנּגַע ,אי ַה ָ֔ ֶנּגַע֭יכול במראיו תלמוד לומר וְ הנּה֭כּ ָה ֶ֣ה֭הא
כיצד כהה ממראיו לא למטה מארבע מראות( .ו) ְוהנּה֭כּ ָה ֶ֣ה֭שאם העז וכהה כאילו לא העזַ ,ה ָ֔ ֶנּגַע ,שאם כהה והעז כאילו לא כהה.
ית֭
ֶ֣וֹם֭ה ְשּׁביעי֭שׁנ ֭
ַ
וֹ֭בּיּ
֭֩הכּ ָ֨הן֭א ֝ת ַ
וְ ָראָ ה ַ

ה ֩ – תלישא-קטנה בתפקיד שיעור (א) אומדנת צבע
ית אם אין סימן טומאה (שער לבן ו/או מחיה) אז ְו ָראָ ֭
ֶ֣וֹם֭ה ְשּׁביעי֭שׁנ ֭
ַ
בבדיקה ַבּיּ
ֶ֣ד֭בּעי ָנָ֔יו  ...וירמוז הכתוב ,כי לפי מראית עיניו (של הכהן) ישפוט
ֶ֤ה֭ה ֶנַּ֭גע֭עָ ַמ ְ
המראה( ,ב) גודל המראה .פי' רמב"ן בד"ה (יג,ה)֭ ְוהנּ ַ
בפסיון ,אינו צריך למדוד את הנגע.
ֶ֣ה֭ה ָ֔ ֶנּגַע֭הצבע עדיין צבע של נגע ,כנאמר ב -תו"כ מ"ה "כהה ממראיו לא למטה מארבע
(אם אומדנת הצבע קובעת כי ְוהנּה֭כּ ָה ַ
מראות" ,אז יש עוד בדיקת שיעור האם הנגע פשה מעבר לגודלו ביום השביעי הראשון ואז הכהן יחליט הנגע .אבל כאשר וְ לא-פָ ָשֵׂ֥ה֭
ַע֭בּעָ֑ וֹר הכהן פוטר הנגוע והוא טהור( .אם אומדנת צבע המראה קובעת שהמראה הוכהה מתחת לקרום ביצה הכהן פוטר הנגוע והוא
הַ נֶּ ֶַֽ֖ג ָ
טהור ,אבל זה לא נלמד מפסוק זה)

תו"כ פ"ב פרק ב (ו) ְוהנּה֭כּ ָהֶ֣ה֭שאם העז וכהה כאילו לא העזַ ,ה ָ֔ ֶנּגַע ,שאם כהה והעז כאילו לא כהה.
תורה שלמה ביאור החפץ חיים לתו"כ – שאם העז וכהה .כלומר שאם היה עזה כשראהו הכהן מתחילה והדרא למראה היותר כהה
מהמראות דיינינן לה כאילו לא היתה עזה מעולם אלא כהה תמיד מתחילה ועד סוף:
הַ ָ֔ ֶנּגַע .השתא דרש מתיבת ַה ָ֔ ֶנּגַע֭עוד ענין אחר דהיינו אם היתה כהה מתחילה דהיינו מקרום ביצה (ולמעלה) והדרא להיות עזה אפילו
כשלג דיינינן לה כאילו לא היתה כהה מעולם אלא עזה מתחילה ועד סוף וה"פ ְוהנּה֭כּ ָהֶ֣ה֭היינו אותה שהיתה כהה חזרה להיות
הַ ָ֔ ֶנּגַע֭דהיינו בהרת שהפרשה מדבר בה ובשתי החלוקות האלו קרינן לה עומד (יג,ה) ְבּעי ָנָ֔יו֭וטהור.
ֶ֣ה֭ה ָ֔ ֶנּגַע מלמדות שאף אם היו שינויים בצבע המראה הם נשארו עדיין בגדר מראה טמא לכן הכתוב קוראו הַ ָ֔ ֶנּגַע
המלים ְוהנּה֭כּ ָה ַ
ֶ֣ה֭ה ָ֔ ֶנּגַע – פשטא מונח זקף-קטן ,שני לימודים כפשוטם ,ממראה עז למראה כהה שעדיין טמא ,ממראה כהה למראה עז
ְוהנּה֭כּ ָה ַ
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

152/245

/©ZZFisherטעמי המקרא בהלכה ובאגדה  -התשעג

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"ג

נשאר בצריך עיון על ההבדלים בין (יג,ה) ו(-יג,ו)
ֶ֣ד֭בּעי ָנָ֔יו – מהפך פשטא מונח זקף-קטן,
ֶ֤ה֭ה ֶנּגַע֭עָ ַמ ְ
בשבוע הראשון שני מצבי שנוי בצבע הטמא ,וקוראם הכתוב (יג,ה) ְוהנּ ַ
בשבוע השני שני מצבי שנוי בצבע הטמא ,וקוראם הכתוב (יג,ו) ְוהנּה֭כּ ָה ֶ֣ה֭הַ ָ֔ ֶנּגַע – פשטא מונח זקף-קטן,
ֶ֣ד֭בּעי ָנָ֔יו ההלכה להסגיר אם לא פשה
בסוף שבוע ראשון עָ ַמ ְ
בסוף שבוע שני כּ ָהֶ֣ה֭הַ ָ֔ ֶנּגַע ההלכה לטהרו אם לא פשה
ַע֭בּעָ֑ וֹר
ֵ֥ה֭הנֶּ ֶַֽ֖ג ָ
ַ
וְ לא-פָ ָשׂ
ֵ֥ה֭הנֶּ ֶַֽ֖גַע֭ -מרכא טפ חא ,כעין יתור לרבות על אי הימצאות הפשיון ביום הבדיקה את הנאמר ב -תו"כ פ"ב פרק ב (ז) וְ לא-פָ ָשֵׂ֥ה֭
ַ
וְ לא-פָ ָשׂ
ָבּעָ֑ וֹר  -אתנח ,מגביל שלא להתחשב בשינויים בגודל הנגע
שאם כנס ופשה כאילו לא כנס הנגע שאם פשה וכנס כאילו ְולא-פָ ָשֵׂ֥ה.

בין ימי הבדיקה ,בדומה למתרחש בשבוע ההסגר הראשון ,כמתואר בפסוק (יג,ה) וב -תו"כ פ"ב פרק ב (ד) לכן האיש טהור.
תבנית הטעמים של (יג,ז) ְואם-פָּ ָ֨שׂה֭ת ְפ ֶשֶׂ֤ה֭הנדרש ב -תו"כ פ"ב פרק ב (יא) מלמדת ל(-יג,ה,ו) על פשיון בין ימי הבדיקה גם בגוון
השונה מהמראה המקורי.
ית
תו"כ פ"ב פרק ב (ח) שולב בדיון על ַבּיֶּ֣וֹם֭ ַה ְשּׁביעי֭שׁנ ֭
יו֭וטָ ָֽהר׃
ָד ְ
ֵ֥ס֭בּג ָ ֶ֖
ת֭הוא֭ ְוכ ֶבּ ְ
ָ֔
וֹ֭הכּהן֭מ ְס ַפֶּ֣חַ
החלטות הכהן ְוטה ֲֶ֤ר ַ

וֹ֭הכּהן֭מ ְס ַפּ ֶַ֣חת֭אף על פי שלא נשתנו מראיה או יכול אף על פי שהלכה וחזרה תלמוד לומר ָ֔הוא מה
תו"כ פ"ב פרק ב (ט) ְוטה ֲֶ֤ר ַ
יעשה לה רבי יהודה אומר תראה כתחילה וחכמים מטהרים.
וֹ֭הכּהן֭מ ְס ַפּ ֶַ֣חת֭אף על פי שלא נשתנו מראיה נשארה בגוון ארבע מראות טמאות וגם בגודלה המקורי כגריס ויותר
(א) ְוטה ֲֶ֤ר ַ
(ב) או יכול אף על פי שהלכה וחזרה תלמוד לומר ָ֔הוא
תורה שלמה ביאור החפץ חיים לתו"כ – או יכול אף על פי שהלכה מקצת הגריס אחר הפטור וחזר למקומו יהיה טהור? ת"ל ָ֔הוא.

מה יעשה לה? רבי יהודה אומר תראה בתחילה פירוש כאילו נגע חדש.
וחכמים מטהרים קסברי רבנן כיון שמקצת הגריס עמד במקומו כשחזר הגריס ,למקומו חזר ואינו נגע בתחילה ,אלא אם הלך כולו
וחזר וזה לכ"ע תראה בתחילה כמוכח ב-משנה נגעים פ"ד (טט  -מ"ז)
ת֭הוא – מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,שני לימודים אחד כפשוטו המסיים את ההסגר ומטהר את הצרוע המוסגר.
וֹ֭הכּהן֭מ ְס ַפּ ֶַ֣ח ָ֔
וְ טה ֲֶ֤ר ַ
הוא נדרשת למעט מצב
ת֭הוא יתירות הן ,מ ְס ַפּ ֶַ֣חת קוראת שם לנגע זה ,ומלת ָ֭֔
אחד שיוצא מפשוטו ומלמד על העתיד :אבל המלים מ ְס ַפּ ֶַ֣ח ָ֔
אחר של שנוי המראה שהלכה לגמרי או הלכה חלקית .והתעוררות הנגע באותו מקום אחרי הפטור.
ת֭הוא – ע"פ החפץ חיים אם נגע זה יתמיד במצבו אז הוא טהור.
וֹ֭הכּהן֭  -הכהן רואה ומטהר .מ ְס ַפּ ֶַ֣ח ָ֔
וְ טה ֲֶ֤ר ַ
כמה צריך הנגע להיגרע כדי שאם יתעורר שוב באותו מקום יקרא נגע חדש.
רבי יהודה אומר כלשהו ,מדוע כי הוא כבר לא ָ֔הוא המקורי שטוהר.
ההישארות המלאה כמו בעת הטהרה זה מצב אחד .השינוי  ,הלכה חלקית וחזרה מצב שני ,הלכה לגמרי וחזרה מצב שלישי .מצב שני
ושלישי יביאו לראיה חדשה
חכמים אומרים ההישארות המלאה כמו בעת הטהרה זה מצב אחד .ההישארות החלקית זה מצב שני שגם הוא טהור.
הלכה כולה וחזרה ,רק אז זה לא ָ֔הוא המקורי שטוהר זה מצב שלישי ויגרום לראיה חדשה.
ת֭הוא – מונח זקף-קטן ,שלושה מצבים והמחלוקת להיכן שייך מצב ההישארות החלקית.
ע"פ הטעמים :מ ְס ַפּ ֶַ֣ח ָ֔
לרבי יהודה הישארות מלאה – טהור ,מצב אחד .שינוי כלשהו וחזרה מצב שני הגורם ראיה חדשה.
לחכמים הישארות מלאה או חלקית – טהור ,מצב אחד .היעלמות מלאה וחזרה מצב שני הגורם ראיה חדשה.
ת֭הוא –מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז על שני מצבים ,מונח תורם מצב שלישי  -ההישארות החלקית שעליו
ע"פ הטעמים :מ ְס ַפּ ֶַ֣ח ָ֔
המחלוקת להיכן לשייכו.
יו֭וטָ ָֽהר
ָד ְ
ֵ֥ס֭בּג ָ ֶ֖
מעשי היוצא מהסגר ְוכ ֶבּ ְ

ֵ֥ס֭בּג ָ ֶָ֖דיו ,וכבס בגדיו מלטמא משכב ומושב ,ומלטמא בביאהְ ,וטָ ָֽהר מן הפריעה ומן התגלחת ומן הציפרים,
תו"כ פ"ב פרק ב (י) ְוכ ֶבּ ְ
וכבס בגדיו יכול הוא מסולק ,תלמוד לומר (וי' תז' יג,ז) ת ְפ ֶשֶׂ֤ה טמא.
גריעה בהיתר ואיסור של האיש הנטהר ,שילוב בין תפקידי תלישא-קטנה ומונח זרקא סגול
ית֭ -תלישא-קטנה  ...מונח זרקא סגול ,ע"פ התוה"מ מרמז על מידרוג במעשים של האיש היוצא
ֶ֣וֹם֭ה ְשּׁביעי֭שׁנ ֭
ַ
וְ ָראָ ה ֭֩ ַהכּ ָ֨הן֭א ֝תוֹ֭ ַבּיּ
מן ההסגר ומידרוג זה מרומ ז בגריעה בתבנית מונח זרקא סגול .הודעת הכהן גורמת ליוצא מן ההסגר לטבול והוא טבול יום ומכבס (טובל)
בגדיו .היינו היום השביעי השני אינו כולו איסור של הסגר כמו לפני הודעת הכהן ,אלא יש בו מידרוג במה הוא מותר ובמה הוא עדיין
אסור עד הערב שמש.
א] מידרוג בהיתר ואיסור:
ָדיו ,וכבס בגדיו מלטמא משכב ומושב ,ומלטמא בביאה ,ומלימוד ממקורות שונים
ֵ֥ס֭בּג ָ ֶ֖
א א] ע"פ תו"כ פ"ב פרק ב (י) על [ו]֭ ְוכ ֶבּ ְ
שפוסק מלטמא מטבילתו ועד הערב שמש לגבי חולין (אוכלין ומשקים) ,ולא כל שכן אדם וכלים שהרמב"ם כללם במה שהמוסגר
ָדיו֭וְ טָ ָֽהר֭
ֵ֥ס֭בּג ָ ֶ֖
מטמא ,יש לו דין כמו של כל טבול יום .הלכה זאת שייכת לטבולי יום מכל אבות הטומאה .עיין ב-תוה"מ (סה) ְוכ ֶבּ ְ
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
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"ג

לקצת הסבר בכך.
א ב] מותר להיכנס מדאורייתא למחנה לויה כולו ,ומדרבנן אסור להיכנס לעזרת נשים כדאיתא ב -משנה כלים פ"א מ"ו וב -בבלי
זבחים לב,ב.
ָדיו מלטמא משכב ומושב ,ומלטמא בביאהְ ,וטָ ָֽהר מן הפריעה ומן התגלחת ומן הציפרים ,וְ כ ֶבֵּ֥ס֭
ֵ֥ס֭בּג ָ ֶ֖
תו"כ פ"ב פרק ב (י) ְוכ ֶבּ ְ
ָדיו יכול הוא מסולק ,תלמוד לומר (וי' תז' יג,ז) ת ְפ ֶשֶׂ֤ה טמא.
ְבּג ָ ֶ֖
ָדיו – מרכא טפחא ,ח"ח בשם ה-רמב"ם (הל' טומאת צרעת פי"א) יתור לרבות לכיבוס בגדים וכלים שלא לבש וטמא
ֵ֥ס֭בּג ָ ֶ֖
ְוכ ֶבּ ְ

אותם בביאה לבית,
ְוטָ ָֽהר – סלוק ,מגביל – ממעט את המוסגר מן הפריעה ומן התגלחת ומן הציפרים .אפשר כי תו"כ כאן דורש מיעוט המוסגר והגמרא
וֹ֭ה ֵ֗ ֶנּגַע (ממעט המוסגר פריעה ותגלחת) ומ(-וי'
בבלי מגילה ח,ב דורשת זאת בהרחבה (ראה להלן) מ(-וי' תז' יג,מה) וְ ַהצָּ ֝רוּעַ ֭אֲשֶׁ רֶ֣ -בּ ַ
מצ' יד,ג)֭ ְוהנּ ֵ֛ה֭נ ְר ָפֵּ֥א (ממעט המוסגר מן הצפרים) בדרך האומרת זה שייך במצורע מחלט ולא במצורע מוסגר שטהר.
יו֭וטָ ָֽהר֭מפריעה ופרימה דמעיקרא (מלמד כי המוסגר לא היה חייב
ָד ְ
ֵ֥ס֭בּג ָ ֶ֖
בבלי מגילה ח,ב תני רב שמואל בר"י (וי' תז' יג,ו) ְוכ ֶבּ ְ
ֶ֣ס֭בּג ָָדָ֑יו ...
בפרימה ופריעה ,אבל היה טמא וטימא אחרים) השיב רבא לרב שמואל בר"י  ...כי גם בזב נאמר (וי' מצ' טו,יג) ְוכ ֶבּ ְ
ְוטָ ָֽהר ...טהור השתא מלטמא כלי חרס בהיסט וכו' (הזב בעל שתים או שלוש ראיות אשר טבל אינו מטמא כלי חרס בהיסט בין
טבילתו ובין הראיה הבאה .הלכה השייכת רק בזב)
קושיית רבא על רב שמואל בר"י היא על הסברו למלת וטהר למפרע  ,ואילו בזב מוכח כי וטהר מעכשיו וכך גם במצורע.
ַע֭בּג ָ ָ֞דיו֭י ְהיֶ֤וּ֭ ְפ ֻרמים֭
וֹ֭ה ֵ֗ ֶנּג ְ
אלא לרבא מיעוט המוסגר מפריעה ומפרימה יש ללמוד מהפסוק (וי' תז' יג,מה) ְו ַהצָּ ֝רוּעַ ֭אֲשֶׁ רֶ֣ -בּ ַ
ְוראשׁוֹ֭י ְהיֶ ֶ֣ה֭פָ ָ֔רוּעַ ֭מי שצרעתו תלויה בגופו (מחלט) יצא זה (המוסגר) שאין צרעתו תלויה בגופו אלא בימים.
וּץ֭ל ַמּחֲנֶ ֶ֖ה֭מוֹשָׁ ָֽבוֹ׃֭ס֭לומדת הגמרא מהמלים
ַ ָֽ
וּא֭בּ ָדֶ֣ד֭י ָ֔שׁב֭מ ֵ֥ח
ָ
ֶ֣א֭ה
ַע֭בּוֹ֭י ְט ָמֶ֖א֭טָ מ ָ֑
ר֭הנֶּ ֵַֽ֥ג ֵ֛
ַ
ֲשׁ
ומהפסוק (וי' תז' יג,מו) כָּ ל -יְ ֞מי֭א ָ֨ ֶ
כָּ֭ל-יְ ֞מי – מרבות המצורע המוסגר לשילוח מן המחנה,
ן֭והנּ ֵ֛ה֭נ ְר ָפֵּ֥א֭ ֶנגַעַ -הצָּ ַ ֶ֖רעַ ת֭מןַ -הצָּ ָֽרוּעַ ׃ העוסק רק במצורע
֭הכּ ָ֔ה ְ
ָ֑ה֭ו ָראָ ה ַ
וּץ֭ל ַמּחֲנֶ ְ
ַ ָֽ
֭הכּ ָ֔הן֭אֶ ל-מ ֶ֖ח
ומהפסוק (וי' מצ' יד,ג)֭ ְויָצָ א ַ
המחלט (והמקראות הנמשכים מכך) ודורש מְ ֭-והנּ ֵ֛ה֭נ ְר ָפֵּ֥א מי שצרעתו תלויה ברפואות (מצורע מוחלט) הוא חייב במבאת צפרים,
תגלחת וקרבנות ,ומתוך כך ממעט את המוסגר מצפרים ,תגלחת וקרבנות.
ויקרא תזריע יג,ז:

ֶ֖ן֭לטָ ה ֳָר ָ֑תוֹ ֭
֭בּ ָ֔עוֹר֭אַ חֲרֹ֧י֭ה ָרא ֵ֛תוֹ֭אֶ לַ -הכּה ְ
ֶ֤ה֭המּ ְספַּ ַחת ָ
ַ
וְ אם-פָּ ָ֨שׂה֭ת ְפ ֶשׂ
הן׃ ֭
֭וְ נ ְר ָאֵ֥ה֭שׁנֶ֖ית֭אֶ לַ -הכּ ָֽ֭
ֵ֥ס֭בּג ָ ֶָ֖דיו֭יכול הוא מסולק ,תלמוד לומר (וי' תז' יג,ז) ת ְפ ֶשֶׂ֤ה טמא( .יא) [פָּ ָ֨שׂה֭ת ְפ ֶשֶׂ֤ה] אין לי
תו"כ פ"ב פרק ב (י) … (וי' תז' יג,ו) ְוכ ֶבּ ְ
אלא כמראה שלא כמראה מניין תלמוד לומר פָּ ָ֨שׂה֭ת ְפ ֶשֶׂ֤ה.
ָדיו֭יכול הוא מסולק?" תו"כ פותח פירוש פסוק (יג,ז) בשאלה על סיום פסוק (יג,ו) .האם הכרזת הכהן כי
ֵ֥ס֭בּג ָ ֶ֖
טט – תו"כ "֭ ְוכ ֶבּ ְ
יו֭וטָ ָֽהר ,אכן סלקה  -סגרה את הענין?
ָד ְ
ֵ֥ס֭בּג ָ ֶ֖
המוסגר טהור (וי' תז' יג,ו) ְוכ ֶבּ ְ
ועונה " תלמוד לומר ת ְפ ֶשֶׂ֤ה֭טמא ," .אחרי הפטור מההסגר ,אם המראה שנשאר התפשט – זה טמא מחלט.

וממשיך ושואל "(יא) אין לו אלא כמראה ,שלא כמראה מניין? " ,למראה המקורי היה גוון מאחד מארבע הגוונים הטמאים ,אם אחרי
שפטרו את המוסגר ,הפשיון פשה בגוון טמא אחר (ההגבלה לארבע הגוונים נדרשת ב-תו"כ פ"ב פרק ב מי"ד) ,מה דינו?
ועונה :תלמוד לומר פָּ ָ֨שׂה֭ת ְפ ֶשֶׂ֤ה .לפשיון בגוון המראה מספיקה מלת ֭ת ְפ ֶשֶׂ֤ה֭ אבל התורה כתבה מלה נוספת ְואם-פָּ ָ֨שׂה להודיענו
כי גם הפשיון בגוון טמא שונה – זה מצב טמא מחלט.
כפל הפעולה פָּ ָ֨שׂה֭ת ְפ ֶשֶׂ֤ה מלמד על רבוי גוונים ,כלומר גם על פשיון בגוון טמא שונה מהעיקר ,נשאר מחלט.
֭בּ ָ֔עוֹר֭ -קדמא מהפך פשטא זקף-קטן ,כאן בתפקיד כעין כתוב המלמד על
ֶ֤ה֭המּ ְספַּ ַחת ָ
ַ
ה֭ת ְפ ֶשׂ
תבנית הטעמים של הקרא ְואם-פָּ ָ֨שׂ ֭
ֵ֥ה֭הנֶּ ֶַֽ֖גַע שעל (יג,ה) דרש תו"כ פירוש השייך גם ל(-יג,ו) שאם
ַ
ֵ֥ה֭הנֶּ ֶַֽ֖גַע֭ו(-יג,ו) ְולא-פָ ָשׂ
ַ
חבירו שלפניו ואילו הפסוקים (יג,ה) לא-פָ ָשׂ
ביום הבדיקה היה נמצא פשיון ואפילו בגוון טמא אחר מהמראה ,היה נחשב כפשיון המראה הטמא כי כל הגוונים מצטרפים.
הנושא של זמן ראיית הפשיון:
התוה"מ (סו) מפרש את תו"כ פ"ב מי"א על הכתוב (יג,ז ) "אם פשה תפשה" ומלמד כי משווים הלשונות של "אם פשה תפשה" שבפסוקים
(יג,כב,כז) העוסקים בשחין ומכוה ובפסוק (יג,לה) העוסק בנתק.
 .1ויקרא תזריע יג,ז :נגעי עור
וֹ֭ונ ְר ָאֵ֥ה֭שׁנֶ֖ית֭אֶ לַ -הכּ ָֽהן׃֭֭ ֭
ֶ֖ן֭לטָ ה ֳָר ָ֑ת ְ
֭בּ ָ֔עוֹר֭אַ חֲרֹ֧י֭ה ָרא ֵ֛תוֹ֭אֶ לַ -הכּה ְ
ֶ֤ה֭המּ ְספַּ ַחת ָ
ַ
ְואם-פָּ ָ֨שׂה֭ת ְפ ֶשׂ

 .2ויקרא תזריע יג,כב :שחין

וֹר֭וטמֹּ֧א֭הַ כּהֵ֛ן֭א ֶ֖תוֹ֭נֶ ֵַֽ֥גַע֭ ָֽהוא׃֭֭ ֭
ְ
ֶ֖ה֭בּעָ֑
שׂה֭ת ְפ ֶשׂ ָ
ְואם-פָּ ֵ֥

 .3ויקרא תזריע יג,כז :מכוה

ת֭הוא׃֭֭ ֭
ָֽ
רעַ
ֶ֤א֭הכּהן֭א ָ֔תוֹ֭נֶ ֵַֽ֥גַע֭צָ ַ ֶ֖
וֹר֭וטמּ ַ
֭בּ ָ֔ע ְ
שׂה֭ת ְפשֶׂ ה ָ
ֶ֣וֹם֭ה ְשּׁביעָ֑י֭אם-פָּ ֶ֤
ַ
ֶ֖ן֭בּיּ
ֵ֥הוּ֭הכּה ַ
ַ
ְו ָר ָא

 .4ויקרא תזריע יג,לה :נתק

ֲרי֭טָ ה ֳָר ָֽתוֹ׃ ֭
ק֭בּעָ֑ וֹר֭אַ ח ֶ֖
ֵ֛ה֭הנֶּ ֶֶ֖ת ָ
ַ
שׂה֭י ְפ ֶשׂ
ְואם-פָּ ֵ֥

ע"פ התוה"מ (סו) ישנם ארבעה זמנים שהפשיון מטמא( .א)בסוף שבוע ראשון( ,ב) בסוף שבוע שני (ג) אם עברו ימי ההסגר ולא ראהו
הכהן עד היום השמיני והתשיעי וכו' (ד) אם פשה אחרי הפטור .ויש בזה שלוש ברייתות.
ַע֭הוא׃
ֹ֧א֭הכּהֵ֛ן֭א ֶ֖תוֹ֭נֶ ֵַֽ֥ג ָֽ
וֹר֭וטמּ ַ
ְ
ה֭בּעָ֑
שׂ ָ
שׂה֭ת ְפ ֶ ֶ֖
שחין (וי' תז' יג,כב) ְואם-פָּ ֵ֥
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שׂה֭ת ְפ ֶשֶׂ֖ה֭מה ת"ל לפי שנאמר (במכוה) (וי' תז' יג,כז) ְו ָר ָאֵ֥הוּ֭הַ כּהֶ֖ן֭
(א) אמר בספרא (פרשה ד מ"ו) גבי שחין (וי' תז' יג,כב) ְואם-פָּ ֵ֥
ה אין לי פשיון מטמא אלא בשביעי ,שמיני תשיעי עשירי מנין ת"ל (בשחין) (וי' תז' יג,כב) וְ אם-
שׂה֭ת ְפשֶׂ ֭
ֶ֣וֹם֭ה ְשּׁביעָ֑י֭אם-פָּ ֶ֤
ַ
ַבּיּ
פָּ ֵ֥שׂה֭ת ְפ ֶשֶׂ֖ה .ובשחין לא נאמר ביום השביעי ,מלמד שפסיון מטמא גם ביום שמיני תשיעי ועשירי וכו'.
ת֭הוא׃֭֭ ֭
ָֽ
רעַ
ֶ֤א֭הכּהן֭א ָ֔תוֹ֭נֶ ֵַֽ֥גַע֭צָ ַ ֶ֖
וֹר֭וטמּ ַ
ְ
֭בּ ָ֔ע
שׂה֭ת ְפשֶׂ ה ָ
ֶ֣וֹם֭ה ְשּׁביעָ֑י֭אם-פָּ ֶ֤
ַ
ֶ֖ן֭בּיּ
ֵ֥הוּ֭הכּה ַ
ַ
מכוה (וי' תז' יג,כז) ְו ָר ָא

ה.
שׂה֭ת ְפשֶׂ ֭
(ב) אמר (פ"ז מ"ח) גבי מכוה אין לי שהפשיון מטמא אלא בסוף שבוע מנין אף לאחר הפטור ת"ל (וי' תז' יג,כז) אם-פָּ ֶ֤
לפי שמשחין וממכוה למדנו שהפסיון מטמא רק אחרי ימי ההסגר ,קודם הפטור ,ומנין שהפסיון מטמא גם אחרי שהכהן פטרו ,תלמוד
ה  .וכפל הלשון מלמד שכשם שמצאנו במפורש בנתק שפסיון מטמא לאחר הפטור כך גם
לומר במכוה (וי' תז' יג,כז) אם-פָּ שֶׂ֤֭ה֭ת ְפשֶׂ ֭
מטמא בשאר הנגעים לאחר הפטור (וללא כפל הלשון במכוה אי אפשר היה ללמוד מנתק ,כי הרי הלכות הנתק חמורים משחין ומכוה)
ֲרי֭טָ ה ֳָר ָֽתוֹ׃ ֭
ק֭בּעָ֑ וֹר֭אַ֭ח ֶ֖
ֵ֛ה֭הנֶּ ֶֶ֖ת ָ
ַ
שׂה֭י ְפ ֶשׂ
נתק (וי' תז' יג,לה) ְואם-פָּ ֵ֥
שׂה֭
ֲרי֭טָ ה ֳָר ָֽתוֹ אין לי אלא לאחר הפטור מנין אף בסוף שבוע ראשון בסוף שבוע ב' ת"ל וְ אם-פָּ ֵ֥
(ג) אמר (פ"ט מ"ט) גבי נתק אַ ח ֶ֖
י ְפ ֶשֵׂ֛ה,
ֲרי֭טָ ה ֳָר ָֽתוֹ המלמד כי פשיון מטמא לאחר הפטור ולא ידענו שמטמא אף קודם הפטור היינו בסוף שבוע ראשון
לפי שבנתק כתוב אַ ח ֶ֖
ושני ,עד ראיית הכהן ,תלמוד לומר בנתק פָּ ֵ֥שׂה֭י ְפ ֶשֵׂ֛ה  .וכפל הלשון מלמד שכשם שמצאנו בשחין ומכוה ונגעי עור הבשר (יג,ז)

שמטמא אף קודם הפטור וכך גם בנתק מטמא קודם הפטור( .וללא כפל הלשון בנתק אי אפשר היה ללמוד ממשחין ,מכוה ונגעי העור,
כי הרי הלכות הנתק שונים משלושתם)

התוה"מ מוסיף " עכ"פ למדינן בכל מיני הנגעים בכלל שהפשיון מטמא בין בסוף שבוע א' וב' בין אם לא ראה תיכף בכלות ההסגר,
בין לאחר הפטור" .
 .1ויקרא תזריע יג,ז :נגעי עור כפל הפעולה פָּ ָ֨שׂה֭ת ְפ ֶשֶׂ֤ה מלמד על רבוי גוונים ,כלומר גם על פשיון בגוון טמא שונה מהעיקר,
נשאר מחלט.
 .2ויקרא תזריע יג,כב :שחין ְואם-פָּ ֵ֥שׂה֭ת ְפ ֶשֶׂ֖ה֭ ָבּעָ֑ וֹר – מרכא טפחא אתנח יתור לרבות על ראיית יום שביעי גם ימים שאחריו,
ַע֭הוא.
ֹ֧א֭הכּהֵ֛ן֭א ֶ֖תוֹ֭נֶ ֵַֽ֥ג ָֽ
זאת קבוצת ימים שבכל אחד הכהן יחליט את המצורע ועל כך מרמז הקרא ְוטמּ ַ
ֶ֣וֹם֭ה ְשּׁביעָ֑י – הכתוב מלמד על יום השביעי להסגר ,אבל תבנית הטעמים של אם-
ַ
ֶ֖ן֭בּיּ
ֵ֥הוּ֭הכּה ַ
ַ
 .3ויקרא תזריע יג,כז :מכוה ְו ָר ָא
ה – מהפך פשטא ,מוציאה הכתוב מפשוטו לדרוש על פשיון אחרי הפטור.
שׂה֭ת ְפשֶׂ ֭
פָּ ֶ֤
ֵ֛ה֭הנֶּ ֶֶ֖תק – מרכא תביר טפחא ,קבוצת פרטים שלא על כל אחד חלה אותה הלכה או
ַ
שׂה֭י ְפ ֶשׂ
 .4ויקרא תזריע יג,לה :נתק ְואם-פָּ ֵ֥
אותו ענין או שלא כולם צריכים להצטרף לנושא .בנגעי עור נדרש שאם החלט בסימן אחד ,הופעת סימן מחליף ללא נוכחות הסימן
הקודם ממשיכה מצב ההחלט .היות ואין לומדים מסוג נגע אחד לסוג נגע אחר אפשר כי התבנית באה ללמד כי גם בנתק שסימניו הם
פשיון ו/או שער צהוב ,אם החלט בסימן אחד (בכל אחת מנקודות הזמן המנויות) הופעת סימן מחליף ללא נוכחות הסימן הקודם
ממשיכה מצב ההחלט (ע"פ תו"כ על (יג,לו לא יבקר)).

תו"כ פ"ב פרק ב (יב) 9החליטו בשער לבן הלך שיער לבן וחזר שיער לבן וכן המחיה והפיסיון בתחילה בסוף שבוע ראשון בסוף
שבוע שני לאחר הפטור הרי הוא כמות שהוא .החליטו במחיה ,הלכה המחיה וחזרה המחיה ,וכן בשיער לבן ובפיסיון בתחילה בסוף
שבוע ראשון בסוף שבוע שני לאחר הפטור הרי הוא כמות שהיא ת"ל (תפשה)( ,וי' תז' יג,ז) ְואם-פָּ ָ֨שׂה֭ת ְפ ֶשֶׂ֤ה.
בסיום התוה"מ (סו) כותב המסקנה ללמוד מפשיון החוזר ונשנה אל חזרות והתחלפות סימני הטומאה האחרים החמורים ממנו ,הנידונים
במשנה י"ב העוסקת בנגעי עור הבשר ואח"כ באותו אופן בשחין מכוה ונתק.
 ...וכמו שהדין בפשיון כ"ש (כל שכן) שכן הדין בשער לבן ובמחי' .אחר ששער לבן ומחיה מטמאים גם בתחילה והם חמורים מן

הפשיון שאינו מטמא בתחלה .והנה זה דבר מבואר שהמקור הבא לפני הפעל יציין העשות הפעולה בכל אופן אפי' כמה פעמים.
וכמ"ש השב תשיבם אפי' ק' ( )100פעמים (ועי' בב"מ דף לא ובאה"ש (איילת השחר) כלל לח) וכן ממ"ש פשה תפשה ידעינן שאפי'
פשתה כמה פעמים תחזור להטמא ומזה ידעינן דכ"ש (כל שכן) בסימן טומאה אחר שער לבן ומחי' .שמטמאים כ"פ (כמה פעמים) .וז"ש
החליטו בשער לבן הלך שער לבן וחזר שער לבן וכן המחי' והפשיון וכו' ת"ל ת ְפ ֶשֶׂ֤ה (וי' תז' יג,ז) ְואם-פָּ ָ֨שׂה֭ת ְפ ֶשֶׂ֤ה [וע' נגעים פ"ה
מ"ב]:
֭בּ ָ֔עוֹר פשט הכתוב עוסק בפשיון הנגע אחרי הפטור ,תבנית הטעמים קדמא מהפך פשטא זקף-
ֶ֤ה֭המּ ְספַּ ַחת ָ
ַ
(יג,ז)֭ ְואם-פָּ ָ֨שׂה֭ת ְפ ֶשׂ
קטן ,מלמדת את דרשת תו"כ פ"ב פרק ב (יב) המוציאה את הכתוב מפשוטו של סימן הטומאה פשיון ומרבה עליו את סימני הטומאה
שער לבן ומחיה ומלמדת שזה נגע אחד גם אם תקרינה התחלפויות בין כל סימני הטומאה.
ָבּ ָ֔עוֹר – זקף-קטן בתפקיד שתים ירבה את סימני הטומאה שער לבן ומחיה על הפשיון של פשט הכתוב.
ת – מהפך פשטא השתנה סימן
ֶ֤ה֭המּ ְספַּ ַח ֭
ְואם-פָּ ָ֨שׂה – קדמא במובן של התחלה ,בתחילה החלט הנגע בסימן אחד ,ואח"כ ת ְפ ֶשׂ ַ
הטומאה לסימן טומאה אחר
אז אַ חֲרֹ֧י֭ה ָרא ֵ֛תוֹ֭אֶ לַ -הכּהֶ֖ן – דרגא תביר טפחא ,בתפקיד קבוצת פרטים שעל כל אחד חלה ההלכה שבדבר או שהם מצטרפים
לדבר אחד ,כאן מלמד שהחילופין בין הסימנים מצטרפים להותיר את הנגע בטומאתו בלשון תו"כ הרי הוא כמות שהיא.
ראה פרק השערות מרכא טפחא ,אתנח,מהפך פשטא זקף-קטן ,קדמא מהפך פשטא זקף-קטן
 9לשון מקביל לתו"כ משנה נגעים פ"ה מ"ב
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וֹ֭ונ ְר ָאֵ֥ה֭שׁנֶ֖ית֭אֶ לַ -הכּ ָֽהן׃ ֭
ֶ֖ן֭לטָ ה ֳָר ָ֑ת ְ
֭בּ ָ֔עוֹר֭אַ חֲרֹ֧י֭ה ָרא ֵ֛תוֹ֭אֶ לַ -הכּה ְ
ֶ֤ה֭המּ ְספַּ ַחת ָ
ַ
[ז]֭ואם-פָּ ָ֨שׂה֭ת ְפ ֶשׂ
֭ ְ

תו"כ פ"ב פרק ב (יג) יכול יהיה הפיסיון מטמא בתחילה (לפני הראיה הראשונה כגון התחיל בגריס ועד הראיה גדל לסלע ,לא יטמא כי) ,תלמוד
לומר (וי' תז' יג,ז) אַ חֲרֹ֧י֭ה ָרא ֵ֛תוֹ֭אֶ לַ -הכּהֶ֖ן֭(ג"א ללא לטהרתו) יכול אם ראהו כהן שהוא פושה והולך יזקק (תוך שהכהן בוחן בפעם
הראשונה ,קורה פשיון ,לא יטמא כי) ,תלמוד לומר ְלטָ ה ֳָר ָ֑תוֹ֭ -מגביל( :שאין הפסיון מטמא בראיה הראשונה של הכהן אלא רק אם נראה לטהרתו)
אינו נזקק לו אלא משעה שהוא רואה אותו מטומאה לטהרה .הגבלה זאת מרומזת בטעם אתנח של מלת ְלטָ ה ֳָר ָ֑תוֹ שאין פסיון סימן
טומאה בתחילה ,אלא רק כאשר המצורע נראה לכהן בעומדו למבחן לצאת מטומאה לטהרה (שבוע א ,שבוע ב ,יום שביעי ,שמיני וכו').
תו"כ פ"ב פרק ב (יג) ְ ...ונ ְר ָאֵ֥ה֭שׁנֶ֖ית֭אֶ לַ -הכּ ָֽהן ,כהן שהוא רואהו בראשונה רואהו בשנייה ואם מת רואהו כהן אחר .ראה הסבר
בפסוק (יג,ו).
וֹ֭ונ ְר ָאֵ֥ה֭שׁנֶ֖ית֭אֶ לַ -הכּ ָֽהן׃ ֭
ת ְ
ֶ֖ן֭לטָ ה ֳָר ָ֑֭
֭בּ ָ֔עוֹר֭אַ חֲרֹ֧י֭ה ָרא ֵ֛תוֹ֭אֶ לַ -הכּה ְ
ֶ֤ה֭המּ ְספַּ ַחת ָ
ַ
[ז]֭ ְואם-פָּ ָ֨שׂה֭ת ְפ ֶשׂ
ת֭הוא׃֭פ֭ ֭
ָֽ
רעַ
וֹ֭הכּהֶ֖ן֭צָ ַ ֵ֥
וֹר֭וט ְמּ ֵ֥א ַ
ְ
ת֭בּעָ֑
ֶ֖ח ָ
תה֭הַ מּ ְס ַפּ ַ
ן֭והנּ ֵ֛ה֭פָּ ְשׂ ָ ֵ֥
֭הכּ ָ֔ה ְ
[ח]֭֭ ְו ָראָ ה ַ

תו"כ פ"ב פרק ב

ת֭בּעָ֑ וֹר הרי זה בא ללמד על הפיסיון ,שלא יטמא אלא בארבע מראות ,ובהם
ֶ֖ח ָ
ה֭המּ ְס ַפּ ַ
ַ
ת
ן֭והנּ ֵ֛ה֭פָּ ְשׂ ָ ֵ֥
֭הכּ ָ֔ה ְ
(יד) (וי' תז' יג,ח) ְו ָראָ ה ַ
המראות שהאום מטמא והפיסיון מטמא( .טט  -עד כאן ההלכה .משנות (טו – יז) הם ברור הלכה זאת).

֭הכּ ָ֔הן֭– פשטא זקף-קטן ,תבנית סוגרת ענין ,כעין הצהרה :משמע לבחון בעיניו שתי אפשרויות לטמא.
וְ ָראָ ה ַ
אפשרות (א) תו"כ פ"ב פ"ב (יד) בא ללמד על הפיסיון שלא יטמא אלא בארבע מראות
ב( -יג,ז) למד שגוון הפסיון יכול להיות שונה מגוון המראה .בא (יג,ח) ללמד שהגוון השונה בפסיון חייב להיות מהארבע המראות הטמאים,
אפשרות (ב) תו"כ פ"ב פ"ב (יד) ובהם המראות שהאום מטמא והפיסיון מטמא.
חפץ חיים  :ובהם המראות פירוש כמו שהאום דהוא עצם הנגע מטמא בכמה מראות דהיינו פתוך וירקרק ואדמדם כן הפסיון מטמא

במראות הללו .ומה שאמר ובהם רצונו לומר באילו הארבעה מראות שלג וצמר לבן וסיד וקרום ביצה אם כל אחד מהם פתוך דהיינו
מעורב לובן ואודם או ירוק נקרא נגע כן הוא הדין בפסיון.

סיכום :הפסיון באחד מארבע המראות הטמאים ,וגם במצב של מראה מעורב בלובן ואדום או ירוק.

ת֭הוא מוטעם בתבניות סוגרות דיבור המפרשות מהן שתי
ָֽ
רעַ
וֹ֭הכּהֶ֖ן֭צָ ַ ֵ֥
וֹר֭וט ְמּ ֵ֥א ַ
ְ
ת֭בּעָ֑
ֶ֖ח ָ
ה֭המּ ְס ַפּ ַ
ַ
ת
המשך הפסוק ְוהנּ ֵ֛ה֭פָּ ְשׂ ָ ֵ֥
האפשרויות לטמא.
פּ ַחת֭– מרכא טפחא ,כעין יתור לרבות פשיון בכל גוון של לבנוניתְ .והנּ ֵ֛ה – תביר בא למעט את מראות
ה֭המּ ְס ֶַ֖֭
ַ
ת
וְ הנּ ֵ֛ה – תביר ,פָּ ְשׂ ָ ֵ֥
הלובן שמתחת לארבע מראות שהם גוון לבנונית כל שהוא כמו של שער לבן ולהותיר פשיון בגווני הלובן של ארבע מראות לובן או
בבגווני מעורב של לובן ופתוך.
בָּ עָ֑ וֹר – אתנח ,מגב יל למספחת בעור הבשר למקום שבו יכול להיות מראה טמא בעור הבשר ולא מקומות אחרים כמפורט ב-משנה נגעים
פ"ו מ"ח .ופירש יכין (סא) אבל נגע שבראשי אברים מדמתשב עור הבשר מטמאים בנגעים ,וכ"ש שמצטרפים בנגעים וגם הנגע פושה

לתוכן.
משנה נגעים פ"ו מ"ח אלו מקומות באדם שאינן מיטמאין בבהרת תוך העין תוך האזן תוך החטם תוך הפה הקמטין והקמטין שבצואר
תחת הדד ובית השחי כף הרגל והצפורן הראש והזקן השחין והמכוה והקדח המורדין אינן מיטמאין בנגעים ואינן מצטרפים בנגעים
ואין הנגע פושה לתוכן ואינן מיטמאין משום מחיה ואין מעכבין את ההופך כולו לבן חזר הראש והזקן ונקרחו השחין והמכוה והקדח
ונעשו צרבת הרי אלו מיטמאין בנגעים ואינן מצטרפין בנגעים ואין הנגע פושה לתוכן ואינן מיטמאין משום מחיה אבל מעכבין את
ההופך כולו לבן הראש והזקן עד שלא העלו שער והדלדולין שבראש ושבזקן נדונים כעור הבשר:
תו"כ פ"ב פ"ב מט"ו – מי"ז הם ברור הלכה הנ"ל.

(טו) הלא דין הוא האום מטמא והפיסיון מטמא מה האום אינו מטמא אלא בארבע מראות אף פיסיון אינו מטמא אלא בארבע מראות.
(טז) או כלך לדרך זו שיער לבן סימן טומאה ופיסיון סימן טומאה מה שיער לבן מטמא בכל מראות לובן ,אף פיסיון יטמא בכל מראה
לובן.
(יז) נראה למי דומה דנים דבר שהוא מטמא בכל נגעים מדבר שהוא מטמא בכל נגעים ,ואל יוכיח שיער לבן שאין מטמא בכל נגעים,
או כלך לדרך זו דנים דבר שהוא סימן טומאה מדבר שהוא סימן טומאה ואל תוכיח האום שאינו סימן טומאה תלמוד לומר (וי' תז' יג,ח)

וֹ֭הכּהֶ֖ן֭צָ ַ ֵ֥רעַ ת֭( ָֽהוא ) הרי זה בא ללמד על הפיסיון שלא יטמא אלא בארבע מראות ...
וְ ט ְמּ ֵ֥א ַ֭
תו"כ מברר מדוע צריך פסוק מיוחד כי הייתי מדמה הפסיון לשער לבן.

יש כלל לימוד בתורשבע"פ לדמות אם אפשר דבר לדבר באופן מלא .לכן לומד דנים דבר שהוא מטמא בכל נגעים מדבר שהוא מטמא
בכל נגעים ,היינו ללמוד על פסיון המוזכר בנתקים ,בגדים ובתים מאום שגם הוא מוזכר בשלושתם ולא משער שאינו מוזכר בהם.
תו"כ פ"ב פ"ב (יז) דוחה טיעון זה באומרו או כלך לדרך זו דנים דבר שהוא סימן טומאה מדבר שהוא סימן טומאה ואל תוכיח האום
שאינו סימן טומאה

תו"כ מציע לדמות פסיון שהוא סימן טומאה לשער שהוא סימן טומאה ,וכמו שבשער מספיק גוון לבנונית כל שהוא שכך יהיה גם בפסיון,
וֹ֭הכּהֶ֖ן֭צָ ַ ֵ֥רעַ ת הכתוב מצריך משהו שהוא בעל מראה צרעת ,היינו בעל אחד מארבעה הגוונים הטמאים ולא
ודוחה כי תלמוד לומר ְוט ְמּ ֵ֥א ַ
גוון לבנונית כל שהוא.

תו"כ פ"ב פ"ב (יז) ָֽהוא פרט לשפשתה לבוהק.
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
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"ג

וֹ֭הכּהֶ֖ן֭צָ ַ ֵ֥רעַ ת֭ ָֽהוא׃֭  -סלוק ,מגביל ללמד שמדובר באום במראה טמא ולא באום בוהק .החפץ חיים מפרש כי תו"כ ממעט
וְ ט ְמּ ֵ֥א ַ
ממלת ָֽהוא מצב שהמראה (האום) היה בוהק והיה לו פשיון הקטן מגריס ,והפשיון היה באחד מארבע הגוונים הטמאים ,ומחדש כי הפשיון
אינו טמא.
אבל בוהק שהפשיון ממנו הוא בעצמו במראה טמא בגודל גריס צריך להראות אל הכהן .הבוהק נידון בפסוקים  -ויקרא תזריע יג,לח –
לט.
ספרא תזריע פרשה ג פרק א

ֶ֣ה֭הכּ ֵ֗הן֭למדנו לשאת שהיא מטמא במחיה ,ומניין לרבות שאר
ֶ֖ה֭בּאָ ָדָ֑ם֭(וי' תז' יג,י) ְו ָר ָא ַ
ְ
ת֭כּי֭ת ְהיֶ
ֵ֥
(א) (וי' תז' יג,ט)֭נֶ ֶָֽ֣֖גַע֭צָ ַ ָ֔רעַ
המראות ,ודין הוא אם מצינו ששיוו כל המראות לשאת ליטמא בשער לבן ישוו כל המראות לשאת ליטמא במחייה ,קל וחומר אם
שיוו כל המראות לשאת ליטמא בשער לבן שאין שיער לבן מטמא בקרחת ובגבחת ,לא ישוו כל המראו' לשאת ליטמא במחיה
שהמחיה מטמא בקרחת ובגבחת ,לא אם שוו כל המראות לשאת ליטמא בשיער לבן ששיער לבן מטמא בשחין ובמכוה ,ישוו כל
המראות לשאת ליטמא במחיה שאין המחיה מטמאה בשחין ובמכוה תלמוד לומר (וי' תז' יג,ט)֭נֶ ֶָֽ֣֖גַע֭צָ ַ ָ֔רעַ ת ,ומה השאת אום ,אף
הבהרת אום ,ומנין לרבות שאר המראות הוא הדין והיא תשובה תלמוד לומר (וי' תז' יג,ט)֭נֶ ֶָֽ֣֖גַע֭צָ ַ ָ֔רעַ ת( .ב) (וי' תז' יג,ט) ֵ֥כּי֭ת ְהיֶ ֶ֖ה֭מן
הדיבר ואילךְ ,בּאָ ָדָ֑ם ,להביא את הבא בכולו לבן ,שתהא המחייה מטמאתו ,והלא דין הוא בהרת קטנה מחיה מטמאתה בהרת גדולה
לא כל שכן ,לא אם אמרת בבהרת קטנה שהוא סימן טומאה ,תאמר בבהרת גדולה שאינו סימן טומאה ,הואיל ואינה סימן טומאה ,לא
תהא מחיה מטמאתה ,ת"ל באדם להביא את הבא בכולו לבן שתהא מחיה מטמאתה( .ג) קראו לו לראות נגע אחד וצמח בו נגע אחר
יא֭ה ְפ ָכֶ֖ה֭שהפכתו (כולה) ֕היא ,לא שהפכתו חבירתה( .ד) זהו
ָ
ֶ֤ה֭שׂאת ְ ...ו ֕ה
ן֭והנּ ְ
ה ְ
ֶ֣ה֭הכּ ֵ֭֗
מניין שהוא זקוק לו ,ת"ל (וי' תז' יג,י) ְו ָר ָא ַ
שער פקידה שעקביא בן מהללאל מטמא וחכמים מטהרים ,אמר רבי עקיבא מודה אני בזה שהוא טהור ,איזהו שער פקידה מי שהיתה
בו בהרת ובה שתי שערו' הלך ממנו כחצי גריס והניח לשיער לבן במקום הבהרת וחזר ,אמרו לו כשם שביטלו דברי עקביא אף כך
דבריך אינו מקויימים( .ה) ְו ֕היא ָה ְפ ָכֶ֖ה שהפכתו כולה ,ולא שהפכתו מקצתה ,כיצד בהרת כחצי גריס ובה שתי שערות ונולדה בהרת
כחצי גריס ובה שערה אחת הרי זה להסגיר( .ו) ְו ֕היא ָה ְפ ָכֶ֖ה שהפך כולה את כולו לא שהפכה כלה את מקצתה כיצד בהרת כחצי גריס
ובה שערה אחת נולדה בהרת כחצי גריס ובה שערה אחת הרי זו להסגיר בהרת כחצי גריס ואין בה כלום ונולדה בהרת כחצי גריס ובה
ָ֑ן֭וּמ ְחיַ ֵ֛ת֭
ֵ֥ר֭חֶ֖י֭יכול כל שהוא ת"ל שׂ ָע ֶ֣ר֭לָ ָב ָֽ
וּמ ְחיַ ֵ֛ת ָ /בּ ָשׂ ַ
שתי שערות הרי זו להחליט מפני שהפכתו הבהרת( .ז) ומחיה (/וי' תז' יג,י)֭ ָֽ
ָ֑ן֭וּמ ְחיַ ֵ֛ת ,ת"ל (וי' תז' יג,יא)
מה שיער לבן מקום ב' שערות אף מחיה מקום ב' שערות( .ח) יכול לא תהא בה עד שיהא בה שׂ ָע ֶ֣ר֭לָ ָב ָֽ
ֵ֥ר֭חֶ֖י֭מלמד
ָ֑ן֭וּמ ְחיַ ֵ֛ת֭בָּ ָשׂ ַ
וא ,היא טמאה ואינה צריכה דבר אחר לסעדה( .ט) ואם כן למה נאמר (וי' תז' יג,י) שׂ ָע ֶ֣ר֭לָ֭ ָב ָֽ
ת֭נוֹשׁנֶת֭ה ֭
ֶ ֶ֤
צָ ַ ָ֨רעַ
ָ֑ן֭וּמ ְחיַ ֵ֛ת( .י) יכול שיער לבן מצד זה ומחית מצד זה ת"ל ַבּ ְשׂ ָֽאת שתהא מבוצרת
שלא תהא טמאה עד שיהא בה כדי לקבל שׂ ָע ֶ֣ר֭לָ ָב ָֽ
בשאת( .יא) הא כיצד מקום שתי שערות משמאלה וכן למעלה הימינה וכן למטה הימינה מרובעות ונמצאו שלשים ושש שערות נמצ'
ֵ֥ר֭חֶ֖י֭לא בוהקַ ,בּ ְשׂ ָֽאת לא השחיןַ ,בּ ְשׂ ָֽאת לא בוהק.
ֵ֥ר֭חֶ֖י֭לא השחיןָ ,בּ ָשׂ ַ
גופה של בהרת כגריס הקילקי מרובעָ ,בּ ָשׂ ַ
ויקרא תזריע יג,ט  -יא

הוּבֶ֖א֭אֶ לַ -הכּ ָֽהן׃ ֭
ָ֑ם֭ו ָ
ֶ֖ה֭בּאָ ָד ְ
ְ
ת֭כּי֭ת ְהיֶ
ֵ֥
פ֭[ט]֭֭נֶ ֶָֽ֣֖גַע֭צָ ַ ָ֔רעַ
ֶ֖י֭בּ ְשׂ ָֽאת׃ ֭
ֵ֥ר֭ח ַ
ֵ֛ת֭בּ ָשׂ ַ
ָ
ָ֑ן֭וּמ ְחיַ
יא֭ה ְפ ָכֶ֖ה֭שׂ ָע ֶ֣ר֭לָ ָב ָֽ
ָ
וֹר֭ו ֕ה
֭בּ ָ֔ע ְ
ל ָבנָה ָ
ֶ֤ה֭שׂאתְ֭ -
ן֭והנּ ְ
ֶ֣ה֭הכּ ֵ֗ה ְ
֭[י]֭֭ ְו ָר ָא ַ
ֶ֖א֭הוּא׃ ֭
נּוּ֭כּי֭טָ מ ָֽ
ֵ֥
ָ֑ן֭לא֭י ְַסגּ ֶ ָ֔ר
וֹ֭הכּה ֶ֣
וֹ֭וט ְמּ ֶ֖א ַ
וֹר֭בּשָׂ ָ֔ר ְ
ְ
֭בּעֶ֣
ת֭נוֹשׁנֶת֭הוא ְ
ֶ ֶ֤
֭[יא]֭֭ צָ ַ ָ֨רעַ

ֶ֖ה֭בּאָ ָדָ֑ם – (סילוק מפסוק קודם) מונח זקף-קטן מרכא טפחא אתנח ,תבנית טעמים (סילוק או אתנח) [פשטא]
ְ
ת֭כּי֭ת ְהיֶ
ֵ֥
[ט]֭֭נֶ ֶָֽ֣֖גַע֭צָ ַ ָ֔רעַ
מונח זקף-קטן המטעימה תוכן שהוא תאור ואחריו הלכה או פעולה ,אחד מתפקידיה עשוי להיות לימוד אלפניו ולאחריו.
לימוד אלפניו :ספרא תזריע פרשה ג ,פרק א (א)
לימוד לאחריו :ספרא תזריע פרשה ג פרק א (ב)

ֶ֣ה֭הכּ ֵ֗הן֭למדנו לשאת
ֶ֖ה֭בּאָ ָדָ֑ם֭(וי' תז' יג,י) ְו ָר ָא ַ
ְ
ת֭כּי֭ת ְהיֶ
ֵ֥
לימוד אלפניו :ספרא תזריע פרשה ג פרק א (א) (וי' תז' יג,ט)֭נֶ ֶָֽ֣֖גַע֭צָ ַ ָ֔רעַ
שהיא מטמא במחיה ,ומניין לרבות שאר המראות ,ודין הוא אם מצינו ששיוו כל המראות לשאת ליטמא בשער לבן ישוו כל המראות
לשאת ליטמא במחייה ,קל וחומר אם שיוו כל המראות לשאת ליטמא בשער לבן שאין שיער לבן מטמא בקרחת ובגבחת ,לא ישוו כל
המראו' לשאת ליטמא במחיה שהמחיה מטמא בקרחת ובגבחת ,לא אם שוו כל המראות לשאת ליטמא בשיער לבן ששיער לבן מטמא
בשחין ובמכוה ,ישוו כל המראות לשאת ליטמא במחיה שאין המחיה מטמאה בשחין ובמכוה תלמוד לומר נֶ ֶָֽ֣֖גַע֭צָ ַ ָ֔רעַ ת ,ומה השאת
אום ,אף הבהרת אום ,ומנין לרבות שאר המראות הוא הדין והיא תשובה תלמוד לומר נֶ ֶָֽ֣֖גַע֭צָ ַ ָ֔רעַ ת.
לימוד אלפניו  :עד פסוק (יג,ט) התורה השתמשה במראה הטמא בהרת ושאת וסימני הטומאה שער לבן ופשיון .בפסוק (יג,י) התורה מלמדת
כי המראה הטמא (וי' תז' יג,י) ְשׂאתְ -ל ָבנָה֭מטמא בסימן הטומאה מחיה .אפשר כי תבנית הטעמים (וי' תז' יג,ט) נֶ ֶָֽ֣֖גַע֭צָ ַ ָ֔רעַ ת – (סילוק מפסוק
קודם) מונח זקף-קטן המטעימה תוכן שהוא תאור ואחריו הלכה או פעולה ,מלמדת כי סימן המחיה מטמא בכל המראות שהוזכרו בפרשה
הקודמת ,ובנוסף זקף-קטן ענין של שתיים מלמד משאת אום (אב מראה) לבהרת אום ולתולדותיהם.

לימוד לאחריו :ספרא תזריע פרשה ג פרק א (ב) (וי' תז' יג,ט) ֵ֥כּי֭ת ְהיֶ ֶ֖ה֭מן הדיבר ואילךְ ,בּאָ ָדָ֑ם ,להביא את הבא בכולו לבן,
(המגיע לראיה הראשונה ע"י הכהן והוא כולו לבן) שתהא המחייה מטמאתו,
(נסיון להוכיח זאת בקל וחומר ממראה טמא בחלק מן העור במקום מהכתוב) והלא דין הוא בהרת קטנה מחיה מטמאתה בהרת גדולה לא כל
שכן,
(דחיית הק"ו ) לא אם אמרת בבהרת קטנה שהוא סימן טומאה ,תאמר בבהרת גדולה שאינו סימן טומאה( ,כנאמר בפסוק (יג,יג)
שהפורח בכל הגוף טהור הוא)

הואיל ואינה סימן טומאה ,לא תהא מחיה מטמאתה (לכן אולי פריחה בכל הגוף גם לא תטמא אם תהיה בה מחיה בשעת הראיה הראשונה),
ת"ל ְבּאָ ָדָ֑ם להביא את הבא בכולו לבן שתהא מחיה (יג,י) מטמאתה.
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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הלימוד לאחריו המרומז בטעמי המלים [ט]֭֭נֶ ֶָֽ֣֖גַע֭צָ ַ ָ֔רעַ ת נדרש ב-תו"כ פ"ג פ"א (ב) ומלמד כי המחיה המוזכרת אחריו ,בפסוקים (יג,י-
יא) ,מטמאה להחליט מראה לבן שפרח (וי' תז' יג,ט) ְבּאָ ָדָ֑ם  ,היינו "הבא בכולו לבן" בכל גופו של אדם בתחילה לפני הראיה הראשונה,
לעומת מצב "פרח בכולו" שב(-יג,יב-יג) שהוא אחרי שהחלט לטומאה .היות וב"פרח בכולו" אחרי שהחלט ,אם הוא ללא מחיה אז הוא
מראה טהור  ,יש נסיון לומר כי גם "הבא בכולו לבן" בתחילה עם מחיה הוא טהור .תו"כ מלמד ש"הבא בכולו לבן" בתחילה ובו מחיה,
המראה טמא.
הערה  :פסוק (יג,ט) ענינו "הבא בכולו לבן" עם מחיה מטמא להחליט .כאשר נושא "הבא בכולו לבן" מפותח ב(-יג,יד – יז) .לעומת
הפסוקים (יג,יב – יד) המציגים שני מצבים של "פרח בכולו":
ועוד פתרון
בבלי סנהדרין קא,א

והלוחש על המכה וכו' .אמר רבי יוחנן :וברוקק בה ,לפי שאין מזכירין שם שמים על הרקיקה .איתמר ,רב אמר :אפילו נֶ ֶָֽ֣֖גַע֭צָ ַ ָ֔רעַ ת.
(יד רמה – דהוי סימנא בישא) רבי חנינא אמר :אפילו ויקרא אל משה (יד רמה – שאין בו שם ואין בו סימן רע).
רש"י סנה' קא,א

וברוקק  -שכן דרך מלחשים לרקק קודם הלחש ,ואסור להזכיר פסוק על הלחישה ,ויש לחשים שדרכן לרקק אחריהם ואומר אותן
בלשון לעז ומזכירין להם שם בלשון לעז ואמר לי רבי דמותר ,דאין אסור אלא לוחש אחר הרקיקה דנראה שמזכיר השם על הרקיקה,
ועוד ,לא נאסר אלא בלשון הקודש אבל בלעז לא.
ת֭כּי֭
ֵ֥
אפילו נֶ ֶָֽ֣֖גַע֭צָ ַ ָ֔רעַ ת֭ -אפילו לוחש (אחרי האי(הרקיקה)) קרא דלית ביה שם שמים על הרקיקה ,שקורא (וי' תז' יג,ט)֭נֶ ֶָֽ֣֖גַע֭צָ ַ ָ֔רעַ
הוּבֶ֖א֭אֶ לַ -הכּ ָֽהן׃ ,לשם רפואה  -אין לו חלק לעולם הבא.
ֶ֖ה֭בּאָ ָדָ֑ם֭ ְו ָ
ְ
ת ְהיֶ
אפשר כי ֵ֥כּי֭ת ְהיֶ ֶ֖ה – מרכא טפחא ,יתור לרבות שימוש בפסוק ללחישה על מכה לרפואה ובמלת וטעם ְבּאָ ָדָ֑ם֭– אתנח הגבלת האיסור
לעושה כך אחר רקיקה ,וכן הגבלת האיסור ללשון הקודש.
הוּבֶ֖א֭אֶ֭לַ -הכּ ָֽהן׃ – מלשון סביל כמו ב(-יג,ג) ,בפסוק (יג,ג) מובאים המקורות הבאים:
(וי' תז' יג,ט) ְו ָ

ן֭הכּ ָ֔הן ,ובא לא כתיב אלא והובא דכל מאן דחמי ליה אתחייב ביה לאקרובי קמי כהנא
וּבא֭אֶ ל-אַ ה ֲֶ֣ר ַ
תורה שלמה [כג] (וי' תז' יג,ג) ְוה ָ
(זהר ח"ג מה ).כל הרואה בעל המראה חייב להביאו אל הכהן אם לא בא אליו מעצמו.
הכּה ֲָֽנים׃֭יכול כשם שהיא מראה כתמה (כמראה כזה
ן֭אוֹ֭אֶ ל-אַ ַחֵ֥ד֭מ ָבּנָ ֶ֖יו֭ ַ֭
ן֭הכּ ָ֔ה ֵ֛
וּבא֭אֶ ל-אַ ה ֲֶ֣ר ַ
תורה שלמה [כה] (וי' תז' יג,ג) ְוה ָ
וכזה ראיתי מגופי והחכם סומך על זה להורות לה) ,כן תהא [מראה] מראות נגעים [שיראה להכהן דוגמת מראה כזה אם הוא טמא או
טהור] תלמוד לומר והובא אל אהרן הכהן או אל אחד מבניו הכהנים (שצריך שיביא הנגע בעצמה ולהראות לכהן ולא מדוגמת
המראה ,וגזירת הכתוב הוא ,פנ"מ)( .ירושלמי נדה פ"ב ה"ז)
הוּבֶ֖א – טפחא ללא מרכא ,בתפקיד רבוי לא מוגבל ללמד כ(-זהר ח"ג מה ).כל הרואה בעל המראה חייב להביאו אל הכהן אם
(וי' תז' יג,ט) ְו ָ
הוּבֶ֖א֭אֶ לַ -הכּ ָֽהן והלוא הוא מביא עצמו ,היה
לא בא אליו מעצמו .וכן מובא ב-תורה שלמה [נה] (כתב יד מדרש החפץ) (וי' תז' יג,ט) ְו ָ
ראוי לומר ובא ,אלא הכל בסיוע (כל אחד מישראל אמור לסייע).
(וי' תז' יג,ט) ְבּאָ ָדָ֑ם– אתנח – מגביל ,ללמד כ(-פנ"מ ירושלמי נדה פ"ב ה"ז) שצריך שיביא הנגע בעצמה ולהראות לכהן ולא מדוגמת
המראה (בהבדל ממראות נידה שאפשר להביא גם דוגמא לחכם).
ֵ֥ר֭חֶ֖י֭בַּ֭ ְשׂ ָֽאת׃ ֭
ֵ֛ת֭בּ ָשׂ ַ
ָ
ָ֑ן֭וּמ ְחיַ
יא֭ה ְפ ָכֶ֖ה֭שׂ ָע ֶ֣ר֭לָ ָב ָֽ
ָ
וֹר֭ו ֕ה
֭בּ ָ֔ע ְ
ֶ֤ה֭שׂאתְ -ל ָבנָה ָ
ן֭והנּ ְ
ֶ֣ה֭הכּ ֵ֗ה ְ
[י]֭֭ ְו ָר ָא ַ
ֶ֣ה֭הכּ ֵ֗הן] קראו לו לראות נגע אחד וצמח בו נגע אחר מניין שהוא זקוק לו ,ת"ל (וי' תז' יג,י) וְ ָר ָאֶ֣ה֭הַ כּ ֵ֗הן֭
ַ
תו"כ פ"ג פ"א (ג) [[י]֭ ְו ָר ָא
יא֭ה ְפ ָכֶ֖ה֭שהפכתו (כולה) ֕היא ,לא שהפכתו חבירתה( .ד) זהו שער פקידה שעקביא בן מהללאל מטמא וחכמים
ָ
ֶ֤ה֭שׂאת ְ ...ו ֕ה
וְ הנּ ְ

מטהרים ,אמר רבי עקיבא מודה אני בזה שהוא טהור ,איזהו שער פקידה מי שהיתה בו בהרת ובה שתי שערו' הלך ממנו כחצי גריס
והניח לשיער לבן במקום הבהרת וחזר ,אמרו לו כשם שביטלו דברי עקביא אף כך דבריך אינו מקויימים( .ה) והיא הפכה שהפכתו
כולה ,ולא שהפכתו מקצתה ,כיצד בהרת כחצי גריס ובה שתי שערות ונולדה בהרת כחצי גריס ובה שערה אחת הרי זה להסגיר( .ו)
וְ ֕היא ָה ְפ ָכֶ֖ה שהפך כולה את כולו לא שהפכה כלה את מקצתה כיצד בהרת כחצי גריס ובה שערה אחת נולדה בהרת כחצי גריס ובה
שערה אחת הרי זו להסגיר בהרת כחצי גריס ואין בה כלום ונולדה בהרת כחצי גריס ובה שתי שערות הרי זו להחליט מפני שהפכתו
הבהרת.
ֶ֤ה֭שׂאת
ֶ֣ה֭הכּ ֵ֗הן֭וְ הנּ ְ
ֶ֣ה֭הכּ ֵ֗הן] קראו לו לראות נגע אחד וצמח בו נגע אחר מניין שהוא זקוק לו ,ת"ל ְו ָר ָא ַ
ַ
תו"כ פ"ג פ"א (ג) [[י]֭ ְו ָר ָא
ֶ֣ה֭הכּ ֵ֗הן – מונח רביע ,ראה הסבר לעיל ב(-יג,ג) בשיעורי נגע.
וְ ָר ָא ַ
֭בּ ָ֔עוֹר – החפץ חיים מסביר קודם שהסגירו או החליטו צמח בו נגע חדש .ומתיבת ְוהנּ ֶ֤ה֭משמע שנתהוה
ֶ֤ה֭שׂאתְ -ל ָבנָה ָ
הסבר לְ -והנּ ְ

דבר חדש לעיניו.
התוה"מ (עא) מסביר שאותו נגע השתנה לנגע אחר.
ב(-יג,ג) נדרש שאם יש שנים נגעים בתחילה אז הכהן רואה את כולם .ב(-יג,י) מתחדש כנ"ל.
֭בּ ָ֔עוֹר – מהפך פשטא זקף-קטן ,כעין שתי דרשות ,אחת כפשוטה העוסקת במראה כגריס וסימני טומאה בו והכהן
ֶ֤ה֭שׂאתְ -ל ָבנָה ָ
וְ הנּ ְ
יחליט מראה זה.
אפשר כי הדרשה השניה מתהפכת מפשוטה ובמלת טעם֭ ְוהנּ ֶ֤ה – מהפך ,מחדשת ומלמדת ע"פ הח"ח כי אף-על-פי שהכהן הגיע לבחון נגע
אחד וקודם שהסגירו או החליטו צמח בו נגע אחר ,ע"פ התוה"מ הנגע עצמו השתנה .בכל מקרה הכהן יפסוק על כל הנגעים שלפניו.
מבוא לקטעים הבאים ב-תו"כ פ"ג פ"א (ג-ו)

הוּבֶ֖א֭אֶ ל-
ָ
בכל אחד מן המקרים (מראה לבן יציב ,מראה לבן שהתהפך לעיני הכהן) הנבדק מספר לכהן כיצד התפתח המראה עד אשר וְ
הַ כּ ָֽהן׃ .אם המראה בעור התפתח בשני שלבים (אליהם רומז טעם (וי' תז' יג,י) ָבּ ָ֔עוֹר – זקף-קטן ,בתפקיד של שניים) על הכהן לחקור לפי
הנדרש ב-תו"כ פ"ג פ"א (ג-ו) ממלת ְו ֕היא – שלוש דרשות (אליהם רומז טעם (וי' תז' יג,י) ְו ֕היא – זקף-גדול ,בתפקיד של שלוש) להסגיר
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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מראה טמא בגודל גריס שלא קדם לשער לבן ולא להחליטו.
רמזים נוספים נמצא גם באופן הבא:
וֹר֭ו ֕היא – זקף-קטן זקף-גדול ,גי' המלים עולה ש' ,הפרש מתקע"ו עולה רע"ו עולה ז"ה טמ"א טה"ר ,היינו נראה טמא אבל לא
ָבּ ָ֔ע ְ
מוחלט ויש לו סיכוי להיות טהור (ראה זקף-קטן זקף-גדול).
בּ ָ֔עוֹר – עו"ר גי' רע"ו עולה ז"ה טמ"א טה"ר
ָ֭
דרשה א' שער פקידה (שכאילו הופקד ממראה טמא קודם ,היינו נשאר במקום):
(ג) ְ ...ו ֕היא ָה ְפ ָכֶ֖ה .שהפכתו ֕היא (הנוכחית) לא שהפכתו חבירתה (שקדמה לה באותו מקום והלכה ונשאר שער לבן ,ובאה השאת הנוכחית
במקומה מסביב לשער הלבן)( .ד) זהו שער פקידה שעקביא בן מהללאל מטמא וחכמים מטהרים ,אמר רבי עקיבא מודה אני בזה שהוא

טהור ,איזהו שער פקידה מי שהיתה בו בהרת ובה שתי שערו' הלך ממנו כחצי גריס והניח לשיער לבן במקום הבהרת וחזר ,אמרו לו
כשם שביטלו דברי עקביא אף כך דבריך אינו מקויימים.
דרשה ב' בתחילה חצי גריס ושתי שערות:

(ה) ְו ֕היא ָה ְפ ָכֶ֖ה שהפכתו כולה (כאשר היא בגודל גריס) ,ולא שהפכתו מקצתה ,כיצד בהרת כחצי גריס ובה שתי שערות ונולדה בהרת
כחצי גריס ובה שערה אחת הרי זה להסגיר( .שלוש שערות רק לאחר התלכדות שני חצאי גריס ,היינו הגריס הגיע אחרי השערות)
דרשה ג' בתחילה חצי גריס ושערה אחת:

(ו) ְו ֕היא ָה ְפ ָכֶ֖ה שהפך כולה (כאשר היא בגודל גריס) את כולו (את שׂ ָע ֶ֣ר שמיעוטו שתי שערות) ,לא שהפכה כלה את מקצתה כיצד בהרת
כחצי גריס ובה שערה אחת נולדה בהרת כחצי גריס ובה שערה אחת הרי זו להסגיר( .חצי גריס הביא שערה אחת ,נולד חצי גריס בצמוד
והגריס כולו הביא שערה אחת .החידוש ששיעור שלם הביא שערה אחת ואין מתחשבים בשערה שקדמה לשיעור השלם).

ראה זקף-גדול ,זקף-קטן זקף-גדול

תו"כ פ"ג פ"א (ו)  ...בהרת כחצי גריס ואין בה כלום ונולדה בהרת כחצי גריס ובה שתי שערות הרי זו להחליט מפני שהפכתו הבהרת.
תו"כ פ"ג פ"א (ז-יא) ראה עיון בפסוקים (יג,ב-ג)

ָ֑ן֭וּמ ְחיַ ֵ֛ת֭מה שיער לבן מקום ב' שערות אף מחיה מקום ב'
ֵ֥ר֭חֶ֖י֭יכול כל שהוא ת"ל שׂ ָע ֶ֣ר֭לָ ָב ָֽ
וּמ ְחיַ ֵ֛ת ָ /בּ ָשׂ ַ
(ז) ומחיה (/וי' תז' יג,י)֭ ָֽ
וא ,היא טמאה ואינה צריכה דבר
ת֭נוֹשׁנֶת֭ה ֭
ֶ ֶ֤
ָ֑ן֭וּמ ְחיַ ֵ֛ת ,ת"ל (וי' תז' יג,יא) צָ ַ ָ֨רעַ
שערות( .ח) יכול לא תהא בה עד שיהא בה שׂ ָע ֶ֣ר֭לָ ָב ָֽ
ֵ֥ר֭חֶ֖י֭מלמד שלא תהא טמאה עד שיהא בה כדי לקבל שׂ ָע ֶ֣ר֭
ֵ֛ת֭בּ ָשׂ ַ
ָ
ָ֑ן֭וּמ ְחיַ
אחר לסעדה( .ט) ואם כן למה נאמר (וי' תז' יג,י) שׂ ָע ֶ֣ר֭לָ ָב ָֽ
וּמ ְחיַ ֵ֛ת( .י) יכול שיער לבן מצד זה ומחית מצד זה ת"ל ַבּ ְשׂ ָֽאת שתהא מבוצרת בשאת( .יא) הא כיצד מקום שתי שערות
לָ ָבָ֑ן֭ ָֽ
משמאלה וכן למעלה הימינה וכן למטה הימינה מרובעות ונמצאו שלשים ושש שערות נמצ' גופה של בהרת כגריס הקילקי מרובע,
ֵ֥ר֭חֶ֖י֭לא בוהקַ ,בּ ְשׂ ָֽאת לא השחיןַ ,בּ ְשׂ ָֽאת לא בוהק.
ֵ֥ר֭חֶ֖י֭לא השחיןָ ,בּ ָשׂ ַ
בָּ ָשׂ ַ
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ספרא תזריע פרשה ג פרק ג

נוֹשׁנֶת֭מלמד שהוא מטמא שלא הפוכה ,הלא דין הוא שיער לבן סימן טומא' ומחיה
(א) צָ ַ ָ֨רעַ ת֭בנין אב לכל הצרעת שיהו כגריסֶ֤ ֶ ,
נוֹשׁנֶת֭מלמד שהיא מטמא שלא הפוכה.
סימן טומאה ,מה שיער לבן אינו מטמא אלא הפוך ,אף מחיה לא תטמא אלא הפוכה ,ת"ל ֶ ֶ֤
(ב) הוא֭מלמד שהיא מטמאה הפוכה הלא דין הוא מה אם שיער לבן שאינו מטמא שלא הפוך מטמא הפוך ,מחיה שהיא מטמאה שלא
ָ֑ן֭לא֭י ְַסגּ ֶ ָ֔רנּוּ֭ מלמד שאין מסגירים את
וֹ֭הכּה ֶ֣
הפוכה אינו דין שתטמא הפוכה ,ת"ל הוא֭מלמד שהיא מטמאה הפוכה( .ג) ְוט ְמּ ֶ֖א ַ
ֶ֖א֭הוּא כל שנקרא שמו
נּוּ֭כּי֭טָ מ ָֽ
ֵ֥
לא֭י ְַסגּ ֶ ָ֔ר
המוחלט .מניין שאין מחליטים לא את המוסגר ולא מסגירים את המוחלט ,תלמוד לומר ֶ֣
עליו טָ מֶ֖א֭ואין זקוק לו( .ד) או אינו אלא ולא יסגירנו או כי טמא הוא שלא יסגירנו כהן אבל מוחלט יסגירנו ת"ל כי טמא הוא בנראה
וֹח֭תּ ְפ ַרֶ֤ח֭אין לי אלא בזמן שפרחה בכולו כאחת ,פורחת וחוזרת פורחת
דברתי לך ולא דברתי לך ברואה( .ה) (וי' תז' יג,יא) ְואם-פָּ ָ֨ר ַ
וֹח֭תּ ְפ ַרֶ֤ח( .ו) אין לי אלא מלמטה למעלה ,מלמעלה למטה מנין ת"ל (וי' תז' יג,יב) תּ ְפ ַרֶ֤ח ,וְ אם-פָּ֭ ָ֨רוֹחַ ֭
וחוזרת מנין ,תלמוד לומר פָּ ָ֨ר ַ
וֹח֭תּ ְפ ַרֶ֤ח ,רבי נחמיה אומר אם
תּ ְפ ַרֶ֤ח( .ז) אין לי אלא מטמא' לטהורה מטהור' לטמאה מנין ת"ל (וי' תז' יג,יב) תּ ְפ ַרֶ֤חְ ,ואם-פָּ ָ֨ר ַ
מתחילה פרחה מטמאה לטהורה טהור ,מטהורה לטמאה טמא.
ויקרא תזריע יג,י – יא :סימן טומאה מחיה

ֶ֖י֭בּ ְשׂ ָֽאת׃ ֭
ֵ֥ר֭ח ַ
ֵ֛ת֭בּ ָשׂ ַ
ָ
ָ֑ן֭וּמ ְחיַ
יא֭ה ְפ ָכֶ֖ה֭שׂ ָע ֶ֣ר֭לָ ָב ָֽ
ָ
וֹר֭ו ֕ה
֭בּ ָ֔ע ְ
ן֭והנּ ֶ֤ה֭ ְשׂאתְ -ל ָבנָה ָ
ֶ֣ה֭הכּ ֵ֗ה ְ
[י]֭ ְו ָר ָא ַ
ֶ֖א֭הוּא׃ ֭
נּוּ֭כּי֭טָ מ ָֽ
ֵ֥
ָ֑ן֭לא֭י ְַסגּ ֶ ָ֔ר
וֹ֭הכּה ֶ֣
וֹ֭וט ְמּ ֶ֖א ַ
וֹר֭בּשָׂ ָ֔ר ְ
ְ
֭בּעֶ֣
ת֭נוֹשׁנֶת֭הוא ְ
ֶ ֶ֤
[יא] צָ ַ ָ֨רעַ
תו"כ פ"ג פ"ג (א) צָ ַ ָ֨רעַ ת֭בנין אב לכל הצרעת שיהו כגריס ,ראה עיון בפסוקים (יג,ב-ג)
נוֹשׁנֶת ...
תו"כ פ"ג פ"ג (א) ֶ֤ ֶ ...

מהי מחיה – בשר חי הנראה בריא ומסביבו מראה לבן טמא .תו"כ מלמד על שני מצבים מחיה המטמאה הפוכה ולא הפוכה
נוֹשׁנֶת֭מלמד שהיא מטמאה שלא הפוכה( ,היינו הבשר החי קדם למראה הלבן).
תו"כ פ"ג פ"ג (א)  ...ההסבר ע"פ התוה"מ (ע"ו) ֶ ֶ֤

הלא דין הוא שׂ ָע ֶ֣ר֭לָ ָבָ֑ן֭סימן טומאה ומחיה סימן טומאה ,מה שׂ ָע ֶ֣ר֭לָ ָבָ֑ן֭אינו מטמא אלא הפוך ,אף מחיה לא תטמא אלא הפוכה.
נוֹשׁנֶת מלמד שהיא מטמא' שלא הפוכה (המחיה קדמה למראה הלבן שהקיף אותה).
ת"ל ֶ ֶ֤
תו"כ פ"ג פ"ג (ב)  ...הוא֭מלמד שהיא מטמא' הפוכה (היינו  -המראה הלבן קדם ואחר-כך נעלם מראה הלבן במרכזו והבשר נראה
כבריא ומוקף במראה לבן).

תו"כ פ"ג פ"ג (ב)  ...והלא דין הוא מה אם שער לבן שאינו מטמא שלא הפוך (כי קדם למראה) מטמא הפוך (כי בא אחרי המראה) מחיה
שמטמאה שלא הפוכה אינו דין שתטמא הפוכה ,ת"ל הוא֭מלמד שהיא מטמאה הפוכה.
התוה"מ [ובמה שכתב מחיה שמטמאה שלא הפוכה אינו דין שתטמא הפוכה (על הלימוד בקל וחומר משער למחיה לטמא,יש פירכה כי לשער
יש חומרה אחרת ולכן) יש להשיב מה לשער שמטמא כנוס ומפוזר מבוצר ושאינו מבוצר ולכן צריך קרא (בשביל המחיה)  ,כן פי' בר"ש
פ"ד משנה ג']
וֹר֭בּשָׂ ָ֔רוֹ  -קדמא מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,התבנית מהפך פשטא מונח זקף-קטן כעין שני לימודים( ,א)
ְ
֭בּעֶ֣
ת֭נוֹשׁנֶת֭הוא ְ
ֶ ֶ֤
(יג,יא)֭צָ ַ ָ֨רעַ
טעמא דקרא במהלך לאחור( ,ב) בנין אב לשיעור צרעת במהלך לפנים.
לימוד א' טעמא דקרא במהלך לאחור,
שׁנֶת֭הוא֭ -קדמא מהפך פשטא,
ע"פ תו"כ (יג,יא) צָ ַ ָ֨רעַ ת֭נוֹ ֶ ֶ֤
צָ ַ ָ֨רעַ ת – קדמא אומר שהנגע קדם מתחת לבשר החי ולא משנה מה נראה קודם ,בשר חי או מראה לבן.
נוֹשׁנֶת֭הוא֭ -מהפך פשטא יאמר הפוך את אופן החשיבה על הבשר החי שבתוך המראה ,שההיגיון אומר שאינו קשור לנגע והוא בריא כמו
ֶ ֶ֤
הבשר שמחוץ למראה הלבן ,ומלמדנו שגם הוא סימן טומאה כי גם תחתיו נמצא הנגע.
נוֹשׁנֶת֭–מטמאה שלא הפוכה,
ע"פ תו"כ המחיה המצויינת ע"י מלת ֶ ֶ֤
וא – מטמאה הפוכה .
ע"פ תו"כ מחיה המצויינת ע"י מלת ה ֭

ת֭נוֹשׁנֶת֭הוא֭ -מכה ישנה היא תחת המחיה ,וחבורה זו נראית
ֶ ֶ֤
וכך גם משמע ב-רש"י ש(יג,יא) זה טעמא דקרא ל(יג,י) (יא) צָ ַ ָ֨רעַ
בריאה מלמעלה ותחתיה מלאה לחה ,שלא תאמר הואיל ועלתה מחיה (ק) אטהרנה:
ע' שפת"ח ( -ק) והכתוב נותן טעם למה המחיה היא סימן טומאה ,לפי שצרעת נושנת וכו'
היינו הוא כעין טעמא דקרא במהלך לאחור ל(יג,י) שלא תאמר כי זה סימן הבראה אלא להפך זה סימן נגע.
לימוד ב' בנין אב לשיעור צרעת במהלך לפנים.
ת֭נוֹשׁנֶת֭הוא֭ -קדמא מהפך פשטא – במהלך לפנים ,כעין כתוב שחבירו שלפניו (יג,י) מלמד עליו ,מיבא את השיעורים של
ֶ ֶ֤
(יג,יא) צָ ַ ָ֨רעַ
המראה ושל המחיה ושל הביצור של המחיה מ(-יג,י) וזה מביא לבנין אב המוצהר ב -ספרא תזריע פרשה ג פרק ג על (יג,יא) צרעת בנין

אב לכל הצרעת שיהו כגריס,

וֹר֭ו ֕היא – זקף-קטן זקף-גדול בין שני קיסרים,
ָה֭ ָבּ ָ֔ע ְ
ֶ֤ה֭שׂאתְ -ל ָבנ ֭
ן֭והנּ ְ
ֶ֣ה֭הכּ ֵ֗ה ְ
טט – לענ"ד אפשר שבנין האב מרומז גם ב(יג,י) [י]֭ ְו ָר ָא ַ
כעין דבר החוזר וקורה ו/או בנין אב כא ן לשיעור מראה טמא כגריס בין בסימן טומאה שער ובין בסימן הטומאה מחיה ,בנין אב לצרעת
בגריס הקילקי בעור הבשר ,שחין ומכוה (ראה (יג,כה) תו"כ צרעת היא) ,נתק בשער ,בבגד ,בעור ,בבית.
ראה פעמיים זקף-קטן או זקף-קטן זקף-גדול בין שני קיסרים ,ראה קדמא מהפך פשטא
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ֶ֖א֭הוּא׃ ֭
נּוּ֭כּי֭טָ מ ָֽ
ֵ֥
ָ֑ן֭לא֭י ְַסגּ ֶ ָ֔ר
וֹ֭הכּה ֶ֣
וֹ֭וט ְמּ ֶ֖א ַ
וֹר֭בּשָׂ ָ֔ר ְ
ְ
֭בּעֶ֣
ת֭נוֹשׁנֶת֭הוא ְ
ֶ ֶ֤
[יא]֭֭ צָ ַ ָ֨רעַ

ָ֑ן֭לא֭י ְַסגּ ֶ ָ֔רנּוּ֭ מלמד שאין מסגירים את המוחלט .מניין שאין מחליטים לא את המוסגר ולא
וֹ֭הכּה ֶ֣
תו"כ תז' פ"ג פ"ג (ג) ְוט ְמּ ֶ֖א ַ
ֶ֖א֭הוּא כל שנקרא שמו עליו טָ מֶ֖א֭ואין זקוק לו.
נּוּ֭כּי֭טָ מ ָֽ
ֵ֥
לא֭י ְַסגּ֭ ֶ ָ֔ר
מסגירים את המוחלט ,תלמוד לומר ֶ֣
ראה (יג,ג) ו-תו"כ תז' פ"א פ"ב (ז-ח) על מעקב על נגע אחד הנלמד מ(-יג,יא) לעומת מעקב על נגעים אחדים הנלמד מ(-יג,ג).

וא  ,אז לא
ת֭נוֹשׁנֶת֭ה ֭
ֶ ֶ֤
לא֭י ְַסגּ ֶ ָ֔רנּוּ  -מונח זקף-קטן בתפקיד המספר שנים ,היות ובראיה הראשונה היה רק נגע אחד המתואר במלים צָ ַ ָ֨רעַ
ֶ֣
יתיחס לנגע השני שהופיע אחרי הראיה הראשונה.
ֵ֥כּי֭טָ מֶ֖א – מרכא טפחא ,יתור לרבות על לא יסגיר גם לא יחליט.

ֶ֖א֭הוּא בנראה דברתי
ֶ֖א֭הוּא שלא יסגירנו כהן אבל מוחלט יסגירנו ת"ל ֵ֥כּי֭טָ מ ָֽ
לא֭י ְַסגּ ֶ ָ֔רנּוּ֭או ֵ֥כּי֭טָ מ ָֽ
תו"כ פ"ג פ"ג (ד) או אינו אלא ֶ֣
לך ולא דברתי לך ברואה.
ָֽהוּא – סלוק ,מגביל .הטעם ויתור מלת "הוא" בא להדגיש כי לא מתיחסים למצב טהרתו של הכהן ,אלא לנגע או נגעים על הנבדק בשעת
הראיה הראשונה ע"י הכהן הבוחן.

ויקרא תזריע יג,יב
הקדמה :ויקרא תזריע יג,יב – יז עוסקים במראה טמא בכל עור הבשר .יש לכך שני מצבים עיקריים( .א) "הבא בכולו לבן" עם
מחיה מטמא להחליט שפסוק (יג,ט) עוסק בו וי לו המשך ב(-יג,טו – יז) (ב) "פרח בכולו" :הנידון ב(-יג,יב – יד) ובו שני מצבים:
(א) במצב אחרי שהחלט לטומאה ,פריחה שכיסתה המחיה ,וטוהר
ויקרא תזריע יג,יב – יג:
וֹ֭ועַ דַ -רגְ ָל ָ֑יו֭ ֭
ֶ֣ה֭הצָּ ַ ֵ֗רעַ ת֭א ֚ת֭כָּ ל-עֶ֣ וֹר֭הַ ָ֔ ֶנּגַע֭מראשֶׁ֖ ְ
ַ
וֹר֭וכ ְסּ ָת
֭בּ ָ֔ע ְ
ֶ֤ח֭הצָּ ַרעַ ת ָ
וֹח֭תּ ְפ ַר ַ
[יב]֭֭ ְואם-פָּ ָ֨ר ַ
ֵ֥י֭הכּ ָֽהן׃ ֭
ְלכָ לַ -מ ְראֶ֖ה֭עינ ַ
וֹר֭הוּא׃ ֭
ָֽ
פְך֭לָ ָבֶ֖ן֭טָ ֵ֥ה
וֹ֭ה ַ ֵ֥
וֹ֭וט ַהֶ֖ר֭אֶ֭תַ -הנָּ ָָֽ֑֖גַע֭כֻּ לֵּ֛ ָ
ן֭והנָּ֨ה֭כ ְסּ ָתֶ֤ה֭הַ צָּ ַרעַ ת֭אֶ ת-כָּ לְ -בּשָׂ ָ֔ר ְ
ֶ֣ה֭הכּ ֵ֗ה ְ
[יג]֭֭ ְו ָר ָא ַ

(ב) מצב אחרי שהחלט לטומאה ,הופיעה פריחה שכיסתה המחיה ,וטוהר והופיעה בשר חי בראשי איברים
ויקרא תזריע יג,יד
ֵ֥ר֭חֶ֖י֭י ְט ָ ָֽמא׃ ֭
וֹ֭בּ ָשׂ ַ
וֹת֭בּ ָ
ֵ֛
וּביָ֨וֹם֭ה ָר ֵ֥א
[יד]֭ ְ

וֹ֭ועַ דַ -רגְ ָל ָ֑יו
ֶ֣ה֭הצָּ ַ ֵ֗רעַ ת֭א ֚ת֭כָּ ל-עֶ֣ וֹר֭הַ ָ֔ ֶנּגַע֭מראשֶׁ֖ ְ
ַ
סּ ָת
וֹר֭וכ ְ֭
֭בּ ָ֔ע ְ
ֶ֤ח֭הצָּ ַרעַ ת ָ
וֹח֭תּ ְפ ַר ַ
[יב]֭֭ ְואם-פָּ ָ֨ר ַ
ֵ֥י֭הכּ ָֽהן׃
ְלכָ לַ -מ ְראֶ֖ה֭עינ ַ
חפץ חיים :מדברי הגר"א בהגהתו ובאדרת אליהו מבאר דכל הני (טט – שלוש) דרשות (הבאות) נלמדות מהרבוי (וי' תז' יג,יב) וְ אם-פָּ ָ֨רוֹחַ ֭
תּ ְפ ַרֶ֤ח מכל מקום.

דרשה (א)

וֹח֭תּ ְפ ַרֶ֤ח֭אין לי אלא בזמן שפרחה בכולו כאחת ,פורחת וחוזרת פורחת וחוזרת מנין ,תלמוד
תו"כ פ"ג פ"ג (ה) (וי' תז' יג,יא) ְואם-פָּ ָ֨ר ַ
וֹח֭תּ ְפ ַרֶ֤ח.
לומר פָּ ָ֨ר ַ
וֹח֭תּ ְפ ַרֶ֤ח – ע"פ התוה"מ (עח) למשנה (ה) מלמד מתוכן הפסוק כי ְוכ ְסּ ָתֶ֣ה֭– משמעה בבת אחת ,והתוספת
יתור הפעלים פָּ ָ֨ר ַ
וֹח֭מלמדת על צמיחה לאט ,לאט.
פָּ ָ֨ר ַ
וֹח֭תּ ְפ ַרֶ֤ח .הן לענ"ד מהטעמים.
דרשה זאת נלמדת מהמלים .והדרשות הבאות המשתמשות באותן מלים פָּ ָ֨ר ַ
דרשה (ב)
וֹח֭תּ ְפ ַרֶ֤ח.
(ו) אין לי אלא מלמטה למעלה ,מלמעלה למטה מנין ת"ל (וי' תז' יג,יב) תּ ְפ ַרֶ֤חְ ,ואם-פָּ ָ֨ר ַ
וֹח֭תּ ְפ ַרֶ֤ח מלמד על התפשטות בכל אופן ובכל כיוון .פריחת צמחים היא מהאדמה שלמטה כלפי
ע"פ התוה"מ למשנה (ו) הכפל -פָּ ָ֨ר ַ
השמים שלמעלה .בזה דומה פריחת הצרעת מכפות רגליים כלפי הראש .ואם תּ ְפ ַרֶ֤ח בכיוון הפוך כמו שמרמז טעם מהפך ,גם כן נחשב
כפריחה.
דרשה (ג)
וֹח֭תּ ְפ ַרֶ֤ח ,רבי נחמיה אומר אם מתחילה
(ז) אין לי אלא מטמא' לטהורה מטהור' לטמאה מנין ת"ל (וי' תז' יג,יב) תּ ְפ ַרֶ֤חְ ,ואם-פָּ ָ֨ר ַ

פרחה מטמאה לטהורה טהור ,מטהורה לטמאה טמא.

תנא קמא לומד שפריחה ממראה טמא לכיוון מראה טהור וגם ממראה טהור למראה טמא – טהור.
רבי נחמיה לומד שפריחה ממראה טמא לכיוון מראה טהור – טהור ,אבל ממראה טהור למראה טמא – טמא.
וֹח֭תּ ְפ ַרֶ֤ח לדרוש כי באיש טמא היו שני מראות ,טמא וטהור ,והחידוש הוא כי כאשר
התו"כ במשנה (ז) משתמש שוב בכפל -פָּ ָ֨ר ַ
הפריחה פשטה ממראה טהור לטמא – לת"ק האיש טהור!

לענ"ד דרשות ב' וג' נלמדות מתבנית הטעמים בקרא.
להלן הדרשות במשניות (ו) (ז) המרומזות בתבנית הטעמים.
֭בּ ָ֔עוֹר – מהפך פשטא זקף-קטן ,שני לימודים ,לימוד אחד תו"כ פ"ג פ"ג (ו) המלמד כי כאשר תּ ְפ ַרֶ֤ח – מהפך ,הפריחה
ֶ֤ח֭הצָּ ַרעַ ת ָ
ַ
תּ ְפ ַר
בכיוון הפוך היינו בכל כיוון השונה מפריחת הצמחים – טהורה ,ובזה הפריחה היא כמו התפשטות הצמיחה מלמטה למעלה המרומזת בטעם
פשטא המטעים מלת ַהצָּ ַרעַ ת֭ .לימוד שני תו"כ פ"ג פ"ג (ז) המלמד כי ְואם-פָּ ָ֨רוֹחַ֭ – קדמא ,קדמו שני מראות טמא וטהור לפריחה
המרומזים בטעם מלת ָבּ ָ֔עוֹר – זקף-קטן ,ענין של שניים ,לת"ק לא משנה מהיכן התפשטה הפריחה היא טהורה ובלבד שכיסתה את
המראה הטהור.

כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
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"ג

כאן רואים תפקיד לתבנית מהפך פשטא זקף-קטן ,ועוד תפקיד לטעם הבודד זקף-קטן.
ת –פשטא ,ע"פ התוה"מ למשנה (ו) הפריחה היא כמו התפשטות הצמיחה מלמטה למעלה המרומזת בטעם פשטא
או בהסבר הבאַ :הצָּ ַרעַ ֭
המטעים מלת ַהצָּ ַרעַ֭ת֭  -הפריחה טהורה.
תּ ְפ ַרֶ֤ח – מהפך ,ע"פ תו"כ פ"ג פ"ג (ו) המלמד כי תּ ְפ ַרֶ֤ח – מהפך ,הפריחה בכיוון הפוך היינו בכל כיוון השונה מפריחת הצמחים –
טהורה.
וֹח – קדמא ,קדמו שני מראות טמא וטהור לפריחה המרומזים בטעם מלת
בָּ ָ֔עוֹר –זקף-קטן ,ע"פ תו"כ פ"ג פ"ג (ז) המלמד כי ְואם-פָּ ָ֨ר ַ֭
בָּ ָ֔עוֹר – זקף-קטן ,ענין של שניים ,לת"ק לא משנה מהיכן התפשטה הפריחה היא טהורה ובלבד שכיסתה את המראה הטהור.
ספרא תזריע פרשה ג פרק ד

(א) (וי' תז' יג,יב) צָּ ַרעַ ת֭מה תלמוד לומר שיכול אין לי אלא פריחה מטהרת אלא ַבּ ְשׂאת בלבד ,מניין לרבות שאר המראות ,ת"ל
ֶ֣ה֭הצָּ ַ ֵ֗רעַ ת ,לא הבוהק ,שהייתי אומר הואיל והוא סימן טהרה בסוף תהא סימן טהרה תחילה ,ת"ל ְוכ ְסּ ָתֶ֣ה֭הַ צָּ ַ ֵ֗רעַ ת,
ַ
תְ ,וכ ְסּ ָת
הַ צָּ ַרעַ ֭
לא הבוהק.
וֹר֭ה ָ֔ ֶנּגַע עור הראוי לקבל נגע פרט לשחין המורד ולמכוה המורדת ,או אינו אומר (וי' תז' יג,יב) א ֚ת֭כָּ ל-עֶ֣ וֹר֭
ַ
(ב) (וי' תז' יג,יב) א ֚ת֭כָּ ל-עֶ֣
פְך֭לָ ָבֶ֖ן֭
וֹ֭ה ַפְֵ֥ך֭לָ ָבֶ֖ן ,אי כֻּ לֵּ֛ וֹ֭הָ ַ ֵ֥
הַ ָ֔ ֶנּגַע עור הראוי לקבל נגע כגריס יעכב ,ושאינו ראוי לקבל נגע כגריס לא יעכב ,ת"ל (וי' תז' יג,יג) כֻּ לֵּ֛ ָ
יכול תוך ראשו תוך רגליו ת"ל ל(-וי' תז' יג,יב) מראשֶׁ֖ וֹ ,להוציא תוך ראשו( ,וי' תז' יג,יב) עַ דַ -רגְ ָל ָ֑יו ,להוציא תוך רגליו.
ֵ֥י֭הכּ ָֽהן לכל מראה עיני הכהן פרט לבית הסתרים ,מיכן אמרו האיש נראה כעודר וכמוסק זתים,
(ג) (וי' תז' יג,יב)֭ ְלכָ לַ -מ ְראֶ֖ה֭עינ ַ
כעודר בבית הסתרים וכמוסק בבית השחי האשה כעורכת וכמניקה את בנה ,כעורכת בבית הסתרים ,וכמניקה את בנה תחת הדד,
כאורגת בעומרי' לשחי ליד הימנית ,רבי יהודה אומר אף כטוה פשתן לשמאלית כשם שהוא נראה לנגעו כך נראה לתגלחתו.
ֵ֥י֭הכּ ָֽהן פרט לכהן שחשך מאור עיניו מיכן אמרו כהן שחשך מאור עיניו והסומא באחת מעיניו,
(ד) ד"א (וי' תז' יג,יב)֭ ְלכָ לַ -מ ְראֶ֖ה֭עינ ַ
או שכהה מאור עיניו לא יראה את הנגעים.
ֶ֤ה֭הצָּ ַרעַ ת֭מה ת"ל שיכול אין לי פריחה מטהרתו אלא מן השאת בלבד ,מנין לרבות שאר
ַ
ן֭והנָּ֨ה֭כ ְסּ ָת
ֶ֣ה֭הכּ ֵ֗ה ְ
ַ
(ה) (וי' תז' יג,יג) ְו ָר ָא
ת ,אֶ ת-כָּ לְ -בּשָׂ ָ֔רוֹ֭להביא את בין האצבעות ידים ורגלים ,ד"א מה ת"ל אֶ ת-כָּ לְ -בּשָׂ ָ֔רוֹ֭מנין אתה אומר פרחה
המראות ת"ל ַהצָּ ַרעַ ֭
בכולו ,אבל לא כחצי עדשה הסמוך לראש ולזקן לשחין ולמכוה ולקדח ,חזר תוך הראש והזקן ונקרחו ,השחין והמכוה והקרח ונעשו
צרבת יכול יהיה טהור ,ת"ל את כל בשרו עד שתפרח בכולו.
(ו) וטהר הנגע ((וי' תז' יג,יג) ְוט ַהֶ֖ר֭אֶ תַ -הנָּ ַָָֽ֑֖֭גע)( ,וי' תז' יג,יג) טָ ֵ֥הוֹר֭מה ת"ל שיכול אין לי אלא פריחה מטהרת אלא לאחר חליטת מחיה
בתחילה ,מנין אחר החלט מחיה בסוף שבוע ראשון ,בסוף שבוע שני לאחר החלט ,שער לבן בתחילה בסוף שבוע ,בסוף שבוע שני
לאחר הפטור אחר החלט הפיסיון בסוף שבוע ראשון בסוף שבוע שני לא גר' בסוף שבוע שלישי לאחר הפטור ופריחת הסגר ת"ל
וטהר הנגע ( ְוט ַהֶ֖ר֭אֶ תַ -הנָּ ָָֽ֑֖גַע) טָ ֵ֥הוֹר֭לרבות את כולן.
(ז) יכול הפורח מן הטהור יהיה טהור ת"ל (וי' תז' יג,יג) ָֽהוּא ,הוא טהור ,ואין הפורח מן הטהור טהור אלא טמא.
ויקרא תזריע יג,יב  -יג

וֹ֭ועַ דַ -רגְ ָל ָ֑יו֭ ֭
ֶ֣ה֭הצָּ ַ ֵ֗רעַ ת֭א ֚ת֭כָּ ל-עֶ֣ וֹר֭הַ ָ֔ ֶנּגַע֭מראשֶׁ֖ ְ
ַ
וֹר֭וכ ְסּ ָת
֭בּ ָ֔ע ְ
ח֭הצָּ ַרעַ ת ָ
ַ
ר
וֹח֭תּ ְפ ֶַ֤֭
[יב]֭֭ ְואם-פָּ ָ֨ר ַ
ֵ֥י֭הכּ ָֽהן׃ ֭
ְלכָ לַ -מ ְראֶ֖ה֭עינ ַ
וֹר֭הוּא׃ ֭
ָֽ
פְך֭לָ ָבֶ֖ן֭טָ ֵ֥ה
וֹ֭ה ַ ֵ֥
וֹ֭וט ַהֶ֖ר֭אֶ תַ -הנָּ ָָֽ֑֖גַע֭כֻּ לֵּ֛ ָ
ן֭והנָּ֨ה֭כ ְסּ ָתֶ֤ה֭הַ צָּ ַרעַ ת֭אֶ ת-כָּ לְ -בּשָׂ ָ֔ר ְ
ֶ֣ה֭הכּ ֵ֗ה ְ
[יג]֭֭ ְו ָר ָא ַ

תו"כ פ"ג פ"ד (א) (וי' תז' יג,יב) צָּ ַרעַ ת֭מה תלמוד לומר שיכול אין לי אלא פריחה מטהרת אלא ַבּ ְשׂאת בלבד ,מניין לרבות שאר
ת ,תו"כ מלמד כי הפריחה מטהרת נגע מקורי בצבע טמא מארבע המראות.
המראות ,ת"ל ַהצָּ ַרעַ ֭
ֶ֤ה֭הצָּ ַרעַ ת֭מה ת"ל
ַ
ן֭והנָּ֨ה֭כ ְסּ ָת
ֶ֣ה֭הכּ ֵ֗ה ְ
תו"כ פ"ג פ"ד (א) לא לימד על צבע הפריחה .את זה מלמד תו"כ פ"ג פ"ד (ה) (וי' תז' יג,יג) ְו ָר ָא ַ
ת ,תו"כ מלמד כי גוון הפריחה המטהרת
שיכול אין לי פריחה מטהרתו אלא מן השאת בלבד ,מנין לרבות שאר המראות ת"ל ַהצָּ ַרעַ ֭
אינו מוגבל לשאת אלא פריחה בכל אחת מארבע מראות ,מטהרת כל מראה נגע אף שאינם זהים.
נסביר שני מאמרי תו"כ אלו בשלבים .בתחילה נעזר בפירוש התוה"מ למאמר הראשון ,ואח"כ נסביר מעיונינו את המאמר השני.
מאמר ראשון :תו"כ פ"ג פ"ד (א) (וי' תז' יג,יב) צָּ ַרעַ ת֭מה תלמוד לומר וגו'
ת
ת מיותר ,ופי' שאם יאמר והנה כסתה נפרש על השאת ,לכן אמר הַ צָּ ַרעַ ֭
ת ,שם ַהצָּ ַרעַ ֭
התוה"מ (פד) (יג,יג) ְוהנָּ֨ה֭כ ְסּ ָתֶ֤ה֭הַ צָּ ַרעַ ֭

ֶ֣ה֭הצָּ ַ ֵ֗רעַ ת,
ַ
שכולל כל הד' נגעים ,וכבר דרש כזאת (למעלה ס' עט) ממ"ש (יג,יב) ְוכ ְסּ ָת
רק שצריך דרוש א' שהפריחה מטהרת בכל מיני נגעים ,ודרוש ב' שה"ה שמטהר אם פרח בכל מיני מראות וכמ"ש הרמב"ם (פ"ז מה'
טומאת צרעת ה"ב)
אפשר כי דרוש א' שהפריחה מטהרת בכל מיני נגעים ,הוא מהפסוק הראשון (יג,יב) בו דרש תו"כ פ"ג פ"ד (א) דרשה נוספת
ֶ֣ה֭הצָּ ַ ֵ֗רעַ ת֭לא הבוהק  ...למעט פריחת בוהק .ומזה מובן שמדובר בפסוק בגווני הנגע (ולא במיני הנגעים ,שחין וכד').
ַ
מהמלים ְוכ ְסּ ָת
ֶ֣ה֭הצָּ ַ ֵ֗רעַ ת – מונח רביע בתפקיד של לפחות ארבע ,ונאמר כי תבנית הטעמים
ַ
נרכיב מובן זה על תבנית הטעמים של (יג,יב) ְוכ ְסּ ָת
מלמדת על רבוי גווני המראה המקורי של הנגע ,כי יכול להיות מראה המורכב מארבעה לבן או ארבעה פתוך (לבן מעורב באדום).
ואילו דרוש ב' שה"ה שמטהר אם פרח בכל מיני מראות וכמ"ש הרמב"ם (פ"ז מה' טומאת צרעת ה"ב) ,הוא מהפסוק השני (יג,יג)
ֶ֤ה֭הצָּ ַרעַ ת֭– קדמא מהפך פשטא ,מלמד שאף-על-פי שהמראה המקורי (המקדים לפריחה) הוא בגוון אחד הפריחה יכולה
ְוהנָּ֨ה֭כ ְסּ ָת ַ
להתהפך מהגוון הזה לגוונים טמאים אחרים שיטהרו (לימוד המתאים לפירוש הרמב"ם).

כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
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ֶ֣ה֭הצָּ ַ ֵ֗רעַ ת ,לא הבוהק ,שהייתי אומר הואיל והוא סימן טהרה בסוף (אחרי הבראה חזרה צרעת
ַ
מאמר שני :תו"כ פ"ג פ"ד (א) (יג,יב) ְוכ ְסּ ָת
ֶ֣ה֭הצָּ ַ ֵ֗רעַ ת ,לא הבוהק.
ַ
ואח"כ הבראה בצבע בוהק) תהא סימן טהרה תחילה ,ת"ל ְוכ ְסּ ָת
ֶ֣ה֭הצָּ ַ ֵ֗רעַ ת בא להוציא שאם נתכסה קצתו במראה בוהק טמא .שאם יאמר וכסתה
ַ
התוה"מ (עט) (יג,יב) ... .ומ"ש שנית (יג,יב) ְוכ ְסּ ָת
ֵ֥ר֭חֶ֖י֭י ְט ָ ָֽמא׃ ,אבל אם נראה בו מראה בהק נשאר טהור
וֹ֭בּ ָשׂ ַ
וּביָ֨וֹם֭ה ָר ֵ֥אוֹת֭בֵּ֛ ָ
סתם ,נאמר כל שנתכסה הבשר דהא אמר אח"כ (יג,יד)֭ ְ

(כמ"ש בספרא פ"ה מ"ה) וה"ה שאם תיכף נתכסה קצתו במראה בהק – טהור .לכן התנה שגם הכיסוי תהיה מן הצרעת שהוא מד'
מראות לא מבוהק!
הסבר למלים והוא סימן טהרה בסוף שלבי התהליך שהצרוע עובר כאן הם :א' החלט ונטמא ,ב' פרחה בכולו ונטהר ,ג' חזרה מחיה
שוב והחלט ונטמא ,ד' חזרה בסוף הפריחה וכסתה את המחיה אף במראה בוהק ,הצרוע נטהר.
על כך שואל תו"כ ,שהיות והבוהק הוא סימן טהרה בסוף אז אולי נאמר כי בוהק בפריחה הראשונה אחרי החלט תהא סימן טהרה
ֶ֣ה֭הצָּ ַ ֵ֗רעַ ת ,לא הבוהק ,להודיענו שהבוהק מעכב את טהרת הפריחה הראשונה.
ַ
תחילה? ודוחה מהכתוב ְוכ ְסּ ָת
ויקרא תזריע יג,יב – יג:

וֹ֭ועַ דַ -רגְ ָל ָ֑יו ֭
ֶ֣ה֭הצָּ ַ ֵ֗רעַ ת֭א ֚ת֭כָּ ל-עֶ֣ וֹר֭הַ ָ֔ ֶנּגַע֭מראשֶׁ֖ ְ
ַ
וֹר֭וכ ְסּ ָת
֭בּ ָ֔ע ְ
ֶ֤ח֭הצָּ ַרעַ ת ָ
וֹח֭תּ ְפ ַר ַ
[יב]֭֭ ְואם-פָּ ָ֨ר ַ
ֵ֥י֭הכּ ָֽהן׃ ֭
ְלכָ לַ -מ ְראֶ֖ה֭עינ ַ
וֹר֭הוּא׃ ֭
ָֽ
פְך֭לָ ָבֶ֖ן֭טָ ֵ֥ה
וֹ֭ה ַ ֵ֥
וֹ֭וט ַהֶ֖ר֭אֶ תַ -הנָּ ָָֽ֑֖גַע֭כֻּ לֵּ֛ ָ
ן֭והנָּ֨ה֭כ ְסּ ָתֶ֤ה֭הַ צָּ ַרעַ ת֭אֶ ת-כָּ לְ -בּשָׂ ָ֔ר ְ
ֶ֣ה֭הכּ ֵ֗ה ְ
[יג]֭֭ ְו ָר ָא ַ

וֹר֭ה ָ֔ ֶנּגַע עור הראוי לקבל נגע פרט לשחין המורד ולמכוה המורדת ,או אינו אומר א ֚ת֭כָּ ל-עֶ֣ וֹר֭
ַ
תו"כ פ"ג פ"ד (ב) (יג,יב) א ֚ת֭כָּ ל-עֶ֣
וֹ֭ה ַפְֵ֥ך֭לָ ָבֶ֖ן ,אי כולו הפך לבן יכול
הַ ָ֔ ֶנּגַע עור הראוי לקבל נגע כגריס יעכב ,ושאינו ראוי לקבל נגע כגריס לא יעכב ,ת"ל (יג,יג) כֻּ לֵּ֛ ָ
תוך ראשו תוך רגליו ת"ל ל-מראשֶׁ֖ וֹ ,להוציא תוך ראשו ,עַ דַ -רגְ ָל ָ֑יו ,להוציא תוך רגליו.

הערה :משנה נגעים פ"ו מ"ז ו-מ"ח (הובאה בפסוק (יג,ח)) ,מרכזת מקומות שאינם מקבלים נגעי עור ולא מעכבים את ההופך כולו
לבן ,תו"כ מלמד זאת לפי סדר הפסוקים.
ֵ֥י֭הכּ ָֽהן׃֭פרט לבית הסתרים ,מיכן אמרו האיש נראה כעודר וכמוסק זתים ,כעודר בבית
תו"כ פ"ג פ"ד (ג) (יג,יב) ְלכָ לַ -מ ְראֶ֖ה֭עינ ַ

הסתרים וכמוסק בבית השחי האשה כעורכת וכמניקה את בנה ,כעורכת בבית הסתרים ,וכמניקה את בנה תחת הדד ,כאורגת בעומרי'

לשחי ליד הימנית ,רבי יהודה אומר אף כטוה פשתן לשמאלית כשם שהוא נראה לנגעו כך נראה לתגלחתו( .ד) ד"א ְלכָ ל-מַ ְראֶ֖ה֭עינ ֵ֥י֭
הַ כּ ָֽהן׃פרט לכהן שחשך מאור עיניו מיכן אמרו כהן שחשך מאור עיניו והסומא באחת מעיניו ,או שכהה מאור עיניו לא יראה את

הנגעים.
וֹ֭ועַ דַ -רגְ ָל ָ֑יו֭מלמד על מקום הפריחה .באים הכתוב והדרש ומוציאים מקומות אחדים שלא רואים
וֹר֭ה ָ֔ ֶנּגַע֭מראשֶׁ֖ ְ
ַ
[יב]  ...א ֚ת֭כָּ ל-עֶ֣
בהם פריחה.
וֹר֭ה ָ֔ ֶנּגַע ומיעט עור שאינו ראוי לפריחה והוא שחין המורדת ומכוה המורדת.
ַ
פריחה היכן? תו"כ פ"ד פ"ד (ב) פתח ב(-יג,יב) א ֚ת֭כָּ ל-עֶ֣
וֹ֭ה ַ ֵ֥פְך֭לָ ָבֶ֖ן לרבות כל
אז אולי גם עור בריא הקטן מגריס לא יעכב הפריחה מלהקרא מלאה? תו"כ דוחה זאת מהמלים ב(-יג,יג) כֻּ לֵּ֛ ָ
גודל עור בריא לחובת פריחה.
וֹ֭ועַ דַ -רגְ ָל ָ֑יו היינו מוציא מקום שער הראש ומקום כף הרגל מפריחה.
אז אולי ירבה גם ראש וכפות רגליים? תלמוד לומר מראשֶׁ֖ ְ
וֹר֭ה ָ֔ ֶנּגַע֭֭והטעמים מלמדים למעט
ַ
הכתוב לכאורה מרבה א ֚ת֭כָּ ל-עֶ֣
וֹר֭ה ָ֔ ֶנּגַע – יתיב מונח זקף-קטן ,טעם יתיב בתפקיד "דווקא כך" מרמז לדרש המדגיש עור הראוי לקבל נגע
ַ
א ֚ת֭כָּ ל-עֶ֣
וֹר֭ה ָ֔ ֶנּגַע – יתיב מונח זקף-קטן ,טעם זקף-קטן בתפקיד של שתיים מרמז לדרש פרט לשחין המורד ולמכוה המורדת,
ַ
א ֚ת֭כָּ ל-עֶ֣
תו"כ (ב)  ...אי כולו הפך לבן יכול תוך ראשו תוך רגליו ת"ל (יג,יב) מראשֶׁ֖ וֹ ,להוציא תוך ראשו( ,יג,יב) עַ דַ -רגְ ָל ָ֑יו ,להוציא תוך רגליו.
וֹ֭ועַ דַ -רגְ ָל ָ֑יו֭נדרש למעט מפריחה מקום שער בראש כי לא שייך בנגע עור אלא רק בנגע נתק ,וממעט כפות רגליים
מהכתוב מראשֶׁ֖ ְ
כי לא שייך בנגע עור (משנה נגעים פ"ו מ"ח) ,וכל מקום שלא שייך בנגע עור לא מעכב אם אין בו פריחה.
ע"פ ח"ח אם גבחת או קרחת נקרחו אחר הפריחה של נגע עור בגוף אין מעכבים הפריחה .אבל אפשר כי (יג,מ) ראשָׁ֑ וֹ – אתנח ,מגביל
ללמד שאם גבחת או קרחת נקרחו קודם הפריחה דינם כעור הבשר ומעכבים את הפריחה אם לא התפשטה הפריחה של נגע עור בגוף
בהם .וקשה על שימוש בטעם אתנח ללא מרכא לפניו ליותר מהגבלה אחת.
וֹ֭ועַ דַ -רגְ ָל ָ֑יו – טפחא אתנח( .יג,יב) מראשֶׁ֖ וֹ – טפחא בתפקיד פותחת טפח להתאפיין מהכתוב ְועַ דַ -רגְ ָל ָ֑יו – אתנח,
(יג,יב) מראשֶׁ֖ ְ
ֵ֥י֭הכּ ָֽהן ולכן מתמעטות כפות הרגלים.
המגביל את הפריחה ברגלים רק לחלק הגלוי ככתוב (יג,יב) ְלכָ לַ -מ ְראֶ֖ה֭עינ ַ
ההגבלה לחלק הגלוי עוברת ע"י טעם טפחא בתפקיד פותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריו ומלמדת שגם ב-ראשֶׁ֖ וֹ של הנבדק במקומות
שעור הבשר גלוי חוסר פריחה בם מעכבת מלטהר.
ֵ֥י֭הכּ ָֽהן – טפחא מרכא סלוק .עינ ֵ֥י֭– מרכא מרבה מצבי הגבלה המרומזים בטעם סלוק של הַ כּ ָֽהן  ,אילו
(יג,יב) ְלכָ לַ -מ ְראֶ֖ה֭עינ ַ
ֶ֣הוּ֭הכּהן֭בַּ יֶּ֣וֹם֭
ַ
תנאים (= הגבלות) יש על הכהן הרואה כנדרש ב-תו"כ (ד) (וב-תו"כ פ"ב פ"ב (א) על פסוק (וי' תז' יג,ה) ְו ָר ָא
ַה ְשּׁביע֭י כבר נדרש מפסוק (יג,יב ) כשם שהכהן צריך להיות בריא בעיניו כך זמן הראיה צריך להיות באור יום חזק ובמקום מואר
היטב).
ְלכָ לַ -מ ְראֶ֖ה – טפחא ,לוקחת את ההגבלות הנדרשות ב-תו"כ (ד) ראית הכהן והמסתעף ממנה ,ובתפקיד של התפשטות לכתוב אלפניה
מלמדת שבהגבלות אלו נעשית הבחינה של העור בין ראשו ועד רגליו של הנבדק כנדרש ב-תו"כ (ב).

וֹ֭ועַ דַ -רגְ ָל ָ֑יו ,ראשו ולא ראשו בכלל ,רגליו ולא רגליו בכלל?  ...אמר מר:
איתא ב-בבלי ערכין יח,ב כענין שנאמר( :יג,יב) מראשֶׁ֖ ְ
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
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ראשו ולא ראשו בכלל ,רגליו ולא רגליו בכלל .מנלן (שאי פריחה בהם לא מעכבת להגיד שפרחה בכולו) ? (תירוץ א) איבעית אימא :שאני
סימנים דגופו מסימנים דראשו (לכן הראש לא מעכב אבל אין הסבר לרגלים ,ועל כך עונה השפת אמת שלומדים מהראש לרגלים); (תירוץ ב)
י֭הכּ ָֽהן( .הסבר בעיקר שלא מעכב ברגלים כי לא רואה ,ועל כך עונה השפת אמת שלומדים מהרגלים
ינ ֵ֥ ַ
איבעית אימא( :יג,יב) ְלכָ לַ -מ ְראֶ֖ה֭ע ֭
לראש)(אח"כ השפת אמת אומר שדרך אחרת להסביר היא שלא לומדים מאחד לשני אלא כל איבר מלמד על עצמו)

רש"י (ערכין יח,ב) שאני סימנין דגופו מסימנין דראשו  -דסימני נגע שבמקום שיער נידון בשיער צהוב ובנגע שבמקום בשר נידון
בשיער לבן ובפסיוןְ .לכָ לַ -מ ְראֶ֖ה֭ -ואינו יכול לראות בראש מפני השיער וברגל בין אצבע לאצבע.
ֵ֥י֭הכּ ָֽהן  -ואינו יכול לראות בראש מפני
תוספות (ערכין יח,ב) (מסביר את פי' רש"י לתירוץ ב) ואי בעית אימא (יג,יב) ְלכָ לַ -מ ְראֶ֖ה֭עינ ַ
השער וברגל בין אצבע לאצבע (עד כאן פי' רש"י לתירוץ ב) וא"ת הכא משמע דפרח בכולו לא שייך ברגל (בכל הרגל ,בגלל שאי אפשר

לראות בין אצבע לאצבע הוציא את כל הרכל ,וכך בראש כי לא יכול לראות חלקים בראש אז הוציא את כל הראש) (ולהלן התוס' מוכיח כי פריחה שייך

ברגל) ובאיזהו מקומן (זבחים דף מט ):לא משמע כך דאיכא התם ר' נתן בן אבטולמוס אמר מנין לפריחה בבגדים שהיא טהורה נאמר
קרחת וגבחת בבגדים ונאמר קרחת וגבחת באדם מה להלן (באדם) פרחה בכולו טהור אף כאן (בבגדים) פרחה בכולו טהור והתם
(באדם) מנלן דכתיב (יג,יב) מראשֶׁ֖ וֹ֭ ְועַ דַ -רגְ ָל ָ֑יו מה להלן כולו הפך טהור פירוש ברגל אף כאן פי' בראשו כולו הפך טהור [משמע]
דפריחה שייך שפיר ברגל דיליף ראש מרגל( .גמרא זאת לא הוסיפה לנו ידיעה נוספת על מה שלמדנו מתו"כ על הגבלות בפריחה)
(ע"פ מתיבתא ,ילקוט ביאורים בערכין יח,ב) שיטה מקובצת ב-בבלי זבחים מט,ב מסביר כי מדובר בנגע שעל רגליו ששם נגע מטמא ואם פרח בכולו
טהור ,ואילו ב-בבלי ערכין יח,ב מדובר בכף הרגל ששם הנגע לא מטמא ,ולכן מקום זה לא מעכב את הפריחה.

הערות :שפת אמת בבלי ערכין יח,ב :מפרש כי רגליו משמע שכף הרגל ממועט מנגעים ודן בפרש"י כי גם בין אצבעות הרגליים ממועט
מפריחה אבל יכול לקבל נגע.
הרב דינקלס :מראשו ועד-רגליו מפורט במיוחד כי אלו מקומות שפעמים הם נסתרים ופעמים גלויים וממעטם מפריחת עור הבשר
ועוד כי בכף הרגל יש מקומות בהם עור קשה כצפורן ובמקומות אלו אין נגעים
וֹ֭בג ַַבּ ְח ָ֑תּוֹ֭באדם לפריחת נגע בבגדים
וֹ֭א ְ
וֹ֭בגַבַּ ְח ָֽתּוֹ או (יג,מג) ְבּ ָק ַר ְח ֶ֖תּ ֶ֣
וֹ֭א ְ
ראה דרשת גזרה שווה מהכתוב (יג,מב) ְבּ ָק ַר ְח ֶ֖תּ ֵ֥

(יג,נה)

וֹ֭בג ַַבּ ְח ָֽתּוֹ׃
וֹ֭א ְ
ְבּקָ ַר ְח ֶ֖תּ ֵ֥

וֹר֭הוּא׃ ֭
ָֽ
וֹ֭ה ַפְֵ֥ך֭לָ ָבֶ֖ן֭טָ ֵ֥ה
וֹ֭וט ַהֶ֖ר֭אֶ תַ -הנָּ ָָֽ֑֖גַע֭כֻּ לֵּ֛ ָ
ֶ֤ה֭הצָּ ַרעַ ת֭אֶ ת-כָּ לְ -בּשָׂ ָ֔ר ְ
ַ
ֶ֣ה֭הכּ ֵ֗הן֭וְ הנָּ֨ה֭כ ְסּ ָת
ַ
ויקרא תזריע יג,יגְ :ו ָר ָא

ֶ֤ה֭הצָּ ַרעַ ת֭מה ת"ל שיכול אין לי פריחה מטהרתו אלא מן השאת בלבד ,מנין
ַ
ן֭והנָּ֨ה֭כ ְסּ ָת
ֶ֣ה֭הכּ ֵ֗ה ְ
תו"כ פ"ג פ"ד (ה) (יג,יג) וְ ָר ָא ַ
ת,
ֶ֤ה֭הצָּ ַרעַ ֭
ַ
לרבות שאר המראות ת"ל את ה"ג כ ְסּ ָת
המשך תו"כ (ה) אֶ ת-כָּ לְ -בּשָׂ ָ֔רוֹ להביא את בין האצבעות ידים ורגלים( ,אֶ ת-כָּ לְ -בּשָׂ ָ֔רוֹ  -זקף-קטן ,בתפקיד שתים ,תו"כ דורש שתי
דרשות( ,א) לבין אצבעות ידים ואצבעות רגלים ,והדרשה הבאה (ב) .אפשר כי מלת "את" מרבה את בין האצבעות ידים ורגלים ומלת
"כל" מרבה בדרשה (ב))
(ב) המשך תו"כ (ה) ד"א מה ת"ל אֶ ת-כָּ לְ -בּשָׂ ָ֔רוֹ מנין אתה אומר פרחה בכולו ,אבל לא כחצי עדשה הסמוך לראש ולזקן לשחין
ולמכוה ולקדח (מצב המעכב את הפריחה מליטהר)  ,חזר תוך הראש והזקן ונקרחו ,השחין והמכוה והקדח ונעשו צרבת (נקרח או נעשה
צרבת קודם שהפריחה הסמיכה אליהם בכחצי עדשה ,נשאר טמא) (נקרח או נעשה צרבת אחרי שהפריחה הגיעה אליהם ,האיש נטהר)
יכול יהיה טהור ,ת"ל אֶ ת-כָּ לְ -בּשָׂ ָ֔רוֹ עד שתפרח בכולו( .מלת "כל" לכסוי בפריחה מקום השער הנסוג אחרי הפריחה או הצרבת).

היטהרות ע"י פריחה בכולו יכולה להיות באופן אחד ע"י מעבר מנגע לפריחה בכל עור הבשר הראוי להתפתחות נגע בו .מקרה אחר עשוי
ֶ֣ה֭הכּ ֵ֗הן  ,מקרה זה מצריך ארבעה שלבים שהצרוע יעבור ושיביאוהו להיטהר
ַ
להיות מרומז בתבנית הטעמים מונח רביע של המלים ְו ָר ָא
אם פרח בכולו( :א) היה בו נגע עם סימן טומאה והוחלט לטומאה( .ב) מראה הנגע פרח עד חצי עדשה סמוך לשער לראש ולזקן לשחין
ולמכוה ולקרח .פריחה זאת לא טיהרה אותו( .ג) מקום שער הראש והשחין וכד' נהיו ראויים לקבל נגע (קודם שהפריחה הסמיכה אליהם,
דבר הנדרש בתו"כ להלן)( .ד) אם הפריחה המשיכה וכסתה גם את המקום שנהיה ראוי האיש טהור ואם לא האיש טמא.

(ו) וטהר הנגע ((וי' תז' יג,יג) ְוט ַהֶ֖ר֭אֶ תַ -הנָּ ָָֽ֑֖גַע)( ,וי' תז' יג,יג) טָ ֵ֥הוֹר֭מה ת"ל שיכול אין לי אלא פריחה מטהרת אלא לאחר חליטת מחיה
בתחילה ,מנין אחר החלט מחיה בסוף שבוע ראשון ,בסוף שבוע שני ה"ג לאחר הפטור ( 4מצבי פריחה)  ,לאחר החלט שער לבן
בתחילה ,בסוף שבוע א' ,בסוף שבוע שני לאחר הפטור ( 4מצבי פריחה) ,אחר החלט הפיסיון בסוף שבוע ראשון ,בסוף שבוע שני ,לא
גר' בסוף שבוע שלישי לאחר הפטור ( 3מצבי פריחה) ,ופריחת הסגר ת"ל ְוט ַהֶ֖ר֭אֶ תַ -הנָּ ָָֽ֑֖גַע (מצב פריחה אחד) ,טָ ֵ֥הוֹר֭לרבות את כולן.
הסבר ע"פ תבניות הטעמים ,תוכן הרישא של (וי' תז' יג,יג) עוסק בפריחה מצרעת שהחלטה בגלל סימן מחיה.
אֶ תַ -הנָּ ָָֽ֑֖גַע – מלת אֶ ת מרבה על סימן המחיה את סימן השער ואת סימן הפשיון.
ַהנָּ ָָֽ֑֖גַע – אתנח ,מגביל טהרה במצב פריחה ראשונה ללבן שהוא מראה טמא ולא מראה טהור כמו בוהק כנדרש ב -תו"כ פ"ג פ"ד (א)
ֶ֣ה֭הצָּ ַ ֵ֗רעַ ת ,לא הבוהק ,אבל בפריחות חוזרות גם בוהק יטהר.
ַ
(יג,יב) ְוכ ְסּ ָת
ְוט ַהֶ֖ר– טפחא בתפקיד (א) מתאפיין מהכתוב אחריו אֶ תַ -הנָּ ָָֽ֑֖גַע לרבות טהרת הפריחה בכל נגע גם מסימן שער וגם מסימן פשיון.
וֹ֭ה ַפְֵ֥ך֭לָ ָבֶ֖ן טָ הֵ֥ וֹר שיוסבר להלן( ,ב) טפחא בתפקיד מתפשט האפיון אלפניו ללמד שבכל מצבי פריחה ובכל זמני
ומהכתוב אחריו כֻּ לֵּ֛ ָ
פריחה האדם יטוהר.
וֹ֭ה ַ ֵ֥פְך֭לָ ָבֶ֖ן לחייב פריחה גם בעור שפחות מגריס ,ב-תו"כ מ"ב מיעט שחין ומכוה מורדים מפריחה
ב-תו"כ מ"ב לומד מהמלים כֻּ לֵּ֛ ָ
מהמלים (וי' תז' יג,יב) א ֚ת֭כָּ ל-עֶ֣ וֹר֭הַ ָ֔ ֶנּגַע .ב-תו"כ מ"ה נוסף מקום קרח וצרבת לפני שהפריחה הסמיכה לשער ,ובתו"כ בפרק הבא
ילמד גם על קריחה וצרבת אחרי שפריחה הסמיכה אליהם  .תבנית הטעמים (וי' תז' יג,יג) ָה ַפְֵ֥ך֭לָ ָבֶ֖ן – מרכא טפחא ,בתפקיד יתור
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ב"ה

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

לרבות עור קרח וצרבת שאף הם ראויים לקבל נגע .טעם כֻּ לֵּ֛ וֹ – תביר ממעט את הקריחה והצרבת אחרי שהפריחה הסמיכה אליהם
מחובת פריחה ,ומשאיר את הקריחה והצרבת שלפני שהפריחה הסמיכה אליהם שאם אין בהם פריחה הם מעכבים בטהרה.
וֹ֭ה ַפְֵ֥ך֭לָ ָבֶ֖ן כאשר הקריח השער או נצרב השחין וכד' לפני שהפריחה הסמיכה אליו אז
ְוט ַהֶ֖ר֭אֶ תַ -הנָּ ָָֽ֑֖גַע בשני מצבים (א) כֻּ לֵּ֛ ָ
וֹ֭ה ַפְֵ֥ך֭לָ ָבֶ֖ן – כאשר הקריח השער או נצרב השחין וכד' אחרי שהפריחה הסמיכה
הפריחה צריכה לכסות גם אזורים אלו( .ב) כֻּ לֵּ֛ ָ
אליו אז הפריחה לא צריכה לכסות גם אזורים אלו.
טָ ֵ֥הוֹר֭– מרכא לפני סלוק בתפקיד לרבות את כולן היינו שני עשר מצבי פריחה בכל הסימני הטומאה ,המביאים לטהרה.

(ז) יכול הפורח מן הטהור יהיה טהור ת"ל (וי' תז' יג,יג) ָֽהוּא ,הוא טהור ,ואין הפורח מן הטהור טהור אלא טמא.
ָֽהוּא׃ המלה ממעטת את הטהרה לפריחה מלאה במראה טמא בלבד הוא טהור ,ואין הפורח מן הטהור טהור אלא טמא.
במגבלות שנלמדו לעיל שאין מתחשבים בשחין המורדת ומכוה המורדת.
ויקרא תזריע יג,יד – יז

ֵ֥ר֭חֶ֖י֭י ְט ָ ָֽמא׃ ֭
וֹ֭בּ ָשׂ ַ
וּביָ֨וֹם֭ה ָר ֵ֥אוֹת֭ ֵ֛בּ ָ
[יד]֭ ְ
ת֭הוּא׃ ֭
ָֽ
רעַ
ֵ֥א֭הוּא֭צָ ַ ֵ֥
ֵ֥ר֭ה ַחֵ֛י֭טָ מ ֶ֖
וֹ֭ה ָבּ ָשׂ ַ
ֶ֖י֭וט ְמּ ָ֑א ַ
ֵ֥ר֭ה ַח ְ
ֹ֧ה֭הכּהֵ֛ן֭אֶ תַ -ה ָבּ ָשׂ ַ
[טו]֭֭ ְו ָר ָא ַ
ָ֑ן֭וּבֶ֖א֭אֶ לַ -הכּ ָֽהן׃ ֭
ְֶ֣ך֭ללָ ָב ָ
ֶ֖י֭ונ ְֶה ַפּ ְ
וּב֭ה ָבּ ָשֵׂ֥ר֭הַ ַח ְ
ַ
וֹ֭כי֭יָשֵׁ֛
[טז]֭֭ ֶ֣א ֵ֥
וֹר֭הוּא׃֭פ ֭
ָֽ
ֹ֧ר֭הכּהֵ֛ן֭אֶ תַ -הנֶּ ֶַֽ֖גַע֭טָ ֵ֥ה
ָ֑ן֭וט ַה ַ
ן֭והנּ ֵ֛ה֭נ ְֶה ַפְֵּ֥ך֭הַ נֶּ ֶַֽ֖גַע֭ ְללָ ָב ְ
֭הכּ ָ֔ה ְ
[יז]֭֭ ְו ָראָ הוּ ַ

תו"כ פ"ג פ"ה

ֵ֥ר֭חֶ֖י ,ולהלן
וֹת֭בּוֹ֭ בא ללמד על ראשי איברים שנתגלו שיהו טמאי' ,יכול כל שהו ת"ל כאן (יג,יד) ָבּ ָשׂ ַ
ֵ֛
וּביָ֨וֹם֭ה ָר ֵ֥א
(א) (וי' תז' יג,יד) ְ
ֵ֥ר֭חֶ֖י֭נאמר להלן (טט – לעיל (יג,י) מחית בשר חי) כעדשה אף כאן כעדשה ,דברי רבי יוסי רבי
ֵ֥ר֭חֶ֖י ,מה ָבּ ָשׂ ַ
(לעיל) הוא אומר (יג,י) ָבּ ָשׂ ַ
מאיר אומר וכי משום מחיה הוא מטמא ,והלא אין מחיה מטמא בראשי אברים אלא גזירת מלך הוא ואפי' כל שהן ,א"ר יוסי וכי משום
ֵ֥ר֭חֶ֖י֭ולהלן (טט – לעיל (יג,י)) נאמר בָּ ָשֵׂ֥ר֭
ראשי איברים הוא מטמא והלא אם חזרה לאמצעיתו (טט  -של איבר) טמא אלא נאמר כאן ָבּ ָשׂ ַ
ַחֶ֖י֭מה בשר האמור להלן בכעדשה אף כאן בכעדשה.
וּביָ֨וֹם֭מלמד שנותנים לו שני ימים (טט – לפני שנבדק) .שני ימים לביתו (טט – לפני שנבדק) ב' ימים לכסותו (טט – לפני
(ב) (וי' תז' יג,יד) ְ
ָ֨ה֭הכּ ֝הן֭וגו' ,אם ממתינים לדבר הרשות לא ימתינו לדבר מצוה וכמה
שנבדק) דברי רבי יהודה ,רבי אומר הרי הוא אומר (יד,לו) ְוצ ָוּ ַ
היא מצותו נראה בחתן נותנים ז' ימי המשתה לו ולביתו ולכסותו ,וכן ברגל נותנים לו כל ימי הרגל.
(ג) ֵ֛בּוֹ֭מת"ל מנין אתה אומר פרחה בכולו אבל לא בראש ובזקן בשחין ובמכוה ובקדח' המורדי' חזר הראש והזקן ונקרחו והשחין
והמכוה והקדח ונעשו צרבת יכול יהא טמא ת"ל ֵ֛בּוֹ֭ בהופך ,אם הפך טמא ,הא אם חזר לראש ולזקן ולמכוה ולקדח אינו טמ'.
(ד) בשר חי החוזר טמא ,אין שיער לבן החוזר טמא ,ר' יהושע מטמ' שר' יהושע אומר שער לבן סימן טומא' ,ומחיה סימן טומאה מה
מחי' חוזר' טמא אף שיער לבן יחזור ויטמא ,א"ל ר"ע אימתי יפה כוחו של שיער לטמא בזמן ששימש החלט ,או בזמן שלא שימש
החלט א"ל בזמן שלא שימש החלט א"ל מה בזמן שימש החלט אינו מעכב את הפריחה ,בזמן שלא שימש החלט אינו דין שלא יעכב
את הפריחה ועוד שנאמר בשר חי בשר חי החוזר טמא ואין שער לבן החוזר טמא
(ה) בשר החי החוזר טמא ולא הבהק החוזר טמא ,הלא דין הוא בוהק מעכב ומחייה מעכבת מה מחייה חוזרת ומטמאה אף הבוהק
יחזור ויטמא( .ה) תלמוד לומר בשר חי בשר חי החוזר טמא ואין הבוהק החוזר טמא.
ֶ֖י֭וט ְמּ ָ֑אוֹ֭וטמא מה ת"ל שיכול אין לי אלא ראשי איברים שנתגלו שיהו טמאים אלא לאחר
ֵ֥ר֭ה ַח ְ
(ו) (יג,טו)֭ ְו ָר ָאֹ֧ה֭ ַהכּהֵ֛ן֭אֶ תַ -ה ָבּ ָשׂ ַ
פריחת החלט מחיה בתחילה ,מנין אחר פריחת החלט מחיה בסוף שבוע ראשון בסוף שבוע שני לאחר הפטור אחר פריחת החלט
שיער לבן בתחילה בסוף שבוע ראשון בסוף שבוע שני ,לאחר הפטור אחר פריחת החלט ,הפיסיון בסוף שבוע ראשון בסוף שבוע
ֶ֖י֭וט ְמּ ָ֑אוֹ ,לרבות את כולו.
ֵ֥ר֭ה ַח ְ
ֹ֧ה֭הכּהֵ֛ן֭אֶ תַ -ה ָבּ ָשׂ ַ
שני ,לאחר הפטור אחר פריחת הסגר ,תלמוד לומר וראהו (יג,טו)֭ ְו ָר ָא ַ
(ז) יכול הבא בכולו לבן (בתחילה והוסגר ויצא פטור) שחזרו בו בראשי איברים מתוך הפטור יהא טמא ת"ל (יג,טו)֭ ֶ֖הוּא (זה שהפך לבן מתוך
החלט או הסגר יהיה טמא) ,אוציא את הבא בכולו לבן שחזרו בו ראשי איברים מתוך הפטור ,ולא אוציא את הבא בכולו לבן שחזרו בו
ת֭הוּא׃֭הוא טמא ואין הבא בכולו לבן שחזרו בו ראשי
ָֽ
רעַ
ֵ֥א֭הוּא֭צָ ַ ֵ֥
ראשי איברים בין מתוך החלט בין מתוך הסגר ת"ל (יג,טו) טָ מ ֶ֖
איברים בין מתוך החלט בין מתוך ההסגר בין מתוך הפטור טמא אלא טהור.
תו"כ פ"ג פ"ה
וּביָ֨וֹם מלמד שנותנים לו שני ימים (טט – לפני שנבדק) (היינו שתי קבוצות ימים
(ב) (המשנה הזאת מלמדת הלכה כללית בדיני נגעים) (יג,יד)֭ ְ
לנגעי גופו והן :שבעת ימי משתה ,כל ימי הרגל) .שני ימים לביתו (טט – לפני שנבדק) (היינו שתי קבוצות ימים לנגעי ביתו והן :שבעת ימי
משתה של חתן ,ולכל אדם כל ימי הרגל) ,ב' ימים לכסותו (טט – לפני שנבדק) (היינו שתי קבוצות ימים לנגעי בגדיו והן :שבעת ימי משתה
ָ֨ה֭הכּ ֝הן֭(שזה נאמר בנגעי בתים) וגו'( ,טט – כעין
ַ
לחתן ,ולכל אדם כל ימי הרגל) דברי רבי יהודה ,רבי אומר הרי הוא אומר (יד,לו) ְוצ ָוּ
כלל הנלמד בדרך של קל וחומר) אם ממתינים לדבר הרשות (ענין קל ,לפנוי החפצים מן הבית לפני בוא הכהן) לא ימתינו לדבר מצוה (טט –

ענין חמור)? וכמה היא מצותו נראה בחתן נותנים ז' ימי המשתה לו ולביתו ולכסותו ,וכן ברגל נותנים לו (לכל אדם) כל ימי הרגל.

וּביָ֨וֹם משנה (ב) מלמדת הלכה כללית בדיני נגעים ,והיא שיש ימים בהם לא רואים נגעים ,10וזה גורם להקל ולהחמיר כדאיתא ב-
(יג,יד)֭ ְ
בבלי מועד קטן ז,ב ,וב -רמב"ם הלכות טומאת צרעת פ"ט ה"ז שנותנים לו (לחתן בשבעת ימי המשתה ,ולכל אדם בימי הרגל) שני
וּביָ֨וֹם נותן קדימה לשמחת
ימים (היינו שתי קבוצות ימים לנגעי גופו והן :שבעת ימי משתה לחתן ,ולכל אדם ימי הרגל ,וטעם קדמא במלת ְ
שבעת ימי המשתה של חתן ושמחת ימי הרגל לכל אדם ,ובסיומם יהיה ראיית הנגעים .גם הלימוד לשתי קבוצות ימים לנגעי ביתו של חתן
11
ולנגעי ביתו של כל אדם בימי הרגל ,וגם לימוד לשתי קבוצות ימים לנגעי בגדיו של חתן ולנגעי בגדיו של כל אדם בימי הרגל ובמקומם
 10דחיה בגלל יום המעונן נידונה ב(-יג,ה,יב)
 11נגעי בגדים (יג,מז – נט) ,נגעי בתים (יד,לג – נז)
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
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"ג

הדבר לא כתוב ,וזה כהסבר הרב אביגדור נבנצל הי"ו בשם מורו הרב מרצבך זצ"ל כי בכל מקום שרבי יהודה בדעת יחיד הוא מלמד ע"פ
טעמי המקרא.
ויקרא מצורע יד,לו:

ֶ֣ר֭בּ ָבָּ֑ית֭ ֭
לא֭י ְט ָמֶ֖א֭כָּ ל-א ֲֶשׁ ַ
ַע֭ו ֵ֥
א֭הכּהן֭ל ְר ֶ֣אוֹת֭אֶ תַ -ה ָ֔ ֶנּג ְ
ָב ַ
ת֭בּ ָ֨ ֶט ֶרם֭י ֶ֤
ָ֨ה֭הכּ ֝הן֭וּפנֶּ֣וּ֭אֶ תַ -ה ֵַ֗בּי ְ
ַ
ְוצ ָוּ
א֭הכּהֶ֖ן֭ל ְר ֵ֥אוֹת֭אֶ תַ -ה ָ ָֽבּית׃ ֭
ָב ַ
ֵ֥חר֭כֵּ֛ן֭י ֵ֥
֭ ְו ַא ַ
ָ֨ה֭הכּ ֝הן – קדמא ואזלא ,כעין כלל מלמד הלכה כללית בדיני נגעים באופן של קל וחומר מהמלים.
ַ
ְוצ ָוּ

כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה
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ויקרא תזריע יג,יד – יז

ֵ֥ר֭חֶ֖י֭י ְט ָ ָֽמא׃ ֭
וֹ֭בּ ָשׂ ַ
וֹת֭בּ ָ
ֵ֛
וּביָ֨וֹם֭ה ָר ֵ֥א
[יד]֭ ְ
ת֭הוּא׃ ֭
ָֽ
רעַ
ֵ֥א֭הוּא֭צָ ַ ֵ֥֭
ֵ֥ר֭ה ַחֵ֛י֭טָ מ ֶ֖
וֹ֭ה ָבּ ָשׂ ַ
ֶ֖י֭וט ְמּ ָ֑א ַ
ֵ֥ר֭ה ַח ְ
ֹ֧ה֭הכּהֵ֛ן֭אֶ תַ -ה ָבּ ָשׂ ַ
[טו]֭֭ ְו ָר ָא ַ
ָ֑ן֭וּבֶ֖א֭אֶ לַ -הכּ ָֽהן׃ ֭
ְֶ֣ך֭ללָ ָב ָ
ֶ֖י֭ונ ְֶה ַפּ ְ
וּב֭ה ָבּ ָשֵׂ֥ר֭הַ ַח ְ
ַ
וֹ֭כי֭יָשֵׁ֛
[טז]֭֭ ֶ֣א ֵ֥
וֹר֭הוּא׃֭פ ֭
ָֽ
ֹ֧ר֭הכּהֵ֛ן֭אֶ תַ -הנֶּ ֶַֽ֖גַע֭טָ ֵ֥ה
ָ֑ן֭וט ַה ַ
ַע֭ללָ ָב ְ
ן֭והנּ ֵ֛ה֭נ ְֶה ַפְֵּ֥ך֭הַ נֶּ ֶַֽ֖ג ְ
֭הכּ ָ֔ה ְ
[יז]֭֭ ְו ָראָ הוּ ַ

תו"כ פ"ג פ"ה (א)

וֹת֭בּוֹ֭ בא ללמד על ראשי איברים שנתגלו שיהו טמאי' ,יכול כל שהו ת"ל כאן (יג,יד)
ֵ֛
וּביָ֨וֹם֭ה ָר ֵ֥א
(וי' תז' יג,יד) ְ

ֵ֥ר֭חֶ֖י֭נאמר להלן (טט – לעיל (יג,י) מחית בשר חי) כעדשה אף כאן כעדשה,
ֵ֥ר֭חֶ֖י ,מה ָבּ ָשׂ ַ
ֵ֥ר֭חֶ֖י ,ולהלן (לעיל) הוא אומר (יג,י) ָבּ ָשׂ ַ
בָּ ָשׂ ַ
דברי רבי יוסי רבי מאיר אומר וכי משום מחיה הוא מטמא ,והלא אין מחיה מטמא בראשי אברים אלא גזירת מלך הוא ואפי' כל שהן,
ֵ֥ר֭חֶ֖י֭ולהלן (טט –
א"ר יוסי וכי משום ראשי איברים הוא מטמא והלא אם חזרה לאמצעיתו (טט  -של איבר) טמא אלא נאמר כאן ָבּ ָשׂ ַ
ֵ֥ר֭חֶ֖י֭מה בשר האמור להלן בכעדשה אף כאן בכעדשה.
לעיל (יג,י)) נאמר ָבּ ָשׂ ַ
ב(-יג,יד) התוכן מלמד כי הופעת בשר חי אחרי פריחה בנגע עור הבשר בכל הגוף מטמא .זה לעצמו אינו חידוש כי בשר חי הוא מחיה
שמטמאה ונלמדת ב(-יג,י) לכן דרשו חז"ל ב -תו"כ פ"ג פ"ה (א) כי החידוש כאן הוא ללמד כי הופעת בשר חי אחרי פריחה בנגע עור
הבשר בראשי איברים מטמא ,אף שאין בהם סימן מחיה.
ֵ֥ר֭חֶ֖י – מרכא טפחא ,יתור לרבות בשר חי בראשי איברים בנוסף לאמצע הגוף ,היינו שאר עור הבשר ,לטמא אם נתגלה בשר חי
(יג,יד) ָבּ ָשׂ ַ
בהם אחרי פריחה .כי בשר חי (=מחיה) אינו מטמא לכתחילה בראשי איברים.
ֵ֥ר֭חֶ֖י – מרכא תבי ר מרכא טפחא ,מלמדת על קבוצת פרטים קשורים לנושא בשר חי אחרי פריחה
וֹ֭בּ ָשׂ ַ
וֹת֭בּ ָ
ֵ֛
תבנית הטעמים של ה ָר ֵ֥א
ותוצאה סופית שונה ביניהם ,באמצע עור – טמא רק משיעור עדשה ,בראשי איברים – מחלוקת ,רבי יוסי מטמא החל מכל שהוא ,רבי
מאיר מטמא רק משיעור עדשה ויש גירסה להפך רבי מאיר מטמא החל מכל שהוא ,רבי יוסי מטמא רק משיעור עדשה .אפשר כי תבנית
הטעמים תומכת במד"א שבראשי איברים שיעור כלשהו.
צירוף המלים "בשר חי" מופיע בתורה  5פעמים(- 4 ,יג,י,יד,טו,טז) בתבנית טעמים מרכא טפחא(- 1 ,יג,טו) מרכא תביר מרכא טפחא.
אפשר כי מלמד שבכולם באמצע הגוף השיעור שווה ,ובראשי איברים יש מחלוקת.

(ג) (יג,יד) ֵ֛בּוֹ֭ מת"ל מנין אתה אומר פרחה בכולו אבל לא בראש ובזקן בשחין ובמכוה ובקדח' המורדי' (ואח"כ) חזר הראש והזקן
ונקרחו והשחין והמכוה והקדח ונעשו צרבת יכול יהא טמא (אם זה קרה אחרי שהלבן הסמיך אליהם) ת"ל ֵ֛בּוֹ֭ בהופך (הח"ח אותו העור
שהפך לבן מתחילה וטהרו הוא ש ,)-אם (חזר ו )-הפך (בו בשר חי) טמא( ,אבל) הא אם חזר לראש ולזקן ולמכוה ולקדח (שלא הפכו מתחלה
ללבן ולא עכבו בפריחה כנ"ל ,אע"פ שבאו אח"כ לכלל עור הנגע) אינו טמ'.
המלה (יג,יד)֭ ֵ֛בּוֹ  -תביר ,ימעט את הטומאה רק להופעת בשר חי בעור שהיה ראוי לקבל פריחה והייתה בו פריחה ואח"כ בא בשר חי ,אבל
עור שנעשה ראוי לפריחה אחרי הפריחה ויופיע בו בשר חי לא יטמא.

(ד) בשר חי החוזר טמא ,אין שיער לבן החוזר טמא ,ר' יהושע מטמ' שר' יהושע אומר שער לבן סימן טומא' ,ומחיה סימן טומאה מה
מחי' חוזר' טמא אף שיער לבן החוזר יטמא ,א"ל ר"ע אימתי יפה כוחו של שיער (החוזר) לטמא בזמן ששימש (שגרם בתחילה) החלט,
או בזמן שלא שימש (שלא גרם בתחילה) החלט (אלא ההחלט בא מסימן אחר – מחיה או פשיון) א"ל (ר' יהושע) בזמן שלא שימש החלט א"ל
(ר' עקיבא) מה בזמן שימש החלט אינו מעכב את הפריחה ,בזמן שלא שימש החלט אינו דין שלא יעכב את הפריחה (ולא יעכב הטהרה)
ֵ֥ר֭חֶ֖י בשר חי החוזר טמא ואין שער לבן החוזר טמא
(זה מקל וחומר וגם מפשט הפסוק שנאמר בו רק) ועוד שנאמר (יג,יד) ָבּ ָשׂ ַ
ֵ֥ר֭חֶ֖י – מרכא טפחא ,כעין יתור לרבות .אפשר כי ר' יהושע רוצה לרבות על סימן המחיה הגורם להחלט אחרי פריחה את השער
(יג,יד) ָבּ ָשׂ ַ
הלבן אחרי הפריחה ,כי בתחילה שניהם מטמאים .ר' עקיבא מוכיח בקל וחומר שבמצב אחרי פריחה יש ללמוד כפשט הכתוב שרק מחיה
מטמאה ואין לדרוש מתבנית הטעמים מרכא טפחא בתפקיד יתור לרבות סימן טומאה נוסף והוא שער לבן ,אלא אפשר שזה מרבה מיקום
לבשר חי כנדרש במ"א.
(ה) בשר החי החוזר טמא ולא הבהק החוזר טמא ,הלא דין הוא בוהק (המשלים פריחה בתחילה) מעכב (טהרה ונשאר טמא) ומחייה מעכבת

ֵ֥ר֭חֶ֖י בשר חי החוזר טמא ואין הבוהק החוזר טמא.
מה מחייה חוזרת ומטמאה אף הבוהק יחזור ויטמא .תלמוד לומר (יג,יד) ָבּ ָשׂ ַ
ֵ֥ר֭חֶ֖י
התוה"מ (צ) דאם גם בוהק בכלל הוה ליה למימר בשר לבד .כלומר תוספת מלת חי דוחה את הבוהק החוזר .המלים (יג,יד) בָּ ָשׂ ַ
ממעטות את השער הלבן החוזר והבוהק החוזר מלמטא.
י ְט ָ ָֽמא – סלוק ,מגביל .אפשר כי מורה שער לבן חוזר ובהק חוזר לא מטמאים.

ֶ֖י֭וט ְמּ ָ֑אוֹ֭מה ת"ל שיכול אין לי אלא ראשי איברים שנתגלו שיהו טמאים אלא לאחר פריחת
ה֭הכּהֵ֛ן֭אֶ תַ -ה ָבּ ָשֵׂ֥ר֭הַ ַח ְ
ַ
(ו) (יג,טו)֭ ְו ָר ָֹ֧֭
א
החלט מחיה בתחילה ,מנין אחר פריחת החלט מחיה בסוף שבוע ראשון בסוף שבוע שני לאחר הפטור ( 4זמנים) אחר פריחת החלט
שיער לבן בתחילה בסוף שבוע ראשון בסוף שבוע שני לאחר הפטור ( 4זמנים) ,אחר פריחת החלט הפיסיון ,בסוף שבוע ראשון בסוף
ֶ֖י֭וט ְמּ ָ֑אוֹ ,לרבות את כולו.
ֹ֧ה֭הכּהֵ֛ן֭אֶ תַ -ה ָבּ ָשֵׂ֥ר֭הַ ַח ְ
שבוע שני ,לאחר הפטור ( 3זמנים) אחר פריחת הסגר (זמן אחד) ,תלמוד לומר ְו ָר ָא ַ
בשר חי אינו מטמא לכתחילה בראשי איברים (תו"כ תז' פ"א פ"ב (ח) (יג,ג) כי אין מחיה בראשי איברים) .פתיחת משנה (ו) היא איזכור
כי משנה (א) למדה כי ראשי איברים שנתגלה בם בשר חי אחרי פריחת החלט ממחיה בתחילה – האדם טמא .משנה (ו) מלמדת על 12
מצבים בם מחיה בראשי איברים מטמאה .ב 11-זמנים הופיע לפחות סימן טומאה אחד (מחיה ,שער לבן ,פסיון) האיש החלט אח"כ פריחה
טיהרה אותו ואח"כ הופיע בשר חי בראשי האיברים והאיש חזר להיות טמא .ומצב  1של הסגר שמטמא ,אח"כ פריחה מטהרת ,אח"כ בשר
חי בראשי האיברים והאיש חזר להיות טמא.
ֵ֥ר֭ה ַחֶ֖י֭וְ ט ְמּ ָ֑אוֹ֭  -דרגא תביר מרכא טפחא אתנח .קבוצת פרטים קשורים לנושא בשר חי בראשי איברים אחרי
ַ
ֹ֧ה֭הכּהֵ֛ן֭אֶ תַ -ה ָבּ ָשׂ
וְ ָר ָא ַ
פריחה ממראה טמא שהוא תוצאת מהופעת לפחות סימן טומאה אחד (מחיה ,שער לבן ,פסיון) ותוצאה סופית שווה ביניהם כולם טמאים.
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ת֭הוּא׃ ֭
ָֽ
רעַ
ֵ֥א֭הוּא֭צָ ַ ֵ֥
ֵ֥ר֭ה ַחֵ֛י֭טָ֭מ ֶ֖
וֹ֭ה ָבּ ָשׂ ַ
ֶ֖י֭וט ְמּ ָ֑א ַ
ֵ֥ר֭ה ַח ְ
ֹ֧ה֭הכּהֵ֛ן֭אֶ תַ -ה ָבּ ָשׂ ַ
[טו]֭֭ ְו ָר ָא ַ
(ז) יכול הבא בכולו לבן (בתחילה והוסגר ויצא פטור) שחזרו בו בראשי איברים מתוך הפטור יהא טמא ת"ל (יג,טו)֭ ֶ֖הוּא (זה שהפך לבן מתוך
החלט או הסגר יהיה טמא) ,אוציא את הבא בכולו לבן שחזרו בו ראשי איברים מתוך הפטור ,ולא אוציא את הבא בכולו לבן שחזרו בו
ת֭הוּא׃֭הוא טמא ואין הבא בכולו לבן שחזרו בו ראשי
ָֽ
רעַ
ֵ֥א֭הוּא֭צָ ַ ֵ֥
ראשי איברים בין מתוך החלט בין מתוך הסגר ת"ל (יג,טו) טָ מ ֶ֖

איברים בין מתוך החלט בין מתוך ההסגר בין מתוך הפטור טמא אלא טהור.

ע"פ החפץ חיים:

מצב א' מתוך הסגר יכול וכו' יהא טמא .פי' (הבא בכולו לבן) שהסגירו ועמד בעיניו בסוף שבוע שני ופטרו ואח"כ נתגלה
מעל ראשי אבריו יכול יהא טמא :ת"ל הוא .טמא הוא (זה שהפך לבן מתוך החלט או הסגר יהיה טמא) למעט אופן זה:
מצב ב' מתוך החלט שחזרו בו ראשי אברים בין מתוך החלט וכו' פי' בא בכולו לבן והחלט בגלל הופעת שער לבן ,ובעוד שהוא מחלט

הנגע (בשר חי)

נתגלו בו ראשי אברים ואח"כ הלך השער הלבן (שהשחירו) והגלוי בראשי אברים נשאר במקומו.

מצב ג' (הבא בכולו לבן) שהסגירו ואם בסוף שבוע ראשון או בסוף שבוע שני (להסגרו) נתגלו ראשי אברים היינו חזרו בו ראשי אברים
מתוך הסגר
ובכולן (בשלושה המצבים האלו) טהור :אלא טהור .ר"ל שנשאר באופן הראשון או להסגר או להפטר.
ֵ֥א֭הוּא֭– מרכא תביר מרכא טפחא ,קבוצת פרטים קשורים לנושא בשר חי בראשי איברים.
ֵ֥ר֭ה ַחֵ֛י֭טָ מ ֶ֖
(יג,טו) ַ ...ה ָבּ ָשׂ ַ
ֵ֥א֭הוּא – שהפך כולו לבן מהחלט או הסגר ,גלוי ראשי אברים מטמאים אותו ,לעומתו ַה ָבּ ָשֵׂ֥ר – מרכא ,הבא בכולו לבן בתחילה הוסגר
טָ מ ֶ֖
שבועיים ונפטר ,גלוי ראשי איברים לא משנים את מצבו.
ת֭הוּא מצב אחד מול שני מצבים
ָֽ
רעַ
ֵ֥א֭הוּא֭צָ ַ ֵ֥
(יג,טו) טָ מ ֶ֖
ֵ֥א֭הוּא – שהפך כולו לבן מהחלט או הסגר ,גלוי ראשי אברים מטמאים אותו,
טָ מ ֶ֖
צָ ַ ֵ֥רעַ ת֭ – מרכא ,רבוי (א) הבא בכולו לבן בתחילה שהחלט ,ונתגלו ראשי איברים ,הלך הסימן ,טהור בגלל הליכת הסימן אע"פ שיש גלוי
ר"א; (ב) הבא בכולו לבן בתחילה שהוסגר שבוע ,ונתגלו ראשי איברים ,ממשיך בהסגר
ָֽהוּא׃ – סלוק ,הגבלה ,ר"ל שנשאר באופן הראשון או להסגר או להפטר.
סיכום (יג,טו) :משנה (ו) מפרשת הרישא של (יג,טו) ומלמדת כי ב 12-מצבים של פריחה ראשונה ,התהליך היה טומאה בגלל הופעת סימן
טומאה אחד (מחיה ,שער לבן ,פסיון) או הסגר שמטמא ,ואח"כ פריחה מטהרת ואח"כ הופעת בשר חי בראשי איברים – טמא.
משנה (ז) מפרשת הסיפא של (יג,טו) ומלמד ת על בשר חי בראשי איברים בשלושה מצבים אחרי פריחה ראשונה – ב 2-טהור ,ב 1-הסגר.

כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ויקרא תזריע יג,טז – יז:

ָ֑ן֭וּבֶ֖א֭אֶ לַ -הכּ ָֽהן׃֭֭֭ ֭
ְֶ֣ך֭ללָ ָב ָ
ֶ֖י֭ונ ְֶה ַפּ ְ
וּב֭ה ָבּ ָשֵׂ֥ר֭הַ ַח ְ
ַ
וֹ֭כי֭יָשֵׁ֛
[טז]֭֭ ֶ֣א ֵ֥
וֹר֭הוּא׃֭פ ֭
ָֽ
ר֭הכּהֵ֛ן֭אֶ תַ -הנֶּ ֶַֽ֖גַע֭טָ ֵ֥ה
ַ
ָ֑ן֭וט ַֹ֧֭
ה
ַע֭ללָ ָב ְ
ן֭והנּ ֵ֛ה֭נ ְֶה ַפְֵּ֥ך֭הַ נֶּ ֶַֽ֖ג ְ
֭הכּ ָ֔ה ְ
[יז]֭֭ ְו ָראָ הוּ ַ

תו"כ פ"ג פ"ו

ְֶ֣ך֭ללָ ָבָ֑ן֭הרי זה בא ללמד על ראשי איברים שנתגלו וחזרו ונתכסו שיהו טהורים יכול פעם
ֶ֖י֭ונ ְֶה ַפּ ְ
ֵ֥ר֭ה ַח ְ
וּב֭ה ָבּ ָשׂ ַ
ַ
וֹ֭כי֭יָשֵׁ֛
(א) (יג,טז) ֶ֣א ֵ֥
ְֶ֣ך֭ללָ ָבָ֑ן֭אפילו למראה בוהק ,שהייתי
אחת ,ומניין אפילו מאה פעמים נתכסו טהור נתגלו טמא ת"ל יָשֵׁ֛ וּבֶ֣ ,אוֹ֭ ֵ֥כי֭יָשֵׁ֛ וּב( .ב) ְונ ְֶה ַפּ ְ
ְֶ֣ך֭ללָ ָבָ֑ן למראה בוהק( .ג) (יג,יז) ְו ָראָ הוּ֭הַ כּ ָ֔הן֭וְ הנּ ֵ֛ה֭
אומר הואיל והוא סימן טומאה בתחילה תהא סימן טומאה בסוף ,ת"ל ְונ ְֶה ַפּ ְ
וֹר֭הוּא מה ת"ל שיכול אין לי אלא ראשי איברים שנתגלו וחזרו ונתכסו שיהו טהורים
ָֽ
ָ֑ן֭וט ַהֹ֧ר֭הַ כּהֵ֛ן֭אֶ תַ -הנֶּ ֶַֽ֖גַע֭טָ֭ ֵ֥ה
ַע֭ללָ ָב ְ
נ ְֶה ַפְֵּ֥ך֭הַ נֶּ ֶַֽ֖ג ְ
אלא אחר חזרת פריחת החלט מחיה בתחילה ,מנין אחר חזרת פריחת החלט מחיה בסוף שבוע ראשון בסוף שבוע שני אחר הפטור
אחר חזירת פריחת החלט שער לבן בתחלה בסוף שבוע ראשון בסוף שבוע שני אחר הפטור אחר חזרת פריחה החלט פיסיון בסוף
שבוע ראשון בסוף שבוע שני אחר הפטור אחר חזירת פריחת הסגר ,תלמוד לומר וראהו והנה נהפך טהור הוא לרבות כולם( .ד) יכול
הבא בכולו לבן בתחילה יהא טהור ת"ל (יג,יז) ָֽהוּא ,הוא טהור ואין הבא בכולו לבן בתחילה טהור אלא טמא.
תו"כ פ"ג פ"ו

ְֶ֣ך֭ללָ ָבָ֑ן֭הרי זה בא ללמד על ראשי איברים שנתגלו וחזרו ונתכסו שיהו טהורים יכול פעם
ֶ֖י֭ונ ְֶה ַפּ ְ
ֵ֥ר֭ה ַח ְ
וּב֭ה ָבּ ָשׂ ַ
ַ
וֹ֭כי֭יָשֵׁ֛
(א) (יג,טז) ֶ֣א ֵ֥
ְֶ֣ך֭ללָ ָבָ֑ן֭אפילו למראה בוהק ,שהייתי
וֹ֭כי֭יָשֵׁ֛ וּב( .ב) ְונ ְֶה ַפּ ְ
אחת ,ומניין אפילו מאה פעמים נתכסו טהור נתגלו טמא ת"ל יָשֵׁ֛ וּבֶ֣ ,א ֵ֥
ְֶ֣ך֭ללָ ָבָ֑ן למראה בוהק.
אומר הואיל והוא סימן טומאה בתחילה תהא סימן טומאה בסוף ,ת"ל֭ ְונ ְֶה ַפּ ְ

תו"כ פ"ג פ"ה פירש פסוקים (יג,יד) ו( -יג,טו)
מ( -יג,יד ) למדנו כי הבא בנגע בתחילה והפך כולו לבן וטהר ,ואח"כ חלק מן הפריחה הראשונה נהיה הבוהק נשאר טהור ,אבל גלוי בשר
חי מטמא בכל עור הבשר ובראשי איברים.
מ( -יג,טו ) למדנו בא כולו לבן בתחילה ,ונתגלה בשר חי בעור הבשר ,זה מחיה ומטמא ,נתגלה בשר חי בראשי איברים בשני מקרים האיש
טהור ובמקרה אחד הוא בהסגר.
תו"כ פ"ג פ"ו עוסק ב(-יג,טז) בחזרות של פריחה ונסיגה אחרי הפריחה והנסיגה הראשונה.
וֹ֭כי֭– התוה"מ פי' כי המלים מורות על אפשרויות תמידיות של חזרה
אֶ֣ ֵ֥
וֹ֭כי – מונח מרכא וגו' ,כבר אובחן במקומות אחדים כי מונח לפני תבניות טעמים עשוי ללמד על דרשה נוספת מסוג תבנית הטעמים
אֶ֣ ֵ֥
שאחריו .כגון מונח המקדים תבנית טעמים "דרגא תביר [מרכא] טפחא" או "מרכא תביר [מרכא] טפחא" מרמז על עוד דרשה ע"פ תבניות
אלו .כאן ע"פ תו"כ והתוה"מ זה חזרות לא מוגבלות באותו ענין.
ְֶ֣ך֭ללָ ָבָ֑ן – מונח מרכא תביר מרכא טפחא מונח אתנח ,קבוצת פרטים קשורים לנושא פריחה
ֵ֥ר֭ה ַחֶ֖י֭ ְונ ְֶה ַפּ ְ
ַ
וּב֭ה ָבּ ָשׂ
ַ
(יג,טז) ֶ֣אוֹ֭ ֵ֥כי֭יָשֵׁ֛
חוזרת המכסה בשר חי בראשי איברים ואח"כ נסוגה ומתגלה שוב בשר חי בראשי איברים ,לא על כל פרט אותה הלכה .מלמד שכל חילוקי
הדינים שנדרשו לגבי פריחה ראשונה תקפים לגבי הפריחות החוזרות ,פרט לבוהק בפריחה החוזרת שעל-פי תו"כ פ"ג פ"ו (ב) וְ נ ְֶה ַפְֶּ֣ך֭
ְללָ ָבָ֑ן הוא סימן טומאה בתחילה (בפריחה ראשונה) ואינו סימן טומאה בסוף (בפריחות חוזרות)
וְ נ ְֶה ַפְֶּ֣ך – מרכא לרבות צבעי לבן טמאים וטהורים בפריחות חוזרות ְללָ ָבָ֑ן – אתנח להגביל שאין בוהק בפריחות חוזרות ,מקלקל הפריחה המלאה
והאיש טמא ,אלא הוא חלק מהפריחה והאיש טהור.

וֹר֭הוּא׃֭מה ת"ל שיכול אין לי אלא
ָֽ
ָ֑ן֭וט ַהֹ֧ר֭הַ כּהֵ֛ן֭אֶ תַ -הנֶּ ֶַֽ֖גַע ,טָ ֵ֥ה
ַע֭ללָ ָב ְ
ְֵ֥ך֭הנֶּ ֶַֽ֖ג ְ
ן֭והנּ ֵ֛ה֭נ ְֶה ַפּ ַ
֭הכּ ָ֔ה ְ
תו"כ פ"ג פ"ו (ג) (יג,יז) ְו ָראָ הוּ ַ
ראשי איברים שנתגלו וחזרו ונתכסו שיהו טהורים אלא אחר חזרת פריחת החלט מחיה בתחילה ,מנין אחר חזרת פריחת החלט מחיה
בסוף שבוע ראשון בסוף שבוע שני אחר הפטור אחר חזירת פריחת החלט שער לבן בתחלה בסוף שבוע ראשון בסוף שבוע שני אחר
הפטור אחר חזרת פריחה החלט פיסיון בסוף שבוע ראשון בסוף שבוע שני אחר הפטור אחר חזירת פריחת הסגר ,תלמוד לומר וְ ָראָ הוּ֭
וֹר֭הוּא לרבות כולם.
ָֽ
וְ הנּ ֵ֛ה֭נ ְֶה ַפְֵּ֥ך֭טָ ֵ֥ה
֭הכּ ָ֔הן – פשטא זקף-קטן ,שתי דרשות
וְ ָראָ הוּ ַ
ַע֭ללָ ָבָ֑ן – תביר מרכא טפחא אתנח ,נ ְֶה ַפְֵּ֥ך֭הַ נֶּ ֶַֽ֖גַע֭ -מרכא טפחא ,בפריחה חוזרת מרבה את כתמי הבוהק
ְֵ֥ך֭הנֶּ ֶַֽ֖ג ְ
(יג,יז) ְ ...והנּ ֵ֛ה֭נ ְֶה ַפּ ַ
להשלים לפריחה לבנה וטהורְ ,והנּ ֵ֛ה֭– תביר ,אין הסבר.
הר֭ ַהכּהֵ֛ן֭אֶ תַ -הנֶּ ֶַֽ֖גַע – דרגא תביר טפחא ,כעין קבוצת פרטים שעל כולם חלה אותה הלכה ,טָ ֵ֥הוֹר֭– מרכא ,מרבה על חזרת פריחה
וְ ט ַֹ֧֭
אחרי שפתח במצב מחיה בתחילה עוד  11מצבים של חזרת פריחה אחרי פתיחה בנגע קטן בזמנים וסימני טומאה אחרים ואחריהם פריחה,
בכל אלו האיש נטהר.
והמשנה הבאה מלמדת הלכה אחרת על הבא כולו לבן בתחילה :תו"כ פ"ג פ"ו (ד) יכול הבא בכולו לבן בתחילה יהא טהור ת"ל (יג,יז)
ָֽהוּא –( ,סלוק ,מגביל פסיקת ) הוא טהור (רק לזה שהפך לבן) ואין הבא בכולו לבן בתחילה טהור אלא טמא .המשנה מלמדת דינו של הבא
כולו לבן בתחילה בלי כל קשר לפריחות וגילוי בשר חי אחריהן .ע"פ פי' החפץ חיים( :האם) יהא טהור .כמו שפרח אחר החלט או
הסגר? אלא טמא .ר"ל דבעינן הסגר .דינו של הבא בכולו לבן בתחילה ,שזה נגע וטעון הסגר.

כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
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"ג

ויקרא תזריע יג,יח – כח ,צרעת בשחין ובמכוה
הקדמה
שחין שנרפא – נקרא גם צרבת השחין ,ב על קרום כקליפת השום ,ובו עלול להיות נגע שחין .שחין קודח ,ושחין שעבר לגמרי והשאיר
צלקת אין בהם נגע צרעת.
בשחין אין סימן מחיה .הוא מחלט ע"י שער לבן או פשיון .אם לכתחילה לא היה שער לבן אז אחרי הסגר הוא עלול להיות מחלט ע"י פשיון
ו/או שער לבן.
ת֭ל ָבנָ ֶ֣ה֭א ֲַד ְמ ָדָּ֑מֶ ת֭
ָ֔ה֭אוֹ֭בַ ֶה ֶֶ֖ר ְ
ֶ֣ת֭ל ָב ָנ ֵ֥
֭שׂא ְ
וֹם֭ה ְשּׁחין ְ
ַ
ָ֑ין֭ונ ְר ָ ָֽפּא׃֭֭֭[יט]֭֭ ְו ָה ָי֞ה֭בּ ְמ ֶ֤ק
וֹ֭שׁח ְ
ֵ֥ה֭בוְֹ -בע ֶ֖ר ְ
ָֽ
ר֭כּי-י ְהיֶ
שׂ ָֽ
וּב ָ֭֕
׃֭פ֭֭֭[יח]֭֭ ָ
ת֭הוא֭בַּ ְשּׁ ֵ֥חין֭
ֶ֖
רעַ
וֹ֭הכּהֵ֛ן֭ ֶנגַע-צָ ַ ֵ֥
ָ֑ן֭וט ְמּאֹ֧֭ ַ
הּ֭ה ַפְֶ֣ך֭לָ ָב ְ
ר ָ
וֹר֭וּשׂעָ ָ ֶ֖
ְ
ֶ֤ה֭מ ְראֶ ָה֭שָׁ ָפֶ֣ל֭מןָ -ה ָ֔ע
ן֭והנּ ַ
וְ נ ְר ָאֶ֖ה֭אֶ לַ -הכּ ָֽהן׃֭֭֭[כ]֭֭ ְו ָר ָא ֶ֣ה֭הַ כּ ֵ֗ה ְ
וֹ֭הכּהֶ֖ן֭שׁ ְב ַעֵ֥ת֭
יר ַ
וֹר֭והֶ֣יא֭כ ָהָ֑ה֭וְ ה ְסגּ ֵ֥
ְ
ן֭וּשׁפָ ָלֵ֥ה֭אינֶ ַֽ ֵ֛נָּה֭מןָ -העֶ֖
ְ
ֶ֤ה֭איןָ -בּהּ֭שׂ ָע ֶ֣ר֭לָ ָָ֔ב
ן֭והנּ ָֽ
ָה֭הכּ ֵ֗ה ְ
פָּ ָ ָֽר ָחה׃֭֭֭[כא]֭֭ ְואֶ֣ם׀֭י ְר ֶאֶ֣נּ ַ
רבֶ ת֭
שׂתָ ה֭צָ ֶ ֵ֥
֭לא֭פָ ָ֔ ָ
ד֭ה ַבּהֶ ֶרת ֶ֣
ֲמ ַ
֭תּע ֶ֤
יה ַ
ַע֭הוא׃֭֭֭[כג]֭֭ ְואםַ -תּ ְח ֝ ֶתּ ָ
ֹ֧א֭הכּהֵ֛ן֭א ֶ֖תוֹ֭נֶ ֵַֽ֥ג ָֽ
וֹר֭וטמּ ַ֭
ְ
ֶ֖ה֭בּעָ֑
שׂה֭ת ְפ ֶשׂ ָ
י ָָֽמים׃֭֭֭[כב]֭֭ ְואם-פָּ ֵ֥
דּמֶ ת֭אֵ֥ וֹ֭
ת֭ל ָבנָ ֵ֥ה֭א ֲַד ְמ ֶ ֶ֖
ֵ֗ה֭בּ ֶה ֵֶ֛ר ְ
ֶ֣ת֭המּ ְכ ָו ַ
ַ
ה֭מ ְחיַ
ָֽהיְ ֞ ָת ָֽ
ָ֑שׁ֭ו ָ
ֵ֥ה֭בע ֶ֖רוֹ֭מ ְכוַת -א ְ
ְ
ר֭כּי-י ְהיֶ
שׂ ָֽ
וֹ֭ב ָ֔ ָ
וֹ֭הכּ ָֽהן׃֭ס֭֭֭[כד]֭֭ ֶ֣א ָ
ָ֑וא֭וטה ֲֶ֖ר ַ
הַ ְשּׁ ֶ֖חין֭ה ְ
וא֭בּמּ ְכוָ ֶ֖ה֭פָּ ָרָ֑חָ ה֭וְ טמֶּ֤א֭
ַ
ת֭ה
ָ֔
ת֭וּמ ְראֶ הָ ֭עָ ֶ֣מק֭מןָ -ה ָ֔עוֹר֭צָ ַרֶ֣עַ
ַ
ן֭בּבַּ ֵ֗ ֶה ֶר
ן֭והנּ ֶ֣ה֭נ ְֶהפַּ ְך ֭֩שׂ ָ֨ ָער֭לָ ָ֝ב ַ
ֶ֣הּ֭הכּ ֡ה ְ
ְלבָ נָ ָֽה׃֭֭֭[כה]֭֭וְ ָר ָאֶ֣ה֭א ָת ַ
ן֭וּשׁפָ ָלֵ֥ה֭אינֶ ַֽ ֵ֛נָּה֭מןָ -העֶ֖ וֹר֭וְ הֶ֣וא֭כ ָה ָ֑ה֭
ה ֶרת֭שׂ ָע ֶ֣ר֭לָ ָָ֔ב ְ
ֶ֤ה֭איןַ -בּ ַבּ ֶ֭
ָה֭הכּ ֵ֗הן֭וְ הנּ ָֽ
ת֭הוא׃֭֭֭[כו]֭֭ ְואֶ֣ם׀֭י ְר ֶאֶ֣נּ ַ
ָֽ
רעַ
֭הכּ ָ֔הן֭נֶ ֵַֽ֥גַע֭צָ ַ ֶ֖
אתוֹ ַ
ת֭הוא׃֭֭֭
ָֽ
רעַ
ֶ֤א֭הכּהן֭א ָ֔תוֹ֭נֶ ֵַֽ֥גַע֭צָ ַ ֶ֖
וֹר֭וטמּ ַ
֭בּ ָ֔ע ְ
שׂה֭ת ְפשֶׂ ה ָ
ֶ֣וֹם֭ה ְשּׁביעָ֑י֭אם-פָּ ֶ֤
ַ
ֶ֖ן֭בּיּ
ֵ֥הוּ֭הכּה ַ
ַ
וֹ֭הכּהֶ֖ן֭שׁ ְב ַעֵ֥ת֭י ָָֽמים׃֭֭֭[כז]֭֭ ְו ָר ָא
יר ַ
וְ ה ְסגּ ֵ֥
ֶ֖ה֭הוא׃֭פ ֭
ָֽ
ר ֶבת֭הַ מּ ְכוָ
ן֭כּי-צָ ֶ ֵ֥
֭הכּ ָ֔ה ָֽ
ָ֑וא֭ו ָֽטהֲרוֹ ַ
ֵ֥ת֭המּ ְכוָ ֶ֖ה֭ה ְ
ה֭שׂא ַ
ֶ֤ה֭בעוֹר ְ֭והֶ֣וא֭כ ָ֔ ָה ְ
ד֭ה ַבּ ֝ ֶה ֶרת֭לא-פָ ְשׂ ָת ָ
֭֩תעֲמָ֭֨ ַ
יה ַ
[כח]֭֭ ְואםַ -תּ ְח ֶתּ ָ

תו"כ פ"ג פ"ו

(ה) (יג,יח) ְשׁחָ֑ין֭יכול מורד ת"ל ְונ ְר ָ ָֽפּא ,אי ְונ ְר ָ ָֽפּא יכול עד שיעשה צלקת ת"ל ְשׁחָ֑ין ,הא כיצד נרפא ולא נרפא וכן הוא אומר למטה
ת֭ה ְשּׁ ֶ֖חין֭הוא עד שתקרום כקליפת השום( .ו) אין לי (ראה טט א) אלא שחין שעלה מאליו מניין לקה בעץ ובאבן ובגפת
ר ֶב ַ
(יג,כג)֭צָ ֶ ֵ֥
ובמי טבריא ובכל שאינו בא מחמת האש שהוא שחין ת"ל (יג,יח)֭ ְשׁחָ֑ין֭(יג,יט)֭ ְשּׁחין֭ריבה .אין לי אלא שחין של אחר הדיבור ,שלפני
ין ריבה( ,ראה טט
הדיבור מנין ,בגוי משנתגייר ,עד שלא נתגייר מנין ,בקטן משנולד ,עד שלא נולד מנין ,ת"ל (יג,יח)֭ ְשׁחָ֑ין֭(יג,יט)֭ ְשּׁח ֭
ֵ֥ה֭בוֹ אפילו בכולו( ,ראה טט ד)
ָֽ
ב) אין לי אלא שחין שיש לו להיכן שיפשה (ראה טט ג) שחין שאין לו להיכן שיפשה מנין ת"ל ָֽכּי-י ְהיֶ
אין לי אלא בזמן שמקצת שחין ומקצת בהרת מקצת בהרת וכולו שחין[ ,גי' הראב"ד והגר"א מקצת שחין וכולו בהרת] ,כולו שחין
ֵ֥ה֭בוֹ ,אפילו בכולו( ,ראה טט ה) בעורו אפילו בכולו( .ז) שאלו את רבי אליעזר מי שעלה לתוך ידו בהרת
ָֽ
וכולו בהרת מנין ת"ל ָֽכּי-י ְהיֶ
ת֭ה ְשּׁ ֶ֖חין֭מהו אמר להם יסגיר ,אמרו לו למה ,לגדל שיער לבן אינה ראויה ולפיסיון אינה פוסה ולמחיה
ר ֶב ַ
כסלע ומקומה (יג,כג)֭צָ ֶ ֵ֥
אינה מטמאה ,אמר להם שמא תכנוס ותפשה אמרו לו והרי מקומה כגריס אמר להם כך שמעתי יסגיר ,אמר לו רבי יהודה בן בתירה
אלמדנו אמר לו אם לקיים דברי חכמים הין ,אמר לו שמא יוולד לו שחין אחר חוצה לו ויפשה לתוכו אמר לו חכם אתה שקיימתה את
דברי חכמים.
(ה) (יג,יח) ְשׁחָ֑ין֭יכול מורד ת"ל ְונ ְר ָ ָֽפּא ,אי ְונ ְר ָ ָֽפּא יכול עד שיעשה צלקת ת"ל ְשׁחָ֑ין ,הא כיצד נרפא ולא נרפא וכן הוא אומר למטה
ת֭ה ְשּׁ ֶ֖חין֭הוא עד שתקרום כקליפת השום.
ר ֶב ַ
(יג,כג)֭צָ ֶ ֵ֥
(יג,יח) ְ ...שׁחָ֑ין֭ -אתנח ְונ ְ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.
ראה סלוק ,טפחא ,פסוקים ללא טפחא לפני אתנח או ללא טפחא לפני סלוק
ת֭לבָ נָ ֶ֣ה֭א ֲַד ְמ ָדָּ֑מֶ ת֭
וֹ֭ב ֶה ֶֶ֖ר ְ
ָ֔ה֭א ַ
ֶ֣ת֭לבָ֭ ָנ ֵ֥
ין֭ ְשׂא ְ
וֹם֭ה ְשּׁח ֭
ַ
ָ֑ין֭ונ ְר ָ ָֽפּא׃ [יט]֭֭ ְו ָה ָי֞ה֭בּ ְמ ֶ֤ק
וֹ֭שׁח ְ
ֵ֥ה֭בוְֹ -בע ֶ֖ר ְ
ָֽ
ר֭כּי-י ְהיֶ
שׂ ָֽ
וּב ֕ ָ
(טט א) ׃֭פ֭[יח]֭֭ ָ
וְ נ ְר ָאֶ֖ה֭אֶ לַ -הכּ ָֽהן׃

(ו) אין לי (ראה טט א) אלא שחין שעלה מאליו מניין לקה בעץ ובאבן ובגפת ובמי טבריא ובכל שאינו בא מחמת האש שהוא שחין
ת"ל (יג,יח)֭ ְשׁחָ֑ין֭(יג,יט)֭ ְשּׁחין֭ריבה.
מיתור מלת (יג,יט)֭ ְשּׁחין֭ריבה פירש מלבי"ם [צז] על שחין שעלה מסיבת דבר אחר ,ופירש מלבי"ם [צח] על שחין שעלה לפני הדבור
ין עצמה מביאה דרשה אחת ,וטעם פשטא במלה זאת מביא דרשה שניה.
וכד' .מוצע כי מלת (יג,יט)֭ ְשּׁח ֭
(טט  -שחין מסיבת חום בפנים הגוף ,שחין מחמת מכה חיצונית הגורמת לחום בגוף ,גפת היא פסולת זיתים שתהליך הרקבון שלה פולט
חום ,וחמי טבריה – חמים מטבעם)

אין לי אלא שחין של אחר הדיבור ,שלפני הדיבור מנין ,בגוי משנתגייר ,עד שלא נתגייר מנין ,בקטן משנולד ,עד שלא נולד מנין ,ת"ל
(יג,יח)֭ ְשׁחָ֑ין֭שחין ריבה( ,טט – הכתוב בא לכלול שחין שלפני מתן תורה ושל הגר בגיותו ושל הקטן לפני לידתו).
א) בנגעי עור הבשר הבא בבהרת שהיתה בו קודם לדיבור ,גיור ,לידה פוטרים אותו.

ב) תורה שלמה פי' החפץ חיים ד"ה ת"ל שחין ריבה "וכתב הראב"ד הא דגמרינן אפילו לפני הדבור הוא דוקא לענין שחין לבד
אבל השאת והבהרת שנתהוו בשחין דוקא כשנתהוו אחר הדבור וכדלעיל בראש הפרשה".
א.
ב.

בהרת שהיתה מעל השחין קודם לדיבור ,גיור ,לידה פוטרים אותו.
שחין שהיה בו קודם לדיבור ,גיור ,לידה והבהרת הופיעה אחר הדבור דנים אותו בנגע שחין.12

(טט ב) תו"כ פ"ג פ"ו (ו)  ...אין לי אלא שחין שיש לו להיכן שיפשה (טט ע"פ פי' החפץ חיים – מצב א'  -זה מצב אחד בעל שני מצבי
שחין ,שחין במקצת גופו או שחין בכל גופו)

שחין שהיה בו קודם לדיבור ,גיור ,לידה ְונ ְר ָ ָֽפּא (קרם כקליפת השום) בין קודם לדבור וגו' ובין אחרי דנים אותו כשחין ולא מצב חדש ולכן אם יעלה
על הקרום הזה שאת או בהרת נטמא אותו.
12

כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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(טט ג) שחין שאין לו להיכן שיפשה מנין (טט – מצב ב' מקצת העור שחין ושחין זה כולו בהרת והפשיון אפשרי רק לשחין שיולד מחוץ
ֵ֥ה֭בוֹ אפילו בכולו,
ָֽ
לשחין המכוסה כולו בבהרת) ת"ל (יג,יח)֭ ָֽכּי-י ְהיֶ
(טט ד) (בירור של מצב א' ומצב ב')
תורה שלמה תו"כ פ"ג פ"ו (ו) ופירוש החפץ חיים ...
ה"ג אין לי אלא בזמן שמקצת שחין ומקצת בהרת מקצת בהרת וכולו שחין,

מקצת שחין וכולו בהרת,

כולו שחין וכולו בהרת מנין ת"ל וכו' [כן הוא גירסת הראב"ד והגר"א]:
(טט – מצב א' פשיון בתוך השחין) שמקצת שחין ומקצת בהרת .היינו שמקצת הגוף שחין ומקצת מזה מכוסה בבהרת:

ובמקצת בהרת וכולו שחין .היינו שכל גופו לקה בשחין ומקצתו מכוסה בבהרת ובשתי אלו האופנים יוכל להיות בבהרת פשיון
בפשיטות( :טט – בשני מצבי שחין אלו הפשיון בתוך השחין ,לכן זה מצב אחד)
(טט – מצב ב' פשיון לתוך שחין אחר) מקצת (טט – הגוף) שחין וכולו בהרת .היינו שנתמלא כל מקום השחין בבהרת ואף גם בזה יוכל
להיות לפעמים פשיון בבהרת כגון שיולד לו שחין אחר חוצה לו ויתחבר עם שחין זה ואח"כ יפשה הבהרת לתוכו:
(טט – מצב ג' שמא יולד שער לבן) כולו שחין וכולו בהרת .היכא שכל גופו לקה בשחין וגם מכוסה כולו בבהרת שלא יצוייר שום
פשיון כלל בבהרת זה [אם לא שיכניס לתוכו וכדלקמיה] מנין שאף בזה צריך הסגר:
ֵ֥ה֭בוֹ אפילו בכולו .היינו מקצת שחין וכולו בהרת הנ"ל
ָֽ
(טט – תוך הסבר מצב ג' ,תו"כ מסביר קודם מצב ב') ת"ל (יג,יח) ָֽ ...כּי-י ְהיֶ
(טט – מצב ב' של פשיון לשחין שיולד מחוץ לשחין המכוסה כולו בבהרת):
(טט ה) (מצב ג' שחין בכל גופו וכולו מכוסה בהרת) ְבע ֶ֖רוֹ֭אפילו בכולו .היינו כולו שחין וכולו בהרת הנ"ל שגם בזה צריך הסגר
ותועלת ההסגר שמא יולד בו שער לבן.13
וּב ֕ ָשׂר – זקף -גדול ,בתפקיד הצהרה על שלושה מצבים של נגע שחין ,שניים באופן אחד ,אחד באופן אחר.
פ֭֭(יג,יח) ֭ ָ
 פשיון גורם החלט בשני אופנים( :מצב א') פשיון בתוך שחין קיים( ,מצב ב') פשיון לתוך שחין חדש;
( מצב ג') שער לבן גורם יחיד להחלט בבא בכולו לבן בתחילה על השחין ,מכיון שלא שייך פשיון.
מהכתוב למדים על מצב א' פשיון בתוך שחין קיים על חלק מהגוף או על הגוף כולו .תו"כ מוסיף ודורש שני מצבים (ב' ג') כפירוש החפץ
חיים:
ֵ֥ה֭בוֹ אפילו בכולו ,היינו מקצת שחין וכולו בהרת (טט – מצב ב' ,מקצת העור שחין ושחין זה כולו בהרת
ָֽ
( יג,יח) ָֽ ...כּי-י ְהיֶ
והפשיון לשחין שיולד מחוץ לשחין המכוסה כולו בבהרת)
 בערו אפילו בכולו( .טט – מצב ג') כל גופו שחין וכולו בהרת  ...שגם בזה צריך הסגר ותועלת ההסגר שמא יולד בו שער לבן.
ראה זקף-גדול
ֵ֥ה֭בוְֹ -בע ֶ֖רוֹ  -מרכא טפחא ,יתור לרבות ,אפשר כי היתור בא לרבות את שני המצבים ב' וג' או את מצב ג' בלבד.
ָֽ
פ֭(יג,יח) ָֽ ...כּי-י ְהיֶ
בגירסת תו"כ שהחפץ חיים מפרש ,כי יהיה בו אפילו בכולו בערו אפילו בכולו דרך הדרשה של תו"כ מציב קושיה על ההבנה של תפקיד
המקף ,כי דרשת תו"כ משייכת מלת בו למלים כי יהיה ובטעמי המקרא מלת בו מצורפת במקף למלת בערו.
אפשר שתו"כ מנתק את בו ממלת בערו כדי לדרוש מצב ב' מקצת העור שחין ושחין זה כולו בהרת והפשיון לשחין שיולד מחוץ לשחין
המכוסה כולו בבהרת
בגירסת תו"כ שהמלבי"ם מפרש נאמר כי יהיה בו בערו אפילו בכולו ..המלבי"ם (התוה"מ) מסביר כי תו"כ דורש מכאן רק את מצב ג' כל
גופו שחין וכולו בהרת  ...שגם בזה צריך הסגר ותועלת ההסגר שמא יולד בו שער לבן .ותו"כ אינו דורש מצב ב' של פשיון לשחין אחר ,כי
זה נלמד מן הכתוב.
מצב ב' של פשיון לשחין אחר ,מרומז ב(-יג,כ) ַבּ ְשּׁ ֵ֥חין֭פָּ ָ ָֽר ָחה׃ראה דיון במקומו.
שׂר – זקף-גדול ,הנותן הצהרה ,ותבנית סוגרת דיבור בטעמים תחתונים ָֽכּי-י ְהיֶ ֵ֥ה֭
וּב ֕ ָ
פסוק (יג,יח) הוא דוגמא חדה על תפקיד טעם עליון ָ
ָ֑ין֭ונ ְר ָ ָֽפּא׃ המבררת המצבים עליהן חלה ההצהרה.
וֹ֭שׁח ְ
ָֽבוְֹ -בע ֶ֖ר ְ

 13ע"פ התוה"מ (צט) בנגעי בשר הבא בכולו לבן בתחילה טמא ומוסגר שאף שאי אפשר שיפשה יצויר עוד שני סימני טומאה שער לבן ומחיה.
אבל שחין שאין מטמא במחיה נאמר מן הסברה שלא יסגיר רק אם יצויר שיטמא ב(טט  -לפחות אחד מ)שני סימני טומאה שער לבן ופשיון ,לא אם אין
לו היכן שיפשה( .טט – בנגעי עור הבשר יש בכל מצב אפשרות ללפחות שני סימני טומאה מתוך שלושה .לכן תהיה סברה לומר שגם בשחין צריך כך
ובמצב של רק אחד נפטור את האדם .לכן מלמד על הבא בכולו לבן בתחילה על השחין שיטמא גם אם יש אפשרות רק לסימן טומאה אחד!)
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הן׃
אה֭אֶ לַ -הכּ ָֽ
ת֭ונ ְר ֶָ֖֭
ת֭ל ָבנָ ֶ֣ה֭א ֲַד ְמ ָדּ ֶָ֑מ ְ
וֹ֭ב ֶה ֶֶ֖ר ְ
ָ֔ה֭א ַ
ֶ֣ת֭ל ָב ָנ ֵ֥
ין֭ ְשׂא ְ
וֹם֭ה ְשּׁח ֭
ַ
[יט]֭֭ ְו ָה ָי֞ה֭בּ ְמ ֶ֤ק

ספרא תזריע פרשה ד

ין֭ ְשׂאֶ֣ת ,שיקדום השחין לשאת ,ולא תקדום השאת לשחין ,רבי אליעזר בן יעקב אומר קרוי הוא
וֹם֭ה ְשּׁח ֭
ַ
(א) (יג,יט) ְו ָה ָי֞ה֭בּ ְמ ֶ֤ק
במקומו עד שלא בא לשם( .ב) כיצד היה בעור הבשר עד שלא נעשה שחין והיה רבי אליעזר בן יעקב מטמא וחכמים מטהרים( .ג)
ת֭ל ָבנָ ֶ֣ה֭א ֲַד ְמ ָדָּ֑מֶ ת ,מלמד שהיא מטמ' בפתוך ,יכול השאת תטמא חלקה
ֶ֣ת֭ל ָב ָנָ֔ה ,מלמד שהיא מטמא חלקהַ ,ב ֶה ֶֶ֖ר ְ
(יג,יט) ְשׂא ְ
רעַ ת( .ד) (יג,כ) מַ ְראֶ הָ ֭
והבהרת תטמא בפתוך ,ומנין ליתן את האמור בשאת בבהרת ,ואת האמור בבהרת בשאת ,ת"ל (יג,כ) ֶנגַע-צָ ַ ֵ֥
וּשׁפָ ָלֵ֥ה֭אינֶ ַֽ ֵ֛נָּה֭מןָ -העֶ֖ וֹר ,בשחין פרחה ולא בעור
שָׁ֭ ָפֶ֣ל֭אין לי אלא ַמ ְראֶ ָה֭שָׁ ָפֶ֣ל ,ומניין לרבות את השוה ואת הגבוה ,ת"ל (יג,כא) ְ
֭לא֭פָ ָ֔ ָשׂתָ ה ,מקום
ד֭הבַּ ֶה ֶרת ֶ֣
ֲמ ַ
֭תּע ֶ֤
יה ַ
הבשר ,יכול לא תפשה בעור הבשר אבל תפשה בעור המכוה תלמוד לומר (יג,כג) ְואםַ -תּ ְח ֝ ֶתּ ָ
הּ ,ולא בחוט
ֶ֤ה֭איןָ -בּ ֭
שתחתיה היא פושה אינו פושה לא בעור הבשר ,ולא בעור המכוה( .ה) (יג,כא) ְואֶ֣ם׀֭י ְר ֶאֶ֣נָּה֭כולה כאחת ְוהנּ ָֽ
ֶ֤ה֭איןַ -בּ ַבּ ֶה ֶרת֭שׂ ָע ֶ֣ר֭לָ ָָ֔בן( .ו) (יג,כב) ְואם-פָּ ֵ֥שׂה֭תפְ֭ ֶשֶׂ֖ה֭בָּ עָ֑ וֹר֭מה
היוצא ממנה ,יכול אפילו יש בו רוחב שתי שערות ,ת"ל (יג,כו) ְוהנּ ָֽ
֭בּ ָ֔עוֹר שיכול אין לי אלא פיסיון מטמא אלא בשביעי בלבד,
שׂה֭ת ְפשֶׂ ה ָ
ֶ֣וֹם֭ה ְשּׁביעָ֑י֭אם-פָּ ֶ֤
ַ
ֶ֖ן֭בּיּ
ֵ֥הוּ֭הכּה ַ
ַ
ת"ל לפי שנאמר (יג,כז) ְו ָר ָא
שמיני תשיעי עשירי מניין ת"ל (יג,כב) ת ְפ ֶשֶׂ֖ה( ,יג,כב) ְואם-פָּ ֵ֥שׂה֭ת ְפ ֶ ֶ֖שׂה( .ז) החליטו בשיער לבן ,הלך שיער לבן וחזר שיער לבן ,וכן
(או) בפיסיון( ,טט  -טימאו בשער לבן בשלושה מקרים הבאים) בתחילה ובסוף שבוע ,לאחר הפטור ,החליטו בפיסיון (טט  -טימאו בפסיון בסוף
שבוע ראשון) ,הלך הפסיון וחזר הפיסיון ,וכן (או) בשיער לבן (טט  -טימאו בשער לבן שבא אחר היעלמות הפסיון או הפטור) (טט – וזה קרה)
בסוף שבוע ראשון (ל"ג ובסוף שבוע שני) (טט  -או) לאחר הפטור ,לכך נאמר ת ְפ ֶשֶׂ֖ה( ,יג,כב) ְואם-פָּ ֵ֥שׂה֭ת ְפ ֶשֶׂ֖ה( .ח) (יג,כב) וְ טמֹּ֧א֭(טט
 הַ כּהֵ֛ן)֭א ֶ֖תוֹ ,את הודאי הוא מטמא ואינו מטמא את הספק ,כיצד שנים (טט – שני נגעים באיש אחד או שני אנשים כל אחד עם נגע) שהיואצל כהן בזה בהרת כגריס ובזה כסלע בסוף שבוע בזה כסלע ובזה כסלע ואין ידוע באיזה מהן פשה בין באיש אחד (בעל שני נגעים)
בין בשני אנשים (וכל אחד בעל נגע אחד) (ובשני המקרים הספק הוא מה הנגע הטמא לכן מספק האיש או האנשים) טהור ,רבי עקיבה אומר באיש
אחד (היה פשיון רק הספק איזה נגע פשה) טמא בשני אנשים טהור (כי א ֶ֖תוֹ מלמד לטמא רק במצב של ודאי)  ,אמרו לו (על שני אנשים מלמד
ַע֭הוא׃ אם כן למה נאמר ְוטמֹּ֧א֭(טט  -הַ כּהֵ֛ן)֭א ֶ֖תוֹ( ,ומה שאתה רע"ק לומד מ-א ֶ֖תוֹ לשני אנשים ,לשיטתנו מלמד על
הכתוב) והלא נאמר נֶ ֵַֽ֥ג ָֽ
֭לא֭
ֲמד֭הַ בַּ הֶ ֶרת ֶ֣
֭תּע ֶ֤
יה ַ
אדם אחד עם שני נגעים) את הודאי (שפשה) הוא מטמא ,ואינו מטמא את הספק (פשה)( .ט) (יג,כג) ְואםַ -תּ ְח ֝ ֶתּ ָ
פָ ָ֔ ָשׂ ָתה֭מקום שתחתיה הוא פושה ,אינה לא פושה לא בעור הבשר ולא בעור המכוה (ראה (יג,כ))  ,צָ ֶ ֵ֥ר ֶבת֭שיהא מקומה צרוב ,ושיהא
מקומה ניכרְ ,וטה ֲֶ֖רוֹ ,את הודאי מטהר ,ואינו מטהר את הספק ,כיצד שנים שבאו אצל כהן בזה בהרת כגריס ובזה כסלע בסוף שבוע
בזה כסלע ועוד ,בזה כסלע ועוד ,שניהם טמאים ,אע"פ שחזרו להיות כסלע וכסלע שניהם טמאי' ,עד שיחזרו להיות כגריס לכך נאמר
וְ טה ֲֶ֖רוֹ ,את הודאי הוא מטהר ואינו מטהר את הספק.
ברייתא דשלוש עשרה מידות דרבי ישמעאל (סוף מידה "כל דבר שהיה בכלל ויצא לטעון דבר אחר כענינו יצא להקל ולא להחמיר")

פירוש השל"ה  ...ורבינו נתנאל הקדוש תירץ מפני שהוקשה לו שאין בזה חידוש כלל שאחר שיצא מהכלל ולא הוזכר בו אלא קולא
ולא חומרא פשיטא שמה שאמר לבד נסבול ולא דבר אחר ולזה פי' הוא בפי' המדה ,שאין הכונה לומר שהקולא הכתובה בו יהיה בו
אבל הכוונה לומר דהיכא דשינה דינה במקצת והם ענין א' בשאר הדברים כגון שחין ומכוה ששינה דינה במה שאין צריכין הסגר שני
ולא זכר בו חומרת המחיה אבל בשארי דברים שוים אל הכלל יצא להקל מעליו כל החומרות שבכלל שלא נתן עליו מחומר הכלל
אלא הקולות שבכלל כגון למטה מב' (אולי צ"ל ד') מראות אלו והפך כולו לבן אע"פ שלא נתפרשו קולות אלו בפרט נתן אותן לו מכח
הכלל ולא נחמיר בו בהם מפני שלא נתחדשו בו וכן הדין דהחומרות נלמוד מהכלל ולא הקולות שלא נתחדש בפרט זהו דעתו ז"ל
בפסוק (יג,יג) העוסק בפריחה בנגע עור ,הסתפקנו האם בתוה"מ האם כוונתו ללמד מפריחה בנגע עור לכל מיני נגעים .מכאן נראה שאכן
יש פריחה בשחין ובמכוה שלא כתוב בהם .בראש ובזקן כתוב ומהם לומדים לפריחה בבית.
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ויקרא תזריע יג,יט

הן׃
ת֭ונ ְר ָאֶ֖ה֭אֶ לַ -הכּ ָֽ
ת֭ל ָבנָ ֶ֣ה֭א ֲַד ְמ ָדּ ֶָ֑מ ְ
וֹ֭ב ֶה ֶֶ֖ר ְ
ָ֔ה֭א ַ
ֶ֣ת֭ל ָב ָנ ֵ֥
֭שׂא ְ
וֹם֭ה ְשּׁחין ְ
ַ
[יט]֭֭ו ָה ָי֞ה֭בּ ְמ ֶ֤ק
ְ

ספרא תזריע פרשה ד

֭שׂאֶ֣ת ,שיקדום השחין לשאת ,ולא תקדום השאת לשחין ,רבי אליעזר בן יעקב אומר קרוי הוא
וֹם֭ה ְשּׁחין ְ
ַ
(א) (יג,יט) ְו ָה ָי֞ה֭בּ ְמ ֶ֤ק
במקומו עד שלא בא לשם (פתח במראה לבן ועד שראהו הכהן הפך מקומו לשחין)( .ב) כיצד? היה (מראה לבן) בעור הבשר עד שלא נעשה
שחין והיה (ג"א וחיה) ,רבי אליעזר בן יעקב מטמא וחכמים מטהרים.

פסוק (יג,יח) ,סיפר על עור בריא שנתפתח בו שחין ונרפא ,פסוק (יג,יט) מספר על התפתחות בהרת על השחין שנרפא וזה טמא.
֭שׂאֶ֣ת שאם יקדום השאת לשחין גם זה טמא.
וֹם֭ה ְשּׁחין ְ
ַ
ראב"י לומד ממלות הפסוק (יג,יט) ְו ָה ָי֞ה֭בּ ְמ ֶ֤ק
חכמים לומדים מהמלים של הפסוקים (יג,יח  -יט) על סדר האירועים :קודם שחין ואח"כ עליו שאת ,שזה טמא ולכן אם יקדום השאת
לשחין זה מצב טהור .אלא שלא התברר מדוע מי שלא הוסגר בגלל השאת  -טהור ,ואילו מי שכבר הוסגר האם יטהר או כתוספתא להלן,
יפתח הסגר חדש.

ויקרא תזריע יג,יט

הן׃
ת֭ונ ְר ָאֶ֖ה֭אֶ לַ -הכּ ָֽ
ת֭ל ָבנָ ֶ֣ה֭א ֲַד ְמ ָדּ ֶָ֑מ ְ
וֹ֭ב ֶה ֶֶ֖ר ְ
ָ֔ה֭א ַ
ֶ֣ת֭ל ָב ָנ ֵ֥
֭שׂא ְ
וֹם֭ה ְשּׁחין ְ
ַ
[יט]֭֭ ְו ָה ָי֞ה֭בּ ְמ ֶ֤ק
ין – גרשיים מהפך פשטא ,בברייתא של י"ג מידות שהתורה נדרשת בהן של רבי ישמעאל מובא נגע שחין
וֹם֭ה ְשּׁח ֭
ַ
[יט]֭֭ ְ֭ו ָה ָי֞ה֭בּ ְמ ֶ֤ק

כהדגמה של דבר שיצא מהכלל לידון בדבר אחר כענינו יצא להקל ולא להחמיר .השחין והכויה הם בכלל נגעי עור הבשר ויצאו מן הכלל
ללמד שבהם אין סימן טומאה מח יה ,וההסגר הוא רק לשבוע אחד .כל זה נדרש ישירות מהכתוב.

֭שׂאֶ֣ת מבואר כפי הפשט שאחר שנרפא השחין בא במקומו שאת .וממילא אם קדם השא'
התוה"מ [ק] (יג,יט) ְו ָה ָי֞ה֭בּ ְמ ֶ֤קוֹם֭הַ ְשּׁחין ְ
לשחין אינו בגדר שחין וזה דעת חכמים( .וזה כהסבר לעיל)
(ובתוספת' (ספ"ג דנגעים) אמר הסגירו בעור הבשר ולבסוף נעשית שחין ומכוה יסגיר בתחלה .וזה לחכמים שס"ל שאינו נגע א' רק
בטלה נגע הראשונה (בטל נגע עור הבשר ,אמנם מתחיל הסגר נגע שחין או מכוה ,אבל בהם אין סימן המחיה ורק הסגר לשבוע) .ואף שהי' בה אז
סימן טומאה טהור ממנה ומתחיל ההסגר משום השאת הנראה עתה במקום השחין (בגלל המצב החדש לא מתחשב בנגע העור ובסימניו אם
היו ,יתחיל הסגר וימתין לשער לבן או פשיון מחמת נגע שחין)) (לחכמים שחין אחר נגע יצא להקל ,ואף שבשבוע ההסגר הצרוע טמא ,אבל אם לא יופיעו
סימני טומאה יטהר).

וֹם֭ה ְשּׁחין֭הוא פעל עבר בויו החיבור .ור"ל כי יהי' בו שחין והיה כבר במקומו
ַ
וראב"י לו שטה אחרת שס"ל שמ"ש (יג,יט) ְו ָה ָי֞ה֭בּ ְמ ֶ֤ק
שהשחין בו עתה שאת .וז"ש קרוי הוא מקומו עד שלא בא לשם .ובזה מישב הוא מ"ש כי יהי' בפעל עתיד כמו שהעירותי (בס' צו).
ומ"ש (במשנה ב') והי' פי' ונשאר השאת אחר שנעשה שחין (לראב"י הנגע שקדם לשחין נחשב כנגע שחין).
נראה 14שדרשת ראב"י לטמא בנגע שחין ודרשת חכמים לטהר מנגע שחין במצב שאת שקדם לשחין ,מרומזת בתבנית הטעמים של הקרא
וֹם֭ה ְשּׁחין֭ ְשׂאֶ֣ת – גרשיים מהפך פשטא ,גרשיים כעין יצא מענינו (של נגע עור) לידון בענין אחר כענינו (בהרת ואח"כ
ַ
וְ הָ ָי֞ה֭בּ ְמ ֶ֤ק
תחתיה שחין) ומהפך פשטא יצא להקל ולא להחמיר ,לחכמים הקלו בו וטיהרו.
ראה אזלא-גרש במלעיל ,גרשיים במלרע [ ]...מהפך פשטא ,כעין יצא להקל ולא להחמיר
ראה מידות שהתורה נדרשת בהם
הן׃
ת֭ונ ְר ָאֶ֖ה֭אֶ לַ -הכּ ָֽ
ת֭ל ָבנָ ֶ֣ה֭א ֲַד ְמ ָדּ ֶָ֑מ ְ
ה ֶר ְ
וֹ֭ב ֶֶ֖֭
ָ֔ה֭א ַ
ֶ֣ת֭ל ָב ָנ ֵ֥
֭שׂא ְ
וֹם֭ה ְשּׁחין ְ
ַ
[יט]֭֭ו ָה ָי֞ה֭בּ ְמ ֶ֤ק
ְ
וא֭בּ ְשּׁ ֵ֥חין֭פָּ ָ ָֽר ָחה׃֭֭֭
ַ
ת֭ה
ֶ֖
רעַ
וֹ֭הכּהֵ֛ן֭ ֶנגַע-צָ ַ ֵ֥
ָ֑ן֭וט ְמּ ֹ֧א ַ
הּ֭ה ַפְֶ֣ך֭לָ ָב ְ
ר ָ
וֹר֭וּשׂעָ ָ ֶ֖
ְ
ֶ֣ה֭הכּ ֵ֗הן֭וְ הנּ ֶ֤ה֭מַ ְראֶ הָ ֭שָׁ ָפֶ֣ל֭מןָ -ה ָ֔ע
ַ
[כ]֭ ְו ָר ָא

התורה ממשיכה לדון במראה טמא שהופיע על שחין ומלמדת שבשחין ומכוה לארבע המראות הטמאים יש גם הופעה כתערובת לבן
֭ל ָבנָ ֶ֣ה֭א ֲַד ְמ ֶ ָ֔דּמֶ ת֭
ֶ֤ה֭שׂאתַ -ה ֶנּגַע ְ
ן֭והנּ ְ
וֹ֭הכּ ֵ֗ה ְ
ואדמדם הנקרא פתוך .גם בעור הבשר יש פתוך אך הוא נלמד מ(-יג,מג) ְו ָר ָָ֨אה֭א ֝ת ַ
שׂר׃֭
וֹר֭בּ ָ ָֽ
ָ
רעַ ת֭עֵ֥
וֹ֭כּ ַמ ְראֵ֥ה֭צָ ַ ֶ֖
וֹ֭בג ַַבּ ְח ָ֑תּ ְ
וֹ֭א ְ
ְבּקָ ַר ְח ֶ֖תּ ֶ֣

ספרא תזריע פרשה ד

ת֭ל ָבנָ ֶ֣ה֭א ֲַד ְמ ָדּ ֶָ֑מת ,מלמד שהיא מטמ' בפתוך ,יכול השאת תטמא (רק)
ֶ֣ת֭ל ָב ָנָ֔ה ,מלמד שהיא מטמא חלקהַ ,ב ֶה ֶֶ֖ר ְ
(ג) (יג,יט) ְשׂא ְ
חלקה והבהרת תטמא (רק) בפתוך ,ומנין ליתן את האמור בשאת בבהרת ,ואת האמור בבהרת בשאת ,ת"ל (יג,כ) ֶנגַע-צָ ַ ֵ֥רעַ ת.

ֶ֣ת֭ל ָב ָנָ֔ה מלמד כי השאת מטמא במראה לבןְ ,ל ָב ָנָ֔ה – זקף-קטן ,מלמד שמראה הלבן מטמא גם בבהרת הכתובה אחריה.
שׂא ְ
פשט ְ֭
ת֭ל ָבנָ ֶ֣ה֭א ֲַד ְמ ָדּ ֶָ֑מת ,כתוב זה מלמד כי ַב ֶה ֶֶ֖רת המופרדת ע"י טעם טפחא מלמד שהבהרת תטמא בפתוך (= ְל ָבנָ ֶ֣ה֭א ֲַד ְמ ָדָּ֑מֶ ת )
וֹ֭ב ֶה ֶֶ֖ר ְ
אֵ֥ ַ
(כאשר טעם טפחא גם בתפקיד פותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה).
וֹ֭ב ֶה ֶֶ֖רת֭ – מרכא טפחא ,בתפקיד יתור לרבות על הבהרת המטמא בפתוך גם את השאת שמטמא בפתוך (= ְל ָבנָ ֶ֣ה֭א ֲַד ְמ ָדָּ֑מֶ ת ).
אֵ֥ ַ
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ב"ה

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

וּשׁפָ ָלֵ֥ה֭אינֶ ַֽ ֵ֛נָּה֭מן-
תו"כ פרשה ד (ד) (יג,כ) ַמ ְראֶ ָה֭שָׁ ָפֶ֣ל֭אין לי אלא ַמ ְראֶ הָ ֭שָׁ ָפֶ֣ל ,ומניין לרבות את השוה ואת הגבוה ,ת"ל (יג,כא) ְ
הָ עֶ֖ וֹר,

ת֭הוא֭בַּ ְשּׁ ֵ֥חין֭פָּ ָ ָֽרחָ ה׃
ֶ֖
וֹר֭וּשׂעָ ָ ֶ֖רהּ֭הָ ַפְֶ֣ך֭לָ ָבָ֑ן֭וְ ט ְמּאֹ֧ וֹ֭הַ כּהֵ֛ן֭ ֶנגַע-צָ ַ ֵ֥רעַ
ְ
֭[כ]֭ וְ ָר ָאֶ֣ה֭הַ כּ ֵ֗הן֭וְ הנּ ֶ֤ה֭מַ ְראֶ הָ ֭שָׁ ָפֶ֣ל֭מן-הָ ָ֔ע
הן֭שׁ ְב ַעֵ֥ת֭י ָָֽמים׃
ירוֹ֭הַ כּ ֶ֖
היא֭כ ָהָ֑ה֭וְ ה ְסגּ ֵ֥
ן֭וּשׁפָ ָלֵ֥ה֭אינֶ ַֽ ֵ֛נָּה֭מן-הָ עֶ֖ וֹר֭וְ ֶ֣
ְ
ֶ֤ה֭אין-בָּ הּ֭שׂ֭ ָע ֶ֣ר֭לָ ָָ֔ב
[כא]֭֭וְ אֶ֣ם׀֭י ְר ֶאֶ֣נָּה֭הַ כּ ֵ֗הן֭וְ הנּ ָֽ

ֶ֣ה֭הכּ ֵ֗הן – מונח רביע ,לפחות ארבע .מרמז שעל הכהן להבחין האם במראה על השחין או המכוה יש אחד או יותר מבין יותר
֭[כ]֭ ְו ָר ָא ַ
מארבע מראות .כי בנגע השחין והמכוה יש אפשרות לארבע המראות הלבנים ועוד ארבע מראות פתוכים (לבן אדמדם) ,וצירופים ביניהם
(ע"פ רע"ב ,יכין על משנה נגעים פ"א מ"ב ,מ"ג).

ֶ֤ה֭מ ְראֶ ָה֭שָׁ ָפ ֶ֣ל֭מןָ -ה ָ֔עוֹר כבר בארתי זה (למעלה ס' נב) שאאל"פ (שאי אפשר לפרש) שזה תנאי שצריך שיהי'
התוה"מ קב (יג,כ) ְוהנּ ַ
וּשׁפָ ָלֵ֥ה֭אינֶ ַֽ ֵ֛נָּה והסגירו .וכן אמר למעלה (פסוק יג,ד) ובמכוה (פסוק יג,כו) שיסגיר אף
מראהו שפל דהא אמר (פסוק שאח"ז) (יג,כא) ְ
שאינה שפלה.
וּשׁפָ ָלֵ֥ה֭אינֶ ַֽ ֵ֛נָּה .וכן אמר
וע"כ פי' שאף ששפלה איננה צריך ששערה הפך לבן .וז"ש מנין לרבות את השוה ואת הגבוה ת"ל (יג,כא) ְ
בספרא (פ"ז מ"ז) גבי מכוה ,ומ"ש (בתו"כ) ואת הגבוה מרבה ממ"ש (יג,כא) ְוהֶ֣יא֭כ ָהָ֑ה֭וכן ת"י וגו'  ...והשפל יהיה גם מצד אחד כמו
שהבקעה שפלה מן ההר מצד א' ,ולכן בבהרת לבנה אמר עמוק (פסוק יג,ג) ופה שצייר בבהרת לבנה אדמדמת אמר שפל .שיצויר
שיהיה שפל בצד הלבן וגבוה בצד האודם.
וּשׁפָ ָלֵ֥ה֭אינֶ ַֽ ֵ֛נָּה֭מןָ -העֶ֖ וֹר ,ודורשת שהמראה עשוי להיות שפל ,שוה או גבוה ביחס לעור.
תו"כ מצרפת (יג,כ) ַמ ְראֶ ָה֭שָׁ ָפֶ֣ל֭ל(-יג,כא) ְ
וּמ ְראֶ הָ֭ עָ ֶ֣מק מןָ -ה ָ֔עוֹר הצעתי ע"פ משנה נגעים פ"ב מ"א כי יש להתיחס לצבע העור הממוצע של בני ישראל – אשכרוע –
ב(-יג,ג) ַ
ֶ֤ה֭מ ְראֶ ָה֭שָׁ ָפֶ֣ל֭מןָ -ה ָ֔עוֹר – מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,מוציאה הכתוב
ולא לצבע העור של הנבדק .מוצע לומר כי גם תבנית טעמי ְוהנּ ַ
מפשוטו ללמד שלא לבחון האם המראה שפל ,שוה או גבוה ביחס לנבדק ,אלא ביחס לצבע העור הממוצע של בני ישראל – אשכרוע – ולא
לצבע העור של הנבדק.
וּשׁפָ ָלֵ֥ה֭אינֶ ַֽ ֵ֛נָּה֭מן-
תו"כ פרשה ד (ד) (יג,כ) ַמ ְראֶ ָה֭שָׁ ָפֶ֣ל֭אין לי אלא ַמ ְראֶ הָ ֭שָׁ ָפֶ֣ל ,ומניין לרבות את השוה ואת הגבוה ,ת"ל (יג,כא) ְ
הָ עֶ֖ וֹר – מרכא תביר טפחא ,קבוצת פרטים המלמדת שהמראה עשוי להיראות באופנים שונים ביחס לעור הבשר שפל מן העור ,שווה או

גבוה ,ולא על כולם חל אותו ענין .פירש הח"ח ב(-יג,כ) דשפלה לאו דווקא ,אלא נקט המצוי ברוב פעמים שהיא שפלה ,משמע דהוא
הדין אם קורה דגבוה מעור הבשר מעט .ויש ספרים שאינן גורסין ואת הגבוה וגורסין את השוה לגבוה היינו ששוה לעור הבשר שהוא
גבוה .ורק על הגבוה חל הלימוד שפי' התוה"מ ש-את הגבוה מרבה ממ"ש (יג,כא) ְוהֶ֣יא֭כ ָהָ֑ה֭וכן ת"י .
וא֭בּ ְשּׁ ֵ֥חין֭פָּ ָ ָֽרחָ ה׃֭ ֭
ַ
ת֭ה
ֶ֖
רעַ
וֹ֭הכּהֵ֛ן֭ ֶנגַע-צָ ַ ֵ֥
ָ֑ן֭וט ְמּ ֹ֧א ַ
הּ֭ה ַפְֶ֣ך֭לָ ָב ְ
ר ָ
וֹר֭וּשׂעָ ָ ֶ֖
ְ
ֶ֤ה֭מ ְראֶ ָה֭שָׁ ָפ ֶ֣ל֭מןָ -ה ָ֔ע
ן֭והנּ ַ
ֶ֣ה֭הכּ ֵ֗ה ְ
[כ]֭ו ָר ָא ַ
ְ
שּׁ ֵ֥חין֭פָּ ָ ָֽר ָחה ולא בעור הבשר ,פי' ח"ח אם בשחין עצמו פרחה הנגע ופשתה אבל לא נקרא פשיון אם
תו"כ פרשה ד (ד) ( ...יג,כ) ַבּ ְ֭

פשתה בעור הבשר מחוץ לשחין.

ת֭הוא – מרכא טפחא ,מרמזים ליתור
ֶ֖
רעַ
רישא הפסוק עוסק באבחון נגע צרעת בשחין וסימן טומאה שער לבן .אפשר כי טעמי ֶנגַע-צָ ַ ֵ֥
לרבות על סימן הטומאה שער לבן את הפשיון הנלמד מַ -בּ ְשּׁ ֵ֥חין֭פָּ ָ ָֽר ָחה׃
ת֭הוא֭ – דרגא תביר מרכא טפחא ,מרמזת על קבוצת פרטים הקשורים בנושא נגע שחין
ֶ֖
רעַ
וֹ֭הכּהֵ֛ן֭ ֶנגַע-צָ ַ ֵ֥
תבנית טעמי הקרא ְוט ְמּ ֹ֧א ַ
וכאן הם מצטרפים ביחד.
נזכיר כי נגע צרעת בשחין בעל שלושה מצבי פתיחה :א' שחין על חלק מגופו ובהרת על חלק מהשחין ,ב' שחין על חלק מגופו וכל השחין
מכוסה בבהרת ,ג' הבא כולו לבן בתחילה על השחין שעל כל גופו .במצב ב' פריחת נגע (=פשיון) אפשרית רק לשחין חדש בסמוך לשחין
המקורי או לשחין המחובר למקורי בחוט שחין ברוחב שתי שערות ,ראה (יג,כו) .קבוצת הפרטים הקשורים בנושא נגע שחין המצטרפים
ביחד ,הם איזורי השחין המקוריים והחדשים שאם יהיה בהם מראה טמא ולפחות אחד מסימני הטומאה שער לבן או פשיון ,אז הכהן יטמא
הכל כמראה אחד.
בַּ ְשּׁ ֵ֥חין – מרכא ,מרבה איזורי שחין שבהם פָּ ָ ָֽר ָחה (= פשה הנגע) וטעם סלוק של פָּ ָ ָֽר ָחה ,מגביל נגע שחין לשחין בלבד.

תוך דיון ב(-יג,כ) תו"כ מכניס קרא מ(-יג,כג) לכן נעסוק בטעמי פסוק (יג,כג) ואח"כ נחזור לפסוק (יג,כא)

֭לא֭
ֲמד֭הַ בַּ הֶ ֶרת ֶ֣
֭תּע ֶ֤
תו"כ פרשה ד (ד)  ...יכול לא תפשה בעור הבשר אבל תפשה בעור המכוה תלמוד לומר (יג,כג) ְואםַ -תּ ְח ֝ ֶתּיהָ ַ
תה ,מקום שתחתיה היא פושה .אינו פושה לא בעור הבשר ,ולא בעור המכוה.
שׂ ָ֭
פָ ָ֔ ָ
לשון תו"כ זאת נמצא שוב ב -תו"כ פרשה ד (ט) (ושם נאמר) (ט) ואם תחתיה תעמוד הבהרת לא פשתה מקום שתחתיה הוא פושה ,אינה

פושה לא בעור הבשר ולא בעור המכוה ,התוה"מ אחד מהם ממעט עור בשר ואחד מהם ממעט עור מכוה מלהצטרף לעור השחין.

ַע֭הוא׃
ֹ֧א֭הכּהֵ֛ן֭א ֶ֖תוֹ֭נֶ ֵַֽ֥ג ָֽ
וֹר֭וטמּ ַ
ְ
ֶ֖ה֭בּעָ֑
שׂה֭ת ְפ ֶשׂ ָ
[כב]֭֭ואם-פָּ ֵ֥
ְ
וֹ֭הכּ ָֽהן׃֭ס
ָ֑וא֭וטה ֲֶ֖ר ַ
ת֭ה ְשּׁ ֶ֖חין֭ה ְ
ר ֶב ַ
שׂ ָתה֭צָ ֶ ֵ֥
֭לא֭פָ ָ֔ ָ
ד֭ה ַבּ ֶה ֶרת ֶ֣
ֲמ ַ
֭תּע ֶ֤
יה ַ
[כג]֭֭ואםַ -תּ ְח ֝ ֶתּ ָ
ְ
יה֭יתירה ומכך נדרש ש פשיון הבהרת מוגבל לשחין שעליו נמצאת הבהרת המקורית ולא מצטרף לפשיון
ע"פ פי' חפץ חיים מילת ַתּ ְח ֝ ֶתּ ָ

בעור המכוה.
ד֭ה ַבּ ֶה ֶרת֭ – גרשיים מהפך פשטא ,כעין דבר שיצא להקל ולא להחמיר ,והסברו כך:
ֲמ ַ
֭תּע ֶ֤
יה ַ
[כג]֭֭ואםַ -תּ ְח ֝ ֶתּ ָ
ְ
ת– מהפך פשטא ,מהפך מפשט הכתוב המדבר שאין פשיון ודורש שאם היה פשיון אבל לא בשחין אלא בעור הבשר
ד֭הבַּ ֶה ֶר ֭
ַ
ֲמ
(יג,כג) ַתּע ֶ֤
ובעור המכוה ,אז זה נחשב ש(-יג,כג) ֶ֣לא֭פָ ָ֔ ָשׂ ָתה – מונח זקף-קטן (בתפקיד של שניים) ,בעור הבשר ולא בעור המכוה ,אין הפשיון בהם
מצטרף לנגע השחין לטמא .וזוהי הקולא.
סיכום :הענין הוא פשיון בשחין ,יצא מענינו לידו ן בדבר אחר כענינו זהו פשיון מהשחין לעור הבשר או לעור המכוה ,יצא להקל ולא
להחמיר כי פשיון בשחין מוגבל לשחין בלבד (בין מקורי בין אחד שהתפתח עד ראיית הכהן) ואינו מצטרף לנגע שלא בשחין .תו"כ למד על
לא֭
אי הצטרפות לשחין של עור הבשר מ(-יג,כ) בשחין פרחה ולא בבשר ,ועל אי הצטרפות המכוה מ(-יג,כג) .אפשר כי זה מרומז בטעמי ֶ֣
פָ ָ֔ ָשׂ ָתה – מונח זקף-קטן (בתפקיד של שניים) ,עור הבשר ועור המכוה ,אין הפשיון בהם מצטרף לנגע השחין לטמא .וזוהי הקולא.
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
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"ג

תו"כ חוזר לעיון בפסוק (יג,כא) תוך שימוש בפסוק (יג,כו) העוסק במכוה.
וֹ֭הכּהֶ֖ן֭שׁ ְב ַעֵ֥ת֭י ָָֽמים׃ ֭
יר ַ
ָ֑ה֭וה ְסגּ ֵ֥
וֹר֭והֶ֣יא֭כ ָה ְ
ְ
ן֭וּשׁפָ ָלֵ֥ה֭אינֶ ַֽ ֵ֛נָּה֭מןָ -העֶ֖
ְ
ֶ֤ה֭איןָ -בּהּ֭שׂ ָע ֶ֣ר֭לָ ָָ֔ב
ָה֭הכּ ֵ֗הן֭וְ הנּ ָֽ
[כא]֭֭ואֶ֣ם׀֭י ְר ֶאֶ֣נּ ַ
ְ
וֹ֭הכּהֶ֖ן֭שׁ ְב ַעֵ֥ת֭י ָָֽמים׃
יר ַ
ָ֑ה֭וה ְסגּ ֵ֥
וֹר֭והֶ֣וא֭כ֭ ָה ְ
ְ
ן֭וּשׁפָ ָלֵ֥ה֭אינֶ ֵַֽ֛נָּה֭מןָ -העֶ֖
ְ
ֶ֤ה֭איןַ -בּ ַבּ ֶה ֶרת֭שׂ ָע ֶ֣ר֭לָ ָָ֔ב
ן֭והנּ ָֽ
ָה֭הכּ ֵ֗ה ְ
[כו]֭֭ואֶ֣ם׀֭י ְר ֶאֶ֣נּ ַ
ְ
הּ ,ולא בחוט היוצא ממנה ,יכול אפילו יש בו רוחב שתי
ֶ֤ה֭איןָ -בּ ֭
ספרא תזריע פרשה ד (ה) (יג,כא) וְ אֶ֣ם׀֭י ְר ֶאֶ֣נָּה֭כולה כאחת ְוהנּ ָֽ
ֶ֤ה֭איןַ -בּ ַבּהֶ ֶרת֭שׂ ָע ֶ֣ר֭לָ ָָ֔בן.
שערות ,ת"ל (יג,כו) ְוהנּ ָֽ
ָה֭הכּ ֵ֗הן מלמד כפי' החפץ חיים :דה"ל
תו"כ (יג,כא) (יג,כו) ְ֭ואֶ֣ם׀֭י ְר ֶאֶ֣נָּה֭כולה כאחת ,בקריאה בלי פסק (יג,כא) (יג,כו) ְואֶ֣ם֭י ְר ֶאֶ֣נּ ַ
למכתב ואם יראה ,מאי י ְר ֶאֶ֣נָּה ,כולה כאחת( ,טט – שטוחה אז טמאה) כדרשינן בעור הבשר וראהו כולו כאחת ,אבל כאשר אי אפשר
ָה֭הכּ ֵ֗הן – מונח רביע ,מרמזת לציור של איבר בעל קצה
ַ
לראותה כולה כאחת כמו בראשי איברים – טהורה .תבנית הטעמים של י ְר ֶאֶ֣נּ

וכעין ארבעה צדדים ,ובא למעטו מטומאה ,שאם היתה בראש אצבעו או בראש חוטמו שופעת אילך ואילך טהורה
הּ מלמדת כי אין בנגע המקורי שער לבן ,אף שיש בחוט היוצא מהבהרת ,אבל היות שרוחבו פחות משתי שערות לא יוחלט
מלת (יג,כא) ָבּ ֭
רק יוסגר.
ת רבתה חוט היוצא מהבהרת שרוחבו שתי שערות ויש בחוט שתי שערות לבנות הנגע יוחלט.
מלת (יג,כו) בַּ ֶה ֶר ֭
ָה֭הכּ ֵ֗הן – מונח פסק (= מונח לגרמיה) מונח רביע,
(יג,כא) (יג,כו) ְואֶ֣ם׀֭י ְר ֶאֶ֣נּ ַ
קריאה עם פסק (יג,כא) (יג,כו) ְואֶ֣ם׀ הפסק ירמז על חוט היוצא מהנגע ,אף שיש בו שתי שערות ,כיון שרוחבו פחות משתי שערות טעם
הפסק ירמז שאין פוסקים על פיו ולכן מנותק מהנגע.
ָה֭הכּ ֵ֗הן יצרף חוט שרוחבו שתי שערות עם הבהרת דבר הנלמד מהמכוה (יג,כו) ,וכן למכוה
ַ
קריאה בלי פסק (יג,כא) (יג,כו) ְואֶ֣ם֭י ְר ֶאֶ֣נּ
הנלמד מהשחין (יג,כא)
ראה מונח רביע ,פסק
ַע֭הוא׃֭֭֭
ֹ֧א֭הכּהֵ֛ן֭א ֶ֖תוֹ֭נֶ ֵַֽ֥ג ָֽ
וֹר֭וטמּ ַ
ְ
ֶ֖ה֭בּעָ֑
שׂה֭ת ְפ ֶשׂ ָ
[כב]֭֭ואם-פָּ ֵ֥
ְ
וֹ֭הכּ ָֽהן׃֭ס֭֭֭ ֭
ָ֑וא֭וטה ֲֶ֖ר ַ
ת֭ה ְשּׁ ֶ֖חין֭ה ְ
ר ֶב ַ
שׂ ָתה֭צָ ֶ ֵ֥
֭לא֭פָ ָ֔ ָ
ד֭ה ַבּ ֶה ֶרת ֶ֣
ֲמ ַ
֭תּע ֶ֤
יה ַ
[כג]֭֭ואםַ -תּ ְח ֝ ֶתּ ָ
ְ
ת֭הוא׃֭֭֭
ָֽ
רעַ
וֹר֭וטמֶּ֤א֭הַ כּהן֭א ָ֔תוֹ֭נֶ ֵַֽ֥גַע֭צָ ַ ֶ֖
֭בּ ָ֔ע ְ
שׂה֭ת ְפשֶׂ ה ָ
ֶ֣וֹם֭ה ְשּׁביעָ֑י֭אם-פָּ ֶ֤
ַ
ֶ֖ן֭בּיּ
ֵ֥הוּ֭הכּה ַ
ַ
[כז]֭֭ ְו ָר ָא
שׂה֭
ֶ֣וֹם֭ה ְשּׁביעָ֑י֭אם-פָּ ֶ֤
ַ
ֶ֖ן֭בּיּ
ֵ֥הוּ֭הכּה ַ
ַ
ֶ֖ה֭בּעָ֑ וֹר֭מה ת"ל לפי שנאמר (יג,כז) וְ ָר ָא
שׂה֭ת ְפ ֶשׂ ָ
ספרא תזריע פרשה ד (ו) (יג,כב) ְואם-פָּ ֵ֥
שׂה֭
֭בּ ָ֔עוֹר שיכול אין לי אלא פיסיון מטמא אלא בשביעי בלבד ,שמיני תשיעי עשירי מניין ת"ל (יג,כב) ת ְפ ֶשֶׂ֖ה( ,יג,כב) וְ אם-פָּ ֵ֥
ת ְפשֶׂ֭ה ָ
ת ְפ ֶשֶׂ֖ה.

ראה ויקרא תזריע יג,ז סעיף "הנושא של זמן ראיית הפשיון"
 .2ויקרא תזריע יג,כב :שחין ְואם-פָּ ֵ֥שׂה֭ת ְפ ֶשֶׂ֖ה – מרכא טפחא יתור לרבות על ראיית יום שביעי גם ימים שאחריו ,זאת קבוצת ימים
ַע֭הוא.
ֹ֧א֭הכּהֵ֛ן֭א ֶ֖תוֹ֭נֶ ֵַֽ֥ג ָֽ
שבכל אחד הכהן יחליט את המצורע ועל כך מרמז הקרא ְוטמּ ַ

(יג,כב) ָבּעָ֑ וֹר – אתנח ,אפשר כי מגביל הפשיון לשחין .וצ"ע כי הגבלה זאת נדרשה ב -תו"כ פרשה ד (ד) ( ...יג,כ) ַבּ ְשּׁ ֵ֥חין֭פָּ ָ ָֽרחָ ה ולא
בעור הבשר.
ַע֭הוא׃֭֭֭
ֹ֧א֭הכּהֵ֛ן֭א ֶ֖תוֹ֭נֶ ֵַֽ֥ג ָֽ
וֹר֭וטמּ ַ
ְ
ֶ֖ה֭בּעָ֑
שׂה֭ת ְפ ֶשׂ ָ
[כב]֭֭ואם-פָּ ֵ֥
ְ
ת֭הוא׃֭֭֭
ָֽ
רעַ
וֹר֭וטמֶּ֤א֭הַ כּהן֭א ָ֔תוֹ֭נֶ ֵַֽ֥גַע֭צָ ַ ֶ֖
֭בּ ָ֔ע ְ
שׂה֭ת ְפשֶׂ ה ָ
ֶ֣וֹם֭ה ְשּׁביעָ֑י֭אם-פָּ ֶ֤
ַ
ֶ֖ן֭בּיּ
ֵ֥הוּ֭הכּה ַ
ַ
[כז]֭֭ו ָר ָא
ְ

ספרא תזריע פרשה ד ,פ"ו (שחין)

(ז) החליטו בשיער לבן ,הלך שיער לבן וחזר שיער לבן ,וכן (או) בפיסיון( ,טט  -טימאו בשער לבן בשלושה מקרים הבאים) בתחילה ובסוף
שבוע ,לאחר הפטור ,החליטו בפיסיון (טט  -טימאו בפסיון בסוף שבוע ראשון) ,הלך הפסיון וחזר הפיסיון ,וכן (או) בשיער לבן (טט  -טימאו
בשער לבן שבא אחר היעלמות הפסיון או הפטור) (טט – וזה קרה) בסוף שבוע ראשון (ל"ג ובסוף שבוע שני) (טט  -או) לאחר הפטור ,לכך
נאמר ת ְפ ֶשֶׂ֖ה( ,יג,כב) ְואם-פָּ ֵ֥שׂה֭ת ְפ ֶשֶׂ֖ה.
ספרא תזריע פרשה ד ,פ"ז (מכוה)

(ט) החליטו בשער לבן הלך שיער לבן וחזר שיער לבן וכן פיסיון בתחילה ובסוף שבוע לאחר הפטור החליטו בפסיון הלך הפיסיון
ה,
שׂה֭ת ְפשֶׂ ֭
ה( ,יג,כז) (ו)֭אם-פָּ ֶ֤
וחזר ,וכן בשיער לבן בסוף שבוע לאחר הפטור לכך נאמר ת ְפשֶׂ ֭
שׂה֭
֭בּ ָ֔עוֹר – מהפך פשטא זקף-קטןָ ,בּ ָ֔עוֹר – זקף-קטן בתפקיד של שני סימני טומאה (פשיון ושער לבן) ,אם-פָּ ֶ֤
שׂה֭ת ְפשֶׂ ה ָ
(יג,כז) אם-פָּ ֶ֤
ת ְפשֶׂ ה֭– מהפך פשטא ילמד על התהפכות מסימן לסימן
ֶ֤א֭הכּהן֭א ָ֔תוֹ פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים ,ידרש כהיקש ממכוה לשחין ,להתהפכות מסימן
וֹר֭וטמּ ַ
֭בּ ָ֔ע ְ
שׂה֭ת ְפשֶׂ ה ָ
(יג,כז) אם-פָּ ֶ֤

לסימן.
(יג,כב) פָּ ֵ֥שׂה֭ת ְפ ֶשֶׂ֖ה – מכפל הפועל ,נדרש רבוי חזרות של סימן הפשיון בשחין ,פָּ ֵ֥שׂה֭ת ְפ ֶשֶׂ֖ה – מרכא טפחא ,רבוי החזרות במכוה.
֭בּ ָ֔עוֹר֭דרש בנגעי העור שהחילופין בין הסימנים אפילו בזמנים
ֶ֤ה֭המּ ְספַּ ַחת ָ
ַ
תו"כ פ"ב פרק ב (יב) על (וי' תז' יג,ז) ְואם-פָּ ָ֨שׂה֭ת ְפ ֶשׂ
שונים מצטרפים להותיר את הנגע בטומאתו ,ועל כך רמזה תבנית הטעמים דרגא תביר טפחא בכתוב (יג,ז) אַ חֲרֹ֧י֭ה ָרא ֵ֛תוֹ֭אֶ ל-הַ כּהֶ֖ן֭
ֹ֧א֭הכּהֵ֛ן֭א ֶ֖תוֹ תדרש לצירוף הסימנים המתחלפים
ְלטָ ה ֳָר ָ֑תוֹ .אפשר כי גם כאן (יג,כב) אותה תבנית טעמים דרגא תביר טפחא֭ ְוטמּ ַ
כממשיכים את אותו נגע.
ַע֭הוא׃֭֭֭
ֹ֧א֭הכּהֵ֛ן֭א ֶ֖תוֹ֭נֶ ֵַֽ֥ג ָֽ
וֹר֭וטמּ ַ
ְ
ֶ֖ה֭בּעָ֑
שׂה֭ת ְפ ֶשׂ ָ
[כב]֭֭ואם-פָּ ֵ֥
ְ
֭

ספרא תזריע פרשה ד ,פ"ו (שחין)
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
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"ג

(ח) (יג,כב) וְ טמֹּ֧א֭(טט  -הַ כּהֵ֛ן)֭א ֶ֖תוֹ ,את הודאי הוא מטמא ואינו מטמא את הספק ,כיצד שנים (טט – שני נגעים באיש אחד או שני אנשים
כל אחד עם נגע) שהיו אצל כהן בזה בהרת כגריס ובזה כסלע בסוף שבוע בזה כסלע ובזה כסלע ואין ידוע באיזה מהן פשה בין באיש
אחד (בעל שני נגעים) בין בשני אנשים (וכל אחד בעל נגע אחד) (ובשני המקרים הספק הוא מה הנגע הטמא לכן מספק האיש או האנשים) טהור ,רבי
עקיבה אומר באיש אחד (היה פשיון רק הספק איזה נגע פשה) טמא בשני אנשים טהור (כי א ֶ֖תוֹ מלמד לטמא רק במצב של ודאי)  ,אמרו לו (על
ַע֭הוא׃ אם כן למה נאמר ְוטמֹּ֧א֭(טט  -הַ כּהֵ֛ן)֭א ֶ֖תוֹ( ,ומה שאתה רע"ק לומד מ-א ֶ֖תוֹ לשני אנשים,
שני אנשים מלמד הכתוב) והלא נאמר נֶ ֵַֽ֥ג ָֽ
לשיטתנו מלמד על אדם אחד עם שני נגעים) את הודאי (שפשה) הוא מטמא ,ואינו מטמא את הספק (פשה).

התוה"מ (קז)  ...מלת (יג,כב) א ֶ֖תוֹ תחת כינוי (טמאו) בא לדייק רק אותו ,פירושו שבא לומר שצריך שידע גוף הפעולה המיטמא מי
הוא ,וממעט את הספק ,ובזה פליגי ר"ע ורבנן .ר"ע ס"ל שמלת (יג,כב) א ֶ֖תוֹ מוסב על האדם שאא"ל שקאי על הנגע שהיל"ל אותה
כמ"ש עד עתה על הנגע לשון נקבה .ואינו ממעט רק כשנולד הספק על האיש (וכאשר יש שני אנשים ואז טהורים שניהם) לא אם האיש
טמא בודאי והספק (פשה) הוא איזה נגע (אם יש יותר מנגע אחד) טמא .וחכמים ס"ל שמלת א ֶ֖תוֹ֭מוסב על הנגע ,ומ"ש לשון זכר משום
ַע֭הוא ... .שצריך שידע בודאי איזה נגע טמאה ואינו מועיל מה שהאיש טמא ממ"נ (ממה נפשך – במשמעות מכל
שמוסב למ"ש אחריו נֶ ֵַֽ֥ג ָֽ
מקום).
בפסוקים הקודמים דובר על נגע אחד בלבד .תו"כ מלמד כי פסוק (יג,כב) ממשיך בכך אבל בגלל שיש בו שתי מלות מיעוט אתֶ֖ וֹ וָֽ -הוא יש
למעט מצב של ספק המתעורר כאשר יש שני אנשים נגועים ולמעט מצב של שני נגעים באיש אחד ובשניהם לא ידוע כיצד נראו בראיה
הראשונה של הכהן .לחכמים שני מצבי הספק גורמים לטהר הנבדקים או הנבדק בעל שני הנגעים .ר"ע מטמא הנבדק בעל שני הנגעים.
ֹ֧א֭הכּהֵ֛ן֭א ֶ֖תוֹ  -דרגא תביר טפחא ,כעין קבוצת פרטים – הם שני נגעים שמסתפקים איזה מהם פשה ,שחלה עליהם אותו הלכה .אף
וְ טמּ ַ
על פי שאחד היה ראוי להיות טמא מפני שפשה בכל זאת הוא טהור בגלל הספק.
נֶ ֵַֽ֥גַע – מרכא ,מרבה ליותר מאדם אחד ָֽהוא – סלוק  ,מגביל את הטומאה רק לנגע שודאי פשה וימעט את הנגע שספק פשה.
ַע֭הוא – טפחא מרכא סלוק  ,טפחא כפותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריה ,אם יש נגע שודאי פשה אז זה יאפיין את האדם שבמלה
אתֶ֖ וֹ֭נֶ ֵַֽ֥ג ָֽ
אתֶ֖ וֹ והוא יהיה ודאי טמא ,ואם יש נגע שספק פשה אז זה יאפיין האדם שבמלה א ֶ֖תוֹ והוא יהיה טהור .רע"ק לשיטתו מטהר רק בשני
אנשים ,ורבנן מטהרים גם באדם אחד.
וֹ֭הכּ ָֽהן׃֭ס
ָ֑וא֭וטה ֲֶ֖ר ַ
ת֭ה ְשּׁ ֶ֖חין֭ה ְ
ר ֶב ַ
שׂ ָתה֭צָ ֶ ֵ֥
֭לא֭פָ ָ֔ ָ
ד֭ה ַבּ ֶה ֶרת ֶ֣
ֲמ ַ
֭תּע ֶ֤
יה ַ
תּ ָ
[כג]֭֭ואםַ -תּ ְח ֶ֭֝
ְ

ספרא תזריע פרשה ד ,פ"ו (שחין)

֭לא֭פָ ָ֔ ָשׂ ָתה֭מקום שתחתיה הוא פושה ,אינה לא פושה לא בעור הבשר ולא בעור המכוה
ד֭הבַּ ֶה ֶרת ֶ֣
ֲמ ַ
֭תּע ֶ֤
יה ַ
(ט) (יג,כג) ְואםַ -תּ ְח ֝ ֶתּ ָ
(ראה (יג,כ))  ,צָ ֶ ֵ֥ר ֶבת֭שיהא מקומה צרוב ,ושיהא מקומה ניכרְ ,וטה ֲֶ֖רוֹ ,את הודאי מטהר ,ואינו מטהר את הספק ,כיצד שנים שבאו
אצל כהן בזה בהרת כגריס ובזה כסלע בסוף שבוע בזה כסלע ועוד ,בזה כסלע ועוד ,שניהם טמאים ,אע"פ שחזרו להיות כסלע וכסלע
שניהם טמאי' ,עד שיחזרו להיות כגריס לכך נאמר ְוטה ֲֶ֖רוֹ ,את הודאי הוא מטהר ואינו מטהר את הספק.
ת֭ה ְשּׁ ֶ֖חין הוא טעם לטהרה כי הצרבת היא רגיעת רושם החימום הניכר בבשר .ואפשר לומר כי הבהרת
ר ֶב ַ
ע"פ רש"י עה"ת ו-התוה"מ צָ ֶ ֵ֥
הנראית על הצרבת היא חלק מהרגיעה הזאת .התוה"מ מוסיף כי היה לו לכתוב וטהרו הכהן צרבת השחין היא ולא כסדר הכתוב ,ולכן
וֹ֭הכּ ָֽהן שהוא הדין ,לכן הטעם הוא תנאי לדין שצריך להיות
ת֭ה ְשּׁ ֶ֖חין֭הָ֑וא֭שהוא טעם הדבר קודם לְ -וטה ֲֶ֖ר ַ
ר ֶב ַ
מפרש כי היות וכתב צָ ֶ ֵ֥
ודאי טהרה ולא ספק טהרה .לכן כאשר באו שני אנשים עם מצבי פתיחה כמתואר והם בודאות נהיו טמאים בגלל פשיון ויש ספק מי היה
בעל הסלע בתחילה ,אז כאשר הפשיון נסוג ולא הגיע לגריס בשניהם ,נשאיר אותם טמאים.
ת֭ה ְשּׁ ֶ֖חין – מרכא טפחא ,יתור לרבות ,תנאי לדון את הנגע בתורת נגע שחין שיהא מקומו של השחין ניכר ,הָ֑וא – אתנח ,מגביל
ר ֶב ַ
צָ ֶ ֵ֥
כדי שרק במקרה כזה נדונו בתורת נגע השחין ולא בתורת נגע עור הבשר.
הַ כּ ָֽהן – סלוק ,הגבלת הידיעה של הכהן מהראיה הראשונה ,כלומר שכח את הגודל הפותח של כל אחד משני אנשים .ע"י טעם טפחא של
וְ טה ֲֶ֖רוֹ ,בתפקיד משנה מצב למרות שכתוב ְוטה ֲֶ֖רוֹ גורמת לצרוע לא להיטהר עד שודאי יהיה טהור ,כלומר יחזור המראה לגודל גריס או
יכהה בשניהם.
המכוה
ספרא תזריע פרשה ד
ֵ֥ה֭בע ֶ֖רוֹ֭מ ְכוַת-אָ֑שׁ מלמד שאין שחין ומכוה מצטרפים זה עם
ְ
ר֭כּי-י ְהיֶ
שׂ ָֽ
וֹ֭ב ָ֔ ָ
וֹ֭שׁחָ֑ין( ,יג,כד) ֶ֣א ָ
ֵ֥ה֭בוְֹ -בע ֶ֖ר ְ
ָֽ
ר֭כּי-י ְהיֶ
שׂ ָֽ
וּב ֕ ָ
פרק ז (יג,יח) ָ
זה( .ב) לא שבאו ואין ידוע אם שחין הוא אם מכוה היא ,אלא אפילו כחצי גריס שחין וכחצי גריס מכוה אין מצטרפים( .ג) (יג,כד)֭
ֶ֣ת֭המּ ְכ ָוֵ֗ה ,יכול עד שתעשה צלקת ת"ל (יג,כד)֭מ ְכוַת-אָ֑שׁ הא כיצד חייתה ולא חייתה,
ַ
ה֭מ ְחיַ
ָֽהיְ ֞ ָת ָֽ
מ ְכוַת-אָ֑שׁ יכול מורדת ת"ל יג,כד) ְו ָ
ֶ֖ה֭הוא׃ עד שתקרום כקליפת השום( .ד) אין לו אלא בזמן שנכוה באור (טט – היינו
ָֽ
כוָ
ת֭המּ ְ֭
ר ֶב ַ
וכן הוא אומר למטן (יג,כח) ָֽכּי-צָ ֶ ֵ֥
מ ְכוַת-אָ֑שׁ ) מנין נכוה בגחלת או ברמץ או בסיד רותח בגיפסיס רותח וכל שהוא מחמת האש זו היא מכוה ,ת"ל (יג,כד) הַ֭מּ ְכ ָוֵ֗ה( ,יג,כד)

הַ֭מּ ְכ ָוֵ֗ה֭ריבה ,אין לי אלא מכוה שלאחר הדיבר שלפני הדיבר מנין ,בגוי משנתגייר ,עד שלא נתגייר מנין ,בקטן ,משנולד ,עד שלא
נולד מנין ת"ל מכוה ,מכוה ריבה ,אין לי אלא מכוה שיש לה לאיכן שתפשה ,מכוה שאין לה להיכן שתפשה מנין ת"ל (יג,כד) ָֽכּי-י ְהיֶ ֵ֥ה֭
(תו"ש ל"ג בו אלא)ְ ,בע ֶ֖רוֹ֭אפילו בכולו ,אין לי אלא בזמן שמקצתה מכוה ומקצתה בהרת ,מקצתה מכוה וכולה בהרת ,מקצתה בהרת
וכולה מכוה ,כולה מכוה וכולה בהרת ,מנין ת"ל (יג,כד) ְבע ֶ֖רוְֹ ,בע ֶ֖רוֹ֭ריבה( .ה) בהרת לבנה אדמדמת מלמד שהיא מטמאה בפתוך
ֶ֤ה֭אין-בַּ בַּ הֶ ֶרת֭
ר ֶאֶ֣נָּה֭כולה כאחתְ ,והנּ ָֽ
ומנין שתטמא חלקה ת"ל לבנה ,מנין לרבות שאר המראות ת"ל או לבנה( .ו) (יג,כו) ְואֶ֣ם׀֭י ְ ֭
וֹר֭והֶ֣וא֭כ ָהָ֑ה֭זהו
ְ
וּשׁפָ ָלֵ֥ה֭אינֶ ַֽ ֵ֛נָּה֭מןָ -העֶ֖
שׂ ָע ֶ֣ר֭לָ ָָ֔בן֭זהו שאמרו לרבות את החוט היוצא ממנו שיש בו רוחב שתי שערות( .ז) (יג,כו) ְ
֭בּ ָ֔עוֹר ,שיכול אין לי פיסיון מטמא אלא
שׂה֭ת ְפשֶׂ ה ָ
ֶ֣וֹם֭ה ְשּׁביעָ֑י֭אם-פָּ ֶ֤
ַ
ֶ֖ן֭בּיּ
ֵ֥הוּ֭הכּה ַ
ַ
שאמרו לרבות את השוה לגבוה( .ח) (יג,כז) ְו ָר ָא
ה( .ט) החליטו בשער לבן הלך שיער לבן וחזר שיער לבן
שׂה֭ת ְפשֶׂ ֭
ה( ,ו)אם-פָּ ֶ֤
בסוף שבוע מנין אף לאחר הפטור תלמוד לומר ת ְפשֶׂ ֭
וכן פיסיון( ,החליטו בשער לבן) בתחילה ובסוף שבוע לאחר הפטור החליטו (אחר שבוע) בפסיון הלך הפיסיון וחזר ,וכן בשיער לבן
ה,.
שׂה֭ת ְפשֶׂ ֭
ה( ,ו)אם-פָּ ֶ֤
בסוף שבוע לאחר הפטור לכך נאמר ת ְפשֶׂ ֭
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
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"ג

 ,מה תלמוד לומר (יג,כה) צָ ַרֶ֣עַ ת֭ ָ֔הוא (יג,כה) צָ ַ ֶ֖רעַ ת֭ ָֽהוא׃ (יג,כז) צָ ַ ֶ֖רעַ ת֭ ָֽהואשלש פעמים ,צרעת כגריס ,צרעת ליתן את האמור בשאת
בבהרת ,ואת האמור בבהרת בשאת ,צרעת ליתן את האמור בשחין במכוה ,ואת האמור במכוה בשחין מה ת"ל (יג,כה) צָ ַרֶ֣עַ ת֭ ָ֔הוא
(יג,כה) צָ ַ ֶ֖רעַ ת֭ ָֽהוא׃ (יג,כז) צָ ַ ֶ֖רעַ ת֭ ָֽהוא׃ שלשה פעמים היא אינה מטמאה במחייה בתחילה ובסוף שבוע לאחר הפטור ,היא פרט
לשפשת לבוהק בסוף שבוע לאחר הפטור ,היא אין לה מראה חמישית היא אין השחין והמכוה מצטרפים זה עם זה (ק"א מוחק זאת) .
ָ֑ין֭ונ ְר ָ ָֽפּא׃
וֹ֭שׁח ְ
ֵ֥ה֭בוְֹ -בע ֶ֖ר ְ
ָֽ
ר֭כּי-י ְהיֶ
שׂ ָֽ
פ֭[יח]֭֭וּב ֕ ָ
ָ
וֹ֭לבָ֭נָ ָֽה׃֭֭֭
ת֭א ְ
דּ ֶמ ֵ֥
ת֭ל ָבנָ ֵ֥ה֭א ֲַד ְמ ֶ ֶ֖
ֶ֣ת֭המּ ְכ ָוֵ֗ה֭בַּ ֶה ֵֶ֛ר ְ
ַ
ה֭מ ְחיַ
ָֽהיְ ֞ ָת ָֽ
ָ֑שׁ֭ו ָ
ֵ֥ה֭בע ֶ֖רוֹ֭מ ְכוַת -א ְ
ְ
ר֭כּי-י ְהיֶ
שׂ ָֽ
וֹ֭ב ָ֔ ָ
[כד]֭֭א ָ
ֶ֣
ֵ֥ה֭בע ֶ֖רוֹ֭מ ְכוַת-אָ֑שׁ֭מלמד שאין שחין
ְ
ר֭כּי-י ְהיֶ
שׂ ָֽ
וֹ֭ב ָ֔ ָ
וֹ֭שׁחָ֑ין( ,יג,כד) ֶ֣א ָ
ֵ֥ה֭בוְֹ -בע ֶ֖ר ְ
ָֽ
ר֭כּי-י ְהיֶ
שׂ ָֽ
ספרא תזריע פרשה ד פ"ז (יג,יח) וּבָ ֕ ָ

ומכוה מצטרפים זה עם זה( .ב) לא שבאו ואין ידוע אם שחין הוא אם מכוה היא ,אלא אפילו כחצי גריס שחין וכחצי גריס מכוה אין
מצטרפים.
ע"פ החפץ חיים גם אם ידוע מקור כל נגע ,אין חצי גריס נגע שחין מצטרף לחצי גריס נגע מכוה.

ֶ֣ת֭המּ ְכ ָוֵ֗ה ,יכול עד שתעשה צלקת ת"ל (יג,כד)֭
ַ
ה֭מ ְחיַ
ָֽהיְ ֞ ָת ָֽ
ספרא תזריע פרשה ד פ"ז (ג) (יג,כד)֭מ ְכוַת-אָ֑שׁ יכול מורדת ת"ל (יג,כד) ְו ָ
ֶ֖ה֭הוא׃ עד שתקרום כקליפת השום.
ָֽ
ת֭המּ ְכוָ
ר ֶב ַ
מ ְכוַת-אָ֑שׁ הא כיצד חייתה ולא חייתה ,וכן הוא אומר למטן (יג,כח) ָֽכּי-צָ ֶ ֵ֥
ֶ֣ת֭המּ ְכ ָוֵ֗ה .משמע שחיתה
ַ
ה֭מ ְחיַ
ָֽהיְ ֞ ָת ָֽ
ע"פ חפץ חיים :יכול מורדת .פי' שהמכה מורד בו ומכאיבו שלא נתרפא כלל :ת"ל (יג,כד) ְו ָ
ונתרפא המכוה .צלקת .היינו שנתרפאה לגמרי ובשרה קשה שם :ת"ל (יג,כד)֭מ ְכוַת-אָ֑שׁ .משמע שעדיין יש היכר שהוא מכות אש:
ת֭המּ ְכוָ ֶ֖ה .היינו שיש רושם שם באותו מקום.
ר ֶב ַ
(יג,כח) צָ ֶ ֵ֥
(ד) אין לו אלא בזמן שנכוה באור (טט – היינו מ ְכוַת-אָ֑שׁ ) מנין נכוה בגחלת או ברמץ או בסיד רותח בגיפסיס רותח וכל שהוא מחמת
האש זו היא מכוה ,ת"ל (יג,כד) הַ֭מּ ְכ ָוֵ֗ה( ,יג,כד) הַ֭מּ ְכ ָוֵ֗ה֭ריבה( ,התוה"מ מפרש כי הל"ל והיתה מחיתו אבל כתב מלים יתירות מחית
ֶ֣ת֭המּ ְכ ָוֵ֗ה – מונח רביע ,בתפקיד של לפחות ארבעה ,כאן חמישה ,גורמים נוספים ,למכוה).
ַ
המכוה ,טט – רבוי הנרמז בטעמי ָֽמ ְחיַ

פ"ז מ"ד  ...אין לי אלא מכוה שיש לה לאיכן שתפשה ,מכוה שאין לה להיכן שתפשה מנין ת"ל (יג,כד) ָֽכּי-י ְהיֶ ֵ֥ה֭ ְבע ֶ֖רוֹ֭אפילו בכולו,
אין לי אלא בזמן שמקצתה מכוה ומקצתה בהרת ,מקצתה מכוה וכולה בהרת ,מקצתה בהרת וכולה מכוה ,כולה מכוה וכולה בהרת,
מנין ת"ל (יג,כד) ְבע ֶ֖רוְֹ ,בע ֶ֖רוֹ֭ריבה.
וֹ֭הכּ ָֽהן׃֭ס
ָ֑וא֭וטה ֲֶ֖ר ַ
ת֭ה ְשּׁ ֶ֖חין֭ה ְ
ר ֶב ַ
שׂ ָתה֭צָ ֶ ֵ֥
֭לא֭פָ ָ֔ ָ
ד֭ה ַבּ ֶה ֶרת ֶ֣
ֲמ ַ
֭תּע ֶ֤
יה ַ
[כג]֭֭ואםַ -תּ ְח ֝ ֶתּ ָ
ְ
וֹ֭ל ָבנָָֽ֭ה׃֭֭֭
ת֭א ְ
דּ ֶמ ֵ֥
ת֭ל ָבנָ ֵ֥ה֭א ֲַד ְמ ֶ ֶ֖
ֶ֣ת֭המּ ְכ ָוֵ֗ה֭בַּ ֶה ֵֶ֛ר ְ
ַ
ה֭מ ְחיַ
ָֽהיְ ֞ ָת ָֽ
ָ֑שׁ֭ו ָ
ֵ֥ה֭בע ֶ֖רוֹ֭מ ְכוַת -א ְ
ְ
ר֭כּי-י ְהיֶ
שׂ ָֽ
וֹ֭ב ָ֔ ָ
[כד]֭֭א ָ
ֶ֣
ֵ֥ה֭בע ֶ֖רוֹ֭מ ְכוַת-אָ֑שׁ  -והוא כעין פעולה ,תבנית טעמים העשויה ללמד
ְ
שׂר – מונח זקף-קטן והוא תאור ,ואחריו ָֽכּי-י ְהיֶ
וֹ֭ב ָ֔ ָ
(יג,כד) (סלוק) ֶ֣א ָ

אלפניו ולאחריו .אפשר כי כאן הלימוד אלפניו אינו רק על הפסוק הקודם (יג,כג) אלא על פרשת נגע שחין כולה (יג,יח – כג) וזה מתאים
ֵ֥ה֭בע ֶ֖רוֹ֭מ ְכוַת-
ְ
ר֭כּי-י ְהיֶ
שׂ ָֽ
וֹ֭ב ָ֔ ָ
וֹ֭שׁחָ֑ין( ,יג,כד) ֶ֣א ָ
ֵ֥ה֭בוְֹ -בע ֶ֖ר ְ
ָֽ
ר֭כּי-י ְהיֶ
שׂ ָֽ
וּב ֕ ָ
לפתיחת נושא נגע המכוה ספרא תזריע פרשה ד פ"ז (יג,יח) ָ
אָ֑שׁ֭מלמד שאין שחין ומכוה מצטרפים זה עם זה.

וֹ֭ב ָ֔ ָשׂר – מונח זקף-קטן ,בכויה שני מצבים:
הלימוד אלאחריו בנושא המכוה (יג,כד) ֶ֣א ָ

מכוה שיש לה לאיכן שתפשה,
ֵ֥ה֭בע ֶ֖רוֹ אפילו בכולו
ְ
מכוה שאין לה להיכן שתפשה מנין ת"ל (תורה שלמה ל"ג בו אלא)( ,יג,כד) ָֽ ...כּי-י ְהיֶ
ֵ֥ה֭בע ֶ֖רוֹ֭ -מרכא טפחא ,יתור לרבות מצבים שונים של יחסי בהרת ומכוה
ְ
(יג,כד) ָֽ ...כּי-י ְהיֶ
אין לי אלא בזמן שמקצתה מכוה ומקצתה בהרת( ,א) מכוה בחלק מהעור – וחלק מזה בהרת .אפשרות לפשיון במכוה
מקצתה מכוה וכולה בהרת( ,ב) מכוה בחלק מהעור וכולה בהרת .כאן פשיון רק למכוה חדשה סמוכה
מקצתה בהרת וכולה מכוה( ,ג) מכוה בכל העור וחלקה בהרת .כאן פשיון במכוה
כולה מכוה וכולה בהרת ,מנין ת"ל ְבע ֶ֖רוֹ ,בעורו ריבה( .ד) מכוה בכל העור וכולה בהרת .כאן אין פשיון.
(יג,כד) מ ְכוַת-אָ֑שׁ  -אתנח ,מגביל ללמד כי מכוה היא מגורם חיצוני בלבד ,אוּר = אש או חומר פולט חום שהוא גבוה ביחס לגוף האדם.
לעומת שחין הבא מחמת חום גוף עצמי או מכה מגורם חיצוני חם שאינו אש ,וממי טבריה שעוררה אותו.

ת֭ל ָבנָ ֵ֥ה֭א ֲַד ְמ ֶ ֶ֖דּ ֶמת֭מלמד שהיא מטמאה בפתוך ומנין שתטמא חלקה ת"ל ְלבָ נָ ָֽה ,מנין
ספרא תזריע פרשה ד פ"ז (ה) (יג,כד) ַבּ ֶה ֵֶ֛ר ְ
וֹ֭ל ָבנָ ָֽה .חפץ חיים :מנין לרבות שאר המראות .שאת וכה"ג שגם הם יטמאו בחלקה ובפתוך .ת"ל
לרבות שאר המראות ת"ל (יג,כד)֭ ֵ֥א ְ
וֹ֭ל ָבנָ ָֽה .ואו לרבות הוא.
אֵ֥ ְ
ְלבָ נָ ֵ֥ה֭א ֲַד ְמ ֶ ֶ֖דּ ֶמת – מרכא טפחא ,יתור לרבות ? ֵ֥אוֹ – מרכא ,לרבות שאר מראות שיטמאו פתוך ְל ָבנָ ָֽה – סלוק ,רוצה לומר שגם מראה
המוגבל רק ללבנה חלקה ,ללא אדמדמת במכוה טמאה.
הסבר לנושא שאין מחיה מטאה בשחין ומכוה.
וֹ֭ל ָבנָ ָֽה׃֭֭֭
ת֭א ְ
דּ ֶמ ֵ֥
ת֭ל ָבנָ ֵ֥ה֭א ֲַד ְמ ֶ ֶ֖
ֶ֣ת֭המּ ְכ ָוֵ֗ה֭בַּ ֶה ֵֶ֛ר ְ
ַ
ה֭מ ְחיַ
ָֽהיְ ֞ ָת ָֽ
ָ֑שׁ֭ו ָ
ֵ֥ה֭בע ֶ֖רוֹ֭מ ְכוַת -א ְ
ְ
ר֭כּי-י ְהיֶ
שׂ ָֽ
וֹ֭ב ָ֔ ָ
[כד]֭֭א ָ
ֶ֣
ב-תו"כ פ"ד פר"ז מ"ט דורש שאין מחיה מטמאה בשחין ומכוה מיתור מלת (יג,כד) ָֽ ...הוא׃

ב-בבריתא י"ג מידות של רבי ישמעאל במידת "יצא מן הכלל לידון בדבר אחר כענינו יצא להקל ולא להחמיר" נדרש כי השחין והמכוה
אינם מטמאים במחיה בנוסף לכך שאינן זקוקים להסגר בשבוע שני ,ושני אלה נדרשים להקל מהשוואת הכתוב בנגעי עור לכתוב בנגעי
שחין ומכוה ,כי אינן מוזכרים בכתובים על השחין והמכוה.

כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
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"ג

ֶ֣ת֭המּ ְכ ָוֵ֗ה ,תשאר או תתגלה מחיה ,היא לא סימן
ַ
וֹ֭ל ָבנָ ָֽה המתפתח על ָֽמ ְחיַ
ת֭א ְ
דּ ֶמ ֵ֥
בַּ֭ ֶה ֵֶ֛רת – תביר ,למעט שאם בתוך מראה ְל ָבנָ ֵ֥ה֭א ֲַד ְמ ֶ ֶ֖
טומאה.
ע"פ דעת יוסף ... 15ומדברי רבינו ז''ל בפ"ג מהל' טומאת צרעת הל' ג' מוכח דבאמת שייכא נמי מחיה בשחין ומכוה
פירוש שכאשר בַ -בּ ֶה ֵֶ֛רת – יש נסיגה באמצעיתה ,המרומזת בטעם תביר (בתפקיד ממעט) ,ומתגלה "תוך" הנראה כמחיה של בשר חי,
הדין מן התורה הוא שזה לא מטמא.
וכתב עוד ה-דעת יוסף 16כתב הר''ש ז''ל  ...אבל במחיה אין מטמא דמחיית בשר חי בעינן ואין זה בשר חי כיון דמקומו שחין או
מכוה עד שיעשה מקומו צלקת קרום חזק וגו' (היינו במצב של צרבת השחין או המכוה יש מחיה אבל היא לא מחיית בשר חי).
דּמֶ ת֭
ת֭לבָ נָ ֵ֥ה֭א ֲַד ְמ ֶ ֶ֖
ֵ֗ה֭בּ ֶה ֵֶ֛ר ְ
ֶ֣ת֭המּ ְכ ָו ַ
ַ
ה֭מ ְחיַ
ָֽהיְ ֞ ָת ָֽ
סיכום הסבר ל -ספרא תזריע פרשה ד פ"ז (ד  -ה) נאמר בחלק הסיפא של (יג,כד) ְ ...ו ָ
ֶ֣ת֭המּ ְכ ָוֵ֗ה֭הוא רפואת המכוה ע"י שהמכוה התכסתה בצרבת המכוה ,היינו קרום כקליפת השום.
ַ
וֹ֭ל ָבנָ ָֽה׃ פירוש מלות ָֽמ ְחיַ
אֵ֥ ְ
ֶ֣ת֭המּ ְכ ָוֵ֗ה – גרשיים מונח רביע ,תבנית טעמים המרמזת על כתוב שיצא מהכלל ללמד
ַ
ה֭מ ְחיַ
ָֽהיְ ֞ ָת ָֽ
תבנית הטעמים של הכתוב (יג,כד)ְ ...ו ָ
על עצמו בלבד (בשחין ומ כוה) .הכלל הוא "מחיה" אלא שיש מחיית בשר חי השייך בנגע העור ויש מחיה שבשחין או במכוה .תבנית
הטעמים רמזה להוציא את מחית השחין או המכוה מכלל ה"מחיה" והיא לא מטמאה..

15

דעת יוסף  -נגעים :פ"ט מערכה נ"ט משנה א ,הרב חיים יוסף דינקלס כתב הר''ש ז''ל השחין והמכוה עור הבשר שלקה בשחין ומכוה כדמפ' ונולד במקומו בהרת בא' מד'
מראות מסגירו שבוע א' בסוף שבוע ראשון אם יש בו שער לבן או פסיון מחליטו ואם לאו פוטרו אבל במחיה אין מטמא דמחיית בשר חי בעינן ואין זה בשר חי כיון דמקומו שחין או
מכוה עד שיעשה מקומו צלקת קרום חזק וגו'
 ...ומדברי רבינו ז''ל בפ"ג מהל' טומאת צרעת הל' ג' מוכח דבאמת שייכא נמי מחיה בשחין ומכוה אלא שכן הדין מן התורה שלא יהיו השחין והמכוה מטמאין אלא בשער לבן
ופסיון בלבד מטעם שלא הזכיר הכתוב בטומאת שחין ומכוה כי אם שער לבן ופסיון וז''ל רבינו ז''ל שם".אין המחיה סימן טומאה עד שתהיה בגופה של בהרת ,כיצד? בהרת באמצע
שחין או מכוה וכו' והמחיה בתוך השחין או בתוך המכוה וכו' אע''פ שהמחיה באמצע הבהרת אינה סימן טומאה מפני שהיא בתוך השחין או המכוה וכו' וכן אם הקיף השחין או
מחייתו והמכוה ומחייתה וכו' או שנסמך א' מהן למחיה מצדה או שחלק א' מהן את המחיה ונכנס לתוכה אינה סימן טומאה ,הלכו להן השחין או המכוה וכו' ונמצאת המחיה לבדה
בתוך הבהרת בסוף שבוע ראשון או בסוף שני ה"ז יחליט" עכ"ל .הרי מפורש בדבריו שאפשר למחיה להיות בשחין ובמכוה אלא שכן הדין שלא תטמא וגו'
 16ראה הערה קודמת
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וא֭בּמּ ְכוָ ֶ֖ה֭פָּ ָרָ֑חָ ה֭
ַ
ת֭ה
ָ֔
מק֭מןָ -ה ָ֔עוֹר֭צָ ַרֶ֣עַ
ת֭וּמ ְראֶ ָה֭עָ ֶ֣֭
ַ
ן֭בּ ַבּ ֵ֗ ֶה ֶר
ן֭והנּ ֶ֣ה֭נ ְֶהפַּ ְך ֭֩שׂ ָ֨ ָער֭לָ ָ֝ב ַ
ֶ֣הּ֭הכּ ֡ה ְ
֭ [כה]֭֭וְ ָר ָאֶ֣ה֭א ָת ַ
ת֭הוא׃֭֭֭ ֭
ָֽ
רעַ
֭הכּ ָ֔הן֭נֶ ֵַֽ֥גַע֭צָ ַ ֶ֖
֭וְ טמֶּ֤א֭אתוֹ ַ

אפשרויות ללימוד מה-מונח תרסא
ְך ֩ – מונח תלישא-קטנה ,המרמז לכעין שני תפקידי תלישא( :שיעור) זמני ראיית פשיון( ,מחיצה) אי הצטרפות
הקרא (יג,כה) ְוהנּ ֶ֣ה֭נ ְֶהפַּ ֭
נגעי עור הבשר,שחין ,מכוה.
(א) הנושא של זמן ראיית הפשיון :ראה ויקרא תזריע יג,ז סעיף "הנושא של זמן ראיית הפשיון" שנלמד ממכוה (יג,כז) שפשיון
מטמא אחר הפטור.
ְך ֩ – מונח תלישא-קטנה ,בתפקיד מחיצה – לרמז
(ב) הנושא של אי הצטרפות נגעי עור הבשר ,השחין ,והמכוה (יג,כה) ְוהנּ ֶ֣ה֭נ ְֶהפַּ ֭
כפ' רש"י עה"ת (יג,כד) כי למרות שסימני מכוה וסימני שחין שוים הם ,למה חלקן הכתוב ,לומר שאין מצטרפין זה עם זה,
נולד חצי גריס בשחין וחצי גריס במכוה ,לא ידונו כגריס (שלם) (חולין ח,א)
ֶ֣הּ֭הכּ ֡הן – מונח מונח פזר ,תבנית שאינו מופיעה בפסוקי השחין ,אלא רק בפסוקי
אפשרויות ללימוד מהפזר בקרא (יג,כה) ְו ָר ָאֶ֣ה֭א ָת ַ
המכוה ,כל מונח עשוי להיות עוד פזר ,ללמד למקום אחר.
ממהלך הגמרא ב-בבלי חולין ח,א בנושא הכויה עולה העיקרון שגם בשחיטה וגם בנגעים כאשר יש חיתוך או דקירה במתכת מלובנת,
בגלל החידוד כוח החיתוך קודם לכוח החום .טעם פזר במכוה מרמז שכוח החיתוך בדבר חם קודם לכוח החום מרומז במכוה אבל הלימוד
ב-בבלי חולין ח,א בא מהלכות שחיטה אל המכוה .קישור לשחיטה עשוי להיות בצורת טעם פזר כצורת סכין וחודה.
(להלן סוגיית הגמרא בחולין
וא֭בּמּ ְכוָ ֶ֖ה֭פָּ ָרָ֑חָ ה֭
ַ
ת֭ה
ָ֔
ת֭וּמ ְראֶ ָה֭עָ ֶ֣מק֭מןָ -ה ָ֔עוֹר֭צָ ַרֶ֣עַ
ַ
ן֭בּ ַבּ ֵ֗ ֶה ֶר
ן֭והנּ ֶ֣ה֭נ ְֶהפַּ֭ ְך ֭֩שׂ ָ֨ ָער֭לָ ָ֝ב ַ
ֶ֣הּ֭הכּ ֡ה ְ
֭[כה]֭֭וְ ָר ָאֶ֣ה֭א ָת ַ
ת֭הוא׃֭֭֭
ָֽ
רעַ
֭הכּ ָ֔הן֭נֶ ֵַֽ֥גַע֭צָ ַ ֶ֖
֭וְ טמֶּ֤א֭אתוֹ ַ

הקדמה  ,האותיות הגדולות בדיון המפורט מלמדות (א) דינו של רב זירא בשם שמואל בשחיטה בסכין מלובן; (ב) ספק דומה בדיני שחין
ומכוה; (ג) נסיון להוכיח את (ב) הספק מדינו של רב זירא לדין נגעים ודחיית הגמרא; (ד) נסיון להוכיח את (ב) הספק ,מברייתא בדיני
נגעים ודחיית הגמרא .האותיות הקטנות הרחבת צדדי הספק שב(ב) בדיני שחין ומכוה בגלל הכאה בשיפוד מלובן.

בבלי חולין ח,א א"ר זירא אמר שמואל :ליבן סכין ושחט בה  -שחיטתו כשרה ,חידודה קודם לליבונה.
והאיכא צדדין! בית השחיטה מירווח רווח.

איבעיא להו :ליבן שפוד והכה בו ,משום שחין נדון או משום מכוה נדון?
למאי נפקא מינה? לכדתניא :שחין ומכוה מטמאין בשבוע אחד בשני סימנין ,בשער לבן ובפסיון ,ולמה חלקן הכתוב? לומר שאין מצטרפין זה
עם זה; ותניא :איזהו שחין ואיזהו מכוה? לקה בעץ ,באבן ,בגפת ,בחמי טבריא ,ובכל דבר שלא בא מחמת האור לאתויי אבר מעיקרו  -זהו
שחין ,ואיזהו מכוה? נכוה בגחלת ,ברמץ ,בסיד רותח ,בגפסית רותח ,ובכל דבר הבא מחמת האור לאתויי חמי האור  -זו היא מכוה; ותניא:
שחין ומכוה ,אם שחין קודם למכוה  -בטל מכוה את השחין ,ואם מכוה קודמת לשחין  -בטל שחין את המכוה; והכא היכי דמי? כגון דהוה
ביה חצי גריס שחין מעיקרא ,וליבן שפוד והכה בו ונפק ביה חצי גריס אחר ,מאי? חבטא קדים ,ואתי הבלא ומבטל ליה לחבטא ,והוה ליה
שחין ומכוה ולא מצטרפין ,או דלמא הבלא קדים ,ואתי חבטא ומבטל ליה להבלא ,והוה ליה שחין ושחין ומצטרף?

ת"ש ,דאמר ר' זירא אמר שמואל :ליבן סכין ושחט בה  -שחיטתו כשירה ,חידודה קודם לליבונה ,אלמא חבטא קדים .חדוד שאני.
ת"ש :ליבן שפוד והכה בו  -נדון משום מכות אש ,אלמא חבטא קדים .התם נמי דברזייה מיברז ,דהיינו חדוד:
מהלך הגמרא (א) דינו של רב זירא בשם שמואל ליבן סכין ושחט בה  -שחיטתו כשרה ,חידודה קודם לליבונה.
(ב) הגמרא הסתפקה ב -ליבן שפוד והכה בו האם החבטה קודמת ואחריה מגיעה המכוה ולכן הנגע נידון משום מכוה ,או הבל הליבון קודם
ואחריה החבטה ונידון הנגע משום שחין.
(ג) נסיון להוכיח את (ב) הספק מדינו של רב זירא לדין נגעים שכשם שבשחיטה הדין הוא שהשחיטה כשירה משום שחידודה של הסכין
החותכת את הסימנים קודם לחום הליבון ונחתכו הסימנים קודם שנכוו מחום הסכין ,גם בדיני נגעים חבטת השיפוד קודם לכויה מהבל
הליבון.
ודחיית הגמרא שבלהב סכין שחיטה הדבר שונה כי מתוך שהוא דק מאד חומו אינו חזק ולכן פעולת החיתוך קודמת לכוח החום שבו ,ולכן
השחיטה כשירה .מה שאין כן במכת השיפוד שהוא רחב מלהב הסכין יתכן שכוח החום מקדים לכוח המכה.
(ד) נסיון להוכיח את (ב) הספק ,מברייתא בדיני נגעים.
ברייתא מפורשת ת"ש :ליבן שפוד והכה בו  -נדון משום מכות אש ,אלמא חבטא קדים .הרי לנו ברייתא מפורשת שהחבטה קודמת
ואח"כ בא כוח החום וגרם למכוה המבטלת את השחין שנגרם מהחבטה.
ודחיית הגמרא שגם את הברייתא ניתן להעמיד במקרה שדקרו בחוד השיפוד ולא שהיכה בו ברוחבו של שיפוד ,ולכן החיתוך קדם לחום
הגורם למכוה.
סיכום  :בשחיטה להב הסכין קודם לחום הליבון והשחיטה כשירה ,בנגעים אם דקרו בשיפוד מלובן דקירת השיפוד קודמת לחום הגורם
למכוה (כוח החום הבא אחרי הדקירה מבטל חבטת הדקירה וגורם מכוה).
ואם היכה בשיפוד רחב נשארת הגמרא בספק.
ממהלך הגמרא בנושא הכויה עולה העיקרון שגם בשחיטה וגם בנגעים כאשר יש חיתוך או דקירה במתכת מלובנת ,בגלל החידוד כוח
החיתוך קודם לכוח החום).
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בבלי נדה נח,ב משנה  ...מעשה (משנה נדה פ"ח,מ"ג) באשה אחת שבאת לפני ר"ע ,אמרה לו :ראיתי כתם .אמר לה :שמא מכה היתה
ביך? אמרה לו :הן ,וחיתה .אמר לה :שמא יכולה להגלע ולהוציא דם? אמרה לו :הן .וטהרה ר"ע.
דּמֶ ת ֵ֥אוֹ ְלבָ֭נָ ָֽה׃ וְ ָר ָאֶ֣ה א ָתֶ֣הּ
ָֽהיְ ֞ ָתה ָֽמ ְחיַ ֶ֣ת ַהמּ ְכ ָוֵ֗ה ַבּ ֶה ֵֶ֛רת ְל ָבנָ ֵ֥ה א ֲַד ְמ ֶ ֶ֖
שׂר ָֽכּי-י ְהיֶ ֵ֥ה ְבע ֶ֖רוֹ מ ְכוַת-אָ֑שׁ ְו ָ
(וי' תז' יג,כד – כה) ס ֶ֣אוֹ ָב ָ֔ ָ
רעַ ת
תוֹ ַהכּ ָ֔הן נֶ ֵַֽ֥גַע צָ ַ ֶ֖
ָ֑חה ְוטמֶּ֤א א ֭
וּמ ְראֶ הָ֭ עָ ֶ֣מק מןָ -ה ָ֔עוֹר צָ ַרֶ֣עַ ת ָ֔הוא ַבּמּ ְכוָ ֶ֖ה פָּ ָר ָ
ְך ֩ שׂ ָ֨ ָער לָ ָ֝בן ַבּ ַבּ ֵ֗ ֶה ֶרת ַ
הַ כּ ֡הן ְוהנּ ֶ֣ה נ ְֶהפַּ ֭

ָֽהוא׃

בפסוק (וי' תז' יג,כה) ְו ָר ָא ֶ֣ה א ָתֶ֣הּ ַהכּ ֡הן תבנית הטעמים היא מונח מונח פזר ,כעין שלושה פזר שאחד מתפקידיו לדרוש למקום אחר.
אפשר שכאן נדרש ענין מחית המכוה לשלב ראשון של רפואת פצע בגוף והוא הגלדת מכה בקרום חלוש שנקרא לו מחית המכה כעין מה
שפי' רלב"ג  ...וקרא (וי' תז' יג,כד) ָֽמ ְחיַ ֶ֣ת ַהמּ ְכ ָוֵ֗ה העור החלוש שנתחדשה שם אחר שנתרפאה מהמוגלא אשר בה .ובעל תכונה שעלול
להיקרע בקלות ולהוציא דם כפי' רש"י בבלי נדה נח,ב ואם יש בה מכה  -יבשה וראויה להגלע כלומר להתלחלח ולהוציא דם תולה.
ראה פזר תלישא ,פעמים זקף בין שני קיסרים
֭בּ ָ֔עוֹר֭וְ טמֶּ֤א֭הַ כּהן֭
שׂה֭ת ְפשֶׂ ה ָ
ת֭הוא ( ,יג,כז)  ...אם-פָּ ֶ֤
ָ֔
וּמ ְראֶ ָה֭עָ ֶ֣מק֭מ֭ןָ -ה ָ֔עוֹר֭צָ ַרֶ֣עַ
אפשרויות היקש מתבנית הכתובים (וי' תז' יג,כה)֭ ַ
א ָ֔תוֹ – בשניהם פעמים זקף בין שני קיסרים ,דבר החוזר ,כעין בנין אב ,היקש.

הנושא של קדם שער לבן לבהרת ,הנושא של חוט היוצא מנגע .שיעור גריס לנגע שחין ולנגע מכוה (ראה הסבר ספרא תזריע פרשה ד
פ"ז (ט)) הנדרש כנראה מ(-יג,כה) .היקש משאת לבהרת ומבהרת לשאת ,היקש משחין למכוה וממכוה לשחין.
ההיקש :ואם שער לבן קדם לבהרת טהור רש"י בבלי נדה יט,א מפרש זאת מהנאמר בנגע מכוה (וי' תז' יג,כה) ְוהנּ ֶ֣ה֭נ ְֶהפַּ ְך ֭֩שׂ ָ֨ ָער֭לָ ָ֝בן֭
ה ֶרת .ראה ההסבר ע"פ תבניות טעמי המקרא בעיון ב-תו"כ תזריע פרשה א פ"ב מ"ב הדורשו מהנאמר בנגע עור הבשר (וי' תז' יג,ג)
בַּ בַּ ֵ֗ ֶ
ַע֭ה ַפְֶ֣ך֭׀֭לָ ֵָ֗בן,
ר֭בּ ֶנּ֝ג ָ
וְ שׂ ָ֨ ָע ַ

הנושא של חוט היוצא מנגע
הפסוקים (יג,כא,כו ) ירמזו על חוט בהרת היוצא מהנגע ,שרוחבו פחות משתי שערות ולכן מנותק מהנגע.
וירמז על חוט בהרת שרוחבו שתי שערות המצטרף אל הבהרת וגם מחבר בהרות .נושא החוט נלמד משחין וממכוה לעור הבשר.
וֹר֭והֶ֣וא֭כ ָה ָ֑ה֭ ֭
ְ
ן֭וּשׁפָ ָלֵ֥ה֭אינֶ ֵַֽ֛נָּה֭מןָ -העֶ֖
ְ
ֶ֤ה֭איןַ -בּ ַבּ ֶה ֶרת֭שׂ ָע ֶ֣ר֭לָ ָָ֔ב
ן֭והנּ ָֽ
ָה֭הכּ ֵ֗ה ְ
[כו]֭֭ואֶ֣ם׀֭י ְר ֶאֶ֣נּ ַ
ְ
עת֭י ָָֽמים׃֭֭֭
וֹ֭הכּהֶ֖ן֭שׁ ְב ֵַ֥֭
יר ַ
֭וְ ה ְסגּ ֵ֥
ֶ֤ה֭איןַ -בּ ַבּ ֶה ֶרת֭שׂ ָע ֶ֣ר֭לָ ָָ֔בן֭זהו שאמרו לרבות את החוט היוצא
ספרא תזריע פרשה ד פ"ז (ו) (יג,כו) ְואֶ֣ם׀֭י ְר ֶאֶ֣נָּה֭כולה כאחתְ ,והנּ ָֽ
ממנו שיש בו רוחב שתי שערות .ראה שחין (יג,כא)
וֹר֭והֶ֣וא֭כ ָה ָ֑ה֭זהו שאמרו לרבות את השוה לגבוה .ראה שחין (יג,כא)
ְ
וּשׁפָ ָלֵ֥ה֭אינֶ ַֽ ֵ֛נָּה֭מןָ -העֶ֖֭
ספרא תזריע פרשה ד פ"ז (ז) (יג,כו) ְ
ת֭הוא׃֭֭֭ ֭
ָֽ
רעַ
וֹר֭וטמֶּ֤א֭הַ כּהן֭א ָ֔תוֹ֭נֶ ֵַֽ֥גַע֭צָ ַ ֶ֖
֭בּ ָ֔ע ְ
שׂה֭ת ְפשֶׂ ה ָ
ֶ֣וֹם֭ה ְשּׁביעָ֑י֭אם-פָּ ֶ֤
ַ
ֶ֖ן֭בּיּ
ֵ֥הוּ֭הכּה ַ
ַ
[כז]֭֭ו ָר ָא
ְ
֭בּ ָ֔עוֹר ,שיכול אין לי פיסיון מטמא אלא בסוף
שׂה֭ת ְפשֶׂ ה ָ
ביעָ֑י֭אם-פָּ ֶ֤
ֶ֣וֹם֭ה ְשּׁ ֭
ַ
ֶ֖ן֭בּיּ
ֵ֥הוּ֭הכּה ַ
ַ
ספרא תזריע פרשה ד פ"ז (ח) (יג,כז) ְו ָר ָא
ה( .ט) החליטו בשער לבן הלך שיער לבן וחזר שיער לבן וכן
שׂה֭ת ְפשֶׂ ֭
ה( ,ו)אם-פָּ ֶ֤
שבוע מנין אף לאחר הפטור תלמוד לומר ת ְפשֶׂ ֭
פיסיון( ,החליטו בשער לבן) בתחילה ובסוף שבוע לאחר הפטור החליטו (אחר שבוע) בפסיון הלך הפיסיון וחזר ,וכן בשיער לבן בסוף
ה ,.ראה שחין (יג,כב)
שׂה֭ת ְפשֶׂ ֭
ה( ,ו)אם-פָּ ֶ֤
שבוע לאחר הפטור לכך נאמר ת ְפשֶׂ ֭

להיקשים אחרים ראה להלן ספרא תזריע פרשה ד פ"ז (ט)  ...מה תלמוד לומר צרעת  ...בפסוק (וי' תז' יג,כז).

ָ֑חה֭
וא֭בּמּ ְכוָ ֶ֖ה֭פָּ ָר ָ
ַ
ת֭ה
ָ֔
ן֭בּבַּ ֵ֗ ֶה ֶרת֭וּמַ ְראֶ הָ ֭עָ ֶ֣מק֭מןָ -ה ָ֔עוֹר֭צָ ַרֶ֣עַ
ן֭והנּ ֶ֣ה֭נ ְֶהפַּ ְך ֭֩שׂ ָ֨ ָער֭לָ ָ֝ב ַ
ה ְ
ֶ֣הּ֭הכּ ֭֡
[כה]֭֭ו ָר ָא ֶ֣ה֭א ָת ַ
ְ
ת֭הוא׃֭֭֭ ֭
ָֽ
רעַ
֭הכּ ָ֔הן֭נֶ ֵַֽ֥גַע֭צָ ַ ֶ֖
֭וְ טמֶּ֤א֭אתוֹ ַ
ת֭הוא׃֭֭֭ ֭
ָֽ
רעַ
תוֹ֭נֶ ֵַֽ֥גַע֭צָ ַ ֶ֖
וֹר֭וטמֶּ֤א֭הַ כּהן֭א ָ֭֔
֭בּ ָ֔ע ְ
שׂה֭ת ְפשֶׂ ה ָ
ֶ֣וֹם֭ה ְשּׁביעָ֑י֭אם-פָּ ֶ֤
ַ
ֶ֖ן֭בּיּ
ֵ֥הוּ֭הכּה ַ
ַ
[כז]֭֭ו ָר ָא
ְ

ספרא תזריע פרשה ד פ"ז (ט)  ...מה תלמוד לומר צרעת צרעת צרעת שלש פעמים ,צרעת כגריס ,צרעת ליתן את האמור בשאת
בבהרת ,ואת האמור בבהרת בשאת ,צרעת ליתן את האמור בשחין במכוה ,ואת האמור במכוה בשחין וגו'

הסבר לחלק העוסק במלת צרעת ב-פ"ז (ט)

מה תלמוד לומר (יג,כה) צָ ַרֶ֣עַ ת֭ ָ֔הוא (יג,כה) צָ ַ ֶ֖רעַ ת֭ ָֽהוא׃ (יג,כז) צָ ַ ֶ֖רעַ ת֭ ָֽהוא׃ שלש פעמים,
צרעת כגריס ,צרעת ליתן את האמור בשאת בבהרת ,ואת האמור בבהרת בשאת ,צרעת ליתן את האמור בשחין במכוה ,ואת האמור
במכוה בשחין
ע"פ הח"ח ההיקש ליתן את האמור בשאת בבהרת ,ואת האמור בבהרת בשאת נדרש מ(-יג,כה) צרעת היא ומלמד על השחין שבו כתוב ב-

(יג,יט) טומאה רק שאת לבנה ומלמד שגם מטמא בפתוך ,וכן כתוב בו שמטמא רק בבהרת פתוך ,ומלמד שמטמא גם בבהרת לבנה.
ההיקש ליתן את האמור בשחין במכוה (מראה השאת שמטמא אע"פ שלא נכתב במכוה) ,ואת האמור במכוה בשחין (שמטמא בחוט בעובי
שתי שערות)
ת֭הוא֭– פעמיים זקף בין שני קיסרים ,בתפקיד כעין היקש,
ָ֔
(יג,כה)  ...וּמַ ְראֶ ָה֭עָ ֶ֣מק֭מןָ -ה ָ֔עוֹר֭צָ ַרֶ֣עַ
ֶ֤א֭הכּהן֭א ָ֔תוֹ  -פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים ,בתפקיד כעין היקש,
וֹר֭וטמּ ַ
֭בּ ָ֔ע ְ
שׂה֭ת ְפשֶׂ ה ָ
(יג,כז)  ...אם-פָּ ֶ֤

ההיקשים :שיעור גריס לנגע שחין ולנגע מכוה הנדרש כנראה מ(-יג,כה) .היקש משאת לבהרת ומבהרת לשאת הנדרש כנראה מ(-יג,כז),
היקש משחין למכוה וממכוה לשחין היות ובשחין אין תבנית טעמים פעמיים זקף בין שני קיסרים אפשר כי ע"י תבנית הטעמים של הכתוב
ֶ֣הּ֭הכּ ֡הן֭– מונח מונח פזר ,אחד מטעמי המונח מקבל תכונה של פזר ומאפשר הבאת היקש משחין למכוה.
(יג,כה) ְו ָר ָא ֶ֣ה֭א ָת ַ
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ספרא תזריע פרשה ד פ"ז (ט)  ...מה ת"ל היא היא היא שלשה פעמים היא אינה מטמאה במחייה בתחילה ובסוף שבוע לאחר הפטור,
היא פרט לשפשת' לבוהק בסוף שבוע לאחר הפטור ,היא אין לה מראה חמישית היא אין השחין והמכוה מצטרפים זה עם זה.
רעַ ת֭ ָֽהוא׃ שלשה פעמים( ,שלוש הגבלות מיעוטים)
רעַ ת֭ ָֽהוא׃ (יג,כז) צָ ַ ֶ֖
מה תלמוד לומר (יג,כה) צָ ַרֶ֣עַ ת֭ ָ֔הוא (יג,כה) צָ ַ ֶ֖
היא אינה מטמאה במחייה בתחילה ובסוף שבוע לאחר הפטור ,היא פרט לשפשת' לבוהק בסוף שבוע לאחר הפטור ,היא אין לה
מראה חמישית.
היא אין השחין והמכוה מצטרפים זה עם זה – התוה"מ מוחק משפט זה כי כבר למדו הלכה זאת מכתוב קודם ומחקו הק"א ,וגם החפץ

חיים הביא נמוק זה מק"א.

סיכום ע"פ התוה"מ מלת צרעת לרבוי ,מלת היא למיעוט:
ָ֑חה
וא֭בּמּ ְכוָ ֶ֖ה֭פָּ ָר ָ
ַ
ת֭ה
ָ֔
(יג,כה)  ...וּמַ֭ ְראֶ ָה֭עָ ֶ֣מק֭מןָ -ה ָ֔עוֹר֭צָ ַרֶ֣עַ

התוה"מ :צרעת ליתן שחין במכוה ומכוה בשחין (גריס ,חוט ,זמן פשיון)
היא להגביל לארבע מראות טמאות ולמעט מראה חמישית
ת֭הוא׃
ָֽ
רעַ
֭הכּ ָ֔הן֭נֶ ֵַֽ֥גַע֭צָ ַ ֶ֖
(יג,כה) ְ ֭...וטמֶּ֤א֭אתוֹ ַ

התוה"מ :צרעת שיעור גריס
היא להגביל סימני הטומאה לשער לבן ופשיון ולמעט מחי' מלטמא,
ת֭הוא׃
ָֽ
רעַ
ֶ֤א֭הכּהן֭א ָ֔תוֹ֭נֶ ֵַֽ֥גַע֭צָ ַ ֶ֖
וֹר֭וטמּ ַ
֭בּ ָ֔ע ְ
שׂה֭ת ְפשֶׂ ה ָ
(יג,כז)  ...אם-פָּ ֶ֤

התוה"מ :צרעת ליתן שאת בבהרת ובהרת בשאת
היא להגביל טומאת פשיון לשחין ולמכוה ולמעט פשיון לבוהק מלטמא.
ֵ֥ת֭המּ ְכוָ ֶ֖ה֭הָ֑וא֭ ֭
ה֭שׂא ַ
ֶ֤ה֭בעוֹר ְ֭והֶ֣וא֭כ ָ֔ ָה ְ
ד֭ה ַבּ ֝ ֶה ֶרת֭לא-פָ ְשׂ ָת ָ
֭֩תע ֲָ֨מ ַ
יה ַ
[כח]֭֭ ְואםַ -תּ ְח ֶתּ ָ
ֶ֖ה֭הוא׃֭פ
ָֽ
ת֭המּ ְכוָ
ר ֶב ַ
ן֭כּי-צָ ֶ ֵ֥
֭הכּ ָ֔ה ָֽ
֭וְ ָֽטהֲרוֹ ַ
יה ֩ – תלישא קטנה בתפקיד של מדידת שיעור הנגע ,כדי לפטור את המוסגר בנגע שחין או מכוה אחרי שבוע כי הנגע לא
(יג,כח) ְואםַ -תּ ְח ֶתּ ָ֭

פשה מעבר לגודלו המקורי.17
ֶ֤ה֭בעוֹר ְ֭והֶ֣וא֭כ ָ֔ ָהה – מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,ע"פ פי' רמב"ן ב(-יג,ו) מהפך פשטא מוציא מפשוטו של מקרא
(יג,כח) לא-פָ ְשׂ ָת ָ
ללמד כי כהה משמעה שהיא עדיין מראה טמאה ולא פחות מזה.
רמב"ן (ו)  ...אבל כך אמרו חכמים (תו"כ תזריע נגעים פרשתא ב פרק ב,ו) ,שבסוף שבוע שני ,בין שכהה הנגע ממראה השלג לסיד ההיכל או שירדה

לקרום ביצה ,ואפילו העזה שהיתה כסיד וחזרה לשלג ,וכל שכן עמדה במראיתה ,כל שלא פשה  -מטהרו .ואם כן פירוש הכתוב :והנה
כהה הנגע ,שחזר למראה נגע אחר ,כגון משלג לסיד ,הואיל ולא פשה ,מספחת היא; שלא תאמר :כיון שנשתנית למראה נגע אחר,
תראה כתחלה; בא הכתוב ולימד שהוא טהור .והוא הדין אם העזה ,שכבר לימדך הכתוב שאין השנוי ממראה טהרה למראה סימן טומאה ,אלא כעומד בעיניו הוא ,וכל

שלא פשה ,טהור .ואם תשאל :ולמה לא הזכיר הכתוב העזה ,וכל שכן כהה? בא ללמדך ,שאע"פ שכהה ,אם פשה  -טמא .ופירוש כהה  -שהוכהה לאחד ממראות נגעים ,כגון משלג ועד
קרום ביצה ,שעדיין נגע הוא ,אבל למטה ממראות נגעים ,כבר נתרפא ,ואין כאן נגע ואין פסיון בזה מטמאו כלל; וכענין הזה הוא מתבאר ב'תורת כהנים' (שם,ה).

 17למסקנה זאת הגענו בעקבות הפניית ראב"ע בפסוק זה לפירושו ב(-יג,ו) ועיון בפירוש הרמב"ן ב(-יג,ו) אף שהרמב"ן עוסק בשנוי הצבע ולא בפשיון
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ספרא תזריע פרשה ה פ"ז

(א) (יג,כט) ְואישׁ֭להביא את שניתק נתק בתוך נתק דברי רבי עקיבא ,איש ואשה אין לי אלא איש ואשה ,מנין לרבות טומטום
וֹ֭בז ָ ָָֽקן׃מלמד שאין הראש והזקן מצטרפים זה עם זה( .ב) יכול לא יצטרפו זה עם זה,
אשׁ֭א ְ
ֵ֥
ַע֭בּ ֶ֖ר
ֵ֥ה֭בוֹ֭נָ ָָֽ֑֖ג ְ
ֶ֖
ואנדרוגינוס ת"ל ֶ֣אוֹ - ,י ְהיֶ
וֹ֭הזּ ָ ֶָ֖קן֭כשם שאין מצטרפים זה עם זה כך אין פוסין מזה לזה( .ג) אין לי אלא בזמן
אשׁ֭א ַ
ֵ֥
ת֭ה ֵ֛ר
ָ
אבל יפסו מזה לזה ת"ל (יג,ל) צָ ַרֹ֧עַ
שּׁה֭
שיש לו בראש ובזקן ,יש לו בראש אבל לא בזקן ,בזקן אבל לא בראש[ ,ל"ג לא בראש ולא בזקן ],מנין ת"ל (יג,כט) ְואישׁ֭אֶ֣ וֹ֭א ָ֔ ָ
וֹ֭בז ָ ָָֽקן׃ (ד) (יג,ל) ַמ ְראהוּ֭עָ ֶ֣מק֭אין לי אלא מראה עמוק מנין לרבות את השוה לגבוה ת"ל (יג,לא) אין-
אשׁ֭א ְ
ֵ֥
ַע֭בּ ֶ֖ר
ֵ֥ה֭בוֹ֭נָ ָָֽ֑֖ג ְ
ֶ֖
כּי-י ְהיֶ
ָֽ֭
מַ ְראהוּ֭עָ ֶ֣מק֭מןָ -ה ָ֔עוֹר֭ואם כן למה נאמר (יג,ל) מַ ְראהוּ֭עָ ֶ֣מק ,יכול אם נתקו אדם יהא טמא ת"ל (יג,ל) מַ ְראהוּ֭עָ ֶ֣מק ,מה מראהו
וּבוֹ ,להביא את שבתוכו ושוכב חוצה לו פרט לשחוצה לו ושוכב בתוכו( ,יג,לא)
עמוק בידי שמים ,אף אין לי אלא בידי שמים( .ה) (יג,ל) ֵ֛
וְ שׂ ָעֵ֥ר ,מיעוט שיער שתי שערו' .צהוב לא ירוק לא אדום ולא שחור ,אוציא את כולו ולא אוציא את שיער לבן ,ודין הוא ומה אם שיער
צהוב שאינו סימן טומאה בנגע ,הרי הוא סימן טומאה בנתק ,שיער לבן שהוא סימן טומאה בנגע ,אינו דין שיהא סימן טומאה בנתק,
ת"ל (יג,ל) צָ ֶ֖הב ,צהוב ולא לבןּ ,ולְ מָ ה הוא דומה לתבנית הזהב( .ו) (יג,ל) ָדָּ֑ק֭לקוי קצר דברי ר' עקיבא ,רבי יוחנן בן נורי אמר אפילו
ארוך ,אמר רבי יוחנן בן נורי ומה הלשון הוא אומר דק מקל זה דק קנה זה דק לקוי קצר ,או דק לקוי ארוך ,אמר לו רבי עקיבא עד
שאנו למידים מן הקנה נלמד מן השיער ,דק שערו של פלוני דק לקוי קצר לא דק לקוי ארוך( .ז) יכול יהיה מוסף על ארבע מראות
ק֭הוּא( .ח) יכול אינו מוסף על ארבע מראות שבעור הבשר אבל יטמא מקום הבהרת
וֹ֭הכּהן֭נֶ ֶֶ֣ת ָ֔
מּא֭א ֶ֤ת ַ
שבעור הבשר ,ת"ל (יג,ל) ְוט ָ֭֨
ק֭הוּא ,הוא אינו מטמא מקום הבהרת( .ט) יכול לא יטמא מקום הבהרת אבל תהא הבהרת מטמאה בראש ובזקן תלמוד לומר
ת"ל נֶ ֶֶ֣ת ָ֔
וֹ֭הזּ ָ ֶָ֖קן֭ ָֽהוּא ,אין לראש ולזקן טומאתה אלא מטומאת נתקים בלבד.
אשׁ֭א ַ
ֵ֥
ת֭ה ֵ֛ר
ָ
ק֭הוּא֭צָ ַרֹ֧עַ
(יג,ל) נֶ ֶֶ֣ת ָ֔
ויקרא תזריע יג,כט – לא:

וֹ֭בז ָ ָָֽקן׃֭֭֭
אשׁ֭א ְ
ֵ֥
ַע֭בּ ֶ֖ר
ֵ֥ה֭בוֹ֭נָ ָָֽ֑֖ג ְ
ֶ֖
ה֭כּי-י ְהיֶ
שּׁ ָֽ
֭אוֹ֭א ָ֔ ָ
[כט]֭֭ואישׁ ֶ֣
ְ
ב֭דָּ֑ק֭
וֹר֭וּבוֹ֭שׂ ָעֵ֥ר֭צָ ֶ֖ה ָ
ֵ֛
ֶ֤ה֭מ ְראהוּ֭עָ ֶ֣מק֭מןָ -ה ָ֔ע
ַע֭והנּ ַ
ה֭הכּ ֝הן֭אֶ תַ -ה ֵ֗ ֶנּג ְ
[ל]֭֭ו ָר ָָ֨א ַ
ְ
ן֭הוּא׃֭֭֭ ֭
וֹ֭הזּ ָ ֶָ֖ק ָֽ
אשׁ֭א ַ
ֵ֥
ת֭ה ֵ֛ר
ָ
ק֭הוּא֭צָ ַרֹ֧עַ
וֹ֭הכּהן֭נֶ ֶֶ֣ת ָ֔
מּ א֭א ֶ֤ת ַ
֭וְ ט ָ֭֨
ֶ֣ין֭בּוֹ֭ ֭
וֹר֭ושׂ ָעֵ֥ר֭שָׁ ֶ֖חר֭א ָ֑
ק֭והנּ ֶ֤ה֭איןַ -מ ְראהוּ֭עָ ֶ֣מק֭מןָ -ה ָ֔ע ְ
ֵ֗ת ְ
ַע֭ה ֶנּ ֶ
ה֭הכּ ֝הן֭אֶ ת-נֶ ֶָֽ֣֖ג ַ
[לא]֭֭ו ָֽכי-י ְר ֶָ֨א ַ
ְ
ַע֭הנֶּ ֶֶ֖תק֭שׁ ְב ַעֵ֥ת֭י ָָֽמים׃
ֹ֧יר֭הכּהֵ֛ן֭אֶ ת-נֶ ֵַֽ֥ג ַ
ַ
֭וְ ה ְסגּ
(א) (יג,כט)

ְואישׁ֭להביא את שניתק נתק בתוך נתק דברי רבי עקיבא,

ספרא תזריע פרשה ה פ"ז
נושא נתק בתוך נתק .התוה"מ [קיח] מביא דעת ר"ש על נגעים פ"י מ"ז פירש כי ר"ע הולך בשיטת ר' יוסי (משנה נגעים פ"ו מ"ה) וכשם
שבבהרת חיצונה ומחיה ובהרת פנימית הסגיר שניהם ,כך בנתק חיצון ושיטת שער בריא ונתק פנימי מסגיר שניהם .וזה כמו בתוספתא פ"ב
כדברי ר"ע לגבי מחיה.
ושיטת ת"ק ב-נגעים פ"י מ"ז פירש  ...הנתק הפנימי להסגיר והחיצונה לפטר( ,כי יש בה)  ...שערות טהורות המבוצרות.
סיכום ר"ש :לדעת ת"ק נתק חיצון לטהר ,נתק פנימי להסגיר .לדעת ר"ע נתק חיצון להסגיר ,נתק פנימי להסגיר.
ספרא תזריע פרשה ה פ"ז (א)  ...איש ואשה אין לי אלא איש ואשה ,מנין לרבות טומטום ואנדרוגינוס ת"ל ֶ֣אוֹ ( ,יג,כט) -י ְהיֶ ֵ֥ה֭בֶ֖ וֹ֭נָ ָָֽ֑֖גַע֭
וֹ֭בז ָ ָָֽקן׃מלמד שאין הראש והזקן מצטרפים זה עם זה( .ב) יכול לא יצטרפו זה עם זה ,אבל יפסו מזה לזה ת"ל (יג,ל) צָ ַרֹ֧עַ ת֭
אשׁ֭א ְ
ֵ֥
ְבּ ֶ֖ר
וֹ֭הזּ ָ ֶָ֖קן֭כשם שאין מצטרפים זה עם זה כך אין פוסין מזה לזה( .ג) אין לי אלא בזמן שיש לו בראש ובזקן ,יש לו בראש אבל
אשׁ֭א ַ
ֵ֥
הָ ֵ֛ר
וֹ֭בז ָ ָָֽקן׃.
ַע֭בּ ֶ֖ראשׁ֭אֵ֥ ְ
ֵ֥ה֭בוֹ֭נָ ָָֽ֑֖ג ְ
ֶ֖
ה֭כּי-י֭ ְהיֶ
שּׁ ָֽ
֭אוֹ֭א ָ֔ ָ
לא בזקן ,בזקן אבל לא בראש[ ,ל"ג לא בראש ולא בזקן ],מנין ת"ל (יג,כט) ְואישׁ ֶ֣

ישׁ – מלמדת על נתק בשער ראש ו/או שער זקן .מלת א ָ֔ ָשּׁה – מלמד שגם אשה בנגע נתק ,ראה בהמשך הנדרש מהטעם .תו"כ
מלת ְוא ֭
לומד שיש לרבות לנגע נתק בריות שיש ספק לגבי מינן מנין לרבות טומטום ואנדרוגינוס ת"ל ֶ֣אוֹ .
֭אוֹ֭א ָ֔ ָשּׁה – פשטא מונח זקף-קטן ,טעם מלת֭ ְואישׁ֭– פשטא מלמד להביא את שניתק נתק
נעיין בתבנית הטעמים של הכתוב (יג,כט) ְואישׁ ֶ֣
וֹ֭בז ָ ָָֽקן.
אשׁ֭א ְ
ֵ֥
שּׁה – זקף-קטן מלמד שני לימודים הנדרשים מהמשך הפסוק ְבּ ֶ֖ר
בתוך נתק .טעם מלת א ָ֔ ָ
מצאנו כי בתבנית פשטא מונח זקף-קטן ,טעם מונח עשוי ללמד על לימוד שלישי של הלכה שיש בה מחלוקת או מרמז על הלכה מרבנן.
אפשר שכאן טעם מונח במלת ֶ֣אוֹ מרמז על בריות שיש ספק במינן.
וֹ֭הזּ ָ ֶָ֖קן שנתק הראש ונתק הזקן לא פושין
אשׁ֭א ַ
ֵ֥
וֹ֭בז ָ ָָֽקן שנתק הראש לא מצטרף לנתק הזקן ,ודורש(-יג,ל) הָ ֵ֛ר
אשׁ֭א ְ
ֵ֥
תו"כ דורש (יג,כט) ְבּ ֶ֖ר
ז ה מזה .אבל עדיין היה אפשר לסבור כי צריך להיות נתק הראש ונתק הזקן בעת ובעונה אחת .לכן ,תו"כ מלמד שלא חייב להיות כך
ַע֭בּ ֶ֖ראשׁ֭אֵ֥ וֹ֭
ֵ֥ה֭בוֹ֭נָ ָָֽ֑֖ג ְ
ֶ֖
ה֭כּי-י ְהיֶ
שּׁ ָֽ
֭אוֹ֭א ָ֔ ָ
באומרו (ג)  ...יש לו בראש אבל לא בזקן ,בזקן אבל לא בראש ... ,מנין ת"ל (יג,כט) ְואישׁ ֶ֣

ָקן׃.
ְבז ָ ָֽ֭
וֹ֭בז ָ ָָֽקן׃ ובא ללמד שאין כל קשר בין נגעי נתק בשני האיזורים האלו.
ְבּ ֶ֖ראשׁ – טפחא ,מפסיק מהכתוב שאחריו ֵ֥א ְ

בסיכום שני הלימודים המרומזים בטעם זקף-קטן של א ָ֔ ָשּׁה והנדרשים מהסיפא של הפסוק הם( :א) מלמד שאין הראש והזקן מצטרפים
זה עם זה שתו"כ דורשו מהמשך של הפסוק (ב) יש לו בראש אבל לא בזקן ,בזקן אבל לא בראש
הגר"א מפרש כי מלת (יג,כט) ֶ֖בוֹ היא המלמדת ואילו התוה"מ מפרש כי מלת (יג,כט) א ָ֔ ָשּׁה היא המלמדת שלא חייב להיות נתק בראש ובזקן
בעת ובעונה אחת ,כי אין זקן לאשה.
התוה"מ (קי"ח) מפרש כי ממלת ָֽכּי-י ְהיֶ ֵ֥ה֭ ֶ֖בוֹ֭ רבי עקיבא מלמד להביא את שניתק לו נתק בתוך נתק ... ,כאילו אמר כי יהי' נגע בראש
ובו נגע ,שהוא נגע בתוך נגע.
אפשר כי הגר"א אינו לומד כתוה"מ ממלת א ָ֔ ָשּׁה כי הייתי אומר שהיות ואשה אין לה זקן אז שייך בה נתק בראש בלבד .אבל האיש שיש
לו זקן לא יטמא עד שיהיו בו נתק ראש וזקן בעת ובעונה אחת .לכן מפרש ָֽכּי-י ְהיֶ ֵ֥ה֭ ֶ֖בוֹ֭ שלא חייב להיות נתק ראש ונתק זקן בעת ובעונה
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
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"ג

אחת.
תו"כ מ"ג לענין שלא צריך להיות נגע בראש וגם בזקן באותו זמן מובא בתו"כ פסוק (יג,כט) בשלמותו .ישנם שני פירושים מאיזה מלים זה
נלמד כדהלן בטבלה:
הח"ח בשם הגר"א
התוה"מ
תו"כ
יש לו בראש אבל לא בזקן ,בזקן אבל
ממילת בו היתירה
ממילת אשה

לא בראש
שניתק נתק בתוך נתק

ממילת בו היתירה

מ-אות ו"ו במלת ואיש

התוה" מ [קכ] מציע גם פירוש לתו"כ לא בראש ולא בזקן (שהח"ח ע"פ הגר"א כותב שלא גרסינן) כי עיקר הזקן הוא שבולת הזקן
(הסנטר) בא הכתוב (יג,כט) ְבז ָ ָָֽקן בי"ת בשווא ולא בפתח בסוף-פסוק ומלמד שגם על הזקן באיזורי הלחיים שהם לא עיקר הזקן חל נגע
הנתק ,עכ"ד.
ְבּ ֶ֖ראשׁ֭ ֵ֥אוֹ  -מרכא ,לרבות על עיקר הְ֭ -בז ָ ָָֽקן – שהוא שבולת הזקן (הסנטר) שנגע נתק חל גם על הזקן באיזורי הלחיים שהם לא עיקר
הזקן .היות וגבולות הזקן במעבר בין הלחיים והצוואר אינם חדים ובאנשים שעירים האבחנה תהיה לפי אורך השיער השונה ,באה מלת
ְבז ָ ָָֽקן בטעם סלוק להגביל את איזור נגע הנתק לאיזור השיער הארוך של הזקן בלבד ,ובתוך איזור זה נכללים גם הלחיים שאינם עיקר
הזקן.

בבלי קידושין לה,ב  ...ואלא הא דתניא :זקן האשה והסריס שהעלו שער  -הרי הן כזקן לכל דבריהם ,למאי הלכתא? אמר מר זוטרא:
וֹ֭בז ָ ָָֽקן׃! אלא אמר מר זוטרא:
אשׁ֭א ְ
ֵ֥
ַע֭בּ ֶ֖ר
ֵ֥ה֭בוֹ֭נָ ָָֽ֑֖ג ְ
ֶ֖
ה֭כּי-י ְהיֶ
שּׁ ָֽ
֭אוֹ֭א ָ֔ ָ
לטומאת נגעים .טומאת נגעים  -בהדיא כתיבא( :יג,כט) ְואישׁ ֶ֣
שּׁה֭
לטהרת נגעים .טהרת נגעים נמי פשיטא ,כיון דבת טומאה היא ,בת טהרה היא! איצטריך ,סד"א לצדדים כתיב( :יג,כט) וְ אישׁ֭אֶ֣ וֹ֭א ָ֔ ָ
וֹ֭בז ָ ָָֽקן׃ מתיחסות רק לאיש ולא
וֹ֭בז ָ ָָֽקן׃הדר אתאן לאיש ,קמ"ל( .הברייתא מחדשת שלא תלמד שהמלים ֵ֥א ְ
ַע֭בּ ֶ֖ראשֵׁ֥ ,.א ְ
ֵ֥ה֭בוֹ֭נָ ָָֽ֑֖ג ְ
ֶ֖
ָֽכּי-י ְהיֶ
לאשה ,משמיענו שהן מתיחסות גם ל-אשה והסריס שהעלו שער  -הרי הן כזקן לכל דבריהם)
ֵ֥ה֭בוֹ – מרכא טפחא ,יתור לרבות זקן האשה והסריס שהעלו שער (בבלי קידושין לה,ב)
ֶ֖
שּׁה֭ ָֽכּי-י ְהיֶ
֭אוֹ֭א ָ֔ ָ
(יג,כט) ְואישׁ ֶ֣
נָ ָָֽ֑֖גַע בטעם אתנח ללמד שאם לא צמח שער ראש או זקן ,הנגע לא נידון כנתק אלא כעור הבשר.
אשׁ֭אוֹ֭בְ֭ז ָ ָָֽקן כפי' רמב"ם הלכות טומאת צרעת פ"ה הי"א
ֵ֥
נָ ָָֽ֑֖גַע בטעם אתנח ללמד הגבלת נגע נתק למצב של צמיחת שער של (יג,כט) ְ֭בּ ֶ֖ר
 ...הראש והזקן קודם שיצמח בהן השיער ועדיין לא העלו שיער מעולם ,וכן הדלדולין שבראש ושבזקן הרי הן כעור הבשר ומתטמאין

בג' סימנין וב' שבועות ,וכן זקן האשה והסריס עד שלא העלו שיער הרי הן כעור הבשר ואם העלו שיער הרי הן כזקן האיש שמתטמא
בנתקין כמו שיתבאר ואינו מתטמא בבהרת.
וֹ֭בז ָ ָָֽקן – טעם טפחא במלת ְבּ ֶ֖ראשׁ בתפקיד פותח טפח לצרף את הכתוב אחריו אליו
ַע֭בּ ֶ֖ראשׁ ֵ֥א ְ
צמיחת השער עצמה נלמדת מ(-יג,כט) נָ ָָֽ֑֖ג ְ
ללמד שרק צמיחת שער בראש או בזקן מטמא בנגע נתק.

וֹ֭בז ָ ָָֽקן׃ בפתיחה לנגע זה התורה לא כתבה את תאור הנגע וזה נכתב בפסוק (יג,ל),
אשׁ֭א ְ
ֵ֥
ֵ֥ה֭בוֹ֭נָ ָָֽ֑֖גַע ְבּ ֶ֖ר
ֶ֖
ה֭כּי-י ְהיֶ
שּׁ ָֽ
֭אוֹ֭א ָ֔ ָ
(יג,כט) ְואישׁ ֶ֣
וביאורו מרכב על פסוק (יג,כט).
ב֭דָּ֑ק֭
וֹר֭וּבוֹ֭שׂ ָעֵ֥ר֭צָ ֶ֖ה ָ
ֵ֛
ַע֭והנּ ֶ֤ה֭מַ ְראהוּ֭עָ ֶ֣מק֭מןָ -ה ָ֔ע
ה֭הכּ ֝הן֭אֶ֭תַ -ה ֵ֗ ֶנּג ְ
ַ
ויקרא תזריע יג,לְ :ו ָר ָָ֨א
ן֭הוּא׃֭
וֹ֭הזּ ָ ֶָ֖ק ָֽ
אשׁ֭א ַ
ֵ֥
ת֭ה ֵ֛ר
ָ
ק֭הוּא֭צָ ַרֹ֧עַ
וֹ֭הכּהן֭נֶ ֶֶ֣ת ָ֔
֭ וְ ט ָ֨מּא֭א ֶ֤ת ַ
ק֭הוּא – קדמא מהפך פשטא ,בתפקיד של כתוב המלמד על חבירו שלפניו ,הרישא של (יג,ל) וְ ָר ָָ֨אה֭הַ כּ ֝הן֭
וֹ֭הכּהן֭נֶ ֶֶ֣ת ָ֔
(יג,ל) ְוט ָ֨מּא֭א ֶ֤ת ַ
אֶ תַ -ה ֵ֗ ֶנּגַע֭שהוא נגע נתק .וכן מילת (יג,כט) נָ ָָֽ֑֖גַע הוא נתק של נשירת שער.

וֹ֭הזּ ָ ֶָ֖קן֭ ָֽהוּא׃ – דרגא תביר מרכא טפחא ,קבוצת פרטים שעל כל אחד חל הענין הנדון או ההלכה ,כאן ע"פ (תו"כ
אשׁ֭א ַ
ֵ֥
ת֭ה ֵ֛ר
ָ
(יג,ל) צָ ַרֹ֧עַ
מ"ב) נתק הראש ונתק הזקן לא מצטרפים זה עם זה ולא פוסין מזה לזה .וע"פ (תו"כ מ"ט) אין לראש ולזקן טומאתה (של בהרת) אלא

מטומאת נתקים בלבד.
ספרא תזריע פרשה ה פ"ז (ד) (יג,ל) ַמ ְראהוּ֭עָ ֶ֣מק֭אין לי אלא מראה עמוק מנין לרבות את השוה לגבוה ת"ל (יג,לא) אין-מַ ְראהוּ֭עָ ֶ֣מק֭
מןָ -ה ָ֔עוֹר֭ואם כן למה נאמר (יג,ל) מַ ְראהוּ֭עָ ֶ֣מק ,יכול אם נתקו אדם יהא טמא ת"ל (יג,ל) ַמ ְראהוּ֭עָ ֶ֣מק ,מה מראהו עמוק בידי שמים,

אף אין לי אלא בידי שמים.
(יג,ל) ְוהנּ ֶ֤ה֭מַ ְראהוּ֭עָ ֶ֣מק֭מןָ -ה ָ֔עוֹר – מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,מהפך פשטא מרמז כפירוש התוה"מ [קכא] ש-פה אי אפשר ללמוד
שמה שכתוב ַמ ְראהוּ֭עָ ֶ֣מק בא לרבות יתר המראות דהא נתק אין לו מראה כלל( ,כמו שיתברר בס' קכד)  ...כי מראה עמוק לא יצוייר
בניתוק השערות ע"י אדם כלל שזה לא יפעול (חולי) בעור ,לעומת נתק בידי שמים שמדבר בחולי בידי שמים שעל ידו יקרה לפעמים
שנוי מראה בעור .ורמז למעורבות שמים מצאנו כדלהלן:
הוּ – היות ולא נאמר מראה אפשר כי מרמז לדרשה עמוק בידי שמים ,כדוגמת מאמר חז"ל (סוטה ,שמ"ר) על (שמות ב,ו) :וַתּ ְפתַּ ח֭
מַ ְרא ֭
18
וַתּ ְראֶ֣הוּ֭ופירושו ע"פ מהרש"א בשם רבינו בחיי כנוי ותראהו (אותיות) ה'ו' חצי אחרון מן השם ,רמז לשכינה.
 18שמות ב,ו :וַתּ ְפתַּ ח֭וַתּ ְראֶ֣הוּ֭אֶ ת-הַ ָ֔ ֶיּלֶ ד֭וְ הנּה-נַ ֶ֖עַ֭ר֭בּ ֶכ ָ֑ה֭וַתַּ ְח ֶ֣מל֭עָ ָ֔ ָליו֭ו ַ֕תּאמֶ ר֭מיּ ְַל ֵ֥די֭הָ ע ְב ֶ֖רים֭זֶ ָֽה׃֭ בבלי סוטה יב,ב ותפתח ותראהו את הילד
 ותרא מיבעי ליה! א"ר יוסי ברבי חנינא :שראתה שכינה עמו.שמות רבה (שנאן) פרשה א,כד ותפתח ותראהו את הילד (/שמות /ב') .ותראה לא נאמר אלא ותראהו .אמר ר' יוסי בר חנינא :שראתה עמו שכינה,
כלומר ,ותראהו לשכינה עם הילד.
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ויקרא תזריע יג,ל,לא:

ב֭דָּ֑ק֭
וֹר֭וּבוֹ֭שׂ ָעֵ֥ר֭צָ ֶ֖ה ָ
ֵ֛
ֶ֤ה֭מ ְראהוּ֭עָ ֶ֣מק֭מןָ -ה ָ֔ע
ַע֭והנּ ַ
ה֭הכּ ֝הן֭אֶ תַ -ה ֵ֗ ֶנּג ְ
[ל]֭֭ו ָר ָָ֨א ַ
ְ
֭
ן֭הוּא׃
וֹ֭הזּ ָ ֶָ֖ק ָֽ
אשׁ֭א ַ
ֵ֥
ת֭ה ֵ֛ר
ָ
ק֭הוּא֭צָ ַרֹ֧עַ
וֹ֭הכּהן֭נֶ ֶֶ֣ת ָ֔
֭ וְ ט ָ֨מּא֭א ֶ֤ת ַ
ֶ֣ין֭בּוֹ֭ ֭
וֹר֭ושׂ ָעֵ֥ר֭שָׁ ֶ֖חר֭א ָ֑
ק֭והנּ ֶ֤ה֭איןַ -מ ְראהוּ֭עָ ֶ֣מק֭מןָ -ה ָ֔ע ְ
ַע֭ה ֵ֗ ֶ֭נּ ֶת ְ
ה֭הכּ ֝הן֭אֶ ת-נֶ ֶָֽ֣֖ג ַ
[לא]֭֭ו ָֽכי-י ְר ֶָ֨א ַ
ְ
ַע֭הנֶּ ֶֶ֖תק֭שׁ ְב ַעֵ֥ת֭י ָָֽמים׃ ֭
ֹ֧יר֭הכּהֵ֛ן֭אֶ ת-נֶ ֵַֽ֥ג ַ
ַ
וְ ה ְסגּ
אהוּ֭עָ ֶ֣מק֭
ספרא תזריע פרשה ה פ"ז (ד) (יג,ל) ַמ ְראהוּ֭עָ ֶ֣מק֭אין לי אלא מראה עמוק מנין לרבות את השוה לגבוה ת"ל (יג,לא) אין-מַ ְר ֭
מןָ -ה ָ֔עוֹר֭ואם כן למה נאמר (יג,ל) מַ ְראהוּ֭עָ ֶ֣מק ,יכול אם נתקו אדם יהא טמא ת"ל (יג,ל) ַמ ְראהוּ֭עָ ֶ֣מק ,מה מראהו עמוק בידי שמים,
וּבוֹ ,להביא את שבתוכו ושוכב חוצה לו פרט לשחוצה לו ושוכב בתוכו( ,יג,לא)
אף אין לי (נשירת שער) אלא בידי שמים( .ה) (יג,ל) ֵ֛
וְ שׂ ָעֵ֥ר ,מיעוט שיער שתי שערו' .צהוב לא ירוק לא אדום ולא שחור ,אוציא את כולו ולא אוציא את שיער לבן ,ודין הוא ומה אם שיער

צהוב שאינו סימן טומאה בנגע ,הרי הוא סימן טומאה בנתק ,שיער לבן שהוא סימן טומאה בנגע ,אינו דין שיהא סימן טומאה בנתק,
ת"ל (יג,ל) צָ֭ ֶ֖הב ,צהוב ולא לבןּ ,ולְ מָ ה הוא דומה לתבנית הזהב( .ו) (יג,ל) ָדָּ֑ק֭לקוי קצר דברי ר' עקיבא ,רבי יוחנן בן נורי אמר אפילו
ארוך ,אמר רבי יוחנן בן נורי ומה הלשון הוא אומר דק מקל זה דק קנה זה (המשמעות היא) דק לקוי קצר ,או דק לקוי ארוך ,אמר לו רבי
עקיבא עד שאנו למידים מן הקנה נלמד מן השיער ,דק שערו של פלוני דק לקוי קצר לא דק לקוי ארוך.
ה֭הכּ ֝הן– קדמא ואזלא ,המרמז על כעין דרשה בכלל ופרט בנושא נגע נתק ,ואין בכלל אלא מה שיש בפרט להגדירו .ואין כאן כלל
וְ ָר ָָ֨א ַ
ב֭דָּ֑ק
וֹר֭וּבוֹ֭שׂ ָעֵ֥ר֭צָ ֶ֖ה ָ
ֵ֛
ַע֭והנּ ֶ֤ה֭ ַמ ְראהוּ֭עָ ֶ֣מק֭מןָ -ה ָ֔ע
בתראה לרבות עוד דברים .הפרטים במלים אֶ תַ -ה ֵ֗ ֶנּג ְ
הכתוב מגדיר את נגע הנתק וסימן טומאתו כך:
ַע֭והנּ ֶ֤ה֭מַ ְראהוּ֭עָ ֶ֣מק֭מןָ -ה ָ֔עוֹר – רביע  ...זקף-קטן תבנית טעמים של כתוב סתום הצריך ל(-יג,לא) להגדיר מראה נגע נתק
 אֶ תַ -ה ֵ֗ ֶנּג ְ
בידי שמים.
ב֭דָּ֑ק֭הגורם להחלטת נגע
וּבוֹ֭שׂ ָעֵ֥ר֭צָ ֶ֖ה ָ
 אֶ תַ -ה ֵ֗ ֶנּגַע – רביע מרמז לדרשות תו"כ במ"ה ובמ"ו שיש ארבעה תנאים לסימן הטומאה ֵ֛
נתק( :א) שער ששרשיו בתוך הנתק( ,ב) שתי שערות לפחות; (ג) צבע צהוב בלבד; (ד) דק – לר"ע לקוי וקצר ,לריב"נ רק לקוי.
כאן נעסוק בארבעה הפרטים המגדירים סימן שער להחליט נגע נתק.
וּבוֹ  -תביר ,ממעט) פרט ל(-שער
וּבוֹ( ,המלה מרבה) להביא את שבתוכו ושוכב חוצה לו ( ֵ֛
ספרא תזריע פרשה ה פ"ז (ה) (יג,ל) ֵ֛
ששורשיו) חוצה לו ושוכב בתוכו,

(יג,לא) ְושׂ ָעֵ֥ר  ,מיעוט שיער שתי שערו' .צהוב לא ירוק לא אדום ולא שחור ,אוציא את כולו ולא אוציא את שיער לבן ,ודין הוא ומה אם שיער צהוב שאינו סימן
טומאה בנגע ,הרי הוא סימן טומאה בנתק ,שיער לבן שהוא סימן טומאה בנגע ,אינו דין שיהא סימן טומאה בנתק ,ת"ל (יג,ל) צָ ֶ֖הב ,צהוב ולא לבן ,ולמה הוא
דומה לתבנית הזהב.
(יג,ל) שׂ ָעֵ֥ר֭צָ ֶ֖הב – מרכא טפחא ,יתור לרבות .אפשר שפשוט תומך בלימוד שמלת שער זה שתי שערות ,שזה לכולי עלמא.
פ"ז (ו) מלת (יג,ל) ָדָּ֑ק֭(מלמדת) לקוי קצר דברי ר' עקיבא ,רבי יוחנן בן נורי אמר אפילו ארוך ,וגו' .טעם אתנח במלת ָדָּ֑ק֭מגביל טומאה

לר"ע לשער קצר ודק וממעט שער קצר עבה מלטמא ולריב"נ ממעט עבה בין ארוך בין קצר מלטמא.
ן֭הוּא׃
וֹ֭הזּ ָ ֶָ֖ק ָֽ
אשׁ֭א ַ
ֵ֥
ת֭ה ֵ֛ר
ָ
ק֭הוּא֭צָ ַרֹ֧עַ
וֹ֭הכּהן֭נֶ ֶֶ֣ת ָ֔
סיפא של הפסוק עוסק בהחלטת נגע נתק (יג,ל) ְ ...וט ָ֨מּא֭א ֶ֤ת ַ

ההסבר הבא מבוסס על ספרא תזריע פרשה ה פ"ח מ"א ו-מ"ג

ַע֭ה ֶנּ ֵֶ֗תק ,אמר רבי שמעון מה תלמוד לומר (יג,לא) נֶ ֶָֽ֣֖גַע֭הַ֭ ֶנּ ֵֶ֗תק .הקיש נתק לנגע .מה נגע שער לבן
ה֭הכּ ֝הן֭אֶ ת-נֶ ֶָֽ֣֖ג ַ
(א) (יג,לא) ְו ָֽכי-י ְר ֶָ֨א ַ
שבו אינו מטמא אלא הפוך ,אף נתק (יג,ל) שׂ ָעֵ֥ר֭צָ ֶ֖הב֭שבו לא יטמא אלא הפוך( ... ,ג) רבי יהודה אומר כל מקום שצריך לומר הפך
אמר הפך ,אבל הנתק שנאמר בו ו(-יג,ל) שׂ ָעֵ֥ר֭צָ ֶ֖הב֭מטמא הפוך ושלא הפוך.
(יג,ל)  ...וְ ט ָ֨מּא – קדמא ,בתפקיד של אירוע שהוא לפני דברים אחרים ועל כך הפלוגתא ב -תו"כ פרשה ה פ"ח מ"א – מ"ג על בסיס פסוק
(יג,לא) המאפשרת להסביר את (יג,ל) וְ ט ָ֨מּא באופן של ר"ש ובאופן של ר"י.
ק֭הוּא – מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,תבנית שאחד מתפקידיה ללמד על לימוד כפשוטו ועל לימוד היוצא
וֹ֭הכּהן֭נֶ ֶֶ֣ת ָ֔
המשך הפסוק א ֶ֤ת ַ
מפשוטו .אפשר שהלימוד כפשוטו של (יג,ל) ְ.וט ָ֨מּא֭– קדמא ,יהיה כרבי שמעון המטמא רק אם הנתק קדם לשער הצהוב (הנתק הפך השער
לצהוב ,בדומה למראה לבן בעור הבשר שהפך השער ללבן)
וֹ֭הכּה֭ן – קדמא מהפך פשטא ,יהיה כרבי יהודה המטמא בין אם קדם הנתק לשער
אפשר שהלימוד שלא כפשוטו של (יג,ל) ְ.וט ָ֨מּא֭א ֶ֤ת ַ
צהוב ובין אם קדם שער צהוב לנתק (בזה הוא שונה מנגעי העור שבם המראה הופך השער) הראיה הנוספת של רבי יהודה נמצאת בתו"כ
ָה֭בוֹ֭שׂ ָע ֶ֣ר֭צָ ָ֑הב ,הא אם קדם את הנתק טמא .בדרך דרישה משמות הטעמים (בהנחה
הי ֶ֖
פרשה ה פ"ט מ"ג הדורש זאת מ(-יג,לב) ְ֭ולאֵָ֥֭ -
שאותם שמות היו מתחילה) אפשר שטעם מהפך מלמד שהנגע קדם והפך את השער לצהוב ,וטעם פשטא מלמד כי הנתק התפשט אחרי
הופעת השער הצהוב.

ק֭הוּא( .ח) יכול אינו
וֹ֭הכּהן֭נֶ ֶֶ֣ת ָ֔
ספרא תזריע פרשה ה פ"ז (ז) יכול יהיה מוסף על ארבע מראות שבעור הבשר ,ת"ל (יג,ל) ְוט ָ֨מּא֭א ֶ֤ת ַ
ק֭הוּא ,הוא אינו מטמא מקום הבהרת( .ט) יכול לא יטמא
מוסף על ארבע מראות שבעור הבשר אבל יטמא מקום הבהרת ת"ל נֶ ֶֶ֣ת ָ֔
ן֭הוּא ,אין לראש ולזקן
וֹ֭הזּ ָ ֶָ֖ק ָֽ
אשׁ֭א ַ
ֵ֥
מקום הבהרת אבל תהא הבהרת מטמאה בראש ובזקן תלמוד לומר (יג,ל) נֶ ֶֶ֣תק֭ ָ֔הוּא֭צָ ַרֹ֧עַ ת֭הָ ֵ֛ר
טומאתה אלא מטומאת נתקים בלבד.

תו"כ פרשה ה פ"ז מ"ז – מ"ט מלמדות שלושה מיעוטים בהחלטת נגע נתק.
(א) (ז) יכול שבראש או בזקן הנגע יהיה מרכב מלפחות אחת המראות הטמאות שבעור הבשר ונתק עם שער צהוב ,וממעט מן הפסוק

(יג,ל)

מהרש"א בשם רבינו בחיי כנוי ותראהו (אותיות) "הו" חצי אחרון מן השם ,רמז לשכינה.
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ק֭הוּא .שבנגע הראש או הזקן לא מוסף מראה טמא של נגעי עור הבשר .כלומר שאינו צריך שיהיה גם מראה טמא
וֹ֭הכּהן֭נֶ ֶֶ֣ת ָ֔
וְ ט ָ֨מּא֭א ֶ֤ת ַ
של נגעי העור מלבד הנתק.
התוה"מ לומד המיעוט ממלת א ֶ֤תוֹ הח"ח לומד המיעוט נֶ ֶֶ֣תק֭ ָ֔הוּא .נתק לעצמו מטמא.
ק֭הוּא ,הוא אינו מטמא מקום הבהרת.
(ב) (ח) יכול אינו מוסף על ארבע מראות שבעור הבשר אבל יטמא מקום הבהרת ת"ל נֶ ֶֶ֣ת ָ֔
ק֭הוּא ,מיעט את הנתק מכל הגוף פרט לראש או לזקן.
מניין שנתק לא מטמא בכל הגוף על כך עונה מ"ח ת"ל נֶ ֶֶ֣ת ָ֔
ן֭הוּא,
וֹ֭הזּ ָ ֶָ֖ק ָֽ
אשׁ֭א ַ
ֵ֥
ת֭ה ֵ֛ר
ָ
ק֭הוּא  ,הח"ח לומד זאת ממלת ָֽהוּא ,המסיימת את צָ ַרֹ֧עַ
התוה"מ לומד מיעוט הנתק מכל הגוף מ -נֶ ֶֶ֣ת ָ֔
ת֭ה ֵ֛ראשׁ֭אֵ֥ וֹ֭הַ זּ ָ ֶָ֖קן֭
ָ
ק֭הוּא֭צָ ַרֹ֧עַ
(ג) (ט) יכול לא יטמא מקום הבהרת אבל תהא הבהרת מטמאה בראש ובזקן תלמוד לומר (יג,ל) נֶ ֶֶ֣ת ָ֔

ָֽהוּא ,אין לראש ולזקן טומאתה אלא מטומאת נתקים בלבד.
ן֭הוּא,
וֹ֭הזּ ָ ֶָ֖ק ָֽ
אשׁ֭א ַ
ֵ֥
ק֭הוּא֭צָ ַרֹ֧עַ ת֭הָ ֵ֛ר
מניין שאין בהרת מטמאה בראש או בזקן לעצמה ,בלי נתק .על כך עונה תו"כ ת"ל (יג,ל) נֶ ֶֶ֣ת ָ֔
ן֭הוּא,
וֹ֭הזּ ָ ֶָ֖ק ָֽ
אשׁ֭א ַ
ֵ֥
ת֭ה ֵ֛ר
ָ
התוה"מ לומד למעט הבהרת מהראש או הזקן זאת ממלת ָֽהוּא ,המסיימת את צָ ַרֹ֧עַ
ן֭הוּא ,אין לראש וזקן אלא טומאת נתקים בלבד כי הוא
וֹ֭הזּ ָ ֶָ֖ק ָֽ
אשׁ֭א ַ
ֵ֥
ת֭ה ֵ֛ר
ָ
ק֭הוּא֭צָ֭ ַרֹ֧עַ
הח"ח לומד למעט הבהרת מכל הקרא (יג,ל) נֶ ֶֶ֣ת ָ֔
האמור בקרא מיעוטי נינהו .היות ובהסבר למשנה ח' הח"ח השתמש במלת ָֽהוּא ,המסיימת הפסוק ,אז כאן כנראה משתמש במלת הוא
ק֭הוּא .
מהקרא נֶ ֶֶ֣ת ָ֔
ק֭הוּא –
ָ֔
וֹ֭הכּהן֭נֶ ֶ֣תֶ
הבאנו לעיל הסבר ע"פ תבנית טעמי המקרא לפסוק (יג,ל) המבוסס על ספרא תזריע פרשה ה פ"ח מ"א ו-מ"ג א ֶ֤ת ַ
מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,מלמדת על שני לימודים אחד כפשוטו ואחד היוצא מפשוטו לענין קדימת הנתק לשער או להיפך .באופן הסבר
זה זקף-קטן הוא חלק מקבוצת טעמים ומלמד ע"פ תפקיד הקבוצה.
עתה מובא הסבר ע"פ תבנית טעמי המקרא לפסוק (יג,ל) המבוסס על ספרא תזריע פרשה ה פ"ז מ"ז – מ"ט המלמדות שלושה מיעוטים
בהחלטת נגע נתק.
טעם מלת ָ֔הוּא – זקף-קטן מלמד גם לעצמו כדלהלן .ב(-יג,ל) יש רק שתי מלות הוא שהם מיעוטים .אפשר כי שני מיעוטים נלמדים מזקף-
קטן ,מיעוט אחד מסילוק.
ן֭הוּא׃
וֹ֭הזּ ָ ֶָ֖ק ָֽ
אשׁ֭א ַ
ֵ֥
ת֭ה ֵ֛ר
ָ
ק֭הוּא֭צָ ַרֹ֧עַ
וֹ֭הכּה֭ן֭נֶ ֶֶ֣ת ָ֔
(יג,ל)  ...וְ ט ָ֨מּא֭א ֶ֤ת ַ
ק֭הוּא – מונח זקף-קטן ,המלה ָ֔הוּא ממעטת ,הזקף-קטן מרמז על שני לימודים ,אפשר כי הצירוף ביניהם בא ללמד על שני
טעמי נֶ ֶֶ֣ת ָ֔
מיעוטים :לפירוש התוה"מ (א) המיעוט ממ"ז ממעט שבנגע בראש או בזקן ,מראה של נגעי עור הבשר אינו מטמא; (ב) ממעט ממ"ח שאין
נגע נתק מטמא במקום הבהרת דהיינו לא מטמא בכל הגוף פרט לראש או לזקן.
אשׁ֭אוֹ֭הַ זּ ָ ֶָ֖קן֭ ָֽהוּא׃
ֵ֥
ת֭ה ֵ֛ר
ָ
ק֭הוּא֭צָ ַרֹ֧עַ
וֹ֭הכּהן֭נֶ ֶֶ֣ת ָ֔
טעם ָֽהוּא׃ – סלוק מהקרא (יג,ל)  ...וְ ט ָ֨מּא֭א ֶ֤ת ַ
המלה ָֽהוּא ממעטת ,טעם ָֽהוּא – סלוק ,מגביל הטומאה בראש או בזקן לנגע נתק בלבד וממעט את הבהרת מלטמא בראש או בזקן.
אפשר גם להסביר לשיטת הח"ח כי ָ֔הוּא – זקף-קטן ,מתיחס למ"ז ומ"ט ,וָֽ -הוּא – סלוק ,מתיחס למ"ח.
שאלה :מקום של מחלוקת תנאים או אמוראים ,כאשר לשיטתינו תפקיד טעם מסוים כאילו תומך בתנא אחד ולא בתנא אחר.
שאלה :מה יקרה אם נמצא שבמקום אחד תנא מסוים למד למשל מיעוט התואם תפקיד מיעוט שאובחן בשיטה בהסתברות מסוימת ,ובמקום
אחר למד ריבוי שלא יהיה תואם לתפקיד שאובחן בשיטה בהסתברות מסוימת.
כגון כאן ר' שמעון ור' יהודה דורשים כל אחד ממלים שונות בטעמים שונים.
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ק֭הוּא֭צָ ַרֹ֧עַ ת֭הָ ֵ֛ראשׁ֭אֵ֥ וֹ֭
וֹ֭הכּהן֭נֶ ֶֶ֣ת ָ֔
ָ֑ק֭וט ָ֨מּא֭א ֶ֤ת ַ
ב֭דּ ְ
וֹר֭וּבוֹ֭שׂ ָעֵ֥ר֭צָ ֶ֖ה ָ
ֵ֛
ֶ֤ה֭מ ְראהוּ֭עָ ֶ֣מק֭מןָ -ה ָ֔ע
ַע֭והנּ ַ
ה֭הכּ ֝הן֭אֶ תַ -ה ֵ֗ ֶנּג ְ
[ל]֭֭ו ָר ָָ֨א ַ
ְ
ן֭הוּא׃֭֭֭
הַ זּ ָ ֶָ֖ק ָֽ
ֹ֧יר֭הכּהֵ֛ן֭אֶ ת-נֶ ֵַֽ֥גַע֭הַ נֶּ ֶ֖תֶ ק֭
ַ
וֹ֭וה ְסגּ
ֶ֣ין֭בּ ְ
וֹר֭ושׂ ָעֵ֥ר֭שָׁ ֶ֖חר֭א ָ֑
ק֭וה֭נּ ֶ֤ה֭איןַ -מ ְראהוּ֭עָ ֶ֣מק֭מןָ -ה ָ֔ע ְ
ֵ֗ת ְ
ַע֭ה ֶנּ ֶ
ה֭הכּ ֝הן֭אֶ ת-נֶ ֶָֽ֣֖ג ַ
[לא]֭֭ו ָֽכי-י ְר ֶָ֨א ַ
ְ
שׁ ְב ַעֵ֥ת֭י ָָֽמים׃֭֭֭ ֭
ֶ֣ה֭ה ָ֔ ֶ֭נּ ֶתק֭אֵ֥ין֭עָ ֶ֖מק֭מן-
ב֭וּמ ְרא ַ
ַ
ָה֭בוֹ֭שׂ ָע ֶ֣ר֭צָ ָ֑ה
הי ֶ֖
ק֭ולאֵ֥ ָ -
ָ֔ת ְ
ֶ֣ה֭ה ֶנּ ֶ
ַ
ֶ֣וֹם֭ה ְשּׁביעי ְ֭והנּה֭לא-פָ ָשׂ
ַ
֭בּיּ
ה֭הכּהֶ֣ן֭אֶ תַ -ה ֶנּגַע ַ
ַ
[לב]֭֭ו ָר ָָ֨א
ְ
הָ ָֽעוֹר׃֭֭֭ ֭
ָ֨יר֭הכּהֹ֧ן֭אֶ תַ -הנֶּ ֵֶ֛תק֭שׁ ְב ַעֵ֥ת֭י ֶָ֖מים֭שׁ ָֽנית׃֭֭֭ ֭
ַ
ק֭לא֭יְ גַלּ ַָ֑ח ְ֭וה ְסגּ
ח֭ואֶ תַ -הנֶּ ֶֶ֖ת ֶ֣
ַלּ ְ
[לג]֭֭ו ָ֨ה ְתגּ ָ֔ ָ
ְ
וֹ֭הכּ֭ ָֽהן׃֭ס֭֭֭ ֭
וּא֭וטה ֲֶ֖ר ַ
וֹר֭ה ְ
ָ֑
ֵ֥א֭הנֶּ ֶֶ֖תק֭טָ ֶ֣ה
ר֭צמַ חֵ֛ -בּוֹ֭נ ְר ָפּ ַ
ק֭ושׂ ָ֨ ָער֭שָׁ ֹ֧ח ָ ָֽ
[לז]֭֭ואםְ -בּעינָיו ֭֩עָ ָ֨ ַמד֭הַ ֶנּ ֶ֝ת ְ
ְ

ספרא תזריע פרשה ה פרק ח

ַע֭ה ֶנּ ֵֶ֗תק ,אמר רבי שמעון מה תלמוד לומר נֶ ֶָֽ֣֖גַע֭הַ֭ ֶנּ ֵֶ֗תק .הקיש נתק לנגע .מה נגע שער לבן שבו
ה֭הכּ ֝הן֭אֶ ת-נֶ ֶָֽ֣֖ג ַ
(א) (יג,לא) ְו ָֽכי-י ְר ֶָ֨א ַ
ב֭דָּ֑ק( .ב) קל וחומר ,ומה אם שיער לבן
אינו מטמא אלא הפוך ,אף נתק (יג,ל) שׂ ָעֵ֥ר֭צָ ֶ֖הב֭שבו לא יטמא אלא הפוך( ,יג,ל) שׂ ָעֵ֥ר֭צָ ֶ֖ה ָ
ב֭דָּ֑ק֭שיש שער אחר מציל אינו דין שלא יטמא אלא הפוך ,לא אם
שאין שיער אחר מציל מידו אינו מטמא אלא הפוך ,שׂ ָעֵ֥ר֭צָ ֶ֖ה ָ
ב֭דָּ֑ק֭שייפה כוחו במקומו ליטמא בכל מראה
אמרת בשיער לבן שלא יפה כוחו במקומו ליטמא בכל מראה תאמר ב֭-שׂ ָעֵ֥ר֭צָ ֶ֖ה ָ
הואיל ויפה כוחו במקומו ליטמא בכל מראה יטמא הפוך ושלא הפוך ,ת"ל (יג,לא) נֶ ֶָֽ֣֖גַע֭הַ֭ ֶנּ ֵֶ֗תק ,הקיש נתק לנגע .מה הנגע שיער לבן
שבו אינו מטמא אלא הפוך אף הנתק שיער צהוב שבו לא יטמא אלא הפוך( .ג) רבי יהודה אומר כל מקום שצריך לומר הפך אמר הפך,
אבל הנתק שנאמר בו ו(-יג,ל) שׂ ָעֵ֥ר֭צָ ֶ֖הב֭מטמא הפוך ושלא הפוך( .ד) אם כן למה נאמר (יג,לא) נֶ ֶָֽ֣֖גַע֭הַ֭ ֶנּ ֵֶ֗תק היקיש נתק לנגע מה נגע
אינו פחות מכגריס אף נתק מכגריס ,וכשהוא אומר למטן (יג,לא) נֶ ֵַֽ֥גַע֭הַ֭נֶּ֭ ֶ֖ ֶתק הקיש נגע לנתק ,מה נתק שאין הפיסיון לתוכו אף הנגע
שאין הפיסיון לתוכו( .ה) (יג,לא) ְושׂ ָעֵ֥ר֭מיעוט שער שתי שערות ,שָׁ ֶ֖חר אין לי אלא שָׁ ֶ֖חר ומנין לרבות את הירוק ואת האדום ,תלמוד
לומר שיער ,אם כן למה נאמר שָׁ ֶ֖חר ,ה-שָׁ ֶ֖חר מציל והצהוב אינו מציל( .ו) איזהו צהוב שאינו מציל הרי שקדם את הנתק טמא דברי
רבי יהודה ,אלא שהיה בו שתי שערות אחת צהובה ואחת שחורה ,ואחת צהובה ואחת לבנה הייתי אומר הואיל ואינם מצטרפים
לטומאה יצטרפו לטהרה ,תלמוד לומר שָׁ ֶ֖חר השחור מציל והצהוב אינו מציל ,רבי אליעזר בן יעקב אומר (יג,ל) שׂ ָעֵ֥ר֭צָ ֶ֖הב֭שקדם את
ֶ֣ין֭בּוֹ עד שיהא מבוצר
הנתק לא מטמא ולא מציל ,רבי שמעון אומר כל שאינו סימן טומאה בנתק הרי סימן טהרה בנתק( .ז) (יג,לא) א ָ֑
בו מיכן אמרו שני נתקים זה בצד זה ושיטה של שיער מפסקת ביניהם נפרץ ממקום אחד טמא משני מקומות טהור ,כמה תהא פירצה
מקום שתי שערות ,נפרץ ממקום אחד כגריס טמא מפני שלא כנס שיער שחור לתוכו( .ח) שני נתקים זה לפנים מזה ושטה של שיער
מפסקת ביניהם נפרץ ממקום אחד טמא משני מקומות טהור ,כמה תהא פירצה מקום שתי שערות נפרץ ממקום אחד כגריס טהור מפני
ֶ֣ין֭בּוֹ֭וְ ה ְסגֹּ֧יר ,ואם יש בו פטור או אינו אומר אלא ְושׂ ָעֵ֥ר֭שָׁ חֶ֖֭ר֭אֶ֣ין֭בָּ֑ וֹ֭וְ ה ְסגֹּ֧יר֭
שכנס שיער שחור לתוכו( .ט) (יג,לא) ְושׂ ָעֵ֥ר֭שָׁ ֶ֖חר֭א ָ֑
וֹר֭הוּא֭הרי זה בא ללמד על שיער
ָ֑
ר֭צמַ ח-בֵּ֛ וֹ֭נ ְר ָ ֵ֥פּא֭הַ נֶּ ֶֶ֖תק֭טָ ֶ֣ה
֝תק֭וְ שׂעָָ֨ ר֭שָׁ ֹ֧ח ָ ָֽ
ד֭ה ֶנּ ֶ
ַ
ואם יש בו מטמא ,כשהוא אומר (יג,לז) ֭ ְואםְ -בּעינָיו ֭֩עָ ָ֨ ַמ
ֹ֧יר֭הכּהֵ֛ן֭אֶ ת-נֶ ֵַֽ֥גַע֭הַ נֶּ ֶ֖תֶ ק֭שׁ ְב ַעֵ֥ת֭
ַ
ֶ֣ין֭בּוֹ֭ואם יש בו פטור ְוה ְסגּ
שחור שהוא סימן טהרה בנתק הא מה אני מקיים (יג,לא) ְושׂ ָעֵ֥ר֭שָׁ ֶ֖חר֭א ָ֑
י ָָֽמים תחלה.
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ַע֭ה ֶנּ ֵֶ֗תק ,אמר רבי שמעון מה תלמוד לומר נֶ ֶָֽ֣֖גַע֭הַ֭ ֶנּ ֵֶ֗תק .הקיש נתק לנגע .מה נגע שער לבן שבו אינו
ה֭הכּ ֝הן֭אֶ ת-נֶ ֶָֽ֣֖ג ַ
(א) (יג,ל) ְו ָֽכי-י ְר ֶָ֨א ַ
ב֭דָּ֑ק.
מטמא אלא הפוך ,אף נתק (יג,ל) שׂ ָעֵ֥ר֭צָ ֶ֖הב֭שבו לא יטמא אלא הפוך( ,יג,ל) שׂ ָעֵ֥ר֭צָ ֶ֖ה ָ
משנה ב ומשנה ג ראה את הדיון ב-ספרא תזריע פרשה ה פ"ז (ז) יכול יהיה מוסף על ארבע מראות שבעור הבשר ,ת"ל (יג,ל)
ק֭הוּא .הבאנו הפלוגתא בין ר"ש (מ"א – מ"ב כאן) ור"י (מ"ג) האם החלט הנתק יהיה רק אם הנתק קדם
וֹ֭הכּהן֭נֶ ֶֶ֣ת ָ֔
ְוט ָ֨מּא֭א ֶ֤ת ַ
לשער הצהוב כר"ש ,או בכל סדר כר"י.

ה ֶנּ ֵֶ֗תק היקיש נתק לנגע מה נגע אינו פחות מכגריס אף נתק מכגריס,
(ד) אם כן למה נאמר (יג,לא) נֶ ֶָֽ֣֖גַע֭ ַ֭
ה ֶנּ ֵֶ֗תק – מונח רביע ,היקש נתק לנגע ע"י ציור ,שכדי לטמא חייב להיות בשטח הנתק מקום שבו יהיה מונח ִרבוּ ֵע כגריס הקילקי כמו
נֶ ֶָֽ֣֖גַע֭ ַ֭
בנגעי העור.
ֹ֧יר֭הכּהֵ֛ן֭אֶ ת-נֶ ֵַֽ֥גַע֭הַ נֶּ ֶ֖תֶ ק֭ – דרגא
ַ
ַע֭הנֶּ ֶֶ֖תק – מרכא טפחא ,יתור לרבות על נגע הנתק את נגע הבשר( ,יג,לא) ְ ...וה ְסגּ
(יג,לא) אֶ ת-נֶ ֵַֽ֥ג ַ
תביר מרכא טפחא ,קבוצת פרטים הקשורים לנושא הפסיון וחל עליהם אותו הלכה ,ספרא תזריע פרשה ה פ"ח (ד) וכשהוא אומר
למטן (יג,לא) נֶ ֵַֽ֥גַע֭הַ֭נֶּ֭ ֶ֖ ֶתק הקיש נגע לנתק ,מה נתק שאין הפיסיון לתוכו אף הנגע שאין הפיסיון לתוכו.

ֶ֣ין֭בּוֹ֭ ֭
ער֭שָׁ ֶ֖חר֭א ָ֑
וֹר֭ושׂ ֵָ֥֭
ק֭והנּ ֶ֤ה֭איןַ -מ ְראהוּ֭עָ ֶ֣מק֭מןָ -ה ָ֔ע ְ
ֵ֗ת ְ
ַע֭ה ֶנּ ֶ
ה֭הכּ ֝הן֭אֶ ת-נֶ ֶָֽ֣֖ג ַ
[לא]֭֭ו ָֽכי-י ְר ֶָ֨א ַ
ְ
ַע֭הנֶּ ֶֶ֖תק֭שׁ ְב ַעֵ֥ת֭י ָָֽמים׃֭֭֭
ֹ֧יר֭הכּהֵ֛ן֭אֶ ת-נֶ ֵַֽ֥ג ַ
ַ
֭וְ ה ְסגּ
ספרא תזריע פרשה ה פ"ח (ה) (יג,לא) ְושׂ ָעֵ֥ר֭מיעוט שער שתי שערות( ,טט – הגדרה מנחה לכל המשך המשנה ,מלת שחור בלי המספר

אחד ,משמעו שתי שערות)
שָׁ ֶ֖חר אין לי אלא שָׁ ֶ֖חר ומנין לרבות את הירוק ואת האדום( ,הח"ח גירסת הר"ש ואת הלבן) תלמוד לומר (גי' הר"ש עם ו"ו החיבור במלת
שער) ְושׂ ָעֵ֥ר ,אם כן למה נאמר שָׁ ֶ֖חר ,ה-שָׁ ֶ֖חר מציל והצהוב אינו מציל.
(ו) איזהו צהוב שאינו מציל הרי שקדם את הנתק טמא לדברי רבי יהודה ,אלא שהיה בו שתי שערות אחת צהובה ואחת שחורה( ,טט –
או) אחת צהובה ואחת לבנה הייתי אומר הואיל ואינם מצטרפים לטומאה יצטרפו לטהרה ,תלמוד לומר שָׁ ֶ֖חר השחור מציל והצהוב
אינו מציל (אינו מצטרף לטהרה) ,רבי אליעזר בן יעקב אומר (יג,ל) שׂ ָעֵ֥ר֭צָ ֶ֖הב֭שקדם את הנתק לא מטמא ולא מציל,

רבי שמעון אומר כל שאינו סימן טומאה בנתק הרי סימן טהרה בנתק.
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
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ֵ֗תק ְוהנּ ֶ֤ה֭איןַ -מ ְראהוּ֭עָ ֶ֣מק֭מן-הָ ָ֔עוֹר֭
ַע֭ה ֶנּ ֶ
ה֭הכּ ֝הן֭קדמא ואזלא בתפקיד כעין כלל והמשכו פרטים אֶ ת-נֶ ֶָֽ֣֖ג ַ
(יג,לא)֭ ְו ָֽכי-י ְר ֶָ֨א ַ
בתבנית רביע  ...זקף-קטן בתפקיד סתום הבא לפרש ,והפירוש נמצא במשנות א – ד .משנות ה – ו מבררות מהכתוב וְ שׂ ָעֵ֥ר֭שָׁ ֶ֖חר֭אֶ֣ין֭
ָ֑בּוֹ  ,שתבנית טעמיו היא תבנית סוגרת דיבור ,צירופי צבעי שער להציל מטומאה.
ְושׂ ָעֵ֥ר֭שָׁ ֶ֖חר – מרכא טפחא ,יתור לרבות על השער השחור את הירוק ואת האדום וממ"ו גם לבן .ומלמד שכל הצירופים ביניהם של

שתי שערות הן שתי שערות מצילות.
ֶ֣ין֭בּוֹ משמע שאין שום שער מהסוג המציל ,אבל טעם אתנח ָ֑בּוֹ מגביל את המשמעות שאין שום שערה מצילה ואומר
מהכתוב א ָ֑
ששתים מצילות אין ,אבל אפשר שאחת מהסוג המציל יש .אפשר כי לראב"י טעם מונח במלת אֶ֣ין ירבה שער צהוב שקדם לנתק ,שלא
מטמא ולא מציל .אפשר כי לר' שמעון טעם מונח במלת אֶ֣ין ירבה צהוב שקדם לנתק ושערה אחת כזאת מצטרפת לצבע אחר להציל,
ושתיים ממנו יצילו בעצמם.
ֶ֣ין֭בּוֹ עד שיהא מבוצר בו (הח"ח אבל העומד בתוך הנתק מן הצד אינן מצילות עד שיהא רחוק ממקום השער המקיף את הנתק
(ז) (יג,לא) א ָ֑
מקום שתי שערות ואז חשבות כמבוצרות בתוך הנגע)

מכאן אמרו שני נתקים זה בצד זה ושיטה של שיער מפסקת ביניהם ,נפרץ ממקום אחד טמא (כי השער השחור לא מבוצר)
משני מקומות טהור( .כי השער השחור מבוצר בתנאי שכל) פירצה מקום שתי שערות.
(עתה מסביר תו"כ מהי פירצה ממקום אחד) נפרץ ממקום אחד כגריס (פירצה באורך וברוחב של שש על שש שערות) טמא מפני שלא כנס שיער
שחור לתוכו( .הכנה למשנה הבאה)
ה ֩ – תרסאְ ֠ ... ,והנּה –
אפשר כי פסוק (יג,לד) מתאים להסבר מ" ז ושתי דרשות ממ"ח בגלל הימצאות של הטעמים תרסא ותלשא ְו ָראָ ֭

תלשא ,בתפקיד של מחיצות ,המאפשרות שלוש דרשות של מחיצות.
וֹר֭וט ַהֶ֤ר֭אתוֹ֭הַ כּ ָ֔הן֭
ְ
וֹר֭וּמ ְר ֕אהוּ֭אינֶ ֵ֥נּוּ֭עָ ֶ֖מק֭מןָ -העָ֑
ַ
֭בּ ָ֔ע
ֶ֤ה֭ה ֶנּ ֶתק ָ
ַ
י֭והנּה֭לא-פָ ָשׂ
יע ֠ ְ
ֶ֣וֹם֭ה ְשּׁב ֵ֗
ַ
ק֭בּיּ
֭֩הכּ ָ֨הן֭אֶ תַ -ה ֶנּ ֶ֝ת ַ
[לד]֭֭ו ָראָ ה ַ
ְ
יו֭וטָ ָֽהר׃֭֭֭
ָד ְ
ֵ֥ס֭בּג ָ ֶ֖
ְוכ ֶבּ ְ
(ח) שני נתקים זה לפנים מזה ושטה של שיער מפסקת ביניהם (שניהם טמאים)
נפרץ ממקום אחד טמא ( הנתק הפנימי טמא אם הפירצה פחות מגריס היינו רוחב של פחות משש שערות ,כי אין בו שער שחור מבוצר,
מבחינת הנתק הפנימי נשירת השער בשיטה המקפת אותו היא פשיון כמו שבנתק יחיד הפישיון ניכר בנשירה של השער המקיף אחרי ראיה
הראשונה).
(החיצו ן טהור כי בו שער שחור מבוצר עם פירצה ברוחב של לפחות שתי שערות)
(נפרץ) משני מקומות טהור (גם הפנימי נטהר)  ,כמה תהא פירצה מקום שתי שערות

נפרץ ממקום אחד כגריס (שיטת השער המקיפה הנתק הפנימי ,נפרצה בפירצה ברוחב של לפחות שש שערות ,הפנימי והחיצון נהיו לנתק
אחד) טהור מפני שכנס שיער שחור לתוכו (היינו לנתק המאוחד).
השימוש ב(-יג,לז) להסבר מ"ח הוא הצעה בלי סימוכין במפרשים:
וֹ֭הכּ ָֽהן׃֭ס֭֭֭
וּא֭וטה ֲֶ֖ר ַ
וֹר֭ה ְ
ָ֑
ֵ֥א֭הנֶּ ֶֶ֖תק֭טָ ֶ֣ה
ר֭צמַ חֵ֛ -בּוֹ֭נ ְר ָפּ ַ
ק֭ושׂ ָ֨ ָער֭שָׁ ֹ֧ח ָ ָֽ
[לז]֭֭ואםְ -בּעינָיו ֭֩עָ ָ֨ ַמד֭הַ ֶנּ ֶ֝ת ְ
ְ
(יג,לז) מלמד ְואםְ -בּע֭ינָי֭ו ֩ – תרסא ,בתפקיד מחיצה בין הנתק הפנימי ובין הנתק החיצון,

ר֭צ ַמחֵ֛ -בּוֹ כלומר בעקבות הפירצה בשיטה המקפת לנתק הפנימי ברוחב של שש שערות לפחות (גודל גריס הקילקי) ,ע"פ
ְושׂ ָ֨ ָער֭שָׁ ֹ֧ח ָ ָֽ
מ"ח ,טהור מפני שכנס שיער שחור לתוכו (היינו לנתק המאוחד).
19
ְואםְ -בּעינָי֭ו ֩ ָֽ ָ ...צ ַמחֵ֛ -בּוֹ֭התבנית תרסא  ...תביר מרמזת לאפשרות של חישוב חשבוני  .בחישוב מרומז היקף גריס הקילקי של  6על
 6שערות .אפשר שזה הרמז לפירצה בגודל גריס בין הנתק הפנימי ובין הנתק החיצון.

וֹ֭וה ְסגֹּ֧יר֭ואם יש בו מטמא ,כשהוא
ֶ֣ין֭בּ ְ
ֶ֣ין֭בּוֹ֭וְ ה ְסגֹּ֧יר ,ואם יש בו פטור או אינו אומר אלא ְושׂ ָעֵ֥ר֭שָׁ ֶ֖חר֭א ָ֑
(ט) (יג,לא) ְושׂ ָעֵ֥ר֭שָׁ ֶ֖חר֭א ָ֑
וֹר֭הוּא֭הרי זה בא ללמד על שיער שחור שהוא סימן טהרה
ָ֑
ר֭צמַ ח-בֵּ֛ וֹ֭נ ְר ָ ֵ֥פּא֭הַ נֶּ ֶ֖תֶ ק֭טָ ֶ֣ה
ד֭ה ֶנּ ֝תֶ ק֭וְ שׂעָָ֨ ר֭שָׁ ֹ֧ח ָ ָֽ
ַ
אומר (יג,לז)֭ ְואםְ -בּעינָיו ֭֩עָ ָ֨ ַמ
ַע֭הנֶּ ֶֶ֖תק֭שׁ ְב ַעֵ֥ת֭י ָָֽמים תחלה.
ֹ֧יר֭הכּהֵ֛ן֭אֶ ת-נֶ ֵַֽ֥ג ַ
ַ
ֶ֣ין֭בּוֹ֭ואם יש בו פטור וְ ה ְסגּ
בנתק הא מה אני מקיים (יג,לא) ְושׂ ָעֵ֥ר֭שָׁ֭ ֶ֖חר֭א ָ֑
מ"ט מציגה הלכה שכאשר אין שער צהוב בנתק ואין שער שחור בנתק נסגיר .על-כך מקשה תו"כ אולי הימצאות שער שחור משמעו
19

195
ָיו ֩
וְ אםְ -בּעינ ֭
47
וְ אם ֭
148
ָיו ֩ ֭
 ְבּעינ ֭1.3 = 195/146
146
ָ ָֽצמַ ח-בֵּ֛ וֹ
138
ָ ָֽצמַ ח
8
בֵּ֛ וֹ
ָיו ֩ ,גי'  195בֵּ֛ וֹ וגי'  , 8תוצאת החלוקה ביניהם ( 24.375 = 195/8קצת מעל  ,) 24זה שווה להיקף גריס הקילקי של  6על  6שערות אפשר כי מרומז כאן,
וְ אםְ -בּעינ ֭
שלמרות שבראש צפיפות השער גדולה משל צפיפות השער בגוף (ראה להלן) ,גודל נגע הנתק נידון לפי הצפיפות של השער בנגעי העור (תומך בנאמר ב -ספרא תזריע
פרשה ה פ"ח מ"ד מ"ז ) .אפשר שהפירצה בשיטת שיער בין שני נתקים ,וכן בשיטת השער המפסקת בין נתק לפנים מנתק צריכה להחשב לפי צפיפות שער בנגעי עור .ויש
בזה להחמיר לעומת צפיפות שער הראש.
יכול להיות שהיחס  1.3מצביע על יחס בין צפיפות שער בגוף וצפיפות שער בראש.
בספר "תורת נגעים" הרב שפיצר נפתלי ברוך הי"ו ציין כי בספר מעיל צדקה – הלכות נידה יורה דעה ,נאמר כי במציאות צפיפות שערות בגוף קטנה מצפיפות שערות הראש
והזקן ,אז גריס הקילקי מכסה יותר שערות בראש.
/©ZZFisherטעמי המקרא בהלכה ובאגדה  -התשעג
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לטמא .ודוחה מפסוק (יג,לז) שאם צמח שער שחור טהור הוא ,אז גם הישארות שער שחור סימן טהרה הוא ,ראה הסבר ב(-יג,לז).
סיפא של מ"ט ראה מקבילה ב(-יג,ד ,ה)
התוה"מ והח"ח ע"פ ראשונים מסמנים את הסיפא של מ"ט כענין נפרד ,והוא מורכב מרוב הסיפא של פסוק (יג,לא) ומלה אחת נוספת
תחלה  .ע"פ התוה"מ בעור הבשר ובנתק ,בתחילה המצב נ קרא נגע אך מפני שאין בו סימן טומאה הוא מוסגר ,אם לא הופיעו סימני
טומאה עד יום השביעי המראה מוסגר שוב אבל התורה לא קוראת לו נגע אלא הסגיר(ו) סתם.

ראב"ד בגירסת הח"ח ב(-יג,ד) מפרש כך :תחלה .מה שמבאר כפשוטו דהיינו רק בתחלה צריך הסגר פ"א או שני פעמים אבל לאחר
שהחליטו בשער לבן או בפשיון והלך השער לבן והפשיון חזר (נסוג) א"צ עוד הסגר שני וכך צריך לפרש לקמן פרשתא ה' סוף פ"ח.
תו"כ פ"ג פ"א (ט) (יג,ד) וְ ה ְסגֹּ֧יר֭הַ כּהֵ֛ן֭אֶ תַ -הנֶּ ֶַֽ֖גַע֭שׁ ְב ַעֵ֥ת֭י ָָֽמים תחילה .ראב"ד נראה לי פירושו בתחלה צריך הסגר אבל בסוף אינו צריך
ה סגר שלא תאמר אם החליטו בשער והלך שער לבן יסגירנו עכשו כבא מתחלה וכך צריך לפרש בכולן וקא משמע לן שאעפ"י שבנגעי בתים מצינו
שלאחר שהוא חולץ וקוצה וטח נותן לו שבוע להסגרו ואעפ"י שכבר עבר ממנו הנגע בשאר נגעים לא אמרינן הכי והיינו דדרשינן ביום טהרתו
והובא אל הכהן שלא ישהה ומפרשים לה בדוכתיה.
ֹ֧יר֭הכּהֵ֛ן֭אֶ תַ -הנֶּ ֶַֽ֖גַע֭ – דרגא תביר טפחא ,שׁ ְב ַעֵ֥ת֭י ָָֽמים – מרכא סלוק ,ע"פ התוה"מ הסלוק מגביל ,וההגבלה היא ,שרק
ַ
(יג,ד)  ...וְ ה ְסגּ
בשבעת הימים הראשונים של הסגר התורה קוראת למראה נגע ,כי במצב הזה הוא ישאר טמא ויוזקק לעוד שבוע הסגר.
וטעם טפחא בתפקיד נוסף של פותח טפח להתאפיין משבעת ימים ,ללמד שרק בשבעת הימים הראשונים המראה נקרא נגע.

וֹ֭הכּהֵ֛ן֭שׁ ְב ַעֵ֥ת֭י ֶָ֖מים֭ – דרגא תביר טפחא ,שׁ ָֽנית׃ – סלוק ,ע"פ הראב"ד הסלוק מגביל ,וההגבלה היא ,שרק בתחלה
יר ַ
(יג,ה) ְ ...וה ְסגּ ֹ֧
צריך הסגר אבל בסוף אינו צריך הסגר שאם הנגע הוחלט והלך סימן הטומאה אז דרשינן ביום טהרתו והובא אל הכהן שלא ישהה ולא

יהיה שוב בהסגר.

ָה֭בוֹ֭שׂ ָע ֶ֣ר֭צָ ָ֑הב֭ ֭
הי ֶ֖
ק֭ולאֵ֥ ָ -
ָ֔ת ְ
ֶ֣ה֭ה ֶנּ ֶ
ַ
ֶ֣וֹם֭ה ְשּׁביעי ְ֭והנּה֭לא-פָ ָשׂ
ַ
֭בּיּ
ה֭הכּהֶ֣ן֭אֶ תַ -ה ֶנּגַע ַ
ַ
[לב]֭֭ו ָר ָָ֨א
ְ
ָ֔תק֭אֵ֥ין֭עָ ֶ֖מק֭מןָ -ה ָֽעוֹר׃
וּמַ ְראֶ֣ה֭הַ ֶנּ ֶ֭
ָ֨יר֭הכּהֹ֧ן֭אֶ תַ -הנֶּ ֵֶ֛תק֭שׁ ְב ַעֵ֥ת֭י ֶָ֖מים֭שׁ ָֽנית׃ ֭
ַ
ק֭לא֭יְ גַלּ ַָ֑ח ְ֭וה ְסגּ
ח֭ואֶ תַ -הנֶּ ֶֶ֖ת ֶ֣
ַלּ ְ
[לג]֭֭ו ָ֨ה ְתגּ ָ֔ ָ
ְ
וֹר֭וּמ ְר ֕אהוּ֭אינֶ ֵ֥נּוּ֭עָ מֶ֖֭ק֭מןָ -העָ֑ וֹר֭ ֭
ַ
֭בּ ָ֔ע
ֶ֤ה֭ה ֶנּ ֶתק ָ
ַ
י֭והנּה֭לא-פָ ָשׂ
יע ֠ ְ
ֶ֣וֹם֭ה ְשּׁב ֵ֗
ַ
ק֭בּיּ
֭֩הכּ ָ֨הן֭אֶ תַ -ה ֶנּ ֶ֝ת ַ
[לד]֭֭ו ָראָ ה ַ
ְ
יו֭וטָ ָֽהר׃ ֭
ָד ְ
ֵ֥ס֭בּג ָ ֶ֖
ן֭וכ ֶבּ ְ
֭הכּ ָ֔ה ְ
וְ ט ַהֶ֤ר֭אתוֹ ַ

ספרא תזריע פרשה ה פרק ט

(א) (יג,לב) בְ -שּׁביע֭י יכול בין ביום ובין בלילה תלמוד לומר ַבּיֶּ֣וֹם֭ולא בלילה( .ב) יכול עור הבשר שהוא מטמא בארבע מראות יהא
צריך יום ,נתקים שאין מטמאים בארבע מראות לא יהו צריכים יום תלמוד לומר ַבּיֶּ֣וֹם֭ולא בלילה( .ג) ְוהנּה֭לא-פָ ָשֶׂ֣ה֭הַ ֶנָּ֔תֶ ק֭וְ לא-
ָה֭בוֹ֭שׂ ָע ֶ֣ר֭צָ ָ֑הב ,הא אם קדם את הנתק טמא,
הי ֶ֖
ָה֭בוֹ֭שׂ ָע ֶ֣ר֭צָ ָ֑הב ,רבי יהודה אומר אינו אומר לא הפך בו השיער צהוב אלא לאֵ֥ ָ -
הי ֶ֖
ָ ֵ֥
וּמ ְראֶ֣ה֭הַ ֶנָּ֔תֶ ק֭אֵ֥ין֭עָ ֶ֖מק֭
ָה֭בוֹ֭שׂ ָע ֶ֣ר֭צָ ָ֑הב֭ואפילו ארוךַ ,
הי ֶ֖
רבי יוחנן בן נורי אומר אינו אומר לא היה בו שיער צהוב דק אלא לאֵ֥ ָ -
מןָ -ה ָֽעוֹר ,לא ממשו( .ד) (יג,לג) ְו ָ֨ה ְתגּ ָ֔ ַָלּח֭בכל אדם ,לפי שמצינו שתגלחת האחרונה בכהן יכול אף זו בכהן ת"ל ְו ָ֨ה ְתגּ ָ֔ ַָלּח֭בכל אדם.
(ה) ְו ָ֨ה ְתגּ ָ֔ ַָלּח֭בכל דבר לפי שמצינו שתגלחת אחרונה בתער יכול אף זו בתער ת"ל ְו ָ֨ה ְתגּ ָ֔ ַָלּח֭בכל דבר( .ו) ְו ָ֨ה ְתגּ ָ֔ ַָלּח֭אע"פ שהוא נזיר,
לפי שנאמר תער לא יעבור על ראשו ,יכול אע"פ מנוגע ת"ל ְו ָ֨ה ְתגּ ָ֔ ַָלּח֭אע"פ נזיר( .ז) יכול כשם שתגלחת הנגע דוחה להתגלחת הנזיר
ק֭לא֭יְ גַלּ ַָ֑ח֭וכי מה יש בו ,ואם
בזמן שהוא ודאי ,כך תהא תגלחת הנזיר דוחה לתגלחת הנתק בזמן שהוא ספק תלמוד לומר ְואֶ תַ -הנֶּ ֶֶ֖ת ֶ֣
ק֭לא֭יְ גַלּ ָ֑חַ֭ ,אלא סמוך לנתק לא יגלח הא כיצד מגלח חוצה לו ומניח שתי שערות סמוך לו ,כדי שיהא ניכר
כן למה נאמר ְואֶ תַ -הנֶּ ֶֶ֖ת ֶ֣
ָדיו֭
ֵ֥ס֭בּג ָ ֶ֖
ק֭לא֭יְ גַלּ ָ֑חַ֭( .ח) (יג,לד) ְוכ ֶבּ ְ
אם פשה ,ומניין לתולש סימני טומאה מתוך נגעו עובר בלא תעשה תלמוד לומר ְואֶ תַ -הנֶּ ֶֶ֖ת ֶ֣
מלטמא משכב ומושב ומלטמא בביאה וטהר מן הפריעה ומן הפרימה ומן התגלחת ומן הציפרים ,וכבס בגדיו וטבל ,יכול הוא מסולק
ֲרי טָ ה ֳָר ָֽתוֹ אין לי אלא לאחר הפטור ,ומנין אף בסוף שבוע ראשון ובסוף שבוע
שׂה֭י ְפ ֶשֵׂ֛ה֭טמא( .ט) (יג,לה) אַ ח ֶ֖֭
ת"ל (יג,לה) ְואם-פָּ ֵ֥
שני תלמוד לומר יפשה( ,יג,לה) ְואם-פָּ ֵ֥שׂה֭י ְפ ֶשֵׂ֛ה( .י) החליטו בשיער צהוב והלך שיער צהוב וחזר ,וכן בפיסיון בתחילה בסוף שבוע
ראשון בסוף שבוע שני לאחר הפטור אחר החליטו הרי היא כמות שהיה (הגר"א מחק לכך נאמר יפשה ,ואם פשה יפשה) ,החליטו
בפשיון הלך הפסיון וחזר הפסיון וכן שער צהוב בסוף שבוע ראשון בסוף שבוע ב' ואחר הפטור הרי הוא כמו שהיה ת"ל פשה (יג,לה)
ֵ֥א֭הוּא׃ (יב)
ֵ֥ר֭הצָּ ֶ֖הב֭טָ מ ָֽ
ר֭הכּהֵ֛ן֭לַ שּׂ ָע ַ
ַ
קּ
שׂה֭י ְפ ֶשֵׂ֛ה( .יא) ומנין לשיער צהוב החוזר לאחר הפטור טמא ,ת"ל (יג,לו) ָֽלא-יְ ַב ֹ֧֭
וְ אם-פָּ ֵ֥
ומנין לשיער צהוב שיטמא שלא בפיסיון ,ומנין לפיסיון שיטמא שלא בשיער צהוב ,תלמוד לומר ָֽלא-יְ ַב ֹ֧קּר֭֭...לַ שּׂ ָעֵ֥ר֭הַ צָּ ֶ֖הב֭טָ מֵ֥א֭
ָֽהוּא׃ (יג) ומנין אין מסגירים את המוסגר ואין מחליטי' את המוחלט ואין מסגירים את המוחלט ואין מחליטים את המוסגר בנתקים,
ֵ֥ר֭הצָּ ֶ֖הב֭טָ מֵ֥א( .יד) (יג,לז) ְואםְ -בּעינָי֭ו ֩ ,אין לי אלא בעיני עצמו בעיני בנו בעיני תלמידו מנין תלמוד
ַ
ר֭הכּהֵ֛ן֭לַ שּׂ ָע
ת"ל ָֽלא-יְ ַב ֹ֧קּ ַ
ד֭ה ֶנּ ֶ֝תקְ ,ושׂ ָ֨ ָער֭מיעוט שער שתי שערות ,שָׁ ֹ֧חר֭אין לי אלא שָׁ ֹ֧חר ,מנין לרבות את הירוק ואת האדום תלמוד
ַ
לומר ְואםְ -בּעינָיו ֭֩עָ ָ֨ ַמ
ר֭צמַ חֵ֛ -בּוֹ֭אע"פ שאינו מבוצר בו ,אין לי אלא הצומח בסוף והמשואר בתחלה ,ומנין הצומח בתחלה ומשואר בסוף
לומר ְושׂ ָ֨ ָער֭שָׁ ֹ֧ח ָ ָֽ
ת"ל (יג,לז) ְושׂ ָ֨ ָער֭(יג,לא) ְושׂ ָעֵ֥ר֭ריבה( .טו) (תוספת ע"פ גי' התוה"מ) מי שהיה בו נתק ובו שער צהוב טמא .נולד לו שער שחור טהור,
אף-על-פי שהלך לו שער שחור טהור (ע"כ תוספת ע"פ גי' התוה"מ) רבי שמעון בן יהודה אומר משום רבי שמעון כל נתק שטהור שעה
אחת אין לו טומאה לעולם( .גי' התוה"מ מוסיפה ע"פ משנה נגעים פ"י מ"ח) ר"ש אומר כל שער צהוב שטהר שעה אחת אין לו טומאה
ֵ֥א֭הנֶּ ֶֶ֖תק([ ,יש גורסים הילל אומר) לא שנתק נתק בתוך נתק[ ],קרבן אהרן גורס הלל אומר להביא את שניתק נתק
לעולם( :טז) (יג,לז) נ ְר ָפּ ַ
הן׃ ,אי וְ טה ֲֶ֖רוֹ֭
וֹ֭הכּ ָֽ
וֹר֭הוּא ,יכול יפטור וילך לו ,תלמוד לומר ְוטה ֲֶ֖ר ַ
ָ֑
בתוך נתק ],רבי עקיבא אומר לא טיהרתי אלא הרפוי ,טָ ֶ֣ה
וֹ֭הכּ ָֽהן׃֭על הדבר הזה עלה הילל מבבל.
הן׃֭יכול אם אמר כהן על טמא טהור יהא טהור תלמוד לומר טָ ֶ֣הוֹר ְ ...וטה ֲֶ֖ר ַ
הַ כּ ָֽ
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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"ג

ָ֔תק֭אֵ֥ין֭עָ ֶ֖מק֭מן-
ב֭וּמ ְראֶ֣ה֭הַ֭ ֶנּ ֶ
ַ
ָה֭בוֹ֭שׂ ָע ֶ֣ר֭צָ ָ֑ה
הי ֶ֖
ק֭ולאֵ֥ ָ -
ָ֔ת ְ
ֶ֣ה֭ה ֶנּ ֶ
ַ
ֶ֣וֹם֭ה ְשּׁביעי ְ֭והנּה֭לא-פָ ָשׂ
ַ
֭בּיּ
ה֭הכּהֶ֣ן֭אֶ תַ -ה ֶנּגַע ַ
ַ
[לב]֭֭ו ָר ָָ֨א
ְ
הָ ָֽעוֹר׃
ָ֨יר֭הכּהֹ֧ן֭אֶ תַ -הנֶּ ֵֶ֛תק֭שׁ ְב ַעֵ֥ת֭י ֶָ֖מים֭שׁ ָֽנית׃ ֭
ַ
ק֭לא֭יְ גַלּ ַָ֑ח ְ֭וה ְסגּ
ח֭ואֶ תַ -הנֶּ ֶֶ֖ת ֶ֣
ַלּ ְ
[לג]֭֭ו ָ֨ה ְתגּ ָ֔ ָ
ְ
וֹר֭וט ַהֶ֤ר֭אתוֹ֭הַ כּ ָ֔הן֭
ְ
וֹר֭וּמ ְר ֕אהוּ֭אינֶ ֵ֥נּוּ֭עָ ֶ֖מק֭מןָ -העָ֑
ַ
֭בּ ָ֔ע
ֶ֤ה֭ה ֶנּ ֶתק ָ
ַ
י֭והנּה֭לא-פָ ָשׂ
יע ֠ ְ
ֶ֣וֹם֭ה ְשּׁב ֵ֗
ַ
ק֭בּיּ
֭֩הכּ ָ֨הן֭אֶ תַ -ה ֶנּ ֶ֝ת ַ
[לד]֭֭ו ָראָ ה ַ
ְ
יו֭וטָ ָֽהר׃
ָד ְ
ֵ֥ס֭בּג ָ ֶ֖
וְ כ ֶבּ ְ

ספרא תזריע פרשה ה פרק ט

(א) (יג,לב) בְ -שּׁביע֭י יכול בין ביום ובין בלילה תלמוד לומר ַבּיֶּ֣וֹם֭ולא בלילה( .ב) יכול עור הבשר שהוא מטמא בארבע מראות יהא
צריך יום ,נתקים שאין מטמאים בארבע מראות לא יהו צריכים יום תלמוד לומר ַבּיֶּ֣וֹם֭ולא בלילה.
אף על פי שבנתק אין מראה לבן ,מרמז טעם קדמא במלת ְו ָר ָָ֨אה֭הַ כּהֶ֣ן ,לתנאים מוקדים לראית הנתק (א) שראיתו של הכהן טובה;
(ב) ראיה ַבּיֶּ֣וֹם֭ולא בלילה .
ֶ֣וֹם֭ה ְשּׁביע֭י – מונח זרקא מונח סגול ,בתפקיד גורע (ממעט) ימים מעוננים ,מגביל את שעות היום ומקום
ַ
֭בּיּ
ובנוסף ַהכּהֶ֣ן אֶ תַ -ה ֶנּגַע ַ
הראיה לראית הנתק .כל אלה נדרשים בנגעי העור תו"כ פ"ב פרק ב וכפסק ה-רמב"ם הט"צ פ"ט ה"ד  -ה"ו .
היָה֭בֶ֖ וֹ֭
ָה֭בוֹ֭שׂ ָע ֶ֣ר֭צָ ָ֑הב ,רבי יהודה אומר אינו אומר לא הפך בו השיער צהוב אלא וְ֭לאֵ֥ ָ -
הי ֶ֖
ָ֔תק֭וְ לאֵ֥ ָ -
ֶ֣ה֭ה ֶנּ ֶ
ַ
(ג) (יג,לב) ְוהנּה֭לא-פָ ָשׂ
שׂ ָע ֶ֣ר֭צָ ָ֑הב ,הא אם קדם את הנתק טמא,
סוגיית הפיכת השער לצהוב כבר נדונה בפסוקים (יג,ל – לא) תו"כ פרשה ה פ"ח מ"ג .אפשר כי (יג,לב) ְו ָר ָָ֨אה֭– קדמא ,נותנת עוד סיוע

לרבי יהודה ,שלא משנה אם שער צהוב קדם לנגע או הופיע אחריו ,הנתק מחלט.

ָה֭בוֹ֭שׂ ָע ֶ֣ר֭צָ ָ֑הב ואפילו ארוך,
הי ֶ֖
(ג) ...רבי יוחנן בן נורי אומר אינו אומר לא היה בו שיער צהוב דק אלא וְ֭לאֵ֥ ָ -
מ(-יג,לב ) יש לרבי יוחנן בן נורי ראיה לכך שלא משנה אם שער צהוב קצר או ארוך לטמא ,העיקר כי הוא דק – היינו לקוי.
ֶ֣ה֭ה ֶנּ ֶָ֔תק֭אֵ֥ין֭עָ ֶ֖מק֭מןָ -ה ָֽעוֹר׃ ,לא ממשו .פירש הח"ח מדכתיב ומראה ולא כתיב והנתק משמע דלענין ממשו לא
וּמ ְרא ַ
(ג) (יג,לב) ַ ֭...
איירי קרא כלל .וכך יש גם להבין מקראות אחרים עם המלה מראה.
ספרא תזריע פרשה ה פרק ט מ"ד – מ"ז עוסקות בתגלחת הנתק

ָ֨יר֭הכּהֹ֧ן֭אֶ תַ -הנֶּ ֵֶ֛תק֭שׁ ְב ַעֵ֥ת֭י ֶָ֖מים֭שׁ ָֽנית׃ ֭
ַ
ק֭לא֭יְ גַלּ ַָ֑ח ְ֭וה ְסגּ
ח֭ואֶ תַ -הנֶּ ֶֶ֖ת ֶ֣
ַלּ ְ
[לג]֭֭ו ָ֨ה ְתגּ ָ֔ ָ
ְ
(ד) ְו ָ֨ה ְתגּ ָ֔ ַָלּח֭בכל אדם ,לפי שמצינו שתגלחת האחרונה בכהן יכול אף זו בכהן ת"ל והתגלח בכל אדם( .ה) ְו ָ֨ה ְתגּ ָ֔ ַָלּח֭בכל דבר לפי
שמצינו שתגלחת אחרונה בתער יכול אף זו בתער ת"ל ְ֭ו ָ֨ה ְתגּ ָ֔ ַָלּח֭בכל דבר( .ו) ְו ָ֨ה ְתגּ ָ֔ ַָלּח֭אע"פ שהוא נזיר ,לפי שנאמר תער לא יעבור

על ראשו ,יכול אע"פ מנוגע ת"ל והתגלח אע"פ נזיר( .ז) יכול כשם שתגלחת הנגע דוחה להתגלחת הנזיר בזמן שהוא (טט  -נזיר)

ודאי ,כך תהא תגלחת הנזיר דוחה לתגלחת הנתק בזמן שהוא (גי' ח"ח (בשם הגר"א וראב"ד) נזיר ודאי) [ספק] תלמוד לומר וְ אֶ ת-
ָ֑ח
ק֭לא֭יְ גַלּ ַ֭
הַ נֶּ ֶֶ֖ת ֶ֣
ַלּח – קדמא זקף-קטן במלה אחת ,כעין מוקדם והוא מאוחר בענין,
(יג,לב) ְו ָ֨ה ְתגּ ָ֔ ָ

(א) בתגלחת ראשונה של הנתק לא מעכב אם המגלח אינו כהן וכלי הגלוח אינו תער ,ואלו מעכבים בתגלחת הטהרה של המצורע המחלט.
ַלּח ומתיר את איסור הגילוח של הנזיר
(ב) בעל נתק מוסגר והוא נזיר ודאי ,שעדיין לא הגיע זמן תגלחתו (בסיום או בטומאה) בא ְו ָ֨ה ְתגּ ָ֔ ָ
קודם (קדמא) זמנו ומגלח ביום השביעי לראיית הכהן.
ַלּח – קדמא זקף-קטן במלה אחת ,כעין מוקדם והוא
הסבר למ"ז הנזיר הוודאי ידחה את תגלחתו מפני איסור גילוח הנתק( .יג,לב) ְו ָ֨ה ְתגּ ָ֔ ָ
מאוחר בענין ,הנזיר הוודאי כאשר הוא מצורע (כאן בנתק) ידחה את תגלחתו שהגיע זמנה מפני איסור גילוח הנתק ויאחר תגלחתו עד אחרי
טהרתו מצרעתו.
הסבר למ"ו נזיר מצורע בנתק ,מגלח מוקדם מהזמן המאוחר יותר של תגלחת הנזיר .מצוות הנזירות נדחית להיפתח מחדש .זה כעין מוקדם
והוא מאוחר בענין.
חלק זה של מ"ז עוסק בהשארת שתי שורות שער מחוץ לנתק

ק֭לא֭יְ גַלּ ַָ֑֭ח ,אלא סמוך לנתק לא יגלח הא כיצד מגלח חוצה לו ומניח שתי
(ז)  ...וכי מה יש בו (בנתק)  ,ואם כן למה נאמר ְואֶ תַ -הנֶּ ֶֶ֖ת ֶ֣
שערות סמוך לו ,כדי שיהא ניכר אם פשה,

ַלּח – קדמא זקף-קטן
ָ֑ח – תבנית מפסקת דיבור ,אשר בגלל טפחא ללא הגבלת מרכא עשויה לאפיין את הכתוב לפניה ְ -ו ָ֨ה ְתגּ ָ֔ ָ
ק֭לא֭יְ גַלּ ַ֭
וְ אֶ תַ -הנֶּ ֶֶ֖ת ֶ֣
במלה אחת .אם טעם זקף-קטן מנגן כאן גם בתפקיד עצמאי (ללא קדמא) אז הוא עשוי לרמז על ענין של שתיים ,אלו שתי שורות שערות
ָ֑ח שיהיה ניכר אם הנתק פשה.
ק֭לא֭יְ גַלּ ַ֭
הנדרשות מהקרא ְואֶ תַ -הנֶּ ֶֶ֖ת ֶ֣
חלק זה של מ"ז עוסק בלאו של גילוח סימן טומאה בתוך הנתק

ק֭לא֭יְ גַלּ ָ֑חַ֭.
(ז)  ...ומניין לתולש סימני טומאה מתוך נגעו עובר בלא תעשה תלמוד לומר ְואֶ תַ -הנֶּ ֶֶ֖ת ֶ֣
ק֭לא֭יְ גַלּ ָ֑חַ֭ הבא לדרוש לתולש סימני טומאה
התוה"מ והח"ח מסבירים כי היה לו לכתוב בפירוש סביב הנתק לא יגלח וכתב ְואֶ תַ -הנֶּ ֶֶ֖ת ֶ֣
מתוך נגעו עובר בלא תעשה.

ָ֑ח – מונח אתנח ,טעם מונח במלת ֶ֣לא מרבה שערות צהובות לאיסור גלחוח .טעם אתנח במלת יְ גַלּ ָ֑חַ֭ מגביל את איסור גלוח סימני
לא֭יְ גַלּ ַ֭
ֶ֣
הטומאה תוך הנתק לשערות הצהובות בלבד ,כי רק הן סימני טומאה.
ראה אתנח ,טפחא ,זקף-קטן ,קדמא זקף-קטן במלה אחת
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
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"ג

ָ֨יר֭הכּהֹ֧ן֭אֶ תַ -הנֶּ ֵֶ֛תק֭שׁ ְב ַעֵ֥ת֭י ֶָ֖מים֭שׁ ָֽנית׃֭֭֭ ֭
ַ
ק֭לא֭יְ גַלּ ַָ֑ח ְ֭וה ְסגּ
ח֭ואֶ תַ -הנֶּ ֶֶ֖ת ֶ֣
ַלּ ְ
[לג]֭֭ו ָ֨ה ְתגּ ָ֔ ָ
ְ
(יג,לג)
פשט הרישא של הפסוק עוסק בהכנת הנתק להסגר שני .תו"כ דורש גם על איסור תלישת סימן טומאה (שער צהוב) על פיו מחליטים .פשט
הסיפא של הפסוק ממשיך בהסגר של השבוע השני.
טעם קדמא במלת (יג,לג) ְוה ְסגָּ֨יר מלמד שיום השביעי עולה לו מן המנין בין מלפניו בין מלאחריו .כנדרש תו"כ פ"ב פרק ב (ד) ...

ירוֹ֭הַ כּהֵ֛ן֭שׁ ְב ַעֵ֥ת֭י ֶָ֖מים֭שׁ ָֽנית
(יג,ה) ְוה ְסגּ ֹ֧

בפסוק (יג,ה) תבנית זרקא סגול באותו פסוק ומרמזת לגריעה מהיום השביעי וטעם תביר מרמז לחלק את היום בין שתי תקופות .בנתק
התורה כתבה את הזרקא סגול בפסוק (יג,לב) והמשך הענין נלמד ב(-יג,לג) ,לכן אפשר כי ְוה ְסגָּ֨יר – קדמא ,קושר את ההסגר השני
לגריעה מהיום השביעי הראשון שמרומז ב(-יג,לב).
(יג,לג) ַהכּהֹ֧ן֭אֶ תַ -הנֶּ ֵֶ֛תק֭שׁ ְב ַעֵ֥ת֭י ֶָ֖מים֭–  -דרגא תביר מרכא טפחא – (כהסבר ב(-יג,ה)) כעין קבוצת פרטים שצריכים להיות ביחד,
אפשר שכשם שבשבעת הימים הראש ונים כל הימים בין הראיה הראשונה ובין הראיה השניה הם חטיבה אחת אשר לא מתחשבים
בשינויים בנגע בתוך הזמן הזה אלא רק מה מצבו ביום הראיה ,כך גם בשבעת הימים השניים כל הימים בין הראיה הראשונה ובין
הראיה השניה הם חטיבה אחת אשר לא מתחשבים בשינויים בנגע בתוך הזמן הזה אלא רק מה מצבו ביום הראיה בפעם השלישית.
דרגא תביר מרכא טפחא – תפקיד כחלק מכעין קבוצת פרטים שצריכים להיות ביחד
שׁ ָֽנית׃ –סלוק ,מגביל ,גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך
ר֭וּמ ְר ֕אהוּ֭אינֶ ֵ֥נּוּ֭עָ ֶ֖מק֭מןָ -העָ֑ וֹר֭ ֭
ַ
֭בּ ָ֔עוֹ
ֶ֤ה֭ה ֶנּ ֶתק ָ
ַ
י֭והנּה֭לא-פָ ָשׂ
יע ֠ ְ
ֶ֣וֹם֭ה ְשּׁב ֵ֗
ַ
ק֭בּיּ
֭֩הכּ ָ֨הן֭אֶ תַ -ה ֶנּ ֶ֝ת ַ
[לד]֭֭ו ָראָ ה ַ
ְ
יו֭וטָ ָֽהר׃֭֭֭ ֭
ָד ְ
ֵ֥ס֭בּג ָ ֶ֖
ן֭וכ ֶבּ ְ
֭הכּ ָ֔ה ְ
֭וְ ט ַהֶ֤ר֭אתוֹ ַ
וֹר֭וּמ ְר ֕אהוּ  -גי' המלים  = 536 = 258 + 278תקל"ו ,גי' הטעמים זקף-קטן זקף-גדול = = 576
ַ
ראה זקף-קטן זקף-גדול֭ ָבּ ָ֔ע

תקע"ו ,הפרש בין גי' הטעמים וגי' המלים  = 40 = 576 – 536מ'  .הפתרונות המוצגים ע"פ אוצר הגי' של הרב י"ר פאלוך זצ"ל.
(א) כו"ס ש"ל אליה"ו הנבי"א (גי'  )536מרמז לגי' המשלימה לגי' תקע"ו ( - )576גוא"ל (גי' )40
(ב)  536עולה גי' ר"ת בפסוק (משלי כה,כא) א'ם ר'עב ש'נאך (סמא"ל = יצר רע) ה'אכלהו ל'חם (וזהו תושבע"פ) וכן עולה ז"ה
שׁ ֵקהוּ מי ִם( :טט – מים זה תורה שבכתב)
תלמו"ד בבל"י  ,המשך הפסוק ְואִם צמֵא ה ְ
֭֩הכּ ָ֨הן֭אֶ תַ -ה ֶנּ ֶ֝תק – ר"ת ו' ה' א' ה' שם הפלאים אהו"ה היוצא מר"ת של מהסיפא של (בר' א,א) א'ת ה'שמים ו'את ה'ארץ.
ְו ָראָ ה ַ
הסדר ו' ה' א' ה' מרמז על קפיצת הארץ לפני השמים ,ואפשר כי מרמז כי הגאולה העתידית תבוא בדרך של איתעוררותא דלתתא,
ותביא להופעת הגואל האחרון המרומז בפסוק ,ותתמיד .לעומתה גאולה הראשונה ממצרים היתה באיתעוררותא דלעילא ובנ"י לא היו
מוכנים אליה.
קישור בין גואל ראשון לגואל אחרון
שמות ד,ו – ט:

יקָך֭וַיָּ ֵ֥שֶׁ ב֭
שּׁלֶ ג׃֭[ז]֭ו ֵַ֗יּאמֶ ר֭הָ שֶׁ֤ב֭יָ ָֽ ְַֽדָך֭אֶ ל-ח ָ֔ ֶ
רעַ ת֭כַּ ָ ָֽ
וֹ֭מצ ַ ֵ֥
וֹ֭בּחיקָ֑ וֹ֭ ַויֶּ֣וֹצ ָָ֔אהּ֭וְ הנּ ֵ֥ה֭י ֶָ֖ד ְ
יקָך֭ ַויָּבֵ֥א֭י ֶָ֖ד ְ
֭בּח ֶָ֔
וֹד֭הבא-נָ ֶ֤א֭יָ ָֽ ְַֽדָך ְ
ָ ָֽ
וֹ֭ע
[ו]֭וַ֭יּאמֶ ר ֭֩הָ֭֨'֭ ֝ל ֵ֗
ינוּ֭ל ֶ֖קל֭הָ ֵ֥את֭
ְ
וּ֭ל ֶ֖קל֭הָ ֶ֣את֭הָ ראשָׁ֑ וֹן֭וְ ֶ ָֽהא ֱָ֔מ
לא֭י ְשׁ ְמ ָ֔ע ְ
ינוּ֭לְך֭וְ ֶ֣
ָ֔ ָ
ֲמ
לא֭ ַיא ֶ֣
יקוֹ֭וְ הנּהָ -שֶׁ֖בָ ה֭כּ ְבשָׂ ָֽרוֹ׃֭[ח]֭וְ הָ יָה֭א֭םֶ֣ -
֭מח ָ֔
י ֶָ֖דוֹ֭אֶ ל-חיקָ֑ וֹ֭וַיָּֽ וֹצאָ הּ ָֽ
תּ֭הַ יַּבָּ֭ ָשָׁ֑ה֭וְ הָ֭יֶ֤וּ֭הַ מַּ ים֭א ֲֶשֶׁ֣ר֭
לָך֭וְ לָ קַ ְחתָּ ֭ממּימֶ֣י֭הַ יְ ָ֔אר֭וְ שָׁ פַ ְכ ָ ֶ֖
֭לק ָ֔ ֶ
לא֭י ְשׁ ְמעוּן ְ
לא֭ ַיא ֲ֡מינוּ֭גַּם ֭֩ל ְשׁ ָ֨ני֭הָ א ֝תוֹת֭הָ ֵ֗אלֶּ ה֭וְ ֶ֤
הָ אַ חֲ ָֽרוֹן׃֭[ט]֭וְ הָ ֡ ָיה֭אםֶ֣ -
ַבּשֶׁ ת׃ ֭
ֵ֥וּ֭ל ָ ֶ֖דם֭בַּ יּ ָ ָֽ
תּ ַ ֶ֣קּח֭מן-הַ יְ ָ֔אר֭וְ הָ י ְ
ינוּ֭לְך֭וְ ֶ֣לא֭י ְשׁ ְמ ָ֔עוּ  -פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים ,בתפקיד דבר החוזר וקורה ,כשם שהגואל הראשון (משה) נצטרע
ָ֔ ָ
ֲמ
לא֭ ַיא ֶ֣
(ד,ח) וְ הָ יָה֭אםֶ֣ -

ונאסף מצרעתו כך אפשר שנבואת ישעיהו (נג) שמפרשים אותה על עם ישראל ,היא גם על גואל אחרון ,שיהיה נגוע לכפר על נגעי ישראל .אמנם
משה נצטרע באמרו כעין לשון הרע על ישראל שלא יאמינו לו ,אבל אפשר שגם זה היה כדי לכפר על בני ישראל.
֭לק ָ֔ ֶלָך֭וְ לָ קַ ְחתָּ ֭ממּימֶ֣י֭הַ יְ ָ֔אר  -פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים ,בתפקיד דבר החוזר וקורה ,שגם הגואל האחרון יעשה
לא֭י ְשׁ ְמעוּן ְ
(ד,ט) וְ ֶ֤
אותות.
ים֭וּמעֻ נֶּ ָֽה׃ ֭
ְ
ֱֹלה
ֶ֖ינוּ֭סבָ ָל ָ֑ם֭ ַואֲנַ ְֶ֣חנוּ֭חֲשַׁ ְב ָ֔ ֻנהוּ֭ ָנגֵ֛וּעַ ֭מֻ כֵּ֥ה֭א ֶ֖
ְ
ָשׂא֭וּמַ ְכאב
ישעיהו נג[֭ :ד]֭ אָ כֶ֤ן֭חֳ לָ ינוּ֭הֶ֣ וּא֭נ ָ֔ ָ
למוֹ׃
פּשַׁ ע עַ ֶ֖מּי נֶ ֵַֽ֥גַע ָ ָֽ
ַר מ ֶא ֶֶ֣רץ חַ ָ֔יּים מ ֶ ֵ֥
כּי נגְ ז ֭
מי יְ שׂוֹחָ֑חַ֭ ֶ֤
דּוֹרוֹ ֶ֣
ט לֻ ָָ֔קּח וְ אֶ תֶ֖ -
[ח]֭מ ֶ֤עצֶ ר וּממּ ְשׁפָּ ֭
ראב"ע ואנחנו חשבנו שהוא נגוע ,מגזרת" והנה הנגע עמד בעיניו "(וי' יג,ה) .טט – שזה נגע צרעת

ֵ֥ס֭בּג ָ ֶָ֖דיו֭מלטמא משכב ומושב ומלטמא בביאה ְוטָ ָֽהר מן הפריעה ומן הפרימה ומן
ספרא תזריע פרשה ה פרק ט (ח) (יג,לד) ְוכ ֶבּ ְ
התגלחת ומן הציפרים,

מ"ח עוסקת בראית הנתק בסוף שבוע שני והנובע מכך .המפרשים מפנים להסבר ב(-יג,ו) ההסבר הבא הוא סיכום מההסבר שם.
ָדיו֭מלטמא משכב ומושב ומלטמא בביאה ְוטָ ָֽהר מן הפריעה ומן הפרימה ומן התגלחת ומן הציפריםְ ,וטָ֭ ָֽהר – סלוק,
ֵ֥ס֭בּג ָ ֶ֖
וְ כ ֶבּ ְ
בתפקיד להגביל ,והלימוד כאן הוא כמו ב(-יג,ו) .כאן תו"כ דורש את כל הנאמר לעיל גם בפסוק (יג,לד).
ֲשׁר֭הַ נֶּ ֵַֽ֥גַע֭
ב-בבלי מגילה ח,ב רב שמואל בר"י דורש ממילת ְוטָ ָֽהר למעט מן הפריעה ומן הפרימה ורבא דורש מפסוק (יג,מו) כָּ ל-יְ ֞מי֭א ָ֨ ֶ
בֵּ֛ וֹ֭י ְט ָמֶ֖א מי שצרעתו תלויה בגופו (מחלט) יצא זה (המוסגר) שאין צרעתו תלויה בגופו אלא בימים .ומכאן נלמד שמוסגר אינו טעון
פריעה ופרימה.
רעַ ת֭מן-הַ צָּ ָֽרוּעַ ׃
ן֭והנּ ֵ֛ה֭נ ְר ָפֵּ֥א֭ ֶנגַעַ -הצָּ ַ ֶ֖
֭הכּ ָ֔ה ְ
הגמרא שם דורשת למעט מוסגר מצפרים ,תגלחת וקרבנות מ(-וי' מצורע יד,ג) ְו ָראָ ה ַ
העוסק רק במצורע המחלט (והמקראות הנמשכים מכך) ודורש מְ ֭-והנּ ֵ֛ה֭נ ְר ָפֵּ֥א מי שצרעתו תלויה ברפואות (מצורע מוחלט) ולא מי
שצרעתו תלויה בימים (מוסגר).
ָדיו – מרכא טפחא ,יתור לרבות טבילת האיש
ֵ֥ס֭בּג ָ ֶ֖
ָדיו֭וטבלְ ,וכ ֶבּ ְ
ֵ֥ס֭בּג ָ ֶ֖
ספרא תזריע פרשה ה פרק ט (ח) (יג,לד) ְ ...וכ ֶבּ ְ
ֲרי֭טָ ה ֳָר ָֽתוֹ׃֭֭֭
ק֭בּעָ֑ וֹר֭אַ ח ֶ֖
ֵ֛ה֭הנֶּ ֶֶ֖ת ָ
ַ
שׂה֭י ְפ ֶשׂ
[לה]֭֭ואם-פָּ ֵ֥
ְ

כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ספרא תזריע פרשה ה פרק ט (ח)  ...יכול הוא מסולק (אמנם טהור מפני שלא נולדו בו סימני טומאה ,והייתי חושב שגם אם יוולדו בו סימני
שׂה֭י ְפ ֶשֵׂ֛ה֭ (אחר הפטור נתיחס אליו כהמשך לנתק שבמקום ולא כנתק חדש ,ולכן
טומאה בהמשך ,ימשיך להיות מסולק מהנגע) ת"ל (יג,לה) ְואם-פָּ ֵ֥
ָדיו֭יכול הוא מסולק) ,
ֵ֥ס֭בּג ָ ֶ֖
מיד מוחלט ו )-טמא( .ראה גם תו"כ פ"ב פרק ב (י) … (וי' תז' יג,ו) ְוכ ֶבּ ְ

ספרא תזריע פרשה ה פרק ט (ט) (יג,לה) אַ ח ֲֶ֖רי֭טָ ה ֳָר ָֽתוֹ אין לי אלא לאחר הפטור ,ומנין אף בסוף שבוע ראשון ובסוף שבוע שני
תלמוד לומר יפשהְ ,ואם-פָּ ֵ֥שׂה֭י ְפ ֶשֵׂ֛ה.
תוה"מ [קלד] (ההסבר כולל מ"ח ומ"ט)  ...הנה פה כתיב אַ ח ֲֶ֖רי֭טָ ה ֳָר ָֽתוֹ ,שיש לטעות שרק אחרי הפטור חוזר ומטמא בפשיון ,וכן יש
לטעות רק ע"י חזרת פשיון טמא לא ע"י חזרת סימן טומאה אחר ,ולמד לה בדרך הלמודים שכבר בארנום למעלה (ס' סו) עיי"ש:
ראה ויקרא תזריע יג,ז סעיף "הנושא של זמן ראיית הפשיון"

ספרא תזריע פרשה ה פרק ט (י) החליטו בשיער צהוב והלך שיער צהוב וחזר ,וכן בפיסיון (לא חזר שער צהוב ובמקומו בא פסיון)
(שער צהוב) בתחילה בסוף שבוע ראשון בסוף שבוע שני לאחר הפטור (הלך שער צהוב ולא חזר ובמקומו בא פסיון) (ע"פ הח"ח יש גירסה
שאין בה המלים אחר החליטו הרי היא כמות שהיה (הנתק טמא)) (הגר"א מחק לכך נאמר יפשה ,ואם פשה יפשה) ,החליטו בפשיון הלך
הפסיון וחזר הפסיון וכן שער צהוב בסוף שבוע ראשון בסוף שבוע ב' ואחר הפטור הרי הוא כמו שהיה (הנתק טמא) ת"ל פשה (יג,לה)
וְ אם-פָּ ֵ֥שׂה֭י ְפ ֶשֵׂ֛ה.

ההסבר הבא שייך למשנה ט' ולמשנה י' .שלב ראשון בהסבר שייך למשנה ט' .שלב שני בהסבר שייך למשנה י'.
ֵ֛ה֭הנֶּ ֶֶ֖תק – מרכא תביר טפחא ,לצורך ההסבר נתעלם בשלב ראשון מן התביר ,הכתוב עוסק בהופעת פסיון אחרי
ַ
שׂה֭י ְפ ֶשׂ
[לה]֭֭ואם-פָּ ֵ֥
ְ
פטור מהסגר ,תבנית הטעמים מרכא טפחא זה יתור לרבות זמנים נוספים לפסיון ואלו נמנים במ"ט בסוף שבוע ראשון ובסוף שבוע שני .
(הכתוב אינו מלמד על הופעת סימן הטומאה שער צהוב ,בכל אחד מהזמנים האלו ,כי זה נדרש מ(-יג,לו)).
בשלב שני נתיחס לתבנית מרכא תביר טפחא שבין תפקידיה מרמזת על כעין קבוצת פרטים שאינם שווים בהלכותיהם בקשר לנושא .סימן
הטומאה בנתק שער צהוב מטמא בתחילה ואילו הפסיון אינו מטמא בתחילה.
בָּ עָ֑ וֹר – אתנח ,מגביל פשיון לעור של הראש או הזקן ,ולא מצטרף לנגע מסוג אחר.
ֲרי֭טָ ה ֳָר ָֽתוֹ – טפחא סלוק,
אַ ח ֶ֖
ֲרי – טפחא ,בתפקיד רבוי ,וגם בתפקיד פותח טפח להתאפיין ממלת טָ ה ֳָר ָֽתוֹ  ,ושתי המלים ביחד מלמדות על שני מצבי טהרה ,מהסגר
אַ ח ֶ֖
או מהחלט.
ֵ֛ה֭הנֶּ ֶֶ֖תק ָבּעָ֑ וֹר ,ללמד כי הופעת סימני
ַ
ֲרי – טפחא ללא מרכא לפניה ,בתפקיד התפשטות הלימוד ממנה אל (יג,לה)֭ ְואם-פָּ שֵׂ֥֭ה֭י ְפ ֶשׂ
אַ ח ֶ֖
טומאה פשיון או שער צהוב בנתק (א) אחרי פטור מהסגר ,מטמאים( ,ב) אחרי טהרה מהחלט ,אפשר כי ידון כנתק חדש ,או אפשר שיהיה
טהור.
ֵ֥א֭הנֶּ ֶ֖תֶ ק֭טָ הֶ֣ וֹר֭הָ֑ וּא.
התוצאה תלויה מאיזה סימן טומאה נטהר ואיזה סימן הופיע ,כדאיתא ב-ספרא תזריע פרשה ה פ"ט (טו) (יג,לז) נ ְר ָפּ ַ
וכפי' התוה"מ [קלח]  ...ודעת ר"ש שהסימן טומאה שהיה בו נטהר לעולם .אם היה שער צהוב אין מטמא עוד בשער צהוב שיולד

אח"כ אבל בפשיון שיולד אח"כ מטמא .וז"ש כל שער צהוב שטהר אין לא טומאה .וה"ה אם היה בו פשיון ונטהר ע"י שער שחור לא
יטמא נתק זה עוד בפשיון לעולם אבל יטמא בשער צהוב שיולד בו .כן פי' הרמב"ם שם
ֵ֥א֭הוּא׃
ֵ֥ר֭הצָּ ֶ֖הב֭טָ מ ָֽ
ַ
ר֭הכּהֵ֛ן֭לַ שּׂ ָע
ַ
וֹר֭לא-יְ ַב ֹ֧קּ
ָֽ
ק֭בּעָ֑
ן֭והנּ ֵ֛ה֭פָּ ָשֵׂ֥ה֭הַ נֶּ ֶֶ֖ת ָ
֭הכּ ָ֔ה ְ
[לו]֭֭ו ָראָ הוּ ַ
ְ
וֹ֭הכּ ָֽהן׃֭ס
וּא֭וטה ֲֶ֖ר ַ
וֹר֭ה ְ
ָ֑
ֵ֥א֭הנֶּ ֶֶ֖תק֭טָ ֶ֣ה
ר֭צמַ חֵ֛ -בּוֹ֭נ ְר ָפּ ַ
ק֭ושׂ ָ֨ ָער֭שָׁ ֹ֧ח ָ ָֽ֭
[לז]֭֭ואםְ -בּעינָיו ֭֩עָ ָ֨ ַמד֭הַ ֶנּ ֶ֝ת ְ
ְ
ר֭הכּהֵ֛ן֭לַ שּׂ ָעֵ֥ר֭הַ צָּ ֶ֖הב֭טָ מֵ֥א֭
ַ
ספרא תזריע פרשה ה פרק ט (יא) ומנין לשיער צהוב החוזר לאחר הפטור טמא ,ת"ל (יג,לו) ָֽלא-יְ ַב ֹ֧קּ
ָֽהוּא׃ (יב) ומנין לשיער צהוב שיטמא שלא בפיסיון ,ומנין לפיסיון שיטמא שלא בשיער צהוב ,תלמוד לומר ָֽלא-יְ ַב ֹ֧קּר  ...לַ שּׂ ָעֵ֥ר֭
ֵ֥א֭הוּא׃ (יג) ומנין אין מסגירים את המוסגר ואין מחליטי' את המוחלט ואין מסגירים את המוחלט ואין מחליטים את
הַ צָּ ֶ֖הב֭טָ מ ָֽ
ֵ֥ר֭הצָּ ֶ֖הב֭טָ מֵ֥א.
ַ
המוסגר בנתקים ,ת"ל ָֽלא-יְ ַב ֹ֧קּר֭הַ כּהֵ֛ן֭לַ שּׂ ָע

תוה"מ [קלה]  ...פי' חז"ל שהכתוב מלמדנו דבר חדש ,שאם פשה הנתק אחרי טהרתו והכהן ראהו ומחליטו משום הפשיון ,ובתוך כך
ֵ֥ר֭הצָּ ֶ֖הב֭הזה שנולד בו ...לא ישים לב עליו לעיין בו (=לא יתיחס אליו)...
ַ
ר֭הכּהֵ֛ן֭לַ שּׂ ָע
נולד ג"כ שער צהוב( ,יג,לו) ָֽלא-יְ ַב ֹ֧קּ ַ
להחליטו גם משום שער צהוב ,כי אין מחליטין את המוחלט  ...כי טמא הוא  ...משום דבר אחד  ...ואין לטמא  ...משום דבר אחר.
 ...והוא הדין אם מוסגר ע"י סימן טומאה אחד שנקרא טמא  ,אין להסגיר או להחליט אותו משום דבר אחר  ...וז"ש במשנה י"ג
 ...ומזה נשמע עוד ג' דברים :א] ששער צהוב החוזר לאחר הפטור טמא (מי"א) דאם לא כן (שמטמא אחר הפטור) מאי קא משמע לן
ֵ֥א֭הוּא ע"י פשיון לבד ...ג] שהשיער
ֵ֥ר֭הצָּ ֶ֖הב֭כי טָ מ ָֽ
ַ
ר֭הכּהֵ֛ן  ...ב] שהפשיון לבדו מטמא דהא אמר שָֽ ֭-לא-יְ ַב ֹ֧קּר  ...לַ שּׂ ָע
ַ
ָֽלא-יְ ַב ֹ֧קּ
הצהוב ג"כ סי' טומאה לבדו (מי"ב)

֭הכּ ָ֔הן – פשטא זקף-קטן ,שני לימודים כפשט הפסוק( :א) מי"ג מלמדת על הנתק להקל שלא להתיחס לנגע אחר כל זמן
(יג,לו) ֭ ְו ָראָ הוּ ַ
שהנתק מוסגר או מחלט (ב) מי"א ומי"ב מלמדות להחמיר בסימני הטומאה של הנתק ,מי"א מלמדת על שיער צהוב החוזר לאחר הפטור
טמא ,מי"ב מלמדת כי שער צהוב מטמא גם ללא פסיון ופסיון מטמא גם ללא שער צהוב.

ק֭בּעָ֑ וֹר –תביר מרכא טפחא אתנח,
וְ הנּ ֵ֛ה֭פָּ ָשֵׂ֥ה֭הַ נֶּ ֶֶ֖ת ָ
ֵ֥ה֭הנֶּ ֶֶ֖תק – מרכא טפחא ,כעין יתור לרבות מופעי נתק חדשים בעור הראש או הזקן ,והתביר במלת ְוהנּ ֵ֛ה ממעט מלהסגיר או להחליט
ַ
פָּ ָשׂ
ע"פ הנתקים החדשים כל זמן שהאדם לא נפטר מהנתק הנוכחי שבגללו הוא מוסגר או מחלט.
ר֭הכּהֵ֛ן֭לַ שּׂ ָעֵ֥ר֭
מי"א מלמדת על שער צהוב כסימן טומאה עצמאי גם אחר הפטור ,וזה נתמך בתבנית הטעמים של הכתוב ָֽלא-יְ ַב ֹ֧קּ ַ
הַ צָּ ֶ֖הב – דרגא תביר מרכא טפחא ,קבוצת פרטים קשורים לנושא מסוים ,שעל כל אחד חל הענין או ההלכה ,שער צהוב בזמנים שונים,
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
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"ג

לומר כי שער צהוב אחר הפטור מטמא כמו בין שבועות ההסגר.
ֵ֥א֭הוּא׃ – מרכא סלוק,
טָ מ ָֽ
טָ מֵ֥א֭ – מרכא ,מרבה ללמד על כל אחד מסימני הטומאה בנתק (שער צהוב ,פשיון) את ההגבלה הנלמדת מטעם סלוק של מלת ָֽהוּא
כנאמר במי"ב כי כל סימן טומאה בנתק (שער צהוב ,פשיון) מטמא בעצמו ללא צורך בסימן הטומאה האחר.
וֹ֭הכּ ָֽהן׃֭ס
וּא֭וטה ֲֶ֖ר ַ
וֹר֭ה ְ
ָ֑
ֵ֥א֭הנֶּ ֶֶ֖תק֭טָ ֶ֣ה
ר֭צמַ חֵ֛ -בּוֹ֭נ ְר ָפּ ַ
ק֭ושׂ ָ֨ ָער֭שָׁ ֹ֧ח ָ ָֽ
[לז]֭֭ואםְ -בּעינָיו ֭֩עָ ָ֨ ַמד֭הַ ֶנּ ֶ֝ת ְ
ְ
ספרא תזריע פרשה ה פ"ט (יד) (יג,לז) ְואםְ -בּעינָי֭ו ֩ ,אין לי אלא בעיני עצמו בעיני בנו בעיני תלמידו מנין תלמוד לומר וְ אםְ -בּעינָיו ֭֩
עָ ָ֨ ַמד֭הַ ֶנּ ֶ֝תקְ ,ושׂ ָ֨ ָער֭מיעוט שער שתי שערות ,שָׁ ֹ֧חר֭אין לי אלא שָׁ ֹ֧חר ,מנין לרבות את הירוק ואת האדום תלמוד לומר וְ שׂ ָ֨ ָער֭שָׁ ֹ֧חר֭
ָ ָֽצמַ חֵ֛ -בּוֹ֭אע"פ שאינו מבוצר בו ,אין לי אלא הצומח בסוף והמשואר בתחלה ,ומנין הצומח בתחלה ומשואר בסוף ת"ל (יג,לז) וְ שׂ ָ֨ ָער֭
(יג,לא) ְושׂ ָעֵ֥ר֭ריבה.
(יג,לז) ְואםְ -בּעינָי֭ו ֩ – תרסא ,בתפקיד אומדנה ,ע"פ הח"ח הכהן הראשון מסופק בפשיונו בסוף שבוע ראשון כשבא לראותו,

וראוהו בנו ותלמידו שבאו עמו בתחילה והם אומרים שלא פשה אלא עמד בעיניו ,יסגירו ולא יחוש לספקו להעמידו בספק
מוחלט לחומרותיו.

ר֭צמַ חֵ֛ -בּוֹ֭נ ְר ָפֵּ֥א֭הַ נֶּ ֶֶ֖תק ֭
נעיין ב(-יג,לז) ְושׂ ָ֨ ָער֭שָׁ ֹ֧ח ָ ָֽ
נ ְר ָפֵּ֥א֭הַ נֶּ ֶֶ֖תק֭– מרכא טפחא ,כעין יתור לרבות צבעי שער שונים מהשחור פרט לצהוב ,שגם הם סימני רפואה המביאה לטהרה,
ר֭צ ַמחֵ֛ -בּוֹ אע"פ שאינו מבוצר ֵ֛בּוֹ  -תביר ממעט את חובת השיער הצומח והמציל והמטהר מלהיות מבוצר
תלמוד לומר֭ ְושׂ ָ֨ ָער֭שָׁ ֹ֧ח ָ ָֽ
אלא גם הצומח בנתק בשיטה הסמוכה להיקף הנתק.
ֵ֥א֭הנֶּ ֶֶ֖תק – דרגא תביר מרכא טפחא ,קבוצת פרטים הקשורים לנושא ושחלים עליהם אותן הלכות ,הפרטים הם
ר֭צמַ חֵ֛ -בּוֹ֭נ ְר ָפּ ַ
שָׁ ֹ֧ח ָ ָֽ
זמני הופעת שער שחור או שאר הצבעים המצילים ,והופעה בכל אחד מהזמנים מצילה.
אין לי אלא הצומח בסוף (הנלמד מתוכן (יג,לז)) והמשואר בתחלה (הנלמד מתוכן (יג,לא)) ,ומנין הצומח בתחלה ומשואר בסוף (שער
שחור שנכנס לתחום הנתק בגלל הפשיון ,בין לצדדים ובין ע"י התחברות נתקים) ת"ל (יג,לז)֭ ְושׂ ָ֨ ָער֭שָׁ֭ ֹ֧חר֭(יג,לא) ְושׂ ָעֵ֥ר֭שָׁ ֶ֖חר ריבה.
(יג,לז) ְושׂ ָ֨ ָער – קדמא ,אפשר כי מרמז לצומח בתחלה( .יג,לא) ְושׂ ָעֵ֥ר֭שָׁ ֶ֖חר – מרכא טפחא ,יתור לרבות כי ריבה לדרוש המשואר

בסוף.
ֵ֥א֭הוּא׃֭֭֭
ֵ֥ר֭הצָּ֭ ֶ֖הב֭טָ מ ָֽ
ַ
ר֭הכּהֵ֛ן֭לַ שּׂ ָע
ַ
וֹר֭לא-יְ ַב ֹ֧קּ
ָֽ
ק֭בּעָ֑
ן֭והנּ ֵ֛ה֭פָּ ָשֵׂ֥ה֭הַ נֶּ ֶֶ֖ת ָ
֭הכּ ָ֔ה ְ
[לו]֭֭ו ָראָ הוּ ַ
ְ
וֹ֭הכּ ָֽהן׃֭ס֭֭֭ ֭
וּא֭וטה ֲֶ֖ר ַ
וֹר֭ה ְ
ָ֑
ֵ֥א֭הנֶּ ֶֶ֖תק֭טָ ֶ֣ה
ר֭צמַ חֵ֛ -בּוֹ֭נ ְר ָפּ ַ
ק֭ושׂ ָ֨ ָער֭שָׁ ֹ֧ח ָ ָֽ
[לז]֭֭ואםְ -בּעינָיו ֭֩עָ ָ֨ ַמד֭הַ ֶנּ ֶ֝ת ְ
ְ

(עיין מי"א עסקה בשער צהוב שהופיע אחר הפטור ולכן טמא)(מט"ו עוסקת בשער צהוב אחרי שער שחור שריפא הנתק)

ספרא תזריע פרשה ה פ"ט (טו) (תוספת ע"פ גי' התוה"מ) מי שהיה בו נתק ובו שער צהוב טמא .נולד לו שער שחור טהור ,אף-על-פי
שהלך לו שער שחור טהור (ע"כ תוספת ע"פ גי' התוה"מ) רבי שמעון בן יהודה אומר משום רבי שמעון כל נתק שטהור שעה אחת אין לו
טומאה לעולם( .גי' התוה"מ מוסיפה ע"פ משנה נגעים פ"י מ"ח) ר"ש אומר כל שער צהוב שטהר שעה אחת אין לו טומאה לעולם :רבי
שמעון בן יהודה אומר משום רבי שמעון כל נתק שטהור שעה אחת אין לו טומאה לעולם( .גי' התוה"מ מוסיפה ע"פ משנה נגעים פ"י
מ"ח) ר"ש אומר כל שער צהוב שטהר שעה אחת אין לו טומאה לעולם:
וֹ֭הכּ ָֽהן כמ"ש בכל הנגעים .ופי' חז"ל שר"ל
וֹר֭הוּא מיותר שהיה די לומר ְוטה ֲֶ֖ר ַ
ָ֑
ֵ֥א֭הנֶּ ֶֶ֖תק֭טָ ֶ֣ה
התוה"מ [קלח] מ"ש (יג,לז) נ ְר ָפּ ַ
שישאר טהור גם אח"כ אעפ"י שהלך השער שחור כיון שכבר ידענו שנרפא .ויש בזה פלוגתא בספרא (ומובא במשנה ח פ"י דנגעים),
שת"ק סובר שקמ"ל (שקא משמע לן) שטהור הוא שער צהוב זה אינו מטמא עוד וכן הפשיון הזה שנטהר ע"י השער שחור .אבל אם
נולד אח"כ שער צהוב אחר או פסיון אחר טמא .כיון שאין שם השער שחור ה"ז נתק חדש וסי' טומאה חדש דהא אמר (יג,לז) טָ הֶ֣ וֹר֭
הָ֑ וּא .לא סימני טומאה שיתחדשו אח"ז.
ודעת ר"ש בן יהודה משום ר"ש שכלל הנתק נטהר ונרפא וא"א עוד שיטמא משום סי' טומאה שיתחדש עליו (גם אם אין שם שער
שחור).
ודעת ר"ש שהסימן טומאה שהיה בו נטהר לעולם .אם היה שער צהוב אין מטמא עוד בשער צהוב שיולד אח"כ אבל בפשיון שיולד
אח"כ מטמא .וז"ש כל שער צהוב שטהר אין לא טומאה .וה"ה אם היה בו פשיון ונטהר ע"י שער שחור לא יטמא נתק זה עוד בפשיון
לעולם אבל יטמא בשער צהוב שיולד בו .כן פי' הרמב"ם שם .והר"ש והרע"ב י"ל דרך אחר .ובתוספתא (פ"ד ה"ה ,ה"ז) אי' הלך שער
שחור מן הנתק והניח שער צהוב במקומו טהור ולא עוד אלא שהוא מציל מיד שער צהוב ופשיון הבאים אח"כ ואתיא כר"ש (דאמר
למעלה פ"ח מ"ו) כל שאינו סימן טומאה בנתק הוא סימן טהרה בנתק .ולפ"ז בצד זה שהיה לו שער צהוב וטהר ע"י שער שחור והלך
שער שחור ונולד לו פשיון ,יש הבדל לר"ש שאם עדיין יש השער צהוב הוא מציל .כיון שאינו סי' טומאה הוא סי' טהרה ,ולא משכחת
שיטמא ע"י פשיון רק אם הלך גם השער צהוב:
ֵ֥א֭הוּא׃֭֭֭
ֵ֥ר֭הצָּ ֶ֖הב֭טָ מ ָֽ
ַ
ר֭הכּהֵ֛ן֭לַ שּׂ ָע
ַ
וֹר֭לא-יְ ַב ֹ֧קּ
ָֽ
ק֭בּעָ֑
ן֭והנּ ֵ֛ה֭פָּ ָשֵׂ֥ה֭הַ נֶּ ֶֶ֖ת ָ
֭הכּ ָ֔ה ְ
[לו]֭֭ו ָראָ הוּ ַ
ְ
וֹ֭הכּ ָֽהן׃֭ס֭֭֭
וֹר֭הוּא֭וְ֭טה ֲֶ֖ר ַ
ָ֑
ֵ֥א֭הנֶּ ֶֶ֖תק֭טָ ֶ֣ה
ר֭צמַ חֵ֛ -בּוֹ֭נ ְר ָפּ ַ
ק֭ושׂ ָ֨ ָער֭שָׁ ֹ֧ח ָ ָֽ
[לז]֭֭ואםְ -בּעינָיו ֭֩עָ ָ֨ ַמד֭הַ ֶנּ ֶ֝ת ְ
ְ
וֹ֭הכּ ָֽהן כמ"ש בכל הנגעים .ופי' חז"ל שר"ל
וֹר֭הוּא֭מיותר שהיה די לומר ְוטה ֲֶ֖ר ַ
ָ֑
ֵ֥א֭הנֶּ ֶֶ֖תק֭טָ ֶ֣ה
התוה"מ [קלח] מ"ש (יג,לז) נ ְר ָפּ ַ

שישאר טהור גם אח"כ אעפ"י שהלך השער שחור כיון שכבר ידענו שנרפא .ויש בזה פלוגתא בספרא (ומובא במשנה ח פ"י דנגעים),

נסביר ע"פ תבניות הטעמים שלוש הדעות שבמשנה (טו) ע"פ פי' התוה"מ

וֹר֭הוּא֭שער צהוב זה אינו מטמא עוד וכן הפשיון הזה שנטהר ע"י השער שחור .אבל אם נולד
ָ֑
שתנא קמא סובר שקמ"ל ש֭-טָ ֶ֣ה
אח"כ שער צהוב אחר או פסיון אחר טמא .כיון שאין שם השער שחור ה"ז נתק חדש וסי' טומאה חדש דהא אמר טָ ֶ֣הוֹר֭הָ֑ וּא .לא
סימני טומאה שיתחדשו אח"ז.

וֹר֭הוּא – מונח אתנח,
ָ֑
טָ הֶ֣
הָ֑ וּא – אתנח ,מגביל הטהרה רק לכל עוד השער השחור נוכח במקום הנתק,
טָ הֶ֣ וֹר – מונח ,מרבה סימני טומאה חדשים אבל אם נולד אח"כ שער צהוב אחר או פסיון אחר טמא .כיון שאין שם השער שחור ה"ז

כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
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"ג

נתק חדש וסי' טומאה חדש

אבל אם ילכו כל הסימנים שהיו בנתק בשעת הרפוי (שער שחור ,שער צהוב ו/או פשיון) ואח"כ יחזרו שער צהוב ו/או פשיון כמרומז
בטעם מונח במלת טָ ֶ֣הוֹר ישוב הנתק ויטמא.
דעת רבי שמעון בן יהודה משום רבי שמעון:

וֹר֭הוּא – (טו) רבי שמעון בן יהודה אומר משום רבי שמעון כל נתק שטהור שעה אחת אין לו טומאה לעולם.
ָ֑֭
ֵ֥א֭הנֶּ ֶֶ֖תק֭טָ ֶ֣ה
(יג,לז) נ ְר ָפּ ַ
התוה"מ שכלל הנתק נטהר ונרפא וא"א עוד שיטמא משום סי' טומאה שיתחדש עליו.
נ ְר ָפֵּ֥א֭הַ נֶּ ֶֶ֖תק – מרכא טפחא ,יתור לרבות סימני טומאה שיתחדשו בנתק ,טפחא גם בתפקיד פותח פתח להתאפיין מהכתוב אחריו ,טָ הֶ֣ וֹר֭
הָ֑ וּא – מונח אתנח ,מונח מרבה סימני טומאה ,אתנח מגביל -ממעט חזרות בסימנים אלו מלטמא ,שאם טהור שעה אחת ,א"א שיטמא עוד

משום סי' טומאה ומסקנה זאת מאפיינת המוטעם לפניו שמרבה הופעת סימני טומאה (שער צהוב ו/או פשיון) בנתק אחרי שנרפא ,וממעטם
מלטמא בגלל השער השחור שקדם להם ורפא הנתק ,לכן הנתק טהור לעולם.
דעת רבי שמעון:

ספרא תזריע פרשה ה פ"ט (טו)  ...ר"ש אומר כל שער צהוב שטהר שעה אחת אין לו טומאה לעולם:
התוה"מ [קלח] נ ְר ָפֵּ֥א֭הַ נֶּ ֶֶ֖תק֭טָ ֶ֣הוֹר .... .ודעת ר"ש שהסימן טומאה שהיה בו נטהר לעולם .אם היה שער צהוב אין מטמא עוד בשער
צהוב שיולד אח"כ אבל בפשיון שיולד אח"כ מטמא .וז"ש כל שער צהוב שטהר אין לא טומאה .וה"ה אם היה בו פשיון ונטהר ע"י
שער שחור לא יטמא נתק זה עוד בפשיון לעולם אבל יטמא בשער צהוב שיולד בו .כן פי' הרמב"ם שם .והר"ש והרע"ב י"ל דרך
אחר .וב-תוספתא (פ"ד ה"ה ,ה"ז) אי' הלך שער שחור מן הנתק והניח שער צהוב במקומו טהור ולא עוד אלא שהוא מציל מיד שער
צהוב ופשיון הבאים אח"כ ואתיא כר"ש (דאמר למעלה פ"ח מ"ו) כל שאינו סימן טומאה בנתק הוא סימן טהרה בנתק .ולפ"ז בצד זה
שהיה לו שער צהוב וטהר ע"י שער שחור והלך שער שחור ונולד לו פשיון ,יש הבדל לר"ש שאם עדיין יש השער צהוב הוא מציל.
כיון שאינו סי' טומאה הוא סי' טהרה ,ולא משכחת שיטמא ע"י פשיון רק אם הלך גם השער צהוב:
ר֭הוּא
ָ֑
ֵ֥א֭הנֶּ ֶֶ֖תק֭טָ ֶ֣הוֹ
ר֭צמַ חֵ֛ -בּוֹ֭נ ְר ָפּ ַ
ק֭ושׂ ָ֨ ָער֭שָׁ ֹ֧ח ָ ָֽ
[לז]֭֭ואםְ -בּעינָיו ֭֩עָ ָ֨ ַמד֭הַ ֶנּ ֶ֝ת ְ
ְ
וֹר֭הוּא
ָ֑
ֵ֥א֭הנֶּ ֶֶ֖תק – דרגא תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חל ההלכה טָ ֶ֣ה
ר֭צמַ חֵ֛ -בּוֹ֭נ ְר ָפּ ַ
שָׁ ֹ֧ח ָ ָֽ
נ ְר ָפֵּ֥א֭הַ נֶּ ֶֶ֖תק – מרכא טפחא ,יתור לרבות מצבי הצלה מטומאה שגרם הרפוי ע"י השער השחור:

(א) שנתק זה לא יטמא עוד בשער צהוב אחר ,גם אם השער הצהוב שהיה בנתק בשעת רפויו ,נפל
(ב) האציל על השער הצהוב שהיה בנתק ועד עכשו טימאו ,תכונת מציל מכאן ולהבא לגבי פשיון שיולד במקום הנתק שלא יטמא
את הנתק .אבל ָ ָֽצ ַמחֵ֛ -בּוֹ  -תביר ,ימעט הצלה זו מפני הפשיון כל זמן שהשער הצהוב נשאר במקום הנתק .אם הוא ילך (יפול)
שוב אינו מציל את הנתק מפני טומאת פשיון.

ספרא תזריע פרשה ה פ"ט (טז) (יג,לז) נ ְר ָפֵּ֥א֭הַ נֶּ ֶֶ֖תק([ ,יש גורסים הילל אומר) לא שנתק נתק בתוך נתק[ ],קרבן אהרן גורס הלל אומר
וֹר֭הוּא ,יכול יפטור וילך לו ,תלמוד לומר וְ טה ֲֶ֖רוֹ֭
ָ֑
להביא את שניתק נתק בתוך נתק ],רבי עקיבא אומר לא טיהרתי אלא הרפוי ,טָ ֶ֣ה
וֹ֭הכּ ָֽהן׃֭על הדבר הזה עלה
וֹ֭הכּ ָֽהן׃֭יכול אם אמר כהן על טמא טהור יהא טהור תלמוד לומר טָ ֶ֣הוֹר ְ ...וטה ֲֶ֖ר ַ
הַ כּ ָֽהן׃ ,אי ְוטה ֲֶ֖ר ַ
הילל מבבל.
ספרא תזריע פרשה ה פ"ט (טז) (יג,לז) נ ְר ָפֵּ֥א֭הַ נֶּ ֶֶ֖תק ,לא שנתק נתק בתוך נתק רבי עקיבא אומר לא טיהרתי אלא הרפוי,
ֵ֥א֭הנֶּ ֶֶ֖תק (=הרפוי) כדברי
היה נתק אחד ,וצמח בו שער שחור .בתוך השער השחור נוצר נתק .טעם תביר בכתוב ָ ָֽצ ַמחֵ֛ -בּוֹ֭ממעט את נ ְר ָפּ ַ
ר"ע והאיש צריך להראות לכהן והוא יחליט אם להסגירו או להחליטו.
בפי' התוה"מ מביא גירסת "קרבן אהרן" הלל אומר להביא את שניתק נתק בתוך נתק ,רבי עקיבא אומר לא טיהרתי אלא הרפוי. ,
מתחילת הנתק היו שני נתקים ,זה בתוך זה ושיטת שער שחור מקיפה הנתק הפנימי .לר"ע ולר' יוסי שניהם טמאים .אח"כ צמח שער שחור
ֵ֥א֭הנֶּ ֶֶ֖תק ,ר"ל שנרפא הנתק הפנימי וגם החיצון (טט  -כי השער המציל גרם לשער
ד֭ה ֶנּ ֶ֝תק֭֭...נ ְר ָפּ ַ
ַ
בפנימי ופי' הלל ְואםְ -בּעינָיו ֭֩עָ ָ֨ ַמ
שנשאר מקודם גם כן להיות מציל ולכן הציל גם הנתק החיצון מלטמא) .ור"ע חולק כי לא נתחדש דבר בחיצון ושיטת השער ממשיכה לא
להועיל כמו עד עתה .לכן הרפוי הוא רק הפנימי והחיצון נשאר טמא.
נסביר גי' ק"א ע"פ תבנית הטעמים
ר֭צ ַמחֵ֛ -בּוֹ֭נ ְר ָפֵּ֥א֭הַ נֶּ ֶֶ֖תק – דרגא תביר מרכא טפחא ,קבוצת פרטים הם שני הנתקים זה בתוך זה ,המצטרפים
הלל אומר להביא היינו שָׁ ֹ֧ח ָ ָֽ
לרפוי ע"י שער שחור שצמח בפנימי.
רבי עקיבא אומר לא טיהרתי אלא הרפויָֽ ָ ,צ ַמחֵ֛ -בּוֹ֭נ ְר ָפֵּ֥א֭הַ נֶּ ֶֶ֖תק – תביר מרכא טפחא ,תביר ממעט ברפוי ע"י שער שחור שצמח
בפנימי ,לפנימי בלבד ,והחיצון נשאר טמא.

וֹ֭הכּ ָֽהן׃֭יכול אם אמר
הן ,אי ְוטה ֲֶ֖ר ַ
וֹ֭הכּ ָֽ
וֹר֭הוּא ,יכול יפטור וילך לו ,תלמוד לומר ְוטה ֲֶ֖ר ַ
ָ֑
ספרא תזריע פרשה ה פ"ט (טז)  ...טָ ֶ֣ה
וֹ֭הכּ ָֽהן׃֭על הדבר הזה עלה הילל מבבל.
טה ֲֶ֖ר ַ
כהן על טמא טהור יהא טהור תלמוד לומר טָ ֶ֣הוֹר ְ ...ו ֭

וֹ֭הכּ ָֽהן ,
וּא֭וטה ֲֶ֖ר ַ
וֹר֭ה ְ
ָ֑
טָ הֶ֣
הן
וֹ֭הכּ ָֽ
וֹר֭הוּא – מותנה במאמר הכהן ְוטה ֲֶ֖ר ַ
ָ֑
טָ הֶ֣
וֹר֭הוּא
ָ֑
וֹ֭הכּ ָֽהן – מותנה ברפואת הנגע טָ ֶ֣ה
וְ טה ֲֶ֖ר ַ
סלוק במלת ַהכּ ָֽהן מלמד שהטהרה מוגבלת למאמר הכהן,
וֹר֭הוּא ,
ָ֑
וְ טה ֲֶ֖רוֹ – טפחא ,בתפקיד התפשטות טעם טפחא אל הכתוב לפניה טָ ֶ֣ה
וֹר֭הוּא֭ועושהו לתנאי הכרחי כדי שמאמר הכהן אכן יטהרו.
ָ֑
ללמד שמאמר הכהן ְוטה ֲֶ֖רוֹ֭חל על טָ ֶ֣ה
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
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"ג

ת֭ל ָב ָֽנת׃֭֭֭
ת֭בּהָ ֶ֖ר ְ
ם֭בּ ָה ָ֑ר ֶ
ר ֶ
ֵ֥ה֭בעוֹרְ -בּשָׂ ָ ֶ֖
ְ
ה֭כּי-י ְהיֶ
שּׁ ָֽ
֭אוֹ-א ָ֔ ָ
[לח]֭֭ואישׁ ָֽ
ְ
וֹר֭הוּא׃֭ס֭֭֭ ֭
ָֽ
ח֭בּעֶ֖ וֹר֭טָ ֵ֥ה
ר ָ
ָ֑ת֭בּ ַהק֭הֵ֛ וּא֭פָּ ַ ֵ֥
וֹת֭ל ָבנ ֵ֥
ְ
ֵ֛ם֭בּ ָה ֶ֖רת֭כּ ֶ֣ה
ֹ֧ה֭בעוֹרְ -בּשָׂ ָר ֶ
ן֭והנּ ְ֭
ֶ֣ה֭הכּ ֵ֗ה ְ
[לט]֭֭ו ָר ָא ַ
ְ

ספרא תזריע פרשה ה

פרק י (א) (יג,לט) ֵ֥בּהַ ק֭טָ ֵ֥הוֹר֭מלמד שבוהק טהור ,יכול לא יטמא משום אום ,אבל יטמא משום פיסיון ,תלמוד לומר הפורח (ג"א
ח֭בּעֶ֖ וֹר) טָ ֵ֥הוֹר ,יכול יטהר את הבהרת שיצת ממנו ,תלמוד לומר ָֽהוּא ,יכול לא יטהר את הבהרת שיצת ממנו אבל יטהר את
ר ָ
פָּ ַ ֵ֥
וֹר֭הוּא ,הוא טהור ואין הבהרת שיצת ממנו ושנסמך לה טהורה אלא טמאה( .ב) מנין
ָֽ
ק֭הוּא֭טָ ֵ֥ה
הבהרת שנסמך לה ,תלמוד לומר ֵ֥בּ ַה ֵ֛
֭הוּא ,יכול יהא הזקן מעכבו ודין
ר ַח ֶ֖
רט֭ראשָׁ֑ וֹ֭ק ֵ֥
ישׁ֭כּי֭י ָמּ ֶ֖
ֵ֥
אתה אומר היה בו נתק כגריס ונתק כל ראשו טהור ,תלמוד לומר (יג,מ) ְו ֕א
הוא ומה אם עור הפנים ועור הבשר שיש דבר אחר מפסיק ביניהם מעכבים ביניהם זה את זה ,הראש והזקן שאין דבר אחר מפסיק
ביניהם אינו דין שיעכבו זה את זה ,תלמוד לומר ראשָׁ֑ וֹ ,ראשו טהור ואין הזקן מעכבו( .ג) או אינו אלא ניתק את ראשו טהור ,ניתק
זקנו לא יהא טהור ,תלמוד לומר ְו ֕אישׁ֭להביא את הזקן( .ד) או אינו אומר ֕אישׁ֭אלא להוציא את האשה ואת הקטן ,תלמוד לומר
הצרוע בין איש בין אשה בין קטן( ,ה) אם כן למה נאמר ֕אישׁ להביא את הזקן אם כן למה נאמר ראשָׁ֑ וֹ ,ראשו טהור ,ואין הזקן מעכבו
דברי רבי יהודה ,רבי שמעון אומר ודין הוא ומה אם עור הפנים ועור הבשר שיש דבר אחר מפסיק ביניהם מעכבים זה את זה ,הראש
והזקן שאין דבר מפסיק ביניהם אינו דין שיעכבו זה את זה ,דבר אחר מצינו בכל הראוי ליטמא בנגע הבהרת מעכב את פריחת הבהרת,
אף כל שהוא ראוי ליטמא בנגע הנתק יעכב את פריחת הנתק ( ,הח"ח בשם הגרא והתוה"מ מוחקים תלמוד לומר ראשו ,ראשו טהור
ואין הזקן מעכבו( ).ו) יכול אפילו נמרט ראשו מחמת חולי יהא טמא תלמוד לומר קרחת וגבחת ,מה קרחת בידי שמים אף גבחת בידי
שמים ,אי מה קרחת שאינה ראויה לגדל שיער ,אף גבחת שאינה ראויה לגדל שיער ,מנין אכל נשם סך נשם תלמוד לומר קרחת קרחת
וֹר֭הוּא׃פאת פניו אין לי אלא פאת פניו מנין לרבות הצדעין מיכן
ָֽ
֭הוּא֭טָ ֵ֥ה
רט֭ראשָׁ֑ וֹ֭גּבֵּ֥חַ ֶ֖
ריבה( ,ז) (יג,מא) ְואם֭מ ְפּ ַאֶ֣ת֭פָּ ָנָ֔יו֭י ָמּ ֶ֖
ומיכן ,תלמוד לומר ְואם֭מ ְפּ ַאֶ֣ת֭פָּ ָנָ֔יו ,איזהו קרחת ואיזהו גבחת מן הקדקוד שופע לאחריו זו היא קרחת מהקדקוד שופע לפניו זו
וֹ֭בגּ ַַָ֔בּ ַחת֭מלמד שאין קרחת וגבחת מצטרפים זו עם זו ,יכול לא יצטרפו זה עם זה ,אבל
֭א ַ
היא גבחת( .ח) (יג,מב) ְו ָֽכי-י ְהיֶ ֶ֤ה֭בַ ָקּ ַר ַחת ֶ֣
וֹ֭בג ַַבּ ְח ָֽתּוֹ׃הא כשם שאין מצטרפים זה עם זה כך אין פוסות מזו לזו.
וֹ֭א ְ
יפסו מזו לזו ,תלמוד לומר (יג,מב) ְבּ ָק ַר ְח ֶ֖תּ ֵ֥֭
ת֭ל ָב ָֽנת׃ ֭
ת֭בּהָ ֶ֖ר ְ
ם֭בּ ָה ָ֑ר ֶ
ר ֶ
ֵ֥ה֭בעוֹרְ -בּשָׂ ָ ֶ֖
ְ
ה֭כּי-י ְהיֶ
שּׁ ָֽ
֭אוֹ-א ָ֔ ָ
ס֭[לח]֭֭ואישׁ ָֽ
ְ
ויקרא תזריע יג,לח – לט:
וֹר֭הוּא׃֭ס ֭
ָֽ
ח֭בּעֶ֖ וֹר֭טָ ֵ֥ה
ר ָ
ק֭הוּא֭פָּ ַ ֵ֥
ה ֵ֛
ָ֑ת֭בּ ַ֭
וֹת֭ל ָבנ ֵ֥
ְ
ֵ֛ם֭בּ ָה ֶ֖רת֭כּ ֶ֣ה
ֹ֧ה֭בעוֹרְ -בּשָׂ ָר ֶ
ן֭והנּ ְ
ֶ֣ה֭הכּ ֵ֗ה ְ
[לט]֭֭ו ָר ָא ַ
ְ
֭
ספרא תזריע פרשה ה פרק י (א) (יג,לט) ֵ֥בּ ַהק  ...טָ ֵ֥הוֹר֭מלמד שבוהק טהור ,יכול לא יטמא משום אום ,אבל יטמא משום פיסיון,
ח֭בּעֶ֖ וֹר) טָ ֵ֥הוֹר ,יכול יטהר את הבהרת שיצת ממנו ,תלמוד לומר ָֽהוּא,
ר ָ
תלמוד לומר הפורח (ג"א פָּ ַ ֵ֥

החפץ חיים – שאם קדם במראה בוהק ונתחזק הלובן עד שעלה למראה בהרת ,יכול יהיה טהור מפני שקדם לו הבוהק ,תלמוד
לומר הוא ,ר"ל הוא בוהק אבל לא הבהרת שיצתה ממנו.

 בתחילה בוהק – הלובן התחזק והפך למראה טמא ,יכול שבגלל שהתחיל מבוהק אז יטהר המראה הטמא שבא במקומו ,תלמוד לומרהק֭ ֵ֛הוּא – מגביל טהרה לבוהק המקורי אבל המראה שבא במקומו טמא.
ֵ֥בּ ַ֭
ספרא תזריע פרשה ה פרק י (א)  ...יכול לא יטהר את הבהרת שיצת ממנו אבל יטהר את הבהרת שנסמך לה ,תלמוד לומר ֵ֥בּהַ ק֭הֵ֛ וּא֭

וֹר֭הוּא ,הוא טהור ואין הבהרת שיצת ממנו ושנסמך לה טהורה אלא טמאה.
ָֽ
טָ הֵ֥
החפץ חיים – יכול לא יטהר את הבהרת שיצת ממנו כי הלא נשתנה לבהרת ואין עליו עתה שם בוהק כלל ,אבל יטהר את הבהרת
שנסמך לה ,ר"ל אם הבוהק לא נשתנה למראה אחרת רק פשתה ממנה פשיון שהוא מארבע מראות ושם בהרת על הפשיון ,הוה
אמינא ,כיון דלעיל אמרינן דפשיון של בוהק הוא טהור הוא בכל גווני ואף אם יש לו שיעור נגע ומראהו בהרת ,תלמוד לומר ֵ֥בּהַ ק֭
וֹר֭הוּא ,תרי מיעוטי למעט גם את הפשיון (מטהרה) אם יש לו מראה בהרת ולעיל דממעטינן (מלטמא) מיירי שהפשיון
ָֽ
ֵ֛הוּא  ...טָ ֵ֥ה
היה לה גם כן מראה בוהק.
וֹת֭ל ָבנָ֑ת ,פירוש לבנות כהות שהלובן כהה וחלוש למטה מקרום ביצה .וכן
ְ֭
התוה"מ [קמא]  :אם יראה הכהן שהם ֶבּ ָה ֶ֖רת֭כּ ֶ֣ה
דברי בעל הטעמים ששם הטעם המפסיק (טט  -טפחא) על מילת ֶבּהָ ֶ֖רת ,כי כהות הוא תואר אל לבנות.
וֹת֭ל ָבנָ֑ת – מונח אתנח מתאר  -מאפיין את ֶבּהָ֭ ֶ֖רת֭שבטעם טפחא.
ְ
וֹת֭ל ָבנָ֑ת – טפחא מונח אתנח ,ע"פ התוה"מ כּ ֶ֣ה
ְ
ֶבּ ָה ֶ֖רת֭כּ ֶ֣ה
ח֭בּעֶ֖ וֹר – המלים מלמדות על הפסיון ,צ"ע מה תבנית הטעמים מרכא טפחא עושה?
ר ָ
(יג,לט)֭פָּ ַ ֵ֥
ֶ֣ה֭הכּ ֵ֗הן – מונח רביע ,לדרוש לפחות ארבע דרשות בבוהק:
(יג,לט)֭ ְו ָר ָא ַ
ֵ֛ם֭בּ ָה ֶ֖רת– דרגא תביר טפחא ,כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חל ההלכה כּ ֶ֣הוֹת ְל ָבנָ֑ת – כל כתם בגוון לבן
ֹ֧ה֭בעוֹרְ -בּשָׂ ָר ֶ
(יג,לט) ְוהנּ ְ
כהה גם הוא בוהק
ח֭בּעֶ֖ וֹר – מרכא תביר מרכא טפחא ,קבוצת פרטים קשורים לנושא וחלוקים בדיניהם כדלהלן:
ר ָ
ק֭הוּא֭פָּ ַ ֵ֥
ֵ֛
ֵ֥בּהַ
ח֭בּעֶ֖ וֹר
ר ָ
(א) פשיון טהור מבוהק טהור .פָּ ַ ֵ֥
ק֭הוּא
(ב) אם הבוהק עצמו העז למראה טמא בגודל גריס – טמאֵ֥ .בּ ַה ֵ֛
(ג) הבהרת שנסמך לה ,שפשה מבוהק בגודל גריס ,טמא להסגיר או להחליט.
וֹר֭הוּא – סלוק ,מגביל הטהרה לבוהק ולפסיון במראה בוהק ,ולכן טָ ֵ֥הוֹר֭– מרכא ,מרבה בוהק שהעז ופסיון במראה טמא –
ָֽ
טָ ֵ֥ה
טמאים.
(ד) הבהרת שנסמך לה ,פשיון בגודל פחות מגריס שפשה מבוהק בגודל גריס ,ע"פ (יג,ח) נדרש (תו"כ פ"ב פ"ב (יז) ָֽהוא פרט
לשפשתה לבוהק)  -טהור
ר֭חי֭
שׂ ַ ֶ֖
את׃֭על פי הנאמר ב -תו"כ פרשה ג ז  -יא בָּ ָ ֵ֥
ֶ֖י֭בּ ְשׂ ָֽ
ֵ֥ר֭ח ַ
וּמ ְחיַ ֵ֛ת֭בָּ ָשׂ ַ
(ה) ממעט מחיה בבוהק מלטמא כנדרש בתו"כ על (וי' תז' יג,י) ָֽ ...
ר֭חי֭לא בוהק ,בַּ ְשׂ ָֽאת לא השחיןַ ,בּ ְשׂ ָֽאת לא בבוהק: .
שׂ ַ ֶ֖
לא השחין ,בָּ ָ ֵ֥
 בַּ ְשׂ ָֽאת – סלוק ,כאן מגביל את המחיה שהיא סימן טומאה לטמא רק בארבע המראות הטמאות ,ולא את הבוהק.ראה מונח רביע ,טפחא
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
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"ג

ויקרא תזריע יג,מ – מו:

וֹר֭הוּא׃֭[מב]֭וְ ָֽכי-
ָֽ
֭הוּא֭טָ ֵ֥ה
ֵ֥ח ֶ֖
רט֭ראשָׁ֑ וֹ֭גּבּ ַ
וֹר֭הוּא׃֭[מא]֭ ְואם֭מ ְפּ ַאֶ֣ת֭פָּ ָנָ֔יו֭י ָמּ ֶ֖
ָֽ
֭הוּא֭טָ ֵ֥ה
ר ַח ֶ֖
רט֭ראשָׁ֑ וֹ֭ק ֵ֥
ישׁ֭כּי֭י ָמּ ֶ֖
ֵ֥
ס [מ]֭ ְו ֕א
ֶ֤ה֭שׂאת-
וֹ֭הכּ ֵ֗הן֭וְ הנּ ְ
וֹ֭בג ַַבּ ְח ָֽתּוֹ׃֭[מג]֭ ְו ָר ָָ֨אה֭א ֝ת ַ
וֹ֭א ְ
וא֭בּ ָק ַר ְח ֶ֖תּ ֵ֥
ְ
֭ה
וֹ֭בגּ ַַָ֔בּ ַחת֭נֶ ֶַֽ֖גַע֭לָ ָבֶ֣ן֭א ֲַד ְמ ָדָּ֑ם֭צָ ַרֶ֤עַ ת֭פּ ַר ַחת ָ֔
֭א ַ
ֶ֤ה֭בקָּ ַר ַחת ֶ֣
ַ
י ְהיֶ
ֶ֣א֭הוּא֭טַ מֹּ֧א֭יְ טַ ְמּ ֶאֵ֛נּוּ֭הַ כּהֶ֖ן֭
֭הוּא֭טָ מ ָ֑
שׂר׃֭[מד]֭אישׁ-צָ ֵ֥רוּעַ ֶ֖
וֹר֭בּ ָ ָֽ
ָ
רעַ ת֭עֵ֥
וֹ֭כּ ַמ ְראֵ֥ה֭צָ ַ ֶ֖
וֹ֭בג ַַבּ ְח ָ֑תּ ְ
וֹ֭א ְ
ת֭בּקָ ַר ְח ֶ֖תּ ֶ֣
֭ל ָבנָ ֶ֣ה֭א ֲַד ְמ ֶ ָ֔דּ ֶמ ְ֭
הַ ֶנּגַע ְ
ָ֑ה֭וטָ֭מֵ֥א֭׀֭טָ מֶ֖א֭יקְ ָ ָֽרא׃֭[מו]֭
ֶ֤וּ֭פ ֻרמים ְ֭וראשׁוֹ֭י ְהיֶ ֶ֣ה֭פָ ָ֔רוּעַ ְ֭ועַ ל-שָׂ ָפֶ֖ם֭י ְַע ֶט ְ
ַע֭בּג ָ ָ֞דיו֭י ְהי ְ
וֹ֭ה ֵ֗ ֶנּג ְ
ְבּראשֵׁ֥ וֹ֭נגְ ָֽעוֹ׃֭[מה]֭ ְו ַהצָּ ֝רוּעַ ֭אֲשֶׁ רֶ֣ -בּ ַ
וּץ֭ל ַמּחֲנֶ ֶ֖ה֭מוֹשָׁ ָֽבוֹ׃֭ ֭
ַ ָֽ
ֶ֣א֭הוּא֭בָּ ָדֶ֣ד֭י ָ֔שׁב֭מ ֵ֥ח
ַע֭בּוֹ֭י ְט ָמֶ֖א֭טָ מ ָ֑
ר֭הנֶּ ֵַֽ֥ג ֵ֛
ַ
ֲשׁ
כָּ ל -יְ ֞מי֭א ָ֨ ֶ
וֹר֭הוּא׃֭֭֭
ָֽ
֭הוּא֭טָ ֵ֥ה
ר ַח ֶ֖
רט֭ראשָׁ֑ וֹ֭ק ֵ֥
ישׁ֭כּי֭י ָמּ ֶ֖
ֵ֥
[מ]֭֭ו ֕א
ְ

ספרא תזריע פרשה ה פ"י

֭הוּא ,יכול יהא הזקן
ר ַח ֶ֖
רט֭ראשָׁ֑ וֹ֭ק ֵ֥
ישׁ֭כּי֭י ָמּ ֶ֖
ֵ֥
(ב) מנין אתה אומר היה בו נתק כגריס ונתק כל ראשו טהור ,תלמוד לומר (יג,מ) ְו ֕א
מעכבו? ודין הוא ומה אם עור הפנים ועור הבשר שיש דבר אחר (הזקן) מפסיק ביניהם מעכבים ביניהם זה את זה (בפריחת נגע העור) ,
הראש והזקן שאין דבר אחר מפסיק ביניהם אינו דין שיעכבו זה את זה ,תלמוד לומר ראשָׁ֑ וֹ ,ראשו טהור ואין הזקן מעכבו( .ג) או אינו
אלא ניתק את ראשו טהור ,ניתק זקנו לא יהא טהור ,תלמוד לומר ְו ֕אישׁ֭להביא את הזקן( .ד) או אינו אומר ֕אישׁ֭אלא להוציא את
האשה ואת הקטן ,תלמוד לומר הצרוע בין איש בין אשה בין קטן,
(יג,מ) ְו ֕אישׁ  -זקף-גדול ,לדרוש שלושה לימודים( ,א) מ"ב דורשת תלמוד לומר ראשָׁ֑ וֹ( ,נתק מלא בכל איזור שער) ראשו טהור (מטעם
פריחה בכולו) ואין הזקן מעכבו.
(ב) מ"ג דורשת ְו ֕אישׁ֭להביא את הזקן ,שנתק בזקן שפרח בכל איזור הזקן – טהור ,ואין הימצאות שער בראשו מעכבו .הדרשה מיתור

האות ו"ו ואפשר להסביר ע"פ רמב"ם במורה נבוכים כי התורה שבע"פ משתמשת באותיות יתירות כאסמכתות לדרשות אבל אין זה
המקור לדרשות (הרב יוסף חיים בלוי שליט"א (רב העיר אשקלון)).
(ג) ע"פ הח"ח מ"ד שואלת האם מלת ֕אישׁ ממעטת את האשה והקטן מנגעי עור בקרחת וגבחת (כי אין להם זקן) ואז לא ידרש מ"ג להביא
הזקן שפרח בכולו .ועונה מפסוק אחר תלמוד לומר הצרוע בין איש בין אשה בין קטן ,מלת צרוע כוללת את שלושתם .אפשר כי טעם
זקף -גדול בתפקיד שלוש מציין שיש למצוא דרשה שלישית בנוסף על דרשות מ"ב ומ"ג ,ודרשה זאת היא הקרא הצרוע כדי לרבות האשה
והקטן( .הח"ח משתמש במלת [מד]֭אישׁ-צָ ֵ֥רוּעַ֭ והתוה"מ סי' [קן] מתיחס לסי' [קמב] העוסק ב(-יג,מ) ומשתמש במלת [מה]֭וְ הַ צָּ ֝רוּעַ֭ )
תלמוד לומר ראשָׁ֑ וֹ ,ראשו טהור ואין הזקן מעכבו – .ראשָׁ֑ וֹ – אתנח ,מגביל הזקן מלעכב טהרת הראש כאשר הנתק פרח בכל הראש,
וֹר֭הוּא׃
ָֽ
ר ַח֭הֶ֖ וּא֭טָ ֵ֥ה
ופשט הסיפא קורא למצב זה ק ֵ֥
ראה (יג,יב) פריחת נגע עור בשר בכל גופו ,ע"פ ח"ח אם גבחת או קרחת נקרחו אחר הפריחה של נגע עור בגוף אין מעכבים הפריחה.
אבל אפשר כי (יג,מ) ראשָׁ֑ וֹ – אתנח ,מגביל ללמד שאם גבחת או קרחת נקרחו קודם הפריחה דינם כעור הבשר ומעכבים את הפריחה
אם לא התפשטה הפריחה של נגע עור בגוף בהם .וקשה על שימוש בטעם אתנח ללא מרכא לפניו ליותר מהגבלה אחת.
ראה זקף-גדול

(ה) אם כן למה נאמר ֕אישׁ להביא את הזקן אם כן למה נאמר ראשָׁ֑ וֹ ,ראשו טהור ,ואין הזקן מעכבו דברי רבי יהודה,
אישׁ במ"ב ומ"ג (לרבות לפריחת נתק מלא גם בזקן ושאין הזקן מעכב הראש) אלו דברי רבי יהודה.
מ"ה פותחת כי מה שנדרש ממלת ֭֕
וזה כמו שבכל פסוקי הנתק אין ראש וזקן מעכבים זה את זה.

רבי שמעון אומר ודין הוא ומה אם עור הפנים ועור הבשר שיש דבר אחר מפסיק ביניהם מעכבים זה את זה ,הראש והזקן שאין דבר

מפסיק ביניהם אינו דין שיעכבו זה את זה ,דבר אחר מצינו בכל הראוי ליטמא בנגע הבהרת מעכב את פריחת הבהרת( ,מלהיות טהור)
אף כל שהוא ראוי ליטמא בנגע הנתק יעכב את פריחת הנתק( ,הח"ח בשם הגר"א ,והתוה"מ מוחקים תלמוד לומר ראשו ,ראשו טהור ואין
הזקן מעכבו).

אבל רבי שמעון חולק ודורש (א) ע"י קל וחומר וגם (ב) ע"י מה מצינו ,שאם פרח הראש כולו ולא פרח הזקן כולו ולהיפך ,הם
מעכבים זה את זה ובעל נתק יהיה טמא.

וֹר֭הוּא׃֭֭֭
ָֽ
֭הוּא֭טָ ֵ֥ה
ר ַח ֶ֖
רט֭ראשָׁ֑ וֹ֭ק ֵ֥
ישׁ֭כּי֭י ָמּ ֶ֖
ֵ֥
[מ]֭֭ו ֕א
ְ
וֹר֭הוּא׃֭֭֭
ָֽ
֭הוּא֭טָ ֵ֥ה
ֵ֥ח ֶ֖
רט֭ראשָׁ֑ וֹ֭גּבּ ַ
[מא]֭֭ואם֭מ ְפּ ַאֶ֣ת֭פָּ ָנָ֔יו֭י ָמּ ֶ֖
ְ
וֹ֭בג ַַבּ ְח ָֽתּוֹ׃
וֹ֭א ְ
וא֭בּ ָק ַר ְח ֶ֖תּ ֵ֥
ְ
֭ה
וֹ֭בגּ ַַָ֔בּ ַחת֭נֶ ֶַֽ֖גַע֭לָ ָבֶ֣ן֭א ֲַד ְמ ָדָּ֑ם֭צָ ַרֶ֤עַ ת֭פּ ַר ַחת ָ֔
֭א ַ
ֶ֤ה֭בקָּ ַר ַחת ֶ֣
ַ
[מב]֭֭ו ָֽכי -י ְהיֶ
ְ
ספרא תזריע פרשה ה פ"י (ו) יכול אפילו נמרט ראשו מחמת חולי יהא טמא (טט – בנגעי העור) תלמוד לומר (יג,מב) קָּ ַרחַ֭ת֭ו-גּ ַַָ֔בּחַ ת,
(ח"ח לא גר' אי) מה קרחת שאינה ראויה לגדל שיער (ומעתה העור ראוי לנגעי עור) ,אף גבחת שאינה ראויה לגדל שיער (ומעתה העור ראוי
לנגעי עור) ,אי מה קרחת בידי שמים אף גבחת בידי שמים ,מנין אכל נשם סך נשם תלמוד לומר קרחת קרחת ריבה( ,טט – בידי שמים
ובידי אדם שלא עתיד לגדל שוב שער)

הקדמת הח"ח לפירוש פ"י (ו) מקום שער נטמא בטומאת נתק ובכל הגוף נטמא בנגעי עור בשר ואתי הברייתא לאשמועינן דדוקא אם
אינו ראוי לגדל שער לעולם (יעבור מנגעי נתק לנגעי עור הבשר) .אבל אם ראוי לגדל עוד שער ,כגון ,שנמרט מחמת חולי דאז דרכו לגדל
עוד שער ,נקרא מקום זה מקום שער ואינו נטמא בנגעי עור בשר.
פי' הח"ח ל-פ"י (ו) יכול אפילו נמרט ראשו מחמת חולי .אע"פ שסופו לגדל שער יהא טמא בנגע לבן אדמדם :ת"ל (יג,מב) קָּ ַרחַ ת֭ו-
גּ ַַָ֔בּ ַחת כו' .קרחת הוא השופע קרחתו מן הקדקוד לאחוריו עד העורף וענין זה דקרחה אין דרכה לבוא מחמת חולי הגוף ,שכל החליים
המשירים שער ראשו של אדם לעולם לא ישירו אותו מאחוריו ושלפניו יהא עומד אלא או ימרט מלפניו דהיינו גבחת או ימרט כולו
ומי שנמרט ראשו מאחוריו בידוע שלא בא עליו בחמת חולי הגוף שדרכו לגדל אח"כ השער.
אלא שמא נשר שערו מפני פחדו שראה את הנחש השרף ונמרט והדומה לו ומריטה זו אין דרכה לגדל שער לעולם הלכך גבחת גופיה
או שנמרט כל שער ראשו אע"פ שאפשר להיות מחמת חולי והיא ראויה לגדל שער ילפינן לה מקרחת לענין זה שאם נמרטו מחמת
חולי לא יהא מטמא בנגע לבן אדמדם מפני שראויה לגדל שער וכל מקום שראוי לגדל שער בראש הרי הוא במקום שער בראש ואינו
מטמא בנגע.
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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וֹר֭הוּא׃
ָֽ
֭הוּא֭טָ הֵ֥
ֵ֥ח ֶ֖
רט֭ראשָׁ֑ וֹ֭גּבּ ַ
וּא׃֭[מא]֭֭ואם֭מ ְפּ ַא ֶ֣ת֭פָּ ָנָ֔יו֭י ָמּ ֶ֖
ְ
וֹר֭ה
ָֽ
֭הוּא֭טָ ֵ֥ה
רחַ ֶ֖
רט֭ראשָׁ֑ וֹ֭ק ֵ֥
ישׁ֭כּי֭י ָמּ ֶ֖
ֵ֥
[מ]֭֭ ְו ֕א

אפשר כי (יג,מ) מלמד הלכה נוספת ,שנשירה מלאה של כל שער הראש שלא אחרי נתק ,לא ידון עוד בטומאת נתק ומטמא בעור הבשר.
וזה דווקא אם זה לא מחמת חולי ,כי אינו עתיד לגדל שער ,כפי' הח"ח הנ"ל בהיקש מקרחת לגבחת .קרחת בעורף הראש בלבד ,באה רק
שלא מחמת חולי .גבחת (בקדמת הראש) באה מחמת חולי או שלא מחמת חולי.
(יג,מב) מלמד מקר חת (בעורף הראש) שלא מחמת חולי אל גבחת (בקדמת הראש) שלא מחמת חולי.
פסוק (יג,מא) ְואם֭מ ְפּ ַאֶ֣ת֭פָּ ָנָ֔יו בעל תבנית (סלוק ,מפסוק יג,מ) פשטא מונח זקף-קטן והמלים הן תאור ואחריו י ָמּ ֶ֖רט֭ראשָׁ֑ וֹ֭הלכה או
פעולה ,תבנית אפשרית ללימוד לאחריו ואלפניו,
לאחריו מלמד ב(-יג,מא) על גבח ,היינו נשירה מלאה רק בחלק הקדמי של הראש – שאינה חמת חולי (כהיקש מ-קרחת לגבחת ב(-יג,מב)),
שהוא טהור ואז מלמד
אלפניו ל(-יג,מ) חידוש למשמעות מלת קרח שאינו קשור לנתק ולפריחת נתק!!! אלא נשירה מלאה בכל הראש שהוא טהור מנגע נתק,
ועובר לאפשרות של נגע עור.
היתור לרבות מתבנית הטעמים מרכא טפחא של הקרא (יג,מ) ֵ֥כּי֭י ָמּ ֶ֖רט מרבה סיבות למריטת שער הראש ,מריטה כפריחה מנתק ,מיני
מריטות שלא ע"י חולי (בידי שמים ,או בידי אדם ע"י אכילה או מריטה ע"י חומר).

וֹר֭הוּא׃ פאת פניו אין לי אלא פאת פניו מנין לרבות הצדעין מיכן ומיכן,
ָֽ
֭הוּא֭טָ ֵ֥ה
בּ ַח ֶ֖
רט֭ראשָׁ֑ וֹ֭גּ ֵ֥֭
(ז) (יג,מא) ְואם֭מ ְפּ ַאֶ֣ת֭פָּ ָנָ֔יו֭י ָמּ ֶ֖
תלמוד לומר ְואם֭מ ְפּ ַאֶ֣ת֭פָּ ָנָ֔יו,
הח"ח ת"ל ְואם֭מ ְפּ ַאֶ֣ת֭פָּ ָנָ֔יו .וי"ו ריבויא הוא דגם זה הוא בכלל ְפּ ַאֶ֣ת֭פָּ ָנָ֔יו .טט  -פָּ ָנָ֔יו – זקף קטן ,לרבות  2על פניו ואלו שני
הצדעין מיכן ומיכן.

(ז)  ...איזהו קרחת ואיזהו גבחת מן הקדקוד שופע לאחריו זו היא קרחת מהקדקוד שופע לפניו זו היא גבחת.

תו"כ פרש מהו קרחת וגבחת ולא פרש כך על קרח וגבח משום שבקרח (יג,מ) דרש דרשה של נתק שפרח בכל הראש.

וֹ֭בג ַַבּ ְח ָֽתּוֹ׃֭֭֭
וֹ֭א ְ
וא֭בּ ָק ַר ְח ֶ֖תּ ֵ֥
ְ
֭ה
וֹ֭בגּ ַַָ֔בּ ַחת֭ נֶ ֶַֽ֖גַע֭לָ ָבֶ֣ן֭א ֲַד ְמ ָדָּ֑ם֭צָ ַרֶ֤עַ ת֭פּ ַר ַחת ָ֔
֭א ַ
ֶ֤ה֭בקָּ ַר ַחת ֶ֣
ַ
[מב]֭֭ו ָֽכי-י ְהיֶ
ְ

֭אוֹ֭בַ גּ ַַָ֔בּ ַחת֭מלמד שאין קרחת וגבחת מצטרפים זו עם זו ,יכול לא יצטרפו זה עם זה ,אבל יפסו מזו
(ח) (יג,מב) ְו ָֽכי-י ְהיֶ ֶ֤ה֭בַ ָקּ ַר ַחת ֶ֣
וֹ֭בג ַַבּ ְח ָֽתּוֹ׃ הא כשם שאין מצטרפים זה עם זה כך אין פוסות מזו לזו.
וֹ֭א ְ֭
לזו ,תלמוד לומר (יג,מב) ְבּקָ ַר ְח ֶ֖תּ ֵ֥
וֹ֭בגּ ַַָ֔בּ ַחת֭ התוה"מ [קמח] בכ"מ שאין מקום לטעות ישמש בוי"ו המחלקת ,ולא יבוא מלת או רק אם יש מקום
֭א ַ
ֶ֤ה֭בקָּ ַר ַחת ֶ֣
ַ
וְ ָֽכי-י ְהיֶ
לטעות (שצריך נגע עור בקרחת ובגבחת ביחד) .ולפ"ז היה ראוי שיאמר פה וכי יהיה בקרחת ובגבחת .ואמר מלת (יג,מב) ֶ֣אוֹ (מלה יתירה)
להורות שהם מחולקים לגמרי לענין שאין מצטרפים זע"ז .שאם הי' אומר ובגבחת הייתי אומר שאם יש נגע גריס בשניהם מצטרפין.
וֹ֭בגּ ַַָ֔בּ ַחת – מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,שני לימודים .לימוד כפשוטו להודיענו על הנגע הלמד בתו"כ
֭א ַ
ֶ֤ה֭בקָּ ַר ַחת ֶ֣
ַ
(יג,מב) ְו ָֽכי-י ְהיֶ
פי"א מ"א (יג,מב) נֶ ֶַֽ֖גַע֭לָ ָבֶ֣ן֭א ֲַד ְמ ָדָּ֑ם֭מלמד שהוא מטמא בפתוך.
ולימוד המוציא מפשוטו ,הסקה מפי' התוה"מ ,הטעמים מהפך פשטא מורים כי מלת (יג,מב) ֶ֣אוֹ אינה משמשת כאן למניעת טעות אלא
להורות שהקרחת מחולקת מהגבחת לגמר י ואין נגע בגודל חצי גריס בקרחת מצטרף לנגע בגודל חצי גריס בגבחת.

ַבּ ְח ָֽתּוֹ׃ללמד שגם אין פושין מזה לזה .וכן באו שני הדרושים האלה למעלה (ס' קך) עמ"ש (יג,כט)
וֹ֭בג ַ
וֹ֭א ְ
ואמר שנית (יג,מב) ְבּקָ ַר ְח ֶ֖תּ ֵ֥
וֹ֭בג ַַבּ ְח ָֽתּוֹ׃שאין פורח
וֹ֭א ְ
֭הוא֭על הפשיון .וע"א ְבּקָ ַר ְח ֶ֖תּ ֵ֥
רעַ ת֭פּ ַרחַ ת ָ֔
וֹ֭בז ָ ָָֽקן .והנה ית' (בס' שאח"ז טט [ -קמז]) שמ"ש צָ ֶַ֤֭
אשׁ֭א ְ
ֵ֥
ְבּ ֶ֖ר
ופושה מזו לזו.

֭הוא֭– מהפך פשטא זקף-קטן ,שני לימודים .לימוד כפשוטו ע"פ תו"כ (ח) בלשון התוה"מ והנה ית' (בס' שאח"ז
(יג,מב) צָ ַרֶ֤עַ ת֭פּ ַר ַחת ָ֔
וֹ֭בג ַַבּ ְח ָֽתּוֹ׃שאין פורח ופושה מזו לזו.
וֹ֭א ְ
֭הוא על הפשיון .וע"א ְבּ ָק ַר ְח ֶ֖תּ ֵ֥
טט [ -קמז]) שמ"ש צָ ַרֶ֤עַ ת֭פּ ַר ַחת ָ֭֔
ולימוד המוציא מפשוטו שעבורו נציג את רמב"ם הלכות טומאת צרעת פ"ה ה"י הקרחת והגבחת אינן מצטרפות זו עם זו שנאמר
בקרחתו או בגבחתו מלמד שהן ב' ואין פושות מזו לזו ולא לשאר עור הבשר ולא בהרת עור הבשר פושה לתוכן.

וֹ֭בגַבַּ ְח ָֽתּוֹ
הלימוד המוציא מפשוטו ,ע"פ רמב"ם תבנית הטעמים מהפך פשטא מורה כי נגע עור הבשר בכל אחד מ(-יג,מב) ְבּ ָק ַר ְח ֶ֖תּוֹ֭אֵ֥ ְ
מוגבל לאיזור שלו ואינו מצטרף ואינו פושה לעור הבשר הסמוך אליו ,וכן נגע עור בשר באיזור הסמוך אינו פושה לתוכן (וכנראה גם לא
מצטרף).
ְבג ַַבּ ְח ָֽתּוֹ  - -סלוק ,מגביל נגע עור בגבחת למצבים הבאים :מלת ֵ֥אוֹ למדה שאין נגע עור בגבחת פושה לקרחת ,וטעם מרכא במלת אֵ֥ וֹ

מרבה שאין נגע עור בגבחת פוסה לעור הבשר הסמוך לו ולא ממנו אל הגבחת.
ְבּ ָק ַר ְח ֶ֖תּוֹ֭ -טפחא ,בתפקיד של פותח טפח ולקבל מתכונות הכתוב אחריו וילמד שגם נגע עור בקרחת לא פושה לגבחת וגם לא פושה
לעור הסמוך אליו ולא מהעור אליו.
ְבּ ָק ַר ְח ֶ֖תּוֹ֭ -טפחא ,בתפקיד של לימוד המתפשט אלפניו ,ללמד מהגבלת הפסיון שלא פושה לעור הבשר הסמוך אל הכתוב בתחילת
הפסוק המלמד שאין צירוף בין קרחת ובין גבחת ומוסיף עליו שגם אין צירוף אל עור הבשר הסמוך ולא ממנו אליהם.
וֹ֭בגּ ַַָ֔בּ ַחת – מהפך פשטא מונח זקף-קטן,
֭א ַ
ֶ֤ה֭בקָּ ַר ַחת ֶ֣
ַ
(יג,מב) ְו ָֽכי-י ְהיֶ
ת – פשטא ,בתפקיד אחד ,היינו סיבה אחת בלבד למריטה שלא עתיד המקום לגדל שער ,זה שלא מחמת חולי אלא בידי
(יג,מב) ַבקָּ ַר ַח ֭
שמים או בידי אדם ע"י אכילה או מריטה ע"י חומר.
ַבגּ ַַָ֔בּ ַחת – זקף -קטן ,בתפקיד שתיים ,היינו שתי סיבות למריטה ,אחד שלא עתיד המקום לגדל שער (שלא מחמת חולי) ואחד שעשוי
לגדל שער (וזה מחמת חולי).
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וֹ֭בג ַַבּ ְח ָ֑תּוֹ֭באדם לפריחת נגע בבגדים
וֹ֭א ְ
ק ַר ְח ֶ֖תּ ֶ֣
וֹ֭בגַבַּ ְח ָֽתּוֹ או (יג,מג) ְבּ ָ֭
וֹ֭א ְ
ראה דרשת גזרה שווה מהכתוב (יג,מב) ְבּ ָק ַר ְח ֶ֖תּ ֵ֥

(יג,נה)

וֹ֭בג ַַבּ ְח ָֽתּוֹ׃
וֹ֭א ְ
ְבּקָ ַר ְח ֶ֖תּ ֵ֥

טעם מונח במלת ֶ֣אוֹ עשוי ללמד על הצורך לבדוק כל אדם לפי גבולות שערותיו ,סיום הקרחת כלפי העורף ,סיום הגבחת כלפי המצח,
הגבול בין הקרחת ובין הגבחת.
תוספתא מסכת נגעים (צוקרמאנדל) פרק ד הלכה יב

ואיזהו הראש ואיזהו הזקן מן הפרק של לחי ולמעלה זה הוא הראש מן הפרק של לחי ולמטה זה הוא זקן מלפניו מותח את החוט
מאוזן לאוזן כל שמן החוט ולמעלה זה הוא הראש מן החוט ולמטה זה הוא זקן מאחריו מפיקה של פירקא ולמעלה זה הוא הראש
זה מפיקה של פירקא ולמטה אף על פי שמגדל השיער הרי הוא כעור הבשר לכל דבר מלפניו מחוליה של גרגרת ולמעלה זה הוא
זקן מחוליה של גרגרת ולמטה אף על פי שהוא מגדל את השיער הרי הוא כעור הבשר לכל דבר אלו סימני הראש והזקן ליטמא
בנגעין וליטמא בנתקין וליטמא בשחין ובמכוה ובקרחת ובגבחת ומשם תער לא יעבר על הראש אבל על הזקן אין חייב אלא על
שיבלת של זקן בלבד:
משנה מסכת נגעים פ"י מ"י  ...איזו היא קרחת מן הקדקד השופע לאחוריו עד פיקה של צואר איזו היא גבחת מן הקדקד השופע
לפניו עד כנגד שער מלמעלן הקרחת והגבחת אינן מצטרפות זו עם זו ואינן פושות מזו לזו ...
פירוש המשנה לרמב"ם מסכת נגעים פ"י מ"י

 ...וקדקד ,גובה גבנונית הראש .ופיקה של צואר חוליה ראשונה מחליות הצואר .ואמר יתעלה בקרחתו או בגבחתו ,אמרו מלמד
שאין הקרחת והגבחת מצטרפות ,כגון שהיה נגע כגריס משותף ביניהן מקצתו בקרחת ומקצתו בגבחת ,וכן אם היה הנגע באחד
מהן על סף הגבול ופשה לשני אינו פשיון כמו שבארנו כמה פעמים ...

מעשה רוקח (על הרמב"ם) הלכות טומאת צרעת פ"ה ה"י

[י] הקרחת והגבחת אינן מצטרפות זו בזו .פ"י דנגעים ותורת כהנים שם נתנו שיעור מהיכן מתחיל שער הראש בין מלפניו בין
מאחריו אך בקרחת וגבחת לא ביארו עד היכן גבולן מכ"ש דהא איכא צדדים והוא דבר שצריך לידעו דהא אין מצטרפין זה עם זה
וכעת לא מצאתי בירור לדבר זה:
וֹ֭בג ַַבּ ְח ָֽתּוֹ׃֭֭֭
וֹ֭א ְ
וא֭בּ ָק ַר ְח ֶ֖תּ ֵ֥
ְ
֭ה
וֹ֭בגּ ַַָ֔בּ ַחת֭נֶ ֶַֽ֖גַע֭לָ ָבֶ֣ן֭א ֲַד ְמ ָדָּ֑ם֭צָ ַרֶ֤עַ ת֭פּ ַר ַחת ָ֔
֭א ַ
ֶ֤ה֭בקָּ ַר ַחת ֶ֣
ַ
[מב]֭֭ו ָֽכי -י ְהיֶ
ְ
שׂר׃֭֭֭
וֹר֭בּ ָ ָֽ
ָ
רעַ ת֭עֵ֥
וֹ֭כּ ַמ ְראֵ֥ה֭צָ ַ ֶ֖
וֹ֭בג ַַבּ ְח ָ֑תּ ְ
וֹ֭א ְ
ת֭בּ ָק ַר ְחתֶּ֖ ֶ֣
֭ל ָבנָ ֶ֣ה֭א ֲַד ְמ ֶ ָ֔דּ ֶמ ְ
ֶ֤ה֭שׂאתַ -ה ֶנּגַע ְ
ן֭והנּ ְ
וֹ֭הכּ ֵ֗ה ְ
ר ָָ֨אה֭א ֝ת ַ
[מג]֭֭ו ָ֭
ְ

ספרא תזריע פרשה ה

פרק יא (א) (יג,מב) נֶ ֶַֽ֖גַע֭לָ ָבֶ֣ן֭א ֲַד ְמ ָדָּ֑ם֭מלמד שהוא מטמא בפתוך ,צָ ַרֶ֤עַ ת ,מלמד שהוא מטמא במחיה ,הלא דין הוא מה אם השחין
והמכוה שהם מטמאים בשער לבן אין מטמאים במחיה ,קרחת וגבחת שאינן מיטמות בשער לבן אינו דין שלא יטמאו במחיה ,ת"ל
צָ ַרֶ֤עַ ת ,מלמד שהוא מטמא במחיה( .ב) פּ ַר ַחת֭מלמד שהיא מטמאה בפיסיון ,היא ( ָ֔הוא) אינה מטמאה בשער לבן ,הלא דין הוא מה
אם השחין והמכוה שאינן מיטמאים במחייה מיטמאין בשיער לבן ,קרחת וגבחת שהם מיטמאים במחייה ,אינו דין שיטמאו בשיער
֭ל ָבנָ ֶ֣ה֭א ֲַד ְמ ֶ ָ֔דּמֶ ת ,למדנו
ֶ֤ה֭שׂאתַ -ה ֶנּגַע ְ
ן֭והנּ ְ
וֹ֭הכּ ֵ֗ה ְ
לבן ,תלמוד לומר ָ֔הואָ֔ ,הוא אינה מטמאה בשער לבן( .ג) (יג,מג) ְו ָר ָָ֨אה֭א ֝ת ַ
רעַ ת֭עֵ֥ וֹר֭
לשאת שהיא מטמאה בפתוך ,ומנין לרבות שאר המראות תלמוד לומר (יג,מב) נֶ ֶַֽ֖גַע֭לָ ָבֶ֣ן֭א ֲַד ְמ ָדָּ֑ם( ,יג,מג)֭ ְכּמַ ְראֵ֥ה֭צָ ַ ֶ֖
בָּ ָ ָֽשׂר׃בשני שבועות( .ד) הלא דין הוא טימא כאן וטימא בעור הבשר מה עור הבשר בשני שבועות אף כאן בשני שבועות( .ה) או כלך
לדרך זו טימא כאן וטימא בשחין ובמכוה ,מה שחין ומכוה בשבוע אחד אף כאן בשבוע אחד( .ו) נראה למי דומה דנים דבר שהוא
מיטמא במחיה ,מדבר שהוא מטמא במחיה ,ואל יוכיחו שחין ומכוה שאינן מיטמים במחייה ,או כלך לדרך זו דנים דבר שהוא בשני
רעַ ת֭עֵ֥ וֹר֭
סימנים ,מדבר שהוא מטמא בשני סימנים ,ואל יוכיח עור הבשר שהוא מטמא בשלשה סימנים ,תלמוד לומר ְכּ ַמ ְראֵ֥ה֭צָ ַ ֶ֖
בָּ ָ ָֽשׂר׃בשני שבועות ,הרי עור הבשר כזו מה זו מטמאה בפתוך אף עור הבשר מטמא בפתוך ,רבי אומר הרי היא כעור הבשר ,מה עור
הבשר מטמא חלקה שלא פתוכה אף זו תטמא חלקה שלא פתוכה ,צָ ַ ֶ֖רעַ ת כגריס ,הלא דין הוא טימא כאן וטימא בשחין ובמכוה ,מה
שחין ומכוה כגריס אף כאן כגריס( .ז) לא אם אמרת בשחין ומכוה שהן מיטמים בשיער לבן ואין מקום שיער לבן צריך כלום ,תאמר
בקרחת ובגבחת שהם מטמות במחייה ,ומחייה צריכה כעדשה ,עור הבשר יוכיח ,שהוא מטמא במחייה ומטמא כגריס( .ח) לא אם
אמרת בעור הבשר שהוא מטמא בשלשה סימנים תאמר בקרחת ובגבחת שאין מטמאות אלא בשנים ,הואיל ואין מטמאות אלא בשנים
לא יהיו כגריס תלמוד לומר צָ ַ ֶ֖רעַ ת כגריס.
פרק יא (א) (יג,מב) נֶ ֶַֽ֖גַע֭לָ ָבֶ֣ן֭א ֲַד ְמ ָדָּ֑ם֭מלמד שהוא מטמא בפתוך,
צָ ַרֶ֤עַ ת ,מלמד שהוא מטמא במחיה ,הלא דין הוא מה אם השחין והמכוה שהם מטמאים בשער לבן אין מטמאים במחיה ,קרחת
וגבחת שאינן מיטמות בשער לבן אינו דין שלא יטמאו במחיה ,ת"ל צָ ַרֶ֤עַ ת ,מלמד שהוא מטמא במחיה.
(ב) (יג,מב) פּ ַר ַחת֭מלמד שהיא מטמאה בפיסיון ,היא ( ָ֔הוא) אינה מטמאה בשער לבן ,הלא דין הוא מה אם השחין והמכוה שאינן
מיטמאים במחייה מיטמאין בשיער לבן ,קרחת וגבחת שהם מיטמאים במחייה ,אינו דין שיטמאו בשיער לבן ,תלמוד לומר ָ֔הואָ֔ ,הוא
אינה מטמאה בשער לבן.

֭הוא – מהפך פשטא זקף-קטן
(יג,מב) צָ ַרֶ֤עַ ת֭פּ ַר ַחת ָ֔
ת– מהפך פשטא ,מוציא הכתוב מפשוטו שמובנו נגע מתחילתו ,ודורש ב(-יג,מא) מלת צָ ַרֶ֤עַ ת מלמד שהוא מטמא
(יג,מב) צָ ַרֶ֤עַ ת֭פּ ַר ַח ֭
ת מלמד שהיא מטמאה בפיסיון,
במחיה ,,ומלת פּ ַר ַח ֭
ָ֔הוא – זקף -קטן ,בתפקיד של שתיים .המלה מגבילה את נגע צרעת בעור ראש קרח שלא תטמא בסימן שער לבן ונשארת בשני סימני
טומאה (שער ומחיה).
וֹ֭בג ַַבּ ְח ָֽתּוֹ׃֭֭֭
וֹ֭א ְ
וא֭בּ ָק ַר ְח ֶ֖תּ ֵ֥
ְ
֭ה
וֹ֭בגּ ַַָ֔בּ ַחת֭נֶ ֶַֽ֖גַע֭לָ ָבֶ֣ן֭א ֲַד ְמ ָדָּ֑ם֭צָ ַרֶ֤עַ ת֭פּ ַר ַחת ָ֔
֭א ַ
ֶ֤ה֭בקָּ ַר ַחת ֶ֣
ַ
[מב]֭֭ו ָֽכי-י֭ ְהיֶ
ְ
שׂר׃֭֭֭
וֹר֭בּ ָ ָֽ
ָ
רעַ ת֭עֵ֥
וֹ֭כּ ַמ ְראֵ֥ה֭צָ ַ ֶ֖
וֹ֭בג ַַבּ ְח ָ֑תּ ְ
וֹ֭א ְ
ת֭בּ ָק ַר ְחתֶּ֖ ֶ֣
֭ל ָבנָ ֶ֣ה֭א ֲַד ְמ ֶ ָ֔דּ ֶמ ְ
ֶ֤ה֭שׂאתַ -ה ֶנּגַע ְ
ן֭והנּ ְ
וֹ֭הכּ ֵ֗ה ְ
[מג]֭֭ו ָר ָָ֨אה֭א ֝ת ַ
ְ
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
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"ג

ספרא תזריע פרשה ה פרק יא

֭ל ָבנָ ֶ֣ה֭א ֲַד ְמ ֶ ָ֔דּ ֶמת ,למדנו לשאת שהיא מטמאה בפתוך ,ומנין לרבות שאר המראות
ֶ֤ה֭שׂאתַ -ה ֶנּגַע ְ
ן֭והנּ ְ
וֹ֭הכּ ֵ֗ה ְ
(ג) (יג,מג) ְו ָר ָָ֨אה֭א ֝ת ַ
תלמוד לומר (יג,מב) נֶ ֶַֽ֖גַע֭לָ ָבֶ֣ן֭א ֲַד ְמ ָדָּ֑ם( ,יג,מג) ְכּ ַמ ְראֵ֥ה֭צָ ַ ֶ֖רעַ ת֭עֵ֥ וֹר֭בָּ ָ ָֽשׂר׃בשני שבועות( .ד) הלא דין הוא טימא כאן וטימא בעור
הבשר מה עור הבשר בשני שבועות אף כאן בשני שבועות( .ה) או כלך לדרך זו טימא כאן וטימא בשחין ובמכוה ,מה שחין ומכוה
בשבוע אחד אף כאן בשבוע אחד( .ו) נראה למי דומה דנים דבר שהוא מיטמא במחיה ,מדבר שהוא מטמא במחיה ,ואל יוכיחו שחין
ומכוה שאינן מיטמים במחייה ,או כלך לדרך זו דנים דבר שהוא בשני סימנים ,מדבר שהוא מטמא בשני סימנים ,ואל יוכיח עור הבשר
וֹר֭בּ ָ ָֽשׂר׃בשני שבועות ,הרי עור הבשר כזו מה זו מטמאה בפתוך אף
ָ
רעַ ת֭עֵ֥
שהוא מטמא בשלשה סימנים ,תלמוד לומר ְכּ ַמ ְראֵ֥ה֭צָ ַ ֶ֖
עור הבשר מטמא בפתוך ,רבי אומר הרי היא כעור הבשר ,מה עור הבשר מטמא חלקה שלא פתוכה אף זו תטמא חלקה שלא פתוכה,
צָ ַ ֶ֖רעַ ת כגריס ,הלא דין הוא טימא כאן וטימא בשחין ובמכוה ,מה שחין ומכוה כגריס אף כאן כגריס( .ז) לא אם אמרת בשחין ומכוה
שהן מיטמים בשיער לבן ואין מקום שיער לבן צריך כלום ,תאמר בקרחת ובגבחת שהם מטמות במחייה ,ומחייה צריכה כעדשה ,עור
הבשר יוכיח ,שהוא מטמא במחייה ומטמא כגריס( .ח) לא אם אמרת בעור הבשר שהוא מטמא בשלשה סימנים תאמר בקרחת ובגבחת
שאין מטמאות אלא בשנים ,הואיל ואין מטמאות אלא בשנים לא יהיו כגריס תלמוד לומר צָ ַ ֶ֖רעַ֭ת כגריס.
֭ל ָבנָ ֶ֣ה֭א ֲַד ְמ ֶ ָ֔דּ ֶמת ,למדנו לשאת שהיא מטמאה בפתוך ,ומנין לרבות שאר המראות
ֶ֤ה֭שׂאתַ -ה ֶנּגַע ְ
ן֭והנּ ְ
וֹ֭הכּ ֵ֗ה ְ
(ג) (יג,מג) ְו ָר ָָ֨אה֭א ֝ת ַ
תלמוד לומר (יג,מב) נֶ ֶַֽ֖גַע֭לָ ָבֶ֣ן֭א ֲַד ְמ ָדָּ֑ם( ,יג,מג) ְכּ ַמ ְראֵ֥ה֭צָ ַ ֶ֖רעַ ת֭עֵ֥ וֹר֭בָּ ָ ָֽשׂר׃בשני שבועות.
הפסוק (יג,מג) הוא כעין כלל ופרט וכלל
[מג]֭֭ו ָר ָָ֨אה֭א ֝תוֹ – קדמא ואזלא ,כעין כלל מלמד המייבא מעור הבשר לעור ראש קרח ,ומייצא מעור ראש קרח לעור הבשר
ְ
וֹ֭בג ַַבּ ְח ָ֑תּוֹ  -פרטים
וֹ֭א ְ
ת֭בּ ָק ַר ְח ֶ֖תּ ֶ֣
֭ל ָבנָ ֶ֣ה֭א ֲַד ְמ ֶ ָ֔דּ ֶמ ְ
ֶ֤ה֭שׂאתַ -ה ֶנּגַע ְ
ן֭והנּ ְ
הַ כּ ֵ֗ה ְ
ְכּמַ ְראֵ֥ה֭צָ ַ ֶ֖רעַ ת֭עֵ֥ וֹר֭ ָבּ ָ ָֽשׂר׃ – כעין חזר וכלל.
֭ל ָבנָ ֶ֣ה֭א ֲַד ְמ ֶ ָ֔דּ ֶמת ,למדנו לשאת שהיא מטמאה בפתוך ,ומנין לרבות שאר המראות תלמוד לומר (יג,מב) נֶ ֶַֽ֖גַע֭
(יג,מג) מלמד ְשׂאתַ -ה ֶנּגַע ְ
לָ ָבֶ֣ן֭א ֲַד ְמ ָדָּ֑ם (סתם ללא שם נגע ,לכן מלמד על כולם)  ,מ"ג מרבה שאר מראות לבן להתערב באדום (וזה נקרא פתוך) בעור ראש קרח מ-

(יג,מב) .ההסבר הוא כך:
מ(-יג,ב) ידענו שיש ארבע מראות לבנים בעור הבשר ,ו(-יג,ב) הסתיים במלים לנגע צרעת( .יג,מב) נֶ ֶַֽ֖גַע֭לָ ָבֶ֣ן֭א ֲַד ְמ ָדָּ֑ם – טפחא מונח
אתנח  ,יוצר כעין היקש נגע אל נגע ומרבה שגם בעור ראש קרח יש ארבע מראות פתוך שכל אחד מרכב מאחת מארבע מראות לבן
ואדמדם ,וזה נלמד כך:
(יג,מב)֭נֶ ֶַֽ֖גַע – טפחא בתפקיד כפותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריו לָ ָבֶ֣ן֭א ֲַד ְמ ָדָּ֑ם ללמד על נגע לבן אדמדם = פתוך בעור ראש קרח.
וֹ֭בג ַַבּ ְח ָ֑תּוֹ  -רביע  ...זקף-קטן ,אפשרות לכתוב שהוא סתום ולא בא לסתום
וֹ֭א ְ
֭ל ָבנָ ֶ֣ה֭א ֲַד ְמ ֶ ָ֔דּ ֶמת֭ ְבּ ָק ַר ְח ֶ֖תּ ֶ֣
ֶ֤ה֭שׂאתַ -ה ֶנּגַע ְ
ן֭והנּ ְ
הַ כּ ֵ֗ה ְ
וֹר֭בּ ָ ָֽשׂר׃ הרי עור הבשר כזו מה זו מטמאה בפתוך אף עור
ָ
רעַ ת֭עֵ֥
אלא לפרש ,כמו שנדרש בתו"כ מ"ו מסיפא הפסוק ְכּ ַמ ְראֵ֥ה֭צָ ַ ֶ֖

הבשר מטמא בפתוך,
הַ כּ ֵ֗הן – רביע ,ארבע מראות לבן מעורבות באדמדם בראש ,ארבע מראות לבן מעורבות באדמדם בשאר עור הבשר ,ארבע מראות לבן
֭ל ָבנָ ֶ֣ה֭א ֲַד ְמ ֶ ָ֔דּ ֶמת  -מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,מקרא כפשוטו
ֶ֤ה֭שׂאתַ -ה ֶנּגַע ְ
בראש .והדרשה מרומזת בתבנית הטעמים של הקרא ְוהנּ ְ
על נגע בעור ראש קרח ,ולימוד המוציא מפשוטו ומחדש ללמדינו לנגע עור בשר העלול לקבל מראה לבנה אדמדמת = פתוך כמו בעור
ראש קרח.
הסיבה שלימד בלשון שאת כי זה כמו ב( -יג,י) שמחיה מצויה בשאת יותר מבשאר מראות ,והפשיון מצוי בכולם .וכמו שהשאת בראש
מטמאה בפתוך כך השאת בעור הבשר מטמאה בפתוך וכן חברותיה.
וֹר֭בּ ָ ָֽשׂר׃ – כעין חזר וכלל והחיל את הלכות נגע עור הבשר שהיו עד עתה רק על מראות לבנות בעור הבשר ,על נגע
ָ
רעַ ת֭עֵ֥
ְכּמַ ְראֵ֥ה֭צָ ַ ֶ֖
עור ראש קרח בנוסף לפתוך ,והחיל את הפתוך שבראש על מראות לבנות בעור הבשר.
כדי שנגע עור ראש קרח יהיה דומה בהלכותיו לעור בשר צריכים להתקיים התנאים הבאים:
 זמן להחלט :שבועיים (מ"ד מה עור הבשר בשני שבועות אף כאן בשני שבועות),
 סימנים להחלט (מ"א צָ ַרֶ֤עַ ת ,מלמד שהוא מטמא במחיה , ,מ"ב פּ ַר ַחת֭מלמד שהיא מטמאה בפיסיון),
 עור ראש קרח מידמה לעור הבשר שגם בראש מספיק לבן לבד – (מ"ו רבי אומר הרי היא כעור הבשר ,מה עור הבשר מטמא
חלקה שלא פתוכה אף זו תטמא חלקה שלא פתוכה),
 גודל המראה גריס כדי שיקרא צָ ַ ֶ֖רעַ ת – מ"ו – מ"ח
וֹר֭בּ ָ ָֽשׂר – מרכא טפחא ,יתור
ָ
רעַ ת֭עֵ֥
 בנוסף הפתוך של עור ראש קרח מלמד שגם יש פתוך בעור הבשר ((יג,מג) ְכּ ַמ ְראֵ֥ה֭צָ ַ ֶ֖
לרבות המתאפיין מעור הבשר פעם לקבל לבן פעם ללמד פתוך לעור הבשר)
ראה זקף-קטן ,ראה רביע ,רביע  ...זקף-קטן תוכן סתום שבא לפרש ,מהפך פשטא זקף-קטן
ויקרא תזריע יג,מד – מז:

ֶ֖ן֭בּראשֵׁ֥ וֹ֭נגְ ָֽעוֹ׃
ֵ֛נּוּ֭הכּה ְ
ַ
ֶ֣א֭הוּא֭טַ מֹּ֧א֭יְ טַ ְמּ ֶא
֭הוּא֭טָ מ ָ֑
[מד]֭֭אישׁ-צָ ֵ֥רוּעַ ֶ֖
ָ֑ה֭וטָ מֵ֥א֭׀֭טָ מֶ֖א֭י ְק ָ ָֽרא׃ ֭
היֶ ֶ֣ה֭פָ ָ֔רוּעַ ְ֭ועַ ל-שָׂ ָפֶ֖ם֭י ְַע ֶט ְ
ֶ֤וּ֭פ ֻרמים ְ֭וראשׁוֹ֭י ְ֭
ַע֭בּג ָ ָ֞דיו֭י ְהי ְ
וֹ֭ה ֵ֗ ֶנּג ְ
[מה]֭֭ו ַהצָּ ֝רוּעַ ֭אֲשֶׁ רֶ֣ -בּ ַ
ְ
וּץ֭ל ַמּחֲנֶ ֶ֖ה֭מוֹשָׁ ָֽבוֹ׃֭ס ֭
ַ ָֽ
וּא֭בּ ָדֶ֣ד֭י ָ֔שׁב֭מ ֵ֥ח
ָ
ֶ֣א֭ה
ַע֭בּוֹ֭י ְט ָמֶ֖א֭טָ מ ָ֑
ר֭הנֶּ ֵַֽ֥ג ֵ֛
ֲשׁ ַ
[מו]֭֭כָּ ל -יְ ֞מי֭א ָ֨ ֶ
בגֶד֭פּ ְשׁ ָֽתּים׃
וֹ֭בּ ֶ ֵ֥
ר֭א ְ
ֶד֭צ ֶמ ֶ֖
ת֭בּ ֶבֶ֣ג ָ֔ ֶ
ְ
ֵ֥ה֭בוֹ֭נֶ ֶָֽ֣֖גַע֭צָ ָרָ֑עַ
ֶ֖
ֶד֭כּי-י ְהיֶ
[מז]֭֭ו ַה ֶ֕בּג ָֽ
ְ
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה
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ספרא תזריע פרשה ה

פרק יב (א) (יג,מד) אישׁ֭אין לי אלא איש מנין לרבות את האשה ואת הקטן ת"ל צָ ֵ֥רוּעַ֭ ,בין איש בין אשה בין קטן ,אם כן למה נאמר
ֵ֛נּוּ֭הכּהֶ֖ן ,מלמד שטומאתו בכהן ,אין לי אלא זה בלבד,
ַ
אישׁ֭לענין שלמטן האיש פורע ופורם ,ואין האשה פורעת ופורמת( .ב) יְ טַ ְמּ ֶא
ֵ֛נּוּ֭הכּהֶ֖ן( .ג) או מה זו מיוחד שבראשו נגעו אף אני מרבה את הנתקים
ַ
מניין לרבות שאר המנוגעים ,תלמוד לומר טַ מֹּ֧א֭יְ טַ ְמּ ֶא
ֵ֛נּוּ֭הכּהֶ֖ן( .ד) יכול אף שאר הטמאים תהא טומאתם בכהן
ַ
שבראשם נגעם ,ומנין לרבות שאר המנוגעים תלמוד לומר טַ מֹּ֧א֭יְ טַ ְמּ ֶא
הוּא ,אוציא שאר הטמאים שאין טומאתם מגופם ולא אוציא הזב והזבה שטומאתם מגופם תלמוד לומר טָ מֶ֣א֭הָ֑ וּא֭טַ מֹּ֧א֭
תלמוד לומר ָ֑֭
ֵ֛נּוּ֭הכּהֶ֖ן ,זה טומאתו בכהן ואין שאר הטמאים טומאתם בכהן( .ה) (יג,מה) ְו ַהצָּ ֝רוּעַ ֭אע"פ כהן גדול לפי שנאמר ראשו לא יפרע
ַ
יְ טַ ְמּ ֶא
ֶ֤וּ֭פ ֻרמים ְ֭וראשׁוֹ֭י ְהיֶ ֶ֣ה֭פָ ָ֔רוּעַ ֭בכל אדם חוץ מכהן גדול תלמוד לומר
ובגדיו לא יפרום ,יכול אע"פ מנוגע מה אני מקיים ְבּג ָ ָ֞דיו֭י ְהי ְ
ים ,יהיו קרועים ְוראשׁוֹ֭י ְהיֶ ֶ֣ה֭פָ ָ֔רוּעַ ֭לגדל פרע דברי רבי אליעזר ,רבי עקיבא
ֶ֤וּ֭פ ֻרמ ֭
וֹ֭ה ֵ֗ ֶנּגַע֭אע"פ כהן גדול( .ו) ְבּג ָ ָ֞דיו֭י ְהי ְ
אֲשֶׁ רֶ֣ -בּ ַ
אומר נאמר הויה בראשו ונאמר הויה בבגדים מה הויה אמורה בבגדים דברים שהם חוץ מגופו אף הויה האמורה בראש דברים שהם
חוץ מגופו( .ז) ְועַ ל-שָׂ ָפֶ֖ם֭י ְַע ֶט ָ֑ה֭חופה ראשו כאבל ,וטמא טמא יקרא ,אומר פרוש ,אין לי אלא זה בלבד מנין לרבות שאר המנוגעים
תלמוד לומר ְוטָ מֵ֥א֭׀֭טָ מֶ֖א֭י֭ ְק ָ ָֽרא׃( .ח) או מה זה מיוחד שבראשו נגעו ,אף אני אביא את הנתקים שבראשו נגעו ,ומנין לרבות שאר
המנוגעים תלמוד לומר֭ ְוטָ מֵ֥א֭׀֭טָ מֶ֖א֭י ְק ָ ָֽרא׃( .ט) ומנין לרבות שאר הטמאים תלמוד לומר ְוטָ מֵ֥א֭׀֭טָ מֶ֖א֭י ְק ָ ָֽרא׃ ארבה את הטמאים
החמורים ולא ארבה הטמאים הקלים ,טמא מת ובועל נידה ,וכל המטמאים את האדם מנין תלמוד לומר ְוטָ מֵ֥א֭׀֭טָ מֶ֖א֭יקְ ָ ָֽרא׃( .י)
ַע֭בּוֹ֭י ְט ָמֶ֖א ,לא ימים שהיתה בו בהרת ונקצצה ,יכול אפילו קצצה במתכווין תלמוד לומר כָּ ל-יְ ֞מי .מאימתי היא
ֲשׁר֭הַ נֶּ ֵַֽ֥ג ֵ֛
(יג,מו) יְ ֞מי֭א ָ֨ ֶ
טהרתן ,רבי אליעזר אומר כשיולד לו נגע אחר ויטהר ממנו וחכמים אומרים עד שתפרח בכולו( .יא) אמר ר' אלעזר לא נחלקו ר'
אליעזר וחכמים על שקצצה וקצץ עמה בשר חי שאין לו טהרה עולמית ועל שקצצה ושייר ממנה כל שהוא אילו פרחה בכלו יהא
טהור ועל מה נחלקו על שקצצה מובאות ,ר' אליעזר אומר כשיולד לו נגע אחר יטהר ממנו וחכמים אומרים עד שתפרח בכולו( .יב)
בָּ ָדֶ֣ד֭י ָ֔שׁב֭אין לי אלא זה בלבד מנין לרבות שאר המנוגעים תלמוד לומר ָבּ ָדֶ֣ד֭י ָ֔שׁב( .יג) או מה זה מיוחד שבראשו נגעו אף אני
אביא את הנתקים שבראשו נגעו ,ומנין לרבות שאר המנוגעים תלמוד לומר ָבּ ָדֶ֣ד֭י ָ֔שׁב  ,יכול יהיו שנים טמאים עמו תלמוד לומר הָ֑ וּא֭
וּץ֭ל ַמּחֲנֶ ֶ֖ה֭חוץ לשלש מחנות מוֹשָׁ ָֽבוֹ׃ מוֹשָׁ ָֽבוֹ טמא מיכן אמרו הטמא יושב תחת האילן
ַ ָֽ
בָּ ָדֶ֣ד֭י ָ֔שׁב֭אין שני טמאים עמו( .יד) מ ֵ֥ח
והטהור עומד טמא ,הטהור יושב תחת האילן והטמא עומד טהור ,ואם ישב טמא ,וכן באבן המנוגעת טהור ואם הסיט הרי זה טמא,
וּץ֭ל ַמּחֲנֶ ֶ֖ה֭מוֹשָׁ ָֽבוֹ׃֭(יג,מז) ְו ַה ֶ֕בּגֶד לימד על הבגדים שהם טעונים שילוח חוץ לשלש מחנות.
ַ ָֽ
רבי יוסי הגלילי אומר מ ֵ֥ח
[מה]֭֭ו ַהצָּ ֝רוּעַ֭ לכלול אשה וקטן בנתק
ְ
הערה ספרא תזריע פרשה ה פ"י (ב) השתמש במלת [מד]֭֭אישׁ-צָ ֵ֥רוּעַ֭ או
ֶ֖ן֭בּראשֵׁ֥ וֹ֭נגְ ָֽעוֹ׃֭֭֭
ֵ֛נּוּ֭הכּה ְ
ַ
ֶ֣א֭הוּא֭טַ מֹּ֧א֭יְ טַ ְמּ ֶא
֭הוּא֭טָ מ ָ֑֭
[מד]֭֭אישׁ-צָ ֵ֥רוּעַ ֶ֖
ֶ֤וּ֭פ ֻרמים ְ֭וראשׁוֹ֭י ְהיֶ ֶ֣ה֭פָ ָ֔רוּעַ ְ֭ועַ ל-שָׂ ָפֶ֖ם֭י ְַע ֶט ָ֑ה֭ ֭
ַע֭בּג ָ ָ֞דיו֭י ְהי ְ
וֹ֭ה ֵ֗ ֶנּג ְ
[מה]֭֭ו ַהצָּ ֝רוּעַ ֭אֲשֶׁ רֶ֣ -בּ ַ
ְ
וְ טָ מֵ֥א֭׀֭טָ מֶ֖א֭י ְק ָ ָֽרא׃֭֭֭
וּץ֭ל ַמּחֲנֶ ֶ֖ה֭מוֹשָׁ ָֽבוֹ׃֭ס֭֭֭
ַ ָֽ
ֶ֣א֭הוּא֭ ָבּ ָדֶ֣ד֭י ָ֔שׁב֭מ ֵ֥ח
ַע֭בּוֹ֭י ְט ָמֶ֖א֭טָ מ ָ֑
ר֭הנֶּ ֵַֽ֥ג ֵ֛
ֲשׁ ַ
[מו]֭֭כָּ ל-יְ ֞מי֭א ָ֨ ֶ
ספרא תזריע פרשה ה פרק יב (א) (יג,מד) אישׁ֭אין לי אלא איש מנין לרבות את האשה ואת הקטן ת"ל צָ ֵ֥רוּעַ֭ ,בין איש בין אשה בין
קטן ,אם כן למה נאמר אישׁ֭לענין שלמטן האיש פורע ופורם ,ואין האשה פורעת ופורמת.

֭הוּא  -מרכא טפחא ,יתור לרבות ,ע"פ תו"כ לרבות את האשה ואת הקטן ודורש זאת ממלת צָ ֵ֥רוּעַ֭ ,בין איש בין אשה בין
רוּעַ ֶ֖
אישׁ-צָ ֵ֥֭
קטן,
אם כן למה נאמר אישׁ֭לענין שלמטן (הפסוק לאחריו(-יג,מה)) האיש פורע ופורם ,ואין האשה פורעת ופורמת .ההקלה על האשה מרומזת
ֶ֤וּ֭פ ֻרמים ְ֭וראשׁוֹ֭י ְהיֶ ֶ֣ה֭פָ ָ֔רוּעַ֭
בתבנית הטעמים של הקרא (יג,מה) ְבּג ָ ָ֞דיו֭י ְהי ְ
פָ ָ֔רוּעַ֭ – זקף קטן ,אפשר כי בא ללמד על שני לימודים ,אחד מהם לגבי ההקלה על האשה לימוד שני ראה מ"ה
ֶ֤וּ֭פ ֻרמים֭ -גרשיים מהפך פשטאְ ,וראשׁוֹ֭י ְהיֶ ֶ֣ה֭פָ ָ֔רוּעַ֭  -פשטא מונח זקף-קטן ,כעין יצא להקל ולא להחמיר ,כאן
ְבּג ָ ָ֞דיו֭י ְהי ְ
להקל על האשה המצורעת שתשמור צניעותה למרות מצבה וכן פסק רמב"ם הלכות טומאת צרעת פ"י ה"ח.

ֵ֛נּוּ֭הכּהֶ֖ן ,מלמד שטומאתו בכהן ,אין לי אלא זה בלבד ,מניין לרבות שאר המנוגעים,
ַ
ספרא תזריע פרשה ה פרק יב (ב) (יג,מד) יְ טַ ְמּ ֶא
ֵ֛נּוּ֭הכּהֶ֖ן( .ג) או מה זו מיוחד שבראשו נגעו אף אני מרבה את הנתקים שבראשם נגעם ,ומנין לרבות שאר
ַ
תלמוד לומר טַ מֹּ֧א֭יְ טַ ְמּ ֶא
ֵ֛נּוּ֭הכּהֶ֖ן( .ד) יכול אף שאר הטמאים תהא טומאתם בכהן תלמוד לומר ָ֑הוּא ,אוציא שאר הטמאים
ַ
המנוגעים תלמוד לומר טַ מֹּ֧א֭יְ טַ ְמּ ֶא
ֵ֛נּוּ֭הכּהֶ֖ן ,זה טומאתו
ַ
ֶ֣א֭הוּא֭טַ מֹּ֧א֭יְ טַ ְמּ ֶא
שאין טומאתם מגופם ולא אוציא הזב והזבה שטומאתם מגופם תלמוד לומר (יג,מד) טָ מ ָ֑
בכהן ואין שאר הטמאים טומאתם בכהן.
ֶ֣א֭הוּא֭ -מונח אתנח ,מונח כנראה מרבה המצורע על הזב והזבה שגם טומאתם מגופם בדומה למצורע ,ללמוד מהם למצורע
(יג,מד) טָ מ ָ֑
שגם המצורע כמותם מטמא משכב ומושב ,משא ומגע (וי' מצורע טו,א – יב פר' זבים) אבל בא אתנח ומגביל שרק המצורע מטמא ע"פ
מאמר כהן ורק משעת המאמר ,והוא גם מטמא בית בביאתו בו ,לעומת הזב והזבה שטומאתם לא תלויה במאמר הכהן ואינם מטמאים
בית בביאה.
שימוש בידיעה כי המצורע דומה לזב
ֵ֥ס֭בּג ָ ֶָ֖דיו ,וכבס בגדיו מלטמא משכב ומושב ,ומלטמא בביאה,
תו"כ פ"ב פרק ב (י) על (יג,ו) ְוכ ֶבּ ְ
תו"כ תזריע פרשה ה פ"ט מ"ח
תו"כ מצורע פרשה ב מ"ו אם כן למה נאמר וכבס המטהר את בגדיו מלטמא משכב ומושב
רמב"ם הלכות טומאת צרעת פ"י הי"א המצורע אב מאבות הטומאות מטמא אדם וכלים במגעו וכלי חרס באוירו ומטמא אדם

במשא ומטמא משכב ומושב אפילו תחת אבן כזב וכזבה שנאמר וכבס בגדיו וטהר מפי השמועה למדו שטהר מלטמא משכב
ומושב ,ואחד המוסגר ואחד המוחלט בכל אלו.
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

199/245

/©ZZFisherטעמי המקרא בהלכה ובאגדה  -התשעג

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

ב"ה
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ֵ֛נּוּ֭הכּהֶ֖ן .כי באמירת הכהן נטמאים כל המנוגעים (אף שבכל נגע כתוב כעין וטמאו
ַ
תו"כ מ"ב ו-מ"ג למד מהקרא (יג,מד) טַ מֹּ֧א֭יְ טַ ְמּ ֶא
הכהן) (ראה הסתמכות על לימוד זה ב(-יג,ג))
יהם֭י ְהיֶ ֶ֖ה֭כָּ לֵ֥ -ריב֭וְ כָ ל-נָ ַָֽֽגַע׃
רמב"ם וסמ"ג דורשים כי באמירת הכהן נטמאים כל המנוגעים מהקרא (דב' שפטים כא,ט)  ...וְ עַ ל-פּ ֶ ֵ֥
יהם֭י ְהיֶ ֶ֖ה֭כָּ לֵ֥ -ריב֭וְ כָ ל-נָ ַָֽֽגַע׃
ְך֭בּשֶׁ֣ם֭הָ֑ '֭וְ עַ ל-פּ ֶ ֵ֥
ר ְ
וֹ֭וּלבָ ֶ֖
֭ל ָשׁ ְֶ֣ר ָ֔ת ְ
דברים שפטים כא,ה :וְ נגְּ שֶׁ֣ וּ הַ כּ֭הֲנים֭ ְבּנ ֶ֣י לו֭י כֶּ֣י ֵָ֗בם בָּ ֞ ַחר הֶ֤ '֭אֱֹלהֶ יָך ְ
יהֵ֥ם֭י ְהיֶ ֶ֖ה֭כָּ לֵ֥ -ריב֭וְ כָ ל-נָ ַָֽֽגַע׃ אמר כָּ לֵ֥ -ריב  -כי הם ראויים שיהיו בסנהדרי גדולה שיתבאר המחלוקת בדינים
רלב"ג ְועַ ל-פּ ֶ

יהֵ֥ם֭ -עם שראיית הנגעים אינה כי אם על פי כהן (ראה וי' יג).
ובנגעיםְ .ועַ ל-פּ ֶ
כָּ לֵ֥ -ריב֭– מרכא לרבות ,כפי' רלב"ג כי הם ראויים שיהיו בסנהדרי גדולה שיתבאר המחלוקת בדינים ובנגעים.
יהֵ֥ם֭ -עם שראיית הנגעים אינה כי אם על פי
ְוכָ ל-נָ ַָֽֽגַע׃ – סילוק להגביל הכרזה לטמא צרוע לאמירת כהן בלבד .כפי' רלב"ג וְ֭עַ ל-פּ ֶ
כהן (ראה וי' יג).

ראה מרכא ,סלוק
ֵ֛נּוּ֭הכּהֶ֖ן (ודב' שפ' כא,ה) ְוכָ ל-נָ ַָֽֽגַע ?
ַ
מדוע צריך שני פסוקים (וי' תז' יג,מד) טַ מֹּ֧א֭יְ טַ ְמּ ֶא
הרב יעקב דוד מוישגורד בהגהות על פירוש הר"ש משאנץ על תו"כ מתרץ כי החידוש בדרשת תו"כ מהקרא (יג,מד) טַ מֹּ֧א֭יְ טַ ְמּ ֶאֵ֛נּוּ֭
הַ כּהֶ֖ן שהטומאה חלה רק משעת אמירת הכהן ולא למפרע.
הרב רפאפורט צבי הירש בספרו על תו"כ "עזרת כהנים" בביאור "תוספת העזרה" מתרץ כי החידוש בדרשת תו"כ מהקרא (יג,מד)
ֵ֛נּוּ֭הכּהֶ֖ן שלא תאמר שטומאת משכב ומושב ומג ע ומשא יחולו משעת הופעת הנגע והחלק החמור של טומאת ביאה בבית יחול
ַ
טַ מֹּ֧א֭יְ טַ ְמּ ֶא
רק משעת אמירת הכהן ולא למפרע ,אלא הכל חל משעת אמירת הכהן.
ֵ֛נּוּ֭הכּהֶ֖ן הוא לגבי אמירת הכהן.
ַ
מכל הדעות הנ"ל נראה כי דרשת תו"כ בקרא (יג,מד) טַ מֹּ֧א֭יְ טַ ְמּ ֶא
רש"י עה"ת (מד) ְבּראשֵׁ֥ וֹ֭נגְ ָֽעוֹ  -אין לי אלא נתקין; מנין לרבות שאר המנוגעים? תלמוד לומר :טַ מֹּ֧א֭יְ טַ ְמּ ֶאֵ֛נּוּ֭ -לרבות את כלן (ראה

תו"כ תזריע נגעים פרשתא ה פרק יב,ג) .על כולן הוא אומר" :בגדיו יהיו פרומים" וגו' (להלן,מה).

הרא"ם ממפרשי רש"י אומר שפירוש רש"י אינו מתו"כ אלא כנראה ממקור אחר.

כדי לל מוד מנגע בעור ראש קרח לשאר נגעים סדר הלימוד הוא בשלבים .שלב (א)

פרשה ה פרק יב (ג) או מה זו מיוחד ש(-יג,מד)֭ ְבּראשֵׁ֥ וֹ֭נגְ ָֽעוֹ׃ אף אני מרבה את הנתקים שבראשם נגעם ,ומנין לרבות שאר המנוגעים
ֵ֛נּוּ֭הכּהֶ֖ן – דרגא תביר טפחא ,טפחא בתפקיד פותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריו ְבּראשֵׁ֥ וֹ֭נגְ ָֽעוֹ׃ –
ַ
תלמוד לומר (יג,מד) טַ מֹּ֧א֭יְ טַ ְמּ ֶא
מרכא סלוק ,ללמד מנגע בעור ראש קרח שהוא מוכרז טמא ע"י אמירת הכהן ,אל נגע נתק בראש שאינו קרח.
שלב (ב)
ֵ֛נּוּ֭הכּהֶ֖ן֭– דרגא תביר טפחא ,מלמד על קבוצת פרטים שעל כל אחד חל האפיון של מוכרז טמא ע"י אמירת הכהן
ַ
(יג,מד)֭טַ מֹּ֧א֭יְ טַ ְמּ ֶא
וזאת קבוצת כל נגעי הצרעת בגוף האדם :עור בשר ,שחין ,מכוה ,נתק ,עור ראש קרח .חמישה סוגי המנוגעים החייבים בפרימה ופריעה,
וֹ֭ה ֵ֗ ֶנּגַע – אזלא-גרש מונח רביע ,כעין יצא מהכלל כולו ,המורכב מחמישה סוגי נגעים עור בשר,
מרומזים ב(-יג,מה)֭ ְו ַהצָּ ֝רוּעַ ֭אֲשֶׁ רֶ֣ -בּ ַ
שחין ,מכוה ,נתק ,עור ראש קרח (שהופך לנגע עור בשר).
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ֶ֤וּ֭פ ֻרמים ְ֭וראשׁוֹ֭י ְהיֶ ֶ֣ה֭פָ ָ֔רוּעַ ְ֭ועַ ל-שָׂ ָפֶ֖ם֭י ְַע ֶט ָ֑ה֭
ַע֭בּג ָ ָ֞דיו֭י ְהי ְ
וֹ֭ה ֵ֗ ֶנּג ְ
[מה]֭֭ו ַהצָּ ֝רוּעַ ֭אֲשֶׁ רֶ֣ -בּ ַ
ְ
וְ טָ מֵ֥א֭׀֭טָ מֶ֖א֭י ְק ָ ָֽרא׃֭֭֭ ֭
וּץ֭ל ַמּחֲנֶ ֶ֖ה֭מוֹשָׁ ָֽבוֹ׃֭ס֭֭֭
ַ ָֽ
וּא֭בּ ָדֶ֣ד֭י ָ֔שׁב֭מ ֵ֥ח
ָ
ֶ֣א֭ה
מ א֭טָ מ ָ֑
ַע֭בּוֹ֭י ְט ֶָ֖֭
ר֭הנֶּ ֵַֽ֥ג ֵ֛
ֲשׁ ַ
[מו]֭֭כָּ ל-יְ ֞מי֭א ָ֨ ֶ
ָדים֭ ֭
ן֭המּ ְשׁחָ ה֭וּמלּ ֶ֣א֭אֶ ת-י ָָ֔דוֹ֭ל ְל ֶ֖בּשׁ֭אֶ תַ -ה ְבּג ָ֑
וֹ֭׀֭שֶׁ֤מֶ ַ
ֶ
יוּצֵ֥ק֭עַ ל-ראשֶׁ֣
֭֩הגּ ָָ֨דוֹל֭מאֶ ֝ ָחיו֭אֲֽשֶׁ רַ -
ויקרא אמר כא,יְ :ו ַהכּהן ַ
יו֭לא֭י ְפ ָֽרם׃ ֭
ֵ֥
ָד
ע֭וּבג ָ ֶ֖
ְ
֭לא֭י ְפ ָ ָ֔ר
֭אֶ ת-ראשׁוֹ ֶ֣

יו֭לא֭י ְפ ָֽרם ,יכול אע"פ
ֵ֥
ָד
ע֭וּבג ָ ֶ֖
ְ
֭לא֭י ְפ ָ ָ֔ר
ספרא פרשה ה פרק יב (ה) (יג,מה) ְו ַהצָּ ֝רוּעַ ֭אע"פ כהן גדול לפי שנאמר (וי' אמר כא,י) ראשׁוֹ ֶ֣
ֶ֤וּ֭פ ֻרמים ְ֭וראשׁוֹ֭י ְהיֶ ֶ֣ה֭פָ ָ֔רוּעַ ֭בכל אדם חוץ מכהן גדול תלמוד לומר אֲשֶׁ ר-בֶּ֣ וֹ֭הַ ֵ֗ ֶנּגַע֭אע"פ
מנוגע מה אני מקיים (יג,מה) ְבּג ָ ָ֞דיו֭י ְהי ְ
כהן גדול.
וֹ֭ה ֵ֗ ֶנּגַע – אזלא -גרש מונח רביע ,תבנית טעמים המלמדת על כעין יצא מהכלל ללמד על עצמו ,כי יש כאן שתי דרשות
וְ הַ צָּ ֝רוּעַ ֭אֲשֶׁ רֶ֣ -בּ ַ
בענין אחד (כאן כ"ג) .תו"כ דורש מלת צרוע על כ"ג ,וההמשך בגדיו יהיו פרומים כנגד הנאמר בוי' אמר שכ"ג בגדיו לא יפרום.
תו"כ דורש (יג,מה) ְו ַהצָּ ֝רוּעַ ֭לרבות כ"ג לכל הלכות מצורע ,טעם (יג,מה) ְו ַהצָּ ֝רוּעַ ֭אזלא-גרש בתפקיד של יוצא מענינו ,כלומר להוציא כ"ג
ֶ֤וּ֭פ ֻרמים֭וְ ראשׁוֹ֭
יו֭לא֭י ְפ ָֽרם ,ולכוללו (לקיים בו) (יג,מה) ְבָּ֭ג ָ ֞דיו֭י ְהי ְ
ֵ֥
ָד
ע֭וּבג ָ ֶ֖
ְ
֭לא֭י ְפ ָ ָ֔ר
צרוע מאיסורו שבקרא (וי' אמר כא,י) ראשׁוֹ ֶ֣
י ְהיֶ ֶ֣ה֭פָ ָ֔רוּעַ֭ כמו כל המצורעים המוחלטים.
ים
ֶ֤וּ֭פ ֻרמ ֭
ַע֭בּג ָ ָ֞דיו֭י ְהי ְ
וֹ֭ה ֵ֗ ֶנּג ְ
(יג,מה) אֲשֶׁ רֶ֣ -בּ ַ
ים – גרשיים מהפך פשטא מלמד על כעין יצא להקל ולא להחמיר ,כאן ה-רמב"ם הלכות טומאת צרעת פ"י
ֶ֤וּ֭פ ֻרמ ֭
(יג,מה)֭ ְבּג ָ ָ֞דיו֭י ְהי ְ

ה"ו הכריע לחמש הקלות בדיון ב-בבלי מועד קטן טו,א,ב שרוב הנידונים בו מסתיימים בתיקו "והרי הוא מותר ברחיצה ובסיכה
וֹ֭ה ֵ֗ ֶנּגַע – מונח רביע ,בתפקיד
ובנעילת הסנדל ובתשמיש המטה וזוקף את מטתו כשאר העם ".חמש הקלות אלו מרומזות בטעמי אֲשֶׁ רֶ֣ -בּ ַ
חמש.
וֹ֭ה ֵ֗ ֶנּגַע  ,ומכוון את התבנית אזלא-גרש  ...רביע ללמד
וֹ֭ה ֵ֗ ֶנַּ֭גע – מונח רביע ,מצד אחד מסיים את המבנה ְו ַהצָּ ֝רוּעַ ֭אֲשֶׁ רֶ֣ -בּ ַ
הקרא אֲשֶׁ רֶ֣ -בּ ַ
ַע֭בּג ָ ָ֞דיו֭
על כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו ולכלול כ"ג מצורע בהלכות מצורעים .ומצד אחר הוא בראש הקרא (יג,מה) אֲשֶׁ רֶ֣ -בּוֹ֭הַ ֵ֗ ֶנּג ְ
ים מקדים לתבנית כעין יצא להקל ולא להחמיר ומלמד בו חמש הקלות!!!
ֶ֤וּ֭פ ֻרמ ֭
י ְהי ְ
רמב"ם הלכות טומאת צרעת פ"י ה"ו

מצות עשה שיהיה המצורע המוחלט מכוסה ראש כל ימי חלוטו ועוטה על שפם כאבל ופורם בגדיו ומודיע העוברים עליו שהוא טמא
שנאמר והצרוע אשר בו הנגע וגו' ,אפילו כ"ג שנצטרע פורע ופורם שעשה דוחה את לא תעשה ,ואסור בשאילת שלום כל ימי חלוטו
כאבל שנא' ועל שפם יעטה שיהיו שפתיו דבוקות אבל קורא ושונה ודורש ,ואסור לספר ולכבס כל ימי חלוטו ,ונוהג בכל הדברים
האלו אפילו בשבתות וימים טובים ,והרי הוא מותר ברחיצה ובסיכה ובנעילת הסנדל ובתשמיש המטה וזוקף את מטתו כשאר העם.
אנציקלופדיה תלמודית כרך כז ,כהן גדול [טור רמט]

כה"ג שנצטרע ,הרי זה פורע ופורם כשאר מצורע* ,832שנאמר :והצרוע אשר בו הנגע ,833לרבות כה"ג .834ויש שכתבו הטעם ,לפי
שעשה של [טור שי] פריעה ופרימה במצורע דוחה לא תעשה של פריעה ופרימה בכה"ג .835ואף לסוברים שאין איסור פריעה ופרימה
אלא על מתו ,836כתבו אחרונים שהוצרכו להתיר לכה"ג פריעה ופרימה לצרעתו ,לפי שפריעה ופרימה של מצורע מדרכי אבלות הן,
שאמרה תורה שינהג המצורע בזה כדרך האבלים ,וכל שהוא מענין אבלות הוא בכלל פריעה ופרימה האסורות לכה"ג .837ויש שכתבו
שהכתוב בא לרבות שיהא כה"ג מצורע פורע ופורם אף על מתו ,אם מת לו מת בשעה שנצטרע .838ויש שכתבו שאף לסוברים שאין
האיסור אלא על מת ,כל קריעה של מצוה בכלל האיסור היא ,שמת לאו דוקא ,אלא כל קריעה של מצוה בכלל ,ולכן הוצרך הכתוב
להתיר בפרימה של מצורע.839
סיכום מ-אנצ' תלמודית ערך כ"ג שלושה תירוצים לעשה של פריעה ופרימה בכ"ג מצורע שיהא דוחה לא תעשה של פריעה ופרימה של
כהן גדול שלכאורה נכתב רק על מתו:
(א) כתבו אחרונים שהוצרכו להתיר לכה"ג פריעה ופרימה לצרעתו ,לפי שפריעה ופרימה של מצורע מדרכי אבלות הן ודרכי אבילות
לא שייכות בכ"ג
(ב) פורע ופורם אף על מתו
יו֭לא֭י ְפ ָֽרם ס"ס ד' ,כ"ג לא קורע על מת ולא קריעות
ֵ֥
ָד
ע֭וּבג ָ ֶ֖
ְ
֭לא֭י ְפ ָ ָ֔ר
(ג) וע"פ מנחת חינוך על מצוה ק"ן (וי' אמר כא,י) אֶ ת-ראשׁוֹ ֶ֣
מצוה אחרות (כגון שמיעת ברכת השם ,ראיית ספר תורה נשרף ועוד) .ולכן הוצרך הכתוב להתיר לכ"ג קריעת מצוה של מצורע.
ויקרא אמר כא,י:

ָדים֭ ֭
ן֭המּ ְשׁ ָחה֭וּמלּ ֶ֣א֭אֶ ת-י ָָ֔דוֹ֭ל ְל ֶ֖בּשׁ֭אֶ תַ -ה ְבּג ָ֑
וֹ֭׀֭שׁ ֶֶ֤מ ַ
ֶ
יוּצֵ֥ק֭עַ ל-ראשֶׁ֣
֭֩הגּ ָָ֨דוֹל֭מאֶ ֝ ָחיו֭אֲֽשֶׁ רַ -
ְו ַהכּהן ַ
יו֭לא֭י ְפ ָֽרם׃֭ ֭
ֵ֥
ָד
ע֭וּבג ָ ֶ֖
ְ
֭לא֭י ְפ ָ ָ֔ר
֭אֶ ת-ראשׁוֹ ֶ֣
ֵ֥לא֭– מרכא מרבה אופני קריעה ,יפְ֭ ָֽרם׃ – סלוק מגביל פרימת בגד כ"ג ,פרט לכ"ג צרוע שחייב לפרום.
֭֩הגּ ָָ֨דוֹל֭מאֶ ֝ ָחיו֭המתאר מעלת כ"ג ולכן בכל זמן
ָדיו – טפחא ללא מרכא לפניה ,בתפקיד להתפשט האפיון מהסלוק לפניו ְו ַהכּהן ַ
וּבג ָ ֶ֖
ְ

בין בעבודה בין שלא בעבודה לא יפרע ולא יפרום .אנציקלופדיה תלמודית הערות כרך כז ,כהן גדול [טור רנ] הערה  .825עי' ס'
הבתים מגדל דוד ל"ת קסד ,ומ' שכ"כ גם בד' הרמב"ם ,וכ"כ בד' הרמב"ם ר"י קורקוס שם וחסדי דוד שם; עי' חזקוני שם; עי'
רלב"ג שם.
רוּעַ ְ֭ועַ ל-שָׂ ָפֶ֖ם֭י ְַע ֶט ָ֑ה֭
ֶ֤וּ֭פ ֻרמים ְ֭וראשׁוֹ֭י ְהיֶ ֶ֣ה֭פָ ָ֭֔
ַע֭בּג ָ ָ֞דיו֭י ְהי ְ
וֹ֭ה ֵ֗ ֶנּג ְ
[מה]֭֭ו ַהצָּ ֝רוּעַ ֭אֲשֶׁ רֶ֣ -בּ ַ
ְ
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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וְ טָ מֵ֥א֭׀֭טָ מֶ֖א֭י ְק ָ ָֽרא׃֭֭֭ ֭
וּץ֭ל ַמּחֲנֶ ֶ֖ה֭מוֹשָׁ ָֽבוֹ׃֭ס֭֭֭
ַ ָֽ
וּא֭בּ ָדֶ֣ד֭י ָ֔שׁב֭מ ֵ֥ח
ָ
ֶ֣א֭ה
ַע֭בּוֹ֭י ְט ָמֶ֖א֭טָ מ ָ֑
ר֭הנֶּ ֵַֽ֥ג ֵ֛
ֲשׁ ַ
[מו]֭֭כָּ ל -יְ ֞מי֭א ָ֨ ֶ
ים ,יהיו קרועים ְוראשׁוֹ֭י ְהיֶ ֶ֣ה֭פָ ָ֔רוּעַ ֭לגדל פרע דברי רבי אליעזר ,רבי עקיבא אומר נאמר הויה בראשו ונאמר
ֶ֤וּ֭פ ֻרמ ֭
(ו) ְבּג ָ ָ֞דיו֭י ְהי ְ

הויה בבגדים מה הויה אמורה בבגדים דברים שהם חוץ מגופו אף הויה האמורה בראש דברים שהם חוץ מגופו.
(ז) ְועַ ל-שָׂ ָפֶ֖ם֭י ְַע ֶט ָ֑ה֭חופה ראשו כאבל ,וגו'
וְ עַ ל-שָׂ ָפֶ֖ם֭י ְַע ֶט ָ֑ה֭(שני לימודים מהתוכן)

(א) בבלי מועד קטן טו,א מצורע מהו בעטיפת הראש? תא שמע( :יג,מה) ְועַ ל-שָׂ ָפֶ֖ם֭י ְַע ֶט ָ֑ה  -מכלל שחייב בעטיפת הראש ,שמע
מינה.
(.ב) בבלי מועד קטן טו,א מצורע מהו בשאילת שלום?  -תא שמע( :יג,מה) ְועַ ל-שָׂ ָפֶ֖ם֭י ְַע ֶט ָ֑ה  -שיהו שפתותיו מדובקות זו בזו ,שיהא
כמנודה וכאבל ,ואסור בשאילת שלום ,שמע מינה.
תו"כ הנ"ל המובא גם ב -בבלי מועד קטן טו,א שר"א מחייב הצרוע בגידול שער הראש ולא מתיחס לכסוי הראש הרגיל; ור"ע אומר כי
וְ ראשׁוֹ֭י ְהיֶ ֶ֣ה֭פָ ָ֔רוּעַ֭ מלמד על דבר שחוץ לגופו של מצורע ואמר רב פפא שכוונת ר"ע שראשו יהיה פרוע היינו מגולה מכומתא וסודרא.
היֶ ֶ֣ה֭פָ ָ֔רוּעַ ֭ר"א אומר :זה גידול שער ראש ,ויהיה ראשו ושפמו מכוסה כאבל מהקרא ְועַ ל-שָׂ ָפֶ֖ם֭י ְַע ֶט ָ֑ה.
וְ ראשׁוֹ֭י ְ֭
ופי' תוס' בבלי מו"ק טו,א בדרך אחת שמובא גם בתוס' בתחילת העמוד וגם ברש"י בסוף יד,ב שר"ע חולק על ר"א ואינו אוסר תספורת
למצורע .ובדרך שניה כותב ושמא ר"ע סבירא כי ְוראשׁוֹ֭י ְהיֶ ֶ֣ה֭פָ ָ֔רוּעַ֭ מלמד שמצורע חייב בגידול שער (כמו ר"א) וגם חייב בגלוי הראש
מכומתא וסודרא שהם כסויי ראש נאים ורכים (רש"י ,הערוך).
חפוי הראש כאבל לשיטת ר"ע ,עמק ברכה בשיטת התוס' ד"ה מצורע מהו בעטיפת הראש ,מסביר שלפי ר"ע אין צורך בחפוי הראש
כאבל כי הרי לומד שראשו צריך להיות מגולה ,ולומד כי הקרא ְועַ ל-שָׂ ָפֶ֖ם֭י ְַע ֶט ָ֑ה משמעו :שפתותיו מדובקות זו בזו
קרן אורה בשיטת התוס' ד"ה מצורע מהו בעטיפת הראש ,וכן הח"ח על תו"כ לומדים כי ר"ע אומר שראשו יהיה מגולה ממצנפת
(חשובה) שרגיל ללבוש בראשו (היינו כומתא וסודרא) אלא יהיה ראשו ושפמו מכוסה כאבל מהקרא ְועַ ל-שָׂ ָפֶ֖ם֭י ְַע ֶט ָ֑ה.
ְוראשׁוֹ֭י ְהיֶ ֶ֣ה֭פָ ָ֔רוּעַ֭ – פשטא מונח זקף-קטן שני לימודים לר"ע כפי' תוס' בבלי מו"ק טו,א דרך שניה ר"ע סבירא כי וְ ראשׁוֹ֭י ְהיֶ ֶ֣ה֭
פָ ָ֔רוּעַ֭ מלמד שמצורע חייב בגידול שער (כמו ר"א) וגם חייב בגלוי הראש מכומתא וסודרא שהם כסויי ראש נאים ורכים (רש"י,

הערוך).
וְ עַ ל-שָׂ ָפֶ֖ם֭י ְַע ֶט ָ֑ה התוכן עוסק בשני לימודים (ראה לעיל) .אפשר כי טעמי הקרא מפרטים את הלימוד הראשון העוסק בעטיפת הראש.
וְ עַ ל-שָׂ ָפֶ֖ם֭י ְַע ֶט ָ֑ה – טפחא אתנח ,אתנח מגביל מצורע לעטיפת הראש כמו אבל ,טפחא פותחת טפח להתאפיין מהאתנח ומתפשט האפיון אל
וְ ראשׁוֹ֭י ְהיֶ ֶ֣ה֭פָ ָ֔רוּעַ֭ ללמד שבין אם ראשו ללא כומתא וסודרא (כר"ע) ובין אם ראשו מכוסה בכיסויו הרגיל ,חייב בעטיפת האבלים על
הראש.
ְבּג ָ ָ֞דיו֭י ְהיֶ֤וּ֭ ְפ ֻרמים ְ֭וראשׁוֹ֭י ְהיֶ ֶ֣ה֭פָ ָ֔רוּעַ֭ – גרשיים מהפך פשטא פשטא מונח זקף-קטן ,בתפקיד רגילות לביאת צרעת על הדברים

הנמנים( .א) תורה שלמה [קלא] מדרש תדשא  ...והצרוע אשר בו הנגע וגו' אתה מוצא על ג' עבירות הצרעת נדבקת לבריות .מקנאת
הבל לשה"ר כמו שנעשה במרים ,מחמדת עושר כמו שנעשה בגיחזי ,מגובה את עצמו כמו שנעשה בעוזיה .לפיכך גזר המקום על
המצורע שיהא בגדיו ְפ ֻרמים ְ֭וראשׁוֹ֭פרוע כנגד חמדת העושר וכנגד הגאוה יקרא לעצמו טמא וכנגד קנאת ההבל שאמר דברים על
וּץ֭ל ַמּחֲנֶ ֶ֖ה֭כמנודה וחשוב כמת ,שנא' (במדבר בהעלתך יב,יב) אל נא תהי כמת.
ַ ָֽ
חבירו שלא כןָ ,בּ ָדֶ֣ד֭י ָ֔שׁב֭מ ֵ֥ח
(ב) מדרש תנחומא (בובר) פרשת מצורע סימן י (נקרא גם תנחומא ישן)

אוּ אֶ לֶ -א ֶֶ֣רץ ְכּ ַנָ֔עַ ן א ֲֶשֵׁ֥ר אֲנֵ֛י נ ֵ֥תן לָ ֶכֶ֖ם לַ א ֲֻחזָּ ָ֑ה ְונ ַָתתּ֭י נֶ ֶָֽ֣֖גַע צָ ַ ָ֔רעַ ת ְבּבֶ֖ית ֶא ֵֶ֥רץ א ֲֻחזּ ְַת ֶ ָֽכם׃ ילמדנו
כּי ָתב ֭
[י] (ויקרא מצורע יד,לד) ֶ֤
רבינו על כמה דברים הצרעת באה ,כך שנו רבותינו ,על אחת עשרה דברים הנגעים באים ,על ע"ז ,ועל ברכת השם ,ועל גילוי עריות,
ועל הגניבות ,ועל לשון הרע ,ועל עדות שקר ,ועל הדיין המקלקל את הדין ,ועל שבועת שוא ,ועל הנכנס בתחום שאינו שלו ,ועל
החושב מחשבות של שקר ,ועל המשלח מדנים בין אחים ,ויש אומרים אף על עין רעה ,וגו'

(ראה (יג,ג) וְ֭ ָר ָאֶ֣ה֭הַ֭כּהֶ֣ן֭אֶ֭ת-הַ֭נֶּ ֶָֽ֣֖גַע֭בְּ֭עוֹר֠ -הַ֭ ָבּשָׂ ר – גימטריאת ר"ת ו' ה' א' ה' ב' ה' עולה עשרים וארבעה רמז למשנה תו"כ תז'
פ"א פ"ב (ט)  24ראשי איברים.
כמו -כן ראשי התבות ו' ה' א' ה' מרמזים לשם הפלאים אהו"ה ור"ת א' ה' ב' ה' מצטרפים למלת אהב"ה ,ומשניהם בא ללמד כי ה' נותן
באדם נגע צרעת בדרך פלאית מתוך אהב"ה אליו כדי להחזירו בתשובה מדברים שלוקין עליהם בנגע צרעת).

כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ֶ֖ן֭בּראשֵׁ֥ וֹ֭נגְ ָֽעוֹ׃֭֭֭
ֵ֛נּוּ֭הכּה ְ
ַ
ֶ֣א֭הוּא֭טַ מֹּ֧א֭יְ טַ ְמּ ֶא
֭הוּא֭טָ מ ָ֑
[מד]֭֭אישׁ-צָ ֵ֥רוּעַ ֶ֖
ים֭ ְוראשׁוֹ֭י ְהיֶ ֶ֣ה֭פָ ָ֔רוּעַ ְ֭ועַ ל-שָׂ ָפֶ֖ם֭י ְַע ֶט ָ֑ה֭
ֶ֤וּ֭פ ֻרמ ֭
ַע֭בּג ָ ָ֞דיו֭י ְהי ְ
וֹ֭ה ֵ֗ ֶנּג ְ
[מה]֭֭ו ַהצָּ ֝רוּעַ ֭אֲשֶׁ רֶ֣ -בּ ַ
ְ
֭
וְ טָ מֵ֥א֭׀֭טָ מֶ֖א֭י ְק ָ ָֽרא׃֭֭֭ ֭

(ז) ְועַ ל-שָׂ ָפֶ֖ם֭י ְַע ֶט ָ֑ה֭חופה ראשו כאבלְ ,וטָ מֵ֥א֭׀֭טָ מֶ֖א֭י ְק ָ ָֽרא ,אומר פרוש ,אין לי אלא זה בלבד מנין לרבות שאר המנוגעים תלמוד
לומר ְוטָ מֵ֥א֭׀֭טָ מֶ֖א֭י ְק ָ ָֽרא׃( .ח) או מה זה מיוחד שבראשו נגעו ,אף אני אביא את הנתקים שבראשו נגעו ,ומנין לרבות שאר המנוגעים
תלמוד לומר֭ ְוטָ מֵ֥א֭׀֭טָ מֶ֖א֭י ְק ָ ָֽרא׃( .ט) ומנין לרבות שאר הטמאים תלמוד לומר ְוטָ מֵ֥א֭׀֭טָ מֶ֖א֭י ְק ָ ָֽרא׃ ארבה את הטמאים החמורים
ולא ארבה הטמאים הקלים ,טמא מת ובועל נידה ,וכל המטמאים את האדם מנין תלמוד לומר ְוטָ מֵ֥א֭׀֭טָ מֶ֖א֭י ְק ָ ָֽרא׃.
הח"ח מפרש ע"פ הגהת הגר"א כי משניות (ז) – (ט) הן המשך למשניות (ב) – (ד) .שלושה רבויים ב(-יג,מד) ֶ֖הוּא֭טָ מ ֶ֣א֭הָ֑ וּא֭טַ מֹּ֧א֭
ֵ֛נּוּ֭הכּהֶ֖ן֭ ְבּראשֵׁ֥ וֹ֭נגְ ָֽעוֹ׃( ,א) (ז)אין לי אלא זה בלבד מנין לרבות שאר המנוגעים תלמוד לומר (יג,מד) ְוטָ מֵ֥א֭׀֭טָ מֶ֖א֭יקְ ָ ָֽרא׃(.טט
ַ
יְ טַ ְמּ ֶא
 שאר המנוגעים אלו נגעי הראש ,מסתמך על הקרא (יג,מד)֭ ְבּראשֵׁ֥ וֹ֭נגְ ָֽעוֹ׃לרבות שאר בעלי נגעי הראש לקריאה).(ב) (ח) ומנין לרבות שאר המנוגעים (אלו כל סוגי הצרעת ,מסתמך על הקרא יְ טַ ְמּ ֶאֵ֛נּוּ֭לרבות שאר בעלי נגעי אדם לקריאה).
(ג) (ט) ומנין לרבות שאר הטמאים … החמורים (אלו הזב ,והזבה  ,מסתמך על הקרא טַ מֹּ֧א֭יְ טַ ְמּ ֶאֵ֛נּוּ לרבותם לקריאה).
(ד) (ט) ארבה הטמאים הקלים ,טמא מת ובועל נידה ,וכל המטמאים את האדם (הקלים ,מסתמך על הקרא טָ מֶ֣א֭ ָ֑הוּא לרבותם
לקריאה).

המלבי"ם  -התוה"מ מפרש כי הקרא טָ מֶ֖א֭י ְק ָ ָֽרא׃ מרבה את (א) ו(-ב) ,והקרא ְוטָ מֵ֥א֭׀֭טָ מֶ֖א֭י ְק ָ ָֽרא׃ מרבה את (ג) ואם היה מרבה רק
את הטמאים החמורים היה לו לכתוב ְ֭ו-ה-טָ מֵ֥א֭׀ דהיינו טומאה ידועה והכתוב ְוטָ מֵ֥א֭׀ מרבה את (ד) – הטמאים הקלים.
(ה) בנוסף לארבע הקבוצות הנ"ל המלבי"ם מציין בבלי מועד קטן ה,א מציינין את הקברות …רבי אבהו אמר מהכא( :יג,מד) וְ טָ מֵ֥א֭׀֭
טָ מֶ֖א֭י ְק ָ ָֽרא׃ -טומאה קוראה לו ,ואומרת לו :פרוש (קבר מטמא אדם ולכן ציונו הוא בבחינת קריאת טמא) .והאי להכי הוא דאתא?

ההוא מיבעי ליה לכדתניאְ :וטָ מֵ֥א֭׀֭טָ מֶ֖א֭י ְק ָ ָֽרא  -צריך להודיע צערו לרבים ,ורבים מבקשין עליו רחמים!  -אם כן ליכתוב וטמא
יקרא מאי ְוטָ מֵ֥א֭׀֭טָ מֶ֖א֭ -שמעת מינה תרתי.
ֶ֤וּ֭פ ֻרמים ְ֭וראשׁוֹ֭י ְהיֶ ֶ֣ה֭פָ ָ֔רוּעַ ְ֭ועַ ל-שָׂ ָפֶ֖ם֭יַעְ֭ ֶט ָ֑ה
ַע֭בּג ָ ָ֞דיו֭י ְהי ְ
וֹ֭ה ֵ֗ ֶנּג ְ
ויקרא מצורע יג,מהְ :ו ַהצָּ ֝רוּעַ ֭אֲשֶׁ רֶ֣ -בּ ַ
֭וְ טָ מֵ֥א֭׀֭טָ מֶ֖א֭י ְק ָ ָֽרא׃ ֭

וְ טָ מֵ֥א֭׀֭טָ מֶ֖א֭ -שמעת מינה תרתי .שם אחד  -מלת טמא ,משני צדי טעם פסק ,ללמד שתי הלכות ,ע"פ בבלי מועד קטן ה,א הלכה אחת
מציינין את הקברות ,והלכה אחת למצורע ש -צריך להודיע צערו לרבים ,ורבים מבקשין עליו רחמים! תו"כ דורש הלכה אחרת להוסיף
על המצורע את כל הטמאים המטמאים אדם לקריאת טמא כדי שיבדלו מהם.

חומש העמק דבר הרב ברלין זצ"ל" ... 20דאיתא ב-בבלי מועד קטן דף ה,א דממקרא זה אנו למדים לטומאת מת שמצוה להודיע וכדי
להפריש ב"א ממנו .ואיך אפשר ללמוד בכל הטומאות ממצורע דחמיר בכל מצות הכתוב משא"כ בכל הטמאים .אלא ע"כ אין הפירוש
כמש"כ (ת"א) דא"כ האיך עשו מפסיק (=פסק) בין ְוטָ מֵ֥א֭׀ ובין טָ מֶ֖א֭הרי צריך להיות מחובר .אלא ה"פ אף על גב שאמרתי֭וְ עַ ל-
מא֭י ְק ָ ָֽרא .יודיע לרבים .ולא
שָׂ ָפֶ֖ם֭י ְַע ֶט ָ֑ה֭ונכלל בזה שלא ירבה לדבר עם ב"א אבל מכ"מ֭ ְוטָ מֵ֥א֭׀ מצד שהוא טמא כשאר טמאים טָ ֶ֖֭
יטעו רבים שהוא אבל ומנודה שהולכים גם כן כדרך מצורע .ע"כ צריך לקרות שהוא טָ מֶ֖א .וכ"ש שארי טמאים שיש להם לקרות
ולהגיד שהוא טמא .וכיב"ז ביארנו בס' במדבר י"ד כ"ח הוראת הפסק בין תיבה לתיבה".
העמק דבר מפרש שהכתוב ְועַ ל-שָׂ ָפֶ֖ם֭יַעְ֭ ֶט ָ֑ה֭מדמהו לאבל והבגד על שפמו מורה לו לא לדבר עם אנשים ,אבל הכתוב טָ מֶ֖א֭י ְק ָ ָֽרא מורה
לו להודיע לאנשים טומאתו כדי שיתרחקו ממנו שלא יחשבוהו לאבל .ולומד מהכתוב עצמו ששאר מטמאי אדם שאינם אסורים לדבר עם
אנשים שחייבים להודיע לאנשים טומאתם כדי שיתרחקו מהם.
ָ֑ה֭֭וטָ מֵ֥א֭׀ – (טפחא אתנח) פסק ,פסק בתפקיד כעין
ְ
מוצעת קריאה עם פסק המתאים לפירוש העמק דבר באופן הבא ְועַ ל-שָׂ ָפֶ֖ם֭י ְַע ֶט
סדור שנחלק ומחבר מלת ְוטָ מֵ֥א֭׀ לכתוב לפניו ,ללמד שכיון שהמצורע נוהג כמו ָא ֵבל ושניהם צריכים לעטוף ראשם עד השפם ,אז כדי
שלא יחשבוהו לָא ֵבל לכן טָ מֶ֖א֭י ְק ָ ָֽרא׃ להודיע שיתרחקו ממנו והגמרא מוסיפה שגם יבקשו עליו רחמים.
הקריאה של הטמאים האחרים המטמאים אדם בנוסף למצורע היא רק שיבדלו מהם ,והם נתרבו לקריאה בתו"כ (משניות ז – ט) מהמלים
בין לשיטת הח"ח ובין לשיטת המלבי"ם .קריאת הטמאים להודיע טומאתם לרבים מרומזת בקרא ְוטָ מֵ֥א֭׀֭טָ מֶ֖א֭י ְק ָ ָֽרא׃֭שבעל הטומאה
המבוטא במלה ְוטָ מֵ֥א֭׀  ,י ְק ָ ָֽרא֭טָ מֶ֖א֭׃ להודיע טומאתו לרבים .אפשר כי טעמי הקרא ְוטָ מֵ֥א֭֭טָ מֶ֖א מרכא טפחא ללא פסק ,בתפקיד יתור
לרבות:
(א) מתואמים עם הדרשה מהמלים לרבות לקריאה את מטמאי האדם האחרים;
(ב) מתואמים עם תרגום אונקלוס  ...ועל שפם כאבילא יתעטף ולא תסתאבו ולא תסתאבו יקרי לרבות בקריאות אזהרה שלא יטמאו
ממנו.
י ְק ָ ָֽרא׃֭– סלוק ,להגביל את מטמאי האדם האחרים שהם כמצורע החמור מהם ,רק להלכות הקריאה ולא לשאר הלכותיו.

20הפניית הרב דוד משה פאלוך זצ"ל
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
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"ג

וּץ֭ל ַמּחֲנֶ ֶ֖ה֭מוֹשָׁ ָֽבוֹ׃֭ס֭֭֭
ַ ָֽ
וּא֭בּ ָדֶ֣ד֭י ָ֔שׁב֭מ ֵ֥ח
ָ
ֶ֣א֭ה
ַע֭בּוֹ֭י ְט ָמֶ֖א֭טָ מ ָ֑
ר֭הנֶּ ֵַֽ֥ג ֵ֛
ַ
ֲשׁ
֭[מו]֭֭כָּ ל-יְ ֞מי֭א ָ֨ ֶ

ַע֭בּוֹ֭י ְט ָמֶ֖א ,לא ימים שהיתה בו בהרת ונקצצה (בלי כוונה בימי הסגר או החלט – נטהר) ,יכול אפילו קצצה
ר֭הנֶּ ֵַֽ֥ג ֵ֛
ֲשׁ ַ
(י) (יג,מו) יְ ֞מי֭א ָ֨ ֶ
במתכווין (בימי ההסגר טהור ועובר בלאו (משנה נגעים פ"ז מ"ד) ,אבל בימי ההחלט) תלמוד לומר כָּ ל-יְ ֞מי .מאימתי היא טהרתן ,רבי אליעזר
אומר כשיולד לו נגע אחר ויטהר ממנו וחכמים אומרים עד שתפרח בכולו.
(יא) אמר ר' אלעזר לא נחלקו ר' אליעזר וחכמים על שקצצה וקצץ עמה בשר חי שאין לו טהרה עולמית ועל שקצצה ושייר ממנה כל
שהוא אילו פרחה בכלו יהא טהור ועל מה נחלקו על שקצצה מובאות ,ר' אליעזר אומר כשיולד לו נגע אחר יטהר ממנו וחכמים
אומרים עד שתפרח בכולו.
מלבי"ם מבואר בגמרא שמטעם קנס והוא דרוש אסמכתיי כי מדאורייתא אף שקצץ במתכווין טהור וכבר כתבתי בפר' שמיני סי'
קנ"ג ובאיילת השחר כלל רל"ו ענין הדרושים האסמכתיים האלה אחר שראו חכמים לקנוס הקוצץ בהרתו ואין כח בידם לעשות
דבר היפך המבואר בכתוב כאשר הסכימו כל חכמי לב ע"פ זה הראו שיש לצדד הכתוב אל תקנתם באופן שאין גוזרים נגד דבר
המבואר( .עיין שם באריכות כיצד מדייק את תקנת חז"ל מדברי הפסוק)
ֲשׁר֭– גרשיים קדמא ,שנוי בסדר זמן האירועים .מה שהיה צריך להיות מאוחר הקדים,
כָּ ל-יְ ֞מי֭א ָ֨ ֶ
ע"פ בבלי בכורות לד מדאורייתא נגע שנקצץ אפילו בכוונה נטהר ,אף שעבר עבירה .היינו המאוחר – הטהרה הקדימה בדילוג את התהליך
הרגיל למנוגע להיטהר .ורבנן קנסו המקצץ בכוונה וסמכו על דרשת (יג,מו) כפי המובא ב -תו"כ מ"י ו-מי"א .

ַע֭בּוֹ ולמעוטי כשנרפא הנגע פשיטא ,אלא למעט היכא
ֲשׁר הַ נֶּ ֵַֽ֥ג ֵ֛
תו"כ (י) לא ימים שהיתה בו בהרת ונקצצה ,הח"ח :מדכתיב א ָ֨ ֶ
שנקצצה.

בֵּ֛ וֹ  -תביר ,הכתוב מדבר בהמצאות הנגע ,טעם תביר ,לשון של שבירה ,מצייר מצב שהנגע נקצץ ואיננו .ולהלכה טעם תביר לבד מרמז
ַע֭בּוֹ֭י ְט ָמֶ֖א – מרכא תביר טפחא ,מלמד על קבוצת מצבים
כאן למעט מיידית מטומאה את הנגע שנקצץ בלי כוונה ,וכאשר בא בתבנית ַהנֶּ ֵַֽ֥ג ֵ֛
ֲשׁר֭– קדמא ,מנסיון המנוגע להקדים טהרתו כאשר קצץ הנגע במתכווין ,שלא על כל אחד מהם חלה אותה הלכה כדלהלן:
הנגרמים מ -א ָ֨ ֶ
ר֭הנֶּ ֵַֽ֥גַע֭ ֵ֛בּוֹ֭גרשיים  ...תביר – יצא להקל ולהחמיר
ֲשׁ ַ
תו"כ מ"י יכול אפילו קצצה במתכווין תלמוד לומר כָּ ל-יְ ֞מי -- .כָּ ל-יְ ֞מי֭א ָ֨ ֶ
להקל ע"פ תו"כ מי"א (א) שקצצה ושייר ממנה כל שהוא  ...פרחה בכלו יהא טהור
(ב) וגם במצב "על שקצצה מובאות" (מצומצם לנגע בלבד) ,ר' אליעזר אומר כשיולד לו נגע אחר יטהר ממנו וחכמים אומרים עד

שתפרח בכולו.
להחמיר :שקצצה וקצץ עמה בשר חי שאין לו טהרה עולמית.

וּץ֭ל ַמּחֲנֶ ֶ֖ה֭מוֹשָׁ ָֽבוֹ׃֭ס֭֭֭
ַ ָֽ
וּא֭בּ ָדֶ֣ד֭י ָ֔שׁב֭מ ֵ֥ח
ָ
ֶ֣א֭ה
ַע֭בּוֹ֭י ְט ָמֶ֖א֭טָ מ ָ֑
ר֭הנֶּ ֵַֽ֥ג ֵ֛
ֲשׁ ַ
[מו]֭֭כָּ ל -יְ ֞מי֭א ָ֨ ֶ

(יב) ָבּ ָדֶ֣ד֭י ָ֔שׁב֭אין לי אלא זה בלבד מנין לרבות שאר המנוגעים תלמוד לומר ָבּ ָדֶ֣ד֭י ָ֔שׁב( .יג) או מה זה מיוחד שבראשו נגעו אף אני
אביא את הנתקים שבראשו נגעו ,ומנין לרבות שאר המנוגעים תלמוד לומר ָבּ ָדֶ֣ד֭י ָ֔שׁב  ,יכול יהיו שנים טמאים (טמא נפש ,זב) עמו
וּץ֭ל ַמּחֲנֶ ֶ֖ה֭חוץ לשלש מחנות ׃ ...
ַ ָֽ
א֭בּ ָדֶ֣ד֭י ָ֔שׁב֭אין שני טמאים (טמא נפש ,זב) עמו( .יד) מ ֵ֥ח
תלמוד לומר ָ֑הוּ ָ
גירסת הח"ח ע"פ הגר"א

ֶ֣א֭הוּא ָבּ ָדֶ֣ד֭י ָ֔שׁב( .הח"ח פי' מאחר דכתיב
(יב) ָבּ ָדֶ֣ד֭י ָ֔שׁב֭אין לי אלא זה בלבד מנין לרבות שאר המנוגעים תלמוד לומר֭טָ מ ָ֑
וּא֭בּ ָדֶ֣ד֭י ָ֔שׁב֭משמע דכל טמא מנגע ָבּ ָדֶ֣ד֭י ָ֔שׁב)
ָ
ֶ֣א֭ה
מעיקרא י ְט ָמֶ֖א֭וחזר ואמר טָ מ ָ֑

(יג) או מה זה מיוחד שבראשו נגעו אף אני אביא את הנתקים שבראשו נגעו ,ומנין לרבות שאר המנוגעים תלמוד לומר֭י ְט ָמֶ֖א֭טָ מ ֶ֣א֭...
בָּ ָדֶ֣ד֭י ָ֔שׁב ( ,הח"ח פי' דאתי לרבות שאר מנוגעים).
וּא֭בּ ָדֶ֣ד֭י ָ֔שׁב֭אין שני
ָ
יכול יהיו שנים טמאים עמו (ע"פ הח"ח היינו זב וטמא מת עמו במקום אחר (במד' נשא ה,ג)) תלמוד לומר ָ֑ה

טמאים עמו.
ֶ֣א֭הוּא֭בָּ ָדֶ֣ד֭י ָ֔שׁב֭משמע דכל טמא מנגע בָּ ָדֶ֣ד֭י ָ֔שׁב.
הח"ח פי' מאחר דכתיב מעיקרא (כיון שכתוב) י ְט ָמֶ֖א֭(לפני) וחזר ואמר טָ מ ָ֑
י ְט ָמֶ֖א֭– טפחא ,המלה מתיחסת לנגע הקרחת והגבחת ,אפשר כי טעם טפחא מרמז לרבוי הנלמד ב-מי"ג של שאר נגעי הראש (נתקים),
טָ מֶ֣א – מונח מקבוצת (טָ מֶ֣א ָ֑הוּא  -מונח אתנח) ,מרבה שאר המנוגעים,
הָ֑ וּא – אתנח( ,מגביל כהמשך תו"כ) יכול יהיו שנים טמאים עמו תלמוד לומר ָ֑הוּא֭– אתנח ,מגביל שהוא ָבּ ָדֶ֣ד֭י ָ֔שׁב֭אין שני טמאים
עמו (היינו אין זב וטמא מת עמו במקום אחד).
בָּ ָדֶ֣ד֭י ָ֔שׁב – מונח זקף -קטן ,שני לימודים( ,א) שילוח המצורע מחוץ לשלוש מחנות ואיסור כניסתו לפנים ממחיצתו( ,ב) אפשר כי שילוח
הבגד המצורע מחוץ לשלוש מחנות.
מלקות על כניסת המצורע לפנים ממחיצתו תלויה במחלוקת התנאים כלהלן:
וּץ֭ל ַמּחֲנֶ ֶ֖ה֭מוֹשָׁ ָֽבוֹ הכתוב נתקו לעשה ולכן פטור ממלקות כאשר נכנס לפנים
ַ ָֽ
ע"פ בבלי פסחים סז,א רב חסדא ָבּ ָדֶ֣ד֭י ָ֔שׁב מ ֵ֥ח
ממחיצתו ,והוא נסמך על רבי שמעון (שאמר) ָבּ ָדֶ֣ד֭י ָ֔שׁב הכתוב נתקו לעשה ולכן פטור כאשר נכנס לפנים ממחיצתו ,ומקומו מחוץ
ב֭ו ֶ֖כל֭טָ מֵ֥א֭לָ נָ ָֽפֶ שׁ׃ ֭
ח ֶנָ֔ה֭כָּ ל-צָ ֶ֖רוּעַ ְ֭וכָ לָ -ז ָ֑ ְ
ל֭וישַׁ ְלּחוּ֭מןָֽ ַ -ה ַמּ ֲ
למחנה שלישי נלמד מ֭-כָּ ל-צָ ֶ֖רוּעַ֭ ב(-במ' נשא ה,ב) צַ ֚ו֭אֶ תְ -בּנ ֶ֣י֭י ְשׂ ָר ָ֔א ָֽ
רבי יהודה אומר בבלי פסחים סז,א דתניאָ :בּ ָדֶ֣ד֭י ָ֔שׁב  -לבדו ישב ,שלא יהו (שני מיני) טמאין אחרים (טמא נפש ,זב) יושבין עמו.
לא֭יְ טַ ְמּאוּ֭אֶ ת-
(והלכה נוספת לגבי טמא נפש וזב) יכול יהו זבין וטמאי מתים משתלחין למחנה אחת  -תלמוד לומר (במ' נשא ה,ג)֭ ְו ֶ֤

יהם֭– ליתן מחנה אחת לטמא מת (שיצא ממחנה שכינה) ,וליתן מחנה
יהם֭ -ליתן מחנה לזה ומחנה לזה ,דברי רבי יהודהַ ( .מֶ֣חֲנ ָ֔ ֶ
ַמֶ֣חֲנ ָ֔ ֶ
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
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וּץ֭ל ַמּחֲנֶ ֶ֖ה֭מוֹשָׁ ָֽבוֹ) וכשיכנס המצורע לפנים
ַ ָֽ
נפרד לזב (שיצא ממחנה לויה) ,מחנה המצורע נלמד מ(-וי' תזריע יג,מו ָבּ ָדֶ֣ד֭י ָ֔שׁב מ ֵ֥ח
יהם ,וכן הטמא מת והזב לוקים מאותו כתוב.
לא֭יְ טַ ְמּאוּ֭אֶ תַ -מֶ֣חֲנ ָ֔ ֶ
ממחיצתו ,לוקה מהלאו הכתוב ב(-במ' נשא ה,ג) ְו ֶ֤
תוֹכם׃
יהם א ֲֶשֵׁ֥ר אֲנֶ֖י שׁכֵ֥ן ְבּ ָ ָֽ
אוּ אֶ תַ -מֶ֣חֲנ ָ֔ ֶ
לא יְ טַ ְמּ ֭
ל ַמּחֲנֶ ֶ֖ה ְתּשַׁ ְלּ ָ֑חוּם ְו ֶ֤
ה ְתּשַׁ ָ֔לּחוּ אֶ ל-מ ֵ֥חוּץ ַ ָֽ
במדבר נשא ה,ג :מזּ ָָכֶ֤ר עַ ד-נְ ק ָב ֭
תו"כ (=ספרא) היא רבי יהודה ולכן ספרא פרשה ה פרק יב מי"ג והנאמר בבלי פסחים סז,א ָבּ ָדֶ֣ד֭י ָ֔שׁב  -לבדו ישב ,שלא יהו
(שני מיני) טמאין אחרים (טמא נפש ,זב) יושבין עמו זה אותו לימוד של רבי יהודה.

וּץ֭ל ַמּחֲנֶ ֶ֖ה֭חוץ לשלש מחנות מוֹשָׁ ָֽבוֹ׃ (הלכה שמצורע מטמא באהל אם יושב או עומד אבל לא בעובר ללא עצירה) מוֹשָׁ ָֽבוֹ טמא מיכן
ַ ָֽ
(יד) מ ֵ֥ח
אמרו הטמא יושב (התוה"מ שקבע שם מקומו (בין עומד בין יושב)) תחת האילן והטהור עומד (עצר בתנועתו) טמא ,הטהור יושב תחת
האילן והטמא עומד (התוה"מ שלא קבע שם מקומו) טהור ,ואם ישב טמא,
וכן באבן המנוגעת (מבית נגוע בצרעת ,המועברת תחת האילן והטהור תחת האילן ,נשאר) טהור
ואם הסיט (הח"ח ע"פ הגר"א ע"פ משנה נגעים פי"ג,מ"ז אם הניח את האבן תחת האילן) הרי זה (הטהור נהיה) טמא,

ֲצי֭
ֶ֣חם֭א ָ֔מּוֹ֭וַיּאָ כֶ֖ל֭ח ֵ֥
ֶ֤ר֭בּצאתוֹ֭מ ֶר ֶ
ֵ֥א֭ת ֶ֖הי֭כַּ מָּ֑ת֭א ֲֶשׁ ְ
הח"ח פירש כי מצורע מטמא טומאת אהל לומדים ממרים (במ' בהע' יב,יב) אַ ל-נָ ְ
ְבשָׂ ָֽרוֹ׃

וּץ֭ל ַמּחֲנֶ ֶ֖ה֭מוֹשָׁ ָֽבוֹ׃֭(יג,מז) ְו ַה ֶ֕בּגֶד לימד על הבגדים שהם טעונים שילוח חוץ לשלש מחנות.
ַ ָֽ
רבי יוסי הגלילי אומר (וי' תז' יג,מו) מ ֵ֥ח
כשם שהמצורע המחלט טעון שילוח חוץ לשלש מחנות כך גם הבגד הצרוע טעון שילוח חוץ לשלש מחנות .הדרשה נלמדת מ-ו"ו החיבור
של מלת (יג,מז) ְו ַה ֶ֕בּגֶד המחברת אותה אל המשפט בפסוק הקודם.
וּץ֭ל ַמּחֲנֶ ֶ֖ה֭– מרכא טפחא( ,א) טפחא בתפקיד פותח טפח להתאפיין מ-מוֹשָׁ ָֽבוֹ  -סלוק ,כפי' תוס' (ערכין לב,ב) בשם הרב רבנו יצחק
ַ ָֽ
מחֵ֥
ֶ֣יר֭חוֹמה (וי' בהר כה,כט) .ומלמדת משנה כלים פ"א מ"ז
ָ֔ ָ
ב דכתיב מוֹשַׁ ב֭ע
וּץ֭ל ַמּחֲנֶ ֶ֖ה֭מוֹשָׁ ָֽבוֹ׃ דכתיב במצורע מ֭-מוֹשַׁ ֭
ַ ָֽ
דגמרינן מ ֵ֥ח
(פי' ר' קהתי) על עיירות המוקפות חומה – מימות יהושע בן-נון ,מקודשות ממנה – משאר הארץ ,שמשלחים מתוכן את המצורעים –
וּץ֭ל ַמּחֲנֶ ֶ֖ה֭מוֹשָׁ ָֽבוֹ׃ ,היינו מחוץ למחנה ישראל ,וכשכבש יהושע את הארץ קידש את העיירות שהיו מוקפות
ַ ָֽ
שנאמר במצורע (וי' תזריע יג,מו) מ ֵ֥ח
חומה בימיו כמחנה ישראל לשלח מתוכן את המצורעים (ספרי ,רע"ב ,תוס' ערכין לב,ב)
וּץ֭ל ַמּחֲנֶ ֶ֖ה מצורע מחוץ לערי
ַ ָֽ
אחרי הלימוד ב(-א) על טעם טפחא ,יובן (ב) מרכא טפחא ,יתור לרבות לשילוח מירושלים גם שילוח מ ֵ֥ח
חומה שקדש יהושע בן-נון בנוסף לירושלים .אבל מוֹשָׁ ָֽבוֹ  -סלוק מגביל שילוח המצורע מירושלים וערי החומה בלבד ולא מכל המקומות
האחרים בא"י .מה שאין כן באבני בית המנוגע ובבגד שמשתלחין מכל מושב (חומה ופרזות) בארץ-ישראל (תוס' (ערכין לב,ב)).
֭[מו]֭מוֹשָׁ ָֽבוֹ טמא – סלוק ,מגביל טומאת מקום מצורע למצב שבו המצורע קבע מקומו שם ולזמן הימצאותו שם,
ֲשׁר ראה (יג,ו) שימוש בפסוק זה.
[מו]֭כָּ ל-יְ ֞מי֭א ָ֨ ֶ
ראה פסק ,מרכא טפחא
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וֹ֭ב ָ֔עוֹר֭
ים֭ולַ ָצָּ֑מֶ ר֭אֶ֣ ְ
וֹ֭ב ָ֔ע ֶרב֭לַ פּ ְשׁ ֶ֖תּ ְ
֭א ְ
וֹ֭ב ְשׁתי ֶ֣
בגֶד֭פּ ְשׁ ָֽתּים׃֭[מח]֭ ֶ֤א ָֽ
וֹ֭בּ ֶ ֵ֥
ר֭א ְ
ֶד֭צ ֶמ ֶ֖
ת֭בּ ֶבֶ֣ג ָ֔ ֶ
ְ
ֵ֥ה֭בוֹ֭נֶ ֶָֽ֣֖גַע֭צָ ָרָ֑עַ
ֶ֖
ֶד֭כּי-י ְהיֶ
ס [מז]֭ ְו ַה ֶ֕בּג ָֽ
וֹ֭בכָ לְ -כּליָ֔ -עוֹר֭נֶ ֵַֽ֥גַע֭
תי֭אוָֹ -בע ֶרב֭אֶ֣ ְ
וֹר֭אוַֹ -ב ְשּׁ ֶ֤
ָֽ
וֹ֭ב ֝ע
֭֩א ָ
ם֭בּ ֶבּ ֶגד ָ֨
ֶ֣ק׀֭אוֹ֭א ֲַד ְמ ָ ֵ֗דּ ַ
ֶ֣
ת֭עוֹר׃֭[מט]֭וְ ָה ָיָ֨ה֭הַ ֶנּ֝גַע֭יְ ַר ְק ַר
אֶ֖ וֹ֭ ְבּכָ לְ -מ ֶלֵ֥אכֶ ָֽ
ַע֭וה ְסגֵּ֥יר֭אֶ תַ -הנֶּ ֶַֽ֖גַע֭שׁ ְב ַעֵ֥תָ֭֭י ָֽמים׃֭[נא]֭ ְו ָר ָָ֨אה֭אֶ תַ -ה ֶנּ֝גַע֭בַּ יֶּ֣וֹם֭
ֵ֥ה֭הכּהֶ֖ן֭אֶ תַ -הנָּ ָָֽ֑֖ג ְ
וּא֭ו ָה ְר ָאֶ֖ה֭אֶ תַ -הכּ ָֽהן׃ [נ]֭ ְו ָר ָא ַ
ת֭ה ְ
ָ֑
רעַ
צָ ַ ֶ֖
ת֭מ ְמ ֶא ֵֶ֛רת֭הַ נֶּ ֶַֽ֖גַע֭טָ מֵ֥א֭
ַ
אכ ָ֑ה֭צָ ַרֹ֧עַ
ֵ֥ה֭העֶ֖ וֹר֭ל ְמלָ ָ
ָ
וֹר֭ל ֵ֛כל֭אֲשֶׁ ר-יעָ ֶשׂ
ְ
וֹ֭ב ָ֔ע
֭א ָ
י֭אוָֹ -בע ֶרב ֶ֣
ת ָֽ
ֶד֭אוַֹ -ב ְשּׁ ֶ֤
֭בּ ֶבּג ָֽ
ֶ֤ה֭ה ֶנּגַע ֠ ַ
ַ
י֭כּי-פָ ָשׂ
יע ָֽ
הַ ְשּׁב ֵ֗
ַע֭כּי-
ֶ֣י֭ה ָ֔עוֹר֭אֲשֶׁ ר-י ְהיֶ ֵ֥ה֭בֶ֖ וֹ֭הַ נָּ ָָֽ֑֖ג ָֽ
וֹ֭בפּ ְשׁ ָ֔תּים֭א֚וֹ֭אֶ ת-כָּ לְ -כּל ָ
֭א ַ
ב֭בּצֶּ ֶמר ֶ֣
ֶ֣י׀֭אוֹ֭אֶ תָ -ה ֵ֗ע ֶר ַ
וֹ֭אתַ -ה ְשּׁת ֶ֣
ֶד֭א ֶ ָֽ
ָֽהוּא׃ [נב]֭ ְושָׂ ַ ָ֨רף֭אֶ תַ -ה ֶ֝בּג ֵ֥
וֹ֭בּכָ לְ -כּליָֽ -עוֹר׃֭
ב֭א ְ
י֭אוֹ֭בָ ע ֶָ֑ר ֶ֖
וֹ֭ב ְשּׁ ֶ֖ת ֶ֣
ֶד֭א ַ
ַע֭בּ ֶ֕בּג ֵ֥
ֶ֣ה֭ה ָ֔ ֶנּג ַ
ַ
ֶ֣ה֭הכּהן ְ֭והנּה֭לא-פָ ָשׂ
וא֭בּאֶ֖שׁ֭תּשָּׂ ָֽרף׃֭[נג]֭ ְואם֭י ְר ֶא ַ
ָ
֭ה
ת֭מ ְמאֶ ֶרת ָ֔
ַ
צָ ַרֶ֤עַ
ַע֭והנּה֭לא-
ה֭הכּ ֝הן֭אַ חֲרֶ֣י׀֭הֻ כַּ בֶּ֣ס֭אֶ ת-הַ ֵ֗ ֶנּג ֠ ְ
ירוֹ֭שׁ ְבעַ ת-י ֶָ֖מים֭שׁ ָֽנית׃֭[נה]֭ ְו ָר ָָ֨א ַ
ַע֭וה ְסגּ ֵ֥
וֹ֭הנָּ ָָֽ֑֖ג ְ
ן֭ו ָ֨כ ְבּ ָ֔סוּ֭אֵ֥ת֭אֲשֶׁ רֶ֖ -בּ ַ
֭הכּ ָ֔ה ְ
[נד]֭ ְוצוָּה ַ
֭ר ָאֶ֣ה֭הַ כּהן֭וְ הנּה֭
וֹ֭בג ַַבּ ְח ָֽתּוֹ׃֭[נו]֭ ְואם ָ
וֹ֭א ְ
וא֭בּ ָק ַר ְח ֶ֖תּ ֵ֥
ְ
ָ֑נּוּ֭פּ ֶח ֶֶ֣תת֭ ָ֔ה
וּא֭בּאֶ֖שׁ֭תּ ְשׂ ְר ֶפ ְ
ָ
ֶ֣א֭ה
שׂה֭טָ מ ָ֔
ַע֭לא-פָ ָ֔ ָ
ְך֭הנֶּ ֶָֽ֖֤גַע֭אֶ ת-עינוֹ ְ֭ו ַהנֶּ ֶָֽ֣֖ג ָֽ
הָ ָ֨ ַפ ַ
ֶד֭אוֹ-
וֹד֭בַּ בֶּ ג ָֽ
֠
ה֭ע
י֭אוֹ֭מןָ -הע ֶָֽרב׃֭[נז]֭ ְואם-תּ ָר ֶָ֨א ֝
֭אוֹ֭מןָ -ה ָ֔עוֹר֭אֵ֥ וֹ֭מןַ -ה ְשּׁ ֶ֖ת ֵ֥
וֹ֭וקָ ַרֶ֣ע֭א ֵ֗תוֹ֭מןַ -ה ֶבּגֶד ֶ֣
י֭הכַּ בּ ֶ֣ס֭א ָ֑ת ְ
ֲר ֻ
ֶ֣ה֭ה ָ֔ ֶנּגַע֭אַ ח ֶ֖
כּ ָה ַ
ב֭אוֹ-כָ ל-
ֶד֭אוַֹ -ה ְשּׁ ָ֨תי֭אוֹ-הָ ֝ע ֶר ָֽ
וֹ֭הנָּ ַָֽֽגַע׃֭[נח]֭ ְו ַה ֶ֡בּג ָֽ
ר ַחת֭הָ֑וא֭בָּ אֶ֣שׁ֭תּ ְשׂ ְר ָ֔ ֶפנּוּ֭אֵ֥ת֭אֲשֶׁ רֶ֖ -בּ ַ
֭אוֹ֭ ְבכָ לְ -כּליָ֔ -עוֹר֭פּ ַ ֶ֖
י֭אוָֹ -בע ֶרב ֶ֣
ת ָֽ
בַ ְשּׁ ֶ֤
וֹ֭הפּ ְשׁ ֵ֗תּים֭אֶ֤ וֹ֭הַ ְשּׁתי֭
ֶד֭ה ֶצּ ֶ֣מֶ ר׀֭ ֶ֣א ַ
ַ
ת֭בּג
את֭תּוֹרת֭ ֶנגַע-צָ ַ ֝רעַ ֶ ֵ֥
ַ ָ֨
ֶ֖ית֭וטָ ָֽהר׃֭[נט]֭ ֠ז
ַע֭וכֻ ַבֵּ֥ס֭שׁנ ְ
ֶ֖ם֭הנָּ ָָֽ֑֖ג ְ
ס֭ו ָסֵ֥ר֭מ ֶה ַ
ֶ֣ר֭תּכַ ָ֔בּ ְ
ֶ֤י֭העוֹר֭א ֲֶשׁ ְ
ְכּל ָ
וֹ֭לטַ ְמּ ָֽאוֹ׃֭פ ֭
וֹ֭א ְ
וֹר֭לטַ ה ֲֶ֖ר ֵ֥
ְ
ב֭אוֹ֭כָּ לְ -כּלי-עָ֑
וֹ֭ה ָ֔ע ֶר ֶ֖
אֶ֣ ָ
֭

ספרא תזריע פרשה ה

ֶד֭צמֶ ר֭
פרק יג (יג,מז) ְו ַה ֶ֕בּגֶד יכול השיריים והסיריקין והכלך וצמר גפן וצמר גמלים וצמר ארנביים ונוצה של עזים תלמוד לומר ְבּ ֶבֶ֣ג ָ֔ ֶ
תּים׃( .ב) אין לי אלא צמר ופשתים המיוחדים מנין לרבות את הכלאים ת"ל ְו ַה ֶ֕בּגֶד (הגר"א בגד) .אין לי אלא אחד מן
בגֶד֭פּ ְשׁ ָֽ֭
וֹ֭בּ ֶ ֵ֥
אֶ֖ ְ
המינים הבא מקצתו (חלק צ' או פ' חלק תערובת עם מין אחר או רק מין אחר) ,ומנין לאחד מן המינים הבא בכולו (כל הבגד תערובת צ' או פ'
ומין אחר) ,כלאים שבא בכולו ,כלאים שבא במקצתו מנין ,תלמוד לומר ְו ַה ֶ֕בּגֶד(הגר"א בגד) ,אין לי אלא בגד וארג בו שלשה על
שלשה (טפחים)  ,בגד ולא ארג בו אלא שלש על שלש (אצבעות) מנין ת"ל ְו ַה ֶ֕בּגֶד (הגר"א הבגד)ְ .בּ ֶבֶ֣גֶד אין לי אלא בגד שיש לו להיכן
שיפשה ,בגד שאין לו להיכן שיפשה מנין ,תלמוד לומר ְו ַה ֶ֕בּגֶד (הגר"א והבגד)דברי ר' אליעזר ,א"ל רבי ישמעאל הרי את אומר

לכתוב ,שתוק עד שאדרוש .אמר לו רבי אליעזר ישמעאל דקל הרים אתה( .ג) יכול יהו מטמאים בין צבועים בין שאינן צבועים ת"ל
וֹ֭בּ ֶ ֵ֥בגֶד֭פּ ְשׁ ָֽתּים׃ מה פשתים כברייתו אף צמר כברייתו( .ד) אוציא את הצבוע בידי אדם ולא אוציא את הצבוע
ר֭א ְ
ֶ֖
ֶד֭צמֶ
(יג,מז)֭ ְבּ ֶבֶ֣ג ָ֔ ֶ
וֹ֭ב ָ֔ע ֶרב֭(הדרשה)
֭א ְ
וֹ֭ב ְשׁתי ֶ֣
ים֭ולַ ָצּ ֶָ֑מר֭מה פשתים לבנה אף צמר לבנה( .ה) (הנושא)(יג,מח) ֶ֤א ָֽ
בידי שמים ,תלמוד לומר (יג,מח) לַ פּ ְשׁ ֶ֖תּ ְ
שׁ ָֽתּים׃)(גרסת התוה"מ (יג,נב)
בגֶד֭פּ ְ
וֹ֭בּ ֶ ֵ֥
ר֭א ְ
ֶד֭צ ֶמ ֶ֖
יכול שתי וערב של נפה ושל כברה יהו טמאין ת"ל (התוה"מ לא גורס (יג,מז) ְבּ ֶבֶ֣ג ָ֔ ֶ
וֹ֭בפּ ְשׁ ָ֔תּים) ,אוציא שתי וערב של נפה וכברה ולא אוציא את של שער ודין הוא מה הצמר שלא הוכשר לקבל שריפה על ידי
֭א ַ
בַּ צֶּ ֶמר ֶ֣
טומאה במקום אחר הרי שתי וערב שלו טמא (בנגעים)( .ו) שער שהוכשר לקבל שריפה על ידי טומאה (בנזיר) אינו דין שיהא שתי
ים֭ולַ ָצּ ֶָ֑מר֭ולא של שיער( .ז) יכול יהו מיטמים מיד תלמוד לומר בגד ,מה בגד
וערב שלו טמא (בנגעים) תלמוד לומר (יג,מח) לַ פּ ְשׁ ֶ֖תּ ְ
משתיגמר מלאכתו אף כולם משתיגמר מלאכתם ,איזהו גמר מלאכתם השתי משישלק והערב מיד והאונים של פשתן משיתלבנו דברי
רבי יהודה ,יכול יהו מטמים בכל שהו תלמוד לומר בגד מה בגד משיארג בו שלש על שלש שתי וערב ,אף כולו משיארג בו שלש על
שלש שתי וערב ,אפילו כולה שתי ,ואפילו כולה ערב ,היתה פסוקות אינה מטמאה בנגעים רבי יהודה אומר אפילו פסיקה אחת וקשרה
אינה מטמאה בנגעים( .ח) עור יכול אף עורות שבים יהיו טמאים ,ודין הוא טימא בשרצים וטימא בנגעים מה שרצים פטר בהם עורות
שבים אף נגעים פטר בהם עורות שבים( .ט) קל וחומר מה אם שרצים שטימא בהם צבועים פטר בהן עורות שבים נגעים שלא טימא
בהם צבועים ,אינו דין שיפטור בהם עורות שבים ,לא אם אמרת בשרצים שלא טימא בהם שתי וערב ,תאמר בנגעים שטימא בהם שתי
וערב ,הואיל וטימא בהם שתי וערב יפטור בהם עורות שבים ,תלמוד לומר בגד מה בגד הגדל בארץ אף עור הגדל בארץ ,או יכול
שאני מוציא את שחיבר לו מן הגדל בארץ כל שהוא תלמוד לומר (יג,מח) ְב ָ֔עוֹר להביא את שחבר לו מן הגדל בארץ כל שהוא אפילו
חוט אפילו משיחה ובלבד שיחברנו לו כדרך חיבורו לטומאה( .י) יכול אף עור המצה ועור האיפה במשמע תלמוד לומר (יג,מח)
ת֭עוֹר׃ ,יצאו עור המצה ועור האיפה שלא נעשה בהם מלאכה( .יא) אוציא את עור המצה ועור האיפה שלא נעשה בו מלאכה
ְמ ֶלֵ֥אכֶ ָֽ
ולא אוציא עורות רצועות סנדלים שנעשה בהם מלאכה תלמוד לומר (יג,מט) ְכּלי ,יצאו עורות רצועות סנדלים שאינן כלים( ,יב) או
אכ ָ֑ה לרבות עורות אהלים.
ֵ֥ה֭העֶ֖ וֹר֭ל ְמלָ ָ
ָ
יכול שאני מוציא עורות אהלים שאינם כלים תלמוד לומר (יג,נא) ְל ֵ֛כל֭אֲשֶׁ ר-יעָ ֶשׂ
ספרא פ י"ד משנה (א) במלואה ,ופסקה ממשנה (ג) מצורפות לכאן והסברן ע"פ התוה"מ משולב בהסבר לספרא פי"ג.

ספרא תזריע פרשה ה פרק יד (א) אי מה צמר מין בהמה דקה בנאכל אף אין לי אלא מין בהמה דקה בנאכל ,מנין מין בהמה דקה
ואינו נאכל ,בהמה גסה ונאכל ,בהמה גסה ואינו נאכל ,עד שתהא מרבה להביא עורות של שרצים מנין תלמוד לומר בעור בעור ריבה,
יכול יהו מיטמים בין צבועים בין שאינן צבועים ,תלמוד לומר בגד ,מה בגד כולו לבן אף עורות כולם לבנים דברי רבי מאיר ,ר' יהודה
אומר או בעור לרבות את הצבועין ,רבי שמעון אומר כתוב אחד אומר בבגד וכתוב אחד אומר בעור הא כיצד צבועים בידי שמים
מיטמים ,בידי אדם אין מיטמים.
ספרא תזריע פרשה ה פרק יד (ג) בבגד ולא הנימין,
ֵ֥ה֭בוֹ֭נֶ ֶָֽ֣֖גַע֭צָ ָרָ֑עַ ת֭בפרשה זו בכללה באו דברים כפולים ומיותרים הרבה ,זרו ונזורו מחוקי המליצה
ֶ֖
ֶד֭כּי-י ְהיֶ
[מז]֭֭ו ַה ֶ֕בּג ָֽ
ְ
התוה"מ קס
והלשון .הנה היסוד הראשי בלשון שלא לחזור את השם בכל פעם .רק אחר שנז' בפעם הראשון ירמוז עליו ע"י הכינוים .כי לולא זה
הי' הלשון עלג וארוך.
 ...וכן כל המון הדרושים הבאים בסימן הזה נוסדים על השמות המכופלים בפרשה הזאת והמה מיותרים והנה אספור היתורים אחד
וֹ֭בּ ֶ ֵ֥בגֶד֭פּ ְשׁ ָֽתּים׃ שם בגד מיותר שהיל"ל וכי יהי' נגע צרעת
ֶד֭צמֶ ר֭אֶ֖ ְ
ת֭בּ ֶבֶ֣ג ָ֔ ֶ
ְ
ֵ֥ה֭בוֹ֭נֶ ֶָֽ֣֖גַע֭צָ ָרָ֑עַ
ֶ֖
אל אחד .מ"ש ([מז]֭֭ ְו ַה ֶ֕בּגֶד) ָֽכּי-י ְהיֶ
ת֭עוֹר מיותר).
וֹ֭בּכָ לְ -מ ֶלֵ֥אכֶ ָֽ
וֹ֭ב ָ֔עוֹר֭( ֶ֖א ְ
וֹ֭ב ָ֔ע ֶרב (לפשתים ולצמר מיותר)ֶ֣ ,א ְ
֭א ְ
וֹ֭ב ְשׁתי ֶ֣
בבגד צמר או בבגד פשתים( ,פסוק מח) ֶ֤א ָֽ
וֹ֭בכָ לְ -כּליָ֔ -עוֹר֭כולו מיותר)( ,פסוק נא) וְ ָר ָָ֨אה֭
֭א ְ
תי֭אוָֹ -בע ֶרב ֶ֣
וֹר֭אוַֹ -ב ְשּׁ ֶ֤
ָֽ
וֹ֭ב ֝ע
ד ֭֩ ָ֨א ָ
ֶ֣ק׀֭אוֹ֭א ֲַד ְמ ָ ֵ֗דּם֭( ַבּ ֶבּ ֶג ֭
ֶ֣
(פסוק מט) ְו ָה ָיָ֨ה֭הַ ֶנּ֝גַע֭יְ ַר ְק ַר
אכ ָ֑ה כולו מיותר),
ֵ֥ה֭העֶ֖ וֹר֭ל ְמלָ ָ
ָ
וֹ֭ב ָ֔עוֹר֭לְ֭ ֵ֛כל֭אֲשֶׁ ר-יעָ ֶשׂ
֭א ָ
י֭אוָֹ -בע ֶרב ֶ֣
ת ָֽ
ֶ֤ה֭ה ֶנּגַע֭ ( ֠ ַבּ ֶבּגֶד֭ ָֽאוַֹ -ב ְשּׁ ֶ֤
ַ
י֭כּי-פָ ָשׂ
יע ָֽ
ֶ֣וֹם֭ה ְשּׁב ֵ֗
ַ
ַע֭בּיּ
אֶ תַ -ה ֶנּ֝ג ַ
ֶ֣י֭ה ָ֔עוֹר֭כולו מיותר) אֲשֶׁ ר-י ְהיֶ ֵ֥ה֭בֶ֖ וֹ֭
וֹ֭בפּ ְשׁ ָ֔תּים֭א֚וֹ֭אֶ ת-כָּ לְ -כּל ָ
֭א ַ
ב֭בּצֶּ מֶ ר ֶ֣
ֶ֣י׀֭אוֹ֭אֶ תָ -ה ֵ֗ע ֶר ַ
וֹ֭אתַ -ה ְשּׁת ֶ֣
(פסוק נב) ְושָׂ ַ ָ֨רף֭(אֶ תַ -ה ֶ֝בּגֶד֭ ֵ֥א ֶ ָֽ
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וֹ֭בּכָ לְ -כּליָֽ -עוֹר׃כולו מיותר)( ,פסוק
ב֭א ְ
וֹ֭בע ֶָ֑ר ֶ֖
י֭א ָ
וֹ֭ב ְשּׁ ֶ֖ת ֶ֣
ֶ֣ה֭ה ָ֔ ֶנּגַע֭( ַבּ ֶ֕בּגֶד ֵ֥א ַ
ַ
֭והנּה֭לא-פָ ָשׂ
[נג]֭֭ואם֭י ְר ֶאֶ֣ה֭הַ כּהן ְ֭
ְ
הַ נָּ ָָֽ֑֖גַע( .פסוק נג)

י֭אוֹ֭מןָ -הע ֶָֽרב׃ כולו מיותר שהיל"ל
וֹר֭אוֹ֭מןַ -ה ְשּׁ ֶ֖ת ֵ֥
ֵ֥
ֶד֭ ֶ֣אוֹ֭מןָ -ה ָ֔ע
וֹ֭ו ָק ַרֶ֣ע֭א ֵ֗תוֹ֭(מןַ -ה ֶבּג ֭
י֭הכַּ בֶּ֣ס֭א ָ֑ת ְ
ֲר ֻ
נו) ְוהנּה֭כּ ָהֶ֣ה֭הַ ָ֔ ֶנּגַע֭אַ ח ֶ֖
וֹ֭בכָ לְ -כּליָ֔ -עוֹר֭כולו מיותר)( ,פסוק נח) (וְ הַ ֶ֡בּגֶד֭ ָֽאוֹ-
֭א ְ
י֭אוָֹ -בע ֶרב ֶ֣
ת ָֽ
ה֭עוֹד֭( ֠ ַבּ ֶבּגֶד֭ ָֽאוַֹ -ב ְשּׁ ֶ֤
וקרע אותו ממנה)( .פסוק נז) ְואם-תּ ָר ֶָ֨א ֝
ֶ֤י֭העוֹר֭כולו מיותר) שהיל"ל ואשר תבכס וכו' .צא וחשוב וספור ותמצא כי מלת בגד מיותר שמונה
ב֭אוֹ-כָ לְ -כּל ָ
הַ ְשּׁ ָ֨תי֭אוָֹ -ה ֝ע ֶר ָֽ
פעמים ומלת עור ,וכן מלות שתי וערב מיותרים שבע פעמים .ומלות לפשתים ולצמר מיותרים ב"פ ,וגם בפעם הראשון שצריך לגופי'
יש יתור מה שכפל מלת בגד בכ"א כמו שית',
(טט – סימני פסוק ומלים שונות באפור הן השערה על פירוש התוה"מ)

ולישב יתורים אלה באו הדרושים בסימן הלז ,על שמונה פעמים שמיותר מלת בגד יש שמונה דרושים ,שאחרי שהקדימו (במשנה א)
שאין מטמא בנגעים אלא צמר או פשתים
אמר (במשנה ב) שנכתב עוד ארבעה פעמים בגד מיותר לרבות את הנעשה מכלאים צו"פ ביחד ( 2מה 4-ללמד על כלאיים כולו או מקצתו)
 2( ,מה 4-ללמד) ואת הנעשה מצמר או פשתים בתערובת מינים אחרים וצו"פ הם הרוב ((א) חלק צ' או פ' חלק תערובת עם מין אחר או רק
ד ֩) אף
מין אחר) ((ב) כל הבגד תערובת צ' או פ' ומין אחר) .וע"ז צריך ד' רבוים ,א] (יג,מז֭ ְו ַה ֶ֕בּגֶד) אם מקצת הבגד מכלאים ,ב] (יג,מט֭בַּ בֶּ ֶג ֭
שכולו מכלאים ,ג] (יג,נא֭ ֠ ַבּ ֶבּגֶד) אם מקצת הבגד מתערובת מינים אחרים ,ד] (יג,נב֭אֶ תַ -ה ֶ֝בּגֶד) אף שכולו מצו"פ עם תערובות מינים
אחרים (וכמ"ש בנגעים פי"א מ"ב) צמר גמלים וצמר רחלים שטרפם זב"ז וכו' ,וה"ה אם הם מחצה על מחצה לדידן דלא קיי"ל כר"ש
בתוספתא .או בערב (שערבב) חוטין בחוטין אף שהם הרוב להרא"ש .ועי' בחבורי ארצות החיים בארץ יהודה (ס' ט).
(דרשת) הבגד החמישי (יג,נג֭ ַבּ ֶ֕בּגֶד) (טט  -הסתפקות בזהוי תפקיד בגד זה) צריך לרבות שלש על שלש אצבעות אע"ג דאינו מטמא מדרס
רק בשלשה טפחים (וכמ"ש בנגעים פי"א מי"א ובשבת דף כו) .וז"ש בספרא אין לי אלא בגד וארג בו שלשה על שלשה (פי' טפחים)
לא ארג בו אלא שלש על שלש (פי' אצבעות) מנין ת"ל ְו ַה ֶ֕בּגֶד (שזה יכול להיות (יג,מז ְו ַה ֶ֕בּגֶד) או (יג,נח֭וְ ַה ֶ֡בּגֶד) (טט – ראה בהסבר הפסוק
כבוס כתם נדה וצביעה בערלה של חוט בשיעור סיט )
(טט – בהמשך המלבי"ם כותב במפורש שמדובר על (יג,נג֭ ַבּ ֶ֕בּגֶד) – זקף-גדול ענין של שלוש ,ולכן כאן נמשיך לפי (יג,נג) וזה מתאים עם המשך
פי' התוה"מ שזה נדרש מ-בגד הסמוך לשתי וערב ,נא או נב או נג או נז או נח )
ור' אליעזר רצה לומר דבגד זה בא לרבות בגד שאין לו להיכן שיפשה .וא"ל ר"י (ר' ישמעאל) שאין זה במשמע הכתוב( .של המופע
החמישי של מלת בגד בכתוב (יג,נג) לא-פָ ָשֶׂ֣ה֭לכן משמעו שיש לו להיכן שיפשה) (ופי' את אומר להכתוב שישתוק עד שתדרש בו כפי רצונך.
כי הכתוב אינו מדבר כדברך רק אתה משתיק אותו ואומר בו כפי שתרצה .ור"ל כי הבגד החמישי הוא מ"ש (יג,נג) ְואם֭י֭ ְר ֶאֶ֣ה֭הַ כּהן֭
ַע֭בּ ֶ֕בּגֶד .משמע שמדבר מבגד שי"ל להיכן שיפשה .וע"ז א"ל עוקר הרים אתה)
ֶ֣ה֭ה ָ֔ ֶנּג ַ
ַ
וְ הנּה֭לא-פָ ָשׂ
(בגד שאין לו להיכן שיפשה זה בגד של לפחות ג' על ג' אצ' כולו מכוסה בנגע ,שכיון שאין לא מקום לפשיון אולי היינו מצילים אותו ,ור"א

מרבה אותו להלכות טומאת בגד השייכות במצבו ,ורבי ישמעאל חולק על דרשתו)
ההסבר הבא אינו קשור לדברי רבי אליעזר הנ"ל אלא אפשרות לרמז נוסף בפסוק .שמדובר בבגד של לפחות ג' על ג' אצ' והחלק שיכול לקבל נגע
כולו מכוסה בנגע .כאשר הגענו לדון ב -ספרא תזריע פרשה ה פרק טו (א) (יג,נב)֭֭ ְושָׂ֭ ַ ָ֨רף֭אֶ תַ -ה ֶ֝בּגֶד ראינו כי כתב רמב"ם הלכות
טומאת צרעת פי"ב הי"ג בגד ש-הוא מטליות מטליות מהן צבועין ומהן לבנים ונראה נגע בלבן שבו מסגירין אותו אם עמד שני שבועות נטמא כולו
וישרף ,וכן אם פשה הנגע במטלית לבנה אחרת הרי זה פשיון אע"פ שיש ביניהם צבוע ,היה כולו צבוע ובו פס אחד לבן אפילו כגריס (הקטן מג' על
ג' אצ'!!!) ונראה בו נגע יסגיר שאם עמד בעיניו ולא הוסיף ולא כהה שני שבועות ישרף.
אפשר כי בגד שאין לו להיכן שיפשה משמעו גם פס לבן בגודל גריס בלבד (הקטן מג' על ג' אצ') בתוך בגד צבוע ,ולכן לדעת חכמים שהצבוע לא
מקבל נגע ,אין לנגע להיכן שיפשה ,ואפילו הכי אם עמד בעיניו שבועיים ישרף.
וֹ֭בּכָ לְ -כּליָֽ -עוֹר׃֭
ַע֭בּ ֶ֕בּגֶד אֵ֥ וֹ֭בַ ְשּׁ ֶ֖תי֭אֶ֣ וֹ֭בָ ע ֶָ֑רב֭אֶ֖ ְ
ֶ֣ה֭הכּהן ְ֭והנּה֭לא-פָ ָשֶׂ֣ה֭הַ ָ֔ ֶנּג ַ
[נג]֭֭ואם֭י ְר ֶא ַ
ְ
(יג,נג)
התוה"מ כתב הבגד החמישי (יג,נג) ֭ ַבּ ֶ֕בּגֶד֭ (טט  -הסתפקות בזהוי תפקיד בגד זה) צריך לרבות (בגד) שלש על שלש אצבעות (לזה ירמז
טעם זקף -גדול ,ענין של שלוש) שאף הוא ראוי לקבלת נגע אף שאינו ראוי לקבל טומאת מדרס שבה צריך בגד של ג' על ג' טפחים ,תבנית הטעמים
ֶ֣ה֭הכּה֭ן – זרקא מונח סגול ,תרמז לגריעה מן הענין של ַבּ ֶ֕בּגֶד של שלש על שלש אצבעות לבגד שהוא פס אחד לבן אפילו
של ְואם֭י ְר ֶא ַ
כגריס (הקטן מג' על ג' אצ'!!! בתוך בגד צבוע) ונראה בו נגע יסגיר שאם עמד בעיניו ולא הוסיף ולא כהה שני שבועות ישרף(.רמב"ם
הט"צ פי"ב הי"ג))
(טט – ר"א מרבה בגד שאין לו להיכן שיפשה מאות ו"ו יתירה לרבות ולא ממלת בגד כלשהי הכתובה ב(-יג,מז֭ ְו ַה ֶ֕בּגֶד) או ב(-יג,נח֭וְ הַ ֶ֡בּגֶד)
(הח"ח בשם הגר"א ,לא נכתב בפירוש בהח"ח לאיזה קרא הכוונה ,אך מאחר שב(-יג,מז) הח"ח פירש כי הו"ו מלמד על שילוח מחוץ לשלוש מחנות,
מסתבר שהלימוד יהיה מ(-יג,נח) ,והמלבי"ם לומד דין שילוח מהאות ה"א שב(-יג,מז) .לכן להח"ח ,לתמיכה בדעת ר"א מתאים יותר ללמוד דין בגד
שאין לו להיכן שיפשה מ(-יג,נח) ,ראה עיון בטעם פזר בענין הבגד השמיני( .טט – (יג,מז) זקף-גדול( :א) מתאים לשלוש מחנות שזה ילמד מסמיכות
ולא מהטעם (ב) בבלי שבת כו,ב משלב (יג,מז) עם (יג,נט) לדרוש שלושה שיעורי טומאה בבגד (ג) בגד שאין להיכן שיפשה מתוספת ו"ו (ד) בגד
כלאיים.
ורבי ישמעאל עונה לר"א שפסוק (יג,נג ) מדבר מפורש על בגד שיש לו להיכן שיפשה ,ולכן הדיון על נגעי בגדים אינו כולל בגד שאין לנגע להיכן
שיפשה.

 ,הבגד הששי (טט – מהמשך פי' התוה"מ צ"ל בגד הסמוך לשתי וערב ,נא או נב (או נג – בגד חמישי) או נז או נח ) דורש אותו (במשנה ז') מה
בגד משתגמר מלאכתו אף כולם (היינו החוטים ראה בגד שביעי) משתגמר מלאכתם .ומפרש איזהו גמר מלאכתם וכו' וכמ"ש בנגעים
(משנה נגעים פי"א מ"ח).
בגד חמישי  -שיעור של החומר להכשירו לקבלת נגע
בגד שישי  -גמר מלאכת עיבוד החומר הגלמי להכשירו לקבלת נגע

הבגד השביעי (יג,נז֭ ֠ ַבּ ֶבּגֶד) דריש (שם) יכול יהיו מטמאים בכ"ש (בכל שהו) ת"ל בגד מה בגד משיארג שלש על שלש .והיא ג"כ
בנגעים (שם שם) ,ומ"ש היתה פסוקות פי' חוטין פסוקין.

(טט – (יג,נג) ֭ ַבּ ֶ֕בּגֶד֭ – זקף-גדול לימד על בגד של ג' על ג' אצבעות ,משנה (תו"כ פ"ה פי"ג מ"ז) שואלת מאיזו כמות של חוטי שתי ,ערב ואונין
של פשתן יכול לחול נגע .ב( -יג,נז֭ ֠ ַבּ ֶבּגֶד) תלשא ילמד דרשת שיעור שהוא יותר מכ"ש ,ושיעור זה הוא כמות חוטים שתספיק לאריגת בגד של ג'
על ג' אצבעות).

כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
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"ג

והבגד השמיני (יג,נח֭וְ ַה ֶ֡בּגֶד) נדרש בספרא (פרק יד מ"ג) בבגד ולא בנימין (כמ"ש בס' קסב):
טט – (יג,נח) ֭ ְו ַה ֶ֡בּגֶד – פזר מיצא עקרון מהקרא למקום אחר .אפשרויות( :א) כביאור הח"ח במשנה של תו"כ שאם נראה הנגע בנימי הבגד אשר
נשארים בסופו ,הנימים טמאים מידי דהוי אשתי וערב אבל הבגד טהור (כלומר הנימים הם לא פחות משתי וערב שבהם יש נגע ,ויש לשער
שצריך כמות שתספיק לג' על ג' אצבעות ).עיין בשחין (יג,כה) רעיון דומה של חוט של נגע היוצא מנגע וגם בו טעם פזר).
(ב) תמיכה בדעת ר"א (תוכ" פי"ג מ"ב) מרבה בגד שאין לו להיכן שיפשה מאות ו"ו יתירה ולא ממלת בגד כלשהי .ראה בגד חמישי.
(ג) פזר ללמד על בגד לכל התורה כולה ,בנגעי בגדים נימנים נושאי כלאים ,תערובות עם מינים שאינם צמר ופשתים ,גמר מלאכה ,טומאת מדרס
שמתחילה רק בשלושה על שלושה טפחים
(ד) ראה בהסבר הפסוק כבוס כתם נדה וצביעה בערלה של חוט בשיעור סיט

לימוד מיתור מילות צמר ו/או פשתים
ֶד֭צמֶ ר֭אֶ֖ וֹ֭
ֵ֥ה֭בוֹ֭נֶ ֶָֽ֣֖גַע֭צָ ָרָ֑עַ ת֭ ְבּ ֶבֶ֣ג ָ֔ ֶ
ֶ֖
ֶד֭כּי-י ְהיֶ
[מז]֭֭ו ַה ֶ֕בּג ָֽ
ְ
עתה יבאר מה שכתוב שלוש פעמים פשתים וצמר .הנה מש"כ בפעם הראשון
ְבּ ֶ ֵ֥בגֶד֭פּ ְשׁ ָֽתּים׃֭הגם שאינו מיותר כי צריך לגופיה ,בכל זאת למה נשנה שם בגד שני פעמים ,והיה יכול לומר בבגד צמר או פשתים,
וֹ֭בּ ֶ ֵ֥בגֶד֭פּ ְשׁ ָֽתּים׃ מה פשתים כברייתו
ר֭א ְ
ֶ֖
ֶד֭צמֶ
(לכן) דרש (במשנה ג') יכול יהיו מטמאים בין צבועים בין שאינם צבועים ,ת"ל ְבּ ֶבֶ֣ג ָ֔ ֶ

(רצונו לומר שאין דרך לצבוע פשתים) אף צמר כברייתו.

וֹ֭ב ָ֔עוֹר֭
ים֭ולַ ָצָּ֑מֶ ר֭אֶ֣ ְ
וֹ֭ב ָ֔ע ֶרב֭לַ פּ ְשׁ ֶ֖תּ ְ
֭א ְ
וֹ֭ב ְשׁתי ֶ֣
בגֶד֭פּ ְשׁ ָֽתּים׃֭[מח]֭ ֶ֤א ָֽ
וֹ֭בּ ֶ ֵ֥
ר֭א ְ
ֶד֭צ ֶמ ֶ֖
ת֭בּ ֶבֶ֣ג ָ֔ ֶ
ְ
ֵ֥ה֭בוֹ֭נֶ ֶָֽ֣֖גַע֭צָ ָרָ֑עַ
ֶ֖
ֶד֭כּי-י֭ ְהיֶ
[מז]֭ ְו ַה ֶ֕בּג ָֽ
ת֭עוֹר׃
וֹ֭בּכָ לְ -מ ֶלֵ֥אכֶ ָֽ
ֶ֖א ְ

בגֶד֭פּשְׁ֭ ָֽתּים – מציב עובדה כי פשתים מברייתו בא
ֶד֭צ ֶמר– מונח זקף-קטן בתפקיד שתיים ,צמר מברייתו בא בלבן או צבע אֶ֖ וֹ֭בְּ֭ ֶ ֵ֥
(יג,מז) ְבּ ֶבֶ֣ג ָ֔ ֶ
רק בלבן .טעם סלוק מגביל פשתים לקבל נגע רק במצב כברייתו .טעם מלת ֶ֖אוֹ טפחא ,בתפקיד פותח טפח להתאפיין מהמרכא סלוק ,ובתפקיד
התפשטות האפיון אלפניו ,מה בגד פשתים מקבל נגע רק במצב כברייתו אף בגד צמר מקבל נגע רק במצב כברייתו.
ֶד֭צמֶ ר– מונח זקף-קטן בתפקיד שתיים ,צמר מברייתו בא בלבן או צבע ,מונח ילמד על צמר
לכאורה ,אפשר היה להסביר מ"ג ומ"ד מ(-יג,מז) ְבּ ֶבֶ֣ג ָ֔ ֶ
בגֶד֭פּ ְשׁ ָֽתּים – סלוק מגביל לכברייתו ,מרכא ,מרבה תכונות כברייתו ולבן ,טפחא במלת או מרכיב תכונות אלה על בגד
וֹ֭בּ ֶ ֵ֥
צבוע בידי אדם .יבוא אֶ֖ ְ֭
צמר ,ותוצאת החיתוך מותירה לנגעים רק בגד צמר כבריתו בלבן.

והנה בזה לא מוכח רק שלא יהיה הצמר צבוע בידי אדם ,אבל הלוא יש צמר צבוע מתולדה ,על זה כתב (יג,מח) לַ פּ ְשׁ ֶ֖תּים֭וְ לַ ָצָּ֑מֶ ר,
והקדים פשתים לצמר להקישו אליו בכל פרטיו שלא יהא אף צמר צבוע מתולדה .וזה ש"כ במשנה ד' ת"ל לַ פּ ְשׁ ֶ֖תּים֭וְ לַ ָצָּ֑מֶ ר מה
פשתים לבנה אף צמר לבנה( .ברייתא זו מובא ב-ירושלמי כלאיים רפ"ט ,ואמר תנינן תרין כללין ולא דמיין דין לדין ,תנינן (בדיני
כלאיים) אין אסור משום כלאיים אלא צמר ופשתים בין צבועים בין לבנים ותנינן (בדיני נגעים) אין מטמאין בנגעים אלא צמר ופשתים
ובלבד לבנים .אמר ליה שניא הוא (בנגעים שונה מכלאים) ששנה עליו הכתוב צמר (יג,מז) צמר (יג,מח) שתי פעמים )
והקדים פשתים לצמר להקישו אליו בכל פרטיו

(יג,מח) לַ פּ ְשׁ ֶ֖תּים – מסדר המלים לומד שהצמר מוקש לפשתים ,מה רק פשתים לבנים מברייתם מקבלים נגע ,כך גם רק צמר לבן מברייתו מקבל
נגע ,וטעם אתנח במלת֭ ְולַ ָצּ ֶָ֑מר ,מגביל את הצמר ללבן מתולדתו .ראה דרשה ג' שבה פועל טעם טפחא.

תּים בא לומר דווקא שתי
וֹ֭בפּ ְשׁ ָ֭֔
֭א ַ
ב֭בּצֶּ מֶ ר ֶ֣
ֶ֣י׀֭אוֹ֭אֶ תָ -ה ֵ֗ע ֶר ַ
וֹ֭אתַ -ה ְשּׁת ֶ֣
ֶד֭א ֶ ָֽ
(צמר ופשתים בפעם) ג] מש"כ ב(-יג,נב) ְושָׂ ַ ָ֨רף֭אֶ תַ -ה ֶ֝בּג ֵ֥
וֹ֭בפּ ְשׁ ָ֔תּים  .וזה ש"כ ב[משנה ה] יכול שתי וערב של נפה וכברה ,ת"ל
֭א ַ
וערב של צמר ופשתים ולא של נפה וכברה ,ת"ל ַבּצֶּ ֶמר ֶ֣
וֹ֭בפּ ְשׁ ָ֔תּים.
֭א ַ
בַּ צֶּ ֶמר ֶ֣
(יג,נב) דווקא שתי וערב של צמר ופשתים ולא של נפה וכברה ,כי לדעת כולם אם נפה וכברה עשויה ממינים אחרים (הח"ח כגון זנב סוס או
זנב פרה) אינה מקבלת נגע.

ים֭ולַ ָצּ ֶָ֑מר בלמ"ד המורה על המין ,כמו וכל דם לא תאכלו לעוף ולבהמה
וֹ֭ב ָ֔ע ֶרב֭לַ פּ ְשׁ ֶ֖תּ ְ
֭א ְ
ועוד דייקו מש"כ ב(-יג,מח) ָֽב ְשׁתי ֶ֣
וכד' ,כי על הדרוש הנזכר להקיש צמר לפשתים לא היה צריך לומר ביחוס הלמ"ד .על כן ביארו בו עוד דרוש ב' שהשתי וערב יהי'
ממין הפשתים וצמר לא מין שער( .כי מן הדין יש לומר ששער שמוכשר לשריפה בשער נזיר (כאשר נטמא ,הוה אמינא ש) ,כל שכן
שמוכשר לטומאה (של נגעים אם יעשו מהשער שתי וערב ,כמו ששתי וערב של צמר או פשתים שלא הוכשר לשריפה בטומאה אחרת פרט בנגעים,
ים֭ולַ ָצּ ֶָ֑מר.
וקו"ח הזה נדחה)) .וזה ש"כ במ"ה ובמ"ו הוציא של נפה וכברה ולא הוציא של שער ,ת"ל לַ פּ ְשׁ ֶ֖תּ ְ
וֹ֭ב ָ֔ע ֶרב֭לַ פּ ְשׁ ֶ֖תּים ְולַ ָצּ ֶָ֑מר֭–
֭א ְ
וֹ֭ב ְשׁתי ֶ֣
[מח]֭ ֶ֤א ָֽ
לַ פּ ְשׁ ֶ֖תּים ְולַ ָצּ ֶָ֑מר – טפחא אתנח ,טפחא בתפקיד פותח טפח להתאפיין מה-אתנח ,ובתפקיד התפשטות האפיון המשותף לשניהם אלפניו ללמד כ-
תוה"מ שהשתי וערב יהי' ממין הפשתים וצמר לא מין שער,

לימוד מיתור מילות שבע פעמים עור ושבע פעמים שתי וערב.
עתה יבאר עוד מה שמיותר שבע פעמים עור ושבע פעמים שתי וערב .וכשתעיין תראה כי בפסוקים אלה המיותרים כתוב שני פעמים
בגד ואחריו עור ואחריו שתי וערב ,וחמישה פעמים כתוב שתי וערב אחר בגד ועור כתוב לבסוף.
ולמדו רבותינו כי שני פעמים סמך עור אל בגד להקיש עור אל בגד לשני דברים( .א) מה שכתוב במ"ח ומ"ט מה בגד מן הגדל בארץ
אף עור מן הגדל בארץ ,ועורות חיית הים אין מטמאים( .ב) מה ש"כ (בפי"ד מ"א) יכול יהיו מטמאים בין צבועים בין שאינם צבועים
֭אוֹ֭מןָ -ה ָ֔עוֹר ) ,מה בגד וכו' (כולו לבן אף עורות כולם
וֹ֭ב ֝עוֹר (יג,נו) מןַ -ה ֶבּגֶד ֶ֣
֭֩א ָ
ת"ל בגד ועור ((בשתי אלה מקיש עור לבגד) (יג,מט) ַבּ ֶבּ ֶגד ָ֨
לבנים)( .ולרבי שמעון ממעט צבוע בידי אדם (וזה מותיר צבוע מתולדתו) ולרבי יהודה לא ידענו הדרוש לשיטתי') (טט -הח"ח בשם הגר"א
וֹ֭ב ֝עוֹר) לרבות את (העורות) הצבועים (מתולדה ומאדם)
֭֩א ָ
שרבוי זה (של ר' יהודה) בא מהבי"ת של מלת ָב ָ֔עוֹר בקרא (יג,מט) ַבּ ֶבּגֶד ָ֨
שיקבלו נגע
וֹ֭ב ָ֔עוֹר
וֹ֭ב ֝עוֹר) (יג,נא) ֶ֣א ָ
וֹ֭ב ָ֔עוֹר֭ (יג,מט) ָ֨א ָ
א ְ
טט – הערה :שלושה כתובים "בעור" (יג,מח) ֶ֣֭

וחמשה פעמים כתב בבגד או בשתי או בערב או בעור .סמך שתי וערב אל בגד להקיש שתי וערב אל בגד בשני דברים שנזכ' ב-משנה
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
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"ג

ז'),
א] מה בגד משנגמר מלאכתו אף שתי וערב משתגמר מלאכתן( .נא או נב (או נג – בגד חמישי) או נז או נח )
ב] מה בגד משיארג בו ג' על ג' (נג – בגד חמישי – זקף-גדול – ג' על ג' אצבעות) כש"כ ב-משנה ז'( .והם שני הדרושים שהבאתי למעלה על
ב"פ בגד (מ 8-בגד 2 ,נוצלו לבגד חמישי ובגד ששי ע"י הקשת שתי וערב אליהם)( .וכן מ 8-בגד 2 ,נוצלו להקיש אליהם עור) כי בגד ועור שניהם
מיותרים שני פעמים להקישם זל"ז בשני דברים).
טט – הערה :גמר מלאכה נלמד מאחד הכתובים הבאים:
וֹ֭את-הַ֭ ְשּׁתֶ֣י׀֭אֶ֣ וֹ֭
וֹ֭ב ָ֔עוֹר֭...׃ [נב]֭ ְושָׂ ַ ָ֨רף֭אֶ תַ -ה ֶ֝בּגֶד֭אֵ֥ ֶ ָֽ
֭א ָ
י֭אוָֹ -בע ֶרב ֶ֣
ת ָֽ
ֶד֭אוַֹ -ב ְשּׁ ֶ֤
ֶ֤ה֭ה ֶנּג ַ֭ע֭ ֠ ַבּ ֶבּג ָֽ
י֭כּי-פָ ָשׂ ַ
יע ָֽ
ֶ֣וֹם֭ה ְשּׁב ֵ֗
ַ
֭[נא]֭וְ ָר ָָ֨אה֭אֶ ת-הַ ֶנּ֝גַע֭בַּ יּ
֭הוא֭בָּ אֶ֖שׁ֭תּשָּׂ ָֽרף׃֭[נג]֭וְ אם֭י ְר ֶאֶ֣ה֭הַ כּהן֭וְ הנּה֭לא-פָ ָשֶׂ֣ה֭
רעַ ת֭מַ ְמאֶ ֶרת ָ֔
ַע֭כּי-צָ ַ ֶ֤
ה ֵ֗ע ֶרב֭בַּ צֶּ מֶ ר֭אֶ֣ וֹ֭בַ פּ ְשׁ ָ֔תּים֭א֚וֹ֭אֶ ת-כָּ לְ -כּלֶ֣י֭הָ ָ֔עוֹר֭אֲשֶׁ ר-י ְהיֶ ֵ֥ה֭בֶ֖ וֹ֭הַ נָּ ָָֽ֑֖ג ָֽ
אֶ תָ -
ת֭הוא֭בָּ אֶ֣שׁ֭
ָ֑
רחַ
וֹ֭בכָ לְ -כּליָ֔ -עוֹר֭פּ ַ ֶ֖
בע ֶרב֭אֶ֣ ְ
י֭אוָֹ -
ת ָֽ
ֶד֭אוַֹ -ב ְשּׁ ֶ֤
ה֭עוֹד֭ ֠ ַבּ ֶבּג ָֽ
וֹ֭בּכָ֭לְ -כּליָֽ -עוֹר׃֭[֭...נז]֭וְ אם-תּ ָר ֶָ֨א ֝
וֹ֭בע ֶָ֑רב֭אֶ֖ ְ
י֭א ָ
וֹ֭ב ְשּׁ ֶ֖ת ֶ֣
ֶד֭א ַ
הַ ָ֔ ֶנּגַע֭ ַבּ ֶ֕בּג ֵ֥
הר׃
בּס֭שׁנֶ֖ית֭וְ טָ ָֽ
הם֭הַ נָּ ָָֽ֑֖ גַע֭וְ כֻ ַ ֵ֥
סר֭מ ֶ ֶ֖
ֶ֣ר֭תּכַ ָ֔בּס֭וְ ָ ֵ֥
ה ֝ע ֶרב֭ ָֽאוֹ-כָ לְ -כּלֶ֤י֭הָ עוֹר֭א ֲֶשׁ ְ
ֶד֭אוַֹ -ה ְשּׁ ָ֨תי֭אוָֹ -
נּוּ֭את֭אֲשֶׁ ר-בֶּ֖ וֹ֭הַ נָּ ַָֽֽגַע׃ [נח]֭ ְו ַה ֶ֡בּג ָֽ
ֵ֥
תּ ְשׂ ְר ָ֔ ֶפ
ושלשה פעמים (מ 5-הנ"ל) כתב שתי וערב להפסיק בין בגד ועור ,כדי שנדע שעור אינו דומה לבגד בג' דברים( .צריך לגלות שלושה מבין
חמישה הפסוקים הבאים)
וֹ֭ב ָ֔עוֹר (והוא כפל של עור) (לפי המשך התוה"מ (יג,נא) מלמד על גמר מלאכה בעור ומאז העור מוכשר לקבל נגע ,.אבל האם אפשר ללמוד מעור לבגד
(יג,נא) ֶ֣א ָ

כי מבגד לא לומדים לעור!) – פסוק המועמד ללמד ממנו על גמר מלאכה בבגד ושתי וערב.
ֶ֣י֭ה ָ֔עוֹר (ואינו כפל של עור) – עור בהמה דקה או גסה
(יג,נב) א֚וֹ֭אֶ ת-כָּ לְ -כּל ָ
וֹ֭בּכָ לְ -כּליָֽ -עוֹר (ואינו כפל של עור) – בגד של  3על  3אצבעות
(יג,נג) ֶ֖א ְ
וֹ֭בכָ לְ -כּליָ֔ -עוֹר (ואינו כפל של עור) – עור בהמה דקה או גסה
(יג,נז) ֶ֣א ְ
עוֹר (ואינו כפל של עור) – עור בהמה דקה או גסה
ֶ֤י֭ה ֭
(יג,נח) ָֽאוֹ-כָ לְ -כּל ָ
והוא במ"ש (ב-ראש פרק י"ד אי מה צמר מין בהמה דקה ונאכל .ובא לרבות ג דברים (א] שאינו דומה בתכונה אחת) עור בהמה דקה
ואינו נאכל (ב] שאינו דומה בתכונה אחת) עור בהמה גסה ונאכל (ג] אינו דומה בשתי תכונות ,כלל את כל בעלי העור) גסה ואינו נאכל ,ועורות

של שרצים.
והנה עדיין מיותרים שני פעמים עור מן הב"פ שסמך שתי וערב אל בגד להקיש בגד לשתי וערב .ועור למה לי ,ע"ז נמצא ב' דרושים,
וֹ֭ב ָ֔עוֹר (ראה פסוקים להלן) להביא את שחיבר לו מן הגדל בארץ אפי' חוט ואפי' משיחה (טט – ע"י
א] מ"ש (בסוף משנ' ט') ת"ל ֶ֣א ְ
חיבור חוט צו"פ דרך חיבור ,לעור חיה שבים מכשירו לקבל נגע)
וֹ֭ב ָ֔עוֹר כאשר מילת הבגד ב(-יג,מז)) לרבות הצבועים (לר"ש בידי
 .ב] מ"ש (בריש פי"ד) לר"י ור"ש דאו בעור (אפשר מהקרא (יג,מח)֭ ֶ֣א ְ
וֹ֭ב ָ֔עוֹר – זקף-קטן ירמז לשני סוגי עור צבוע) ואחר שהתבארו כל היתורים וכל דרושיהם( ,אפשר מהקרא
שמים ,לר"י גם הצבועים בידי אדם ֶ֣א ְ
וֹ֭ב ָ֔עוֹר (ב(-יג,מח) בנקוד שוא נע ,ב(-יג,נא) בנקוד קמץ המייצג הא הידיעה))
(יג,נא) ֶ֣א ָ

עוד נשאר לבאר מה שבג' פסוקים כפל דיני העור בכל פסוק .שבפסוק

(יג,מח)

אמר

ת֭עוֹר ,ובפסוק (יג,מט)
וֹ֭בּכָ לְ -מ ֶלֵ֥אכֶ ָֽ
וֹר֭א ְ
ֶ֖
וֹ֭ב ָ֔ע
ֶ֣א ְ

אכ ָ֑ה .
ֵ֥ה֭העֶ֖ וֹר֭ל ְמלָ ָ
ָ
וֹר֭ל ֵ֛כל֭אֲשֶׁ֭ר-יעָ ֶשׂ
ְ
וֹ֭ב ָ֔ע
וֹ֭בכָ לְ -כּליָ֔ -עוֹר .ובפסוק (יג,נא) אמר ֶ֣א ָ
ב֭ ֶ֣א ְ
תי֭אוֹ-בָ ע ֶר ֭
וֹ֭ב ֝עוֹר֭ ָֽאוֹ-בַ ְשּׁ ֶ֤
אמר ָ֨א ָ
ת֭עוֹר ,ממעט עור המצה (דלא מליח ולא קמיח ולא עפיץ)
וֹ֭בּכָ לְ -מ ֶלֵ֥אכֶ ָֽ
וֹ֭ב ָ֔עוֹר֭ ֶ֖א ְ
ודריש בספרא (משנה יוד) מ"ש (יג,מח) אֶ֣ ְ
ועור האיפה (דמליח וקמיח ולא עפיץ) שלא נעשה בו מלאכת העור ותקוניו( .טט – שני שלבים ועדיין לא בוצע שלב עפיץ שלא
מטמאים כי לא נגמרה מלאכתו)( .יג,מח) ממעט עור במצבים שלא נגמרה מלאכתם מקבלת נגע.

לקבלת נגע בעור ,הוא צריך להיות כלי גמור פרט למקרים הנמנים אח"כ .עיבוד עורות גלמיים הוא רק הכנה למלאכת עשיית הכלי .אפשר כי
(יג,מח) ֶ֖אוֹ  -טפחא ,בתפקיד להתאפיין מהמרכא סלוק לענין קבלת נגע רק בעור אשר עבר ְבּכָ לְ -מ ֶלֵ֥אכֶ ת – מרכא ,ריבה כל המלאכות הדרושות
לתיקון העור הגלמי לעשיית כלים ָֽעוֹר – סלוק ,מגביל קבלת נגע אם לא השלים כל מלאכות עיבוד העור.
וֹ֭ב ָ֔עוֹר֭אשר לעיל התוה"מ הביאו בשם תו"כ פי"ד
אחרי שֶ֖ -אוֹ  -טפחא ,קבל האפיון לכל המלאכות הוא מתפשט לפניו עד אחרי האתנח וְ לַ ָצָּ֑מֶ ר֭אֶ֣֭ ְ
לרבות עורות צבועים (שזה מ(-יג,מח)) .בצו"פ צבועים מתולדה ומאדם לא יהיה נגע ,לעומתם בעורות צבועים (לר"ש בידי שמים ,לר"י גם הצבועים
בידי אדם) יהיה נגע ,לכן לא יכול ללמוד מגמר מלאכה בבגד ובצו"פ אל גמר מלאכה בעור וגם עור שנגמרה מלאכת הכשרתו מעור גלמי לעור לכלים
עדיין לא מטמא בנגע עד שיהיה לכלי ,ואילו צו"פ מטמאים בנגע כחוטים כאשר יש בם אורך של אריגת ג' על ג' אצבעות.
וֹ֭בכָ לְ -כּליָ֔ -עוֹר ממעט (טט – ממעט מהתוכן את) עורות רצועות סנדלים שאינם כלים (טט – עד שיחברם לסנדל ,ואז
ומ"ש (ב(יג,מט)) ֶ֣א ְ
נטמאים בנגע (הח"ח משנה נגעים יא,יא)) .
אכ ָ֑ה  ,מרבה עורות אהלים שאף שאינם כלים ולא נעשה בהם מלאכה מ"מ הם מוכנים
ֵ֥ה֭העֶ֖ וֹר֭ל ְמלָ ָ
ָ
ומ"ש (ב(יג,נא)) ְל ֵ֛כל֭אֲשֶׁ ר-יעָ ֶשׂ
אכ ָ֑ה וכן דריש כזאת ב-פרשת שמיני (ס' קיט) עיי"ש .ובזה
למלאכתם שיעשה בהם מלאכה בעתיד מאליהם ועז"א יעָ ֶשֵׂ֥ה֭הָ עֶ֖ וֹר֭ל ְמלָ ָ֭

התבארו דרושי חז"ל בכל פרטיהם ברוך שבחר בהם ובמשנתם.
אכ ָ֑ה  ,תביר מרכא טפחא אתנח,
ֵ֥ה֭העֶ֖ וֹר֭ל ְמלָ ָ
ָ
(יג,נא) ְל ֵ֛כל֭אֲשֶׁ ר-יעָ ֶשׂ
אכ ָ֑ה – אתנח ,מגביל עורות אהלים שמקבלים טומאה רק לאלו שנגמרה מלאכת עיבודם כי הם מוכנים למלאכתם שיעשה בהם מלאכה
ל ְמלָ ָ
בעתיד מאליהם אם ישנו אותם מלהיות עורות אהלים.
ֵ֥ה֭העֶ֖ וֹר – מרכא טפחא ,יתור מרבה עורות אהלים ,טפחא גם בתפקיד פותח טפח להתאפיין מהאתנח ללמד שעורות האהלים ראויים
ָ
אֲשֶׁ ר-יעָ ֶשׂ
גם להיעשות כלים.

ְל ֵ֛כל֭– תביר בתפקיד לא ממש ,ללמד שאף שאינם כלים ולא נעשה בהם מלאכה להיעשות כלים עתה מ"מ הם מוכנים למלאכתם
שיעשה בהם מלאכה בעתיד מאליהם ולכן מקבלים נגעים.

שילוב פירוש התוה"מ בתוך הפסוקים.

בגֶד֭פּ ְשׁ ָֽתּים׃֭֭֭
וֹ֭בּ ֶ ֵ֥
ֶד֭צמֶ ר֭אֶ֖ ְ
ת֭בּ ֶבֶ֣ג ָ֔ ֶ
ְ
ֶד֭כּי-י ְהיֶ ֵ֥ה֭בֶ֖ וֹ֭נֶ ֶָֽ֣֖גַע֭צָ ָרָ֑עַ
֭[מז]֭֭וְ הַ ֶ֕בּג ָֽ
ת֭עוֹר׃֭֭֭ ֭
ָֽ
וֹ֭בּכָ לְ -מ ֶלֵ֥אכֶ
וֹ֭ב ָ֔עוֹר֭אֶ֖ ְ
וֹ֭ב ָ֔ע ֶרב֭לַ פּ ְשׁ ֶ֖תּים֭וְ לַ ָצָּ֑מֶ ר֭אֶ֣ ְ
וֹ֭ב ְשׁתי֭אֶ֣ ְ
[מח]֭֭אֶ֤ ָֽ
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
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"ג

הן׃֭֭֭
וֹ֭בכָ לְ -כּליָ֔ -עוֹר֭נֶ ֵַֽ֥גַע֭צָ ַ ֶ֖רעַ ת֭הָ֑ וּא֭וְ הָ ְר ָ ֶ֖אה֭אֶ ת-הַ כּ ָֽ֭
תי֭אוֹ-בָ ע ֶרב֭אֶ֣ ְ
וֹר֭אוֹ-בַ ְשּׁ ֶ֤
ָֽ
[מט]֭֭וְ הָ ָיָ֨ה֭הַ ֶנּ֝גַע֭יְ ַר ְק ַרֶ֣ק׀֭אֶ֣ וֹ֭א ֲַד ְמ ָ ֵ֗דּם֭בַּ בֶּ גֶד ֭֩אָ֨ וֹ֭בָ ֝ע
[נ]֭֭וְ ָר ָאֵ֥ה֭הַ כּהֶ֖ן֭אֶ ת-הַ נָּ ָָֽ֑֖גַע֭וְ ה ְסגֵּ֥יר֭אֶ ת-הַ נֶּ ֶַֽ֖גַע֭שׁ ְב ַעֵ֥ת֭י ָָֽמים׃֭֭֭ ֭
אכ ָ֑ה֭צָ ַרֹ֧עַ ת֭מַ ְמ ֶא ֵֶ֛רת֭
וֹר֭ל ֵ֛כל֭אֲשֶׁ ר-יעָ ֶשֵׂ֥ה֭הָ עֶ֖ וֹר֭ל ְמלָ ָ
ְ
י֭אוֹ-בָ ע ֶרב֭אֶ֣ וֹ֭בָ ָ֔ע
ת ָֽ
ֶד֭אוֹ-בַ ְשּׁ ֶ֤
֭בַּ בֶּ ג ָֽ
י֭כּי-פָ ָשֶׂ֤ה֭הַ ֶנּגַע ֠
יע ָֽ
[נא]֭֭וְ ָר ָָ֨אה֭אֶ ת-הַ ֶנּ֝גַע֭בַּ יֶּ֣וֹם֭הַ ְשּׁב ֵ֗
א֭הוּא׃֭֭֭ ֭
מ ָֽ
הַ נֶּ ֶַֽ֖גַע֭טָ ֵ֥
֭הוא֭
רעַ ת֭מַ ְמאֶ ֶרת ָ֔
ַע֭כּי-צָ ַ ֶ֤
תי׀֭אֶ֣ וֹ֭אֶ ת-הָ ֵ֗ע ֶרב֭בַּ צֶּ מֶ ר֭אֶ֣ וֹ֭בַ פּ ְשׁ ָ֔תּים֭א֚וֹ֭אֶ ת-כָּ לְ -כּלֶ֣י֭הָ ָ֔עוֹר֭אֲשֶׁ ר-י ְהיֶ ֵ֥ה֭בֶ֖ וֹ֭הַ נָּ ָָֽ֑֖ג ָֽ
וֹ֭את-הַ ְשּׁ ֶ֣
[נב]֭֭וְ שָׂ ַ ָ֨רף֭אֶ ת-הַ ֶ֝בּגֶד֭אֵ֥ ֶ ָֽ
בָּ ֶ֖אשׁ֭תּשָּׂ ָֽרף׃֭֭֭ ֭
וֹ֭בּכָ לְ -כּליָֽ -עוֹר׃֭֭֭ ֭
[נג]֭֭וְ אם֭י ְר ֶאֶ֣ה֭הַ֭כּהן֭וְ הנּה֭לא-פָ ָשֶׂ֣ה֭הַ ָ֔ ֶנּגַע֭בַּ ֶ֕בּגֶד֭אֵ֥ וֹ֭בַ ְשּׁ ֶ֖תי֭אֶ֣ וֹ֭בָ ע ֶָ֑רב֭אֶ֖ ְ
ירוֹ֭שׁ ְבעַ ת-י ֶָ֖מים֭שׁ ָֽנית׃֭֭֭ ֭
וּ֭את֭אֲשֶׁ ר-בֶּ֖ וֹ֭הַ נָּ ָָֽ֑֖גַע֭וְ ה ְסגּ ֵ֥
[נד]֭֭וְ צוָּה֭הַ כּ ָ֔הן֭וְ ָ֨כ ְבּ ָ֔ס ֵ֥
וא֭בּקָ ַר ְחתֶּ֖ וֹ֭אֵ֥ וֹ֭
ְ
ת֭ה
ָ֔
ָ֑נּוּ֭פּ ֶחֶ֣תֶ
ֶ֣א֭הוּא֭בָּ אֶ֖שׁ֭תּ ְשׂ ְר ֶפ ְ
שׂה֭טָ מ ָ֔
ַע֭לא-פָ ָ֔ ָ
ַע֭וה֭נּה֭לא-הָ ָ֨ ַפְך֭הַ נֶּ ֶָֽ֖֤גַע֭אֶ ת-עינוֹ֭וְ הַ נֶּ ֶָֽ֣֖ג ָֽ
[נה]֭֭וְ ָר ָָ֨אה֭הַ כּ ֝הן֭אַ חֲרֶ֣י׀֭הֻ כַּ בֶּ֣ס֭אֶ ת-הַ ֵ֗ ֶנּג ֠ ְ
ְבגַבַּ ְח ָֽתּוֹ׃֭֭֭ ֭
חֲרי֭הֻ כַּ בֶּ֣ס֭אתָ֑ וֹ֭וְ קָ ַרֶ֣ע֭א ֵ֗תוֹ֭מן-הַ בֶּ גֶד֭אֶ֣ וֹ֭מן-הָ עָ֭֔וֹר֭אֵ֥ וֹ֭מן-הַ ְשּׁ ֶ֖תי֭אֵ֥ וֹ֭מן-הָ ָֽע ֶרב׃֭֭֭ ֭
֭ר ָאֶ֣ה֭הַ כּהן֭וְ הנּה֭כּ ָהֶ֣ה֭הַ ָ֔ ֶנּגַע֭אַ ֶ֖
[נו]֭֭וְ אם ָ
נּוּ֭את֭אֲשֶׁ ר-בֶּ֖ וֹ֭הַ נָּ ַָֽֽגַע׃֭֭֭ ֭
ֵ֥
ת֭הוא֭בָּ אֶ֣שׁ֭תּ ְשׂ ְר ָ֔ ֶפ
ָ֑
וֹ֭בכָ לְ -כּליָ֔ -עוֹר֭פּ ַ ֶ֖רחַ
י֭אוֹ-בָ ע ֶרב֭אֶ֣ ְ
ת ָֽ
ֶד֭אוֹ-בַ ְשּׁ ֶ֤
וֹד֭בַּ בֶּ ג ָֽ
֠
ה֭ע
[נז]֭֭וְ אם-תּ ָר ֶָ֨א ֝
בּס֭שׁנֶ֖ית֭וְ טָ ָֽהר׃֭֭֭ ֭
סר֭מ ֶהֶ֖ם֭הַ נָּ ָָֽ֑֖גַע֭וְ כֻ ַ ֵ֥
ר֭תּכַ ָ֔בּס֭וְ ָ ֵ֥
ֲשֶׁ֣ ְ
ב֭אוֹ-כָ לְ -כּלֶ֤י֭הָ עוֹר֭א ֶ֭
ֶד֭אוֹ-הַ ְשּׁ ָ֨תי֭אוֹ-הָ ֝ע ֶר ָֽ
[נח]֭֭וְ הַ ֶ֡בּג ָֽ
וֹ֭לטַ ְמּ ָֽאוֹ׃֭פ ֭
הֲרוֹ֭אֵ֥ ְ
וֹר֭לטַ ֶ֖
ְ
ת֭בּגֶד֭הַ ֶצֶּ֣מֶ ר׀֭אֶ֣ וֹ֭הַ פּ ְשׁ ֵ֗תּים֭אֶ֤ וֹ֭הַ ְשּׁתי֭אֶ֣ וֹ֭הָ ָ֔ע ֶרב֭אֶ֖ וֹ֭כָּ לְ -כּלי-עָ֑
את֭תּוֹרת֭ ֶנגַע-צָ ַ ֝רעַ ֶ ֵ֥
ַ ָ֨
[נט]֭֭ז
֠

הערה :זהוי איזו מלת בגד מלמדת על אחד משמונה הבגדים בדרשות התוה"מ הוא בגדר השערה ויתכן שיש להחליף זיהויים.
[מז]֭֭ו ַה ֶ֕בּגֶד֭(בגד ראשון מרבה כלאים במקצתו ,החידוש הוא שבגד שקצתו או כולו כלאים שהוא אסור בלבישה נטמא בנגע ,ושייך במיוחד בכלאים קשים
ְ
ת֭בּ ֶבֶ֣גֶד֭
ְ
ֵ֥ה֭בוֹ֭נֶ ֶָֽ֣֖גַע֭צָ ָרָ֑עַ
ֶ֖
שלא שייך בהם לבישה ,כמו כן לכלאים אין שיעור (רמב"ם הל' כלאים פ"י) ולכן לא צריך מיקום עם טעם תרסא /תלשא) ָֽכּי-י ְהיֶ
בגֶד֭פּ ְשׁ ָֽתּים׃ (יתור בגד בפשתים ללמד :מה פשתים כברייתו (ואין דרך לצובעו) אף צמר כברייתו ולא צבוע בידי אדם)
וֹ֭בּ ֶ ֵ֥
ר֭א ְ
ֶ֖
ָ֔ ֶצמֶ
וֹ֭ב ָ֔ע ֶרב֭(הפסיק בשתי וערב בין בגד לעור ,ראה המשך או בעור) לַ פּ ְשׁ ֶ֖תּים והקדים פשתים לצמר להקישו אליו בכל פרטיו
֭א ְ
וֹ֭ב ְשׁתי ֶ֣
[מח]֭֭א ָֽ
ֶ֤
וֹ֭ב ָ֔עוֹר (המשך או בעור) (ב) זקף-קטן בתפקיד שתיים :כמו צמר בהמה דקה נאכלת כך גם עור בהמה דקה
ר֭א ְ
שלא יהא אף צמר צבוע מתולדה֭וְ לַ ָצּ ֶָ֑מ ֶ֣
ת֭עוֹר׃ (כפל עור למעט שלא נעשה בו מלאכת העור ותקוניו).
וֹ֭בּכָ לְ -מ ֶלֵ֥אכֶ ָֽ
נאכלת ועור בהמה דקה שלא נאכלת (ריש פי"ד) (ראה נז) ֭ ֶ֖א ְ
(לַ פּ ְשׁ ֶ֖תּים֭וְ לַ ָצָּ֑מֶ ר֭ביחוס הלמ"ד (ל' כהא הידיעה)  .על כן ביארו בו עוד דרוש ב' שהשתי וערב יהי' ממין הפשתים וצמר לא מין שער.
(וכאן למד מנזיר שלא שער אדם)
ם֭בּ ֶבּ ֶגד ֭֩(בגד שמיני ,נגע בבגד מטמא הנימין ,אבל בגד לא נטמא אם הנימים טמאים (פי"ד מ"ג)) אָ֨ וֹ֭
ֶ֣ק׀֭אוֹ֭א ֲַד ְמ ָ ֵ֗דּ ַ
ֶ֣
ָ֨ה֭ה ֶנּ֝גַע֭יְ ַר ְק ַר
[מט]֭֭וְ֭ ָה ָי ַ
וֹ֭בכָ לְ -כּליָ֔ -עוֹר (כפל עור ממעט (טט – ממעט מהתוכן את)
֭א ְ
תי֭אוָֹ -בע ֶרב ֶ֣
בָ ֝עוֹר(הקיש עור לבגד ,תרסא כמחיצה – רק עור חיית הארץ)֭ ָֽאוַֹ -ב ְשּׁ ֶ֤
וּא֭והָ ְר ָאֶ֖ה֭אֶ תַ -הכּ ָֽהן׃
ת֭ה ְ
ָ֑
רעַ
עורות רצועות סנדלים שאינם כלים)֭נֶ ֵַֽ֥גַע֭צָ ַ ֶ֖
ַע֭וה ְסגֵּ֥יר֭אֶ תַ -הנֶּ ֶַֽ֖גַע֭שׁ ְב ַעֵ֥ת֭י ָָֽמים׃
ֵ֥ה֭הכּהֶ֖ן֭אֶ תַ -הנָּ ָָֽ֑֖ג ְ
[נ]֭֭ו ָר ָא ַ
ְ
֭בּ ֶבֶּ֭גד (בגד ששי מלמד על גמר מלאכה בבגד) (וסמיכות שתי וערב בא להקיש מגמר מלאכה
ֶ֤ה֭ה ֶנּגַע ֠ ַ
ַ
י֭כּי-פָ ָשׂ
יע ָֽ
ֶ֣וֹם֭ה ְשּׁב ֵ֗
ַ
ַע֭בּיּ
[נא]֭֭ו ָר ָָ֨אה֭אֶ תַ -ה ֶנּ֝ג ַ
ְ
י֭אוָֹ -בע ֶרב֭ (בין בגד ובין עור למעט עור חיית ים מנגע כשהוא לעצמו ,אבל חיבור חוט (לפי יכין (משנה
ת ָֽ
בבגד לגמר מלאכה בחוטים) (והפסיק)֭ ָֽאוַֹ -ב ְשּׁ ֶ֤
וֹ֭ב ָ֔עוֹר (לר"ש מרבה לקבלת נגע עור צבוע מתולדה בלבד (רמז מונח –
נגעים) מסוג כלשהו ובשתי תכיפות) מהגדל בארץ בדרך חיבור גורם לו לקבל נגע) ֶ֣א ָ
כמצב ביניים) ,לר"י מרבה גם עור הצבוע בידי אדם( ,רמז זקף-קטן בתפקיד שתיים ,צבוע מתולדה ,צבוע בידי אדם)(ראה המיעוט ב-נו) ְל ֵ֛כל֭אֲשֶׁ ר-יעָ ֶשֵׂ֥ה֭
אכ ָ֑ה מרבה עורות אהלים ,שאף שאינם כלים ולא נעשה בהם מלאכה מ"מ
ה֭העֶ֖ וֹר֭ל ְמלָ ָ
שׂ ָ
אכ ָ֑ה֭(כפל עור והכתוב ְל ֵ֛כל֭אֲשֶׁ ר-יעָ ֶ ֵ֥
הָ עֶ֖ וֹר֭ל ְמלָ ָ֭
ֵ֥א֭הוּא׃
ת֭הנֶּ ֶַֽ֖גַע֭טָ מ ָֽ
ת֭מ ְמ ֶא ֵֶ֛ר ַ
ַ
מוכנים למלאכה ומקבלים טומאת נגע) צָ ַרֹ֧עַ
ֶ֣י׀֭אוֹ֭אֶ תָ -ה ֵ֗ע ֶרב֭(הפסיק בשתי וערב בין בגד לעור ללמד על
וֹ֭אתַ -ה ְשּׁת ֶ֣
[נב]֭֭ושָׂ ַ ָ֨רף֭אֶ תַ -ה ֶ֝בּגֶד֭(בגד רביעי מרבה תערובת מינים אחרים בכולו)֭ ֵ֥א ֶ ָֽ
ְ
֭אוֹ֭בַ פּ ְשׁ ָ֔תּים֭דווקא שתי וערב של צמר ופשתים ולא של נפה וכברה ,אם עשויה ממינים אחרים ,א֚וֹ֭אֶ ת-
עור בהמה דקה ולא נאכל)֭ ַבּצֶּ ֶמר ֶ֣
֭הוא֭בָּ אֶ֖שׁ֭תּשָּׂ ָֽרף׃
ת֭מ ְמאֶ ֶרת ָ֔
ַ
ֵ֥ה֭בוֹ֭הַ נָּ ָָֽ֑֖גַע֭ ָֽכּי-צָ ַרֶ֤עַ
ֶ֖
ֶ֣י֭ה ָ֔עוֹר֭אֲשֶׁ ר-י ְהיֶ
כָּ לְ -כּל ָ
ַע֭בּ ֶ֕בּגֶד֭(בגד שלישי (נסתפקנו פה יותר ממקומות אחרים בדרשות התו"כ) מרבה תערובת מינים אחרים
ֶ֣ה֭ה ָ֔ ֶנּג ַ
ַ
ֶ֣ה֭הכּהן ְ֭והנּה֭לא-פָ ָשׂ
[נג]֭֭ואם֭י ְר ֶא ַ
ְ
וֹ֭בּכָ לְ -כּליָֽ -עוֹר׃
וֹ֭בע ֶָ֑רב֭(הפסיק בשתי וערב ללמד על עור בהמה גסה ונאכל) ֶ֖א ְ
י֭א ָ
וֹ֭ב ְשּׁ ֶ֖ת ֶ֣
במקצתו ) ֵ֥א ַ
ירוֹ֭שׁ ְבעַ ת-י ֶָ֖מים֭שׁ ָֽנית׃֭֭֭ ֭
ַע֭וה ְסגּ ֵ֥
וֹ֭הנָּ ָָֽ֑֖ג ְ
ן֭ו ָ֨כ ְבּ ָ֔סוּ֭אֵ֥ת֭אֲשֶׁ רֶ֖ -בּ ַ
֭הכּ ָ֔ה ְ
[נד]֭֭וצוָּה ַ
ְ
ָ֑נּוּ֭פּ ֶחֶ֣תֶ ת֭
וּא֭בּאֶ֖שׁ֭תּ ְשׂ ְר ֶפ ְ
ָ
ֶ֣א֭ה
שׂה֭טָ מ ָ֔
ע֭לא-פָ ָ֔ ָ
ְך֭הנֶּ ֶָֽ֖֤גַע֭אֶ ת-עינוֹ ְ֭ו ַהנֶּ ֶַָֽ֣֖֭ג ָֽ
ַע֭והנּה֭לאָ -ה ָ֨ ַפ ַ
ֶ֣י׀֭הכַּ בֶּ֣ס֭אֶ תַ -ה ֵ֗ ֶנּג ֠ ְ
ה֭הכּ ֝הן֭אַ חֲר ֻ
[נה]֭֭ו ָר ָָ֨א ַ
ְ
וֹ֭בגַבַּ ְח ָֽתּוֹ׃
וֹ֭א ְ
וא֭בּקָ ַר ְח ֶ֖תּ ֵ֥
ְ
ָ֔ה
ֶד (בגד שני מרבה כלאים בכולו) ֶ֣אוֹ֭מן-הָ ָ֔עוֹר֭((מן-העור
וֹ֭ו ָק ַרֶ֣ע֭א ֵ֗תוֹ֭מןַ -ה ֶבּג ֭
י֭הכַּ בֶּ֣ס֭א ָ֑ת ְ
ֲר ֻ
ֶ֣ה֭ה ָ֔ ֶנּגַע֭אַ ח ֶ֖
ֶ֣ה֭הכּהן ְ֭והנּה֭כּ ָה ַ
֭ר ָא ַ
[נו]֭֭ואם ָ
ְ
ממעט חלק או כל העורות) לר"מ ממעט עורות צבועים מתולדה ומאדם (זקף-קטן – שתיים) ,לר"ש ממעט צבוע מאדם (מונח – מצב ביניים); ראה נא לרבוי לר"ש
י֭אוֹ֭מןָ -הע ֶָֽרב׃
ולר"י) ֵ֥אוֹ֭מןַ -ה ְשּׁ ֶ֖ת ֵ֥
י֭אוָֹ -בע ֶרב֭ואח"כ להקיש מג'
ת ָֽ
וֹד֭בּ ֶבּגֶד֭(בגד שביעי מלמד שלא יהיה בכלשהו אלא בג' על ג' אצבעות (מתאים לתלשא) ָֽאוַֹ -ב ְשּׁ ֶ֤
ַ֠
ה֭ע
[נז]֭֭ואם-תּ ָר ֶָ֨א ֝
ְ
וֹ֭בכָ לְ -כּליָ֔ -עוֹר(הפסיק בשתי וערב בין בגד לעור ומלת עור  -זקף-קטן בתפקיד
על ג' בבגד לאורך חוטי שתי וערב שיספיקו לאריגת בגד של ג' על ג' אצ') ֶ֣א ְ
ָ֑וא֭בּא ֶ֣שׁ֭תּ ְשׂ ְר ָ֔ ֶפנּוּ֭אֵ֥ת֭אֲשֶׁ ר-בֶּ֖ וֹ֭
ָ
ר ַחת֭ה
שתיים :ללמד על עור בהמה גסה נאכלת ועל עור בהמה גסה שלא נאכלת ועור שרצים (ריש פי"ד) ראה מח )֭פּ ַ ֶ֖
הַ נָּ ַָֽֽגַע׃
[נח]֭֭ו ַה ֶ֡בּגֶד(בגד חמישי (נסתפקנו פה יותר ממקומות אחרים בדרשות התו"כ) מלמד כי גם בגד בין שלושה על שלושה טפחים עד ג' על ג' אצ' נטמא בנגע
ְ
(לכאורה מתאים לו (יג,נג)) ,ובגד שאין לו להיכן שיפשה מ-ו"ו החיבור)֭ ָֽאוַֹ -ה ְשּׁ ָ֨תי֭אוָֹ -ה ֝ע ֶרב (להקיש שתי וערב לבגד שיהיה בו גמר מלאכה) ֭ ָֽאוֹ-כָ ל-
ֶ֖ית֭וטָ ָֽהר׃
ַע֭וכֻ ַבֵּ֥ס֭שׁ֭נ ְ
ס֭ו ָסֵ֥ר֭מ ֶהֶ֖ם֭הַ נָּ ָָֽ֑֖ג ְ
ֶ֣ר֭תּכַ ָ֔בּ ְ
עוֹר(הפסיק בשתי וערב ללמד על עור בהמה גסה ולא נאכל ועור שרצים)א ֲֶשׁ ְ
ֶ֤י֭ה ֭
ְכּל ָ
וֹ֭ה ָ֔ע ֶרב (הפסוק הזה אינו בחשבון  8בגד)֭ ֶ֖אוֹ֭כָּ לְ -כּלי-עָ֑ וֹר֭
֭א ָ
וֹ֭ה ְשּׁתי ֶ֣
ים֭א ַ
ֶ֤
וֹ֭הפּ ְשׁ ֵ֗תּ
ר׀֭א ַ
ֶ֣
ֶד֭ה ֶצּ ֶֶ֣מ
ת֭בּג ַ
את֭תּוֹרת֭ ֶנגַע-צָ ַ ֝רעַ ֶ ֵ֥
ַ ָ֨
[נט]֭֭ז
֠
וֹ֭לטַ ְמּ ָֽאוֹ׃֭פ
וֹ֭א ְ
ְלטַ ה ֲֶ֖ר ֵ֥
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ספרא תזריע פרשה ה פרק יד (א) אי מה צמר מין בהמה דקה בנאכל אף אין לי אלא מין בהמה דקה בנאכל ,מנין מין בהמה דקה ואינו נאכל,
בהמה גסה ונאכל ,בהמה גסה ואינו נאכל ,עד שתהא מרבה להביא עורות של שרצים מנין תלמוד לומר בעור בעור ריבה ,יכול יהו מיטמים בין
צבועים בין שאינן צבועים ,תלמוד לומר בגד ,מה בגד כולו לבן אף עורות כולם לבנים דברי רבי מאיר ,ר' יהודה אומר או בעור לרבות את
הצבועין ,רבי שמעון אומר כתוב אחד אומר בבגד וכתוב אחד אומר בעור הא כיצד צבועים בידי שמים מיטמים ,בידי אדם אין מיטמים.

משנה (א) מצורפת לסוף ספרא פרק יג ,והסברה ע"י התוה"מ משולב בהסבר ספרא פרק יג.
ָ֨ה֭ה ֶנּ֝גַע֭יְ ַר ְק ַרֶ֣ק׀֭יכול כל מראה ירוק תלמוד לומר יְ ַר ְק ַרֶ֣ק׀֭ירוק שבירוקים ,אדום יכול כל מראה אדום ת"ל א ֲַד ְמ ָ ֵ֗דּם֭
ה ָי ַ
(ב) (יג,מט) ְו ָ֭
ֶ֣ק׀֭אוֹ֭א ֲַד ְמ ָ ֵ֗דּם֭מלמד שאין מטמאים בפתוך יכול כשם שאין מטמים בפתוך כך לא יצטרפו זה עם זה ת"ל
ֶ֣
אדום שבאדומים ,יְ ַר ְק ַר
וְ הָ ָיָ֨ה.
ד ֩ ולא הנימין,
(ג) (יג,מט) ַבּ ֶבּ ֶג ֭
התוה"מ מסביר כי זה הבגד השמיני ,פסקה זאת מצורפת לסוף ספרא פרק יג ,והסברה ע"י התוה"מ משולב בהסבר ספרא פרק יג.
וֹ֭בכָ לְ -כּליָ֔ -עוֹר מה תלמוד לומר שיכול אין לי אלא בגד שיש בו לעשיר
֭א ְ
תי֭אוָֹ -בע ֶרב ֶ֣
ד ֩ ָֽ ...אוַֹ -ב ְשּׁ ֶ֤
(המשך משנה) (ג) (יג,מט) ַבּ ֶבּ ֶג ֭
וּא֭והָ ְר ָאֶ֖ה֭אֶ ת-הַ כּ ָֽהן׃ לרבות
ת֭ה ְ
ָ֑
רעַ
ולעני ,יש בו לעשיר אבל לא לעני לעני אבל לא לעשיר ,לא לעשיר ולא לעני מנין ת"ל נֶ ֵַֽ֥גַע֭צָ ַ ֶ֖
את כולם( .ד) (יג,מט) צָ ַ ֶ֖רעַ ת כגריס הלא דין הוא טימא כאן וטימא בעור הבשר מה עור הבשר כגריס ,אף כאן כגריס( .ה) או כלך לדרך

זו טימא כאן וטימא בבתים מה בבתים כשני גריסים אף כאן כשני גריסים( .ו) נראה למי דומה דנים דבר שהוא מטמא בשני שבועות
מדבר שמטמא בשני שבועות ואל יוכיחו בתים שהם מיטמאים בשלשה שבועות ,או כלך לדרך זו דנים דבר שהוא מטמא בירקרק
ואדמדם מדבר שהוא מטמ' בירקרק או אדמדם ואל יוכיח עור ובשר שאינו מטמא בירקרק או אדמדם ,ת"ל (יג,מט) צָ ַ ֶ֖רעַ ת֭כגריס( .ז)
וראה הכהן את הנגע והסגיר הכהן את הנגע שבעת ימים תחלה( .ח) בשביעי יכול שבעת ימים בין ביום ובין בלילה תלמוד לומר ביום
ביום אין ולא בלילה( .ט) כי פשה זה פיסיון הסמוך כל שהוא ,ומנין לרבות את הרחוק תלמוד לומר בבגד ,יכול כל שהוא נאמר כאן
נגע ונאמר להלן נגע מה נגע האמור להלן כגריס אף כאן כגריס( .י) נמצאת אתה אומר הפיסיון הסמוך כל שהוא ,והרחוק כגריס,
והחוזר כגריס( .יא) צרעת ממארת תן בו מאירה ולא תהנה בו אין לי אלא מוחלט מוסגר מנין תלמוד לומר צרעת ,או מה מוחלט
ועשאו מוכין טמא ואסור בהנייתו יכול אף מוסגר תלמוד לומר כי צרעת.
ת֭הוּא֭ ֭
ָ֑
רעַ
וֹ֭בכָ לְ -כּליָ֔ -עוֹר֭נֶ ֵַֽ֥גַע֭צָ ַ ֶ֖
֭א ְ
תי֭אוָֹ -בע ֶרב ֶ֣
וֹר֭אוַֹ -ב ְשּׁ ֶ֤
ָֽ
וֹ֭ב ֝ע
֭֩א ָ
ם֭בּ ֶבּ ֶגד ָ֨
ֶ֣ק׀֭אוֹ֭א ֲַד ְמ ָ ֵ֗דּ ַ
ֶ֣
ָ֨ה֭ה ֶנּ֝גַע֭יְ ַר ְק ַר
[מט]֭֭וְ ָה ָי ַ
וְ הָ ְר ָאֶ֖ה֭אֶ תַ -הכּ֭ ָֽהן׃֭֭֭
ספרא תזריע פרשה ה פרק יד (ב) (יג,מט) ְו ָה ָיָ֨ה֭הַ ֶנּ֝גַע֭יְ ַר ְק ַרֶ֣ק׀֭יכול כל מראה ירוק תלמוד לומר יְ ַר ְק ַרֶ֣ק׀֭ירוק שבירוקים ,אדום יכול
ֶ֣ק׀֭אוֹ֭א ֲַד ְמ ָ ֵ֗דּם֭מלמד שאין מטמאים בפתוך (או מחלק ,ללמד שאין תערובות של
ֶ֣
כל מראה אדום ת"ל א ֲַד ְמ ָ ֵ֗דּם֭אדום שבאדומים ,יְ ַר ְק ַר
ד֩
ירוק ואדום) יכול כשם שאין מטמים בפתוך כך לא יצטרפו זה עם זה ת"ל ְו ָה ָיָ֨ה (מצטרפים חצאי גריס מצבעים שונים)( .ג) (יג,מט) בַּ בֶּ ֶג ֭
וֹ֭בכָ לְ -כּליָ֔ -עוֹר,
֭א ְ
רב ֶ֣
תי֭אוָֹ -בע ֶ֭
ד ֩ ָֽ ...אוַֹ -ב ְשּׁ ֶ֤
ולא הנימין (נגע בבגד מטמא הנימין ,אבל בגד לא נטמא אם הנימים טמאים (משולב בפי"ג))ַ ,בּ ֶבּ ֶג ֭
מה תלמוד לומר שיכול אין לי אלא בגד שיש בו לעשיר ולעני (ההתיחסות אינה לגודל ג' על ג' אצ' אלא לעצם העובדה שזה בגד) ,יש בו
רעַ ת֭
לעשיר אבל לא לעני (בגד דק) לעני אבל לא לעשיר (בגד עבה) ,לא לעשיר ולא לעני (בגד שלא ראוי ללבישה כלל) מנין ת"ל נֶ ֵַֽ֥גַע֭צָ ַ ֶ֖
וּא֭ו ָה ְר ָאֶ֖ה֭אֶ תַ -הכּ ָֽהן׃ לרבות את כולם.
ְ
הָ֑
ת֭הוּא֭ -מרכא טפחא אתנח ,מרכא טפחא ,יתור לרבות את כל בגדים אפילו שלא ראוי לאף אחד ,אתנח ,מגביל כנלמד במ"ד שגם בבגד,
ָ֑
רעַ
נֶ ֵַֽ֥גַע֭צָ ַ ֶ֖
גודל הצרעת הוא גריס.
ת֭הוּא֭ ֭
ָ֑
רעַ
וֹ֭בכָ לְ -כּליָ֔ -עוֹר֭נֶ ֵַֽ֥גַע֭צָ ַ ֶ֖
֭א ְ
תי֭אוָֹ -בע ֶרב ֶ֣
וֹר֭אוַֹ -ב ְשּׁ ֶ֤
ָֽ
וֹ֭ב ֝ע
֭֩א ָ
ם֭בּ ֶבּ ֶגד ָ֨
ֶ֣ק׀֭אוֹ֭א ֲַד ְמ ָ ֵ֗דּ ַ
ֶ֣
ָ֨ה֭ה ֶנּ֝גַע֭יְ ַר ְק ַר
[מט]֭֭ו ָה ָי ַ
ְ
֭
וְ הָ ְר ָאֶ֖ה֭אֶ תַ -הכּ ָֽהן׃֭֭֭

הרב שפיצר תורת נגעים סימן קכב נגע בקמטים של בגד משנה נגעים פי"א מי"א החמת והתורמל נראין כדרכן.
בגד שיש בו קמטים ונראה נגע בקמטים ,נראה בדעת הראשונים ,אם הקמטים אינם תפורים או קשורים הרי זה מטמא בנגעים ,ואם
הקמטים תפורים או קשורים הו"ל בתוך הקמטים כבית הסתרים ואינו מטמא בנגעים.
בתוך בירור הסוגיה כתב כי בחכמת אדם כלל קי"ג סעי' י"ט כתב דאם הנגע למעלה על גב הקמטים אין הקמטים מצטרפים לשיעור גריס
כיון שיש אויר בין כל אחד ואחד לא חשיב הכל לנגע אחד.

וֹ֭בכָ לְ -כּליָ֔ -עוֹר גם מכיל רמזים להגבלות בראית נגעים בבגד ובעור ולכן
שלושה פסוקים מתיחסים לכלי עור .הראשון שבהם (יג,מט) ֶ֣א ְ
נסביר אותו בהקשר לסוגיה.
וֹ֭ב ֝עוֹר – קדמא ואזלא כעין כלל מלמד ,תוכן הפרטים מלמד אלו בגדים מראים
ד ֩ – תרסא כמחיצה ,והמלה כחלק מהכלל ָ֨א ָ
(יג,מט) ַבּ ֶבּ ֶג ֭
לכהן .ובאות תבניות הטעמים הבאות וממעטות מנגעים את המצבים הבאים שאינן צריכים להראות לכהן.
ֶד ֩ – תרסא כמחיצה( ,א) למעט בית הסתרים בבגדים ובכלי עור מטומאת נגע
(א) (יג,מט) ַבּ ֶבּג ֭
ֶ֣ק׀֭אוֹ֭א ֲַד ְמ ָ ֵ֗דּם֭– טעם הפסק בין הצבעים עשוי לרמז על כך שאין מראות נגעים שעל גב הקמטים הקבועים
ֶ֣
(ב) (יג,מט) ְו ָה ָיָ֨ה֭הַ ֶנּ֝גַע֭יְ ַר ְק ַר
בכלי העור מצטרפים זה לזה.
מצבים אלו לא חל עליהם ְו ָה ְר ָאֶ֖ה֭אֶ תַ -הכּ ָֽהן׃ – טפחא ללא מרכא ,סלוק .סילוק מגביל מה מראים לכהן והגבלה זאת מאפיינת את
ת֭הוּא הוא לא נראה לכהן כי הוא בית סתרים או על גבי
ָ֑
רעַ
הטפחא ומתפשטת על ידה לנאמר לפניה לומר שלמרות שזה מראה נֶ ֵַֽ֥גַע֭צָ ַ ֶ֖
קמטים.
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ב"ה

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

ספרא תזריע פרשה ה פרק יד (ד) (יג,מט) צָ ַ ֶ֖רעַ ת֭כגריס הלא דין הוא טימא כאן וטימא בעור הבשר מה עור הבשר כגריס ,אף כאן
כגריס.
ת֭נוֹשׁנֶת֭הוא֭צרעת בנין אב לכל הצרעת שיהו כגריס,
ֶ ֶ֤
התוה"מ מפנה ל -ספרא תזריע פרשה ג פרק ג מ"א (יג,יא) צָ ַ ָ֨רעַ
(ה) או כלך לדרך זו טימא כאן וטימא בבתים (וי' מצורע יד,לד) מה בבתים כשני גריסים (אולי) אף כאן כשני גריסים( .ו) נראה למי
דומה דנים דבר (בגד) שהוא מטמא בשני שבועות מדבר (נגע עור בשר) שמטמא בשני שבועות ואל יוכיחו בתים שהם מיטמאים
בשלשה שבועות ,או כלך לדרך זו דנים דבר (בגד) שהוא מטמא בירקרק ואדמדם מדבר (בית) שהוא מטמ' בירקרק או אדמדם ואל
יוכיח עור הבשר שאינו מטמא בירקרק או אדמדם ,ת"ל (יג,מט) צָ ַ ֶ֖רעַ ת֭כגריס.

הוּבֶ֖א֭אֶ לַ -הכּ ָֽהן׃
ָ֑ם֭ו ָ
ֶ֖ה֭בּאָ ָד ְ
ְ
ת֭כּי֭ת ְהיֶ
ֵ֥
ויקרא תזריע יג,ט :נֶ ֶָֽ֣֖גַע֭צָ ַ ָ֔רעַ
פסוק מבוא לסימן טומאה מחיה ,צָ ַ ָ֔רעַ ת֭ -זקף-קטן בתפקיד שתיים מרמז לגודל מינימלי של מחיה של שתי שערות על שתי שערות.
והתוה"מ [קסג] פירש שמלת (יג,יא) צָ ַ ָ֨רעַ ת במחיה היא בנין אב לכל הנגעים שכתוב בהם צרעת שהם כגריס.
מכל  32מופעי מלת צרעת בתנ"ך יש רק עוד פעם אחת צרעת – זקף-קטן
ֶ֤ה֭ה ֶנּגַע֭מלמד שאין הבית מטמא אלא בשני גריסין.
ַע֭והנּ ַ
תו"כ מצורע פרשה ו' פרק ג מ"א ְו ָר ָאֶ֣ה֭אֶ תַ -ה ֵ֗ ֶנּג ְ
והדבר מרומז (יד,לד) צָ ַ ָ֔רעַ ת – זקף-קטן ,בתפקיד שני גריסים

ַע֭וה ְסגֵּ֥יר֭אֶ תַ -הנֶּ ֶַֽ֖גַע֭שׁ ְב ַעֵ֥ת֭י ָָֽמים׃֭
ֵ֥ה֭הכּהֶ֖ן֭אֶ תַ -הנָּ ָָֽ֑֖ג ְ
(יג,נ) ְו ָר ָא ַ
ַע֭וה ְסגֵּ֥יר֭אֶ תַ -הנֶּ ֶַֽ֖גַע֭שׁ ְב ַעֵ֥ת֭י ָָֽמים׃ תחלה.
ֵ֥ה֭הכּהֶ֖ן֭אֶ תַ -הנָּ ָָֽ֑֖ג ְ
ספרא תזריע פרשה ה פרק יד (ז) (יג,נ) ְו ָר ָא ַ

תחלה .פי' הח"ח פרשה ב פ"א מ"ח תחלה .כלומר זה ההתחלה למה שיעשה אח"כ [ק"א] ועיין בראב"ד מה שמבאר כפשוטו דהיינו
רק בתחלה צריך הסגר פ"א או שני פעמים אבל לאחר שהחליטו בשער לבן או בפשיון והלך השער לבן והפשיון (וחזר – בראב"ד
במקורו לא מופיעה מלה זאת ,וכך גם יותר מובן) א"צ עוד הסגר שני וכך צריך לפרש לקמן פרשתא ה' סוף פ"ח .בהעלם סימני טומאה ,אף
אם המראה נשאר ,הנגוע מתחיל תהליך טהרה .אם עד שלא השלימו חזרו סימני טומאה אין לו הסגר שוב אלא מיד חוזר להחלט.
ֹ֧יר֭הכּהֵ֛ן֭אֶ תַ -הנֶּ ֶַֽ֖גַע֭שׁ ְב ַעֵ֥ת֭י ָָֽמים תחילה.
ַ
ראה תו"כ פ"ב פ"א (ט) (יג,ד) ְוה ְסגּ

בבגד יש הסגר מיד בתחילה ,בהופעה ראשונה של נגע .הופעה שניה של נגע מחייבת שריפתו.
ובפירוט :בגד מוסגר מיד בהופעה ראשונה של נגע ,אם כעבור שבועיים הנגע כהה ,קורעים את מקומו מהבגד או מהעור (יג,נו) .לתנא קמא,
וכן דעת הרמב"ם בפירוש המשנה ,ישים מטלית במקום שקרע ממנו .הופעה שניה של נגע :אם הנגע חוזר למטלית הוא מחלט מיד ויש
לשרוף המטלית והבגד( .יג,נז)  .אם שוב מופיע נגע בכל מקום אחר בבגד פרט למטלית הרי זה נגע מחלט ושורף הבגד ולא המטלית.
תחלה .פי' התוה"מ כי בנגעי עור הבשר במראה ללא סימני טומאה ,שבוע ראשון התורה קוראה לו הסגר נגע ,שבוע שני נקרא הסגר סתם
(בלי מלת נגע ,כמו בשחין ומכוה שההסגר בם רק שבוע שכתוב רק הסגירו בלי מלת נגע) ואם בסופו עדיין אין סימני טומאה מתברר
למפרע שהאיש אינו נגוע אפילו אם המראה הוא מהסוג הטמא.
אבל לגבי בגד אם כעבור שבועיים המראה נשאר בצבע הטמא זה החלט המחייב שריפה .ונסביר :בבגד יש מראה יְ ַר ְק ַרֶ֣ק׀֭אֶ֣ וֹ֭א ֲַד ְמ ָ ֵ֗דּם֭,
ואין סימני טומאה בתחלה .מצבי החלט בבגד יכולים לקרות רק אחרי שבעה ימים (א) על פשיון;(.ב) על זמן  -אחרי כביסה ועוד שבעה ימי
וּא֭בּאֶ֖שׁ֭תּ ְשׂ ְר ֶפָ֑נּוּ.
ָ
ֶ֣א֭ה
שׂה֭טָ מ ָ֔
ַע֭לא-פָ ָ֔ ָ
ְך֭הנֶּ ֶָֽ֖֤גַע֭אֶ ת-עינוֹ ְ֭ו ַהנֶּ ֶָֽ֣֖ג ָֽ
ַע֭והנּה֭לאָ -ה ָ֨ ַפ ַ
הסגר (יג,נה) ַה ֵ֗ ֶנּג ֠ ְ
חֲרי֭הֻ כַּ בֶּ֣ס֭אתָ֑ וֹ֭וְ קָ ַרֶ֣ע֭א ֵ֗תוֹ֭מן-הַ בֶּ גֶד֭אֶ֣ וֹ֭מן-הָ ָ֔עוֹר הבגד או העור נטהרים ,אלא
אבל אם כעבור שבעה הימים השניים (יג,נו) כּ ָהֶ֣ה֭הַ ָ֔ ֶנּגַע֭אַ ֶ֖
נּוּ֭את֭אֲשֶׁ ר-בֶּ֖ וֹ֭הַ נָּ ַָֽֽגַע׃֭֭֭
ֵ֥
וֹ֭בכָ לְ -כּליָ֔ -עוֹר֭פּ ַ ֶ֖רחַ ת֭הָ֑וא֭בָּ אֶ֣שׁ֭תּ ְשׂ ְר ָ֔ ֶפ
תי֭ ָֽאוֹ-בָ ע ֶרב֭אֶ֣ ְ
ֶד֭אוֹ-בַ ְשּׁ ֶ֤
וֹד֭בַּ בֶּ ג ָֽ
֠
ה֭ע
בחזרת הנגע (יג,נז) וְ אם-תּ ָר ֶָ֨א ֝
ולא נראה להשוות לנגע באדם ,ראה ויקרא תזריע יג,ו
בנגעי עור בהסגרה ראשונה (יג,ד) ובהסגרה שניה (-יג,ה) יש המתנה לתוספת על הקיים עכשו (שער לבן ,מחיה ,פשיון).
בנ געי בגדים ובתים יש המתנה להתמדה בצבע מעבר לשתי תקופות של שבעה ימים לפחות ,או לתוספת הפשיון
ויקרא תזריע יג,נא:

אכ ָ֑ה֭ ֭
ה֭העֶ֖ וֹר֭למְ֭לָ ָ
ָ
שׂ
וֹר֭ל ֵ֛כל֭אֲשֶׁ ר-יעָ ֶ ֵ֥
ְ
וֹ֭ב ָ֔ע
֭א ָ
י֭אוָֹ -בע ֶרב ֶ֣
ת ָֽ
ֶד֭אוַֹ -ב ְשּׁ ֶ֤
֭בּ ֶבּג ָֽ
ֶ֤ה֭ה ֶנּגַע ֠ ַ
ַ
י֭כּי-פָ ָשׂ
יע ָֽ
ֶ֣וֹם֭ה ְשּׁב ֵ֗
ַ
ַע֭בּיּ
֭וְ ָר ָָ֨אה֭אֶ תַ -ה ֶנּ֝ג ַ
ֵ֥א֭הוּא׃
ת֭הנֶּ ֶַֽ֖גַע֭טָ מ ָֽ
ת֭מ ְמ ֶא ֵֶ֛ר ַ
ַ
צָ ַרֹ֧עַ
יעי יכול (בתו"כ עם תוה"מ לא גריס שבעת ימים) בין ביום ובין בלילה תלמוד לומר
ספרא תזריע פרשה ה פרק יד (ח) (יג,נא) בהַ֭ ְשּׁב ֵ֗
(יג,נא) ַבּיֶּ֣וֹםַ ,בּיֶּ֣וֹם֭אין ולא בלילה.
(ט) (יג,נא) ָֽכּי-פָ ָשֶׂ֤ה֭זה פיסיון הסמוך כל שהוא ,ומנין לרבות את הרחוק תלמוד לומר ֠ ַבּ ֶבּגֶד ,יכול כל שהוא נאמר כאן נגע ונאמר

להלן נגע מה נגע האמור להלן כגריס אף כאן כגריס.

(י) נמצאת אתה אומר הפיסיון הסמוך כל שהוא ,והרחוק כגריס ,והחוזר כגריס( .ב-משנה י' מובא שיעור נוסף לנגע חוזר שהוא ע"פ הח"ח נגע
השב ומופיע אחרי קריעה ,גם הוא כגריס)

ֶ֤ה֭֭בּ ֶבּגֶד .דפשיטא ש ֠ ַבּ ֶבּגֶד הוא פושה .מבואר שקמ"ל שאף שהוא רחוק מן
ַ֠
֭בּבֶּ גֶד .ממ"ש ָֽכּי-פָ ָשׂ
ֶ֤ה֭ה ֶנּגַע ֠ ַ
ַ
התוה"מ [קסה] ָֽכּי-פָ ָשׂ
ֶ֤ה֭ה ֶנּגַע֭צריך שיהא עליו שם נגע שהוא כגריס (זה אמור להיות רחוק מהאום),
ַ
ֶ֤ה֭בּ ֶבּגֶד הוה פשיון .אמנם במ"ש ָֽכּי-פָ ָשׂ
הנגע כיון שפָ ָשׂ ֠ ַ
ומתבאר אצלי ששם הבא כפול השם הנשנה אינו השם הראשון כמ"ש באילת השחר (כלל קלח) וכן במ"ש ָֽכּי-פָ ָשֶׂ֤ה֭הַ ֶנּגַע֭
מורה אף נגע אחר כל שהוא (זה אמור להיות קרוב לאום) בבגד טמא .בלבד שיהי' עליו שם נגע בפ"ע.
ודעת הראב"ד (בהשגות פ' י"ב מהל' ט"צ(טומאת צרעת)) שדין זה שוה בנגעי בשר ובנגעי בגדים ובתים .והפשוט מורה כן .שגם בנגעי
בשר אמר כי פשה הנגע בעור .אבל הרמב"ם לא כן דעתו .אלא שרק בנגעי בגדים אמרו זה .וצ"ל לדעתו שבנגעי בשר אמר בעור
להוציא אם פשה לשחין ולמכוה ולראש ולזקן וכדומה( :שפסיון לאזורים שאינם בהגדרת עור לנגעים אינו נחשב פסיון)
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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וְ ָר ָָ֨אה֭אֶ תַ -ה ֶנּ֝גַע – קדמא ואזלא ,כעין כלל מלמד

(א) מתואם עם דעת הראב"ד (בהשגות פ' י"ב מהל' ט"צ) שדין זה שוה בנגעי בשר ובנגעי בגדים ובתים .אבל הרמב"ם לא
כן דעתו .אלא שרק בנגעי בגדים אמרו זה .הליכה עם דעת הרמב"ם מחייבת הבנה אחרת של התבנית.
(ב) כלל מלמד לשלושה מיני פסיון ושיעוריהן :פסיון קרוב (משנה ט') ,פסיון רחוק (משנה ט') ,לנגע חוזר שהוא ע"פ הח"ח נגע
השב ומופיע אחרי קריעה( ,מ"י) וטעם תלשא במלת֭ ֠ ַבּ ֶבּגֶד מרמז שיש לדרוש שיעוריהם.

יעי – מונח רביע ,אפשר כי בתפקיד רבוי ימי ראיה החל מהיום השביעי ,ויום הראיה יחשב כיום השביעי הראשון.
ֶ֣וֹם֭ה ְשּׁב ֵ֗
ַ
בַּ יּ
וכך ראינו ב-שחין ומכוה מצב איחור בראיית הכהן וביום שראה היה פשיון – מטמא ,אף שאם היה רואהו ביום השביעי היה טהור.
וֹ֭ב ָ֔עוֹר – מהפך פשטא מונח זקף-קטן.,
֭א ָ
י֭אוָֹ -בע ֶרב ֶ֣
ת ָֽ
֭בּ ֶבּגֶד – מהפך פשטא תלשא (תבנית נדירה מאד) ָֽאוַֹ -ב ְשּׁ ֶ֤
ָֽכּי-פָ ָשֶׂ֤ה֭הַ ֶנּגַע ֠ ַ
ַע) זה פיסיון.
תו"כ מ"ט דורש התוכן כפשוטו ָֽכּי-פָ ָשֶׂ֤ה והמשכו ( ַה ֶנּג ֭
ַע – מהפך פשטא מוציא הכתוב מפשוטו של פשיון סמוך לנגע קיים ,וע"י תלשא בַ ֠ -בּבֶּ֭גֶד בתפקיד מחיצה
ֶ֤ה֭ה ֶנּג ֭
ַ
אפשר כי תבנית ָֽכּי-פָ ָשׂ
מעבירו לנגע רחוק ,המנותק מהאום ֠ ַבּ ֶבּגֶד .
בנגעי עור אדם למדנו שאין רואים נגע חדש עד טהרת הנגע הראשון .אבל בבגד הנגע הרחוק נחשב כהמשך ,כהופעת פשיון בבגד אף
שאינו מתפשט מהנגע הקיים.
֠בַּ בֶּ גֶד – תלשא ,בתפקיד שיעור אלפניה כתו"כ מ"ט הלומד ָֽכּי-פָ ָשֶׂ֤ה֭זה פסיון הסמוך בשיעור כל שהוא.
֠בַּ בֶּ גֶד – תלשא בתפקיד שיעור על עצמה או אחריה ללמד על שיעור פסיון רחוק ,שיטמא רק כאשר שיעורו כגריס .וכן רמז לדרישת
שיעור נגע חוזר לאחר קריעה מן הבגד מרומז בטעם תלשא בַ ֠ -בּ ֶבּגֶד ושעורו כגריס.
וֹ֭ב ָ֔עוֹר – מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,לימוד כפשט הכתוב ודרשה שלא כפשט הכתוב ,ללמד כי הנגע בא
֭א ָ
תי֭ ָֽאוָֹ -בע ֶרב ֶ֣
(יג,נא) ָֽאוַֹ -ב ְשּׁ ֶ֤
מחמת דבר נוסף ראה להלן (גמר מלאכה א,ד) (חיבור מקבל טומאה ב) (צבוע ג).
בהסבר על תו"כ פרשה ה פרק יד ע"פ התוה"מ קשרנו לפסוק (יג,נא) בדרך האפשר את הדברים הבאים:
(א) ֠ ַבּ ֶבּגֶד ((יתור ששי של מלת בגד מלמד על גמר מלאכה בבגד)
י֭אוָֹ -בע ֶרב֭ (הפסיק בשו"ע ללמד על עור חיית ים שלעצמו טהור אבל חיבור חוט מהגדל בארץ בדרך חיבור גורם לו
ת ָֽ
(ב) ָֽאוַֹ -ב ְשּׁ ֶ֤
לקבל נגע) וכן (עורות אהלים ,ראה סעיף ד) מהפך פשטא אינו מקבל טומאה מעצמו ,אלא מקבל טומאה בגלל חיבור למקבל
טומאה
וֹ֭ב ָ֔עוֹר (לר"ש מרבה לקבלת נגע עור צבוע מתולדה בלבד (רמז מונח – כמצב ביניים) ,לר"י מרבה גם עור הצבוע בידי אדם( ,רמז
(ג) ֶ֣א ָ
זקף-קטן בתפקיד שתיים ,צבוע מתולדה ,צבוע בידי אדם)(ראה המיעוט ב-נו)
אכ ָ֑ה֭(כפל עור מרבה עורות אהלים ,שאף שאינם כלים ולא נעשה בהם מלאכה
מלָ ָ
ֵ֥ה֭העֶ֖ וֹר֭ל ְ֭
ָ
(ד) ְל ֵ֛כל֭אֲשֶׁ ר-יעָ ֶשׂ
מ"מ מקבלים נגע מפני שמוכנים למלאכתם)
ֵ֥ה֭בוֹ֭הַ נָּ ָָֽ֑֖גַע֭ ֭
ֶ֖
ֶ֣י֭ה ָ֔עוֹר֭אֲשֶׁ ר-י ְהיֶ
וֹ֭בפּ ְשׁ ָ֔תּים֭א֚וֹ֭אֶ ת-כָּ לְ -כּל ָ
֭א ַ
ב֭בּצֶּ מֶ ר ֶ֣
ֶ֣י׀֭אוֹ֭אֶ תָ -ה ֵ֗ע ֶר ַ
וֹ֭אתַ -ה ְשּׁת ֶ֣
ֶד֭א ֶ ָֽ
[נב]֭֭ ְושָׂ ַ ָ֨רף֭אֶ תַ -ה ֶ֝בּג ֵ֥
וא֭בּאֶ֖שׁ֭תּשָּׂ ָֽרף׃֭֭֭
ָ
֭ה
ת֭מ ְמאֶ ֶרת ָ֔
ַ
כּי-צָ ַרֶ֤עַ
֭ ָֽ֭
ת֭מ ְמ ֶא ֵֶ֛רת֭תן בו מאירה ולא תהנה בו .אין לי אלא מוחלט ,מוסגר מנין (הח"ח שאסור בהנאה בעת הסגרו) תלמוד לומר
ַ
(יא) צָ ַרֹ֧עַ
(יג,נב) ָֽכּי-צָ ַרֶ֤עַ ת ,אי מה מוחלט ועשאו מוכין (חתיכות קטנות) טמא ואסור בהנייתו (הח"ח דאפילו הִכּהו וטרפו ונעשו כעין מוכין (פירר

לכעין חוטים וחתיכות קטנות) לא הועילו מעשיו ואסור בהנאה).
ֵ֥א֭הוּא .משמע המחלט הוא טמא ולא
ת֭מ ְמ ֶא ֵֶ֛רת֭הַ נֶּ ֶַֽ֖גַע֭טָ מ ָֽ
ַ
יכול אף מוסגר( ,הח"ח ה"ג) תלמוד לומר( -יג,נא) כי (לא בפסוק) צָ ַרֹ֧עַ
המוסגר והיינו באופן זה( .מוסגר שעשאו חתיכות קטנות מותר בהנאה).
ֵ֥א֭הוּא מיעט את המוכין של הבגד
ת֭מ ְמ ֶא ֵֶ֛רת֭הַ נֶּ ֶַֽ֖גַע טָ מ ָֽ
ַ
למד את הבגד המוסגר השלם מ(-יג,נב) ָֽכּי-צָ ַרֶ֤עַ ת לאסרו בהנאה .ומ(-יג,נא) צָ ַרֹ֧עַ
המוסגר מאיסור הנאה.
ֵ֥א֭הוּא
ת֭הנֶּ ֶַֽ֖גַע֭טָ מ ָֽ
(יג,נא) צָ ַרֹ֧עַ ת֭מַ ְמ ֶא ֵֶ֛ר ַ
ת֭הנֶּ ֶַֽ֖גַע֭ – דרגא תביר טפחא ,כעין קבוצת פרטים קשורים לנושא שעל כל אחד חלה אותה הלכה
א ֶר ַ
ת֭מ ְמ ֵֶ֛֭
ַ
צָ ַרֹ֧עַ
כאן המאירה (הקללה) ואיסור ההנאה מהבגד המוחלט השלם ,והבגד המוסגר השלם֭.טָ מֵ֥א֭ – מרכא ,מרבה מוכין מבגד מחלט שלםָֽ .הוּא׃
– סלוק ,מגביל איסור הנאה למוכין מבגד מחלט (ע"פ הח"ח) ,ולכן מתיר הנאה ממוכין של בגד מוסגר.
הסברים ומקורות לעיון משנה י"א
תורה שלמה [קעה] ע"פ במדרש הגדול לומד שמוכין של מוסגר אף בשיעור מעל ג' על ג' אצ' טהור ומותר בהנאה,
תוספתא נגעים (צוקרמאנדל) פ"ה הט"ו בגד המוסגר שצבעו או שמכרו לגוי טהור ר' אלעזר בר' שמעון אומר הרי הוא כהסגירו בגד

המוסגר שקיצעו ועשאו מטלית שהן פחותות משלש על שלש והיתה בהן אחת שיש בה שלש על שלש ונראה נגע בזו שהיא שלש
היא טמאה בלבד ור' אלעזר בר' שמעון אומר כולן ישרפו:
רמב"ם הלכות טומאת צרעת פי"ג הי"א בגד מוסגר שצבעו או מכרו לעכו"ם טהור ,וכן אם נתערב באחרים כולן טהורים ,קצצו
ועשהו מוכין פחות משלש על שלש טהור ומותר בהנייתו ,היתה בהן אחת שלש על שלש ונראה בה נגע היא לבדה טמאה.

כתב הכסף משנה כי ה-רמב"ם מבוסס על תוספתא נגעים פ"ה הט"ו שבגד מוסגר שחל בו שנוי ע"י צביעה או במכירה לעכו"ם טהור
וכנראה מותר בהנאה ,וכן בגד מוסגר שעובר שנוי ונעשה מוכין של פחות מג' על ג' אצ' המוכין טהורים ומותרים בהנאה .
ויקרא תזריע יג,נב – נו:

ֶ֣י֭ה ָ֔עוֹר֭אֲשֶׁ ר-י ְהיֶ ֵ֥ה֭ ֶ֖בוֹ֭הַ נָּ ָָֽ֑֖גַע֭ ֭
וֹ֭בפּ ְשׁ ָ֔תּים֭א֚וֹ֭אֶ ת-כָּ לְ -כּל ָ
֭א ַ
ב֭בּצֶּ מֶ ר ֶ֣
ֶ֣י׀֭אוֹ֭אֶ תָ -ה ֵ֗ע ֶר ַ
וֹ֭אתַ -ה ְשּׁת ֶ֣
ֶד֭א ֶ ָֽ
[נב]֭֭ ְושָׂ ַ ָ֨רף֭אֶ תַ -ה ֶ֝בּג ֵ֥
וא֭בּאֶ֖שׁ֭תּשָּׂ ָֽרף׃֭֭֭
ָ
֭ה
ת֭מ ְמאֶ ֶרת ָ֔
ַ
֭ ָֽכּי-צָ ַרֶ֤עַ
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
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"ג

וֹ֭בּכָ לְ -כּליָֽ -עוֹר׃֭֭֭
ב֭א ְ
י֭אוֹ֭בָ ע ֶָ֑ר ֶ֖
וֹ֭ב ְשּׁ ֶ֖ת ֶ֣
ֶד֭א ַ
ַע֭בּ ֶ֕בּג ֵ֥
ֶ֣ה֭ה ָ֔ ֶנּג ַ
ַ
ֶ֣ה֭הכּהן ְ֭והנּה֭לא-פָ ָשׂ
[נג]֭֭ואם֭י ְר ֶא ַ
ְ
ירוֹ֭שׁ ְבעַ ת-י ֶָ֖מים֭שׁ ָֽנית׃֭֭֭
ַע֭וה ְסגּ ֵ֥֭
וֹ֭הנָּ ָָֽ֑֖ג ְ
ן֭ו ָ֨כ ְבּ ָ֔סוּ֭אֵ֥ת֭אֲשֶׁ רֶ֖ -בּ ַ
֭הכּ ָ֔ה ְ
[נד]֭֭וצוָּה ַ
ְ
וּא֭בּאֶ֖שׁ֭תּ ְשׂ ְר ֶפָ֑נּוּ֭ ֭
ָ
ֶ֣א֭ה
שׂה֭טָ מ ָ֔
ַע֭לא-פָ ָ֔ ָ
ְך֭הנֶּ ֶָֽ֖֤גַע֭אֶ ת-עינוֹ ְ֭ו ַהנֶּ ֶָֽ֣֖ג ָֽ
ַע֭והנּה֭לאָ -ה ָ֨ ַפ ַ
ֶ֣י׀֭הכַּ בֶּ֣ס֭אֶ תַ -ה ֵ֗ ֶנּג ֠ ְ
ה֭הכּ ֝הן֭אַ חֲר ֻ
[נה]֭֭ו ָר ָָ֨א ַ
ְ
וֹ֭בגַבַּ ְח ָֽתּוֹ׃֭֭֭
וֹ֭א ְ
וא֭בּ ָק ַר ְח ֶ֖תּ ֵ֥
ְ
ת֭ה
ְפּ ֶח ֶֶ֣ת ָ֔
י֭אוֹ֭מן-הָ ע ֶָֽרב׃֭֭֭
וֹר֭אוֹ֭מןַ -ה ְשּׁ ֶ֖ת ֵ֥
ֵ֥
֭אוֹ֭מןָ -ה ָ֔ע
וֹ֭ו ָק ַרֶ֣ע֭א ֵ֗תוֹ֭מןַ -ה ֶבּגֶד ֶ֣
י֭הכַּ בֶּ֣ס֭א ָ֑ת ְ
ֲר ֻ
ֶ֣ה֭ה ָ֔ ֶנּגַע֭אַ ח ֶ֖
ֶ֣ה֭הכּה֭ ן ְ֭והנּה֭כּ ָה ַ
֭ר ָא ַ
[נו]֭֭ואם ָ
ְ

וֹ֭בפּ ְשׁ ָ֔תּים ,יכול יביא גיזי צמר
֭א ַ
ב֭בּצֶּ מֶ ר ֶ֣
ֶ֣י׀֭אוֹ֭אֶ תָ -ה ֵ֗ע ֶר ַ
וֹ֭אתַ -ה ְשּׁת ֶ֣
ֶד֭א ֶ ָֽ
ספרא תזריע פרשה ה פרק טו (א) (יג,נב)֭ ְושָׂ ַ ָ֨רף֭אֶ תַ -ה ֶ֝בּג ֵ֥
וא֭בּאֶ֖שׁ֭תּשָּׂ ָֽרף אינה צריכה ד"א לישרף עמה( .ב) אם כן
ָ
ואניצי פשתן וישרפם עמה ,תלמוד לומר (לא גר' ָ֔הוא רק המלים הבאות)ָ֔ ,ה
וֹ֭בפּ ְשׁ ָ֔תּים להוציא את האמריות (להוציא קישוטים מלהשרף)( .ג) אוציא את האמריות של שיראים ושל זהב שאין
֭א ַ
למה נאמר ַבּצֶּ ֶמר ֶ֣
וֹ֭הנָּ ָָֽ֑֖גַע֭הראוי לקבל
מינן מיטמא בנגעי' ולא אוציא את של ארגמן ושל זהורית טובה שמינן מיטמא בנגעים תלמוד לומר אֲשֶׁ ר-י ְהיֶ ֵ֥ה֭ ֶ֖ב ַ
וֹ֭בּכָ לְ -כּל֭יָֽ -עוֹר זה העומד (נגע שלא
ַע֭בּ ֶ֕בּגֶד ֶ֖ ...א ְ
ֶ֣ה֭ה ָ֔ ֶנּג ַ
ַ
ֶ֣ה֭הכּהן ְ֭והנּה֭לא-פָ ָשׂ
ַ
נגע (להוציא הצבועין מלהשרף)( .ד) (יג,נג) ְואם֭י ְר ֶא
ן֭ו ָ֨כ ְבּ ָ֔סוּ֭הצואה בכהן והכיבוס בכל אדם( .ה) (יג,נד) ְו ָ֨כ ְבּ ָ֔סוּ  ...הַ נָּ ָָֽ֑֖גַע֭יכול ַהנָּ ָָֽ֑֖גַע֭בלבד תלמוד לומר וְ ָ֨כ ְבּ ָ֔סוּ
֭הכּ ָ֔ה ְ
פשה)( .יג,נד) ְוצוָּה ַ
ירוֹ֭שׁ ְבעַ֭ת-י ֶָ֖מים֭שׁ ָֽנית מלמד שיום שביעי עולה מן המנין בין
וֹ֭הנָּ ָָֽ֑֖גַע ,הא כיצד יכבס מן הבגד עמו( .ו) (יג,נד) ְוה ְסגּ ֵ֥
 ...אֲשֶׁ רֶ֖ -בּ ַ
שׂה֭טָ מ ֶ֣א הפך (מאדמדם
שׂה֭טָ מ ֶ֣א הא אם לאָ -ה ָ֨ ַפְך֭וָֽ -לא-פָ ָ֔ ָ
ֶ֣י׀֭הכַּ בּ ֶ֣ס וָֽ -לא-פָ ָ֔ ָ
ה֭הכּ ֝הן֭אַ חֲר ֻ
ַ
מלפניו בין מלאחריו( .ז) (יג,נה) ְו ָר ָָ֨א
ירוֹ֭שׁ ְבעַ ת-י ֶָ֖מים֭שׁ ָֽנית (אפשר כי גרסת הגר"א משמיטה את
לירקרק או להיפך) ולא פשה איני יודע מה יעשה לו תלמוד לומר (יג,נד) וְ ה ְסגּ ֵ֥
הפסוק ולומד ע"פ משנה נגעים פי"א מ"ד יראה בתחילה) דברי ר' יהודה וחכמים אומרים [אינו] טמא [אלא] משם עומד הא מה אני מקיים
שׂה֭טָ֭מֶ֣א֭הפך טמא בכל מין (צבע) שהוא מטמא לו (מאדמדם לירקרק או להיפך כאילו
ְך֭הנֶּ ֶָֽ֖֤גַע֭אֶ ת-עינוֹ֭והנה ָֽלא-פָ ָ֔ ָ
(יג,נה) ֠ ְוהנּה֭לאָ -ה ָ֨ ַפ ַ
לא נשתנה)( .ח) ְפּ ֶח ֶֶ֣תת שיהו כל מראיה שוקעין או אינו ְפּ ֶח ֶֶ֣תת אלא כמראה שֵּ ני (למשל דהה מירקרק לירוק) כשהוא אומר ָ֔הוא֭הרי הוא
כמות שהיתה הא מה אני מקיים ְפּ ֶח ֶֶ֣תת שיהו כל מראיה שוקעים( .ט) (יג,נה) ְבּ ָק ַר ְח ֶ֖תּוֹ אילו השחקיםְ ,בג ַַבּ ְח ָֽתּוֹ֭אלו החדשים מיכן
ֶ֣ה֭הכּהן֭וְ הנּה֭כּ ָהֶ֣ה֭למראה שני
ַ
אמרו סגוס שנראה בו נגע ,ר' אליעזר בן יעקב אומר עד שיראה באריג ובמוכים( .י) ו(-יג,נו) ָר ָא
(למשל דהה מירקרק לירוק) או כהה למראה שלישי (למשל מירקרק לללא צבע) ,ת"ל (יג,נה) ְו ַהנֶּ ֶָֽ֣֖גַע (טעות וצ"ל) (יג,נו) ַה ָ֔ ֶנּגַע (אף שדהה עדיין
קורא לו נגע) ,אי ְו ַהנֶּ ֶָֽ֣֖גַע֭ (טעות וצ"ל) (יג,נו) ַה ָ֔ ֶנּגַע יכול במראיו (למשל נשאר ירקרק) ת"ל (יג,נו) ְוהנּה֭כּ ָהֶ֣ה֭הא כיצד למראה שני ולא כהה
למראה שלישי( .ולצבע הדהוי קורא נגע כדי שיקרענו מן הבגד)
ֵ֥ה֭בוֹ֭הַ נָּ ָָֽ֑֖גַע֭ ֭
ֶ֖
ֶ֣י֭ה ָ֔עוֹר֭אֲשֶׁ ר-י ְהיֶ
וֹ֭בפּ ְשׁ ָ֔תּים֭א֚וֹ֭אֶ ת-כָּ לְ -כּל ָ
֭א ַ
ב֭בּצֶּ מֶ ר ֶ֣
ֶ֣י׀֭אוֹ֭אֶ תָ -ה ֵ֗ע ֶר ַ
וֹ֭אתַ -ה ְשּׁת ֶ֣
ֶד֭א ֶ ָֽ
[נב]֭֭ ְושָׂ ַ ָ֨רף֭אֶ תַ -ה ֶ֝בּג ֵ֥
וא֭בּאֶ֖שׁ֭תּשָּׂ ָֽרף׃֭֭֭
ָ
֭ה
ת֭מ ְמאֶ ֶרת ָ֔
ַ
֭ ָֽכּי-צָ ַרֶ֤עַ
וֹ֭בפּ ְשׁ ָ֔תּים ,יכול יביא גיזי צמר
֭א ַ
ב֭בּצֶּ מֶ ר ֶ֣
ֶ֣י׀֭אוֹ֭אֶ תָ -ה ֵ֗ע ֶר ַ
וֹ֭אתַ -ה ְשּׁת ֶ֣
ֶד֭א ֶ ָֽ
ספרא תזריע פרשה ה פרק טו (א) (יג,נב)֭ ְושָׂ ַ ָ֨רף֭אֶ תַ -ה ֶ֝בּג ֵ֥
וא֭בּאֶ֖שׁ֭תּשָּׂ ָֽרף אינה צריכה ד"א לישרף עמה( .ב) אם כן
ָ
ואניצי פשתן וישרפם עמה ,תלמוד לומר (לא גר' ָ֔הוא רק המלים הבאות)ָ֔ ,ה
וֹ֭בפּ ְשׁ ָ֔תּים להוציא את האמריות (להוציא קישוטים מלהשרף)( .ג) אוציא את האמריות של שיראים ושל זהב שאין
֭א ַ
למה נאמר ַבּצֶּ ֶמר ֶ֣
וֹ֭הנָּ ָָֽ֑֖גַע֭הראוי לקבל
מינן מיטמא בנגעי' ולא אוציא את של ארגמן ושל זהורית טובה שמינן מיטמא בנגעים תלמוד לומר אֲשֶׁ ר-י ְהיֶ ֵ֥ה֭ ֶ֖ב ַ
נגע (להוציא הצבועין מלהשרף).

משנה אחרונה דלהלן מביא שיטת הרמב"ם שגם אמריות לבנות ולא צבועות ניצולות משרפה .וכן הביאו התוה"מ [קס"ז].

משנה אחרונה נגעים פי"א מ"י (חלוק שנראה בו נגע) מציל את האומריות שבו (אפילו הן ארגמן) .הר''ש מפרש שסתם האומריות
וֹ֭הנָּ ָָֽ֑֖גַע הראוי לקבל נגע
ֵ֥ה֭ב ַ
ֶ֖
צבועות והיינו דאמר בת''כ אם הם של ארגמן אע"פ שמינם מטמא בנגעים ,טהורין דכתיב֭אֲשֶׁ ר-י ְהיֶ
עכשיו וצבוע אינו ראוי .אבל הרמב"ם בחבורו פסק דאומריות אפילו הם צמר לבן טהורין דגזרת הכתוב הוא ולשטתו הא דאמר בת''כ
הראוי לקבל נגע לאו לענין לבן וצבוע אלא כל אומריות אין ראוין לנגע דמעטינהו קרא.
תבניות הטעמים תומכות בהסבר הרמב"ם.
וֹ֭בפּ ְשׁ ָ֔תּים – פשטא מונח זקף-קטן ,בא בתבנית מפסקת ענין בטעמים עליונים
֭א ַ
ספרא תזריע פרשה ה פרק טו (א  -ג) (יג,נב) ַבּצֶּ מֶ ר ֶ֣
וֹ֭בפּ ְשׁ ָ֔תּים משמע שיש בהן (הַ ֶ֝בּגֶד֭אֵ֥ וֹ֭
֭א ַ
ללמד על שני פרטים כפשוטן כ-פירוש המשנה לרמב"ם נגעים פי"א מ"י ולפי שאמר֭ ַבּצֶּ מֶ ר ֶ֣
ֶ֣י׀֭אוֹ֭אֶ תָ -ה ֵ֗ע ֶרב ) מה שישרף ומה שישאר ,ופירוט הדברים מרומז בתבנית מפסקת דיבור הבאה:
ֶ ָֽאתַ -ה ְשּׁת ֶ֣
אֲשֶׁ ר-י ְהיֶ ֵ֥ה֭ ֶ֖בוֹ  -מרכא טפחא ,יתור לרבות להצלה משריפה אימריות צמר ופשתים לבנות מתולדותן כפסק הרמב"ם (הל' טו"צ פי"ג ה"י)
חלוק שנראה בו נגע מציל את האמריות שבו ,אפילו היתה האימרת צמר או פשתים מצילה ולא נשרפת .וכן הבין הכס"מ מ-פי'
המשניות פי"א מ"י ,והשיגו הראב"ד (מובא ב -התוה"מ [קס"ז] ).
וֹ֭הנָּ ָָֽ֑֖גַע֭– אתנח ,מגביל לשריפה רק "הראוי לקבל נגע" וכל מיני האימריות (בין צבועין ובין לבנים) על אף שמינן מיטמא
אֲשֶׁ ר-י ְהיֶ ֵ֥ה֭ ֶ֖ב ַ
בנגעים ,אינן ראויות לקבל נגע ואינן נשרפות.
ואילו בגד מעורב לבן וצבע נשרף כולו כנדון ב-ספרא תזריע פרשה ה פרק טז (ט) קיטא שיש בה פסי פסים צבועים וגו' בתוך דיון על
פסוק (יג,נז).
אֲשֶׁ ר-י ְהיֶ ֵ֥ה – מקף ,טעם מקף מרמז על חיבור של אימריות אל הבגד ,המרומזות במלת אֲשֶׁ ר .

משנה אחרונה נגעים פי"א מ"י ונראה דאם נראה נגע באומריות כ"ש דהחלוק טהור ולא צריך למיתני' דכבר תני לה ברישא נראה
בנימין הסדין טהור וה"ה הכא אבל נראה בחלוק איטריך לי' דברישא שורף את הנימין והכא מציל.

משנה אחרונה מד מה האמריות לנימים לקבל טומאה ולא לטמא הבגד שהן מצטרפות אליו .וכשם שהנימין הטמאות נשרפות והבגד
מוצל ,כך גם האימריות הטמאות נשרפות והבגד מוצל .אבל אם יש נגע בחלוק ,הבגד והנימין נשרפים אבל האמריות מוצלות.
(יג,נב) ְושָׂ ַ ָ֨רף֭אֶ תַ -ה ֶ֝בּגֶד – מלת אֶ ת -מרבה נימין ל שרפה עם הבגד אף שאין בהן נגע ,וטעם מקף מרמז לחיבורן לבגד.

כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
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"ג

להלן ביאור חלק מתבניות הטעמים בתחילת הפסוק ע"פ רמב"ם ספר טהרה הל' טומאת צרעת פי"ג ,ה"ב – הט"ו ,בגד ששתיו צמר וערבו
אינו צמר ואינו פשתן או להיפך אינו מקבל טומאה ,ובה"ה פסק שאם חיבר לעור חיה שבים (שלא מקבל נגע) ,חוט צמר ופשתים המקבל נגע ,העור מקבל
נגע .ואם חיבר בין עור חיה שבים ובין עור הגדל בארץ בחוט (לפי יכין חוט מכל מין ובשתי תכיפות) עור החיה שבים מקבל טומאה .ובבגד צו"פ בין
ארוג בשתי וערב ובין הוא עשוי כלבד מקבל נגע ,וכן בסליל צמר ובסליל ערב כל אחד ממין אחיד ,היותו סליל או חוט פרוש כדי אריגת ג' על ג' אצבעות
מכשירו לקבל נגע ,אבל כאשר אין בסליל או בחוט שיעור לאריגת ג' על ג' אצבעות אינו מקבל נגע.
ועוד נראה שבבגד אם חוט השתי טווי מלמשל צמר רחלים וצמר גמלים
והערב לא מצו"פ אז לא מקבל נגע,
ואם הערב מצו"פ אז
אם רוב הארוג מצו"פ מקבל נגע,
ואם רוב הארוג מצמר גמלים לא יקבל נגע.
וֹ֭בפּ ְשׁ ָ֔תּים
֭א ַ
ב֭בּצֶּ מֶ ר ֶ֣
ֶ֣י׀֭אוֹ֭אֶ תָ -ה ֵ֗ע ֶר ַ
וֹ֭אתַ -ה ְשּׁת ֶ֣
ֶד֭א ֶ ָֽ
(יג,נב) ְושָׂ ַ ָ֨רף֭אֶ תַ -ה ֶ֝בּג ֵ֥
(יג,נב) ְושָׂ ַ ָ֨רף֭אֶ תַ -ה ֶ֝בּגֶד – קדמא ואזלא ,כעין כלל מלמד מה הולך לשריפה כי קיבל נגע לפי הפרטים
וֹ֭בפּ ְשׁ ָ֔תּים – פשטא מונח זקף-קטן ,שני מיני חוט המקבלים
֭א ַ
(א) נתחיל מהמינים המקבלים נגע שבלעדיהם שאר הפרטים לא משפיעים ַבּצֶּ ֶמר ֶ֣
נגע (א) טווי ממין אחד צמר או פשתן; (ב) חוט טווי מתערובת צמר ומין אחר שאינו פשתן ,או פשתן ומין אחר שאינו צמר ,והמינים האחרים הם לכל
היותר מחצה מהחוט הטווי ,אז הבגד או החוטים האלה אם יש בם שיעור אריגת ג' על ג' אצבעות הם בכוח לקבל נגע,
ֶ֣י׀֭אוֹ֭אֶ תָ -ה ֵ֗ע ֶרב -
(ב) ֵ֥אוֹ ֶ ָֽאתַ -ה ְשּׁת ֶ֣
(ב,א) ֵ֥אוֹ – מרכא ,מרכא בתבנית המסתיימת בזקף-קטן במלת ַבפּ ְשׁ ָ֔תּים בתפקיד מרחיק משהו ממשהו ,או מאריך ע"י חיבור.
ספרא תזריע פרשה ה פרק יג (ט)  ...תלמוד לומר בגד מה בגד הגדל בארץ אף עור הגדל בארץ ,או יכול שאני מוציא את שחיבר
לו מן הגדל בארץ כל שהוא תלמוד לומר (יג,מח) ְב ָ֔עוֹר להביא את שחבר לו מן הגדל בארץ כל שהוא (לפי יכין חיבר ביניהם בחוט
מכל מין ,וכן שעשה לפחות שתי תכיפות) אפילו חוט אפילו משיחה ובלבד שיחברנו לו כדרך חיבורו לטומאה.
וֹ֭בפּ ְשׁ ָ֔תּים – מונח מונח רביע פשטא מונח זקף-קטן ,רביע  ...זקף-קטן עשוי להיות כתוב סתום
֭א ַ
ב֭בּצֶּ ֶמר ֶ֣
ֶ֣י׀֭אוֹ֭אֶ תָ -ה ֵ֗ע ֶר ַ
(ב,ב) ֶ ָֽאתַ -ה ְשּׁת ֶ֣
שלא בא לסתום אלא לפרש ,רוצה לומר שהבגד לשריפה צריך להיות
ֶ֣י׀֭אוֹ֭אֶ תָ -ה ֵ֗ע ֶרב֭ –מונח פסק (מונח לגרמיה) מונח רביע ,קריאה ללא פסק מלמד על בגד ששתי והערב שבו ,ממינים
(א) ֶ ָֽאתַ -ה ְשּׁת ֶ֣
המקבלים נגע והם לפחות מחצית האריג.
(ב) קריאה עם פסק מפסיק בנושאָֽ ֶ ,אתַ -ה ְשּׁתֶ֣י׀ אם השתי ממין אחד המקבל טומאה והערב ממין שאינו מקבל טומאה או להיפך אז האריג
לא מקבל נגע,
(ג)

רמב"ם הלכות טומאת צרעת פי"ג ה"ט

שתי פקעיות המעורות זו לזו בחוט ,וכן השתי שמקצתו לפוף על הכובד העליונה ומקצתו לפוף על הכובד התחתונה ,וכן שני דפי
חלוק שמעורות בחוט אחד ונראה הנגע באחד מהן השני טהור אף ע"פ שחוט אחד מחבר ביניהן ,נראה הנגע בנפש המסכת
ובשתי העומד אע"פ שמקצת הנגע בבגד ומקצתו בשתי הרי זה טמא ,נראה הנגע בשתי העומד לבדו הארוג טהור ,נראה בארוג
לבדו השתי העומד טהור... ,
כסף משנה הלכות טומאת צרעת פי"ג ה"ט

שתי פקעיות וכו' ... .ומה שכתב נראה הנגע בנפש המסכת  ...ופירוש נפש היינו הערב כי חוטי הערב בשתי כנפש בתוך הגוף
ומעמדת אותו כנפש ושתי העומד הוא השטוח כדי לארוג... .
ֶ֣י׀֭אוֹ֭אֶ תָ -ה ֵ֗ע ֶרב מרכא מונח מונח רביע ,מתארת את נול האריגה על כובדה העליון והתחתון.
וֹ֭אתַ -ה ְשּׁת ֶ֣
אפשר כי תבנית טעמי הקרא ֵ֥א ֶ ָֽ
קריאה עם פסק ת תאר את המקרים שההרחקה בין החלקים גורמת לכך שאף שנגע באחד השני לא נטמא.
וכן ַה ְשּׁתֶ֣י שמקצתו לפוף המרומז בטעם מונח ,על הכובד העליונה ומקצתו לפוף על הכובד התחתונה המרומז בטעם מונח מלת אֶ֣ וֹ,
בתחילת תהליך אריגה ,חוטי שתי מתוחים בין כובד עליון שאליו הם מגיעים מפקעיות עם משקל עליהן שלא יברחו ובין כובד תחתון שבו יצטבר
האריג אחרי העברת חוט ערב ולחיצתו .נגע באחד הצדדים אינו מטמא את הצד השני .יש לברר היכן בדיוק עובר קו ההפרדה.
טעם מרכא (=מאריך) במלת ֵ֥אוֹ֭מתאר הרחקה בין חלקי השתי.
וכן שני דפי חלוק שמעורות בחוט אחד ונראה הנגע באחד מהן השני טהור אף ע"פ שחוט אחד מחבר ביניהן אע"פ שתפרו שני דפי
חלוק ,נגע באחד אינו מטמא את השני
טעם מרכא במלת ֵ֥אוֹ֭מתאר הרחקה ,בהשוואה לאריגה התפירה אינה חיבור הדוק ולכן נגע בדף חלוק אחד אינו מטמא את דף החלוק השני.
בתוך תהליך האריגה נראה הנגע בשתי העומד לבדו הארוג טהור ,נראה בארוג לבדו השתי העומד טהור,
קריאה ללא פסק תתאר את הצירוף לנגע

בתוך תהליך האריגה נראה הנגע בנפש המסכת (בתוך חוט הערב) ובשתי העומד (החוטים היורדים מהכובד העליון) אע"פ שמקצת הנגע
בבגד (הארוג כבר) ומקצתו בשתי הרי זה טמא( ,היכן גבול הטומאה או האם הכל טמא?)
וֹ֭בּכָ לְ -כּליָֽ -עוֹר׃֭֭֭
ב֭א ְ
י֭אוֹ֭בָ ע ֶָ֑ר ֶ֖
וֹ֭ב ְשּׁ ֶ֖ת ֶ֣
ֶד֭א ַ
ַע֭בּ ֶ֕בּג ֵ֥
ֶ֣ה֭ה ָ֔ ֶנּג ַ
ַ
ֶ֣ה֭הכּהן ְ֭והנּה֭לא-פָ ָשׂ
[נג]֭֭ואם֭י ְר ֶא ַ
ְ
וֹ֭בּכָ לְ -כּליָֽ -עוֹר זה העומד( .יג,נד)
ַע֭בּ ֶ֕בּגֶד ֶ֖ ...א ְ
ֶ֣ה֭ה ָ֔ ֶנּג ַ
ַ
ֶ֣ה֭הכּהן ְ֭והנּה֭לא-פָ ָשׂ
ספרא תזריע פרשה ה פרק טו ( ...ד) (יג,נג) ְואם֭י ְר ֶא ַ
ן֭ו ָ֨כ ְבּ ָ֔סוּ֭הצואה בכהן והכיבוס בכל אדם( .ה) ְו ָ֨כ ְבּ ָ֔סוּ ַ ...הנָּ ָָֽ֑֖גַע֭יכול ַהנָּ ָָֽ֑֖גַע֭בלבד תלמוד לומר וְ ָ֨כ ְבּ ָ֔סוּ  ...אֲשֶׁ ר-בֶּ֖ וֹ֭הַ נָּ ָָֽ֑֖גַע,
֭הכּ ָ֔ה ְ
וְ צוָּה ַ

הא כיצד יכבס מן הבגד עמו.
וֹ֭הנָּ ָָֽ֑֖גַע פי' התוה"מ – אם היה צריך לכבס רק הנגע לבד היל"ל וכבסו הנגע .ואם היה צריך לכבס את כל
(יג,נד) ְו ָ֨כ ְבּ ָ֔סוּ֭אֵ֥ת֭אֲשֶׁ רֶ֖ -בּ ַ
וֹ֭הנָּ ָָֽ֑֖גַע מציין המקום שמבואר שיכבס
הבגד היל"ל וכבסו אותו והיה מוסב על הבגד שנזכר תחלה .ובמה שכתב ְו ָ֨כ ְבּ ָ֔סוּ֭אֵ֥ת֭אֲשֶׁ רֶ֖ -בּ ַ
הבגד אשר סביבות הנגע.

וְ ָ֨כ ְבּ ָ֔סוּ֭אֵ֥ת֭אֲשֶׁ רֶ֖ -בּוֹ֭ – מרכא טפחא ,יתור לרבות לכיבוס ראשון יותר מהנגע ,אבל ַהנָּ ָָֽ֑֖גַע – אתנח ,מגביל ,שלא לרבות את כל הבגד אלא
סביבות הנגע בלבד.

ראה ספרא תזריע פרשה ה פט"ז (ג) עיון במשמעות (יג,נג) וְ הנּה֭לא-פָ ָשֶׂ֣ה֭ ַה ָ֔ ֶנּגַע֭– שתי מראות (כגון ירקרק ,ירוק) לכיבוס ראשון.
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ראה ספרא תזריע פרשה ה פט"ז (ט) עיון במשמעות (יג,נג) ְוהנּה֭לא-פָ ָשֶׂ֣ה֭הַ ָ֔ ֶנּגַע֭– נגע שעמד בעיניו ,נגע שאין לו להיכן שיפשה.
מבוא :רבי יוחנן אומר כי לטבילה לחולין (נדה ,אכילת חולין ,שאר טמאים) צריך כוונה.

בבלי חולין לא,ב רבי יוחנן הוא דאמר כרבי יונתן בן יוסף; דתניא ,רבי יונתן בן יוסף אומר( :וי' תז' יג,נח) ְוכֻ ַבֵּ֥ס֭ -מה ת"ל ֭שׁנֶ֖ית?
מקיש תכבוסת שניה לתכבוסת ראשונה ,מה תכבוסת ראשונה לדעת ,אף תכבוסת שניה לדעת; אי מה להלן בעינן דעת כהן ,אף כאן
בעינן דעת כהן? ת"ל( :וי' תז' יג,נח) ְוטָ ָֽהר ,מכל מקום.
ירוֹ֭שׁ ְבעַ ת-י ֶָ֖מים֭שׁ ָֽנית׃֭֭֭ ֭
ַע֭וה ְסגּ ֵ֥
וֹ֭הנָּ ָָֽ֑֖ג ְ
ן֭ו ָ֨כ ְבּ ָ֔סוּ֭אֵ֥ת֭אֲשֶׁ רֶ֖ -בּ ַ
֭הכּ ָ֔ה ְ
[נד]֭֭וצָ֭וּה ַ
ְ
ֶ֖ית֭וטָ ָֽהר׃֭֭֭ ֭
ַע֭וכֻ ַבֵּ֥ס֭שׁנ ְ
ֶ֖ם֭הנָּ ָָֽ֑֖ג ְ
ס֭ו ָסֵ֥ר֭מ ֶה ַ
ֶ֣ר֭תּכַ ָ֔בּ ְ
ֶ֤י֭העוֹר֭א ֲֶשׁ ְ
ב֭אוֹ-כָ לְ -כּל ָ
ֶד֭אוַֹ -ה ְשּׁ ָ֨תי֭אוָֹ -ה ֝ע ֶר ָֽ
[נח]֭֭ו ַה ֶ֡בּג ָֽ
ְ

בבלי חולין לא,ב מלמד מ(-יג,נח) העוסק בכיבוס שני של בגד נגוע .הסבר ע"פ רש"י:
כיבוס ראשון נעשה לנקיון עם חמרי נקיון ולא לטהרה .כיבוס שני הוא טבילה לשם טהרת הבגד.
הגמרא מקישה תכבוסת שניה (אף שהיא טבילת טהרה) לתכבוסת ראשונה (שהיא לנקיון) ללמד מכביסה ראשונה הצריכה להיות לדעת
אדם המכבס ע"פ צוו י כהן ,לכביסה שניה הצריכה להיות לדעת האדם המטביל (היינו עם כוונת טבילה לשם טהרת הבגד) וממלת וְ טָ ָֽהר
לומדים שהכביסה השניה לא צריכה צווי כהן קודם לכן.
רמז לדברי רבי יונתן בן יוסף על היקש בין שני כביסות בגד נגוע
ן֭ו ָ֨כ ְבּ ָ֔סוּ  -פעמי ים זקף בין שני קיסרים ,בתפקיד היקש מכביסה ראשונה שצריכה כוונה (אמנם לנקיון) לכביסה שניה
֭הכּ ָ֔ה ְ
(יג,נד) ְוצוָּה ַ
שצריכה כוונה (לטבילת טהרה) .אמנם הכוונות שונות אבל הדגש הוא על חובת הכוונה.
(יג,נד) ְו ָ֨כ ְבּ ָ֔סוּ  -קדמא וזקף-קטן במלה אחת ,כעין מוקדם והוא מאוחר בענין ,או כעין דבר הלמד מסופו .מכביסה א' (יג,נד) לומד שצריך
דעת (כוונה) גם בכביסה ב' (יג,נח) ,אמנם הכוונה א' היא לנקיון ,כוונה ב' היא לטהרה .היינו המוקדם ,עצם הצורך בכוונה ,נלמד מהכיבוס
הראשון בפסוק (יג,נד) ומתברר בכיבוס השני (יג,נח) (במעשה המאוחר) ,שצריך כוונה של טהרה.
(יג,נח) ְוכֻ ַבֵּ֥ס֭שׁנֶ֖ית֭– מרכא טפחא ,כעין יתור לרבות ְוטָ ָֽהר – סלוק ,מגביל לחייב לדעת (לכוונת) המטביל בלבד ולא צריך דעת כהן.
ן֭ו ָ֨כ ְבּ ָ֔סוּ  -פעמיים זקף בין שני קיסרים ,בתפקיד כעין בנין אב לשיטת רבי יוחנן ,המתחיל ב(-יג,נד) ְו ָ֨כ ְבּ ָ֔סוּ  -קדמא
֭הכּ ָ֔ה ְ
(יג,נד) ְוצוָּה ַ
וזקף-קטן במלה אחת ,כעין מוקדם והוא מאוחר בענין ,והמלמד על כוונה ,והמסתיים ב( -יג,נח) ְוטָ ָֽהר – סלוק ,מגביל לחייב לדעת
(לכוונת) המטביל לטהרה .כך כל טבילה אחרת כדי להיטהר צריכה כוונת טהרה ובזה יכלל כל טבילה לחולין ,טבילת נדה ,טבילת טמאים
למיניהם.

ירוֹ֭שׁ ְבעַ ת-י ֶָ֖מים֭שׁ ָֽנית מלמד שיום שביעי עולה מן המנין בין מלפניו בין מלאחריו.
ספרא תזריע פרשה ה פרק טו ( ...ו) (יג,נד) ְוה ְסגּ ֵ֥

ירוֹ֭שׁ ְבעַ ת-י ֶָ֖מים֭– מרכא טפחא ירבה לשבוע השני את שעות היום שנותרו מצווי ההסגרה ע"י הכהן ועד הלילה להיחשב
(יג,נד) ְוה ְסגּ ֵ֥
כיום הראשון של ה -שׁ ְבעַ ת-י ֶָ֖מים֭שׁ ָֽנית
התוה"מ [ק"ע] דורש כי מלת שׁ ָֽנית מלמדת כי יום שביעי (יום הראיה) עולה לו מן המנין .שׁ ָֽנית – סלוק ,מגביל ,את היום השביעי עד
להודעת הכהן להסגיר ,וכך המשך היום עולה להיות ראשון לשבעה הימים הבאים.
וֹ֭הכּהֵ֛ן֭שׁ ְב ַעֵ֥ת֭י ֶָ֖מים֭– דרגא תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת
יר ַ
בנגעי עור הבשר תו"כ פ"ב פרק ב (א) (וי' תז' יג,ה) ְוה ְסגּ ֹ֧
פרטים שצריכים להיות ביחד ,אפשר שכשם שבשבעת הימים הראשונים כל הימים בין הראיה הראשונה ובין הראיה השניה הם
חטיבה אחת אשר לא מתחשבים בשינויים בנגע בתוך הזמן הזה אלא רק מה מצבו ביום הראיה ,כך גם בשבעת הימים השניים כל
הימים בין הראיה הראשונה ובין הראיה השניה הם חטיבה אחת אשר לא מתחשבים בשינויים בנגע בתוך הזמן הזה אלא רק מה
מצבו ביום הראיה בפעם השלישית.
שׁ ָֽנית – סלוק ,מגביל ,את היום השביעי עד להודעת הכהן להסגיר ,וכך המשך היום עולה להיות ראשון לשבעה הימים הבאים.
אולי ההבדל בתבניות הטעמים בין נגע בעור הבשר ובין נגע בגד ,שייכות לתוצאה .נגע עור הבשר שעמד בעינו ,או שינה צבע ולא
פשה ,נפטר אחר שבועיים של הסגר .נגע בגד שלא כהה לצבע שאינו נגע ועמד בעינו בגודל גריס לפחות מביא לשריפת הבגד.

ֶ֣י׀֭הכַּ בֶּ֣ס וָֽ -לא-פָ ָ֔ ָשׂה֭טָ מֶ֣א הא אם לא הפך ולא פשה טמא ,הפך
ה֭הכּ ֝הן֭אַ חֲר ֻ
ספרא תזריע פרשה ה פרק טו ( ...ז) (יג,נה) ְו ָר ָָ֨א ַ
ירוֹ֭שׁ ְבעַ ת-י ֶָ֖מים֭שׁ ָֽנית (אפשר כי גרסת הגר"א
(מאדמדם לירקרק או להיפך) ולא פשה איני יודע מה יעשה לו תלמוד לומר (יג,נד) וְ ה ְסגּ ֵ֥
משמיטה את הפסוק ולומד ע"פ משנה נגעים פי"א מ"ד יראה בתחילה) דברי ר' יהודה וחכמים אומרים [אינו] טמא [אלא] משם עומד הא מה
שׂה֭טָ מֶ֣א֭הפך טמא בכל מין שהוא מטמא לו (מאדמדם לירקרק או להיפך
אני מקיים (יג,נה) ֠ ְוהנּה֭לאָ -ה ָ֨ ַפְך֭הַ נֶּ ֶָֽ֖֤גַע֭אֶ ת-עינוֹ֭והנה ָֽלא-פָ ָ֔ ָ
כאילו לא נשתנה)( .ח) ְפּ ֶח ֶֶ֣תת שיהו כל מראיה שוקעין או אינו ְפּ ֶח ֶֶ֣תת אלא כמראה שני כשהוא אומר ָ֔הוא֭הרי הוא כמות שהיתה הא
מה אני מקיים ְפּ ֶח ֶֶ֣תת שיהו כל מראיה שוקעים( .ט) ְבּ ָק ַר ְח ֶ֖תּוֹ אילו השחקיםְ ,בג ַַבּ ְח ָֽתּוֹ֭אלו החדשים מיכן אמרו סגוס שנראה בו נגע,
ֶ֣ה֭הכּהן ְ֭והנּה֭כּ ָה ֶ֣ה֭למראה שני (למשל דהה מירקרק לירוק) או
ר' אליעזר בן יעקב אומר עד שיראה באריג ובמוכים( .י) ו(֭-יג,נו) ָר ָא ַ
כהה למראה שלישי (למשל מירקרק ללא צבע) ,ת"ל (יג,נה) ְו ַהנֶּ ֶָֽ֣֖גַע (אף שדהה עדיין קורא לו נגע) ,אי ְו ַהנֶּ ֶָֽ֣֖גַע֭יכול במראיו (למשל נשאר ירקרק)
ת"ל (יג,נו) ְוהנּה֭כּ ָהֶ֣ה֭הא כיצד למראה שני ולא כהה למראה שלישי( .ולצבע הדהוי קורא נגע כדי שיקרענו מן הבגד)
פסוק (יג,נה) מתאר מצב אחרי שבעת ימי ההסגר השני!!!.

ָ֑נּוּ֭פּ ֶחֶ֣תֶ ת֭
וּא֭בּאֶ֖שׁ֭תּ ְשׂ ְר ֶפ ְ
ָ
ֶ֣א֭ה
שׂה֭טָ מ ָ֔
ַע֭לא-פָ ָ֔ ָ
ַע֭והנּה֭לאָ -ה ָ֨ ַפְך֭ ַהנֶּ ֶָֽ֖֤גַע֭אֶ ת-עינוֹ ְ֭ו ַהנֶּ ֶָֽ֣֖ג ָֽ
ֶ֣י׀֭הכַּ בֶּ֣ס֭אֶ תַ -ה ֵ֗ ֶנּג ֠ ְ
ה֭הכּ ֝הן֭אַ חֲר ֻ
[נה]֭֭ו ָר ָָ֨א ַ
ְ
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וֹ֭בגַבַּ ְח ָֽתּוֹ׃֭֭֭ ֭
וֹ֭א ְ
וא֭בּקָ ַר ְח ֶ֖תּ ֵ֥
ְ
ָ֔ה

ה֭הכּ ֝הן – קדמא ואזלא ,כעין כלל מלמד ,ובתוכו כעין בנין אב? הפוך ,כביסת כתם נגע ולא עבר – טמא ,כביסת כתם נדה לא עבר –
וְ ָר ָָ֨א ַ
צבע הוא וטהור!!!
ֶ֣י׀֭הכַּ בֶּ֣ס֭אֶ תַ -ה ֵ֗ ֶנּגַע – מונח לגרמיה (מונח פסק) מונח רביע ,מונח רביע מרמז להעברה של שבעה סממנים (ראה בהמשך)
אַ חֲר ֻ
ֶ֣י֭הכַּ בֶּ֣ס֭אֶ תַ -ה ֵ֗ ֶנּגַע
אַ חֲרֶ֣י׀ מונח לגרמיה (מונח פסק) בא ללמד על שני מצבים אַ חֲר ֻ
שׂה
ַע֭לא-פָ ָ֔ ָ
ְך֭הנֶּ ֶָֽ֖֤גַע֭אֶ֭ת-עינוֹ ְ֭ו ַהנֶּ ֶָֽ֣֖ג ָֽ
מצב (א) ֠ ְוהנּה֭לאָ -ה ָ֨ ַפ ַ
שׂה
ַע֭לא-פָ ָ֔ ָ
מצב (ב) ללא מלת לא ֠ ְוהנּה֭לאָ -ה ָ֨ ַפְך֭הַ נֶּ ֶָֽ֖֤גַע֭אֶ ת-עינוֹ ְ֭ו ַהנֶּ ֶָֽ֣֖ג ָֽ
שׂה֭טָ מֶ֣א
מ"ז הביאה מצב (א) לא הפך ולא פשה טמא הנלמד מהכתוב בתורה לאָ -ה ָ֨ ַפְך֭וָֽ -לא-פָ ָ֔ ָ
מ"ז הביאה מצב (ב) ָה ָ֨ ַפְך֭(מאדמדם לירקרק או להיפך) וָֽ -לא-פָ ָ֔ ָשׂה֭איני יודע מה יעשה לו
ללא מלת לא לאָ -ה ָ֨ ַפְך – קדמא ,מרמז לשינוי ממצב צבע התחלתי
ֶ֣א֭הוּא – פעמים זקף בין שני קיסרים ,כעין דבר החוזר וקורה ,היקש ,בנין אב
שׂה֭טָ מ ָ֔
ַע֭לא-פָ ָ֔ ָ
֭הַ נֶּ ֶָֽ֖֤גַע֭אֶ ת-עינוֹ ְ֭ו ַהנֶּ ֶָֽ֣֖ג ָֽ
אפשר כי בתפקיד דבר החוזר וקורה ,יתמוך בדעת רבי יהודה ב-מ"ז  ...הָ ָ֨ ַפְך (קדמא – ממצב צבע שהתחיל בו  -מאדמדם לירקרק או להיפך) ו֭-
ָֽלא-פָ ָ֔ ָשׂה איני יודע מה יעשה לו( ,ובהוספת המלים ע"פ משנה נגעים פי"א מ"ד כדעת הגר"א) יראה בתחילה דברי ר' יהודה ,

(בנגע בגד שכעבור שבועיים הסגר הפך צבעו לצבע טמא א חר ולא פשה ,רבי יהודה אומר כי זה נגע חדש ולכן חוזר להסגר כבתחילה).

וחכמים אומרים [אינו] טמא [אלא] משם עומד

שׂה֭טָ מ ֶ֣א֭הפך טמא בכל מין שהוא מטמא לו (מאדמדם לירקרק או
ְך֭הנֶּ ֶָֽ֖֤גַע֭אֶ ת-עינוֹ֭והנה ָֽלא-פָ ָ֔ ָ
הא מה אני מקיים (יג,נה) ֠ ְוהנּה֭לאָ -ה ָ֨ ַפ ַ
להיפך) .מלת ֠ ְוהנּה֭– מלמדת חידוש ,שאע"פ שצבע הנגע השתנה מהצבע שהתחיל בו (המרומז בטעם קדמא במלת ָה ָ֨ ַפְך) ועבר לצבע טמא
אחר ,ששיעורו העז (אדמדם או ירקרק) נדרש ממלת ְפּ ֶח ֶֶ֣תת ב-משנה ח  ,ובתנאי ששיעורו נשאר גריס המרומז בטעם תלשא (בתפקיד ללמד
וּא֭בּאֶ֖שׁ֭תּ ְשׂ ְר ֶפ ָ֑נּוּ,
ָ
שיעור לאחריו) במלת ֠ ְוהנּה ,אז הנגע טָ מֶ֣א ָ֔ה
ירוֹ֭שׁ ְבעַ ת-י ֶָ֖מים֭שׁ ָֽנית׃֭֭֭ ֭
ַע֭וה ְסגּ ֵ֥
וֹ֭הנָּ ָָֽ֑֖ג ְ
֭הכּ ָ֔הן֭וְ ָ֨כ ְבּ ָ֔סוּ֭אֵ֥ת֭אֲשֶׁ רֶ֖ -בּ ַ
ויקרא תזריע יג,נדְ ֭ :וצוָּה ַ

ויקרא תזריע יג,נה:

ָ֑נּוּ֭פּ ֶחֶ֣תֶ ת֭
וּא֭בּאֶ֖שׁ֭תּ ְשׂ ְר ֶפ ְ
ָ
ֶ֣א֭ה
שׂה֭טָ מ ָ֔
ַע֭לא-פָ ָ֔ ָ
ְך֭הנֶּ ֶָֽ֖֤גַע֭אֶ ת-עינוֹ ְ֭ו ַהנֶּ ֶָֽ֣֖ג ָֽ
ַע֭והנּה֭לאָ -ה ָ֨ ַפ ַ
ֶ֣י׀֭הכַּ בֶּ֣ס֭אֶ תַ -ה ֵ֗ ֶנּג ֠ ְ
ה֭הכּ ֝הן֭אַ חֲר ֻ
[נה]֭֭ו ָר ָָ֨א ַ
ְ
וֹ֭בגַבַּ ְח ָֽתּוֹ׃֭֭֭ ֭
וֹ֭א ְ
וא֭בּקָ ַר ְח ֶ֖תּ ֵ֥
ְ
ָ֔ה

ה֭הכּ ֝הן – קדמא ואזלא ,כעין כלל מלמד ,ובתוכו כעין בנין אב? הפוך ,כביסת כתם נגע ולא עבר טמא ,כביסת כתם נדה לא עבר –
וְ ָר ָָ֨א ַ
צבע הוא וטהור!!!
ֶ֣י׀֭הכַּ בֶּ֣ס֭אֶ תַ -ה ֵ֗ ֶנּגַע – מונח לגרמיה (מונח פסק) מונח רביע ,מונח רביע מרמז להעברה של שבעה סממנים (ראה בהמשך)
אַ חֲר ֻ
אַ חֲרֶ֣י׀ מונח לגרמיה (מונח פסק) בא ללמד על
֠ ְוהנּה – תלשא ,בדרשה אלפניה ,תרמז לענין הכביסה( ,א) כביסה שמטרתה ליבון בהעברה של שבעה סממנים (חמרי) כביסה כמו בכתם
נדה .שיעור שבעה סמנין ,שיעור לכסכס שלש פעמים על כל סם וסם ומוליך ומביא בכל כסכוס
ֶ֣א֭הוּא – פעמים זקף בין שני קיסרים ,כעין דבר החוזר וקורה ,היקש ,בנין אב
שׂה֭טָ מ ָ֔
ַע֭לא-פָ ָ֔ ָ
ְך֭הנֶּ ֶָֽ֖֤גַע֭אֶ ת-עינוֹ ְ֭ו ַהנֶּ ֶָֽ֣֖ג ָֽ
לאָ -ה ָ֨ ַפ ַ

כעין דבר החוזר וקורה מתיבתא חולין לא,ב הערה כד ,ה-רמב"ם הט"צ פי"ב ה"א כתב שכיבוס שני הוא בליבון (ליבון בהעברה של
שבעה סממנים) ובטבילה ,ובילקוט ביאורים הוסיף כי כך דעת החזון איש (נגעים סי' א סע' ב) שלשיטתו אף שעיקר היקש כיבוס שני
לכיבוס ראשון נאמר על הכיבוס ולא על הטבילה ,מכל מקום כשם שכיבוס שני צריך כוונה ילפינן מינה אף לטבילה שצריכה כוונה,
שכן שניהם באים לטהרת הבגד.

וּ֭את֭אֲשֶׁ ר-בֶּ֖ וֹ֭הַ נָּ ָָֽ֑֖גַע֭(ב) [נה]֭הֻ כַּ בֶּ֣ס֭אֶ ת-הַ ֵ֗ ֶנּגַע֭(ג) [נו]֭הֻ כַּ בֶּ֣ס֭אתָ֑ וֹ֭(ד)
בפרשת נגעי בגדים מופיע השורש כבס  5פעמים( ,א) [נד]֭וְ ָ֨כ ְבּ ָ֔ס ֵ֥
הם֭הַ נָּ ָָֽ֑֖גַע֭(ה)֭[נח]֭ וְ כֻ ַבֵּ֥ס֭שׁנֶ֖ית֭וְ טָ ָֽהר׃֭֭֭ ֭
סר֭מ ֶ ֶ֖
[נח]֭ ְתּכַ ָ֔בּס֭וְ ָ ֵ֥
אפשר כי שלש פעמים הראשונות הן לענין כביסת הליבון הראשונה ,שעליה פסק ה-רמב"ם הלכות איסורי ביאה פ"ט הל"ז לכסכס שלש
פעמים (להעביר כל אחד משבעה הסמנין שלוש פעמים) כל שורש כבס לכסכוס אחד בחומר אחד.
על פשט הדברים נראה כי גם הפעם הרביעית מדברת בכביסה ראשונה .אבל היות והיא מופיעה ב(-יג,נח) בסמוך לפעם החמישית שהיא
[נח]֭תּכַ ָ֔בּס֭ זקף-קטן ,אפשר שהכתוב עוסק בכיבוס ראשון וטעם זקף-קטן בתפקיד שתיים ,מרבה כיבוס שני שיתאים
ְ
עבור טבילה ,וטעמה
ללמוד לשיט ת הרמב"ם ,שבכיבוס שני אחרי שבעה הימים השניים וסר הנגע צריך כיבוס – ליבון ואחריו טבילת טהרה המרומזת משרש
כבס בפעם החמישית.
בבלי נדה סא,א  ...תנו רבנן :בגד שאבד בו כתם  -מעביר עליו שבעה סממנין ומבטלו ,רבי שמעון בן אלעזר אומר( :בבלי נדה סא,ב)

בודקו שכונות שכונות .אבדה בו שכבת זרע ,חדש  -בודקו במחט ,שחוק  -בודקו בחמה .תנא :אין שכונה פחותה משלש אצבעות
(דומה לבגד מצורע).
בבלי נדה סא,ב  ...מתני' .שבעה סמנין מעבירין על הכתם :רוק תפל ,ומי גריסין ,ומי רגלים ,ונתר ,ובורית( ,בבלי נדה סב,א) קמוניא,
ואשלג ,הטבילו ועשה על גביו טהרות ,העביר עליו שבעה סמנין ולא עבר  -הרי זה צבע ,הטהרות טהורות ואינו צריך להטביל .עבר
או שדיהה  -הרי זה כתם ,והטהרות טמאות ,וצריך להטביל .איזהו רוק תפל  -כל שלא טעם כלום .מי גריסין  -לעיסת גריסין של פול
חלוקת נפש .מי רגלים  -שהחמיצו .וצריך לכסכס שלש פעמים לכל אחד ואחד .העבירן שלא כסדרן ,או שהעביר שבעה סמנין כאחת
 לא עשה ולא כלום.רמב"ם הלכות איסורי ביאה פ"ט הל"ז

ואלו הן השבעה סמנים על סדרן :רוק תפל ,ולעיסת גריסין של פול ,ומי רגלים שהחמיצו ,ובורית ,ונתר ,וקימוניא ,ואשלג ,וצריך
לכסכס שלש פעמים על כל סם וסם ומוליך ומביא בכל כסכוס ,העבירן שלא על הסדר או שהעבירן כאחד לא עשה כלום ,הקדים
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

217/245

/©ZZFisherטעמי המקרא בהלכה ובאגדה  -התשעג

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"ג

האחרונים לראשונים אלו שהעביר באחרונה שהן הראשונים עלו לו וחוזר ומעביר אחריהם אחרונים שהקדים עד שיעברו השבעה על
הסדר.
֭הכּ ָ֔הן֭ ְו ָ֨כ ְבּ ָ֔סוּ  -קדמא וזקף-קטן במלה אחת ,כעין מוקדם והוא מאוחר בענין ,ככתב הרמב"ם :הקדים האחרונים לראשונים
[נד]֭֭ ְוצוָּה ַ
אלו שהעביר באחרונה שהן הראשונים עלו לו וחוזר ומעביר אחריהם אחרונים שהקדים עד שיעברו השבעה על הסדר.
שו"ע יו"ד סי' קצ סעיף לא

מצאה כתם ואין לה במה לתלות ,והדבר מסופק אם הוא דם או צבע ,מעברת עליו ז' סמנים אם עמד בעיניו הרי זה צבע וטהורה ,לט]
ואם אינה מעברת עליו ,טמאה מספק .מ] ועכשיו אין לנו העברת ז' סמנים ,מפני שאין אנו בקיאים בקצת משמותם.
ולפי כך לא מצאנו מקור לענות לשאלה :האם לכל כסכוס צריך שיעור חומר שוה לכל אחד מהסמנין ,או לכל סמן יש שיעור שונה ביחס
לנגע בגודל גריס?
חישוב לעיון בלבד נערך על בסיס (יג,נא)

ויקרא תזריע יג,נה:
וּא֭בּאֶ֖שׁ֭תּ ְשׂ ְר ֶפָ֑נּוּ֭ ֭
ָ
ֶ֣א֭ה
שׂה֭טָ מ ָ֔
ַע֭לא-פָ ָ֔ ָ
ְך֭הנֶּ ֶָֽ֖֤גַע֭אֶ ת-עינוֹ ְ֭ו ַהנֶּ ֶָֽ֣֖ג ָֽ
ַע֭והנּה֭לאָ -ה ָ֨ ַפ ַ
ֶ֣י׀֭הכַּ בֶּ֣ס֭אֶ תַ -ה ֵ֗ ֶנּג ֠ ְ
ה֭הכּ ֝הן֭אַ חֲר ֻ
[נה]֭ ְו ָר ָָ֨א ַ
וֹ֭בגַבַּ ְח ָֽתּוֹ׃ ֭
וֹ֭א ְ
וא֭בּ ָק ַר ְח ֶ֖תּ ֵ֥
ְ
ְפּ ֶח ֶֶ֣תת֭ ָ֔ה

לא מצאנו מקור לענות לשאלה :האם לכל כסכוס צריך שיעור חומר שוה לכל אחד מהסמנין ,או לכל סמן יש שיעור שונה ביחס לנגע
בגודל גריס?
חישוב לעיון בלבד נערך על בסיס (יג,נא)
לענין שיעור חומר מכל אחד משבעה הסמנין מועלית השערה הבאה .לכל אורך פרשת נגעי בגדים (וי' תזריע יג,מז – נט) נמצא תביר רק
בפסוק (יג,נא ) ובפסוק זה גם נמצא טעם תלשא .הצירוף תלשא  ...תביר מעלה אפשרות לחישוב חשבוני .בתוכן פסוק זה לא נדרש חישוב
חשבוני לכן מוצע לנסות לשיעורי שבעה סמני הכיבוס.
וֹר֭ל ֵ֛כל֭אֲשֶׁ ר-יעָ ֶשֵׂ֥ה֭הָ עֶ֖ וֹר֭
ְ
וֹ֭ב ָ֔ע
֭א ָ
י֭אוָֹ -בע ֶרב ֶ֣
ת ָֽ
ֶד֭אוַֹ -ב ְשּׁ ֶ֤
֭בּ ֶבּג ָֽ
ֶ֤ה֭ה ֶנּגַע ֠ ַ
ַ
י֭כּי-פָ ָשׂ
יע ָֽ
ֶ֣וֹם֭ה ְשּׁב ֵ֗
ַ
ע֭בּיּ
[נא]֭֭ו ָר ָָ֨אה֭אֶ תַ -ה ֶנַּ֭֝ג ַ
ְ
ֵ֥א֭הוּא׃֭֭֭ ֭
ת֭הנֶּ ֶַֽ֖גַע֭טָ מ ָֽ
ת֭מ ְמ ֶא ֵֶ֛ר ַ
ַ
אכ ָ֑ה֭צָ ַרֹ֧עַ
ל ְמלָ ָ
֠ ַבּ ֶבּגֶד – גי' ְ , 11ל ֵ֛כל – גי'  , 80מַ ְמ ֶא ֵֶ֛רת –  . 681היחס  . 0.1174 = 80 / 681 ; 0.1375 = 11 / 80שני היחסים הם בקירוב

שמינית ( )0.125של ?
נקודת פתיחה רביעית .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 10.7 = 2.7 * 2 * 2 .אצבעות מעוקבות (לפי הגדרה זאת ולאצבע של
 1.91ס"מ ,נפח רביעית שוה  75.2530סמ"ק ).
החישובים הבאים מדגימים כפל היחסים הנ"ל ברביעית שנפחה באר' מעוקבת.
 1.485 = 10.7 * 0.1375אצבע מעוקבת
 1.25618 = 10.7 * 0.1174אצבע מעוקבת
הטבלה מציגה ערכים עבור שמינית של רביעית ,ביצב ,זית ,קורטוב
הנפח בסמ"ק
היחס 0.1174
הנפח בסמ"ק
נפח באצבעות מעוקבות היחס 0.1375
מידת נפח
 1.485אצ' מעוקבת
4.58
1.25618
5.41
10.7
רביעית
3.05
0.8374
3.61
0.99
ביצה כ 2 / 3 -רביעית 7.13
כזית כ 1 / 3 -רביעית
1.52
0.4187
1.55
0.495
3.56
1.14
0.3140
1.35
0.37125
קורטוב כ 2/ 8-רביעית 2.675
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ויקרא תזריע יג,נה:

ָ֑נּוּ֭פּ ֶחֶ֣תֶ ת֭
וּא֭בּאֶ֖שׁ֭תּ ְשׂ ְר ֶפ ְ
ָ
ֶ֣א֭ה
שׂה֭טָ מ ָ֔
ַע֭לא-פָ ָ֔ ָ
ְך֭הנֶּ ֶָֽ֖֤גַע֭אֶ ת-עינוֹ ְ֭ו ַהנֶּ ֶָֽ֣֖ג ָֽ
ַע֭והנּה֭לאָ -ה ָ֨ ַפ ַ
ֶ֣י׀֭הכַּ בֶּ֣ס֭אֶ תַ -ה ֵ֗ ֶנּג ֠ ְ
ה֭הכּ ֝הן֭אַ חֲר ֻ
[נה]֭֭ו ָר ָָ֨א ַ
ְ
וֹ֭בגַבַּ ְח ָֽתּוֹ׃֭֭֭ ֭
וֹ֭א ְ
וא֭בּקָ ַר ְח ֶ֖תּ ֵ֥
ְ
ָ֔ה

ספרא תזריע פרשה ה פרק טו ( ...ח) ְפּ ֶח ֶֶ֣תת שיהו כל מראיה שוקעין (בצבע העז ביותר) או אינו ְפּ ֶח ֶֶ֣תת אלא כמראה שני (למשל דהה
מירקרק לירוק) כשהוא אומר ָ֔הוא֭הרי הוא כמות שהיתה הא מה אני מקיים ְפּ ֶח ֶֶ֣תת שיהו כל מראיה שוקעים (נשאר בצבע העז ביותר).
ממלת ְפּ ֶח ֶֶ֣תת עשוי להשתמע כי צבע נגע הבגד ירד למראה שני ,לכן כתבה התורה ָ֔הוא ללמד שהצבע נשאר בעזותו .טעם זקף-קטן
של ָ֔הוא מלמד כי הלכה זאת חלה על כל אחד משני הצבעים של נגע הבגד ,בשניהם צריך להיות העז ביותר .אפשר כי טעם מונח
במלת ְפּ ֶח ֶֶ֣תת ירמז גם לחילוף מירקרק לאדמדם ולהפך ,המוזכר ברישא של הפסוק וב-משנה ז.
וֹ֭בג ַַבּ ְח ָֽתּוֹ הלכה המתבררת ב-משנה
וֹ֭א ְ
ת֭הוא֭( -אתנח) מונח זקף-קטן והוא תיאור ואחריו ְבּ ָק ַר ְח ֶ֖תּ ֵ֥
וזה מרומז בהסבר הבא ְפּ ֶח ֶֶ֣ת ָ֔
ינוֹ אינו רק באותו צבע עז
ְך֭הנֶּ ֶָֽ֖֤גַע֭אֶ ת-ע֭ ֭
ט  .תבנית המרמזת ללימוד אלפניו ולאחריו .מלמד אלפניו מהסיפא אל הרישא כי לאָ -ה ָ֨ ַפ ַ

אלא גם שעבר מעז אחד לעז אחר.

(ט) ְבּ ָק ַר ְח ֶ֖תּוֹ אילו השחקיםְ ,בג ַַבּ ְח ָֽתּוֹ֭אלו החדשים מיכן אמרו סגוס שנראה בו נגע ,ר' אליעזר בן יעקב אומר עד שיראה באריג
ובמוכים.

ְבג ַַבּ ְח ָֽתּוֹ  -במשמע חדש ,ע"פ מפרשי המשנה במלת ְבג ַַבּ ְח ָֽתּוֹ אות חי"ת מוחלפת באות ה"ה ְבגַבַּ֭הְ֭ ָֽתּוֹ ומשמעו בגובה מעל אריג הבגד,

ושערות מעל הבגד מצויות רק בבגד חדש ,כ-פירוש המשנה לרמב"ם נגעים פי"א,מי"א  ...ובגדי הצמר אם היו חדשים ובפרט העבים
מהם כגון הסגוסין והאצטליתות והמעילים אם היו חדשים נעשין עליהן כעין כדורונים ויהיה על פני האריג כדורונים של צמר בולטים
והן שקראן מוכין מפני שהן דומין למוכין והוא הצמר שממלאין בו את הכרים והכסתות וזולתן.
כיון שזכר בגד חדש שהוא בדרך כלל עם שער מעליו ,זכר גם בגד חדש ללא שער ,ובגד ישן ְבּקָ ַר ְח ֶ֖תּוֹ שנקרחו השערות ממנו,
וֹ֭בג ַַבּ ְח ָֽתּוֹ ;֭ ֵ֥אוֹ  -מרכא ,ריבה את האריג של בגד חדש להופעת נגע בו בנוסף להופעתו בְ -בגַבַּ֭הְ֭ ָֽתּוֹ בשערות שמתנשאות בגובה מעל
אֵ֥ ְ
האריגְ .בג ַַבּ ְח ָֽתּוֹ  -סלוק הגביל הכרזת נגע בבגד עם שערות מעליו עד שיהיה בשניהם (באריג ובשערות).

וֹ֭בג ַַבּ ְח ָֽתּוֹ  -כתרגומו" :בשחיקותיה או בחדתותיה" .קרחתו  -שחקים ,ישנים.
וֹ֭א ְ
רש"י עה"ת ְבּ ָק ַר ְח ֶ֖תּ ֵ֥
(רש"י מפרש על שתי הלכות) (א לענין פריחה) ומפני המדרש שהוצרך לגזרה שוה (נידה יט,א) :מנין לפריחה בבגדים שהיא טהורה?
נאמרה קרחת וגבחת באדם (ראה לעיל,מב-מד) ,ונאמרה קרחת וגבחת בבגדים; מה להלן פרח בכולו טהור (ראה לעיל,יג) ,אף כאן
פרח בכולו טהור  -לכך אחז הכתוב לשון קרחת וגבחת.
(ב לענין נגע בבגד חדש וישן) ולענין פירושו ותרגומו ,זהו משמעו' :קרחת'  -לשון ישנים (בקרחת – היינו באריג שהתישן ונמרטו ממנו השערות
של בגד חדש) ,ו'גבחת'  -לשון חדשים (בגבחת – היינו אריג חדש ששערות מתנשאות מעליו);
כ אלו נכתב 'באחריתו או בקדמותו' .שהקרחת לשון אחורים; והגבחת לשון פנים ,כמו שכתוב "ואם מפאת פניו" וגו' (לעיל,מא); והקרחת  -כל ששופע ויורד מן
הקדקד ולאחריו .כך מפורש ב'תורת כהנים' (תזריע נגעים פרשתא ה פרק טו,ט).

בבלי סנהדרין פז,ב

נגעי בגדים  -בפלוגתא דרבי (יונתן) (מסורת הש"ס :נתן) בן אבטולמוס ורבנן .דתניא ,רבי (יונתן) (מסורת הש"ס :נתן) בן אבטולמוס
אומר :מנין (פח,א) לפריחה בבגדים שהיא טהורה  -נאמרה קרחת וגבחת באדם ,ונאמרה קרחת וגבחת בבגדים .מה להלן  -פרח
בכולו טהור ,אף כאן  -פרח בכולו טהור.
וֹר֭הוּא׃ ֭
ָֽ
פְך֭לָ ָבֶ֖ן֭טָ ֵ֥ה
וֹ֭ה ַ ֵ֥
וֹ֭וט ַהֶ֖ר֭אֶ תַ -הנָּ ָָֽ֑֖גַע֭כֻּ לֵּ֛ ָ
ן֭והנָּ֨ה֭כ ְסּ ָתֶ֤ה֭הַ צָּ ַרעַ ת֭אֶ ת-כָּ לְ -בּשָׂ ָ֔ר ְ
(יג,יג) ְו ָר ָא ֶ֣ה֭ ַהכּ ֵ֗ה ְ

וֹ֭בג ַַבּ ְח ָֽתּוֹ׃ אז כנראה ,שלצורך הגזרה שווה לענין פריחת נגע בבגד ,שעליה מלמד רש"י ב-
וֹ֭א ְ
היות ובבגדים נאמר (יג,נה) ְבּ ָק ַר ְח ֶ֖תּ ֵ֥
וֹ֭בג ַַבּ ְח ָ֑תּוֹ ולא בקרא
וֹ֭א ְ
וֹ֭בגַבַּ ְח ָֽתּוֹ׃ או בקרא (יג,מג) ְבּ ָק ַר ְח ֶ֖תּ ֶ֣
וֹ֭א ְ
(יג,נה) ע"פ מקורות שונים יש להשתמש בקרא (יג,מב) ְבּ ָק ַר ְח ֶ֖תּ ֵ֥
וֹ֭בגּ ַַָ֔בּ ַחת וע"פ שהגמרא השתמשה במלים נאמרה קרחת וגבחת באדם ,ונאמרה קרחת וגבחת
֭א ַ
ֶ֤ה֭בקָּ ַר ַחת ֶ֣
ַ
הפחות דומה (יג,מב) ְו ָֽכי-י ְהיֶ

בבגדים.
ח ֶ֖תּוֹ  -טפחא ,רבוי במלות קרחתו באדם ובבגדים ,המאפשר שבנוסף ללימוד למקומן ,הן תהיינה מופנות ללימוד גזרה שווה מנגעי
ְבּקָ ַר ְ֭
אדם אל נגעי בגדים ,וע"י כך ילמד על מה להלן  -פרח בכולו טהור ,אף כאן  -פרח בכולו טהור.

ֶ֣ה֭הכּה֭ן ְ֭והנּה֭כּ ָהֶ֣ה֭למראה שני (למשל דהה מירקרק לירוק) או כהה למראה שלישי
ספרא תזריע פרשה ה פרק טו ( ...י) ו(-יג,נו) ָר ָא ַ
(למשל מירקרק ללא צבע) ,ת"ל (יג,נה) ְו ַהנֶּ ֶָֽ֣֖גַע (הח"ח כותב שצ"ל) (יג,נו) ַה ָ֔ ֶנּגַע (אף שדהה עדיין קורא לו נגע) ,אי ְו ַהנֶּ ֶָֽ֣֖גַע֭ (הח"ח כותב שצ"ל)
(יג,נו) ַה ָ֔ ֶנּגַע יכול במראיו (למשל נשאר ירקרק) ת"ל (יג,נו) ְוהנּה֭כּ ָהֶ֣ה֭הא כיצד למראה שני ולא כהה למראה שלישי( .ולצבע במראה שני
(הדהוי) קורא נגע כדי שיקרענו מן הבגד)

(יג,נו) ַה ָ֔ ֶנּגַע – זקף-קטן ,בתפקיד הקשור למספר  .2לרמז כי ( ...יג,נו) ְוהנּה֭כּ ָה ֶ֣ה֭הא כיצד למראה שני (למשל כהה מירקרק לירוק) ולא
כהה למראה שלישי( .ולצבע במראה שני (הדהוי) קורא נגע כדי שיקרענו מן הבגד)
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טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ג

פסוק (יג,נו) מתאר מצב אחרי שבעת ימי הסגר שני!!!.

י֭אוֹ֭מן-הָ ע ֶָֽרב׃֭֭֭ ֭
וֹר֭אוֹ֭מןַ -ה ְשּׁ ֶ֖ת ֵ֥
ֵ֥
֭אוֹ֭מןָ -ה ָ֔ע
וֹ֭ו ָק ַרֶ֣ע֭א ֵ֗תוֹ֭מןַ -ה ֶבּגֶד ֶ֣
י֭הכַּ בֶּ֣ס֭א ָ֑ת ְ
ֲר ֻ
ֶ֣ה֭ה ָ֔ ֶנּגַע֭אַ ח ֶ֖
ֶ֣ה֭הכּהן֭וְ הנּה֭כּ ָה ַ
֭ר ָא ַ
[נו]֭֭ואם ָ
ְ
וֹ֭הנָּ ַָֽֽגַע׃֭֭֭ ֭
ָ֑וא֭בּאֶ֣שׁ֭תּ ְשׂ ְר ָ֔ ֶפנּוּ֭אֵ֥ת֭אֲשֶׁ רֶ֖ -בּ ַ
ָ
ר ַחת֭ה
וֹ֭בכָ לְ -כּליָ֔ -עוֹר֭פּ ַ ֶ֖
֭א ְ
י֭אוָֹ -בע ֶרב ֶ֣
ת ָֽ
ֶד֭אוַֹ -ב ְשּׁ ֶ֤
וֹד֭בּ ֶבּג ָֽ
ַ֠
ה֭ע
[נז]֭֭ואם-תּ ָר ֶָ֨א ֝
ְ

ספרא תזריע פרשה ה פרק טז

ֶד ,ינתקנו
(א) (יג,נו) ְו ָק ַרֶ֣ע יכול יקרע בו קרע קטן ויקיים בו מצות קריעה ת"ל א ֵ֗תוֹ ,אי א ֵ֗תוֹ יכול ישצפנו וינחנו במקומו ,ת"ל מן-הַ בֶּ ג ֭
וֹ֭הנָּ ַָֽֽגַע לימד על כל
ֶד( .ב) אי מןַ -ה ֶבּגֶד֭יכול יקרע וישליך את הקרעים לאשפות ,ת"ל (יג,נז) ָבּאֶ֣שׁ֭תּ ְשׂ ְר ָ֔ ֶפנּוּ ,אֵ֥ת֭אֲשֶׁ רֶ֖ -בּ ַ
מןַ -ה ֶבּג ֭
הקרעי' שהם טעונים שריפה( .ג) למדנו (פט"ו,מ"י) ל-כּ ָהֶ֣ה (יג,נו) בסוף שבוע שני למראה שני שהוא קורעו ומנין לכהה בסוף שבוע
ה ָ֔ ֶנּגַע ונאמר להלן (יג,נג) הַ֭ ָ֔ ֶנּגַע מה (יג,נו) הַ֭ ָ֔ ֶנּגַע האמור כאן כּ ָהֶ֣ה
ה ָ֔ ֶנּגַע ,נאמר כאן (יג,נו) ַ֭
ראשון למראה שני שהוא מכבסו ת"ל (יג,נג) ַ֭
ה ָ֔ ֶנּגַע האמור להלן (יג,נג) כהה למראה שני ולא כהה למראה שלישי( .ד) ומנין שהוא
למראה שני ולא כהה למראה שלישי אף (יג,נג) ַ֭
ה֭עוֹד ,ובא בקבלה אין ֝עוֹד אלא מקומו ,מלמד שהוא טולה עליו מטלית( .ה) רבי נחמיה אומר אין
טולה עליו מטלית ת"ל וְ אם-תּ ָר ֶָ֨א ֝
צריך מטלית ,חזר נגע על הבגד מציל על המטלית ,חזר על המטלית שורף הבגד הטולה מן המוסגר בטהור ,חזר נגע על הבגד שורף
את המטלית ,חזר על המטלית הבגד ראשון ישרף והמטלית תשמש את הבגד השני בסימנים( .ו) אין לי אלא מקומו (שחזר הנגע למקום
הופעתו הראשון בין בתפירת המקום בין במטלית)  ,מנין לרבות כל הבגד ת"ל (דורש מיתור מלת) (יג,נז) ֠ ַבּ ֶבּגֶד (לרבות כל הבגד) יכול כל שהו
רחַ ת
ת"ל ֝עוֹד ,מה ראשונה כגריס אף שנייה כגריס( .ז) אין לי אלא כמראה (כגון ראשונה ירקרקה כך השניה) שלא כמראה מנין ת"ל פּ ַ ֶ֖
כמראה ושלא כמראה( .ח) או אינו אלא פּ ַ ֶ֖ר ַחת אלא שלא תהא טמאה עד שתחזור ותפשה ,וכשהוא אומר הָ֑וא֭הרי הָ֑וא֭כמות שהיתה
(בגודל) הא מה אני מקיים פּ ַ ֶ֖ר ַחת כמראה ושלא כמראה( .ט) קיטא שיש בה פסי פסים צבועים לבנים פוסים מזו לזו שאלו את רבי
אליעזר והרי הוא פספס יחידי אמר להם לא שמעתי ,אמר לו רבי יודה בן בתירה אלמד בו ,אמר לו אם לקיים דברי חכמים הין אמר לו
שמא יעמד בו שני שבועות ,והעומד בבגדים שני שבועות טמא ,אמר לו חכם גדול אתה שקיימתה דברי חכמים ,הפיסיון הסמוך כל
ֶ֣ר֭תּכַ ָ֔בּס֭יכול יקיי' בו מצות כבוס ת"ל וְ ָסֵ֥ר֭
ֶ֤י֭העוֹר֭א ֲֶשׁ ְ
ב֭אוֹ-כָ לְ -כּל ָ
ֶד֭אוַֹ -ה ְשּׁ ָ֨תי֭אוָֹ -ה ֝ע ֶר ָֽ
שהוא ,הרחוק כגריס( .י) (יג,נח) ְו ַה ֶ֡בּג ָֽ
ֶ֖ית֭וטָ ָֽהר והשניה לטהרו והראשונה
מ ֶהֶ֖ם֭הַ נָּ ָָֽ֑֖גַע ,אי ְו ָסֵ֥ר֭יכול מצד זה לצד זה ת"ל מ ֶהֶ֖ם֭עד שיעקר מהם מכולו( .יא) ְוכֻ ַבֵּ֥ס֭שׁנ ְ
וֹ֭הפּ ְשׁ ֵ֗תּים֭מקישם לַ ָ ָֽבּית (יד,נה) ,מה בית מטמא בביאה אף
ר׀֭א ַ
ֶ֣
ֶד֭ה ֶצֶּ֣מֶ
ַ
ת֭בּג
את֭תּוֹרת֭ ֶנגַע-צָ ַ ֝רעַ ֶ ֵ֥
ַ ָ֨
להסגיר את נגעו( :יב) (יג,נט) ֠ז
כולם מטמאים בביאה (נגעי אדם ,בגד ובית)  ,או מה בית טעון ציפרים אף כולם יטענו ציפרים תלמוד לומר (יג,נט) ֠זאת (טהרת בגד
רעַ ת֭
וּלצָ ַ ֵ֥
רעַ ת֭ ְולַ נָּ ֶָֽתק׃֭[נה]֭ ְ
ַע֭הצָּ ַ ֶ֖
ָ֑ה֭לכָ ל-נֶ ֵַֽ֥ג ַ
תּוֹר ְ
ֶ֖את֭ה ָ
ַ
בטבילה בלבד ואינו טעון צפרים)  ,רבי אומר הרי הוא אומר( ,יד,נד  -נה) [נד]֭ז
ֶד֭ולַ ָ ָֽבּית׃ הקיש בגד לבית מה בית מטמא בביאה אף כולם מטמאים בביאה (לרבי הגדרה כללית :נגעי אדם ,בגד ובית)[ ,אין לי אלא
בּג ְ
הַ ֶ ֶ֖
בגד (לרבי שלב א' :בגד ובית מטמאין בביאה) מנין לרבות את כלם (לרבי שלב ב' נגעי אדם נלמדים מבגד לטמא בביאה) תלמוד לומר (יג,נט) ֠זאת֭
ֶד֭ה ֶצֶּ֣מֶ ר׀ וגומר מקישן לבגד ,מה בגד מטמא בביאה ,אף כלם מטמאים בביאה ],אי מה בגד מיטמי בכל
ַ
ת֭בּג
תּוֹרת֭ ֶנגַע-צָ ַ ֝רעַ ֶ ֵ֥
ַ ָ֨
הטמאות אף כולם יטמאו בכל הטמאות ת"ל (יג,נט) ֠זאת (המלה זאת :לרבנן מיעטה צפרים (לעיל) ,רבי מודה לרבנן וממעט גם חוטי שתי וערב,
וֹ֭לטַ ְמּ ָֽאוֹ כשם שמצוה בארץ כך מצוה
וֹ֭א ְ
שהם חוטים גמורים ,מלהיטמא בטומאות שאינן נגעים ,וכן רבנן מודים לרבי( .).יג) (יג,נט) ְלטַ ה ֲֶ֖ר ֵ֥
וֹ֭לטַ ְמּ ָֽאוֹ כשם שמצוה לטהרו כך מצוה לטמאו,
וֹ֭א ְ
בחוצה לארץ (כל נגעי בגדים חלים בארץ ובחו"ל שלא כמו נגעי בית שרק בארץ)ְ ,לטַ ה ֲֶ֖ר ֵ֥
וֹ֭לטַ ְמּ ָֽאוֹ ,כהן שהוא מטהרו מטמאו ואם מת כהן אחר רואהו.
וֹ֭א ְ
ְלטַ ה ֲֶ֖ר ֵ֥
ספרא תזריע פרשה ה פרק טז (א) (יג,נו) ְו ָק ַרֶ֣ע יכול יקרע בו קרע קטן ויקיים בו מצות קריעה ת"ל א ֵ֗תוֹ ,אי א ֵ֗תוֹ יכול ישצפנו וינחנו
ֶד.
ה ֶבּג ֭
ֶד ,ינתקנו מןַ֭ -
במקומו ,ת"ל מןַ -ה ֶבּג ֭
֭אוֹ֭מןָ -ה ָ֔עוֹר התוה"מ [קעד]  ...וזה שכתב יכול יקרע בו קרע קטן ת"ל א ֵ֗תוֹ ,ויש הבדל בשמות המורים
(יג,נו) ְו ָק ַרֶ֣ע֭א ֵ֗תוֹ֭מןַ -ה ֶבּגֶד ֶ֣
על הקריעה והכריתה ,בין אם באו סתם ובין אם בא אחריהם שימוש המם ,כשבא סתם יכוין על קריעת וכריתת העצם עצמו וכשבא
אחריהם שימוש המם היינו שיקרע ויבדיל ויחתוך ויכרות דבר מדבר אחר שהוא מחובר בו.
(יג,נו) ְו ָק ַרֶ֣ע֭א ֵ֗תוֹ֭מן-הַ בֶּ גֶד֭אֶ֣ וֹ֭מן-הָ ָ֔עוֹר – מונח רביע ,חתוך בארבע צדדים בלי לחתוך את כל החתיכה וקילוף בעומק העור
משנה נגעים פי"א מי"א כל הראוי ליטמא טמא מת אע"פ שאינו ראוי ליטמא מדרס מיטמא בנגעים כגון קלע של ספינה ווילון ושביס של סבכה ומטפחות של ספרים וגלגלון
ורצועות מנעל וסנדל שיש בהן רוחב כגריס הרי אלו מיטמאין בנגעים סגוס שנראה בו נגע ר"א בן יעקב אומר עד שיראה באריג ובמוכין החמת והתורמל נראין כדרכן

ופושה מתוכו לאחוריו ומאחוריו לתוכו:
רע"ב חמת ,נוד של עור .תורמול ,כמין כיס גדול של עור שהרועה מניח חפציו בתוכו .מתוכו לאחוריו .אם מתחלה נראה נגע בתוכו
והסגירו ,ובסוף שבוע נראה נגע באחוריו מבחוץ ,חשיב פשיון .ובתוספתא משמע דדוקא בעורות אמרינן הכי ,ולא בבגדים.

עיין בתורת נגעים לרב שפיצר בדעות שונות בראשונים בנושא.
אפשר כי תבנית הטעמים של (יג,נו) ְו ָק ַרֶ֣ע֭א ֵ֗תוֹ֭מן-הַ בֶּ גֶד֭אֶ֣ וֹ֭מן-הָ ָ֔עוֹר – מונח רביע ,מלמדת על חתוך בכעין ארבעה ויותר צדדים.
בדרך הפשוטה יובן שכל החתיכה שבה הנגע שכהה נחתכת מהבגד או העור.
מוצעת דרך הבנה נוספת השייכת בבגד עבה ובמיוחד בעורות .אם הנגע לא נראה מצד לצד ,התורה מקילה ע"י חיתוך מארבע צדדים וקלוף
בעומק בלי לחתוך את כל החתיכה שמתחת לנגע עד לצד השני של הבגד או העור .הדברים צריכים עיון כי לא מצאנו דיון ברור האם צריך
קריעה מלאה או אפשר להסתפק בקלוף של נגע שנראה מצדו האחד של בגד או עור וכהה למראה שני.

וֹ֭הנָּ ַָֽֽגַע לימד על כל הקרעי' שהם
(ב) אי מןַ -ה ֶבּגֶד֭יכול יקרע וישליך את הקרעים לאשפות ,ת"ל (יג,נז) ָבּא ֶ֣שׁ֭תּ ְשׂ ְר ָ֔ ֶפנּוּ ,אֵ֥ת֭אֲשֶׁ רֶ֖ -בּ ַ
טעונים שריפה.
אֵ֥ת֭אֲשֶׁ רֶ֖ -בּוֹ  -מרכא טפחא ,יתור לרבות לשריפה ,כגון מטלית שנטל מבגד מוסגר וטלה בבגד אחר (ראה מ"ד)

(ג) למדנו (פט"ו,מ"י) ל-כּ ָהֶ֣ה (יג,נו) בסוף שבוע שני למראה שני שהוא קורעו ומנין לכהה בסוף שבוע ראשון למראה שני שהוא מכבסו
ת"ל (יג,נג) הַ֭ ָ֔ ֶנּגַע ,נאמר כאן (יג,נו) הַ֭ ָ֔ ֶנּגַע ונאמר להלן (יג,נג) הַ֭ ָ֔ ֶנּגַע מה (יג,נו) הַ֭ ָ֔ ֶנּגַע האמור כאן כּ ָהֶ֣ה למראה שני ולא כהה למראה
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
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"ג

שלישי אף (יג,נג) הַ֭ ָ֔ ֶנּגַע האמור להלן (יג,נג)

כהה למראה שני ולא כהה למראה שלישי.

הערה :ההסבר הבא בהנחה שהלימוד מכתוב (יג,נג) וְ הנּה֭לא-פָ ָשֶׂ֣ה֭ ַה ָ֔ ֶנּגַע֭– לענין של שתי מראות (כגון ירקרק ,ירוק) לכיבוס בסוף שבוע
ראשון ,אבל אם תו"כ משתמש ב(-יג,נד) אז אין בו לימוד זה.
למדנו לגבי מראה שכהה בסוף שבוע שני ב-ספרא תזריע פרשה ה פרק טו ( ...י) (יג,נו) ַה ָ֔ ֶנּגַע – זקף-קטן ,בתפקיד הקשור למספר .2
לרמז כי ( ...יג,נו) ְוהנּה֭כּ ָהֶ֣ה֭הא כיצד למראה שני (למשל כהה מירקרק לירוק) ולא כהה למראה שלישי( .ולצבע הדהוי קורא נגע כדי
שיקרענו מן הבגד)

גם ב(-יג,נג) העוסק במראה הנגע בבגד בסוף שבוע ראשון כתוב [נג]֭֭וְ אם֭י ְר ֶאֶ֣ה֭הַ כּהן֭וְ הנּה֭לא-פָ ָשֶׂ֣ה֭ ַה ָ֔ ֶנּגַע – זקף-קטן ,בתפקיד הקשור
למספר  .2לרמז למראה שני (למשל כהה מירקרק לירוק) שגם בהם יכובס המראה וסביבותיו והבגד יוסגר לשבעה ימים שנית.
ֶ֣ה֭הכּה֭ן – תרמז לגריעה במראה בשבוע הראשון
֭ר ָא ַ
אפשר כי תבנית הטעמים זרקא סגול (בהתעלמות מטעם מונח) בקרא (יג,נו) ְואם ָ
(ששם לא נדון הדבר) ,וַ -ה ָ֔ ֶנּגַע – זקף-קטן ,ילמד שהגריעה מוגבלת כגון מירקרק לירוק (מראה שני) ולא למראה שלישי שהוא כבר טהור.
ֶ֣ה֭הכּה֭ן – מאפשר דרשה נוספת מהתבנית כלהלן.
֭ר ָא ַ
אפשר כי טעם מונח בתבנית הטעמים זרקא מונח סגול בקרא (יג,נו) ְואם ָ
ע"פ התוה"מ [קעה] בכל סוגי הנגעים הדין ,שאם עמד הנגע בעינו עד סוף ההסגרים המיוחדים לכל אחד מסוגי הנגעים ולא פשה ,הם
טהורים .אבל בנגעי בגדים הדין משונה שאם עמד בעינו ולא פשה בסוף שבוע שני טמא .והתורה ביארה שזוהי ְפּ ֶח ֶֶ֣תת֭שבה הנגע פושה
בעומק הבגד ולכן טמא.
התוה"מ [קעה] מציין כי בפסוקים (יג,נא – נו ) לא מפורש מצב שהנגע כהה למראה שני ופשה .ואף שפושה בעומק ,מספיק לקרוע הנגע
ופוטר את הבגד .וזה הדין בסוף שבוע שני והוא הדין בסוף שבוע ראשון ,הכהה גורם שיהיה הפשיון כמאן דליתיה (כאילו איננו ומתעלמים
ממנו) ,ובכל זה דינו כלא פשה .בסוף שבוע ראשון יכבס ויסגיר.
ר"ש משנה נגעים יא,ה  ...הכהה בראשון – בסוף שבוע ראשון כהה למראה שני ... .אבל אם עודו כהה (טט  -בסוף שבוע שני) מכבסו
בסוף שבוע שני.
ועל כך פירש תפארת ישראל  -יכין מסכת נגעים פרק יא  ...וכשימצא בסוף הסגר הב' שנשאר עומד במראה הבינוני ,אפילו יפשה

טובלו וטהור [הר"ש]
ֶ֣ה֭הכּה֭ן – זרקא מונח סגול ,התבנית תרמז
֭ר ָא ַ
[נו]֭֭ואם ָ
ְ
המצב שלא מפורש בכתוב שהנגע פשה וכהה מרומז בתבנית הטעמים של֭
ֶ֣ה֭ה ָ֔ ֶנּגַע – זקף-קטן ,במראה שני .ולפי יכין טובלו וטהור .אפשר כי
לתוספת על מקום הנגע בצורת פשיון ,אבל במצב של (יג,נו) ְוהנּה֭כּ ָה ַ
תבנית הטעמים מרכא טפחא של (יג,נח) ְוכֻ ַבֵּ֥ס֭שׁנֶ֖ית – בתפקיד יתור לרבות ,מרבה את הבגד לטבילת טהרה על הבגדים האחרים הנידונים
בפסוק (יג,נח)ְ .וטָ ָֽהר גם זה טהור.

ה֭עוֹד ,ובא בקבלה אין ֝עוֹד אלא מקומו ,מלמד
ספרא תזריע פרשה ה פרק טז (ד) ומנין שהוא טולה עליו מטלית ת"ל ְואם-תּ ָר ֶָ֨א ֝
שהוא טולה עליו מטלית( .ה) רבי נחמיה אומר אין צריך מטלית ,חזר נגע על הבגד מציל על המטלית (מבגד טהור) ,חזר על המטלית
שורף הבגד .הטולה מן המוסגר בטהור ,חזר נגע על הבגד (ע"פ הח"ח בין הבגד המוסגר בין הבגד שבו הטלאי של המטלית) שורף את
המטלית (הח"ח בשם הראב"ד הנגע הופיע בבגד המוסגר ,הוא והמטלית ישרפו ,והבגד המוטלה טהור .הנגע הופיע בבגד המוטלה בפעם הראשונה שורף
את הבגד המוסגר ואת המטלית ,והבגד המוטלה מוסגר) ,חזר על המטלית הבגד ראשון ישרף (וגם המטלית ,והבגד המוטלה טהור .ההמשך הוא ענין
חדש) והמטלית תשמש את הבגד השני בסימנים (יש לזכור מניין הגיעה המטלית כדי לדעת איך לנהוג בעתיד).
משנה מסכת נגעים פי"א,מ"ו (תוכן חופף בחלקו ל-תו"כ פר' ה פט"ז מ"ה)

חזר נגע לבגד מציל את המטלית חזר למטלית שורף את הבגד הטולה מן המוסגר בטהור חזר נגע לבגד שורף את המטלית .חזר
למטלית הבגד הראשון ישרף והמטלית תשמש את הבגד השני בסימנין:
פירוש המשנה לרמב"ם מסכת נגעים פרק יא משנה ו

ה֭עוֹד ,ובא בקבלה אין ֝עוֹד אלא במקומו ,שתראה במקום שנראתה תחלה .ולפיכך אם נראה נגע בטלאי
אמר יתעלה (יג,נז) ְואם-תּ ָר ֶָ֨א ֝
שעשה במקום הנגע הראשון ששרף (את חתיכה שקרע) שורף את כל הבגד (ואת הטלאי שבו הנגע נראה לראשונה ולא כדעת הר"ש ורע"ב
שדנים המטלית כדין נגע חדש בבגד ,אם גודלה ג' על ג' אצ' ,בפחות מכך אינה נידונה כטמאה ואין צורך לשרפה ,אף שהיא גרמה לבגד שנטלתה בו לידון
ָ֑וא֭בּאֶ֣שׁ֭תּ ְשׂ ְר ָ֔ ֶפנּוּ .אבל אם נראה הנגע במקום אחר מן הבגד הרי זה דן בו כדרך
ָ
ר ַחת֭ה
בנגע ולהישרף) כמו שנאמר בכתוב (יג,נז) פּ ַ ֶ֖

שהוא דן בבגד שלא ראה בו מקודם לכן נגע ,ולא תשרף המטלית ,ולא נאמר כבר היה נגע במקום זה והרי חזר ,וזה הוא אמרו מציל
על המטלית .הטולה מן המוסגר בטהור הוא שיקח מטלית מבגד מוסגר ויטלה בה בגד טהור ,ואחר כך נראה נגע באותו הבגד הראשון
(ולא גר' טהור) ,נשרפת אותה המטלית שנלקחה מבגד מוסגר ונחשוב שכאלו בה נראה הנגע .ואם נראה נגע באותה המטלית הרי זה
שורף את הבגד המוסגר אשר נחתכה ממנו ,ועוד רואה את הנגע הזה אשר נראה בה כמו אלו נראה בבגד משאר הבגדים (המטלית והבגד
המטולא בה הם יחידה אחת בתחילה להסגר ובהמשך נוהג בו כל הלכות בגד טמא כנ"ל )  ,אם היה בו סימן טומאה (פשיון בין בבגד בין במטלית)
שורף את כל הבגד וזה הוא ענין אמרו והמטלית תשמש את הבגד השני בסימנין.
וֹד֭בּ ֶבּגֶד – קדמא ואזלא ,תלשא
ַ֠
ה֭ע
(יד,נז) ְואם-תּ ָר ֶָ֨א ֝

ההסבר הבא מתיחס לחלק הראשון במשנה חזר נגע לבגד מציל את המטלית

֠בַּ בֶּ גֶד – תלשא בתפקיד מחיצה המלמדת הבחנה .מטלית טהורה שטלה בבגד אחרי קריעת חלק נגוע שהיה בו (אחרי שני שבועות הסגר),
והופיע נגע בבגד הזה במקום אחר ,הבגד נשרף אבל המטלית מוצלת.
ההסבר הבא מתיחס ל -חזר למטלית שורף את הבגד ו-פיה"מ לרמב"ם:
וֹד֭בּ ֶבּגֶד – קדמא ואזלא תלשא בתפקיד מלמד על מחיצה כפיה"מ לרמב"ם ובא בקבלה אין ֝עוֹד אלא (ללמד על הופעת
ַ֠
ה֭ע
וְ אם-תּ ָר ֶָ֨א ֝

הנגע) במקומו ,שתראה במקום שנראתה תחלה (במחיצתו המקורית).
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ומוסיף ללמד ולפיכך אם נראה נגע בטלאי שעשה במקום הנגע הראשון ששרף (את חתיכה שקרע) שורף את כל הבגד (ואת הטלאי שבו
הנגע נראה לראשונה ולא כדעת הר"ש ורע"ב)
וֹד֭בּ ֶבּגֶד – קדמא ואזלא תלשא בתפקיד שיעור למטלית אם גודלה
ַ֠
ה֭ע
ודעת הר"ש ורע"ב שדנים המטלית כדין נגע חדש בבגד ,והכתוב ְואם-תּ ָר ֶָ֨א ֝
ג' על ג' אצ' ,בפחות מכך אינה נידונה כטמאה ואין צורך לשרפה ,אף שהיא גרמה לבגד שנטלתה בו לידון בנגע ולהישרף.

ההסבר הבא מתיחס לחלק ה-משנה ו-פיה"מ לרמב"ם הפותח "הטולה מן המוסגר בטהור"
֠בַּ בֶּ גֶד – תלשא בתפקיד מקור,שורש ,ראשון .הסבר לגירסת רמב"ם ואחר כך נראה נגע באותו הבגד הראשון (ולא גר' טהור) ,יובן כי
חזר נגע לבגד שהיה מוסגר ,שורף הבגד הראשון והמטלית שנטלה ממנו (היינו תלשא (א) בתפקיד ראשון ,מצביע על הקשר בין המטלית לבגד
שנילקחה ממנו( ,ב) בתפקיד עקירת המטלית מהבגד השני ,כעין מחיצה בינה ובין הבגד השני) וזה לא כגירסת הר"ש והרע"ב שחזר הנגע לבגד
המוסגר מציל את המטלית (שלא עמו) ואז ֠ ַבּ ֶבּגֶד – תלשא בתפקיד מחיצה המפרידה בין הבגד הראשון שממנו נטלה המטלית שהוא נשרף
והמטלית מוצלת .כל מקום שנאמר תשרף ראה ההמשך ב-אֵ֥ת֭אֲשֶׁ רֶ֖ -בּוֹ .
הסבר לגי' (הבגד הטהור) ֠ ַבּ ֶבּגֶד – תלשא בתפקיד מחיצה המבדילה בין בגד טהור שבו נראה נגע לראשונה שייסגר ,ובין מטלית מבגד
מוסגר שטלה בבגד טהור שלה זה נגע שני ותישרף .ראה המשך ב-אֵ֥ת֭אֲשֶׁ רֶ֖ -בּוֹ .

ה֭עוֹד֭ ֠בַּ בֶּ גֶד – קדמא ואזלא ,בתפקיד מלמד (א) ואם נראה נגע באותה המטלית (שזה לה נגע שני) הרי זה שורף את הבגד
וְ אם-תּ ָר ֶָ֨א ֝
המוסגר אשר נחתכה ממנו( ,מלמד מהמטלית אל מקורה  -הבגד שנלקחה ממנוַ ֠ ,בּ ֶבּגֶד – תלשא בתפקיד מקור,שורש ,ראשון).
וגם (ב) הבגד המטולא מוסגר כי זאת הופעה ראשונה של נגע בו .ונוהג בו כל הלכות בגד טמא כנ"ל ,והמטלית תשמש את הבגד השני
בסימנין :ובגמר קיום הלכות צרעת בבגד המטולא ,בין אם יצא טהור ובין אם יצא טמא ,המטלית תישרף (הרע"ב) כל מקום שנאמר תשרף
ראה ההמשך ב-אֵ֥ת֭אֲשֶׁ רֶ֖ -בּוֹ .

וֹ֭הנָּ ַָֽֽגַע׃
ת֭הוא֭ ָבּאֶ֣שׁ֭תּ ְשׂ ְר ָ֔ ֶפנּוּ֭אֵ֥ת֭אֲשֶׁ רֶ֖ -בּ ַ
ָ֑
וֹ֭בכָ לְ -כּליָ֔ -עוֹר֭פּ ַ ֶ֖רחַ
י֭אוֹ-בָ ע ֶרב֭אֶ֣ ְ
ת ָֽ
ֶד֭אוֹ-בַ ְשּׁ ֶ֤
וֹד֭בַּ ֶבּג ָֽ
֠
ה֭ע
(יג,נז) וְ אם-תּ ָר ֶָ֨א ֝

בָּ אֶ֣שׁ֭תּ ְשׂ ְר ָ֔ ֶפנּוּ  -זקף-קטן ,אפשר כי מתיחס לחלק המשנה הפותח "הטולה מן המוסגר בטהור" ומלמד על שני בגדים ,בגד ראשון
שהוסגר ומטלית שנלקחה ממנו.
אֵ֥ת֭אֲשֶׁ רֶ֖ -בּוֹ  -מרכא טפחא ,יתור לרבות
(א) חזר נגע לבגד ראשון ,הוא ישרף וגם מרבה את המטלית שנלקחה ממנו שתשרף .ולא כגירסת הר"ש והרע"ב שהבגד השני
מציל המטלית.
(ב) מטלית מבגד מוסגר שטלה בבגד טהור ,כתב ב-פיה"מ לרמב"ם ואחר כך נראה נגע באותו הבגד הטהור (שזה לו נגע

ראשון ,לכן יסגר) ,נשרפת אותה המטלית (שהתלכדה בבגד השני ,ולה זה נגע שני) שנלקחה מבגד מוסגר ונחשוב שכאלו
בה נראה הנגע( .ולא שורפים הבגד הראשון ממנו נלקחה המטלית) המטלית לבדה נשרפת.

(ג) חזר נגע למטלית ,מרבה את הבגד הראשון שנלקחה ממנו לשרפה מיידית ,והמטלית תישרף כעבור עד שבועיים.
הַ נָּ ַָֽֽגַע – סלוק ,מגביל את השריפה בכל אחד מן המצבים הנידונים לפי ההלכה השייכת בו.

ספרא תזריע פרשה ה פרק טז (ו) אין לי אלא מקומו (שחזר הנגע למקום הופעתו הראשון בין בתפירת המקום בין במטלית)  ,מנין לרבות כל
הבגד ת"ל (דורש מיתור מלת) (יג,נז) ֠ ַבּ ֶבּגֶד (לרבות כל הבגד) יכול כל שהו ת"ל ֝עוֹד ,מה ראשונה (לפני קריעה) כגריס אף שנייה (אחרי
קריעה והטלאה) כגריס( .ז) אין לי אלא כמראה (כגון ראשונה ירקרקה כך השניה) שלא כמראה מנין ת"ל פּ ַ ֶ֖ר ַחת כמראה (הראשון) ושלא
ר ַחת אלא שלא תהא טמאה עד שתחזור ותפשה (אולי נאמר שלא תטמא עד שתהא גדולה מן
כמראה (הראשון)( .ח) או אינו אלא פּ ַ ֶ֖
הראשונה) ,וכשהוא אומר הָ֑וא֭הרי הָ֑וא֭כמות שהיתה (כגריס (רמב"ם הט"צ פי"ב מ"ד)) הא מה אני מקיים פּ ַ ֶ֖ר ַחת כמראה ושלא כמראה
(חזרה לנושא המראה ולא לגודל)( .ט) קיטא שיש בה פסי פסים צבועים לבנים פוסים מזו לזו שאלו את רבי אליעזר והרי הוא פספס יחידי
אמר להם לא שמעתי ,אמר לו רבי יודה בן בתירה אלמד בו ,אמר לו אם לקיים דברי חכמים הין אמר לו שמא יעמד בו שני שבועות,
והעומד בבגדים שני שבועות טמא ,אמר לו חכם גדול אתה שקיימתה דברי חכמים ,הפיסיון הסמוך כל שהוא ,הרחוק כגריס.
בּבֶּ גֶד – תלשא,
(ו) ( ...דורש מיתור מלת) (יג,נז) ֠ ַבּ ֶבּגֶד (לרבות כל הבגד) יכול כל שהו ת"ל ֝עוֹד ,מה ראשונה כגריס אף שנייה כגריסַ֭ ֠ ( .
בתפקיד שיעור אלפניה ,מרמז לדרוש מלת ֝עוֹד – אזלא ,במובן שהנגע השני שבא בבגד אחרי קריעת הנגע הראשון גם שיעורו כגריס).
(ז) אין לי אלא כמראה (כגון ראשונה ירקרקה כך השניה) שלא כמראה מנין ת"ל פּ ַ ֶ֖ר ַחת כמראה (הראשון) ושלא כמראה (הראשון).
פּ ַ ֶ֖ר ַחת – טפחא ,ללא מרכא בתפקיד לרבות הופעת הנגע בצבע הטמא השני ,כורד מתורבת שלא מטופל ולא גוזמים אותו ,אז יש לו פרחים
בצבעים שונים או כל עונה מחליף צבעים.
(ח) או אינו אלא פּ ַ ֶ֖ר ַחת אלא שלא תהא טמאה עד שתחזור ותפשה (אולי נאמר שלא תטמא עד שתהא גדולה מן הראשונה) ,וכשהוא אומר
הָ֑וא֭הרי הָ֑וא֭כמות שהיתה (כגריס (תו"כ תז' פרשה ה פרק יד (י) ,רמב"ם הט"צ פי"ב מ"ד)) (הָ֑וא֭– אתנח ,מגביל במובן שמספיק שהנגע החדש
ר ַחת כמראה ושלא כמראה (כהסבר במ"ז) .
יהיה כגריס ולאו דווקא כגודל הנגע הראשון שקרעו מהמקום) הא מה אני מקיים פּ ַ ֶ֖

(ט) קיטא שיש בה פסי פסים צבועים לבנים פוסים מזו לזו שאלו את רבי אליעזר והרי הוא פספס יחידי אמר להם לא שמעתי ,אמר לו
רבי יודה בן בתירה אלמד בו ,אמר לו אם לקיים דברי חכמים הין אמר לו שמא יעמד בו שני שבועות ,והעומד בבגדים שני שבועות
טמא ,אמר לו חכם גדול אתה שקיימתה דברי חכמים,
התוה"מ [קעז]  ...ומזה מוכח דלא אתי כר' נחמי' דס"ל בתוספתא דצריך שיהי' בלבן ג' על ג' דא"כ י"ל במה שיפשה,
ראה דיון בשריפת בגד המעורב מלבן וצבוע בפסוק (יג,נב) העוסק בשריפת בגד בהסבר ע"פ ספרא תזריע פרשה ה פרק טו (א  -ג)
(יג,נב)( .תו"כ כותב כאן פסק הלכה הנובע מהמשניות הקודמות) הפיסיון הסמוך כל שהוא ,הרחוק כגריס [גי' התוה"מ כמשנה נגעים פי"א מ"ז
ֶ֣ה֭הכּה֭ן – זרקא מונח סגול ,בתפקיד – הוספה ,איבחון פיסיון רחוק.
מוסיפה המלים והחוזר כגריס] .תבנית הטעמים של (יג,נג) ְואם֭י ְר ֶא ַ
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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משמעות של פס לבן בגודל גריס בלבד (הקטן מג' על ג' אצ') בתוך בגד צבוע ,היא שאין לו להיכן שיפשה .לדעת רוב הראשונים נגע בפס
לבן לא מטמא בפשיון בחלק הצבוע ,כי אין לנגע להיכן שיפשה ,ואפילו הכי אם עמד בעיניו שבועיים ישרף .לאפוקי מדעת רבינו הלל
שמטמא בפשיון בחלק הצבוע (תורת נגעים ,סימן קיג הרב נפתלי ברוך שפיצר)
וֹ֭בּכָ לְ -כּליָֽ -עוֹר׃֭
בּגֶד אֵ֥ וֹ֭בַ ְשּׁ ֶ֖תי֭אֶ֣ וֹ֭בָ ע ֶָ֑רב֭אֶ֖ ְ
ַע֭בּ ֶ֕
ֶ֣ה֭הכּהן ְ֭והנּה֭לא-פָ ָשֶׂ֣ה֭הַ ָ֔ ֶנּג ַ
אפשר כי יש רמז להלכה זאת ב(-יג,נג) ֭ ְואם֭י ְר ֶא ַ
ֶ֣ה֭ה ָ֔ ֶנּגַע – זקף-קטן ,בתפקיד שתי סיבות לאי פשיון הנגע( .א) כי עמד בעיניו( ,ב) כי לא היה לו להיכן לפשות ,כאשר מקום
ַ
וְ הנּה֭לא-פָ ָשׂ
הלבן היה רק גריס וכולו נגע.
אפשר שיש הסבר נוסף לכתוב ְוהנּה֭לא-פָ ָשֶׂ֣ה֭הַ ָ֔ ֶנּגַע ב-ספרא תזריע פרשה ה פרק טז ( ...ג) לענין כיבוס אחרי שבוע ראשון.
נושא פספס יחידי נמצא גם ב-ספרא תזריע פרשה ה פרק יג מ"ב דרש ר"א בגד שאין לו להיכן שיפשה הח"ח פי' שזה בגד של לפחות ג' על
ג' אצ' וכולו מכוסה בנגע ,שכיון שאין לא מקום לפשיון אולי היינו מצילים אותו ,ור"א מרבה אותו מהפסוק לשריפה ,ורבי ישמעאל אומר שאין לרבותו
מהפסוק ,אבל לא חולק על השריפה.

ֶ֖ית֭וטָ ָֽהר׃֭֭֭ ֭
ַע֭וכֻ ַבֵּ֥ס֭שׁנ ְ
ֶ֖ם֭הנָּ ָָֽ֑֖ג ְ
ס֭ו ָסֵ֥ר֭מ ֶה ַ
ֶ֣ר֭תּכַ ָ֔בּ ְ
ֶ֤י֭העוֹר֭א ֲֶשׁ ְ
ב֭אוֹ-כָ לְ -כּל ָ
ה ְשּׁ ָ֨תי֭אוָֹ -ה ֝ע ֶר ָֽ
ֶד֭אוַֹ֭ -
[נח]֭֭ו ַה ֶ֡בּג ָֽ
ְ
ירוֹ֭שׁ ְבעַ ת-י ֶָ֖מים֭שׁ ָֽנית׃ ֭
ַע֭וה ְסגּ ֵ֥
וֹ֭הנָּ ָָֽ֑֖ג ְ
ן֭ו ָ֨כ ְבּ ָ֔סוּ֭אֵ֥ת֭אֲשֶׁ רֶ֖ -בּ ַ
֭הכּ ָ֔ה ְ
)וי' תז' יג,נד) ְוצוָּה ַ

ספרא תזריע פרשה ה פרק טז

ֶ֖ם֭הנָּ ָָֽ֑֖גַע ,אי וְ ָסֵ֥ר֭יכול
ֶ֣ר֭תּכַ ָ֔בּס֭יכול יקיי' בו מצות כבוס ת"ל ְו ָסֵ֥ר֭מ ֶה ַ
ֶ֤י֭העוֹר֭א ֲֶשׁ ְ
ב֭אוֹ-כָ לְ -כּל ָ
ֶד֭אוַֹ -ה ְשּׁ ָ֨תי֭אוָֹ -ה ֝ע ֶר ָֽ
(י) (יג,נח) ְו ַה ֶ֡בּג ָֽ
מצד זה לצד זה ת"ל מ ֶהֶ֖ם֭עד שיעקר מהם מכולו.
ֶ֖ם֭הנָּ ָָֽ֑֖גַע  -אם כשכבסוהו בתחלה על פי כהן ,סר ממנו ַהנָּ ָָֽ֑֖גַע לגמרי וגו' (פירוש רש"י מתאים למצב שהנגע
רש"י עה"ת (נח) ְו ָסֵ֥ר֭מ ֶה ַ
סר אחרי שבעה ימי הסגר ראשונים וגם אחרי שבעה ימי הסגר שניים) .גם תפארת ישראל על המשנה מלמד שאם הנגע סר אחרי כיבוס
ראשון מיד יטביל הבגד.
֭הכּ ָ֔הן֭וְ ָ֨כ ְבּ ָ֔סוּ֭אֵ֥ת֭
ֶ֖ם֭הנָּ ָָֽ֑֖גַע הייתי אומר מה שאמר הכתוב (יג,נד) ְוצוָּה ַ
הח"ח  -יכול יקיי' בו מצות כבוס .פי' אי לא אמר ְו ָסֵ֥ר֭מ ֶה ַ
וֹ֭הנָּ ָָֽ֑֖גַע֭יקיים בו מצות כיבוס לחוד מבלי שישפשף היטיב .ת"ל ְו ָסֵ֥ר .והיינו שישפשף וידקדק היטב כדי שיסור מ ֶהֶ֖ם֭הַ נָּ ָָֽ֑֖גַע
אֲשֶׁ רֶ֖ -בּ ַ

לגמרי או שיכהה למראה שלישי ואם יראה שלא סר יסגירו שבעת ימים שנית.

ירוֹ֭שׁ ְבעַ ת-
ַע֭וה ְסגּ ֵ֥
וֹ֭הנָּ ָָֽ֑֖ג ְ
ן֭ו ָ֨כ ְבּ ָ֔סוּ֭אֵ֥ת֭אֲשֶׁ רֶ֖ -בּ ַ
֭הכּ ָ֔ה ְ
[נד]֭֭וצוָּה ַ
ְ
ע"פ פי' הח"ח מובן גם פי' רש"י לשבעה ימי הסגר ראשונים והפסוק
י ֶָ֖מים֭שׁ ָֽנית׃ מחולק לשלבים.
וֹ֭הנָּ ָָֽ֑֖גַע
ן֭ו ָ֨כ ְבּ ָ֔סוּ֭אֵ֥ת֭אֲשֶׁ רֶ֖ -בּ ַ
֭הכּ ָ֔ה ְ
[נד]֭֭וצוָּה ַ
ְ
(א)
ֶ֣ר֭תּכַ ָ֔בּס֭יכול יקיי' בו מצות כבוס ת"ל וְ ָסֵ֥ר֭
ֶ֤י֭העוֹר֭א ֲֶשׁ ְ
ב֭אוֹ-כָ לְ -כּל ָ
ֶד֭אוַֹ -ה ְשּׁ ָ֨תי֭אוָֹ -ה ֝ע ֶר ָֽ
(ב) כאן מקום למשנה (י) (יג,נח) ְו ַה ֶ֡בּג ָֽ
מ ֶהֶ֖ם֭הַ נָּ ָָֽ֑֖גַע ,אי ְו ָסֵ֥ר֭יכול מצד זה לצד זה ת"ל מ ֶהֶ֖ם֭עד שיעקר מהם מכולו.
ֶ֖ית֭וטָ ָֽהר ואין צורך להסגיר הבגד לשבעה ימים שנית.
(ג) אם הנגע סר לגמרי אחרי כיבוס ראשון יבוא מיד הסיפא (יג,נח) ְוכֻ ַבֵּ֥ס֭שׁנ ְ
ירוֹ֭שׁ ְבעַ ת-י ֶָ֖מים֭שׁ ָֽנית׃
(ד) אם הנגע לא כהה למראה שלישית או נעלם אז יבוא הסיפא של (יג,נד) ְוה ְסגּ ֵ֥

וֹ֭הנָּ ָָֽ֑֖גַע֭– לא מוזכר בגד כי הכיבוס הוא סביבות הנגע בלבד .בפסוק (יג,נח) וְ הַ ֶ֡בּגֶד ...
ע"פ התוה"מ בפסוק (יג,נד) ְו ָ֨כ ְבּ ָ֔סוּ֭אֵ֥ת֭אֲשֶׁ רֶ֖ -בּ ַ
ֶ֣ר֭תּכַ ָ֔בּס֭– הכוונה לבגד אשר כובס אחרי שבעה ימי הסגר ראשונים ,היות וְ -ו ָסֵ֥ר֭מ ֶהֶ֖ם֭הַ נָּ ָָֽ֑֖גַע – לגמרי ,לכן אפשר מיד לקיים בו
א ֲֶשׁ ְ
וְ כֻ ַבֵּ֥ס֭שׁנֶ֖ית֭– זאת טבילת הבגד כולו ְוטָ ָֽהר.

ירוֹ וגו'
וֹ֭הנָּ ָָֽ֑֖גַע֭וְ ה ְסגּ ֵ֥
פי' רש"י בבלי חולין לא,ב נגעי בגדים  -כתיב בהו ב' כבוסים תכבוסת ראשונה (וי' תז' יג,נד) ְו ָ֨כ ְבּ ָ֔סוּ֭אֵ֥ת֭אֲשֶׁ רֶ֖ -בּ ַ
ב֭אוֹ-כָ֭ל-
ֶד֭אוֹ-הַ ְשּׁ ָ֨תי֭אוָֹ -ה ֝ע ֶר ָֽ
לראות אם יפשה או יעמוד או יכהה וכיבוס שני לאחר הסגר שאחר כיבוס ראשון (וי' תז' יג,נח) ְו ַה ֶ֡בּג ָֽ
ֶ֣ר֭תּכַ ָ֔בּס֭בראשונה קודם הסגר וסר מהם הנגע בימי הסגר ְוכֻ ַבֵּ֥ס֭שׁנֶ֖ית֭לשום טבילה ְוטָ ָֽהר.
ֶ֤י֭העוֹר֭א ֲֶשׁ ְ
ְכּל ָ
סיכום פסוק (יג,נח ) משמש לטבילת בגד שסר ממנו הנגע אחרי שבעה ימים ראשונים וגם אחרי שבעה ימים השניים של הסגר.
ן֭ו ָ֨כ ְבּ ָ֔סוּ  -פעמיים זקף בין שני קיסרים ,הסברנו לעיל כי זה בתפקיד היקש מכביסה ראשונה שצריכה כוונה (אמנם
֭הכּ ָ֔ה ְ
[נד]֭֭וצוָּה ַ
ְ
֭
לנקיון) לכביסה שניה שצריכה כוונה (לטבילת טהרה) .אפשר כי מרמז לעוד היקש ,כלהלן.
וְ ָ֨כ ְבּ ָ֔סוּ  -קדמא וזקף-קטן במלה אחת ,כעין מוקדם והוא מאוחר בענין ,או כעין דבר הלמד מסופו .אם הנגע סר אחרי כיבוס ראשון ,היינו
המוקדם ,הבגד מוטבל ,כך ההלכה אחרי שבעה ימי הסגר שניים (המאוחר (בסופו של תהליך)) ולרמב"ם טעון כיבוס גם לפני הטבילה.
ֶ֣ר֭תּכַ ָ֔בּס תבנית הפסק ענין עסקה באמצעי – בכביסה לטיפול בבגד אחרי שבוע של הסגר ראשון ,התוצאה ההכרחית
) ...וי' תז' יג,נח) א ֲֶשׁ ְ
לטהר מתבררת בתבנית הפסק דיבור )וי' תז' יג,נח) ְו ָסֵ֥ר֭מ ֶהֶ֖ם – מרכא טפחא ,יתור לרבות כל מקום בבגד כלשון תו"כ מ"י אי וְ ָסֵ֥ר֭יכול
מצד זה לצד זה ת"ל מ ֶהֶ֖ם֭עד שיעקר מהם מכולוַ .הנָּ ָָֽ֑֖גַע – אתנח ,מגביל ,להסרה מלאה בלבד (שירד למראה שלישי ופחות).

ֶ֖ית֭וטָ ָֽהר והשניה לטהרו והראשונה להסגיר את נגעו.
(יא) ְוכֻ ַבֵּ֥ס֭שׁנ ְ
וְ כֻ ַבֵּ֥ס֭שׁנֶ֖ית – מרכא טפחא ,יתור לרבות ,לשיטת רמב"ם כביסה שניה בסמנין ואח"כ טבילה .לשאר ראשונים הסוברים שהבגד טעון רק
טבילה ,ולא יהיה לתבנית הטעמים מרכא טפחא תפקיד פעיל של יתור לרבות בקשר לכביסה.
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
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"ג

וְ טָ ָֽהר – סלוק ,הגביל הטהרה לטבילה בלבד ואין פעולות נוספות.
רלב"ג (יג,נח) ְוטָ ָֽהר  -רוצה לומר ,שיטהר בטבילה.
ֶד֭אוַֹ -ה ְשּׁ ָ֨תי֭אוָֹ -ה ֝ע ֶרב
לימוד לטעם פזר ב(-יג,נח) ְו ַה ֶ֡בּג ָֽ

בבלי חולין עא,א מתני' .האשה שמת ולדה בתוך מעיה ,ופשטה חיה את ידה ונגעה בו  -החיה טמאה טומאת שבעה ,והאשה טהורה
עד שיצא הולד.
הגמרא ב -בבלי חולין עב,א מלמדת כי טומאה זו אינה מדברי תורה ,אלא מדברי סופרים היא אליבא ד-ר' ישמעאל דאמר :עובר במעי
אשה  -טהור ,גזרו בה טומאה מדרבנן.
רמב"ם הלכות טומאת מת פכ"ה ה"ח פירש כי היולדת עצמה נטמאת מהעובר המת כאשר נפתח הרחם עד שנראה ראש הנפל כפיקה
של שתי ומכנה זאת נטמא הבית מפני העובר אע"פ שעדיין לא יצא.
דומה הדבר לטומאת צרעת בבית הסתרים ובקמטי בגדים שאינם נבדקים ומן התורה אינם מטמאים הנוגע בם ולא מטמאים בביאה לאהל -
בית .וכך גם בטומאת עובר מת המוסתר והבלוע שאינו מטמא עד גלוי שיעור ראש הנפל כפיקה של שתי הגורם לטומאת היולדת.
אפשר כי טעם פזר במלת (וי' תז' יג,נח)֭ ְו ַה ֶ֡בּגֶד ובהמשך מילות֭ ָֽאוַֹ -ה ְשּׁ ָ֨תי֭אוָֹ -ה ֝ע ֶרב֭מרמזים ללמוד שיעור כפיקה של שתי לגילוי טומאה
בלועה ביולדת (עובר מת) שבהתגלותה מטמאה את היולדת שהיתה טהורה עד הגלוי.
תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת ערלה פרק ג

הלכה ב מתני' הצובע מלא הסיט בקליפי ערלה וארגו בבגד ואין ידוע אי זה הוא רבי מאיר אומר ידלק הבגד וחכמים אומרים יעלה
באחד ומאתים .האורג מלא הסיט מצמר הבכור בבגד ידלק הבגד .משיער הנזיר ומפטר חמור בשק ידלק השק .ובמוקדשים מקדשין
בכל שהן:

השערה שאפשר כי ְו ַה ֶ֡בּגֶד֭– פזר ,מלמד מחוט נגוע בצרעת שכעבור שבועיים נשרף וכן אם נארג בבגד הבגד ישרף ,אל חוטים אסורים
שנארגו בבגד שישרפו (הצבועים בצבעי ערלה ,צמר בכור ,שער נזיר ,שער פטר חמור)
ראה פזר
וֹ֭לטַ ְמּ ָֽאוֹ׃֭פ ֭
וֹ֭א ְ
וֹר֭לטַ ה ֲֶ֖ר ֵ֥
ְ
ב֭אוֹ֭כָּ לְ -כּלי-עָ֑
וֹ֭ה ָ֔ע ֶר ֶ֖
֭א ָ
וֹ֭ה ְשּׁתי ֶ֣
ים֭א ַ
ֶ֤
וֹ֭הפּ ְשׁ ֵ֗תּ
ר׀֭א ַ
ֶ֣
ֶד֭ה ֶצּ ֶֶ֣מ
ַ
ת֭בּג
את֭תּוֹרת֭ ֶנגַע -צָ ַ ֝רעַ ֶ ֵ֥
ַ ָ֨
[נט]֭֭ז
֠
֭
בּגֶד֭וְ֭לַ ָ ָֽבּית׃ ֭
ת֭ה ֶ ֶ֖
ַ
רעַ
וּלצָ ַ ֵ֥
ת֭ולַ נָּ ֶָֽתק׃֭[נה]֭ ְ
רעַ ְ
ַע֭הצָּ ַ ֶ֖
ָ֑ה֭לכָ ל-נֶ ֵַֽ֥ג ַ
תּוֹר ְ
ֶ֖את֭ה ָ
ַ
ויקרא מצורע יד,נד  -נז[ :נד]֭ז
ת֭הצָּ ָ ָֽרעַ ת׃֭פ ֭
ֵ֥את֭תּוֹר ַ
ַ ֶ֖
ֶ֖א֭וּביֶ֣וֹם֭הַ טָּ ָ֑הר֭ז
ְ
ֵ֥וֹם֭הטָּ מ
ַ
ת֭בּי
הוֹר ְ
ת֭ולַ ֶבּ ָ ָֽה ֶרת׃֭[נז]֭ ְל ֕
ֶ֖ח ְ
ֵ֥ת֭ולַ ַסּ ַפּ ַ
[נו]֭ ְולַ ְשׂא ְ
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וֹ֭הפּ ְשׁ ֵ֗תּים֭מקישם (יד,נה)֭לַ ָ ָֽבּית ,מה בית מטמא בביאה אף כולם מטמאים בביאה
ר׀֭א ַ
ֶ֣
ֶד֭ה ֶצֶּ֣מֶ
ַ
ת֭בּג
את֭תּוֹרת֭ ֶנגַע-צָ ַ ֝רעַ ֶ ֵ֥
ַ ָ֨
(יב) (יג,נט) ֠ז
(נגעי אדם ,בגד ובית)  ,או מה בית טעון ציפרים אף כולם יטענו ציפרים תלמוד לומר (יג,נט) ֠זאת (מיעוט ,טהרת בגד בטבילה בלבד ואינו טעון
צפרים כמו הבית),

ֶד֭ולַ ָ ָֽבּית׃ הקיש בגד לבית
בּג ְ
ת֭ה ֶ ֶ֖
ַ
רעַ
וּלצָ ַ ֵ֥
ת֭ולַ נָּ ֶָֽתק׃֭[נה]֭ ְ
רעַ ְ
ַע֭הצָּ ַ ֶ֖
ָ֑ה֭לכָ ל-נֶ ֵַֽ֥ג ַ֭
תּוֹר ְ
ֶ֖את֭ה ָ
ַ
רבי אומר הרי הוא אומר( ,יד,נד  -נה) [נד]֭ז
מה בית מטמא בביאה אף כולם מטמאים בביאה (לרבי הגדרה כללית :נגעי אדם ,בגד ובית),
[אין לי אלא בגד (לרבי שלב א' :בגד ובית מטמאין בביאה)
ת֭בּגֶד֭הַ ֶצֶּ֣מֶ ר׀ וגומר
את֭תּוֹרת֭ ֶנגַע-צָ ַ ֝רעַ ֶ ֵ֥
ַ ָ֨
מנין לרבות את כלם (לרבי שלב ב' נגעי אדם נלמדים מבגד לטמא בביאה) תלמוד לומר (יג,נט) ֠ז
מקישן לבגד ,מה בגד מטמא בביאה ,אף כלם מטמאים בביאה],
אי מה בגד מיטמי בכל הטמאות אף כולם יטמאו בכל הטמאות ת"ל (יג,נט) ֠זאת (המלה זאת :לרבנן מיעטה בגד מצפרים (לעיל) ,רבי מודה
לרבנן על מיעוט בגד מצפרים ,והוא ממעט גם חוטי שתי וערב ,שהם חוטים גמורים ,מלהיטמא בטומאות שאינן נגעים ,ורבנן מודים לרבי על שתי וערב.).
לרבנן בית מלמד לכל הנגעים שמטמאים בביאה לבית מהפסוקים (וי' מצ' יד,נד  -נו) וממעטים מ(-וי' תז' יג,נט) ֠זאת הנאמר בנגעי בגדים כי
בגדים אינם טעונים צפרים בטהרתם .רבנן מודים לדרשת רבי כי שתי וערב אינם נטמאים בשאר טומאות (חוץ מנגעים)
ֶד֭ולַ ָ ָֽבּית׃ שמטמאים בביאה לבית
בּג ְ
ת֭ה ֶ ֶ֖
ַ
רעַ
וּלצָ ַ ֵ֥
לרבי בית מלמד רק לבגדים מהפסוק (וי' מצ' יד,נה) ְ
ֶד֭ה ֶצּ ֶ֣מֶ ר׀
ַ
ת֭בּג
את֭תּוֹרת֭ ֶנגַע-צָ ַ ֝רעַ ֶ ֵ֥
ַ ָ֨
לרבי בגד מלמד לנגעי אדם שמטמאים בביאה לבית מהפסוק (וי' תז' יג,נט) ֠ז
ורבי ממעט מהמלה ֠זאת ששתי וערב אינם מטמאים בשאר הטומאות .ומודה לדרשת רבנן מהמלה ֠זאת למעט בגדים מטהרת הצפרים.

ֶד֭ולַ ָ ָֽבּית׃ הקיש בגד לבית מה בית מטמא בביאה אף כולם מטמאים בביאה,
בּג ְ
ת֭ה ֶ ֶ֖
ַ
רעַ
וּלצָ ַ ֵ֥
לרבי שלב א' (וי' מצ' יד,נה) ְ
הַ ֶ ֶ֖בּגֶד – טפחא ְולַ ָ ָֽבּית – סלוק ,טפחא פותחת טפח להתאפיין מסלוק ,כשם ש-צָ ַ ֵ֥רעַ ת ָֽ ָ ...בּית – סלוק ,מטמא בביאה ,כך צָ ַ ֵ֥רעַ ת הַ ֶ ֶ֖בּגֶד֭–
טפחא ,הבגד מאופיין מהבית לטמא בביאתו לבית.
ת֭בּגֶד
בּגֶד מעביר את הלכתו שמטמא בית בביאתו אליו ,אל הכתוב (וי' תז' יג,נט)  ...צָ ַ ֝רעַ ֶ ֵ֥
רעַ ת ַה ֶ ֶ֖
לרבי שלב ב' – הכתוב (וי' מצ' יד,נה) צָ ַ ֵ֥
ת֭בּגֶד מלמד את הלכתו שהבגד מטמא בית בביאתו ,אל נגעי אדם בפסוק ,שמטמאים בית
את֭תּוֹרת֭ ֶנגַע-צָ ַ ֝רעַ ֶ ֵ֥
ַ ָ֨
ואז הכתוב (וי' תז' יג,נט)֭ ֠ז

בביאתם אליו.
פסוקים המלמדים שאדם נטמא בשאר טומאות נמצאים במקומות אחדים בתורה.
וֹ֭ה ָ֔ע ֶרב – מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,ללמד שני לימודים בטהרה וטומאה בשתי וערב,
֭א ָ
וֹ֭ה ְשּׁתי ֶ֣
לגבי שתי וערב בא הכתוב (יג,נט) ֶ֤א ַ
לימוד היוצא מפשוטו ,עד עתה למדנו כי שתי וערב הושווה בנגעים לבגד ,לכן כאן מוציאה התורה אותם מההשוואה כפשט הכתוב למעטם
משאר טומאות .שתי וערב ישארו טהורים בשאר טומאות שלא כמו הבגד והעור שגם יטמאו בשאר טומאות.
הלימוד כפשוטו נשאר בצ"ע.
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
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"ג

המקור להיטמאות כלים בשאר טומאות הוא בפסוק הבא:
וֹ֭שׂק֭כָּ לְ -כּ ֕לי֭אֲשֶׁ ר-יעָ ֶשֵׂ֥ה֭
֭א ָ֔ ָ
וֹ֭בגֶד֭אוֹ-עוֹר ֶ֣
֭א ֶ ֶ֤
ם֭׀֭בּמ ֝ ָתם֭י ְט ֵ֗ ָמא֭מכָּ לְ -כּלי-עץ ֶ֣
ְ
ה
(וי' שמ' יא,לב)֭ ְו ֶ֣כל֭אֲשֶׁ ר-יפּל-עָ לָ יו ֭֩מ ֶָ֭֨
הר׃ ֭
ב֭וטָ ָֽ
ֵ֛א֭וטָ מֵ֥א֭עַ דָ -ה ֶע ֶֶ֖ר ְ
ם֭יוּב ְ
ָ
ָ֑ם֭בּ ַמֹּ֧י
ֶ֖ה֭בּ ֶה ַ
אכ ָ
ְמלָ ָ

תבנית רישא כעין כלל ופרט וכלל ,הפרטים כלים גמורים למלאכתם וכלל בתראה מרבה עליהם כמותם .מיעט מכאן כלים לא גמורים
למלאכתם ואחד מהם הם חוטי שתי וערב הנלמדים להתמעט ב-וי' תזריע יג,נט (בתבנית טעמים מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,תבנית
בתפקיד של רישום מקוצר להוציא חוטי שתי וערב מלהיטמא בטומאות שאינן צרעת)
וֹ֭לטַ ְמּ ָֽאוֹ׃֭פ ויקרא
וֹ֭א ְ
וֹר֭לטַ ה ֲֶ֖ר ֵ֥
ְ
ב֭אוֹ֭כָּ לְ -כּלי-עָ֑
וֹ֭ה ָ֔ע ֶר ֶ֖
֭א ָ
וֹ֭ה ְשּׁתי ֶ֣
ים֭א ַ
ֶ֤
פּ ְשׁ ֵ֗תּ
וֹ֭ה ֭
ר׀֭א ַ
ֶ֣
ֶד֭ה ֶצּ ֶֶ֣מ
ת֭בּג ַ
את֭תּוֹרת֭ ֶנגַע-צָ ַ ֝רעַ ֶ ֵ֥
ַ ָ֨
[נט]֭֭ז
֠
ֶד֭ולַ ָ ָֽבּית׃ ֭
בּג ְ
ת֭ה ֶ ֶ֖
ַ
רעַ
וּלצָ ַ ֵ֥
ת֭ולַ נָּ ֶָֽתק׃֭[נה]֭ ְ
רעַ ְ
ַע֭הצָּ ַ ֶ֖
ָ֑ה֭לכָ ל-נֶ ֵַֽ֥ג ַ
תּוֹר ְ
ֶ֖את֭ה ָ
ַ
מצורע יד,נד  -נז[ :נד]֭ז
ת֭הצָּ ָ ָֽרעַ ת׃֭פ ֭
ֵ֥את֭תּוֹר ַ
ַ ֶ֖
ֶ֖א֭וּביֶ֣וֹם֭הַ טָּ ָ֑הר֭ז
ְ
ֵ֥וֹם֭הטָּ מ
ַ
הוֹרת֭ ְבּי
ת֭ולַ ֶבּ ָ ָֽה ֶרת׃֭[נז]֭ ְל ֕
ֶ֖ח ְ
ֵ֥ת֭ולַ ַסּ ַפּ ַ
[נו]֭ ְולַ ְשׂא ְ
ֲחזּ ְַת ֶ ָֽכם׃
ית֭א ֵֶ֥רץ֭א ֻ
ֶ
ב
ת֭בּ ֶ֖
ְ
ָתתּי֭נֶ ֶָֽ֣֖גַע֭צָ ַ ָ֔רעַ
ָ֑ה֭ונ ַ
ֲחזָּ ְ
תן֭לָ ֶכֶ֖ם֭לַ א ֻ
ץ֭כּ ַנָ֔עַ ן֭א ֲֶשֵׁ֥ר֭אֲנֵ֛י֭נ ֵ֥
י֭תבאוּ֭אֶ לֶ -א ֶֶ֣ר ְ
כּ ָ
ויקרא מצורע יד,לדֶ֤ :

ספרא תזריע פרשה ה פרק טז

וֹ֭לטַ ְמּ ָֽאוֹ כשם שמצוה בארץ כך מצוה בחוצה לארץ (כל נגעי בגדים חלים בארץ ובחו"ל שלא כמו נגעי בית שרק
וֹ֭א ְ
ה ֶ֖ר ֵ֥
(יג) (יג,נט) ְלטַ ֲ֭
וֹ֭לטַ ְמּ ָֽאוֹ ,כהן שהוא מטהרו מטמאו ואם מת כהן אחר
וֹ֭א ְ
וֹ֭לטַ ְמּ ָֽאוֹ כשם שמצוה לטהרו כך מצוה לטמאוְ ,לטַ ה ֲֶ֖ר ֵ֥
וֹ֭א ְ
בארץ)ְ ,לטַ ה ֲֶ֖ר ֵ֥

רואהו.
התוה"מ יש שלוש דרשות ב -תו"כ פט"ז מי"ג ,דרשה (א) היות ובמשנה י"ב הבגד הוקש לבית לטמא בביאה ,אפשר היה לסבור כי

ית֭א ֵֶ֥רץ֭
ֶ
ב
ת֭בּ ֶ֖
ְ
ָתתּי֭נֶ ֶָֽ֣֖גַע֭צָ ַ ָ֔רעַ
טומאת הבגד תנהג רק בארץ ישראל כמו הבית שלהגבלת טומאתו לא"י יש פסוק מפורש (וי' מצ' יד,לד) ְ ...ונ ַ
וֹ֭לטַ ְמּ ָֽאוֹ לרבות נגעי בגדים בחו"ל
וֹ֭א ְ
אֲחֻ זּ ְַת ֶ ָֽכם לכן באה הדרשה מהקרא (יג,נט) ְלטַ ה ֲֶ֖ר ֵ֥

ֶ֖א֭וּביֶ֣וֹם֭הַ טָּ ָ֑הר טהרה
ְ
ֵ֥וֹם֭הטָּ מ
ַ
ת֭בּי
הוֹר ְ
וֹ֭לטַ ְמּ ָֽאוֹ (יד,נז)֭ ְל ֕
וֹ֭א ְ
דרשה (ב) נלמדת משינוי סדר המלים במקראות הבאים (יג,נט) ְלטַ ה ֲֶ֖ר ֵ֥
לפני טומאה וטומאה לפני טהרה – בא ללמד ששקולים ויש מצוה לעשות לפי המצב.
ֶ֣וֹם֭הטָּ ָ֑הר ו"ו חיבור ללמד לכתחילה אותו כהן מטמא
ַ
ֶ֖א֭וּבי
ְ
ֵ֥וֹם֭הטָּ מ
ַ
דרשה (ג) נלמדת משינוי בלשון הכתובים ,נאמר ב( -יד,נז)֭ ְבּי
וֹ֭לטַ ְמּ ָֽאוֹ "או" בא ללמד שאם מת הכהן הראשון יבוא כהן אחר במקומו.
וֹ֭א ְ
ומטהר ,ואילו (יג,נט) ְלטַ ה ֲֶ֖ר ֵ֥
ואם מת כהן אחר רואהו .דרשה זאת מרומזת גם בקרא (יג,מט) ְו ָה ְר ָאֶ֖ה֭אֶ תַ -הכּ ָֽהן׃ מלת ְוהָ ְר ָאֶ֖ה היא בבנין הפעל – סביל ,אפשר כי
בא ללמד שהכהן האחרון לא ראה את הנגע מלכתחילה אלא סיפרו לו על כך ועתה רואה את המצב הנוכחי.
ה ְר ָאֶ֖ה ללמד על ראיה ע"י כהן אחר מהראשון.
מלת אֶ ת -מרבה לראיה וגם מלמדת על מצב לא ישיר ומצטרפת למלת ְו ָ֭
ֶד֭ולַ ָ ָֽבּית׃ – סלוק ,להגביל ההיקש מהבית לבגד הנאמר לפניו .אף שהבגד הוקש לבית לטמא בביאה לבית ,הוא
בּג ְ
ת֭ה ֶ ֶ֖
ַ
רעַ
וּלצָ ַ ֵ֥
(יד,נה)֭ ְ
נוהג גם בחו"ל שלא כמו הבית הוהג רק בא"י( .הקשה מוגבלת)
וֹ֭לטַ ְמּ ָֽאוֹ׃֭פ
וֹ֭א ְ
וֹר֭לטַ ה ֲֶ֖ר ֵ֥
ְ
ב֭אוֹ֭כָּ לְ -כּלי-עָ֑
וֹ֭ה ָ֔ע ֶר ֶ֖
֭א ָ
וֹ֭ה ְשּׁתי ֶ֣
ים֭א ַ
ֶ֤
וֹ֭הפּ ְשׁ ֵ֗תּ
ר׀֭א ַ
ֶ֣
ֶד֭ה ֶצּ ֶֶ֣מ
ת֭בּג ַ
ר עַ ֶ ֵ֥
את֭תּוֹרת֭ ֶנגַע-צָ ַ ֭֝
ַ ָ֨
[נט]֭֭ז
֠
ֲבוֹדת בּית-
ֶד֭ה ֶצֶּ֣מֶ ר׀֭ -ארבעה סמוכים; ויש במקרא חמשה :גּ ֶ֣בּוֹרי ָ֔חיל ְמ ֶלֶ֖אכֶ ת ע ַ ֵ֥
ַ
ת֭בּג
את֭תּוֹרת֭ ֶנגַע-צָ ַ ֝רעַ ֶ ֵ֥
ַ ָ֨
ראב"ע (נט) ֠ז
ֱֹלהים (ובמקור ה') (דה"א ט,יג); וכלם סמוכים אל השם שהוא סומך לכל הנופלים (ע"פ תה' קמה,יד).
הָ א ָֽ
ֱֹלהים:
ֲבוֹדת בּיתָ -הא ָֽ
וּשׁ ַבֵ֥ע מ ֶ֖אוֹת ְושׁשָּׁ֑ים גּ ֶ֣בּוֹרי ָ֔חיל ְמ ֶלֶ֖אכֶ ת ע ַ ֵ֥
ֲבוֹתם ֶ֕אלֶ ף ְ
ים ְלבֶ֣ית א ָ֔ ָ
יהם ָראשׁ ֭
דה"א ט,יג ׃ ַואֲח ֵ֗ ֶ
ע"פ הערות לפי' ראב"ע על התורה בהוצאת מוסד הרב קוק "מקור חיים" :ארבע המלות הקודמות למלת בגד .והארבעה הם ֠זאת֭
ֶד֭ה ֶצֶּ֣מֶ ר׀֭ .פירוש בשם "מוטוט"  ...מלבד ארבע המלות הראשונות שהן סמוכות ,קיימים
ַ
בּג
תּוֹרת֭ ֶנגַע-צָ ַ ֝רעַ ת֭שהם סמוכים אל ֶ ֵ֥
ַ ָ֨

חמשה סומכים אחריהן וגו' (צרעת הבגד ,בגד הצמר או בגד הפשתים( ,ובבגד הפשתים) בשתי או בערב או צרעת כל כלי עור).
וֹ֭לטַ ְמּ ָֽאוֹ׃֭פ
וֹ֭א ְ
וֹר֭לטַ ה ֲֶ֖ר ֵ֥
ְ
ב֭אוֹ֭כָּ לְ -כּלי-עָ֑
וֹ֭ה ָ֔ע ֶר ֶ֖
֭א ָ
וֹ֭ה ְשּׁתי ֶ֣
ים֭א ַ
ֶ֤
וֹ֭הפּ ְשׁ ֵ֗תּ
ר׀֭א ַ
ֶ֣
ֶד֭ה ֶצּ ֶֶ֣מ
ת֭בּג ַ
את֭תּוֹרת֭ ֶנגַע-צָ ַ ֝רעַ ֶ ֵ֥
ַ ָ֨
[נט]֭֭ז
֠

הצָּ ַ ֶ֖רעַ ת֭מןַ -הצָּ ָֽרוּעַ֭ ֶ ,נגַעַ -הצָּ ַ ֶ֖רעַ ת – מקף ירמז למצבי צרעת האדם:
ֶנגַע-צָ ַ ֝רעַ ת֭– מקף ,ע"פ הסברנו ב(-וי' מצ' יד,ב) ְוהנּ ֵ֛ה֭נ ְר ָפֵּ֥א֭ ֶנגַעַ֭ -
עור הבשר ,שחין ומכוה ,נתק ,עור הראש.
וֹ֭הפּ ְשׁ ֵ֗תּים – מרכא מונח לגרמיה (מונח פסק) מונח רביע ,היות ופסוק (יג,נט) הוא פסוק סיכום לנגעי בגדים אפשר כי
ר׀֭א ַ
ֶ֣
ֶד֭ה ֶצֶּ֣מֶ
ַ
בּג
ֶ ֵ֥
טעמי המקרא מציינים ברישום מקוצר סיכום התנאים לנגעי בגדים ,ע"פ ספרא תזריע פרשה ה פי"ג אלו (א) בגד צמר ובגד פשתים
המיוחדים (ללא תערובת) (ב) בגדי כלאים בכולו או בקצתו (ג) תערובות עם מינים אחרים בכולו או בקצתו (ד) לבנים מברייתם (ה)
משתיגמר מלאכתם (ו) משיארג ג' על ג' אצבעות( ,ז) ומצאנו גם מצב של לפחות גריס ואפשר עוד תנאים.
וֹ֭הפּ ְשׁ ֵ֗תּים קריאה ללא פסק תתיחס לבגדים המעורבים,
ר֭א ַ
ֶ֣
ֶד֭ה ֶצֶּ֣מֶ
ַ
בּג
ֶד֭ה ֶצֶּ֣מֶ ר׀֭קריאה עם פסק תתיחס לבגדים המיוחדים למינןֵ֥ ֶ ,
ַ
בּג
ֶ ֵ֥
וֹ֭הפּ ְשׁ ֵ֗תּים – מונח רביע ירמז לכל התנאים לנגעי בגדים שהם לפחות חמישה.
אֶ֣ ַ
ֶ ֵ֥בּגֶד֭– מרכא ,בתפקיד רישום מקוצר של הארכה ללמד כנדרש ב -ספרא תזריע פרשה ה פרק יג (ט) ( ...יג,מח) ְב ָ֔עוֹר להביא את שחבר

לו מן הגדל בארץ כל שהוא (לפי יכין חיבר ביניהם בחוט מכל מין ,וכן שעשה לפחות שתי תכיפות) אפילו חוט אפילו משיחה ובלבד שיחברנו
לו כדרך חיבורו לטומאה.
ֶד֭ה ֶצֶּ֣מֶ ר׀ – מרכא מונח לגרמיה (מונח פסק) תבנית נדירה המופיעה  44פעם בתנ"ך מהם  6בתורה ,מהם  3בספר דברים.
ַ
בּג
ֶ ֵ֥

כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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שלושה שיעורים בבגד נגוע

ספרא תזריע פרשה ה פרק יב (א) (יג,מז) ְו ַה ֶ֕בּגֶד לימד על הבגדים שהם טעונים שילוח חוץ לשלש מחנות.
מוצע כאן ללמוד מטעם זקף-גדול של מלת (יג,מז) ְו ַה ֶ֕בּגֶד וטעם תלשא של מלת (ויקרא תזריע יג,נט) ֠זאת֭שיעור לבגד כדי שיהיה מנוגע ושני
שיעורים לבגד מנוגע לטמא בית  /אהל בביאתם אליו.
הבסיס לסוגיה משנה נגעים פי"ג מ"ח ללא הפסוקים .בבלי שבת כו,ב מביא הפסוקים.

בגֶד֭פּ ְשׁ ָֽתּים׃)
וֹ֭בּ ֶ ֵ֥
ֶד֭צמֶ ר֭אֶ֖ ְ
ת֭֭בּ ֶבֶ֣ג ָ֔ ֶ
ְ
(כּי-י ְהיֶ ֵ֥ה֭בֶ֖ וֹ֭נֶ ֶָֽ֣֖גַע֭צָ ָרָ֑עַ
ה ֶ֕בּגֶד֭ ָֽ
(ויקרא תזריע יג,מז) ְ֭ו ַ

וֹ֭לטַ ְמּ ָֽאוֹ׃פ)
וֹר֭֭לטַ ה ֲֶ֖רוֹ֭אֵ֥ ְ
ְ
ת֭בּגֶד֭הַ ֶצֶּ֣מֶ ר׀֭אֶ֣ וֹ֭הַ פּ ְשׁ ֵ֗תּים֭אֶ֤ וֹ֭הַ ְשּׁתי֭אֶ֣ וֹ֭הָ ָ֔ע ֶרב֭אֶ֖ וֹ֭כָּ לְ -כּלי-עָ֑
(תּוֹרת֭ ֶנגַע-צָ ַ ֝רעַ ֶ ֵ֥
ַ ָ֨
(ויקרא תזריע יג,נט) ֠זאת֭

{(תבנית זקף-גדול  ...תלישא-גדולה – זקף גדול פותח ענין במספר לימודים השווה שלוש ,תלישא-גדולה מלמד על תפקיד שיעורין מהתוכן
ֶד֭֭...זאת)) => תוצאה תורנית מהצירוף ,שלושה לימודים בשיעורין:
֠
(ויקרא תזריע יג,מז,נט ְו ַה ֶ֕בּג
ֶד֭֭...זאת֭– זקף-גדול  ...תלישא-גדולה ,אפשר כי מלמד על שלושה שיעורים:
֠
ְו ַה ֶ֕בּג
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 }
7.3

השמר בנגע הצרעת  -השלמת נגעים דברים כי-תצא כד,ח

דברים כי-תצא כד,ח:

יתם֭תּ ְשׁ ְמ ֵ֥רוּ֭לַ ע ֲָֽשׂוֹת׃ ֭
ֹ֧ים֭ה ְלויּ ֵ֛ם֭כַּ א ֲֶשֵׁ֥ר֭צוּ ֶ֖
ַ
ם֭הכּהֲנ
יוֹרוּ֭אֶ ְת ֝ ֶכ ַ
וֹת֭כּכל ֭֩אֲשֶׁ רָ֨ -
ְ
ד֭ולַ עֲשָׂ֑
ר֭מ ֶ֖א ְ
ר֭בּ ֶנגַעַ -הצָּ ַרֵ֛עַ ת֭ל ְשׁ ֵ֥מ ְ
ה ָשּׁ ֶֹ֧מ ְ
ר֭בּ ֶנגַעַ -הצָּ ַרֵ֛עַ ת נדרש גם על נגע טהור.
כתב תורת המקף (הרב י"י פוזן הי"ו) בשם ספר טללי אורות בשם הספרי כי ה ָשּׁ ֶֹ֧מ ְ
יוֹרוּ " במיעוט הדגשה .ודבר זה
יוֹרוּ֭" .אין עיקר מה שהם יורו ,שרק כהן מסגיר וכו' ,ואולי כיון שכן  ,כתוב "֭אֲשֶׁ רָ֨ -
וכן כתב "֭אֲשֶׁ רָ֨ -

לא הבנו ,האם הכוונה שבכהן עם הארץ צריך להגיע להוראת תלמיד חכם ,וזה מיעוט ההדגשה שזה לא תלוי רק בהוראת כהן.
ר֭מ ֶ֖אד֭– תביר מרכא טפחא .מרכא טפחא בתפקיד יתור לרבות על הכתוב דברים נוספים מענין הכתוב .בין
הכתוב ְבּ ֶנגַעַ -הצָּ ַרֵ֛עַ ת֭ל ְשׁ ֵ֥מ ְ
תפקידי טעם תביר לפני מרכא טפחא ,שהוא ממעט משהו בין מהכתוב ובין מן התוספת הנדרשת .כגון לאו של שמירת צרעת נדחה מפני
עשה של מילה.
ר֭מ ֶ֖אד – דרגא תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חלה אותה הלכה.
ר֭בּ ֶנגַעַ -הצָּ ַרֵ֛עַ ת֭ל ְשׁ ֵ֥מ ְ
אבל ה ָשּׁ ֶֹ֧מ ְ
רעַ ת – מקף ירמז למצבי צרעת האדם :עור הבשר ,שחין
רעַ ת֭מןַ -הצָּ ָֽרוּעַ֭ ֶ ,נגַעַ -הצָּ ַ ֶ֖֭
ע"פ הסברנו ב(-וי' מצ' יד,ב) ְוהנּ ֵ֛ה֭נ ְר ָפֵּ֥א֭ ֶנגַעַ -הצָּ ַ ֶ֖
ומכוה ,נתק ,עור הראש.
לפי הצעת תורת המקף מקף גורם מיעוט הדגשה ,ונביא דבריו
ר֭בּ ֶנגַעַ -הצָּ ַרֵ֛עַ ת .ב' פשטים בפסוק ,אחד ,השמר לשלח אותו חוץ למחנה ,ואפילו מלך
תורת המקף :פסוק ח' (דב' תצא'כד,ח) ה ָשּׁ ֶֹ֧מ ְ

בישראל כמו עוזיהו (איזה ראשונים) ,וגם שני ,שלא יתלוש נגע ,ועובר על זה לאו ,ע' בראשונים .ואולי שניהם מרומזים בקרא "נגע"
השמר בנגע "הצרעת" ,ועוד שיהיה לו כל דין מצורע (צרעת תרגם "סגירו") השמר "הנגע" שיהיה מצורע (צרעת) ואולי להורות
ל ֩)[ .עוד
שעיקר תשמור "הצרעת" ו"נגע" טפול (טט – האם טפל?) וצ"ע (טט – ראה בהמשך ,דרשות המרומזות ע"י טעם תרסא במלת ְכּכ ֭
פעמים אין צריכים לשמור אם בהרת במקום מילה ]....
וֹל֭בּ ַשֵׂ֥ר֭עָ ְרלָ ָֽתוֹ׃ בבלי שבת קלב,א,ב ,אפשר כי בפסוק (דב' תצא כד,ח) יש רישום
ְ
ֶ֖וֹם֭ה ְשּׁמינ ָ֑י֭י ֶ֖מּ
ַ
וּביּ
(טט – הלימוד מקורו (וי' תז' יב,ג) ַ
מקוצר בטעם תביר או אתנח או סלוק המגביל הקצוץ רק לערלה ובשעת מילה בלבד).
ְבּ ַשֵׂ֥ר – מרכא ,מרבה על עָ ְרלָ ָֽתוֹ הבריאה ערלתו המצורעת והסלוק מגביל קיצוץ צרעת רק לערלה בשעת מילה בלבד.
י ֶ֖מּוֹל – טפחא( ,א) בתפקיד פותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריו שבשר ערלה מצורע גם ימול( ,ב) היות ואין מרכא לפני הטפחא,
ֶ֖וֹם֭ה ְשּׁמינ ָ֑י חל בשבת .הַ ְשּׁמינ ָ֑י –
ַ
הטפחא עשויה לפעול בתפקיד התפשטות התכונה שלה לכתוב אלפניה ,ולכן י ֶ֖מּוֹל גם אם וּ ַביּ

שׁמ ֹנ֣ת י ִֵ֗מים י ִֵ֥מֹּול וגו')
אתנח ,מגביל מילת שמיני בשבת רק לנולד בברור בשבת ולא בין השמשות (בזה מתואם עם (בר' לך יז,יב) וּבןְ -

תורת המקף ע(יין)' בטללי אורות שכתוב בשם ספרי ,אפילו נגע טהור ,וע"ש בשם אמרי אמת ,ועל מה בא ע"ש ,ואולי משום זה כתוב
את֭תּוֹרת֭
ַ ָ֨
"נגע" בלי נגינה והדגשה ,שבאמת אפילו אינו ממש נגע גם כן אסור .ועיין בסוף תזריע שגם כן כתוב עם מקף (וי' תז' יג,נט) ֠ז
ֶנגַע-צָ ַ ֝רעַ ת) וביארנו שם שמדבר בנגע טהור.
הערה לגבי הספרי ,יש גרסאות שונות ,ואם נגע טהור הוא רק אחרי מאמר הכהן ,אז באחת הגירסאות חסרות המלים "ואחר הפטור"
וזה חשוב לגבי מצב נגע טהור.

לענין נגע טהור עיינו ב-ספרי דברים פרשת כי תצא פיסקא רעד (ח) ה ָשּׁ ֶֹ֧מר ,בלא תעשהְ .בּ ֶנגַע ,זה שער לבןַ .הצָּ ַרֵ֛עַ ת ,זו מחיה ,אין
לי אלא עד שלא נזקק לטומאה משנזקק לטומאה ואחר הפטור מנין תלמוד לומר לשמור מאד ולעשות ,אין לי אלא נגעי אדם נגעי
ם֭הכּהֲנֹ֧ים֭ ַה ְלויּ ֵ֛ם ,אין לי אלא מתוך החלט מתוך הסגר מנין תלמוד
יוֹרוּ֭אֶ ְת ֝ ֶכ ַ
בגדים ונגעי בתים מנין תלמוד לומר ְכּכל ֭֩אֲשֶׁ רָ֨ -
יתם ,אין לי אלא כולם מנין אף מקצתם תלמוד לומר לשמור .ולעשות עושה אתה בה והולך ואי אתה חושש שמא
לומר כַּ א ֲֶשֵׁ֥ר֭צוּ ֶ֖
הלכה לה צרעתו סליק פיסקא
לענין נגע טהור עיינו ב-גירסת התוה"מ (מלבי"ם) (ח) השמר ,זה לא תעשה .בנגע ,זה שער לבן .הצרעת ,זו מחיה ,אין לי אלא כולם
ר֭מ ֶ֖אד (ריבה מקצת הסימן שלא לתלוש)
(עד שלא נזקק לטומאה משנזקק לטומאה ואחר הפטור) מנין אפילו מקצתם תלמוד לומר ל ְשׁ ֵ֥מ ְ
ֹ֧ים֭ה ְלויּ ֵ֛ם ,אין לי אלא
ַ
ם֭הכּהֲנ
יוֹרוּ֭אֶ ְת ֝ ֶכ ַ
וְ לַ עֲשָׂ֑ וֹת ,אין לי אלא נגעי אדם נגעי בגדים ונגעי בתים מנין תלמוד לומר ְכּכל ֭֩אֲשֶׁ רָ֨ -
מתוך החלט מתוך הסגר (מנין תלמוד לומר כאשר צויתים ,אין לי אלא כולם מנין אף מקצתם תלמוד לומר לשמור .ולעשות עושה
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ֲשׂוֹת
יתם :תּ ְשׁ ְמ ֵ֥רוּ֭לַ ע ָֽ
אתה בה והולך ואי אתה חושש שמא הלכה לה צרעתו) ועד שלא נזקק לטומאה מנין ,תלמוד לומר כַּ א ֲֶשֵׁ֥ר֭צוּ֭ ֶ֖

לעשות אי אתה עושה אבל עושה אתה בסיב שעל גבי רגליו ובמוט שעל כתפיו ועם עברו עברו.
אפשר שההגדרה של מקף היא ענין בעל מספר חלקים או מצבים .אחד מן המצבים הוא "מיעוט הדגשה" מצב אחר הוא" :צירוף ענין נספח
ר֭מ ֶ֖אד – מרכא טפחא ,יתור
לענין עיקרי" .מצבים אלו לא חייבי ם להיות פעילים בכל מופע של מקף .באופן זה אפשר יהיה להסביר ל ְשׁ ֵ֥מ ְ
לרבות נגע טהור על הנגע הטמאְ ,בּ ֶנגַעַ -הצָּ ַרֵ֛עַ ת֭– תביר בא למעט בשביל המצב העיקרי – נגע טמא (על כל מצבי הצרעת באדם (עור
ר֭מ ֶ֖אד כאשר הנגע בערלה ואז הלאו של השמירה,
הבשר ,שחין ומכוה ,נתק ,עור הראש) ובשביל המצב הנספח – נגע טהור ,מ-ל ְשׁ ֵ֥מ ְ
נדחה מפני המילה בין בזמנה ובין שלא בזמנה.
ה ָשּׁ ֶֹ֧מר בלא תעשה ְבּ ֶנגַעַ -הצָּ ַרֵ֛עַ ת֭ וטעם מקף מרמז שמדובר בסוגים שונים של צרעת האדם (שמיוצגים ע"י נגעי עור הבשר) בין בנגע
טמא ובין בנגע טהור ,והלאו הוא תלישת המראה ו\או הסימנים המרומז בטעם תביר
ר֭מ ֶ֖אד – המלים מרבות שלא לתלוש מקצת הסימן,
ל ְשׁ ֵ֥מ ְ
ר֭מ ֶ֖אד – מרכא טפחא ,יתור לרבות תולש שלא הועילו מעשיו ,שאסור אבל טעם אתנח במלת ְולַ עֲשָׂ֑ וֹת מגביל ואינו לוקה ,ואם
ל ְשׁ ֵ֥מ ְ
הועילו מעשיו לוקה.
דברים כי-תצא כד,ח:

יתם֭תּ ְשׁ ְמ ֵ֥רוּ֭לַ ע ֲָֽשׂוֹת׃ ֭
ֹ֧ים֭ה ְלויּ ֵ֛ם֭כַּ א ֲֶשֵׁ֥ר֭צוּ ֶ֖
ַ
ם֭הכּהֲנ
יוֹרוּ֭אֶ ְת ֝ ֶכ ַ
וֹת֭כּכל ֭֩אֲשֶׁ רָ֨ -
ְ
ד֭ולַ עֲשָׂ֑
ר֭מ ֶ֖א ְ
ר֭בּ ֶנגַעַ -הצָּ ַרֵ֛עַ ת֭ל ְשׁ ֵ֥מ ְ
ה ָשּׁ ֶֹ֧מ ְ
יוֹרוּ֭אֶ ְת ֝ ֶכם -
ר֭בּ ֶנגַעַ -הצָּ ַרֵ֛עַ ת֭ -שלא תתלוש סימני טומאה ולא תקוץ את הבהרת (ראה מכות כב,א)ְ .כּכ֭ל ֭֩אֲשֶׁ רָ֨ -
רש"י (ח) ה ָשּׁ ֶֹ֧מ ְ

אם להסגיר אם להחליט אם לטהר.

ד֭ולַ עֲשָׂ֑ וֹת  -שאפילו הוא מלך כעוזיה לא יכבדוהו ,אלא יסגירוהו וישלחוהו ובדד
ר֭מ ֶ֖א ְ
ר֭בּ ֶנגַעַ -הצָּ ַרֵ֛עַ ת֭ל ְשׁ ֵ֥מ ְ
רשב"ם (ח-ט) ה ָשּׁ ֶֹ֧מ ְ
יוֹרוּ֭אֶ ְת ֝ ֶכם; שהרי תזכור את אשר עשה ה' אלהיך למרים ,שאע"פ שהיתה נביאה ואחות
ישב (ראה דה"ב כו,יט-כא) ְ -כּכל ֭֩אֲשֶׁ רָ֨ -
את ֶכֵ֥ם֭ממּ ְצ ָ ָֽרים  -שאע"פ שהיו טרודים ללכת" ,העם לא
ְך֭בּצ ְ
דּ ֶר ְ
משה לא חלקו לה כבוד ,אלא "תסגר שבעת ימים" (במ' יב,יד)ַ .בּ ֶ ֶ֖
נסע עד האסף מרים" (שם,טו) .וכל שכן שאר בני אדם.
ד֭ולַ עֲשָׂ֑ וֹת  -שלא תשא פני איש מפני גדולתו ,שלא תסגירנו ותַּ ְחלְ טֶ נו (ראה
ר֭מ ֶ֖א ְ
ר֭בּ ֶנגַעַ -הצָּ ַרֵ֛עַ ת֭ל ְשׁ ֵ֥מ ְ
ר' יוסף בכור שור ה ָשּׁ ֶֹ֧מ ְ
מגילה ח,ב) לשלחו חוץ למחנה ,לפרוע ולפרום ולטמאו (ראה וי' יג,מה).
ר֭בּ ֶנגַעַ -הצָּ ַרֵ֛עַ ת֭ -הזהיר להשמר בענייני נגע הצרעת לנהוג בו לפי מה שיתן הדין ,באופן שישב מחוץ למחנה
רלב"ג (ח) ה ָשּׁ ֶֹ֧מ ְ
המצורע המוחלט (ראה וי' יג,מו) ,ולא יעלים איש את נגעיו מהראותם אל הכהן ,ולא יחתוך סמני הצרעת כדי שיטהרנו הכהן ,כי זה
ממה שיביא הפסד רב לאנשים; ובעל הנגע לא ירגיש בעניין הזיקו להם עם שיסורו מפני זה תועלות רבות ,ימשכו ממה שסדרה
התורה בנגע הצרעת ,כמו שבארנו בפרשת מצורע (וי' יג,ה).
ר֭מ ֶ֖אד֭– דרגא תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חלה אותה הלכה ,כאן הלכות צרעת
ר֭בּ ֶנגַעַ -הצָּ ַרֵ֛עַ ת֭ל ְשׁ ֵ֥מ ְ
ה ָשּׁ ֶֹ֧מ ְ
חלים על מלך כמו עוזיה ,כהן כמו אהרן שהצרעת פנתה ממנו מיד ,נביא כמו מרים ,וכל אחד אחר מישראל .ו\או ההישמרות חייבת להיות
בכל סוגי הצרעת :אדם ,בגדים ,בית.
ר֭מ ֶ֖אד֭– דרגא תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים המצטרפים לענין אחד ,כאן הלכות צרעת
ר֭בּ ֶנגַעַ -הצָּ ַרֵ֛עַ ת֭ל ְשׁ ֵ֥מ ְ
ה ָשּׁ ֶֹ֧מ ְ
המצטרפים לתועלת אחת לנגוע ולציבור.
ל ֩ – תרסא ,בתפקיד שיעור ק יצוץ נגע ותלישת סימני טומאה .דרוג המצורע בעקבות כך( :א) טמא מדאורייתא ,או טמא רק מדרבנן,
ְכּכ ֭
(ב) טהור אף מדרבנן .עונש( :א) מלקות מדאורייתא ,או מלקות מרדות מרבנן( ,ב) פטור.
ל ֩ – תרסא ,בתפקיד מחיצה ,ראה להלן
ְכּכ ֭
ל ֩ – תרסא ,בתפקיד שיעור ,ומלמד שנתנה התורה כח לחכמים
יוֹרוּ֭אֶ ְת ֝ ֶכם – קדמא ואזלא ,כעין כלל המפתח את הפרט קדמאה ְכּכ ֭
אֲשֶׁ רָ֨ -
יתם֭ לקבוע שיעורים בקיצוץ נגע ותלישת סימני טומאה ,ודירוג מצב המצורע בעקבות כך (טמא ונענש,
ֹ֧ים֭ה ְלויּ ֵ֛ם֭כַּ א ֲֶשֵׁ֥ר֭צוּ ֶ֖
ַ
ולַ -הכּהֲנ
טמא ופטור ,טהור) לכל סוגי הנגעים המרומזים בתבנית דרגא תביר מרכא טפחא (כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חלה אותה הלכה) .
יתם – מרכא טפחא ,יתור לרבות החכמים המייעצים לכהנים.
כַּ א ֲֶשֵׁ֥ר֭צוּ ֶ֖
תּ ְשׁ ְמ ֵ֥רוּ֭לַ ע ֲָֽשׂוֹת  ,תּ ְשׁ ְמ ֵ֥רוּ – מרכא ,מרבה בשמירה (לעבור בג' לאו) שטומאת נגעים וטהרתם תלויה בכהן
אנציקלופדיה תלמודית הערות כרך כז ,כהן ,טור קפט הערה  .308עי' ר"י פרלא לרס"ג ל"ת קלו בד' יראה"ש מ' שצד ורשב"א שבת
קלג א ועוד( ,טט – א) שהלאו של קוצץ בהרת (ע"ע) הוא ע"ז שמטהר שלא ע"פ כהן( ,טט – ב) והביא מרמב"ן עה"ת שם שעובר גם
בנמנע מלהראות הנגע לכהן( ,טט – ג) ור"ל עוד שאף במטמא שלא ע"פ כהן עובר,

לַ ע ֲָֽשׂוֹת – סלוק ,מגביל האיסורים על המצורע ומאפשר לו כדברי רמב"ם הלכות טומאת צרעת פ"י ה"ו  ...אבל קורא ושונה ודורש,
ואסור לספר ולכבס כל ימי חלוטו ,ונוהג בכל הדברים האלו אפילו בשבתות וימים טובים ,והרי הוא מותר ברחיצה ובסיכה ובנעילת
הסנדל ובתשמיש המטה וזוקף את מטתו כשאר העם.
הסברים ע"פ תבניות טעמים משולבים ב -רמב"ם הלכות טומאת צרעת פרק י

הלכה א התולש סימני טומאה בין כולן בין מקצתן ,או הכוה את המחיה כולה או מקצתה ,או הקוצץ הנגע כולו מבשרו או מן הבגד
או מן הבית ,בין קודם שיבא לכהן בין בתוך הסגר או בתוך החלט או אחר הפיטור הרי זה עובר בלא תעשה שנאמר (דב' תצא כד,ח)
יתם֭תּ ְשׁ ְמ ֵ֥רוּ֭לַ ע ֲָֽשׂוֹת׃ שלא
ֹ֧ים֭ה ְלויּ ֵ֛ם֭כַּ א ֲֶשֵׁ֥ר֭צוּ ֶ֖
ַ
ם֭הכּהֲנ
יוֹרוּ֭אֶ ְת ֝ ֶכ ַ
וֹת֭כּכל ֭֩אֲשֶׁ רָ֨ -
ְ
ד֭ולַ עֲשָׂ֑
ר֭מ ֶ֖א ְ
ר֭בּ ֶנגַעַ -הצָּ ַרֵ֛עַ ת֭ל ְשׁ ֵ֥מ ְ
ה ָשּׁ ֶֹ֧מ ְ
יתלוש או שיקוץ ,אבל אינו לוקה עד שיועילו מעשיו ואם לא הועילו אינו לוקה (דרוג מצב המצורע ועונשיו בהתאם),
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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כיצד? (שעור תלישת שערות) היתה בו בהרת ובה שלש שערות לבנות ותלש אחת( ,שעור כווית מחיה) כוה מקצת המחיה ונשאר ממנה
כעדשה אינו לוקה שהרי הוא טמא כשהיה וכן כל כיוצא בזה ומכין אותו מכת מרדות (נשאר טמא ולוקה מרבנן),
וכן (שעור) המגלח את הנתק לוקה שנאמר ואת הנתק לא יגלח ,ואינו חייב עד שיגלח כל הנתק בתער (עונש מדורג בהתאם למעשה),
(אופני תלישה לא מכוונים) ומותר למצורע לישא במוט על כתיפו שיש בה הצרעת ולקשור הסיב על רגלו ואם הלכו סימני טומאה ילכו
והוא שלא נתכוון לכך (המצורע טהור ופטור מעונש)/( .השגת הראב"ד /ואינו חייב עד שיגלח .א"א טעה בזה שהרי אמרו והתגלח בכל
דבר ועל זה אמר ואת הנתק לא יגלח ועוד שהוא כתולש סימני טומאה שאין הפשיון ניכר בו).
הלכה ב התולש סימני טומאה או שכוה את המחיה (תלישה מכוונת) עד שלא בא אצל כהן הרי זה (מצב המצורע) טהור ,וכן אם עשה כן
בימי הסגר הרי זה טהור לאחר ימי הסגר,
ואם תלשן (תלישה מכוונת) אחר שהוחלט בהן (מצב המצורע) ה"ז מוחלט כשהיה ואין לו טהרה עד שתפרח הצרעת בכולו או עד
שתתמעט בהרתו מכגריס.
הלכה ג (תלישה לא מכוונת) מי שנקצצה בהרתו כולה שלא בכוונה (מצב המצורע) טהור( ,תלישה מכוונת) קצצה בכוונה אם קצץ כל הבשר
החי המקיפה (בשעור היתר על הנגע) אפילו כחוט השערה (מצב המצורע) אין לו טהרה עולמית ,קצצה ב(שעור)צמצום (מצב המצורע) אין
לו טהרה עד שתפרח בכולו.
הלכה ד התולש (כסף משנה בחלוטו) (שעור) שערה לבנה אחת ונשרה השניה (מצב המצורע) ה"ז טהור ,היו (שעור) שלש תלש שתים
ונשרה אחת (מצב מצורע) הרי זה בטומאתו ,היתה בו מחיה כעדשה (שעור) כוה חציה והלך חציה (מצב מצורע) הרי זה טהור ,היתה
יתירה מכעדשה כוה (שעור) המותר והלך כעדשה (מצב מצורע) הרי זה טהור ,כוה (שעור) כעדשה והלך המותר (מצב מצורע) הרי זה
טמא.
יוֹרוּ֭אֶ ְת ֝ ֶכם – קדמא ואזלא ,סדר קדימות,
אֲשֶׁ רָ֨ -
אם קדם ותלש או כוה ונשאר שיעור סימני טומאה והלך (אזל) הסימן הנותר – טהור
אם קדם ותלש או כוה ולא נשאר שיעור סימני טומאה והלך (אזל) הסימן הנותר – טמא .ואפשר שגם אם נותר הרי הוא טמא.

הלכה ה מי שהיתה בהרת בערלתו ימול ואע"פ שהיא מילה שלא בזמנה שמצות עשה דוחה את לא תעשה בכל מקום ,ואם מל והלך
בעור הערלה סימן שהיה מוחלט בו ה"ז חייב בקרבן מצורע( .כסף משנה תוספתא פ"ג מצורע מוחלט ימול וחייב בקרבן):
ל ֩ – תרסא  ,בתפקיד מחיצה ,מחוץ למחנה ,מחיצת אילן ,מחיצה בתוך בית כנסת ששיעורה מפורט להלן.
ְכּכ ֭
הלכה יב

חומרא יתירה יש במצורע שמטמא בביאתו לבית בין בימי החלט בין בימי הסגר ,כיצד נכנס לבית נטמא כל אשר בבית בין אדם בין
כלים אע"פ שלא נגע בהן נעשו ראשון לטומאה שנאמר מחוץ למחנה מושבו מה הוא טמא אף מושבו טמא ,היה עומד תחת האילן
ועבר אדם טהור תחת האילן נטמא ,היה הטהור עומד תחת האילן ועבר המצורע תחתיו לא טמאהו ואם עמד נטמא שהרי נעשה לו
מושב ,ספק עמד ספק לא עמד טהור ,הכניס המצורע ראשו ורובו לבית נטמא כל שיש בתוכו ,נכנס לבית הכנסת עושין לו מחיצה
גבוה עשרה טפחים ורחבה ארבע אמות על ארבע אמות ונכנס ראשון ויוצא אחרון ,כדי שיהיה מושבו לבדו ולא יעמוד עם העם
בערבוב ויטמא אותם/ .השגת הראב"ד /ונכנס ראשון ויוצא אחרון .א"א שמא יתערב עם הצבור דרך העברתו ויטמא אותם.
ראה תלישא ,דרגא תביר מרכא טפחא,
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נספח השוואה בין אבלות ,נדוי ,מצורע
7.4
נספח השוואה בין אבלות ,נדוי ,מצורע
בבלי מו"ק טו,א מהפסוקים שנאמרו לאלעזר ואיתמר מה הם ככהנים בחנוכת המשכן לא יעשו כאבלים ,אחרי עיון לא מצאנו שהם
מלמדים למנודה ,ולמצורע .וכן לא נמצא כי המצורע מלמד אל האבל פרט לעטיפת הראש ,אבל הגמרא השתמשה בפסוק מיחזקאל ולא
בפסוק במצורע.
ויקרא שמיני י,ו:
ָר ֩ – מונח מונח פזר תרסא ,תרסא כשיעורי (אבילות) ,מחיצה – לאבלים בכלל? ,פזר אחד ילמד אל
ן֭וּלאֶ ְלעָ ז ֭
ֲר ְ
ֶ֣ה֭אל-אַ ה ֡
ֶ֣אמר֭מ ֶשׁ ֶ ָֽ
וַיּ ֶ
המצורע ,מונח אחר ייבא מהמצורע אל האבל חובת סודר לעטות מקצת פיו (אנ' תלמודית ויעטה מקצתו על פיו ,שנאמר :וְ עַ ל-שָׂ ָפֶ֖ם֭
י ְַע ֶט ָ֑ה (ויקרא תזריע יג,מה).
דה֭י ְק ָ֑צף֭ ֭
תוּ֭ו ַעֵ֥ל֭כָּ לָ -הע ָ ֶ֖
א֭ת ָ֔ ֻמ ְ
ל ָ
ֶ֤ם֭לא-ת ְפ ָ֨רמוּ ְ֭ו ֶ֣
יכ ָֽ
יכֵ֥ם֭אַ ל-תּ ְפ ָרֶ֣עוּ֭וּבגְ ד ֶ
֝יו֭ראשׁ ֶ
ר֭׀֭בּ ָנ ָ ָֽ
ָ
ית ָ֨ ָמ
וּל ָֽא ָ
ְ
ף֭ה'׃ ֭
ר ָֽ
ַואֲחיכֶ ם֭כָּ ל-בֶּ֣ית֭י ְשׂ ָר ָ֔אל֭י֭ ְבכּוּ֭אֶ תַ -ה ְשּׂר ָ֔ ָפה֭א ֲֶשֶׁ֖ר֭שָׂ ַ ֵ֥

אנציקלופדיה תלמודית כרך א ,אבלות [טור נו]

איסור פריעת הראש למדנו ממה שנאמר ליחזקאל :לא תעטה על שפם ,242מכלל ששאר האבלים חייבים בעטיפת הראש,243
שיכסה את ראשו בסודר ויעטה מקצתו על פיו ,שנאמר :ועל שפם יעטה ,244ותרגם אונקלוס :כאבלא יתעטף .245ויכסה גם ראש
החוטם .246איסור פריעת הראש הוא [טור סט] כדי שיתעטף כאדם נכנע ונשבר .247אם באו מנחמים מגלה לכבודם .248ובזמן הזה
אין נוהגין בעטיפת הראש ,שלא יביא לידי שחוק ,ומכל מקום יש למשוך הכובע עד לעינים.249
אנציקלופדיה תלמודית הערות כרך א ,אבלות [טור נז]

 .242יחזקאל כד יז .243 .מו"ק טו א .244 .ויקרא יג מה .245 .רמב"ם פ"ה הי"ט .246 .טור שפו ,בשם רב האי; שו"ע שם.
[טור סט]  .247מאירי מו"ק שם .248 .שו"ע שם .249 .ב"ח וט"ז וש"ך שם.
בבלי מו"ק יד,ב – טו,ב
רגל
אבל  -אינו נוהג אבילות ברגל ,המקור :דב' ראה טז ושמחת בחגך
מנודה  -רב יוסף מנסה להוכיח כי נוהג ,אביי מנסה להוכיח כי אינו נוהג  ,המקור:
מצורע  -נוהג ברגל ,המקור :וי' תזריע יג והצרוע (כמו כ"ג המחויב)
תספורת
אבל אסור בתספורת ,המקור :וי' שמיני י ראשיכם לא תפרעו
מנודה ומצורע  -אסור  ,המקור :ברייתא,
התוס' מוכיחים מכאן שהגמרא בשיטת ר"ע (כפי שנראה מהדיון בתפילין) שאינו דורש ְוראשׁוֹ֭י ְהיֶ ֶ֣ה֭פָ ָ֔רוּעַ ֭לענין תספורת המצורע ולא
כר"א שכן דורש מקרא זה לתספורת המצורע.
בהגיע הגמרא לדון בתפילין ,היא מביאה הקרא ְוראשׁוֹ֭י ְהיֶ ֶ֣ה֭פָ ָ֔רוּעַ֭ לראיה שיהיה אסור בתפילין לשיטת ר"ע.
יכֵ֥ם֭אַ ל-תּ ְפ ָרֶ֣עוּ חולק ר"ע וסובר כי פסוק זה לא עוסק בגידול שער.
התוס' מסתפק האם גם בדין אבל המבוסס על הקרא ָ ָֽראשׁ ֶ
יכֵ֥ם֭אַ ל-תּ ְפ ָרֶ֣עוּ ובגלל דמיון המלים לְ ֭-וראשׁוֹ֭י ְהיֶ ֶ֣ה֭פָ רָ֭֔וּעַ֭ הוא לכאורה
מקור הספק :באבל הפסוק המלמד איסור תספורת הוא ָ ָֽראשׁ ֶ
בשיטת ר"א .והוכח מהדיון בתפילין כי הגמרא בשיטת ר"ע.
הפתרון של תוס' שר"ע לא חולק על שני המקראות ושניהם עוסקים בפריעה מבגד ראש וגם בגידול שער.
ותוס' מסביר כי הגמרא כאשר דנה באיסור מצורע בתספורת יכלה להביא הקרא ְוראשׁוֹ֭י ְהיֶ ֶ֣ה֭פָ ָ֔רוּעַ֭ והעדיפה להביא ברייתא מפורשת
שגם מצורע וגם מנודה אסורים בתספורת.
עטיפת הראש
אבל – חייב ,המקור :מו"ק טו,א יחזקאל כד,יז ולא תעטה על שפם
מנודה – חייב ,המקור :ברייתא ,ראיית רב יוסף האומר חייב ,אביי דוחה ואומר כי מוכח מהברייתא שיהיה חייב רק אם נידוהו משמים ,כי
חמור
מצורע – חייב ,המקור :וי' תזריע יג,מה ועל שפם יעטה
הנחת תפילין
אבל – אסור ,מקור :בבלי מועד קטן טו,א יחזקאל כ"ד,יז פארך חבוש עליך
מנודה  -תיקו .המקור :הגמרא
מצורע  -ר"ע אומר אסור בדברים שחוץ מגופו ,ולכן גם תפילין ,רב פפא דחה שהאסור הוא רק בכומתא וסודרא,
המקור :וי' תזריע יג,מה ראשו יהיה פרוע ,נדחה ,ולכן חייב בתפילין
שאילת שלום
אבל – אסור ,המקור יחזקאל כ"ד,יז האנק דום
מנודה – רב יוסף מוכיח מברייתא ,אסור .אביי דוחה ואומר כי מוכח מהברייתא שיהיה חייב רק אם נידוהו משמים ,כי חמור
המקור :הברייתא
מצורע – אסור ,המקור :וי' תזריע יג,מה ועל שפם יעטה
דברי תורה
אבל – אסור .המקור יחזקאל כ"ד,יז האנק דום (שמשמעו גם דום מדברי תורה)
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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מנודה – מותר ,מוחרם  -לא שונה ולא שונין לו ,לא נשכר ולא נשכרין לו ,אבל שונה הוא לעצמו שלא יפסיק את למודו .ועושה לו חנות
קטנה בשביל פרנסתו .המקור :ברייתא
מצורע – מותר ,דב' ד' והודעתם לבניך
כיבוס
אבל – אסור ,המקור :מועד קטן טו,א שמואל ב' י"ד,ב וישלח יואב תקועה ויקח משם אשה חכמה ויאמר אליה התאבלי נא ולבשי נא
בגדי אבל (לא מכובסים)
מנודה ומצורע – אסור ,המקור :ברייתא
קריעת בגד
מוּ
ֶ֤ם֭לא-ת ְפ ָ֨ר ֭
יכ ָֽ
אבל – חייב ,המקור :ויקרא שמיני י,ו :וּבגְ ד ֶ

מנודה מהו בקריעה?  -תיקו.
מצורע מהו בקריעה?  -תא שמע( :ויקרא תזריע יג,מה) בגדיו יהיו פרמים  -שיהו מקורעין ,שמע מינה.
כפיית המטה
אבל  -חייב ,המקור :ברייתא של בר קפרא:
מנודה ומצורע  -תיקו.
עשיית מלאכה
אבל – אסור ,המקור (עמוס ח') והפכתי חגיכם לאבל מה חג אסור במלאכה  -אף אבל אסור במלאכה.
מנודה – מותר נשכר ונשכרין לו .המקור – ברייתא
מצורע  -תיקו.
רחיצה
אבל – אסור ,המקור :שמואל ב' י"ד,ב וישלח יואב תקועה  ...ואל תסוכי שמן
מנודה – נסיון להוכיח מברייתא כי אסור והגמרא דחתה ,נשאר בספק ,המקור :ברייתא
מצורע – תיקו
נעילת הסנדל
אבל – אסור ,המקור יחזקאל כ"ד,יז נעליך תשים ברגליך (הוא כן ,האחרים לא)
מנודה – נסיון להוכיח מברייתא כי אסור והגמרא דחתה ,נשאר בספק ,המקור :ברייתא
מצורע – תיקו
תשמיש המיטה
אבל – אסור ,המקור :שמואל ב יב,כד וינחם דוד את בת שבע ויבא אליה – מכלל דמעיקרא אסור.
מנודה – רב יוסף מוכיח מברייתא ,מותר .אביי דוחה ואומר כי מוכח מהברייתא שיהיה מותר רק אם נידוהו משמים ,שהוא קל
המקור :הברייתא
מצורע – אסור דתניא( :ויקרא י"ד) וישב מחוץ לאהלו ,ואסור בתשמיש המטה .ואין אהלו אלא אשתו ,המקור :ברייתא
שילוח קרבנות
אבל – אסור ,המקור :רבי שמעון שלמים ,בזמן שהוא שלם ,ולא בזמן שהוא אונן.
מנודה – רב יוסף מוכיח מברייתא ,מותר .אביי דוחה ואומר כי מוכח מהברייתא שיהיה מותר רק אם נידוהו משמים ,שהוא קל
המקור :הברייתא
מצורע – אסור ,המקור :יחזקאל מד,כז וביום באו אל הקדש אל החצר הפנימית לשרת בקדש יקריב חטאתו
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רגל
תספורת
עטיפת הראש

אבל
לא נ' ,ושמחת בחגך
אסור ,ראשיכם לא תפרעו
חייב ,ולא תעטה על שפם

מצורע
כן ,והצרוע
אסור ,ברייתא
חייב ,ועל שפם יעטה

תפילין
שאילת שלום

אסור ,פארך חבוש
אסור ,האנק דום

חייב
אסור ,על שפם יעטה

דברי תורה

אסור ,האנק דום

מותר ,והודעתם לבניך

כיבוס
קריעת בגד
כפיית המטה
עשיית מלאכה
רחיצה
נעילת הסנדל
תשמיש המטה

אסור,
חייב,
חייב ,ברייתא
אסור ,והפכתי חגיכם לאבל
אסור ,ואל תסוכי שמן
אסור ,נעליך תשים
אסור ,וינחם דוד

אסור ,ברייתא
חייב,
תיקו
תיקו
תיקו
תיקו
אסור דתניא :וישב מחוץ
לאהלו,

שילוח קרבנות

אסור ,ברייתא "שלמים"

אסור ,יחזקאל מד,כז וביום
באו אל הקדש

ולבשי נא בגדי אבל

מוּ
ֶ֤ם֭לא-ת ְפ ָ֨ר ֭
יכ ָֽ
וּבגְ ד ֶ

מנודה
אמוראים  -בספק
אסור ,ברייתא
בנדוי משמים – חייב,
בנדוי מאדם ראית
הברייתא נדחתה
תיקו
בנדוי משמים – אסור,
בנדוי מאדם ראית
הברייתא נדחתה
מותר,
מוחרם – שונה לעצמו
אסור ,ברייתא
תיקו
תיקו
מותר
ספק ,ראית הברייתא
נדחתה
ספק ,ראית הברייתא
נדחתה
בנדוי משמים – מותר,
בנדוי מאדם ראית
הברייתא נדחתה
בנדוי משמים – מותר,
בנדוי מאדם ראית
הברייתא נדחתה

בגדיו יהיו פרמים

מנודה
אמוראים  -בספק
אסור ,ברייתא
בנדוי משמים – חייב,
בנדוי מאדם ראית הברייתא
נדחתה
תיקו
בנדוי משמים – אסור,
בנדוי מאדם ראית הברייתא
נדחתה
מותר,
מוחרם – שונה לעצמו
אסור ,ברייתא
תיקו
תיקו
מותר
ספק ,ראית הברייתא נדחתה
ספק ,ראית הברייתא נדחתה
בנדוי משמים – מותר,
בנדוי מאדם ראית הברייתא
נדחתה
בנדוי משמים – מותר,
בנדוי מאדם ראית הברייתא
נדחתה

מצורע
כן ,והצרוע
אסור ,ברייתא
חייב ,ועל שפם יעטה

אבל
לא נ' ,ושמחת בחגך
אסור ,ראשיכם לא תפרעו
חייב ,ולא תעטה על שפם

רגל
תספורת
עטיפת הראש

חייב
אסור ,על שפם יעטה

אסור ,פארך חבוש
אסור ,האנק דום

תפילין
שאילת שלום

מותר ,והודעתם לבניך

אסור ,האנק דום

דברי תורה

אסור,
חייב,
חייב ,ברייתא
אסור ,והפכתי חגיכם לאבל
אסור ,ואל תסוכי שמן

כיבוס
קריעת בגד
כפיית המטה
עשיית מלאכה
רחיצה

תיקו

אסור ,נעליך תשים

נעילת הסנדל

אסור דתניא :וישב
מחוץ לאהלו,

אסור ,וינחם דוד

תשמיש המטה

אסור ,יחזקאל מד,כז
וביום באו אל הקדש

אסור ,ברייתא "שלמים"

שילוח קרבנות

אסור ,ברייתא
חייב,
תיקו
תיקו
תיקו

בגדיו יהיו פרמים

ולבשי נא בגדי אבל

מוּ
ֶ֤ם֭לא-ת ְפ ָ֨ר ֭
יכ ָֽ
וּבגְ ד ֶ

אין ראיה ללמוד מנודה מאבל ומצורע .מצורע עשוי ללמד לאבל בעטיפת הראש ,אך לאבל הגמרא מביאה פסוק מיחזקאל.
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ויקרא מצורע יד
7.5
ויקרא מצורע יד

֭הכּ ָ֔הן֭אֶ ל-מחֶ֖ וּץ֭
וֹ֭והוּ ָבֶ֖א֭אֶ לַ -הכּ ָֽהן׃֭[ג]֭ ְויָצָ א ַ
ע֭בּיֶ֖וֹם֭טָ ה ֳָר ָ֑ת ְ
ֶ֣ת֭ה ְמּצ ָ ָ֔ר ְ
֭תּוֹר ַ
ַ
ֶ֤את֭תּ ְהיֶה
ָֽ
אמר׃֭[ב]֭ ז
ֵ֥ר֭ה'֭אֶ ל-מ ֶשֵׁ֥ה֭לּ ָֽ
[א]֭וַיְ ַדבּ ֶ֖֭
ֶ֖וֹת֭טה ָ֑רוֹת֭וְ ע ֶ֣ץ֭
ְ
ים֭חיּ
ַ
ֵ֛ר֭שׁ ָֽתּי-צפּ ֳֵ֥ר
ן֭ולָ ַ ֹ֧קח֭לַ מּטַּ ה ְ
֭הכּ ָ֔ה ְ
רעַ ת֭מןַ -הצָּ ָֽרוּעַ ׃֭[ד]֭ ְוצוָּה ַ
֭הכּ ָ֔הן֭וְ הנּ ֵ֛ה֭נ ְר ָפֵּ֥א֭ ֶנגַעַ -הצָּ ַ ֶ֖
ָ֑ה֭ו ָראָ ה ַ
למַּ חֲנֶ ְ
ַ ָֽ
קּח֭
ר֭החַ יָּה֭י ַ ֶ֣
ם֭חיָּֽים׃֭[ו]֭אֶ תַ -הצּ ֶ֤פּ ַ ָֽ
ן֭ושָׁ ַחֶ֖ט֭אֶ תַ -הצּפֶּ֣ וֹר֭הָ אֶ ָחָ֑ת֭אֶ לְ -כּליֶ -ח ֶֶ֖רשׂ֭עַ לַ -מֵ֥י ַ
֭הכּ ָ֔ה ְ
צוָּה ַ
ת֭וא ָֽזב׃֭[ה]֭ ְו ֭
ֵ֥י֭תוֹלֶ֖עַ ְ
ַ
ז֭וּשׁנ
ֶָ֔א ֶר ְ
ם֭החַ יָּֽים׃֭
ה֭עֶ֖ל֭הַ ַמֵּ֥י ַ ָֽ
ר֭ה ְשּׁחֻ ָ֔ ָט ַ
֭הצּ ֶ֣פּ ַ
ה֭בּ ַדם ַ
ֶ֣ת׀֭הצּ ֶ֣פּר֭הַ ַח ֵ֗ ָיּ ְ
ַ
ם֭וא
ל֭אוֹת ְ
ָ֝
ָ֑ב֭וטָ ַָ֨ב
ת֭ואֶ תָ -האז ְ
תּוֹלֶ֖עַ ְ
ֵ֥י֭ה ַ
ז֭ואֶ תְ -שׁנ ַ
ֵ֥ץ֭ה ֶא ֵֶ֛ר ְ
הּ֭ואֶ ת-ע ָ
א ָ֔ ָת ְ
֭֩המּטַּ ָ֨הר֭אֶ ת-
ֵ֥י֭השָּׂ ֶ ָֽדה׃֭[ח]֭ ְוכ ֶבּס ַ
ר֭ה ַחיָּ ֶ֖ה֭עַ לְ -פּנ ַ
וֹ֭ושׁ ַלֵּ֛ח֭אֶ תַ -הצּ ֵ֥פּ ַ ָֽ
ֲר ְ
טה ָ֔
ָ֑ים֭ו ֶ֣
ע֭פּעָ מ ְ
ת֭שׁ ֶַ֣ב ְ
ֶ
רעַ
ֹ֧ל֭המּטַּ הֵ֛ר֭מןַ -הצָּ ַ ֶ֖
ה֭ע ַ
[ז]֭ ְוה ֵ֗ ָזּ ַ
וּץ֭לאָ הֳלֶ֖ וֹ֭שׁ ְב ַעֵ֥ת֭י ָָֽמים׃֭[ט]֭וְ הָ יָה ֭֩בַ יָּ֨ וֹם֭
ְ
ָ֑ה֭וי ַָשֵׁ֛ב֭מ ֵ֥ח
ָבוֹא֭אֶ לָֽ ַ -ה ַמּחֲנֶ ְ
ר֭ואַ ַחֶ֖ר֭י ֶ֣
ֶ֤ץ֭בּ ַמּים ְ֭וטָ ָ֔ה ְ
וֹ֭ו ָר ַח ַ
יו֭וג ַלּ ֶ֣ח֭אֶ ת-כָּ לְ -שׂעָ ֵ֗ר ְ
ְבּג ָ ָ֝ד ְ
יו֭ו ָר ַחֹ֧ץ֭אֶ תְ -בּשָׂ ֵ֛רוֹ֭
יו֭ואֶ ת-כָּ לְ -שׂעָ ֶ֖רוֹ֭יְ גַלּ ַָ֑ח ְ֭וכ ֶבֶּ֣ס֭אֶ תְ -בּג ָ ֵָ֗ד ְ
וֹ֭ואֶ ת-זְ ָקנוֹ ְ֭ואת֭גּ ֶַ֣בּת֭עי ָ֔ ָנ ְ
יעי֭יְ ג ַַלּ ֶ֣ח֭אֶ ת-כָּ לְ -שׂעָ ֵ֗רוֹ֭אֶ ת-ראשֶׁ֤ ְ
הַ ְשּׁב ֝
ֵ֗ים֭סלֶ ת֭מנְ חָ ה֭
ֶ֤
ֹלשֶׁ֣ה֭עֶ ְשׂרנ
ָ֑ה֭וּשׁ ָ
ְ
ימ
הּ֭תּמ ָ
ָת ְ
ֵ֛ת֭בּתְ -שׁנ ָ ֶ֖
ם֭וכַ ְב ָשֵׂ֥ה֭אַ ַח ַ
ימ ְ
֭תּמ ָ֔
ח֭שׁנָֽיְ -כ ָבשׂים ְ
ֶ֣וֹם֭ה ְשּׁמינֵ֗י֭י ַ ֶ֤קּ ְ
ַ
וּביּ
ם֭וטָ ָֽהר׃֭[י]֭ ַ
בַּ ַמֶּ֖י ְ
ל֭מוֹעד׃֭[יב]֭וְ לָ ַָ֨קח֭
ָֽ
ח֭א ֶה
ֵ֥
ֶ֖ר֭וא ָתָ֑ם֭ל ְפנ ֶ֣י֭הָ֭֔'֭ ֶפֶּ֖תַ
ישׁ֭המּטַּ ה ְ
ַ
ֶ֣ן֭ה ְמטַ ֵ֗הר֭אֵ֛ת֭הָ ֵ֥א
יד֭הכּה ַ ָֽ
ַ
ֶ֖ד֭שׁ ֶמן׃֭[יא]֭ ְו ֶהע ֱ֞מ
ן֭ו ֵֹ֥לג֭אֶ ָח ָ ָֽ
שּׁ ֶמ ְ
ֶ֣ה֭ב ָ֔ ֶ
לוּל ַ
ְבּ ָ
שׂ֭בּ ְמקוֹם֭
כּבֶ ֠
נוּפה֭ל ְפנ ֵ֥י֭הָֽ֭'׃֭[יג]֭ ְושָׁ ַחֶ֣ט֭אֶ תַ -ה ֵ֗ ֶ
ֵ֛ם֭תּ ָ ֶ֖
ג֭ה ָשּׁ ֶָ֑מן֭וְ הנֵ֥יף֭א ָת ְ
ֶ֖ם֭ואֶ תֶֹ֣ -ל ַ
וֹ֭לאָ ָשׁ ְ
ד֭וה ְק ֵ֥ריב֭א ֵ֛ת ְ
הַ כּ ֝הן֭אֶ תַ -ה ֶכּ ֶֶ֣בשׂ֭הָ אֶ ֵ֗ ָח ְ
קח֭הַ כּהן֭
ים֭הוּא׃֭[יד]֭וְ לָ ַ ֶ֣
ָֽ
שׁ
שׁ֭ק ָד ֶ֖
ן֭ק ֶד ָ
י֭כַּ ַחטָּ את֭הָ אָ ָשֵׁ֥ם֭הוּא֭לַ כּ ָ֔ה ֵ֥
שׁ֭כּ ֠
ֵ֛את֭ואֶ תָ -הע ָלֶ֖ה֭בּ ְמ ֶ֣קוֹם֭הַ ָ֑קּ ֶד ֭֡
ְ
ֲשׁר֭י ְשׁ ַחֹ֧ט֭אֶ תַ -ה ַח ָטּ
א ָ֨ ֶ
וֹ֭היְ ָמ ָֽנית׃֭[טו]֭ ְולָ ַ ֵ֥קח֭הַ כּהֶ֖ן֭
ן֭רגְ לֶ֖ ַ
ָ֔ית֭ועַ לֵ֥ -בּ ֶה ַ
֭היְ ָמנ ְ
ָ֑ית֭ועַ לֶ֤ -בּ ֶהן֭יָדוֹ ַ
ֶ֖ר֭היְ ָמנ ְ
ֶן֭המּטַּ ה ַ
ֵ֛וְּך֭אז ַ
ֵ֥
֭הכּ ָ֔הן֭עַ לְ -תּנ
ָתן ַ
ֶ֣ם֭האָ שָׁ ם ְ֭ונ ַ
מ ַדּ ָ
וֹ֭ה ְשּׂמָ אלָ֑ית֭וְ ה ָ֨ ָזּה֭
שּׁ ֶמן֭א ֲֶשֵׁ֥ר֭עַ ל-כַּ פֶּ֖ ַ
וֹ֭היְ ָמנָ֔ית֭מןַ -ה ֕ ֶ
ֶ֤ל֭הכּהן֭אֶ ת-אֶ ְצ ָבּעֶ֣ ַ
אלית׃֭[טז]֭ ְוטָ ַב ַ
ֶ֖ן֭ה ְשּׂ ָמ ָֽ
ֵ֥ף֭הכּה ַ
ן֭וי ַָצֵ֛ק֭עַ לַ -כּ ַ
ג֭ה ָשָּׁ֑מֶ ְ
לּ ַ֭
מ ֶ֣
ֶן֭המּטַּ הר֭הַ יְ מָ נָ֔ית֭וְ עַ ל-
֞וְּך֭אז ַ
ֶ֤
ֶ֤ן֭הכּ֭הן֭עַ לְ -תּנ
ר֭ה ֝שֶּׁ ֶמן֭א ֲֶשֶׁ֣ר֭עַ ל-כַּ ֵ֗פּוֹ֭יתּ ַ
ע֭פּעָ ֶ֖מים֭ל ְפנ ֵ֥י֭הָֽ֭'׃֭[יז]֭וּמ ָ֨ ֶיּ ֶת ַ
ֵ֥ב ְ
וֹ֭שׁ ַ
ן֭בּאֶ ְצ ָבּעֵ֛ ֶ
מןַ -ה ֶשּׁ ֶֹ֧מ ְ
תּן֭עַ לֶ֣ -ראשׁ֭הַ מּטַּ ה ָ֑ר֭
ֶ֣ף֭הכּ ָ֔הן֭י ֶ֖
ר֭בּשֶּׁ ֶמן֭אֲשֶׁ ר֭עַ לַ -כּ ַ
נּוֹת ַ
שׁם׃֭[יח]֭ ְוהַ ֵ֗ ָ
ם֭האָ ָ ָֽ
ֶ֖ל֭דּ ָ
ָ֑ית֭ע ַ ֵ֥
ַ
וֹ֭היְ ָמנ
ן֭רגְ לֶ֖ ַ
ָ֔ית֭ועַ לֵ֥ -בּ ֶה ַ
֭היְ ָמנ ְ
ֶ֤בּהֶ ן֭יָדוֹ ַ
לה׃֭[כ]֭
וֹ֭ואַ ַחֶ֖ר֭י ְשׁ ַחֵ֥ט֭אֶ תָ -הע ָ ָֽ
את֭וכ ֕ ֶפּר֭עַ לַ -המּטַּ הֶ֖ר֭מטֻּ ְמאָ ָ֑ת ְ
ְ
ֶ֤ה֭הכּהן֭אֶ תַ -ה ֶַ֣ח ָ֔ ָטּ
ַ
הן֭ל ְפנ ֵ֥י֭הָֽ֭'׃֭[יט]֭ ְועָ ָשׂ
ֵ֛יו֭הכּ ֶ֖
וְ כ ֶפֵּ֥ר֭עָ ָל ַ
ח֭כּ ֶ֣בֶ שׂ֭
֭משֶּׂ גֶת ֠ ְ֭ולָ קַ֭ ֶ
ֶ֣ל֭הוּא֭וְ א ֶ֣ין֭יָדוֹ ַ
הר׃֭ס֭[כא]֭ ְואםַ -דּ ֵ֗
ֶ֖ן֭וטָ ָֽ
ֵ֛יו֭הכּה ְ
ה֭וכ ֶפֵּ֥ר֭עָ ָל ַ
ֶ֖ה֭המּזְבּ ָָ֑ח ְ
ַ
ֵ֥ה֭ואֶ ת-הַ מּנְ ָח
ֹ֧ה֭הכּהֵ֛ן֭אֶ תָ -הע ָל ְ
ַ
וְ הֶ ע ֱָל
֭בּנ ֶ֣י֭יוֹ ָנָ֔ה֭א ֲֶשֵׁ֥ר֭
וֹ֭שׁני ְ
ים֭א ְ
ֶ֤
וּשׁתֶּ֣י֭ת ֵ֗ר
ג֭שׁמֶ ן׃֭[כב]֭ ְ
ֶ֖ה֭ו ֵֹ֥ל ָ ָֽ
ן֭למנְ ָח ְ
וּל֭בּ ֶשּׁ ֵֶ֛מ ְ
ַ
ד֭בּלֵ֥
וֹן֭סלֶ ת֭אֶ ָ֨ ָח ָ
ָ֑יו֭ועשָּׂ ָ֨ר ֝
ֶ֖ה֭לכַ פֶּ֣ר֭עָ ָל ְ
נוּפ ְ
אֶ ָחֵ֥ד֭אָ ָשֵׁ֛ם֭ל ְת ָ
ח֭א ֶהל-מוֹעֶ֖ד֭ל ְפנ ֵ֥י֭
ֵ֥ת ָֽ
ֵ֛י֭לטָ ה ֳָר ֶ֖תוֹ֭אֶ לַ -הכּהָ֑ן֭אֶ לֶ -פּ ַ
ם֭ה ְשּׁמינ ְ
ַ
ם֭בּיֹּ֧וֹ
לה׃֭[כג]֭ ְוה ָ֨ביא֭א ֝ ָת ַ
֭ח ָ֔ ָטּאת֭וְ ָהאֶ ָחֶ֖ד֭ע ָ ָֽ
וֹ֭ו ָהיָ ֶ֤ה֭אֶ חָ ד ַ
שּׂיג֭י ָָ֑ד ְ
תַּ ֶ֖
נוּפה֭ל ְפנ ֵ֥י֭הָֽ֭'׃֭[כה]֭ ְושָׁ ַחט֭אֶ תֶ -כּ ֶ֣בֶ שׂ֭הָ אָ שָׁ ם֭
ֵ֛ן֭תּ ָ ֶ֖
ֹ֧ם֭הכּה ְ
ן֭והנָ֨יף֭א ָת ַ
ג֭ה ָשּׁ ֶָ֑מ ְ
ֶ֖ם֭ואֶ תֶֹ֣ -ל ַ
שׂ֭האָ ָשׁ ְ
ָ
ֵ֥ב
ח֭הכּהֵ֛ן֭אֶ תֶ -כּ ֶ
הָֽ֭'׃֭[כד]֭ ְולָ ַ ֹ֧ק ַ
וֹ֭היְ ָמ ָֽנית׃֭[כו]֭וּמן-הַ ֶשֶּׁ֖מֶ ן֭
ן֭רגְ לֶ֖ ַ
ָ֔ית֭ועַ לֵ֥ -בּ ֶה ַ
֭היְ ָמנ ְ
ָ֑ית֭ועַ לֶ֤ -בּ ֶהן֭יָדוֹ ַ
ֶ֖ר֭היְ ָמנ ְ
ַ
ֵ֥וְּך֭אזֶןַ -המּטַּ ה
ָֽ
ם֭ונ ַָתֵ֛ן֭עַ לְ -תּנ
שׁ ְ
ח֭הכּהן֭מ ַדֶּ֣ם֭הָ אָ ָָ֭֔
ַ
וְ לָ ַ ֶ֤ק
ע֭פּעָ ֶ֖מים֭
ְ
ָ֑ית֭שֵׁ֥בַ
ֶ
וֹ֭ה ְשּׂ ָמאל
שּׁ ֶמן֭א ֲֶשֵׁ֥ר֭עַ ל-כַּ פֶּ֖ ַ
וֹ֭היְ ָמנָ֔ית֭מןַ -ה ֕ ֶ
֭בּאֶ ְצ ָבּעֶ֣ ַ
ֶ֤ה֭הכּהן ְ
ַ
אלית׃֭[כז]֭ ְוהזָּ
ֶ֖ן֭ה ְשּׂ ָמ ָֽ
ֵ֥ף֭הכּה ַ
ק֭הכּהָ֑ן֭עַ לַ -כּ ַ
י ֶ֣צ ַ
ן֭רגְ לֶ֖ וֹ֭
ָ֔ית֭ועַ לֵ֥ -בּהֶ ַ
֭היְ מָ נ ְ
ָ֔ית֭ועַ לֶ֤ -בּ ֶהן֭יָדוֹ ַ
֭היְ ָמנ ְ
֞וְּך֭אזֶן֭הַ מּטַּ הר ַ
ֶ֤
ן֭הכּ ֝הן֭מןַ -ה ֶשּׁ ֶֶ֣מן׀֭א ֲֶשֶׁ֣ר֭עַ ל-כַּ ֵ֗פּוֹ֭עַ לְ -תּנ
ָת ַ
ל ְפנ ֵ֥י֭הָֽ֭'׃֭[כח]֭ ְונ ָ֨ ַ
ָ֑ר֭לכַ פֵּ֥ר֭עָ ָלֶ֖יו֭ל ְפנ ֵ֥י֭הָֽ֭'׃֭[ל]֭
אשׁ֭המּטַּ ה ְ
ַ
תּן֭עַ לֶ֣ -ר
ֶ֣ף֭הכּ ָ֔הן֭י ֶ֖
נּוֹתר֭מןַ -השֶּׁ ֶמן֭אֲשֶׁ ר֭עַ לַ -כּ ַ
שׁם׃֭[כט]֭ ְו ַה ֵ֗ ָ
וֹם֭דּם֭הָ אָ ָ ָֽ
ַ ֵ֥
הַ יְ ָמנ ָ֑ית֭עַ לְ -מ ֶ֖ק
ֵ֥ד֭ח ָטֵּ֛את֭וְ אֶ ת-הָ אֶ ָחֵ֥ד֭
ַ
שּׂיג֭י ָָֽדוֹ׃֭[לא]֭אֶ֣ת֭אֲשֶׁ רַ -תּ ֞שּׂיג֭י ֵָ֗דוֹ֭אֶ תָ -האֶ ָח
ר֭תּ ֶ֖
ֲשׁ ַ
ֶ֣י֭היּוֹנָ ָ֑ה֭מא ֶ ֵ֥
ים֭אוֹ֭מןְ -בּנ ַ
ֶ֖
וְ עָ ָשֶׂ֤ה֭אֶ תָֽ ָ -האֶ ָחד֭מןַ -התּ ָ֔ר
וֹ֭בּטָ ה ֳָר ָֽתוֹ׃֭פ֭
שּׂיג֭י ֶָ֖ד ְ
ֶ֣את֭תּוֹרת֭אֲשֶׁ רֶ֖ -בּוֹ֭נֶ ֶָֽ֣֖גַע֭צָ ָרָ֑עַ ת֭א ֲֶשֵׁ֛ר֭לאַ -ת ֵ֥
ַ ָ֔
ֵ֥ל֭המּטַּ הֶ֖ר֭ל ְפנ ֵ֥י֭הָֽ֭'׃֭[לב]֭ז
ֵ֛ן֭ע ַ
ֹ֧ר֭הכּה ַ
ַ
ָ֑ה֭וכ ֶפּ
ע ָלֶ֖ה֭עַ לַ -המּנְ ָח ְ
ָתתּי֭נֶ ֶָֽ֣֖גַע֭צָ ַ ָ֔רעַ ת֭
ָ֑ה֭ונ ַ
ֲחזָּ ְ
תן֭לָ ֶכֶ֖ם֭לַ א ֻ
ץ֭כּ ַנָ֔עַ ן֭א ֲֶשֵׁ֥ר֭אֲנֵ֛י֭נ ֵ֥
י֭תבאוּ֭אֶ לֶ -א ֶֶ֣ר ְ
כּ ָ
אמר׃֭[לד]֭ ֶ֤
ֵ֥ה֭ו ֶ ָֽאל-אַ ה ֲֶ֖רן֭ל ָֽ
ֶ֣ר֭ה'֭אֶ ל-מ ֶשׁ ְ
[לג]֭וַיְ ַדבּ ָ֭֔
ָ֨ה֭הכּ ֝הן֭וּפנֶּ֣וּ֭אֶ ת-הַ ֵַ֗בּית֭
ַ
י֭בּ ָ ָֽבּית׃֭[לו]֭ ְוצ ָוּ
ה֭ל ַ
ֶ֖
א
ר֭כּ ֕ ֶנגַע֭נ ְר ָ ֵ֥
אמ ְ
ת֭והגֵּ֥יד֭לַ כּהֶ֖ן֭ל ָ֑
וֹ֭ה ַָ֔בּי ְ
וּבא֭אֲשֶׁ ר-לֶ֣ ַ
ֲחזּ ְַת ֶ ָֽכם׃֭[לה]֭ ָ
ֶ֖ית֭א ֵֶ֥רץ֭א ֻ
ֶ
ְבּב
א֭הכּהֶ֖ן֭ל ְר ֵ֥אוֹת֭אֶ תַ -ה ָ ָֽבּית׃֭[לז]֭וְ ָר ָאֶ֣ה֭אֶ ת-
ָב ַ
ֵ֥חר֭כּ ֵ֛ן֭י ֵ֥
ת֭ו ַא ַ
ֶ֣ר֭בּ ָבָּ֑י ְ
לא֭י ְט ָמֶ֖א֭כָּ ל-א ֲֶשׁ ַ
ַע֭ו ֵ֥
א֭הכּהן֭ל ְר ֶ֣אוֹת֭אֶ תַ -ה ָ֔ ֶ֭נּג ְ
ָב ַ
ְבּ ָ֨ ֶט ֶרם֭י ֶ֤
הן֭מן-הַ ַבֶּ֖ית֭
ֹ֧א֭הכּ ֵ֛֭
יהֵ֥ן֭שָׁ ָפֶ֖ל֭מןַ -ה ָֽקּיר׃֭[לח]֭ ְוי ָָצ ַ
ת֭וּמ ְרא ֶ
ַ
ת֭אוֹ֭א ֲַד ְמ ַדּ ָ֑מּ
ת֭שׁ ַ ָֽקעֲרוּרת֭יְ ַר ְק ַר ָ֔קּ ֶ֖
ת֭ה ַָ֔בּי ְ
יר ַ
֭בּק ֶ֣
ֶ֤ה֭ה ֶנּגַע ְ
ַע֭והנּ ַ
הַ ֵ֗ ֶנּג ְ
ירת֭הַ ָ ָֽבּית׃֭[מ]֭
ַע֭בּק ֵ֥
ֵ֥ה֭הנֶּ ֶַֽ֖ג ְ
ה֭והנּ ֵ֛ה֭פָּ ָשׂ ַ
ָ֑י֭ו ָר ָ֕א ְ
ֶ֣וֹם֭ה ְשּׁביע ְ
ַ
ֶ֖ן֭בּיּ
ֵ֥ב֭הכּה ַ
ת֭וה ְסגֵּ֥יר֭אֶ תַ -ה ַבֶּ֖ית֭שׁ ְב ַעֵ֥ת֭י ָָֽמים׃֭[לט]֭ ְו ָשׁ ַ
ח֭ה ָבָּ֑י ְ
ַ
אֶ לֶ -פּ ֶַ֣ת
ַע֭וה ְשׁלֶ֤יכוּ֭אֶ ְת ֶהן֭אֶ ל-מ ֶ֣חוּץ֭לָ ָ֔עיר֭אֶ לָ -מ ֶ֖קוֹם֭טָ ָֽמא׃֭[מא]֭ ְואֶ ת-הַ ַבֵּ֛ית֭י ְַק ֵ֥צעַ ֭
ֵ֥ר֭בּהֶ֖ן֭הַ נָּ ָָֽ֑֖ג ְ
ֲבנָ֔ים֭א ֲֶשׁ ָ
ן֭וח ְלּצוּ֭אֶ תָ -הֶ֣א ָ
֭הכּ ָ֔ה ְ
וְ צוָּה ַ
וֹת֭וה ֶ֖ביאוּ֭אֶ לַ -תֶּ֣חַ ת֭
ֲבנ ֶ֣ים֭אֲח ָ֔ר ְ
ל ְקחוּ֭א ָ
ָ֑יב֭ושָׁ ְפ ֵ֗כוּ֭אֶ תָֽ ֶ -העָ פָ ר֭א ֲֶשֶׁ֣ר֭ה ְק ָ֔צוּ֭אֶ ל-מ ֶ֣חוּץ֭לָ ָ֔עיר֭אֶ לָ -מ ֶ֖קוֹם֭טָ ָֽמא׃֭[מב]֭ ְו ָ ָֽ
ת֭סב ְ
מ ַבֶּ֖י ָ
ָ֑ים֭ואַ חֲרֵ֛י֭ה ְקצֵ֥ וֹת֭אֶ ת-
ֲבנ ְ
ֶ֣ח֭בּ ַָ֔בּית֭אַ ַחֶ֖ר֭חלּ ֶ֣ץ֭אֶ תָ -הא ָ
וּב֭ה ֶנּגַע֭וּפָ ַר ַ
ַ
חר֭י ַ ֶ֖קּח֭וְ ָטֵ֥ח֭אֶ תַ -ה ָ ָֽבּית׃֭[מג]֭ ְואם-יָשֶׁ֤
ָ֑ים֭ועָ ָפֵ֥ר֭אַ ֵ֛֭
ֲבנ ְ
הָ א ָ
ֵ֥א֭הוּא׃֭[מה]֭וְ נ ַָתֶ֣ץ֭אֶ ת-
וא֭בּ ַבֶּ֖ית֭טָ מ ָֽ
ַ
ת֭ה
ֵ֛
ת֭מ ְמ ֶא ֵֶ֥ר
ַ
ַע֭בּ ָבָּ֑ית֭צָ ַ ָ֨רעַ
ֵ֥ה֭הנֶּ ֶַֽ֖ג ַ
ן֭ו ָר ָ֕אה֭וְ הנּ ֵ֛ה֭פָּ ָשׂ ַ
וּבא֭הַ כּ ָ֔ה ְ
וֹח׃֭[מד]֭ ָ
ֲרי֭ה ָֽטּ ַ
ת֭ואַ ח ֵ֥
הַ ַבֶּ֖י ְ
ת֭והוֹציא֭אֶ ל-מ ֶ֣חוּץ֭לָ ָ֔עיר֭אֶ לָ -מ ֶ֖קוֹם֭טָ ָֽמא׃֭[מו]֭ ְו ַהבָּ א֭אֶ לַ -ה ַָ֔בּית֭כָּ ל-יְ מֶ֖י֭
ֶ֣ר֭ה ָבָּ֑י ְ
ַ
יו֭ואֶ֖ת֭כָּ ל-ע ֲַפ
ֲבנָיו ְ֭ואֶ ת-ע ָ֔ ָצ ְ
הַ ֵַ֗בּית֭אֶ ת-א ָ
ָבא֭
ֶ֣ל֭בּ ַָ֔בּית֭יְ כַ בֶּ֖ס֭אֶ תְ -בּג ָ ָָֽדיו׃֭[מח]֭ ְואםָ֨ -בּא֭י ֝
ָ֑יו֭ו ָהאכ ַ
ֶ֣ב֭בּ ַָ֔בּית֭יְ כַ בֶּ֖ס֭אֶ֭תְ -בּג ָָד ְ
ה ְסגּ ֶ֣יר֭א ָ֑תוֹ֭י ְט ָמֶ֖א֭עַ דָ -ה ָע ֶָֽרב׃֭[מז]֭ ְו ַהשּׁכ ַ
ח֭לחַ טֵּ֥א֭
ֶ֖א֭הנָּ ַָֽֽגַע׃֭[מט]֭וְ לָ ַ ֵ֛ק ְ
ת֭כּי֭נ ְר ָפּ ַ
ֶ֤ר֭הכּהן֭אֶ תַ -ה ַָ֔בּי ֵ֥
ת֭וט ַה ַ
ֲרי֭ה ֶ֣טּ ַח֭אֶ תַ -ה ָבָּ֑י ְ
֭בּ ַָ֔בּית֭אַ ח ֶ֖
ֶ֤ה֭ה ֶנּגַע ַ
ַ
ן֭ו ָראָ ה ֠ ְ֭והנּה֭לא-פָ ָשׂ
הַ כּ ֵ֗ה ְ
ם֭חיָּֽים׃֭[נא]֭וְ לָ ַ ֶ֣קח֭
ת֭וא ָֽזב׃֭[נ]֭ ְושָׁ ַחֶ֖ט֭אֶ תַ -הצּ ֶ֣פּר֭הָ אֶ ָחָ֑ת֭אֶ לְ -כּליֶ -ח ֶֶ֖רשׂ֭עַ לַ -מֵ֥י ַ
ֵ֥י֭תוֹלֶ֖עַ ְ
ַ
ז֭וּשׁנ
ֶ֣ץ֭א ֶר ְ
ים֭וע ֶָ֔
ֳר ְ
אֶ תַ -ה ַבֶּ֖ית֭ ְשׁתֶּ֣י֭צפּ ָ֑
ם֭החַ יּ ָ֑ים֭וְ הזָּ ֵ֥ה֭אֶ ל-
ה֭וּב ַמֶּ֖י ַ
ַ
חוּט
ר֭ה ְשּׁ ָ֔ ָ
֭הצּ֭ ֶ֣פּ ַ
ם֭בּ ַדם ַ
ר֭ה ַחיָּה ְ֭וטָ ַבֶ֣ל֭א ֵ֗ ָת ְ
ַ
֭הצּ ֶ֣פּ
ת֭ואת ַ
תּוֹלעַ ְ
ֶ֣י֭ה ֵ֗ ַ
ֶ֣ת׀֭שׁנ ַ
ְ
֝ב֭וא
ז֭ואֶ תָ ָ֨ -האז ְ
אֶ תָֽ -עץָ ֠ -האֶ ֶר ְ
תּוֹלעַ ת׃֭
ָ ָֽ
ז֭וּבאזֶ֖ב֭וּב ְשׁנֵ֥י֭הַ
ֵ֥ץ֭ה ֶא ֵֶ֛ר ָ
ה֭וּבע ָ
ְ
ר֭ה ַח ֵ֗ ָיּ
ַ
ָ֑ים֭וּבצּ ֶ֣פּ
ַ
וֹר֭וּב ַמֶּ֖ים֭הַ ַחיּ
ַ
֭הצּ ָ֔פּ
ת֭בּ ַדם ַ
ע֭פּעָ ָֽמים׃֭[נב]֭ ְוחטּ ֶ֣א֭אֶ תַ -ה ַָ֔בּי ְ
ֵ֥ב ְ
ת֭שׁ ַ
הַ ַבֶּ֖י ֶ
רעַ ת֭
ָ֑ה֭לכָ ל-נֶ ֵַֽ֥גַע֭הַ צָּ ַ ֶ֖
תּוֹר ְ
ֶ֖את֭ה ָ
ַ
ת֭וטָ ָֽהר׃֭[נד]֭ז
ָ֑ה֭וכ ֶפֵּ֥ר֭עַ לַ -ה ַבֶּ֖י ְ
ֶ֣י֭השָּׂ ֶד ְ
לּח֭אֶ תַ -הצּ ֹ֧פּר֭הַ ַחיָּ ֵ֛ה֭אֶ ל-מ ֵ֥חוּץ֭לָ֭עֶ֖יר֭אֶ לְ -פּנ ַ
[נג]֭ ְושׁ ֞ ַ
ֵ֥את֭תּוֹרת֭
ַ ֶ֖
ֶ֣וֹם֭הטָּ ָ֑הר֭ז
ַ
ֶ֖א֭וּבי
ְ
ֵ֥וֹם֭הטָּ מ
ַ
ת֭בּי
הוֹר ְ
ת֭ולַ ֶבּ ָ ָֽה ֶרת׃֭[נז]֭ ְל ֕
ֶ֖ח ְ
ֵ֥ת֭ולַ ַסּ ַפּ ַ
ֶד֭ולַ ָ ָֽבּית׃֭[נו]֭ ְולַ ְשׂא ְ
בּג ְ
ת֭ה ֶ ֶ֖
ַ
רעַ
וּלצָ ַ ֵ֥
וְ לַ נָּ ֶָֽתק׃֭[נה]֭ ְ
הַ צָּ ָ ָֽרעַ ת׃֭פ ֭

ספרא מצורע פרשה א
טט – לחלק זה בפרשה א אין סימון פרק.
ֶ֣ת֭ה ְמּצ ָ ָ֔רע֭תורה אחת לכל המצורעין
תּוֹר ַ
ַ
ֶ֣ת֭ה ְמּצ ָ ָ֔רע֭לבית עולמים ,זֶ֤את֭אינה נוהגת בבמה ָֽתּ ְהיֶה֭בזמן הזה,
תּוֹר ַ
ַ
(א) (וי' מצ' יד,ב)

עד שיהיו מביאים קרבן זה ,וכי מנין יצאו לפי שמצינו שחילק הכתוב בטומאותיהם ובשבועותיהם יכול אף כן נחלוק בקרבנן ת"ל
ע֭בּיֶ֖וֹם ,מלמד שטומאתו וטהרתו ביום ,אין לי
ֶ֣ת֭ה ְמּצ ָ ָ֔ר ְ
תּוֹר ַ
ַ
ֶ֣ת֭ה ְמּצ ָ ָ֔רע֭תורה אחת לכל המצורעים שיהו מביאים קרבן זה( .ב)
תּוֹר ַ
ַ
ֶ֣ת֭ה ְמּצ ָ ָ֔רע ,יכול אף לקיחת ציפרים
תּוֹר ַ
ַ
אלא טומאתו וטהרתו ביום ,מנין שחיטת ציפרים והזיית דם ציפרים ותגלחתו ביום ,ת"ל
ע֭בּיֶ֖וֹם( ,ג) תורת המצורע בכהן ,מלמד שטומאתו וטהרתו בכהן ,אין
ֶ֣ת֭ה ְמּצ ָ ָ֔ר ְ
תּוֹר ַ
ַ
ושילוח ציפרים וכיבוס בגדיו ורחיצתו ביום ,ת"ל
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

232/245

/©ZZFisherטעמי המקרא בהלכה ובאגדה  -התשעג

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"ג

לי אלא טומאתו וטהרתו בכהן ,מנין שחיטת ציפרים והזיית דם ציפור ותגלחתו בכהן ,ת"ל תורת המצורע בכהן ,יכול אף לקיחת
ציפרים ושילוח ציפרים וכיבוס בגדיו ורחיצתו בכהן ת"ל זאת ,ביום טהרתו והובא שלא ישהא( .ד) כשהיה מונבז דן לפני ר' עקיבא
אם משפטרתיו בעמידתו אחזתיו בהליכתו שבעה ,משאחזתיו בעמידתו שבעה אינו דין שיאחזינו בהליכתו שבעה ,א"ל רבי עקיבא
מוסיף אני על דבריך וכי במה החמירה תורה ,בימי גמר או בימי ספר ,חמורים ימי גמר מימי ספר ,שבימי ספר אינו מטמא משכב
ומושב ,ואינו מטמא בביאה ,ימי גמרו מטמא משכב ומושב ומטמא בביאה ,ואם לימי ספר הקלים נתנה לו שבעה ,לימי גמר החמורים
אינו דין שאתן לו שבעה ,א"ל רבי כל שכן הוספת[ ,א"ל ר"ע] וכשנתתה לימי גמר שבעה ,נעשו אף הם ימי ספר ,ונמצאו אלו ואלו
ארבעה עשר ,ואם לימי ספר הקלים נתת לו ארבעה עשר לימי גמר החמורים אינו דין שאתן לו ארבעה עשר נמצאת מרבה לו והולך
עד לעולם ,הא מפני הדין הזה צריך הכתוב לומר ביום טהרתו והובא אל הכהן שלא ישהא( .ה) ויצא אל מחוץ למחנה ומה תלמוד
לומר לפי שנאמר וראה הכהן שיכול אין לי מטהר את המצורע אלא כהן שהיה לפנים מן המחנה היה בימים ובנהרות ובמדברות מנין
תלמוד לומר וראה הכהן ,אם כן למה נאמר ויצא הכהן ,כהן שאיפשר לו ליכנס לפנים מן המחנה מטהר את המצורע ,אין מצורע
מטהר את המצורע( .ו) והנה נרפא שהלך לו נגעו ,הנגע שהלך לו שער לבן ,צרעת שהלכה לה המחייה ,אין לי אלא כולם ,ומנין אף
מקצתם ,תלמוד לומר מן הנגע אפילו מקצת שיער לבן ,מן הצרעת ,אפילו מקצת המחייה ,מן הצרוע להביא את שפרחה בכולם שיטען
ציפרים( .ז) הלא דין הוא מה אם מי שטיהר ואין סימנים מטמים עמו טעון ציפרים ,מי שטיהר וסימנים מטמים עמו אינו דין שיטען
ציפרים ,הרי שעמד בו שני שבועות יוכיח שטהר וסימנים מטמים עמו ואין טעון ציפרים( .ח) ואף אתה אל תתמה על שפרחה בכולו
שאע"פ שטהר וסימנים מטמים עמו לא יטען ציפרים ת"ל מן הצרוע להביא את שפרחה בכולו שטעון צפרים( .ט) (וי' מצ' יד,ד) וְ צוָּה֭
ן֭ולָ ַ ֹ֧קח ,הציווי בכהן והלקיחה בכל אדם( .י) ְולָ ַ ֹ֧קח למיטהר ,לשם מטהר בין איש בין אשה בין קטן ,מיכן אמרו לקח לאיש
הַ כּ ָ֔ה ְ
כשירות לאשה ,לאשה כשירות לאיש ,לבית כשר למצורע ,למצורע כשר לבית( .יא) ולקח ציפרים ,מיעוט ציפרים שנים אם כן למה
נאמר שתי שיהו שוות ,ומנין שאף על פי שאינן שוות כשירות תלמוד לומר ציפור ציפור ריבה( .יב) חיות ולא שחוטות ,טהורות ולא
טמאות ,טהורות ולא טריפות ,ועץ יכול כל עץ תלמוד לומר ארז אי ארז יכול טרף תלמוד לומר ועץ ,הא כיצד בקעת של ארז ,ר' חנניה
בן גמליאל אומר ובראשה טרף( .יג) אמר רבי יהודה שבתי היתה והלכתי אחר רבי טרפון לביתו אמר לי יהודה בני תן לי סנדלי ונתתי
לו ,פשט ידו לחלון ונתן לי ממנה מקל אמר לי יהודה בזו טיהרתי שלשה מצורעים ולמדתי בה שבע הלכות שהיא של ברות ובראשה
טרף ,וארכה אמה ,ועבייה כרביע כרע המטה אחד לשנים ושנים לארבעה ומזים ושונים ומשלשים ומטהרים בפני הבית ושלא בפני
הבית ומטהרים בגבולים( .יד) ושני יכול פיקס ,תלמוד לומר תולעת אי תולעת יכול אחד מן הצבעים תלמוד לומר ושני הא כיצד זו
זהורית טובה ,יוחנן בן דהבאי אומר ושני תולעת ,שני שבתולעת( .טו) ומנין שאם טעמה פסלה תלמוד לומר ושני תולעת( ,יו) אזוב
ולא אזוב יון ולא אזוב כחלית ולא אזוב רומי ולא אזוב מדברי ולא כל אזוב שיש לו שם לווי.
ויקרא מצרע יד,א,ב:

אמר׃
ֵ֥ר֭ה'֭אֶ ל-מ ֶשֵׁ֥ה֭לּ ָֽ
[א]֭וַיְ ַדבּ ֶ֖֭
אמר – סלוק ,בתפקיד הגבלה ,שהנוטריקון לאו אמור מלמד שכל הלא תעשה הנלמדים כדלקמן בפרשה רמוזים במלה זו ונלמדים
לּ ָֽ
ומתרבים מטעם מרכא במלים אֶ ל-מ ֶשֵׁ֥ה .

ראה לאמר סלוק ,מרכא
הוּבֶ֖א֭אֶ לַ -הכּ ָֽהן׃
וֹ֭ו ָ
ע֭בּיֶ֖וֹם֭טָ ה ֳָר ָ֑ת ְ
ֶ֣ת֭ה ְמּצ ָ ָ֔ר ְ
֭תּוֹר ַ
ַ
ֶ֤את֭תּ ְהיֶה
ָֽ
[ב]֭ ז
ֶ֣ת֭ה ְמּצ ָ ָ֔רע֭(נוהגת) לבית עולמים ,זֶ֤את֭אינה נוהגת בבמה ָֽתּ ְהיֶה֭בזמן הזה,
תּוֹר ַ
ַ
ספרא מצורע פרשה א (א) (וי' מצ' יד,ב)
זֶ֤את – המלה ממעטת ,כנאמר בתו"כ שאינה נוהגת בבמה  ,אז אולי לא תנהג גם בזמן שאין מקדש ,כי אי אפשר לקיים "לפני ה'"
בקרבנות והזאת דם ,באה תבנית הטעמים זֶ֤את ָֽתּ ְהיֶה֭– מהפך פשטא ,ומוציאה הכתוב מפשוטו ומלמדת כפי' התוה"מ (א)  ...אבל
ֶה .שלשון הוי' מורה
במצורע הגם שקרבנותיו אין נוהגים בזה"ז הכשרו ע"י תגלחת וצפרים נוהג תמיד .ולכן אמר זֶ֤את ָֽתּ ְהי ֭

העיכוב (כמ"ש במנחות דף ה יט כז) שיהי' כן תמיד בלי השנות ,וכמעשה דר' טרפון (לקמן משנה יג):

תהליך טהרה אחד על נגעים אחדים זה אחר זה תורה תמימה תורת המצורע  -נתנגע ונתרפא ,נתנגע ונתרפא ,מביא קרבן אחד,
ֶ֣ת֭ה ְמּצ ָ ָ֔רע ,תורה אחת למצורעין הרבהה) [כריתות ט' ב'] :תורה תמימה הערה ה) נראה
֭תּוֹר ַ
ַ
ֶ֤את֭תּ ְהיֶה
ָֽ
שנאמר (וי' מצ' יד,ב) ז
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:
תהליך טהרה אחד אף על פי שהיו למצורע צרעות אחדות זה אחר זה קודם שהביא אשם אחד .אף שלכאורה היינו אומרים שצריך
֭תּוֹרֶ֣ת֭הַ ְמּצ ָ ָ֔רע  ,מרמז להביא קרבן אחד על נגעים אחדים
ַ
להביא על כל נגע .אפשר כי טעם מהפך בכתוב (וי' מצ' יד,ב) זֶ֤את֭ ָֽתּ ְהיֶה
שהופיעו ונרפאו בזה אחר זה.
כמו-כן ראינו בתו"כ פר' תזריע שכל הצרעות שהופיעו אחרי ראיית הכהן של הצרעת הראשונה אין מתחשבים בם עד שיתרפא מן
הנגע (או הנגעים) שאותו/אותם ראה הכהן תחילה .אז מן הסתם גם במצב כזה יביא רק אשם אחד אחרי רפואה מכל נגעיו.

ֶ֣ת֭ה ְמּצ ָ ָ֔רע תורה אחת לכל המצורעין שיהיו מביאים קרבן זה ,וכי מנין יצאו (לחלק תורת טהרתם) לפי שמצינו שחילק הכתוב
תּוֹר ַ
ַ
ֶ֣ת֭ה ְמּצ ָ ָ֔רע֭תורה אחת לכל
תּוֹר ַ
ַ
בטומאותיהם (מראות וסימנים) ובשבועותיהם (הסגר שבוע או שבועיים) יכול אף כן נחלוק בקרבנן ת"ל
המצורעים שיהו מביאים קרבן זה.
ע֭בּיֶ֖וֹם ,מלמד שטומאתו וטהרתו ביום ,אין לי אלא טומאתו וטהרתו ביום ,מנין שחיטת ציפרים והזיית דם ציפרים
ֶ֣ת֭ה ְמּצ ָ ָ֔ר ְ
תּוֹר ַ
ַ
(ב)
ֶ֣ת֭ה ְמּצ ָ ָ֔רע ,יכול אף לקיחת ציפרים ושילוח ציפרים וכיבוס בגדיו (טבילת בגדיםשלבש בזמן החלט) ורחיצתו
תּוֹר ַ
ַ
ותגלחתו ביום ,ת"ל
ע֭בּיֶ֖וֹם,
ֶ֣ת֭ה ְמּצ ָ ָ֔ר ְ
תּוֹר ַ
ַ
(טבילת עצמו) ביום ,ת"ל
(וי' מצ' יד,ב)֭ ְבּיֶ֖וֹם – טפחא מנתק התוכן שהוא סמיכות ממלת טָ ה ֳָר ָ֑תוֹ מרמז למשנה ב :מלמד שטומאתו וטהרתו ביום( ,ראה בהמשך)

כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ֶ֣ת֭ה ְמּצ ָ ָ֔רע֭ב-כּ ָֽהן ,מלמד שטומאתו וטהרתו ב-כּ ָֽהן ,אין לי אלא טומאתו וטהרתו ב-כּ ָֽהן ,מנין שחיטת ציפרים והזיית דם
תּוֹר ַ
ַ
(ג)
ֶ֣ת֭ה ְמּצ ָ ָ֔רע֭ב-כּ ָֽהן ,יכול אף לקיחת ציפרים ושילוח ציפרים וכיבוס בגדיו ורחיצתו ב-כּ ָֽהן ת"ל
תּוֹר ַ
ַ
ציפור ותגלחתו ב-כּ ָֽהן ,ת"ל
הוּבֶ֖א֭שלא ישהא).
וֹ֭ו ָ
זֶ֤את( ,טט הקטע הבא הוא פתיחת משנה ד ְבּיֶ֖וֹם֭טָ ה ֳָר ָ֑ת ְ
זֶ֤את – המלה ממעטת ,אין הכרח בכהן ל -לקיחת ציפרים ושילוח ציפרים וכיבוס בגדיו ורחיצתו
ֶ֣ת֭ה ְמּצ ָ ָ֔רע֭פורט רק דברים המעכבים שהם מן התורה והחק המוכרח בו ,והם שחיטת צפרים
תּוֹר ַ
ַ
התוה"מ (ג)  ...אולם במ"ש
והזיית דם צפור ותגלחת שמעכבים הטהרה ,אבל דברים שאינם מן החוקים המעכבים כגון לקוח צפרים ושלוח הצפור וכיבוס
בגדים שאין מעכבים כמ"ש בתוספתא (ועי' ברמב"ם וראב"ד פי"א מה' ט"צ ה"ד) א"צ להיות ביום .וכן הטבילה אף שמעכבת
כבר נאמרה בפ' תזריע שסיים תמיד וכבס בגדיו טהרה ואינו מן התורה הנלמדת בפ' זֶ֤את:
וצ"ע מה כוונת התוה"מ בשם הרמב"ם שאין לקיחת הצפרים מעכב ,שהרי השחיטה וההזייה אינן יכולות להתבצע והן מעכבות את
תהליך הטהרה.
הח"ח – לקיחת צפרים לא צריך יום וכהן כי אינם נאסרים בלקיחתן ויכול להחליף ,שלוח לא מעכב את תהליך הטהרה
קבוצת פעולות :שחיטת צפור ,הזייה ,תגלחת א ,טבילה – הסדר ביניהם לא מעכב ,אי ביצוע כל אחת מהן – מעכב
הזייה – בעץ ארז ,אזוב ,שני תולעת ,שתי צפרים – מעכבות זו את זו אם חסר אחד מהם
שחיטת צפור ,הזייה ,תגלחת א – אם לא ביום ובכהן – מעכב
טבילת המיטהר – לא חייבת יום וכהן
קבוצת פעולות :לקיחת צפרים ,שלוח צפור ,כבוס ,אי ביצוע כל אחת מהן – לא מעכב
ֶ֣ת֭ה ְמּצ ָ ָ֔רע – מונח זקף-קטן ,בתפקיד של שתיים ,קבוצת פעולות מעכבות (שחיטת צפרים ,הזיית דם צפור ,תגלחת א' ,טבילה),
תּוֹר ַ
ַ
קבוצת פעולות שאינן מעכבות אם לא בוצעו (לקוח צפרים ושלוח הצפור וכיבוס בגדים),
תּוֹרֶ֣ת֭הַ ְמּצ ָ ָ֔רע – מונח ,חלוקה בתוך קבוצת הפעולות המעכבות ,הפעולות :שחיטת צפרים ,הזיית דם צפור ,תגלחת א' ,חייבות להיות
ַ
ביום ובכהן ,טבילת המצורע אינה חייבת להיות ביום ובכהן.
הוּבֶ֖א)֭אֶ לַ -הכּ ָֽהן (שלא ישהא) (שאין צריך לשהות שבעה
וֹ֭ו ָ
(ד) (טט – קטעי הפתיחה שבסוגרים באים ממשנה ג (וי' מצ' יד,ב)֭ ְבּיֶ֖וֹם֭טָ ה ֳָרתָ֑ ְ
ימים ,משיתרפא אלא מיד מתחיל בסדר הטהרה( ).טט  -הפתיחה המקורית של משנה ד) כשהיה מונבז דן לפני ר' עקיבא אם משפטרתיו (למצורע
המוסגר מהסגר כשהוא טהור) בעמידתו (וחזר ועומד במחנה מיד בלי ספירת שבעה ימים ,בכל זאת כאשר) אחזתיו בהליכתו (צויתי שישהה בהסגר)
שבעה (ימים) ,משאחזתיו (למצורע המחלט מהחלט כשהוא טהור) בעמידתו (התורה משהה את חזרתו ועמידתו במחנה) שבעה (ימים בין תגלחת א'
וצפרים וטבילה ,ובין תגלחת ב' וקרבנות) אינו דין שיאחזינו (אחרי שנרפא וישהה) בהליכתו (מההחלט) שבעה (ימים לפני שיתחיל את תהליך
הטהרה (תגלחת א' ,צפורים ,טבילה) .מונבז לומד בקל וחומר מהסגר להוסיף שבעה ימים לפני ימי הספר מהחלט (בהן תגלחת א' וכו)),
א"ל רבי עקיבא ( מהלך של קל וחומר מימי הספר מההחלט לימי הההחלט ,מהלך המביא להכרה שהלימוד של מונבז מוסיף עוד ועוד ימים) מוסיף אני
על דבריך וכי במה החמירה תורה ,בימי גמר (ימי החלט) או בימי ספר (שבעה הימים בין תגלחת א' וכו ועד תגלחת ב' וכו) ,חמורים ימי גמר
מימי ספר ,שבימי ספר אינו מטמא משכב ומושב ,ואינו מטמא בביאה ,ימי גמרו מטמא משכב ומושב ומטמא בביאה( ,אז תלמד בקל
וחומר ממצב ההחלט ולא ממצב ההסגר) ואם לימי ספר הקלים נתנה לו שבעה (של תגלחת א' וכו') ,לימי גמר החמורים אינו דין שאתן לו
שבעה (ימים ביציאה מההחלט) ,א"ל (מונבז) רבי כל שכן הוספת (חזקת דברי)[ ,א"ל ר"ע] (אמרת שהספר הוא המלמד לכן) וכשנתתה לימי גמר
שבעה( ,ש)נעשו אף הם ימי ספר (כדי להקל עליו ולהשוותם לימי הספר שלא יטמא משכב מושב ובביאה ולכן מיד תגלחת א' וכו') ,ונמצאו אלו
(ימי הספר  14והם המלמדים על) ואלו (ימי הגמר שיהיו) ארבעה עשר ,ואם לימי ספר הקלים נתת לו ארבעה עשר לימי גמר החמורים אינו
דין שאתן לו ארבעה עשר נמצאת מרבה לו והולך עד לעולם (עכשו תוסיף לימי הספר עוד  14ויהיו  ,28ולכן תוסיף לימי הגמר  14ויהיו 28
הוּבֶ֖א֭אֶ לַ -הכּ ָֽהן שלא ישהא.
וֹ֭ו ָ
וחוזר חלילה) ,הא מפני הדין הזה צריך הכתוב לומר ְבּיֶ֖וֹם֭טָ ה ֳָר ָ֑ת ְ֭

קבוצת הפעולות :שחיטת צפור ,הזייה ,תגלחת א – אם לא ביום ובכהן – מעכב
(וי' מצ' יד,ב)֭ ְבּיֶ֖וֹם – טפחא בתפקיד פותח טפח להתאפיין ממלת האתנח ,ע"פ תורה תמימה הערה ז) המלה ְבּיֶ֖וֹם 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)
ְבּיֶ֖וֹם – טפחא בתפקיד כפותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריו טָ ה ֳָר ָ֑תוֹ  -אתנח ,בתפקיד הגבלה כנדרש במשנה ד שלא ישהא ,ואז
תּוֹרֶ֣ת֭הַ ְמּצ ָ ָ֔רע.
טפחא ללא מרכא לפניה במלת ְבּיֶ֖וֹם בתפקיד התפשטות ענין שלא ישהא את קבוצת הפעולות המעכבות שנדרשו מַ -
אֶ לַ -הכּ ָֽהן – מקף ,ענין המרכב ממספר דורות המעידים עליו שהוא כהן.
אֶ לַ -הכּ ָֽהן׃ – סלוק ,מגביל שגם פעולת הטהרה צריכה להיות בכהן מיוחס .ע"פ תורה תמימה הערה ג) רק בזמן 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.

כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

234/245

/©ZZFisherטעמי המקרא בהלכה ובאגדה  -התשעג

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"ג

רעַ ת֭מןַ -הצָּ ָֽרוּעַ ׃
ן֭והנּ ֵ֛ה֭נ ְר ָפֵּ֥א֭ ֶנגַעַ -הצָּ ַ ֶ֖
֭הכּ ָ֔ה ְ
וּץ֭ל ַמּחֲנֶ ָ֑ה֭ ְו ָראָ ה ַ
ַ ָֽ
֭הכּ ָ֔הן֭אֶ ל-מ ֶ֖ח
ויקרא מצרע יד,גְ ֭:ויָצָ א ַ

֭הכּ ָ֔הן שיכול אין לי מטהר
וּץ֭ל ַמּחֲנֶ ָ֑ה֭ומה תלמוד לומר לפי שנאמר ְו ָראָ ה ַ
ַ ָֽ
א  ...אֶ ל-מ ֶ֖ח
ספרא מצורע פרשה א (ה) (וי' מצ' יד,ג) ְויָצָ ֭
֭הכּ ָ֔הן ,אם כן למה נאמר וְ יָצָ א֭
את המצורע אלא כהן שהיה לפנים מן המחנה היה בימים ובנהרות ובמדברות מנין תלמוד לומר ְו ָראָ ה ַ
הַ כּ ָ֔הן ,כהן שאיפשר לו ליכנס לפנים מן המחנה מטהר את המצורע ,אין מצורע מטהר את המצורע.
֭הכּ ָ֔הן כתוב יתר המאפשר לדרוש ש-אין מצורע מטהר את
֭הכּ ָ֔הן – מלמד שיכול לבוא מן המחנה ומן הים ומן המדבר ,לכן ְויָצָ א ַ
וְ ָראָ ה ַ
המצורע כי כהן מצורע אינו יכול להכנס לפנים המחנה.
(ו) (וי' מצ' יד,ג) וְ הנּ ֵ֛ה֭נ ְר ָפֵּ֥א֭שהלך לו נגעו ,הנגע שהלך לו שער לבן ,צָּ ַ ֶ֖רעַ ת֭שהלכה לה המחייה ,אין לי אלא כולם ,ומנין אף מקצתם,
מן֭– הצרעת ,אפילו מקצת המחייה( ,מןַ )-הצָּ ָֽרוּעַ֭ להביא את שפרחה בכולו שיטען
תלמוד לומר מן֭– הנגע אפילו מקצת שיער לבן֭ ,
ציפרים.
(ז) (נסיון ללמוד על הפורח בקל וחומר מהיוצא מהחלט ואז אין צורך בכתוב ,שעשוי להתפנות לדרשה אחרת) הלא דין הוא מה אם מי שטיהר ואין
סימנים מטמים עמו (זה המחלט שהלכו סימני הטומאה לגמרי) טעון ציפרים ,מי שטיהר וסימנים מטמים עמו (זה הפורח כולו ,ולפי פי' הח"ח
למוסגר שלהלן מובן שהמראה קיים ולאו דווקא סימני הטומאה) אינו דין שיטען ציפרים( ,דחיית הקל וחומר) הרי שעמד בו שני שבועות (בהסגר)
יוכיח שטהר וסימנים מטמים עמו (פי' הח"ח שהמראה קיים ולא סימני טומאה) ואין טעון ציפרים (לכן צריך כתוב מפורש שיחייב את המטהר ע"י
פריחה בכולו בתהליך טהרה המצוין ע"י צפרים)( .ח) (המשך דחיית הקל וחומר) ואף אתה אל תתמה על שפרחה בכולו שאע"פ שטהר וסימנים
מטמים עמו לא יטען ציפרים (הקל וחומר ניסה להוכיח כי הפורח יביא צפרים ,הוכח מהשוואה למוסגר שלא צריך צפרים ,לכן כדי לחייב את הפורח
בצפרים צריך כתוב) ת"ל מןַ -הצָּ ָֽרוּעַ֭ להביא את שפרחה בכולו שטעון צפרים.
֭הכּ ָ֔הן – פשטא זקף-קטן ,בתפקיד שני מצבים המוליכים לטהרה (א) רפואה מצרעת כאשר הלכו סימני טומאה או מקצתם (ב)
וְ ָראָ ה ַ
רפואה ע"י פריחה מלאה.
רעַ ת֭מןַ -הצָּ ָֽרוּעַ֭
(וי' מצ' יד,ב) ְוהנּ ֵ֛ה֭נ ְר ָפֵּ֥א֭ ֶנגַעַ -הצָּ ַ ֶ֖
וְ הנּ ֵ֛ה – תביר ,מלמד שגם במצב שבו המראה בכלל לא נרפא ,באה מלת ְוהנּ ֵ֛ה – לגלות שעוברים לתהליך טהרה:
(א) המלים נ ְר ָפֵּ֥א֭ ֶנגַעַ -הצָּ ַ ֶ֖רעַ ת מלמדות שהלך לו נגעו כולו (מראה וסימנים) ,תבנית הטעמים של נ ְר ָפֵּ֥א֭ ֶנגַעַ -הצָּ ַ ֶ֖רעַ ת – מרכא טפחא,
מלמדת יתור לרבות לרפוי שנשאר המראה אבל הלכו הסימנים כולם ,וגם שהלכו מקצת הסימנים הנדרש בתו"כ בשימוש במלת מן ,
ֶנגַעַ -הצָּ ַ ֶ֖רעַ ת – טפחא ,כפותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה ,ופי' הח"ח כי מלת מן נזרקת לאחוריה ומלמדת שהלכו מקצת סימני
הטומאה (הנשאר הוא פחות משיעור מטמא) ,וזה שכתב תו"כ מן – הנגע אפילו מקצת שיער לבן ,מן֭– הצרעת ,אפילו מקצת

המחייה,

ֶנגַעַ -הצָּ ַ ֶ֖רעַ ת – מקף בתפקיד ענין בעל מצבים אחדים והם מצבי הצרעת :עור הבשר ,שחין ומכוה ,נתק ,עור הראש.

(ב) המלים מןַ -הצָּ ָֽרוּעַ֭ – מקף ,ענין פריחה בכולו בכל אחד מן המצבים הבאים :נגע עור הבשר ,שחין ומכוה ,נתק ,נגע עור הראש (קרחת
גבחת)ַ ,הצָּ ָֽרוּעַ֭ המלה מרבה את הפורח בכולו לתהליך הטהרה ,טעם ַהצָּ ָֽרוּעַ֭ – סלוק ,מגביל וצ"ע.
(וי' מצ' יד,ב)

ת֭וא ָֽזב׃֭[ה]֭וְ צוָּה֭הַ כּ ָ֔הן֭
ֵ֥י֭תוֹלֶ֖עַ ְ
ַ
ז֭וּשׁנ
ֶ֣ץ֭א ֶר ְ
וֹת֭וע ֶָ֔
ֶ֖וֹת֭טה ָ֑ר ְ
ְ
ים֭חיּ
ַ
ֵ֛ר֭שׁ ָֽתּי-צפּ ֳֵ֥ר
ן֭ולָ ַ ֹ֧קח֭לַ מּטַּ ה ְ
֭הכּ ָ֔ה ְ
ויקרא מצרע יד,ד[ :ד]֭ ְ֭וצוָּה ַ
תּוֹלֶ֖עַ ת֭
ַ
ז֭ואֶ תְ -שׁנֵ֥י֭הַ
א ֶר ְ
ֵ֥ץ֭ה ֵֶ֛֭
הּ֭ואֶ ת-ע ָ
קּח֭א ָ֔ ָת ְ
ר֭ה ַחיָּה֭י ַ ֶ֣
ם֭חיָּֽים׃֭[ו]֭אֶ תַ -הצּ ֶ֤פּ ַ ָֽ
וְ שָׁ ַחֶ֖ט֭אֶ תַ -הצּפֶּ֣ וֹר֭הָ אֶ ָחָ֑ת֭אֶ לְ -כּליֶ -ח ֶֶ֖רשׂ֭עַ לַ -מֵ֥י ַ
ת֭שֶׁ֣בַ ע֭
ֶ
רעַ
ֹ֧ל֭המּטַּ הֵ֛ר֭מן-הַ צָּ ַ ֶ֖
ה֭ע ַ
ם֭ה ַחיָּֽים׃֭[ז]֭ ְוה ֵ֗ ָזּ ַ
ֶ֖ל֭ה ַמֵּ֥י ַ ָֽ
ה֭ע ַ
ט ַ
ר֭ה ְשּׁ ֻח ָ֔ ָ
֭הצּ ֶ֣פּ ַ
ה֭בּ ַדם ַ
ר֭ה ַח ֵ֗ ָיּ ְ
ַ
ֶ֣ת׀֭הצּ ֶ֣פּ
ַ
ם֭וא
ל֭אוֹת ְ
ָ֝
ָ֑ב֭וטָ ַָ֨ב
וְ אֶ תָ -האז ְ
ֵ֥י֭השָּׂ ֶ ָֽדה׃
ר֭ה ַחיָּ ֶ֖ה֭עַ לְ -פּנ ַ֭
וֹ֭ושׁ ַלֵּ֛ח֭אֶ תַ -הצּ ֵ֥פּ ַ ָֽ
ֲר ְ
טה ָ֔
ָ֑ים֭ו ֶ֣
ְפּעָ מ ְ
ן֭ולָ ַ ֹ֧קח ,הציווי בכהן והלקיחה בכל אדם( .י) ְולָ ַ ֹ֧קח למיטהר ,לשם מטהר בין איש
֭הכּ ָ֔ה ְ
ספרא מצורע פרשה א (ט) (וי' מצ' יד,ד) ְוצוָּה ַ

בין אשה בין קטן ,מיכן אמרו לקח לאיש כשירות לאשה ,לאשה כשירות לאיש ,לבית כשר למצורע ,למצורע כשר לבית.
ים֭חיֶּ֖וֹת – דרגא תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים (איש אשה קטן בית) הקשורים לנושא היטהרות
ַ
ֵ֛ר֭שׁ ָֽתּי-צפּ ֳֵ֥ר
מּטַּ ה ְ
וְ לָ ַ ֹ֧קח֭לַ ֭
מצרעת ,שעל כל אחד חל אותו ענין ,כאן לקיחת שתי הצפרים לשם מיטהר אחד ,כשר לכל אחד אחר מהמיטהרים.

ספרא מצורע פרשה א (יא) (וי' מצ' יד,ד) ְולָ ַ ֹ֧קח  ...צפּ ֳֵ֥רים ,מיעוט ציפרים שנים אם כן למה נאמר ְשׁ ָֽתּי -שיהו שוות ,ומנין שאף על פי
שאינן שוות כשירות תלמוד לומר (וי' מצ' יד,ה) צּפֶּ֣ וֹר (וי' מצ' יד,ו) צּ ֶ֤פּר֭ריבה (או פעם שניה (יד,ו) ,או (יד,ז)).
ְשׁ ָֽתּי-צפּ ֳֵ֥רים – מקף ,ענין בעל מספר מצבים ,כאן לכתחילה הצפרים צריכות להיות שוות ובדיעבד אם לא שוות לא מעכב.
בפסוקים הבאים נדרש
ים – מקף ,לכתחילה – שוים ,בדיעבד לא שוים לא מעכב (ע"פ תו"כ).
 .1ויקרא מצורע יד,יְ :שׁנָֽיְ -כ ָבשׂ ֭

שּׁמֶ ן֭וְ ֵֹ֥לג֭
לוּל ֶ֣ה֭בַ ָ֔ ֶ
֭בּ ָ
ֵ֗ים֭סלֶ ת֭מנְ ָחה ְ
ֶ֤
ֹלשֶׁ֣ה֭עֶ ְשׂרנ
ָ֑ה֭וּשׁ ָ
ְ
הּ֭תּמי ָמ
ָת ְ
ֵ֛ת֭בּתְ -שׁנ ָ ֶ֖
ם֭וכַ ְב ָשֵׂ֥ה֭אַ ַח ַ
ימ ְ
֭תּמ ָ֔
ח֭שׁנָֽיְ -כ ָבשׂים ְ
ֶ֣וֹם֭ה ְשּׁמינֵ֗י֭י ַ ֶ֤קּ ְ
ַ
וּבַ יּ
ֶ֖ד֭שׁ ֶמן׃֭֭ ֭
אֶ ָח ָ ָֽ
ֶ֖י֭כּ ָבשָׂ֑ים – שלא במקף ,לא נדרש צורך בשוים ,עַ לְ -שׁנ ֶ֖י – מקף ,מתוך אופני תנופה אחדים ,עושה כך :מניח זה
 .2ויקרא אמר כג,כְ :שׁנ ְ

בצד זה ומניף  ...רבי לטעמיה דאמר על בסמוך (תורה שלמה [קמב] בשם מנחות סא,א סב,א)

ָ֑ים֭ק ֶדשׁ֭י ְהיֵ֥וּ֭לַ ה'֭לַ כּ ָֽהן׃֭֭ ֭
ֵ֛
ֶ֖י֭כּ ָבשׂ
ֶ֣י֭ה'֭עַ לְ -שׁנ ְ
ים֭תּנוּפָ ה֭ל ְפנ ָ֭֔
ְ
ם֭הבּכֻּ ֶ֤ר
֭֩ל ֶח ַ
ֶ֣יף֭הכּהֶ֣ן֭׀֭א ֡ ָתם֭עַ ל ָ֨ ֶ
ַ
וְ הנ
ֶ֖מן֭וְ נ ְס ָֽכּוֹ׃֭ ֭
ֵ֥ה֭ב ֶשּׁ ֶ
לוּל ַ
ֵ֛ה֭בּ ָ
ים֭סלֶ ת֭מנְ ָח ְ
ֹ֧
ָ֑ם֭וּשׁנ ֶ֣י֭עֶ ְשׂר֭ ֵ֗נ
ְ
ֶ֖ה֭תּמימ
ְ
ים֭בּנָֽי-שָׁ נָ
ְ
שׂ
ת֭שׁנָֽיְ -כ ָב ֵ֥
֭השַּׁ ָָ֔בּ ְ
וּביוֹם ַ
 .3במדבר פינחס כח,טְ :
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

235/245

/©ZZFisherטעמי המקרא בהלכה ובאגדה  -התשעג

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"ג

ים – מקף ,לכתחילה – שוים ,בדיעבד לא שוים לא מעכב ע"פ בבלי יומא סב,ב מוספין של שבת  -ודאי צריכין שיהיו שניהן
ְשׁנָֽיְ -כ ָבשׂ ֭
שוין .רש"י ומוספין של שבת  -שנאמר בהם ְשׁנָֽיְ -כ ָב ֵ֥שׂים֭ -ודאי שנים שוים לעיכובא ,מדלא הדר כתב בהו אחד לרבות ,אף על פי
שאינן שוין להכשיר (היות ולא חזר הכתוב ופירט כמו בתמידין כבש אחד כבש שני שמשמעו שאי שוויון לא מעכב)  ,כך שמעתי ,וקשיא לי:
עיכובא מנלן (וקשה לרש"י האם אי הפירוט אכן מלמד עיכוב) ,ונראה בעיני דהכי גרס :מוספין ודאי שנים למצוה ,מצותן (לכתחילה) להיות
שוין (אבל אי שוויון לא מעכב) ,ולא גרסינן מדלא כתיב אחד אחד (ולא גורסים בגמרא אחד אחד כדי שאי שוויון לא יעכב) ,ושיטתא דתלמידי
תרביצאי היא (שאי שוויון לא מעכב).
ירי – מקף ,לכתחילה – שוים ,בדיעבד לא שוים לא מעכב (ע"פ תו"כ).
 .1ויקרא אח"מ טז,הְ :שׁנָֽיְ -שׂע ֵ֥
לה׃֭ ֭
ֶ֖ד֭לע ָ ָֽ
ָ֑את֭ו ַאֵ֥יל֭אֶ ָח ְ
ְ
ֶ֖ים֭ל ַח ָטּ
ְ
ירי֭עזּ
ח֭שׁנָֽיְ -שׂע ֵ֥
֭בּנ ֶ֣י֭י ְשׂ ָר ָ֔אל֭י ַ ֵ֛קּ ְ
וּמ ֵ֗את֭ע ֲַדת ְ

 עד כאן עיון במשנה יא -ת֭וא ָֽזב׃
י֭תוֹלֶ֖עַ ְ
ַ
ז֭וּשֵׁ֥֭נ
ֶ֣ץ֭א ֶר ְ
וֹת֭וע ֶָ֔
ֶ֖וֹת֭טה ָ֑ר ְ
ְ
ים֭חיּ
ַ
ֵ֛ר֭שׁ ָֽתּי-צפּ ֳֵ֥ר
ן֭ולָ ַ ֹ֧קח֭לַ מּטַּ ה ְ
֭הכּ ָ֔ה ְ
(וי' מצ' יד,ד)֭ ְוצוָּה ַ

ספרא מצורע פרשה א (יב) (וי' מצ' יד,ד)֭ ַחיֶּ֖וֹת ולא שחוטותְ ,טה ָ֑רוֹת֭ולא טמאותְ ,טה ָ֑רוֹת֭ולא טריפות... ,
ֶ֖וֹת֭טה ָ֑רוֹת דברי הספרא הם שלא כסוגיית הגמ' חולין (דף ק"מ) דשם אמר ר' יצחק שיש הבדל בין שם עוף
ְ
ים֭חיּ
ַ
התוה"מ (יא) צפּ ֳֵ֥ר

ובין שם צפור ,שעוף כולל טמא וטהור וצפור הוא שם מיוחד רק למיני טהורים (אם לא בשאומר צפור שמים צפור כנף) ומסיק
דטהורות בא לדרשא אחרת ,וכן לא אמרו שם דחיות למעוטי שחוטות עיין שם .וכבר האריך בזה הרמב"ן בפי' והמ"ל (ה' ט"צ) עיין
שם ואם נדחק להסכים דברי הספרא עם הגמ' ,צ"ל שתחלה באר את הפשט ,ר"ל פשט של חיות משמע לא שחוטות ,ופשט של
ְטה ָ֑רוֹת משמע ולא טמאות ,והדר אמר שלפי הדרוש צ"ל ולא טריפות כי טמאות ידעינן מצפור ,וס"ל כמ"ד טריפה חיה ולא אמעיט
טריפות מן חיות ,אבל עם האמת כבר אמר בירושלמי (פ"ק דנזיר ה"א) אית תנוי תני כל עוף טהור קרוי צפרים .אית תנאי תני כל
העופות בין טמא ובין טהור קרוי צפרים .והתנא דרק טהור קרוי צפרים הוא ר' יאשיה ור' יצחק בספרי (פ' ראה) והתנא דכולם קרוים
צפּ ֳֵ֥רים הוא התנא דספרא .ומ"ש ולא טריפות גרס בפסיקתא זוטרתי חיות ולא טריפות ומפרש חיות בריאות וזה כמ"ד דטריפה אינה
חיה.
ֶ֖וֹת֭טה ָ֑רוֹת – מרכא טפחא אתנח
ְ
ים֭חיּ
ַ
צפּ ֳֵ֥ר
ים֭חיֶּ֖וֹת – מרכא טפחא ,יתור לרבות טריפות שעשויות לחיות כמוסבר להלן
ַ
צפּ ֳֵ֥ר
צפּ ֳֵ֥רים – לכלול כל העופות ,למאן דאמר שמלת צפור כולל עופות טהורים וטמאיםַ ,חיֶּ֖וֹת – לכלול גם לא בריאות למאן דאמר
שטריפה חיה (בבלי ע"ז ה) ,ולא כמאן דאמר טריפה אינה חיה (בבלי ע"ז ה).
ְטה ָ֑רוֹת – אתנח ,מגביל כפי שנראה בהמשךְ ,טה ָ֑רוֹת – משמע שבא להגביל משהו בכתוב לפניו.
ַחיֶּ֖וֹת – טפחא ,בתפקיד פותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה ְטה ָ֑רוֹת  ,וכאן ההתאפיינות היא על שתי המלים צפּ ֳֵ֥רים֭חַ יֶּ֖וֹת֭ ֭.
התאפיינות (א)֭צפּ ֳֵ֥רים ְ ...טה ָ֑רוֹת – טעם אתנח מגביל את מלת צפּ ֳֵ֥רים לעופות ְטה ָ֑רוֹת֭ולא טמאות
ֶ֖וֹת֭טה ָ֑רוֹת – טעם אתנח מגביל את מלת ַחיֶּ֖וֹת֭לבריאות בלבד וממעט טריפות שעשויות לחיות ,בספרא ְטה ָ֑רוֹת֭
ְ
התאפיינות (ב)֭ ַחיּ
ולא טריפות.

ספרא מצורע פרשה א (יב) ( ...וי' מצ' יד,ד) ְוע ֶ֣ץ֭יכול כל עץ תלמוד לומר ֶָ֔א ֶרז֭אי ֶָ֔א ֶרז֭יכול טרף תלמוד לומר ְוע ֶ֣ץ ,הא כיצד בקעת
של ֶָ֔א ֶרז ,ר' חנניה בן גמליאל אומר ובראשה טרף (הח"ח פירש עלה ,טט – כמו בפסוק (בר' נח ח,יא) ותּ ָ֨ב ֹא אֵל֤יו היֹּונה ְ ...והִנֵּ ֵ֥ה ֲעלֵה-זי ִת ט ֣רף
ב ִ ְִ֑פיה )  ,התוה"מ פירש ענף ,שבראשו עלה כדי שיספוג את מי ההזיה).
התוה"מ (יב)  ...וברמב"ם (ה' ט"צ) לא הביא הא דבראשה טרף ,אולם הר"ש גרס בדברי רחב"ג וראשה טרוף ר"ל חלוק א' לב' וב'
לד' ,ולפ"ז צריך לאמר שמ"ש עוביו כרביע כרע הוא דבר א' ומ"ש א' לשנים הוא דבר שני ,ר"ל שיהי' טרוף ,ובזה יהי' ז' דברים
(במשנה יג בדברי רבי יהודה שלמד בדברי רבי טרפון) ובזה יעלו דברי הרמב"ם כר' טרפון:
ת֭וא ָֽזב׃
ֵ֥י֭תוֹלֶ֖עַ ְ
ַ
ז֭וּשׁנ
ֶ֣ץ֭א ֶר ְ
וֹת֭וע ֶָ֔
ֶ֖וֹת֭טה ָ֑ר ְ
ְ
ים֭חיּ
ַ
ֵ֛ר֭שׁ ָֽתּי-צפּ ֳֵ֥ר
ן֭ולָ ַ ֹ֧קח֭לַ מּטַּ ה ְ
֭הכּ ָ֔ה ְ
(וי' מצ' יד,ד)֭ ְוצוָּה ַ

ספרא מצורע פרשה א (יג) אמר רבי יהודה שבתי היתה והלכתי אחר רבי טרפון לביתו אמר לי יהודה בני תן לי סנדלי ונתתי לו ,פשט
ידו לחלון ונתן לי ממנה מקל אמר לי יהודה בזו טיהרתי שלשה מצורעים ולמדתי בה שבע הלכות שהיא של ברות (ברוש בלשון הקדש,
התוה"מ :והוא אחד מיו"ד מיני ארז (בבלי ר"ה פ"ב)) ובראשה טרף ,וארכה אמה ,ועבייה כרביע כרע המטה אחד לשנים ושנים לארבעה
ומזים ושונים ומשלשים ומטהרים בפני הבית ושלא בפני הבית ומטהרים בגבולים.
התוה"מ (יב)  ...ומ"ש ומטהרים בגבולים דר"ט הי' שלא בפני הבית ובח"ל (ובחוץ לארץ) כמ"ש בפסחים (פ' אלו דברים)
וּשׁנֵ֥י֭יכול פיקס (הח"ח צבע אדום הבא מן העץ שחותכים קסמים ומרתיחים אותם והוא אדום ,יכול
ספרא מצורע פרשה א (יד) (וי' מצ' יד,ד) ְ
שיצבע בו הצמר ,ובספר שפוני טמוני חול הרב ליינר גרשון חנוך (בעל התכלת) ע'  89הסביר שפיקס זה העץ שבו מתרקמת התולעת שמופק ממנה
וּשׁנֵ֥י֭הא כיצד זו זהורית טובה ,יוחנן בן דהבאי אומר
תוֹלֶ֖עַ ת֭אי תולעת יכול אחד מן הצבעים תלמוד לומר ְ
ַ
צבע אדום) ,תלמוד לומר
שנִי שבתולעת ,צמר שנצבע בצבע שנחלש כוחו מצביעה קודמת בו)( .טו) ומנין שאם טעמה (עשה צביעת
ֵ֥י֭תוֹלֶ֖עַ ת ,שני שבתולעת (הח"ח ֵ
ַ
וּשׁנ
ְ
ת֭וא ָֽזב מה אזוב בתחלתו אף שני תולעת
ֵ֥י֭תוֹלֶ֖עַ ְ
ַ
וּשׁנ
ֵ֥י֭תוֹלֶ֖עַ ת (הח"ח עיין בראב"ד ור"ש שהיה להם הגירסא ְ
ַ
וּשׁנ
נסיון) פסלה תלמוד לומר ְ
בתחלתו שלא טעם .וכתבו דהאי סיפא אתאן (אלו דברי) לת"ק וקאמר דאפילו לא נצבע באותו הצבע שום דבר ורק לנסיון בעלמא פסול,).

ת֭וא ָֽזב ע"פ גרסת ראב"ד ור"ש.
ֵ֥י֭תוֹלֶ֖עַ ְ
ַ
וּשׁנ
הסבר תבנית הטעמים של ְ
ֵ֥י֭תוֹלֶ֖עַ ת֭– מרכא טפחא ,יתור לרבות על צבע זהורית טובה שבו נצבע הצמר בשריה ראשונה ,צבעי אדום אחדים שבכל פעם
ַ
וּשׁנ
ְ
ששורים צמר באותו שני תולעת הצמר נצבע בצבע ההולך ונחלש.
ֵ֥י֭תוֹלֶ֖עַ ת֭מהכתוב אחריה ְוא ָֽזב – שטעמו סלוק בתפקיד מגביל ,ובא לאפיין מה
ַ
תוֹלֶ֖עַ ת – טפחא ,בתפקיד פותחת טפח לאפיין את ְשׁנ
ַ

ֵ֥י֭תוֹלֶ֖עַ ת֭בתחלתו שלא טעם (שלא השתמשו בו לפני-כן בכלל ,לא לטעימת נסיון ביורה
ַ
א ָֽזב בתחלתו (שלא השתמשו בו לפני-כן בכלל) אף ְשׁנ

כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
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"ג

שבה צובעים ,ולא לצביעה ,ולא עירו צבע שהיה בו שימוש כלשהו ליורה שבה צובעים ,כי צריך צביעה לשמה ושל פעם ראשונה) ,ולכן מותיר רק צבע

זהורית טובה.
(יו) ְוא ָֽזב ולא אזוב יון ולא אזוב כחלית ולא אזוב רומי ולא אזוב מדברי ולא כל אזוב שיש לו שם לווי.
(א) מלת ְוא ָֽזב – ללא שם לווי מגביל לאזוב שאין לו שם לווי( .ב) טעם מלת ְוא ָֽזב – סלוק ,מגביל לאזב שלא השתמשו בו לפני-כן בכלל
וכנראה נדרש שנלקח לשם הזאה.
֭הכּ ָ֔הן – זקף-קטן בתפקיד שני ציווים( ,א) מה שלוקח למיטהר אחד יכול לשמש למיטהר אחר וזהו ְולָ ַ ֹ֧קח֭לַ מּטַּ הֵ֛ר֭ ְשׁ ָֽתּי-צפּ ֳֵ֥רים֭
וְ צוָּה ַ
ת֭וא ָֽזב.
ֵ֥י֭תוֹלֶ֖עַ ְ
ַ
ז֭וּשׁנ
ץ֭א ֶר ְ
ע ֶ֣ ֶָ֔
וֹת֭ו ֭
ֶ֖וֹת֭טה ָ֑ר ְ
ְ
חַ יּ

(ב) הלקיחה של כולם צריכה להיות מדברים שלא עשו בהם שימוש קודם ,והשני תולעת נצבע לשם הזאה כפי' רש"י בבלי מנחות מב,ב
שטעימה פסולה משום שלא לשמה (עיין שם).
ֵ֥י֭תוֹלֶ֖עַ ת֭וְ א ָֽזב׃ ֭
ַ
ז֭וּשׁנ
ֶ֣ץ֭א ֶר ְ
וֹת֭וע ֶָ֔
ֶ֖וֹת֭טה ָ֑ר ְ
ְ
ים֭חיּ
ַ
ֵ֛ר֭שׁ ָֽתּי-צפּ ֳֵ֥ר
ן֭ולָ ַ ֹ֧קח֭לַ מּטַּ֭ה ְ
֭הכּ ָ֔ה ְ
לשימוש בפסוק ויקרא מצורע יד,דְ :וצוָּה ַ
ֶ֖וֹת֭טה ָ֑רוֹת֭– עוף טהור שאינו טריפה ,ומכאן אל דברים ראה יד,יא:
ְ
ים֭חיּ
ַ
ראה בבלי חולין קלח – קמב ,שילוח הקן( ,וי' מצ' יד,ד)֭צפּ ֳֵ֥ר
ָ֑ם֭הנֶּ ֵ֥שֶׁ ר֭וְ ַה ֶפּ ֶֶ֖רס֭וְ ָהעָ זְ ניָּ ָֽה׃֭שלושה עופות טהורים האסורים
אכלֶ֖ וּ֭מ ֶה ַ
ֵ֥ר֭לא-ת ְ
אכלוּ׃֭[יב]֭ ְו ֶז֕ה֭א ֲֶשׁ ָֽ
רה֭תּ ָֽ
וֹר֭טה ָ ֶ֖
ְ
ס [יא]֭כָּ ל-צפֵּ֥

באכילה בנוסף לצפור השחוטה של המצורע.
ספרא מצורע פרשה א פרק א (א)

ֵ֥י֭תוֹלֶ֖עַ ת֭וְ א ָֽזב׃֭ ֭
ַ
ז֭וּשׁנ
ֶ֣ץ֭א ֶר ְ
ֶ֖וֹת֭טה ָ֑רוֹת֭וְ ע ֶָ֭֔
ְ
ֵ֛ר֭שׁ ָֽתּי-צפּ ֳֵ֥רים֭חַ יּ
(וי' מצ' יד,ד) ֭ וְ צוָּה֭הַ כּ ָ֔הן֭וְ לָ ַ ֹ֧קח֭לַ מּטַּ ה ְ

ם֭חיָּֽים׃֭ ֭
וֹר֭האֶ ָחָ֑ת֭אֶ לְ -כּליֶ -ח ֶֶ֖רשׂ֭עַ לַ -מֵ֥י ַ
ָ
ן֭ושָׁ ַחֶ֖ט֭אֶ תַ -הצּפֶּ֣
֭הכּ ָ֔ה ְ
ויקרא מצרע יד,הְ :וצוָּה ַ
֭הכּ ָ֔הן֭ציווי בכהן ושחיטה בכל אדם דברי רבי יהודה בר' יוסי ,רבי אומר אף שחיטה בכהן( .ב) (וי' מצ' יד,ה)
(א) (וי' מצ' יד,ה) ְוצוָּה ַ
וְ שָׁ ַחֶ֖ט֭אֶ תַ -הצּפֶּ֣ וֹרָ ,האֶ ָחָ֑ת֭שבשתיםָ ,האֶ ָחָ֑ת֭הברורה (המובחרת) שבשתים ָהאֶ ָחָ֑ת֭שאם מתה אחת מהם או שנעשת טריפה יקח זוג
לשנייה( .ג) (וי' מצ' יד,ה)֭ ָהאֶ ָחָ֑ת֭אֶ לְ -כּליֶ -ח ֶֶ֖רשׂ ואין שתיהם (שתי צפרים עבור שני מצורעים) אֶ לְ -כּליֶ -ח ֶֶ֖רשׂ (אל כלי אחד) ,והלא דין הוא
מה אם במקום שלא כשרו משם לשם (ששחט חטאת של א' עבור ב' שתי החטאות פסולות) כשרו לעירובים (אבל זריקת דם שתי חטאות של
אנשים שונים שנתערב כשרה) ,כאן שכשרו משם לשם (צפורי מצורע אחד כשרות עבור מצורע אחר) אינו דין שיכשרו לעירובים (של דמם בכלי
אחד) תלמוד לומר (וי' מצ' יד,ה)֭ ָהאֶ ָח ָ֑ת֭אֶ לְ -כּליֶ -ח ֶֶ֖רשׂ ,ואין שתים אֶ לְ -כּליֶ -ח ֶֶ֖רשׂ( .ד) ְכּלי יכול אחד מן הכלים ,תלמוד לומר ֶח ֶֶ֖רשׂ אי
חרס יכול מקידה ,תלמוד לומר ְכּלי הא כיצד זו פיילי של ֶח ֶֶ֖רשַׂ ,מֵ֥ים֭חַ יָּֽים ולא מים מלוחים ולא מים פושרים (שהתבשלו) ולא מים
מכזבים (אינו נובע בהתמדה) ולא מים מנטפים (נובע טיפין) ,רבי אליעזר אומר מה מים שלא נעשה בהם מלאכה אף ְכּלי שלא נעשה בהם
מלאכה ,רבי שמעון אומר מה מים הברורים שבמינן אף ציפור הברורה שבמינה זו קיפל( .ה) (תו"כ דורשת מ(-יד,ו) אבל לפי המלים חיים
חיים זה עשוי להיות (יד,ה)) כיצד הוא עושה נוטל ארז ואיזוב ושני תולעת ,וכורכן בשירי לשון ומקיף להם ראשי גפיים וראש הזנב משל
שנייה וטובל ומזה .בדם יכול בדם וודאי (רק בדם) תלמוד לומר מים חיים ,אי מים יכול עד שיהא כולם מים חיים (הרבה מים שלא ניכר
הדם) תלמוד לומר דם ,הא באיזה צד (הכיצד) ֵ֥מי ִם ח ִיּ ֵֽים שדם הציפור ניכר בהם (כדעת ר' ישמעאל בבבלי סוטה טז,ב) שיערו חכמים

רביעית.

ָה.
ר֭ה ַחיּ ֭
(ו) ומנין אם נשפך הדם תמות המשתלחת ,מתה המשתלחת ישפך הדם תלמוד לומר (וי' מצ' יד,ו) אֶ תַ -הצּ ֶ֤פּ ַ ָֽ

ָ֑ב֭וטָ ַָ֨בל ,מה תלמוד לומר יכול
ת֭ואֶ תָ -האז ְ
תּוֹלֶ֖עַ ְ
ֵ֥י֭ה ַ
ז֭ואֶ תְ -שׁנ ַ
ֵ֥ץ֭ה ֶא ֵֶ֛ר ְ
(וי' מצ' יד,ו) י ַ ֶ֣קּח֭א ָ֔ ָתהּ מלמד שהוא מפרישה לעצמה ְ֭ואֶ ת-ע ָ
֭הצּ ֶ֣פּר֭הַ ְשּׁחֻ ָ֔ ָטה,
ֵ֗ה֭בּ ַדם ַ
ר֭ה ַח ָיּ ְ
ֶ֣ת׀֭הצּ ֶ֣פּ ַ
ַ
ל֭אוֹתם ְוא
ָ֝
הואיל ולא היתה עמהם בכלל אגודה לא תהא בכלל טבילה תלמוד לומר ְוטָ ַָ֨ב
החזיר את הצפור לכלל טבילה.
(ז) השחוטה ולא המלוקה והלא דין הוא ,הואיל ודרך הכשירו בפנים בעוף (במצורע דל) דרך הכשירו בחוץ בעוף (בתחילת תהליך
ההיטהרות לכל מצורע ,אולי תלמד) ,מה דרך הכשירו בפנים במליקה אף דרך הכשירו בחוץ במליקה ,תלמוד לומר (וי' מצ' יד,ו) הַ ְשּׁחֻ ָ֔ ָטה֭
ם֭ה ַחיָּֽים אין כלי חרס על מים חיים.
ֶ֖ל֭ה ַמֵּ֥י ַ ָֽ
ה֭ע ַ
ט ַ
ח ָ֔ ָ
ר֭ה ְשּׁ ֻ֭
ַ
ולא המלוקהַ ,הצּ ֶ֣פּ
֭הכּ ָ֔הן֭ציווי בכהן ושחיטה בכל אדם דברי רבי יהודה בר' יוסי ,רבי אומר אף
ספרא מצורע פרשה א פרק א (א) (וי' מצ' יד,ה) ְוצוָּה ַ
שחיטה בכהן.
ֶ֣ת֭ה ְמּצ ָ ָ֔רע֭ב-כּ ָֽהן ... ,מנין שחיטת ציפרים והזיית
תּוֹר ַ
ַ
רבי יהודה בר' יוסי חולק על הנאמר ב-ספרא מצורע פרשה א (ג) (וי' מצ' יד,ב)
ָה – פשטא בתפקיד "אחד" ַהכּ ָ֔הן – זקף-קטן בתפקיד שני כהנים .לכן
דם ציפור ותגלחתו ב-כּ ָֽהן ,ו-התוה"מ אומר שהלכה כרביְ .וצוּ ֭

֭הכּ ָ֔הן משמעו שכהן אחד מצווה לכהן אחר ְושָׁ ַחֶ֖ט  ,ואם הכהן שוחט אז אינו צריך לצוות לכהן אחר לשחוט ,טעם טפחא במלת
וְ צוָּה ַ
ָה
וְ שָׁ ַחֶ֖ט בתפקיד שנוי משמעות והתפשטות האפיון אל הכתוב לפניו ַהכּ ָ֔הן  ,ללמד בשנוי סדר המלים ְושָׁ ַחֶ֖ט ַהכּ ָ֔הן ואז פשטא במלת וְ צוּ ֭
בתפקיד עוצר קצר המנתק ממלת "הכהן" והצווי לא מתקיים .ובסיכום:אם הכהן אינו שוחט הריהו הוא מצוה לכהן אחר לשחוט ,ואם הוא
שוחט אז אינו מצוה.
(ב) (וי' מצ' יד,ה) ְושָׁ ַחֶ֖ט֭אֶ תַ -הצּפֶּ֣ וֹרָ ,האֶ ָחָ֑ת֭שבשתים ,הָ אֶ ָחָ֑ת֭הברורה (המובחרת) שבשתים (פי' הח"ח כי ה"א הידיעה ב-הָ אֶ ָחָ֑ת֭מלמדת

זאת)(מכאן שבדיעבד אם אין שוות יקח שונות ,ומה שדרשנו מטעם מקף של (וי' מצ' יד,ד) ְשׁ ָֽתּי-צפּ ֳֵ֥רים֭מסייע לזה) ָהאֶ ָחָ֑ת֭שאם מתה אחת מהם או
שנעשת טריפה יקח זוג לשנייה.
אֶ תַ -הצּפֶּ֣ וֹר – מקף מונח ,אֶ ת֭-מקף בתפקיד רב-מצב של סיבות לחסרון צפור (טט  -א) מתה אחת מהם (טט  -ב) או שנעשת טריפה .מונח
בתפקיד רבוי ש-יקח צּפֶּ֣ וֹר להשלמה של זוג לשנייה ולא שיחליפם בשתי צפרים אחרות.
הָ אֶ ָחָ֑ת – אתנח ,להגביל ,מחזק את הדרשה הברורה (המובחרת) שבשתים .לריש לקיש אפשר לומר שמגביל הנאה משעת לקיחה (משנה ו).
(ג) (וי' מצ' יד,ה)֭ ָהאֶ ָחָ֑ת֭אֶ לְ -כּליֶ -ח ֶֶ֖רשׂ ואין שתיהם (שתי צפרים עבור שני מצורעים) אֶ לְ -כּליֶ -ח ֶֶ֖רשׂ (אל כלי אחד) ,והלא דין הוא מה אם
במקום שלא כשרו משם לשם (ששחט חטאת של א' עבור ב' שתי החטאות פסולות) כשרו לעירובים (אבל זריקת דם שתי חטאות של אנשים שונים
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
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שנתערב כשרה) ,כאן שכשרו משם לשם (צפורי מצורע אחד כשרות עבור מצורע אחר) אינו דין שיכשרו לעירובים (של דמם בכלי אחד) תלמוד
לומר (וי' מצ' יד,ה)֭הָ אֶ ָחָ֑ת֭אֶ לְ -כּליֶ -ח ֶֶ֖רשׂ ,ואין שתים אֶ לְ -כּליֶ -ח ֶֶ֖רשׂ.
הָ אֶ ָחָ֑ת – אתנח אֶ לְ -כּליֶ -ח ֶֶ֖רשׂ – טפחא ללא מרכא לפניה ,אפשר כי בתפקיד התפשטות האפיון של כלי אחד אל מעבר לאתנח ומתקבלת המסקנה
ואין שתיהם (שתי צפרים עבור שני מצורעים) אֶ לְ -כּליֶ -ח ֶֶ֖רשׂ (אל כלי אחד).
(ד) (וי' מצ' יד,ה)֭ ְכּלי יכול אחד מן הכלים ,תלמוד לומר ֶח ֶֶ֖רשׂ אי חרס יכול מקידה ,תלמוד לומר ְכּלי הא כיצד זו פיילי של ֶח ֶֶ֖רשַׂ ,מֵ֥ים֭
חַ יָּֽים ולא מים מלוחים ולא מים פושרים (שהתבשלו) ולא מים מכזבים (אינו נובע בהתמדה) ולא מים מנטפים (נובע טיפין) ,רבי אליעזר
אומר מה מים שלא נעשה בהם מלאכה אף ְכּלי שלא נעשה בהם מלאכה ,רבי שמעון אומר מה מים הברורים שבמינן אף ציפור

הברורה שבמינה זו קיפל.

בקטע הבא מבורר תפקיד טעם מקף ראשון ב(-וי' מצ' יד,ה) אֶ לְ -כּליֶ -ח ֶֶ֖רשׂ

וֹר֭האֶ ָחָ֑ת֭אֶ לְ -כּליֶ -ח ֶֶ֖רשׂ֭עַ לַ -מֵ֥ים֭
ָ
אוצר החכמה ,אבן הבוחן ,הרב רוזנבוים יעקב מאיר ,שאלה צו( .וי' מצ' יד,ה) ְושָׁ ַחֶ֖ט֭אֶ תַ -הצּפֶּ֣
חַ יָּֽים עיין במתני' חולין מ"א ע"א ונסה להקשות לפי הט"ז יו"ד סי' קי"ז (שלא לעשות סחורה מדבר איסור ,ובו סעיף אחד ).ס"ק א'.
(מצורע)
תשובה צו .שיטת הט"ז הוא שאין כח ביד חכמים לאסור דבר שהתורה התירה בפירוש ,וכיון שהתורה מתירה לשחוט אל כלי ,ועל
מים האיך אסרו חכמים בחולין מ"א( .אמרי דוד)
זה לשון משנה חולין פ"ב,מ"ט אין שוחטין לא לתוך ימים ולא לתוך נהרות ולא לתוך כלים אבל שוחט הוא לתוך עוגא של מים
ובספינה על גבי כלים אין שוחטין לגומא כל עיקר אבל עושה גומא בתוך ביתו בשביל שיכנס הדם לתוכה ובשוק לא יעשה כן שלא
יחקה את המינין:

סיכום :אין שוחטין לתוך מים צלולים מפני מראית עין של ע"ז של בבואה ,אין שוחטין לתוך כלים ריקים מפני מראית עין שהדם הוא
לזריקה לע"ז (עיין ב.-
ם֭חיָּֽים שחיטת צפור המצורע היא אל-כלי-חרש ועל-מים חיים ,שני
(וי' מצ' יד,ה) ְושָׁ ַחֶ֖ט֭אֶ תַ -הצּפֶּ֣ וֹר֭הָ אֶ ָחָ֑ת֭אֶ לְ -כּליֶ -ח ֶֶ֖רשׂ֭עַ לַ -מֵ֥י ַ
דברים ביחד .ואילו במצב של כל אחד לעצמו( :א) מים צלולים בקרקע או כלי (פירוש המשנה לרמב"ם חולין פ"ב,מ"ט) ,או (ב) כלי
ריק ,שחיטת חולין לתוכן אסורה מפני מראית עין של ע"ז (כי עע"ז משתמשים בדם ללא תערובת לע"ז (תפארת ישראל  -יכין מסכת
חולין פ"ב,מ"ט נח)).
(וי' מצ' יד,ה) אֶ לְ -כּליֶ -ח ֶֶ֖רשׂ֭ -מקף ראשון ,מלמד על (א) מצב אסור של שחיטת חולין כדי להרחיק ממראית עין של שחיטה לע"ז( ,ב)
לעומת מצב רצוי של שחיטה במצות ה' לטהרת מצורע ,כפירוש רמב"ן עה"ת ב(-וי' מצ' יד,ז) ושלח את הצפור ,מפנה ל(-וי' אח"מ טז,ח)
לענין שלוח שעיר לעזאזל ללמד ששני השילוחים ופרה אדומה נעשים כמצות ה' להעביר את רוח הטומאה ולא לשם של שכלים הנבדלים
ולרוחות בקרבן שהם כוונות עובדי עבודה זרה במעשים כאלה (עיין שם באריכות).

לשאלת הרב רוזנבוים :איך רבנן אסרו דבר שהתורה התירה .ע"פ הט"ז זה במקום שאין בו לא איסור ולא היתר מפורש מן התורה,
משא"כ במקום שיש היתר מפורש מן התורה.
אפשר כי במקרה שפעולה עשויה להתפרש לשם ע"ז כמו בשחיטת חולין לכלי ריק יש לו יסוד המרומז בטעם המקף הראשון של הכתוב (וי'
מצ' יד,ה) אֶ לְ -כּליֶ -ח ֶֶ֖רשׂ מפני חומרת ע"ז.
בקטע הבא מבורר תפקיד טעם מקף שני ב(-וי' מצ' יד,ה) אֶ לְ -כּליֶ -ח ֶֶ֖רשׂ
משנה מסכת נגעים פי"ד,מ"א כיצד מטהרין את המצורע היה מביא פיילי של חרש חדשה ...
פירוש המשנה לרמב"ם מסכת נגעים פי"ד,מ"א כל הסדר הזה מפורש בתורה .והיות כלי חרש חדש קבלה .ותרגם יונתן בן עוזיאל

מזרק פיאלי .והיות המים רביעית קבלה ,אמרו מים שדם הצפור נכר בהם שיערו חכמים רביעית .וכן קבירת צפור שחוטה קבלה.

ר' עובדיה מברטנורא מסכת נגעים פרק יד

חדשה  -דכתיב (ויקרא י"ד) אֶ לְ -כּליֶ -ח ֶֶ֖רשׂ֭עַ לַ -מֵ֥ים ,מקיש כלי למים ,מה מים שלא נעשה בהן מלאכה ,אף כלי שלא נעשה בו
מלאכה:
משנה מסכת סוטה פ"ב,מ"ב [ב] היה מביא פיילי של חרס חדשה ...
פירוש המשנה לרמב"ם מסכת סוטה פ"ב,מ"ב פיילי של חרש ,כלי חרס .וצריך שיהיה כלי זה לא נשתנה שינוי גדול מחמת אורך
הזמן .וענין אמרו חדשה ,שלא נעשת בה מלאכה כלל ואפילו כל שהוא ,כמו כלי חרס של מצורע שנ' בו (וי' מצ' יד,ה)֭אֶ לְ -כּליֶ -ח ֶֶ֖רשׂ֭
ם֭חיָּֽים ,ואמרו מה מים חיים שלא נעשה בהן מלאכה אף כלי שלא נעשה בו מלאכה.
עַ לַ -מֵ֥י ַ
אֶ לְ -כּליֶ -ח ֶֶ֖רשׂ  -מקף שני ,מרמז על מספר מצבים של כלי חרש ,מצב (א) ו(-ב) לא מתאימים לטהרת המצורע.
(א) מקדה שבר כלי שעשוי להחזיק משהו שימושי ולכן מקבל חשיבות ואסור להוצאה בהלכות שבת ,והוא (במ' נשא ה,יז) בּ ְכליָ -ח ֶָ֑רשׂ שבו
משקין הסוטה (בבלי סוטה לב,ב).
משנה מסכת שבת פ"ח,מ"ז חרס כדי ליתן בין פצים (רמב"ם – חצי אריח) לחבירו דברי ר' יהודה ר' מאיר אומר כדי לחתות בו את האור

רבי יוסי אומר כדי לקבל בו רביעית אמר רבי מאיר אף על פי שאין ראיה לדבר זכר לדבר (ישעיה ל) ולא ימצא במכתתו חרס לחתות
אש מיקוד אמר לו רבי יוסי משם ראיה (שם /ישעיה ל )/ולחשוף מים מגבא:

(ב) כלי חרש שלם שהיה בשימוש
(ג) כלי חרש חדש שלא היה בשמוש( .וי' מצ' יד,ה) אֶ לְ -כּליֶ -ח ֶֶ֖רשׂ – טפחא עַ לַ -מֵ֥ים ַחיָּֽים – מקף מרכא סלוק ,מלת ַחיָּֽים או טעם סלוק
מגביל המים למים שלא נעשה בהן מלאכה ,טעם טפחא במלת ֶח ֶֶ֖רשׂ בתפקיד פותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריו ,כנדרש ב(-מ"ד)  ...רבי
אליעזר אומר מה מים שלא נעשה בהם מלאכה אף ְכּלי שלא נעשה בהם מלאכה ,התוה"מ [כ]  ...להקיש את הכלי אל המים שיהיה
חדש ,וכ"ה בסוטה (דף טו)( .והרמב"ם כתב שהוא קבלה כיון שאין מבואר בקרא) .טט  -ודומה ללימוד תו"כ ב(-וי' מצ' יד,ד) מאזב
לשני תולעת ששניהם כבתחילה (ללא שימוש קודם).
ראה מקף
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סוף (משנה ד) מובא כאן כי בירור משמעות (וי' מצ' יד,ה)֭עַ לַ -מֵ֥ים ַחיָּֽים עובר מאמצע (משנה ד) ל(-משנה ה)
ספרא מצורע פרשה א פרק א (מ"ד)  ...רבי שמעון אומר מה מים הברורים שבמינן אף ציפור הברורה שבמינה זו קיפל .הח"ח
ם֭ה ַחיָּֽים  ,טעם טפחא
ֶ֖ל֭ה ַמֵּ֥י ַ ָֽ
ה֭ע ַ
ט ַ
ר֭ה ְשּׁ ֻח ָ֔ ָ
מפרש שהקשת הצפור הברורה (המובחרת) אל המים הברורים היא מ(-וי' מצ' יד,ו) ַהצּ ֶ֣פּ ַ
במלת ַעֶ֖ל בתפקיד פותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריו ומעביר את תכונת הברור (של המים הברורים) אל הצפור השחוטה הכתובה
בסמיכות ושהיא תהיה ברורה (מובחרת).
בקטע הבא מבורר תפקיד טעם מקף ב(-וי' מצ' יד,ה)֭עַ לַ -מֵ֥ים

ם֭ה ַחיָּֽים)  ,א] מורה על מים
ֶ֖ל֭ה ַמֵּ֥י ַ ָֽ
התוה"מ [יט] על מים חיים זה כתוב שני פעמים (טט ( -וי' מצ' יד,ה) עַ לַ -מֵ֥ים ַחיָּֽים (וי' מצ' יד,ו) ַע ַ
בריאים שהחי מורה בריאות כמו עד חיותם (יהושע ה') וימרחו על השחין ויחי (ישעיה לח) ,לאפוקי אם נעשה בהם שינוי אם ע"י מלח (מלוחים),
אם ע"י האש (פושרים) ,הב' מורה על שנובעים תמיד ואינם פוסקים כמו החי שאינו פוסק מתנועתו ,ועז"א נובעים ולא מנטפים ולא
מכזבים פעם אחד בשבוע (כמ"ש בפ"ח דפרה) ,ועי' בספרי (חקת פסקא קכ"ח):
אם לעיל לא טעם סלוק מגביל אלא מלת ַחיָּֽים ,אז הטעם מתפנה לדרישה כאן
ם֭חיָּֽים – מקף מרכא סלוק,
עַ לַ -מֵ֥י ַ
עַ לַ -מֵ֥ים – מקף ,מורה על ענין בעל מצבים אחדים ביחס בין נפח דם הצפור ובין נפח המים .ראה להלן
ם֭חיָּֽים – מקף מרכא סלוקַ ,חיָּֽים – סלוק מגביל את המים החיים וטעם מרכא במלת ַמֵ֥ים מרבה את הגבלה כנדרש ב(-מ"ד) ...
עַ לַ -מֵ֥י ַ
ם֭חיָּֽים ולא מים מלוחים ולא מים פושרים (שהתבשלו) ולא מים מכזבים (אינו נובע בהתמדה) ולא מים מנטפים (נובע טיפין)... ,
ַמֵ֥י ַ
ם֭חיָּֽים׃֭ ֭
וֹר֭האֶ ָחָ֑ת֭אֶ לְ -כּליֶ -ח ֶֶ֖רשׂ֭עַ לַ -מֵ֥י ַ
ָ
ן֭ושָׁ ַחֶ֖ט֭אֶ תַ -הצּפֶּ֣
֭הכּ֭ ָ֔ה ְ
ויקרא מצרע יד,הְ :וצוָּה ַ
וֹר֭האֶ ָחָ֑ת (א) אֶ לְ -כּליֶ -ח ֶֶ֖רשׂ
ָ
אפשר שצריך להבין כךְ :ושָׁ ַחֶ֖ט֭אֶ תַ -הצּפֶּ֣
ם֭חיָּֽים (המלים אֶ ל ו-עַ ל מלמדות ששחיטת הצפור תהיה מעל כלי החרש ולא בסמוך לו (כי
וְ שָׁ ַחֶ֖ט֭אֶ תַ -הצּפֶּ֣ וֹר֭הָ אֶ ָחָ֑ת (ב) עַ לַ -מֵ֥י ַ

למלת על יש גם משמעות סמוך)  ,ושהדם יפול אל המים ולא אל כלי אחר וממנו ינתן אל המים.
ם֭חיָּֽים׃֭ ֭
וֹר֭האֶ ָחָ֑ת֭אֶ לְ -כּליֶ -ח ֶֶ֖רשׂ֭עַ לַ -מֵ֥י ַ
ָ
ן֭ושָׁ ַחֶ֖ט֭אֶ תַ -הצּפֶּ֣
֭הכּ ָ֔ה ְ
(וי' מצ' יד,ה)֭ ְוצוָּה ַ
ה֭בּ ַדם֭
ֶ֣ת׀֭הצּ ֶ֣פּר֭הַ חַ ֵ֗ ָיּ ְ
ַ
ם֭וא
ל֭אוֹת ְ
ָ֝
ָ֑ב֭וטָ ַָ֨ב
ת֭ואֶ תָ -האז ְ
תּוֹלֶ֖עַ ְ
ֵ֥י֭ה ַ
ז֭ואֶ תְ -שׁנ ַ
ֵ֥ץ֭ה ֶא ֵֶ֛ר ְ
קּח֭א ָ֔ ָתהּ֭ ְואֶ ת-ע ָ
ר֭ה ַחיָּה֭י ַ ֶ֣
(וי' מצ' יד,ו)֭אֶ תַ -הצּ ֶ֤פּ ַ ָֽ
ם֭ה ַחיָּֽים׃
ֶ֖ל֭ה ַמֵּ֥י ַ ָֽ
ה֭ע ַ
ר֭ה ְשּׁחֻ ָ֔ ָט ַ
ַ
הַ צּ ֶ֣פּ
ספרא מצורע פרשה א פרק א (ה) (תו"כ דורשת מ(-יד,ו) אבל לפי המלים חיים חיים זה עשוי להיות (יד,ה)) כיצד הוא עושה נוטל ארז ואיזוב
ושני תולעת ,וכורכן בשירי לשון ומקיף להם ראשי גפיים וראש הזנב משל שנייה וטובל ומזה .בדם יכול בדם וודאי (רק בדם) תלמוד
לומר מים חיים ,אי מים יכול עד שיהא כולם מים חיים (הרבה מים שלא ניכר הדם) תלמוד לומר דם ,הא באיזה צד (הכיצד) ֵ֥מי ִם ח ִיּ ֵֽים
שדם הציפור ניכר בהם (כדעת ר' ישמעאל בבבלי סוטה טז,ב) שיערו חכמים רביעית.

...

הקטע הבא עוסק בסיפא של (משנה ה)  ...בדם יכול בדם וודאי (רק בדם) תלמוד לומר מים חיים ,אי מים יכול בדם וודאי (רק בדם)
תלמוד לומר מים חיים ,אי מים יכול עד שיהא כולם מים חיים (הרבה מים שלא ניכר הדם) תלמוד לומר (ב)דם ,הא באיזה צד (הכיצד)
ֵ֥מי ִם ח ִיּ ֵֽים שדם הציפור ניכר בהם (כדעת ר' ישמעאל בבבלי סוטה טז,ב) שיערו חכמים רביעית.

בבלי סוטה טז,ב  ...כדי שיראה על המים .תנו רבנן ,שלשה צריכין שיראו :עפר סוטה ,ואפר פרה ,ורוק יבמה; משום רבי ישמעאל
֭הצּ ֶ֣פּר֭וגו' ,ותניא :בדם  -יכול בדם ולא
ל֭אוֹתם ְ ...בּ ַדם ַ
ָ֝
אמרו :אף דם צפור .מאי טעמא דרבי ישמעאל? דכתיב( :וי' מצ' יד,ו) ְוטָ ַָ֨ב
במים? ת"ל :במים (ורש"י גורס מים) ,אי מים יכול במים ולא בדם? ת"ל :בדם ,הא כיצד? מביא מים שדם ציפור ניכר בהן ,וכמה?
רביעית (כמו בתו"כ).
וֹר֭האֶ ָחָ֑ת֭וגו' (צריך את
ָ
השלמה לגמרא לעיל :ור' ישמעאל? לערבן קרא אחרינא כתיב( :וי' מצ' יד,ה) ְושָׁ ַחֶ֖ט֭אֶ תַ -הצּפֶּ֣
ם֭חיָּֽים  .ללמד שהשחיטה נעשית מעל המים ודם היוצא בשחיטה מתערב במים
שאר הכתוב) אֶ לְ -כּליֶ -ח ֶֶ֖רשׂ֭עַ לַ -מֵ֥י ַ
ורבנן? ההוא (הפסוק (וי' מצ' יד,ו)) לגופיה (מלמד ענין אחר) ,דהכי קאמר רחמנא :אטביל בדם ובמים (להטביל בתערובת דם במים ולא צריך שיהיה
ניכר).
ורבי ישמעאל? אם כן (בשביל תערובת שדם לא ניכר במים) ,לכתוב רחמנא וטבל בהם (והיה משמע שהדם מעורב במים)( ,וי' מצ' יד,ו) ְבּ ַדם֭ובמים (טט
–ב ַה ַמֵּ֥ים וע"פ רש"י לעיל גם כאן צריך לומר מים) למה לי? לניכר.
ורבנן? אי כתב רחמנא וטבל בהם ,הוה אמינא (היינו אומרים) האי לחודיה (טבילה בדם בלי מים) והאי לחודיה (וטבילה במים בלי דם) ,כתב
רחמנא( ,וי' מצ' יד,ו) ְבּ ַדם֭ובמים (טט -ב ַה ַמֵּ֥ים) לערבן.
ור' ישמעאל? לערבן קרא אחרינא כתיב( :וי' מצ' יד,ה) ְושָׁ ַחֶ֖ט֭אֶ תַ -הצּפֶּ֣ וֹר֭הָ אֶ ָחָ֑ת֭וגו'.
ורבנן? אי מההוא (הפסוק (וי' מצ' יד,ה)) ,הוה אמינא לישחטיה סמוך (מלת (וי' מצ' יד,ה)֭עַ ל במשמע סמוך) למנא ,ונינקטינהו לוורידין (ונעצור
זרימת הדם מהורידין) ולקבליה לדם במנא אחרינא (עד שנשחרר הדם להתקבל בכלי אחר) ,קמ"ל (לכן בא ללמד שתשחט מעל המים ותתן לדם מהשחיטה ליפול
לתוך המים וע"י זה יתערבו).
בעא מיניה ר' ירמיה מר' זירא :גדולה ומדחת את המים (צפור גדולה בעלת דם רב ואז רביעית המים נבלעת בו ולא ניכרת) ,קטנה ונדחית מפני
המים (צפור קטנה דמה מועט ולא ניכר במים) ,מהו? א"ל ,לאו אמינא לך :לא תפיק נפשך לבר מהילכתא (האם לא אמרנו לך שלא תוציא עצמך מחוץ
להלכה)? בצפור דרור שיערו רבנן :אין לך גדולה שמדחת את המים ,ואין לך קטנה שנדחית מפני המים (צפור בשיעור דרור שדמה ניכר במים
אך גם המים ניכרים ,וזה כדעת ר' ישמעאל).

רבנן :פסוק (יד,ה) בלי (יד,ו) משמעו שחוט לתן לדם ליפול לכלי אחד ,והמים בכלי אחר.
בא פסוק (יד,ו) ומלמד שתהיה תערובת מיד בשחיטה (ולכן אין כלי נפרד לדם) ולא צריך שהדם יהיה ניכר בתערובת.
ר' ישמעאל :פסוק (יד,ה) מלמד שהשחיטה נעשית מעל המים ודם היוצא בשחיטה מתערב במים ,פסוק (יד,ו) מלמד שהדם יהיה ניכר
בתערובת.
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
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"ג

אוצר החכמה ,ברכת הפסח ,רב אביטן שמואל ,ע'  88ב-אוצר החכמה ,לרבי ישמעאל עיקר ההזאה בדם אלא דדין התורה לערב במים,
מביא מים שדם הצפור ניכר בהם .הרמב"ם פסק ששיעור רביעית מים לכל הפחות מדברי סופרים ,ונראה כי אם יהיה רוב דם עד שהמים
לא ניכרים ההזאה פסולה.
לרבנן עיקר ההזאה היא ע"י המים החיים ,והדם הוא מכשיר למים.
עַ לַ -מֵ֥ים – מקף ,ענין בעל מספר מצבים ,לרבנן תערובת דם כלשהי כדי להכשיר המים להזאה שהם עיקר ההזאה ,ולא צריך שהדם יהיה
ניכר.
לרבי ישמ עאל תערובת דם ,שהדם יהיה ניכר .היחס צריך להיות רביעית מים לצפור דרור.
רוב דם במים פסול לשניהם כי אז המים לא ניכרים .זה מתאים לשיטת תורת המקף ,שהמקף כאן מורה להחליש העיקר (שהמים לא
ניכרים) ההזאה פסולה.
הקטע הבא עוסק ברישא של (משנה ה)
ספרא מצורע פרשה א פרק א (ה) כיצד הוא עושה נוטל ארז ואיזוב ושני תולעת ,וכורכן בשירי לשון ומקיף להם (מסמיך אל האגודה)
ראשי גפיים (כנפי הצפור) וראש הזנב משל (צפור) שנייה וטובל ומזה.
ת֭וא ָֽזב׃
ֵ֥י֭תוֹלֶ֖עַ ְ
ַ
ז֭וּשׁנ
ֶ֣ץ֭אָ֭֔ ֶר ְ
וֹת֭וע ֶ
ֶ֖וֹת֭טה ָ֑ר ְ
ְ
ים֭חיּ
ַ
ֵ֛ר֭שׁ ָֽתּי-צפּ ֳֵ֥ר
ן֭ולָ ַ ֹ֧קח֭לַ מּטַּ ה ְ
֭הכּ ָ֔ה ְ
ויקרא מצרע יד,דְ :וצוָּה ַ
ם֭חיָּֽים׃֭ ֭
וֹר֭האֶ ָחָ֑ת֭אֶ לְ -כּליֶ -ח ֶֶ֖רשׂ֭עַ לַ -מֵ֥י ַ
ָ
ן֭ושָׁ ַחֶ֖ט֭אֶ תַ -הצּפֶּ֣
֭הכּ ָ֔ה ְ
ויקרא מצרע יד,הְ :וצוָּה ַ
ת־האזָ֑ב֭
ָ ָֽ
ת֭ואֶ
תֹּולֶ֖עַ ְ
ֵ֥י֭ה ַ
ת־שׁנ ַ
ְ
ז֭ואֶ
ֵ֥ץ֭ה ֶא ֵֶ֛ר ְ
הּ֭ואֶ ת־ע ָ
ר֭ה ַחיָּה֭י ַ ֶ֣קּח֭א ָ֔ ָת ְ
ת־הצּ ֶ֤פּ ַ ָֽ
ַ
ויקרא מצרע יד,ו :אֶ
ם֭ה ַחיָּֽים׃֭ ֭
ֶ֖ל֭ה ַמֵּ֥י ַ ָֽ
ה֭ע ַ
ט ַ
ר֭ה ְשּׁ ֻח ָ֔ ָ
֭הצּ ֶ֣פּ ַ
ה֭בּ ַדם ַ
ר֭ה ַח ֵ֗ ָיּ ְ
ֶ֣ת֭׀֭הצּ ֶ֣פּ ַ ָֽ
ַ
ם֭וא
ל֭אֹות ְ
ָ֜ ָ
֭ וְ טָ ַָ֨ב
ר֭ה ַחיָּה֭ ֭
ַ
֭הצּ ֶ֣פּ
ת֭ואת ַ
תּוֹלעַ ְ
ֶ֣י֭ה ֵ֗ ַ
ֶ֣ת׀֭שׁנ ַ
ְ
֝ב֭וא
ז֭ואֶ תָ ָ֨ -האז ְ
ויקרא מצורע יד,נאְ :ולָ ַ ֶ֣קח֭אֶ תָֽ -עץָ ֠ -האֶ ֶר ְ
ע֭פּעָ ָֽמים׃ ֭
ֵ֥ב ְ
ת֭שׁ ַ
ָ֑ים֭והזָּ ֵ֥ה֭אֶ לַ -ה ַבֶּ֖י ֶ
ם֭ה ַחיּ ְ
ה֭וּב ַמֶּ֖י ַ
ַ
חוּט
ר֭ה ְשּׁ ָ֔ ָ
ַ
֭הצּפֶּ֣֭
ם֭בּ ַדם ַ
ְוטָ ַבֶ֣ל֭א ֵ֗ ָת ְ

ספרא מצורע פרשה א פרק א (ה) כיצד הוא עושה נוטל ארז ואיזוב ושני תולעת (סדר המלים לפי (יד,נא)) ,וכורכן בשירי לשון
ת  ...תבנית זרקא סגול ,מלמדת הוספה מהענין על הענין ,היינו כורך מחוט
֭לציצ ֭
השוואה לפר' ציצת( :במדבר שלח טו,לט)֭ ְו ָהיָ ֶ֣ה֭לָ כֶ ם ְ
תּוֹלעַ ת֭וְ את֭הַ צּ ֶ֣פּר֭
ֶ֣י֭ה ֵ֗ ַ
הציצת הארוך ,על כל החוטים כולל החוט שכורך עמו .לכן אפשר כי תבנית זרקא סגול בכתוב (וי' מצ' יד,נא) ְשׁנ ַ
ָה מלמדת הוספה מהענין על הענין ,היינו כורך שני התולעת מתוך האגודה על האגודה ואף-על-פי שאין הזרקא סגול מטעים את שני
הַ חַ יּ ֭
התולעת.
ספרא מצורע פרשה א פרק א (ו) ומנין אם נשפך הדם תמות המשתלחת ,מתה המשתלחת ישפך הדם תלמוד לומר (וי' מצ' יד,ו) אֶ ת-
ָה.
ר֭ה ַחיּ ֭
הַ צּ ֶ֤פּ ַ ָֽ
ָה – מקף מהפך פשטא ,מלת אֶ֭ת מרבה על הצפור החיה ,אֶ ת -מקף מרמז שהרבוי יקרה במצב ש-אם
ר֭ה ַחיּ ֭
(וי' מצ' יד,ו) אֶ תַ -הצּ ֶ֤פּ ַ ָֽ
נשפך הדם תמות המשתלחת ,מתה המשתלחת ישפך הדם ,המלה א ָ֔ ָתהּ יתירה ללמד שאם אי אפשר לקיים המצוה באחת מן הזוג,
תהּ בתפקיד של שתי צפרים בלקיחה
השניה תדחה וצריך (וי' מצ' יד,ו) ש-י ַ ֶ֣קּח֭זוג חדש המרומז בטעם זקף-קטן של (וי' מצ' יד,ו) א ָָ֭֔

השניה.

ת֭ואֶ תָ -האזָ֑ב֭וְ טָ ַָ֨בל ,מה תלמוד לומר
תּוֹלֶ֖עַ ְ
ֵ֥י֭ה ַ
ז֭ואֶ תְ -שׁנ ַ
ֵ֥ץ֭ה ֶא ֵֶ֛ר ְ
(ו) ( ...וי' מצ' יד,ו) י ַ ֶ֣קּח֭א ָ֔ ָתהּ מלמד שהוא מפרישה לעצמה ְואֶ ת-ע ָ
ה֭בּ ַדם֭הַ צּ ֶ֣פּר֭
ֶ֣ת׀֭הצּ ֶ֣פּר֭הַ ַח ֵ֗ ָיּ ְ
ַ
יכול הואיל ולא היתה עמהם בכלל אגודה לא תהא בכלל טבילה תלמוד לומר ְוטָ ַָ֨בל֭אוֹ ֝ ָתם ְוא
הַ ְשּׁ ֻח ָ֔ ָטה ,החזיר את הצפור לכלל טבילה.
ת־האזָ֑ב֭
ָ ָֽ
ת֭ואֶ
תֹּולֶ֖עַ ְ
ֵ֥י֭ה ַ
ת־שׁנ ַ
ְ
ז֭ואֶ
ֵ֥ץ֭ה ֶא ֵֶ֛ר ְ
הּ֭ואֶ ת־ע ָ
ר֭ה ַחיָּה֭י ַ ֶ֣קּח֭א ָ֔ ָת ְ
ת־הצּ ֶ֤פּ ַ ָֽ
ַ
ויקרא מצרע יד,ו :אֶ
ם֭ה ַחיָּֽים׃֭ ֭
ֶ֖ל֭ה ַמֵּ֥י ַ ָֽ
ה֭ע ַ
ט ַ
ר֭ה ְשּׁ ֻח ָ֔ ָ
֭הצּ ֶ֣פּ ַ
ה֭בּ ַדם ַ
ר֭ה ַח ֵ֗ ָ֭יּ ְ
ֶ֣ת֭׀֭הצּ ֶ֣פּ ַ ָֽ
ַ
ם֭וא
ל֭אֹות ְ
ָ֜ ָ
֭וְ טָ ַָ֨ב

ת֭ואֶ תָ -האזָ֑ב֭ארבעה פרטים נמנים ביחד ,והם כעין
תּוֹלֶ֖עַ ְ
ֵ֥י֭ה ַ
ז֭ואֶ תְ -שׁנ ַ
ֵ֥ץ֭ה ֶא ֵֶ֛ר ְ
הּ֭ואֶ ת-ע ָ
קּח֭א ָ֔ ָת ְ
ר֭ה ַחיָּה֭י ַ ֶ֣
(וי' מצ' יד,ו) אֶ תַ -הצּ ֶ֤פּ ַ ָֽ

ל֭אוֹתם  ...החזיר
ָ֝
ל֭אוֹתם ,כנאמר ב(-משנה ו) תלמוד לומר ְוטָ ַָ֨ב
ָ֝
פרט לפני כעין כלל לגבי ההטבלה המרומז בקדמא ואזלא של ְוטָ ַָ֨ב
את הצפור לכלל טבילה.
תּוֹלֶ֖עַ ת – מרכא תביר מרכא טפחא ,תבנית המלמדת על קבוצת פרטים הקשורים לענין אבל שונים
ֵ֥י֭ה ַ
ז֭ואֶ תְ -שׁנ ַ
ֵ֥ץ֭ה ֶא ֵֶ֛ר ְ
אבל ְואֶ ת-ע ָ
בהלכותיהם לגבי הענין של אופן ההטבלה .עץ הארז ,שני התולעת והאזוב אגודים ביחד ע"י שני תולעת היוצא מתוך האגודה ומקיף
ֶ֣ת׀֭הצּ ֶ֣פּר֭הַ ַח ֵ֗ ָיּה
ַ
ם֭וא
ל֭אוֹת ְ
ָ֝
את שלושתם כנדרש ב(-משנה ה) ,אבל יש מספר הבנות בקריאת ְוטָ ַָ֨ב

בבלי קידושין נו,ב

מתני' .המקדש בערלה ,בכלאי הכרם ,בשור הנסקל ,ובעגלה ערופה ,בצפורי מצורע ,ובשער נזיר ,ופטר חמור ,ובשר בחלב ,וחולין
שנשחטו בעזרה  -אינה מקודשת (כל אלו איסורי הנאה בגופן) .מכרן ,וקידש בדמיהן  -מקודשת.
בבלי קידושין נז,א צפורי מצורע מנלן (שאסורים בהנאה)?

מבורר בגמרא ,שהשחוטה נשארת אסורה בהנאה( ,ויש לשפוך המים עם הדם ,ולקבור הצפור ע"י כהן) ,ואילו המשולחת שנאסרה בהנאה
משעת לקיחה (ריש לקיש) יש מפרשים שאסורה משעת שחיטת הצפור האחת ומותרת בהנאה אחרי טבילתה והזאה עמה על המטהר.
ורש"י פירש שלרבי יוחנן לא נאסרה כלל.

כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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בבלי קידושין נז,א
איתיביה (הקשה רבי יוחנן לריש לקיש) :שחטה ונמצאת טריפה  -יקח זוג לשניה ,והראשונה מותרת בהנאה; ואי ס"ד (שהשחוטה כבר
נאסרה מלקיחה) מחיים אסורה ,הראשונה אמאי מותרת בהנאה? א"ל (ר"ל לרבי יוחנן) :הכא במאי עסקינן  -כגון שנמצאת טריפה בבני

מעיה ,דלא חל עלה קדושה כלל.
איתיביה (הקשה רבי יוחנן לריש לקיש) :שחטה שלא באזוב ושלא בעץ ארז ושלא בשני תולעת ,ר' יעקב אומר :הואיל והוקצה למצותה
(משעת השחיטה)  -אסורה ,רבי שמעון אומר :הואיל ונשחטה שלא כמצותה (כי חסר אפילו אחד מהשלושה מינים ארז ,שני תולעת ואזוב
להזאה) – מותרת (השחוטה בהנאה); עד כאן לא פליגי  -אלא מר (ר' יעקב) סבר :שחיטה שאינה ראויה (רש"י למצותה) שמה שחיטה
(לאסרה ,טט – איסור הנאה מהצפור השחוטה) ,ומר (ר' שמעון) סבר :שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה (טט – ואין איסור הנאה מהצפור
השחוטה) ,דכולי עלמא מיהא  -מחיים לא מיתסרא! (רבי יוחנן :מכך שמחלוקת ר' יעקב ור' שמעון היא האם שחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה,

לומדים שהם מסכימים שהצפור לא נאסרת מחיים והמחלוקת היא האם נאסרת משעת שחיטה שאינה ראויה)(אמר ר"ל לרבי יוחנן יש לי תמיכה כהתנא
במחלוקת תנאים שלומד לצפורי מצורע מעגלה ערופה) תנאי היא; דתנא דבי ר' ישמעאל :נאמר מכשיר ומכפר מבפנים (אשם מצורע מכשיר,
ושאר קרבנות מכפרים) ,ונאמר מכשיר ומכפר בחוץ (צפורי מצורע הם מכשיר ,עגלה ערופה היא המכפרת) ,מה מכשיר ומכפר האמור בפנים -
עשה בו מכשיר כמכפר (לאשם יש כל ההלכות של שאר הקרבנות) ,אף מכשיר ומכפר האמור בחוץ  -עשה בו מכשיר כמכפר (שכשם שעגלה
ערופה (המכפר) אסורה בהנאה מחיים כך צפורי מצורע (מכשיר) אסורים בהנאה מחיים).

ֶ֣ת֭הצּ ֶ֣פּר֭הַ ַח ֵ֗ ָיּה – בקריאה ללא פסק משמע שהאגודה והצפור מוטבלים בבת אחת בתערובת דם ומים .רק שהפסק
ם֭וא ַ
ל֭אוֹת ְ
ָ֝
ְוטָ ַָ֨ב
נמצא אחרי מלת ְואֶ֣ת׀ וזה מקשה על הסבר זה .ולכן יוסבר בצורה אחרת:
ר֭ה ַח ֵ֗ ָיּה – בקריאה עם פסק ,כאשר הפסק בתפקיד להעביר ולהרכיב את התאור ַהצּ ֶ֣פּר֭הַ חַ ֵ֗ ָיּה על מלת
ֶ֣ת׀֭הצּ ֶ֣פּ ַ
ַ
ם֭וא
ל֭אוֹת ְ
ָ֝
ְוטָ ַָ֨ב
ם֭ואֶ֣ת֭(= הצפור החיה)׀֭משמע שהצפור אינה אגודה עם המינים האחרים,
ל֭אוֹת ְ
ָ֝
ְואֶ֣ת׀ אז מתקבל הלמוד בקריאה עם פסק ְוטָ ַָ֨ב
ומוטבלים בבת אחת בתערובת דם ומים.
ר֭ה ְשּׁחֻ ָ֔ ָטה – טעם פסק בראש ,מלמד את הדרשה (בבלי קידושין נז,א) שחטה שלא באזוב ושלא בעץ
֭הצּ ֶ֣פּ ַ
ה֭בּ ַדם ַ
ר֭ה ַח ֵ֗ ָיּ ְ
׀֭ ַהצּ ֶ֣פּ ַ ָֽ
ה֭בּ ַדם֭
ר֭החַ ֵ֗ ָיּ ְ
ארז ושלא בשני תולעת  ,ואפילו אחד מהשלושה מינים של מכשירי ההזאה לא היו מצוי ולכן אין טעם לטבול ׀֭ ַהצּפֶּ֣֭ ַ ָֽ
ר֭ה ְשּׁחֻ ָ֔ ָטה ,לר' יעקב הצפור השחוטה תהיה אסורה בהנאה ,וגם לא יצאו ידי הזאה.
ַ
ַהצּ ֶ֣פּ

ספרא מצורע פרשה א פרק א (ז) השחוטה ולא המלוקה והלא דין הוא ,הואיל ודרך הכשירו בפנים בעוף (במצורע דל ,וכן) דרך
הכשירו בחוץ בעוף (בתחילת תהליך ההיטהרות לכל מצורע ,אז אולי תלמד) ,מה דרך הכשירו בפנים במליקה אף דרך הכשירו בחוץ
ם֭ה ַחיָּֽים אין כלי חרס על מים חיים.
ֶ֖ל֭ה ַמֵּ֥י ַ ָֽ
ה֭ע ַ
ר֭ה ְשּׁחֻ ָ֔ ָט ַ
במליקה ,תלמוד לומר (וי' מצ' יד,ו) הַ ְשּׁ ֻח ָ֔ ָטה֭ולא המלוקהַ ,הצּ ֶ֣פּ ַ
ר֭ה ַח ֵ֗ ָיּה – מונח לגרמיה מונח רביע
ֶ֣ת֭׀֭הצּ ֶ֣פּ ַ ָֽ
ַ
ְוא
ר֭ה ְשּׁ ֻח ָ֔ ָטה – רביע  ...זקף-קטן כעין סתום שלא בא לסתום אלא לפרש (ראה להלן)
֭הצּ ֶ֣פּ ַ
ה֭בּ ַדם ַ
ר֭ה ַח ֵ֗ ָיּ ְ
ֶ֣ת֭׀֭הצּ ֶ֣פּ ַ ָֽ
ַ
ְוא
ר֭ה ְשּׁ ֻח ָ֔ ָטה – פשטא מונח זקף-קטןַ ,ה ְשּׁ ֻח ָ֔ ָטה – זקף-קטן בתפקיד שתי דרשות
֭הצּ ֶ֣פּ ַ
ְבּ ַדם ַ
דרשה (א) בשחיטת טרפה לא נעשתה מצוה ,לכן יביא צפור אחת אחרת וישחט שוב( .בבלי קידושין נז,א) איתיביה (הקשה רבי יוחנן
לריש לקיש) :שחטה ונמצאת טריפה  -יקח זוג לשניה ... ,א"ל (ר"ל לרבי יוחנן) :הכא במאי עסקינן  -כגון שנמצאת טריפה בבני
מעיה ,דלא חל עלה קדושה כלל .אם השחוטה נמצאת טרפה נס תרת יביא צפור שניה וישחט( .אגב כך למדנו לא צריך להביא זוג
צפרים ,השחוטה הראשונה לא נעשה בה מצוה והיא מותרת בהנאה (רמב"ם הל' טו"צ פי"א ה"ט))
דרשה (ב) שחיטת צפור בהעדר אפילו אחד מהשלושה מינים אזוב ,עץ ארז ,שני תולעת היא שחיטה שאינה ראויה ,לכן יביא המין
החסר וצפור אחת אחרת וישחט שוב (רמב"ם הל' טו"צ פי"א ה"ז).
ַהצּ ֶ֣פּר – מונח ,מצב ספק ,השחיטה עצמה תקינה ,אבל מצוותה לגבי המטהר לא נעשתה ,כי חסר ענין צדדי (כאן חסר אחד מהמינין
אזוב ,עץ ארז ,שני תולעת)
במצב זה מחלוקת מר (ר' יעקב) סבר :שחיטה שאינה ראויה (רש"י למצותה) שמה שחיטה (לאסרה ,טט – איסור הנאה מהצפור השחוטה),
ומר (ר' שמעון) סבר :שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה (הצפור השחוטה מותרת בהנאה)

הערות נוספות:
(.א) מחלוקת האם השחוטה נאסרת מלקיחה או משחיטה; (לריש לקיש השחוטה מלקיחה ,לרבי יוחנן משחיטה)
(ב) מחלוקת האם המשולחת נאסרת? (לריש לקיש המשולחת מלקיחה וניתרת בשלוח ,לרבי יוחנן לפי' רש"י לא נאסרת כלל,
ולתוספות נאסרת משחיטה עד שלוח,ובשלוח ניתרת).
(ג) הסוגיה נמצאת גם בבבלי חולין פב,א
(ד) רמב"ם הל' טו"צ פי"א ה"ז השחיטה הלא ראויה כאן שמה שחיטה והצפור השחוטה אסורה בהנאה.
הח"ח אין כלי חרס על מים חיים .פי' משום דכתיב לעיל (וי' מצ' יד,ה) ְ ...ושָׁ ַחֶ֖ט֭אֶ תַ -הצּפֶּ֣ וֹר֭הָ אֶ ָחָ֑ת֭אֶ לְ -כּליֶ -ח ֶֶ֖רשׂ֭עַ לַ -מֵ֥ים֭חַ יָּֽים:

מהאי קרא הו"א שישחט את הצפור לכלי חרס ואותו הכלי חרס יעמידנו על מים חיים ואין כאן תערובת דם ומים כלל משו"ה כתב
ם֭ה ַחיָּֽים ולא כלי חרס על מים חיים דבעינן לערבן דוקא.
ֶ֖ל֭ה ַמֵּ֥י ַ ָֽ
֭הצּ ֶ֣פּר֭הַ ְשּׁחֻ ָ֔ ָטה֭ ַע ַ
רחמנא האי קרא אחרינא ְבּ ַדם ַ
ם֭ה ַחיָּֽים אין כלי חרס על מים חיים.
ֶ֖ל֭ה ַמֵּ֥י ַ ָֽ
ה֭ע ַ
ר֭ה ְשּׁחֻ ָ֔ ָט ַ
ַ
ַהצּ ֶ֣פּ
ַעֶ֖ל – טפחא בתפקיד שנוי משמעות ,שלא יעמיד כלי-חרש על מים חיים (מעיין או כלי שבו מים חיים) ודם השחיטה יכנס לכלי ריק,
שיש בזה מראית עין של ע"ז ,אלא ישחוט מעל המים החיים שנשאבו לתוך כלי-חרש ותווצר תערובת.
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ויקרא מצרע יד,ז – ט:

ֵ֥י֭השָּׂ ֶ ָֽדה׃
ל־פּנ ַ
ְ
ר֭ה ַחיָּ ֶ֖ה֭עַ
ת־הצּ ֵ֥פּ ַ ָֽ
ַ
ֹו֭ושׁ ַלֵּ֛ח֭אֶ
ֲר ְ
טה ָ֔
ָ֑ים֭֭ו ֶ֣
ְ
ע֭פּעָ מ
ת֭שׁ ֶַ֣ב ְ
ֶ
רעַ
ן־הצָּ ַ ֶ֖
ֹ֧ל֭המּטַּ הֵ֛ר֭מ ַ
ה֭ע ַ
[ז]֭וה ֵ֗ ָזּ ַ
ְ
וּץ֭לאָ הֳלֶ֖ וֹ֭שׁ ְב ַעֵ֥ת֭
ְ
ָ֑ה֭וי ַָשֵׁ֛ב֭מ ֵ֥ח
ָבוֹא֭אֶ לָֽ ַ -ה ַמּחֲנֶ ְ
ר֭ואַ ַחֶ֖ר֭י ֶ֣
ֶ֤ץ֭בּ ַמּים ְ֭וטָ ָ֔ה ְ
וֹ֭ו ָר ַח ַ
יו֭וג ַלּ ֶ֣ח֭אֶ ת-כָּ לְ -שׂעָ ֵ֗ר ְ
֭֩המּטַּ ָ֨הר֭אֶ תְ -בּג ָ ָ֝ד ְ
[ח]֭וכ ֶבּס ַ
ְ
יו֭ואֶ ת-כָּ לְ -שׂעָ ֶ֖רוֹ֭יְ גַלּ ַָ֑ח֭וְ כ ֶבֶּ֣ס֭אֶ תְ -בּג ָ ֵָ֗דיו֭
וֹ֭ואֶ ת-זְ ָקנוֹ ְ֭ואת֭גּ ֶַ֣בּת֭עי ָ֔ ָנ ְ
ַלּ ֶ֣ח֭אֶ ת-כָּ לְ -שׂעָ ֵ֗רוֹ֭אֶ ת-ראשֶׁ֤ ְ
יעי֭יְ ג ַ֭
וֹם֭ה ְשּׁב ֝
ַ
֭֩ביָּ֨
ים׃֭[ט]֭ו ָה ָיה ַ
ְ
י ָָֽמ
ם֭וטָ ָֽהר׃
וֹ֭בּ ַמֶּ֖י ְ
וְ ָר ַחֹ֧ץ֭אֶ תְ -בּשָׂ ֵ֛ר ַ

ראה וי' מצרע יד,נג
ספרא מצורע פרשה ב

ע֭פּעָ מָ֑ים֭המטהר מן הצרעת
ת֭שׁ ֶַ֣ב ְ
ֶ
רעַ
ן־הצָּ ַ ֶ֖
ֹ֧ל֭המּטַּ הֵ֛ר֭מ ַ
ה֭ע ַ
(א) (וי' מצ' יד,ז) ְוה ֵ֗ ָזּה֭לאחר ידו של מצורע ויש אומרים על מצחו ְוה ֵ֗ ָזּ ַ
טעון שבע הזיות ,אין טמא מת טעון הזיות שבע( .ב) הלא דין הוא מה אם מצורע שאינו טעון הזייה בשלישי ובשביעי טעון הזיית
ֹ֧ל֭המּטַּ הֵ֛ר֭המטהר מן הצרעת טעון הזיית שבע
ה֭ע ַ
שבע טמא מת שטעון הזיית שלישי ושביעי אינו דין שיטעון הזיית שבע ת"ל ְוה ֵ֗ ָזּ ַ
ואין טמא מת טעון הזיית שבע( .ג) (נסיון ללמוד הפוך) קל וחומר למצורע שיטעון הזיית שלישי ושביעי מה אם טמא מת שאינו טעון
ע֭פּעָ מָ֑ים֭
ְ
הזיית שבע טעון הזיה בשלישי ובשביעי מצורע שהוא טעון הזיית שבע אינו דין שיטעון הזייה בשלישי ובשביעי ת"ל ֶשֶׁ֣בַ
ֲרֹו֭בדברים הנעשים בגופו ,יכול יהי' מסולק (האם סיים
טה ָ֔
ֲרֹו הזיית שבע הוא טעון ואינו טעון הזייה בשלישי ובשביעי( .ד) וְ ֶ֣
טה ָ֔
וְ ֶ֣
תהליך ההיטהרות?) ת"ל ְושׁ ַלֵּ֛ח֭וגלח וכבס ורחץ ,יכול יהיו כולם מעכבים אותו ת"ל (וי' מצ' יד,ז) ְו ֶ֣טה ֲָ֔רֹו ( ...וי' מצ' יד,ח) וְ טָ ָ֔הר ,טהרה
ֲרֹו) וטהרה אמורה למטה (טט ( -יד,ח) ְוטָ ָ֔הר) ,מה טהרה האמורה למעלה בדברים הנעשים בגופו (טט –
טה ָ֔
אמורה למעלה (טט ( -יד,ז) ְו ֶ֣
(יד,ז) הזה ,ולא שלח כי לא בגופו) ,אף טהרה האמורה למטה בדברים הנעשים בגופו (טט – (יד,ח) גלח ,רחץ ,ולא כבוס כי לא בגופו)( .ה) (וי'
ר֭ה ַחיָּ ֶ֖ה֭שלא יעמד ביפו וישלחנה לים ,שלא יעמד בגבת וישלחנה למדבר ,שלא יעמוד חוץ לעיר וישלחנה
ת־הצּ ֵ֥פּ ַ ָֽ
ַ
מצ' יד,ז) ְושׁ ַלֵּ֛ח֭אֶ
֭֩המּטַּ ָ֨הר֭אֶ תְ -בּג ָ ָ֝דיו֭
ֵ֥י֭השָּׂ ֶ ָֽדה הא אם שלחה וחזרה לתוך ידו תהא מותרת באכילה( .ו) (וי' מצ' יד,ח) ְוכ ֶבּס ַ
כלפי העיר אל (עַ ל־) ְפּנ ַ
אמר רבי שמעון מה זה בא ללמדינו אם ללמוד לטמא בגדים במגע והלא קל וחומר הוא ,ומה אם בימי ספרו (שבעה ימים של תהליך
טהרה) שאינו מטמא בביאה מטמא בגדים במגע ,בימי גמרו (חלוטו) שמטמא בביאה אינו דין שיטמא בגדים במגע ,אם כן למה נאמר
֭֩המּטַּ ָ֨הר֭אֶ תְ -בּג ָ ָ֝דיו֭מלטמא משכב ומושב מפני שהם שני כבוסי בגדים אחד מלטמא משכב ומושב ,ואחד מלטמא בגדים
וְ כ ֶבּס ַ
במגע( .ז) (וי' מצ' יד,ח) ְוג ַלּ ֶ֣ח֭אֶ ת-כָּ לְ -שׂעָ ֵ֗רוֹ ,יכול אף בית הסתרים ודין הוא (לימוד במה מצינו) נאמר תגלחת בימי ספרו ((יד,ט) יְ ג ַַלּ ֶ֣ח),
ונאמר תגלחת בימי גמרו ((יד,ח) ְוג ַלּ ֶ֣ח) ,מה תגלחת האמורה בימי ספרו ((יד,ט) יְ ג ַַלּ ֶ֣ח) פרט לבית הסתרים אף תגלחת האמורה בימי
גמרו ((יד,ח) ְוג ַלּ ֶ֣ח) פרט לבית הסתרים( .ח) (בתמיהה) הין אם הקיל בימי ספרו שאינו מטמא משכב ומושב ואינו מטמא בביאה ,ניקל
בימי גמרו שהוא מטמא משכב ומושב ומטמא בביאה ,הואיל והוא מטמא משכב ומושב ומטמא בביאה ,יגלח אף בית הסתרים (בקל
בימי ספרו אינו מגלח בית הסתרים אז אפשר שבחמור בסוף ההחלט יגלח .אבל אי אפשר ללמוד מקל לחמור ,לכן הלימוד במה מצינו נדחה) תלמוד
לומר כָּל-שְׂ עָרוֹ לגזירה שוה ,מה (וי' מצ' יד,ט) כָּ לְ -שׂעָ ֵ֗רוֹ האמור בימי ספרו פרט לבית הסתרים אף (וי' מצ' יד,ח) כָּ לְ -שׂעָ ֵ֗רוֹ֭האמור בימי
גמרו פרט לבית הסתרים( .ט) (וי' מצ' יד,ח) ְו ָר ַחֶ֤ץ֭אפילו במי מקוה ,והלא דין הוא מה הזב שאינו טעון הזיית מים חיים טעון ביאת מים
ֶ֤ץ֭בּ ַמּים֭אפילו במי מקוה( .י) (וי' מצ' יד,ח) וְ ָר ַחֶ֤ץ֭
חיים ,מצורע שטעון הזיית מים חיים אינו דין שיטעון ביאת מים חיים ת"ל ְו ָר ַח ַ
בַּ מַּ ים ְ֭וטָ ָ֔הר ְואַ ַחֶ֖ר֭י ֶָ֣בוֹא֭אֶ לָֽ ַ -ה ַמּחֲנֶ ָ֑ה֭רחיצת גופו מעכבתו ליכנס לפנים מן המחנה ואין (שילוח) ציפרים מעכבים אותו ליכנס לפנים
וּץ֭לאָ הֳלֶ֖ וֹ ,ישב מחוץ לאהלו יהא כמנודה והוא אסור בתשמיש המטה ,אהלו אין אהלו אלא
ְ
מן המחנה( .יא) (וי' מצ' יד,ח) ְוי ַָשֵׁ֛ב֭מ ֵ֥ח
אשתו שנא' שובו לכם לאהליכם ,שׁ ְב ַעֵ֥ת֭י ָָֽמים ולא ימי החליטו דברי רבי ,ר' יוסי ברבי יהודה אומר קל וחומר לימי החליטו ,אמר רבי
חייא השבתי לפני רבי והלא למדנו רבי שלא היה יותם לעוזיה אלא בימי החליטו אמר להם אף אני כך אמרתי.
ספרא מצורע פרשה ב (א) (וי' מצ' יד,ז) ְוה ֵ֗ ָזּה֭לאחר ידו של מצורע ויש אומרים על מצחו
משנה נגעים פי"ד,מ"א תפארת ישראל – יכין :מצחו הוא מקום העליון של האדם והוא ניכר לאחרים כי מצד פניו (לעומת על קודקודו
שאינו ניכר) .ולתנא קמא על גב ידו דסבירו ליה דמדאפשר שמגביה ידו ממעל לראשו.
הח"ח  :מ"ד על גב ידו כמו מתן דם ושמן על בוהן ידו של המטהר ,מ"ד על מצחו כנגד מקום המועד לצרעת כנאמר במלך עוזיה "וצרעת
זרחה במצחו".
ֹ֧ל֭המּטַּ הֵ֛ר .מלת על כשבא בדיוק הוא דוקא מלמעלה ועל גבו של דבר .וכשבא
ה֭ע ַ
מלבי"ם ויקרא פרשת מצרע [כו] (וי' מצ' יד,ז) ְוה ֵ֗ ָזּ ַ
בשלוח הוא בכ"מ שנופל על דבר כמו וזרקו את דמו על המזבח סביב( .כך יש להבין שתי הדעות)(טט  -א) וזה (שעל במשמע מלמעלה) דעת
מ"ד (מאן דאמר) לאחר ידו היינו ע"ג ידו( .טט  -ב) ומ"ד ע"ג מצחו (דומה לזריקה על המזבח שהיא מהצד וזה דומה למצחו) דייק ממה שמלת
ַע ֹ֧ל֭נכתב בטעם ולא נסמך במקף כדין המלה הזאת בכ"מ .והוא נמנה במסורה ריש ויקרא עם ח' על בטעם מאריכים (לא מצאנו במסורה
שבכתר ולא במנחת שי ,בכתר יש כ 150-ועוד מלות על בלי מקף בטעמים שונים ( 1דרגא זה שכאן ,תביר ,מרכא ,טפחא ,מהפך ,יתיב) ,אפשר שכוונתו

לאו דווקא מאריך כפשט המשמע אלא שלעומת המקף האלם הם נשמעים ולכן מאריכים) .וע"כ אמר על מצחו .וכת"י (וכן תרגום יונתן) וידי על בית
אפוהי ,ודעות אלה מובאים בנגעים (פי"ד מ"א):
ע"פ הסבר התוה"מ מלת על בלי מקף מלמדת על ענין מהצד .למ"ד שעל משמע על המצח רוצה לדייק ולכן מלת על ללא מקף.

ע֭פּעָ מָ֑ים֭המטהר מן הצרעת טעון שבע הזיות ,אין טמא מת טעון הזיות
ת֭שׁ ֶַ֣ב ְ
ֶ
רעַ
ן־הצָּ ַ ֶ֖
ֹ֧ל֭המּטַּ הֵ֛ר֭מ ַ
ה֭ע ַ
(א) ( ...וי' מצ' יד,ז) ְוה ֵ֗ ָזּ ַ
שבע.
רעַ ת֭למה כפל השם שנית שהי' די לאמר והזה עליו (המִּטהֵ ֛ר
ֹ֧ל֭המּטַּ הֵ֛ר֭מן־הַ צָּ ַ ֶ֖
ה֭ע ַ
מלבי"ם ויקרא פרשת מצרע [כז] (וי' מצ' יד,ז) ְוה ֵ֗ ָזּ ַ
ן־הצָּ ַ ֶ֖רעַ ת֭והיה די לאמר על המטהר (מִן־הצרעת יתר) כמ"ש בכל הפרשה .פי' חז"ל שבא למעט
יתר) .ומה שדקדק לאמר ַהמּטַּ הֵ֛ר֭מ ַ
שהזיית שבע הוא רק על המטהר מן הצרעת לא המטהר מטומאת מת אף שי"ל מעלה שמזה בג' וז' א"צ (ואין צריך) ז' הזיות .ואמר
ֲרֹו֭וכ' וסיים (וי' מצ'
טה ָ֔
(במשנה ג') שאין ללמוד ק"ו שמצורע שחמור שטעון ז' הזיות יהא טעון גם הזיות ג' וז' .דהא אמר ְוה ֵ֗ ָזּה  ...וְ ֶ֣
יד,ח) ְואַ ַחֶ֖ר֭י ֶָ֣בוֹא֭אֶ לָֽ ַ -ה ַמּחֲנֶ ָ֑ה הרי שא"צ להמתין שבעת ימים על ההזיות:
כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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(ב) הלא דין הוא מה אם מצורע שאינו טעון הזייה בשלישי ובשביעי טעון הזיית שבע טמא מת שטעון הזיית שלישי ושביעי אינו דין

ֹ֧ל֭המּטַּ הֵ֛ר֭המטהר מן הצרעת טעון הזיית שבע ואין טמא מת טעון הזיית שבע( .ג) (נסיון ללמוד הפוך)
ה֭ע ַ
שיטעון הזיית שבע ת"ל ְוה ֵ֗ ָזּ ַ

קל וחומר למצורע שיטעון הזיית שלישי ושביעי מה אם טמא מת שאינו טעון הזיית שבע טעון הזיה בשלישי ובשביעי מצורע שהוא
ע֭פּעָ מָ֑ים֭ ְו ֶ֣טה ֲָ֔רֹו הזיית שבע הוא טעון ואינו טעון הזייה בשלישי
טעון הזיית שבע אינו דין שיטעון הזייה בשלישי ובשביעי ת"ל ֶשׁ ֶַ֣ב ְ
ובשביעי.
ל־פּנ ֵ֥י֭הַ שָּׂ ֶ ָֽדה׃
ְ
ר֭ה ַחיָּ ֶ֖ה֭עַ
ת־הצּ ֵ֥פּ ַ ָֽ
ַ
ֹו֭ושׁ ַלֵּ֛ח֭אֶ
ֲר ְ
טה ָ֔
ע֭פּעָ מָ֑ים ְו ֶ֣
ת֭שׁ ֶַ֣ב ְ
ֶ
רעַ
ן־הצָּ ַ ֶ֖
ֹ֧ל֭המּטַּ הֵ֛ר֭מ ַ
ה֭ע ַ
(וי' מצ' יד,ז) ְוה ֵ֗ ָזּ ַ

כתבו החזון איש נגעים – סימן יא אות טז ד"ה מ"א והזה שבע וה -אבן האזל הלכות עבודת יום הכיפורים פרק ג ששבע הזאות על
המצורע יכולות להיות בטבילה אחת כיוון שלא מפורש בין בדברי חז"ל ובין ברמב"ם להצריך לכל הזאה טבילה.
ן־הצָּ ַ ֶ֖רעַ ת – דרגא תביר טפחא,
ל֭המּטַּ הֵ֛ר֭מ ַ
ע ֹ֧ ַ
(וי' מצ' יד,ז) ְוה ֵ֗ ָזּה – רביע בארבעה המינים שהטביל ביחד בדם הצפור השחוטה שבמיםַ֭ ,
ֲרֹו֭
טה ָ֔
ֹו֭ושׁ ַלֵּ֛ח – אתנח מונח זקף-קטן ושני פעלים וְ ֶ֣
ֲר ְ
טה ָ֔
ע֭פּעָ מָ֑ים ְו ֶ֣
כעין קבוצת פרטים מצטרפת ,שהן שבע ההזאות לרצף אחדֶ ,שׁ ֶַ֣ב ְ
טה ֲָ֔רֹו֭– מונח זקף-קטן במלה אחת כעין ריבה וריבה את הכל ,נקרא גם נאמר
וְ שׁ ַלֵּ֛ח מאפשר ללמוד אלפניו ולאחריו .בלימוד אלפניו ְו ֶ֣
באחד וחל על הכל – רוצה לומר בטבילה אחת יזה שבע ההזאות ברצף (דרגא תביר טפחא)) .וטעם אתנח במלת ְפּעָ מָ֑ים מגביל ללמד כי
שבע ההזאות שעל המצורע מעכבות זו את זו( ,אנציקלופדיה תלמודית כרך ח[ ,הזאה ב (לטהרה)] טור תקעח)

ספרא מצורע פרשה ב (ד) ְו ֶ֣טה ֲָ֔רֹו֭בדברים הנעשים בגופו ,יכול יהי' מסולק (האם סיים תהליך ההיטהרות?) ת"ל ְושׁ ַלֵּ֛ח֭וגלח וכבס
ֲרֹו) וטהרה אמורה למטה (טט ( -יד,ח)
טה ָ֔
ֲרֹו֭וטהר ,טהרה אמורה למעלה (טט ( -יד,ז) ְו ֶ֣
טה ָ֔
ורחץ ,יכול יהיו כולם מעכבים אותו ת"ל ְו ֶ֣

וְ טָ ָ֔הר) ,מה טהרה האמורה למעלה בדברים הנעשים בגופו (טט – (יד,ז) הזה ,ולא שלח כי לא בגופו) ,אף טהרה האמורה למטה בדברים
הנעשים בגופו (טט – (יד,ח) גלח ,רחץ ,ולא כבוס כי לא בגופו).

ע"פ התוה"מ אם כל חמש הפעולות היו מעכבות מספיק היה לכתוב טהרה בפעולה האחרונה .אבל כיון שכתוב בראשון [ז]֭וְ ה ֵ֗ ָזּה ...
֭֩המּטַּ ָ֨הר֭אֶ תְ -בּג ָ ָ֝דיו֭וְ ג ַלּ ֶ֣ח֭
[ח]֭וכ ֶבּס ַ
ְ
ת־הצּ ֵ֥פּר ...
ַ
[ז]֭ושׁ ַלֵּ֛ח֭אֶ
ְ
ֶ֤ץ֭בּ ַמּים ְ֭וטָ ָ֔הר ,משמע שהאמצע
[ח]֭ו ָר ַח ַ
ְ
טה ֲָ֔רֹו  ,וכתוב רק באחרון
וְ ֶ֣
ֲרֹו֭בדברים הנעשים בגופו  ,מרבה מסברה את ְוג ַלּ ֶ֣ח֭לעכב אע"פ שלא כתוב בו
טה ָ֭֔
אֶ ת-כָּ לְ -שׂעָ ֵ֗רוֹ עשויים לא לעכב ,לכן הדרשה (ד) ְו ֶ֣
טהרה כי דומה לרחצה שבגופו ,ומותירה את שלח וכבס שלא יעכבו.

֭֩המּטַּ ָ֨הר֭אֶ תְ -בּג ָ ָ֝דיו֭אמר רבי שמעון מה זה בא ללמדינו אם ללמוד לטמא בגדים במגע והלא קל וחומר הוא,
(ו) (וי' מצ' יד,ח) ְוכ ֶבּס ַ
ומה אם בימי ספרו (שבעה ימים של תהליך טהרה) שאינו מטמא בביאה מטמא בגדים במגע ,בימי גמרו (חלוטו) שמטמא בביאה אינו דין
֭֩המּטַּ ָ֨הר֭אֶ תְ -בּג ָ ָ֝דיו֭מלטמא משכב ומושב מפני שהם שני כבוסי בגדים אחד מלטמא
שיטמא בגדים במגע ,אם כן למה נאמר ְוכ ֶבּס ַ
משכב ומושב ,ואחד מלטמא בגדים במגע.
ר' שמעון מחדש מה שלא כתוב כלל ,שמצורע מחלט מטמא מעבר לבגדיו גם משכב ומושב לכל עומק שהוא .אפשר כי הדבר מרומז
בטעם מקף של (יד,ח) אֶ תְ -בּג ָ ָ֝דיו בתפקיד רב-חלקים ,מתאר את אין-סוף התפשטות הטומאה בבגדים בזמן חלוטו של המצורע.
הח"ח מלטמא משכב ומושב .כלומר על בגדיו שהיו מונחין תחת משכבו קאמר אע"פ שלא נגע .והא דאמרינן הכא שמטמא משכב

ומושב בימי גמרו לא לטמא אדם כדאמרינן בפסחים (דף סז) אלא לטמא אוכלין ומשקין :מפני שהם שני כיבוסי בגדים וכו' רצה
לומר שיש שני מיני כיבוסין וכיבוס האמור בעניננו (טט – (יד,ח)) לענין משכב ומושב א"צ לימי סיפורו (של שבעת ימי טהרה) שאינו
מטמא משכב ומושב כלל (טט – (יד,ח) בתנאי שהמצורע טבל ומעכשו הוא מטמא מגע בלבד ,לכן כיבוס זה יתר ומלמד לימי חלוטו) וכיבוס שני
האמור שם (טט – (יד,ט )) הוא לטהר בגדיו ממגע:
הכיבוס ב(-יד,ט) ְוכ ֶבֶּ֣ס֭אֶ֭תְ -בּג ָ ֵָ֗דיו הוא כיבוס מטומאה קלה שהבגד נטמא ממגע של המטהר בימי ספרו .הכיבוס הראשון (יד,ח) מלמד על
טומאה חמורה של המצורע המחלט שהבגד נטמא תחת מושב ומשכב של המצורע בלי מגע המצורע בו ,בטומאה המטמאה אוכלין ומשקין
אבל אינה מטמאה אדם.
הבגד המוטבל נטהר מיד מכל טומאה שלא כמצורע שיורד בשלבים.
֭֩המּטַּ ָ֨הר֭אֶ תְ -בּג ָ ָ֝דיו ר' שמעון מחדש מה שלא כתוב כלל,
(וי' מצ' יד,ח)֭ ְוכ ֶבּס ַ
ס ֩ (הראשון) בטעם תרסא בתפקיד מידרוג בחומרת הטומאה של המצורע מחלט שיורד מטומאה חמורה
אפשר כי (וי' מצ' יד,ח) ְוכ ֶבּ ֭
המטמאה מושב ומשכב לטומאת מגע בלב ד .ובנוסף עשוי ללמד בתפקיד של אין שעור מגביל לטומאת משכב ומושב ,המרומז בטעם
מקף כלהלן.
אפשר כי טעם מקף של (יד,ח)֭אֶ תְ -בּג ָ ָ֝דיו בתפקיד רב-חלקים ,מתאר את התפשטות הטומאה החמורה בבגדים בזמן חלוטו של המצורע
מעבר לבגד שנוגע בו גם למשכב ומושב לכל עומק שהוא .וכל אלו מטמאים אוכלין ומשקין.
בימי ספירתו טומאת המצורע יורדת לדרגת טומאת מגע בלבד ,שרק הבגד שהמצורע נגע בו נטמא לטמא אוכלין ומשקין אבל לא
בגדים שנגעו בבגד הראשון.
֭֩המּטַּ ָ֨הר֭אֶ תְ -בּג ָ ָ֝דיו – תבנית טעמים העשויה ללמד על בנין אב (פתוח על דוגמת מהרז"ו במדה ח' מל"ב מדות –
(וי' מצ' יד,ח)֭ ְוכ ֶבּס ַ
בנין אב) .המצורע הוא הראשון לפי סדר הכתוב בתורה בקבוצת טמאים מחמת טומאה היוצאת מגופם הסופרים שבעה לטהרתם.
ומלמד בכעין בנין אב לאחרים (זב ,זבה) בענין רב-שכבות בגדים הנטמאים ממשכב וממושב של טמאים אלו( ???.צריך עיון)
(וי' מצ' יד,ח) ְו ָר ַחֶ֤ץ ַבּ ַמּים ְ֭וטָ ָ֔הר – מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן בתפקיד שני לימודים.

לימוד (א) (ט) (וי' מצ' יד,ח) ְו ָר ַחֶ֤ץ֭אפילו במי מקוה ,והלא דין הוא מה הזב שאינו טעון הזיית מים חיים (בימי ספירתו) טעון ביאת מים
ֶ֤ץ֭בּ ַמּים֭אפילו במי מקוה.
חיים ,מצורע שטעון הזיית מים חיים (בתחילת ימי ספירתו) אינו דין שיטעון ביאת מים חיים ת"ל וְ ָר ַח ַ
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ב"ה

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

המצורע טעון הזיית מים חיים ממעין נובע תמיד (ראה ספרא מצורע פרשה א פרק א (ד)) ,לכן מבחינה זאת הוא חמור מן הזב .לכן היינו
לומדים בקל וחומר מה הזב שאינו טעון הזיית מים חיים (בימי ספירתו אבל) טעון (לטהרתו) ביאת מים חיים (טבילה במעיין נובע תמיד),

(לכן גם) מצורע שטעון (בשלב ראשון לטהרתו) הזיית מים חיים (בתחילת ימי ספירתו) (צריך) שיטעון (בשלב ראשון לטהרתו) ביאת מים חיים
(טבילה במעיין נובע תמיד)

ֶ֤ץ֭בּ ַמּים֭אפילו במי מקוה ( ,וי' מצ' יד,ח) ְו ָר ַחֶ֤ץ ַבּ ַמּים֭– מהפך פשטא ,מוציא המצורע בתחילת תהליך הטהרה (ימי ספירתו)
ת"ל ְו ָר ַח ַ
מההשואה לטהרת הזב שטעון לטהרתו טבילה במי מעיין נובע תמיד ,ובשביל תחילת טהרתו יכול לטבול גם במי מקוה ולא רק במי מעיין
נובע תמיד.
בּ – אות שימוש מנוקדת בפתח של ה"א הידיעה ,אולי ללמד על מי טהרה היותר מצויים – מי מקוה.
ם – ַ֭
בַּ מַּ י ֭
ָבוֹא֭אֶ לָֽ ַ -ה ַמּחֲנֶ ָ֑ה֭רחיצת גופו מעכבתו ליכנס לפנים מן המחנה ואין (שילוח)
ֶ֤ץ֭בּמַּ ים ְ֭וטָ ָ֔הר ְואַ ַחֶ֖ר֭י ֶ֣
לימוד (ב) (י) (וי' מצ' יד,ח) ְו ָר ַח ַ
ֶ֣ת֭ה ְמּצ ָ ָ֔רע)
תּוֹר ַ
ַ
ציפרים מעכבים אותו ליכנס לפנים מן המחנה( .שילוח מפורש ב-ספרא מצורע פרשה א (א  -ג) (וי' מצ' יד,ב)

ע"פ הח"ח ב-פרשה ב משנה (ד) כבר למדנו כי אין שילוח צפרים מעכב (כי רק הנעשה בגופו מעכב) וכתב הח"ח שאפשר כי בשביל לבוא
אל המחנה צריך עוד לימוד אחר ששילוח הצפרים לא מעכב את בואו אל המחנה.
חר֭י ֶָ֣בוֹא֭אֶ לָֽ ַ -ה ַמּחֲנֶ ָ֑ה – טפחא מונח מקף אתנח ,אֶ לָֽ ַ -ה ַמּחֲנֶ ָ֑ה – אתנח בתפקיד הגבלת מלת ְואַ ַחֶ֖ר֭ללמד שלא רק ל-אַ ַחֶ֖ר֭כל
וְ אַ ֶַ֖֭
הפעולות יבוא אל המחנה אלא שיש מספר פעולות שלא מעכבות .אחת נלמדת מהאתנח עצמו ואחת מתרבה מטעם מונח במלת יָבֶ֣ וֹא֭והן
כבוס בגדיו ושלוח הצפור ,וטעם טפחא של מלת ְואַ ַחֶ֖ר בתפקיד פותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריו והאפיון הוא הגבלת מלת וְ אַ ַחֶ֖ר שלא
כל הפעולות מעכבות.
אֶ לָֽ ַ -ה ַמּחֲנֶ ָ֑ה – מקף ,רב-שלב מותר להיכנס למחנה ישראל ולויה (משנה נגעים פי"ד,מ"ח) ,אסור במחנה שכינה.
וּץ֭לאָ הֳלֶ֖ וֹ ,יהא כמנודה והוא אסור בתשמיש המטה ,אהלו אין אהלו אלא אשתו שנא' (דב' ואת' ה,כז) ֵ֥שׁוּבוּ
ְ
ח
(יא) (וי' מצ' יד,ח) ְוי ַָשֵׁ֛ב֭מ ֵ֥֭
לכם לְָא ֳהלֵיכ ֵֽם ,שׁ ְב ַעֵ֥ת֭י ָָֽמים ולא ימי החליטו דברי רבי (בבלי מועד קטן ז,ב רבי יהודה) ,ר' יוסי ברבי יהודה אומר קל וחומר לימי החליטו
(מה בימי ספרו אסור ק"ו שבימי החלטו אסור) ,אמר רבי חייא השבתי לפני רבי והלא למדנו רבי שלא היה יותם לעוזיה (שלא התעבר יותם)
אלא בימי החליטו (של עוזיה) (ענה רבי) אמר להם אף אני כך אמרתי .והח"ח אומר שרבי יוסי ברבי יהודה סבר (א) אולי לא עשה כדין
(ב) או כי התעברה אשת עוזיה לפני שעוזיה החלט.
הח"ח ְוי ַָשֵׁ֛ב מ ֵ֥חוּץ – מלמד על נדוי ְלאָ הֳלֶ֖ וֹ מלמד על אסור תשמיש,
התוה"מ ְוי ַָשֵׁ֛ב פירש כי כלל בלשון שהדבר שהוא חידוש במאמר יקדם תמיד ומלמד על איסור תשמיש המטה שבימי החלטו היה מותר,
ומשכתב יהא כמנודה הוא ענין בפני עצמו.
וּץ֭לאָ הֳלֶ֖ וֹ  -מרכא טפחא ,יתור לרבות
ְ
וְ י ַָשֵׁ֛ב – תביר ,מחלק בתשמיש המיטה שבימי החלטו היה מותר ובימי ספרו שאחריהם אסור מ ֵ֥ח
את המשך הנדוי מימי החלטו אף שירד בדרגת טומאתו.

(וי' מצ' יד,ח) ְוי ַָשֵׁ֛ב – תביר מחלק באיסור תשמיש המטה בין מצורע ובין מצורעת רמב"ם הלכות טומאת צרעת פי"א,ה"א  ...ומונה
וּץ֭לאָ הֳלֶ֖ וֹ מלמד שאסור בתשמיש המטה ,והמצורעת מותרת בתשמיש המטה.
ְ
שבעת ימים ואסור בהן בתשמיש המטה שנאמר מ ֵ֥ח
פסק רמב"ם הלכות טומאת צרעת פ"י,ה"ו ( ...שמצורע מחלט) והרי הוא מותר ברחיצה ובסיכה ובנעילת הסנדל ובתשמיש המטה
ים
ֶ֤וּ֭פ ֻרמ ֭
ַע֭בּג ָ ָ֞דיו֭י ְהי ְ
וֹ֭ה ֵ֗ ֶנּג ְ
וזוקף את מטתו כשאר העם .וראה אותו רמב"ם ב(-יג,מה) אֲשֶׁ רֶ֣ -בּ ַ
וְ ג ַלּ ֶ֣ח֭אֶ ת-כָּ לְ -שׂעָ ֵ֗רוֹ  -מונח רביע ,תנאים לקיום תגלחת א' כהלכה( :טט  -א)
רמב"ם הלכות טומאת צרעת פי"א,ה"ג (טט  -א) כשהוא מגלח בשתי התגלחות אינו מגלח אלא בתער ,ואם גילח שלא בתער ( ...לא
עשה כלום) (טט  -ב) או שהניח שתי שערות לא עשה כלום ... ,ואם שייר שתי שערות בתגלחת ראשונה וגלחן בשניה לא עלתה לו אלא
תגלחת אחת בלבד והרי היא ראשונה( ,טט – וב-ה"א פסק) ולמעט שיער שבתוך החוטם לפי שאינו נראה,
(טט  -ג) ואינו מגלחו אלא כהן( ,טט  -ד) וכל היום כשר לטהרת המצורע.

כ"ה–תשרי–התשע"ד 29-Sep-14
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"ג

לא תגְ ְרעֶ֖ וּ ופי' רש"י (ע"פ ספרי פר' ד פב) כגון חמש פרשיות בתפילין (במקום הדרשה של
לא ת ֵ֗ספוּ ְ ...ו ֵ֥
נאמר ב(-דברים ואתחנן ד,ב) ֶ֣
ארבע ,שב-מכילתא דרבי ישמעאל בא – מסכתא דפסחא פרשה יח) ,חמשת מינין בלולב (במקום הכתוב על ארבע מינין (וי' אמר כג,מ)
ר כַּ ֶ֣פּת ְתּ ָמ ָ֔רים ַועֲנַ ֵַֽ֥ף עץ-עָ ֶ֖בת ְועַ ְרבי-נָ ַָ֑חל) ,וחמש ציציות (במקום הכתוב (דב' תצא
אשׁוֹן ְפּ ָ֨רי ע ֶ֤ץ ָה ָד ֭
וּל ַק ְח ָ֨ ֶתּם לָ ֝ ֶכם ַבּיֶּ֣וֹם ָהר ֵ֗
ְ
סוּתָךֶ֖֭ ומזה נדרש ב-בבלי זבחים יח,ב ארבע ולא (תגרעו לעשות על) שלוש כנפות ,ולא (תוסיפו לעשות על)
כב,יב)֭עַ ל-אַ ְר ַבֵּ֛ע כַּ נְ פֵ֥ וֹת ְכּ ְ
חמש כנפות).
לא תגְ ְרעֶ֖ וּ לעיל ,במצוות מילה נאמר (בראשית לך-לך יז,יב) וּבֶ ןְ -שׁמנַ ֶ֣ת י ֵָ֗מים
לא ת ֵ֗ספוּ ְ ...ו ֵ֥
לעומת הכתובים ודרשות התורה שבעל פה על ֶ֣

ימֵּ֥ וֹל 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 -שׁמנַ ֶ֣ת י ֵָ֗מים֭המרמזת 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)
חֲמ ָשֵּׁ֥ה֭ו ָ ָָֽאלֶ ף טעמים ,דפי' מלת טעמים לאו היינו טעם הענין אלא פיסוק טעמים כגון זרקא וסגול כו' שיש לנו היה לו לשלמה ה'
ירוֹ֭דפיסוק טעמים לפי התנועות של הפיסוק הוא ממש שיר וב(בבלי) נדרים (לז,ב) מוכח
ואלף פיסוק טעמים והיינו דכינה אותן שׁ ֶ֖
ינוּ֭בּמּ ְק ָ ָֽרא וגו' ודקאמר נמי בסמוך (האמורא רבא) דאגמריה בסימני טעמים היינו נמי ע"י
ַ
ָב
שהן מן התורה מדכתיב (נחמיה ח,ח) ַויּ ֶ֖
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:

טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ג
תורת כהנים – פרשת נגעים

I SBN 978- 965- 91868- 2- 2

9 789659 186822

הוצא לאור ע"י הכותב ,תשרי התשע"ג
הדף היומי  5ד'  13תל-אביב ת"ו , 6944027
ת"ד  43246ת"א 6143201
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לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

245/245

/©ZZFisherטעמי המקרא בהלכה ובאגדה  -התשעג

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

