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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
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 פרק המבוא נכתב עם ר' אלעזר לב הי"ו 

וראש כולל  אביב-ות הרב יעקב ויגדור הי"ו, שואל ומשיב בכולל אור משה בתלתפתשבפרקי פרשות השבוע, כמעט כל שבוע שני הוכן בה

 אביב.-שבועי משותף לכוללים אור משה ונתיבות צבי בתל-עור דותוכן נידון בשה. ערב נתיבות צבי

 

  רשומות עם שמותיהם במקום ההצעההי"ו, צעות אנשים שונים ה

נמצא בהתפתחות מתמדת והדבר מתבטא בשנויים , (בהלכה ובאגדה )שם קודם פה-תורה שבעלוהטעמי המקרא  העיון

הן ההשערות בעת ההוצאה ש 1ההשערות על תפקידי הטעמים שבפרק אל  הלאהו 2 -מ מהשערות על התפקידים בעבר המופיעות בפרקים

 .חהתשע" תשרילאור 

 

הנראים עקביים ע"פ ספירת דרכי לימוד  /טט הם בגדר השערותלמסומנים טטוד"שחלקן וההסברים  לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 .מידותי"ג ול"ב ועוד מ בלבד בהשאלהבמקראות שונים. שמות דרכי הלימוד 

 
 טעם, טעמי המקרא, הלכה, מדרש, תבנית, צופןמלות מפתח: 

Keywords: Cantillation, Biblical Accentuation, Trop, Jewish Law, Exegesis, Pattern, Code     
 

ל האומר דבר כ (ומ" ופרקי אבות פ")-נאמר בקיים השיו ,כל המעתיק הרי זה משובחה ואני מחלקה לכל. "בהקקיבלתי מתנה נפלאה מ
אֶמר (,כבאסתר ב)בשם אומרו מביא גאולה לעולם שנאמר  ֵ֛ר ַוּת ֹ֧ ֶלְך ֶאְסּת  ֵ֥ם ַלֶּמֶ֖ י׃ ְּבׁש    ָמְרֳּדָכָֽ
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 ב-ההסכמות מוצגות בסדר א 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 תמוז תשע"א     בס"ד 

 מכתב הוקרה
 ' לכ' צורבא מרבנן דעסיק באורייתא תדירא ומקשטה לאורייתא בטוב טעם ודעת ושמו הטוב הרב ר' זלמן פישר שליט"א שלום רב לאוהבי תורתך וגו

תו בעבודת הקודש, לדרוש הטעמים והנגינות של התורה הקדושה, ולפרשם ע"פ מדרשי חז"ל והלכותיהן שנדרשו בספרי תורת חזיתי איש מהיר במלאכ
וד כללים כהנים ובש"ס, וגם לרבות רמזים ע"פ פנימיות הענינים והכל ע"פ הדעת בחן ושכל טוב, וע"פ ברייתא די"ג מדות ול"ב מדות שהתורה נדרשת, וע

אים, וזכה לחדש ע"פ חלקו בתורתנו הקדושה שניתן לכל אחד מישראל חלק מיוחד מסיני כידוע. ואשרי חלקו הטוב שזכה לראות ופרטים רבים ונפל
 בעמלו בתורתנו הקדושה לפרש ענין הטעמים ושמותיהם ועניניהם עם תוכן הפסוקים בתנ"כ. 

ולכבדה על ידי זה, וכידוע ענין כבוד התורה כאשר דורשים כל נקודה ותג  והנני מברכו שיצליח להוציא לאור חידושיו הנעימים ולקשט התורה הקדושה

תורה בעין ואות בתורה כדאיתא ברש"י סוטה )מ"ט .(, ויזכה לשבת בבית ה' לאורך ימים ושנים טובים דשנים ורעננים, ויתקבלו חידושיו היקרים בעולם ה
 יפה. 

 ב"ב –מברכו באהבה, חזקי' א. סענדר יצחק ערלנגער 
 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"אספר ע"פ ההשערות לתפקידי תבניות הטעמים בחלק מגילת איכה ב הי"ו אה תרומת הרב ערלנגערר
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

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

 

 התש"ע הרב אביגדור נבנצל שליט"א, ירושלים העתיקה: דברים מפליאים.דעות תמציתיות: 
 ע"ב הרב מנחם מנצ'יק שליט"א לדורש הטעמים תזכה לכל טוב.התש התשע"א הרב שלמה לוונשטיין שליט"א, בני ברק: מרגש, כבוד התורה.

 והעיקר שכולו בדברי חז"ל, נותן חן בדברי חז"ל שמעוגנים בכתוב.התשע"ב הרב מוזסון שליט"א, רמות: מקורי ויצירתי, 

 התשע"ב תמוז ר'מ' פומרנץ שליט"א: קשה להאמין שיש בדור הזה אדם עם "רעיונות מבהילים" כאלה.
 רב דוד פרנד שליט"א, ראש הקהל כדתיא לונדון, בריטניה שזכיתי ללמוד עמו כחצי ש"ס בבלי: שיטה מבוססת.התשע"ג ה

 התשע"ג הרב עמנואל תהילה שליט"א, רכסים: ספר מדורות ראשונים, מקדים את זמנו, לצמרת הלומדים.
 מאוד. התשע"ד הרב יצחק מאיר מורגנשטרן שליט"א, ירושלים: נהנתי מאד, זה רעיון יפה

התשע"ד הרב עקיבא בריליאנט שליט"א, עורך המדרש המבואר: נהנה מאד. ברור שהרעיון אמת שאפשר להבין ע"פ הטעמים. שכן הגר"א ביאר כמה 
 לטעמים.  ףנוס רובדגולדווסער שליט"א, בעל שלשלת התורה: ישראל הרב  הביאורים ע"פ הטעמים.   התשע"

  רבה. יישר כוחך. נראה שאתה מגלה עוד אחת מ"שבעים פנים לתורה".תודה התשע"ו ד"ר רענן משה שליט"א, 
 ה בשבת ויגש, ה טבת התשע"ו הרב חיים לייב חנס שליט"א בשם מחותנו הרב מוזסון שליט"א: זוית ראיה של התורה שאי אפשר להפריך אותה. הרב

 וון דרישה.אביב: דרך לימוד לא מקובלת. בדרך רמז מתווה לחכמים כי-חיים לייב חנס, תל
 ו, הרב דוד מרדכי גולדנברג, בית שמש: אשרי שזכה לגלות אור טעמי המקרא בעולם.ב בשבת ויקרא, ד אדר ב' התשע"
 .יישר כח המאמרים שלך נותנים לי אהבת תורה הרב דוד מרדכי גולדנברג, בית שמש:א בשבת תצא, ח אלול התשע"ט, 

 .אשריך. והכל בסגנון יחודי, מכל הסוגים הלכה חסידות ומדרשים ועוד ועוד, דברי תורהעשירות נפלא ב תודה !א אמר, ז אייר התשע"ח, 
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

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

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הענינים תוכן

 7 ל"חז לדרשות וקשרם המקרא טעמי 1
 7 בתורה המקרא טעמי בתבנית העיון תמצית 1.1
 7 התורה לימוד מדרכי כחלק טעמים ,מבוא 1.2
 10 המקרא בטעמי ללימוד אחדים ך"תנ בפסוקי עיון 1.3
 13 בירורה סדר 1.4
 13 .מחברים-ומשרתים לעוצרים הידועה הטעמים חלוקת 1.5
 14 .טעמים ותבניות טעמים פ"ע דרישה לתפקידי ומחברים כעוצרים הטעמים לתפקידי מעבר – רעיונית הטעמה 1.6
 17 רעיונית הטעמה פ"ע הכתובים לדרישת בית אלף בסדר טעמים ותבניות טעמים תפקידי של מפורטת הגדרה 1.7

 17 ולךה֣֣֣רשופ֣֣ = מו֣נח 1.7.1

 17 ג֝רש גם הנקרא ג֝רש-אזלא֣גם הנקרא אז֝לא 1.7.2

וק -ו פסוק-חצי סוף את֑נח 1.7.3  17 פסוק-סוף גם הנקרא סלָֽ

עיה 1.7.4  17 מעמיד גם הנקרא גָֽ

 17 הענין מן יוצא כעין ,מלרע לקריאה אז֝לא  זהו – גרש֞יים֣֞ 1.7.5

 17 מצרף - דרגֹ֧א 1.7.6

 18 ,תנועה,גורע או מוסיף ,יורד או עולה ,משתנה ערך – סגול ֣ זרקא֣  1.7.7

 19 שלוש לערך הקשור ענין – ג֕דול-זקף 1.7.8

 19 שניים לערך הקשור ענין – ק֔טן-זקף 1.7.9

א 1.7.10 אטר = טפחֶ֖  19 ורבוי שנוי – חֶ֖

 20 הברות שתי בעלת מלעלית במלה או ,אחת הברה בת במלה פשטא מחליף ,כך לפחות ,כך דווקא – י֚תיב 1.7.11

 21 קטן-זקף ראה ,ממשמעותו מוציא – ֤מֻהפך֣שופר = מה֤פך 1.7.12

א 1.7.13  21 מרחיק – ריךמאֵ֥֣ = מרכֵ֥

 21 שלבים שני – (יןחוטר ֣֣תרי)=֣יטעמ֣ ֣תרי = כפולה-אמרכ֣  1.7.14

 21 משמעות-רב מתוך בורר ,מצב-רב מתוך בורר ,אחת מלה לכעין מלים מצרף ,אילם אמצעי טעם  – מקף 1.7.15

וק 1.7.16  21 פסוק-חצי סוף את֑נח֣ראה ,פסוק-סוף גם הנקרא סלָֽ

 21 שנחלק סדור אלעזר לרבי א"י למדה יצוג תפקידיו בין ,מלים בין מפריד ,אילם אמצעי טעם  – ׀֣פסק 1.7.17

 21 אחר תורני לענין אותו והעבר הופעתו במקום כלשהו עקרון דרוש ,הפצה ,פיזור  – פ֡זר 1.7.18

 22 הענין פשט ,פשוט ,ויחיד אחד ,אחד  – פשטא ֣ 1.7.19

 22 בראשית מימי ,למפרע ,קודם  –֣קד֨מא 1.7.20

 23 ארבע לערך הקשור ענין –֣ר֗ביעי֣=֣ר֗ביע 1.7.21

אביב: הכרת הטוב על העונג שבת בשבתו. התשע"ב, -התשע"ו משפחות ב', ס', ר', תל טעמי המקרא, המחדש מסילות בתורה. דעות תמציתיות:
 התשע"ז כסלו: הרב אלעזר זיידמן ת"א: כבוד התורה וכבוד

מאחל, שתזכה להוציא עוד כסלו התשע"ז הרב א"י הכהן, בעל "תורה אחת" יישר כח על הספר של הטעמים, כבודו ממש עשה עבודת קודש.  טז
 ר' איתן אשכנזי ת"א: בסוד הטעמים, טוב טעם ודעת של חכמים ונבונים. ספרים רבים בכמות ואיכות !

 

 ד' חקת, ד' תמוז התשע"ז
 לכב' הרב פישר שליט"א. 

ם כית כי נתייחד על ידך מקום מיוחד לבאר את פסוקי התורה עפ"י טעמיה בדרך יייחודית. ואף כי מצינו מפעם לפעם את רבותינו מפרשים ודורשיז
 את הפסוקים עפ"י טעמיהם, מ"מ לא מצינו חיבור שנתייחד ע"ז. חושבני כי יש בכך כבוד לתורתינו הקדושה, הנדרשת עפ"י טעמיה בדרכים רבות,

 רי דרוש לא ננעלו. ושע
ם כי גם הטעם "תילשא" הוא בצורת חצי מספרים, המזכיר את ה"זוג". וכן הטעם "תביר" מורה על כ, חושבני להוסיף על דברי)חקת( לגבי פרשתינו

ר בפרשת משפטים שבירה }וכן הוא אצלינו בק"ק תימן, שאין מאריכים בסלסולו{, וזהו מלשון שבירה וחיתוך במספרים שדקדקתם בו. גם על המאמ
 עברתי, ונהנתי לראותו מעמיק נפלא בפרטי דין רוב ודורשם עפ"י טעמיהם.   

עצם הדברים נצרכים אולי קצת עריכה לקרב את הדברים שהם בעצמם עמוקים, וכן מיוסדים על הקדמות בכללי הטעמים, אל עיני קהל הקוראים 
 הרחב, אבל הרעיון הוא נפלא. 

 
 רי  בברכה ובידידות: י. צב

 
 )ג' מטמ"ס כ"ד תמוז התשע"ז( בס''ד

 שלום וברכה
 עברתי על המאמר נראה נפלא לחבר סדרות טעמים בדרך הדרוש

 לענ''ד כדאי לעשות טבלה בה מראים את הפסוקים אחד מתחת לשני ובמקביל ההסבר של כל אחד וכו'
 יקותיאל פיש בהצלחה

 
 מכון עומקה של הלכהיו"ר   הרב י. מ. בלושטיין ערד בצורה בלתי רגילה. חומר מיוחד מאד ומרתק ה' מרחשון התשע"ח ליל ד' לך

 אילן-אונ' בר –לתורה ומדע  25-ו' ניסן התשע"ח מההרצאות הטובות ביותר בכנס ה
פרך המוגמר א' אלול התשע"ח א' שפטים, לר' זלמן היקר, בתור אח של אברהם מרדכי זכיתי להכירך ונפעמתי מסוד טעמיך ואי"ה נזכה לראות את ס

 ( .הלכות קידוש ידים ורגליםעל כל סודות הטעמים. בידידות יצחק מאיר הכהן פרל )בעמח"ק 
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

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

 24 ריכוז ,התלבטות ,השהיה –֣של֓שלת 1.7.22

יר 1.7.23  24 ממש לא ,ממעט ,מחלק – תבֵ֛

.אלאחריו אלפניו ,מסיני למשה הלכה ומחיצין חציצין ,שיעורין –֣ ֠תלשא הספרדי מנהגל ֠גדולה-תלישא 1.7.24

 25 

 25 .אלאחריו כ"בד ,מסיני למשה הלכה ומחיצין חציצין ,שיעורין – תרסא֣֩ הספרדי למנהג ֩קטנה-תלישא 1.7.25

 26 מיוחד שיעורין – פ֟רה-קרני 1.7.26

 26 פ֟רה-קרני-ל קשור – ויומ֣ -בן-ירח 1.7.27

 26 .מהתבניות לחלק הטעמים תבניות תפקידי לש מתמטי רישום 1.8
 28 הממוחשבת הכתר גירסת פ"ע בתורה מקרא טעמי תבניות של ספירה טבלת 1.9
 33 (אילן-בר ת"שו) א פרשה (הגלילי יוסי רבי בן) ישמעאל דרבי ברייתא ספרא מדות ג"י 1.10
 33 (הגלילי יוסי רבי בן) אלעזר דרבי ברייתא מדות ב"ל 1.11

 33 (אילן-בר ת"שו) 266 – 265 'ע (אייזנשטיין) המדרשים וצרא)
 33 רבה מדרש (איינהארין וואלף זאב) ו"מהרז פ"ע 1.12

 33 (הגלילי יוסי רבי בן) אלעזר דרבי ברייתא מדות ב"ל-ל  'א ווגשל תהוצא כגון)
 35 ט"התשע – ח"התשע שנות, השבוע פרשות דפי - בראשית 2

 35 (ח"התשע) א,א בראשית 2.1
 37 (ט"התשע) א,א בראשית 2.2
 39 (ח"התשע) ט,ו נח בראשית 2.3
 41 (ט"התשע) ט,ו נח בראשית 2.4
 43 (יעקב נחלת בהשתתפות()ח"התשע) א,יב לך-לך בראשית 2.5
 45 (יעקב נחלת בהשתתפות()ט"התשע) א,יב לך-לך בראשית 2.6
 48 (ח"התשע) א,יח וירא ראשיתב 2.7
 50 (ט"התשע) א,יח וירא בראשית 2.8
 52 "(יעקב נחלת" בהשתתפות ,ח"התשע) :א,כג שרה חיי בראשית 2.9
 54 "(יעקב נחלת" בהשתתפות ,ט"התשע) :א,כג שרה חיי בראשית 2.10
 56 (ח"התשע) יט,כה תולדת בראשית 2.11
 58 (ט"התשע) יט,כה תולדת בראשית 2.12
 60 (יעקב נחלת בהשתתפות) (ח"התשע) :י,כח ויצא בראשית 2.13
 62 (יעקב נחלת בהשתתפות) (ט"התשע) :י,כח ויצא בראשית 2.14
 65 (ח"התשע) ד,לב וישלח - בראשית 2.15
 67 (ט"התשע) ד,לב וישלח - בראשית 2.16
 69 (ח"התשע) א,לז וישב בראשית 2.17
 71 (יעקב נחלת בהשתתפות) (ט"התשע) א,לז וישב בראשית 2.18
 73 (ח"התשע) :א,מא מקץ בראשית 2.19
 75 (ט"התשע) :א,מא מקץ בראשית 2.20
 77 (יעקב נחלת בהשתתפות) (ח"התשע) :יח,מד ויגש בראשית 2.21
 79 (יעקב נחלת בהשתתפות) (ט"התשע) :יח,מד ויגש בראשית 2.22
 81 (ח"התשע) כח,מז ויחי - בראשית 2.23
 83 (ט"התשע) כח,מז ויחי - בראשית 2.24

 85 ט"התשע – ח"התשע שנות, השבוע פרשות דפי - שמות 3
 85 (יעקב נחלת בהשתתפות ,ח"התשע) א,א שמות 3.1
 87 (יעקב נחלת בהשתתפות) (ט"התשע) א,א שמות 3.2
 89 (ח"התשע) ב,ו וארא שמות 3.3
 91 (ט"התשע) ב,ו וארא שמות 3.4
 93 (יעקב נחלת ,פרל מ"א הרב בהשתתפות) (ח"התשע) א,י בא שמות 3.5
 95 (יעקב נחלת בהשתתפות) (ח"מהתשע המשך – ט"התשע) א,י בא שמות 3.6
 97 (ח"התשע) יז,יג בשלח שמות 3.7
 99 (ט"התשע) יז,יג בשלח שמות 3.8
 101 (יעקב נחלת בהשתתפות) (ח"התשע) א,יח יתרו שמות 3.9
 101 (יעקב נחלת בהשתתפות) (ט"התשע) א,יח יתרו שמות 3.10
 104 (יעקב נחלת בהשתתפות()ח"התשע) א,כא משפטים שמות 3.11
 106 (יעקב נחלת בהשתתפות()ח"מהתשע המשך ט"התשע) א,כא משפטים שמות 3.12
 108 (יעקב נחלת בהשתתפות()ח"התשע) א,כה תרומה שמות 3.13
 110 (יעקב נחלת בהשתתפות()ט"התשע) א,כה תרומה שמות 3.14
 112 (ח"התשע) כ,כז תצוה שמות 3.15
 114 (ט"התשע) כ,כז תצוה שמות 3.16
 116 (יעקב נחלת בהשתתפות) (ח"התשע) יא,ל תשא כי שמות 3.17
 118 (יעקב נחלת בהשתתפות) (ט"התשע) יא,ל תשא כי שמות 3.18
 120 (ט"התשע) א,לה ויקהל שמות 3.19
 122 (יעקב נחלת בהשתתפות) (ח"התשע) כא,לח פקודי שמות 3.20
 124 (יעקב נחלת בהשתתפות) (ט"התשע) כא,לח פקודי שמות 3.21
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 126 ט"התשע – ח"התשע שנות השבוע פרשות דפי - ויקרא 4 

 126 (ח"התשע) א,א ויקרא 4.1
 128 (ט"התשע) א,א ויקרא 4.2
 130 (ח"התשע) א,ו צו ויקרא 4.3
 132 (יעקב נחלת בהשתתפות ,ט"התשע) א,ו צו ויקרא 4.4
 134 (ח"התשע) א,ט שמיני ויקרא 4.5
 136 (יעקב נחלת בהשתתפות()ט"התשע) א,ט שמיני ויקרא 4.6
 138 (ח"התשע) א,יב תזריע ויקרא 4.7
 139 (ט"עהתש) א,יב תזריע ויקרא 4.8
 143 (ט"התשע) א,יד מצורע ויקרא 4.9

 145 (יעקב נחלת בהשתפות()ח"התשע) א,טז מות אחרי ויקרא 4.10
 147 (ט"התשע) א,טז מות אחרי ויקרא 4.11
 149 (יעקב נחלת בהשתתפות) (ט"התשע) א,יט קדשים ויקרא 4.12
 151 (ח"התשע) א,כא אמר ויקרא 4.13
 153 (ט"התשע) א,כא אמר ויקרא 4.14
 155 (יעקב נחלת בהשתתפות) (ח"התשע) א,כה בהר ויקרא 4.15
 157 (יעקב נחלת בהשתתפות) (ט"התשע) א,כה בהר ויקרא 4.16
 159 (ח"התשע) א,כו בחקתי ויקרא 4.17
 161 (ט"התשע) א,כו בחקתי ויקרא 4.18

 163 ט"התשע – ח"התשע שנות השבוע פרשות דפי - במדבר 5
 163 (יעקב נחלת בהשתתפות) (ח"התשע) א,א במדבר 5.1
 165 (ט"התשע) א,א במדבר 5.2
 167 (יעקב נחלת בהשתתפות()ח"התשע) כא,ד נשא במדבר 5.3
 169 (ט"התשע) כא,ד נשא ברבמד 5.4
 171 (יעקב נחלת בהשתתפות) (ח"התשע) א,ח בהעלתך במדבר 5.5
 173 (יעקב נחלת בהשתתפות) (ט"התשע) א,ח בהעלתך במדבר 5.6
 175 (ח"התשע) א,יג שלח במדבר 5.7
 177 (ט"התשע) א,יג שלח במדבר 5.8
 179 (יעקב נחלת בהשתתפות) (ח"התשע) א,טז קרח במדבר 5.9
 181 (יעקב נחלת בהשתתפות) (ט"התשע) א,טז קרח במדבר 5.10
 183 (ח"התשע) א,יט חקת במדבר 5.11
 185 (ט"התשע) א,יט חקת במדבר 5.12
 187 (יעקב נחלת בהשתתפות) (ח"התשע) ב,כב בלק במדבר 5.13
 189 (יעקב נחלת בהשתתפות) (ט"התשע) ב,כב בלק במדבר 5.14
 191 (ח"התשע) י,כה פינחס במדבר 5.15
 193 (ט"התשע) י,כה פינחס במדבר 5.16
 195 (יעקב נחלת בהשתתפות) (ח"התשע) ב,ל מטות במדבר 5.17
 197 (יעקב נחלת בהשתתפות) (ט"התשע) ב,ל מטות במדבר 5.18
 199 (ט"התשע) א,לג מסעי במדבר 5.19

 201 ט"התשע - ח"התשע שנות השבוע פרשות דפי - דברים 6
 201 (ח"התשע) א,א דברים 6.1
 203 (יעקב נחלת בהשתתפות) (ט"התשע) א,א דברים 6.2
 205 (ח"התשע) כג,ג אתחנן דברים 6.3
 207 (ט"התשע) כג,ג אתחנן דברים 6.4
 209 (ח"התשע) יב,ז עקב דברים 6.5
 211 (ט"התשע) יב,ז עקב דברים 6.6
 213 (ח"התשע) כו,יא ראה דברים 6.7
 215 (ט"התשע) כו,יא ראה דברים 6.8
 217 (יעקב נחלת בהשתתפות) (ח"התשע) יח,טז שפטים דברים 6.9
 219 (יעקב נחלת בהשתתפות) (ט"התשע) יח,טז שפטים דברים 6.10
 221 (ח"התשע) י,כא תצא-כי דברים 6.11
 223 (פרל מ"א הרב בהשתתפות) (ט"התשע) י,כא תצא דברים 6.12
 225 (יעקב נחלת בהשתתפות) (ח"התשע) א,כו תבוא דברים 6.13
 227 (יעקב נחלת בהשתתפות) (ט"התשע) א,כו תבוא דברים 6.14
 229 (ח"התשע) ט,כט נצבים דברים 6.15
 231 (ט"התשע) ט,כט נצבים דברים 6.16
 233 (יעקב נחלת בהשתתפות) (ט-ח"התשע) א,לא וילך דברים 6.17
 235 (פ"התש – ט"התשע) א,לא וילך דברים 6.18
 237 (ט-ח"התשע) א,לב האזינו דברים 6.19
 238 (יעקב נחלת בהשתתפות) (פ"התש-ט"התשע) א,לב האזינו דברים 6.20
 240 (ט - ח"התשע) המועד חול שבת – א,לג הברכה וזאת דברים 6.21
 242 (פ"התש – ט"התשע) המועד חול שבת – א,לג הברכה וזאת דברים 6.22
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 , גירסא נוכחית תשרי התשע"חחי אייר התשס"הס"ב, תחילת כתיבת פרק כללי והשערות אייר התשס"ד, גירסא א' -העיון החל בהתשס"א 
 

 קשרם לדרשות חז"להמקרא ו טעמי 1

 תמצית העיון בתבנית טעמי המקרא בתורה  1.1

 

. ביניהם דרשות בלשון הכתוב, סדר מלים, מהתנ"ך אופני לימוד מגווניםב ך ארץואגדה ועצות טובות בדרת הלכה פה מלמד-התורה שבעל

בהם, והרחבות שריכז המהרז"ו  קריא וכתיב, ניקוד ודקדוק, י"ג מידות שהתורה נדרשת בהם, ל"ב מידות שהתורה והאגדה נדרשים

שנוסחו על פני הדורות כולל בדורות  מדרש, במפרשים ידועים כמו רש"י, ברמב"ם ועודכעליהם. יש כללי לימוד במשנה, בגמרא, 

 אחרונים, כגון תרי"ג הכללים שריכז המלבי"ם בספרו "איילת השחר". 

 

העיון פה הנזכרים לעיל. -ק התורה של התנ"ך,  ע"פ לימודי התורה שבעלהקב"ה זיכנו לאבחן תפקידים לתבניות טעמי המקרא בד"כ בחל

הסקה, היינו איך על דרכי  ומלמדת הטעמים( ניגון)אנחנו לא עוסקים בנושא  ניקודו היא הטעמה רעיונית המשלבת תחביר שההטעמה מגלה

  נות.ע"פ תבניות טעמי המקרא ברמות פרד"ס שוללמוד מקרא מסוים ורק לפעמים מה ללמוד 
 

פה עשויים להיות מבוססים על -, חלק מלימודי התורה שבעלבהסתברות סטטיסטיתמועלית השערה שע"פ הפסוקים שנבדקו בתורה, 

ככל  במקומות שנבדקו. לפי התפקידים שאובחנו )אחד או יותר לכל תבנית( כפי שחוננו החונן דעת ית"ששל התורה, תבניות טעמים 

הגדרות התפקידים ומשתמשים בתפקידים שאובחנו לצפות שבמקומות נוספים שניגשים ללמוד אותם  שהעיון מתפתח אנו משפצים את

 תפקידים נוספים.  אפשר כי בע"ה ימצאופה דרך לימוד דומה. -תהיה בתורה שבעל

 

ע"י רבי ישמעאל בן  מבין י"ג מידות המנוסחות הןתבניות טעמים מסוימות הן בעלות מאפיינים מסוימים של מידות שהתורה נדרשת בהן, 

 והןמבין ל"ב או יותר מידות המנוסחות ע"י רבי אלעזר בן רבי יוסי הגלילי  והן )חלק מהן קשור לטעמים קדמא, אזלא( רבי יוסי הגלילי

ן מסוימות הן בטוי מסוים למידות שהתורה והאגדה נדרשת בהמבין אלו שמופיעות בתורה שבע"פ ולא נוסחו ע"י התנאים האלו. תבניות 

חצאי שכמעט כל שתי מידות הלימוד הראשונות של ר' אלעזר הן ברבוי במיעוט, ומעיון עולה  .אבל אינם בהכרח זהות עם המידות

 הפסוקים בתורה שנבדקו מכילים רבוי ומיעוט כאשר התבניות השונות מבטאות דרכי לימוד שונות של רבוי ומיעוט.
 

הכתוב )העשוי להיות מצוה או סיפור מקראי( ולפיה לזהות מהתוכן ומתבניות טעמי בתחום ההלכה, צריך לזהות איזו הלכה נלמדת מ

 המקרא דרכי הרבוי והמיעוט בהלכה הנלמדת מהכתוב.

 (סב, יב 'תה) אמר אביי ]בבלי סנהדרין לד,א[-לדוגמא דרישת כתוב אחד שוב ושוב וקבלת מסקנות הלכתיות אחדות בבחינת הנאמר ב

ר ֱאֹלהִּ֗  ב ֶּ֬ ת׀ דִּ ֤ ֽים:ַאח  ז ֵלאֹלהִּ ֗ י ע ֝ ֥ י כִּ תִּ עְׁ ֑ מָׁ ֽיִּם־֥זּו שָׁ ת   , כלומר ללימודים אחדים.מקרא אחד יוצא לכמה טעמים - ים שְׁ
 

התחזקות בקבלת ללימוד ההילכתי. כגון שילוב איזכור חידוש הבריאה ונוסף העשוי להיות בתבניות טעמים מסוימות נושאות מסר רעיוני 

מעידה על השגחה פרטית כאילו כתוב  14.26-)גימטריאת המספר המעוגל ל פסוקים 14.258 פעם בכל עול מלכות שמים הפזורה בממוצע

 ."יד הוי"ה"(

 

בין , הלכות טו"ר ושו"ע ומשניות, ברייתות, דרשות גמרתיות, הלכות רמב"ם כי קיים מתאם בין תוכן של תומכת בהשערהעדות מצטברת 

 אחת.טעמים מתבנית  בפרק אחד שניות, ברייתות, הלכות רמב"ם, עד שלפעמים אלו סדרות של מתבניות טעמים

 

 על בסיס השערות בתורה נמצא גם מתאם בפסוקי נ"ך שנבדקו.

 

. תבניות 69606סימני טעמי המקרא )כולל מקף וגעיה( ובלעדיהם  84367 -מלים, ו 79978בתורה, ע"פ גירסת הכתר הממוחשב, יש 
 אלולעד  ,טעם אחד, שנים, שלושה, ארבעה, חמישה ויותר טעמים. ההשערות מבוססות ותמכיל, כפי שהתגבשו, טעמי המקרא של התורה

דוגמאות  4250-טעמים ועל כ 69606 -כמבשאר התורה  13% -בפר' תזריע, מצורע ועל כ(  69606-)מ 2.15% -כעל , טהתשע"

גדל, כך תבניות הטעמים המופעים של מספר ככל ש.  0.33%הסברי מקף המהווים  382ועוד נוספו . מקוטלגות ומאות שעדיין לא קוטלגו

ללמוד הלכה. העיון אינו מחפש להציג  לדרוש כדי ולפעמים גם מהגדלה ההסתברות לזיהוי תפקידי תבניות הטעמים איך לדרוש את הכתוב 

 הסבר מחלט לתפקידי תבניות טעמי המקרא בתורה.

 

  חלק מדרכי לימוד התורהטעמים כ, מבוא 1.2

ֲללּו ה׃-ְּבָכל֣'ה֣  אֹוֶד֣ה פ  ּה׀יָ֣֨ ַהֵ֥ ָדָֽ יםְ֣וע  ֣ ֹודְ֣יָׁשר  ָב֑בְּ֣בסֶ֖ ד֣(א,תה' קיא) ל  ְךֶ֣את֣'ַלה֑֣ ָוֶאְׁשַּתֲחֶוֶ֖ה ָוֶאּק ֵ֥ ֗ ם֣֣'ה ֣-ָוֲאָבר  ֣יַ֣אְבָרָה֔ נ  ֲאד   ֣ י ֱאֹלה 
ַחתֶ֣את תָ֣לַקֵ֛ ְּבֶדֶ֣רְךֱ֣אֶמ֔  ֣ י ְנַח נ  ֹו׃-ַּבת-ֲאֶׁש֤ר֣ה  ְבנָֽ י֣ל  ֶ֖ נ  יֲ֣אד  ֵ֥  דני לבוא אל חלקי בתורה.-כני בית אעל שהדרי ,(מח,בר' תולדות, כד) ֲאח 

 

 (.פרקי אבות פ"א מ"א) משה קבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה

 ובתוך זה קבל את טעמי המקרא. וגו'  משה קבל תורה מסיני

 

, וללא סימני הטעמה. הרמזים היחידים לפיסוק הם לפיסוק פרשיות והפרדה התורה כתובה ברצף מלים ללא סימני פסוק, ללא סימני ניקוד

בין חומש לחומש. מעל מספר קטן של אותיות מסוימות יש נקודה לציין דרשה במילה על בסיס קריאה שונה של המילה לצורך הדרשה. 

 עד כאן היה תיאור קומת הכתוב. במלים שונות.יו"ד אותיות ו"ו וברבות השנים אבדה הבקיאות המלאה במלים מלאות או חסרות, היינו 
 

פה שמסר הקב"ה למשה רבנו וביניהם תורת התגים, תורת הטעמים ותורת -מעל הכתוב נמצאות קומות של מסורות של תורה שבעל

 קריא.למשל בשנוי בין הכתיב ובין ההתורה ותורמות לדרישת סוק הפסוקים, יהניקוד. שתי האחרונות קובעות הקריא כפשוטו, פ

 

פרד"ס. בכל קומה כזאת התורה שראשי תיבותיהם הם הנוטריקון  ,מקובלים ארבעה אופני לימוד כלליים בתורה. פשט, דרש, רמז, סוד

הרמב"ם  הקדמת-בעוסקת בהלכה ובמעשה אבות סימן לבנים שגם מהם נלמדים עניניי הלכה.  קומת הפשט נדרשת באופנים שונים.

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
דרישת הלכה בכללי דרשות ידועים המבוססים על ג'  ;הלכה למשה מסיניב'  ;קבלה למשהא' משה סוגים: מסווג כלל ההלכה לח 1הלמשנ 

ובמה שזכינו לברר  תורה,טעמי המקרא במגלה כי  העיוןהכרעות רבנן בענינים שונים כגון מינהג.  ; ה'הלכה שיש בהן מחלוקות ; ד'התוכן

וכעין מידות לדרשת בפרד"ס י לימוד דרכ( מציינים , שינוי ניקודקריאה בנגינה בנוסף לתפקידיהם הידועים )פיסוק, הטעמה,בנ"ך, 

הלכות הכתובים, אפשר שמרמזים לחלק מהלכות שהן קבלה והלכה למשה מסיני, עוזרים בהבנת מחלוקות ולפעמים מהווים שרש ל

 מנהגים.מדאורייתא, מדרבנן ול

 

 בנוסף על דרשות בתורת הסוד. בהלכה ובאגדה וההסקות מהם לתפקידי טעמיםאחדות לעיון אסמכתאות 
בעזהשי"ת עלה בדעתי, שיתכן לעסוק בכל טעמי המקרא ולעיין  .2על טעמי המקרא הגר"אשנים רבות הייתי מודע לדרשות אחדות של 

 בשייכותם לדרשות חז"ל שיתכן ומהוות להם רמז. 

. ליונים אמצעים ותחתונים ע"פ תורת האר"י בספר שערי הרמח"להרב יוסף רפאל פאלוך זצ"ל הציע להסתכל על תפקידי הטעמים ע"פ ע

 נושא טעמים עליונים אמצעים ותחתונים נדרש גם בספר שער ההקדמות לרבי חיים ויטאל ע"פ תורת האר"י. 

מרי זה דאמכסה עתיק יומין זה המכסה דברים שכיסה עתיק יומין ומאי נינהו סתרי תורה ואיכא ל י מאלי פסחים קיט,א בב-נאמר ב
כי זה רומז ללימוד התורה בדרך הפרד"ס ע"פ תוכן וגם למתגלה מן . אפשר מי תורהטעהמגלה דברים שכיסה עתיק יומין מאי נינהו 

 .על עיון זה( רב י"מ כרמל נ"יהעיון ע"פ תפקידי הטעמים המדריכים איך לדרוש את הכתוב )הערת 

א֣פסוק )כ,יג(  צג,ב יתרו )שני בפר'( שמות זהר ֶ֖ ָֽ֖חל ֵ֥ ָֽ ְרָצֶ֖ ָָֽֽ֖ף ּת  ְנָא֑ אּ֣ת  ֶ֖ ֔ב ל ֣ ְגנ ָֽ ֣אּ֣ת  ... )היינו טעם טפחא = טרחא(  אי לאו דפסקא טעמא ל ֶ֖

 ע"י ההפסקה של הטעם בית דין יכול לדון נפשות, אדם יכול להוליד, בי"ד יכול לגנוב דעת ולהוציא אמת לאור.

גג זי"ן  ם תפקידים שלא הובנו על ידי עד עתה. ביניהםיש דרשות ע"פ טעמי המקרא בתורת הסוד ואפשר כי יש לה הר חלק ב'תקוני הז-ב

, מאריך או מקצר מקרב ומרחיק גורע, ומוסיף  ,נמשל למאזניים. אפשר להשתמש בהמשלה זאת במובן של מעלה ומוריד זרקא֣ במילה 

 מתוק מדבשיא דרומ"ח ופי' רבי"ע דיוקנא דומ תיקון כ"א)ג סיון התשע"ג(  כמתאר כריכה, תנועה תנודתית. זרקא֣ צורת  )עצם, זמן(.

 גרוש )כעין יציאה(. –גרשיים -גרש  ו-ע"פ הגר"א וכסא המלך שהוא צורת מרובע מחודד בד' צדדיו. אזלא

' נמצאת התיחסות קצרה לנושא הטעמים והמפרשים רב מרדכי גניזי ובעל "אוצר נחמד" הרב ישראל פף סעי ,מאמר שני ,הכוזריבספר 

וק֣,את֑נחעמים על הניקוד, ראה סעיף תפקידי הלוי מסבירים את השפעת הט   .של֓שלת,֣ר֗ביע,֣סגול ֣(, ג֕דול-ו ק֔טן) זקף ,סלָֽ

מתוך הטעמים ... ערך טעמים ונקודות, , חלק ד' מפתחות, ע' תרנג הבחור יצחק שאול אוילבירט נ"י(הפניית ) רבינו בחיי על התורה
 מעביר שפע – פ֡זר... ראה טעם א שכא; אדם שמתוכם נדע כוונת לבו,שבתורה אנו מבינים מה שלא נכתב בה, כענין התנועות שב

שער ג' פ"ד )הפניית הרב עזריאל זילברברג הי"ו( מתוארות עשר שיטות לימוד בתורה והשלישית בין היתר חיפשה  חובות הלבבות

חז"ל ולא בקשר בינם לתבניות הסבר לנגינות )טעמי המקרא(, אבל מביקורתו של חובות הלבבות עליהם נראה שלא עסקו בדרשות 

 הטעמים. העיון הזה מנסה לזהות קשר בין מופע תבנית טעמים ובין דרשות חז"ל.

 . 3גדול-קטן זקף-לצירוף בין הטעמים זקףאפשרות לתפקיד  אמרי נועם

.. ספר בן 4רפ"ז, הובא לדפוס שנת התיצחק בן יעקב הכהן )אוצר החכמה( פוענח מכת"י ע"י גרשום שלום – טעמי הטעמים)ספר( 

ארבעה עמודים העוסק בתורת הסוד. מתוכו למדנו )א( טעם רביע בין היתר מלמד על עצם רביעי )ב( תלשא בתפקיד תלוש ומגורש. )ג( 
 –כעין יציאה( )ה( דרג"א תבי"ר  –זה לגרש זה וזה לגרש זה )טט  –כעין יציאה( )ד( שני גרישי"ן  –לגרש ממחיצתו, )טט  –גר"ש -אזל"א

יש ב' נקודות הם  –קטן -פירוד, פיזור י"ב שבטים זה מזה )ז( זקף –גדול -לשבור. )ו( פזר -"א כדמות שלושה שברים ע"י תביר. תביר דרג

 צרות( הגלות -זמן( טורח )טט  -מאריך )טט  –שני עצמים( )ח( מאריך טרחא  –שני שרים )טט 

...  מי שזרוק במחשבתו וכרוך בכריכה: -המקרא: 'זרקא סגול'  טעמי דסוהפניית הרב רפאל שוואב הי"ו( ) מגלה עמוקות פ' בהעלתך
נחש הקדמוני שכרוך על  שליהפך הקב"ה ויפשוט העקימות  -אף שאנו מונחים בגלות רביעי הזה, 'מהפך פשטא'  -' רביעי'מונח 

בטא תנועה שמוסיפה או גורעת, מקרבת בתפקיד כריכה, אפשר מ –מסקנה: )א( זרקא  כי קטן יעקב ויזקוף הקב"ה: -עקבו. 'זקף קטן' 

 –קשר למספר ארבע, )ד( מהפך פשטא  –דבר הסמוך לדבר, אפשר דומה אבל לאו דווקא שווה לו, )ג( מונח רביעי  –ומרחיקה, )ב( סגול 

אפשר שבמובן בתפקיד הקמה,  –קטן -ישר( )ה( זקף –הוצאה ממצב אחד )כאן עקום( והעברה למצב אחר )כאן קו פשוט  –בתפקיד היפוך 

 של קומה מעל קומה, זהו שתי קומות

 )הפניית הרב א"צ קלוגר הי"ו, כ"ח כסלו התשע"ט( אופן קפב - ואתחנן מגלה עמוקות פ'

ואיתא בספר סודי רזי שבימי עזרא שתיקן כל הטעמים על הנקודות והתגין והאותיות, על ידי שלש ספרי התורות שנמצא אחר החורבן,  

, השני ספר זאטוטי, השלישי ספר היא היא, וכשהיו מחולקין הג' ספרי תורות אלו באותיות ובנקודות ובטעמים האחד שמו ספר מעון

ובתגי"ן, הלכו אחר הרוב, אחר כך כשהרג ינאי המלך לחכמים וכפר בתורה שבעל פה, ולא רצה להאמין רק בתורה שבכתב, ומחק כל 

נאי הטמינה את אחיה הקטן נקרא שמעון בן שטח )ברכות מ"ח ]ע"א[(, היתה תורה התגין שבספרי התורות, ולולי חסדי ה' שאשתו של י

שבעל פה ח"ו נשתכחה מישראל. והנה דבר זה גם כן מרומז בתורה כי לית לך מלה דלא רמיז באורייתא )כדאיתא בתענית ט' ]ע"א[(, 

֣ה  )כתיב( מזה (שמות ד,ב) כשאמר הקב"ה למשה בתחלת שליחותו ה־ז  ָךבְׁ  )קרי(מ  ֑ , רמז על התורה שלא תשכח התורה, שהוא מזה, כתיב יָׁד 

                                                        
 ההרמב"ם למשנ הקדמתמתוך  1

 נמצא לפי הכללים שהקדמנו שכל הדינים הקבועים בתורה נחלקים לחמישה חלקים....  עמ' יא
 ם המקובלים ממשה שיש להם רמז בכתוב או שאפשר ללמדם באחת המידות וזה אין בו מחוקת כלל וגו', הפירושיהחלק הראשון
 , הם הדינים שבהם אמרו שהם הלכה למשה מסיני, ואין אליהם ראיה ... וגם זה ממה שאין בו מחלוקת.החלק השני

 הם הדין כדעת הרוב לפי הכללים שהקדמנו וגו', הם הדינים שנלמדו באחת המידות ובהם נופלת מחלוקת... ונפסק בהחלק השלישי
, הם הדינים שקבעום הנביאים והחכמים שבכל דור ודור על דרך הגדר והסייג לתורה, והם שצוה ה' לעשותם באופן כללי באמרו החלק הרביעי

 וגו' ושמרתם את משמרתי
קון העולם תני פבר שאין בו הוספה ולא גרעון,או בענינים שהם מ, הם הדינים שנעשו בדרך העיון להסדרת הענינים שבין בני אדם, דהחלק החמישי

 בעניני הדת, והם שקוראים חכמים תקנות ומנהגות. וגו'
 

ומהם הלכה מדם באחת המידות, לממשה ויש להם רמז בכתוב או אפשר ל פירושים מקובליםנמצא שכלל הדינים האמורים במשנה נחלקים ... ל
 וגו' ינים בדרך העיון, ודגזרותהמידות ובהם נפלה מחלוקת, ומהם  באחת ומהם שנלמדולמשה מסיני, 

 
2

 באסתר 1פסוקים בתורה,  14. טעמי המקרא במורשת אשכנז, ר' יונה עמנואל זצ"ל, המעיין תשס"ב, ד ראה במאמר
 שבר –קשר לארבע, תביר  –רביע קשר לשרש קד"ם,  –, קדמא ואזלא ע"פ הגר"אאחדות תבניות טעמים  – כהלכות הפסח-מדלג על ההרים הספר ראה

  (6או  5מצאתי בגירסה  כמהחצר הוא פע", התרנ"ו )143ע' { 3}וחדשי השנה חסידות  יםעדמואמרי נועם, הרב הורוויץ מאיר בן אליעזר,  3
4
 נמצא באוצר החכמה במוצאי שבת, ל שבט ליל ראש חודש אדר התשע"ג 

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
ֽה (שמות ד,ב)סוד מן   ט  משה, כי נקראת התורה מטה כדאיתא ברעיא מהימנא )תיקו"ז יט מ"ג ע"א( אותיות מטה החל בתורה שנדרשת  מ 

שיהפך המטה לנחש שהסטרא אחרא גובר בלא ה"א, שבא להגיד מראשית אחרית אף  מזה (שמות ד,ב)במ"ט פנים )במ"ר פ"ב ג'(, לכן כתיב 

בעולם, מכל מקום ג' ספרים נרמזים במלת מז"ה יהיו בעולם שלא תשכח התורה, שכן מז"ה נוטרייקון "מעון "זאטוטי "היא היא, ומאלו הג' 

 על כל קוץ וקוץ תילי תילין של הלכות.  טעמין בתגיןספרים ילמדו ישראל כל רזי התורה 

ולכן נקראים מוולאז'ין )הפניית ר' יאיר פינצ'ובר מחבר ספר קריאה עם טעם( זהר חדש שה"ש נ"ז ע"ד ... הרב חיים  – נפש החיים
 .טעמים, כמו שהטעם והפירוש של כל ענין הוא השכל הנסתר שבענין, שמתוכו יוכל האדם להבינו במחשבתו

בעזהשי"ת שלטעמי המקרא יש תפקידים )בנוסף להבנה  עוסק בתפקידי טעמי המקרא בד"כ בחמישה חומשי תורה, בנסיון להוכיח עיון זה

( וכמעט ללא מימצאים  טעמי כ"א ספריםהעיון עוסק בעיקר בתורה ומעט בנ"ך ) תחבירית( המהווים רמז לדרשות חז"ל בפסוקים.

 במערכת השונה של טעמי שלושה הספרים איוב, משלי, תהלים.

ֶ֖ת ְוָאַ֣הְבּתָ֣֣֔(' ואתחנן ו,הדב) 5כדתניאיי אמר ב( א,א ולי יומא פבבוהנה מפרש רש"י את ) יהא שם שמים מתאהב על ידך ש  ֱאֹלֶה֑יָך֣'ה֣֣ א 
תלמוד( היא  מתקן ב"חוהללמוד תורה   רש"ידי חכמים )ימשנה( ומשמש תלמ רש"ימקרא( ושונה ) רש"ילחבריך(, שיהא קורא ) רש"י)

 ומהיכן למדו. טעמןהמשניות מה  טעמייישוב 
בעצם מרומז לטעמי המקרא  מובא קרא חלקי או מלא,ו מאי טעמאבגמרא כאשר נאמר הרבים מקומות שר לומר כי בפי זה אולי אפ-ועל

 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 

דרשות חז"ל או ביאורים בפסוק שנוכל לומר שתבניות הטעמים הזהות מרמזות לאותו תפקיד. גם יש אותם תבניות טעמי מקרא עם 

 בפסוקים שעסקנו בהם, לא הסברנו בד"כ את כל הטעמים ואת כל תפקידי הטעמים. 

ר הלכה אלא בדבבא לחדש ו אינובפרט שבחז"ל ישנה התיחסות מועטת לטעמי המקרא, לכן הריני מודיע שהעיון כדי למנוע כל לעז, 

ין מסוים ילהצביע על כך שיכול להיות שתבנית הטעמים במקרא מסוים מרמזת על כך שכאן מונח ענ להאיר הכתוב מפנים של הטעמים,

. ואם לא התבטאתי כל פעם והתוצאות תהיינה לפי תוכן העניין באותה תבנית טעמים תהיה דומההלימוד  דרך אחריםויתכן שבמקומות 

 מז כך או אחרת או לעניות דעתי זה מפני מרוצת / מליצת הלשון כדי לא להכביד על עצמי ועל המעיין.ואמרתי אפשר שמרו

 כדימקורות עם שיבוש שלא זיהיתי. כל הערה ותיקון יתקבלו ברצון מת, והעתקמשגיאות מי יבין ומנסתרות נקני, עשויות להיות מכתיבתי, 

 בריות ומתקדש.להוציא מלאכה מנופה ונמצא שם שמים מתאהב על ה

י ָוַדַ֣עת ַטַ֣עם ֤טּובקראתי לו לכתחילה  ֑נ  י ַלְּמד  ֶ֖ ְצֹוֶת֣יָך ּכ  י׃ ְבמ  ְנּת  יאותיות ב , כאשר(תה' קיט,סו)ֶהֱאָמָֽ נ  ֑  למ"ן היינו:שמי י"ד  מרומז ַלְּמד 

ראשי התיבות טטוד"ל או טט  .ומתקבל י' זלמ"ן וגם בארמית ד' מתחלפת עם ז'עולה זלמן. ן "למובצירוף ז' אחת לאותיות  י"ד גי' ז' ז'

טעמי המקרא בהלכה ובאגדה,  -אבל עם התגבשות ההשערות הוסב שמו ל מציינות את הארותי והערותי )גם ט' לעתים מתחלפת בז'(.
טעמי  -פה גם משיאות עצות טובות בדרך ארץ ולכן בהתשע"ז הוסב השם ל-, בהתשע"ו הבנתי שהתורה והתורה שבעלספר התשע"א
 פה-רה שבעלהמקרא והתו

 

לאות חביבות נציג בתחילה את הבירור הראשון שניסיתי לברר בקשר בין טעמי המקרא ודרשות חז"ל. התוצאה המוצגת נמצאה כעבור 

 שנים אחדות של עבודת בירור.

עה המופיתבנית באותה ו שמות פרשת כי תשא-הרחמים בשל בעקבות התבוננות בתבנית הטעמים זרקא סגול בשלוש עשרה מידות 

עם ו בראשית-ובמופע הראשון של תבנית זאת בתורה בעשיית הרקיע ע"י הבורא יתברך שמו ב במדבר פרשת שלח לךבפרשת ציצית 

 .מאמר חז"ל הידוע שתכלת וכו' דומה לרקיעהידיעה של 

 

 מוסיף מענינו על ענינו.דוגמא זו משלבת ענין הלכתי עם אמונה בשלושה מקראות בתבנית טעמים זרקא סגול כאשר תפקיד התבנית הוא 
 אשית א,ז:בר

ֶ֣את ים  יַע֣ -ַוַּיַ֣עׂשֱ֣אֹלה  יָהָרק  יַעַ֣וְַָֽֽיה  ֑ ַע֣לָ֣לָרק  ר֣מ  םֲ֣אֶׁשֶ֖ י  ֣יןַ֣הַּמ֔ יַעּ֣וב  ַּתַ֣חתָ֣לָרק ֔ מ  ֲאֶׁשר֣  ם֣  ֤יןַ֣הַּמ י  לּ֣ב  ֗ ן׃-ַוַּיְבּד  ָֽ  הרקיע באמונה כ 
 ות כי תשא לד,ו:שמ

ר ַעל ַוַּיֲעב ֨ '֣֣׀ ְקָרא֣ -הֵ֥ םְ֣וַרב֣ה'֣׀ָּ֣פָניו ַ֣וּי  י  ּוםְ֣וַחּ֑נּוןֶ֣אֵֶ֥רְךַ֣אַּפֶ֖ ֵ֥לַ֣רחֶ֖ ת׃֣-֔ה'֣א  ֶסדֶ֣וֱאֶמָֽ  כמקור להלכות סליחות י"ג מידות של רחמים ֶחֵ֥
 במדבר שלח לך טו,לט:

ת ֣ ָלֶכם֣  ְוָהָי֣ה יצ  יֶת֣ם ְלצ  ֗תֹו ּוְרא  ְצֹ֣ות-ָּכל-ֶאת ּוְזַכְרֶּתם ֣ א  ָת֑ם֣֣ מ  ם֣א  יֶתֶ֖  הלכות ציצת כבטוי להשגחה פרטית֔ה'ַ֣וֲעׂש 

םֲ֣אֶׁשר-אְול ָֽ֣֣ ינ יֶכ֔ ָֽ י֣ע  ֣ ְוַאֲחר  יְ֣לַבְבֶכם֣  ֤ ם׃-ָת֝תּורּוַ֣אֲחר  יֶהָֽ ֶ֖יםַ֣אֲחר  נ  ם֣ז  ַ֣אֶּתֵ֥
 

ת֣  (במד' שלח טו,לט) יצ  ְ֣לצ  ע"י כריכת פתיל  מוסיף מחוטי הציצית עליהםבתפקיד מוסיף מענינו על ענינו,  –מונח זרקא סגול  –ְוָהָי֣הָ֣לֶכם 

 על שאר פתילי הציצית. אחד תכלת או לבן משמונה פתילי הציצת 

ֶ֣את (בר' א,ז)הציצית מקשרת אל  ים  יַע ֣-ַוַּיַ֣עׂשֱ֣אֹלה  מונח זרקא סגול הראשון בתורה, אף הוא מוסיף מענינו על ענינו כי כתוב רקיע  – ָהָרק 

מדרש ת לרקיע כגון היינו שניים או שבעה רקיעים ומשמעותם האמונית, וגם נדרש בחז"ל הקשר בין ציצי רבוי רקיעיםאחד ונדרש בחז"ל 
קשת וקשת למראה דמות כבוד ה' ... מסתכלין בציצית כאילו ... ל וים לרקיע...  ציצת תכלת דומה לים-שתהלים )בובר( מזמור צ 
֗תֹו֣הדר שכינה עליהן ... יֶת֣ם֣א   .... להקב"ה ּוְרא 

ר (שמ' כי תשא לד,ו)רקא סגול הציצת קשורה בטלית ומקשרת לי"ג מידות של רחמים הנלמדים בכתוב השלישי אף הוא בז ַעל ַוַּיֲעב ֨ '֣֣׀ -הֵ֥
ְקָרא ֣ אמר רבי יוחנן: אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו,  בבלי ראש השנה יז,ב-כנדרש ב-אף הוא מוסיף מענינו על ענינו כ, ָּפָניו ַ֣וּי 

יעשו לפני כסדר  -ל חוטאין , והראה לו למשה סדר תפלה. אמר לו: כל זמן שישראמלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח צבור
על עצמו ועבר לפני התבה כשליח צבור ללמד הלכות סדר תפלה  כאילו הוסיף. הקב"ה כביכול התעטף בטלית הזה, ואני מוחל להם

 לסליחה.

 

במקביל להצבת הבירור הראשון הנ"ל התחלתי בתהליך בירור בלימוד בבבלי מסכת מכות ואח"כ שבועות. במהלך הבירור בגמרא 

 בהתאמה חוזרתעקביות כבמקראות המשמשים בסיס לדיון וגיליתי, מה שנראה לי, דרשי חז"ל הקשורים להלכה, רשמתי את הטעמים במ

ובין תבניות הטעמים. מתוך התמדה בסיעתא דשמיא בבדיקת הקשר  לוגתות וסוגיות אחדותבפ בין אופן הלימוד ובין טעמי הפסוק הנידון

ירור ההילכתי והמסקנה בגמרא וכו' התפתחה ההבנה שיתכן ותבניות הטעמים בתפקידים שנמצאו והוגדרו בין תבניות הטעמים ותהליך הב

                                                        
ֶ֖ת ְוָאַ֣הְבּתָ֣֔ברים ואתחנן ו,ה: ד 5 ּ֣וְבָכל-ֹלֶה֑יָךְּ֣בָכלאֱ֣֣'ה֣֣ א  ּ֣וְבָכל-ְלָבְבָךֵ֥ ָך׃-ַנְפְׁשָךֶ֖ ֶדָֽ  ְמא 

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
הצלחתי לקשר לא כל סוגיה מהוות מעין כלי הדרכה להבין מקור לדרשות חז"ל שלא היו מובנות מדרשת הכתוב עצמו. יש להדגיש ש 

ועוד חזון  .מסקנה כללית ןפסוקים שנחקרו ואינעם הרק ומתואמות  רק על הפסוקים שנחקרו,ת ומבוסס ותשערההשכך  לתבנית טעמים

 למועד.

קטן בתפקיד המספר שתיים, ובתפקיד -זקף כגוןבמשמעותם, ומים מספר תפקידים הדטעם או תבנית היא בתפקיד דרשתי של נראה לומר ש

לא ממש כך, או יתיב במובן של עט וגם ממ ש כמחלק, אותביר שמשמובתפקיד היקש מענינו )מקשר בין שני ענינים(,  שתי דרשות,

 שמשמעו לא פחות ולא יותר, או לא פחות או בדיוק כך או דווקא כך. 

 

ידי הקשר בין בין טעמי -במהלך העיון בעזהשי"ת עלה בדעתי האפשרות שחלק מתפקידי תבניות הטעמים קשורים להלכה למשה מסיני על

שלושים ושתיים , וברייתא דרבי ישמעאל ברבי יוסי הגלילישל השלוש עשרה מידות המקרא ובין המידות שהתורה נדרשת בהם, שהם 

ועוד דרכי לימוד הנמצאות בחז"ל, כגון "היקש", וכגון מהמידות שכנס  מידות שהתורה והאגדה נדרשת בהם לרבי אלעזר ברבי יוסי הגלילי

 לוכ( סחים כד,אפ ליבב)-ב "ירש רשפיו. "סתום אלא לפרש"הוא סתום לא בא הכתוב ל",כתוב שגורעין ומוסיפין ודורשיןהמהרז"ו "
 .לכה למשה מסיניה דותמה

עם התפתחות העיון התברר שתבניות הטעמים הם תהליכי לימוד, שחלקם עשויים לרמז אל דרשה במידות הנ"ל כניסוחה או כמקצת 

ות. לכן, חלק מתפקידי תבניות הטעמים מוגדרים בניסוח מניסוחה, כעין נדמים להגדרות של חלק מי"ג מידות ול"ב מידות ודרכי לימוד אחר

הדומה לשמות המדות המובאות בברייתות וחלקם הוגדרו בניסוח חלקי של המידות. והשתמשנו בשמות המידות בהשאלה בלבד. לכן כתוב 

 וכעין, רבי יוסי הגליליברייתא דרבי ישמעאל בשל השלוש עשרה מידות  כעיןואם לא כתוב יש להתיחס לזה במובן של  כעיןבעיון 

 , או כעין דרך דרשה אחרת שלא מהברייתות האלו.שלושים ושתיים המידות שהתורה והאגדה נדרשת בהם לרבי אלעזר ברבי יוסי הגלילי

ָהְיָת֣ה (בי,לווישלח  בר')-עד עתה רק ב ְמַנ֣ע֣׀  ראיתי...  ם"רשבוגו' זוהה, בפירושי הראשונים קשר בין תבנית טעם ומידת דרשת תורה.  ְות 
ְמַנ֣ע׀֣ שוחר טוב-ב ְמַנ֣ע׀הטעם אחרי מלת  שכל טוב-, במחובר גם לפסוק העליוןְות  נקרא  לקח טוב-נקרא קו מפסיק )פסק(, ב ְות 

מפרש שהמלה היא מופע של מידה י"א לר' אלעזר בר' יוסי הגלילי "סדור שנחלק". המהרז"ו בפירושו  רמב"ן-לגרמיה )לעצמו(, ו

 ידות מביא דוגמאות למידה זו בכתובים בטעמי מקרא אחרים. לברייתא ל"ב מ

 

 אף הלכה למשה מסיני שנמסרה ללא דרשה בפסוקים או באחת מהמידות יש לה רמזים בטעמי המקרא, כמוסבר להלן.

ה מסיני הלכה למש –מביאה שתי הלכות שאינן כתובות במפורש בתורה והתקבלו במסורת גמרא גמירי לה  לי יומא עא,בבב-הגמרא ב

יחזקאל )(  והנביא יחזקאל הסמיכם בפסוקים בנבואתו. ההלכות הן: )א( כי צווי התורה לעשות משש כוונתה לפשתים רש"י סנהדרין מז,א)

ים ֣֣  (מד,יח ְׁשּת  י֣פ  ֤ ֤֣-ֶּבן-ָּכל֣(חזקאל מד,טי),וגו' )ב( שכהן ערל לב היינו שנתנכרו מעשיו לאביו שבשמים, לא ישרת במקדש ַּפֲאר  רֶ֣ע ֶרל֣נ ָכ֗
ֹואֶ֣אל אָ֣יבֶ֖ ר֣ל ֵ֥ ְוֶעֶ֣רלָּ֣בָׂש֔ ב֣  ֑י-ל  ְקָּדׁש  א: אל ?)ולפני שבא הנביא מי אמר זאת(מקמי דאתי יחזקאל מאן אמרה  הא. וכדאיתא בגמרא ... מ 

. הכא נמי, גמרא גמירי לה, ואתא )והנביא קבע המסורת בפסוק בנבואתו(, ואתא יחזקאל ואסמכה אקרא )נמסר במסורת(גמרא גמירי לה 
  .קאל ואסמכה אקראיחז
 

 לקביעת הגמרא כי כהן ערל בשר או ערל לב פסול לעבודת המקדש הוא הלכה למשה מסיני, מוצע רמז בטעמי המקרא של הפסוק הבא: 

ישמות בא יב,מח:  ָֽ ַ֣לה ֣'-ְוכ  רְ֣וָעָׂ֣שהֶ֣פַסח  ְּתָ֝ךּ֣ג ֗  ָי֨גּור֣א 
ֹול֣֣לֹוָ֣כל֣ ּמֹ֧ ֔תֹוְ֣וָהָיֶ֖הּ֣כְ֣-ה  ְקַר֣בַ֣לֲעׂש  י   ֣ רְ֣וָאז  ֶאְזַר֣חָ֣הָאֶ֑רץָ֣זָכ֗
ל֣ל א-ְוָכל֣ ֶ֖ ֹו׃-ָער  ֣י ֵ֥אַכלּ֣בָֽ
 

ֹול֣֣לֹוָ֣כל ּמֹ֧ ר-ה  דרגא מונח רביע, בתפקיד תיקון הקלקול שנמשך מחטא אדם הראשון, פשט הפסוק הוא במילת גר לאכילת פסח  – ָזָכ֗

ֹול֣֣לֹוָ֣כל֣להסיר ממנו ערלה שבאה לעולם מחטא אדם הראשון. הדרש ע"פ תבנית טעמי המקרא ּמֹ֧ רזָ֣-ה  דרגא מונח רביע, תיקון  – ָכ֗

֔תֹולקלקול בהסרת ערלת בשר  ְקַר֣בַ֣לֲעׂש  י   ֣ קטן בתפקיד של שתיים, הוא )א( עיכוב ערל ישראלי מקרבן -קטן, זקף-פשטא מונח זקף - ְוָאז

ינו שנתנכרו מעשיו כי כהן ערל פסול לעבודה . כהן ערל היינו בעל ערלת בשר או בעל ערלת לב, הי להלכה למשה מסיני)ב( רמז -פסח; ו

 לאביו שבשמים, הנובע מיצר הרע שבא לעולם בחטא אדם הראשון.

 

 עיון בפסוקי תנ"ך אחדים ללימוד בטעמי המקרא 1.3

 

ֽים: (תה' סב, יב) אמר אביי ]בבלי סנהדרין לד,א[ ז ֵלאֹלהִּ ֗ י ע ֝ ֥ י כִּ תִּ עְׁ ֑ מָׁ ֽיִּם־֥זּו שָׁ ת  ים שְׁ ר ֱאֹלהִּ֗ ב ֶּ֬ ת׀ דִּ ֤ , כלומר לכמה טעמיםמקרא אחד יוצא  - ַאח 

 ללימודים אחדים. דרישת כתוב אחד שוב ושוב וקבלת מסקנות הלכתיות אחדות.

 

גזרו על עטרות כלות,  -גזרו על עטרות חתנים ועל האירוס. בפולמוס של טיטוס  -בפולמוס של אספסיינוס . מתני' [אבבלי סוטה מט,]
שלא תצא הכלה באפריון בתוך העיר; ורבותינו התירו שתצא הכלה באפריון גזרו  -ושלא ילמד אדם את בנו יוונית. בפולמוס האחרון 

 בטלו הדרשנים.  -בטלו השקדנים. משמת בן זומא  -בטלו מושלי משלים. משמת בן עזאי  -בתוך העיר. משמת ר"מ 
  [א,סוטה מטבבלי רש"י ]

 לות עד שדרשה בן זומא )ברכות דף יב:(.כדאמר לא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלי בטעמי המקראותשהיה בקי  -הדרשנים 
יו   לֹלא־ת אכ ֤  (,גטזראה דברים ) לָׁ ץ עָׁ ֵמ֔ ת חָׁ ֥ ע  בְׁ ים שִּ ֛ ֥יו יָׁמִּ לָׁ אכ ל־עָׁ ֖צֹות ת ֽ ם מ  ֣ח  נִּי ל    ע ֑

י ֣ פָׁ֗זֹון כִּ חִּ ץ יָׁצָׁ אתָׁ   בְׁ ר  ֣ יִּם ֵמא  ר ֔ צְׁ ע ן מִּ ֣ ר לְׁמ  זְׁכ ֗ ת־֤יֹום תִּ ָך   א  ץ ֵצֽאתְׁ ר  ֣ יִּם ֵמא  ר ֔ צְׁ ל מִּ ייְׁ  כ ֖ ֽיָך ֵמ֥ י   :ח 
. מזכירין יציאת מצרים בלילות. אמר רבי אלעזר בן עזריה: הרי אני כבן שבעים שנה, ולא זכיתי שתאמר משנה [בבלי ברכות יב,ב]

ן (,גטזראה  'דב)יציאת מצרים בלילות עד שדרשה בן זומא. שנאמר:  ע  ֣ ר לְׁמ  זְׁכ ֗ ת־֤יֹום תִּ ָך  א  ץ ֵצֽאתְׁ ר  ֣ יִּם ֵמא  ר ֔ צְׁ ל מִּ י כ ֖ ֽיָך יְֵׁמ֥ י    :ח 
י ֽיָך יְֵׁמ֥ י  להימים,  - ח  י כ ֖ ֽיָך יְֵׁמ֥ י  יהלילות; וחכמים אומרים:  - ח  ֽיָך יְֵׁמ֥ י  להעולם הזה,  - ח   להביא לימות המשיח.  - כ ֖
ל ֽיָך יְֵׁמ֥יחולם חסר, מקיף הכל ממש. צצית היא חובת בגד יום שהוא  – כ ֖ י   , הימים - ח 

לרש מטעם טפחא במלת אפשר כי בן זומא דו ֽיָך יְֵׁמ֥יבתפקיד שנוי ורבוי, וגם בתפקיד כפותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריו  – כ ֖ י   ח 
יולכן משנוי והרבוי מרחיב את  ֽיָך יְֵׁמ֥ י   ללילות.   ח 

טלה עצה ומחשבה. ב -נגנז ס"ת. משמת רבי יהושע  -בטלה החכמה. ת"ר: משמת רבי אליעזר  -משמת רבן יוחנן  [ב,סוטה מטבבלי ]
 בטלו זרועי תורה, ונסתתמו מעיינות החכמה. -משמת ר"ע 
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
ואותיות היתרים ולשונות  טעמי תורה שבעל פה על מדרשי המקראותעומק סברא ולסמוך  -זרועי תורה  [ב,סוטה מטבבלי רש"י ] 

טעמי תורה שבעל פה על מדרשי , משה הרב חנס חיים לייב והרב אולבסקי ישראל )ה בשבת ויגש, ה טבת התשע"ו( המשתנים במקרא.
 אלו טעמי המקרא. המקראות

 

ֶלף׃( מלכים א' ה,יבאמר רב המנונא: מאי דכתיב )]בבלי עירובין כא,ב[  הָ֣וָאָֽ ָּׁשֵ֥ ֹוֲ֣חמ  ירֶ֖ יׁ֣ש  ֵ֥ יםָ֣מָׁש֑לַ֣וְיה  ֶ֖ ֶׁשתֲ֣אָלפ  רְׁ֣שֹלֵ֥ מלמד  ַוְיַדּב ֕
ֶלףדבר של סופרים שאמר שלמה על כל דבר ודבר של תורה שלשת אלפים משל, על כל דבר ו הָ֣וָאָֽ ָּׁשֵ֥ טעמים. דרש רבא: מאי  ֲחמ 

ַּמד( קהלת יב,טדכתיב ) ֶלתָ֣חָכ֑ם֣֗עֹוד֣ל  ֶהֶ֖ רֶׁ֣שָהָיֵ֥ה֣ק  ת ֕ ֶאת-ְוי  ה׃-ַּד ַעת֣  ָֽ יםַ֣הְרּב  ֵ֥ ןְ֣מָׁשל  ֶ֖ ּק  רּ֣ת  ּק ֔ ָֽ֣֖ןְ֣וח  ּז  םְ֣וא  ַּמד( קהלת יב,ט)ָהָע֔ ַּד ַעת֣ -ל 
ם֣-ֶאת  )לימד סימני הטעמים והסביר דברים במשלים הדומים לענין(ליה. , ואסברה במאי דדמי דאגמריה בסימני טעמים -ָהָע֔

ים֣(אישה"ש ה,) ...  ַּתְלַּתּל ֔  ֣  . אמר רב חסדא אמר מר עוקבא: מלמד שיש לדרוש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות. ְקֻוּצֹוָתיו
ימנין, בין בתיבות המקרא בין בגירסא של קבע לה מסורת וס - אגמריה בסימני טעמיםטעם.  - משלפירש  [ב,כאעירובין בבלי רש"י ]

 משנה.
פיסוק טעמים כגון לאו היינו טעם הענין אלא  מלת טעמיםדפי' מבאר  [ב,כאעירובין בבלי  חידושי אגדות מהרש"א] כב ניסן התשע"ג()

הוא  י התנועות של הפיסוקדפיסוק טעמים לפכו' שיש לנו היה לו לשלמה ה' ואלף פיסוק טעמים והיינו דכינה אותן שירו  זרקא וסגול
א (נחמיה ח,ח) מוכח שהן מן התורה מדכתיב )לז,ב( נדרים )בבלי(ממש שיר וב ְקָרָֽ ינּוַּ֣בּמ  ֶ֖  במאמר רבא()וגו' ודקאמר נמי בסמוך  ַוָּיב 

דאפילו  וש(לחד)גבי דברי סופרים לרבותא  מנונא(החזר לדברי רב )דאגמריה בסימני טעמים היינו נמי ע"י פיסוק טעמים ונקט ליה הכא 
 :ודו"ק וכל שכן בדברי תורה()היה לו פיסוק טעמים וכ"ש בד"ת בדברי סופרים( )בד"ס 

אפשר כי כל קוץ כולל אותיות כפי' פנים יפות )שמות כי תשא לד( וכולל גם את טעמי המקרא כפי' המהרש"א הנ"ל, שהעיון  –טט 

היה  -י תבניות טעמי המקרא אנו מגלים תפקידי תבניות הטעמים שמגלה שיש בהם מדרגות שונות של דרשות. בדרך העיון על תפקיד
ה֣(' א ה,יבלמ)היינו אפשר כי מלת  – לו לשלמה ה' ואלף פיסוק טעמים ָּׁשֵ֥ מרמזת לחלוקת הטעמים לעוצרים ומשרתים, בחמש  ֲחמ 

ים שאפשר כי טעם מרכא במלת דרגות. ארבע דרגות בעוצרים: קיסר, מלך, משנה, שליש, ודרגת המשרתים. בכל דרגה יש מספר טעמ

ָּׁשֵ֥ה ֶלףטעמי המקרא עצמם וצירופיהם מהווים תפקידי דרישת הכתוב  בתפקיד רבוי מרמז לכך. ֲחמ  במשמעויות )א( ו"ו קמוצה,  ָוָאָֽ

פר ; )ב( מסואאלפך חכמה )איוב לג, לג(אל"ף קמוצה מרמז לענין לימוד, ללמד כמשמע בפי' רש"י מל' א' ה,יב, וכפי' מלבי"ם ע"פ 

רבבות עולמות   רבוא"-גדול של תילי תילים של הלכות בנגלה ולדורות. מציאת תפקידים אלו בנגלה עשויה להביא גלוי למקצת מ
" והם הנק' עלמין סתימין דלא אתגליין שכולם אינם באים כלל לידי גלוי בתורה שבעל פההטעמים והנקודות והתגין כו'  )של(

 .[ברכה, לקוטי תורה, בעל התניא]
ולימד תורה, דרכי קריאתה ולימודה לשבי ציון  [סדר תנאים ואמוראים חלק א]עזרא היה אחרון המקבלים של התורה ברוח הקדש 

 כנאמר בפסוק הבא שהוא המקור העיקרי בתלמוד לידיעה שהתנ"ך נקרא בטעמי המקרא.

ָרׁ֑שְ֣וׂ֣שֹוםׂ֣שֶ֣֔ נחמיה ח,ח: יםְ֣מפ  ֶ֖ תָ֣הֱאֹלה  ֵֶ֛פרְּ֣בתֹוַרֵ֥ ּוַ֣בּס  ְקְראֵ֥ א׃֣פַוַָּֽֽי  ְקָרָֽ ינּוַּ֣בּמ  ֶ֖ ֶ֣כלַ֣וָּיב 
 (ח,נחמיה ח) אמר רב איקא בר אבין אמר רב חננאל אמר רב: מאי דכתיב בבלי נדרים לז,ב[ א,בבלי מגילה ג]-על פסוק זה נאמר ב

א ְקָרָֽ ינּוַּ֣בּמ  ֶ֖ ֶכלַ֣וָּיב  ָרׁ֑שְ֣וׂ֣שֹוםֶׂ֣ש֔ יםְ֣מפ  ֶ֖ תָ֣הֱאֹלה  ֵֶ֛פרְּ֣בתֹוַרֵ֥ ּוַ֣בּס  ְקְראֵ֥ ַּֽי   ׃ַוָֽ
ֵֶ֛פר֣ ּוַ֣בּס  ְקְראֵ֥ ַּֽי  יםַוָֽ ֶ֖ תָ֣הֱאֹלה  ָרׁ֑ש ,זה מקרא ְּבתֹוַרֵ֥ ֶכל זה תרגום, ְמפ  א אלו הפסוקין, ְוׂ֣שֹוםֶׂ֣ש֔ ְקָרָֽ ינּוַּ֣בּמ  ֶ֖ ואמרי  פסקי טעמיםאלו  ַוָּיב 
ינּו֣)מהדורת מתיבתא(  ]רבינו יהונתן מלוניל, מגילה[. הנגינות קרויין טעמים. פסקי טעמים רש"י, מגילה לה אלו המסורת,  ֶ֖ ַוָּיב 

א ְקָרָֽ א ]שלמי נדרים[ע"פ הגהות  ]ר"ן, נדרים[. טפחא ואתנחתא וזקף ותביר וחבריהם. כגון טעמים פסקיאלו  ַּבּמ  ְקָרָֽ ינּוַּ֣בּמ  ֶ֖ אלו  ַוָּיב 
]הרא"ש  כדאמר פ"ק דחגיגה ו,ב נפקא מינה לפסוקי טעמי.וכו' ...  שעל ידיהם מבין המקרא כפי תנועת הטעמים. טעמים וקסיפ

 מבינים לחבר המקרא למעלה ולמטה.שע"י הניגון  .פיסוק טעמים נדרים לז,ב[

חשוב להדגיש שהמקור לעיל הוא כדעת רב שהטעמים הם מדאורייתא, ואילו דעת רבי יוחנן שהטעמים הם לא מדאורייתא ודורש מהמלים 

א ְקָרָֽ ינּוַּ֣בּמ  ֶ֖ ות חסירות מאן דאית ליה פיסוק טעמים לאו דאורייתא מפרש אלו המסור - ואמרי לה אלו המסורות [תוספות]ע"פ  ַוָּיב 
מביא שנראה מהר"ן ומהמאירי  התשע"א[, הרב י"י פוזן, ]תורת המונח)כלומר רבי יוחנן פוסק כה"אמרי לה"(. במבוא לספר  ויתירות

שאף לרבי יוחנן הסמיכו את פיסוק הטעמים לפסוק הנ"ל וכן מביא הריטב"א שמפרש שאף לרבי יוחנן עצם פיסוק הטעמים הוא מהתורה 

 למדם חינם.אלא שאין חובה ל

 

ין לתרגום רבי זעורא בשם רב ינמ נדרש המקור לטעמי המקרא ממלים אחרות בפסוק זה. ]ירושלמי מגילה פ"ד ה"א )וילנה כט,א([-וב

ת (יה ח,חמחנ) חננאל ֵֶ֛פרְּ֣בתֹוַרֵ֥ ּוַ֣בּס  ְקְראֵ֥ ַּֽי  ָרׁ֑ש֣זה המקרא  ַוָֽ ֶכל֣ זה תרגוםְמפ  אאילו הטעמים ְוׂ֣שֹוםֶׂ֣ש֔ ְקָרָֽ ינּוַּ֣בּמ  ֶ֖ סורת ויש אומרי' זה המ ַוָּיב 
  אילו ההכריעים ויש אומרי' אילו ראשי פסוקים

ֶכל֣ - בן העדה[קר]  ''י הטעמים אדם מבין פירוש ועניני המקרא.ע אילו הטעמים -ְוׂ֣שֹוםֶׂ֣ש֔
 

למשה  הלכה -, וקריין ולא כתיבן, וכתיבן ולא קריין ועיטור סופרים, מקרא סופריםאמר רבי יצחק:  [ב,בבלי נדרים לז]-מקור נוסף מ
  : ארץ, שמים, מצרים. קרא סופריםמ. מסיני

]שמשתנין[ באתנחתא  -ארץ ארץ  מקרא סופרים [תוספות] שכשיש בו אתנחתא נקרא ארץ בקמץ. -ארץ ארץ  מקרא סופרים ר"ן
 וזקף קטן שמים מצרים.

 

רּו  (הבר' וירא יח,): עיטור סופריםמקור נוסף ע"פ דברי מורו של הר"ן על  ר (ח"ש כד,נובר' ), ַאַח֣רַּ֣תֲעב ֔ ֖ ר (מטות לא,ב 'מב)׃ֵתֵלְֽך ַאח  ֖  ַאח 

ף ֣מּו  (תה' סח,כו) ֵתָאֵס֥ דְׁ ים קִּ רִּ ר שָָׁ֭ ֣ ים ַאח  ָ֨ך׀ (תה' לו,ז) נ גְׁנִּ֑ תְׁ קָׁ דְׁ ֵרי צִּ רְׁ ֽה  ל-כְׁ  .ֵא֗
שכותבין טעם מפסיק  היינו עטור סופריםראיתי ד ובדברי מורימיותרין הן ואינן אלא לתפארת הלשון וגו'. ...  אחרכל הני ...  [ר"ן]-וב
... ואלמלא ההפסק היה במשמע אחר תעברו ( ה,וירא יח 'ברכי היכי דלישתמע אח"כ תלך ואח"כ ) )טט: צ"ע כי כאן טעם מחבר( אחר-ב

מנעים את  –טט ) משום דמעטרי לה למילתא בטעם הקריאהחלוף סדר המלים(  –טט )וקרי ליה עטור סופרים ... שתלכו אחר שתעבורו 

 .הקריאה(

 

על תפקידי תבניות טעמי המקרא, אף רמז לדרכנו למציאת רמזים בטעמי המקרא  ההשערות של העיוןאפשר לדרוש בפסוק הזה ע"פ 

 הרב א''מ פערל נ''ינערך בעזרת לדרשות חז"ל, 

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
א׃֣ ח,ח: נחמיה  ְקָרָֽ ינּוַּ֣בּמ  ֶ֖ ֶכלַ֣וָּיב  ָרׁ֑שְ֣וׂ֣שֹוםֶׂ֣ש֔ יםְ֣מפ  ֶ֖ תָ֣הֱאֹלה  ֵֶ֛פרְּ֣בתֹוַרֵ֥ ּוַ֣בּס  ְקְראֵ֥ ֣֣פַ֣וַָּֽֽי 

 ( הפירוש צריך להיות כסדר הבא:נחמיה ח,חהרב א"מ פרל הקשה כי לפי סדר המקרא )

אנדרש מהמלים  פיסוק טעמיםלימדה כי  ]בבלי מגילה ג,א[-הגמרא ב ְקָרָֽ ינּוַּ֣בּמ  ֶ֖ שהן בסוף הפסוק. והרי קריאת הפסוק חייבת להיות  ַוָּיב 

ּוים עם הטעמים כדי להבין תורת אמת והיה צריך להיות לאחר המל ְקְראֵ֥ ים֣ ַוַָּֽֽי  ֶ֖ תָ֣הֱאֹלה  ֵֶ֛פרְּ֣בתֹוַרֵ֥ ינּו֣פי הטעמים היינו ע"פ -על –ַבּס  ֶ֖ ַוָּיב 
א ְקָרָֽ ֶכלואח"כ  זה פיסוק טעמים – ַּבּמ  א. ומדוע נקבעה דרשת  אלו הפסוקים – ְוׂ֣שֹוםֶׂ֣ש֔ ְקָרָֽ ינּוַּ֣בּמ  ֶ֖  בסוף הפסוק? ַוָּיב 

 ע"פ ההשערות על תפקידי תבניות טעמי המקרא נוכל לתרץ כדלהלן:

ַֽ ּוַוָֽ ְקְראֵ֥ ים֣ ּי  ֶ֖ תָ֣הֱאֹלה  ֵֶ֛פרְּ֣בתֹוַרֵ֥ מרכא תביר מרכא טפחא, בתפקיד קבוצת פרטים הקשורים בנושא קריאה בספר תורת האלקים,  –ַבּס 

 והשונים בהלכותיהם לגבי הנושא. יש מכאן רמז בטעמי המקרא שלא כל הנקרא והמתורגם בימי עזרא אפשר לקרוא או לתרגם ברבים. 

 -ברכת כהנים, מעשה דוד ואמנון , מעשה ראובן נקרא ולא מתורגם: )א( משנה[ ]בבלי מגילה כה,א-ורטים בוהלכותיהם מפ והפרטים
   השני נקרא ולא מתרגם. (מעשה עגל ה))ג(  מעשה תמר נקרא ומתרגם, מעשה עגל הראשון נקרא ומתרגם, )ב( נקראין ולא מתרגמין. 

 וגו'ויש לא נקרין ולא מתרגמין. )ג( ויש נקרין ולא מתרגמין, )ב( ין, יש נקרין ומתרגמ )א(  תנו רבנן: איתא.גמרא-וגם ב

 

ים֣ ֶ֖ תָ֣הֱאֹלה   מרכא טפחא, בתפקיד קבוצה שעשויה לגדול, יתור לרבות המקראות בתוך כל או חלק מפרטים הנ"ל. –ְּבתֹוַרֵ֥

ָרׁ֑ש  .ברביםא כל דבר הנקרא מתורגם , בטעם אתנח, בתפקיד מגביל. התרגום כתוב אבל ל(ב,בבלי נדרים לז) זה תרגום - ְמפ 
 

א׃֣הסיפא של הפסוק  ְקָרָֽ ינּוַּ֣בּמ  ֶ֖ ֶכלַ֣וָּיב   מרמזת לתמצית ההשערה על תפקידי תבניות הטעמים.ְוׂ֣שֹוםֶׂ֣ש֔

ֶכל , תבניות הטעמים מוגדרות בתוך חצאי פסוקים )בין סלוק לאתנח, בין אתנח לסלוק( ובמקום של זרקא סגול אלו הפסוקים – ְוׂ֣שֹוםֶׂ֣ש֔

 ש פסוק.בתוך שלי

א ְקָרָֽ ינּוַּ֣בּמ  ֶ֖  .  פיסוק טעמיםהמלים מלמדות על הבנת המקרא ע"פ דרשת התוכן, טעמי המקרא מלמדים על הבנת המקרא ע"פ  – ַוָּיב 

א֣- ירושלמי מגילה פ"ד ה"א[ ן העדהברק]פירש  ְקָרָֽ ינּוַּ֣בּמ  ֶ֖ דרישת פיסוק הפסוק ו למעלה ומה למטה, מה – ו ההכריעיםליא ַוָּיב 

 , ואיך הכתובים מלמדים ביניהם. הפסוקיםפסקי דבור בתוך הפסקי ענין וה

אבתבנית הטעמים של הסיפא של הפסוק  הנמצא אלפניו ולאחריובין חלקי פסוק הוא  אחד מאופני הלימוד ְקָרָֽ ינּוַּ֣בּמ  ֶ֖ ֶכלַ֣וָּיב  .  ְוׂ֣שֹוםֶׂ֣ש֔

 ים, ומזה גם השערה ללימוד בין חצאים רחוקים. תבנית הטעמים מדגימה לימוד ממקום למקום, בתוך חצי או שליש פסוק, בין חצאים סמוכ

אבתוך ההסבר משולב הסבר תבנית הטעמים של המלים  ְקָרָֽ ינּוַּ֣בּמ  ֶ֖  .  ַוָּיב 

 

ֶכל אקטן והוא תיאור ואחריו -)אתנח( מונח זקף – ְוׂ֣שֹוםֶׂ֣ש֔ ְקָרָֽ ינּוַּ֣בּמ  ֶ֖ טפחא סלוק והוא פעולה, תבנית אפשרית ללימוד לאחריו  – ַוָּיב 

 ל בשלבים:ואלפניו. זה פוע

ינּומשמעות הלאחריו היא  (א) ֶ֖ א  )א( פותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה יםבתפקידטפחא  – ַוָּיב  ְקָרָֽ סלוק בתפקיד הגבלה  – ַּבּמ 

)=ממעט( על הכתוב. בזה מיושב מדוע דרשה זאת מופיעה בסוף הפסוק כי בטעם סלוק מרומז תפקיד ההגבלה, שלא כל פרשה 

 וק זה הנדרש על כללות הטעמים מהווה דוגמא לרבויים ומיעוטים הנדרשים מתבניות הטעמים. נקראת או מתורגמת ברבים. ופס

ינּו (ב) ֶ֖ א )הלאחריו(, היינו התפשטות אפיון מהכתוב משמאלו -טפחא, טופח )כעין רבוי(  – ַוָּיב  ְקָרָֽ )אלפניו(.  ימינוכתוב מלסלוק,  – ַּבּמ 

 ההגבלה הבאה מהסלוק עוברת אלפניו 

 בתוך חצי הפסוק להגביל גבולות הפסוקים והגדרות תבניות הטעמים בתוכם – ֶכלְוׂ֣שֹוםׂ֣שֶ֣֔אל )א( 

ּוחצי הפסוק שלפניו  –אל )ב(  ְקְראֵ֥ ַּֽי  ָרׁ֑ש֣ ַוָֽ יםְ֣מפ  ֶ֖ תָ֣הֱאֹלה  ֵֶ֛פרְּ֣בתֹוַרֵ֥ ֶכל-ללמד להתבונן בַבּס  בדרשות של רבוי ומיעוט  ׂ֣שֹוםֶׂ֣ש֔

 מסקנות בדרשות.)הגבלות( למיניהם, ע"פ התוכן וע"פ טעמי הכתוב שקראו ולהסיק 

 

והתניא, איסי בן יהודה אומר: חמש מקראות בתורה אין להן נאמר  בבלי יומא נב,א-הגמרא בדרך כלל לא מזכירה את הטעמים. ב
נראה . חמש מקראות אין להם הכרע )במקום שמסביר( חידושי הריטב"א-. ועיין בלדעת היכן הן נוטין - אין להם הכרערש"י  הכרע:

)אין להם הכרע מפשט הפסוק בלי  כל היכא דליכא פיסוק דקראי או הפסק טעמים )מפשט הפסוק(הכרע מלשון דקראי  פירושו שאין להן

)אבל עכשיו כיוון שהם מפוסקים בטעמים מתבררים הספקות  , דאילו השתא דאיכא פיסוק דקראי והפסק טעמים נתברר ספיקןפיסוק טעמים(

עיין ירושלמי פרק אין . חמש מקראות בתורה אין להם הכרעמציין עוד מקום לנושא  )במקום( רבי עקיבא איגר. ויש להם הכרע(
 לא נעסוק בנושא זה כאן.  .מעמידין

...  רב נחמן בר יצחק אמר:...  מפני מה אין מקנחין בימין אלא בשמאל? א,סבבבלי ברכות -איזכור הקריאה בטעמי המקרא נמצא ב

מוליך ...  נגינות טעמי מקרא של תורה נביאים וכתובים, - טעמי תורה רש"י בה טעמי תורה. רבי עקיבא אומר: מפני שמראהכתנאי ... 
 )מרמז איך לקרוא(. ידו לפי טעם הנגינה
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

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

 סדר הבירור 1.4

 

דרך בתהליך ), מתגלה עקביות ותת טעמים דומו, העוסקים במצוות ובעלי תבניולעתים בנ"ך ע"י ניתוח פסוקים רבים, בעיקר בתורה

 , כמובן כל מקום לענינו.הסקת המשמעות ההילכתיתלימוד( ה

  .מסקנה כללית ןאינוההתאמה חייבת להיבדק בכל פסוק. לכן  רק על הפסוקים שנחקרות ומבוססעל תפקידי תבניות הטעמים  ותשערהה

מובנות מדרשת הכתוב יתכן ותבניות הטעמים בתפקידים שנמצאו והוגדרו מהוות מעין כלי הדרכה להבין מקור לדרשות חז"ל שלא היו 

 עצמו.

בין בתבניות מרכבות. לא לכל הטעמים הבודדים ובין בטעמים בודדים  ,במיוחד הקשורה להלכה ,משתדל להציג כל ממצא והשערה העיון

 מוצגים ממצאים אף שהזכרנו את רובם. 

בר לחלק מהם ע"פ הבנתינו במשמעותם ים וחלקם ע"פ מנהג הספרדים. גם ניתן הסאשכנזה מנהגפי -על מעורבים, חלקםשמות הטעמים 

 . בשני המנהגים

הסקת , ע"י פ֡זר, ר֗ביעכגון ממצאים למשמעות טעמים בודדים שהגענו אליהם  טעמי המקרא נקראים ברובם בתבניות מרכבות. ישנם

-זקףים מסוימים כגון . לגבי טעמבמלה שהטעם מטעים או מקבוצת מלים שבין טעמיה נמצא הטעם המסוים נידון בתורה שבע"פמהמסקנה 
 מטופל כזוג.  אז֝לאו֣קד֨מא, ההסקה באה בד"כ ממילה בודדת. ג֕דול

 

יר דרגֹ֧אותבנית  ר֗ביע מו֣נח דרגֹ֧אישנם טעמים שמופיעים במספר תבניות שונות. כגון תבנית  א תבֵ֛ -אמרכ֣  דרגֹ֧אותבנית  טפחֶ֖
א כפולה התקבלה ההבנה שלכל תבנית ישנה משמעות אחרת. אף . טעם דרגא מופיע בצירוף במספר תבניות ובכל אחת מהן טפחֶ֖

אפשר להמשיל זאת לצליל הנשמע מהשמעת תו נגינה בודד לעומת צליל שהדרגא מופיעה בכל אחת מהן ועשויה להציג גם תכונת עצמאית. 

 או אקורד הנשמע מהשמעת תווי נגינה אחדים ביחד. הסה"כ נותן משמעות שונה מהתו הבודד.

 

 מחברים.  -ידועה לעוצרים ומשרתיםחלוקת הטעמים ה 1.5

 

 על פי פשט, הטעמים נלמדים כמחברים ועוצרים והעיון מציג אותם בתפקידים המוסקים מדרשות חז"ל. 

או מסמלים התפשטות  תפקידים עצמאייםגם בעלי לעתים העיון מעלה, שהטעמים המחברים אינם משרתים בלבד לטעמים העוצרים אלא 

 משרתים. -המוטעמות בטעמים המחברים מליםמשמעות הטעם העוצר אל ה

 

יש עשרים וחמישה סימני טעמים )איוב, משלי, תהלים( פרי אמ"ת וללא סתנ"ך עשרים ואחד מספרי הבאופן המקובל, בשיטה האשכנזית ב

נות. עיון זה מטפל ועוד סימן מתג. הגר"א מציג בספר דיקדוק המקרא, באותם סימנים, ל"ט טעמים כי מרבה להן תפקידים לפי סיבות שו
הטעמים משמשים לפיסוק תחבירי, הטעמה, נגינה מוסיקלית וטעם פסק גם מפריד בין  חביריתברוב העשרים וחמישה הסימנים. בגישה הת

קבוצת  לשתי קבוצות . גישה זאת מחלקת הטעמיםואותיות שוות )שו"ע או"ח ס'סא,סע'כ( ופותחות באותיות אהו"י מלים המסתימות

 בוצת המשרתים.המושלים וק

 הם נקראים גם פסוק עיקרי של הפסוקיםהנקראת כך כי קובעים  למיניהם )קיסר,מלך, משנה, שליש( קבוצת המושלים ,
 עוצרים. אפשר שטעם עוצר נקרא מלך במשמעות עצור ועזוב בתורה, היינו מושל.

 א בשליחות העוצר, מרחיב השפעת אפשר שטעם מחבר נקרא משרת מפני שהוא יוצ הנקראים גם מחברים. קבוצת המשרתים
 העוצר.

בספר מאור התורה, הרב וויינשטאק זצ"ל מוצגות חמש מסורות לשמות הטעמים במרכזים שונים. העיון משתמש בשמות הטעמים כמנהג 

טעמים( ומנהג  האשכנזים וכמנהג הספרדים. בין מנהגים ידועים אחרים נמצא את מנהג האיטליאנו ומנהג התימנים, ידוע מנהג הגר"א )ל"ט

 י"ב טעמים(. -שהציג הרב הילדסהיימר בספרו משפטי הטעמים )כ

 

משרתים במדרגה -בספר מאור התורה, הרב וויינשטאק זצ"ל הציג את הטעמים לפי תפקידם התחבירי כעוצרים בארבע מדרגות ומחברים

 אחת בשמותם כמנהג האשכנזים

וק֣א,ת֑֣אתנח֣דרגת העוצר קיסר ֣פסוק(-)=סוףסלָֽ
א֣,של֓שלת,֣ג֕דול-זקף֣,ק֔טן-זקף,֣סגול ֣֣העוצר מלך דרגת ֣טפחֶ֖

יר,֣י֚תיב,֣פשטא ֣,֣זרקא֣ י,֣ר֗ביע דרגת העוצר משנה  תבֵ֛

֣לגרמיה֣׀-מו֣נח֣,גרש֞יים֣֣֞(,אז֝לא)=֣ג֝רש-אזלא,֣פ֟רה,֣פ֡זר-קרני, ֠גדולה-תלישא דרגת העוצר שליש
 ויומ֣ -בן-ירח,֣מו֣נח,֣מה֤פךכפולה,֣-אמרכ֣ ֣,אמרכֵ֥֣,֣דרגֹ֧א,֣֣-מקף,֣֣ק֣׀יפס֣,קטנה֩,֣קד֨מא-תלישא טעמים משרתים

 

 משרתים בשמותם כמנהג הספרדים-לטובת הבנת הקורא מוצגים הטעמים לפי תפקידם התחבירי כעוצרים ומחברים

וק֣,את֑נח֣דרגת העוצר קיסר ֣פסוק(-)=סוףסלָֽ
ארט֣,של֓שלת,֣ג֕דול-זקף֣,ק֔טן-זקף,֣֣תא ֣סגול֣דרגת העוצר מלך ֣חֶ֖
יר,֣י֚תיבמלעלית(,֣֣֣פשטא ֣)=֣מין ֣,֣תרי֣קד֣֣֨פשטא ֣,֣זרקא֣ ,֣יערב֣֗ דרגת העוצר משנה  תבֵ֛

֣לגרמיה֣׀-מו֣נח֣ן,גר֞שישני֣֣,שי֣֝גר-אז לאול,֣גד֣֣֡פ֟רה,֣פזר-קרני, ֠תלשא דרגת העוצר שליש
֣ין(,֣י֣)=תרי֣חוטר ֣תרי֣טעמ֣ ֣יך,ראֵ֥֣מ,֣דרגֹ֧א,֣֣-מקף,֣֣פסק֣׀֣,קד֨מא֣(,)=תילשא֣֣֩רסא֣֩ת טעמים משרתים

 ויומ֣ -בן-ירח,֣֤מֻהפךופר֣ולך,֣שר֣ה֣֣שופ֣֣
 הטעמים בשמותיהם כמנהג הספרדים ע"פ חומש "איש מצליח" ישיבת כסא רחמים, הרב מאיר מאזוז הי"ו

   תא ֣סגול ולךר֣ה֣֣שופ֣֣-מקף זרקא֣ 

  ר֗ביע פסק֣׀ שי֣֝גר֣אז לא ֠תלשא ולגד֣֣֡פזר 

    ולגד֣֕-זקף ק֔טן-זקףמלעלית(֣֣פשטא ֣)= מין ֣תרי֣קד֣֨ פשטא ֣ ֤מֻהפך-שופר קד֨מא 
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
  ין(י֣)=תרי֣חוטר ֣תרי֣טעמ֣  ן֞שייגר-שני של֓שלת 

יר דרגֹ֧א  ארט יךראֵ֥֣מ תבֵ֛   את֑נח חֶ֖

ארט יךראֵ֥֣מ י֚תיב וק חֶ֖   פסוק(-)=סוף֣סלָֽ

   פ֟רה-קרני,  ויומ֣ -בן-ירח, ()=תילשא֣֣֩רסא֣֩תטעמים נוספים:   

 

נין בג"ד כפ"ת הוא משרת אבל לענין הטעמים אע"פ שלע קטנה(-)תלישא "קתה( אוצר החכמה) הגר"א דקדוק ופירוש על התורה ע' כג
נפתלי תרסא במילה -הרב יהודה מארקס נ"י מעיר כי מנחת שי כתב כי בשיטת בן. משרת נמצא ח"י טעמים הם שהם מפסיקים הוא אינו 

ם֣֣(,יזיט וארא 'בר)אשר( -המסתימת באותיות אהו"י ואחריה מלה הפותחת בבג"ד כפ"ת היא טעם עוצר ודוגמתו )כאן ע"פ בן יָא֨ יְ֣֩כהֹוצ  ַוְיה 
ם֣ ָת֝ יּ֣֩כְ֣נפתלי -)"כ" ללא דגש קל(, וע"פ בןא  םַוְיה  יָא֨  " בדגש קל(    )"כ הֹוצ 

 

ובין  ,֠תלשאהיא לפעמים טעם עוצר. בעדה המרוקנית אין הבחנה בין  קטנה֩,-תלישאמציין כי  מאור התורההרב וינשטוק זצ"ל בספרו 

ְהֶי֝הַ֣אְלָמָנ֣ה֣-ּוַבת )וי' אמר כב,יג(ממרוקו מתיחס לתרסא בשם תלשא  שמוצאו אור החיים תרסא֣֩)=תילשא֩( י֣ת  ֨ ןּ֣֩כ  ה   וגו'(ּכ 

 

֣(שמות משפטים כא,לב)דוגמא לתפקיד תחבירי נמצא בפסוק חלוקת הטעמים לעוצרים ומחברים משמשת לתפקיד תחבירי של פיסוק המקרא, 
ם ְׁשֹלׁש ֣֣-א  ֹור֣֣אֹוָ֣אָמ֑הֶּ֣כֶ֣סף֣׀ ַּגֵ֥חַ֣הּׁשֶ֖ ל׃֣סֶעֵֶ֛בד֣י  ָֽ ָּסק  ֹור֣י  יוְ֣וַהּׁשֶ֖ ָנ֔ ַלָֽאד   ֣ ן ּת  ים֣י  -ִאםבקריאת הפסוק ללא טעם התביר במלים  יםְׁ֣שָקל ֗

ֶ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 ֶעֶ֛

 האמה.

 

 ע"פ דעת הראשון ר"ש סיריליאוגדול כעוצר -של הבנת תפקיד טעם זקףדוגמא 

ןמות משפטים כג,יא: ש ָֽ םּ֣ת אַכֶ֖לַ֣חַּי֣תַ֣הָּׂשֶד֑הּ֣֣כ  ְתָר֕ ָךְ֣וי  ֣יַ֣עֶּמ֔ נ  ֶאְבי   ֣ ְכלּו ּהְ֣֣וָאָֽ ְׁשְמֶטָּ֣נהּ֣וְנַטְׁשָּת֗ תּ֣ת  יע ֞ ֣-ְוַהְּׁשב  הְ֣לַכְרְמָךֶ֖ ַּתֲעֶׂשֵ֥
ָך׃ ְ֣לז יֶתָֽ

העניים ולכל אחד ואחד. מחלקן שלש סעודות הביעור  י שהיו לו פירות שביעית והגיעה שעתמ ניתיןמתושלמי שביעית פ"ט ה"ח יר
 אוכלין אחר הביעור.רבי יוסי אומר אחד עניים ואחד עשירים ואוכלים אחר הביעור אבל לא העשירים דברי רבי יהודה. 

םי טעמא דר' יוסי, דכתיב מא...  ראגמ ְתָר֕ ָךְ֣וי  ֣יַ֣עֶּמ֔ נ  ֶאְבי   ֣ ְכלּו    וגו'  ְוָאָֽ
םבר כולהו מצי אכלי. דרישא דקרא דכתיב ס ר' יוסי.ו... ש סיריליאו גמ'ר" ְתָר֕ אי לעמך, והכי קאמר ובעלי יתרה של עמך, דהיינו ק ְוי 

ם"נ א ּת אַכֶ֖לַ֣חַּי֣תַ֣הָּׂשֶד֑ה -זה כל זמן שובעלי נכסים יאכלו, ואפילו משדות שלהן,  ְתָר֕ עם המקרא יוכיח שיש וטומד במקום , ע ְוי 
ם-ב גדול-זקף ְתָר֕  ומד לעצמו ולנתקו ממאכל חית השדה.מד שעלל ְוי 
 

 מעבר לתפקידי הטעמים כעוצרים ומחברים לתפקידי דרישה ע"פ טעמים ותבניות טעמים.   –הטעמה רעיונית  1.6

 

לאחר שהיצגנו את הטעמים כעוצרים ומחברים מוצגת ההשערה שלטעמי המקרא יש גם תפקידים מעבר לתפקיד התחבירי, המרמזים 

רבים, למרות שהטעם הוא עוצר הוא מתחבר להמשך הפסוק. וכן טעם שהוא מחבר, בדרשות חז"ל הוא נדרש לדרשות חז"ל שבמקרים 

...  )שמות משפטים כא,ב( .שלמרות הטעם המפסיק דורשים סמיכות למלה שאחריו וזה לשונו[תורה תמימה]-בפני עצמו. רעיון דומה מובא ב

דדכתיב  ֶ֖יםַ֣יֲעב ֑ ׁשָׁ֣שנ  ֵ֥ תׁ֣֣ש  ע ֔ ְּׁשב  ומדרך חז"ל בהמלים הבאות ...  כא(הערה ...  :[ערכין י"ח ב'] כא(נמי יעבוד שביעיתין דב, זמנּוַב֨
ֶׁש֣ה֣֔בֹו֣֣(כד,יא כ"ת 'דב) [ב"מ קי"ג ב']-, כמו בבטעם מפסיק לדרשם לפניהן ולאחריהן נ  יׁשֲ֣אֶׁש֤רַ֣אָּתה֣  ֗ דְ֣וָהא  ּוץַּ֣תֲעמ ֑ ּוץ֣, דרשו ַּבחֶ֖ ַּבחֶ֖

יׁש ֗ דְ֣וָהא  ָּׁש֑י֣֣(יי' צו ו,ו)  מנחות נ"ה א'-, ובַּתֲעמ ֑ א  ּה֣מ  ָתֶ֖ י֣א  ּת  םָ֣נַתֵ֥ ץֶ֣חְלָקֵ֛ ָחמ ֔ ָאֶפה֣  א֣ת  םדרשו  ,ל ֤ ץֶ֣חְלָקֵ֛ ָחמ ֔ ָאֶפה֣  א֣ת  מכות ]-, ובל ֤

יםַ֣יֶּכֶּ֖נּו (ג,הכ כ"ת 'דב)  דרשו הפסוק [כ"ב ֵ֥ י) גם לסוף פסוק הקודם לו  ַאְרָּבע  ֵ֥ ֹו ְּכד  ְׁשָעתֶ֖ ר׃ ר  ְסָּפָֽ ים ְּבמ  ֵ֥ תוס' ], וכ"כ (ַיֶּכֶּ֖נּו ַאְרָּבע 

ֶׁ֣שת׀ ... ()יהושע יג,ג-בפסוק ד [ן ס' ב'בחולי ֣י ֲחמ  ים ַסְרנ  ְׁשּת ֗ ים׃ ... ְפל  ָֽ ן ְוָהַעּו  יָמ֞ ּת   :, וה"נ כןמ 

 

נמצאת התיחסות קצרה לנושא הטעמים והמפרשים רב מרדכי גניזי ובעל "אוצר נחמד" הרב ישראל  ['פף סעי ,מאמר שני ,הכוזרי]בספר 

 ד, ובין היתר מציינים את הנקודות הבאות:הלוי מסבירים את השפעת הטעמים על הניקו

  וק֣,את֑נחהטעמים   .הם הפסק ענין של֓שלת,֣ר֗ביע,֣סגול ֣(, ג֕דול-ול ק֔טן-טט לענ"ד כוונתו ל) זקף ,סלָֽ

  וק֣,את֑נחהטעמים  הם גם הפסק דבור. סלָֽ

 סגול ֣ אמנם טעם עוצר אבל הוא משרת של זרקא֣  טעם. 

 

 י מההגדרה של הכוזריהתחלת

 ור שהוא בטעם אתנח או סלוקעל הפסק דיב (א)

 על הפסק ענין שהוא בטעם זקף או סגול (ב)

לפי מסורת ש מתוך כך הגדרתי קבוצת/תבנית טעמים של הפסק דיבור. הם הטעמים הנמצאים בדרך אל ההפסקים האלוי והתבוננתי מ

מורה שאין חובת הימצאות הטעם  : )סימון בסוגריים מרובעייםהתבנית עשויה להיות בסדר הבא. יש בה רק טעמים תחתוניםההטעמה 

 בתבנית(

אאו  דרגֹ֧א [מו֣נח]  מרכֵ֥

יר [מו֣נח]או   תבֵ֛

א]ואחרי אלו  א [מרכֵ֥  טפחֶ֖

א]או  את֑נח [מו֣נח]ואחרי אלו  וק [מרכֵ֥  סלָֽ
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
  עשויה להיות ק֔טן-זקף המסתיים בטעםתבנית הפסק ענין  

 ז"ק מו֣נחאו  ק֔טן-זקף [מו֣נח] י֚תיבאו   ק֔טן-זקף [י֚תיב]

בנסיבות  פשטא ֣מחליף  י֚תיב)תחבירית  ק֔טן-זקף [מו֣נח] מה֤פך֣פשטא ֣או  ק֔טן-זקף [מו֣נח] פשטא ֣או  ק֔טן-זקף֣פשטא ֣

 (, ע"פ הרב הילדסהיימר משפטי הטעמיםמסוימות

אלעתים יופיע טעם   פשטא֣֨לפני  מרכֵ֥

 

 ג֕דול-זקףהיא רק  ג֕דול-זקף המסתיים בטעםתבנית הפסק ענין 

  

א]או  [מו֣נח]היא  סגול ֣ סתיים בטעםהמתבנית הפסק ענין   זרקא֣  זרקא֣ )בתורה גם שלושה מופעים של  סגול ֣ [מו֣נח] זרקא֣  [מרכֵ֥

 מה שבא לפניה הוא כמו בפסוקים אחרים לפני הפסק ענין או הפסק דיבור(. סגול ֣

 

התחלתי , )היינו מעל שורת הכתוב( שהם טעמים עליונים סגול ֣בטעם ו( ג֕דול-זקף֣,ק֔טן-זקף)זקף בטעם תבניות הפסק ענין על בסיס 

 טעמים עליונים נוספים מהוים הפסקי ענין כלשהםלחקור האם גם 

  

 תמיד יש תבנית הפסק ענין כלשהי את֑נח המסתיים בטעםובין תבנית הפסק דיבור  סגול ֣ המסתיים בטעםבין תבנית הפסק ענין 

ואח"כ עוד הפסק ענין  את֑נח המסתיים בטעםין נוספת לפני הפסק דיבור ה בתבנית הפסק ענומלו סגול ֣ המסתיים בטעםתבנית הפסק ענין 

וק המסתיים בטעםומסיים בהפסק דיבור   סלָֽ

 

והאם אפשר  ומהוות גדרות שבתוכם צריך להבין את תפקידי הטעמיםובין התבניות התבניות האלו מגבילות את הצירופים בין הטעמים 

 ללמוד מטעם לטעם ומתבנית לתבנית.

 

 פירושו קבוצת טעמים המפסיקה בתוך חצי פסוק. לדוגמא:  "הפסק עניןטעמים " תבנית

ֶרץ֣ )בראשית א,ב( הּו ֣ ָהְיָתֵ֥ההפסק ענין ְוָהָא֗ הּו ת ֨ ֶׁשְך הפסק ענין ָוב ֔ ֣י-ַעל ְוח ֶ֖ ֣דבורהפסק  ְת֑הֹום ְּפנ 
ים ְו֣רּוחַ֣  ֶפת הפסק ענין ֱאֹלה ֔ ֵ֥י-ַעל ְמַרֶחֶ֖ ם׃ ְּפנ  י  ֣דבורהפסק  ַהָּמָֽ

 או דבור ישנם תפקידים.  עניןהפסק לכל 

 

 הם הפסקי ענין נשאלות השאלות הבאות: סגול ֣, ג֕דול-זקף֣,ק֔טן-זקף֣מתוך שהטעמים העליונים

  מהווים תת קבוצות של הפסקי עניןהם אולי או שהם הפסקי ענין, , האם יש עוד טעמים עליונים.  

 משפיעות על הדרשות ןה כיצדקבוצות, -אם יש תת? 

 מים התחתונים והאמצעיים, בתוך קבוצות הפסקי ענין, שנראה כי הן מבוססות על טעמים עליוניםמה תפקיד הטע? 

 

בין היתר  סגול ֣ זרקא֣ ֣, ותבנית הטעמים 3 – ג֕דול-זקף֣,2֣֣–֣ק֔טן-זקף בין היתר מציינים מספר  העליוניםועוד התברר כי הטעמים 

ים בודדים ותבניות אחרות מלמדות כי תבניות )מטעם אחד ועד אחדים( טעממציינת חלק משלם. מיימצאים אלו במקביל למימצאים ב

מסוימות מציינות רבוי ואחרות מציינות מיעוט . ונראה כי כל חצי פסוק מכיל לפחות רבוי אחד או שנוי משמעות תוכן אחד ואחריו הגבלה 

י֣(יג,יח תז' 'וי)לא טעם נוסף שנשמע כגון אחת, פרט לחצאי פסוק בעלי טעם בהם מופיע אתנח או סלוק בלבד )קיסר(, היינו ל ָֽ רּ֣כ  -ּוָבָׂש֕
ֹו ְהֶיֵ֥ה֣בָֽ א׃-י  ְרָּפָֽ יןְ֣֣ונ  ֑ ֹוְׁ֣שח  רֶ֖ אמלת  ְבע  ְרָּפָֽ  בטעם סלוק בלבד. ְונ 

 

בקבוצת התפקידים של קבוצות הענין העליונות והתחתונות עלו אפיונים )דרכי דרשה( משותפים אחדים לטעמים העליונים ואפיונים 

לטעמים עליונים, עמים התחתונים. לכן הסקנו שיש מקום להתיחס לטעמים גם לפי מיקומם ביחס למקרא הכתוב משותפים אחדים לט

זאת נמצא בכל קבוצה טעמים  בחלוקהמחברים. -, בנוסף על חלוקת הטעמים לפי עוצרים ומשרתיםטעמים תחתוניםוטעמים אמצעיים 
קטנה -גדולה )תלשא(, תלישא-שרובם עוצרים במדרגה נמוכה: פזר, תלישאכי הטעמים הבאים  ועוד מתבררמחברים. -עוצרים ומשרתים

 גרש או גרשיים, מרמזים על עניני דרישה מיוחדים בחצי הפסוק, ולחלקם התבניות האחרות מפרטות אותם. -)תרסא(, אזלא

 

 להלן מוצגים הטעמים בחלוקה לעליונים, אמצעיים, תחתונים

  -טעמים עליונים 

עבור מלה גרש֞יי֞ם֣ -עבור מלה מלעלית ו ג֝רשאו  ג֝רש-אזלא֣֣)אזלא ללא קדמא לפניו שמואז֝לא,֣֣ריםמסוג הטעמים העוצ

֣ מלרעית( ֣סגול  (יר֗ביע)ר֗ביע֣֣,ג֕דול-זקף, ק֔טן-פ֡זר,֣פשטא ,֣זקף, פ֟רה,֣של֓שלת,-קרני, ֠גדולה-תלישא,֣,֣זרקא 
 ֩קטנה,֣-קד֨מא,֣תלישאמחברים -מסוג הטעמים המשרתים

֣ין שטעם הכוזרי מצי  סגול ֣הוא למעשה משרת לטעם  זרקא 

 והינו עוצר  אז֨לאאחריו אף הוא נקרא  אז֝לאללא טעם  קד֨מאהגר"א מציין שטעם 

-גדולה( ותרסא )תלישא-היא לפעמים עוצר ובעדה המרוקאית אין הבחנה בין תלשא )תלישא ֩קטנה-תלישאהרב ויינשטוק מציין כי 

 קטנה(

  –טעמים אמצעים / תיכונים 

  לגרמיה֣׀-מו֣נחמסוג הטעמים העוצרים 

 ,֣פסק֣׀֣-מקףמחברים -מסוג הטעמים המשרתים

  –טעמים תחתונים 

יר,֣֣י֚תיב,֣מסוג הטעמים העוצרים  א,֣תבֵ֛ וק,֣את֑נח,֣טפחֶ֖ ֣סלָֽ
א,֣מחברים -מסוג הטעמים המשרתים ייםכפולה֣)=֣-אמרכ֣ דרגֹ֧א,֣מרכֵ֥   ויומ֣ -בן-,֣מו֣נח,֣מה֤פך,֣֣ירח(מרכא 
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
  בנושא דרכי לימוד התורה )באופן כללי, לא ממצה ולא בלעדי(: עמיםתפקידי הט 
כלל ופרט או רבוי ומיעוט ועוד כעין בנין אב, היקש, כעין  כעין , כמוופרטיו נושאדרך לימוד של מציינים  מסוימיםטעמים עליונים  .א

רבי אלעזר ועוד דרכי לימוד "ב מידות של מלמידות של רבי ישמעאל ודרכי לימוד בהגדרות, שחלקן בדרך השאלה בלבד נלקח מי"ג 

 .אלו מידותברייתות המלמדות שלא נכללו ב

תהליך הלימוד בדרכי הלימוד כוונים את בתוך תבניות טעמים עליונים מ אמצעיים ותחתוניםעליונים מסוימים וטעמים טעמים  .ב

 שצוינו בא'.  המצוינים ע"י טעמים עליונים

עמים עליונים ותחתונים, ע"י יצירת אגודים, הפרדות, היקשים . מטעם הפסק אפשר ללמוד גם מסייעים ללימוד בט טעמים אמצעיים .ג

 ללא קשר לטעמים שבסביבתו. 

מסייעים להכוונת הלימוד בתוך תבניות טעמים עליונים שצוינו ב)א(. בתבנית הפסק דיבור הם מהווים  טעמים תחתונים מסוימים .ד

 ות של טעמים עליונים.הגבלה ללא מעורב –תבניות רבוי ומיעוט 

o א כגון  ק֔טן-זקףהרבוי של  לענוסף הארכת / הרחבת השפעה או חלות אלפניו ב –רבוי כעין , ק֔טן-זקף פשטא ֣ מרכֵ֥

o א כגון ֣מו֣נח֣ מרכֵ֥  קטן-, דומה להשפעה על זקףסגול ֣... זרקא֣ הענין של  לע מורחברבוי כעין , סגול ֣ זרקא 

o [מו֣נח] כגון ֣  סגול ֣... זרקא֣ ין תוספת או גריעה מוגבלת מהענין של כע, סגול ֣ [מו֣נח]זרקא 

 

 מסוימותתבניות טעמים של  ם כללייםתפקידי

 מהעיון מתברר כי ישנם תפקידים כלליים, דהיינו שאותו התפקיד מופיע במספר טעמים ותבניות בשינויים ביניהם. כגון:

מאחד ועד ארבע ויותר. אחד מתפקידי המספר לרמז , לענין של מספרטעמים עליונים שבין תפקידיהם ישנו תפקיד המרמז  (א)

 )א( ע"פ פסוקים )ב( ע"פ מסורת ללא פסוקים ברישום מקוצר לדרוש מספר דרשות כהמספר המרומז בתבנית הטעם

 אחד,  –מו֣נח֣,  פשטא ֣

 בענין מסוים, שתי דרשות  פרטיםי נששניים,  – ק֔טן-זקף

 אחר באופןעשויה להדרש  שלישיתשתי דרשות באופן אחד ו לפחות בענין מסוים, פרטים לושהששלוש,  – ג֕דול-זקף

 ארבע או רביעית )מספר( ארבע דרשות או ערךארבע,  – ר֗ביע

 כמו רביע על כל תפקידיו, או חמש ויתכן גם יותר לפי הענין – ר֗ביע֣מו֣נח

 

 תבנית טעמים בתפקיד לימוד אלפניו )כלומר מהכתוב המוטעם אל הכתוב שלפניו(  (ב)

 (, ֠גדולה-תלישא) א֠תלש

֣, קד֨מא
 , פשטא ֣ מה֤פך קד֨מא

והתוכן המוטעם בו הוא תיאור או מצוה או פעולה ולאחריה עוד  ק֔טן-זקף[ מו֣נח] פשטא ֣או קיסר  ק֔טן-זקף מו֣נח[ פשטא ֣קיסר ]

 מצוה או פעולה, כל התבנית כולה מלמדת אלפניה. 

א קיסר  יו לימוד אלפני לפנ ק֔טן-זקף מו֣נח[ פשטא ֣] מרכֵ֥

א  התפשטות לימוד מהתוכן המוטעם על ידה אלפניו  טפחֶ֖

 עשוי להצביע למקום רחוק ממקומו. תבנית בטעם תחתון, ה דרגֹ֧א

 

וק או את֑נח֣הטעמים התחתונים (ג)  הם בתפקיד של הגבלה וקבוצת הטעמים התחתונים הקודמים להם מרמזים על קבוצת פרטים. סלָֽ

 

 ימוד התורהתפקידי הטעמים בדרכי ל – מסקנות העיון

דוגמאות מקוטלגות ומאות שאינן  4000-מטעמי התורה פרט לגעיה ומקף, ועל כ 14%-מודל תפקידי תבניות הטעמים מבוסס על כ .א

 פה, שלדעתנו תפקידי תבניות הטעמים המוצעות מתואמים עמם -מקוטלגות מהתכנים של התורה שבעל

 טעמה הרעיונית בפשט ברמז בדרש ובסוד אפשר כי טעמי המקרא הם ברמת רמז של הפרד"ס ומשמשים בה .ב

 בהסתכלות רחבה נוצרת רשת רעיונית בין חלקי תורה בתבניות דומות .ג

הלימוד ע"פ הטעמה רעיונית קיים בעת ובעונה אחת עם לימודים בדרכים אחרות, כמו המידות שהתורה והאגדה נדרשות בהם,  .ד

 ולעתים מרמז אליהם ומשתלב בהם.
 לכן יש למצוא את כלל התפקידים של כל טעם ותבנית. כנראה תפקידים אחדים. לכל טעם ותבנית טעמים יש .ה

לא בכל מופע של טעם ותבנית טעמים כל התפקידים פעילים. כל דרך לימוד נקבעת ע"פ התפקיד שהטעם ותבנית הטעמים משרה  .ו

 להתאים את הטעם או התבנית. לכן יש למצוא בכל מופע לאיזה תפקיד אפשרבהתאם לתוכן הפסוק והטעמים שלפניו ולאחריו. 

 מיעוט –טעמים ותבניות מסוימים מציינים רבוי ואחרים מציינים הגבלה  .ז

במופעים מסוימים הטעם או התבנית מרמזת לכעין רישום מקוצר המרמז לכתובים אחרים שיש לדרשם בהקשר לכתוב במקום  .ח

 הטעם.

בנוסף דרכי לימוד אחרות מחפשים קשרים בין טעמים למידות ול , לכן אנומידות שהתורה נדרשת בהםדמיון מסוים ל היות ומצאנו .ט

 .פשוטים לרבוי ולמיעוט
, מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות: .י

קב' שעשויה לגדול, יתור  – טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  פ֖חאטמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גארבוי; 
 - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאלרבות, מכל מקום; 

 סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀; אפשרויות-רר לימוד אחד מרבבד"כ בו -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 
-זקף...  ק֔טן-זקף; ...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; –

מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –בחצי פסוק  ק֔טן
-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאמיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; 

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרר, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה; דרוש בפסוק ולפניו שעו – ֠תלשא=  ֠גדולה
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 לדרישת הכתובים ע"פ הטעמה רעיונית אלף ביתהגדרה מפורטת של תפקידי טעמים ותבניות טעמים בסדר  1.7 
 

 :בית-בסדר אלף סדר הטעמים בהגדרה המפורטת

 ולךר֣ה֣֣שופ֣֣=  מו֣נח 1.7.1

 תבניות הטעמים בגלל תפקידו בכל מו֣נחפתיחה בטעם 

ללמד ֣מו֣נח֣ר֗ביעכמשרת / מחבר לטעם עוצר, קריאתו קצרה והוא עשוי ללמד על הוספה על או מסוג הטעם העוצר. למשל  מו֣נח טעם

 כעין ת"ק נוספת.  ֩קטנה-מו֣נח֣תלישאעל לפחות ארבע, 

ה מיוחדת מהכתוב ו/או )ב( שאופן הלימוד המופיע לפני תבניות טעמים מסוימות שקריאתו מאורכת להדגיש )א( שיש דרש מו֣נח טעם

֣מו֣נח֣...֣מו֣נח֣סגול ֣הנלמד מהתבנית הבאה אחריו נלמד יותר מפעם אחת. כגון: תבנית  אפשרות שמונח שלפני זרקא מלמד  מו֣נח֣זרקא 

אפשרות שמונח מלמד ק֔טן֣-מו֣נח֣זקף מה֤פך֣פשטא ֣ואחריו למשל  מו֣נחתבנית שכאילו לפנינו סדרות אחדות של זרקא ]מונח[ סגול. 

א ואחריו למשל מו֣נח תבניתקטן. -שכאילו לפנינו סדרות אחדות של מהפך פשטא מונח זקף א[֣טפחֶ֖ יר֣]מרכֵ֥ א֣או  דרגֹ֧א֣תבֵ֛ מרכֵ֥
א א[֣טפחֶ֖ יר֣]מרכֵ֥  אפשרות שמונח מלמד שכאילו לפנינו סדרות אחדות של מרכא או דרגא תביר ]מרכא[ טפחא. תבֵ֛

 

 בית.-טעמים בסדר אלף

 ג֝רשהנקרא גם  ג֝רש-אזלא֣נקרא גםה אז֝לא 1.7.2

 יצא לסוגיו – גרש֞יים֣֞או  ג֝רש-אזלאתבנית הטעמים שבבסיסה 

 מופעים( 1633פסוקים,  1448גרש וגרשיים )-תבניות טעמים הנשענות על אזלא, היינו אזלא

 ( 1633צריך בדיקה כי לעיל נאמר  1632מופעים בתורה )סה"כ  512 גרש֞יים֣֞  1120)=גרש(  ג֝רש-אזלא

 ק֔טן-זקף. היות ותבנית זאת בדרך כלל סוגרת ענין ע"י טעם יצא להקל ולא להחמיר – מה֤פך֣פשטא ֣ ג֝רש(-אזלאאו   אז֝לא֣)גרש֞יים֣֞

 ק֔טן-זקף֣[מו֣נח] מה֤פך֣פשטא ֣אפשר כי התבנית הזאת היא אחת משתי הדרשות הנלמדות ע"י תבנית הטעמים: 

 

י... ג֝רש(-אזלאאו   אז֝לא֣)גרש֞יים֣֞ ים֣ (בר' וירא כב,ח)כגון יצא להקל ולהחמיר,  – רתבֵ֛ ְרֶאהגרשיים  -ֱאֹלה ֞ ָלֶ֖ה֣-י  ֹוַ֣הֶּׂשֵ֛הְ֣לע   -ּלֵ֥

, ולהחמיר שרק אם לא יהיה שה הקרבן הקרבן יהיה שהאם יהיה שה יצא להקל ולהחמיר, להקל ש... תביר מרכא תביר טפחא, גרשיים 

 יהיה יצחק.

 

 או על הכלל כולו יצא ללמד על עצמו –֗ביע֣מו֣נח֣ר ג֝רש(-אזלאאו   אז֝לא֣)גרש֞יים֣֞

 מופעים 25פסוקים,  25 – ר֗ביע)ללא קדמא לפניו( מונח ]מונח[  ג֝רש-אזלא

 מופעים 92פסוקים  92 – ר֗ביעמונח ]מונח[  גרש֞יים֣֞

       מופעים 6פסוקים  6 – גרש֞יי֞ם֣ר֗ביע

 

מלים או עם מקפים( מציין שנוי סדר של מאוחר המקדים המוקדם,  2בשתי יחידות מלים ) –֣קד֨מא֣ג֝רש(-אזלאאו   אז֝לא֣)גרש֞יים֣֞

 מופעים 32 -כגון כתוב מאוחר או אחרון ומבוצע ראשון, כגון עשוי להיות למד קודם למלמד. כ

אזלא בראש התבנית לרמז על פעולה שהתחילה, הושעתה וחודשה או  – קד֨מא֣מה֤פך֣פשטא ֣֣ג֝רש(-אזלאאו   אז֝לא֣)גרש֞יים֣֞

 גרשיים   10אזלא +  3ש. פעולה שאמורה להיות מאוחרת החלה לפני זמנה, מושעית, תחל שוב. מופיעה בתורה  שתתחד

 

וק -ו פסוק-סוף חצי את֑נח 1.7.3  פסוק-הנקרא גם סוף סלָֽ

וקאו  את֑נח  הפסק דיבור המגביל הענין. אופן אחד של הגבלה הוא למעט כל נושא / ענין פרט למדובר בו – סלָֽ

וקאו  את֑נח וקאו  את֑נחאפשר כי תפקיד ההגבלה של .  (130סלוק  , 84אתנח פעם, ) 214המטעימים מלת "לאמר" בתורה  סלָֽ  סלָֽ

רכי מלת  ב,זבבלי תמורה  -וא ,מבבבלי פסחים  -מתואם עם הדרשה של רבי יהודה ובי רב ב אמ ָֽ ֣' (וי' מצרע יד,א)-כמו ב ּל  ר֣הֶ֖ ֵ֥ ַוְיַדּב 
ר-ֶאל אמ ָֽ הּ֣ל  ֶׁשֵ֥ מלמד שכל הלא תעשה הנלמדים כדלקמן בפרשה רמוזים  .ש לאו מתוכן העשה שאחריוולאו אמור" לדרהיא נוטריקון " :מ 

ֶׁשֵ֥ה-ֶאלבמלה זו ונלמדים ומתרבים מטעם מרכא במלים   . מ 

 

 הנקרא גם מעמיד עיהגָֽ֣ 1.7.4

 , משרת, ציורו כמו סלוקדגש קריאה בנוסף לטעם אחר

 

 העניןלקריאה מלרע, כעין יוצא מן  אז֝לאזהו   – גרש֞יים֣֞ 1.7.5

 שליש 4עוצר בדרגה  , אבל לקריאה מלרע, כעין יוצא מן הענין,אז֝לאזה כטעם 

  

 מצרף - דרגֹ֧א 1.7.6

ה: (כג,ז ' נחבר) [אמת ליעקב] ָבָֽ ֹוַּ֣בּת  ּתֶ֖ ר֣א  ֵַ֛חַ֣וֲָֽאֶׁשֵ֥ ָּׁשֶֹ֧ארַ֣אְך־נ   ַוּי 

כיח מש"כ שוישאר הוא מלעיל, דאם לא כן עיין במנחת שי שכתב וז"ל: וישאר מלעיל הדרגא בשי"ן בספרים המדויקים וכו' עכ"ל. ויש להו

 .28היה לנו להטעים וישאר במרכא כיון שאין בינו לתביר רק תנועה אחת, ודו"ק

ָּׁשֶֹ֧אר (כג,ז ' נחבר) [מנחת שי] : מלעיל הדרגא בשי"ן בספרי' המדוייקי', וכ"כ א"ת. ַוּי 
לז

ובמקרא גדולה בדפוס כתוב עליו ל', ובנ' כ"י ל' 

ֵאר היא )דרות(.לחראוי להיות כי האל"ף בסגול, ואילו היה מלרע היתה האל"ף בצירי כמו  ומלעיל, ע"כ. וכן שָׁ ר[. 28ו תִּ א  ֧  ]ו יִּשָׁ

יֻחֶּנַָָֽֽך:֣ס כה(,ו ' נשאבמ)טט: בתבנית דרגא תביר צריך להיות יותר מתנועה אחת ביניהם, בכתובים  ָֽ ֶלֶ֖יָך֣ו  ֵ֛יו֣א  ֹ֧ה׀ָּ֣פָנ רְ֣יהָֹו  ָיא ֨

ֹ֧ה׀ (וכ,ו) ֵ֛יוּ֣פָ֣ ְיהָֹו  הפסק מוסיף כעין עוד תנועה לפני פניו )תביר(, ראה פסק.  דרגא פסק תביר, –ָנ

 

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 
 

 

 

 התשעט -התשעח -פה -והתורה שבעל טעמי המקרא/©Oct-19         244/18   ZZFisher-24 פתש"ה–תשרי–ה"כ

 zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

http://www.Taamei-Hamikra.co.il 

יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 משרת, מחבר ,מצרף, פותח קבוצה סוגרת דבור עם הלכה שווה לפרטיה 

 מופיע בשלוש תבניות. הוא גם בעל תפקידי דרישה לעצמו ללא התבנית. דרגֹ֧אטעם 

שכל פרט מהמצוה מעכב, כמו ארבע פרשיות שבתפילין המעכבים  –כתובים, )ב( מצרף כגון בין שני  –לעצמו )א( מקשר דרגֹ֧א֣ מתפקידי

 זה את זה , 

 בשלוש תבניות:דרגֹ֧א֣ מתפקידי

א א[֣טפחֶ֖ יר֣]מרכֵ֥ ירשטופל בהקשר לטעם  תפקיד דרגֹ֧א֣תבֵ֛  תבֵ֛

ייםכפולה֣)=-דרגֹ֧א֣מרכא֣  א֣(מרכא  בלי דרגא לפניה וטפחא  פעמים בתנ"ך, חמשה מהם בתורה. אין מרכא כפולה בתנ"ך 14 טפחֶ֖

 אחריה. פעם אחת בלבד בתהלים במרכא כפולה ללא דרגא לפניה וללא טפחא אחריה. אולי גרסה משובשת ובמקום צ"ל מרכא או מעמיד. 

 )א( עיקר משמעותה נעשה מעשה אף שלא לא היה ראוי לעשותו, או יש לומר שבא לתקן מעשה שלא היה ראוי לעשותו. 

 מרמז על שני ענינים או שלבים או תיווך בענין הנדון  להכפו-מרכא֣ )ב( כאשר 

 ב' תנועות שיורה על שתי הבאות, שני תקונים. ]זהר פירוש הסולם בלק לה[)ג( 

ה )שמות ה,טו()ד( האדמו"ר ממ"ש  ה כ ֖ ֶׂ֦ ֲעש  ה ת  ֧מָׁ  ., שני צדדים מנוגדים זה לזהכפלעניין שיש בו   לָׁ

 

  דרגֹ֧א֣מו֣נח֣ר֗ביע

פעם בתורה ויש לחלק ניכר מהמופעים קשר לנושא תיקון הקילקול של היצר הרע בחטא אדם  = נד"ה 59עה מופי)א( התבנית 
 הראשון, תיקון כח ה)מ(תאוה לקדושה, לחלק מהמופעים קשר לגלות השכינה )הנמשל בזוהר לכעין מצב נד"ה( וחזרתה.

כעין נין המדובר, שפרטים אחרים עשויים להתיחס אליו, )ב( במקרים בודדים בלבד מצאנו תפקיד אחר, כעין פרט עיקרי/מרכזי בע

 לפניו ומופרד מאחריו. מקושרענין 

 

. להלן רעיונות  דרגֹ֧א֣מו֣נח֣ר֗ביע֣(מו֣נח)גרש֞יי֞ם֣/  ג֝רש-אזלאקבוצה -תתיש  דרגֹ֧א֣מו֣נח֣ר֗ביעאפשר כי לתבנית 

 למשמעותה 

 נמצא התפקיד כעין יצא ללמד על עצמו או על הכלל.  ר֗ביע֣[מו֣נח]גרש֞יי֞ם֣/  ג֝רש-אזלאבין תפקידיה של תבנית הטעמים 

היא הרכב של שתי התבניות זו על זו, ומשמעותה יצא  דרגֹ֧א֣מו֣נח֣ר֗ביע֣[מו֣נח]גרש֞יי֞ם֣/  ג֝רש-אזלאאפשר שתבנית הטעמים 

 דרגֹ֧א֣מו֣נח֣ר֗ביע֣ללמד על עצמו או על הכלל וגם אחד מתפקידי תבנית הטעמים .

 ב"דל ברייתאב ,מדבר שהוא מיוחד במקומו( זט")היא מופע של מידה  גרש֞יי֞ם֣דרגֹ֧א֣מו֣נח֣ר֗ביע/  ג֝רש-לאאזאפשר כי תבנית 

 רייתא דרבי אלעזר בן רבי יוסי הגלילי.ב מדות

 

 עשוי גם לתפקד בתפקידו, שהוגדר במקומו.  דרגֹ֧א֣מו֣נח֣ר֗ביעבתבנית  – מו֣נח֣ר֗ביע

 

 ד, מוסיף או גורע,תנועה, ערך משתנה, עולה או יור – סגול ֣ זרקא֣  1.7.7

֣֣[מו֣נח]...֣֣[מו֣נח] תבנית ֣ ֣[מו֣נח]...֣֣[מו֣נח]זרקא   סגול

אשר עומד לעצמו או הוא תוספת מסוג הענין על הענין המוטעם ֣סגול ֣... זרקא֣ דרשת ענין מסוג הענין המוטעם בתבנית  – סגול ֣... זרקא֣ 

ענין עצמאי או עשוי להוסיף עוד ו/או סגול כל מונח לפני זרקא וא גריעה מן הענין. . במיעוט מופעים נמצא כי התפקיד הסגול ֣... זרקא֣ ע"י 

 הוספה או גריעה על נושא התבנית.

 .פסוק-לימוד של פחות משלם אחד, באותו אופן מרחיב הפסוק בתת

)בתמוז התשע"ד  ורדילה וונמשל למאזניים. אפשר להשתמש בהמשלה זאת במובן של ע זרקא֣ במילה ע"פ תיקוני הזהר חלק ב' גג זי"ן 

, מאריך או מקצר )עצם, מקרב ומרחיקגורע, ומוסיף  "אור החמה" עה"ת מגדיר זרקא סגול כעולה ויורד( ,-מצאנו כי הרב קרוזר זונדל ב

חה או הרב אייכנשטיין ישכר בעל "לבוש לשבת ויו"ט" מגדיר זרקא סגול כתוספת שמ כמתאר כריכה, תנועה תנודתית, זרקא֣ צורת  זמן(.

 צער, תנועה כמחול )היינו כעין עולה ויורד(.

֣ צורת טעם  כעין  ן רבוי.ילהארכת הפסוק בחלקו הראשון, כע קטן-או זקף כעין לבנה על גבי שתי לבנים. הסגול גם משמש כעין אתנחסגול

 קשר למספר שלוש )כגון שלוש כריכות, שלוש דרשות(.

א, כאשר התבנית היא  חמונ֣֣לעומת התבנית לעיל שעשויה להתחיל בטעם  ֣ מרכֵ֥ , נדרש ע"י מרכא רבוי של תוצאות סגול ֣֣[מו֣נח]זרקא 

 מסוג תפקידי זרקא סגול )ממעט או מרבה מסוג הענין על הענין(. 

א קד֨מאלהסבר על עוד תפקיד של זרקא סגול ראה גם תבנית  ֣מו֣נח֣...֣מו֣נח֣סגול ֣֣מרכֵ֥  כעין להתחילה ובפועל. – זרקא 

 ה מגלה בכתובים הבאים תפקידי תבנית הטעמים זרקא סגול כמוסבר להלן:אפשר כי התור

ָֽי( גלו, מסעי 'במ) ים ֣-ְבנ  ְ֣לָנׁש  ל  ְׂשָרא  ְגְרָע֤ה֣זרקא סגול, ואחריו תאור תפקיד התבנית  – י  מסוג ענין, שכאן הוא  ַנֲחָלָתן ֣ מהענין, שכאן הוא ְונ 

ינּו ת ֔ ַּנֲחַל֣תֲ֣אב  ְהֶיֶ֖יָנהָ֣לֶה֑םוק )לו,ד( ומסיים בכתוב שכתוב שוב בפס מ  רּ֣ת  הֲ֣אֶׁשֵ֥ ףַ֣ע֚לַ֣נֲחַל֣תַ֣הַּמֶּט֔  ְונֹוַס֕

ל ֣֣(דלו, מסעי 'במ) ְׂשָרא  ֣י֣י  ְבנ  ֣ל  ל  ב  ֹוְסָפה ֣֣זרקא סגול, ואחריו תאור תפקיד התבנית – ַהּי  ן מהענין, שכאן הוא ְונָֽ מסוג ענין , שכאן  ַנֲחָלָת֔

ההוא  ְהֶיֶ֖יָנה֣לַָ֣֣ע֚לַ֣נֲחַל֣תַ֣הַּמֶּט֔ רּ֣ת  ה֣. ענין ההוספה בפסוק )לו,ד( הוא יתר כי כבר נאמר בפסוק )לו,ג( ֶה֑םֲאֶׁשֵ֥ ףַ֣ע֚לַ֣נֲחַל֣תַ֣הַּמֶּט֔ ְונֹוַס֕
ֶ֖יָנהָ֣לֶה֑ם ְהֶי רּ֣ת   ֲאֶׁשֵ֥

 

  מתפקידי תבנית הטעמים זרקא סגול

  מסוג התוכן המטועם על התוכן המטועםענין עצמאי 

  מסוג התוכן המטועם על התוכן המטועםענין תוספת 

 מסוג התוכן המטועם מהתוכן המטועם )כגון קריבת ימים למות( גריעה חלקית 

  ציור של תנודה 

 כגון ציור של שלוש תנועות 

  .מספר מיעוטים או ריבויים מסוג הענין על הענין 
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
֣היות והתבנית    באחד מתפקידיה מוסיף מהענין על הענין או גורעת מן הענין, אז אפשר כי  סגול ֣֣[מו֣נח]זרקא 

יר... ֣גרש֞יים֣֞,  עשוייה להיות כמו סגול ֣... זרקא֣ ...  רש֞יים֣֞גתבנית הטעמים   . כעין יצא להקל ולהחמיר.תבֵ֛

אותבנית  ֣ מרכֵ֥  , אבל הדבר לא מוכח. ראה כל תבנית במקומה.מרכא תבירעשויה לבטא רעיון דומה לתבנית  סגול ֣֣[מו֣נח]זרקא 

 

 לושענין הקשור לערך ש – ג֕דול-זקף 1.7.8

 , לפחות שתי דרשות באופן אחד ואחת עשויה להדרש באופן אחר או בהפך מהשתיים האחרות.ציין ענין של שלושמגדול -זקף –ג֕דול-זקף

 שתיים שהם אחד )כגון מכסה עורות אילים מאודמים ועור תחש(.

 תפקיד מספר הלימודים / הדרשות שלוש , 

 הגי' שלהן עולה הוי"הי ש-ו-ענין של שלש, צורת הטעם שתי נקודות וקו כעין אותיות י – גדול-זקף  

  אין הסבר, מהמופעים בתורה( 35%-הקשור כנראה לשרש "אמר" )כתפקיד 

 

גימטרית  בין חישוב הפרש)א( עשוי לבטא דבר החוזר וקורה וכעין בנין אב; )ב( מצביע על אפשרות לביצוע  – ג֕דול-זקף ק֔טן-זקף

 כתית. )ג( שתיים ושלוש סה"כ חמישה דברים )כגון חמש חטאות מתות(והסקת מסקנה מדרשית ו/או היל וגימטרית תוכן או להפך טעמים

 )ד( רמז לר"ב נצוצין קדושים שנגאלו ממצרים. שני פסוקים עם שני מופעים בשני חצאי פסוק אחד עוסקים באותו ענין

 

 ול מהסדר הטבעי לתקנה, מרמז נפילה, צריך שנוי גדבין שני קיסרים )אתנח סלוק, סלוק אתנח(  - ק֔טן֣-זקף]...[֣֣ג֕דול-זקף

 

 גלוי נבואי נעלה, שלוש ושלוש סה"כ ששה דברים  – בין שני קיסרים )אתנח סלוק, סלוק אתנח( - ג֕דול-זקף ג֕דול-זקף

 

 ענין הקשור לערך שניים – ק֔טן-זקף 1.7.9

 ימודים אבל לא לימוד שלישי.מונח מוסיף מצב בתוך אחד או בשני הל –ק֔טן֣-זקף֣מו֣נח למודיםי נשני דברים, שענין של  – ק֔טן-זקף

במלה אחת או במלים מחוברות במקף, כעין מידה ריבה וריבה את הכל )ירושלמי חלה פ"א, ביכורים קטן -זקף-מונח –ק֔טן֣-זקף-מו֣נח

 מדבר שנאמר במקצת ונוהג בכל. פ"א, פסחים פ"ב(, וכעין מידה י"ח מל"ב מידות של רבי אליעזר,

במלה אחת או במלים מחוברות במקף, כעין מידה מל"ב מידות של רבי אליעזר מוקדם והוא מאוחר טן ק-זקף-קדמא –ק֔טן֣-זקף-קד֨מא

 לבד. קד֨מאבענין, והוא גם כעין מידה "דבר הלמד מסופו" מי"ג מידות של רבי ישמעאל, ראה 

ו שלוש דרשות, אחת כפשוטה ואחת דהיינו שתיים א. המוציא את הכתוב המוטעם מפשוטו עניןמרבה  –ק֔טן֣-זקף֣[מו֣נח] מה֤פך֣פשטא ֣

עשוי לרמז לדרשה שלישית, היא כפשט או כיוצא מהפשט, או מצב ביניים )ראה להלן(.  מו֣נחיוצאת מפשוטה, שתיים היוצאות מפשוטן. 

 ק֔טן-זקף֣[מו֣נח] מה֤פך֣פשטא ֣  ג֝רש(-אזלאאו   אז֝לא֣)גרש֞יים֣֞ראה להלן 

א קד֨מא , ראה להלןק֔טן-זקף֣[מו֣נח] מה֤פך֣פשטא ֣ קד֨מא ראה להלן  כעין לכתחילה ובפועל – ק֔טן-זקף...  [מו֣נח] [פשטא ֣] מרכֵ֥

-זקף-מו֣נח-מצב ספק, עשוי להיות באותו תפקיד גם ב מונח זה עשוי לפעול בתפקיד מצב ביניים, –ק֔טן֣-מו֣נח֣זקף [פשטא ֣]או  [י֚תיב]
במה  ר"ן בבלי נדרים לז,במות המעיד על כעין הפסק וכך מתאים לדעת קטן מנוגן בשתי פעי-. במנהג קריאה מסוים מונח לפני זקף ק֔טן

 שנידון שם.

התבנית מטעימה תיאור ואחריו הלכה, או התבנית מטעימה הלכה ואחריה עוד  –ק֔טן֣-זקף֣מו֣נח פשטא ֣ואחריו  )אתנח֣או֣סלוק(

 .הלכה, מרמז ללימוד אלפניו ולאחריו

א֣פשטא ֣ואחריו  )אתנח֣או֣סלוק( התבנית מטעימה תיאור ואחריו הלכה, או התבנית מטעימה הלכה ואחריה  – ק֔טן-ח֣זקףמונ֣֣ מרכֵ֥

 ללימוד אלפני לפניו ואפשר גם לאחריו.עוד הלכה, מרמז 

א֣֣התבנית )אתנח֣או֣סלוק(במצב שלא אחרי   מתארת הרחקה במקום, הארכה בזמן. – ק֔טן-מו֣נח֣זקף פשטא ֣֣[מה֤פך]֣[מו֣נח]מרכֵ֥

 

א֣מו֣נח  .  אין הגדרת תפקידמופעים בכל התנ"ך,  44ששה מופעים בתורה, שלושה בדברים,  – ה֣׀לגרמי-מרכֵ֥

 

בין תפקידיהם כעין דבר החוזר וקורה, כעין בנין  –( או֣אתנח(֣)סלוק, )אתנח֣או֣סלוק(בין שני קיסרים )֣ק֔טן-זקף...֣֣ק֔טן-זקף

 אב, היקש.

 

, )אתנח֣או֣סלוק(מחוברות במקף( בין שני קיסרים ) מלה אחת או במלים)ב ק֔טן-זקף-קד֨מאואחריו  ק֔טן-זקף֣-תבנית מורכבת מ

( עשוי ללמד על כעין בנין אב הבנוי בשלבים, במקרא אחד שלב א' ובמקרא אחר שלב ב' ורק בשלב ב' מתברר או֣אתנח(֣)סלוק

 שהענין המוקדם המוטעם בתבנית הוא כעין בנין אב. 

 

֣-ו זקף)קטן וגדול( או לפחות שני  זקף( תבנית המרכבת מלפחות שלושה או֣אתנח(֣ק)סלו, )אתנח֣או֣סלוק(בין שני קיסרים )
 בטוי לענין בעל תוקף רב, עוצמה, חוזק בין לטוב בין למוטב – ר֗ביעאחד ושני  זקףאחד או שניים או  ר֗ביע

 

קטן נראה סתום, לא בא לסתום -ף(, כאשר הענין שבזקאו֣אתנח(֣)סלוק, )אתנח֣או֣סלוק()בין שני קיסרים  ק֔טן-זקף...  ר֗ביע

 אלא לפרש.

 

א 1.7.10 ארט = טפחֶ֖  שנוי ורבוי – חֶ֖

א מתפקידי ארט = טפחֶ֖  חֶ֖

א)א(   פסקא טעמא )זהר יתרו( מלמד שהענין הוא שנוי משמעות מהכתוב אחריו –טעם מפסיק  – טפחֶ֖

ֹום-ַעל( וי' מצ' יד,כח) ירש" ם ְמקֶ֖ ם ַּדֵ֥  למד שאין הדם גורם אלא המקום גורם.  (. מנחות י,אאפילו נתקנח הדם )ראה  - ָהָאָׁשָֽ
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

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

ֹום-ַעל  (יד,כח)הנאמר במצורע עני בטהרתו  ם ְמקֶ֖ ם ַּדֵ֥ ם֣נתינת שמן  (וי' מצ' יד,יז)הנאמר במצורע עשיר  משמעות, משנה  ָהָאָׁשָֽ ַעֶ֖לַּ֣דֵ֥
ם  שהיה נשמע שנותן השמן רק על הדם ממש, ומלמד שנותן השמן על המקום גם עם דם נתקנח.  ָהָאָׁשָֽ

אטפ( ב)  פותח טפח )אף שמפסיק(, מתחבר אל, ומתאפיין מהכתוב אחריו.  – חֶ֖

עְּ֣ביֶֹ֖וםָ֣טֳהָר֑תֹו (ויקרא מצרע יד,ב) ָר֔ ּתֹוַר֣תַ֣הְּמצ  ְהֶיה֣  ָֽ  את ןמאפייאז הכתוב אחריו מתאר ווטפחא בתפקיד פותח טפח  – ְּביֶֹ֖ום,  ז ֤אתּ֣ת 

לכן המלה נדרשת מהכתוב אחריה שכל  ָטֳהָר֑תֹוי היה לכתוב ביתירה כי ד ְּביֶֹ֖וםהמלה  תורה תמימה הערה ז(המלה בטעם טפחא, ע"פ 

 (    בבלי מגילה כא,א, תו"כמעשי הטהרה יהיו מוגבלים לאור יום וכל היום כשר )

א( ג) במיוחד כאשר טפחא ללא מרכא לפניה אזי עשוי להיות  בתפקיד של התפשטות האפיון המתקבל מהטפחא בלבד או מהמלים  – טפחֶ֖

 חריה אל הכתוב לפני הטפחא.בטעם טפחא ושא

ל]כה[֣ ס ׃(כג,כהכ"תצ  'דב) ָׂ֣שְבֶעָ֑ךְ֣וֶאָֽ יםְּ֣כַנְפְׁשָךֶ֖ ֵ֛ ָךְ֣וָאַכְלָּתֲֹ֧֣עָנב  ֶע֔ ְּבֶכֶ֣רם֣ר  יָ֣תב א֣  ֤ ן׃֣ס֣-ּכ  ָֽ ּת  א֣ת  ֣ל ֵ֥ ֶּ֣כְלְיָךֶ֖
ל ֣-ְוֶאָֽ בבלי יף. כפי שטפחא בתפקיד התפשטות האיסור אל הכתוב לפניו ללמד היתר אכילה בשעת עבודה רק בזמן הקט –ֶּכְלְיָךֶ֖

 דורשת מממלים אלו בשעה שאתה נותן לכליו של בעל הבית בשעת גמר מלאכה אתה רשאי לאכול  ב"מ פ"ז,א

א( ד)  שנוי במיוחד לרבוי – טפחֶ֖

ים (בראשית א,א) ֑ יתָּ֣בָר֣אֱ֣אֹלה  ֶ֖ אׁש  ית,  ְּבר  ֶ֖ אׁש  יתטפחא, רבוי, להודיע כי המאמר  – ְּבר  ֶ֖ אׁש  אחת  הוא רבוי מאמרות שנאמרו בבת ְּבר 

 ועל רבוי הנבראים שנבראו בבת אחת בהתאמה למאמרות,

א)ה( תפקיד מורכב בתבנית בראש פסוק  ים (בראשית א,א)תבנית  – מו֣נח֣את֑נח טפחֶ֖ ֑ יתָּ֣בָר֣אֱ֣אֹלה  ֶ֖ אׁש  שמות יתרו כ,ב )בטעם )-ו ְּבר 

יָך (תחתון( ֱאֹלֶה֑֔ ֣ה֣'  ֣ י ֶ֖ כ  נ   ו/או שמע ישראלהעשויה לרמז במופעים אחרים על קשר למעשה בראשית ָאָֽ

אתבנית בראש פסוק  ֑ל֣ (דברים ואתחנן ו,ד)תבנית  – את֑נח טפחֶ֖ ְׂשָרא  ע֣י  העשויה לרמז במופעים אחרים על קשר לשמע ישראל ו/או ְׁשַמֶ֖

 מעשי בראשית.

אתבנית פסוק מלא  א את֑נח ]מונח[ טפחֶ֖ א֣טפחֶ֖ וק מרכֵ֥ א֣סלָֽ  ל. או שמע ישרא\עשויה לרמז מאד על קשר למעשי בראשית ו מרכֵ֥

 

אחצי פסוק ללא  ( אבל 5846( המופיע בכל פסוקי התורה )11294. טעם טפחא הוא הטעם בעל נגינה )שאינו אילם( הנפוץ בתורה )טפחֶ֖

איש חצאי פסוק בעלי מלה אחת בטעם קיסר )אתנח או סלוק( בהם אין טעם   .טפחֶ֖

זאת הסתמכנו על אוסף תפקידי טפחא שהכרנו עד מובאת כאן דוגמת מפתח להבנת תפקיד טעם הטפחא מפסוק חסר טפחא. בדוגמא 

 טרחא. –כ"א סיון התש"ע כדי להציע הבנה כללית בתפקיד טעם טפחא 

 צרעת בשחין ובמכוה  ויקרא תזריע יג,יח

י ָֽ רּ֣כ  ֹו-׃֣פ֣֣֣]יח[ּ֣֣וָבָׂש֕ ְהֶיֵ֥ה֣בָֽ א׃-י  ְרָּפָֽ יןְ֣ונ  ֑ ֹוְׁ֣שח  רֶ֖  ְבע 

ין֣ ֑ א׃אתנח  -]יח[֣...ְׁ֣שח  ְרָּפָֽ טפחא מלמד כי אין כאן אף תפקיד דרשתי של טעם טפחא. אין כאן שנוי משמעות או סלוק, ללא טעם  -ְונ 

הלכה בין מה שאחרי הטפחא ובין מה שמטועם בטפחא, אין כאן הפסק, אין כאן פתיחת טפח לאפיון אלפניו, אין כאן מיעוט כלשהו. 
 שמשמעותו שעדיין יש שחין רק שהוא קרם כקליפת השום. אין שינוי, –בסה"כ 

 חצי פסוק ללא טפחא אתנח, להגביל לאמירה אחת בלבד,– ַוּי אַמ֑ר (בר' וירא חי,ג)לוק )סוף פסוק( קודם( )ס

 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.
 

א֣טפ אמרכֵ֥ וקאו  את֑נח, חֶ֖ וקאו  מו֣נח֣את֑נח או סלָֽ א֣סלָֽ  מרכֵ֥

א א֣טפחֶ֖ יתור לרבות, דהיינו יש מלה יתירה הבאה לרבות לדברים אחדים, כל מקום לפי , התרחבעשויה לה כעין קבוצת פרטים – מרכֵ֥

 ענינו, שעליהם חל הענין או ההלכה.

 משה לאמר" -בעים הפסוקים "וידבר ה' אלמשה לאמר" וש-מוצע לומר על חמישה הפסוקים בתורה "ויאמר ה' אל

ר֣ 'ַוּי ֵ֥אֶמר֣הֶ֖֣ ֵ֥ מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים שעשויה להתרחב, מוצע לומר שהקב"ה אמר למשה את הכתוב שאחרי פסוק  – 'הֶַ֖֣וְיַדּב 

 פה.-זה, והוסיף עליו את הפרד"ס עליו ועל הכתובים שאחריו עד למופע הבא של פסוק כזה, וזוהי התורה שבעל

 

וקאו  מו֣נח֣את֑נחובאת שוב הגדרת אתנח וסלוק להסברת התבנית מ א֣סלָֽ  מרכֵ֥

וקאו  את֑נח  טעמים המכונים קיסרים, ובד"כ מגבילים בנושא הנידון )למשל שמשהו מהענין חל על פרט מסוים בלבד(,  סלָֽ

וקאו  מו֣נח֣את֑נח א֣סלָֽ  מונח או מרכא מרבה אתנח או סלוק מגביל.  מרכֵ֥

 

וקאו  מו֣נח֣את֑נחטעמים ה תבנית מתפקידי א֣סלָֽ  רבוי הגבלה. מרכֵ֥

אהטעמים  תבנית מתפקידי א֣טפחֶ֖ וקאו  את֑נח, מרכֵ֥  רבוי.הגבלת ה סלָֽ

 המגביל את֑נחמרבה בלי קשר לטעם  מו֣נחאבל התבנית עשויה להיות גם שטעם 

א֣וכן שטעם  וקמרבה בלי קשר לטעם מרכֵ֥  המגביל  סלָֽ

 

 פשטא במלה בת הברה אחת, או במלה מלעלית בעלת שתי הברות דווקא כך, לפחות כך, מחליף – י֚תיב 1.7.11

 טעם מפסיק / עוצר המרמז לדרשה דווקא כך, אכן כך הדבר, לפחות כך.  י֚תיב

בראש מלה בת הברה אחת או  ראש מלה)שמקומה בסוף מלה( ב פשטא ֣)מעביר לאחור( = מציב  משיב = י֚תיבמצד הקריאה בתורה 

 שתי הברות מלעלית בת 

 . פשטא ֣ולא י֚תיב֣. יש מקום לעיין מדוע כתב רחמנא מלה המחייבת  ק֔טן-זקף י֚תיב֣]מו֣נח[ית התדירה התבנ
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 קטן-מוציא ממשמעותו, ראה זקף – ֤מֻהפךשופר֣=  מה֤פך 1.7.12 

 

א 1.7.13  מרחיק – יךראֵ֥֣מ=  מרכֵ֥

 משרת, מחבר בין תפקידיו מרחיק, פותח קבוצה סוגרת דבור עם הלכה שונה לפרטיה

 וד אלפני לפניו, לימפשטא ֣לפני 

וקלפני   , רבוי, רבוי של הגבלותסלָֽ

 

 שני שלבים – ין(י֣)=תרי֣חוטר ֣תרי֣טעמ֣ =  כפולה-אמרכ֣  1.7.14

 

 משמעות-מצב, בורר מתוך רב-טעם אמצעי אילם, מצרף מלים לכעין מלה אחת, בורר מתוך רב  – מקף 1.7.15

ד ארבע מלים לרצף אחד עבור תבנית טעמים של טעם טעם אמצעי אילם )אין לא נגינה משלו( המחבר שתיים או שלוש ונדיר מא – מקף

(. הרצף הזה הוא כעין מלה אחת כגון להפסק מהמלה הבאה או עוצר או מחבר ועוצר )כגון קדמא ז"ק, מונח ז"ק(אחד או שניים )כגון 

 לחיבור למלה הבאה, כגון לצורך חישוב גימטריה הלכתית או אגדתא וכד'  

ין  טו,במדבר חקת יט י-א  ֵ֥ יל דָצמ  ֶ֖  דלית מגופת שייע מקף עלוהי - ת"א -  ָעָל֑יו ָּפת 

 דלית מגופתא מחברא ביה מקף על פומיה - תיב"ע

 מקף משמעו שע"י הקפת עצמים אחדים הם נחשבים כמחוברים ליחידה אחת. -פתיל = מחברא ביה מקף, חיבור מקיף. למדנו ש -טט 

צירוף ענין נספח דוגמאות למצבים: . משמעות-חלק, רב-שלב, רב-מצב, רב-רבאפשרויות. -בד"כ בורר לימוד אחד מרב בתפקיד – מקף

ט (טז,יט ' שפ'דב)החלשה של הכתוב המוחלט, כגון  )הרב י"י פוזן( מצב של מיעוט הדגשה. תורת המקף, לפי לענין עיקרי ְׁשָּפ֔  ל א־ַתֶּט֣ה֣מ 

 א לפי הטענות המרומות. ביה"ד מטה המשפט לפי מסקנותיו ול [בבבלי סנהדרין לב,]בדין מרומה 

 עולה הורד"ה )רב יוסף לנדאו הי"ו יב אדר ב' התשע"ט( 220מק"ף גי' 

 פעם.  11475בתורה טעם מקף מופיע 

 0.00784%מופעים מהווה  98עם מקף  -ְוֶאלממספר מופעי מקף בתורה, מילת  9.978%מהווה  מופעים 1149עם מקף  -ֶאלמילת 

בתורה.  ֶאלממופעי מלת  99.03%ממופעי מקף בתורה. שתיהן ביחד מהוות  10.76%מהוות ממופעי מקף בתורה. שתיהן ביחד 

 המתאם הזה אומר דרשני.

 .מקף בתורהממופעי  26.4662%מופעים תמיד עם מקף. והן מהוות ביחד  641)בסגול(  -ְוֶאתמופעים  2396)בסגול(  -ֶאתכל מילות 

 מופעים במקף.  118)בצירה(  - תא֣ אין, מ תא֣ , ל תא֣ , כ תא֣ מופעים בלי מקף. ב 185רה( )בצי תְוא֣ מופעים  219)בצירה(  תא֣ כל מילות 

ַע֣למילת , מופעים 92עם מקף  -ְוַעלמילת , מופעים 880עם מקף  -ַעלמילת   מופעים 58 – מ 

ימילת  ימילת  מופעים, 410עם מקף   -ּכ  ם ֣מופעים,  34עם מקף  -ְוכ  םמופעים, מילת  232עם מקף  -ְוא   , מופעים 174עם מקף  -א 

 מופעים 85עם מקף לפניה  אנָ֣-, מילת 1עם מקף  אנָ֣מופעים, מילת  530עם ובלי קדומת, עם מקף  -ל א*֣מילת

 

וק 1.7.16   פסוק-סוף חצי את֑נח֣, ראהפסוק-הנקרא גם סוף סלָֽ

 

 שנחלקלעזר סדור אבי לרטעם אמצעי אילם, מפריד בין מלים, בין תפקידיו יצוג למדה י"א   – פסק֣׀ 1.7.17

, היינו שהכתוב סדור שנחלק וסי בר חלפתאין רבי בלעזר אבי מידה י"א לרטעם אמצעי אילם )אין לא נגינה משלו(. כעין  – פסק֣׀

המוטעם בפסק יש לקוראו ולהבינו בשני אופנים פעם בקריאה עם פסק, ופעם בקריאה ללא פסק, אחרי קיסר עשוי לציין כי המלה שלפני 

 עם הפסוק הקודם, ופעם עם הפסוק שהיא בראשו או במלה שניה שבו.  הפסק יש לקוראה פעם

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(. 
 מענין שבצד ימין לענין שבצד שמאל.היקש הפועל מצד לצד, כגון 

הפרדה בין אותיות שוות )שו"ע או"ח הפרדה בין אותיות אהו"י בסוף מילה ובתחילת מילה כאשר במילה הראשונה טעם מחבר, 

 תי"ו או באותיות אל"ף תי"ו שלא ישמע מ"ת-מ"ם ובין מלה הפותחת ב-, הפרדה בין מלה המסתימת בס'סא,סע'כ(

 ר במקום שאין לפחות שתי הברות ביניהם ולכאורה היה צריך להטעים מרכא תבירהשעיה בין דרגא תבי

ה: (כג,ז ' נחבר) [אמת ליעקב] ָבָֽ ֹוַּ֣בּת  ּתֶ֖ ר֣א  ֵַ֛חַ֣וֲָֽאֶׁשֵ֥ ָּׁשֶֹ֧ארַ֣אְך־נ   ַוּי 

לעיל, דאם לא כן עיין במנחת שי שכתב וז"ל: וישאר מלעיל הדרגא בשי"ן בספרים המדויקים וכו' עכ"ל. ויש להוכיח מש"כ שוישאר הוא מ

 .28היה לנו להטעים וישאר במרכא כיון שאין בינו לתביר רק תנועה אחת, ודו"ק

ָּׁשֶֹ֧אר (כג,ז ' נחבר) [מנחת שי] ובמקרא גדולה בדפוס כתוב עליו ל', ובנ' כ"י ל' לז: מלעיל הדרגא בשי"ן בספרי' המדוייקי', וכ"כ א"ת. ַוּי 

ֵאר היא )דרות(.לחבסגול, ואילו היה מלרע היתה האל"ף בצירי כמו ומלעיל, ע"כ. וכן ראוי להיות כי האל"ף  שָׁ ר[. 28ו תִּ א  ֧  ]ו יִּשָׁ

יֻחֶּנַָָֽֽך:֣ס כה(,ו ' נשאבמ)טט: בתבנית דרגא תביר צריך להיות יותר מתנועה אחת ביניהם, בכתובים  ָֽ ֶלֶ֖יָך֣ו  ֵ֛יו֣א  ֹ֧ה׀ָּ֣פָנ רְ֣יהָֹו  ָיא ֨

ֹ֧ה׀ (וכ,ו) ֵ֛יו֣ ְיהָֹו  הפסק מוסיף כעין עוד תנועה לפני פניו )תביר(, ראה דרגא.  יר,דרגא פסק תב –ָּפָנ

 

 דרוש עקרון כלשהו במקום הופעתו והעבר אותו לענין תורני אחר פיזור, הפצה,  – פ֡זר 1.7.18

 כעין חץ או קילשון כלי המשמש להעברת אדמה וצמחיה. וסימנו  אפשר כי משמעו לשון פיזור, הפצה, –פ֡זר֣

מיניה ואוקמיה במקומיה, דרוש עקרון כלשהו במקום הופעתו והעבר אותו לענין תורני אחר, בין שמפורש בתורה תפקידו כעין דון  –פ֡זר֣

 שבכתב ובין שאינו מפורש. בנוסף עשוי ללמד למקומו. 

יוצא מן  המרמזות על כעין כלל ופרט או ג֝רש-אזלא אוגרש֞יי֞ם֣לבדה או  קד֨מאאו  אז֝לאוקד֨מא֣מיקומו לפני תבניות בגלל שאפשר 

 .בנוסף לתפקידו כמעביר רעיון למקום אחר ותבניות אלמשמש כפרט לפני  הכלל )אם הן בחצי פסוק( )ראה קדמא ואזלא( אז

ְׁשַמת֣רבינו בחיי בר' נח ז,כבעל  הרב יום טוב ליפמאן העלר )תוספות יום טוב( –טוב טעם ובפירוש  לֲ֣אֶׁשר֣֩נ  ֝ים֣-ּכ ֡ ֨רּוַחַ֣חּי 
לֲ֣אֶׁשֵ֥֣ ּכ ֵ֛ יו֣מ  תּו׃ְּ֣בַאָּפ֗ ָֽ ה֣מ  כדלהלן: מפזר פ֡זר֣... שמתיחס לטעם  פרדס רימונים שער הטעמים )שער כ"ט, פ"ב(מביא מספר רֶּ֣בָחָרָבֶ֖
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
מדברי תורה  -הלימוד )דרך ותוכן(  –ונוסף עוד ... וצורתו כחץ < משפיע השפע )ע"כ מדבריו(. ואפשר לומר כי החץ מוליך השפע  

 חר בתורה. במקום אחד לפרנס עמם דברי תורה במקום א

ֵ֥ן (שמות א,יב)גי' כ"ן ירב"ה  –פ֡זר֣ ְרֶּבֶ֖ה ּכ   תומך ברעיון משפיע שפע )בשם בתי שב"פ( י 

 

 פזר. לימוד מסוגכל מונח עשוי להוסיף עוד  –פ֡זר֣֣[מו֣נח]...֣֣[מו֣נח]

 

 פשט הענין אחד, אחד ויחיד, פשוט,  – פשטא ֣ 1.7.19

 ן.מתפשט והולך, פשט העני אחד, אחד ויחיד, פשוט, - פשטא ֣

  .מלמד שני דברים בקשר אליוק֔טן֣-זקףמייצגת ענין של אחד,  פשטא ֣֣-, המלה המוטעמת בק֔טן-זקףאו ק֔טן֣-מו֣נח֣זקףאחריו לרוב 

 עשוי ללמד על דרשה כפשוטו של מקרא.ק֔טן֣-זקף... פשטא ֣

 .פשטאאבל היא  קדמאנראית כעוד פשטא בתיבה מלעלית ואז היא  ב אה ֣. יש דפוסים בהם ֣ה ֣מלסימונו תמיד באות אחרונה של 

 וגו':  לפשוט יפשוטמקום שנהגו לכפול יכפול  ]ט[ או משנה סוכה פ"ג מי"א
, הוא שיקרא בלי כפילה כשאר ולפשוט, הוא שיקרא מאודך כי עניתני עד סוף ההלל כל דבר שתי פעמים. לכפולרמב"ם  ופירש

 אחד.משמע  - פשטא ֣ומכאן כי ההלל כולו. 

 

 מה֤פך֣פשטא ֣כרגילות שלו. לכן  ,כדרכומובנו הנהר כדרכו. ילך  []מתיבתא. נהרא כפשטיה ליזיל [לי גיטין ס,ב]בבע"פ  – פשטא ֣

 יהיה משמעו כעין מהפך מדרכו, מהפך מרגילותו, מוציא מפשוטו של מקרא המודגם בפסוק הבא: 

֤ףֶ֣את֣(ב,בראשית ויחי נ) ו֣יֹוס  ֣ -ַוְיַצ֨ שציוה מוציא מפשוטו  [ספר חסידים]בשם  ה[שלמה ]תורה  –מהפך פשטא  קדמא -ֲעָבָדיו
לעבדיו להיות עם הרופאים להזהירם שלא יגעו בגופו של יעקב אלא בניו. והרופאים מורים לבניו לעשות לו כך וכך ועבדיו 

ים֣-ֶאת הו.רואים שלא יחסרו דבר שבניו לא יראו ֔ ְפא  שלא , ת הכלריבה אוריבה  -במקף מלים המחוברות ב קטן-קףמונח ז -ָהר ֣
  הו.יחסרו דבר שבניו לא יראו

 

 פשטא ֣הערה לתפקיד התחבירי של טעם 

. באותה עת המונח עשוי הולך מצביע שהפשטא ינהג כעוצר חלש יותר מכרגיל, כאילו מחבר-נקרא גם שופרמונח  – מו֣נח֣פשטא ֣

 לרמז ליותר מסדרה אחת של תבנית הטעמים שאחריו.

 .ויחד ינהגו כעוצר יותר חזק מכרגילאל תיבתו הפשטא  הפוך, מצביע שהמהפך מושך תיבת-ופרנקרא גם שמהפך  – מה֤פך֣פשטא ֣

 

 כפל הפשטא מרמז על דבר שזה טבעו ומתמיד בו,  – פשטא ֣ פשטא ֣

 ת, בבת אחת, בעת ובעונה אחת. דיּוכעין חל / מתרחש / מתבצע במהירות כי מכיר דרכו. מיָׁ 

    זה וזה גורם אפשר שגם זה או זה גורם

 

 )מופע נדיר( אין הגדרת תפקיד.  מו֣נח֣ר֗ביע פשטא ֣

 : לך יז,יט-לך . בראשית1
ים֣]יט[֣֣ ְׁשְּתָךַ֣֗וּי ֣אֶמרֱ֣אֹלה ֗ ָׂשָר֣ה֣א   ֣ אָתֶ֣אתֲ֣אָבל ןְ֣וָקָרֵ֥ ּב ֔ ֶלֶ֤דתְ֣לָך֣  ְצָח֑ק֣-י  ֹו֣י  ְׁ֣שמֶ֖

יֶ֣את֣ ת ֨ מ  יו׃-ַוֲהק  ֹוַ֣אֲחָרָֽ ית֣עֹוָלֶ֖םְ֣לַזְרעֵ֥ ֵ֥ ְבר  ֹו֣ל  ּתֵ֛ י֣א  ֵ֥ ית  ְּ֣בר 
 אין הגדרת תפקיד. ר֗ביע פשטא ֣֣מה֤פךשני מופעים בתורה. בשניהם מהפך לפניהם  – ר֗ביע פשטא ֣

 . בראשית א,יא: 1
ים֣ ֶׁשאַוּי ֣אֶמרֱ֣אֹלה ֗ ֶּד֗ ֤אָ֣הָא ֶרץ֣  ְדׁש  רַ֣זְרעֹוַּ֣תָֽ י֔נֹוֲ֣אֶׁשֵ֥ ְלמ   ֣ י ֶׂשהְּ֣פר  י֣ע ֤ ֞ ֣ץְּ֣פר  ַרע֣ע  יַע֣זֶ֔ ֣ ֶׂ֚שבַ֣מְזר  ֹוַ֣על-ע  י-בֶ֖ ְַֽיה  ן׃-ָהָאֶ֑רץַ֣וָֽ ָֽ ֣כ 

 לח,יב: וישב שית . ברא2
ָמתַּ֣בת יםַ֣וָּתֶ֖ ַהָּימ ֔  ֣ ְרּבּו ֶׁשת-ַוּי  ָֽ הַ֣וַּיַ֝על֣-ׁ֣שּוַע֣א  ָּנֶ֣חםְ֣יהּוָד֗ ֗הּוא-ַעלְיהּוָד֑הַ֣וּי   ֣ ֤י֣צ אנֹו זֲז  ְמָנָָֽתה׃ּ֣ג ָֽ יּ֣ת  ֶ֖ ֵ֥הּוָ֣הֲעֻדָּלמ  ע  ה֣ר  יָרֵ֛ ְ֣וח 

 

 קודם, למפרע, מימי בראשית  –קד֨מא֣ 1.7.20

או בסביבתן נמצאים אחד  אז֝לאוקד֨מא֣כי המלים המוטעמות  ציין( עשוי למלים או עם מקפים 2בשתי יחידות מלים ) – אז֝לאוקד֨מא֣

 או יותר מהתפקידים הבאים )ואין הרשימה ממצה הכל(

 הטעמים קדמא ואזלא תבנית מתפקידי

 ענין מרכזי בקרא אליו מתיחסים פרטים אחרים בקרא  )א(

 בזמן  מוקדם ומאוחר )ב(

, או כך כלל-כך פרט או פרט ואחר-ק הוא בדווקא כדי שנוכל ללמוד ממנו כלל ואחרללמד שסדר הכתוב בפסו מוקדם ומאוחר)ג( 

ל (במדבר נשא ו,ד)ברבוי ומיעוט כגון כלל ופרט בתוצרת הגפן לנזיר  ֣י ּכ ֶ֖ ְז֑רֹו ְימ  ֣֩ נ  ל ּכ  ר֣מ  ה ֲאֶׁש֨ ֶּגֶ֣פן י ָעֶׂש֝ ן מ  י  ֵ֛ים ַהַּי֗ ַחְרַצּנ  ֶ֖ג-ְוַעד מ   ָז
א ל׃ ל ֵ֥ ָֽ ֶסף ְוָנַתָּת֣ה (דברים ראה יד,כו)בכסף מעשר שני  כלל ופרט של שימוש ןכגו י אכ  ֣֩ ַהֶּכ֡ ל ר ַנְפְׁשָך֣֝ ְּתַאֶּו֨ה-ֲאֶׁשר ְּבכ  אן ַּבָּבָק֣  ּוַבּצ ֗
ן ֣ ר ּוַבַּי י  ָכ֔ ל ּוַבּׁש  ְׁשָאְלָךֶ֖֣ ֲאֶׁשֵ֥ר ּוְבכ ֵ֛ ָֽ ם ְוָאַכְ֣לּתָ֣ ַנְפֶׁשָ֑ך ּת  י ֣ ָּׁש֗ ְפנ  ָך׃֣'ה֣֣ ל  יֶתָֽ הּ֣וב  ַ֣אָּתֵ֥ יָךְ֣וָׂשַמְחָּתֶ֖ כגון רבוי ומיעוט במומי .ֱאֹלֶה֔

י֣(ה טו,כאאדברים ר)בכור בהמה  ָֽ ְהֶי֨ה-ְוכ  ַח ֣ ֗מּום ֝בֹו י  ּס  ּו ֔ר ֣אֹו ּפ  ל ע  א ָר֑ע ֣מּום ּכ ֶ֖ ּנּו ל ֣ ְזָּבֶח֔ יָך׃֣'ַלהֶ֖֣ ת  ֱ֣אֹלֶהָֽ
 מלמד ולמד כגון בקל וחומר )ד( 

 בנין אב )ה( אפשרות ללימוד ב

 

ׂשְ֣֣(ד,כה נשאבמדבר )ביחידת מלים אחת )בד"כ במלה אחת, כגון  – אז֝לאו-קד֨מא  ( מציין שוויון, או/ו בעושה תלוי המעשה֝אּוְוָנ֨

מלים או עם  2בשתי יחידות מלים ) –֣קד֨מא֣ג֝רש(-אזלאאו   אז֝לא֣)גרש֞יים֣֞לשם שלימות נושא קדמא ואזלא מוצגת כאן התבנית 

 מקפים( המציינת שנוי סדר של מאוחר המקדים המוקדם. ראה הסבר במקומו.
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

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

ופעים בסה"כ בתורה והן מופע של מלמד ולמד, קדמא מציין המלמד ההולך בראש, האזלא מ 25בעלות לפחות  שתי התבניות הבאות

 מציין כי יש למד ההולך אחריו, וללמד יש תכונות מסוימות בהתאם לתבנית הטעמים

א בו דוגמת קל הלמד מוגבל באופן זמני או מותנה, ובין היתר נמצ – מה֤פך֣פשטא ֣֣ג֝רש(-אזלאאו   אז֝לא֣)גרש֞יים֣֞...֣֣אז֝לאו֣קד֨מא

גרש מהפך פשטא מציין דרישת -וחומר המוגבל בדיו לבא מן הדין להיות כנידון )במדבר בהעלתך פרשת צרעת מרים(. הגרשיים או אזלא

 דיו מהכתוב המוטעם או בסביבתו.

כלל כולו, מציין כנראה שעל או על ה ללמד על עצמור֗ביע֣֣[מו֣נח]יצא מן הכלל  – ג֝רש(-אזלאאו   אז֝לא֣)גרש֞יים֣֣֞...֣אז֝לאו֣קד֨מא

 עולה על המלמד הלמד רובץ רבוי רב, המסקנה היא שהלמד

-אזלאאו   )גרש֞יים֣֞או  אז֝לאו֣קד֨מא...  ק֔טן֣-זקף מה֤פך֣פשטא ֣֣ג֝רש(-אזלאאו   אז֝לא֣)גרש֞יים֣֞פעמים אחדות הסדר הפוך 
 ואפשר שמלמד כמו הסדר הקודם. אז֝לאו֣קד֨מא...  ר֗ביע֣[מו֣נח] ג֝רש(

 

רבי אלעזר דורשו ככלל ופרט  ]בבלי נזיר לה[-מופעים בתורה. כעין פרט וכלל ופרט שב 10...  אז֝לאו֣קד֨מא...  ק֔טן-זקף ... התבנית

וכלל. התבנית עשויה ללמד מפרט בתראה שאחרי קדמא ואזלא אל הפרט קדמאה שלפני הקדמא ואזלא. כעין חלק ממידה י"ב של ר' 

 ישמעאל דבר הלמד מסופו. 

 אפשר כעין כלל מקיף וכלל מפורטאו בחצאי פסוקים. , )= קדמא ואזלא פעמיים( בין שני קיסרים֣אז֝לאו֣קד֨מא...  אז֝לאו֣ד֨מאק
 

אשר לפניה לפחות אחת או יותר מהתבניות  ג֝רש-אזלא אוגרש֞יי֞ם֣לבדה או  קד֨מאאו  אז֝לאוקד֨מא֣או ֣אז֝לאו֣קד֨מא תבנית טעמים

 הבאות
֣מו֣נח   ...֣מו֣נח֣סגול ֣֣מו֣נח֣זרקא 

 מו֣נח֣פ֡זר֣...  מו֣נח או 

 ֠גדולה-מו֣נח֣תלישא...  מו֣נחאו  

  ֩קטנה-מו֣נח֣תלישא...  מו֣נחאו 

 ֣מו֣נח֣ר֗ביעאו 
( וחלקם קדמאהפרט  כעין מלמד ולמד אשר לפניו פרטים לפי תפקידי הטעמים השונים )נקרא להםמבטאה שונות ת ותבני ואחריה

כעין ויוצרים ביחד  מלמד ולמדהחלק מהפרט קדמאה עשוי להיות  (.בתראה רטלמד ולמד )נקרא להם פמתבררים בפרטים שאחרי המ

 .מלמד מורחב
 

עשוי לציין דבר קדום, עשוי לציין התחל בו, עשוי להיות מופע של מוקדם שהוא מאוחר בענין, היינו מקום  –ללא אזלא אחריו קד֨מא֣

 הקרא מקדים או מאחר את זמנו בפועל. 

מוקדם ברבי יוסי מידות של רבי אליעזר  ב"מלקטן במלה אחת או במלים מוקפות, כעין מידה -זקף-קדמא –ק֔טן֣-זקף-קד֨מא ראה

הלמד מענינו  דבר"של רבי ישמעאל ברבי יוסי,  מידות ג"מי בי" ממידההלמד מסופו"  דברוהוא מאוחר בענין, והוא גם כעין החלק "

 " מסופוודבר הלמד 

 

שלפניו  )היינו הכתוב( דבר שחבירוברבי יוסי מידות של רבי אליעזר  ב"מלמידה תבנית שבין תפקידיה כעין  – שטא ֣קד֨מא֣מה֤פך֣פ

 עשוי להיות גם טעמא דקרא על הכתוב לפניו.  .או שהוא מלמד על חבירו )היינו הכתוב( שלפניו מלמד עליו

כי התבנית הזאת היא אחת משתי הדרשות הנלמדות ע"י תבנית אפשר  ק֔טן-זקףהיות ותבנית זאת בדרך כלל סוגרת ענין ע"י טעם 

 ק֔טן֣-זקף֣[מו֣נח] מה֤פך֣פשטא ֣הטעמים: 

 

א קד֨מא  מופעים בתורה עם שתי הסיפות כמוצג  65-כ – מרכֵ֥

א קד֨מא עבד לכתחילה באופן אחד בפועל או בדי –בין שני קיסרים )אתנח סלוק, סלוק אתנח(  ק֔טן-זקף...  [מו֣נח] [פשטא ֣] מרכֵ֥

 קטן-ועוד מתפקידי פשטא ... זקףבאופן אחר, 

א קד֨מא ֣מו֣נח֣...֣מו֣נח֣סגול ֣֣מרכֵ֥  , ועוד מתפקידי זרקא סגוללכתחילה באופן אחד בפועל או בדיעבד באופן אחר – זרקא 

 

התכונות שלה.  תבנית בעלת-עשוי לציין כעין כלל הצריך לפרט, ולפרט או פרטים תבניות שונות וכל תת –ללא אזלא אחריו קד֨מא֣

 מוצגת רשימה של רוב התבניות האלה.

 ק֔טן-זקף֣[מו֣נח] [פשטא ֣]

 ר֗ביע[֣מו֣נח]

 ק֔טן-מו֣נח֣זקף פשטא ֣מה֤פך֣

יר א]או  תבֵ֛ א֣[מרכֵ֥   טפחֶ֖

יר א] דרגֹ֧א֣תבֵ֛ א֣)מו֣נח(֣את֑נח֣֣[מרכֵ֥ וקאו טפחֶ֖ א(֣סלָֽ ֣)מרכֵ֥
יר א֣תבֵ֛ א] מרכֵ֥ א֣)מו֣נח(֣את֑נח֣֣[מרכֵ֥ וקאו טפחֶ֖ א(֣סלָֽ ֣)מרכֵ֥

 

 ענין הקשור לערך ארבע –֣יר֗ביע=֣ע֣ר֗בי 1.7.21

כפל בריבוע )מספר רבוע, או ארבע או רבע, או  המספר, ארבע דרשות או ונמצא גם יותר ענין של ארבעבד"כ הרביע מציין  –ר֗ביע֣

 , או הרבה, או ענין והרחבתו )כגון אזור(, עשוי להיות הכלל של כלל ופרט.בעצמו(

 דבר הקשור למספר ארבע, ולפירוש כי מלת רביע משמעותה בארמית רובץ.  –רביע מקורות להסברת שם הטעם  מבוא רביע

י ֣: יח,דויגש מ בראשית נ  יֲ֣אד  ֣ ּ֣ב  הַ֣וּי אֶמר  יוְ֣יהּוָד֗ ָל֝ ׁש֣א  ַּג֨ ַ֣וּי 
יְ֣וַאל-ְיַדֶּבר֣ ֔ נ  ֣יֲ֣אד  ְּבָאְזנ  אַ֣עְבְּדָ֤ךָ֣דָבר֣  ְּ֣בַעְבֶּדָ֑ך-ָנ֨ ֵַ֥חרַ֣אְּפָךֶ֖ ה׃֣֣י  ֹוָךְּ֣כַפְרע ָֽ יָ֣כמֶ֖ ֵ֥ ּ֣כ 
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
ּגַ֣֨  יוַוּי  ָל֝ ה, אזלא בראש פסוק קדמא –ׁש֣א  י ֣רביע  – ְיהּוָד֗ נ  יֲ֣אד  ֣ ּ֣ב   זרקא מונח סגול – ַוּי אֶמר 

ה֣:  קראהבשמות טעמי "קול אליהו" הגר"א דרש  יוְ֣יהּוָד֗ ָל֝ ׁש֣א  ַּג֨ , רביע והלך, הקדיםאו  התקדםואזלא קדמא ואזלא רביע, קדמא  -ַוּי 

אור  רביעי מלמדת כי טעם הרביע מלמד על קשר למספר ארבע. אפשר כי פירושאפשר כי הידיעה שיהודה הוא בן . הבן הרביעי -
 בפסוק מלמד על ארבעה ענינים שהם מעבר לעובדה הידועה מהכתוב שיהודה הוא בן רביעי ליעקב. החיים

 

רֶ֣אתבמדבר בלק כג,י:  ְסָּפֶ֖ בּ֣ומ  ֲעַפ֣רַ֣יֲעק ֔ יָ֣מָנה֣  ֤ ֣מֹות֣-מ   ֣ י תַ֣נְפׁש  ֑לָּ֣֣תמ ֤ ְׂשָרא  ַבע֣י  הּו׃ר ֣ יָּ֣כמ ָֽ ֶ֖ ית  יַ֣אֲחר  ֵ֥ יםּ֣וְתה  ֔  ְיָׁשר 
֑ל֣-ֶאת ְׂשָרא  ַבע֣י  ל יונתן תרגום –ר ֣ ִשיְרָיָתא ְדִיְשָראֵּ י מַּ ְעתֵּ  , אחד מארבע מחנות של מחנה ישראל.  ְדִעם ֲחָדא ִמן ַאְרבַּ

֑ל֣-ֶאת ְׂשָרא  ַבע֣י   ישראל. , אחד מארבע מחנות של מחנה או חדא מארבע משריתא דישראל תרגום אונקלוס –ר ֣

ַבעאם כן מלת  בעלת קשר למספר ארבע, במובן של אחד מארבע )רבע(. לכן אפשר כי גם המילה רביע בעלת שורש בלשון הקודש  ר ֣

 ומשמעה ארבע, ולא רק בלשון ארמית בה משמעה רובץ, רבוץ. 

 
 שמות תרומה כז,א:    

יָתֶ֣את ֵ֥ ֶר֣-ְוָעׂש  ׁשַ֣֩אּ֨מֹות֣א ֝ ֑יםָ֣חמ  ּט  ֣יׁ֣ש  ַחֲ֣עצ  ֶ֖ ְזּב  ֹו׃ַהּמ  ָמתָֽ ֹות֣ק  ׁשַ֣אּמֶ֖ ַחְ֣וָׁשֹלֵ֥ ְזּב ֔ ַהּמ  ְהֶיה֣  ָֽ ַחבָ֣ר֤בּוַע֣י  ֹׁ֧שַ֣אּ֣מֹות֣ר ֗  ְךְ֣וָחמ 
( שמות תרומה כז, א: ))רבא לאביי(אמר רבא: רמי גברא אאפיה. א"ל אביי: אדרבה, תריץ ואותיב גברא! א"ל בבלי זבחים סב,ב ... 

עונה רבא )! (בא ללמד שהמזבח צריך להיות רבוע) עי ליה: דמרבע רבועיוהא מיב . )עונה אביי או הגמרא( )במשמעות רבוץ(כתיב ָר֤בּוַע֣

כתיב, דמשמע הכי ומשמע הכי.   ָר֤בּועַ֣: )רבא לאביי(וליטעמיך, מי כתיב רבוץ? א"ל   (עונה אביי לרבא) מי כתיב מרובע? (לאביי
 הלכך תרווייהו יליף מינה. -כתיב דמשמע הכי ומשמע הכי ָר֤בּוַע֣ה"ג רש"י 
במובן של מרובע פותחת אפשרות אבל לא מבטיחה שלמלת  ָר֤בּועַ֣בעל שתי משמעויות מרובע ורבוץ. המלה ָר֤בּוַע֣בגמרא הנאמר 

 רביע יש משמעות שניה כמו למלה רבוע במובן של ריבוע או כל קשר אחר לארבע. 

 

 המלהמשמעותו אריה רובץ עליו. יה" פיתחא הוא ואריא הוא דרביע על  בבלי עירובין ע"ח ב'-משמעות רביע כרביצה נלמדת גם ב

 הטעם רביע משמעותו שהתיבה המוטעמת בו רובצים עליה ענינים רבים כגון ארבע ויותר.שם אפשר ש -רביע משמעותה רובץ 

 

 פסוקים נוספים בתנ"ך של רבע ורביעית ראה פירוט רביע.

 

ערך חמש ויותר או חמישית או שברים קטנים , או דרשות ויותר, כגון חמש  ,חמש או, כמו רביע על כל תפקידיומציין ענין ֣מו֣נח֣ר֗ביע

בקל וחומר ללא הגבלת דיו מציין  מכך, או פעמיים ערך של ארבע או ארבע דרשות, או כפל בריבוע ועוד כפל בריבוע )מספר בעצמו(.

 רבוי רב הרובץ עליו. 

 אינו בענין של מספר.֣מו֣נח֣ר֗ביעבתבנית  מו֣נחאם, למרות האמור לעיל, נדרש במקום רק ענין של ארבע אז תפקיד טעם 

 

 השהיה, התלבטות, ריכוז –֣של֓שלת 1.7.22

מלמד )א( על קושי או צורך רגשי / מחשבתי,  של֓שלתאחריו, אפשר כי טעם  פסק֣׀פעמים בתורה תמיד מלווה בטעם  4֣של֓שלת

איש הנתון במצב או ע"י גורם אחר. )ב( מלמד על מלמד התגברות עליו ע"י ה פסק֣׀העשוי להתבטא בהשהיה וחזרה על דברים, וטעם 

 השהיה וחזרה על דברים,

 

יר 1.7.23  מחלק, ממעט, לא ממש – תבֵ֛

יר מתפקידי   תבֵ֛

 )א( מחלק, 

יר)ב( ממעט, צריך להבחין בין השפעת  וקאו  את֑נחמחלק וממעט ובין השפעת  – תבֵ֛  מגביל  – סלָֽ

ָּׁשֵ֛הוְ֣ (וי' אמר כא,ז) )ג( לימוד המלמד שלא ממש ככתוב, : יָׁשֶּ֖ה ְּגרּוָׁשֵ֥ה֣לא ממש –תביר  א  א  רבנן הוסיפו נשים שלא התגרשו אלא שהיה  מ 

אבהן ריח של גט או חלוצה, שאף אותן  חּו ל ֣ ָּק֑  הכהנים לנשים י 

יר יר תבֵ֛ ירמופעים בתורה;  4 – תבֵ֛ יר֣שאחריה בטעםלמלה  -מקף -המחוברת ב מלהואחריה  תבֵ֛ מופעים בתורה, ואין כרגע  3 – תבֵ֛

 מובהק של תפקיד התבניתאפיון 

י ֵ֛ יר֣ – ּכ  אואחריו תבֵ֛ א[֣טפחֶ֖  , ואין כרגע אפיון לתפקיד התבניתבתורה 46מהם בתנ"ך, פסוקים  180 -מופעים ב 180, ]מרכֵ֥

 )ד( טעם תביר מופיע בעיקר בשלש התבניות הבאות ותפקידן מוגדר באופן תמציתי: 
קבוצה  – טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר אמרכ֥ קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גא

 כגון קבוצת עדים למעשה, אשר הלכות עדות חלות רק על העדים הבאים להעיד והאחרים פטורים. על חלק מפרטיה;רק שההלכה חלה 

 על חלק מפרטיה;רק שההלכה חלה אחרת עם תכונה  הלכה שוה לפרטיה;תכונה אחת שהקבוצה עם  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר דר֧גא

 על חלק מפרטיה;רק שההלכה חלה עם תכונה אחרת  הלכה לא שוה לפרטיה;תכונה אחת שהקבוצה עם  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר מר֥כא

על חובת הקריאה ברצף של תבניות הטעמים מרכא או דרגא תביר מדגיש  ר' יאיר פינצ'ובר הי"ו,"קריאה עם טעם"  בספר   הקדמה

 זה מתאים לממצאים שלנו על המשמעות ההילכתית של התבניות האלה. ]מרכא[ טפחא.

 התבניות מרכא או דרגא תביר מרכא טפחא מלמדות בתמציתיות כך:

 קבוצת פרטים הקשורים לנושא העשויה להתרחב –מרכא טפחא 

 סוימת או ענין מסוים בקשר לנושאקבוצת פרטים הקשורים לנושא ושעל כל פרט חלה אותה הלכה מ –דרגא תביר מרכא טפחא 

 כנ"ל אבל אין לה קבוצה העשויה להתרחב –דרגא תביר טפחא 

או בענין מסוים בקשר לנושא )זה יכול להיות כל  קבוצת פרטים הקשורים לנושא והשונים בהלכותיהם  –מרכא תביר מרכא טפחא 
 אחד לעצמו, או בקבוצות(

 העשויה להתרחב כנ"ל אבל אין לה קבוצה –מרכא תביר טפחא 

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
קבוצת פרטים הקשורים לנושא )העשויה להתרחב( ושעל חלקם )מהבסיס וההרחבה( לא חלה הלכה מסוימת או  –תביר מרכא טפחא  

 ענין מסוים בקשר לנושא.

 תבנית זאת מופיע לעצמה או מופיעה בתוך התבנית מרכא או דרגא תביר מרכא טפחא

הלכת צירוף : קשקשת חייב סנפיר לדג כשר, זגים וחרצנים מצטרפים לשיעור, עצם  –מופעים בתורה  20קצת מעל  –תביר טפחא 

 נבלה מצטרפת להיתר )ועצמותיהם יגרם(

 

אתבנית  יר֣מרכֵ֥ א֣תבֵ֛  .קבוצה שההלכה לא חלה על חלק מפרטיה  – טפחֶ֖

י (וי' תז' יג,י)אבל בפסוק  רַ֣חֶ֖ ֵ֛תָּ֣בָׂשֵ֥ ְחַי ָֽ  הענין   מיעט את כל הפרטים ודרש שעל כולם לא חל  ּומ 

אמופעים של  11-יש בתורה כ יר֣טפחֶ֖ ים (,טיא 'שמ 'וי) כגון: תבֵ֛ ֵ֛ יםַּ֣בַּיּמ  ֶ֖  .ּוַבְּנָחל 

יר֣מקףמופעים  12-ו א–תבֵ֛ ֵ֛ים (במדבר נשא ו,ד)כגון  טפחֶ֖ ַחְרַצּנ  ֶ֖ג-ְוַעד מ  , תפקיד התבנית קבוצת פרטים הקשורים לנושא מסוים  ָז

דג טהור חייב להיות בעל קשקשת  (,טיא 'שמ 'וי)-פים כדי לקיים הלכה מסוימת. בהשונים זה מזה )גם אם הם ממקור אחד( המצטר

חרצנים וזגים שביחד צירוף סור לו זג בשיעור מחייב, אסור לו בשיעור מחייב, אאסור לנזיר חרצנים  (במדבר נשא ו,ד)-וסנפיר. ב

 .מגיעים לשיעור מחייב
 

א א[֣טפחֶ֖ יר֣]מרכֵ֥ א֣תבֵ֛ ת הוא קבוצת פרטים הקשורים לנושא מסוים החלוקים ביניהם או בדיניהם תפקיד תדיר של התבני מרכֵ֥

 לגבי הנושא, או הם לא מצטרפים ביחד לגבי הנושא או ההלכה הנידונים.
א א[֣טפחֶ֖ יר֣]מרכֵ֥ קבוצת פרטים הקשורים לנושא מסוים אשר שוים ביניהם או בדיניהם הוא של התבנית תפקיד תדיר  דרגֹ֧א֣תבֵ֛

 .מצטרפים ביחד )ונראה כאשר הפרטים דומים( לגבי הנושא או ההלכה הנידוניםלגבי הנושא, או הם 

 

א א[֣טפחֶ֖ יר֣]מרכֵ֥ א֣תבֵ֛  , אבל על חלקים שונים באופנים שונים,עניןהאותו בדברים העל כל חל נדרשת דרשה שהרבוי )א(  מרכֵ֥

 לגבי הנושא או ההלכה הנידונים. )ב( הדברים לא מצטרפים ביחד

א יר֣]מרכֵ֥ אדרגֹ֧א֣תבֵ֛  , עניןהאותו בדברים העל כל חל נדרשת דרשה שהרבוי )א(  [֣טפחֶ֖

 לגבי הנושא או ההלכה הנידונים. )ב( הדברים מצטרפים ביחד

אמה ההבדל בין  צריך עיון א֣טפחֶ֖ יר֣ובין  מרכֵ֥ א]דרגֹ֧א֣תבֵ֛ א֣[מרכֵ֥ , אלא אם נאמר כי לטעם דרגא ו/או לטעם תביר יש תפקיד  טפחֶ֖

 ידו בתבנית כל אחד לעצמו בנוסף על תפק

 

 הלכה למשה מסיני, אלפניו אלאחריו. שיעורין, חציצין ומחיצין – ֣֠תלשאמנהג הספרדי ל ֠גדולה-תלישא 1.7.24

֣֩רסתמנהג הספרדי ל ֩קטנה-תלישא 1.7.25  הלכה למשה מסיני, בד"כ אלאחריו. שיעורין, חציצין ומחיצין – א

 

֣֩רסתמנהג הספרדי  ל ֩קטנה-תלישא,  ֣֠תלשאמנהג הספרדי ל ֠גדולה-תלישא , )תרסא משמעו תריס כעין מחיצה( אותיות למ"ד  א

ורי"ש מתחלפות ביניהן )כגון שרשרת ושלשלת(, לכן מבחינה לשונית מובנן קרוב, המסביר את ההשערה כי הם בעלי תפקידים קרובים 

 עם הבדלים ביניהם.

 

גם כאשר התלישא בחצי פסוק ראשון והתביר בחצי בין שני קיסרים ו ריבֵ֛֣ת ... קטנה֣֩-תלישא ר,יבֵ֛֣ת ...֣֠גדולה-תלישא֣תבנית טעמים

 חשבוני המבוסס על גימטריות המלים המטועמות או בסביבתן . לפעמים מתקבלים שיעורי תורה. לחישובפסוק שני מעלה אפשרות 

 

על כעין כלל  המרמזות ג֝רש-אזלא אוגרש֞יי֞ם֣לבדה או  קד֨מאאו  אז֝לאוקד֨מא֣לפני תבניות  א֣֩רסת-ו ֠תלשא֣מיקוםבגלל שאפשר 

 . ותבניות אלמשמש כפרט לפני  ופרט או יוצא מן הכלל )אם הן בחצי פסוק( )ראה קדמא ואזלא( אז

 

 גדולה.-לימוד מסוג תלישאכל מונח עשוי להוסיף עוד  –֠גדולה֣-מו֣נח֣...֣מו֣נח֣תלישא

 .קטנה-לימוד מסוג תלישאכל מונח עשוי להוסיף עוד  – ֩קטנה-מו֣נח֣...֣מו֣נח֣תלישא

 

 קטנה-גדולה או תלישא-הטעמים תלישא תבנית מתפקידי

  (משיעורין,חציצין ומחיצין )שח" כללי תפקיד

  קטנה(-גדולה או תלישא-, שיעורין יחסיים, אומדנים )תלישאמוחלטיםשיעורין, חציצין ומחיצין הכוללת שיעורין 

  ,יא לשוגג )כעין מחיצה על הידיעה(.עקירת מחיצה, העלם ידיעה לפני מעשה המבעקירת עקרון תורני או מצווה 

  .עקירת פרט הנעקר מתוך העניין הנידון 

  כרת, מיתה בידי שמים. התרעת לאו ומלקות, לאו מכלל עשה. –התרעת עונש משמים 

 קטנה(-גדולה או תלישא-מידרוג בביצוע מצוות ומידרוג בשכר ועונש )תלישא. 
 בעל בחינה נעלה ייחודי תפקיד

 אפשר לתאר בחינה נעלה כעין כללי לתלישות במנהג הספרדי( שםמנחת שי זה  פקטנה,ע"-עם תלישא)מקור אור החיים בט ,
  .מחיצה בין בעל הבחינה הנעלה והאחרים

  (קטנה-או תלישא גדולה-תלישא)נבחר, ראש, מקור. 
 

 בין המלים המטועמות או בסביבתן. חישוב חשבוני ייחודי תפקיד

֣ה (דב' כי תבוא כט,ו)א בפסוק זה( )לאו דווק חשבון-רמז לתלשא כמלך י ְרא  ָיְדָך ָנַתּ֣ת  ן-ֶאת ְב֠ יח ֨ ֶלְך ס  ֹון-ֶמָֽ י ֶחְׁשּבֹ֧ ֵ֛ ר  -ְוֶאת ָהֱאמ 
ֹו ֣ל ַאְרצֶ֖ ֣א (דב' כי תבוא כט,ו)  ָרׁ֑ש ָהח  ן ַוּי צ  יח ֣ ֶלְך ס  ְׁשּבֹון-ֶמָֽ ֵ֛נּו ַהָּבָׁשֹ֧ן-ֶמֶלְך ְו֨עֹוג ֶח֠ ְקָראת  ְלָחָמֶ֖ה ל  ָֽם׃ ַלּמ   ַוַּנּכ 
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 מיוחד שיעורין – פ֟רה-קרני 1.7.26 

 גדולה. -היא בטוי של תלישא פ֟רה-קרניאפשר שקרן ימין של 

 קטנה.  -היא בטוי של תלישא פ֟רה-קרניאפשר שקרן שמאל של 

 

 פ֟רה-קרני-קשור ל – ויומ֣ -בן-ירח 1.7.27

 אפשר שמתאר מתיחות של חבל מדידה של חמישים אמה

 

 לחלק מהתבניות.תפקידי תבניות הטעמים רישום מתמטי של  1.8

 כללי, האמור בעיקרון להופיע בכל הגדרת תפקיד תבנית אבל מודגם רק בתבניות אחדות. ביטוי מתמטינות העיון הוגדר כתוצאה ממסק

 ומוגדרת פעולת כפל ביניהם פעילות תפקיד" ם"מקדתבנית" מוגדר  "תפקיד עבור כל

 :המקדםנקבעת לפי שווי הבטוי תוצאת  . מקדם פעילות תפקיד * תפקיד כלשהו )של תבנית כלשהי(

 התפקיד פעיל במופע,  1אם המקדם שווה 
 ד זה במקום(.יהתפקיד לא פעיל במופע )או שלא מצאנו עדיין תפק 0אם המקדם שווה 

 דים אחדים. יבמקום אחד עשויים להיות פעילים תפק

 

 (הדגמה בביטוי מתמטי) מתפקידי תבנית הטעמים זרקא סגול

 ג התוכן המטועם על התוכן המטועםמסו* ענין עצמאי  1מקדם * ת)זרקא סגול( = 

 מסוג התוכן המטועם על התוכן המטועם* ענין תוספת  1מקדם * ת)זרקא סגול( = 

 מסוג התוכן המטועם מהתוכן המטועם )כגון קריבת ימים למות(* גריעה חלקית  1מקדם * ת)זרקא סגול( = 

 * ציור של תנודה  1מקדם * ת)זרקא סגול( = 

 * כגון ציור של שלוש תנועות 1= מקדם * ת)זרקא סגול( 

 מספר מיעוטים או ריבויים מסוג הענין על הענין. *  1)זרקא סגול( = תמרכא * המקדם 

 
 קטנה-גדולה או תלישא-הטעמים תלישא תבנית מתפקידי

  (משיעורין,חציצין ומחיצין )שח" כללי תפקיד

, שיעורין יחסיים, אומדנים מוחלטיםומחיצין הכוללת שיעורין  * שיעורין, חציצין 1קטנה( = -גדולה או תלישא-)תלישאת*  מקדם

 קטנה(-גדולה או תלישא-)תלישא

 עקירת עקרון תורני או מצווה, עקירת מחיצה * 1קטנה( = -גדולה או תלישא-)תלישאת*  מקדם

 עקירת פרט הנעקר מתוך העניין הנידון  * 1קטנה( = -גדולה או תלישא-)תלישאת*  מקדם

כרת, מיתה בידי שמים. התרעת לאו ומלקות, לאו מכלל  –התרעת עונש משמים  * 1קטנה( = -גדולה או תלישא-ישא)תלת*  מקדם

 עשה

 קטנה(-גדולה או תלישא-* מידרוג בביצוע מצוות ומידרוג בשכר ועונש )תלישא 1קטנה( = -גדולה או תלישא-)תלישאת*  מקדם

 

 בעל בחינה נעלה ייחודי תפקיד

כללי לתלישות במנהג  שםמנחת שי זה  פקטנה,ע"-)מקור אור החיים בטעם תלישא* בחינה מעולה ביותר  1 ( =תלשא* ת) מקדם
  , אפשר לתאר בחינה נעלה כעין מחיצה בין בעל הבחינה הנעלה והאחריםהספרדי(

 גדולה(-תלישא)* נבחר, ראש, מקור  1גדולה( = -תלישא* ת) מקדם

 

 ם המטועמות או בסביבתן.בין המלי חישוב חשבוני ייחודי תפקיד

 חשבוני בין המלים המטועמות או בסביבתן אפשרות לחישוב*  1( = ... תביר קטנה-גדולה או תלישא-)תלישאת*  מקדם

 

 פזרהטעמים  תבנית מתפקידי

תורני אחר,  תפקידו כעין דון מיניה ואוקמיה במקומיה, דרוש עקרון כלשהו במקום הופעתו והעבר אותו לענין*  1( = פזר)ת*  מקדם

 בין שמפורש בתורה שבכתב ובין שאינו מפורש. בנוסף עשוי ללמד למקומו.

 

 יתיבהטעמים  תבנית מתפקידי
 דווקא כך, אכן כך הדבר, לפחות כך.*  1( = יתיב)ת*  מקדם

 

 פשטא הטעמים תבנית מתפקידי

 מתפשט והולך, פשט הענין. אחד, אחד ויחיד, פשוט,*  1( = פשטא)ת*  מקדם

 פשטא פשטא הטעמים תבנית ידימתפק

 דבר שזה טבעו ומתמיד בו.*  1( = פשטא פשטא)ת*  מקדם

 ת, בבת אחת, בעת ובעונה אחת.דיּוחל / מתרחש / מתבצע במהירות כי מכיר דרכו. מיָׁ *  1( = פשטא פשטא)ת*  מקדם

 .זה וזה גורם אפשר שגם זה או זה גורם * 1( = פשטא פשטא)ת*  מקדם

 

 קטן-זקף הטעמים תבנית מתפקידי

 תים* תפקיד מספר הלימודים / הדרשות ש 1( = קטן-* ת)זקף מקדם
 

קטן -שתי דרשות. תוכן המונח מסייע לתיאור הזקף, י נקודות בענין מסויםתש, מספר שתים כעיןקטן -זקף –ק֔טן֣-מו֣נח֣זקף֣וא֣ק֔טן-זקף

 של אחד. מספראו שהמונח מוסיף עוד דרשה אחת או ענין של 

 

 קטן-זקף הטעמים תבנית מתפקידי
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

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

 תיםתפקיד מספר הלימודים / הדרשות ש 
 

 גדול-זקף הטעמים תבנית מתפקידי
 .* תפקיד מספר הלימודים / הדרשות שלוש 1גדול( = -* ת)זקף מקדם

 .אין הסבר, מהמופעים בתורה( 35%-הקשור כנראה לשרש "אמר" )כ* תפקיד  1גדול( = -* ת)זקף מקדם

 

 גדול-קטן זקף-זקף הטעמים תבנית מתפקידי

 גדול(( -קטן זקף-* ת)דבר החוזר וקורה )זקף 1גדול( = -קטן זקף-* ת)זקף מקדם

והסקת מסקנה מדרשית ו/או  וגימטרית תוכן או להפך טעמיםגימטרית  בין ייחודי חישוב הפרש תפקיד, חישוב חשבוני כללי תפקיד

 הילכתית

 , ו"תקעגדול(  = )עולה( -זקף קטן-* גי' )זקף 1גדול( = -קטן זקף-* ת)זקף מקדם

ּנ ה֣כב,יג: וירא בראשיתכגון גי' תוכן ) -* ת'  0גדול( = -קטן זקף-מקדם * ת)זקף ר-ְוה  לַ֣אַח֕ י    לא פעיל( 0= ַ֣א֔

 

 הטעמים רביע תבנית מתפקידי

 * תפקיד מספר הלימודים / הדרשות ארבע 1* ת)רביע( =  מקדם

 * תפקיד חישוב רבוע 1* ת)רביע( =  מקדם

  4* תפקיד הערך / המספר  1* ת)רביע( =  מקדם

 

 רביעמונח הטעמים  תבנית מתפקידי

 או יותר מארבע * תפקיד מספר הלימודים / הדרשות ארבע 1רביע( = מונח * ת) מקדם
 

 טפחאהטעמים  תבנית מתפקידי

א* ת) מקדם א֣או  מו֣נח֣את֑נחמן התיאור המוטעם בסיומת מפסיק * תפקיד  1( = טפחֶ֖ וקמרכֵ֥ וקאו לבד,  את֑נח, סלָֽ  לבד. סלָֽ

 

א* ת) מקדם  בנושא הנידון.שנוי או הרחבת משמעות * תפקיד  1( = טפחֶ֖

א* ת) מקדם  רבוי * תפקיד 1( = טפחֶ֖

א* ת) מקדם  פותח טפח )אף שמפסיק(, מתחבר אל, ומתאפיין מהכתוב אחריו.* תפקיד  1( = טפחֶ֖

א* ת) מקדם ללא מרכא לפניה אזי עשוי להיות  בתפקיד של התפשטות האפיון המתקבל  במיוחד כאשר טפחא* תפקיד  1( = טפחֶ֖

 מהטפחא בלבד או מהמלים בטעם טפחא ושאחריה אל הכתוב לפני הטפחא.

א֣* ת) מקדם  או שמע ישראל \קשר אפשרי למעשה בראשית ו * תפקיד 1( = בראש פסוק את֑נח֣[מו֣נח]טפחֶ֖

 

וקמרכֵ֥֣או  מו֣נח֣את֑נחהטעמים  תבנית מתפקידי  א֣סלָֽ

וקאו  מו֣נח֣את֑נח* ת) מקדם א֣סלָֽ  רבוי הגבלה.*  1( = מרכֵ֥

אהטעמים  תבנית מתפקידי א֣טפחֶ֖ וקאו  את֑נח, מרכֵ֥  סלָֽ

א* ת) מקדם א֣טפחֶ֖ וקאו  את֑נח, מרכֵ֥  רבוי.הגבלת ה*  1( = סלָֽ

 

 אז֝לאו֣קד֨מאהטעמים  תבנית מתפקידי

 תיחסים פרטים אחרים בקרא )קדמא ואזלא(* ענין מרכזי בקרא אליו מ 1( = אז֝לאו֣קד֨מא* ת) מקדם

 * מוקדם ומאוחר )קדמא ואזלא( 1( = אז֝לאו֣קד֨מא* ת) מקדם

  0* מלמד ולמד כגון בקל וחומר )קדמא ואזלא( =  0( = אז֝לאו֣קד֨מא* ת) מקדם

  0* בנין אב )קדמא ואזלא( =  0( = אז֝לאו֣קד֨מא* ת) מקדם

  0)קדמא ואזלא( =  * כלל ופרט 0( = אז֝לאו֣קד֨מא* ת) מקדם

 0)קדמא ואזלא( =  רבוי ומיעוט*  0( = אז֝לאו֣קד֨מא* ת) מקדם
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 טבלת ספירה של תבניות טעמי מקרא בתורה ע"פ גירסת הכתר הממוחשבת 1.9 

 מספרים של טעמי המקרא בתורה ע"פ גירסת הכתר הממוחשבת 

 חיפוש

 מס' צורת סימן,

, מס' פסוקים, מס' מופעים תפקידים עיקריים

 איבחוניםמס' 
 הערות הערות

   79978מס' מלים בתורה  5846מס' פסוקים בתורה  * 

 ללא מונח לגרמיה 84119 84367   סה"כ סימני טעמים

 ללא געיה 80833 69606   סה"כ ללא מקף וגעיה
 37לגר"א באותם סימנים 

 תפקידים

משפטי  –לרב הידלסהיימר 

 טעמים 12הטעמים, 
 העודף בגלל מלים עם שני  

 טעמים

     

-אזלא/אז֝לא(1֣)
 ג֝רש/ג֝רש

ללא קדמא לפניה מלמד 
 מלעיל,  על קריאת המלה

 )גרשיים מלעלי( שליש 4עוצר בדרגה  1120    1040

סדר היוצא מענין, סוגר ֣ג֝רש/ג֝רש-אזלא/אז֝לא
שנפתח בקדמא ללימוד 

בכעין כלל ופרט או רבוי 
 ומיעוט

   

מגביל )א( גבול ללימוד  את֑נח(2֣)

 מידות בתוך חצי פסוק
 )ב( מגביל בתוכן הנדון

  קיסר 1עוצר בדרגה  5492    5486

 )כמו סלוק( משרת 3286    2441 דגש קריאה בנוסף לטעם אחר עיה(֣ג3ָֽ֣)

 )גרש מלרעי( שליש 4עוצר בדרגה  512      496 קריאה מלרע, יוצא מענין גרש֞יים֣֞(4֣)

מצרף, פותח קבוצה  דרגֹ֧א(5֣)

ר עם הלכה סוגרת דבו

 שווה לפרטיה

  משרת, מחבר 1090    1018

 207    527    491 לימודים 3,  3ערך  ג֕דול-זקף(6֣)

במוסברים יש להוסיף 

 חלק מהצירוף ז"ק ז"ג

  מלך 2עוצר בדרגה 

  מלך 2עוצר בדרגה  6995    4439 לימודים 2,  2ערך  ק֔טן-זקף(7֣)

ערך משתנה, יחד עם  זרקא֣ (8֣)
ף מהענין על מוסיסגול 

 הענין או גורע ממנו

 משנה 3עוצר בדרגה  166    375      372

 ז"ס נוסף ב"מנחת שי""איש מצליח" 1
ראה "מלבוש לשבת 
 ויו"ט" אייכנשטיין י"ב

הסבר ע"פ תושב"ע  -

 לשמחה או צער

"אור החמה על התורה" 

קרויזר זונדל, עשרות 

 -ע"פ תושב"ע, + או 

 ,כב(לה ' וישלחבר) צמוד לזרקא 372      372 ראה זרקא סגול ֣(9֣)
 מלך 2עוצר בדרגה 

 

א(10֣) ארט=טפחֶ֖   מלך 2עוצר בדרגה  11294    5846 שנוי, שנוי ורבוי חֶ֖

  משנה 3עוצר בדרגה  357      341 דווקא כך, לפחות כך֣י֚תיב(11)

יחד עם פשטא מוציא  מה֤פך(12)

 מהפשט

  משרת, מחבר 3048    2544

ספר מ) מו֣נח(13)

 כולל מונח לגרמיה(מופעים 

רבוי, רבוי לימודים על 

 התבנית שאחריו

ראה "תורת המונח"  משרת, מחבר 9203    4606

 –מאות  –פוזן י"י 

 הסבר תורה שבע"פ

מונח אתנח עשוי להיות ֣את֑נח֣מו֣נח

 רבוי הגבלות

   

 לגרמיה֣׀-מו֣נח
 כולל פסקכאשר 

מופע של מידת סדור 

שנחלק, למד שני 

ים, למד עם פסק החלק

 ולמד בלי פסק  

246      259 

359     381     67 

 )מונח ופסק( שליש 4עוצר בדרגה 

בד"כ בורר לימוד אחד   –֣מקף(14֣)

-אפשרויות. רב-מרב
 חלקים, -שלב, רב

  משרת, מחבר 427   11475  4827

זה מס' המלים המצטרפות 

לטעם אחד או שניים שהוא / 

 הם בד"כ במלה האחרונה 

 

 עם מקף -ֶאלמילת 

 עם מקף  -ְוֶאלמילת 

 999     1145 

82       90 
  -ְוֶאל -ֶאל֣מלות

  ֶאלממופעי  99.03%
 ממופעי מקף 10.76%

 מופע 1149פס'  1003 ֶאל

 מופע 98פס'  85 ְוֶאל

 אין, – ֶאל֣אין, מ – ֶאל֣ל אין, – ֶאל֣אין, כ – ֶאל֣ב   

 )בסגול(  ֶאתכל מילות 

 עם מקף
 )בסגול( ְוֶאתלות כל מי

 עם מקף

 1854    2396 

 

437      641 

מהוות ביחד 

ממופעי  26.4662%

 .מקף בתורה

 , ֶאת, ל ֶאת֣, כֶאתב 

 אין. – ֶאתמ 
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 
תמ  תב 118     114  )בצירה( מקף  - א  ת, כ א  ת, ל א  ת אין, א   219, 212 )בצירה( א 

ת  185, 155 )בצירה( ְוא 

 שתיהן בלי מקף

ימילת   972 -*ַעלמילת  םמילת  מופע 444 -*ּכ   85 אנָ֣-, מילת  1 -אנָ֣מילת  530 -*ל א֣מילת  406 -*א 

    967   824 ָּכל־ מילת 1814  1342ָּכל־* מילת

א(15֣) =  מרכֵ֥

 יךראֵ֥֣מ

מרחיק, פותח קבוצה 

סוגרת דבור עם הלכה 

 שונה לפרטיה

  משרת, מחבר 9138    5156

א  , לימודפשטא ֣לפני ֣֣יךראֵ֥֣מ=  מרכֵ֥

 אלפני לפניו

   

א וקלפני ֣יךראֵ֥֣מ=  מרכֵ֥ , רבוי, רבוי סלָֽ

 של הגבלות

   

ענין בעל שני שלבים,  כפולה-אמרכ֣ (16֣)
נעשה מעשה אע"פ 

 שלא היה ראוי

 14, בתנ"ך 14 5           5          5
 מוסברים

 

וק(3֣) -)=סוףסלָֽ
 פסוק(

מגביל )א( גבול ללימוד 

 מידות בתוך חצי פסוק

 תוכן הנדון)ב( מגביל ב

 )כמו געיה( קיסר 1עוצר בדרגה  5853    5846

דרוש מהפסוק רעיון  פ֡זר(17֣)

 לנושא אחר בהלכה

כל מונח לפניו מרבה 

 לימוד בתפקיד פזר

152   159   109 

 ללא תלישא 9-מהם כ

מהצירוף פזר תלישא 

, בינם 109-מוסברים כ

 בודדים ללא תלישא

 –ראה "ק"ן טעמים  שליש 4עוצר בדרגה 

פרפראות בטעם פזר" 

שטרנפלד נחמן. עפ"ר 

 לא הלכה

פסק֣=  ק֣׀יפס(18֣)
 )כולל מונח לגרמיה(֣׀

  122     113 ראה מונח לגרמיה

359     381     67 

ראה "יאר הפסיק"  משרת, מחבר

שפירא י"א; "תורת 

 הפסק" מורסייאנו י"ר, 

הסבר תורה  –שניהם 
 שבע"פ

 וגם פשטא ֣(19֣)

 מין ֣תרי֣קד֣֨ 
 מלעלית(֣פשטא ֣)=

, מאוחד, יחד עם 1ערך 

 מהפך מוציא מהפשט

  משנה 3עוצר בדרגה  5440    3817

קדמון, קדימות, הכתוב  קד֨מא(19֣)
אינו בסדר הזמן, פותח 
סדר של כעין כלל ופרט 
או רבוי ומיעוט הנסגר 

 אחריו באזלא

בד"כ  )צורה כפשטא, משרת, מחבר 2121    1782

מיקום בתוך שונה ה

 מלה(

כעין תלשא ותרסא  פ֟רה-קרני(20֣)

ביחד כשיעור עליון 

 ושיעור תחתון

  שליש 4עוצר בדרגה  1          1

 ויומ֣ -בן-ירח(21֣)
 )=גלגל(

  משרת, מחבר צמוד לקרני פרה 1   1 פרה-עזר לקרני

=֣֣ר֗ביע(22֣)
 יר֗ביע

 לימודים 4, 4ערך 

 4לפחות – מונח֣רביע

  משנה 3 עוצר בדרגה 480    2447    2122

-התלבטות הנחתכת בבת של֓שלת(23֣)

 אחת, ריכוז מדוקדק
 (תמיד פסק אחריה) מלך 2עוצר בדרגה  4          4

יר(24֣)   משנה 3עוצר בדרגה  2679    2343 מחלק, ממעט, לא ממש תבֵ֛

=  ֠גדולה-תלישא(25֣)

 ֠תלשא

שיעורין חציצין מחיצין, 
כיווני בכתוב -בד"כ דו

 שלפניו ואחריו
מונח לפניו מרבה  כל

 לימוד בתפקיד תלשא

  שליש 4עוצר בדרגה  269      261

=  קטנה֣֩-תלישא(26֣)

 רסא֣֩ת

שיעורין חציצין מחיצין, 
כיווני בכתוב -בד"כ חד
 שאחריו

כל מונח לפניו מרבה 
 לימוד בתפקיד תרסא

 בחזקוני 460בכתר   458    448

  729ותרסא  סה"כ תלשא 

 232מוסברים 

-תלישא מוסברים כמהצירוף פזר 

103 

  4משרת, מחבר, עוצר 

     

סוגרות תבניות מורכבות 
 דבור

    

סלוק ללא טפחא או אתנח 
 לפניהם

    הנושא ללא שנוי

    שנוי בנושא, הגבלה טפחא אתנח
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
    שנוי בנושא, הגבלה טפחא סלוק 

 הבאהשבשורה  6כולל  410 410 אתנח, או מונח אתנח,  טפחא בראש פסוק, אחריו

 בטעם עליון 3 3בדברים ואתחנן  3 3שמות יתרו  עשרת הדברות  טפחא בראש פסוק, סלוק

כעין קבוצת פרטים  מרכא טפחא

 העשויה להתרחב

   

 15074בתנ"ך  11970בתנ"ך  4962בתורה  3889בתורה  מרכא טפחא

 2960בתנ"ך  2838בתנ"ך  901בתורה  872תורה ב מרכא מלה מקף טפחא 
  מרכא טפחא מרכא סלוקמהם  69 70 70 משה לאמר:-אל וידבר ה'

  מרכא טפחא מרכא סלוק 5 5 משה לאמר:-ר ה' אלאמוי

     

   מרכא טפחא לחלק/למעט מהקבוצה של תביר מרכא טפחא
 3833בתנ"ך  3604בתנ"ך  1272בתורה  1187בתורה  תביר מרכא )כנראה אחריו טפחא(

ללא דרגא או ללא  תביר

 ולפני מרכא

821 842   

תביר מלה מקף מרכא 

 )כנראה אחריו טפחא(

 1242בתנ"ך  1216בתנ"ך  422בתורה  409בתורה 

י ֵ֛  46בתנ"ך מהם  180 תביר מרכא טפחא  – ּכ 

 בתורה

 46בתנ"ך מהם  180

 בתורה

֥י ה֖  7מהם  ֛י ֲאנִּ ֽם 'כִּ  ֱאֹלֵהיכ 
 ביחזקאל 3-ו

דרך חיים, הרב  :מקור
 מנחם די לונזאנו

     

הפרטים בקבוצה בעלי  תביר טפחאדרגא 

 הלכה שוה

   תבנית זו והבאה בסה"כ

 תבנית מרכבת  דרגא תביר מרכא טפחא

 )א( דרגא תביר מ ט, 

 )ב( תביר מ ט

   104 1000 1000-כ

   750 723 ]מרכא[ טפחאדרגא תביר 

  1673סה"כ עם תביר בתווך  263 258 תביר-דרגא מלה

     

    רגא בראשןשד  שתי תבניות מיוחדות
  בכל התנ"ך 14 5 5 כפולה טפחא-דרגא מרכא

תיקון שבירת הכלים,  דרגא מונח רביע
 תיקון חטא אדם הראשון

58       59   

     

הפרטים בקבוצה בעלי  מרכא תביר טפחא

 הלכה לא שוה

   תבנית זו והבאה

 תבנית מרכבת  א תביר מרכא טפחאמרכ

 )א( מרכא תביר מ ט, 

 מ ט)ב( תביר 

638    660    75   

   12      12  תביר-מרכא מלה

     

   4         4  תביר תביר

   3         3  תביר-תביר מלה

   מהם בתורה 2בתנ"ך,  6 מהם בתורה 2בתנ"ך,  6 תביר דרגא

   יחזקאלב 1 יחזקאלב 1 דרגא-תביר מלה

     

ללא דרגא  תביר טפחא

 הםאו ללא מרכא לפני
    רטים מצטרפים שני פ

ללא דרגא  טפחא תביר

 הםאו ללא מרכא לפני

רביע לפני תביר,  10מהם  11     11 11
 קו"א 1ז"ק,  1

 

 טפחאמלה מקף תביר 

ללא דרגא או ללא מרכא 
 לפניהם

רביע לפני תביר,  10מהם  12     12 12
 ,רביע גרשיים 1
 אתנח גרשיים 1

 

     

תבניות מורכבות 

 סוגרות ענין

    

 כעין ריבה וריבה את הכל קטן במלה אחת-מונח זקף
 כלנוהג בומקצת נאמר ב

 )מידה י"ח מל"ב(

311     301    36   

קדמא ז"ק במלה אחת 

 או במקף

כעין מוקדם והוא 

מאוחר בענין )מידה 

 ל"א מל"ב (

   41   148   146-כ

שני לימודים בז"ק  קטן-יתיב ]מונח[ זקף

 לפחות אחד מהם ביתיב

   מקוטלגים 4רק             

שני לימודים בז"ק  קטן-פשטא ]מונח[ זקף

 בפשט הכתוב

   מקוטלגים 14רק           
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
   41     41  פשטא מונח מונח ז"ק 

)אתנח או סלוק( ]פשטא[ 
 קטן-מונח זקף

ומצוה או  ,אם הוא תיאור

 פעולה אחריו 

 או הוא פעולה ואחריו פעולה
 ולאחריו ואלפניעשוי ללמד 

   מקוטלגים 27רק           

שני לימודים בז"ק לפחות  ]מונח[ ז"קמהפך פשטא 
 יוצא מהפשטאחד מהם 

   מקוטלגים 84..........רק 

   ?21?    21 שני יוצאי מהפשט מהפך פשטא מהפך פשטא

     

קטן -קטן ... זקף-זקף

 בין שני קיסרים

כעין היקש או בנין אב 

 או דבר החוזר וקורה

  137  684 684כ: סה" 

קטן בין שני -קטן זקף-זקף

 קיסרים
 52     52   

-קטן מלה מקף זקף-זקף
 קטן בין שני קיסרים

 31     31   

   248   242  קטן-קטן מונח זקף-זקף
   84     84  קטן-קטן פשטא זקף-זקף
   71    17  קטן-קטן יתיב זקף-זקף
   50    50  קטן-קטן יתיב מונח ... זקף-זקף
   107   106  קטן-קטן פשטא מונח ... זקף-זקף
   94     94  קטן-קטן מהפך פשטא... זקף-זקף

קטן בין שני -שלושה זקף
 קיסרים 

או שלושה כגון ז"ק רביע  
 ז"ק

דבר עוצמתי מאד, נעלה 
 ביותר

   מקוטלגים 41רק           

     

גדול בין -קטן זקף-זקף

 שני קיסרים

 ות התורהבד"כ בפנימי

 

 גי' המלים ז"ק ז"ג עולה  176    175

 יסוד מלכות עולה תקעו

-זקף-קטן מלה-זקף

 גדול

פסוקים  2, 202סה"כ  26       26 

 מופעים. 2מכילים 

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

אחדים( -0גדול מלים )-זקף

 קטן בין שני קיסרים-זקף
נפילה, צריך שנוי גדול 

 הטבעי לתקנהמהסדר 

23       23   

גדול -גדול זקף -זקף

 בין שני קיסרים

גלוי נבואי נעלה, שלוש 
 ושלוש סה"כ ששה דברים

7         7   

     

   ?63?    63 רגילות? מיידיות? פשטא פשטא

   2        2  פשטא רביע

   1         1  פשטא מונח רביע
   10        10  קטן ]...[קדמא ואזלא-... זקף

     

)א( בד"כ קדמא מלמד על  קדמא מהפך פשטא
מוקדם, ראשון, מהפך 
 פשטא מוציא מהפשט

מלמד על חבירו )ב( 
שלפניו או חבירו שלפניו 

 מלמד עליו

אפשר שאלו כעין המידות 

)כב( מדבר מל"ב מידות 
שחבירו מוכיח עליו, 

)כג( מדבר שהוא מוכיח 
 על חבירו,

  

     
     

   206     203  כא קדמא מר
קדמא מרכא פשטא 

 ]מונח[ ז"ק
)מלה מקף  4+  38 כעין לכתחילה ובפועל

 מרכא(
  

]מלה מקף[ קדמא מרכא 

 זרקא ]מונח[ סגול 
   5לפחות  5לפחות  כעין לכתחילה ובפועל

   115    114  קדמא מרכא תביר
     

   0 0 תביר-מלהקדמא מרכא 
   207    205  א תבירגרדקדמא 
   0 0 תביר-א מלהגרדקדמא 
   17      17  דרגא-מלהקדמא 

     לא תביר אחריולקדמא מרכא 
   6        6  תביר אחריוומרכא -קדמא מלה

מרכא ללא תביר -מלהקדמא 

 אחריו
 9        9   

     לא תביר אחריולא גרדקדמא 

 ולל קדמא  מרכאאפשר כי כ פסוק בר' שמ' וי' 77 153    150  מרכא פשטא 
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
    אין פשטא-מרכא מלה 

  בדברים 3בתנ"ך,  44 6        6  מרכא מונח לגרמיה

     

סדר לימוד מורה על  קדמא ואזלא

 ופרט וכללכלל  גוןכ

795      846   

   20          20  קדמא ואזלא קדמא
קדמא -גרש מלה-אין אזלא 6           6  קדמא-קדמא ואזלא מלה

 מא לפני אזלאללא קד
 

מורה על שוויון, שקילות,  קדמא ואזלא במלה אחת
 לפעמים גם כעין כלל

   38או  35    לוודא 35

קדמא ואזלא ... קדמא ואזלא 

 באותו פסוק 

,במ'  8, וי'  14, שמ'  6בר'  כעין כלל מקיף ובו כלל פרטי

 21, דב'  12
  

קדמא ואזלא ... קדמא באותו 

 פסוק

,  20, וי'  20, שמ'  2בר'  

 30, דב'  17במ' 
  

קדמא ... קדמא ואזלא באותו 

 פסוק

 4, במ'  3, וי'  5, שמ'  1בר'  

 6, דב' 
  

קדמא ואזלא ... קדמא ואזלא 

 בחצי פסוק

 7, במ' 3, וי'  7, שמ'  4בר'  

 13, דב' 
  

קדמא ואזלא ... קדמא בחצי 

 פסוק

, במ' 5, וי'  17, שמ'  1בר'  

 23, דב'  17
  

גרשיים או גרש ... קדמא 

 ואזלא באותו פסוק

   1, דב'  2, במ'  3וי'  

   201      201 כלל בעל ארבעה פרטים קדמא ואזלא רביע

שניהם רק בקדמא ואזלא  2          2  קדמא רביע

 במלה אחת

 כלומר אין קדמא רביע

רביע קדמא )עם או בלי 

 אזלא(

 235      237   

ר מקדים את המאוח גרש קדמא-אזלא

 האמור להיות מוקדם

32        32   

   7          7 כנ"ל קדמא-גרשיים מלה

   21         21 כנ"ל גרשיים קדמא 

גרש -גרשיים או אזלא

 קדמא מהפך פשטא

דבר שהתחיל הושעה 

 והתחיל או יתחיל שוב

10  +3  =13    13     13   

גרש מונח -גרשיים או אזלא

 מהפך פשטא

זאת תבנית מורכבת אפשר ש

 )א( גר' מונח )ב( גר' מ פ
1   +1+   

    אין גרשיים קדמא תביר
   3         3 כעין יצא להקל ולהחמיר גרשיים קדמא מרכא תביר
   1           1  גרשיים קדמא מרכא זרקא

גרשיים קדמא דרגא )רק עם 

תביר אחריו()אין מונח או 

 כפולה(-מרכא

מהם דרגא תביר מרכא  4 5        5 ירכעין יצא להקל ולהחמ
 טפחא

 דרגא תביר טפחא 1

 

גם מכיל תביר תביר  1         1  גרש דרגא )כנ"ל(-אזלא
 מרכא טפחא )דב' ו, י(

אחרים מתבנית קדמא  5
 ואזלא דרגא

גרש -גרשיים או אזלא

 דרגאמונח רביע

 אפשר תבנית מורכבת 

 )א( גרשיים מונח רביע

 )ב( דרגא מונח רביע

   

גרש ... -גרשיים או אזלא

 תביר

    כעין יצא להקל ולהחמיר

     
יצא מהכלל ללמד על  גרשיים מלה רביע

 הכלל או על עצמו

92        92   

   6          6 כנ"ל גרשיים רביע
   0 כנ"ל גרשיים מונח מונח רביע

גרש )ללא קדמא -אזלא

 לפניו( מונח ]מונח[ רביע

   25        25 כנ"ל

 29 29; דב' 24 24;במ' 18 18 ;וי' 27 27; שמ' 33 33בר'  131      131 יצא להקל ולא להחמיר גרש מהפך פשטא-אזלא

 25 25; דב'19 19; במ' 20 20;וי' 18 17;שמ' 34 34בר'  116      115 יצא להקל ולא להחמיר גרשיים מהפך פשטא

-קדמא ואזלא ... אזלא
גרש או גרשיים מהפך 

 פשטא

דיו לבא מן עין קל וחומר כ
 הדין להיות כנידון

הלמד אינו עולה על 
 המלמד

לשתי  מופעים 20לפחות 

 התבניות  

זו והתבנית הבאה משתרעות 

 על פסוק או שניים
 

-קדמא ואזלא ... אזלא
גרש או גרשיים ]מונח[ 

 רביע

   20לפחות  הלמד עולה על המלמד

   280      280  רביע בראש פסוק
   199      199  רי אתנחרביע אח

לא בא הכתוב מהרז"ו ל"ד  קטן בחצי פסוק-רביע ... זקף

 לסתום אלא לפרש

   

   27        27  אתנח מלה מקף רביע

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
     ללא טפחא בין סלוק לאתנח 

     ללא טפחא בין אתנח לסלוק
     מלה פסק אתנח
     מלה פסק סלוק

     פשטא מהפך פשטא

 

 

 אילן(-)שו"ת בר )בן רבי יוסי הגלילי( פרשה א רא ברייתא דרבי ישמעאלפסי"ג מדות  1.10
 י ישמעאל אומר בשלש עשרה מדות התורה נדרשת בר

 מקל וחומר, א' 
 ' מגזרה שוה, ב
 ' מבנין אב מכתוב אחד, ג
 ' מבנין אב משני כתובים, ד
 ' מכלל ופרט מפרט וכלל, ה
  ' מכלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט,ו
 ' מכלל שהוא צריך לפרט ומפרט שהוא צריך לכלל.ז
 ו יצא אלא ללמד על הכלל כלו יצא, מה בכלל ויצא מן הכלל ללמד לא ללמד על עצהי' )ב?( כל דבר שח
 כל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ליטעון טען אחר שהוא כענינו יצא להקל ולא להחמיר, ' ט
 ון טען אחר שלא כענינו יצא להקל ולהחמיר,' כל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ליטעי
 חזירו לכללו עד שיחזירנו הכתוב לכללו בפירוש, המן הכלל לידון בדבר חדש, אי אתה יכול ל צא"א כל דבר שהיה בכלל ויי
 ב דבר הלמד מעניינו ודבר הלמד מסופו "י
 הם. "ג וכן שני כתובין המכחישים זה את זה עד שיבא הכתוב השלישי ויכריע ביניי
 ל"ב מדות ברייתא דרבי אלעזר )בן רבי יוסי הגלילי(  1.11

 אילן(-)שו"ת בר 266 – 265)אוצר המדרשים )אייזנשטיין( ע'             
( בריבוי, )ב( במיעוט, )ג( בריבוי אחר ריבוי, )ד( במיעוט אחר מיעוט, )ה( בקל וחומר מפורש, )ו( בקל וחומר סתום, )ז( בגזירה א)

ר שבא ללמד ונמצא למד, )יג( מכלל בהוא שנוי, )יא( מסדור שנחלק, )יב( מדש אב, )ט( בדרך קצרה, )י( מדברשוה, )ח( בבנין 
שאחריו מעשה והוא פרטו של ראשון, )יד( מדבר גדול שנתלה בקטן ממנו להשמיע האזן בדרך שהיא שומעת, )טו( משני כתובים 

הם, )טז( מדבר שהוא מיוחד במקומו, )יז( מדבר שאינו מתפרש במקומו המכחישים זה את זה עד שיבא הכתוב השלישי ויכריע ביני
ומתפרש במקום אחר, )יח( מדבר שנאמר במקצת ונוהג בכל, )יט( מדבר שנאמר בזה והוא הדין בחבירו, )כ( מדבר שנאמר בזה ואינו 

יהן, )כב( מדבר שחבירו מוכיח עליו, ענין לו אבל הוא ענין לחבירו, )כא( מדבר שהוקש לשתי מדות ואתה נותן לו כח היפה שבשת
)כג( מדבר שהוא מוכיח על חבירו, )כד( מדבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד על עצמו, )כה( מדבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל 

: חד אפא אפי תרי)נגד, )כט( מלשון גימטריא, )ל( מלשון נוטריקון, כנופל על לשון, )כח( מ מלשוןללמד על חבירו, )כו( ממשל, )כז( 
 בחילוף האותיות, וחד שהוא בחשבון האותיות(, )לא( ממוקדם ומאוחר שהוא בענין, )לב( ממוקדם ומאוחר שבפרשיות.

 

 ע"פ מהרז"ו )זאב וואלף איינהארין( מדרש רבה  1.12

 ל"ב מדות ברייתא דרבי אלעזר )בן רבי יוסי הגלילי( -)כגון הוצאת ווגשל א'  ל           
מיעוט, )ג( בריבוי אחר ריבוי, )ד( במיעוט אחר מיעוט, )ה( בקל וחומר מפורש, )ו( בקל וחומר סתום, )ז( בגזירה ( בריבוי, )ב( בא)

ר שבא ללמד ונמצא למד, )יג( מכלל בהוא שנוי, )יא( מסדור שנחלק, )יב( מדש שוה, )ח( בבנין אב, )ט( בדרך קצרה, )י( מדבר
גדול שנתלה בקטן ממנו להשמיע האזן בדרך שהיא שומעת, )טו( משני כתובים  שאחריו מעשה והוא פרטו של ראשון, )יד( מדבר

המכחישים זה את זה עד שיבא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם, )טז( מדבר שהוא מיוחד במקומו, )יז( מדבר שאינו מתפרש במקומו 
הדין בחבירו, )כ( מדבר שנאמר בזה ואינו ומתפרש במקום אחר, )יח( מדבר שנאמר במקצת ונוהג בכל, )יט( מדבר שנאמר בזה והוא 

ענין לו אבל הוא ענין לחבירו, )כא( מדבר שהוקש לשתי מדות ואתה נותן לו כח היפה שבשתיהן, )כב( מדבר שחבירו מוכיח עליו, 
ן הכלל )כג( מדבר שהוא מוכיח על חבירו, )כד( מדבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד על עצמו, )כה( מדבר שהיה בכלל ויצא מ

: חד אפי בחילוף האותיות, וחד שהוא בחשבון גימטריא )תרי אפי, )כח( ממעל, )כט( מלשון מנגדללמד על חבירו, )כו( ממשל, )כז( 
 האותיות(, )ל( מלשון נוטריקון,  )לא( ממוקדם ומאוחר שהוא בענין, )לב( ממוקדם ומאוחר שבפרשיות.

 
  ויש עוד מדות שחז"ל משתמשים בהם בדרשותיהם

 , מדת סמוכיםל"ב מידות לעילכהמשך למספור ל, ל"גשהיא מידה מידה א'  הוצאת ווגשלבכגון  דרש רבה[מהרז"ו מ] ע"פ
כגון בין תפקידי תבנית הטעמים מרכא טפחא בראש חצי פסוק )ב( )כב( מדבר שחבירו מוכיח עליו, )כג( מדבר שהוא מוכיח על חבירו,  כעין 

 )א( -)ב( ל-פסוק )א( שלפניו. ואפשר שלפעמים ירמז ללמוד מ רמז ללמוד מענין מחצי פסוק או
 מהרז"ו ב' )=<לד( ע"פ ס"ע פ"א דרשו מדה אחת שהיא יסוד לכל המדות ... )והוא סתום( לא בא הכתוב לסתום אלא לפרש

 מהרז"ו ג' )=<לה( כלל גדול כל שמעשיו סתומים ופירש במקום אחד לגנאי הרי כל מעשיו לגנאי 
אחד אמרו כל שמעשיו ומעשה אבותיו סתומים ופירש באחד מהם לשבח הרי הוא צדיק בן צדיק ואם לגנאי ה"ה רשע בן עוד כלל 

 רשע )כגון בבלי מגילה טו,א( .
 הוכיחו מזה מיעוט ימים שנים. )תורת כהנים(. ובת"כ (בבלי חגיגה יז,א)כגון מהרז"ו ד' )=<לט( אמרו תפסת מרובה לא תפסת 

 <מ( עוד אמרו גורעין ומוסיפין ודורשין ע' ד"ר פ"ב בסי' כ"ד ומש"ש.מהרז"ו ה' )=
 מהרז"ו ו' )=<מא( עוד אמרו שנה עליו הכתוב לעכב. וכמ"ש בתורה ועל הישנות החלום וגו' וע"ש בב"ר

לומדים זה מזה מהרז"ו ז' )=<מב( עוד כלל גדול במדרשי חז"ל בענין השמות אם נזכר שם אחד בשני מקומות הוא הכל ענין אחד ו
 ע"פ מדה ז' וי"ז.

 
 חוריולאלימוד אלפניו ו (מגלג ובהוספה של ז' מדות של מהרז"ו תהיה מדה מג )= < -כ המדה שנמספר)ע"פ הוצאה אחרת של מ"ר 

 ד= < מד( לימוד אלפניו ואלפני לפניו ולאחוריו)ל
 

 אוסף מהעיון

 מה( מיעוט ורבוי ומיעוט)

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 מו( ריבוי ומיעוט ) 

 דברי רבי ישמעאל עניןה ז( מידת להפסיקמ)

 עוד מידהויעור מדויק,לעומת לא מדויק, ש –ושלמי יומא יג יר)מח( 

 מילא, היפוךמ –לי יומא מב בב)מט( 

 ט וכלל ופרט )בבלי נזיר לה(פר)נ( 

 )כב( מדבר שחבירו מוכיח עליו -אים גם למת טעמא דקרא)נא( 

 

 אשון)נב( האמור לקרות מאוחר מתבצע ר

 )נג( פעולה שהופסקה

 )נד( פעולה החלה, מושהיית או מתכסיית, התחדשה או תתחדש המשכתה

 )נה( לכתחילה ובפועל

 )נו( שויון בין המעורבים בענין, שויון זמן, שויון מקום

 זה גורם)נז( חל בבת אחת, מיד, בעת ובעונה אחת; רגילות; מבין שניים יוצא אחד, זה וזה גורם ואפשר גם זה או 

 )נח( חוזר וקורה, כעין בנין אב, היקש

 )נט( חיזוק לדברים, תוקף, עצמת טיעון

 )ס( שנוי סדר מסוים, כאשר צריך תיקון גדול

 

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 טהתשע" – ח"התשע תושנ, השבוע פרשות דפי -בראשית  2 
 

 בראשית א,א )התשע"ח( 2.1

ת֣ ֣]יד[יט:  – יד,בראשית א ר  יְ֣מא  ֤ יםְ֣יה  ֣יןַ֣הָּלְ֑יָלה֣פַ֣וּי ֣אֶמרֱ֣אֹלה ֗ יןַ֣הּיֶֹ֖וםּ֣וב  ֵ֥ ילּ֣ב  ֕ םְ֣לַהְבּד  י  יַעַ֣הָּׁשַמ֔ ֣ ְרק  ּ֣ב 
ים׃ ָֽ יםְ֣וָׁשנ  ֶ֖ יםּ֣וְלָימ  ֔ ּוְל֣מֹוֲעד  ת֣  ת  ְ֣וָהיּ֤וְ֣לא 

ירַ֣על֣]טו[ ֶ֖ םְ֣לָהא  י  יַעַ֣הָּׁשַמ֔ ֣ ְרק  ּב  ת֣  ְמאֹור  י-ְוָהיּ֤ו֣ל  ן׃-ָהָאֶ֑רץַ֣וְַָֽֽיה  ָֽ ֣כ 
יםֶ֣את]טז[֣ ֑-ַוַּיַ֣עׂשֱ֣אֹלה ֔ ל  תַ֣הְּגד  ר ֶ֖ ֵ֥יַ֣הְּמא  ֣יםְׁ֣שנ 
ְלֶמְמֶׁשֶ֣לתַ֣הּ֔יֹוםְ֣וֶאת-ֶאת  ֣ ל ים׃-ַהָּמ֤אֹורַ֣הָּגד  ָֽ תַ֣הּכֹוָכב  ֶ֖ ְיָלהְ֣וא  ְלֶמְמֶׁשֶ֣לתַ֣הַּל֔ ן֣  ַ֣הָּמ֤אֹורַ֣הָּקט 
ירַ֣על]יז[֣ ֶ֖ םְ֣לָהא  יַעַ֣הָּׁשָמ֑י  ֣ ְרק  יםּ֣ב  ֶ֖ ָתֵ֛םֱ֣אֹלה  ן֣א  ֵ֥ ּת  ֶרץ׃-ַוּי  ָ֣הָאָֽ
ֹורּ֣ו]יח[֣ יןָ֣האֶ֖ ֵ֥ ילּ֣ב  ֔ ֲלַהְבּד  ְיָלהּ֣וָֽ ַּבּ֣יֹוםּ֣וַבַּל֔  ֣ ל ְמׁש  יְול  יםּ֣כ  ֶ֖ ְֵַֽ֥ראֱ֣אֹלה  ֶׁשְךַ֣וַּי ֣יןַ֣הח ֑ ֹוב׃-ב  ֣טָֽ
י]יט[֣֣ י-ַוְַָֽֽיה  ְַֽיה  י׃֣פ-ֶעֵֶ֥רבַ֣וָֽ ָֽ יע  ֶקר֣יֵֹ֥וםְ֣רב  ֣ב ֶ֖

ת ֣ (יד,א 'בר) [פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( בראשית פרשת בראשית פרק א] ר  יְ֣מא  ֤ יםְ֣יה  . לא אמר יהיו מאורות אלא ַוּי ֣אֶמרֱ֣אֹלה ֗
יממנה נהיו המאורות על כן כתוב  : ואשר שמש שלושה ימים, ולרש"י שבעה ימים()טטללמדך כי האור שברא ביום ראשון  ֤ י֣, כלומר ְיה  ֤ ְיה 

ת ֣( -)ל האור ר  יל֣למדנו כי ... שנחלק למאורות השמש והירח והכוכבים והמזלות: ְמא  ֕ )טט: ביום הראשון, עונה על האור הנברא ְלַהְבּד 

יל֣ ואשר שמש שלושה ימים( ֕ ים (יד,א 'בר)נבראו והמאורות ְלַהְבּד  ֔ ּוְל֣מֹוֲעד  ת֣  ת  ירַ֣על-ו ,טו(א 'בר) ְלא  ֶ֖  ... ,ָהָאֶ֑רץ-ְלָהא 

ברביעי ברא חמה ולבנה כימה וכסיל כוכבים  [ 315 – 314אוצר המדרשים )אייזנשטיין( מעשה בראשית ומעשה מרכבה עמוד ]
֣֣ (יד,א 'בר)ומזלות, ובו ביום תלאם ברקיע  יןַ֣הּיֶֹ֖וםּ֣וב  ֵ֥ ילּ֣ב  ֕ , נתן שמש לאור היום וירח וכוכבים למשול בלילה, יןַ֣הָּלְ֑יָלהְלַהְבּד 

 .בהם את השנים וחדוש לבנה ועבור שנים ועתים ורגעים והתקין שבעה כוכבים ברקיע שחושבים

֣יןַ֣הָּלְ֑יָלה (א,יד)השמש והירח  יןַ֣הּיֶֹ֖וםּ֣וב  ֵ֥ ילּ֣ב  ֕ ָֽ֣ (א,יד) ְלַהְבּד  יםְ֣וָׁשנ  ֶ֖ יםּ֣וְלָימ  ֔ ּוְל֣מֹוֲעד  ת֣  ת  פסיקתא זוטרתא )לקח ]: ע"פ יםְוָהיּ֤וְ֣לא 

, שבעה כוכבים,שראשי תיבותיהם חנכ"ל שצ"מ, ושמותם בפירוט: חמה, נוגה, כוכב, לבנה,  [טוב( בראשית פרשת בראשית פרק א

 שבתי, צדק, מאדים. לכל אחד שעת שליטה בכל יום המשפיעה על העולם באופנים שונים ולשבעה ימים חוזרים למקומם. לכן, יש אנשים,

שלא מקדשים בשעה הששית בליל שבת שעת שליטתו של מאדים. והמזלות משפיעים על העולם בין היתר בענין האקלים והיבולים )בבלי 

 ברכות(. קביעת תקופות שנה נעזרת במיקום החמה מול גלגל המזלות. בירור עדויות חדש ומהלך לבנה ביחס למזלות.

 

ים  )ארבע מחלקות עיקריות של(-מאורות שנחלק ל( -)ל האור)א( -לפחות ארבע, אפשר מרמז ל מונח רביע, בתפקיד – ַוּי ֣אֶמרֱ֣אֹלה ֗
. )ב( לשלשה כוכבים המבדילים בין יום אחד )ובכוכבים ומזלות יש הרבה פרטים מעל ארבע( השמש והירח והכוכבים והמזלות :מאורות

ם֣לְ֣ללילה של היום הבא אחריו. מתבנית הטעמים של המלים  י  ילַהָּׁשַמ֔ ֕ )ראה להלן( נרמזים הלימודים הבאים: )ג( אזהרה לא להפוך  ַהְבּד 

)בר' מקץ מג,יא( צ'רי ד'בש המאורות לעבודת כוכבים ומזלות ואז נהיה מארת )מגפה( )ד( תיקון למגפה ע"י שמות הקודש היוצאים מפסוק 

המשיח יגלה את הבלי גבול בתוך כח הגבול מעל לגלוי  רמז לגאולה, שבה אליה"ו משי"ח ב"ן דו"ד. )ה( נ'כאת )ו(ל'ט ב'טנים )ו(ש'קדים

 י"ד של התורה שהגי' של מספרו דו"ד .-במתן תורה )בעזרת הרב אי"מ אייזן הי"ו( ומופיע בפסוק ה

ים ( על מונח רביע, בתפקיד ארבע ועוד, ע"פ מחקר פרופ' אריאל כהן הי"ו )שמעתי בסמינר לוח עברי, כה ניסן התשע"ו – ַוּי ֣אֶמרֱ֣אֹלה ֗

חמה שמש מאדים נוגה ירח, -מיקומים בכיפת השמים של שבתי צדק כוכב, ובה חוואריזמי-אלטבלת שמסרו חכמי סורא ופומפדיתא לתוכן 

 24מעלות אחרי קודמו, הירח יצא אחרון  60ביום א ניסן שנת תוהו. הבורא הוציא הכוכבים החל בשבתי אחת לארבע שעות, כל אחד 

 שעות. 24שבו היה שבתי לפני  שעות אחרי שבתי במיקום

 

יל֣]יד[ ֕ ֣יןַ֣הָּלְ֑יָלה (א,יד)א' : 6]נר תמיד[, פירש גדול-זקף – ְלַהְבּד  יןַ֣הּיֶֹ֖וםּ֣וב  ֵ֥ ילּ֣ב  ֕ ים֣ (א,יד)ב'   ;ְלַהְבּד  ֔ ּוְל֣מֹוֲעד  ת֣  ת  ְוָה֤יּוְ֣לא 
ים ָֽ יםְ֣וָׁשנ  ֶ֖ יר֣עַ֣ (א,טו)ג'  ;ּוְלָימ  ֶ֖ םְ֣לָהא  י  יַעַ֣הָּׁשַמ֔ ֣ ְרק  ּב  ת֣  ְמאֹור  י)אתנח ָהָאֶ֑רץ֣-לְוָהיּ֤ו֣ל  ְַֽיה  ן-ַוָֽ ָֽ מסיק מפרש"י  ]נר תמיד[-סלוק( ו – כ 

 ועוד זאת ... שזהו תפקיד טפל לשני הטעמים הראשונים.
גדול תפקיד המלמד על ענין של שלוש נקודות ששתיים מהן עשויות להיות באופן -דרך פירוש זאת מתואמת עם הסברנו כי בין תפקידי זקף

 גדול מוסיף על מה שכבר כתוב במקום.-שיש לשאול, מה טעם זקףאחד ואחת באופן אחר. אלא 

יל: הסבר אגדתי ֕ גדול, אור שלושה הימים הראשונים, ממשיך להבדיל בין היום ובין הלילה, כאשר הוא פועל דרך השמש -זקף – ְלַהְבּד 

 ום מאור העליון כמ"ש בפ' יהי אור )מלבי"ם(.  שאורו גם כן צמצאחרי מסכים ולבושים והלבוש האחרון הוא האור הגנוז שהושם בנרתק השמש, 

 :הסבר הלכתי

יל )א,יד( ֕ לילה.  -בין השמשות, שלשה  -יום, שנים  -אמר רב יהודה אמר שמואל: כוכב אחד  [בבלי שבת לה, ב]גדול. -זקף – ְלַהְבּד 
וכבים גדולים הנראין ביום, ולא כוכבים לילה. אמר רבי יוסי: לא כ -בין השמשות, שלשה  -יום, שנים  -תניא נמי הכי: כוכב אחד 

יל )א,יד(ראב"ע קושר שלשה כוכבים למלת  קטנים שאין נראין אלא בלילה, אלא בינונים. ֕  שלשה כוכביםגדול, ברמז ל-זקף – ְלַהְבּד 

ת ֣והנה טעם ...  [שיטה אחרת א אבן עזרא בראשית] ר  יְ֣מא  ֤ יעַ֣שיראו  ְיה  ֣ ְרק  יןַ֣הּיֶֹ֖ום, ּב  ֵ֥ ילּ֣ב  ֕ ֣יןַ֣הָּלְ֑יָלהְ֣לַהְבּד  . כי בשקוע השמש ּוב 
  .אז יהי לילה ושלשה כוכביםוסר צלה מעל פני האדמה, והראות צל הלבנה 

ֶׁשְך]יח[֣בעקבות הערת הרב א"מ פרל הי"ו כי ר"ת של  ֣יןַ֣הח ֑ ֹורּ֣וב  יןָ֣האֶ֖ ֵ֥ ילּ֣ב  ֔ ֲלַהְבּד  ְיָלהּ֣וָֽ ַּבּ֣יֹוםּ֣וַבַּל֔  ֣ ל ְמׁש   ושל  38-מסתכמים ל ְול 

ין֣הָ֣]יח[֣-ו ]יד[ ֵ֥ ֶׁשְךּב  ֣יןַ֣הח ֑ ֹורּ֣וב   עלתה הסברה שאולי אלה מספרי דקות לזמנים שאחרי השקיעה. עיינתי בכתוב 18-מסתכמים ל אֶ֖

יל )א,יד( ֕ םְ֣לַהְבּד  י  (. 576גי' מלות הטעמים עולה יסו"ד מלכו"ת עולה תקע"ו ) ]אמרי נועם[-גדו"ל, כתב ה-קט"ן זק"ף-זק"ף – ַהָּׁשַמ֔

ל זה בשם היעב"ץ. זיכני הקב"ה לפתח מכך את ההסבר הבא. ז"ק ז"ג בתפקיד חישוב גימטריאת באוצר הגי' של הרב י"ר פאלוך זצ"

המלים המוטעמות וחישוב ההפרש בין הגימריה של המלים ובין הגי' של הטעמים מלמד על נושא כלשהו בדרך כלל בפנימיות התורה. גי' 

יל )א,יד( ֕ םְ֣לַהְבּד  י  חלקים וכל  1080. אם אלו חלקי שעה תורנית של  100=  576 – 476רש בין , ההפ 476=  81+  395עולה  – ַהָּׁשַמ֔

 דקות  4-דקות. השמש מהלכת כל מעלה בכפת השמים ב 26.44=   1586.51=  3.333*  476שניות אז  3.333חלק ערכו 

מעלות. מספר הסמוך  6.61ת = דקו 26.44דקות למעלה /  4דק'( לכן  4דק' =  60מע' /  15מע' לשעה,  15מעלות =  180שעות /  12)

 מע' מתחת לאופק לצאת שלושה הכוכבים הבינונים, המיוחס לרב יחיאל מיכל טוקאצ'ינסקי זצ"ל .  6.5-ל
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
]המעין מח, ב, בכתב עת  ]תצפיות צאת הכוכבים[מע' . במאמר  1.325 -כ דק' 5שנ'  33שנ' =  333=  3.333*  100המספר  

]בין השמשות, הרב טוקאצ'ינסקי י"ם תרפ"ט, ע' מביא שבספר  ([24ון וייס הי"ו )מאגר שו"ת , הרב יעקב גרש 37 – 48התשס"ח, 
דק' בנשף של ניסן ותשרי. כוכבים קטנים נראים  22דק' בנשף ארוך בקיץ, ואחרי  28נאמר כי שלושה כוכבים בינוניים נראים אחרי   מט[

. מטבלאות התצפית המובאות רואים שכוכב הצפון שכיוונו דק' 5-בכדק' אחרי שקיעה. השקיעה בהר מאוחרת מהשקיעה במישור  32

מע' מתחת לאופק. לכן הוא עשוי  7 – 6קבוע ביחס לצופה ורק עולה או יורד לפי מקום  הצופה ויום בשנה, מתגלה כאשר השמש בערך 

 להיות אחד מהשלושה כוכבים בכל מקום בעולם.

קטנה או גדולה שעשוי היה ללמד על שיעורים חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני, לכן -אין טעם תלישא יט[ – יד,בראשית א]בפסוקים 

(  E "7.08838 '14 0 35  ,N "36.0260 '46 0 31מרכז שער ניקנור אפשר שצריך ללמוד מאור שלושה הכוכבים הנגלים בנקודת ציון )

 או סמוך, בזמן השוויון )תשרי, ניסן( למקומות וזמנים אחרים. 

 38ע"פ רמב"ן מוצ"ש הופעת שלושה כוכבים רצופים )קטנים( אחרי  ]שו"ע או"ח סי' רצג[)א( בעזרת ר' משה פרל הי"ו:  נוספות: הערות

 38-דקות אחרי שקיעה הוא מעבר ל 45 – 40דקות לכל ימות השנה. מנהג החזון איש של  38 ]ירושלמי ברכות[דקות משקיעה. ע"פ 

מובא  [91]מדות ושעורי תורה, הרב ח"פ בניש הי"ו, ע' אמה(. )ג( בספר  2000הגאונים למהלך מיל )דקות זה זמן שקבעו  18דקות.)ב( 

 דקות. 18דקות. בהר מהלך שלושת רבעי מיל יהיה  24דקות, ובהר הוא  18כי לרמב"ם זמן הילוך מיל במישור הוא 

 
דן האם אפשר להשיב גזל הגר בבין השמשות, והביא ממה שאמר  בספר שואלין ודורשין )חלק ה' סי' ב'( [א 'דף על הדף בבא קמא דף קי ע]

הגאון רי"ש כהנמן מפונביז' ז"ל )בקו' דברי הרב סי' ה'( בהקדם דברי הרדב"ז ללשונות הרמב"ם בהל' קידוש החודש )סימן קכא( שכתב חידוש 
ן היום שלפניו ובין היום שלאחריו, ובכולם דנים אותם בי להבדילנפלא, וז"ל: והוי יודע, דלא שייך הכי בין השמשות, דלא אמרינן הכי אלא 

, אלא להבדיל בין היום ובין הלילה, ולפיכך בזמן שלא )לענין חילוף תאריכים( להחמיר. אבל בנידון דידן אין אנו צריכים להבדיל בין שני הימים
 .עכ"ל הרדב"ז. וכך כתב שם בסימן סט יעו"ש -נראה עדיין כוכב, יום מיקרי 

ילְלַהבְ֣ ֕ גדול, בתפקיד שלושה מצבים במעבר בין שני ימים: אור יום בנוכחות שמש, בין השמשות בלי נוכחות שמש אבל לפני -זקף – ּד 

 צאת הכוכבים עדיין אותו יום כמו בנוכחות שמש, צאת שלושה כוכבים מיקרי לילה ושייך ליום הבא.
 

 הסבר הלכתי ובפנימיות התורה:

ילַהּׁשָ֣מתבנית הטעמים של המלים  ֕ םְ֣לַהְבּד  י  נרמזים הלימודים הבאים: )א( אזהרה לא להפוך המאורות לעבודת כוכבים ומזלות ואז  ַמ֔

. )ג( )בר' מקץ מג,יא( צ'רי ד'בש נ'כאת )ו(ל'ט ב'טנים )ו(ש'קדיםנהיה מארת )מגפה( )ב( תיקון למגפה ע"י שמות הקודש היוצאים מפסוק 

 אליה"ו משי"ח ב"ן דו"דרמז לגאולה 

 בראשית בראשית א,יד: 1. בפנימיות התורה גדול-קטן זקף-הטעמים זקףגדול בתבנית -זקף תפקיד
ּוְל֣מֹועֲ֣ ת֣  ת  ֣יןַ֣הָּלְ֑יָלהְ֣וָהיּ֤וְ֣לא  יןַ֣הּיֶֹ֖וםּ֣וב  ֵ֥ ילּ֣ב  ֕ םְ֣לַהְבּד  י  יַעַ֣הָּׁשַמ֔ ֣ ְרק  ּב  ת֣  ר  יְ֣מא  ֤ יםְ֣יה  ים׃ַוּי ֣אֶמרֱ֣אֹלה ֗ ָֽ יםְ֣וָׁשנ  ֶ֖ יםּ֣וְלָימ  ֔ ֣ד 

גדול )ז"ק ז"ג(, שגי' המלים של הטעמים האלה עולה יסו"ד מלכו"ת ועולה תקע"ו )בשם -קטן זקף-נית זקףמופע ראשון בתורה של התב

אמרי נועם(, הגימטריה של המלים המוטעמות ז"ק ז"ג וההפרש בין גימטרית הטעמים וגימטרית המלים המוטעמות בתבנית ז"ק ז"ג 

 מרמזות לענינים בתורת הסוד.

יל֣ ֕ םְ֣לַהְבּד  י  אליה"ו משי"ח ב"ן דו"ד  -= תע"ו = שקע"ו = ע"ל רקע"ו, אוצר גי' הרב י"ר פאלוך זצ"ל  476=  81+  395י' גַהָּׁשַמ֔

. רמז לגאולה, שבה המשיח יגלה את הבלי גבול בתוך כח הגבול מעל לגלוי במתן תורה )בעזרת הרב אי"מ אייזן )סדור בי"ע עמ' ר"א(

 שם צדנלב"ש )נגיד ומצוה י'(ל מספרו דו"ד , י"ד של התורה שהגי' ש-הי"ו( ומופיע בפסוק ה

( ממנו משתלשלים 466( )אלו ספירות דאצילות ובספירת מלכות דאצילות נמצא שורש( כס"א שכינ"ה )גי' 10= י' )גי  466+  10=  476

שם  –( 466תמו"ך )גי' -לקים אם תע"ו אחרי עכו"מ אזי השמים הטהורים מוחלפים ב-עולמות בריאה יצירה עשיה. וזה לעומת זה ברא הא

 י' ספירות )ט או יא( של טומאה )ע"פ אוצר גי' הרב י"ר פאלוך זצ"ל(-רקיע של טומאה ו

]משכיל לדוד, )גי' חיי"ם( עולה מנח"ה חדש"ה להוי"ה המהוה תיקון לחטאי אדם הראשון בגלותו במצרים, דור המבול,  68*  7=  476
 ג  -,ב , ד: במדבר נשא זהיכל הברכה, מנורת שלמה[

֣  "י[ש]ר ת ר  יְ֣מא  ֤ כז,ב(:  ניתסר ו"ו, על שם שהוא יום מארה ליפול אסכרה בתינוקות )ראה ירוש' תענית ד,ג(; הוא ששנינו )תעח -ְיה 
 . ברביעי היו מתענין על אסכרה שלא תפול בתינוקות

למד רפואה להבדיל ממנה, בשם צדנלב"ש מגפה. ומהמכה עצמה מ –אפשר כי ה' הזהיר כי עבודת כוכבים ומזלות מביאה למארה  –טט 

ילהיוצא מהגי'  ֕ םְ֣לַהְבּד  י   ועוד שמות מהפסוק )בר' מקץ מג,יא( ַהָּׁשַמ֔

ן היוצא מן פסוק ויאמר אליהם "גם יכתוב הסופר על קלף כשר שם נעורירו -שם צדנלב"ש  [סוד ישרים סימן יט -שו"ת רב פעלים חלק ד ]
א מן פסוק מעט צרי ומעט דבש וכו' ויתלה עליו ושמות אלו כתובים בשער הכונות לרבינו האר"י ז"ל אצל ישראל אביהם וכו' ושם צדנלב"ש היוצ

 .פטום הקטורת

, מכלול חכמת הקבלה ב: רב יוסף חיים בן אליהו, שם צדנלב"ש יוצא מן ר"ת )בר' מקץ מג,יא( צ'רי ד'בש ]אוצרות חיים )אוצר החכמה([

באות עמנו, אפשר שזה חלק מההגנה -טוב לומר הפסוק הזה אחרי פטום הקטורת קודם הפסוק ה' צ נ'כאת )ו(ל'ט ב'טנים )ו(ש'קדים,

 ומבטל מגפה. -שאמירת פטום הקטורת מהוה שלא יהיה חיות למזיקים מן השפע המושפע בתפלה, וכן מגן מ

יל -רע, טט רב צבי אריה בן אליעזר, שם המברר הטוב ומבריח ה ]אמרי בינה שיר השירים )אוצר החכמה([ ֕ אם יכתב מבדי"ל  ְלַהְבּד 

 להים, אזהרה מפני עשיית כוכבים ומזלות היינו אלהים אחרים.-גי' א

ְיָלה]יח[֣... ]טז[ַ֣וַּיַ֣עׂש ַּבּ֣יֹוםּ֣וַבַּל֔  ֣ ל ְמׁש  ילְ֣֣ול  ֔ ֲלַהְבּד   קטן שזה העיקר בעולם העשיה.-זקף" נר תמיד" –ּוָֽ

 . ד( שייכים לעולם הנברא וחשובים כאחד)א,י-" בנר תמידא' נראה ששלושה הטעמים שהביא " -טט 

ת֣  (-טעם )ההסבר ל ְמאֹור  לקית להשפעת החיות בעולם -הוא טעם נפרד ומכיל כמאמר אור החיים המרת החיות הא]טו[ְ֣וָה֤יּו֣ל 

ֶׁשְך –הנברא, פסוק )א,יח( מגלה טעם נוסף  ֣יןַ֣הח ֑ ֹורּ֣וב  יןָ֣האֶ֖ ֵ֥ ילּ֣ב  ֔ ֲלַהְבּד  ְיָלהּ֣וָֽ ַּבּ֣יֹוםּ֣וַבַּל֔  ֣ ל ְמׁש   ְול 

ַּבּ֣יֹום]יח[֣  ֣ ל ְמׁש  ילְ֣ול  ֔ ֲלַהְבּד  ְיָלהּ֣וָֽ קטן, פעמיים זקף בין שני קיסרים שעשוי לרמז על אחד מהתפקידים הבאים: -קטן זקף-זקף – ּוַבַּל֔

תורה תמימה ]כעין דבר שחוזר וקורה, היקש, בנין אב. אפשר להסביר זאת בענין מחזוריות תנועות המאורות למיניהם, ומה שהביא 
ים (א,יד) [אבראשית פרק  ֶ֖ יםּ֣וְלָימ  ֔ ּוְל֣מֹוֲעד  ת֣  ת  יםְ֣וָה֤יּוְ֣לא  ָֽ ויש  :]ירושלמי ברכות פ"ט ה"ב[ נ(]מכאן רמז שמברכין על החמה בתקופתה[ - ְוָׁשנ 

לומר שגם על כוכבים ומזלות היה צריך לברך על מחזוריותם ברוך עושה מעשה בראשית, כמו בברכת חמה ועל כוכבי שביט, אבל 

 בכך, ובעיקר חשוב לנו מחזור החמה. רוב העולם לא בקי
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 בראשית א,א )התשע"ט( 2.2 
 

ֶרץ׃]א[֣ב:  –ת א,א שיאבר תָ֣הָאָֽ ֵ֥ םְ֣וא  י  תַ֣הָּׁשַמֶ֖ ֵ֥ ים֣א  ֑ יתָּ֣בָר֣אֱ֣אֹלה  ֶ֖ אׁש  ְּ֣בר 
ֶׁשְךַ֣על ]ב[֣֣ הּוְ֣וח ֶ֖ ָוב ֔  ֣ הּו ה֣ת ֨ ֶרץָ֣הְיָתֵ֥ ֶפתַ֣על-ְוָהָא֗ יםְ֣מַרֶחֶ֖ ֣יְ֣ת֑הֹוםְ֣ו֣רּוַחֱ֣אֹלה ֔ ם׃-ְּפנ  י  ֵ֥יַ֣הָּמָֽ ְּ֣פנ 

ֶפת ,ב(א) על  ]רש"י[ יםְ֣מַרֶחֶ֖  .ובמאמרו קעל פני המים ברוח פיו של הקדוש ברוך הוא צעומד באויר ומרחף פכסא הכבוד ְו֣רּוַחֱ֣אֹלה ֔

ים֣ ,ב(א)  [ק ח"שפת] ֶפתשהוא כסא הכבוד ְו֣רּוַחֱ֣אֹלה ֔  :ורוח פיו של הקדוש ברוך הוא במאמרו ְמַרֶחֶ֖

י"מ אייזן הי"ו: כסא הכבוד הוא איחוד של עולם האצילות ועולם הבריאה, כעין כתר ד)עולם הסבר על "כסא הכבוד" נערך בעזרת הרב א

ה(בריאה. בשם הריי"צ עולם הבריאה הוא עולם הכסא )עלמא דאתכסיא, עולם מכוסה( שחיות הנבראים היא המציאות שלהם. כסא הכבוד 

א מקור השפע הרוחני והחומר היסודי. אפשר כי )בראשית א,א( הוא המקור  הכולל של המציאות בעולם הבריאה, היצירה והמעשה. הו

החומר  –ברא שיתין  –הוא תיאור פותח של )עולם( הבריאה ולכן פותח באות "ב" לרמז על עולם הבריאה. ברא שניים )א( ברא שית 

 חיה בהתמדה את החומר. היסודי, שהרמב"ן מכנהו היולי וממנו נוצרים כל החומרים האחרים, )ב( סדר ההשתלשלות הרוחני המ

 

יבראשית א,ג:  ְַֽיה  י֣֑אֹורַ֣וָֽ ֣ יםְ֣יה  ֶ֖ ֹור׃֣-ַוּי ֵ֥אֶמרֱ֣אֹלה  ֣אָֽ
ים-הסבר ל ֶ֖ , עשוי להיות בתפקיד מידת סמוכים, שהיא כעין פתוח מהמידות )כב( ו/או )סלוק( מרכא טפחא בראש פסוק – ַוּי ֵ֥אֶמרֱ֣אֹלה 

חבירו מוכיח עליו, מידה )כג( מדבר שהוא מוכיח על חבירו, רמז ללמוד )כג( מל"ב מידות של רבי אלעזר בריה"ג מידה )כב( מדבר ש

 )א(-)ב( ל-מענין מסוים בחצי פסוק או פסוק )א( אל פסוק )ב( ולפעמים ירמז ללמוד מ

 

ים֣נאמר  ,ג(א) לא נכתב מאמר. בפסוק ,ג(א) עד פסוק ב(-)א,ג( אל )א,א-מכיוון אפשרי ללימוד סמוכים  ֶ֖ בנית טעמים בת –ַוּי ֵ֥אֶמרֱ֣אֹלה 

 עתה נסביר משמעות אפשרית ללימוד מתבנית זאת בתוכן הזה., פעם יחידה מכל מאמרות הבריאה. מרכא טפחא

ַוּי ֵ֥אֶמר֣ ,ג(א)בר' )של הקב"ה( ועדיין לא נכתב "ויאמר". אפשר כי תבנית הטעמים של  במאמרו ... עומד פכסא הכבוד,ב( א) על  ]רש"י[פ'
ים֣ ֶ֖ .  במאמרו ... עומד פכסא הכבוד,ב( א) על  ]רש"י[ת במידת סמוכים )כעין מידות כ"ב וכ"ג מל"ב מידות( לפ' מרמז, מרכא טפחא –ֱאֹלה 

ית֣,א( א)אלא שהמאמר המרומז  ֶ֖ אׁש   מקורו בעולם האצילות והוא המהווה את עולם הבריאה הוא עולם הכסא.ְּבר 

ים֣ [ב,א )בראשית( פרשת בראשית לאזוהר כרך ]-ההסבר מדוע אין מלת "ויאמר" מקדימה ל"בראשית" מובא ב ֶ֖ למי הוא ַוּי ֵ֥אֶמרֱ֣אֹלה 
י֣, לאחריםאומר אינו אומר אלא  ֣ ילעולם הזה, ֑אֹור֣)לעיל כ"ב( ְיה  ְַֽיה  ֹור-ַוָֽ -המלבי"ם שאלות ג –]התורה והמצוה -, ולעולם הבא( אָֽ

בר בארנו שבריאה יש מאין לא היה רק ( מהיכן נבראת האורה נכונה מאד, שכ]ב"ר פ"ג[ ד"ה "הנה השאלה )של ר"ש בן יהוצדק ה[
וכל , ]הרד"ק[ כמ"ש מנמוקי אחררק אל  ַוּי ֵ֥אֶמרבמאמר של בראשית, אבל ביתר המאמרות היה בריאה יש מיש, שלא יתכן מלת 

 ה' אל החומר הנמצא שיפשט צורתו הקודמת וילבש צורה אחרת וגו' " יש מיש אמרבריאה 
טט: אחר יש רק אחרי שנבראו החומר היסודי וסדר ההשתלשלות . אחר... אל  לאחרים רק ַוּי ֵ֥אֶמרשלא יתכן מלת  ]המלבי"ם[

 הרוחנית: עולם הבריאה עולם היצירה ועולם העשיה.

 

ֶרץ (בת א,שיאבר)עיון בנושא   וכסא הכבוד. בלימוד לאחריו ואלפניו.  ְוָהָא֗

ים )א,ב(תבנית הטעמים של הסיפא של  ֶפתַ֣על  )א,ב(קטן, והתוכן הוא תיאור. אחריו נאמר -ףנח זקומהיא )אתנח(  – ְו֣רּוַחֱ֣אֹלה ֔ ֵ֥י֣-ְמַרֶחֶ֖ ְּפנ 
ם י   התוכן הוא פעולה, תבנית הטעמים הזאת עשויה לרמז ללימוד לכתוב אחריה ולימוד לכתוב אלפניה. :ַהָּמָֽ

ים֣ ,ג(א)בר' בלימוד לכתוב אחריה הנתמך גם בתבנית הטעמים של  ֶ֖ -רמזת במידת סמוכים הפעם בכיוון מהמ, מרכא טפחא –ַוּי ֵ֥אֶמרֱ֣אֹלה 

י֣֑אֹור ,ג(א)בר' נקבל שמכסא הכבוד יוצא המאמר הראשון )א,ב( אל )א,ג(  ֣  שממנו התפתחות הנבראים. ְיה 

ֶרץ (בת א,שיאבר)עם ידיעה זאת חוזרים ללימוד לכתוב לפניו  אל הרישא למלת  רביע, ולומדים שחומר היסודי נברא לקבל מכסא  – ְוָהָא֗

 מתואר כבעל ארבעה צדדים רביעיות של תכונות שונות )ראה הסבר במקום אחר ובפר' וארא(.הכבוד ה

 
 [קל –חסידות מבוארת מועדים עשרת ימי תשובה מאמר שיר המעלות ממעמקים ע' קכט ]

שום שינוי  איןאך התירוץ על זה דהנה יש ב' בחינות, סוכ"ע )=סובב כל עלמין( וממכ"ע )=ממלא כל עלמין(. והנה בבחינת סוכ"ע 
 קודם הבריאה ואחר הבריאה, בכל עולמות עליונים ותחתונים בשוה ...

י֣֑אֹורמאמר מלשלו תאמנם השינוי הוא בבחינת ממכ"ע, דהנה בעשרה מאמרות נברא העולם, שנש ֣ ויהי כן )ראה  פירוש עורך  ְיה 
יהוא  (ג,בראשית א)-הקרא ב -)טט  חסידות מבוארת( ְַֽיה  ֹור-ַוָֽ . והשנוי הוא מצד המקבלים, כי כל עולם משיג לפי כן-ויהי ...  עיהי רקי ,(אָֽ

 שכלו. וגו'
 
הן עשרה המאמרות שבהן נברא  -דהנה בעשרה מאמרות וגו'  כללות התחלקות באור ממכ"ע  [פירוש עורך חסידות מבוארת]

ות האור נתהווה ע"י אלדוגמא: מציהעולם, שכל מאמר ומאמר הוא סוג חיות אחר, שממנו נברא ומשתלשל  סוג אחר של נבראים, ו
י֣֑אֹורלקי( -מאמר )היינו כח א ֣ וכן בשאר מאמרות )עיין תניא שער היחוד  שירד ונשתלשל עד שנעשה  ממנו מציאות האור ְיה 

 סלוק ללא טפחא לפניו( – כן-ויהינאמר שאר המאמרות )ב והאמונה ס"פ י' ואילך(.

 .קי שממנו נבראו כל הנבראיםהרי שמצינו שינויים והבדלים באור וחיות האל
לקי -כך יש שינויים באופן התגלות האור הא -וכשם שיש שינויים והבדלים במדריגת האור והחיות המהווה ומחיה את הנבראים 

 ( הממכ"ע בין שמים לארץ, בין עולם לעולם )וכן בין נברא לנברא
י (ג,א 'בר) הסבר העורך שמאמר -טט  י֣֑אֹורַ֣וְַָֽֽיה  ֣ ֹור-ְיה  ושאר מאמרות מביא סוג חיות מיוחד לאותו ענין  כן-יהי רקיע ... ויהי מאמרו  אָֽ

והוא בדיוק כפי שהבורא צווה. החיות הזאת נקראת אור ממלא כל עלמין שאין בה הגבלה. אבל ע"י התלבשותה בחומר היא מוגבלת לפי 

 תפקיד הנברא שבו מלובשת חיות זאת.

י֣֑אֹור (ג,א 'בר) ֣ ות האור אמצי [עורך חסידות מבוארת]ח מרבה אתנח מגביל, ביחד רבוי הגבלות, כהסבר מונח אתנח, מונ – ְיה 
י֣֑אֹורלקי( -נתהווה ע"י מאמר )היינו כח א ֣ )נשתלשל משמעו הוגבל פעמים  שירד ונשתלשל עד שנעשה  ממנו מציאות האור ְיה 

 רבות(

 שני אופני ההסבר הבא נערכו בהתיעצות עם הרב אי"מ אייזן הי"ו

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
י)א( אופן   ֹור-ַוְַָֽֽיה  שום שינוי קודם הבריאה ואחר הבריאה, בכל עולמות  אין, היינו אור סובב כל עלמין, סילוק ללא טפחא לפניו - אָֽ

 '. עליונים ותחתונים בשוה 

י ְַֽיה  ֹור-ַוָֽ ם, תוצאה , מגביל וזה אור ממלא כל עלמין שיש שינויים והבדלים במדריגת האור והחיות המהווה ומחיה את הנבראיסילוק – אָֽ

 לקית בנבראים.-מוגבלת מהתלבשות החיות הא

יאופן )ב(  ֹור-ַוְַָֽֽיה  , התלבשות ללא שינוי מצד המשפיע של אור ממלא כל עלמין, החיות הבלתי מוגבלת, סילוק ללא טפחא לפניו - אָֽ

יבנבראים.   ְַֽיה  ֹור-ַוָֽ  ת בנבראים לפי התפקיד של הנברא.לקי-, הגבלה מצד הנבראים. הגבלת התלבשות )אור ממכ"ע( החיות האסילוק – אָֽ

 

 גדולה-לישאמופע ראשון של ת, מופע ראשון של יתיב, מופע ראשון של גרשייםבראשית א,יא: 

רַ֣זְרעֹו י֔נֹוֲ֣אֶׁשֵ֥ ְלמ   ֣ י ֶׂשהְּ֣פר  י֣ע ֤ ֞ ֣ץְּ֣פר  ַרע֣ע  יַע֣זֶ֔ ֣ ֶׂ֚שבַ֣מְזר  ֶׁשא֣ע  ֶּד֗ ֤אָ֣הָא ֶרץ֣  ְדׁש  יםַּ֣תָֽ ֹוַ֣על-ַוּי ֣אֶמרֱ֣אֹלה ֗ יָ֣֣֣֣֣֣הָאֶ֑רץ-בֶ֖ ְַֽיה  ן׃-ַוָֽ ָֽ ֣כ 
יַע֣זֶַ֔רע )א,יא( ֣ ֶׂ֚שבַ֣מְזר  ֶׂ֚שב֣  )א,יא( קטן,-יתיב מונח זקף – ע    בתפקיד דווקא כך הדבר, לא פחות ולא יותר,–יתיב  -ע 

יַע֣זֶַ֔רע )א,יא( ֣ צוות קטן מרמז לשני לימודים, מונח מוסיף סעיף באחד או בשני הלימודים. אפשר שכאן מרמז למ-קטן, זקף-מונח זקף – ַמְזר 

 התלויות בארץ וכאן הם תרומות ומעשרות, ובשניהם שלושה מיני הפרשות בירק: אחר לקיטה, אחר שליש גידול, אחר השרשה.

ר֣זְַרעֹו )בר' א,יא( י֔נֹוֲ֣אֶׁשֵ֥ ְלמ   ֣ י ֶׂשהְּ֣פר  י֣ע ֤ ֞ ֣ץְּ֣פר  ֹוַ֣על-ע  אפשר שבעץ לכתחילה בתרומות ומעשרות יש שני מינים: אחר חנטה,  – ָהָאֶ֑רץ-בֶ֖

מפרש שטעם עץ האתרוג כטעם הפרי והוא  ]אור החיים[-ש גידול, ובדיעבד שלושה מינים בעץ והמין השלישי עץ האתרוג שאחר שלי

 משלב אחר חנטה ואחר לקיטה.

י֔נֹו....  )בר' א,יא(ספורנו  ְלמ   ֣ י ֶׂשהְּ֣פר  י֣ע ֤ ֞ ֣ץְּ֣פר   , כי המורכב משני מינין לא יוליד: ע 
י....  ן-ַוְַָֽֽיה  ָֽ  שיקבל הפחות והיתר באופן שאם יקרה צמח מורכב משני מינים לא יוליד:  , נתקיים כן בלתיכ 

י )בר' א,יא( ְַֽיה  ן-ַוָֽ ָֽ עשתה שינוי במה שהוציאה  (יב)א, פסוקבהארץ הוציאה כל מה שהבורא ייעד להוציא. אלא ש, סילוק ללא טפחא לפניו - כ 

ינ֣֔ )בר' א,יא( שלא כל העצים יהיו ְלמ   ֣ י ֶׂשהְּ֣פר  י֣ע ֤ ֞ ֣ץְּ֣פר   ֹוע 
 

אבראשית א,יב:  ֶרץ ַוּתֹוצ ֨ ֶׁשא ָהָא֝ ֶׂ֣שב ֶּד֠ יעַ֣ ע  ֤ הּו ֶז ַרע ֣ ַמְזר  ינ ֔ ֹ֧ץ ְלמ  ֶׂשה ְוע  י-ע ָֽ ֵ֛ ֹו-ַזְרעֹו ֲאֶׁשֵ֥ר ְּפר  ְֵַֽ֥רא בֶ֖ ֑הּוַ֣֣֣וַּי ינ  ים ְלמ  ֶ֖ י ֱאֹלה  ֹוב׃-ּכ   טָֽ
א )א,יב( ֶרץ ַוּתֹוצ ֨ ֶׁשא ָהָא֝ להי"ם" היינו הדיינים -ם גי' האר"ת ו"ה חלק משם הוי"ה של ד' אותיות, המרמז לרחמים, ס"ת א"צ צ"א ה – ֶּד֠

חכמי התורה. אות ו"ו מרמזת להמשכת התורה מלמעלה מהוי"ה לחכמים, לתת בידם הנהגת התורה על הארץ, יש שיעורי תורה שהם 

 הלכה למשה מסיני, ונתן לחכמים הכח, לקבעם ולשנותם וכל שיעור חכמים כך הוא.

ינ֣֔  )בר' א,יא( ְלמ   ֣ י ֶׂשהְּ֣פר  י֣ע ֤ ֞ ֣ץְּ֣פר  ֣ץטן, ק-קףמונח גרשיים מהפך פשטא ז - ֹוע  , מלמד לרבות דרשות אחדות בתבנית הטעמים מונח –֣ע 

י֔נֹושאחריו.   קטן מלמד על שני למודים בתבנית הטעמים עד אליו. -זקף – ְלמ 

֣  )בר' א,יא(אחד הלמודים יהיה בתבנית הטעמים של  י ֶׂשהְּ֣פר  י֣ע ֤ ֞ ל להקל ולא להחמיר, ויש כעין יצא מן הכלגרשיים מהפך פשטא  –ְּפר 

 לפחות דרשה אחת. 
י֔נֹו )בר' א,יא(לימוד אחר יהיה בתבנית הטעמים של  ְלמ  י֣  ֶׂשהְּ֣פר   קטן, שבו תהיה לפחות דרשה אחת המוציאה הכתוב מפשוטו. -זקףמהפך פשטא  - ע ֤

֣ץ )בר' א,יא( י֔נֹו֣ע  ְלמ   ֣ י ֶׂשהְּ֣פר  י֣ע ֤ ֞  אוכלו, היינו האדם.עושה פרי המתאים למין ה ]כלי יקר[ע"פ  ְּפר 

הּו )בר' א,יב( ינ ֔ ְלמ  יַע֣זֶ ַרע֣  ֤  עושה פרי המתאים למין האוכלו, היינו שאר בעלי חיים )לא רק האדם או בלי האדם(. ]כלי יקר[ע"פ  ַמְזר 

י֔נֹו )בר' א,יא( בשני הכתובים פשט מלות הּו )בר' א,יב( ְלמ  ינ ֔ מח הוציא פירות המתאימים כל מין צ ]כלי יקר[מלמד על מיני הצמחים, ע"פ  ְלמ 

 למיני בעלי החיים האוכלים אותם. 

 

 תבנית טעמי הפסוק עשויה לרמוז ללימוד בכעין כלל ופרט וכלל.

ֶרץ )א,יב( אָ֣הָא֝ ֶׂשה פרטיוואזלא, כעין כלל קדמאה, וקדמא  - ַוּתֹוצ ֨ ֹ֧ץ֣ע ָֽ הּוְ֣וע  ינ ֔ ְלמ  יַע֣זֶ ַרע֣  ֤ ֶׂ֣שבַ֣מְזר  ֶׁשא֣ע  ר֣זְַרעֹו-ֶּד֠ יֲ֣אֶׁשֵ֥ ֵ֛ ֹו֣בֶ֖֣-ְּפר 
֑הּו ינ  י, אם ְלמ  יםּ֣כ  ֶ֖ ְֵַֽ֥ראֱ֣אֹלה  ֹוב-ַוַּי ֶׁשא֣טעם הפרט כלל בתראה הוא ירבה בפרטים כעין אלו הנמנים. מהווה  טָֽ תלשא, מלמד על  –ֶּד֠

שיעור שעורה. אפשר כי הכלל הסוגר ירבה מפרט זה לשיעורים שונים של הרחקות ומניעת כלאים למראית עין, ראה משנה כלאים, 

 .[' קדשים יט,יט()וי ]רלב"גוכפירש  
הּו֣ )א,יב( ינ ֔ ְלמ  יַע֣זֶ ַרע֣  ֤ ֶׂ֣שבַ֣מְזר   ע 

ֶׂ֣שב֣ )א,יב( אע"פ שלא נאמר  ]רש"י[ללמד כי תבנית הטעמים הבאה עשויה לחזור על עצמה לענינים אחדים. זה מתאים לפ' – מונח -ע 
טט: חזרת  .]חולין ס,א[ בשחיטת חולין למינהו בדשאים בציוויהן שמעו שנצטוו האילנות על כך ונשאו ק"ו בעצמן כמפורש באגדה

 הענין היא שהדשאים עשו כמו שנצטוו האילנות .

יַע֣זֶ ַרע ֣ )א,יב( ֤    ,קטן-מונח זקף - ַמְזר 

הּו )א,יב( ינ ֔ י֔נֹו )א,יא(-קטן מקביל ל-זקף - ְלמ   .קטן מרבה כגון מניעת כלאיים-קטן. בשניהם הזקף-זקף - ְלמ 

א )א,יב( ֶרץ ַוּתֹוצ ֨ ׁשֶ֣ ָהָא֝ גדולה )=תלשא(, בדרך כלל טעם תלשא ותרסא מקדימים לקדמא ואזלא ואילו כאן -לישאאזלא תוקדמא  – אֶּד֠

א׀֣יב׀קדמא ואזלא מקדימה לתלשא. אפשר כי  ֶרץ ַוּתֹוצ ֨ , בתפקיד כעין כלל מלמד שכל שיעורי תורה המרומזים בטעם אזלאוקדמא  – ָהָא֝

ֶׁשאתלשא במלת  הְ֣וֶגֵֶ֥פן֣( ח,ח עקבדברים )ישראל היינו -פירות שנשתבחה בהן ארץוכן בטעם תרסא, יהיו נמדדים ב ֶּד֠ ָר֔ ּוְׂשע  ָּטה֣  ֶאֶ֤רץ֣ח 
ּ֑מֹוןֶ֣אֶרץ ָנֶ֖הְ֣ור  ׁש׃-ּוְתא  ֶמןּ֣וְדָבָֽ ֵ֥יתֶׁ֣שֶ֖ אמר רבי חייא בר אשי אמר רב: שיעורין א ,בבלי עירובין ד-וזהו הנדרש בבבלי סוכה ד, וב ז 

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

 
 (דברים ח)שיעורין? דאורייתא הוא! דכתיב  -אמר רבי חייא בר אשי אמר רב: שיעורין חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני.  [א,בבלי עירובין ד]

לכדתנן: הנכנס לבית המנוגע, וכליו על כתיפיו, וסנדליו וטבעותיו  -לשיעורין נאמר. חטה ארץ חטה ושערה וגו' ואמר רב חנן: כל הפסוק הזה 
הוא טמא מיד, והן טהורין עד שישהא בכדי אכילת פרס, פת  -הוא והם טמאין מיד. היה לבוש כליו, וסנדליו ברגליו, וטבעותיו באצבעותיו  -בידיו 

 כדי רביעית יין לנזיר. -דתנן: עצם כשעורה מטמא במגע ובמשא, ואינו מטמא באהל. גפן  -רה חיטין ולא פת שעורין, מיסב ואוכל בליפתן. שעו
ארץ זית שמן )ודבש( ארץ שכל  (דברים ח)כדתנן: כל כלי בעלי בתים שיעורן כרימונים.  -כגרוגרת להוצאת שבת, רמון  -תאנה  [ב,בבלי עירובין ד]

ככותבת הגסה ליום הכיפורים.  -יכא הני דאמרן! אלא אימא: ארץ שרוב שיעוריה כזיתים. דבש שיעוריה כזיתים. כל שיעוריה סלקא דעתך? והא
 ותיסברא, שיעורין מיכתב כתיבי? אלא: הלכתא נינהו, ואסמכינהו רבנן אקראי.
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 בראשית נח ו,ט )התשע"ח(   2.3 

֑חַ֣,ה: בראשית נח ז ֶַ֖עׂש֣נ  לֲ֣אֶׁשרַ֣֣֣֣֣֣֣וַּי '׃-ְּככ ֵ֥ ָּוֶ֖הּו֣הָֽ ֣צ 
ֶַ֖עׂש֣ )ז,ה( ֑חַַ֣וַּי לֲ֣אֶׁשר נ  '׃-ְּככ ֵ֥ ָּוֶ֖הּו֣הָֽ  הפסוק כמעט כולו בטעמי פסוק "שמע ישראל" ומעיד על התחזקות נח בקבלת עול מלכות שמים. צ 

ים: י,בראשית נח ז ֑ ְבַע֣תַ֣הָּימ  יְ֣לׁש  ֶ֖ ֣יַ֣הַּמּ֔בּולָ֣היֶּ֖וַ֣על      ַוְיה  ֶרץ׃-ּומ   ָהָאָֽ

ים )ז,י( ֑ ְבַע֣תַ֣הָּימ  יְ֣לׁש  ֶ֖ לקים", מהבריאה התנה ה' עם הבריאה שתשתנה לפי רצונו -תבנית "בראשית ברא א טפחא מונח אתנח, כעין – ַוְיה 

 )בר' א,ב(, ראה )בר' נח ח,א( להלן.-כמו במבול, שהמבול עצמו מרומז ב

. בבראשית [קרבן העדה]על קדושת חומשים שנכתבו על קלף ועל קריאה בהם בצבור וביחיד. ומפרש  ]ירושלמי מגילה פ"ג,ה"א[-דיון ב
)טט: לחומש כזה יש  :עד מעשה המבול שהוא ענין בפני עצמו שעד המבול הוא מעשה בראשית )מבראשית(כתובה  טט: חומש()אם 

 קדושה ואין קורין בו בציבור(.
 )טט ע"פ רש"י:לכל תנא נימוקו על תחילת המבול קשור להסברו על תאריך בריאת העולם, רוצה לומר ואזדו לטעמייהו [בבלי ראש השנה יא,ב]

ׁש )בר' נח ז,יא(, דתניא: איפה נטלו הכוכבים ביחס לאיך הם נראים מכדור הארץ( תׁ֣ש  ְׁשַנ֨ ְלַחּי י-ּב  ֤אֹותָׁ֣שָנה֣  ְבָעָֽה-מ  יְּ֣בׁש  ֔ נ  ַהּׁש  ֶדׁש֣  ַחַּ֣בח ֨ ר֣-נ ֔ ָעָׂשֵ֥
ֶדׁש ך ששינו . רבי יהושע אומר: אותו היום שבעה עשר באייר היה, יום שמזל כימה שוקע ביום ומעינות מתמעטין, ומתויֶֹ֖וםַ֣לח ֑
שינה הקדוש ברוך הוא עליהם מעשה בראשית, והעלה מזל כימה ביום, ונטל שני כוכבים מכימה, והביא מבול לעולם. רבי  -מעשיהן 

 .אליעזר אומר: אותו היום שבעה עשר במרחשון היה, יום שמזל כימה עולה ביום, ומעינות מתגברים
אליעזר ורבי יהושע, דלרבי אליעזר בתשרי נברא העולם, דמתשרי מתחילין מנין רבי  -ואזדו לטעמייהו  [בבלי ראש השנה יא,ב]רש"י 

במרחשון  -שני הדורות, לפיכך מבול על כרחך במרחשון ירד, ושנים עשר חדש היה, ובחדש השני בשבעה ועשרים שיבשה הארץ 
 ... היה לשנה הבאה, 

אית ליה בתשרי נברא העולם, והוי מרחשון שני לחדש  -ון ויש פותרין: ואזדו לטעמייהו, מדאמר רבי אליעזר בחדש שני מרחש
הא אמרינן ניסן ראש השנה לחדשים, ולאו מילתא  -שהתחילו בו שנת שש מאות, דאי לאו הכי למאי קרי ליה שני, אם לסדר חדשים 

נו דכתיב שני, אלא לרבי אם כן מאי פריך לקמיה בשלמא לרבי יהושע היי -היא, דאי מדקרי ליה שני שמעינן דבתשרי נברא העולם 
אליעזר מאי שני, הא מהכא יליף שני לבריאת עולם, הכי גרסינן בסדר עולם: רבי יהושע ברישא והדר רבי אליעזר, רבי יהושע אומר: 
אותו היום שבעה עשר באייר היה, יום שמזל כימה שוקע ביום, רבי אליעזר אומר: אותו היום שבעה עשר במרחשון היה, יום שמזל 

ה עולה ביום, גלגל חמה עגול הוא, חציו למעלה מן הקרקע וחציו למטה מן הקרקע, ושנים עשר מזלות קבועין בו, וזה סדרן: כימ
טלה שור תאומים סרטן אריה בתולה מאזנים עקרב קשת גדי דלי דגים, וסימניך: טש"ת סא"ב מע"ק גד"ד, ששה מהן שקועין למטה, 

ה עולה מצד זה, והראשון שבצד האחר שוקע, וכן לעולם, ושתי שעות שוהה המזל ז -וששה מהם למעלה, וכשהגלגל מגלגל 
בעלייתו, וכן שכנגדו בשיקועו, שיהו כולן משמשין בעשרים וארבע שעות של יום, ובניסן לעולם טלה מתחיל לעלות לאור הבקר 

ע, לסוף שתי שעות טלה כולו עולה מע"ק גד"ד למעלה בלילה טש"ת סא"ב למטה לאור הבקר מתחיל טלה לעלות ומאזנים לשקו
ומאזנים כולו שוקע, אחר שתי שעות מתחיל שור לעלות ועקרב לשקוע וכן כולן כל חדש ניסן, באייר שור מתחיל לשמש ביום כל ימי 

כולן,  אייר, ובשתי שעות הראשונות גומר עלייתו, שניות תאומים, שלישית סרטן, רביעית אריה, חמישית בתולה, וששית מאזנים, וכן
)טט: מתקדם אל המערב ואינו נראה  וכל היום הוא שוקע )טט: ובמשך( נמצא טלה עולה בשתי שעות אחרונות בלילה, )טט: לר' אליעזר באייר(

, ודרך נקב שתי כוכבים שנטלו מכימה, שהוא  )טט: כשלא רואים את טלה וכימה( , וכימה הוא זנב טלה, והמבול ביום ירדכי יש אור שמש(
ַח֣  )ז,יג( שנאמר –יש בו כוכבים הרבה, ומניין שהמבול התחיל לירד ביום מזל ש ָּב֣א֣נ ֔ ֶצםַ֣הּ֤יֹוםַ֣הֶּזה֣  והוא מקטני אמנה היה, ולא ְּבֶע֨

ּול )ז,ז(נכנס לתיבה עד שירדו מים ודחקוהו ליכנס, שנאמר  יַ֣הַּמּבָֽ ֵ֥ ֶ֖י֣מ  ְּפנ   מ 

העיון עמדתי תהלה לאל על האמת דרש"י דייק לשון הגמרא ואחר ... [ ישועה בישראל הלכות קידוש החודש פרק יז] אבל פירש
והקב"ה שינה עליהן מעשה בראשית והעלה כימה ביום. ר"ל  )טט: נמצא מתחת לאופק בלילה( דקאמר לר' יהושע יום שמזל כימה שוקע

ים )ז,י(חלק  )טט: בבלי סנהדרין קח פרק(ד שהשינוי היה שבימי המבול סבבו המזלות אחורנית כמו שאמרו בגמרא ֑ ְבַע֣תַ֣הָּימ  יְ֣לׁש  ֶ֖  ַוְיה 

 וכו'. וגו' מלמד ששינה הקדוש ברוך הוא עליהן מעשה בראשית וזרחה החמה במערב ושקעה במזרח
ונטל שני כוכבים מכימה כתב רבי יוסף  .וכימה מנהיגותם של כסיל עוז והדר )אוצר החכמה([ –]ילקוט ביאורים, מתיבתא ר"ה ט 

מציעא קו וז"ל ומכל מקום תחילת גשמי שנה מכ"א בתשרי הוא והוא זמן ממשלתה של כימה שכימה  טוב עלם הו"ד בשטמ"ק בבא
וכסיל הם שני ממונים המנהיגים את העולם כסיל בימות החמה וכימה בימות הגשמים וכל אחד ואחד מושל ששה חדשים בשנה ומנא 

ׁשלן דכימה מושלת בימות הגשמים כדתניא  ְׁשַנ֨תׁ֣ש  ֤אֹותָׁ֣שָנה ֣-ּב  י֣מ  י-ְלַחּי  ֔ נ  ַהּׁש  ֶדׁש֣  ַחַּ֣בח ֨ קטן בין שני קיסרים -קטן ... זקף-זקף – נ ֔

 בין שתי קבוצות כוכבים כסיל וכימה.)כאן סלוק  ... אתנח( בתפקיד דבר החוזר וקורה, כאן התחלפות ההנהגה בין ימות החמה וימות הגשמים 

ְבָעָֽה )ז,יא(   ל )א( דעת ר' יהושע י"ז אייר )ב( דעת ר' אליעזר י"ז מרחשוןמצב התאריך שבו החל המבו-מקף כרב – ָעָׂשֵ֥ר-ְּבׁש 

חַ֣-ְלַחּי י )ז,יא( מצב של אמונת נח. נראה שברוב הפעמים בכתוב מקדים מקף לשמו של נח. אפשר שזה מלמד על אמונתו -מקף כרב – נ ֔

שעליו רש"י מפרש כך נח ללא מקף ַחָּ֣ב֣א֣נ ֣֔. אבל דווקא בכתוב והוא מקטני אמנה היה [בבלי ראש השנה יא,ב]רש"י של נח. כפ' 

 לפניו.מקום זה 

 

עָּ֣כל: כא,ז נח בראשית ְגַו֞ ׂ֣שַ֣על-ַוּי  מ  ָהר  הּ֣וְבָכל-ָּבָׂש֣ר֣׀ ּוַבַ֣חָּי֔ ָמה֣  ֶרץָּ֣ב֤עֹוףּ֣וַבְּבה  ֣ץַ֣על-ָהָא֗ ר  ֶרץַ֣הּׁש  ם׃ָ֣֣֣֣֣הָאֶ֑רץ֣-ַהֶּׁשֶ֖ לָ֣הָאָדָֽ ְ֣וכ ֶ֖
 עמים הבאה מלמדת להוציא מן הכלל.. תבנית הטתכנו פ"עופרט וכלל  כללנראה כעין   )ז,כא( פסוק

ע֣ ְגַו֞ ׂ֣שַ֣על-ָּכלהמשך תבנית הטעמים של ה ע"פיצא לידון בענין אחר ו כעיןגרשיים,  -ַוּי  ָהר מ  ֶרץ֣-ָּבָׂש֣ר֣׀ מונח לגרמיה מונח רביע, ָהָא֗

הּ֣וְבָכל. ולפי שפירט פרטים רבים וצא ללמד על עצמו או על הכללי ּוַבַ֣חָּי֔ ָמה֣  ֣ץַ֣עלַהֶּׁשֶ֖֣-ָּב֤עֹוףּ֣וַבְּבה  ר  ם׃-ֶרץַ֣הּׁש  לָ֣הָאָדָֽ ָ֣הָאֶ֑רץְ֣וכ ֶ֖
 אפשר שיצא ללמד על עצמו 

 

ְׁשַמתבראשית נח ז,כב:  לֲ֣אֶׁשר֣֩נ  תּו׃֣֣-ּכ ֡ ָֽ ה֣מ  רֶּ֣בָחָרָבֶ֖ לֲ֣אֶׁשֵ֥ ּכ ֵ֛ יו֣מ  ֝יםְּ֣בַאָּפ֗ ֣֨רּוַחַ֣חּי 
ְׁשַמת)כהמשך משנת התשע"ד(  ור של שני דברים רוחניים רוח הוא תיא-הכתוב נשמת [רבינו בחיי]מצב, ע"פ -מקף בתפקיד רב –֨רּוַח֣-נ 

  לא "נשמת חיים" רוח חייםושאר בעלי נפש התנועה גם כן שבהם , )ב( נשמת חייםהאדם אשר בהם )א( נשמת חיים )ב( רוח חיים )א( 

ְׁשַמת ֝ים-נ  ְׁשַמתולכך אמר  רבינו בחייקדמא ואזלא, כעין כלל בעלי נשמת חיים ונפש תנועה,  – ֨רּוַחַ֣חּי  ֣֝-ֲאֶׁשר֣֩נ  יו֨רּוַחַ֣חּי  וכלל , יםְּ֣בַאָּפ֗
 בזה כל האדם אשר בהם נשמת חיים, ושאר בעלי נפש התנועה גם כן שבהם רוח חיים לא "נשמת חיים", והודיענו בזה כלל כל בעלי חיים,

תּו ָֽ ה֣מ  רֶּ֣בָחָרָבֶ֖ לֲ֣אֶׁשֵ֥ ּכ ֵ֛ ל֣חא סלוק. פמרכא ט תביר – מ  ּכ ֵ֛ ל֣שלא הכל,  משמעש אומרים י ,חולם חסרניקוד  –מ  ּכ ֵ֛ נח  כי ממעט תביר –מ 

שחו שזוג חיות ענקיות  וגםרכב על התיבה שעוג שנוסף עליהם לא מתו המדרש אומר ומשפחתו ובעלי החיים שהתכנסו לתיבה לא מתו. 

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
רֶּ֣בָחָרָבֶ֖ה. וזוג? מזיקין. מאחורי התבה  שאר בעלי נפש , יתור לרבות על האדם בעל נשמת חיים, החי בחרבה את חאפמרכא ט – ֲאֶׁשֵ֥

, ואולי גם כלל המזיקין )שדים( שאין להם גוף ויש להם תנועה )אך האם זאת רוח חיים ן שבהם רוח חיים לא "נשמת חיים"התנועה גם כ

תּואו משהו אחר(.  ָֽ  מגביל, צ"ע. סלוק – מ 

 

ת: כג,ז נח בראשית ַ֝מחֶ֣אָֽ ַעל-ָּכל-ַוּי  ָאָד֤םַ֣עד-ַהְי֣קּום׀ֲ֣אֶׁש֣ר֣׀ ה֣מ  ֣יָ֣הֲאָדָמ֗ ַעד-ְּפנ  ָמה֣  ן-ְוַעדֶר ֶמׂש֣ -ְּבה  ּו֣מ  ָּמחֶ֖ םַ֣וּי  י  ָ֣הָאֶ֑רץ֣-֣עֹוףַ֣הָּׁשַמ֔
ָּׁשֶֹ֧ארַ֣אְך֣ ה׃-ַוּי  ָבָֽ ֹוַּ֣בּת  ּתֶ֖ ר֣א  ַחַ֣וֲאֶׁשֵ֥ ֵ֛ ֣נ 

ת ַ֝מחֶ֣אָֽ ַעל-ָּכל-ַוּי  ֲאֶׁש֣ר֣׀ ה-ַהְי֣קּום֣׀ ֣יָ֣הֲאָדָמ֗  ... רביעמונח  - פני האדמה-על מונח פסק - אשר ,רביעמונח פסק מונח  גרש מונח פסק-אזלא - ְּפנ 

ָּׁשֶֹ֧ארַ֣אְך ֵ֛חַ֣-ַוּי  ֹו֣֣נ  ּתֶ֖ ר֣א   , כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חלה אותה הלכה או אותו ענין.טפחאמרכא  תבירדרגא  -ַוֲאֶׁשֵ֥

ֹו֣ ּתֶ֖ ר֣א  , כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, אפשר שאלו זוג הראמים שנקשרו לתבה ושחו במים. אפשר שזהו עוג טפחאמרכא  -ַוֲאֶׁשֵ֥

השרכב על התבה מבחוץ.   ָבָֽ המחלק  רהתבי. סלוק – ַּבּת  ָבָֽ ֹו֣-ל לשייך ַּבּת  ּתֶ֖ ר֣א    שייך וללא ַוֲאֶׁשֵ֥

ֵ֛חַ֣-ַאְך בבלי ראש ]רש"י כפ' מצב, נראה שרוב אזכרות של נח עם מלת יחס היא עם מקף. אולי מלמד על קטנות אמונה )ראה -מקף כרב – נ 

. טענת העורב על נח קשורה לעבירות (התגברות יצר הטוב של נח על היצר הרע, התחזקות באמונה ובשליחות )ז,יא(בפסוק  [השנה יא,ב

 שעשו בני האדם קודם למבול, ונח היה מתחזק שלא לעשות כמותם.

ב (ח,זנח  'בר)[ בבלי סנהדרין קח, ב] ֽע ֵר֑ ת־הָׁ ח א  ֖ ל  אמר ריש לקיש: תשובה ניצחת השיבו עורב לנח, אמר לו: רבך שונאני ואתה , ו יְׁש 
שאתה מניח ממין שבעה ושולח ממין  -. ואתה שנאתני  (ב(,ז ' נחבר))טט:  מן הטמאים שניםמן הטהורין שבעה,  -שנאתני. רבך שונאני 

שנים, אם פוגע בי שר חמה או שר צנה לא נמצא עולם חסר בריה אחת? או שמא לאשתי אתה צריך? אמר לו: רשע: במותר לי נאסר 
 .בנאסר לי לא כל שכן -לי 

טְׁ  ב(,ז ' נחבר) ה ה  ֣ ֵהמָׁ בְׁ ל׀ ה  כ ֣ ישמִּ ֥ יִּם אִּ ֖ נ  וא שְׁ ֛ ה הִּ ֥ ה רָׁ ר ֹ֣לא טְׁ ש  ה ֲא֠ ֵהמָׁ֡ ן־ה בְׁ ֑תֹו ּומִּ שְׁ יש וְׁאִּ ֣ ה אִּ ֖ בְׁעָׁ ה שִּ ֥ בְׁעָׁ ח־לְָׁ֛ך שִּ ֽק  ה תִּ ֽתֹו: הֹורָׁ֗ שְׁ  וְׁאִּ

ץ: ֽר  ֵנ֥י כָׁל־הָׁאָׁ ע ע ל־ פְׁ ֖ר  ֥יֹות ז  ח  ה לְׁ ֑ ר ּונְֵׁקבָׁ ֣ ה זָׁכָׁ ֖ עָׁ בְׁ ה שִּ ֥ עָׁ בְׁ יִּם שִּ ֛ מ  שָׁ ֣ם ֵמ֧עֹוף ה   )ג( ג 
 נח ז,ב( 'בר)[ בלי סנהדרין קח, בב]

֑תֹו שְׁ יש וְׁאִּ ֣ ה אִּ ֖ בְׁעָׁ ה שִּ ֥ עָׁ בְׁ ח־לְָׁ֛ך שִּ ֽק  ה תִּ ה ה טְׁהֹורָׁ֗ ֣ ֵהמָׁ בְׁ ל׀ ה  כ ֣ אישות לבהמה מי אית לה? אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן: , מִּ
בידוע שלא נעבדה בהם  -שהתיבה קולטתו  אמר רב חסדא: שהעבירן לפני התיבה, כל -מאותם שלא נעבדה בהם עבירה. מנא ידע? 

 .בידוע שנעבדה בה עבירה. רבי אבהו אמר: מאותן הבאין מאיליהן -עבירה, וכל שאין התיבה קולטתו 

ח־לְָׁ֛ך  ֽק  רבי אבהו אמר: )ב(  אמר רב חסדא: שהעבירן לפני התיבה, כל שהתיבה קולטתו מצב מי לקח )א( נח והתיבה-מקף כרב –תִּ
 .מאיליהןמאותן הבאין 

ה ֖ עָׁ בְׁ ה שִּ ֥ בְׁעָׁ ח־לְָׁ֛ך שִּ ֽק  תביר מרכא טפחא, מרכא טפחא מלמד על כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב ואלו החיות הרבות שעברו על  – תִּ
 פני התיבה, תביר מחלק וממעט את החיות שלא נעבדה בהם עבירה. ולר' אבהו, ה' חילק ושלח רק את מי שלא נעבדה בו עבירה.

 

ֶאת ח,א: חנבראשית  ים֣  רֱ֣אֹלה  ְזּכ ֤ ֤תָּ֣כל-ַוּי  ַחְ֣וא  ְוֶאת-נ ֔ ַחָּיה֣  ָב֑ה֣-ָּכל-ַהָֽ ֹוַּ֣בּת  ּתֶ֖ ר֣א  הֲ֣אֶׁשֵ֥ ָמ֔ ַ֣הְּבה 
ַעל֣  ֣ ים֣ר ּוַח ֵ֥ רֱ֣אֹלה  ם׃-ַוַּיֲעב ֨ י  ּכּוַ֣הָּמָֽ ֶרץַ֣וָּיׁש ֶ֖ ָ֣הָא֔
א וְׁי ת  )בר' נח ח,א( [ יונתן]תרגום   יְׁתָׁ ֵריּה י ת נ ח  וְׁי ת כָׁל ח  כִּיר יְׁיָׁ בְֵׁמימְׁ כּו ּודְׁ דְׁ ת  שְׁ עָׁא וְׁאִּ ין ע ל ַארְׁ ֲחמִּ א וְַׁאֲעֵבר יְׁיָׁ רּוח  ר  ֵתיבּותָׁ עִֵּמיּה בְׁ א דְׁ כָׁל בְׁעִּירָׁ

יָׁא:  :ויזכר יי את נח ואת כל החיה ואת כל הבהמה שעימו בתיבה ויעבר יי רוח רחמים על הארץ ושקטו המים)א(  [כתר יונתן] מ 

הּו (א,ב 'בר) ון פתר קריא בדורות,רבי יהודה בר סימ ג [בראשית רבה )וילנא( פרשה ב] הּו  וָׁב ֔ ה ת   ֥ יְׁתָׁ ץ הָׁ ר  אָׁ֗ , זה אדם הראשון שהיה וְׁהָׁ
הּוללמה ולא כלום,  ְך זה קין שבקש להחזיר את העולם לתוהו ובוהו,  וָׁב ֔ ש  זה דורו של אנוש על שם )ישעיה כט( והיה במחשך וְׁח ֖

֑הֹום-ע למעשיהם ויאמרו מי וגו',  ֵנ֣י תְׁ הֹ֣וםַּבּי֣֣ )בר' נח ז,יא( שנאמר  לזה דור המבו, פְׁ ְבְקעּו ַ֣֣הֶּז֗ ת ֣֣נ  ל־ַמְעְינ  ְו֣רּוַח֣  )בר' א,ב(, ְּת֣הֹוםָּ֣כָֽ
ֶפתַ֣על יםְ֣מַרֶחֶ֖ ם-ֱאֹלה ֔ י  ֵ֥יַ֣הָּמָֽ ַעל(  אח, נח בר') על שם ְּפנ  ים֣ר ּוַח֣  ֵ֥ רֱ֣אֹלה  ֶרץ-ַוַּיֲעב ֨  , ָהָא֔

ש  בראשית א,ב:  הּו וְׁח ֖ הּו  וָׁב ֔ ה ת   ֥ יְׁתָׁ ץ הָׁ ר  אָׁ֗ פ ת ע ל-ְך ע לוְׁהָׁ ֖ ח  ר  ים מְׁ ֑הֹום וְׁ֣רּוח  ֱאֹלהִּ֔ ֵנ֣י תְׁ ֽיִּם׃-פְׁ ֵנ֥י ה מָׁ  פְׁ

ֶפת֣כמו שפי' למעלה ע"י הרוח, כי לכך נא'  -ויאמר אלהים יקוו  (ט)בר' א, [רשב"ם] יםְ֣מַרֶחֶ֖ ]כמו[ בבקיעת ים סוף. שכשם ְו֣רּוַחֱ֣אֹלה ֔
 ן מים שעל הארץ הקוה ע"י מעשה של רוח:שחלק מים העליונים והבדיל מן התחתונים ע"י מעשה של ריקוע, כ

 והטעם שהרוח רחפה ויבשה מכדור המים, – )בר' א,ב( [אבן עזרא בראשית שיטה אחרת]
 

ים֣  )בר' נח ח,א( [רש"י] רֱ֣אֹלה  ְזּכ ֤ זה השם מדת הדין הוא, ונהפכה למדת רחמים על ידי תפלת הצדיקים, ורשעתן של רשעים  –ַוּי 
 ן, שנאמר )בראשית ו ה( וירא ה' כי רבה רעת האדם וגו' ויאמר ה' אמחה, והוא שם מדת רחמים:הופכת מדת רחמים למדת הדי

 מה זכר להם לבהמות, זכות שלא השחיתו דרכם קודם לכן ושלא שמשו בתיבה: -ויזכור אלהים את נח וגו' 
 ֣ ים֣ר ּוַח ֵ֥ רֱ֣אֹלה  ֶרץ-ַעל רוח תנחומין והנחה עברה לפניו: –ַוַּיֲעב ֨  סקי הארץ:על ע – ָהָא֔

ומן הענין הזה היה שלא הזכיר הכתוב: ויביא אלהים מבול על הארץ ארבעים יום וארבעים ד"ה נבקעו ...  ,יא(זנח  'בר) [רבינו בחיי]
לילה, כי לא רצה להזכיר הש"י בפורענות, והדבר ידוע כי הוא המביא, שכבר אמר לו: )בראשית ו, יז( ואני הנני מביא, אבל התורה 

כיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, כה משפטה שתכנה הש"י בענין הפורענות ולא תזכירנו. וכן מה שאמר: וימח את כל אשר כל דר
 )בר' נח ח,א(  היקום, ולא אמר: וימח אלהים את כל היקום, אבל בהצלה ורחמים הזכיר את הש"י, הוא שכתוב: ויסגר ה' בעדו, וכתיב:

ַעל ים֣ר ּוַח֣  ֵ֥ רֱ֣אֹלה  ֶרץ-ַוַּיֲעב ֨ יז( "אל האשה אמר", "ולאדם  -. וכן מצינו כשהעניש לאדם וחוה אמר הכתוב סתם: )בראשית ג, טז ָהָא֔
אמר", ולא הזכיר את ה' יתברך בקללתם, אבל במדת רחמנות כאשר רחם עליהם והלבישם, הזכיר בהם את השם יתברך, הוא שכתוב: 

 .ר וילבישם")בראשית ג, כא( "ויעש ה' אלהים לאדם ולאשתו כתנות עו

ים֣ר ּוַח ֣ - [דעת זקנים מבעלי התוספות] ֵ֥ רֱ֣אֹלה  הולך על המים בשעת המבול  )בר' א,ב( ְמַרֶחֶֶ֖פתאותו רוח שנאמר בו  .ַוַּיֲעב ֨
ר֣, כעין מהמכה באה הרפואה. ואותו רוח העביר עכשו ונחו המים )שכיסו בבריאה את הארץ( והחזיר המים לכשהיו בתחלה ַוַּיֲעב ֨

ים֣ ֵ֥ ַעלֱאֹלה  ֶרץ-ר ּוַח֣   (בר' א,ב)-בכבר  לכתחילה ]בראשית רבה[ע"פ  קטן, כעין לכתחילה ובפועל,-קדמא מרכא פשטא זקף – ָהָא֔

היתה להביא המבול אף שבמבול לא מוזכר ע"י מי אע"פ שבא ממדת הדין שהיא ענין של לקים -לכתחלה רוח אוכבר  ,מרומז המבול

 לקים, מדת גבורה נעשית מדת רחמים, ואז מוזכר שם שמים, ומגבילה את-וח אלקים. ובפועל ר-המרומז בשם אגבורה מדת 

 )ראב"ע, רשב"ם( מים שעל הארץ הקוה ע"י מעשה של רוחהמבול וכבמעשי בראשית התפשטות 
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 בראשית נח ו,ט )התשע"ט(   2.4 
 

 יא: –,ט נח ו אשיתבר
יםָ֣הָיֶ֖ה֣]ט[֣֣ ֵ֥ יקָּ֣תמ  ֵ֛ יׁשַ֣צּד  ֵ֥ ַח֣א  ַח֣נ ֗ ת֣נ ֔ ֶּ֚להּ֣תֹוְלד ֣ ָת֑יוֶ֣אתא  ר  ְתַהֶּלְך-ְּבד  ָֽ ים֣ה  ֶ֖ ַח׃֣-ָהֱאֹלה  ֣֣֣נ ָֽ
֑יםֶ֣את]י[֣֣ ֶַ֖חְׁ֣שֹלָׁש֣הָ֣בנ  ֹוֶלד֣נ  םֶ֣את-ַוּיֵ֥ ֶ֖ םְ֣וֶאת-ׁש  ָ֣֣֣יֶָֽפת׃֣-ָחֵ֥
ס׃]יא[֣֣ ֶרץָ֣חָמָֽ ֵ֥אָ֣הָאֶ֖ ָּמל  יםַ֣וּת  ֑ ֣יָ֣הֱאֹלה  ְפנ  ֶרץ֣ל  תָ֣הָאֶ֖ ֵ֥ ָּׁשח  ַ֣וּת 

י־נ ֕  (ה,לב 'בר)[ מדרש תהלים )שוחר טוב; בובר( מזמור א] ְׁהִּ ֽי ֽפ ת:ו  ת־יָׁ ם וְׁא  ֥ ת־חָׁ ם א  ת־ֵש֖ ח  א  ֑ה ו ֣יֹול ד נ ֕ נָׁ ר' חייא , וכך מלמדח  ב ן־ֲחֵמ֥ש ֵמ֖אֹות שָׁ
בשם ר' אחא אמר כבש הקדוש ברוך הוא מעיינו שלא יוליד, שלא יהיה לו בן של מאה שנה בדור המבול ויאבד עמהם, לפי שבית דין 

ואילו היה בן מאה שנה, היה נאבד עמהם. אמר ר' שמעון בן יוחי עתיד הקדוש ברוך של מעלה אין עונשין אלא מן מאה שנה ואילך, 
ֽל ,כ(ישעיהו סה) הוא לעוקרה לימות המשיח, שנאמר ֖ה יְֻׁקלָׁ נָׁ ה שָׁ ֥ א ב ן־ֵמאָׁ חֹוט ֔ ֣ ָׁ֔מּות וְׁה  נָׁה  י ה שָׁ ֤ ע ר ב ן־ֵמאָׁ נ ֗ י ה  ֣ ואם תאמר שהיה בדור :. כִּ
, )טט: אבל בני נח היו צדיקים וגם ניצלו בצדקת אביהם( ומר אני שזהו שהיו בעון אבותיהם ונענשוהמבול פחות מן מאה שנה ואבדו, א

֖כֹו (ו,יב ר'ב ) שנאמר רְׁ ת־ד  ר א  ֛ ית כָׁל־בָׁשָׁ ֧ חִּ שְׁ ֽי־הִּ דבר אחר למה כבש הקדוש ברוך הוא מעיינו, שלא יוליד וירבה זרעו ויאבדו עם דור . כִּ
תאמר שיהיו צדיקים, היה צריך לעשות תיבות הרבה, לכך כבש הקדוש ברוך הוא מעיינו עד חמש המבול, והוא מתעצב עמהם, ואם 

נָׁה   כ(,)ישעיה סה כדי שלא יהא יפת הגדול שבבניו ראוי לעונשיןל לפני המבול דכתיב )בר' ה,כט( ]רש"י[ופ' .מאות שנה ה שָׁ ֤ ע ר ב ן־ֵמאָׁ נ ֗ י ה  ֣ כִּ

 :פני מתן תורהוראוי לעונש לעתיד, וכן ל, יָׁ֔מּות

 

ֶ֖חַ֣ )ו,י()ו,יא( פותחים בתבנית טעמים דומה -פסוקים )ו,י( ו ֹוֶלד֣נ  ֶרץ)ו,יא( )סלוק( מרכא טפחא  – ַוּיֵ֥ תָ֣הָאֶ֖ ֵ֥ ָּׁשח   )סלוק( מרכא טפחא – ַוּת 

( מדבר שהיא כעין פתוח מהמידות )כב( ו/או )כג( מל"ב מידות של רבי אלעזר בריה"ג מידה )כב אפשר שבתפקיד כעין מידת סמוכים,

שחבירו מוכיח עליו, מידה )כג( מדבר שהוא מוכיח על חבירו, רמז ללמוד מענין מסוים בחצי פסוק או פסוק )א( אל פסוק )ב( ולפעמים 

 . )א(-)ב( ל-ירמז ללמוד מ

ֵ֥֣)ו,יא( -שכדי שבני נח לא יהיו ברי עונשין אם ישתתפו ב ]שוחר טוב[)ו,יא( ילמד אל )ו,י( ע"פ -אפשר כי מ ָּׁשח  ֶרץַוּת  כבש לכן  תָ֣הָאֶ֖
 .המבול ויאבד עמהם )בשנת( שלא יוליד, שלא יהיה לו בן של מאה שנה בדור )של נח(הקדוש ברוך הוא מעיינו 

אם  )לפחות על חם ואשתו(מפני שנח היה צדיק לעומת כל הארץ לכן זכותו הגינה על בניו  ]שוחר טוב[)ו,ט( ילמד אל )ו,י( ע"פ -אפשר כי מ

 ומת שאר הצעירים ממאה שנה, שנענשו בעון אבותיהם.עברו עבירות, לע
ם )בר' נח ט כו(-אפשר להוסיף מהכתוב ב ר בָׁ֥רּוְך ֖ה' ֱאֹ֣לֵהי ֵש֑ אמ  פ ת )בר' נח ט כז( ו י ֕ י ֔ ֤פְׁתְׁ ֱאֹלהִּים  לְׁ כי צדקת נח עברה לבני נח: שם ויפת. וזה  י 

םֶ֣את-ֶאת )ו,י(עשוי להסביר את מיקום חם בין שניהם  ֶ֖  שהוא לא היה צדיק כאחיו וזכותם מגינה עליו. ָיֶָֽפת-םְ֣וֶאתָחֵ֥֣-ׁש 

 

֑ים֣:י,ונח  אשיתבר ֶַ֖חְׁ֣שֹלָׁש֣הָ֣בנ  ֹוֶלד֣נ  םֶ֣את-ֶאתַ֣֣֣֣֣וּיֵ֥ ֶ֖ םְ֣וֶאת-ׁש  ָ֣֣֣יֶָֽפת׃֣-ָחֵ֥
ַח֣ מדרה"ג נח[ע"פ  ]תורה שלמה קמא ֶ֖ ח  ב ן־ֲחֵמ֥ש ֵמא֖   )בר' ה,לב( רמה ת"ל והלא כבר נאמַוּיֵֹ֥וֶלד֣נ  י־נ ֕ ְׁהִּ ֽי ֑ה ו ֣יֹול ד ו  נָׁ ח  ֹות שָׁ ם  נ ֔ ֥ ת־חָׁ ם א  ת־ֵש֖ א 

ֽפ ת: ת־יָׁ . ובהסבר כתב ע"פ פס"ז )פסיקטא זוטרתא?( כנגד שלושה בני א ללמדך שלא היו לו בנים זולתן ומשלשלתן נבנה העולםלא וְׁא 

 אדם קין הבל ושת, ובכתב יד "חמאת החמדה" הוסיף שנח היה אמור להקים עוד זרע מבראשית.

 

ֶ֖חַַ֣וּיֵֹ֥ולֶ֣ נח יועד לבנות את  ]תורה שלמה קמא[מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, ע"פ המקורות שהביא  – ד֣נ 

֑ים֣-העולם מבראשית כמו אדם הראשון רק מ מונח בתפקיד רבוי, אתנח בתפקיד הגבלה, סה"כ רבוי הגבלות, שרק מהם  – ְׁשֹלָׁש֣הָ֣בנ 

יו עוד בנים ובנות אבל הם כבר לא נחשבים כבוני העולם הראשונים, וכן אם נח היה מוליד עוד ילדים יבנה העולם שוב. אמנם לאדה"ר ה

 הם כבר לא היו נחשבים כבוני העולם מחדש.

 

ים,יא: נח ו אשיתבר ֑ ֣יָ֣הֱאֹלה  ְפנ  ֶרץ֣ל  תָ֣הָאֶ֖ ֵ֥ ָּׁשח  ס׃ַ֣֣֣֣֣וּת  ֶרץָ֣חָמָֽ ֵ֥אָ֣הָאֶ֖ ָּמל  ַ֣וּת 
ֶרץמלים ה ]תורה שלמה קמב, קמג, קמד, קמה[ע"פ  תָ֣הָאֶ֖ ֵ֥ ָּׁשח  מרבות עבירות שונות ובראשן גלוי עריות, עבודה זרה ושפיכות  ַוּת 

 דמים. וכל אחד מהם באופנים רבים.

ים ֑ ֣יָ֣הֱאֹלה  ְפנ  יםתחילה בצנעה וחשבו שאלקים לא יודע מכך כביכול  – ל  ֑ אתנח בתפקיד הגבלה שאלקים לא יודע על כך,  – ָהֱאֹלה 

֣ייד טעם ולבסוף בגלוי ועל כך מע ְפנ   מונח בתפקיד רבוי מעבר מצנעה לגלוי. – ל 

ֶרץ יםטפחא בתפקיד שנוי כתוצאה מהתפקיד כעין פותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה  – ָהָאֶ֖ ֑ ֣יָ֣הֱאֹלה  ְפנ  אתנח  בתפקיד רבוי, מונח – ל 

יםעיד הכתוב ועל כך מ מידת הדין גובה עדויות על המתרחש ומאריכה אף כמגביל בסה"כ רבוי הגבלות. ֑ גי' הוי"ה אדנו"ת  – ָהֱאֹלה 

ֶרץ֣ רחמים בדין, עד אשר ֵ֥אָ֣הָאֶ֖ ָּמל  ֶרץ֣ועוד בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, , מרכא טפחא -ַוּת  טפחא בתפקיד כעין  –ָהָאֶ֖

ס׃פותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה   חלק א ס,ב(. שלא היה מקום בכל הארץ שלא היו בו עבירות בגלוי )זוהר ָחָמָֽ

ס׃  ויצאה גזרת המבול לפועל. התמלאה הסאהבתפקיד הגבלה של כמות העבירות הנסבלת, רוצה לומר כי על עבירה זו  קוסל – ָחָמָֽ

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

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

 :,כטנח יא בראשית
ֶׁשת ָֽ ֤ם֣א  ֑יםׁ֣ש  םָ֣נׁש  ֹורָ֣לֶהֶ֖ םְ֣וָנחֵ֛ חַ֣אְבָרֹ֧ ַּק֨ ֶׁשת-ַוּי  ָֽ ֤ם֣א  יְ֣וׁש  ָׂשָר֔ הַּ֣בת-ַאְבָרם֣  ְלָּכ֔ מ  ן֣-ָנחֹור֣  יָהָרֵ֥ ָֽ ה׃֣-ֲאב  ְסָּכָֽ י֣י  ֵ֥ ְלָּכֶ֖הַ֣וֲאב   מ 

ח֣ ַּק֨  קדמא, קדמה פעולת הקיחה של אברהם הגדול מנחור, ולקח את שרה אשר הייתה צעירה ממלכה.  –ַוּי 

....ותרח יפה היה רואה במזלות מזלו של הרן שהוא נשרף ומזלו של [[מדרש תהלים קיח ]יא[ ]טוב לחסות בה' מבטוח באדם]
ם֣֣(בר' נח יא,כט)ושרי היתה בתו של הרן שנאמר  .מנו ואינו יודע אם מן האנשים או מן הנשיםאברהם שהעולם נתמלא מ חַ֣אְבָרֹ֧ ַּק֨ ַוּי 

ֶׁשת ָֽ ֤ם֣א  ֑יםׁ֣ש  םָ֣נׁש  ֹורָ֣לֶהֶ֖ י-ְוָנחֵ֛ ָׂשָר֔ י-ַּבתוגו'  ַאְבָרם֣  ָֽ ןֲ֣אב  ה׃-ָהָרֵ֥ ְסָּכָֽ י֣י  ֵ֥ ְלָּכֶ֖הַ֣וֲאב     ויסכה היא שרה ונתמלא כל העולם ממנה:  מ 
םְ֣ונָ֣ ֹורָ֣לֶהֶ֖םַאְבָרֹ֧ טפחא גם בתפקיד כפותח  שעל כל אחד מפרטיה חל אותו ענין או הלכה.קבוצת פרטים כעין  –דרגא תביר טפחא  –חֵ֛

֑יםטפח להיות קבוצה זאת מאופיינת ע"י  אתנח. אפשר כי זה הבסיס לנדרש כי שרה היא יסכה ושתיהן בנות הרן כי אין זה ברור  – ָנׁש 

 מפשט הכתוב.

 

ַרחֶ֣אתוַ֣֣:לא,יא נח בראשית חֶּ֣ת֝ ַּק֨ ֶּבן-֤לֹוטֶּ֣בן-ְוֶאתַאְבָר֣םְּ֣ב֗נֹו֣-ּי  ֶׁשתַ֣אְבָר֣םְּ֣ב֑נֹו-ָהָרן֣  ֶ֖ ָׂשַר֣יַּ֣כָּל֔תֹו֣א  ת֣  ְּ֣ב֔נֹוְ֣וא 
אּו֣וַ֣֣ ַעןַ֣וָּיב ֵ֥ ַאְ֣רָצהְּ֣כַנ֔ ֶכת֣  יםָ֣לֶל֨ ֗ ֣אּורַּ֣כְׂשּד  ם֣מ  ָּת֝ ם׃-ַעדּי ְצ֨אּו֣א  ְֵׁ֥שבּוָׁ֣שָֽ ןַ֣וּי  ָ֣חָרֶ֖

שכרו שיצא משם, זכה והמליך הקב"ה ...  , עמד תרח ויצא משם לשם שמיםברםבני דור הפלגה עמדו להרוג את א ]תורה שלמה קי[
 עז( רמז )ילקוט שמעוני לךועוד ארבעים שנה אחרי מותו של תרח  )מדרש אליהו רבה פ"ה( את אברהם בנו בחייו שלשים וחמש שנה

)של הרן(  ותרח אביו...  ,לם מתמלא הימנותרח היה רואה במזלות רואה מזלו של הרן שהוא נשרף ומזלו של הרן שהעוובהמשך נאמר 

֥  ,כט(יאלך  'בר)שנא'  )בני בנים כבנים(שרי היתה בתו  .יפה ראה שהעולם מתמלא ממנו ואינו יודע אם מן האנשים אם מן הנשים רָׁ  ןב ת־הָׁ

ֽי־ כָׁ֖ מִּ  ֲאבִּ י הלְׁ ֥ ֲֽאבִּ ֽה ו  כָׁ  :ונתמלא כל העולם ממנה  :יִּסְׁ

ַרח֣וַ֣ (לא,יא נח' בר) שנא' הוטער שלא נצ ,ה דעתו של תרח לבחור את ארץ ישראלמסכיא שהלד אוע ולא [א]תורה שלמה קי חֶּ֣ת֝ ַּק֨ ּי 
  (ח)מדרה"ג נ ַאְבָר֣םְּ֣ב֗נֹו-ֶאת

ם֣וַ֣ [ב]תורה שלמה קיע"פ  ָּת֝ ְצ֨אּו֣א  ַרחוַ֣היה צריך להאמר ויצאו אתו, כי נאמר ּי  חֶּ֣ת֝ ַּק֨ םוַ֣מהו  ּי  ָּת֝ ְצ֨אּו֣א  אלא תרח ולוט יצאו עם  ּי 

ְצ֨אּו֣וַ֣רה שהם העיקר, לצאת מבין החייבים, וכיוון שראה תרח שאברהם בנו ניצל מהאור, התהדר לעשות רצון אברהם, לכן אברהם וש ּי 
ם ָּת֝ ַען...  א  ַאְ֣רָצהְּ֣כַנ֔ ֶכת֣   עד,ב( )זח"אשזה היה רצון אברהם ושרה. מכאן יש ללמוד כל המתעורר להזדכות מסייעין ליה  ָלֶל֨

 

ח֣וַ֣ (לא,יא נח' בר) ַּק֨ ַרחּ֣י  ם֣וַ֣...  אזלאוקדמא  –ֶּת֝ ָּת֝ מקיף וכלל פרטי, או כעין מידה ז' מי"ג מידות של ר' כעין כלל , אזלאוקדמא  –ּי ְצ֨אּו֣א 

 ישמעאל בריה"ג, כלל הצריך לפרט ומפרט הצריך לכלל,

 )יג( מכלל שאחריו מעשה והוא פרטו של ראשון,או כעין מידה י"ג מל"ב מידות של ר' אלעזר בריה"ג, 

 ו אחריו, ופרטי

 

ַרח֣וַ֣ (לא,יא נח' בר) חֶּ֣ת֝ ַּק֨  , כעין כלל מקיף כל המתעורר להזדכות מסייעין ליה, כיצד יעשה?אזלאוקדמא  –ּי 

ם֣וַ֣ ָּת֝ ְצ֨אּו֣א  כעין כלל פרטי המפרט את הכלל המקיף. כלל בדרך התשובה: ידבק בצדיקים ללמוד מהם, לשמשם, יעשה  ,אזלאוקדמא  –ּי 

 ם הולכים כי המקום מסוגל לזכות. רצונם, ילך למקום שהצדיקי

ַרח֣וַ֣ (לא,יא נח' בר) חֶּ֣ת֝ ַּק֨ הוא היה כביכול בעל היכולת לעשות, לכן פותח ואומר  בעודם בארץ כשדים בה תרח היה שר בממלכה –ּי 

יודע אם מן  תמלא ממנו ואינומ שראה במזלות שהעולםבנו ובעבור שרה  בת בנו. כיוון  אברהם אבינולסייע להליכתו של תרח הייתה ש
העולם מתמלא מהרן, מן   [עז רמז ילקוט שמעוני לך]העולם מתמלא מאברהם, ע"פ  [מדרש תהלים קיח]. ע"פ  האנשים אם מן הנשים

 הנשים מלכה ויסכה בנות הרן.

ם֣וַ֣ ָּת֝ ְצ֨אּו֣א  ַעןבהגיעם לחרן מתברר כי רק אברהם ושרה רצונם ּי  ַאְ֣רָצהְּ֣כַנ֔ ֶכת֣  העולם בעובדי ה', מנחור  , מאברהם ושרה יתמלאָלֶל֨

 ומלכה יתמלא העולם באומות שאינן בינתיים עובדי ה' . 

 

  , לפחות ארבעה ענינים או אנשיםרביעמונח  - ַאְבָר֣םְּ֣ב֗נֹו-ֶאת 

ֶּבן-֤לֹוטֶּ֣בן-ְוֶאת)ב(  )א( אברם לעיל, אתה מוצא רק שלושה, ובמנינם  , קטן-מהפך פשטא זקף - ְּב֔נֹו-ָהָרן֣ 

י֣)ג(  ָׂשַר֣ ת֣  ֶׁשתַ֣אְבָר֣םְּ֣ב֑נֹו קטן-זקף מונחפשטא  -ַּכָּל֔תֹוְ֣וא  ֶ֖  אתנח מונחטפחא  - א 

םוַ֣יש להסביר )ד(  ָּת֝ ְצ֨אּו֣א  ' ויחי בר)-נחור בן תרח אחי אברהם ומלכה אשת נחור אחות שרה, ואפשר שגם נחור אבי תרח, כי יש לימוד ב ּי 

י  טז(,מח ל א תִִּ֜ ג ֵא֨ ְך  ה  לְׁאָׁ י ַאבְׁרָׁ  ...ה מ  ֖ ם ֲאב ת  קוְֵׁש֥ ֑ חָׁ ם וְׁיִּצְׁ ֣ עדן והכניס עמו את נחור אביו ובהיותם -ובמותו נכנס לגן ולא תרח שחזר בתשובה הָׁ

 באור כשדים מן הסתם לא יכלו לחזור בתשובה. 

אּו֣והם הגיעו לחרן  ן-ַעדַוָּיב ֵ֥ , כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, מוצע לומר שנוספו על משפחת תרח יוצאים אחרים מרכא טפחא -ָחָרֶ֖

ם מאמונה בדרך אברהם ואם מסיבות אחרות. אם ְֵׁ֥שבּוָׁ֣שָֽ , רבוי הגבלה, רוב היוצאים הגבילו עצמם ליציאה מאור כשדים מרכא סלוק – ַוּי 

 עד חרן. מיעוט המשיך עם אברם, שרה ולוט לארץ כנען.

 

י  )בר' חי"ש כד,ד(-בכתובים התומכים בהצעה כי נחור אחי אברהם יצא עמם מאור כשדים והגיע לחרן. אומר אברהם לעבדו  ֛ צִּ ל־ַארְׁ י א  ֧ כִּ

ֽק: חָׁ יִּצְׁ ֥י לְׁ נִּ בְׁ ה לִּ ֖ שָׁ ֥ אִּ תָׁ חְׁ י ֵתֵלְ֑ך וְׁלָׁק  ֖ תִּ דְׁ ל־מֹול  ע ב ד  (י)בר' חי"ש כד,-ואין כוונתו לאור כשדים כי אם כנאמר ב וְׁא  ח הָׁ֠ ֣ יִּם  ...ו יִּק  ֖ ֲֽהר  ם נ  ֥ ל־ֲאר  ו ֵי֛ל ְך א 

יר נָֽׁחֹור: ֥ ל־עִּ ל (ב,חכ תל')בר' -ארם או זה שמה כנאמר בועיר זאת היא בפדם  א  ה בְׁתּוֵא֖ יתָׁ ם ֵב֥ ֽה ֲארָׁ֔ נָׁ ֣ ָך בן נחור(טט: ) ֖קּום ֵלְך  פ ד  ֑ מ  י אִּ ֣  תל')בר'  ֲאבִּ

ם: (ז,חכ ֽ ֽה ֲארָׁ נָׁ ֥ ד  ֑מֹו ו ֵי֖ל ְך פ  ל־אִּ יו וְׁא  ֖ ל־ָאבִּ ב א  ע י ֲעק ֔ ֣ מ  אמ   (ד,טכ ויצא)בר' --ושמה גם חרן כנאמר ב ו יִּשְׁ ן ו י ֤ ֖ רָׁ ֔רּו ֵמחָׁ אמְׁ ם ו י ֣ ֑ ת  יִּן א  ֣ י ֵמא  ֖ ב ַאח  ה ם  י ֲעק ֔ ר לָׁ

נּו: ֽחְׁ    ֲאנָׁ

 

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 )התשע"ח()בהשתתפות נחלת יעקב( לך יב,א-בראשית לך 2.5 

ֹוַעַ֣הֶּנְַָֽֽגָּבה:֣פ :ט,לך יב-לךבראשית  ֹוְךְ֣וָנסֶ֖ םָ֣הלֵ֥ ַּס֣עַ֣אְבָר֔ ַ֣וּי 
ם (יב,ח לך בר') ַּס֣עַ֣אְבָר֔  קיד שני לימודים )א( להגיע למקום המקדש; )ב( להגיע להידבקות גבוהה בבורא.קטן בתפ-מונח זקף – ַוּי 

 לך בר') שמצד אחד"שהעיון במקורות העלה כי אברהם אבינו הרגיש ברוח קדשו  כתבנו; בהסבר לפסוק )יב,ח( להגיע למקום המקדש)א( 

ֶ֖ל (יב,ח ית־א  ָֽ ֶדםְ֣לב  ֶּקֵ֛ זה התגברות הטומאה והרע. הימצאות במקום אחד של טוב ורע יש במקום  מצד אחרגדולה, ו זה מקום קדושה מ 

ֶ֖לעדן המרומז בתוכן ובתבנית הטעמים של -הביא לשער שאולי מדובר בעץ הדעת טוב ורע ומקומו בגן ית־א  ָֽ ֶדםְ֣לב  ֶּקֵ֛  ." מ 

ֶ֖לפי שהמקום -על-שאף נאמרכהמשך לכך  ית־א  ָֽ ֶדםְ֣לב  ֶּקֵ֛ , אברהם אבינו לא הסתפק בכך עדן-, אולי מקום גןהיה בעל קדושה גדולה מ 

אלא מטרתו היתה להגיע למקום תחילת הבריאה ובריאת האדם, מקום אבן השתיה ומקום מזבח בהר המוריה מעפרו נברא אדם הראשון. 

ֹועַ֣ (יב,ט לך 'בר) [רש"י]מקום הקשר המלא והישיר לבורא עולם. וזהו כפ'  ֹוְךְ֣וָנסֶ֖ לצד ...  ישראל של ארץ ... הוכל מסעיו הנגב ... - ָהלֵ֥
ם֣ יב,ח( לך )בר' [ט לך יב 'פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( בר]-מקום המקדש כנדרש ב :הר המוריה שהיא נחלתו ... ירושלים ַּס֣עַ֣אְבָר֔ ַוּי 

ְַֽגָּבה:֣ ֹוַעַ֣הֶּנָֽ ֹוְךְ֣וָנסֶ֖  בא אל מקדשיהטף אל דרום והנ כי היה מכוין והולך כנגד בית המקדש. ומנין שבית המקדש נקרא נגב, שנא'ָהלֵ֥

ֽג ב: (קכו,ד 'תה) הוא נגב הוא דרום, שנאמר, )טט: אין כתוב כזה(  ז(,כא )יחזקאל ים ב נ  ֥ יקִּ נּו כ ֲאפִּ יֵת֑ בִּ ת־שבותנו שְׁ ' א  ה הָ֭ ֣   שּובָׁ

ים ז(,כא )יחזקאל ֑ שִּ דָׁ קְׁ ל־מִּ ף א  ֵט֖ ם וְׁה  ִּ֔ ל  ְׁ֣רּושָׁ ל־י יָך  א  נ   ים פָׁ ֤ ם שִּ ן־ָאדָׁ֗ ֥ת   (וא יער השדה שבפסוק )כא,ב()רש"י כא,ז( ה)טט:  ב  מ  ל־ ַאדְׁ א א  נֵָׁב֖ וְׁהִּ

ֵאֽל: רָׁ ֽג ב: (בכא, יחזקאל))פה יש ירושלים, מקדש אבל אין נגב(.  יִּשְׁ ה נ  ֖ ד  ֥ע ר ה שָׁ ל־י  נֵָׁב֛א א  ֑רֹום וְׁהִּ ל־דָׁ ף א  ֵט֖ נָׁה וְׁה  ְך ֵתימָׁ֔ ר  ֣ יָך  ד  נ   ים פָׁ ֤ ם שִּ ן־ָאדָׁ֗  ב 

נָׁה  (בכא, 'יח) [רש"י]ירושלים ומקדש(. )פה יש דרום ונגב אבל אין  ְך ֵתימָׁ֔ ר  ֣ ה   ארץ ישראל בדרומה של בבל: -ד  ֖ ד  ֥ע ר ה שָׁ ל־י  אל בית  -א 
 :מקדשי שעתיד להיות כיער וכשדה להחרש להלך בו שועלים

וכדין אתעטר אברהם מדרגא  ...  [זוהר כרך א )בראשית( פרשת לך לך ]המתחיל בדף עו עמוד ב[]. להגיע להידבקות גבוהה בבורא)ב( 
ם֣הָ֣דכתיב  (שעליה עלה לדרגהעד ש)עד דסליק לדרגיה הדא הוא  (בסודות חכמת הבורא) לדרגא  ַּס֣עַ֣אְבָר֔ ְַֽגָּבה:ַוּי  ֹוַעַ֣הֶּנָֽ ֹוְךְ֣וָנסֶ֖ דא דרום  לֵ֥

ם֣דהוא חולקיה דאברהם,  (בחכמה )דרגת דרום ַּס֣עַ֣אְבָר֔ אתקשר כדקא יאות  )ושם, או בה(ן דרגא בתר דרגא עד דסליק לדרום ותמַוּי 
כדין  (כאשר עמד בדרגא קדושה זאת)ווסליק לדרגיה דדרום כיון דאתעטר אברהם בדרגוי בארעא קדישא ועאל )בארעא( בדרגא קדישא 

יָ֣רָעֶ֖בָּ֣בָאֶ֑רץ י(,יב' לך בר)מה כתיב  ֵ֥ א ידע איך להמשיך הרעב נוצר בגלל של) דלא הוו ידעי ידיעה לקרבא לגבי דקודשא בריך הוא ַוְיה 

 : (להתקרב לבורא
ֹועַ֣ ֹוְךְ֣וָנסֶ֖  מרכא טפחא בתפקיד קבוצת פרטים העשויה להתרחב, ע"פ הזוהר אלו דרגות ההתקדמות בחכמת הבורא. – ָהלֵ֥

 סלוק, מגביל לפי הזוהר ידיעת אברהם איך להתקדם בחכמת הבורא הייתה מוגבלת. ]זוהר דף פט ע"א[ מלמד ששהחכמה – ַהֶּנְַָֽֽגָּבה

 שזכה בה הייתה כדי להידבק באמונת הבורא ללא דבור אליו עד אשר בא בברית המילה והתעלה להתאחדות בשם הקדוש ברוך הוא.

 

ם (טיב, לך )בר'. פסוקהעיון בתבנית הטעמים של כל  ַּס֣עַ֣אְבָר֔ ֹוַעַ֣הֶּנְַָֽֽגָּבהקטן, -)סלוק( מונח זקף – ַוּי  ֹוְךְ֣וָנסֶ֖ אם החלק הראשון של . :ָהלֵ֥

סוק הוא תיאור והחלק השני פעולה, או שניהם פעולות אז אפשר שלפנינו תבנית של לימוד לאחריו ואלפניו. בהסבר שמביא ]תורה הפ

יָ֣רָעֶ֖בָּ֣בָאֶ֑רץ (ייב, לך )בר'שלמה[ ]קכח[ על  ֵ֥ ע"פ מדרש תנאים )דב' לב,ד( "מפני מה היסורין באין הוי אומר לטובתן של ישראל, והפי'  ַוְיה 

ְזּב  ַח ֣֣( (חיב, לך )בר'-מרקין העונות ומכפרין שלא יחרב העולם. נקח לימוד זה אל הכתוב בדיסורין מ ֶבן־ָׁש֤ם֣מ  ָֽ שרש"י ושפת"ח פירשוהו  ַוּי 

 שבא לכפר על יסורין שיבואו על כובשי הארץ  בעקבות חטא עכן )יהושע ז( שנטל מחרם יריחו וגרם למפלה בקרב הראשון בעי.

ְזּב  ַח ֣֣(יב,ח לך בר') [רש"י] ֶבן־ָׁש֤ם֣מ  ָֽ  )ע"פ ב"ר לך ל"ט( :בניו להכשל שם על עון עכן והתפלל שם עליהם פנתנבא שעתידין - ַוּי 

רצונו לתרץ למה בנה עוד מזבח דהא כבר בנה מזבח על בשורת הזרע ועל בשורת הארץ: נלע"ד שהקב"ה הראה לו צרה  פ[ ח"שפת]
ןֶ֣את (יב,ז לך בר') אמר לוזו יותר משאר צרות, דהוי כמו שיור במתנתו ש ֶ֖ ְרֲעָ֔ךֶ֣אּת  שהוא על תנאי שאם יחטאו בניו ָהָאֶ֣רץַ֣הּז ֑את֣-ְלַז֨

 היסורין באו על ישראל לגלות את עכן, למרק עון עכן ולכפר שלא יבואו לידי יסורין גדולים מאלה. . )קצור מזרחי(:שיפלו בידם כמו עכן

 

יָ֣רָעֶ֖בָּ֣בָאֶ֑ר֣ ,י:לך יב-לךבראשית  ֵ֥ י֣֣֣֣֣֣֣ץַוְיה  ָֽ םּ֣כ  ָל֣גּורָׁ֣ש֔ ְצַר ְיָמה֣  ם֣מ  ֶרדַ֣אְבָר֤ ֶרץ׃-ַוּי ֨ דָ֣הָרָעֶ֖בָּ֣בָאָֽ ֵ֥  ָכב 

     באותה הארץ לבדה לנסותו אם יהרהר אחר דבריו של הקב"ה שאמר לו ללכת אל ארץ כנען ועכשיו משיאו לצאת ממנה:, ָרָעֶ֖בָּ֣בָאֶ֑רץ [רש"י]

יָ֣רָעֶ֖בָּ֣בָאֶ֑רץ [רמב"ן] ֵ֥ רד למצרים מפני הרעב לגור שם להחיות נפשו בימי הבצורת, והמצרים עשקו אותו חנם הנה אברהם י. ַוְיה 
ורמז לקחת את אשתו, והקב"ה נקם נקמתם בנגעים גדולים, והוציאו משם במקנה בכסף ובזהב, וגם צוה עליו פרעה אנשים לשלחם. 

וכל הבת תחיון,  )שמות א כב(ו מהם הנשים כאשר אמר לגור שם בארץ, והמצרים ירעו להם ויקח אליו כי בניו ירדו מצרים מפני הרעב
והקב"ה ינקום נקמתם בנגעים גדולים עד שיוציאם בכסף וזהב וצאן ובקר מקנה כבד מאד, והחזיקו בהם לשלחם מן הארץ. לא נפל 

אמר, אמר הקב"ה  רבי פנחס בשם רבי אושעיא ]בראשית רבה )ח ו([-דבר מכל מאורע האב שלא יהיה בבנים. והענין הזה פרשוהו ב
לאברהם צא וכבוש את הדרך לפני בניך, ואתה מוצא כל מה שכתוב באברהם כתוב בבניו, באברהם כתוב ויהי רעב בארץ, בישראל 

כי זה שנתים הרעב בקרב הארץ: ודע כי אברהם אבינו חטא חטא גדול בשגגה שהביא אשתו הצדקת במכשול עון  )להלן מה ו(כתיב 
גם יציאתו מן ו, והיה לו לבטוח בשם שיציל אותו ואת אשתו ואת כל אשר לו, כי יש באלהים כח לעזור ולהציל. מפני פחדו פן יהרגוה

, שנצטווה עליה בתחילה, מפני הרעב, עון אשר חטא, כי האלהים ברעב יפדנו ממות. ועל המעשה הזה נגזר על זרעו הגלות הארץ
 א:בארץ מצרים ביד פרעה. במקום המשפט שמה הרשע והחט

 

ְך  :,ויחזקאל טז )רבי חיים יוסף דוד אזולאי(, הרב החיד"א חומת אנך ֖ ר לָׁ מ  י וָׁא ֥ יְִּך ֲחיִּ֔ ֣ מ  דָׁ ר לְָׁך  בְׁ מ  יְִּך וָׁא ֤ ֑ מָׁ דָׁ ס ת בְׁ ֖ בֹוס  תְׁ ְך מִּ ֵא֔ רְׁ ֽא  ל  יְִּך  וָׁ ר עָׁ ֱעב ֤ וָׁא 

ֽי: יְִּך ֲחיִּ ֥ מ  דָׁ ' לך בר) ושה שנפלו במצרים ערות הארץ מאדה"ר וז"שדלפי מ"ש רבינו האר"י זצ"ל גלות מצרים לברר ניצוצות הקד...  בְׁ

ֲעָ֗ך  יג(,טו ֣ה ז רְׁ י  ר׀ יִּהְׁ י־ֵג֣ ֻכ֥ש גָֽׁדֹול: (די,טו' לך בר) וכהנה וכהנה רמזים כגוןכִּ רְׁ ֹ֥לא  (יג,בשלח יד' שמ)ניצוצי הקדושה ולזה נצטוו וְַׁאֲחֵרי־ֵכ֥ן יֵצְׁ֖אּו בִּ

ם ֥ א תָׁ רְׁ פּו לִּ ֛  ... .שהכי לא נשארו ניצוצי הקדו ת סִּ
ומשו"ה נצטער יעקב אע"ה כי לו אד"ם הוא והגלות להוציא לאור ניצוצי אדה"ר. ולכן יוסף נפש אדה"ר כיפר העבדות. ולפי שיוסף 
נפש אדה"ר נתחייבו גלות בעבורו. ומה שהיו בגלות בגזרת בין הבתרים כיון שהיה לברר ניצוצי אדה"ר ויוסף נפש אדה"ר עלה לכאן 

היו מתקנים לנפש אדם על ניצוצי קריו. ולכן היו שתי ביזות ביזת מצרים וביזת הים על שני מיני עבדות וגלות  ולכאן כיון דגם הם
 בגזרת בין הבתרים ומכירת יוסף

נָׁה: (ח,טו' לך בר) ֽ ש  ֽירָׁ ֥י אִּ ע כִּ ֖ ֥ה ֵאד  ֣י ֔ה' ב מָׁ ר ֲאד נָׁ ֑ ע  ֵתד ִ֜  יג(,טו' לך בר)ו י אמ  ם יָׁד ֨ רָׁ֗ ר לְַׁאבְׁ ם ו י ֣אמ  ֑ ם ו ֲעבָׁ֖דּום וְׁעִּ֣נּו א תָׁ ה ֔ ץ  ֹ֣לא לָׁ ר  א   ֲעָ֗ך בְׁ ֣ה ז רְׁ י־ֵג֣ר׀ יִּהְׁי  ע כִּ
ֽה: נָׁ ע ֵמ֖אֹות שָׁ ֥ ב  ֻכ֥ש גָֽׁדֹול:  (די,טו' לך בר) ַארְׁ רְׁ ֖אּו בִּ כִּי וְַׁאֲחֵרי־ֵכ֥ן יֵצְׁ ן ָאנ ֑ ֣ דּו דָׁ ר י ֲעב ֖ ֥ ת־ה ֛גֹוי ֲאש  ֧ם א  ר מ    (יג,בשלח יד' שמ) וְׁג  אמ  עָׁם  ו י ֨ ל־הָׁ ה א  ֣ ש 

ר    צְׁ ת־מִּ ם א  ֤ ית  אִּ ר רְׁ י ֲאש ֨ ֑יֹום כִּ֗ ם ה  ֖ כ  ה לָׁ ֥ ר־י ֲעש  ת ֔ה' ֲאש  ֣ ת־יְׁשּוע  אּו  א  ֗בּו ּורְׁ י צְׁ ֽתְׁ אּו  הִּ ירָׁ ֽם:ַאל־תִּ ם ֖עֹוד ע ד־עֹולָׁ ֥ א תָׁ רְׁ פּו לִּ ֛ ֔יֹום ֹ֥לא ת סִּ  יִּם  ה 
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

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

ם ָל֣גּורָׁ֣ש֔ ְצַר ְיָמה֣  ם֣מ  ֶרדַ֣אְבָר֤ םקטן, -פך פשטא מונח זקףקדמא מה – ַוּי ֨ ְצַר ְיָמה֣ קטן מלמד על שני לימודים, -זקף – ָׁש֔  –ַאְבָר֤ם֣מ 

ֶרדמהפך פשטא מלמד שלפחות אחד מן הלימודים יוצא מן הפשט או מלמד שנעשה דבר הפוך מהכתוב.  קדמא שייך ללפחות אחד מן  – ַוּי ֨

 ר כאן, ראה לימוד )ב( הלימודים, ומלמד על ענין המוקדם לנאמר כאן והמשפיע על הנאמ

ְצַר ְיָמה֣ ותבנית הטעמים של אף הרעב -הרמב"ן מפרש שאברהם אבינו היה צריך להישאר בארץ על –לימוד )א(   מהפך –ַאְבָר֤ם֣מ 

  .שעשה להיפך וירד פשטא מעידה
ה ֵאד ֖  יג(,טו' לך בר) אברהם אבינו אולי קשור לשאלתבדרך פנימיות התורה,  –לימוד )ב(  ֥ ֽנָׁה:ב מָׁ ש  ֽירָׁ י אִּ ֥ גזרת לשעל פשט הכתוב מביאה ע כִּ

עדן למצרים מביאים לגזירת בין הבתרים לאברהם אבינו, המכריחה -חטאי אדם הראשון בגלותו מגן [חומת אנך]ע"פ ברית בין הבתרים, 

עה למאן דאמר אחד חמש שנים גלות יעקב ובניו למצרים לתקן מעשי אדם הראשון. אמנם  גזרת בין הבתרים כתובה יותר מאוחר אבל אר

 קודם לנאמר כאן.

שבזמן אברהם כדי להמתיק את הגלות של יעקב  לירד למצרים מפני הרעבה לאברהם אבינו צווכדי להמתיק את גלות יעקב ובניו הקב"ה מ

צא וכבוש את  רבי פנחס בשם רבי אושעיא אמר, אמר הקב"ה לאברהם ]בראשית רבה )ח ו([-הנאמר בוזהו  ובניו ברעב שבימיהם.
 .הדרך לפני בניך

 

יָ֣רָעֶ֖ב ֵ֥   ורמז אליו כי בניו ירדו מצרים מפני הרעב. , כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, ע"פ הרמב"ן מרכא טפחא – ַוְיה 
י ָֽ דָ֣הָרָעֶ֖ב-ּכ  ֵ֥ ברעב  , כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, אפשר שהיה רעב שהלך והתגבר מהר מאד, וכך יהיה גםמרכא טפחא – ָכב 

  באותה ארץ לבדה [רש"י]כפ' הרעב כמגביל את אתנח, – ָּבָאֶ֑רץ בימי יעקב,

 ֣ ְצַר ְיָמה ם֣מ  ֶרדַ֣אְבָר֤ בתפקיד מידה מל"ב מידות של כתוב המלמד על חבירו שלפניו )כעין טעמא דקרא( או קדמא מהפך פשטא,  –ַוּי ֨

יָ֣רָעֶ֖בָּ֣בָאֶ֑רץשחבירו הכתוב לפניו  ֵ֥ , שגזירת ה' הייתה זאת לנסותו אנוס ע"פ הדיבורשזה כאן ללמד שא"א היה  מלמד עליו, כפיַ֣וְיה 

רעב בעולם  (הקב"ה)הנס הרביעי מיום שנבראו שמים וארץ לא הביא הב"ה ...  "חורב" פרק כו -פרקי דרבי אליעזר )היגר(  -כנאמר ב
ְצַר ְיָמה ֣' אלא בימי אברהם, ולא בכל הארצות אלא בארץ כנען, לנסותו ולהורידו למצרים, שנ ם֣מ  ֶרדַ֣אְבָר֤ יָ֣רָעֶ֖בָּ֣בָאֶ֑רץַ֣וּי ֨ ֵ֥ וגו'  ,ַוְיה 

 )במקורות אחרים נאמר שהיה רעב גם לפני א"א(

 

ֶרד אלה באים הנסיונות הוכל קדמא, ירידת אברהם למצרים מקדימה את ירידת בניו למצרים וממתיקה עבורם את הגלות שיעברו בה.  – ַוּי ֨

וירד מצרימה וכו'. תימה מה ענין וירד מצרימה אצל ארמי אובד  [הגדה של פסח לריטב"א] יון זה. לנס שקדמה מגזירת בין הבתרים
, כי כל ימיהם של האבות אחר הגזירה ההיא היו בצער מן הצרות ומגזירת בין הבתריםאבי. וי"ל שבא הכתוב לפרש שכל זה נחשב 

  יודע הגזירה הבאה ואעפ"כ לא שב לאחור. ובנסיונות ולא ראו בטובה. ואמרו אנוס על פי הדיבור, כי היה
 ( רש"ישנצטווה ללכת לארץ ועכשו משיאו לצאת ממנה ) ָרָעֶ֖בָּ֣בָאֶ֑רץכפי' רש"י על  –מהפך  – ַאְבָר֤ם

 

 

י֑תֹו :זי,לך יב-לך בראשית יםְ֣וֶאת־ּב  ֶ֖ ל  יםְּ֣גד  ֵ֥ הְ֣נָגע  ֶאת־ַּפְרע ֵ֛ '֣׀ ע֣הֹ֧ ׁשֶַ֣֣֣֣֣֣֣֣֣וְיַנַּג֨ ֵ֥ י֣א  רָׂ֣שַרֶ֖ ם:ַעל־ְּדַבֵ֥ ֣תַ֣אְבָרָֽ
ע֣ז(י,לך יב' בר)  קדמא,  – ַוְיַנַּג֨

ים֣ז(י,לך יב' בר) ֶ֖ ל  יםְּ֣גד  ֵ֥ הְ֣נָגע  '׀ֶ֣את־ַּפְרע ֵ֛ דרגא תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא פגיעה בבני ישראל, שעל כל  – הֹ֧

 אחד חל אותו ענין מסוים או אותה הלכה . 

עאופן )א(  בראשית רבה )וילנא( פרשת ]-געי פרעה על משיכת שרה לילה אחד למכות מצרים ועל ים סוף כנדרש בקדמא, קדמו נ – ַוְיַנַּג֨
מה תמרה זו וארז כל מי שהוא עולה לראשן ואינו משמר את עצמו הוא נופל ומת, כך כל מי שהוא בא להזדווג  ,א[לך לך פרשה מא

שרה על ידי שמשכה פרעה לילה אחת, לקה הוא וביתו בנגעים, לישראל סוף שהוא נוטל את שלו מתחת ידיהם, תדע לך שכן שהרי 
ים֣ (,יזיב ' לך)בר הה"ד ֶ֖ ל  יםְּ֣גד  ֵ֥ הְ֣נָגע  '׀ֶ֣את־ַּפְרע ֵ֛ ע֣הֹ֧  וגו'.ַוְיַנַּג֨

ים֣ז(י,לך יב' בר) תבנית-תת ֶ֖ ל  יםְּ֣גד  ֵ֥ הְ֣נָגע  לכה תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים שעל חלקם לא חל ענין מסוים או ה – ֶאת־ַּפְרע ֵ֛

ה֣ ז(י,לך יב' בר) [ספורנו]מסוימת. כאן בית פרעה לא נענש כמו פרעה. כפירש  י֑תֹו לבדו ב"גדולים":ֶאת־ַּפְרע ֵ֛ נתן נגעים גם . ְוֶאת־ּב 
 בביתו אבל לא גדולים כשל פרעה, וזה למען יראו שהצדקת לבדה נמלטת, ויכירו שהכל היה בעבורה, למען ישובו מרשעם:

 

קדמא, קדם עונשו של פרעה על שקרא עצמו ע"ז לעונש אחרים שקראו עצמם ע"ז. מידת הדין מנגעת אותם נגעים  – עַוְיַנּגַ֣֨אופן )ב( 

]מדרש תלפיות, ענף גדולים )מפלת סנחריב והירצחו בידי בניו, נבוכדנצר הפך חיה לשבע שנים ובנו פרק גופו אחר מותו, נגיד צור 
 (טו,יא' בשלח שמ) ]ד"א [מסכתא דשירה פרשה ח -מכילתא דרבי ישמעאל בשלח ]-דרש בנבוכדנצר התעלל בו ימים אחדים( כנ חירם[

ֵֽאלִּם  ֔ה' כָׁה בָׁ ֽי־כָׁמ ֤ כָׁה [מִּ ֽי־כָׁמ ֤ ֽנִּי:  ג(,יחזקאל כט) באלו שקורים עצמם אלוהות. פרעה קרא עצמו אלוה שנ' מִּ יתִּ ֥י ֲעשִּ י ו ֲאנִּ ֖ ֥י יְׁא רִּ ר לִּ ֛ ר ָאמ  ֥  ֲאש 

ר ג(,יחזקאל כט) ֵב֨ ץ בְׁת֣  ד  נִּים  ה גָׁ֔דֹול הָׁר ֵב֖ יִּם ה ת  ר ֔ צְׁ ֽל ְך־מִּ ה מ  ע ֣ ל  יָך  פ רְׁ ֤י עָׁ נְׁנִּ ֣י ֗ה' הִּ ר׀ ֲאד נָׁ ֣ תִָׁ֜ כ ֽה־ָאמ  רְׁ ֥י וְָׁאמ  י ו ֲאנִּ ֖ ֥י יְׁא רִּ ר לִּ ֛ ר ָאמ  ֥ יו ֲאש  ֑ ֹוְך יְׁא רָׁ

ֽנִּי: יתִּ בָׁ֔  (ט,יחזקאל כט) ֲעשִּ רְׁ ה וְׁחָׁ ֣ מָׁ מָׁ יִּם  לִּשְׁ ר   צְׁ ץ־מִּ ֽר  ה א  ֤ יְׁתָׁ י:וְׁהָׁ ֽיתִּ שִּ ֥י עָׁ י ו ֲאנִּ ֖ ר לִּ ר יְׁא ֥ ֛ ן ָאמ  ֧ע  ֣י ֑ה' י  ֽי־ֲאנִּ ֖עּו כִּ ָׁדְׁ  ה וְׁי

ֽי: לה(,יח "ב)מל וכן סנחריב שנ' ָׁדִּ י ִּ֖ם מִּ ל  ת־יְׁרּושָׁ יל ֛ה' א  ֧ י־י צִּ י כִּ ֑ יָׁדִּ ם מִּ ֖ צָׁ ת־ַארְׁ ילּו א  ֥ ר־הִּצִּ ֔צֹות ֲאש  ֲֽארָׁ י הָׁ י בְׁכָׁל־ֱאֹלֵה֣ )טט: חשב שניצח ע"ז אז גם  מִִּ֚

יֹֽון: (ישעיהו יד,יד) וכן נבוכדנצר שנ', וא ע"ז(ה לְׁ ע  ה לְׁ ֖ מ  ד  ב א  ֑ ֳמֵתי עָׁ ֣ ה ע ל־בָׁ ֖ ֱעל  ר  (יחזקאל כח,ב) וכן נגיד צור שנ' א  יד צ ִ֜ נְׁגִּ֨ ם ֱאמ ר  לִּ ן־ָאדָׁ֡ ב 

ים יָׁש ֖  ֛ ב ֱאֹלהִּ ֧ נִּי מֹוש  ל אָׁ֔ ר  ֵא֣ אמ  בְָׁך  ו ת   ּה לִּ ֤ ֣ע ן גָׁב  ֣י ֗ה' י  ר׀ ֲאד נָׁ ֣ ֽים:כ ֽה־ָאמ  ָ֖ך כְֵׁל֥ב ֱאֹלהִּ בְׁ ן לִּ ֵת֥ ל ו תִּ ֹֽלא־ֵא֔ ם  וְׁ ה ָאדָׁ ֤ תָׁ ים וְׁא  ֑ ֵל֣ב י מִּ י בְׁ תִּ  .בְׁ

 

ים֣ז(י,לך יב' בר) תבנית-תת ֶ֖ ל  יםְּ֣גד  ֵ֥ הְ֣נָגע  תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים שעל חלקם לא חל ענין מסוים או הלכה  – ֶאת־ַּפְרע ֵ֛

פעמי שהביא למותם וחלק נענשו בעונש מתמשך כנבוכדנצר, -שקראו עצמם ע"ז היה עונש חד מסוימת. כאן עונשם של חלק מאחרים

 וכטיטוס שלא הוזכר לעיל. פרעה שלקח את שרה נענש לילה אחד, אבל פרעה של יציאת מצרים נענש עונש מתמשך.

ה '׀ֶ֣את־ַּפְרע ֵ֛ ות אהו"י ובין מלה שאחריה המתחילה פסק )א( להפריד בין מלה בטעם מחבר )משרת( המסתיימת באחת מאותי – הֹ֧

ונים פרעהובין שם של עבודה זרה כי ואמת קודש הוי"ה שהוא יחיד ואין בלעדו, שם באחת מאותיות אהו"י; )ב( להפריד בין שם 

  (ט,יחזקאל כט) -וב ג(,יחזקאל כט)-חשבו עצמם לע"ז כנאמר ב

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 )התשע"ט()בהשתתפות נחלת יעקב( לך יב,א-בראשית לך 2.6 
 

ְצָרְ֑יָמה֣ :די,לך יב-לך בראשית ם֣מ  ֹואַ֣אְבָרֶ֖ יְּ֣כבֵ֥ ד:ַ֣֣֣֣֣֣֣וְיה ֕ ואְ֣מא ָֽ ֶ֖ ה֣ה  י־ָיָפֵ֥ ָֽ הּ֣כ  ָּׁש֔ ֶאת־ָה֣א  ים֣  ְצר  ְר֤אּוַ֣הּמ  ַ֣וּי 
ְצָרְ֑יָמה (יב,ידלך  'בר) [רש"י] ם֣מ  ֹואַ֣אְבָרֶ֖ יְּ֣כבֵ֥ בעו מצרימה, אלא למד שהטמין אותה בתיבה ועל ידי שת אהיה לו לומר כבואם - ַוְיה ֕

כ( הם מעשה אבות סימן לבנים  –שרה היא העיקר בפסוק זה. מוצע לומר שפסוקים )יב,יד  ]שפת"ח צ[ע"פ  :את המכס פתחו וראו אותה

 והם המתיקו את חובת עם ישראל לרדת מצרימה מגזרת ברית בין הבתרים והוצאתם ע"י הקב"ה בכבוד ובעושר .

 

י (יב,ידלך  'בר) יד שלושה דברים, שניים באופן אחד ואחד באופן שונה בנושא "אל יסמוך אדם על הנס במקום חשש גדול, בתפק-זקף – ַוְיה ֕

 ? אופנים שאפשר לסמוך על הנס.שלושהסכנה או איסור". להלן מקורות להסבר זה. ועוד הסבר על 

ומה גם לגבי בחירת  אין סומכין על הנסכלל זה בידינו שוהגם שבטוחים הצדיקים בהקב"ה אף על פי כן ...  (,יאיבלך  'בר) [אור החיים]
נִּי (,ב)ש"א טז משמואל שאמר ב(,)קידושין לטהאדם, וצא ולמד  ֑ גָׁ ֖אּול ו ֲהרָׁ ע שָׁ ֥ מ   ,וְׁשָׁ

שמא אין עושין לו נס. ואם  -רבי ינאי לטעמיה, דאמר: לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה לומר שעושין לו נס ...  [בבלי שבת לב,א]
ת יא(,לב ' ויצאבר) – לנכוי זכויותיו( אהמקר מה) כין לו מזכיותיו. אמר רבי חנין: מאי קראהמנ -עושין לו נס  ֱאמ ֔ ֣ כָׁל־הָׁ ים  ּומִּ דִּ ֲחסָׁ ל ה  כ ֤ י מִּ נְׁתִּ ט ִ֜  . קָׁ

יש לו לאדם לשמור עצמו ממקום סכנה ואפילו הצדיק ולא ישען בצדקו שמא עושין לו נס שמא לא יעשו, ואם ...  ,ד(מב ' מקץבר) קרד"
ם  ז(ו,ט ' וא'דב) , דכתיב(: ]ירושלמי יומא פ"א,ה"ד[)טט יעשו מנכין לו מזכיותיו, ומצאו רז"ל בזה סמך ֖ ית  ר נִּסִּ ֥ ם כ ֲאש  ֑ ת־֖ה' ֱאֹלֵהיכ  נ ֔סּו א  ֹ֣לא תְׁ

ֽה: סָׁ נִּי ס ,ב(שמו"א טז) וכן מצאנו בשמואל הנביא שאמר ב מ  ֑ גָׁ ֖אּול ו ֲהרָׁ ֥ע שָׁ מ  ְך וְׁשָׁ יְך ֵאֵל֔  :בדרך )טט: את יוסף( מפני זה פחד יעקב לשלחוו  ֵא֣

 

ערב יום הכיפורים  .מאכל ומשתה )מכהן גדול(כל שבעת ימים לא היו מונעין ממנו  מתני' ,ה"ד[א"( מסכת יומא פו,א ירושלמי )וילנא]
כל דבר שהוא מרגיל  ... תני לא היו מניחין אותו לוכל  גמ'עם חשיכה לא היו מניחין אותו לוכל הרבה שהמאכל מביא את השינה: 

ם־ה֤  (קכז,א 'תה)את הפסוק הזה  )מתפללים?(לזיבה אף על פי כן היו קורין עליו  ה ׀'אִּ יִּת ֹלא־יִּבְׁנ ֶּ֬ וְׁא׀ ב ֗ ֤ ֣לּו שָׁ ֣יו עָׁמְׁ ם־ה֥  ֑בֹו בֹונָׁ יר' אִּ ֗ ר־עִּ֝ מָׁ ִּשְׁ  ֹֽלא־י

וְׁא׀ ֤ ד שָׁ ק ֶּ֬ ולא מן הניסים  )טט: מקשה הגמ'( (לוה ממעל שישמרנו מכל טומאה:אף על פי שהיו משמרין אותו היה צריך לעזר אקה"ע:) :שֹוֵמֽר שָׁ
נ ֔סּו  ז(ו,ט ' וא'דב)א"ר אבין על שם  (?ולמה צריך לשמרו שלא ארע קרי לכ"ג ביוה"כ ע"פ קה"ע ) שהיו נעשין בבית המקדש הן : ע"קה)ֹ֣לא תְׁ
הא דתנן שלא ראה הכה"ג קרי מעולם היינו  ע"קה) שני)בבית(כאן בראשון ו)בבית(א"ר יוסי בי רבי בון כאן ב  (דלכתחלה אין סומכין על הנס:

 :(במקדש ראשון ומתני' במקדש שני:
אם יש ה' בקרבינו לעשות צריך לעשות פעולה טבעית כדי שלא יחשב "לא תנסו". לא לאמר  ,ה"ד[א"יומא פירושלמי עלי תמר ]ע"פ 

נקדימון בן גוריון להגמון אחד ואמר לו הלויני י"ב  יעשה נס. ובמעשה שהלךאו אם נצליח נשמור תורתו, או נעשה מצוה וה' לנו ניסים 
שהחמה תזרח להוכיח שעוד לא הגיע זמן הפרעון ולא  והתפללנקדימון לה' שיוריד גשם ויחזיר החוב  התפלל, מעינות מים לעולי רגלים

 ים להחזיר.ככר כסף )פעולה טבעית( אם לא יהיה לו מ 12סמך על הנס וגם היה מוכן לשלם 
אל יעמוד אדם במקום סכנה ויאמר שעושין לו נס שמא אין עושין לו נס ואם עושין [ סעיף יט שולחן ערוך הרב אורח חיים סימן קנו]

 ...  לו נס מנכין לו מזכיותיו
 [ מושגים תלמודיים אין סומכין על הנס]אנצ' תלמודית 

י (יב,ידלך  'בר)מלת  .איסוראו  סכנהחשש אסור לאדם לסמוך שיתרחש לו נס מן השמים, במקום שיש  מלמדת על מצב צער. אפשר  – ַוְיה ֕

י (יב,ידלך  'בר) כי טעם  גדול, בתפקיד שלושה דברים שניים באופן אחד ואחד באופן שונה בנושא "אין סומכין על הנס", סימון -זקף – ַוְיה ֕

 בשנוי סדר מסוים.  שין כט,ב[]בבלי קידו-, ו]אנצ' התלמודית[-שלושה הדברים משולב בהסבר ה

ם ז(ו,ט ' וא'דב) אסור לאדם לעשות דבר שיש בו חשש סכנה, תוך הסתמכות על נס שיארע לו, שנאמר (א)טט:  ֑ ת־֖ה' ֱאֹלֵהיכ  נ ֔סּו א  . ֹ֣לא תְׁ
  מזכיותיו".מנכין לו  -"לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה לומר שעושין לו נס, שמא אין עושין לו נס, ואם עושין לו נס 

אף על פי ששלוחי מצוה אינם ניזוקים, במקום שהסכנה ברורה אין סומכין על הנס. ולכן: אסור לעלות על סולם רעוע לצורך קיום 
נִּי ,ב(שמו"א טז)מצות שילוח הקן וכדומה. ומשום כך חשש שמואל ללכת למשוח את דוד למלך ואמר:  ֑ גָׁ ֖אּול ו ֲהרָׁ ֥ע שָׁ מ  ְך וְׁשָׁ יְך ֵאֵל֔ ,  ס ֵא֣

רבה שחט לרבי זירא בסעודת פורים והחיהו. לשנה הבאה רבי זירא  ]בבלי מגילה ז,ב[ טט:. אף שהלך בשליחותו של הקדוש ברוך הוא

יותר מדאי יין רבה השקה את רבי זירא  ]מהרש"א חידושי אגדות[. לא בכל שעתא ושעתא מתרחיש ניסאדחה לבוא לסעודה עם רבה כי 
התפלל עליו שלא ימות מחולי זה עד שנתרפא וחי ומצינו במקרא ובתלמוד (. מקום הגרון מקום שחיטה על שם)שחיטה  ונטה למות

 מתאים לאופן )ב( להלן. ]מהרש"א[. פירוש לשון חי מלשון רפואה

 
ן, לא היו ולכ )טט:לפי הדוגמא המובאת הכוונה למקום שיש חשש לתקלה( כמו כן, אין סומכים על הנס במקום שיש חשש איסור. )טט: ג(

שאחד מעשרה נסים  )שנאמר במשנה אבות פ"ה,מ"ה(ואף על פי  מניחים לכהן גדול שיאכל בערב יום הכיפורים דברים המביאים לידי קרי
 .[ירושלמי יומא פ"א,ה"ד] שנעשו לאבותינו במקדש היה שלא אירע קרי לכהן גדול ביום הכיפורים, מכל מקום לא סמכו על הנס

 

 .אופנים ?שלושהנס ובו סמיכה על ( ב)טט: 
, יש שהתירו לסמוך על הנס. ולכן, אף על פי שביום מעונן יש חשש סכנה למול, מכל מקום במקום שחשש הסכנה הוא רחוק (ב,א)טט: 

אלא דכל זה ביחיד אבל כל שנעשה נס לכלל ישראל אין ...  [שו"ת משנה הלכות חלק ה סימן עג]וכתב . מלים ומן השמים ירחמו
 )ע"כ מהאנצ' התלמודית( .כיותיהם של ישראל דזכות הרבים גדול הואמנכין מז

)שבא רב אחא במקום בנו רב  שמע אביי דקא הוה אתי [בבבלי קידושין כט,]. עיין  נסהתפילה ואין זה מקרי ועוד אופן לסמוך על  (ב,ב)טט: 

, דכי הוו עיילי (להיות בה מזיקוזה איפשר ל מהישוב הה רחוקתהיי ישיבת אבירש"י: ע"פ ) , הוה ההוא מזיק בי רבנן דאביייעקב לישיבה של אביי(
אמר אביי לבני ) , אמר להו: לא ליתיב ליה אינש אושפיזא)שהיה מזיק אפילו שנים שבאו ביחד גם ביום( בתרין אפי' ביממא הוו מיתזקי

נכנס רב אחא ) ניסא. על, בת בההוא בי רבנן ב אחא()לר דמתרחיש (של רב אחא )רש"י: שמתוך חסידותו , אפשרהקהילה לא לארח את רב אחא(

רש"י: רב אחא ), כל כריעה דכרע המזיק התגלה כתנין בעל שבעה ראשים() , אידמי ליה כתנינא דשבעה רישוותיהבבית הישיבה וישן שם(

ניסא,  לי()למחר: אי לא איתרחיש  לאביי ולחכמים()להו  רב אחא()חד רישיה. אמר  הפילה() נתר מתפלל על אותו מזיק וכל כריעה בתפילה(
 .(נתם אותי)סכ סכינתין

דהיאך דחה אביי אותו למקום סכנה על  שהקצת אפשר דאתרחש ניסא כו' ק[ ב,מהרש"א חידושי אגדות מסכת קידושין כט]-פירש ה
דודאי סמך אביי על  ומרלש וי. )כמאמר חז"ל(הספק דשמא יתרחש ניסא וגם אם יתרחש ניסא יהיו מנכין לו מזכיותיו כדאמר בעלמא 

דשמא קודם  (שקל בדעתו)אביי  אלא שאמר ואין זה מקרי נסלא יהיה ניזוק ויהרוג את המזיק  תפלתוושמתוך  )של רב אחא( חסידותו
ה ולז את המזיק() אותו אחא( )רבאין למנוע הודאי שיהרוג  הכריע ש()מזכיותיו ומשום ספק זה  )לרב אחא(תפלה יתרחש ניסא וינכו לו 

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
אחא לא  )רבלא תלה הדבר בתפלתו  אחא( רבשהוא )אי לא איתרחש ניסא כו' שהיה מתרעם עליהם ש אחא( )רבלמחר  ו למר יתיישב דא 

  :והבאתם אותי לידי מדה זו שמנכין לי מזכיותי ודו"ק אחא חשב שארע נס( רבו)אלא בניסא  ידע את כח תפילתו(

. כגון במעשה נקדימון בן גוריון שהתפלל על הגשם ועל זריחת החמה שסומך על הנסשהסומך על התפילה לא נחשב מכל האמור עולה 

]אבות דרבי נתן פ"ו -ומקורו ב]ירושלמי יומא פ"א,ה"ד[ בהסברו על  [עלי תמר]להראות שלא הגיע זמן הפרעון של החוב שהביא 
 מא.. וגם תפילה לעזרת ה' שכ"ג בליל יוה"כ לא יטיט,ב[ ]בבלי תענית-וב או פי"ג[

ה  [יא] יג(-,יאיב'לך בר)-מכך נביא הסבר חדש ל ֥ שָׁ י אִּ ֛ י כִּ תִּ עְׁ ָׁד ֔ ֣א י נֵה־נָׁ ֔תֹו הִּ שְׁ י אִּ ֣ ר  ל־שָׁ ר  א  ה ו י  אמ  יְׁמָׁ ֑ רָׁ צְׁ ֣בֹוא מִּ יב לָׁ ֖ רִּ ר הִּקְׁ ֥ י כ ֲאש  ה ו יְׁהִּ֕ ֖ א  רְׁ ְׁפ ת־מ  י

: ֽתְׁ ֖רּו אִּ  [יב] אָׁ ים וְָׁאמְׁ רִּ֔ צְׁ ְך  ה מִּ ֤אּו א תָׁ ֽי־יִּרְׁ ה כִּ יָׁ֗ יּֽו:וְׁהָׁ ְך יְׁח  ֥ י וְׁא תָׁ ֖ ֥גּו א תִּ את וְׁהָׁרְׁ ֣תֹו ז ֑ ה  [יג] שְׁ ֥ יְׁתָׁ ְך וְׁחָׁ ֲעבּוֵר֔ י ב  ֣ ב־לִּ ֽיט  ן  יִּ ע  תְׁ לְׁמ   ֑ י אָׁ תִּ ֖א ֲאח ֣ י־נָׁ רִּ מְׁ אִּ

ֵלְֽך: גְׁלָׁ י בִּ ֖  נ פְׁשִּ

]תורה  מצרימה. הינם בקשת אברהם אבינו משרה אמנו להתפלל לקב"ה להצלתם בבואם יג(-,יאיב ' לךבר)מוצע לומר כי הכתובים 
ָתּה ֣ ,טו(יב לך 'בר)על  ]תנחומא לך סי' ס[מביא  שלמה קנב[ ְר֤אּו֣א  הקב"ה  הלמר אשאברהם בכה והתפלל ושרה צווחה והתפללה  ַוּי 
ע:( משלי יב,כא) ד"הע בך ובבעליך הגבר רע נוד חייך אין ֽ לְׁאּו רָׁ ֣ ים מָׁ עִּ֗ שָׁ ו ן ּ֝ורְׁ ֑ יק כָׁל־אָׁ ֣ דִּ ֣ה ל צ  הן בעה וביתו אני אעשה ופר ֹלא־יְֻׁאנ 

ים (יז,יב לך 'בר)דוגמא דכ'  ֖ ים גְׁד לִּ ֥ ה נְׁגָׁעִּ ע ֛ ת־פ רְׁ ע ֧ה'׀ א   ו יְׁנ ג ֨

םבדרך הסבר זאת תובן תבנית הטעמים של   ֹואַ֣אְבָרֶ֖ מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, וזהו להרבות  – ְּכבֵ֥

ְצָרְ֑יָמהגדול ובמלים -מרומזים בטעם זקףבתפילה אל קב"ה לשם יחוד קוב"ה ושכינתיה ה ים ֣, מ  ְצר   ַהּמ 

י (יב,ידלך  'בר) -קוב"ה מרומז ב  גדול, בתפקיד )שתי נקודות וקו( שהם יו"ד יו"ד ו"ו העולה בגי' שם הוי"ה, -זקף – ַוְיה ֕

ְצָרְ֑יָמהשכינתיה מרומזת במלים  ים ֣ ,מ  ְצר   שכל אחת עולה בגי' שכינ"ה.  ַהּמ 

תְׁ  יג(,יב'לך בר)ממעמקי התיבה כעין תפילת יונה ממעמקי הדג, ומשמעות תפילת שרה  ֑ י אָׁ תִּ יהיה כי שרה מאחה )מייחדת ומאחדת( ֲאח ֣

. אזי מתוך תפילת אברהם ותפילת  איחה כל העולם)א"א(אחות לנו שקוב"ה ושכינתיה, על דרך רעיון ]שפת אמת בר' לך התרנ"ד[ 
 נס. שרה לא יהיו ניזוקים ואין זה מקרי

 

אמרינן דמה ד...  יומא, ע' שסט )אוצר החכמה([ –]חידושי רבי שלמה קלוגר עוד אופן שסומכין על הנס ע"פ ההסבר של  (ב,ג)טט: 
לי חשש איסור אף ביש תקנה דרק היכא  .אי סומכיןדר הוחזק ובנס שכבל בא ,ייןדנס שלא הוחזק עבעלמא אין סומכין על הנס היינו ב
 .וקדו דרור ונכון לפענ"ביש איסור אז סומכין על הנס וזה דל היכא בא ,כה"ג אין סומכיןב

שכתב  ]מג"א סי' תריז סק"א[עיין וכו'  ואם לאו מאכילין אותה...  ת"ר עוברה שהריחה בשר קודש [יומא פב,א]גמרא ה ע"פ זה ביאר
בעשרה נסים  )משנה אבות פ"ה,מ"ה( מפורשתוהנה נראה ראיה לדבריו ממשנה וכו'.  דבאמרה צריכה אני אף בלא נשתנו פניה נאמנת

שם ]ד"ה לא הפילה[ ב  שנעשו לאבותינו בבית המקדש דקאמר שם לא הפילה אשה מריח בשר הקודש מעולם, והביא שם התוי"ט
ו )שלא לחללו, במקום שלא השתנ בשר קודש )לאכול( בבית המקדש לא היו נותנים לה )בשר קודש( מריחה )המעוברת(רש"י שאם היתה 

 פניה, כיוון שהוחזק הנס לא עוברים איסור וסומכין על הנס(.

יש להקשות על כללו של הרב שלמה קלוגר, אם כן מדוע לא רשאי כהן גדול לאכול בערב יוה"כ, הרי הוחזק בית  ]נחלת יעקב[ הערת

למעוברת לא נותנים לאכול  המקדש למקום נס. ויש לומר שכללו של הרב שלמה קלוגר נאמר בשב ואל תעשה ולא בקום עשה. לכן

 וסומכים על הנס, ולכהן גדול לא נותנים לאכול ולא סומכין על הנס.

 

ד֣(יב,ידלך  'בר) ואְ֣מא ָֽ ֶ֖ ה֣ה  י־ָיָפֵ֥ ָֽ הּ֣כ  ָּׁש֔ ֶאת־ָה֣א  ים֣  ְצר  ְר֤אּוַ֣הּמ   [[זוהר כרך א )בראשית( פרשת לך לך ]המתחיל בדף עו עמוד ב] – ַוּי 

ד הוה נהורא כנהורא דשמשא הה"ד ואְ֣מא ָֽ ֶ֖ ה֣ה  י־ָיָפֵ֥ ָֽ דמאי . ּכ  )טט: כי ראו בנוסף על שרה  אלא דחמו בתיבה דיוקנא )נהרא( אחרא  ְמא ָֽ

ד...  ר' עזריה אמר . ]רבה זוטא סז[דיוקן חוה, דיוקן אחר( ואְ֣מא ָֽ ֶ֖ ה֣ה   .ה על יופיה של חוה(יופיה על)טט: מאיקונין של חוה ָיָפֵ֥

 :,בשם ר' יצחק אמר, איקונין של חוה היתה נמסרת לראשי דורות ר' עזריה ור' יונתן ב"ר חגי ]לקח טוב[

. וזהו ענין רק בצניעות וסתר שהוא תלוישהוטבע בכח החן והיופי  [יא,כפלים לתושיה בראשית יב בעה"מ לנדא, הדתפתשגן ]-כתב ב
יך צניעות והסתר ... מפעולת יצר הרע . ושאר דבריו בקצרה. כדי למנוע עין הרע צרעין הרע שאמרו חז"ל ששולט בדברים טובים ויפים

לך 'בר)ליפות העבירה וכל אשר יגדל האיסור מיייפה אותו ביתר שאת. ואם יאמרו אשתו זאת יחשקו בעבירה יותר, לכן כאשר היא תאמר 

תְׁ  (גי,יב ֑ י אָׁ תִּ ה נ פְׁשִּ֖ אחותו אני לא יהיה בכח יצרם ליפות העבירה ולכן לא יפגעו בה ובו  - ֲאח ֣ ֥ יְׁתָׁ ֵלְֽך:וְׁחָׁ גְׁלָׁ ם֣ ד(י,לך יב'בר) י בִּ ֹואַ֣אְבָרֶ֖ יְּ֣כבֵ֥ ַוְיה ֕
ְצָרְ֑יָמה֣ ה֣֣מ  ָּׁש֔ ֶאת־ָה֣א  ים֣  ְצר  ְר֤אּוַ֣הּמ  ד:לא ראו אותה כאשתו רק כאשה שהיא אחותו או נכריה אשר אמנם  ַוּי  ואְ֣מא ָֽ ֶ֖ ה֣ה  אבל לא  ָיָפֵ֥

 שהיא פנויה הראויה לפרעה. בערה בם אש היצר לנגוע בה.וכן פרעה לא חשק לנגוע בה, רק אמרו
אמרו חז"ל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו. וא"א זיכה את הרבים במה שלמד להם עבודת ה'. נמצא אם שרה תאמר אחותי על 

 . ידי זה תחיה נפשו וימשיך לזכות הרבים, ואין חטא בא על ידה וכן היה שניצלה שרה בזכות זה

 שה שכאן. מוצע הסבר לאיזכור חוה לסיפור המע

ה ָּׁש֔ ֶאת־ָה֣א  ים֣  ְצר  ְר֤אּוַ֣הּמ  קטן, שני לימודים כאשר לפחות אחד מהם יוצא מפשוטו של הכתוב. לימוד )א( -מהפך פשטא זקף – ַוּי 

שכינ"ה )גי' המצרי"ם( בעקבות מעשה חוה בחטא אדה"ר. תהליך שממשיך -שרה פותחת בהיפוך והעלאת ניצוצי הקדושה שנפלו מ

דוהכתוב אחריו  ביציאת מצרים. ואְ֣מא ָֽ ֶ֖ ה֣ה  י־ָיָפֵ֥ ָֽ  מלמד עליו )כעין מדה כ"ג או כ"ד מלב מידות שהתורה והאגדה נדרשים בם( ּכ 

י־ָיָפֵ֥ה ָֽ  מקף כמברר בין יופי המעורר ליצר רע של עבירה ובין יופי שמעורר )יצר הרע( לעבודת ה' ולבנין עולם. – ּכ 

וא ֶ֖ ה֣ה  י־ָיָפֵ֥ ָֽ  פרטים העשויה להתרחב,  מרכא טפחא, כעין קבוצת – ּכ 

( בהפך מחוה לא בער בם היצר הרע לעבירה מפני רבוי [רבה זוטא]לימוד )ב( למרות שיופיה של שרה היה כיופיה של חוה )ע"פ 

סיבות )א( מפני שאברהם אבינו היה מזכה הרבים שלמדם עבודת ה', והמזכה את הרבים אין חטא בא על ידו )ב( בזכות תפילת אברהם 

 שרה אל ה' )ג( בזכות צניעותה של שרה )ד( בזכות ששרה אמרה שהיא אחות אברהם אז לא פעל בם יצר העבירה.ותפילת 

ואדרך הסבר זאת שונה מהפירושים הידועים שביניהם נמצא  ֶ֖ ה֣ה  י־ָיָפֵ֥ ָֽ  ולכן רבים מרואיה התעוררו לומר שראויה היא לפרעה.  ּכ 

ד ד ,לא(א 'בר) יום הששיהמלה מזכירה את הנאמר בבריאה בסוף ה – ְמא ָֽ א ֑  זה יצר הרע. והטעם של המלה ]ב"ר פר' ט,ז[ וְׁהִּנֵה־֖טֹוב מְׁ

ד  סלוק פועל בתפקיד הגבלת היצר הרע לשם בנין העולם. – ְמא ָֽ
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

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

י (יב,ידלך  'בר)גדול מבין הסברים אחרים היא כך: -עוד דרך הסבר לזקף תם למצרים גדול, בתפקיד שלוש)ה( דברים לשעת יריד-זקף – ַוְיה ֕

... לומד שני דברים )א( טובה גשמיית )ב( היפקדות בזרע אנשים בדרך של סתירת האשה  (יבלך  'בר) [אור החיים]ולעתיד לבוא. אמנם  

 עם איש והיא נקיה. אלא שאברהם עשה זאת פעמיים אצל פרעה ואצל אבימלך ויצתה טהורה ולכן דינה שתפקד. 

נתכוון לב' דברים הא' למען יטיבו לו בעבור אחותו טובה גשמיית. ועוד וחיתה נפשי וגו' על דרך מה  אכן...  (יבלך  'בר) [אור החיים]
תעשה שעל כרחך יראה לתת לה זרע  בילדים( נפקדה)שלא שדרשו ז"ל )ברכות לא ב( בפסוק )ש"א א( אם ראה תראה שאם לא יפקידה 

שב אברהם כי על ידי סתירת האשה עם האיש והיא נקיה ה' יפקדנה בבנים ע"י שתלך ותסתר וכו' ותבדק כסוטה ונזרעה זרע. כמו כן ח
 בדומין לו והוא אומרו וחיתה נפשי בפקודת הזרע בגללך 

 

י (יב,ידלך  'בר)  )א( אין סומכים על הנס )ב(  ]אור החיים )לך יב,יא,יב,יג([גדול, בתפקיד שלוש)ה( דברים נלמדים מכאן ע"פ -זקף – ַוְיה ֕

]ב"ר לך פר' מ,ה[ החביא בתיבה, היה מוכן לשלם כל סוג מכס )ב( לשנות מפני הסכנה -דו לעשות להגן מנזק בדרך הטבע. ביעשה מה שבי

 ולכן פרסם שאחותו היא.

 

י (יב,ידלך  'בר)  גדול, בתפקיד שלוש)ה( דברים ע"פ ]ב"ר לך פר' מ,ה[ )א( החביא בתיבה )ב( לשלם מכס מכל סוג שיוטל עליו-זקף – ַוְיה ֕

עד שנלקחה בית פרעה  נמסרו לראשי הדורותשאיקונין של חוה )ג( ]מלבי"ם[ העלה מחירה לאומה, לשרי מצרים מפני שיופיה עלה על 

 . בכך הבטיח בטחונה ובטחונו בדרך הטבע מפני ההמון .ומזה יש ללמוד שבכך עולה לעולם הבא

םים של ולשלושה דברים אלו יש תמיכה ברבוי הפרטים הנרמז מתבנית הטעמ ֹואַ֣אְבָרֶ֖  מרכא טפחא – ְּכבֵ֥

 

י (יב,ידלך  'בר)   גדול, בתפקיד שלוש)ה( דברים, שניים מהם שלא קשורים לאברהם ושרה ואחד הקשור לאברהם-זקף – ַוְיה ֕

ְצָרְ֑יָמהגי'  ראל למצרים עולה שכינ"ה. הקב"ה מכריח את אברהם אבינו ושרה אמנו לרדת מצרימה = שכינ"ה להכין את ירידת בני יש מ 

לגאול את הניצוצות הקדושים שנפלו שם )א( בשבירת הכלים )ב( בעקבות חטא אדם הראשון בשהותו במצרים. ובנוסף )ג( מדיבור 

 אברהם אבינו )ראה רבינו בחיי(. שרה אמנו כאשה היא הפותחת בגאולת השכינה כעין נוקבא דקוב"ה. 

 

י (יב,ידלך  'בר)  לוש)ה( דברים, שניים מהם דיבורים ואחד מעשה, שגרמו לירידה למצרים.גדול, בתפקיד ש-זקף – ַוְיה ֕

הנה זה החטא שחטא אברהם בשוגג, הוא שעליו היה גלות מצרים, ובודאי היה חטא אמרי נא אחותי את.   (,יגיבלך  'בר) []רבינו בחיי
י שיציל אותו ואת אשתו, ועוד שחטא בצאתו גדול שהביא אשתו הצדיקת במכשול עון מפני פחדו פן יהרגוהו, והיה לו לבטוח בהש"

מן הארץ שנצטוה עליה מתחלה ויצא משם על אודות הרעב, והיה לו לבטוח בהש"י כי יפדנו ברעב ממות, ועל החטא הזה נגזר על 
חטא שאמר , היה גלות מצרים ב)נדרים לב א(זרעו גלות מצרים, כי במקום החטא שמה העונש, זה לשון הרמב"ן ז"ל. ולפי דעת רז"ל 

"במה אדע כי אירשנה", שכן אמרו במדרש: הוא אמר: במה אדע, והקב"ה א"ל: ידוע תדע. ונראה מזה שחשבוהו לחטא.  טו,ח( ' לך)בר
 ומ"מ בין לדעת רז"ל ובין לדעת הרב הכל היה חטא הדבור, ועליו נענשו בגלות מצרים ת"ל שנה,

: חלקי חטא המחשבה, וחטא הדבור, וחטא המעשה, לכך יש על ה חלקיםנחלק לשלשומפני שהחטא הוא סבת הגלות והפורענות,  
, כי מתוך שעמדו במצרים ת"ל שנה על חטא הדבור, שראוי להיות ג' חלקים יותר על גלות מצריםהמשכיל להתעורר על קץ גלותנו זה 

ת"ל שנה כנגד הדבור, ת"ל כנגד : במחשבה, בדבור ובמעשה, נגזר עלינו וחטאנו בג' חלקי החטאק"ו בבית ראשון שעבדנו ע"ז 
"אשרי המחכה ויגיע לימים אלף ומאתים ותשעים", שהם ג' פעמים  )דניאל יב, יא(: המחשבה, ת"ל כנגד המעשה, וזה חשבון דניאל

 ,ת"ל

 
 בכור שור בראשית יב, יד

ים ֣)יד(  ְצר  ְר֤אּוַ֣הּמ  ו אותה אל פרעה, ושלח ולקחה ולא בדק האומה, ושבחו אותה, עד שבאו גם השרים לראותה, והשרים הלל. ַוּי 
 .אחריה, אלא שמע מן שריו כי אמר להם "אחותי היא"! ולכך לקה מיד, כי לא היה ראוי שיבא אליו מאמר מאת הקדוש ברוך הוא

 העמק דבר בראשית יב, יד

ן הצלתה בהשגחת ה', שראו אותה כי יפה היא מאד. הוא מיותר, והרי כבר כתיב כי אשה יפת מראה את, אלא הוא התחלת הספור של אופ

כי אינה יפת מראה לבד, אלא יפה היא מאד עד שהשכילו שאין יפה כמותה ראויה להם אלא להמלך לבדו, כמו כל דבר נפלא, ובזה נפטרה 

 מהמון רב, וגם היסב טובת אברהם:
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 בראשית וירא יח,א )התשע"ח( 2.7 

יוְ֣לַמַעןֲ֣֩אׁשֶ֣֨: יט,חיבראשית וירא  יְ֣יַדְעּת ֗ ֣ ְׁשָּפ֑ט-ָּבָנ֤יוְ֣וֶאת-רְ֣יַצֶּו֝הֶ֣אתּכ  הּ֣ומ  ֹותְ֣צָדָקֶ֖ ֶּדֶ֣רְך֣֔ה'ַ֣לֲעׂשֵ֥  ֣ ְמרּו יוְ֣וָׁשָֽ ַאֲחָר֔  ֣ יתֹו ּ֣ב 
ַעל֣ יא֣ה ֣' ֤ ַעןָ֣הב  תֲ֣אֶׁשר-ְלַמ֗ ֵ֥ ם֣א  יו׃-ַאְבָרָה֔ רָ֣עָלָֽ ֶּבֶ֖  ּד 

יו֣ (יט,וירא יח 'בר)  יְ֣יַדְעּת ֗ ֣ ה֣קטנה -תלישא -ְלַמַען֣֩ ,מונח רביע -ּכ  רְ֣יַצֶּוֶּ֜ יוא ואזלא קדמ -ֲאֶׁש֨ ַאֲחָר֔ יתֹו֣  מהפך פשטא  - ֶאת־ָּבָנ֤יוְ֣וֶאת־ּב 

ֶּדֶ֣רְך֣֔ה֣' קטן-זקף  ֣ ְמרּו ֶּדֶ֣רְך֣֔ה֣'-ָּבָנ֤יוְ֣וֶאת-ֶאת (יט,וירא יח 'בר) קטן-פשטא מונח זקף –ְוָׁשָֽ  ֣ ְמרּו יוְ֣וָׁשָֽ ַאֲחָר֔  ֣ יתֹו בין  קטן-פעמיים זקף –ּב 

 חוזר ומצוה בניו -טט  פי שהוא מצוה את בניו עלי לשמור דרכי ...... ל [רש"י]שני קיסרים, כעין הקש, דבר החוזר וקורה. 

 

 והנכון בעיני שהיא ידיעה בו ממש. ירמוז, כי ידיעת השם שהיא השגחתו בעולם השפל, היא לשמור הכללים...  (יט,וירא יח 'בר) [רמב"ן]
מונחים בו למקרים עד בא עת פקודתם.  בחיי: שאינם צדיקים()רבינו  . וגם בני האדםשהניח הבורא בבריאה(ה' מנהיג את הבריאה לפי הכללים )

 (איוב לו,ז) אבל בחסידיו ישום אליו לבו לדעת אותו בפרט, להיות שמירתו דבקה בו תמיד, לא תפרד הידיעה והזכירה ממנו כלל. כטעם

֥יו ינָׁ יק ֵעֵ֫ דִּ֗ צ  ע מִּ ֥ נֵ֤  יח(,לג' )תה ובאו מזה פסוקים רבים, כדכתיב. ֹֽלא־יִּגְׁר  יוהִּ ֑ ל־יְֵׁראָׁ ' א  ין הָ֭  :וזולת זה, ה ֵע֣

יו (יט,וירא יח 'בר) יְ֣יַדְעּת ֗ ֣ ה' משגיח על א"א בהשגחה פרטית במסגרת מחיצת הכללים שקבע לבריאת העולם ולהנהגתו ואינו משנה  – ּכ 

֣֩ממחיצת הכללים האלה , ומחיצה זאת שהיא בחינה מעולה מרומזת בטעם תרסא של מילת   . בתפקיד מחיצה ְלַמַען

רְ֣יַצֶּו֝ההמרומזים בתבנית הטעמים של  שהניח הבורא בבריאה(ה' מנהיג את הבריאה לפי הכללים ) לשמור הכללים קדמא ואזלא  – ֲאֶׁש֨

 בתפקיד כעין כלל.
ההשגחה בעולם השפל במין האדם היא כללית ופרטית. ... ובשאר בעלי החיים היא כללית  (בנושא )מפרט את דעת רמב"ן ]רבינו בחיי[

השגחה בו לידע כל פרטי מעשיו לא פרטית רק בכלל כדי לקיים המין. ההשגחה הפרטית שבמין האדם נחלקה ללשני חלקים: ו
ומחשבותיו, והשגחה בו להגין עליו ולהצילו מן המקטגרים. ההשגחה בו לידע כל פרטי מעשיו, היא בכל אדם מישראל או מן 

יחד לבם המבין אל כל מעשיהם", ההשגחה בו להצילו מן המקרים, אין זה בכל אדם האומות, כענין שכתוב: )תהלים לג, טו( "היוצר 
 ,ואפילו בישראל, כי אם בצדיקים שבהם, שהקב"ה מציל את הצדיקים מן המקרים ששאר בני אדם נמסרים בידם

יו (יט,וירא יח 'בר) יְ֣יַדְעּת ֗ ֣ שגחה כללית ופרטית )טט: ב( ההשגחה מונח רביע, לפחות ארבעה לימודים בנושא ההשגחה. )טט: א( ה – ּכ 

היא ...  השגחה בו לידע כל פרטי מעשיו ומחשבותיוהכללית לבעלי החיים שלא בני אדם )טט: ג( ההשגחה הפרטית למין האדם 
 בכל אדם מישראל או מן האומות,

 והשגחה בו להגין עליו ולהצילו מן המקטגרים)טט: ד( ההשגחה פרטית למין האדם 

 בצדיקים שבהםההשגחה בו להצילו מן המקרים, אין זה בכל אדם ואפילו בישראל, כי אם ד נחלק( )טט: ה( )טט: 

 בפסוק )יח,יט( ה' מעיד כי יש לפחות נושאים בהשגחה, וה' משגיח משגיח באברהם אבינו בשלוש ההשגחות הנוגעות במין האדם. 

רְ֣יַצֶּו֝הֶ֣את (יט,וירא יח 'בר) ]רבינו בחיי[ יתֹו ֣-ָּבָנ֤יוְ֣וֶאת-ְלַמַעןֲ֣֩אֶׁש֨ כתב רבינו חננאל ז"ל: נעשו דברי האבות בקבלה בלא כתיבה . ּב 
בתורה כמו תורה הכתובה, ומכאן אתה למד כי המשנה שהיא סדורה בהגדת אבות לבנים, היא קבלה שחייבים לשמור דבריהם כחיוב 

תבו מפי הנביא ע"ה ושאר התורה נכתבה מפי דברי תורה הכתובים, שזה וזה שוים, שהרי עשרת הדברות נשמעו מפי הגבורה ונכ
הנביא, וכשם שאין הפרש בין המצות שהן בשמיעה ובין המצות שהן בכתיבה, כך אין הפרש בין המצות שהן בכתיבה ובין המצות 

 .שהן בקבלה שהכל שוין, ע"כ

֣֩ (יט,וירא יח 'בר) ֣֝ תרסא, כעין פרט קדמאה המתברר בבפרט בתראה – ְלַמַען רְ֣יַצֶּו קדמא ואזלא מלמד שיש כאן אפשרות  – הֲאֶׁש֨

 לדרוש בכעין כלל כלשהו, כאן אפשר שזהו כלל ופרט, ואין בכלל אלא מה שיש בפרט. הפרט הראשון הוא:

יתֹו ֣-ָּבָנ֤יוְ֣וֶאת-ֶאת יו ּב  קטן מרמז על שני לימודים ואפשר שהם כהסבר רבינו חננאל כי יש שני -קטן, זקף-מהפך פשטא זקף – ַאֲחָר֔

שוים של קבלת מצוות. )א( דברי האבות בקבלה בלא כתיבה; )ב( מצוות בשמיעה מה' וכתיבה בידי נביא, ובנבואה וכתיבה אופנים 

בידי נביא. מהפך פשטא מלמד שלפחות אחד מן הלימודים יוצא מפשוטו של הכתוב. אם כן הכלל הוא שדברי קבלה של האבות שהיו 

צמו במתן תורה ומפי נביא במדבר ואשר נכתבו. אפשר שזוהי השוואת דברי האבות מרכבה לה', שווים ומחייבים כמו דברי ה' ע

֣֩בקבלה בלא כתיבה; לקבלת המצוות מפי הגבורה ומפי נביא וכתיבתם. מבירור פרט זה יובן כי טעם תרסא במלת  ירמז לבחינה  ְלַמַען

 י.נעלה )כעין מחיצה לעצמה( של דברי הקבלה מהאבות והשוואתם למתן תורה מסינ

מביא הסבר לנושא השגחה פרטית והחידוש של ר' ישראל בעל  ]אהבת עולם אהבתיך, הרב פרידמאן בנימין, ע' סג, )אוצר החכמה([

תב שהמורה נבוכים ח"ג פי"ז האריך להכריח דאין השגחה פרטית בבעל חי כי אם במין אבל באמת מצינו כובספר לקוטי שושנים . "שם טוב
בר כובעלי חיים יש השגחה פרטית כמו שמצינו בדור המבול שאותן הבהמות והחיות שלא נזדקקו לשאינן מינן ניצולו לפעמים בדרז"ל שגם על ה

 .""לכבמ"ש בספרי תלמידיו ע ל הנבראים שבעולםכנודע דברי רבינו ר' ישראל בעל שם טוב ז"ל שהשגחה פרטית הוא על 
רְ֣יַצֶּו֝ה֣הקב"ה זיכנו לגלות שבמלים   נמצא ל' אשר י' = ישראל, צוה א' = בעל, ת' = שם טוב ג"ם, מען + ג"ם = בא ר' ֶאתְלַמַעןֲ֣֩אֶׁש֨

 . ל הנבראים שבעולםכשהשגחה פרטית הוא על ביחד "בא ר' ישראל בעל שם טוב" וחידש 

 

 [ד בראשית רבה )וילנא( וירא פרשה מט סימן]-)ובסגנון דומה ב [יט,יחפסיקתא זוטרתא )לקח טוב( בראשית פרשת וירא ]
רְ֣יַצֶּו֝ה (יט,וירא יח 'בר) יוְ֣לַמַעןֲ֣֩אֶׁש֨ יְ֣יַדְעּת ֗ ֣ ֣ זה צוואת בריא: . ּכ  יתֹו יוֶאת־ָּבָנ֤יוְ֣וֶאת־ּב  ְׁשָּפ֑ט ... ַאֲחָר֔ הּ֣ומ  ֹותְ֣צָדָקֶ֖ . בתחלה ַלֲעׂשֵ֥

 צדקה ולבסוף משפט, שהיה עושה סעודות לכל עובר ושב,
ה ֹותְ֣צָדָקֶ֖  ויה להתרחב, כאן הכנסת אורחים בלי חינם.מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העש – ַלֲעׂשֵ֥

ְׁשָּפ֑ט  אתנח, מגביל, הכנסת האורחים חינם בתנאי שהאוכל יקיים את המשך הדרשה:  – ּומ 

 מוטב,  הברכה(טט: )אומר  האורח(טט: )ולאחר אכילתו היה אומר לו אמור ברוך מי שאמר והיה העולם שאכלת משלו, אם היה 
 ים ממה שאכלת הרי משפט, לפיכך היה כל עובר ושב קורא בשם ה' אל עולם:ואם לאו היה אומר לו תן לי הדמ

יא֣ה 'ַ֣על  ֤ ַעןָ֣הב  תֲ֣אֶׁשר-ְלַמ֗ ֵ֥ ם֣א  יו׃-ַאְבָרָה֔ רָ֣עָלָֽ ֶּבֶ֖ תֲ֣אֶׁשר לא נאמר את אשר עליו, אלא ּד  ֵ֥ יו׃-א  רָ֣עָלָֽ ֶּבֶ֖ תני ר' שמעון בן יוחי כל  ּד 
 מי שיש לו בן יגע לתורה כאילו לא מת:

ר-ֲאֶׁשר ֶּבֶ֖ ֶּבֶ֖רמצב משמעות -מקף כרב – ּד  )א( מה שה' דיבר על אברהם בשמים; )ב( לתת שכר רוחני לאברהם ממה שאברהם  ּד 

 דיבר על ה' והביא האורחים לקרוא בשם ה' אל עולם. אפשר שכאן המדרש מלמד על מצב )ב(.

תֲ֣אֶׁשר ֵ֥ ר-א  ֶּבֶ֖  אדם שהביא אותו לקרוא בשם ה' אל עולם., מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב בזכויות אברהם על כל – ּד 

ֵ֥ת מקבוצת ה"את" הקטנה בתורה ללא מקף אחריו, טעם מרכא = מאריך מלמד על הרחקה כלשהי. אפשר שמלמד על שכר  – א 

 תני ר' שמעון בן יוחי כל מי שיש לו בן יגע לתורה כאילו לא מת:לאברהם שמביא את תלמידיו לחיי העולם הבא, כהמשך הדרשה 
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 הרי הוא כבן לאברהם שלימדו תורה, ולכן כאילו אברהם לא מת.  קורא בשם ה' אל עולם -אורח שברך לה' ו כל 

יִּם ,א(א 'בר) בקבוצת ה"את" העצמאיים נמצא גם ה"את" הראשון בתורה ֖ מ  שָׁ ת ה  . הקשר הרעיוני כאן הוא הקשר הרוחני "שמים" ֵא֥

 .כ"חיי העולם הבא" קרבת הבורא, איחוד עם הבורא

ֶּדֶ֣רְך֣֔ה' (יט,וירא יח 'בר)   ֣ ְמרּו קטן מרמז על שני לימודים, פשטא מרמז ששני הלימודים הם בפשט הכתוב. -קטן, זקף-פשטא מונח זקף – ְוָׁשָֽ

]דבר מלכות וירא התשע"ח, ע' לט, נקודות -בדרך פנימיות התורה, אפשר כי שני הלימודים הם כהסברו של האדמו"ר ממ"ש המובא ב
ֶּדֶ֣רְך֣֔ה֣' (יט,וירא יח 'בר)-ד שני ענינים אלווהנה  כ' מרחשון התשל"ז[ אדמו"ר ממ"ש מאמר ש"פ וירא משיחות קדש,  ֣ ְמרּו ְוָׁשָֽ

. דנוסף ישנם בכל אחד ואחד מישראל, במשך כל הדורות)המשכה מלמעלה למטה( לעשות צדקה ומשפט )המשכה מלמטה למעלה( 
ר֣ים דמעשה אבות סימן ונתינת כח לבנים, הרי בנוגע לענין זה אומר בפירוש על זה שכל עניני התורה הם נצחיים, ובפרט הענינ ֲאֶׁש֨

יו-ָּבָנ֤יוְ֣וֶאת-ְיַצֶּו֝הֶ֣את ַאֲחָר֔  ֣ יתֹו , עד סוף כל הדורות. וצווי זה )שאברהם מצוה את בניו וגו'(הוא נתינת כח מיוחד )נוסף על ה'נתינת ּב 
 .עבודות הנ"לכח' שמצד מעשה מעשה אבות( לכל אחד מישראל על שתי ה

 

דבר זה מרומז בתבנית הטעמים של  ישנם בכל אחד ואחד מישראל, במשך כל הדורות ... שני ענינים אלובתוך ההסבר הנ"ל נאמר כי 

ֶּדֶ֣רְך֣֔ה'-ָּבָנ֤יוְ֣וֶאת-ֶאת (יט,וירא יח 'בר)  ֣ ְמרּו יוְ֣וָׁשָֽ ַאֲחָר֔  ֣ יתֹו היינו  וקורה.בין שני קיסרים, כעין הקש, דבר החוזר  קטן-פעמיים זקף – ּב 

ֶּדֶ֣רְך֣֔ה'...  ָּבָנ֤יו-ֶאתשאברהם אבינו הוא בבחינת חי ומצוה לכל ישראלי בכל דור שהוא מתרבה ממלת "את" בכתוב   ֣ ְמרּו , וזה חיזוק  ְוָׁשָֽ

עצום בקבלת עול מלכות שמים לשמוע זאת מהאיש הראשון שהכיר את הבורא ויסד את עם ישראל. כל אחד מישראל היגע בתורה הוא 

תני ר"ש בן יוחאי אומר כל מי שיש לו בן יגע בתורה [ וירא פרשה מט סימן דבה בראשית ר]-מיד של אברהם אבינו כמו שנאמר בתל
 כאילו לא מת,

ֵ֥֣ (זי,וירא יח 'בר)-האיזכור הקרוב של התחזקות בקבלת עול מלכות שמים נמצא ב רֲ֣אנ  םֲ֣אֶׁשֶ֖ ַאְבָרָה֔ ָֽ מ  י֣  ְמַכֶּס֤הֲ֣אנ  'ָ֣אָמ֑רַ֣הָֽ ה:ַוָֽהֶ֖ ֶׂשָֽ בר' וירא )֣י֣ע 

'ָ֣אָמ֑ר (יח,יז ֑ל (דב' וא' ו,ד))סלוק מפסוק קודם( טפחא אתנח כטעמי  ַוָֽהֶ֖ ְׂשָרא  ע֣י  טפחא אתנח, ללמד שה' מעודד את אברהם להתחזק  ְׁשַמֶ֖

הֶ֖֣ (בר' וירא יח,יז)בקבלת עול מלכות שמים, כי ה' מתגדל שמו כאשר מדת הרחמים כובש על מדת הדין המרומזת במלת  )עם ו"ו( שמקובל  'ַוָֽ

ֶּדֶ֣רְך֣֔ה'֣-מישראל צריך להתחזק בוכך כל אחד לדרשה כה' ובית דינו. כדי ללמד זכות על יושבי עמק השידים,   ֣ ְמרּו  ְוָׁשָֽ

 

ת ,ה(יב לך)בר' -ל )יח,יט( הקשורים-לימודים ב ר-וְׁא  ֖פ ש ֲאש  נ  ן-ה  ֑ רָׁ ֣שּו בְׁחָׁ  .עָׁ

הוְׁאֵ֛  ,א(ג' במ)ן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו שנאמר בגמ': כל המלמד ב [ב,סנהדרין יטבבלי דף על הדף ] ת ל  ד ֥ ן תֹולְׁ  ַאֲהר ֖

ה ֑ הוְׁאֵ֛  (,בג' במ)וכתיב  ּומ ש  ֥מֹות ל  ן שְׁ ֽנֵי־ַאֲהר ֖  ., לומר לך, אהרן ילד ומשה לימד, לפיכך נקראו על שמובְׁ

ת ,ה(יב לך)בר' -מקרא ד )בגמרא הגירסה עשאו(תורה כאילו ילדו  והנה בגמ' להלן )צ"ט ע"ב( ילפינן בגמ' דכל המלמד את בן חבירו -וְׁא 

ר ֖פ ש ֲאש  נ  ן-ה  ֑ רָׁ ֣שּו בְׁחָׁ  )הקושיה מדוע צריך שני פסוקים ללמד לכאורה אותו ענין( .ע"ש, וצ"ע למה לי תרי קראי עָׁ
, ולימוד זה בא טוב -)אתי שפירת, שוב א"ש אך כיון דכך הוא האמ -)שהמלמד כאילו ילדו( ,א(ג' במ)ואולי י"ל דבאמת הלימוד הוא מכאן  

ר ,ה(יב לך)בר' הפסוק דהתם דכתיב  (ממשה ילמד על משמעות ֣שּו-ֲאש  . ובפרט  (כאילו ילדו את הגרים )של אברהם ושרה , דחשיב על שמםעָׁ
 ,ן לבד חשיב בן מצד הגוףוב, דעיקר הענין בזה הוא כי ע"י לימוד התורה נחשב בנו מצד הרוח והנפש, דושיםהקפרים דלפי המבואר בס

 [אנציקלופדיה תלמודית כרך כו, כבוד רבו; מורא רבו ]המתחיל בטור תרע[]המלמד תלמיד כאילו ילדו שייך להלכות כבוד רבו. 
 -הרב קודם את האב בכל מקום  -שהוא רבו המובהק , שלמד ממנו את רוב חכמתו -י הרב אם זכה הבן לפנ ]טור תרעט[: ושנינו

 מפני שהוא ואביו חייבים בכבוד רבו -הדברים שיש בהם מניעת נזק או הבאת תועלת  כלומר, בכל

 
)לא מצאתי ברייתא כזו אבל  שנינו בבריית' שיהא אדם מפקח את הבריות ומקרבן לתורה תחת כנפי השכינה[ מחזור ויטרי סימן תכד]

 מו. ואמ' גייריני על מנת שתשימני כהן גדול. בפ"ב דשבת. וכאותו שבא לפני הילל עצ(]אליהו רבה )איש שלום( פרשה ו[בלשון זה ב
֖פ ש -וְׁא ת ,ה(יב לך)בר'  . שנא' )הגירסה בבבלי סנה' צט,ב כאילו עשאו( . שכל המלמד תורה לחבירו מעלה עליו הכת' כאילו ילדו)לא,א( נ  ה 

ר ן-ֲאש  ֑ רָׁ חָׁ ֣שּו בְׁ  :למה. מפני שמביאו לחיי העולם הבאותרג' אונקלוס וית נפשתא דשעבידו לאורייתא בחרן. וכל כך . עָׁ
 .ד' דברים בלשון הבבליהוא היה אומר. הוא הילל היה אומר 

ַען (יט,וירא יח 'בר)  הוא ,מי"ג[משנה אבות פ"א]ארבעה דברים שאברהם אבינו שלמד ולימד תורה נהג לפיהם וכך צוה לבניו.  – ְלַמ֗
 :ודישתמש בתגא חלף ( ד)טט:  ודלא יליף קטלא חייב( ג)טט:  סיף יסיף ודלא מו( ב)טט:  נגד שמא אבד שמיה )טט: א(  היה אומר

שכיון שיצא לו   )טט: אפשר שלא ידבר נגד המלכות( . כיצד מלמד שלא יוציא אדם שם במלכותנגד שמא אבד שמיה)טט: א(  [מחזור ויטרי סימן תכד]
גודו. אם ראית אדם שהמשיך עליו את השם הרי הוא כמו שאבד כבר שמו:  מושך. כמו משכו. ומתרגם נ נגד.שם הורגין אותו ונוטלין את ממונו. 

. המושך עליו שם תורה. שעוסק בתורה להתגאות בה ולא לשמה אינו זוכה לשם. וכן הוא אומר אם נבלת בהתנשא. אם נושא ומגביה נגד שמאד"א 
את השעה שעה דוחקתו. כמו שמצינו בקרח. ובאבשלום.  את עצמו אחריתו יהיה נבל. שכל הרודף אחר שררה. שררה בורחת ממנו. והדוחק

 ובאדניה בן חגית:
. שנו רבותינו שאם שנה אדם מסכת אחת או שתים ואינו מוסיף ומחזר עליהן סוף שישכח את כולן. מאחר שהוא מייאש ודלא מוסיף יסיף)טט: ב( 

מט"ו באב ואילך ללמד בלילות שהרי  דמוסיףכרם לא יסוף מזרעם. ד"א . כמו וזיסיףמהן ותלמודו נספה וכלה בידו לפיכך זקוק הוא לחזר אחריו. 
שאינו סובר בתלמודו ללמד דבר מתוך דבר. ואף אינו  ודילא מוסיףיוסיפו לו ימים ושנים, כדאמ' בשילהי תענית,  יוסיףארוכות הן מיכן ואילך. 

 תקבריניה אימיה. בשילהי תענית. . יאסף. מאי יאסף. תרגם רב יוסףיסיףמוסיף מן הלילות על הימים ללמד. 
. חייב מיתה. דין הוא שימות שכן היא מידותיה של תורה מכלל הן אתה שומע לאו ומכלל קטלא חייב, מי שלא למד תורה מימיו, ודילא יליף)טט: ג( 

כן הוא אומר ושמתם את דברי אלה. זכה לאו הן. כיצד. למד אדם תורה כי היא חייך ואורך ימיך. לא למד. הרי ימיו מתקצרין. ומסתלק מן העולם. ו
יש משניות   )הגירסה הבאה מתאימה לאברהם אבינו(.נעשית לו סם חיים. לא זכה נעשית לו סם מות. וכדא' משמחי לב. זכה משמחו. לא זכה משמהו

. ואית משניות דגרסי ודי לא ישפר. . אם אינו סובר בתלמודו הכל קוסמין ומתנבאים עליו שמיתתו קרובה לבאודילא יסבר קטלא קסמיןשכת' בהן 
 מי שאינו משפר בתלמודו להכין דבר מתוק. ושלשתן לשון אחד הן. 

. חלף. ושנשתמש בכתרה של תורה. שמתגאה ומשתחץ על בני אדם ומראה בעצמו כתר לכבדו בשביל כבוד התורה. ודאשתמש בתגא חלף)טט: ד( 
רא מפני האלהים. שאינו עוסק בתורה לשמה אלא ליהנות עצמו. שכן מצינו בנדרים בפ' קונם יין נטרד מן העולם. ולא יאריך ימים כצל אשר איננו י

. שכן חלףד חכם שנטל כתר של תורה, יבתלמ המשתמששאיני טועם בר' טרפון שבא מעשה לידו והיה דואג על דבר זה כל ימיו. ועוד יש לפרש 
ייא[ בתלמידי חכמים שנאמר וירק את חניכיו ילידי ביתו. ועוד ק"ו שהרי תלמידי חכמים מצינו בנדרים. שנענש אברהם על שעשה )אנגדייא( ]אנגר

הן כלי תשמישו למלכו של עולם. ומה אם מלך בשר ודם אין רוכבין על סוסו ואין משתמשין בשרביטו. המשתמש בטכסיסו של מלכו של עולם על 
ש במאן דתני ארבעה ולא לישתמש במאן דתני שיתא. ובברייתא שנינו אחת כמה וכמה שחייב מיתה. ואעפ"כ אמרו חכמים לישתמש איני

. מלמד שכל המשתמש בשם המפורש אין לו חלק לעולם הבא. אי נמי המשתמש בכתרה של תורה. חלף. אין לו דאשתמש בתגא אבד ואזיל ליהו
 :עוד שכר תורה שהרי קיבלו בכך שהרי מכבדין בכך אותו

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 )התשע"ט( ח,איבראשית וירא  2.8 

יֶכ֑ם :ד,יחוירא ראשית ב ּוַ֣רְגל  םְ֣וַרֲחצֶ֖ י  ח־ָנ֣אְ֣מַעט־ַמ֔ ָֽץ:ֻ֣֣֣֣֣֣֣יַּקָֽ ַחתָ֣הע  ָּׁשֲענֶּ֖וַּ֣תֵ֥ ָֽ  ְוה 

. אמירת דברי עיקרי הלימוד בכתוב. נטילת ידים לחולין, הסבר מדרשי לתגמול על מתן המים. הקפדת א"א בנושא ע"ז ומניעת תערובות

 בנוסף על ברכת המזון. תורה בסעודה

ם (ד,יחוירא  'רב) י  ח־ָנ֣אְ֣מַעט־ַמ֔  . אברהם קיים מצוות דרבנן.בנושא נטילת ידים לחולין שהיא מרבנן הסבר הלכתי .ֻיַּקָֽ

ם (ד,יחוירא  'בר) י  ח־ָנ֣אְ֣מַעט־ַמ֔  קטן, תחילה נברר הלימודים מטעמי מקף. -מקף מונח מקף זקף – ֻיַּקָֽ

ח־ָנ֣א (ד,יחוירא  'בר)  טילה בכלי )בעל קיבול לפחות רביעית ( ובין נטילה בשולי כלים וחפני אדם לחבירו. ורק נטילה מקף בורר בין נ – ֻיַּקָֽ

]*[ בכל הכלים נותנין לידים אפילו בכלי גללים בכלי אבנים בכלי אדמה אין נותנין  [ב,מ"משנה ידים פ"א]-בכלי תקינה. כנאמר ב
 ולא יתן לחבירו בחפניו מפני שאין ממלאין ואין מקדשיןלידים לא בדפנות הכלים ולא בשולי המחץ ולא במגופת החבית 

ם (ד,יחוירא  'בר) י  שיעור מים לנטילת ידיים ליחיד. אפשר כי טעם מקף בורר את שיעורי המים לאחדים אם אין רביעית מים לכל  – ְמַעט־ַמ֔

)כאן היו  לשלשה רביעיות( 2)טט: =  צית לוג]*[ מי רביעית נותנין לידים לאחד אף לשנים מח [א"מ,משנה ידים פ"א]-הנוטלים כנאמר ב

או לארבעה מלוג לחמשה ולעשרה ולמאה רבי יוסי אומר ובלבד שלא יפחות לאחרון שבהם מרביעית מוסיפין על  שלושה אנשים(
 השניים ואין מוסיפין על הראשונים: 

יֶכ֑ם (ד,יחוירא  'בר)  ּוַ֣רְגל  ]*[ בו ביום נמנו וגמרו על עריבת הרגלים שהוא  ,מ"א[ם פ"דמשנה ידי]שיעור כלי עריבת רגלים  – ְוַרֲחצֶ֖
 משני לוגין ועד תשעה קבין שנסדקה שהיא טמאה מדרס שר"ע אומר עריבת הרגלים כשמה:

 

ם (ד,יחוירא  'בר) י  ח־ָנ֣אְ֣מַעט־ַמ֔ מצוה שיש  קטן בתפקיד שני לימודים. )א( ידיים שניות לטומאה ונוטלים מפני סרך תרומה, וזאת-זקף – .ֻיַּקָֽ

 לה סמך מהתורה. )ב( נטילת ידיים מפני כבוד ברכה.

 וזאת מצוה שיש לה סמך מהתורה. ונוטלים מפני סרך תרומה,  מרבנן(טט: )  )א( ידיים שניות לטומאה
 תרומה. אמר רב אידי בר אבין אמר רב יצחק בר אשיאן: זה שהצריכו חכמים נטילת ידים לחולין זהו מפני סרך[ א,קוחברותא חולין ]

, וחייבו את הכהנים ליטול ידיהם לפני אכילת תרומה, כדי שלא "סתם ידים" טמאות כ"שניות לטומאה"והיינו, שתקנו חכמים שיהיו 
 יפסלוה במגע הידים.

 ולכן, תקנו גם נטילת ידים לכל אדם, ואף לאכילת חולין, שמתוך כך יהיו הכהנים רגילים ליטול ידיהם ולא יפסלו את התרומה.
ח־ָנ֣א (ד,יחוירא  'בר) םמונח לפני  – ֻיַּקָֽ י  בתפקיד לרבות טעם או הסתעפות בדרך לימוד זאת, לא לרבות דרך אפשר  ,קטן-זקף – .ְמַעט־ַמ֔

 לימוד שלישית.
 אמר אביי: מצוה לשמוע דברי חכמים שתקנוה. ומבארינן: מאי "מצוה"? משום מצוה! -ועוד טעם לנטילת ידים 
 -ספרא מצורע ]-ב המקור ה סמך מהתורה היא, שיש לשמוע דברי רבי אלעזר בן ערך! שדרש את הפסוק.רבא אמר: מצוה שיש ל

ר לוְׁכ ֨  ,יא(טו' מצ' וי)דכתיב בפרשת הזב  מ"ה[,פ"ד,פרשת זבים פרשה ב ֤ ב יִּג ע־בֹו   ֲאש  זָׁ֔ יו ה  ֖ ף וְׁיָׁדָׁ ֣ ט  יִּם ֹלא־שָׁ ֑ ס ב מָׁ ֧ ב  יו וְׁכִּ ֛ ץ בְׁגָׁדָׁ ֥ ח  יִּם וְׁרָׁ ֖ א ב מ  ֵמ֥  וְׁטָׁ

ב ֽר  ד־הָׁעָׁ   מכאן, סמכו חכמים לנטילת ידים מן התורה. וכדמפרש ואזיל. -אמר רבי אלעזר בן ערך  :ע 
יודכתיב בזב  אמר רב נחמן()טט:  אמר ליה רבא לרב נחמן: מאי, כיצד משמע מפסוק זה דין נטילת ידים!? ֖ ָׁדָׁ ף וְׁי ֣ ט  יִּם ֹלא־שָׁ ֑ , ומשמעות ב מָׁ

 )טט: של הזב( טבילה של כל גופו (צריך)הא שטף הזב ידיו במים הרי הוא טהור, ודבר זה אינו נכון, כי הא  - הואלכאורה( טט: ) הפסוק
 במקוה בעי, ואין מועילה לו נטילת ידיו.

כמו כן גם(), ו(קטן-נטמא טומאת ערב, אבל בשביל ברכה לאכילת חולין יטול ידיו, ראה הסבר )ב( לזקף) הנוגע בזב (טהור) אלא, הכי קאמר קרא:
, הרי הוא טמא. ()בשביל ברכה לאכילת חולין נטל, ידיו במים (היינו לא)לא שטף, )ידיו(, אלא ש(ולא נגע בזב) אדם אחר שאינו זב

 שנטהרות על ידי נטילת ידים. מרבנן(טט: )]ואסמכתא בעלמא היא. רש"י[. ומשמע שיש טומאות 
 רת כהנים תזריע מצורע. פישר זלמן, אלעזר לב[ פה, תו-]טעמי המקרא והתורה שבעלההסבר הבא מהספר 

יו )וי' מצ' טו,יא( ֖ אמר  )ידיו טמאות( טמא –( )ידיו לאכילת חוליןשלא שטף אחר )אדם( טפחא ללא מרכא כשנוי משמעות ורבוי , ללמד על  – וְׁיָׁדָׁ
 . רמז לגזרת רבנן לטהרת ידים  רבי אלעזר בן ערך מיכן סמכו חכמים לטהרת ידים מן התורה.

 

 . ובזה נכלל נטילת ידיים אחרי לילה ונקיות. מפני כבוד ברכה )ב( נטילת ידיים
 [מהלכות השכמת הבוקר -ילקוט יוסף השכמת הבוקר הערות סימן א ]
 ואסור לברך עם ידים טמאות ומזוהמות וכן בכל שעה. ]הקדמת הזוהר ס"ק קעא[. 
בתוספות שזהו מפני כבוד הברכה, ואולם התוספות בפסחים )קטו א ד"ה  (. טעם הנטילה מבואר3)[ א,מגהערות ברכות  -חברותא ]

כל(, הרשב"א הרא"ה ומאירי פירשו שהטעם הוא, כיון שסתם ידים טמאות הן חוששים שמא יגע בידו במשקה שבתוך הכוס ויטמא 
 היין. וראה עוד בתוספות בחגיגה )יח ב ד"ה הנוטל( שכתבו שזהו משום נקיות.

 

ם (ד,יחוירא  'בר) י  ח־ָנ֣אְ֣מַעט־ַמ֔   .הקפדת א"א בנושא ע"ז ומניעת תערובות הסבר מדרשי לתגמול על מתן המים. .ֻיַּקָֽ

ם (ד,יחוירא  'בר) [מדרש אגדה )בובר( וירא] י  ח־ָנ֣אְ֣מַעט־ַמ֔  הקדוש ברוך הוא נתן להם מים על ידי שליח, שנאמר . ]על ידי שליח אף[ֻיַּקָֽ

יתָׁ  (יז,ו ' בשלחשמ) ֣ כִּ יִּם וְׁהִּ ֖ נּו מ  ֛ מ  ֥אּו מִּ ת  (טז,ח ' בשלחשמ) לחם שנתן על ידי עצמו, אף הקדוש ברוך הוא נתן ע"י עצמו, שנאמר, ב ֗צּור וְׁיָׁצְׁ ֵת֣ בְׁ

ע   ב ֔ שְׁ ר  לִּ ק  ם ב ב   ֤ח  ל וְׁל  ֱאכ ֗ ר ל  ֣ ב בָׁשָׁ ר  ע ִ֜ ם בָׁ כ ֨ ' לָׁ  : ה 
  [פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( וירא]
֣֣ (ד,יחוירא  'בר) ח־ָנ םֻיַּקָֽ י  ח־ָנ֣א֣ (ד,יחוירא  'בר) ר' אלעזר בשם ר' סימאי אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם. אתה אמרת. אְ֣מַעט־ַמ֔ ֻיַּקָֽ

ם י  ּֽה: (כא,יז ' חקתבמ) דחייך שאני פורע לבניך הה", ְמַעט־ַמ֔ ר ֱענּו־לָׁ ֥י בְֵׁא֖ את ֲעלִּ ז ֑ ה ה  ֖ ירָׁ שִּ ת־ה  ל א  ֵא֔ רָׁ יר יִּשְׁ ֣ ז יָׁשִּ ח־ָנ֣א֣ (ד,יחוירא  'בר) :... אִָׁ֚ ֻיַּקָֽ
ם י  יֶכ֑ם ְמַעט־ַמ֔ ּוַ֣רְגל  יֶכ֑ם֣. מלמד שנדמו לו כערביים הולכי מדבריות, לכך אמר להםְוַרֲחצֶ֖ ּוַ֣רְגל  כסבור  (ד,יחוירא  'בר)  [רש"י] :ְוַרֲחצֶ֖

 .שהם ערביים שמשתחוים לאבק רגליהם והקפיד שלא להכניס עבודה זרה לביתו

 

֣֣ (ד,יחוירא  'בר) [רש"י] ח־ָנ עעל ידי שליח, - אֻיַּקָֽ
ח)הרא"ם(, אין ההודעה של רש"י על מלת  ]שפת"ח ע[מסביר    בנין סביל(טט: ) ֻיַּקָֽ

 וכו': (ע"י שליח) לבניו )הקב"ה(אלא ההודעה הוא על ששילם שפירושו ע"י שליח, דזה הוא דבר פשוט, דאם לא כן היה לו לומר אקחה, 

ח־ָנ֣אְ֣מַעט־ (ד,יחוירא  'בר) [ק"דר] םֻ֣יַּקָֽ י  ח אמר מעט למעט נדיבותו בפיו מדרך המוסר, על המים אמר -ַמ֔ ר"ל על ידי אחד מן , ֻיַּקָֽ
הַ֣פת (יח,ה וירא 'בר) העבדים אבל על הפת אמר ֶחם-ְוֶאְקָח֨  :הוא בעצמו ֶל֝

ּו נּו (מ,לא ' פק'שמ) צווי כי הרי"ש פתוחה ואילו היה עבר מוסב לעתיד מפני הוי"ו היתה הרי"ש קמוצה, כמו - ְוַרֲחצֶ֖ מ ֔ ֲח֣צּו מִּ ורצה  וְׁרָׁ

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 :לומר אתם תרחצו רגליכם על ידי אחד מהנערים 
השאלה הו' באמרו יוקח נא מעט מים כי הנה מלת נא לשון בקשה לא יפול בזה. גם אמרו מעט מים הוא זר כי  (יחוירא  'בר) [אברבנאל]

אין ענין לו כי למה זה ישענו תחת העץ ולא יכנסו באהל או כיון שלא אמ' מעט בלחם לא היה ראוי לומר במים. גם והשענו יראה ש
 )התשובה לשאלה הו'(  :בבית

ם֣ולהיות כל בני הבית חולים נמולים והאהל מלא מהם הוצרך לומר למלאכים  י  ח־ָנ֣אְ֣מַעט־ַמ֔ ּו֣ר"ל ע"י אחת מהאמהות ֻיַּקָֽ ְוַרֲחצֶ֖
יֶכ֑ם ַחת֣ (ד,יחוירא  'בר). (רק אמהות וא"א הקפיד על תערובות)טט:  בבית לרחוץ (ריא מהמילה)טט: בכי אין איש  )טט: בעצמכם( ַרְגל  ָּׁשֲענֶּ֖וַּ֣תֵ֥ ָֽ ְוה 
ץ ָֽ כי אין מקום באהל לשבת שם מפני החולים ולכן הוצרך שאברהם בעצמו יעשה כל העבודה הזאת מפני חסרון משרתיו בעבור  ָהע 
 .חליים

 

ם (ד,יחוירא  'בר)  י   רר בין לקיחה מרובה ובין לקיחה מועטה. מב ]רד"ק[ע"פ  מקף ְמַעט־ַמ֔

ח־ָנ֣א (ד,יחוירא  'בר)  מברר בין משמע מלת "נא" כבקשה ובין משמע התנצלות. ]אברבנאל[ע"פ  מקף ֻיַּקָֽ

ם (ד,יחוירא  'בר) י  מקף מברר בין כמות המים הראויה ובין כמות המים המצויה בגלל הנסיבות. ראוי להביא  ]אברבנאל[ע"פ  ְמַעט־ַמ֔

רבים ע"י זכר אבל בגלל שהזכרים בבית אברהם חולים מברית המילה, אברהם מתנצל על שאינו יכול לשרת האורחים ע"י זכרים  מים

ם (ד,יחוירא  'בר)ומפאת הצניעות רק אחת מאמהות תביא להם  י   לפי כוחה. ְמַעט־ַמ֔

 

ם (ד,יחוירא  'בר) י  ח־ָנ֣אְ֣מַעט־ַמ֔ קטן בתפקיד שני דברים, מרמז לתגמול הקב"ה בשתי נתינות מים -קטן, זקף-מקף מונח מקף זקף – ֻיַּקָֽ

יִּם (יז,ו ' בשלחשמ)לבני ישראל במדבר )א(  ֖ נּו מ  ֛ מ  ֥אּו מִּ יתָׁ ב ֗צּור וְׁיָׁצְׁ ֣ כִּ ר  (כא,יז ' חקתבמ) ד)ב(  וְׁהִּ ֥י בְֵׁא֖ את ֲעלִּ ז ֑ ה ה  ֖ ירָׁ שִּ ת־ה  ל א  ֵא֔ רָׁ יר יִּשְׁ ֣ ז יָׁשִּ אִָׁ֚

ּֽה:  ֱענּו־לָׁ

ברהם מיעט במתן מים, אז לכאורה היינו אומרים שתגמול הקב"ה לבניו יהיה במים במידה. אבל בשני התגמולים במדבר א ]רד"ק[ע"פ 

בבית אברהם היה אילוץ שהזכרים חלשים מהמילה ולכן התגמול לבני  ]אברבנאל[ יצאו מים רבים. צ"ע בדברי הרד"ק. אבל ע"פ

 של אברהם לשרת את האורחים במידה מרובה. ישראל במדבר במים מרובים היה ראוי כמידת רצונו

 

ּו (ד,יחוירא  'בר)  טפחא ללא מרכא לפניה, בתפקיד שנוי ורבוי – ְוַרֲחצֶ֖

 והקפיד שלא להכניס עבודה זרה לביתומוצע לומר שהשנוי הוא ממה שנהגו אחרים שלא הקפידו על עבודה זרה ואילו אברהם אבינו 

 ולהעביר בזה אבק רגליהם ואז אם הם עע"ז לא ישתחוו לאבק כי הועבר ברחיצה. ולפי ]רד"ק[ צווה עליהם לרחוץ רגליהם

יֶכ֑ם (ד,יחוירא  'בר)  לא היו זכרים לשרתם, אברהם הגביל את האמהות מלרחוץ רגליהם. ]אברבנאל[אתנח מגביל, בשיטת  – ַרְגל 

ָּׁשֲענֶּ֖ו (ד,יחוירא  'בר) ָֽ ָֽץמהכתוב אחריה  טפחא, )א( בתפקיד כפותחת טפח להתאפיין – ְוה  ַחתָ֣הע  ותפקיד )ב( האפיון המשותף  ַּתֵ֥

שהבאנו לבאור )בר' וירא יח,ח( העץ בדק האם הנבדק הניח ע"ז  ]זוהר א וירא קב,ב[מתפשט )מלמד( אל הכתוב לפני כן. ע"פ 

יֶכ֑םומאמין בה', והאם הוא טמא יום או שבעה. כאן הבדיקה האם קיימו  ּוַ֣רְגל   והם טהורים. ואינם עע"ז ְוַרֲחצֶ֖

 

ָֽץ (ד,יחוירא  'בר) ]תורה שלמה סב[ ַחתָ֣הע  ּוַּ֣תֵ֥ ָּׁשֲענֶ֖ ָֽ ּה )משלי ג,יח( א תורה שנ'לא ץאין ע ְוה  ֑ ים בָׁ ֣ ֲחזִּיקִּ יא ל מ  ֣ים הִָּ֭ יִּ וכך ראוי לכל אדם  ֵעץ־ח 
 האפלה[ר או דרשמ] עתם בדברי תורהדבעת שיבואו אליו אורחים יישב 

"ר' שמעון אומר שלשה : [אבות פ"ג,מ"גמשנה ]-מה פירושו של הביטוי "דברי תורה", שב[ ושו"ת בית מרדכי חלק א סימן מ]
 . שאכלו על שלחן אחד ולא אמרו עליו דברי תורה, כאלו אכלו מזבחי מתים, שנאמר כי כל שלחנות מלאו קיא צואה בלי מקום"

הוא שאמר  ...ה בלהט נפשו מסור כולו ללימוד התורה.תשובה לפני מתן התשובה צריך לציין שזהו הקו של ר' שמעון בן יוחאי שהי
  שגם בשעת אכילה חייב אדם לומר דברי תורה!

בפירוש לאבות המיוחס לרש"י )ע' הרחיד"א בשם הגדולים ערך רש"י( ד"ה ולא אמר: "ורגילין בני אדם לפטור את עצמן בברכת 
 .המזון". רש"י אינו מביא את המקור

" על אבות, על סוף המשנה שם: אבל שלשה שאכלו על שלחן אחד ואמרו עליו דברי תורה כאלו אכלו הרשב"ץ בפירושו "מגן אבות
אומר: "ולא הספיק להם לפטור את עצמן בברכת המזון, אלא שדברו בו דברי תורה, הרי כאלו אכלו משלחנו של  -משלחנו של מקום 

ברכים על השלחן יוצאין ידי חובתן וחשוב כאילו אמרו דברי הר"ע מברטנורה בפירושו שם אומר: "ובברכת המזון שמ.     מקום
התוספות יום טוב שם מביא את דברי הר"ע מברטנורה ומביא     תורה, כך שמעתי". הוא אינו מזכיר את פירושו של רש"י לאבות, 

שהצבתי ציונים להדמות  סמוכין נאים לדבריו מדברי אגדה ומדרשי המקראות, אבל לבסוף הוא מסיים את דבריו ואומר: "ואעפ"י
ברכת המזון לדברי תורה אנ"ך, מכל מקום לא נתישבה דעתי בפסוק הזה לצאת ידי חובתו בכך, דודאי ר' שמעון לאו בהכי מיירי, 
דאטו ברשיעי עסקינן שאינן מברכין ברכת המזון שהיא מצות עשה מן התורה; ומילי דאבות מילי דחסידות נינהו כדאמרינן בפרק 

 דבעי למיהוי חסידא לקיים מילי דאבות".  המניח מאן
ובראשית חכמה שער הקדושה פט"ו אומר: "וכתב החסיד ר' יוסף יעבץ לאבות פ"ג במשנה שלשה שאכלו: ויש נוהגים לשורר 
פזמונים או מזמורים אחר הסעודה ומנהג יפה להפטר מן העונש, אבל עיקר הדיבור הוא ממש לומר איזה דין או חידוש פסוק או 

גדה". דבריו אלה של הראשית חכמה מובאים בשל"ה, שער האותיות, סעיף ו. והמגן אברהם לש"ע או"ח ריש סימן קע מביא ה
 . להלכה את דברי השל"ה, שאין ברכת המזון פוטרת מלומר דברי תורה וצריך לומר בשעת הסעודה דברי תורה ממש

ים עתים לתורה, ובזה שקורין שמע שחרית וערבית הם מקיימים את אלא ודאי בפשוטי עם עסקינן שאינם יודעי תורה ואינם קובע
קיום המצוה מן  ה לאוהם פוטרים את עצמם בברכת המזון מחובת אמירת דברי תורה בשעת הסעודה, ז ... מצות למוד תורה.

תורה בשעת הסעודה הם  ואולי רשאים לשער כי במנהג שנהגו העם לפטור את עצמם בברכת המזון מחיוב אמירת דברי..... המובחר. 
מסתמכים על זה שבברכת המזון אנו מזכירים תלמוד תורה וקיום מצוותיה וחוקיה באמרנו: "על תורתך שלמדתנו ועל חוקיך 

 . שהודעתנו". ומפני זה הם מורים היתר לעצמם ופוטרים עצמן בזכירה זו מן חובת אמירת דברי תורה בשעת הסעודה
)ע"פ ]בבלי ברכות ת הזימון המוציאה את אחרים מידי חובת ברכת המזון דומה לענין חיוב טבילה אנו למדים מכאן כי המברך ברכ

כמלמד תורה לאחרים. ואם ברכת המזון נחשבת כדברי תורה לחיוב טבילה, הרי מסתבר הוא כי היא יכולה להחשב כדברי כב,ב[{ 
הפירוש המיוחס לרש"י ולר"ע מברטנורה, לפטור עצמן בברכת  תורה גם מיתר הבחינות. ובכן אנו מוצאים כאן מקור להנוהגים, לפי

 .המזון מחיוב אמירת דברי תורה בשעת הסעודה

ָֽץ ַחתָ֣הע  מרכא סלוק, בתפקיד רבוי הגבלות. הגביל את האורחין רק למקום תחת העץ )בצל האמונה( ושמא עע"ז הם שלא ישבו  – ַּתֵ֥

  תחת ע"ז. הגביל שיחתם לדברי תורה ואמונה בה'.

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 )התשע"ח, בהשתתפות "נחלת יעקב"( :אבראשית חיי שרה כג, 2.9 

ּוְ֣בנ יבראשית חיי שרה כג,ה:  ֵ֛תֶ֣את-ַוַּיֲענֹ֧ ֹו׃-ח  ר֣לָֽ אמ ֵ֥ ַ֣אְבָרָהֶ֖ם֣ל 
י (בר' ח"ש כג,ה) ֵ֛ת-ְבנ  -ַוַּיֲענֹּ֧וְ֣בנ י (בר' ח"ש כג,ה) [שכל טוב )בובר(]-חת )א( עזות )ב( כנדרש ב-מצב אפשרי של מענה בני-כרב -מקף – ח 
ֵ֣֛ ֹו׃-תֶ֣אתח  ר֣לָֽ אמ ֵ֥  בלשון ענוה: ַאְבָרָהֶ֖ם֣ל 

ם-ֶאת (בר' ח"ש כג,ה) מדרש הנעלם כרך א  -זוהר ]-חת לאברהם )א( זלזול )ב( כנדרש ב-מצב אפשרי של יחס בני-כרב -מקף –  ַאְבָרָהֶ֖

ֵ֛תֶ֣את-ַוַּיֲענֹּ֧וְ֣בנ י (בר' ח"ש כג,ה)א"ר ראה מה כתיב  [א[']המתחיל בדף קכא ע חי"ש)בראשית(  ם-ח  וגו' כמו כן בדרך כבוד בדרך  ַאְבָרָהֶ֖
נּו (בר' ח"ש כג,ו) פיוס הדא הוא דכתיב ְּבתֹוכ ֔ יםַ֣אָּתה֣  ֤ יאֱ֣אֹלה  יְ֣נׂש ֨ ֗ נ  ֲאד  ֣נּו֣֣׀  ְׁשָמע 

עדן, ואברהם או שרה שאינה מוזכרת כנראה מרמז על -בזוהר זה נדרש שבני חת אלו גופות הצדיקים שוכני עפר ונשמותיהם שבגן

ֵ֛תֶ֣את-ְבנ יעדן. מקפי הכתוב -למו וגופו עומד להיקבר בארץ ונשמתו עומדת להיכנס לגןצדיק שהלך לבית עו ם-ח  ירמזו על  ַאְבָרָהֶ֖

 עדן-מצב של הצדיקים אחרי מותם. גוף בארץ, נשמה בגן-רב

ּוְ֣בנ י (בר' ח"ש כג,ה) ]צרור המור[ ע"פ ֵ֛תֶ֣את-ַוַּיֲענֹ֧ ם-ח  ֵ֛ת-ְבנ י ַאְבָרָהֶ֖ חת וכאן זה -חת )ב( גדולי בני-ם בנימצב )א( כלל ע-כרב -מקף – ח 

ֹומצב אברהם )א( מענה שלא לפי מעלתו )ב( מענה לפי מעלתו וכאן זה מצב )ב( כהמשך פירושו  -מצב )ב(. מקף כרב ר֣לָֽ אמ ֵ֥ מרכא  - ל 

 .להורות שרצו להשיב לו כפי דבריו מלה במלה. וכן תשובה ראויה והוגנת לו לפי מעלתו סלוק, רבוי הגבלות,

ֵ֛תֶ֣את-ּוְ֣בנ יַוַּיֲענֹ֧֣ ם-ח  דרגא תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חל אותו ענין, כאן כולם מצטרפים לדבר אחד  – ַאְבָרָהֶ֖

ֹו-המרומז ב ר֣לָֽ אמ ֵ֥ ֹווגו' ַוַּיֲענֹּ֧ו֣ (בר' ח"ש כג,ה) ]אור החיים[מרכא סלוק, רבוי והגבלה, כפי'  - ל  ר֣לָֽ אמ ֵ֥ . פי' לצד כי לא רבים ידברו ל 
ֹואמר לזה  ר֣לָֽ אמ ֵ֥ )טט: על כי אחד יאמר אליו בעד כולם:     עוד נתכוון לומר שלא הסכימו ביניהם על הדבר האמור בתשובתם אלא  ל 

ֹו תנאי( ר֣לָֽ אמ ֵ֥  :בכסף מלא )טט: שיקנה(וכמו שגילה סופם על תחילתם  ל 

רועוד להוסיף  אמ ֵ֥ ֹונוטריקון לאו אמור, כאילו כתוב "לאו אמור  – ל  ר  )בר' חי"ש כג,ח( יים[]אור הח"  לָֽ ֵב֥ םוגו' ו יְׁד  כ ֗ ֽת־נ פְׁשְׁ ם־ֵי֣ש א  וגו'. ֣אִּ
)ע"פ רשב"ם: כעין חמסן המחתים הבעלים בכח הני בי ריש גלותא לא מחזקי בן וז"ל  ] בבלי בבא בתרא לו,א[ יתבאר על דרך אומרם ז"ל

)טט: שלקחו בכח מבעליה( לא תועיל להם החזקה בקרקע וכו', ואמרו הטעם כי לצד שהם תקיפים הגם שהחזיקו בארץ  על שטר מכירה(

 :מוציאין אותה מידם)ואח"כ, בעת המתאימה(ו

)טט: כמו הריש גלותא ואנשיו  כי הוא גדול עד מאוד ותקיף יעשה חפצו ורצונו כי אין מוחה בידו לצד היכולת ]אור החיים דרך א[פי' 

שיקבור מתו  )טט: היינו לאו אמור לו(ם יפנו המת מקברו, וזה יגיד כי אינם חפצים , וכפי זה אין לו דין חזקה בקבר ולכשתשיג ידשבבבל(
)טט: בכח בזרוע אתה יכול לכפות חזקה, אבל איננו מסכימים לכך, וכאשר יגברו עליו  מלפניו זולת אם יעשה בזרוע והרי הוא מותרה ועומד.

 .יבטלו את החזקה ויפנו הקבר(

אמ ֵ֥֣ונסביר ע"פ תבנית הטעמים  ֹומרכא, רבוי  – רל  סלוק, הגבלה. בסה"כ רבוי הגבלות, בני חת הרבים הסכימו שאחד יאמר לו בשם  - לָֽ

 .לכשתשיג ידם יפנו המת מקברוולא בחזקה בכח הזרוע, שאז כולם, שהם מגבילים את אברהם לזכיה במקום קבורה בקניה בכסף מלא בלבד, 

 

י֣נְ֣בראשית חיי שרה כג,ו:  ֗ נ  ֣נּו֣׀ֲ֣אד  רֶ֣אתְׁשָמע  ינּוְ֣קב ֶ֖ ֔ ְבַח֣רְ֣קָבר  נּוְּ֣במ  ְּבתֹוכ ֔ יםַ֣אָּתה֣  ֤ יאֱ֣אֹלה  ֶתָ֑ך֣-ׂש ֨ ֣מ 
ּנּוֶ֣את֣ ֶּמ֔ ֣יׁש֣מ  ֹו֣ל א-א  ְברֵ֛ ָך׃-ק  ֶתָֽ ר֣מ  ְּקב ֵ֥ ֣מ  ְּמָךֶ֖ ְכֶלֵ֥ה֣מ  ֣י 

֣נּו֣׀֣הרחבה לנושא שנידון בעבר. ֣נּו֣פסק )א( מסיבת הפרדה בין אותיות אהו"י בסוף מלת  – ְׁשָמע  יותחילת מלת ְׁשָמע  ֗ נ    ;ֲאד 

 פסק )ב( קריאה עם פסק וקריאה ללא פסק. 

יהמשך להסבר לקריאה עם פסק,  ֗ נ   ארבעה המלכיםכי בגלל נצחונו על  (בר' לך יד,יז) ]באר מים חיים[פי'רביע, בתפקיד ארבע מרמז כ – ֲאד 

ֶ֣מק-ֶאלהתכנסו מלכי ומושלי הארץ  ּוא ָׁשו ֔ה ע  ֵֶ֥מק הֶ֖ ֶלְך ע  יםְ֣נׂש ֣֨-את אברהם עליהם ל להמליך ַהֶּמָֽ ֤ כמאמר חז"ל  ולמלךיאֱ֣אֹלה 
 .בהשוואת כולם בעמק שוה ]בראשית רבה מ"ג, ה[

נּו֣ )בר' ח"ש כד,ו(  ְּבתֹוכ ֔ יםַ֣אָּתה֣  ֤ יאֱ֣אֹלה  קטן, תבנית שבין תפקידיה כעין המידות הבאות של ר' אלעזר בן -קדמא מהפך פשטא זקף -ְנׂש ֨

י֣֣)בר' ח"ש כד,ו(כתוב המלמד על חבירו שלפניו כיח על חבירו, )כב( מדבר שחבירו מוכיח עליו, )כג( מדבר שהוא מוריה"ג  ֗ נ  ֲאד  ֣נּו֣֣׀ ְׁשָמע 
 או הכתוב שלפניו מלמד עליו, 

נּו֣את שני ההסברים נמשיך לפי תבנית טעמי הכתוב  ְּבתֹוכ ֔ יםַ֣אָּתה֣  ֤ קטן מלמד על שני לימודים. מהפך -קטן, זקף-מהפך פשטא זקף -ֱאֹלה 

וצא מפשוטו של הכתוב. )א( בני חת מכירים במיוחדותו של אברהם אבינו ושהוא הציל את הארץ פשטא מלמד שלפחות למוד אחד י

מארבעת המלכים ולמעשה שייכת לו ומקבלים את נשיאותו. )ב( אבל היות וא"א לא אכף שלטונו עליהם כמלך )בגלל הנאמר לו בברית בין 

 הבתרים( אז יושבי הארץ ממשיכים לנהוג בשלטונם.

לקית פעמים אחדות והוא מבקש בנועם אבל אם לא יענו -יודעים ובין אם הם לא יודעים, הארץ שייכת לו גם מכח הבטחה אבין אם הם 

ֲעָ֔ך  (בר' לך יב,ז)ומדרש אגדה אם תרצו הריני גר ואם לאו אהיה תושב ואטלנה מן הדין שאמר לי הקב"ה ...  רש"י )ד(יכריחם, כפי'  רְׁ ז ֨ לְׁ

ץ ה   ר  ֣ אָׁ ת־הָׁ ן א  ֵת֖ אתא  את( בר' ח"ש כד,ז))גם  ז ֑ ז ֑ ץ ה  ר  ֣ אָׁ ת־הָׁ ן א  ֵת֖ ֲעָ֔ך א  רְׁ ז ֨  (  לְׁ

 

ת: בראשית חיי שרה כג,ז: ָֽ ְבנ י־ח  ֶרץ֣ל  חּוְ֣לַעם־ָהָאֶ֖ ְׁשַּתֵ֥ ָָֹֽ֧֖קםַ֣אְבָרָהֵ֛םַ֣וּי  ַ֣וָּי
ָָֹֽ֧֖קםַ֣אְבָרָהֵ֛ם (כג,ז 'חי"שבר) [שכל טוב )בובר(] חּוְ֣לעַ֣: שהיה יושב ביניהם וקם. ַוָּי ְׁשַּתֵ֥ ֶרץַוּי  תהם . ם־ָהָאֶ֖ ָֽ , לימד על שמודין על ְבנ י־ח 

 :בשורה טובה

חּו  לא(,מז ר' ויחיב)[בעל הטורים] ֥ ת  , בלי ה"א 735)טט: גי'  ס ו( ב"ר) . בגימטריא מודים על בשורה טובה(730)יעקב אבינו( )טט: גי' ו יִּשְׁ

  : אחרונה הגי' שוות(

ְׁשַּתֵ֥֣ (כג,ז 'חי"שבר) [רד"ק] ָָֹֽ֧֖קםַ֣וּי  קם על רגליו וכפף להם ראש דרך הודאה ושבח על הדבר הטוב שענו לו, והודיעם מה היה דעתו  -חּוַ֣וָּי

ֽֽה': כו(,כדחי"ש  'בר)הפסוקים הבאים מלמדים על הודאה על דבר טוב בקידה והתחויה  :לבקש מהם חּו ל  ֖ ת  יש ו יִּשְׁ אִּ֔ ד הָׁ י  נב(,כדחי"ש  'בר) ו יִּק ֣ ו יְׁהִּ֕

מ ֛  ר שָׁ ֥ ֽֽה':כ ֲאש  צָׁה ל  רְׁ ֖ חּו א  ֥ ת  ם ו יִּשְׁ ֑ ֵריה  בְׁ ת־דִּ ם א  ֖ הָׁ ב ד ַאבְׁרָׁ ֥ ֽה: פ לא(,מזויחי  'בר) ע ע  טָׁ אש ה מִּ ל ע ל־ר ֥ ֵא֖ רָׁ חּו יִּשְׁ ֥ ת  ִּשְׁ ע ֑לֹו ו י ֖ ב  י ו יִּשָׁ עָׁה  לִּ֔ ֽבְׁ ר הִּשָׁ אמ   ו י ֗

ָֽ֣ (כג,ז 'חי"שבר) [ספורנו] ְבנ י־ח  ֶרץ֣ל  חּוְ֣לַעם־ָהָאֶ֖ ְׁשַּתֵ֥  :השתחוה לאותם ראשי העם הנועדים מפני שהם היו במקום כל הצבור. תַוּי 

ֶרץלפי הביאור על הספורנו   )כג,יב( מבאר שבשביל כבודם עפרון הסכים למכירת המערה. -חת, וב-הם המכובדים שבבני ַעם־ָהָאֶ֖

והצניעות עמהם ואפילו לפני  ע"ה היה משפיל עצמו במידת הענוה)א"א( והוא  המדרש הגדול[ בשם]תורה שלמה ]סו[ -אבל ב
ֶרץ: ,יב(כגחי"ש  'בר) הפחותים שבהם, שנאמר ֶ֖יַ֣עֵ֥םָ֣הָאָֽ ְפנ  ם֣ל  ַאְבָרָה֔  ֣ ְׁשַּת חּו  ַוּי 

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
֣לֶ֣עְל֔יֹון֣ (טי,יד ' לךבר) [פנים יפות]  ְלא  , כמו )בנוסח של שם בן נח שהיה עד אז כהן( יש לומר שרמז לו בזה ברכת כהניםוגו'. ָּב֤רּוְךַ֣אְבָרם֣ 

שמצינו במדרש ]ילק"ש לך ע"ד[ שהוציא לו לחם ויין לרמז על מנחות ונסכים, ולכך הקדים ברכתו של אברהם שהוא ברכה מן 
  .ברכת הודאה שאינו אלא מדרבנן , לברכתו של הש"י שהוא)הכוונה לברכת כהנים( התורה

 
 [מהלכות ברכות השחר -ילקוט יוסף פסוקי דזמרה וקריאת שמע סימן מו ]

רכת אלהי נשמה אינה פותחת בברוך מפני שהיא ברכת ההודאה, וברכות ההודאות אינן פותחות בברוך. ומכל מקום טוב ונכון יג. ב
נשמה לאשר יצר, או לברכה הפותחת בברוך. אך אין למחות במי שעושה כדעת מרן השלחן ערוך ואינו מסמיך  -להסמיך ברכת אלהי 
יג(אשר יצר לברכה זו.

 
 להסמיך אלהי נשמה לאשר יצריג(  מהלכות ברכות השחר -י דזמרה וקריאת שמע הערות סימן מו ילקוט יוסף פסוק

דין זה כבר נתבאר לעיל סוף סימן ו'. שוב ראיתי בהליכות עולם ח"א )עמו' נ'( שכתב בזה בזה"ל: כתב בבן איש חי )פרשת וישב אות 
כ. והנה התוס' ברכות )מו א( ד"ה כל הברכות, כתבו, אלהי נשמה ב( יסמוך ברכת אלהי נשמה לאשר יצר, כמ"ש בשער הכוונות. ע"

 הודאה בעלמאלמה אינה פותחת בברוך, והרי אינה סמוכה לאשר יצר, כגון שלא הוצרך לנקביו, וצריך לומר שהואיל ואינה אלא 
ש"ע )סימן ו סעיף נ( וז"ל: ברכת מש"ה אינה פותחת בברוך. וכן כתבו התוס' בפסחים )קד ב( ד"ה כל הברכות. וכן כתבו הטור ומרן ה

 ע"כ.  כמו שמצינו בברכת הגשמים וברכות ההודאות אין פותחות בברוךאלהי נשמה אינה פותחת בברוך מפני שהיא ברכת הודאה, 
ומה מברך, אם אין לו שדה אומר: מודים אנחנו לך ה' אלהינו על כל  [שו"ע או"ח הלכות ברכת הפירות סי' רכא] יעויין בלשון 

פה וטפה שהורדת לנו ואלו פינו מלא שירה כים וכו' עד הן הם יודו ויברכו את שמך מלכנו, וחותם: בא"י אל )ג( רוב ההודאות; ט
ב'( ואם יש לו שדה )ד( בשותפות עם אחר, מברך הטוב והמטיב; )ה( ב( ואם אין לו שותף בשדה, * )ו( א מברך שהחיינו. הגה: 

וצריך לפרש את הכלל שברכות הודאות אינן פותחות בברוך,   ברך הטוב והמטיב )רשב"א(.)ז( י"א ב דהשומע שירדו גשמים מ

 היינו ברכה ארוכה, שהרי ברכת הטוב והמיטיב ושהחיינו פותחות בברוך.
והרב ר' דוד אבודרהם )בדף יד ע"א( כתב, אלהי נשמה אינה פותחת בברוך, שאינה סמוכה לברכת אשר יצר, דהא אמרינן בגמרא 

לימא הכי אלהי נשמה וכו', ומיהו פי' הראב"ד שהיא סמוכה לברכת המפיל חבלי שינה על  )מתעורר משנתו(ות ס ב( כי מיתער )ברכ
עיני, ואין השינה הפסק מפני שאינה מעשה וכו', והנכון כמו שפי' ר"ת שאינה פותחת בברוך מפני שהיא ברכת הודאה, וכן ברכת 

 מפני שהיא ברכת הודאה. ע"כ.  שדה( )כשאין לוהגשמים אינה פותחת בברוך 

ֶרץ חּוְ֣לַעם־ָהָאֶ֖ ְׁשַּתֵ֥ ָָֹֽ֧֖קםַ֣אְבָרָהֵ֛םַ֣וּי  דרגא תביר מרכא טפחא, הלכה )א( כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא שכאן הוא הודאה  – ַוָּי

 :בשורה טובה )כל(על  )לה' בברכה( לימד על שמודיןלה', ושעל כל אחד חלה אותה הלכה, כאן 

ֶרץַאְבָרָהֵ֛֣ חּוְ֣לַעם־ָהָאֶ֖ ְׁשַּתֵ֥ תביר מרכא טפחא, הלכה )ב( כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא שכאן הוא הודאה לה', ושעל  – םַ֣וּי 

 חלקם לא חלה הלכה )ב(, אפשר כי הלכה )ב( היא מתי לא פותחים ברכת הודאה בברוך. 

 לפיכך שתי תבניות הטעמים לעיל מלמדות על ברכות הודאה שהן מרבנן!!!

)א( א א'( שוחין  [שו"ע או"ח הלכות תפלה סי' קכא]-תביר עשוי למעט השתחויה בברכת הודאה כתיקון חז"ל כנלמד ב – ַאְבָרָהֵ֛ם
  )ב( במודים )ג( א'[ תחלה )ד( ב וסוף.

לברכת ושם מבואר שמלכי צדק פעל לא כהוגן בהקדימו ברכת אברהם  [בבלי נדרים לב,ב]-במאמר המוסגר יעויין ב ]נחלת יעקב[

הבורא ועל כן נענש וניטלה ממנו הכהונה. והנה לפי דברי הפנים יפות פעל כהוגן שהרי הקדים ברכת כהנים שהיא מן התורה לברכת 
ההודאה שהיא מרבנן. ויש לפרש שהתביעה על מלכי צדק שלא הזכיר שם ה' בברכתו לאברהם והיה צריך לומר "יברך אל עליון ... 

 "יברכך ה' וישמרך".לאברהם, כמו ברכת כהנים 

 

ר֣ בראשית חיי שרה כג,ח: אמ ֑ ם֣ל  ָּתֶ֖ ר֣א  ֵ֥ ַ֣וְיַדּב 
ַחר: ֹוןֶּ֣בן־֣צ ָֽ יְּ֣בֶעְפרֵ֥ ֶ֖ ְגעּו־ל  יּ֣ופ  יְׁ֣שָמ֕עּונ  ְּלָפַנ֔ מ  י֣  ת  רֶ֣את־מ  ְקּב ֤ ם֣ל  ת־ַנְפְׁשֶכ֗ ׁ֣שֶ֣אָֽ ם־י  ֣א 

ם )בר' חי"ש כג,ח( ָּתֶ֖ ר֣א  ֵ֥ הסכימו לבקשתו  )בר' חי"ש כג,ו(-ות משני הפסוקים הקודמים. ב)סלוק( מרכא טפחא, כעין לימוד סמיכ – ַוְיַדּב 

הוא מפתח את כיבודם וע"פ  )בר' חי"ש כג,ח(-הוא השתחוה לה' על הבשורה הטובה ותוך כך כבדם, ב )בר' חי"ש כג,ז(-קבר בחברון, ב-לאחוזת

]ב"ר )וילנא( במבחר קברינו קבר, וע"פ  אם יש את נפשכם כאשר אמרתם תחלה שתוכם טוב ואינו מן השפה ולחוץ באמרכם ]אלשיך[
]מתנות -מבקש את תיווכם אל עפרון שיתפייס לבקשתו ואם לאו שיתפללו שיצליח במשא ומתן עם עפרון ו ]שכל טוב[והסבר  חי"ש נח,ז[

שאותו יום מינו פירש  התפללו לו בשבילי )היינו שיש בכוחם להתפלל להצלחתו של עפרון וידע שמצליח בזכות אלהי אברהם(,  כהונה[

אותו ארכוסטרטיגוס )כעין ראש השרים( אמנם מה' יצא שלא יהא בר נש רב )אברהם( זבין )קונה( מבר נש זעיר. אבל בדרך ארץ מקובל 
]גבול בנימין, ווילאלי בנימין, ח"ג,דרוש ה[ רצה אברהם להראות שיאמרו לעפרון שזה כבודו שאברהם -שגדול עושה עסק עם גדול. וב

ינו, מלך מהדיוט, יקנה ממ פגעוני מלשון לך ופגע בו, להראות שיש  –גדול בתפקיד שלוש, א"א התקין עצמו למלחמה -זקף – ְׁשָמ֕עּונ 

 צלו לי. –סרסוני בממון כדי שלא יערערו משום דינא דבר מצרא, תפילה  –בכוחו ליטלה ממנו מהבטחת הקב"ה, לדורון 

ם )בר' חי"ש כג,ח( ָּתֶ֖ ר֣א  ֵ֥ רכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב אפשר רבוי כיבודם, רבוי השתדלות שיצליחו מ – ַוְיַדּב 

ר֣לבקש בקשתו.  אמ ֑  אתנח, מגביל אפשר שאם עפרון יכביד בכעין נוטריקון לאו אמור, הרבו תפילה שיתפייס. – ל 

ם( כג,ח ' חי"שבר) [רמב"ן] ת־ַנְפְׁשֶכ֗ ׁ֣שֶ֣אָֽ ם־י  אבל  )טט: ב(טעמו, אני לא אקבור מתי בקבר אחר,  )טט: א( - ת ארבע דברים מונח רביע, בתפקיד לפחו – א 
 אם רצונכם שאקבור מתי פגעו לי בעפרון שיש לו מערה בקצה שדהו, ואיננה לו בית קברות אבותיו, כי לשדה היא להם:

 וא לפני ואני צריך למהר לקברו:או יהיה טעמו, מתי אשר ה )טט: ד(כי אם לא תעשו כן אקברנו בארון.  -וטעם מלפני  )טט: ג(
ולא יהיה לו לכבוד למכור נחלת אבותיו, כענין נבות  -כי היה עפרון עשיר ונכבד, כאשר אמר ביני וביניך מה היא  -וטעם ופגעו לי  )טט: ה(

 :ורו דרך כבודהיזרעאלי )עיין מלכים א כא(, על כן לא הלך אברהם אליו להרבות לו מחיר השדה, ובקש מאנשי העיר שיפגעו בעב

י֣. (כג,ח ' חי"שבר) [מלבי"ם] ְּלָפַנ֔ מ  י֣  ת  רֶ֣את־מ  ְקּב ֤ קטן, זקף קטן כשני לימודים. מהפך פשטא מוציא לפחות לימוד -מהפך פשטא זקף -.ל 

שני טעמים. א[ י"ל שהיא תקנה כללית שזר לא תקנה הזאת שלא לתת אחוזת קבר לאיש נכרי, יש לומר בה אחד מפשט הכתוב. ... 
, וזה מפני שהאזרחים קודמים לקנות, ובזה אינו יכול להאחז לקנות שם אחוזהוכמ"ש גבי שכם והאחזו בה, שסתם גר , יהיה לו אחוזה בתוכם

י"ל שהיתה התקנה רק על המכר לא על המתנה, שבמכר י"ל שהאזרח קודם ובר מצרא, אבל במתנה הלא כל אחד יכול לעשות בשדהו מה שירצה, 
ב[ י"ל שהתקנה היא רק על אחוזת קבר מפני  ר תנהו במתנה לאזרח הארץ, שהמתנה הוא בשביל שהאיש ההוא מצא חן בעיניו.ואין שייך לומ

שי"ל בית קברות מיוחד למשפחתו, שזה לא ניתן רק לגדולי הארץ, ובצד זה אחוזה אחרת יוכל , שאין רוצים שאיש נכרי יהיה לו הכבוד הזה
ואחר שיש ספק בתקנה זאת איך היתה, יש רשות ביד מושל הארץ שהוא ממונה על ן לתת לו גם במתנה, לקנות גם הגר, ואחוזת קבר אי

ַחרחוקי המדינה לעשות פירוש לתקנה זו כטוב בעיניו, לכן אמר  ֹוןֶּ֣בן־֣צ ָֽ יְּ֣בֶעְפרֵ֥ ֶ֖ ְגעּו־ל  יּ֣ופ  שאחר שעפרון הוא השופט יוכל להסכים  ,ְׁשָמ֕עּונ 
 ,תקנה הוא מצד שהאזרח קודם לקנות, ובזה הצד יכול לתת לו אחוזת קבר במתנה כמו שיכול לתת לו שדה במתנהשהפי' הוא כטעם הראשון, שה

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 )התשע"ט, בהשתתפות "נחלת יעקב"( :אבראשית חיי שרה כג, 2.10 
 

 שבועה עם משפטי התנאים ט: -בראשית חיי שרה כד,א 
ְךֶ֣את ַרֵ֥ 'ּ֣ב  יםַ֣והֵ֛ ֑ ןָּ֣בֶ֖אַּ֣בָּימ  םֶ֣אלאַ֣-]א[ְ֣וַאְבָרָה֣םָ֣זק ֔ ל׃֣]ב[ַ֣וּי ֣אֶמרַ֣אְבָרָה֗ ֶ֖לְּ֣בָכל-ְבָרָהֶ֖םַּ֣בּכ ָֽ י֔תֹוַ֣הּמ ׁש  ןּ֣ב  ְזַק֣  ֣ ים-ֲאֶׁשר-ַעְבּדֹו ָֽ י׃֣-֑לֹוׂ֣ש  ָֽ כ  ַחתְ֣יר  ַּ֣תֵ֥ ָ֣נֵ֥אָ֣יְדָךֶ֖

א ר֣ל ָֽ יָ֣הָאֶ֑רץֲ֣אֶׁש֨ ֶ֖ ם֣ו אֹלה  י  ֣יַ֣הָּׁשַמ֔ ֱאֹלה  ה ֣' ֣יֲעָ֔ךַּ֣בָֽ י֣אֲ֣-]ג[ְ֣וַאְׁשּב  ֔ ְּכַנֲענ  ַהָֽ ְּבנֹות֣  י֣מ  ֔ ְבנ  ל  ָּׁשה֣  ח֣א  ַּק֤ י֣ת  ֹ֧ ֹו׃֣]ד[ּ֣כ  ְרּבָֽ ֵ֥בְּ֣בק  י֣יֹוׁש  ֶ֖ כ  רָ֣אנ  ֶׁשֵ֥
יְ֣וֶאל-ֶאל ֵ֛ ל א-ַאְרצ  ֶבד֣אּוַלי֣  ָהֶע֔  ֣ ָליו ק׃֣]ה[ַ֣וּי ֤אֶמר֣א  ְצָחָֽ יְ֣לי  ֵ֥ ְבנ  ה֣ל  ָּׁשֶ֖ ֣א  ְ֑ךְ֣וָלַקְחָּתֵ֥ ל  יּ֣ת  ֶ֖ יֶ֣אל-מֹוַלְדּת  הָ֣לֶלֵֶ֥כתַ֣אֲחַרֶ֖ ָּׁש֔ -ת אֶב֣הָ֣הא 

ֶאת יב֣  ֤בָ֣אׁש  ְנָ֔ךֶ֣אל-ָהָאֶ֣רץַ֣הּז ֑אתֶ֣הָהׁש  ָּׁשֶ֣מרְ֣לָ֔ךֶּ֣פן-ֶרץֲ֣אֶׁשרָהָאֶ֖֣-ּב  יוַ֣אְבָרָה֑ם֣ה  ָלֶ֖ ם׃֣]ו[ַ֣וּי ֵ֥אֶמר֣א  ָּׁשָֽ אָת֣מ  יבֶ֣את-ָיָצֵ֥ ֵ֥ י֣-ָּתׁש  ֶ֖ ְּבנ 
ָּמה׃֣ ֶּברָׁשָֽ רּ֣ד  ַ֣וֲאֶׁש֨ י  ֹוַלְדּת  ֶאֶ֣רץ֣מָֽ ּומ  י֣  ֣יתָ֣אב  ּב  י֣מ  נ  רְ֣לָקַח֝ םֲ֣אֶׁש֨ י  ֣יַ֣הָּׁשַמ֗ ע-]ז[֣֣ה'׀ֱ֣אֹלה  ְׁשַּבָֽ ָֽ יַ֣וֲאֶׁש֤ר֣נ  ְרֲעָ֔ך֣אֶ֣-ל ֝ רְ֣לַז֨ אמ ֔ ל   ֣ י ןֶ֣אתל  ֶ֖ ם׃֣-ּת  ָּׁשָֽ ֶ֖י֣מ  ְבנ  ָּׁשֵ֛ה֣ל  ֣א  יָךְ֣וָלַקְחָּתֵ֥ ְלָפֶנ֔  ֣ ְׁשַל֤חַ֣מְלָאכֹו ָ֣הָאֶ֣רץַ֣הּז ֑את֣֗הּוא֣י 
ם י֣ז ֑אתַ֣ר֣קֶ֣את-]ח[ְ֣וא  ֶ֖ ְּׁשֻבָעת  יָת֣מ  ּק ֕ יָךְ֣ונ  ָלֶלֶ֣כתַ֣אֲחֶר֔ ָּׁשה֣  א  א֣ת אֶב֤הָ֣הָֽ ָּמה׃֣-ל ֨ בָׁ֣שָֽ ֶ֖ אָ֣תׁש  י֣ל ֵ֥ ֔ ְּ֣בנ 

ֶאת ע֣֔לֹוַ֣עלָי֔דֹוַּ֣תֵ֛חַ֣-]ט[ַ֣וָּיֶׂ֤שםָ֣הֶע ֶבד֣  ָּׁשַ֣בָֽ ָנ֑יוַ֣וּי  ֵֶַֽ֥רְךַ֣אְבָרָהֶ֖םֲ֣אד  רַ֣הֶּזָֽה׃-תֶ֣י  ַהָּדָבֶ֖

נברר הנושאים הקשורים בנישואי יצחק עליהם השביע אברהם את העבד. דעת רש"י ודעת התוספות. בגלל הספק האם רבקה הייתה קטנה 

 ביא לימוד שהעבד לא ניחש אלא פעל לפי הוראות אברהם.נאו גדולה נדרש תנאי כפול. נביא לימוד שרבקה הייתה גדולה ונדרשה רק הסכמתה. 

)האומר שצריך תנאי כפול ולראיה מביא את  בשלמא לר' מאיר )הקדמה במשנה נדון האם צריך תנאי כפול במשפטי התנאים([ בבלי קידושין סא,ב]

י מא(כד, ' חי"שבר), היינו דכתיב: הכתוב הבא( ָאָ֣לת ֔ מ  ָּנֶקה֣  יבד מהתנאי הראשון תנאי ההן, )פוטר את הע ָא֤זּ֣ת  ָֽ ָאָלת  י֣מ  ֶ֖ יָתָ֣נק  ֵ֥ פוטר אותו  ְוָהי 

, אלא לרבי חנינא בן גמליאל, למה לי? איצטריך, סלקא דעתך אמינא, היכא דניחה לה לדידה ולא ניחא ליה מהתנאי השני תנאי הלאו(
 .)שלא יביאה אם המשפחה מתנגדת( משמע לן , קא)יביאה נגד רצונם( מייתי בעל כרחייהו )היא מסכימה והמשפחה מסרבת(לדידהו 

ם  ח(כד, ' חי"שבר))לפי עורך מתיבתא ההמשך הוא קושיה על ר' מאיר ור' חנינא(  ָּׁשה ֣-א  א  א֣ת אֶב֤הָ֣הָֽ למה לי? איצטריך, סד"א, היכא  ל ֨
שה מתנגדת, טט: וזה יכול להיות רק )שלא יביאה אם הם מסכימים והא דניחא להו לדידהו ולא ניחא לה לדידה נייתי בעל כרחה, קא משמע לן

 . אם האשה גדולה ולכן עצמאית(
 רש"י מפרש רק את הקטע הראשון בדעת רבי מאיר. 

היינו  )מכלל הן אין אתה שומע לאו ולכן צריך את התנאי השני( נןדאמר מכללא לא שמעי -בשלמא לר' מאיר [ בסא, קידושיןבבלי רש"י ]
יָא֤זּ֣ת֣  מא(כד, ' חי"שבר)דכתיב  ֔ ָאָ֣לת  מ  ְֶ֖ך֣ לח(כד, ' חי"שבר)לפי שהשביעו  ָּנֶקה֣  ל  יּ֣ת  ֵ֛ ית־ָאב  אֶ֣אל־ּב  ם־ל ֹ֧ תחול עליך שבועה ומכללא לא א 

 .שמעינן דאם תלך לא תחול
)לא היה התנאי היחיד מבטל  לא הוה מבטל תנאה לשבועה  )אם לא היה כופל התנאי( אלא דאי לא כפליה ?לפרושי אם תלך תנקה -למה לי 

)ולכן לא יוכל לקחת אשה מכנען( )כלומר ללא  אם יקח לו אשה מבנות כנען. )השבועה( תחול עליו )והם או היא יסרבו(דאפי' ילך  בועה(הש

 התנאי הכפול אין העבד משוחרר מהשבועה(

  מא(כד, ' חי"שבר) וביםלהכי נכתב האי למיתלי נמי בקר -)יביאה בעל כרחה( נייתי .לקרובים -ולא ניחא להו  .לאשה -היכא דניחא לה 
ְך֣ ָל֔  ֣ ְּתנּו א֣י  ם־ל ֤ יהיה נקי מהשבועה לקחת אשה ממשפחת אברהם ויהיה  )בר' חי"ש כד,ח(מפרש  ]רש"י עה"ת[ולכן  .קרובים והיית נקיְוא 

 מותר לעבד לקחת אשה מכנען מבנות ענר אשכול וממרא.

 

֣  מא(כד, "ש' חיבר)מפרשים את הגמרא על פי  [ב,תוספות מסכת קידושין סא] ְּתנּו א֣י  ם־ל ֤ יְ֣וא  ֑ ְׁשַּפְחּת  ֹואֶ֣אל־מ  יָ֣תבֶ֖ ֵ֥ יּ֣כ  ָאָ֣לת ֔ מ  ָּנֶקה֣  ָא֤זּ֣ת 
י: ָֽ ָאָלת  י֣מ  ֶ֖ יָתָ֣נק  ֵ֥ ְךְ֣וָהי  ומסקנתם שהיו שתי שבועות, )א( לקחת אשה ממשפחת אברהם )ב( לא לקחת אשה מכנען גם אם לא הצליח  ָל֔

 לקחת אשה ממשפחת אברהם.

י מא(כד, ' חי"שבר)רבי מאיר היינו דכתיב בשלמא ל[ תוספות] ָאָ֣לת ֔ מ  ָּנֶקה֣  תימה מה ענין זה אצל מחלוקת  -אלא לר' חנינא למה לי  ָא֤זּ֣ת 
י מא(כד, ' חי"שבר)והלא לא היה תנאי אלא בפירוש אמר שישבע לו שיקח אשה לבנו ממשפחתו ואם לא פירש הקרא  ָאָ֣לת ֔ מ  ָּנֶקה֣  ...  ּת 

ְּתנּו ֣ א֣י  ם־ל ֤ ְך֣א   הייתי אומר שהיה עובר שבועה בין יתנו ובין לא יתנו אם לא היה מביא אשה ָל֔
שאם הלך אליעזר למשפחת אברהם והם לא ירצו ליתן לו  רושוקשה להבין שהרי משמע מתוך פי )=רש"י(ומה שפירש הקונטרס 

)רבי  ר"יי' ג איירי בע"א ממה שאמר ר"מ[ לכן פדר"ח ב" )היה משמע( מינאאעתא דלקא שיהא מותר בבנות כנען וזה אינו ]דלפי זה ס

אף על פי שסברא הוא כשאדם מתנה  )ולכן צריך להתנות תנאי כפול מפורש( בשלמא לר' מאיר דלית ליה מכלל הן אתה שומע לאו יצחק(
א על מנת שיתנו אף על פי שהוא סברא שלא השביעו אל ,עם חבירו אם תעשה זה אתן לך זה ואם לא תעשה לא אתן לך כמו כן כאן

י מא(כד,)) הוצרך לפרש אם לא יתנו תהיה נקי ָֽ ָאָלת  י֣מ  ֶ֖ יָתָ֣נק  ֵ֥ התנאים למה  )משפטי(אבל לר' חנינא דאזיל בתר סברא לפי דעת בעלי  (ְוָהי 
ְך מא(כד,)פירש  ָל֔  ֣ ְּתנּו א֣י  ם־ל ֤ אחת שיקח אשה  ששתי שבועות השביעוה"ר יצחק נראה ורנו פשיטא אם לא ירצו ליתן דיהיה נקי ולמא 

י֣ז ֑את֣ ח(כד,)לא תקח אשה מבנות כנען ודייק מדכתיב   ,לבנו ממשפחתו ושבועה אחרת שאם לא יתנו ֶ֖ ְּׁשֻבָעת  יָת֣מ  ּק ֕ )שממקום הכתוב ְונ 

 .)והיא שלא יקח מבנות כנען( משמע שיש שבועה אחרת נראה שהיא על הליכה למשפחת אברהם(

 

ֽנ ֲערָׁ֗  (כד,טז ' חי"שבר)א אומר וכן הו[ ב,תוספות הרא"ש מסכת יבמות סא] ת וְׁה  ֤ ה   ט ב  א  רְׁ ד מ  א ֔  )בוגרת( . תימה דהכא משמע דרבקה נערהמְׁ
ספרי ]-, ודקדק מהא דתניא ב)שנה( היתה ובסדר עולם תניא דלא היתה רבקה אלא בת ג' והגיה ה"ר שמואל חסיד מאשפירה בת י"ד

וקא חשיב קהת ורבקה וקהת חי קל"ג שנים כדכתיב  ,הם שוות רבקה וקהתשש זוגות ששנותי...  [פיסקא שנז )לד,ז( וזאת הברכה
ֽה: ,יח(ו' וא' שמ))טט:  בקרא נָׁ ת שָׁ ֖ א  ים ּומְׁ ֛ ֹלשִּ ֹ֧לש ּושְׁ ת שָׁ הָׁ֔ ֵי֣י קְׁ נֵי  ח  ואם לא היתה רבקה אלא בת ג' שנים כשנשאה יצחק לא תמצא  (ּושְׁ

שנולד יעקב נמצא כי רבקה כשילדה יעקב בת כ"ג שנים, וכשמתה רבקה לא בשנותיה קל"ג, דבן מ' שנה היה יצחק כשנשאה ובן ס' כ
היו כל שנותיו של יעקב אלא צ"ט שנים שהרי ישמעאל בן ע"ד שנים היה כשנולד יעקב דגדול היה מיצחק י"ד שנה ושנותיו של 

וב' שנה בדרך דמפקינן מבית סוכות ובו ישמעאל קל"ז, ובו בפרק נתברך יעקב והיה בן ס"ג וי"ד שנים בבית עבר וכ' שנים בבית לבן 
תו תָׁ֤  ' וישלח לה,ח(בר)-בפרק מתה רבקה כדדרשינן מ ה   מָׁ ב רָׁ ֥לֹון ...  דְׁ ֽכּות א  )לקל"ג שנה אם הייתה רבקה בת שלש  נמצא חסר י"א שנה :בָׁ

כלל  )בסדר עולם מג' שנה לי"ד( גיה, אבל אם היתה בת י"ד שנים כשנשאה יצחק אז יהיה החשבון מכוון, ומיהו לא יתכן להבנישואיה(
יצחק אבינו כשנעקד ע"ג המזבח היה בן ל"ז שנה ובאותו הפרק נולדה רבקה וכתיב ויהי יצחק בן מ'   )בסדר עולם( דהכי מיתניא התם

 .)בסיכום מקורות סותרים לגבי גיל רבקה כשנשאה יצחק( שנה בקחתו את רבקה

 

לא לקחת אשה  שבועה)עה"ת ובבלי קדושין(  ]רש"י[ת העבד על נישואי יצחק עם תנאי לפי אברהם אבינו משביע א הסבר ע"פ המקורות.

שילך למשפחתו ויקח אשה משם. אברהם לא מציין אם היא קטנה ומספיק רק הסכמת קרובים )אביה או אמה ואחיה(  תנאימבנות כנען עם 

יסכימו )הקרובים אם היא קטנה, או היא כגדולה( אז יכול לקחת מפרש שאם ילך ולא  ]רש"י[או האם היא גדולה וצריך רק את הסכמתה. 

 מבנות כנען.

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 שתי שבועות, )א( לקחת אשה ממשפחת אברהם )ב( לא לקחת אשה מכנען גם אם לא הצליח לקחת אשה ממשפחת אברהם. ]תוספות[לפי  

 קובעת.שנה בנשואיה ועצמאית ורק דעתה  14.5או  14רבקה בת  ספרי[ע"פ  תוספות הרא"ש]לפי 

ל א )בר' חי"ש כד,ה(העבד מברר תנאי השבועה עם האשה גדולה ורק הסכמתה מספיקה   ה-אּוַלי֣  ָּׁש֔ קטן כשתיים( שיש בזה -)זקף ת אֶב֣הָ֣הא 

 שני אופנים )א( לא מסכימה לנישואין וכבוגרת אין דעה לקרובים )ב( רוצה בנישואין אבל להשאר במקומה )ראה בהמשך(

ם )בר' חי"ש כד,ח(אשה גדולה, אברהם מוסיף תנאי כפול כמשפטי התנאים  במענה לבירור העבד על יָך֣-ְא  ָלֶלֶ֣כתַ֣אֲחֶר֔ ָּׁשה֣  א  א֣ת אֶב֤הָ֣הָֽ ל ֨
י֣ז ֑את ֶ֖ ְּׁשֻבָעת  יָת֣מ  ּק ֕   ְונ 

ם )בר' חי"ש כד,ח( יָך-ְא  ָלֶלֶ֣כתַ֣אֲחֶר֔ ָּׁשה֣  א  א֣ת אֶב֤הָ֣הָֽ  קטן, -מקף קדמא מהפך פשטא מונח זקף – ל ֨

ם ח()בר' חי"ש כד, א-ְא  בין שני מצבים לר' חנינא בן גמליאל )א( האשה מסכימה הקרובים לא  ]בבלי קדושין סא,ב[מקף מברר ע"פ  – ל ֨

 מסכימים )ב( הקרובים מסכימים האשה לא מסכימה

ם )בר' חי"ש כד,ח( א-ְא   כרחה של האשה.קדמא, תנאי מוקדם לליקוחין הסכמת כולם ולא ליקוחין בעל כורחם של הקרובים או בעל  – ל ֨

יָך )בר' חי"ש כד,ח( ָלֶלֶ֣כתַ֣אֲחֶר֔ ָּׁשה֣  א  קטן מרמז לשני דברים, מהפך פשטא מרמז -קטן, זקף-מהפך פשטא מונח זקף– ת אֶב֤הָ֣הָֽ

 שלפחות אחד מהדברים יוצא מפשט הכתוב.

מונח מוסיף  ָלֶלֶ֣כתם מלת לא מסכימה לנישואין  )ב( יוצא מהפשט מסכימה אבל רק במקומה. אפשר כי טע -שני דברים )א( פשט 

ָּמה׃-ַר֣קֶ֣אתמצב בתוך זה, שאפילו לנישואין בלבד ולא להישאר בחרן לא יצא יצחק מארץ כנען  בָׁ֣שָֽ ֶ֖ אָ֣תׁש  י֣ל ֵ֥ ֔  ְּבנ 

 

תנאי כפול צריך במצב של ספק. התנאי הכפול של בני גד ובני ראובן היה נחוץ למצב שהם לא יעברו חלוצים ואז אינם מקבלים נחלה 

הירדן כבקשתם ויש ספק האם יקבלו נחלה בעבר הירדן המערבי. לכן מחויב התנאי הכפול למצב, שאם לא יעברו חלוצים אז ינחלו בעבר 
 בעבר הירדן המערבי.

התנאי הכפול אצל רבקה הוא בגלל הספק האם היא קטנה או גדולה. בקטנה לא צריך הסכמתה. בגדולה צריך הסכמתה בלבד. ועוד ספק 

 לא יסכים ולכן לא יהיו נישואין והעבד משוחרר משבועתו. ולרש"י יקח אשה מכנען, לתוספות לא יקח אשה מכנען.  שמא אחד מהם

 

ם )בר' חי"ש כד,ח(מוצע הסבר בפנימיות התורה לטעם  א-ְא  ָּׁשה ֣קדמא, ולהוצאת הכתוב מפשוטו ולקוראו  – ל ֨ א  ולסימן שבקש  ת אֶב֤הָ֣הָֽ

ניחוש. אברהם אבינו מלמד לעבד לבצע מבחן לאשה על המים קודם לבחירתה. המבחן המיוחד במינו  העבד לאשה המיועדת ליצחק ושאינו

שבו תהיה לאשה סייעתא דשמיא מופלאה תראה לאשה שהיא ראויה לנישואין מיוחדים והיא תבחר להנשא למשפחה המיוחדת ששלחה 

 עבד מיוחד ומבחן עם גלוי עזרת השם המיוחדת. נתבונן במלים 

יתָ֣ חי"ש כד,ח( )בר'  ּק ֕ יָךְ֣ונ  = תת"ה = תשק"ה = השק"ת, בדוק  805=  566+  239גדול עולה -קטן זקף-גי' המלים המוטעמות זקף – ַאֲחֶר֔

 תשק"ה אותך ובאמצעות השק"ת תשק"ה הגמלים. מכאן שמבחן המים אינו ניחוש.-את האשה בבקשה ש

גמא לניחוש האסור מן התורה את תנאו של אליעזר עבד אברהם על עין המים". ר' אורי דסברג ז"ל מכון צומת, הביא "הרמב"ם מביא כדו
 הראב"ד טוען כנגדו "איך חשב על צדיקים כמותם עבירה זו?". 

 ( מחושב כך:576גדו"ל העולה תקע"ו )-קט"ן זק"ף-גדול ובין גימטרית המלים זק"ף-קטן זקף-ההפרש בין גי' המלים המוטעמות זקף

ע ֤  -כד"ה ומרומז ב )פעמים( עולה רכ"ט( עולה ר' 229=   805 – 576) ּה    ו תְׁ אפשר רמז שהאשה תעשה החסד בזריזות והרבה , ר כ דָׁ

ֽ  כ(,כד ' חי"שבר)פעמים כמעיד הכתוב אח"כ  לָׁ ב לְׁכָׁל־גְׁמ  ֖ א  שְׁ ב ו תִּ א ֑ ר לִּשְׁ בְֵׁא֖ ֽל־ה  ץ ֛עֹוד א  רָׁ ֥ ת ו תָׁ ק  ל־ה ש ֔ ּה  א  ר כ דָׁ ֤ ע  ר ו תְׁ ֵה֗ מ   .יו:ו תְׁ

 

 מסיפור העבד לומדים ששבועת אברהם מלווה באלה. ושני אופני ניקוי מהשבועה.מא:  –,לז כד חיי שרה בראשית

בְּ֣בַאְרצָֽ֣֣[לז] ֵ֥ ׁש  י֣י  ֶ֖ כ  רָ֣אנ  יֲ֣אֶׁשֵ֥ ֔ ְּכַנֲענ  ַהָֽ ְּבנֹות֣  י֣מ  ֔ ְבנ  ל  ָּׁשה֣  ח֣א  ַּק֤ ר֣ל א־ת  אמ ֑ י֣ל  ֶ֖ נ  יֲ֣אד  ֵ֥נ  ע  ֹ֣ו:ַוַּיְׁשּב 
א֣אֶ֣֣[לח] ם־ל ֹ֧ י:א  ָֽ ְבנ  ה֣ל  ָּׁשֶ֖ ֣א  יְ֣וָלַקְחָּתֵ֥ ֑ ְׁשַּפְחּת  ְֶ֖ךְ֣וֶאל־מ  ל  יּ֣ת  ֵ֛ ית־ָאב  ֣ל־ּב 

 )כד,לח( לקחת אשה ממשפחת אברהם בלי לציין אם היא קטנה או גדולה.-)כד,לז(( לא לקחת אשה מבנות כנען )ב -שבועה עם התנאים )א

ֵ֥֣֣[לט]בתגובה למאמר העבד  ל  ֑יֻ֣אַלֵ֛י֣ל א־ת  נ  רֶ֣אל־ֲאד  ַמֶ֖ י:ָוא  הַ֣אֲחָרָֽ ָּׁשֶ֖  אברהם מכליל סעיף בשבועה עם היא גדולהְ֣ךָ֣הא 

ָךְ֣וָלַקְחָּת֤֣א֣ ֣[מ] ֣יַחַּ֣דְרֶּכ֔ ְצל  ְוה  ָּתְך֣  חַ֣מְלָא֤כֹו֣א  ְׁשַל֨ יו֣י  יְ֣לָפָנ֗ ְתַהַּלְ֣כּת  ֲאֶׁשר־ה  ָל֑י֣֞ה֣' י:ַוּי ֶ֖אֶמר֣א  ָֽ יתָ֣אב  ֵ֥ ּב  יּ֣ומ  ֶ֖ ְׁשַּפְחּת  ּמ  י֣מ  ֔ ְבנ  ל  ָּׁ֣שה֣ 
י:ָא֤זּ֣ת֣ ֣[מא] ָֽ ָאָלת  י֣מ  ֶ֖ יָתָ֣נק  ֵ֥ ְךְ֣וָהי  ָל֔  ֣ ְּתנּו א֣י  ם־ל ֤ יְ֣וא  ֑ ְׁשַּפְחּת  ֹואֶ֣אל־מ  יָ֣תבֶ֖ ֵ֥ יּ֣כ  ָאָ֣לת ֔ מ   ָּנֶקה֣ 

ְך֣תנאי כפול, תלך למשפחה.  ָל֔  ֣ ְּתנּו א֣י  ם־ל ֤ קטן, מקף מברר אם האשה ברשותם או ברשות עצמה. אם -מקף מהפך פשטא זקף –ְוא 

ָּנֶקה֣  מא(כד, ' חי"שבר) –נקי משבועה באלה. אם היא ברשות עצמה ואינה מסכימה  –יתנו לך  ברשותם היינו האשה קטנה ולא ָא֤זּ֣ת 
י ֔ ָאָ֣לת  י ח(כד, ' חי"שבר) ואברהם אמר [בעל הטורים] ופי' .מ  ֶ֖ ְּׁשֻבָעת  )עיין שהוא החמיר עליהם לומר שהביאו באלה שהיא חמורה יותר . מ 

 :כדי שיתרצושבועות לו א(, 

י֣ז ֑את (כד,ח ' חי"שבר) [יםאור החי] ֶ֖ ְּׁשֻבָעת  יָת֣מ  ּק ֕ פירוש מקיחת אשה לבנו מאת מולדתו אבל משבועת קיחת בת כנען במקומה . ְונ 
יתָ֣ :עומדת שהוא דבר התלוי בידו ּק ֕ גדול המרמז לשלושה דברים, בכעין שניים באופן אחד ואחד באופן אחר, התלויים בידו של -זקף – ְונ 

כנען בהחלט )מזה אין נקוי( )ב( שיקח אשה ממולדתו  )ממשפחתו( של אברהם )ג( שהאשה תבוא לארץ כנען ולא  העבד )א( שלא יקח בת

שהיו שתי שבועות. רש"י מפרש שאם  ]תוס' קידושין סא,ב[-)ג( יש נקוי(. אפשר שפירוש זה מקורו ב-)ב( ו-שיצחק יצא מארץ כנען )מ

א מתירים מהן. שאז יצחק לא יהיה גר אלא תושב ולא תתחיל הגירות של ברית בין לא יתנו יקח מבנות ענר אשכול וממרא. ותוס' ל

אתנח, מגביל הנקוי משבועה לקחת רק ממשפחת אברהם, אבל מותיר השבועה המונעת לקחת מבנות כנען כפי' התוספות  – ז ֑אתהבתרים. 

י-ַר֣קֶ֣את.   ]שלל דוד[ ֔ ֣  ה(כד, ' חי"שבר) שובה לאומרו. לא השביעו על דבר זה ואין זה אלא תוגו' ְּבנ  יב ֤בָ֣אׁש   :וגו'ֶהָהׁש 

ע֣֔לֹוַ֣על (כד,ט ' חי"שבר)אור החיים  ָּׁשַ֣בָֽ רַ֣הֶּזָֽה-ַוּי  ע֣֔לֹו֣:פי' על בת כנען בהחלט ועל ארץ מולדתו אם תרצה לבא עמו. ַהָּדָבֶ֖ ָּׁשַ֣בָֽ  - ַוּי 

אפשר כי  .ארץ מולדתו -)ללא תנאים( )ב( שיקח מ בת כנען בהחלטקטן מרמז לשתי שבועות )א( שלא יקח -קטן, זקף-)אתנח( מונח זקף

ע֣טעם מונח של  ָּׁשַ֣בָֽ  ".אם תרצה לבא עמומרבה בשבועה זאת את התנאי "ַוּי 

י מא(כד, ' חי"שבר) [בעל הטורים] ֑ ְׁשַּפְחּת  ֹואֶ֣אל־מ  יָ֣תבֶ֖ ֵ֥ ֣:ולא אמר "אל בית אבי", לומר שאם לא ימצא מבית אב יקח מבית אם. ּכ 
֣֑ ְׁשַּפְחּת  ימקף כמברר בין בית אב ובין בית אם.  – יֶאל־מ  ֑ ְׁשַּפְחּת   אתנח כמגביל קודם לבדוק בבית אב. – ֶאל־מ 

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

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

 בראשית תולדת כה,יט )התשע"ח( 2.11

 
  כה,כג: תולדתבראשית 
אֶמר֣ה֣֝ ֤י֣֣'ַוּי ֨ ּהְׁ֣שנ  ם֣ ָל֗ יי  םֶ֣יָֽ֣ג  ְלא ֣ מ  ם֣  ֑דּוּ֣וְלא  ָּפר  ְך֣י  ַעֶ֖י  ּמ  ים֣מ  ֣יְ֣לֻאּמ ֔ ְךּ֣וְׁשנ  ְטנ ֔ ְּבב  ם֣  יר׃גֹוי  ָֽ דָ֣צע  בַ֣יֲעב ֵ֥ ץְ֣וַרֶ֖ ֱ֣אָמ֔
ְטָנָּֽה׃֣ :הכה,כ תולדתבראשית  םְּ֣בב  ֶ֖ ֵ֥ה֣תֹומ  ּנ  יָהָ֣לֶלֶ֑דתְ֣וה  ּוָ֣יֶמֶ֖ ְמְלאֵ֥ ַ֣וּי 
ו׃֣ :הכה,כ תולדתבראשית  ָׂשָֽ ֹו֣ע  ּוְׁ֣שמֶ֖ ְקְראֵ֥ ָע֑רַ֣וּי  ֹוְּ֣כַאֶּדֶ֣רתׂ֣ש  יֻּ֣כּלֶ֖ ֔ ַאְדמֹונ   ֣ אׁשֹון ר  ֤אָ֣הָֽ ַ֣וּי צ 
י כה,כו: תולדתבראשית  ןָ֣יָצ֣א֣-ְוַאֲחר  ְצָחֵ֛קֶּ֣בןכ ֞ בְ֣וי  ֹוַ֣יֲעק ֑ אְׁ֣שמֶ֖ ְקָרֵ֥ וַ֣וּי  ָׂש֔ ב֣ע  ֣ ַּבֲעק  ֶח ֶזת֣  יוְ֣וָי֤דֹו֣א  ֗ ם׃-ָאח  ָתָֽ יםָׁ֣שָנֶ֖הְּ֣בֶלֵֶ֥דת֣א  ֵ֥ ּׁש  ׁ֣ש 

על תפלתי שתהא לפני מטתי, ועל מטתי שתהא  -תניא, אבא בנימין אומר: על שני דברים הייתי מצטער כל ימי  [בבלי ברכות ה,ב] 
והאמר רב יהודה אמר רב  -מאי לפני מטתי? אילימא לפני מטתי ממש  -לתי שתהא לפני מטתי נתונה בין צפון לדרום. על תפ

֛הּו בו י סֵ֧  (ישעיהו לח,ב)שנאמר:  -ואיתימא רבי יהושע בן לוי: מנין למתפלל שלא יהא דבר חוצץ בינו לבין הקיר  יָׁ זְׁקִּ יו חִּ ֖ נָׁ יר פָׁ ֑ קִּ ל־ה   א 

ֵל֖ל פ  ל־הֽ  ו יִּתְׁ ראש ומרגלותיה, זה רש"י:)ני מטתי, אלא אימא: סמוך למטתי. ועל מטתי שתהא נתונה בין צפון לדרום לא תימא לפ ':א 
דאמר רבי חמא ברבי חנינא אמר רבי  -לצפון וזה לדרום, ונראה בעיני שהשכינה במזרח או במערב, לפיכך נכון להסב במיטה לרוחות אחרות(

֑ים( יז,יד' תה)בנים זכרים, שנאמר  יצחק: כל הנותן מטתו בין צפון לדרום הויין ליה נִּ ֥עּו בָׁ בְׁ ִּשְׁ ֥ם י נָׁ טְׁ ֵלֵּ֪א בִֵּ֫ מ  פּונְָׁך  תְׁ . רב נחמן בר יצחק ּֽוצְׁ
֥םאמר: אף אין אשתו מפלת נפלים; כתיב הכא:  נָׁ טְׁ ֵלֵּ֪א בִֵּ֫ מ  ֑יםלשון צפון, וסיפיה דקרא  –ּֽוצְׁפּונְָׁך   רש"י:) ּֽוצְׁפּונְָׁך  תְׁ בְׁ֥עּו בָׁנִּ מ   :רש"י ,יִּשְׁ ֵלֵּ֪א תְׁ

֥ם נָׁ טְׁ ְטָנָּֽה׃ (כה,כג 'תול 'בר) , וכתיב התם( תמלא ימי הריונם - בִֵּ֫ םְּ֣בב  ֶ֖ ֵ֥ה֣תֹומ  ּנ  יָהָ֣לֶלֶ֑דתְ֣וה  ּוָ֣יֶמֶ֖ ְמְלאֵ֥  ַוּי 

 

יָהָ֣לֶלֶ֑דת (כה,כג 'תול 'בר) [קכב]תורה שלמה  ּוָ֣יֶמֶ֖ ְמְלאֵ֥ ידתה אינו אומר אלא ימיה ללמדך שכשהאשה יושבת על המשבר היא לימי  ַוּי 
 . )מדרש הגדול(עת ללדת ועת למות )קהלת ג,ב( וכן הוא אומר ,יתהמגעת למ

יָה֣ם ולכך נאמר ייכשהאשה יושבת על המשבר נפתחו לה צ"ט פתחים של מיתה ואחד של ח [קכב]תו"ש   ולא ימי לידתהָיֶמֶ֖

יָה֣אתנח, מגביל. אפשר שאם טעם טפחא של  – ָלֶלֶ֑דת ו, בא ללמד על מיגבלת החיים של בתפקיד פותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריָיֶמֶ֖

 היולדת בשעת לידה לפתח אחד של חיים לעומת רבוי פתחי מיתה שמסכנים אותה ואת עוברה.

 

יהָ֣ (כה,כג 'תול 'בר) ּוָ֣יֶמֶ֖ ְמְלאֵ֥ ים ֣ )כה,כא()סלוק מפסוק קודם( מרכא טפחא כעין לימוד סמוכים לפסוקים הקודמים  ַוּי  ֲצ֤צּוַ֣הָּבנ  ְתר ָֽ   ַוּי 

יהָ֣ (כה,כג 'תול 'בר)וגם  ּוָ֣יֶמֶ֖ ְמְלאֵ֥ מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, סמיכות התרוצצות הבנים אפשר באה ללמד  – ַוּי 

 שסיכנה אותם ואת אמם ושלא יוולדו כלל או שלא בזמן המלא. 

ום כי שכינה במזרח או במערב על יצחק אבינו אפשר להסיק שיצחק אבינו נתן מטתו בין צפון לדר [בבלי ברכות ה,ב]מדרשת רבי יצחק 

 ולכן רבקה מילאה ימי הריונם של הבנים למרות התרוצצות הבנים בקרבה. 

 

נִּ֑  (תהלים יז,יד) ֥עּו בָׁ בְׁ ֥ם יִּשְׁ נָׁ טְׁ ֵלֵּ֪א בִֵּ֫ מ  יִּים  וצפינך ּֽוצְׁפּונְָׁך  תְׁ ֽח  ם ב  ֥ קָׁ לְׁ ל ד ח  ים ֵמח ֗ תִֶּּ֬ ֽמְׁ ָ֨ך׀ ֡ה' מִּ ים יָׁדְׁ ֥ תִּ ֽמְׁ רָׁ֗ מִּ תְׁ ֥יחּו יִּ֝ נִּ ֽם:ים וְׁהִּ ֵליה   ם לְׁעֹולְׁ

פּונְָׁך   ֵלֵּ֪א צנורא - ּֽוצְׁ מ  ֥ם יומו(-גלגל )ירח בן –תְׁ נָׁ טְׁ ֑ים עולה ויורד, טעם כעין קיסר החזק מאתנח, – בִֵּ֫ נִּ בְׁ֥עּו בָׁ רבי מרכא אתנח. דרשת  – יִּשְׁ
 מחברת בין החלקים הנפרדים שבפסוק חמא ברבי חנינא אמר רבי יצחק

 
 [ב,ת הברכו בבלימהרש"א חידושי אגדות ]

ונראה לפי דרכנו דהאי מזמור בתפלת לילה דסמוך לשכיבה מדבר כמ"ש תפלה לדוד וגו' בחנת לבי פקדת לילה וגו' ומסיים בו 
ָ֨ך׀ ֡ה'  ים יָׁדְׁ ֥ תִּ ֽמְׁ יִּים  אנשים שיתן לו זרע אנשים שיהיו  שוןוגו' שהוא מלמִּ ֽח  ם ב  ֥ לְׁקָׁ  דהיינו בתורה כמ"ש כי הוא חייך גם בעשירות דהיינוח 

֑ים בְׁ֥עּו בָׁנִּ ֥ם יִּשְׁ נָׁ טְׁ ֵלֵּ֪א בִֵּ֫ מ  פּונְָׁך  תְׁ ֽםוגם יניחו  ּֽוצְׁ ֵליה  ם לְׁעֹולְׁ רָׁ֗ תְׁ מתוך עשירות ואמר דוד ברוח הקודש ע"י תפלה זו שבלילה קודם שכיבה  יִּ֝
ה שפירש אני בצדק אחזה פניך ואשבעה בהקיץ משינתי זה ממה שחזיתי תמונתך ברוח הקודש בלילה ושוב ראיתי בערוך בערך תפל

  :בזה ג' פירושים ואתפלת ערבית ע"ש וק"ל

 

ם ֶ֖ ֵ֥ה֣תֹומ  ּנ   -מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, דרך נוספת לדרוש שרבקה הייתה אמורה ללדת יותר זוגות כנדרש ב – ְוה 

ז"ה, תני ( ֶּזֶ֖ה) מנין לא עיברתי, להעמיד שנים עשר שבטים הלואי )ה(רבי הונא אמר אם כך אני עתיד...  ,ו[ר )וילנא( תולדות סג"ב]
אֶמר֣ה֣֝ג( כה,כ 'תול 'בר)בשם רבי נחמיה ראויה היתה רבקה שיעמדו ממנה י"ב שבטים, הה"ד  ְך֣'ַוּי ֨ ְטנ ֔ ְּבב  ם֣  גֹוי  ם֣  יי  ֤י֣ג  ּהְׁ֣שנ  דא תרין,  ָל֗

ים֣ ֣יְ֣לֻאּמ ֔ ץ֣הא ארבעה, ּוְׁשנ  םֶ֣יֱָֽאָמ֔ ְלא ֣ מ  ם֣  יהא שיתא, ּוְלא  ָֽ דָ֣צע  בַ֣יֲעב ֵ֥ יָהָ֣לֶלֶ֑דת֣ ד(כה,כ 'תול 'בר)הא תמניא,  רְוַרֶ֖ ּוָ֣יֶמֶ֖ ְמְלאֵ֥ הא ַוּי 
י֣ ה(כה,כ 'תול 'בר)עשרה,  ֔ ַאְדמֹונ  אׁשֹון֣  ר  ֤אָ֣הָֽ צ  יהא חד עשר, ַוּי  יו-ְוַאֲחר  ֗ ןָ֣יָצ֣אָ֣אח  הא תרין עשר, ואית דמייתין ליה מן הדין קרא,  כ ֞

 ותאמר אם כן למה זה אנכי, זיין שבעה ה"א חמשה הא תרין עשר

ְטָנָּֽה םסלוק, מגביל. אפשר שאם טעם טפחא של  - ְּבב  ֶ֖ םבתפקיד פותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריו, בא ללמד מדוע מלת  תֹומ  ֶ֖  תֹומ 

' בר) תאומים קרינן וכתיב תומים, לפי שיעקב בלבד היה תם ולא עשו, אבל בתמר כתיב תאומים ]לקח טוב[-חסרת אות אל"ף כנדרש ב

י בְׁ  (לח,כז וישב ֖ ּֽה:ו יְׁהִּ נָׁ טְׁ ים בְׁבִּ ֖ אֹומִּ ֵנ֥ה תְׁ ּה וְׁהִּ ֑ תָׁ ת לִּדְׁ  .ששניהם צדיקים ֵע֣
 

ְטָנָּֽה םסלוק, מגביל. אפשר שאם טעם טפחא של  - ְּבב  ֶ֖ בתפקיד פותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריו, בא ללמד שעשו השחית את בטן  תֹומ 

ְטָנָּֽה׃ ד(כה,כ 'תול 'בר) [פענח רזא]רבקה כפירש  םְּ֣בב  ֶ֖ ֵ֥ה֣תֹומ  ּנ  ר א' וחסר י' כתיב להורות על עוד י"א שבטים שהיו ראויין לצאת חס, ְוה 
ממנה ונחסרו לה, כי עשו הוציא עמו בצאתו האם והשליא כמו שיסד הפייט, טרף אף וישחת רחם וכו', ד"א שנכתב חסר בעבור שלא 

 חסר ב' החסרונות: היו כשאר תאומים הדומים זל"ז, שהרי זה איש שעיר וזה איש חלק, והיו הפכיים לגמרי לכן הוא
 :ויצא הראשון אדמוני על שהשחית רחם אמו ונתגעל בדם ואדמומית

יָהָ֣לֶלֶ֑דת (כה,כג 'תול 'בר) ּוָ֣יֶמֶ֖ ְמְלאֵ֥  ת עולה תהו, רמז לנלמד בתורת הסוד שנשמת עשו הייתה מעולם תהו.-ה-סופי תיבות: ו – ַוּי 

 תורה המלמדת על עולם התיקון.ל עולה לוי, אפשר שמרמז למשה רבנו שיביא ה-י-ראשי תיבות ו
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

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

ָׂש֑ו֣: כד,כז תולדת בראשית ֣י֣ע  ֶ֖הְּ֣בנ  הֶ֣ז אֶמרַ֣אָּתֵ֥ י׃ַ֣֣֣֣֣֣֣וּי ֕ נ  ַ֣וּי ֶ֖אֶמרָ֣אָֽ
 עשו לא שואל. וגו' הואכי )טט של יעקב(  דבריו מצדיק  [החיים אור]

אֶמר ירצה באומרו  ועוד שתי נקודות הן: )א( לפי הקול החיים אור, כפי' באופן אחר ואחת שתי נקודות באופן אחד, בתפקיד גדול-זקף - ַוּי ֕
ֶ֖ה הֶ֣ז ֶ֖הלברך לגוף המחליט כי הוא עשו, ולזה אמר  נתכוויןלזה  )ב( לפי חוש המישוש, כי יעקב הוא, להיות שהיה קולו מגיד ַאָּתֵ֥ הֶ֣ז , ַאָּתֵ֥

 חוש המישוש יגידמורה באצבע לאשר 
וגו' בשעת הברכה לא היה מברך אלא זה  בלא שום מחשבה מי הואלפניו במה ש בדעתומלביש הברכות  והיהנקודה אחת באופן אחר: 

  . שלפניו
 .לעשוכעשו, מצד חוש השמיעה זה כיעקב, לכן בירך לזה שלפניו בלי ליחס זאת ליעקב או  זהמצד חוש המישוש 

 

ַּׁשק: כז,תולדת כז בראשית ַוּי  ַּגׁש֣  ֵַַֽ֛רחֶ֣את-ַוּי  ֑הּו-֔לֹוַ֣וָּי ְַֽיָבֲרכ  יוַ֣וָֽ יַחְּ֣בָגָדֶ֖ ֵ֥ ֣ר 
'׃֣ ֹו֣הָֽ ֲרכֶ֖ רּ֣ב  הֲ֣אֶׁשֵ֥ ֣יַחָׂ֣שֶד֔ יְּ֣כר  ֔ ֣יַחְּ֣בנ  ר  ה֣  אֶמרְ֣רא  ַ֣וּי ֗

ֵַַֽ֛רח֣ י"רש  ., אלא מלמד שנכנסה עמו ריח גן עדןהעזיםאין ריח רע יותר משטף  והלא וגו'.ַוָּי

ידיו ועל -לע הלבישהערת גדיי העזים  ואת נאמר טז,כז -וב בגדי עשו בנה הגדל החמדת וגו'-אתרבקה  ותקח נאמר טו,כז -ב - טט

  חלקת צואריו:
והם היו בגדי אדם  כאשר עשו הרגו ביום מות אברהם. ונמרוד קבלן? מחם? שלקחם מנח. אומר שבגדי עשו החמדת נלקחו מנמרוד המדרש

 הריח יצחק במערת המכפלה בקבורת אברהם.עדן -גן וריח שעשה להם ה' כתנות בגן עדן אחרי חטא עץ הדעת. הראשון

ֵַַֽ֛רחֶ֣את ֵ֥֣-ַוָּי יו֣ר   ערת-ועדן -ולהם ריח גן עשו החמדת בגדיבגדים,  מיניתביר מרכא טפחא. מרכא טפחא, יתור לרבות שהיו שני  - יַחְּ֣בָגָדֶ֖

 העזיםאין ריח רע יותר משטף -ש גדיי עזים

 ירש" כפירוש עזים גדיי ערתשל את ריח שטף העזים שהריח יצחק מהריח לגמרי תביר ממעט 

֑הּו ְַֽיָבֲרכ  יו֣ ,לט(כז 'תול 'בר)גביל שרק ליעקב ברך ואילו לעשו נאמר , מאתנח - ַוָֽ ֶ֖ קָ֣אב  ְצָחֵ֥ ֵַ֛ען֣י  ַ֣וַּי
 

ָל֣הַ֣עד: לג,כז תולדת ְּ֣גד  ְצָח֣קֲ֣חָרָדה  ד֣י  ד ֣-ַוֶּיֱחַר֨ ְ֣מא 
י֣ ָֽ אֶמר֣מ  ד-ַוּי ֡ ֡פֹוא֣֣הּואַ֣הָּצָֽ ֑הּו֣-א  ֹואָ֣וֲאָבֲרכ  לְּ֣בֶטֵֶ֥רםָּ֣תבֶ֖ ּכ ֵ֛ ַכֵ֥ל֣מ  יָ֣וא  א֣ל ֝ ב  דַ֣֩וָּי֨ ַ֣צי 
ּוְך-ַּגם֣ ְהֶיָֽה׃ָּ֣ברֶ֖ ֣י 

ָל֣הַ֣עד ְּ֣גד   סגולמונח  זרקא -ְמא ד ֣-ֲחָרָדה 

 העקידה שלחרדה, שהייתה חרדה זאת גדולה מן החרדה  הוסיף שלמה תורה
 

ָׂשא֣:ג,תולדת כז בראשית י֣-ְוַעָּתה֣  ֶ֖ ּוָדהּ֣ל  הְ֣וצֵ֥ ַהָּׂשֶד֔ א֣  ְ֣וַקְׁשֶּתָ֑ךְ֣וצ  יָךֶּ֣תְלְיָךֶ֖ ֶל֔ דהָנ֣א֣כ  י  ד׃ָ֣צָֽ י  ָ֣צָֽ
ָל֣הַ֣עד ג:,לכז. בראשית תולדת 10 ְּ֣גד  ְצָח֣קֲ֣חָרָדה  ד֣י  ד֣ -ַוֶּיֱחַר֨ ְ֣מא 

י ָֽ אֶמר֣מ  ד-ַוּי ֡ ֡פֹוא֣֣הּואַ֣הָּצָֽ ֑הּוַּ֣גם-א  ֹואָ֣וֲאָבֲרכ  לְּ֣בֶטֵֶ֥רםָּ֣תבֶ֖ ּכ ֵ֛ ַכֵ֥ל֣מ  יָ֣וא  א֣ל ֝ ב  דַ֣֩וָּי֨ ְהֶיָֽה׃-ַצי  ּוְך֣י  ָּ֣ברֶ֖
ה' וה' הלכות שחיטה וה' סימני טהרה בעוף ...  למדו  יתירים יחולין... שני ה" בבלי ט"בעהכתיב,  - הציד לי הוצוד תולדת כז ג בראשית

  בחיהסימני טהרה 

שיעור ה' הלכות  -קטנה -תלישא - ציד-הצד הואפזר  - אפוא-מיפזר  - ויאמר תולדת כז לג בראשיתשקשור לקרא  אפשר *

 החיהרת ה' סימני טהרת העוף, וה' סימני טה מוליך פזר וכלצד חיות או עופות,  ולאשחיטה כי יעקב שחט גדיים 
 

שונות, משה רבנו, יצחק  למקראות איפה או איפואהשוואת המילה  י"עמי כתב את ספר איוב, נעשית היקש  בסוגיה שלמה תורה ע"פ

 רועים( הם )איפה, יוסף ויעקב
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 בראשית תולדת כה,יט )התשע"ט( 2.12 
 

םכה,כב:  תולדתבראשית  אֶמר֣א  ּהַ֣וּת ֣ ְרָּב֔ ְּבק  ים֣  ֲצ֤צּוַ֣הָּבנ  ְתר ָֽ ןָ֣לֵ֥֣-ַוּי  ׁשֶ֣אתּכ ֔ ְדר ֵ֥ ֶלְך֣ל  ֶ֖ יַ֣וּת  ֑כ  ֣׃'הָֽ֣-ָּמהֶּ֣זֶ֖הָ֣אנ 
אֶמר֣ה֣֝ כה,כג: תולדתבראשית  ָֽ֣֣'ַוּי ֨ דָ֣צע  בַ֣יֲעב ֵ֥ ץְ֣וַרֶ֖ םֶ֣יֱָֽאָמ֔ ְלא ֣ מ  ם֣  ֑דּוּ֣וְלא  ָּפר  ְך֣י  ַעֶ֖י  ּמ  ים֣מ  ֣יְ֣לֻאּמ ֔ ְךּ֣וְׁשנ  ְטנ ֔ ְּבב  ם֣  גֹוי  ם֣  יי  ֤י֣ג  ּהְׁ֣שנ  ֣יר׃ָל֗

ּבְ֣ (כה,כב 'תול 'בר) ים֣  ֲצ֤צּוַ֣הָּבנ  ְתר ָֽ ּהַוּי  ְרָּב֔ קטן מרמז לשני לימודים, מהפך פשטא מרמז שלפחות אחד -קטן, זקף-מהפך פשטא זקף – ק 

מביא הסברים אחדים של שני לימודים ובכל הסבר יש לימוד ולימוד המהפך )נגדו(.  ]ב"ר[מן הלימודים יוצא מפשט הכתוב. מדרש 

 נשלב ההסברים בתוכן המדרש. 

ּה (כה,כב 'תול 'בר),ו[ לדת סגתו' )וילנא( פר )ב"ר( בראשית רבה] ְרָּב֔ ְּבק  ים֣  ֲצ֤צּוַ֣הָּבנ  ְתר ָֽ זה רץ  )הסבר(אמר  ר' יוחנן, ר' יוחנן ור"ל, ַוּי 
 , וזה רץ להרוג את זה )הסבר נגדי(להרוג את זה 

משיצא  )הסבר( וזה מתיר ציוויו של זה, רבי ברכיה בשם רבי לוי שלא תאמר )הסבר נגדי(זה מתיר ציוויו של זה  )הסבר(אמר  קישליש ר
ים רּוז ֣  (נח,ד 'תה)אלא עד שהוא במעי אמו זירתיה מתוחה לקבליה, הה"ד  )הסבר נגדי(ממעי אמו נזדווג לו,  ֣ עִּ שָׁ ח ם רְׁ ֑ ֥עּו) ֵמרָׁ ן תָׁ ט  ב ֗ י מִּ֝ ֵר֥  ד בְׁ

ֽב זָׁ ּה (כה,כב), (:כָׁ ְרָּב֔ ְּבק  ים֣  ֲצ֤צּוַ֣הָּבנ  ְתר ָֽ תי מדרשות יעקב מפרכס לצאת הה"ד בשעה שהיתה עומדת על בתי כנסיות וב )הסבר(, ַוּי 
יָך (ירמיהו א,ה) תִּ֔ עְׁ ן  יְׁד  ט  ב   ָ֤ך ב  צָׁרְׁ ם א  ר  ט ֨  'תה)ובשעה שהיתה עוברת על בתי עבודת כוכבים עשו רץ ומפרכס לצאת הה"ד  )הסבר נגדי( ,בְׁ

ים רּוז ֣  (נח,ד ֣ עִּ שָׁ ם רְׁ ח  ֑  , ֵמרָׁ
 

ם ב(כה,כ) אֶמר֣א  ן-ַוּת ֣ םקטן, -מונח מקף זקף – ּכ ֔ ן-א  מקף כבורר בין צער קשה לכל מעוברת, ובין צער מיוחד לרבקה. כאן הכתוב  – ּכ ֔

י ֑כ   מלמד שהיה צער מיוחד לרבקה. ָלֵָּ֥מהֶּ֣זֶ֖הָ֣אנ 

ם ב(כה,כ) אֶמר֣א  ן-ַוּת ֣ קטן מרמז לשני לימודים ממאמר רבקה בנושא הבנים שאוותה להם כעשרים שנה. -קטן, זקף-מונח זקף – ּכ ֔

 ודים בתוכן המדרש.נשלב מראה מקום ללימ

ם ב(כה,כ)( ]ב"ר תול' סג,ו[)המשך  אֶמר֣א  י-ַוּת ֣ ֑כ  ןָ֣לֵָּ֥מהֶּ֣זֶ֖הָ֣אנ  רבי יצחק אמר מלמד שהיתה אמנו רבקה מחזרת על  )לימוד א(, ּכ ֔
ם )טט: אלו המלים פתחיהן של נשים ואומרת להן הגיע לכם הצער הזה בימיכם אם כך ן-אִּ  רתי, הוא צערו של בנים והלואי לא עיב ( ֵכ֔

֖ה)טט: כמספר ז"ה הבא ממלת ז"ה  להעמיד שנים עשר שבטים הלואי לא עיברתי, מנין הרבי הונא אמר אם כך אני עתיד )לימוד ב( וכוונתו  ז 

 , י"ב שבטים(-ל
ר אִּם עשו אמר להרוג רבקה ויעקב. רבקה שמעה דבריו ולפי זה יש להסביר ]תו"ש הערה פג[ טט: אמ  ן-ו ת ֣ צריך שאם כך דבריו  ֵכ֔

י לברר כִּ ֖ה ָאנ ֑ ה ז  ֥מָׁ ש א ת נושאת אותו. והמשך ההערה ולכן לָׁ ר ֥ ל ְך לִּדְׁ ים ֣ לפי הערת תו"ש תבנית הטעמים של. ׃'הֽ -ו ֵת֖ ֲצ֤צּוַ֣הָּבנ  ְתר ָֽ  – ַוּי 

ע"פ ראב"ע מלת  ]תו"ש הערה פ"ה[-הריגת רבקה. וב -מהפך פשטא מוציא מהפשט של תנועה ועשוי ללמד למלת "ירוצצו" לשבירת 

ים ֣  היא על שם העתיד, שגם אחרי לידתם הם ירדפו זה את זה. ַהָּבנ 

אֶמר ב(כה,כמוצע לומר כי טעם מונח של  כאשר כוונתן לא רק  והלואי לא עיברתי)לימוד א( ואלו מלות המדרש -ירבה הסבר ל ַוּת ֣

 פח פט[. לצער העיבור אלא גם לצער שנושאת עובר הרוצה להורגה ואת אחיו עכשו ולעתיד לבוא ]תו"ש

 הן רק על צער העיבור. והלואי לא עיברתי)לימוד ב( מלות המדרש -ב

 
)טט: המדרש תני בשם רבי נחמיה ראויה היתה רבקה שיעמדו ממנה י"ב שבטים,  )טט: לימוד ב נאמר ע"י אמורא ויש לו מקור במאמר תנא( 

אֶמר֣ה֣֝ג( כה,כ 'תול 'בר)הה"ד  דורש י"ב גם כרמוזים בכתוב( ְךלָ֣֣֗'ַוּי ֨ ְטנ ֔ ְּבב  ם֣  גֹוי  ם֣  יי  ֤י֣ג  ים֣, (2) דא תרין ּהְׁ֣שנ  ֣יְ֣לֻאּמ ֔ , (4) הא ארבעהּוְׁשנ 
ץ֣ םֶ֣יֱָֽאָמ֔ ְלא ֣ מ  ם֣  יר, (6) הא שיתאּוְלא  ָֽ דָ֣צע  בַ֣יֲעב ֵ֥ יָהָ֣לֶלֶ֑דת֣ ד(כה,כ 'תול 'בר), (8) הא תמניא ְוַרֶ֖ ּוָ֣יֶמֶ֖ ְמְלאֵ֥  'תול 'בר), (10) הא עשרהַוּי 

אׁשֹון ֣ ה(כה,כ ר  ֤אָ֣הָֽ צ  יַ֣֣וּי  ֔ י ו(כה,כ 'תול 'בר), (11) הא חד עשרַאְדמֹונ  יו֣-ְוַאֲחר  ֗ ןָ֣יָצ֣אָ֣אח   , (12) הא תרין עשרכ ֞
֖ה)טט: אפשר שמה שהמדרש חוזר ודורש י"ב ממלת  ם ב(כה,כ 'תול 'בר)ואית דמייתין ליה מן הדין קרא, זה המשך דברי התנא(  ז  אֶמר֣א  ן֣-ַוּת ֣ ּכ ֔

י ֑כ  ֖  מנין), ָלֵָּ֥מהֶּ֣זֶ֖הָ֣אנ   ,ֶּזֶ֖הה"א חמשה הא תרין עשר, מנין  )גי' אות(זיין שבעה  =()גי' אות(הז 
 רבוי י"ב בנים  ֶּזֶ֖ה)לימוד ב( -מרכא טפחא כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב. ב – ָלֵָּ֥מהֶּ֣זֶ֖ה (כה,כב)

ֽנ כִּ֖  (כ,ב '' יתשמ)ולמי תאמר על הר סיני ...  ]תו"ש פח[רבוי צער בעיבור, רבוי צרות בעתיד.  ֶּזֶ֖ה)לימוד א( -ב יָך' ה֣  י  אָׁ ֑֔ מיד חגרה  ֱאֹלה 
צדיק ורשע )שם בן נח(  אמר לה...  בסגנון אחר במדרש חפץ כת"י ]תו"ש הערה פח[. )מדרש הגדול( מתניה ועמדה בתפלתה

רשע הורג  ואמרה רבונו של עולם אם קב"הנתעטפה בתפלה לפני הכיון ששמעה רבקה כך ...  במעיך, ורשע מבקש להרוג צדיק
י ָלֵָּ֥מהֶּ֣זֶ֖ה (כה,כב)את הצדיק  ֑כ  ֽנ כִּ֖  (כ,ב ' ית'שמ) למי תשמיע בסיני ָאנ  ָׁ֑דֹו וְֹׁ֥לא  ,לג(לז 'תה) השיבתה רוח הקודש .'ה֣  י  אָׁ נּו בְׁי ֣ זְׁב  ' ֹלא־י ע  הָ֭

ֽטֹו: פְׁ נּו בְׁהִּשָׁ יע ֗ שִּ רְׁ  י ֝

י (כה,כב)ין  מנתק בין "למה זה" וב –בתפקיד פוסק  ֶּזֶ֖הלפי הנאמר במדרש חפץ טעם טפחא של  ֑כ  יואז מלת  – ָאנ  ֑כ  מכוונת לקב"ה  ָאנ 

יולא לרבקה וטם  ֑כ   אתנח מגביל את הנזק שעשו עלול לגרום ליעקב ולבניו. ָאנ 

ילפי פשט הכתוב מלת  ֑כ  בתפקיד כפותח טפח ואינו מפסיק אלא מחבר את המלים  ֶּזֶ֖המכוונת לרבקה ואז טעם טעם טפחא של  ָאנ 

י ָלֵָּ֥מהֶּ֣זֶ֖ה (כה,כב) ֑כ  יִּם  ,י(טו ' בשלחשמ)ליחידה אחת המלמדת על צער רבקה. וזה דומה לשני הלימודים במלים  ָאנ  ֖ ת בְׁמ  ר  ֽעֹופ ֔ ֲֽללּו  כ  צָׁ

ים ֽ ירִּ דִּ יִּם כאשר טעם טפחא במלת : א  ֖ ים בתפקיד מפסיקבְׁמ  ֽ ירִּ דִּ יִּם הם המצרים. כאשר טעם טפחא במלת  :א  ֖ בתפקיד פותח טפח בְׁמ 

יםתוב לפניו המלים לאפיין את הכ ֽ ירִּ דִּ יִּם א  ֖  הם יחידה מאוחדת ומשמע המלים הם מים אדירים. בְׁמ 
 ,ד(צג 'תה)זה הקדוש ברוך הוא, דכתיב:  -פתח ואמר: יבא אדיר ויפרע לאדירים מאדירים באדירים; יבא אדיר  [א,בבלי מנחות נג]

֣רֹום יְׁ  יר ב מָׁ ֖ דִּ ֽ א  י ,ג(טז 'תה)ר: אלו ישראל, שנאמ -ויפרע לאדירים  ,יָׁ יֵר֗ דִּ א  פְׁ  וְׁ֝ ֽםכָׁל־ח  בשלח שמות )אלו המצרים, דכתיב:  -, מאדירים צִּי־בָׁ

ים ,י(טו ֽ ירִּ דִּ יִּם א  ֖ ת בְׁמ  ר  ֽעֹופ ֔ ֽלְׁלּו  כ   אלו מים, -באדירים  ׃צָׁ

מים ב במי ים אדיריםצללו כעופרת  כל אותן האלפים והרבבות [מסכתא דשירה פרשה ז -מכילתא דרבי ישמעאל בשלח ]

֣רֹום יְׁ  ,ד(צג 'תה) . ד' נקראו אדירים ואלו הן הקדוש ברוך הוא נקרא אדיר שנאמראדירים יר ב מָׁ ֖ דִּ ֽ א   ישראל נקראו אדירים שנאמר ,יָׁ

י ,ג(טז 'תה) יֵר֗ דִּ א  פְׁ  וְׁ֝ ֽםכָׁל־ח  ם, ( יחזקאל לב,יח) מצרים נקראו אדירים שנ', צִּי־בָׁ ֛ רִּ דִּ ֧ם א  ּה ּובְׁ֨נֹות גֹויִּ  'תה) ם נקראו אדירים שנ']המי֠אֹותָׁ

ים  ,ד(צג ֣ ירִּ דִּ ים א  בִּ֗ יִּם ר  ֤ ק ֨לֹות׀ מ  נגלה הקדוש ברוך הוא שהוא אדיר על ישראל שנקראו אדירים להפרע מן המצרים שנקראו מִּ
ים ,י(טובשלח שמות ) אדירים[ במים שנקראים אדירים שנ' ֽ ירִּ דִּ יִּם א  ֖ ת בְׁמ  ר  ֽעֹופ ֔ ֽלְׁלּו  כ   .צָׁ

 

 

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 
 

 

 

 התשעט -התשעח -פה -והתורה שבעל טעמי המקרא/©Oct-19         244/59   ZZFisher-24 פתש"ה–תשרי–ה"כ

 zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

http://www.Taamei-Hamikra.co.il 

יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
ים֣: יב,ת כובראשית תולדו  ֑ ָא֣הְׁ֣שָער  וא֣מ  ֶ֖ ְמָצֵ֛אַּ֣בָּׁשָנֵ֥הַ֣הה  ואַ֣וּי  ָּבָאֶ֣רץַ֣הה ֔ ְצָחק֣  ע֣י  ְזַר֤ '׃ַ֣֣֣֣֣֣֣֣וּי  ֶ֖הּו֣הָֽ ְַֽיָבֲרכ  ַ֣וָֽ

ים֣ ֑ ָא֣הְׁ֣שָער  וא֣מ  ֶ֖ ְמָצֵ֛אַּ֣בָּׁשָנֵ֥הַ֣הה   תביר מרכא טפחא מונח אתנח -ַוּי 

ים רש"י ֑ ָא֣הְׁ֣שָער   ורבותינו אמרו אומד זה למעשרות היה. . ...מ 
ֶ֣֖ אותיות שם אהו"ה שם הפלאים, שם הצירופים, הנעת דברים, קפיצת הארץ, בתוך שנת רעב שלא היה כמוהו מימי אברהם,  –ואַ֣הה 

 כאשר העולם שומם, כל מה שיצחק זרע הצליח מעל ומעבר. 

וא֣ היתור לרבות שעליו מלמדת התבנית מרכא טפחא של ממעטמחלק תביר  ֶ֖ מעשר שיצחק הפרישו, ה. אפשר כי ממעט את ַּבָּׁשָנֵ֥הַ֣הה 

 של יעקב 53והאריך ימים עד שנת  ל עליון-והוא כהן לאהיינו שלא הגיע אליו אלא אפשר לשם 

וא ]רש"י[ ֶ֖ וא֣ פי שאינה כתקנה, שהיתה שנת רעבון.-על-אף. ַּבָּׁשָנֵ֥הַ֣הה  וא֣...ָּבָאֶ֣רץַ֣הה ֔ ֶ֖ שניהם למה? לומר שהארץ קשה  ַּבָּׁשָנֵ֥הַ֣הה 
 .והשנה קשה

ו ֶ֖ ְמָצֵ֛א, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, רומז לרבוי הקושי באותה שנה. מרכא טפחא – אַּבָּׁשָנֵ֥הַ֣הה  מחלק בקבוצת  תביר – ַוּי 

ואהפרטים ומלמד שעל חלק מהם לא חל הענין של הקושי, שלא חל על  ָּבָאֶ֣רץַ֣הה ֔ ְצָחק֣  ע֣י  ְזַר֤  .ַוּי 

ְצָחק ֣ ' תול' כ"ו,יב(בר) [תורה תמימה] ע֣י  ְזַר֤  ' תול' כ"ו,ג(בר)) תאי ב"ר ינאי אומר משום ר' מאיר, הרי הוא אומר ביצחק וברכתיךדוס - ַוּי 
כ ֑  רְׁ ֵביתִּ֤ ' תול' כ"ו,ד( בר) (ךָׁ ו ֲאבָׁ רְׁ ֲעָך  יוְׁהִּ ֽת־ז רְׁ ְצָחק֣ דרש יצחק, הואיל ואין ברכה שורה אלא במעשה ידי, עמד וזרע, שנאמר  ,א  ע֣י  ְזַר֤ ַוּי 

ֵ֣֥ ְמָצֵ֛אַּ֣בָּׁשָנ ואַ֣וּי  יםָּבָאֶ֣רץַ֣הה ֔ ֑ ָא֣הְׁ֣שָער  וא֣מ  ֶ֖ ה( הַ֣הה 
 :]תוספתא ברכות פ"ו[ 

וא ' תול' כ"ו,יב(בר) ָּבָאֶ֣רץַ֣הה ֔ ְצָחק֣  ע֣י  ְזַר֤ קטן מרמז לשני לימודים, מהפך פשטא מרמז שלפחות -קטן, זקף-מהפך פשטא מונח זקף – ַוּי 

יצחק מפריון האדם שצריך מעשה אל פריון  אחד הלימודים יהיה מסקנת [תורה תמימה הערה ה]לימוד אחד יוצא מפשט הכתוב. ע"פ 

 הארץ שצריך מעשה וה' ישלח ברכתו במעשה.
ענין הדרש הוא שדרש כעין גז"ש, כי כמו הברכה והרביתי את זרעך לא תבא רק אם עוסק האדם בפו"ר כך  [תורה תמימה הערה ה]

 :' ברכתוברכת הארץ לא תבא רק אם יעסוק האדם בעבודת האדמה, לכן קם וזרע ושלח לו ה

ְמָצֵ֛א֣ [תורה תמימה] ים֣...ַוּי  ֑ ָא֣הְׁ֣שָער  ת"ר, בברכותיה של ארץ ישראל בית סאה עושה חמשת רבוא כורין, דכתיב ויזרע יצחק  - מ 
ו(בארץ ההיא וגו' וימצא מאה שערים

  :]כתובות קי"ב א'[ 
ש מאות הרי חמשה רבוא, ועיין בתוספתא כלומר על אחת שבשאר שנים נתברך למאה, והוי מאה פעמים חמ ו[תורה תמימה הערה ] 

 :פ"ו דברכות, ובגמ' כאן החשבון

ְצָחק ֣ ' תול' כ"ו,יב(בר) ע֣י  ְזַר֤ סאה, וכאן בית סאה עשה  500מהפך פשטא, הארץ שזרע יצחק יצאה מרגילותה שבית סאה היה עושה  – ַוּי 

 סאה.  100*  500

 

ל ,יג: בראשית תולדת כו ְגַּדֶ֖ ֑יׁש ַוּי  ֶ֤לְך ָהא  ל ָהלֹוְך ֣ ַוּי  ֔ י ַעֵ֥ד ְוָגד  ָֽ ל-ּכ  ד׃ ָגַדֶ֖  ְמא ָֽ
ל ְגַּדֶ֖ ֑יׁש ַוּי   - בארץ ופרינו)כב(   על רש"י )כו,כב( -טפחא אתנח, כטעמי שמע ישראל, פירש האדמו"ר מ"מ שניאורסאהן זצ"ל ב –  ָהא 

לעיל ... שהוא לשון רבוי וגדולה. ... והכונה היא שיצחק יתרבה ויתגדל )ככתוב ל"ונפוש בארעא" )ת"א(.   ְגַּדֶ֖ ֑יׁש ַוּי   ( ָהא 
֑ל֣הֵ֥֣֣(ו,ד ואתחנןדברים )-אפשר שהעולם הבינו שהצלחת יצחק בארץ קשה ובשנה קשה היא באמונתו ב –טט  ְׂשָרא  ע֣י  ינּו֣הֵ֥֣֣'ְׁשַמֶ֖ ֶ֖ ֣׀֣'ֱאֹלה 

ד׃֣  היינו בקבלת עול מלכות שמים שהיא ענין של שמע ישראל ובכך יתגדל ויתקדש שמיה רבה.ֶאָחָֽ

֑יׁש ְלָחָמ֑ה֣הֶ֖֣֣'הֶ֖֣ (טו,ג בשלחשמות )לקינו, ועוד פעם ה' אחד. וכן -שמע ישראל ה' אנוטריקון  - ָהא  יׁש֣מ  ֣ ֹו׃֣'א  ְׁ֣שמָֽ
וודאי שיש בכל דבר ניצוץ קדוש שמחי' הדבר ורק שנסתר ע"י הטבע והחיצוניות כי ...   [שפת אמת בראשית תולדות שנה תרלא]

 'בר)וזהו הי' ענין יצחק שכ' ...  .והאדם ידע ויברר שהכל מחיות הש"י )מעשה בראשית(ע"ז נברא העולם להיות חיותו ית' בתוך מ"ב 

ל ָהלֹוְך ֣ יג(כו, תול' ֔ דכו'  ְוָגד  ד  א,לא( 'בר). כמ"ש ְמא ָֽ א ֑  .)יצר הרע מלאך המות( זה יצה"ר מה"ממְׁ

ְׁהִּי־ע ֥  ,לא:בראשית א ֽי ד ו  א ֑ נֵה־֖טֹוב מְׁ ה וְׁהִּ ר עָׁשָׁ֔ ֣ ת־כָׁל־ֲאש  א ֱאֹלהִּים  א  ֤רְׁ י: פו י  ֽ שִּ ר ֥יֹום ה שִּ ק  ְׁהִּי־ב ֖ ֽי ב ו   ר 

 

ל יג(כו, תול' 'בר) ְגַּדֶ֖ ֑יׁש ַוּי  מאז מעשה בראשית ובאמירת  ניצוץ קדוש שמחי' הדברטפחא אתנח, כטעמי שמע ישראל שזהו ענין  - ָהא 

"י )השם יתברך, שמע ישראל )ש"י שראשי התיבות משמען גם השם יתברך( מקבלים עול מלכות שמים ומבררים שהכל מחיות הש

 שראשי התיבות משמען גם שמע ישראל(

י ַעֵ֥ד יג(כו, תול' 'בר) ָֽ ל-ּכ  ד ָגַדֶ֖  מרכא טפחא, יתור לרבות ברוח ובחומר והחומר משועבד לרוח. – ְמא ָֽ

 נשווה

י ַעֵ֥דיג( כו, תול' 'בר) ָֽ ל-ּכ  ד ָגַדֶ֖ ימרכא מקף טפחא סלוק.  – ְמא ָֽ ָֽ ל-ּכ  )א( גדל גלוי  ת התרל"אשפת אמת תולדמצב ע"פ -מקף כרב – ָגַדֶ֖

אור התורה, גלוי החיות מהשם יתברך במעשה בראשית גם בדברים הרחוקים מהקדושה כמו בדומם )ב( לעומת מעשה עשו שביצר 

ד -)א( ה-, וע"י בחירה ב ממשיך הכל להש"יכאילו הוא  שאף שהוא איש שדההרע הטעה לאביו  בטעם סלוק, שעבודת יצחק  ְמא ָֽ

 לה מהעולם( את היצר הרעמגבילה ומסלקת )עו

ד -: )ב( לעומת הא,לא( 'בר) או נאמר זאת במקביל למעשה בראשית הוא היצר הרע שצריך להיות מוגבל לעבודת השם יתברך )כגון  ְמא ָֽ

שאף שהוא איש זורע, מעשר, מברך על המזון, נותן לתלמידי חכמים( ולא לשם עצמו זו מגמת מעשה עשו שביצר הרע הטעה לאביו 
 , ממשיך הכל להש"יכאילו הוא  שדה

 

ד       א,לא( 'בר) א ֑  טפחא מקף אתנח –      וְׁהִּנֵה־֖טֹוב מְׁ

נֵה־֖טֹוב )א( גדל גלוי אור התורה, גלוי החיות מהשם יתברך במעשה בראשית  ]שפת אמת תולדת התרל"א[מצב ע"פ -מקף כרב –  וְׁהִּ

דמְׁ  -גם בדברים הרחוקים מהקדושה כמו בדומם )ב( לעומת ה הוא היצר הרע שצריך להיות מוגבל לעבודת השם יתברך )כגון זורע,  א ֑

 מעשר, מברך על המזון, נותן לתלמידי חכמים( ולא לשם עצמו
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 )התשע"ח( )בהשתתפות נחלת יעקב( :כח,י ויצאבראשית  2.13 
 

 ...  [ספרי דברים פרשת וזאת הברכה פיסקא שנב]

רַ֣מה ויצא כח,יז( ')ברו חרב וראה אותו בנוי שנאמר וכן אתה מוצא ביעקב שראה אותו בנוי וראה אות ַוּי אַמ֔ יָרא֣  אַ֣הָּמ֣קֹוםַ֣הֶּז֑ה֣-ַוּי  ּנֹוָרֶ֖
ההרי בנוי,  ֣יןֶ֣ז֗ ם, הרי חרב, א  ֚י֣א  ם׃-ּכ  י  ַערַ֣הָּׁשָמָֽ ֶ֖הַׁ֣שֵ֥ יםְ֣וֶז ֣יתֱ֣אֹלה ֔  .הרי בנוי ומשוכלל לעתיד לבא ּב 

וַ֣ ויצא כח,יז( ')בר [פסיקתא זוטרתא )לקח טוב(] יָרא֣  רַ֣מהַוּי  אַ֣הָּמ֣קֹוםַ֣הֶּז֑ה-ּי אַמ֔ מלמד שראה בית המקדש בנוי וחרב ובנוי, כמו . ּנֹוָרֶ֖
יָך לו(,סח ')תה וכה"א בנוי, לא מצאתי(טט: ) שנאמר ביצחק, מה נורא ֥ ש  דֵָׁ֫ קְׁ ֽמִּ ים מִּ א ֱאֹלהִּ֗ ֥ ֣ין֣זֶ֗ה. בתה'( "נורא")כעין הקש ממילת  ֤נֹורָׁ הרי , א 

ה הָׁ  (איכה ה,יז) חרב, וכה"א ל־ז ֗ נּוע  ֵב֔ ו ה  לִּ ֤ה דָׁ ֥כּו ֵעיֵנֽינּו: יָׁ שְׁ ל ה חָׁ ם  ("זה" באיכה)כעין הקש ממילת  ע ל־ֵא֖ י  ַערַ֣הָּׁשָמָֽ ֶ֖הַׁ֣שֵ֥  'תה) בנוי, וכה"א ְוֶז

ֵבְֽך (קמז,יג רְׁ קִּ ֣יְִּך בְׁ נ  ְך בָׁ ֖ יְִּך ֵבר  ֑ עָׁרָׁ י שְׁ יֵח֣ רִּ ז ק בְׁ ֽי־חִָּ֭  בתה'("שעריך" )כעין הקש ממילת : כִּ
֣יןֶ֣ז֗ה ד"א ם ו י"ב שבטים שהיו עולין ברגל בירושלים:אל. א  י  ַערַ֣הָּׁשָמָֽ ֶ֖הַׁ֣שֵ֥ שעתידין לחזור לירושלים וכל אחד מהם עומדת . ְוֶז

֑פֹונָׁה לא(,)יחזקאל מח שערים על שמם, שנאמר ה צָׁ ֖ לֹושָׁ ים שְׁ ֥ רִּ עָׁ ל שְׁ ֵא֔ רָׁ י יִּשְׁ ֵט֣ בְׁ מֹות  שִּ יר ע ל־שְׁ עִּ֗ י הָׁ ֲעֵר֣ ד ש ֤  וְׁש  חָׁ֗ ן א  אּוֵב֞ ע ר רְׁ ֣ ע ר ש  ֥ ד ש  חָׁ֔ ה  א  ע ר יְׁהּודָׁ
ֽד חָׁ י א  ֖  כל זה היה עד הבקר, מידבגימטריא י"ב,  זה  :ֵלוִּ

 

ר ויצא כח,יז( ')בר [שכל טוב )בובר(]המדרש הבא מתיחס למיוחדות של החזיון שבו סולם מקשר בין שמים וארץ.  ַוּי אַמ֔ יָרא֣  לאחר . ַוּי 
אַ֣הָּמ֣קֹוםַ֣הֶּז֑ה-ַמהראה שיפועו של סולם כנגדו, לכך אמר: שהעלה הדבר ללבו שהשכינה שורה שם נתיירא, שהרי  . כלו' מה ירא ּנֹוָרֶ֖

ה (יז,כח)לי המקום הזה:  ֣יןֶ֣ז֗ ם (יז,כח)שהן חול שאין דרך העולם להיות סולם בין השמים ובין הארץ:  סולם כשאר סולמות. א  ֚י֣א  ֣ית֣-ּכ  ּב 
ים ַערַ֣הָּׁשָמָֽ֣. מקום שהשכינה שורה בו: ֱאֹלה ֔ ֶ֖הַׁ֣שֵ֥ םְוֶז אּו ֽבֹו: ,כ(קיח 'תה) . שעתיד להפתח לצדיקים, שנאמרי  ים יָׁב ֥ יקִּ֗ דִּ ע ר ל ֑ה' צ ֝ ֥ ש  ֽה־ה    ז 

 

א-ַמה (יז,כח) משמע מילת "נורא" )א( אימה, פחד, יראה תתאה שנפלה על יעקב ממשמע אחד של החלום על ארבע -מקף, כרב – ּנֹוָרֶ֖

 של ה', המרמזת על מיוחדות מקום החלום ומקום המקדש. גלויות מפסוק אחר; )ב( יראה עילאה יראת הרוממות

אַ֣הָּמ֣קֹוםַ֣הֶּז֑ה֣-ַמה (יז,כח) לקים". אמנם שם בראש פסוק -"בראשית ברא א )בר' א,א(כתבנית הטעמים של טפחא מונח אתנח,  -ּנֹוָרֶ֖

ה ממנה הושתת העולם אבן השתי קטן שהוא מפסיק מדרגת מלך. בהסבר של יראת הרוממות אפשר שמרמז למקום-וכאן אחרי זקף

 , ותפקידו כמקדש לה' ושער השפע לבריאה. מדרש המלמד שה' השקיע את המצבה של יעקב אל תשתית העולם.הנברא

֣ין֣זֶ֗ה (יז,כח)  מונח רביע, במשמע לפחות ארבע וכאן י"ב שבטים  – א 

ם (יז,כח) ֚י֣א  ים-ּכ  ֣יתֱ֣אֹלה ֔ ֚י֣ – ּב  המקדש יקרא דווקא "בית" ככנוי שקרא לו יעקב ולא הר בתפקיד דווקא כך, מרמז שמקום יתיב  –ּכ 

םאו שדה הכנויים שניתנו למקום ע"י אברהם ויצחק.  ים-א  ֣יתֱ֣אֹלה ֔ קטן, בתפקיד שני לימודים )א( בית שני )ב( בית -מונח זקף – ּב 

 בנוי ומשוכלל לעתיד לבאשלישי 

֚י֣ (יז,כח) ת ]בבלי פסחים פח,א[ המדגישה כנוי בית ליחס ה' לישראל כמשפחה, בתפקיד דווקא כך, ]תורה תמימה[ מביא דרשיתיב  –ּכ 

 וכנוי הר כיחס ה' לשאר אומות העולם.

 

֑לט( כח,י ' ויצאברּ)מביא  (כח,יז ' ויצאבר) [תורה תמימה] ית־א  ָֽ ֞כ  (,ג)ישעי' בא"ר אלעזר, מאי דכתיב  - ּב  לְׁ ֽהָׁ ים ּווְׁ ֣ ים ע מִּ בִּ֗ רּו  ר  ֣כּו׀ וְָׁאמְׁ  לְׁ

֣ה ל־ה ר־ה֗  וְׁנ ֲעל  ל־ֵבית  ' א  י א  ב ֱאֹלֵה֣ ה ֥  ,יד(כב ' ויראבר), ולמה לא אלהי אברהם ויצחק, אלא לא כאברהם שכתוב בו הר, דכתיב י ֲעק ֔ ' ה֖  רבְׁ

ֽה א  ק או יֵצֵ֥  ,סג(כד ' חי"ש בר)ולא כיצחק שכתוב בו שדה, דכתיב  :יֵרָׁ ֛ חָׁ ה לָׁ֥שּוח   יִּצְׁ ֖ ד   )בר' ויצא כח,יט( , אלא כיעקב שקראו בית, דכתיבב שָׁ

ל  ֥קֹום ה ֖הּוא ֵבֽית־ֵא֑ ת־ֵשֽם־ה מָׁ א א  ֛ רָׁ ו יִּקְׁ
 ]פסחים פ"ח א'[: יט(

יםהאי בית אל אינו הסמוך לעי שנזכר ביהושע ז', אלא ירושלים, ועל שם יהיה [ תורה תמימה הערה יט] ֣יתֱ֣אֹלה ֔ לקראו  ּב  , והוא הר המוריה ֵבֽית־ֵא֑
והיא שדה שהתפלל בה יצחק )ס"פ חיי(, והכונה לא כאברהם ויצחק שקבעו תפלתם בהר ובשדה שהם מקומות דרור ואינם שהתפלל בו אברהם )ס"פ וירא( 

ביחס מכובדים, אלא כיעקב שקבע תפלתו בבית שהוא מקום משומר ומכובד. כך פרשו המפרשים, אבל לא נתבאר לי הענין יפה, שהרי מצינו בכ"מ שם הר 
לולא דברי המפרשים נראה דכונת הגמרא מכוונת ה', הר ציון, הר הקודש, ולמה זה פיחת כאן מעלת שם זה. ולכן  לשם המעלה בכבוד גדול, הר

ל־ה ר־֗ה' (,ג)ישעי' בלמ"ש בזוהר פ' יתרו ס"ט ב' בזה"ל,  ר   ,יד(כב ' ויראבר)דא אברהם, דכתיב בי'  א  ר ֲאש  ֔יֹום יֵָאֵמ֣ ֥ר ה  ֽה' ה֖  בְׁה  א  , דהא :יֵרָׁ
ם (יז,כח)לי' הר, אל בית ה' דא יעקב דקרא להאי אתר בית, דכתיב  אברהם קרי ֚י֣א  הּ֣כ  ֣ין֣זֶ֗ ים-א  ֣יתֱ֣אֹלה ֔ , ואף על פי דכולא חד ּב 

)טט: שיבואו להתעלות תחת כנפי  לדא מן דא, הר לשאר עממין כד אתאן לאעלא תחות גדפוי )טט: הבדילו(, סליקו)טט: של קדושה( דרגא

)טט: שהבורא שוכן עמם, למהוי עמהון כאתתא בבעלה בדיורא חד בחדוא ורביעא עלייהו כאימא על בניןלישראל  -, בית השכינה(

, ע"כ, הרי מבואר דמעלת בית מהר והם כמו אשת איש השוכנת עם בעלה בדירה )בבית( אחד בשמחה והשכינה רובצת עליהם כאמא על בניה(
ים   ,יט(לגוזה"ב  'דב)ברוך הוא עם שאר האומות ]ע"ד הכתוב  אינו ביחס הכבוד ופחיתות, אלא דהר מיוחד ליחס הקדוש  ע מִּ

אּו רָׁ֔  :[ ובית ליחוסו עם ישראל, יחס קרוב כאיש ואשה, ומכוון יחס כזה בשם בית ע"ש שהאשה נקראת בית כנודעה ר־יִּקְׁ

 

ם י  ַערַ֣הָּׁשָמָֽ ֶ֖הַׁ֣שֵ֥ ֶ֖ה֣ – ְוֶז ה משאר הסולמות שהן חול( והשפעה לכתוב טפחא ללא מרכא לפניה, בתפקיד שנוי ורבוי )הסולם שונ –ְוֶז

"וירא ויאמר וגו' " שהמקום כולו שונה משאר הבריאה, מפני שהוא כנגד כסא הכבוד )ראה להלן(, ידוע -היינו פתרון ל לפניה.

ים, ממקורות אחרים על מעשה הנסים המתמידים שהיו בבית המקדש, שאין המקום מן המידה כגון שעומדים צפופים ומשתחוים רווח

 הארון אינו מן המידה כאילו לא תופס מקום.

ם י  ַערַ֣הָּׁשָמָֽ  מרכא כרבוי, סלוק כמגביל, – ַׁשֵ֥

ַער ם ]תורה שלמה קלא[מרכא כרבוי,  – ַׁשֵ֥ י  ַערַ֣הָּׁשָמָֽ ֶ֖הַׁ֣שֵ֥ א ספלל במקום הזה כאלו התפלל לפני כהמת למד שכלאתה  ןמכא ְוֶז
םהכבוד ששער השמים שם הוא ופתח פתוח לשמוע תפלה שנאמר  י  ַערַ֣הָּׁשָמָֽ ֶ֖הַׁ֣שֵ֥  בהערה[ א]ת"ש קלה(. "אליעזר פלר'  יפרק) ְוֶז

]מדרש החפץ[ ... זה פתח לידיעת השמים  ... יתענג -]מדרש הגדול[ מזה השער עולים לשמים ומשמשין למעלה במרום. וב-... ב
 בו הנפש בידיעות העליונות.

ם [ב]תורה שלמה קל  י  ַערַ֣הָּׁשָמָֽ ֶ֖הַׁ֣שֵ֥  "ר סט.(ב)יד השער הזה להפתח להרבה צדיקים כיוצא אמר ר' אחא עת ְוֶז

ם י   והמדכא עני בשער גורם לעצירת השמים בשבילו. ]ת"ש קלב בהערה[ פתיחת השער לצדיקים בלבד. סלוק כמגביל, – ַהָּׁשָמָֽ

ם [ג]תורה שלמה קל י  ַערַ֣הָּׁשָמָֽ ֶ֖הַׁ֣שֵ֥  )גי'( וז"ה מה טעםא"ר שמעון בן יוחי אין המקדש שלמעלן גבוה משלמטן אלא י"ח מיל  ְוֶז

ובין אבן לאבן זיו .... משה רבנו ע"ה ראה הקב"ה בונה בית המקדש באבנים טובות ומרגליות,  בהערה[ ג]ת"ש קל. )ב"ר סט.( י"ח
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
אמר המשיח למשה ...  דוד עומד בתוכו ואהרן אחיו עומד על רגליו ומעילו עליו-השכינה, שהוא טוב מהמרגליות, ומשיח בן 

 הוי...  שהוא הבית שיעמוד לישראל לעולם...  בית שיבנה בארץ  וראה הבית שיבנה הב"ה בידו בשמים והביןיעקב אביך ראה ה
֣ין֣זֶ֗ה ם, א  ֚י֣א  ים-ּכ  ֣יתֱ֣אֹלה ֔ ם      ּב  ֣ית֣-א  יםמצב בית )א( המקדש שבארץ )ב( המקדש שבשמים, -מקף כרב –ּב  קטן -זקף – ֱאֹלה ֔

לר"י וז"ה בגי' י"ח   ]רמזי התורה[ויות יתקיים מצב )ב( שירד הבית לארץ. ... ובכת"י לקים, ואחרי קבוץ גל-בתפקיד שני בית א
ֶ֖ה֣ . שמונה עשרה ברכות שישראל מתפללים והם נכנסים בשער השמים כשנוי מעביר מענין של מרחק לענין של י"ח  טפחא –ְוֶז

 ברכות.

  [כג אשית רבה )וילנא( תולדות פרשה סהבר: ]נאמר ביצחק "מה נורא" לא מצאנו מאמר כזה אבל מצאנו את הבא
י ,כז(כזתול'  'בר) ד"א מלמד שהראה לו הקדוש ברוך הוא בית המקדש בנוי וחרב ובנוי, נִּ֔ יח  בְׁ ֵאה  ֵר֣  (,בכח ' פי')במ מד"אכהרי בנוי  רְׁ

֕רּו מְׁ שְׁ י תִּ ֽיח חִּ֔ יח  נִּ ה( ,כזכזתול'  'בר), ֵרִ֚ ד ֔ יח  שָׁ ֵר֣ ש (יב,)מיכה ג הרי חרב, כמד"א כְׁ ֵר֑ ה ֵתֽחָׁ ֣ ד  ֖יֹון שָׁ ר  ,כז(כזתול'  'בר), ()יר' כו,יח(-)טט: גם ב צִּ ֥ ֲאש 

ֽם: (,ג)תהלים קלג בנוי ומשוכלל לעתיד לבא כענין שנאמר ֵבֲר֖כֹו ֽה': ים ע ד־הָׁעֹולָׁ יִּ֗ ה ח ֝ ֑ כָׁ ת־ה בְׁרָׁ ' א  ֣ה הָ֭ ּוָׁ ם׀ צִּ י שָׁ֨ ֤  כִּ

 

ם־ַהּמָ֣ :יטבראשית ויצא כח, ָֽ אֶ֣את־ׁש  ְקָרֵ֛ ֑לְ֣ואּוָלֵ֛םַ֣וּי  ית־א  ָֽ ּואּ֣ב  ֹוםַ֣ההֶ֖ ּוז֣קֵ֥ ָנָֽה:לֵ֥ אׁש  ירָ֣לר  ֶ֖ ם־ָהע   ׁש 

֑ל ,יט(ויצא כח 'בר) [פסיקתא זוטרתא )לקח טוב(] ית־א  ָֽ ּואּ֣ב  ֹוםַ֣ההֶ֖ ם־ַהָּמקֵ֥ ָֽ אֶ֣את־ׁש  ְקָרֵ֛ ים (,יזויצא כח 'בר) על שם. ַוּי  ֣יתֱ֣אֹלה ֔ ְואּוָלֵ֛ם֣: ּב 
ּוז֣ ָנָֽהלֵ֥ אׁש  ירָ֣לר  ֶ֖ ם־ָהע  יר לשון בירור.ָלֵ֛םְ֣ואּו. ׁש  ֶ֖ ם־ָהע  ּוזׁ֣ש  זאת העיר היתה קרובה למקום ששכב בו יעקב אבינו. ולמה הזכיר , לֶ֖

ּוזהכתוב את העיר, ללמדך כי משם לקח השמן שיצק על ראש האבן. ולמה נקרא שם העיר  , ר' אלעזר בש"ר פנחס אמר לוז שם לֵ֥
ּוז אילן, כתיב הכא ח וְׁל֣  ,לז(ל ' ויצאבר) וכתיב, לֵ֥ ֖ ֑מֹוןל  רְׁ לוז היה עומד על פתח המערה והיה חלול הלוז, ונכנסין מן הלוז למערה ומן  ,ּוז וְׁע 

ּוז֣: המערה לעיר: ד"א מה לוז עגול ואין לו פה, כך העיר סתומה ואין לה פתח ָנָֽהלֵ֥ אׁש  ירָ֣לר  ֶ֖ ם־ָהע  )טט: לא  יושביה היו חסרין. ׁש 

 יאה כשאר הערים:כי לא היה לה יציאה וב נוספו בה אנשים מן החוץ(

 

ּוא ֹוםַ֣ההֶ֖ ם־ַהָּמקֵ֥ ָֽ אֶ֣את־ׁש  ְקָרֵ֛ תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, תביר מחלק וממעט מקבוצת פרטים זאת  – ַוּי 

לקים בלתי אמצעית ומאז מתקן התקשרותו לבורא -עדן, חיים נצחיים וקרבת א-ואפשר שמלמד כי בחטא אדם הראשון איבד מקומו בגן

 סוף מדריגות המרומז בתבנית הטעמים מרכא טפחא בתפקיד קבוצת פרטים העשויה להתרחב.-יןבא

ּואר"ת  ֹוםַ֣ההֶ֖ ם־ַהָּמקֵ֥ ָֽ אֶ֣את־ׁש  ְקָרֵ֛ ּואה שהם גם אותיות -ו-ה-א-ה בסידור שונה של ר"ת ש-ה-ש-א-ו ַוּי  ת  )בר' א,א(ר"ת של  – ַההֶ֖ ֵא֥

ץ: ֽר  יִּם וְֵׁא֥ת הָׁאָׁ ֖ מ  שָׁ  ם וארץ, שם קפיצת הדרך ועוד נושאים בפנימיות התורה.שם הקישור של שמי ה 

 ה נקדים עם גימטריאות אחדות ממאוצר הגי' של הרב י"ר פאלוך זצ"ל,-ו-ה-א-ש כדי לעיין במשמעות אחת של ר"ת

ֹום֣  ם־ַהָּמקֵ֥ ָֽ   תפיל"העולה כשר"ה עולה שכר"ה עולה  525עולה בגי' ׁש 

 "ה הושיע"ה נ"אאנ"א הויעולה  אנ"י וה"ו הושיע"ה נ"אעולה 

הפרש כשר"ה מגי' תקע"ו )המייצג גי' יסו"ד מלכו"ת והקדושה שיצאה מהם ומחייה את הבריאה( עולה נ"א זהו שער 

 שאומרים במוצאי שבת. ]ירושלמי ברכות פ"ה,ה"א פרק אין עומדין[-קדושה בתפילה עתיקה ב

שרות לבורא יתברך שמו באין סוף מדריגות עליה כאשר מקום לינת ותפילת יעקב המתגלה בארץ הוא שער הקדושה לתפיל"ה להתק

 ה . -ו-ה-האות "שי"ן" משמעה מעט מהרבה מדרגות התקשרות א

 

ּוזְ֣ואּוָלֵ֛ם֣ ָנָֽהלֵ֥ אׁש  ֶ֖ירָ֣לר  ם־ָהע  ּוזבבריאת העולם האדם היה אמור לחיות חיים נצחיים המרומזים בשם :ׁ֣ש  ומקום העיר הזאת המרמז  לֵ֥

 ד"א מה...  [117]המתחיל בעמוד  ,לז(ל ' ויצאבר) [בראשית רבתי]לקים זוכים לתחיית המתים -ההתקשרות לא עדן. ע"י עבודת תיקון-לגן

, כך גזרות ישראל, עתידין (של האדם הפרטי )תחיית המת מציץ ממנו לעתיד לבא שדרה[)עמוד ה(הלוז הזה )שבשכרה( ]שב )טט: עצם(
ינּו (ג,טזישעיהו ס) ישראל להנצל ביום הדין ולחיות שנאמר ה ָאבִּ֔ ֣ תָׁ ֽי־א  נּו ( [בבלי שבת פט,ב]ע"פ  ויצחקהקב"ה היינו ) כִּ עָׁ֔ ְׁדָׁ הָׁם  ֹ֣לא י רָׁ ֤י ַאבְׁ כִּ

ָֽך: מ  ֖ם שְׁ ינּו ג ֲאֵל֥נּו ֵמֽעֹולָׁ ' ָאבִּ֔ ה ה  ֤ תָׁ נּו א  ֑ ל ֹ֣לא י כִּירָׁ ֵא֖ רָׁ   וְׁיִּשְׁ

 

ּוזְ֣ואּוָלֵ֛ם֣ ָנָֽהלֵ֥ אׁש  ֶ֖ירָ֣לר  ם־ָהע   :ׁ֣ש 
ּוזְ֣ואּוָלֵ֛ם֣ םלֵ֥ ֶ֖ירׁש   תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, תביר מחלק וממעט מקבוצת פרטים זאת. – ־ָהע 

)כח,כא( הפותחים בתבנית טעמים -כדי להבין את משמעות הכתוב בסיפא של )כח,יט( נעיין בהשפעת סמיכות פסוק זה לפסוקים )כח,כ( ו
 המשפיע )כח,יט( אל הפסוקים המושפעים )כח,כ( )כח,כא( )כח,כב(.העשויה ללמד על סמיכות וקבלת פרטי דברים מהפסוק 

ב )בר' ויצא כח,כ( רַ֣יֲעק ֶ֖ ַּדֵ֥ ֹום֣ (א)בר' ויצא כח,כ)סלוק( מרכא טפחא,  – ַוּי  יְ֣בָׁשלֶ֖ ֵ֥ )סלוק( מרכא טפחא, כעין מידת דרישה סמוכים  –ְוַׁשְבּת 

ּוז֣ )כח,יט(-הנוטלים מ ָנָֽהלֵ֥ אׁש  ירָ֣לר  ֶ֖ ם־ָהע   סופית וחיים הנצחיים ומעבירים ללימוד בכתוב )כח,כ,כא,כב(.-לקית האין-נושא החיות הא ׁש 

ֹום )בר' ויצא כח,כ( וזהו ענין ]דבר מלכות, ע' נד, שיחות הקודש ויצא י' כסלו התשי"ט[ יְ֣בָׁשלֶ֖ ֵ֥ י-ֶאלְ֣וַׁשְבּת  ֑ ֣יתָ֣אב  דאביו של יעקב , ּב 
י אֱ  ,ו(כא '' ויראבר)שנקרא על שם  הוא יצחק ֖ ה לִּ שָׁ ֥ ק עָׁ ח ֕ יםצְׁ ֑ שהוא ענין הצחוק והתענוג דלמעלה שנעשה מצד בירור ההעלמות דשם   ֹלהִּ

ֹ֧ה֣הֵ֛֣ (א)בר' ויצא כח,כ אלקים, ומסיים בכתוב ים׃֣'ְוָהָי ָֽ אֹלה  י֣ל  ֶ֖ ים (ב)בר' ויצא כח,כגו'  ל  ֑ ֣יתֱ֣אֹלה  ְהֶיֶ֖הּ֣ב  )בר' ויצא  והיינו שע"י העבודה, י 

ֶגד֣-ְוָנַָֽתן כח,כ( לּ֣וֶבֵ֥ יֶ֣לֵֶ֛חםֶ֣לֱאכ ֶ֖ ֵ֥ ׁש׃ל  ְלּב ָֽ חֶ֣את (ויצא כח,יח )בר')שהוא ענין עבודת הצדיקים בהעלאה והמשכה  ל  ַּק֤ ֣ -ַוּי  הוא ָהֶא ֶבן
ֶמןַ֣על (יח)בר' ויצא כח,, העלאה קֶׁ֣שֶ֖ צ ֵ֥ ּה-ַוּי   טט:. לקח השמן שיצק על ראש האבן כי משם [לקח טוב]-)טט: ע"פ הנאמר ב הוא ההמשכה ר אָׁשָֽ

ֹ֧ה֣הֵ֛֣ (א)בר' ויצא כח,כ-אזי נעשה הגלוי דלקים( -בקרבת איים ם נצחחייועדן -מקום גןמהעיר לוז שמן  ים֣'ְוָהָי ָֽ אֹלה  י֣ל  ֶ֖ שהוא ענין הגלוי דשם , ל 
 .הוי' כנ"ל

ֹוםֶ֣אל (א)בר' ויצא כח,כ-אמנם ע"י העבודה ד יְ֣בָׁשלֶ֖ ֵ֥ י-ְוַׁשְבּת  ֑ ֣יתָ֣אב  שהוא ענין המשכת המקיפים החדשים שלמעלה גם מסובב  ּב 
מקום יש לו שיכות לעולמות, שלכן נקרא סובב, ויש -וי' עם היותו למעלה מהעולמות בבחינת סובב, מכלהכללי, והיינו שגלוי שם ה

בזה כמה מדריגות, מקיפים הפרטים עד המקיף הכללי, אך כל זה שיך עדיין לעולמות, אמנם ע"י עבודת התשובה נעשה המשכת 
 . העצמות

לקות, והוא תלוי בכך בעבודת הצדיקים ובעלי התשובה בבריאה המקיימים -הא לפי מאמר זה גם העולם הרוחני שואף להתרחב אל עצמות

לקית העצומה, שהיא בבריאה בהעלם אל הגלוי שבעולם הרוחני ובכך מרחיבים אותו אל -רצון ה' בקיום מצוותיו ובכך מעלים החיות הא

 ם.מלמד על החיסרון שבינתייְואּוָלֵ֛ם֣לקית. אפשר שטעם תביר של -עבר העצמות הא
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 )התשע"ט( )בהשתתפות נחלת יעקב( :כח,י ויצאבראשית  2.14 
 

אתֲ֣אֶׁשרבראשית ויצא כח,כב:  ֶּתן-ְוָהֶאֶ֣בןַ֣הּז ֗ ֲאֶׁש֣רּ֣ת   ֣ ל יםְ֣וכ  ֑ ֣יתֱ֣אֹלה  ְהֶיֶ֖הּ֣ב  ה֣י  ָב֔ ַמּצ   ֣ י ְך׃-ַׂש ְמּת  ּנּוָ֣לָֽ רֲ֣אַעְּׂשֶרֵ֥ ֶ֖ יַ֣עּׂש   ל ֔
ֶֶ֖לְךַ֣אֵ֥֣בראשית ויצא כט,א:  בַ֣רְגָל֑יוַ֣וּי  אַ֣יֲעק ֶ֖ ָּׂשֵ֥ ֶדם:ַוּי  ְ֣רָצהְ֣בנ י־ֶקָֽ

בַ֣רְגָל֑יו)כט,א(  ]בראשית רבה )וילנא( פרשת ויצא פרשה ע סימן ח[ אַ֣יֲעק ֶ֖ ָּׂשֵ֥ א)משלי יד,ל(  א"ר אחא ַוּי  ֵפ֑ רְׁ ים ֵל֣ב מ  רִּ שָׁ ֵי֣י בְָׁ֭ כיון , ח 
 ,שנתבשר בשורה טובה טעין ליביה ית רגלוהי, הדא אמר הכריסא טענא רגליא

 :הלב הטוב והשמח שירפא הגוף בשמחתו...   )משלי יד,ל(אבן עזרא 

בַ֣רְגָל֑יו֣ ]תורה שלמה ב[ אַ֣יֲעק ֶ֖ ָּׂשֵ֥ א֣אמרו רבותנו כל בני אדם רגליהם סובלות אותם, אבל יעקב הוא נושא את רגליו שנאמר ַוּי  ָּׂשֵ֥ ַוּי 
בַ֣רְגָל֑יו בַ֣רְגָל֑יו֣ ]תורה שלמה ג[ ]תנ"י בר' ויצא ח,א[ ַיֲעק ֶ֖ אַ֣יֲעק ֶ֖ ָּׂשֵ֥ ב֣ שא את רגליו וכהרף עין בא לחרן שנ'משם נַוּי  אַ֣יֲעק ֶ֖ ָּׂשֵ֥ ַוּי 

 ויצא יעקב מבאר שבע ]פרקי דר' אליעזר פל"ה[ )בר' ויצא כח,י(ואומר ַרְגָל֑יו֣

לקמן מאמר ב ותוב"ע וראה פירש"י כריסא טענא רגליא הכרס נושא את הרגלים אם כרסו מלא ונפשו רחבה  ]תורה שלמה הערה א[
ו )מת"כ מתנות כהונה?(. ובלקח טוב וישא יעקב רגליו ללמדך שבשורה טובה נותנת כח לאדם, שכיון שנתבשר עליו קל הוא ברגלי

יעקב אבינו נשא רגליו. ד"א שסעד ועמד והלך. וע' בשכ"ט ובמדרש אגדה וישא יעקב רגליו לעולם רגליו של אדם נושאין אותו 
]תורה שלמה יה לו מפני שאמר לו הקב"ה ארצה בני קדם, וצ"ע. ויעקב נשא את רגליו אלא מלמד שנעשה קל מרוב השמחה שה

התחלת המאמר ויעקב אבינו אף הוא הקפיץ הקב"ה את הארץ לפניו שנאמר ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרגה אמרו  הערה ב[
 וגו'. רבותינו כו' ועפ"ז נראה דהכונה לדרוש שהיה לו קפיצת הדרך כהדרש לפנינו

א֣יַ֣)כט,א(  ָּׂשֵ֥ בַוּי  שהיא כעין פתוח מהמידות )כב( ו/או )כג( מל"ב מידות של  אפשר שבתפקיד כעין מידת סמוכים,)סלוק( מרכא טפחא  – ֲעק ֶ֖

רבי אלעזר בריה"ג מידה )כב( מדבר שחבירו מוכיח עליו, מידה )כג( מדבר שהוא מוכיח על חבירו, רמז ללמוד מענין מסוים בחצי פסוק או 

עליה יעקב עושה נדר היא הגורם  )בר' ויצא כח(. כאן הבשורה הטובה שבסוף )א(-)ב( ל-מים ירמז ללמוד מפסוק )א( אל פסוק )ב( ולפע

 לנשיאת רגלים קלה עד לקפיצת הדרך מארץ כנען לחרן.

ֶדם: ְרָצהְ֣בנ י־ֶקָֽ ֶֶ֖לְךַ֣אֵ֥  טפחא כשנוי ורבוי, מרכא מקף סלוק ַוּי 

ֶדם: )כט,א(]רד"ק[  ְרָצהְ֣בנ י־ֶקָֽ ֶֶ֖לְךַ֣אֵ֥ כי הארץ מזרחית לארץ ישראל, והעיר הסמוכה לספר ארץ כנען הוא חרן כמו שכתבנו, אלא  -ַוּי 
 :שיצא מארץ כנען לארץ בני קדם, ובהיותו קרוב לחרן ראה באר אחד בשדהארצה בני קדם,  ואמר כלל

ֶדם: י־ֶקָֽ  מקף כבורר בין איזורים שונים ממזרח לארץ כנען,  - ְבנ 

ֶדם ְרָצהְ֣בנ י־ֶקָֽ  א סלוק, רבוי הגבלות שמכל האיזורים שממזרח לארץ כנען הגביל יעקב עצמו אל העיר חרן.מרכ – ַאֵ֥

ֶֶ֖לְך )כט,א( טפחא כשנוי ורבוי, אמנם הפירוש הבא מדבר על הרישא של הפסוק אבל אפשר סופו מעיד על שנוי בהליכת יעקב, שקודם  – ַוּי 

א֣)כט,א(  ]ר' יוסף בכור שור[ואחרי ההבטחה הלך בזריזות.  ]רדק[' להבטחה הלך ברפיון רגליים כאדם הבורח מבית אביו עצב וגו ָּׂשֵ֥ ַוּי 
בַ֣רְגָל֑יו  .והלך בזריזותמאחר שהבטיחו הקדוש ברוך הוא נראה לו כאילו פורח, ונושא רגליו, . ַיֲעק ֶ֖

 

ּנ הבראשית ויצא כט,ב:  הְ֣וה  ֣רַּ֣בָּׂשֶד֗ ֹ֧הְ֣בא  ּנ  ְראְ֣וה  י-ַוַּי֞ םְׁ֣שֹלָׁש֤הֶ֣עְדר  ןצ אן֣ -ָׁש֞ ֚י֣מ  יָהּ֣כ  יםָ֣עֶל֔ ֣ ְבצ  ים-ר  ֑ ּוָ֣הֲעָדר  ואַ֣יְׁשקֶ֖ ֣רַ֣הה ֔ ַ֣הְּבא 
ָלֶ֖הַ֣על֣ ֶבןְּ֣גד  ר׃-ְוָהֶאֵ֥ ָֽ יַ֣הְּבא  ֵ֥ יםְ֣וָגֲל֤לּוֶ֣את-ָׁשָּ֣מהָ֣כל-ְוֶנֶאְספּו]ג[ּ֣֣פ  ֗ ּוֶ֣את-ָהֲעָדר  ְׁשקֶ֖ רְ֣וה  יַ֣הְּבא ֔ ֣ ּפ   ֣ ַעל מ  אן-ָהֶא ֶבן֣   ַהּצ ֑
יבּוֶ֣את֣ ֹ֧ ׁש  מְ֣-ָהֶאֵֶ֛בןַ֣על-ְוה  ר֣ל  ֶ֖ יַ֣הְּבא  ֵ֥ ּה׃ּפ  ָמָֽ ֣ק 

ְרא ה֣גרשיים  – ַוַּי֞ ֣רַּ֣בָּׂשֶד֗ ֹ֧הְ֣בא  ּנ   . תבנית טעמים העשויה להיות תבנית מורכבת של שלוש תבניות דרגא מונח רביע -ְוה 

לומד כאן ששה  [בראשית רבה )וילנא( פרשת ויצא פרשה ע סימן ח]-כמרמז ללמוד לפחות ארבעה לימודים וה –)א( מונח רביע 

 ט[ויצא פרשה ע סימן "ר ב]-לימודים ולימוד שביעי מ
 תיקון לחטא אדה"ר ויצר הרע  –)ב( דרגא מונח רביע 

 )ג( גרשיים מונח רביע, בתפקיד כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו או ללמד על הכלל כולו.

ּנ ה י-ְוה  םְׁ֣שֹלָׁש֤הֶ֣עְדר   מהפך פשטא כעין יצא להקל ולא להחמיר גרשיים – צ אן ֣-ָׁש֞

 

ה ֣רַּ֣בָּׂשֶד֗  )כט,א,ב,ג(-מביא ששה דרושים ל [)ע ח( ויצא בראשית רבה]ה לימודים ואכן ח רביע בתפקיד לפחות ארבעמונ – ְבא 

ה (ב,כט) ... ֣רַּ֣בָּׂשֶד֗ ֹ֧הְ֣בא  ּנ  ְראְ֣וה    ,()כט,א,ב,ג-ב דורש ששה דרושים טט: רבי חמא) רבי חמא בר חנינא פתר ביה שית שיטין, ַוַּי֞
ה ()טט: א )ובתוכו ששה דרושים( )טט: דרוש א( ֣רַּ֣בָּׂשֶד֗ ֹ֧הְ֣בא  ּנ  ּנ ה (ב )טט: זו הבאר, ְוה  ם-ְוה  יָׁ֣ש֞  )טט:, משה ואהרן ומרים, צ אן ֣-ְׁשֹלָׁש֤הֶ֣עְדר 

ן (ג ֚י֣מ  ים-ּכ  ֑ ּוָ֣הֲעָדר  ואַ֣יְׁשקֶ֖ ֣רַ֣הה ֔ ָלֶ֖הַ֣על (ד )טט:שמשם כל אחד ואחד מושך מים לדגלו ולשבטו ולמשפחתו,  ַהְּבא  ֶבןְּ֣גד  י֣-ְוָהֶאֵ֥ ֵ֥ ּפ 
ר׃ ָֽ ָׁשָּ֣מה֣-ְוֶנֶאְספּו (ג,כט) (ה )טט: ,(שלא להשקיית העדרים  )טט: היה בה נקב לכלי שאיבה קטן א כמלא פי כברה קטנה היה בהא"ר חנינ ַהְּבא 

ים-ָכל ֗ יבּוֶ֣את (ו )טט:, )טט: חניית השבטים במדבר( , בשעת המחנותְוָגֲל֤לּוָ֣הֲעָדר  ֹ֧ ׁש  ּה׃-ָהֶאֵֶ֛בןַ֣על-ְוה  ָמָֽ ְמק  ר֣ל  ֶ֖ יַ֣הְּבא  ֵ֥ בשעת מסעות  ּפ 
 חוזרת לאיתנה,היתה 

 

ה (ב,כט)ד"א  דרושים( 7)ובתוכו  )טט: דרוש ב( ֣רַּ֣בָּׂשֶד֗ ֹ֧הְ֣בא  ּנ  ּנ הזו ציון,  ְוה  ם-ְוה  יָׁ֣ש֞ ן, אלו שלשה רגלים, צ אן ֣-ְׁשֹלָׁש֤הֶ֣עְדר  ֚י֣מ  ֣ר֣-ּכ  ַהְּבא 
ּו ואַ֣יְׁשקֶ֖ ָלֶ֖ה, שמשם היו שואבים רוח הקודש, ַהה ֔ ֶבןְּ֣גד  א למה היו קוראים אותו בית , זו שמחת בית השואבה, א"ר הושעיְוָהֶאֵ֥

ים-ָׁשָּ֣מהָ֣כל-ְוֶנֶאְספּו (ג,כט)השואבה שמשם היו שואבים רוח הקודש,  ֗ ּ֣וְוָגֲלל֤֣ (ג,כט), באים מלבוא חמת ועד נחל מצרים, ָהֲעָדר 
יבּוֶ֣אתוגו', שמשם היו שואבים רוח הקודש,  ֶבן ֶ֣את־ָהֶא ֣ ֹ֧ ׁש   , מונח לרגל הבא,ָהֶאֵֶ֛בן-ְוה 

ה (ב,כט)ד"א  דרושים( 7ו )ובתוכ )טט: דרוש ג( ֣רַּ֣בָּׂשֶד֗ ֹ֧הְ֣בא  ּנ  ּנ ה, זו ציון, ְוה  ם-ְוה  יָׁ֣ש֞ , אלו שלשה בתי דינים, דתנן צ אן ֣-ְׁשֹלָׁש֤הֶ֣עְדר 
֣֚שלשה בתי דינים היו שם אחד בהר הבית ואחד בפתח העזרה ואחד בלשכת הגזית,  ֣ר֣יּכ  ן־ַהְּבא  וא֣מ  וגו', שמשם היו שומעין את  ַהה ֔

בֶ֣הדין,  ָלֶ֖הְוָהֶאֵ֥ ים-ָׁשָּ֣מהָ֣כל-ְוֶנֶאְספּו (ג,כט), זה ב"ד הגדול שבלשכת הגזית, ןְּ֣גד  ֗ ּ֣וְוָגֲלל֤֣ (ג,כט)אלו בתי דינין שבא"י,  ָהֲעָדר 
יבּוֶ֣את, שמשם היו שומעין את הדין, ֶבן ֶ֣את־ָהֶא ֣ ֹ֧ ׁש   , שהיו נושאים ונותנין בדין עד שמעמידין אותו על בוריו, ָהֶאֵֶ֛בן-ְוה 

 

ּנ הד"א ,  דרושים( 7וכו )ובת )טט: דרוש ד( ם-ְוה  יָׁ֣ש֞ ּנ הוירא והנה באר זו ציון,  צ אן ֣-ְׁשֹלָׁש֤הֶ֣עְדר  ם-ְוה  יָׁ֣ש֞ , אלו שלשה צ אן ֣-ְׁשֹלָׁש֤הֶ֣עְדר 
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
ןמלכיות ראשונות,   ֚י֣מ  ים-ּכ  ֑ ּוָ֣הֲעָדר  ואַ֣יְׁשקֶ֖ ֣רַ֣הה ֔ ָלֶּ֖֣גְֶ֣֣בןְוָהֶאֵ֥֣, שהעשירו מן ההקדשות הצפונות בלשכות, ַהְּבא  ֵ֥֣-ַעל֣הד  רּבְ֣הַ֣֣יּפ  ָֽ , זו א 

ים-ָׁשָּ֣מהָ֣כל-ְוֶנֶאְספּו (ג,כט)זכות אבות,  ֗ , ֶבן ֶ֣את־ָהֶא ּ֣֣וְוָגֲלל֤֣ (ג,כט), זו מלכות רומי שהיא מכתבת טירוניא מכל אומות העולם, ָהֲעָדר 
ֹ֧֣שהעשירו מן ההקדשות הצפונות בלשכות,  ׁש  יֶ֣את־ָהֶאֵֶ֛בן֣יבּוְוה  ֵ֥ רַ֣על־ּפ  ֶ֖ מְַ֣֣הְּבא  ּה:ל  ָמָֽ  ות עומדת, לעתיד לבא זכות אב ק 

 

ה (ב,כט) ד"א דרושים( 7)ובתוכו  )טט: דרוש ה( ֣רַּ֣בָּׂשֶד֗ ֹ֧הְ֣בא  ּנ  ּנ ה, זו סנהדרין, , ְוה  ם-ְוה  יָׁ֣ש֞ , אלו שלשה שורות של צ אן ֣-ְׁשֹלָׁש֤הֶ֣עְדר 
ןתלמידי חכמים שהם יושבים לפניהם,  ֚י֣מ  ים-ּכ  ֑ ּוָ֣הֲעָדר  ואַ֣יְׁשקֶ֖ ֣רַ֣הה ֔ ָלֶ֖הַ֣עלוְ֣, שמשם היו שומעין את ההלכה, ַהְּבא  ֶבןְּ֣גד  י֣-ָהֶאֵ֥ ֵ֥ ּפ 

ר׃ ָֽ חותך בפלפולו  ]ירושלמי סנה' פ"א,ה"ב[ ]תו"ש הערה יב[) את ההלכה (מסרסמסיים )ג"א זה מופלא שבבית דין שהוא  ַהְּבא 

 מוסיף שנושאים ונותנים בהלכות וספיקות ז' שבתות עד שמעמידים אותו על פרקו ואולי מרמז [)שכל טוב( ]שכ"ט-ומכריע את ההלכה וב

ים-ָׁשָּ֣מהָ֣כל-ְוֶנֶאְספּו (ג,כט),  (לזמן מושב זה בז' שבועות שבין פסח לעצרת שלא כל עולי הרגלים הרחוקים חזרו למקומם מיד. ֗  ָהֲעָדר 
ֹ֧֣, שמשם היו שומעין את ההלכה, ֶבן ֶ֣את־ָהֶא ּ֣֣וְוָגֲלל֤֣ (ג,כט)אלו תלמידי חכמים שבארץ ישראל,  ׁש  יֶ֣את־ָהֶאֵֶ֛בן֣יבּוְוה  ֵ֥ רַהּבְַ֣֣על־ּפ  ֶ֖ ֣א 

ּה ָמָֽ ְמק   שהיו נושאים ונותנים בהלכה עד שמעמידים אותה על בוריה, :ל 

ה (ב,כט)ד"א  דרושים( 7)ובתוכו  )טט: דרוש ו( ֣רַּ֣בָּׂשֶד֗ ֹ֧הְ֣בא  ּנ  ְראְ֣וה  ּנ ה, זה בית הכנסת, ַוַּי֞ ם-ְוה  יָׁ֣ש֞ , אלו שלשה צ אן ֣-ְׁשֹלָׁש֤הֶ֣עְדר 

֣֚ קרואים, ֣ר֣יּכ  ן־ַהְּבא  וא֣מ  ָלֶ֖ההיו שומעים את התורה,  וגו', שמשם ַהה ֔ ֶבןְּ֣גד  ים-ָׁשָּ֣מהָ֣כל-ְוֶנֶאְספּו (ג,כט), זה יצר הרע, ְוָהֶאֵ֥ ֗ , ָהֲעָדר 
ֹ֧֣, שמשם היו שומעין את התורה, ֶבן ֶ֣את־ָהֶא ּ֣֣וְוָגֲלל֤֣ (ג,כט)זה הצבור,  ׁש   יצר הרע חוזרוגו', שכיון שהם יוצאים להם ֶ֣את־ָהֶאֵֶ֛בן֣יבּוְוה 
 .למקומו

  [בראשית רבה )וילנא( פרשת ויצא פרשה ע סימן ט] דרושים, שניים מהם בשמיעת עשרת הדברות( 7תוכו )וב (ז)טט: דרוש 

ה (ב,כט)  דרושים( 7)ובתוכו  ר' יוחנן פתר לה בסיני ֣רַּ֣בָּׂשֶד֗ ֹ֧הְ֣בא  ּנ  ְראְ֣וה  ּנ ה זה סיני, ַוַּי֞ ם-ְוה  ֣֚, כהנים לוים וישראלים, וגו' ְׁשֹלָׁש֤הָׁ֣ש֞ ֣יּכ 
֣ר ן־ַהְּבא  ָלֶ֖ה, שמשם שמעו עשרת הדברות, ואַהה ֣֣֔מ  ֶבןְּ֣גד  ים-ָׁשָּ֣מהָ֣כל-ְוֶנֶאְספּו (ג,כט)זו שכינה,  ְוָהֶאֵ֥ ֗ , ר' שמעון בן יהודה ָהֲעָדר 

 (ג,כט)מקבלים את התורה, ( ראויים(טט: ))כדיי ישראל חסרים עוד אחד לא היו  )שם( איש כפר עכו אמר משום ר' שמואל שאילו היו

ֹ֧֣, שמשם היו שומעים את הקול ושמעו עשרת הדברות, ֶבן ֶ֣את־ָהֶא ּ֣֣וְוָגֲלל֤֣ ׁש  יִּם   (כ,יט 'ית 'שמ) ֶאת־ָהֶאֵֶ֛בן֣יבּוְוה  מ ֔ ן־ה שָׁ י מִּ ם כִִּ֚ ית ֔ אִּ ם רְׁ ֣ ת  א 

ֽם: כ  י עִּמָׁ תִּ רְׁ ֖ ב   .דִּ

ם כִִּ֚  (כ,יטיתרו שמות ) ית ֔ אִּ ם רְׁ ֣ ת  ל א  ֵא֑ רָׁ ֵנ֣י יִּשְׁ ל־בְׁ ר א  ֖ ה ת אמ  ה כ ֥ ל־מ ש ֔ ' א  ר ה  אמ  ֽם:ו י ֤ כ  י עִּמָׁ תִּ רְׁ ֖ ב  יִּם דִּ מ ֔ ן־ה שָׁ  י מִּ

 

ה( כט,ב ' ויצאבר) [רמב"ן] ֣רַּ֣בָּׂשֶד֗ ֹ֧הְ֣בא  ּנ  ְראְ֣וה  ּנ ה ַוַּי֞ י-ְוה  םְׁ֣שֹלָׁש֤הֶ֣עְדר  יהָ֣-ָׁש֞ יםָ֣עֶל֔ ֣ ְבצ  ר  יאריך הכתוב בספור הזה להודיענו  - צ אן֣ 
֤  ,י(כט ' ויצאבר)הדרך והוא עיף, כי קווי ה' יחליפו כח, ויראתו תתן עוז, כי הנה יעקב אבינו בא מן  ב ן לבדו  ג לו יָׁ א   אשר היו צריכים אליה  הָׁ

 :כל הרועים, ושלשה עדרי צאן אשר להם רועים רבים ושומרים כלם רובצים עליה אינם יכולים להניעה כלל

ְרא ֹ֧ה֣ ַוַּי֞ ּנ  הְוה  ֣רַּ֣בָּׂשֶד֗ שהפסוק מרמז  (כט,ב ' ויצאבר) [רמב"ן]צמו כפי' גרשיים מונח רביע, בתפקיד כעין יצא מן הכלל ללמד על ע – ְבא 

-שיעקב הגיע בעת מיוחד שאיפשר לו לעשות מעשה מיוחד והיה לרמז שיצליח בדרך ויזכה לזרע הזוכה לרמזים שבפסוקים כדברי ה

 להלן: ]רמב"ן[

ככה שנכנס בדרך הבאר, ולא  גם בזה להם סוד רמז לעתיד, כי נזדמן לו [)ע ח( ויצא בראשית רבה]-ולרבותינו ב )המשך רמב"ן(
נאספו כל העדרים רק שלשה מהם, ובא בזמן שהאבן על פי הבאר והעדרים שומרים לה, וכל הענין המסופר כאן, להודיעו שיצליח 

֣רבדרך הזה ויצא ממנו זרע זוכה לרמז הזה, כי ה י֣ירמוז לבית המקדש, ו ְבא  ןעולי שלשה רגלים, צ אן֣ -ְׁשֹלָׁש֤הֶ֣עְדר  ֚י֣מ  ֣ר֣הַ֣-ּכ  ְּבא 
ים ֑ ּוָ֣הֲעָדר  ואַ֣יְׁשקֶ֖ , שמשם היו שואבין רוח הקדש, או שירמוז כי מציון תצא תורה )ישעיה ב ג( שנמשלה למים )ב"ק יז א(, ודבר ַהה ֔

ים-ָׁשָּ֣מהָ֣כל-ְוֶנֶאְספּו (ג,כט)ה' מירושלם.  ֗ ֣ -ְוָגֲל֤לּוֶ֣את (ג,כט), באים מלבא חמת עד נחל מצרים )מ"א ח סה(. ָהֲעָדר  ּו... ָהֶא ֶבן ְׁשקֶ֖ , ְוה 
יבּוֶ֣את (ג,כט) שמשם היו שואבין רוח הקודש. ֹ֧ ׁש   א., מונח לרגל הבָהֶאֵֶ֛בן-ְוה 

 רוח הקדש.השפעת ומביא ל )המייצגת את היצר הרע( גולל את האבן המקדשאל  בני ישראל בשלושה רגליםחיבור  – ]רמב"ן[סיכום 

 

ּנ ה( כט,ב ' ויצאבר) י-ְוה  םְׁ֣שֹלָׁש֤הֶ֣עְדר  ר֣ -ָׁש֞ יהָ֣צ אן֣  ֣יםָ֣עֶל֔  קטן-מקף גרשיים מהפך פשטא מונח זקף – ְבצ 

קטן מרמז לשני לימודים, מהפך פשטא מרמז שלפחות אחד מהלימודים יוצא מפשט הכתוב, אחד מהלימודים עשוי להיות בתבנית -זקף

הדרשות ג, ה  ע,ח[ ]ב"ר ויצאהטעמים גרשיים מהפך פשטא המרמזת על כעין יצא להקל ולא להחמיר. אפשר כי מתוך דרשות של 

 מלמדות להתיר ספקות בהבנת התורה וההלכה ובכך להקל על מורי ההוראה.

ה (ב,כט)ד"א  )טט: דרוש ג( ֣רַּ֣בָּׂשֶד֗ ֹ֧הְ֣בא  ּנ  ּנ ה, זו ציון, ְוה  ם-ְוה  יָׁ֣ש֞ , אלו שלשה בתי דינים, דתנן שלשה בתי דינים צ אן ֣-ְׁשֹלָׁש֤הֶ֣עְדר 
֣֚חד בלשכת הגזית, היו שם אחד בהר הבית ואחד בפתח העזרה וא ֣ר֣יּכ  ן־ַהְּבא  וא֣מ  ֶבן֣וגו', שמשם היו שומעין את הדין,  ַהה ֔ ְוָהֶאֵ֥

ָלֶ֖ה ים-ָׁשָּ֣מהָ֣כל-ְוֶנֶאְספּו (ג,כט), זה ב"ד הגדול שבלשכת הגזית, ְּגד  ֗ , שמשם ֶבן ֶ֣את־ָהֶא ּ֣֣וְוָגֲלל֤֣ (ג,כט)אלו בתי דינין שבא"י,  ָהֲעָדר 
יבּו֣אֶ֣היו שומעין את הדין,  ֹ֧ ׁש  ֹ֧ה֣ (ב,כט) ד"א )טט: דרוש ה(, שהיו נושאים ונותנין בדין עד שמעמידין אותו על בוריו, ָהֶאֵֶ֛בן-תְוה  ּנ  ְוה 

ה ֣רַּ֣בָּׂשֶד֗ ּנ ה, זו סנהדרין, ְבא  ם-ְוה  יָׁ֣ש֞ ן, אלו שלשה שורות של תלמידי חכמים שהם יושבים לפניהם, צ אן ֣-ְׁשֹלָׁש֤הֶ֣עְדר  ֚י֣מ  -ּכ 
֣֑ ּוָ֣הֲעָדר  ואַ֣יְׁשקֶ֖ ֣רַ֣הה ֔ ָלֶ֖הַ֣על, שמשם היו שומעין את ההלכה, יםַהְּבא  ֶבןְּ֣גד  ר׃-ְוָהֶאֵ֥ ָֽ יַ֣הְּבא  ֵ֥ זה מופלא שבבית דין שהוא  ּפ 

נושאים  ]שכ"ט[חותך בפלפולו ומכריע את ההלכה  ]ירושלמי סנה' פ"א,ה"ב[ע"פ  ]תו"ש הערה יב[) את ההלכה (מסרסמסיים )ג"א 

פרקו ואולי מרמז לזמן מושב זה בז' שבועות שבין פסח לעצרת שלא כל  ונותנים בהלכות וספיקות ז' שבתות עד שמעמידים אותו על

ים-ָׁשָּ֣מהָ֣כל-ְוֶנֶאְספּו (ג,כט),  (עולי הרגלים הרחוקים חזרו למקומם מיד. ֗ ּ֣וְוָגֲלל֤֣ (ג,כט)אלו תלמידי חכמים שבארץ ישראל,  ָהֲעָדר 
ֹ֧֣, שמשם היו שומעין את ההלכה, ֶבן ֶ֣את־ָהֶא ֣ ׁש  י֣ןֶאת־ָהֶאֵ֛בֶ֣֣יבּוְוה  ֵ֥ רַ֣על־ּפ  ֶ֖ ּהַ֣הְּבא  ָמָֽ ְמק  שהיו נושאים ונותנים בהלכה עד  :ל 

 שמעמידים אותה על בוריה,
 

ְרא (ג,כט) ה֣גרשיים  - ַוַּי֞ ֣רַּ֣בָּׂשֶד֗ ֹ֧הְ֣בא  ּנ  -בתפקיד תיקון חטא אדה"ר והיצר הרע. הגעת יצר הרע לעולם מרומזת בדרגא מונח רביע, –ְוה 

ֲֽאוָׁה )בר' ג,ו( י ת  ֧ ֵעינ ֗ -וְׁכִּ  שבו יתאוה ויתור אחר עיניו.... - שם [רמב"ן]וכפי'  דרגא מונח רביע,במופע הראשון של תבנית הטעמים  – יִּם֣הּוא לָׁ
ה֣ד"א )בתחילתו נאמר דבר טוב(  )טט: דרוש ו(...  סימן ח[ פרשה עויצא ב"ר ] ֣רַּ֣בָּׂשֶד֗ ֹ֧הְ֣בא  ּנ  ְראְ֣וה  ּנ הזו בית הכנסת. ַוַּי֞ ם֣-ְוה  ָׁש֞

י ןלו ג' קרואים אצ אן֣ -ְׁשֹלָׁש֤הֶ֣עְדר  ֚י֣מ  ֣ר-ּכ  ָלֶ֖ה (בסיומו נאמר. )היו שומעין את התורה םוגו' שמש ַהְּבא  ֶבןְּ֣גד   וגו' יצר הרעה זה ְוָהֶאֵ֥
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 
יבּוֶ֣את כט,ג() ֹ֧ ׁש   וזר למקומו.ח יצר הרע (וקריאת תורה )מבית הכנסת שהוזכר בתחילה שכיון שהם יוצאים להם וגו' ָהֶאֵֶ֛בן-ְוה 

 יצר הרע.הדרושים הבאים הם תיקונים ל

ה֣ד"א  )טט: דרוש ג( ֣רַּ֣בָּׂשֶד֗ ֹ֧הְ֣בא  ּנ  ְראְ֣וה  ּנ הזו ציון, ַוַּי֞ י-ְוה  םְׁ֣שֹלָׁש֤הֶ֣עְדר  ג' בתי דינים, דתנן ג' בתי דינים היו שם, אחד בהר  צ אן ֣-ָׁש֞
 הבית, ואחד בפתח העזרה, ואחד בלשכת הגזית וגו' שהיו נושאים ונותנין בדין עד שמעמידים אותו על בוריו. ... 

ה֣ד"א  טט: דרוש ה() ֣רַּ֣בָּׂשֶד֗ ֹ֧הְ֣בא  ּנ  ְראְ֣וה  ּנ הזו סנהדרין, ַוַּי֞ י-ְוה  םְׁ֣שֹלָׁש֤הֶ֣עְדר  אלו ג' שורות של תלמידי חכמים שהם  צ אן ֣-ָׁש֞
 .שמעמידים אותה על בוריה יושבים לפניהם. ... שמשם שומעין את ההלכה וגו' שהיו נושאים ונותנין בהלכה עד

ה ... פתר ר' יוחנן (ב,כט) [טסימן  ה עפרשויצא ב"ר ] )טט: דרוש ז(  ֣רַּ֣בָּׂשֶד֗ ֹ֧הְ֣בא  ּנ  ְראְ֣וה  ּנ ה זה סיני, ַוַּי֞ ם-ְוה  , כהנים וגו' ְׁשֹלָׁש֤הָׁ֣ש֞

֣֚לוים וישראלים,  ֣ר֣יּכ  ן־ַהְּבא  וא֣מ  ָלֶ֖ה, שמשם שמעו עשרת הדברות, ַהה ֔ ֶבןְּ֣גד  שבדרוש הנדרש מאותו תוכן )כנגד יצר הרע  זו שכינה ְוָהֶאֵ֥

ים-ָׁשָּ֣מהָ֣כל-ְוֶנֶאְספּו (ג,כט), ו( ֗ ישראל חסרים עוד  )שם( , ר' שמעון בן יהודה איש כפר עכו אמר משום ר' שמואל שאילו היוָהֲעָדר 
 , שמשם היו שומעים את הקול ושמעו עשרת הדברות,ֶבן ֶ֣את־ָהֶא ּ֣֣וְוָגֲלל֤֣ (ג,כט)מקבלים את התורה, ( ראויים(טט: ))כדיי אחד לא היו 

דא"ר   (]ב"ר[-שמקורו ב דרוש ז)-שהוא בעל המאמר ב [בבלי יבמות קג, ב]-כנאמר ע"י ר' יוחנן ב ליצר הרעדה"ר ומלא לחטא א תיקון
   , פסקה זוהמתן -יוחנן: בשעה שבא נחש על חוה הטיל בה זוהמא, ישראל שעמדו על הר סיני 

ה֣ ֣רַּ֣בָּׂשֶד֗ ֹ֧הְ֣בא  ּנ  בתי דינים להעמדת הדין וההלכה על מתן תורה, נו ע"י ותיקדרגא מונח רביע, התבנית מרמזת על יצר הרע ו -ְוה 

 תורה נגד יצר הרע.ולימוד  בורים ובית הכנסת לחזוק בקריאת

ָלֶ֖ה֣ ֶבןְּ֣גד  בעקבות שבעה חטאי האנושות השכינה הסתלקה אנשי המקום רואים את הקושי בבאר ובאבן הגדולה הוא היצר הרע, ְוָהֶאֵ֥

 מחזיר לרקיע הרביעייעקב אותה לרקיע הששי, יצחק ורבקה לרקיע החמישי,  עד לרקיע השביעי, אברהם ושרה החזירו

 

ֹ֧ה֣ ּנ  ְראְ֣וה  ַוַּי֞
ה ֣רַּ֣בָּׂשֶד֗  ְבא 

 סיני֣בית הכנסת סנהדרין ציון ציון ציון הבאר

ּנ ה ם-ְוה  ָׁ֣ש֞
ְׁשֹלָׁש֤ה֣
י   צ אן ֣-ֶעְדר 

משה ואהרן 
 ומרים

אלו שלשה  שלשה רגלים
בהר  בתי דינים

 הבית

שלשה מלכיות 
 תראשונו

שלשה שורות 
של תלמידי 
חכמים שהם 

יושבים 
 לפניהם

שלשה 
 קרואים

כהנים 
לוים 

 וישראלים

ים֣ ֣ ְבצ  ר 
יהָ֣  ָעֶל֔

       

ן ֚י֣מ  ֣ר֣-ּכ  ַהְּבא 
וא  ַהה ֔

מושכים מים 

 לשבט

שואבים רוח 
 הקודש

שמשם היו 
שומעין את 

 הדין

שהעשירו מן 
ההקדשות 
הצפונות 
 בלשכות

שמשם היו 
שומעין את 

 ההלכה

ו שמשם הי
שומעים את 

 התורה

משם 
שמעו 
עשרת 
 הדברות

ּו֣ ַיְׁשקֶ֖
ים ֑  ָהֲעָדר 

       

ָלֶ֖ה ֶבןְּ֣גד  שמחת בית   ְוָהֶאֵ֥
 השואבה

ב"ד הגדול 
שבלשכת 

 הגזית

זה מופלא  זכות אבות
שבבית דין 

מסיים שהוא 
 (מסרס)ג"א 

 את ההלכה

 שכינה יצר הרע

ר-ַעל ָֽ יַ֣הְּבא  ֵ֥         ּפ 

-ְוֶנֶאְספּו ג(,כט)
-לָׁשָּ֣מה֣כָ֣

ים֣ ֗ ָהֲעָדר 
ְ֣וָגֲל֤לּו

בשעת 
 המחנות

בתי דינין  עולי רגלים
 שבא"י

מלכות רומי 
שהיא מכתבת 
טירוניא מכל 
 אומות העולם

אלו תלמידי 
חכמים 
שבארץ 
 ישראל

לא היו  הצבור
חסרים 
במתן 
 תורה

ּ֣וְוָגֲלל֤֣
ֶ֣בן ֶ֣את־ָהֶא ֣

שואבים רוח  
 הקודש

שמשם היו 
שומעין את 

 הדין

שהעשירו מן 
ההקדשות 

פונות הצ
 בלשכות

שמשם היו 
שומעין את 

 ההלכה

היו שומעין 
 את התורה

שמעו 
הקול 
ועשרת 
 הדברות

יבּוֶ֣את ֹ֧ ׁש  -ְוה 
י֣-ָהֶאֵֶ֛בןַ֣על ֵ֥ ּפ 
ר֣ ֶ֖ ַהְּבא 
ּה ָמָֽ ְמק  ֣ל 

מונח לרגל  בשעת מסעות
 הבא

נושאים 
ונותנין בדין 
עד שמעמידין 
 אותו על בוריו

לעתיד לבא 
זכות אבות 

 עומדת

שהיו נושאים 
ונותנים 
ה עד בהלכ

שמעמידים 
אותה על 
 בוריה

שכיון שהם 
יוצאים להם 
יצר הרע 

 חוזר
 למקומו

ראו שמן 
השמיים 
דבר ה' 
 עמם

֣       

 

ים( כט,ב ' ויצאבר) ֑ ּוָ֣הֲעָדר  ואַ֣יְׁשקֶ֖ ֶבןַ֣הה ֔ וא ,ו )צירוף חדש טבת(-ה-י-ר"ת ה – ְוָהֶאֵ֥  ה-ו-ה-שם א – ַהה ֔

יםְ֣וָגֲל֤לּוֶ֣אתג( כט, ' ויצאבר)  ֗ ּוֶ֣אתה -ו-ה וכולל עמו שם א-ו-ה-, שם המיוחד אה-א-ה וכולל ו-א-ו-ר"ת ה – ָהֶא ֶבן ֣-ָהֲעָדר  ְׁשקֶ֖ רְ֣וה  -ַהְּבא ֔
אן אןה, -א-וכולל ו ה-א-ו-ה – ַהּצ ֑ יבּוֶ֣אתַ֣֣הּצ ֑ ֹ֧ ׁש  ֣ -ְוָגֲל֤לּוֶ֣את ה-א-ו-ר"ת ה - ָהֶאֵֶ֛בן-ְוה  ַעל מ  יצא מפשוטו  –פשטא פשטא  מהפךָהֶא ֶבן֣ 

ראה  הרועים לגוללה, דבר המעיד על רגילות של חוסר אמון בין תושבי המקום. כלהרגילות כי יצטרכו את שתהיה אבן כל כך כבדה ו

֤  ,י(כט ' ויצאבר)מקבילה הפוכה  ן   ג לו יָׁ ב  א   ת־הָׁ י ֵמע ל   א  ֣ ר פִּ בְֵׁא֔      ה 
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 וישלח לב,ד )התשע"ח( -בראשית  2.15 

֣צֶ֣ ת וישלח לב,ח:שיראב דַ֣וּי  בְ֣מא ֶ֖ אַ֣יֲעק ֵ֛ יָרֹ֧ ֹות:ַוּי  ֵ֥יַ֣מֲחנָֽ ְׁשנ  ים֣ל  ֶ֖ רְ֣וַהְּגַמּל  אןְ֣וֶאת־ַהָּבָקֵ֛ ּ֗תֹוְ֣וֶאת־ַהּצ ֹ֧ ַחץֶ֣את־ָהָע֣םֲ֣אֶׁשר־א   ר֣֑לֹוַ֣וַּיֶּ֜

ה: ת וישלח לב,ט:שיראב יָטָֽ ְפל  ר֣ל  ְׁשָאֶ֖ ֵ֛הַ֣הַּמֲחֶנֵ֥הַ֣הּנ  ָּכ֑הּוְ֣וָהָי תְ֣וה  ָׂשֵ֛וֶ֣אל־ַהַּמֲחֶנֵ֥הָ֣הַאַחֶ֖ ֹוא֣ע  ם־ָיבֵ֥ אֶמר֣א   ַוּי ֕
 ,ח,ט(וישלח לב' בר) [בובר(שכל טוב )]

ב ,ח(לב) אַ֣יֲעק ֵ֛ יָרֹ֧ . שמא יגרום החטא, ואף על פי שהבטיחו הקדוש ברוך הוא ירא מאוד יותר ממה שנתיירא קודם ששלחתו אמו ַוּי 
ֶ֣צר֣֑לֹולחרן כשהיה עשו מתנחם להרגו, שהרי אותו שעה היה ירא על גופו לבד, ועכשיו על גופו ועל נשיו ועל בניו:  . לשון צרה, ַוּי 

וכל דומיהן, א"ר יהודה ב"ר עלאי ולא היא יראה, , כו(,ש"ב א, צר לי עליך אחי )יב(,)דה"ב לג, ]וכהצר[ לו ב(,)ש"ב יג, ויצר לאמנון ודומה לו
א֣ולא היא צרה, אלא יָרֹ֧ ֶ֣צר֣֑לֹו֣, שלא יהרוג ַוּי  עלי מכח שלא יהרג. אמר כל השנים הללו הוא יושב בארץ ישראל שמא הוא בא ַוּי 

בּו   כז מא( ' תול')ברישיבת ארץ ישראל, כל השנים הללו הוא מכבד את אביו, ושמא יבא עלי בכיבוד אב ואם, ונוסף לזה שאמר  רְׁ  יְֵׁמי   יִּקְׁ

ב ל י ֵא֣ ֖ה ָאבִּ֔ גָׁ רְׁ ֽה  ב וְׁא  ת־י ֲעק ֥ ֽי א   :שמא מת אותו הזקן :ָאחִּ

ַחץ ,ח(לב) ֔פֹו (להכא,מש'  'שמ), לשון חלוקה, ודומה לדבר. ַוַּיֶּ֜ סְׁ ת־כ  ֣צּו א  ּ֗תֹו: וכל דומיהן, וְׁחָׁ : אלו העבדים והשפחות. ֶאת־ָהָע֣םֲ֣אֶׁשר־א 

ים ֶ֖ רְ֣וַהְּגַמּל  אןְ֣וֶאת־ַהָּבָקֵ֛ ֹות: . כמשמעוְוֶאת־ַהּצ ֹ֧ ֵ֥יַ֣מֲחנָֽ ְׁשנ   :מחצה למחנה אחד לכתובת לאה ומחצה למחנה שנייה לכתובת רחל. ל 

ָׂשֵ֛וֶ֣אל־ַהּמַ֣ ,ט(לב) ֹוא֣ע  ם־ָיבֵ֥ ָּכ֑הּו: שחיציתי לכתובת האחת רחל או לאה. ֲחֶנֵ֥הא  : אשר במחנה )טט: הנכסים( כלומר והכה את היקום. ְוה 

ה יָטָֽ ְפל  ר֣ל  ְׁשָאֶ֖ ֵ֛הַ֣הַּמֲחֶנֵ֥הַ֣הּנ   :לכתובת שנייה. ְוָהָי

ד ,ח(לב) בְ֣מא ֶ֖ אַ֣יֲעק ֵ֛ יָרֹ֧ כל אחד חלה אותה הלכה. ע"פ דרגא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא פקוח נפש, שעל  – ַוּי 

על עצמו לא נתירא כי כבר הובטח  ,יב(לב) ]כלי יקר[. וע"פ ועל בניו )טט: ג(ועל נשיו  )טט: ב(גופו  )טט: א( עליעקב ירא  [שכל טוב]
נִּי  ,יב(לב) השמירה, זולת שהיה ירא כ ֔ ן־יָׁ֣בֹוא וְׁהִּ ם  )טט: א(פ  ֽים )טט: ב(ֵא֖ נִּ . וכך גם מובא בשם בשמירהכי המה לא הובטחו , ע ל־בָׁ

 ]תו"ש ]מו[[-הרא"ש ב

ד ,ח(לב)ועוד דרך להסביר תבנית הטעמים של  בְ֣מא ֶ֖ אַ֣יֲעק ֵ֛ יָרֹ֧ דרגא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא פקוח נפש,  – ַוּי 

מיעוט מעשיהן הרעים  כו'יקים הצדא"ר אליעזר כו' ...  ]תו"ש ]מו[[שכולם מצטרפים לאותו ענין כאן יראת יעקב מפני עשו. ע"פ 
ֶ֣צר֣֑לֹו ,ח(לב)בעיניהן חמור ביותר שכן הוא אומר  דַ֣וּי  בְ֣מא ֶ֖ אַ֣יֲעק ֵ֛ יָרֹ֧  ,קא סבר שמא יש עליו חטא קל ביותר ויגרום לו מיתה ַוּי 

ב֣ ,ח(לב) ]לקט טוב[-וב )טט: בעיני אחרים(בעיניהם כחמורות  )טט: בעיני אחרים(שהקלות  אַ֣יֲעק ֵ֛ יָרֹ֧ ֶ֣צר֣֑לֹוַוּי  דַ֣וּי  אע"פ שהבטיח  ְמא ֶ֖
נתיירא, שמא יגרום החטא, לימדה תורה דרך ארץ שיהא אדם יירא וחרד ולא ימנע מן הרחמים. ובפי' התוס' בדעת זקנים והדר זקנים 

ֶ֣צר֣֑לֹו ,ח(לב) . ובפי' הקב"ה()טט: מיצר על שהוא ירא למרות הבטחת  מיצר היה יעקכ על שהיה ירא מעשו מאחר שהבטיחו הקב"ה ַוּי 
י  א ֔תֹו ,יב(לב) משהבטיחו היה לבדו אבל עתה היו לו בנים וכעין זה בפי' התוס' שם בפסוק חרא"ש דהיה ירא שמא א ָאנ כִּ ֽי־יֵָׁר֤  כִּ

 

ֶ֣צר֣֑לֹו -תוצאת יראת יעקב מצטרפת לסיבות, שלדעתו מגבילות את הבטחת ה' לשמירתו ב  כלהלן. ַוּי 

ֶ֣צר֣֑לֹו חטא במה  )טט: א(אתנח מגביל, ביחד כעין רבוי הגבלות, היינו רבוי סיבות להגבלת הבטחת השמירה עליו,  מונח מרבה, – ַוּי 

אמר ר' אלעזר כל המחניף לחבירו לסוף נופל בידו וכו', וכמו  [סוטה מא ב] שאמרו חז"ל...  ,יב(לב) [כלי יקר]שהחניף לעשו כפי' 
 בא עלי מכח ישיבת ארץ ישראל )עשו(שמא הוא  )טט: ב( [שכל טוב]; ע"פ עכן כאן יעקב הרגיש בעצמו שחטא בזה שהחניף לרש

וללא זכותו  )יצחק( שמא מת אותו הזקן )טט: ד( )כל השנים שיעקב בגלות( בכיבוד אב )עשו(שמא יבא עלי  )טט: ג( )ויעקב היה בגלות(

 אין הגנה ליעקב ועשו יממש מחשבתו הרעה.

ַחץֶ֣את־ָהָע֣םֲ֣אׁשֶ֣ ,ח(לב)  ּ֗תֹוַוַּיֶּ֜ גרש מונח רביע, כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו או על הכלל כולו. כאן ללמד על הכלל -אזלא – ר־א 

ַחץֶ֣את־ָהָע֣ם֣ ,ח(לב),ג[ בראשית רבה )וילנא( פרשת וישלח פרשה עו]-כולו יצא כנדרש ב ּ֗תֹוַוַּיֶּ֜ לימדך תורה דרך ארץ שלא  ֲאֶׁשר־א 
ַחץֶ֣את־ָהָע֣ם֣ ,ח(לב) מי אתה למד מיעקב, שנאמריהא אדם נותן כל ממונו בזוית אחד מ  וגו',ַוַּיֶּ֜

ה (מל"א יח,ד) וכן הוא אומר )המשך המדרש רבה הנ"ל(  רָׁ֔ עָׁ יש  ב מְׁ ים אִּ ֥ שִּ ם ֲחמִּ יֵא֞ בִּ ֽי חְׁ אֶמר֣ ,ט(וישלח לב' בר) ,)טט: בכל מערה חמישים איש( ו  ַוּי ֕
ת֣וְ֣ ָׂשֵ֛וֶ֣אל־ַהַּמֲחֶנֵ֥הָ֣הַאַחֶ֖ ֹוא֣ע  ם־ָיבֵ֥ ָּכ֑הּוא  ה:, אלו אחינו שבדרום, ה  יָטָֽ ְפל  ר֣ל  ְׁשָאֶ֖ ֵ֛הַ֣הַּמֲחֶנֵ֥הַ֣הּנ  א"ר , אלו אחינו שבגלות, ְוָהָי

 .הושעיה אף על פי שנשארו לפליטה מתענים היו עלינו בשני ובחמישי

 

ּ֗תֹובאותה שעה  ,ח(וישלח לב' בר)[ מדרש תנחומא )בובר(] ַחץֶ֣את־ָהָע֣םֲ֣אֶׁשר־א  יינן מבפנים והלבישן לבנים מבחוץ, , מה עשה, זַוַּיֶּ֜
 והתקין עצמו לשלשה דברים, לתפלה ולדורון ולמלחמה, 

אֶמר ,ט(וישלח לב' בר) גדול בתפקיד שלוש, יעקב חשב שמלבד נשיאתו שתי אחיות )למעשה ארבע כי גם השפחות היו אחיות -זקף – ַוּי ֕

אמר כל השנים )טט: א(  ]שכל טוב[-לסייע לעשו נגדו, כנדרש במאותו אבא לבן( היו שלוש סיבות שלא קשורות ביעקב העשויות 
כל השנים הללו הוא מכבד את אביו, ושמא יבא )טט: ב( הללו הוא יושב בארץ ישראל שמא הוא בא עלי מכח ישיבת ארץ ישראל, 

בּו   כז מא( ' תול')ברונוסף לזה שאמר  )טט: ג(  עלי בכיבוד אב ואם, רְׁ ב ל יְֵׁמי   יִּקְׁ ֖ה יָאבִּ֔  ֵא֣ גָׁ רְׁ ֽה  ב וְׁא  ת־י ֲעק ֥ ֽי א  )תמה  שמא מת אותו הזקן :ָאחִּ

 :זכות יצחק להגן על יעקב, עשו יבצע מחשבתו הרעה(

אֶמר ,ט(וישלח לב' בר) כנגד שלוש סיבות אלה היינו חיבר עשר כוחות נפשו לשלושה התקין עצמו גדול בתפקיד שלוש, יעקב -זקף – ַוּי ֕

לשלשה דברים, לתפלה ולדורון ולמלחמה,  ר בחציית המחנה הוציא את המחשבה דיבור ומעשהדברים מחשבה דיבור ומעשה, כלומ
 )טט: בכל מחנה(

ֲעב ֥ ( לב,כב ' וישלחבר)לדורון מנין,  ה רו ת  ֖ נְׁחָׁ יו ה מִּ ֑ נָׁ ֥ וְׁה֛  ע ל־פָׁ ְׁלָׁה־ה ֖הּוא ןּוא לָׁ ֽי ל  ֽה ב  ֲחנ  ֽמ  ֹוא֣אֶמרַוּי ֣֕,ט( לב), למלחמה מנין, :ב  ם־ָיבֵ֥ וגו',  ָׂשֵ֛וע֣ ֣א 
ר  ,י( לב)לתפלה מנין,  י אמ  י ֱאֹלֵהי   י ֲעק ב   ו  ֣ ם ָאבִּ הָׁ֔ רָׁ י ַאבְׁ י ֵואֹלֵה֖ ֣ ק ָאבִּ ֑ חָׁ ר' ֞ה  יִּצְׁ י הָׁא ֵמ֣ צְָׁך֛  ֧שּוב ֵאל ֗ ָך֖  לְַׁארְׁ תְׁ דְׁ יבָׁה ּולְׁמֹול  ֥ ְֽך וְֵׁאיטִּ   :עִּמָׁ

 העיון בתוכן ותבנית הטעמים המלמדים על דמיון לתפילת שמונה עשר ,י( לב)ראה 

ָּכל,יא( לב)מה כתיב אחריו  ּומ  ים֣  ֲחָסד  לַ֣הָֽ ּכ ֤ י֣מ  ְנּת  ת֣-ָקט ֝ ָׂש֑ו,יב( לב)וגו', ָהֱ֣אֶמ֔ ַּי֣ד֣ע  י֣מ  ֶ֖ ַּיֵ֥דָ֣אח  ֵ֛א֣מ  יָ֣נ ֵ֥נ  יל  , א"ל הקדוש ברוך הוא ַהּצ 
ֵאנִּי ּואה֣  (פט,כז 'תה)אתה קראת אותי, חייך שאני מצילך, שנאמר  רָׁ קְׁ י יִָּ֭ בִּ ֣ ה אָׁ תָׁ ֑ י אָׁ לִּ֗ ְׁ  וְׁ֣צּור ֵא֝ ֽיי תִּ  :.שּועָׁ

 

בְ֣לַבּ֑דֹו (ישלח לב,כה' ובר) []ז[ פר' וישלח מדרש תנחומא )בובר(] רַ֣יֲעק ֶ֖ ֵ֥ ָּות  ד ,ח(לב) מה כתיב למעלה מן הענין, ַוּי  בְ֣מא ֶ֖ אַ֣יֲעק ֵ֛ יָרֹ֧ וגו',  ַוּי 

 ,עשו כל הלילה כתות של מלאכים לעשות מלחמה עם ארבעכיון שראה הקדוש ברוך הוא היאך היה יעקב מיצר, אמר ר' ברכיה שלח 

ַחץ֣ ,ח(לב)על בסיס מדרש זה נסביר  ּ֗תֹומשמע העם )א( האנשים )ב( המלאכים -מקף כרב – ֶאת־ָהָע֣םַוַּיֶּ֜ משמע -מקף כרב –  ֲאֶׁשר־א 

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
אתו" )א( אשר עם יעקב )ב( אשר עם הקב"ה. יעקב חוצה על דרך הטבע לשני מחנות, הקב"ה שולח מעל לדרך הטבע ארבע -"אשר 

ּ֗תֹו ,ח(לב)רבוי מחנות מלאכים, והדבר מרומז בתבנית הטעמים מונח רביע של  מחנות מתוך  בתפקיד לפחות ארבע. ֶאת־ָהָע֣םֲ֣אֶׁשר־א 

 

ים ,ח(לב)-נעיין ב ֶ֖ רְ֣וַהְּגַמּל  אןְ֣וֶאת־ַהָּבָקֵ֛ דרגא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורה לנושא, כאן כתובת אשה, ושעל  – ְוֶאת־ַהּצ ֹ֧

לגבות מכולם את שווי ]משנה כתובות פ"ח,מ"ח[ תה הלכה או שהם מצטרפים, כאן שכל נכסיו אחראין לכתובה כל אחד חלה או

 . ]משנה כתובות פ"ה,מ"א[והתוספת כתובה ]משנה כתובות פ"ד,מ"ז[  הכתובה שהוא תנאי בית דין

ים [שכל טוב )בובר(] ֶ֖ רְ֣וַהְּגַמּל  אןְ֣וֶאת־ַהָּבָקֵ֛ ׁשְ֣ כמשמעו:. ְוֶאת־ַהּצ ֹ֧ ֹותל  ֵ֥יַ֣מֲחנָֽ מחצה למחנה אחד לכתובת לאה ומחצה למחנה . נ 
  שנייה לכתובת רחל:

ָׂשֵ֛וֶ֣אל־ַהַּמֲחֶנֵ֥ה ,ט(לב) ֹוא֣ע  ם־ָיבֵ֥ ָּכ֑הּו: שחציתי לכתובת האחת רחל או לאה. א  : אשר במחנה )טט: הנכסים( כלומר והכה את היקום. ְוה 

ה יָטָֽ ְפל  ר֣ל  ְׁשָאֶ֖ ֵ֛הַ֣הַּמֲחֶנֵ֥הַ֣הּנ   הכתוב הוא אסמכתא למצוה מדרבנן,  [שכל טוב]כתובת אשה היא מדרבנן. לפי  :ובת שנייהלכת. ְוָהָי

שנה  14ולכן לשיטת הכותב )טט( אפשר שטעמי הכתוב מלמדים על מצות כתובה. כאשר יעקב נשא את לאה ורחל כל משכורתו של 

. אפשר שרק לפני ]משנה כתובות פ"ד,מ"ז[ה מאתים נתן בכסף הקידושין של שתיהן. אם יעקב לא נתן כתובות עד כאן אז בתולה גוב

ַחץ-המפגש עם עשו נתן כתובות לנשיו וגיבה אותן ב ּ֗תֹו חצי חצי היינו באופן שווה ַוַּיֶּ֜ אן֣עבדים ושפחות  ֶאת־ָהָע֣םֲ֣אֶׁשר־א  ְוֶאת־ַהּצ ֹ֧
ֹות ֵ֥יַ֣מֲחנָֽ ְׁשנ  ים֣ל  ֶ֖ רְ֣וַהְּגַמּל  ברשותו קרקעות שהם נכסים הראויים יותר לגבוי כתובה, כי  בעת הזאת לא היה :בעלי החייםְ֣וֶאת־ַהָּבָקֵ֛

ה ג ם )בר' ויצא ל,ל(לא כלים. מוצע לומר כי  ֥ ֱעש  י א  ֛ ת  ה מָׁ תָׁ֗ ֽי-וְׁע  ֵביתִּ י לְׁ ֖  מלמד על רצון יעקב לתת כתובות ללאה ורחל. ָאנ כִּ

ֹותמתבנית הטעמים של  ֵ֥יַ֣מֲחנָֽ ְׁשנ  ללמוד על הגבלות אחדות במימוש הכתובה ע"י מרכא בתפקיד רבוי סלוק בתפקיד הגבלה יש  – ל 

האלמנה תיזון בבית הבעל, אבל היו דעות שאם ירצו ההיורשין יוציאו כתובתה ופוטרין אותה  ]משנה כתובות פ"ד,מי"ב[הנשים. כגון 

 נידונות ההגבלות בחלוקת נכסים המגבים כתובות של נשים אחדות. ]משנה כתובות פ"י[-מהבית. וב

 

שני המחנות הם מחנה לאה ומחנה רחל שמפני שהן אחיות אולי תהיה שליטה לעשו על אחת מהן. וכל אחת  [)בובר( שכל טוב]לפי 

 מהן נשאה בעול שפחתה וילדיה.  אבל לפי הזוהר שלהלן, לאה ורחל היו מחנה אחד, יעקב והשפחות היו מחנה שני. 

ת֣ ר' וישלח לב,ט(ב) זוהר כרך א )בראשית( פרשת וישלח ]המתחיל בדף קסה עמוד ב[ ָׂשֵ֛וֶ֣אל־ַהַּמֲחֶנֵ֥הָ֣הַאַחֶ֖ ֹוא֣ע  ם־ָיבֵ֥ אֶמר֣א  ַוּי ֕
ה: יָטָֽ ְפל  ר֣ל  ְׁשָאֶ֖ ֵ֛הַ֣הַּמֲחֶנֵ֥הַ֣הּנ  ָּכ֑הּוְ֣וָהָי ר֣ ר' וישלח לב,ח(ב) ת"ח מה כתיב  ְוה  אןְ֣וֶאת־ַהָּבָקֵ֛ ּ֗תֹוְ֣וֶאת־ַהּצ ֹ֧ ַחץֶ֣את־ָהָע֣םֲ֣אֶׁשר־א  ַוַּיֶּ֜

ֵ֥י֣מַ֣ ְׁשנ  ים֣ל  ֶ֖ ֹותְוַהְּגַמּל  ֹות, אמאי ֲחנָֽ ֵ֥יַ֣מֲחנָֽ ְׁשנ  ר֣בגין דאמר  ל  ְׁשָאֶ֖ ֵ֛הַ֣הַּמֲחֶנֵ֥הַ֣הּנ  ָּכ֑הּוְ֣וָהָי תְ֣וה  ָׂשֵ֛וֶ֣אל־ַהַּמֲחֶנֵ֥הָ֣הַאַחֶ֖ ֹוא֣ע  ם־ָיבֵ֥  א 
ה: יָטָֽ ְפל  מאהל לאה ומאהל רחל אמר יעקב ידענא דהא נטירו לון לאלין מן קודשא בריך הוא  )לא זזה(תא חזי שכינתא לא עדיאת  ל 

֧  ,ב(לג ' וישלחבר)מה עבד  : אני יודע שיש ללאה ולרחל שמירת הקב"ה()טט םו יָׁ ֛חֹות ש  פָׁ ת־ה שְׁ ן א  ֖ ֵדיה  ת־י לְׁ ֑ה וְׁא  אש נָׁ ֽ אמר אם יקטיל עשו לאלין  רִּ
ֵ֛הַ֣הַּמֲחֶנֵ֥הבגין דשכינתא עמהון ועל דא  )טט: לאה ורחל אינן פוחדות ממנו( יקטיל אבל אלין לא מסתפינא מנייהו ה:ְ֣וָהָי יָטָֽ ְפל  ר֣ל  ְׁשָאֶ֖  ַהּנ 
פָׁ֛חֹות)כיון ששם  כיון דעביד האי אתקין צלותיה עלייהו ת־ה שְׁ ן א  ֖ ת־י לְֵׁדיה  ֑ה וְׁא  אש נָׁ ֽ ]מדרש זוהר לקט שמואל, -עמד והתפלל עליהם( וב רִּ

איש לבקש רחמים על מבעל חידושי הרי"ם כי ראה אצל רבו כהרר"י מלובלין זצ"ל כי אם היה בא אליו ציטט   תורה אור ע' רצ[
עצמו ואם ראה שהאיש דינים שולטים עליו היה מעמידו אצלו בשעת התפילה למען שזכותו יגן עליו ונתקבל תפלתו של האיש ופה 

֑ההרי יעקב עבר לפניהם לכן העמיד את השפחות וילדיהן  אש נָׁ ֽ . ובעל הסולם פירש ערך שיהיו סמוכים אליו שזכותו יגן עליהן רִּ

ב ֣הוא התפילה על השפחות וילדיהן  ר' וישלח לב,י(ב)ם על השפחות וילדיהן ולכן הנאמר בפסוק הבא תפךלתו עליה ַ֣יֲעק  ַ֣וּי אֶמר 
ְצָח֑ק֣ י֣י  ֣ יָ֣אב  ֶ֖ ם֣ו אֹלה  יַ֣אְבָרָה֔ ֣ ָאב   ֣ י ב ֣וגו'. בדרך זו תבנית הטעמים של  ֱאֹלה  ַ֣יֲעק  זרקא סגול תהיה בתפקיד הוספה מיוחדת  ַוּי אֶמר 

מביא בשם כנראה  ]ילקוט עבודת ישראל: הופשטיין ישראל, ע' קצז )אוצר החכמה([להצלת השפחות וילדיהן מעשו. בתפילת יעקב 

כי על רחל ולאה ובניהם שהיו נשמרים מהקב"ה בעצמו לא היה צריך לפרוש עליהם תפילה חזקה מדברי הרב המגיד מקאזמיץ זצל"ה 
תם באחרונה אבל על השפחות ובניהם שלא היו תחת השמירה הגדולה כל כך כל כך אע"פ כן מאחר שאין סומכין על נס העמיד או

 .לפניו בשעת התפילה היה צריך תמיד להתפלל עליהם בחזקה משום הכי העמיד אתם בראשונה כדי שיהיו תמיד

 

ב ֣ת וישלח לב,י: שיראב ַ֣יֲעק  ַ֣֣֣֣֣֣וּי אֶמר 
ְצָח֑ק֣֣ י֣י  ֣ יָ֣אב  ֶ֖ ם֣ו אֹלה  יַ֣אְבָרָה֔ ֣ ָאב   ֣ י ְך׃הֱ֣֣֣֣֣֣֣֞אֹלה  ָּמָֽ יָבה֣ע  ֵ֥ יט  ְ֣וא  ּ֣וְלמֹוַלְדְּתָךֶ֖ ּובְ֣לַאְרְצָךֵ֛ יׁ֣שֹ֧ ַל֗ ֣ר֣א  ָהא מ  '֣֣

ב֣  ַ֣יֲעק  , ע"פ רש"י יעקב יעקב על יעקבהמדובר בו. כאן גורע ומוסיף מ ענייןהמוסיף עניין מלפעמים גורע לפעמים זרקא סגול,  –ַוּי אֶמר 

שאחת מהן הובטחה בשם המיוחד לבדו. יעקב מבקש לעורר רחמי ה'  הבטחות אלובזכות שתי  .מזכיר לפני ה' שתי הבטחות ה' להגן אליו
לגרוע ממנו מידת הדין אף אם חטא או שגג רק במחשבתו )ראב"ע( ולהוסיף עליו רחמים. ע"פ ראב"ע עון קל לאדם גדול יקרא גדול וה' 

 מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה. 

יְׁלָׁה ה ז ה   ,יב(בא יב שמות)והוספתו על מצרים העברת דין מישראל סגולת  ֣ ל  יִּ֮ם ב  ר  צְׁ ץ־מִּ ֽר  י בְׁא  ֣ תִּ רְׁ מונח זרקא מונח סגול, כעין מוסיף  – וְׁעָׁב 

 מצרים בלילה הזה, או מוסיף מענין הלילה הזה על ארץ מצרים. -ארץמענין 

ר ֥ה' ׀ ע ל (ו,כי תשא לד שמות)העברת דין מישראל ובתבנית טעמים סגולת לו  ודומה יִּם פָׁ -ו י ֲעב ֨ ֖ פ  ְך א  ר  ֥ ֑נּון א  ֖חּום וְׁח  א  ֣ה' ׀ ֔ה' ֵא֥ל ר  רָׁ נָׁיו  ו יִּקְׁ

ב ֽת׃-וְׁר  ד ו ֱאמ  ס  ֥ ר ֥ה' ׀ ע ל      ח  א  -ו י ֲעב ֨ רָׁ נָׁיו  ו יִּקְׁ . גריעת דין ה' עובר מכסא דין לכסא רחמיםלכתחילה דין, בפועל זרקא סגול.  –֣פָׁ

 מעביר פנים של זעם ומביא פנים של רחמים. ההקב"ה ברחמים. והקב"ה מוסיף לישראל דרכי בקשת סליחה, העברת דין והוספ

 

ם( לב,י ' וישלחבר) [ספורנו] יַ֣אְבָרָה֔ ֣ ָאב   ֣ י . הקדים בסדר שבחי המקום וחסדיו ובהזכיר זכות אבות כסדר אנשי כנסת הגדולה ֱאֹלה 
שונה של תפילת שמונה עשרה לפי פסוקים אנשי כנסת הגדולה סידרו את פתיחת הברכה הרא ]טור או"ח קיג[לפי  בתחלת י"ח ברכות:

֣ אחרים ויעקב כיוון לדעתם באומרו  י יֱ֣אֹלה  ֣ יָ֣אב  ֶ֖ ם֣ו אֹלה  יַ֣אְבָרָה֔ ֣ ְצָח֑קָאב  ופותחים ...  [טור אורח חיים הלכות תפלה סימן קיג].  י 
ָך   ,ב(יב ' לךבר)באלהי אברהם דאמר ריש לקיש  ֽע שְׁ  גָׁ֔דֹול ֹוילְׁג֣  וְׁא 

ָך֔ זה שאומרים אלהי אברהם  רק ערבי פסחים )קיז:([])בית יוסף פ ב( כְׁ ר  ֣  ו ֲאבָׁ

֖הזה שאומרים אלהי יצחק  לָׁ ָך ו ֲאג דְׁ ֑ מ   זה שאומרים אלהי יעקב שְׁ

ק ֵואֹל ,ו(שמות ג)הפסוקים הבאים דומים ממש לנוסח ברכת האבות  ֖ י יִּצְׁחָׁ ֛ם ֱאֹלֵה֥ הָׁ י ַאבְׁרָׁ יָך ֱאֹלֵה֧ י ָאבִּ֔ ר ָאנ כִּי  ֱאֹלֵה֣ אמ  בו י ֗ י י ֲעק ֑  ,טז(שמות ג)וגו'  ֵה֣

הָׁ֛  רָׁ י ַאבְׁ י ֱאֹלֵה֧ ה ֵאל ֔ ֣ אָׁ ֵתיכ ם  נִּרְׁ י ֲאב ֽ ֤ ֲאֵלה ם  ֞ה' ֱאֹלֵה֤ תָׁ רְׁ ל וְָׁאמ  ֵא֗ רָׁ ִּשְׁ ֵנ֣י י ת־זִּקְׁ פְׁתָׁ֞ א  ֽס  רֵלְ֣ך וְׁאָׁ ב ֵלאמ ֑ ק וְׁי ֲעק ֖ ֥ חָׁ  וגו' ם יִּצְׁ

ב ֣ ר' וישלח לב,י(ב)אפשר שיש לומר כי  ַ֣יֲעק  יעקב על יעקב, היינו שכמו שיעקב פתח תפילתו עניין ממוסיף כעין ול, זרקא סג –ַ֣וּי אֶמר 

 בשבח לבורא הדומה לברכת אבות בתפילת שמונה עשרה, כך יעשו בני יעקב לכל הדורות.
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 התשעט -התשעח -פה -והתורה שבעל טעמי המקרא/©Oct-19         244/67   ZZFisher-24 פתש"ה–תשרי–ה"כ

 zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

http://www.Taamei-Hamikra.co.il 

יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 וישלח לב,ד )התשע"ט( -בראשית   2.16 
 

ָׂש֑ו֣,ה: לבוישלח בראשית  ֶ֖יְ֣לע  נ  אד  ה֣ת אְמ֔רּוןַ֣לָֽ רּ֣כ ֣ אמ ֔ ל  ָתם֣  ַ֣וְיַצ֤ו֣א 
רַ֣עד־ָעָָּֽתה:ּכ ֤֣ ַחֶ֖ יָ֣וא  ְרּת  ם־ָלָב֣ןַּ֣ג֔ ב֣ע  ַעְבְּדָ֣ךַ֣יֲעק ֔ ֣הָ֣אַמר֣ 
ָׂש֑ו (לב,ה)[ ה,בראשית רבה )וילנא( וישלח עה] ֶ֖יְ֣לע  נ  אד  ה֣ת אְמ֔רּוןַ֣לָֽ רּ֣כ ֣ אמ ֔ ל  ָתם֣  רבינו אמר לרבי אפס כתוב חד אגרא מן , ַוְיַצ֤ו֣א 

יאה למרן מלכא אנטונינוס, נסבה וקרייה וקרעיה, אמר ליה כתוב מן עבדך יהודה שמי למרן מלכא אנטונינוס, קם וכתב מן יהודה נש
הָ֣אַמר֣ מה אנא טב מן סבי לא כך אמר )רבינו(למרן מלכא אנטונינוס, אמר ליה רבי מפני מה אתה מבזה על כבודך, אמר ליה  ּכ ֤

ב י, ַעְבְּדָ֣ךַ֣יֲעק ֔ ְרּת  ם־ָלָב֣ןַּ֣ג֔ נתתיו בבית ידי )רש"י: בבית  הרב על כל הרמאים מתנות כהונה:) תיה בחפתידרמאי יהיב , לבן דהוא רבהוןע 

רַ֣עד־ָ֣עָָּֽתהעל אחת כמה וכמה, ולמה  )לעשו( לההוא גברא (חיקי( כלומר נצחתיו ַחֶ֖ יָ֣וא  ְרּת  ם־ָלָב֣ןַּ֣ג֔ , שעדיין לא נולד שטנו של אותו ע 
, דא"ר פנחס בשם רבי שמואל בר נחמן מסורת הוא שאין עשו )לב,ו(( )יוסף, ראה אבל עכשיו נולד שטנו של אותו האיש)עשו(  האיש 

ם־ֹל֤  (ירמיהו מט,כ)נופל אלא ביד בניה של רחל, הה"ד  בּום   אאִּ חָׁ י יִּסְׁ יֵר֣ עִּ  ., ולמה קורא אותן צעירי הצאן שהם צעיריהם של שבטיםאןצ ֔ ה   צְׁ

י (לב,ה) ְרּת  ם־ָלָב֣ןַּ֣ג֔ ב֣ע  ַעְבְּדָ֣ךַ֣יֲעק ֔ הָ֣אַמר֣  קטן בין שני קיסרים בתפקיד דבר חוזר או הקש יעקב מרמז -קטן ... זקף-זקף -ּ֣כ ֤

 שניצח את לבן וכך ינצח את עשו, ומזה הקש שישראל בדרך של התבטלות מנצחים את אויביהם.
מעמיד חייך שאני באותה שעה שקרא יעקב לעשו אדוני א"ל הקב"ה אתה השפלת עצמך וקראת לעשו אדוני ח' פעמים  [יא,ב"ר עה]

ולפ"ר רבינו גרם בזה גלות לבניו והאומות היו  ]פירוש רבינוביץ תאומים על בעל הטורים[ .שמונה מלכים מבניו קודם לבניך
 . זה ירמוז כי אנחנו התחלנו נפילתנו ביד אדום "ן פסוק ד ועל דעתי גםבלאדוניהם והיינו מדה כנגד מדה וכ"ה ברמ

ר (לב,ה)  אמ ֔ ל  ָתם֣  קטן מרמז לשני לימודים, מהפך פשט מרמז שלפחות אחד מן הלימודים יוצא -קטן. זקף-הפך פשטא זקףמ – ַוְיַצ֤ו֣א 

מהפשט. לימוד )א( בפשט יעקב השפיל עצמו לפני עשו ונענש על כך, וגם גרם גלות לבניו. לימוד )ב( יוצא מהפשט, יעקב מזהיר את 

בן רבנם של הרמאים, כך יגבר על עשו וחבורת המוכסים שלו במפגש עשו ברמז לא לתקוף אותו, כי כבר גילה כוחו בהתגברו על ל
 המיידי ולדורות.

ב (לב,ה) ַעְבְּדָ֣ךַ֣יֲעק ֔ הָ֣אַמר֣  קטן מרמז לשני לימודים, מהפך פשטא מרמז שלפחות אחד מן -קטן. זקף-מהפך פשטא מונח זקף – ּכ ֤

 הלימודים יוצא מהפשט. 

ַעְבְּדָ֣ךַ֣יֲעק ֣֔ (לב,ה) הָ֣אַמר֣  יאפשר שכאן שני הלימודים יוצאים מהפשט. ואפשר ששניהם ממשיכים במלים  – בּכ ֤ ְרּת  ם־ָלָב֣ןַּ֣ג֔   ע 

ם־ָלָב֣ןהמדרשים ב"ר ותנחומא מדגישים שלמרות הישיבה  שטעם מקף מברר בין אפשרות של התדרדרות יעקב  ובין התעלות  ע 

ייעקב וממשיך במלת  ְרּת  מידה של שנוי סדר אותיות )מוסיפין וגורעין( וגימטריה תרי"ג מצוות, המתפרש לא רק כפשט אלא גם ב – ַּג֔

 היינו יעקב התעלה בבית לבן, מכאן שה' משגיח עליו וכך מירא את עשו מלתוקפו.

ם־ָלָב֣ן מונח מרבה על לבן את עשו. אם עשו לא יפגע ביעקב הוא יוכל להתקן, כמו שלבן שלמרות רמאותו לא פגע ביעקב זכה  – ע 

 ן כלשהו ע"י יעקב.לתיקו

 מובא כאן מאמר חסידות המסביר את פנימיות דברי יעקב בשני לימודים על אופני פעולת הבירור והתיקון. 
אף שיעקב נענש על כך שקרא לעשו אדני, אין זה חטא כפשוטו חס  [68]דבר מלכות וישלח התשע"ח, ליקוטי שיחות כרך א ע' 

)מלמעלה למטה( נהמברר  בירור בדרך "גלוי אור".)א( שני אופנים –בירור ותיקון הרע בושלום אלא כוונתו היתה לברר את עשו. 
משרה על המתברר גלוי אור נעלה, ואור זה דוחה את החושך והרע. בדרך זו הבירור אינו גורם למברר ירידה והשפלה. )ב( בירור 

ידי ההתעסקות עמו מהפך הרע -המתברר" ועל המברר יורד אל המתברר, "מתלבש בלבושי –בדרך "התלבשות" )מלמטה למעלה( 
אותו  מהפך)טט: היינו לטוב. עבודת הבירורים בדרך זו גורמת ירידה למברר.... אבל הדבר מביא לכך שהמתברר חדל מלהיות מנגד  

"הודה לו  )לג,ט(.. וזו הדרך שבה יעקב בירר את עשו ועשו הודה ואישר שהוא עבדו של יעקב, כפירש ]רש"י[ ממצב ההתנגדות לקדושה(
 .על הברכות" כולל הברכה "הוי גביר לאחיך"

 אותו ממצב ההתנגדות לקדושה, כך יפעל בתיקון עשו מהפךתיקון לבן מניצוצות הקדושה שהיו בו וברכושו 

 

בְ֣לַבּ֑דֹו֣ וישלח לב,כה: בראשית רַ֣יֲעק ֶ֖ ֵ֥ ָּות  ַחר׃ַ֣֣֣֣֣וּי  ֹותַ֣הָּׁשָֽ ּ֔מֹוַ֣עֶ֖דֲ֣עלֵ֥ ע  יׁש֣  ק֣א  ֵ֥ ָאב  ַ֣וּי 
ֹוכד( ) [רש"י] ֹו :נוטל מכאן ומניח כאן יהבהמות והמטלטלין, עשה עצמו כגשר, - ֶאת־ֲאֶׁשר־לָֽ המקפים מלמדים על  – ֶאת־ֲאֶׁשר־לָֽ

 )לב,כה(-אפשרות בחירה, הסלוק מגביל לומר שלא לקח את כל אשר לו, ואילו הפכים הקטנים כמתפרש ב

בְ֣לַבּ֑דֹו)כה(  רַ֣יֲעק ֶ֖ ֵ֥ ָּות   :עליהם וחזר כשכח פכים קטנים - ַוּי 

 

ב֣ רַ֣יֲעק ֶ֖ ֵ֥ ָּות  )סלוק( מרכא טפחא בתפקיד מידת סמוכין, שמשהו מהכתוב לפניו מעורב בכתוב הנוכחי, וזהו שמתוך שהעביר את מחנהו  –ַוּי 

 מצד אחד של הנחל לעברו השני נותרו פכים קטנים במקום חנייתם הקודמת, וחזר לקחת אותם.
 

ּ֔מֹו ע  יׁש֣  ק֣א  ֵ֥ ָאב  שכח פכים קטן, אפשרות ללימוד אלפני לפניו אל פסוק )לב,כד( , מלמדנו שכיוון שיעקב -א זקף)אתנח( מרכא פשט - ַוּי 
םֶ֣את־ַהָּנַ֑חל֣ )לב,כד(-לקחתם ממקום שלקח את הדברים האחרים כמסופר ב וחזר עליהם כקטנים ֶ֖ ר  םַ֣וַּיֲָֽעב  ָּקח ֔ הרי חזר למעבר לנחל ַוּי 

שיעקב פרץ גדרו קצת ביציאה זו, כי חנן אותו אלהים ונתן לו את כל ורוב מפרש   ]כלי יקר[כאשר כבר לא נותר שם איש ממחנהו, 
אבל בספרי חסידות מוסבר שיעקב חזר ליטול פכים קטנים כדי שלא יהיה לס"מ  עושר ונכסים וכבוד ויעקב יצא מגדר ההסתפקות קצת,

 אחיזה במשהו השייך לצדיק וע"י כך  

ּ֔מֹו ע  יׁש֣  ק֣א  ֵ֥ ָאב  וכאשר ראה סמאל, כי לא יכול לו לסמא עין ...  (לב,כה ' וישלחבר) [כלי יקר]בתפקיד שני שלבי מאבק כפי' קטן, -זקף - ַוּי 
אז השתדל בתחבולה אחרת לסמא קצת עין שכלו לכל הפחות )טט: זה תחילת שלב ב במאבק( , )טט: זה סיום שלב א במאבק( שכלו מכל וכל

 המכונים בירך לשלא יוכל לראות בסתרי התורה ובדברים נעלמים

 

֑יׁשבראשית וישלח לג,א:  ֹות֣א  אֶ֖ ע֣מ  ּ֕מֹוַ֣אְרַּבֵ֥ אְ֣וע  ָׂש֣וָּ֣ב֔ ֣ה֣ע  ּנ  ְוה  יוַ֣וַּיְרא֣  יָנ֗ ב֣ע  אַ֣יֲעק ֝ ָּׂש֨ ַ֣וּי 
יםַ֣על-ַוַּיַ֣חץֶ֣את֣ ֗ ְוַעל-ַהְיָלד  ָאה֣  ֹות׃-ל  יַ֣הְּׁשָפחָֽ ֵ֥ לְ֣וַעֶ֖לְׁ֣שּת  ָ֣רח ֔
אַ֣וּי֣  )בר' וישלח לב,ח(וזהו שנאמר שם  [ב,דף על הדף מנחות פז] ד֣יָרֹ֧ בְ֣מא ֶ֖ ֶ֣צר֣֑לֹוַיֲעק ֵ֛ , פירש"י שמא יהרג ושמא יהרוג את האחרים, ַוּי 

דנירון קיסר רומי שהוא עשו נתגייר ויצא  ד. כלמורבי מאירא יהרוג את ר' מאיר, וכמ"ד מאן אחרים והמרומז בזה שה תובוכבר כ
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 .ממנו רבי מאיר 

אמרו משמת רבי מאיר בטלו מושלי משלים, כי  '[... בבלי סוטה מ"ט א ד, צמח צדקיף דרך מצותיך מצוות מילה סע] -ועוד איתא ב
 וגו' צריך חכמה יתירה לכון המשל שימצא כוונת המושכל

 וגו' כמה מיני לבושים זה מעלים יותר מזה...  שיש משל דק שאינו מעלים הנמשל כל כך ויש שמעלימו יותר ...
 מאיר היה אחרון מושלי המשלים . אפשר כי לכך מרמז המס"כ, היינו לבושי המשל שר'

ת֣ (ויצא לא,א 'בר) ועוד ֶ֖ ב֣א  חַ֣יֲעק ֔ רָ֣לַק֣ אמ ֔  )בשם אליהו שגב(תרדיון -חנינה בן רבי שהוא נוטריקון תרחב" תס" -ל 

ּ֕מֹו )בר' וישלח לג,א(רבי חנינא בן תרדיון, אבא של ברוריה אשת ר'מאיר,  - רחב"תיעקב מביא עמו מחרן  אְ֣וע  ָׂש֣וָּ֣ב֔  מאיר ר' ע 

ּ֕מֹו֣ אְ֣וע   עולה קכ"ה עולה המס"כ עולה ג"ב צ"ל עולה ב"א בצ"ל,  125=  122+  3 המלים המוטעמות  גדול, גי'-קטן זקף-זקף -ָּב֔

 ( 576) תקע"ו גדו"ל העולה-קט"ן זק"ף-גי' המלים המוטעמות מגי' שמות הטעמים זק"ף הפרש

 251+  200עולה תנ"א עולה ר'מאי"ר =  451=  576 - 125 

ֶ֣צר֣֑לֹו )בר' וישלח לב,ח( דַ֣וּי  בְ֣מא ֶ֖ אַ֣יֲעק ֵ֛ יָרֹ֧ ּ֕מֹו )בר' וישלח לג,א(-שמא בפגעו בעשו יפגע גם ב ַוּי  אְ֣וע   )עשו( ב"א בצ"ל ר'מאירתנ"א  ָּב֔

 
 אוצר החכמה([ ע"פ) 15רי פינחס בן זכריה, תנ"ך ע' 'גמה, אור התור]

םוזהו  קרא שם אדםו צמלעון קרא שמות לכל הבריות וגם אדם הראש , שגם לעצמו קרא שם וגם להקב"ה גדול-עמו זקףוט ּוְלָאָד֕
םגדול שעל גבי -קרא שם ונרמז בזק"ף  ות(יפל"ה )מדרש תי. שפי' שם הוי"ה כ"ו שהם ב' נקודות והוי"ו גי' הוּוְלָאָד֕

  [דרוש ראשון -של"ה מסכת פסחים מצה עשירה ]
נו', המוכן לדבק בידו"ד, 'אדם' עולה מ"ה, כ'ידו"ד' במלואו. כי אדם וחוה אחדות שעליו נאמר )שם שם, כו( 'נעשה אדם בצלמ -הנה, אדם 

רשום כמנין שם כ"ו,  -אחד, ומילוי האיש הוא האשה. וכן מילוי של 'ידו"ד', עולה י"ט, כמנין 'חוה', וזכר ונקבה ביחד נקראו 'אדם', והוא 

ְקָר֣֨'אדם'. כיצד,  -בגימטריא י"ט, והכל ביחד  -והיא  ֗מֹותַוּי  םׁ֣ש  כו' )בראשית ב, כ(, ואמרו רבותינו ז"ל )בראשית רבה פי"ז ס"ד(  אָ֣הָאָד֝

שאמר הקדוש ברוך הוא, מה שם אתה קורא לי כו'. וקשה, היאך רמוז זה, בזה הפסוק. ובקונטרס דהאר"י ז"ל איתא )ראה עשרה מאמרות, 

םועל תיבת  מאמר אם כל חי ח"ב סימן לג(, דכתיב בזה הקרא שקרא שמות, ולאדם, יש זקף גדול, שהוא קו ושתי נקודות, שהם ו'  ּוְלָאָד֕

 ושני יודי"ן, עולה כ"ו, כמנין ידו"ד. ורומז על דמות אדם שהוא על הכסא.

ּ֕מֹו ּ֕מֹואפשר כי  [דרוש ראשון -של"ה מסכת פסחים מצה עשירה ]גדול, ע"פ -זקף - ְוע  גדול מרמז לכך שיעקב ראה השכינה -זקף - ְוע 

  מעל עשו  

 )לג,ג(-ע"פ רבי משה קורדוברו שבע ההשתחוויות )בר' וישלח לג,ג( של יעקב שהיו לקב"ה ולא לעשו. ראה המשך ב

 

ְפנ יֶה֑ם ]ג[֣: ד – ג,וישלח לג בראשית ּואָ֣עַב֣ר֣ל  יםַ֣עדְ֣֣֣֣֣֣֣֣֣והֶ֖ ֶׁשַ֣בעְּ֣פָעמ ֔ ְׁשַּת֤חּוַ֣א ְרָצה֣  ֹוַ֣עד-ַוּי  ְׁשּתֶ֖ יו׃-ּג  ָֽ ָ֣אח 
ְקָר֣]ד[֣֣ ָׂש֤ו֣ל  ָרץ֣ע  לַ֣עלַוָּי֨ ּפ ֵ֥ הּוַ֣וּי  ַוְַָֽֽיַחְּבק ֔  ֣ הּו-אתֹו ֑ ָּׁשק  וַ֣וּי  ּו׃ַ֣֣֣֣֣֣֣֣צָּואָרֶ֖ ְבּכָֽ ַ֣וּי 

ְׁשַּת֤חּוַ֣א ְרָצה ֣ (ג) *  7 -)גי' שם הוי"ה( ו 26=  376מהפך פשטא, מוציא מפשט הכתוב ללמד שהשתחווה לקב"ה ולא לעשו. עשו גי'  – ַוּי 

ים(  50* "טמא" גי'  7היינו ) 50 קטן כהזדקף יעקב מפני שבכל השתחוויה הסיר מעשו "טמא" -אד לדרוש זקףפה מתאים מ – ֶׁשַ֣בעְּ֣פָעמ ֔

 208עולה  26*  8-)גי' שם הוי"ה( ו 26*  7=  182( אחד ולאחר שבע השתחוויות נותר רק שם הוי"ה ואז עשו היה אח ליעקב גי' 50)גי' 

 היינו יצח"ק, מעל לטבע. )בשם רבי לוי יצחק שניאורסאהן זצ"ל(

ָרץ֣ע֣ ' ד ְקָראתֹו ַ֣וָּי֨ הּו י"רש-שחבירו שלפניו מלמד עליו, כ כתובקדמא מהפך פשטא,  - ָׂש֤ו֣ל  של עשו(  -)טט  רחמיו נתגלגלו. ַוְַָֽֽיַחְּבק ֔

 שלפניו(  בקרא)הכתובות  משתחוה כל ההשתחואות הללואת יעקב(  -)טט  כשראהו

 
קמיה דאביי, כי אתא חזייה דלא הוה מיחדדין כי הא דרב יעקב בריה דרב אחא בר יעקב שדריה אבוה ל [בבלי קידושין כט, ב]

שמעתיה, א"ל: אנא עדיפא מינך, תוב את דאיזיל אנא. שמע אביי דקא הוה אתי, הוה ההוא מזיק בי רבנן דאביי, דכי הוו עיילי בתרין 
נן, אידמי ליה כתנינא אפי' ביממא הוו מיתזקי, אמר להו: לא ליתיב ליה אינש אושפיזא, אפשר דמתרחיש ניסא. על, בת בההוא בי רב

 דשבעה רישוותיה, כל כריעה דכרע נתר חד רישיה. אמר להו למחר: אי לא איתרחיש ניסא, סכינתין

לרב אחא ועל כרחו ילין בבית  -לא ליתיב ליה אינש אושפיזא  בהמ"ד רחוק מן היישוב הוה. -בי רבנן  [ב ,רש"י מסכת קידושין כט]

 שהיו לו שבע גולגלות. -כתנינא דשבע רישיה  מזיק. -אידמי ליה  לן. -בת  יהרוג את המזיק.המדרש ומתוך חסידותו יעשה לו נס ו

 סכנתם אותי.  -סכינתין  רב אחא מתפלל על אותו מזיק נתר חד רישא. -כל כריעה דכרע 
 [ב ,מהרש"א חידושי אגדות מסכת קידושין כט]

נה על הספק דשמא יתרחש ניסא וגם אם יתרחש ניסא יהיו מנכין לו אפשר דאתרחש ניסא כו' ק"ק דהיאך דחה אביי אותו למקום סכ

מזכיותיו כדאמר בעלמא וי"ל דודאי סמך אביי על חסידותו ושמתוך תפלתו לא יהיה ניזוק ויהרוג את המזיק ואין זה מקרי נס אלא שאמר 

וג אותו ולזה יתיישב דא"ל למחר אי לא איתרחש דשמא קודם תפלה יתרחש ניסא וינכו לו מזכיותיו ומשום ספק זה אין למנוע הודאי שיהר

 ניסא כו' שהיה מתרעם עליהם שלא תלה הדבר בתפלתו אלא בניסא והבאתם אותי לידי מדה זו שמנכין לי מזכיותי ודו"ק:

ים וכתבו כתנינא דז' רישוותא כל כריעה דכרע נתר כו' ע"פ מ"ש פ"ק דב"ק שדרו של אדם לאחר ע' שנה נעשה נחש והוא דלא כרע במוד

התוס' שם משום דבכריעה אמרינן כי זקיף זקיף כי חויא ולזה אמר הכא כיון דכרע זה החסיד כדינו נתר ונפל אותו כח של הנחש וז' הרישין 

 דתנינא הם הז' כוחות הטומאה שהביא הנחש הקדמוני לעולם:
 [ב ,קידושין כט חידושי אגדות למהר"ל]

הזה ידוע למבינים למה כתנינא של שבעה ראשים, כי הוא כח השד היותר עליון שיש לו שבעה אדמי ליה כתנינא דשבעה רישא. והטעם 
ראשים. ודע כי השבעה תמצא תמיד על מספר הרבוי, כמו בדרך אחד תצא אליו ובשבעה דרכים ינוסו )דברי' כ"ח(, וכן כל מקום, והשדים 

קורא קריאת שמע על מטתו מזיקים בדלים ממנו, והם שולטים על הזוגות כוחם הרבוי כי הם הפך האחדות, שכן אמרו )ברכות ה' א'( כל ה

 דוקא. 

וכאשר היה כורע היה נופל חד )וחד( מן הראשים, הבן הדבר הזה כי הכריעות למקום אשר אין שד שולט, והוא ידוע כי אנו כורעין לאחד 

ורע היה דבק באותה מדריגה והיה מבטל את כח השד לכך האומר מודים ]מודים[ משתיקים אותו כאלו אמר שמע שמע, וכאשר היה כ

בכריעות אשר לפני ה' הוא האלקים אין עוד, ושם אין זולת הקדוש ברוך הוא וכח השד בטל. וכבר רמזו חכמים ז"ל דבר זה )ב"ק ט"ז א'( 

ש[ אחר ז' שנים, ואם כרע שדרו של אדם לאחר ז' שנים נעשה נחש וה"מ דלא כרע במודים שנמצא לפי זה כי שדרו של אדם נעשה ]נח

במודים נצול מן הנחש, כי הכריעה במקום הודאה בוודאי ושם המזיקים בטלים ולא ידעתי אם הך אדמי לי', ר"ל בחלום שכך משמע שהיה 

 נדמה לו או שכך ראה בכח המדמה שלו ביום והכל אחד הוא. 

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 בראשית וישב לז,א )התשע"ח(  2.17 
 

ֹ֧֣]ט[ יד:-ט,מוישב בראשית  ּנ ה־ֶגֶֶ֖פןְ֣לָפָנָֽי:ַוְיַסּפ  יְ֣וה  ֕ ֑ףַ֣וּי ֣אֶמר֣֔לֹוַּ֣בֲחלֹומ  ֹוְ֣ליֹוס  יםֶ֣את־ֲחֹלמֶ֖ ֵ֛ ר־ַהַּמְׁשק   רַׂ֣שָֽ

ים:֣[י] ָֽ יָהֲ֣עָנב  ילּוַ֣אְׁשְּכֹלֶתֶ֖ ֵ֥ ְבׁש  ּה֣ה  ָּצ֔ ָעְלָת֣ה֣נ  ַר ַחת֣  ואְ֣כפ  ֤ ֑םְ֣וה  יג   ּוַבֶּגֶֶ֖פןְׁ֣שֹלָׁש֣הָׂ֣שר 

יָ֣ואֶ֣֣[יא] ֑ הְּ֣בָיד  ֹוסַּ֣פְרע ֶ֖ ה:ְוכֵ֥ ֹוסַ֣על־ַּכֵ֥ףַּ֣פְרע ָֽ ןֶ֣את־ַהּכֶ֖ ֵ֥ הָ֣וֶאּת  ֶאל־ּ֣כֹוסַּ֣פְרע ֔ ָתם֣  יםָ֣וֶָֽאְׂשַח֤ט֣א  ֲעָנב ֗ חֶ֣את־ָהָֽ ַּ֣ק֣
ם:֣֣[יב] ָֽ ים֣ה  ֶ֖ ֶׁשתָ֣ימ  יםְׁ֣שֹלֵ֥ ג ֔ ַהָּׂש֣ר  ֑נֹוְׁ֣שֹ֨לֶׁשת֣  ְתר  ֶ֖הּ֣פ  ףֶ֣ז יֹוס ֔  ֣ ה ֣֣[יג]ַוּי ֤אֶמר֣לֹו ָּׂש֤אַ֣פְרע  ים֣י  ְׁשֹ֣לֶׁשתָ֣ימ ֗ ְּ֣֣ב֣עֹוד֣׀ יְבָךֶ֖ ָֽ ָךַ֣וֲהׁש  ֶאת־ר אֶׁש֔

הּו: ָֽ יָתַ֣מְׁשק  ֶ֖ רָ֣הי  אׁ֔שֹוןֲ֣אֶׁשֵ֥ ר  ָהָֽ ְׁשָּפט֣  ְּבָי֔דֹוַּ֣כּמ  ה֣  ָָֽ֑֖ךְ֣וָנַתָּת֤֣כֹוס־ַּפְרע   ַעל־ַּכֶּנ

י ֣[֣יד] ְזַּכְרַּת נ  יָ֣חֶ֑סדְ֣וה  ֶ֖ ָּמד  יָת־ָּנֵ֥א֣ע  ָֽ ְךְ֣וָעׂש  ֣יַטבָ֣ל֔ י  ְּתָ֗ךַּ֣כֲאֶׁשר֣  י֣א  ם־ְזַכְרַּת֣נ  י֣א  ֹ֧ תַ֣הֶּזָֽה:ּ֣כ  ן־ַ֣הַּבֵ֛י  י֣מ  נ  אַתֶ֖ הְ֣והֹוצ   ֶאל־ַּפְרע ֔

 

י  גדול בתפקיד שלוש, חלום הנוגע )א( בשר המשקים, )ב( בשר האופים )רש"י מ,ה(, )ג( ביוסף ודרכו לכלל ישראל-זקף – ַּבֲחלֹומ ֕

 אייכנשטיין, )אוצר החכמה([ , הרב דיא"מ)זה"ב( זהר בהיר )בסוגריים פי'זוהר כרך א )בראשית( פרשת וישב דף קצא עמוד ב ]

ְת֣רֹוןֲ֣חֹל֑מֹו֣ (בר' וישב מ,ה) יׁשְּ֣כפ  ֶ֖ ד֣א  ְּבַלְ֣יָלהֶ֣אָח֔  ֣ יׁשֲ֣חֹלמֹו ֤ ם֣א  וגו' ת"ח דהא אתמר דכל חלמין אזלין בתר ַוַּיַָֽחְלמּוֲ֣֩ח֨לֹוםְׁ֣שנ יֶה֝
החלומות הולכים אחר הפה, כיון שנאמר כל זה"ב: ) פומא, יוסף כד פשר להו חלמא אמאי פשר להאי פישרא טבא ולהאי פישרא בישא

ובגין דידע מלה על עקרא  החלומות הראו גם על יוסף( זה"ב:)אלא אינון חלמין עליה דיוסף הוה  למה פתר לזה פתרון טוב ולזה פתרון רע(
מרמז  על מה )טט: של יוסף על תפקידו(בשביל שידע על עיקר ושורש שלו  זה"ב:) ושרשא דילה בגין כך פשר חלמא להו כמה דאצטריך

 ,בעליונים, ע"כ פתר חלום שר המשקים שבשורשו טוב, ושל שר האופים ששרשו רע(
֣֩ (בר' וישב מ,ה)נזכיר מה שכתבנו לעיל  , )= זה"ב([ ]זהר בהיר ב,וישב קצא 'זוהר פר])ג( תרסא, בתפקיד שעור ומחיצות ע"פ  – ַוַּיַָֽחְלמּו

מקום שהנבואה  זה"ב:) ית למטה ממדרגת הנבואה. ומקור הנבואה בנצח שבאצילות .מקור החלום מדרגה שש זה"ב: ופי'הרב דיא"מ אייכנשטיין[ 
 שורה הוא בנצח דז"א, עד מדרגת גבריאל יש שש מדרגות, נצח הוד יסוד מלכות מיכאל גבריאל(

 

 )א( חלום שר המשקים )ב( פתרון חלום שר האופים )ג( דברים הנוגעים אל יוסף  [הכתב והקבלה בראשית מ]

ְּתָך֣֗ ישב מ,יד()בר' ו י֣א  ם־ְזַכְרַּת֣נ  י֣א  ֹ֧ לדעתי אין לחברו עם מה שאחריו, וכלומר כאשר תהיה במעמד הטוב והצלחה תזכרני לעשות . ּכ 
י֣עמדי חסד, דא"כ היה ראוי לומר תזכרני, לא  ְּתָך֣֗לשון עבר, גם מלת ְזַכְרַּת֣נ  מיותר דלא מצאנוהו בשאר מקומות מחובר בלשון  א 

ְּתָך֣֗שבמלת  הרביעעם זכירה, וכן ט ְּתָך֣֗יפרידו ממה שאחריו ועושה כמאמר לעצמו, לכן נ"ל כי טעם  א  י֣א  , הוא כאלו אמר גם ְזַכְרַּת֣נ 
, ובדבריך אלה זכרת דברים הנוגעים אלי יוסףיש בו  ה, ככבחלומך דברים הנוגעים אותךאנכי יוסף הוזכרתי אתך, כי כמו שראית 

֑ם֣ )בר' וישב מ,י( כי משותפים בפתרון חלומך,ממני כמו ממך, ושנינו כאחד  יג  )בר' וישב -)טט: שב ונתינת הכוס אל כף פרעהְׁשֹלָׁש֣הָׂ֣שר 

ה )בר' וישב מ,יג(לתת  , הם רק נוגעים אותך, דלאחר שלשת ימים תשוב למעלתך(מ,יא( ֹוסַ֣על־ַּכֵ֥ףַּ֣פְרע ָֽ  , ֶאת־ַהּכֶ֖
ים שב מ,י()בר' ויענין גפן שהיה לפניך,  )טט: אבל( אמנם ָֽ יָהֲ֣עָנב  ילּוַ֣אְׁשְּכֹלֶתֶ֖ ֵ֥ ְבׁש  ּה֣ה  ָּצ֔ ָעְלָת֣ה֣נ  ַר ַחת֣  ואְ֣כפ  ֤ ח֣ )בר' וישב מ,יא( :ְוה  ָוֶאַּק֣

ה ֶאל־ּ֣כֹוסַּ֣פְרע ֔ ָתם֣  יםָ֣וֶָֽאְׂשַח֤ט֣א  ֲעָנב ֗ , אין מענינים הנוגעים אליך, לכן לא הזכרתי מהם בפתרון )כי באמת משקה כזו אינה ֶאת־ָהָֽ
 ,הרומזים אליה אף לפחותי אדם מכש"כ למלך( אבל אלה הם ראויה לשתי

ּוַבֶּגֶֶ֖פן֣ )בר' וישב מ,י( ואמר )הילד שדבר קודם(פתח איהו (  ]זהר בלק פירוש הסולם ע' לד[)טט: ע"פ )וכן  דרשב"י בלק קפ"טילתא )במכ
֑ם יג  , דהא מכאן ולהלאה חזיונא  א גפן, וג' שריגים, והענבים.()עד כאן חזיון הדבר שבחלומו, שהו וגו' עד הכא חזיונא דמלה ְׁשֹלָׁש֣הָׂ֣שר 

י )בר' וישב מ,יא(דכתיב  )טט: ע"פ הסולם מכאן והלאה חזיון של עצמו )שר המשקים((דיליה הוה  ֑ הְּ֣בָיד  ֹוסַּ֣פְרע ֶ֖ )טט: ע"פ הסולם דהיינו מה  ְוכֵ֥

 )טט: ע"פ הסולם היה בשביל יוסף( בגיני' דיוסף הוהחלומו מכוון ( )טט: ע"פ הסולם אבל חזיון הדבר שבאבל חזיונא דמלה שעשה הוא עצמו.( 
  )וידע(. ולבשרא ליה דישמע יוסף וינדע

מלמד שסחיטת הענבים דומה לסחיטת הענבים של יעקב להוציא יין ליצחק, ומה שארע ליעקב ארע  (פה )בחלוקת הסולם(זהר בלק )

שיעקב מיתק את הגבורות בחסד להמשיך עליו ועל ילדיו שפע ברכה, כך מרומז  ליוסף, מזה יוסף ידע שהדברים מכוונים אליו. וכשם

 במשל סחיטת הענבים שבחלום שעל יוסף לעשות (

עתיקא  צ וכלהו נפקי מגו ,מש אינוןחו ,ושית אינון .שבעה היכלין פ ואינון ,תנינן שבעה רקיעין אינון (פה )בחלוקת הסולם(זהר בלק 
)לסעודה  ההוא יין .ל מידות היוצאות מבינה לזעיר אנפין )ז"א( חג"ת נהי"ם, ופעמים חג"ת נה"י, ופעמים חג"ת נ"ה()טט: כתוב זה מלמד ע עלאה

כדין יעקב אמשיך  .וסחיט ליה מענבים דההוא גפן ,)ברש' תולדת( נדרש שהוא מגן עדן(-)טט:ב משיך ליה יעקב מרחיק ק שהכין יעקב ליצחק(
ֵ֧בא  ,כה(כז' תול' בר) ד( הה"ד, ר .)טט:תקן היין שיהיה ראוי לשתיית יצחק, שמח ושתה( והדי ושתה, ליה ההוא יין דקא אתחזי ליה ֹו ו יָׁ תְׁ לֶׂ֦ ִּן ו ֵיֽשְׁ ֖י . י 

)ועל כך שעשה שתי פעולות לעלות ממטה למעלה להגיע לגפן  עילא ותתא. וע"ד ארחיק מלה, ומשיך לה במשיכו דתרי תנועי אתכליל ש הכא

ֹו , והיינומעיד טעם מרכא כפולה במלת לו( ואח"כ למשכה מטה  .(מוסיף לעילא בתרין סטרין אחיד)ג"א  לעילא ת ליה לתתא, ליה. לֶׂ֦
 לה-זהר בלק, פירוש הסולם עמ' לד

ֵ֧בא  ,כה(כז' תול' בר), והוקשה לו הכתוב...  ֹו ו יָׁ תְׁ לֶׂ֦ ִּן ו ֵיֽשְׁ ֖י "ד ארחיק מלה ומשיך לה וע...  שמאל הלא יין הוא הארת חכמה, שמקורה היא בקו, י 

ֹו: במשיכו דתרי תנועי והיינו ֹו כי תחת. לֶׂ֦  , שרומז על תקון יעקב את קו שמאל דבינה שצריכים להאריך בנגונו משום, מרכא כפולה כתוב לֶׂ֦

ֵ֧בא  ועל תקון יעקב את קו שמאל דז"א. וע"כ ֹוו יָׁ  .לעילא בבינה, ליה לתתא בז"אהיא בב' תנועות שיורה על שתי הבאות, שני תקונים. וז"ש ליה , לֶׂ֦

 

 נחלק תוכן הפסוקים לנוגע לשר המשקים ולנוגע ליוסף.

֑ם֣[י] יג  ים נוגע לשר המשקים, שלושה ימים. – ּוַבֶּגֶֶ֖פןְׁ֣שֹלָׁש֣הָׂ֣שר  ָֽ יָהֲ֣עָנב  ילּוַ֣אְׁשְּכֹלֶתֶ֖ ֵ֥ ְבׁש  ּה֣ה  ָּצ֔ ָעְלָת֣ה֣נ  ַר ַחת֣  ואְ֣כפ  ֤ נוגע  – ְוה 

וא֣֣ידע על גאולה קרובה, הגפן רומז על יוסף, שאנכי )יוסף הפותר לשר המשקים( מישראל הנקראים גפן,ליוסף, לבשרו שה' זוכרו ו ֤ ְוה 
ַר ַחת ֣ שממקום שפלת מדרגת יוסף תפרח הצלחתו, היושב כעת בבית המשמר והוא כיין המשומר בתוך הענבים )כנראה בעוד שלושה  ְכפ 

 :ימים(
י֣[יא] ֑ הְּ֣בָיד  ֹוסַּ֣פְרע ֶ֖ ה֣גע לשר המשקים, נו –ְוכֵ֥ ֶאל־ּ֣כֹוסַּ֣פְרע ֔ ָתם֣  יםָ֣וֶָֽאְׂשַח֤ט֣א  ֲעָנב ֗ חֶ֣את־ָהָֽ )לפי ]הכתב והקבלה[, בהשתדלות ָ֣וֶאַּק֣

שר המשקים שתוציאני מבית האסורים, והוא סחיטת הענבים להוציא המשקה מתוכם החוצה()לפי ]זהר בלק[ סחיטת הענבים דומה 

ה:֣.֣יצחק, מזה יוסף ידע שהדברים מכוונים אליו(לסחיטת הענבים של יעקב להוציא יין ל ֹוסַ֣על־ַּכֵ֥ףַּ֣פְרע ָֽ ןֶ֣את־ַהּכֶ֖ ֵ֥ נוגע לשר  – ָוֶאּת 

המשקים, אלא שכמו שיעקב סחט הענבים ליצחק ומשך אליו הברכה, כך יוסף יסחט הברכה מצד שמאל מבינה וגבורה ויבוא בתגבורת 
עקב ובניו שחייבים להיות גרים בארץ לא להם מגזירת בין הבתרים, ואח"כ תעמוד וימוזג בחסד, כי הצלת מצרים הינה כדי להציל את י
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 להם זכות זאת בשעבוד עד לגאולה ע"י ה'.  
 

 בנוגע לכלל ישראל, הם דברים שבפנימיות התורה 

ּנ ה־ֶגֶ֖֣֣[ט] יְ֣וה  ֕ ֑ףַ֣וּי ֣אֶמר֣֔לֹוַּ֣בֲחלֹומ  ֹוְ֣ליֹוס  יםֶ֣את־ֲחֹלמֶ֖ ֵ֛ ר־ַהַּמְׁשק  ֹ֧רַׂ֣שָֽ ֶ֣פןְ֣לָפָנָֽי:ַוְיַסּפ 
ֹו יםֶ֣את־ֲחֹלמֶ֖ ֵ֛ ר־ַהַּמְׁשק  ֹ֧רַׂ֣שָֽ , כעין קבוצת פרטים הקשורים לענין מסוים ועל כל אחד חל אותו ענין או חלה דרגא תביר טפחא – ַוְיַסּפ 

 אותה הלכה.

 קטן-מונח זקף – ַוּי ֣אֶמר֣֔לֹו

י האופים )כי פתרונו היה בחלום שר המשקים וגם הפוך(,  גדול בתפקיד שלוש, חלום הנוגע )א( בשר המשקים, )ב( בשר-זקף – ַּבֲחלֹומ ֕

 .)ג( ביוסף ודרכו לכלל ישראל

ּנ ה ּנ ה, טפחא סלוקמקף  – ֶגֶֶ֖פן-ְוה  ּנ השלב כיוסבר להלן, -מצב או רב-מקף כרב – ֶגֶֶ֖פן-ְוה  להביא נסתר לידי גלוי, מלת "והנה"  –ֶגֶֶ֖פן֣-ְוה 

ּנ ה ֽים: (,ימוישב  'בר)-אר ברבוי ושנוי וזה מתוטפחא טעם  –ֶגֶֶ֖פן֣-ְוה  יהָׁ ֲענָׁבִּ ֖ כְֹׁלת  שְׁ ילּו א  ֥ ּה הִּבְׁשִּ ה נִּצָׁ֔ ֣ תָׁ לְׁ וא כְׁפ ר  ח ת  עָׁ ֤   וְׁהִּ

ּנ ה־ֶגֶֶ֖פן-את תקופת הענוי במצרים ואז תעלה שוועת בני ישראל בגלוי כנלמד מ הגבילסלוק ל – ְלָפָנָֽי יגיע  .פני הקב"הל - ְלָפָנָֽיאל  ְוה 

 משל לכנסת ישראל שתהיה מוכנה לקבלת התורה. –ו בזה אחר זה כל השלבים בהבשלת פרי הגפן העת ליציאת מצרים, אז יתגל

 

י גדול, וחישוב ההפרש של גי' המלים מגי' -קטן זקף-זקף-גדול, בתפקיד לחשב גי' של המלים המוטעמות ב-קטן זקף-זקף – ֔לֹוַּ֣בֲחלֹומ ֕

 וי נבואי. הגימטריאות הבאות מאוצר הרב י"ר פאלוך זצ"ל.גדו"ל שהיא "תקע"ו, ולקבל כעין גל-קט"ן זק"ף-המלים זק"ף

י֣  פרים שנים, איל אחד,  -סה"כ קרבנות במשך שנה פשוטה למוספי ראש חודש בשנה 132=  96+   36גי' המלים עולה ֔לֹוַּ֣בֲחלֹומ ֕

 , )חת"ס סוף מועד( 132כבשים שבעה, חטאת אחד )סה"כ י"א(. י"א פעמים י"ב= 

 עולה מד"ת מקד"ש ליד"ת  444=  576 – 132עולה תקע"ו -גי' ההפרש מ

 )ע"פ חת"ס סוף מועד(פשוטה , וסה"כ הבהמות לקרבנות ראש חודש במשך שנה )ע"פ נועם אלימלך פ' תרומה צו(אפשר כי מלת מקד"ש 

 שימשו השראה למדרש הבא:

֑ם זה ירושלים, של - ֶּגֶֶ֖פן, תניא, רבי אליעזר המודעי אומר -וגו'  ּוַבֶּגֶֶ֖פן (,ימוישב  'בר) [תורה תמימה] יג  זה מקדש, מלך,  - ְׁשֹלָׁש֣הָׂ֣שר 
ּהוכהן גדול.  ָּצ֔ ָעְלָת֣ה֣נ  ַר ַחת֣  ואְ֣כפ  ֤ יםאלו פרחי כהונה.  - ְוה  ָֽ יָהֲ֣עָנב  ילּוַ֣אְׁשְּכֹלֶתֶ֖ ֵ֥ ְבׁש  א(אלו נסכים - ה 

 [:חולין צ"ב א'] 

ום דכל תכלית ירידת ישראל למצרים שנסתבב ע"י ירידת יוסף הי' לתכלית ס"ל דכל אלה נרמזו באותו החלום, מש ([תורה תמימה הערה א]
והנה בגמרא באו עוד כמה דרשות ורמזים על לשון פסוק זה, והעתקנו  -כניסתם לארץ ובנין המקדש ומעשה הקרבנות והשראת השכינה, כנודע. 

ו למודעי, כלומר לדעת ר' אליעזר המודעי ]בעל הדרשא שלפנינו[, רק את זו שלפנינו, מפני שמבואר בגמרא, אמר רבן גמליאל, עדיין צריכין אנ
  משמע שמכל הדרשות בחר ר"ג בדרשא זו. וכהאי גונא כתבנו בפ' ויחי בפסוק פחז כמים:

 

יבמקדש עם כל הקרבנות הביאו נסכים כדוגמת נסכי קרבנות ראש חודש המרומזים בגי'   . ֔לֹוַּ֣בֲחלֹומ ֕

ה לתכלית הירידה למצרים הם ירדו לתיקון חטא אדה"ר, בהוצאת ניצוצות קדושה שנפלו שם בחטא בנוסף לנאמר בהערת תורה תמימ

֑ם ְׁשֹלָׁש֣ה ּוַבֶּגֶֶ֖פן (,ימוישב  'בר)אדה"ר במעשה בראשית. הקשר למעשה בראשית מרומז בתבנית הטעמים של  יג  וא ָׂשר  ֤ ַר ַחת ֣ ְוה  ּה ָעְלָת֣ה ְכפ  ָּצ֔  נ 
ילּו ֵ֥ ְבׁש  יהָ֣ ה  ָֽ֣ ַאְׁשְּכֹלֶתֶ֖  ֣ים׃ֲעָנב 
֑ם ְׁשֹלָׁש֣ה ּוַבֶּגֶֶ֖פן יג  ים (בר' א,א))סלוק( טפחא מונח אתנח, כעין תבנית  – ָׂשר  ֑ א ֱאֹלהִּ ֣ רָׁ ית בָׁ ֖ ֵראשִּ . תכלית מונח אתנח טפחא)סלוק(  - בְׁ

ים  ]רש"י[בריאת העולם עבור ישראל שיקיימו התורה כפ'  ֑ א ֱאֹלהִּ ֣ רָׁ ית בָׁ ֖ רשוהו אין המקרא הזה אומר אלא דורשני, כמו שד -בְֵׁראשִּ
֑כֹו יתֵראשִּ֣  (מש' ח,כב)רבותינו )ב"ר א,ו(: בשביל התורה שנקראת  רְׁ ה יתֵראשִּ֖  (יר' ב,ג)ובשביל ישראל שנקראו  ד  בּוָאת ֑ ; עד הנה מדרש תְׁ

ש ט(,פ 'תה) ישראל נמשלו לגפן דכתיב – ּוַבֶּגֶֶ֖פן [א,חולין צב בבלירש"י ] חכמים. גֵָׁר֥ יע  תְׁ ֑ סִּ יִּם ת  ֣ ר  צְׁ מִּ ן מִּ פ  ֽהָׁ: ג ָ֭ ע  טָׁ ם ו תִּ  ֝גֹויִּ֗

 –וגו' ּוַבֶּגֶֶ֖פןיוסף ידע מהגפן שבחלום שהדבר נוגע אליו ולעם ישראל, ודבר זה נתמך בתבניות הטעמים המקבילות של  ]זהר בלק[ע"פ 

יתטפחא מונח אתנח, ושל  ֶ֖ אׁש  ה יתֵראשִּ֖  (יר' ב,ג)בשביל ישראל שנקראו טפחא מונח אתנח, ומשמעות מלת ראשית  –וגו'  ְּבר  בּוָאת ֑  . תְׁ

 

בבלי ]-הנ"ל הביא רק דרשה אחת מתוך דרשות אחדות הקושרות בין תוכן החלום ובין עם ישראל וכלהלן ב (,ימוישב  'בר) [תורה תמימה]
֑ם ְׁשֹלָׁש֣ה ּוַבֶּגֶֶ֖פן (,ימוישב  'בר) [חולין צב,א יג  ֑ם ]תורה תמימה הערה ב([ אמר רב חייא בר אבא אמר רב: אלו ג' שרי גאים , ָׂשר  יג   ָׂשר 

היוצאים מישראל בכל דור ודור, פעמים ששנים כאן ואחד בארץ ישראל, פעמים ששנים בארץ ישראל ואחד  נוטריקון  שרי גאים( –
: מלאכים( רש"י)שרי גוים  ְׁשֹלָׁש֣הדרב. רבא אמר: אלו  )בת( כאן; יהיבו רבנן עינייהו ברבנא עוקבא ורבנא נחמיה בני ברתיה

֑ם ְׁשֹלָׁש֣הזה העולם,  -ֶּגֶֶ֖פןל בכל דור ודור. תניא, רבי אליעזר אומר: שמלמדים זכות על ישרא יג  וא֣זה אברהם יצחק ויעקב,  - ָׂשר  ֤ ְוה 
ּה ָּצ֔ ָעְלָת֣ה֣נ  ַר ַחת֣  יםאלו האמהות,  - ְכפ  ָֽ יָהֲ֣עָנב  ילּוַ֣אְׁשְּכֹלֶתֶ֖ ֵ֥ ְבׁש  אלו השבטים. אמר לו רבי יהושע: וכי מראין לו לאדם מה  - ה 

֑ם ְׁשֹלָׁש֣הזה תורה,  - ֶּגֶֶ֖פןין מראין לו לאדם אלא מה שעתיד להיות! אלא: שהיה? והלא א יג  וא֣אלו משה ואהרן ומרים,  - ָׂשר  ֤ ְוה 
ּה ָּצ֔ ָעְלָת֣ה֣נ  ַר ַחת֣  יםאלו סנהדרין,  - ְכפ  ָֽ יָהֲ֣עָנב  ילּוַ֣אְׁשְּכֹלֶתֶ֖ ֵ֥ ְבׁש  אלו הצדיקים שבכל דור ודור. אמר ר"ג: עדיין צריכין אנו  - ה 

֑ם ְׁשֹלָׁש֣הזה ירושלים,  - ֶּגֶֶ֖פן, דמוקים ליה כוליה בחד מקום; רבי אלעזר המודעי אומר: למודעי יג  זה מקדש, מלך, וכהן גדול,  - ָׂשר 
ּה ָּצ֔ ָעְלָת֣ה֣נ  ַר ַחת֣  ואְ֣כפ  ֤ יםאלו פרחי כהונה,  - ְוה  ָֽ יָהֲ֣עָנב  ילּוַ֣אְׁשְּכֹלֶתֶ֖ ֵ֥ ְבׁש  תנות, אלו נסכים. רבי יהושע בן לוי מוקים לה במ - ה 
֑ם ְׁשֹלָׁש֣הזו תורה,  - ֶּגֶֶ֖פןדאמר ר' יהושע בן לוי:  יג  ּהזה באר, עמוד ענן, ומן,  - ָׂשר  ָּצ֔ ָעְלָת֣ה֣נ  ַר ַחת֣  ואְ֣כפ  ֤ אלו הבכורים,  - ְוה 

ים ָֽ יָהֲ֣עָנב  ילּוַ֣אְׁשְּכֹלֶתֶ֖ ֵ֥ ְבׁש   ְׁשֹלָׁש֣הממצרים תסיע, אלו ישראל, וכן הוא אומר: גפן  - ֶּגֶֶ֖פןאלו נסכים. רבי ירמיה בר אבא אמר:  - ה 
֑ם יג  ּהאלו שלשה רגלים שישראל עולין בהן בכל שנה ושנה,  - ָׂשר  ָּצ֔ ָעְלָת֣ה֣נ  ַר ַחת֣  ואְ֣כפ  ֤ , הגיע זמנן של ישראל לפרות ולרבות - ְוה 

ּהוכן הוא אומר: ובני ישראל פרו וישרצו,  ָּצ֔ ם על בגדי וכל מלבושי , וכן הוא אומר: ויז נצחהגיע זמן של ישראל ליגאל - ָעְלָת֣ה֣נ 
יםאגאלתי,  ָֽ יָהֲ֣עָנב  ילּוַ֣אְׁשְּכֹלֶתֶ֖ ֵ֥ ְבׁש  הגיע זמנה של מצרים לשתות כוס התרעלה. והיינו דאמר רבא: שלשה כוסות האמורות  - ה 

במצרים למה? אחד ששתה בימי משה, ואחד ששתה בימי פרעה נכה, ואחד שעתידה לשתות עם כל העובדי כוכבים. אמר ליה רבי 
 כוותך דריש להו. אמר רבי שמעון בן לקיש: אומה זו כגפן נמשלה -רבי ירמיה בר אבא: כי דריש להו רב להני קראי באגדתא אבא ל

יע   (,טפ 'תה) :רש"י) ֑ סִּ יִּם ת  ֣ ר  צְׁ מִּ פ ן מִּ אלו עמי  -אלו תלמידי חכמים, עלין שבה  -אלו בעלי בתים, אשכולות שבה  -, זמורות שבה (ג ָ֭
אלו ריקנים שבישראל; והיינו דשלחו מתם: ליבעי רחמים איתכליא על עליא, דאילמלא עליא לא מתקיימן  -בה הארץ, קנוקנות ש

 .איתכליא

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

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

 )התשע"ט( )בהשתתפות נחלת יעקב( בראשית וישב לז,א 2.18

ְר֣אּו :,דוישב לז בראשית יו ַוּי  י ֶאָח֗ ָֽ ֞תֹו-ּכ  יֶהם ֣ ָאַה֤ב א  ָּכל ֲאב  יו-מ  ּו ֶאָח֔ ְׂשְנאֶ֖ ַּֽי  ֑תֹו ַוָֽ א֣֣֣֣֣֣֣א  ּו ְול ֵ֥ ֹו ָיְכלֶ֖ ם׃ ַּדְּברֵ֥  ְלָׁשֹלָֽ
ה  )בר' ויגש מז,ב( הה"ד ]זהר חדש כט[בני השפחות וראובן אהבוהו, או לא שנאו אותו. ע"פ  ]תו"ש בהערה ל"א[ ֣ שָׁ ח ֲחמִּ ֖ יו לָׁק  חָׁ֔ ה א  ֵצ֣ קְׁ ּומִּ

ע ֽה: רְׁ ֵנ֥י פ  ם לִּפְׁ ֵג֖ ים ו י צִּ ֑ יו ישב לז,ב()בר' ו מאן אינון חמשה אינון דלא סני ליה הה"ד ֲאנָׁשִּ ֑ י ָאבִּ ה נְֵׁש֣ ֖ ֵנ֥י זִּלְׁפָׁ ת־בְׁ ֛ה וְׁא  לְׁהָׁ ֵנ֥י בִּ ת־בְׁ ע ר א  אמר , וְׁ֣הּוא נ ֗
 . כדאי אתון זכאין למקים בהאי פרצה דפרצות אחיכון

חמישה אחים לא שנאוהו, וללא בנימין ויוסף נשארו חמישה אחים ששנאוהו ואפשר שלזה רומזת תבנית הטעמים  ]זהר חדש כט[ע"פ 

ְר֣אּולים של המ יו ַוּי   מונח רביע בתפקיד חמשה. – ֶאָח֗

ראובן לוי בנימין שמעון יששכר,  ]בראשית רבה ויגש צה,ד[חולק על בן הגבירה בלבד.  ]ספרי[-ו ]זהר חדש[חולק לגמרי על  ]ב"ר[

 ד. זבולון, דן, נפתלי, אשר, ג ]ספרי דברים וזאת הברכה שנה[שלא כפל שמותם בברכת משה בפר' זאת הברכה. 

ְר֣אּולפי כך המלים  יו ַוּי  מרמזים לאחים  ]ספרי[-ו ]זהר חדש כט[מלמדות על האחים ששנאו את יוסף, ואילו טעמי המקרא ע"פ  ֶאָח֗

 שלא שנאוהו. או מרמזים שמספר השונאים היה חמישה.

 

ְר֣אּו יו ַוּי  ֶע֤הֶ֣את בר' וישב לז,ב() ]תו"ש כט, ל[ארבע סיבות לקנאה ולשנאה. )א( מונח רביע בתפקיד לפחות  – ֶאָח֗ ה֣ר  היה  – ֶאָחיו ֣-ָהָי֨

לומד הלכה בבית המדרש מפי יעקב והולך ומלמדה לאחיו )מדרש שה"ש זוטא א. טו. ד()מדרש ילמדנו(, ואילו האחים רעו בשדה 

 וכנראה שחלקם לא אהבו שהוא מלמד לגדולים ממנו.

ַער  )בר' וישב לז,ב()ב(   ובאותו זמן היו בו, בן תורה, נביא, ואת אחיו מכלכל )תנחומא ישן וישב כ.( שלש מדות ]תו"ש ל"ב[ ְו֣הּואַ֣נ֗

הולך בגיאות וד"א ננער  לג[הערה ]תו"ש -עושה מעשה נערות ממשמש בעיניו מתלה בעקיבו ומתקן בשערו )ב"ר פפ"ד( ו ]תו"ש לג[

 ע"פ מדרש הגדול בני השפחות היו מחבבים אותו. אילו עליהם על בני השפחות ו

ֵ֛ףֶ֣את )בר' וישב לז,ב(( )ג א֣יֹוס  ֵ֥ םָ֣רָעֶ֖ה-ַוָּיב  ָּבָתֵ֥  ובו ש"ד, ג"ע, איבר מן החי, בני גבירות מבזים בני השפחות ּד 

מאמין הדבה, שהאחים סברו שיעקב  [תולדות יצחק]ויעקב לא הוכיחו על הדברים של התנשאות, מעשה נערות, לשון הרע. ופי' 
 ועוד שחשבו שיוסף חושב עצמו לצדיק בעיניו. ]אלשיך[נת וכן מסק .וחשבו שבעבור הדבה היה אוהב לו

ּוא֣֑לֹו֣ ,ג(וישב לז 'בר))ד( דמיון במראה והארת פנים ליעקב ליצחק ולאברהם כנראה יותר מן האחים  ֵ֥ים֣הֶ֖ י־ֶבן־ְזֻקנ  ָֽ שהיה  תו"ש מ[]ּכ 

ויוסף כחדא אינון ודיוקנא יצחק ויעקב אברהם בשכינתא מתקטרא  [זהר ח"א קעו:] ע"פ ]תו"ש הערה מ[-זיו איקונין שלו דומה לו, וב

ף (ב)לז,חדא להו הוא דכתיב  ב֣יֹוס ֞ ְל֣דֹותַ֣יֲעק ֗ ֶּ֣לה׀ּ֣ת   א 

ים: ,ג(וישב לז 'בר))ה(  ָֽ ֶנתַּ֣פּס  ֹוְּ֣כת ֵ֥  , האהבה המיוחדת ועשיית כתונת הפסים ויש המלמד שהיתה בגד אדם הראשון ְוָעֵָׂ֥שה֣לֶ֖

 יוסף לקנאה ושנאה, אלא שכפי שמוסבר להלן זה היה לטובה.הביאו את האחים הגדולים מכל הסיבות 

 

י ()בר' וישב לז,ד -עיון ב ָֽ ֞תֹו-ּכ  יֶהם ֣ ָאַה֤ב א  ָּכל ֲאב  יו-מ   ֶאָח֔

י ()בר' וישב לז,ד ָֽ ֞תֹו-ּכ   מקף כבורר בין סיבות ליתור מלת "אתו" כי היה יכול לכתוב "כי אהבו אביהם"  - א 

 מקבל דבה עליהם; יתור באופן )ב( מחשבת ה' שבאמצעות יוסף תהיה גאולה ליעקב ובניו. יתור באופן )א( כפי שחשבו האחים שיעקב

יו  )בר' וישב לז,ג(  [אלשיך] ָּכל־ָּבָנ֔ מ  ף֣  לָ֣אַה֤בֶ֣את־יֹוס  ְׂשָרא ֗ לשעל  רביעוהוא בשום לב אל טעם , ְוי  ְׂשָרא ֗ , לומר הלא הקלנו אשמת י 
ל֣כן אמר כמגביה קול ואומר, אשיב על אביהם. על  יוסף, ואם תאמר נא מה ְׂשָרא ֗ שהיית בא להאשים, אל תעשה כן, כי על כן לא ְוי 
ּוא֣ ()לז,גישראל, כלומר ביושר לב היה מה שאהב את יוסף, לא על קבלו הדבה חלילה רק על יעקב קראתיו כאן כי אם  ֵ֥ים֣הֶ֖ י־ֶבן־ְזֻקנ  ָֽ ּכ 

 .כמשמעו שנית שקנה חכמה , בן שני זקונים, אחד֑לֹו

ֵ֥ים֣ז,ג(ל) י־ֶבן־ְזֻקנ  ָֽ מקף כבורר בין משמעויות מלת זקונים. לימוד )א( כמשמעו שנולד ליעקב כאשר כבר היה זקן. י"א הבנים שנולדו  – ּכ 

בחרן נולדו כאשר יעקב כבר היה זקן ובנימין נולד כשמונה אחרי יוסף. לימוד )ב( שקנה חכמה. אפשר שזאת הכוונה של התורה וזה נתמך 

ּוא ()לז,ג ית הטעמים שלבהסבר לתבנ ֵ֥ים֣הֶ֖ י־ֶבן־ְזֻקנ  ָֽ מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב. מרחיב על קנין חכמה של  – ּכ 

יצחק באברהם שכינתא מתקטרא  [זהר ח"א קעו:] ע"פ הערה מ[תו"ש ]-שהיה זיו איקונין שלו דומה לו, וב תו"ש מ[]יוסף דברים נוספים 

ֵ֥יםובכ"י פי' הרוקח ]תו"ש הערה מ[ -, ובדיוקנא חדא להוויוסף כחדא אינון וויעקב  , מזקנים מסר לו )יעקב(זקנים כתיב מה שנתבונן  ְזֻקנ 

ּוא ()לז,ג [בעל הטורים] ֵ֥ים֣הֶ֖ י־ֶבן־ְזֻקנ  ָֽ ֲעֻשעִּים ל(,)משלי ח ס"ת אמון שמסר לו סתרי תורה שנאמר בה – ּכ  ֣ה ש ָ֭ י  הְׁ ֽא  ֥מֹון וָׁ ֗לֹו אֵָׁ֫ צְׁ ֥ה א  י  הְׁ ֽא  : וָׁ

ף ֣ )בר' וישב לז,ג( ח[ בראשית רבה )וילנא( וישב פד] לָ֣אַה֤בֶ֣את־יֹוס  ְׂשָרא ֗ ר' יהודה אומר שהיה זיו  )טט: א(רבי יהודה ורבי נחמיה, , ְוי 
 ר' .חומא וישב בנבת תו"ש הערה מא[] ,ר' נחמיה אמר שכל הלכות שמסרו שם ועבר ליעקב מסרן לו )טט: ב(איקונין שלו דומה לו, 

ֵ֥יםמר לכך נקרא ישמעאל א רד"ל בפדר"א שם שעתיד העל שם ויכלכל יוסף את אביו ואת אחיו בן זקנתו של אביו ומפרש  ֶבן־ְזֻקנ 
ֵ֥ים-לכלכל שיבתך ו י' פשיכלכלו לזקנתו המלשון הפדר"א משמע דטעם חביבתו מפני שראה שעתיד לשלוט וכן מבואר ב ֶבן־ְזֻקנ 

כל הון יקר  .(כג)יג  ,א (הו"ב)ובמדרש משלי  )תנחומא וישב ב( תיד יוסף להיות מלךיעקב ברוח הקודש שע ההתוס' הדר זקנים שרא
ּוא ()לז,גזו מכירתו של יוסף שיהיה בן יקיר לאביו שנאמר  ,נמצא נמלא בתינו שלל ֵ֥ים֣הֶ֖ י־ֶבן־ְזֻקנ  ָֽ נמצא מחיה לפניהם דכתיב כי  ֑לֹו ּכ 

 .זקנים כתיב לפי שגדלוהו שני זקנים יצחק ויעקב תה"אפרים עובכת"י ר' ...  למחיה שלחני אלהים לפניכם כו'

ַער  )בר' וישב לז,ב(אפשר להוסיף על כך את הנדרש על  שלש מדות היו בו, בן תורה, נביא, ואת אחיו מכלכל )תנחומא  ]תו"ש ל"ב[ ְו֣הּואַ֣נ֗

ַער֣ )לז,ב(על  ]תו"ש הערה לב[-וב. ישן וישב כ.( כאן מביא מאמר חז"ל כל מעלות מדות  [בדרשת אבן שועי] הביא מספרְו֣הּואַ֣נ֗
מלכותו של  )שני שבטים מיוסף( רתו ליוסףובחללו יצועי אביו נתנה בכו .(א .דה"א ה) השבטים היו בו ביוסף בכורתו של ראובן שנאמר

חכמתו של  (מאית בראש) ,ויהי כאשר פתר לנו כן היה )כנראה הכוונה למשה( נבואתו של לוי .יוסף הוא השליט על הארץו יהודה שנא'
 .מפני שיוסף כלול מכל מעלות שאר אחיואלה תולדות יעקב יוסף  ומפרש עפ"זאין נבון וחכם כמוך  יששכר שנא'

 

י ָֽ ֞תֹו-ּכ  יֶהם ֣ ָאַה֤ב א  ָּכל ֲאב  יו-מ  קטן מרמז לשני לימודים, אחד מהם בתבנית הטעמים של -קטן, זקף-גרשיים מהפך פשטא זקף – ֶאָח֔

י ָֽ ֞תֹו-ּכ  יֶהם ֣אֲ֣ ָאַה֤ב א  גרשיים מהפך פשטא בתפקיד כעין יצא להקל. נביא כתוב הנדרש לעליית יוסף לגדולה והמתאים להסביר  – ב 

ֲע֣לֹות ֑ה' ט(,מו 'תה) באמצעותו כי נעלות דרכי ההשגחה. פְׁ זּו מִּ ֽכּו־ֲחָ֭ ּועלילה, שיאהב יעקב ליוסף  הביא-, שלְׁ ְׂשְנאֶ֖ ַּֽי  ֑תֹו ַוָֽ , ומכך אחיו א 
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 -למצרים ומאת ה' היה הדבר לטובת יעקב ובניו. כנדרש בחשבו עליו רעה ומכרוהו  

בו ֵי֣  (אלז,)ד"א [ בראשית אות קנג -מדרש ילמדנו )מאן( ילקוט תלמוד תורה ] ב ש  . א"ר יהודה צריכין היו יעקב ובניו לירד למצרים י ֲעק ֔
ּולילה, שיאהב יעקב ליוסף מכופתין בקולרין, ולא עשה כן, אלא בעל המחשבות חשב היאך להורידן בכבוד, הביא ע ְׂשְנאֶ֖ ַּֽי  ֑תֹו ַוָֽ אחיו  א 

בעלילה. ואימתי הביא עליו עלילה, בעת שנתיאש משעבוד מצרים  )יעקב(וימכרו אותו לישמעאלים, וירד למצרים, כדי שירד 
בו ֵי֣  (אלז,) ונתישבה דעתו, שנ' ב ש   (זרת בין הבתרים בלי גלותוחשב שע"י היותו גר בארץ כנען ולא אוכף שלטון יעבור את ג) ,י ֲעק ֔

אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: ראוי היה יעקב אבינו לירד למצרים בשלשלאות של ברזל, אלא שזכותו [ בבבלי שבת פט,]
ל (דהושע יא,) גרמה לו דכתיב ֣ ל ע  יֵמי ע ֖ ֥ רִּ ֛ם כִּמְׁ ֥ה לָׁה  י  הְׁ ה וָׁא  ֲעב ֣תֹות ַאֲהבָׁ֔ ֵכם  ב  שְׁ מְׁ ם א  ֤ י ָאדָׁ ֵל֨ בְׁ ח  ֽיל: בְׁ יו אֹוכִּ ֖ ט ֵאלָׁ ֥ ם וְׁא  ֑ ֵחיה   לְׁ

ץ (טזקה, 'תה) ]ה[[ מדרש תהלים )שוחר טוב; בובר( מזמור קה] ר  ֑ עָׁב ע ל־הָׁאָׁ א רָָׁ֭ ֣ רָׁ אמר ר' יהודה בר נחמני בשם ר' שמעון בן לקיש . ו יִּקְׁ
 (טזקה, 'תה) כבודו, לכך נאמרראוי היה יעקב לירד במצרים בשלשלאות של ברזל, ועשה הקדוש ברוך הוא כמה מנגנאות כדי להורידו ב

ץ ר  ֑ עָׁב ע ל־הָׁאָׁ א רָָׁ֭ ֣ רָׁ יִּם (כגקה, 'תה) וכל כך למה, ו יִּקְׁ ֑ רָׁ צְׁ ל מִּ ֵא֣ רָׁ א יִּשְׁ אמר ר' פנחס הכהן ]בר המא[ משל לפרה שהיו מבקשין למשוך . ו יָׁב ֣
א יעקב למצרים כמה מנגנאות אותה למקולין שלה, ולא היתה נמשכת, מה עשו, משכו בנה תחלה, והיתה רצה אחוריו, כך קודם שב
-ועליית יוסף למושל נדרשת ב נעשו, שיעשו אחי יוסף כל אותן הדברים, כדי שירד יוסף למצרים, ואחרי כן ירד יעקב אחריו למצרים.

זּו מִּ  ט(,מו 'תה) ר' יודא בר סימון ורבי חנין בשם רבי יוחנן כתיב ,ג[בראשית רבה )וילנא( פרשת וישב פרשה פח] ֽכּו־ֲחָ֭ ֲע֣לֹות ֑ה'לְׁ וגו',  פְׁ

 ,הקציף הקדוש ברוך הוא אדונים על עבדיהם ליתן גדולה לצדיקים, פרעה קצף על עבדיו ליתן גדולה ליוסף

ֽר:  (טזתהלים קה,)שני הפסוקים הבאים מבטאים את ההשגחה הפרטית  בָׁ ם שָׁ ֥ח  ֵטה־ל  ֽל־מ  ץ כָׁ ר  ֑ אָׁ עָׁב ע ל־הָׁ א רָָׁ֭ ֣ רָׁ א (כגתהלים קה,) ו יִּקְׁ  ו יָׁב ֣

ֽם: ץ־חָׁ ֽר  ֣ר בְׁא  ב גָׁ י ֲעק ֗ יִּם וְׁ֝ ֑ צְׁרָׁ ל מִּ ֵא֣ רָׁ  יִּשְׁ

 

ָּכל ()לז,ד יו-מ  מקף כבורר בין אהבת יעקב ליוסף בלבד ובין אהבת יעקב ליוסף ולאחים אחרים. מלת "מכל" המחוברת במקף  – ֶאָח֔

ף כגון כמתבטא בברכת שמעון למלה הבאה ממעטת את ה"מכל" המלא מלמדת שלחלק מאחים אהבת יעקב הייתה שונה מאהבתו ליוס

 ולוי בפר' ויחי. 

ּו ()לז,ד ְׂשְנאֶ֖ ַּֽי  ֑תֹו ַוָֽ  טפחא בתפקיד שנוי ורבוי - א 

ּו ()לז,ד ]תו"ש נב[ ְׂשְנאֶ֖ ַּֽי  ֑תֹו ַוָֽ ְר֣אּו ()לז,ד קנאו אותו קנאה גדולה שנ'ו א  יו ַוּי  י ֶאָח֗ ָֽ ֞תֹו-ּכ  יֶהם ֣ ָאַה֤ב א   (פרקי דר"א פל"ח)וגו'  ֲאב 
ָך ,יז(יט '' קדוי)שבשנאה עברו על  ]תו"ש הערה סב[-תה לשנאה ובטעם טפחא מרמז שהקנאה השתנ ֑ לְׁבָׁב  יָך בִּ ֖ ת־ָאחִּ ֥א א  נָׁ שְׁ  ֹֽלא־תִּ

 .והתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים
א: ,יז(יט '' קדוי)טט: ואפשר שאם היו מקיימים את המשך הכתוב  יו ֵחֽטְׁ ֖ לָׁ א עָׁ ֥ שָׁ ָך וְֹׁלא־תִּ ית ֔ ת־ֲעמִּ יח   א  ח  תֹוכִּ   הֹוֵכ֤

 היו מבררים דבריו ומעשיו, ואולי היו יורדים "לארץ לא להם" שלא מתוך שנאה ולא היו אח"כ עשרה הרוגי מלכות.  

 

ְר֣אּו ()בר' וישב לז,ד [מלבי"ם] יו ַוּי  י אבל אחיו דנו בזה כוונה אחרת כמו שיתבאר, וחשבו. ֶאָח֗ ָֽ ֞תֹו-ּכ  יֶהם ֣ ָאַה֤ב א  שבאמת אהבת אב , ֲאב 
 גועים אינה אהבה עצמית רק אהבה גשמיית, אבל הם חשבו שאוהבו אהבה עצמיית, לאחד מבניו בדרך גע

י ()בר' וישב לז,ד ָֽ ֞תֹו-ּכ  אהבת אב לאחד מבניו בדרך געגועים אינה אהבה עצמית רק אהבה כבורר בין   [מלבי"ם]מקף ע"פ  - א 
 גשמיית, אבל הם חשבו שאוהבו אהבה עצמיית,

ישעז"א )המשך מלבי"ם(  ָֽ ֞תֹו-ּכ  ּו, וכן באשר ראו כי אהב אותו מכלם וא"א שלא ימצא גם בהם ילד שעשועים, ולכן ַה֤באָ֣ א  ְׂשְנאֶ֖  ַוַָּֽֽי 
֑תֹו רק אחד מן הבנים היה הלב והסגולה ויתר הבנים היו כקליפות, וישמעאל נדחה מפני  )טט: אצל אברהם ויצחק(, והוא כי עד עתה א 

הבכורה והברכה וירושת הארץ והדבוק האלהיי, ולבני הפילגשים נתן יצחק ועשו מפני יעקב, ויצחק ויעקב ירשו ברכת אברהם 
שעתה יתנוצץ הענין אברהם מתנות וישלחם, ועשו בבכי ירש ברכת חרב והר שעיר ונדחה מנחלת ה', ובאשר לא ידעו השבטים 

חושב שהוא הלב והסגולה , וראו שיעקב אהב רק את יוסף, חשבו שזה מפני שהאלהי על מטה שלמה ושכל שבטי יה יהיו לב וסגולה
לכן חשבו לכלות קוץ מכאיב מן הכרם לתועלת כללי, לא מקנאת איש מרעהו רק למען לא יחלל שרי קדש ויתן  ...ויתר בניו כקליפות, 

א (דלז,)לחרם יעקב וישראל לגדופים,  ּו ְול ֵ֥ ֹו)לסבול(  ָיְכלֶ֖ ם׃ ַּדְּברֵ֥ הרגילה ר"ל מה שהוא היה מדבר אליהם לשלום, כי השנאה  ְלָׁשֹלָֽ
תתקרר עת ידבר האויב דברי שלום ורצוי כמ"ש מענה רך ישיב חמה, אבל השנאה שהיא ע"י קנאה וכ"ש ע"י שחושב כי הוא אורב 
 :לנפשו וכבודו ושהוא רשע למות, תגדל עוד ע"י דבורו לשלום כאלו בפה חנף ישחית רעהו ובפיו שלום ידבר ובקרבו ישים ארבו

א (דלז,) [רש"י] ֹו ּוָיְכלֶ֖֣ ְול ֵ֥ ם ַּדְּברֵ֥ ֹומתוך גנותם למדנו שבחם, שלא דברו אחד בפה ואחד בלב.  - ְלָׁשֹלָֽ לפי' ]רש"י[  .לדבר עמו - ַּדְּברֵ֥

 האחים לא דברו עמו כדי שלא יהיה אחד בפה ואחד בלב.

א (דלז,) ]מלבי"ם[לפי'  ּו ְול ֵ֥ ֹו)לסבול(  ָיְכלֶ֖ ם׃ ַּדְּברֵ֥ ה שהיא ע"י קנאה וכ"ש השנא...  ר"ל מה שהוא היה מדבר אליהם לשלום, ְלָׁשֹלָֽ
 . ע"י שחושב כי הוא אורב לנפשו וכבודו ושהוא רשע למות, תגדל עוד ע"י דבורו לשלום

א (דלז,)בתבנית הטעמים של אפשר כי פירוש זה נתמך  ּו ְול ֵ֥ )אתנח( מרכא טפחא, בתפקיד כעין דרשת סמוכים, שענין מסוים  - ָיְכלֶ֖

ּוו מהכתוב לפניו משפיע בכתוב זה. הכתוב לפני ְׂשְנאֶ֖ ֑תֹו ַוַָּֽֽי  גורם לאחים לחשוב שהדיבור לשלום בא להפילם בפח ולכן אינם  א 

םפי שכוונתו -על-מעונינים בדבריו אף  . ְלָׁשֹלָֽ

ֹו (דלז,) ם ַּדְּברֵ֥ רבוי דברי יוסף בא רק להשיג שלום, וגם החלומות רמזו שרצון ה'  ]מלבי"ם[מרכא מרבה, סלוק מגביל. לפי'  – ְלָׁשֹלָֽ

 הם בשלום שבאמצעותו תבוא מחיתם ולא למשול עליהם.הוא שיקבלו עלי

 
  :ו –ה ,וישב לז בראשית

ֶ֖דְ֣לֶאָח֑יו ]ה[ ֲח֔לֹוםַ֣וַּיּג  ף֣  ֹו׃ַ֣֣וַּיֲחֹ֤לם֣יֹוס  תָֽ ֹודְׂ֣שנ ֵ֥א֣א  פּו֣עֶ֖ ֵ֥ יֶה֑םַ֣וּיֹוס  ְמעּו֣֣]ו[ַ֣וּי ֶ֖אֶמרֲ֣אל  י׃-ׁש  ְמּת  רָ֣חָלָֽ ֹוםַ֣הֶּזֶ֖הֲ֣אֶׁשֵ֥ אַ֣הֲחלֵ֥ ָ֣נ֕
יֶה֑ם (ולז,) ל ד(,ו ' וא'דב)פחא אתנח, כטעמי )סלוק( ט ַוּי ֶ֖אֶמרֲ֣אל  ֵא֑ רָׁ ע יִּשְׁ ֖ מ  -כנדרש ב היינו יוסף מנבא מתוך קבלת עול מלכות שמים שְׁ

יֶה֑ם ]ה[[ ילקוט שמעוני תורה וישב רמז קמא] ֲח֔לֹום֣]ו[ַ֣וּי ֶ֖אֶמרֲ֣אל  ף֣  ְמעּוַ֣֣וַּיֲחֹ֤לם֣יֹוס  ֹוםַ֣הֶּזֶ֖ה-ׁש  אַ֣הֲחלֵ֥ אמר להם כך יהיו נביאים  ,ָנ֕
ְמעמוכיחים אתכם  א֣-ּוׁש  את אשר ה'  (וי"ההשם ל תמרמזבתפקיד שתי נקודות המרמזות לשתי אותיות יו"ד וקו המרמז לאות ו"ו, גי' יי"ו גדול -)זקףָנ֕

)לז,ד( לימדה שיוסף היה נביא. ונביא חייב לומר נבואתו ולא לכבשה כדי להזהיר את העם. כאן יעקב ויוסף אמרו -אחת מהדרשות ב אומר,

' בר)-תרים עוד אין הארץ שלהם. האחים סברו שהארץ שלהם מכח הכיבוש בשכם והמלחמה שאח"כ כמרומז בלאחים שמגזרת בין הב

ב: ה(וישלח לה, ֵנ֥י י ֲעק ֽ י בְׁ ֔פּו ַאֲחֵר֖ דְׁ ֽ ם וְֹׁ֣לא רָׁ י֣בֹוֵתיה ֔ בִּ ר  סְׁ ים  ֲאש  ֽעָׁרִּ ים ע ל־ה  ת ֱאֹלהִּ֗ ֣ ת  י׀ חִּ ֣ עּו ו יְׁהִּ ֑    ו יִּסָׁ
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
  )התשע"ח( :מקץ מא,אבראשית  2.19 

ֶּבן: מו,מא מקץ בראשית ף֣  הֶ֣מֶלְך-ְויֹוס  ֶ֖יַּ֣פְרע ֣ ְפנ  הְּ֣בָעְמ֕דֹו֣ל  ֣יםָׁ֣שָנ֔ ם-ְׁשֹלׁש  ְצָר֑י  ֣מ 
רְּ֣בָכל֣ הַ֣וַַָּֽֽיֲעב ֶ֖ ֣יַ֣פְרע ֔ ְפנ  ּל  מ  ף֣  ֤א֣יֹוס  ם׃-ַוּי צ  י  ְצָרָֽ ֶרץ֣מ  ֶ֣אֵ֥

הְּ֣בָעְמ֕דֹו֣  המלים 'גי (]אמרי נועם[עולה תקע"ו )ע"פ עולה יסו"ד מלכו"ת  ל"גדו-ף"ן זק"קט-ף"זקגי' המלים  גדול,-קטן זקף-זקף -ָׁשָנ֔

, הודיעו הסכמה ן"ה ו. כעין תקע"ןה" שבאתב" ט. צ"טעולה צ" ז"לתע ותקע" בין הפרש ,זגדול עולה תע"-קטן זקף-זקף -המוטעמות ב

 ליוסף. 
 'בר)-השפע הגשמי כנאמר ביסו"ד מלכו"ת נפתח השפע הרוחני )ראה אוצר גי' רב י"ר פאלוך זצ"ל( שהביא את -מהחיבור שהביא יוסף ב

ֽים׃ (מא,מז מקץ צִּ מָׁ קְׁ ע לִּ ֑ בָׁ שָׁ ֵנ֣י ה  ב ע שְׁ ֖ ש  ץ בְׁ ר  אָׁ֔ ע ש הָׁ ֣   ו ת 

 בי"ת הל"ל; , ]אוצר הגי' של הרב י"ר פאלוך[ תע"ז: עקיב"א ב"ן יוס"ף יס"ד ז"ה-מ

 תיבות 99)בנוסח הספרדים( בתפילת בימי מתתיהו )שבחנוכה( יש צ"ט: 

֤...  ו(מא,מ מקץ 'בר) רְּ֣בָכלַוּי צ  הַ֣וַַָּֽֽיֲעב ֶ֖ ֣יַ֣פְרע ֔ ְפנ  ּל  מ  ף֣  ם׃-א֣יֹוס  י  ְצָרָֽ ֶרץ֣מ   ֶאֵ֥

י ( מ,מא)הבאים  מקראותפשט הפסוק מתבטא ב ֑ ק כָׁל־ע מִּ ֣ יָך יִּש  ֖ ֵר֑ ... אמר לו רבי יוסי ... אין  י"רש ג(מ,מא) ... וְׁע ל־פִּ אלא לשון ברכיים,  ְךַאבְׁ
ל א ֔תֹו ֣תֹוןוְׁנָׁ ידו שנאמר  תחתשהכל נכנסין לפניו ויוצאין  ֖ ר   ע  ֥ יִּם:כָׁל־א  ֽ רָׁ צְׁ גְׁ֖לֹו ...   ד(מ,מא)... ץ מִּ ת־ר  ת־יָׁ֛דֹו וְׁא  יש א  ֧ ים אִּ יָך ֹֽלא־יָׁרִּ֨ ד ֗ עָׁ לְׁ ּובִּ

יִּם: ֽ רָׁ צְׁ ץ מִּ ר  ֥  ...בְׁכָׁל־א 

 

֑ף֣ מא,נד: מקץבראשית  רָ֣אַמ֣ר֣יֹוס  ָל֔בֹואַּ֣כֲאֶׁשֶ֖ ֤יָ֣הָרָעב֣  יָנהֶׁ֣שַ֣בעְׁ֣שנ  ֶּל֝ ַ֣וְּתח 
ְּבכָ֣֣ יָ֣רָעב֣  ֤ ֶחם׃-ָהֲ֣אָר֔צֹותּ֣וְבָכל-לַוְיה  ָיהָ֣לָֽ םָ֣הֵ֥ י  ְצַרֶ֖ ֶרץ֣מ  ֶ֣אֵ֥

֤יָ֣הָרָעב ֣ (מא,נד מקץ 'בר) ליקוטי אנשי שם יָנהֶׁ֣שַ֣בעְׁ֣שנ  ֶּל֝ .... כאשר אמר יוסף וגזר שהתבואה שאינו ת"י )תחת יד( פרעה ירקבו.  ַוְּתח 
המצרים לעצמם והרקיבו אלו בעצמם. פתח להם  וזה ויפתח יוסף את כל אשר בהם וישבר למצרים. כל לרבות אפילו התבואה שאצרו

וגו'   יוסף ומכר להם בדמים יקרים. וראו גדולתו ית' שבעיניהם היו נרקבים וכשהיה יוסף מוכר להם היו מתוקנים. כמו שהיה במכת דם 

וישבור למצרים לבד  הוליכו התבואה ממצרים לשאר ארצות ועל ידי זה ותרעב כל ארץ מצרים ויפתח יוסףשתחילה המצרים  א"י... 
ומזה נחזק הרעב גם להם לפי שע"י ערמה הוליכו למדינות אחרות. לכן עשו תקנה שכל הארץ באו מצרימה אל יוסף לשבור אוכל 

 לכל אחד רק לפי צורכו ולא לעשות בה סחורה )קנין אברהם(.

֤יָ֣הָרָעב ֣ יָנהֶׁ֣שַ֣בעְׁ֣שנ  ֶּל֝ גרש ומהפך, ללא מונח כעין יצא להקל -תר עם מונח בין אזלאנדיר ביו –גרש מונח מהפך פשטא -אזלא – ַוְּתח 

ולא להחמיר, עם מונח אפשר כי מלמד על כעין יצא עם לפחות שתי הקלות לטובה סופית לבני ישראל. משתי ההקלות  נאסף כל הכסף 

קיב ומה שקנה יוסף רקוב היה מצרים ומשאר ארצות באוצרות פרעה ואח"כ נטלוהו בני ישראל ממקום אחד. )א( שמה שאצר יוסף לא הר

 נמכר מעמו מתוקן, )ב( שעשו תקנה שימכרו לכל אחד  רק כפי צורכו ולא לסחורה כדי שיהיה לכולם ויוסף מכר במחיר גדול.

 

ְָֽ֣֖ראא: מקץ מב, בראשית ב ַוַּי י ַיֲָֽעק ֔ ֵ֥ ם ֶׁשֶֶ֖בר-ֶיׁש ּכ  ְצָר֑י  ב ֣ ַוּי ֤אֶמר ְּבמ  יו ַיֲָֽעק  ּו׃ ָלֶָּ֖מה ְלָבָנ֔ ְתָראָֽ  ּת 
ב ֣ ֶמרַוּי ֤א יו ַיֲָֽעק  ּו ָלֶָּ֖מה ְלָבָנ֔ ְתָראָֽ היות והרסו כרך גדול של שכם, וארץ כנען היתה ממלכות או בחסות מצרים, היה לבני יעקב מקום  ּת 

בֶ֣אל (בר' וישלח לד,ל)-לחשוש מלהתפס במצרים על מעשיהם. )ראה הסברנו ב אֶמרַ֣יֲעק ֝ ְמ֣עֹוןְ֣וֶאל-ַוּי ֨ י֣ -ׁש  ת  ֲעַכְרֶּת֣ם֣א  י֣  ו  ר' מקץ ב)-ובל 

הוא היה אומר אל תהי בז לכל אדם ואל תהי מפליג לכל דבר שאין לך אדם שאין לו ,מ"ג[ ד"משנה מסכת אבות פ]כי נאמר  (מב,יט
 שעה ואין לך דבר שאין לו מקום:

סף, סוד הצלת עם משמע, אוכל, שבירת סוד היעלמות יו-מקף בתפקיד רב – ֶׁשֶֶ֖בר-ֶיׁשנוטריקון ש'ם ב'ן ר'חל )מקור לא ידוע(.  – ֶׁשֶֶ֖בר

 ישראל כי מפני ששם בן רחל משנה למלך לא יאונה רע לבני יעקב 

ל לד,ל: וישלחבראשית  ב א  ר י ֲעק ֝ אמ  ל-ו י ֨ ֣עֹון וְׁא  מְׁ י  -שִּ ם א תִּ ֣ ת   ֵלוִּי  ֲעכ רְׁ

֤פּו  סְׁ ר וְׁנ א  פָׁ֔ סְׁ י מִּ ֵת֣ ֲֽאנִּי  מְׁ ֑י ו  זִּ י ּוב פְׁרִּ ֖ נ ֲענִּ ֽכְׁ ץ ב  ר  ב הָׁאָׁ֔ י ֵש֣ נִּי  בְׁ יֵש  ה בְׁאִּ ֽי׃לְׁ ֥י ּוֵביתִּ י ֲאנִּ ֖ תִּ דְׁ מ  ל י  וְׁהִּ֔כּונִּי וְׁנִּשְׁ  עָׁ

ב ר י ֲעק ֝ אמ  לקדמא ואזלא, כעין כלל מלמד על  – ו י ֨ ל-א  ֣עֹון וְׁא  מְׁ י  -שִּ ם א תִּ ֣ ת  מונח זרקא מונח סגול, כאילו מספר לימודי ז"ס  – ֵלוִּי  ֲעכ רְׁ

ים רחוקים, כגון מצרים, שע"פ אלשיך בפר' מקץ ראה וביניהם בתפקיד הרחבת העכירה ביחסים עם הגוים למעבר ליושבי הארץ אל גו

 (.ב"ר עה,זע"פ  אלשיךארץ כנען היתה ממלכות או חסות מצרים בימים ההם ) (מב,יט)-הסברנו ב

םבראשית מקץ מב,יט:  ֣ים-א  נ  ם ּכ  יֶכ֣ם ַאֶּת֔ ד ֲאח  ֶ֖ר ֶאָח֔ ֣ית י ָאס  ְׁשַמְרֶכ֑ם ְּבב  יאּו ְל֣כּו ְוַאֶּתם ֣ מ  ֶבר ָהב ֔ ֹון ֶׁשֶ֖ ם׃ּבָ֣ ַרֲעבֵ֥ יֶכָֽ ּ֣ת 
אָ֣ת֑מּותּוַ֣וַּיֲעׂשּו-ְוֶאתבראשית מקץ מב,כ:  יֶכֶ֖םְ֣ול ֣ ְבר  יְ֣וי ָאְמנֵּ֥ו֣ד  ַל֔ ֣יאּו֣א  ָּתב  ן֣  יֶכ֤םַ֣הָּקט  ן׃֣֣-ֲאח  ָֽ  כ 

לעולם לא ...  (,טזמב)...  אור החייםהנושא ההילכתי של הפסוקים הוא מסירת יהודי לגויים. נשלב הערות על הנושא הכללי בתוך פירוש 
)לא היה בדעת הישראלים )כאן בני יעקב( למסור  הפרד בשום אופן כי היו יראים על הפירוד לבל יהיה אשם להיותו לבדוהיה בדעתם ל

)יש להוכיח מכאן שניתן להאמין לגוי , ולא נתרצו לבסוף להניח אחד מהם אלא לצד שתלה להם הנסיון בזה בידיהם אחד או יותר מביניהם(

ם( טי,מב)כאשר אבאר בפסוק  לומר מעשיהם לא מסכנים אותם מצד שלטון הגוים לא יאונה להם כל רע(כאשר הוא מצהיר שאם כנים הם, כ ֣ים-א  נ   ּכ 
אָ֣ת֑מּותּו֣ (,כמב)וגו'   אז הוכרחו במעשיהם:ְול ֣

 

יׁש ]יא[֣יד:  –,יא מקץ מב בראשית ֵ֥י֣א  נּוְּ֣בנ  ְחנּו֣ל א-ֻּכָּל֕ ֣יםֲ֣אַנ֔ נ  דָ֣נְ֑חנּוּ֣כ  ָֽ֣-ֶאָחֶ֖ יָךְ֣מַרְּגל  ֣ים׃ָהיֵּ֥וֲ֣עָבֶדֶ֖
י ]יב[ ָֽ אּ֣כ  ֶה֑ם֣ל ֕ ֹות׃-ַוּי ֶ֖אֶמרֲ֣אל  ְראָֽ ם֣ל  ֶרץָּ֣באֶתֵ֥ ֶ֣עְרַוֵ֥תָ֣הָאֶ֖
יׁש ]יג[ ֵ֥י֣א  ְֵ֛חנּוְּ֣בנ  ֲאַנ ים֣֣׀ ֹ֧ יָךַ֣אח  ֣יםָ֣עָׂשרֲ֣֩עָבֶד֨ ןֶ֣את-ַוּי אְמ֗רּוְׁ֣שנ  הַ֣הָּקט ֤ ּנ ֨ דְּ֣בֶאֶ֣רץְּ֣כָנַ֑עןְ֣וה  יֶנָּֽנּו׃-ֶאָחֶ֖ ד֣א  ַהּ֔יֹוםְ֣וָהֶאָחֶ֖  ֣ ָ֣אב  ינּו

ֶהֶ֖֣]יד[֣֣ ם׃ַוּי ֵ֥אֶמרֲ֣אל  יםַ֣אֶּתָֽ ֵ֥ רְ֣מַרְּגל  אמ ֶ֖ ֶכֵ֛ם֣ל  יֲ֣אל  ַּבְֹ֧רּת  רּ֣ד  ֑ף֣֗הּואֲ֣אֶׁש֨ ֣ם֣יֹוס 
יׁש ,יא(מקץ מב 'בר) ]רש"י[ ֵ֥י֣א  נּוְּ֣בנ  דָ֣נְ֑חנּו֣-ֻּכָּל֕  נצנצה בהם רוח הקודש, וכללוהו עמהם, שאף הוא בן אביהם )ראה ב"ר צא,ז(. -ֶאָחֶ֖

נּו אדם, כאן נצנצה בהם רוח הקדש. האצלה מכתר חכמה ובינה ליסוד גדול, תפקיד בדרך הסוד האצלה רוחנית מהשמים ל-זקף - ֻּכָּל֕

 מלכות וגלויו הנבואי בעולם המעשה. 

נּו ,יא(מקץ מב 'בר) . משלוש אמהות )לאה, בלהה, זלפה(גדול, בתפקיד שלוש, עשרה אחים שהגיעו למצרים הם בני איש אחד -זקף - ֻּכָּל֕

ְֵ֛חנּו֣ד ארבע אמהות כאשר הם מציגים את משפחתם רביע, בתפקי - ַוּי אְמ֗רּו ,יג(מקץ מב 'בר)לעומת  ֲאַנ ים֣֣׀ ֹ֧ יָךַ֣אח  ֣יםָ֣עָׂשרֲ֣֩עָבֶד֨ ְׁשנ 
יׁש ֵ֥י֣א  ןֶ֣את-ְּבנ  הַ֣הָּקט ֤ ּנ ֨ דְּ֣בֶאֶ֣רץְּ֣כָנַ֑עןְ֣וה  יֶנָּֽנּו׃-ֶאָחֶ֖ ד֣א  ַהּ֔יֹוםְ֣וָהֶאָחֶ֖  ֣    ָאב  ינּו

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
יׁשבראשית מקץ מב,יא:   ֵ֥י֣א  נּוְּ֣בנ  ְחנּו֣ל ֣-ֻּכָּל֕ ֣יםֲ֣אַנ֔ נ  דָ֣נְ֑חנּוּ֣כ  ים׃-אֶאָחֶ֖ ָֽ יָךְ֣מַרְּגל  ָ֣היֵּ֥וֲ֣עָבֶדֶ֖

נּו֣ יׁש ]בעה"ט[גדול, ענין של שלוש פעולות ודרש -זקף - ֻּכָּל֕ ֵ֥י֣א  , ג' נחנו, ולא אמר אנחנו רמז שאחד ממנו חסר, ֶאָחֶ֖דָ֣נְ֑חנּו-ְּבנ 
נּונ ֣ ,לב( לב' מט' במ)במסורת, הכא, ואידך  ר חְׁ ים נ ֲעב ֧ ֛ נּונ ֤  )איכה ג;מב(,  ֲחלּוצִּ נּו   חְׁ עְׁ  ( שאמרו ב"ר צא;ז, וזהו שדרשו )פָׁש  

 נחנו נהרוג כל העיר אם לא יתנו לנו,  (א)
 וזהו בשביל שנחנו פשענו בו  (ב)

 נחנו נעבור חלוצים להלחם אם לא יתנוהו לנו לפדותו:  (ג)
 

י בראשית מקץ מב,יב: ָֽ אּ֣כ  ֶה֑ם֣ל ֕ ֹות׃-ַוּי ֶ֖אֶמרֲ֣אל  ְראָֽ ם֣ל  ֶרץָּ֣באֶתֵ֥ ֶ֣עְרַוֵ֥תָ֣הָאֶ֖
אהפסוק ללא מלת  שמע ישראל, ובפנימיות התורה צריך התחזקות בקבלת עול מלכות שמים כדי  )דב' וא' ו,ד(ת מלאה של הוא בתבני ל ֕

ילברר את ניצוצי הקדושה שהם בהסתר הארץ.  ָֽ משמע מילת ערוה, מקום התורפה, מקום עבירות )מצרים ערוות -מקף כרב – ֶעְרַוֵ֥ת-ּכ 

 , פנימיות דבריו עוסק בבירור ניצוצי הקדושה מן המוסתר.הארץ( או המקום המוסתר. פשט דברי יוסף על מקום התורפה

ֶה֑ם֣)בר' מקץ מב,יב(  )סלוק( טפחא אתנח, כתבנית הטעמים של )דב' וא' ו,ד( שמע ישראל, בהסבר ]שפת אמת וישב תרן[ על   – ַוּי ֶ֖אֶמרֲ֣אל 

ה ניצוצי קדושה. העם היושב שם אמור היה עשו ובניו במקומות מושביהם, כך אפשר לומר על כל העמים. הבורא שם בכל מקום בבריא

 להעלותם לפי מעשיהם. אבל היות ולא היטיבו מעשיהם, אינם מגלים הניצוצי קדושה ולכן על בני ישראל לבררם.

א ...  [[189בראשית רבתי פרשת מקץ ]המתחיל בעמוד ]-גדול, בתפקיד שלוש, ג' ימים, ג' טענות יש ליוסף עליהם: כנדרש ב-זקף – ל ֕

שבאתם ועדיין  עברו ג' ימיםל אם לשבר אכל באתם למה נכנסתם בי' פתחים אחר שנכנסתם, אם על עסק תבואה באתם והלא כבר א"
 ץ באתם.לא קניתם תבואה, ועוד מה טיבכם בשוק של זונות, אלא לא לשבור אכל באתם אלא לראות ]את[ ערות האר

 

֣יםָ֣עָׂשרֲ֣֩עבָ֣: יג,מקץ מב בראשית יׁשַוּי אְמ֗רּוְׁ֣שנ  ֵ֥י֣א  ְֵ֛חנּוְּ֣בנ  ֲאַנ ים֣֣׀ ֹ֧ יָךַ֣אח  דְּ֣בֶאֶ֣רץְּ֣כָנַ֑ען֣-ֶד֨  ֶאָחֶ֖
ןֶ֣את֣ הַ֣הָּקט ֤ ּנ ֨ יֶנָּֽנּו׃-ְוה  ד֣א  ַהּ֔יֹוםְ֣וָהֶאָחֶ֖  ֣ ָ֣אב  ינּו
 

֣֩ ֣יםָ֣עָׂשר יָךפרט קדמאה  ַוּי אְמ֗רּוְׁ֣שנ  יׁשכלל הצריך לפרט  ֲעָבֶד֨ ֵ֥י֣א  ְֵ֛חנּוְּ֣בנ  ֲאַנ ים֣֣׀ ֹ֧ דְּ֣בֶאֶ֣רץְּ֣כָנַ֑ען-ַאח  המפרט הפרט  ופרט בתראה ֶאָחֶ֖

 קדמאה 

֣יםָ֣עָׂשר֣֩רביע  –ַוּי אְמ֗רּו֣ ,יג(מקץ מב 'בר)   קטנה, )א( מארבע אמהות )ב( כעין ארבע שיעורין, חציצין ומחיצין-מונח תלישא -ְׁשנ 

 )א( מארבע אמהות 

֣֩ ֣יםָ֣עָׂשר )כמו  )מב,יא( ]רש"י[ע"פ רביע, אף שהם מארבע אמהות אמרו שהם ויוסף מאוחדים  –ַוּי אְמ֗רּו֣ פרט קדמאה ַוּי אְמ֗רּוְׁ֣שנ 

וכללוהו עמהם שאף הוא בן  )ובפרט בתראה מתברר(נצנצה בהם רוח הקדש   (אלבק( פר' צא[ –]ב"ר )תיאודור -הנלמד ב
 ,יג(מב) ֗הּוא֣,יד(מב) -יוסף מרמז להם בדבריו ש )בר' מקץ מב,יד(-. לכן הם שנים עשר. ואפשר שבמידת סמוכים הנלמדת באביהם

יֶנָֽ֣-ש ָהֶאָחֶ֖ד  ּנּו׃א 

יׁש ֵ֥י֣א  ְֵ֛חנּוְּ֣בנ  ים֣׀ֲ֣אַנ ֹ֧ דְּ֣בֶאֶ֣רץְּ֣כָנַ֑ען-ַאח   פרט בתראה המפרט הפרט קדמאה ֶאָחֶ֖

 אמותיהם וכתוצאה יחסים ביניהם, ב' מצד יחסם ליוסף מצדתביר, מחולקים ביניהם א'  - אנחנודרגא פסק  - אחים דאח מצד

יר מרכא טפחא, על כל פרט חל הענין המדובר בו ע"פ פי' תב פסקדרגא  - אחד-אחים אנחנו בני אישמצד אחר קריאה ללא פסק 

 .נצנצה בהם רוח הקדש וכללוהו עמהם שאף הוא בן אביהם  (יא,מב) רש"י

 )ב( כעין ארבע שיעורין, חציצין ומחיצין

֣יםָ֣עָׂשר֣֩ ,יג(מב)  אומדנא, חציצין ומחיצין -כעין ארבע שיעורין  -רביע מונח תרסא  -ַוּי אְמ֗רּוְׁ֣שנ 

  , העיר במקום בשער אחד עשרה שערינכנסו ב [רש"י] עשרה שערים, ע"פ – ,יב(מב)וק )א( לפס

 מדרשו )ב"ר צא,ז( [רש"י]ע"פ  ד(י,מב)לפסוק )ב( 

 )א( אומדנא לממון לפדיון יוסף, 

 )ב( אומדנא על פעולה אם לא יסכימו לפדותו בממון, להרוג או ליהרג, 

 )ג( שיעור שניים החריבו שכם 
ְֵ֛חנּו֣;   570– גי' ,קטנה-תלישא -ָׂשר֣֩עָ֣  ג(י,מב)   קכ"ד כ"ג ק"א 101הפרש  23 -ו 124עולה  5-צמצום בתנ"ה;  455; הפרש 115   -תביר, גי'  –ֲאַנ

 

ֶהֶ֖ם ַוּי ֵ֥אֶמר :ידבראשית מקץ מב, ֑ף ֲאל  ר ֗הּוא יֹוס  י ֲאֶׁש֨ ַּבְֹ֧רּת  ֶכֵ֛ם ּד  ר ֲאל  אמ ֶ֖ ים ל  ֵ֥ ם׃ ְמַרְּגל   ַאֶּתָֽ
ר ֗הּוא יד(בר' מקץ מב,) [רש"י]מר להם יוסף כמדרש שמביא רביע, ארבעה דברים א – ֗הּוא י ֲאֶׁש֨ ַּבְֹ֧רּת  ֶכֵ֛ם ּד  רהדבר  - ֲאל  י ֲאֶׁש֨ ַּבְֹ֧רּת   ,ּד 

ואילו מצאתם אותו ויפסקו עליכם ממון,  א( -)טט  האמת והנכון; זה לפי פשוטו. ומדרשו )ב"ר צא,ז(: אמר להם: ֗הּואשאתם מרגלים, 
ם יאמרו לכם שלא יחזירוהו בשום ממון, מה תעשו? אמרו לו: לכך באנו, או להרוג או ליהרג. וא ב( -)טט תפדוהו? אמרו לו: הין. 

ר ֗הּוא ג( -)טט אמר להם:  י ֲאֶׁש֨ ַּבְֹ֧רּת  ֶכֵ֛ם ּד  מנחש אני בגביע שלי, ששנים מכם החריבו כרך  ד( -)טט להרוג את בני העיר באתם!  - ֲאל 
  גדול של שכם.

ר ֗הּוא יד(בר' מקץ מב,) ספורנו[]או נאמר כי הדבר הרביעי הוא כפי'  י ֲאֶׁש֨ ַּבְֹ֧רּת  ֶכֵ֛ם ּד  אותו האחד שאתם אומרים שאיננו ואינכם . ֲאל 
 :מפרשים אנה הלך הוא שהלך בעצתכם להגיד מה שראיתם או שהסכמתם כדי לרגל כמו שאמרתי

ֶהֶ֖ם ַוּי ֵ֥אֶמר יד(בר' מקץ מב,) תבנית הטעמים הפותחת פסוק זה פקיד דרישת סמוכים, כעין מידה מל"ב מידות )סלוק( מרכא טפחא בת – ֲאל 

 היינו שדברים מהכתוב הקודם משפיעים על הנלמד בפסוק זה. לכן אפשר לפרש כך: מוכיח עליו, )הכתוב לפניו()כב( מדבר שחבירו 

ר זה֗הּוא֣(  (גיבר' מקץ מב,) האחד שאיננו )המגיע לכאן מהפסוק הקודם י ֲאֶׁש֨ ַּבְֹ֧רּת  ֶכֵ֛ם ּד   ֲאל 
 יד(בר' מקץ מב,)
 

ם בראשית מקץ מב,טו: א  ה֣  ֤יַ֣פְרע  ֑נּו֣ח  ָּבח  ם-ְּבז ֶ֖אתּ֣ת  י֣א  ֹ֧ הּ֣כ  ֶּז֔ ְצ֣אּו֣מ  ָּנה׃-ּת  ָֽ ן֣ה  יֶכֵ֥םַ֣הָּקט ֶ֖ ֹואֲ֣אח  ְּ֣בבֵ֛
֑נּו ָּבח  , דבקות בשמע ישראל, מקימה  410, גי' שמע עולה 410טפחא אתנח, תבנית טעמים של "שמע ישראל", גי' בזאת עולה  - ְּבז ֶ֖אתּ֣ת 

מלת זאת וחי פרעה מרמז לגלות מצרים הנמשך בכל הגלויות, וע"י התמדה במצוות שמע ישראל, מקימים קומת את השכינה הרמוזה ב

 השכינה ויוצאים מגלות בכלל. )קצת ע"פ אור המאיר פורסם בדבר מלכות מקץ התשע"ד(

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 )התשע"ט(  :מקץ מא,אבראשית    2.20 
 

 בראשית מקץ מא,כז: 
ת ָּפרֹותָ֣הַרּ֨קֹותְ֣וָהָרע ֝ יםְ֣וֶׁשַ֣בעַ֣ה֠ ֑ ֹותַ֣הָּקד  ֔קֹותְׁ֣שֻדפֶ֖ ָהר  ים֣  ֳּבל  ּׁש  ָּנהְ֣וֶׁשַ֤בעַ֣הָֽ ה ֔ ים֣  ןֶׁ֣שַ֤בעָׁ֣שנ  יֶה֗ ֹ֣לתַ֣אֲחר  ָ֣הע 

ֵ֥יָ֣רָעָֽב׃֣ ַבעְׁ֣שנ  ְה֕יּוֶׁ֣שֶ֖ ֣י 
ָּפרֹות  גדולה שעור זמן הרעב, שעור זמן להגעת הגזרה, פרות אלו הן עיקר העניין בחלום פרעה,-מונח תלישא – ְוֶׁשַ֣בעַ֣ה֠

ָּפרֹות ונח תלשא, כעין לפחות שני טעמי תלשא, כל אחד עם תפקידים ללמד לכתוב לפניו ולכתוב אחריו )היינו, לפחות מ – ְוֶׁשַ֣בעַ֣ה֠

ת )בר' מקץ מא,כה(ארבעה לימודים בתפקידי תלשא(. סמיכות התכנים בין  ב ֔ ַהּט  ים֣  ֳּבל  ּׁש  ָּפרֹות )בר' מקץ מא,כו(ובין  ְוֶׁשַ֤בעַ֣הָֽ עשוי  ְוֶׁשַ֣בעַ֣ה֠

 ללמד על:

 עור לקט.)א( שי

  ]בבלי בבא מציעא קה,ב[-, במפולת יד ובמפולת שוורים כנלמד ב)ב( שיעור גידול שבלים, יחס בין זריעה לתנובה
אמר רבי יהודה מאי קצבה בכרי אלא אם יש בו כדי נפילה. וכמה כדי נפילה? רבי אמי אמר רבי יוחנן: ארבעה סאין לכור, רבי אמי 

ר ליה ההוא סבא לרב חמא בריה דרבה בר אבוה: אסברה לך; בשני דרבי יוחנן הוה שמינה ארעא, דיליה אמר: שמונת סאין לכור. אמ
בשני דרבי אמי הוה כחישא ארעא. תנן התם: הרוח שפיזרה את העומרין, אומדים אותה כמה לקט ראויה לעשות, ונותן לעניים. רבן 

ה? כי אתא רב דימי אמר רבי אלעזר, ואיתימא רבי יוחנן: ארבעת שמעון בן גמליאל אומר: נותן לעניים כדי נפילה. וכמה כדי נפיל
תא שמע, דכי אתי רבין אמר רבי אבוה אמר  -קבין לכור. בעי רבי ירמיה: לכור זרע או לכור תבואה? למפולת יד או למפולת שוורים? 
 .תיקו -ד או למפולת שוורים? רבי אלעזר, ואמרי לה אמר רבי יוחנן: ארבעת קבין לכור זרע. ועדיין תבעי לך: למפולת י

 

היינו זורע שטח של ארבעה קב, התנובה השמינה  כי אתא רב דימי אמר רבי אלעזר, ואיתימא רבי יוחנן: ארבעת קבין לכור. -הסבר ל

 !!! 45=  180/  4קבין. היחס הוא  180סאין שהם  30אמורה להיות מספר גרעינים שיספיקו לזריעת שטח של כור שהוא כשטח 

 (100%-ממה שזרע )קצת מעל לשני אחוז ל 45היינו נותן לקט המהווה חלק  רבן שמעון בן גמליאל אומר: נותן לעניים כדי נפילה.פי ול

 הוא במפולת יד, ואילו במפולת שוורים השיעור היה גבוה מכך.  45:  1אפשר שהשיעור בימי התנאים והאמוריים היה 

 

֤֣: ל,מא מקץ בראשית ַבעְׁ֣שנ  ָקמּוֶׁ֣ש֝ ְׁשַּכֵ֥חָּ֣כלְו֠ ןְ֣ונ  יֶה֔ ַאֲחר  ם-יָ֣רָעב֣  י  ְצָר֑ עְּ֣בֶאֶ֣רץ֣מ  ַ֣הָּׂשָבֶ֖
ָּלֵ֥הָ֣הָרָעֶ֖בֶ֣את֣ ֶרץ׃-ְוכ  ָ֣הָאָֽ

ָקמּו ע-ָּכל)א( במשמע של עקירת זכרון  גדולה,-תלישא - ְו֠ לומר  ורוצה...  [מעם לועז בראשית ב ע' תשלא, עצת יוסף ילקוט]כפי'  ַהָּׂשָבֶ֖
עְּ֣בֶאֶ֣רץ-ָּכל שנות הרעב ישכח שיתמואפילו אחרי  שהארץ תשוב לתת  עדכך שיהיה נצרך זמן הרבה -, כי הרעב יהיה כבד כלַהָּׂשָבֶ֖

 כוחה כמלפנים להוציא תבואה להשביע הבריות. 
ָקמּו ע֣-ָּכל-במשמע של מחיצה ל גדולה,-תלישא - ְו֠ ואילו הרעב יהיה בכל המדינות  לבדהוהשבע יהיה במצרים  [ךלדר צידה]כפי' ַהָּׂשָבֶ֖

 .עולםוארצות ה

ָקמּו ם )מא,כט( לצורך כתוב לפניה מחיצהבמשמע לימוד של  ,)=תלשא( גדולה-תלישא - ְו֠ י  ְצָרָֽ ֶרץ֣מ  ֹולְּ֣בָכל־ֶאֵ֥ עָּ֣גדֶ֖ , שכדי להאכיל  ָׂשָבֵ֥

ן֣ )מא,ל(-בשנות הרעב המוזכרות ב יֶה֔ ַאֲחר  ֤יָ֣רָעב֣  ַבעְׁ֣שנ  ָקמּוֶׁ֣ש֝ כֶ֣ )מא,לה(צריך בפשטות ְו֠ ְקְּב֗צּוֶ֣את־ָּכל־א ֨ ֔בֹותְוי  ֣יםַ֣הּט  ַהָּׁשנ   ֣ . ל

של השגחה פרטית מה' לשימור האוכל הנקבץ , כי האוכל  מחיצה בעלת בחינה נעלהבאוצרות( לשנות הרעב. אבל כאן צריך  –)במחיצות 

ְׁשַּכֵ֥חָּ֣כל )מא,ל(שנקבץ ע"י עם הארץ נרקב וזהו  ע-ְונ   . ַהָּׂשָבֶ֖

 

ֹול֣הַ֣: מט,אמקץ מ בראשית ףָּ֣בֵ֛רְּ֣כחֵ֥ ֵ֥ ר֣יֹוס  ְצּב ֨ דַוּי  ֣הְ֣מא ֑ ָּ֣יֶ֖םַ֣הְרּב 
י֣ י-ַעֵ֛דּ֣כ  רּ֣כ  ְסּפ ֶ֖ ל֣ל  ר׃-ָחַדֵ֥ ְסָּפָֽ ין֣מ  ֵ֥ ֣א 

ר ְצּב ֨ ֹולַ֣הָּיֶ֖ם קדמא – ַוּי  ףָּ֣בֵ֛רְּ֣כחֵ֥ ֵ֥ דמרכא תביר מרכא טפחא ֣–֣יֹוס  ֣הְ֣מא ֑  מונח אתנח  – ַהְרּב 

י תביר – ַעֵ֛ד ר-ּכ  ְסּפ ֶ֖ ל֣ל  י֣מרכא טפחא – ָחַדֵ֥ ר-ּכ  ְסָּפָֽ ין֣מ  ֵ֥  מרכא סלוק  – א 

ר֣במלת  בגלל טעם קדמא – טט ְצּב ֨ פרט הצריך )ב( כלל הצריך לפרט  שתי מידות דרישה. )א( כעיןאפשר כי הכתוב כאן הוא מורכב מַוּי 

 .לכלל

ד -הוא הצריך לפרט  כללמידת הדרישה )א( ה ֣הְ֣מא ֑ ֶ֖םַ֣הְרּב  ֹולַ֣הָּי ףָּ֣בֵ֛רְּ֣כחֵ֥ ֵ֥ ר֣יֹוס  ְצּב ֨  ַוּי 

י -הצריך לכלל  פרטמידת הדרישה )ב( ה ר-ַעֵ֛דּ֣כ  ְסּפ ֶ֖ ל֣ל  יָ֣חַדֵ֥ ר-ּכ  ְסָּפָֽ ין֣מ  ֵ֥  א 

דהצבירה  כלל ֣הְ֣מא ֑ . ולהפך הפרט דורש איפיון מה גרם חשיבותבא הפרט להודיע שמרוב השפע כבר אין לכך  ,מבקש אפיון כמותי ַהְרּב 

 .בכלללמצב אי המנין המופיע 

 

֑֣ מא,נ: מקץבראשית  ֹואְׁ֣שַנ֣תָ֣הָרָע יםְּ֣בֶטֵֶ֥רםָּ֣תבֶ֖ ֔ ֣יָ֣בנ  ְׁשנ  ֤ףֻ֣יַּלד֣  ֹון:ּוְליֹוס  ן֣אָֽ ֵ֥ ה  ַרעּ֣כ  יֶ֣פֶ֖ ֹוט  תַּ֣בת־ּפֵ֥ ְסַנ֔ ָאָֽ  ֣ ֣בֲ֣אֶׁש֤רָ֣יְָֽלָדה־ּ֣לֹו
ים ,נ(מאמקץ  'בר) ֔ ֣יָ֣בנ  ְׁשנ  ֤ףֻ֣יַּלד֣  קטן מלמד על שתי דרשות בכתוב, מהפך פשטא מלמד שלפחות -קטן, זקף-מהפך פשטא מונח זקף – ּוְליֹוס 

ב ביניים. ננסה לזהות את את הלימודים שיתמכו בהשערה ע"פ טעמי אחת מהדרשות יוצאת מפשט הכתוב, טעם מונח עשוי לרבות מצ

 המקרא ע"פ המקורות הבאים: 
 (איוב ה, כ)שנאמר המרעיב עצמו בשני רעבון ניצל ממיתה משונה,  )שו"ע או"ח תקעד( כלאמר רב יהודה אמר רב:  [בבלי תענית יא, א]

עָׁבבְָׁ֭  ָך֣  רָׁ ֽדְׁ ו ת פָׁ ֑ מָׁ אמר ריש לקיש: אסור לאדם לשמש  ניצול ממיתה משונה. -כי קאמר: בשכר שמרעיב עצמו בשני רעבון מרעב מיבעי ליה! אלא ה. מִּ
ים ,נ(מאמקץ  'בר)מטתו בשני רעבון, שנאמר  ֔ ֣יָ֣בנ  ְׁשנ  ֤ףֻ֣יַּלד֣  ֹואְׁ֣שַנ֣תָ֣הָרָע֑ב ּוְליֹוס  . תנא: חסוכי בנים משמשין מטותיהן ְּבֶטֵֶ֥רםָּ֣תבֶ֖
ופירש אחד מהן, באין שני מלאכי השרת שמלוין לו לאדם, ומניחין לו ידיהן על ראשו, ואומרים: שישראל שרויין בצער בשני רעבון. תנו רבנן: בזמן 

אל יראה בנחמת צבור. תניא אידך: בזמן שהצבור שרוי בצער אל יאמר אדם: אלך לביתי ואוכל ואשתה, ושלום עליך, נפשי, ואם  -פלוני זה שפירש מן הצבור 
נֵ֣  (ישעיהו כב, יג) הכתוב אומר: עליו -עושה כן  ֣שֹון ה׀וְׁהִּ ה שָׁ חָׁ֗ מְׁ ג׀ וְׁשִּ ר ֤ ר   הָׁ קָׁ ט בָׁ ח ֣ אן וְׁשָׁ ל צ ֔ ר ָאכ ֥ ֖ ֣תֹות בָׁשָׁ ִּן וְׁשָׁ ֑י ֔תֹו ָא֣כֹול יָׁ ֥י וְׁשָׁ ר כִּ ֖ חָׁ מה כתיב  :נָֽׁמּות מָׁ

י הוְׁנִּגְׁלָׁ֥  ד(ישעיהו כב, י) -בתריה  ֖ ֑אֹות' ה֣  בְָׁאזְׁנָׁ בָׁ ֻכפ ר צְׁ ם־יְׁ֠ עָֹׁו אִּ ֤ה ן  ה  ז  ֻמ֔תּון לָׁכ ם   ה   -. עד כאן מידת בינונים, אבל במדת רשעים מה כתיב ע ד־תְׁ
ִּן יּוֵאתָׁ֥  (ישעיהו נו, יב) ֖י ה־י  חָׁ קְׁ ה א  ֣ בְׁאָׁ ֤ה רכָׁ֑ שֵ  וְׁנִּסְׁ יָׁ ז ה   וְׁהָׁ ר ֣יֹום כָׁ חָׁ֔ דִּ֣  א(,זישעיהו נ) -. מה כתיב בתריה מָׁ ד יקה צ  ין ָאבָׁ֔ יש וְֵׁא֥ ֖ ם אִּ ֣ ס דוְַׁאנְׁ  ע ל־ֵל֑ב שָׁ ֤  ֵשי־ח 

פִּים   ֱֽאסָׁ ין נ  ֵא֣ ין בְׁ ֵנ֥י ֵמבִּ֔ פְׁ ֽי־מִּ ה כִּ ֖ עָׁ ף הָׁרָׁ ֥ ֽיק נ ֱאס  דִּ  .אלא: יצער אדם עם הצבור :ה צ 
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
)טט: כך מצער עצמו עם הצבור וניצל ממיתה מצוה )ח( להרעיב אדם עצמו ]א*[ בשנת רעבון  [שו"ע או"ח הלכות תענית סי' תקעד, ס"ד] 

 )פירוש ולמנועי בנים( )ט( >ב< ואסור לשמש בו )י( מטתו, )יא( ה חוץ מליל טבילה; ולחשוכי בנים)ס"ה(( משונה ורואה בנחמת הציבור
כל )יג( ו הפורש מן הצבור אינו רואה בנחמתן; וכל המצטער עמהם, זוכה ורואה  [, ס"ה]שם .)וע"ל סימן ר"מ סעיף י"ב()יב( מותר 
 בנחמתן.

 

֤ףֻ֣יַּלד֣  ,נ(מאמקץ  'בר יםּוְליֹוס  ֔ ֣יָ֣בנ  קטן מלמד על שתי דרשות בכתוב, מהפך פשטא מלמד שלפחות -קטן, זקף-מהפך פשטא מונח זקף – ְׁשנ 

 אחת מהדרשות יוצאת מפשט הכתוב, טעם מונח עשוי לרבות מצב ביניים.

)טט: כך מצער עבון מצוה )ח( להרעיב אדם עצמו ]א*[ בשנת ר [תענית סי' תקעד, ס"ד 'שו"ע או"ח הל]-הלימוד מהפשט הוא כנפסק ב

 )ט( >ב< ואסור לשמש בו )י( מטתו, )יא( ה חוץ מליל טבילה;עצמו עם הצבור וניצל ממיתה משונה ורואה בנחמת הציבור )ס"ה((

 )יב( מותר )פירוש ולמנועי בנים( ולחשוכי בנים [תקעד, ס"ד ]שם-מצב הביניים עשוי להיות כהמשך ה

 

ֶרם֣ ,נ(מאמקץ  'בר) [כלי יקר] ֹואְׁ֣שַנ֣תָ֣הָרָע֑בְּבֶטֵ֥ בשני רעבון )תענית יא א(. ולפי זה היה לו לומר )ג"א לשמש( מכאן שאסור לעשות צרכיו . ָּתבֶ֖
 וליוסף יולד שני בנים בשנת השובע. ויש כדמות סמך לדברי בית שמאי שאומרים )יבמות סא ב( שאם יש לאדם שני בנים קיים מצות פריה ורביה,

ולדו לו שני בנים בטרם יבוא שנת הרעב הייתי אומר שלכך קרא שם שני אפרים כי הפרני אלהים, לפי שנולד בשנת ואם לא הגיד לנו הכתוב שנ
אבל עכשיו שקראו אפרים קודם שנת הרעב, ודאי קראו כך לפי שאז יצא ידי הרעב שכל העולם היו רעבים וליוסף היה בר ופירות לרוב, 

ים֣ ב(,נמאמקץ  'בר)מצות פריה ורביה, זה שאמר  ֶ֖ יֱ֣אֹלה  נ  ְפַרֵ֥ י־ה  ָֽ אחר היות לו שני בנים כדברי בית שמאי. אמנם לדברי בית הלל ּכ 
)רמב"ם  שלא יבעול אדם כשהוא רעב ולא כשהוא שבעשסוברים בן ובת דוקא אין לפרש כך. ויכול להיות רמז מכאן למה שאמרו 

 :וצע בין שובע לרעבהממט( על כן לא נאמר בשנת השובע כי מדבר בזמן י"ה ,ד"דעות פ 'הל

ים ֔ ֣יָ֣בנ  ְׁשנ  ֤ףֻ֣יַּלד֣  קטן מלמד על שתי דרשות בכתוב, מהפך פשטא מלמד שלפחות אחת -קטן, זקף-מהפך פשטא מונח זקף – ּוְליֹוס 

הדרשה היוצאת מפשט  ,נ(מאמקץ  'בר) [כלי יקר]מהדרשות יוצאת מפשט הכתוב, טעם מונח עשוי לרבות מצב ביניים. ע"פ ]כלי יקר[ 

 ט(י"ה ,ד"דעות פ ')רמב"ם הל שלא יבעול אדם כשהוא רעב ולא כשהוא שבעכתוב היא ה
 

ֹואְׁ֣שַנ֣תָ֣הָרָע֑ב֣ ,נ(מאמקץ  'בר) רש"י , אדמו"ר ממ"ש[194]דבר מלכות, מקץ התשע"ז,ע' נא, ליקוטי שיחות כ' ע'  ֶרםָּ֣תבֶ֖  מכאן -ְּבֶטֵ֥
בפר' נח כתב רש"י שנח ובניו נאסרו בתשמיש המיטה בתבה, "מפני  :)בבלי תענית יא,א( שאסור לאדם לשמש מטתוז בשני רעבון

דייקא, ולא מנח ובניו. ונמוקו עמו: מנח אפשר ללמד אסור זה רק כאשר האדם עצמו שרוי  מכאןשהעולם שרוי בצער", זהו שדיק 
ו סובל מרעב, שהרי יוסף היה לו בצער, שהרי אף נח ובניו הצטערו בהיותם בתבה, ואילו מיוסף לומדים שהאסור חל גם על מי שאינ

 אוכל בשפע.

ֹוא ֶרםָּ֣תבֶ֖   חל גם על מי שאינו סובל מרעב, שהרי ליוסף היה לו אוכל בשפע. )לשמש מיטתו(שהאסור מרכא טפחא, כיתור לרבות  – ְּבֶטֵ֥

 
 : ז,מקץ מג בראשית

ַאל רַ֣ה֨עֹודֲ֣אב֣ -ַוּי אְמ֡רּוָׁ֣ש֣אֹולָׁ֣שָֽ אמ ֗ נּו֣ל  יׁשָ֣ל֣נּוּ֣וְלמֹוַלְדּת ֝ א  ֶּגדָה֠ חַ֣וַּנ֨ ׁ֣שָ֣לֶכ֣םָ֣א֔ ֲהי   ֣ ֶּ֑לה֣-֔לֹוַ֣על-יֶכֵ֥םַ֣חי יםָ֣הא  ֣ יַ֣הְּדָבר  ֶ֖ ּ֣פ 
ידּוֶ֣את֣ ֶ֖ ר֣הֹור  י֣י אַמ֔ ֣ עּ֣כ  ם׃-ֲהָי֣דֹוַע֣נ ַד֔ יֶכָֽ ֲ֣אח 

ַאל יׁש-ַוּי אְמ֡רּוָׁ֣ש֣אֹולָׁ֣שָֽ א   פזר מונח תלישא גדולה – ָה֠

נּו ר֣ ָל֣נּוּ֣וְלמֹוַלְדּת ֝ אמ ֗ חי שאחריו יש שני פרטים , כעין יצא מן הכלל ולפגרש רביע-מונח אזלא –ל  ׁ֣שָ֣לֶכ֣םָ֣א֔ ֲהי   ֣ יֶכֵ֥םַ֣חי אז  ַה֨עֹודֲ֣אב 

 אפשר שיצא ללמד על עצמו. אבל אם אלו לא פרטים המתלוים ליוצא מן הכלל, אז זה יצא מן הכלל המלמד על הכלל כולו. 

ר֣ אמ ֗  עצי עריסותינו גילה לנו.  אפילואבא  רא" משלים: רמ" פע" ירש"ובמנינם אתה מוצא שנים.  דבריםרביע, ארבעה  –ל 
יֶכֵ֥םַ֣חי ֣ ר֣, עשוי ללמד על חבירו שלפניו קדמא מרכא פשטא – ַה֨עֹודֲ֣אב  אמ ֗ נּו֣ל    או זה שלפניו מלמד עליוָל֣נּוּ֣וְלמֹוַלְדּת ֝

ח ׁ֣שָ֣לֶכ֣םָ֣א֔  קטן-זקףמונח מונח  – ֲהי 

י֣-ַעל ֶ֖  טפחא –ּפ 

ֶּ֑לה֣ יםָ֣הא  ֣  אתנח מונח –ַהְּדָבר 

ׁ֣ש֣לָ֣ ֲהי   ֣ יֶכֵ֥םַ֣חי ֶּגדֲאב  חַ֣וַּנ֨ תבנית העשויה  ,הוא תיאור ואחריו פעולה, הכתוב קטן-זקףפשטא מונח מונח  )=מאריך( רכאמ –֔לֹו֣-ֶכ֣םָ֣א֔

ׁ֣שָ֣לֶכ֣ם֣כ( במפגש יוסף ואחיו לא מוזכר שאלות יוסף  –)בר' מקץ מב,ו -. בלימוד אלפניו ואלפני לפניו עללהעיד  ֲהי   ֣ יֶכֵ֥םַ֣חי ַה֨עֹודֲ֣אב 
ח הר' מקץ מב,יג( )ב-. הם אמרו ב ָא֔ ן וְׁהִּנֵ֨ ט ֤ קָׁ ת ה  ינּו  -א  ֔יֹום ָאבִּ   –)בר' מקץ מב,ו -מכאן משמע שיש להם אח ושאביהם חי. עוד לא כתוב ב ה 

ֽיכ( מה שאמרו ))בר' מקץ מג,ה(  ר ֵאֵל ינּו  ֹלא-כִּ ֤ יש ָאמ  ֽם׃-הָׁאִּ֞ כ  תְׁ ֥ם אִּ יכ  י ֲאחִּ ֖ י בִּלְׁתִּ נ ֔ ֣אּו פָׁ רְׁ שם. אז אפשר שהכתוב כאן משלים את הכתוב  תִּ

 ולזה מרמזת תבנית הטעמים. 

נּוכן מפני דרכי השלום מותר לשנות על מה שקרה בעבר. הכתוב -כמו ר֣ ָל֣נּוּ֣וְלמֹוַלְדּת ֝ אמ ֗ , כעין יצא מן הכלל גרש רביע-מונח אזלא –ל 

 המלמד על הכלל כולו, ששינו בסיפור במעשה שקרה בעבר, 

ַאלַוּי אְמ֡רּוָׁ֣שא֣֣אז )א( או שטעם פזר בתבנית הטעמים של  יׁש-ֹולָׁ֣שָֽ א  , לוקח רעיון זה למקומות אחרים פזר מונח תלישא גדולה – ָה֠

 בתורה. 

ַאלאו )ב(  נּו-ָׁשָֽ יׁשָ֣ל֣נּוּ֣וְלמֹוַלְדּת ֝ א  גרש, בכעין מידת הקש או בנין אב לוקח רעיון זה למקומות אחרים -אזלא מונח תלישא גדולה –  ָה֠

ֶּגדב בתורה. בזה יתמוך גם פעמיים זקף בין שני קיסרים בכתו חַ֣וַּנ֨ ׁ֣שָ֣לֶכ֣םָ֣א֔   ֔לֹו-ֲהי 
 

ֶּגד )מידה ל"א מל"ב מדות דר' אלעזר בריה"ג(, ואפשר שכאן היא כמו  אחת, מידה מוקדם והוא מאוחר בענין מלהקטן ב-קדמא זקף - ֔לֹו-ַוַּנ֨

ולתולדותיהם  הםללמדנו ששאל  מכאן שלמה סעיף ו תורה פדבר הלמוד מסופו. ע" ג"בריהמברייתא דרבי ישמעאל  במידה י"חלק מ
 (י)מדרש החפץ כת" בדבר הלמד מסופו, ומכאן שהשיבו עליו.

 דרבי ישמעאל ... מידה יב היא דבר הלמד מסופו. מידות גדי" בברייתא

 ומתפרש במקום אחר וגו' במקומובנו של ר' יוסי הגלילי מדבר שאינו מתפרש  אמדות דר" במל" זי" מידה פע" הדברים ביאור שכתב ...

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 )התשע"ח( )בהשתתפות נחלת יעקב( :ויגש מד,יחת בראשי  2.21 

 "נר חנוכה" להדליק "נר של חנוכה" בענין נוסח ברכת להדליקלכבוד "חנוכה" 
א( המדליק בליל ראשון מברך שלש ברכות: )א( ]א[ להדליק נר חנוכה, ושעשה נסים,  [סעיף א, שו"ע או"ח הלכות חנוכה סי' תרעו]

 .ן בליל ראשון, מברך בליל שני )ב( או כשיזכורושהחיינו; א'( ואם לא בירך זמ
וכל הפוסקים איתא נר של חנוכה וכ"כ המהרש"ל אך  [שער הציון] בגמרא –)א( להדליק נר חנוכה  [משנה ברורה סימן תרעו ס"ק א]

]ב[ ולא ובזמן. שכתב שיאמר שלחנוכה במילה אחת ולא של חנוכה שתי מילות. והעולם אין נוהגין להקפיד בזה ]פמ"ג[. בזמן הזה
)א( וכן בשאלתות ובה"ג ובסדור רב עמרם גאון ובמסכת סופרים  [שער הציון] בגמרא :והגיענו לזמן הזה הלמ"ד בחיר"ק ולא בפת"ח

 גם כן הגרסא של חנוכה:

שרה "נר חנוכה" נח"ל אומרים שזה שם קודש. מוסבר שיש בברכה זאת שלש עשרה תיבות, ויחד עם השלש ע להדליקראשי תיבות 

כתב שיאמר שלחנוכה במילה אחת ולא של חנוכה שתי תיבות שבברכה שעשה נסים הם גי' של שם הוי"ה. אפשר שלכן המהרש"ל 
 ושמעתי שבעדות התימנים מברכים נר של)ה(חנוכה. מילות.

 ת.עיון בראשי תיבות "נר של חנוכה" נח"ש שאפשר שמכוון למתיוונים ולשריפת "נחש" שהוא סמל בתרבות היווני

תיקונו באותן ראשי תיבות חש"ן, היינו נר של כהן גדול. ועוד תיקון גי' נח"ש תיקונה גי' משי"ח, היינו להדליק נר של משיח. משי"ח 

יָך   )שמות תצוה כח,א(נוטריקון מ'דליקים ש'מונה י'מי ח'נוכה. ממשיחת כהן גדול לומדים על ממשיחת מלך כגון הפסוקים:  ב ֵאל  ֵר֣ ה ה קְׁ תָׁ֡  וְׁא 
ת ת-א  יָך וְׁא  ן ָאחִּ֝ ל לְׁכ ֲהנֹו-ַאֲהר ֨ ֵא֖ רָׁ ֵנ֥י יִּשְׁ ֛תֹוְך בְׁ ֗תֹו מִּ ֣יו אִּ נָׁ ן׃-בָׁ ֵנ֥י ַאֲהר ֽ ר בְׁ ֖ מָׁ יתָׁ ֥ר וְׁאִּ עָׁזָׁ לְׁ י֛הּוא א  ב ו ֲאבִּ ֧ ן נָׁדָׁ י       ַאֲהר ֕ ֑ תָׁ   ז(,כט ' תצוהשמ)  ֣לִּ חְׁ ֽק  וְׁלָׁ

֖ א   תָׁ חְׁ ש  ֖ ע ל־ר א֑שֹו ּומָׁ תָׁ קְׁ ה וְׁיָׁצ  חָׁ֔ שְׁ ן ה מִּ מ  ֣ ת־ש  ֵנֽנּו: (תהלים קלב) -והם מתאחדים יחד ב  ֽתֹו:א  ֵנ֥ן יְׁר  יהָׁ ר  יד ֗ ֲחסִּ ע ו ֝ ֑ש  יש י  ֣ בִּ כ ֲהנ יהָׁ ַאלְׁ ָֽ֭ ם  )טז( וְׁ ֤ )יז( שָׁ

ֽי: יחִּ שִּ ר לִּמְׁ ֗ י נֵ֝ תִּ כְׁ ֥ ד עָׁר  ֑ וִּ ן לְׁדָׁ ר  ֣ יח  ק  ֣  ַאצְׁמִּ

ה   במ בהע' יא,כא()נחש, חשן, משיח  בנושא: ר  מ ש   ו י אמ 

ל ף  -ֵשש ם       ֵמ֥אֹות א   עָׁ֕ י הָׁ גְׁלִּ֔ ֑בֹו       ר  רְׁ י בְׁקִּ ֖ ר ָאנ כִּ ֥ ֽים׃     ֲאש  ש יָׁמִּ ד  ם וְָׁאכְׁ֖לּו ח ֥ ן לָׁה ֔ ֵת֣ ר  א  תָׁ בָׁשָׁ רְׁ ה ָאמ ֗ ֣ תָׁ  וְׁא 

ם הרמז למשיח נמצא בכתוב וטעמיו יָ֣הָע֕ גדו"ל עולה יסו"ד מלכו"ת עולה -קט"ן זק"ף-, גי' שמות הטעמים זק"ףגדול-קטן זקף-זקף - ַרְגל ֔

בכרס אחת מאן  600000. הזהר אשה אחת ילדה שנ"ח, נח"ש, חש"ן, משי"חעולה , 358=  115+  243המלים המוטעמות   , גי'תקע"ו

מתכונות  - רי"ח ,= יר"ח 218 = 576 - 358( תקע"ובין גי' המלים ובין גי' שמות הטעמים )= הפרש הוא משה. משה מלך המשיח.      

ערב  ,אבל אנשי חש"ן שבהם. והוציאו דיבת המן רעה, אף שאם רצו יכלו להרגיש רי"ח וטעם בשר תפסו אומנות נח"שהעם     , המשיח

ת ֑ה' וְֹֽׁלא )ישעיהו יא,ג(נאמר על המשיח  עליהם רי"ח המן כרי"ח גן עדן. ֣ א  יִּרְׁ י֖חֹו בְׁ ֔פֹוט וְֹׁלא-ו ֲהרִּ ה ֵעינָׁיו  יִּשְׁ ֵא֤ רְׁ ׃-לְׁמ  ֽיח  יו יֹוכִּ ֖ ע ָאזְׁנָׁ ֥ מ  שְׁ  לְׁמִּ

 

ים֣ ז,פח:  נשאבמדבר כה" לכבוד "זאת חנו ָּ֣פר  יםְ֣וַאְרָּבָעה  ֣ יםֶ֣עְׂשר  ר׀ֶ֣זַ֣בחַ֣הְּׁשָלמ ֗ לְּ֣בַק֣ ְ֣וכ ֞
ָֽי יםְּ֣בנ  ֵ֥ יםְּ֣כָבׂש  ּׁש ֔ יםׁ֣ש  ֣ ַעֻּתד  ים֣  ּׁש  ֤םׁ֣ש  יל  ֑ים-א  ּׁש  ָׁ֣שָנֶ֖הׁ֣ש 

ֹו׃֣ תָֽ ח֣א  ָּמַׁשֵ֥ י֣ה  ֶ֖ ַחַ֣אֲחר  ְזּב ֔ ֣ז ֚אתֲ֣חֻנַּכ֣תַ֣הּמ 
ים ֣ ָּ֣פר  יםְ֣וַאְרָּבָעה  ֣ כמו כהן גדול היוצא בשלום מקה"ק  –לסעודת המצווה  –מפרים על עשרים וארבעה זרקא סגול, להוסיף  – ֶעְׂשר 

 ביוה"כ עושה סעודת הודיה במוצאי יוה"כ.

פירוש על הטעמים זרקא סגול, ע' תרח, )אוצר  חלק]מלבוש לשבת ויום טוב, )מהדורה חדשה(  האדמו"ר אייכנשטיין ישכר בריש, 
לְּ֣בַק֣֣ (ז,פח נשא 'במ) החכמה([ ים ְ֣וכ ֞ ָּ֣פר  יםְ֣וַאְרָּבָעה  ֣ יםֶ֣עְׂשר  כנזכר  ,משים לשמחהתהטעמים הם זרקא סגול ומש ר׀ֶ֣זַ֣בחַ֣הְּׁשָלמ ֗
שהעלה הקב"ה לכל  ז(י ד,רבה י)וכדאמרינן במדרש  ,משים לשמחהתכל נשיא ונשיא בפרט וכאן הוא בכלל וק"ו הוא שמשבלעיל 

֣ תיבותוהטעמים זרקא סגול הם על  .אי שמחה היאובווד תנשיא כאילו הקריב כל הכ"ד פרים וכן בשאר הקרבנו יםְ֣וַאְרָּבָעה  ֣ ֶעְׂשר 
ים ֣ ים אמנם הם המשך אחד עם ָּפר  ר׀ֶ֣זַ֣בחַ֣הְּׁשָלמ ֗ לְּ֣בַק֣ וגם השמחה היא ביותר בזה שהעלה הקב"ה לכל נשיא כאילו הקריב כל , ְוכ ֞

 .הכ"ד פרים

 

הֶ֣אלבמדבר נשא ז,פט:  ֶׁש֝ א֣מ  ֣֣-ּוְבב ֨ ְ֣לַדּב  ד  ֶהל֣מֹוע  ֣ א ֣ ּתֹו ֣ר֣א 
עֶ֣את֣ ְׁשַמ֨ ַעל-ַוּי  ֲאֶׁשר֣  ֶרת֣  ַע֤לַ֣הַּכּפ ֨ יו֣מ  ָל֗ ֣ר֣א  ַּדּב  יו׃֣פ-ַהּ֝קֹול֣מ  ָלָֽ ר֣א  ֶ֖ יםַ֣֣֣֣֣֣֣֣֣וְיַדּב  ֑ ֣יַ֣הְּכֻרב  יןְׁ֣שנ  ֶ֖ ּב  ת֣מ  ֻד֔ ןָ֣הע  ֲ֣אר ֣

, )אוצר זרקא סגול, ע' תרח םפירוש על טעמי חלק]מלבוש לשבת ויום טוב, )מהדורה חדשה(  האדמו"ר אייכנשטיין ישכר בריש, 
הֶ֣אל (טז,פ נשא 'במ) החכמה([ ֶׁש֝ א֣מ  ּתֹו ֣-ּוְבב ֨ ֣ר֣א  ְ֣לַדּב  ד  ֶהל֣מֹוע  פשוט הוא שמשתמשים לשמחה ואמרינן  ,הטעמים הם זרקא סגול  א ֣
יו (כב ד,רבה י)במדרש  ָלָֽ ר֣א  ֶ֖ מגיד הכתוב שהיה יוצא הקול מפי הקב"ה כמין סילון לתוך אזנו  ,ולא למלאכי השרת שהיו שם ַוְיַדּב 

 מזו. משה והמלאכים היו באמצע ולא היו שומעים אותו ובודאי אין שמחה גדולהשל 

יו ָלָֽ ר֣א  ֶ֖ ר֣ – ַוְיַדּב  ֶ֖ יוטפחא ללא מרכא לפניה, בתפקיד שנוי,  –ַוְיַדּב  ָלָֽ  ד,רבה י)מדרש סלוק בתפקיד הגבלה. ביחד הוא מאמר  – א 
 שהדיבור היה אל משה בלבד והמלאכים שהיו באמצע לא שמעו. והגבלהשקב"ה שינה ודבר ישירות אל משה ולא באמצעות מלאכים,   (כב

 

י ֣: יח,דויגש מ בראשית נ  יֲ֣אד  ֣ ּ֣ב  הַ֣וּי אֶמר  יוְ֣יהּוָד֗ ָל֝ ׁש֣א  ַּג֨ ַ֣וּי 
יְ֣וַאל-ְיַדֶּבר֣ ֔ נ  ֣יֲ֣אד  ְּבָאְזנ  אַ֣עְבְּדָ֤ךָ֣דָבר֣  ְּ֣בַעְבֶּדָ֑ך-ָנ֨ ֵַ֥חרַ֣אְּפָךֶ֖ ה׃֣֣֣֣֣֣֣י  ֹוָךְּ֣כַפְרע ָֽ יָ֣כמֶ֖ ֵ֥ ּ֣כ 

זרקא סגול, ע' תרח, )אוצר  םפירוש על טעמי חלקטוב, )מהדורה חדשה(  האדמו"ר אייכנשטיין ישכר בריש, ]מלבוש לשבת ויום 
י ֣תיבות  'ג יח(,מד ויגש ר'ב) החכמה([ נ  יֲ֣אד  ֣ ּ֣ב   ,ו(צג הב)רכמ"ש במדרש  לצערהם בטעמי זרקא סגול הנה לפי פשוטו משמשים  ַוּי אֶמר 
י ֣וז"ל  נ  יֲ֣אד  ֣ זו היא שימת עין נהפך הדבר  (שיש עלינו לזעוק עליך חמס ,לשון צער ויללה [מתנת כהונה]) 'פי ואת מעביר עלינ 'ביי ּב 

  וז"ל , )טט: קודשה בריך הוא ושכינתיה( על פסוק הזה שרומז על יחוד קבה"ו ,ב(ו)ראמנם משמשים גם כמ"ש בזוהר  .לסמיות עין
דהא כד רעותא  מהימנותא הכא )פירוש הסולם: סוד האמונה כאן, שהיא הנוקבא(,())תוספת מהסולם כז( כי הנה המלכים, אמר ר' יהודה, רזא ד

קשרן כחדא ואזדמנן תרין עלמין מתכדין  ,)פירוש הסולם: כי כשנגלה הרצון, והיחוד התעטר בזו"ן כאחד (כחדא  שורא אתעטרקאשתכח ו
העולמות זו"ן, מתקשרים יחד, ונועדים יחד, זה ז"א, לפתוח )פירוש הסולם: אז שני  ה.ודא ללקטא ולמכנש בגוי ,א אוצראתחדא דא לאפחכ

 ,עלמא עלאה ,רין עלמין קדישיןתוכדין כי הנה המלכים נועדו  ,האוצר ולהשפיע, וזה הנוקבא, ללקוט ולאסוף לתוכה, את השפע. ואז (
  .וקבא()פירוש הסולם: שהם שני עולמות , עולם העליון שהוא ז"א ועולם התחתון שהיא הנ אהתתועלמא 

))תוספת מהסולם( בגין דכל חיובין דעלמא, לא אתעברן , דא כדין עברו יחדיוחכ ,ברןתחדכד מ הרזא דמל ,עברו יחדיו))סימון הסולם כח(( 
ע רוְׁע בֵ֣ ,יח( מיכה ז) יבתכדכ לאתכפיא, עד דמתחברן כחדא,( ש  בגין דהא  ,())תוספת מהסולם( וע"ד עברו יחדיו, עברו אינון חובין אתכפרו, ע ל־פ ֔
  .עברותן אביכדין כל אנפין נהירין וכל חו

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 
 

 

 

 התשעט -התשעח -פה -והתורה שבעל טעמי המקרא/©Oct-19         244/78   ZZFisher-24 פתש"ה–תשרי–ה"כ

 zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

http://www.Taamei-Hamikra.co.il 

יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 רוְׁע בֵ֣ ,יח( מיכה ז)כמו שכתוב  .ברים יהדחעד שזו"ן מת ,עברו יחדיו משום שכל העונות שבעולם אינם נעברים להתכפר)פירוש הסולם כח:  

ע ש  פירושו  ,לאתכפיא .וכל העונות מתכפרים , רים פני כליאמ ,משום שבהארת הזווג ,נתכפרו ,עברו העונות ,דיוחועל דרך זה עברו י, ע ל־פ ֔
תָׁ֣  ,יד(משלי כא)להתכפר מלשון  ר ןמ  ֵסת  ף ב ָ֭ ֑  . יִּכְׁפ ה־אָׁ

י ֣ובדרך כלל מאמר  ,צבי תו בעטרנרבי 'במקדש מלך ובפי יןועי )טט: ע"כ הזוהר( נ  יֲ֣אד  ֣ ּ֣ב  הַ֣וּי אֶמר  יוְ֣יהּוָד֗ ָל֝ ׁש֣א  ַּג֨ רומז על יחוד שמו  ַוּי 
 .הרי שהטעמים משמשין גם לשמחה ,עברו אשר אין שמחה גדולה מזותא ביןכל אנפין נהירין וכל חו ברך ואזתי

הידועה בפסוק זה שבה יהודה אומר שאם לא יחזיר את בנימין לאביו הוא יזרק מעם סגולה, במשמעות  ]קול אליהו הגר"א[אפשר שדרשת 

 יתקים עובר על פשע, ולכן לא יהיה כפרה, לא רק ליהודה אלא לכל בני יעקב.הפנימית שלה היא שלא יהיה חיבור בעולמות העליונים ולא 

הסברנו למשמעות הפנימית של מאמר הגר"א בדרך הזוהר מלמדת כי תבנית הטעמים זרקא סגול כאן מצטרפת לקבוצת הפסוקים 

ר ֥ה' ׀ ע ל (ו,תשא לד 'שמ)המאופיינת על ידי הפסוק  א  ֣ה'-ו י ֲעב ֨ רָׁ נָׁיו  ו יִּקְׁ ב פָׁ יִּם וְׁר  ֖ פ  ְך א  ר  ֥ ֑נּון א  ֖חּום וְׁח  ל ר  ֽת׃-׀ ֔ה' ֵא֥ ד ו ֱאמ  ס  ֥ ר ֥ה' ׀ ע ל      ח  -ו י ֲעב ֨

א   רָׁ נָׁיו  ו יִּקְׁ . גריעת דין והקב"ה מוסיף לישראל דרכי בקשת סליחה, ה' עובר מכסא דין לכסא רחמיםלכתחילה דין, בפועל זרקא סגול.  –֣פָׁ

 ר פנים של זעם ומביא פנים של רחמים.מעבי ההקב"העברת דין והוספה ברחמים. 

ז ה   ,יב(בא יב שמות)לו ברעיון של העברת דין מישראל ובתבנית טעמים  ודומה יְׁלָׁה ה  ֣ ל  יִּ֮ם ב  ר  צְׁ ץ־מִּ ֽר  י בְׁא  ֣ תִּ רְׁ מונח זרקא מונח סגול, כעין  – וְׁעָׁב 
סגולת הלילה הזה הייתה  רבהמפרשי מדרש שמות מצרים בלילה הזה, או מוסיף מענין הלילה הזה על ארץ מצרים. לפי -ארץמוסיף מענין 

העברת )גריעת( דין מישראל והוספתו על פשעי מצרים והוספת חסד ורחמים  .למצריםבעצמו הצילם מקטרוג והעביר הדין מהם  השהקב"

 לישראל בהגנת הקב"ה בעצמו מפני המשחית שניתנה לו רשות לפגוע בארץ מצרים.
֣

ּות:ַוּי  אמֶ֣ ,כח:מה ויגש בראשית ּנּוְּ֣בֶטֵֶ֥רםָ֣אמָֽ ְלָכֵ֥הְ֣וֶאְרֶאֶ֖ ָֽ ֶ֖יָ֣ח֑י֣א  ףְּ֣בנ  ֵ֥ ב֣עֹוד־יֹוס  לַ֣רֵ֛ ְׂשָרא ֔ י  ֣ר֣ 
ף: הסבר בפשט ֵ֥  מצב )א( יוסף עומד בצדקתו )ב( יוסף ירד מצדקתו, -מקף כרב – עֹוד־יֹוס 

ֶ֖יהתורה ממשיכה עם מצב )א( ולכן מלת  יָ֣ח֑י, ביחד  ָח֑יוטפחא בתפקיד כפותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריו  ְּבנ  ֶ֖ כהמשך ראוי ליעקב  ְּבנ 

ף ב(,לז ' וישבבר)כפתיחת פרשת וישב  ב יֹוֵס֞ ל ה׀ ת לְׁ֣דֹות י ֲעק ֗  ֵא֣

 

ֶ֖י ףְּ֣בנ  ֵ֥ ]דבר מלכות מקץ  מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, מרמז לבני יוסף הממשיכים את מורשת יעקב. – עֹוד־יֹוס 

ים ֣,נא( מאמקץ  'בר) [433שיחות טו, אדמו"ר ממ"ש ע' התשע"ח, ע' רעג, ליקוטי  יֱ֣אֹלה  י־ַנַּׁש֤נ  ָֽ ים,נב( מאמקץ  'בר)...  ּכ  ֶ֖ יֱ֣אֹלה  נ  ְפַרֵ֥ י־ה  ָֽ .   ּכ 

יוסף חשש שבסביבה המצרית הטמאה ישכח את בית אביו ויאבד את צדקתו וקריאת שם זה הזכירה לו תמיד סכנה זו, וכך  –ְמַנֶּׁש֑ה֣
ם֣ לשכוח.הצליח להתגבר ולא  מורה על שלב שני ונעלה יותר. לא זו בלבד שמצרים לא השפיעה עליו לרעה אלא היא עצמה  –ֶאְפָר֑י 

 .הביאה לפריון והתעלות רוחנית בבחינת יתרון האור מתוך החושך

 

 ...  [תפארת שלמה בראשית פרשת וישב]: הסבר בפנימיות התורה
֣דֹות י ֲעק ֗  ב(,לז ' וישבבר) ל ה׀ ת לְׁ ףֵא֣ וגו'. נקדים מ"ש לפר'. המאמר בווין תתקטר. עפ"י הידוע כי גדול כח הצדיק השומר ברית קודש  ב יֹוֵס֞

)טט:  שהוא הצנור מכל השפעות טובות שיורדים לעולם. ובשעת בריאת העולם היה רצונו ית"ש שיהי' בכל דור ודור צדיק יסוד עולם

עקב ויוסף הם ב' ווי"ן. וז"ש בנוסח תפלת שמ"ע אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי בחי' יסוד. וז"פ בווין תתקטר רמז לצי"ע י צי"ע(
. כביכול השכינה הקדושה רודפת אחר הצדיק הזה )טט: ע"י אותיות ו"ו מתקשרת לצי"ע( יעקב וי"ו יתירה רומז להנ"ל. וזהו בווין תתקטר
תֵ֣  ,טו(משלי לא). כמ"ש )טט: כנסת ישראל( להאחז בו כדי שירדו ההשפעות על ידו לכנ"י ף ןו תִּ ר  ֣ ּה ט  ֑ ֵביתָׁ  )טט: עולה רפ"ח עם הכולל( טר"ף .לְׁ

ועי"ז הם חוטפים ההשפעות. והשכינה היא מצלת מידם ונותנת )לסטרא אחרא(  שנפלו לסט"א)ניצוצי קדושה(  רמז לרפ"ח ניה"ק
ב֣עֹודנ"י ע"י הצדיק יסוד עולם. וזה הענין מצינו ביוסף הצדיק כמ"ש כהטרף ל יָ֣ח֑יַרֵ֛ ֶ֖ ףְּ֣בנ  ֵ֥ ב ניצוצות ". פי' כי יוסף העלה ר־יֹוס 

 ' מקץבר)ממנין רפ"ח ולא נשאר רק פ"ו כמנין אלהי"ם וע"ז הוא כל העבדות בנ"י לגמור תיקונם להעלותם עד ביאת הגואל ב"ב. וז"ש 

ב ר יכִּ֥  ,א(מב ֖ יִּם י ש־ש  ֑ רָׁ צְׁ ו של יוסף שעמד בנסיון בהיותו במצרים ערוות הארץ. כי מגודל כח קדושת )טט: שב"ר נוטריקון שם בן רחל( בְׁמִּ
ב ֥  ,א(מב ' מקץבר)וזה ג"כ  שְׁ ר רלִּ ֖  .כנ"ל)ניצוצות קדושה( רמז על ר"ב ני"ק  )בחילוף סדר האותיות ר"ב(  בָׁ

ֶ֖י ףְּ֣בנ  ֵ֥ ושה שהוא מביא מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, יתור לרבות על יוסף את ניצוצי הקד – עֹוד־יֹוס 

 לברורם ולתיקונם. 

מחלק את קבוצת רפ"ח ניצוצי הקדושה, ומרמז שיוסף פתח בברור ותיקון של ר"ב ניצוצות קדושה מתוך  ַרֵ֛באלא שטעם תביר במלת 

י כָׁ  ,ג(טז ' קרחבמ)-הרפ"ח. וברור זה המשיכו בני ישראל במצרים, כגון המרומז ב ֤ ב־לָׁכ ם  כִּ ֣רּו ֲאֵלה ם  ר  יםו י אמְׁ ד שִּ֔ ֣ם קְׁ ה  ֻכלָׁ ֵֽעדָׁ , קרח ל־הָׁ

ֽי ,ז(טז ' קרחבמ)ועדתו שואלים את משה ואהרן האם הר"ב נצוצי קדושה שייכים רק להם? ותשובת משה  ֵנ֥י ֵלוִּ ם בְׁ ֖ כ  ב־ לָׁ הר"ב ניצוצי  :ר 

 קדושה בכלל ישראל ובפרט לבני לוי.

 בגלויות שונות. פ"ו ניצוצות נותרו לבני ישראל להעלותם ממצרים ואפשר שמשמע גם

 ההחיאה מוגבל לעבור דרך יוסף בלבד )צדיק יסוד עולם(. –היינו שפע ההזנה  )מה,כח( ]באר מים חיים[סלוק, מגביל ע"פ  – ָח֑י

 

ֶ֖יעומדת לעצמה, המלים  ַרֵ֛במלת   ]תו"ש צט[לפי דרכי הפירוש של  ףְּ֣בנ  ֵ֥  עומדות לעצמן ָח֑י עֹוד־יֹוס 

ר  ו י    ,ו(מגמקץ  'בר)ויאמר ישראל  [בראשית רבה )וילנא( מקץ צא] ל אמ  ֵא֔ רָׁ ם הלָׁמָׁ֥  יִּשְׁ ֖ י ֲהֵרע ת  ֑ רבי לוי בשם רבי חמא בר חנינא מעולם וגו',  לִּ
 הלָׁמָׁ֥  ,ו(מגמקץ  'בר)לא אמר יעקב אבינו דבר של בטלה אלא כך אמר הקדוש ברוך הוא אני עוסק להמליך את בנו במצרים והוא אומר 

ם ֖ י ֲהֵרע ת  ֑ י  ,כז(ישעיהו מ) הוא אמר, היא דלִּ ֖ כִּי  ֵמ֔ה' ּוֵמֱאֹלה  רְׁ ה ד  ֤ רָׁ תְׁ  וגו',נִּסְׁ

י  ,כז(ישעיהו מ)דרך )א( יעקב מתחרט על חטאו שהרבה לאמר  ]תו"ש צט[ ֥ טִּ פָׁ שְׁ י מִּ ֖ י  ֵמ֔ה' ּוֵמֱאֹלה  כִּ רְׁ ה ד  ֤ רָׁ ל נִּסְׁתְׁ ֵא֑ רָׁ ר יִּשְׁ ֵב֖ ד  ב ּותְׁ ֲֽעק ֔ ר  י  ה ת אמ  ֤מָׁ לָׁ

ֽם: )תה' לא,כ(-לוי יוסף הוא זוכה לושבעקבות ג י ֲעֽבֹור: ֵנ֣י ָאדָׁ ג ד בְׁ ֗ ְך נ ֝ ֑ ים בָׁ ֣ ע לְׁתָׁ ל ח סִּ יָך פָָׁ֭ ֥ א  ֽיֵרֵ֫ נְׁתָׁ לִּ ֵּ֪ ר־צָׁפ  ב־טּובְָׁך  ֲאש  ֽ ה ר  ֤  מָׁ

ב־טּובְָׁך   )תה' לא,כ(דרך )ב( ובכת"י חמאת החמדה בטוח אני שיש לי זכות על כל הצער שעבר עלי ויש לי עליו שכר רב שנאמר  ֽ ה ר  ֤  מָׁ

יָך ֥ א  ֽיֵרֵ֫ נְׁתָׁ לִּ ֵּ֪ ר־צָׁפ    ֲאש 

  ז,ה"ואמר רב מעתה אזכה לשכר העה"ב הנקרא רב כו' עולם שכולו ארוך מה שאין כן בחיי העדרך )ג( 

י אל חד יוסף בני וא"ל רב ע ,אמרו שאמר יעקב לעשו שנקרא רב שנא' ורב יעבוד צעיר דהתוס' הדר זקנים עו י'ופי' אחר בפדרך )ד( 

וראה  .אין עשו נופל אלא ביד בניה של רחל ועכשיו א"ל יעקב אל תשמח שעוד יוסף חישלפי  מחו שמת יוסף ששראה עתשמח לפי שכש

  .פע"א (פ"ע)באגדת בראשית 

מאמין יותר  ושאל לו עוד יוסף בני חי כי אותך אני (ו,יונה א)וברבעה"ת דעת זקנים יעקב קרא רב למביא העגלות כמו רב החובל דרך )ה( 
 מהם.
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 )התשע"ט( )בהשתתפות נחלת יעקב( :ויגש מד,יחבראשית   2.22 

י ֣: יח,דויגש מ בראשית נ  יֲ֣אד  ֣ ּ֣ב  הַ֣וּי אֶמר  יוְ֣יהּוָד֗ ָל֝ ׁש֣א  ַּג֨ ַ֣וּי 
יְ֣וַאל-ְיַדֶּבר֣ ֔ נ  ֣יֲ֣אד  ְּבָאְזנ  אַ֣עְבְּדָ֤ךָ֣דָבר֣  ְּ֣בַעְבֶּדָ֑ך-ָנ֨ ֵַ֥חרַ֣אְּפָךֶ֖ ה׃֣֣֣֣֣֣֣י  ֹוָךְּ֣כַפְרע ָֽ יָ֣כמֶ֖ ֵ֥ ּ֣כ 

דמא ואזלא, רביע, זרקא סגול, הוסברו לעיל באופן אחד. עתה נסביר לפי תבנית הפסוק שהוא כעין כלל ופרט תפקיד תבניות הטעמים ק

 להלן. ]שכל טוב[ [בראשית רבה] ]צרור המור[בלי הסבר לזרקא סגול, תוך שימוש במה שמלמדים 

ה֣,יח(מדויגש  'בר)בחינת  יוְ֣יהּוָד֗ ָל֝ ׁש֣א  ַּג֨ אַ֣עְבְּדָ֤ך֣-ְיַדֶּבר ... ַוּי  יְ֣וַאלָנ֨ ֔ נ  ֣יֲ֣אד  ְּבָאְזנ  ְּ֣בַעְבֶּדָ֑ך-ָדָבר֣  ַחרַ֣אְּפָךֶ֖ ֵ֥ ה֣֣֣֣֣֣י  ֹוָךְּ֣כַפְרע ָֽ יָ֣כמֶ֖ ֵ֥  :ּכ 
יו ,יח(מדויגש  'בר)  ָל֝ ׁש֣א  ַּג֨  קדמא ואזלא מרמז לימוד בכעין כלל, כאן בנושא של דרך ארץ להתמודדות עם אויב. – ַוּי 

הוהפרטים אחריו   אתז ֣ ,יא( מגמקץ  'בר) )יעקב( אמר ]צרור המור מקץ י[ים בכלל הנ"ל. ע"פ הניגש וטעמו רביע בתפקיד ארבעה דבר ְיהּוָד֗

֣  וישלח לב,כא( 'בר)כמו שעשיתי לעשו דכתיב  ֲעשּו   רָׁ פְׁ יו הֲאכ  נָׁ֗ ה  ב   פָׁ נְׁחָׁ לדורון  )שיבצע יהודה(עצמו לג' דברים  )יעקב(. ובכאן התקין מִּ
 למלחמה ולתפלה.

 ל ולבקשת רחמים מבעל שררה בפרט. )ב( בנוסף לימוד לניהול משא ומתן בכל

י ֣ נ  יֲ֣אד  ֣ ּ֣ב  אַ֣עְבְּדָ֤ךָ֣דָבר֣ -ְיַדֶּבר ,יח(מדויגש  'בר)ערבותו ליעקב אביו על בנימין בנו של אביו, הפרט הבא  –הסיבה לגישתו  ַוּי אֶמר  ָנ֨
י֣ ֔ נ  ֣יֲ֣אד  ם ממנו בקשה והתבטלות לפני בעל מרמז לשני אופנים מנוגדים במשא ומתן. הפשט מלמד להקדים רצוי למי שמבקשיְּבָאְזנ 

ְּ֣בַעְבֶּדָ֑ך-ְוַאלהשררה  ֵַ֥חרַ֣אְּפָךֶ֖ להקדים בקשת פיוס על הבקשה. היוצא מן הפשט מלמד על איום על בעל השררה הצריך להיות מגובה  י 

ֹוָךשיהודה הורה בגלוי לאחיו להחריב את מצרים. הפשט של  ,ח[צג' ר ויגש פר"ב]-ביכולת לבצעו כנדרש ב יָ֣כמֶ֖ ֵ֥ הּ֣כ  לשבח את  ְּכַפְרע ָֽ

 מי שמבקשים ממנו בקשה. היוצא מן הפשט מראה לצד השני את אי ישרותו.

 

ה ,יח(מדויגש  'בר)ד"א  )מלמד( [ג,צג' בראשית רבה )וילנא( ויגש פר]נעיין במקורות בנושא משא ומתן.  יוְ֣יהּוָד֗ ָל֝ ׁש֣א  ַּג֨ משלי ) כתיב, ַוּי 

י֥  (כה,יא כִּ שְׁ הָׁב בְׁמ  י זָָׁ֭ פּוֵח֣ ס ףת  ֑ ֽיו: תרגם עקילס הגר חזורין דדהב בגו דיסקרין דכסף, ֹות כָׁ נָׁ ֻב֥ר ע ל־ָאפְׁ ר דָׁ בָׁ֗ )טט: רקם נימוקיו למפת עניין  דָׁ֝

בראשית רבה )וילנא( ]-וב מה אופן זה מראה פנים מכל צד, כך היו דבריו של יהודה נראים לכל צד בשעה שדבר עם יוסף. שלימה(
הד"א  בהטעמת הנימוקים ואריגתם להסבר הפותח מחסומים( )מלמד סבלנות ,ד[צג ויגש פר יוְ֣יהּוָד֗ ָל֝ ׁש֣א  ַּג֨ ים  (,ה)משלי כוגו', כתיב  ַוּי  ֻמקִּ יִּם ֲעָ֭ ֣ מ 

ֽנָׁה: ל  ִּדְׁ ֣ה י בּונָׁ יש תְׁ ֖ יש וְׁאִּ ֑ ה בְׁל ב־אִּ ֣ לבאר עמוקה מלאה צונן והיו מימיה צוננין ויפין ולא היתה בריה יכולה לשתות הימנה בא אחד  ֵעצָׁ
ר חבל בחבל ונימה בנימה משיחה במשיחה ודלה הימנה ושתה התחילו הכל דולין הימנה ושותין, כך לא זז יהודה משיב ליוסף וקש

 .דבר על דבר עד שעמד על לבו

 )טט: שלא יתערבו. השבטים, אמרו מלכים מדיינים אלו עם אלו אנו מה איכפת לנו...  ,ה[צג' בראשית רבה )וילנא( ויגש פר]ועוד מלמד 

 קטנים במו"מ בין גדולים(

יו֣ ,יח(מדויגש  'בר) [שכל טוב )בובר(] ָל֝ ׁש֣א  ַּג֨ הַוּי  ר   ,טז(מדמקץ  'בר)בתחלה היה עומד רחוק הימנו כשאמר . ְיהּוָד֗ ה־נ אמ  ֽאד נִּ֔  מ  , וכשראה יל 
ר  נִּמְׁ  ,יז(מדמקץ  'בר) שעומד עליו בדין ואמר יש ֲאש  אִּ֡ את הָׁ י ֵמֲע֖שֹות ז ֑ ֣ילָׁה לִּ֔ לִּ ב דחָׁ י עָׁ֔ ֣ י ה־לִּ ּוא יִּהְׁ ָׁ֗דֹו הִ֚ יע  בְׁי גָׁבִִּ֜ א ה  אמר מעתה אין לי אלא , צָׁ֨

י֣ ,יח(מדויגש  'בר) לפייסו שיעשה לפנים משורת הדין, לכך ניגש לפייסו, וכן דרך כל מבקשי רחמים לפני השליט לגשת אליו: ֣ ּ֣ב  ַוּי אֶמר 
י ֣ נ   )שמלת( בקשה, אינו אלא כמו שדרשנו בפרשת מקץ, וכן אנו דורשין כאן, הדבר לשון )הסבירו( אף על פי שהמתרגמין הוציאו. וֲאד 

י֣ ֣  :הדבר תלוי, שהרי אני ערבתי אותו מאת אביבי  )משמעה כאן(ּב 

י  ֣ יהודה ערב לכל האחים )ג( על התוצאה השלילית  ]ב"ר ויגש פר' צג,ח[מונח בתפקיד רבוי אחריות )א( על הנער )ב( ע"פ  – ּב 

 נער לא ישוב אליו.שתיגרם ליעקב אם ה

א-ְיַדֶּבר (]שכל טוב[)המשך  י. בבקשה. ָנ֨ ֔ נ  ֣יֲ֣אד  ְּבָאְזנ  ְּ֣בַעְבֶּדָ֑ך-ְוַאל שיכנסו דברי באזנך:. ַעְבְּדָ֤ךָ֣דָבר֣  ֵַ֥חרַ֣אְּפָךֶ֖ שאני נידון עמך, . י 
)לזלזל בטענות עבדים ולכן  לעשות כך ו()טט: וכוונתו למשנה לפרעה הוא יוסף בין אם יהודה הכירו ובין לא הכיראין דרך ירא שמים  )טט: הרי(ש

ֽי: ,יג(איוב לא) , שנאמרשכ"ט מביא הפסוק( דִּ ם עִּמָׁ בָׁ֗ רִּ י בְׁ֝ ֑ תִּ י ו ֲאמָׁ בְׁדִּ ט ע ָ֭ ֣ פ  שְׁ ס מִּ א ֗ מְׁ ם־א  ע"פ אלשיך ומלבי"ם: איוב מעיד על עצמו שלא זלזל בטענות ) אִּ

ה  עבדיו עליו( ֹוָךְּ֣כַפְרע ָֽ יָ֣כמֶ֖ ֵ֥ ֵַ֥חרַ֣אְּפָךֶ֖֣מותו, ולכך אני ירא שמא שאת אב ומושל בכל הארץ כ, ּכ  -)המשפט הבא בשכ"ט מופיע גם בבי,  י 

(. )כאן אמר רב ירמיה ב"ר שמעיה היה נותן עששית של ברזל לתוך פיו, ומוציאה כאבק:)בקשר לאיום יהודה בכלל להראות גבורתו  ]ב"ר ויגש צג,ו[

ה (שכ"ט עובר מהמלצה לפיוס בעל השררה להאשמתו באי קיום הבטחות ֹוָךְּ֣כַפְרע ָֽ יָ֣כמֶ֖ ֵ֥  :מה פרעה גוזר ואינו מקיים, אף אתה גוזר ולא מקיימו. ּכ 

מסביר כי על ערב או מתחיב, לקים היוצא מפיו גם אם עליו להתבטל לבעל שררה. ולראיה  ]בראשית רבה )וילנא( ויגש פר' צג,א[

בְׁתָׁ לְׁ  )א( (משלי ו)מובאים קטעים מהפסוקים הבאים  ֣ ר  ם־עָׁ נִּי אִּ ֽיָך:בְָׁ֭ ֣ר כ פ  זָׁ עְׁתָׁ ל  ֖ ק  ָך תָׁ ֑ ֽיָך: ֵרע  ֵרי־פִּ מְׁ תָׁ בְׁאִּ דְׁ לְׁכ ֗ יָך נִּ֝ ֑ ֵרי־פִּ מְׁ תָׁ בְׁאִּ שְׁ ֥  )ב( נֹוק 

ֽיָך: ֥ב ֵרע  ה  ס ּורְׁ ֵפ֗ ר  תְׁ ָך ֵלְ֥ך הִּ֝ ֑ אתָׁ בְׁכ ף־ֵרע  ֤ י בָׁ ל כִּ֮ ֽהִּנֵָׁצ֗ י וְׁ נִּ֡ את ֵא֢פֹוא׀ בְׁ ה ז ֥  )ג( ֲעֵש֨

בְׁתָׁ  ,א(משלי ו) ד"א ֣ ר  ם־עָׁ נִּי אִּ ָך בְָׁ֭ ֑ ֵרע  נּו, ,ט(מג ' מקץבר) )טט: שקבל עליו ערבות על בנימין לפני יעקב באמרו( זה יהודה, לְׁ ב ֔ רְׁ ֽע  י  א  ֽנ כִּ  ,א(משלי ו) אָׁ

ֽיָך ֣ר כ פ  תָׁ ל זָׁ עְׁ ֖ ק  נּו ,ט(מג ' מקץבר) :)טט: זה יהודה שהתחיב ליעקב כמו בתקיעת כף, זר במשמע אדם אחר( תָׁ ֑ ש  קְׁ ב  י תְׁ ֖ יָׁדִּ )טט: בזה התחיב יהודה ליעקב  מִּ

יָך ,ב(משלי ו), בעולם הזה ולעולם הבא( ֑ ֵרי־פִּ מְׁ תָׁ בְׁאִּ שְׁ ֥ יו ֵאל  יָך   ,ט(מג ' מקץבר), נֹוק  ֤ ם־ֹ֨לא ֲהבִּיא תִּ ל ,ג(משלי ו), אִּ נֵָׁצ֗ ֽהִּ י וְׁ נִּ֡ את ֵא֢פֹוא׀ בְׁ ה ז ֥ , לך ֲעֵש֨
סֵלְ֥ך   ,ג(משלי ו) )מתנות כהונה )=מת"כ(: והדבק בעפר רגליו ֵפ֗ ר  תְׁ ה ,יח(מדויגש  'בר) וקבל מלכותו ואדנותו,  (הִּ֝ יוְ֣יהּוָד֗ ָל֝ ׁש֣א  ַּג֨ )לא כמלך  .ַוּי 

 אלא בהתבטלות(
 נדרש כי יהודה האשים את יוסף בהתנהות לא נאותה ואיים עליו. פתח באיום הבא: ]בראשית רבה )וילנא( ויגש פר' צג,ו[-אבל ב

אַ֣עְבְּד֣-ְיַדֶּבר ,יח(מדויגש  'בר)ד"א  )מת"כ:  וגו', אמר רבי ירמיה בר שמעיה דבר אני מוציא מבפנים ומכניס דבר בנא ומכלה אתכםָ֤ךָ֣נ֨

א ָא֔מֹון (נחום ג,ח) במצרים כד"א. דבר בנא נ ֣ י  מִּ בִּ א֣-מפני שהוא מיותר ור )טט: פגע?( ב  ד   כמו( ָדָבר ֣)טט: או  ַדֶּבר ודרש, ֲהֵתֽיטְׁ  כמוָנ֨

אהעיר נוא )  (.( נ ֣

אני את חרבי ממך אני מתחיל, ובפרעה רבך אני מסיים, אלו אמר מפרעה אני מתחיל היה מניחו, כיון שאמר ממך אני  ואם שולף... 
דין  )יהודה( , אמר)מת"כ: בעט בעיטה אחת ונזדעזע הארמון( רפש וזעת כל פלטין )מת"כ: בעט פעם אחת( למנשה ורפש חד )יוסף(מתחיל רמז 

)מת"כ: כיון שראה גבורת מנשה כיון דחמי מיליה כן שרי משתעי מילין רכיכין  ה מזרע בית אבא יעקב()מת"כ: זאת בעיטרפש מן בית אבא 

ל ט(י,דויגש מ 'בר) ויוסף וסבר שכך הם דומים לבית יעקב החל מדבר דברים רכים( ֣יָׁ֣שַא֔ נ    .ֲאד 

א-ְיַדֶּבר ,יח(מדויגש  'בר)  ר )? הכוונה לפגע כלשהו(; ומשמעויות שונות ב  יבור, ד  מקף כבורר בין משמעויות שונות למלת "דבר" ד – ָנ֨

...  שם עיר במצרים שהיתה חזקה כל כך בעמה ובגבוריה שלא היו לה חומות )נחום ג,ח(]אברבנאל[ למלת "נא" בקשה, או למשל ע"פ 

 ס.הממליץ על פיו ]שכ"ט[-. משמעות דיבור ובקשה מתאימה לפשט הכתוב ונלמד בהייתה אומנת למלכי מצרים

 משמעות פגע ונוא מתאימה למוציא הכתוב מהפשט וללימוד שיהודה איים על יוסף.

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 
א-ְיַדֶּבר ,יח(מדויגש  'בר) מרומז ליהודה ולכל אחד לפתוח בפיוס ואם צריך עד  ]ב"ר ויגש צג,א[ ]שכל טוב[קדמא, בתפקיד מוקדם, ע"פ  – ָנ֨

 כדי התרפסות והתבטלות בפני בעל שררה כדי להשיג רחמים. 

י ,יח(מדויגש  'בר) ֔ נ  ֣יֲ֣אד  ְּבָאְזנ  קטן בתפקיד של שני לימודים, אפשר כי הפשט הוא כנלמד -קטן, זקף-מהפך פשטא מונח זקף – ַעְבְּדָ֤ךָ֣דָבר֣ 

... ושאין דרך ירא שמים לזלזל בטענות עבדיו כנלמד מאיוב. מהפך פשטא בתפקיד שלפחות אחד מן  שיכנסו דברי באזנך ]שכ"ט[-ב

שיהודה איים על יוסף  ]ב"ר ויגש צג,ז[-וגם ב ]ב"ר ויגש צג,ו[-וצא מפשט הכתוב. אפשר כי היוצא מן הפשט הוא הנדרש בהלימודים י

 ובתגובה יוסף הורה למנשה לגלות מעט מכוחו וגם יוסף עצמו גילה מעט מכוחו, דברים שהביאו את יהודה להפסיק לאיים עליהם.

ֹוָךְּ֣כַפְר֣ ,יח(מדויגש  'בר) יָ֣כמֶ֖ ֵ֥ הּכ  ֹוָך֣מרכא טפחא סלוק.  – ע ָֽ יָ֣כמֶ֖ ֵ֥  מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב. –ּכ 

 בפשט בדרך פיוס לבעל השררה מרבה בהתרפסות והתבטלות לבעל השררה. בדרך המוציא מהפשט מרבה בהפרת הבטחות, ועבירות.  

ה שנה המלך. בדרך המוציא מן הפשט מרמז שמשנה המלך כמו פרעה סלוק בתפקיד הגבלה. בפשט בדרך פיוס, שבח מוגבל למ – ְּכַפְרע ָֽ

 עצמו מוגבלים בפעולותיהם ע"י הקב"ה. 

 

 ניצוץ קדוש בידע אלקי של גלוי בהנהגת הבריאה ע"י הבורא ית"ש: א,בראשית ויגש מה

יאּוָ֣כל-ְול א ֵ֥ א֣הֹוצ  ְקָר֕ יוַ֣וּי  ָעָל֔ ים֣  ָּצב  לַ֣הּנ  קְ֣לכ ֤ ְתַאּפ ֗ ףְ֣לה  ל֣יֹוס ֝ י-ָיכ ֨ ֶ֖ ָעָל֑י֣א  ׁ֣ש֣מ 
ףֶ֣אל-ְול א ֶ֖ ע֣יֹוס  ְתַוַּדֵ֥ ּ֔תֹוְּ֣בה  א  יׁש֣  יו׃-ָעַ֤מד֣א  ֶ֣אָחָֽ

א ְקָר֕  גדול בתפקיד ג' שמות, מרמזים לבית דין של ג' קוין )חסד, עונש, אמת(, -עולה טו"ב ברחמי"ם. זקף 317גי' עולה  – ַוּי 

א ְקָר֕ יוַ֣וּי   = גל"ת, תג"ל, בנשמ"ה לב"ד, תל"ג )כנוי לזקן לבן( 433=  1+  200+  100+ 10+  6+  6+  10+  30+  70גי'  – ָעָל֔

 אל"ף ה"א יו"ד ה"א:, אוצר הרב י"ר פאלוך זצ"ל: שם אהי"ה במלוי אלפי"ן:  = קמ"ג 143=  576 – 433 הפרש מתקע"ו =
  בנושא גלוי בהנהגת הבריאה ע"י הבורא ית"שגימטראות המלים וההפרש בינן ובין תקע"ו משלימות זו לזו 

]שערי אורה, השער החמישי, הספירה ע"פ ספר  143גימטריה  על מכונו )מהד"א(, הרב ארמוני משה חיים )אוצר החכמה([ ]ארמון
ץ ,א(נ 'תה)...  קו שמאל וקו האמצע ,קו ימין ן,ג' קוי-ה בית דין ד"ל אלהי"ם הוי"א הששית[ ר  ֑ א־אָׁ רָׁ ֥ר ו יִּקְׁ ב  ים ֗ה' דִּ ֹלהִּ֡ ל׀ אֱֽ ף ֵא֤ ֥ סָׁ אֵָׁ֫ זְׁ֗מֹור לְׁ  מִּ

ב ֽאֹו: ש ע ד־מְׁ מ  ֗ ח־ש ֝ זְׁר  מִּ בהתחבר שלושה שמות הללו אזי בית דין של שלושה יושב על הכיסא ודנין את העולם כפי הראוי הן לטוב הן  מִּ
יהו"ה הוא סוד משפט אמת  ןם הוא סוד הגמול והעונש לראוי"לעונש אם לחיים אם למוות כי א"ל הוא סוד החסד לראויין אלהי

 .צאו שלושת שמות הללו כוללות כל המשפט והרחמים והדיןאם כן נמ .לראוין

מחיבור בין שתי אותיות אחרונות של שם יהו"ה ושתי  ]מבוא לחכמת הקבלה ח"א, שער "ז,פ"ז[ע"פ ספר  ]ארמון על מכונו )מהד"א([

יאה )ר"ת את השמים ואת אותיות ראשונות של שם אהי"ה מתקבל שם אהו"ה הוא שם הדעת והוא החותם שבו חתם הבורא ית"ש את הבר

 הארץ(

קשורים  ]מלבי"ם[-ו ]כלי יקר[ ]רש"י["בנשמה לבד". פי' -קשור לגל"ת ו ]מאור ושמש[מוסברת בפירושים הבאים. פי'  433הגימטריה 

 חסד ורחמים שהקב"ה יעשה עם ישראל לעומת הדין שיעשה בעכו"ם. –לתל"ג 

 

ןֶ֣את ֵ֥ ּת  י-]ב[ַ֣וּי  ֑ ְבכ  ֹוּ֣ב  לֶ֖ ְׁשְמ֣עּו֣מ֣  ק  הַוּי  יתַּ֣פְרע ָֽ ֵ֥ עּ֣ב  ְׁשַמֶ֖ םַ֣וּי  י   :ְצַר֔

֤ףֶ֣אל֣ אֶמר֣יֹוס  ֣ -]ג[ַ֣וּי ֨ ןֶ֣את )מה,ב(תוב שחבירו שלפניו כעין כ, מהפך פשטא קדמא -ֶאָחיו ֵ֥ ּת  י-ַוּי  ֑ ְבכ  ֹוּ֣ב  לֶ֖  מאור] פ. ע"וגו' מלמד עליו ק 

יוסף מכל מידות רעות והתפשטותו  נעתלהכמצרים ופרעה בא  י... הבכי ושמיעתו ע" לעוד על פסוק הנ" ה"ד (א,מה)בר' ויגש  [ושמש
י ,ב(מה)בר' ויגש שהם הביאו עמם.  העליוניםמהגשמיות כדי שיוכל להדבק עם אחיו והעולמות  ֑ נתיבות החכמה  בל" )בגי'( אלו יבכ"ְ֣בכ 

 . ולכן אמר דברים של הבטחת העתיד בגלות שאחרת ילוד אדם לא יכול להבטיח מגרונוואז השכינה דיברה 

אָעלָ֣֔]א[֣ ְקָר֕ ומרמז לחישוב גי' ההפרש בין גי' המלים ובין , תגל"העולה גי' המלים מרמז לחישוב  )גי' תקע"ו( גדול-קטן זקף-זקף - יוַ֣וּי 

)שלוש  םיהיו להם ג' ק" )גלות( תגל"-בגם ( שונו תקע"יהי)הודיעה  השכינהואפשר להסביר כי . םג'ק"גי' תקע"ו והתוצאה היא הגי' 

ּום (,זמה)( אקימות( ) ית ָלֶכֵ֛ם ָלׂשֵ֥ ֶ֖ ר  ם ּוְלַהֲחיֹ֣ות (ב)  ָּבָאֶ֑רץ ְׁשא  יָטֶ֖ה ָלֶכ֔ ְפל  ה׃ ל  ָלָֽ יֶ֣את ,יג(מה) (ג) ְּגד  ַּגְדֶּת֣םְ֣לָאב ֗ ֣ -ָּכל-ְוה  י ְּכבֹוד 
ם י  ְצַר֔ ף֣ עבור מצרים ופרעה פי שאני בגדולה-על-שאף ְּבמ  ֣י֣יֹוס ֔  קטן, אבל עבור בית אבי נשארתי יוסף קטנן של שבטים-מונח זקף –ֲאנ 

יָ֣ח֑ישעושה כל מעשיו מכח דיוקן אבי שהוא תמיד לפני ולכן אני שואל  ֶ֖ ֹודָ֣אב  כולתי לדבק עצמי בעולמות עליונים ומהגעת האחים י ַהעֵ֥

 .תם בעולמות עליונים גם בגל"כוכלו לדבק עצמאתם אחי תו יישראל אב גם כךו

יִּ ( יט,כ ' ית'שמ) [כלי יקר] מ ֔ ן־ה שָׁ י מִּ ם כִִּ֚ ית ֔ אִּ ם רְׁ ֣ ת  ֽם:א  כ  י עִּמָׁ תִּ רְׁ ֖ ב  חז"ל אמרו )מכילתא יתרו פרשה ה( שנראה הקדוש ברוך הוא וגו'.  ם דִּ
 לישראל על הים כגבור עושה מלחמה ועל הר סיני כזקן יושב בישיבה. והנה הגבור במלחמה מורה על מראה אדומה כמו שנאמר

יָך כְׁד   (ב,)ישעיה סג ֖ גָׁד  ָך ּובְׁ ֑ ם לִּלְׁבּוש  ֥דּוע  ָאד ֖ ֽת:מ  ג  ְך בְׁ י וְֵׁי֤ז  (ישעיה סג,ג)  ֵר֥ ֑ תִּ ם ב ֲחמָׁ ֵס֖ מְׁ רְׁ י וְׁא  פִּ֔ ם בְׁא  ֵכ֣ רְׁ דְׁ י וְׁא  תִּ֔ יש אִּ ֣ ים  ֵאֽין־אִּ י ּוֵמֽע מִּ דִּ֗ ב  י לְׁ כְׁתִּ ֣ ר  ה׀ דָׁ ֣ פּורָׁ

י: ֽלְׁתִּ גְׁאָׁ י א  ֖ לְׁבּוש  י וְׁכָׁל־מ  ם  ע ל־בְׁגָׁד ֔ ר  (ט דניאל ז,) וזקן יושב בישיבה מורה על מראה לבנה. נִּצְׁחָׁ ֤ ע  ר ּושְׁ ּוָׁ֗ ֣ג חִּ ל  תְׁ ּה׀ כִּ ב לְׁבּוֵש֣ ֑ ין יְׁתִּ ֖ יק יֹומִּ ֥ תִּ וְׁע 

א ר נְֵׁק֔ ֣ ֲעמ   .ֵראֵשּה  כ 

ר ֵראֵשּה  כ   (דניאל ז,ט) ֤ ע  ר ּושְׁ ּוָׁ֗ ג חִּ ֣ ל  תְׁ ּה׀ כִּ ב לְׁבּוֵש֣ ֑ ין יְׁתִּ ֖ יק יֹומִּ ֥ תִּ יו וְׁע  מִּ֔ וָׁן  רְׁ סָׁ י כָׁרְׁ ֤ ד דִּ ֣ ית ע  ֵז֣ה ֲהֵו֗ א כָׁרְׁ חָׁ ר נְֵׁק֔ ֣ יֵּה  ֲעמ  י־֔נּור  )כסאותיו(סְׁ ין דִּ ֣ יבִּ בִּ שְׁ

ֽק לִּ י ֥נּור דָׁ גִּ֖לֹוהִּ  :)גלגלי הכסא אש בוערת( ג לְׁ

 כסאות הוטלו ונתקנו לישב במשפט אחד לדין וא' לצדקה לישראל: -די כרסון רמיו  (דניאל ז,ט) [רש"י] 

 יה שהכעיסו לפניו והציקו לבניו:הקדוש ברוך הוא יושב למשפט על המלכות הזו ועל שלפנ -ועתיק יומין יתיב 

 ללבן עונות עמו: -כתלג חיור 

 מנקה עצמו מזכיות שיש לעכו"ם לפניו ומשלם להם כל שכרם בעולם הזה בויקרא רבה: -ושער ראשה כעמר נקא 

 ...  עובדי כו"ם שעתיד הקדוש ברוך הוא להפכן, )שרים עליונים או מלכי( ופי' חז"ל בתנחומא אלו כסאותע"פ ]מלבי"ם[ 

א ר נְֵׁק֔ ֣ ֲעמ  ר ֵראֵשּה  כ  ֤ ע  ר ּושְׁ ּוָׁ֗ ֣ג חִּ ל  תְׁ ּה׀ כִּ הלבושים מציינים את הפעולות והמדות שבם יתלבש בעת הפעולה, שהמדות מכונים בשם , לְׁבּוֵש֣
ב ֤ ( ישעיה נט,יז)לבושים כנודע, והראש מציין המחשבה כמ"ש  ה   שו יִּלְׁ קָׁ דָׁ ן צְׁ יָׁ֔ רְׁ , וכמש"פ שם, והשערות מציינים בְׁר א֑שֹו היְׁשּועָׁ֖  וְׁ֥כֹוב ע כ שִּ

 )כמ"ש בפי' שה"ש בפסוק קוצותיו תלתלים, ובפסוק שערך כעדר העזים(,התבקעות תעלומות המחשבה לחוץ כמו שהשער יוצא ממותרי המוח, 
צייר במראה הלבן, ור"ל שהשם ב"ה בעצמו מלא חסד ורחמים, ולבושיו שהם מדותיו שבם יפעול אז יהיו רק צדקה ורחמים, שזה מ

֣  סג,א(ישעיה )הפך האדום שמורה דין ושפיכת דם כמ"ש  י־ז  א ה׀מִּ ֣ י ֲח֤מּוץ ֵמֱא֗דֹום בָׁ גָׁדִּ שפירשתי שבא בבגדים לבנים וברחמים, וגם , ם  בְׁ
יֵּה  במחשבותיו הנעלמים שיתגלו אז יהיו רק צדקה וישועה, כי אתו אין דין ואין רע רק טוב וחסד לפניו, רק  סְׁ י־֔נּור )כסא(כָׁרְׁ ין דִּ ֣ יבִּ בִּ , שְׁ

קצ ֥  ,ב(צז 'תה)האש השורף ומכלה והדין הקשה יצא מן הכסא ולמטה, כמ"ש  ט ד  פָׁ֗ שְׁ ֣כֹון ּ֝ומִּ ֽאֹו מְׁ סְׁ ֣יו ש)ג( ֵאָ֭  :כִּ נָׁ ט ֵתֵלְ֑ך לְׁפָׁ ל ֵה֖ יב ּותְׁ ֣ בִּ יו סָׁ ֽ  :צָׁרָׁ
לְָׁך' ה֣  ,א(צז 'תה)ופירשתי שהאש לא יצא מה', כי  ֵג֣ל מָָׁ֭ ץ תָׁ ר  ֑ אָׁ  , כי לפניו חסד ורחמים, רק האש יוצא ממכון כסאו,הָׁ

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 )התשע"ח( חז,כויחי מ -בראשית  2.23 
 

ֶל֑יָך ,ב:בראשית ויחי מח ףָּ֣ב֣א֣א  ֶ֖ ֣יֹוס  ְנָךֵ֥ ֵ֛הּ֣ב  ּנ  אֶמר֣ה  בַ֣וּי ֕ ֣דְ֣לַיֲעק ֔ ֶֶׁ֖שבַ֣עלַ֣֣֣֣֣֣֣וַּיּג  לַ֣וּי  ְׂשָרא ֔ י  ְתַחּז ק֣  ה׃-ַוּי  ָּטָֽ ַ֣הּמ 
א֣,ב(ויחי מח 'בר) בַ֣וּי ֕ ֣דְ֣לַיֲעק ֔  גדול,-קטן זקף-מונח זקף -ֶמרַ֣וַּיּג 

ף֣ (א) [רש"י] ֣ד (ב), [תנחומא ו], ...ויש אומרים אפרים היה וגו' אחד המגידים -ַוּי ֣אֶמרְ֣ליֹוס ֔  המגיד ליעקב ולא פירש מי וגו' - ַוַּיּג 
לנבואה, רוח קודש, גדול, מלווה מקרא שמרמז ע"י גי' תקע"ו )= הודיעו( -קטן זקף-לפי שכבר מצאנו מקראות אחרים בהם זקף -טט 

 ראה פתרון אפשרי להלן:בת קול אפשר שגם כאן המגיד הסתמי משמעותו כעין הודעה רוחנית. 

אֶמר בַ֣וּי ֕ , ההפרש של גי'  469=  257+   212= תקע"ו, גי' המלים המוטעמות  576 מלות הטעמים עולה גי' גדול-קטן זקף-זקף - ְלַיֲעק ֔

  וא )בשם הבחור א"צ"ו הי"ו ((הרוך בדוש ק= קב"ה )ר"ת  107=  576 - 469  גדול-ן זקףקט-זקףהמלים המוטעמות מגי' המלים 

 

ְר֑אֹות :י,ויחי מח בראשית א֣יּוַכֶ֖ל֣ל  ֶקן֣ל ֵ֥ ּז ֔ ָּכְב֣דּו֣מ   ֣ ל ְׂשָרא  ֤י֣י  ינ  ְ֣וע 
ם׃֣ קָ֣לֶהָֽ ֵ֥ םַ֣וְיַחּב  קָ֣לֶהֶ֖ ַּׁשֵ֥ יוַ֣וּי  ָל֔ א  ָתם֣  ׁ֤ש֣א  ַ֣וַּיּג 
ֶקן (' ויחי מח,יבר) ושב בישיבה היה שנאמריעקב אבינו זקן וי...  [ב,יומא כח בבלי] ּז ֔ ָּכְב֣דּו֣מ   ֣ ל ְׂשָרא  ֤י֣י  ינ  -מהפך פשטא מונח זקף - ְוע 

 .בא לומר שמרוב לימודו והתאמצותו בתורה שמתשת כוחו של אדם כהו עיניו ]ריטב"א[-, מוציא מן הפשט של זקנה ומלמד כקטן

 

ףַ֣וּי א :טומח, ויחיבראשית  ֶ֖ ַ֣מ֑רַ֣וְיָבֵֶ֥רְךֶ֣את־יֹוס 
יַ֣עד־ַהּיֵֹ֥ו ֶ֖ עֹוד  י֣מ  ת ֔ ֶע֣ה֣א  ָהר  ים֣  ֱאֹלה  קָ֣הָֽ ְצָח֔ ַאְבָרָה֣םְ֣וי   ֣ יְ֣לָפָניו ַת֤ ְתַהְּל֨כּוֲ֣אב  יםֲ֣אֶׁשר֣֩ה  ֱאֹלה ֡  םַ֣הֶּזָֽה:ָהָֽ

ה:.,ט[ ב אכים חומת אנך מל] דָׁ ר ֵרֽ ֖ ב  ל ְך דִּ ֥ ים ה מ  ֱֽאֹלהִּ֔ יש הָׁ בר המלך אין להשיב. פירוש אתה עלית בראש ההר והמלך דיבר רדה וד אִִּ֚
נִּי ,י(מל"ב א)ולכן אמר  יש ֱאֹלהִּים  אָׁ֔ ֤ ם־אִּ וכו' ואפשר דשר חמשים אמר לו איש האלהים. ותיבת האלהים הוא רחום בדין כי אלהים הוא אִּ

י דין. האלהים הוא רחמים בדין. על דרך מ"ש רז"ל ה' מדת רחמים. וה' הוא ובית דינו והכא על דרך זה להפך וכמ"ש הרב מהר"
 ,י(מל"ב א) חאגי"ז ז"ל בס' קרבן מנחה. ועפ"ז אפשר דשר חמשים אמר לו איש האלהים שהוא רחום בדין. ואליהו הנביא ז"ל אמר לו

נִּי יש ֱאֹלהִּים  אָׁ֔ ֤ ם־אִּ  :לעורר הדין עליו וְׁאִּ

 

יםֲ֣אֶׁשר֣֩כעין פרט קדמאה   ום אחר ואם צריך למקומו.  קטנה, ענין של שיעור, חציצה מחיצה ולימוד למק-פזר תלישא - ָהֱאֹלה ֡

 האבות הלכו לפני ה' ויצרו רווח, מחיצה של כבוד אליו   – ה ) (למש רהתוקטנה, ענין של שיעור, חציצה מחיצה, -תלישא ֲאֶׁשר֣֩

ים֣ ה ) (למש רהתו  רווח של כבוד לנשיא -, עושים מחיצה  בדין מידת הרחמיםָהֱאֹלה ֡

 ני, רחמים בדין-הוי' אד – לקים-האמשמעו מידת רחמים, אפשר להוסיף כי גי'  לקים-האא' כל מקום שמופיע  –לימוד למקום אחר 

 ב' רווח של כבוד לנשיא 
 

יםֲ֣אֶׁשר֣֩( טו,מח יויח 'בר) ֱאֹלה ֡  פזר תרסא בדרך פנימיות התורה. – ָהָֽ

ְדּגֵּ֥ו֣ ( טז,מח יויח 'בר) הד" [מ"שאדמו"ר מ 11"דבר מלכות" ויחי התשע"ז, ע' רסג. נקודות משיחות קודש, ליקוטי שיחות כה, ע' ] ְוי 
ֶרץ׃ ֶרבָ֣הָאָֽ בְּ֣בֶקֵ֥ מה הדגים שבים מים מכסין עליהם ואין עין הרע שולטת בהם, אף זרעו של יוסף אין עין הרע שולטת בהם  ָלר ֶ֖

כלים ראויים )בבלי ברכות כ,א(. דגים בטלים למקור חיותם שהרי הם עצמם אינם נראים, ורואים רק את המים. וכתוצאה מכך, הם 
לברכת ה' ברבוי גדול. שכן, כל עוד הנברא מרגיש את ה"אני" של, המוגבל, הוא יכול לקבל רק השפעה מוגבלת בלבד; ואילו ביטול 

 . ה"אני", מכשירו לקבל השפעה באופן שלמעלה ממדידה והגבלה

 

ים( טו,מח יויח 'בר)נפעיל פי' זה עם תבנית הטעמים פזר תרסא בתוכן  ֱאֹלה ֡ והגבלה )שיעור  בתפקיד מדידה ֲאֶׁשר֣֩. טעם תרסא  ֲאֶׁשרָ֣֣֩הָֽ

", אבל כאשר הנברא כל עוד הנברא מרגיש את ה"אני" של, המוגבל, הוא יכול לקבל רק השפעה מוגבלת בלבד;  מוגבל( מלמד כי "

יםפועל ביטול ה"אני" שלו אל  ֱאֹלה ֡ ץ משפיע השפע האלקי ממקום למקום )גי' הוי"ה אדנ"י הוא רחמים בדין( אזי טעם פזר הוא כח ָהָֽ

מכשירו לקבל השפעה באופן שלמעלה ( כאן טעם פזר מרמז שביטול האדם ה"אני" שלו (בר' נח ז,כב))תוספות יום טוב על רבינו בחיי 
 . ממדידה והגבלה

 

ים ֱאֹלה ֡  פזר, מופע יחיד בכל התורה כולה במלת "אלקים" – ָהָֽ

 ם.מופעי 5מלת "אלקים" בטעם פזר בתנ"ך 

 

ָּכל :טז,מח ויחי בראשית י֣מ  ת ֝ ל֣א  א ֨ ֶ֣את-ַהַּמְלָאְךַ֣֩הּג  ְך  עְ֣יָבר  ים ֣-ָר֗ ַ֣הְּנָער 
ְצָח֑ק֣ יַ֣אְבָרָה֣םְ֣וי  ַתֶ֖ םֲ֣אב  ֵ֥ יְ֣וׁש  ֔ ְׁשמ  אָ֣בֶהם֣  ֤ ָּקר  ֶרץ׃ְ֣֣֣֣֣֣֣וי  ֶרבָ֣הָאָֽ בְּ֣בֶקֵ֥ ְדּגֵּ֥וָ֣לר ֶ֖ ְ֣וי 

ֶ֣את ְך  ים ֣-ְיָבר  , טבעיתזה בהנהגה  המלאך ברכת [)חומש רב פנינים( איברך את מנו"הענין שהמלאך  באור] פ"עזרקא סגול,  - ַהְּנָער 

ְצָח֑קשל יעקב, ויקרא עליהם  חייוכמו שהיה כל ימי  יַ֣אְבָרָה֣םְ֣וי  ַתֶ֖ םֲ֣אב  ֵ֥  בעצמו ה"הקב ישהם נתברכו בהנהגה הניסיית ע" כמו ְוׁש 

 .וגדעוןיהושע  זההתוספת(  טט) ()קא שלמה תורה

 

֣ןַוְימָ֣ :טי,מח חיוי בראשית יו א  י ַוּי  אֶמר ֣ ָאב ֗ ָֽ ְעּת  י ֣ ָיַד֤ י ְבנ  ְעּת  ּוא-ַּגם ָיַד֔ ְהֶיה הֵ֥ ָֽ ְגָּד֑ל ֣הּוא-ְוַגם ְּלָעֶ֖ם-י   י 
ם  יו ְואּוָל֗ ֤ ן ֣ ָאח  ְגַּד֣ל ַהָּקט  ּנּו י  ֶּמ֔ ֹו מ  ְהֶיֵ֥ה ְוַזְרעֶ֖ א י  ם׃-ְמל ָֽ ָֽ ַ֣הּגֹוי 

֣ן יו ַוְיָמא  י ר ַ֣וּי  אמֶ֣ מונח רביע, רומז לדרוש בכתוב הבא לפחות ארבע דרשות – ָאב ֗ ָֽ ְעּת  י ֣ ָיַד֤ י ְבנ  ְעּת   ָיַד֔

  ד ז"בראשית רבה )וילנא( פרשת ויחי פצתורה שלמה ]קטז[  לארבע דרשות משולב בתוך המקור, אופן )א(
֣ן יו ַוְיָמא  י ַוּי  אֶמר ֣ ָאב ֗ ָֽ ְעּת  י ֣ ָיַד֤ י ְבנ  ְעּת  ה דברים שלא מ (ג –)טט ומעשה יהודה ותמר,  (ב –)טט ידעתי מעשה ראובן ובלהה  א( –)טט , ָיַד֔

אפשר שאחד הדברים שלא נתגלו ליוסף ונתגלו ליעקב הוא שדמות  דברים שנתגלו לך על אחת כמה וכמה, (ד –)טט נתגלו לך נתגלו לי 

יו-כָׁל ו יָֻׁקמּו   (בר' וישב לז,לה)יוסף במצרים נראתה ליעקב בתוך הבאים לנחמו  נָׁ֨ יו-וְׁכָׁל בָׁ נ תָׁ֝ נ ֲח֗מֹו בְׁ ֵאן   לְׁ נ חֵ֔  ו יְׁמָׁ תְׁ הִּ ר םלְׁ אמ  ֽי ו י ֕ ד-כִּ ל ֵאֵר֧ ֛י-א  נִּ ל בְׁ  ָאֵב֖

לָׁה א ֑ ֽיו׃ א ֖תֹו ו ֵי֥בְׁךְׁ שְׁ יו-כָׁל ו יָֻׁקמּו   הכתוב ָאבִּ נָׁ֨ יו-כָׁל-ּו  גי' יוסף  ו יָֻׁקמבמידה גורעים ומוסיפין ובגי' מלת  בָׁ נָׁ֨  בָׁ

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
י ז[יתורה שלמה ]ק ב( -טט )הדרשה של אופן )א(; א(  -)טט  אופן )ב(  ָֽ ְעּת  ור מפני שהייתי שואלך בכל עת מה עשו סבאלא מה אתה , ָיַד֤

יבך אחיך, ולא היית אומר לי, מה אתה סבור שלא הייתי יודע,  ָֽ ְעּת  י ֣ ָיַד֤ י ְבנ  ְעּת   )פסיקתא רבתי פ"ג(  ָיַד֔

י ַוּי  אֶמר ֣ ]קיז*[תורה שלמה  (ג -טט ) ָֽ ְעּת  י ֣ ָיַד֤ י ְבנ  ְעּת  ייך מאה כיוצא בך הדעת, ח  אמר לו יעקב סבור אתה שמרוב זקנה הלך ממני, ָיַד֔
 אינן יכולין לעמוד על דעתי, ולא לסלק ידי ממקומה. )סדר אליהו רבה( 

י ]קיח[תורה שלמה  (ד -טט ) ָֽ ְעּת  י ֣ ָיַד֤ י ְבנ  ְעּת  שני פעמים, למה שני פעמים ידעתי מה שהן עתידין לעשות בני אפרים בימי דוד  ָיַד֔
וגו' )דה"א יב,ל(, וידעתי פעם שניה באיזה כבוד יבואו בני מנשה אל דוד שנאמר ומבני אפרים עשרים אלף ושמנה מאות גבורי חיל 

שנ' נפלו על דוד בבואו מפלשתים ]עם פלשתים[ וגו' )דה"א יב,כ(, ואומר בלכתו אל צקלג נפלו עליו שמנשה וגו' )דה"א יב,כא( 
 )סדר אליהו רבה( 

י ַוּי  אֶמר ֣ ]קיח*[תורה שלמה  (ה -טט ) ָֽ ְעּת  זה יהושע שעומד מאפרים. ממנשה ואולם אחיו הקטן יגדל, ון עומד שראה לגדע ָיַד֤
 )תנחומא ויחי ו.(

 

ַאל :ד,ויחי מט בראשית ם֣  ֑יָך֣-ַּפַ֤חזַּ֣כַּמ י  ֣יָ֣אב  ְׁשְּכב  יָת֣מ  ֶ֖ יָ֣על  ֵ֥ רּ֣כ  ה׃֣פ ּ֣֣֣֣֣֣תֹוַת֔ יָ֣עָלָֽ ֵ֥ ְלָּתְ֣יצּוע  ַּלֶ֖ ז֣ח  ָ֣אֵ֥
 בבלי יומא ...  נוטריקון פחז ג... לראבריה" מידה [שלמה תורה]

פסחת  זיעזעת 'פ'ח'ז אלא 'ח'ז'פאנחנו צריכים לרבי אלעזר המודעי הלומד הנוטריקון שלא על סדר האותיות  עדייןרבי גמליאל  אמר
 לא חטא.  שראובןחלית? 
ם֣ זהו ענין אפשר ש – טט ות כדרך לימוד ז ועלפשטא להוציא הענין מפשוטו על דרך הנוטריקון שלא כפשוטו  מהפך –ַּפַ֤חזַּ֣כַּמ י 

 במעשה ראובן.
בכירותא כהונתא )ג( ראובן בוכרי את חילי וריש תוקפי לך הוה חזי למסב תלתא חולקין   [תרגום אונקלוס בראשית פרק מט]

לא תסב ארי סליקתא בית משכבי אבוך בכין אחילתא  לא אהניתא חולק יתיר)ד( על דאזלת לקביל אפך הא כמיא ברם  :ומלכותא
 לשיויי ברי סליקתא:

רּ֣תֹו-ַאל והיה  [קכט –בבלי בבא בתרא קכח ]-קטן, אפשר כי יורה כי איבד חלק היתיר של הבכור והוא כהונה ומלכות, כב-זקף -ַת֔

  .שאבא יכול לחלק רכושו במתנה קודם מותו לפי ראות עיניוביום הנחילו את בניו 

 

יָ֣קָׁשָ֑תה :מט,ז יויח בראשית ֣ םּ֣כ  זְ֣וֶעְבָרָתֶ֖ יָ֣ע֔ ֣ ּכ  ל׃֣פָ֣֣֣֣֣֣֣֣א֤רּורַ֣אָּפם֣  ָֽ ְׂשָרא  םְּ֣בי  ֶ֖ יצ  בַ֣וֲאפ  םְּ֣בַיֲעק ֔ ֣ ֲ֣אַחְּלק 
ז יָ֣ע֔ ֣ ּכ   או נכון עשו בהענישם אותה וכו'\ומעשיה  עלשכם  ארורה ' יונתן ות' ירושלמית פ"עקטן, -קףפשטא מונח ז מהפך – ָא֤רּורַ֣אָּפם֣ 

 לא נכון שעשו בהתעצמם ויענישוה.להבין הקרא שלא כפשוטו כאילו ארור כעסם א שישהטעמים מהפך פשטא מרמזת  תבניתלכן 
 :דל – גויצא כט,ל בראשית
ן֣ ]לג[֣֣ ֶ֣לדּ֣ב  ַ֣וּת  אֶמרַ֣וַּתַ֣הר֣עֹוד  יַוּת ֗ ָֽ י-ּכ  ָֽ ֶּתן-ָׁשַמ֤ע֣ה 'ּ֣כ  יַ֣וּי  כ  יַּ֣גם-ְׂשנּוָא֣הָ֣אנ ֔ ֶ֖ ֹון׃֣-ֶאת-ל  ְמעָֽ ֹוׁ֣ש  אְׁ֣שמֶ֖ ְקָרֵ֥ ֶ֣֣֣ז֑הַ֣וּת 
ֶ֣לד֣]לד[֣֣ ַ֣וּת  ן ַ֣וַּתַ֣הר֣עֹוד  אֶמרּ֣ב  י֣ ַ֣וּת ֗ יַעָּת֤הַ֣הַּפ ַעם֣  ָֽ יּ֣כ  ַל֔ א   ֣ י יׁש  ֑יםַ֣על-ָּלֶו֤ה֣א  ֹוְׁ֣שֹלָׁש֣הָ֣בנ  י֣לֶ֖ א-ָיַלְֵ֥דּת  ןָ֣קָרָֽ ֵ֥ י׃-ּכ  ָֽ ו  ֹו֣ל   ְׁשמֶ֖

ן ֣ ֶ֣לדּ֣ב  ַ֣וּת  במנין  (במ' פי' כו)-מונח זרקא מונח סגול, אפשר כי זרקא סגול בתפקיד גריעה מן הענין. נקדים ונאמר כי ב – ַוַּתַ֣הר֣עֹוד 

 שמעון, גד, יהודה, זבולון, אפרים, בנימין, אשר.  –זרקא סגול עמים בזרקא סגול השבטים אחרי מעשה השטים, שבעה שבטים מוט

 ושם אלו השבטים שחסרו משפחה או משפחות וגם למי מהמשפחות שלא נולד ילד, וזבולון המתבטל ליששכר. 

 נאמר שכאן, לאה נתנבאה על כך ששמעון ולוי יהיו ללא נחלה של ממש בא"י, וללא פרנסה מנחלה.

ֵאֽל: ס (,זמטויחי שית ברא) רָׁ יִּשְׁ ם בְׁ ב ו ֲאפִּיֵצ֖ י ֲעק ֔ ם בְׁ ֵק֣ לְׁ ה ֲאח  תָׁ ֑ שָׁ י קָׁ ֣ ם כִּ ֖ תָׁ ז וְׁע בְׁרָׁ י עָׁ֔ ֣ פָׁם  כִּ  ָא֤רּור א 

ב...  בראשית רבה )וילנא( פרשת ויחי פרשה צח י ֲעק ֔ ם בְׁ ֵק֣ לְׁ רָׁ )במדבר יח( אני חלקך ונחלתך,  זה שבטו של לוי, ֲאח  יִּשְׁ ם בְׁ יֵצ֖ , ֵאֽלו ֲאפִּ

)שם זה שבטו של שמעון, הדא אמרה רובן של עניים משבט שמעון היו, אמר רבי תנחומא אף על גב דאנו מפרשין ואמרין 

 ,כולן משל שמעון היו/במדבר/ לה( והערים אשר תתנו מאחוזת בני ישראל ששה עיר אתהן ואת מגרשיהם 

ם בְׁ ...  ת רבה )וילנא( פרשת ויחי פרשה צטבראשי ֵק֣ לְׁ בֲאח  כיצד כ"ד אלף נפלו משבטו של שמעון בזמרי, והיו אלמנותיו , י ֲעק ֔
ב כ"ד אלף ונחלקו שני אלפים לכל שבט ושבט שנאמר י ֲעק ֔ ם בְׁ ֵק֣ לְׁ וכל מי שמסבב על הפתחים משבטו של שמעון, אמר הקדוש  ֲאח 

ה גזירת יעקב גידלו הקדוש ברוך הוא ברוך הוא אף לוי יהא מסבב מה עשה הקדוש ברוך הוא האכילו פרנסתו בנקיות ונתקיימ
ב ונתן לו א' מעשרה והוא מסבב ואומר תנו לי חלקי, לכך נאמר ם בְׁי ֲעק ֔ ֵק֣ לְׁ  .ֲאח 

בשעה שהרגו שכם וחמור וכל אנשי העיר  ז( שמעון ולוי. ארור אפם -)ה ...  אלבק( פרשת ויחי פרשה צז-בראשית רבה )תיאודור
ב שככה חמתם ואף שלהן לפיכךועברתם כי קשתה, היה קשה ביותר שנ' ולא נמלכו באביהם, ואירר כעסם ש י ֲעק ֔ ם בְׁ לְֵׁק֣ וגו'  ֲאח 

 .סופרים להעמיד משמעון בבתי כניסיות, ותלמידין ומישניים משבט לוי בבתי מדרשות עוסקין בתורה

ון אמר אחלקם ביעקב דהיינו וכן שמעון ולוי לא נטלו חלק בארץ משום קללת יעקב, רק לשמע...  הכתב והקבלה במדבר כו
שיטול חלק בתוך שבט אחר, וללוי אמר אפיצם בישראל שלא יטול חלק אפי' תוך שבט אחר רק נפוץ על פני כל אחיו מעט מזה 

 ומעט מזה.
 

א :מט,י ויחי בראשית ֣יןַ֣רְגָל֑יו-ל ָֽ ּב  ק֣מ  ֶ֖ ק  הּ֣וְמח  יהּוָד֔ ָֽ מ  ּורׁ֣ש  ֶבט֣  יָ֣֣֣֣֣֣֣֣יסֵ֥ ָֽ א֣-ַע֚דּ֣כ  יֹ֔להָיב ֣ ים׃֣תיב()כׁ֣ש  ָֽ תַ֣עּמ  ְּקַהֵ֥ ֹו֣י  י֔לֹוְ֣ולֶ֖ ׁ֣ש 
א ה-ל ָֽ יהּוָד֔ ָֽ מ  ּורׁ֣ש  ֶבט֣  קטן בתפקיד של שתיים, מרמז לשתי משמעויות של טעם מרכא -קטן. זקף-מרכא )=מאריך( פשטא זקף – ָיסֵ֥

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

א רש"יישראל, כפי' -תאריך דרך ראשי גלויות אף שאינם מלכים ודרך נשיאי ארץ ה-ל ָֽ יהּוָד֔ ָֽ מ  ּורׁ֣ש  ֶבט֣  ילּו ראשי  – ָיסֵ֥ מדוד ואילך, אֵּ
֣יןַ֣רְגָל֑יוגליות שבבבל )ראה סנה' ה,א( שרודים את העם בשבט, שממונים על פי המלכות.  ּב  ק֣מ  ֶ֖ ק  רץ תלמידים, אילו נשיאי א – ּוְמח 

 ישראל. 
א ה-ל ָֽ יהּוָד֔ ָֽ מ  ּורׁ֣ש  ֶבט֣  קטן בתפקיד של שתיים, מרמז לשתי משמעויות של טעם מרכא -קטן. זקף-מרכא )=מאריך( פשטא זקף – ָיסֵ֥

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

א ואמר...  רמב"ןללא גבול כפי'  ּור-ל ָֽ אלרמוז כי ימלוך שבט אחר על ישראל, אבל מעת שיחל להיות ליהודה שבט מלכות,  – ָיסֵ֥ -ל ָֽ
ּור֣  ממנו אל שבט אחר; ָיסֵ֥
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 )התשע"ט( חז,כויחי מ -בראשית  2.24 
 

א: מט,י ויחי בראשית ֣יןַ֣רְגָל֑יו-ל ָֽ ּב  ק֣מ  ֶ֖ ק  הּ֣וְמח  יהּוָד֔ ָֽ מ  ּורׁ֣ש  ֶבט֣  ָ֣יסֵ֥
י ָֽ אׁ֣ש֣ -ַע֚דּ֣כ  י֔לֹו֣)כתיב(֣יֹ֔להָיב ֣ ים׃֣(קרי)ׁ֣ש  ָֽ תַ֣עּמ  ְּקַהֵ֥ ֹו֣י  ְ֣ולֶ֖

י  ויחי מט,י( 'בר)בירור נוסף במשמע התוכן ותבנית הטעמים של  ָֽ יֹ֔לה-ַע֚דּ֣כ  אׁ֣ש  י֔לֹו֣)כתיב(ָ֣יב ֣  (קרי)ׁ֣ש 

֨עֹוד אֲ  ,ז(מג ' מקץבר) ריב"א ר ה  נּו ֵלאמ ֗ ֵתִ֜ דְׁ ֽנּו ּולְֽׁמֹול  יש לָׁ אִּ ַֽאל־הָׁ֠ ֣אֹול שָׁ ֡רּו שָׁ ע ו י אמְׁ ָׁ֣דֹוע  נֵד ֔ ל ה ֲהי ֵא֑ ים הָׁ ֣ רִּ בָׁ י ה דְׁ ֖ ג ד־֔לֹו ע ל־ פִּ נ ֨ ח ו  ֣ם אָׁ֔ כ  י  ֲהֵי֣ש לָׁ ֥ם ח  יכ  בִּ

ֽם: יכ  ת־ֲאחִּ ידּו א  ֖ ר הֹורִּ י י אמ ֔ ֣  כִּ

ֽנּו  ,ז(מג ' מקץבר))ז(  יש לָׁ אִּ ַֽאל־הָׁ֠ ֣אֹול שָׁ י  וגו' שָׁ ֥ם ח  יכ  ֨עֹוד ֲאבִּ  יט(,מד ' ויגשבר)מה שפי' בפר' ויגש גבי . תימ' היכן מצינו ששאל זה וי"ל לפי ה 

ֽח ב אֹו־אָׁ ֖ ֥ם אָׁ כ  ר ֲהיֵש־לָׁ יו ֵלאמ ֑ ֖ דָׁ ת־ֲעבָׁ ל א  א ֔ ֣י שָׁ י   ,ז(מג ' מקץבר): ניחא כי ֲאד נִּ ֥ם ח  יכ  ֨עֹוד ֲאבִּ ב  יט(,מד ' ויגשבר)ה  ֖ ֥ם אָׁ כ   הכל אחד הוא:ֲהיֵש־לָׁ

י ,ז(מג ' מקץבר) ֖ ר הֹורִּ י י אמ ֔ ֣ ע כִּ ֽם:ֲהיָׁ֣דֹוע  נֵד ֔ יכ  ת־ֲאחִּ ר פרש"י  דּו א  י י אמ ֔ ֣ הרי זה  אשרואם משמע בלשון  אםמשמע בלשון  כיאשר יאמר כִּ

י ,לג(כד ' חי"שבר)זה משמע כמו  כי. שהרי משמוש ד' לשונות ֑ רָׁ בָׁ י דְׁ תִּ רְׁ ֖ ב  ם־דִּ ד אִּ ֥ אם הוא משמוש  אשרהמשמש בלשון  כיעכ"ל ממ"מ שכל  ע 

כולם  אשרובמקום  כאשרבפ"ק דר"ה וז"ל כי תבאו כי תלכון כי תשא כי תכלה וכל המשמש בלשון  מד' לשונות. והיינו כפי שטתו שפי'
כאשר יהיה היובל שהרי ודאי הם. שמצינו בכמה מקומות אם משמש בלשון כאשר ובלשון אשר כמו ואם יהיה היובל הרי זה כמו  אםלשון 

הוא. וכן אם כסף תלוה את עמי. ואמנם פי' התוספות בסוף גיטין וז"ל מה . ואם תקריב מנחת ביכורים כמו כאשר תקריב שהרי חובה יהיה

בא סוס  ודאייביאך הקדוש ברוך הוא לארץ וכן  דהא ודאידאי אפשר שישמשו בלשון אם  דהאבא סוס משמשין בלשון  כישפי' כי יביאך 

ת ביכורים. אם כסף תלוה את עמי. עד אם כלו פרעה נר' לר"ת דבחנם דחק דהרבה אם משמשין בלשון בענין זה כגון ואם תקריב מנח

הוא  דהאהמשמש בלשון  כי. אמנם במסכ' גיטין בסוף פר' המגרש פרש"י דכל ודאילשתות. ואם יהיה היובל לבני ישראל שכלם הם לשון 

' פ"ק דר"ה שלשון כי יאמרו אליכם בניכם לשון אם הוא. ולעיל בפרשת וירא כתבתי כל לשונו. ופרשו התוס כאשרוכל המשמש כלשון 

. וכן בפרשת דהאלשון  אשרזה המשמש בלשון  כירש"י דבמסכת גיטין משמע דלשון רש"י דבפרק קמא דר"ה עקר הוא ולאותו לשון 

שהוא לשון  איוכן בכמה מקומות וזה לשון  אשרמשמשין לשון  כימשפטי' גבי כי תעבד את אלהיהם כי מוקש הוא לך פרש"י וז"ל הרי אלו 

כמו אם תקריב ביכורים שהוא חובה עכ"ל והיינו כלשון  אשרמשמש בלשון  אםלשונות שכי משמש שמצינו בהרבה מקומות אחד מד' 

 :הואזה משמש בלשון  כירש"י שבפ"ק דר"ה. אבל לשון רש"י שבמס' גיטין 

 דהא, כאשר, דהא ודאי -כי: אם, אשר 

יַע֚ד֣ ויחי מט,י( 'בר) ָֽ א-ּכ  אלא  "כאשר"לשונות )=משמעויות( של מלת "כי" וכאן משמעות "כי" היא לא רק מקף כבורר בין ארבע  – ָיב ֣

 יותר מכך "דהא ודאי"

ייתיב דווקא כך  – ַע֚ד ויחי מט,י( 'בר)במשמע זה יובן  ָֽ אדהא ודאי  ּכ  יֹ֔לה ָיב ֣  משיח - ׁש 

 

י ויחי מט,י( 'בר) ָֽ א-ַע֚דּ֣כ  יֹ֔לה ָיב ֣  המלוכה שלו )ראה ב"ר צט,ח(, וכן תרגם אונקלוס.מלך המשיח ש ]רש"י[)בצורת הכתיב( וכפי'  ׁש 
יי לו: "יובילו שי למורא" )תה' עו,יב(  .ומדרש אגדה )בר"ת צז,י( שַּ

כ"ק אמו"ר דיבר פעם בשיחת אחרון של פסח אודות  [247-249]דבר מלכות ויחי התשע"ט, ע' מו, תורת מנחם התשכ"א, כרך ל ע' 
י ויחי מט,י( 'בר)הפסוק  ָֽ יֹ֔לה אָיב ֣֣-ַע֚דּ֣כ  יֹ֔לה ואמר ׁש  אבגימטריה משה,  ׁש  יֹ֔לה ָיב ֣ אבגימטריה משיח,  ׁש  בגימטריה "אחד", כלומר   ָיב ֣
ידי משיח גואל צדק במהרה -ישראל ימשיכו ברצון השם יתברך את הגאולה השלימה על-זה שיהיה ענין האחדות בבני-ידי-שעל

 בימינו אמן.
ללות ענין השלום שישנו בתורה שניתנה ע"י משה רבינו, כמאמר רז"ל "כל העוסק לכמקושר ע"י האדמו"ר  הגאולה השלימה התוכן

בין הנפש ...  השלום הנפעל ע"י התורה הוא באדם בלבד. ... בתורה לשמה משים שלום בפמליא של מעלה ובפמליא של מטה"
אלא כפשוטו ועד שגם ...  ק בדרך משלהאלקית ובין הנפש הבהמית ... המשיח יפעל שלום גם בעולם החי "וגר זאב עם כבש" ולא ר

יֹ֔להוע"פ זה יובן הטעם שמשה ומשיח נרמזו במלת . ... שורש כל ענין הרע והפירוד גם בו יפעל המשיח שלום –בנחש הקדמוני  ׁ֣ש 
א-, אלא שבמשיח נתוסף ענין השלום בפמליא של מעלה( זו פמליא של מטה ו)טט: שלום באדם אחד ענינם כי  זה יבוא מהעלם אל , שענין  ָיב ֣

 הגילוי. 
י֔לֹו יֹ֔להׁ֣ש  יֹ֔להגירסת כתר ארם צובא הממוחשב מביאה כתיב  - ׁש  י֔לֹווקרי  ׁש    ,ׁש 

י ויחי מט,י( 'בר) ָֽ א-ַע֚דּ֣כ  יֹ֔לה ָיב ֣ בזמן משה ענין השלום הוא קטן מרמז לשני לימודים )א( -קטן. זקף-יתיב )=פשטא( מקף מונח זקף – ׁש 

 – ַע֚ד ויחי מט,י( 'בר))ב(  י' משיח ועדיין אין אחדות שלימות ושלום בין פמליא של מטה ופמליא של מעלה.בהעלם, "יבא שילו" אינו בג
ייתיב דווקא כך  ָֽ אדהא ודאי  ּכ  יֹ֔לה ָיב ֣ אבגי' משיח המביא אחדות שלימות ושלום בין פמליא של מטה ובתוכה טעם מונח של  – ׁש   ָיב ֣

 אב עם כבש" ובין ופמליא של מעלה.מרבה שלום בין כל הנבראים כמו "וגר ז

"אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, ואף על פי שיתמהמה עם כל זה אחכה לו  אפשר שהכתוב הוא המקור לעקר הי"ב של הרמב"ם

 -. והוא שורש לנבואת בנביאים על ביאת המשיח כנאמר ב [מושגים תלמודיים צפיה לישועהאילן -]שו"ת ברבכל יום שיבוא".
האמונה בביאת המשיח מחוייבת על כל בעל תורת משה, כמו שבארנו בפרק כ"ג מהמאמר  [ר העיקרים מאמר ד פרק מבספ]

יוהראשון, וזה כי לפי שבא בתורה מפורש החיוב להאמין בדברי הנביא, שנאמר  ֖ ֽעּון ֵאלָׁ מָׁ שְׁ בְָׁך֤  יאנָׁבִּ֨  (יח, טו ' שפ'דב) תִּ רְׁ קִּ יָך   מִּ נִּי ֵמַאח    כָׁמ ֔

ים ֥ ָך֖  יָׁקִּ יָך' ה֣  לְׁ ֑ יו ֱאֹלה  ֖ ֽעּון ֵאלָׁ מָׁ שְׁ והנביאים נבאו בביאת המשיח, הוא מבואר שכל מי שאינו מאמין בביאת המשיח הוא כופר בדברי  :תִּ
 הנביאים ועובר על מצות עשה, אבל מכל מקום אין האמנת ביאת המשיח עיקר שתבטל התורה בכללה אם לא יאמינהו האדם.

 

֣יםָ֣עָׂש֑ר֣-ָּכל  :,כחטמי חוי ראשיתב לְׁ֣שנ  ֶ֖ ְׂשָרא  י֣י  ֵ֥ ְבט  ֵֶּ֛להׁ֣ש  ֣א 
ז אתֲ֣אֶׁשר ם׃-ְו֠ ָתָֽ ְך֣א  ַרֵ֥ ֹוּ֣ב  ְרָכתֶ֖ רְּ֣כב  יׁשֲ֣אֶׁשֵ֥ ֵ֛ ם֣א  ַוְיָבֶ֣רְך֣אֹוָת֔ יֶהם֣  רָ֣לֶה֤םֲ֣אב  ֶּב֨ ּ֣ד 

ז את יׁש֣ית"ד   414גדולה, ענין של שיעור, חציצה מחיצה בעניני בי"ד של מעלה, גי' -תלישא ְו֠ ֵ֛  רפא"ל 311תביר, גי'  - א 

ם֣-ֲאֶׁשר", לשמירת הדבור יתד תהיה על אזנךשר מכוון ל"אפ ַוְיָבֶ֣רְך֣אֹוָת֔ יֶהם֣  רָ֣לֶה֤םֲ֣אב  ֶּב֨  בם ברכותיו   מוואז יתקיּד 

ֶנֱאָס֣ףֶ֣אל֣:,כטטמי חוי ראשיתב  ֣ י ֲאנ  ֶהם֣  םַ֣וּי ֤אֶמרֲ֣אל  יֶ֣אל-ַוְיַצ֣ו֣אֹוָת֗ ֶ֖ ת  ּו֣א  ְברֵ֥ י֣ק  ָת֑י֣-ַעּמ ֔ ֲ֣אב 
ל ֶ֖֣-ֶא֨ ְׂשד  רּ֣ב  הֲ֣אֶׁשֵ֥ י׃ַהְּמָעָר֔ ָֽ ּת  ֹוןַ֣הח  ֣הֶ֣עְפרֵ֥

י֣  ֲאנ  ֶהם֣   דרך רגילותאו  מיידבתפקיד  –פשטא פשטא  –ֲאל 

 

רַ֣על :,לטמי חוי ראשיתב ָלֵ֛הֲ֣אֶׁשֵ֥ הַ֣הַּמְכּפ  ֹ֧ ְׂשד  רּ֣ב  הֲ֣אֶׁש֨ י-ַּבְּמָעָר֞ אְּ֣בֶאֶ֣רץְּ֣כָנַ֑ען֣-ְּפנ  ֶ֖ ַ֣מְמר 

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
םֶ֣את  הַ֣אְבָרָה֝ יַ֣לֲאֻחַּזת-ֲאֶׁשרָ֣֩קָנ֨ ֶ֖ ּת  ןַ֣הח  ֵ֛תֶ֣עְפר ֵ֥ א  ה֣מ  ֶ֣בר׃ָ֣קָֽ֣-ַהָּׂשֶד֗

יוְ֣וָכל֣:ידבראשית ויחי נ, ֣הּואְ֣וֶאָח֔ ְצַר ְיָמה֣  ֤ף֣מ  ָׁשב֣יֹוס  רֶ֣את-ַוָּי֨ ְקּב ֣ ֹו֣ל  ּתֶ֖ ים֣א  ֵ֥ ל  ֹוֶ֣את-ָהע  יָ֣קְברֵ֥ ֶ֖ יוַ֣אֲחר  ֑ יו׃֣֣֣-ָאב  ָֽ  ָאב 

 הפניית ר' בינקה חנוך )טו טבת התשע"ו( 

רֶ֣את ה([)אוצר החכמצפנת פענח על התורה, הרב רוזין יוסף )הרוגטשובר( הר' ויחי נ,יד ] ְקּב ֣ ֹוֶ֣את-ל  יָ֣קְברֵ֥ ֶ֖ יוַ֣אֲחר  ֑ יו כפל הלשון -ָאב  ָאִבִֽ
  ,דאבות העולם הם מונחים דרך הסב (קא)הערה  דדהנה מבואר בירושלמי תענית פ", רי קברוחלקבור א

כ "ש וא"ע (קב)הערה  וברכות דף מ"ו ע"ב ,וא"כ יצחק מימין אברהם וזה רק לאחר שקברו את יעקב וקודם הוה לשמאל כמבואר שם
 .מימין אברהם ואח"כ קברו את יעקב זה ר"ל כאן ולפ"ז פינו יצחק לקברו אות

  ב: אמר רבי שמואל בר רב יצחק: אבות דרך הסב הן קבורין.ירושלמי תענית פ"ד,ה"קא. 
ת, גדול מסב בראש, שני לו .בזמן שהן שלש מטו )טט: משמאל(קב. כיצד סדר הסבה? בזמן שהן שתי מטות גדול מיסב בראש ושני לו למטה הימנו 

 )גם רמב"ם ברכות ז,א( למעלה הימנו, שלישי לו למטה הימנו.
 

ר' בינקה חנוך: בצוואת ר' יהודה חסיד נאמר שלא יכרה אדם לעצמו קבר בחייו. אבל בקבורת יצחק יעקב כרה קבר ליצחק משמאל 

ו את יצחק לקבר החדש וקברו את יעקב בקבר שקודם קברו בו לאברהם וכאשר באו לקבור את יעקב, כרו קבר ליצחק מימין לאברהם ופינ

ראת יצחק. אפשר כי לכך מרמזת תבנית הטעמים של  הֲ֣אֶׁש֨ גרשיים קדמא, שנוי בסדר, הקבר המוקדם ליצחק עבר לאחר מות  – ַּבְּמָעָר֞

 ך קברו את יעקב בקבר המוקדם.כ-יעקב לקבורת יעקב שמת אחרי יצחק. בסדר הפעולות ליצחק כרו קבר חדש ופינו אותו אליו, אחר

 

ישראל ואז -כתבו שאדם יכול להכין קבר בחייו בארץ [שו"ת משנה הלכות חלק ד סימן קפא]-ו [שו"ת מנחת אלעזר חלק ג סימן יג]אמנם 
ת קצת קשה על ההסבר. אבל אפשר כי למרות שיעקב שלם כל הונו מבית לבן לעשו עבור מקום קברו במערת המכפלה, עשו מנע כריי

 הקבר מראש ולכן אי אפשר היה לקבור את יצחק במקום קבוע.

 

כשילך עמו היו שנים הולכין ...  [טור יורה דעה הלכות כבוד רבו ותלמיד חכם סימן רמב]אפשר כי פסוק זה הוא אחד מהמקורות להלכה: 
 ץ לד' אמותעמויח( הגדול שבשנים הולך לצד ימינו מאחוריו ומצדד עצמו לצדדין והקטן לצד שמאלו וחו

 .שלשה שהיו מהלכים בדרך, הרב באמצע, לח הגדול לימין, והקטן לשמאל [סע' יזשו"ע יו"ד הלכות כבוד רבו ותלמיד חכם סי' רמב ]

 

ר הֲ֣אֶׁש֨ גרשיים קדמא, שנוי בסדר כלשהו, כאשר מתבוננים בסדר הקבורה במערת המכפלה נמצא כי משערים כי הכניסה  – ַּבְּמָעָר֞

ם וחוה הוא בכניסה לאולם יצחק, אברהם ושרה קבורים באולם סמוך נאמר לימינם, יצחק ורבקה לשמאלם של אדם למקום קבורת אד

 וחוה, יעקב ולאה קבורים לימין אברהם ושרה.  

֣֩ ֵ֛ת...  501קטנה, ענין של שיעור, חציצה מחיצה, גי' -תלישא – ֲאֶׁשר א   , אמ"ת, 441תביר, גי'  – מ 

 = ס' כגון ששים אותיות ברכת כהנים 60=  501 - 441הפרש גי' 

מבוא לגן עדן, אדם הראשון היה כהן גדול, במשכן נמשכת  -חצר המשכן בית סאתיים, מערת המכפלה כ בית סאתיים -מערת המכפלה 

 עבודת כהן גדול, המברך את ישראל ברכת כהנים בת ששים אותיות.
 

ה  ע"ב מר"ה, או ע"ב הר"מ – ַּבְּמָעָר֞

הֲ֣אׁשֶ֣֨ גרשיים קדמא, שנוי בסדר כלשהו, בפעם הראשונה יצאו הספירות שלא על הסדר של קווי יושר שהם: קו ימין: חכמה  – רַּבְּמָעָר֞

 חסד נצח, קו שמאל: בינה גבורה הוד, קו האמצע: כתר או דעת תפארת )רחמים( יסוד מלכות

ָלֵ֛ה הַ֣הַּמְכּפ  ֹ֧ ְׂשד  רּ֣ב  הֲ֣אֶׁש֨  ת לפי עוד רמזים( גי' ר"ת ב א ב ה עולה י' )ספירו – ַּבְּמָעָר֞

ֽה׃ (גדב' תבוא כח,)  בא"ב מהווים ראשי תיבות של חצאי פסוקים הבאים )ללא וא"ו החיבור(: ד  ה ב שָׁ ֖ תָׁ יר ּובָׁ֥רּוְך א  ֑ עִּ ה בָׁ ֖ תָׁ ֥רּוְך א    בָׁ

ָֽך׃ (דב' תבוא כח,ו)  ה בְֵׁצאת  ֖ תָׁ ָך ּובָׁ֥רּוְך א  ֑ ב א  ה בְׁ ֖ תָׁ ֥רּוְך א    בָׁ

רַ֣על י-ֲאֶׁשֵ֥ אְּ֣בֶאֶ֣רץ-ְּפנ  ֶ֖  א ע פ מ ב , ע"ב אפ"מ )או א"ב פע"מ( – ַמְמר 

 כ א ק , כאד"ם קדמו"ן – ְּכָנַ֑עןֲ֣אֶׁשרָ֣֩קָנ֨ה

םֶ֣את  א א , ארי"ך אנפי"ן – ַאְבָרָה֝

יַ֣לֲאֻחַּזת ֶ֖ ּת  ןַ֣הח  ֵ֛תֶ֣עְפר ֵ֥ א  ה֣מ  ֶבר-ַהָּׂשֶד֗  ה מ ע ה ל ק, למשל מע"ה לק"ה,  – ָקָֽ

שה שהבריאה תהיה רק על ידה, )כעין אפ"ם, ויכוח( ולכן היה שבירת אפשר מפני יציאת הספירות שלא על הסדר, והנלמד שכל ספירה בק

 הכלים שאפשר שזה המשאיר את הרשימו.

רַ֣על י-ֲאֶׁשֵ֥ א-ְּפנ  ֶ֖  רי"א )רמז לקבלת האר"י(ס"ת ר ל י א, לֻ  – ַמְמר 

 

ת־ַטְּפֶכ֑םַ֣ויְ֣֣:כא,נויחי בראשית  ֵ֥לֶ֣אְתֶכֶ֖םְ֣וֶאָֽ יֲ֣אַכְלּכ  ֵ֛ כ  אּוָ֣אנ  יָר֔ ַאל־ּת  ם:ְוַעָּתה֣  ָּבָֽ רַ֣על־ל  ֶ֖ םַ֣וְיַדּב  ֣ם֣אֹוָת֔ ַ֣נח 
ְך (דב' עקב י,יב)ציון אבא שאול זצ"ל( שהמלה ועתה בכתוב -)הרב בן ברכת ציון)ע"פ  ֑ ל ֵמעִּמָׁ יָך ש ֵא֖ ה ֣ה' ֱאֹלה ֔ ל מִָׁ֚ ֵא֔ רָׁ ִּשְׁ ה  י היא בנין אב  וְׁע תָׁ

 לכל ועתה שבתנ"ך שמשמעותה תשובה.

ה׀ ַאל :ה,מה גשויבראשית ראה  ֣ תָׁ ֗בּווְׁע  צְׁ ֣  תשובה מתוך שמחה – ־ֵתעָׁ

 

ְֽך:,יא: מהויגש בראשית  ר־לָׁ ָ֖ך וְׁכָׁל־ֲאש  ה ּוֵבֽיתְׁ ֥ תָׁ ש א  ּוֵָׁר֛ ן־תִּ ב פ  ֑ עָׁ ֖ים רָׁ נִּ ֵמ֥ש שָׁ ם כִּי־֛עֹוד חָׁ ָך  שָׁ֔ תְׁ י א ֽ ֤ תִּ לְׁ לְׁכ  )שמות -למה "שכל טוב" המובא ב וְׁכִּ
ילא מעיר על מלת  א,ו( ֤ תִּ לְׁ לְׁכ   ,כא(נ ' ויחיבר) מראהוא ...  ברבנות עליהםלפי שנהג  ]מדרש שכל טוב[)ע"פ  רה נא[הע שמות א ]תו"ש וְׁכִּ

ם ֖ כ  תְׁ ֵכ֥ל א  לְׁ י ֲאכ  ֛ . אפשר שיוסף היה לו  ואחר כך כל אחיו ה,לחלפיכך מת יוסף ת ,מי הוא המכלכל אני או אתה אהאמר הקב"ה ניר ָאנ כִּ

 לתלות את כלכלת אחיו בה' ולא בעצמו. 

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 טהתשע" – ח"התשע תושנ, השבוע ותפרש דפי -שמות  3 

 )התשע"ח, בהשתתפות נחלת יעקב( שמות א,א 3.1

ְצָרְ֑יָמה א,א:שמות  ים֣מ  ֶ֖ לַ֣הָּבא  ְׂשָרא ֔ ֣י֣י  ְּבנ  ֶּלהְׁ֣שמֹות֣  אּוְ֣֣֣֣֣֣֣וא ֗ ֹוָּ֣בָֽ יתֶ֖ יׁשּ֣וב  ֵ֥ ב֣א  ֣תַ֣יֲעק ֔  :א 

ֶּלה יםְׁ֣֣שמֹות ֣, בתפקיד ארבע רביע – ְוא ֗ ֶ֖ לַ֣הָּבא  ְׂשָרא ֔ ֣י֣י   . אף כשהיו בשביה לא שינו שמותם, ה"שבי ר"ת - ה"טעבע"פ ְּבנ 

ֶּלהתפקיד טעם רביע   , מורה לרבות על שמירת שמותם עד ארבעה דברים ששמרו עליהם במצרים.רביע – ְוא ֗

א(. ילמדנו רבינו בזכות כמה דברים נגאלו  ,וישב ישראל בשטים )במדבר כה ([פרשת בלק סימן כה)מדרש תנחומא )בובר( ]-נאמר ב
 ,ים, כך שנו רבותינו בזכות ד' דברים נגאלו ישראל ממצרים, שלא שינו שמם, ולא שינו לשונם, ולא גילו מסתורין שלהםישראל ממצר

ֲאלָׁ֨  (,כבג 'שמ)שנא'  ]הרא"ש עה"ת )במדבר כה([ )פי' ולא נפרצו בעריות. ה הוְׁשָׁ ֤ שָׁ ּה   אִּ נְׁתָׁ כ  שְׁ ת מִּ ֣ גָׁר  ּה ּומִּ ֛ס ף ֵביתָׁ֔ ֵלי־כ  ֵל֥י כְׁ והיה הדבר  בזָׁהָׁ֖  ּוכְׁ
לומד מפסוק זה שלא נחשדו על  ]מכילתא דרבי ישמעאל בא מסכתא דפסחא פרשה ה[-וב .הזה מופקד אצלם מפי משה י"ב חדשים
 , ולא נפרצו בעריות.לשון הרע ושלא הלשינו על כוונתם זו.(

ל ד' דברים נגאלו ישראל ממצרים שלא רב הונא )גי' חונה( אמר בשם בר קפרא בשבי]ויקרא רבה )וילנא( )פרשה לב([ -וכן נאמר ב
 שנו את שמם ואת לשונם ולא אמרו לשון הרע ולא נמצא ביניהן אחד מהן פרוץ בערוה 

איתא במד"ר פר' זו, וכן במד"ר שה"ש ובמדרש  דרשת האדמו"ר מבעלז זלה"ה, שנת התרצ"ז[ מובאת]מוסרי הרמב"ם, בספר 
שינו את שמם, ב( שלא שינו את לשונם, שדברו בלשון הקודש, ג( שהיו גדורים שוח"ט בשביל ד' דברים נגאלו ממצרים: א( שלא 

בעריות, ד( שלא שינו את מלבושם. ואיתא עוד במדרש רבא פרשה זו דרש רבי עקיבא בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו 
 ישראל ממצרים וגו' 

ֶּלהמלת  מהרביע שבתורה  17%של ארבע. דבר זה מתבסס על האוסף של  שמשוער שכאן משמש בתפקיד רביעמוטעמת בטעם  – ְוא ֗

פה שבהם במקום הופעת טעם רביע יש ארבע דרשות, ובמקום הופעת מונח רביע יש -שרשמתי עד עתה ע"פ דרשות התורה שבעל

נגאלו ותם ששמרו עליהם בשביה של מצרים ובזכ לפחות ארבע דרשות. אפשר שגם כאן מרמז למסורת חז"ל לדרוש ארבעה דברים,

שמרו מסתורין שלהם, לא נפרצו בעריות.,  –. ע"פ ויקרא רבא ותנחומא ארבעה הדברים הם: שם, לשון, הימנעות מלשון הרע ממצרים

שינו  נגאלו ממצרים שלא דבריםג' וזה היה החסד נעורים שאמרו חז"ל ]ויק"ר פל"ב ה[ בשביל ]מנחם ציון פרשת בשלח[ -ב
אפשר היה להסביר ששמות כבר מוזכר  ולא מצאתי גירסה זאת. מיסתורין ומכניס לבוש( -א לשון הרע )מוצי ,ומלבושםשמם ולשונם 

בכתוב והארבעה דברים מתרבים על על השם: לשון הקודש, שמירת הלשון, גדורים בעריות, לבוש. אבל המדרשים מדברים רק על 

 ארבעה דברים ושמות הם אחד מהם.

 

ֹו֣ יתֶ֖ יׁשּ֣וב  ֵ֥ ב֣א  ֣תַ֣יֲעק ֔ אּוא  ב. חצי פסוק זה בעל תבנית טעמים כלהלן:  ָּבָֽ ֣תַ֣יֲעק ֔ יׁש֣קטן ותוכנו תאור, ואחריו -)אתנח( מונח זקף – א  ֵ֥ א 
אּו ֹוָּ֣בָֽ יתֶ֖  פעולה. תבנית העשויה ללמד במידת לימוד לאחריו ואלפניו.  - ּוב 

 אחרון כתב נותן פירוש אחד שרק בני יעקב באו מרצונם ולא שאר יוצא ירכו. אבל בפירוש  ]אור החיים[

ים֣ עוד ירצה אומרו ֶ֖ וגו' שבא לומר מופת חותך כי ברצונם באו והראיה שאחר מות אביהם ועלו ארצה כנען חזרו פעם ב' כאמור ַהָּבא 
ְצָרְ֑יָמה בפרשת ויחי, והוא אומרו ים֣מ  ֶ֖ בַ֣֣֣הָּבא  ֣תַ֣יֲעק ֔ ֹו מחדשא  יתֶ֖ יׁשּ֣וב  ֵ֥ אּו. א  ֹו אחר שעלו משם חזרו למצרים ָּבָֽ יתֶ֖ יׁשּ֣וב  ֵ֥ מנה ו א 

ויכתב בספר זכרון לפניו  הא למדת כי ענפי האילן כאילן עצמו שוים לחפוץ בגזירת מלךראובן וגו'  הכתוב מי הם בעלי צדקות זה
 ליראי ה' וגו':

ֹו֣-היינו הלימוד מ יתֶ֖ יׁשּ֣וב  ֵ֥ ב֣א  ֣תַ֣יֲעק ֔ ְצָרְ֑יָמהמלמד אלפניו אל  א  ים֣מ  ֶ֖ לַ֣הָּבא  ְׂשָרא ֔ ֣י֣י  לקיים גזירת מלך  שכל יוצאי ירך יעקב באו ְּבנ 

  ולא רק בני יעקב.

 

ּוא: ,ו:שמות א ֹורַ֣ההָֽ לַ֣הּדֵ֥ יוְ֣וכ ֶ֖ ְוָכל־ֶאָח֔ ף֣  ַ֣וָּיָ֤מת֣יֹוס 
ם:֣פ ָתָֽ ֶרץ֣א  ֵ֥אָ֣הָאֶ֖ ָּמל  דַ֣וּת  דְ֣מא ֑ ְמא ֣ ּוּ֣ב  ּוַ֣וַּיַָֽעְצמֶ֖ ְרּבֵ֥ ּוַ֣וּי  ְׁשְרצֵ֛ ּוַ֣וַָּֽֽי  לָּ֣פרֹ֧ ְׂשָרא ֗ ֣י֣י  ֣)ז(ּ֣וְבנ 

ֶלְך־ָחָדֶ֖֣֣ ֵַָֽ֥קםֶ֣מָֽ ף:)ח(ַ֣וָּי ָֽ עֶ֣את־יֹוס  א־ָיַדֶ֖ ר֣ל ָֽ םֲ֣אֶׁשֵ֥ ְצָר֑י  ׁ֣שַ֣על־מ 
יו ,ו(שמות א) ְוָכל־ֶאָח֔ ף֣  קטן בתפקיד שני לימודים בנסיבות מותו המוקדם של יוסף. מהפך פשטא -קטן, זקף-מהפך פשטא זקף – ַוָּיָ֤מת֣יֹוס 

 מוציא לפחות לימוד אחד מפשט הכתוב.

אלא ( חוץ מבנימין ]לקח טוב[) והלא יוסף היה הקטן שבהם...  שלמה = תו"ש( נא[ ]תורה  (הנהגה ושלטון על מצרים) לימוד )א(
  .(ומת קודם לכולם ]לקח טוב[) ]אבות דר' נתן נוסח ב' מכת"י, פכ"ב[שהרבנות קוברת לבעליה ואבק מלכות קשה 

יו ,ו(שמות א) ְוָכל־ֶאָח֔ ף֣  סיבות אחדות המובאות במדרשים. שבדרך כלל בדרך מהפך פשטא בתפקיד מגלה על היפוך הטבע מ – ַוָּיָ֤מת֣יֹוס 

כן יוסף הצעיר מרוב -פי-על-הטבע המוקדמים להיוולד הם המוקדמים למות, וכן, כמשנה למך היו לו תנאי ואיכות חיים טובים מאחיו, ואף

 אחיו מת קודם לכולם, ולוי שהיה השלישי מבין האחים מת האחרון. 

 

 ,כא(נ ' ויחיבר) מראהוא ...  ברבנות עליהםלפי שנהג  ]מדרש שכל טוב[)ע"פ  ]תו"ש( הערה נא[  אל()הנהגה ושלטון על ישר לימוד )ב(

ם ֖ כ  תְׁ ֵכ֥ל א  לְׁ י ֲאכ  ֛ . אפשר שיוסף היה לו  ואחר כך כל אחיו ה,לחלפיכך מת יוסף ת ,מי הוא המכלכל אני או אתה אהאמר הקב"ה ניר ָאנ כִּ
 לתלות את כלכלת אחיו בה' ולא בעצמו. 

ְֽך: ,יא(מהויגש  'בר) ר־לָׁ ָ֖ך וְׁכָׁל־ֲאש  ה ּוֵבֽיתְׁ ֥ תָׁ ש א  ּוֵָׁר֛ ב פ ן־תִּ ֑ עָׁ ֖ים רָׁ נִּ ֵמ֥ש שָׁ ם כִּי־֛עֹוד חָׁ ָך  שָׁ֔ תְׁ י א ֽ ֤ תִּ לְׁ לְׁכ   )שמות א,ו(-למה "שכל טוב" המובא ב וְׁכִּ

ילא מעיר על מלת  ֤ תִּ לְׁ לְׁכ   ?מי הוא המכלכל אני או אתה אהנירשהקב"ה אמר  וְׁכִּ

י' פעמים אמרו בני יעקב ליוסף עבדך אבינו ושמע יוסף את הדבר ושתק  ]תו"ש נב[את אפשר לשלב גם את הסיבות הבאות:  במסגרת ז
למה מת יוסף קודם לאחיו, שלא יאמר הוא אם אחיו  ]תו"ש נג[, ]פרקי דר"א פל"ט[ ושתיקה כהודאה לפיכך נתקצרו משני חייו י' שנים

 .]מדרש[ שמכרוני מביתי וקברתיםכעונש( )מתים תחילה, הרי לקח הקב"ה אחי 

 

ל טפחא, טעם טפחא כעוצר גורם לשנוי ניקוד מילת "כל" לחולם חסר, כאשר ברב הפעמים בתורה מלת "כל" מלווה במקף ההטעמה  – ְוכ ֶ֖

 קטן.-מתרחקת ממנה למלה הבאה ולכן הניקוד הוא קמץ

ל֣ ל ממש וגם שאין למדין מן הכללות )היינו ממלת כל, שזה הכל ממש( טפחא בתפקיד שנוי ללמד שאין משמעות מלת "כל" הכ –ְוכ ֶ֖

 כו'רבי ישמעאל אומר שאול בן הכנענית הוא זמרי בן סלוא ו ,בקלב ,איב ,אוכובלקח טוב פינחס ...  ]תו"ש הערה מט[-כמובא ב
והא כתיב  ,רבעים שנה של מדברעד סוף א הואל תתמה שהרי שאול בן הכנענית היה מיורדי מצרים וחי ,שהיה במפקד במדבר סיני

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 
ּוא: ,ו(שמות א) ֹורַ֣ההָֽ לַ֣הּדֵ֥ יוְ֣וכ ֶ֖ ְוָכל־ֶאָח֔ ף֣  תשובתך שהרי סרח בת אשר היתה מיורדי מצרים וחיית והיא נחשבת בערבות  ַוָּיָ֤מת֣יֹוס 

 .שר סרחבלק"ט )פינחס קלב,ב( מ"ש ושם בת א וראה שם .ואין למדין מן הכללות ואפילו במקום שנאמר בו חוץ ,יריחו

 

ם:֣פ ,ז:שמות א ָתָֽ ֶרץ֣א  ֵ֥אָ֣הָאֶ֖ ָּמל  דַ֣וּת  דְ֣מא ֑ ְמא ֣ ּוּ֣ב  ּוַ֣וַּיַָֽעְצמֶ֖ ְרּבֵ֥ ּוַ֣וּי  ְׁשְרצֵ֛ ּוַ֣וַָּֽֽי  לָּ֣פרֹ֧ ְׂשָרא ֗ ֣י֣י  ּ֣וְבנ 
ל ְׂשָרא ֗ ֣י֣י   מונח רביע, אפשר שמלמד על לפחות ארבע סיבות לרבוי המבורך של בני ישראל.  – ּוְבנ 

 [י"ה,תוספתא מסכת סוטה )ליברמן( פרק פ"י]-וגדולתם כל זמן שחיו יורדי מצרים כנלמד בזה היה כבודם  סיבה )א(
ּו֣ ,ז(שמות א)כל זמן שהיה יוסף ]ושבטים[ קיימין היו ישראל מתנהגין בגדולה וכבוד שנ'  ְׁשְרצֵ֛ ּוַ֣וַָּֽֽי  לָּ֣פרֹ֧ ְׂשָרא ֗ ֣י֣י  משמת יוסף מהו ּוְבנ 

 וגו' ויאמר אל עמו וגו' הבה נתחכמה לואומ' וימת יוסף וגו' ויקם מלך חדש וגו' 

רבי נתן אומר  ם[ש]מברכת הארץ  סיבה )ג(מהשגחת הקב"ה בלבד משמתו יורדי מצרים; [ח,שמות רבה )וילנא( שמות א] סיבה )ב(
ם ָתָֽ ֶרץ֣א  ֵ֥אָ֣הָאֶ֖ ָּמל  הארץ , דבשהארץ האכילה אותם שמן ו ,יב[שמות רבה )וילנא( פרשת שמות פרשה א]-וב כחושים של קנים ַוּת 

ץ יב(,א 'שמ)מגזירות פרעה  סיבה )ד( , בלעה את הילדים בשעה שהמצרים חיפשו להרגם ר ֑ ִּפְׁ ן י ה וְֵׁכ֣ ֖ ב  ִּרְׁ ֣נּו א ֔תֹו ֵכ֥ן י ר  יְׁע     וְׁכ ֲאש 
ו תנא בשעתא דמסר קודשא בריך הוא לישראל לשרא דמצראי גזר עלייהו ז' גזרות שישעבד [א[' ע, ]המתחיל בדף ב זוהר שמות]

ם אֲ  (א,יד 'שמ) בהון מצראי הדא הוא דכתיב תָׁ֔ דָׁ ת כָׁל־ֲעב ֣ ה ֵאִ֚ ֑ ד  ה ב שָׁ ֖ ים ּובְׁכָׁל־ֲעב דָׁ לְֵׁבנִּ֔ ר  ּובִּ מ  ה בְׁח   שָׁ֗ ה קָׁ ֣ ם ב ֲעב דָׁ יֵיה ִ֜ ת־ח  ֨רּו א  רְׁ ם ו יְׁמָׁ ֖ בְׁ֥דּו בָׁה  ר־עָׁ ש 

ְך: ֽר  פָׁ ּו֣ (,זא 'שמ) ולקבליהון שבעה לטב, בְׁ לָּ֣פרֹ֧ ְׂשָרא ֗ ֣י֣י  ם:ּוְבנ  ָתָֽ ֶרץ֣א  ֵ֥אָ֣הָאֶ֖ ָּמל  דַ֣וּת  דְ֣מא ֑ ְמא ֣ ּוּ֣ב  ּוַ֣וַּיַָֽעְצמֶ֖ ְרּבֵ֥ ּוַ֣וּי  ְׁשְרצֵ֛  ַוַָּֽֽי 

 מדרש תנחומא )ורשא( פרשת פקודי]-ובסגנון דומה ב ,יב[שמות רבה )וילנא( פרשת שמות פרשה א]בזכות נשים צדקניות  סיבה )ה(
ו הדור נגאלו ישראל ממצרים, ומה עשו בשעה שהיו הולכות לשאוב מים, דרש ר"ע בשכר נשים צדקניות שהיו באות...  )ט( )לח,יא([

הקדוש ברוך הוא מזמן להם דגים קטנים בכדיהן ושואבין מחצה מים ומחצה דגים, ומוליכות אצל בעליהן ושופתות להם שתי קדרות 
בזכות אותן המראות  שם[ דרש תנחומאמ]אחת של חמין ואחת של דגים, ומאכילות אותן ומרחיצות אותן וסכות אותן ומשקות אותן, 

 ,ונזקקות להם בין שפתים,  שהיו מראות לבעליהן
 

ּו ּוַ֣וַּיַָֽעְצמֶ֖ ְרּבֵ֥ ּוַ֣וּי  ְׁשְרצֵ֛ ַּֽי  ּוַ֣וָֽ  בכתוב זה יש שתי תבניות טעמים, וכל אחת מלמדת על ענין מסוים. – ָּפרֹ֧

ּו ּוַ֣וַּיַָֽעְצמֶ֖ ְרּבֵ֥ ּוַ֣וּי  ְׁשְרצֵ֛ ַּֽי  ּוַ֣וָֽ רכא טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא, שעל כל אחד חלה אותה הלכה )א( דרגא תביר מ – ָּפרֹ֧

או ענין )א(, או שהם מצטרפים. אפשר שענין )א( הוא שכל אשה הייתה יולדת ששה בכרס אחד, כנדרש במדרשים אחדים כגון 

 להלן. [מכילתא דרבי ישמעאל בשלח]

 בני ישראל במצרים. העיון הבא מביא השלכות קשות לבני ישראל מהירידה למצרים.)שמ' א,ז( עד כאן למדנו על שבחי -)שמ' א,א( וב-ב

ּו ּוַ֣וַּיַָֽעְצמֶ֖ ְרּבֵ֥ ּוַ֣וּי  ְׁשְרצֵ֛ ַּֽי   תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא, שעל חלקם לא חלה הלכה )ב( או ענין )ב(, – ַוָֽ

 [ב,קא 'רש"י סנה]-ו ממצרים והאחרים מתו בשנות עבודת פרך כאפשר שענין )ב( מרמז שרק מיעוט מכל הנולדים במצרים יצא
 .[מכילתא דרבי ישמעאל בשלח]-ובשלושה ימי אפילה ונקברו במצרים ע"י הנותרים כ

ד֣ דְ֣מא ֑ ְמא ֣ דהתוכן נדרש כחלק מהרבוי המורך, אפשר כי תבנית הטעמים של ּב  ְמא ֣ דמונח, מרבה,  – ּב  כאן  –אתנח, מגביל  – ְמא ֑

 מוצע לומר, שהיו סיבות אחדות למותם של חלק מהנולדים במשך בשנות עבודת פרך ובשלושה ימי אפילה.  ממעט.

]כרם טוביה: ליסיצין טוביה ע' לקצר השיעבוד,  )אוצר החכמה([ 66]ילקוט שמעון, לסרי שמעון ע' מיתה בשנות עבודת פרך, כגון: 
 לרבות אשמת מצרים,  )אוצר החכמה([ 220

של מצרים, שנתנוהו בבנין במקום לבנה,  -נתמכמך בבנין  [ב,קא 'רש"י סנה] ,שנתמכמך בבנין -מיכה  [ין קא,בבבלי סנהדר]
ה  אתה  (ה,כב 'שמ): כדמפרש באגדה, שאמר לו משה להקדוש ברוך הוא תָׁ ם ֲהֵרע   ֣ עָׁ ה לָׁ אם אין  (שאין נותנים להם תבן יד רמה)שעכשיו  - ה ז ֔

שראל בבנין, אמר לו הקדוש ברוך הוא: קוצים הם מכלין, שגלוי לפני אילו הם חיים היו רשעים להם לבנים משימין בניהם של י
 ,(שעבד ע"ג יד רמה) , ואם תרצה, תנסה והוציא אחד מהן, הלך והוציא את מיכה(ומביאין רעה לעולם יד רמה) ]גמורים[

הקב"ה מיהר לטהר את העולם בכ"ו דורות ובפרט  ([)אוצר החכמה 93]הגדה של פסח, חתן סופר: ארנפלד שמואל ע' -מסקנת טט מ

בשנות השיעבוד הקשה במצרים, במקום באלף דור מחטא אדם הראשון, כדי לתת את התורה, ואפשר שמיתת הנולדים במצרים קשורה 

 לתיקון זה, כדי להגיע לדור המסוגל לקבל התורה.

 

ּו֣ ,ז(שמות א)  [מסכתא דויהי פתיחתא -מכילתא דרבי ישמעאל בשלח ]מיתה בשלושה ימי אפילה, כגון  ְׁשְרצֵ֛ ַּֽי  ּוַ֣וָֽ לָּ֣פרֹ֧ ְׂשָרא ֗ ֣י֣י  ּוְבנ 
ּו֣ ּוַ֣וַּיַָֽעְצמֶ֖ ְרּבֵ֥ שהיתה האשה יולדת ששה בכרס אחד ואתה אומר אחד מחמש מאות עלו העבודה לא אחד מחמש מאות עלו אלא ַוּי 

יו (י,כגבא ' שמ)שמתו הרבה מישראל במצרים ואימתי מתו בשלשת ימי אפלה שנאמר  ת־ָאחִּ֗ יש א  ֣ ֞אּו אִּ שהיו קוברים מתיהם והודו   ֹֽלא־רָׁ
 ושבחו להקב"ה שלא ראו אויביהם וששו במפלתם

בדרך כלל מוסבר שהמתים בשלושה ימי האפילה היו מבני ישראל שלא זכו להרהר תשובה כלשהי בעקבות שמונה מכות מצרים עד מכת 

בספר הזוהר  ... )אוצר החכמה([ 143אתה בחרתנו, טאובר עזריאל ע'  –רקי מחשבה ]פהחשך. הרב טאובר מבאר זאת באופן נעלה 
האור היה כה בהיר וחזק עד שהמצרים  ,ה' כביכול פשט את גלימת אורו ,מבאר שמכת חושך לא היתה אלא גילוי האור הגנוז

באור  .ור שרואים בו מסוף העולם ועד סופונסתנוורו ממנו וחשך להם העולם אור זה היה חושך למצרים ואילו ליהודים אור גדול א
הבהיר הזה נתגלה כבודו של ה' בצורה עצומה ונוראה רובו הגדול של העם משראה את האור הסיק מכך שאין ליהודי מה להוסיף 

ודי . והנותרים היו אלה שהסיקו שיהלאותה עוצמה מה יכול אדם לכבד את הדבר הנורא הזה זו הסיבה שהם מתו במכת חושך דוקא

 יכול להתחסד עם בוראו גם אחרי כזה גלוי של אור הגנוז.

 

ם ,ז(שמות א)...  [מדרש תנחומא )בובר( שמות] ָתָֽ ֶרץ֣א  ֵ֥אָ֣הָאֶ֖ ָּמל  ם אמר ר' יוחנן מילאו את מצרים. ד"א, ַוּת  ָתָֽ ֶרץ֣א  ֵ֥אָ֣הָאֶ֖ ָּמל  . ַוּת 

םר טה, שנאמשנתמלאו בתי טרטיאות ובתי קרקסיאות מהם, מיד גזרו עליהם לפרוש מן המ ָתָֽ ֶרץ֣א  ֵ֥אָ֣הָאֶ֖ ָּמל   ]וגו'[ ַוּת 

 מדרש תנחומא בקטע זה מביא עוד מאפיין שלילי של חלק מילידי מצרים. 

ֶרץ ֵ֥אָ֣הָאֶ֖ ָּמל  םמלת  ]העמק דבר[מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, )א( ע"פ  – ַוּת  ָתָֽ דלא ארץ גושן מלמדת  א 
 מרצון יעקב אביהם שישבו דוקא בארץ גושן.... שיצאו  לאה מישראל לבד, אלא אפילו כל ארץ מצריםלבד שהיה מיוחד לישראל ומ

שגלוי לפני אילו הם חיים היו  [ב,קא 'רש"י סנה])ב( חלק מבני ישראל שהתישבו ברחבי מצרים השתתפו בתרבות מצרים וזה מתואם עם 
 (ומביאין רעה לעולם יד רמה) רשעים ]גמורים[

ם ָתָֽ  . גזרו עליהם לפרוש מן המטה ]תנחומא[סלוק, מגביל לפי  – א 
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 )התשע"ט( )בהשתתפות נחלת יעקב( שמות א,א 3.2 

ץ: יב,א שמות ְפר ֑ ֣ן֣י  הְ֣וכ  ְרֶּבֶ֖ ן֣י  ֵ֥ ֔תֹוּ֣כ  ְיַעּ֣נּו֣א  ֲאֶׁשר֣  ל׃ְ֣֣֣֣֣֣֣֣וַכָֽ ָֽ ְׂשָרא  ֵ֥י֣י  ֶ֖יְּ֣בנ  ְּפנ  צּו֣מ  ַ֣וָּיֻק֕
֔תֹו (יב,א שמות) ְיַעּ֣נּו֣א  ֲאֶׁשר֣   קטן מרמז לשני לימודים, פשטא מרמז ששני הלימודים כפשט הכתוב.-קטן, זקף-ףפשטא מונח זק - ְוַכָֽ

֔תֹו (יב,א שמות) [רש"י]אפשר כי פשט )א( יהיה כפ' ְיַעּ֣נּו֣א  ֲאֶׁשר֣  כן לב הקדוש ברוך הוא להרבות  ,צנותנין לב לענותמה שהם  בכל - ְוַכָֽ
)שהעינוי גרם  בפסוק משמע מתוך שהיו מענין אותן לכך היו רביןד)דקשה לו לרש"י כי פשט הכתוב( "ל דק"ל ר[ ח צ"שפת] :ולהפריץ

 [רש"י] דאדרבה עינוי ממעט פריה ורביה ועל זה פירש)ועוד קושיה(  וע"ק )האם ללא העינוי לא היו מתרבין(וכי לא סגי בלאו הכי  לרבוי(
 :כו' ר"ל לא היו מענין אותן אלא מחשבתן היה כן בכל

֔תֹו (יב,א שמות) [אגדה )בובר( מדרש]פשט )ב( יהיה כלימוד  ְיַעּ֣נּו֣א  ֲאֶׁשר֣  ץ ְוַכָֽ ְפר ֑ ֣ן֣י  הְ֣וכ  ְרֶּבֶ֖ ֵ֥ן֣י  מלמד שבכל יום ויום היו מחזקים . ּכ 
 :עליהם את השיעבוד כדי לכלותם והם פרים ורבים ביותר

מלמד שכבר  אגדה[]מדרש לפי רש"י ושפת"ח יש להסביר שפסוק זה מלמד על מחשבת המצרים לפני שהחלו לענותם בפועל, ואילו 

 נתנו לב, היינו מלכתחילה מחשבתם הייתה לחזק את הענוי מיום ליום.  ]רש"י[החלו לענותם ובצירוף פ'

 טו(כן רבו וכן פרצו מבעי ליה, אמר ריש לקיש, רוח הקודש מבשרתן כן ירבה וכן יפרוץ -כן ירבה וגו'   (יב,א שמות) [תורה תמימה]
 שמות) כלומר, רוה"ק אומרת למצרים לא תועיל לכם כל התחכמות נגד רבוים של ישראל אלא טו[הערה  ת"תו] [:בבלי סוטה יא,א]

֔תֹו (יב,א ְיַעּ֣נּו֣א  ֲאֶׁשר֣  ץ ְוַכָֽ ְפר ֑ ֣ן֣י  הְ֣וכ  ְרֶּבֶ֖ ֵ֥ן֣י  אמר להם הקב"ה, זרעו של אברהם שאמרתי לו כה יהיה  ]תורה שלמה קכח הערה[ :ּכ 
֔תֹו (יב,א שמות)זרעך מתמעטין? כך חשבתם למעטן, חייכם  ְיַעּ֣נּו֣א  ֲאֶׁשר֣  ב ֗  ,י(שמות א), מה אמרתם ְוַכָֽ ִּרְׁ ן־י ֣ן֣, חייכם, הפ  הְ֣וכ  ְרֶּבֶ֖ ן֣י  ֵ֥ ּכ 

ץ ְפר ֑ י   (ישעיהו נה,יא)ונאמר  מר להם האלהים אני אמרתי לאברהם אביהם שאני מרבה בניו ככוכביםא ]תו"ש קכט[. ... י  בָׁרִּ ֤ה דְׁ י  ֽהְׁ ן יִּ ֵכ֣

י ֹֽלא פִּ֔ א מִּ ר יֵֵצ֣ ֣ ֽיו:ֲאש  תִּ ל חְׁ ר שְׁ ֥ יח  ֲאש  ֖ לִּ י וְׁהִּצְׁ תִּ צְׁ פ ֔ ר חָׁ ֣ ת־ֲאש  ה  א  ם־עָׁשָׁ י אִּ ֤ ם כִּ ֑ י ֵריקָׁ ֖ נראה איזה דבר עומד או ...  ואתם מתחכמים... ־יָׁ֥שּוב ֵאל 
֔תֹו (יב,א שמות) שלי או שלכם מיד ְיַעּ֣נּו֣א  ֲאֶׁשר֣  ְרֶּבֶ֖ה ְוַכָֽ ן֣י  ֵ֥  ]שמו"ר פ"א,טו[ ּכ 

ְרֶּבֶ֖ה ן֣י  ֵ֥  פקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, אפשר שזה כעין רבוי על רבוי באופן שמעל לטבע.מרכא טפחא בת – ּכ 

ץ ְפר ֑ ֣ן֣י   מונח אתנח, רבוי והגבלה. אפשר כי ההגבלה היא שכל דרך ענוי לא תצלח. – ְוכ 

צּו֣  ענין בעל שלוש נקודות כאשר אפשר ששתיים מהן באופן אחד ואחת באופן אחר.  גדול,-זקף -ַוָּיֻק֕

 , והסיבות לכך:המצרים מאסו בחיי עצמםכלומר  בחייהם קצוהמצרים(  -)טט  י"רש 

דומין  )בני ישראל( ר' יוחנן שהיו אמר [הגדול מדרש )קלא( )קלב( שלמה תורה] .בעיניהם היודרשו כקוצים  ורבותינו )א( י"רש
 .כקוצים ביניהם

 הנטיעות. ביןהמושלכים )שמצרים( היו בעיני עצמם כקוצין  [י" רשדעת על  יוסף]( ב)
 דהוו מתעקצי ממלאכי השרת כהני קוצי דמעקצי בהו אינשי. [חי" ב"חזהר ]( ג)

ל ָֽ ְׂשָרא  ֵ֥י֣י  ֶ֖יְּ֣בנ  ְּפנ   מופעים בתנ"ך, תמיד בסוף חצי פסוק, היינו בטעמים טפחא מונח אתנח או טפחא מרכא סלוק. 17 – מ 

ֵנ֣י םע ִ֚ ,ט( שמות א)מהו עם בני אלא  ]זוהר ח"ב שמות דף ב,א[  ל בְׁ ֵא֔ רָׁ אֵ֔  ,א(שמות א)ממש מההוא  יִּשְׁ רָׁ דלעילא דחשיבו  )היינו יעקב( ליִּשְׁ
צּודעם בני ישראל הוו ולא עם יי' וכתיב  ל ַוָּיֻק֕ ָֽ ְׂשָרא  ֵ֥י֣י  ֶ֖יְּ֣בנ  ְּפנ  ולא כתיב מפני ]דף יז עמוד ב[ עם בני ישראל אלא מפני בני  מ 

 ,ישראל ממש

 ישראל אבינו ולא התערבו במצרים. –רוצה לומר שכולם בודאות בני יעקב  ף ב,א[]זוהר ח"ב שמות דמפירושים אחדים על 

ל ָֽ ְׂשָרא  ֵ֥י֣י   מרכא סלוק, בתפקיד רבוי והגבלה, מלמד שכל ישראל הגבילו עצמם מחיתון עם המצרים, – ְּבנ 

ֶ֖י ְּפנ  צּותוב לפניו היינו למלת טפחא בתפקיד פותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריו, ובתפקיד התפשטות האפיון שמאחריו לכ – מ   . ַוָּיֻק֕

צּו-מזה יובן הסבר נוסף ל  מפני שבני ישראל נשמרו מחיתון עם המצרים, לכן זה הפריע מאד למצרים. ַוָּיֻק֕

 

֑ת֣ ,טו:שמות א ּי  ְבר  ע  תָ֣הָֽ ְמַיְּלד ֶ֖ םַ֣לָֽ י  ְצַר֔ ֶמֶ֣לְך֣מ  םַ֣הּׁש֣ ַ֣֣֣֣֣֣וּי  אֶמר֣  ֵ֥ הְ֣וׁש  ְפָר֔ ׁש  ַאַחת֣  ֤םָ֣הָֽ רׁ֣ש  ֶ֖יתּ֣פּוָעָֽה:ֲאֶׁש֨  נ 

כרים מיד )טט: לפי הבנה פשוטה היות וכל הענויים עד פסוק )א,טו( לא מנעו את התרבות בני ישראל, פרעה ציווה למילדות העבריות להרוג את הבנים הז

 א רק בפסוק )א,טז(. תוכן האמירה למילדות נמצאחרי הלידה. תיב"ע מלמד שהצווי היה כדי להמית את מחריב ארץ מצרים שיוולד בעדת ישראל(

ם-לכן אפשר ש י  ְצַר֔ ֶמֶ֣לְך֣מ  ]תורה -קטן בתפקיד הוא שתי אמירות, פשטא מלמד על פשט הענין ו-קטן, זקף-פשטא מונח זקף – ַוּי  אֶמר֣ 

 הביא ראיות אחדות שפעמיים ויאמר בא למדרש.  שלמה בהערה קנה[

  ]תורה שלמה קנה[-או חלומו המובא ב ]תיב"ע[-ם לפתור את חלומו המובא ב)א( לא למילדות אלא לחכמי מצרי - ַוּי  אֶמר ֣ ,טו(שמות א)

אֶמר ,טז(שמות א))ב( אמירה למילדות, שלפי   רביע, בתפקיד ארבע מרמז לארבע אמירות למילדות. – ַוּי ֗

צרים עומדת בכף מאזניים אחד פרעה ישן היה, ראה בחלומו והנה כל ארץ של מִ  ַוּי  אֶמר ֣,טו( שמות א) [)תרגום של תיב"ע( כתר יונתן]
וטלה בן כבשה בכף מאזניים אחד והייתה כורעת כף מאזניים מטלה בתוכה. מיד שלח ויקרא כל חרטומי ִמצרים ויגד להם את חלומו 
מיד פתחו פיהם ייניס וימברס ראשי החרטומים ויאמרו לפרעה בן אחד עתיד להיות נולד בעדתם של ישראל שעל ידו עתידה להחרב 

ץ פרעה מלך של מצרים למילדות היהודיות ששמה של אחת ִשפרה היא  ובעבור כן )טט: עד כאן לא בתוכן הפסוק( ארץ של מצרים כל ֶייַּעֵּ
 :יוכבד ושמה של השניה פועה היא ִמרים ִבתה

ים מן השמים בשעה שנתעברה אמו של משה באותו הלילה חלם פרעה שנפלו כוכבי מצר ילקוט נר השכליים[ע"פ  ]תורה שלמה קנה
וכנסן אחד מישראל לחיקו והשליכן לים, ומיד אמר פרעה לחרטומי מצרים ועשו באסטגנינותם ואמרו זה בן במעי אמו ואינו נלקה 

יִּ֗לֹוד ןכָׁל־ה בֵ֣  )שמ' א,כב(אלא במים. והם לא ידעו שעל מי מריבה הוא נידון ומיד גזר פרעה  ה   ה  רָׁ יְׁא   הּו ה  יֻכ֔ לִּ שְׁ תוְׁכָׁל־ה   ת  ֖ יּֽון ב  ח      ס: תְׁ

 )טט: בלי הסבר מדוע הגיעו לאמר זאת לפרעה( שעתיד להוולד בן המושיע אותם בשאמרו לו אצטגניניו )שמ' א,טז( ]רש"י[פ'

ה֣תניא  ,טו(שמות א) [פסיקתא זוטרתא )לקח טוב(] ְפָר֔ ׁש  ַאַחת֣  ֤םָ֣הָֽ ה]זו יוכבד, ולמה נקרא שמה ׁש  ְפָר֔  ... ,[, שמשפרת את הולדׁש 

ֶ֖יתּ֣פּוָעָֽה נ  םַ֣הּׁש  ֵ֥  ,ואומרת עתידה אמי שתלד בן שיושיע את ישראל פועה ברוח הקדש. זו מרים בת יוכבד, שהיתה ְוׁש 

הסבר לאופנים השונים להתגלות הנבואה על לידת מושיען של ישראל. יצאה מהקב"ה נבואה לעולם על לידת מושיען של ישראל. 

-ש. לפרעה התגלה הדבר בחלום של חורבן מצרים ובגלל המאזניים דומה רעיונית לנאמר בפועה זכתה לידיעה אמיתית ברוח הקוד

לכה( ,דניאל ה) ֵק֥ ֵנ֖א תְׁ ֵנ֥א מְׁ ים מְׁ ֑ שִּ י רְׁ ֣ א דִּ ֖ בָׁ ֥ה כְׁתָׁ נָׁ ֽין: )שקלו מעשיו( ּודְׁ סִּ  היינו חורבן בבל. דיומ פרסה מלכותך ונתנה לפרס ]רש"י[ ּופ רְׁ

]ילקוט נר -ילקה במים ולא על חורבנה המלא של מצרים שיהיה בים סוף כמו שנדרש ב חרטומי מצרים הגיעו למסקנה שהמושיע
 " והשליכן לים " השכליים[

֑ת (,טושמות א) [עם קצת שינויים]תורה שלמה קנו, מדרש הגדול, הערה קנו גמ' ע"ז כ"ו,א  ּי  ְבר  ע  תָ֣הָֽ ְמַיְּלד ֶ֖ םַ֣לָֽ י  ְצַר֔ ֶמֶ֣לְך֣מ  ,  ַוּי  אֶמר֣ 

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
תילד את בת ישראל מפני שחשודין  ת בן לע"ז ונכרית לאדבת ישראל לא תילד את הנכרית מפני שמיל ות על מילדות ()הגבל תנו רבנן 

ור'  ,רים עומדים על גבה אבל לא בינה לבינהחוחכמים אומרים נכרית מילדת את בת ישראל בזמן שא ,על שפיכות דמים דברי ר' מאיר
)טט:לפעמים שמה ידה או אצבעה על אפו, ולר' מאיר על  א על אפותיהדזמנין דמותבא ליה י .לאמאיר אמר לך אפילו אחרים עומדים על גבה 

 .וקטלה ליה מוחו(

ת (,טושמות א) ְמַיְּלד ֶ֖ םַ֣לָֽ י  ְצַר֔ ֶמֶ֣לְך֣מ  ת֣.  ַוּי  אֶמר֣  ְמַיְּלד ֶ֖ פסקא טעמא מהכתוב אחריה,  –טפחא ללא מרכא לפניה, בתפקיד עוצר  –ַלָֽ

ם֣֣ון ממנה אל הכתוב לפניה. באופן קריאה זה יוסבר שבאמירה שלובתפקיד התפשטות אפי י  ְצַר֔ למילדות כפי שכבר הוזכר ֶמֶ֣לְך֣מ 

שהיו מצריות כי לא בטח  טז([-]אברבנאל )א,טואמר אמירה למילדות סתם, ופי' ֶמֶ֣לְך֣יש רבוי אמירה הנרמז בטעם מונח של מלת 

ת֣מית הילדים )ראה ר' מאיר להלן(. ולענ"ד ע"פ טעם טפחא במלתשהעבריות תבצענה את גזרתו ורמז להן להשתדל לה ְמַיְּלד ֶ֖ היו   ַלָֽ

אסרו חכמים לנכריות לילד עבריות ללא בני ישראל שיעמדו על גבן, ור' מאיר  ]מדרש הגדול[מילדות מצריות ועבריות. אלא לפי 

 ישגיחו בה אפילו העומדים על גבה.אוסר בכלל מפני שהמילדת הנכרית מעבירה ידה על פי הנולד או מוחו, בלי ש

ם֣ (,טושמות א) י  ְצַר֔ ֶמֶ֣לְך֣מ  תַ֣וּי  אֶמר֣  ְמַיְּלד ֶ֖ ֑תטפחא בתפקיד כפותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריו.  –ַלָֽ ּי  ְבר  ע   אתנח כהגבלה. – ָהָֽ

עבריות מוגבלות לילד בנות נלמד שלכולי עלמא מילדות  ]מדרש הגדול[-כאשר שתי המלים ביחד אז מדובר על "מילדות עבריות" ומה

פוסק, אז המילדות הן הנכריות וההגבלה עליהן במחלוקת. ר' מאיר  –ישראל ולא תילדנה נכריות. כאשר טעם טפחא בתפקיד עוצר 

 בת ישראל כשאחרים עומדים על גבה.אומר שלא תילד את בת ישראל גם כאשר אחרים עומדים על גבה, וחכמים אומרים שנכרית מילדת 

 

ֶ֖֣ ,טז:א שמות ת֣ה  ם־ַּבֵ֥ ֔תֹוְ֣וא  ֶּת֣ן֣א  ַוֲהמ  ן֣הּוא֣  ֵ֥ ם־ּב  ם֣א  ָֽ֑֖י  ןַ֣על־ָהָאְבָנ יֶתֶ֖ ּ֔יֹותּ֣וְרא  ְבר  ע  ֶאת־ָהָֽ  ֣ אֶמרְּ֣בַיֶּלְדֶכן ָיה:ַוּי ֗  ואָ֣וָחָֽ

מיתון כאשר תהיינה מולידות את היהודיות ותיראנה על המשבר אם בן זכר הוא ת ויאמר ,טז(שמות א) [)תרגום של תיב"ע( כתר יונתן]
 :אותו ואם בת נקבה היא ותחיה

ּ֔יֹות ,טז(שמות א) [יד,א'שמות רבה )וילנא( שמות פר] ְבר  ע  ֶאת־ָהָֽ  ֣ אֶמרְּ֣בַיֶּלְדֶכן למה צוה להרוג אותם על ידי המילדות, כדי שלא , ַוּי ֗
ם יפרע מהן,)אלא(יתבע הקדוש ברוך הוא ממנו ו ָֽ֑֖י  ןַ֣על־ָהָאְבָנ יֶתֶ֖ ֶּת֣ן֣...  ,)אחרי הלידה( ומקום שהולד נפנה ב, ּוְרא  ַוֲהמ  ן֣הּוא֣  ֵ֥ ם־ּב  א 

֔תֹו אמרו לו מהיכן נדע אם זכר אם , אמר להם אם זכר הרגו אותו, ואם נקבה אל תהרגו אותה, אלא אם חיתה חיתה ואם מתה מתה, א 
ה נברא, וכשהוא פניו בארץ שממנ )טט: היינו(נקבה, א"ר חנינא סימן גדול מסר להם אם פניו למטה דעו שהוא זכר שמביט באמו 

יו (,כאב ')בר, שנאמר )טט: מאדם הראשון( למעלה היא נקבה, שמבטת בברייתה בצלע ע תָׁ֔ צ לְׁ ח ַאח ת  מִּ  , ו יִּק ֗

אֶמר ,טז(שמות א) ואם נקבה אל תהרגו אותה, אלא אם חיתה חיתה )ב(  זכר הרגו אותורביע, בתפקיד ארבע אמירות )א( צווי  – ַוּי ֗
המשם המילדת  ]לקח טוב[-ו ]רש"י[-כלומר לא להשתדל להצילה וזה בניגוד לנדרש ב ,ואם מתה מתה ְפָר֔ זו יוכבד על שם  - ׁש 

מדרש ]-)ד( אלו שני הסימנים ללידת זכר כמובא ב-)כגון הנאמר במשנה שבת לא מעצבין את הקטן בשבת(. )ג( ו שמשפרת את הולד
ן)ג(  ,טז(שמות א) [אגדה )בובר( יֶתֶ֖ ם֣פחא בתפקיד שנויט – ּוְרא  ָֽ֑֖י  ימן גדול מסר להם אותו רשע, אמר להם מי . סַעל־ָהָאְבָנ

֔תֹו כאבנים:מצוננת שמעוברת בזכר  ֶּת֣ן֣א  וסימן גדול מסר להם אמר להם אם הוא זכר פניו למטה, ואם נקבה פניה )ד( . ַוֲהמ 
 שבו סימן )ג( הוא כללי ולא סימן לזכר. ]שמות רבה[לעומת  :למעלה

ּ֔יֹותְּבַיּלֶ֣ ְבר  ע  ֶאת־ָהָֽ סבר שמילדות מצריות מילדות את העבריות.  ]אברבנאל[קטן, שני לימודים בפשט. )א( -פשטא מקף זקף – ְדֶכן֣ 

מילדת מצריות ועבריות )ב( המילדות העבריות לא יעשו  ]המהרש"א[ה את הבנים והן לא עשו כן, תנָׁ מ  ופרעה סבר שהמצריות ת  

 מודים בענין אין שליח לדבר עבירה ולשפיכות דמים יש שליח לדבר עבירה.הצווי. אפשר שיש כאן שני לי

 יפרע מהן,)אלא(צוה להרוג אותם על ידי המילדות, כדי שלא יתבע הקדוש ברוך הוא ממנו ו )פרעה( [יד,א'שמות רבה פר]-נדרש ב

ם ש ֵפְך  ,ו( ט ' נחבר)בין הפוסקים יש ברור המבוסס על  ֣ ם ד  ָֽאדָׁ֔ ָֽאדָׁ֖  הָׁ ֣מֹו םבָׁ ְך דָׁ ֵפ֑ ִּשָׁ ּ֔יֹות ,טז(שמות א)ועל  י ְבר  ע  ֶאת־ָהָֽ אֶמרְּ֣בַיֶּלְדֶכן֣  האם בבן  ַוּי ֗

העבירה שלו ולא של המשלח אע"פ שצווה את השליח לבצע העבירה או האם בבן נח ו נח מתקיים דאין שליח לדבר עבירה כמו בישראל

כבר עמד כי  [ימי שלמה הלכות שלוחין ושותפין פרק ב]-ירה. הסביר היש שליח לדבר עבירה והעבירה של המשלח המצווה לבצע העב
ז"ל בדרך האתרים דרוש ב' בסתירת המדרשים הנ"ל גם מסוגייא דפ' זה בורר הנ"ל, ולחלק  )=המשנה למלך( על זה הרב פרשת דרכים

אבל  שפיכות דמים חייב המשלחא גבי כדי לישב סוגיין דזה בורר הנ"ל דדוק )עבירה אחרת( שפיכות דמים למידי אחרינאיצא בין 
 .כמו בישראל עיין שם ודלא כמ"ש המחנה אפרים ז"ל דלדידיה לא מחלקא ליה הכי וכמבואר בירהעבר דיח לבשאר עבירות אין של

ם ש ֵפְך  ,ו( ט ' נחבר)בן נח שהרג על ידי שליח, חייב, שנאמר:  [אנציקלופדיה תלמודית כרך ג, בן נח] ֣ ם ד  ָֽאדָׁ֔ ֽ  הָׁ םבָׁ ֖ ֣מֹו ָאדָׁ ְך דָׁ ֵפ֑ , היינו יִּשָׁ
, שכל אלה שופכי דמים הם ועון הריגה בידם, ואפילו בישראל חייב על כל פנים 105שופך דם האדם על ידי אדם אחר והוא שליח

ר בבן . אף על פי שבשפיכות דמים נאמ107. בן נח חייב בין שהרג ישראל ובין שהרג נכרי106שמים* והמלך רשאי להרגם -בידי-מיתה
י ד   ' נח ט,ה(בר)נח איש:  יש מִּ ֣ יו אִּ ש ָאחִּ֔ ר ֖ דְׁ ֥פ ש א  ת־נ  ֽם א  ָֽאדָׁ ם ש ֵפְך  ,ו( ט ' נחבר), אף בת נח שהרגה חייבת, שנאמר: 108 :הָׁ ֣ ם ד  ָֽאדָׁ֔ , מכל הָׁ
109מקום

. עי' רמב"ם 106 ים.. בראשית רבה פל"ד. ועי' רמב"ם רוצח פ"ב ה"ב, וע"ע אין שליח לדבר עברה: בידי שמ105 ]הערות[ .

 .?. סנהדרין שם ב109 . בראשית ט ה.108 .עא,ב?. סנהדרין 107 .עא,ב,מכות ט,אה"ד ומאירי סנהדרין  -רוצח שם ה"ב 

בן נח שהרג ה. והתורה צוותה ו צָׁ טט: פרעה סבר שבבני נח אין שליח לדבר עבירה ולכן המתת הולדות והעוברים תתלה בממיתים ולא במְׁ 
ם ש ֵפְך  ,ו( ט ' נחבר) חייבעל ידי שליח,  ֣ ם ד  ָֽאדָׁ֔ ם הָׁ ֖ ָֽאדָׁ  ה.ו  צָׁ טפחא בתפקיד לרבות על המבצע את השולח המְׁ  – בָׁ

ם ָֽ֑֖י  םמקף בורר בין משמעות המלה  – ַעל־ָהָאְבָנ ָֽ֑֖י  ם֣)א(  ]רש"י[כפ' ָהָאְבָנ ָֽ֑֖י  מושב האשה היולדת, ובמקום אחר קוראו  -ַעל־ָהָאְבָנ
ֽיִּם: ג(,)ירמיהו יח וכמוהו המשך אבל היא כלי אחר(ובין מלה זהה )כפ'רש"י ב משבר, נָׁ ה ע ל־הָָׁאבְׁ ֖ לָׁאכָׁ ה מְׁ ֥   :מושב כלי אומנות יוצר חרס ע ש 

וא ,טז(שמות א)  ֶ֖ ת֣ה  ם־ַּבֵ֥ ֔תֹוְ֣וא  ֶּת֣ן֣א  ַוֲהמ  ן֣הּוא֣  ֵ֥ ם־ּב  ָיה א   :ָוָחָֽ

אֶמר ,טז(שמות א)וכשנכנס עמם בדברים אז ...  [באר מים חיים] ּ֔יֹותית להם פעם שנ ַוּי ֗ ְבר  ע  ֶאת־ָהָֽ ם ְּבַיֶּלְדֶכן֣  ָֽ֑֖י  ןַ֣על־ָהָאְבָנ יֶתֶ֖  ּוְרא 

ן֣הּוא ֣ ֵ֥ ם־ּב  ואכנזכר שרק בן אחד הוא מבקש בעת הזאת  א  ֶ֖ ת֣ה  ם־ַּבֵ֥ ָיה ְוא  שמקפיד על בנות ישראל והכל להראות כי טובה הוא  ָוָחָֽ
כר במצרים כמו שאח"כ גזר על כל זכר הנולד במצרים ... ואח"כ פירש שפרעה צוה גם למילדות מצריות להרוג כל ז .מבקש לא רעה

 להשליך ליאור.

ן ,טז(שמות א) ֵ֥ ם־ּב  מקף כבורר בין )א( כלל הולדות הבנים )ב( ולד מסוים שהוא מושיען של ישראל. יש המפרש שפרעה צווה  – א 

 להמית את הולד המסוים אבל מפני שלא ידעו להבחין בו, הצווי חל על כל הבנים.

ן ,טז(שמות א)  ֵ֥ ם־ּב  ֔תֹו א  ֶּת֣ן֣א  ַוֲהמ  קטן, תבנית טעמים העשויה ללמד על לפני לפניו, קושר גזירת -מרכא פשטא מונח זקף – הּוא֣ 

֔תֹו ֶּת֣ן֣א  ַוֲהמ  ן֣הּוא֣  ֵ֥ ם־ּב   )א,יד( שמטרתן למעט את ישראל ואת מושיעם-אל גזירת עבודת הפרך ב א 

ָיה]רש"י[   חיה מאליה תנו לה לחיות, אם צריכה רפואה הניחו ואל תטפלו בה, והמילדות שפרו אותן.סלוק כהגבלה, אם  - :ותחיה – גָוָחָֽ

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 שמות וארא ו,ב )התשע"ח( 3.3 

ה:֣פ ,ט:שמות וארא ו הָ֣קָׁשָֽ ָדֶ֖ ֲעב  ֶצר֣֔רּוַחּ֣ומ  ּק ֣ ה֣מ  ֶׁש֔ ֶאל־מ  ְמעּו֣  אָׁ֣שָֽ ֑לְ֣ול ֤ ְׂשָרא  ֣י֣י  ֶ֖ןֶ֣אל־ְּבנ  ֶׁשֵ֛הּ֣כ  ר֣מ  ֵ֥  ַוְיַדּב 

֑ל֣וַ֣ ]תורה שלמה נה[ ְׂשָרא  ֣י֣י  ֶ֖ןֶ֣אל־ְּבנ  ֶׁשֵ֛הּ֣כ  ר֣מ  ֵ֥ ֶ֖ן֣בכת"י ר' יואל:  ]תו"ש הערה נה[. [לקח טוב] א עיכב עצמו מלכתל ְיַדּב  ּכ 
 . גימטריא שבעים לשון

ֶ֖ן ֶׁשֵ֛הּ֣כ  ר֣מ  ֵ֥ פי מרכא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא והשונים בהלכותיהם או בדרך קישורם לנושא. אף על  – ַוְיַדּב 

ֽנִּי: נאמר כב(,ה)שמ' -שב תָׁ ל חְׁ ֖ה שְׁ ה ז  ֥מָׁ ה לָׁ ז ֔ ם ה  ֣ עָׁ ה  לָׁ תָׁ ה ֲהֵרע   ֤ י לָׁמָׁ ר ֲאד נָׁ֗ ֑ ל־֖ה' ו י אמ  ה א  ֛ ב מ ש  ֧שָׁ משה יוצא שוב לשליחות לנסות דרך השפעה   ו יָׁ

יותר משכנע, יותר משפיע על או שכנוע נוספת. אפשר ששבעים לשון הם שבעים דרכי שכנוע, אפשר שבאחד הלשונות השכנוע נשמע 

 נפש השומע. 

מסכתא דפסחא  -מכילתא דרבי ישמעאל בא ]מהמדרש הבא לומדים שמשה היה צריך לשכנע נוסף על פרעה והמצרים את בני ישראל. 
ל ומפני מה הקדים לקיחתו של פסח לשחיטתו ד' ימים לפי שהיו ישראל שטופין בע"ז במצרים וע"ז שקולה כנגד כ...  [פרשה ה

גָׁגָׁה   (טו, כד ' שלחבמ)המצות שנא'  ה לִּשְׁ ֣ תָׁ ה  נ ע שְׁ ֵעדָׁ ם ֵמֵעיֵנ֣י הָׁ ֣ ה אִּ יָׁ֗ זה עבודה יחד הכתוב המצוה הזאת ואמרה ענין בפני עצמו ואי זה  וְׁהָׁ
֔גּו וְֹׁ֣לא ,כב(טו ' שלחבמ)אתה אומר ע"ז או אינו אלא אחת מכל מצות האמורות בתורה סתם כשהוא אומר  זרה שְׁ י תִּ ֣ ֹ֖ות  וְׁכִּ צְׁ ֲע֔שּו ֵא֥ת כָׁל־ה מִּ ת 

ל ה ֵא֑ וגו' באו כל המצות ללמד על מצוה אחת ]ששקולה בכולן מה העובר על כל המצות פורק עול ומפר ברית ומגלה פנים בתורה  הָׁ
עול  אף העובר על מצוה אחת פורק עול ומפר ברית ומגלה פנים בתורה שנא' לעבור בריתי[ ומנין לעובר על כל מצות שהוא פורק

יָך  ,יא(כט ' נצ'דב)ומפר ברית ומגלה פנים בתורה שנא'  ֖ ית ֥ה' ֱאֹלה  ֛ ָ֗ך בִּבְׁרִּ רְׁ עָׁבְׁ י  (כח,סט' תבוא דב)ואין ברית אלא תורה שנא' לְׁ ֵר֨ בְׁ ה  דִּ ֵאל 

ית רִִּ֜ הְ֣ול ֤֣ ,ט(וארא ו 'שמ) וגו' אמר להם משכו ידיכם מע"ז והדבקו במצות ר' יהודה בן בתירא אומר הרי הוא אומר ה בְׁ ֶׁש֔ ֶאל־מ  ְמעּו֣  אָׁ֣שָֽ
ֶצר֣֔רּוַח֣ ּק ֣ וגו' וכי יש לך אדם שהוא מתבשר בשורה טובה ואינו שמח נולד לך בן זכר רבך מוציאך לחירות ואינו שמח אם כן למה מ 

ה֣ ,ט(וארא ו 'שמ)נאמר  ֶׁש֔ ֶאל־מ   ֣ ְמעּו אָׁ֣שָֽ י ֵעינָׁיו  וָׁ  (יחזקאל כ, ז)שנ'  קשה בעיניהם לפרוש מעבודה זרהאלא שהיה ְול ֤ קּוֵצ֤ יש שִּ ֣ ם אִּ ר ֲאֵלה ֗ ֣ א מ 

ֽם: י ֥ה' ֱאֹלֵהיכ  ֖ אּו ֲאנִּ ֑ מָׁ ט  יִּם ַאל־תִּ ֖ ר  צְׁ גִּלּוֵל֥י מִּ יכּו ּובְׁ לִּ֔ שְׁ י וְֹׁ֤לא  ,ח(יחזקאל כ)ואומר  נאמן להיטיב לשלם שכר, נאמן להיפרע( –)טט: אני ה'  ה  רּו־בִּ֗ ו י מְׁ

ק ת־שִּ יש א  ֣ י אִּ ע  ֵאל ֔ מ ֣ ם לְׁכ ל֤ ָאבּו  לִּשְׁ י ֲעֵליה ֗ ֣ תִּ ְך ֲחמָׁ פ ֧ ר לִּשְׁ ֑בּו וָׁא מ ֞ יִּם ֹ֣לא עָׁזָׁ ֖ ר  צְׁ ת־גִּלּוֵל֥י מִּ יכּו וְׁא  לִּ֔ י ֵעֽינֵיה ם  ֹ֣לא הִּשְׁ ץ ּוֵצ֤ ר  ֥ ֖תֹוְך א  ם בְׁ ה ֔ פִּי  בָׁ ֹות א 

יִּם ֽ רָׁ צְׁ ל ,ט(יחזקאל כ): מִּ י ֵהֵח֛ ֥ תִּ לְׁ בִּ י לְׁ מִּ֔ ע ן שְׁ ֣ ש  לְׁמ  ע  ם מֵ וגו' וָׁא   ֖ יאָׁ ִּם:לְׁהֹוצִּ י ֽ רָׁ צְׁ ץ מִּ ר  ֥ ֵּום   ' וארא ו,יג(שמ)הה"ד  א  ֽל־ַאֲהר ן  ו יְׁצ  ה וְׁא  ֣ ל־מ ש  ' א  ר ה  ֵב֣ ו יְׁד 

ל ֵא֔ רָׁ ֵנ֣י יִּשְׁ ל־בְׁ  :לפרוש מעבודה זרהצום  א 

אדם  ושילוח עבדי' תלוי בכל דתקיעת שופר תלויה בב" א"ד)וילנה יז,א([  ה"ה גראש השנה פ" ירושלמי]הביא הסבר אחר  ]תו"ש עז[-וב
ר (יג,שמ' וארא ו) שמואל בר רב יצחק רכהיא דא" ואתייא ֵב֣ ל 'ה   ו יְׁד  ֽל-א  ה וְׁא  ֣ ל-מ ש  ל -ַאֲהר ן  ו יְׁצ ֵּום  א  ֵא֔ רָׁ ֵנ֣י יִּשְׁ על מה ציום על פרש' שילוח עבדי'  בְׁ

 .פרשת שילוח עבדיםעל  אלאהילא לא נענשו ישראל  רואתיא כהיא דא"
ושם הוסבר שהיו במצרים בני ישראל עשירים ומעורבים בחיי מצרים, לכן הדרישות לפרוש עסקנו בעבר, בהסבר של שילוח עבדים 

 מעבודה זרה ושילוח עבדים עבריים משלימות בתיאור המציאות במצרים .

ֶ֖ן ֶׁשֵ֛הּ֣כ  ר֣מ  ֵ֥ ע"פ מרכא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא והשונים בהלכותיהם או בדרך קישורם לנושא.  – ַוְיַדּב 

 המכילתא רבוי הפרטים הם בני ישראל עצמם שהיו בדרגות שונות של דבקות וריחוק באמונת ה' ובעבודת ה'.

 

ה ,ט(וארא ו 'שמ) ֶׁש֔ ֶאל־מ  ְמעּו֣  אָׁ֣שָֽ קטן מלמד על שני לימודים, מהפך פשטא מלמד שלפחות אחד -קטן, זקף-מהפך פשטא זקף – ְול ֤

 רש"י שני אופני לימוד בכתוב. אחד המתיחס לבני ישראל, אחד המתיחס למשה השליח. מהלימודים יוצא מפשוטו של מקרא. אכן ל

 

ה ,ט(וארא ו 'שמ) [רש"י] בדרך הפשט רש"י ֶׁש֔ ֶאל־מ  ְמעּו֣  אָׁ֣שָֽ ושמיעה זו לשון קבלה הוא ר"ל  ל[ ח"שפת] :תנחומין ללא קבלו - ְול ֤

ה֣-כזו ולפי שסברו שא"א לגאלם משם מעבודה קשה  שנתייאשו מן הגאולה ֶׁש֔  :פי' אל תנחומי משה ֶאל־מ 

ֶצר֣֔רּוחַ֣ ,ט(וארא ו 'שמ) [רש"י] ּק ֣ והוי כאלו נכתב  ]שפת"ח מ[ ואינו יכול להאריך בנשימתו מכל מי שהוא מיצר, רוחו ונשימתו קצרה - מ 
זו מרבי ברוך ברבי אליעזר,  קרוב לענין זה שמעתי פרשה )כאן רש"י מצטט חכם מדורו( .ולא שמעו אל משה מצרה גדולה ומעבודה קשה

י ֽה': )ירמיהו טז כא(והביא לי ראיה ממקרא זה  ֥ מִּ ֽי־שְׁ ֖עּו כִּ ָׁדְׁ י וְׁי ֑ תִּ ת־גְֽׁבּורָׁ י וְׁא  ֖ ת־יָׁדִּ ם א  יֵע֥ את אֹודִּ ע ם ה ז ֔ ֣ ם ב פ  יעָׁ֔ ֣י ֽמֹודִּ נְׁנִּ ֵכן  הִּ למדנו כשהקב"ה  לָׁ
 ה לטובה.האמנ נמאמן את דבריו אפילו לפורענות מודיע ששמו ה', וכל שכן

, )שכתוב לפני כן ונשאר שם ללא הרחבה( לענין של מעלה ורבותינו דרשוהו. מלמד על קוצר רוח של משה  בדרך היוצאת מהפשט רש"י
ה   כב(,ה)שמ' שאמר משה  תָׁ ה ֲהֵרע   ֤ לָׁמָׁ

אמר לו הקדוש ברוך הוא חבל על דאבדין ולא משתכחין. יש לי להתאונן על מיתת האבות,  ,ס
ֽם: יג(,ג שמ')גליתי אליהם באל שדי ולא אמרו לי מה שמך, ואתה אמרת הרבה פעמים נ ר ֲאֵלה  ֖ ֥ה א מ  ֔מֹו מָׁ ה־שְׁ )משה זכה בגלוי אלקי נשגב  מ 

ה   כב(,ה)שמ' מעבר לגלויי אלקות שזכו להם האבות, ואיך הוא קבל  תָׁ ה ֲהֵרע   ֤  -במסביר שהנאמר  ]שפת"ח ס[, היה לו להמתין להתפתחות השליחות(,  לָׁמָׁ

֥י ֽה': ,ב(ו' וארא שמ) יו ֲאנִּ ֖ ר ֵאלָׁ אמ  ה ו י ֥ ֑ ל־מ ש  ים א  ֖ ר ֱאֹלהִּ ֵב֥ ה   כב(,ה)שמ' הינו דיבור של משפט שעיקרו על הקבילה  ו יְׁד  תָׁ ה ֲהֵרע   ֤ ואגב תוכחת  לָׁמָׁ

ֽם: ,יג(ג 'שמ)העיקר הוכיחו גם על  ר ֲאֵלה  ֖ ה א מ  ֥ ֔מֹו מָׁ ה־שְׁ י מ  ֣ רּו־לִּ ֽמְׁ צר רוחו של משה מורגש ע"י השומעים את דבריו ולכן מכאן מוכיחו שקו וְׁאָׁ

דבריו אינם משפיעים ומשכנעים את בני ישראל לשנות את דרכם )שילוח עבדים עיבריים, פרישה מעבודה זרה( ואינם משפיעים 

 ומשכנעים את פרעה. 

ֶצר֣֔רּוחַ֣ ּק ֣ ה֣מ  ֶׁש֔ ֶאל־מ  ְמעּו֣  אָׁ֣שָֽ אתנח וסלוק( בתפקיד דבר החוזר וקורה לכן אפשר שכוונת קטן בין שני קיסרים )כאן -שני זקף – ְול ֤

ר: (ו' וארא שמ)הפסוקים  ה ֵלאמ ֽ ֥ ל־מ ש  ר ֖ה' א  ֵב֥ ֽצֹו: )י( ו יְׁד  ל ֵמַארְׁ ֵא֖ רָׁ ֵנֽי־יִּשְׁ ת־בְׁ ֥ח א  ל  ֽיש  יִּם וִּ ֑ רָׁ צְׁ ל ְך מִּ ֣ ה מ  ע ֖ ל־פ רְׁ ר א  ֵב֔ א ד  ה  )יא( ב ֣ ר מ ש ֔ ֵב֣ )יב( ו יְׁד 

ֵנ֥י ֖ה' ֵלא פְׁ ֽיִּם: פלִּ תָׁ פָׁ ל שְׁ ֥ י ֲער  ֖ ה ו ֲאנִּ ע ֔ רְׁ נִּי פ  ֵע֣ מָׁ ִּשְׁ י וְֵׁאיְך  י ֣עּו ֵאל ֔ מְׁ ֵאל  ֹֽלא־שָׁ רָׁ ֵנֽי־יִּשְׁ ן בְׁ ר ֵה֤  מ ֑

יִּם לְׁהֹו ֑ רָׁ צְׁ ל ְך מִּ ֣ ה מ  ע ֖ רְׁ ל־פ  ל וְׁא  ֵא֔ רָׁ ֵנ֣י יִּשְׁ ל־בְׁ ֽל־ַאֲהר ן  ו יְׁצ ֵּום  א  ה וְׁא  ֣ ל־מ ש  ' א  ר ה  ֵב֣ ְׁד  ֽ )יג( ו י ֵנ ת־בְׁ יא א  ֥ יִּם: סצִּ ֽ רָׁ צְׁ ץ מִּ ר  ֥ ל ֵמא  ֵא֖ רָׁ ִּשְׁ   י־ י

 היא פתיחה מחודשת של השליחות כאשר משה מתגבר על קוצר הרוח של עצמו, ומשה ואהרן הולכים מאוחדים להשפיע ולשכנע.

ה: הָ֣קָׁשָֽ ָדֶ֖ ֲעב   ]מדרש הגדול[ ]בבא בתרא טז,א[ מכאן אמרו שאין אדם נתפש על צערו ]תו"ש נט[ ּומ 

ָדֶ֖֣ ]תו"ש ס[ ֲעב  ה:ּומ   ]לקח טוב[]פסחים סו,א[ מלמד שהכעס מסלק את הדעת הָ֣קָׁשָֽ

ה ָדֶ֖ ֲעב   טפחא ללא מרכא לפניה, בתפקיד שנוי, כאן שנוי הדעת, סלוק הדעת. – ּומ 

 

ר֣הֶ֖֣]י[֣יא:  – י,שמות וארא ו ֵ֥ ר׃֣-ֶאל֣'ַוְיַדּב  אמ ָֽ הּ֣ל  ֶׁשֵ֥ רֶ֣אל]יא[֣מ  אַ֣דּב ֔ יַׁשַּלֵ֥חֶ֣את-ּב ֣ ם֣ו  י  ְצָר֑ הֶ֣מֶ֣לְך֣מ  ָֽי-ַּפְרע ֶ֖ ֹו׃-ְּבנ  ַאְרצָֽ ל֣מ  ֶ֖ ְׂשָרא  ֣י 
ר֣הֶ֖֣ ,י(ו' וארא שמ) ]רמב"ן[ ֵ֥ ר׃֣-ֶאל֣'ַוְיַדּב  אמ ָֽ הּ֣ל  ֶׁשֵ֥ בכל התורה: לאמר  לאמראמרו המפרשים )ראה רד"ק, שרשים: 'אמר'(, כי מלת  -מ 

רבעיני, כי מלת  והנכון... אל פרעה.  לאמר -לישראל, והטעם, שיאמר השם למשה: אמר לישראל דברי אלה; ובכאן  אמ ָֽ להורות  - ּל 
ר֣הֶ֖֣על בירור הענין:  ֵ֥ ה֣-ֶאל֣'ַוְיַדּב  ֶׁשֵ֥  לאמירה גמורה, לא מראה מסופקת ולא ברמז דבר; מ 
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
ר  אמ ָֽ  סלוק, מגביל לאו אמר, היינו אמירה גמורה וברורה,  – ּל 

 

םֶ֣את: כ,שמות וארא ו חַ֣עְמָר֝ ַּק֨ ת-ַוּי  ֶ֣לד֣֔לֹוֶ֣אָֽ הַ֣וּת  ָּׁש֔ ֣לֹוְ֣לא   ֣ ָדתֹו ן-יֹוֶכֶ֤בדּ֣ד ָֽ ֶׁש֑ה-ְוֶאתַ֣אֲהר ֶ֖ ֣֣מ 
תָׁ֣שָנָֽה׃֣ יםּ֣וְמַאֶ֖ ֵ֛ םֶׁ֣שַֹ֧בעּ֣וְׁשֹלׁש  ֣יַ֣עְמָר֔ ַחּי   ֣   ּוְׁשנ י

ה( שמות א,טו)אפשר כי מלת "את" בתפקיד רבוי שמות כי שמה גם  – יֹוֶכֶ֤בד-ֶאת רָׁ֔ פְׁ קטן במלת שפרה מלמד על שני -שאפשר כי זקף שִּ

 שמות. 

ת( שמות א,טו) ד ֖ י לְׁ ֽמְׁ יִּם ל  ר ֔ צְׁ ל ְך מִּ ֣ ר  מ  ֽה׃ ו י  אמ  ֖ית פּועָׁ ם ה ֵשנִּ ה וְֵׁש֥ פְׁרָׁ֔ ם הַָׁאח ת  שִּ ר ֵש֤ ת ֲאש ֨ י ֑ עִּבְׁרִּ  הָׁ

ם יֹוכ  ב ד  ב ת (במדבר פינחס כו,נט) רָׁ֗ ת ע מְׁ ש  ם׀ ֵא֣ ֽת-וְֵׁש֣ ם א  רָׁ֗ ע מְׁ ל ד לְׁ יִּם ו ֵת֣ ֑ רָׁ צְׁ י בְׁמִּ ֖ ֵלוִּ ּה לְׁ ֛ ה א תָׁ ֥ ר יָׁלְׁדָׁ י ֲאש ֨ ת-ֵלוִּ֔ ֽם׃-ַאֲהר ן  וְׁא  ֥ם ֲאח תָׁ יָׁ רְׁ ת מִּ ה וְֵׁא֖  מ ש ֔

יִּם)נט(  רש"י ֑ רָׁ צְׁ י בְׁמִּ ֖ ֵלוִּ ּה לְׁ ֛ ה א תָׁ ֥ ר יָׁלְׁדָׁ ואין הורתה במצרים )ראה סוטה יב,א(: כשנכנסו לתוך החומה ילדתה;  במצריםלידתה  - ֲאש ֨
 . כז(-והיא השלימה מנין שבעים, שהרי בפרטן אי אתה מוצא אלא ששים ותשע )ראה בר' מו,כו

 ,בעבור כבוד בניה יוכבד שם והזכיר ראב"ע

על דרך הפשט: לפי שכל בני יעקב עם כל בניהם ובנותיהם ירדו למצרים, ואין בהם  -ללוי במצרים  אתהילדה  אשרוטעם ט( )נ רמב"ן
, שהוליד אם הבנים שמחה )ע"פ תה' קיג,ט(, כי איחר השם לידתה כי לא הגיע הקץ, כאשר לוישהוליד שם אחרי כן, זולתי  מי

 .  פירשתי כבר )בר' מו,טו(
 ואודות מה שביקש ממני לציין לו מקור למ"ש התוס' עה"ת פ' פנחס ]ד"ה אשר ילדה[ דשם אשת לויק סימן תלה שו"ת שיח יצח

ּה ֛  .היתה נקראת ובתרגום כתב יתה, ומרש"י אין הכרע, עכ"ד א תָׁ

 

ת וזה עשוי להיחשב כבודה כי משלימה מנין באי מצרים לשבעים. הורתה בכנען ולידתה בין החומו-אפשר כי שמה על רב – יֹוֶכֶ֤בד-ֶאת

מצב של מקום שער כניסה מקורה בין החומות תלוי האם נקרא חוץ או פנים. בשער פתוח -מקף כרב – יֹוֶכֶ֤בד-ֶאתמחוץ למצרים כלהלן. 

הוא נחשב כלפנים בשער סגור הוא נחשב כלחוץ אע"פ שהו רשות היחיד. ולרבי יצחק מדובר בשער שאינו מקורה שיחשב כחוץ. וזה 

 רי להיכן שייך מקום בין החומות בהלכות שונות. מקור אפש

 העיון הבא מברר מהו בין החומות.

 שנו רבותינו שהיו אוכלים במקדש קדשים קלים תוך החומה לפנים מחומת ירושלים...   במדבר רבה )וילנא( פרשת נשא פרשה יד 
סקופת מבוי שהכשירו בלחי ולא נהירא מדקאמר בסמוך לעולם באסקופת בית אלא פרש"י דס"ד דמיירי בא -כו'  אף על גב דלית ליה לחיא ,תוספות מסכת שבת ט

סים א"נ נקט לחי משום דבית וחצר נמי נראה דמיירי בכל אסקופה בין דמבוי בין דבית בין דחצר ונקט אף על גב דלית ליה לחי משום מבוי דבית וחצר אינו ניתר בלחי וקורה אלא בפ

תוך הפתח והדלת עומדת אצל עובי החומה של צד פנים ולהכי ומיירי דקיימא אסקופה כנגד עובי החומה דהיינו בין לחיים שהוא ניתרין בלחי מכאן ולחי מכאן 
כלפנים שאותו עובי רה"י גמורה היא שיש לה ג' מחיצות ב' מחיצות מעובי החומה ושלישית לצד פנים אף על פי שמצד  פתח פתוח

כלחוץ דכיון שהוא  פתח נעולשהפתח פתוח בטל אותו עובי למה שבפנים שיש לו ד' מחיצות  רביעית הוא פרוץ במלואו אפ"ה כיון
נעול אינו בטל למה שבפנים והוי כנפרץ במלואו למקום האסור ולאו דוקא כלחוץ דהא רה"י גמורה היא מדאורייתא כיון שיש לה ג' 

אסור לטלטל מבפנים לעובי הפתח דרך נקב אם יש בדלת א"נ יש ליישב כלחוץ ומחיצות ואסור לטלטל משם ולחוץ אלא קרי כלחוץ לפי שאינה כלפנים 
גבוה ג' ורחבה ד' כרמלית היא ולא  כגון שפתוח לכרמלית אבל באסקופה כולה ברה"ר חוץ לעובי החומה ליכא לאוקמא דאי לאו גבוה ג' אפילו פתח פתוח הויא כלחוץ דהוי רה"ר ואי

מאי נה רחבה ד' מקום פטור הוא ולעולם הוא כלפנים וכלחוץ ואי קיימא כולה לפנים א"כ לעולם הוא כלפנים וא"ת כיון דמיירי באסקופת בית א"כ הויא לא כלחוץ ולא כלפנים ואם אי

)טט  איירי באינו מקורהאסקופת בית מסתמא מקורה הוא ואית לן למימר פי תקרה יורד וסותם ואור"י דע"כ  פריך אף על גב דלית ליה לחי והא

 .דבמקורה אפילו פתח נעול נמי כלפנים להיקרא חוץ( –

 

שער ניקנור במקדש היה מיוחד שאע"פ שהוא פתוח בין החומות נחשב כחוץ לעזרה ושם יכולים לעמוד מחוסרי כפרה לצורך כפרתן. ראה 

 ויקרא פרשות תזריע מצורע.

 

ָדתֹו ֣ יֹוֶכֶ֤בד֣-לגבי תיאורה כ  קהת מאב ואם ולהותירה כאחות אביו מאב בלבד. אפשר שכמו מהפך פשטא, להוציאה מאחות אביו  – ּד ָֽ

ש"אחי האב" סתם זה רק אח מאב, כך אחות האב מן האב היא אחות סתם ודודה סתם. וכן דודה אשת אח האב מן האב, ואין אשת אח האב 

 ם.מן האם נקראת דודה. לכן אפשר שיוכבד כאחות קהת רק מן האב קודם למתן תורה לא היתה אסורה לעמר

֥ת ֲאחֹות]יב[ ( ויקרא אח"מ יח,יב,יג) ו  רְׁ ֽוא׃ ס -ע  יָך הִּ ֖ ֵא֥ר ָאבִּ ג ֵל֑ה שְׁ יָך ֹ֣לא תְׁ ֖ ֥ת ֲאֽחֹות]יג[ ָאבִּ ו  ֽי-ע רְׁ ג ֵל֑ה כִּ ָ֖ך ֹ֣לא תְׁ מְׁ ֽוא׃ ס-אִּ ָ֖ך הִּ מְׁ ֵא֥ר אִּ  שְׁ
אחי אביך לא  ערות)יד(   או אם. באר שאחות האב ואחות האם הם גם כן אסורות משום ערוה, כי הם שאר אב - אחות אביך ערות)יב(  רלב"ג
רוצה לומר, שלא יקרב אליה לגלות ערוה. והוא מבואר  - היאאשתו לא תקרב דודתך  אל האב. אחי ערותרוצה לומר: למשכב זכור; ויתחייב עליה משום משכב זכור ומשום  - תגלה

ה אחיו מן האם ולא מן האב. וכבר יתבאר עוד בפרשת שלא יָקרא 'אחי האב' סתם, אלא כשהיה אחיו מן האב, לא כשהי מצד הוראת הגדר,
שלא מנע  אהיג(, אם ימנע אחי אב ולא אחי אם, הנה יר-י( ועוד, כי מפני שמנע אחות אב ואחות אם )ראה לעיל,יב-יבמה )דב' כה,ה

 . אחי האב מן האםאלא מי שהוא אחי האב מן האב, לא מי שהוא אחי האב מן האם. ועוד, שהוא מבואר שלא תקרא 'דודתו' אשת 

 

... ויקח לוי את עדינה בת יובב בן יקטן ... ותלד ללוי את גרשון קהת מררי. ובמקום אחר כתוב ... קהת נולד  סדר הדורות אלף השלישי

בין  ב"א רל"ה או רל"ו או רל"ח )וגרסה אחרת ב"א שס"ח או שס"ט ולא נראה נכון(והיה בן ב' שנים בבואו למצרים. יוכבד בת לוי נולדה

ּה החומות כשירדו למצרים מאשה בשם  ֛ )ב"ב ק"כ( )בשנת ב"א שס"ח, ולא נראה כי משה נולד ב"א שס"ח כאשר יוכבד היתה בת ק"ל א תָׁ

 ב"א רל"ח(.-שנה( לכן נולדה ב

 

ֶ֣לד֣֔לֹו-ֶאת הַ֣וּת  ָּׁש֔ ֣לֹוְ֣לא   ֣ ָדתֹו י לידת אהרן חזר ולקחה ונולד קטן, כעין דבר החוזר וקורה, שגרשה אחר-קטן ... זקף-... זקף - יֹוֶכֶ֤בדּ֣ד ָֽ

 משה.

 

םֶ֣את (ו,כ וארא שמ') [44דבר מלכות התשע"ו, נקודות משיחות קודש, ליקוטי שיחות ו' ע' ] חַ֣עְמָר֝ ַּק֨ ה-ַוּי  ָּׁש֔ ֣לֹוְ֣לא   ֣ ָדתֹו הפסוק ֣יֹוֶכֶ֤בדּ֣ד ָֽ
יחודים נעלים ביותר )כיחוד  מדגיש את מעלתו של משה שנולד מיחוד נעלה ביותר. דהנה מבואר בחסידות שאסורי עריות מורים על

זעיר אנפין  ומלכות, הנקראים אח ואחות( ולכן נאסרו, כי אורות נעלים אלו בעולם עלול לגרום נזק, וכדוגמת המביט בשמש ללא מגן 
ם( ,כטטו ' שלחבמ))והאיסור הוא לכולם לשוה,  כ ֔ ֣ה לָׁ י  ת  יִּהְׁ ה ַאח  ֤ אלו, אין בהם פגם למי  (. אך לפני מתן תורה, לפני שנאסרו יחודיםתֹורָׁ

 שמסוגל לקבל אורות נעלים אלו; ואדרבה, זוהי מעלה עבורו.
ֽה: ,כט:טו שלח במדבר גָׁגָׁ ה בִּשְׁ ֖ ם לָׁע ש  כ ֔ ֣ה לָׁ ת  יִּהְׁי  ה ַאח  ֤ ם תֹורָׁ ֑ ֣ר בְׁתֹוכָׁ גָׁ ל וְׁל ֵג֖ר ה  ֵא֔ רָׁ ֵנ֣י יִּשְׁ בְׁ ח  בִּ זְׁרָׁ ֽא   הָׁ

ֹושמות ב,ד: ראה  תֶ֖ בֲ֣אח  ַתַּצֵ֥   ַוּת 

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 ו,ב )התשע"ט( שמות וארא 3.4 

ֵ֥י :גז, ואראשמות  ם: ַוֲאנ  י  ְצָרָֽ ֶרץ֣מ  יְּ֣בֶאֵ֥ ַתֵ֛יְ֣וֶאת־מֹוְפַתֶ֖ ת  יֶ֣את־א  ֹ֧ ית  ְרּב  הְ֣וה  ֣בַּ֣פְרע ֑ הֶ֣את־ל   ַאְקֶׁשֶ֖

ֵ֥י )ז,ג( [רש"י] , עוגלוי לפני שאין נחת רוח באומות עובדי עבודה זרה לתת לב שלם לשוב ,סמאחר שהרשיע והתריס כנגדי - ַאְקֶׁשֶ֖ה ַוֲאנ 
גבורותי. וכן מדתו של הקדוש ברוך הוא מביא פורענות על האומות  פטוב לי שיתקשה לבו למען הרבות בו אותותי ותכירו אתם את

אמרתי אך תיראי אותי תקחי )צפניה ג ו( הכרתי גוים נשמו פנותם וגו', )שם ז(  עובדי עבודה זרה כדי שישמעו ישראל וייראו, שנאמר
צש מכות הראשונות לא נאמרמוסר, ואף על פי כן בחמ

 :ויחזק ה' את לב פרעה, אלא ויחזק לב פרעה 
דהא ודאי הוא שפרעה ימרוד בו מאחר שהוא מחזק את לבו וכי דרך של הקדוש ברוך הוא כן שיתן בדעתו של אדם  [ס ח"שפת]

  וכו': שיעבור על רצונו ל"פ וגלוי
בה וגלוי לפני שלא יעשו תשובה שלימה בלב שלם ואם אביא מכות ר"ל ואי לא אקשה את לבו אז בודאי שיעשה תשו ע[ ח"שפת]

ופורעניות עליו אז יאמרו הבריות כך מדתו של הקדוש ברוך הוא שמביא פורעניות על מי שחוזר בתשובה והם לא יודעין שאינו חוזר 
  :לעיני כל אדםהביא פורעניות עליו בתשובה בלב שלם לכן אקשה את לבו כדי שלא יחזור בתשובה כלל ואז יכול אני להרבות מופתי ל

דייק מדכתיב בקרא והרביתי את אותותי דמשמע מן הקרא שיביא עליו מכות ועונשים יותר על מה שחטא וא"כ קשה למה  פ[ ח"שפת]
 :"להוא רוצה להביא עליו מכות יתירות יותר על מה שחטא ועז"פ כדי שתכירו אתם את גבורתי וע"ז מביא ראיה וכן מדתו וכו' וק

פי' אף על פי שלפ"ז היה ראוי שיקשה ה' את לבו גם בה' מכות הראשונות אעפ"כ רצה ה' שיפרסם רשעתו להודיע שאף  צ[ ח"שפת]
 :בלתי החיזוק של הקדוש ברוך הוא הוא מתחזק מעצמו

בירין היינו שהקב"ה מרחם על )הפניית ר' גיברשטיין הי"ו( "תשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה" הסביר ]חידושי הרי"ם[ מע

גְֵׁלֽינּו: ד(,מז 'תה)ישראל ומעביר הגזירות מישראל לאומות העולם. כנאמר  ת ר  ח  ֣ ים ת  ֻאמִּ֗ ינּו ּ֝ולְׁ ֵת֑ חְׁ ים ת  ֣ ר ע מִּ ֵב֣ כי אין תשובת אוה"ע שלימה  י דְׁ
 אלא מן הפה ולחוץ ובעבור הגזירה חוזרים לסורם. 

֣ב עה )א( תשובה מלאה )ב( תשובה חלקית מן הפה ולחוץ. טט ע"פ הסבר ]שפת"ח ס, ע: ה' אינו מקף כבורר בכוונות פר – ֶאת־ל 

מכוון דעת אדם למרוד בה', אבל בפרעה גלוי לפני ה' שבין בלי הקשיית לב פרעה ובין עם הקשיית לב פרעה, אם פרעה חוזר בתשובה 

 הרבות בו עונש ומתקדש שם שמים.חזרתו אינה בלב שלם ואח"כ פרעה ימרוד, לכן מקשה לב פרעה כדי ל

 

י ז,ה: ואראשמות  ָֽ ּכ  ם֣  ְצַר י  ֣י֣ה֣֔-ְוָיְד֤עּו֣מ  יֶ֣את֣'ֲאנ  ֵ֥ ת  ְנט  יַ֣על-ּב  ֶ֖ יֶ֣את-ָיד  ֵ֥ את  םְ֣֣֣֣֣֣֣֣֣והֹוצ  ְצָר֑י  ָֽי-מ  ם׃-ְּבנ  ּתֹוָכָֽ ל֣מ  ֶ֖ ְׂשָרא  ֣י 
י )ז,ג(-ל ]רמב"ן[ ֵ֥ ֣ב-ֶאת ַאְקֶׁשֶ֖ה ַוֲאנ  ק לב פרעה" והטעם השני, כי היו חצי המ...  - ַּפְרע ֑ה ל  כות עליו בפשעו, כי לא נאמר בהן, רק "ויחזַּ

(; והנה לא רצה לשלחם לכבוד השם, אבל כאשר גברו עליו המכות ח)להלן,יג,כב; שמ' ח,טו(; "ויכבד פרעה את לבו" )שמ' ח,כ
חו ואמץ את לבבו ונלאה לסבול אותן, רק לבו, והיה נמלך לשלחם מכובד המכות, לא לעשות רצון בוראו, ואז הקשה השם את רו

 ..."פ שמ' ט,טז(, כענין שכתוב "והתגדלתי והתקדשתי ונודעתי לעיני גוים רבים" וגו' )יח' לח,כג(. ע)ע"פ דב' ב,ל( למען ספר שמו )
 כי בחמש מכות האחרונות, גם בטביעת הים, נאמר "ויחזק ה'" )שמ' יד,ח(, כי "לב מלך ביד ה' אל כל אשר יחפוץ יטנו" )מש' כא,א(.  

י ָֽ ּכ  ם֣  ְצַר י  ֣י֣ה֣֔-ְוָיְד֤עּו֣מ  יֶ֣את֣'ֲאנ  ֵ֥ ת  ְנט  יַ֣על-ּב  ֶ֖ ם-ָיד  ְצָר֑י  פשט הכתוב שהמצריים יכירו שהמכות שהוכו הן מנטיית יד ה' על  – מ 

מצרים, כנגד דעת מלכיהם וכהניהם שהציבו במקום שנראה למרחקים גדולים, פסל פרעה כאשר ידו נטויה על מצרים )נמצא במוזיאון 

 בלונדון(. הבריטי 

ם ֣ ְצַר י   מהפך פשטא, מוציא הכתוב מפשוטו ללמד שה' מכוון מחשבות ופעולות האדם.  – ְוָיְד֤עּו֣מ 

ם ֣ ְצַר י  יְ֣וָיְד֤עּו֣מ  ָֽ ֣י֣ה֣֔-ּכ  אני )ה'( מטה לב כל ברוא בדרך לא גלויה להיטיב דרכו )ב( אבל אם לא מכיר בדבר -מצב )א( כי-מקף כרב – 'ֲאנ 

 שים מן הקל אל הכבדאני )ה'( מתרה בו בעונ

י ָֽ ֣י֣ה֣֔-ּכ   קטן, כאשר מקיימים רצון ה', יש חיבור בין שם הוי' ובין מהותו ועצמותו של ה'.-מונח זקף – 'ֲאנ 

ם ֣ ְצַר י  יְ֣וָיְד֤עּו֣מ  ָֽ ֣י֣ה֣֔-ּכ  קטן,בתפקיד שתיים, שתי חמישיות של מכות ירדו על מצרים, בחמש הראשונות פרעה נראה כמתחזק -זקף – 'ֲאנ 

חמש האחרונות, ה' מחזקו לספוג המכות, כי בקש להרפות ממנו רק מצד שנלאה לסבלן ולא שהכיר שהן מה'. והדרשה מעצמו, ב

כי "לב מלך ביד ה'  )ז,ג( רמב"ןהיוצאת מן הפשט מלמדת שגם כאשר פרעה נראה כמתחזק מעצמו, לא כך היה הדבר אלא כתוב כפי' 
 במשמעות של שרש  מלת "מטה" –מהפך ְוָיְד֤עּו֣רומז טעם מלת ולכך גם אל כל אשר יחפוץ יטנו" )מש' כא,א(.  

 

ַּגם,יא: ז וארא שמות ְקָרא֣  יםַ֣֣֣֣֣֣֣וַּיֲעׂ֨שּוַ֣גם-ַוּי  ֑ ְמַכְּׁשפ  יםְ֣וַלָֽ ֶ֖ הַ֣לֲחָכמ  ן׃-ַּפְרע ֔ ָֽ םּ֣כ  יֶהֶ֖ םְּ֣בַלֲהט  י  ְצַרֵ֛ י֣מ  ֵ֥ םַ֣חְרֻטּמ   ה ֝

ן׃ )ז,יא( ָֽ םּ֣כ  יֶהֶ֖ םְּ֣בַלֲהט  י  ְצַרֵ֛ י֣מ  ֵ֥ םַ֣חְרֻטּמ  ' מ' ב' כ' בחכמ"ה, בעזרת הרב אי"מ אייזן הי"ו נאמר בכתבי האר"י שער הכוונות, ר"ת ה' ח  ה ֝

לקים, וזאת ספירת חכמה דקליפה כי מלת מכשפים היא נוטריקון -דרוש פטום הקטורת )וגם בשער פסוקים?( זה כנגד זה ברא הא

)בבר' מא,ח(, שהיא מלה  כדברי רבנו שלמה קרובוה ]רמב"ן[באה מלשון "טומי" , פי'  –מכחישים פמליא של מעלה, ומלת חרטומים 
הנחרים בעצמות, כי נודע הוא כי רוב האומנות בעצמות מתים או עצמות חיות, או כענין שהזכירו  –חר טמי'ארמית מורכבת: '

 בידעוני )בבלי סנה' סה,ב(

ם )ז,יא( י  ְצַרֵ֛ י֣מ  ֵ֥ םַ֣חְרֻטּמ  יֶהֶ֖֣ס"ת מי"ם  – ה ֝ םְּ֣בַלֲהט  י  ְצַרֵ֛ י֣מ  ֵ֥ ס"ת מי"ם, כישוף לא עומד על מים, ויש לומר שכדי שכישופם  –  םַחְרֻטּמ 

 לא יעמוד הכין הקב"ה מהמכה )חכמת דקליפה( תרופה למכה, הם פעמיים מי"ם בסופי התיבות.

ן )ז,יא( ָֽ םּ֣כ  יֶהֶ֖ ֑ם (ז,יב) ס"ת נ"ם )= דיבור, לחש( ... – ְּבַלֲהט  ינ   כתיב בלשון יחיד, קרי בלשון רבים,  – ְלַתּנ 

ם )ז,יא( []רש"י יֶהֶ֖ דומה שהיא  -"בלחשיהון" )ת"א(; ואין לו דמיון במקרא, ויש לדמות לו "להט החרב המתהפכת" )בר' ג,כד(   ְּבַלֲהט 
 מתהפכת על ידי לחש. 

יֶהֶ֖ם )ז,יא( ]רמב"ן[ "אש  מגזרתאמרו רבותינו )סנה' סז,ב(, שהם מעשה כשפים ועל ידי מלאכי חבלה הם נעשים. והמלה  -  ְּבַלֲהט 
 לוהט" )תה' קד,ד(; "להבה תלהט רשעים" )תה' קו,יח(; והענין, כי הם נעשים על ידי 'לוהטים', מלאכי אש מלהטת באדם ולא ידע,

ִדים', ועוד אבאר זה בעזרת האל )וי' טז,ח; יז,ז; דב'  ואולי...  יקראו כן המלאכים השוכנים באויר בגלגלי היסודות, שקורין אותן 'שֵּ
ִדים, והמלה נגזרת ממלת 'ָלט': "דברו אל דוד בלט" )ש"א יח,ט(. אבל "בלטיהם " )שמ' ח,ג( אמרו )סנה' סז,ב( שהם מעשה שֵּ

 יכלול את שניהם. מצרים וזקניהם, וחרטומי ראשיהם היו השדים ואסיפת ההשבעות חכמי כי ,ולמכשפים לחכמים  ...יח,כב(; 
 

֑םשל תנין אחד המתהפך ונראה כרבים כמרומז במלת  חכמי מצרים למיניהם לחשו בחכמה של טומאה והביאו להיראות ינ  בניקוד  ְלַתּנ 

םרבים ובאיות יחיד וכן במלת  ָתָֽ כעין מטה אחד של רבים, כי אחרת היה לו לכתוב מטותיהם, אבל מעשה הכשפים לא עמד בפני מי"ם,  ַמּט 

ָֽהשהקב"ה הכין מתנ"ה מהמכה תרופה למכה הרמוזה בס"ת של  ןֶ֣את-ַמּט  םמַ֣-ַאֲהר ֶ֖ ָתָֽ  ה' נ' ת' מ' מתנ"ה. – ּט 

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
ה,יב: ז וארא שמות  ָֽ ְבַלֵ֥עַ֣מּט  ֑םַ֣וּי  ינ  ְהיֶּ֖וְ֣לַתּנ  הּוַ֣וּי  ֣יׁשַ֣מּט ֔ א   ֣ יכּו ןֶ֣את-ַוַּיְׁשל ֨ ם׃-ַאֲהר ֶ֖ ָתָֽ  ַמּט 

ָֽה ן-ַמּט  ם-ֶאתמטה  –תנין  –מצב מטה -מקף כרב – ַאֲהר ֶ֖ ָתָֽ מטה. אלא שתבנית הטעמים של הכתוב  –תנין  –מצב מטה -מקף כרב – ַמּט 

הוַ֣ ָֽ ְבַלֵ֥עַ֣מּט  ן-ּי  םמרכא טפחא מרבה יתרון מטה זה על מטות המצרים, כי הוא כמטה בולע את מטותם, ואילו  – ַאֲהר ֶ֖ ָתָֽ סלוק,  – ַמּט 

 בתפקיד מוגבל ואינו יכול לבלוע מטה אהרן.

 

ֶּבֵ֥ר ,יב:ט וארא שמות ֶה֑םַּ֣כֲאֶׁשֵ֛רּ֣ד  עֲ֣אל  אָׁ֣שַמֶ֖ הְ֣ול ֵ֥ ֣בַּ֣פְרע ֔ ֶאת־ל  ֤ק֣ה ֣' ה:֣סַ֣וְיַחּז  ֶׁשָֽ 'ֶ֣אל־מ   הֶ֖

ה (,יבט' וארא )שמ  ֣בַּ֣פְרע ֔ ֶאת־ל  ֤ק֣ה ֣' קטן מלמד על שתי דרשות, אשר לפחות אחת מהן -קטן. זקף-מהפך פשטא מקף מונח זקף – ַוְיַחּז 

 יוצאת מפשט הכתוב.

֣בַּ֣פְר֣ (,יבט' וארא )שמ ,ו[שמות רבה )וילנא( פרשת וארא פרשה יא]: הפשט ֶאת־ל  ֤ק֣ה ֣' הַוְיַחּז  כיון שראה הקדוש ברוך הוא שלא , ע ֔
חזר בו מה' מכות ראשונות מכאן ואילך אמר הקדוש ברוך הוא אפילו אם ירצה לשוב אני מחזק לבו כדי שאפרע כל הדין ממנו, כאשר 

 .דבר ה' אל משה, שכן כתיב ואני אקשה את לב פרעה

)לא  רבי אבא אמר לא אתקיף לבא דפרעה אלא שמא דא ... [[זוהר כרך ב )שמות( בשלח ]המתחיל בדף מד עמוד א]: היוצא מן הפשט

י' ה   רכ ֽה־ָאמ ֤  ((' ה,א)שמ )כגון בפעם הראשונה, דכד הוה אמר משה התקשה לב פרעה אלא משם ה'( ל ֱאֹלֵה֣ ֵא֔ רָׁ דא מלה ממש אתקיף לביה  יִּשְׁ
הַוְיחַ֣ (,יבט' וארא )שמ הדא הוא דכתיב )שמיעת שם ה' גרמה להתקשות לב פרעה( ֣בַּ֣פְרע ֔ ֤ק֣ה 'ֶ֣את־ל  דהא בכל חכמתא דיליה לא אשתכח  ,ּז 

֥ה' (' בא י,טז)שמ דשמא דא שליט בארעא, ועל דא אמר מי יי' ולבתר אמר יי' הצדיק, אמר רבי יוסי לבתר אמר י ל  אתִּ ֛ טָׁ  ... ,חָׁ

֤ק֣ה ֣' (,יבט' וארא )שמ  רעה, אלא שמיעת מלת שם ה' גרמה להתקשות לב מהפך פשטא, מוציא מן הפשט שה' גרם להתקשות לב פ –ַוְיַחּז 

 פרעה. יש לומר שהכל מה', אלא שבדרשת ר' אבא יש הרחקה וכביכול עצם שמיעת שם ה' גרמה להתקשות.

 

֣ב חמש פעמים במקף, סיבות: )א( מפני כלל הטעמה הנקרא נסוג לאחור, כאן שתי מלים כל אחת בת הברה אחת, הטעמה נפרדת  – ֶאת־ל 

 וצרת צפיפות טעמים )בשם ר' יעקב לויפר הי"ו(.לכל מלה י

בבלי ברכות ]מצב משמעות לב. מבחינה רעיונית באו שתי מלים בנות הברה אחת כדי ללמד על רב משמעות מלת לב כגון -)ב( מקף כרב
י֨ ) מיכה ד,ו()נתמוטטו רגליהם של שונאי ישראל: חד, דכתיב:  -אמר רבי חמא ברבי חנינא: אלמלא שלש מקראות הללו  [לב,א ּוא ֹוםב   ה הִ֜

פָׁה  ' נְֻׁאם־ה֗  סְׁ ה א ֽ ֵלעָׁ֔ צ ֣ ה ה  ֖ חָׁ נִּדָׁ צָׁה( וְׁה  ֵב֑ ר ֲאק  ֖ י ו ֲאש  תִּ נֵ֤  ... )ירמיהו יח,ו(:, וחד, דכתיב: ֲהֵרע ֽ ר   ההִּ מ  ח   ֣ד כ  י  ר בְׁ יֹוֵצ֔ ם ה  ֥ ת  י ֵכן־א  ֖ ָׁדִּ ית בְׁי ֵאֽל ֵב֥ רָׁ וחד,  ס: יִּשְׁ
נָׁ ) )יחזקאל לו,כו(דכתיב:  תִּ֤ וְׁ ש ֵל֣ב לָׁכ ם   ית  דָׁ֔ ה וְׁ֥רּוח   חָׁ ֖ שָׁ ן ֲחדָׁ ֵת֣ ם( א  ֑ כ  בְׁ רְׁ י בְׁקִּ ר תִִּ֜ ֲהסִּ֨ ת־ ו  ב א  ן   ֵל֤ ב  א   ם הָׁ כ ֔ רְׁ בְׁש  י מִּ ֥ תִּ נָׁת  ם וְׁ ֖ כ  ֽר ֵל֥ב לָׁ   :בָׁשָׁ

מכילתא דרבי ]וב. מדובר על שני מצבי לב אדם. לב ההולך אחר היצר הרע, לב ההולך אחר היצר הט )יחזקאל לו,כו(בשני חלקי הפסוק 
ע ה   (' בשלח יד,ח)שמ [מסכתא דויהי פרשה א -ישמעאל בשלח  ת־ֵל֤ב פ רְׁ ֵז֣ק ֗ה' א   :שהיה לבו חלוק אם לרדוף אם לא לרדוףו יְׁח 

לב" מקף כבורר בין תשובה בלב שלם ובין תשובה שלא בלב שלם, וגלוי לפני ה' שתשובת פרעה אינה שלימה לכן -הסברנו "את )ז,ג(-ב

 זק בו עוד להתעותו ולהרבות בו לסוף את מופתים וכך יקדש שם שמים ברבים.מח

 לב פרעה" חמש פעמים בתורה, אפשר כחמש גבורות. -"ויחזק ה' את

ה ,יב:ט וארא שמותבין מכת שחין ומכת ברד   ֣בַּ֣פְרע ֔ ֤ק֣ה 'ֶ֣את־ל   ַוְיַחּז 

ת־לֵ֣  :כ,י בא שמותבין מכת ארבה למכת חשך  ֵז֥ק ֖ה' א  ֵאֽל: פו יְׁח  רָׁ ֵנ֥י יִּשְׁ ת־בְׁ ֖ח א  ל  ה וְֹׁ֥לא שִּ ע ֑  ב פ רְׁ

ֽם: :כז,יבא שמות בין מכת חשך למכת בכורות  חָׁ לְׁ ה לְׁש  ֖ ה וְֹׁ֥לא ָאבָׁ ע ֑ רְׁ ת־ֵל֣ב פ  ֵז֥ק ֖ה' א   ו יְׁח 

ה  :י,יאבא שמות כנ"ל  ע ֑ ֵנ֣י פ רְׁ ל ה לִּפְׁ ֵא֖ ים הָׁ ֥ תִּ ת־כָׁל־ה מ פְׁ ן עָׁ֛שּו א  ה וְַׁאֲהר ֗ ֣ ֽצֹו: פּומ ש  ל ֵמַארְׁ ֵא֖ רָׁ ִּשְׁ ֵנֽי־י ת־בְׁ ֥ח א  ל  ה וְֹֽׁלא־שִּ ע ֔ ת־ֵל֣ב פ רְׁ ' א  ֵז֤ק ה   ו יְׁח 

י :ח,ידבשלח שמות לפני קריעת ים סוף  ֖ אִּ ל י צְׁ ֵא֔ רָׁ ֵנ֣י יִּשְׁ ל ּובְׁ ֵא֑ רָׁ ִּשְׁ ֵנ֣י י י בְׁ ף ַאֲחֵר֖ ד ֕ יִּם ו יִּרְׁ צְׁר ֔ ל ְך מִּ ֣ ע ה  מ  ת־ֵל֤ב פ רְׁ ֵז֣ק ֗ה' א  ֥ ו יְׁח  יָׁ ֽה:ם בְׁ מָׁ  ד רָׁ

 

ם֣,כב: ט וארא שמות י  ְצָר֑ דְּ֣בָכל־ֶאֶ֣רץ֣מ  יָ֣בָרֶ֖ ֵ֥ יה  ם֣ו  י  ַעל־ַהָּׁשַמ֔ ֤הֶ֣את־ָיְַָֽֽדָך֣  הְ֣נט  ֶׁש֗ ֶאל־מ  '֣ אֶמר֣הֶּ֜ ַ֣וּי ֨
ם: י  ְצָרָֽ ֶרץ֣מ  הְּ֣בֶאֵ֥ ֵֶׂ֥שבַ֣הָּׂשֶדֶ֖ הְ֣וַעֵ֛לָּ֣כל־ע  ָמ֗ ַ֣על־ָהָאָד֣םְ֣וַעל־ַ֣הְּבה 

מ ׁשֶ֣֣֔,כט:ט וארא שמות ָליו֣  יֶ֣אל־֑ה֣'ַוּי ֤אֶמר֣א  ׂשֶ֣את־ַּכַּפֶ֖ ירֶ֣אְפר ֵ֥ ֶאת־ָהע ֔ י֣  את  ֣הְּ֣כצ 
ֶרץ: ָהָאָֽ '֣ יַ֣להֶ֖ ֵ֥ עּ֣כ  ַד֔ ְהֶיה־֣֔עֹודְ֣לַמַ֣עןּ֣ת  ָֽ א֣י  ל ֣ ֣לֹותֶ֣יְחָּד֗לּוןְ֣וַהָּבָרד֣  ַ֣הּק 

פרישת  ,כט(וארא ט 'שמ) מצב של מטרת הרמת היד: )א( נטיה להורדת מכה למצרים )ב( ע"פ-מקף כבורר ברב – ֶאת־ָיְַָֽֽדָך ֣ ,כב(וארא ט 'שמ)

 כפים אל ה' בבקשת עצירת המכה. כאן מצב )א( נטיה להורדת מכה למצרים

 

ֶׁש֣הֶ֣את: שמות וארא ט,כג ט֣מ  ַעל-ַוּי ֨ הּו֣  ם ֣-ַמּט  ַ֣הָּׁשַמי 
ׁשָ֣אְ֑רָצהוַ֣֣ ֶ֖ ֲהַלְך֣א  ֵ֥ דַ֣וּת  ּוָבָר֔ ֹלת֣  דַ֣על֣֣֣֣֣֣֣֣֗ה'ָ֣נַת֤ן֣ק  'ָּ֣בָרֶ֖ ֹ֧ר֣הֵ֛ ם׃-ַוַּיְמט  י  ְצָרָֽ ֶרץ֣מ  ֶ֣אֵ֥
ד [רבינו בחיי] התפקיד ארבע.רביע,  - '֣ה֣֗וַ֣  ּוָבָר֔ ֹלת֣  ... והחלאים באים על כל המורכבים מד' יסודות, וסיבת החולי בהם שנוי האויר ק 

ד֣הכתוב בכאן ד' יסודות,  וקלקולו והתהפכות הארבע יסודות וגו' וע"כ יתכן לפרש כי הזכיר ארבע ּוָבָר֔ ֹלת֣  והם הרוח והמים, ק 
ֶׁ֖ש ֲהַלְך֣א  ֵ֥ וזה סדרם, אש רוח מים עפר(, להורות כי בבא  [בעל התוסיו"ט -טוב טעם ]האש והעפר, והזכירם מהופכים ) ָאְ֑רָצהַ֣וּת 

 וגו' הברד ישתנה האויר ויתהפכו היסודות מלמעלה למטה, והקב"ה עושה כרצונו

 י"בדה) וא ובית דינו. בנין אב שבכולםאמר רבי אלעזר כל מקום שנאמר וה' ה ,ה"ה[ט"תלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת ברכות פ] ֗ה'וַ֣

ֽה: (כב,יח עָׁ יָך רָׁ ֖ ל  ֥ר עָׁ ב  ֽ֔ה' דִּ ֽה: ס (דהי"ב יח, כב))הפסוק המלא .ו  עָׁ יָך רָׁ ֖ ל  ֥ר עָׁ ב  ֽ֔ה' דִּ ל ה ו  יָך ֵא֑ ֣ יא  י נְׁבִּ ֖ פִּ ר בְׁ ק  ' ֣רּוח  ש ֔ ן ה  ֤ ה נָׁת  ה הִּנֵ֨ תָׁ֗  ( וְׁע 

יר  ,כד(יט ' ויראבר)חלבו בן ר' חילפי בר סמקאיי בשם ר"י בר ר' סימון, ר'  ,ב[בראשית רבה )וילנא( פרשת וירא פרשה נא] ֧ טִּ ֽ֗ה' הִּמְׁ ו 

ם ד ֛ ֽיִּם: זה גבריאל,  ע ל־סְׁ מָׁ שָׁ ן־ה  ת ֖ה' מִּ כל מקום שנאמר וה' הוא ובית דינו, א"ר יצחק בתורה  לעזראבי רמר זה הקדוש ברוך הוא, א ֵמֵא֥
 .הקדוש ברוך הוא מזכיר שמו שני פעמים בפסוק אחד...  , ' פעמים בפסוק אחדבנביאים וכתובים מצינו שההדיוט מזכיר שמו ב

ִּם:   ,כד(יט ' ויראבר) ֽי מָׁ ן־ה שָׁ ש ֵמֵא֥ת ֖ה' מִּ ית וֵָׁא֑ ֣ רִּ ה גָׁפְׁ ֖ ם וְׁע ל־ֲעמ רָׁ ד ֛ יר ע ל־סְׁ ֧ טִּ ֽ֗ה' הִּמְׁ  ו 
שרט לו שריטה על הכותל א"ל כשתגיע בדי בן לוי אמר הנני ממטיר כעת מחר ז )ט,יח(טז[  מדרש תנחומא )ורשא( פרשת וארא]

ֹלת֣ וַ֣( ]ש"ר וארא יב,ד[-... )הציטוט הבא גם ב ,השמש לכאן מחר ירד הברד טט:אפשר כבסדום זה אולי , הוא וסנקליטין שלו֗ה'ָ֣נַת֤ן֣ק 

דהמלאך גבריאל,  'ָּ֣בָרֶ֖ ֹ֧ר֣הֵ֛ דוַ֣זה הקדוש ברוך הוא.  ַוַּיְמט  ּוָבָר֔ ֹלת֣  טן כעין מידה כתוב סתום שלא בא לסתום ק-רביע ... זקף – ֗ה'ָ֣נַת֤ן֣ק 

אלא לפרש, ע"פ הדברים השונים המצוטטים במדרשים מלמד שהנתינה נעשתה ע"י מלאך גבריאל, ההמטרה נעשתה ע"י הקב"ה, אפשר 

 שמרמז שהנתינה הונהגה מעולם הבריאה, וההמטרה הונהגה מעולם האצילות.

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 חלת יעקב(א )התשע"ח( )בהשתתפות הרב א"מ פרל, נ,יא שמות ב 3.5 

֑יָך֣,ט: יג בא שמות 'ְּ֣בפ  ת֣הֶ֖ ֵ֛הּ֣תֹוַרֵ֥ ְהֶי ַעןּ֣ת  יָךְ֣לַמ֗ יֶנ֔ ֣ין֣ע  ּב  ָּכרֹון֣  ֹותַ֣על־ָיְדָ֗ךּ֣וְלז  ְ֣וָהָיהְ֣֩לָ֨ךְ֣לאֶּ֜
ם: י  ְצָרָֽ ּמ  מ  '֣ ֣הֶ֖ ֲאָךֵ֥ ָֽ ה֣הֹוצ  ֚יְּ֣בָי֣דֲ֣חזָָק֔ ּ֣כ 

גי בה ר' יהודה ור"מ, חד אומר: כשר, וחד אומר: פסול. פלי -פשתן )חוט(ב( )היריעות זו לזושתפרו  )תורה(ספר  [בבלי מכות יא,א] 
֑יָך ,ט(יג ' באשמ)למ"ד פסול, דכתיב:  'ְּ֣בפ  ת֣הֶ֖ ֵ֛הּ֣תֹוַרֵ֥ ְהֶי ַעןּ֣ת  )הסבר אחד התנאים שיש היקש גורף  , ואיתקש כל התורה כולה לתפיליןְלַמ֗

הלכה למשה מסיני לתופרן בגידין, אף כל  -, מה תפילין ש(מכתיבת ותפירת תפילין להלכות כתיבת ותפירת ספר תורה ורש"י מבאר היכן ההיק
, להלכותיו לא )שעור ספר התורה יהיה מבהמה טהורה המותרת לאכילה( כי איתקש למותר בפיך ()הסבר התנא האחרלתופרן בגידין. ואידך? 

 דתפירי בכיתנא )רבי חייא דודו( דבי חביבי . אמר רב: חזינן להו לתפילין)להלכות למשה מסיני להכנת תפילין, ספר תורה לא הוקש( איתקש
 .. ולית הלכתא כוותיה)פשתן(

ת֣ ,ט(יג ' באשמ) [א,רש"י מכות יא] ֵ֛הּ֣תֹוַרֵ֥ ְהֶי ַעןּ֣ת  ואיתקש הכא  )תחילת הפסוק עוסק בתפילין(ורישיה דקרא משתעי בתפילין  -וגו' ְלַמ֗
יָך ,ט(יג ' באשמ)ר )לדעת התנא על היקש גורף של תורה לתפילין מהנאמ תורה לתפילין ֑ 'ְּ֣בפ  ת֣הֶ֖ ֵ֛הּ֣תֹוַרֵ֥ ְהֶי ַעןּ֣ת  וזה חידוש כי פשוטו של הכתוב  ְלַמ֗

 .(אינו על כל התורה אלא רק על התפילין
יָך ,ט(יג ' באשמ)דכתיב בהאי קרא  -כי איתקש למותר בפיך  )ביאור רש"י על דעת התנא שתפירת ספר תורה לא הוקש לתפילין( ֑ מן המותר  ְּבפ 

 .אין נכתבין על עור בהמה טמאהבפיך ש

 .לא ילפי' בהיקשא ,לדבר שאינו כתוב בתורה ובתפילין גופייהו לא גמרינן ליה אלא מהלכה למשה מסיני -להלכותיהן 

 היקש מהכתוב אפשר לעשות מכתיבת פרשיות תפילין על עור בהמה טהורה לכתיבת ספר תורה על עור בהמה טהורה

ו כהלכה למשה מסיני לגבי תפירת תפילין אין לומדים ממנו בהיקש. היינו שאין לומדים מגידי תפירת אבל לפי התנא השני, מה שקבלנ

 תפילין לגידי תפירת יריעות ספר תורה. מזה אפשר להסיק שאפשר לתפור יריעות ספר תורה בחוטי פשתן ואין ההלכה כך.

 

ֵ֛ה֣ ט(,יג ' באשמ)בחצי הפסוק  [בבלי מכות יא,א]: אחרי הבנת דרשת מבוא ְהֶי ַעןּ֣ת  יָךְ֣לַמ֗ יֶנ֔ ֣ין֣ע  ּב  ָּכרֹון֣  ֹותַ֣על־ָיְדָ֗ךּ֣וְלז  ְוָהָיהְ֣֩לָ֨ךְ֣לאֶּ֜
֑יָך 'ְּ֣בפ  ת֣הֶ֖ מתברר כי לפנינו תבנית טעמים של כלל ופרט וכלל שיש ללמוד אותה במידת כלל ופרט וכלל להלכות תפילין, ויש  ּתֹוַרֵ֥

"ם )ספר תורה, תפילין, מזוזה( על עור של מין בהמה וחיה טהורה, בין שראויה ללמוד אותה במידת כלל ופרט וכלל להלכת כתיבת סת

 לאכילת ישראל, בין שהייתה טרפה או נבלה.

ת ֗ה'  (א,ב)תה'  ]יז[ דבר אחר [מדרש תהלים )שוחר טוב; בובר( מזמור א]: לימוד במידת כלל ופרט וכלל להלכות תפילין ֥ ֥ם בְׁתֹור  י אִּ ֤ כִּ

֥צֹו  פְׁ ה:ּֽובְׁתֹוח ֵ֫ ֽיְׁלָׁ ם וָׁלָׁ ֥ ה יֹומָׁ ג ֗ ֥תֹו י הְׁ ֥צֹו (א,ב)תה'  שכל מי שעוסק בתורה, הקדוש ברוך הוא עושה לו חפציו, שנאמר רָׁ פְׁ ת ֗ה' ח ֵ֫ ֥ ֥ם בְׁתֹור  י אִּ ֤ ר' , כִּ
אי, אליעזר אומר אמרו ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, רבונו של עולם אנו רוצים להיות יגיעים בתורה יומם ולילה, אבל אין לנו פנ

' שמ), , ומעלה אני עליכם כאילו אתם יגיעים לילה ויום. ר' יוחנן אמר מקרא מלא הואקיימו מצות תפיליןאמר להם הקדוש ברוך הוא 

֑יָך ,ט(יג בא 'ְּ֣בפ  ת֣הֶ֖ ֵ֛הּ֣תֹוַרֵ֥ ְהֶי ַעןּ֣ת  יָךְ֣לַמ֗ יֶנ֔ ֣ין֣ע  ּב  ָּכרֹון֣  ֹותַ֣על־ָיְדָ֗ךּ֣וְלז   ,ְוָהָיהְ֣֩לָ֨ךְ֣לאֶּ֜

וכתב הסמ"ג משש מאות ושלש עשרה מצות שנצטוו ישראל, אין לך ...  [הלכות תפילין -ש"ע אורח חיים סימן כה ילקוט יוסף קצו]
שום מצוה שתהיה אות ועדות, כי אם שלשה מצות, והם: מילה, שבת, ותפילין, שנכתב בשלשתן אות. והם עדות לישראל שהם 

לה ותפילין[, וכל אחד מישראל אינו יהודי שלם אלא אם כן יש לו שני עבדים להקדוש ברוך הוא. ועל פי שנים עדים יקום דבר ]מי
 ע"כ.  .)טט: כי שני האותות הם: שבת ומילה( עדים שהוא יהודי, הילכך בשבת ויום טוב שנקראו אות, פטורים מלהניח תפילין

 

ֹותְלָ֨ך֣לְ֣פרט קדמאה, או שהוא חלק מהכלל המרומז בתבנית הטעמים קדמא ואזלא של  ְוָהָיה֣֩  ֣֩.  אֶּ֜ טעמו תרסא המורה על דרשת  ְוָהָיה

 ,ה"ג[פ"א)סת"ם( רמב"ם תפילין ומזוזה וספר תורה ]-שמרמז להכנת תפילין ל אפשרשיעורין חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני. 
נים הן עשרה דברים יש בתפילין כולן הלכה למשה מסיני וכולן מעכבין, לפיכך אם שינה באחת מהן הרי התפילין פסולות, ש

 .בכתיבתן ושמנה בחפויין וקשירת רצועותיהן, ואלו הן השנים שבכתיבתן: שכותבין אותן א בדיו ושיהיו נכתבין על הקלף

 

ֹותשמרמז לשיעור זמן הנחת תפילין, מתי זה  אפשר את  (יג,יבא  'שמ): דתניא [בבלי מנחות לו,ב]? ע"פ  ְלָ֨ךְ֣לאֶּ֜ ז ֖ ֥ה ה  ת־ה ֻחקָׁ ֛ א  תָׁ רְׁ מ  וְׁשָׁ

ה: סלְׁמ ֽימָׁ ים יָׁמִּ ֖ יָׁמִּ ּה מִּ ֑ ים  ֹוֲעדָׁ ֖ ים , ולא לילות -יָׁמִּ ֖ יָׁמִּ רמב"ם תפילין ]  ;ולא כל ימים, פרט לשבתות וימים טובים, דברי רבי יוסי הגלילי -מִּ
ה (יג,יבא  'שמ) זמן הנחת התפילין ביום ולא ח בלילה שנאמר [ומזוזה וספר תורה פ"ד, ה"י ֽימָׁ ים יָׁמִּ ֖ יָׁמִּ ֥ה, מִּ )ובזה  היא מצות תפילין זו ֻחקָׁ

֤ה  (יג,טז ' באשמ) , וכן שבתות ט וימים טובים אינן זמן תפילין שנאמר שחוקה זה פסח בלבד( ]מנחות לו,ב[-חולק על רבי עקיבא שדעתו ב יָׁ וְׁהָׁ

 שתשקע החמה.שבתות וימים טובים הן עצמן י אות, ומאימתי זמן הנחתן משיראה את חבירו ברחוק ארבע אמות ויכירהו עד ו לְׁאֹות  
 

כשירות.  )של תפילין של ראש(רצועות  )שיריים של(אמר רב פפא: גרדומי  [בבלי מנחות לה,ב] שמרמז לשיעור רצועות התפילין. אפשר
ישי דתשממדאמרי בני רבי חייא: גרדומי תכלת וגרדומי אזוב כשירין, התם הוא דתשמישי מצוה נינהו, אבל הכא , )ואין ההלכה כך( ולאו מילתא היא
. וכמה שיעורייהו? אמר רמי בר חמא אמר ר"ל: מכלל דאית להו שיעורא, )ואין שיירי רצועות כשרים אם אין בהם שיעור( קדושה נינהו לא
  .עד אצבע צרדה

ואם היתה רחבה  רחבה כאורך השעורהוכיצד עושין הרצועות לוקחין רצועה של עור  [רמב"ם תפילין ומזוזה וספר תורה פ"ג, הי"ב]
כדי שתקיף את הראש ויקשור ממנה הקשר ותמתח שתי הרצועות מכאן ומכאן עד  ואורך רצועה של ראשו השיעור כשרה, ח מז

כדי שתקיף את הזרוע ויקשור ממנה הקשר ותמתח רצועה אחת על אצבע ואורך רצועה של יד שיגיעו לטבור או למעלה ממנו מעט, 
שו"ע או"ח ]-ה .ור, ואם היו הרצועות ארוכות יתר על שיעורים האלו כשרותאמצעית ויכרוך ממנה על אצבעו שלש כריכות ויקש

הגה: )לב( >ט< ז*( ואין לכרוך ונוהגין העולם לכרוך על הזרוע ששה )לא( או יג שבעה כריכות. ... מוסיף  [הלכות תפילין סי' כז,ס"ח
 .הרצועה על יד ]טו[ התיתורא כדי לחזקה על היד )מהרי"ל(

 

ֹות ,ט(יג ' באשמ) קדמא ואזלא מורה על אפשרות לדרישה במידת כלל ופרט לגבי הלכות תפילין. לך לאות ולא לאחרים. לענין זמן  – ְלָ֨ךְ֣לאֶּ֜

ומשיראה חבירו ברחוק ארבע אמות ויכירהו ועד ביום חול  [פ"ד,ה"י סת"םרמב"ם ]-ומ [בבלי מנחות לו,ב]-הנחת תפילין הבאנו לעיל מ
 -. הסבר נוסף על "לך לאות" מובא ב[בבלי מנחות לה,ב]צועות תפילין הובא לעיל . לענין שיעור רשתשקע החמה

ֽיָך: ,ח(ו ' וא'דב)[ מדרש תנאים לדברים פרק ו] ין ֵעינ  ת ֵב֥ פ ֖ ֥יּו לְׁט טָׁ ָך וְׁהָׁ ֑ ם לְׁ֖אֹות ע ל־יָׁד  ֥ תָׁ רְׁ ש  ָך  ּוקְׁ ֑ ָׁד  בגבוה של יד אתה אומ' בגבוה של יד ע ל־י
כמשמעו הדין נותן הואיל ואמרה תורה תן תפלין בראש ותן תפלין ביד מה בראש בגבוה שבראש אף ביד בגבוה ָך ע ל־יָׁד ֑  ,ח(ו ' וא'דב)או 

ָך  ,ח(ו ' וא'דב)שביד ]ר"א אומר על ידך בגבוה של יד[ אתה אומ' בגבוה של יד או  ֑ ֹות֣ ,ט(יג ' באשמ)כמשמעו ת"ל ע ל־יָׁד  ְוָהָיהְ֣֩לָ֨ךְ֣לאֶּ֜

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
ָך  ,ח(ו ' וא'דב) אות: ר' יצחק אומ' בגבוה שביד אתה אומ' בגבוה שביד )אתה( אוולא לאחרים ל ַעל־ָיְדָך֣֗  ֑  ,ו(ו ' וא'דב)כמשמעו ת"ל ע ל־יָׁד 

י֞  ים ּווְׁהָׁ ֣ רִּ בָׁ ל ה ה דְׁ ֵא֗ ר הָׁ י ֲאש ֨ ֧ ּוְָׁך֛  ָאנ כִּ צ  י֖  מְׁ ָֽך:ה  ב  ָךע ל־יָׁ  ,ח(ו ' וא'דב)הניקוד של  דבר שכנגד לבך איזה זה גבוה שביד: ֹום ע ל־לְׁבָׁ ֑ הוא בסגול,  ד 

ָך ,ח(ו ' וא'דב)שאפשר שהן מהמקף שבדרשות במקומות אחרים מלמד על רבים. אפשר שזה מאפשר את הדרשות,  ֑ שגידם בשמאל  ע ל־יָׁד 

ה )שמ' בא יג,טז(יניח על קיבורת יד ימין. איטר יד ימין יניח על ימינו שהיא כמו שמאל רוב העולם. לזה יש מקור ממלת  כָׁ֔ ֣דְׁ  .יָׁ

ָך ,ח(ו' וא' דב)[ מדרש תנאים]מצב משמע מקום תפילה של יד. ע"פ -מקף כרב – ַעל־ָיְדָך֣֗ים: הפרט ֑ )א( כף היד )ב( בגובה שביד.  ע ל־יָׁד 

 ונבחר בגובה שביד )כמו גובה בראש, מול הלב(. ;זו גובה שביד - ַעל־ָיְדָך֣֗ ,ט(יג ' באשמ) [בבלי מנחות לז,ב]ע"פ 

תנו רבנן: כיצד כותבן? תפלה של יד כותבה על עור אחד,  [בבלי מנחות לד,ב]ד ארבע פרשיות בבית של יד. רביע, בתפקי  – ַעל־ָיְדָך֣֗
ֹותַ֣על־ָיְדָך֣֗ ,ט(יג ' באשמ) יצא; וצריך לדבק, שנאמר: -ואם כתבה בארבע עורות והניחה בבית אחד  כשם שאות אחת , ְוָהָיהְ֣֩לָ֨ךְ֣לאֶּ֜

 ,ט(יג ' באשמ) [ב,מנחות לד בבלירש"י ] אחת מבפנים, דברי ר' יהודה; ר' יוסי אומר: אינו צריך. כך אות )בית עור אחד הוא האות(מבחוץ 

ֹות֣ אפי' לך לא יהא אלא אות אחת דכי הוו בפנים ד' אגרות שאינם דבוקות ונתונות בבית אחד לאחרים שאין רואין  -ְוָהָיהְ֣֩לָ֨ךְ֣לאֶּ֜
 .כר ממשן של ד' אגרות כל אחת לבדה הוו ב' אותותאלא חיצון חשוב אות אחת אבל לך המשמש בהן וני

 

יָך ,ט(יג ' באשמ) ת"ל: [בבלי מנחות לד,ב] יֶנ֔ ֣ין֣ע  ּב   ֣ ָּכרֹון זכרון אחד אמרתי לך ולא ב' וג' זכרונות, הא כיצד? כותבן על ד' עורות , ּוְלז 
שיהא ריוח ביניהן, דברי רבי, וחכ"א: אינו צריך; יצא; וצריך  -ומניחן בד' בתים בעור אחד, ואם כתבן בעור אחד והניחן בד' בתים 
 פסולות. -ושוין, שנותן חוט או משיחה בין כל אחת ואחת; ואם אין חריצן ניכר 

יָך יֶנ֔ ֣ין֣ע  ּב  ָּכרֹון֣  קטן מלמד על שני לימודים ופשטא מלמד ששני הלימודים בפשט. )א( זכרון יציאת -קטן, זקף-פשטא מונח זקף – ּוְלז 

 לא להסיח דעת מהתפילין. –זכירת התפילין בשעה שלבושין בהם מצרים )ב( 
כיון דאמר רבה בר רב הונא: חייב  -תני דבי רבי ישמעאל: יוצא אדם בתפילין בערב שבת עם חשיכה. מאי טעמא  [בבלי שבת יב,א]

צְׁחֹו   (כח,לחתצ'  'שמ) אמרה תורה -אדם למשמש בתפילין כל שעה ושעה, קל וחמר מציץ: מה ציץ שאין בו אלא אזכרה אחת  ֤ה ע ל־ מִּ יָׁ וְׁהָׁ

יד  מִּ֔ צ ח ַאֲהר ן   (כח,לחתצ'  'שמ)להך דרשה, דהא כבר קבע ליה מקום  קרא יתירה הוא רש"י:) –תָׁ יָׁה  ע ל־ֵמ֣ שלא יסיח דעתו ממנו, תפילין שיש  (וְׁהָׁ
 .המשמוש()טט: מזכיר לזכרן ע"י  על אחת כמה וכמה! הלכך: מידכר דכיר להו -בהן אזכרות הרבה 

ֽל־מ   (כח,לחתצ'  'שמ) כָׁ ל לְׁ ֵא֔ רָׁ ִּשְׁ ֵנ֣י י דִּ ישּו  בְׁ ר י קְׁ ֤ ים ֲאש  שִּ֗ ת־ֲעֹ֣ון ה ֳקדָׁ ן א  א ַאֲהר ִ֜ צ ח ַאֲהר ן  וְׁנָׁשָׁ֨ יָׁה  ע ל־ֵמ֣ םוְׁהָׁ ֑ ֵשיה  דְׁ ת קָׁ נ ֖   תְׁ

ֵנ֥י ֽה': ם לִּפְׁ ֖ ה  ֥צֹון לָׁ יד לְׁרָׁ מִּ֔ צְׁחֹו  תָׁ ֤ה ע ל־ מִּ יָׁ  וְׁהָׁ
שקדושתן חייב אדם למשמש בתפיליו כל זמן שהם עליו שלא יסיח דעתו מהם אפילו רגע אחד,  [ורה פ"ד,הי"דת' וס 'ומז 'רמב"ם תפ]

 .מקדושת הציץ שהציץ אין בו אלא שם אחד ואלו יש בהם אחד ועשרים שם של יו"ד ה"א בשל ראש וכמותן בשל ידגדולה 

ם  ,ח(ו ' וא'דב) [ וימשמש )ג( בשל יד )ד( תחלה, וכשיאמרשלא יסיח דעתו מהם. ב' ... [תפילין סי' כח,ס"א' שו"ע או"ח הל] ֥ תָׁ רְׁ ש  ּוקְׁ

ָך  ֑ ָׁד  ֽיָך ,ח(ו ' וא'דב) ימשמש בשל יד, וכשיאמרלְׁ֖אֹות ע ל־י ין ֵעינ  ת ֵב֥ פ ֖ ט טָׁ ֥יּו לְׁ  .ימשמש בשל ראש וְׁהָׁ

 

ַען כוי אם מין  ]שו"ע יו"ד רע"א סק"א[וף, ע"כ ע"פ רביע, אופן )א( ארבע קבוצות של בעלי חיים שעורותיהם כשרים: בהמה, חיה, ע – ְלַמ֗

אבל כותב הוא חציו על עור בהמה טהורה  )ועוד מוסיף( ,ה"ט )וילנה יד,ב([א"פ]ירושלמי מגילה לעצמו או חצי חצי אם הוא בהמה וחיה ע"פ 
עורו, ... אם יבוא אליהו ויאמר אם תנן עצמות הדג ו ]קרית ספר )למאירי( מאמר א חלק א ד"ה אין כותבין[וחציו על עור חיה טהורה. 

 אופן )ב( ארבעה סדרי סדר של ארבע פרשיות . .אז אפשר יהיה לכתוב עליופסקה זוהמתו 

֑יָך להלכות תפיליןהכתוב הבא מהווה כלל בתראה להלכות תפילין ולהלכות סת"ם.  'ְּ֣בפ  ת֣הֶ֖ ֵ֛הּ֣תֹוַרֵ֥ ְהֶי ֣' – ּת  ת֣הֶ֖ מרכא טפחא כעין  –ּתֹוַרֵ֥

ֵ֛ההעשויה להתרחב, כגון במצוות "תורת ה' " שלקיומם צריך מן המותר בפיך.  קבוצת פרטים  ְהֶי תביר מחלק בקבוצה של מרכא  – ּת 

טפחא וממעט חלק ממנה כגון לענין התפילין רצועות כשרות אך פסולות מצד שנעשו שלא לשמם, לא ע"י יהודי, שלא מקיימים כל מצוות 

֑יָך. ה הל' תפילין[מ -]שו"ע או"ח סי' כה -הכנתם כנאמר ב אתנח מגביל כגון שההרחבות תהיינה רק על בהמות וחיות טהורות שיש לנו  – ְּבפ 

 מסורת לטהרתן, ולא נקח מבעלי חיים בעלי סימני טהרה אבל ללא מסורת )יכלול חיות, עופות ודגים(.

יָך ֑  דג כי רבה זוהמתו ]רמב"ם וכ"מ הל' סת"ם פ"א,ה"י[.מין הכשר: עור בהמה, חיה, עוף, דג אלא שמגביל בעור  –אתנח מגביל  – ְּבפ 

 . בא ללמד על דברים אחרים כמו ספר תורה, גידי תפירה, שערות לכריכה, קרן לשופר.להלכות סת"ם

ת֣(ט,יג ' באשמ) אין כותבין אלא על עור בהמה טהורה מ"ט [(וילנא יב,א),ה"ט א"תלמוד ירושלמי מגילה פ] ֵ֛הּ֣תֹוַרֵ֥ ְהֶי ַעןּ֣ת  ֣'ְ֣לַמ֗ הֶ֖
יָך ֑ שמאותו מין  ]קרבן העדה[:.  דאת נותן בפיך )מהמינים(ממה שאתה נותן בפיך והא תני כותבין ע"ג עור נבילות וטריפות מינא  ְּבפ 
 .ואפילו על גבי עורות נבילות וטריפות של הטהוריןמין טהורה קאמרינן,  ]פני משה[:. אתה מותר ליתן בפיך, לאפוקי בהמה טמאה)ש(

פסוק היא כעין כלל כלל ופרט )בפיך(, ע"י הטלת הפרט בין שני הכללים מתקבלת מידת הלימוד כלל ופרט וכלל היא תבנית חצי ה

  על גבי עורות נבילות וטריפות של הטהוריןהמאפשרת את כתיבת הסת"ם 

)של  נבילות וטריפות, שאל אחד את ר' יהושוע הגרסי, מפני מה כותבין על עורות...  ,ה"ב[א"מסכת סופרים פ] [מסכתות קטנות]

בהמה וחיה טהורים, אבל לא כתב שזה הלכה למשה מסיני(. נניח שגם זה הלכה למשה מסיני. )בעזרת הרב א"מ פרל הי"ו, כסלו 

 כבר מצאנו בענין ניסוך מים בסוכות ובענין ערבה להקפת המזבח שאלו הלכות למשה מסיני וחז"ל מצאו להם אסמכתא )רמז( בכתובים.התשע"ח( 
כן מוצע שגם בנוסף להלכה למשה מסיני יש רמז בלימוד במידת כלל ופרט וכלל בכתוב על הלכה זאת למשה מסיני. אפשר גם לומר ל

 שכיוון שהמידות לדרישת התורה הן הלכה למשה מסיני אז תוצאות מהן עשויות לרמז על הלכה למשה מסיני.

ֹותאפשר שהפתרון נמצא כלהלן:   מורה על אפשרות לדרישה בכלל ופרט וכלל בכתוב,  קדמא ואזלא – ְלָ֨ךְ֣לאֶּ֜

' -הכלל בתראה נמצא ב ת֣הֶ֖ ֵ֛המרכא טפחא כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, על כעין הפרט,  – ּתֹוַרֵ֥ ְהֶי תביר מחלק וממעט  – ּת 

   הל' ספר תורה[ -]שו"ע יו"ד סי' רע"א בקבוצה הזאת, להרחבות ומיעוטים ראה 

֑יָךהפרט הוא   המותר בפיך. ]שבת קח,א[ ]רמב"ם הל' סת"ם פ"א,ה"י[, ]רבנו מנוח[. אתנח מגביל בדומה להל' תפילין. – ְּבפ 

 לפנינו כלל כלל ופרט, דרך הלימוד היא שבמצב ככ"פ הטל את הפרט בין הכלל הפותח ובין הכלל הסוגר ותקבל כלל ופרט וכלל.

֑יָךהכלל הפותח הכליל כל דבר לכתיבה. הפרט  ט אל המותר בפיך בלבד )בהמה טהורה, מורחב ע"י טעם רביע של מלת מיע – ְּבפ 

ַען ' -, שחיטה כשרה( הכלל בתראה נמצא בְלַמ֗ ת֣הֶ֖  והוא מרבה ממין הפרט לעורות נבילות וטריפות של הפרטים הכשרים. ּתֹוַרֵ֥

 אע"פ שהיא טריפה או נבלה. כל המפרשים לומדים שמותר מין המותר בפיך, אבל אינם מנמקים מה המקור למין הבהמה הטהורה
דרך לימוד בכלל ופרט וכלל מאפשר לרבות בכלל בתראה כעין הפרט ]שוטנשטיין ירושלמי מגילה פ"א,ה"ט )וילנה יב,ב( מפנה לבבלי 

 שבת ק"ח תוספות מהרש"א ועין יעקב[
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 המשך מהתשע"ח( )בהשתתפות נחלת יעקב( –א )התשע"ט ,יא שמות ב 3.6 
 

֑יָך֣-ְלָ֨ךְ֣ל֝אֹותַ֣עלְוָהָיה֣֩ :טות בא יג,שמ 'ְּ֣בפ  ת֣הֶ֖ ֵ֛הּ֣תֹוַרֵ֥ ְהֶי ַעןּ֣ת  יָךְ֣לַמ֗ יֶנ֔ ֣ין֣ע  ּב  ָּכרֹון֣  ָ֣יְדָ֗ךּ֣וְלז 
ם׃֣ י  ְצָרָֽ ּמ  '֣מ  ֣הֶ֖ ֲאָךֵ֥ ה֣הֹוצ  ֚יְּ֣בָי֣דֲ֣חזָָק֔  )פר' קדש לי כל בכור( ּכ 

ֶזק֣ :זטות בא יג,שמ ֚יְּ֣בח ֣ יֶנ֑יָךּ֣כ  ֣ין֣ע  תּ֣ב  הּ֣וְלטֹוָטפ ֶ֖ ְָֽ֣֖דָכ֔ ַעל־ָי ם:֣סְ֣וָהָי֤הְ֣לאֹות֣  י  ְצָרָֽ ּמ  '֣מ  נּו֣הֶ֖ יָאֵ֥ ד֣הֹוצ   (והיה כי יביאך)פר' ָי֔

יֶנָֽיָך: :ח,וואתחנן דברים  ין֣ע  ֵ֥ תּ֣ב  ָטפ ֶ֖ ֹותַ֣על־ָיֶדָ֑ךְ֣וָהיֵּ֥וְ֣לט  םְ֣לאֶ֖  )פר' שמע ישראל( ּוְקַׁשְרָּתֵ֥

ֶּלהַ֣על־ְלַבְבֶכֶ֖םְ֣וַעָֽל־ַנְפְׁשֶכ֑ם֣ :יח,יאעקב דברים  ֶאת־ְּדָבַר֣י֣א ֔ ְ֣֣וַׂשְמֶּתם֣ 
ם:ּו ינ יֶכָֽ ין֣ע  ֵ֥ תּ֣ב  םְ֣וָהיֵּ֥וְ֣לטֹוָטפ ֶ֖ ַעל־ֶיְדֶכ֔ ָת֤םְ֣לאֹות֣  ם֣א   )פר' והיה אם שמוע( ְקַׁשְרֶּת֨

 

תרסא רביע כעין רמז לארבעה  –ָ֣יְדָך֣֗-ַעל...  ְוָהָיה֣֩תרסא קדמא ואזלא מקף רביע, ...  – ָיְדָך֣֗-ְוָהָיהְ֣֩לָ֨ךְ֣ל֝אֹותַ֣על ,ט(יג ' באשמ)

 שיעורים בתפילין?

֣֩ ,ט(יג בא' שמ) ֹות ,ט(יג ' באשמ) כתובבתרסא בתפקיד שיעור, והוא פרט קדמאה המתברר  – ְוָהָיה -בבא כהוזמן הנחת תפילין  היינו – ְלָ֨ךְ֣לאֶּ֜

 . ברחוק ארבע אמות ויכירהו ועד שתשקע החמה חבירו ביום חול ומשיראה [פ"ד,ה"י סת"םרמב"ם ]-בו [בבלי מנחות לו,ב]

שמונה הלכות יש במעשה התפילין כולן הלכה למשה מסיני  [א"ה,"ם תפילין ומזוזה וספר תורה פ"גרמב]ועוד בנושא שיעורים 
ולפיכך כולן מעכבות ואם שינה באחת מהן פסל, ואלו הם: שיהיו מרובעות, וכן תפירתן ברבוע, ואלכסונן ברבוע עד שיהיה להן 

 שיעורים( )ארבע ההלכות למשה מסיני האחרות אינן בענין ,ארבע זויות שוות

כיצד עושים תפילין של ראש לוקחין עץ מרובע ארכו כרחבו  [ב,ה"רמב"ם תפילין ומזוזה וספר תורה פ"ג]ועוד בנושא שיעורים 
 )מוסיף על ה"א שיעור לגובה( ,מקפידין אלא על ארכו שיהא כרחבווכגבהו, ואם היה גבהו יותר על רחבו או פחות ממנו אין בכך כלום, ואין 

 . [בבלי מנחות לה,ב]-בר רצועות תפילין הובא לענין שיעו
 

מספר הפרשות בתפילין של יד ושל ראש  ענין של שיעורילמד  ָיְדָך֣֗-ְוָהָיהְ֣֩לָ֨ךְ֣ל֝אֹותַ֣על ,ט(יג ' באשמ)לכאורה היה מקום ללמוד שהכתוב 

֣֩ ,ט(יג ' באשמ) מתבנית הטעמים רביע, ענין של  –ָיְדָ֗ך֣-ַעל ,ט(יג ' באשמ) תובכבתרסא בתפקיד שיעור, והוא פרט קדמאה המתברר  – ְוָהָיה

 בתים.  הארבעב בתפילין של ראש ארבע פרשיותו, בתפילין של יד בבית אחד ארבע פרשיות

 לומד ארבעה בתים ופרשות מאיזכורן בתורה ארבע פעמים [מסכתא דפסחא פרשה יח -מכילתא דרבי ישמעאל בא ]-אבל ה

י (ב)שמ' בא יג, בארבעה מקומות מזכיר פרשת תפיליןוגו', ְ֣וָהָי֤הְ֣לאֹות ֣  (ז,טיג ' באשמ) ש־לִּ֨ ד  ֲֽאָך֤  (יא)שמ' בא יג, ק  ֽי־יְׁבִּ ה כִּ יָׁ֞  ד(,ו 'א' ודב) וְׁהָׁ

ע ֖ מ  ע   ג(י,יאעקב  'דב) שְׁ מ ֤ ם־שָׁ ה אִּ יָׁ֗ מכאן אמרו מצות תפילין ארבע פרשיות של יד הם כרך אחד ארבע פרשיות של ראש הם ארבע  וְׁהָׁ
י (ב)שמ' בא יג, הן טוטפת ואלו ש־לִּ֨ ד  ֲֽאָך֤  (יא)שמ' בא יג, ק  ֽי־יְׁבִּ ה כִּ יָׁ֞ ע ד(,ו 'א' ודב) וְׁהָׁ ֖ מ  ע   ג(י,יאעקב  'דב) שְׁ מ ֤ ם־שָׁ ה אִּ יָׁ֗ ואם לא כותבן כסדרן,  וְׁהָׁ

 בבבלי מברכות ובמגילה לומד זאת מהיו הדברים האלה .כותבן כסדרן הרי אלו יגנזו

 
 [א דפסחא פרשה יזמסכת -מכילתא דרבי ישמעאל בא ]
 ָיְדָך֣֗-ַעלטט: המלה אות משמעה כרך  היינו בית אחד וטעם רביע של )זה כרך אחד של ארבע פרשיות ָיְדָ֗ך֣-ְוָהָיהְ֣֩לָ֨ךְ֣ל֝אֹותַ֣על ,ט(יג ' באשמ)

וטפות אף ביד והדין נותן הואיל ואמרה תורה תן תפילין ביד תן תפילין בראש מה בראש ארבע ט (ילמד על ארבע פרשיות בכרך אחד
יכול  מנסה ללמוד מיד לראש()עכשו כרך אחד של ארבע פרשיות ָיְדָ֗ך֣-ְוָהָיהְ֣֩לָ֨ךְ֣ל֝אֹותַ֣על ,ט(יג ' באשמ) ארבע טוטפות תלמוד לומר

הואיל ואמרה תורה תן תפילין ביד תן תפילין בראש מה ביד ( בדרך של מה מצינו)כשם שביד כרך אחד כך בראש כרך אחד והדין נותן 
ת (ח,ווא'  'דב) )מוצע לומר שאלו לטוטפות לטוטפות רך אחד אף בראש כרך אחד ת"לכ ָטפ ֶ֖ ת (חי,יא עקב 'דב)   ְלט  )טט באפריקי  ְלטֹוָטפ ֶ֖

יָך֣ ,ט(יג ' באשמ) ת"ל (16)סה"כ  הרי ארבע טוטפות אמורות או יעשה ארבע כיסין של ארבע פרשיות שתים, פעמיים( יֶנ֔ ֣ין֣ע  ּב  ָּכרֹון֣  ּוְלז 
 פעמים בתורה, טוטפות אחד לגופו ושתיים לפרשיות( 3)לומד מראש ליד() :אחד של ארבע פרשיות כיס

 ֣ ָּכרֹון יָךּוְלז  יֶנ֔ ֣ין֣ע  על עור אחד לעשיית כיס )בית( אחד לתפילין של יד ועור אחד לעשיית ארבעה  , מלמדבתפקיד הערך אחד פשטא – ּב 

כיצד עושים תפילין של ראש לוקחין עץ מרובע ארכו כרחבו וכגבהו,  [ב"ה,"גפסת"ם רמב"ם ] כיסים )בתים( לתפילין של ראש.
ואם היה גבהו יותר על רחבו או פחות ממנו אין בכך כלום, ואין מקפידין אלא על ארכו שיהא כרחבו, וחופרין בו שלשה חריצין 

העץ ומכניסין את העור בין כל חריץ וחריץ , ולוקחין עור ומרטיבין אותו במים ומשימין בו את ... כדי שיעשה לו ארבע ראשים 
משמאל  ומכמשים אותו והוא רטוב מכאן ומכאן עד שעושין בו דמות שי"ן שיש לה שלשה ראשין מימין א המניח תפילין ודמות שי"ן שיש לה ארבעה ראשים

גבהו כאצבע או יתר על זה מעט  וכיצד עושין תפילין של יד לוקחין עץ מרובע ארכו כרחבו ויהיה ,ה"ד[פ"ג "םתסרמב"ם ] .המניח
או פחות מעט ומחפין אותו בעור רטוב ומניחין את העור על האימום עד שייבש וחולץ את העור ומניח את ארבע הפרשיות 

 .במקום העץ ומחזיר מקצת העור מלמטה ותופרו מארבע פנותיו, ומניחין מן העור תובר מקום הרצועות

 לא זכר מהלכות אלו. ]שו"ע או"ח לב[-ולפלא שה [,ה"דב"ה,פ"גת"ם סרמב"ם ]העתיק דברי  ]טור או"ח לב[

...  על ד' פרשיות אלה, שישימו אותם על היד ועל הראש, התורה. נכתב ד' פעמים, הרי צותה ְוָהָיהְ֣֩לָ֨ךְ֣ל֝אֹות( טבא יג, 'שמ) [מ"התוה]

 ְוָהָי֤הְ֣לאֹות ֣ (זטבא יג, 'שמ)  ָיְדָך֣֗-ָיהְ֣֩לָ֨ךְ֣ל֝אֹותַ֣עלְוהָ֣( טבא יג, 'שמ))לאות ובכל ד' מקומות אלה תפס אצל יד לשון יחיד והיה 

ה ְָֽ֣֖דָכ֔ ֹותַ֣על־ָיֶדָ֑ך (ח,ווא'  'דב) ַעל־ָי םְ֣לאֶ֖ ם (יח,יא' עקב דב) ּוְקַׁשְרָּתֵ֥ ַעל־ֶיְדֶכ֔ ָת֤םְ֣לאֹות֣  ם֣א  ולא אמר לאותות ואצל ראש  ( ּוְקַׁשְרֶּת֨
יֶנ֑יָךּוְלט( זטבא יג, 'שמ))) אומר לשון רבים לטוטפות ֣ין֣ע  תּ֣ב  יֶנָֽיָך  (ח,ווא'  'דב) ֹוָטפ ֶ֖ ין֣ע  ֵ֥ תּ֣ב  ָטפ ֶ֖ ת֣  (יח,יא' עקב דב)  ְוָהיֵּ֥וְ֣לט  ְוָהיֵּ֥וְ֣לטֹוָטפ ֶ֖

ם יֶכָֽ ינ  ין֣ע  ֵ֥ יָך( טבא יג, 'שמ)) , לבד פה אמר גם אצל ראש לשון יחיד לזכרון(ּב  יֶנ֔ ֣ין֣ע  ּב  ָּכרֹון֣  ( טבא יג, 'שמ), ובא פה שנוי גבי יד מ"ש (ּוְלז 

ראש ושל  של יד יהיה אות אחדלאות, מזה למדו חכמי המסורת, שיש הבדל בין יד ובין ראש, ש (והיה)ובכולם אמר    ְוָהָיהְ֣֩לָ֨ךְ֣ל֝אֹות
ובכל , כי של יד יתנם בבית אחד וכולם אות אחד, ושל ראש יתן בד' בתים והם ארבע טוטפות, יהיו ארבע טוטפות כמספר הפרשיות

לגבי הרואה אותם מבחוץ, שכולם מחוברים,  זכרון אחדשמצד זה גם הם  בעור אחדל ראש להיות מחוברים צריכים הבתים ש זאת
שמדבר מצד המניח בלשון רבים, והם ארבע לגבי המניח שהוא יודע שבפנים הם חלוקים לד', וע"כ בג' מקומות שאמר לטוטפות 

֣  (טבא יג, 'שמ))לאות, לבד פה שאמר גם אצל הראש  (והיה)אמר    ָּכרֹון בלשון יחיד שמדבר מצד שמבחוץ הם זכרון אחד, באר ּוְלז 
שהיד הוא גם לך לאות אחד כי הוא אות אחד גם בפנים אבל הראש הוא  ְוָהָיהְ֣֩לָ֨ךְ֣ל֝אֹות( טבא יג, 'שמ)ההבדל בין יד וראש כמ"ש 

בפנים רק היד הוא לאות ְלָ֨ך֣( טבא יג, 'שמ)בל כי בפנים הם ד' זכרונות רק בחוץ הם זכרון אחד כמו של יד, א לזכרון ולא לך לזכרון
 :אחד לא הראש, ומאמר זה מובא בספרי פ' ואתחנן )סי' ל"ה( ומנחות )דף ל"ד(

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 
 

 

 

 התשעט -התשעח -פה -והתורה שבעל טעמי המקרא/©Oct-19         244/96   ZZFisher-24 פתש"ה–תשרי–ה"כ

 zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

http://www.Taamei-Hamikra.co.il 

יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 
תנו רבנן: כיצד כותבן?  [בבלי מנחות לד,ב]. תפילין ומתחיל בתש"יארבע פרשיות באיך כותבים את רביע, בתפקיד   – ַעל־ָיְדָך֣֗ ,ט(יג)

ְוָהָיהְ֣֩לָ֨ך֣ ,ט(יג ' באשמ) יצא; וצריך לדבק, שנאמר: -ל עור אחד, ואם כתבה בארבע עורות והניחה בבית אחד תפלה של יד כותבה ע
ֹותַ֣על־ָיְדָך֣֗  כך אות אחת מבפנים, דברי ר' יהודה; ר' יוסי אומר: אינו צריך. )בית עור אחד הוא האות(כשם שאות אחת מבחוץ , ְלאֶּ֜

ֹות֣ ,ט(יג ' באשמ) [ב,מנחות לד בבלירש"י ] אפי' לך לא יהא אלא אות אחת דכי הוו בפנים ד' אגרות שאינם דבוקות  -ְוָהָיהְ֣֩לָ֨ךְ֣לאֶּ֜
שמש בהן וניכר ממשן של ד' אגרות כל אחת לבדה )מ(ונתונות בבית אחד לאחרים שאין רואין אלא חיצון חשוב אות אחת אבל לך המ

 אותות(גירסא אחרת ד' ]תורה שלמה הערה צד[ ) .הוו ב' אותות

 כ"ב טבת התשע"ט

יָך ,ט(יג ' באשמ) ת"ל: [בבלי מנחות לד,ב] יֶנ֔ ֣ין֣ע  ּב   ֣ ָּכרֹון זכרון אחד אמרתי לך ולא ב' וג' זכרונות, הא כיצד? כותבן על ד' עורות , ּוְלז 
י, וחכ"א: אינו צריך; יצא; וצריך שיהא ריוח ביניהן, דברי רב -ומניחן בד' בתים בעור אחד, ואם כתבן בעור אחד והניחן בד' בתים 
 פסולות. -ושוין, שנותן חוט או משיחה בין כל אחת ואחת; ואם אין חריצן ניכר 

יָך יֶנ֔ ֣ין֣ע  ּב  ָּכרֹון֣  קטן -זקף בית של תש"י עשוי מעור אחד ובית של תש"ר עשוי מעור אחד.קטן, פשטא מלמד ש-פשטא מונח זקף – ּוְלז 

ואם כתבן בעור אחד והניחן בד' בתים )ב(  כותבן על ד' עורות ומניחן בד' בתים בעור אחד,)א(  בבית של תש"ר מלמד על שני לימודים
֣ין יצא; - שנותן חוט או משיחה בין כל  שויןמונח בתפקיד הרחבת אחד או שני הלימודים. כאן הכותב תש"ר בעור אחד רבי וחכמים  – ּב 

   ; )מהפרשיות( אחת ואחת
 

ר של ארבע פרשיות של יד בכרך אחד, היינו לכתחילה כתובים בקלף אחד ומונחים בבית אחד ללא שיעו צד[הערה  ]תורה שלמהע"פ 

וע"פ דברי המכילתא יש  ויכולים להיות כתובים בארבע אגרות לא דבוקות דברי רבי יהודה. רבי יוסי אומר אינו צריך לדבק. מחיצות

כתוב ארבעתן על עור אחד כמפורש במכילתא וספרי ור' יוסי ס"ל שזה ברישא שצריך ל לפרש שהלימוד מקרא הוא על עיקר הדין המבואר

בית של תש"י ושל תש"ר עשוי מעור אחד, הכתוב בתש"י לכתחילה בקלף אחד, הכתוב בתש"ר יכול  :טטזה מעכב.  רק לכתחלה ואין

 להיות כתוב בקלף אחד או בארבעה קלפים.

אבל בעמודות מקבילות ואם לא בקלף אחד אז בעד ארבע  כותבם בקלף אחדהיינו לכתחילה ל ]רשב"א[ע"פ  ]תורה שלמה הערה צד[

 ולא לכתוב כמזוזה פרשה מעל פרשה. קלפים כעמודות נפרדות ולחבר ביניהם.
סו( מז'( אם כתב כל הארבעה פרשיות בקלף אחד, פח'[ כשרים )רטז( >לו< אפילו אין  [סעיף מז שו"ע או"ח הלכות תפילין סי' לב]

 ., ובלבד שיהא חוט )ריז( או משיחה בין כל בית וביתריוח ביניהם
ר"ל וכ"ש כשיש ריוח בין הפרשיות שיוכל לחתכם וישתייר כדי היקף גויל  -)רטז( אפי' אין וכו' [ משנה ברורה סימן לב ס"ק רטז]

היה מוכרח להניח כל לכל אחת דשפיר דמי אף דבעת הכתיבה כתבן בקלף אחד וכתבו האחרונים אף על גב דכשאין ריוח ביניהם י
]כן מתבאר הפירוש לפי מש"כ הב"י בשם מהרי"א  )טט: הידור(פרשה בביתה שלא בזקיפה אפ"ה כשר כי הזקיפה אינה אלא למצוה 

 :ומהר"י בן חביב וכן הסכים הב"ח ועיין במ"א בשם הד"מ[

ם )א( ארבע פרשיות בבית של יד. )ב( בגובה כארבעה לימודים, מפני שיש יותר מארבעה לימודי –רביע   – ַעל־ָיְדָך֣֗ואין לפרש 

כשנותן תפלין נותן )ז(  להביא את הגדם שיהא נותן בימיןשביד )ג( לאות לך ולא לאחרים )ד( דבר שכנגד הלב )ה( יד שמאל )ו( 
' תורה תן ר' יהודה אומ' הואיל ואמ)ח(  של יד תחלה ואחר כך נותן של ראש וכשהוא חולץ חולץ של ראש ואחר כך חולץ של יד:

 :תפלין ביד ותן תפלין בראש מה ביד מקום שראוי ליטמא בנגע אחד אף בראש מקום שראוי להטמא בנגע אחד

 

 שלא להסיח דעת מהתפילין.
כיון דאמר רבה בר רב הונא: חייב  -תני דבי רבי ישמעאל: יוצא אדם בתפילין בערב שבת עם חשיכה. מאי טעמא  [בבלי שבת יב,א]

צְׁחֹו   (כח,לחתצ'  'שמ) אמרה תורה -לין כל שעה ושעה, קל וחמר מציץ: מה ציץ שאין בו אלא אזכרה אחת אדם למשמש בתפי ֤ה ע ל־מִּ יָׁ וְׁהָׁ

יד  מִּ֔ צ ח ַאֲהר ן   (כח,לחתצ'  'שמ)להך דרשה, דהא כבר קבע ליה מקום  קרא יתירה הוא רש"י:) –תָׁ יָׁה  ע ל־ֵמ֣ שלא יסיח דעתו ממנו, תפילין שיש  (וְׁהָׁ
 .ר ע"י המשמוש(ו)טט: מזכיר לזכ על אחת כמה וכמה! הלכך: מידכר דכיר להו -כרות הרבה בהן אז

ֽל־מ   (כח,לחתצ'  'שמ) כָׁ ל לְׁ ֵא֔ רָׁ ִּשְׁ ֵנ֣י י דִּ ישּו  בְׁ ר י קְׁ ֤ ים ֲאש  שִּ֗ ת־ֲעֹ֣ון ה ֳקדָׁ ן א  א ַאֲהר ִ֜ צ ח ַאֲהר ן  וְׁנָׁשָׁ֨ יָׁה  ע ל־ֵמ֣ םוְׁהָׁ ֑ ֵשיה  דְׁ ת קָׁ נ ֖   תְׁ

֤ה ע ל־ יָׁ ֵנ֥י ֽה': וְׁהָׁ ם לִּפְׁ ֖ ה  ֥צֹון לָׁ יד לְׁרָׁ מִּ֔ צְׁחֹו  תָׁ  מִּ
שקדושתן חייב אדם למשמש בתפיליו כל זמן שהם עליו שלא יסיח דעתו מהם אפילו רגע אחד,  [תורה פ"ד,הי"ד' וס 'ומז 'רמב"ם תפ]

 .ותן בשל ידמקדושת הציץ שהציץ אין בו אלא שם אחד ואלו יש בהם אחד ועשרים שם של יו"ד ה"א בשל ראש וכמגדולה 
שלא יסיח דעתו מהם. ב'[ וימשמש )ג( בשל  א'( חייב אדם א( א'[ למשמש בתפילין )א( א בכל ]א[ שעה, )ב(  [תפילין סי' כח,ס"א' שו"ע או"ח הל]

ָך  ,ח(ו ' וא'דב) יד )ד( תחלה, וכשיאמר ֑ ֖אֹות ע ל־יָׁד  ֥ם לְׁ תָׁ רְׁ ש  ֽיָך וְׁהָׁ֥יּו ,ח(ו ' וא'דב) ימשמש בשל יד, וכשיאמרּוקְׁ ין ֵעינ  ת ֵב֥ פ ֖ ט טָׁ  .ימשמש בשל ראש לְׁ
ב'( ב תפילין של ראש )ה( חולץ ]ב[ תחלה, משום ג'[ דכתיב והיו לטוטפות בין עיניך )דברים ו, ח( כל זמן  ,ס"ב[שו"ע או"ח הלכות תפילין סי' כח]

ל ראש )ז( ועליו של יד, כדי שכשיבא להניחם ד'[ יפגע בשל שבין עיניך, יהיו שתים. צריך לחלוץ תפילין של ראש )ו( ג מעומד, ויניח ד ]ד[ בתיק ש
 יד )ח( תחלה.

ֽיָך ין ֵעינ  תמרכא סלוק, רבוי הגבלות, )א( מגביל להתחילה להניח תש"י תחילה ואח"כ תש"ר וכך מקיים  – ֵב֥ פ ֖  )שתי עדויות( וְׁהָׁ֥יּו לְׁט טָׁ
ת)ב(   פ ֖ ט טָׁ סיר של יד קודם לשל ראש. יסיר תש"ר תחילה כי אז פוסק מצב טוטפות. )ג( ראה כל זמן שתש"ר עליו. לכן מגביל לה  וְׁהָׁ֥יּו לְׁ

 שו"ע בדרך חליצה והנחה בתיק.

ֽיָך: ,ח(ו ' וא'דב)[ מדרש תנאים לדברים פרק ו]-ין היתר בהסבר נוסף על "לך לאות" מובא ב ין ֵעינ  ת ֵב֥ פ ֖ ט טָׁ ֥יּו לְׁ ָך וְׁהָׁ ֑ ם לְׁ֖אֹות ע ל־יָׁד  ֥ תָׁ רְׁ ש   ּוקְׁ

ָך ע ל־יָׁ  ֑ ָך  ,ח(ו ' וא'דב)בגבוה של יד אתה אומ' בגבוה של יד או ד  ֑ כמשמעו הדין נותן הואיל ואמרה תורה תן תפלין בראש ותן ע ל־יָׁד 
 ,ח(ו ' וא'דב)תפלין ביד מה בראש בגבוה שבראש אף ביד בגבוה שביד ]ר"א אומר על ידך בגבוה של יד[ אתה אומ' בגבוה של יד או 

ָך  ֑ ֹותַ֣על־ָיְדָך֣֗ ,ט(יג ' באשמ)ת"ל כמשמעו ע ל־יָׁד  ולא לאחרים לאות: ר' יצחק אומ' בגבוה שביד אתה אומ' בגבוה שביד  ְוָהָיהְ֣֩לָ֨ךְ֣לאֶּ֜
ָך  ,ח(ו ' וא'דב) )אתה( או ֑ י֞  ,ו(ו ' וא'דב)כמשמעו ת"ל ע ל־יָׁד  ים ּווְׁהָׁ ֣ בָׁרִּ דְׁ ל ה ה  ֵא֗ ר הָׁ י ֲאש ֨ ֧ ּוְָׁך֛  ָאנ כִּ צ  ָֽךה י֖  מְׁ דבר שכנגד לבך איזה זה  :ֹום ע ל־לְׁבָׁב 

ָך ,ח(ו ' וא'דב)הניקוד של טט:  גבוה שביד: ֑ הוא בסגול, שבדרשות במקומות אחרים מלמד על רבים. אפשר שזה מאפשר את  ע ל־יָׁד 
ָך ,ח(ו ' וא'דב)שאפשר שהן מהמקף  הדרשות, ֑ א כמו שמאל שגידם בשמאל יניח על קיבורת יד ימין. איטר יד ימין יניח על ימינו שהי ע ל־יָׁד 

ה )שמ' בא יג,טז(רוב העולם. לזה יש מקור ממלת  כָׁ֔ ֣דְׁ  .יָׁ

ָך ,ח(ו' וא' דב)[ מדרש תנאים]ע"פ  ֑ אבל  ַעל־ָיְדָך֣֗ ,ט(יג ' באשמ) [בבלי מנחות לז,ב])א( כף היד )ב( בגובה שביד. ע"פ בורר בין  ע ל־יָׁד 

ָך ,ח(ו ' וא'דב)-ן והלימוד למקום ביד צריך להיות מבתפילי פרשיותארבע איך כותבים את לעניות דעתי הכתוב בשמות הוא  ֑ זו גובה  - ע ל־יָׁד 
 לארבעה שיעורים. ַעל־ָיְדָך֣֗...ְ֣וָהָיה֣֩ ,ט(יג ' באשמ)בנוסף ללימוד  שביד )כמו גובה בראש, מול הלב(. ונבחר בגובה ;שביד

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 שמות בשלח יג,יז )התשע"ח( 3.7 
 

ֶאת־,יח: יג בשלח שמות ים֣׀ ֹ֧ בֱ֣אֹלה  רַ֣ים־֑סּוףַוַּיּס ֨ ְדָּבֶ֖ ֶרְךַ֣הּמ  ם:ָ֣֣֣֣֣֣הָעֵ֛םֶּ֣דֵ֥ י  ְצָרָֽ ֶרץ֣מ  ֶאֵ֥ ל֣מ  ֶ֖ ְׂשָרא  ּוְ֣בנ י־י  יםָ֣עלֵ֥ ֵ֛ ַ֣וֲחֻמׁש 
ֶאת־ָהָעֵ֛ם (,יחיג ' בשלחשמ) ]תורה שלמה ]רנג[[ ים֣׀ ֹ֧ בֱ֣אֹלה  ְדָּבֶ֖ר ַוַּיּס ֨ ֶרְךַ֣הּמ  ב֣מהו  ֶּדֵ֥ שהרביצם כדרכי המלכים רבוצין על , ַוַּיּס ֨

מכאן אמרו רבותינו אפילו עני שבישראל לא יאכל עד שיסב. שכך  ]ש"ר פ"כ,יח[ ]תורה שלמה ]רנד[[ .[ב,פ"א במדב"ר]מטותיהם 
ים׀ עשה להם הקב"ה, שנאמר ֹ֧ בֱ֣אֹלה  ֶאת־ָהָעֵ֛ם (,יחיג ' בשלחשמ) [מדרש אגדה )בובר(]. ַוַּיּס ֨ ים֣׀ ֹ֧ בֱ֣אֹלה  שהסיבן במסיבה מבני . ַוַּיּס ֨

  :התורהמלכים, ומיכן להסבת פסח מן 

ֶאת־ָהָעֵ֛ם (,יחיג ' בש'שמ) ]תורה שלמה ]רנב[[ ים֣׀ ֹ֧ בֱ֣אֹלה  בשעה שיצאו ישראל ממצרים היו אלופי אדום ומואב וכנען ועמלק  ...ַוַּיּס ֨
ֹ֧֣ (,יחיג ' בש'שמ)שנא'  ,כשראה הקב"ה כך סבב אותן שלא יבואו עליהם .ונותניו את העצה היאך לבא על ישראל ןעומדי בֱ֣אֹלה  ים֣׀ַוַּיּס ֨

ִּ֗  )תה' קכה,ב(וד אומר דמנין שכך  ,ולא בעולם הזה בלבד אלא לעתיד לבוא כן .ֶאת־ָהָעֵ֛ם ל  ים   םיְֽׁרּושָׁ רִּ יב הָׁ ֵּ֪ בִּ ּ֥ה סָׁ ה לָׁ יב' ו ָ֭ ֣ בִּ ֑מֹו סָׁ ה לְׁע  ע תָׁ֗  ֵמ֝

ֽם בשעה  ד כנגד ישראלכך היו בני עזה ואשקלון וכל ארץ פלשתים עתידין לעמו ]תורה שלמה הערה ]רנב[[ ["כפשמו"ר ] :וְׁע ד־עֹולָׁ
ים֣׀ אחרת שנא' שיצאו ממצרים אמר הקב"ה שלא יראו ישראל המלחמה ויחזרו כו' מה עשה הקב"ה הוליכן דרך ֹ֧ בֱ֣אֹלה  ַוַּיּס ֨

 .ֶאת־ָהָעֵ֛ם

ב ים֣ (יג,יח ' בש'שמ) ]רמב"ן[קדמא בתפקיד ארוע שקדם ליציאה זאת.  – ַוַּיּס ֨ ֵ֛ י אפרים שלושים שנה וגו' )ראה להלן( מרמז ליציאת בנַוֲחֻמׁש 

קודם כי טעו בחישוב הקץ, ופגעו בהם פלשתים יושבי גת והרגום, והיו עצמותיהם מתגוללים במדבר. וזה הסבר אחד לחזון העצמות 

 היבשות של הנביא יחזקאל. 

ֶאת־ָהָעֵ֛ם( ,יחיג ' בשלחשמ) ים֣׀ ֹ֧ בֱ֣אֹלה  ֶאתפסק בין המלים  – ַוַּיּס ֨ ים֣׀ ֹ֧ ף קריאה שבה אות "מ" אחרונה של מלת סיבה )א( למנוע שט ֱאֹלה 

 "אלקים" תתחבר לאות "ת" של מלת "את" בהתעלמות מאות "א" של מלת "את" וישמע "מת" שזה איסור ברכת השם.

ֶאת־ָהָעֵ֛ם( ,יחיג ' בשלחשמ) ים֣׀ ֹ֧ בֱ֣אֹלה   וגו'. אפשר שלפנינו מדה י"א מל"ב מידות של ר' אלעזר בריה"ג, סדור שנחלק  ַוַּיּס ֨

ים׀( ,יחיג ' בשלחשמ)ודרישה עם טעם פסק  בקריאה ֹ֧ בֱ֣אֹלה  מכאן אמרו רבותינו אפילו עני  ]ש"ר פ"כ,יח[ועליה נסמך הלימוד וההלכה  ַוַּיּס ֨
ים׀ שבישראל לא יאכל עד שיסב. שכך עשה להם הקב"ה, שנאמר ֹ֧ בֱ֣אֹלה   .ַוַּיּס ֨

ְיָמה׃ (,יזיג ' בשלחשמ)ום אפשר שיש עוד לימוד עם טעם פסק שבו תחילת )יג,יח( מסיים את סי ְצָרָֽ בּו֣מ  ים׀( ,יחיג ' בשלחשמ) ְוָׁשֵ֥ ֹ֧ בֱ֣אֹלה   ַוַּיּס ֨

)שמכינים פלשתים, אלופי אדום ומואב וכנען  אמר הקב"ה שלא יראו ישראל המלחמה ]תורה שלמה הערה ]רנב[[-ומשמעותו כנאמר ב

 אחרת ויחזרו כו' מה עשה הקב"ה הוליכן דרך ועמלק(

ב֣( ,יחיג ' בשלחשמ) ֶאת־ָהָעֵ֛םא טעם פסק ובשילוב עם הסבר טעם מקף במצב )א( עם ישראל לבדו. במלים בקריאה ודרישה לל ַוַּיּס ֨
יםֶ֣את־ָהָעֵ֛ם ֹ֧ וד דמנין שכך  ,ולא בעולם הזה בלבד אלא לעתיד לבוא כן ]תורה שלמה ]רנב[[-וגו' ועליה נסמך הלימוד המובא ב ֱאֹלה 

ִּ֗  )תה' קכה,ב(אומר  ל  ים   םיְֽׁרּושָׁ רִּ יב הָׁ ֵּ֪ בִּ ּ֥ה סָׁ ה לָׁ יב' ו ָ֭ ֣ בִּ ֑מֹו סָׁ ע  ה לְׁ תָׁ֗ ע  ֽם ֵמ֝  ["כפשמו"ר ] :וְׁע ד־עֹולָׁ
 

ֶאת־ָהָעֵ֛ם֣(,יחיג ' בשלחשמ)-הסבר ל ים֣׀ ֹ֧ ְדָּבֶ֖ר ֱאֹלה  ֶרְךַ֣הּמ   ֶּדֵ֥

בהם. אפשר כי  רב המעורב-ישראל וערב-משמע מלת "העם" כאן )א( עם ישראל לבדו )ב( בני-מקף כרב – ֶאת־ָהָעֵ֛ם (,יחיג ' בשלחשמ)

ֶאת־ָהָעֵ֛םבתבנית הטעמים  ים֣׀ ֹ֧ ְדָּבֶ֖ר ֱאֹלה  ֶרְךַ֣הּמ   דרגא תביר מרכא טפחא, נבחר מצב )א( – ֶּדֵ֥

ְדָּבֶ֖ר ֶאת־ָהָעֵ֛םואילו בתבנית הטעמים  ֶרְךַ֣הּמ   דרגא תביר מרכא טפחא, נבחר מצב )ב( : – ֶּדֵ֥

רַ֣ים־֑סּוףַ֣וּיַ֣( ,יחיג ' בשלחשמ)מה  [זהר ח"ב]-ה...  ]תו"ש הערה ]רנד[[ ְדָּבֶ֖ ֶרְךַ֣הּמ  ֶאת־ָהָעֵ֛םֶּ֣דֵ֥ ים֣׀ ֹ֧ בֱ֣אֹלה  א לאתריה חלתקנא ארּס ֨
כי אם מאן אתה לשלח  (א,שמות ה)ישראל במצרים דכתיב שלח את עמי וו כד ה)מה השוני( רבי יהודה אמר מאי שנא  [.לקרוע הים]

)לא היו קשורים הייטב בקב"ה, והקב"ה ולא אתקשרו ביה כדקא יאות  )לא היו נמולים( גזירין ווכו' ובההוא זמנא לא ה (א,שמות ט)את עמי 

.  ֶאת־ָהָעֵ֛םקרי לון  )היו קשורים הייטב בקב"ה(ואתקשרו ביה  )ועשו הפסח(ועבדו פסחא  )אחרי שמלו(גזירין  וווהכא דהקורא להם עמי( 
ם' ה֖  ףו יִּג ֥  ,לה(לב' תשא שמ)כמד"א  .סתם ֶאת־ָהָעֵ֛םאלא בגין ההוא ערב רב דאתדבקו בהו ואתערבו בהדייהו קרי לון  ֑ עָׁ ת־הָׁ ל א  ר ע ִ֚ ֣  ֲאש 

֣שּו ג ל עָׁ ֵע֔ ת־הָׁ הֵ֨  ,א(לב ' תשאשמ) א  ם לו יִּקָׁ עִָׁ֜ ן הָׁ ֽל־ַאֲהר ֗ ֣  ,א(לב ' תשאשמ) ע  או י  ם רְׁ ש הָׁעָׁ֔ ֽי־ב ֵש֥ ה כִּ ֖ ּו֣ואי תימא  .וכן כלהו מ ש  יםָ֣עלֵ֥ ֵ֛ ַוֲחֻמׁש 
ל֣ ֶ֖ ְׂשָרא  י־י   ' באשמ)דכתיב  ,וייהבני ישראל כיון דאתחברו בהד יההו אינון ערב רב קרי ליין ממצרים ולא אתחברו בהדסלקי ווכד הְבנ 

בוְׁג ם־עֵ֥  לח(,יב ב ר  ֖ ֣ה ר  לָׁ ם עָׁ ֑ תָׁ שלא  והערב רב גדר )טט: את( כלומר ֶאת־ָהָעֵ֛ם-ש ,כן דרשת המכדרשב"י שואולי יש לפרלון העם.  קרי ,אִּ
 .יוכלו לחזור

 

ֶאת־ ים֣׀ ֹ֧ ְדָּבֶ֖ר ָהָעֵ֛םֱאֹלה  ֶרְךַ֣הּמ  דרגא תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא ועל כל אחד חלה תכונה או הלכה  – ֶּדֵ֥

ולא  ]תורה שלמה ]רנב[[-)א( שוה, כאן הנושא סובב ה' על עמו ביציאת מצרים ובכל הדורות. אפשר שזאת הדרשה שהובאה לעיל ב
ִּ֗  )תה' קכה,ב(וד אומר דמנין שכך  ,בעולם הזה בלבד אלא לעתיד לבוא כן ל  ֽרּושָׁ ים   םיְׁ רִּ יב הָׁ ֵּ֪ בִּ ּ֥ה סָׁ ה לָׁ יב' ו ָ֭ ֣ בִּ ֑מֹו סָׁ ע  ה לְׁ תָׁ֗ ע  ֽם ֵמ֝  :וְׁע ד־עֹולָׁ

 ["כפשמו"ר ]
ְדָּבֶ֖ר ֶרְךַ֣הּמ  ים ,יז(יג' בש' שמ)מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב כהסבר למלת  – ֶּדֵ֥ ֹ֧֣( ,יחיג ' בשלחשמ) ֱאֹלה ֗  ים׀ֱאֹלה 

המלמדת על מידת גבורה שבה הקב"ה מתגלה בעשותו ישועה לישראל )קריעת ים סוף, מלחמת עמלק, ענני כבוד, באר מים, מן, שליו ועוד 

 נסי מדבר בתמידות ארבעים שנה( ובפורשו הגנתו סביב לישראל.

 

ְדָּבֶ֖ר ֶאת־ָהָעֵ֛ם ֶרְךַ֣הּמ  לנושא והעשויה להתרחב, ושעל חלק מהפרטים לא חלה תביר מרכא טפחא, עין קבוצת פרטים הקשורים  – ֶּדֵ֥

רב חי מחוץ לענני הכבוד -במקום אחר דורש שהערב ]אור החיים[רב. -תכונה או הלכה )ב(. תכונות ההגנה והישועה לא חלו על הערב

 ועם הזמן הלך וכלה. 
 

רַ֣ים־֑סּוף (יג,יח ' בש'שמ)עיון בכתוב  ְדָּבֶ֖ ֶרְךַ֣הּמ   ֶּדֵ֥

ים׀ (יג,יח ש'' בשמ) [מלבי"ם] ֹ֧ בֱ֣אֹלה  הכין השם ההכנה לזה ע"י שהסב את העם דרך המדבר ים סוף, שזה היה ההכנה אם להפיל . ַוַּיּס ֨
אימה ופחד על יושבי כנען ע"י נס של קריעת ים סוף כמ"ש שמעו עמים ירגזון, וז"ש שהסב אותם ים סוף, אם במה שאז האמינו בה' 

 וגו' ,התורה שעז"א שהסב אותם דרך המדבר ובמשה עבדו, ואם מה שקבלו תחלה את
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
ב   סוף -קדמא, שמבריאת העולם היה בתכנית האלקית קריעת ים – ַוַּיּס ֨

ְדָּבֶ֖ר ֶרְךַ֣הּמ  וההגבלה הבאה מטעם אתנח. הקב"ה הגביל הליכתם דווקא  – ַים־֑סּוף טפחא כפותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה – ֶּדֵ֥

שתטביע בישראל אמונה עמוקה בישועת ה', תשמיד סופית את מצרים ותטביע יראה בלתי מוגבלת בכל  סוף-סוף כדי לקרוע את ים-אל ים

ינּו וְׁכִּ֥  (יהושע ב)העמים כמו שאמרה רחב  ֵל֔ כ ם  עָׁ תְׁ ֤ה ֵאֽימ  לָׁ ֽי־נָׁפְׁ ץ וְׁכִּ ר  ֑ אָׁ ת־הָׁ ם א  ֖ כ  ן ֛ה' לָׁ ֧ ֽי־נָׁת  י כִּ תִּ עְׁ ים יָׁד ֕ ֲאנָׁשִּ֔ ֣ ל־הָׁ ר  א  אמ  גּו כָׁ )ט( ו ת   י י נָׁמ ֛ ֵב֥ ל־ י שְׁ

ֽם: נֵיכ  פְׁ ץ מִּ ר  ֖ אָׁ יִּם הָׁ ֑ רָׁ צְׁ מִּ ם מִּ ֖ כ  ם בְֵׁצאתְׁ נֵיכ ֔ פְׁ י י ם־סּוף  מִּ ת־ֵמ֤ ' א  יש הִ֜ ר־הֹובִּ֨ ת ֲאש  נּו ֵא֠ עְׁ מ ֗ ֣י שָׁ   )י( כִּ

 

ּו (יג,יח ' בש'שמ) ]תורה שלמה ]רסג[[ יםָ֣עלֵ֥ ֵ֛ ם, וכך לעתיד אמר רבי יהושע מחומשים, שנתכנסו לישראל חמשה כיוצא במנינ, ַוֲחֻמׁש 
֣יֹום ה ֔הּוא)טו(  )זכריה ב,טו(לבוא אומות העולםמתכנסין אצל ישראל, הה"ד  ' ב  ל־ה  ים א  ֤ בִּ ם ר  ִּ֨ , וביותר בניו של ישמעאל הה"ד וְׁנִּלְׁוּו  גֹוי

צֹון   )ישעיה ס,ז( ֑תּונ ְך י ֲע֤לּו ע ל־רָׁ רְׁ ְׁשָׁ ְך ֵאיֵל֥י נְׁבָׁ֖יֹות י בְׁצּו לָׁ֔ ֣ ר  יִּקָׁ אן ֵקדָׁ ֵאֽר:כָׁל־צ ֤ י ֲאפָׁ ֖ תִּ פְַׁארְׁ ית תִּ י ּוֵב֥ זְׁבְׁחִּ֔  ]תנחומא מכת"י[ מִּ
יםועוד נדרש במלת  ֵ֛ )גרסאות שונות מה  חמשה עשר כלי זין ]ירושלמי שבת פ"ו,ה"ד[-על חמישה כלי זיין שהוציאו עמם וב ַוֲחֻמׁש 

, ועוד שאלו אברהם אלה ולא ברומחלא יצא האיש לא בסייף לא בקשת ולא בתריס ולא ב "ו,מ"ד[פ]משנה שבת -היו( וזה קשור ל

 יצחק יעקב משה ואהרן

ל֣ (יג,יח ' בש'שמ) [רמב"ן]  ֶ֖ ְׂשָרא  י־י  ּוְ֣בנ  יםָ֣עלֵ֥ ֵ֛ לומר כי אף על פי שהסב ה' אותם דרך המדבר היו יראים פן יבאו עליהם  -ַוֲחֻמׁש 
פר הכתוב שיצאו ביד רמה וחשבו להיות פלשתים יושבי הערים הקרובות להם והיו חלוצים כמו היוצאים למלחמה. ויש אומרים שס

 :גאולים, ולא הלכו כדמות עבדים בורחים
ט"ו ניסן בה' שעות  ו'יציאת מצרים היתה ביום ה' וי"א יום  ]הגדה של פסח >שיח שדה< גלעד אבישי ע' מ )אוצר החכמה([

ופחות מגיל  )ראה להלן ת"י מחמש משפחות( ריבוא ולכל אחד היה חמישה ילדים (60)במקור חסר ושלושת רבעי שעה והיו בני ישראל 
עשרים היו שמונים אלף וי"א דבני ישראל היו יותר מתשע מאות תשעים ושש מליון ושמונה מאות וששים אלף וערב רב יצאו עמהם 

ישראל ק"כ ריבוא וי"א ק"מ ריבוא וי"א ק"ס ריבוא ואחרים אומרים דיצאו עמהם מאתיים וארבעים ריבוא וביציאתם התרפאו כל 
מכל מחלותיהם ומומיהם ונפתחו להם נ' שערי בינה ולכל אחד היה לכל הפחות שבעים חמורים טעונים כסף וזהב וי"א תשעים 

חמורים ויש האומרים מאתיים וארבע חמורים ואחרים אומרים דהיה לישראל מספיק כסף וזהב עד שיכלו כל אחד מהם לתרום את כל 
 .חד מהם ט"ו מיני כלי זין ויש גורסים ה' מיניםאוהל מועד וכליו לבדו ונשא כל א

 

ֶ֖ל (,יחיג ' בשלחשמ) ְׂשָרא  י־י  ישראל" )א( עם -משמע מלת "בני-כרבשהובא לעיל,  [זהר ח"ב]-ה...  ]תו"ש הערה ]רנד[[מקף ע"פ  – ְבנ 

 רב המעורב בהם. וצ"ע ע"פ איזה הסבר התורה ממשיכה כאן.-ישראל וערב-ישראל לבדו )ב( בני

יםַוֲחמֻ֣ ֵ֛ ֶ֖ל-תביר, מחלק וממעט ב – ׁש  ְׂשָרא  ּוְ֣בנ י־י  מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב. שהיוצאים הוציאו ילדי  – ָעלֵ֥

משפחות שהוריהם מתו באפילה )יש לברר האם הם נמנים במנין האחרון במדבר וקבלו נחלה(, שיצאו עמם אברהם יצחק יעקב, שהיוצאים 

רב רב -שהיוצאים הוציאו עמם רכוש רב, מזון רב ליוצא למדבר )סותר את פירוש רבי סלנט להלן(, שיצאו עמם ערב הוציאו עמם כלי זיין,

 :שיצאו ביד רמה וחשבו להיות גאולים, ולא הלכו כדמות עבדים בורחיםכעין התרחבו במחשבתם  ]רמב"ן[מאד. לפי 

ים ֵ֛ שרק חלק חמישי או חמישים או חמש מאות או חמשת  ר[ ]מכילתא דרשב"י[]פרקי דרבי אליעזטעם תביר תומך במדרשים כמו  ַוֲחֻמׁש 

 במכת חושך. מתו בשלושת ימי האפילה והשאר ]רש"י[ישראל יצאו ממצרים -אלפים מבני

שָׁ  (יג,יח ' בש'שמ) - [תרגום המיוחס ליונתן] מְׁ ד עִּם ח  סּוף וְׁכָׁל ח  א דְׁ י מָׁ א דְׁ רָׁ בְׁ דְׁ ח מ  א אֹור  ָׁ י ת ע מָׁ ין וְַׁאֲחז ר יְׁי לִּ פְׁ וכל אחד עִּם )תרגום: א ט 

יִּם: (חמישה ילדים רָׁ צְׁ מִּ עָׁא דְׁ ֵאל ֵמַארְׁ רָׁ ִּשְׁ נֵי י שילדי אלו שמתו לנט סוביאר רבי יוסף צבי  –( וכל אחד עִּם חמישה ילדים)תרגום:  סְׁלִּיקּו בְׁ

 ארבע משפחות(.בימי האפילה לא מתו וכל אחד מהיוצאים נטל בחסותו ילדים מחמש משפחות )משפחתו ועוד יתומים מ
הן  ,לנט ביאור נפלא באמיתותוסוביאר רבי יוסף צבי ([ 59הגדה של פסח, קיציס אשר, ע' סא )אוצר החכמה ע'  –]מנחה שלוחה 

 ,ונמצא שמאות אלפים מילדי ישראל נותרו יתומים ועזובים ,ארבע חמישיות מתו בשלושת ימי האפילה ואם כן ילדיהם נשארו יתומים
וכאשר  ,הם אשר דאגו ליתומים אלו ,חמישית מכלל ישראל ,הנה כי כן אלה שנשארו ?מי יפרנסם ,ומי ידאג להם ,ללא משען ומשענה

ארבע יצאו בני ישראל ממצרים נטלה עימה כל משפחה את עשרות ילדיה שלה ומלבדם צירפו אליהם גם את הילדים היתומים של 
אלא כאשר בראש  ?ך כיצד ידאגו לכולם מנין יתנו לכולם אוכל במדברא .ונמצא שלכל משפחה נוספו מאות ילדים משפחות אחרות

 .מעייניהם רק המחשבה על הזולת ודאגה לו אין מקום לשאלות שכאלה וזהו החסד בהתגלמותו
אלה שנותרה בידם מנת אוכל זעומה ובחפץ לב  ,וריבונו של עולם יזכור לנצח את החסד הנפלא שעשו ישראל במצרים ובצאתם משם

אלה שנטלו עימם מאות ילדים  ,אלה שהשאילו לאחרים את שרידי תכשיטיהם ",כל דכפין ייתי ויכול"באומרם  ,ו עליה לזולתויתר
עולם של חסד הולך  !ולכן רק הם זכו להיגאל -גילו רגישות אמיתית לצער הזולת  ,כל אלה ביטלו רצונות אנוכיים !חסד – למדבר
 ..." ךזכרתי לך חסד נעורי" –ולנצח  ,ונבנה

 

ם (,יחיג ' בשלחשמ) י  ְצָרָֽ ֶרץ֣מ  ֶאֵ֥ מרכא סלוק, רבוי הגבלות. אפשר שזה מקור לדרשות שמצרים הוא מקום של הגבלות, מצר ים.  – מ 

 ביציאה השתחררו מהגבלות אלו.

 

ֶרְךְ֣וַלְֵ֛יָלהּ֣בְ֣֣שלח יג,כא:ב ותשמ ָת֣םַ֣הֶּד֔ ַלְנח  םְּ֣בַעּ֤מּודָ֣עָנן֣  ם֣יֹוָמ֝ יֶה֨ ְפנ  ְך֣֩ל  ל  ה  ֣ירָ֣לֶה֑םַ֣ו֡ה֣' ׁשְ֣לָהא  ֶ֖ ּוד֣א  ַ֣עּמֵ֥
ְיָלה׃ םָ֣וָלָֽ ָ֣לֶלֶֶ֖כת֣יֹוָמֵ֥

ְך֣֩פזר  - ַו֡ה' ל   קטנה, -תלישא – ה 

 קטנה מרמזת על שיעור זמן שבו עמוד אחד מקדים להצטרף לעמוד האחר קודם לסיום תפקידו של האחר.     -תלישא

ר לומר ע"פ שואפ...  [תמימה הערה פ' ורהת] ות שבת ע"פמלמד שיעור תוספ למקום אחרפזר מלמד למקום אחר ואם צריך גם למקומו. 
כך מצוה שלא להוסיף הרבה יותר מדאי, יען כי , ים דכשם שמצוה להוסיף מחול על הקודש בין בערב שבת בין במוצאי שבתסקמש"כ הפו

 וגו' וסיפין,בת מכשמוסיפים קצת ניכר שלשם קדושת ש

ם֣(אכג,י) נראה להסביר ביחד עם המשך הקרא למקומו ם֣יֹוָמ֝ ְפנ יֶה֨ א (ג,כבי) קדמא ואזלא .... – ל  ָעָנן ֣-ל ָֽ יׁשַ֣עּ֤מּודֶ֣הָֽ גרשיים מהפך  – ָימ ֞

 פשטא. התבנית הזאת היא כעין קל וחומר המוגבלת ב"דיו" לענין מורא שמים.

ם֣המלמד  :הנידון יֶה֨ ְפנ  ְך֣֩ל  ל  ה  םַו֡ה֣'   ב א'[:ין ל"שקדו] ו(עכבודו כבודו מחול לל עחשהרב שמ כאןמ יֹוָמ֝

א  (ג,כבי)הולך אחריו הנלמד  –ואזלא  ָעָנן֣ -ל ָֽ יׁשַ֣עּ֤מּודֶ֣הָֽ ...  [תמימה הערה עו ורהת] ע"פגרשיים מהפך פשטא המוגבל ב"דיו" וזה  - ָימ ֞

מורא רבך כמורא  שכמ" "הבהק ךא מצינו שהוקשו ערך הרב לעררבמווה היא משום דענין כבוד רב היינו הך דמורא מפני הרב, נהכוד
 וגו'   נו בהקב"ה שמוחל על כבודו כך הרבידמצמם, וא"כ שמי

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 שמות בשלח יג,יז )התשע"ט( 3.8 

רֶ֣את,ו: שמות בשלח יד ְכּ֑בֹו-ַוֶּיְאס ֶ֖ ֹו׃-ְוֶאת֣֣֣֣֣֣֣֣ר  ּמָֽ ח֣ע  ֹוָ֣לַקֵ֥ ַ֣עּמֶ֖
טעמים תבנית הטעמים )סלוק( טפחא אתנח מקף טפחא מרכא סלוק, תבנית הטעמים )סלוק( טפחא אתנח מקף טפחא מרכא סלוק, תבנית ה

פְׁחָׁא ש   ]הרב פיש יקותיאל זלמן הי"ו[פעם והאיר  410)סלוק( טפחא אתנח או )סלוק( טפחא מונח אתנח מופיעה בתורה  תבנית הטעמים טִּ

ה  א מֹופִּיע ה בְׁכָׁל ה תֹורָׁ תָׁ נ חְׁ תְׁ א א  פְׁחָׁ א ותבנית הטעמים טִּ תָׁ נ חְׁ תְׁ ר  410מונח א  ש  ת ה ק  ה לְׁבֵָׁאר א  א  ים, וְׁנִּרְׁ פ ר פְׁעָׁמִּ סְׁ ל מִּ ים ֵאלּו,  410ש  עָׁמִּ לִּטְׁ

ין ל ֲעשֹות ה   ישִּ דִּ גִּין ק  רְׁ ֲעֵמלִּים ד  ל ש  ח וְׁה עָׁמָׁ חָׁא סֹוד ה ט ר  רְׁ מּובָׁא בְׁרמ"ד וָׁואלִּי )ספר הליקוטים ע' שלו( טִּ לִּפֹות דְׁ קְׁ נֵי ה  פְׁ ש, מִּ ֻבקָׁ זִּּוּוג ה מְׁ

נ ח כְׁש   תְׁ יהָׁ יָׁב א א  צְׁעִּים. וְַׁאֲחר  מ  תְׁ ת סילוק הקליפות מהמלכות,ה מִּ לִּים א  מְׁ ס  ים ֵאלּו מְׁ טְׁעָׁמִּ ים ש  עִּים עֹוד ֵאינָׁם. וְׁרֹואִּ שָׁ ץ ּורְׁ ן הָָׁאר  ים מִּ אִּ מּו ֲחטָׁ  יִּת 

פ ר  סְׁ ל מִּ ינִּי 410וְׁז ה ה סֹוד ש  מִּ ת העולם ה שְׁ  וגו' שמסמל א 

 יינו השגחה פרטית בכל.מלמד על "יד הוי"ה" ה 410ועוד שהיחס בין מספר פסוקי התורה והמספר 

 

רֶ֣את (ו,יד) ְכּ֑בֹו-ַוֶּיְאס ֶ֖ ֽד: ד(,ו ' וא'דב))סלוק( טפחא אתנח תבנית טעמים כשל הרישא של  - ר  חָׁ ינּו ֥ה'׀ א  ל ֥ה' ֱאֹלֵה֖ ֵא֑ רָׁ ע יִּשְׁ ֖ מ  תבנית הסיפא די  שְׁ

קבלת עול מלכות שמים וזה מתאים לכתוב . "שמע ישראל" מציין קבלת עול מלכות שמים ויש המורדים ב ד(,ו ' וא'דב)דומה לסיפא של 

בראשית ברא" בני ישראל מתקנים ניצוצות הקדושה  –המובא בריכוז הפסוקים בתבנית "שמע ישראל  ]שפת אמת וישב תרן[ כאן. ע"פ

 .הכל עניני עוה"ז להיות נמשכים אחר הקדוש ]שפת אמת בחקתי תרמ"א[שהיו מיועדים לאומות העולם אם היו מטיבים מעשיהם. 
 תישארב הבר( אנליו) תשרפ אריו השרפ הנ

ר (ו,יד)   [מסכתא דויהי פרשה א -מכילתא דרבי ישמעאל בשלח ]-טפחא, ללא מרכא לפניה, בתפקיד שנוי ורבוי. כנדרש ב – ַוֶּיְאס ֶ֖

רֶ֣את (ו,יד) ְכּ֑בֹו-ַוֶּיְאס ֶ֖  )טט: השנוי( ואוסרין אותההוא בידו אסרו דרך מלכים להיות עומדים ואחרים מציעין להם תשמיש המרכבה , ר 

)טט: הוא בידו אסרו והציע תשמישי רכבו  (השורה את מקלקלת )אשר( שנאה )בגלל( ]ב"ר )וילנא( וירא נה,ח[)ע"פ אבל פרעה הרשע 

 .וכיון שראו גדולי מלכות עמדו כולם ואסרו מרכבותיהם והציעו לעצמן הרבוי(

ְכּ֑בֹו-ֶאת (ו,יד)  )שנוי נוסף( יג[ תנחומא )ורשא( פרשת שופטים]ה בלבד ובין )ב( רכבי חילותיו, כאן ע"פ מקף כבורר בין )א( רכב פרע - ר 

 ,ואפילו כל ההדיוטות אבנים טובות ומרגליות )של פרשים ושל מרכבות(עמד פרעה והלביש כל הסוסים 

ְכּ֑בֹו-ֶאת (ו,יד)  ת אלה לפרעה עצמו.אתנח כמגביל את עבדי פרעה מלאסור רכבו ומלהציע תשמישו ולהשאיר פעולו - ר 

ֹו-ְוֶאת (ו,יד) ּמָֽ ח֣ע  ֹוָ֣לַקֵ֥ ֹו-ְוֶאת (ו,יד), ַעּמֶ֖ מקף טפחא, מקף כבורר בין )א( ברגיל פרעה כאליל התנשא על עמו )ב( כאן יחס של שוויון  - ַעּמֶ֖

ֹו-ְוֶאת (ו,יד)לחילותיו. כאן במשמע )ב(. ובכך יובן  -רעה לעמו( כנדרש בטפחא, בתפקיד שנוי ורבוי )כאן רבוי שינויים ביחס פ - ַעּמֶ֖

ֹו-ְוֶאת (ו,יד)[ מסכתא דויהי פרשה א -מכילתא דרבי ישמעאל בשלח ] ּמָֽ ח֣ע  ֹוָ֣לַקֵ֥ לקחן עמו בדברים  )שנוי א עצם דיבורו עם עמו (, ַעּמֶ֖
ה  ,י(יד' בש' שמ)אמר להם דרך מלכים להיות מנהיגין בסוף וחיילותיהם מקדימין לפניהם אבל אני אקדים לפניכם שנאמר  )שנוי ב( ע ֖ רְׁ ּופ 

יב ֑ רִּ קְׁ ֵל֣ק  ' בש' טו,ט(שמ)דרך מלכים כל העם בוזזין ונותנין לפניו והוא נוטל חלק בראש אני אשווה אתכם בבזה שנאמר  )שנוי ג(, הִּ ֲאח 

ל ֑ לָׁ ֹו-ְוֶאת (ו,יד) ועוד שאני אפתח לכם אוצרות כסף ואוצרות זהב ואבנים טובות ומרגליות ואתן לכם לכך נאמר )שנוי ד( שָׁ חַ֣֣עּמֶ֖ ָלַקֵ֥
ֹו ּמָֽ  .לקחם עמו בדברים ע 

ֹו (ו,יד) ּמָֽ ח֣ע   מרכא סלוק כרבוי הגבלות, אפשר שזהו )שנוי ג( לעיל שפרעה הגביל עצמו מליטול מהשלל בראש לכל חילותיו. - ָלַקֵ֥

 

֣ק֣ה֣֗שמות בשלח יד,ח:  ֑ל֣-'ֶ֣אתַוְיַחּז  ְׂשָרא  ֣י֣י  יְּ֣בנ  ֶ֖ ףַ֣אֲחר  ְרּד ֕ םַ֣וּי  י  ְצַר֔ ֶמֶ֣לְך֣מ  ה֣  ֤בַּ֣פְרע  ֣ל 
ה׃ יםְּ֣בָיֵ֥דָ֣רָמָֽ ֶ֖ ְצא  ל֣י  ְׂשָרא ֔ ֣י֣י  היא כנסת ישראל המאוחדת עם  –יציאת הניצוץ הקדוש שכאן הוא יחוד ז"א ושכינתיה היא המלכות  ּוְבנ 

ֽים: ט(,ישעיהו יא)-ישראל ו-עם ישראל וזה אמצעי לירושת ארץ סִּ כ  ֥ם מְׁ יָׁ יִּם ל  ֖ ת־֔ה' כ מ  ץ ֵדעָׁה  א  ר  אָׁ֗ ה הָׁ ֣ לְׁאָׁ  מָׁ

הוי"ה באתב"ש  –ברחמי"ם , אלהי"ם במלוי אלף למד הי יוד מם – 300 מכונו )מהד"ב(, ארמוני מ"ח )אוצר החכמה([ ]ארמון על
צי"ר צר"י מכפרים על עוונותיהם, שורש הדין והכולל  לומר שכל המשתעבד בישראל כאילו משתעבד בהקב"ה, –פר"ך , מצפ"ץ

 .  נמתקים(  300"כ )סה רפ"ט והדינין במלכות תתאה, וכשמתחברים עם ו"ה

בהכאת אורות אותיות שם הוי"ה באותיות שם אדנ"י י' פעמים א' ה' פעמים ד' ו' יש"ע הם צינורות השפע מהעלם אל הגלוי  – 380
ע )ישעיה סא,י( פעמים נ' ה' פעמים י' והוא גי' ש"פ אורות וזה שאמר ש  נִּי  בִּגְֵׁדי־י ֔ לְׁבִּיש   י הִּ ֤  . המלבוש מלכות לנשמיש"ע  כִּ

זוהר בחקותי קט"ו ) ונודע ' אותיות,ם עם ד"ר גימטריא שלוספויש לומר מ ,בסבא דמשפטיםכנזכר יסוד מספ"ר הוא בחינת  – 380

שממשיך הארה מהוי"ה לאדנ"י בהכאת אורות אותיות שם הוי"ה באותיות י "מחבר הוי"ה אדנ, גם היסוד נקרא שלוםכי היסוד  (ע"ב
מספ"ר בעוד המשפיע הוא סוד האותיות. שם הוי"ה פשוט בכתר, מלא בחכמה, -י המלכות היא סוד הוידוע כ)כלעי"ל(.  שם אדנ"י

 .ומלא דמלא בבינה, והנה המלכות מקבלת מכל השפע העליונים כי לית לה מגרמא אלא מה דיהיב בה בעלה

תקנו ישראל כל אלה, כי ( 380) םמצרי"-ועולה חמ"ר לבני"ם ועולה רקי"ע. ב( 38=  17+  21) י' פעמים אהי"ה אהו"ה – 380
 .אהי"ה אהו"ה עולה צד גבורות הדעת

שמו ( או [148]אוצר המדרשים )אייזנשטיין( ע' )שם השר של מצרים ע"פ  עוזאאפשר שמרמז שלא רק  שר של גיהנם. –סגיאל  – 104
ח ֵשש ,ז(יד בשלח)שמ' על  [חזהר שמות בשל]-, אלא כמו שמובא ב]שמות רבה )וילנא( פרשת בשלח פרשה כא,ה[ע"פ מצרים  ֵמ֥אֹות -ו יִּק ֗

. וזה מלמד על ההתנגדות הגדולה ליציאת בני ישראל ועמם השכינה שר של מצרים אסף שרי אומות וכוחות ס"א מכל האומות, ר  כ ב  בָׁ֔חּור

 הקדושה לגלוי השפע האלקי ולגאולת העולם.

הם סוד ג' טיפין, שכל טיפ"ה הוא  )כמו בצירופי ראש חדש(ירופי שם הוי"ה עולה טיפ"ה העולה ד' פעמים שם הוי"ה. י"ב צ 104מצד אחר 

... אברהם  ]תיקוני זהר סט ק"ב[-. ג' טיפין אלו תקנו ג' האבות הקדושים בסוד דאיתא ב)סה"כ י"ב צירופי שם הוי"ה(בגי' ד' פעמים הוי"ה 

 "ה. העולה טיפ ַאב־ֲה֥מֹון ,ה(יז ' לךבר) תיקן טיפ"ה קדמאה, לכן נקרא

ינּו תבוא כו,ג( 'דב) [מדרש תנאים] ֲאב ֵת֖ ע ֛ה' ל  ֧ ב  ר נִּשְׁ ץ ֲאש ֨ ר  אָׁ֔ ל־הָׁ י  א  אתִּ  ' לךבר) להביא את הגרים שמביאין וקוראין לפי שנ' לאברהם כִּי־בָׁ 

יָך: ,ה(יז ָֽ ֶ֖םְ֣נַתּת  ֹוןּ֣גֹוי  יַ֣אב־ֲהמֵ֥ ֵ֛ יתה השבועה תחלה שיירשו הרי הוא אב לכל העולם כולו שנכנסו תחת כנפי השכינה ולאברהם ה ּכ 
  :בניו את הארץ

֛י ַאב־ֲה֥מֹון גֹויִּ֖ם ,ה(יז ' לךבר) מרכא טפחא כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב וזהו אב לכל  – גֹויִּ֖ם ַאב־ֲה֥מֹוןתביר מרכא טפחא,  – כִּ

 העולם או אב לכל שנכנסו תחת כנפי השכינה ולא רק לצאצאי אברהם אבינו משרה.

י  ֛ ישראל ובין הגרים ולא כל שכן -ר מחלק בקבוצת כל העולם, או אפילו בין בניו מיעקב שהם היורשים הבלעדים של ארץתבי – כִּ

ישראל שלא בירושת הארץ -ישראל אז יש להם חלק בארץ-ישראל. אבל אם הגרים קנו בארץ-שאר העולם שאין להם ירושה בארץ

 .פ"א,מ"ד[ ]משנה ביכוריםולביכורים מביאין ולא קוראים וידוי 

 אב לצאצאי יעקב ולגרים שנכנסו תחת כנפי השכינה, ולכל העולם אבל ירושת הארץ רק לבני יעקב. [)דב' תבוא כ"ו,ג(]מדרש תנאים ע"פ 
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

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

ף֣)שמ' בשלח יד,ח( ְרּד ֕ םַ֣וּי  י  ְצַר֔ םגימטריאת  ]ארמון על מכונו[ע"פ הסבר  – מ  י  ְצַר֔ שש  ( מייצגת מידת יסוד )ויסוד מייצג את380) מ 

ףהמידות חג"ת נה"י וזה הנקרא זעיר אנפין(, גימטריאת  ְרּד ֕  –( 300פר"ך ) -( מיצגת מלכות תתאה, שכביכול הייתה בשעבוד ו300) ַוּי 
 לומר שכל המשתעבד בישראל כאילו משתעבד בהקב"ה,

ףגי' המלים גדו"ל עולה יסו"ד מלכו"ת, אפשר ש-קט"ן זק"ף-גימטריאת המלים זק"ף ]יעבץ[-ו ]אמרי נועם[ע"פ  ְרּד ֕ םַ֣וּי  י  ְצַר֔ העולה  מ 

רומזת להסרת החסימה של הניצוץ הקדוש של צנורות השפע המעבירים השפע מהעלם אל הגלוי והמביאים לכפרה ברחמי"ם  300+  380

 ( עולה צד גבורות הדעת אל שם אלהי"ם במלוי אלף למד הי יוד מם.38=  17+  21( , מי' פעמים אהי"ה אהו"ה )300)

צְ֣ ףמ  ְרּד ֕ םַ֣וּי  י  היא  –רומזת להסרת החסימה ליציאת הניצוץ הקדוש שכאן הוא יחוד ז"א ושכינתיה היא המלכות  300+  380העולה  ַר֔

ףישראל המרומז בהפרש הגימטריאות בין תקע"ו ובין -כנסת ישראל המאוחדת עם עם ישראל וזה אמצעי לירושת ארץ ְרּד ֕ םַ֣וּי  י  ְצַר֔   מ 

ֹון ,ה(יז ' לךבר)ולה הע 104=  680 – 576 ישראל ע"י עם ישראל ובכך להביא לאיחוד בין קב"ה ושכינתיה -והוא רמז לירושת ארץ ַאב־ֲהמֵ֥

ת־֔ה' כ מ ֖  ט(,ישעיהו יא)כנסת ישראל והתורה ויביאו לתכלית  – ץ ֵדעָׁה  א  ר  אָׁ֗ ה הָׁ ֣ לְׁאָׁ ֽי־מָׁ י כִּ ֑ שִּ דְׁ ר קָׁ ֣ יתּו בְׁכָׁל־ה  ֖ חִּ עּו וְֹֽׁלא־י שְׁ ֽים: פֹֽלא־יֵָׁר֥ סִּ כ  ֥ם מְׁ יָׁ  יִּם ל 

 

ְפּתָ֣ שמות בשלח טו,י:  ָּס֣מֹו ְברּוֲחָךֶ֖֣ ָנַׁשֵ֥ ֲללּו ֣  ָי֑ם֣֣֣֣֣֣֣֣ ּכ  ֶרת ָצָֽ עֹוֶפ֔ ם ַּכָֽ י  ים׃ ְּבַמֶ֖ ָֽ יר   ַאּד 
֣ ,י( טובש'  'שמ)הא כל אותן האלפים והרבבות [ מסכתא דשירה פרשה ז -בשלח  (דרבי שמעון )וגם מכילתא דרבי ישמעאל] ְללּו ָצָֽ

ֶרת עֹוֶפ֔ םבמי ים אדירים ַּ֣כָֽ י  ים ְּבַמֶ֖ ָֽ יר  דִּ֖  (צג,ד 'תה). ד' נקראו אדירים ואלו הן הקדוש ברוך הוא נקרא אדיר שנאמר ַאּד  ֣רֹום ירא  , 'הֽ  ב מָׁ
יוְׁ֝  (טז,ג' תה)ישראל נקראו אדירים שנאמר  יֵר֗ דִּ ֽם א  פְׁצִּי־בָׁ ּה֠א  (יחזקאל לב,יח), מצרים נקראו אדירים שנ' כָׁל־ח  ם ֹויִּ֧םג ּובְׁ֨נֹות ֹותָׁ ֛ רִּ דִּ , ]המים א 

ק ל֨  (צג,ד 'תה)נקראו אדירים שנ'  יִּם ֹות׀מִּ ֤ ים מ  בִּ֗ ים ר  ֣ ירִּ דִּ נגלה הקדוש ברוך הוא שהוא אדיר על ישראל שנקראו אדירים להפרע מן  א 
ֲללּו ֣,י( טובש'  'שמ)המצרים שנקראו אדירים[ במים שנקראים אדירים שנ'  ֶרת ָצָֽ עֹוֶפ֔ י ם ַּכָֽ ים׃ ְּבַמֶ֖ ָֽ יר   ַאּד 

 

ם֣}ר{ ,י(טובשלח שמות )אלו המצרים, דכתיב:  -מאדירים  י  ֶרתְּ֣בַמֶ֖ עֹוֶפ֔ ַּכָֽ  ֣ ְללּו ים׃ָ֣צָֽ ָֽ יר       , ַאּד 

ים׃֣-המפרשים מסבירים מנין לגמרא ש [[35]מנחות הוצאת שוטנשטין הערות, הערה ] ָֽ יר  אינו תואר למים שנזכרו במלה  ַאּד 
ם֣}ר{כן )-שלפני י  יםְּ֣בַמֶ֖ ָֽ יר  הוא בטוי בפני עצמו המתייחס למצרים )עיין מהרש"א; רי"ף על עין יעקב; הגהות חק נתן; ( אלא ַאּד 

הגהות חשק שלמה; חכמת מנוח; עיין פרדס יוסף שם. ועיין שערי תשובה ופרי מגדים המובאים בהמשך שהביאו סיוע לכך ממה 
םשיש טעם טפחא תחת  י  י֣, והוא טעם מפסיק כידוע, ואם כן ְּבַמֶ֖ ָֽ יר   לא קאי על המים אלא על המצרים(. םַאּד 

ים֣-וכתבו הפוסקים ע"פ גמרא שלנו, שכיון ש ָֽ יר  ם֣-אינו מתיחס ל ַאּד  י  , צריך להפסיק מעט ביניהם )שערי תשובה אורח חיים ְּבַמֶ֖
ב זעליגמאן סוף סימן מח, פרי מגדים שם נא, משבצות זהב ג, משנה ברורה נא,יז; וראה עוד חשק שלמה; בסידור עבודת ישראל ]לר

קסד; בספר רבבות אפרים ]לרב אפרים  –בער[; בספר יבא הלוי בשלח; בספר פאת שדך ]לרב שמואל דוד הכהן מונק[ עמודים קסג 
 פח(. –ד,כג, ובספר מקדש מעט ]לרב נתן געשטעטנער[ עמודים פז -גרינבלאט[ ג,נב ו

 

עלי תבנית דומה לפני אתנח ולפני סלוק וביתר שאת כאשר בדרך הוכחה זאת יהיה למוכיח צורך להסביר פסוקים רבים בתורה ב
 התוכן מהווה סמיכות והטעם מפסיקם.

י־֑טֹוב֣֣)בראשית א,ד(ננסה נימוק זה על המופע הראשון בתורה  ֹורּ֣כ  יםֶ֣את־ָהאֶ֖ ֵ֛ ְָֹֽ֧֖ראֱ֣אֹלה  ֹור שיש טעם טפחא תחת... ַוַּי  ֶאת־ָהאֶ֖

י־֑טֹוב֣והוא טעם מפסיק כידוע, ואם כן  ֹורעל  לא קאי ּכ  יםאלא על  ֶאת־ָהאֶ֖ ֵ֛ ְָֹֽ֧֖ראֱ֣אֹלה  ֹוראו  ַוַּי יםֶ֣את־ָהאֶ֖ ֵ֛ ְָֹֽ֧֖ראֱ֣אֹלה   ַוַּי

 

ירַּ֣בָּמ֣רֹום֣יְ֣֣(ד)תהלים צג,וכן  ֶ֖ יר֣ שיש טעם טפחא תחת...  ָיַָֽ֣אּד  ֶ֖ ירלא קאי על  ָיַָּֽבָּמ֣רֹום֣יְ֣והוא טעם מפסיק כידוע, ואם כן ַאּד  ֶ֖  ַאּד 
ירוזה סותר ממש את כל הדרשה כי  ֶ֖ יריבא בדרשה הוא הקב"ה ונאמר בה  ַאּד  ֶ֖  (,דתהלים צג)זה הקדוש ברוך הוא, דכתיב:  - ַאּד 

ירַּ֣בָּמ֣רֹום֣יְ֣ ֶ֖ אלא יש לומר שהכתוב אחר הטפחא מתאר / מאפיין את המקדים לטפחא אף כולל  אלו ישראל, -, ויפרע לאדירים ָיַָֽ֣אּד 

 הטפחא.

 

נח סלוק ואם נלך באופן זה אז בשמות בשלח טו,י אדירים מאפיין את במים אבל כאן רואים כי טפחא בתפקיד פותח טפח להתאפיין מהמו

 הדרשה בגמרא רצתה בהפרדה ביניהם ואדירים מלמד על המצרים ולא על במים.

 אם כן יש תפקידים אחדים לטעם טפחא, ביניהם טעם מפסיק, טעם מתאפיין מהכתוב אחריו

 

ּוחֲ֣בחלק הראשון של הפסוק  ְפָּתְ֣ברָֽ ָּס֣מֹוָ֣י֑םָנַׁשֵ֥ ּ֣כ  ָּס֣מֹוָ֣י֑םמרכא טפחא מונח אתנח, טפחא מפסיקה ואז  – ָךֶ֖ מתיחס למצרים, והחלק  ּכ 

ים׃השני הוא מקבילה  ָֽ יר  םַ֣אּד  י  ֶרתְּ֣בַמֶ֖ עֹוֶפ֔ ַּכָֽ  ֣ ְללּו ם֣-ולכן מלת ב ָצָֽ י  בטפחא וההפסקה מאפשרת ללמוד בהקבלה לחלק הראשון כי  ְּבַמֶ֖

ים ָֽ יר    מתייחס למצרים.  ַאּד 

 

ים׃ועוד יש לומר כי  ָֽ יר  סלוק, תפקיד מגביל להגביל את כיסוי במים רק למצרים, ורק לזמן שיגרום להם לגסוס ולא להתאושש  –ַאּד 

ולהיפלט לוף בעודן חיים כדי לראות את בני ישראל בריאים ושלמים ובי יראו אותם מתים וגם יכירו כל אד את המצרי ששיעבד אותו 

 ולראות בגסיסתו.

 
 קאי על מצרים.אדירים שה אדיריםובין  מים... יש להפסיק בין [שנה ברורה אוח סי' נא סעיף ו' ס"ק יזמ]
 מיםסלוק. לפי שקאי על מצרים אפשר שהסלוק כאן מרבה אפיון  עם, ואפיון זה מאפיין את  - אדיריםטפחא,  - מים -טט 

 מים -נדונו ב אדירים -והם ה ל הילוד היאורה תשליכוהוכאדירים דנו את ישראל במים  -להודיע מידה כנגד מידה. מצרים 

 כל קטן, על שתי ענינים כפשוטם, על שדנו את ישראל ואת עצמם -פשטא זקף - צללו כעפרתכאילו הקרא כתוב בקצור

 הדנים והמבצעים הושלכו למים. מים -באדירים מידה כנגד מידה נדונו  הילוד היאורה תשליכוהו

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

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

 שע"ח( )בהשתתפות נחלת יעקב(שמות יתרו יח,א )הת 3.9

 

א: ג,כשמות יתרו  ָָֽֽ֖ה-ל ֣ ְהֶיֵ֥ יםַ֣על-י  ֝ ֶ֖ ר  יםֲ֣אח  ֵ֥֨ ֱ֣֩אֹלה  י׃-ְלָךֵ֛ ָֽ֖֗ ַָֽ  )גירסת הכת"ר הממוחשב(  ָּפָנ

֣֩: ג,כשמות יתרו  ָָֽֽ֖ה־ְלָךֵ֛ ְהֶיֵ֥ א֣י  ָֽ י: ל ֣ יםַ֣על־ָּפָנָֽ֗ ֶּ֜ ֶ֖ ר  יםֲ֣אח  ֵ֥֨ נָׁ י: הנו"ן נקודה בקמץ)גירסת השו"ת הממוחשב,  ֱאֹלה  ת שהביאו בלבד, למרו פָׁ

נָׁ י[. (כ,ביתרו שמות ) [)מהשו"ת הממוחשב( מנחת שי] נָׁ י: הנו"ן נקודה בקמץ ופתח. ]פָׁ ויש לעיין האם כוונתו שהפתח הוא כאשר הטעם  פָׁ

 רביע, והקמץ הוא כאשר הטעם סלוק, או האם יש קמץ ופתח בלי קשר לטעם(

אהערות על טעמי  ָָֽֽ֖ה-ל ֣ ְהֶיֵ֥ ֣֩-י  ת בטעם עליון או בטעם תחתון בשני טעמי מקף אז לא היה צריך להיות טעם אם שלוש המלים קשורו ְלָךֵ֛

יהיה" במקף אז מלת "לא" אינה אמורה להיות בטעם מונח, ורק מלת "יהיה" -מונח במלת "לא" ולא טעם מרכא במלת "יהיה". אם "לא

רט לעשרת הדברות בשמות יתרו קטנה)=תרסא(, פ-בטעם מרכא או מונח. אבל לא מצאנו בתנ"ך טעם מרכא לפני טעם תלישא

 ובדברים ואתחנן. זה מלמד כי טעם מרכא אינו באותה תבנית טעמים שבה משתתף טעם תרסא.

ָָֽֽ֖המלת  ְהֶיֵ֥  בטעם מרכא וטעם געיא)=מעמיד(. שני הטעמים באות "יוד".  י 

בטעם תביר. ואין מקף בין המלים.  ְלָךֵ֛֣לפי הדפוסים השונים טעם מרכא הוא חלק ממערכת טעם תחתון )ללא טעם געיא( ואחריו מלת 

ְהֶיֵ֥ה  ְלָךֵ֛֣֣י 

ְהֶיָֽהקטנה )=תרסא( -בטעם עליון מלת "יהיה" בטעם געיא)=מעמיד( אחריה טעם מקף ומלת "לך" בטעם תלישא ֣֩-י  . ההטעמה  ְלָך

חד של אחרי השוא ועושה אותו שווא נח. פרט לעשרת הדברות בשמות יתרו ודברים ואתחנן, בכת"ר הממוחשב רק מופע א

י־ )במ' בהע' ט,י(געיא)=מעמיד( אחרי השווא  ֽהכִּ י  םיִּהְׁ כ ֗ ה לָׁ ח קִָׁ֜ ְך רְׁ ר  פ ש אֹו  בְׁד ֨ נ ֡ א׀ לָׁ ֵמ֣  ־טָׁ

 58מופעים של מלת "יהיה" כאשר טעם געיא)=מעמיד( לפני השווא ומראה כי זהו שווא נע. מהם  157בכתר הממוחשב מצאנו בתנ"ך 

ְהֶיהת במקף. כאן זה יראה כך מלה" שתי מלים מחוברו-מופעים של "יהיה ָֽ )במ' בהע' -בעשרת הדברות כאן וגם ב גר' קורןזאת  ְלָך֣֩-י 

י־ ט,י( י הכִּ ֽהְׁ א׀יִּ ֵמ֣  . ולא כגרסת הכתר הממחושב ביתרו ובהעלותך שטעם געיא)=מעמיד( אחרי השווא. נמשיך בגעיא לפני השווא.  ־טָׁ

 

אעם תחתון, וכללית יראה אם מלת "לא" במונח אז אין מקף אחריה בטעם עליון ובט ְהֶיֵ֥ה֣ל ֣ ָֽ ֣֩-י  . משמעות הדבר שטעם מונח במלת  ְלָךֵ֛

"לא" מרבה את תפקיד הטעם הבא או של תבנית הטעמים הבאה. כגון דרוש עוד פעם את טעם תרסא בטעם עליון, או דרוש עוד פעם 

 תבנית מרכא תביר וגו' בטעם תחתון.

אמלת "לא" בטעם געיא)=מעמיד(  בגרסת השו"ת ָֽ אחריה מקף  ואין מקף. אפשר שמלת "לא" צריכה להיות בטעם געיא)=מעמיד(, ל ֣

ְהֶיֵ֥הְ֣לָךֵ֛֣ואחריו מלת "יהיה" בטעם מרכא, ויראה כך  ָֽ א־י  יםַ֣על־ָּפָנָֽי:בטעם תחתון או ללא מעמיד  ל ָֽ ֶ֖ ר  יםֲ֣אח  ֵ֥ ֱ֣אֹלה  ְהֶיֵ֥הְ֣לָךֵ֛ ָֽ   ל א־י 

א־משמעות של -ראה להלן בירור של הרב ָֽ֣ל ָֽ  .[פרשה ויתרו ש "מכילתא דרי] בטעם תחתון כתוצאה מהמקף, ע"פ ְהֶיֵ֥הי 

ְהֶי֣הבטעם עליון זה יראה כך  ָֽ א־י  ְהֶי֣ה-ל אגעיא)=מעמיד( מקף מונח תרסא. או ללא געיא  – ְלָך֣֩ ל ָֽ ָֽ אבל אז אין הסבר לגרסת ְלָך֣֣֩י 

 השו"ת והכת"ר למקף שבין מלת "יהיה" ומלת "לך". 

איהיה  אם יש מקף הכתוב בטעם עליון ְהֶיה֣ל ֣ ָֽ יםַ֣על ְלָך֣֩-י  ֝ ר  יםֲ֣אח  י-ֱאֹלה ֨  ָּפַנ֗

 

א: ג,כשמות יתרו  ְהֶי֣ה֣ל ֣ יםַ֣על֣י  ֝ ר  יםֲ֣אח  י-ְלָךֱ֣֩אֹלה ֨  )גירסת תורה תמימה לטעם עליון( ָּפַנ֗

יגולים. מונח גירסה זאת מקשה על גלוי מעניין בלימוד בפנימיות התורה, שעשרת הדברות בשמות יתרו מכילות רמז לעשר ספירות דע

נוסף שכאן מקלקל זאת. וגם לא מספיק להועיל לגירסה של הכת"ר הממוחשב שבה אין טעם תרסא בדיבר הראשון ואין גם טעם מונח 
 שלפניו שמרבה תפקיד תרסא ונשאר רק עם תשע תלישות )קטנות)=תרסא( וגדולות)=תלשא((.

 

א,ג( כ ' יתרושמ)נמשיך עם  ְהֶיה֣ל ֣ ָֽ ֣֩-י  י ְלָך יםַ֣עלֱאֹלה ֨ ֝ ר  י-םֲ֣אח   בטעם עליון    ָּפַנ֗

יםַ֣על־ָּפָנָֽי:,ג( כ ' יתרושמ)נמשיך עם  ֶ֖ ר  יםֲ֣אח  ֵ֥ ֱ֣אֹלה  ְהֶיֵ֥הְ֣לָךֵ֛ ָֽ  בטעם תחתון  ל א־י 

 

 שמות יתרו יח,א )התשע"ט( )בהשתתפות נחלת יעקב( 3.10

 

א,ג( כ ' יתרושמ)נמשיך עם  ְהֶיה֣ל ֣ ָֽ ֣֩-י  יםַ֣על ְלָך ֝ ר  יםֲ֣אח  י-ֱאֹלה ֨  עליוןבטעם     ָּפַנ֗

יםַ֣על־ָּפָנָֽי:,ג( כ ' יתרושמ)נמשיך עם  ֶ֖ ר  יםֲ֣אח  ֵ֥ ֱ֣אֹלה  ְהֶיֵ֥הְ֣לָךֵ֛ ָֽ  בטעם תחתון ל א־י 

פטור, לחתוך את התלוש וחתך את המחובר, רבא  -וחתך את המחובר   נתכוין להגביה את התלוש )ביום שבת( [בבלי שבת עב,ב]
 , וחומר שאר מצות משבתמתברר שרישא של הברייתא משוה בין שבת לע"ז( )בהמשך הגמרא דתניא, חומר שבת משאר מצות...  אמר: פטור,

. חומר שבת משאר מצות: שהשבת, עשה שתים בהעלם )בהמשך הגמרא מתברר שסיפא של הברייתא משוה בין שבת לשאר מצוות פרט לע"ז(
שבשאר מצות שגג בלא  -משבת  פרט לע"ז(). וחומר שאר מצות )הכוונה לע"ז( חייב על כל אחת ואחת, מה שאין כן בשאר מצות -אחד 

כל המתכוין לעשות מלאכה ונעשית לו מלאכה אחרת שלא נתכוין לה  [רמב"ם שבת פ"א,ה"ח] .חייב, מה שאין כן בשבת -מתכוין 
"ב,ה"ז  ]רמב"ם שגגות פ וגו' אינו חייב כלום...  נתכוין לעשות דבר המותר ועשה דבר אחר...  ,פטור עליה לפי שלא נעשית מחשבתו

 וגו'. אלא מלאכת מחשבת )בשבת(אע"פ שנתכוין לחתוך הואיל ולא עשה מחשבתו פטור מן החטאת שזה כמתעסק ולא אסרה תורה ...  פ"ז,הי"א[

)בשכחה אחת של בהעלם אחד  )מלאכות שונות אסורות(אמר מר: חומר שבת משאר מצות, שהשבת עשה שתים  [בבלי שבת עב,ב]
דאמר רבי אמי: זיבח וקיטר וניסך  ... אעבודה זרה, )הכוונה ל( על כל אחת ואחת, מה שאין כן בשאר מצות חייב - מלאכות אסורות(
 -  )פרט לע"ז( בעבודה זרה, אימא סיפא: חומר בשאר מצות, שבשאר מצות -אינו חייב אלא אחת. במאי אוקימתא  -בהעלמה אחת 

]כסף משנה קרבנות הל' ם פסק כי על כל פעולה בהעלם אחד יש חטאת אבל הרמב"חייב, מה שאין כן בשבת.  -שגג בלא מתכוין 
 הרמב"ם פסק ע"פ ]כריתות ג,א[. ]לחם משנה[ ין פרק ארבע מיתות,רהרמב"ם פסק ע"פ סנהד שגגות פ"ז,ה"א[

סבור שאין עבודה זרה כגון גר שנתגייר בין הנכרים, כ [ב,רש"י שבת עב]) ,באומר מותר...  ?האי שגג בלא מתכוין דעבודה זרה היכי דמי
 .(בתורה, וקרי ליה שגג בלא מתכוין

א,ג( כ ' יתרושמ) הסבר ע"פ טעמי ְהֶיה֣ל ֣ ָֽ יםַ֣על ְלָך֣֩-י  ֝ ר  יםֲ֣אח  י-ֱאֹלה ֨ קטנה קדמא -תבנית הטעמים מונח תרסא = תלישאבטעם עליון     ָּפַנ֗

  ואזלא רביע, כעין תבנית פרט קדמאה וכלל ופרט בתרא.

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
א֣רו כ,ג()שמ' ית: פרט קדמאה  ְהֶיה֣ל ֣ ָֽ מונח מקף תרסא, טעם מונח מרבה כעין עוד טעם תרסא. ונראה שכאן כל טעם תרסא שייך  – ְלָך֣֩-י 

 עוסק בתת קבוצה והיא קבוצת מצוות לא תעשה בעבודה זרה. כלל שניעוסק בכל מצוות לא תעשה,  כלל אחדלכלל אחד משני כללים. 

קטנה מרמז לתלישת ידיעת האיסור היינו שכחה ובלשון התורה שבע"פ -ח אשכנז תלישאלכל מצוות הלא תעשה טעם תרסא ששמו בנוס

העלם )ידיעה(. כמו כן, לכל מצוות הלא תעשה טעם תרסא עשוי לשמש בתפקיד אומדנה )כעין שיעור( האם העושה עבר על הלא תעשה 

 או לא עבר.

ים )שמ' יתרו כ,ג(: כלל. כלל וטעם תרסא אחד ֝ ר  יםֲ֣אח  ]זוהר ח"ב קדמא ואזלא, מרמז כי בכתוב נמצא כעין כלל מלמד וזה כמאמר  – ֱאֹלה ֨

דיבר שני כלל ושורש שס"ה מצוות לא תעשה. יש מחלוקת )כגון בין רמב"ם ובין רמב"ן( על מצוות לא תעשה  – פ"כ[ תניא-ו ,יתרו צג,ב

ת מצוות לא תעשה כלשהי. דבר זה למדנו קודם ללימוד קטנה מרמז להעלם ידיע-אחדות האם הן או אחרות כלולות במנין זה. טעם תלישא

]בבלי שבת שכאן בדיבר הרביעי של קדושת שבת ומדימיון תבניות הטעמים הצענו ללמוד לדיבר השני. הסבר בכלל העוסק בע"ז. ע"פ 
 השלטת יצר הרע על פעולות האדם מובילה לע"ז וזה בסיס לכל העבירות. קה,ב[

 

 .כלל וטעם תרסא שני
שלא נאמין אלהים זולתי השם יתברך  (א) )ציטוט המצוה(. לבדו םשלא נאמין אלוהות בלתי הש )כותרת המצוה( [מצוה כוחינוך,  ]מנחת
א,ג( כ ' יתרושמ)שנאמר  אלבדו ְהֶיה֣ל ֣ ָֽ ֣֩-י  יםַ֣על ְלָך ֝ ר  יםֲ֣אח  י-ֱאֹלה ֨ בופירושו לא תאמין אלוה אחר זולתי ָּפַנ֗

. 

ושיטתו היא כהמכילתא  ,שלא לקיים עבודה זרה :זולת הסמ"ק סי' ס"א שכתב ,צוותכן פירשו הרמב"ם ושאר מוני המ .א
שגנאי הוא  ,ולא יתכן לפרש אלהים אחרים זולתי :כן פירש הרמב"ן וכמבואר לקמן ודלא כרש"י שכתב .ב .שהביאה רש"י כאן

 .ייםתק לאולכך פירש כהמכילתא הנ"ל דלא יהיה לך היינו  .כלפי מעלה לקרותם אלהים אצלו
וכתב הרמב"ן ז"ל ]בפירוש התורה כאן, ובהשגותיו לסה"מ ל"ת ה'[, לא תמצא לעולם שיאמר הכתוב אלהים אחרים רק על האמנת 

 .. ויפה דקדק ז"ל, דברי פי חכם חןגהלב, אבל על העשיה לא יאמר לעולם לא תעשה אלהים אחרים, כי לא תפול בלשון עשיה אחרים
אבל לא שייך לומר לא  ,אבל קבל עליך אלוה אמיתי ותעבדנו ,לשום אחר לאלוה ולא תעבדנודשייך לומר לא תקבל עליך  :ג

 (.פי' הטור עה"ת) .כי הוא העושה כל ולא נעשה ,דחלילה חלילה להזכיר בו עשיה ,תעשה דבר אחר לאלוה אלא האלוה האמיתי
אלא על כרחך דפירושו שלא  ,שיהא רשאי לקיימו ומה דמות תערכו לו ,וכן בקיום משמע ח"ו דאלהים אחרים אינו רשאי לקיימם

 (.משנת חכמים שם) .לי לאלהים 'מלשון והיה ה ,לעלות במחשבה
 

כתב שהש"ס חיפש אזהרות על העבודות האסורות בעבודה  ]בשולי המנחה[ע"פ תבנית הכתוב.  ]מנחת חינוך מצוה כ"ו[נסביר את 

א,ג( כ ' יתרושמ)נכללו בלאו אחד זרה להזהיר עליהן בפני עצמן, ובנוסף כל האזהרות  ְהֶיה֣ל ֣ ָֽ ֣֩-י  ים ְלָך ֝ ר  יםֲ֣אח  לאו והוא  ֱאֹלה ֨

פיהם -ובמצב כזה לומדים האזהרה אף מלאו שבכללות. ולפי עניות דעת טט הכתוב הזה הוא השורש לכתובים האחרים, על שבכללות

יםמרומז בתבנית הטעמים של  הלאו שבכללותמענישים.  ֝ ר  יםֲ֣אח   קדמא ואזלא בתפקיד כלל. – ֱאֹלה ֨

א֣)שמ' יתרו כ,ג(: פרט קדמאה הוא טעם תרסא שני ְהֶיה֣ל ֣ ָֽ ֣֩-י  קטנה מרמז להעלם ידיעת אמונת הבורא בלבד וכתוצאה -טעם תלישא – ְלָך

 עבירה על מצוות לא תעשה של עבודה זרה.

ְהֶיה,ג( כ ' יתרושמ) נקדים לברר תפקיד טעם מקף בין המלים ָֽ ֣֩-י  ְהֶיהחרי מלת "יהיה" בורר בין משמעויות מקף שא – ְלָך ָֽ )א( יהיה  ְלָך֣֩-י 

יםהיינו ברשותך  –בהויתך  ֝ ר  יםֲ֣אח  ְהֶיה. )ב( לא  ֱאֹלה ֨ ָֽ ֣֩-י  , טעם אלהים זולתי השם יתברך לבדו-בהויתך, במחשבתך אמונה ב ְלָך

 מצב )ב(. ברשותך קשור לטעם תחתון. תלישא בתפקיד עקירה )= שכחה = שוגג( של ידיעת אמונת הבורא בלבד. התורה ממשיכה עם

 .לימוד מדמיון תבניות טעמים

א: ג,כשמות יתרו  ְהֶיה֣ל ֣ ָֽ יםַ֣על-י  ֝ ר  יםֲ֣אח  י-ְלָךֱ֣֩אֹלה ֨ תבנית הטעמים מונח תרסא קדמא ואזלא רביע והיא כעין פרט בטעם עליון  ָּפַנ֗

ֹו: ח(,כ ית' 'שמ)הדיבר הרביעי וכלל ופרט. תבנית הדומה מאד לתבנית הטעמים של  ֗ תְ֣לַקְּדׁשָֽ ֹוםַ֣הַּׁשָּבֶֶּ֖֜ ֹורֶ֣֩את־יֵ֥֨ -בטעם עליון תלישא - ָזכֵ֛

קטנה רמז לעקירה = שכחה = שגגה, קדמא ואזלא מרמז לכלל כלשהו, רביע רמז -קטנה מקף קדמא ואזלא רביע, טעם תרסא = תלישא

)הימצאות לימוד בכלל ופרט מרומז  מרו בשבתכלל גדול א ,מ"א[משנה שבת פ"ז] לארבעה פרטים. ואפשר שתבנית הטעמים מרמזת אל

ת-ֶאתבתבנית הטעמים קדמא ואזלא של  ֹוםַ֣הַּׁשָּבֶ֖֝ עיקר שבת  )השכחה = השגגה מרומזת בטעם תרסא(כל השוכח  ()הפרטים הם( )טט: פרט א(יֵ֥֨
רבה בשבתות הרבה היודע עיקר שבת ועשה מלאכות ה  )טט: פרט ב( ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה אינו חייב אלא חטאת אחת

)טט: פרט  היודע שהוא שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה חייב על כל אב מלאכה ומלאכה )טט: פרט ג( חייב על כל שבת ושבת

 העושה מלאכות הרבה מעין מלאכה אחת אינו חייב אלא חטאת אחת: ד(

 בע שגגות ובהתאמה החטאות לכפר עליהן.מוסברת המשנה בארבעה פרטים שהם אר [א"מ,ז"רמב"ם שבת פרוש המשניות פי]-ב

 

 במסכת ע"ז אין משנה על שגגת ע"ז. אבל תבנית הטעמים הדומה בטעם עליון של הדיבר השני המרכבת מפרט קדמאה, כלל, פרט בתראה.

א֣הפרט קדמאה הוא ְהֶיה ל ֣ ָֽ ים -בהויתך, במחשבתך אמונה ב ְלָך֣֩-י  ֝ ר  יםֲ֣אח   חשבה בלי מעשה(, )מזולתי השם יתברך לבדו ֱאֹלה ֨

א,ג( כ ' יתרושמ)הוא  ]בשולי המנחה[ע"פ הכלל  ְהֶיה֣ל ֣ ָֽ ֣֩-י  ים ְלָך ֝ ר  יםֲ֣אח   והוא לאו שבכללות לכל האזהרות בעבודות בפועל של ע"ז ֱאֹלה ֨

בר הוא בעל ארבעה פרטים של שגגות בע"ז. התבנית הזאת מעוררת לחשוב על לימוד דומה לדי ]רמב"ם הל' שגגות[פרט בתראה ע"פ 

]משנה -הלכה בשגגת ע"ז כעין משנה המקבילה ל ]הלכות שגגות פ"ז,ה"א[-הרביעי )שבת(. אפשר כי הרמב"ם הרגיש בדמיון זה וכתב ב
 בשגגת שבת, ובה ארבעה חילוקי הלכות, שהם ארבע שגגות ובהתאמה החטאות לכפר עליהן. שבת פ"ז,מ"א[

 

 בתפקיד עקירת ידיעה )= שכחה = שוגג(  ְלָך֣֩מזת בטעם תרסא של הלכה בשגגת ע"ז המרו ]רמב"ם הלכות שגגות פ"ז,ה"א[

יםבלאו שבכללות של   ֝ ר  יםֲ֣אח  י-ַעלובו  ֱאֹלה ֨  רביע מרמז לארבעה חילוקי שגגות ובהתאמה החטאות לכפר עליהן. – ָּפַנ֗

 , יב ארבע חטאותחי )טט: ארבע עבודות כלליות(וניסך וקיטר וזיבח בהעלם אחת  )טט: אחת( המשתחוה לע"ז )טט: א(
בהעלם אחת, חייב שתים,  )טט: עבודות זרות שונות כל אחת עם עבודה יחודית לה(וכן אם פיער עצמו לפעור וזרק אבן למרקוליס  )טט: ב(

 )טט: שגג ושגג בעבודות אלו )טט: ידע שזאת ע"ז(וכן כל כיוצא בזה יהא חייב על כל עבודה ועבודה, במה דברים אמורים בשהזיד בע"ז 

 , = שכח שעבודות יחודיות אלו אסורות לעבודות הזרות האלה(

ושגג בע"ז אינו חייב אלא חטאת אחת, כיצד ידע שזו ע"ז ושאסור לעובדה אבל לא ידע  אבל אם הזיד בעבודות אלו( )טט: ג
 , שההשתחויה והניסוך עבירה והשתחוה וניסך חייב שתים

לאל אחר ולא ידע שזו ע"ז לפי שלא היתה של כסף וזהב ועלה על דעתו שאין קרויין  ידע שאלו עבודות הן ואסור לעבוד בהן )טט: ד(
 . ע"ז אלא של כסף וזהב ועבדה בכל העבודות אינו חייב אלא חטאת אחת
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 רמב"ם חזר בקצרה על שגגת השבת )כעין מקור השראה לשגגת ע"ז שבה"א.( והפלא ופלא 
בת ושכח שנצטוו ישראל על השבת, או שנשבה והוא קטן לבין העכו"ם או כלל גדול אמרו בשבת כל השוכח עיקר ש [הלכה ב]

נתגייר קטן והוא בין העכו"ם אף על פי שעשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה אינו חייב אלא חטאת אחת שהכל שגגה אחת היא, וכן 
ל היודע עיקר שבת אבל שכח חייב חטאת אחת על כל חלב שאכל וחטאת אחת על דם שאכל וכן כל כיוצא בזה בעבודות אלו, וכ

שהיום שבת ודימה שהוא חול אף על פי שעשה בו מלאכות הרבה חייב חטאת אחת על היום כולו וכן חטאת על כל שבת ושבת ששגג 
 .בו

יםַ֣על־ָּפָנָֽי:,ג( כ ' יתרושמ)בירור הכתוב בטעם תחתון  ֶ֖ ר  יםֲ֣אח  ֵ֥ ֱ֣אֹלה  ְהֶיֵ֥הְ֣לָךֵ֛ ָֽ פ טעם תחתון בנושא לומדת ע" ]מכילתא[סברה כי   ל א־י 

 קבוצה של מצוות לא תעשה בעבודה זרה..-של התת
  [מסכתא דבחדש פרשה ו -מכילתא דרבי ישמעאל יתרו ]
ים ,ג(כ ' יתרושמ) ֶ֖ ר  יםֲ֣אח  ֵ֥ ֱ֣אֹלה  ְהֶיֵ֥הְ֣לָךֵ֛ ָֽ ה ,ד(כ ' יתרושמ) למה נאמר, לפי שנאמר. ל א־י  מּונָׁ֡֔ ל ׀ וְׁכָׁל־תְׁ ס  ֣֨ ה־לְָׁ֣ך֥ פ  ֲֽעש ֨ שלא לי אלא  אין, ֹ֣לֽא ת 

א,ג( כ ' יתרושמ) , תלמוד לומרשלא יקיים, העשוי כבר, מנין יעשה ְהֶיֵ֥ה-ל ָֽ ָֽ ים י  ֶ֖ ר  יםֲ֣אח  ֵ֥ ֱ֣אֹלה   .ְלָךֵ֛

ְהֶיֵ֥ה,ג( כ ' יתרושמ)  ָֽ ְהֶיֵ֥המקף שלפני מלת "יהיה" בורר בין משמעויות )בטעם תחתון(  – ל א־י  ָֽ ים)א( לא תעשה  ל א־י  ֝ ר  יםֲ֣אח   ֱאֹלה ֨

ולא משנה הנסיבות שבהן הע"ז הגיעה אל . לא תקייםהתורה בוררת המשמעות )ב( דרי"ש[ מכילתא ]כאן לפי קיים. ובין )ב( לא ת

 הישראלי.

. הגדרה אחת: דבר שאינו הבורא יתברך שמו, ]תורה שלמה יתרו מילואים[-סיכום ממקורות שונים ב –הגדרת "אלהים אחרים" 

יםהוא שליח הבורא. לכך מתאים הבורא עשה אותו כי יש בו צורך בבריאה וכך  ֶ֖ ר  יםֲ֣אח  ֵ֥ מרכא טפחא בטעם תחתון, כעין  – ֱאֹלה 

שיש לו/להם כח  שיש שמאמיניםחמה ולבנה וכוכבים.  ]תורה שלמה יתרו מילואים ע' ט[קבוצת פרטים העשויה להתרחב כגון ע"פ 

ל אם מודים הם במציאות האל ויכלתו על הכל במקום לבורא וזה עבודה זרה. אב בלבדלעשות משהו בבריאה ופונים אליו/אליהם 

ועובדים לשרי מעלה ומודים שהנמצא ההוא כפוף תחת יד עליון ומדמים שזה כבודו של אל עליון לשבח ולפאר את המשמשים לפניו, 

שאחרים,  –זהו נקרא עבודת השיתוף שבני נח לא נאסרו בה כמו שהאריך בזה בספר כתב והקבלה. . עוד הגדרה של "אלהים אחרים" 

 היינו בני אדם קוראים להם אלהים, ולא מהבורא כנוי זה. 

יםהלימודים האלה מתאימים לתבנית טעמים בטעם תחתון  ֶ֖ ר  יםֲ֣אח  ֵ֥ מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, המלמדת  – ֱאֹלה 

יםמה נכלל במשמעות המלים  ֶ֖ ר  יםֲ֣אח  ֵ֥ הב לשם שמים, דמות ברואים חיות ובני אדם אפילו כל אלוה של כסף וז איסור עשייתכאן  ֱאֹלה 

נביאים. חמה לבנה כוכבים ומזלות שחלק אותם ה' לכל העמים, שעבודה בשיתוף מותרת לבני נח, והעמים שכחו מה' ועובדים להם לבדם 

 .]תורה שלמה יתרו מילואים[הרי הם בכלל ע"ז 

א־תבנית טעם תחתון בעלת שתי תכונות. תכונה )א(  הְ֣ל ָֽ ָֽ ים֣ הְ֣לָךֵֶ֛֣יֵ֥֣י  ֶ֖ ר  יםֲ֣אח  ֵ֥ קבוצת פרטים , מרכא טפחא תביר מרכא –ֱאֹלה 

חלקם פטור )לבו כאן פעולות הקשורות לנושא איסור ע"ז וחלוקים בהלכותיהם למי שעבר הקשורים להגדרה של "אלהים אחרים" 

 . לשמים, מאהבה ויראה מאדם( , חלקם במלקות, חלקם בכרת )עבד בלי התראה( ומיתות בי"ד

ים֣ ְלָךֵ֛֣תכונה )ב(  ֶ֖ ר  יםֲ֣אח  ֵ֥ היא קבוצת פרטים העשויה להתרחב ועל חלקם לא חלה כלל הגדרת "אלהים , מרכא טפחא תביר –ֱאֹלה 

ממש כגון שמשין של מטה חצר ואולם והיכל ומנורה אבל שמשין של  -שאפשר לעשות כמותן  ]רש"י בבלי ע"ז מג א[אחרים". 
אסור לעשות דמות מהמשמשים העליונים עם ארבע פנים זה  ]תו"ש[ .דוגמתן מותרלא ציור מעלה שאי אפשר לעשות כמותן ממש א

והעושה דמות פני אדם שלימה עבר על ע"ז מפני "לא תעשון  ]תוס' בבלי ע"ז מג א[עבודה זרה בלי כל פעולה מהעבודות האסורות. 

רבע העבודות הכלליות של ע"ז או עבודה המיוחדת לעצם אתי" )בקריאה אותי(. הוא יעבור על הלאו של ע"ז רק כאשר יעשה אחת מא

 כלשהו מעשה אדם. חותם שוקע עם דמות אדם אסור, אבל אחרת מותר. "לא תעשון אתי" 

ים (שמ' יתרו כ,ג): .כלל מצוות לא תעשה ֝ ר  יםֲ֣אח  קדמא ואזלא, הוא השורש לכל מצוות "לא תעשה" אז לכתוב הזה בטעם תחתון  – ֱאֹלה ֨

א־)א(  י תבנית הטעמיםבאופן כלל ְהֶיֵ֥֣ל ָֽ ָֽ ים֣ הְ֣לָךֵ֛֣י  ֶ֖ ר  יםֲ֣אח  ֵ֥ קבוצת פרטים שהם כל מצוות "לא תעשה" , מרכא טפחא תביר מרכא –ֱאֹלה 

לפעולות האסורות במצוות "לא תעשה", שיש חיוב עליהן ונבדלות בעונשין )א( על מזיד: פטור מעונש, קנס, מלקות, מיתה בידי שמים, 

 דין. )ב( רק על מצוות מעטות שנעברו בשגגה יש עונשין. כרת, ארבע מיתות בית

ים֣ ְלָךֵ֛֣)ב(  באופן כללי תבנית הטעמים ֶ֖ ר  יםֲ֣אח  ֵ֥ מרמזת היא קבוצת פרטים העשויה להתרחב , מרכא טפחא תבירבטעם תחתון,  –ֱאֹלה 

 לפעולות במצוות "לא תעשה" שבהן המעשה אינו מגיע לחיוב.

 

י׃-ַעלפרט בתראה:  )א( לא תעשה כדי שלא יאמרו האומות שתי רשויות הן. לא תעשה  ]תורה שלמה הערה ]קי[[עם עליון, רביע בט ָּפַנ֗

אפילו זכר לשמי )של ארבע אותיות( על שדיברתי עמכם מהשמים, אנכי אותו שראיתם על הים כבחור על המלחמה, ועתה אני כזקן מלא 

שה, לא תעשה פסל או מסכה לזכרון לאמצעי שעל ידו באה הטובה, לזכרון רחמים, ורבינו בחיי כתב לא יהיה לך במחשבה ולא יהיה במע

לא תעשה תמונת השמשים  ]תו"ש הערה ]קיז[[מצוה כמו אכילת פסח, ישיבת סוכה, זכרון למצה. שסופו להשתחוות לזכרון ולעובדו, )ב( 

 . דמות שמשי. )מכילתא דרשב"י(לא בדמותי ולא ב ]תו"ש ]קכב[[העומדים לפני )כנראה הכוונה לארבע חיות המרכבה( 

וצורות  )אדם, אריה, נשר, שור או כרוב שבא במקום שור(פנים  ארבעהולפי המבואר בר"ה שם רק צורת ...  [א,דף על הדף בבא בתרא צט]
ֲע֖שּון אֹל֥  כ(,כ ' ית'שמ)-אדם או צורות שמשים שבמדור העליון חיות ואופנים הוא דאסור מ )שלמות של( י ת  ֑ תִּ ף   ֱאֹ֤לֵהי אִּ ס  י כ   ב ֵואֹלֵה֣  ֹ֥לא זָׁהָׁ֔

ֲע֖שּו ֽם ת  ארי ונשר לבד אינו אסור דאינן ממשמשין לפני דרק צורות ארבע פנים משמשין  אבל צורתוצורות לבנה ג"כ אסור מהיי"ט  :לָׁכ 
 .במרום ולא צורה אחת לבד

 

י-ַעל,ג( כ ' יתרושמ) מסלול של ארבעה סעיפים  ]רמב"ם הלכות שגגות פ"ז,ה"א[( ע"פ בטעם עליון, מקף מרמז לשני מסלולי הסבר. )א  ָּפַנ֗

י-ַעלבשגגת עבודה זרה המרומז בטעם עליון רביע של  -ַעל.    )ב( בורר בין צורות האסורות להיעשות המרומז בטעם עליון רביע של  ָּפַנ֗
י  להיעשות שאינן של ארבע פנים שלא יהפכו לע"זפך לעבודה זרה  ובין צורות המותרות הועוד צורות לזכרון אירוע שעלולות להי ָּפַנ֗

 בטעם תחתון מקף כבורר בין איזה זיכרון מותר לעשות ואיזה זיכרון אסור לעשות. ַעל־ָּפָנָֽי:,ג( כ ' יתרושמ)

 ו הציור.בטעם תחתון סלוק כמגביל איסור העשיה של צורות ותמונות כגון שלא בשלימותם של נשוא הצורה א ַעל־ָּפָנָֽי:,ג( כ ' יתרושמ)
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 )התשע"ח()בהשתתפות נחלת יעקב(שמות משפטים כא,א  3.11 

 עיון בפסוק סד[ –סג  בבא קמאבבלי ]

ֵ֥֣,ו: כבמשפטים שמות  אַ֣הַּגָּנֶ֖בְ֣יַׁשּל  ֵ֥ ָּמצ  ם־י  ֑יׁש֣א  ֣יתָ֣הא  ּב  רְ֣וֻגַּנֶ֖ב֣מ  ְׁשמ ֔ ל  ים֣  ל  ֹו־כ  הּוֶּ֣כֶ֤סף֣אָֽ ע ֶּ֜ יׁשֶ֣אל־ר  ֨ ן֣֩א  ּת  י־י  ָֽ ם:ּ֣כ  ֣םְׁ֣שָנַָֽֽי 
  מישהו אחר גנב.בכלל ופרט וכלל( אם הוא גנב, אם על מה אין חיוב שבועה )נלמד )ב( הגדרת שומר חנם וחיוביו, בנושאים )א( העוסק 

 :הקדמה

)זה כעין בעלות קלושה  המפקיד פירות אצל חבירו אם קיבל עליו שמירתם הם כרגלי הנפקד [טור אורח חיים הלכות תחומין סימן שצז]

)משמע כאילו משכיר המקום למפקיד ולא קיבל על עצמו  ואם ייחד להם קרן זוית שבת לכיוון מסוים  הם כנפקד(ולכן אם עירב תחום 

 :)אם עירב תחום שבת לכיוון מסוים אז טלטולם כמפקיד( הם כרגלי המפקידלכן שמירה ואין לו אפילו בעלות קלושה( 
ם במה שאמרו דכל נפקד סתמא משאיל רשותו למפקיד, דבפ' משילין איברא דיש להבין בדבריה[ מחנה אפרים הלכות שכירות סימן א]

אמתני' דמי שהיו פירותיו בעיר אחרת ועירבו בני אותה העיר לא יביאו לו מפירותיו אתמ' עלה המפקיד פירותיו אצל חברו רב אמר 
ר רב הונא מתני' כגון שייחד לו קרן זוית כרגלי מי שהפקידו אצלו ואותביה ליה ממתני' דתנן ואם עירב הוא פירותיו כמוהו, ומשני אמ

הלכך ברשות המפקיד הן יע"ש, אלמא מוכח דכל נפקד סתמא לא  )משאיל הבית למפקיד( שייחד לו קרן זוית דאושלי ביתא ופירש רש"י
ליה מקום. משאיל מקום למפקיד עד שמייחד ליה מקום, אבל כי לא ייחד לו מקום ואין צריך לומר היכא דקביל שמירה לא השאיל 

דייחד קרן זוית )דהיינו טעמא( וכי תימא מי הכריחו לרש"י ז"ל לפרש דביחד קרן זוית דאושלי ביתא הוא ואמאי לא פירש דה"ט 
 ,ותו אינם ברשותיה דנפקד אלא ברשותיה דמפקיד ואמר דאינו מקבל עליה שמירהמשום דחשיב כאלו פירש 
 ויש מקרה שלא משאיל בית  משאיל בית למפקיד

חד ליה יקביל עליה נטירותא ואם כן בי )שלא דיברו על קבלת שמירה( דהוצרך לפרש הכי משום דרב ס"ל דאפילו בסתמא מריכא למיא
קרן זוית אמאי לא קיבל עליה שמירה, ולזה פירש דהיינו טעמא משום דכל שמייחד לו קרן זוית אושלי ליה ביתא. וכן משמע מאותה 

ועיין בספר מלחמות להרמב"ן ז"ל בסוף ב"ק גבי . קיד(פ)היינו המ ו בית זקוק לבער דקרינן ביה ביתךשאמרו בפר' קמא דפסחים ייחד ל
גונב מן העדר למקום שנטל יחזיר שכת' דמתני' דהמפקיד חבית אצל חברו וייחדו הבעלי' מקום וכו' דכיון דיחדו הבעלים מקום 

 :נעשה רשותו של מפקיד יע"ש
 ליו חיובי שומר חינם, אם לא אמר הנפקד שהוא מקבל ע

 אם משאיל מקום הרי כלא קיבל אחריות

 אם לא משאיל מקום הרי כקיבל אחריות

 מובאת כאן המסקנה הבאה ובעזרת ההסבר של הרב גירש חיים נטע הי"ו. ]מחנה אפרים[-וב ]טור[-לאחר עיון ב

֣֩ (וכב,מש'  'שמ) ן ּת  י־י  ָֽ  , מקף מתאר התחייבות לשמירה או אי התחייבות – ּכ 

 תרסא כהגדרת מחיצה, מתאר קביעת מקום או אי קביעת מקום.

֣֩ (וכב,מש'  'שמ) ן ּת  י־י  ָֽ  שמירהעם חיובי קבלת הפקדה )ב(  שמירההתחייבות  ללאקבלת הפקדה מקף )א(  – ּכ 

 משמעותו אינו מקבל עליו להיות שומר מכל סוג שהוא -ואמר מקום  –)הנפקד אומר למפקיד(  הנח )סתמא(  במצב )א(

 זה כמו שמור בעצמך, אינו מקבל עליו להיות שומר מכל סוג שהוא –הנח לפניך 

 משמעותו מקבל עליו להיות שומר חינם –הנח לפני  )הנפקד אומר למפקיד(  (בבמצב )

 משמעותו מקבל עליו להיות שומר חינם -ולא אמר מקום  –הנח )סתמא( 

 

֣֩ (וכב,מש'  'שמ) ן ּת  י־י  ָֽ  פטור מפשיעה, פטור משבועה שאינה ברשותו –ת שומר מכל סוג שהוא לא קבל עליו להיו - ּכ 

 )כב,ז(-לא שייך לפסוק )כב,ו( אלא ל –לא שלח יד 

כלומר פתיחת הפסוק מלמדת שהדיון בפסוק הוא אחרי שמיעטנו ממנו את המצב, שהנפקד לא קיבל עליו חיובי שמירה )אינו אפילו 

 שומר חינם(. והפסוק עוסק בשומר חינם.

ר (וכב,מש'  'מש) ְׁשמ ֔ ל  ים֣  ל  ֹו־כ  הּוֶּ֣כֶ֤סף֣אָֽ ע ֶּ֜ יׁשֶ֣אל־ר  ֨ ן֣֩א  ּת  י־י  ָֽ בכלל מקרא זה נדרש  ]בבלי שבועות מג,א[ ]בבא קמא סג,א[ – ּכ 

֣֩כי מי שלא התחייב בשמירה התמעט מהכתוב וטעמיו ופרט וכלל לשבועת השומרים ) ן ּת  י־י  ָֽ ( יצאו קרקעות, עבדים ושטרות שלא  ּכ 

ים ֣, שהם מתמעטים מהפרטים ליהםנשבעים ע ל  ֹו־כ   .ֶּכֶ֤סף֣אָֽ

ם: ... (וכב,מש'  'שמ)ההמשך עוסק בשליחות יד באופן של השתמשות או גנבה  ַֽי  ֵ֥םְׁ֣שָנָֽ אַ֣הַּגָּנֶ֖בְ֣יַׁשּל  ֵ֥ ָּמצ  ם־י  ֑יׁש֣א  ֣יתָ֣הא  ּב   ְוֻגַּנֶ֖ב֣מ 

ַעל־ַהַּבֶ֖֣ (ז,כב 'מש 'שמ) בַּ֣בָֽ ְקַרֵ֥ בְ֣ונ  ַהַּגָּנ֔ א֣  ָּמצ  א֣י  ם־ל ֤ ָֽהּו:א  ע  ְמֶלֵ֥אֶכת֣ר  ֹוּ֣ב  אָׁ֣שַלֵ֛חָ֣ידֶ֖ ם־ל ֵ֥ ים֣א  ֑ ֱאֹלה  תֶ֣אל־ָהָֽ  י 

 אחרי שהתברר בהקדמה מי אינו שומר חינם, נעיין במי שקבל על עצמו חיובי שומר חינם. 

 [,בקובבלי בבא קמא ]-עיון בחיובי השומר חינם נמצא גם ב
  [י בבא מציעא נז,בבבל]-נמצא גם ב (שמ' מש' כב,ו)-הלימוד בכלל ופרט וכלל ב

מרובה מדת תשלומי כפל ממדת תשלומי ארבעה וחמשה, . מתני' פרק המרובה[]משנה בבא קמא פ"ז,מ"א[ בבלי בבא קמא סב,ב]
 'שמ) (וכב,מש'  'שמ) (כב,גמש'  'שמ))יש מספר מצבים  שמדת תשלומי כפל נוהגת בין בדבר שיש בו רוח חיים ובין בדבר שאין בו רוח חיים

ה֣, שנאמר: (לז,אכמש'  'שמ) , ומדת תשלומי ארבעה וחמשה אינה נוהגת אלא בשור ושה בלבד( (חכב,מש'  ׁ֣שֹור֣אֹו־ֶׂש֔ יׁש֣  ב־א  ְגנ ָֽ י֣י  ֤ ּכ 
ה: ַחתַ֣הֶּׂשָֽ אןַּ֣תֵ֥ ַּתַ֣חתַ֣הּׁ֔שֹורְ֣וַאְרַּבע־צ ֶ֖ ם֣  רְ֣יַׁשּל  ָּׁש֣הָ֣בָק֗ ֹו֣֣אֹוְ֣מָכ֑רֹוֲ֣חמ  ומי כפל, ולא אין הגונב אחר הגנב משלם תשל ּוְטָבחֶ֖

 . הטובח ולא המוכר אחר הגנב משלם תשלומי ארבעה וחמשה
 

 הגמרא פותחת בדיון על מפקיד ונפקד וגניבה מהנפקד(()המשנה עוסקת רק בגנבמטרת הגמרא לברר האם טוען טענת גנב משלם ד' וה' כאשר ) גמ'.
 מי ארבעה וחמשה אינה נוהגת אלא בגנב בלבד לא קתניואילו מדת תשלומי כפל נוהגת בין בגנב בין בטוען טענת גנב, ומדת תשלו

הטוען טענת גנב  )הנפקד(מסייע ליה לרבי חייא בר אבא, דא"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן: )זה שהחילוק הזה לא מופיע במשנה( , )לא כתבה(
א כתבה הבדל לגבי טבח ומכר )מזה שהמשנה ל משלם תשלומי ארבעה וחמשה -טבח ומכר  הנפקד(ואם )משלם תשלומי כפל,  -בפקדון 

)הגמרא פותחת במהלך המנסה לשלול את הראיה לרבי חייא בר .(לגבי טביחה ומכירה בשומר פיקדון משמע שזה שווה בין לגנב ובין לטוען טענת גנב

  אבא בשם ר' יוחנן(
 -אבא א"ר יוחנן: הטוען טענת גנב בפקדון לרבי חייא בר אבא, דא"ר חייא בר  אולי יש סיוע(יש אומרים ): לימא מסייע ליה איכא דאמרי

)כאשר כתוב "אין בין" אז כל  אין בין? )האם כתוב במשנה(משלם תשלומי ארבעה וחמשה! מי קתני  -משלם תשלומי כפל, טבח ומכר 

אפשרות לומר שלא מנה הכל  ומזה יש הלכות)משמעותו שיש עוד חילוקי . , תנא ושייר)כתוב במשנה( מרובה קתני, )אבל( הנתונים נמצאים לפנינו(

  ולכן יתכן שטוען טענת גנב לא ישלם ד' וה'(
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
)נשאר ללא הכרעה האם זה מסייע או לא ועתה הגמרא עוברת לדון במקור שיטת רבי חייא בר אבא שאם יתברר שהטוען טענת גנב טבח  

 ומכר ישלם תשלומי ד' וה'(

 

 (ח,כב 'מש 'שמ): שתנו רבנן() ? דת"רה הני מילי = מניין לומדים זאת(מנ) שמדת תשלומי כפל נוהגת כו'. מנה"מ)המשך המשנה( 

ַׁשע ה (ח,כב 'מש 'שמ)כלל,  - ַעָֽל־ָּכל־ְּדַבר־ֶּפ֡ הַ֣על־ַׂשְלָמֶּ֜ מֹורַ֣על־ֶׂש֨ הַ֣על־ (ח,כב 'מש 'שמ)פרט,  - ַעל־ׁ֡שֹורַ֣על־ֲח֠ ָד֗ חזר  -ָּכל־ֲאב 
רט מפורש דבר המטלטל וגופו ממון, אף כל דבר המטלטל וגופו ממון, וכלל, כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט, מה הפ

)במצב טוען טענת  שאף על פי שמטלטלין אין גופן ממון -יצאו קרקעות שאינן מטלטלין, יצאו עבדים שהוקשו לקרקעות, יצאו שטרות 

הּו (ח,כב 'מש 'שמ) –, יצא הקדש גנב לא יהיה על אלה תשלום של כפל( ָֽ ע  ד טוען טענת גנב על משהו של הקדש שהפקד אצלו, אינו )הנפק כתיב ר 

. אי מה הפרט מפורש דבר שנבלתו מטמא במגע ובמשא, אף כל דבר שנבלתו מטמא במגע ובמשא, אבל עופות לא! משלם כפל(
ה֣ (ח,כב 'מש 'שמ)? והא לא( )שעופות ומי מצית אמרת הכי )תגובה(  )תגובה(! טמא במגע ובמשא()ולכן אין בכלל נושא של נבלה המ כתיבַׂשְלָמֶּ֜

: בבעלי חיים דבר שנבלתו )תאמר( אימא (לא עושים מכנה משותף לבעלי חיים ולדוממים ומסביר )ולכןאמרי: אנן בבעלי חיים קאמרינן, 
 ,)יכלל בתשלומי כפל( דבר שאין נבלתו מטמא במגע ובמשא לאהוא( ש)עוף , כן יכללו בתשלומי כפל() מטמא במגע ובמשא אין

ֵ֥֣ (ו,כב 'מש 'שמ) אַ֣הַּגָּנֶ֖בְ֣יַׁשּל  ֵ֥ ָּמצ  ם־י  ֑יׁש֣א  ֣יתָ֣הא  ּב  רְ֣וֻגַּנֶ֖ב֣מ  ְׁשמ ֔ ל  ים֣  ל  ֹו־כ  הּוֶּ֣כֶ֤סף֣אָֽ ע ֶּ֜ יׁשֶ֣אל־ר  ֨ ן֣֩א  ּת  י־י  ָֽ ם:ּכ   םְׁ֣שָנַָֽֽי 

מֹו (ח,כב 'מש 'שמ) ַׁשעַ֣על־ׁ֡שֹורַ֣על־ֲח֠ הַ֣על־ַעָֽל־ָּכל־ְּדַבר־ֶּפ֡ הַ֣על־ַׂשְלָמֶּ֜ ָד֣֗רַ֣על־ֶׂש֨ הָּכל־ֲאב  י־֣הּואֶ֣ז֔ ּכ  ֣הֲ֣אֶׁש֤ר֣י אַמר֣ 
ָֽהּו:֣ ע  םְ֣לר  ֵ֥םְׁ֣שַנֶַֽ֖י  יםְ֣יַׁשּל  ֱאֹלה ֔ יֻען֣  אְּ֣דַבר־ְׁשנ יֶה֑םֲ֣אֶׁש֤רַ֣יְרׁש  יםָ֣יב ֶ֖ ֱאֹלה ֔  ַע֚דָ֣הָֽ

 דהא כל חד וחד כלל ופרט באפי נפשיה דרשינן ליה, אבל עופות לא!  [אבבלי בבא קמא סג,])הגמרא ממשיכה בע' הבא( 
כלומר היכא דאיכא פרטי יתירי כל חד וחד מרבי כעין דידיה ולא  -כל חד וחד כלל ופרט באנפיה נפשיה דרשינן ליה  דהא [רש"י]

כעין הפרט  ()היה צריך להוסיףדליהוי, שאם היינו עושים מכנה משותף אזי( )ולא עושים מכנה משותף לכולםדרשינן כולהו בהדי הדדי 
 'שמ)שור בין  )הטל הפרט(כדתני דבי חזקיה שדי  ]בבלי ב"ק סד,ב[כדאמר לקמן  .מטמאהדשלמה לרבות בעלי חיים שאין נבילתן 

א֣֩ (ג,כב 'מש ָּמצ  א-לה  ָּמצ ֨ א֣֩חמור בין  )הטל הפרט( כו' שדי ת  ָּמצ  א-לה  ָּמצ ֨  אלמא כל חד וחד באפי נפשיה מדריש. ת 
 א"כ,  )הגמרא ממשיכה(

דכעין הפרט בכל צדדין הוא דמייתי לא נכתוב אלא חד מהני פרטי דבעלי חיים  - (חיים, הצעת דרך לכלול כל בעלי )אם כן א"כ[ רש"י]
היה מספיק לכתוב כפרט בעל חיים ) ומתרבי כעין הפרט כל שנבלתו מטמאה ומדכתב פרטי יתירי תנם ענין לרבות שאר בעלי חיים.

 (ות בעלי חיים מלמד לכלול גם בעלח חיים שנבלתם לא מטמאהאחד שנבלתו מטמאה ובכלל בתראה היינו מרבים שכמותו, אבל היות וריבה בשמ
נכתוב רחמנא  (הגמרא מבררת על כל פרט שנכתב האם היה מספיק לכתוב רק אותו, ומוצאת מיוחדות בכל אחד, כך שאי אפשר היה לכתוב רק אותו)

לגבי מזבח אין, שאין קרב לגבי מזבח לא! הי נכתוב רחמנא? אי כתב רחמנא שור, הוה אמינא: קרב  (?)איזה פרט שיכתוב חד פרטא.
 ואי כתב רחמנא חמור, הוה אמינא: קדוש בבכורה אין, שאין קדוש בבכורה לא!

כעין שור ושה הוא דמתרבי מכעין הפרט דחמור דדמי ליה בתלת צדדין בעלי חיים ובבכורה ונבלתו  -קדוש בבכורה [ רש"י]
א להכי כתב שור דאם אינו ענין לו תנהו ענין לשאינו קדוש בבכורה דדמי מטמאה אבל צבי ואיל דלא דמי ליה אלא בתרתי ל

הלכות ב)אבל הגמרא מחפשת דרך לכלול עופות  .ולעולם עופות לא )בדרך ההסבר עד כאן יוצא( מיהת בתרתי לפרטא ב"ח ונבלתו מטמא

 ( , ולכן המשכה כךשמירה
 -להביא ): לאתויי (למד מכך –שמע מינה ) , שה למה לי? ש"מויסתפק בכך() שור וחמור(,ח(כבמש'  'שמ)-)באמרי: א"כ, נכתוב רחמנא 

וגם בהמות  )שכאשר הוא נבלה : לאתויי עופות טהורים, דומיא דשה)ועוד הסבר( . ואימא(ולא לרבותם משלמה שהיא דומם) עופות (לכלול

לא!  -טומאה, דלא מטמאי בגדים אבית הבליעה  אבית הבליעה, אבל עופות טמאים דלית בהו )כאשר נכנס(דמטמא בגדים  (אחרות כך
. רבוי מיעוט רבוי(דרישה במדת כלל ופרט וכלל לדרישה במדת לעבור מ המציעלכן הגמרא ) ריבויא הוא (וןוגם האחר ראשון)גם ה ָּכל ,ח(כבמש'  'שמ)

תָׁ֣ וְׁ  (יד,כוראה  'דב)י': וכל היכא דכתב כל ריבויא הוא? והא גבי מעשר דכתיב כל, וקא דרשינן ליה בכלל ופרט! דתנ ס ף הנָׁת  כ ֡  בְׁכ ל  ה 

ה ּו ֨ א  ר־תְׁ ָךִ֜  ֲאש  ֣ כלל,  -  נ פְׁשְׁ בָׁקָׁ אן רב  ִּן   ּוב צ ֗ י  י ר ּוב  ֵשכָׁ֔ כ ֛ פרט,  -  ּוב  ר לּובְׁ ֥ ָאלְָׁך֖  ֲאש  ֽשְׁ ָך תִּ ֑ חזר וכלל, כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא  -  נ פְׁש 
כל  )אבל(כללא,  - בְׁכ ל  אמרי: הגמרא מסבירה( )מפרי וגידולי קרקע, אף כל פרי מפרי וגידולי קרקע! כעין הפרט, מה הפרט מפורש פרי 

אבל ) כללא הוא, מיהו כל דהכא -: כל הגמרא מסבירה הסבר אחר, בדרך כלל מלת() ואיבעית אימאההסבר הקודם לא מספיק( )ריבויא הוא.  -

כלל ופרט  (הוא (ו)כב, בעיקרון הפסוק)מכדי כתיב מעיקרא  מרא מסבירה את שנוי מדת הדרישה(הג)ריבויא הוא,  (כאן מלת "כל" נדרשת במדת
הּו֣ (ו,כב 'מש 'שמ)וכלל, דכתיב:  ע ֶּ֜ יׁשֶ֣אל־ר  ֨ ן֣֩א  ּת  י־י  ָֽ ים֣ כלל,  -ּכ  ל  ֹו־כ  ר֣פרט,  -ֶּכֶ֤סף֣אָֽ ְׁשמ ֔ יעלה על )אם הדר וכלל, ואי סלקא דעתך  -ל 

ַׁשע֣ (ח,כב 'מש 'שמ)האי  דעתך לומר שגם( שבא, אז הוא יתר על פסוק )כב,ו( והיה )כלל ופרט הוא דאתא  (למד במדת)ל נמיַעָֽל־ָּכל־ְּדַבר־ֶּפ֡

ַׁשע֣ )שמ' מש' כב,ח(כלל ופרט,  (בתוך פסוק )כב,ו( שהוא)גבי האיך   (שבפסוק )כב,ח(), נכתוב רחמנא להני פרטי  מספיק ש( ַעָֽל־ָּכל־ְּדַבר־ֶּפ֡
 .(וכלל, ולכן מרבים עופות לכל חיובי שמירה ופרטיהם ולעונש כפל ולא כלל ופרטנלמד במדת רבוי מיעוט רבוי ) הוא למה לי? ש"מ ריבויא

מסביר )כפכ( כלל ופרט וכלל מדת מד בנל )שמ' מש' כב,ח(שפסוק  מ מג,ב["]ב-בו[ בבלי בבא מציעא נז,ב]-כגון במה שכתוב על  :הערה
 שבמקומות אלה הפסוק מובא כחלק מדיון אחר ולכן נוקט בדרשת שגורה של כפכ.  [א"מ ז"תוספות יום טוב מסכת בבא קמא פ]

ה֣ )שמ' מש' כב,ח(דכתיב   )הרב עובדיה מברטנורה( כתב הר"ב -ובין בדבר שאין בו רוח חיים  ָד֗ הַ֣על־ָּכל־ֲאב  הַ֣על־ַׂשְלָמֶּ֜ וכו' מסקינן ַעל־ֶׂש֨
הר"ב במשנה ט' פ"ד דב"מ. ובמשנה ה' פ"ג דשבועות פירש הר"ב נמי דהלכה כר"ע  בגמרא דכל רבויא ]הוא[ ולא מדרש בכלל ובפרט שכ'

דלא דרש בכל התורה כולה בכלל ופרט וכלל אלא ברבוי ומיעוט. ]ועיין פ"ו דסנהדרין משנה ד'[. ואף על גב דהכי מתני בברייתא כתבו 
הפסוק הוא במרכז העיון ומתברר שרק במדת רבוי מיעוט רבוי  סג,א[ – בבלי בבא קמא סב,ב]-אבל ב .התוספות דדרשא השגורה בגמרא נקטה

 . העופות ומהם כל בעלי החיים בחיובי שמירה, וממעטים קרקעות, עבדים , שטרות והקדש מהמיעוטים )=הפרטים( שבפסוקאת אפשר 

 

עוטי עבדים, וחד למעוטי שטרות, ריבויא, כל הני פרטי למה לי? חד למעוטי קרקע, וחד למ (ַעָֽל־ָּכל־)מהצירוף  ָּכלהשתא דאמרת 
ה֣ הַעל־למעוטי דבר שאינו מסויים,  -ַׂשְלָמֶּ֜ ָד֗ רבוי סוגר לכן משמש כזה מיעוט רבוי )בכלל ופרט וכלל זה משמש ככלל סוגר, וברבוי  – ָּכל־ֲאב 

 טוען טענת גנבלכדר' חייא בר אבא, דאמר ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: ה צריך לברר מה מקור או נימוק לדרשה הבאה(
רש"י: ) שטוען טענת גנב )נגנבה הימני( ונמצא שהוא גנב ישלם כפל(מוצא אבידה השגם  באבידה, )הלכה מחודשתבאבידה  [בבלי בבא קמא סג,ב]

מר: משלם תשלומי כפל, שנא -( מוצא אבידה )טט: שכיוון שמצא מציאה נעשה בעל בעל כרחו שומר חינם( שטוען נגנבה הימני לאחר שמצאתיה
הֲ֣אֶׁש֤ר֣י אַמר ַ֣על־ )שמ' מש' כב,ח( ָד֗  . (מוצא אבידה)ה ָּכל־ֲאב 
, משביעך אני, ואמר אבד: (נפקד)ה היכן פקדוני? אמר ליה (הגמרא עוזבת את מוצא האבידה, שנינו במשנה אחרת שהמפקיד שואל)תנן התם: 

 לם קרן וחומש ואשם; מש -משלם את הקרן, הודה על פי עצמו  -אמן, והעדים מעידים אותו שאכלו 

 -משלם תשלומי כפל, הודה מעצמו  -, משביעך אני, ואמר אמן, והעדים מעידים אותו שגנבו נגנבהיכן פקדוני? אמר לו:  (מקרה אחר)
 משלם קרן וחומש ואשם. 
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 )התשע"ט המשך מהתשע"ח()בהשתתפות נחלת יעקב(שמות משפטים כא,א  3.12 
 

ׁשַ֣ ,ח(כבמש'  'שמ) הַעָֽל־ָּכל־ְּדַבר־ֶּפ֡ י־֣הּואֶ֣ז֔ ּכ  הֲ֣אֶׁש֤ר֣י אַמר֣  ָד֗ הַ֣על־ָּכל־ֲאב  הַ֣על־ַׂשְלָמֶּ֜ מֹורַ֣על־ֶׂש֨ ֣עַ֣על־ׁ֡שֹורַ֣על־ֲח֠
ָֽהּו:֣ ע  םְ֣לר  ֵ֥םְׁ֣שַנֶַֽ֖י  יםְ֣יַׁשּל  ֱאֹלה ֔ יֻען֣  אְּ֣דַבר־ְׁשנ יֶה֑םֲ֣אֶׁש֤רַ֣יְרׁש  יםָ֣יב ֶ֖ ֱאֹלה ֔  ַע֚דָ֣הָֽ

  ]בבלי בבא קמא סג,א[-ע"פ הדיון ב

ַׁשע-ְּדַבר-ָּכל-ַעָֽל  (כב,ח 'מש 'שמ)  מקף מקף מקף, – ֶּפ֡

 מצב בבחירת מידת הדרישה )א( כלל ופרט וכלל )ב( רבוי מיעוט רבוי-מקף )א( מסמן רב

 מצב האם הפשע חל על )א( בעלי חיים שנבלותיהם מטמאים במגע ובמשא )ב( מצב )א( ועוד עופות-מקף )ב( מסמן רב

 חשבה או )ב( חל על דיבור )לשליח( ושליחת יד בידי הנפקד או שלוחומצב האם הפשע חל על )א( מ-מקף )ג( מסמן רב

ַׁשע-ְּדַבר-ָּכל-ַעָֽל  (כב,ח 'מש 'שמ)דתנו רבנן:  -. מנהני מילי? גמרא]בבלי בבא מציעא מד,א[  , בית שמאי אומרים: מלמד שחייב על ֶּפ֡
ַׁשע-ְּדַברלוחו או עבדו ... או יצווה לש המחשבה כמעשה, ובית הלל אומרים: אינו חייב עד שישלח בו יד   ֶּפ֡

 

מטרת הגמרא להוכיח  ]בבלי קמא סג,א[-במקומות אחרים בגמרא בפסוק זה מסתפקים במידת הלימוד כלל ופרט וכלל. ב הסבר למקף )א(

נבחרת כי הפשע חל על בעלי חיים שנבלותיהם מטמאים וגם על עופות. ורק לימוד במידת רבוי מיעוט רבוי מביאה למסקנה זאת לכן היא ה

 כאן, ונדחית מידת כפכ. 

 מתוך לימוד ברבוי מיעוט רבוי מובן שדרך הלימוד היא כמצב )ב( בעלי חיים שנבלותיהם מטמאים במגע ובמשא ועופות הסבר למקף )ב(

 נמצא לעיל הסבר למקף )ג(

 

ַׁשע-ְּדַבר-ָּכל-ַעָֽל  (כב,ח 'מש 'שמ) הסבר לטעם פזר  בפסוק. שיש שלושה רבדים שלושה המקפים מגליםמקף מקף מקף,  – ֶּפ֡

ובמידת הלימוד כלל ופרט וכלל וגם במידת הלימוד רבוי מיעוט רבוי ממעטים קרקעות  בחיובי שמירהרובד )א( פשט הפסוק עוסק )א( 

 עבדים ושטרות מחיובי השמירה

יֲאֶׁש֤ר֣י ֣  (כב,ח 'מש 'שמ)-הנלמד מ מודה במקצתרובד )ב( פשט הפסוק עוסק )ב( בשומר הטוען טענת  ּכ  ה-אַמר֣  גם בו נתמעטו  ֣הּוא֣זֶ֔

 באותן מידות לימוד של רובד )א( קרקעות עבדים ושטרות

ללא קשר לשומרים וגם שם נתמעטו באותן באותן מידות לימוד של  מודה במקצת לכל הלכות ממונותרובד )ג( טעם פזר מעביר הלכות דין 

 רובד )א( קרקעות עבדים ושטרות

 

  מודה במקצת)ג( -רובד )ב( ו

אין מודה במקצת חייב שבועה מן התורה עד שיטעננו בדבר שבמדה או במשקל או במנין ויודה  ה"א[ רמב"ם טוען ונטען פ"ד]ע"פ 
בדבר שבמדה או שבמשקל או שבמנין, כיצד עשרה דינרין יש לי בידך אין לך בידי אלא חמשה, כור חטים יש לי בידך אין לך  דלו

)על טענה מוגדרת במידה או משקל או מנין, מודה שי יש לי בידך אין לך בידי אלא רוטל הרי זה חייב בידי אלא לתך, שתי ליטרין של מ

 )טענה לא מוגדרת( וכן כל כיוצא בזה, אבל אמר לו כיס מלא דינרין מסרתי לך במקצת בהודאה מוגדרת במידה או משקל או מנין, חייב שבועה(
  )הודאה לא מוגדרת( לא מסרת לי אלא צרור של דינרין )טענה מוגדרת(דינרין מסרתי לך  , מאה)הודאה מוגדרת( לא מסרת לי אלא חמשים

 .וכן כל כיוצא בזה )משבועה( ולא מנית אותן בפני ואיני יודע מה היה בו ומה שהנחת אתה נוטל הרי זה פטור
משקל ושבמנין", ואפשר לפרש במשנה )שבועות מב,ב( כתוב "אין נשבעין אלא על דבר שבמידה שב ]פי' מוסד הרב קוק ד[

דינרים מסרתי לך והנתבע אומר לא  100. )טט: לכן אם אמר לו שהכפירה בלבדה שעליה נשבעים צריכה להיות מסוימת ולא ההודאה
מסרת לי אלא צרור של דינרים היה צריך להישבע. שהרי הכפירה היא מסוימת כי כופר במאה אבל ההודאה אינה מסוימת כי אינה מוגדרת 

 במדה משקל מנין( 

. )טט: לכן אולם בברייתא שם כתוב אלא עד שיטעננו בדבר שבמידה ובמשקל ובבמנין ויודה לו בדבר שבמידה  ובמשקל ובמנין

 במקרה הנ"ל אינו נשבע(

י (כב,ח 'מש 'שמ) ּכ    ֣הּוא֣זֶ֔ה-ֲאֶׁש֤ר֣י אַמר֣ 

י שהכפירה בלבדה שעליה נשבעים צריכה להיות מסוימת מצב על מה נשבעים במודה במקצת )א( פרוש למשנה -מקף כרב – ֣הּוא-ּכ 
לו בדבר  ויודהבדבר שבמידה או במשקל או בבמנין היא  הטענה. )ב( פרוש למשנה ע"פ הברייתא שנשבעים כאשר ולא ההודאה

 . ע"פ הרמב"ם התורה מלמדת על מצב )ב(שבמידה  או במשקל או במנין
 

העַ֣ )שמ' מש' כב,ח( א[,גבבלי בבא קמא ס]המשך  ָד֗ )בכלל ופרט וכלל זה משמש ככלל סוגר, וברבוי מיעוט רבוי זה משמש כרבוי סוגר  – ל־ָּכל־ֲאב 

 לכדר' חייא בר אבא, דאמר ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: הטוען טענת גנב לכן צריך לברר מה מקור או נימוק לדרשה הבאה(
)רש"י:  וצא אבידה שטוען טענת גנב )נגנבה הימני( ונמצא שהוא גנב ישלם כפל()הלכה מחודשת באבידה, שגם המבאבידה  [בבלי בבא קמא סג,ב]

משלם תשלומי כפל, שנאמר:  -מוצא אבידה )טט: שכיוון שמצא מציאה נעשה בעל בעל כרחו שומר חינם( שטוען נגנבה הימני לאחר שמצאתיה( 
הֲ֣אֶׁש֤ר֣י אַמר ֣ )שמ' מש' כב,ח( ָד֗  . )המוצא אבידה( ַעל־ָּכל־ֲאב 
היכן  )הגמרא עוזבת את מוצא האבידה, שנינו במשנה אחרת שהמפקיד שואל( ]בבא קמא פרק הגוזל עצים פ"ט,מ"א גמ' צג,ב[-)ב תנן התם:

)ואין  משלם את הקרן -אכלו )הנפקד(משביעך אני, ואמר אמן, והעדים מעידים אותו ש )אומר המפקיד(, אבד: )הנפקד( פקדוני? אמר ליה

)החומש למפקיד והאשם למזבח, ושניהם מהווים כפרה  משלם קרן וחומש ואשם -הודה על פי עצמו  לו כאשר אחרי השבועה(לנפקד כפרה(, )ואי

 ; (]רמב"ם שבועות פ"א,ה"ח,ה"ט[ )הודה ראה לנפקד(
ָּׁשַב֣֣ (ה,כד 'וי) דכתיב -הודה מעצמו משלם קרן וחומש ואשם  [ב,בבא קמא סג בבלירש"י ] לֲ֣אֶׁשר־י  ּכ ֞ וגו' וזהו אשם עָ֣עָליו ַ֣לֶּׁשֶקר֣ ֠אֹו֣מ 

 ז(,ה ' נשאבמ)גזילות ואינו בא אלא על הודאת פיו דאע"פ דלא כתב בההיא פרשה הודאה כתב רחמנא באשם גזל הגר בפרשת נשא 

֣ ת־ַחָּטאָתם  ְתַוּ֗דּוֶ֣אָֽ  .וגו' וחומש נמי אינו בלא אשםְוה 

לַ֣ (ה,כד 'וי) ָּׁשַב֣עָ֣עָליו֣  לֲ֣אֶׁשר־י  ּכ ֞ ֶּׁ֣שֶקר֣ ֠אֹו֣מ 
֣ףָ֣עָל֑יו֣ ס  יו֣י  ָתֶ֖ ׁש  ְּבר אׁ֔שֹוַ֣וֲחמ  תֹו֣  ַּל֤ם֣א  ֹו:ְ֣֣֣֣֣֣וׁש  ְּתֶנֶּ֖נּוְּ֣ביֵֹ֥וםַ֣אְׁשָמתָֽ ֹו֣י  ּוא֣לֵ֛ ר֣הֵ֥ ַ֣לֲאֶׁש֨

֣  ז(,ה ' נשאבמ) ֲ֣אֶׁש֣רָ֣עׂשּו ת־ַחָּטאָתם  ְתַוּ֗דּוֶ֣אָֽ ֣ףְ֣֣֣֣֣וה  ס  ֹו֣י  תֶ֖ יׁש  ְּבר אׁ֔שֹוַ֣וֲחמ  יבֶ֣את־ֲאָׁשמֹו֣  ֤ ׁש  ֹו:ָ֣֣֣֣֣֣עָל֑יוְ֣וה  ם֣לָֽ רָ֣אַׁשֵ֥ ןַ֣לֲאֶׁשֶ֖  ְוָנַת֕
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
֣ףָ֣עָל֑יו ז(,ה ' נשאבמ)-כנראה מקיש מ  ס  ֹו֣י  תֶ֖ יׁש  ְּבר אׁ֔שֹוַ֣וֲחמ  יבֶ֣את־ֲאָׁשמֹו֣  ֤ ׁש  ֣ף֣ (ה,כד 'וי)אל  ְוה  ס  יו֣י  ָתֶ֖ ׁש  ְּבר אׁ֔שֹוַ֣וֲחמ  תֹו֣  ַּל֤ם֣א  ְוׁש 

ְתַוּ֗דּו ז(,ה ' נשאבמ)ההודאה, היינו  –וכך גם מעביר לטוען אבד את הוידוי  ָעָל֑יו  אל הטוען אבד – ְוה 

 

משלם  -, משביעך אני, ואמר אמן, והעדים מעידים אותו שגנבו נגנבהיכן פקדוני? אמר לו: )מקרה אחר(  ב[,גבבלי בבא קמא ס]המשך 
 משלם קרן וחומש ואשם.  -תשלומי כפל, הודה מעצמו 

 משלם קרן וחומש –או עדים נפקד הטוען שהפיקדון אבד ונשבע, וב: סיכום

 משלם כפל –נפקד הטוען שהפיקדון נגנב ונשבע, ובאו עדים 

 
]*[ שבועת הפקדון נוהגת באנשים ובנשים ברחוקים ובקרובים בכשרים ובפסולים בפני בית דין ושלא בפני [ א"מ,משנה שבועות פ"ה]

אומרים בין מפי עצמו בין מפי אחרים כיון  וחכמיםרי רבי מאיר בית דין מפי עצמו ומפי אחרים אינו חייב עד שיכפור בו בבית דין דב
ואינו חייב על )טט: מצב ג( עם זדון הפקדון  )של השבועה(ועל שגגתה  )טט: חיוב ב(וחייב על זדון השבועה  )טט: חיוב א( שכפר בו חייב

 :ומה חייב על זדונה אשם בכסף שקלים )של הפקדון פטור ראה רמב"ם( שגגתה
שבועת הפקדון כיצד, כל מי שיש ממון חבירו בידו בין פקדון בין מלוה או שגזלו או עשקו או מצא לו אבדה [ ח"ה,בועות פ"ארמב"ם ש]

ולא החזירה וכיוצא בזה ותבע ממנו ממון שיש לו בידו וכפר בו הרי זה עובר בלא תעשה שנאמר לא תכחשו זו אזהרה לכפירת ממון, 
לו על שקר על ממון שכפר בו הרי זה עובר בלאו אחר ועל זה נאמר לא תשקרו איש בעמיתו זו  ואין לוקין על לאו זה, ואם נשבע

 אזהרה לנשבע על כפירת ממון, ושבועה זו היא הנקראת שבועת הפקדון. 
יד ומה הוא חייב על שבועת הפקדון ששקר בה, משלם את הקרן שכפר בו עם תוספת חומש, ומקריב אשם ודאי בין שהיה מז[ הלכה ט]

ם֣ ֣ ג(ה,כ 'וי)בין שהיה שוגג שנאמר וכחש בעמיתו בפקדון או בתשומת יד או בגזל וגו'  י־ֶיֱחָט֣אְ֣וָאׁש  ָֽ ּ֣כ  ולא נאמר בו ונעלם ממנו ְוָהָיה 
 לחייב מזיד כשוגג. 

ה = העלם ידיעה )בתוכן הפסוק המלא לא מוזכר נעלם ממנו, וגם אין אין טעם תלישא שעשוי היה לרמז באחד מתפקידיו כעקירת ידיע

ם֣ ֣ ג(ה,כ 'וי) י־ֶיֱחָט֣אְ֣וָאׁש  ָֽ ּ֣כ  ְ֣וָהָיה 
ּת֑֣ ד֣א  רָ֣הְפַקֶ֖ ָּק֔דֹוןֲ֣אֶׁשֵ֥ ק֣אֹ֚וֶ֣את־ַהּפ  ֲאֶׁש֣רָ֣עָׁש֔ ֶׁשק֣  ל֣֤אֹוֶ֣את־ָ֣הע ֨ הֲ֣אֶׁש֣רָּ֣גזָ֗ יבֶ֣את־ַהְּגז ָלֶּ֜ ׁש ֨ א:ְוה  רָ֣מָצָֽ הֲ֣אֶׁשֵ֥ ָדֶ֖ ֹוֶ֣את־ָ֣הֲאב   (ֹו֣אֵ֥

 ( עם זדון הפקדון )של השבועה( שגגתה ועל )טט: חיוב ב(וחייב על זדון השבועה  )טט: חיוב א( [א"מ,משנה שבועות פ"ה]-)כנאמר ב

אבל אם שגג ושכח שיש לו אצלו ממון )טט: מצב ג במשנה(והוא שיזיד בפקדון או בממון שנתחייב בו וידע בו בשעת שבועה, [ הלכה י]
וכן אם לא ידע שאסור לישבע לשקר על כפירת ממון הרי צב ד שאינו במשנה( )מוכפר ונשבע ואחר כך ידע הרי זה אנוס ופטור מכלום, 

 זה אנוס ופטור. 
 )טט: ב(שהיא אסורה  )טט: א(שבועת הפקדון, כגון שנעלם ממנו אם חייבין עליה קרבן אם לאו וידע  שגגתאם כן היאך היא [ הלכה יא]

 יה קרבן.ושיש לו אצלו ממון זו הוא שגגתה, וזדונה שידע שחייבין על
 

ָּׁשַב֣עָ֣עָליו ַ֣לֶּׁשֶקר֣  (ה,כד 'וי) -עיון ב לֲ֣אֶׁשר־י  ּכ ֞ ֣֠אֹו֣מ 
 (, תבנית הטעמים מלמדת על השגגה.  [א"מ,משנה שבועות פ"ה]הכתוב מלמד על זדון שבועת הפקדון )חיוב זדון 

  ועל שגגתה עם זדון הפקדון חיוב ב()טט:  וזה מהכתוב()וחייב על זדון השבועה  )טט: חיוב א( [א"מ,משנה שבועות פ"ה]ע"פ 

 

עקירת הידיעה = שכחה = שגגה בידיעת החיוב כתוצאה משבועת  –תלשא בתפקיד לכתוב אחריו –֠אֹו֣ (ה,כד 'וי) ]רמב"ם שבועות פ"א,הי"א[

 שקר

ָּׁשַב֣ע֣ (ה,כד 'וי) לֲ֣אֶׁשר־י  ּכ ֞ ַלֶּׁשֶקר֣ ֠אֹו֣מ   ,הי"א[רמב"ם שבועות פ"א]-עה כהסבר הזרקא סגול בתפקיד גריעה חלקית בידי –ָעָליו֣ 

כגון שנעלם  ]רמב"ם שבועות פ"א,הי"א[שגגת שבועת הפקדון )יודע שאסור לשקר, אבל חסר בידיעת החיוב כתוצאה משבועת שקר( ע"פ 
  ושיש לו אצלו ממון זו הוא שגגתה, )טט: ב(שהיא אסורה  )טט: א(וידע  אם חייבין עליה קרבן אם לאוממנו 

 

עקירת הידיעה = שכח שיש אצלו גזלה, עושק, פקדון,  – ג(ה,כ 'וי)-תלשא בתפקיד לכתוב לפניו ב –֠אֹו֣ (ה,כד 'וי) בועות פ"א,הי"א[]רמב"ם ש

 אבדה

ָּׁשַב֣ע (ה,כד 'וי)   ָעָליו ַ֣לֶּׁשֶקר ֣מצב ידיעת המציאות בשעת השבועה )א( הנלמד מהכתוב ידע ונשבע בזדון -מקף כרב – ֲאֶׁשר־י 

ַלֶּׁשֶקר ֣ ע = שכח שיש אצלו פקדון )המרומז מטעם תלשא כעקירת ידיעה( ונשבע בשגגה)ב( לא יד   ָעָליו֣ 

ָּׁשַב֣ע (ה,כד 'וי))ג(  ַלֶּׁשֶקר֣ מונח מרבה דרשה  – ֲאֶׁשר־י  לא ידע שאסור  ]רמב"ם שבועות פ"א,ה"י[זרקא סגול גורע מידיעת ההלכה  –ָעָליו֣ 
 לישבע לשקר על כפירת ממון

 )ג( שאנוס ופטור מכל המשך הפסוק היינו פטור מתשלום חומש והבאת קרבן אשם.-)ב( ו-התוצאה מ

 וזה כנאמר במשנה וברמב"ם כדלהלן:
  ואינו חייב על שגגתה  )שגגת שבועת הפקדון פטור ראה רמב"ם( [א"מ,משנה שבועות פ"ה]

חר כך ידע הרי זה אנוס ופטור מכלום, וכן אם לא ידע אבל אם שגג ושכח שיש לו אצלו ממון וכפר ונשבע וא ]רמב"ם שבועות פ"א,ה"י[
 שאסור לישבע לשקר על כפירת ממון הרי זה אנוס ופטור

 

ל ּכ ֞ זרקא סגול בתפקיד מוסיף או גורע, תבנית טעמים גרשיים ... תביר זה  –ָ֣עָליו ַ֣לֶּׁשֶקר ֣גרשיים, כעין יצא מענינו, יצא מהכלל,  – מ 

 כי גם גרשיים ... זרקא סגול כעין יצא להקל ולהחמיר. כעין יצא להקל ולהחמיר, אפשר

 מצבים להחמיר זה בזדון השבועה או שגגת השבועה מה חיובי השבועה, וזדון הפקדון

אבל אם שגג ושכח שיש לו אצלו ממון וכפר ונשבע ואחר כך ידע הרי זה אנוס ופטור מכלום,  ]רמב"ם שבועות פ"א,ה"י[מצבים להקל 
 סור לישבע לשקר על כפירת ממון הרי זה אנוס ופטורוכן אם לא ידע שא
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 שמות תרומה כה,א )התשע"ח()בהשתתפות נחלת יעקב( 3.13 

ֶׁשת:֣[ג]: כה תרומה שמות בָ֣וֶכֶֶ֖סףּ֣וְנח ָֽ ָּת֑םָ֣זָהֵ֥ א  ּו֣מ  ְקחֶ֖ רּ֣ת  הֲ֣אֶׁשֵ֥ ַהְּתרּוָמ֔ ׁשְ֣וע֣ ֣[ד]ְ֣וז את֣  ֵ֥ יְ֣וׁש  ֶ֖ ֶֹ֧לתְ֣וַאְרָּגָמֵ֛ןְ֣ותֹוַלֵַ֥עתָׁ֣שנ  ים:ּוְתכ  ָֽ ּ֣֣ז 
ים:֣[ה] ָֽ ּט  יׁ֣ש  ֵ֥ יםַ֣וֲעצ  ֶ֖ תְּ֣תָחׁש  ר ֵ֥ יםְ֣וע  ֵ֛ םְ֣מָאָּדמ  ֹ֧ יל  ת֣א  ר ֨ ים:֣[ו]ְ֣וע  ָֽ ֶרתַ֣הַּסּמ  ְקט ֶ֖ הְ֣ול  ְׁשָח֔ ְלֶׁשֶ֣מןַ֣הּמ  ים֣  רְּ֣בָׂשמ  ֶמןַ֣לָּמא ֑ ֶׁ֣שֶ֖
ֶׁשן:֣[ז] דְ֣וַלח ָֽ פ ֶ֖ ֑יםָ֣לא  ֻּלא  ֶ֖י֣מ  ַהםְ֣וַאְבנ  ַ֣אְבנ י־ׁש ֕

ָּת֑ם תרומה סי' ה[]תורה שלמה ]לו[[ ]תנחומא  א  ּו֣מ  ְקחֶ֖ רּ֣ת  הֲ֣אֶׁשֵ֥ ַהְּתרּוָמ֔ וגו' אמר ר' יהודה ב"ר סימון אמר הקב"ה ָזָהֵ֥ב֣ ְוז את֣ 
 ... כנגד י"ג דברים שעשיתי לכם במצרים  י"ג דברים שהפרשתם לילישראל לא תהיו סבורים שאתם גומלים עלי 

 ו דברים.מהם הי"ג דברים שהפרשתם? כאשר ברשימת החמרים לכאורה ט"

מסביר שחמשה מיני בשמים היו בתוך שמן המשחה ונחשבים לדבר אחד והם נמצאים בשמן המשחה וקטורת הסמים שכל   ]זהר הבהיר[

אינם נמנים בין  )שמ' תר' כה,ו(שהם הם מי"ג תיקוני משכן. וצריך עיון כי החמרים שבפסוק -אחד מהם נחשב כדבר לעצמו, ויחד עם אבני

ים ,יג(שה"ש ד)א ד" ,ב[שיר השירים רבה )וילנא( פרשה ד]-הי"ג תיקונים שב מֹונִּ֔ ס רִּ ֵד֣ יְִּך  פ רְׁ ח   לָׁ דמייה לפרדס רמונים, לישן בני נש הוא , שְׁ
מה שלח פלוני לארוסתיה רמונים, ר' חנינא ור' סימון חד אמר היא הכניסה לו שלש עשרה, והוא הכניס לה שלש עשרה, היא הכניסה 

ה֣]ג[֣ (ז -,ג כה' תר' )שמ מפורש בואלה שמותלו שלש עשרה מה ש ַהְּתרּוָמ֔ ֶׁשת]וגו'[ ְוז את֣  ֶסףּ֣וְנח ָֽ בָ֣וֶכֶ֖ י֣֣[ד] :ָזָהֵ֥ ֶ֖ ַעתָׁ֣שנ  ןְ֣ותֹוַלֵ֥ ֶֹ֧לתְ֣וַאְרָּגָמֵ֛ ּוְתכ 
ים: ָֽ ּז  ׁשְ֣וע  ֵ֥ ים:֣[ה]ְ֣וׁש  ָֽ ּט  יׁ֣ש  ֵ֥ יםַ֣וֲעצ  ֶ֖ תְּ֣תָחׁש  ר ֵ֥ יםְ֣וע  ֵ֛ ֹ֧םְ֣מָאָּדמ  יל  ת֣א  ר ֨ יםַאְבנ י־ׁש ֣֣֕[ז] ְוע  ֑ ֻּלא  ֶ֖י֣מ   ,ַהםְ֣וַאְבנ 

פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( ]נמנים ואז הם ט"ו חמרים ואעפ"כ כותב עליהם י"ג  )שמ' תר' כה,ו(-החמרים שב ]לקח טוב[-ואילו ב
ֶׁשת ... ]ג[ (ז -,ג כה' תר' )שמ, שלשה עשר דבראף אתם תתנדבו לי ...  [שמות פרשת תרומה כה ֶסףּ֣וְנח ָֽ בָ֣וֶכֶ֖ ן֣֣[ד] :ָזָהֵ֥ ֶֹ֧לתְ֣וַאְרָּגָמֵ֛ ּוְתכ 
ים: ָֽ ּז  ׁשְ֣וע  ֵ֥ יְ֣וׁש  ֶ֖ ַעתָׁ֣שנ  ים:֣[ה]ְ֣ותֹוַלֵ֥ ָֽ ּט  יׁ֣ש  ֵ֥ יםַ֣וֲעצ  ֶ֖ תְּ֣תָחׁש  ר ֵ֥ יםְ֣וע  ֵ֛ ֹ֧םְ֣מָאָּדמ  יל  ת֣א  ר ֨ ים:֣[ו] ְוע  ָֽ ֶרתַ֣הַּסּמ  ְקט ֶ֖ הְ֣ול  ְׁשָח֔ ְלֶׁשֶ֣מןַ֣הּמ  ים֣  רְּ֣בָׂשמ  ֶמןַ֣לָּמא ֑ ֶׁ֣שֶ֖

ֶ֖י֣֣[ז] ַהםְ֣וַאְבנ  יםַאְבנ י־ׁש ֕ ֑ ֻּלא   ,מ 

וכל המפרשים נתלבטו בזה שהרי יש כאן ]תורה שלמה הערה ]לו[[ -פירושים לכיצד ט"ו או ט"ז חמרים הם י"ג תיקוני משכן מובאים ב
הם ששיב אבני חי פי' דלא נובחזקו ,וארגמן ותולעת שני אחד הם שכל אלו הג' מראות של צמר הן תט"ו דברים והרא"ם פי' דתכל

אבני שהם ואבני וכן  שמן למאור ובשמים לדבר אחדובכת"י מושב זקנים חושב  ,שיאים הביאום וכ"כ בגור ארי'ואבני מלואים שהנ
שמן למאור ובשמים לשמן המשחה שאינם לא למלאכת המשכן ולא לבגדי כהונה  הובשפתי כהן פירש שאינו מונ ,מלואים לדבר אחד
הרי שלא מנה שמן למאור ובשמים )הובא לעיל( ...  ור' סימון ר' חנינאה כ-נו להמבואר להדיא בשהש"ר דוווכ"כ בפי' הרע"ב וכ

שהבשמים בכלל ובחזקוני  ,)ר' בחיי( המפרשים הנ"ל נראה שחושבים בשמים וסמים לדבר אחד וכ"כ רב"חלשמן המשחה. ומדברי 
להלן אות לז וגירסא אחרת יש  כנגד ט"ו מועדים וראה ט"ו דבריםשדורש  הושיטה אחרת בזהר ח"ב קל .הואיל ואינם בעין השמן

 וגו' שהפרשתם לי כנגד ש ש ה עשר דבר שעשיתי לכם במצרים ש ש ה עשר דברבמדרש הגדול כאן 
נחשב כדבר אחד בלבד. כיצד אפשר לראותם  )שמ' תר' כה,ז(נחשב כדבר אחד בלבד, ופסוק  )שמ' תר' כה,ו(פסוק  ]מושב זקנים[לפי 

 מכות בכך?כדבר אחד והאם תבניות הטעמים תו

ים: ,ו:כהתרומה שמות  ָֽ ֶרתַ֣הַּסּמ  ְקט ֶ֖ הְ֣ול  ְׁשָח֔ ְלֶׁשֶ֣מןַ֣הּמ  ים֣  רְּ֣בָׂשמ  ֶמןַ֣לָּמא ֑  ֶׁשֶ֖

ר ,ו(כהתר'  'שמ) [אבן עזרא] ֶמןַ֣לָּמא ֑ יםלצורך המאור כמשפט. אמרו חכמי הדור, כי טעם  ֶׁשֶ֖ ָֽ ֶרתַ֣הַּסּמ  ְקט ֶ֖ הפוך, וכן הוא הסמים  - ְול 
, ואת הבשם ואת )שאלה( ולשמן המשחה בשמים? ועוד )טט: בחלק הבא בפסוק למה לא כתוב( ן, למה לא נאמר כן,בעבור הקטרת. אם כ

ים֣ לה, כח(. והנכון בעיני שמלת  ' תצ'השמן למאור ולשמן המשחה ולקטרת הסמים )שמ הכוללת ְּבָׂשמ  ְׁשָח֔ . ובשמים שהם ְלֶׁשֶ֣מןַ֣הּמ 
 :האמתמעורבים עם הסמים לקטרת. וככה קבלת 

ר ,ו(כהתר'  'שמ) [בכור שור]ר' יוסף  ֶמןַ֣לָּמא ֑ האל המנורה, : ֶׁשֶ֖ ְׁשָח֔ ְלֶׁשֶ֣מןַ֣הּמ  ים֣  : יש לתמוה שכל הפרשה כולה אינה אלא תיקוני בניין, חוץ ְּבָׂשמ 

ובשלמא שמן המשחה צורך הבניין, . מפסוק זה שהם לצורך עבודה, ואינו אומר "חטים ללחם הפנים", "כבשים לתמידים ולמוספין", ולא "עצים למערכה"
ונראה ששלשתן משום שצריך אומנין לכך הוצרך להביאו לפני האומנין. אלא "שמן למאור" למה הוזכר כאן?  שבו נתקדש כל הבניין, והקטורת נמי,

מלכי המלכים. וכן מצינו שעל ידי הקטורת  , שמן המשחה כדפרישית, הקטורת: דרך מלכים שבשמין להם את הבית קודם שיכנסו בה, וכל שכן מלךצורך הבניין
"שמן למאור": אין דרך "כי בענן אראה על הכפורת". )וי' אח"מ טז,ב( "וכסה ענן הקטורת את הכפורת", וכתיב )וי' אח"מ טז,יג( שכינה באה, כדכתיב 

ו מקום המאורות ביום ובלילה, כי אין דרך כבוד לדור וגם הבית אינו מתוקן עד שיפתחו בו חלונות, ויתקנ למלך לבא אל ביתו עד שידליקו לו נירות,

ר ,ו(כהתר'  'שמ)והכי פשוטה דקרא,  בחשיכה. ואעפ"י שאינו צריך לאורה, כבוד מעלה הוא ֶמןַ֣לָּמא ֑ , מדלא כתיב ומאותו ]שמן[ יקחו למשחה, ֶׁשֶ֖
ֶרתַ֣הּסַ֣קאי.  כן(-)טט: הכתוב לפני דלעילשמן ובשמים למשחה, אלא אשמן  ְקט ֶ֖ יםְול  ָֽ  .(]ראב"ע[)ע"פ  : לצורך הקטורת יקח סמיםּמ 

ֶמן ,ו(כהתר'  'שמ)   טפחא בתפקיד שנוי ורבוי ופירוש התפקידים ילמד באופן הבא: – ֶׁשֶ֖

ה ,ו(כהתר'  'שמ) ְׁשָח֔ ְלֶׁשֶ֣מןַ֣הּמ  ים֣  יםקטן והוא מצווה ואחריו -)אתנח( פשטא מונח זקף - ְּבָׂשמ  ָֽ ֶרתַ֣הַּסּמ  ְקט ֶ֖  מצוה. ְול 

הבלימוד לכתוב הבא אחרי  ]ראב"ע[שר שזהו מופע של לימוד לאחריו ואלפניו. ואז ע"פ אפ ְׁשָח֔ ְלֶׁשֶ֣מןַ֣הּמ  ים֣  ֶרת֣היינו  ְּבָׂשמ  ְקט ֶ֖ ְול 
ים ָֽ ה, הבשמים באים לשתי מטרות )א(  ַהַּסּמ  ְׁשָח֔ ים)ב(  ְלֶׁשֶ֣מןַ֣הּמ  ָֽ ֶרתַ֣הַּסּמ  ְקט ֶ֖  ל 

רמטרות ומעביר אותה לכתוב אלפניו  הלימוד אלפניו לוקח את התכונה של שתי ֶמןַ֣לָּמא ֑ ללמד להכין  ]ר' יוסף בכור שור[ע"פ  ֶׁשֶ֖

ֶמןשמן באיכות שמן למאור )א( למנורה )ב( שישמש להכנת שמן המשחה. לכן  טפחא בתפקיד שנוי ורבוי, שנוי מהפשט למאור,  – ֶׁשֶ֖

 ורבוי שישמש גם להכנת שמן המשחה.

הוא כעין מכה בפטיש של בנין המשכן, מלאכת הקדשתו והארתו הקבועה לכבוד מלך  ,ו(כהתר'  'שמ)וק פס [בכור שור]ר' יוסף לפי 

מלכי המלכים הקב"ה. אפשר שלכן תבנית הטעמים של מרכז הפסוק היא כעין לימוד לאחריו ואלפניו לאחד את שני החמרים 

 תיקון אחד מהי"ג. –הבסיסיים למטרה אחת 

ר ב[[ס]תורה שלמה ]י"ג תיקוני משכן. העיון הבא הוא שלא בנושא  ֶמןַ֣לָּמא ֑  ,ד כל מעשי בראשית היתה מלאכת המשכן וכו'נגכ ,ֶׁשֶ֖
א ר ת   ייְׁהִּ֤  )בר' א,יד(במעשה בראשית  רן אוכ מְׁ ֶמןַ֣לָּמא ֑  [פקודי ,לקח טוב] ֶׁשֶ֖

גְׁד לִּ֑  טז(,א 'בר) ]זהר ח"ב קמז,ב[ ת ה  א ר ֖ מְׁ ֵנ֥י ה  ת־שְׁ ים א  ֣ע ש ֱאֹלהִּ֔ י  ת )ים ו  ה וְֵׁא֖ יְׁלָׁ ל ֔ ל ת ה  ֣ ש  מְׁ ט ן  לְׁמ  ֤אֹור ה קָׁ ת־ה מָׁ ֔יֹום וְׁא  ל ת ה  ֣ ש  מְׁ ֤אֹור ה גָׁד ל  לְׁמ  ת־ה מָׁ א 

ֽים:  וכו' שמן המאור ושמן למאור, עלמא עלאה ועלמא תתאה )טט: היינו שני המאורות הם(אלין ( ה כֹוכָׁבִּ

ר ,ו(כהתר'  'שמ) ֶמןַ֣לָּמא ֑ ל )דב' וא' ו,ד(אתנח, כתבנית הטעמים של  )סלוק( טפחא – ֶׁשֶ֖ ֵא֑ רָׁ ע יִּשְׁ ֖ מ  , מאור המנורה מביא למאור התורה, שְׁ

ר ]זהר ח"ב קמז,ב[מביא למאור ה', התחזקות בקבלת עול מלכות שמים זאת דרשת  ֶמןַ֣לָּמא ֑ אלין שמן המאור ושמן למאור,  ֶׁשֶ֖
להות( בהתקשרות אמונית -שמים בעולם הנברא )עולם התכסות א, היינו התחזקות בקבלת עול מלכות  עלמא עלאה ועלמא תתאה

ים )בר' א,א(להות(, תבנית טעמים זאת הינה בקבוצה אחת עם תבנית -בעולם העליון )עולם גלוי א ֑ א ֱאֹלהִּ ֣ רָׁ ית בָׁ ֖ ֵראשִּ טפחא מונח  – בְׁ

ר [פקודי ,לקח טוב]-אתנח. מתואם עם הדרשה שב ֶמןַ֣לָּמא ֑   ,אשית היתה מלאכת המשכן וכו'ד כל מעשי ברנגכ ,ֶׁשֶ֖

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
כנוי למידת  – ושמן למאור כנוי למידת תפארת שבאצילות – שמן המאור לב י"א, ע' קלז )אוצר החכמה([-]ידיד נפש, הרב ברע"פ פירוש  

"מ, ע' רנ"ג ]זהר הבהיר, הרב אייכנשטיין יאאור התפארת אינו נפסק לעולם, אור המלכות נפסק לפעמים. כתב בפירוש  ,מלכות שבאצילות
יְׁלָׁה טז(,א 'בר) וע"כ סיים הפסוק )אוצר החכמה([ ל ֔ ל ת ה  ֣ ש  מְׁ ט ן  לְׁמ  ֤אֹור ה קָׁ ת־ה מָׁ ל ת ה ֔יֹום וְׁא  ֣ ש  מְׁ ֤אֹור ה גָׁד ל  לְׁמ  ת־ה מָׁ היינו שמן המאור הוא  א 

ר֣כנוי לשמש  ֶמןַ֣לָּמא ֑  הוא כנוי ללבנה, שאורה מוגבל ופוסק. ֶׁשֶ֖

רַלּמָ֣ ,ו(כהתר'  'שמ) ֑אֹור (,ככז' תצ' )שמאתנח מגביל, יש עוד כתוב כזה בטעם אתנח  – א ֑ ית ל מָׁ ֖ תִּ ְ֛ך כָׁ . אלו שני כתובים הבאים כאחד לכן זָׁ

ר ,ו(כהתר'  'שמ)אין מלמדים אותו דבר. מוצע לומר כי  אתנח כטעם מפסיק מרמז לדרשה שהאור נפסק לעתים, וזה רמז לירידת  – ַלָּמא ֑

כל זמן שהיה שמעון  ]יומא לט,א[]ירושלמי יומא פ"ו,ה"ג[ [ז"ה,תוספתא מסכת סוטה )ליברמן( פרק פי"ג]-הדורות כנדרש ב
 וגו' הצדיק קיים היה נר מערבי תדיר משמת הלכו ומצאוהו שכבה מיכן ואילך מוצאין אותו פעמים כבה פעמים דולק

֑אֹור (,ככז' תצ' )שמוטעם אתנח בכתוב  ית ל מָׁ ֖ תִּ ְ֛ך כָׁ ְ֛ך  (,ככז' תצ' )שמ תלמוד לומר...  ,מ"ה[משנה מנחות פ"ח]-להגביל כנאמר ב תפקידו זָׁ זָׁ

֑אֹור ית ל מָׁ ֖ תִּ  : ולא זך כתית למנחות כָׁ

ר ֶמןַ֣לָּמא ֑ ים...  ֶׁשֶ֖ ָֽ ֶרתַ֣הַּסּמ  ְקט ֶ֖ אביי מסדר מערכה משמיה דגמרא, ואליבא דאבא  [בבלי יומא לג,א]-כסדר בפסוק כך נדרש ב ְול 
 להטבת שתי נרות, והטבת שתי נרות קודם לקטורת, ... חמש נרות קודם והטבת ...  שאול:

 

ֶׁשן: :ז,כהתרומה שמות חזרה לנושא י"ג תיקוני המשכן.  דְ֣וַלח ָֽ פ ֶ֖ יםָ֣לא  ֑ ֻּלא  ֶ֖י֣מ  ַהםְ֣וַאְבנ    ַאְבנ י־ׁש ֕

ַהם ( עצמן בכתפי האפוד לרכוס אליהם שהם ככוללות )א-שהם לאפוד בלבד, )ב( אבני-מצב משמעות )א( אבני-מקף כרב – ַאְבנ י־ׁש ֕

ַהםגדול מרמז לבחור אפשרות )ב( של -החושן, )ב( אבן השוהם שהיתה בחושן, )ג( שאר אבני המילואים בחושן, טעם זקף  – ַאְבנ י־ׁש ֕

ַהם [אבני שוהם ואבני מילואיםאילן, מושגים תלמודיים, -]שו"ת ברכבעלי שלושה תפקידים ע"פ  האפוד" )ע"ע(,  "אבניהם,  ַאְבנ י־ׁש ֕
ואבני מילואים הם, "אבני החושן" )ע"ע(. ויש מפרשים, שאבני שוהם כוללות את אבני האפוד וגם את אבן השוהם שהיתה בחושן. 

 . אבני שוהם שהן אבני מילואים ויש מפרשים:ויש מפרשים, שאבני שוהם ואבני מילואים היו גם בחושן וגם באפוד. 

֑֣בפירוש השם  ֻּלא  ֶ֖י֣מ  , יש שכתבו, שנקראו כך על שם "שעושין לאבנים מושב בזהב כמין גומא ונותנין שם האבן למלאות את יםַאְבנ 
הגומא". ויש מפרשים: "על שם האבנים, שהיו שלמות, שלא נחצבו ממחצב אלא נבראו כך כחלוקי אבנים אשר בנחל, וגם לא חסרו 

אבני מילואים, מלשון מלא, כלומר אבנים שלמות ומלאות. ויש מפרשים: על שם  מהן כלום אחר כך על ידי מעשה חרש אבן", ומשום כך נקראות
 .שאבני החושן היו ממלאות ומכסות את כל שטח החושן, מה שאין כן אבני האפוד שאינן אבני מילואים, שאין הן ממלאות את כל פני שטח האפוד

֑ים ֻּלא  ֶ֖י֣מ  )ב( מילאו את המסגרת שבה היו נתונים גם באפוד, וגם בחושן, )ג( ע"פ מלמד על תכונות האבנים שהיו )א( שלמות  – ְוַאְבנ 

ם ,יא(כחתצ'  'שמ)-ולא חסרו כלום מ ]בבלי סוטה מח,ב[ י ח תָׁ֗ ַהם֣ע"י השמיר. אפשר כי טעם פִּתּוֵח֣ גדול מלמד על שלושה -זקף – ַאְבנ י־ׁש ֕

םדברים בענין  י ח תָׁ֗ םם הללו אין כותבין אותן בדיו, משום שנאמר: אבני [בבלי סוטה מח,ב]-כנלמד ב פִּתּוֵח֣ י ח תָׁ֗ , ואין מסרטין פִּתּוֵח֣
ֽם פק' לט,יג( 'שמ)עליהם באיזמל, משום שנאמר:  ֻלא תָׁ ואינן  ,, אלא כותב עליהם בדיו, ומראה להן שמיר מבחוץ והן נבקעות מאליהןבְׁמִּ

 . ]בבלי ע"ז כג,ב[חסרות 

לשמן המשחה ולקטורת הסמים. אבל מטרה אחת  בשמיםלמאור ולשמן המשחה,  שמןשני חמרים ע"פ תבניות הטעמים בפסוק )כה,ו( יש 

 של כבוד מלך מלכי המלכים הקב"ה. בפסוק )כה,ז( יש חומר אחד אבני שהם שהוא שם כללי לאבנים.

 באופן זה אפשר להסביר שאמנם נמנים ט"ו או ט"ז חמרים אבל יש י"ג תיקוני משכן.

 

֣יתָּ֣כל: ט,שמות תרומה כה תַּ֣תְבנ  ֶ֖ ןְ֣וא  ְׁשָּכ֔ ֣יתַ֣הּמ  ֚תַּ֣תְבנ  ַמְרֶא֣ה֣אֹוְתָ֔ך֣א   ֣ י לֲ֣אֶׁש֤רֲ֣אנ  ּו׃֣֣ס-ְּככ ֗ ֶ֖ןַּ֣תֲעׂשָֽ ָל֑יוְ֣֣֣֣֣֣֣וכ  ּ֣כ 
ַמְרֶא֣ה֣אֹוְתָ֔ך֣(ט,כה 'תר' שמ)  ֣ י לֲ֣אֶׁש֤רֲ֣אנ  קטן -, כעין כתוב סתום שלא בא לסתום אלא לפרש, זקףקטן-רביע מהפך פשטא מונח זקף -ְּככ ֗

 ַמְרֶא֣ה ,ט(כה' תר' שמ) [בעל הטורים]ני לימודים, מהפך פשטא מלמד שלפחות אחד מהלימודים יוצא מפשט הכתוב. ויתבאר ע"פ מלמד על ש

 . מלמד שהיה חגור כמין פסיקיא של עור והראה למשה תבנית המשכן ותבנית כל כליו )עיין מנחות כט א( (246) בגימטריא גבריאל. (246)גי' 

חייא בר אבא אמר ר' יוחנן  גבריאל ... הראה לו למשה מעשה המנורה תנא דבי רבי ישמעאל שלשה דברים היו קשין לו אמר רבי ושם נאמר "
מרחיב ממנורה לכל המשכן ובא להוציא מהפשט וללמד  ]בעה"ט[". הסבר למשה עד שהראה לו הקב"ה באצבעו ואלו הן מנורה וראש חדש ושרצים

 . למשה תבנית המשכן ותבנית כל כליו לאך גבריאל מראהשלא ראה משה את הקב"ה אלא היה המ
 ]מנחות כט,א[ ]שם ע' שצו[", ויש אומרים אף הלכות שחיטה" ]ביאורי ופירושי ר' מהר"ל מפראג עה"ת, דב בן אהרן, ע' קכז )אוצר החכמה([

 )ואח"כ הגירסה שהבאנו " אה משה ועשה כמותןתניא רבי יוסי ברבי יהודה אומר ארון של אש ושלחן של אש ומנורה של אש ירדו מן השמים ור
דאמר רבי מאיר כמין מטבע של אש הוציא הקדוש ברוך הוא מתחת כסא כבודו  ,ה"ד[א"שקלים פ ]ירושלמי )וילנא( ] וגו'(, אמר רבי חייא בר אבא
֗נּו יג(,ל ' תשאשמ) והראהו למשה ואמר לו ֣ה׀ יִּתְׁ (. מהר"ל ]תיב"ע[-)וכן ב,אה לו כמין מטבע של אשהר - יג(,ל ' תשאשמ) [רש"י] : כזה יתנו ז 

שמשה  ]במ"ר[-. וגם מביא מ]מנחות כט,א[-כוונת ה' הייתה להראות הנתינה ולא המטבע, לכן לא נמנה ב )שמ' תשא( ]גור אריה[בפירוש 

 התקשה בשמן המשחה.
ל֣(ט,כה 'תר' שמ) על ארבעה דברים שהראה למשה באש, או כל מה שהראה רביע, צ"ע האם בא ללמד על דברים שמשה התקשה בהם, או  – ְּככ ֗

שמן  ]במ"ר[מוסיף הל' שחיטה ו/או לפי  ]מהר"ל[וכו' נוסף מטבע, לעומתו  ]תיב"ע[יש כאן שלשה דברים, ע"פ  ]מנחות כט,א[הקב"ה למשה. לפי 

 המשכן וכל כליו. ]בעה"ט[המשחה, ע"פ 

 שכן ומלמד על העתיד במוסבר להלן.לימוד שני מתבנית הטעמים מהפך פשטא, מוציא מפשט המ

ל (שמ' תר' כה,ט) כ ֗ ר כְׁ ֤ ה ֲאנִּי   ֲאש  ֣ א  רְׁ ָך֔  מ  ת אֹותְׁ ֣ית ֵאִ֚ נִּ בְׁ ן ת  כָׁ֔ שְׁ מִּ ת ה  ֵא֖ ֣ית וְׁ נִּ בְׁ יו-כָׁל ת  ֑ ן ֵכלָׁ ֵכ֖ ֲעֽשּו׃ וְׁ קטן בין שני -קטן ... זקף-זקף –ס   ת 

נכנס לעזרה ואחד הנכנס לתוספת העזרה שאין מוסיפין על העיר אחד ה,מ"ב[ ב"משנה מסכת שבועות פ]כעין הקש, דבר החוזר וקורה.  קיסרים,
 ועל העזרות אלא במלך ונביא ואורים ותומים ובסנהדרין של שבעים ואחד ובשתי תודות ובשיר ובית דין מהלכין ושתי תודות אחריהם וכל ישראל

 : בין עליהאחריהם הפנימית נאכלת והחיצונה נשרפת וכל שלא נעשה בכל אלו הנכנס לשם אין חיי

ל (שמ' תר' כה,ט)אמר ה' למשה  [ב"מ,ב"פירוש המשנה לרמב"ם מסכת שבועות פ] כ ֗ ר כְׁ ֤ ה ֲאנִּי   ֲאש  ֣ א  רְׁ ָך֔  מ  ן וכו'  אֹותְׁ ֲעֽשּו׃ וְֵׁכ֖ רצה , ת 
והטעם שהיה ...  בזה שכל מקדש שייעשה כמו זה תהיה עשייתו. וכבר ידעת כי משה מלך ומכלל המלכים מנאוהו נוסף על הנבואה

ית שני קדוש ואף על פי שנעשה בלי אורים ותומים בלי מלך לפי שהוא בקדושתו עומד עד סוף הדורות, כלומר הקדושה שנתקדש ב
אין מוסיפין על העיר או על העזרות  [א"הי,ו"רמב"ם הלכות בית הבחירה פ] .בימי שלמה, ומה שעשה עזרא זכר בעלמא הוא דעבד

ל (שמ' תר' כה,ט) תומים ועל פי סנהדרין של שבעים ואחד זקנים שנאמראלא על פי המלך וע"פ נביא ובאורים ו כ ֗ ר כְׁ ֤ ה ֲאנִּי   ֲאש  ֣ א  רְׁ ָך֔  מ   אֹותְׁ
 ., ומשה רבינו מלך היהוכן תעשו לדורות 

ל (שמ' תר' כה,ט) כ ֗ ר כְׁ ֤ ה ֲאנִּי   ֲאש  ֣ א  רְׁ ָך֔  מ  ת אֹותְׁ ֣ית ֵאִ֚ נִּ בְׁ ן  ת  כָׁ֔ שְׁ מִּ עין בנין אב או הקש, דבר קטן בין שני קיסרים, כ-קטן ... זקף-זקף -ה 

 .וכן תעשו לדורות ]רמב"ם[-החוזר וקורה כפי' ה
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 שמות תרומה כה,א )התשע"ט()בהשתתפות נחלת יעקב( 3.14 

 עד כאן חמרי המשכן, מכאן הוראות הכלים לעשיה מן החמרים. הראשון ארון העדות הנושא אור הבורא והתורה, ולימודים ממידות הארון.

֑יםְ֣וָעׂשֵ֥֣,י: כהתרומה שמות  ּט  ֣יׁ֣ש  ֹוןֲ֣עצ  ֹו:ּ֣֣֣֣֣֣וֲ֣ארֶ֖ ָמתָֽ י֣ק  צ  ֶ֖ הָ֣וח  ָרְחּ֔בֹוְ֣וַאָּמֵ֥  ֣ י יָ֣אְרּ֗כֹוְ֣וַאָּמ֤הָ֣וח  צ  צ  םָ֣וח ֶּ֜ י  ַ֣אָּמַת֨
י ֑אֹור  ,ג(א 'בר) ֣ ים יְׁהִּ ֖ ר ֱאֹלהִּ אמ  ְׁהִּי־ֽאֹור:     ו י ֥ ֽי ר: ,א(כה 'תר 'שמ)פ  ו  ה ֵלאמ ֽ ֥ ל־מ ש  ר ֖ה' א  ֵב֥ ה ... ,ב(הכ 'תר 'שמ)  ו יְׁד  ֑ רּומָׁ י תְׁ ֖ חּו־לִּ ִּקְׁ  'תר 'שמ)וגו' ....  וְׁי

ֽם׃  ,ח(כה י בְׁתֹוכָׁ ֖ כ נְׁתִּ ש וְׁשָׁ ֑ דָׁ קְׁ י מִּ ֖ שּו לִּ ֥ ֲעֽשּו׃  ס  ,ט(כה 'תר 'שמ)וְׁעָׁ ן ת  ֽר: (משלי ו,כג)וְֵׁכ֖ ֥חֹות מּוסָׁ ים תֹוכְׁ יִּ֗ ְך ח ֝ ר  ֥ ה ֑אֹור וְׁד  וָׁה וְׁ֣תֹורָׁ צְׁ י ֵנ֣ר מִָּ֭ ֤  כִּ

ים ,י(כה 'תר 'שמ)ד"א  [ב שמות רבה )וילנא( תרומה לד] ֑ ּט  ֣יׁ֣ש  ֹוןֲ֣עצ  ּוֲ֣ארֶ֖ ה ... ,ב(כה 'תר 'שמ), מה כתיב למעלה ְוָעׂשֵ֥ ֑ רּומָׁ י תְׁ ֖ חּו־לִּ מיד  וְׁיִּקְׁ
֑ים ,י(כה 'תר 'שמ) ּט  ֣יׁ֣ש  ֹוןֲ֣עצ  ּוֲ֣ארֶ֖  , מה התורה קדמה לכל, כך במעשה המשכן הקדים את הארון לכל הכלים, ְוָעׂשֵ֥
ֹון ,י(כה 'תר 'שמ) [בעל הטורים]   )במדב"ר ג יא(. ואותיות נורא. כי הוא אש אוכלת. )שמו"ר נ א( אותיות אורן. שיש בה אורן של ישראל. ֲארֶ֖

ֹון ,י(כה 'תר 'שמ) ּוֲ֣ארֶ֖ )סלוק( מרכא טפחא, כעין מידת לימוד סמוכים )כעין מידה כ"א כ"ב מל"ב מידות( מקשר הארון, הכלי  – ְוָעׂשֵ֥

 פרשת תרומה. והמשך המדרש משוה הארון הוא התורה אל האור שקדם במעשה בראשית הראשון, לפרשיה הראשונה של 

י ֑אֹור ,ג(א 'בר)מה האור קדם לכל מעשה בראשית דכתיב  (ש"ר)המשך  ֣ ים יְׁהִּ ֖ ר ֱאֹלהִּ אמ  משלי )תורה שנקראת אור דכתיב ה ,ואף במשכן ו י ֥

ה ֑אֹור (ו,כג וָׁה וְׁ֣תֹורָׁ צְׁ י ֵנ֣ר מִָּ֭ ֤  כל הכלים, , קדמו מעשיה לכִּ
י ֑אֹור ,ג(א 'בר)וזה באותה תבנית טעמים  ֣ ים יְׁהִּ ֖ ר ֱאֹלהִּ אמ   אותיות,  16)סלוק( מרכא טפחא מונח אתנח,  – ו י ֥

֑ים ,י(כה 'תר 'שמ) ּט  ֣יׁ֣ש  ֹוןֲ֣עצ  ּוֲ֣ארֶ֖  אותיות,  15)סלוק( מרכא טפחא מונח אתנח,   – ְוָעׂשֵ֥

תָ֣זָה֣ב֣טָ֣ מ' תר' כה,לא(ש) ַרֶ֖ יָתְ֣מנ  ֵ֥  אותיות 16מונח אתנח,  מרכא טפחא)סלוק(  – ֑הֹורְוָעׂש 

 [עקידת יצחק שמות שער מד )פרשת יתרו(]ככתב  המנורה מאירה אור בעולם הזה שהוא גלוי האור האלקי
של כלם עליהם השלום נתנה התורה האלהית ועל ידי כללם  )משה רבנו(המדברים ברוח הקדש אשר על יד רבן הנביאים 

 האלהיהעליון  מקורהזך והמצוחצח מה האורהעליונה וטהורה השואבת מנורה נה הנם כעין נתפשטה אור ההנהגה ה
 עצמה מושפעת ממנו )בגילויה בלוחות המונחים בארון( שהתורה

 
 [מדרש תנחומא )ורשא( פרשת ויקהל]

ְך ע ל־ ,ב(א 'בר) כך הקדוש ברוך הוא היה העולם חשך שנאמר...  ר' יהודה בר אלעאי אומר ש  ֑הֹוםוְׁח ֖ נֵ֣י תְׁ ונתעטף באור ואח"כ ברא את  פְׁ
ֽה: (קד,ב 'תה))טט: כנאמר  העולם יעָׁ יְׁרִּ יִּם כ  מ ֗ ה שָׁ֝ ֥ ה נֹוט  ֑ לְׁמָׁ ֹור כ ש  ה־אָ֭ , כיצד ומהקב"ה למדו הצדיקים שיהיו מתחילין תחלה באורה( ע ֽט 

ועשה את המשכן במה פתח תחלה ויעש  בשעה שאמר משה לבצלאל מאמרו של הקדוש ברוך הוא שאמר ועשו לי מקדש, א"ל משה לך

משה א"ל להתחיל במשכן והוא התחיל בארון למה בשביל שהארון מקום התורה שהוא אורו של עולמים העה"ז  ...בצלאל את הארון, 
 ,והעולם הבא

֑יםאתנח בתפקיד הגבלה, שהקב"ה צמצם חכמתו להיות בתורה ואור שבה ישכון בארון  – ֑אֹורתורה נקראת ה ּט  אתנח בתפקיד  – ׁש 

֑יםהגבלה וזהו בחומר מוגבל לרמז שאור אין סוף ברוך הוא ממלא את הכל בשווה גם במקום הקליפות כמרומז במלת  ּט  ועל כך ׁ֣ש 

֑ים תנחומא )בובר( תרומה סי' ט[ ע"פס  ]תו"ש דרשו רז"ל ּט  ֣יׁ֣ש  ים ולמה קרא אותה, ֲעצ  ֑ ּט  אלא כדי לרפאות מה שעשו , ׁש 
יםב שִּ  ישראל ֑ יםד"א  .טִּ ֑ ּט  ֣יׁ֣ש  זְׁ֖נֹות  (כה,א ' בלקבמ) בשטים חטאובשטים,  ולקובשטים,  חטאו, ֲעצ  ם לִּ עָׁ֔ ֣ח ל הָׁ ים ו יָׁ ֑ טִּ שִּ ל ב  ֵא֖ רָׁ ִּשְׁ ב י ו ֵי֥ש 

ֽב ֥נֹות מֹואָׁ ל־בְׁ ה (כה,ט ' פי'במ) ולקו בשטים:, א  ֑ גֵפָׁ ים ב מ  ֖ ֕יּו ה ֵמתִּ  ע"י מעשה פינחס(.) ולא זזו משם עד שנתרפאו, ו יִּהְׁ

 

ה  יט(,ישעיה מא) עצי שטים, מין ארז, שנאמר ]תורה שלמה צט[ טָׁ֔ ז שִּ ר  ֣ בָׁר  א  דְׁ ן ב מִּ ֵת֤ אמר ר' שמואל בר נחמני,  ]תו"ש נט[ )לקח טוב(א 
ה ו הֲ  יט(,ישעיה מא)) כ"ד מיני ארזים היו ומכולם לא נבחר אלא ז' שנאמר טָׁ֔ ז שִּ ר  ֣ ר  א  בָׁ דְׁ ן ב מִּ ֵת֤ ֥ר א  הָׁ דְׁ ה בְׁ֛רֹוש תִּ בָׁ֗ ֲערָׁ ים בָׁ ֣ שִּ ן אָׁ מ  ֑ ץ שָׁ ס וְֵׁע֣ ֖ ד 

ֽו: דָׁ ֖שּור י חְׁ א  ים ,י(כה) ומכולם לא נבחר אלא השטה בלבד שנאמר ּותְׁ ֑ ּט  ֣יׁ֣ש   )תנחומא ישן סי' ט( ֲעצ 

֑ים ,י(כה 'תר 'שמ) ּט  ֣יׁ֣ש   מונח מרבה אלו כ"ד מיני ארז, אתנח מגביל לארז ששמו שטה. – ֲעצ 

 

ֹו:...  ,י(כה 'תר 'מש) ָמתָֽ י֣ק  צ  ֶ֖ הָ֣וח  ָרְחּ֔בֹוְ֣וַאָּמֵ֥  ֣ י יָ֣אְרּ֗כֹוְ֣וַאָּמ֤הָ֣וח  צ  צ  םָ֣וח ֶּ֜ י   ַאָּמַת֨

י ,י(כה 'תר 'שמ) צ  םָ֣וח ֶּ֜ י  ָרְחּ֔בֹו֣קדמא ואזלא, בתפקיד כעין כלל )לא מהמידות כלל ופרט(, תבנית הטעמים  – ַאָּמַת֨  ֣ י  –ָאְרּ֗כֹוְ֣וַאָּמ֤הָ֣וח  צ 

ָרְחּ֔בֹו֣קטן בין תפקידיה כתוב סתום שלא בא לסתום אלא לפרש. תבנית הטעמים -... זקףרביע   ֣ י קטן -מהפך פשטא זקף –ְוַאָּמ֤הָ֣וח  צ 

מרמזת לשני לימודים שלפחות אחד מהם יוצא מפשט הכתוב. אפשר שכאן הכוונה לתחומים שונים של לימודים שחלקם אינם קשורים 

לימודים בנושאים שונים ממידות הארון ואינם כפשט הפסוק. להלן   -רביע מרמז לכעין ארבעה כללים  – ֹוָאְרּכ֣֣֗לארון. אפשר כי טעם

 מצאנו לימוד בדרך המוסר כלל להתנהגות תלמיד חכם, ועוד ארבעה לימודים הלכתיים.

 

יָ֣אְרּ֗כֹוְ֣וַאָּמ֤הָ֣וח  צ֣  ,י(כה 'תר 'שמ) [בעל הטורים]בדרך מוסר  צ  םָ֣וח ֶּ֜ י  ֹו:ַאָּמַת֨ ָמתָֽ י֣ק  צ  ֶ֖ הָ֣וח  ָרְחּ֔בֹוְ֣וַאָּמֵ֥  ֣ כל מידותיו היו שבורות בחצאי  י
 )עירובין נד א(: אמות, ללמד שכל מי שלומד תורה צריך לשבר ולהשפיל עצמו

 (באמות מרובעות)שטח דפנות  הארון יש בו שתים עשרה אמה בארכו וברחבו...  ([מדרש הגדול]תורה שלמה קה* )

 כנגד שתים עשרה מדות טובות שנאמרו בצדיק דכתיב א"ר(. 12א"ר ( =  4.5=  2*  1.5*  1.5א"ר( +  )  7.5 = 2*  1.5*  2.5) ) 
ָֽך: )תה' טו,א( ש  דְׁ ר קָׁ ֣ ן בְׁה  כ ֗ שְׁ ֽי־יִּ֝ ָ֑ך מִּ י־יָׁ֣גּור בְָׁאֳהל  ' מִּ  וגו'  הָ֭

 :ח אלא בשפליםלהורות כי התורה לא בשמים היא. ואינה שורה בגסי הרו ,י(כה 'תר 'שמ) [צרור המור]
והטעם לפי שהחכם ראוי שיהיה שפל ולא יחשוב אם הוא בקי שהגיע לקצה הבקיאות, ואם הוא מפולפל שהגיע  [תולדות יצחק]

ֽם: (ט,איוב יא) לפלפול שנאמרָרְחּ֔בֹו֣-רומז לבקיאות וָאְרּ֗כֹו֣-לקצה הפלפול, ש נִּי־יָׁ ה מִּ בָׁ֗ חָׁ ּה ּ֝ורְׁ ֑ דָׁ ץ מִּ ר  ֣ ה ֵמא  ֣  ֲאֻרכָׁ

 

ים רָאמ ֣  (ג,ג 'בר)שנאמר  )טט: מקור )א(( –אמר חזקיה: מניין שכל המוסיף גורע  [בבלי סנהדרין כט,א] )טט: הלכה )א(( לכהבדרך ה  ֱאֹלהִּ֗

אכְׁלּו  ֹ֤לא נּו ת ֽ מ ֔ גְׁ֖עּו וְֹׁ֥לא מִּ יָ֣אְרּ֗כֹו ,י(כה 'תר 'שמ)מהכא  )טט: מקור )ב((רב משרשיא אמר:  .֑בֹו תִּ צ  םָ֣וח ֶּ֜ י  טול אות  ]תו"ש קג["פ )ע ַאָּמַת֨

ומאות ו"ו של  ְוַאָּמ֤ה, ומלת אמה נלמדת מההמשך הוי שתי מאות אמהאל"ף מתחילת מלת אמתים ותקבל מילת מתים )בקריאה מאתים( 

י צ  שְׁ  (כו,ז ' תר'שמ) :)טט: מקור )ג(( רב אשי אמראמה ולא שאמתיים הוא חצי אורך הארון(  2.5לומדים שהאורך  ָוח ֶּ֜ ֵתי־ע  תע שְׁ יע ֖ ְׁרִּ ה י   .ֵר֥

יָ֣אְרּ֗כֹו ,י(כה 'תר 'שמ) [פסיקתא זוטרתא )לקח טוב(]  )טט: הלכה )ב(( בדרך הלכה צ  םָ֣וח ֶּ֜ י  , מיכן אמרו אין עושין ספר תורה לא ַאָּמַת֨
ים, בקלף יותר על היקפו ולא היקפו יתר על ארכו: שאלו את רבי שיעור ספר תורה בכמה, אמר להם בגויל ששה טפח )טט: גובה(ארכו 
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
מקום הנחתו שני טפחים, שכל שיש בהיקפו שלשה טפחים,  )טט: קוטר(איני יודע וכו'. וכל ספר שהיקפו ששה טפחים, בידוע שעוביו  

בבלי בבא ]-הנ"ל נמצא ב ]לקט טוב[-ה :)ראה להלן( כך דינוטפח, למדנו שספר תורה שעשה משה רבינו  )טט: קוטר(יש בו רוחב 

י֣...  ,י(כה 'תר 'שמ)מיתיבי: ארון שעשה משה, הלן ... שהמשכה כל [בתרא יד,א צ  ֶ֖ הָ֣וח  ָרְחּ֔בֹוְ֣וַאָּמֵ֥  ֣ י יָ֣אְרּ֗כֹוְ֣וַאָּמ֤הָ֣וח  צ  צ  םָ֣וח ֶּ֜ י  ַאָּמַת֨
ֹו: ָמתָֽ באמה בת ששה טפחים; והלוחות, ארכן ששה ורחבן ששה ועביין שלשה, מונחות כנגד ארכו של ארון; כמה לוחות אוכלות  ק 

שני טפחים נשתיירו שם  -שר טפחים, נשתיירו שם שלשה טפחים, צא מהן טפח, חציו לכותל זה וחציו לכותל זה בארון? שנים ע
אז מזה שספר התורה בארון, רוחבו  טפח, )טט: קוטר(שכל שיש בהיקפו שלשה טפחים, יש בו רוחב לפי הכלל  ,שבהן ספר תורה מונח

 .פו צריך להיות שוה לאורכו, לכן אורכו היה ששה טפחים כאורך הלוחות.טפח, והיות והיק 6טפח לומדים שהיקפו היה  2היה 
אין עושין ספר תורה לא ארכו יותר על היקפו ולא * היקפו יתר על ארכו, וכמה הוא  ,ה"א[רמב"ם תפילין ומזוזה וספר תורה פ"ט] 

ות או יותר והוא שיהא ארכו כהיקפו, וכן אורכו בגויל ששה טפחים שהם ארבע ועשרים אצבעות ברוחב הגודל של יד, ובקלף או פח
 אם עשה בגויל פחות מששה טפחים ומיעט את הכתב או יתר על ששה והרחיב בכתב עד שיהיה ארכו כהיקפו הרי זה כמצוה

 .עד כמדת ארכו ]ביאור חדש מספיק[-( וב]בבא בתרא יו[ע"פ  ]כסף משנה שם[)לכתחילה, כי קשה להגיע לדיוק כזה ראה 
* ]לשון הטור וכתב א"א ז"ל והעמוד שעושין לה בסופה הוא בכלל [ א"ה,ט"מוניות הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה פהגהות מיי]

 :(]בבא בתרא יו[)טט: ראה  זה ואם אין שיעור לעובי העמוד אם כן בקל יכול לכוין שיהא בהיקפו ו' כי יעשה עובי העמוד כפי הצורך[

אל תתמה על החפץ, דעבודת בני קהת היה שנשאו את הארון והשלחן, ומפורש  (נשא 'במ) [לוםברית ש] )טט: הלכה )ג(( בדרך הלכה
ֹו: ,י(כה 'תר 'שמ) בכתוב ָמתָֽ י֣ק  צ  ֶ֖ הָ֣וח  ָרְחּ֔בֹוְ֣וַאָּמֵ֥  ֣ י יָ֣אְרּ֗כֹוְ֣וַאָּמ֤הָ֣וח  צ  צ  םָ֣וח ֶּ֜ י  ואם כן מדתו יותר משיעור ארבעים סאה, ומציל   ַאָּמַת֨

מנו לעיל דכל כלי שהוא מחזיק ארבעים סאה אינה נקראת כלי, ומצלת עצמה מן הטומאה, ושיעור ארבעים הוא את עצמו, כמו שהקד
גבי מקוה, שהוא אמה על אמה ברום שלש אמות, נמצא הארון מדתו היה הרבה יותר  )עירובין ד, ב( סאה, הוא שיעור שאמרו חז"ל

וכן השולחן היה מכוון מדתו ממש     .בית מיחוש מפני הטומאהמשעור ארבעים סאה, לכך היו נושאים אותו בכתף, דאין כאן 
 ,ארבעים סאה

 )טט: הלכה )ד(( אמה בת ששה טפחים לבנין ולכלים או אמה בת חמשה טפחים לכלים. בדרך הלכה לשעתה ולעתיד לבוא?
 ומתו, באמה בת ששה טפחים;מיתיבי: ארון שעשה משה, אמתים וחצי ארכו ואמה וחצי רחבו ואמה וחצי ק [בבלי בבא בתרא יד,א]

קניבסקי ]ברייתא דמלאכת המשכן הרב שי"ח  ;)זאת אמה למדידות כלים( ר' יהודה אומר: באמה בת חמשה טפחים... דברי רבי מאיר. 
בין העמודים  : אמה בת ששה טפחים: יש דעה שזאת אמה למדידות בנין, ויש דעה שזאת אמה גם למדידות כלים. מזה דיון מה היה המרחקפ"ד, ע' כה[

 שעליהם נתלתה הפרוכת שהפרידה בין הקדש לקדש הקדשים, כדי שהארון על בדיו יכנס בין שני העמודים האמצעיים מתוך ארבעה העמודים.
ומנלן דבדיו לפותיא דארון הוו יתבי? דילמא לארכו דארון הוו יתבי! אמר ר' יהודה: תרי גברי באמתא ופלגא  [בבלי מנחות צח,ב]

 .אי הוו בדים לאורכו לא היה בין בד לבד אלא אמה ומחצה -תרי גברי באמתא ופלגא  [ב,רש"י מנחות צח] .להו לא מסתגי
ומנא לן דד' גברי דרו. דלא מסתגי להו אימא חד גברא מצד זה ושני בדיו א' על כתף ימין ואחד על כתף [ ב,רבינו גרשום מנחות צח]

טט: למאן דאמר שהלוים הלכו בין בדי הארון, לכל לוי היה  :שני בדים על שתי כתפיו()לא יכול אדם אחד לשאת  שמאל וכן לצד אחר

 12.5אמה( היה  2.5*  5אמה של חמש טפח אז ברוח של ) 2.5אמה והיה רוח קטן בין הלוים. אם רוחב אדם אמה של ו' טפח, והארון היה 

ֵנ֥י ט(,ז ' נשאבמ)טפח בין הבדים הלוים היו קרובים מאד.  בְׁ ֽאּו: וְׁלִּ ף יִּשָׁ ֵת֖ כָׁ ם ב  ש  ֲעֵלה ֔ ד  ת ה ק   ֤ ֽי־ֲעב ד  ן כִּ ֑ ת ֹ֣לא נָׁתָׁ ֖ הָׁ ים  (י,כא ' בהע'במ) קְׁ תִּ֔ הָׁ קְׁ עּו  ה  וְׁנָׁסְׁ

ֽם: ס ן ע ד־ב אָׁ ֖ כָׁ שְׁ ת־ה מִּ ימּו א  ֥ ש וְֵׁהקִּ ֑ דָׁ קְׁ י ה מִּ ֵא֖  נ שְׁ

 

'  ' וארא ז,א(שמ) ,א[שמות רבה )שנאן( פרשת וארא פרשה ח] ר ה  אמ  הו י ֤ ע ֑ ים לְׁפ רְׁ ֖ יָך ֱאֹלהִּ ֥ תִּ ֵא֛ה נְׁת  ה רְׁ ל־מ ש ֔  (כד,ז 'תה) הדא הוא דכתיב:. א 

כָֽׁבֹוד: ל ְך ה  ֣ יָׁ֗בֹוא מ  ם וְׁ֝ ֑ י עֹולָׁ ֵח֣ אּו פִּתְׁ הִּנָׁשְׁ ָֽ֭ ם וְׁ אֵשיכ ֗ ֽ ים׀ רָׁ עָׁרִּ֨ ֤אּו שְׁ ֽבֹודה' נקרא  ]עץ יוסף[)ע"פ  שְׁ ל ְך ה כָׁ ֣ משה כי חלק כבוד ליריאיו כגון שקרא שמו של  מ 

שלמה אמר הפסוק הזה, בשעה שהכניס ארון לבית קדשי הקדשים. עשה ארון של עשר אמות והכניס את הראשון לתוכו ונשא  אלהים(
)ויש דרשות שלא עשה ארון עשר אמה אבל השערים דבקו ולא נתנו מעבר כי היה נשמע מדברי שלמה שנתגאה בבנין בית המקדש( .אותו

כיון שהגיע לפתח בית המקדש היה הפתח של עשר אמות והארון של ארון עשר אמה בפתח עשר אמה(  )טט: ועוד דרשה כיצד הכניסו
 .)צריך מקום לכהנים נושאי הארון( עשר אמות ואין עשר אמות יכולין ליכנס לתוך עשר, ועוד שהיו טעונין בו

הלוחות ושברי לוחות בארון אחד מופרדים זה . ... שלמה הניח עשה ארון של עשר אמות מהדורת וגשל,ע' קח ידי משה[ שמות רבה]

ארון של משה  מזה כי אם היה מניח השברים זה לצד זה היו האותיות מצטרפות היו שמות השם מצטרפים ולא היה שליטה למלאך המות.
י ,י(כה 'תר 'שמ) צ  םָ֣וח ֶּ֜ י   .רון של משהצריך היה שלמה לעשות ארון במדת עשרה אמות ד' פעמים כמדת א ָאְרּ֗כֹו ַאָּמַת֨

י ,י(כה 'תר 'שמ)ע"פ המדרש כאן משמע הכתוב  צ  םָ֣וח ֶּ֜ י  ( העולה עשר 4-אמה ב 2.5הוא להכפיל )  ָאְרּ֗כֹוע"פ טעם רביע של  ַאָּמַת֨

 אמות והיא מידת הארון שעשה שלמה בבית ראשון ואפשר שכך יהיה לבית שלישי שיבנה במהרה בימינו אמן. 

 אמה בפתח עשר אמה, משמע שאמת הכלי )כאן ארון( ואמת הבנין שוות והן של ששה טפחים.מהדרשה כיצד הכניסו ארון עשר 

זה בהנחה שהחליקו את הארון של עשר אמה בפתח של עשר אמה בלי שידי הטוענין יהיו בצדדיו. אבל אם ידי הטוענין היו בצדדיו 

 מוכרח להיות שאמות הארון היו של חמשה טפחים.

 

ּוץְּ֣תַצֶּפּ֑נּוְוצ֣ ֣א:י,שמות תרומה כה חֶ֖ תּ֣ומ  י  ַּבֵ֥ זָָה֣בָ֣ט֔הֹור֣מ  תֹו֣  יָת֤֣א  יב:ּ֣֣֣֣֣֣פ  ָֽ בָ֣סב  ֵ֥רָ֣זָהֶ֖ יָתָ֣עָלֵ֛יו֣ז  ֹ֧  ְוָעׂש 

ֹון ,י(כה 'תר 'שמ)ד"א ( ]ש"ר תרומה לד,ב[)המשך  ּוֲ֣ארֶ֖ ֹון ,י(כה), מפני מה בכל הכלים האלה כתיב ועשית ובארון כתיב ְוָעׂשֵ֥ ּוֲ֣ארֶ֖ , ְוָעׂשֵ֥
"ר שלום א"ל הקדוש ברוך הוא יבאו הכל ויעסקו בארון כדי שיזכו כולם לתורה, א"ר שמעון בן יוחאי ג' כתרים הם, כתר א"ר יהודה ב

ב רֵז֥  ,כד(כה ' תר'שמ)מלכות וכתר כהונה וכתר תורה, כתר מלכות זה השלחן דכתיב בו  ֖ ֽיב זָׁהָׁ בִּ ' שמ:, כתר כהונה, זה המזבח דכתיב בו סָׁ

ב רֵז֥  תצ' ל,ג( ֖ ֽיבסָׁ  זָׁהָׁ ב רֵז֥  ,יא(כה' תר'שמ), וכתר תורה זה הארון דכתיב בו :בִּ ֖ ֽיב זָׁהָׁ בִּ ונקראים זר אלא לומר לך אם אדם  רֵז֥ , למה נכתבים :סָׁ
֥ זוכה נעשים לו  ֛יו ,יא(כה' תר'שמ))אין כתוב כזה אלא  ואם לאו זר, ומפני מה בכולן כתיב ועשית לו ובארון כתיב ועשו עליו רֵז לָׁ יתָׁ עָׁ ֧ שִּ  (וְׁעָׁ

יתָׁ )בלשון יחיד לכן מתאים יותר  ללמדך שכתר תורה מעולה יותר מכולן זכה אדם ֧ שִּ  .לתורה כאלו זכה לכולן (וְׁעָׁ

ֵ֥ר֣זָָהֶ֖ב ,יא(כה' תר'שמ)  יָתָ֣עָלֵ֛יו֣ז  ֹ֧ דרגא תביר מרכא טפחא, תכונה )א( כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב שעל כל אחד חל אותו  – ְוָעׂש 

 כל הלומד תורה כאילו זכה לשלושה כתרים )כתר תורה, כתר כהונה, כתר מלכות( ,ב[שמות רבה תרומה לד]ענין או הלכה, כאן ע"פ 

ֵ֥ר֣זָָהֶ֖ב ,יא(כה' תר'שמ) תביר מרכא טפחא, תכונה )ב( כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב שעל חלקם או כולם לא חל ענין  – ָעָלֵ֛יו֣ז 

רבי נחוניא בן הקנה אומר כל המקבל עליו עול תורה מעבירין ממנו  ,מ"ה[ו"אבות פפרקי ]מסוים או הלכה מסוימת, אפשר שכאן ע"פ 
 .עול מלכות ועול דרך ארץ, וכל הפורק ממנו עול תורה נותנין עליו עול מלכות ועול דרך ארץ

ֹון ,י(כה 'תר 'שמ) ]בעל הטורים[ ֵ֥רָ֣זָהֶ֖ב ,יא(כה' תר'שמ) בגימטריא נזר. שכתר תורה גביהן על כל הכתרים, לכן כתיב .ֲארֶ֖ יָתָ֣עָלֵ֛יו֣ז  ֹ֧ , ְוָעׂש 

 :)שמו"ר לד ב( לומר שכתר תורה עולה על גביהן)פסוק כד( ועשית לו,  ובשלחן כתיב
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 שמות תצוה כז,כ )התשע"ח( 3.15 
 

יתַ֣לּמָ֣֣ז,כ:כ תצוה שמות ֶ֖ ְֵַֽ֛ךָּ֣כת  תָ֣ז ֵַֽ֥י  יָךֶׁ֣שֶ֣מןַ֣ז ֶלֶּ֜ ְק֨חּו֣א  לְ֣וי  ְׂשָרא ֗ ֣י֣י  הְּ֣תַצֶּו֣ה׀ֶ֣את־ְּבנ  יד:ְוַאָּת֞ ָֽ ֶ֖רָּ֣תמ  ת֣נ    ֑אֹורְ֣לַהֲעֹלֵ֥

הְּ֣תַצֶּו֣ה֣׀ א( את הפסוק –ובזה פירש בנחל קדומים )תצוה  [7]יקרה מפנינים, חקת, הרב מנשה פייגנבוים, תמוז התשע"ז ע'  ְוַאָּת֞
ל ְׂשָרא ֗ ֣י֣י  א ,לב(לב ' תשאמש) שלפי שמשה רבינו אמר אמרו רבותינו ז"ל )זהר פנחס דף רמו ע"א(כ(.  –)שמות כז  ֶאת־ְּבנ  נִּי נָׁ֔ ֵח֣ לכך  - מְׁ
לקלל עצמו . כי אפילו משה רבינו ע"ה שמסר  בפרשה זו. והרב ש"ך )על התורה( כתב, שמזה נקח מוסר גדול שלא לא נזכר שמו

ה֣ (,ככז' תצ' )שמ וזה רמז הכתוב ועם כל זה עשה רושם בצד מה שלא נזכר שמו הקדוש בפרשה זו. נפשו להצלת ישראל, ְּתַצֶּו֣ה֣׀ְוַאָּת֞
ל ְׂשָרא ֗ ֣י֣י  ם־א ֕  ,לב(לב ' תשאשמ) מה אירע לך באמירה – ֶאת־ְּבנ  נִּי יִּןוְׁאִּ ֵח֣ א מְׁ  ותזהירם שלא יקללו עצמן כלל עכ"ד., נָׁ֔

, )במדבר רבה יט,ד( במה יהיה טהרתו )כהן( משה רבינו ע"ה אם נטמא ולפי דרכו אפשר לרמוז במה שכתב הוא עצמו , דמפני שאמר

ל (,ככז' תצ' )שמ בכהנים, וזה מאהלכך היה טו ְׂשָרא ֗ ֣י֣י  ֶאת־ְּבנ  כמה קל וחומר שלא לקלל עצמם  חרדה ילבשו מענין זה, וישאו – ְּתַצֶּו֣ה֣׀
יָך ועוד הגד להם .בשום אופן ֶלֶּ֜ ְק֨חּו֣א  יָך  ' ט,ב(י ' חקתבמ) רמז לפרשת פרה דכתיב – ְוי  ֣חּו ֵאל  ה וְׁיִּקְׁ ה ֲאֻדמִָׁ֜  אם נטמא שאם לא אמרת – פָׁרָׁ֨

 .ושלא לקלל  )לדיבור מיותר( טומאה בכהנים. ושתים אלו יהיו לזכרון תמיד שלא לפתוח פיו במה יהיה טהרתו , לא היה )כהן(

ל (,ככז' תצ' )שמ ְׂשָרא ֗ ֣י֣י  ֶאת־ְּבנ  הְּ֣תַצֶּו֣ה֣׀ יָךגרשיים מונח לגרמיה )= מונח פסק( מונח רביע,  – ְוַאָּת֞ ֶל֝ ְק֨חּו֣א  לא. התבנית קדמא ואז – ְוי 

כולה עשויה ללמד בכעין קל וחומר שבו הלמד עולה על המלמד )בסדר הפוך מהסדר קדמא ואזלא  בראש ואחריו באותו חצי פסוק או חצי 

הפסוק הבא או בפסוק הבא גרשיים ]מונח ... [ רביע (. וזה הסיכום ב"יקרה מפנינים" מה משה רבנו כעין קלל עצמו )מחני נא מספרך(, 

שלא לקלל עצמו ולא  כמה קל וחומרור מיותר )בפר' אמר אם נטמא כהן במה יהיה טהרתו(, כך ארע לו, כל אחד מישראל ישא ואמר דיב

 לומר דיבור מיותר.

הנאמר לעיל הוא תפקיד נוסף לתבנית גרשיים ]מונח[ רביע,  נוסף על התפקיד שמלמדת על אחת משתי המידות מל"ב מידות של ר' אלעזר 

 )כד( מדבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד על עצמו, )כה( מדבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד על חבירו.גלילי בן ר' יוסי ה

 בי"ג מדות של ר' ישמעאל בו ריה"ג כעין מדה ח' יצא מן הכלל ללמד על הכלל כולו יצא. 

 

ֶליָךֶ֣֩אתשמות תצוה כח,א:  ֣ב֣א  הַ֣הְקר  יָךְ֣וֶאת-ְוַאָּת֡ ןָ֣אח ֝ ֣֣-ַאֲהר ֨ לְ֣לַכֲהנֹוָּבָנ ֶ֖ ְׂשָרא  ֵ֥י֣י  ֹוְךְּ֣בנ  ּתֵ֛ ּ֗תֹו֣מ  ֑י֣-יו֣א  ֣ל 
ן׃ ֵ֥יַ֣אֲהר ָֽ רְּ֣בנ  יָתָמֶ֖ ֵ֥רְ֣וא  ּואֶ֣אְלָעָז יהֵ֛ בַ֣וֲאב  ןָ֣נָדֹ֧ ַ֣אֲהר ֕

י ,ב:שמות תצוה כח ְגד  יָת֣ב  ֵ֥ ֶרת׃-ְוָעׂש  ְפָאָֽ ֹודּ֣וְלת  יָךְ֣לָכבֶ֖ ֑ ןָ֣אח  ֶדׁשְ֣לַאֲהר ֣  ק ֶ֖

י )שמ' תצ' כח,ב( ְגד  יָת֣ב  ֵ֥ ֶדׁש-ְוָעׂש  פסוק קודם( מרכא טפחא, אפשר שזאת מידת לימוד סמוכים לנושא הנלקח מהפסוק הקודם. )סלוק מ – ק ֶ֖

֣ב )שמ' תצ' כח,א(כיצד יתקיים בם  ֑י-ְלַכֲהנֹו...  ַהְקר  י )שמ' תצ' כח,ב( [)הפירוש הארוך(]ראב"ע בקודש, אלא כפי' ל  ְגד  יָת֣ב  ֵ֥ ֶדׁש-ְוָעׂש   ק ֶ֖

 ,נקראו כן, בעבור שישרתו בהם במקום הקדש

יָך֣ת הטעמים של ותבני ֑ ןָ֣אח  מונח אתנח, מלמדת לרבות הגבלות לגבי בגדי הכהונה, שלא יצאו מהקדש בבגדי כהונה, שלא  –ְלַאֲהר ֣

ה  (יחזקאל מד,יט) ]ראב"ע[יקדשו את העם )ראה פירושים אחדים להלן(, כנאמר במפורט בפסוק שהביא  יצֹונִָׁ֜ ר ה חִּ ֵצ֨ חָׁ ל־ה  ם א  ּ֠ובְֵׁצאתָׁ

חִּ  ר ה  ֵצ֣ חָׁ ל־ה  ד  א  ת ה ק ֑ כ ֣ ֽשְׁ ם בְׁלִּ ֖ ֥יחּו אֹותָׁ ם וְׁהִּנִּ ם בָׁ֔ ֣ תִּ רְׁ שָׁ ה  מְׁ מָׁ ר־ֵה  ם ֲאש  ת־בִּגְֵׁדיה ֗ ֣טּו א  ִּפְׁשְׁ עָׁם  י ל־הָׁ ֥שּו יצֹונָׁה  א  דְׁ ים וְֹֽׁלא־יְׁק  ים ֲאֵחרִּ֔ ֣ גָׁדִּ ֽבְׁשּו  בְׁ ש וְׁלָׁ

ֽם: בִּגְֵׁדיה  ם בְׁ ֖ עָׁ ת־הָׁ   א 

יצֹונִָׁ֜  (יחזקאל מד,יט) [רש"י] ר ה חִּ ֵצ֨ חָׁ ל־ה  לפי שהיה מדבר בהיכל לפני ולפנים וקראם חצר הפנימית ואצלם יש לו לקרות עזרת ישראל  - הא 
 :חצר החיצונה לכך הוצרך לכפול שתי פעמים לומר שעל עזרת נשים הוא אומר מקום שכל ישראל נכנסין

ש ד  ת ה ק ֑ כ ֣ ֽשְׁ ם בְׁלִּ ֖ ֥יחּו אֹותָׁ נִּ ש ּובָׁ֤  (,כגטז' אח"מ )וי כמו שאמר מרע"ה - וְׁהִּ ד  ק ֑ ל־ה  ב ֣אֹו א  ש בְׁ ֖ ר לָׁב  ֥ ד ֲאש  י ה בָׁ֔ גְֵׁד֣ ת־בִּ ט  א  ד ּופָׁש  ה ל מֹוֵע֔ ל־א ֣ א ַאֲהר ן  א 

ֽם: ם שָׁ ֖ נִּיחָׁ ם וְׁהִּ ֖ ת־הָׁעָׁ ֥שּו א  דְׁ ת"י ולא יתערבון עם עמא בלבושיהון כלומר לא יגעו אל העם בבגדיהם הקדושים שאין בגדי חול  - וְֹֽׁלא־יְׁק 
כי אם יגעו את  [רד"ק]-מ ויש להוסיף :)טט: עשו מעלה יתירה לבגדי כהונה אפילו לגבי בגדי חול טהורים של ישראל( י הקודשטהורין אצל בגד

 .)טט: ויש למנוע טעות זאת( העם בבגדי כהונה שהם קדש יראה שהעם קדושים כמוהם

 

י )שמ' תצ' כח,ב( ְגד  יָת֣ב  ֵ֥ ֶדׁש-ְוָעׂש  )א( עשויים לשמן, ויתכן שיהיו צריכים כוונה )ב( שחסרו  "ן[]רמבמצב, אפשר שכפי'-מקף כרב – ק ֶ֖

 עשייה לשמה ו/או חסרו כוונה. והתורה תלמד עשייה לשמה וכוונה.

 

י )שמ' תצ' כח,ב( ְגד  יָת֣ב  ֵ֥ ֶדׁש-ְוָעׂש  מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, כהנים פשוטים בארבעה בגדים, כהן גדול  – ק ֶ֖

ם על בגדי הכהנים הפשוטים. ועוד שלכהנים פשוטים היו בגדי עבודה אחרים להוציא הדשן אל מחוץ למחנה, ולכהן בארבעה בגדים נוספי

]בבלי יומא גדול היו בגדי לבן מיוחדים לעבודה בשחרית ביום הכפורים, ובגדי לבן אחרים לעבודה של בין הערביים ביום הכפורים 
 . לד,ב[

 

ֹוד )שמ' תצ' כח,ב( ֶרתבתפקיד שנוי ורבוי טפחא  – ְלָכבֶ֖ ְפָאָֽ סלוק בתפקיד הגבלה. רבוי שנויים מותרים מסוימים בבגדי כהונה  – ּוְלת 

 )שמ' תצ' כח,ב( ]רש"י[משולב עם פ' ]בבלי זבחים יח,ב[-שהביא את הלימוד הבא מ ]תורה שלמה טז[-וההגבלה בעשיית עבודה נלמדים ב

ֶרת ְפָאָֽ ֹודּ֣וְלת   (מן הקרקע מתוך שהם קצרים)מסולקין  (נגררין בקרקע רש"י:)היו מרושלין  יים שאינם פוסלים()טט: רבוי שינותנו רבנן  ְלָכבֶ֖
 ,יתר אחת ,חסר אחת ,שני אבנטים ,לבש שני מכנסים ,)טט: מכאן ואילך שינויים שפוסלים, הגבלה שלא לעשות עבודה( ועבד עבודתו כשרה

דלאו ) ה,ועבד עבודתו פסול (ואפילו הן חדשים)או מקורעין  (בטיט)טשין או שהיו מטוש ,או שהיתה לו רטיה על מכת בשרו תחת בגדו
  (בגד הוא הראוי לעבודה דבעינן לכבוד ולתפארת

ֶרת )שמ' תצ' כח,ב( [)הפירוש הארוך( אבן עזרא] ְפָאָֽ ֹודּ֣וְלת  ֶרת)טט: שיתפארו בהם,  ְלָכבֶ֖ ְפָאָֽ כי אין  סלוק מגביל בהמשך פ'ראב"ע( – ּוְלת 
 :ש כאלהאחד מישראל שילב

 

֑ט֣כח,ד:  תצוהשמות  ְצֶנֶ֣פתְ֣וַאְבנ  ץ֣מ  ֶ֖ ֶנתַּ֣תְׁשּב  ילּ֣וְכת ֵ֥ ּוְמע ֔ פֹוד֣  ֶׁשןְ֣וא  יםֲ֣אֶׁש֣רַ֣יֲעׂ֗שּו֣ח ֤ ֝ ֶּלהַ֣הְּבָגד  ְ֣וא ֨
י֣ ְגד  יָךּ֣וְלָבָנֶ֖יוְ֣לַכֲהנֹו-ְוָעׂ֨שּו֣ב  ֵ֛ ןָ֣אח  ֶדׁשְ֣לַאֲהר ֵ֥ י׃-ק ֝ ָֽ ֣ל 
ֶאל )שמ' תצ' כח,ג( מרובעבור כי סוד הבגדים גדול על כן א )שמ' תצ' כח,ב( [ריקאנטי] ר֣  הְּ֣תַדּב  י-ָּכל-ְוַאָּת֗ ב-ַחְכמ  שיבינו ויכוונו למה , ל ֔

יו שיעשו. ואמר ֶ֖ את  ּל  ר֣מ  ב (לה,לה ' ויקהלשמ) ר"ל כי הלב הנזכר מלא רוח חכמה, זהווגו',  ֲאֶׁשֵ֥ ת־ֵל֗ כְׁמ  ם חָׁ א א תִָׁ֜ ֵל֨ והרמז לחכמת שלמה, , מִּ
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
איתגלייא )שערות זקן( ומהאי דיקנא  ]ח"ג קל"ב ע"ב[ ל נרמז בספר הזוהר, אמרו שםוכבר פירשתי מלת לב. וסוד שמונה בגדי כהן גדו 

דקנא דכהנא רבא עילאה ומיניה דקנא דנחית לדקנא תתאה לכהנא רבא, מאי דקנא דכהנא רבא דקנא דכהנא רבא בתמניא תיקונין 
אש  (קלג,ב 'תה) ת על דקניה דכתיב, ובגין כך תמניא תקונין לכהנא רבא כד משחא נחי)בשמונה לבושים לבוש( אתתקן ן ה ֨טֹוב׀ ע ל־הָׁר ֗ מ  ֤ ש  כ 

ן ֥ ֽל־ה זָׁקָׁ ד ע  ד (קלג,א 'תה) וגו', מנלן דכתיב י ֵר֗ ֽח  ים ג ם־יָׁ ֣ ב ת ַאחִּ ֖ גם לרבות כהן גדול של מטה, שכל זמן שכהן הגדול של מטה משמש : ש 
 .בכהונה גדולה כביכול כהן גדול של מעלה משמש בכהונה גדולה

 

  ע"פ פירושים אחדים בגדי כהן גדול הם כנגד שמונה מי"ג מידות של רחמים,

ֽת: ,ו,ז:לדתשא שמות  ד ו ֱאמ  ס  ֥ ב־ח  יִּם וְׁר  ֖ פ  ְך א  ר  ֥ ֑נּון א  ֖חּום וְׁח  א  ֣ה'׀ ֔ה' ֵא֥ל ר  רָׁ נָׁיו  ו יִּקְׁ ר ֥ה'׀ ע ל־פָׁ  )ו( ו י ֲעב ֨

ֹ֛ון וָׁפ ֖  א עָׁ ים נ ֵש֥ פִּ֔ ֲאלָׁ ס ד  לָׁ ים וְׁע ל־רִּ )ז( נ ֵצ֥ר ח   ֖ ֵלשִּ ים ע ל־שִּ ֵנ֣י בָׁנִּ֔ נִּים  וְׁע ל־בְׁ ד׀ ֲעֹ֣ון ָא֗בֹות ע ל־בָׁ ה פ ֵק֣ ה וְׁנ ֵקה  ֹ֣לא יְׁנ ק ֔ ֑ אָׁ טָׁ ע וְׁח  ֽים:ש   ֵבעִּ
 הבאנו דרכי פירוש כנגד אלו מידות הם שמונת בגדי כהן גדול.

תיקוני שערות הזקן המתתקנים בי"ג מדות הרחמים  ([)אוצר החכמה 29]הלבוש, לבושי אור יקרות )ריקאנטי(, ע' ע"פ פירוש 
ן (קלג,ב 'תה) והשפע יורד לעולם ונרמזו בפסוק ֥ זָׁקָׁ ֽל־ה  ד ע  אש י ֵר֗ ן ה ֨טֹוב׀ ע ל־הָׁר ֗ מ  ֤ ש  ֽיו: כ  דֹותָׁ י מִּ ֥ ד ע ל־פִּ י ֵר֗ ן ש ֝ ן־ַאֲהר ֑ ֽ וזקן מורה על זקן  זְׁק 
ודיקנא דכהנא רבא עילאה הוא החסד המתתקן בשמנה  נא עילאה הוא הכתרודיק. )שלג לבן(מלא רחמים דשעריה כתלג חיור 

שהיא המידה השמינית מי"ג מדות הנאמר על הת"ת )תפארת( שהוא מהחסד ופארו, והוא דיקנא תתאה  עד מדת האמתתיקונים 
א  ,יח(מיכה ז)דכהנא רבא ובי"ג מדות הרחמים גמורים הנרמזים בפסוק  ל כָׁ֗מֹוָך נ ֵש֤ י־ֵא֣ ינּו ,יט(מיכה ז)השמינית הוא  עָֹׁון  מִּ ש ֲעֹֽונ ֵת֑ ב ֖  גו' יִּכְׁ

 

והענין כי החמשה  ,הדיקנא של הכהן גדול נתקן בח' תיקונים אתתקן יןבתמנא תקונ א: ברלב, י"א[ -]אדרא רבא >ידיד נפש< 

ב־ח ֥  ,ו(לד' תשא שמ)מהתיקון הששי שהוא תיקונים הקודמים הם בסוד מוחין של הדיקנא ורק  ד וְׁר  לכן  ,דסנקראים כולם על שם החס 

הכהן גדול התחתון מתלבש בח'  מניא תקונין לכהנא רבאתלכן  ,שכהנא רבא נתקן בח' תיקונים וןוכי ן כךגיובנקראים כהנא רבא 

 (לג,בק 'תה)הה"ד כאשר מושחים אותו בשמן המשחה ירד השמן על זקנו  א נחית על דקניהחכד משוהוא  ,דים שהם ח' תיקונים שלוגב

ן ֥ ֽל־ה זָׁקָׁ ד ע  אש י ֵר֗ ר ֗ ֨טֹוב׀ ע ל־הָׁ ן ה  מ  ֤ ש  )דאריך אנפין דא"א  )תקוני דיקנא( ח' תק"ד נגדדי הכה"ג הם כגר"ל מנין לנו שח' בומנא לן  .וגו' כ 

ד (קלג,א 'תה)דכתיב  שבכתר( ֽח  ים ג ם־יָׁ ֣ ב ת ַאחִּ ֖ ות בגם לרתיקוני דיקנא  שהם ישרק ל)וזעיר אנפין( וז"א )אריך אנפין( אחים הם א"א  :ש 
ֽח דומ"ש  .מתםוגהמשמש בביהמ"ק שגם הוא אח להם כי הוא ד כהן גדול דלתתא היינו דכל ימנא דכהנא רבא דלתתא משמש :ג ם־יָׁ

 וגו' ,דונגמשמש כהכהן הגדול  יכול כהן גדול דלעילא משמש בכהונא רבאבכיהמ"ק אז בבר"ל שכל זמן שהכה"ג עובד  הונא רבאכב

 

יםֲ֣אֶׁש֣רַ֣יֲעׂ֗שּו )שמ' תצ' כח,ד( [ולדות יצחקת] ֝ ֶּלהַ֣הְּבָגד  כשם שהקרבנות מכפרים כך בגדי כהונה )טז,א( , דרשו רז"ל בערכין ְוא ֨
לבגדי כהונה חשן מכפר על הדינים שנאמר  )ע"פ רש"י: קרבנות המלואים )כט,א( ולא קרבנות בכלל(מכפרים, ולזה נסמכה פרשת קרבנות 

ט  ( שמ' תצ' כח,טו) פָׁ שְׁ ן מִּ ש  יתָׁ ח ֤ שִּ֝ ֽים ֵא֖פֹוד יןוְׁאֵ֥ ( דהושע ג,), אפוד על ע"ז שנאמר וְׁעָׁ פִּ רָׁ , מעיל על לשון הרע שבפרהסיא, שנאמר "ונשמע ּותְׁ
קולו" ויבא דבר שבקול ויכפר על קול, ולשון הרע שבצנעה קטרת מכפרת, כתונת על שפיכות דמים שנאמר ]בראשית לז לא[ ויטבלו 

נפת על גסות הרוח יבא דבר שבגובה ויכפר על מעשה גובה, אבנט על הרהור הלב, ציץ על עזות פנים שנאמר את הכתונת בדם, מצ
 "והיה על מצח אהרן" וכתיב ]ירמיה ג ג[ "ומצח אשה זונה", מכנסים על עריות.

 

על שתי  ,ו,ז(לדא תששמות )-הזוהר מלמד מ )אוצר החכמה([ 29]הלבוש, לבושי אור יקרות )ריקאנטי(, ע' טט: ע"פ פירוש 

א   ,ו(לד' תשא שמ)סדרות של שמונה תיקונים המסודרים בסדר מעליון לתחתון )א( זקן כ"ג עליון הם בפסוק  רָׁ ר ֥ה'׀ ע ל־פָׁנָׁיו  ו יִּקְׁ ו י ֲעב ֨

ֽת: )החל מכאן( ד ו ֱאמ  ס  ֥ ב־ח  יִּם וְׁר  ֖ פ  ְך א  ר  ֥ ֑נּון א  ֖חּום וְׁח  אל" מדה והעולם חתום במדת האמת כל ה' הוא מדה וגם " ֣ה'׀ ֔ה' ֵא֥ל ר 

 . ,יח,יט(מיכה ז)השמינית. )ב( זקן כ"ג תחתון, שאפשר כי הוא כמו הפירוש השני להלן. ויש עוד סידרה של תיקונים בנביא 

ועוד מפרשים, שתי סדרות של שמונה תיקונים המסודרים  א: ברלב, י"א[ -]אדרא רבא >ידיד נפש< אפשר שגם ע"פ פירוש 

ן לתחתון. זקן עליון המתחיל באריך אנפין שבכתר, וזקן תחתון המתחיל בתפארת שבזעיר אנפין )זה שבע מידות( בסדר מעליו
וכולל את הכהן גדול המשמש בבית המקדש. שמונה בגדי הכהן גדול הם כנגד שמונה המדות האחרונות מי"ג מדות. אלא, שכנראה 

יִּם לעיל וש[]הלביש להם חלוקה אחרת של המידות כי לפי הדעה של  ֖ פ  ְך א  ר  ֥ היא המידה הששית. ואילו כאן מתחיל ב"רב חסד"  א 

ֽת: ,ו(לד' תשא שמ)כמידה ששית.  ד ו ֱאמ  ס  ֥ ב־ח  ה וְׁנ ֵקה   ,ז(לד'תשא שמ) וְׁר  ֑ אָׁ טָׁ ע וְׁח  ש  ֖ ֹ֛ון וָׁפ  א עָׁ ים נ ֵש֥ ֲאלָׁפִּ֔ ד  לָׁ ס  ר ח   -"רבוכיוון שהחל ב.  נ ֵצ֥

 חריו ויורד לעולם.החסד מתפשט בשבע המדות שאחסד" 

 

יםֲ֣אֶׁש֣רַ֣יֲעׂ֗שּו֣ )שמ' תצ' כח,ד( ֝ ֶּלהַ֣הְּבָגד  י...  ְוא ֨ ְגד  ֶדׁש֣-ְוָעׂ֨שּו֣ב  כעין שני כללים של סדר מראשון  –קדמא ואזלא ... קדמא ואזלא  -ק ֝

ן לעתיד. לאחרון, הקשורים לבגדי כהן גדול אשר אפשר כי כאן סדרם הפוך, השני הוא כלל הבגדים שנעשו מתרומת המשכן וכ

הראשון הוא כלל ופרט ואין בכלל אלא מה שיש בפרט פרוט הבגדים ועל מה מכפר בעולם. על הרשימה יש להוסיף ציץ ומכנסיים 

 הנלמדים מכתוב אחר.

ע"פ הפירושים לזוהר שהובאו לעיל שמונה בגדי כהן גדול הם סדרה אחת בעולם הזה כנגד שתי סדרות של שמונה מידות מי"ג מידות 

ן (קלג,ב 'תה)חמים המומשלים לשערות זקן ע"פ פסוק של ר ֥ זָׁקָׁ ֽל־ה  ד ע  אש י ֵר֗ ר ֗ ן ה ֨טֹוב׀ ע ל־הָׁ מ  ֤ ש  וגו' . הכפרה והשפע לבריאה באים  כ 
מדרגות של שמונה מידות מראשון )עליון( בכל מדרגה עד לאחרון )תחתון( בכל מדרגה  -דרך י"ג מידות של רחמים בשתי סדרות 

 כהן גדול מתגלים בבריאה.  ודרך עבודת 

 

  תרל"ט ב: האדמו"ר שניאורסון שמואל, ע' תלב[ –]ליקוטי תורה תורת שמואל -בדרך חב"ד מוסבר ב

ן (קלג,ב 'תה) דכתיב ןר העניוביאו ֥ זָׁקָׁ ֽל־ה  ד ע  אש י ֵר֗ ר ֗ ן ה ֨טֹוב׀ ע ל־הָׁ מ  ֤ ש  ֽיו: כ  דֹותָׁ י מִּ ֥ ד ע ל־פִּ י ֵר֗ ן ש ֝ ן־ַאֲהר ֑ ֽ זקן אהרן הוא בחי' דקנא דכהנא  י'פ זְׁק 
שענין בחי'  ,רבא שבחי' שערות אלו הן הן הלכות שבתורה שנמשלו לשערות כמ"ש קווצותיו תלתלים שהם תילי תילים של הלכות
ן ה ֨טֹוב׀וה ,ההילוך של הלכות הן המשכת אלקות שהולך ונמשך מלמעלה למטה ע"י בחי' הלכות שבתורה שהם כמשל השערות מ  ֤  ש 

֨טֹוב׀ועל בחי'  ,)חכמה עילאה( יורד על השערות הוא בחי' ח"עש ן ה  מ  ֤ והיינו שיש  ,זה נאמר שמן משחת קדש משיחותא דקדש עילאהש 
שיומשך מבחי' קדש בלא וא"ו כי )אי אפשר( והנה בבחי' סדר ההשתלשלות א"א  ,בחי' קדש בלא וא"ו ויש בחי' קדוש שהוא בוא"ו

 ,ל ההמשכות שבעולמות עליונים הוא רק מבחי' קדוש בוא"וקדש מילה בגרמי' ואפי' כ
 סדרות של השתלשלות של הלכות התורה מחכמה עילאה לחכמה תתאה ולגלוי בבריאה –היינו שיש שתי מדרגות 
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 שמות תצוה כז,כ )התשע"ט( 3.16 
 

סֶ֣ שמות תצוה ל,ט: ְנָח֑הְ֣֣֣֣֣֣֣ונ ֕ ָל֣הּ֣ומ  הְ֣וע  ֶרת֣זָָרֶ֖ ּוָ֣עָלֵ֛יוְ֣קט ֵ֥ יו:ל א־ַתֲעלֵ֥ ּוָ֣עָלָֽ ְּסכֶ֖ א֣ת   ְך֣ל ֵ֥

שלא להקריב במזבח הזהב שבהיכל כי אם קטורת שבכל יום, זולתי )א(  ]חינוך מצוה קד שלא להקטיר ולהקריב על מזבח הזהב[
ְנָח֑הְ֣֣ונ ֣֕ )שמ' תצ' ל,ט(שנאמר  הזאת הדמים מיום הכפורים ליום הכפורים ָל֣הּ֣ומ  הְ֣וע  ֶרתָ֣זָרֶ֖ ּוָ֣עָלֵ֛יוְ֣קט ֵ֥ יו:ל א־ַתֲעלֵ֥ ּוָ֣עָלָֽ ְּסכֶ֖ א֣ת   ֶסְך֣ל ֵ֥

ה ֶרתָ֣זָרֶ֖ . מרכא טפחא כעין יתור לרבות בגדר קטורת זרה ]מדרש הגדול[ בין חסרה בין יתירה ]תורה שלמה )תו"ש( כב[ – ְקט ֵ֥

 קטורת בסממנים לא מדויקים. ואין לומר שזה על כמות הקטורת כי הכמות משתנה לפי כפות היד של הכהן המעלה קטורת.
... בכריתות ו. ואם נתן בה דבש פסלה חיסר אחת מכל סממניה חייב מיתה. וברמב"מ פ"ב ה"ח מכלי מקדש: גתן  ה כב[]תו"ש הער

בה דבש כל שהוא פסולה חסר אחד מסממניה חייב מיתה שהרי נעשית קטרת זרה. ורש"י בכריתות שם מפרש דמיירי ביוה"כ וחייב 
 .גם בשאר ימות השנה וראה במפרשים שם וכן מוכח מיומא גגמשום ביאה ריקנית, ומלשון רמב"ם נראה שהחיוב 

הועוד נכנס בגדר  ֶרתָ֣זָרֶ֖  מרכא טפחא כעין יתור לרבות בגדר קטורת זרה קטורת שמתנדב יחיד, שמתנדב צבור – ְקט ֵ֥

יתָׁ מֹו )דב' תצא כג,כד( ומביא כיוצא בה נדבה, וקורא אני בה מתנדבוהתניא: יכול יהא יחיד  ]בבלי מנחות נ,א[ ֑ ר וְׁעָׁשִּ מ ֣ שְׁ יָך תִּ ֖ ת  פָׁ א שְׁ ֥ ? צָׁ

ּו )שמ' תצ' ל,ט( ת"ל: ה ל א־ַתֲעלֵ֥ ֶרת֣זָָרֶ֖  ,יכול לא יהא יחיד מביא, שאין מביא חובתו כיוצא בה; ָעָלֵ֛יוְ֣קט ֵ֥

ּו ת"ל? אבל צבור יהא מביא, שמביא חובה כיוצא בה ]בבלי מנחות נ,ב[  עלו על יכול לא יעלו על מזבח הפנימי אבל י; ל א־ַתֲעלֵ֥
ָך י ֲעֽשּו: פ)שמ' תשא לא,יא(  מזבח החצון, ת"ל ֖ ּוִּיתִּ ר־צִּ ל ֲאש  כ ֥ ש כְׁ ד  ים ל ק ֑ ֖ מִּ ס  ת ה  ר  ט ֥ ת־קְׁ ה וְׁא  ֛ חָׁ שְׁ ן ה מִּ מ  ֧ ת ש   !שאמור בעניןאין לך אלא מה  - ֣וְֵׁא֨

אין מקריבין עליו דבר אחר, ואם מזבח הזהב שבהיכל עליו מקטירין הקטורת בכל יום, ו ]רמב"ם כלי המקדש פ"ב, הי"א[ מתנדב
הקטיר עליו קטרת אחרת שאינה כזו, או שהקטיר עליו קטרת כזו שהתנדב אותה יחיד או רבים, או הקריב עליו קרבן, או הסיך נסך 

ֶסְך֣לוקה שנאמר  ְנָח֑הְ֣ונ ֕ ָל֣הּ֣ומ  הְ֣וע  ֶרת֣זָָרֶ֖ ּוָ֣עָלֵ֛יוְ֣קט ֵ֥  וגו'.ל א־ַתֲעלֵ֥

ה֣נראה דלשון  ה יד[]תורה תמימה )תו"ת( הערמסביר  משמע ליה כל שאינו של צבור, דכיון דרק הצבור רשאין להביא ולא יחיד זָָרֶ֖
ר"ל יחיד הוא דאינו מביא קטורת נדבה, שהרי דין הוא שלא מצינו שיהא מביא חובתו כיוצא  ]תו"ת הערה טו[: הו"ל יחיד לענין זה כדין זר

 : גם ציבור לא יביאו בנדבה.פעמים בכל יום יביאוה נדבה, שהרי מביאין חובה כיוצא בה אבל צבור, בה, שהרי קטורת חובה ליחיד לא מצינו

ל֣)שמ' תשא לא,יא(  , אך הו"א דהאי)טט: שבהערה יד(ואף על פי דלפי זה תו לא צריך לדרשה לא תעלו ליחיד   ]תו"ת הערה טז[ ְּככ ֵ֥
ּו ָךַ֣יֲעׂשָֽ ֶ֖ ית  ּו  ּוָ֣עָלֵ֛יו֣ , אבל אין ה"נ דיחיד רשאי להעלות, קמ"לא ישנו ממנוהסדר שנצטוה לצבור שלקאי על  ֲאֶׁשר־֣צ  ל א־ַתֲעלֵ֥

ה֣ ֶרתָ֣זָרֶ֖  : ציבור אסור לשנות ויחיד אסור לשנות ואם שינו והתנדבו הקטורת תחשב קטורת זרה.וכמש"כְקט ֵ֥

 

ּו֣)שמ' תצ' ל,ט( ה ל א־ַתֲעלֵ֥ ֶרתָ֣זָרֶ֖  ים אחדים.תבנית הטעמים של קרא זה עוסקת בנושא – ָעָלֵ֛יוְ֣קט ֵ֥

אם מזבח הזהב נעקר ממקומו מקטירין קטורת במקומו,  ]ד[ ]מנחת חינוך[לא ממש עליו תביר בתפקיד  – ָעָלֵ֛יו )שמ' תצ' ל,ט(  נושא )א(
 .הכא נמי לענין הלאו דהקטרת עולה ונסך גם כן נוהג במקום המזבח, ואם נעקר והקטיר קטורת זרה במקום המזבח לוקה

ּו֣ט()שמ' תצ' ל, נושא )ב(  מקף כבורר במי שייכת מצוה זאת האם בזר או בכהן. הדבר מבורר בתבנית הטעמים הבאה. – ל א־ַתֲעלֵ֥

ּו֣)שמ' תצ' ל,ט(נושא )ג(  ה ל א־ַתֲעלֵ֥ ֶרת֣זָָרֶ֖ מרכא תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא והחלוקים  – ָעָלֵ֛יוְ֣קט ֵ֥

, נראה מדבריו דווקא כהנים הראויים דלאו זה נוהג בכהניםוהנה הרב המחבר כתב,  ]ג[ ]מנחת חינוך[בהלכותיהם בקשר לנושא. 
]ר"מ פ"ט מביאת מקדש -כמו טמא ושתוי יין שאינו נוהג בזרים, כמו שמבואר ב*, לעבודה, אבל זרים וכדומה לא עברו על לאו זה

 .מצוה צ"ט אות ט"ז[עיין ] והבאנו לעיל הי"א[
הכהנים עוברים בזה היינו בדין קטורת זרה, שהוא מדיני המזבח, שלא להקריב עליו כי אם קטורת מה שכתב שרק  ]בשולי המנחה[

ובדיני המזבח הוזהרו רק הכהנים דזו עבודה המסורה להם, ומכל מקום אף לדעת החינוך זר שהעלה על מזבח הפנימי חייב .  וכו'
 ייך בכהנים ראויים לעבודה. אחרים חייבים מיתה.: הלאו והמלקות שסיכום. מיתה כדין מקריב דבר שאם עלה לא ירד

ה֣)שמ' תצ' ל,ט( נושא )ד( ֶרת֣זָָרֶ֖  תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים שעל כולם או חלקם לא חלה הלכה מסוימת.  – ָעָלֵ֛יוְ֣קט ֵ֥

פנים, נראה דהוא כזית )כ"כ ושיעור הקטרה לחייב ב ]ה[ ]מנחת חינוך[הלאו והמלקות לכהן ראוי והמיתה לזר לא חל על פחות מכזית 
צרור החיים ומעשה רוקח( עיין ר''מ פ"ט מביאת מקדש ה"ד, לענין זר שהקטיר על מזבח הפנימי חייב ככזית משום זרות ועי"ש 

ר"מ פי"ט )עיין בכסף משנה ועיין פי"ט ממעשה הקרבנות ה"ח. ולענין ניסוך כמה השיעור, איני יודע אם יש ללמוד מדין העלאת חוץ 
 (עה"ק ה"ג וה"דממ
 

ֶסְך )שמ' תצ' ל,ט(  גדול בתפקיד שלושה דברים או הלכות, אפשר שאילו שלושה אופנים לנסך-זקף – ְונ ֕

הוא לרמז דיש נסכים שמזלפים על גבי האישים, וכדאמר שמואל בזבחים דף צא, ב והוי  )שמ' תצ' ל,ט( ]משך חכמה[מהם הביא  ושניים
֣-, רצונו לומר זה המתנדב יין שמזלפין על גבי האישים שהוא הקטרה ולכן כללו בהלאו דכאילו כתיב "לא תעלו מנחה ונסך"

ּוָ֣עָלֵ֛יו  'עליו לא תסכו'. ואחר כך מיירי בנסכים שנותן לספלים, אמר. ל א־ַתֲעלֵ֥

דזורק ין ס' מבואר ולכאורה מנ"ל. אך ע' בסנהדר דלוקין על זריקהוהרב המחבר כתב כאן ...  ]מנחת חינוך מצוה קד[ואחד מהם הביא 
 ע"ש וכאן מבואר בתורה ונסך לא תסכו ע"כ חייב בזורק ג"כ הוא נכלל במנסך

ֶסְך )שמ' תצ' ל,ט(ועוד שלישיה   גדול בתפקיד שלושה דברים שמנסכים במזבח חיצון ואין לנסכם במזבח הפנימי-זקף – ְונ ֕

ֶסְך ברב"ה ]תו"ש הערה כז[ יוברלב"ג: ...  אפילו ניסוך המים ְונ ֕ ּוָ֣עָלָֽ ְּסכֶ֖ א֣ת  ר"ל שלא ינסכו עליו יין או שמן והיא גם כן  ְונ ֶ֕סְך֣ל ֵ֥
 . לא מנאה, ודעתו רחבה מדעתנו)רמב"ם?(  מצות לא תעשה לפי דעתי, אך הרב המורה

 

ַעל,י: תצוה ל שמות ן֣  ֲהר  ֶּפ֤רַ֣אָֽ תַּ֣בָּׁשָנ֑ה-ְוכ  יוַ֣אַחֶ֖ ָת֔  של מזבח הזהב – ַקְרנ 

ים ֗ ֻּפר  םַ֣חַּט֣אתַ֣הּכ  ַּד֞ ֶדׁש֣מ  ם֣ק ָֽ יֶכ֔ ת  ר ֣ ְלד  ֤רָ֣עָליו֣  ְיַכּפ  ּוא֣-ַאַח֤תַּ֣בָּׁשָנה֣  ים֣הֶ֖ ֵ֥ '׃֣פלַָ֣קָדׁש  ֣הָֽ
ים ֗ ֻּפר  םַ֣חַּט֣אתַ֣הּכ  ַּד֞  מהפך פשטא,  – ַאַח֤תַּ֣בָּׁשָנה ֣גרשיים מונח רביע, כעין יצא מן הכלל, ואחריו כעין שני פרטים: )א(  – מ 

ם)ב(  יֶכ֔ ת  ר ֣ ְלד  ֤רָ֣עָליו֣   קטן,-קףמהפך פשטא מונח ז – ְיַכּפ 

 

ים ֗ ֻּפר  םַ֣חַּט֣אתַ֣הּכ  ַּד֞ גרשיים מונח רביע, כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו או על הכלל כולו. ונראה שכאן בקשר למלת  – מ 

ם יֶכ֔ ת  ר ֣   ]התוה"מ[מלמד על הכלל כולו כהסבר הבא בתפקיד תבנית הטעמים והסבר  ְלד 

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

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

ם ,י(ל)שמ' תצ'  יֶכ֔ ת  ר ֣ כפרת אהרן על מזבח  – ]התוה"מ[בתפקיד כעין ריבה וריבה את הכל. ע"פ  קטן במלה אחת,-מונח זקף – ְלד 

 הזהב בשעת חנוכתו, הפכה לצינור דרכו נמשכת הכפרה לכל הדורות.   

 

ֶדׁש֣,י(ל) ]תורה שלמה לו[ ּוא-ק ָֽ ים֣הֶ֖ ֵ֥ 'לַ֣ ָקָדׁש  מלמד שהוא מקדש דבר שאינו ראוי לו ודבר הראוי לו זה חומר במזבח הזהב ממזבח , הָֽ
 ]מדרש הגדול[שת חהנ

ֶדׁש,י( ל) דרשא ממקור עתיק רבוי מיוחד מהקרא...  ]תורה שלמה הערה לו[ ּוא-ק ָֽ ים֣הֶ֖ ֵ֥ 'לַ֣ ָקָדׁש  'לַ֣ ועיקר הדרש הוא ממלת....  הָֽ  הָֽ
 משום שמצינו שני פסוקים גבי מזבח וגבי כלי שרת

כ ֵפר  ע ל (כט,לז ' תצ'שמו) ים תְׁ ת יָׁמִּ֗ ֣ ע  בְׁ ֖ א ֑תֹו-שִּ תָׁ שְׁ ד  ח  וְׁקִּ זְֵׁב֔ ים כָׁל    ה מִּ שִּ֔ דָׁ ש קָׁ ד  זְֵׁבח   ק ֣ ֤ה ה מִּ יָׁ ֽש׃ ס-וְׁהָׁ דָׁ ח  יִּקְׁ זְֵׁב֖ נ ֵג֥ע  ב מִּ הכתוב מלמד על מזבח  ה 
  הנחשת שמקדש רק הראוי לו ויש על זה מיעוט. וכן גבי כלי שרת כתיב

ים כָׁל (כט,לז) ]המשך תו"ש הערה לו[ שִּ֔ דָׁ ש קָׁ ד  זְֵׁבח   ק ֣ ֤ה ה מִּ יָׁ ח  יִּ -וְׁהָׁ זְֵׁב֖ נ ֵג֥ע  ב מִּ ֽשה  דָׁ )לעיל פכ"ט אות קיד( שמקדש  ]זבחים פג,ב[-דרשינן ב קְׁ
ים כָׁל (ל,כט תשא 'שמ) רק הראוי לו ויש על זה מיעוט, וכן גבי כלי שרת כתיב ֑ שִּ דָׁ ש קָׁ ד  ֖יּו ק ֣ ם וְׁהָׁ ֣ א תָׁ֔ תָׁ שְׁ ד  ֽש׃-וְׁקִּ דָׁ ם יִּקְׁ ֖ נ ֵג֥ע  בָׁה    ה 

לענין דאם עלו לא ירדו  רק הראויין להם( רמב"ם פסהמ"ק פ"ג,הי"ח[])ע"פ דרשו שכלי שרת מקדשין ומקדשי גם פסולים  ]זבחים פז,א[-וב
'לַ֣ )ל,י(ולא לקרב לכתחילה וכאן לגבי מזבח הפנימי הוסיף הכתוב מלת  מקדש גם מה שאינו ראוי )מזבח הזהב(ומרבוי זה דרשו ש הָֽ

 . להם
ישנם שתי קדושות  )מזבח הזהב(ק משום שכאן שהרי כלי שרת אינו מקדש שאינו ראוי לו, וצריך לדחו ]זבחים פז,א[והקשו התוס' 

 .מזבח וכלי שרת, ומטעם זה ס"ל להראשונים השיטה שאין מקדשין לקרב

 
מזבח הפנימי מקדש פסולים בין ראויין לו בין שאינן ראויין לו, אבל מזבח החיצון אינו מקדש  ,הי"ח[רמב"ם פסולי המוקדשין פ"ג]

יצד מזבח החיצון שעלו לו זבחים שנפסלו לא ירדו, עלתה לו קטרת זרה תרד שאין הקטרת אלא פסולין הראויין לו כמו שביארנו, כ
זרה ראויה למזבח החיצון, אבל מזבח הפנימי שעלה לו קומץ מנחה בין כשר בין פסול לא ירד וכן כל כיוצא בזה, כשם שהמזבח 

ֽש-כָׁל (ל,כט תשא 'שמ)ר בכלים מקדש את הראוי לו כך הכבש ושאר כלי השרת מקדשין את הראוי להם שהרי נאמ דָׁ ִּקְׁ ם י ֖ ה  נ ֵג֥ע  בָׁ , ה 
משיגיע לכבש דבר הראוי לו לא ירד ואף על פי שנפסל, וכן כשיגיע לכלי שרת כל דבר הראוי לו מתקדש ולא יפדה לעולם ואף על פי 

 .שנפסל כמו שביארנו באיסורי המזבח

ים ֗ ֻּפר  םַ֣חַּט֣אתַ֣הּכ  ַּד֞  )ל,י( צא מן הכלל ללמד על עצמו או על הכלל כולו. ונראה שכאן בקשר למלת גרשיים מונח רביע, כעין י – מ 
'לַ֣ . שלא כמזבח החיצון וכלי השרת מקדש גם מה שאינו ראוי להם)מזבח הזהב(מרבוי זה דרשו שמלמד על עצמו בלבד כי  הָֽ

 שמקדשים רק הראוי להם.

ׁש )כט,לז(מזבח הנחשת  ְקָּדָֽ ׁשמלת  ל,כט()סלוק בתפקיד הגבלה וכלי שרת  - י  ְקָּדָֽ מגביל את ההקדשה  )כט,לז(סלוק בתפקיד הגבלה,   - י 

התוס' -מגביל את ההקדשה של הנוגע בכלי שרת רק לראוי להם. היינו כל אחד הגביל כ )ל,כט( של הנוגע במזבח הנחשת רק לראוי לו,
 . ]זבחים פז,א[

 

ֶדׁש,י( ל) הרי"א כתב ּוא-ק ָֽ ים֣הֶ֖ ֵ֥ 'לַ֣ ָקָדׁש   אפשר כי הרבוי מרומז גם בכתובמבשלחן ובמנורה. )במזבח הזהב(  רהשהיא קדושה יתי, הָֽ

ֶדׁש,י( ל) ּוא-ק ָֽ ים֣הֶ֖ ֵ֥  מקף בתפקיד בורר בין )א( מקדש רק הראוי למזבח הזהב ובין )ב( הראוי והלא ראוי למזבח הזהב.  – ָקָדׁש 

ֶדׁש ,י(ל)וטעמי  ּוא-ק ָֽ ים֣הֶ֖ ֵ֥ בעל כי הוא  ש דבר שאינו ראוי לו ודבר הראוי לומקדמרכא טפחא, בתפקיד יתור לרבות שמזבח זהב  – ָקָדׁש 

שתי קדושות, שהוא מזבח וכלי שרת ועוד שיש בו קדושה יתירה,  שלא כמו מזבח הנחשת וכלי השרת שלהם רק קדושה אחת. והסבר זה 

'לַ֣ )ל,י(מלת -שמ ]זבחים פז,א[-בשם  ]תו"ש הערה לו[שונה ממה שכתב   למדו הרבוי. הָֽ

סלוק בתפקיד הגבלה, שלא יעשו במזבח הזהב עם כוונה לעכו"ם, ולהגביל בו מלאכת מזבח כמו המזבח  – 'הָֽ֣לַ֣ )ל,י(אבל טעם מלת 

 החיצון רק לפעם בשנה ביום הכפורים לשם כפרה ורק בדם.
 אמנם שתהיה הכוונ' בו אזהרה שלא יכוונו מלאכתו רק לשמי' ולזה כלפי מה שאמרו [עקידת יצחק שמות שער מח )פרשת תרומה(]

ְנָח֑ה ,ט:תצוה ל שמות המכעיסים לקטר למלכת השמים והסך לה נסכים אמר ָל֣הּ֣ומ  הְ֣וע  ֶרת֣זָָרֶ֖ ּוָ֣עָלֵ֛יוְ֣קט ֵ֥ א֣֣֣֣֣֣֣֣ל א־ַתֲעלֵ֥ ֶסְך֣ל ֵ֥ ְונ ֕
יו: ּוָ֣עָלָֽ ְּסכֶ֖ ַעל,י: תצוה ל שמות ת  ן֣  ֲהר  ֶּפ֤רַ֣אָֽ תַּ֣בָּׁשָנ֑ה-ְוכ  יוַ֣אַחֶ֖ ָת֔ יםַ֣אַח֤ת ַקְרנ  ֗ ֻּפר  םַ֣חַּט֣אתַ֣הּכ  ַּד֞ ם֣֣מ  יֶכ֔ ת  ר ֣ ְלד  ֤רָ֣עָליו֣  ְיַכּפ  ַּבָּׁשָנה֣ 

ֶדׁש ּוא֣-ק ָֽ ים֣הֶ֖ ֵ֥ '׃֣לַָ֣קָדׁש  במזבח בני גד ובני ראובן שהי' לא )יהושע כ"ב(  ירצה שלא תעשה בו מלאכת מזבח כמו שהיה הענין הָֽ
ֶד֣ לעולה ולא לזבח. רק פעם אחת בשנה אשר יזה אהרן עליה מדם חטאת הכפורים אשר בזה יהיה סימן לו שהוא ים֣-ׁשק ָֽ ֵ֥ 'לַ֣... ָקָדׁש   .הָֽ

 

ֶקר-ֶאת: לט,כטשמות תצוה  דַּ֣תֲעֶׂש֣הַ֣בּב ֑ ם׃ַ֣֣֣֣֣הֶּכֵֶ֥בׂשָ֣הֶאָחֶ֖ י  יןָ֣הַעְרָּבָֽ ֵ֥ הּ֣ב  יַּ֣תֲעֶׂשֶ֖ ֔ נ  ַהֶּכֶ֣בׂשַ֣הּׁש  ת֣  ְ֣וא 
ֶהל: מב,כטשמות תצוה  ַתח֣א ָֽ םֶּ֣פֵ֥ יֶכ֔ ת  ר ֣ ְלד  יד֣  ַל֤תָּ֣תמ  ֣י֣֑ה'-ע  ְפנ  ֶ֖ד֣ל  ָּמה֣לְ֣֣֣֣֣֣מֹוע  ָׁש֔ ֤דָ֣לֶכם֣  ָּוע  ר֣א  ם׃ֲאֶׁש֨ ֶלֶ֖יָךָׁ֣שָֽ ר֣א  ֵ֥ ַ֣דּב 
ם֣ )שמ' תצ' כט,מב( יֶכ֔ ת  ר ֣ לדורות  ונקבעקרבן ראשון ביום ואחרון ביום בימי המלואים,  -ריבה ריבה הכל  -בתבה אחת  קטן-זקףמונח  -ְלד 

 להיות ראשון ואחרון בכל יום

ם֣ )שמ' תצ' כט,מב( יֶכ֔ ת  ר ֣  יס על בס -ריבה ריבה הכל  -בתבה אחת  קטן-זקףמונח  -ְלד 

ם֣ ,י(ל)שמ' תצ'  * יֶכ֔ ת  ר ֣ ְלד   ֣ ֤רָ֣עָליו אהרן ביום הכפרים הראשון  כפרת ם"המלבי פע" -קטן בתבה אחת -מהפך פשטא מונח זקף -ְיַכּפ 

 הדורותהניחה צינור דרכו נמשכת כפרת כל יום כפרים לכל 

דַהֶּכֵֶ֥בׂש֣ )שמ' תצ' כט,לט( כתיב כאן [הטורים בעל] פ"ע *  חרמז לי" ח. הכא י" גי" -גי' אחד  אחדכתיב  חספינ' ובפר חגי' י" ָהֶאָחֶ֖
 כהנים שעסקו בקרבן התמיד. גשתקנו כנגד תמידין, התם רמז לי" שבתפלהברכות 

בכפרת אהרן ביום הכיפורים הראשון  י(,ל תצוה)שמות  -בקטן בתבה אחת" -מונח זקף - לדרתיכםעל " ם"המלבימפירוש מוצע להקיש 

קטן בתבה -מונח זקף - לדרתיכםנאמר " מקראבתמידי המילואים שהקריב משה רבנו שבאותו  מב(,צוה כט)שמות ת-בעל הטורים ל לפירוש
 שנשלמהמשה רבנו הניחה צנור דרכו נמשכה כל עולת תמיד ובדורות  יהמלאים הראשון ע" מיוםאחת", ולומר, שמעשה עולת התמיד 

 ד לדורותיכם.תמי חפרים שפתינו נמשכת עולת התמיד של משה רבנו בתפילת י"

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 שמות כי תשא ל,יא )התשע"ח( )בהשתתפות נחלת יעקב( 3.17 

ר:֣֣[כבפ֣]כה:  –שמות כי תשא ל,כב  אמ ָֽ הּ֣ל  ֶׁשֵ֥ ֶאל־מ  '֣ ר֣הֶ֖ ֵ֥ ים֣ר אׁש ֣-ְוַאָּת֣הַ֣קח]כג[ַ֣֣וְיַדּב  ֣ ְּ֣בָׂשמ  ְ֣לָך 
ְּנָמן-ָמר֣ ֔אֹותְ֣וק  ׁ֣ש֣מ  ֲחמ  ם-ְּדרֹור֣  ֣יםּ֣וָמאָת֑י  ּׁש  ֹוֲ֣חמ  יתֶ֖ ֶׂשםַ֣מֲחצ  ם׃-ּוְקנ הֶּ֣֣֣֣֣בֵ֥ י  יםּ֣וָמאָתָֽ ֵ֥ ּׁש  ֶׂשםֲ֣חמ  ֹות֣]כד[֣֣֣ב ֶ֖ אֶ֖ ׁש֣מ  ֵ֥ הֲ֣חמ  ָּד֕ ְוק 

ֶדׁש ין׃ְּ֣֣֣֣֣בֶׁשֶ֣קלַ֣הּק ֑ ָֽ ת֣ה  ֶַֽ֖י  ֶמןַ֣ז ְׁשַחת]כה[ְ֣וֶׁשֵ֥ ֗תֹוֶׁ֣שֶ֚מן֣מ  יָת֣א  ֣ חַ֣-ְוָעׂש  ֑ ק  ֣ה֣ר  ַחתַ֣מֲעׂש  ְרַקֶ֖ ַקח֣מ  ֶדׁש֣ר ֵ֥ ְׁשַחת֣֣֣֣ק ֔ ֶמן֣מ  ְהֶיָֽה׃-ֶׁשֵ֥ ֶדׁש֣י  ֣ק ֶ֖
֣-ַקחתניא ְ֣לָך֣ -ַקח )שמ' תשא ל,כג( [קכט]תורה שלמה  ה לְָׁ֗ך  (י,ב ' בהע'במ)משלך ְלָך  יָך  (,בכד )וי' אמר כ(,כז )שמ' תצ' משלךֲעֵש֣ ֨חּו ֵאל ִ֜ )וגם  וְׁיִּקְׁ

יָך    (,בטי ' חקתבמ) ֣חּו ֵאל   )שמ' תשא ל,כג(משל צבור דברי רבי יאשיה רבי יונתן אומר בין קח לך בין ויקחו אליך משל צבור ומה ת"ל (  וְׁיִּקְׁ
֣-ַקח )טט: כביכול במצב כזה הקב"ה היה מעדיף משלך אני רוצה יותר משלהם וכו'  (ול להתכפר בשל יחידכאם היה צבור י)רש"י: ביכול כְלָך 

 .[גב:, איומ] )טט: המוזכרות בתורה(עד כאן לא פליגי אלא בקיחות דעלמא ועשיות דעלמא  שמשה יביא(
י"א כי הבשמים והסמים משה הוציאם והכתוב אומר כי  ְלָך֣ -ְוַאָּת֣הַ֣קחבפי' הקצר  האבן עזרא )טט: כתב( בקושיא הנ"ל...  [קכט]תו"ש הערה 
֣-ְוַאָּת֣הַ֣קחאום וטעם יהנשיאים הב והנה הי"א הוא דרש הגמרא  .ע"כ והוא יתקנםשלא יפקידום ביד אחר או שיבקשם ויקחם מכל הנמצא אתו ְלָך 

להדרש לקמן אות קל שיהא גזבר עליו ואולי גם מה שאמרו בגמ' קח לך משלך הכוונה  לפי הגרסא שבכת"י ומה שפי' שלא יפקידום ביד אחר כוון
 .שתהא גזבר לדבר

שִּ֥  (י,אעקב  'דב)אבא חנן אמר משום רבי אלעזר: כתוב אחד אומר  [בבלי יומא ג,ב]  (כה,י ' תר'שמ)וכתוב אחד אומר  :ֵעֽץ ֲא֥רֹון לְָׁך֖  יתָׁ וְׁעָׁ
ש֥  י ֲא֖רֹון ּווְׁעָׁ טִּ֑  ֲעֵצ֣ בזמן שאין עושין  -, כאן (נקראת העבודה על שמם :רש"י) בזמן שישראל עושין רצונו של מקום -, הא כיצד? כאן יםשִּ

 .רצונו של מקום

 כביכול משלך אני רוצה יותר משלהם...  רבי יונתן)ב(  משל צבור דברי רבי יאשיהמצב )א( -מקף כרב – ְלָך֣ -ַקח֣)שמ' תשא ל,כג( 

ים֣ר אׁש ֣-ְוַאָּת֣הַ֣קחאפשר להביא ממשה אפשר להביא מציבור, באה תבנית הטעמים של טט: היה מקום לומר ש ֣ ְּ֣בָׂשמ  מונח זרקא  ְלָך 

ים֣ר אׁש ֣)משה( על  ְלָך֣ -מונח סגול בתפקיד של הוספה מ ֣ מונח מרבה עוד הוספה. אפשר שההוספות הן  –ְוַאָּת֣ה֣, טעם מלת  ְּבָׂשמ 

על פני הבאה משל ציבור, מפני שמשה תמיד עושה רצונו של מקום. אבל כדי שיחשב  כך: )א( לגלות העדפת הקב"ה הבאה משל משה

ים֣ר אׁש ֣-גם משל ציבור אז שהציבור והנשיאים יביאו ויפקידו בידי משה שיהיה הגזבר ויחשב כאילו הבאה משל משה; )ב( וב ֣  ְּבָׂשמ 

 אכן מצאתי מקור לרעיון זה כלהלן:ושאר הסממנים של שמן המשחה, משה יתקנם היינו יוסיף משהו ממשה עליהם. 
)טט: ספירות  וי"ל עוד רמז לפמ"ש האר"י ]שער הכונות ענין הפסח, דרוש א'[ שבחינת החסד הוא כלול מעשר [פנים יפות שמות ל]

ְּנָמן, (5*  10*  10)טט:  הרי חמש מאות )טט: כוחות של חסד או גבורות ממותקות( , וכל אחד יש בו בחינת עשר פעמים חמשהמידות( -ְוק 
ֶׂשם֣ , ויש בו בחינת עשר דהיינו חמשה גבורות ממותקות (246)גי'  הוא כמספר מור ( 246)גי' רומז על בחינת הגבורה שמספר קנמון ֶּבֵ֥

םוחמישה שאינם ממותקות לכך מתחלק, כדכתיב  ֣יםּ֣וָמאָת֑י  ּׁש  ֹוֲ֣חמ  יתֶ֖ ֶׂשם֣-ּוְקנ ה, ַמֲחצ  הוא קו האמצעי שמקבל החסדים לבד לכך ב ֶ֖
ם היה י  יםּ֣וָמאָתָֽ ֵ֥ ּׁש  ֹות֣ )שמ' תשא ל,כד(, ֲחמ  אֶ֖ ׁש֣מ  ֵ֥ הֲ֣חמ  ָּד֕ )שמ' הוא רמז לתרין ירכין, שהם בחינת חסד וגבורה לכך היה חמש מאות, ְוק 

יןתשא ל,כד(  ָֽ ת֣ה  ֶַֽ֖י  ֶמןַ֣ז ( 65)גי' רמז לאות ברית כמ"ש בזוהר ]תקוני זוהר תקון א'[ בתפילת אליהו הין צדק אות ברית, ומספר הין  ְוֶׁשֵ֥

שממנו בא השפע לכל שהוא היה בחינת הראש  וכל זה נעשה על ידי משההרי שכל שבע בחינות נרמזים, ( 65)גי' א מספר שם אדני הו
ים֣ר אׁש ֣-ַקח)שמ' תשא ל,כג( , והיינו דכתיב הבחינות הנ"ל ֣ ְּ֣בָׂשמ   . הנ"ל והשפיע ע"י מעשיו לכל הבחינותשהוא קיבל השפע מהש"י  ְלָך 

הייתי רוצה, ואני אומר: לפי שדבר קשה הוא לומר שהקדוש  -אני שמעתי: אם היה ציבור יכול להתכפר בשל יחיד  -כביכול  [ב,יומא ג בבלירש"י ]
  . ברוך הוא קץ בישראל, אומר כביכול, כלומר: על כרחינו יאמר כן, כאילו )אי( אפשר לומר כן, וכן כל כביכול שבתלמוד

הּ֣ל֣ ֣[כבפ֣] ֶׁשֵ֥ ֶאל־מ  '֣ ר֣הֶ֖ ֵ֥ ר:ַוְיַדּב  רממקום אחר למדנו כי מלת  אמ ָֽ אמ ָֽ מתפרשת גם כנוטריקון "לאו אמור". אפשר שכאן ה"לאו  ּל 

 .כאילו )אי( אפשר לומר כןאמור" משמעותו כפ'רש"י 
 

 בסדר שלא כסדר הפסוקים. כאן נדון בו כסדר הכתוב. [בבלי כריתות ה,א]-נושא הסממנים לשמן המשחה והכנתו נידון בעיקר ב
הוא )במדויק( הוא שוקל או עין בעין  )מוסיף מעט(, בהכרע )במאזניים( אמר ליה רב פפא לאביי: כשהוא שוקל [ות ה,אבבלי כרית]

)מתי': הגמרא דוחה את דברי בד בבד, ואת אמרת: בהכרע.  )שמ' תשא ל,לד(, רחמנא כתב: )מתיבתא: אביי לרב פפא בתמיהה( שוקל? אמר ליה

הכרע! אלא אמר )מתי': יש בסממנים( הכרעות, אלמא דאית בהו  )מתי': ליתן שכר למרבה(רוך הוא יודע והאמר רב יהודה: הקדוש באביי( 
ְּנָמן-רב יהודה: ד ֶׂשם֣-ְק  ֹו֣ )מדוע מביא(אמאי מייתי ֶּבֵ֥ יתֶ֖ םדחמש מאות ַמֲחצ  ֣יםּ֣וָמאָת֑י  ּׁש  ם-בחד זימנא ו ֲחמ  ֣יםּ֣וָמאָת֑י  ּׁש  בחד  ֲחמ 

ְּנָמן-, מדקמייתי לה לינהממע נייתי ה' מאות בבת אחת! שזימנא? כיון דכולהון ה' מאות הויין,  ֶׂשם-ק   בתרי זימני הכרע אית ביה ֶּבֵ֥
)מתי': שלא ישתמש  , והקב"ה יודע בהכרעות. ומאי בד בבד? אמר רבינא: שלא יניח משקל במשקל וישקול)שבכל שקילה מוסיף הכרע(

 .לת ברזל(באחד הסממנים כמשקולת אחרי ששקלו, אלא כל סממן ישקול במשקו

ים֣ר אׁש ֣ )שמ' תשא ל,כג( ֣ ְּ֣בָׂשמ  ְּנָמן-ָמרְ֣֣֣לָך  ֔אֹותְ֣וק  ׁ֣ש֣מ  ֲחמ  ם-ְּדרֹור֣  ֣יםּ֣וָמאָת֑י  ּׁש  ֹוֲ֣חמ  יתֶ֖ ֶׂשםַ֣מֲחצ  ם-ּוְקנ הֶּ֣֣֣בֵ֥ י  יםּ֣וָמאָתָֽ ֵ֥ ּׁש  ֶׂשםֲ֣חמ   ב ֶ֖

ים֣ר אׁש ֣ )שמ' תשא ל,כג(  ֣ ְּ֣בָׂשמ  ות הכרע בעת רכישת סממנים זרקא מונח סגול בתפקיד מוסיף מהענין על הענין ללמד על הוספ – ְלָך 

 לשמן המשחה

ְּנָמן-מצב )ראה רש"י ל-מקף כרב – ְּדרֹור ֣-ָמר )שמ' תשא ל,כג( ֶׂשם-ְוק   ( )א( מין לא משובח חסר בריח וטעם )ב( מין המשובח שבהם ֶּבֵ֥

ְּנָמן )שמ' תשא ל,כג( ֶׂשם֣-ְוק  לפי  )שמ' תשא ל,כג(רש"י מצב )א( מין לא משובח חסר בריח וטעם )ב( מין המשובח שבהם  -מקף כרב –ֶּבֵ֥
 שהקנמון קליפת עץ הוא, יש שהוא טוב ויש בו ריח טוב וטעם, ויש שאינו אלא כעץ, לכך הוצרך לומר קנמן בשם, מן הטוב:

ֶׂשם-ּוְקנ ה )שמ' תשא ל,כג(רש"י   :הוצרך לומר בשם אלא עץ גמור( שפת"ח:) קנה של בשם לפי שיש קנים שאינן של בשם – ב ֶ֖

ֶׂשם-ּוְקנ ה  מצב )א( מין לא משובח חסר בריח וטעם )ב( מין המשובח שבהם-מקף כרב – ב ֶ֖

ְּנָמן )שמ' תשא ל,כג( ֹו-ְוק  יתֶ֖ ֶׂשםַ֣מֲחצ  ובכל פעם עם  250מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, כאן שיביא פעמיים  - ֶּבֵ֥

 תוספת הכרע.

ם םאתנח, בתפקיד הגבלה  – ּוָמאָת֑י  י  )מתי': שלא  אמר רבינא: שלא יניח משקל במשקל וישקולהגבלה סלוק, בתפקיד  – ּוָמאָתָֽ

 .ישתמש באחד הסממנים כמשקולת אחרי ששקלו, אלא כל סממן ישקול במשקולת ברזל(

 אם בכל סממן יש הכרע, אז האם האומנים חכמי הלב שהכינו את שמן המשחה, החסירו את ההכרע להגיע לשיעור שאמרה התורה. 

מתכונתו הכתובה וי"א גם באותם יחסים ולא ימסרנו לציבור עובר בלאו )ראה העיון להלן(. או האם גם על לכן המכין שמן משחה ב

 ההכרע יש לאו, או הפוך בגלל נוכחות ההכרע שאינו מדויק אף אחד לא יעבור.
 

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
ללמוד בו  )משחה(השמן  את )המכין(: המפטם )ברייתא( המפטם את השמן כו'. ת"ר)ההערות להלן ע"פ מתיבתא(  [בבלי כריתות ה,א] 

)ע"פ המשך הגמרא שמן המשחה שעשה משה לא נחסר ונשאר לדורות. אבל אם אדם יעשה שמן למוסרו לציבור   ]או[ למוסרו לציבור )כיצד להכינו(

)שמ' רש"י כרת  )ע"פ חייב – )בשרו(, לסוך )ע"פ באר שבע משמע פטור כאן מותר לכתחילה( פטור – אף שאין צריכים לו פטור, שיטה מקובצת(

הּו֣ תשא ל,לג( חָּ֣כמ ֔ ְרַק֣ ֚יׁשֲ֣אֶׁש֣ר֣י  ּנּוַ֣עלא  ֶּמֶ֖ ֵ֛ן֣מ  ּת  ר֣י  יו׃ָ֣ז֑ר-ַוֲאֶׁשֵ֥ ַעָּמָֽ ת֣מ  ְכַרֶ֖ אבל לפי ערוך לנר הברייתא מבארת מייד כי כרת הוא רק בשמן שעשה  ְונ 

ל סיכת שמן המשחה שעשה משה פטור, לפי שאין חייבין אלא ע - )משמן שלא עשה משה אלא אדם אחר(הסך ממנו  )אדם אחר(, ומשה(
ּנּוַ֣על)שנאמר  בלבד ֶּמֶ֖ ן֣מ  ֵ֛ ּת  ר֣י  יו׃-ַוֲאֶׁשֵ֥ ַעָּמָֽ ת֣מ  ְכַרֶ֖  . חיוב כרת על נתינה משמן המשחה של משה ולא הסך משמן של אדם אחר( ָז֑רְ֣ונ 
הּו )שמ' תשא ל,לג(  חָּ֣כמ ֔ ְרַק֣ ֚יׁשֲ֣אֶׁש֣ר֣י  את  )המכין(המפטם מונח מונח  )לימוד א(קטן שני לימודים, -קטן, זקף-יתיב מונח מונח זקף א 

 הרוקח על מנת לסוך  )לימוד ב(; )הנלמד בגזרה שוה מקטורת( מותר ]או[ למוסרו לציבור )כיצד להכינו(ללמוד בו  )משחה(השמן 
 

ר-ְוֶאל֣שמות כי תשא ל,לא: אמ ֑ ֣ר֣ל  לְּ֣תַדּב  ֶ֖ ְׂשָרא  ֵ֥י֣י  ְׁשַחתְּ֣֣֣֣֣֣֣֣בנ  ֶמן֣מ  ר֣ -ֶׁש֠ יְ֣לד  ֶ֖ ֵ֛ה֣ל  ְהֶיֵ֥הֶ֣ז ֶדׁש֣י  ם׃ק ֨ יֶכָֽ ֣ת 
ת"ר: שמן המשחה שעשה משה במדבר, היו שולקים בו את העיקרים, דברי רבי יהודה; רבי יוסי אומר:  גמ'. [ב,בבלי הוריות יא]

והלא לסוך את העקרים אינו סופק! אלא שורין את העקרים במים, ומציף עליו שמן וקולט את הריח וקפחו. אמר לו רבי יהודה: וכי 
חה? והלא תחלתו שנים עשר לוגין, וממנו היה נמשח משכן וכליו אהרן ובניו כל שבעת ימי המלואים, נס אחד נעשה בשמן המש

ן( ,לאל ' תשאשמ)וכולו קיים לעתיד לבוא, שנאמר:  מ  ח ת ש ֠ שְׁ ש-מִּ ד  ֥ה ק ֨ י  ֛ה יִּהְׁ י ז  ֖ ֽם׃ לִּ ד ר ֵתיכ  ואותו שמן קיים לעתיד לבוא, שנאמר: ...   לְׁ
ן( ,לאל ' תשאשמ) מ  ח   ש ֠ שְׁ ש-תמִּ ד  ֥ה ק ֨ י  ֛ה יִּהְׁ י ז  ֖ ֽם׃ לִּ ד ר ֵתיכ  ֛ה, לְׁ  בגימטריא שנים עשר לוגין הוו. - ז 

ֶמן ֵ֛ה...  ֶׁש֠ גדולה ... תביר, תבנית טעמים המרמזת על שיעורים ואפשרות לחישוב חשבוני, אפשר שמלמד כי שיעור השמן -תלישא – ֶז

ֽין:  ,כד(לתשא  'שמ)-הנאמר ב ֖יִּת הִּ ן ז  מ  ֥ בבלי ]-שיש להציף על מרקחת הבשמים כדי שיספוג את הרקיחה( הוא כנאמר ב)נפח השמן וְׁש 
ֵ֛ה ]כריתות ה,ב[-הביא מ ]רש"י[-ו [ב,הוריות יא     בגימטריא תריסר לוגי הוו. - ֶז

ר (,לאל ' תשא)שמועוד לימוד של שיעור הקשור למשמעות מלת  אמ ֑ כנוטריקון "לאו אמור" היינו "מצוות לא תעשה" שהסך שלא  ל 

משמן המשחה בזדון חייב כרת, ובשוגג חטאת ובפחות לר' יהודה פטור. אבל לדברי הכל הסך  כזיתלמשיחת כ"ג או מלך בשיעור 

   [י"ה,רמב"ם כלי המקדש פ"א]משמן המשחה למשיחת כ"ג או מלך מספיק בכל שהוא.  ראה 
 

ְךּ֣֨וְבַמתְ֣-]לב[ַ֣עללג:  –שמות כי תשא ל,לב  יָס֔ א֣י  ל ֣ ם׃ְּבַׂש֤רָ֣אָדם֣  ְהֶיֵ֥הָ֣לֶכָֽ ֶדׁש֣י  ֶדׁש֣֔הּוא֣ק ֶ֖ הּו֣ק ֣ ּוָּ֣כמ ֑ אַ֣תֲעׂשֶ֖ ֻּ֣כְנּ֔תֹו֣ל ֵ֥
ּנּוַ֣על ֶּמֶ֖ ֵ֛ן֣מ  ּת  ר֣י  הּוַ֣וֲאֶׁשֵ֥ חָּ֣כמ ֔ ְרַק֣ ֚יׁשֲ֣אֶׁש֣ר֣י  יו׃֣ס-]לג[֣א  ַעָּמָֽ ת֣מ  ְכַרֶ֖ ָ֣ז֑רְ֣ונ 

ְך)לב( רש"י  יָס֔ א֣י  ל', כמו "למען ייטב לך" )דב' ה,טז(.  - ל ֣ ְך-ַעל ל,לב()שמ' תשא בשני יודי"ן, לשון 'לא ִיְפעַּ יָס֔ א֣י  ל ֣ מן  - ְּבַׂש֤רָ֣אָדם֣ 
הּוהשמן הזה.  ּוָּ֣כמ ֑ אַ֣תֲעׂשֶ֖ ּובסכום סממנין,  - ּ֨וְבַמְתֻּכְנּ֔תֹו֣ל ֵ֥ אַ֣תֲעׂשֶ֖ הּואחר  ל ֵ֥ במשקל סממנים הללו לפי מדת הין שמן, אבל אם  ָּכמ ֑

ן הסך ממנו חייב, אלא הרוקחו )ראה של זה, אי ְבַמְתֻּכְנּ֔תֹוּו֣֨פיחת או ריבה סממנין לפי חשבון מדת הין שמן מותר, ואף העשוי 
  , כמו "מתכונת הלבנים" )שמ' ה,ח(, וכן "במתכנתה" של קטרת )להלן,לז(. לשון חשבון - מתכונתוכריתות ה,א(. 

ּנּו֣ )שמ' תשא ל,לג( ֶּמֶ֖ ֵ֛ן֣מ  ּת  ר֣י   שאינו צורך כהונה גדולה ומלכות. -ָז֑ר֣-ַעלמאותו של משה )ראה כריתות ה,א(.  -ַוֲאֶׁשֵ֥
ְךרְּ֣בַׂש֤-ַעל יָס֔ א֣י  ל ֣  פטור )ב( בשר אדם חי, התורה ממשיכה לדון רק בחי.  –מצב )א( בשר אדם מת -מקף כרב – ָאָדם֣ 

ְך-ַעל )שמ' תשא ל,לב( יָס֔ א֣י  ל ֣ קטן מלמד על שני לימודים, מהפך פשטא מלמד שלפחות -קטן, זקף-מהפך פשטא מונח זקף – ְּבַׂש֤רָ֣אָדם֣ 

 אחד מהם אינו כפשט הכתוב.

ְך-ַעל תשא ל,לב( )שמ' יָס֔ א֣י  ל ֣ מהפך פשטא מוציא מהפשט ומלמד שאדם אחר שאינו הרוקח יכול לסוך משמן שהוכן ע"י  – ְּבַׂש֤רָ֣אָדם֣ 

 הרוקח.

קטן במלה אחת, כעין מוקדם והוא מאוחר בענין, אפשר שמדבר על זה של משה שמשקל סממנים שלו נאמר -קדמא זקף - ּ֨וְבַמְתֻּכְנּ֔תֹו֣

ּנּו֣כד(  –לפניו ב)כג  ֶּמֶ֖ ֵ֛ן֣מ  ּת  ר֣י  שאינו צורך כהונה גדולה  נתינת שמן משחה – ָז֑ר-ַעלמאותו של משה )ראה כריתות ה,א(.  -ַוֲאֶׁשֵ֥
 הוא בעונש כרת.  ומלכות

ּנּו )שמ' תשא ל,לג( ֶּמֶ֖ ֵ֛ן֣מ  ּת  ר֣י  שא. מרכא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורה לנושא שמן המשחה ובעלי הלכות שונות ביחס לנו - ַוֲאֶׁשֵ֥

משמן המשחה על גבי מלך או כהן גדול  הנותן )טט: הלכה א( [י"ה,רמב"ם כלי המקדש פ"א]-אפשר שהבדלי ההלכות מפורטים ב
ּנּוַ֣על )שמ' תשא ל,לג(שנאמר  ]כריתות ו,ב[ פטורשכבר נמשחו  ֶּמֶ֖ ֵ֛ן֣מ  ּת  ר֣י  )טט: אדם אבל  )טט: הלכה ב(ואין אלו זרים אצלו,  ָז֑ר-ַוֲאֶׁשֵ֥

ְּבַׂש֤ר֣-ַעל )שמ' תשא ל,לב(שנאמר  חייב )טט: ולא הנביא או הכהן המושחן לכהונתם(ממנו אפילו למלך וכהן גדול  הסך כ"ג(שאינו המלך או ה
ְך יָס֔ א֣י  ל ֣  במעיו חייב כרת והוא שיסוך ממנו בכזית וסךשמן המשחה מראשו  שנטלוכהן גדול  )טט: הלכה ג(כל אדם במשמע,  ָאָדם֣ 

 שלסיכה של משיחת כ"ג או מלך מספיק שמן משחה בכל שהוא ]כסף משנה[אפשר שיש להוסיף ע"פ  )טט: הלכה ד( .]כריתות ז[

מדתניא התם הסך בשמן המשחה למלכים ולכהנים ר"מ מחייב ורבי יהודה ע"פ השגות הראב"ד ...  [י"ה,א"כסף משנה כלי המקדש פ]
כזית והאמר ר' יהודה פטר כי פטר רבי יהודה גבי מלכים פוטר וכמה יסוך ויהא חייב רבי מאיר אומר כל שהוא רבי יהודה אומר 

וכהנים גבי הדיוט מחייב ר' מאיר ור' יהודה במאי פליגי אמר רב יוסף בהא פליגי רבי מאיר סבר על בשר אדם לא ייסך כתיב וכתיב 
מנתינה דעלמא מה נתינה דעלמא ואשר יתן ממנו על זר מה סיכה כל שהוא אף נתינה כל שהוא ורבי יהודה סבר ילפינן נתינה דעל זר 

 כל שהואכזית אף נתינה דעל זר כזית אבל סיכה לממשח מלכים וכהנים ד"ה 

 

תָׁ֞  )שמ' תצ' כט,כא(-משיחת כהן גדול נלמדת מ חְׁ ק  ֽל־ַאֲהר ן  ... וְׁלָׁ ֤ ע  זֵיתָׁ ה  וְׁהִּ חָׁ שְׁ ן ה מִּ מ  ֣ ש  ר לְַׁאהֲ  כט(,כטתצ'  'שמ) ּומִּ ֣ ש  ֲאש  ד  י ה ק   גְֵׁד֤ יו ּובִּ ֖ נָׁ בָׁ ֥יּו לְׁ ן יִּהְׁ ר ֔

ֽם: ת־יָׁדָׁ ם א  ֖ ֵלא־בָׁ ם ּולְׁמ  ה ֔ ה בָׁ ֣ חָׁ שְׁ יו לְׁמָׁ ֑ יו)וי' אמר כא,יב( -מ ממשיחת כ"ג נדרשת משיחת מלך  ַאֲחרָׁ ֖ לָׁ יו עָׁ ֛ ת ֱאֹלהָׁ ֧ ח  שְׁ ן מִּ מ  ֣ ז ר ש  י נֵ֠ ]בבלי ע"פ . כִּ֡

֥ר  ,נא(א 'במ)-י גיירני ע"מ שתעשני כהן גדול, ומהלך לו אצל הלל הזקן, א"ל רב ]אבות דרבי נתן נוסח ב פכ"ט[ובנוסח  שבת לא,א[ זָׁ וְׁה 

ֽת: ב יּומָׁ ֵר֖ קָׁ  למד שאפילו דוד המלך שנמשח בשמן המשחה זר הוא אצל הכהונה. ה 

התוכן מלמד על מי שאינו כהן, שלא שייך בו להתמנות לכ"ג, ועל מי ואינו מבית דוד, שלא שייך בו להתמנות למלך, וגם זה רק  – ָז֑ר-ַעל

 ת מחלוקת )דוד, שלמה, יהואש()יהואחז נמשח שלא בשמן המשחה שנגנז ע"י יאשיהו, אפשר באפרסמון(בשע

מצב )א( מלך שלא לצורך משיחה למלכות ושלא במחלוקת; אפילו כהן ראוי, שלא לצורך משיחה לכ"ג )ב( לצורך -מקף כרב – ָז֑ר-ַעל

  ]בבלי הוריות יא,ב[)דוד( ואחריו רק במחלוקות  , לצורך למשוח מלך מבית דוד]בבלי הוריות יא,ב[לקדש כ"ג 

אתנח, מגביל נתינה רק במשיחה ורק לקדש כהן גדול, ורק במשיחה למלך דוד ובפולמוס אחריו )שלמה, יהואש( ואסור כאשר  – ָז֑ר֣-ַעל

 .אינו צורך כהונה גדולה ומלכות

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 שמות כי תשא ל,יא )התשע"ט( )בהשתתפות נחלת יעקב( 3.18 
 

ֶדׁש: דשמות תשא ל,כ ֹותְּ֣בֶׁשֶ֣קלַ֣הּק ֑ אֶ֖ ׁש֣מ  ֵ֥ הֲ֣חמ  ָּד֕ ין׃ְ֣֣֣֣֣וק  ָֽ ת֣ה  ֶַֽ֖י  ֶמןַ֣ז ְ֣וֶׁשֵ֥
ה )שמ' תשא ל,כד( ָּד֕ ראה רש"י רמב"ן  ]תו"ש הערה קמ[. (ירושלמי א' ,ם אונקלוסגותר)קציעתה ו -וקדה  מ[ק]תורה שלמה  ְוק 

שהרמב"ם  ]כסף משנה שם[  ה היא הקשט.: הקד]רמב"ם בפ"א מכלי המקדש ה"ג[-והראב"ע: מהקבלה ידענו שהיא קציעה. וכן ה
והגאון רב סעדיה ראיתי בפיטום הקטורת )כריתות ו( קציעה וקושט יחד בשני משקלים , )שני מינים( בפ"ב מנה קציעה וקושט בשתים

 .שאינם שוים

תב קציעה אינה והרמב"ם בפיהמ"ש כריתות שם כ .קציעה עגבה ע"כמר רב חפץ פירש שהקושט הוא שאומרים בערבי קוסט ופירש 
קושיא מלשון  וכן תרצו במרכבת המשנה ובהר המורי' שאין או הי' להם מינים שונים בזהידועה א"כ אפשר שנשתנו השמות בערבית 

 .)תהלים מה,ט( על לשון והביא ראיה מתרגום

 

֣לֹות )תהלים מה,ט( יעֹות מ ר־ו ֲאהָׁ צִּ ֥י קְָׁ֭ נִּ ן מִּ ֗ ֵלי ֵש֝ יכְׁ ֽן־ֵה֥ יָך מִּ ֑ גְׁד ת  ֽחּוָך: כָׁל־בִּ מְׁ  שִּ

ולא אמר וקציעות בוי"ו, לרמוז כי הוא תואר אל השנים הנזכרים, כי אינן כמר ואהלות, כי המר הטבעי בהיות ...  )תהלים מה,ט( [אלשיך]
זמן מגולה מפיג ריחו וכן האהלות, אך אלו הם קציעות כי שתיהן בחינת קציעות להן שאפילו בהגלותן תמיד ריחן נודף, כי על כן על 

שנקראת קציעה שהיתה ריחה נודף, ולא קראה בשם דבר אחר המריח, יורה כי זה ימצא  [ב,בבא בתרא טז] בת איוב אמרו רבותינו ז"ל
 .יותר בקציעה

֣לֹות )תהלים מה,ט( יש שריחן נפוג בהגלותן ויש שריחן נודף גם בהגלותן.   [אלשיך]מקף כבורר בין מיני מור ואהלות. ע"פ פי'  – מ ר־ו ֲאהָׁ

יעֹותומלת  צִּ   שאפילו בהגלותן תמיד ריחן נודףמלמדת על מור ואהלות  קְָׁ֭

֣לֹות )תהלים מה,ט(  מן הצומח ]ראב"ד[-המור מן החי הטמא מהודו, ע"פ ה ]רמב"ם[-מקף כבורר בין מיני מור ואהלות. ע"פ ה – מ ר־ו ֲאהָׁ

֣לֹות )תהלים מה,ט( יעֹות מ ר־ו ֲאהָׁ צִּ ֣לֹותלי תהלים( מערכת טעמי אמ"ת )איוב מש – קְָׁ֭ יעֹותהולך( -מונח )= שופר – מ ר־ו ֲאהָׁ צִּ דחי  – קְָׁ֭

)הדומה בתפקידו לטעם טפחא = טרחא של כ"א ספרים האחרים בתנ"ך, ואילו בספרי אמ"ת טפחא = טרחא היא טעם משרת, הסבר זה 

 (]משפטי הטעמים, רז"ו היידנהיים[ע"פ 

פחא בכ"א ספרים, אז התבנית היא כעין מרכא טפחא ותפקידה עשוי לרמז לכעין אם המונח הוא כעין מרכא בכ"א ספרים והדחי כעין ט

]רמב"ם[ שאין -קבוצת פרטים העשויה להתרחב ומיני הסממנים האלו עשויים להיות ממקורות אחדים. וזה עשוי לתמוך בחולקים על ה

תכונות אלו, או צירוף המקורות הללו מביא להוצאת המור מן החי הטמא אלא ממקור טהור או צמחיה. ועשויים להיות מינים אחדים בעלי 

 ריח חזקה יותר מאשר כל אחד לעצמו.
המור הוא הדם הצרור בחיה שבהודו הידוע לכל שמתבשמין בה בני אדם בכ"מ, והקנמון הוא העץ [ ג"ה,רמב"ם כלי המקדש פ"א]

ושם הם הקנים הדקים כתבן האדומים הבאים מאיי שבא מאיי הודו שריחו טוב ומתגמרים בו בני אדם, והקדה היא הקושט, וקנה ב
המור הוא הדם הצרור. א"א אין דעתי מקבלת  [השגת הראב"ד]הודו וריחן טוב והם ממיני הבשמים שנותנין אותם הרופאים בצרי. 

יבָׁ֣   ה,א( שה"ש)-שיכנסו במעשה הקדש דם שום חיה בעולם כל שכן דם חיה טמאה אבל המור הוא האמור ב י י  לְׁג נִּ  אתִּ ֣ לָׁה   ֲאח תִּ י כ  יתִּ ֤  ָארִּ
י   י מֹורִּ מִּ֔  .והוא ממין עשב או ממין אילן וריחו נודף עִּם־בְׁשָׁ

ה ָּד֕ גדול, אפשר שמלמד על שלושה מיני בשמים ששיכים למחלקת קדה, וכל אחד מהם ריחו נודף תמיד אפילו בהגלותן -זקף – ְוק 

 ואינו נפוג.
משה רבינו במדבר, לקח מן המור והקנמון והקדה מכל אחד משלשתן  ת שמן המשחה()אוככה עשהו  ,ה"ב[רמב"ם כלי המקדש פ"א]

ֶדׁש )שמ' תשא ל,כד(חמש מאות שקל  , ומקנה הבושם חמשים ומאתים, וזהו שנאמר בתורה וקנמן בשם מחציתו חמשים ְּבֶׁשֶ֣קלַ֣הּק ֑
דו, ועירב הכל ושרה אותן במים זכין ומאתים ששוקלים אותו בב' פעמים חמשים ומאתים בכל פעם, ושוחק כל אחד ואחד לב

ין )שמ' תשא ל,כד(ומתוקין עד שיצא כל כחן במים ונתן על המים  ָֽ ת֣ה  ֶַֽ֖י  ֶמןַ֣ז עד והוא י"ב לוג, כל לוג ד' רביעיות, ובישל הכל על האש  ֶׁשֵ֥
  .ונשאר השמן והניחו בכלי לדורות שאבדו המים

,  EXTRA VIRGINמעלות צלסיוס ואילו שמן זית  100-דים בהרותחים ומתנדפים בא – עד שאבדו המים ]רמב"ם[-הסבר ל

מעלות צלסיוס ולכן אינו  207מעלות פרנהייט שהם  405-הקרוב יותר לשמן מראש העץ שממנו הכינו את שמן המשחה, רותח ב

 מעלות צלסיוס שבו מתנדפים המים.  100-מתנדף ב

לקו ש)מירושלמי שקלים פ"ו וסוטה פ"ח( ר' מאיר אומר ש ה"ת[]רש"י עמפרש שבישלו הכל על האש עד שאבדו המים.  ]רמב"ם[

, ואחר כך לוג שמן( 12-)כי הסממנים מרובים בהרבה מאד מ שראום במים, שלא יבלעו את השמןואמר לו ר' יהודה העיקרין בשמן זית. 
 )בבישול(ור' יוסי ס"ל שגם בזה  )שמ' תשא ל,כד( [מלבי"ם]: וקפחו לשמן מעל העיקרין)מהמים( הציף עליהם השמן עד שקלט הריח 

אחר שיתבשלו המים, ולכן ס"ל שאחר שלקטו המים את הריח העביר את העקרים ואח"כ נתן השמן על  )את שמן( יבלעו העקרים
 .]רמב"ם[-וזה לא כ :המים, ופסק הלכה כר' יוסי נגד ר' יהודה

 

ֹות )שמ' תשא ל,כד( אֶ֖ ׁש֣מ  ֵ֥ ֶׁשֶ֣קל֣מלמד שאין יחידת המידה  ,ה"ב[רמב"ם כלי המקדש פ"א]"פ מרכא טפחא, כעין יתור לרבות, ע – ֲחמ 
ֶדׁש ה-מתיחסת רק ל ַהּק ֑ ָּד֕ ֹות֣ ְוק  אֶ֖ ׁש֣מ  ֵ֥  .כד(–)שמ' תשא ל,כג-הכתובה לפניה אלא לכל המידות של הסממנים לשמן המשחה הנמנים בֲחמ 

ֶדׁש ]תו"ש קמא[ בפי' רבנו אברהם בהרמב"ם  ... ש הערה קמא[]תו")תרגום ירושלמי כת"י רומי(  בסלעי בית קודשא. ְּבֶׁשֶ֣קלַ֣הּק ֑
ֶדׁש ֶדׁשהיינו שגם שאר הבשמים שנזכרו  ,ע"כ מחובר עם כל מה שקדם ְּבֶׁשֶ֣קלַ֣הּק ֑ ֔אֹות֣֣)שמ' תשא ל,כג(-וכ"פ לעיל  ְּבֶׁשֶ֣קלַ֣הּק ֑ ׁ֣ש֣מ  ֲחמ 
לשון המשקל )וסי אמר טיפסא ר' י :[זהר ח"א לג]-ויש להעיר מלשון ה .שיעורו משקל חמש מאות שקל ,מה?( 500)ר"ל  חסר הנסמך

דָׁ֕  ,לה(יט ' קד'וי)דשיקלא באמצעיתא קיימא וסימן  (דרך אמת –והוא קו אמצעי המכריע  ל הב מִּ ֖ קָׁ שְׁ ה: ב מִּ ֽ שּורָׁ ל )ומלת( ּוב מְׁ ֖ קָׁ שְׁ )הנמצאת  מִּ

ורזא דא  מאזניים והכפות יהיו מאוזנות()לשון המאזניים תעמוד באמצע בין כפות ה לישן דקיימא באמצעיתא המלים מרמזת ש( 3באמצע בין 
ֶדׁש ק אזְׁנֵימ ֧  ,לו(יט ' קד'וי)מאזנים כד"א  )מהן(מאן  .)נשקלו( כתיב ומאזנים ביה קיימן ואתקלו ְּבֶׁשֶ֣קלַ֣הּק ֑ ד  ֣ קיימין במשקל  ווכלה צ 
ֶדׁש ֶדׁשרבי יהודה אומר  ,ְּבֶׁשֶ֣קלַ֣הּק ֑   .דא רוח הקדש ְּבֶׁשֶ֣קלַ֣הּק ֑

 

ן־ב ֥  )שמ' תשא ל,כג(קנמון יש בו חצאים שנ'  ה"א[ וקרמאנדל( פרק פ"זתוספתא מסכת מנחות )צ] נְׁמָׁ םוְׁקִּ י֖תֹו ש  ֲחצִּ ים מ  ֣ שִּ יִּם ֲחמִּ ֑ אתָׁ )שמ'  ּומָׁ

ֶדׁש תשא ל,כד( ֹותְּ֣בֶׁשֶ֣קלַ֣הּק ֑ אֶ֖ ׁש֣מ  ֵ֥ הֲ֣חמ  ָּד֕ ין׃ְ֣֣֣֣וק  ָֽ ת֣ה  ֶַֽ֖י  ֶמןַ֣ז  בין הערביים: קטרת שלא קרבה חציה בבוקר תקרב כולה בערב חובת .שנים עשר לוג ְוֶׁשֵ֥
 ]חסדי דוד, תוספתא, קדשים א: תוספתא מנחות פ"ז ה"א, פארדו דוד ע' רצב )אוצר החכמה([
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
הומאי דמסיים הכא התנא   ָּד֕ אבל בקידה  ,למא בשמן הודיענו שיעור ההיןשב .)מה בא התנא להשמיענו( לא ידענא מאי קמ"ל ,וכו' ְוק 

ׁש֣ואולי משום דכתיב  .מאי קמ"ל ֵ֥ הֲ֣חמ  ָּד֕ ֶדׁשְוק  ֹותְּ֣בֶׁשֶ֣קלַ֣הּק ֑ אֶ֖ לא נודע הנך ת"ק  )עדיין( י"ל דאכתי ,ולא כתיב חמש מאות שקל֣מ 
 ,דתפסת מועט תפסת )לפי הכלל המקובל שתפסת מרובה לא תפסת אבל( ,נה שבמקראטילמא חמש מאות גרה דהיינו מעה קדו ,מאי נינהו

ֶדׁשדכתיב  )לכן( דהא  .)בפחות( אבל לא יהיה שיעורו חמש מאות שקלים אלא בציר ,הקדשאינו אלא לומר שישקלו בשקל ְּ֣בֶׁשֶ֣קלַ֣הּק ֑
ֶדׁשהלכך לימד תנא דלאו הכי אלא  ֶדׁשלמעלה וכאילו כתיב חמש מאות שקל  )בפסוקים( הוא פי' הסתום ְּ֣בֶׁשֶ֣קלַ֣הּק ֑ וגלי  ,ְּבֶׁשֶ֣קלַ֣הּק ֑

 .לכלהו הבחד דהיינו באחרון וה"
ֶדׁש )שמ' תשא ל,כד( שקלי קודש  500-ו 250-ה, אתנח מגביל. ביחד בתפקיד רבוי הגבלות )א( שקילת הסמנים במונח מרב - ְּבֶׁשֶ֣קלַ֣הּק ֑

ל )וי' קד' יט,לה(ובין מלת  ֶׁשֶ֣קלבלבד ובפעם אחת; )ב( מהיקש בין מלת  ֖ קָׁ שְׁ ה:המלים  3הנמצאת באמצע בין  מִּ ֽ שּורָׁ ל ּוב מְׁ ֖ קָׁ שְׁ ה ב מִּ דָׁ֕  ב מִּ
אזְׁנֵ  )וי' קד' יט,לו(לומדים כי  קמ ֧ ד  ֣  .בין כפות המאזניים והכפות יהיו מאוזנות זה לעומת זה תעמוד באמצעמשמעו שלשון המאזניים  י צ 

ין֣.)שמ' תשא ל,כד( ]פסיקתא זוטרתא )לקח טוב([ ָֽ ת֣ה  ֶַֽ֖י  ֶמןַ֣ז הין שנים עשר לוגין, לוג ששה ביצים, תניא ר' יהודה אומר שמן . ְוֶׁשֵ֥
 ה בו, המשחה שעשה משה רבינו במדבר כמה נסים נעש

ת)שמ' תשא ל,כד(  ֶַֽ֖י  ֶמןַ֣ז  הולך ומונה ]לקח טוב[-מרכא טפחא, כעין יתור לרבות המלמד על רבוי הנסים שנעשה בו כפי ש – ְוֶׁשֵ֥

תחלתו לא היה אלא שנים עשר לוג, כמה יורה בולעת, כמה עיקרים בולעים, כמה האור שורף, ובו נמשח המשכן וכל כליו ואהרן 
אים, ובו נמשחו כהנים גדולים, ומלכים באפרסמא דכיא: שהרי כהן גדול בן כהן גדול טעון משיחה, ואין ובניו כל שבעת ימי המלו

מלך בן מלך טעון משיחה, חוץ ממקום שיש שם מחלוקת, כגון שמשחו את שלמה מפני מחלוקת אדוניה, ואת יהואש מפני עתליה, 
ֽם: מ' תשא ל,לא()ש ואת יהואחז מפני יהויקים, וכולו קיים לעתיד לבא, שנא' י לְׁד ר ֵתיכ  ֖ ֛ה לִּ ֥ה ז  י  ִּהְׁ ש י ד  ת־ק ֨ ח  שְׁ ן מִּ מ  ֛ה  ש ֠ בגימטריא תריסר, ז 

 (]בבלי מנחות פט,א[: )ראה תריסר לוג הוון

ן נמצא הסבר לטעמים  )שמ' תשא ל,לא(-ב מ  ֛התלשא בתפקיד רמז לשיעור הין שיש ללמוד אותו ממלת  –ש ֠  לוג. 12תביר, במשמע  – ז 

מֶ֣ ֵ֛ה...  ןֶׁש֠ גדולה ... תביר, תבנית טעמים המרמזת על שיעורים ואפשרות לחישוב חשבוני, אפשר שמלמד כי שיעור השמן -תלישא – ֶז

ֽין:  )שמ' תשא ל,כד(-הנאמר ב ֖יִּת הִּ ן ז  מ  ֥ ]בבלי -)נפח השמן שיש להציף על מרקחת הבשמים כדי שיספוג את הרקיחה( הוא כנאמר בוְׁש 
ֵ֛ה ]כריתות ה,ב[-הביא מ []רש"י-ו הוריות יא,ב[     בגימטריא תריסר לוגי הוו. - ֶז

ר )שמ' תשא ל,לא(ועוד לימוד של שיעור הקשור למשמעות מלת  אמ ֑ כנוטריקון "לאו אמור" היינו "מצוות לא תעשה" שהסך שלא  ל 

פטור. אבל לדברי הכל הסך משמן המשחה בזדון חייב כרת, ובשוגג חטאת ובפחות לר' יהודה  כזיתלמשיחת כ"ג או מלך בשיעור 

   ]רמב"ם כלי המקדש פ"א,ה"י[משמן המשחה למשיחת כ"ג או מלך מספיק בכל שהוא.  ראה 
 

ֽם: )שמ' תשא ל,לא(הין תריסר לוגי הויין, דכתיב: שמן זית הין, וכתיב:  ]בבלי מנחות פט,א[ י לְׁד ר ֵתיכ  ֖ ֛ה לִּ ֥ה ז  י  ש יִּהְׁ ד  ח ת־ק ֨ שְׁ ן מִּ מ  ֛ה  ש ֠ ז 

֛ה  ]רש"י בבלי מנחות פט,א[. א תריסר הוייןבגימטרי ואי קשיא לך אימא תריסר רביעית הא לא קשיא דלא  -בגמטריא תריסר הוי ז 
 )בשיטת תפסת מרובה לא תפסת לכן מודד ההין  במידה הקטנה לוג (.מדה פחותה מלוג להכי אמרי' י"ב לוג  )במפורש(אשכחן מדאורייתא 

ושבע מדות של לח היו שם: הין, וחצי ההין, ושלישית ההין, ורביעית  "ם הל' כלי המקדש פ"א,הי"ז[]רמבאבל יש מידות הקטנות מלוג 
ולמה היו חצי ההין ושלישית ההין ורביעית ההין, למדידת , )שתי המדות האחרונות הם הלכה למשה מסיני( ההין, ולוג, וחצי לוג, ורביעית

 . י לוג למדידת שמן לכל נר מנרות המנורה, ורביעית לחלק בה השמן לחביתיןהנסכים של זבחים, ולוג למדידת שמן המנחות, וחצ

כתב מה שהוסיף מלת "מלא" שדרך הכתוב  )טט: הרב צבי הלוי לעווענשטיין, התרס"ו(באונקלוס מלא הינא. בנפש הגר  ]תו"ש הערה קמג[
  לומר מלא כמו מלא העומר ... ודרך אונקלוס לתרגם סתום מן המפורש ע"כ. ...

דגם מידה של שמאי נקראת הין, אלא שהיא ג' פעמים גדולה משל הלל. ולפי זה יש לומר שהוסף מלא הין, להוציא שלא נאמר שהיו 
שני כלים של הין של ג' קבים והין גדול של ט' קבים או כמבואר במשנה פ"ז דמנחות ראב"צ אומר שנתות )סימנים( היו בהין ... אם 

 .מלא הין שיש רק כלי א' ששיעורה המלא היא י"ב לוגין וכשיטת בית הלליעור י"ב לוגין, לכן מדגיש האונקלוס כן אולי הין גדול יותר מש

ין )שמ' תשא ל,לא( ָֽ בשיטת תפסת מרובה  ]רש"י מנחות פט,א[סלוק בתפקיד הגבלה ללמד על כלי יחיד במקדש שמידתו הין  ולפי  – ה 

ת־ֹ֣לג  )וי' מצ' יד,י,יב,כא,כד( טנה שבמידות במקדש המפורשת בתורה, לא תפסת, לכן ההין נמדד במידת לוג שהיא הק ן: וְׁא  ֽמ  ד שָׁ ֖ חָׁ וְֹׁ֥לג א 

ן    מ  ֑ שָׁ ת־ֹ֣לג ה  ן: וְׁא  ֽמ  ן , וְֹׁ֥לג שָׁ מ  ֑ שָׁ  :לוג לכל שבט לשנים עשר שבטיםבא ליתן  [כתר יונתן]וי"ב נלמד מגי' מלת "זה". לפי ה 

 

שְׁ  )תהלים מה,ח( ק  ו תִּ ד  בְׁתָׁ צ  ֣ יָך:ָאה  ֽ ֗שֹון ֵמֲֽחֵבר  ן שָׁ מ  ֥ ֹלה יָך ש  ים ֱאָ֭ ֣ ֲחָ֡ך ֱאֹלהִּ שָׁ ן׀ מְׁ ע ע ל־ֵכ֤ ש  ֥ א ר   נֵָׁ֫

֣לֹות )תהלים מה,ט( יעֹות מ ר־ו ֲאהָׁ צִּ ֽחּוָך: קְָׁ֭ מְׁ ֥י שִּ נִּ ן מִּ ֗ ֵלי ֵש֝ יכְׁ ֽן־ֵה֥ יָך מִּ ֑ גְׁד ת   כָׁל־בִּ

֣לֹות )תהלים מה,ט(-מתוך עיון ב יעֹות מ ר־ו ֲאהָׁ צִּ ]מדרש רבה[  פסוק הקודם עוסק במשיחה ובאנו לבדוק במשיחת מי מדובר.ראינו כי ה קְָׁ֭

דורש הכתוב על אברהם אבינו, ]פסיקתא רבתי פיסקא לג[ דורש על אברהם אבינו, אהרן כהן גדול, ישעיה הנביא. ]זהר שמות[ דורש על 

נגדים למלכות שלמה אבל ענין המשיחה קשור המשורר מספר שהיו מת ]מלבי"ם[ע"פ משה. ]זהר תהלים[ דורש על אברהם יצחק ויעקב. 

יָך )תה' מה,ח(רוז למחלוקת   ]רד"ק[-ולשמחת חתונתו ולא בגלל מחלוקת על המלכתו.  ֽ  )שלמה(כאשר הקימך מתוך חבריך ובחר בך  ֵמֲֽחֵבר 
שחה בעת מחלוקת . מוצע להסביר ע"פ טעמי המקרא של ספרי אמ"ת ששני הפסוקים מרמזים למשיחת מלך מבית דוד בשמן המלמלך

יָךהמרומזת באות מ"ם של מלת  ֽ יָךוהמלים  ֵמֲֽחֵבר  ֑ גְׁד ת   כמו דוד עצמו מפני שאול, שלמה מפני אדניהו, יואש מפני עתליה.  כָׁל־בִּ

יָך: )תהלים מה,ח( ֽ ֣לֹות )תהלים מה,ט( ֵמֲֽחֵבר  יעֹות מ ר־ו ֲאהָׁ צִּ בתורה תבנית טעמים  תבנית טעמים ))מה,ח( סלוק( ))מה,ט( כעין מרכא טפחא. קְָׁ֭

כזאת בין תפקידיה תפקיד כעין סמוכים. שהכתוב לפניה מלמד עליה או היא מלמדת על הכתוב לפניה. ומרמז למשיחת מלך מבית דוד 

 בשמן המשחה בעת מחלוקת.

ן מלך בן מלך ואין מושחי....  ]רמב"ם כלי המקדש פ"א,הי"א[. פסק ייחודם של מלכי בית דוד ]דבר מלכות  תצוה התשע"ח ע' ק[
ֵאֽל: ס )דב' שפ' יז,כ(שהמלכות ירושה למלך לעולם שנאמר  רָׁ ִּשְׁ ב י ר  ֥ יו בְׁק  ֖ נָׁ , ואם היתה שם מחלוקת מושחין אותו כדי לסלק ֥הּוא ּובָׁ

)]בבלי הוריות כמו שמשחו שלמה מפני מחלוקת אדוניהו, ויואש מפני עתליה, ויהואחז מפני יהויקים אחיו המחלוקת ולהודיע לכל שזהו מלך לבדו, 
מון(, וזה שמשח יא,ב[, )ותמה עליו ]תוס' יו"ט כריתות פ"א[ אביהם המלך יאשיהו גנז שמן המשחה ]ירושלמי שקלים פ"ו,ה"א[]בבלי כריתות ה,ב[ ונמשח באפרס

יות יא,ב[ ]כריתות ה,ב[(. )טט: מקורות לרמב"ם ]בבלי הור .אלישע ליהוא לא בשמן המשחה משחו אלא בשמן אפרסמון ודבר זה מסורת ביד החכמים

 )טט: ב(כדי לסלק המחלוקת  )טט: א(הלכה זו מופיעה גם בהלכות מלכים )סוף פרק א( אך כאן כותב הרמב"ם שהמשיחה נעשית ... 
לעיל כתב הרמב"ם שאין .     ... בהלכות מלכים הזכיר רק לסלק המחלוקת ולא את הפרט השניואילו  ולהודיע לכל שזהו מלך לבדו.

בשונה מהלכות מלכים העוסקות גם  רק במלכי בית דודחין בשמן המשחה אלא מלכי בית דוד ונמצא שהלכות אלו עוסקות מוש
ולכן הזכיר דווקא כאן את הפרט של להודיע לכל שזהו מלך לבדו כי טעם זה שייך רק במלכי בית דוד. ... אף שבזמנים מסוימים במלכי ישראל. 

 . השם משאר שבטי ישראל, גם אז 'כתר מלכות' שייך רק לדוד ובניו ומלכותו של המלך השני טפילה אפשר שיתמנה מלך, על פי צווי

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 שמות ויקהל לה,א )התשע"ט( 3.19 

ה֣פ ,ל:להויקהל שמות  ֵ֥הְ֣יהּוָדָֽ ּורְ֣לַמּט  יֶ֣בן־חֶ֖ ֵ֥ ֵ֛לֶּ֣בן־אּור  ֑םְּ֣בַצְלא  'ְּ֣בׁש  א֣הֶ֖ ּוָ֣קָרֵ֥ לְ֣ראֵ֛ ְׂשָרא ֔ ֣י֣י  ֶאל־ְּבנ  ֶׁשה֣   :ַוּי ֤אֶמר֣מ 
ל ,ל(להויקהל  'שמ) ְׂשָרא ֔ ֣י֣י  ֶאל־ְּבנ  ֶׁשה֣  קטן, שני לימודים שלפחות אחד מהם יוצא מפשט הכתוב. -מהפך פשטא מונח זקף – ַוּי ֤אֶמר֣מ 

 ההסבר משולב בתוכן המדרש. 

לְ֣ראֵ֛֣ ,ל(להויקהל  'שמ) [ג מדרש תנחומא )ורשא( פרשת ויקהל] ְׂשָרא ֔ ֣י֣י  ֶאל־ְּבנ  ֶׁשה֣  ֑םַוּי ֤אֶמר֣מ  'ְּ֣בׁש  א֣הֶ֖ ן  ד(,משלי ג) זש"ה, ּוָ֣קָרֵ֥ צָׁא־ֵח֖ ּומְׁ

ֽם: פ ים וְָׁאדָׁ ֣ י ֱאֹלהִּ ֵעיֵנ֖ מהו כן בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה בהר על מלאכת המשכן הראהו כל כלי וכלי היאך  וְֵׁשֽכ ל־֑טֹוב בְׁ
ה ,מ(כהתר'  'שמ)לעשות שנא'  ֥ תָׁ ר־א  ם ֲאש  בְׁנִּיתָׁ֔ ת ֨ ה בְׁ ה ו ֲעֵש֑ ֵא֖ ֽר: ס ּורְׁ ה בָׁהָׁ ֖ א  רְׁ והיה משה סבור שהוא יעשה את  אחרי כל זה( ))לימוד א( ,מָׁ

כך כל מלאכת המשכן כיון שסדר לו כל דבר ועשית את הקרשים ועשית שלחן ועשית מזבח ועשית פרכת ועשית כיור,  המשכן שאמר לו
' שמ) א"ל ור לכך שהוא יעשה, אבל הקב"ה()התשובה יצאה מפשט מחשבת משה שרצה איש, מי יעשה כל זאתודבר אמר משה רבש"ע 

ֵא֛ל ,ב(לא תשא לְׁ ם בְׁצ  ֽי בְֵׁש֑ אתִּ ֣ רָׁ ה קָׁ ֵא֖ )הקטע הזה מסיום המדרש. לא כשם שמשה היה סבור כיון שראה בשמים כך יעשה בארץ, אלא , רְׁ

ֽן (,אצא י)תה בצלאל שעשה צל לאל שנא' לֹונָׁ י יִּתְׁ ד ֗ ֵצ֥ל ש ֝ ֑יֹון בְׁ לְׁ ר ע  ת  ֵס֣ ֵשב בְׁ  הוא יעשה וינהיג את העושים(.  :י ָ֭
ומי יעשה כל כשירד משה אמר להם לישראל כך אמר לי הקדוש ברוך הוא לעשות לו משכן קרשים ומזבח ושלחן, אמרו לו  )לימוד ב(

אמר להם בצלאל התחילו ישראל מרננים על משה ואמרו לא אמר הקדוש ברוך הוא למשה לעשות את המשכן על ידי בצלאל  זאת
ה מעצמו ממנה אותו על שהוא קרובו משה מלך ואהרן אחיו כ"ג בניו סגני כהונה אלעזר נשיא הלוי בני קהת נושאי המשכן אלא מש

עשיתי כלום מדעתי אלא  )כפשט שאתם סבורים(וזה שליט על מלאכת המשכן כל הגדולה הזו מבקש משה לכוין אמר להם משה אני לא 
ֵ֛לְראֵ֛֣ הקדוש ברוך הוא אמר והוא מראה להם ֑םְּ֣בַצְלא  'ְּ֣בׁש  א֣הֶ֖ ים  ד(,משלי ג) לקיים מה שנאמר ּוָ֣קָרֵ֥ ֣ ֵעיֵנ֖י ֱאֹלהִּ ן וְֵׁשֽכ ל־֑טֹוב בְׁ צָׁא־ֵח֖ ּומְׁ

ֽם: פ ים ד(,משלי ג)הוי  וְָׁאדָׁ ֣ י ֱאֹלהִּ ן וְֵׁשֽכ ל־֑טֹוב בְֵׁעיֵנ֖ צָׁא־ֵח֖ ֽם ד(,משלי ג)ראו קרא ה' בשם,  זה בצלאל שאמר הקדוש ברוך הוא ּומְׁ  אלו וְָׁאדָׁ
ם (,לא)יחזקאל לז ישראל שנאמר ֑ ת  ם א  ֣ י ָאדָׁ ֖ יתִּ עִּ רְׁ אן מ  ֛י צ ֥ ן צ אנִּ ֵת֥ ר  (,אצא ')תה ולמה נקרא שמו בצלאל שעשה צל לאל שנא', וְׁא  ת  ֵס֣ ֵשב בְׁ י ָ֭

ֽן: לֹונָׁ י יִּתְׁ ד ֗ ל ש ֝ ֵצ֥ ֑יֹון בְׁ לְׁ  ע 

 

ּו  'שמ) [פסיקתא זוטרתא )לקח טוב(]נוי. זהו מה שדרש פועל בלשון רבים, טעם תביר בתפקיד למעט את משה וכל אחד אחר מהמ– ְראֵ֛

ֵ֛ל ,ל(להויקהל  ֑םְּ֣בַצְלא  'ְּ֣בׁש  א֣הֶ֖ ּוָ֣קָרֵ֥ לְ֣ראֵ֛ ְׂשָרא ֔ ֣י֣י  ֶאל־ְּבנ  ֶׁשה֣   :ולא מדעתי מניתיואמר להם, הקדוש ברוך הוא קראו . ַוּי ֤אֶמר֣מ 

' א֣הֶ֖ -ל כולל כל החכמים שעסקו בבנין המשכן. זהו הנדרש במרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב. בצלא – ָקָרֵ֥

א (,כו)ישעיה מ )כתוב אחד אומר( ]ש"ר )וילנא( ויקהל פר' מח,ב[ רָׁ֔ ם יִּקְׁ ֻכלָׁם  בְֵׁש֣ ם לְׁ ֑ בָׁאָׁ ר צְׁ ֖ פָׁ סְׁ יא בְׁמִּ ֥  (,ד)תהלים קמז וכתוב אחד אומר, ה מֹוצִּ

 ֽ רָׁ ם ֵש֥מֹות יִּקְׁ ֻכלָׁ֗ ים לְׁ֝ ֑ בִּ סְׁפָׁר ל כֹוכָׁ ֣ה מִָּ֭ לקרותם כאחד הוא קורא לכלם שם כיצד יתקיימו שני כתובים אלו, אלא כשהקב"ה מבקש  א:מֹונ 
כוחות  ש"ר )וגשל( ליקוטים:) , וכשהוא קורא לכל אחד ואחד בשמו הוא קורא אותו מיכאל גבריאלהוא שם הוי"ה( חידושי הרד"ל:) אחד

א: , לכך נאמרמחולקות( ֽ רָׁ ם ֵש֥מֹות יִּקְׁ ֻכלָׁ֗ ֵ֛ל ,ל(להויקהל  'שמ) למעלן מנין אף למטן שנאמראין לי אלא  לְׁ֝ ֑םְּ֣בַצְלא  'ְּ֣בׁש  א֣הֶ֖ ּוָ֣קָרֵ֥ ש"ר ) ,ְראֵ֛

אם ימצא אדם גדול המעלה שכלול בו כל הכוחות הטובות אז נקרא בשם כללי ... כולל בו השלימות מחכמה בינה דעת כי כולם  )וגשל( ליקוטים:
 (נקבצו בו )אשד הנחלים(

' א֣הֶ֖ ֑םיד כפותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה טפחא בתפק –ָקָרֵ֥ ֵ֛ל֣אתנח בתפקיד הגבלה, שם אחד  – ְּבׁש  שכאשר הוא ְּבַצְלא 

ֹו֣֣רּוַח֣ ,לא(לה) ]ש"ר )וילנא( ויקהל פר' מח,ג[-מוזכר הוא מייצג את כל החכמים שעסקו בבנין המשכן וכליו. וכן ב תֶ֖ ֵ֥א֣א  ַוְיַמּל 
ים ֑ ולא בבני אדם אלא ...  ק במלאכת המשכן נתן בו הקדוש ברוך הוא חכמה ובינה ודעת, ולא זה בלבד אלא כל מי שנתעסֱאֹלה 

 אפי' בבהמה ובחיה

ֹו ,לא(לה) תֶ֖ ֵ֥א֣א   מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב ואלו כל שניתן בו חב"ד בקשר לבנין המשכן. – ַוְיַמּל 

ּור (,ללהויקהל  'שמ) ד"א ]ש"ר )וילנא( ויקהל פר' מח,ג[ יֶ֣בן־חֶ֖ ֵ֥ ֵ֛לֶּ֣בן־אּור  ֑םְּ֣בַצְלא  'ְּ֣בׁש  א֣הֶ֖ מה ראה להזכיר כאן חור אלא בשעה , ָקָרֵ֥
שביקשו ישראל לעבוד עבודת כוכבים נתן נפשו על הקדוש ברוך הוא ולא הניחן עמדו והרגוהו, אמר לו הקדוש ברוך הוא חייך שאני 

לו ונלחם עמהם אמר להם על המלך אתם מורדים עמדו והרגו אותו, אמר המלך משל למלך שמרדו עליו לגיונותיו עמד שר הצבא שפורע לך, 
, כך אילו ממון נתן לי לא הייתי צריך לפרוע לו עאכ"ו שנפשו נתן עלי מה אני עושה לו אלא כל בנים שיצאו ממנו אני מעמידם דוכסים ואפרכים

 כל בנים היוצאים ממך אני מגדלם שם טוב בעולםלו חייך בשעה שעשו ישראל העגל עמד חור ונתן נפשו על הקדוש ברוך הוא אמר 
ֵ֛ל ,ל(להויקהל  'שמ) שנאמר ֑םְּ֣בַצְלא  'ְּ֣בׁש  א֣הֶ֖ ּוָ֣קָרֵ֥ ים ,לא(לה) ְראֵ֛ ֑ ֹו֣֣רּוַחֱ֣אֹלה  תֶ֖ ֵ֥א֣א  , ולא זה בלבד אלא כל מי שנתעסק במלאכת ַוְיַמּל 

ב ,ח(ול ' ויקהלשמ) המשכן נתן בו הקדוש ברוך הוא חכמה ובינה ודעת שנאמר ולא בבני אדם אלא אפי' בבהמה , ַוַּיֲעׂ֨שּוָ֣כל־ֲחַכם־ל ֶּ֜
ה (,אל"ו ' ויקהל)שמ ובחיה שנאמר מָׁ בּונָׁה  בֵָׁה֔ ה ּותְׁ ֤ כְׁמָׁ שנתנה חכמה באדם ובבהמה )טט: שנוי ניקוד משנה משמעות לבעל חיים(  בהמה כתיב, חָׁ

ֵ֛֣ ולא נתפרסם מכלם אלא בצלאל, הוי ֑םְּ֣בַצְלא  'ְּ֣בׁש  א֣הֶ֖  .לָקָרֵ֥
ּור ,ל(להויקהל  'שמ) יֶ֣בן־חֶ֖ ֵ֥ )מחור(  כל בנים היוצאים ממךמרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב ואלו  –  ֶּבן־אּור 

ֵ֛לאבל  אני מגדלם שם טוב בעולם תביר בתפקיד מחלק את בצלאל מבנים אחרים המרומזים בכתוב אחריו, והוא מיוחד  – ְּבַצְלא 

 במינו.

ה ,ל(להל ויקה 'שמ) ֵ֥הְ֣יהּוָדָֽ  )לבצלאל( וכל השבח הזה מנין לו ,ד[מח 'ויקהל פר "רש] )טט: א(מונח סלוק, בתפקיד לרבות הגבלות,  – ְלַמּט 
ֽים: (א,כא 'שמ) ומהיכן זכה לכל החכמה הזאת בזכות מרים שנאמר משבט יהודה ם בָׁתִּ ֖ ה  ֥ע ש לָׁ ומרים נטלה חכמה שהעמידה בצלאל  ו י 
 .שבשביל יהודה זכה לכל הכבוד הזה [)בסיום( ]עץ יוסף ש"ר ויקהל מח,ג )טט: ב( ,...  ודויצא ממנו ד

 

ה:,לא: להויקהל שמות  ַעתּ֣וְבָכל־ְ֣מָלאָכָֽ ְתבּוָנֵ֥הּ֣וְבַדֶ֖ יםְּ֣בָחְכָמֵ֛הּ֣ב  ֑ ֹו֣֣רּוַחֱ֣אֹלה  תֶ֖ ֵ֥א֣א   ַוְיַמּל 

ֽה: (,יטשלי ג)מ בג' דברים הללו נברא העולם שנאמר ,ד[מח 'וילנא( ויקהל פר"ר )ש] בּונָׁ יִּם בִּתְׁ מ ֗ ץ כֹוֵנ֥ן שָׁ֝ ר  ֑ ד־אָׁ ֽס  ה יָׁ ֥ כְׁמָׁ חָׁ  ()משלי ג,כ ֗ה' בְׁ

ֽל:בְָׁ֭  ֲעפּו־טָׁ ים יִּרְׁ קִּ֗ חָׁ עּו ּ֝ושְׁ ֑ קָׁ הֹו֣מֹות נִּבְׁ עְׁתֹו תְׁ ים֣ ,לא(להויקהל  'שמ) ובג' דברים הללו נעשה המשכן שנאמר, ד  ֑ ֹו֣֣רּוַחֱ֣אֹלה  תֶ֖ ֵ֥א֣א  ַוְיַמּל 
תְ֣ ַעתְּבָחְכָמֵ֛הּ֣ב  ֽה: ג(,לאתשא  'שמ)-)טט: במדרש משלב פסוק זה ו, בּוָנֵ֥הּ֣וְבַדֶ֖ לָׁאכָׁ ע ת ּובְׁכָׁל־מְׁ ֖ ֥ה ּובְׁד  בּונָׁ ה ּובִּתְׁ ֛ כְׁמָׁ חָׁ ים בְׁ ֑ ֵל֥א א ֖תֹו ֣רּוח  ֱאֹלהִּ  וֲָׁאמ 

טֵ֣  (,יד"א זל)מובג' דברים הללו נבנה בית המקדש שנא' שהוא באותם טעמים(  מ  ּוא מִּ ה הִ֜ נָׁ֨ ה  ַאלְׁמָׁ שָׁ ן־אִּ י ב  לִּ֗ תָׁ ת  ה נ פְׁ ש נְׁח ש  י  ח ֵר֣ יש־צ רִּ יו אִּ ֣ וְָׁאבִּ

הו ֠  ֖ לָׁאכָׁ ֲע֥שֹות כָׁל־מְׁ ע ת ל  ד ֔ ת־ה  בּונָׁה  וְׁא  תְׁ ת־ה  ה וְׁא  ֤ כְׁמָׁ חָׁ ת־ה  ֵלא א  ת  יִּמָׁ ש  נְׁח ֑ ל אכְֽׁתֹו:ב  ת־כָׁל־מְׁ ֖ע ש א  ה ו י  ֹלמ ֔ ל ְך שְׁ ֣ ל־ה מ  הפסוק מלמד על ג' , ו יָׁבֹוא  א 

וכן כשיעמוד הקדוש ברוך הוא לבנותו לעתיד לבא בג' דברים הללו נבנה למומחיות בנחושת. המדרש דורש ג' התכונות בכלל( תכונות 
ֽן: (,ג)משלי כד שנא' כֹונָׁ ה יִּתְׁ בּונָׁ֗ יִּת ּ֝ובִּתְׁ ֑ נ ה בָׁ ֣ ה יִּבָׁ כְׁמָׁ חָׁ ר וְׁ  (,ד)משלי כד וכתיב, בְָׁ֭ ֣ ֑אּו כָׁל־֖הֹון יָׁקָׁ לְׁ ים יִּמָׁ ֣ רִּ ע ת ֲחדָׁ בְׁד  ֽים:, ּוָ֭ ֵל֥א  ג(,לאתשא  'שמ) ד"אנָׁעִּ וֲָׁאמ 

ים, כל החכמה הזה מנין מן הקדוש ברוך הוא א ֖תֹו ֑  ,֣רּוַחֱ֣אֹלה 
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
  ובג' דברים הללו נעשה המשכן שנאמר...   בג' דברים הללו נברא העולם ]ש"ר ויקהל מח,ד[דרש  

ים ,לא(להויקהל  'שמ) ֑ ֹו֣֣רּוַחֱ֣אֹלה  תֶ֖ ֵ֥א֣א  אותיות, והקשר לבריאת העולם באותה תבנית  16א טפחא מונח אתנח, )סלוק( מרכ - ַוְיַמּל 

י ֑אֹור ,ג(א 'בר)טעמים  ֣ ים יְׁהִּ ֖ ר ֱאֹלהִּ אמ   אותיות,  16)סלוק( מרכא טפחא מונח אתנח,  – ו י ֥

 שית. ובפר' תרומה באותה תבנית טעמים מלמד על ארון הנושא לוחות העדות המעידים על הבריאה ומנורה המעבירה את אור ברא

֑ים ,י(כה 'תר 'שמ) ּט  ֣יׁ֣ש  ֹוןֲ֣עצ  ּוֲ֣ארֶ֖  אותיות,  15)סלוק( מרכא טפחא מונח אתנח,   – ְוָעׂשֵ֥

תָ֣זָה֣בָ֣ט֑הֹור מ' תר' כה,לא(ש) ַרֶ֖ יָתְ֣מנ  ֵ֥  אותיות 16מונח אתנח,  מרכא טפחא)סלוק(  – ְוָעׂש 

 [ות שער מד )פרשת יתרו(עקידת יצחק שמ]ככתב  המנורה מאירה אור בעולם הזה שהוא גלוי האור האלקי
של כלם עליהם השלום נתנה התורה האלהית ועל ידי כללם  )משה רבנו(המדברים ברוח הקדש אשר על יד רבן הנביאים 

 האלהיהעליון  מקורהזך והמצוחצח מה האורהעליונה וטהורה השואבת מנורה נתפשטה אור ההנהגה הנה הנם כעין 
 עצמה מושפעת ממנו ן()בגילויה בלוחות המונחים בארו שהתורה

 

ַעת ,לא(להויקהל  'שמ) [פסיקתא זוטרתא )לקח טוב(] ְתבּוָנֵ֥הּ֣וְבַדֶ֖ ֑יםְּ֣בָחְכָמֵ֛הּ֣ב  ֹו֣֣רּוַחֱ֣אֹלה  תֶ֖ ֵ֥א֣א  )מהתכונות  גדולה חכמה ַוְיַמּל 

שהיא נתונה בין שבחר בה הקדוש ברוך הוא, החכמה מלימוד, התבונה מעצמו, הדעת הלומד דבר מדבר: גדולה דעה  הכתובות אחריה(
ל יכִּ֣  (שמו"א ב,ג) שני שמות,  (:תפילת חנה) 'ה֔  ֵדעֹות   ֵא֤

ַעת ,לא(להויקהל  'שמ) ְתבּוָנֵ֥הּ֣וְבַדֶ֖ ַעתתביר מרכא טפחא,  – ְּבָחְכָמֵ֛הּ֣ב  ְתבּוָנֵ֥הּ֣וְבַדֶ֖ מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה  – ּב 

  : מד דבר מדברהלוהתבונה מעצמו, הדעת  [לקח טוב]להתרחב וזה כדרשת 
שבחר בה הקדוש  )מהתכונות הכתובות אחריה( גדולה חכמה [לקח טוב]תביר בתפקיד מחלק אותה מהכתוב אחריה כדרשת  – ְּבָחְכָמֵ֛ה

 ברוך הוא, החכמה מלימוד,

 

ֶׁשת:֣,לב: להויקהל שמות  בּ֣וַבֶּכֶֶ֖סףּ֣וַבְּנח ָֽ תַּ֣בָּזָהֵ֥ ֵ֛ תַ֣לֲעׂש  ֲחָׁשב ֑ בַ֣מָֽ ְ֣וַלְחׁש ֶ֖
ת ,לב(להויקהל  'שמ)את פסוק  ֲחָׁשב ֑ בַ֣מָֽ ים֣,לא(להויקהל  'שמ)וגו' אפשר להבין כהמשך פסוק את פסוק  ְוַלְחׁש ֶ֖ ֑ ֹו֣֣רּוַחֱ֣אֹלה  תֶ֖ ֵ֥א֣א  ...   ַוְיַמּל 

ת֣,לב(להויקהל  'שמ) ֲחָׁשב ֑ בַ֣מָֽ עילא נעלות של דבקות בה' מהמילוי שמלאהו ה', ואפשר להבין שבצלאל התעלה מההתעוררות דל ְוַלְחׁש ֶ֖

 -אליו לדבקות והתבטלות לה' בהתעוררות מלמטה. ומרומז בתבנית הטעמים של

ת֣,לב(להויקהל  'שמ) ֲחָׁשב ֑ בַ֣מָֽ ֽד: ד(,ו ' וא'דב))סלוק( טפחא אתנח כטעמי הרישא של  – ְוַלְחׁש ֶ֖ חָׁ ינּו ֥ה'׀ א  ל ֥ה' ֱאֹלֵה֖ ֵא֑ רָׁ ע יִּשְׁ ֖ מ   היינו  שְׁ

ֲחׁשָ֣֣,לב(להויקהל  'שמ) בַ֣מָֽ תְוַלְחׁש ֶ֖  של קבלת עול מלכות שמים,   – ב ֑

 

ן: ,לד:להויקהל שמות  ה־ָדָֽ ְךְ֣לַמּט  יָסָמֶ֖ בֶּ֣בן־ֲאח  יָאֵ֥ ֳהל  ּ֑בֹו֣֕הּואְ֣וָאָֽ תָ֣נַת֣ןְּ֣בל   ּוְלהֹור ֶ֖

ב֣  ,לה: להויקהל שמות  ׁש  ָּ֣כל־ְמֶל֣אֶכתָ֣חָרׁ֣ש׀ְ֣וח  בַ֣לֲעׂשֹות  םָ֣חְכַמת־ל ֗ ָתֶּ֜ א֣א  ּל ֨ ֣מ 
ֶ֣לתּ֣וָבָֽ֣ םַּ֣בְּתכ  ק ֞ ֑גְ֣ור  ר  ׁשְ֣וא  ֶ֖ ֵ֛יּ֣וַבּׁש  ןְּ֣בתֹוַלַֹ֧עתַ֣הָּׁשנ  ת:ַ֣֣֣֣֣֣אְרָּגָמ֗ יַ֣מֲחָׁשב ָֽ ֶ֖ ְׁשב  הְ֣וח  ָּכל־ְ֣מָלאָכ֔ י֣  ׂש   ע 

 

ֶ֣לת֣֣,לה(להויקהל  'שמ) [פסיקתא זוטרתא )לקח טוב(] םַּ֣בְּתכ  ק ֞ ְור  ב֣  ׁש  ְוח  ָּ֣כל־ְמֶל֣אֶכתָ֣חָרׁ֣ש֣׀ בַ֣לֲעׂשֹות  םָ֣חְכַמת־ל ֗ ָתֶּ֜ א֣א  ּל ֨ מ 
ןּוָבָֽ֣ טט: רוקם פני אחד מחיות המרכבה בצד אחד של הפרכת ומתקבל בצד  :חושב שני פרצופין מיכן ומיכן, רוקם פרצוף אחד. ַאְרָּגָמ֗

 השני פנים של חיה אחרת. כגון המפרשים  אריה ונשר.

ֶֹ֧לתְ֣וַאְרָּגָמֵ֛ןְ֣ותֹוַלֵ֥֣ ו,לה(לויקהל  'שמ)-והנה נאמר ב ֶכתְּ֣תכ  ֶאת־ַהָּפר ֔ ים:ַוַּי ַעׂש֣  ָֽ ּהְּ֣כֻרב  ָתֶ֖ ה֣א  ֵ֛בָ֣עָׂשֵ֥ ׁש  ה֣ח  ֵ֥ ׁ֣שָ֣מְׁשָז֑רַ֣מֲעׂש  ֶ֖יְ֣וׁש   ַעתָׁ֣שנ 

ֶכת ו,לה(לויקהל  'שמ) ֶאת־ַהָּפר ֔ -קטן מלמד על שני דברים, פשטא מלמד על דבר אחד, כנלמד ב-קטן, זקף-פשטא מקף זקף – ַוַּי ַעׂש֣ 

 .מיכןחושב שני פרצופין מיכן ובפרוכת,  רוקם פרצוף אחד ]לקח טוב[

י ֶ֖ ֶֹ֧לתְ֣וַאְרָּגָמֵ֛ןְ֣ותֹוַלֵַ֥עתָׁ֣שנ  דרגא תביר טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא ושעל כל אחד חל אותו ענין או  – ְּתכ 

 הלכה בקשר לנושא.

ים ָֽ ּהְּ֣כֻרב  ָתֶ֖ ה֣א  ֵ֛בָ֣עָׂשֵ֥ ׁש  ה֣ח  ֵ֥ יד כעין קבוצת פרטים מרכא תביר מרכא טפחא, תבנית בעלת שני לימודים.  לימוד )א( בתפק –ַמֲעׂש 

ּה֣הקשורים לנושא והשונים בהלכותיהם ביחס לנושא. )ב(  ָתֶ֖ ה֣א  ֵ֛בָ֣עָׂשֵ֥ ׁש  כעין קבוצת פרטים העשויה  –תביר מרכא טפחא  –ח 

 להתרחב, הקשורים לנושא ושלגבי חלקם לא חל ענין או לא חלה הלכה מסוימת בקשר לנושא.

 

תַ֣וַּיֲעׂ֨שּוָ֣כל־ֲחַכם־ שמות ויקהל לו,ח:  יע ֑ ןֶ֣עֶׂ֣שרְ֣יר  ְׁשָּכֶ֖ ֹ֧יַ֣הְּמָלאָכֵ֛הֶ֣את־ַהּמ  ׂש  בְּ֣בע  ֣ל ֶּ֜
ם: ָתָֽ ה֣א  בָ֣עָׂשֵ֥ ֶ֖ ׁש  ה֣ח  ֵ֥ יםַ֣מֲעׂש  ֵ֛ יְּ֣כֻרב  ֔ ֶ֤לתְ֣ו ַאְרָּגָמןְ֣ותֹוַלַ֣עתָׁ֣שנ  רּ֣וְתכ  ׁ֣שָ֣מְׁשזָ֗  ׁש 

ב ,ח(לו ' ויקהלשמ) לב. נעיין -מים, מקף אחד כבורר במשמעויות חכםמקף מקף, מקף אחד בתפקיד בורר בין החכ – ַוַּיֲעׂ֨שּוָ֣כל־ֲחַכם־ל ֶּ֜

ֹ֧יַ֣הְּמָלאָכֵ֛ה ,ח(לו ' ויקהלשמ) [ספורנו]בבורר הראשון בין החכמים ונשלב בפי'  ׂש  בְּ֣בע  היותר )מקף כבורר בין( . ַוַּיֲעׂ֨שּוָ֣כל־ֲחַכם־ל ֶּ֜
ו ז"ל, ולא היו היריעות עבות כמו שבהם עשו את המשכן שהיה מעשה חושב על צורות שונות משני עבריהם, כמו שהזכיר חכמים
 .הפרכת

ב ,ח(לו ' ויקהלשמ) קדמא ואזלא, כעין לימוד של סדר בעבודה, שמן הסתם עבדו בקבוצות עבודה במקביל, ובפסוקים  – ַוַּיֲעׂ֨שּוָ֣כל־ֲחַכם־ל ֶּ֜

החיבור, יריעות חיצוניות, קרשים הבאים מלמד על יריעות המשכן לולאות החיבור וקרסי החיבור, יריעות האהל לולאות החיבור וקרסי 

ואדניהם, הבריחים וטבעותיהם, צפויי הזהב, הפרוכת לפני קה"ק עמודיה ואדניהם, מסך פסח ועמודיו ואדניהם, ולא הזכיר קלעי החצר, 

שכן נעשו הארון וכפורתו וכרובים שעליה, השולחן זרו וכליו, המנורה קניה קישוטיה, מזבח הקטורת, מזבח העולה. אם כל מעשה המ

 במקביל אז המשכן לא הקדים את הכלים והם לא הקדימו את המשכן. 

 

ְׁשָּכֶ֖ן ,ח(לו ' ויקהלשמ) ֹ֧יַ֣הְּמָלאָכֵ֛הֶ֣את־ַהּמ  ׂש  דרגא תביר טפחא, תפקיד כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חל אותו ענין או אותה  – ְּבע 

 וכפל בפרשה זו כל האמור למעלה בצווי בפרשת תרומה, להודיע  [נוספור]הלכה. . נעיין בתפקיד תבנית הטעמים ונשלב בהמשך פי' 
. והארון שהיה המיוחד שבכלים נעשה על ידי בצלאל שהיה בכיון לעשות כרצון מי שצוה ולתכליתוהכל )כל חכם לפי מעלתו( שעשו 

 :)ברכות נה א( הגדול שבכלם, כאמרם ז"ל יודע היה בצלאל לצרף אותיות שבהם נבראו שמים וארץ

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 שמות פקודי לח,כא )התשע"ח( )בהשתתפות נחלת יעקב( 3.20 

ּוֶ֣את לט,ל: פקודישמות  ֶַָֽֽזר-ַוַַָּֽֽיֲעׂשֵ֛ יץ֣נ  ֵ֥ ֶדׁשַ֣להָֽ֣-צ  ם֣ק ֶ֖ ֣י֣חֹוָת֔ ּתּוח  ּפ  ְכַּתב֣  יו֣מ  ְכְּת֣בּוָ֣עָל֗ ֶדׁש֣זָָה֣בָ֣ט֑הֹורַ֣וּי  ֣׃'ַהּק ֶ֖
ּתּו :לו,כחתצוה שמות  ּפ  ַּתְחָּתָ֤֣עָליו֣  יץָ֣זָה֣בָ֣ט֑הֹורּ֣ופ  ֶ֖ יָתּ֣צ  ֵ֥ ':ְוָעׂש  הָֽ ֶדׁשַ֣לָֽ ם֣ק ֶ֖ ָת֔ ֣י֣ח   ח 

 ולא חקק. למימרא, דחקיקה לאו כתיבה היא, ורמינהו: עבד שיצא בכתב שעל גבי טבלא ופינקס - וכתבתנו רבנן:  [בבלי גיטין כ,א]
כתרי! אמר יצא לחירות, אבל לא בכתב שעל גבי כיפא ואנדו - )שהכתב חקוק בהם או מתחת כלפי מעלה ולא שגירדו בחומר ונשארו האותיות(

)מה שאמרת שחקיקה אינה כתיבה זה בחק תוכות, היינו כעין גירוד סביב האותיות שנשארו  עולא אמר רבי אלעזר, לא קשיא: הא דחק תוכות

ו: . ותוכות לא? ורמינה)שבו או חוקקים לעומק בחומר או מבליטים מאחור ולא מגרדים מסביב והאותיות נשארו בולטות( , הא דחק יריכותבולטות(
דבולט, ולא כדינרי  -לא היה כתבו שוקע, אלא בולט כדינרי זהב; והא דינרי זהב תוכות הן! כדינרי זהב ולא כדינרי זהב, כדינרי זהב 

) חק ירכות: הבלטת האותיות באה  , הכא יריכות)חק תוכות: הבלטת האותיות באה מהסרת החומר שסביבן וזה לא ראוי( דאילו התם תוכות -זהב 

בו צורת אותיות שלוחצים אותו על זהב הציץ מהצד המוסתר מהרואים או בלחץ על החומר מהצד שרואים אותו, שאמור להשקיע את החומר מחותם ש

. אמר ליה רבינא לרב אשי: רושמא, מיחרץ חריץ או כנופי מכניף? אמר ליה: מיחרץ חריץ. שסביב האותיות ונשארות אותיות בולטות(
 ,קע, אלא בולט כדינרי זהב; ואי סלקא דעתך מיחרץ חריץאיתיביה: לא היה כתבו שו

דאילו התם מגואי,  -דבולט, ולא כדינרי זהב  -הא בעינא מכתב וליכא! כדינרי זהב ולא כדינרי זהב, כדינרי זהב  [בבלי גיטין כ,ב]
 .והכא מאבראי

)לתוך החומר עליו הוא אם חפר ירכי האותיות חקק הגט על הלוח או על האבן או על טס של מתכת  [רמב"ם גירושין פ"ד,ה"ו] וכתב

֖ל  א(,ירמיהו יז)כשר, שזה כתב הוא, הרי הוא אומר  כותב( ז  ט ב רְׁ ה בְֵׁע֥ ֛ כלומר שהוא חופר, וכן אם חקק הירכות מאחורי הטס עד כְׁתּובָׁ
שהכתב בולט אינו גט שאין זה  שבלטו בפני הטס,  אבל אם חפר תוך האות עד שיראו הירכות גבוהות מכאן ומכאן ככתב דינרי הזהב

זְׁבְׁחֹותֵ  א(,ירמיהו יז)       .כתב ֖נֹות מִּ רְׁ ם ּולְׁק  בָׁ֔ ה  ע ל־֣לּוח  לִּ יר ֲחרּושָׁ ֑ מִּ ן שָׁ ר  ֖ל בְׁצִּפ ֣ ז  רְׁ ט ב  ֵע֥ ֛ה בְׁ ה כְׁתּובָׁ את יְׁהּודָׁ֗ ֣ ט  ֽם:ח   יכ 
מאחריו והוא מדובק על השעוה עד שבולט, והוא  והאותיות בולטות בפניו ]כיצד[ חופר את האותיות[ ב"ה,רמב"ם כלי המקדש פ"ט]

/השגת הראב"ד/ חופר את נקוב בשתי קצותיו, ופתיל תכלת למטה ממנו נכנס מנקב לנקב כדי שיהיה נקשר בפתיל כנגד העורף. 
ו כלום. /השגת האותיות. א"א אינו חופר אלא מכה בדפוס צורת האותיות מאחריו עד שהאותיות בולטות מלפניו ומדובק בשעוה שאמר אינ

הראב"ד/ כדי שיהא נקשר בפתיל. א"א עוד יש בו נקב באמצע שמכניס בו פתיל תכלת וכורכו על המצנפת וקושרו עם הפתיל שבראשו שהוא 
 . קשור לו כנגד ערפו

 
  [א,גיטין כ בבלירש"י ]

בולטות אינו כתב לפי שלא צייר את  והאותיות )פינה החומר שסביב מה שאמור להשאר כאות(של אותיות וצידיהן  -הא דחק תוכות 
של אותיות דהיינו הן ממש  -הא דחק ירכותיהן  האותיות אלא חקק סביבותיהם והעץ נשאר כמו שהיה בדפוס האותיות מאיליה.

 שישקע הכתב זו היא כתיבה.
 של ציץ שוקע אלא בולט כצורות של דינרי זהב. -לא היה כתבו 

א דעתיה כשהוא מכה בקורנס חותם המטבע על הדינר תוכות וסביבות צורת החותם שהיא דקא סלק -והא דינרי זהב תוכות הוא 
שוקעת והם מלאים דוחקין את תוכו וסביבות צורת הדינר וכנגד שקיעת רושם החותם אין הדינר של זהב נדחק ומאיליה הצורה 

ם (,ללט ' פק'שמ)עומדת במקומה וגבי ציץ כתיב  ֣י֣חֹוָת֔ ּתּוח  ּפ  ְכַּתב֣   .כתיבה היאאלמא  מ 

שהיה הציץ דק כעין טס וצר האותיות מעבר האחד ודוחק ירכותיהן והן בולטות מעבר השני כמו שמציירים כסף  -ואילו הכא יריכות 
 .וזהב העשוי ליקבע בכלי עץ ששותים בהם יין

 חותם המטבע שקורין קויינ"ץ. -רושמא 
ן ודוחקין תוכות וסביבות של צורת הדינר עד שעומדת צורת הדינר התוכות והסביבות של צורתו שהיא שוקעת חורצי -מיחרץ חריץ 

 בולטת כמו שהיתה ונפקא מינה שאם חקק את הגט בחותם וכתבו על גבי טס לא הוי כתב דתוכות הוא.
 צורת החות' שהיא שוקעת כשתוכותיה דוחקים את תוכות של דינר ונכנס הזהב קצת בדוחק בתוך שקיעת הצורה -או כנופי מיכנף 

 .ונמתח מתוך דוחקו ונכנס לתוך הצורה ולאו ממילא הן אלא ע"י מכת הקורנס הצורה עצמה נמתחת לתוך הרושם והרי כתבה בידים

 )מין חק יריכות שבחותם יש חריצים וכלוחצים אותו על הזהב האותיות נוצרות ע"י שהזהב עולה לתוך החריצי(.

 

 ,כח ' תצ'שמ) "פתוחי חותם". בשני כתובים נאמר  פתוחי חותם - צריך כתיבה כי נאמר( )לכאורה מכתב הא בעינא  [ב,גיטין כ בבלירש"י ]

ם (ול ָת֔ ֣י֣ח  ּתּוח  ּפ   ֣ ַּתְחָּתָ֤֣עָליו ם (,ללט ' פק'שמ)   ּופ  ֣י֣חֹוָת֔ ּתּוח  ּפ  ְכַּתב֣  יו֣מ  ְכְּת֣בּוָ֣עָל֗ . ומפני שרש"י השתמש במלה "מכתב" אפשר  ַוּי 

 שמתאים מפר' פקודי. 
כאן  –)מהפנימי   והיא בולטת מגואי מהצד השני( –)מהחוץ אותו צד שהצורה בולטת בו אבל ציץ דוחק מאבראי מכה הרושם ב -מגואי 

 .מהצד הפונה לציבור(

ם (ול,כח ' תצ')שמ ]רש"י[טט: הסבר לפי  ָת֔ ֣י֣ח  ּתּוח  ּפ  ָ֣עָליו֣  ַּתְחָּת֤ קטן, שתי דרשות שלפחות אחת מהן -מהפך פשטא מונח זקף – ּופ 

 יוצאת מפשט הכתוב.

ַּתְחָּת֤֣-אפשר מלמד ש )דרשה א( משמעותו כעין כתיבה בחקיקה בחותם שבה הזהב של האותיות העתידיות להיווצר עולה לתוך  ּופ 

 החריצים שהוכנו עבורם בדפוס החותם ונוצרות אותיות שלא ע"י גירוד ופיסול של החומר שסביב האותיות הנוצרות.

 מטביע משמאל לימין, כלומר היוצא מן הפשט הוא היפוך הכתב המטביע. החותם חרוט במהופך מהאותיות שהוא )דרשה א(-ב

 אפשר שיש להסביר את שני המקראות כך:

ם (ול ,כח ' תצ')שמ ָת֔ ֣י֣ח  ּתּוח  ּפ  ָ֣עָליו֣  ַּתְחָּת֤ ם (,ללט ' פק')שמ   ּופ  ֣י֣חֹוָת֔ ּתּוח  ּפ  ְכַּתב֣  יו֣מ  ְכְּת֣בּוָ֣עָל֗  . ַוּי 

קשה, שבו חרוטות האותיות בכתב בכיוון משמאל לימין, עד עומק מסוים  תחתוןותם כדי לבצע הבלטת אותיות מדויקת צריכים דפוס ח

 (ול,כח שמ' תצ')ותחתית, זה 

קשה, שבו חרוטות האותיות בכתב בכיוון משמאל לימין, ללא תחתית,  עליוןכדי לבצע הבלטת אותיות מדויקת צריכים דפוס חותם 

 (ול,כח שמ' תצ')בדיוק במקביל לדפוס חותם התחתון, זה 

את טס הזהב, שהיא מתכת רכה, שמים בין שני הדפוסים ולוחצים על זהב הטס הנראה בחריצים ללא תחתית של החותם העליון 

 (,ללט ' פק')שמבהתמדה ובמתינות באופן של משיכה כעין כתב, שוב ושוב, וכך מובלטות האותיות כלפי מטה בצורה אחידה. זה 
 ז( בדין חק תוכותשכ [ א,כ שיעורי ר' שמואל גיטין]

בספר תו"ג חקר לענין שמות שאינן נמחקין אם היו האותיות בחק תוכות אם חייב עליו משום מוחק, וכן בכתב שע"ג כיפה ואנדוכתרי 
 כיון דאינו כתב אם יש בו משום קדושה, ע"ש.

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
ון הוא דכל כה"ג לא חשיב כלל כתב, , אם החסרזוזותומפילין ובת ורהתפר והנה יש לחקור בהא דחק תוכות לא מהני גבי גט וכן בס 

, )חייבים בכתב כמקובל( וגבי גט וסתו"מ כתיבה בעי )אבל(או דשפיר הוי כתב דמה לי אם חק תוכות או ירכות, אלא דלא חשיבא כתיבה 
ם (,ללט ' פק')שמ-וכן בציץ י"ל ד ֣י֣חֹוָת֔ ּתּוח  ּפ  ְכַּתב֣  יו (,ללט ' פק')שמ, משמע דהוי ע"י כתיבה וכדכתיב ברישא דקרא מ  ְכְּת֣בּוָ֣עָל֗ , והנה ַוּי 

הרשב"א )בשבת ק"ד ע"ב( הקשה בהא דאמרינן התם דנטל גגו של ח' ועשאו שני זיינין דחייב משום כותב שתי אותיות, והקשה 
נאמר שהנוצר )ואם  , ואי נימא)כי שתי אותיות זיין נוצרו ע"י נטילת הדיו שהיה קודם בגג אות חית, שזאת חקיקה( הרשב"א דהא הוי חק תוכות

 דמלאכת כתיבהכתיבה, א"כ מאי קושיא, והא בשבת לא כתיבא וכתב, אלא  )אבל לא הייתה פעולת(דחשיב כתב אלא דלא הוי  מחקיקה(
שם  הזל שם כתיבה ממילא אין ע הזל ומוכח דחק תוכות לא חשיב כתב כלל, והיינו דכל שאין ע...  , )כדי לחייב על מלאכת כתיבה( בעינן

 .דגם ע"י כתב כזה חייב משום דמלאכת מחשבת אסרה תורה"ק, ורק לענין שבת ס"ל להמרדכי כתב, ודו
ם (,ללט ' פק')שמ ֣י֣חֹוָת֔ ּתּוח  ּפ  ְכַּתב֣  יו֣מ  ְכְּת֣בּוָ֣עָל֗ קטן בפשט הכתוב מלמד שחוק תוכות אינו כתב -אפשר שהלימוד השני מהזקף – ַוּי 

ב ֽת: ,לה(להויקהל  'שמ)לפי שנדרש שהאומנים יהיו  בכלל אבל לפי המרדכי הוא מלאכת מחשבת לענין שבת, וגם ֲחשָׁ י מ  ֵב֖ היינו  וְׁח שְׁ

 שיעשו בכוונה לשמה.
 במשנה: בן קמצר לא רצה ללמד על מעשה הכתב. [א,דף על הדף יומא לח] 

 וברש"י על מעשה הכתב, קושר ד' קולמוסין בד' אצבעותיו וכותב שם בן ארבע אותיות כאחד.
מצוה תלז אות ו( תמה היאך אנו כותבין השם כסדרו, הרי כשכותבין י' ואח"כ ה' הוי כבר שם השם, וכשכותב אחר במנחת חינוך )...  

כך אות ו' הרי הוא מוחק את השם שהרי "יהו" איננו שם. וא"כ הי"ל לחז"ל לתקן שיכתבו את הו' ואח"כ לפניו את הי' ואת הה', ואין 
כי שרי, וכתב דמכאן ראי' מוכח למש"כ הגינת ורדים דבעינן שיכתוב השם כסדרן, ולכן לתרץ דהוי מקלקל ע"מ לתקן, דלכתחילה הי

אף על גב דכשכותב י' ואח"כ ה' הוי שם השם, מ"מ כשכותב אח"כ ו' הוי מקלקל ע"מ לתקן, ולא יכלו לתקן שיכתוב הו' מקודם 
 דבעינן שיכתוב כסדרן.

שם בבת אחת, דבזה לא הי' רגע א' של קלקול השם ל י' ה', דהרי בבת אחת ועל פי זה ביאר מה הי' השבח של בן קמצר שכתב כל ה
 כתב כל האותיות של שם השם.

ְכַּתב֣  (,ללט ' פק')שמאדמו"ר האמרי אמת זצ"ל )הובא בלקוטי יהודה ליוהכ"פ( הוסיף על זה, שלכן איתא אצל הציץ  יו֣מ  ְכְּת֣בּוָ֣עָל֗ ַוּי 
ֶדׁשַ֣להָֽ֣ ם֣ק ֶ֖ ֣י֣חֹוָת֔ ּתּוח  כמה אנשים בבת אחת , שבכדי שלא יהי' רגע אחד קלקול בשם השם ח"ו, כתבו בלשון רביםְכְּת֣בּוַ֣וּי֣ נאמר  ׃'ּפ 

 .את השם כדוגמת בן קמצר ביחד
עוד אמר לבאר את הרבותא של בן קמצר שכתב שם השם בבת אחת, כי איתא במס' סופרים )פ"ה ה"ו( הכותב את השם אפילו המלך 

 .מעלה שכותבין את כל השם בבת אחת בלי שום הפסק כלל שואל בשלומו לא יפסיק, ולכן יש בזה
 [א,חשוקי חמד יומא לח] 

ושמענו בשם האמרי אמת זצ"ל עוד תשובה לשאלה זו למה לא היה אדם אחד יכול לכתוב? דהנה איתא ביומא דף לח ע"א דחכמים 
אצבעותיו וכותב שם בן ד' אותיות כאחת. גינו את בן קמצר שלא רצה ללמד את מעשה הכתב, שהיה קושר ארבעה קולמוסים בארבע 

, שלא יהיה רגע אחד שיהא השם כולו נכתב בבת אחתשמעלתו בזה היא שיהא  [תוספות יום טוב )שם פ"ג משנה יא(]-והסביר ה
שכל אחד יחרוט אות אחת משם הקודש בבת  והעמיד ד' אומניםהשם חסר, והסביר האמרי אמת שבצלאל רצה להדר בהידור זה בציץ 

 .חת, וע"י כך יכתב השם שבציץ בבת אחתא
 ויש להסתפק האם גם בספר תורה או בתפילין ומזוזות, יש מקום למעלה זו לכתוב השמות בבת אחת על ידי ארבעה אנשים?

תשובה. שאלתי שאלה זו את גיסי הגר"ח קנייבסקי שליט"א והשיב לי שיהיה כתב מנומר והוא חסרון, כמבואר ברמ"א )חו"מ סימן 
 .ס"ה( שלג

יו (,ללט ' פק')שמ ְכְּת֣בּוָ֣עָל֗ מונח רביע, אפשר שמלת הוי"ה נכתבה ע"י ארבעה אומנים בבת אחת, ואות "ל" נכתבה ע"י אומן  – ַוּי 

 חמישי ומלת "קדש" או שנכתבה ע"י אותו אומן או אולי אחרים. 

 

יו  פִּתּו כח,לו: תצוהשמות  לָׁ ֤ עָׁ תָׁ חְׁ ֑הֹור ּופִּת  ב טָׁ ֣ יץ זָׁהָׁ ֖ יתָׁ צִּ ֥ ש ל הֽ וְׁעָׁשִּ ד  ם ק ֖ י ח תָׁ֔  ׃'ֵח֣

ֽה: [לז] ֖פ ת יִּהְׁי  נ  צְׁ ֵנֽי־ה מִּ ל־֥מּול פְׁ ֑פ ת א  צְׁנָׁ ֖ה ע ל־ה מִּ יָׁ ל ת וְׁהָׁ ֵכ֔ יל תְׁ ֣ ֤ א תֹו  ע ל־פְׁתִּ תָׁ מְׁ  וְׁש 

ׂשְ֣֣[לח] ֣י֣י  ְּבנ   ֣ יםֲ֣אֶׁש֤רַ֣יְקּד  יׁשּו ןֶ֣את־ֲעֹ֣וןַ֣הֳּקָדׁש ֗ אַ֣אֲהר ֶּ֜ ְוָנָׂש֨  ֣ ן ַ֣צחַ֣אֲהר  ַ֣על־מ  ֣ ְוָהָיה  ְצחֹו יֶה֑םְ֣וָהָי֤הַ֣על־מ  ֶ֖תָ֣קְדׁש  ל־ַמְּתנ  לְ֣לָכָֽ ָרא ֔
:' ֵ֥י֣הָֽ ְפנ  ם֣ל  ֹוןָ֣לֶהֶ֖ ידְ֣לָרצֵ֥ ָּ֣תמ ֔

ן (חל,כח)רש"י  אַ֣אֲהר ֶּ֜ לשון סליחה, ואף על פי כן אינו זז ממשמעו, אהרן נושא את המשא של עון, נמצא מסולק העון מן  - ְוָנָׂש֨
ים הקדשים:  צות על הדם ועל החלב שקרבו בטומאה, לר - ֶאת־ֲעֹ֣וןַ֣הֳּקָדׁש ֗

ים מונח רביע, מלמד על לפחות ארבעה מיני עוונות הקשורים לקרבנות, שהם משני סוגים שעל חלקם הציץ מרצה  – ֶאת־ֲעֹ֣וןַ֣הֳּקָדׁש ֗

 ועל חלקם הציץ לא מרצה. 

לרצות על  )מצב א( נשאו את הציץ על מצחומצב העוונות שכהן גדול מרצה עליהם ב-מקף כרב – ֶאת־ֲעֹ֣וןזה מרומז בטעם מקף של 
)ב(שמא תאמר שגם מרצה על העוונות הבאים, ודוחה את מצב )ב(   ,)שני אלה מהווים שני עוונות( הדם ועל החלב שקרבו בטומאה

  ומונה מה מכיל מצב )ב(
אם עון פיגול, הרי כבר נאמר )ויקרא יט  עוון ג( )והולך וממעט אילו עוונות אינו מרצה()טט: ב( אי זה עון הוא נושא,,כמו ששנינו )פסחים טז

ואין לומר שיכפר על עון הכהן שהקריב טמא,  )טט: עוון ה(ואם עון נותר, הרי נאמר )ויקרא ז יח( לא יחשב,  )טט: עוון ד(ז( לא ירצה, 
 שהרי עון הקדשים נאמר, ולא עון המקריבים, הא אינו מרצה אלא להכשיר הקרבן:

צְ֣ ידְוָהָי֤הַ֣על־מ  ָּתמ ֔ ידאי אפשר לומר שיהא  - חֹו֣  ָּתמ ֔ ְצחֹו֣  , שהרי אינו עליו אלא בשעת העבודה, אלא תמיד לרצות להם, ַעל־מ 
אפילו אינו על מצחו, שלא היה כהן גדול עובד באותה שעה. ולדברי האומר )יומא ז ב( עודהו על מצחו מכפר ומרצה, ואם לאו אינו 

ָּתמ ֣֔מרצה, נדרש  ְצחֹו֣   , מלמד שמשמש בו בעודו על מצחו, שלא יסיח דעתו ממנו:ידַעל־מ 

ְצחֹו ֣ מצב מחלוקת מתי הציץ מרצה )א( בעודו על מצח כהן גדול בשעת עבודה )ב( תמיד גם שאינו על מצחו של -מקף כרב – ַעל־מ 

 כהן גדול בשעת עבודה

יד ָּתמ ֔ ְצחֹו֣  . הדרשה היוצאת מהפשט היא  חת מהן יוצאת מפשט הכתובקטן, שתי דרשות שלפחות א-מהפך פשטא זקף –ְוָהָי֤הַ֣על־מ 

 בו בעודו על מצחו, שלא יסיח דעתו ממנו: )הכוונה ממשמש( מלמד שמשמש

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 שמות פקודי לח,כא )התשע"ט( )בהשתתפות נחלת יעקב( 3.21 
 

ֶכלָּ֣כל: לב,לט פקודי שמות ֑ד֣-ַוּת ֕ ֶהל֣מֹוע  ְׁשַּכֶ֖ן֣א ֣ ת֣מ  ַד֕ ְׂשָרא ֲ֣֣֣֣֣֣֔עב  ֣י֣י  ְּבנ   ֣ 'ֶ֣אתַוַַָּֽֽיֲעׂשּו ֹ֧ה֣הֵ֛ ָּו ר֣צ  לֲ֣אֶׁש֨ כ  ּו׃֣פ-לְּ֣כ֠ ֵ֥ןָ֣עׂשָֽ הּ֣כ  ֶׁשֶ֖ ֣מ 
ֶכלָּ֣כל (לב,לט 'פק 'שמ) ת-ַוּת ֕ ַד֕  גדול בתפקיד שלוש ועוד שלוש, סה"כ שש. נעזר בכתוב אחר בעל תבנית דומה.-גדול זקף-זקף – ֲעב 

ֹו : יב,מל"א ב ןַ֣מְלֻכתֶ֖ ּכ ֵ֥ יוַ֣וּת  ֑ ֣דָ֣אב  אָּ֣דו  ֶ֖ ּס  בַ֣על־ּכ  הָ֣יַׁש֕ ד:ּ֣וְׁשֹלמ ֕  ְמא ָֽ

ב יב(,מל"א ב) הָ֣יַׁש֕  גדול בתפקיד שלוש, וכאן גם חיבורם שלוש ועוד שלוש, סה"כ שש.-גדול כל זקף-גדול זקף-זקף – ּוְׁשֹלמ ֕

שמלך שלמה, הם נגד שש מעלות שהיה לכסא של שלמה,  שש מעלותבתחלה מלך וכו'.  [ב,חידושי אגדות למהר"ל סנהדרין כ]  48
הם. ואלו שש מעלות נגד השמים שהם כסא ה', שנאמר השמים כסאי, אשר הגלגל עולה שש מזלות עד שהיה עולה בהם ויורד ב

שמלך שלמה שהיה  שש מעלותשהוא בתכלית רוממת שלו מן הארץ, ויורד שש מזלות ושלמה ישב על כסא ה'. ועוד מה שמספר כאן 
כסא ה', והוא יתברך ממליכין אותו בשש רוחות וכנגד אלו ו'  , שהרי ישב עלבשש רוחותמולך על עליונים ותחתונים, כאלו היה מולך 

 ,היה לו שש מדריגות וכנגד אלו שש רוחות היה מלכותו של]א[ היה יורד שלמה ]בפעם[ אחת שנתמעט המלכות עד האחרון

 

רץ שזה עשאם לאומה : ביציאת מצרים  נעשו אומה וזכו באשלושה ראשוניםדברים.  שלושהדברים ועוד  שלושההמשך מהר"ל מלמד על 

הכרתת זרעו של עמלק איבוד הרע מן העולם, בנין בית הבחירה,  שלוששלמה והמליכו מלך המשלים שלמות האומה. ובהמלכת מלך עוד 
 שכינת השכינה ביניהם.

 

ב יב(,מל"א ב)נעזר ברעיון של מהר"ל על   הָ֣יַׁש֕ ֶכלָּ֣כל (לב,לט 'קפ 'שמ)בענין של שלוש ושלוש וסה"כ שש להסביר את  ּוְׁשֹלמ ֕ ת-ַוּת ֕ ַד֕  ֲעב 

ר ,יט(לא 'תה)דבר אחר  ]ש"ר מהדורת וגשל, התשס"א[ ק  ֥ י שָׁ ֵתֵ֫ פְׁ נָׁה שִּ מְׁ ָאל ֗ מדבר במשה, בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא לעשות  ֵת֥
חּו־לִּ֖ ,ב( כה ' תר'שמ) משכן מיד אמר להם ה  יוְׁיִּקְׁ ֑ רּומָׁ אפשר שהשכינה שורה על ידי  והיו ליצני ישראל אומרים במשכן שההיה משה עותְׁ

ף על פי כן היו מליצין אחריו א ,קפלוהוג' חדשים עשאוהו וג' חדשים היה עוסק במשכן  ששה חדשיםבן עמרם. אמר ר' יוחנן 
לד וש שנדחב כןשמעמיד ההן לכוהוא נת ךרובוהקדוש  ,ר שישרה שכינתו אצלנוומה משה אהילא  )ותמהו האם( ,ואומרים הרי נעשה

ים  ,ב(מ' פק' שמ)הוא למשה  ךרובגיע אותו החדש אמר הקדוש השכלא עשה אלא  ,בינואיצחק בו  קִּ֕ ש תָׁ ד  ד ל ח ֑ ֣ חָׁ א֖שֹון בְׁא  רִּ ש הָׁ ד  ח ֥ בְׁיֹום־ה 
ה ל מֹוֵעֽד: ן א ֥ ֖ כ  שְׁ ת־מִּ  א 

ֶכלָּ֣כל (לב,לט 'פק 'שמ) אופן אחד של שלוש שלוש: ת-ַוּת ֕ ַד֕ ג'  ועוד שלוש, סה"כ שש.גדול בתפקיד שלוש -גדול זקף-זקף – ֲעב 
 קפלוהוחדשים עשאוהו וג' חדשים 

 בעל]. וגם השלים מעשי בראשית כפי'  ]מהר"ל[בנין המשכן היה שלב ראשון לבנין בית הבחירה שהוא השלים מלכות ה' בשש רוחות 
ֶכלָּ֣כל )טט: א([ הטורים ְׁשַּכֶ֖ן-ַוּת ֕ ת֣מ  ַד֕ ֶכל֣ )טט: ב( :[ופ" פסיקתא]  (1392) בגי' בעשרים וחמשה בכסלו נגמר .(1392) ֲעב  לית.  -ַוּת ֕
 [יב,ג ר"ב]עתה כלה מלאכת כל העולם  כילומר 
 כנגד המשכןכל מעשה ...  המדרש פפעמים נזכר כאן שעשו העבודה והמלאכה. ... ע" שלושה... כי ,מג(לט 'פק 'שמ) [יקר כלי]וכפי' 

֤ל )בר' ב,ב( ... שנאמר  בראשית מעשה י֣  ֱאֹלהִּים   ו יְׁכ  י ֹוםב  יעִּ֔ בִּ ֖תֹו ה שְׁ ל אכְׁ  עצמוים כשהם כל אחד בפני ב... כי יש לך דברים שהם טווגו'   מְׁ
אמר במעשה בראשית שכולם היו טובים כשהיו כל אחד מהם  כזיווגם עולה יפה, ע" אין כיאבל כשהם מעורבים יחד אינן טובים  

)בר'  היה חבורם טוב לכך חזר ואמר יחדאחר שנתחברו כולם כך אמר שגם טוב כללי היה בהם כי גם -דהיינו טוב פרטי, ואחר בעצמו

א ֱאֹלהִּים  א ת א,לא( ֤רְׁ ה וְׁהִּנֵה-כָׁל-ו י  ר עָׁשָׁ֔ ֣ ד-ֲאש  א ֑ ְׁהִּי) ֖טֹוב מְׁ ֽי ְׁהִּי-ו  ֽי ב ו  ר  ֥ י׃ פ(-ע  ֽ שִּ ר ֥יֹום ה שִּ ק   ב ֖

 ה' עשה כל פרט לעצמו טוב, וחיבור כל הפרטים יחד טוב בבריאה

ֶכלָּ֣כל )לט,לב( , מתחילה אמרהמשכןבעבודת  כך ֑ד-ַוּת ֕ ֶהל֣מֹוע  ְׁשַּכֶ֖ן֣א ֣ ת֣מ  ַד֕ ֹ֧ה֣... שמשמע שכל אחד בפני עצמו נעשה ֲעב  ָּו ר֣צ  ֲאֶׁש֨
'ֶ֣את ה-הֵ֛ ֶׁשֶ֖ דהיינו חיבור כל העבודה  הנכון... אז סדרו את כל עבודה ועבודה על מקומו המיוחד לו דהיינו טוב כללי ... על הסדר  מ 

ה֣אֶ֣ )לט,מג( ביחד, ... ֶׁש֝ ְרא֣מ  ה֣-ָּכל-תַוַּי֨ ... כאילו היתה היא ממש אותה המלאכה, לפיכך  בראשיתמלאכת מעשה  היינוַהְּמָלאָכ֗
ה׃ ֶׁשָֽ ם֣מ  ָתֶ֖ ֶרְך֣א   .ַוְיָבֵ֥

כמו  כאילו היתה היא ממש אותה המלאכההאומנים עשו כל פרט לעצמו טוב, וחיבור כל הפרטים יחד טוב, מלאכת המשכן  במשכן
 מעשה בראשיתמלאכת 

ֶכלוַ֣נברר משמע מלת  'ֶ֣את בזה העריכם הכתוב כאילו...  [אור החיים]נאמר בסיום פי'  – ּת ֕ ֹ֧ה֣הֵ֛ ָּו ר֣צ  לֲ֣אֶׁש֨ כ  ה֣-ְּכ֠ ֶׁשֶ֖  ככל התורהמ 

ּו׃ )כאילו קיימו את כל התורה( ֵ֥ןָ֣עׂשָֽ אפשר שמלת "ותכל" תהיה במשמע  ]אור החיים[לפי פי'  :ובזה נשרף ונפזר אפרו של חטא העגל ּכ 

ֶכל ]תרגום יונתן[, כמו איבוד אפרו של חטא העגל נשלם  .ותושלם ]כתר יונתן[ ושלימת  – ַוּת ֕

ֶכל֣  בעל]השלמת איבוד אפר חטא העגל,  [אור החיים]השלמת בנין המשכן,  ]כלי יקר[בתפקיד שלוש השלמות:  גדול-זקף –ַוּת ֕

 השלמת הבריאה.  [יב,ג ר"ב]ע"פ  [הטורים

ת-ָּכל ַד֕ ' שכלתה א - [החיים אור]ובין מלאכת המנורה שנעשתה מעצמה. כפי' מקף כבורר בין מלאכות שעשו החכמים  – ֲעב 
, לזה לא כינה הכל שהיא מנורה שאמרו ז"ל שנעשית מעצמהמלאכות שנעשו מעצמן  בה' לצד שהיו באשר צוה ה'  המלאכה
 כי יש חלק במלאכה שהוא לא נעשה אלא הכאה בקורנס והיא מעצמה כלתה. עליהם
ת-ָּכל ַד֕ מלאכות שנעשו ע"י עושי המלאכה, שלימות  מלאכות שעשה הקב"ה בבנין המשכן, בתפקיד שלוש עבודות: ,גדול-זקף – ֲעב 

 החיבור הכללי בין כל המלאכות הפרטיות בין שנעשו ע"י השם ובין שנעשו בידי אדם.

ֶכלָּ֣כלאופן שני של שלוש שלוש:  ת-ַוּת ֕ ַד֕ צאת שלמות הבריאה במיזוג בין נמ שלוש נקודות,כעין פעמיים גדול -גדול זקף-זקף – ֲעב 

מלאכות הבריאה ומלאכות המשכן. צורת ז"ג היא כעין שני אות יוד ואות ו' גי' הוי"ה. ז"ג ז"ג רמז לכעין הוי"ה הוי"ה. היות והתבנית 

 ז" ז"ג מופיעה שבעה פעמים בתורה, אפשר שמרמזת לשילוב בין שבעת ימי בראשית ושבעת אלפי שנים )ראה להלן(.

ל (לב,לט 'פק 'שמ) ְׂשָרא ֔ ֣י֣י  ְּבנ   ֣ ַַּֽיֲעׂשּו בני ישראל כולם אלה לתת  ]אברבנאל שמ' לט[קטן, שני לימודים בפשט ע"פ -פשטא מונח זקף – ַוָֽ

֣י֣ללא שנוי אלא( עשו כאשר צוה ה'. מלת  שפת"חתרומה ונדבה, ואלה האומנים לעשות במלאכה ) אינה מלווה בטעם מקף שבין ְּבנ 

 משהו אז זה עשוי ללמד שכל אחד מבני ישראל עשה את מה שה' הטיל עליו לעשות.  תפקידיו לברר משהו ולמעט

ל כ  תלשא בלימוד אלפניה ובלימוד לאחריה, בתפקידי תלשא )מבין התפקידים שיעורין חציצין מחיצין, בחינה נעלה(. בתפקיד שיעור  – ְּכ֠

֣וכיון שמלת  מדויק בשיעורי הפרטים, מחיצה וחציצה אלו כל המחיצות במשכן ובחצר, אינה מלווה בטעם מקף אפשר שמעיד  כ לְּכ֠

ֶאתשעבודת האומנים נעשתה בבחינה נעלה )כפי שנזכר בבצלאל ואהליאב( ודייקו כפי  '֣ ֹ֧ה֣הֵ֛ ָּו ר֣צ  ה-ֲאֶׁש֨ ֶׁשֶ֖ משה לא  ]אברבנאל[ומפרש  מ 
יו אחד לאחד בסדרם כפי הנחתם הלך לראות מה המה עושים באהליהם עד שנשלמה ומפני זה זכר הכתוב כאן כל הכלים שהביאו לפנ

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
  .כדי שיראה חכמתם במלאכה ההיא ושלא שגו בה כלל 

ר במעשה למה שנזכר שם  )פר' ויקהל פקודי(מפני החלוף הנמצא ממה שנזכר כאן  [לט 'אברבנאל שמ]קדמא בתפקיד קודם, ע"פ  – ֲאֶׁש֨
'ֶ֣אתך שמה או בהפך הכל היה בצוואה והודיע שאם היות שקצר כאן והארי )בפרשות תרומה, תצוה, כי תשא( ֹ֧ה֣הֵ֛ ָּו ר֣צ  ה-ֲאֶׁש֨ ֶׁשֶ֖   ,מ 

ֶאת     '֣ ֹ֧ה֣הֵ֛ ָּו ה-צ  ֶׁשֶ֖ דרגא תביר טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא ושעל כל אחד חל אותו ענין או אותה הלכה, כאן  – מ 

'ֶ֣אתכל אומן ביצע את מלאכתו בשלימות  ֹ֧ה֣הֵ֛ ָּו ר֣צ  ה-ֲאֶׁש֨ ֶׁשֶ֖ לכל אחד נחשב שהוא נדב כל הי"ג מינים שבנדבה  ]אור החיים[. ופי'  מ 
 .ועשה כל המלאכות

 

 גדול בין שני קיסרים.-גדול זקף-במאמר המוסגר נביא עוד פסוק משבעה הפסוקים בתורה בהם מופיעה תבנית הטעמים זקף

ל. שמות בשלח טז,ו: 4 ןֶ֣אָֽ ֲהר ֔ ְוַאָֽ ֶׁשה֣  ֶרב֣ו֣ -ָּכל-ַוּי ֤אֶמר֣מ  ֑לֶ֣֣֣֣֣֣֣֣ע֕ ְׂשָרא  ֶ֖י֣י  יְּ֣בנ  ֹ֧ םּ֣כ  ֣'יַדְעֶּת֕ ם׃֣֣הֵ֛ י  ְצָרָֽ ֶרץ֣מ  ֶאֵ֥ יאֶ֣אְתֶכֶ֖ם֣מ  ֵ֥ ֣הֹוצ 
ם֣(ו,בשלח טז 'שמ) יַדְעֶּת֕ ֶרב֣ו  תתחיל הגאולה,  סיום האלף הששי: האר"י לימד כי ער"ב שנה קודם ]תורה שלמה[, גדול זקף גדול-זקף - ֶע֕

 רץ ישראל ולהר הבית מקום בית מקדשנו.וזה שנת התשכ"ח, חדשים אחדים אחרי מלחמת ששת הימים בה זכה עם ישראל לכל א

גדול בין שני קיסרים מרמז לגילוי נבואי נעלה של תחילת הגאולה ער"ב שנה לפני סיום האלף הששי המרומז -גדול זקף-אפשר כי זקף

 .האלף הששי –סה"כ שש  בתפקיד שלוש ועוד שלושגדול -גדול זקף-בזקף

  )הסברים בסוגריים ע"פ זוהר הסולם( [ס ]המתחיל בדף רטו עמוד א[רעיא מהימנא כרך ג )במדבר( פרשת פנח -זוהר ]
 ' בשלח )שמקשר"ק קש"ק קר"ק איהו דשוי קש"ר תקיעה שברים תרועה, דאתעבר בי' שקר מן עלמא ]דף ריט עמוד ב[ דביה אומאה 

ּה) (,טזיז ֽי־יָׁד  ע ל־ֵכ֣ס יָׁ֔ ר כִּ אמ  ֵל֑ק (ו י ֗ ֲֽעמָׁ ֖ה' ב  ה ל  ֥ מָׁ לְׁחָׁ ד ֖ ) מִּ ר: פמִּ יתער בעלמא שיר פשוט וכפול ומשולש ומרובע דאיהו סליק אתוון  (ר ד ֽ
' צדיקים יראו וישמחו וישרים יעלוזו וחסידים ברנה יגילו, ו )גי' ע"ב ועוד ו'( ע"ב בההוא זמנא ובכן )גי'( יהו"היה"ו י"ה  'דיליה י

)שנים היינו קודם לסיום  האלף הרביעי )ראה רש"י  עק"בשי( )שקודם לאלף החמי קודם דיליה)מרמז לאלף הששי ש(  תוספת אלף שתיתאה

ֶרב֣ (ו,בשלח טז 'שמ) יהיה ערב הדא הוא דכתיב )שנים קודם לסיום  האלף הששי(ב "חרב בי מקדשא ולבתר דיליה עד תשלום רע להלן(( ֶע֕
ם׃ י  ְצָרָֽ ֶרץ֣מ  ֶאֵ֥ יאֶ֣אְתֶכֶ֖ם֣מ  ֵ֥ הֹוצ  '֣ י֣הֵ֛ ֹ֧ םּ֣כ  יַדְעֶּת֕ י ,לב(מד ' מקץבר) ו  ֤ ַערּ֣כ  ָעַר֣בֶ֣את־ַהַּנ֔ )טט: אות ק' בין ע"ב רמזה  וגו', ע"כ: ַעְבְּדָך֣ 

 לחורבן, אות ר' )הבאה אחרי ק'( בין ע"ב רומזת לתחילת הגאולה(

 .היה במיוחד בזמן ההוא לגאול את ישראלשתודע כי כל אלו הקצין המובאים בזהר הם בחינת אתערותא שלמעלה : ]הסולם[ומסים 
 (ע"כ רעיא מהימנא)אי בתשובה הדבר תלוי וד םנמא
 .תתכ"ח נמצא קע"ב חסרין מד' אלפים והכי תני בסדר עולם)חורבן בית שני ארע בשנת(  [א,עבודה זרה ט בבלירש"י ]

 "סוד זמן קץ האחרון של "לא זכו" בעתה. ([188]זהר תורה עם זיו הזהר, ד )במדבר( הרב רוזנברג י"י, ע' כא,ב )אוצר החכמה ע' 
ם (ו,טז בשלח 'שמ) יַדְעֶּת֕ ֶרב֣ו  פות סוהעד  הנשמאות  "טי המשךחגלות יכול לשנא חיא מימהואני יחודח הצעיר אומר כוונת רעיא  ֶע֕
מספר תקיע"ה שברי"ם תרוע"ה הוא ח"י מאות וח"י שנה, והיה זה ...  לאור תשלום שנות גלות. ... ף הששי ולא יותרל אלשבת ש

נות חבלי משיח עד וי"ט אליו חסד להיות בהן מלחמה לה' בעמלק בכח התנוצצת אור השם בשנת תרו"ם לאלף הששי. ונשאר פ"ב ש
הוי"ה של פשוט כפול משולש ומרובע שעולה ע"ב, ועם מספר עשר האותיות שלו עולה פ"ב כזה י יה יהו יהוה. וככלות י"ט מאות 

כ"ן, ואז יתקיים ובכ"ן צדיקים יראו וישמחו. ועד שנות גלות בשנת תשכ"ח לאלף השש יישאר ע"ב שנה מן המאה השמינית כמנין ב
ם (ו,בשלח טז 'שמ) תשלום אלף השש ישאר רע"ב. ואז יתקיים הכתוב יַדְעֶּת֕ ֶרב֣ו  יאֶ֣אְתֶכֶ֖ם ֶע֕ ֵ֥ הֹוצ  '֣ י֣הֵ֛ ֹ֧  ,ז(זכריה יד) ואני מוסיף הכתוב.  ּכ 

י ה־ֽאֹור: ֽהְׁ ב יִּ ר  ֖ ֵעֽת־ ע  ֥ה לְׁ יָׁ  .לכל בני ישראל וְׁהָׁ

 

ָל֑יווַ֣ ג:ל,לט פקודי שמות ֶהלְ֣וֶאת־ָּכל־ּכ  הֶ֣את־ָהא ֶ֖ ֶׁש֔ ֶאל־מ  ְׁשָּכן֣  יאּוֶ֣את־ַהּמ  ֤ ָּ֣יב 
יוַ֣וֲאָדָנָֽיו:֣ יוְ֣וַעֻּמָדֵ֥ יָחֶ֖ יו֣בריחוְּ֣בר  ְ֣קָרָס֣יוְ֣קָרָׁש֔
ְׁשָּכן ֣ (גל,לט 'פק' שמ) [מדרש אגדה )בובר(] יאּוֶ֣את־ַהּמ  ֤ לא כל אחד ואחד . כיון שעשו ישראל את המשכן לא היו יודעין להקימו, אַוָּיב 

 :הביא מלאכתו, זה אומר קרסיי, וזה אומר קרשיי, וזה אומר בריחיי, ושרתה רוח הקדש על משה רבינו והקימו

֣  ג(ל,לט 'פק 'שמ) [ רש"י] ְׁשָּכן יאּוֶ֣את־ַהּמ  ֤ להקימו, ולפי שלא עשה משה שום מלאכה במשכן, הניח לו  לשלא היו יכולין -וגו' ַוָּיב 
קמתו, שלא היה יכול להקימו שום אדם מחמת כובד הקרשים, שאין כח באדם לזקפן, ומשה העמידו. אמר משה הקדוש ברוך הוא ה

 לפני הקדוש ברוך הוא איך אפשר הקמתו על ידי אדם, אמר לו עסוק אתה בידך נראה כמקימו, והוא נזקף וקם מאליו, וזהו שנאמר

ֽן: יז(,מ' פק' )שמ כָׁ שְׁ ם ה מִּ ֖  :מדרש רבי תנחומאהוקם מאליו.  הּוק 

ְׁשָּכן ֣ (גל,לט 'פק' שמ)ל[  ח"שפת] יאּוֶ֣את־ַהּמ  ֤ דאם לא כן לא היה להם להביא איברים איברים כי דרך האומנים שמקימים את ...   ַוָּיב 
ת בכל והא שבעת המסעו)קשה לרש"י( מפני שלא היו יכולין להקימו. ותו ק"ל  ]רש"י[הבית ואחר כך מראין את בניינם ועל זה פירש 

 והוקם על ידי משה בפעם ראשונה מאליומסע ומסע היו מקימים אותו אם כן היה לו גם כן עכשיו להקימו. ועל זה פירש ולפי וכו' 
. )נח"י( כאן משמע דגם משה הקים )מכח הקדושה שההקמה של משה(מאליו על ידי המקימין אותו בכל מסע היום ההוא והלאה נזקףומן 

 :ת דף נ"ז ובשבת דף צ"ב ובבכורות מ"ד ונדרים ל"ח משמע דמשה היה גבוה י' אמות לכך היה לו כח להקימועל פי הנס אבל בבכורו

ֶהל ג(ל,לט 'פק 'שמ)...  [אברבנאל שמות לט] הֶ֣את־ָהא ֶ֖ ֶׁש֔ ֶאל־מ  ְׁשָּכן֣  יאּוֶ֣את־ַהּמ  ֤  כתב הרמב"ן ששעור הכתוב הזה הוא כמו בוא"ו ַוָּיב 

ֶהלֶאתויביאו אל משה את המשכן  ָל֑יו ־ָהא ֶ֖ ה וְׁ  כ"ו,א( ' תר'שמ). כי יריעות שש משזר הן ששמן משכן כמ"ש ְֶאת־ָּכל־ּכ  ֖ ֲעש  ֥ן ת  כָׁ שְׁ ת־ה מִּ א 

ר זָׁ֗ שְׁ ש מָׁ ת ֵש֣ יע ֑ ר יְׁרִּ ש  ֣ כָׁ֑  כ"ו,ז( ' תר'שמ) הם הנקראים אהל וכמ"שויריעות העזים  ע  שְׁ ה ל ע ל־ה מִּ א ֖ ים לְׁ זִּ֔ ת עִּ יע ֣ ְׁרִּ יתָׁ  י שִּ  גם אפשר . ונכון הוא. ןוְׁעָׁ
לומר שאין צורך להניח וא"ו חסרה בפסוק הזה. כי הנה משכן הוא שם נאמר בכלל ובפרט בכלל על כל הבית ובפרט על יריעות שש 

ת (לח,כא ' פק')שמ משזר כמו שאמר ן הֵָׁעֻד֔ ֣ כ  שְׁ ן  מִּ כָׁ שְׁ י ה מִּ ל ה פְׁקּוֵד֤ ֣   (לט,לג ' פק')שמ על משכן העדות וכליו. ולכן אמר. ֵא֣ ְׁשָּכן יאּוֶ֣את־ַהּמ  ֤ ַוָּיב 
ה֣ ֶׁש֔  והקימוהו. ופרט מפני זה באמר )לא( וביאר בפרט איך הביאו אותו כי לא היה עדין קשור ומונח בהנחותיו כי עדיןֶאל־מ 

ֶהל ָל֑יו ֶאת־ָהא ֶ֖ מפי משה את כל  ויראה מסגנון הפסוקים האלה שהאומנים חכמי לב אשר עשו את המלאכה כאשר שמעו. ְֶאת־ָּכל־ּכ 
  אשר צוה השם לעשות במלאכה ההיא. עשו מלאכתם באהליהם ולא הראו למשה דבר ממה שהיו עושים.

ה ג(ל,לט 'פק 'שמ) ֶׁש֔ ֶאל־מ  ְׁשָּכן֣  יאּוֶ֣את־ַהּמ  ֤ )לימוד קטן, שני לימודים שלפחות אחד מהם יוצא מפשט הכתוב, -מהפך פשטא זקף – ַוָּיב 

עסוק אתה בידך נראה כמקימו, והוא גם הלימוד השני יצא מפשט הכתוב שה' צוה למשה להניח ידו  []תנחומאע"פ  ]רש"י[ע"פ  א(
  על יריעות שש משזרמלת "משכן" היא שם כללי לכל הבית, וגם שם פרטי  [אברבנאל] )לימוד ב( ,נזקף וקם מאליו
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 טהתשע" – ח"התשע תושנ השבוע פרשות דפי -ויקרא  4 
 

 ויקרא א,א )התשע"ח( 4.1

ָל֑הס֣: א,י אויקר ֶ֖יםְ֣לע  ּז  ן־ָהע  ֹו֣מ  ים֣אֵ֥ ֵ֛ ן־ַהְּכָׂשב  אןָ֣קְרָּבנֹֹ֧ו֣מ  ן־ַהּצ ֨ ם־מ  ּנּו:ְ֣֣֣֣֣֣֣וא  יֶבָֽ יםַ֣יְקר  ֶ֖ ֣זָָכֵ֥רָּ֣תמ 
אן ,י(א 'וי) [רש"י] ן־ַהּצ ֨ ם־מ  משה ליתן ריוח ל ,)ע"י סימון פרשה סגורה בין פסוק ט לפסוק י( פולמה הפסיק .עוי"ו מוסיף על ענין ראשון - ְוא 

 להתבונן בין פרשה לפרשה:
ותחתון מעליון שגם צאן צריך סמיכה  (]בבלי זבחים מח,א[ ]ספרא ויקרא פרשתא ה, א,י[)טט: ע"פ וילמד עליון מתחתון  ע[ ח"שפת]

 :)שעסקו בהקרבת עולת בקר( הפשט ונתוח וכל הדברים המפורשים לעיל
ות היתה קריאה וכו' אלמא אפילו בלא וי"ו מוסיף לענין ראשון ויש ואם תאמר והא פירש רש"י לעיל יכול אף להפסק פ[ ח"שפת]

ם ,י(א 'וי)לומר דלרבותא בעלמא הוא דקאמר כלומר כיון דכתיב  וא"ו מוסיף על ענין ראשון והוא כחדא פרשה אם כן כל שכן למה  ְוא 
פרשה סגורה נותן רוח למשה להתבונן במה שלמד, אות )סימון  :[רא"ם] :ליתן ריוח למשה להתבונן בין פרשה לפרשההפסיק הענין ותירץ כדי 

 וי"ו מקשרת לכתוב לפני סימון פרשה סגורה וללמד שממשיך, באופן כללי, באותו נושא(.

אןאפשר כי טעם קדמא של  ן־ַהּצ ֨ ם־מ  )מל"ב מידות של ר'  )יט( מדבר שנאמר בזה והוא הדין בחבירו,מרמז ללמוד במידה  ְוא 

 .  ט(-)א,ג )הבקר(  מעליון )א,י()הצאן(  וילמד תחתון ]שפת"ח ע[לפי  )כב( מדבר שחבירו מוכיח עליו,במידה אלעזר בן ריה"ג( או 
 בבקר.  סמיכה הפשט ונתוח וכל הדברים המפורשים לעילכלומר למד שבצאן תקיים 

 ללמד כהמשך א מוכיח על חבירו,)כג( מדבר שהו. זה יהיה במידה )א,י( )הצאן( מתחתון ט(-)א,ג )הבקר( וילמד עליון ]שפת"ח ע[

ֶ֖ים]שפת"ח פ[  ּז  ן־ָהע  ֹו֣מ  ים֣אֵ֥ ֵ֛ ן־ַהְּכָׂשב  ֹו֣מ  אןָ֣קְרָּבנֹ֧ ן־ַהּצ ֨ )שלא נלמדו  :ולמזוהם צהרי אלו שלשה מיעוטין פרט לזקן, לחולה - מ 

 בבקר כהסבר 
 ,י(א 'וי)-ראי דלעיל ובא וי"ו דדאי למעט רובע ונרבע ושאר פסולים דמיעט לעיל בראש הפרשה כבר מיעטם הכתוב מק צ[ ח"שפת]

אן ן־ַהּצ ֨ ם֣־מ  ומוסיף על ענין ראשון וילמד תחתון מן העליון. ואין להקשות למה ליה שלשה מיעוטי' נילף מחדא כבר תירצו  ְוא 
 )טט: בגמרא דאי נילף מחולה במה מצינו הוה אמינא דוקא חולה פסול דלאו אורחיה אבל זקן דאורחיה לא לפסול קא משמע לן

ת"ת )טט: שגם המלוכלך שיוצא ממנו ריח רע ) , ואי מזקן וחולה הוה אמינא דוקא הני דכחישן אבל מזוהם לא קא משמע לןששניהם פסולין(

 : , ואי ממזוהם הוה אמינא משום דמאיס אבל זקן וחולה לא להכי איצטריך שלשה מיעוטין((הערה פט
 

אן ,י(א 'וי) [תורה תמימה] ן־ַהּצ ֨ ם־מ  אן –' וגו ְוא  ן־ַהּצ ֨ ים֣, פרט לזקן - מ  ֵ֛ ן־ַהְּכָׂשב  ֶ֖ים, פרט לחולהמ  ּז  ן־ָהע  פט(פרט למזוהם מ 
]בכורות  

עיקר טעם פסולים אלו משום דאינם כבוד שמים, שצריך להקריב כזו הנברר לאנשים, וזקן וחולה הם כחושים, ומזוהם  [ת הערה פט"ת] :מ"א א'[
שלשה פעמים דכתיב מן בשלשה מינין כאן, וכעין הדרשות כאלה לעיל בפ' ב'. וע"ע לפנינו בפ' ראה מאוס שריח רע יוצא ממנו, וסמכו זה על 

 :בפסוק וכי יהיה בו מום

 

אן ,י(א 'וי) ן־ַהּצ ֨ ם־מ  ן ,י(א 'וי)מצב. אפשר כי -מקף מקף, כל מקף כרב – ְוא  ם־מ  מברר התאמה בין עושרו של המקריב  המקף הראשון ְוא 

דברתי בעשיר כי רב חילו. ועולה קרבנו מן הבקר זכר תמים  (ט(-)וי' ג)עולת בקר והנה עד כה  ,י(א 'וי) [אלשיך] ובין הקרבן שמביא.
אןָ֣קְרָּבנֹֹ֧ו ואם לא מהעשירים הואשהוצאתו רבה.  ן־ַהּצ ֨ לא מוכח שזה חיוב אבל אפשר שהתורה מלמדת שהעשיר לא יביא קרבן של  .מ 

 עשיר, אלא כל אחד המתנדב עולה יביא לפי מה שהתברך מה'.בינוני, והבינוני לא חייב בקרבן 

אן ,י(א 'וי) ן־ַהּצ ֨ המקף השני )א( צאן בכל גיל )ב( צאן שאינו זקן )צ"ע בן כמה שנים חדשים נקרא זקן(, התורה ממעטת מצב )א(  מ 

 ובוחרת רק במצב )ב(

ים֣ ֵ֛ ן־ַהְּכָׂשב   התורה ממעטת מצב )א( ובוחרת רק במצב )ב( ,פרט לחולה)ב( מצב בריאות הכשבים )א( בכל מצב בריאות -מקף כרבמ 

ֶ֖ים  ּז  ן־ָהע  התורה ממעטת מצב )א( ובוחרת רק במצב  ,פרט לחולהמצב בריאות הכשבים )א( בכל מצב בריאות )ב( כשבים -מקף כרב מ 

 )כגון מלוכלך או משהו אחר מאוס בו(  פרט למזוהם)ב( 

כגון שגזל בהמה ונתיאשו הבעלים ואח"כ )הח"ח: להוציא את הגזול  (קרא יתירא הוא)הח"ח: ֹוָ֣קְרָּבנֹ֧֣ ]ספרא ויקרא פרשתא ה, א,י[
)טט: מרבה עוד פסול שלא ( הקדישה דאע"ג דהו"ל יאוש ושנוי השם דמעיקרא חולין והשתא הקדש אפ"ה קמ"ל קרא דפסול להקרבה

  יקרב, ואינו מתמעט מטעם תביר שבמלה הבאה(

ֶ֖יםָקְר֣֣שני לימודים בכתוב ּז  ן־ָהע  ֹו֣מ  ים֣אֵ֥ ֵ֛ ן־ַהְּכָׂשב  ֹו֣מ  )תכונה א( דרגא תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חלה   – ָּבנֹ֧

-)א,ג-אותה הלכה )א(. לענ"ד רוצה לומר ששלושה המיעוטים שנרמזים בטעמי המקף חלים על כבשים ועזים בנוסף למה שלימד הכתוב ב

  ט רובע ונרבע ושאר פסולים דמיעט לעיל בראש הפרשה כבר מיעטם הכתוב מקראי דלעילדאי למע צ[ ח"שפת]ט( על הבקר 

ֶ֖ים)תכונה ב(  ּז  ן־ָהע  ֹו֣מ  ים֣אֵ֥ ֵ֛ ן־ַהְּכָׂשב   )תכונה א(, -תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים שעל חלקם לא חלה הלכת הפסול שב  – מ 

ֶ֖ים ּז  ן־ָהע  ֹו֣מ   ויה להתרחב. ראה דרשות ר' יהודה ור' שמעון להלן.מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העש  – אֵ֥

לר' יהודה בהמות שהוקדשו ואח"כ נעשתה בהם עבירה כגון חרש בשור וחמור, ומרבים על השור כל  ]ספרא ויקרא פרשתא ה, א,י[ע"פ 

תוב בו עולה לבסוף שדינן קדשי מזבח, או השור חרש וחיפה כלאיים בכרם, או חרש בו בשביעית, או עבד בו בשבת או יוה"כ. כיוון שכ

)משליכים( ליה על כבשים ועל עזים והוי רבויא להתיר דאפילו נעבדה בו עבירה קאמר רחמנא דהוי עולה, וממילא המיעוטין על כרחך הם 

 על זקן חולה ומזוהם.
הוא ותמורתו יהיה קודש  שכשרה ליקרב דאע"ג דכתיב והיה הח"ח:) לרבות תמורהר' שמעון אומר מה ת"ל כבשים לעולה ועזים לעולה 

ור"ש ור' יהודה לא פליגי אלא דר"י ס"ל דלתמורה לא צריך קרא ור"ש ס"ל דלנעבדה בו עבירה לא צריך )טט: התמורה(  הו"א קדושה ואינה קריבה
  )טט: ליקרב לקרבן שהוקדשו לו( קרא מדפרט קרא בעלי מומין מכלל דשאר שרי

 

 נה א( ומותרים להקרבה לעולה. )תכו-כאן בעלי חיים עם פסולים שנמנו ב

]*[ המפריש נקבה לעולה וילדה זכר  ,מ"ג[משנה תמורה פ"ג]כגון )א( ולד זכר של נקבה שהוקדשה לעולה שאין מביאים נקבה לעולה 
)וי' -ב )ב( בעופות אין חיוב תמות וזכרות, ומרומז ירעה עד שיסתאב וימכר ויביא בדמיו עולה רבי אליעזר אומר הוא עצמו יקרב עולה

תמים זכר בבקר  ]בבלי זבחים קטז,א[]בבלי מנחות ו,א[ ,מ"ב[ספרא אמור פרשה ז סוף פרק ו]-ולא כל העוף וב –מן העוף  א,יד(
, יכול  (דיכול להביא עולת עוף נקבה [ב,תמורה יז בבלירבינו גרשום ]) ואין תמות וזכרות בעופותובכשבים ובעזים, תמות וזכרות בבהמה, 

   . ניסמת עינה ושקטעה רגלה, תלמוד לומר מן העוף ולא כל העוףשיבש גפה וש
אין המומין פוסלין בעוף וכן אחד הזכר ואחד הנקבה בעוף שלא נאמר תמים זכר אלא בבהמה  [רמב"ם איסורי מזבח פ"ג, ה"א]
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
ן מקריבין חסר כלל, וכן אם נולד בו אחת אבל עוף שיבש גפו או נסמית עינו או נקטעה רגלו אסור לגבי המזבח שאיבלבד, בד"א במומין קטנים  

 מן הטריפות שאוסרין אותה באכילה הרי זה נפסל לקרבן.

ָל֑ה ,י(א 'וי)מובאות דרכים אחדות להסבר טעם הכתוב   אתנח מגביל. – ְלע 

ָל֑ה ,י(א 'וי) לקרבן אחר? האם בהמה אתנח מגביל. האם רק מה שהוקדש לעולה יכול להיות עולה? האם אפשר לשנות הקדשה מעולה  – ְלע 

שהוקדשה לשם קרבן אחר )כגון, פסח, שלמים, תודה( אפשר לשנותה לעולה? כגון אבדה והקדישו אחרת לקרבן המקורי ואח"כ נמצאה 

 והבעלים רוצה לשנותה לעולה ותישאר עולה או לא יתקים לה שם עולה? 

כגון שהיתה עולה וחשב  )ע"י הכהן המקריב(בשנוי השם של קרבן איפשר לומר שמאחר ש...  [א,קידושין ז בבליבית הבחירה )מאירי( ]
 בה לשלמים שלא עלת לבעלים אמרו דוקא בשעקר שם הזבח בזדון אבל בטעות עלת לבעלים

ָל֑ה ,י(א 'וי) הגבלה  .עולה שהעלה חיה לראש המזבח תרד שעדיין אינה ראויה [ד"ה,רמב"ם פסולי המוקדשין פ"ג]אתנח מגביל.  – ְלע 

 מתאימה מאד לפסוק הבא העוסק בשחיטת העולה.זאת 

 

֣י֣֑ה': ויקרא א,יא ויקרא ְפנ  ָנה֣ל  ֵַ֛חָ֣צפ ֶ֖ ְזּב  ֶָֹֽ֧֖רְךַ֣הּמ  ֝תֹוַ֣ע֣לֶ֣י ט֣א  ְ֣וָׁשַח֨
ֹ֧יםֶ֣את֣ ֲהנ  ןַ֣הּכ  יַ֣֩אֲהר ֨ ֹוַ֣על-ְוָזְר֡קּוְּ֣בנ  יב׃-ָּדמֵ֛ ָֽ ַחָ֣סב  ֶ֖ ְזּב  ַ֣הּמ 

 [א,יומא לו בבלי] , ראה[א,בבלי זבחים נ] ראה
יברביע דקרנות. אמר ליה רבינא לרב אשי: והא  -רב אשי אמר: מאי רביע ... [ א,בבלי עירובין נז] ָֽ יבמאי  -כתיב!  ָסב  ָֽ סביב  - ָסב 

וזרקו )בני אהרן( את הדם על המזבח סביב, הכי נמי סביב ממש? אלא מאי  (יאאו  וי' א,ה)דקרנות. דאי לא תימא הכי, גבי עולה דכתיב 
 . סביב דקרנות -אי סביב סביב דקרנות, הכי נמי: מ -סביב 

 עולה מבקרויקרא א,ה: 

֣י֣ה֑֣-ְוָׁשַחֵ֛טֶ֣את]ה[֣֣ ְפנ  ר֣ל  ןַ֣הָּבָקֶ֖ ֶאת֣'ֶּבֵ֥ ים֣  ֲהנ  ןַ֣הּכ ָֽ יַ֣אֲהר ֤ יבּוְּ֣בנ ֨ ְקר  ה  םְ֣וָזְר֨קּוֶ֣את-ְו֠ םַ֣על-ַהָּד֔ יבֲ֣אֶׁשר-ַהָּד֤ ָסב ֔  ֣ ַח ְזּב  ַתח֣-ַהּמ  ֶּפֶ֖
ָֽד׃ ֶהל֣מֹוע  ֣א ֵ֥

 עולה מצאן ויקרא א,יא: 

ת֣֝]יא[֣ ט֣א  ֣י֣הְ֑֣וָׁשַח֨ ְפנ  ָנה֣ל  ֵַ֛חָ֣צפ ֶ֖ ְזּב  ֶָֹֽ֧֖רְךַ֣הּמ  ֹ֧יםֶ֣את֣'ֹוַ֣ע֣לֶ֣י ֲהנ  ןַ֣הּכ  יַ֣֩אֲהר ֨ ֹוַ֣על-ְוזְָר֡קּוְּ֣בנ  יב׃-ָּדמֵ֛ ָֽ ַחָ֣סב  ֶ֖ ְזּב  ַ֣הּמ 
ֹ֧יםֶ֣את (וי' א,יא)לפי שטעם פזר בתפקיד אם אינו למקומו דרשהו למקום אחר, הוא בקרא  –טט  ֲהנ  ןַ֣הּכ  יַ֣֩אֲהר ֨ ֹוַ֣על-ְוָזְר֡קּוְּ֣בנ  -ָּדמֵ֛
יב׃ַהּמ֣  ָֽ ַחָ֣סב  ֶ֖ םַ֣על-ְוָזְר֨קּוֶ֣את (וי' א,יא)-ולא ב ְזּב  יב֣-ַהָּד֤ ָסב ֔  ֣ ַח ְזּב   -רב אשי אמר: מאי רביע לכן מוצע כי הגרסה בגמרא תהיה ... ַהּמ 

 (יא וי' א,)סביב דקרנות. דאי לא תימא הכי, גבי עולה דכתיב  -מאי סביב  -רביע דקרנות. אמר ליה רבינא לרב אשי: והא סביב כתיב! 
ֹ֧יםֶ֣את ֲהנ  ןַ֣הּכ  יַ֣֩אֲהר ֨ ֹוַ֣על-ְוָזְר֡קּוְּ֣בנ  יב׃-ָּדמֵ֛ ָֽ ַחָ֣סב  ֶ֖ ְזּב   -סביב דקרנות, הכי נמי: מאי סביב  -, הכי נמי סביב ממש? אלא מאי סביב ַהּמ 

 . סביב דקרנות

 

אמר רבי  -ד? למד על בכור ומעשר ופסח שהן טעונין מתן דמים ואימורין לגבי מזבח. מנלן דטעונין יסו...  [ב,בבלי פסחים סד]
ֹ֧יםֶ֣את (יא וי' א,)אלעזר: אתיא זריקה זריקה מעולה. כתיב הכא את דמם תזרק על המזבח וכתיב התם  ֲהנ  ןַ֣הּכ  יַ֣֩אֲהר ֨ ֹו֣-ְוָזְר֡קּוְּ֣בנ  ָּדמֵ֛

יב׃-ַעל ָֽ ַחָ֣סב  ֶ֖ ְזּב   אף פסח נמי טעון יסוד. -. מה עולה טעונה יסוד ַהּמ 
ק על המזבח, מתנה אחת אתה אומר מתנה אחת או שתי מתנות של ארבע אמרת את דמם תזרו [ספרי במדבר פרשת קרח פיסקא קיח]

ק"ו ומה אם במקום שרבה בחלבים מיעט בדמים כאן שמיעט בחלבים אינו דין שנמעט בדמים או חלוף ומה אם במקום שמיעט 
֣֩ (יא וי' א,)בחלבים ריבה בדמים כאן שרבה בחלבים אינו דין שנרבה בדמים ת"ל  ֹ֧יםְ֣֣וָזְר֡קּוְּ֣בנ י ֲהנ  ןַ֣הּכ  שתי מתנות שהן ארבע ַאֲהר ֨

]דנתי וחלפתי בטל או חילוף וזכיתי לדון כבתחילה ומה אם במקום שריבה בחלבים מיעט בדמים כאן שמיעט בחלבים אינו דין 
 שנמעט בדמים ומה ת"ל את דמם תזרוק על המזבח מתנה אחת[.

֣֩ י בח, בתפקיד שיעור מתנת דם אחת )בבת אחת( ביסוד וגם אם נתערב בדם מתן תרסא, בתפקיד מחיצה, מקום זריקת דם ביסוד המז – ְּבנ 

 ארבע ר' יהושע אומר ינתן במתן אחד ר' אליעזר אומר ינתן במתן ארבע.

הֲ֣)וי' א,ה( -זריקה על יסוד המזבח במקום המזבח גם אם אין יסוד נלמד בילקוט שמעוני וי' רמז תמא מ ןַ֣הּכ ָֽ יַ֣אֲהר ֤ יבּוְּ֣בנ ֨ ְקר  ה  ֶאתְו֠ ים֣  -נ 
ם֣  רב מתרגם באחסנתיה יתבני מדבחא. –ַהָּד֔

ן֣ יַ֣֩אֲהר ֨ ֹ֧יםֶ֣את קטנה קדמא-)אתנח( פזר תלישא -ְוָזְר֡קּוְּ֣בנ  ֲהנ  ֹוַ֣על-ַהּכ  ַח֣-ָּדמֵ֛ ֶ֖ ְזּב  יב דרגא תביר טפחא -ַהּמ  ָֽ  סלוק - ָסב 

 )תו"א פסחים סא זבחים פא( 

ן֣הבנת הקרא ...   קטנה קדמא-ישא)אתנח( פזר תל -ְוזְָר֡קּוְּ֣בנ יַ֣֩אֲהר ֨

 המזבח סביב וגו'-הדם על-הדם וזרקו את-והקריבו בני אהרן הכהנים את ויקרא א ה-תיעזר ב 
שלא יהו מקריבים כהנים זקנים שמרתתין ידיהם וכן אז"ל במסכת חולין מאימתי כהנים פסולין  בני אהרן. דעת זקנים מבעלי התוספות

 משירתת.

֣ן יַ֣֩אֲהר ֨  קטנה קדמא, -פזר תלישא)אתנח(  -ְוָזְר֡קּוְּ֣בנ 

תבנית כעין פרט וכלל ופרט. פרט קדמאה מתברר בפרט בתראה 

 ֹ֧יםֶ֣אתקדמא כעין כלל הצריך לפרט ופרטו ֲהנ  ֹוַ֣על-ַהּכ  ַח֣-ָּדמֵ֛ ֶ֖ ְזּב  דרגא תביר טפחא, ממעט בקבוצת כהנים או בקבוצת דמים,  -ַהּמ 

 כשר ובכלי שרת ...  ממעט בכהנים ע"פ ת"כ אמר ר"ע מנין לקבלת הדם שלא תהיה אלא בכהן

זריקה עשה בה מחשבה  ,לא עשה בה את המחשבה כמעשה ,טרפון( קבלה 'א יא אמר לו )ר"ע לר-טט צריך לברר אם עוזר לטיעון ב

 בחוץ חייב. קבלוהו טמאים אין חייבים עליו. זרקוהו טמאים חייבים עליו כמעשה, המקבל בחוץ פטור והזורק

ן יַ֣֩אֲהר ֨ ֹ֧ים֣ל יכול חללים ת" .ְּבנ  ֲהנ  ן֣יצאו חללים, אוציא חללים ולא אוציא בעלי מומין ת"ל ַהּכ  יַ֣֩אֲהר ֨ מה אהרן כשר אף בניו ְּבנ 

 .יצאו חללים ובעלי מומיןכשרים, 

 י֣֩הפרט קדמאה ( . מחולין למדו שגם כהנים שמרתתים ידיהם והקריבו א ה-)ובוזרקו  קטנה התריע על לאו מכלל עשה-תלישא -ְּבנ 

 א יזרקו, לא יקריבו ול

֣פזר, מלמד למקום אחר ואם צריך גם לענינו, כאן אפשר שהלמוד הוא כך: -ְוָזְר֡קּו 

֣יב֣-פזר בין היתר מרמז על המשכת הלאו מכלל עשה אל הזריקה שצריכה להיות מ -ְוָזְר֡קּו ָֽ     שלא תהא זריקה מרותתתאבל  ָסב 

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 ויקרא א,א )התשע"ט( 4.2 

ם :א,ג ויקרא ים֣קָ֣-ְוא  ֶ֖ ֵַ֥בחְׁ֣שָלמ  ןְ֣֣֣֣֣֣֣֣רָּב֑נֹוֶז ם֣מ  ֤ ם-א  יב֣א  ֔ ֣הּואַ֣מְקר  ם-ַהָּבָקר֣  א  '׃-ָזָכר֣  ֵ֥י֣הָֽ ְפנ  ּנּו֣ל  יֶבֶ֖ יםַ֣יְקר  ֵ֥ הָּ֣תמ  ָב֔  ְנק 

ם (א,ג ויקרא) קרא דאמרזביחה לשמה?  דבעינן מנלן[ א,ד זבחים בבלי] יםָ֣קְרָּב֑נֹו-ְוא  ֶ֖ ֵַ֥בחְׁ֣שָלמ   ֶ֣ז
 .שמע מינה: שתהא זביחה לשם שלמים -ֶזַ֚בח֣ו( )ויקרא צו ז,ט שתהא זביחה לשם ]שלמים[ ... והכא כתיב -

 שצריך לשחטו על מנת שיתכפרו בעליו וגו' - שם[ י"רש] ואשכחן שנוי קודש, שנוי בעלים מנלן? ...
יו֣ (א,ג ויקרא) אמי, אמר קרא: דרברב פנחס בריה  אמר ר֣זֶַ֚בחּ֣תֹוַד֣תְׁ֣שָלָמ֔  שתהא זביחה לשם תודה -ּוְבַׂש֗

רויקרא צו ז,טו:  ֑ל֣ל אּ֣וְבַׂש֗ ֹו֣י ָאכ  יוְּ֣ביֵֹ֥וםָ֣קְרָּבנֶ֖ ּנּוַ֣עד-זֶַ֚בחּ֣תֹוַד֣תְׁ֣שָלָמ֔ ֶּמֶ֖ ֵ֥יַח֣מ  ֶקר׃-ַיּנ   ּב ָֽ

ר  וכך לכל סוג קרבן אחר אבל כאן דווקא  ּתֹוַד֣תלשם  דווקאשתהא זביחה , יתיב – זֶַ֚בח, רביע – ּוְבַׂש֗

יו֣  קטן לשם בעלים ועוד לימוד?-ףזקמונח  -ּתֹוַד֣תְׁ֣שָלָמ֔

ם )וי' ג,א( ֵַ֥בח֣-ְוא  יםֶ֣ז ֶ֖ אתנח, מגביל שיהא לשם קרבן  ָקְרָּב֑נֹו, כעין יתור לרבות מהשלמים לכל סוג קרבן אחר מרכא טפחא -ְׁשָלמ 

 מסוג מסוים ולא לשם משהו כללי ואז יחליט

 

ַעל֣ויקרא ויקרא ג,ב:  ֑ד-ְוָסַמְ֤ךָ֣ידֹו֣  ֶהל֣מֹוע  ַתח֣א ֣ אׁשָ֣קְרָּב֔נֹוּ֣וְׁשָח֕טֹוֶּ֣פֶ֖  ר ֣

הֲ֣֣ ןַ֣הּכ  יַ֣֩אֲהר ֨ ֹ֧יםֶ֣אתְוָזְר֡קּוְּ֣בנ  םַ֣על-נ  יב׃-ַהָּדֵ֛ ָֽ ַחָ֣סב  ֶ֖ ְזּב  ַ֣הּמ 
אמר רבינא: השתא דאמר רב חסדא מחוסר הגרלה כמחוסר מעשה דמי, הא דאמר רב יהודה אמר שמואל: שלמים ]בבלי יומא סב,ב[ 

֑ד֣ )וי' ג,ב(פסולין, שנאמר  -ששחטן קודם שנפתחו דלתות ההיכל  ֶהל֣מֹוע  ַתח֣א ֣  ולא בזמן שהוא נעול. בזמן שהוא פתוח,  -ּוְׁשָח֕טֹוֶּ֣פֶ֖

֑ד֣...  )וי' ג,ב(]רלב"ג[  ֶהל֣מֹוע  ַתח֣א ֣ מגיד שהשחיטה כשרה בזר, וששחיטת השלמים כשרה בכל העזרה, כי כל העזרה  -ּוְׁשָח֕טֹוֶּ֣פֶ֖
֑דהיתה נקראת  ֶהל֣מֹוע  ַתח֣א ֣ ֑ד֣רוצה לומר: מבוא ,ֶּפֶ֖ ֶהל֣מֹוע  העזרה ולזה אם שחטה בעזרה, אפילו אחורי ההיכל, כשרה, כי כל  .א ֣
֑דהוא מבוא  ֶהל֣מֹוע  ֑ד֣רוצה לומר, שממנה יבואו אל, א ֣ ֶהל֣מֹוע  פסולה; וכן אם שחטה בעזרה  -ואולם אם שחטה בגגו של היכל  .א ֣

 והיו דלתות ההיכל נעולות, כי אז אין העזרה בעצמותה מבוא אהל מועד, אם לא באמצעות פתיחת דלתות ההיכל; וזה מבואר מאד
ַעל)וי' ג,ב(  ]רלב"ג [  אׁשָ֣קְרָּב֔נֹו-ְוָסַמְ֤ךָ֣ידֹו֣  . וראוי שיובן מזה, שאין הסמיכה נוהגת אלא במה )וי' א,ד(כבר בארנו זה במה שקדם  -֣ר ֣

ולזה לא תהיה הסמיכה בפסח ובכור ומעשר. ועוד, שהם אינם באים על חטא כלל, והסמיכה הוא  ;ָקְרָּב֔נֹושאפשר שיאמר בו שהוא 
֑ד֣. ()וי' א,דבעבור החטא, כמו שקדם  ֶהל֣מֹוע  ַתח֣א ֣ מגיד שהשחיטה כשרה בזר, וששחיטת השלמים כשרה בכל העזרה, כי  -ּוְׁשָח֕טֹוֶּ֣פֶ֖
֑דכל העזרה היתה נקראת  ֶהל֣מֹוע  ַתח֣א ֣ ֑ד֣רוצה לומר: מבוא ,ֶּפֶ֖ ֶהל֣מֹוע  ולזה אם שחטה בעזרה, אפילו אחורי ההיכל, כשרה, כי  .א ֣
֑דכל העזרה הוא מבוא  ֶהל֣מֹוע  ֑ד֣שממנה יבואו אל רוצה לומר,, א ֣ ֶהל֣מֹוע  פסולה; וכן אם  -ואולם אם שחטה בגגו של היכל  .א ֣

שחטה בעזרה והיו דלתות ההיכל נעולות, כי אז אין העזרה בעצמותה מבוא אהל מועד, אם לא באמצעות פתיחת דלתות ההיכל; וזה 
ֹ֧יםמבואר מאד.  ֲהנ  ןַ֣הּכ  יא החללים ומחוסרי בגדים ושאר מה שידמה לזה. ויתבאר בעת שהם בכהנם; להוצ - ְוזְָר֡קּוְּ֣בנ יַ֣֩אֲהר ֨

יב-ַעל. )וי' א,ה(שמשחיטה ואילך מצות כהונה, על האופן שהתבאר במה שקדם  ָֽ ַחָ֣סב  ֶ֖ ְזּב  רוצה לומר: למטה מחוט הסקרא. ושם  - ַהּמ 
 .)וי' א,ה(היה נותן שתי מתנות שהן ארבע בשתי קרנות לאלכסון המזבח, כמו שבארנו במה שקדם 

֑ד (ב,וי' ג) [א,ב עירובין בבלי] ֶהל֣מֹוע  ַתח֣א ֣ שלושה ענינים, ענין אחד עוסק בשוחט שחיטה כשרה בזר  –גדול -זקף –  ּוְׁשָח֕טֹו . ּוְׁשָח֕טֹוֶּ֣פֶ֖

כמו בכהן; שני ענינים עוסקים במקום וזמן שחיטת שלמים והם תלויים זה בזה, ומהם לימוד לכל הקרבנות: )א( שחיטה כשרה בכל העזרה 

פסולין כי העזרה  –מבוא לאהל מועד בתנאי )ב( ששחט בשעה שדלתות ההיכל פתוחות, ואילו שלמים ששחטן בדלתות היכל סגורות שהוא 

 לא נקראת אז מבוא אהל מועד.

ַתח֣ טפחא ללא מרכא, שנוי משמעות מפתח למבוא לאהל מועד, ממלת פתח במובן של מעבר בין קירות למשמעות שהדלתות של  –ֶּפֶ֖

 חות.הפתח פתו

ַתח֣ ֑דטפחא ללא מרכא, בתפקיד פותח טפח לאחד את שלוש המלים למשמעות אחת  –ֶּפֶ֖ ֶהל֣מֹוע  ַתח֣א ֣ וע"י טעמי המלים אהל  ֶּפֶ֖

 מועד מתברר מקום שחיטה כשר ופסול.

ֶהל   מונח מרבה על מלת פתח במשמעות מבוא לאהל מועד את כל העזרה אפילו אחורי ההיכל – א ֣

֑ד  גג אינו שחוטי חוץ. [בבלי זבחים קז,ב]-קום שחיטה לרצפת העזרה ולמזבח וממעט את גג ההיכל. צ"ע כי באתנח, מגביל מ – מֹוע 

 

הַ֣ל֑ה'֣ :ג,ויקרא ג ֶּׁשֶ֖ ים֣א  ֶּזַ֣בחַ֣הְּׁשָלמ ֔ מ  יב֣  ְקר  ֶרב:ְ֣֣֣֣֣וה  רַ֣על־ַהֶּקָֽ ֶלבֲ֣אֶׁשֶ֖ ָּכל־ַהח ֔ ת֣  ֶרבְ֣וא  ְמַכֶּס֣הֶ֣את־ַ֣הֶּק֔ ַהָֽ  ֶאת־ַהח  ֶלב֣ 

ים֣ ,ג(וי' ג) [ימהתורה תמ] ֶּזַ֣בחַ֣הְּׁשָלמ ֔ מ  יב֣  ְקר  ים֣ מה ת"ל -ְוה  ֶּזַ֣בחַ֣הְּׁשָלמ ֔ יח(ששחטו שלא לשמו לרבות אעפ"י -מ 
 :]תו"כ[ 

ים֣דייק יתור לשון  הערה יח[ ת"תו] ֶּזַ֣בחַ֣הְּׁשָלמ ֔ , כאשר כן )ג,א((-)המוזכר ב דהול"ל והקריב ממנו, כיון דמוסב על קרבן שלמיםמ 
ֶּזַ֣בח֣"מ בפ' ויקרא ובפ' צו, ולכן דריש כתיב בכ מ  יב֣  ְקר  בכל אופן שהוא זבח אף על פי ששחטו שלא לשם זבח הנועד לו, כגון ְוה 

ששחט עולה לשם שלמים או להיפך, צריך לנהוג בו מנהג קדשים בכל דבר הנוגע לכל העבודות, ועיין בריש זבחים דיליף זה מפסוק 
ים֣ה אחר. ובתו"כ איתא כאן עוד דרש ֶּזַ֣בחַ֣הְּׁשָלמ ֔ אף על פי שלא סמך עליהם, ואנחנו השמטנוה, מפני דבכלל קיי"ל שאין סמיכה מ 

 :מעכבת בכל הקרבנות כמבואר לפנינו בריש פרשה א' בפסוק וסמך וגו' ונרצה, ולקמן פרשה ד' פ' כ'

ים ,ג(וי' ג) [פסיקתא זוטרתא )לקח טוב(] ֶּזַ֣בחַ֣הְּׁשָלמ ֔ מ  יב֣  ְקר   .סמך ידו עליהן אף על פי לאנשחטו לשמן. שלמים  אף על פי שלא. ְוה 

ים ,ג(וי' ג) ֶּזַ֣בחַ֣הְּׁשָלמ ֔ מ  יב֣  ְקר  קטן בתפקיד רמז לשני לימודים בתו"כ בפשט הכתוב. -קטן, פשטא ... זקף-פשטא מונח זקף – ְוה 

ֶּזַ֣בח )שקרבן שלמים נשאר לרבות מפורש שני רבויים " ]לקח טוב[נשמע רבוי אחד, בלשון  ]תו"כ[מונח בתפקיד רבוי בלשון  – מ 

 " שלא התקיימו )לימוד א( שחיטה לשם שלמים, )לימוד ב( סמיכת הבעלים עליו. אעפ"י שלמים(

 

הַ֣ל֑ה' ,ג(וי' ג) [פסיקתא זוטרתא )לקח טוב(] ֶּׁשֶ֖ ֶּׁשֶ֖ה)אשים לה' לשם הקדוש ברוך הוא. מיכן אמרו . א  טפחא בתפקיד שנוי ורבוי,  – א 

לשם ששה דברים הזבח נזבח. לשם זבח. לשם זובח. לשם ה'. לשם אשים. נה ממטרה יחידה הכתובה כאן לשם אשים לה' ומרבה( מש
לשם ריח. לשם ניחוח. וחטאת ואשם לשם חטא. אמר רבי יוסי אף מי שלא היה בלבו אחד מכל אלו כשר מפני שהוא תנאי בית דין 

 שאין המחשבה הולכת אלא לאחר העובד.

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
ָל֣ה֣֗הּוא֣ א,יז(וי' )-ו א,יג(וי' )-ה: סברנו כי הנאמר בהער  רמז בתבנית טעמים מונח רביע בתפקיד לפחות ארבע, שמרמזת לששה דברים ע 

ֽֽה': ,ט(א' וי) ]תורה תמימה[בזבח.  ־נִּי֖חֹוח  ל  יח  ה ֵרֽ ֵש֥ ֛ה אִּ  מנה ששה הדברים הנ"ל בזבח. ]זבחים מז,ב[ע"פ  ע לָׁ

 

ֶרב:ֶאת־ַהח  ֣...  ,ג(וי' ג) רַ֣על־ַהֶּקָֽ ֶלבֲ֣אֶׁשֶ֖ ָּכל־ַהח ֔ ת֣  ֶרבְ֣וא  ְמַכֶּס֣הֶ֣את־ַהֶּק֔ ַהָֽ  בירור איזה חלב מוקטר על המזבח. ֶלב֣ 

ֶרב ... ,ג(וי' ג) [פסיקתא זוטרתא )לקח טוב(] ְמַכֶּס֣הֶ֣את־ַהֶּק֔ ַהָֽ ל ב ל ֽה' (,טזג ')וי לפי שנאמר. ֶאת־ַהח  ֶלב֣  יכול אף חלב דפנות . כָׁל־ֵח֖
ֶרב: ,ג(וי' ג) . ת"לינו על איברי העיכול()שא בכלל רַ֣על־ַהֶּקָֽ ֶלבֲ֣אֶׁשֶ֖ ָּכל־ַהח ֔ ת֣  ֶרבְ֣וא  ְמַכֶּס֣הֶ֣את־ַהֶּק֔ ַהָֽ רבי ישמעאל אומר  ֶאת־ַהח  ֶלב֣ 

 :)טט: ולא הכרס( . ר' עקיבא אומר להביא חלב שעל הדקין)טט: וכולל עמה בית הכוסות והמסס. ביחד נקראים כרס( להביא חלב שעל הקיבה

שגם עוטף כשלמה וגם דבוק  חלב אחדמשמע שמדובר כאן בשלושה מיני חלב.  שוטנשטין[ 1]חולין מט,ב -מההסברים לציורים ב

ֶרבהעוטף הפנימי של הדקין )המעי הדק הנקרא כאן  חלב שניחלקו לשלשה חלקי הכרס.  העוטף החיצון לחלב  חלב שלישי( ועוד ַהֶּק֔

 נסביר את הכתוב הפנימי של הדקין. על פי הסבר זה

ֶרב...  ,ג(וי' ג) ְמַכֶּס֣הֶ֣את־ַהֶּק֔ ַהָֽ פשטא,  – ַהח  ֶלב ֣קטן, מתאר את שני חלקי החלב שעל הדקין. -פשטא מונח זקף – ֶאת־ַהח  ֶלב֣ 

ְמַכֶּס֣ההנראה יחיד  ֶרבפי שנראה יחיד הוא באמת מכסה -על-מונח מרבה, אף – ַהָֽ מכסים  קטן בתפקיד שניים, בשני-זקף – ֶאת־ַהֶּק֔

מקף בורר בחלב הפנימי בין החלב הדבוק לדקין שהוא  – ֶאת־ַהח  ֶלב ֣של חלב )חלב שני )פנימי( ושלישי )חיצון( לעיל( מעל הדקין. 

ֶלבקטן של -לא להקטרה, ובין חלקו שהוא כשמלה והוא להקטרה. החלב החיצון כולו להקטרה. טעם זקף  שני סימניםמלמד על  ַהח ֔
 וזה מלמד לכל חלב שלהקטרה )שנראה בהמשך שנלמד מכעין תבנית של הקש(. וקרום ונקלף )סימן ב(תותב  ן א()סימשל איסור שהן 

 

ֶלב֣֣,ג(וי' ג) [תורה תמימה]עוסק בחלב היחיד שעל שלשה חלקי הכרס.  ,ג(וי' ג)החלק הבא של  ָּכל־ַהח ֔ ת֣  ֶלב֣, תניא -ְוא  ָּכל־ַהח ֔ ת֣  ְוא 
ֶרב רַ֣על־ַהֶּקָֽ  :ב[,]חולין מט יט(מעאל אומר, להביא חלב שעל הקיבה, ור' עקיבא אומר, להביא חלב שע"ג הדקיןר' יש, ֲאֶׁשֶ֖

ְמַכֶּס֣הבאור פלוגתתם דפליגי במובן לשון  הערה יט[ ת"תו] מׇלה-, דלשון כסוי יורה לא רק כסוי הפרוש כ)סובר( , ר' ישמעאל ס"לַהָֽ  שִּ
דלשון כסוי מורה רק כסוי הפרוש כשמלה, וטבע החלב שע"ג  )סובר( קיבאע' במקצת במקומות מקומות, ור קאלא גם הנאחז ונדב

)הדבוק והנע ר' ישמעאל דגם חלב זה אסור )סובר(שאינו פרוש כשמלה אלא אחוז ונדבק מקומות מקומות, ולכן  לעיל( חלב אחד) הקיבה

אסור מפני  )חלב שני ושלישי( ב שע"ג הדקיןדרק חל )סובר( וכש"כ חלב שע"ג הדקין שהוא פרוש כשמלה, ור"ע כשמלה כהוסבר לעיל(
. אינו בא לרבות אותו ָּכל־, והרבוי לעיל שהוא מחובר באי אילו מקומות לחלקי הכרס( חלב אחד) שהוא פרוש כשמלה ולא חלב שע"ג הקיבה

 :"דנוהגין איסור בשניהן, וע' ביו"ד סי' ס נוולענין פסק הלכה לא הוכרע בין הפוסקים כמאן קיי"ל, ולכן א
ֶלב ,ג(וי' ג) ָּכל־ַהח ֔ ת֣  ֶלב֣ ,ג(וי' ג) [רש"י]מקף כבורר בין שתי דעות כמפרש  – ְוא  ָּכל־ַהח ֔ ת֣  להביא חלב שעל  )דעה א( –וגו' ְוא 

)לאסור אותו  רבי עקיבא אומר להביא חלב שעל הדקין )דעה ב( .דברי רבי ישמעאל, )לאסור אותו בנוסף לחלב שעל הדקין( רהקבה

ֶלב֣,ג(וי' ג) ]תו"ת הערה יט[י הסברנו בשילוב עם ולפ :בלבד( מקף לרבי עקיבא כבורר וממעט מההקטרה את החלב שעל  – ָּכל־ַהח ֔

מׇלה-כהקיבה )הכרס בכלל( במקומות שהוא דבוק ולאסור את החלק הפרוש   שהוא להקטרה. שִּ

ֶלב ,ג(וי' ג) ָּכל־ַהח ֔ ת֣  ת֣ קטן, -פשטא זקף – ְוא  ֶלב-)לדעת הכל( הוא החלב שעל הקבה )הכרס( ומ ב אחדחלפשטא בתפקיד  –ְוא  ַ֣הח ֔
ֶלב) פירוש וכל שכן [ר "חשפת]קטן בתפקיד שני דברים מרבה עליו כמפרש -זקף – של איסור  שני סימניםשעל הדקין שיש בה  (ַהח ֔

ֶלב)ולרבי עקיבא  .וקרום ונקלף )סימן ב(תותב  )סימן א(שהן  -)המרומזים בטעם זקףי סימנים דוקא דקין משום שיש בה שנ( ַהח ֔

)טט: להתירו,  אינו תותב אלא חתיכות חתיכות חלב יש)טט:במקומות ש( וגם קרום ונקלף אבל שעל הקיבה )סימן ב(תותב  קטן()סימן א(

ֶלב ופירוש תותב  ([ר "חשפת])סוף . מקף לרבי עקיבא כבורר וממעט מהקטרה את החלב המחובר באי אילו מקומות לחלקי הכרס( – ָּכל־ַהח ֔
מׇלה  :כמו היא שמלתו מתרגמינן היא תותביה שִּ

 

ֶרב֣,ג(וי' ג) [תורה תמימה] רַ֣על־ַהֶּקָֽ ֶרב, תניא, ר' עקיבא אומר - ֲאֶׁשֶ֖ רַ֣על־ַהֶּקָֽ ֶלבֲ֣אֶׁשֶ֖ ָּכל־ַהח ֔ ת֣  מה חלב המכסה תותב קרום . ְוא 
תיה בדרשה הקודמת כמש"כ שם דס"ל דלשון כסוי מורה ר"ע לשיט הערה כ[ ת"תו] :ב[,]חולין מט כ(ונקלף אף כל תותב קרום ונקלף

ְמַכֶּס֣ה֣רק כסוי הפרוש כשמלה על הבשר, ומכיון דכתיב כאן  לכן החלב שאינו מתוח ופרוש כשמלה רק נאחז במקצת במקומות ַהָֽ
שורש תותב הוא תרגום שונים אינו אסור מה"ת, וזהו שאמר כי אינו אסור רק חלב שהוא תותב קרום ונקלף שעליו שייך לשון מכסה, ו

 :שמלתו לעורו, ודעת ר' ישמעאל דלא בעינן תותב, וקיי"ל כר"ע, ועיין ביו"ד סימן ס"ד

ֶרב:...  ,ג(וי' ג) רַ֣על־ַהֶּקָֽ ֶלבֲ֣אֶׁשֶ֖ ָּכל־ַהח ֔ ת֣  ֶרבְ֣וא  ְמַכֶּס֣הֶ֣את־ַ֣הֶּק֔ ַהָֽ קטן בין שני קיסרים )כאן -קטן ... זקף-... זקף ֶאת־ַהח  ֶלב֣ 

ֶרב:-(, בתפקיד הקש כלימוד ר' עקיבא מאתנח ... סלוק רַ֣על־ַהֶּקָֽ ֶלבֲ֣אֶׁשֶ֖  )ב(תותב  אל חלב בכל מקום שיהיה אסור אם הוא )א( ַהח ֔
 קרום ונקלף

ֶרב֣,ג(וי' ג) [תורה תמימה] רַ֣על־ַהֶּקָֽ ֶלב֣אמר רב יהודה אמר שמואל, חלב שע"ג המסס ובית הכוסות אסורין וענוש כרת, וזהו  - ֲאֶׁשֶ֖ ח ֔
ר ֶרבֲ֣אֶׁשֶ֖   :א[,צג חולין] כא(ַעל־ַהֶּקָֽ

אחינו המסו את לבבינו )פ' דברים(  תובהכשון המסס הוא האצטומכא, ונקרא המסס ע"ש שמעכל את המאכל, מל הערה כא[ ת"תו]
 וסמוך ליה בסוף הכרס בשר עשוי ככובע ובתוכו חדרים קטנים ועומדים כמו כוסות, ולכן נקרא אותו המסס בשם בית הכוסות ושניהם

ֶלב֣. ואמר בזה דהחלב אשר על גבן אסור דזהו לדקיןומקיבה  והמאכל נכנס מבית הכוסות להמסס ומהמסס לקיבהדבוקים זה לזה,  ח ֔
ֶרב רַ֣על־ַהֶּקָֽ , אמנם אין הכונה על הקרב ממש, שהרי זה שעל הקרב ממש הוא פרוש כשמלה ונקלף ]ע"ל אות י"ט[ ולא כן הוא ֲאֶׁשֶ֖

הוא  חלב שעל הקרב, אלא ר"ל שגם הוא נכלל בחלב שעל הקרב, מפני שאותו )טט: שדבוק ולא נקלף( סותחלב שע"ג המסס ובית הכו
 :)כמו שמוסבר בציורים שנדונו לעיל( דבוק לחלב שע"ג המסס ובית הכוסות

ר,ג( וי' ג) ֶרבטפחא ללא מרכא לפניה, כשנוי ורבוי,  – ֲאֶׁשֶ֖  מקף בורר, סלוק מגביל – ַעל־ַהֶּקָֽ

ֶרבבמשמע מעל ולא על הקרב ממש, ובמשמע על ממש. מלת  ַעלמקף בורר, מלת  – ֶרבַעל־ַהֶּקָֽ֣ במשמע הכרס ובמשמע הדקין. כשמדובר על  ַ֣הֶּקָֽ

ֶרבהכרס אז  משמעו שכבת חלב יחידה חלקה דבוק במקומות לשלשה אברי הכרס )בית הכוסות, המסס והקיבה( ואינו להקטרה, וחלקה  ַעל־ַהֶּקָֽ

מׇלה-כפרוש  ֶרבאסור לאדם ומוקטר. כשמדובר על הדקין אז ה שִּ מׇלה-כמשמעו שתי שכבות חלב  הפרושות  ַעל־ַהֶּקָֽ זו מעל זו ושתיהן  שִּ

 מוקטרות.

ֶרב מׇלה-כסלוק מגביל, אפשר שמגביל האיסור לחלב הפרוש  – ַעל־ַהֶּקָֽ אמר רב יהודה אמר שמואל, חלב שע"ג המסס  א[,צג חולין]-. אבל ב שִּ
ולענין פסק הלכה לא הוכרע בין הפוסקים כמאן  הערה יט[ ת"תו]. ובסוף )ואינו מבחין בין הדבוק לנע כשמלה( ורין וענוש כרתובית הכוסות אס
 :נוהגין איסור בשניהן, וע' ביו"ד סי' ס"ד נוקיי"ל, ולכן א
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 ויקרא צו ו,א )התשע"ח(  4.3 

 המשך משנות )התשע"ו, התשע"ז(

ּנּוְּ֣בקֻ֣ויקרא צו ו,ח:  ֶּמ֝ ים֣מ  ֨ ר  ָּכלְוה  ת֣  ּהְ֣וא  ַּׁשְמָנ֔ ּומ  ְנָחה֣  ֶלתַ֣הּמ  ּס ֤ רַ֣על-ְמ֗צֹו֣מ  הֲ֣אֶׁשֶ֖ ָנ֔ ְנָח֑ה֣-ַהְּלב  ַ֣הּמ 
ּהַ֣להָֽ֣ ַחַ֣אְזָּכָרָתֶ֖ יח ֵ֛ יַח֣נ  ֹ֧ ַח֣ר  ְזּב ֗ ֣ירַ֣הּמ  ְקט  ֣׃֣'ְוה 

 [על תו"כהחפץ חיים הוא פירוש  הח"חבסוגרים הסימון  ]תו"כ צו פרשתא ב.

ּנּו (וי' צו,ו,ח) ֶּמ֝ ים֣מ  ֨ ר  כשחלקו מתחילה אין  )טט: להוציא, למעט מן הדיון(שיהא הקומץ מחובר לכל העשרון ולאפוקי  ח"ח:ה)מן המחובר,  ְוה 
  שלא יביא עשרון אחד בשני כלים. הקומץ מחובר לכולו(

 שלא יעשה כלי למדתיש שני לימודים: )א( שהקומץ לא יהיה מבורץ; )ב(  ְּבֻקְמ֗צֹומסבירים כי ממלת  ]תוספות בבלי יומא מז,א[

֗צֹו (וי' ב,ב)ולא כתב  ְּבֻקְמ֗צֹו֣)א( הכתוב נקט בלשון-. הרחבה ל ֹוֻקְמצ֣֗ ֹ֣לא ֻקמְׁ ּנּו, כי כאשר מְׁ ֶּמ֝ ים֣מ  ֨ ר  מתיחס לקמיצה ממפתיתי  ְוה 

מלמדת שהכהן מוחק בגודלו ובאצבעו הקטנה את הפתיתים המבורצים שבין שלוש  ְּבֻקְמ֗צֹוהמנחה האפויה, הם עולים מבורצים, ומלת 

 האצבעות.

 " טעמו רביע, בתפקיד ארבעה לימודים וסימונם בתוכן תו"כ.  ְּבֻקְמ֗צֹוהמשך תו"כ "הקדמה ל

לקח ] )ויקמוץ בו והוא מדכתיב בקומצו משמע שלא בכלי( )טט: כלי כמידת קומץ ידו של הכהן הקומץ(לקומץ  , שלא יעשה מדהְּבֻקְמ֗צֹו)טט: א( 

 קטן לפי קטנו.)כהן שכף ידו(גדול לפי גדלו וה)כהן שכף ידו( האלא  [טוב

ּנּוְּ֣בֻקְמ֗צֹו ]צב[ [תורה שלמה] )טט: ב( ֶּמ֝ ים֣מ  ֨ ר  ֹל֣  (וי' ב,ב) ת"ר, ְוה  ֗צֹו אמְׁ   ֻקמְׁ
 , ְּבֻקְמ֗צֹו ת"ל )מבצבצין מכל צד ויוצא( יכול מבורץ )טט: ג(

ֹל֣  (וי' ב,ב) , ת"ל)מעט עד שלא יגיע לפס ידו(יכול אפילו בראשי אצבעותיו,  ְּבֻקְמ֗צֹואי  )טט: ד( )טט: כמו שאנשים  כדקמצי אינשי ֗צֹוֻקמְׁ  אמְׁ

)שהוא מיני טיגון שהן אפויות תחילה וחוזר , הא כיצד חופה שלש אצבעותיו על פיסת ידו וקומץ, ובמחבת ובמרחשת רגילים לקמוץ(
קטנה מלמטה מוחק בגודלו מלמעלה ובאצבעו  ופותתן וקשה קמיצתן מלהיות מבורצת יותר מקמיצת מנחת סולת שבירוציה נופלין מאליהן(

 [יומא מז,א,ב]וזו היא עבודה קשה שבמקדש 

 

ְנָחה ֣ ֶלתַ֣הּמ  ּס ֤   )והוא כדמפרש ואזיל שלא יביא שתי מנחות בכלי אחד ויתערבו בהדדי דנמצא הקומץ מעורב בשתיהן(, ולא מסולת חברתה מ 
ּה ַּׁשְמָנ֔  . )טט: ויתערבבו השמנים( ולא משמן חברתה שלא יביא שתי מנחות בכלי אחד, ּומ 

ָּכל ת֣  ּהְ֣וא  ַּׁשְמָנ֔ ּומ  ְנָחה֣  ֶלתַ֣הּמ  ּס ֤ ה-מ  ָנ֔ שתהא שם לבונה )בכלי( בשעת קמיצה )דאף שאינה נקמצת עמה מ"מ היא צריכה , ַהְּלב 
 . להיות בכלי דאל"ה למה סמכה להרמת הקמיצה(

ָּכל ת֣  רַ֣על-ְוא  הֲ֣אֶׁשֶ֖ ָנ֔ ֣יר-ַהְּלב  ְקט  ְנָח֑הְ֣וה  יקמצנה בקומץ דאילו היתה נקמצת היה לו שילקוט את הלבונה ויעלה לאישים )ולא , ַהּמ 
לכלול כל לומר מסלת המנחה ומשמנה ומלבונתה, ולפי שלא פירש זה בויקרא )ב,א( אלא באחת מן המנחות הוצרך לאמרו כאן 

  ובפ"ב דסוטה דף יד קאמר ונותנה ע"ג קומץ ומקטיר( ,המנחות כמשפט

ַחַ֣אְזָּכָרָתֶ֖֣ יח ֵ֛ יַח֣נ  ֹ֧ ַח֣ר  ְזּב ֗ ֣ירַ֣הּמ  ְקט  נזכרים בה )במה שמגיש המנחת כולה לפני ה'( ונזכרים בקמיצתה ונזכרים בלבונתה  ׃'ּהַ֣להְָֽ֣וה 
 )כשמקטירן על המזבח(

  [פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( ויקרא פרשת צו דף יט עמוד ב] 

ּנּו  (וי' צו,ו,ח) ֶּמ֝ ים֣מ  ֨ ר  קומץ אלא הגדול לפי גדלו שלא יעשה מדה לְּבֻקְמ֗צֹו֣מן המחובר. שלא יביא עשרון אחד בשני כלים. . ְוה 
ְנָחה ֣והקטן לפי קטנו.  ֶלתַ֣הּמ  ּס ֤ ּה. ולא סולת חברתה. מ  ַּׁשְמָנ֔  ולא משמן חברתה. .ּומ 

ָּכל ת֣  רַ֣על-ְוא  הֲ֣אֶׁשֶ֖ ָנ֔ ְנָח֑ה-ַהְּלב  ּה. שילקט כל הלבונה ויעלה לאישים. ַהּמ  ַחַ֣אְזָּכָרָתֶ֖ יח ֵ֛ יַח֣נ  ֹ֧ . נזכרים בה נזכרים בקומצה 'ַלהָֽ֣ ר 
 :ונזכרים בלבונתה

ְנָחה ֣ ֶלתַ֣הּמ  ּס ֤ ּה מ  ַּׁשְמָנ֔ קטן מלמד על שתי דרשות, מהפך פשטא מלמד שלפחות אחת מהן יוצאת -קטן, זקף-מהפך פשטא זקף - ּומ 

ַּׁשְמָנּ֔הלעיל הוצע לומר שאחת הדרשות היא:  מפשט הכתוב.  קטן כרמז לשיעור מקסימלי של שני לוג לעשרון אחד-זקף ּומ 

ְנָחה ֣מ֣  מוצע לומר שהדרשות הן: )טט: א( ֶלתַ֣הּמ  ַּׁשְמָנּ֔הב(  -)טט  . ולא סולת חברתה.ּס ֤  , ולא משמן חברתה .ּומ 

 לאור שתי ההצעות מוצע לומר ע"פ )תיבע וש"י( שיקמוץ ממקום שבו יש רבוי שמן למרות שהקומץ יהיה מדולל בשמן.

ה-ָּכל ָנ֔  מצב לאיסוף הלבונה )א( חלקי )ב( מלא. וצריך ליקוט מלא. -מקף כרב – ַהְּלב 

 )מנחות קו,ב(  עלי לבונה לא יפחות מקומץ, המנדב מנחה יביא עמה קומץ לבונה)הנודר(  האומר ורה שלמה ]צג[[]ת

ָּכל ת֣  ּהְ֣וא  ַּׁשְמָנ֔ ּומ  ְנָחה֣  ֶלתַ֣הּמ  ּס ֤ ה-מ  ָנ֔ קטן בין שני קיסרים )כאן סלוק אתנח( תבנית טעמים -קטן, שני זקף-קטן ... זקף-... זקף - ַהְּלב 

 מהכתוב כאן קומץ למנחה קומץ ללבונה .כאן בתפקיד כעין הקש 

ּהַ֣להָֽ֣ )וי' צו,ו,ח(  ַחַ֣אְזָּכָרָתֶ֖ יח ֵ֛ יַח֣נ  ֹ֧ ַח֣ר  ְזּב ֗ ֣ירַ֣הּמ  ְקט  ב ח ...  [תורה ויקרא ו -תרגום המיוחס ליונתן ] ׃֣'ְוה  ֲעוָׁא שְׁ ר  בָׁלָׁא בְׁ ק  תְׁ בְׁחָׁא לְׁאִּ דְׁ וְׁי ֵסיק לְׁמ 

:ָׁ ם יְׁי ּה ֳקדָׁ תָׁ רְׁ כ  דְׁ  :אזכרתה לפני יי לִהתקבל ברצון שבחויעלה לִמזבח  ... [צו פרק וכתר יונתן ויקרא פרשת ] אִּ

ּה ַחַ֣אְזָּכָרָתֶ֖ יח ֵ֛ יַח֣נ  ֹ֧ דרגא תביר טפחא, בתפקיד קבוצת פרטים שעל כל אחד חלה אותה הלכה או חל אותו ענין. אפשר שאלו מרומזים  - ר 

חַ֣בטעמי  ְזּב ֗ ֣ירַ֣הּמ  ְקט  ּה֣֣-חה שכלולות במונח רביע מרמז ללפחות ארבע פעולות במנ - ְוה  ַחַ֣אְזָּכָרָתֶ֖ יח ֵ֛ יַח֣נ  ֹ֧  המנחת כולה לפני ה')א( הגשת  ר 

הזכיר את השלוש הבאות )ב( הקטרת קומצה על המזבח, )ג( הקטרת לבונתה על המזבח, )ד( אכילת שיירי המנחה ע"י הכהנים, מתקבל  ]מנחת ישראל[

 הפרט החמישי הוא הכנת המנחה., השבח הוא בבחינת שאמרתי ונעשה רצוני. אפשר שברצון לפני ה'

 

ָּכל]ח[֣ויקרא צו ו,ח,ט:  ת֣  ּהְ֣וא  ַּׁשְמָנ֔ ּומ  ְנָחה֣  ֶלתַ֣הּמ  ּס ֤ ּנּוְּ֣בֻקְמ֗צֹו֣מ  ֶּמ֝ ים֣מ  ֨ ר  רַ֣על-ְוה  הֲ֣אֶׁשֶ֖ ָנ֔ יַח֣-ַהְּלב  ֹ֧ ַח֣ר  ְזּב ֗ ֣ירַ֣הּמ  ְקט  ְנָח֑הְ֣וה  ַהּמ 
ּהַ֣להָֽ֣ ַחַ֣אְזָּכָרָתֶ֖ יח ֵ֛ ֣׃֣'נ 

ּוַ֣אֲהר ֣֣]ט[֣ ָּנה֣י אְכלֶ֖ ֶּמ֔ ֶהלְוַהּנֹוֶתֶ֣רת֣מ  ר֣א ָֽ ׁשַּ֣בֲחַצֵ֥ ְּבָמ֣קֹוםָ֣קד ֔  ֣ ל ָאכ  ָֽ ּוָה׃-ןּ֣וָבָנ֑יוַ֣מּ֤צֹותּ֣ת  ֶ֖ד֣י אְכלָֽ ֣מֹוע 
  ]בבלי יבמות מ,א[ראה 

ׁש (וי' צו ו,ט)( ע"פ תוס'. הכתוב  13, 12הערה  2ההסבר הבא נעשה בעזרת )שוטנשטיין מ,א ְּבָמ֣קֹוםָ֣קד ֔  ֣ ל ָאכ  ָֽ יתר ומאפשר  ַמּ֤צֹותּ֣ת 

 וי' צו י,יב( "ואכלוה מצות" שנאמר על מנחת חובה יש ללמוד ממנו לכל המנחות.)-להידרש לדברים אחרים. פ'רש"י ל

ׁש (וי' צו ו,ט) ְּבָמ֣קֹוםָ֣קד ֔  ֣ ל ָאכ  ָֽ קטן אפשר שמרמז לפירוש שיש שני אופנים בקיום מצות אכילת שיירי מנחות -זקף - ַמּ֤צֹותּ֣ת 

 הראוי לעבודה אוכל.והבעלים מתכפרים באכילה זאת: )א( הכהן מקריב הקומץ אוכל )ב( כהן אחר 
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
כל כהן ראוי לעבודה חולק באכילה. לכן גם מי שלא קמץ המנחה מקיים מצות אכילת  רמב"ם הל' מעשה הקרבנות פ"ט או פי"ב 

 שיריים.

מכאן הלימוד למצות יבום שכל אח ראוי יכול לקיים מצות יבום, המקוימת בשני אופנים. בתחילה פונים למבוגר שבאחים שיקיים 

 ח"כ לצעירים ממנו לקיים מצוה זאת.המצוה, וא

֣  (וי' צו ו,ט) ל ָאכ  ָֽ אדם יוצא במצה של פסח בעיסה האפויה בתנור, או בעיסה שחלוטה )במים רותחין( ואח"כ אפויה בתנור  –ַמּ֤צֹותּ֣ת 

 או אלפס שגם היא נקראת "לחם עוני".

֣  (וי' צו ו,ט)אפשר כי תבנית הטעמים של  ל ָאכ  ָֽ מזת להוציא את מצת המנחות מפשט מצת פסח )שני אופנים מהפך פשטא מר –ַמּ֤צֹותּ֣ת 

כשרים, מאפה תנור, חלוט ומאפה תנור(. לריטב"א מצת מנחות היא רק מצה האפוייה בתנור, זאת "מצה גמורה" ולא מצה של אפיה 

 ים מצוות אכילה.אחר חליטה. אבל תוספות הרא"ש לומד שבחלוטה בלבד לא מקיימים המצוה אבל במצה האפויה אחר חליטה מקיימ

ׁש (וי' צו ו,ט) ְּבָמ֣קֹוםָ֣קד ֔  ֣ ל ָאכ  ָֽ קטן, שתי דרשות )א( כל כהן הראוי להיות במקום קדוש )הראוי לעבודה( בין אם קמץ -זקף - ַמּ֤צֹותּ֣ת 

בין אם לא קמץ, מקיים מצות אכילת מצת שיריים. )ב( מצת השיריים של מנחות יוצאת מפשט מצת פסח )אפויה, או אפויה אחר 

 ה( ורק אפויה היא מצת השיריים שיצא הכהן באכילתה. חליט
 

ָּׁש֑י: י,צו ו ויקרא א  ּה֣מ  ָתֶ֖ י֣א  ּת  םָ֣נַתֵ֥ ץֶ֣חְלָקֵ֛ ָחמ ֔ ָאֶפה֣  א֣ת  ם׃֣֣֣ל ֤ ואַּ֣כַחָּטֶ֖אתְ֣וָכָאָׁשָֽ ה ֔ ים֣  ָדׁש  ֶדׁשָ֣קָֽ  ק ֤

ָאֶפה ֣ א֣ת  ץ֣ ל ֤ םקטן, שתי דרשות , -זקף מהפך פשטא –ָחמ ֔  תביר – ֶחְלָקֵ֛

ָאֶפה ֣ - י"רש א֣ת  ם֣ל ֤ ץֶ֣חְלָקֵ֛   -תהיה  משמעותו .בחמץהשירים אסורים  אף - ָחמ ֔

-שיחמיץ. זה מתאים ל קודםואם ישאר עוד שיריים יש להקפיד שלא יחמיצו. או שיאכלו או הנותר ישרף  (ב' )הנאפה לא יהיה חמץ (א)
 חה. וחמץ יפסול המנחה ועליה להשרף.כי אז עליהם להאכל כחומר המנ אחרשיש לשמור המנחה ממגע בקרבן או אוכל  (אי,וי' צו ו)

נמשך על מה  שתביראתה תצוה מפרש פר' מפסיק ובקטן -קףמפרש שז במלאכי ב' ירש"ותביר,  טןק-קףז חיבר ירש"לכאורה  - טט

 שלפניו היינו הקרא הבא ולא לאחוריו.

אכילת  קומץ -ת, מנחת נדבה כאשם( כליל כמו עולה. מנחת ישראל )כהמשך הפסוק מנחת חטאת כחטא כהניםלהסביר כך: מנחת  יש

 מתכפרים. ובעליםמזבח, שיריים אכילת כהנים, שדומה לאכילת מזבח, כעין אש, כהנים אוכלים 

המזבח כך אין כהנים אוכלים  עלר, לכן כשם שאין חמץ עולה ווהחמץ הוקש לשא וכל דבש לא תקטירו ממנו לה' ", שארכל  כי" ונאמר
 חמץ. 

ם ָּׁש֑י, ומחלק את מחלקתפקיד ב –תביר  - ֶחְלָקֵ֛ א   המזבח.  לאשהכהנים הדומה  לאכילתולפרט השייך  המזבחהשייך לאש  לפרט מ 

ם  .השירייםאש המזבח ומותיר לכהנים את  יע" הנאכלממעט את הפרט של הקומץ בתפקיד  –תביר  - ֶחְלָקֵ֛

ּה ָתֶ֖ י֣א  ּת   אותה יתור לרבות, דורש עיון -מרכא טפחא  - ָנַתֵ֥

 

ָֽד׃יט: )חטאת( ויקרא צו ו, ֶהל֣מֹוע  ר֣א ֵ֥ לַּ֣בֲחַצֶ֖ ָאכ ֔ ּת  ׁש֣  ּה֣י אֲכֶלָּ֑נהְּ֣בָמ֤קֹוםָ֣קד  ָתֶ֖ ֵ֥א֣א  ֲמַחּט  ֵ֛ןַ֣הָֽ ה   ַהּכ 
וא׃-ָּכלויקרא צו ו,כב: )חטאת(  ָֽ ים֣ה  ֶ֖ ֶדׁשָ֣קָדׁש  ָתּ֑ה֣ק ֵ֥ ֶ֖ים֣י אַכ֣ל֣א  ֲהנ  ָ֣זָכֵ֥רַּ֣בּכ 

י֣ -ָּכלויקרא צו ז,ו: )אשם(  ֶ֖ים֣י אֲכֶלּ֑נּוְּ֣בָמ֤קֹוםָ֣קדֹוׁש֣  ֲהנ  ּוא׃ָזָכֵ֥רַּ֣בּכ  ים֣הָֽ ֶ֖ ֶדׁשָ֣קָדׁש  ל֣ק ֵ֥ ָ֣אכ ֔
יבֶ֣אתויקרא צו ז,לג:  ֞ יםְ֣וֶאת-ַהַּמְקר  ֵ֛ םַ֣הְּׁשָלמ  יןְ֣לָמָנָֽה׃-ַּדֹ֧ ֶ֖ ֹוקַ֣הָּימ  ֵ֛הׁ֣שֵ֥ ְהֶי ֹו֣ת  ן֣לֹ֧ ֣יַ֣אֲהר ֑ ְּבנ  ֶלב֣מ  ֶ֖  ַהח 

יׁשֲ֣אֶׁשר-]כא[ָּ֣כלכב:  –ויקרא אמר כא,כא  ֞ יבֶ֣את-א  ֶ֖ ׁשְ֣לַהְקר  ַּג֔ א֣י  ן֣ל ֣ ה ֔ ןַ֣הּכ  ַאֲהר ֣ ֶּז ַרע֣  ֚תֶ֣לֶ֣חם֣-ּ֣בֹו֣֗מּום֣מ  ֣י֣֑ה'֣֣מּוםּ֣֔בֹו֣א  ּׁש  א 
ן ֑יםּ֣ומ  יַ֣הֳּקָדׁש  ֶ֖ ָּקְדׁש  יו֣מ  יב׃֣]כב[ֶ֣לֶ֣חםֱ֣אֹלָה֔ ָֽ ַּגֶׁ֖שְ֣לַהְקר  א֣י  יו֣ל ֵ֥ ל׃-ֱאֹלָה֔ ָֽ ים֣י אכ  ֶ֖ ַ֣הֳּקָדׁש 

 
חולק  אינן חולקין בקדשים לאכול לערב. אונן )אינו( נוגע ואינו מקריב, ואינו -טבול יום ומחוסר כיפורים  ]בבלי זבחים צח,ב[.מתני'

חולקין ואוכלין אבל לא מקריבין. כל שאינו ראוי לעבודה  -לאכול לערב. בעלי מומין, בין בעלי מומין עוברין בין בעלי מומין קבועין 
אינו חולק בבשר,  -אינו חולק בבשר, וכל שאין לו בבשר אין לו בעורות, אפילו טמא בשעת זריקת דמים וטהור בשעת הקטר חלבים 

יבֶ֣את( ו ז,לגויקרא צשנא': ) ֞ ים֣-ַהַּמְקר  ֵ֛ םַ֣הְּׁשָלמ   ]ואת החלב מבני אהרן[ לו )יהיה( ]תהיה שוק הימין למנה[.ַּדֹ֧

ּה֣י אֲכֶלָּ֑נה( ויקרא צו ו,יט. מנא הני מילי? אמר ר"ל, דאמר קרא: )]בבלי זבחים צט,א[ גמ' ָתֶ֖ א֣א  ֵ֥ ֲמַחּט  ֵ֛ןַ֣הָֽ ה  , כהן המחטא יאכל, שאינו מחטא אינו ַהּכ 
והרי משמרה כולה, דאין מחטאין ואוכלין! ראוי לחיטוי קאמרינן. הרי קטן, דאינו ראוי לחיטוי ואוכל! אלא מאי יאכלנה?  אוכל. וכללא הוא?

-ָּכל( ויקרא צו ו,כביחלקנה, ראוי לחיטוי חולק, שאינו ראוי לחיטוי אינו חולק. הרי בעל מום, דאינו ראוי לחיטוי וחולק! בעל מום רחמנא רבייה, )
הֲ֣ רַּ֣בּכ  ֶ֖יםָ֣זָכֵ֥ לרבות טבול יום! מסתברא בעל מום ה"ל לרבויי, שכן אוכל. אדרבה, טבול יום הוה ליה  -לרבות בעל מום. ואימא: כל זכר  -נ 

לרבויי, דלאורתא מיחזא חזי! השתא מיהא הא לא חזי. רב יוסף אמר: מכדי מאי יאכלנה? יחלקנה, לכתוב רחמנא יחלקנה, מאי יאכלנה? ש"מ: 
, שאינו ראוי לאכילה אינו חולק. בעי ר"ל: בעל מום והוא טמא מהו שיחלקו לו? כיון דלא חזי ורחמנא רבייה לא שנא, מה לי ראוי לאכילה חולק

 טמא מה לי בעל מום, או דלמא ראוי לאכילה חולק, שאינו ראוי לאכילה אינו חולק? אמר רבה, ת"ש: כהן גדול מקריב אונן, ואינו אוכל ואינו
"מ: ראוי לאכילה בעינן, ש"מ. בעי רב אושעיא: טמא בקרבנות ציבור מהו שיחלקו לו? מי אמרינן: המחטא אמר רחמנא חולק לאכול לערב, ש

ו והאי נמי מחטא הוא, או דלמא ראוי לאכילה חולק, שאין ראוי לאכילה אינו חולק? אמר רבינא, ת"ש: כהן גדול מקריב אונן, ואינו אוכל ואינ
 .לאכילה בעינן, ש"מ חולק לאכול לערב, ש"מ: ראוי

אם רוב הציבור או רוב הכהנים טמא מותר לעבוד ולהקריב קרבנות ציבור )תמיד, קרבנות מוספים, פסח(. כהנים טמאים אסורים 

 לאכול, לכן אף שהותרה עבודה בטומאה, אכילה לא הותרה וחטאות הציבור כמו שעירי יו"ט מוקרבים אך לא נאכלים.

ֵ֥֣ (ו,יט) ֲמַחּט  ֵ֛ןַ֣הָֽ ה  ּה֣י אֲכֶלָּ֑נהַהּכ  ָתֶ֖ תביר מרכא טפחא, מרכא טפחא יתור לרבות כהנים שהיו ראויים לאכילה בזמן הקרבת החטאת,  - א֣א 

כדברי רב יוסף, אף שלא הקריבו החטאת. התביר ממעט מהקבוצה את הכהנים שלא ראויים לאכילה בזמן הקרבת החטאת, והם כהנים 

 ן שהוא טבול יום, כהן גדול העובד אונן אך לא אוכל ושניהם אינם חולקים לערב.טמאים שעבדו בשעה שהותרה טומאה בציבור, כה

ּה֣י אֲכֶלָּ֑נה (ויקרא צו ו,יט)( לאכול מהקרבנות. הכתוב כב –וי' אמר כא,כא ) -כהן בעל מום הותר ב ָתֶ֖ ֵ֥א֣א  ֲמַחּט  ֵ֛ןַ֣הָֽ ה  אתנח, הגביל  -, ַהּכ 

ובכך מוציא את יאכל, שאינו מחטא אינו אוכל.  )טט: הראוי לחטא(המחטא  כהן ]בבלי זבחים צט,א[-האכילה אל אלו שנאמר עליהם ב

ֶ֖ים֣-ָּכל( ו,כבבעל המום מאכילת חטאת, לכן בא הכתוב ) ֲהנ   מרכא טפחא, יתור לרבות המחזיר כהן בעל מום ומרבה כהן קטן.  -ָזָכֵ֥רַּ֣בּכ 

ָתּ֑ה֣אבל  כעין רבוי הגבלות, מגביל את הקטן והגדול בעל המום רק  מונח אתנח, המונח מרבה האתנח מגביל. ביחד מתקבל -י אַכ֣ל֣א 

לאכילה ולא להקרבה או עבודה במקדש עבור הציבור. ועוד מגביל את הכהן המחטא שעבד בפועל שנפסל בינתיים )כגון נטמא, נעשה 

 אונן( שגם לא יאכל ואפשר שגם לא יחלוק בעורות.
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 ויקרא צו ו,א )התשע"ט, בהשתתפות נחלת יעקב( 4.4 
 

ָּנהָ֣חק-ָּכל: יא,צו ו ראויק אֲכֶל֔ י ָֽ  ֣ ן ֲהר  ֤יַ֣אָֽ ְבנ  רּ֣ב  י֣֑ה'-ָזָכ֞ ֶ֖ ּׁש  א  ם֣מ  יֶכ֔ ת  ר ֣ ְלד  ֣עֹוָלם֣ 
לֲ֣אֶׁשר֣ ׁש׃-ּכ ֵ֛ ְקָּדָֽ ם֣י  ַּגֵ֥עָּ֣בֶהֶ֖ ֣י 

 מנחות הם קדשי קדשים. הפסוק פותח בבירור הכהנים הראויים לאכול מנחות.

אינן חולקין בקדשים לאכול לערב. אונן )אינו( נוגע ואינו  -יפורים טבול יום ומחוסר כ. ]זבחים פי"ב,מ"א[ מתני' [בבלי זבחים צח,ב]
אבל לא מקריבין. כל  חולקין ואוכלין -, בין בעלי מומין עוברין בין בעלי מומין קבועין בעלי מומיןמקריב, ואינו חולק לאכול לערב. 

שר אין לו בעורות, אפילו טמא בשעת זריקת דמים , וכל שאין לו בב)טט: ואינו חולק במנחה( שאינו ראוי לעבודה אינו חולק בבשר
 (ז,לג ' צווי)אינו חולק בבשר, שנא':  - )טט: הדם נזרק ביום, הכהן נטהר בהערב שמש, והחלבים הוקטרו בלילה(וטהור בשעת הקטר חלבים 

רִּ֞  קְׁ ם יבה מ  ֧ ת־ד  ים א  ֛ לָׁמִּ ל ב ה שְׁ ֵח֖ ת־ה  ֵנ֣י וְׁא  בְׁ ן מִּ ֛ה ֧לֹו ַאֲהר ֑ י  הְׁ ין ק֥שֹו תִּ ֖ יָׁמִּ ֽה ה  נָׁ  :לְׁמָׁ

ר-ָּכל ו,יא( ו' צוי)  מקף כבורר בין הכהנים הזכרים מי לא אוכל, המשנה מבררת בין החולקים ובין שאינם חולקים. – ָזָכ֞

 על המנויים במשנה יש להוסיף כגון חסר בגדים, חסר רחיצת ידים ורגלים, חלל, כל זמן שהוא מחולל, קטן.

 בבעלי המומים נכללים גם בעלי מומים מלידה שאף פעם לא כשרו לעבודה המקדש בציבור.מתברר ש [בבלי זבחים קב,א]-ב
. (חולקין ואוכלין אבל לא מקריבין -בין בעלי מומין עוברין בין בעלי מומין קבועין )טט: וכו' בעלי מומין, בין בעלי מומין  [בבלי זבחים קב,א]

ר-ָּכל ו,יא( ו' צוי): דת"ר? ני מילימנא ה י  ,כב(כא מרא' וי)לרבות בעלי מומין; למאי? אי לאכילה, הרי כבר נאמר:  - ָזָכ֞ ֵש֖ דְׁ קָׁ יו מִּ ם ֱאֹלהָׁ֔ ֣ח  ל 

ים י אֵכֽל: ֖ שִּ ן־ה ֳקדָׁ ים ּומִּ ֑ שִּ ֳקדָׁ )מתיבתא: ע"פ מלבי"ם צו אות לו: מחייב  אלא לחלוקה )מתיבתא: בפר' אמר הותרו לאכול מהזמנת כהנים כשרים(! ה 

ָתּ֑ה֣ ו,כב( ו' צוי) )נאמר בחטאת( :תניא אידך. באכילה( ֶ֖ים֣י אַכ֣ל֣א  ֲהנ  הרי כבר  -לרבות בעלי מומין; למאי? אי לאכילה  -ָּכל־זָָכֵ֥רַּ֣בּכ 
ר-ָּכל ו,יא( ו' צוי)) הרי כבר אמור -, אי לחלוקה (,כב(כא מרא' וי)) אמור בעל מום  )כהן(תם ונעשה בעל מום,  )כהן(, שיכול אין לי אלא (ָזָכ֞

ֶ֖ים֣י אְכֶלּ֑נּו֣ ז,ו( ו' צוי) )נאמר באשם(: תניא אידך. ָּכל־זָָכֵ֥ר ו,כב( ו' צוי)מנין? ת"ל:  )מלידה(מעיקרו  ֲהנ  לרבות בעל מום;  -ָּכל־ָזָכֵ֥רַּ֣בּכ 
ר-ָּכל ו,יא( ו' צוי))מנחה  הרי כבר אמור -, ואי לחלוקה (,כב(כא מרא' וי)) הרי כבר אמור -למאי? אי לאכילה   -מום מעיקרו , ואי לבעל (ָזָכ֞

' וי) )נאמר באשם(, שיכול אין לי אלא בעל מום קבוע, בעל מום עובר מנין? ת"ל: הנאמר בחטאת( ָּכל־ָזָכֵ֥ר ו,כב( ו' צוי) )מלידה הרי כבר אמור

כ תחילה מרבים בעל )מתיבתא: בתו" ? אמר רב ששת: איפוך)אם בעל מום קבוע חולק אז בעל מום עובר לא יחלוק( . כלפי לייאָּכל־זָָכֵ֥ר ז,ו( וצ

)היינו אומרים שיש מקום להחמיר במום  . רב אשי אמר: לעולם לא תיפוך, ואיצטריך, סלקא דעתך אמינאמום קבוע ואח"כ בעל מום מעיקרו(

)בעל  טמא, מה טמא כמה דלא טהור לא אכיל, אף האי)נלמד מ(כי  ב[בבלי זבחים קב,] עובר שהיות ויהיה ראוי שימתין ולא יחלוק בינתיים(

 . )מתיבתא: שגם בעל מום עובר מותר בקדשי קדשים( נמי כמה דלא מתקן לא אכיל, קא משמע לן מום עובר(
 

 -, הא ראוי לעבודה )ומקשה מהמשנה( , דלא ראוי לעבודה וחולק! ותו)הנמנה לחלוקה ואכילה( כל שאינו ראוי וכו'. ולא? והרי בעל מום
, דראוי לעבודה )קרבים בטומאה כשאי אפשר להקריבם בטהרה( טמא בקרבנות ציבור )כהן(רי ה מוכיח שלא תמיד הראוי חולק(, )חולק

)ושאינו ראוי לאכילה אע"פ שראוי  קאמר הראוי לאכיל )ומזה לומד כשהמשנה אמרה ראוי לעבודה כוונתה(! )כגון טמא(אינו חולק()אעפ"כו

. השתא )ולא נמנה( קטן, דראוי לאכילה ואינו חולק! הא לא קתני )כהן(הרי ו מוכיח שלא תמיד הראוי לאכילה חולק(). לעבודה אינו חולק(
, אי משום טמא, טמא לא )הראוי לעבודה ולא שגם ראוי לאכילה( מעיקרא )המשנה( , לעולם כדקאמר)עכשיו שהגענו להסבר זה( דאתית להכי

וקה ואכילה, וזה אינו נכלל בלשון הכללי שכל שאינו ראוי לעבודה )בעל מום לחל רבייה )התורה( , ואי משום בעל מום, רחמנא)אינו נלמד( קתני

 . אינו חולק(
 

ר֣-ָּכל  ו,יא( ו' צוי) [תורה תמימה] ָּנה֣-ָּכל ת"ר, -ָזָכ֞ אֲכֶל֔ י ָֽ  ֣ ן ֲהר  ֤יַ֣אָֽ ְבנ  רּ֣ב  ' וי) לרבות בעלי מומין, ולמאי, אי לאכילה הרי כבר נאמרָזָכ֞

י ,כב(כא מרא ֵש֖ דְׁ קָׁ יו מִּ ם ֱאֹלהָׁ֔ ֣ח  ים י אֵכֽל: ל  ֖ שִּ ן־ה ֳקדָׁ ים ּומִּ ֑ שִּ  :א[,]זבחים קב סו(אלא לחלוקה - ה ֳקדָׁ
ר"ל אי אפשר לומר שבא להורות שמותר לכהן בע"מ לאכול בקדשים בכלל, היינו אם חבירו נותן לו, על זה  ו[סהערה  תורה תמימה]

ים ,כב(כא מרא' וי)הרי נאמר  ֑ שִּ י ה ֳקדָׁ ֵש֖ דְׁ קָׁ יו מִּ ם ֱאֹלהָׁ֔ ֣ח  ים י אֵכֽל: ל  ֖ שִּ ן־ה ֳקדָׁ ' וי)איירי, דרישא דענין שם כתיב  )בבעלי מום( והפ' ההוא בבע"מ ּומִּ

ר־֣בֹו ישכָׁל־אִּ֞   ,כא(כא מרא ע   ֗מּום ֲאש  ר  ז   ן מִּ ן ַאֲהר ֣ אם הוא באותו בית אב המקריבים אח  שנוטל חלק כאחד הכשרים, אלא בא להורות ה כ ֵה֔
 :ר נחלק לבית אב כפי שיתבאר עודהמנחה, דכפי שידוע כל משמ

נתמכים בתבנית  ]תו"ת הערה סו[-ו אע"פ שאינו ראוי לעבודה בציבור , כל שאינו ראוי וכו'ד"ה  א[,]זבחים קברבוי בעל מום בסוף 

 הטעמים של הכתוב

ָּנה-ָּכל ,כב(כא מרא' וי) אֲכֶל֔ י ָֽ  ֣ ן ֲהר  ֤יַ֣אָֽ ְבנ  רּ֣ב   )בעזרת הרב א"מ פרל הי"ו( ן שני לימודים,קט-ףקקטן, ז-ףקז פשטאמהפך  גרשיים –ָזָכ֞

תירוץ שני. )לימוד א( בין הכהנים המקריבים מנחה מסוימת לפחות כהן אחד  ]תוספות יבמות מ[בשיטת  ]בית הלוי סימן ב ס"ק ז[

ל בעלי מום חייב באכילה כזית מן המנחה כדעת ]חת"ם סופר[, )לימוד ב( הכהנים האחרים יכולים לאכול גם פחות מכזית וזה כול

מרבה את בעלי המומים מלידה, את התמים שנפל בהם מום קבוע, את  [בבלי זבחים קב,א]-הבירור ב. ]זבחים פי"ב,מ"א[-כנלמד ב

 התמים שנפל בהם מום עובר. הבירור מפסוקים אחדים מסתכם לשני לימודים לגבי בעלי מום:
בור או לא עובדים כלל )ב( ומוטל עליהם לאכול ולכן חייבים לתת פי שלא עובדים בעבודות לצי-על-)א( שיהיו מותרים לאכול אף

 . ולא כחסד מהכהנים הכשריםלהם להשתתף בחלוקת המנחות 

 

ן ֣-ָּכל ,כב(כא מרא' וי) ֲהר  ֤יַ֣אָֽ ְבנ  רּ֣ב  כעין יצא להקל ולא להחמיר, מהלשון הכללי של המשנה שכל שאינו  פשטאמהפך  גרשיים – ָזָכ֞

יצא להקל על בעל מום )מעיקרו )מלידה( ובעל מום קבוע ובעל מום עובר שחולקים מן הדין ואוכלים ממתנת  ראוי לעבודה אינו חולק,

 התורה ולא כחסד מהכהנים הכשרים.

ָּנהָ֣חק-ָּכל ו,יא( ו' צוי) אֲכֶל֔ י ָֽ  ֣ ן ֲהר  ֤יַ֣אָֽ ְבנ  רּ֣ב  ם-ָזָכ֞ יֶכ֔ ת  ר ֣ ְלד   ... אתנח( קטן בין שני קיסרים )סלוק -קטן ... זקף-... זקף - עֹוָלם֣ 

בתפקיד כעין הקש או בנין אב. אפשר שתבנית הטעמים מרמזת ללימוד )א( שכהן בעל מום בעל זכות וחובה לחלק לו מהקדשים )ראה 

מפסוק במנחה, פסוק בחטאת ופסוק באשם מפרט  [בבלי זבחים קב,א]-ד"ה ובאר בספרא )פרק ז מ"ו((. והלימוד ב ]התוה"מ צו לו[

 .]התוה"מ לז[לידה, מתם למום קבוע, מתם למום עובר. )ב( חלוקה רק מהקדשים הכשרים ולא מן הפסולים את שלושה מיני המום מ

 
 [ )פירוש החפץ חיים בסוגריים(ספרא צו פרשה ב תחילת פרק ג]
ר-ָּכל  ו,יא( ו' צוי) ם ֱאֹל ,כב(כא מרא' וי) הח"ח:) לרבות בעלי מומים, למה אם לאכילה כבר אמורבכהנים  ָזָכ֞ ֣ח  ים ל  ֑ שִּ י ה ֳקדָׁ ֵש֖ דְׁ קָׁ יו מִּ הָׁ֔

ים י אֵכֽל: ֖ שִּ ן־ה ֳקדָׁ ר֣-ָּכל  ו,יא( ו' צוי) אם כן למה נאמר (ּומִּ ָּנה֣ ,שחולקים לאכול( הח"ח:) רבות בעלי מומים למחלוקתלָזָכ֞ אֲכֶל֔ כשירה י ָֽ

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
עֹוָלם֣ -ָחק, ולה גם בלאו הבא מכלל עשה(דהו"ל למימר יאכל, יאכלנה משמע כמו שהיא, וכתב הר"ש דהוא לחייב על הפס הח"ח:) ולא פסולה 

ם֣, (דאכילת זכרי כהונה וחלוקתם נוהגת לבית עולמים הח"ח:) לבית עולמים יֶכ֔ ת  ר ֣ , לבית השני ולעתיד( הח"ח:) שינהוג הדבר לדורותְלד 

י֣֑ה' ֶ֖ ּׁש  א   .אין להם אלא אחר מתן אישים מ 

ָּנה֣ ו,יא( ו' צוי)הסבר לנאמר  אֲכֶל֔ י֣֑ה'֣-ומזה הסבר ל כשירה ולא פסולהי ָֽ ֶ֖ ּׁש  א   מ 

ָּנה֣למה אמר ...  ]התוה"מ צו לז[ אֲכֶל֔ כ הֵ֛  (ו,יט ' צווי)ולא אמר יחלקנה, וצ"ל כמ"ש בזבחים )דף צט( על פסוק י ָֽ א ןה  ֵט֥ ח  ֽמְׁ ּה ה  ֖ נָׁה א תָׁ ֑  י אֲכל 
, לק אינו ראוי לאכילה אינו חולקראוי לאכילה חוש"מ  ?רב יוסף אמר מכדי מאי יאכלנה יחלקנה לכתב רחמנא יחלקנה מה יאכלנה

, והנה כבר רבה זאת דבר הראוי לאכל חולקים אותו דבר הבלתי ראוי לאכל כמו פסולה אין חולקים אותווא"כ ה"ה כאן קמ"ל 
י֣֑ה' ו,יא( ו' צוי))במשנה ב'(. יכול אף הפסולה במחלוקת וכו', וגם מ"ש  ֶ֖ ּׁש  א  לה אלא לאחר מתנת האישים כבר אמור למע ין לוא מ 

-ָחקחולקים אף בפסולה ואף קודם מתנת האישים כיון דאין ראוים לעבודה ומ"ש  לי מום)שם(, וצ"ל דנכפל ללמד שלא נטעה שבע
ם֣לבית עולמים לדורותיכם שינהג  עֹוָלם ֣ יֶכ֔ ת  ר ֣  :אי"ה )בפ' אמור ס' סו( ע"ש ברריתְלד 

ם֣-ָחק יֶכ֔ ת  ר ֣ ְלד   י לימודים בפשט הכתוב. , שנאחתמילה ב קטן-ףקזמונח  פשטא -עֹוָלם֣ 

ֽם...  ]התוה"מ אמר רלד[מקף כבורר באילו דורות יש חלוקה לכהנים בכלל או לבעלי מום.  – עֹוָלם ֣-ָחק ק־עֹולָׁ לבית עולמים ר"ל  חָׁ
שִּ֨  ד,ט(כ מרא' וי) :ולא בבמה דָׁ ֽ ש  קָׁ י ק ד  ש כִּ֡ ד ֑ ֣קֹום קָׁ הּו בְׁמָׁ ֻל֖ יו ו ֲאכָׁ נָׁ֔ בָׁ ן ּולְׁ ה  לְַׁאֲהר ֣ ְׁתָׁ ֽי ֽם: סוְׁהָׁ ק־עֹולָׁ י ֖ה' חָׁ ֵש֥  ים ֥הּוא ֛לֹו ֵמאִּ

ם֣ יֶכ֔ ת  ר ֣ מידה י"ח מל"ב מידות של ר' אלעזר קטן במלה אחת, כעין -מונח זקף – לבית השני ולעתיד( הח"ח:) שינהוג הדבר לדורותְלד 

 בריה"ג כעין ריבה וריבה את הכל נאמר במקצת ונוהג בכל

י֣֑ה' ֶ֖ ּׁש  א  י - אין להם אלא אחר מתן אישים מ  ֶ֖ ּׁש  א   שבעליכשם  לכל מתנות הכהונה לומדמהמנחה  .טפחא ללא מרכא כשנוי ורבוי – מ 

 במקדש. קדשיםחולקים בשאר כך  ,במנחה שהיא שיירי אשי ה' חולקיםמומין 

 ורק מקדשים כשרים. ]התוה"מ צו לז[. ופי' אלא אחר מתן אישים )חלוקה ואכילה(אין להם אתנח כמגביל כדרשת תו"כ  – ֑ה'

כ הֵ֛  (ו,יט ' צויו) א ןה  ֵט֥ ח  ֽמְׁ ּה ה  ֖ נָׁה א תָׁ ֑ ה ל מֹוֵעֽד: י אֲכל  ר א ֥ ֖ ֲחצ  ל ב  ד ש  ֵתָֽאֵכ֔ ֤קֹום קָׁ  בְׁמָׁ

 

לֲ֣אֶׁשר ו,יא( ו' צוי)מ"ו[  ג"ספרא צו פרשה ב תחילת פ] ׁש-ּכ ֵ֛ ְקָּדָֽ ם֣י  ַּגֵ֥עָּ֣בֶהֶ֖ ם֣ יכול אעפ"י שלא בלע, ת"ל, י  משיבלע, יכול אם נגע ָּבֶהֶ֖
לֲ֣אֶׁשר ולו פסול, ת"לבמקצתו יהא כ ׁש-ּכ ֵ֛ ְקָּדָֽ ם֣י  ַּגֵ֥עָּ֣בֶהֶ֖ ׁש, הנוגע פסול, הא כיצד חותך מקום הבלע י  ְקָּדָֽ להיות כמוהו אם פסול  י 

 .יפסל, ואם כשר יאכל כחמור שבו

לֲ֣אֶׁשר ו,יא( ו' צוי) ׁש׃-ּכ ֵ֛ ְקָּדָֽ ם֣י  ַּגֵ֥עָּ֣בֶהֶ֖  . תביר מרכא טפחא סלוק -י 

לֲ֣אֶׁשר ו,יא( ו' צוי) ם֣׃-ּכ ֵ֛ ַּגֵ֥עָּ֣בֶהֶ֖  , כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב ושעל חלקם לא חלה הלכה מסוימת.תביר מרכא טפחא -י 

ל לתביר, טעם עוצר הגורם למלת  – ּכ ֵ֛ להיות במשמע כל ממש, ולא כמלת "כל" שבמקף אחריה ובקמץ קטן שמשמעה גם לא כל ממש..  ּכ ֵ֛

 מחלק בין הנוגעים במנחה, 

ל  ם תביר מחלק בין הנוגעים במנחה, א – ּכ ֵ֛

ַּגֵ֥ע-ֲאֶׁשר ו,יא( ו' צוי)  מקף כמברר בין נגיעה ללא בליעה ובין נגיעה עם בליעה – י 

ם-ֲאֶׁשר ַּגֵ֥עָּ֣בֶהֶ֖  שיגעו בה ויבלעו ממנה;  חוליןקדשים קלים או  - [י"רש] מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב כפ'  – י 
ׁש ְקָּדָֽ ׁש [י"רש]סלוק כמגביל כפ'  - י  ְקָּדָֽ היינו לפנים  - [ח"שפת] פסולה יפסלו ואם כשרה יאכלו כחומר המנחה שאםוה להיות כמ - י 

 ליום ולילה. מהקלעים
 
ןּ֣וָבָנ֝יוֲ֣אֶׁשר: יג,צו ו קראוי הָ֣קְרַּבןַ֣֩אֲהר ֨ יד-זֶ֡ ֑ הָּ֣תמ  ְנָחֶ֖ ֶלת֣מ  ה֣ס ֵ֛ ָפֵ֥ תָ֣הא  ֨ יר  ֔תֹוֲ֣עׂש  ָּמַׁש֣ח֣א  ה  יבּו֣֗ה'ְּ֣ביֹום֣  ֣ ַ֣יְקר 
ּה֣ יָתֶ֖ ֶקרּ֣וַמֲחצ  יָתּ֣הַּ֣בּב ֔ ֶרב׃ַ֣מֲחצ  ָּ֣בָעָֽ
אין חייבין על שמיעת קול ועל ביטוי שפתים ועל טומאת מקדש וקדשיו; והנשיא כיוצא  .]הוריות ב,ה[ מתני' [בבלי הוריות ח,ב]

בהם, דברי רבי יוסי הגלילי; ר"ע אומר: הנשיא חייב בכולן חוץ משמיעת הקול, שהמלך לא דן ולא דנין אותו, ]לא מעיד ולא מעידין 
 .אותו[

אומר שבית דין וכהן משיח אינן חייבין אם הורו בדבר מאלה, וכבר קדמה סיבת זה. [ ו"מ,ב"המשנה לרמב"ם מסכת הוריות פ פירוש]
ור' יוסי הגלילי אומר שהנשיא פטור גם כן באלה הדברים, ולא יתחייב קרבן על דבר מהם לעולם, ואפילו שגג בהם בלא הוראה, וכן 

ור מן הקרבן על אלה החטאים ביחוד אם שגג בהם, למאמר ה' באלה החטאים: "ואם לא תגיע כהן גדול לשיטת ר' יוסי גם כן פט
ידו", "ואם לא תשיג ידו", מי שבאין לידי עניות, יצאו כהן גדול ונשיא שאין באין לידי עניות, הואיל ומתנאי שניהם העושר. ור' 

ואמר גם כן בסוף זאת הפרשה אשר חייב בה קרבן על שמיעת  עקיבה אומר נשיא חייב, למאמר ה' בו: "וכפר עליו הכהן מחטאתו",
הקול וביטוי שפתים וטומאת מקדש: "וכפר עליו הכהן מחטאתו". אמנם כהן גדול לא יתחייב באלה הקרבנות לדעת ר' עקיבה, 

ן֣לאומרו:  הָ֣קְרַּבןַ֣֩אֲהר ֨ רת באה חובה, ומצאנו שחייב וכו', ובאה הקבלה: זו באה חובה, רוצה לומר חביתי כהן גדול, ואין אחזֶ֡
באלה החטאים אם לא תשיג ידו עשירית האיפה סולת, וכהן גדול כבר נמנע ממנו שיקריב מנחה חובה זולת החביתין, והיות שנמנע 
ממנו עשירית האיפה נמנע גם כן שתי תורים וכשבה או שעירה, לאומרו בסוף הפרשה: "מאחת מאלה", כל שאין מתכפר באחת אין 

אלה, רוצה לומר שלא יחויב זה הקרבן אלא למי שנכון בו שיקריב איזה אחד שמתאים מן השלושה מינים, בהמה או עוף או מתכפר ב
, אלא כהן גדול ונשיא יתחייבו שניהם קרבן עולה ויורד על שמיעת הקול ואין הלכה כר' יוסי, ולא כר' עקיבה מנחה, לפי יכולת מצבו.

 .ש וקדשיו, כמו שיתבאר אחרי זהועל ביטוי שפתיים ועל טומאת מקד

ה֣  בתפקיד העברת רעיון הלכתי ממקום זה למקום אחר בתורה שאין נזכר בו הענין הזה.  פזר –ֶז֡

 כאן מעביר חיובים וזכויות מכהן גדול לנשיא ולמלך.
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 ויקרא שמיני ט,א )התשע"ח( 4.5 
 
 ,ה"ט[ז"ירושלמי )וילנא( סנהדרין פ]

ל ְך :יז,גשפטים דברים  ר ו יֵ֗ ֥ יִּם ֲאש  ֖ מ  שָׁ א ה  ֥ בָׁ ח  ֛אֹו לְׁכָׁל־צְׁ יֵָׁר֗ ש׀ ֣אֹו ל  מ  ֣ ש  ם וְׁל  ֑ ה  חּו לָׁ ֖ ת  ים ו יִּשְׁ ים ֲאֵחרִּ֔ ֣ ֽי ֲעב ד  ֱאֹלהִּ י: ו  ֽיתִּ ּוִּ  ֹלא־צִּ

ם֣ויקרא שמיני יא,ט:  לֲ֣אֶׁש֣רַּ֣בָּמ֑י  ּכ ֶ֖ אְכ֔לּו֣מ  ּת ָֽ ׂשֶֶ֣֣֣֣֣֣את־זֶה֣  ירְ֣וַקְׂשֶקֶּ֜ לֲ֣אֶׁשר־לֹוְ֣֩סַנּפ ֨ לּו:ּכ ֣ ָֽ םּ֣ת אכ  ָתֵ֥ ים֣א  ֶ֖ יםּ֣וַבְּנָחל  ֵ֛ םַּ֣בַּיּמ  י  ֣תַּ֣בַּמ֗
ח   (שפ' יז,ג דב')- כתיב...  א[ז,לוילנא ]  ֵָׁר֗ ש׀ ֣אֹו ל י מ  ֣ ם וְׁל ש  ֑ ה  חּו לָׁ ֖ ת  ים ו יִּשְׁ ים ֲאֵחרִּ֔ ֣ ֽי ֲעב ד  ֱאֹלהִּ ל ְך ו  מר ר' זעירה לשמש אין כתיב כאן אלא או יֵ֗

ש׀  מ  ֣ ש  ר־לֹו   (שמ' יא,ט וי') והא כתיב א[ח,לוילנא ] לל ופרט אלא ריבויים. התיב רבי אבא בר זימנא קומי רבי זעירהאין כאן כוְׁל  ל ֲאש  כ ֣

ת ש  ק ִ֜ שְׁ יר וְׁק  נ פִּ֨ ר וְׁכ ל  (שמ' יא,י וי') סְׁ ֹו ֲאש ֨ יר ֵאֽין־לִ֜ ֣ נ פִּ ת סְׁ ש  ק ֗ שְׁ ]קרבן )ע"פ  .וי"ומעתה אין כאן כלל ופרט אלא ריבויים. אלא בגין דכתיב  וְׁק 

מקשה ר' זעירה אם כך אמרת שכאשר יש וי"ו לא דורשים בכלל ופרט אלא ברבוי, אז אם כן בפסוקים המדברים על סנפיר וקשקשת לא נדרשם : העדה[

 בכלל ופרט אלא ברבוי כי יש שם וי"ו( )ללא וי"ו היה פירוט של הכתוב לפניו, עם וי"ו מרבה על הכתוב לפניו(
אנא מחיק ליה. אמר רבי שמואל בר אבודמא  )בם במלת ובנחלים( דאנא משכח וי"ו )אותם ספרי תורה( בר מרייא כל הן אמר רב יוחנן

)צ"ע כי וי"ו  .ריבה וכל אשר במים (שמ' יא,ט וי')הייתי אומר מה שבימים יהו אסורין ומה שבגיגיות ושבביברים יהו מותרין תלמוד לומר 

למרבה ואילו הכתוב הוא  כ ֖ יִּם מִּ ֑ ר ב מָׁ ֣  מ"ם ממעט(  ֲאש 

 הירושלמי אומר שיש ללמוד הדגים בכלל ופרט ואילו תנא דבי רבי ישמעאל בבבלי אומר שיש ללמוד ברבוי ומיעוט

 
 ,ה"ט[ז"פני משה מסכת סנהדרין פ]

אְכ֔לּוֶ֣את־זֶה ֣ (שמ' יא,ט וי'). והא כתיב לּ֣ת ָֽ ּכ ֶ֖ םֲ֣אֶׁש֣ר֣מ  לַּ֣בָּמ֑י  ּ֣֣֩כ ֣ ירְסנֲַ֣֣אֶׁשר־לֹו ֶׂשתּ֣פ ֨ םְ֣וַקְׂשֶקֶּ֜ י  יםַּ֣בַּמ֗ ֵ֛ יםַּ֣בַּיּמ  ֶ֖ םּ֣וַבְּנָחל  ָתֵ֥ לּו֣א  ָֽ  :ּת אכ 
֣֩ (שמ' יא,י וי') ל רְ֣וכ  ֹוֲ֣אֶׁש֨ ין־לֶּ֜ ָֽ יר֣א  ֣ ֶׂשתְ֣סַנּפ  ים ְ֣֣וַקְׂשֶק֗ יםַּ֣בַּיּמ  ל ּ֣֣וַבְּנָחל ֔ ּכ  םּמַ֣֔הֶַׁ֣֣שֶ֣רץ֣מ  ל֣י  ּכ ֵ֛ ֶ֖הֶ֣נֵֶ֥פׁשּ֣ומ  םֲ֣אֶׁש֣רַ֣הַחָּי ֶקץַּ֣בָּמ֑י  םֶׁ֣שֵ֥ ֶ֖ ֣ה 

ם ם (שמ' יא,ט וי')ודרשינן  :ָלֶכָֽ יםכלל ואפי' בכלים ַּ֣בָּמ֑י  ֵ֛ יםַּ֣בַּיּמ  ֶ֖ ם )חזר וכתב( פרט והדר כתיבּ֣וַבְּנָחל  י  )הכתוב לפני הפרט, ומפרש עם ַּ֣בַּמ֗

֣֩כן(, -כתוב נוסף שכתוב לפני ירֲ֣אֶׁשר־לֹו ֶׂשתְ֣סַנּפ ֨ םְ֣וַקְׂשֶקֶּ֜ י  אתה דן אלא כעין הפרט מה הפרט מפורש  כלל ופרט וכלל אי ,חזר וכללַּ֣בַּמ֗
ים) מים הנובעין ֛ י מִּ ֖ים ב  לִּ נְׁחָׁ דאע"ג דאין  )בהנחה שאין בם נביעה(שבכלים ושבבורות שיחין ומערות  )להוציא, למעט מים(וכו' לאפוקי  (ּוב 

ש׀חר ( שיש פרטים אשפ' יז,ג דב'))על דאמרת  )של ר' זעירה(להם סנפיר וקשקשת מותר ומעתה לדבריך  מ  ֣ ש  דכל היכא דכתיב עוד  (וְׁל 
בהמשך הכוונה לרבוי בלבד ולא רבוי מיעוט רבוי, שהיה מחייב  ]ידיד נפש )י"נ([)לפי  פרטים אחר הפרט לא דרשינן בכלל ופרט אלא ריבוים

ים ֣-א"כ נימא ה"נ כן דהא אחר פרט ד למצוא מקום שיתעמט לשרץ המים חוץ מימים ונחלים( יםּוַבְּנחַָּ֣֣יּמ  ֶ֖ ל ֣ (שמ' יא,י וי')הדר ופרט קרא  ל  ּכ  ֣מ 
םּמַ֣֔הֶַׁ֣֣שֶ֣רץ ל֣י  ּכ ֵ֛ ֶ֖הֶ֣נֵֶ֥פׁשּ֣ומ  םֲ֣אֶׁש֣רַ֣הַחָּי ומעתה נימא דרבתה התורה  )של פסוק יא,ט(כעין פרטי דקרא דהתם  )פסוק יא,י(והוי ַּ֣בָּמ֑י 

םּמַ֣֔הֶַׁ֣֣שֶ֣רץ (שמ' יא,י וי') אסורין הני ובבורות( ]י"נ[:דבכל מקום ואפי' בכלים  ר (שמ' יא,י וי'), ֣י  ֹוֲ֣אֶׁש֨ ין־לֶּ֜ ָֽ ֣יר֣א  ֶׂשתְ֣סַנּפ  בתמיה והא  ְוַקְׂשֶק֗
 הכי: )קימא לן(אנן לא קי"ל 

. הכי קאמינא דטעמא דדרשינן לקרא דלעיל לריבוי ולא לכלל דורשים הריבויים ולא בגלל פרט אחר פרט( ]י"נ[) אלא בגין דכתיב וי"ו
ש׀( ' יז,גשפ דב')ופרט בשביל הוי"ו דכתיב  מ  ֣ ש  ם ( שפ' יז,ג דב')דמשמע דקאי אדלעיל האי שאמרתי לך  וְׁל  ֑ חּו לָׁה  ֖ ת  וכן בכל עבודות ו יִּשְׁ

 שעובדין ואותן שהן זובחין ומקטרין לשמש וכה"ג ולא מטעמא דכתיבא פרטי אחר הפרט הוא:
וחקין בכל מקום וי"ו יתירא דכתיבי וכלומר וכי מאי . בתמיה וכי אנחנו מ)האם נמחק אותה( כל הן דאנא משכח וי"ו אנא מחיק ליה

איכפת לן הכא אם כתוב בוי"ו או לא הא אי לא הוי כתיב אלא לשמש או לירח בלא וי"ו נמי הוי מצינן למידרש למה פרט הכתוב 
 לאלו הלא בכלל אלהים אחרים הן אלא ודאי לרבות לכל עבודות שעובדין לאלו בהן 

יִּם אֲ ו יֵ֗  :יז,גשפטים דברים  ֖ מ  שָׁ א ה  ֥ בָׁ ח  ֛אֹו לְׁכָׁל־צְׁ יֵָׁר֗ ש׀ ֣אֹו ל  מ  ֣ ש  ם וְׁל  ֑ ה  חּו לָׁ ֖ ת  ים ו יִּשְׁ ים ֲאֵחרִּ֔ ֣ ֽי ֲעב ד  ֱאֹלהִּ י:ל ְך ו  ֽיתִּ ּוִּ ר ֹלא־צִּ ֥  ש 

 אין בפסוק זה תבנית קדמא ואזלא ולכן פחות תמיכה בדרישה בכפכ וגם לא בדרישה ברבוי מיעוט רבוי אלא רבוי בלבד.

 גרש או גרשיים שיתמוך ביוצא מן הכלל.-לא אזלאוגם 

 
אפי' שבכלים ושבבורות יהו  )שיצורי מים ללא סנפיר וקשקשת(וא"כ הדרא קושיא לדוכתה מ"ט לא נידרוש התם ג"כ דלרבות אתא 

 אסורין:
מה  )י"נ()לריבוי אתא קרא אפי' משני דשאני התם דלא מצינן למידרש לריבוי דאי ס"ד  )בר אבודנא( הייתי אומר וכו'. כלומר דר' שמואל

ים ֣-שבכלים וכה"ג א"כ לישתוק קרא מפרטא אחרינא דשבבורות ומה ש( יםַּ֣יּמ  ֶ֖ ֣֩ (שמ' יא,י וי')בקרא דבתריה  ּוַבְּנָחל  ל רְ֣וכ  ֹוֲ֣אֶׁש֨ ין־לֶּ֜ ָֽ ֣א 
֣יר ֶׂשתְ֣סַנּפ  ים ְ֣֣וַקְׂשֶק֗ יםַּ֣בַּיּמ  אְכ֔לּוֶ֣זה ֶ֣את־ (שמ' יא,ט וי')ואנא ידענא ריבויא ּ֣וַבְּנָחל ֔ לּ֣ת ָֽ ּכ ֶ֖ םֲ֣אֶׁש֣ר֣מ  דרישא והכי הוי דרשינן אי לאו ַּ֣בָּמ֑י 
אְכ֔לּוֶ֣את־ֶזה ֣ (שמ' יא,ט וי')קרא  לּ֣ת ָֽ ּכ ֶ֖ םֲ֣אֶׁש֣ר֣מ  שמ'  וי')הייתי אומר מה שבימים יהו אסורין ומה שבגיגיות ובביברים יהו מותרין ת"ל  ַּבָּמ֑י 

ל (יא,ט ּכ ֶ֖ םֲ֣אֶׁש֣ר֣מ  ים (שמ' יא,ט וי')אף לאלו והשתא מדהדר וכתב לפרטא אחרינא ריבה  ַּבָּמ֑י  ֵ֛ יםַּ֣בַּיּמ  ֶ֖ בכלל ש"מ למידרש  ּוַבְּנָחל 
 אבל שבגיגיות וכה"ג מותרין: )אסורים מי שאין להם סנפיר וקשקשת(ודוקא בימים ונחלים  ופרט וכלל אתא ולא לריבויא

 
 [ידיד נפש סנהדרין פרק ז]

ִבי ְשמּואֵּ  ר רַּ ר ָאבּוְדָמא בפסוק הזה אי אפשר ללמוד בריבויים אלא בכלל ופרט וכלל. כי אם בא לרבות מה שבבורות ומה ועונה ָאמַּ ל בַּ
ר לא תכתוב התורה  ים ֣ (שמ' יא,י וי')שבכלים ָהִייִתי אֹומֵּ יםַּ֣יּמ  ֶ֖ ֣֩ (שמ' יא,י וי')בפסוק השני:  ּוַבְּנָחל  ל רְ֣וכ  ֹוֲ֣אֶׁש֨ ין־לֶּ֜ ָֽ ֣יר֣א  ׂשְֶ֣֣סַנּפ  ֣תְוַקְׂשֶק֗

ים ֣ יםַּ֣בַּיּמ  רּוַבְּנָחל ֔ ְלמּוד לֹומַּ ִביָבִרים ְיהּו מּוָתִרין. תַּ ִגיִניֹות ְוֶשבַּ ה ֶשבַּ ִמים ְיהּו ֲאסּוִרין, ּומַּ יַּ ה ֶשבַּ םֲ֣אֶׁש֣רְוָכל  , ואני אדרוש מַּ , ִריָבה ַּבָּמ֑י 
םּבֲַ֣֣אֶׁש֣רלאסור גם מה שבבורות. אבל כיון שהתורה מוסיפה פרט נוסף וכל  שבפסוק השני, בא ללמדנו שהפסוק נדרש בכלל ָּ֣מ֑י 

 .ופרט וכלל ולא בריבויים

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

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

אְכ֔לּוֶ֣את־ֶזה ֣ שמ' יא,ט( )וי' לּ֣ת ָֽ ּכ ֶ֖ םֲ֣אֶׁש֣ר֣מ  לַּ֣בָּמ֑י  ּ֣֣֩כ ֣ ירֲ֣אֶׁשר־לֹו ֶׂשתְ֣סַנּפ ֨ םְ֣וַקְׂשֶקֶּ֜ י  יםַּ֣בַּמ֗ ֵ֛ יםַּ֣בַּיּמ  ֶ֖ םּ֣וַבְּנָחל  ָתֵ֥ לּו֣א  ָֽ  שמ' יא,י( )וי' :ּת אכ 

֣֩וְ֣ ל ר֣כ  ֹוֲ֣אֶׁש֨ ין־לֶּ֜ ָֽ ֣יר֣א  ֶׂשתְ֣סַנּפ  ים ְ֣֣וַקְׂשֶק֗ יםַּ֣בַּיּמ  ל ּ֣֣וַבְּנָחל ֔ ּכ  םּמַ֣֔הֶַׁ֣֣שֶ֣רץ֣מ  ל֣י  ּכ ֵ֛ םֲ֣אֶׁש֣רַ֣הַחָּיֶ֖הֶ֣נֵֶ֥פׁשּ֣ומ  ֶקץַּ֣בָּמ֑י  םֶׁ֣שֵ֥ ֶ֖ ם֣ה   :ָלֶכָֽ
יר שמ' יא,ט( )וי'ובדגים כל שיש לו ...  [בבלי חולין סו,א] ֶׂשתְ֣סַנּפ ֨ רבנן: אין לו עכשיו ועתיד לגדל לאחר זמן, כגון הסולתנית  . תנוְוַקְׂשֶקֶּ֜

אקונס ואפונס כספתיאס  ב[בבלי חולין סו,] ה"ז מותר, יש לו עכשיו ועתיד להשירן בשעה שעולה מן המים, כגון -והעפיאן 
ו סנפיר, ויש שיש לו סנפיר ואין : כל שיש לו קשקשת יש ל)משנה נדה פ"ו,מ"ט, בבלי נדה נא,ב( ה"ז מותר. תנן התם -ואכספטיאס ואטונס 

דג טמא. מכדי אקשקשת קא סמכינן, ליכתוב  -דג טהור, יש לו סנפיר ואין לו קשקשת  -לו קשקשת; יש לו קשקשת ויש לו סנפיר 
סנפיר, ואפי' דג טמא, כתב  -רחמנא קשקשת ולא ליכתוב סנפיר! אי כתב רחמנא קשקשת ולא כתב סנפיר, הוה אמינא מאי קשקשת 

יר שמ' יא,ט( )וי'מנא סנפיר וקשקשת. והשתא דכתב רחמנא רח ֶׂשתְ֣סַנּפ ֨ , ממאי דקשקשת לבושא הוא? דכתיב ושריון קשקשים ְוַקְׂשֶקֶּ֜
 הוא לבוש, וליכתוב רחמנא קשקשת ולא ליכתוב סנפיר! א"ר אבהו, וכן תנא דבי ר' ישמעאל: יגדיל תורה ויאדיר. 

 
ומע אני אל תאכל את שאין לו, וממשמע שנאמר אל תאכל את שאין לו, שומע אני אכול ת"ר: ממשמע שנאמר אכול את שיש לו, ש

אְכ֔לּו; לעבור עליו בעשה ולא תעשה -את שיש לו, ולמה שנאן  לּ֣ת ָֽ ּכ ֶ֖ םֲ֣אֶׁש֣ר֣מ  שיכול, הואיל והתיר במפורש והתיר  -מה ת"ל ַּ֣בָּמ֑י 
בסתם לא התיר אלא בכלים, מנין לרבות בורות שיחין ומערות בסתם, מה כשהתיר במפורש לא התיר אלא בכלים, אף כשהתיר 

אְכ֔לּוששוחה ושותה מהן ואינו נמנע? ת"ל  לּ֣ת ָֽ ּכ ֶ֖ םֲ֣אֶׁש֣ר֣מ  אְכ֔לּוֶ֣את־זֶה ֣ שמ' יא,ט( )וי'. היכן התיר בכלים דכתיב ַּבָּמ֑י  לּ֣ת ָֽ ּכ ֶ֖ ֲ֣אֶׁש֣ר֣מ 
ם יםוגו', ַּ֣בָּמ֑י  ֵ֛ יםַּ֣בַּיּמ  ֶ֖ אף על גב דלית ליה אכול, אימא: בכלים אף  -ליה אכול דלית ליה לא תיכול, הא בכלים  הוא דכי איתּ֣וַבְּנָחל 

֣֩ שמ' יא,י( )וי'על גב דאית ליה לא תיכול! לא סלקא דעתך, דכתיב  ל רְ֣וכ  ֹוֲ֣אֶׁש֨ ין־לֶּ֜ ָֽ ֣יר֣א  ֶׂשתְ֣סַנּפ  ים ְ֣֣וַקְׂשֶק֗ יםַּ֣בַּיּמ  ל ּ֣֣וַבְּנָחל ֔ ּכ  ֶׁ֣שֶ֣רץ֣מ 
םּמַ֣֔הַ֣ י, י  ים֣ם ַּ֣בַּיּמ  ם  שמ' יא,ט( )וי' ואימא: )דרך הסבר אחרת(אכול.  -דלית ליה לא תיכול, הא בכלים, אף על גב דלית ליה  -ּ֣וַבְּנָחל ֔ ַּ֣בָּמ֑י 
ים  שמ' יא,ט( )וי'כלל,  - ֵ֛ יםַּ֣בַּיּמ  ֶ֖ יםפרט, כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט:  -ּ֣וַבְּנָחל  ֵ֛ יםַּ֣בַּיּמ  ֶ֖ לא!  -וחריצין  אין, נעיצין -ּ֣וַבְּנָחל 

ם  שמ' יא,ט( )וי' י  חזר וכלל. הני תרי כללי דסמיכי להדדי נינהו! אמר רבינא כדאמרי במערבא: כל מקום שאתה מוצא שני כללות  -ַּ֣בַּמ֗
 ,הסמוכין זה לזה

ם֣שמ' יא,ט( )וי'הטל פרט ביניהם ודונם בכלל ופרט וכלל.  [,אזבבלי חולין ס] ים ט(שמ' יא, )וי'כלל,  -ַּ֣בָּמ֑י  ֵ֛ יםַּ֣בַּיּמ  ֶ֖ שמ'  )וי'פרט,  - ּוַבְּנָחל 

ם יא,ט( י  מים נובעים, מאי רבי  -מים נובעים, אף כל  -חזר וכלל, כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט, מה הפרט מפורש  -ַּ֣בַּמ֗
 בורות שיחין ומערות להתירא.  -חריצין ונעיצין לאיסורא, ומאי מיעט  -

אפי' בורות שיחין  -מים גדלין על גבי קרקע, ומאי רבי  -מים גדלין על גבי קרקע, אף כל  -מא: מה הפרט מפורש ואי )דרך הסבר אחרת(
)טט: להתיר מי שאין לו סנפיר וקשקשת במים עומדים מיעט  -לאיסורא, ומאי מיעט  )טט: מי שאין לו סנפיר וקשקשת במים עומדים(ומערות 

 כלים! ב(
לּו)טט: או  אְכ֔לּוּת ָֽ֣ שמ' יא,ט( )וי'אם כן,  ָֽ ם֣שמ' יא,ט( )וי'רבי ישמעאל תנא:  )תשובת(מאי אהני ליה?  ( ּת אכ  ם שמ' יא,ט( )וי' ַּבָּמ֑י  י  שתי  ַּבַּמ֗

ם֣שמ' יא,ט( )וי'פעמים, אין זה כלל ופרט, אלא ריבה ומיעט;  ים שמ' יא,ט( )וי'ריבה,  - ַּבָּמ֑י  ֵ֛ יםַּ֣בַּיּמ  ֶ֖ ם שמ' יא,ט( )וי'מיעט,  - ּוַבְּנָחל  י   - ַּבַּמ֗
בורות שיחין ומערות  -לאיסורא, ומאי מיעט  )במים נובעים( חריצין ונעיצין -ריבה הכל, מאי רבי  -חזר וריבה; ריבה ומיעט וריבה 

 להתירא. )במים עומדים( 
כלים! )להתיר במים עומדים ב(מיעט  -לאיסורא ומאי מיעט )במים עומדים( בורות שיחין ומערות  -אימא: מאי ריבה  )דרך הסבר אחרת(

אְכ֔לּו שמ' יא,ט( )וי'א"כ  לּו)טט: או  ּת ָֽ ָֽ מאי אהני ליה? ואיפוך אנא! כדתני מתתיה, דתני מתתיה בר יהודה: מאי ראית לרבות ( ּת אכ 
שהן  -יחין ומערות לאיסורא? מרבה אני בורות ש)במים נובעים( להתירא, ולהוציא חריצין ונעיצין )במים עומדים( בורות שיחין ומערות 

 עצורים ככלים, ומוציא אני חריצין ונעיצין שאין עצורין ככלים. הי סתום והי מפורש? 
פליגי בה רב אחא ורבינא, חד אמר: יש לו מפורש, ואין לו סתום. וחד אמר: אין לו מפורש ויש לו סתום. מאי טעמא דמאן דאמר יש 

מאי טעמא דמאן דאמר אין לו מפורש? דהאי הוא דקמוכח אהאיך, דאי מהאיך  לו מפורש? אמר לך: מיניה הוא דקא משתרו כלים,
 נמי לא תיכול.  )סנפיר וקשקשת( -אף על גב דאית ליה  )במים עומדים(  הוה אמינא: בכלים

)בחשכת  באורתא )במסננת של קסמין שחוריה גדולים(אינש שיכרא בצבייתא  )יערה( לשפי )ראה רמב"ם מא' אסורות להלן( לאאמר רב הונא: 

' וי), והוי עובר משום )וחזר נפל לכלי שבו גדל( לעיל מצבייתא והדר נפיל לכסא )בעל חי ללא סנפיר וקשקשת שגדל בכלי(, דילמא פריש לילה(

ץ מא(יא, שמ' ר  ֑ ץ ע ל־הָׁאָׁ ץ ה ש ֵר֣ ר  ֖ ש  )נשאר במקום  תיה. אי הכי, במנא נמי; דלמא פריש לדפנא דמנא והדר נפיל למנא! התם היינו רביה 

 )וי'ת"ל:  -דתניא: מנין לרבות בורות שיחין ומערות ששוחה ושותה מהן ואינו נמנע  - )מנין תאמר זאת( , ומנא תימראגידולו ולכן מותר(

אְכ֔לּו שמ' יא,ט( לּ֣ת ָֽ ּכ ֶ֖ םֲ֣אֶׁש֣ר֣מ  יתיה. אמר ליה רב אלא היינו רביתיה, ה"נ: היינו רב -, וליחוש דלמא פריש לדפנא והדר נפיל ַּבָּמ֑י 
ץ מא(יא, ' שמ'וי)חסדא לרב הונא, תניא דמסייע לך:  ר  ֑ ץ ע ל־הָׁאָׁ ץ ה ש ֵר֣ ר  ֖ ש   -דסיננן, הא לא סיננן  -לרבות יבחושין שסיננן; טעמא  - כָׁל־ה 

 .שרי

ץ ֖הּוא ֹ֥לא יֵָאֵכֽל: מא(יא, ' שמ'וי) ק  ֥ ץ ש  ר  ֑ אָׁ ץ ע ל־הָׁ ץ ה ש ֵר֣ ר  ֖ ש   וְׁכָׁל־ה 
ץ מא(יא, ' שמ'וי) ר  ֖ ש  מצב מקור השרץ )א( פשט הכתוב שגדל בארץ )ב( שרץ שגדל במים עומדים בכלי ולא פרש -מקף כרב – וְׁכָׁל־ה 

ממנו )ג( שרץ שגדל בכלי במים עומדים ופרש ממנו מעצמו או ע"י סינון )ד( שרץ שגדל בפרי, לא נגע בגרעינו ולא פרש ממנו )ה( 

 )ד( מותר לאוכלו.-רש ממנו.  במצב )ב( ושרץ שגדל בפרי, נגע בגרעינו או פ

ץ מא(יא, ' שמ'וי) ר  ֖ ש  טפחא בתפקיד שנוי ורבוי, שרץ המים העומדים בפורשו ממקום גדילתו לאויר נוסף לו תואר שרץ הארץ  – וְׁכָׁל־ה 

 ואר שרץ הארץ ונאסר.ונאסר. שרץ הגדל בפרי בפורשו ממקום גדילתו לאויר הארץ או בנוגעו בגרעין הנחשב כמו הארץ, נוסף לו ת

 אבל אם לא פרש מתרבה להיתר אכילה.

ץ ר  ֑ אָׁ ץ ע ל־הָׁ ש ֵר֣ בורות שיחין מצב מקור השרץ )א( פשט הכתוב שגדל בארץ )ב( שרץ שגדל במים עומדים בכלי או -מקף כרב – ה 
 ופרש מהם מעצמו או ע"י סינון )ג( שרץ שגדל בפרי, נגע בגרעינו או פרש ממנו. ומערות 

ץה ש   ר  ֑ אָׁ ץ ע ל־הָׁ  מונח אתנח, רבוי הגבלות בכל המצבים אסור לאוכלו.  – ֵר֣
המסנן את היין או את החומץ או את השכר ואכל את היבחושים או את היתושין והתולעות שסנן  [רמב"ם מאכלות אסורות פ"ב, ה"כ] לא

שהרי פרשו ממקום ברייתן, אבל אם לא סננן  לוקה משום שרץ המים או משום שרץ העוף ושרץ המים, אפילו חזרו לכלי אחר שסננן
המסנן מים, ח[ או שאר משקים, והיו בו תולעים או  [שו"ע יו"ד הלכות בהמה וחיה טהורה סי' פד, ס"ג] שותה ואינו נמנע כמו שפירשנו.

, וכיוצא בהן, י[ אין יבחושין או יתושים, אף על פי שחזרו לתוכו, אסורים, שכבר פירשו. לפיכך משקה ט[ שדרך ליגדל בו תולעים
הגה: יא[ אבל מותר לסננן דרך בגד או מסננת, שהרי לסננו בקסמים וקשים, בלילה, ט ה( ח< שמא יחזרו ויפלו לתוך הכלי, ויבא לשתותן. 

יינו רביתייהו לא יוכלו ליפול דרך שם אל תוך המשקה, י יב[ ו( ט< וכן >ה< מותר לערות המשקים מכלי אל כלי, הואיל והם תמיד עם המשקה, ה
 [א,פסקי רי"ד מסכת חולין מהדורה קמא סז]-וכן ב .)בית יוסף(
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 ויקרא שמיני ט,א )התשע"ט()בהשתתפות נחלת יעקב( 4.6 

ללד:  –ויקרא שמיני יא,לג  י-]לג[ְ֣וָכ֨ ֶרׂשֲ֣אֶׁשר-ְּכל  םֶ֣אל-ֶח֔ ֶהֶ֖ ל֣מ  ּפ ֵ֥ רּו׃ּ֣֣֣֣֣֣֣֣תֹו֑כֹו-י  ְׁשּב ָֽ ֹו֣ת  תֵ֥ אְ֣וא  ְטָמֶ֖ ֹו֣י  לֲ֣אֶׁשֹ֧רְּ֣בתֹוכֵ֛  ּכ ֣

ָּכל֣]לד[֣ ְטָמ֑א-מ  ם֣י  י  ֹואָ֣עָלֵ֛יוַ֣מֶ֖ רָ֣יבֵ֥ לֲ֣אֶׁש֨ ָאכ ֗ ֶכלֲ֣אֶׁש֣ר֣י  הְּ֣בָכל-ְוָכלָ֣֣֣֣֣֣הא ֝ ָּׁשֶת֔ ֲאֶׁש֣ר֣י  א׃֣-ַמְׁשֶקה֣  ְטָמָֽ י֣י  ֶ֖   ְּכל 

ָּכל )וי' שמ' יא,לד(  ֶכל֣-מ  משקים, כגון ירידת הטל, לכן לא  וירדו עלישש יהיה נח לו מכך  וחישב עלי שלא מקף כבורר בין אוכל –ָהא ֝

כגון ירידת הטל, לכן הכשירו להיטמא , ובין אוכל שחישב עליו שיהיה לו נח מכך שירדו עליו משקים הכשירו להיטמא באויר כלי חרס

 באויר כלי חרס

ָּכל ל֣-מ  ֶכלֲ֣אֶׁש֣ר֣י ָאכ ֗  כאן שחישב עליו שיהיה לו נח מכך ,המלמד על הכלל או על עצמו מן הכלל כעין יוצאגרש מונח רביע, -אזלאָהא ֝

  כגון ירידת הטל, לכן הכשירו להיטמא באויר כלי חרסשירדו עליו משקים 
ואחר שיצא מן הכלי אם באו עליו מים יטמא דנאמר שחוזר  (הטמא) הטמאו (חרס)שלא תאמר שכיון שנכנס לתוך כלי  - [שפת''ח]

לו נח שירדו על האוכל משקים אז לא הוכשר אם לא חישב עליו שיהיה . הטומאה  וניער אחר שיבוא עליו מים לכן אמר והוא בתוך כלי

 לקבל טומאה לא בכלי חרס ולא מחוץ לכלי חרס.

ל֣ ָאכ ֗ ָּכלעל  לימודיםארבעה כעין לפחות  מונח רביע –ֲאֶׁש֣ר֣י  ֶכל-מ   )משקים( שיש עליו מחשבת אכילה ושנח לו שנפלו עליו מים ָהא ֝

 ים כמסומן בפירושו.]רש"י[ מפרט שמונה לימוד-ואז מוכשר לקבל טומאה ו להכנה

ָּכל )וי' שמ' יא,לד( ]רש"י[ ל֣-מ  ֶכלֲ֣אֶׁש֣ר֣י ָאכ ֗ ְטָמֶ֖א )וי' שמ' יא,לג( מקרא העליוןמוסב על  -ָהא ֝ ֹו֣י  לֲ֣אֶׁשֹ֧רְּ֣בתֹוכֵ֛   – ּכ ֣
ָּכל )וי' שמ' יא,לד( ר-מ  לֲ֣אֶׁש֨ ֶכלֲ֣אֶׁש֣ר֣י ָאכ ֗ םבאו  ָהא ֝ י  ְטָמ֑֣ )יא,לד( ,והוא בתוך כלי חרס הטמא ,ָעָלֵ֛יוַ֣מֶ֖ ה֣-ְוָכלוכן  .אי  ָּׁשֶת֔ ֲאֶׁש֣ר֣י  ַמְׁשֶקה֣ 

י֣-ְּבָכל ֶ֖ א )יא,לד( והוא בתוך כלי חרס הטמא, -ְּכל  ְטָמָֽ שאין  )טט: א(למדנו מכאן דברים הרבה: למדנו )ראה תו"כ שמיני פרשתא ח,א(  .י 
)טט: בל טומאה לעולם, ומשבאו עליו מים פעם אחת, מק )טט: ב(אוכל מוכשר ומתוקן לקבל טומאה, עד שיבאו עליו מים פעם אחת; 

 אשר יבא עליו מיםשכך יש לדרוש המקרא:  והיין והשמן וכל הנקרא 'משקה' מכשיר זרעים לטומאה כמים; )טט: ד(ואפילו נגוב.  ג(
ועוד למדו רבותינו מכאן, שאין ולד הטומאה מטמא כלים; שכך שנינו  )טט: ה(. האוכל - יטמאכל משקה אשר ישתה בכל כלי או 

 אוכל -מכל האוכל ב(: יכול יהו כל הכלים מטמאין מאויר כלי חרס? תלמוד לומר: "כל אשר בתוכו יטמא" )לעיל,לג(, -א)פסחים כ,
מטמא מאויר כלי חרס, ואין כל הכלים מטמאין מאויר כלי חרס. לפי שהשרץ 'אב הטומאה', והכלי שנטמא ממנו 'ולד הטומאה'; 

ולמדנו עוד )ראה פסחים כ,א(, שהשרץ שנפל לאויר התנור, והפת בתוכו ולא נגע  ו()טט: לפיכך אינו חוזר ומטמא כלים שבתוכו. 
השרץ בפת, התנור 'ראשון' והפת 'שנייה'; ולא נאמר: רואין את התנור כאלו מלא טומאה, ותהא הפת תחלה; שאם אתה אומר כן, לא 

ולמדנו עוד )ראה חולין קיח,ב( על ביאת   )טט: ז( נתמעטו כל הכלים מליטמא מאויר כלי חרס, שהרי טומאה עצמה נגעה בהן מגבן.
מים, שאינה מכשרת זרעים, אלא אם כן נפלו עליהן משנתלשו; שאם אתה אומר: מקבלין הכשר במחובר, אין לך דבר אוכל שלא באו 

אחרים, אלא אם כן יש  שאין אוכל מטמאולמדנו עוד )ראה יומא פ,א(,  )טט: ח( משנתלשו. אשר יבוא עליו מים?עליו מים. ומהו אומר 
    .ושיערו חכמים: אין בית הבליעה מחזיק יותר מביצת תרנגולתאוכל הנאכל בבת אחת.  - אשר יאכל; שנאמר בו כביצה

הְ֣ ה(יא,ל ' שמ'וי) ים֣י  ֶ֖ א  ֑םּ֣וְטמ  ים֣ה  ֣ א  ץְ֣טמ  םֻ֣יָּתֶ֖ י  יַרֵ֛ ַּתּנֹּ֧ורְ֣וכ  ְטָמא֣  ם׀ָ֣עָליו ֣י  ְבָלָתֵ֥ ּנ  ל֣מ  ּפ ֨ לֲ֣אֶׁשר־י  כ  ם:ְו֠  יד ג יֵּ֥וָ֣לֶכָֽ
א: ו(יא,ל ' שמ'וי) ְטָמָֽ ם֣י  ְבָלָתֶ֖ ֵַ֥עְּ֣בנ  ג  ְהֶי֣הָ֣ט֑הֹורְ֣ונ  ם֣י  י  ה־ַמֶ֖ ְקו  ֹור֣מ  ֵַֽ֥ןּ֣ובֵ֛  ַאְ֣ךַ֣מְעָי

ּוא: (יא,לז ' שמ'וי) ֹור֣הָֽ ַעָ֣טהֶ֖ ֑ ָּזר  ּוַעֲ֣אֶׁש֣ר֣י  ֵַַֽ֥רע֣ז רֶ֖ םַ֣על־ָּכל־ֶז ְבָלָת֔ ּנ  מ   ֣ ל ּפ  י֣י  ֤ ְ֣וכ 
יֻ֣יּתַ֣ ח(יא,ל ' שמ'וי) ֤ ם:֣סְוכ  ּואָ֣לֶכָֽ ֵ֥א֣הֶ֖ םָ֣עָל֑יוָ֣טמ  ְבָלָתֶ֖ ּנ  ַרעְ֣וָנַפֵ֥ל֣מ  ַעל־ֶז֔ ם֣   יד א וקבלת טומאה֣ן־ַמ י 

ֶרב: ט(יא,ל ' שמ'וי) ְטָמֵ֥אַ֣עד־ָהָעָֽ ּה֣י  ְבָלָתֶ֖ ֵַ֥עְּ֣בנ  ג  יאָ֣לֶכֶ֖םְ֣לָאְכָל֑הַ֣הּנ  ֵ֥ הֲ֣אֶׁשר־ה  ָמ֔ ן־ַהְּבה  מ  יָ֣ימּות֣  ֤  יד בְ֣וכ 

 לטמאמצטרפין  -העור והרוטב והקיפה והאלל והעצמות והגידין והקרנים והטלפים  .פ"ט,מ"א[חולין ]מתני'  [בבלי חולין קיז,ב]
 וגו'טומאת נבלות. כיוצא בו, לא טומאת אוכלין, אבל 

העור המחובר בבשר והמרק והתבלין והאלל אף ע"פ שמקצתו חישב עליו ומקצתו לא חישב עליו, מקצתו פלטתו חיה ומקצתו 
המחוברות בבשר, והגידים והמקומות הרכים מן הקרניים ומן הטלפיים והכנפיים והנוצה, והמקומות הרכים פלטתו סכין, והעצמות 

 מן הציפרניים ומן החרטום המובלעין בבשר, כל אחד מאלו מתטמאין ומטמאין ומצטרפין לכביצה או לכחצי פרס.
ות, העצמות והקרניים והטלפים אפי' עיקרן הרך שאם ואלו דברים שאין מטמאין מן הנביל [רמב"ם שאר אבות הטומאה פ"א,ה"ז]לא 

יחתך מן החי יוצא דם, והעור אף על פי שאינו מעובד, והאלל והגידים והמרק והתבלין שמתבשלין עמה, בד"א בזמן שפירשו מן 
 צטרף לכזית.הנבילה, אבל הנוגע באחד מכל אלו כשהן מחוברין בבשר ה"ז טמא, והוא שיהיה בבשר כזית, שאין אחד מכל אלו מ

)סיוע וברור למה שלמדנו במשנה לחלק בין טומאת אוכלין המוגדרת כטומאה קלה, לבין טומאת נבילה המוגדרת כטומאה חמורה. תנינא להא  גמ'.

בה אוכלין מוגדר כטומאה קלה כי מטמאים אוכלין אחרים רק בכביצה ובתנאי שחשב על האוכלים המטמאים לאכילה. נבילה מטמאה מיד בלי מחש

לטומאה קלה, ולא  -)הגמרא פותחת בעור בלבד שהוא שומר ולימדה המשנה שהעור מצטרף לשיעור ביצה של אוכלים(, דת"ר: שומרים ובכזית(
 . )של נבילה(שומרים לטומאה חמורה )מצטרף לשיעור כזית ל( 

ֵַַֽ֥רע֣ז  )וי' שמ' יא,לז(שומרים לטומאה קלה מנלן? דתנא דבי רבי ישמעאל:  ּוַעַ֣על־ָּכל־ֶז כדרך שבני אדם מוציאין לזריעה, חטה  -רֶ֖
 בקליפתה, ושעורה בקליפתה, ועדשים בקליפתן. 

ֵַַֽ֥רע֣ )וי' שמ' יא,לז( הכתוב הזה בעל שני תפקידים. )א( הוא דוגמא לאוכל בצורתו הטבעית )ב( הוא מלמד איך זרע נראה  –ַעל־ָּכל־ֶז

ֵַַֽ֥רע֣באופן כללי.  שלושה פרטים לדבר אחד. זרע, קליפה דקה העוטפת את הזרע )קליפה פנימית  מקף מקף בתפקיד צרוף –ַעל־ָּכל־ֶז

הנקראת סובין שהיא גם מאכל וגם מגינה על הזרע בזריעתו(, קליפה חיצונית עבה העוטפת את הקליפה הפנימית ושומרת על הזרע 

ים בדרך כלל ללא המוץ והגלומות אך תמיד בשעת גידולו ואינה אוכל. בחיטה היא בעלת שתי שכבות המוץ והגלומות. את החיטה זורע

  .עם הסובין משום שהסרתם עלולה לגרום לנזק לעובר שבזרע
מובא דעת רבי יהודה וכן פסק ]רמב"ם הל'  טומאת אוכלין ח,יא[ שאין שומר לשומר. ולכן  [1שוטנשטיין חולין קיט,ב 8]הערה -ב

ת אינה שומר ואינה יד. ורמב"ן לומד "כי יותן מים )וו' משקין אחרים(" על רק הקליפה הפנימית )הסובין( היא שומר והקליפה החיצוני

קליפה חיצונה )אע"פ שהוא עצמו אינו מאכל(, הזרע מוכשר ונתקן להקרא אוכל ולקבל טומאה. וגם אם לא חשב עליו לאוכל אלא 

 לזריעה מוכשר לקבל טומאה. 

דה ורמב"ם( לכן אינה מצטרפת לשיעור ביצה להכניס או להוציא טומאת ממעט קליפה חיצונה מלהיות שומר )כר' יהו מקף אחדטט: 

מברר שאע"פ שהקליפה הפנימית  מקף שניאוכלים. לעומת קליפה פנימית שהיא שומר וגם אוכל ומצטרפת לשיעור כביצה. אפשר כי 

 לעצמה היא שומר, בכל זאת כשנצברה לעצמה לכביצה אז מקבלת ומוציאה טומאת אוכלים.

ּועַ֣ ' יא,לז()וי' שמ ֵַַֽ֥רע֣ז רֶ֖ על  ]מקרא מפורש עוז והדר קפגמרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, )א( ע"פ  – ַעל־ָּכל־ֶז

 זרוע של כל מיני זרעים.  רש"י[

עַ֣ )וי' שמ' יא,לז( ֑ ָּזר  צמן )תו"כ מחובר מונח מרבה אתנח מגביל. כאן מלמד שקבלת טומאת אוכלין היא רק בתלוש ע"י אדם ומע – ֲאֶׁש֣ר֣י 

םָ֣עָל֑יו֣ו )וי' שמ' יא,לח(לארץ אינו מקבל טומאה אפילו הוכשר(, ולתוספות רק בריכוז של כביצה ואז  ְבָלָתֶ֖ ּנ  ל֣מ  ַרעְ֣וָנַפֵ֥ ַעל־ֶז֔ ם֣  יֻ֣יַּתן־ַמ י  ֤ ְכ 
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
ם:֣  ּואָ֣לֶכָֽ א֣הֶ֖ ֵ֥  אם יותן עליו מז' משקין )מים ביניהם( יוכשר לקבל טומאה.  ָטמ 

ֹור )וי' שמ' יא,לז(  טפחא בתפקיד שנוי ]מקרא מפורש עוז והדר ע"פ תו"כ[ זרעים שנטמאו אחרי זריעתם בקרקע נטהרים.   – ָטהֶ֖

ּוא )וי' שמ' יא,לז(  סלוק, מגביל – הָֽ

ּה )וי' שמ' יא,לט( ולא שומרים לטומאה חמורה מנלן? דתנו רבנן: ְבָלָתֶ֖  ,ולא בעור שאין עליו כזית בשר -ְּ֣בנ 

ּהּבְ֣ )וי' שמ' יא,לט( ְבָלָתֶ֖  המיעוט בא מהניקוד מפיק באות ה"א ללמד על בשר נבלה. – נ 

ּה(֣)וי' שמ' יא,לט ְבָלָתֶ֖ ֵַ֥עְּ֣בנ  ג  לצרף עור השומר על לפחות  -מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, או יתור לרבות  – ַהּנ 

 כזית בשר שאז גם הוא יטמא טומאה חמורה.
א )וי' שמ' יא,לט(ו לא יהא טמא? תלמוד לומר יכול הנוגע כנגד בשר מאחורי ְטָמֵ֥ , מאי קאמר? אמר רבא, ואמרי לה כדי, חסורי י 

ּה )וי' שמ' יא,לט(מיחסרא והכי קתני:  ְבָלָתֶ֖ בעור שאין עליו כזית בשר ועור משלימו לכזית,  ]רמב"ם שאר אבות פ"א,ה"ז[ ולאְּ֣בנ 
גע כנגד בשר מאחוריו, יכול לא יהא טמא, ואפילו מעשה יד נמי לא עביד? יכול שאני מוציא אף עור שיש עליו כזית בשר, הנו

א )וי' שמ' יא,לט(תלמוד לומר  ְטָמֵ֥  .י 
א )וי' שמ' יא,לט( ְטָמֵ֥ מרכא בתפקיד לרבות לטמא אדם וכלים הנוגעים כנגד בשר נבלה מאחריה )היינו חלקי בהמה שאינן בשר ושיש  – י 

 מב"ם[ להלן.]ר-עליהם כזית בשר( ראה חלק שני ב

א )וי' שמ' יא,לט( ְטָמֵ֥ ֶרב֣י  ]רמב"ם שאר אבות -מרכא מרבה, סלוק מגביל. ביחד עשויים ללמד על רבוי הגבלות לטמא כ – ַעד־ָהָעָֽ
, העצמות והקרניים והטלפים אפי' עיקרן הרך שאם יחתך מן שאין מטמאין מן הנבילותואלו דברים  )חלק א( הטומאה פ"א,ה"ז[
, בזמן שפירשו מן הנבילהור אף על פי שאינו מעובד, והאלל והגידים והמרק והתבלין שמתבשלין עמה, בד"א החי יוצא דם, והע

  אבל הנוגע באחד מכל אלו כשהן מחוברין בבשר ה"ז טמא, והוא שיהיה בבשר כזית, שאין אחד מכל אלו מצטרף לכזית. )חלק ב(
)וי' שמ' נין לידות האוכלין שהן מתטמאות ומטמאות כשהן מחוברין עם האוכלין שנאמר ומ ]רמב"ם טומאת אוכלין פ"ה, ה"ה[ כל    כלתנן התם: 

ם: יא,לח( ּואָ֣לֶכָֽ א֣הֶ֖ ֵ֥  לכל שבצרכיכם.ָטמ 
 -, שומר ואף על פי שאינו יד )לשיעור לקבל טומאה בכביצה ולתוס' להעביר טומאה בכביצה(טמא ומטמא ואינו מצטרף  -שהוא יד ולא שומר 
ל֣֣)וי' שמ' יא,לח(לא טמא ולא מטמא. ידות היכא כתיבי? דכתיב:  -, לא יד ולא שומר טמא ומטמא ומצטרף ַרעְ֣וָנַפֵ֥ ַעל־ֶז֔ ם֣  יֻ֣יַּתן־ַמ י  ֤ ְוכ 

ם ּואָ֣לֶכָֽ א֣הֶ֖ ֵ֥ םָ֣עָל֑יוָ֣טמ  ְבָלָתֶ֖ ּנ  ם:    מ  ה֣ )וי' שמ' יא,לט(לכל שבצרכיכם לרבות את הידות, וכתיב:  - ָלֶכָֽ ָמ֔ ן־ַהְּבה  מ  יָ֣ימּות֣  ֤ יאָ֣לֶכֶ֖םְוכ  ֵ֥ ,ֲ֣֣֣֣אֶׁשר־ה 
; שומר להכניס )להעביר טומאה מאוכל טמא לאוכל אחר( ולהוציא )לטמא את האוכל(לכל שבצרכיכם לרבות את הידות יד להכניס  - ָלֶכֶ֖ם

 -מגינה : ומה יד שאינה )לומד לשומר מהלכות יד ומסביר את הקל וחומר(קל וחומר, מיד אתי )לומד זאת במידת( ולהוציא לא צריך קרא, 
 , שומר לא כל שכן! )טומאה(מכנסת ומוציאה 

ּועַ֣ )וי' שמ' יא,לז()שומר דכתב רחמנא  ֵַַֽ֥רע֣ז רֶ֖  .)לשיעור טומאה( שמע מינה: לצרף –למה לי  שמרבה שומר( ַעל־ָּכל־ֶז
 , )לטמא אוכל אחר(ולא להוציא  )לטמא את האוכל(להכניס  –ואימא: יד )שואלת הגמרא אולי אפשר לדרוש את הפסוקים באופן אחר(  

ּועַ֣ )וי' שמ' יא,לז()-)ללמוד מלהכניס ולהוציא  -שומר  )ואילו( ֵַַֽ֥רע֣ז רֶ֖ )מלת לא מתיחסת ליד לא  –, אבל יד להוציא, ושומר לצרף (ַעל־ָּכל־ֶז

)פשוט לך מעיילא , השתא עיולי )אין באפשרותך לאמר כך(להכניס ולא להוציא לא מצית אמרת  -יד )ובאה דחיה( ! להוציא ולשומר לצרף (

 )על להוציא יש לך שאלה, לא כל שכן שמוציא(, אפוקי מיבעיא? שיד מכניסה טומאה(
לא! יד יתירא כתיב:  )בשניהם( –להוציא ולהכניס, אבל יד להכניס ושומר לצרף  -להוציא ולא להכניס, שומר  -: יד )ואם תאמר( ואימא 

ץ )וי' שמ' יא,לה( םֻ֣יָּתֶ֖ י  יַרֵ֛ ּורְ֣וכ  ְהיֵּ֥וַּ֣֣תּנֹ֧ ים֣י  ֶ֖ א  ֑םּ֣וְטמ  ים֣ה  ֣ א  םְטמ  (. הי מינייהו מייתר? לכתוב יד ג(לכל שבצרכיכם לרבות את הידות ) - ָלֶכָֽ
)מאב הטומאה  מה לזרעים שכן טומאתן מרובה )דוחה( –מינייהו  )וילמדו שתי ידות לכלים ולנבלה(, וליתו הנך ))יא,לח( יד א(רחמנא בזרעים 

 !אפשר ללמוד לרבות ידות מזרעים שהם אוכל(ומראשון לטומאה, לכן אי 
)מאב הטומאה מה לתנור שכן מטמא מאוירו  )דוחה( -מיניה  )וילמדו שתי ידות לאוכל ולנבלה(, וליתי הנך ))יא,לה( יד ג(לכתוב רחמנא בתנור 

 ! כמו שרץ ונבלה באוירו בלי לנגוע בו(
שכן מטמאה אדם, )שהיא אב הטומאה( מה לנבלה  -מינה  שתי ידות לכלים ולאוכל()וילמדו , וליתי הנך ))יא,לט( יד ב( לכתוב רחמנא בנבלה

 ומטמאה במשא, וטומאה יוצאה מגופה! 
 , )הנסיון ללמוד בבנין אב אחד מאחד אי אפשר ללמוד, כי כל אחד יש לו חומרה שלו(חדא מחדא לא אתיא 

)איזה שתים תכתוב ונלמד את ; הי תיתי )תביא אחד משניים(דא מתרתי תיתי ח)מוצע שהתורה תכתוב שני מקורות כבנין אב משני כתובים( 

)לקבל טומאה בנפילת ז' מה להנך שכן מטמאין שלא בהכשר  - )ותלמד מכלים ונבלה(? לא לכתוב רחמנא בזרעים ותיתי מהנך השלישי(

א הוכשרו, כתנור שלא נגמרה מלאכתו , תאמר בזרעים שאין מטמאין אלא בהכשר! אמר רב הונא בריה דרב יהושע: פירות שלמשקין(
)תנור מאוירו ונבלה שלא בנגיעה  )מקבלים טומאה( : מה להנך שכן מטמאין)דחיה בדרך אחרת(, אלא פריך הכי )לכן אי אפשר לדחות(דמי 

 )ונדחה הלימוד מכלים ונבלה לאוכל(, תאמר בזרעים שאין מטמאין אלא בנגיעה! מעצמה(

 אוכל!  )שניהם(מה להנך שכן  - )מאוכל ונבלה(מהנך  לא לכתוב רחמנא בתנור ותיתי
אלא( יד דנבלה למה לי?  )אכן אתה צודק ופסוק הנבלה )יא,לט( יד ב( )אין הכי נמי - )מכלים ואוכל(לא לכתוב רחמנא בנבלה ותיתי מהנך 

 לצרף.  -שומר  להלכה ש( )וגם, יד להכניס יד להוציא, )להלכה הכללית(אם אינו ענין ליד נבלה, תנהו ענין ליד דעלמא 
, מה הנך )כלים ואוכל(להיות כנדון   )הנבלה(יד דנבלה אצטריך, דאי לא כתב רחמנא בנבלה הוה אמינא: דיו לבא מן הדין  )עדיין(ואכתי 

, ושומר (())יא,לט! אלא, יד דנבלה מיצרך צריך )וזה לא נכון כי נבלה אב הטומאה ומטמאה אדם(לא מטמא אדם אף נבלה לא מטמאה אדם 
 לא מצטרף, )לכן )יא,לט((: ))יא,לז(( אמרת –דנבלה הוא דלא צריך, למאי הלכתא כתביה רחמנא? אי לאיצטרופי 

תנהו ענין ליד דנבלה, ואם אינו ענין  -קל וחומר מיד אתי, אלא, אם אין ענין לשומר דנבלה  )נלמד ב( –ולהוציא  )ואם תאמר שזה ללמד(
 לצרף –להכניס, ושומר  -להוציא, יד  -, יד )להלכה הכללית( תנהו ענין ליד דעלמא - כלים ואוכל ליד נבלה()כי למדנו מיד ליד דנבלה 

)הלכה כללית ששומר מצטרף לאוכל לטמא טומאת אוכלים להוציא טומאה בכביצה ולהכניס טומאה מחלוקת תוס' בכביצה ורש"י לפעמים 

 כביצה ולפעמים כזית(.

ּהְלָאְכָל֑֣֣)וי' שמ' יא,לט( ְבָלָתֶ֖ ֵַ֥עְּ֣בנ  ג   אתנח )שהוא קיסר כמו בין פסוקים( מרכא טפחא – הַ֣הּנ 

ּה )וי' שמ' יא,לט( ְבָלָתֶ֖ ֵַ֥עְּ֣בנ  ג  אם מרכא טפחא בתפקיד יתור לרבות עור הנבלה השומר על בשרה, אבל הגמרא למדה על כתוב זה  – ַהּנ 
תנהו ענין ליד  - )כי למדנו מיד כלים ואוכל ליד נבלה(ן ליד דנבלה תנהו ענין ליד דנבלה, ואם אינו עני -אין ענין לשומר דנבלה 

)הלכה כללית ששומר מצטרף לאוכל לטמא טומאת אוכלים  לצרף –להכניס, ושומר  -להוציא, יד  -, יד )להלכה הכללית( דעלמא

 (.ולהכניס טומאה מחלוקת תוס' בכביצה ורש"י לפעמים כביצה ולפעמים כזית להוציא טומאה בכביצה

אתנח )שהוא קיסר כמו בין פסוקים( מרכא טפחא בתפקיד מידת סמוכים ילמד הלכה כללית להוציא טומאה  – ְלָאְכָל֑ה )וי' שמ' יא,לט(וע"י 

, כגון בין תפקידי לאוכל אחר. מדת סמוכים כעין )מדה כב( מדבר שחבירו מוכיח עליו, )מדה כג( מדבר שהוא מוכיח על חבירו ְלָאְכָל֑האל 

 )א(-)ב( ל-ת הטעמים מרכא טפחא בראש חצי פסוק )ב( רמז ללמוד מענין מחצי פסוק או פסוק )א( שלפניו. ואפשר שלפעמים ירמז ללמוד מתבני
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 (חויקרא תזריע יב,א )התשע" 4.7 
 

ם,ד: יגתזריע  ויקרא ין-ְוא  א  ק֣  ואְּ֣ב֣עֹורְּ֣בָׂש֗רֹוְ֣וָעמ  ה֣ה ֝ ן-ַּבֶהֶרתְ֣֩לָבָנ֨ ה֣-ַמְרֶאָ֣ה֣מ   ן ָהַפְ֣ךָ֣לָב֑֣-ל אָה֔עֹורּ֣וְׂשָעָרֶ֖

ֵ֛ןֶ֣את ה  ֹ֧ירַ֣הּכ  ְסּג  ים׃-ְוה  ָֽ ְבַעֵ֥תָ֣ימ   ַהֶּנֶַַֽ֖געׁ֣ש 

 (מעורב לובן עם אודם והוא מה שכתוב בתורה בהרת לבנה אדמדמת והוא גם כן ממראה נגעים הח"ח:)הפתוך  )ה( [ספרא תזריע פרשה ב פ"א]
כדם המזוג בחלב  נראה( המעורב שבנגע שהוא כסי ההיכל הח"ח:)שבסיד  הפתוך כיין המזוג,  (המעורב בלובן ואודם נראה הח"ח:)שבשלג 

 כיין המזוג במים, אלא של שלג עזה ושל סיד דיהא הימינה. )בתולדה(ושבזה  )באב( דברי רבי ישמעאל, רבי עקיבא אומר אדמדם שבזה
שה, עקביא בן מהללאל שבעים רבי חנינה סגן הכהנים אומר מראות נגעים ששה עשר, רבי דוסא בן הרכינס אומר שלשים וש )ו(

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 א"ל לומר לך שמצטרפין זה עם זה א"ל ויאמר כל שהוא מקרום 

 ולמעלה טמא ומצטרפים זה עם זה אמר לו מלמד שאם אינו בקי בהם ובשמותיהם לא יראה את הנגעים.ביצה 

 

 [(ו)ספרא תזריע פרשה ב פ"א ]כנאמר שהוא לפחות ארבע  ,מונח רביע, מודיע את מספר המראות בעור בשרו - ְּב֣עֹורְּ֣בָׂש֗רֹו ,ד(יג)
סא בן הרכינס אומר מראות נגעים שלשים וששה עקביא בן מהללאל רבי חנינה סגן הכהנים אומר מראות נגעים ששה עשר ר' דו

 הן ששה עשר או שמונה בעור בשרו והשאר נגעים אחרים. [משנה נגעים פ"א מ"ד]על  [יכין]וגו' וכפירוש  אומר שבעים ושנים

, ארבע מראות גורס ששה עשר מראות בעור בשרו: ארבע מראות חלקות]תוי"ט בשם הר"ש[ לא גורסין ששה עשר,  ]רע"ב[

ֹו-ְוָהָיֵ֥הְ֣בעֹור֣יג,ב( 'תז ')וי-. הבסיס לצירוף נלמד בבתוכו( האדמומית)כש בצירופין ביניהן, וכל השמונה בצירוף עם פתוך וכן  .ְּבָׂשרֶ֖

 מלמד שהם מצטרפים זה עם זה לפטור ולהחליט ולהסגיר, ְוָהָיֵ֥ה ...  [)ד( א"א פ"ספרא תזריע פ]-איתא ב

 

ה֣ (ד)יג, )ז( בהרת כגריס ובה מחיה  ,כיצד)מכאן ת"ק מביא דעתו(  )עד כאן ת"ק מביא דברי רבי שמעון(לא שיער מחייתה , ָהַפְ֣ך-ל אּוְׂשָעָרֶ֖
ושיער לבן בתוך המחיה, הלכה המחייה טמאה משום שיער לבן, הלכה שיער לבן טמא משום המחיה, רבי שמעון מטהר  ,כעדשה

ן  (ג)יג, לו והלא כבר נאמר ואמר .(הפכה את השער ללבן יהאלא המחאת השער ללבן ) מפני שלא הפכתו הבהרת רַּ֣בֶּנַ֝געָ֣הַפְ֣ך֣׀ָ֣לָב֗ ָע֨ ,  ְוׂש 

 . (ולא המחיה הופכת שער ללבן מחיהה בשטחכל שטח הנגע גם בהמראה הלבן הופך את השער ללבן  כי תיתירה ומלמדנגע המלה ) נגע זה בכל מקום
 

תשע עדשות בהרת ועדשה אחת מחיה ... הלכה המחיה. שהוסרה המחיה ונתפשט נגע בהרת כגריס בלא מקום מחיה דהיינו  הח"ח:)
. )טט: מחיה היא סימן טומאה אם היא הוקפה לגמרי הבהרת על מקומה ונמצא שכעת שער לבן בתוך הבהרת טמאה מפני שער לבן

אחרי שהוקפה המחיה כוסתה במראה לבן במראה לבן ברוחב שתי שערות לפחות(. )אם במחיה היו שתי שערות לבנות קודם שהוקפה, ו

)=הלכה המחיה( השער הלבן הזה אינו סימן טומאה כי קדם למראה ולכן יסגירו המראה לשבוע לבדוק האם שערות אחרות במראה יהפכו 
 ללבנות שזה סימן טומאה או תתפתח מחיה או יהיה פשיון.( 

 .וע שכל אחד הוא סימן טומאההלך שער לבן. שנשר או נהפך לשחור. טמאה מפני המחיה. וכיד

ה (ד)יג,ל אותו מקום המחיה וזהו שדקדק מתחלה שששער לבן קדם לבהרת  .שלא הפכתו הבהרת )ר' שמעון אומר( דהיינו שער  ּוְׂשָעָרֶ֖
  .המחיה במראה לבן( פת)כי זה קדם להק של בהרת צריך להתהפך ללבן ולא מה שהמחיה הפכתה ללבן

ן  (ג)יג, והלא כבר נאמר (יםאומר בנן)ר ָלָב֗ רַּ֣בֶּנַ֝געָ֣הַפְ֣ך֣֣׀ ָע֨ אתי להורות באיזה מקום שהוא אם הנגע דוהאי בנגע יתר הוא אלא  .ְוׂש 
 .(כיון שהיא עתה בתוך הבהרת (= המחיה)הפכתה ללבן מועיל זה לטמאותה אף שהוסרה הנגע  (הכוונה למחיה שהתפתחה בתוך בהרת)
 

ה֣ל א (ד)יג, )ח( מחיתה וכיצד בהרת היא )מכאן ת"ק מביא דעתו(  )עד כאן ת"ק מביא דברי רבי שמעון(ולא שער מקצתה ָ֣הַפְ֣ךָ֣לָב֑ן-ּוְׂשָעָרֶ֖
הלך שיער לבן טמא  ,ושיער לבן בתוך הבהרת הלכה המחיה טמאה משום שיער לבן  )סה"ה שטח המראה לבן והמחיה הוא כגריס( כגריס

)כי בגלל נוכחות המחיה לא היה שטח מראה כגריס ולכן  הבהרת כגריס לשער() מפני שלא הפכתו)ברישא( משום המחייה, רבי שמעון מטהר 

 כגריס שהוא טמא, מראה(ה)שאם יש במקום שיער לבן  )היינו רבי שמעון(, ומודים   השער לא נהפך ללבן ע"י מראה כגריס(
 

אה שכאילו לא המראה הלבן הפך את מ"ז דנה בשטח מראה שהוא יותר מכגריס, השער הלבן היה רק במחיה, שבתוך המראה, ולכן נר

 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 

 ., ואילו תנא קמא מלמד שטח הגריס כולל מקום מחיהאת השער לבן, ולכן רבי שמעון מטהר

 

ה֣ל א ,ד( יג)  ָהַפְ֣ךָ֣לָב֑ן-ּוְׂשָעָרֶ֖

 שערה אחת הפכה לבן בשטח הבהרת.  וביןשערות בשטח הבהרת לא הפכו לבן  0 ביןמקף כבורר  – ָהַפְ֣ך-ל א֣(ד)יג,

כעת זה לא משנה לגבי הסגר אבל בבדיקה הבאה ר לבן. שע 1שער לבן גם את מצב  0ונח מרבה להסגרה על מצב מ – ָהַפְ֣ך-ל א֣(ד)יג,

 או ששערה יחידה אחרת הפכה לבן ומיד הנגע מוחלט. או נשרה ואז יטהר, יחפשו האם השערה הזאת יצאה מהלבן 

ה ,ד( יג)  ( טפחא רבוי, מרבה על השער השחור את הפתוך, א) – ּוְׂשָעָרֶ֖

ה (ד)יג, )ב(  .אפיון משותףוהם יוצרים ָהַפְ֣ךָ֣לָב֑ן֣-ל אלהתאפיין מהכתוב אחריה  טפחא, בתפקיד כפותחת טפח – ּוְׂשָעָרֶ֖

ה (ד)יג,)ג(  ה (ד)יג,בתפקיד התפשטות האפיון טפחא, ללא מרכא לפניה,  – ּוְׂשָעָרֶ֖ ין ,ד( יג)לפניה לכתוב  ָהַפְ֣ךָ֣לָב֑ן-ל א ּוְׂשָעָרֶ֖ א  ק֣  -ְוָעמ 
ן  ים למראה לא להיראות עמוק.ללמד שהשער השחור ו/או הפתוך גורמ ָה֔עֹור-ַמְרֶאָ֣ה֣מ 

ֵ֛ן (ד)יג, ה  ֹ֧ירַ֣הּכ  ְסּג  ֶַַֽ֖גע-ֶאת ְוה  דרגא תביר טפחא, בתפקיד כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא שעל כל אחד חלה אותה הלכה,  – ַהֶּנ

, אפשר שאלו סיבות שונות להסגרה כמו מראה גריס ועוד ללא שער לבן, עם שערה לבנה אחת, שער לבן שקדם למראה, ללא מחיה

 עם מחיה לא מבוצרת בשתי שערות מכל צד, 

ֶַַֽ֖גע-ֶאת (ד)יג,  מקף כבורר בין נגע גמור ובין ספק נגע, כאן מסגיר את ספק נגע. – ַהֶּנ

ה. לר' שמעון הופעת שתי שערות לבנות בביצור של המחיה בבהרת כגריס עם מחיה כעדשה אינן נחשבות הגבלבתפקיד אתנח,  – ָלָב֑ן

ההגבלה היא שלא להחליט אלא רבנן ל אינו גריס מלא. אם המחיה תתכסה ע"י הבהרת, המראה נטהר. לסימן טומאה כי המראה

 להסגיר.
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

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

ה֣ל א (ד)יג, )ט( ֹ֧יר֣-ּוְׂשָעָרֶ֖ ְסּג  , שאלו התלמידים את )משטח הלבן, ולא מציל מהסגר( הא אם יש בה שיער שחור אינו ממעטהָהַפְ֣ךָ֣לָב֑ןְ֣וה 
)כנראה בהרת ובשער )בשאלה(  :אמר להם ,וששים אנו שמא מיעט ממקומו את הבהרת מכגריסח ,רבי יוסי בהרת ובה שיער שחור

אם אמרת בשיער לבן שהוא סימן טומאה תאמר  ,אמרו לו לא ?לבן חיישינן שמא מיעט מקומה את הבהרת כגריס( ובה שערבמובן 
הרי שיש בה )ר' יוסי מביא ראיה משער לבן עצמו( אמר להן )מודים על שער לבן ולא מודים על שער שחור( בשיער שחור שאינו סימן טומאה 

 שמא מיעט ממקומו את בהרת מכגריס)שער לבן( עשר שערות לבנות כלום הם סימני טומאה אלא שתים, חוששים אנו על המותר 
)וכל צירוף של מין טומאה , אמרו לו לא אם אמרת בשיער לבן שהוא )לטמא מספיק בשתי שערות, אז האם נאמר כי המותר ממעט שטח הלבן?(

)עלול להתהפך אף שיער שחור הופך )ר' יוסי( אמר להם  ,תאמר בשיער שחור שאינו מין טומאהשתי שערות מטמא, לכן המותר לא ממעט( 

ה֣ל אואומר )ולכן לא ממעט משטח המראה( והווה מין טומאה ללבן ולכן כבר עתה(  ֹ֧יר-ּוְׂשָעָרֶ֖ ְסּג  ה שיער שחור אינו הא יש ב ָהַפְ֣ךָ֣לָב֑ןְ֣וה 
  .ממעטה

 שבתוכו אינו ממעטו מכגריס.  (בןהשחור )כל שאינו למ"ט דנה בשטח מראה לבן, ומבררת שהשער 

 

ֵ֛ןֶ֣את (ד)יג, )ט( [תו"כ פ"ב פ"א] המשך ה  ֹ֧ירַ֣הּכ  ְסּג  ים-ְוה  ָֽ ְבַעֵ֥תָ֣ימ  נראה לי פירושו בתחלה צריך הסגר אבל  [ראב"ד]. תחילה ַהֶּנֶַַֽ֖געׁ֣ש 
הסגר שלא תאמר אם החליטו בשער והלך שער לבן יסגירנו עכשו כבא מתחלה וכך צריך לפרש בכולן וקא משמע לן  בסוף אינו צריך

שאעפ"י שבנגעי בתים מצינו שלאחר שהוא חולץ וקוצה וטח נותן לו שבוע להסגרו ואעפ"י שכבר עבר ממנו הנגע, בשאר נגעים לא 
ע֣ז ֤את֣(יד,ב מצ' 'וי)אמרינן הכי והיינו דדרשינן  ָר֔ ּתֹוַר֣תַ֣הְּמצ  ְהֶיה֣  ָֽ אֶ֣אל ּת  ן-ְּביֶֹ֖וםָ֣טֳהָר֑תֹוְ֣והּוָבֶ֖ ָֽ ה  )שלא צריך עוד שבוע של  שלא ישהה ַהּכ 

 ומפרשים לה בדוכתיה. הסגר לעומת נגעי בתים(
 

ֶַַֽ֖גע-ֶאת (ד)יג, ת , בשבעת הימים הראשונים של הסגר התורה קוראבתחלהשרק  [התוה"מ]כפי' מקף בורר מתי המראה נקרא נגע  – ַהֶּנ

 למראה נגע, כי במצב הזה הוא ישאר טמא ויוזקק לעוד שבוע הסגר או יוחלט ע"פ סימנים. 
 

ֵ֛ןֶ֣את...  (ד)יג, ה  ֹ֧ירַ֣הּכ  ְסּג  דרגא תביר טפחא, קבוצת פרטים שחל עליהם אותו ענין או הלכה, אפשר כי אלו שבעת ימי ההסגר  – ַהֶּנֶַַֽ֖גע֣-ְוה 

 .או נשארו עד לראית הכהן ביום השביעי, בעל המראה נשאר בהלכות מוסגרובא ללמד שאם הופיעו בם סימני טומאה והלכו 
 

ים (ד)יג, ָֽ ְבַעֵ֥תָ֣ימ  מגביל תקופת הסגר רק לתחלת הופעת מראה  )הגבלה א(, מרכא מרבה, סלוק מגביל. ביחד רבוי הגבלות. מרכא סלוק – ׁש 

שאם מנגע מחלט נעלמו סימני  [ראב"ד]בוע בשחין ומכוה( כפי' עד ש עד שבועיים בנגעי עור, נתק, קרחת וגבחת, בגד;ללא סימני טומאה )

 טומאה, לא יסגירנו שוב אלא יורנו לפתוח בתהליך טהרה. 

 )יג,לא(-. ראה מקבילה ב)לא עובר למצב אחר( בעל המראה נשאר בהלכות מוסגרכל הימים האלו  (ב)הגבלה 
 

י ֣: ה,יג תזריע ויקרא יע  ן ַּ֣בּ֣יֹוםַ֣הְּׁשב  ה  ְ֣וָרָא֣הּוַ֣הּכ 
יו֣ל א֣ יָנ֔ ָעַמ֣דְּ֣בע  ֤הַ֣הֶּנ ַגע֣  ּנ  הַ֣הֶּנֶַַֽ֖געָּ֣ב֑עֹור-ְוה  ית׃ָ֣֣֣֣֣֣֣֣פָׂשֵ֥ ָֽ נ  יםׁ֣ש  ֶ֖ ְבַעֵ֥תָ֣ימ  ֵ֛ןׁ֣ש  ה  ֹוַ֣הּכ  ירֹ֧ ְסּג  ְ֣וה 
י ּ֣֣יֹום֣הַּ֣בַ֣)בשביעי  )וי' תז' יג,ה( [)א( ספרא תזריע פרשה ב פרק ב] יע   –ביום ובין בלילה תלמוד לומר ביום ולא בלילה. יכול בין ( ְּׁשב 

 ום השביעי כי מגביל ראיה לשעות היום ולא בלילה של היום השביעי, מי גורע

ן-ְלָכל )יג,יב( יכול כל מראה היום יהו כשירים תלמוד לומר )ב( ָֽ ה  ֵ֥יַ֣הּכ  ינ  ה֣ע  ֶ֖ ומה כהן פרט לשחשך מאור עיניו אף ביום פרט  ,ַמְרא 

 ראו בו נגעים.כהן שראיתו נחלשה שלא יראה ומכאן שזמן שאורו חלש לא י .לשחשך מאור היום

ם (ויקרא תזריע יג,יב) ת כָׁל-וְׁאִּ ע ת ֵאִ֚ ה ה צָׁר ֗ ֣ תָׁ סְׁ ֔עֹור וְׁכִּ ע ת  בָׁ ר   ח ה צָׁ ֤ פְׁר  ֨רֹוח  תִּ ג ע ֵמר א֖שֹו וְׁע ד-פָׁ נ ֔ יו לְׁכָׁל-֣עֹור ה  ֑ גְׁלָׁ כ ֵהֽן׃-ר  ה ֵעיֵנ֥י ה  ֵא֖ רְׁ  מ 

ן-ְלָכל )יג,יב(דורש מכהן הרואה היטב  ָֽ ה  ֵ֥יַ֣הּכ  ינ  ה֣ע  ֶ֖   יםהבא יםטועיבו היטב, וזה מוליך אל המ לזמן שאפשר לראות ַמְרא 

 ולאלפי( שכהה נראית עזה ג"א ) מפני ,ביום המעונןולא בתוך הבית ולא את הנגעים בשחרית ובין הערבים  אין רואיםמיכן אמרו  )ג(
 בצהרים מפני שעזה נראית כהה,

בשמונה  (בשש)הגר"א מוחק  בארבע בחמשומר דברי רבי מאיר, רבי יהודה א בשלש בארבע בחמש בשבע בשמונה ותשעאימתי רואים 
[ ]הגר"א וכן גירסת ר"ש[אבל אמר, רואה אני את דברי רבי יהודה ]רבי צ"ל ברבי  בארבע וחמש בתשע בעשר, רבי יוסי אומר ובתשע

 שעות הראיה ביום השביעי מגביל וביאורו אדם גדול[ .  הח"ח]

י ֣ יג,ה() יע  ן ַּ֣בּ֣יֹוםַ֣הְּׁשב  ה  מונח ראשון מרבה שימוש בתבנית הטעמים שאחריו זרקא מונח סגול מונח זרקא מונח סגול,  - ְוָרָא֣הּוַ֣הּכ 

 . תו"כ מפרט הגריעות והתוספות תוך לימוד ממקראות שונים.ממין הענין על הענין על מיני גריעה ו/או תוספת באופן כלליהמרמזת 

של המראה, ומכאן נדרש לגרוע מיום הראיה )הראשון,  כהן שראיתו נחלשה שלא יראה כי לא יראה את הצבע האמיתי)א( ממעט 

הנגע צריכה להיות רק בזמן שבו האור מתאים לראיית המראה באופן שלא יגרע ולא  השביעי וכו'( שעות שאין רואים בם, שראיית

 יוסיף על צבע המראה.

ת המראה וזה עשוי לטהרו כי בינתיים יעלמו מעונן עוד ימי הסגר עד ליום שאפשר לראות בו א )ב( מוסיף על יום השביעי כאשר הוא

 סימני הטומאה או לטמאו כי יופיעו בו סימני טומאה.

 )ג( גורע ממקום הראיה כי אינו רואה בתוך בית.

 

 (טויקרא תזריע יב,א )התשע" 4.8

 

י ֣: ה,יג תזריע ויקרא יע  ן ַּ֣בּ֣יֹוםַ֣הְּׁשב  ה  ְ֣וָרָא֣הּוַ֣הּכ 
יו֣ל ֣֣ יָנ֔ ָעַמ֣דְּ֣בע  ֤הַ֣הֶּנ ַגע֣  ּנ  הַ֣הֶּנֶַַֽ֖געָּ֣ב֑עֹור-אְוה  ית׃ָ֣֣֣֣֣֣֣֣פָׂשֵ֥ ָֽ נ  יםׁ֣ש  ֶ֖ ְבַעֵ֥תָ֣ימ  ֵ֛ןׁ֣ש  ה  ֹוַ֣הּכ  ירֹ֧ ְסּג  ְ֣וה 
 [()ד ספרא תזריע פרשה ב פרק ב]

יו֣ל א...  )יג,ה( יָנ֔ ָעַמ֣דְּ֣בע  ֤הַ֣הֶּנ ַגע֣  ּנ  הַ֣הֶּנֶַַֽ֖געָּ֣ב֑עֹור-ְוה  ית׃ָ֣֣֣֣֣֣֣֣פָׂשֵ֥ ָֽ נ  יםׁ֣ש  ֶ֖ ְבַעֵ֥תָ֣ימ  ֵ֛ןׁ֣ש  ה  ֹוַ֣הּכ  ירֹ֧ ְסּג  ְ֣וה 
֤֣ )יג,ה( )ד( ּנ  יוְ֣וה  יָנ֔ ָעַמ֣דְּ֣בע  ה֣-ל אשאם העז והכהה, כהה והעז כאילו לא כהה, הַ֣הֶּנ ַגע֣  שאם כנס ופשה או פשה וכנס כאילו לא ָפָׂשֵ֥

 פשה, 
יו֣המלה "עין" מציינת רק הצבע, ואילו המלה "מראה" מציין כל הפרטים הנראים בו. לכן פירוש  [התורה והמצוה סא]ע"פ  יָנ֔  –ָעַמ֣דְּ֣בע 

֣֩ )יג,ד( –מקום שחוזר השם כמו כאן "הנגע" יש בו טעם. ופירשו רבותינו שכיון שפתח בשם נגע פרטי  בגווניו. כל  )יג,ה(, לכן נאמר ַּבֶהֶרת
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
ה֣-ל א )יג,ה(להודיע שכל ד' מראות מצטרפות ואין זה נגע חדש אלא אותו נגע אפילו אם במשך השבוע השתנו גווניו. לכן אמר ַהֶּנ ַגע֣   ָפָׂשֵ֥

פשה באחת מארבע מראות, שאם הנגע כשלג והפשיון כקרום, הגם שלא פשה הבהרת מ"מ הרי פשה הנגע, כי לענין שם נגע  , שלאַהֶּנֶַַֽ֖גע

 כל הד' מראות הן מין אחד.

 

֤ה֣וזה כלל בלשון שמלת  ּנ  יו֣ )יג,ה(מורה תמיד על התחדשות דבר חדש. ולפ"ז איך אמר פה ְוה  יָנ֔ ָעַמ֣דְּ֣בע  ֤הַ֣הֶּנ ַגע֣  ּנ  ו התחדשות שזה אינְוה 

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,  בהפךרק 
 רק אם נתחדש עתה שעמד בעיניו ולא פשה ודומה כקודם ההסגר יסגירהו שנית.

יו֣ )יג,ה( ]התוה"מ[לפי  –טט  יָנ֔ ָעַמ֣דְּ֣בע  ֤ה֣ורה על התחדשות. אבל מלת אינו מַהֶּנ ַגע֣  ּנ  מורה על התחדשות. כיצד יש התחדשות? ְוה 

היינו שאם בתוך שבעת הימים היה שאם כנס ופשה או פשה וכנס כאילו לא פשה,  ...שאם העז והכהה, כהה והעז כאילו לא כהה, 

כי המראה פשה מעבר לגודלו המקורי,  טמוחלגריס או היה מצב של גודל כי כהה לצבע טהור ו/או המראה כנס מתחת ל פטורמצב של 

 החידוש הינו שליום הראיה המראה חזר למצב הטמא הראשון.

יו )יג,ה( יָנ֔ ָעַמ֣דְּ֣בע  ֤הַ֣הֶּנ ַגע֣  ּנ  רומז שלפחות אחד מהפך פשטא קטן מרמז לשני לימודים, -זקףקטן, -מהפך פשטא מונח זקף – ְוה 

)בתוך שבעת הימים שאם היוצא מפשט הכתוב  )לימוד א(כלשהו במראה,  ויחל שנ מספר שלאפשט מהלימודים יוצא מפשט הכתוב. ה

   שאם כנס ופשה או פשה וכנס כאילו לא פשה, ... העז והכהה, כהה והעז כאילו לא כהה,  המראה(

יו ה(יג,) -לומד מ [רמב"ן]הסבר )ב(  )ד( [תו"כ פ"ב פרק ב]-ב לימוד ב() יָנ֔ ָעַמ֣דְּ֣בע  ֤הַ֣הֶּנ ַגע֣  ּנ   הכהן הרואה את המראה של  ְוה 

 שהכתוב עוסק במראה. ]רש"י[פירוש זה יוצא מהפשט ולא כפ'

ה-ל א )יג,ה(   מקף מלמד שה"לא פשה" אין פירושו שלא פשה בכלל, אלא שביום הבדיקה הוא כמו שהיה בראיה הראשונה  – ָפָׂשֵ֥

ֶַַֽ֖גע֣-ל א )יג,ה( הַ֣הֶּנ שאם הנגע המקורי בגוון טמא אחד, והפשיון בגוון יון. )א( יותר מאופן אחד של פשמרכא טפחא, יתור לרבות  –ָפָׂשֵ֥

הַ֣הֶּנֶַַֽ֖גע-ל א )יג,ה()ב(  .טמא אחר, זה אותו נגע מדבר בשנוי בגודל הנגע מיום ראשון ועד יום שביעי ואף שכנס בתוך הימים  – ָפָׂשֵ֥

לגודל של כגריס מסגירו הכהן שבעת  מתחת לגריס או פשה מעבר לגודלו המקורי בתוך הימים, אבל לפני ראייתו ביום השביעי חזר

 ימים שנית.

ֹו֣  )יג,ה( ...  )ד( ירֹ֧ ְסּג  ֵ֛ןְ֣וה  ה  יתַהּכ  ָֽ נ  יםׁ֣ש  ֶ֖ ְבַעֵ֥תָ֣ימ   מלמד שיום שביעי עולה לו מן המנין בין מלפניו בין מלאחריו. ׁש 
מיטמא ו ... עור הבשר ["גמשנה נגעים פ"ג מ]-יג כנאמר בתחלת תקופת שבעת הימים הבאה היא ביום השביעי ומסתימת ביום היינו ה

 : בשני שבועות שהן שלשה עשר יום
ים֣ )יג,ה( ֶ֖ ְבַעֵ֥תָ֣ימ  ֵ֛ןׁ֣ש  ה  ֹוַ֣הּכ  ירֹ֧ ְסּג  שכשם אפשר  כעין קבוצת פרטים שצריכים להיות ביחד, ,דרגא תביר מרכא טפחא –ְוה 

מתחשבים בשינויים  שבשבעת הימים הראשונים כל הימים בין הראיה הראשונה ובין הראיה השניה הם חטיבה אחת אשר לא

בשבעת הימים השניים כל הימים בין הראיה הראשונה ובין הראיה  כך גםבנגע בתוך הזמן הזה אלא רק מה מצבו ביום הראיה, 

 השניה הם חטיבה אחת אשר לא מתחשבים בשינויים בנגע בתוך הזמן הזה אלא רק מה מצבו ביום הראיה בפעם השלישית.

ְבַעֵ֥ת֣יָ֣ )יג,ה( ֵ֛ןׁ֣ש  ה  יםַ֣הּכ  ֶ֖ מלמד שיום שביעי עולה לו מן שממעטים ממנה, כאן  כעין קבוצת פרטים ,תביר מרכא טפחא  –מ 
 המנין בין מלפניו בין מלאחריו.

ית ָֽ נ   .שרק הודעת הכהן מגבילה את היום השביעי ואז יעלה לכאן ולכאן, מגביל, סלוק – ׁש 

 

יע֣  :ו,יג תזריע ויקרא ֝תֹוַּ֣בּ֣יֹוםַ֣הְּׁשב  ן֣א  ה ֨ ית ְ֣וָרָאהַ֣֩הּכ  נ  ׁש  ֣י֣ 
ַגעְ֣ול א֣ ָה֣הַ֣הֶּנ֔ ּכ  ּנ ה֣  הַ֣הֶּנֶַַֽ֖געָּ֣ב֑עֹור-ְוה  ר׃ָ֣֣֣֣֣֣֣֣֣פָׂשֵ֥ ָֽ יוְ֣וָטה  סְּ֣בָגָדֶ֖ ֶּבֵ֥ ואְ֣וכ  ְסַּפַ֣חת֣ה ֔ מ  ן֣  ה  ֲה֤רֹוַ֣הּכ  ְ֣וט 
ית ֣ ()יג,ו ... )ד( [תו"כ פ"ב פרק ב] נ  ׁש  י֣  יע  ֝תֹוַּ֣בּ֣יֹוםַ֣הְּׁשב  ן֣א  ה ֨ אם מת רואהו כהן כהן שרואהו בראשונה רואהו בשניה, וְ֣וָרָאהַ֣֩הּכ 

 אחר. 

 בכהן הרואה המראה, ואח"כ ביום הראיה, ואח"כ מה הכהן רואה, ואח"כ בהחלטות הכהן, ואח"כ מעשי היוצא מהסגר נדון תחילה

 דרך הסבר )א(כהן הרואה מראה 

ן )יג,ו(בכתובים  ה ֨ ֶ֖ית )יג,ז(  ְוָרָאהַ֣֩הּכ  נ  הׁ֣ש  ְרָאֵ֥ "כהן שרואהו אותו לימוד  [)יג(משנה -וב )ד( משנה תו"כ פ"ב פרק ב]מלמדת  – ְונ 
ְרָאֵ֥ה )יג,ז(לסביל  ְוָרָאה֣֩ )יג,ו(לומד משנוי הלשון מפעיל  [תוה"מ]הבראשונה רואהו בשניה ואם מת רואהו כהן אחר."  תלה נדרש כי  ְונ 
כלומר עבורו זאת  :טט), רואה בפעם הראשון כגון שהוא כהן אחר בפעם השניה(  :)טטהראיה בנראה שיתראה שנית. אף שהכהן הרואה 

, מזה הוציא הספרא שלכתחילה צריך שיראה הכהן שנית, דהיינו שהכהן שרואהו בראשונה יראה בשניה ואם מת תהיה ראיה ראשונה(
    די אם הוא נראה שנית אף לכהן אחר.

ֶ֖ית )יג,ז( נ  הׁ֣ש  ְרָאֵ֥ ֶ֖יתהראשון. תבנית הטעמים  המלים מלמדות שהמראה יראה "מכל מקום" היינו לאו דווקא ע"י הכהן – ְונ  נ  הׁ֣ש  ְרָאֵ֥  ְונ 

 מרכא טפחא, כעין יתור לרבות, מתאימה כאן לדרישה "מכל מקום" ומרבה לראיה כהן אחר!   –

 דרך הסבר )ב(כהן הרואה מראה 

יו ה(יג,) [רמב"ן] יָנ֔ ָעַמ֣דְּ֣בע  ֤הַ֣הֶּנ ַגע֣  ּנ  וכמוהו "ועינו  ו מלמד על המראה()לרש"י בעיניבמראהו ובשעורו הראשון. לשון רבנו שלמה.  - ְוה 
,ז(, וכן "כעין הקרח הנורא" )יח' א,כב(. אבל ב'תורת כהנים' שנינו )תזריע נגעים פרק ט,יד(: אין לי אלא איבהע' כעין הבדלח" )במ' 

ם (יג,לז) בעיני עצמו, בעיני תלמידו מניין? תלמוד לומר: דַ֣הֶּנֶ֝תק-ְוא  יָניוָ֣֩עַמ֨ אם כן פירושו: 'ואם בעיני הכהן  )ראה הרחבה להלן(. ְּבע 
)לרמב"ן לפי תו"כ בעיניו מלמד על עיני  הנזכר עמד הנגע', כלומר, שעמד על עמדו, לא שינה את מקומו ולא פשה לפי מראית עיני הכהן

" )מ"ב א,יד( ניך. ולשון מורגל הוא בדברי חכמים )ראה ב"ק מא,ב ועוד(; כך אני בעיניך; וכן "ועתה תיקר נא נפשי בעיהכהן וכהן אחר(
 בדעתך ומחשבתך. וירמוז הכתוב, כי לפי מראית עיניו ישפוט בפסיון, אינו צריך למדוד את הנגע.   -

ם (יג,לז) [תו"כ פרשה ה פ"ט )יד(]-נאמר ב (על "בעיניו")הרחבה  ֣֩-ְוא  יָניו , אין לי אלא בעיני עצמו בעיני בנו בעיני תלמידו מנין ְּבע 
םתלמוד לומר  ינָ֣-ְוא  דַ֣הֶּנֶ֝תקְּבע   .  יוָ֣֩עַמ֨

 

ן )יג,ו(-בדרך הסבר )א( לומדים על הכהן הרואה מ ה ֨ ֶ֖ית )יג,ז(  ְוָרָאהַ֣֩הּכ  נ  הׁ֣ש  ְרָאֵ֥   ְונ 

יו ה(יג,) [רמב"ן]-בדרך הסבר )ב( לומדים על הכהן הרואה מ יָנ֔ ָעַמ֣דְּ֣בע  ֤הַ֣הֶּנ ַגע֣  ּנ   ְוה 

֝תֹו (ויג,) אפשר כי ן֣א  ה ֨  ין מלמד ולומד, שלכתחילה הכהן ידון ואם מסופק בפסיון יסמוך על בנו או תלמידו.קדמא ואזלא, מרמז לכע - ַהּכ 

בנו ותלמידו והם אם מתחילה ראוהו גם היינו שהכהן הראשון מסופק בפסיונו בסוף שבוע ראשון כשבא לראותו. ו )יג,לז(-ב [הח"ח]פירש 
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
ואפשר כי גם יפטור  :, יסגיר )אחרי השבוע הראשון( )טט()כאן המשמעות היא במראהו ושיעורו אומרים שלא פשה אלא עמד בעיניו 

 )אחרי השבוע השני((.

היות והכהן לא מדד את הנגע עליו לדון  לפי מראית עיניו ישפוט בפסיון, אינו צריך למדוד את הנגע.זה יתאים לפירוש הרמב"ן שהכהן 

 לכן סומכים על בנו או תלמידו. ,לפי מראה עיניו

 

 יום הראיה

ית ּ֣בַ֣ ()יג,ו נ  ׁש  י֣  יע   על הענין., ממין הענין מרמז על כעין מספר גריעות ו/או תוספות – ונח זרקא סגולמ –ּ֣֣יֹוםַ֣הְּׁשב 

אם נאמרו בשבוע ראשון למה נאמרו בשבוע שני אלא שבבגד העומד בראשון מסגיר ובשני שורף,  )ח( [תו"כ פ"ב פרק ב]-נאמר ב
 לומר בשבוע ראשון וצריך לומר בשבוע שני.ובאדם העומד בראשון מסגיר ובשני פוטר, צריך 

כדי לומר בסוף שבוע שני פסק על הבגד ועל האדם הם צריכים להיבדק. תבנית הטעמים מונח זרקא סגול, בסוף השבוע השני, מרמזת 

ית הטעמים המרומזות בתבנממן הענין על הענין גריעות ותוספות שהבדיקות נערכות בתנאים שנקבעו לבדיקות בסוף שבוע ראשון. ב

ית ֣ ()יג,ושל  נ  ׁש  י֣  יע  י ֣ )יג,ה(-, אלו הן כמו הנדרש בונח זרקא סגולמ –ַּ֣בּ֣יֹוםַ֣הְּׁשב  יע  ַּבּ֣יֹוםַ֣הְּׁשב  ן֣  ה  מונח זרקא מונח  - ְוָרָא֣הּוַ֣הּכ 

 כהן שראיתו נחלשה וממנו לומד למעט שעות שאין רואים בם, סגול, )א( ממעט 

 ד ימי הסגר עד ליום שאפשר לראות בו את המראה,מעונן עו )ב( מוסיף על יום השביעי כאשר הוא

 )ג( גורע ממקום הראיה כי אינו רואה בתוך בית.

 
 מה הכהן רואה

ָה֣ה֣ )יג,ו( )ה( [תו"כ פ"ב פרק ב] ּכ  ּנ ה֣  ַגעיכול למטה מארבע מראות תלמוד לומר ְוה  ַגע֣, אי ַהֶּנ֔ ּנ ה֣ יכול במראיו תלמוד לומר ַהֶּנ֔ ְוה 
ָה֣ה֣ ָה֣ה֣ )יג,ו( )ו(יו לא למטה מארבע מראות. הא כיצד כהה ממראּכ  ּכ  ּנ ה֣  ַגעשאם העז וכהה כאילו לא העז, ְוה  , שאם כהה והעז ַהֶּנ֔

 כאילו לא כהה. 

 

ית ֣ )יג,ו( נ  ׁש  י֣  יע  ֝תֹוַּ֣בּ֣יֹוםַ֣הְּׁשב  ן֣א  ה ֨  ְ֣וָרָאהַ֣֩הּכ 
ית ֣בבדיקה  נ  ׁש  י֣  יע  ְ֣֩וָראָ֣אם אין סימן טומאה )שער לבן ו/או מחיה( אז  ַּבּ֣יֹוםַ֣הְּׁשב  קטנה בתפקיד שיעור )א( אומדנת צבע -תלישא – ה

יו֣)יג,ה(בד"ה  ]רמב"ן[המראה, )ב( גודל המראה. פי'  יָנ֔ ָעַמ֣דְּ֣בע  ֤הַ֣הֶּנ ַגע֣  ּנ  ישפוט  )של הכהן(וירמוז הכתוב, כי לפי מראית עיניו ...  ְוה 
 . בפסיון, אינו צריך למדוד את הנגע

ָה֣ה֣אם אומדנת הצבע קובעת כי  ּכ  ּנ ה֣  ַגעְ֣וה  "כהה ממראיו לא למטה מארבע  [תו"כ מ"ה] -הצבע עדיין צבע של נגע, כנאמר בַהֶּנ֔
ה֣-ְול אאז יש עוד בדיקת שיעור האם הנגע פשה מעבר לגודלו ביום השביעי הראשון ואז הכהן יחליט הנגע. אבל כאשר  מראות", ָפָׂשֵ֥

אה קובעת שהמראה הוכהה מתחת לקרום ביצה הכהן פוטר הנגוע והוא הכהן פוטר הנגוע והוא טהור. )אם אומדנת צבע המר ַהֶּנֶַַֽ֖געָּ֣ב֑עֹור

 טהור, אבל זה לא נלמד מפסוק זה(

 

ָה֣ה֣ )ו( [תו"כ פ"ב פרק ב] ּכ  ּנ ה֣  ַגעשאם העז וכהה כאילו לא העז, ְוה   , שאם כהה והעז כאילו לא כהה.ַהֶּנ֔

מתחילה והדרא למראה היותר כהה מהמראות דיינינן שאם העז וכהה. כלומר שאם היה עזה כשראהו הכהן  )=הח"ח([ חפץ חיים]ה
 לה כאילו לא היתה עזה מעולם אלא כהה תמיד מתחילה ועד סוף:

ַגע ]הח"ח[ ַגע֣. השתא דרש מתיבת ַהֶּנ֔ מקרום ביצה  (החל)לבן מתחילה דהיינו  )לבן חלש( דהיינו אם היתה כהה עוד ענין אחרַהֶּנ֔
ָה֣ה֣יינינן לה כאילו לא היתה כהה מעולם אלא עזה מתחילה ועד סוף וה"פ והדרא להיות עזה אפילו כשלג ד )ולמעלה( ּכ  ּנ ה֣  היינו ְוה 

ַגע֣אותה שהיתה כהה חזרה להיות  יו֣ )יג,ה(האלו קרינן לה עומד  ובשתי החלוקותדהיינו בהרת שהפרשה מדבר בה ַהֶּנ֔ יָנ֔  וטהור.ְּבע 

ַגעהמלים  ָה֣הַ֣הֶּנ֔ ּכ  ּנ ה֣  ַגעויים בצבע המראה הם נשארו עדיין  בגדר מראה טמא לכן הכתוב קוראו מלמדות שאף אם היו שינ ְוה    ַהֶּנ֔

ַגע ָה֣הַ֣הֶּנ֔ ּכ  ּנ ה֣   קטן, שני לימודים כפשוטם, ממראה עז למראה כהה שעדיין טמא, ממראה כהה למראה עז-פשטא מונח זקף – ְוה 

 

 )יג,ו(-נשאר בצריך עיון על ההבדלים בין )יג,ה( ו

יו  )יג,ה(י שנוי בצבע הטמא, וקוראם הכתוב בשבוע הראשון שני מצב יָנ֔ ָעַמ֣דְּ֣בע  ֤הַ֣הֶּנ ַגע֣  ּנ   קטן,  -מהפך פשטא מונח זקף – ְוה 

ַגע )יג,ו(בשבוע השני שני מצבי שנוי בצבע הטמא, וקוראם הכתוב  ָה֣הַ֣הֶּנ֔ ּכ  ּנ ה֣   קטן,-פשטא מונח זקף – ְוה 

יו ()יג,הבסוף שבוע ראשון  יָנ֔  גיר אם לא פשהההלכה להס ָעַמ֣דְּ֣בע 

ַגע ()יג,ובסוף שבוע שני  ָה֣הַ֣הֶּנ֔  ההלכה לטהרו אם לא פשה ּכ 

 

הַ֣הֶּנֶַַֽ֖געָּ֣ב֑עֹור-ְול א ()יג,ו   ָפָׂשֵ֥

הַ֣הֶּנֶַַֽ֖גע֣-ְול א ()יג,ו -ְול א )ז( [תו"כ פ"ב פרק ב] -מרכא טפחא, כעין יתור לרבות על אי הימצאות הפשיון ביום הבדיקה את הנאמר ב -ָפָׂשֵ֥
ה֣ ה-ְול אופשה כאילו לא כנס הנגע שאם פשה וכנס כאילו שאם כנס ָפָׂשֵ֥ אתנח, מגביל שלא להתחשב בשינויים בגודל  - ָּב֑עֹור     .ָפָׂשֵ֥

 לכן האיש טהור. )ד( [תו"כ פ"ב פרק ב] -וב )יג,ה(הנגע בין ימי הבדיקה, בדומה למתרחש בשבוע ההסגר הראשון, כמתואר בפסוק 

ם )יג,ז(תבנית הטעמים של  ה-ְוא  ְפֶׂש֤הָּ֣֣פׂש ֨ )יג,ה,ו( על פשיון בין ימי הבדיקה גם בגוון -מלמדת ל  )יא( [תו"כ פ"ב פרק ב] -הנדרש בת 

 השונה מהמראה המקורי.

 

ית ֣ ()יג,ושולב בדיון על   )ח( [תו"כ פ"ב פרק ב] נ  ׁש  י֣  יע    ַּבּ֣יֹוםַ֣הְּׁשב 

 

וא֣ ()יג,ו החלטות הכהן ְסַּפַ֣חת֣ה ֔ מ  ן֣  ה  ֲה֤רֹוַ֣הּכ  סְּ֣בָגָדְֶ֖֣וט  ֶּבֵ֥ רְוכ  ָֽ     ׃יוְ֣וָטה 

ְסַּפַ֣חת֣)ט(  [תו"כ פ"ב פרק ב] מ   ֣ ן ה  ֲה֤רֹוַ֣הּכ  ואאף על פי שהלכה וחזרה תלמוד לומר  יכולעל פי שלא נשתנו מראיה או  אףְוט  מה  ה ֔
 מטהרים.  וחכמיםיעשה לה רבי יהודה אומר תראה כתחילה 

 

ְסַּפַ֣חת֣)א(  מ   ֣ ן ה  ֲה֤רֹוַ֣הּכ   רה בגוון ארבע מראות טמאות וגם בגודלה המקורי כגריס ויותרנשא על פי שלא נשתנו מראיה אףְוט 

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
ואאף על פי שהלכה וחזרה תלמוד לומר  יכולאו )ב(      ה ֔

ואמקצת הגריס אחר הפטור וחזר למקומו יהיה טהור? ת"ל  אף על פי שהלכה יכולאו  – [החפץ חיים לתו"כ ביאורתורה שלמה ] . ה ֔
 חילה פירוש כאילו נגע חדש.מה יעשה לה? רבי יהודה אומר תראה בת

)והיות וטוהר ממשיך  קסברי רבנן כיון שמקצת הגריס עמד במקומו כשחזר הגריס, למקומו חזר ואינו נגע בתחילה וחכמים מטהרים

כולו וחזר  , אלא אם הלך(טמא ומוחלט )יג ז,ח(, אבל אם רק העז בצבע עדיין טהור –, אבל אם בהתחדשותו יפשה מעבר למראה המקורי להיות טהור
  [מ"ז משנה נגעים פ"ד]-וזה לכ"ע תראה בתחילה כמוכח ב

 

וא ()יג,ו ְסַּפַ֣חת֣ה ֔ מ  ן֣  ה  ֲה֤רֹוַ֣הּכ  המסיים את ההסגר ומטהר את הצרוע  כפשוטו אחדקטן, שני לימודים -מהפך פשטא מונח זקף – ְוט 

ואומלמד על העתיד: המלים  אחד שיוצא מפשוטו  המוסגר. ְסַּפַ֣חת֣ה ֔ ְסַּפַ֣חת כדי ללמד כי ת הןיתירו מ  ואקוראת שם לנגע זה, ומלת  מ   ה ֔

 . הכתוב הזה שייך כפי שמוסבר להלן הנגע באותו מקום אחרי הפטורלפני התעוררות  מצב איזהלנדרשת 

 

֣  ()יג,ו ן ה  ֲה֤רֹוַ֣הּכ  ואהכהן רואה ומטהר.  - ְוט  ְסַּפַ֣חת֣ה ֔  טהור.ע"פ החפץ חיים אם נגע זה יתמיד במצבו אז הוא  – מ 

 ?כמה צריך הנגע להיגרע כדי שאם יתעורר שוב באותו מקום יקרא נגע חדש

וארבי יהודה אומר כלשהו, מדוע כי הוא כבר לא   המקורי שטוהר.  ה ֔

מצב לר' יהודה . מצב שלישי, הלכה לגמרי וחזרה מצב שני. השינוי , הלכה חלקית וחזרה מצב אחדההישארות המלאה כמו בעת הטהרה זה 
   .שלישי יביאו לראיה חדשהשני ו

 שגם הוא טהור. מצב שני. ההישארות החלקית זה מצב אחדחכמים אומרים ההישארות המלאה כמו בעת הטהרה זה 

ואהלכה כולה וחזרה, רק אז זה לא   ויגרום לראיה חדשה.   מצב שלישיהמקורי שטוהר זה  ה ֔

ואע"פ הטעמים:  ְסַּפַ֣חת֣ה ֔ מרמז לטהור ולראיה חדשה. מונח עשוי לרבות על ההישארות המלאה הישארות קטן -זקףקטן, -מונח זקף – מ 

 .וחזרה והמחלוקת היא האם זה טהור או מצריך ראיה חדשה חלקית

 

ר ,ו(יג 'תז 'וי) מעשי היוצא מהסגר ָֽ יוְ֣וָטה  סְּ֣בָגָדֶ֖ ֶּבֵ֥  ְוכ 

יו ,ו(יג) )י( [תו"כ פ"ב פרק ב] סְּ֣בָגָדֶ֖ ֶּבֵ֥ רושב, ומלטמא בביאה, , וכבס בגדיו מלטמא משכב ומְוכ  ָֽ מן הפריעה ומן התגלחת ומן  ְוָטה 
ְפֶׂש֤ה (ז,יג 'תז 'וי)הציפרים, וכבס בגדיו יכול הוא מסולק, תלמוד לומר   טמא. ת 

 

֝תֹו ,ו(יג) ן֣א  ה ֨  יוצא מן ההסגר לטבול והוא טבול יום ומכבס )טובל( בגדיו.לו שהוא טהור מצרעת ו עיהודו ]התוה"מ[ע"פ  ְוָרָאהַ֣֩הּכ 

ית ּ֣בַ֣ נ  ׁש  י֣  יע  זאת גריעה  בתפקיד גריעה מענין האיסור שהיה על האיש היוצא מההסגר אחרי שטבל להטהר. מונח זרקא סגול, –ּ֣֣יֹוםַ֣הְּׁשב 

 חלקית, כי לא עברו ממנו כל האיסורים כלהלן. 

 א[ מידרוג בהיתר ואיסור:

יו[֣ו]על  )י( [תו"כ פ"ב פרק ב]א א[ ע"פ  סְּ֣בָגָדֶ֖ ֶּבֵ֥ ומלימוד ממקורות  ו מלטמא משכב ומושב, ומלטמא בביאה, , וכבס בגדיְוכ 

שונים שפוסק מלטמא מטבילתו ועד הערב שמש לגבי חולין )אוכלין ומשקים(, ולא כל שכן אדם וכלים שהרמב"ם כללם במה 

ס֣ [סה תוה"מ]-שהמוסגר מטמא, יש לו דין כמו של כל טבול יום. הלכה זאת שייכת לטבולי יום מכל אבות הטומאה. עיין ב ֶּבֵ֥ ְוכ 
ר ָֽ יוְ֣וָטה   לקצת הסבר בכך.ְּ֣בָגָדֶ֖

 בבלי] -וב [ו"מ א"כלים פ משנה] -א ב[ מותר להיכנס מדאורייתא למחנה לויה כולו, ומדרבנן אסור להיכנס לעזרת נשים כדאיתא ב

 .[זבחים לב,ב
 

יו )י( [תו"כ פ"ב פרק ב] סְּ֣בָגָדֶ֖ ֶּבֵ֥ ָֽ֣מלטמא משכב ומושב, ומלטמא בביאה,  ְוכ  ס֣מן הפריעה ומן התגלחת ומן הציפרים,  רְוָטה  ֶּבֵ֥ ְוכ 
יו ְפֶׂש֤ה (ז,יג 'תז 'וי)יכול הוא מסולק, תלמוד לומר  ְּבָגָדֶ֖  .טמא ת 

יו סְּ֣בָגָדֶ֖ ֶּבֵ֥ כאשר  יתור לרבות לכיבוס בגדים וכלים שלא לבש [הל' טומאת צרעת פי"א רמב"ם]-בשם ה [ח"ח]המרכא טפחא,  – ְוכ 

 ת,וטמא אותם בביאה לבי היה מוסגר

ר ָֽ . אפשר כי תו"כ כאן דורש מיעוט המוסגר מן הפריעה ומן התגלחת ומן הציפריםממעט את המוסגר כאן  ,סלוק מגביל – ְוָטה 

ַגע-ְוַהָּצ֝רּוַעֲ֣אֶׁשר,מה( יג 'תז 'וי)-דורשת זאת בהרחבה )ראה להלן( מ [בבלי מגילה ח,ב]והגמרא  פריעה מ)ממעט המוסגר  ּ֣בֹוַ֣הֶּנ֗

א֣ד,ג()וי' מצ' י-ותגלחת( ומ ְרָּפֵ֥ ֵ֛ה֣נ  ּנ   )ממעט המוסגר מן הצפרים( בדרך האומרת זה שייך במצורע מחלט ולא במצורע מוסגר שטהר. ְוה 

 

ר ,ו(יג 'תז 'וי)תני רב שמואל בר"י  [בבלי מגילה ח,ב] ָֽ יוְ֣וָטה  סְּ֣בָגָדֶ֖ ֶּבֵ֥ )מלמד כי המוסגר לא היה חייב  מפריעה ופרימה דמעיקראְ֣וכ 

ֶּב֣סְּ֣בָגָד֑יו  )וי' מצ' טו,יג(א וטימא אחרים( השיב רבא לרב שמואל בר"י ... כי גם בזב נאמר בפרימה ופריעה, אבל היה טמ ...  ְוכ 

ר ָֽ וכו' )הזב בעל שתים או שלוש ראיות אשר טבל אינו מטמא כלי חרס בהיסט בין  טהור השתא מלטמא כלי חרס בהיסט... ְוָטה 

 טבילתו ובין הראיה הבאה. הלכה השייכת רק בזב(

 וכך גם במצורע. מעכשיו וטהר, ואילו בזב מוכח כי  למפרע וטהריית רבא על רב שמואל בר"י היא על הסברו למלת קוש

ים֣ -ְוַהָּצ֝רּוַעֲ֣אֶׁשר ,מה(יג 'תז 'וי)אלא לרבא מיעוט המוסגר מפריעה ומפרימה יש ללמוד מהפסוק  ְה֤יּוְ֣פֻרמ  יו֣י  ַגעְּ֣בָגָד֞ ּ֣בֹוַ֣הֶּנ֗
ְהֶי֣הָ֣פ֔רּוַע֣ י   ֣  . שאין צרעתו תלויה בגופו אלא בימים )המוסגר(יצא זה  )מחלט(י שצרעתו תלויה בגופו מְור אׁשֹו

ֹו׃֣ס-ָּכל ,מו(יג 'תז 'וי)ומהפסוק  ַּמֲחֶנֶ֖ה֣מֹוָׁשבָֽ ּוץַ֣לָֽ חֵ֥ ב֣מ  ֣א֣֑הּואָּ֣בָד֣ד֣י ׁש ֔ אָ֣טמ  ְטָמֶ֖ ֹו֣י  רַ֣הֶּנֵַַֽ֥געּ֣בֵ֛ יֲ֣אֶׁש֨  כתובהשלומדת הגמרא ְ֣ימ ֞

י-ָּכל  ח מן המחנה, מרבות המצורע המוסגר לשילו – ְימ ֞

ןֶ֣אל֣)וי' מצ' יד,ג( ומהפסוק ה ֔ ַהּכ  אֶ֣נַגע-ְוָיָצא֣  ְרָּפֵ֥ ֵ֛ה֣נ  ּנ  ןְ֣וה  ה ֔ ַהּכ  ַּמֲחֶנ֑הְ֣וָרָאה֣  ּוץַ֣לָֽ חֶ֖ ן-מ  ַעת֣מ  ּוַע׃-ַהָּצַרֶ֖ העוסק רק במצורע  ַהָּצרָֽ

ְרָּפֵ֥א֣-המחלט )והמקראות הנמשכים מכך( ודורש מ ֵ֛ה֣נ  ּנ  באת צפרים, הוא חייב במי שצרעתו תלויה ברפואות )מצורע מוחלט( ה ְוה 

 מצפרים, תגלחת וקרבנות. המוסגראת  ממעטתגלחת וקרבנות, ומתוך כך 
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 ויקרא מצורע יד,א )התשע"ט( 4.9 
 

י֣ )וי' מצ' יד,ד( ָֽ ֵ֛רְׁ֣שּת  ַּטה  חַ֣לּמ  ןְ֣וָלַקֹ֧ ה ֔ ַהּכ  ָּוה֣  ב׃֣-ְוצ  ז ָֽ ַעתְ֣וא  י֣תֹוַלֶ֖ ֵ֥ ֶרזּ֣וְׁשנ  ֣ץֶ֣א֔ ֑רֹותְ֣וע  ֹותְ֣טה  יםַ֣חּיֶ֖ ֵ֥ ֳּפר  ֣צ 
טֶ֣את ויקרא מצרע יד,ה: ןְ֣וָׁשַחֶ֖ ה ֔ ַהּכ  ָּוה֣  ּ֣פֹורָ֣הֶאָח֑תֶ֣אל-ְוצ  י-ַהּצ  ים׃֣-ֶחֶֶ֖רׂשַ֣על-ְּכל  ָֽ םַ֣חּי  י  ַ֣מֵ֥

ן֣ )וי' מצ' יד,ה( (א)פרק א[ ספרא מצורע פרשה א ] ה ֔ ַהּכ  ָּוה֣  ציווי בכהן ושחיטה בכל אדם דברי רבי יהודה בר' יוסי, רבי אומר אף ְוצ 
 שחיטה בכהן.

ע֣ (וי' מצ' יד,ב) )ג( [ספרא מצורע פרשה א]-מר ברבי יהודה בר' יוסי חולק על הנא ָר֔ ן-בּתֹוַר֣תַ֣הְּמצ  ָֽ ה  מנין שחיטת ציפרים והזיית  ..., ּכ 
ן-דם ציפור ותגלחתו ב ָֽ ה  ָּוה ֣אומר שהלכה כרבי.  ]התוה"מ[-ו ,ּכ  ןפשטא בתפקיד "אחד"  – ְוצ  ה ֔ קטן בתפקיד שני כהנים. לכן -זקף – ַהּכ 

ן ה ֔ ַהּכ  ָּוה֣  טחד מצווה לכהן אחר משמעו שכהן א ְוצ  , ואם הכהן שוחט אז אינו צריך לצוות לכהן אחר לשחוט, טעם טפחא במלת  ְוָׁשַחֶ֖

ןבתפקיד שנוי משמעות והתפשטות האפיון אל הכתוב לפניו  ְוָׁשַחֶ֖ט ה ֔ ט, ללמד בשנוי סדר המלים  ַהּכ  ן ְוָׁשַחֶ֖ ה ֔ ָּוה ֣ואז פשטא במלת  ַהּכ   ְוצ 

" והצווי לא מתקיים. ובסיכום:אם הכהן אינו שוחט הריהו הוא מצוה לכהן אחר לשחוט, ואם הוא בתפקיד עוצר קצר המנתק ממלת "הכהן

 שוחט אז אינו מצוה.

ּ֣פֹור-ְוָׁשַחֶ֖טֶ֣את )וי' מצ' יד,ה( )ב( מלמדת  ָהֶאָח֑ת֣-)פי' הח"ח כי ה"א הידיעה בשבשתים )המובחרת( הברורה ָהֶאָח֑ת֣שבשתים, ָהֶאָח֑ת֣, ַהּצ 

י)וי' מצ' יד,ד(  אם אין שוות יקח שונות, ומה שדרשנו מטעם מקף שלזאת()מכאן שבדיעבד  ָֽ ים֣-ְׁשּת  ֵ֥ ֳּפר  שאם מתה אחת מהם או ָהֶאָח֑ת֣ מסייע לזה(צ 
 .שנעשת טריפה יקח זוג לשנייה

ּ֣פֹור-ֶאת . מונח פהאו שנעשת טרי ב( -)טט מתה אחת מהם  א( -)טט מצב של סיבות לחסרון צפור -מקף בתפקיד רב֣-ֶאת, מקף מונח – ַהּצ 

ּ֣פֹור יקח-בתפקיד רבוי ש  ולא שיחליפם בשתי צפרים אחרות. זוג לשנייהלהשלמה של  ּצ 

 .)משנה ו(לריש לקיש אפשר לומר שמגביל הנאה משעת לקיחה  .שבשתים)המובחרת( הברורה מחזק את הדרשה , להגביל, אתנח – ָהֶאָח֑ת

 

י-ָהֶאָח֑תֶ֣אל)וי' מצ' יד,ה(  )ג( י-ֶאל)שתי צפרים עבור שני מצורעים( הם ואין שתי ֶחֶֶ֖רׂש-ְּכל  ֶרׂש-ְּכל  , והלא דין הוא מה אם )אל כלי אחד( ֶחֶ֖
)אבל זריקת דם שתי חטאות של אנשים שונים  כשרו לעירובים)ששחט חטאת של א' עבור ב' שתי החטאות פסולות( במקום שלא כשרו משם לשם 

תלמוד )של דמם בכלי אחד( אינו דין שיכשרו לעירובים עבור מצורע אחר(  )צפורי מצורע אחד כשרות, כאן שכשרו משם לשם שנתערב כשרה(
י-ָהֶאָח֑תֶ֣אל֣)וי' מצ' יד,ה(לומר  ֶרׂש-ְּכל  י-ֶאל, ואין שתים ֶחֶ֖  .ֶחֶֶ֖רׂש-ְּכל 
י-ֶאל אתנח – ָהֶאָח֑ת ֶרׂש-ְּכל  בלת המסקנה , אפשר כי בתפקיד התפשטות האפיון של כלי אחד אל מעבר לאתנח ומתקטפחא ללא מרכא לפניה – ֶחֶ֖

י-ֶאל)שתי צפרים עבור שני מצורעים( ואין שתיהם   . )אל כלי אחד( ֶחֶֶ֖רׂש-ְּכל 

 

י֣)וי' מצ' יד,ה( )ד( ֶרׂשיכול אחד מן הכלים, תלמוד לומר  ְּכל  יאי חרס יכול מקידה, תלמוד לומר  ֶחֶ֖ ם֣, ֶחֶֶ֖רׂשהא כיצד זו פיילי של  ְּכל  י  ַמֵ֥
ָֽים , רבי אליעזר )נובע טיפין( ולא מים מנטפים)אינו נובע בהתמדה( ולא מים מכזבים שהתבשלו( )ולא מים מלוחים ולא מים פושרים  ַחּי 

יאומר מה מים שלא נעשה בהם מלאכה אף  שלא נעשה בהם מלאכה, רבי שמעון אומר מה מים הברורים שבמינן אף ציפור  ְּכל 
 הברורה שבמינה זו קיפל.

י-ֶאל' יד,ה( )וי' מצ-בקטע הבא מבורר תפקיד טעם מקף ראשון ב ֶרׂש-ְּכל   ֶחֶ֖

ּ֣פֹורָ֣הֶאָח֑תֶ֣אל-ְוָׁשַחֶ֖טֶ֣את  )וי' מצ' יד,ה(, שאלה צו. [אבן הבוחן, הרב רוזנבוים יעקב מאיר ,אוצר החכמה] י-ַהּצ  ֶרׂשַ֣על-ְּכל  ם֣-ֶחֶ֖ י  ַמֵ֥
ָֽים ס"ק א'. ( ובו סעיף אחד.שלא לעשות סחורה מדבר איסור, )עיין במתני' חולין מ"א ע"א ונסה להקשות לפי הט"ז יו"ד סי' קי"ז  ַחּי 

 )מצורע(
ורה מתירה לשחוט אל כלי, ועל תצו. שיטת הט"ז הוא שאין כח ביד חכמים לאסור דבר שהתורה התירה בפירוש, וכיון שה התשוב

 מים האיך אסרו חכמים בחולין מ"א. )אמרי דוד(

לתוך כלים אבל שוחט הוא לתוך עוגא של מים אין שוחטין לא לתוך ימים ולא לתוך נהרות ולא  ,מ"ט[ב"משנה חולין פ]זה לשון 
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:
יקים מפני מראית עין שהדם הוא סיכום: אין שוחטין לתוך מים צלולים מפני מראית עין של ע"ז של בבואה, אין שוחטין לתוך כלים ר

 לזריקה לע"ז.

טֶ֣את )וי' מצ' יד,ה( ּ֣פֹורָ֣הֶאָח֑תֶ֣אל-ְוָׁשַחֶ֖ י-ַהּצ  ֶרׂשַ֣על-ְּכל  ים-ֶחֶ֖ ָֽ םַ֣חּי  י  מים חיים, שני -חרש ועל-כלי-שחיטת צפור המצורע היא אל ַמֵ֥

, או )ב( כלי ,מ"ט[ב"לרמב"ם חולין פפירוש המשנה ]דברים ביחד. ואילו במצב של כל אחד לעצמו: )א( מים צלולים בקרקע או כלי 

יכין מסכת  -תפארת ישראל ]ריק, שחיטת חולין לתוכן אסורה מפני מראית עין של ע"ז )כי עע"ז משתמשים בדם ללא תערובת לע"ז 
 .[נח,מ"ט ב"חולין פ

י-ֶאל )וי' מצ' יד,ה( ק ממראית עין של שחיטה לע"ז, )ב( , מלמד על )א( מצב אסור של שחיטת חולין כדי להרחימקף ראשון -ֶחֶֶ֖רׂש֣-ְּכל 

)וי' אח"מ טז,ח( -)וי' מצ' יד,ז( ושלח את הצפור, מפנה ל-עה"ת ב רמב"ןלעומת מצב רצוי של שחיטה במצות ה' לטהרת מצורע, כפירוש 

הנבדלים  לענין שלוח שעיר לעזאזל ללמד ששני השילוחים ופרה אדומה נעשים כמצות ה' להעביר את רוח הטומאה ולא לשם של שכלים

 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. 

וי' )יה להתפרש לשם ע"ז כמו בשחיטת חולין לכלי ריק יש לו יסוד המרומז בטעם המקף הראשון של הכתוב אפשר כי במקרה שפעולה עשו

י-ֶאל (מצ' יד,ה ֶרׂש-ְּכל   מפני חומרת ע"ז. ֶחֶ֖

 

י-ֶאל )וי' מצ' יד,ה(-ב מקף שניבקטע הבא מבורר תפקיד טעם   ֶחֶֶ֖רׂש-ְּכל 

 ... מביא פיילי של חרש חדשה כיצד מטהרין את המצורע היה ,מ"א[ד"משנה מסכת נגעים פי]
כל הסדר הזה מפורש בתורה. והיות כלי חרש חדש קבלה. ותרגם יונתן בן עוזיאל  ,מ"א[ד"פירוש המשנה לרמב"ם מסכת נגעים פי]

 מזרק פיאלי. והיות המים רביעית קבלה, אמרו מים שדם הצפור נכר בהם שיערו חכמים רביעית. וכן קבירת צפור שחוטה קבלה.
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 [בדיה מברטנורא מסכת נגעים פרק ידר' עו] 

י-ֶאלדכתיב )ויקרא י"ד(  -חדשה  ֶרׂשַ֣על-ְּכל  ם-ֶחֶ֖ י  , מקיש כלי למים, מה מים שלא נעשה בהן מלאכה, אף כלי שלא נעשה בו ַמֵ֥
 מלאכה:

 ...  היה מביא פיילי של חרס חדשה ,מ"ב[ב"משנה מסכת סוטה פ]
של חרש, כלי חרס. וצריך שיהיה כלי זה לא נשתנה שינוי גדול מחמת אורך  פיילי ,מ"ב[ב"פירוש המשנה לרמב"ם מסכת סוטה פ]

י-ֶאל֣)וי' מצ' יד,ה(הזמן. וענין אמרו חדשה, שלא נעשת בה מלאכה כלל ואפילו כל שהוא, כמו כלי חרס של מצורע שנ' בו  ֶרׂש֣-ְּכל  ֶחֶ֖
ים-ַעל ָֽ םַ֣חּי  י   נעשה בו מלאכה., ואמרו מה מים חיים שלא נעשה בהן מלאכה אף כלי שלא ַמֵ֥
 

י-ֶאל ֶרׂש-ְּכל   )ב( לא מתאימים לטהרת המצורע.-, מרמז על מספר מצבים של כלי חרש, מצב )א( ומקף שני - ֶחֶ֖

י )במ' נשא ה,יז()א( מקדה שבר כלי שעשוי להחזיק משהו שימושי ולכן מקבל חשיבות ואסור להוצאה בהלכות שבת, והוא  ְכל  שבו  ָחֶ֑רׂש-ּב 

 (.וטה לב,בבבלי סמשקין הסוטה )
לחבירו דברי ר' יהודה ר' מאיר אומר כדי לחתות בו את האור  חצי אריח( –)רמב"ם חרס כדי ליתן בין פצים ,מ"ז ח"משנה מסכת שבת פ

אמר רבי מאיר אף על פי שאין ראיה לדבר זכר לדבר )ישעיה ל( ולא ימצא במכתתו חרס לחתות  רביעיתרבי יוסי אומר כדי לקבל בו 
 לו רבי יוסי משם ראיה )שם /ישעיה ל/( ולחשוף מים מגבא: אש מיקוד אמר

 )ב( כלי חרש שלם שהיה בשימוש

י-ֶאל )וי' מצ' יד,ה()ג( כלי חרש חדש שלא היה בשמוש.  ם-ַעל טפחא – ֶחֶֶ֖רׂש-ְּכל  י  ָֽים ַמֵ֥ ָֽים, מלת מקף מרכא סלוק – ַחּי   סלוקאו טעם  ַחּי 

רבי ...  )מ"ד(-בתפקיד פותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריו, כנדרש ב ֶחֶֶ֖רׂשבמלת  מגביל המים למים שלא נעשה בהן מלאכה, טעם טפחא
יאליעזר אומר מה מים שלא נעשה בהם מלאכה אף  להקיש את הכלי אל המים שיהיה ]כ[ ...  התוה"מ ,שלא נעשה בהם מלאכה ְּכל 

)וי' מצ' יד,ד( מאזב -ודומה ללימוד תו"כ ב -ט . טוכ"ה בסוטה )דף טו(. )והרמב"ם כתב שהוא קבלה כיון שאין מבואר בקרא(חדש, 

 לשני תולעת ששניהם כבתחילה )ללא שימוש קודם(.
 

 

ם-ַעל֣)וי' מצ' יד,ה(סוף )משנה ד( מובא כאן כי בירור משמעות  י  ים ַמֵ֥ ָֽ  )משנה ה(-עובר מאמצע )משנה ד( ל ַחּי 

הח"ח   ים שבמינן אף ציפור הברורה שבמינה זו קיפל. רבי שמעון אומר מה מים הברור...  פרק א[ )מ"ד(ספרא מצורע פרשה א ]

ים )וי' מצ' יד,ו( -מפרש שהקשת הצפור הברורה )המובחרת( אל המים הברורים היא מ ָֽ ַחּי  םַ֣הָֽ י  הַ֣עֶ֖לַ֣הַּמֵ֥ רַ֣הְּׁשֻחָט֔ ּפ ֣ , טעם טפחא  ַהּצ 

הברורים( אל הצפור השחוטה הכתובה בתפקיד פותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריו ומעביר את תכונת הברור )של המים  ַעֶ֖לבמלת 

 בסמיכות ושהיא תהיה ברורה )מובחרת(.

 

ם-ַעל)וי' מצ' יד,ה( -בקטע הבא מבורר תפקיד טעם מקף ב י   ַמֵ֥

ם-ַעל )וי' מצ' יד,ה( -)טט  זה כתוב שני פעמים על מים חיים יט[ מ]התוה" י  ָֽים ַמֵ֥ ָֽים )וי' מצ' יד,ו( ַחּי  ַחּי  םַ֣הָֽ י  ה על מים , א[ מור( ַעֶ֖לַ֣הַּמֵ֥
לאפוקי אם נעשה בהם שינוי אם ע"י מלח )מלוחים(, כמו עד חיותם )יהושע ה'( וימרחו על השחין ויחי )ישעיה לח(, בריאים שהחי מורה בריאות 

אם ע"י האש )פושרים(, הב' מורה על שנובעים תמיד ואינם פוסקים כמו החי שאינו פוסק מתנועתו, ועז"א נובעים ולא מנטפים ולא 
 :)כמ"ש בפ"ח דפרה(, ועי' בספרי )חקת פסקא קכ"ח(ם פעם אחד בשבוע מכזבי

 

ָֽיםאם לעיל לא טעם סלוק מגביל אלא מלת   , אז הטעם מתפנה לדרישה כאןַחּי 

ים-ַעל ָֽ םַ֣חּי  י   , מקף מרכא סלוק – ַמֵ֥

ם-ַעל י   להלן, מורה על ענין בעל מצבים אחדים ביחס בין נפח דם הצפור ובין נפח המים. ראה מקף – ַמֵ֥

ים-ַעל ָֽ םַ֣חּי  י  ָֽים, מקף מרכא סלוק – ַמֵ֥ םמגביל את המים החיים וטעם מרכא במלת  סלוק – ַחּי  י  ...  )מ"ד(-מרבה את הגבלה כנדרש ב ַמֵ֥

ים ָֽ םַ֣חּי  י   ...   , )נובע טיפין( ולא מים מנטפים)אינו נובע בהתמדה( ולא מים מכזבים )שהתבשלו( ולא מים מלוחים ולא מים פושרים  ַמֵ֥
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 ויקרא אחרי מות טז,א )התשע"ח()בהשתפות נחלת יעקב( 4.10 

ָֽי טז,ה: אח"מויקרא  )המשך משנת התשע"ז( חְׁ֣שנ  ַּקֵ֛ ל֣י  ְׂשָרא ֔ ֣י֣י  ְּבנ  תֲ֣עַדת֣  א ֗ ה׃-ּומ  ָלָֽ דְ֣לע  לֶ֣אָחֶ֖ י  ֶ֖יםְ֣לַחָּט֑אתְ֣וַאֵ֥ ּז  י֣ע  ֵ֥ יר  זה הפסוק  ְׂשע 

 הראשון העוסק בכפרת עם ישראל ולא בכפרת כהן גדול והמקדש.

אתנח, מגביל את כפרת החטאת המלאה רק לעבירות שבין אדם למקום ורק לזמן שבית המקדש קיים ומקריבים חטאת. ע"פ  – אתְלַחָּט֑֣

עבירות שבין אדם לחבירו גם בזמן בית המקדש אין שעיר המשתלח מכפר עד  "ז / ט[מ,ח"פירוש המשנה לרמב"ם מסכת יומא פ]

 שירצה את חבירו.

בזמן שאין בית המקדש רק תשובה ועיצומו של יוה"כ מכפרים בהגבלה לעושה  / ח[ ו"מ,ח"יומא פפירוש המשנה לרמב"ם מסכת ]

זיד בכרתות ומיתות בית דין ועשה תשובה. תשובה ויום מוהבשגגה, למרצה את חבירו, אבל החוטא וסומך על יוה"כ לכפר אינו מתכפר, 
 הכפורים תולין ויסורין ממרקין,

 

בין לר' אליעזר בין לר' עקיבא חד איל הוא  -דכולי עלמא מיהא  רש"י:) כרבי. -י עלמא מיהת חד איל הוא, כמאן דכול...  [בבלי יומא ע,ב]
 (ולא איירי באיל הכתוב בחומש הפקודים כלל.( ,ה(מ טז"אח 'וי)-)הכתוב ב דציבור, דכולהו אמרי איל העם

ד ,ח(טכ פי' ))במ' דתניא: רבי אומר: איל אחד האמור כאן, הוא האמור בחומש הפקודים ֑ חָׁ יִּל א  ֣ . רבי אלעזר ברבי שמעון אומר: שני (א 
 'וי)-האמור בחומש הפקודים. מאי טעמא דרבי? דכתיב הוא(  בתורת כהנים ואיל אחד לעולה רש"י:)אילים הן, אחד האמור כאן, ואחד 

ד ,ה(מ טז"אח -נפקא ליה מ -הגמרא שואלת מניין לרבי "המיוחד שבעדרו"()מיוחד שבעדרו. ורבי  - ֶאָחֶ֖ד. ורבי אלעזר ברבי שמעון: מאי ֶאָחֶ֖

ח ֣  )דב' ראה יב,יא( בְׁ ם רמִּ ֵריכ ֔ בְׁח ֣  -)טט: לומד מ ורבי אלעזר ברבי שמעון:. נִּדְׁ ם רמִּ ֵריכ ֔ שיש  -וצריכי  רש"י:) חד בחובה וחד בנדבה, וצריכי (נִּדְׁ
 .(לומר חובה תהא מובחרת כדי שיצא ידי חובתו יפה.דעת נוטה לומר נדבה מובחרת כדי שתהא מקובלת ברצון ויש דעת נוטה 

ֽֽה':...  ,יא(יבראה  'דב) ֖רּו ל  דְׁ ר תִּ ֥ ם ֲאש  ֵריכ ֔ ר נִּדְׁ ֣ בְׁח  ם וְׁכ ל  מִּ ֵריכ ֔ ר נִּדְׁ ֣ ח  בְׁ קטן שני לימודים, וטעם -קטן, זקף-פשטא מונח זקף – וְׁכ ל  מִּ

ח ֣  -)טט: לומד מ רבי אלעזר ברבי שמעון: [א ע,בבבלי יומ]-פשטא מרמז ששני הלימודים בפשט הכתוב. אפשר כי )א( כ בְׁ  רמִּ

ם ֵריכ ֔ לומד להביא אפילו עצי מערכה  [)במ' פי' כח,לא(]רבינו בחיי  )ב( נדבה,בין בקרבן חובה ולהביא מובחר בין בקרבן  (נִּדְׁ

ן שנפל בו עכבר להדליק מובחרים חדשים וללא תולעים, וכן שמן זית מובחר למאור ושלא נפל בו שרץ ומטעם זה אסרו רז"ל שמ
 ממנו נרות של בית הכנסת )וכנראה מישהו הוסיף לרבינו בחיי את הציון שו"ע או"ח סי' קנד סע' יב(

ראוי יותר שלא יפריש כל נדרו אלא בבואו לירושלים, שאם יפריש בביתו ויוליכו לירושלים אין זה  [(יב, יא ' ראהדב)פנים יפות ]
֖רּו, והיינו דכתיב מן המובחר שתכחיש בטורח הדרך דְׁ ר תִּ ֥  :שלא יפריש כל נדרו אלא בבואו לירושלים ֲאש 

ֽֽה' ,יא(יבראה  'דב) ֖רּו ל  דְׁ ר תִּ ֥ ֖רּו-לומד מ [פנים יפות]-: הֲאש  דְׁ ר תִּ ֥ ֖רּו, מוצע לומר כי שלא ידור עד בואו לירושלים ֲאש  דְׁ ר תִּ ֥ מרכא  –ֲאש 

ֽֽה'מרמזת כי מקום הנדר יכול להיות במקום הנודר יכול להיות בירושלים אבל טעם מלת  טפחא כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, סלוק  – ל 

 מומלץ לא לנדור מחוץ לירושלים כדי שיביא קרבן מובחר  ]פנים יפות[מגביל, ע"פ פי'

לֶ֣אָחֶ֖ד ,ה(מ טז"אח 'וי) י  ב, אפשר כי בא ללמד על איל העם מרכא טפחא, כעין יתור לרבות כעין קבוצת פרטים העשויה להתרח – ְוַאֵ֥

ֽה)טז,ה( -שב ע לָׁ יִּל לְׁ ֥ ד ,ח(טכ פי' )במ'הבא בנדבה ועל  וְׁא  ֑ חָׁ יִּל א  ֣ ָלָֽהלמוסף הבא כחובת הצבור.  א  סלוק מגביל שבין אם האיל הוא  – ְלע 

יש  יוחד שבעדרו.מ -רבי אלעזר ברבי שמעון: מאי אחד אחד או שנים יהיו מובחרים. כדי שההסבר שלנו יתמזג עם ההסבר של 

ד֣לומר כי טעם טפחא של פועל בתפקיד כפותח טפח להתאפין מהלימוד מהכתוב אחריו, כאן מהמגבלה הנלמדת מטעם סלוק של  ֶאָחֶ֖

ָלָֽה  שתהיה מובחרת. ְלע 

יו וְׁ  ,כד(מ טז"אח 'וי)-נאמר ב ֑ ת־בְׁגָׁדָׁ ש א  ֖ ב  ֔דֹוש וְׁלָׁ ֣קֹום קָׁ יִּם  בְׁמָׁ ֤רֹו ב מ   ת־בְׁשָׁ ץ א  ח ֨ ֽם:וְׁרָׁ עָׁ ד הָׁ ֥ ע  ֲע֖דֹו ּובְׁ ֥ר ב  ם וְׁכִּפ  עָׁ֔ ֣ת הָׁ ת־ע ל  ת־ע ֽלָׁתֹו  וְׁא  ה א  ֤ א וְׁעָׁשָׁ  יָׁצָׁ֗

ֽה  )טז,ג() ואחר כך אילו  [ב,יומא ע בבלירש"י ] ע לָׁ יִּל לְׁ ֥ ֽה:)טז,ה( )ואיל העם  כ"ג( של ע ֽלָׁתֹו  )טז,כד()וְׁא  ע לָׁ ד לְׁ ֖ חָׁ יִּל א  ֥ ם )טז,כד( וְׁא  עָׁ֔ ֣ת הָׁ של  ע ל 

 .כל אלו בטבילה שלישית -ואחר כך אימורי חטאת ל( עדת בני ישרא

ם עָׁ֔ ֣ת הָׁ ת־ע ל  ֣ת – וְׁא  ת־ע ל  ֽה)טז,ה( מצב. אפשר שמברר בין )א( -מקף כרב וְׁא  ע לָׁ ד לְׁ ֖ חָׁ יִּל א  ֥ א  ד ,ח(טכ פי' )במ'ובין )ב(  וְׁ ֑ חָׁ יִּל א  ֣ למוסף. כאן לומד  א 

ֽה)טז,ה( את )א(  ע לָׁ ד לְׁ ֖ חָׁ יִּל א  ֥ ים  ,ח(טכ פי' )במ'-המצווה בואילו האיל למוסף  וְׁא  ֤ ד כְׁבָׁשִּ ֑ חָׁ יִּל א  ֣ ד א  ֖ חָׁ ר א  ֛ ר ב ן־בָׁקָׁ ֧ ח  פ  יח  נִּיח ֔ ' ֵר֣ ֽה  ֤ה ל  ם ע לָׁ ת ֨ בְׁ ר  קְׁ וְׁהִּ

ֽם: כ  ם יִּהְׁ֥יּו לָׁ ֖ ימִּ מִּ ה תְׁ עָׁ֔ בְׁ נָׁה  שִּ ֵנֽי־שָׁ ד של שחר וזהו סדר העבודות תמי ,כג(מ טז"אח 'וי)- [רש"י]הוקרב באחד משתי הקרבות המוספים כפ'  בְׁ
ֽה)טז,ה( ))ואיל העם  (ע ֽלָׁתֹו  )טז,כד() ואילובבגדי זהב, ועבודת פר ושעיר הפנימים וקטרת של מחתה בבגדי לבן,  ע לָׁ ד לְׁ ֖ חָׁ יִּל א  ֥ )טז,כד(  וְׁא 

ם עָׁ֔ ֣ת הָׁ וקטורת  ותמיד של בין הערבים ]ושיירי[ המוספיןבבגדי זהב, והוצאת כף ומחתה בבגדי לבן, ושעירי  ומקצת המוספין (ע ל 
 .ההיכל שעל מזבח הפנימי בבגדי זהב

 

ןֶ֣את: ו,מ טז"ויקרא אח יבַ֣אֲהר ֵ֛ ֹ֧ ְקר  רַ֣הַחָּטֶ֖אתֲ֣אֶׁשר-ְוה  ֹו׃-ַּפֵ֥ יתָֽ ֹוּ֣וְבַעֵ֥דּ֣ב  רַּ֣בֲעדֶ֖ ֶּפֵ֥ ֣֑לֹוְ֣֣֣֣֣֣וכ 
 וביוםמן החולין  אלאמה חטאת אינה באה אלא מן החולין וביום ובידו הימנית, אף כל אינה באה  -חטאת ...  [בבלי זבחים צח,א]

ןֶ֣את֣(ו,מ טז"אח 'וי)הימנית. וחטאת מנלן? אמר רב חסדא, אמר קרא:  ובידו יבַ֣אֲהר ֵ֛ ֹ֧ ְקר  רַ֣הַחָּטֶ֖אתֲ֣אֶׁשר-ְוה  משלו, ולא משל  - ֑לֹו-ַּפֵ֥
ֹו ( ז,לח ' צווי)-ביום, מ )הגמרא מפרטת( ציבור ולא משל מעשר. ּו תִ֜ ֨יֹום צ  ֨יֹום ) נפקא!בְׁ מסכם את הקרבנות היא מלה יתירה בפשט של הפסוק הבְׁ

)אכן ללא צורך הביא  כדי נסבה שבפרשת צו, והיתירות מלמדת על הבאת קרבן ביום, לכן לא צריך ללמוד אותו מהקש מחטאת, לכן הגמרא מוסיפה(

ה . בידו הימנית, מדרבה בר בר חנה נפקא! דאמר רבה בר בר חנה אמר ר"ל: כל מקום שנאמר אצבע וכהונהתנא פרט זה, אלא דרך אגב(
)אכן ללא צורך הביא  כדי נסבה )גם כאן הגמרא מוסיפה(אינו אלא ימין!  ( ]בבלי זבחים כד,ב[-דבר זה נלמד ב רש"י:)הכוונה אצבע או כהונה( )ע"פ 

 .התנא פרט זה, אלא דרך אגב(

 

ןֶ֣את֣(ו,מ טז"אח 'וי) יבַ֣אֲהר ֵ֛ ֹ֧ ְקר  רַ֣הַחָּטֶ֖את-ְוה   למדת שתי הלכות, דרגא תביר מרכא טפחא, תבנית טעמים המ – ַּפֵ֥

ןֶ֣אתהלכה )א(  יבַ֣אֲהר ֵ֛ ֹ֧ ְקר  רַ֣הַחָּטֶ֖את-ְוה  דרגא תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, שעל כל אחד חלה  – ַּפֵ֥

חטאת באה ביום  רש"י:) אינה באה אלא מן החולין וביום )היינו כל סוג קרבן( אף כל [בבלי זבחים צח,א]אותה הלכה, כאן כמאמר  
י֥  (ל,טז ' אח"מוי) יב בפר יוה"ככדכת ֽי־ב  ֛  ֹוםכִּ ז  ֵפ֥ר הה  ם יְׁכ  ֖  . ובידו הימנית ( ֲעֵליכ 

שמביאה הגמרא לענין קרבן  (חל,ז ' צווי)הסמוך לפסוק  לז(,ז ' צווי)ולראיה שהמלים "אף כל" מלמדות על כל הקרבנות, נעזר בפסוק 

ֽים:ז ֣  לז(,ז ' צווי)ביום ותוכנו כולל כל מיני הקרבנות  לָׁמִּ ֖ב ח ה שְׁ ז  ים ּולְׁ לּואִּ֔ מִּ ם וְׁל ֨ ֑ שָׁ את וְׁלָׁאָׁ ֖ טָׁ ֽח  ה וְׁל  נְׁחָׁ֔ ֽע לָׁה  ל מִּ ה לָׁ  את ה תֹורָׁ֗

ןֶ֣אתהלכה )ב(  רַ֣הַחָּטֶ֖את-ַאֲהר ֵ֛ תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, כאן כל מיני הקרבנות אלא שעל  – ַּפֵ֥

י שמדאורייתא נאמר בשעת הסמיכה על קרבן חטאת ואשם בלבד ויש האומר גם על עולה על חלקם לא חלה הלכה )ב(, מדובר בוידו

עון עשה ועון לא תעשה הניתק לעשה. על קרבן שלמים והדומים לו נאמר שבח. והבכור, מעשר, פסח וקרבן אשה, וקרבן נכרי לא 

 [הערה לא ,דתורה תמימה הערות ויקרא א] ע"פסומך ולא אומר דבר. אפשר כי כתוב זה וטעמיו הם מקור לנאמר בדברי הימים 
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
ים ל ֖ה' ,כב(דהי"ב ל)  ו דִּ֔ תְׁ ים ּומִּ֨ לָׁמִּ֔ י שְׁ ֵח֣ ים  זִּבְׁ חִּ ז בְׁ ים מְׁ יָׁמִּ֔ ת ה  ֣ ע  בְׁ , והאי ומתודים בודאי הם דברי שבח, דלא שייך ודוי עון כיון דאין שִּ

 השלמים באין על חטא.

ר֣( ו,מ טז"אח 'וי)תנו רבנן:  [ב,בבלי יומא לו]נביא הראיות לכך:  ֶּפֵ֥ ואם נפשך לומר, הרי הוא אומר: ... בכפרת דברים הכתוב מדבר.  -ְוכ 
ןֶ֣את (ו,מ טז"אח 'וי) יבַ֣אֲהר ֵ֛ ֹ֧ ְקר  רַ֣הַחָּטֶ֖אתֲ֣אֶׁשר-ְוה  ֹו׃֣-ַּפֵ֥ יתָֽ ֹוּ֣וְבַעֵ֥דּ֣ב  רַּ֣בֲעדֶ֖ ֶּפֵ֥  -ועדיין לא נשחט הפר. מאי ואם נפשך לומר?  -֑לֹוְ֣וכ 

ר( ו,מ טז"אח 'וי)הרי הוא אומר  -ם שכפרתו בדמים וכי תימא: נילף משעיר הנעשה בפני ֶּפֵ֥ )שדבר שחיטתו נאמר  , ועדיין לא נשחט הפרְוכ 

את ,יא(מ טז"אח 'וי) -ב ֖ טָׁ ֽח  ֥ר ה  ת־פ  ט א  ֛ ח  ד ֵבי֑תֹו וְׁשָׁ ֣ ֲֽע֖דֹו ּובְׁע  ֥ר ב  ר־֔לֹו וְׁכִּפ  את  ֲאש  טָׁ ֽח  ר ה  ֤ ת־פ  ן א  יב ַאֲהר ִ֜ רִּ֨ קְׁ ר־ֽלֹו: וְׁהִּ  .(ֲאש 

ןֶ֣את (ו,מ טז"אח 'וי) ([מדרש החפץ כת"יורה שלמה ע )]ת יבַ֣אֲהר ֵ֛ ֹ֧ ְקר  רַ֣הַחָּטֶ֖אתֲ֣אֶׁשר-ְוה  ן  ,יא(מ טז"אח 'וי)למה נאמר ֑לֹו֣-ַּפֵ֥ יב ַאֲהר ִ֜ רִּ֨ קְׁ וְׁהִּ

ר־֔לֹו  את  ֲאש  טָׁ ֽח  ר ה  ֤ ת־פ  אח"כ מתודה על ב' פעמים ראה להלן פס' יא אלא ללמדך שהוא סומך ומתודה עליו תחילה על לשונו ומגריל וא 
 . פרו וסומך ומתודה שניה על לשון הכהנים ושוחט

וכיצד סומך, אם היה הקרבן קדש קדשים מעמידו בצפון ופניו למערב והסומך עומד במזרח [ הלכה יד[ ]רמב"ם מעשה הקרבנות פ"ג]
ל העולה מתודה עון עשה ועון לא ופניו למערב ומניח שתי ידיו בין שתי קרניו ומתודה על חטאת עון חטאת ועל אשם עון אשם, וע

כיצד מתודה אומר חטאתי עויתי פשעתי ועשיתי כך וכך וחזרתי בתשובה לפניך וזו כפרתי, היה  [הלכה טו] תעשה שניתק לעשה. 
 הקרבן שלמים סומך בכל מקום שירצה מן העזרה במקום שחיטה, ויראה לי שאינו מתודה על השלמים אבל אומר דברי שבח.

וז"ש שסמכו ידיהם עליו בשמחה ואמרו דברי שבח על שזכו להשלים עבודת היום וקדושיו ...  [ויקרא פרשת צו קפד מלבי"ם]
 ולהתקדש לעמוד לפני המקום ב"ה.

עולות העכו"ם אין מביאין עמהן נסכים שנאמר כל האזרח יעשה ככה, אבל נסכיהם קריבין משל צבור שנאמר ככה תעשו  [הלכה ה]
כל קרבנות בהמה שיקריב היחיד בין [ הלכה ו] טעונות סמיכה שאין סמיכה אלא בישראל באנשים לא בנשים. לאחד כמספרם, ואינן

חובה בין נדבה סומך עליהן כשהן חיין, חוץ מן הבכור והמעשר והפסח, שנאמר וסמך ידו על ראש קרבנו, מפי השמועה למדו שכל 
 .קרבן במשמע חוץ מפסח ובכור ומעשר

ברכות פ"א סוף ה"א, אמר ר"י בר"ב כל מי שהוא תוכף סמיכה שחיטה אין פסול  )טט: ירושלמי(ויבואר ע"פ  [ק בעלי תמר ביצה פר] 
 .נוגע באותו קרבן, והטעם בזה שהרי בסמיכה ישנו וידוי דברים ובשלמים אומר דברי שבח וכמ"ש ברמב"ם

לדעת הרמב"ם ז"ל וסייעתו דוידוי דברים ...  [שה מבביאור על ספר המצוות לרס"ג )הרב פערלא( מנין שישים וחמש הפרשיות פר]
דמדאורייתא ליכא מעכב כפרה שע"י תשובה. מסוגיא דפ"ק דשבועות ופ"ק דזבחים שם. וע"כ מוכרח מהתם כדעת הגאונים ז"ל 

 .. ואינו אלא מהכשר הקרבן בלבדמצות וידוי דברים אלא בכפרת קרבן חטאת ואשם
ואמנם שוב ראיתי להרא"ם ז"ל )ביראים סי' [ ב פערלא( מנין שישים וחמש הפרשיות פרשה מבביאור על ספר המצוות לרס"ג )הר]

קכ"א( שמנה ג"כ מצות וידוי יום הכיפורים. וביאר שם ענין מצוה זו להתוודות על פר חטאת של יום הכיפורים ועל שעיר המשתלח. 
 .עיין שם יתוודו ביום הכיפוריםבין איש בין אשה ישראל  שכלהיא מה שאמרו חכמים  דתולדה למצוה זווכתב עוד שם כדרכו ז"ל 

ן ,יא(מ טז"אח 'וי)אפשר כי זה נלמד מתבניות הטעמים של  יב ַאֲהר ִ֜ רִּ֨ קְׁ את  קדמא ואזלא המרמז על כלל ואחריו הפרטים  – וְׁהִּ טָׁ ֽח  ר ה  ֤ ת־פ  א 

ר־֔לֹו ֲֽע֖דֹוהכתוב ומרמז להרחיב את הפרט  קטן, שני לימודים שלפחות אחד מהם יוצא מפשט-מהפך פשטא זקף – ֲאש  ֥ר ב  מרכא טפחא  – וְׁכִּפ 

ד ֵבי֑תֹו כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, מוידוי דברים של הכהן הגדול על עצמו, לכל אחד מישראל שיתוודה ביום הכפורים ֣ ע   – ּובְׁ

אתנח,  – ֵבי֑תֹו ישראל שתתוודה על עצמה וילדיה.מונח מרבה מוידוי דברים של הכהן הגדול על אשתו, ואחיו הכהנים, אל כל אשה ב

אנציקלופדיה תלמודית כרך יא, ודוי ]מגביל לומר שיוה"כ לא מכפר על ממון, ו/או שאינו מכפר כי אם לשבים והוידוי הוא התשובה. 
קבוע מעולם לסליחה  ויש מהראשונים שכתב שהעובר על זה ולא התודה על חטאיו ביום הכפורים, שהוא יום []המתחיל בטור תיב[

. ויש מהראשונים שכתבו שתולדה למצות וידוי הכהן הגדול על ספר החינוך מצוה שסד[ 235] ולכפרה, ביטל מצות עשה של וידוי
 .יראים השלם סי' רסג ראה הרב פערלא לעיל[ 236] הפר והשעיר ציוו חכמים שכל ישראל בין איש ובין אשה יתודו ביום הכפורים

ולא משל  אתנח מגביל למשל כ"ג   - ֑לֹו-ֲאֶׁשר֣)ב( משל צבור או מעשר,משלו,  מצב מי שילם עבור הקרבן )א(-קף כרבמ - ֑לֹו-ֲאֶׁשר
 ציבור ולא משל מעשר.

מי שנדר נדר לא יביאנו ממעות מעשר שני שהרי נתחייב בקרבן זה וכל המחוייב  [רמב"ם מעשה הקרבנות פט"ז, הט"ו] אלא
 .החולין בקרבן לא יביא קרבנו אלא מן

ןֶ֣אתטז,יא:  מ"אח ויקרא יבַ֣אֲהר ֝ ֨ ְקר  ֲאֶׁשר-ְוה  י֑תֹו-ַּפ֤רַ֣הַחָּטאת֣  ֹוּ֣וְבַע֣דּ֣ב  רַּ֣בֲעדֶ֖ ֶּפֵ֥ רַ֣הַחָּטֶ֖אתֲ֣אֶׁשר-ְוָׁשַחֵ֛טֶ֣את֣֣֣֣֣֣֣֔לֹוְ֣וכ  ֹו׃-ַּפֵ֥ ֣לָֽ
ְׁשַחֵ֛ט֣ (ח,ט 'שמ 'וי)וכהן אחר, ראה  גתביר, מחלק את השחיטה בין כ" – ְוָׁשַחֵ֛ט  תביר -ַוּי 

א: יב,ויקרא אחרי טז חְ֣מל ָֽ י-ְוָלַק֣ ַּמְחָּתהַּ֣גֲָֽחל  ֣י֣-ַה֠ ְפנ  ּל  מ  ַח֣  ְזּב  ַע֤לַ֣הּמ  ׁש֣מ  הא ֞ יםַּ֣דָּק֑ ֶ֖ ֶרתַ֣סּמ  יוְ֣קט ֵ֥ אָ֣חְפָנ֔ ֶכת׃֣֣֔ה'ּ֣וְמל ֣ יתַ֣לָּפר ָֽ ֵ֥ ּב  יא֣מ  ֶ֖ ב  ְ֣וה 
א ַּמְחָּתה-ְמל ָֽ מזבח הזהב המחתה" בכל יום וגם ביוה"כ עבור קטורת ב-המחתה". מצב )א( "מלא-מצב של משמעות "מלא-מקף כרב – ַה֠

 המחתה" ביוה"כ עבור ענן הקוטרת בקה"ק. כאן התורה ממשיכה עם מצב )ב(-מצב )ב( "מלא

א חְ֣מל ָֽ ַּמְחָּתה-ְוָלַק֣ ידולה, ג-לישאמונח ת - ַה֠ ׁש-ַּגֲָֽחל  ַח ֣, גרשיים – א ֞ ְזּב  ַע֤לַ֣הּמ  ֣י֣֔ה', מהפך פשטא – מ  ְפנ  ּל   קטן-ףמונח זק – מ 

א - [תורה שלמה ת"כ ותורה שבעל פה]ע"פ  חְ֣מל ָֽ ַּמְחָּתה-ְוָלַק֣ גדולה, שיעור חציצה ומחיצה, כאן מספר -כעין שני עניני תלישא – ַה֠

 מערכות האש על המזבח ביוה"כ, שיעור הגחלים שהיה כ"ג חותה ביוה"כ

 ה מכניסיבכל יום היה חותה בשל כסף ומערה לתוך של זהב והיום חותה בשל זהב ובה הא'  *

 ת קבים ומערה בתוך שלשת קבים, היום חותה בשל שלשת קבים ובה היה מכניסבכל יום היה חוצה בשל ארבעב'  *

 והיום חותה בשל ג' קבין והיה מכניס בשל ג' קביןרבי יוסי אומר בכל יום היה חותה בשל סאה ומערה לתוך של שלשת קבים, ג'  *

 לפני ולפניםש להקרבת הקטרת של מורכבת על גרשיים והגרשיים גורמים שנויים אחדים בהכנת גחלי הא דולהג-לישאת – טט *

אביי היה מסדר וגו' מערכה גדולה קודמת למערכה ביום הכפורים בשונה מקטורת מזבח הזהב שחרית וערבית. ע"פ הבריתא 
וגו' ... היינו מערכה של קטורת היא העבודה  שניה של קטורת, מערכה שניה של קטרת קודמת לסידור שני גזרי עצים

הקטרת במזבח הפנימי. ע"פ הירושלמי יומא פ"ד ופירוש פני משה ביום הכפורים יוצא מן הכלל  הראשונה לקראת הקרבת

 מכינים עוד מערכה בשביל קטורת של לפני ולפנים ואין עוד שימוש במערכה הזאת, 
י ׁש-ַּגֲָֽחל   שיכה עם )ב(התורה ממאש" )א( גחלים הבטלים לאש )ב( אש הבטלה לגחלים. -מצב של משמעות "גחלי-מקף כרב –  א ֞

י ַח ֣-ַּגֲָֽחל  ְזּב  ַע֤לַ֣הּמ  ׁש֣מ   גרשיים מהפך פשטא, כעין יצא מן הכלל לידון כענינו, יצא להקל ולא להחמיר  –֣א ֞

( ארבע מערכות )של עצים שמבערים עליהם האש( והיום חמש דברי ר"מ, קה"ע -בכל יום )במזבח החיצון  קטו[ תורה שבע"פ]תו"ש 
היום ארבע, רבי יהודה אומר בכל יום שתים והיום שלש. גמ': מנין למערכת יום הכפורים )שמוסיפין רבי יוסי אומר בכל יום שלש ו

מה ת"ל אש, שהיא בטילה ע"ג גחליה )שיהיו היה מספיק מלה זאת(  -)טט  מערכה לקטורת של יוה"כ(  רבי ירמיה בשם ר' פדת: גחלי,
 רבה(.הכות היה אש הגחלים מרובין משלהבת. ואלו במערכה גדולה או בשאר מער
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 ויקרא אחרי מות טז,א )התשע"ט(  4.11 
 

ֹוַ֣על מות טז,יד:-אחרי ויקרא ֹ֧הְ֣בֶאְצָּבעֵ֛ ָּז רְ֣וה  ַּד֣םַ֣הָּפ֔ מ  ְדָמה֣-ְוָלַקח֣  ֑ ֶרת֣ק  ֵ֥יַ֣הַּכּפ ֶ֖ ְּ֣פנ 
ֹ֧הֶׁ֣שַבע ֶרתַ֣יֶּז ֣יַ֣הַּכּפ ֗ ְפנ  ן-ְול  ים֣מ  ֵ֛ ֹו׃-ְּפָעמ  םְּ֣בֶאְצָּבעָֽ ַ֣הָּדֶ֖

לויקרא אחרי מות טז,ב:  ר ֝ה' א  אמ  למ  -ו י ֨ ֵבר  א  ה ד  יָך  -ש ֗ ן ָאחִּ  ַאֲהר ֣

א בְׁכָׁל-וְַׁאל  ל-יָׁב ֤ כ ת-ֵעת  א  ית ל פָׁר ֑ ֵב֖ ש מִּ ד  ק ֔ ל       ה  ר ע ל-א  ֤ ת ֲאש  ר  כ פ ֝ י ה  נֵ֨ ה ע ל-פְׁ ֖ א  ן ֵארָׁ נָׁ֔ עָׁ י ב  ת׃-הָָׁאר ן  וְֹׁ֣לא יָׁ֔מּות כִִּ֚ פ ֽר   ה כ 

ֶ֣אל ויקרא אח"מ טז,ב:  אפשר כי  ]בבלי מנחות כז,ב[ע"פ  ר  יָך֣ ַאהֲ֣-ַּדּב  ןָ֣אח  לתוספת דרכי אפשר כי מרמז גם זרקא מונח סגול  –ר ֣

 פני הכפרת. -כניסה אל קדש הקדשים לצורך כלשהו שאינו בגדר כניסה אל

ֶכת֣֣-רבי יהודה אומר: כל היכל כולו ו יתַ֣לָּפר ֑ ֶ֖ ּב  ֶרת֣-ֶאל֣-בארבעים, ו -מ  יַ֣הַּכּפ ֝  במיתה. -ְּפנ ֨

ֶרת֣-ֶאלעים זה באזהרה ובהמשך הגמרא רבי יהודה מבהיר כי בארב יַ֣הַּכּפ ֝ ֶרת֣-ֶאלדכתב רחמנא למה לי? ש"מ: ְּפנ ֨ יַ֣הַּכּפ ֝ במיתה, ְּפנ ֨
ֶכת֣ יתַ֣לָּפר ֑ ֶ֖ ּב   אתנח, מגביל אין מלקות ארבעים ללא אזהרה אבל אין בכניסה לאזור זה מיתה –באזהרה. מ 

 

ֶרת-ֶאלורבנן? ה"נ דלא צריך, והאי דכתב רחמנא  יַ֣הַּכּפ ֝ כניסה באופן כללי עם הפנים למערב ולאו דווקא  ך משופש,, למעוטי דרְּפנ ֨

תנא דבי  מול הכפרת היא במיתה, אבל כניסה עם צידוד הפנים לצפון או לדרום או למזרח אינה במיתה וזה על בסיס בנין האב הזה שלמד
ֶרת֣-ַעל )וי' אח"מ טז,יד(פסוק מ אינו אלא פני קדים.  - פני, כל מקום שנאמר זה בנה אב -קדמה  אל פני הכפרתר"א בן יעקב:  ֵ֥יַ֣הַּכּפ ֶ֖ ְּפנ 

ְדָמה֣ ֑  וגם שינה ממלת "על" למלת "אל"ק 

ֵ֥י-ַעל )וי' אח"מ טז,יד(  מקף כבורר בין משמעויות מלת על כאן במשמע אל. – ְּפנ 

ֻרבִּ  (כ,כה 'תצ' שמ)המסקנה שיש ללמוד בגזרה שוה מהפסוק  בענין עובי הכפורת [ב,ה סוכה בבלי]-ב כְׁ ֣יּו ה  ים וְׁהָׁ ֤ עְׁלָׁה ס ֲככִּ יִּם לְׁמ ֗ י כְׁנָׁפ ֝ ֵש֨ ים  פ רְׁ

נְֵׁפיה ם  ע ל כ  ל-בְׁ יש א  ֣ ם אִּ ֖ נֵיה  ת ּופְׁ ר  פ ֔ כ  ל-ה  יו א ֨ ֑ ֽים׃-ָאחִּ ֵנ֥י ה כְֻׁרבִּ ֖יּו פְׁ ת יִּהְׁ ר  כ פ ֔  ה 

ְדָמה-ַעל (יד,ויקרא אח"מ טז) רב הונא אמר מהכא...   ֑ ֶרת֣ק  ֵ֥יַ֣הַּכּפ ֶ֖  ואין פניםי הכפורת( הזאה מדם הפר על עובי הכפרת הנקרא פנ) ְּפנ 

ל (כ,כה 'תצ' שמ) מכרוב דכתיב)ג"ש(  ונילף ...  )ומכאן שגם עובי פני הכפורת טפח( פחות מטפח)של אדם(  ֽים-א ֨ ֵנ֥י ה כְֻׁרבִּ ֖יּו פְׁ ִּהְׁ ת י ר  כ פ ֔  , ה 

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

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

 (יד,אח"מ טז 'וי) ֶרת֣-ַעל ֵ֥יַ֣הַּכּפ ֶ֖  , מרכא טפחא –ְּפנ 

  (כ,כה 'תצ 'שמ) ל ֶרת-ֶא֨ כעין מדה ל"א מל"ב מידות של ראבריה"ג מוקדם והוא  ,או מלים במקף ה אחתמלקטן ב-קדמא זקף – ַהַּכּפ ֔

ְהיֶּ֖ו בענין, כאן לומד מהמאוחר ) מאוחר יםטפחא,  - י  ָֽ ֵ֥יַ֣הְּכֻרב  ל( אל הכתוב המוקדם )שלפניו( סלוקמרכא  - ְּפנ  ֶרת-ֶא֨  ַהַּכּפ ֔

יםהמקדימה אותם ודורש משיעור  ָֽ ֵ֥יַ֣הְּכֻרב  ֶרת֣֣(יד,אח"מ טז 'וי)שהוא בקבלה טפח אל שיעור  ְּפנ  ֵ֥יַ֣הַּכּפ ֶ֖ שגם  –היינו עוביה ְּפנ 

 הוא טפח. 

 (יד,מ טזאח" 'וי) ֵ֥י  מאפשר יתור כלשהו המופנה לדרשה כגון בגזרה שוהיתור לרבות, בתפקיד  –בתוך מרכא טפחא  ְּפנ 

 (כ,כה 'תצ 'שמ) ֵ֥י מאפשר יתור כלשהו המופנה שאחריו. סלוק אפשר שבתפקיד נוסף על הקשר עם טעם  ,רבוימרכא בתפקיד  – ְּפנ 

ֵ֥יּפְ֣ (כ,כה 'תצ 'שמ)בין שיעור  לדרשה כגון בגזרה שוה ֵ֥י (יד,אח"מ טז 'וי)שהוא בקבלה טפח ובין  הכרובים שעל הכפורת נ  עובי  - ְּפנ 

 .מכאן שיעור טפח לעובי הכפורתכפורת ו

 
 [א[מח,הוציאו לו ] -ה "בבלי יומא פ]

ַּד֣םְ֣ולָ֣  (יד,טז) כשר. מנא הני מילי? דתנו רבנן: -פסול, מן הכלי על הרצפה ואספו  -הדם על הרצפה ואספו  נשפךתנן התם:  מ  ַקח֣ 
ר֣ ר֣ (יד,טז)ולא מדם העור, ולא מדם התמצית.  דם קילוח שהנפש יוצאת בו( רש"י:)הנפש מדם  -ַהָּפ֔ ַּד֣םַ֣הָּפ֔ דם מהפר יקבלנו. דאי  -מ 

ר֣ (יד,טז)סלקא דעתך  ַּד֣םַ֣הָּפ֔ צריך שיקבל את כל דמו של פר,  המקבלואפילו מקצת דם, והאמר רב יהודה:  )אות מ"ם כמיעוט( מדםמ 
ה (ד,ז 'וי)שנאמר  ח הָׁע לָׁ֔ ֣ זְׁב  ל־יְׁסֹוד  מִּ פ ְך  א  ר יִּשְׁ ם ה פָׁ֗ ֣ ת׀ כָׁל־ד  ר֣ (יד,טז). אלא שמע מינה: מאי וְֵׁא֣ ַּד֣םַ֣הָּפ֔ דם מהפר יקבלנו, וקסבר:  -מ 

רַּ֣ד֣ם)טט: שינוי בסדר האותיות   (אות מתיבה זו, ומוסיפין על תיבה זו ודורשין רש"י:) גורעין ומוסיפין ודורשין ַ֣הָּפ֔  .( מ 

 

ת׀ כָׁ  (ד,ז 'וי) ד וְֵׁא֣ ה ל מֹוֵע֑ ר בְׁא ֣ ֖ ֵנ֣י ֔ה' ֲאש  ים  לִּפְׁ מִּ ס  ת ה  ר  ט ֤ ח קְׁ זְׁב ֨ נֹות מִּ רְׁ ם ע ל־ק ֠ ן־ה דִָׁ֜ ן מִּ כ ֵה֨ ן  ה  ח וְׁנָׁת  ת  ֖ ר־פ  ה ֲאש  ע לָׁ֔ ח הָׁ ֣ זְׁב  ל־יְׁסֹוד  מִּ פ ְך  א  ִּשְׁ ר י ם ה פָׁ֗ ֣ ל־ד 

ה ל מֹוֵעֽד:  א ֥

 

רְוָלקַ֣  (יד,טז) ַּד֣םַ֣הָּפ֔ מ   מרמז ששני הלימודים בפשט של הכתוב.  פשטאמרמז לשני לימודים,  קטן-זקףקטן, -פשטא מונח זקף – ח֣ 

ַּד֣ם֣של  מונח)לימוד א( מדם הפר אשר בכלי ואפשר שטעם  רמב"ם פסולי ] נשפךמרבה גם דם שאספו מן הרצפה אל הכלי כפסק מ 
ואספו כשר, אבל אם נשפך מצואר הבהמה על הרצפה ואספו ונתנו לכלי השרת  נשפך מן הכלי על הרצפה[ המוקדשין פ"א, הכ"ה

 .נפסל הזבח

רמב"ם פסולי המוקדשין פ"א, ]מדם , כפסק ולא מדם העור, ולא מדם התמצית דם קילוח שהנפש יוצאת בו( רש"י:)הנפש מדם )לימוד ב( 
ואר בהמה, הרי זה כשר ובלבד שיהיה זה הדם שנתקבל נשפך מקצת הדם מצואר בהמה על הארץ ולא אספו וקבל מקצתו מצ ו[הכ"

 .דם הנפש, לא דם התמצית ולא דם העור

והאמר רב  -, אינו כנשפך מקצת הדם מצואר בהמה על הארץ ולא אספו וקבל מקצתו מצואר בהמה, הרי זה כשר -פסק הרמב"ם ש
ת׀ כָׁ  (ד,ז 'וי)צריך שיקבל את כל דמו של פר, שנאמר  המקבליהודה:  פ ְך וְֵׁא֣ ִּשְׁ ר י ם ה פָׁ֗ ֣   ל־ד 

ם (ד,ז 'וי)של  מקףאפשר להסביר זאת מתפקיד טעם  ֣ ת׀ כָׁל־ד  כבורר בין לכתחילה כל הדם ובין בדיעבד לא כל הדם, ולפי הרמב"ם  וְֵׁא֣

י הזייה לא וכל הזבחין שקיבל מדמם פחות מכד [רמב"ם מעשה הקרבנות פ"ד, ה"ח] המקבלבדיעבד כל זמן שיש דם כדי הזייה יצא. 
נתקדש הדם, וצריך להתכוין לקבל כל הדם, כיצד הוא עושה אוחז הסימנים בידו ומוציאן עם הורידין לתוך המזרק, ושוחט שנים או 
רוב שנים כדי שיתקבל הדם כולו בכלי, ומגביה הסכין למעלה כדי שלא ירד הדם מעליה אלא מן הצואר, ודם שבסכין מקנחו בשפת 

 .המזרק
 [מות פרשה ב תחילת פרק גספרא אחרי ]
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
ר  (יד,טז) )יב(  ַּד֣םַ֣הָּפ֔ מ  נוטלו  : בד"כ לקח דם פירושו קבלת דם, כאן השחיטה הייתה לפני הקטרת הקטורת לכן המשמע היא(התוה"מ), ְוָלַקח֣ 

ֹ֧הממי שהוא ממרס בו,  ָּז ֹ֧ה, ולא המטיף, ְוה  ָּז ֹו֣ (יד,טז), ולא הזורק ְוה  ֹו֣ נאמר כאןֶאְצָּבעֵ֛ האמור אצבעו  מהאצבעו,  להלן ונאמרֶאְצָּבעֵ֛
ֹו֣ (יד,טז) להלן הימנית המיומנת שבימין אף  .האמור כאן הימנית המיומנת שבימיןֶאְצָּבעֵ֛

ְדָמה֣-ַעל (יד,טז) )יג( ֑ ֶרת֣ק  ֵ֥יַ֣הַּכּפ ֶ֖  .זה הפנים למזרח כפורת זה בנין אב כל מקום שנאמרְּפנ 

ְדָמה-ַעל (יד,טז) דבר אחר )יד( ֑ ֶרת֣ק  ֵ֥יַ֣הַּכּפ ֶ֖  .ו מתכוין להזות לא למעלן ולא למטן אלא כמצליףאינ, ְּפנ 

ֹ֧הֶׁ֣שַבע (יד,טז) )טו( ֶרתַ֣יֶּז ֣יַ֣הַּכּפ ֗ ְפנ  ים֣-ל  ֵ֛ ים֣-ֶׁשַבע, לא שבע טיפיםְּפָעמ  ֵ֛ ים֣-ֶׁשַבע שיהא מונהְּפָעמ  ֵ֛  אחת ושבע.הרי ְּפָעמ 

 

ֹוַ֣על (יד,טז) ֹ֧הְ֣בֶאְצָּבעֵ֛ ָּז ֶרת-ְוה  ֵ֥יַ֣הַּכּפ ֶ֖ ְדָמה ְּפנ  ֑  ק 

ֵ֥י-ַעל (יד,טז) ֵ֥י-ַעלמלות  ]התוה"מ לז[כבורר בין מעל ובין סמוך או מולו  מקף – ְּפנ  ולפעמים  .... הוא לפעמים על גבו של דבר ממש. ְּפנ 
 כאן הכוונה למולו.  .הוא נגד גב הדבר

ְדָמה (יד,טז) ֑ ְדָמה (יד,טז) ]התוה"מ לז[אתנח כמגביל את ההזיה הראשונה לצד מזרח בלבד כהסבר  – ק  ֑ צד מערב בא ללמד שלא יזה על  ק 
 ., ובזה מטה ההזי' לצד קדם כנגד הכפורת והטיפים נופלים בארץנגד הגבהכפורת ממש על גבה, רק על פני היינו 

 

ֶרת ֣יַ֣הַּכּפ ֗ ְפנ  ֹו֣ (יד,טז)מונח רביע, בתפקיד לפחות ארבעה לימודים. מוצע לומר שזה עשוי לכלול גם מה שנלמד על  – ְול  ֹ֧הְ֣בֶאְצָּבעֵ֛ ָּז ְוה 
ֵ֥יַ֣הּכַ֣-ַעל ֶרתְּפנ  ְדָמה ּפ ֶ֖ ֑ ֹ֧ה )טט: א( (יד,טז) (בהח"ח=יב לעיל )יא ]החפץ חיים )הח"ח([.  ק  ָּז פי' בהתזה ולא שיטיף  .ולא המטיף ְוה 

ֹ֧ה  )טט: ב( .אצבעו מאליו ָּז ֹו֣ (יד,טז) )טט: ג( .פי' שלא יזרוק במזרק כדרך שעושה בעולה .ולא הזורק ְוה  האמור כאן הימנית ֶאְצָּבעֵ֛
ְדָמה (יד,טז)כל מקום שנאמר  (=יג)יב ד()טט: . המיומנת שבימין ֑ ֶרת֣ק  ֵ֥יַ֣הַּכּפ ֶ֖ כל התורה בפי' הוא מלמד לכל פני הכפורת הכתוב  .ְּפנ 

לאו אפני אדם קאי אלא פני הכפורת קרוי רוח  .שהוא הפנים הפונים למזרח ובגמרא גריס כל מקום שנאמר פני זה הפנים למזרח
 .אבל הכהן פניו למערבמזרחית 

ֹ֧הֶׁ֣שַבע (יד,טז) )טט: ה(  ֶרתַ֣יֶּז ֣יַ֣הַּכּפ ֗ ְפנ  ים֣-ל  ֵ֛ ים֣-ֶׁשַבע )טט: ו( ,לא שבע טיפיםְּפָעמ  ֵ֛ ים֣-ֶׁשַבע שיהא מונהְּפָעמ  ֵ֛  אחת ושבע.הרי ְּפָעמ 

 

ֹ֧הֶׁ֣שַבע  ן-ַיֶּז ים֣מ  ֵ֛ ם-ְּפָעמ   דרגא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא שעל כל אחד חלה אותה הלכה,  – ַהָּדֶ֖

ְדָמה-ַעל (יד,טז)ד"א  =יד(יג) הח"ח([]החפץ חיים )כהסבר  ֑ ֶרת֣ק  ֵ֥יַ֣הַּכּפ ֶ֖ ' פי' דמפשטיה דקרא מוכח דהיה צריך להזות אחת למעלה .ְּפנ 
ֹוַ֣על (יד,טז)על הכפורת ושבע למטה דכתיב  ֹ֧הְ֣בֶאְצָּבעֵ֛ ָּז ֶרת-ְוה  ֵ֥יַ֣הַּכּפ ֶ֖ ְדָמה ְּפנ  ֑ ֹ֧הֶׁ֣שַבע ק  ֶרתַ֣יֶּז ֣יַ֣הַּכּפ ֗ ְפנ  ים֣-ְול  ֵ֛ אכן בגמרא ְּפָעמ 

על נמי לאו ממש הוא דלא היה נוגע בכפורת כלום אלא היה מזה מכנגר וזהו שאמר בברייתא אינו מתכוין להזות לא למעלה מוכיח ד
שהרי לא על  (שהכפורת היה עוביו טפח)אחת למעלה בחודה העליון של הכפורת והשבע למטה מאמצעה בעוביה  האוכו' ור"ל שת

ומפרש בגמרא כמנגדנא ופירש"י כמכה ]בשורה זו תחת זו כל שמונה הזאות  .אלא כמצליף .הכפורת נוגעים אלא בארץ נופלות
 [ברצועות שמתחיל מן הכתפיים ומכה והולך למטה ויש עוד פירושים עיין ברא"ש

 

ֹוַ֣על ֶרת-ְבֶאְצָּבעֵ֛ ֵ֥יַ֣הַּכּפ ֶ֖  ימת תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים קשורים לנושא בענין אחד, ושעל חלקם לא חלה הלכה מסו – ְּפנ 

כדאיתא בגמרא דבאחת של מעלה  )טט: בין הזאה ראשונה והשבע הבאות( אלא שיש נ"מ ביניהם =יד(יג) ]החפץ חיים )הח"ח([כהסבר 
מצדד גב ידו למטה ואצבעותיו כלפי מעלה וההזאה שהוא מזה באצבעו עולה נגד ראש העליון של הכפורת וכשהוא מזה השבע 

ו למטה ומזה באצבעו כנגד עוביה של כפורת ולכן כתיב בהזאה של מעלה על הכפורת שלמטה מצדד גב ידו למעלה ואצבעותי
 .ובהזאה של מטה כתיב ולפני הכפורת אבל לא היו נוגעות כלל בכפורת אלא כל השמונה הזאות נופלות לארץ

 

ע ת ש ֣  )וי' מצ' יד,ז(להשוואה נאמר בטהרת מצורע  ֖ ן־ה צָׁר  ֵה֛ר מִּ ט  ל ה מִּ ֧ ה ע  זָׁ֗ יםוְׁהִּ ֑ עָׁמִּ ֽה׃ ב ע פְׁ ד  ֵנ֥י ה שָׁ ֖ה ע ל־פְׁ יָׁ ֽח  ר ה  ת־ה צִּפ ֥ ֛ח א  ל  ֲה֔רֹו וְׁשִּ ֣  וְׁטִּ

ע ת ֖ ן־ה צָׁר  ֵה֛ר מִּ ט  ל ה מִּ ֧  דרגא תביר טפחא, בתפקיד כעין קבוצת פרטים מצטרפת, שהן שבע ההזאות ברצף אחד,  – ע 

ששבע הזאות על  [אבן האזל הלכות עבודת יום הכיפורים פרק ג]-ו סימן יא אות טז ד"ה מ"א והזה שבע[ –]החזון איש נגעים כתבו 

 המצורע יכולות להיות בטבילה אחת כיוון שלא מפורש בין בדברי חז"ל ובין ברמב"ם להצריך לכל הזאה טבילה.

ֶרתאז האם גם בשבע ההזאות  ֣יַ֣הַּכּפ ֗ ְפנ   אפשר לבצען מטבילה אחת ברצף אחד?,֣ל 

 

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

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

 )בהשתתפות נחלת יעקב( (ויקרא קדשים יט,א )התשע"ט 4.12

 
 של התוכן, פתיחת הפרשה 25מופע  :יט,א קדשים ויקרא
ר֣ ֵ֥ ה'֣הֶַ֖֣וְיַדּב  ֶׁשֵ֥ רֶ֣אל־מ  אמ ָֽ ֣:ּל 

רֶ֣אל: ב,יט קרא קדשיםוי תְּ֣בנ י-ָּכל-ַּדּב ֞ ְה֑יּו-ֲעַדֹ֧ ֣יםּ֣ת  ׁש  םְ֣קד  ֶהֶ֖ ֲ֣אל  ֵ֛לְ֣וָאַמְרָּתֵ֥ ְׂשָרא  ם׃֣֣֣֣֣֣֣֣י  יֶכָֽ ֱאֹלה  '֣ ֶ֖י֣הֵ֥ יָ֣ק֔דֹוׁשֲ֣אנ  ֣ ּ֣כ 
נִּי ,מד:יאי שמינויקרא  ֑ ֖דֹוש אָׁ ֥י קָׁ ים כִּ ד שִּ֔ ם קְׁ ֣ יִּית  ם  וִּהְׁ ת  שְׁ דִּ ק  ' ֱאֹֽלֵהיכ ם  וְׁהִּתְׁ ֣י ה  י ֲאנִּ ֣  כִּ

ץ:  ֽר  ץ הָׁר ֵמ֥ש ע ל־הָׁאָׁ ר  ֖ ם בְׁכָׁל־ה ש  ֵתיכ ֔ ת־נ פְׁש ֣ אּו  א  מְׁ ט   וְֹׁ֤לא תְׁ

רֶ֣אל֣(ב,יט' קד' וי) ]רש"י[בפירוש  ]תו"כ[ תְּ֣בנ י-ָּכל-ַּדּב ֞ ְׂשָר֣-ֲעַדֹ֧ ֵ֛ל֣י  שרוב גופי תורה תלויין , מפני ב'הקהל'מלמד שנאמרה פרשה זו  -א 
ְה֑יּו)ראה תו"כ קדושים פרשתא א,א(.  בה ֣יםּ֣ת  ׁש  הוו פרושים מן העריות ומן העבירה; שכל מקום שאתה מוצא גדר ערוה אתה  - ְקד 

עו... אני ה' מקדשו" )שם,טו(; "קדושים יהיו... ח(; "ולא יחלל זר-מוצא קדושה: "אשה זונה וחללה" וגו' "אני ה' מקדשכם" )וי' כא,ז
 ז(.-אשה זונה וחללה" וגו' )שם,ו

 

ר֣יובן כי  [''כות)מלבי"ם( התורה והמצוה ] ע''פ פירוש שלא כמו בפרשות אחרות בהן נאמר קודם כעין יצא מן הכלל, כי  –גרשיים  -ַּדּב ֞

הקהיל את  - [מלבי''ם] מפני שרוב גופי תורה תלוים בה, נאמרה בהקהל [''כות], כאן ע"פ לאהרן ואח''כ לבניו ואח''כ לזקנים ואח''כ לעם
כי פרשה זו רובה גופי תורה, פי' מצוות רבות שצריך לדעתם ולקיימם כפי ( כל ישראל גברים נשים וטף והסנהדרין בראשן)כולם ביחד 

 הגוף והפשט כולם בשוה.
 

ת-ָּכל-ֶאל שגם אחרי מות'' שעסקה באזהרות מפני תועבות שונות שלא ידמו לעמי מצרים וכנען אל פרשת ''אפשר כי מצביע דרגא,  - ֲעַדֹ֧

 אותן אזהרות באות לרבות קדושת בני ישראל

רֶ֣אל תְּ֣בנ י-ָּכל-ַּדּב ֞ ֵ֛ל-ֲעַדֹ֧ ְׂשָרא  גרשיים ... תביר, אם נשער שכאן זה כעין מידה י' מי"ג מידות שהתורה נדרשת בהם של רבי  – י 

ילי יצא מענינו לידון בענין אחר שלא כענינו יצא להקל ולהחמיר, אזי הענין בסיפא של פרשת אחרי מות היו ישמעאל בן רבי יוסי הגל

ְה֑יּונין יוצא ע של איסורים. אזהרות מפני תועבות ֣יםּ֣ת  ׁש   הגבלה במותר.  –פרישה מאזהרות על איסורים ועוסק באזהרת ְ֣קד 

 

רֶ֣אל תְּ֣בנ י-ָּכל-ַּדּב ֞ ֵ֛ל-ֲעַדֹ֧ ְׂשָרא   ים ... תביר, כעין יצא להקל ולהחמיר, גרשי – י 

ם ...]רבי יוסף בכור שור[מפירוש  יֶכָֽ ֱאֹלה  '֣ ֶ֖י֣הֵ֥  ולשם שמים תשמרו שבת ולשם שמים תחללוה., לומדים להקל ולהחמיר ֲאנ 
נִּי שמ' יא,מד( )וי' ]רמב"ן[מפירוש  ֑ ֖דֹוש אָׁ י קָׁ ֥ ים כִּ ד שִּ֔ ם קְׁ ֣ יִּית  ם  וִּהְׁ ת  שְׁ דִּ ק  יֶכָֽם  קד' יט,ב( י')ו-בצירוף ל וְׁהִּתְׁ ֱאֹלה  '֣ ֶ֖י֣הֵ֥ יָ֣ק֔דֹוׁשֲ֣אנ  ֣ לומדים  ּכ 

יגביל עצמו גם באשתו, באוכל, ביין, יפרוש מטומאה, נקיות ידיו וגופו, פרוש מהמון בני אדם המלכלכים  פרושים מן המּותרותלהחמיר 

 רחות בשבת.עצמם במותרות וכיעורים, יעשה הישר והטוב ולפנים משורת הדין, לרצון חביריו, שביתה מט

 
דישראל אינו  ב"רע)]*[ עובד כוכבים שבא לכבות אין אומרים לו כבה ואל תכבה מפני שאין שביתתו עליהן ,מ"ו[ משנה שבת פט"ז]

)מחלוקת האם מצווין להפרישו וכן אבל קטן שבא לכבות אין שומעין לו מפני ששביתתו עליהן:  (מוזהר על שביתת הנכרי כשאינו עבדו:

 וכנראה בשאר המצוות, והאם עושה על דעת גדול כמו אביו, או על דעת עצמו( באוכל נבילות

ת-ָּכל-ֶאל מקף מקף, כל מקף בורר. כגון בין ישראל, ועבד שמל וטבל לשם עבדות וקבל עליו מצוות הנוהגות בעבד, ובין גר תושב,  – ֲעַדֹ֧

 ]שו"ע או"ח סי' דש[תי גמור, או כותי גמור ועבד שלא מל וטבל אלא קבל עליו שבע מצוות בני נח, ובין עבד שהוא כו

י ֵ֛ל-ְּבנ  ְׂשָרא  מקף, בורר כגון בין הגדולים החייבים בקיום המצוות ובין הקטנים שאינם חייבים בקיום מצוות, ומחנכים אותם לקיום  – י 

 מצוות, מפני חינוך מצווים להפרישם מעבירה.

תְּ֣בנ י-ָּכל-ֶאל קד' יט,ב( )וי' ֵ֛לְ֣ואָ֣-ֲעַדֹ֧ ְׂשָרא  ם֣י  ֶהֶ֖ ֲ֣אל   , תבנית טעמים בעלת שני לימודים. מרכא טפחא דרגא תביר –ַמְרָּתֵ֥

את כולם הקהיל  - תו"כ[על  מלבי''ם], כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חל הענין, כמו שפירש מרכא טפחא דרגא תביר)לימוד א( תבנית 
וות רבות שצריך לדעתם ולקיימם כפי הגוף והפשט כולם כי פרשה זו רובה גופי תורה, פי' מצ (ברים נשים וטף והסנהדרין)ג ביחד
  בשוה.

ם֣-ְּבנ י)לימוד ב(  ֶהֶ֖ ֲ֣אל  ֵ֛לְ֣וָאַמְרָּתֵ֥ ְׂשָרא   ,מרכא טפחא תביר –י 

ם קד' יט,ב( )וי' ֶהֶ֖ ֲ֣אל   מרכא טפחא, יתור לרבות באזהרות בית דין שיזהירו לבני ישראל,  – ְוָאַמְרָּתֵ֥

י קד' יט,ב( )וי' ֵ֛ל-ְּבנ  ְׂשָרא   , ממעט קטנים מחובת קיום מצוות, עבד שלא קבל עליו עול מצוותתביר– י 

ְהיּ֑ו֣֣(ב,טד' יק י'ו) ֣יםּ֣ת  ׁש   .גם במותר לכם, וכך תרבו קדושתכם , רבוי והגבלה, בסה"כ רבוי הגבלות הגבילומונח אתנח -ְקד 

 דומים ובעלי תבניות טעמים שונות: השוואה בין שני כתובים

רֶ֣אל֣(ב,יט' קד' וי) תְּ֣בנ י-לּכָ֣-ַּדּב ֞ ֵ֛ל-ֲעַדֹ֧ ְׂשָרא   החמרה בהתקדשות,  גרשיים ... תביר, כעין יצא להקל ולהחמיר, –י 

ם ...]רבי יוסף בכור שור[מפירוש  יֶכָֽ ֱאֹלה  '֣ ֶ֖י֣הֵ֥  ולשם שמים תשמרו שבת ולשם שמים תחללוה., לומדים להקל ולהחמיר ֲאנ 
ל ֣ ,יג(לאתשא  'שמ)  ְׂשָרא  ֤י֣י  רֶ֣אל־ְּבנ  הַּ֣דּב ֨  גרשיים קדמא מהפך פשטא, כעין פעולה שהחלה הושעתה התחדשה או תתחדש, –ְוַאָּת֞

הדוחה לא תעשה של שבת, השבת החלה, באה מצוות עשה שהלא תעשה נדחה מפניו, וכאשר העשה  עשה של ברית – ]בבלי יבמות ה[

 מסתיים, הלא תעשה חוזר לשרות

ְךֶ֣את ,יג(לאתשא  'שמ)]רמב"ן[  רּו-ַאֵ֥ ְׁשמ ֑ יּ֣ת  ַתֶ֖ אעפ"י שתהיו רדופין בזריזות המלאכה, אל תדחה שבת מפניה; כל 'אכ'ין ו'רק'ין  -ַׁ֣שְּבת 
, כי לפי מדרש רבותינו )ראה ירוש' ברכות ט,ה ]יד,ב[(, ולא נתכוון אצלימעוטין: למעט שבת ממלאכת המשכן. לשון רבנו שלמה;  -

עימעט בשמירת השבתב'אכ'ין ו'רק'ין  טו בדבר המצווה בו, ואם תדרוש המיעוט בענין מלאכת , כי המיעוטין אצלם בכל מקום ְימַּ
מנין שפיקוח נפש דוחה את השבת? רבי יודן אומר:   ]בירושלמי במסכת יומא )ח,ה ]מה,ב[([:המשכן, יהיה מותר לעשותה בשבת! 

ְךֶ֣את רּו-ַאֵ֥ ְׁשמ ֑ יּ֣ת  ַתֶ֖ ומלאכת המשכן שאינה דוחה  .למילה או לפיקוח נפש וכיוצא בהם, שהם דוחים אותו -המיעוט הזה אבל  ;ַׁשְּבת 
 מפני שהזהיר בה )בשבת( בכאן.  -השבת 

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
רּו֣,יג: לאתשא שמות   ְׁשמ ֑ יּ֣ת  ַתֶ֖ ְךֶ֣את־ַׁשְּבת  רַ֣אֵ֥ אמ ֔ ל   ֣ ל ְׂשָרא  ֤י֣י  רֶ֣אל־ְּבנ  הַּ֣דּב ֨ ְ֣וַאָּת֞

ׁשְ֣ 'ְ֣מַקּד  ֵ֥י֣הֶ֖ יֲ֣אנ  ֵ֛ ַעתּ֣כ  םָ֣לַד֕ יֶכ֔ ת  ר ֣ ְלד  יֶכם֣  ינ  ָֽ ֤יּ֣וב  ינ  ואּ֣ב  י֣֩֨אֹות֣ה ֶּ֜ ם:ּכ  ֶ֣כָֽ
ם: ,ג:יט קדשים ויקרא יֶכָֽ ֱאֹלה  '֣ ֶ֖י֣הֵ֥ רּוֲ֣אנ  ְׁשמ ֑ יּ֣ת  ַתֶ֖ אּוְ֣וֶאת־ַׁשְּבת  יָר֔ ּת   ֣ יו ּ֤מֹוְ֣וָאב  ֣יׁש֣א   א 

'׃-ֶאת: ל,יט םדשיא קרקוי י֣הָֽ ֶ֖ יָר֑אּוֲ֣אנ  יּ֣ת  ֶ֖ ְקָּדׁש  רּוּ֣ומ  ְׁשמ ֔ ַת֣יּ֣ת  ַׁ֣שְּבת 
יָר֑אּו֣-ֶאתכו,ב:  בהרויקרא  יּ֣ת  ֶ֖ ְקָּדׁש  רּוּ֣ומ  ְׁשמ ֔ ַת֣יּ֣ת  י֣הַָֽׁ֣שְּבת  ֶ֖ ֣׃֣פ'ֲאנ 

 

ר: יב(,לא תשא שמ)פרשת כי תשא  [מסכתא דשבתא פרשה א -מכילתא דרבי ישמעאל כי תשא ] ה ֵלאמ ֽ ֥ ל־מ ש  ר ֖ה' א  אמ  לא על ידי . ו י ֥
רּו (גי,לא תשא שמ)  -. )טט: שהם מעולם הבריאה ולמטה( מלאך ולא על ידי שליח ְׁשמ ֑ יּ֣ת  ַתֶ֖ ְךֶ֣את־ַׁשְּבת  ' שמ) פי שהוא אומרלמה נאמר, ל, ַאֵ֥

ה (כ,יית'  לָׁאכִָׁ֡֜ ה כָׁל־מְׁ ֣֨ ֲעש  י֣ אין לי אלא דברים שהם משום מלאכה, דברים שהן משום שבות מנין, תלמוד לומר, ֹ֣לֽא־ת  ַתֶ֖ ְךֶ֣את־ַׁשְּבת  ַאֵ֥
רּו ְׁשמ ֑  )טט: ללמד ששבות דרבנן אף היא מעולם האצילות( .להביא דברים שהן משום שבות, ּת 

ֵאל   ,יג(לאתשא  'שמ) [מדרש אגדה )בובר(] רָׁ ִּשְׁ ֵנ֤י י ל־בְׁ ר א  ֵב֨ ה ד  תָׁ֞ רּו: להורותם בדרך ישרה. וְׁא  ְׁשמ ֑ יּ֣ת  ַתֶ֖ ְךֶ֣את־ַׁשְּבת  רבי יוסי הגלילי . ַאֵ֥
אומר אך מיעוט, ומה מיעט, כי יש שבתות, שאתה שובת, ויש שבתות שאין אתה שובת: כגון שהוצרכו להביא מילדות, או להציל מן 

, כי אות היא ביני מן הדליקה, או מכל דבר שיש בו פקוח נפש, או חולה לבשל לו, כל אלו וכיוצא בהם דוחין את השבת הלסטים, או

 עבדים להקב"ה: כי אני ה' מקדשם. לעתיד לבוא ליום שכולו שבת: , אות היא שישראל ולא ביני ובין אומות העולםוביניכם. 
ר' נתן אומר חלל עליו שבת אחת, כדי שישמור שבתות הרבה: לעשות את השבת. מלמד  ושמרו בני ישראל את השבת. ,טז(לאתשא  'שמ)

 שכל המשמר את השבת כאילו הוא עשאה:
תשמרו יכול מילה את שבתתי אמ' ר' יוסה מנין לפיקוח נפש שדוחה את השבת שנ' [ תוספתא מסכת שבת )ליברמן( פרק פט"ו]

ובת ופעמים שאי אתה שובת ר' ליעזר או' מילה דוחין עליה את השבת מפני מה חלק פעמים שאתה ש אךועבודה ופיקוח נפש ת"ל 
מפני שחייבין עליה כרת לאחר זמן והרי דברים קל וחומר ומה על אבר אחד ממנו דוחין את השבת דין הוא שידחה שבת על כולו 

י במה החמירה תורה בעבודה או בשבת אמ' ר' עקיבא וכ .אמרו לו ממקו' שבאת מה להלן ודיי ולא ספק אף כאן ודיי ולא ספק
החמירה בעבודה יותר מבשבת שעבודה דוחה את השבת ואין שבת דוחה אותה והרי דברים קל וחומר ומה עבודה שדוחה את השבת 

 שספק נפשות דוחה את השבתספק נפשות דוחה אותה שבת שעבודה דוחה אותה אינו דין שספק נפשות דוחה אותה הא למדת 
ְך֣ יג(,לאתשא  'שמ) יַ֣אֵ֥ ַתֶ֖ רּוֶ֣את־ַׁשְּבת  ְׁשמ ֑ מקף כבורר בין דחית שמירת שבת על ספק פקוח נפש ובין דחיית שמירת רק על וודאי  – ּת 

 פקוח נפש. ר' עקיבא פוסק גם על ספק פקוח נפש דוחה שבת,

י ,ג(יט ' קד'וי) ַתֶ֖  אי שמירת שבת שלא מהסיבות הנמנותמקף כבורר בין דחית שמירת שבת מהסיבות הנמנות, ובין  – ְוֶאת־ַׁשְּבת 

ַת֣י-ֶאת (ל,יט 'ד' קוי) מקף כבורר בין שמירת שבת רק משום מלאכה האסורה מהתורה ובין שמירת שבת גם משום שבות שתקנו  – ַׁשְּבת 

ְך֣ ,יג(לאתשא  'שמ)רבנן. אמנם נדרש על  יַ֣אֵ֥ ַתֶ֖ רּוֶ֣את־ַׁשְּבת  ְׁשמ ֑  וב פנוי.המנוצל אז מוצע להצמיד דרשה זאת לכת ּת 

ַת֣י-ֶאת כו,ב( ' בהרוי)  ,הי"ז[ג"מסכת סופרים פ] מפני השבת עצמה ובין מפני יראת ה' מקף כבורר בין דחית שמירת שבת – ַׁשְּבת 

 ,לא מן השבת אתה מתיירא, אלא ממי שפיקד עליו, לא מן המקדש אתה מתיירא, אלא ממי שפיקד עליו

 

יו ֣ ,ג:יט קדשים ויקרא ּ֤מֹוְ֣וָאב  ֣יׁש֣א  ם:֣א  יֶכָֽ ֱאֹלה  '֣ ֶ֖י֣הֵ֥ רּוֲ֣אנ  ְׁשמ ֑ יּ֣ת  ַתֶ֖ אּוְ֣וֶאת־ַׁשְּבת  יָר֔  ּת 

ֵבֽע : :יג,וואתחנן דברים  שָׁ ֖מֹו תִּ שְׁ ד ּובִּ ֲעב ֑ א וְׁא ֣תֹו ת  ֖ ירָׁ יָך תִּ ֛ ת־֧ה' ֱאֹלה   א 

ֵבֽ  :כ,יעקב דברים  שָׁ ֖מֹו תִּ שְׁ ק ּובִּ בָׁ֔ דְׁ ד ּו֣בֹו תִּ ֲעב ֑ א א ֣תֹו ת  ֖ ירָׁ יָך תִּ ֛ ת־֧ה' ֱאֹלה   ע :א 

ָֽך:,ט: משלי ג בּוָאת  ית כָׁל־תְׁ ָ֑ך ּ֝וֵמֵראשִּ֗ ' ֵמהֹונ  ת־הָ֭ ד א  ֵב֣   כ 

אּו֣ קד' יט,ג( )וי'אין לי אלא איש אשה מנין תלמוד לומר  )ב( פרק א[ ספרא קדושים פרשה א] יָר֔  . הרי כאן שניםּת 

יׁש  קד' יט,ג( )וי'אם כן למה נאמר  )ג( ֣  ין ספיקה בידה, מפני שיש רשות אחרים עליה.אלא שהאיש ספיקו בידו והאשה א א 
ּ֤מֹו֣  קד' יט,ג( )וי'האב קודם לאם בכל מקום יכול שכבוד האב עודף על כבוד האם תלמוד לומר ...   ,מ"ט[משנה כריתות פ"ו] ֣יׁש֣א  א 

אּו יָר֔ ּת  יו֣  חייבין בכבוד אביו וכן בתלמוד מלמד ששניהם שקולים אבל אמרו חכמים האב קודם לאם בכל מקום מפני שהוא ואמו  ְוָאב 
 תורה אם זכה הבן לפני הרב קודם את האב בכל מקום מפני שהוא ואביו חייבין בכבוד רבו:

 סליק מסכת כריתות

אּו קד' יט,ג( )וי'נאמר  )ד(  יָר֔ ּת  יו֣  ּ֤מֹוְ֣וָאב  יׁש֣א  ֣ א עקב י,כ( )דב' וא' ו,יג( )דב'ונאמר  א  ֖ ירָׁ יָך תִּ ֛ ת־֧ה' ֱאֹלה  ורא אב ואם למורא המקום. הקיש מ֣א 
ֶּמָ֑ך (יב,כיתרו  'שמ)נאמר  )ה( יָךְ֣וֶאת־א  ֶ֖ דֶ֣את־ָאב  ֵ֥ ָָֽ֑֖ך֣ )משלי ג,ט(ונאמר  ַּכּב  הֹוֶנ מ  ֣דֶ֣את־ה ֣'  .הקיש כיבוד אב ואם לכיבוד המקוםַּכּב 

אּו יָר֔ ּת   ֣ יו ּ֤מֹוְ֣וָאב  ֣יׁש֣א  קטן יותר מפעם אחת -מים מהפך פשטא זקףקטן. מונח כעין מרבה שימוש בתבנית הטע-מונח מהפך פשטא זקף – א 

קטן מלמד על שתי דרשות, ומהפך פשטא מלמד ששתי הדרשות עשויות להיות כך: )א( דרשה אחת כפשט -וע"י כך מרבה דרשות. זקף

 אחת יוצאת מהפשט. )ב( שתי הדרשות יוצאות מהפשט.

ּ֤מֹו קד' יט,ג( )וי' (כפשט)טט: א, לימוד  רש"יפ' שימוש א: ֣יׁש֣א  אּו֣֣א  יָר֔ ּת  יו֣   כל אחד מכם תיראו אביו ואמו, זהו פשוטו.  -ְוָאב 
אּואין לי אלא איש, אשה מנין, כשהוא אומר  ([)ב( פרק א ספרא קדושים פרשה א])טט: ע"פ ומדרשו ( המוציא מהפשט)טט: ב, לימוד  יָר֔ , ּת 

֣יׁששנים אם כן למה נאמר  )טט: מיעוט רבים(הרי כאן  כן -פי-על-)טט: ואף דו לעשות, אבל אשה רשות אחרים עליה, שהאיש סיפק ביא 

 :אשה תירא אמא ואביה כאשר אין זה מתנגש ברשות אחרים עליה(

אּו ,מ"ט[משנה כריתות פ"ו]: ע"פ שימוש ב יָר֔ ּת  יו֣  ּ֤מֹוְ֣וָאב  קטן מלמד על שתי דרשות, דרשה )א( יוצאת -קטן, זקף-מהפך פשטא זקף – א 

וגו'. דרשה )ב( יוצאת מפשט  אבל אמרו חכמים האב קודם לאם בכל מקוםפי שבכתוב האם קודמת לאב -על-מפשט הכתוב ומלמדת שאף

 הכתוב של אם ואב ומעבירה היראה ליראת רבו ע"י הבן והאב. 
אּו קד' יט,ג( )וי' [רש"י] יָר֔ ּת  יו֣  ּ֤מֹוְ֣וָאב  אמו, ובכבוד הקדים אב לאם, לפי שגלוי לפניו שהבן כאן הקדים אם לאב, לפי שגלוי לפניו שהבן ירא את אביו יותר מ - א 

 :מכבד את אמו יותר מאביו, מפני שמשדלתו בדברים

רּו֣ ְׁשמ ֑ יּ֣ת  ַתֶ֖ סמך שמירת שבת למורא אב, לומר אף על פי שהזהרתיך על מורא אב, אם יאמר לך חלל את השבת אל  -ְוֶאת־ַׁשְּבת 
 :תשמע לו, וכן בשאר כל המצות

'ֱ֣אֹלה֣  י֣הֵ֥ ֶ֖ םֲאנ  אתה ואביך חייבים בכבודי, לפיכך לא תשמע לו לבטל את דברי. איזהו מורא, לא ישב במקומו ולא ידבר במקומו  - יֶכָֽ
 :ולא יסתור את דבריו. ואיזהו כבוד, מאכיל ומשקה, מלביש ומנעיל, מכניס ומוציא

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 ויקרא אמר כא,א )התשע"ח( 4.13 

לַּדּב ֣֨ויקרא אמר כב,ב: בשנת התשע"ד עסקנו בחלק מהפסוק  ןְ֣וֶאל-רֶ֣אָֽ ָֽי-ַאֲהר ֝ ֣יְ֣בנ  ָּקְדׁש  מ  ָּנְַָֽֽזרּו֣  יוְ֣וי  ּוֶ֣את-ָּבָנ֗ אְ֣יַחְּללֶ֖ לְ֣ול ֵ֥ ְׂשָרא ֔ ֣ם֣-י  ׁש 
י֣ ֑ יָ֣קְדׁש  ֵ֥ יֲ֣אנ  ֶ֖ ים֣ל  ֵ֛ ׁש  ֹ֧םַ֣מְקּד  ר֣ה  'ֲאֶׁש֨ ֣֣׃הָֽ

)וי' אמר דכתיב  - מניין לאוכל את הטבל שהוא במיתההאוכל את הטבל מנלן? דאמר שמואל משום רבי אליעזר: ]בבלי סנהדרין פג,א[ 

ּוֶ֣אתכב,ב(  אְ֣יַחְּללֶ֖ ֑י-ְול ֵ֥ ֣םָ֣קְדׁש  ת֣)וי' אמר כב,טו(] (באכילת טבל והגמרא מקשרת אל חילול תרומה שבפסוק הבא) ׁש  ֵ֥ ימּו֣-ֲאֶׁשר[ א  ֶ֖ 'לַָ֣יר   - הָֽ
 .(טו)שבו עוסק כב,מתרומה  חילול (( אלכב,ב)-טבל שב) חילול  (לומד בהשוואת ענין) בעתידים לתרום הכתוב מדבר, ויליף

אמר שמואל: מנין לאוכל את הטבל שהוא במיתה? שנאמר:  ,טו(כב ' אמרוי)-שמואל לומד על אכילת טבל מ ]בבלי זבחים יא,ב[-אבל ב
': ,טו(כב ' אמרוי) ימּוַ֣להָֽ ֶ֖ תֲ֣אֶׁשר־ָיר  ֵ֥ ֑ל֣א  ְׂשָרא  ֣י֣י  יְּ֣בנ  ֶ֖ אְ֣יַחְּל֔לּוֶ֣את־ָקְדׁש    בעתידים לתרום הכתוב מדבר! ְול ֣

ָֽי ,ב(כב ' אמריו) [תורה תמימה] ֣יְ֣בנ  ָּקְדׁש  מ  ָּנְַָֽֽזרּו֣  ל-ְוי  ְׂשָרא ֔ ב(לימד על זר שעבד עבודתו מחוללת - י 
 :]זבחים ט"ו ב'[ 

ואולי י"ל דקשה להו דבעלמא רגיל הכתוב לכנות קדשי שמים בשם קדשי ה' או סתם קדשים, וכאן תיאר את ...  ]ת"ת הערה ב([ע"פ 
חז"ל דרשו לשון כזה לכל מיני קדשים. מכאן הסבר אפשרי למניין  :אינו רגיל, ולכן דרשוהוהקדשים בשם קדשי בני ישראל, וזה לשון ש

אְ֣יַחְּל֔לּוֶ֣את (כב,טו אמר 'וי)-ללמוד ש ]זבחים ג,ב[היה לרב  תֲ֣אֶׁשר-ְול ֣ ֵ֥ ֑ל֣א  ְׂשָרא  ֣י֣י  יְּ֣בנ  ֶ֖ ימּוַ֣להָֽ֣-ָקְדׁש  ֶ֖ נלמד בנוסף על תרומה  ׃'ָיר 

 גם למחשב בשעת הקרבת חטאת לשם חולין.

ָֽי]ת"ת[  ֣יְ֣בנ  ָּקְדׁש  ל-מ  ְׂשָרא ֔ ' קדשי עצמן מניין, ת"לקדשי בני ישראל  אין לי אלא – י  י֣הָֽ ֵ֥ יֲ֣אנ  ֶ֖ ים֣ל  ֵ֛ ׁש  ֹ֧םַ֣מְקּד  ר֣ה  ד(לרבות את כולם -ֲאֶׁש֨
 

ים]ת"ת[     :]תו"כ[ ֵ֛ ׁש  ֹ֧םַ֣מְקּד  ר֣ה  ין למזבח, ת"ר, יכול לא יהיו חייבים משום טומאה אלא על דבר שיש לו מתירין בין לאדם ב - ֲאֶׁש֨
י֣ ת"ל ֶ֖ ים֣ל  ֵ֛ ׁש  ֹ֧םַ֣מְקּד  ר֣ה  ז(ֲאֶׁש֨

ְקַר֣ב֣-ֲאֶׁשר  )וי' אמר כב,ג( יכול מיד, ת"ל,  ח(י 
 :]זבחים מ"ה ב'[ 

ֹ֧ם֣רֲאׁשֶ֣֨)וי' אמר כב,ב(  ֵַ֛֣מקְ֣֣ה  ׁש  ֶ֖֣֣יםּד   קדמא דרגא תביר טפחא.  – יל 
יהם למזבח ובשר לכהנים, וכן עולת בהמה דבר המתיר לאדם ולמזבח הוא כגון חטאת ואשם ושלמים שדמן מתיר אימור ]ת"ת הערה ז([

ועולת העוף ופרים ושעירים הנשרפין דמן מתירן למזבח, ושתי הלחם דם הכבשים שעמהם מתירן לכהנים, ולחם הפנים הקטרת הבזיכין מתירן 
ֹ֧ם֣רֲאׁשֶ֣֨)וי' אמר כב,ב( לכהנים, ובכל המנחות, השירים, הקומץ מתירם לכהנים כמבואר בפ' ויקרא, וקמ"ל דהלשון  ֵַ֛֣מקְ֣֣ה  ׁש  ֶ֖֣֣יםּד  מורה גם  יל 

קדשים כאלה שאין להם מתירין, מפני שהן עצמן מתירין הן, כגון הקומץ והלבונה והקטורת ומנחת כהנים ומנחת כהן משיח ומנחת נסכים 
 :חר מתירן]היינו מנחה שבאה עם הקרבן[, דכל אלה כולן כליל למזבח ואין בהם שיריים לכהנים והן עצמן מתירים הן ואין דבר א

ר"ל דבכל הני שיש להם מתירין יהיו חייבים עליהם משום טומאה מיד קודם שיקרבו מתירין, ואותן שאין להם מתירין יהיו  ]ת"ת הערה ח([
חייבים עליהם משום טומאה קודם שינתנו בכלי, ת"ל בפסוק הסמוך יקרב, והאי יקרב משמע נגיעה דבנגיעה לחוד חייב, דכי יגע מתרגמינן 

יקרב )פ' שמיני(, ואחרי דזה ודאי שאין חייבים כרת על נגיעה, שהרי הכתוב אומר מפורש )פ' ד'( איש איש מזרע אהרן והוא טמא וגו' לא  ארי
ב֣-ֲאֶׁשר  )וי' אמר כב,ג(יאכל, וא"כ למה נאמר  ְקַר֣ , רק כתב בלשון יקרב להורות דאינו יקרב אין פירושו נגיעהדמשמע נגיעה, ע"כ צ"ל דהאי י 

 .עד שיקדשו בכלי -עד שיקרבו מתיריו, ובדבר שאין לו מתירין  -, והיינו בדבר שיש לו מתירין עד שיכשר ליקרבייב עליו משום טומאה ח
ֹ֧ם֣רֲאׁשֶ֣֨)וי' אמר כב,ב(  ֵַ֛֣מקְ֣֣ה  ׁש  ֶ֖֣֣יםּד   קדמא דרגא תביר טפחא.  – יל 

ֹ֧ם)וי' אמר כב,ב(  ֵַ֛֣מקְ֣֣ה  ׁש  ֶ֖֣֣יםּד  רטים שעל כל אחד חלה אותה הלכה. כאן מלמד שאין חיוב משום דרגא תביר טפחא, כעין קבוצת פ – יל 

שיכשר טעם קדמא בתפקיד דבר מוקדם, קודם )קדמא( ֣רֲאׁשֶ֣֨עד  ]ת"ת הערה ז([-טומאה על כל הקדשים כולם, כגון המוזכרים ב
)טט: אין כרת על טומאה, נותר  עד שיקדשו בכלי, -עד שיקרבו מתיריו, ובדבר שאין לו מתירין  -, והיינו בדבר שיש לו מתירין ליקרב

 )כב,ג(. טמא האוכל תרומה נענש מיתה בידי שמים, אבל לא המטמא בנגיעה.(-ופיגול עד שיקרבו המתירין או עד שיקדשו בכלי וזה גם נלמד ב
 הנ"ל הובא ללימוד הבא.

יתֹו ֣,יד: כב אמר ויקרא ׁש  ָֽ ְׁשָגָג֑הְ֣וָיַס֤ףֲ֣חמ  ֶדׁשּ֣ב  י־י אַכֵ֥ל֣ק ֶ֖ ָֽ יׁשּ֣כ  ֕ ֶדׁש:ְ֣וא  ןֶ֣את־ַהּק ָֽ ֶ֖ ה  ןַ֣לּכ  יוְ֣וָנַתֵ֥  בתרומה מכאן מלמד שמדובר - ָעָל֔

':,טו: כב אמר ויקרא ימּוַ֣להָֽ ֶ֖ תֲ֣אֶׁשר־ָיר  ֵ֥ ֑ל֣א  ְׂשָרא  ֣י֣י  יְּ֣בנ  ֶ֖ אְ֣יַחְּל֔לּוֶ֣את־ָקְדׁש   מתרומה לחטאתאבל הגמרא הבאה מעבירה  ְול ֣

פסולה, שחטה לשם  -אמר רב יהודה אמר רב: חטאת ששחטה לשם עולה  )האם(תו רמי מילתא אחריתי, מי ... [ בבלי זבחים ג,א]
)פוסלת ושורפים את הבהמה השחוטה במדורה המיועדת  מחריב בה )מחשבה המעבירה חטאת לשם קרבן משם אחר( כשירה, אלמא דמינה -חולין 

אחרי  ;לת אותה, כאילו לא חשב כלום, ונשאר חטאת()מחשבה המעבירה חטאת לחולין לא פוס , דלאו מינה לא מחריב בהלשריפת פסולים במקדש(
 מו"מ בנידון, מבארת הגמרא את טעמו של רב.

֣י֣ ,טו(כב ' אמרוי) אלא טעמא דרב כרבי אלעזר, דאמר רבי אלעזר: מאי טעמא דרב? ב[בבלי זבחים ג,] יְּ֣בנ  ֶ֖ אְ֣יַחְּל֔לּוֶ֣את־ָקְדׁש  ְול ֣
:' ימּוַ֣להָֽ ֶ֖ תֲ֣אֶׁשר־ָיר  ֵ֥ ֑ל֣א  ְׂשָרא   .קדשים מחללין קדשים, ואין חולין מחללין קדשים י 

י֣ ,טו(כב ' אמרוי) אלא טעמא דרב כר' אלעזר -הכי גרסינן  [ב,רש"י מסכת זבחים ג] ֶ֖ אְ֣יַחְּל֔לּוֶ֣את־ָקְדׁש  הכי דריש ליה אין דבר אחר ְול ֣
֑ל מחלל ְׂשָרא  ֣י֣י  יְּ֣בנ  ֶ֖ אְ֣יַחְּל֔לּו֣דבעית לאוקמה לדרב אליביה אתא קרא וגזירת הכתוב היא ופרכינן אלמא לר' אלעזר  ֶאת־ָקְדׁש  ְול ֣

 . ואפקיה מק"ו דהוה לן למידרש קדשים מחללין קדשים כו'
יש תימה דעד השתא אסיקנא איפכא מתוך הסברא  -הכא נמי נימא קל וחומר קדשים מחללין קדשים כו' [ ב,תוספות זבחים ג]

חולין דלאו בר מינה לא מחריב ונראה לפרש דעביד קל וחומר משום דמה  דאדרבה בשביל שהם קדשים ומינה לכך מחריב בה אבל
קדשים שאין מחללין כגון בשוחט חטאת סתם וכסבור שהיא עולה דכשירה ואפ"ה מחללין קדשים בשוחט לשם עולה חולין 

שמחללין קדשים בשוחטן שמחללין כגון בכסבור שהן חולין דאמר בסוף בית שמאי )לקמן דף מו:( משום חולין פסולה לא כל שכן 
 .לשם חולין

֑ל ,טו(כב ' אמרוי) ְׂשָרא  ֣י֣י  יְּ֣בנ  ֶ֖ אְ֣יַחְּל֔לּוֶ֣את־ָקְדׁש  אף על גב דהאי קרא כתיב בטבל ובתרומה כדמוכח לקמן )דף יא:( בגמרא  - ל ֣
י֣דילמא  ,דשמעון אחי עזריה ֶ֖  .אשר ירימו ולא יחללו את )היה מספיק לכתוב( קדריש דהוה מצי למיכתב מיותרָקְדׁש 

גמרא ולא יחללו כו' קדשים מחללין כו'. פרש"י דחוק. ול"נ לפרש דהאי ולא יחללו כו' הוא אזהרה. ומפרש במאי  [ב,זבחים ג רש"ש]
את אשר ירימו. ר"ל במורם לקדשים. והאי את פירושו עם. או דפי' ולא יחללו היינו דאין כאן חילול )והוא ע"ד פרש"י( את אשר 

 חולין דאפשר להרימם ולהקדישם וזהו כעין דרשא דשמואל לקמן )יא ב(: ירימו. והיינו

 

אְ֣יַחְּל֔לּו ,טו(כב ' אמרוי) וטעמה  ְיַחְּל֔לּוקטן, באופן נדיר יש כאן הסבר לטעם מונח שהוא מרבה את הדרשות על מלת -מונח זקף – ְול ֣

 ענפים הוא בקרבן חטאת שמחשבת חולין לא פוסלת בו. קטן. לימוד אחד בעל שני ענפים הוא בתרומה. לימוד אחד בעל שני-זקף

כהנים הביא עוד שני שימושים שהם מדברי סופרים )א( לרבות את הסך כשותה ]נדה לב,א[ )ב( שהנותן תרומה ל [תורה תמימה]

 ]ירושלמי דמאי פ"ו ה"ב[:מחלל את התרומה ולוים המסייעים בבית הגרנות 

 מחשבת העברת חטאת לשם קדשים אחרים פוסלת את החטאת;  – שיםקדשים מחללין קדשני הענפים הם )א( 

 .מחשבת העברת חטאת לשם חולין אינה פוסלת את החטאת – ואין חולין מחללין קדשים )ב(
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
ע"פ ]רש"י[ אם מחשבה המעבירה חטאת לשם קרבן משם אחר פוסלת אותה אז קל וחומר שמחשבה להעביר חטאת לחולין הייתה   

י ,טו(כב ' אמרוי)ל פסוק אמורה לפוסלה. אב ֶ֖ אְ֣יַחְּל֔לּוֶ֣את־ָקְדׁש   הוא גזירת הכתוב שמחשבת חולין בחטאת לא תחלל אותה. ְול ֣

 

י ,טו(כב ' אמרוי) ֶ֖ מצב המלה קדש )א( פשט הפסוקים עוסק באזהרה למי שאינו כהן לאכול, לשתות, לסוך תרומה -רב – ֶאת־ָקְדׁש 

 א הופרשה. )ב( קדשים הם הקרבנות שהופרשה, או בטבל שבו תרומה שעדיין ל

ילמצב )א(  ֶ֖  טפחא כשנוי ורבוי עשוי להוסיף את הסיכה – ָקְדׁש 

ילמצב )ב(  ֶ֖ אְ֣יַחְּל֔לּו ,טו(כב ' אמרוי)טפחא כשנוי ורבוי עשוי להוסיף  – ָקְדׁש  יבמחשבת חולין  ְול ֣ ֶ֖  את קרבן החטאת ֶאת־ָקְדׁש 

 

֑ל[ְ֣ול ֣֣ו]ט טז( -,טו כב ' אמרוי) [רמב"ן] ְׂשָרא  ֣י֣י  יְּ֣בנ  ֶ֖ ה֣ להאכילם לזרים, - אְ֣יַחְּל֔לּוֶ֣את־ָקְדׁש  ֲעֹ֣וןַ֣אְׁשָמ֔ יאּו֣אֹוָתם֣  ֤ ּׂש  -ְּבָאְכָלֶ֖םֶ֣את]טז[ְ֣וה 
ם׃֣פ 'ְ֣מַקְּדָׁשָֽ י֣הֶ֖ ֵ֥ יֲ֣אנ  ֵ֛ יֶה֑םּ֣כ  את עצמם, שיטענו עון באכלם את הקדשים שהובדלו לשם תרומה וקדשו ונאסרו עליהם. ואונקלוס  -ָ֣קְדׁש 

כלהון בסואבא, שלא לצורך תרגמו כן, לשון רש"י ז"ל. ולא הבינותי דעתו, כי יראה מדבריו שזה הלאו אזהרה בכהנים שתרגם במי
ה֣ כנוי לישראל שיטעינו הכהנים לישראל"והשיאו אותם"  הוא שלא יאכילו התרומה לזרים, ואם כן ראוי שנפרש שיהיה ֲעֹ֣וןַ֣אְׁשָמ֔

ועוד שלא הוזכר זה הלאו בתלמוד, אלא הוא אסור . [ספרי נשא לב] שמעאל לדרשו בעצמםכאשר יאכלו הקדשים, ולמה הוצרך רבי י
֑ל אבל טעם הכתוב כי לעשות כן כבשאר כל האיסורין. ְׂשָרא  ֣י֣י  ֑ל֣( ,טוכב ' אמרוי) נמשך למעלה, ְּבנ  ְׂשָרא  ֣י֣י  יְּ֣בנ  ֶ֖ אְ֣יַחְּל֔לּוֶ֣את־ָקְדׁש  ְול ֣

:' ימּוַ֣להָֽ ֶ֖ תֲ֣אֶׁשר־ָיר  ֵ֥ יאּו֣ וא אזהרה שנית בזר שלא יאכל קדש, בעבור שירצה להזכיר בו העונש ואמרוה, ֣א  ֤ ּׂש   את עצמם וגו'ְוה 

יֶה֑ם-ְּבָאְכָלֶ֖םֶ֣את  ' אמרוי) , אמרו )סנהדרין פג א( מנין לאוכל טבל שהוא במיתה, שנאמרורבותינו דרשו מפני יתורו באוכל טבל. ָקְדׁש 

יּ֣בְ֣( ,טוכב ֶ֖ אְ֣יַחְּל֔לּוֶ֣את־ָקְדׁש  ':ְול ֣ ימּוַ֣להָֽ ֶ֖ תֲ֣אֶׁשר־ָיר  ֵ֥ ֑ל֣א  ְׂשָרא  ֣י֣י  בעתידין לתרום הכתוב מדבר, ויליף חלול חלול מתרומה. אבל , נ 
אְ֣יַחְּל֔לּו( ,טוכב ' אמרוי), י( מצאתי -בת"כ )פרק ו ח  ֣י֣. )]תורה תמימה[ מבאר שזה מרבנן( להביא את הסך ואת השותה, ְול ֣ יְּ֣בנ  ֶ֖ ֶאת־ָקְדׁש 

֑ל ְׂשָרא  קדשי בני ישראל חייבין קרן וחומש, ואין חייבין על קדשי גוים קרן וחומש. יכול יהו חייבין על התרומה שבטבל, תלמוד  על, י 
' לומר ימּוַ֣להָֽ ֶ֖ תֲ֣אֶׁשר־ָיר  ֵ֥ ה. על המורם הם חייבים ואין חייבין על התרומה שבטבל, א  ֲעֹ֣וןַ֣אְׁשָמ֔ יאּו֣אֹוָתם֣  ֤ ּׂש  מלמד שאף על , ]טז[ְ֣וה 

. וזה אינו כדרך הגמרא. אלא שאני אומר, רבוי הסך והשותה אסמכתא, כי שתייה בכלל אכילה וסיכה מדרבנן, כך יתההטבל חייבין מ
֑ל( ,טוכב ' אמרוי)ומפני שאמר בטבל . [ירושלמי )מעשר שני פ"ב ה"א(]-מפורש ב ְׂשָרא  ֣י֣י  יְּ֣בנ  ֶ֖ אְ֣יַחְּל֔לּוֶ֣את־ָקְדׁש  בעבור שהם , ְול ֣

שיתחייב בחומש. "כי יאכל קדש בשגגה"  ', דרשו מזה שהמורם הוא הנקרא קדש לא הטבל, וא"כ איננו בכללעתידין להרים ממנו לה
ה ,טז(כב ' אמרוי)- ולכך חזר ושנה ֲעֹ֣וןַ֣אְׁשָמ֔ יאּו֣אֹוָתם֣  ֤ ּׂש  מלמד שאף על הטבל חייבין מיתה, כי התרומה שבטבל היא שהוזכרה , ְוה 

 :ענש תחילה על הקדש המורם, וחזר והזהיר על שירימו בעתיד, כפי מדרש רבותינוכאן. והכלל, כי הכתוב הזה בטבל, והזהיר ו

 

אְ֣יַחְּל֔לּו ,טו(כב ' אמרוי) קריאה שמשמעותה  [ב,זבחים ג])א( קריאה שמשמעותה מצוות לא תעשה לא לחלל תרומה )ב( לפי רב  ְול ֣

 ת לשם חטאת ולשם הבעלים.שמחשבה להעביר קרבן חטאת להיות חולין לא פוסלת את החטאת והיא נשאר

 :לנושא מצוות לא תעשה לא לחלל תרומה

אְ֣יַחְּל֔לּו ,טו(כב ' אמרוי) תרומה  ,טו(כב ' אמרוי)-קטן, ע"פ שמואל ]זבחים יא,ב[ ורמב"ן בשני חילולים הכתוב מדבר, ב-מונח זקף – ְול ֣

ה ,טז(כב ' אמרוי)-שהופרשה, ותרומה שעתידה להתרם. העונש מיתה בידי שמים נלמד מ ֲעֹ֣וןַ֣אְׁשָמ֔ יאּו֣אֹוָתם֣  ֤ ּׂש  מלמד שאף על  ְוה 
 . הטבל חייבין מיתה, כי התרומה שבטבל היא שהוזכרה כאן

 :לנושא מחשבה להעביר קרבן חטאת להיות חולין לא פוסלת את החטאת

אְ֣יַחְּל֔לּו ,טו(כב ' אמרוי)  תרון במקומות רבים אחרים. אפשר שכאן קטן, מוצע הסבר שבדרך כלל עדיין לא מצאתי לו פ-מונח זקף – ְול ֣

א ,טו(כב ' אמרוי)מתגלה תפקיד הרבוי של טעם מונח  י ְיַחְּל֔לּוהמרבה עוד דרשה למלים  ְול ֣ ֶ֖ שמחשבת שנוי חטאת לחולין לא  ֶאת־ָקְדׁש 

 פוסלת את החטאת והיא נשארת לשם חטאת ולשם הבעלים. 

 
אומר כו'. רב אשי מתני משמיה דרבי  תנא הביא דעה אחרת מתנא קמא, והלכה כת"ק()טט: שהיה  שמעון אחי עזריה[ בבלי זבחים יא,ב]

אְ֣יַחְּל֔לּו֣ ,טו(כב ' אמרוי)יוחנן, ורב אחא בריה דרבא מתני משמיה דרבי ינאי: מאי טעמא דשמעון אחי עזריה? דאמר קרא:  ְול ֣
:' ימּוַ֣להָֽ ֶ֖ תֲ֣אֶׁשר־ָיר  ֵ֥ ֑ל֣א  ְׂשָרא  ֣י֣י  יְּ֣בנ  ֶ֖ במורם מהן אין מתחללין, בנמוך מהם מתחללין. והאי להכי הוא דאתא? והא מיבעי   ֶאת־ָקְדׁש 

֑ל֣ ,טו(כב ' אמרוי)ליה לכדשמואל, דאמר שמואל: מנין לאוכל את הטבל שהוא במיתה? שנאמר:  ְׂשָרא  ֣י֣י  יְּ֣בנ  ֶ֖ אְ֣יַחְּל֔לּוֶ֣את־ָקְדׁש  ְול ֣
:' ימּוַ֣להָֽ ֶ֖ תֲ֣אֶׁשר־ָיר  ֵ֥ ימּו ,טו(כב ' אמרוי)אם כן, לכתוב קרא אשר הורמו, מאי בר! בעתידים לתרום הכתוב מד א  ֶ֖  . ? שמע מיניה תרתיֲאֶׁשר־ָיר 

 
בחדא פליג, או דלמא כשרין ומרצין, ובתרתי פליגי? אמר אביי ואיתימא רבי זריקא, תא  -בעי רבי זירא: כשרין ואין מרצין, וכי פליג 

פסולין; ואי ס"ד כשרין ומרצין,  -ם ששחטן לשם בכור או לשם מעשר כשרים, שלמי -שמע: הבכור והמעשר ששחטן לשם שלמים 
בכור בר ריצויי הוא? אלא כשרין ואין מרצין, ומדסיפא כשרין ואין מרצין, רישא נמי כשרין ואין מרצין. מידי איריא? הא כדאיתא והא 

 , יה נמוך לשם גבוה, אין צורך בכך()ע"פ רש"י: וכי תאמר שבא לפרש כיצד יה גבוה ונמוך קמ"ל כדאיתא. אלא מאי קמ"ל?
ימּו ,טו(כב ' אמרוי) ֶ֖ תֲ֣אֶׁשר־ָיר  ֵ֥ ימּולשיטת שמעון אחי עזריה  – א  ֶ֖ מצב )א( שנוי קדש של הקרבן לשם קרבן -מקף כרב – ֲאֶׁשר־ָיר 

דושתו משם הגבוה )המורם( בקדושתו משם הקרבן הנוכחי אינו מחלל את הקרבן, )ב( שנוי קדש של הקרבן לשם קרבן הנמוך בק

מצב )א( האם הנמוך לשם גבוה כשר ומרצה )ב( האם הנמוך לשם גבוה כשר -הקרבן הנוכחי מחלל את הקרבן. ואפשר שיש עוד רב

 ואינו מרצה.

ימּו ,טו(כב ' אמרוי) ֶ֖ תֲ֣אֶׁשר־ָיר  ֵ֥ לשיטת שמעון אחי עזריה מדובר בקרבן שנוי קדש של הקרבן לשם קרבן הגבוה )המורם( בקדושתו  – א 

רש"י ]ם הקרבן הנוכחי אינו מחלל את הקרבן, אפשר שמרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב מלמד ע"פ מש
הבכור והמעשר ששחטן לשם שלמים כשרים ואין מרצין רישא קדשים קלים ששחטן לשם קדשי קדשים  -ומדסיפא  ,ב[זבחיםיא]

 .נמי כשרין ואין מרצין קאמר

ת ,טו(כב ' אמרוי) ֵ֥ ימּו֣א  ֶ֖ לשיטת שמואל מדובר בתרומה שהופרשה ובטבל שמכיל תרומה ועתיד להתרם. אפשר שמרכא  – ֲאֶׁשר־ָיר 

טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב מלמד על התרומה שהופרשה כבר. ואילו ]רמב"ן[ למד שפסוק זה מדבר בתרומה 

 שהופרשה והפסוק הבא מדבר בתרומה שבטבל.

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 ,א )התשע"ט(ויקרא אמר כא 4.14 
 

יֶה֑ם֣ר כא,ו: מא אויקר םֱ֣אֹלה  ֶ֖ אְ֣יַחְּל֔לּוׁ֣ש  םְ֣ול ֣ יֶה֔ אֹ֣לה  ל   ֣ ְהיּו ָֽ ים֣י  ֤ ׁש  ְ֣קד 
יֶ֣֩את֣ ֶדׁש׃֣֣֣-ּכ  יּו֣ק ָֽ םְ֣וָהֵ֥ ֶ֖ יב  םַ֣מְקר  ֵ֥ יֶהֵ֛ם֣ה  י֣֝ה'ֶ֣לֶֹ֧חםֱ֣אֹלה  ּׁש ֨  א 

ם֣֣)וי' אמר כא,ו( יֶה֔ אֹ֣לה  ל  ְהיּו֣  ָֽ ים֣י  ֤ ׁש  קטן מלמד על שני לימודים, מהפך פשטא מלמד -זקף, קטן במלה אחת-מהפך פשטא מונח זקף –ְקד 

ְהיּו ֣ "י[רש]שלא רק מעצמם אלא גם כפ' )לימוד א(שלפחות אחד מן הלימודים יוצאת מפשט הכתוב,  ָֽ ים֣י  ֤ ׁש  בית  לעל כרחם יקדישום. ְקד 
֣ מדלא כתיב קדושים הם אלא  [אות ל ח"שפת]. ]תו"כ[ דין בכך ְהיּו ָֽ ים֣י  ֤ ׁש    :משמע על כרחםְקד 

ן  ,יא(לו ' מסעיבמ)לשרש "היה" במשמע על כרחם להשוואה  גמאדו ֖ ֵנ֥י ד ֵדיה  ד לִּבְׁ ֑ ה בְׁ֥נֹות צְׁלָׁפְׁחָׁ ֖ ֛ה וְׁנ עָׁ לְׁכָׁ ֧ה ּומִּ גְׁלָׁ ה וְׁחָׁ צָׁ֗ רְׁ ֣ה תִּ לָׁ חְׁ ינָׁה מ  י ִ֜ הְׁ ו תִּ

ֽים: נָׁשִּ ינָׁה  (לו,יא במ' מסעי) לְׁ י ִ֜ הְׁ ד... ו תִּ ֑ פְׁחָׁ לָׁ , נתנה להן רשות להנשא לטוב [ב''ב קכ]בבלי ע''פ  טט, בהוויתן -ותהיין  [רש''י] – בְׁ֥נֹות צְׁ

שבט מנשה הגיש הבירור של בעיניהן, והן בחכמתן הבינו שטוב יהיה למנוע מחלוקת בתוך שבטן ומשפחתן ובפרט שמן הסתם ב''ד 

ינָׁה  (לו,יא עיבמ' מס)  -שבטן, צמצמו בחירתן מאד של ב''ד ללעניין ירושת הבת למשה רבנו, וכביכול בעל כרחן, מתוך כבוד  י ִ֜ הְׁ ... ו תִּ

ֽים ן לְׁנָׁשִּ ֖ ֵנ֥י ד ֵדיה  בְׁ  בלבד.  לִּ

ינָׁה) קדושים מעצמם שלא יכריחו אותם ב''ד בהכרח לזה ודרש מדכתיב ברישא דקרא תהיו -קדישין בגופיהון  [ת''י]פי'  י ִ֜ הְׁ  . (ו תִּ
ה  ,יא(לו ' מסעיבמ) צָׁ֗ רְׁ ֣ה תִּ לָׁ חְׁ ינָׁה מ  י ִ֜ הְׁ , שקדשו עצמן , כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו או על הכלל כולוגרש מונח רביע-זלאא –ו תִּ

 מעצמן כדי שבי"ד לא יכריחו אותן.

ם֣)וי' אמר כא,ו( [מלבי"ם] יֶה֔ אֹ֣לה  ל  ְהיּו֣  ָֽ ים֣י  ֤ ׁש  משמש על תחלת ההוי' ועל הקיום, ולכן תהי' מורה תמיד העיכוב  "היה"כי פעל  ְקד 
ׁש ֤֣)כמ"ש באה"ש ס' תר(, ופה שנכפל  ְהיּו֣ ְקד  ָֽ ֶדׁש... ים֣י  יּו֣ק ָֽ  :, ע"כ שבא הפעל השני על הקיום שישארו קדש בכל אופןְוָהֵ֥

 

אפשר שהלימוד השני הוא בפשט שהכהנים הם שליחי ה' וצריכים להיות זמינים לעבודה בכל עת, לכן חייבים להקפיד על  )לימוד ב(

 קדושתם )ראה להלן(

הְ֣ )וי' אמר כא,ו( [תורה תמימה] ָֽ ים֣י  ֤ ׁש  , ואיזהו איסור לח(כלל אמרו ביבמה, כל שאסורה איסור קדושה חולצת ולא מתייבמת – יּו ְ֣קד 
קדושה, אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט, ממזרת ונתינה לישראל ובת ישראל לנתין ולממזר, ואמאי קרי להו איסור 

ְהיּו ֣קדושה דכתיב  ָֽ ים֣י  ֤ ׁש  לט(ְקד 
 :]יבמות כ' א'[ 

ובכל אלו אין בגופן איסור ערוה וקורבה ורק משום קדושת יחוס משפחה. והא דכלל כאן אלמנה לכה"ג אף  לט[ הערה תורה תמימה]
דפסוק זה איירי בכהנים הדיוטים, הוא משום דגם בכה"ג כתיב )פ' ט"ו( כי אני ה' מקדשו, והא דכלל גם ממזרת ונתינה לישראל 

ל צ"ל דסמך על מה שמצינו בכ"מ בתורה שקרא הקדוש ברוך הוא לישראל מטעם איסור קדושה, אף על פי דלא איירי כאן בישרא
קדושים, כמו קדושים תהיו, והתקדשתם, וכדומה, ולכן מדאיירי כאן בענין קדושה כולל גם קדושת ישראל במה דשייך בהו בעניני 

 :משפחה. וע"ע מענין דרשה זו לקמן ס"פ בחקתי בפסוק אלה המצות

 

אְ֣יַחְּל֔לּו  קטן מלמד על שני לימודים, וללא טעם מהפך אלו לימודים בפשט-, זקףקטן-ח זקףמונ - ְול ֣

ְהיּו ֣)וי' אמר כא,ו(  תלמוד לומר -והתניא: אזהרה ליוצק ובולל מניין ...  [בבלי סנהדרין פג, א] )לימוד א( ָֽ ים֣י  ֤ ׁש  אְ֣יַחְּל֔לּו...  ְקד   –! ְול ֣

 [א,יד רמ"ה מסכת סנהדרין פג] .ן זה מרומז בטעמי המקרא הנסמכים על המלים()טט: אפשר שדרבנ מדרבנן, וקרא אסמכתא בעלמא )וזה(
תָׁ֥  ,ו(ב 'וי)איתיביה היוצק את השמן על המנחה דכתיב  קְׁ יהָׁ  וְׁיָׁצ  ֖ ל  ן עָׁ מ  ֑ ֥ה ל תס ֛  ,ה(ב 'וי)והבולל את הסלת דכתיב  שָׁ ן בְׁלּולָׁ מ  ֖ ה ב ש  ֥ צָׁ ֽה מ  י  הְׁ  ...:תִּ

ומתמהינן כיון דאמרת דמקטיר בטומאה לאו בלחוד הוא דמיחייב מכלל דיוצק ...  יש אחריו עבודהפטור דלא מיחייב כרת על דבר ש
)וי' אמר כא,ו( ובולל כי איצטריך למפטרינהו אפי' מלאו גרידא נמי פטרינהו והא תניא אזהרה ליוצק ובולל בטומאת הגוף מנין ת"ל 

ְהיּו ֣ ָֽ ים֣י  ֤ ׁש  אְ֣יַחְּל֔לּו...  ְקד  ְַֽזרּו ֣ )וי' אמר כב,ב(דהא כתיב  )עבודה מסיימת סדרה של עבודות שעליה נענשים(לעבודה תמה  אם אינו ענין ְול ֣ ָּנָֽ  ְוי 

י ֵש֣ דְׁ קָׁ ל מִּ ֵא֔ רָׁ ִּשְׁ ֵנֽי־י א בְׁ ּוְ֣ול ֵ֥ ם ְיַחְּללֶ֖ ת־ֵש֣ י א  ֑ שִּ דְׁ תנהו ענין לעבודה שיש אחריה עבודה. ומפרקינן התם מדרבנן בעלמא הוא וקרא  קָׁ
 .אסמכתא בעלמא

 

תלמוד  -טבול יום ששימש. מנלן? דתניא, רבי סימאי אומר: רמז לטבול יום שאם עבד חילל מניין ...  [בבלי סנהדרין פג,ב] ב()לימוד 
אְ֣יַחְּל֔לּו)וי' אמר כא,ו(  לומר םְ֣ול ֣ יֶה֔ אֹ֣לה  ל  ְהיּו֣  ָֽ ים֣י  ֤ ׁש  ֽזְׁרּו   ,ב(כב ' אמרוי)-מאם אינו ענין לטמא ששימש, דנפקא לן , ְקד  ו ענין תניה - וְׁיִּנָׁ

 .לטבול יום ששימש

ְהיּו ֣)וי' אמר כא,ו(  וטבול יום ששימש מנא לן דכתיב [ב,יד רמ"ה מסכת סנהדרין פג] ָֽ ים֣י  ֤ ׁש  אְ֣יַחְּל֔לּו...  ְקד  גבי פרשת טומאה כתיב  ְול ֣
ְהיּו ֣שהזהירם הכתוב שלא ליטמא למתים וכתיב בתריה  ָֽ ים֣י  ֤ ׁש  אְ֣יַחְּל֔לּו...  ְקד  לטמא ומאה אם אינו ענין כלומר שלא ישמשו בט ְול ֣

 :ששימש תנהו לטבול יום ששימש
 

אְ֣יַחְּל֔לּו)וי' אמר כא,ו(  םְ֣ול ֣ יֶה֔ אֹ֣לה  ל  ְהיּו֣  ָֽ ים֣י  ֤ ׁש  הקש כעין בתפקיד  )כאן בין סלוק ... אתנח(קטן בין שני קיסרים -פעמיים זקף - ְקד 

 דה., ולמנוע טבול יום מעבולהורות להפרישם לקדושה על כרחם בכל מצוות התורה

ם יֶה֔ אֹ֣לה  כעין מידה ריבה וריבה את הכל )ירושלמי חלה פ"א, ביכורים פ"א, פסחים פ"ב(, וכעין מידה קטן במלה אחת, -מונח זקף - ל 

 מדבר שנאמר במקצת ונוהג בכל. י"ח מל"ב מידות של רבי אליעזר ברבי יוסי הגלילי,

. לכן הם חייבים לשמור על קדושתם ולא שליחי ישראל (ה')שליחי  רחמנאשליחי  כהנייט,א[ ]קידושין כג,ב[ דבבלי יומא ]-בנדרש 
זרוע של ימין, והלחיים, זה כדי להיות זמינים לבצע שליחות ה' בכל עת שיקראו לכך. כגון אכילת תרומה טהורה, אכילת בכור, קבלת 

 (.ספרי דברים פרשת שופטים פיסקא קסה) לחי התחתון, והקבה כמשמעה

םהלן על הסיפא של הפסוק תבנית הטעמים של ל ]קרבן אהרן[ולפי  יֶה֔ אֹ֣לה  עשויה לרבות גם את קטן במלה אחת, -מונח זקף - ל 

 הכהנים בעלי המומים להקפדה על קדושתם.

 

ְקְר֤חּוָ֣קְרָחה ֣ ,ה(כאאמר  'וי) [27בשו"ת  89ע' פתרון תורה פרשת אמור ]ועוד הקש לכלל ישראל למוכנות בעבודת ה'.  א־יקרחה֣י   ל ָֽ

ם֣ ,ו(כאאמר  'וי)' ווג יֶה֔ אֹ֣לה  ל   ֣ ְהיּו ָֽ ים֣י  ֤ ׁש  מיכן היה פינחס בן יאיר אומ' זריזות מביאה לידי נקיות, נקיות מביאה לידי טהרה, ' ווגְקד 
חסידות,  ידיל ביאהמ דשהק וחטהרה מ' לידי קדושה, קדושה מ' ל' ענוה, ענוה מ' לידי יראת חט, יראת חט' מ' לידי רוח הקדש, ר

 ,תחיית המתים, תחיית המתים מביאה לידי זכור לטוב ידיל ביאהמחסידות 

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

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

יֶ֣֩את...  )וי' אמר כא,ו( ֶדׁש׃֣֣֣-ּכ  יּו֣ק ָֽ םְ֣וָהֵ֥ ֶ֖ יב  םַ֣מְקר  ֵ֥ יֶהֵ֛ם֣ה  י֣֝ה'ֶ֣לֶֹ֧חםֱ֣אֹלה  ּׁש ֨  א 

יֶ֣֩את)וי' אמר כא,ו( [ ספרא אמור פרשה א תחילת פרק א] ם֣וְ֣-ּכ  ֶ֖ יב  םַ֣מְקר  ֵ֥ יֶהֵ֛ם֣ה  י֣֝ה'ֶ֣לֶֹ֧חםֱ֣אֹלה  ּׁש ֨ ֶדׁשא  יּו֣ק ָֽ להגיד מה גרם, הם  ָהֵ֥
 .לרבות בעלי מומיםוהיו קודש  מקריבים לא הלוים

֣֩)וי' אמר כא,ו(  י שנה. והעבודות מרומזות  20תרסא בתפקיד שיעור מדאורייתא שתי שערות לכהן להיות ראוי לעבודה, מרבנן מבן  – ּכ 

 בכעין כלל ופרט הכתוב אחריו, כפי שמוסבר להלן.
 כשר בכהנים פסול בלוים, כשר בלוים פסול בכהנים:  [ מתני'.]בבלי חולין כד,א

במומין כשרים, בשנים פסולים; נמצא כשר בכהנים פסול בלוים, כשר  -במומין פסולים, בשנים כשרים, לוים  -: כהנים ת"ר. גמ'
בו; בן לוי מבן שלשים ועד בן כשר לעבודה, ומומין פוסלין  כהן משיביא שתי שערות עד שיזקיןת"ר: .....  בלוים פסול בכהנים.

באהל מועד שבמדבר, אבל בשילה ובבית עולמים אין נפסלין אלא בקול. א"ר יוסי:  -חמשים כשר לעבודה, ושנים פוסלין בו; בד"א 
 מאי קרא? 

ד יו יְׁהִּ֣  )דהי"ב ה,יג( ]בבלי חולין כד,ב[ חָׁ א  ים למחצצרים כְׁ֠ ח צְׁרִּ֨ ים ל מְׁ ֲררִִּ֜ ש ֽ יע   וְׁל מְׁ ֣ מִּ ד לְׁה שְׁ חָׁ֗ עד שיזקין. עד כמה? אמר רבי אלעא  )כהן(: קֹול־א 
ֲעָך֞  ישאִּ֣  )וי' אמר כא,יז(ת"ר:  . ..........אמר ר' חנינא: עד שירתת ֽז רְׁ ם מִּ קטן פסול לעבודה ואפי' תם,  )כהן(מכאן אמר רבי אלעזר:  - לְׁד ר תָׁ֗

. איכא דאמרי: הא רבי היא, שיהא בן כ'ן אותו לעבוד עד מאימתי כשר לעבודה? משיביא שתי שערות, אבל אחיו הכהנים אין מניחי
עבודתו  -ואפי' פסול דרבנן לית ליה ואיכא דאמרי: רבי אית ליה פסול מדרבנן, והא רבנן היא, ולכתחלה הוא דלא, אבל דיעבד 

 כשרה: 
 

י֣֝ה'-ֶאת)וי' אמר כא,ו(  ּׁש ֨  אחריו שיהיה ראוי לכל אחת מהעבודות,קדמא ואזלא, כעין כלל לכהן להיות ראוי לעבודה ופרטיו  – א 

םשלכך עשויה לרמז תבנית הטעמים של  ֶ֖ יב  םַ֣מְקר  ֵ֥ יֶהֵ֛ם֣ה  דרגא תביר מרכא טפחא. התבנית הזאת מרמזת לשתי  – ֶלֶֹ֧חםֱ֣אֹלה 

ם הלכות. )הלכה א( בתבנית המלאה בתפקיד כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חלה אותה הלכה, אלו כל אחת מהעבודות של הכהני

םבמקדש ובגבולין ולמתנות כהונה. )הלכה ב( אפשר כי תבנית הטעמים של  ֶ֖ יב  םַ֣מְקר  ֵ֥ יֶהֵ֛ם֣ה  תביר מרכא טפחא מחלקת  – ֱאֹלה 

-וממעטת הכהנים שידיהם או שאר איבריהם מרתתים ומרבנן הכהנים לא הניחו לכהן צעיר לעבוד עד שימלאו לו עשרים שנה. ומ

 עבודות שלא נצטוו עליהם. לאסור  ]עמודי אש סימן ד כלל ח[

י֣֝ה'-ֶאתאפשר שמרבנן תבנית הטעמים של  ּׁש ֨ כגון כיבוד  ]עמודי אש סימן ד כלל ח[קדמא ואזלא בתפקיד כעין כלל שע"פ  – א 

֣֩הכהנים תמימים ובעלי מום ולהיות ראשונים לכל דבר שבקדושה שזה מרבנן מפני השלום. ועוד טעם תרסא במלת  י עשוי להיות  ּכ 

בעל בחינה נעלה כעין מחיצה להקפיד על יחוס האשה שנושאים בנישואיהם. והמקורות הבאים למדו על מה שכהנים יקפידו בתפקיד 

 מפסוקים סמוכים.

י֣֩)וי' אמר כא,ו( והוא שסמך לזה ...  [ספר מלמד התלמידים פרשת אמור] יֶה֑םּ֣כ  ֶ֖םֱ֣אֹלה  אְ֣יַחְּל֔לּוׁ֣ש  םְ֣ול ֣ יֶה֔ אֹ֣לה  ל  ְהיּו֣  ָֽ ים֣י  ֤ ׁש  -ֶאתְקד 
ֶדׁש׃ יּו֣ק ָֽ םְ֣וָהֵ֥ ֶ֖ יב  םַ֣מְקר  ֵ֥ יֶהֵ֛ם֣ה  י֣֝ה'ֶ֣לֶֹ֧חםֱ֣אֹלה  ּׁש ֨ כי זה היתה הכונה למנוע העבודות שפשטו וליחד אותם לשם לבדו ולהתכפר  א 

בעבודתו בלבד. וכן צריך שיתקדשו בנשואין להתעורר גם כן על האשה הדבקה להם שתהא נבדלת ומיוחדת משאר הנשים בכל 
ד ֥  )וי' אמר כא,ז(הר בכל מצות הגוף והוא שאמר סמוך למצות דרכיה והוא שיהיה נז ֽי־קָׁ ֽיו ֖הּוא שכִּ ֔ת  )וי' אמר כא,ח( :ֵלאֹלהָׁ שְׁ ד  ֥ח ם ֹווְׁקִּ ת־ל  ֽי־א   כִּ

יָך ֖ יב ֣הּוא ֱאֹלה  ֑ רִּ קְׁ  .מ 

ֶ֖֣)וי' אמר כא,ו( [ תפארת שלמה ויקרא פרשת אמור] אְ֣יַחְּל֔לּוׁ֣ש  םְ֣ול ֣ יֶה֔ אֹ֣לה  ל  ְהיּו֣  ָֽ ים֣י  ֤ ׁש  יֶ֣֩אתְקד  יֶה֑םּ֣כ  י֣֝ה'ֶ֣לֶֹ֧חם֣-םֱ֣אֹלה  ּׁש ֨ א 
ֶדׁש׃ יּו֣ק ָֽ םְ֣וָהֵ֥ ֶ֖ יב  םַ֣מְקר  ֵ֥ יֶהֵ֛ם֣ה  ֔ת )וי' אמר כא,ח( ואח"כ נאמר עוד ֱאֹלה  שְׁ ד  ֥ח ם ֹווְׁקִּ ת־ל  ֽי־א  יָך כִּ ֖ יב ֣הּוא ֱאֹלה  ֑ רִּ קְׁ ד ש   מ  ְך קָׁ י ה־לָׁ֔ ֽהְׁ . הנ"ל לרמז יִּ

יֶ֣֩אתוי' אמר כא,ו( )בכפל הכתובים הללו בלשון אחד. דהנה תחלה אמר  י֣֝ה'֣-ּכ  ּׁש ֨ הוא רומז לחכמה כמבואר בזוהר הקדוש. לחם א 
הוי' אדנ"י הם מקריבין ומיחדין כל העולמות מבחי' או"א עד סוף כל דרגין. ואח"כ  )ביחד(גימט' ג' הויו"ת ע"ח. אלהיה"ם גימ' צ"א 

֥ח םאמר וקדשתו כי אם  יָךגימט' מזל"א  ל  ֖ ד ש  ם אדנ"י עם הכולל. גימט' ס"ו גימ' ש ֱאֹלה  ְך קָׁ י ה־לָׁ֔ ֽהְׁ שימשוך הקדושה והשפעה לשם  יִּ
ְך-אדנ"י ו י ה־לָׁ֔ ֽהְׁ  :שתלך ההשפעה אל בנ"י. אמן יִּ

 
 [קרבן אהרן אמור פרשה א תחילת פרק א אות ו]

ֶדׁש...  יּו֣ק ָֽ ְהיּו ֣ ,ו(כא) קרא יתרא, דכבר אמר. ְוָהֵ֥ ָֽ ים֣י  ֤ ׁש  ְהיּו ֣ ועוד דברישא אמר ,ְקד  ָֽ יּו וכאן אמר, לעתיד י  ולזה אמרו שירצה להודיע , ְוָהֵ֥
ֶדׁש-מה גרם אם נטמא, והוא ש יּו֣ק ָֽ ְהיּו ֣ קודם שנטמא ועכשיו לא יהיו, וע"י הפסוק ָהֵ֥ ָֽ ים֣י  ֤ ׁש  ֶדׁש-וכו' יראה ש ְקד  יּו֣ק ָֽ בהקריבם ואם  ָהֵ֥

 .יטמאו יגרמו להסיר מהם הקדושה

ֶדׁש יּו֣ק ָֽ םֶלֶֹ֧חם֣ לרבות בעלי מומין. דקרא הכי משמע, ָהֵ֥ ֶ֖ יב  םַ֣מְקר  ֵ֥ יֶהֵ֛ם֣ה  ֶדׁש-והם הכהנים התמימים וגם לאותם ש, ֱאֹלה  יּו֣ק ָֽ , ָהֵ֥

ועכשיו אינם קדש לפי שנעשו בעלי מומים הם גם הם, אף על פי שאינם מקריבים הם בכלל אזהרה זו, ואף על גב דכבר נראה דריבה 
ן֣(א,כא) בעלי מומין לעיל מאומרו ֣יַ֣אֲהר ֑ לא מיעט הבעלי מומים, כמו שמיעטנו אותם בני אהרן א לומר שכבר אמרנו שאין זה אל, ְּבנ 

םראה לעיל הסבר לתבנית הטעמים של מלת  .במקום אחר כמו שביארנו למעלה, אבל לא ריבה אותם, וקרא דא אתא לרבות יֶה֔ אֹ֣לה   . ל 

 

יויקרא אמר כא,ח:  ָֽ ַּדְׁשּ֔תֹוּ֣כ  יב-ֶאת-ְוק ֨ ֑ יָך֣֣הּואַ֣מְקר  ְהֶיהָקד֣ ֶ֣֣֣֣֣֣֣֣לֵֶ֥חםֱ֣אֹלֶהֶ֖ ָֽ י  ם׃-ׁש֣  ְׁשֶכָֽ ְמַקּד  '֣ ֵ֥י֣הֶ֖ יָ֣ק֔דֹוׁשֲ֣אנ  ֣ ְךּ֣כ  ָּ֣ל֔
ַּדְׁשּ֔תֹו֣ [אור החיים] תבא הסברא לומר כי כל עוד שיש כהנים שלמים וכן רבים המספיקים להקריב אין חיוב לכוף, לזה אמר לשון  -ְוק ֨

 יחיד שאפילו על אחד מהם יקפיד לעשות כמשפט הזה:
ַּדְׁשּ֔תֹו "י[רש]  .לא רצה לגרש הלקהו ויסרהו עד שיגרש. על כרחו, שאם ְוק ֨

ַּדְׁשּ֔תֹו֣ קטן במלה אחת, כעין מוקדם והוא מאוחר בענין. הענין המוקדם הוא היות הכהן קדוש מלידה, והענין המאוחר חובת -קדמא זקף -ְוק ֨

 בית דין לשמור על קדושת הכהן.

ְהֶיה ָֽ י  ׁש֣  יָ֣ק֔דֹוׁש-ָקד  ֣ ְךּ֣כ  -כ הקשכעין בתפקיד  )כאן סלוק ... אתנח( קטן בין שני קיסרים-ים זקףקטן. פעמי-קטן מונח זקף-פשטא זקף - ָּל֔

ראשון בהפרשת תרומה,  ומזה הרחבה לדברים אחרים כגון: .נהוג בו קדושה לפתוח ראשון בכל דבר, ולברך ראשון בסעודה [רש"י]'פ

 .וות התורה ובנסיבות שונותראשון לקריאת תורה, הולכים ראשונים בהרחבת העיר, כנראה להורות להיות ראשון בכל מצ

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 ויקרא בהר כה,א )התשע"ח( )בהשתתפות נחלת יעקב( 4.15 

ּה:: ויקרא בהר כה,יב ּוֶ֣את־ְּתבּוָאָתָֽ הּ֣ת אְכלֶ֖ ָּׂשֶד֔ ן־ַה֨ ְהֶי֣הָ֣לֶכ֑ם֣מ  ֶדׁשּ֣ת  וא֣ק ֶ֖ ֣ל֣ה ֔ ֚י֣יֹוב  ּ֣כ 
לַ֣הּז ֑את: יג,הבהר כ ויקרא ֶ֖ ְׁשַנֵ֥תַ֣הּיֹוב  יׁשֶ֣אלּ֣֣ב  ֶ֖ בּו֣א  ֹו׃-ָּתֻׁש֕ ֲ֣אֻחָּזתָֽ

י֣,יד:בהר כה ראויק ָֽ יֶתָ֑ךַ֣אל-ְוכ  ַּי֣דֲ֣עמ  ֶ֖ה֣מ  ֹוָ֣קנ  ָך֣אֵ֥ יֶת֔ ַלֲעמ  ְמָּכר֣  ְמְּכ֤רּו֣מ  יׁשֶ֣את-ת  ֵ֥ ּו֣א  יו:-ּתֹונֶ֖ ָֽ ָ֣אח 
ְמַּכֵ֥רְּ֣בֶעְרֶּכָֽ֣: כז,כזבחקתי ויקרא  לְ֣ונ  ֶ֖ ָּגא  א֣י  ם־ל ֵ֥ ֹוָ֣עָל֑יוְ֣וא  תֶ֖ ׁש  ףֲ֣חמ  ָךְ֣וָיַסֵ֥ ּוָפָד֣הְ֣בֶעְרֶּכ֔ ָאה֣  ָמ֤הַ֣הְּטמ  םַּ֣בְּבה  ֨ ָ֣ך:ְוא 

 הוא כיצד פירות יובל ושביעית יוצאים לציבור לשימושים המותרים ושהדבר לא יחשב מסחר. נושא העיון
 דרך מקח בין דרך חילול.  ביןאמר רבי אלעזר: אין שביעית מתחללת אלא דרך מקח. ורבי יוחנן אמר:  [בבלי סוכה מ,ב]

ְׁשַנֵ֥ת֣הַ֣ (יג,הבהר כ 'וי)דכתיב  -מאי טעמא דרבי אלעזר  לַ֣הּז ֑אתּב  ֶ֖ יד( י,הבהר כ 'וי)וגו' וסמיך ליה ּ֣֣יֹוב  ָֽ ְמָּכר֣ -ְוכ  ְמְּכ֤רּו֣מ  דרך מקח,  -ת 
 ולא דרך חילול. 

ֶדׁש֣ב( י,הבהר כ 'וי)דכתיב  -ורבי יוחנן מאי טעמא  וא֣ק ֶ֖ ֣ל֣ה ֔ ֚י֣יֹוב   )הקדש נתפס על המעות( -  מה קדש )מסמיכות המלים "יובל" "קדש" לומד(ּכ 
 (כז,כזבח'  'וי))ע"פ רש"י בגמרא: פסוק  בין דרך מקח בין דרך חילול )נתפסת על המעות( -שביעית  )קדושת(ך חילול, אף בין דרך מקח בין דר

ָך֣מלמד שבהמה טמאה שהוקדשה תפדה )=חילול(  ָךאו תמכר ּוָפָד֣הְ֣בֶעְרֶּכ֔ ְמַּכֵ֥רְּ֣בֶעְרֶּכָֽ ָֽ֣ד( י,הבהר כ 'וי)ורבי יוחנן, האי  -. ותצא לחולין( ְונ  ְמְּכ֤רּו֣-יְוכ  ת 
ְמָּכר֣  מיבעי ליה לכדרבי יוסי בר חנינא. דתניא, אמר רבי יוסי בר חנינא: בוא וראה כמה קשה אבקה של שביעית  -מאי עביד ליה? מ 

לַ֣הּז ֑את (יג,הבהר כ 'וי)לסוף מוכר את מטלטליו ואת כליו, שנאמר  -וכו', אדם נושא ונותן בפירות שביעית  ֶ֖ ְׁשַנֵ֥תַ֣הּיֹוב  בּו֣ ּב  יׁשָּ֣תֻׁש֕ ֶ֖ א 
ֹו׃-ֶאל יד( י,הבהר כ 'וי)וסמיך ליה  ֲאֻחָּזתָֽ ָֽ ָך֣-ְוכ  יֶת֔ ַלֲעמ  ְמָּכר֣  ְמְּכ֤רּו֣מ   וגו'. ת 

יׁשֶ֣אלאינו מזכיר מכירה. סופו  )כה,יג(הערה: )א( הברייתא בשם רבי יוסי בר חנינא באה בתוספתא בהרחבה רבה. )ב( פשט  ֶ֖ בּו֣א  -ָּתֻׁש֕
ֹו י֣שבו נאמר )כה,יד(-ת לשעזבה בד"כ במכירה הנלמדת מהסמיכו ֲאֻחָּזתָֽ ָֽ ְמָּכר ֣-ְוכ  ְמְּכ֤רּו֣מ   .ת 

ֶדׁש֣ב( י,הבהר כ 'וי)ורבי אלעזר, האי קרא דרבי יוחנן מאי עביד ליה? מיבעי ליה לכדתניא:  וא֣ק ֶ֖ ֣ל֣ה ֔ ֚י֣יֹוב   -מה קדש תופס את דמיו ּכ 
כוותיה דרבי אלעזר: שביעית תופסת את  אף שביעית תופסת את דמיה. תניא כוותיה דרבי אלעזר, ותניא כוותיה דרבי יוחנן. תניא

ְהֶי֣הָ֣לֶכ֑םב( י,הבהר כ 'וי)דמיה, שנאמר  ֶדׁשּ֣ת  וא֣ק ֶ֖ ֣ל֣ה ֔ ֚י֣יֹוב  ֶדׁש֣, מה ּכ  אף שביעית תופסת את דמיה ואסורה.  -תופס את דמיו ואסור ק ֶ֖
ֶדׁש֣אי מה  אף שביעית )טט: תאמר( , פדיון נתפס בקדושה()טט: הפריט הראשון שהיה קודש יוצא לחולין וכסף ה תפס דמיו ויוצא לחוליןק ֶ֖

ְהֶי֣ה֣ב( י,הבהר כ 'וי)תלמוד לומר  -תופסת את דמיה ויוצאת לחולין  )טט: גזירת הכתוב פרי ראשון של יובל ושביעית נשאר  בהוייתה תהא -ּת 

 . אחר( בקדושתו גם כאשר מוכרים אותו וגם הכסף ששולם בעדו או חליפים אחרים מתקדשים, שלא כמו בקודש
 

 נלמד על תפקידי תבניות הטעמים מההלכה והדוגמא
אין שביעית מתחללת אלא על דרך מקח  .חילול פירות שביעית בדרך מקח ובדרך חילול ]מתיבתא )ז( סוכה אליבא דהלכתא מ,ב[

 [שמיטה ויובל פ"ו ה"ח רמב"ם] )טט: המקור:( . במה דברים אמורים בפרי ראשון אבל בפרי שני מתחלל בין דרך מקח בין דרך חילול
 ,א(מא)סוכה ופסק הרמב"ם כרבי יוחנן ששביעית מתחללת בין דרך מקח ובין דרך חילול ודלא כרבי אלעזר וכדברי רב אשי להלן 

 [כסף משנה וראה רדב"ז שם]שכל דברי רבי יוחנן הם בפרי שני אבל פרי ראשון אינו מתחלל אלא בדרך מקח גם לדעת רבי יוחנן 
 

בסוגייתנו  .דין קדושת שביעית בסתם מעות הנמצאים בשנת השמיטה בשוק ז( סוכה אליבא דהלכתא מ,ב, פניני הלכה[]מתיבתא )
נתפסו הדמים בקדושת שביעית והפרי עצמו נשאר אסור אך דווקא הפרי מבואר שדין פירות שביעית הוא שאם קנו אותם בדמים 

)מביא המשך ]סוכה וכגון )טט: המתכנים פרי שני שאינו הפרי שביעית( ליפי הפרי נשאר אסור גם אחר שדמיו קדשו מה שאין כן ח הראשון

שפשוט שדין זה שדמי הפרי נאסרים אף שהפרי הראשון עצמו נשאר  [שו"ת מנחת יצחק ח"ו סי' קכט]-וכתב במ,ב[ ראה להלן(.   
יקדשו דמי ותו יחזור וימכרנו לאדם אחר בקדושתו אינו מדובר רק אם מכרו את הפרי הראשון פעם אחת אלא גם אם מי שקנה א

שכיון שהפרי נשאר בקדושתו הראשונה הרי הוא  יקדשו גם דמים אלווכן אם הקונה אותו יחזור וימכרנו לאדם שלישי  המקח הללו
תופס את דמיו ומחיל עליהם קדושת שביעית גם אם ימכרו אותו הרבה פעמים ובאופן זה נמצא שפרי אחד יכול להחיל קדושת 

)כגון מוכר תבואה לסוחר המוכר אותה לביח"ר ליצור קמח המוכר קמח למאפיה או לייצור אטריות שביעית על הרבה מעות פי כמה וכמה משויו 

מה שאין כן בהקדש שאינו נשאר . המוכר מוצר לסיטונאי המוכר לקמעונאי המוכר לצרכן. כל הכסף מכל המכירות נתפס בקדושת שביעית(
ו אותו ואם פודים אותו עוברת הקדושה למעות הפדיון והוא עצמו יוצא לחולין שנמצא אם כך שאינו יכול אחרי שפד בקדושתו

 .להחיל קדושה על מעות אלא כפי שויו שלו ולא יותר
 

 יש כאן סוגיות הבאות: )א( לקיחת פרי שביעית ראשון במקח בלבד; )ב( פרי שביעית תופס דמיו; )ג( הלכות פרי שני.

 קיחת פרי שביעית ראשון במקח בלבד;ל סוגיה )א(

מצאנו לימוד סמוכים בין שני פסוקים כאשר הפסוק השני פותח בתבנית טעמים מרכא טפחא וזה כעין מדה )כב( מל"ב מידות מכתוב 

 ,)טט: שאחריו()כב( מדבר שחבירו מוכיח עליו, )כג( מדבר שהוא מוכיח על חבירו  מלמד עליו. )טט: שלפניו(שחבירו 
למדנו שפרי ראשון של שביעית קדוש ונקח במכירה ותופס דמיו. הנקח  [רמב"ם שמיטה ויובל פ"ו ה"ח]-ומ י סוכה מ,ב[]בבל-מ

 )כה,יד( המלמד מפורשות על מכירה. -)כה,יג( וסיומו סמוך ל-במכירה נלמד מפסוקים סמוכים, שלדעתנו הם )כה,יב( העובר ל

ֶדׁשב( י,הבהר כ 'וי)שלב )א( מלת   על קודש כללי וקדושת פירות יובל ושביעית.מלמדת  ק ֶ֖

ל֣ (יג,הבהר כ 'וי)שלב )ב(  ֶ֖ ְׁשַנֵ֥תַ֣הּיֹוב  ֶדׁש֣מה בראש פסוק כלימוד סמוכים המקבל משהו מהפסוק הקודם וזה  מרכא טפחא –ּב  תופס ק ֶ֖
 גם שביעית תופסת דמיה ואסורה. את דמיו ואסור

כירה וגם רבי יוחנן אומר שפרי ראשון נקח במכירה. לכן אפשר לקחת שלב )ג( לפי הרמב"ם רבי אלעזר אומר שפרי ראשון נקח במ

 'וי)דכתיב  -מאי טעמא דרבי אלעזר על דברי רבי אלעזר גם עבור ר' אלעזר וגם עבור דברי ר' יוחנן.  ]בבלי סוכה מ,ב[את הסבר 

לַ֣הּז ֑את (יג,הבהר כ ֶ֖ ְׁשַנֵ֥תַ֣הּיֹוב  יד( י,הבהר כ 'וי)וגו' וסמיך ליה ּ֣֣ב  ָֽ מְ֣-ְוכ  ְמָּכר֣ ת   דרך מקח, ולא דרך חילול.  -ְּכ֤רּו֣מ 
 מסתיים "וגו' "  משמע שאפשר שהלימוד של סמוכים בא מהמשך הפסוק. (יג,הבהר כ 'וי)נשים לב שקטע הפסוק המובא 

 

לַ֣הּז ֑את  (יג,הבהר כ 'וי)הפסוק המלא  ֶ֖ ְׁשַנֵ֥תַ֣הּיֹוב  יׁשֶ֣אלּ֣֣ב  ֶ֖ בּו֣א  ֹו׃-ָּתֻׁש֕  ֲאֻחָּזתָֽ

ֹו-ֶאל  ל, האיש נפרד מאחוזתו בדרך כלל במכירה )ולא נתחשב במיעוט שלפעמים במתן מתנה, או כנמכר לעבד(. סלוק כמגבי - ֲאֻחָּזתָֽ

יׁשֶ֣אל (יג,הבהר כ 'וי)וכך כאשר  ֶ֖ בּו֣א  ֹו׃-ָּתֻׁש֕ יד( י,הבהר כ 'וי)תשובו במקח הנלמד מהסמיכות אל הפסוק הבא  ֲאֻחָּזתָֽ ָֽ ְמָּכר֣ -ְוכ  ְמְּכ֤רּו֣מ  ת 
 פרי שביעית יצא במקח ולא בחילול. גם  דרך מקח, ולא דרך חילול.  -

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 פרי שביעית תופס דמיו. סוגיה )ב( 

ְהֶי֣הָ֣לֶכ֑ם: ויקרא בהר כה,יב ֶדׁשּ֣ת  וא֣ק ֶ֖ ֣ל֣ה ֔ ֚י֣יֹוב  ֶדׁשב( י,הבהר כ 'וי). מלת  ּכ  מלמדת )א( על קודש באופן כללי )ב( קדושת פירות  ק ֶ֖

ות של קודש החלה גם על קודש פירות יובל ושביעית עם שנויים יובל ושביעית באופן פרטי. לקודש באופן כללי יש מערכת הלכ

 מסוימים. 

ֶדׁש֣אי מה  ]בבלי סוכה מ,ב[-אחת מן ההלכות האלו "קדש תופס דמיו ויוצא לחולין" משתנה בפירות יובל ושביעית כנאמר ב תפס ק ֶ֖
, אף שביעית תופסת את דמיה ויוצאת בקדושה( )טט: הפריט הראשון שהיה קודש יוצא לחולין וכסף הפדיון נתפס דמיו ויוצא לחולין

ְהֶי֣ה֣ב( י,הבהר כ 'וי)תלמוד לומר  -לחולין  )טט: פרי ראשון של יובל ושביעית נשאר בקדושתו גם כאשר מוכרים אותו וגם  בהוייתה תהא -ּת 

 . הכסף ששולם בעדו או חליפים אחרים מתקדשים(
 ויוסבר ע"פ תבניות הטעמים כלהלן.

ֶדׁשב( י,הבהר כ 'וי)טעם מלת  ְהֶי֣הָ֣לֶכ֑םב( י,הבהר כ 'וי)טפחא בתפקיד שנוי ורבוי.  – ק ֶ֖  מונח כרבוי, אתנח כמגביל,  – ּת 

ְהֶי֣ה֣ב( י,הבהר כ 'וי)הגמרא למדה ממלת  ְהֶי֣הטעם מלת , בהוייתה תהא -ּת  פי שהפרי הראשון -על-מונח כרבוי מרמז לכך שאף – ּת 

אתנח מגביל, ומרמז שכל הדמים שהתקבלו מכל המכירות נתפסים בקדושת שביעית  – ָלֶכ֑םלת עשוי להימכר פעמים רבות, טעם מ

שו"ת מנחת יצחק ח"ו סי' ]-וכתב ב ]מתיבתא )ז( סוכה אליבא דהלכתא מ,ב, פניני הלכה[-של הפרי הראשון. וכדוגמא שהובאה ב
ר קמח למאפיה או לייצור אטריות המוכר מוצר לסיטונאי המוכר )כגון מוכר תבואה לסוחר המוכר אותה לביח"ר ליצור קמח המוכ...  [קכט

 לקמעונאי המוכר לצרכן. כל הכסף מכל המכירות נתפס בקדושת שביעית(
 

 הלכות פרי שני.  סוגיה )ג(

ֶדׁשב( י,הבהר כ 'וי)טעם מלת  וי בפרי שני, טפחא בתפקיד שנוי ורבוי. לעיל עסקנו בשנוי ורבוי בפרי ראשון בלבד. עתה נעסוק בשנ – ק ֶ֖

 'וי) שנתפס בקדושת פרי ראשון, אבל אותו אפשר למכור או לחלל )לפדות( הכסף יתקדש, והוא יצא לחולין. ע"פ רש"י בגמרא: פסוק

ָך֣ מלמד שבהמה טמאה שהוקדשה )שהיא כעין פרי שביעית ראשון( תפדה )=חילול( (כז,כזבח'  ְמַּכֵ֥רְּ֣בֶעְרֶּכָֽ֣ או תמכרּוָפָד֣הְ֣בֶעְרֶּכ֔  ָךְונ 
 כז,כז[פרק יב ]תו"כ וי' בחקתי -כסף הפדיון)=חילול(  או המכירה נתפס בקדושה והוא כעין פרי שני. המקור לכך ב .ותצא לחולין

ָך (כז,כזבח'  'וי) (א) הְ֣בֶעְרֶּכ֔ ּוָפָד֣ ָאה֣  ָמ֤הַ֣הְּטמ  םַּ֣בְּבה  ֨ ֶדׁשֶ֣קלְּבֶׁש֣֣ ,כה(כז' בח' וי)לפי שנאמר  ,מה ת"ל ְוא  ל אין לי אלא סלעים של יכו ,ַהּק ֑
ֶדׁשֶ֣קלְּבֶׁש֣֣וא"כ למה נאמר  .לרבות דבר המטלטל ,ּוָפָד֣הת"ל  ,דבר המטלטללרבות מנין  ,הקדש פודה בכל דבר שהוא מטלטל  ,ַהּק ֑

)טט: לכתחילה להשלים  אמר טלית זו תחת חמור זה יצא לחולין וצריך לעשות דמים ,לישום בכסף )טט: בסוף(ובלבד שהוא צריך

 ווי בין הפרטים, אבל בדיעבד לא חייב(.בש
 עד כאן ובדוגמא ראינו כיצד פרי ראשון של יובל ושביעית תופס את דמיו כאשר מוכרים אותו או מוצרים ממנו. [בבלי סוכה מ,ב]-ב

 מברר מה קורה כאשר מחליפים פרי שביעית ראשון למשהו אחר, בדוגמא של הגמרא אוכל אחר. [ב,סוכה מ ]בבליהמשך 
יצא בשר ונכנסו דגים,  -אלו ואלו מתבערין בשביעית, לקח בבשר דגים  -הא כיצד? לקח בפירות שביעית בשר   [בלי סוכה מ,בב]

נכנס  )טט: מהמחליפים(יצא יין ונכנס שמן. הא כיצד? אחרון אחרון  -יצאו דגים ונכנס יין, לקח ביין שמן  -לקח בדגים יין 
 -אין, דרך חילול  -לקח לקח אלמא: דרך מקח  )טט: כי למד במשנה(אסור. מדקתני  שביעית הראשון()פרי השביעית, ופרי עצמו )קדושת(ב

לא. תניא כוותיה דרבי יוחנן: אחד שביעית ואחד מעשר שני מתחללין על בהמה חיה ועוף, בין חיין בין שחוטין, דברי רבי מאיר. 
 ללין, גזירה שמא יגדל מהן עדרים. אין מתח -מתחללין, על חיין  -וחכמים אומרים: על שחוטין 

בקודש שאינו פירות שביעית אפשר לפדותו ובמה שפודין נתפס לקודש והנפדה יוצא לחולין. הגמרא תיארה שרשרת חילופין כזאת. 
בלי נשים לב שהחליפין אינם בין דברים בעלי אותו ערך, ולא מצוין שצריך שוויון ערך כספי בין המוחלף למחליף )למשל כנלמד בב

 נזיר ל, לג, פיהמ"ש רמב"ם נזיר פ"ה,מ"ב(. 

רמב"ם ]מחולל!  -ואמר שמואל: הקדש שוה מנה שחיללו על שוה פרוטה  [בבלי קידושין יא,ב]בקודש באופן כללי יש לימוד כגון 
הן, ואם עבר אחד קדשי בדק הבית ואחד קדשי מזבח שנפל בהן מום אין פודין אותן לכתחלה אלא בשויי [ערכין וחרמין פ"ז,ה"ח

וחללן על פחות משווייהן אפילו הקדש שוה מאה דינר שחללו על שוה פרוטה הרי זו פדוי ויצא לחולין ומותר ליהנות בו, ומדברי 
   . סופרים שהוא צריך חקירת דמים וחייב להשלים את דמיו

 אפשר בדרך זאת לחלל את הפרי שני על שוה פרוטה.

הקדש שוה מנה שחיללו על שוה מ.( 'ב"מ )לגבי הקדש שנינו  אוצר החכמה הערה ט[רסת בג]מתיבתא )ז( סוכה, ביאור הגמרא 
שכשם שבזמן הזה מותר לכתחילה לחלל הקדש ששוה  (,שביעית פ"ט ה"ח ד"ה לעניין קנייתן)פרוטה מחולל' וכתב הר"ש סיריליאו 

פירות רבים על שוה פרוטה  (ם כמבואר בסמוךבפירות שניי)כך גם בפירות שביעית מותר לחלל לכתחילה  ,הרבה על שוה פרוטה
הרי לענין שביעית אין חילוק בין בזמן הבית לזמן הזה ואף הוכיח  ,הקשה על דבריו (שביעית סי' כה סק"ה)אולם החזון איש 

ב"מ )"י וראה ברש .הרי שלכתחילה אין לעשות כן ,שהגמרא חיפשה תקנה בלקיחת פירות בזמן הזה .(,לקמן מא)ממשמעות סוגייתנו 
שהטעם שמועיל לחלל הקדש על שוה פרוטה הוא משום שאין הונאה להקדש ואם כן לכאורה לא שייך טעם זה  (,שם ד"ה מחולל

כתב שכיון  (ב"מ שם ד"ה הקדש)מה שדן בענין זה אולם התוספות רי"ד  (יו"ד סי' רצד אות כ)וראה בדברי ביאור הגר"א  .בשביעית
טעם זה שייך אף בקדושת  ,ולכאורה .מיד כבר אין מועלים בו והוא יוצא לחולין ,בתמורתו שההקדש נתפס על ממון כל שהוא

שעיקר האיסור הוא הזריעה והזמירה ואיסור זה של סחורה הוא האיסור הקל וביאר השולחן ערוך  (,ד"ה אדם)וכתב רש"י  .שביעית
 .אלא נקט את האיסורים שהוזכרו בתחילת לשון הפסוק ,שאין כוונת רש"י לגרע איסור קצירה ובצירה (,ערך אבק ,על הערוך)

 עשה בעלמא. כתבו שעיקר האיסור הוא בחרישה וזריעה ואיסור זה של סחורה אינו אלא (ד"ה אבקה)והתוספות 
 לגבי מעשר שני יש משניות אחדות העוסקות בחילול מעשר שני בפחות משווי המעשר שני או בפדיון ללא הוספת חומש.

 ]*[ המוליך פירות מעשר שני ממקום היוקר למקום הזול או ממקום הזול למקום היוקר פודהו כשער מקומו ,מ"א["דמשנה מע"ש פ]
 ,מ"ב[משנה מע"ש פ"ד] .אם עבר והוליך, אבל לכתחלה אסור לעשות כן אלא פודהו במקומו או מעלהו לירושלם ]פיהמ"ש רמב"ם[... 

]רמב"ם הל' מעשר שני ונטע רבעי פ"ד, יח, יט  ... ראה לוקח לא כמות שהוא מוכרפודין מעשר שני בשער הזול כמות שהחנוני ]*[ 
מערימין על מעשר שני כיצד אומר אדם לבנו ולבתו הגדולים לעבדו ]*[   ,מ"ד[משנה מע"ש פ"ד].   וכסף משנה ורדב"ז שם[

 שאם בעל הבית הוא הפודה חייב בו(... )כי חוסך בזה את החומש  ולשפחתו העברים הילך מעות אלו ופדה לך מעשר שני זה

יד( י,הבהר כ 'וי) ָֽ ְמָּכר ֣-ְוכ  ְמְּכ֤רּו֣מ  יד( י,הבהר כ 'וי)   ת  ָֽ ְמְּכ֤רּו֣-ְוכ   משמעות מלת מכירה.-מקף כרב -ת 

י (כה,יד ' בהרוי) עה"ת [רש"י] ָֽ ְמְּכ֤רּו֣-ְוכ  כור ועוד יש דרשה מנין כשאתה מוכר, מ )משמע ב(לפי פשוטו כמשמעו.  )משמע א( –וגו' ת 
י (כה,יד ' בהרוי) [ב,סוכה מ ]בבליוגו'    ,לישראל חברך ָֽ ְמְּכ֤רּו֣-ְוכ  )משמע א( בפרי שביעית ראשון מכירה בלבד )משמע ב(  –וגו' ת 

 בפרי שני מכירה או חילול הנקרא פדיון
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 ויקרא בהר כה,א )התשע"ט( )בהשתתפות נחלת יעקב( 4.16 
 

ייד: ויקרא בהר כה, ָֽ ַלעֲ֣-ְוכ  ְמָּכר֣  ְמְּכ֤רּו֣מ  יֶתָ֑ךַ֣אלת  ַּי֣דֲ֣עמ  ֶ֖ה֣מ  ֹוָ֣קנ  ָך֣אֵ֥ יֶת֔ יׁשֶ֣את-מ  ֵ֥ ּו֣א  יו׃-ּתֹונֶ֖ ָֽ  נושא הפסוק קנין מטלטלין. ָאח 

נָֽׁתֹו: :ויקרא בהר כה,נא קְׁ ס ף מִּ ֖ כ  יב גְֻׁאלָׁ֔תֹו מִּ ֣ ָׁשִּ ן  י יה  ֑ים לְׁפִּ נִּ ֖בֹות ב שָׁ ם־֥עֹוד ר   אִּ

֤ם ַאֲחֵרי :כה,מובהר ויקרא  נֵיכ  בְׁ ם לִּ ם א תִָׁ֜ ת ֨ לְׁ נ ח  תְׁ ֥ה ֖בֹווְׁהִּ ד  רְׁ יו ֹלא־תִּ יש בְָׁאחִּ֔ ֣ ֵאל  אִּ רָׁ ִּשְׁ ֵנֽי־י ֤ם בְׁ ֵחיכ  א ֨ דּו ּובְׁ ֲעב ֑ ם ת  ֣ ם בָׁה  ֖ ע לָׁ ה לְׁ ת ֲאֻחזָׁ֔ ש  ֣ ְך: כ ם  לָׁר  ֽר   ס בְׁפָׁ

 
ו, עובר פרתו של עובד כוכבים, והמוכר לו, אף על פי שאינו רשאי, והמשתתף ל הלוקח ]בכורות פ"א,מ"ח[ מתני']בבלי בכורות יג,א[ 

פטור מן הבכורה, שנאמר בישראל, אבל לא באחרים. הכהנים והלוים חייבים, שלא נפטרו מבכור  -ממנו, והנותן לו בקבלה  והמקבל
 בהמה טהורה אלא מפדיון הבן ומפטר חמור. 

דקדושת הגוף הוא,  -מאי איריא דתני עובר חמורו ברישא, והדר תני עובר פרתו? ליתני ברישא עובר פרתו  גמ'.]בבלי בכורות יג,ב[ 
דקדושת דמים הוא! אמרי במערבא, איבעית אימא: איידי דחביבא ליה, כדרבי חנינא; ואי בעית אימא:  -והדר ליתני עובר חמורו 

 איידי דזוטרן מיליה דבהמה טמאה פסיק ושדי לה. 
ן מעות לעובד כוכבים בבהמתו בדיניהם, ישראל שנת )הלכה א(: )שתי הלכות( אמר ריש לקיש משום ר' אושעיא אמר ר' יצחק בר נחמני
 -ועובד כוכבים שנתן מעות לישראל בבהמתו בדיניהם, אף על פי שלא משך  )הלכה ב(קנה וחייבת בבכורה;  -אף על פי שלא משך 

 קנה, ופטור מן הבכורה. 
עובד כוכבים בדיניהם, אף על פי שלא משך : ישראל שנתן מעות ל)שאלה א על מאמר רבי יצחק בדיניהם( אמר מר )דיון בהלכה א בקנין מגוי(

, דאתי בקל וחומר, אם גופיה קני ליה ישראל בכסף, )בקנין גוי לעבד( קנה וחייבת בבכורה מאי בדיניהם? אי נימא בדיניהם דגופיה -
ה (כה,מובהר  'וי)דכתיב:  ת ֲאֻחזָׁ֔ ש  ֣ ר  אף עבד כנעני נקנה בכסף, ממונו הקישו הכתוב לאחוזה, מה אחוזה נקנית בכסף ובשטר ובחזקה,  - לָׁ
)פסוק זה מקיש קנין עבד גוי לקנין קרקע, ומזה רצו ללמוד בקל וחומר אם גוף הגוי קונים בכסף אז בודאי את ממונו יקנו לא כל שכן הוא!  )של גוי(

ימוד אינו נכון שהרי מצינו שישראל קונה בכסף. הגמרא דוחה מהלך זה בשתי דחיות )א( אם כן שיועיל לקנות ממון הגוי בשטר ובחזקה )ב( שעצם הל
  ישראל אחר בכסף וממון ישראל אינו נקנה בכסף אלא במשיכה(

)מקושיית הגמרא למדים שזה אינו נכון. והראיה שעל זה היה אפשר לומר אין הכי נמי ועל  אם כן, אפי' בשטר ובחזקה נמי)דחיה א בלשון הגמרא( 

 !ה שהגמרא לא אמרה כן מכאן שבאמת ממון גוי לא נקנה בשטר וחזקה (זה נקט אחד משלוש אפשרויות הקנין וז
, )גוף העברי לעבד עברי( קני ליה בכסף -, ישראל מישראל יוכיחו, דגופיה )שאלה ב על מאמר רבי יצחק בדיניהם( ועוד )דחיה ב בלשון הגמרא( 

 ! )ולא בכסף( במשיכה –ממונו 
ה (כה,מובהר  'וי)-גוי מ עד כאן המהלך סבר ללמוד קנין מטלטלין של ת ֲאֻחזָׁ֔ ש  ֣ ר  אבל זה הכניס גם קנין בשטר וחזקה ולכן צריך מקור  לָׁ

 אחר שיהיה רק על כסף.

יֶתָ֑ך( ידבהר כה, 'וי), (והמקור)לקנין של ישראל מגוי בכסף  שפסקה להם תורה -אלא אמר אביי: בדיניהם  ַּי֣דֲ֣עמ  ֶ֖ה֣מ  ֹוָ֣קנ   , אֵ֥
 יל את הקנין במשיכה לישראל מישראל ולכן בכסף מגוי, ואין מעורבות של שטר וחזקה.לריש לקיש, הכתוב הזה הגב

יֶתָ֑ך( ידכה,) )הגמרא מסבירה( ַּי֣דֲ֣עמ   ;בכסףהא מיד עובד כוכבים  )מכאן המסקנה( הוא דבמשיכה, מ 
, ק"ו  )למיעוט מחלט, כי( ! אמרי: לא ס"ד()מועיל כל דרך קנין כלל לא)ו(ואימא: מיד עובד כוכבים כלל  )בירור אולי יש כאן מיעוט מוחלט(

 )אם כן זה לא מיעוט מוחלט(? )אם גופו של גוי נקנה בכסף, האם ממונו לא נקנה( קונה, ממונו לא כ"ש הוא, אם גופו
ולאו ק"ו הוא?  ! אמרי:)אולי מגוי צריך קנין בכסף ובמשיכה( ואימא: מיד עובד כוכבים עד דאיכא תרתי)בירור נוסף אולי צריך שני דברים( 

 אחת, ממונו בשתים? )דרך(ב –גופו 
יֶתָ֑ך( ידבהר כה, 'וי)-דומיא ד )התשובה( !)אז אולי באחת מן הדרכים( ואימא: או בהא או בהא)בירור נוסף אולי אפשר בכל אחת מהדרכים(  , ֲעמ 

 בחדא.  -בחדא, אף עובד כוכבים נמי  -מה עמיתך 

יֶת֑֣( ידכה,)לריש לקיש,  ַּי֣דֲ֣עמ  הגביל את הקנין במשיכה לישראל מישראל בדרך אחת בלבד והשליך מסקנה זאת לקנין מגוי בדרך  ָךמ 

 אחת בלבד, ולפי המסקנה לעיל רק בכסף. 

יֶתָ֑ךההוה אמינא היה שמלת  יֶתָ֑ךמיעטה את הגוי מקנין לגמרי, וטעם אתנח של  ֲעמ  מגביל את המיעוט, דהיינו שאין ממעטים את  ֲעמ 

 מכל אופן של קנין אלא רק ממשיכה, ולכן נותר קנין מגוי בכסף. הגוי לגמרי 

יֶתָ֑ך( ידכה,) ַּי֣דֲ֣עמ  מונח אתנח, מונח מרבה אתנח מגביל, בסה"כ רבוי הגבלות, ואלו שלוש דרכי הקנין מגוי שנדחו: ללא כסף  – מ 

 יכהוללא משיכה, שלא תאמר שבגוי צריך כסף ומשיכה, ושלא תאמר שבגוי אפשר בכסף או במש

 
קנה ופטור מן  -אמר מר: ועובד כוכבים שנתן מעות לישראל בבהמתו בדיניהן, אף על פי שלא משך  )דיון בהלכה ב במכירה לגוי(

֣(נאבהר כה, 'וי) )בעקר גר( הבכורה, מאי בדיניהן? אילימא בדיניהן דגופיה, משום דאתי בק"ו, אם גופו ישראל קני ליה בכסף, דכתיב:
ְקָנתָֽ֣ ֶּכֶֶ֖סף֣מ  במשיכה! אלא אמר אביי: בדיניהם שפסקה להם  -קני בכסף, ממונו  -, ממונו לא כ"ש? ישראל מישראל יוכיחו, דגופו ֹומ 

י( ידבהר כה, 'וי)תורה,  ָֽ ָך-ְוכ  יֶת֔ ַלֲעמ  ְמָּכר֣  ְמְּכ֤רּו֣מ  בכסף; ואימא: לעובד כוכבים כלל כלל  -במשיכה, הא לעובד כוכבים  -, לעמיתך ת 
אימא: לעובד כוכבים  ?)אם גוי יכול לקנות גופו של ישראל בכסף ממונו לא  כל שכן( גופו קנה, ממונו לא כ"ש וא? אםלא! אמרי: לאו ק"ו ה

)אם גוף של ישראל קונה באחד אז  באחד, ממונו בשתים –! לאו ק"ו הוא: גופו ?)שגוי לא יקנה עד שיקנה בכסף ובמשיכה( עד דאיכא תרתי

יֶתָ֑ך( ידבהר כה, 'וי)-? ואימא: או בהא או בהא? דומיא דשתי דרכי קנין( ודאי שלממונו של ישראל לא צריך מה  [בבלי בכורות יג,ב] , ֲעמ 
 באחת.  -באחת, אף עובד כוכבים נמי  -עמיתך 

 
)בישראל  משיכה לא דבר תורה מעות קונותאמרי: ולאמימר דאמר משיכה בעובד כוכבים קונה, הניחא אי סבר לה כר' יוחנן דאמר 

יֶתָ֑ך( ידבהר כה, 'וי) )טט: מאחד משני המופעים בפסוק , אהני לעמיתךלו בגוי משיכה קונה ולא כסף(ואי ָךאו  ֲעמ  יֶת֔ בכסף, לעובד  -, לעמיתך (ַלֲעמ 
)ר' יוחנן סובר שקנין ישראל מישראל הוא בכסף ולא במשיכה, ולא כר' יצחק הסובר שקנין ישראל מישראל הוא  כוכבים במשיכה; 

יֶתָ֑ך( ידבהר כה, 'וי) אם אמימר סבירא ליה כר' יוחנן אזי הלימודים ממלת  במשיכה. ָךאו  ֲעמ  יֶת֔ הם כנ"ל אבל המסקנות הפוכות,  ַלֲעמ 

 לישראל בכסף לגוי במשיכה(

יֶתָ֑ך( ידבהר כה, 'וי))טט:  דאמר משיכה מפורשת מן התורה קישליש אלא אי סבר לה כר ַּי֣דֲ֣עמ  ֶ֖ה֣מ  ֹוָ֣קנ  ָך( ידר כה,בה 'וי),  (אֵ֥ יֶת֔  - ַלֲעמ 
 סובר כר"ל יצא שגוי שוה לישראל בקנינים ושניהם במשיכה(, אם אמימר) במשיכה –במשיכה, ולעובד כוכבים 

ָך( ידבהר כה, 'וי))ולכן נשאלת השאלה על אמימר לשיטת ר"ל(  יֶת֔ ? אמרי: לעמיתך )היא מלה יתירה ואיזה מיעוט יש ללמוד ממנה( למה לי ַלֲעמ 
יׁשֶ֣את-ַאל( ידבהר כה, 'וי) -מ–לכנעני  )מקשה הגמרא( יר אונאה, ואי אתה מחזיר אונאה לכנעני;אתה מחז ֵ֥ ּו֣א  יו-ּתֹונֶ֖ ָֽ )קבלנו שני  נפקא! ָאח 
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
חד בכנעני וחד בהקדש, וצריכי: דאי כתב רחמנא חד, הוה אמינא: לכנעני הוא דאין לו  הכתובים המלמדים שני מיעוטים בהחזר אונאה( 

 . )צריך שני כתובים כדי למעט כנעני והקדש( יש לו אונאה, קמ"ל - אונאה, אבל הקדש
, אלא אי סבר לה כמ"ד )שזה פחות חמור מגזלה ותסבור שמותר( היינו דאצטריך קרא למישרי אונאה -אסור  )של גוי(הניחא למ"ד גזילו 

 -סבר לה כמ"ד גזילו מותר  )אמימר(? אמרי: אי שכן()אם הגזלה החמורה מותרת, אונאה הקלה לא כל  גזילו של כנעני מותר, אונאה מיבעיא
 . )סובר ליה שבישראל מעות קונות ומשיכה לא( כר' יוחנן ס"ל)שמלת "לעמיתך" יתירה גם לאונאה ולכן דעת אמימר( על כורחיך 

ָך( ידבהר כה, 'וי)כר"ל אז גוי שוה לישראל בקנין ושניהם במשיכה.ומלת  אם אמימר יֶת֔  ה למעט גוי או הקדש מאונאהיתירה ובא ַלֲעמ 

ָך( ידבהר כה, 'וי)בקנין אז כסף בישראל ומשיכה בגוי וזה נלמד ממלת  אמימר כר' יוחנןאבל אם  יֶת֔  והיא אינה יתירה. ַלֲעמ 

ושהמשיכה  )כר' יוחנן( שדבר תורה מעות קונותוכבר התאמת ...  לדון בדיני מקח וממכר[ –]רמב"ם ספר המצוות עשין רמה 
 וגו' . הדיון להלן הוא על תקנת רבנן. ן היא תקנת חכמיםבמטלטלי

יֶתָ֑ך( ידכה,) ַּי֣דֲ֣עמ   לרבי יצחק מלמד לפי רבנן על קנין ישראל מישראל במשיכה, קנין מגוי בכסף,  מ 

י (ידבהר כה, 'וי) [רש"י] ָֽ ְמְּכ֤רּו-ְוכ  דים המרומזים בטעם ואין זה משני הלימו .)מספר על מכירת מטלטלין( לפי פשוטו כמשמעו -וגו'  ת 

ָך( ידבהר כה, 'וי)קטן של מלת -זקף יֶת֔ כשאתה מוכר, מכור לישראל חברך,  ועוד יש דרשה מנין ע"פ רש"י ע"פ תו"כ(  לימוד א. )ַלֲעמ 
י תלמוד לומר ָֽ ְמָּכר֣ -ְוכ  ְמְּכ֤רּו֣מ  י )טט: טעם פשטא כמפסיק חלש, ולענ"ד זה כרש"י ששם כאן פסיק ואז המשמעות היא(ת  ָךַלֲעמ    ,מכור ֶת֔
ֶ֖ה֣ ֹוָ֣קנ  יֶתָ֑ךמרכא טפחא, כיתור לרבות, ובנוסף הטפחא בתפקיד פותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה  –אֵ֥ ַּי֣דֲ֣עמ  מונח אתנח  – מ 

ומנין שאם באת לקנות, קנה מישראל חברך? תלמוד  ]רש"י[בתפקיד רבוי הגבלה במסחר להעדפת עמיתך גם בקניה וזה כהמשך פי' 
ֶ֖֣לומר:  ֹוָ֣קנ  יֶתָ֑ךאֵ֥ ַּי֣דֲ֣עמ    .ה֣מ 

 לימוד זה הוא דרשת מוסר ולדעתי גם דרך ארץ להעדפת מכירה לישראל וקניה מישראל . ]תורה תמימה )=תו"ת( הערה פד[ע"פ 
 

 )לימוד ב( לרבי יצחק מכירה לישראל במשיכה ולגוי בכסף, ולרבי יוחנן מכירה לישראל בכסף ולגוי במשיכה 
עפ"י הערה זו ענין נכבד בקיום גירסא אחת בירושלמי שכולם חשבוה למוטעית, והוא בירושלמי  ראה זה מצאתי להעיר אבל הערה פב[סיפא של  ]תו"ת

מה"ת שביעית פ"ח ה"א פלוגתא דר' יוחנן וריש לקיש בענין אי כסף או משיכה קונה מה"ת, ושם הגירסא בהיפך מאשר בבבלי, דר"י ס"ל דמשיכה קונה 
, וכל הפוסקים פסקו כר"י בבבלי, והגיהו והפכו הגירסא בירושלמי כמו בבבלי, אבל לפי המבואר בסוגיא שלפנינו דסתמא ור"ל ס"ל דכסף קונה מה"ת

, והוו לפי"ז דמשיכה קונה מה"תס"ל  ' יוחנןדגמרא קאי אליבא דדינא דמשיכה קונה מה"ת, א"כ יש לקיים הגירסא שבירושלמי כמו שהיא לפנינו, דר
אן ,כא(יב ' באשמ)"ק. וע"ע מש"כ בענין זה בפ' בא בפסוק ההלכות מכוונות, ודו ֥ם צ ֛ כ  ֨חּו לָׁ ֗כּו ּוקְׁ ֽשְׁ  ]רמב"ם ספר המצוות עשין רמה[.-וזה לא כ .מִּ

 די בפחותודע דאע"פ דבעלמא פחות מפרוטה אינו נחשב כסף לכל דבר דבעינן כסף והוא הדין לענין קנינים, אבל לענין קניני כסף בעובד כוכבים נראה ד
ב אפילו פחות מפרוטה, יען כי כן מצינו בעירובין ס"ב א' לענין עירובין שוכרין רשות מן העובד כוכבים אפילו בפחות משו"פ, והיינו טעמא, דלדידהו נחש

 מפרוטה לממון כמבואר לפנינו ריש פ' נח, יעו"ש:

ָךממלת  )לימוד ב( יש לעיין, אמנם בגמרא מבורר הטעם אבל עדיין קשה מדוע לא ממעטים-ב יֶת֔ את הגוי לגמרי מקנין. אלא  ַלֲעמ 

י( ידבהר כה, 'וי)-הגוי מתמעט ממשיכה בלבד ונשאר בכסף. אפשר כי טעם מקף ב ָֽ ְמְּכ֤רּו-ְוכ  בורר בין אפשרויות אחדות: מכירה  - ת 

ואילו האפשרויות בדרך אחת בלבד )לר' יצחק ישראל במשיכה גוי בכסף, לר' יוחנן ישראל בכסף גוי במשיכה( והיא הנשארת. 

לגוי בלי שום אפשרות לקנין, או בשתי האפשרויות ביחד, או דרך זו או זו שלושתם נדחות.  ]בבלי בכורות יג,ב[-האחרות הנידונות ב

ועל זה נאמר מסרו הכתוב לחכמים להחליט מה ההלכה דאורייתא והחכמים ביארו כי לגוי יש מכירה בדרך אחת בלבד )ישראל 

 (. דוגמא אחרת לביאור חכמים הם המלאכות המותרות ביו"ט מתוך האיסור הדומה לשבת.במשיכה גוי בכסף

 

יֶתָ֑ך( ידכה,) ַּי֣דֲ֣עמ   (ידבהר כה, 'וי) ]תורה תמימה[מונח מרבה אתנח מגביל, ביחד בתפקיד רבוי הגבלות. כמסומן בהסברי  – מ 

יֶתָ֑ך( ידכה,))טט: א(  ַּי֣דֲ֣עמ  דבר הנקנה מיד ליד, יצאו או קנה מיד עמיתך אל תונו,  ונאה, דכתיבהקרקעות והעבדים אין להם א - מ 
 )לימוד ב(( -)אבל ראה לעיל הסבר ל ]ב"מ נ"ו ב'[: פח(קרקעות שאינן מטלטלין ויצאו עבדים שהוקשו לקרקעות

יֶתָ֑ך( ידכה,))טט: ב(  ַּי֣דֲ֣עמ   ]בכורות י"ג א'[: ט(פאתה קונה במשיכה, הא מיד עובד כוכבים אתה קונה בכסףמיד עמיתך  - מ 

 

יׁשֶ֣את-ַאל( ידבהר כה, 'וי) ֵ֥ ּו֣א  יו-ּתֹונֶ֖ ָֽ ּו֣-ַאל( ידבהר כה, 'וי) ]תורה תמימה[ ָאח  תנן, כמה שיעור אונאה, ארבעה כסף מעשרים וארבע  -ּתֹונֶ֖
ומשך הפירות  כי אם נתאנה המוכר או הלוקח אף על פי דכבר נתן המעות ]תורה תמימה הערה צ[ ]ב"מ מ"ט ב'[:צ( כסף לסלע שתות למקח

אפ"ה אם האונאה פחות משתות הוי מחילה, ואם היתה האונאה שתות קנה ומחזיר האונאה, ואם יתר משתות נתבטל המקח, ומפרש כאן איך 
שאם שוה המקח כ"ד מעה ]סלע[ ונתן עבורו כ"ח או כ' היא דוגמא של שתות(  24-ל 4)טט: תו"ת מסביר שהדרשה של חשבינן השתות, ומצייר 

חזיר המאנה את סכום האונאה ד' כסף, מפני שהאונאה הוי בשתות, אבל המקח קיים, ואם בפחות משתות אין מחויב להחזיר, מפני שדרך מעה מ
 . בני אדם למחול על ערך כזה, ואם היתה האונאה יתר על שתות אז גם בטל המקח, ועיין בתוי"ט ובתוס' רעק"א ועיין בחו"מ סי' רכ"ז ס"ד

החפץ הנמכר שוה לכל אדם חמשה זהובים ולהלוקח שוה ששה ומכרו לו בששה, אם אזלינן בתר השווי לכל אדם והוי אונאה  ויש להעיר אם היה
לדידי בשתות או בתר דידיה אזלינן ולא הוי אונאה, ויש להביא סמוכין דאזלינן בתר דידיה מקדושין ח' א', רב כהנא שקל סודרא בפדיון הבן ואמר 

 :פי דלכו"ע לא שוה ככה, יעוי"ש, הרי דבערך השווי אזלינן בתר מקבל החפץ, ולדינא עדיין צ"ע שוה חמש סלעים אף על

ּו-ַאל( ידבהר כה, 'וי)  מקף בורר בין אונאה ביותר משתות ובין אונאה בשוה ובין אונאה בפחות משתות. - ּתֹונֶ֖

ּו-ַאל( ידבהר כה, 'וי) אחריה וליצור הלכה אחת. )ב( טפחא ללא מרכא לפניך  טפחא )א( בתפקיד כפותחת טפח להתאפיין מהכתוב - ּתֹונֶ֖

יׁשֶ֣את-ַאל( ידבהר כה, 'וי)ההלכה  –בתפקיד התפשטות האפיון  ֵ֥ ּו֣א  יו-ּתֹונֶ֖ ָֽ  אל הכתוב לפניו שלא יתאנה המוכר ושלא יתאנה הקונה.  ָאח 

ּו֣-ַאל( ידבהר כה, 'וי) ]תורה תמימה[בהסברי  ֹוָ֣קנ ֶ֖הניין, ת"ל אין לי אלא שנתאנה לוקח, נתאנה מוכר מ -ּתֹונֶ֖ ּו֣-ַאל...  אֵ֥  ]ב"מ נ"א א'[: צא(ּתֹונֶ֖

יו-ֶאת( ידבהר כה, 'וי)  ָֽ  ממלת "אחיו" בלי מלים אחרות נלמד שאין אונאה לגוי ואין אונאה להקדש. – ָאח 

יו-ֶאת( ידבהר כה, 'וי)  ָֽ ל אדם או אחרי אפשר שבורר אם הולכים אחרי השווי לכ  ]תורה תמימה הערה צ[מקף כבורר, אפשר ע"פ  – ָאח 

 ,]בבא קמא פ"ד ארבעה וחמישה[-השווי של הקונה. לדיון נרחב יש לעיין ב

יׁשֶ֣את( ידבהר כה, 'וי) ֵ֥ יו-א  ָֽ  ( ידבהר כה, 'וי) ]תורה תמימה[מרכא מרבה, סלוק מגביל, ביחד בתפקיד רבוי הגבלות. כמסומן בהסברי  – ָאח 

יׁשֶ֣את ֵ֥ יו-א  ָֽ  ואין לי אלא הדיוט להדיוט,)טט: ד( ואיש את אשה מניין, )טט: ג( אשה את איש ב(  )טט:אין לי אלא איש, )טט: א(  - ָאח 

יׁשֶ֣את-ַאל תגר להדיוט מניין, ת"ל)טט: ו( הדיוט לתגר,  )טט: ה( ֵ֥ ּו֣א  יו-ּתֹונֶ֖ ָֽ  ]תו"כ[: צג(מכל מקום ָאח 

יׁשֶ֣את( ידבהר כה, 'וי))טט: ז(  ֵ֥ יו-א  ָֽ ֵ֥֣-ַאל ההקדש אין לה אונאה, דכתיב - ָאח  ּו֣א  יו-יׁשֶ֣אתּתֹונֶ֖ ָֽ  נ"ו ב'[: ב"מ] צב(ולא הקדש, אחיו ָאח 

 )ב( מהכתוב אחיו(–)א( טעם מקף -)שילוב לימוד מ
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 )התשע"ח( ,אוויקרא בחקתי כ 4.17 

 כהמשך לפרסום בשנת התשע"ו

ם: אי -ויקרא בחקתי כז,ט  ֨ ן֣לַ֣-]ט[֣סְ֣וא  ֶּמֵָּ֛נהָ֣קְרָּבֶ֖ יבּו֣מ  ֹ֧ רַ֣יְקר  הֲ֣אֶׁש֨ ָמ֔ ֶּמֵּ֛נְּבה  ן֣מ  ֵ֥ ּת  ר֣י  לֲ֣֩אֶׁש֨ ְהֶיהּו֣לַ֣֑ה'ּ֣כ  ָֽ י  '֣ ֶדׁש׃-הֶ֖ ּ֣ק ָֽ
אין ממירין לא אברין בעוברין, ולא עוברין באברים, ולא עוברין ואברים בשלימים, ולא שלימים בהן. רבי . מתני' ]בבלי תמורה י,א[

  יוסי אומר: ממירין אברים בשלימים, אבל לא שלימים בהן.
 . )כז,ט(עוסק בסיפא של  של המשנה , והסיפא)כז,ט(אפשר כי רישא של המשנה עוסק ברישא של 

 רבא סבור שהולד של בהמה שהוקדשה ונפל בה מום, גם כן קדוש וירעה עד שיפול בו מום ויפדה. 
 מוקרבת, גם הולד קדוש ואם תמים מוקרב. –נמשיך עם ההנחה שולד בהמה הוא כמוה. קדשה ותמימה 

ים אז קדוש ופסול לקרבן, ירעה יסתאב ויפדה. בדמי הפדיון קדשה ונפל בה מום עד שלא המליטה פסולה לקרבן ותיפדה, אם הולד תמ

 של האם ושל הולד יביאו קרבנות אחרים מסוג הקרבן שהאם הוקדשה לו.

 

 עוסקת בהקדשת איבר מן הבהמה המוקדשת לקרבן ו/או של העובר )כז,ט(עוסקת בעובר שלם, הסיפא של  )כז,ט(הרישא של 

ר )וי' בח' כז,ט(   הקדש למום שנפל בה )וכאן מדבר בזכר ונקבה( קדמא, קדם  – ֲאֶׁש֨

ן֣֣)וי' בח' כז,ט( ֶּמֵָּ֛נהָ֣קְרָּבֶ֖ יבּו֣מ  ֹ֧ אין . מתני'-דרגא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חלה אותה הלכה, זה הכתוב ב –ַיְקר 
  ממירין לא אברין בעוברין, ולא עוברין באברים, ולא עוברין ואברים בשלימים, ולא שלימים בהן.

 אתנח, הגבלה  – ֑ה'לַ֣֣)וי' בח' כז,ט(

ֶּמֵּ֛נּו֣לַ֣֣)וי' בח' כז,ט( ן֣מ  ֵ֥ ּת  'י  מרכא תביר טפחא, קבוצת פרטים קשורים לנושא איבר בהמה שהוקדש לעולה, אבל הלכות שונות חלות על  – הֶ֖

ודמיה חולין, חוץ מדמי אבר תמכר לצרכי עולות, ...  האומר רגלה של זו עולה...  ]בבלי תמורה י,א[הבהמה לפי האיברים שהוקדשו. 
 ...  דברי רבי מאיר ורבי יהודה. ור' יוסי ור' שמעון אומר: מנין לאומר רגלה של זו עולה שכולה עולה -שבה 

אמר רב חסדא: מודה רבי יהודה בדבר שעושה אותה טרפה, רבא אמר: האמוראים חולקים ביניהם על סוג האיבר שהנשמה תלויה בו 
 . ...לה, ורב ששת אמר: בדבר שהיא מתהבדבר שעושה אותה נבי

 .בדבר שהנשמה תלויה בו -, ודברי רבי יוסי בדבר שאין הנשמה תלויה בו -אמר רבי, נראין דברי רבי יהודה 
אלא בדבר  -חסורי מיחסרא, והכי קתני: נראין דברי רבי יוסי לר' יהודה בדבר שהנשמה תלויה בו, שאף רבי יהודה לא נחלק עליו ... 

 .  מודי ליה -הנשמה תלויה בו, אבל בדבר שהנשמה תלויה בו  שאין

ְהֶיה֣)וי' בח' כז,ט( ָֽ ֶדׁש-י   מצב איבר שהוקדש )א( איבר שאין הנשמה תלויה בו; )ב( איבר שהנשמה צלויה בו.-מקף כרב - ּק ָֽ

 במצב )א( איבר שאין הנשמה תלויה בו;

ְהֶיה ָֽ ֶדׁש-י   לאדם הצריך עולה שלימה. ,תמכר לצרכי עולותש לעולה, להישאר עולה, היינו סלוק, מגביל את הבהמה שאבר שלה הוקד - ּק ָֽ

 דברי רבי מאיר ורבי יהודה  -ודמיה חולין, חוץ מדמי אבר שבה 

ְהֶיהבמצב )ב( איבר שהנשמה תלויה בו;  ָֽ ֶדׁש-י  סלוק, מגביל את הבהמה להשאר בהווית קדש למקדיש האיבר וצריך להביאה עולה.  - ּק ָֽ

 למכרה לאחר הצריך עולה. ואינו יכול

ר)וי' בח' כז,ט( לֲ֣֩אֶׁש֨ האם האיבר אומדנא מוקדמת אומדנא, קדמא בתפקיד מוקדם. ביחד  –תרסא קדמא. תרסא בתפקיד שיעור  – ּכ 

 המוקדש הוא אחד שהנשמה תלויה בו ואם אינה תלויה בו אזי מה שווי איבר זה שדמיו ישארו קדש וינתנו ע"י המקדיש לבית המקדש.   

ֶּמֵּ֛נּו֣לַ֣)וי' בח' כז,ט(  ן֣מ  ֵ֥ ּת  'י  מרכא תביר טפחא, קבוצת פרטים קשורים לנושא איבר בהמה שהוקדש לעולה, אבל הלכות שונות  – הֶ֖

 -תמכר לצרכי עולות, ודמיה חולין, חוץ מדמי אבר שבה ...  האומר רגלה של זו עולהחלות על הבהמה לפי האיברים שהוקדשו. 
 ...  ור' יוסי ור' שמעון אומר: מנין לאומר רגלה של זו עולה שכולה עולה דברי רבי מאיר ורבי יהודה.

אמר רב חסדא: מודה רבי יהודה בדבר שעושה אותה טרפה, רבא האמוראים חולקים ביניהם על סוג האיבר שהנשמה תלויה בו 
 . ...אמר: בדבר שעושה אותה נבילה, ורב ששת אמר: בדבר שהיא מתה

 .בדבר שהנשמה תלויה בו -, ודברי רבי יוסי בדבר שאין הנשמה תלויה בו -בי יהודה אמר רבי, נראין דברי ר
אלא  -חסורי מיחסרא, והכי קתני: נראין דברי רבי יוסי לר' יהודה בדבר שהנשמה תלויה בו, שאף רבי יהודה לא נחלק עליו ... 

 .  מודי ליה -בדבר שאין הנשמה תלויה בו, אבל בדבר שהנשמה תלויה בו 

ָֽ֣ ֶדׁש-ְהֶיהי  לאדם הצריך עולה  ,תמכר לצרכי עולותסלוק, מגביל את הבהמה שאבר שלה הוקדש לעולה, להישאר עולה, היינו  - ּק ָֽ

 שלימה.

ר לֲ֣֩אֶׁש֨ האם האיבר המוקדש הוא אומדנא מוקדמת אומדנא, קדמא בתפקיד מוקדם. ביחד  –תרסא קדמא. תרסא בתפקיד שיעור  – ּכ 

    אינה תלויה בו אזי מה שווי איבר זה שדמיו ישארו קדש וינתנו ע"י המקדיש לבית המקדש.אחד שהנשמה תלויה בו ואם 

 
 ויקרא בחקתי כז,יד:

י ָֽ יׁשּ֣כ  ֗ ׁשֶ֣את-ְוא  ֨ ֶדׁש֣ -ַיְקּד  ֹו֣ק ֨ יתֵ֥ ּום׃לַּ֣ב  ןָ֣יקָֽ ֵ֥ ןּ֣כ  ֶ֖ ה  ֹוַ֣הּכ  תֵ֛ יְך֣א  ֵ֥ רַ֣יֲער  ֣יןָ֣ר֑עַּ֣כֲאֶׁש֨ ֹובּ֣וב  ין֣טֶ֖ ֵ֥ ןּ֣ב  ה ֔ ַהּכ  יכֹו֣  ֱער   ֔ה'ְ֣וֶהָֽ

והעריכו הכהן בין טוב ובין רע אין פודין את ההקדישות אכסרה, כאשר יעריך אותו הכהן כן יקום,  )א( [י פרשה ד פרק יספרא בחוקות]

הבעלים אומרים בעשרים וכל אדם בעשרים הבעלים קודמים מפני שהם מוספים חמישית אמר א' הרי הוא שלי בעשרים וא' הבעלים 

ותנים עשרים ושבע, עשרים ושלשה הבעלים נותנים עשרים ושמונה עשרים וארבע הבעלים נותנים עשרים ושש, עשרים ושנים הבעלים נ
נותנים עשרים ותשע, עשרים וחמש הבעלים נותנים שלשים שאין מוסיפים חמישית על עילויו של זה אמר אחר הרי הוא שלי בעשרים 

 ם לו הגעתיך.ושש אם רצו הבעלים ליתן שלשים ואחת ודינר הבעלים קודמים ואם לאו אומרי

 

י ָֽ ׁשֶ֣את-ּכ  ֨ ֶדׁש֣ -ַיְקּד  ֹו֣ק ֨ יתֵ֥ קטן, לכתחילה ובפועל, הכהן קובע ערך ומזה נגזר ערך החומש. וגם אם יש -קדמא מרכא פשטא זקף - ֔ה'לַּ֣ב 

 שאין מוסיפים חמישית עלהתמחרות )תחרות על שווי הפדיון( העולה על השווי שקבע הכהן לכתחילה, החומש נשאר לפי השווי הראשון "
 ". עילויו של זה

(, אז על המקדיש ליתן חומש נוסף הנגזר 5( ועוד חומש )20לעומת הדוגמא  26לפי פשט תו"כ אחרי שעברו את שווי הערכת הכהן)כגון 

 ( 26 – 25מההפרש )כגון יוסיף דינר שהוא רבע סלע, שהוא ההפרש בין 

סלע אז  21-הבעלים היו מוכנים לפדות ב 20הערכת הכהן של שאם אחרי  בבלי ערכין כז,ב-מפרש ב הח"ח על תו"כאבל לפי פירוש 

סלע ודינר. אם המקדיש לא פודה, אז  1-סלע, צריך הפודה לפדות ב 26-סלע ודינר, ולכן בהגיעם ל 5והוא  21-החומש נקבע לפי ה

 סלע ודינר.  31 בפועל, ישלם 26 לכתחילההמתחרה שהציע 

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
יׁש  ֗ אמר רבי יוחנן, גזל ולא נתיאשו הבעלים,  תורה שלמה ]סז[ בבלי בבא קמא סט,ב רביע, ארבעה תנאים להקדשה )א( - ְוא 

י שניהם אינם יכולים להקדיש, זה לפי שאינו שלו וזה לפי שאינו ברשותו וכו'. דמסייע ליה קרא ָֽ יׁשּ֣כ  ֗ ׁשֶ֣את-ְוא  ֨ ֶדׁש֣ -ַיְקּד  ֹו֣ק ֨ יתֵ֥ ּב 
 . מה ביתו ברשותו אף כל ברשותו ֔ה'לַ֣

גנב והקדיש ואחר כך טבח משלם תשלומי כפל )לבעלים( ואינו משלם תשלומי  בבא קמא סח,ב בליתורה שלמה ]סח[ ב. )ב( 
אימת אילימא לפני יאוש? ... אמר רחמנא מה ביתו שלו אף כל שלו, אלא פשיטא לאחר יאוש )כי של הקדש( ... ארבעה וחמשה 

 .וכו'

דש טעות הקדש, וב"ה אומרים אינו הקדש, ... אמר רחמנא ב"ש אומרים הק תורה שלמה ]סט[ בבלי נזיר ל,ב, לא,אד( -. )ג ו
 וגו'  בכוונתוו מדעת

עולה, בית זה הקדש, אפילו  אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט. האומר שור זה. ]תורה שלמה ]עא[ בבלי קדושין כח,ב[או )ד( 
יבסוף העולם קנה )כדכתיב  ָֽ יׁשּ֣כ  ֗ ׁש-ְוא  ֨  . ב' כג,כד( רשב"ם ב"ב קלג,ב: ד"ה ולא(וגו' , מוצא שפתיך תשמור וגו' )ד ַיְקּד 

יׁש ֗ )ג( רכוש גזול קודם יאוש  בית זה הקדשרביע, ארבעה תנאים להקדשה: )א( מדעת וכוונה ולא הקדש טעות )ב( מוציא בפיו  - ְוא 

 בעלים אין הגזלן ואין הנגזל יכולים להקדיש )ד( גנב יכול להקדיש רק אחרי יאוש בעלים

 ים נפרדים, ואילו )ד( הוא פועל יוצא של )ג( וכלול בו.אפשר ש)א( הוא שני תנא
יויקרא בחקתי כז,יד:  ָֽ יׁשּ֣כ  ֗ ׁשֶ֣את-ְוא  ֨ ֶדׁש֣ -ַיְקּד  ֹו֣ק ֨ יתֵ֥ ּום׃לַּ֣ב  ןָ֣יקָֽ ֵ֥ ןּ֣כ  ֶ֖ ה  ֹוַ֣הּכ  תֵ֛ יְך֣א  ֵ֥ רַ֣יֲער  עַּ֣כֲאֶׁש֨ ֣יןָ֣ר֑ ֹובּ֣וב  ין֣טֶ֖ ֵ֥ ןּ֣ב  ה ֔ ַהּכ  יכֹו֣  ֱער   ֔ה'ְ֣וֶהָֽ

ת הש"ס: ]אלעזר[( כשקדמה והקריבתו. ה"ד? אי דאמר לה, קני ליך מעכשיו, אמר רבי )אליעזר( )מסור]בבלי עבודה זרה סג,א[ 
ויקרא )פשיטא דשרי, דהא ליתיה בשעת ביאה, ומתנה בעלמא הוא דיהיב לה! ואי דלא אמר לה קני ליך מעכשיו, היכי מצי מקרבה? 

! אלא, דאמר לה: להוי גביך עד שעת ביאה, ואיש כי יקדיש את ביתו קדש אמר רחמנא, מה ביתו ברשותו, אף כל ברשותו (בהר כז,יד
 ואי מיצטריך ליך קני מעכשיו.

י  ָֽ יׁשּ֣כ  ֗ ׁשֶ֣את-ְוא  ֨ ֶדׁש֣ -ַיְקּד  ֹו֣ק ֨ יתֵ֥  -לכתחילה, מרכא  –קדמא קבעה מועד עתידי והמרכא הקדימה את המועד העתידי , קדמא  ֔ה'לַּ֣ב 

 בדיעבד
 ה מסוים דוגמה אדם קבע זמן תחולת קנין לאדם אחר שאמור היה לקרות במעש

 ואיפשר לאדם האחר להקדים את תחולת הקנין לפני שקרה המעשה המסוים 

ֶדׁש֣  ןלַ֣ק ֨ ה ֔ ַהּכ  יכֹו֣  ֱער  ת"ר  תורה שלמה ]עא[ בבלי ראש השנה ד,א ה,בפעמיים זקף בין שני קיסרים, כעין בנין אב,   – ֔ה'ְ֣וֶהָֽ
ה רגלים עובר בבל תאחר וכו' מנהני מילי דתנו רבנן כי חייבי הדמין והערכין החרמין וההקדשות וכו' כיון שעברו עליהן שלוש

יׁש֣לקיך אלו הדמין והערכין והחרמין וההקדשות )בכולהו כתיב לה' וכו' ובהקדשות כתיב -תדור נדר )דב' כג,כב( וכו', לה' א ֗ ְוא 
י ָֽ ׁשֶ֣את-ּכ  ֨ ֶדׁש֣ -ַיְקּד  ֹו֣ק ֨ יתֵ֥  .תוס' ד"ה ערכין( ֔ה'לַּ֣ב 

ם־ַהַּמקְ֣ויקרא בחקתי כז,טו:  ֨ ֹו׃ְוא  ָיה֣לָֽ ָ֣עָלֶ֖יוְ֣וָהֵ֥ ֶסף־ֶעְרְּכָךֵ֛ יתֶּ֣כָֽ ֹ֧ יׁש  ָיַסףֲ֣חמ  י֑תֹוְ֣ו֠ לֶ֣את־ּב  ְגַאֶ֖ יׁש֣י  ֔ ּ֣ד 
ל( ויקרא בחקתי כז,טו) ספרא בחוקותי פרשה ד )ב( ְגַאֶ֖ יׁש֣י  ֔ ם־ַהַּמְקּד  ֨ , לרבות את האש', ואם המקדיש יגאל לרבות את היורש, ויסף ְוא 

    . תן את הכסף הרי היא שלו, ואם לאו אינו שלוחמישית כסף ערכך עליו והיה לו, אם נ

ְגַאֶ֖ל( ויקרא בחקתי כז,טועל ) ספרא בחוקותי פרשה ד )ב(ע"פ  יׁש֣י  ֔ ם־ַהַּמְקּד  ֨ קטן במלים מוקפות, כעין מוקדם והוא -קדמא זקף -, ְוא 

פחה לפני זרים אלו גואלים האיש ולגאול, טפחא מרבה גואלים מהמש יות הראשון לפדיוןמאוחר בענין, אפשר כי המקדיש חייב לה

המקדיש, האשה המקדישה, אשתו של המקדיש? כגון שמת ואין יורש בן, או שיש לה נכסי מלוג שלה, היורש, ואם אין לו יורש זכר יורשת 

 נקבה.

יו ָ֣עָלֶ֖ ֶסף־ֶעְרְּכָךֵ֛ יתֶּ֣כָֽ ֹ֧ יׁש  ָיַסףֲ֣חמ  אמר רבא ... גבי הקדש ...  נד,בתורה שלמה ]סט[ בבלי בבא מציעא תלשא דרגא תביר טפחא,  – ְו֠
 -)טט ... הפודה את הקדשו מוסיף חומש, חומשא תנן, חומשא דחומשא לא תנן. מאי )אם חזר וחילל את החומש מהו שיוסיף חומש(. 

ואם חילל החומש יוסיף חומש על החומש(.  אמר רב טיובמי משמיה דאביי, אמר  רבא מסתפק האם בהקדש יש לנהוג כמו בתרומה
ֶסף־ֶעְרְּכָךֵ֛֣ קרא יתֶּ֣כָֽ ֹ֧ יׁש  ָיַסףֲ֣חמ   .  מקיש חומשו לכסף ערכו. מה כסף ערכו מוסיף חומש, אף כסף חומשו נמי מוסיף חומש,  ְו֠

 שיעור מדורג של הוספת חומש על חומש, דרגא תביר טפחא כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חל הענין או ההלכה. –תלשא 

יטו( ) ]רלב"ג[ ֔ ם־ַהַּמְקּד  ֨ י֑תֹוְ֣וא  לֶ֣את־ּב  ְגַאֶ֖ למדנו מזה שההקדש אינו נפדה אלא בכסף או במה שידמה לו, והם המטלטלין; לא  -ׁש֣י 
ושטרות, כמו שהתבאר בדומה לזה במקומות רבים במה שקדם. ולמדנו מזה שאין הבדל בזה העניין בין בתי ערי  עבדיםבקרקעות ו

ובל בין אחר היובל, בין שעמדו ביד הקדש זמן ארוך או שלא עמדו בידו כי אם חומה ובתי החצרים, ושהם נגאלין לעולם, בין קודם הי
מאד. ולמדנו מזה ממה שקדם בבהמה הטמאה )לעיל,יג( שהבעלים מוסיפין חומש בהקדש ראשון לבד, לא במה שיחללוהו  עטזמן מו

֣֔עליו, כי אינו ראוי בזה הדין כמו ההקדש הראשון, והתורה אמרה:  ם־ַהַּמְקּד  ֨ י֑תֹוְוא  לֶ֣את־ּב  ְגַאֶ֖ . ולמדנו ןשהוא הקדש הראשו - יׁש֣י 
ֹומזה שאינו נקנה לו ההקדש אלא אחר שיפרע הכסף או שוויו; וזה שהתורה אמרה:  ָיה֣לָֽ ָ֣עָלֶ֖יוְ֣וָהֵ֥ ֶסף־ֶעְרְּכָךֵ֛ יתֶּ֣כָֽ ֹ֧ יׁש  ָיַסףֲ֣חמ   - ְו֠

, כמו הכסף ההקדשאלא בדבר שהוא ניתן לעין לגזברי  רוצה לומר, שאחר כן יהיה לו, לא קודם זה. ולמדנו מזה, שההקדש אינו נפדה
ומה שידמה לו; ולזה אין הקדש נפדה בשכירות, כי אולי יביא זה לחשוב שיהיה הקדש יוצא בלא פדיון. וראוי שיתבאר מזה גם כן, 

הערכת  בענייןת שהמקדיש מטלטלין או בהמה טמאה לבדק הבית ממה שהוא שלו והוא ברשותו, יהיה דינו הדין הזה שנזכר בבי
 הכהן אותו, ובתוספת הבעלים חומש, וביתר הדינין שנתבארו מזה המקום. וזה מהשרשים הכוללים.  

 א ,בבלי תמורה יראה 
ם  ֨ יׁש-ְוא  ֔  , חומש בהקדש ראשון לבדשהבעלים מוסיפין קטן במלה אחת, כעין מוקדם שהוא מאוחר בענין, )א( -קדמא זקף - ַהַּמְקּד 

כלומר מה שהיה מקודם שלו  ולמדנו מזה שאינו נקנה לו ההקדש אלא אחר שיפרע הכסף או שוויו;)ב(  ליולא במה שיחללוהו ע

 יחזור אליו רק לאחר שיפרע את הערכת שווי הקדשו.
ם)טו( ]ר' יוסף בכור שור[  ֨ לֶ֣את-ְוא  ְגַאֶ֖ יׁש֣י  ֔ ית֣-ַהַּמְקּד  ֹ֧ יׁש  ָיַסףֲ֣חמ  י֑תֹוְ֣ו֠ ש ובבה -ּב  מה בעלת מום. וטעמא: לפי שדרך וכן במעשר שיני ובשדה ֶהְקדֵּ

ר ופודה מעשירו, שהוא מורה היתר ומזלזל לנפשיה, ואומר: הכל משלי אם אתן כך; ולפיכך אמרה  דםבני א שֵּ שמקדיש ופודה ֶהקדישו, או ְמעַּ
לפי שלא הקפיד הכתוב . אבל בהקדש לא מצינו כתוב, שאם הקדיש מטלטלין, שצריך להוסיף חומש אם פודן. והאומדתורה, שיוסיף חמישית על 
 מחולל.  שחללו על שוה פרוטה,(: הקדש שוה מנה ערכין כט,אעל דמיהם, אמר שמואל )

ָיַסף   .האומדאמרה תורה, שיוסיף חמישית על  ר' יוסף בכור שור תלשא, בתפקיד שיעור על הענין מימינו כאן ע"פ פי' -  ְו֠

ָיַסף בהקדש לא מצינו כתוב, שאם הקדיש מטלטלין, שצריך להוסיף  אבל ר' יוסף בכור שור פ פי'תלשא, בתפקיד שיעור על הענין משמאלו ע" -  ְו֠
 חומש אם פודן. ולפי שלא הקפיד הכתוב על דמיהם, אמר שמואל )ערכין כט,א(: הקדש שוה מנה שחללו על שוה פרוטה, מחולל. 
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 )התשע"ט( ,אוויקרא בחקתי כ 4.18 
 
להקדש( נמכרין באיטליז ונשחטין באיטליז  הנאתןכל פסולי המוקדשין ) ."ה,מ"א[]משנה בכורות פ מתני' [בבלי בכורות לא,א]

 .הנייתן להקדש. ושוקלין מנה כנגד מנה בבכור -ונשקלין בליטרא, חוץ מן הבכור והמעשר שהנייתן לבעלים. פסולי המוקדשין 

דיונו, הנאתן להקדש? הנאתן דבעלים הוא! כל פסולי המוקדשין הנאתן להקדש אימת? אילימא לאחר פ. גמ' [בבלי בכורות לא,ב]
נשחטין? הא בעי העמדה והערכה! הניחא למאן דאמר קדשי מזבח לא היו בכלל העמדה והערכה, אלא למאן  -אלא לפני פדיונו 

ר אדמעיקרא, דכיון דשרי להו מ -דאמר היו בכלל העמדה והערכה מאי איכא למימר? אלא לעולם לאחר פדיון, ומאי הנאתן להקדש 
 . ונשקלין בליטרא טפי ופריק מעיקרא באיטליזנמכרין באיטליז ונשחטין 

 

': ב:כז,לבחקתי ויקרא  הָֽ ֶדׁשַ֣לָֽ ְהֶיה־ּק ֶ֖ ָֽ י֣י  ֕ יר  ֲעׂש  רַּ֣תַ֣חתַ֣הָּׁשֶ֑בטָ֣הָֽ לֲ֣אֶׁשר־ַיֲעב ֶ֖ אןּ֣כ ֵ֥ ָוצ ֔  ְוָכל־ַמְעַׂש֤רָּ֣בָקר֣ 

ע֣וְ֣: כז,לגבחקתי ויקרא  ֹובָ֣לַרֶ֖ ין־טֵ֥ ָֽ רּ֣ב  ֵ֛ אְ֣יַבּק  יֶרּ֑נּול ֹ֧ אְ֣ימ  ל:֣֣֣֣֣֣ל ֣ ָֽ ָּגא  א֣י  ֶדׁש֣ל ֵ֥ ְהֶיה־ק ֶ֖ ָֽ ֹו֣י  ּואּ֣וְתמּוָרתֵ֛ ָיה־הֹ֧ ּנּוְ֣וָהָֽ יֶר֔ ֣רְ֣ימ  ם־ָהמ   ְוא 

 

הא בביתיה מיזדבן, אלא  -הוא דלא מיזדבן  באיטליזחוץ מן הבכור ומן המעשר שהנייתן לבעלים. בשלמא בכור )המשך הגמרא( 
ה֣ (יח,יז' קרח במ)כור נאמר מעשר, בביתיה מי מיזדבן? והתניא: בב ְפֶּדֶ֖ א֣ת  בעלים אין פודין אותם אבל נמכר הוא  רש"י:) ונמכר חי  –ל ֵ֥

ל֣(כז,לגבח'  'וי)נאמר )בהמה(  במעשר)אבל( , לאחרים משיבוא ליד כהן(  ָֽ ָּגא  א֣י  ואין נמכר דגמרינן לא יגאל דהכא מלא יגאל  רש"י:) – ל ֵ֥
)כי  )בערב( א חי ולא שחוט, לא תם ולא בעל מום! הא מילתא איקשיא ליה לרב ששת באורתאנמכר ל ואינו (כדמפרש לקמן בשמעתין.

שאין  :רש"י)בהמה של יתומים עסקינן, ומשום השבת אבידה  במעשרמברייתא: )ופתר בבוקר( , ושנייה בקדמותא יש לימוד שמוכרין(
 . להתיר( י:רש") נגעו בה (יכולין לאוכלו כולו ויסריח ובמעשר בעל מום קמיירי.

רבי אידי סרסיה דרב ששת הוה שמעה מיניה, אזל אמרה בי מדרשא ולא אמרה משמיה, שמע רב  (מוסר על לומר דבר בשם אומרו)
 'תה) ליעקציה עקרבא! ורב ששת מאי נפקא ליה מינה? דאמר רב יהודה אמר רב: מאי דכתיב -ששת איקפד, אמר: מאן דעקיץ 

ָאהָׁלְָׁך  (סא,ה ה בְָׁ֭ יםָא֣גּורָׁ ֑ אלא אמר דוד: רבונו של עולם, יאמרו דבר שמועה מפי בעולם ? וכי איפשר לאדם לגור בשני עולמים עֹולָׁמִּ
הזה! דאמר ר' יוחנן משום ר' שמעון בן יוחי: כל תלמיד חכם שאומרים דבר שמועה מפיו בעולם הזה שפתותיו דובבות בקבר, 

ֽים:וְׁחִּ  (שה"ש ז,י) – ואמר רבי יצחק בר זעירי: מאי קראה י יְֵׁשנִּ ֵת֥ פְׁ ב שִּ ים דֹוֵב֖ ֑ רִּ י לְֵׁמישָׁ ֖ ֵי֥ין ה ֛טֹוב הֹוֵלְ֥ך לְׁדֹודִּ ְך כְׁ ככומר של ענבים, מה  - ֵכ֕
 כיון שאדם אומר דבר שמועה מפיו דובבות שפתיו בקבר.  -כומר של ענבים כיון דאדם נוגע בו דובב, אף תלמידי חכמים 

)דמי בהמה ששחטו מבליעו  ומעשרא? דתניא: מעשר בהמה של יתומים מוכרין אותו, מאי בריית )הגמרא חוזרת לנושא מעשר בהמה(

בעורו בחלבו ובגידו ובקרניו. מאי קאמר? אמר אביי: הכי קאמר מעשר בהמה של יתומים מוכרין אותו מכירת בשרו בדמי מכירת( 
: הלוקח לולב מחבירו {מסורת הש"ס: ]דתנן[}מהא )דתניא(  )ממה לומדים על הבלעה( בהבלעה. מכלל דגדול בהבלעה לא? מאי שנא

בשביעית נותן לו אתרוג במתנה, לפי שאינו רשאי ללוקחו בשביעית. והוינן בה: לא רצה ליתן לו במתנה מאי? ואמר רב הונא: מבליע 
מוכחא  -במעשר בהמה(), הכא  כי דמי אתרוג קלים ואינו ניכר שהבליעם בלולב( רש"י:) לא מוכחא מילתא -לו דמי אתרוג בלולב! התם 

 . )ע"פ רש"י: שמוכר בשר כי דמיו יקרים וקשה להבליעם בעורו וגו'( מילתא
למה לי? אלא אמר רבא, הכי  מעשר בהמה דתני בברייתא( רש"י:) , מעשר בהמה תרי זמניןכם אמר רבא: א )על קושיית הבלעת הבשר(

מעשר בהמה של יתומים שנשחט במומו מותר למוכרו [ כורות פ"ו, ה"זרמב"ם ב]) מוכרין אותו כדרכו -קאמר: מעשר בהמה של יתומים 
 אם הבליע דמי הבשר בדמי העור [רמב"ם בכורות פ"ו, ה"ח])מבליעו בעורו בחלבו בגידו ובקרניו.  -, ומעשר בהמה דגדול ששחטו  (כדרכו

 וגו' מותר(
ּואּ֣ותְ֣( כז,לגבח'  'וי) דכתיב -אמר רבא: מנא אמינא לה  ָיה־הֹ֧ ל:ְוָהָֽ ָֽ ָּגא  א֣י  ֶדׁש֣ל ֵ֥ ְהֶיה־ק ֶ֖ ָֽ ֹו֣י  מחיים, אימתי  -אימתי עושה תמורה  מּוָרתֵ֛

אינו נמכר לא חי ולא מת  רש"י:) מחיים, הא לאחר שחיטה נגאל, ורבנן )ההוא( דגזרו לאחר שחיטה אטו לפני שחיטה -אינו נגאל 
גזור רבנן לאחר  - כגון בשר( רש"י:)מחיים  הנמכר( רש"י:)שום , דבר הני(תמיםמעשר בהמה אסור למוכרו כשהוא  [רמב"ם בכורות פ"ו, ה"ה]

 אינו נמכר לא חי ולא מת( רש"י:) ,שחיטה אטו לפני שחיטה

 

ל( כז,לגבח'  'וי) ָֽ ָּגא  א֣י  ֶדׁש֣ל ֵ֥ ְהֶיה־ק ֶ֖ ָֽ ֹו֣י  ּואּ֣וְתמּוָרתֵ֛ ָיה־הֹ֧   :ְוָהָֽ
ּוא֣( כז,לגבח'  'וי) ָיה־הֹ֧ מעשר בהמה בעל מום. הרישא של הפסוק מלמד שהתמים ובעל  מקף בורר בין מעשר בהמה תמים ובין –ְוָהָֽ

ֶדׁש֣( כז,לגבח'  'וי). אבל רק התמים  בהמההמום נכנסים לקדושת מעשר  ְהֶיה־ק ֶ֖ ָֽ  ויוקרב במזבח. י 

ֶדׁש֣( כז,לגבח'  'וי) ְהֶיה־ק ֶ֖ ָֽ מים הווית קדש נשארת במעשר בהמה. בזמן שבית המקדש קיים טעם מקף כבורר בין קדש כמו של –י 

למעשר בהמה תמים, ובין חולין עם הגבלות למעשר בהמה בעל מום. בזמן שאין בית מקדש רבנן גזרו בשב ואל תעשה מנין למעשר 

 בהמה )בכורות לה,ב(.

ֶדׁש֣( כז,לגבח'  'וי) ְהֶיה־ק ֶ֖ ָֽ ֹו֣י  ּואּ֣וְתמּוָרתֵ֛ ָיה־הֹ֧ . אפשר דרגא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חלה אותה הלכה –ְוָהָֽ

שמהתורה אין הבדלה בין מעשר בהמה של יתומים ושל גדולים. מעשר בהמה תמים מוקרב במזבח, ונאכל כשלמים. מעשר בהמה בעל 

 מום אינו מוקרב במזבח ואינו יוצא לחולין ליגזז וליעבד ונאכל בכל מקום ומותר למוכרו עם הגבלות.

ּוא֣( כז,לגבח'  'וי)-ל הסבר אפשרי אחר ָיה־הֹ֧ ֶדׁשְוָהָֽ ְהֶיה־ק ֶ֖ ָֽ ֹו֣י   אמר לו רבי עקיבא...  ]משנה תמורה פ"א,מ"א[ע"פ סיפא של  ּוְתמּוָרתֵ֛

ש: י(כז,בח'  'וי) )טט: הפסוק המוצג בשו"ת הוא והלא כבר נאמר )לרבי יוחנן בן נורי( ד  י ה־ק ֽ ֽהְׁ ֖תֹו יִּ מּורָׁ ֽיָׁה־֥הּוא ּותְׁ היכן קדושה חלה  וְׁהָׁ
 :הבעליםעליו בבית הבעלים אף תמורה בבית 

֖תֹו י(כז,בח'  'וי) מּורָׁ ֽיָׁה־֥הּוא ּותְׁ מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב מבהמה שהוקדשה בבית בעליה אל  – וְׁהָׁ

 התמורה שהוקדשה בבית בעליה.

ֶדׁש( כז,לגבח'  'וי)אבל אפשר שתבנית הטעמים של  ְהֶיה־ק ֶ֖ ָֽ ֹו֣י  ּואּ֣וְתמּוָרתֵ֛ ָיה־הֹ֧ טפחא, כעין קבוצת פרטים שעל  דרגא תביר – ְוָהָֽ

 כל אחד חלה אותה הלכה, כאן כשם שקדושה חלה על בהמה בבית בעליה כך הקדושה חלה על התמורה בבית בעליה.

 

ל( כז,לגבח'  'וי) ָֽ ָּגא  א֣י  אימתי )הגבלה ב( מחיים,  -אימתי עושה תמורה )הגבלה א( מרכא מרבה, סלוק מגביל. בסה"כ רבוי הגבלות.  – ל ֵ֥
מעשר בהמה אסור למוכרו כשהוא [ רמב"ם בכורות פ"ו, ה"ה]ובתנאי )הגבלה ג( שהוא תמים , מחיים – )כלומר נמכר(נגאל  אינו

)כלומר נמכר(. רבנן עשו הבדלה במכירת מעשר בהמה בעל מום של יתומים שהוא כדרכו, ובין  תמים, הא לאחר שחיטה נגאל
 ם הגבלות.מכירת מעשר בהמה בעל מום של גדולים שמכירתו ע

 (כז,לגבח'  'וי)לא,ב[ ובתבניות הטעמים של הסיפא של  –]בכורות לא,א -ע"כ הסבר ב-=-=-=
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
ּנּו (כז,לג 'בח 'וי)עיון ברישא של הסיפא של   יֶר֔ ֣רְ֣ימ  ם־ָהמ   קטן כשני רבויים-הנושא: זקף – ְוא 

בְׁ  יא(,יבראה  'דב)מתוך שנאמר  )ד( [ספרא בחוקותי פרשה ה פרק יג] ם וְׁכ ל  מִּ ֵריכ ֔ ר נִּדְׁ ֣  (כז,לג 'בח 'וי)יכול יהיה מורגל ומוציא את היפה ת"ל ח 

יֶרּ֑נּו אְ֣ימ  עְ֣ול ֣ ֹובָ֣לַרֶ֖ ין־טֵ֥ ָֽ רּ֣ב  ֵ֛ אְ֣יַבּק  ּנּו ל ֹ֧ יֶר֔ ֣רְ֣ימ  ם־ָהמ  ּנּו֣, הא אם המיר סופג את הארבעים ְוא  יֶר֔ ֣רְ֣ימ  ם־ָהמ  לרבות את האשה ְוא 
ּנּו֣ יֶר֔ ֣רְ֣ימ  ם־ָהמ   רש, לרבות את היוְוא 

ּנּו (כז,לג 'בח 'וי) יֶר֔ ֣רְ֣ימ  ם־ָהמ  קטן בתפקיד לרבות שני קרובי בעל הבהמה )א( אשה )אפשר שזה כולל גם את בת בעל הבהמה -זקף –ְוא 

 רמב"ם פי' משנה תמורה פ"א,מ"א[]-שירשה אותו( )ב( יורשו וכך ב
 

 אחד.נושא: תמורה כשני לאוים למלקות וכאן ע"י לאו הניתק לעשה לוקה רק על 

לא שאדם רשאי להמיר אלא שאם המיר מומר וסופג את הכל ממירים אחד אנשים ואחד נשים ]*[  ]משנה תמורה פ"א,מ"א[-נאמר ב
 ... הכהנים ממירים את שלהם וישראל ממירים את שלהם אין הכהנים ממירים לא בחטאת ולא באשם ולא בבכור הארבעים

הכל ממירין, ענינו הכל יעשו תמורה אם המירו, ואפילו יורש אם המיר בקרבן שהניח  אמרו [אמ" ,א"פירוש המשנה לרמב"ם תמורה פ]
התמורה היא לאו )אמנם(, ושלאו שנתק לעשה אין לוקין עליו. וכבר בארנו בתחלת מכות (ה)טט: ספרא גם אש מורישו עושה תמורה

ּנּו (כז,לג 'בח 'וי) הטעם שלוקה עליה לפי שהלאו כולל את כל האדם והוא אמרו(בל)אשנתק לעשה, ו יֶר֑ אְ֣ימ   'בח 'וי), ועשה שבה שהוא ְול ֣

ֶדׁש (כז,לג ְהֶיה־ק ֶ֖ ָֽ ֹו֣י  ּואּ֣וְתמּוָרתֵ֛ ָיה־הֹ֧ אין הכהנים ובמשנה נאמר )טט:  אינו כולל את הכל כמו הלאו, כי שותפין וצבור אין עושין תמורה ְוָהָֽ

שבה לעשה שבה אין דינו כדין לאו שנתק לעשה, לפי שכל הממיר סופג  וכיון שלא שוה לאו , (ממירים לא בחטאת ולא באשם ולא בבכור
ּנּו (כז,לג 'בח 'וי) על עוברוטט: )מלקות  יֶר֑ אְ֣ימ  יר (י,כזבח'  'וי)או   ְול ֣ ֥ ואין כל הממיר עושה תמורה. וכבר בארנו בתחלת מכות אמרם  (וְֹֽׁלא־יָׁמִּ

ומקלל את חברו בשם. ואמר ר' עקיבה כשם שאין הקדושה חלה אלא על  ריכל לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו חוץ מנשבע וממ
 דבר שהוא בביתו כך התמורה צריכה שתהיה בביתו, ובכור אינו בביתו מעיקרא אלא הוא בבית ישראל. והלכה כר' עקיבה.

 על הלאו שלא נותק. 40ג העשה ניתק לאו אחד מהשני לאוים ולכן סופ [ג"שפת אמת מכות פ] -ו ב"מ פ"ה[ מהר"ם שיק]ולפי הסבר 

ּנּו( כז,לגבח'  'וי) יֶר֔ ֣רְ֣ימ  ם־ָהמ  ֶדׁש ְוא  ְהֶיה־ק ֶ֖ ָֽ ֹו֣י  ּואּ֣וְתמּוָרתֵ֛ ָיה־הֹ֧  ְוָהָֽ

֣ר ם־ָהמ  ֶדׁש֣( כז,לגבח'  'וי)-מקף כבורר בין המרה שגורמת לתמורה ש – ְוא  ְהֶיה־ק ֶ֖ ָֽ אין הכהנים ממירים כמו  שלא תחולובין המרה  י 
 , כמו המרת צבור וכמו המרת שותפיםא בבכורלא בחטאת ולא באשם ול

ּנּו בכתוב( כז,לגבח'  'וי)עיון ברישא של הסיפא של  יֶר֔ ֣רְ֣ימ  ם־ָהמ  מצוות העשה מדרך  ]רמב"ם פי' משנה תמורה פ"א,מ"א[. ע"פ  ְוא 

ֶדׁש( כז,לגבח'  'וי)הלימוד "לאו הניתק לעשה" היא  ְהֶיה־ק ֶ֖ ָֽ ֹו֣י  ּואּ֣וְתמּוָרתֵ֛ ָיה־הֹ֧ ּנּו( כז,לגבח'  'וי)כן הכתוב , לְוָהָֽ יֶר֔ ֣רְ֣ימ  ם־ָהמ  הוא לא  ְוא 

ֶדׁש֣( כז,לגבח'  'וי)המצוה אלא תיאור של פעולה, וכתוב אחריו המצוה  ְהֶיה־ק ֶ֖ ָֽ ֹו֣י  ּואּ֣וְתמּוָרתֵ֛ ָיה־הֹ֧  .ְוָהָֽ

ּנּו( כז,לגבח'  'וי)היות הכתוב  יֶר֔ ֣רְ֣ימ  ם־ָהמ   קטן, מלמדת-מונח זקףעמים שלו )אתנח( מקף הוא תיאור ואחריו מצוה, לכן תבנית הט – ְוא 

]רמב"ם פי' משנה תמורה ע"פ  הלימוד לכתוב לפניוזה חלק העשה מה"לאו הניתק לעשה",  הלימוד לכתוב אחריו. לאחריו ולפניו

קות על מלמד שחלק העשה מתוך "הלאו הניתק לעשה" אמנם מונע את המל [רשימות שיעורים )רי"ד סולובייצ'יק(]והסבר  פ"א,מ"א[
ֹ֣לא  (י,כזבח'  'וי)על שני לאוים  80ולא  40"חלות התמורה" אבל אינו מונע את המלקות על "מעשה התמורה" ולכן הממיר לוקה 

יר א ֛תֹו ֥ נּו וְֹֽׁלא־יָׁמִּ יפ ֗   . י ֲחלִּ

 

 [איזהו נשך ]המתחיל בדף ס עמוד ב[ -מהר"ם שיק מסכת בבא מציעא פרק ה ] מקורות לעיון לעיל:

ּנּו֣( כז,לגבח'  'וי)פ"א דתמורה ]ה"א[ כתב ]ולמה לוקין על התמורה והרי לאו שבה ניתק לעשה שנאמר הרמב"ם ר יֶר֔ ֣רְ֣ימ  ם־ָהמ  ְוא 
ֶדׁש ְהֶיה־ק ֶ֖ ָֽ ֹו֣י  ּואּ֣וְתמּוָרתֵ֛ ָיה־הֹ֧ , מפני שיש בה עשה ושני לאוין, ועוד[ דהיכא דהלאו כולל טפי מהעשה לא מקרי ניתק לעשה דאין ְוָהָֽ

 ,לאו שהוא כולל יותריכול לנתק ה
 [[אלו הן הלוקין ]המתחיל בדף יג עמוד א -שפת אמת מסכת מכות פרק ג ]

)שם( תוד"ה תנינא כו' וי"ל דשאני התם דתרי לאוין סמוכין כו', פי' דבכה"ג אלים טפי לאוי דידהו, דנכפלו ונשנו במקומם ושונה 
ּנּו( כז,לגבח'  'וי) ה המנתק רק עלעליו הכתוב במקומם לעכב. ועוד יש להוסיף, דשאני התם דהעש יֶר֔ ֣רְ֣ימ  ֹ֣לא  (י,כזבח'  'וי)-בל ה, אָהמ 

נּו  יפ ֗  .נשאר בלי ניתוק, דאל"כ הל"ל ואם המר ימירנו ויחליפנו כו'. ולפי"ז יהיה נשאר שם לאו אחד בלבד כנ"לי ֲחלִּ
 [רשימות שיעורים )רי"ד סולובייצ'יק( עניינים ענין לאו שאין בו מעשה]

יר א ֛תֹו (י,כזבח'  'וי)וז"ל כל המימר לוקה וכו' שנאמר )פ"א מהל' תמורה הל"א(  כתבב"ם הרמ ֥ נּו וְֹֽׁלא־יָׁמִּ יפ ֗ ואף על פי שלא עשה . ֹ֣לא י ֲחלִּ
מעשה. מפי השמועה למדו שכל מצות לא תעשה שאין בה מעשה אין לוקין עליה חוץ מנשבע ומימר ומקלל את חבירו בשם. שלשה 

( כז,לגבח'  'וי)אפשר שיהיה בהן מעשה כלל ולוקין עליהן. ולמה לוקין על התמורה והרי לאו שבה ניתק לעשה שנאמר  לאוין אלו אי

ֶדׁש ְהֶיה־ק ֶ֖ ָֽ ֹו֣י  ּואּ֣וְתמּוָרתֵ֛ ָיה־הֹ֧ ּנּוְ֣וָהָֽ יֶר֔ ֣רְ֣ימ  ם־ָהמ  ]משנה  . מפני שיש בה עשה ושני לאוין. ועוד שאין לאו שבה שוה לעשה.ְוא 
הצבור והשותפין אין עושין תמורה אם המירו אף על פי שהן מוזהרין שלא ימירו כו' עכ"ל. הרי שלרמב"ם ש תמורה פ"א,מ"ו[

)טט: ולוקים  מעשה התמורהשותפין הממירין לוקין אף שאין תמורתן תמורה, וע"כ שדעתו שאיסור התמורה אינו חלות התמורה אלא 

יר א ֛תֹו (י,כזבח'  'וי) )טט: הלאוין דתמורה )טט: שני(. ועקב כך אין על מעשה( ֥ נּו וְֹֽׁלא־יָׁמִּ )טט: ניפטרין ממלקות ע"י  לעשה  ניתקין (ֹ֣לא י ֲחלִּיפ ֗

יר (י,כזבח'  'וי)  העשה ֤ ר יָׁמִּ ֵמ֨ ם־הָׁ  .שכן באיסור התמורה עוברים אף בלי חלות תמורה, ואילו העשה תלוי דוקא בחלות (וְׁאִּ

 

 :ט,כזבחקתי ויקרא . נלמד מזה שתמורה חלה אם קדמה ההקדשה למום  בהמה קרבן שאינו מעשרשילב בעיונו  [רשימות שיעורים]
ש: ד  י ה־ק ֽ ֽהְׁ נּו ל ֖ה' יִּ ֛ מ  ן מִּ ר יִֵּת֥ ֽ֑ה' כ ל  ֲאש ֨ ן ל  ֖ בָׁ רְׁ נָׁה קָׁ ֛ מ  יבּו מִּ ֧ רִּ ר י קְׁ ה ֲאש ֨ ֵהמָׁ֔ ם־בְׁ יר א ֛תֹו ֥טֹוב בְׁ  :י,כזבחקתי ויקרא  וְׁאִּ ֥ נּו וְֹֽׁלא־יָׁמִּ יפ ֗ ע ֹ֣לא י ֲחלִּ ֣ ע אֹו־ר  ֖ רָׁ

֑טֹוב ם־    בְׁ ש:וְׁאִּ ד  י ה־ק ֽ ֽהְׁ ֖תֹו יִּ מּורָׁ ָׁה־֥הּוא ּותְׁ ֽי ה וְׁהָׁ ה  בִּבְֵׁהמָׁ֔ יר בְֵׁהמָׁ ֤ ר יָׁמִּ ֵמ֨  הָׁ

ה [ב')לקח טוב( ויקרא בחוקתי דף עח ע] ֵהמָׁ֔ בְׁ ה  בִּ ֵהמָׁ יר בְׁ ֤ מכאן שממירין מן הבקר על הצאן ומן הצאן על הבקר ומן הכשבים על . יָׁמִּ
זים על הכשבים ומן הזכרים על הנקבות ומן הנקבות על הזכרים ומן תמימים על בעלי מומין ומבעלי מומין על העזים ומן הע

יר א ֛תֹו (י,כזבח'  'וי) התמימים ובלבד שלא יקדים מום קבוע להקדישו שנאמר ֥ נּו וְֹֽׁלא־יָׁמִּ יפ ֗ רבי שמעון אומר אין ממירין אלא אחד . ֹ֣לא י ֲחלִּ
ד   באחד. י ה־ק ֽ ֽהְׁ . תנן התם הכל ממירין אחד אנשים ואחד נשים לא שאדם אחד(טט: ) אף תמורתו מיוחדת אחד(טט: )מה הוא מיוחד . שיִּ

 :רשאי להמיר אלא שאם המיר )מותר( וסופג את הארבעים וכו' הלכתא במסכת תמורה

ר  (י,כזבח'  'וי) ֵמ֨ ם־הָׁ ירוְׁאִּ ֤  רע מעיקרו אין עושה תמורה .ושה תמורהע מעיקרוטוב כבורר  ]לקח טוב[-ב מקף ע"פ אביי – יָׁמִּ

ר  (י,כזבח'  'וי) ֵמ֨ ם־הָׁ ירוְׁאִּ ֤  .שקדם הקדשו את מומו. ולא שקדם מום קבוע להקדשוטוב.  אי זהוקדמא בתפקיד תחילה  – יָׁמִּ
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 טהתשע" – ח"התשע תושנ השבוע פרשות דפי -במדבר  5 

 )בהשתתפות נחלת יעקב( (חבמדבר א,א )התשע" 5.1

ַּקֵ֥֣ז: יבמדבר א, ת:ַוּי  מ ָֽ ּוְּ֣בׁש  ְּקבֶ֖ ר֣נ  ֶּלהֲ֣אֶׁשֵ֥ ֣יםָ֣הא ֔ ֚תָ֣הֲאָנׁש  ן֣א  הְ֣וַאֲהר ֑ ֶׁשֶ֖  הפסוק כרמז לאזכרת שמות ה' וכינויו. ח֣מ 

ֽת: (ר כד,טז' אמוי) ם יּומָׁ בֹו־ֵש֖ נָׁקְׁ ח בְׁ זְׁרָׁ֔ ֽא  גֵר  כָׁ ה כ  ֑ גְׁמּו־֖בֹו כָׁל־הֵָׁעדָׁ ִּרְׁ ֥גֹום י ת רָׁ ' ֣מֹות יּומָׁ֔ ב ֵשם־ה   וְׁנ ֵק֤
)טט: הגמרא מבררת איך היא עבירת הגדוף ובתוך כך  אינו חייב עד שיפרש השם המגדף .פ"ז,מ"ה[משנה סנהדרין [ ]סנהדרין נה, בבבלי ]

 וגו' . מה זה מפרש השם(
'  (ר כד,טז' אמוי)אמר שמואל: דאמר קרא  -: עד שיברך שם בשם. מנהני מילי? תנא. גמרא [א בבלי סנהדרין נו,] ב ֵשם־ה  ו' וגוְׁנ ֵק֤

ֽת ם יּומָׁ בֹו־ֵש֖ נָׁקְׁ ב  )טט: מניין שמלת( . ממאי דהאי )מתיבתא: מהכפילות נקב ובנקבו משמע שאין המקלל חייב עד שיקלל שם בשם( בְׁ לישנא נ ֵק֤
ב המָׁ֣  (כג,ח ' בלקבמ)דכתיב  -הוא )טט: לשון קללה(  דברוכי ק ֔ ה ֹ֥לא א  ב ֖ ל ק   ...  .ֵא֑

: ]מתיבתא ביאור הגמרא )=מב"ה([) הוא אימא פרושי שמיה למלת נוקב ומעלה את האפשרות הבאה()טט: הגמרא מבררת משמעויות אחרות 

֣ים֣ (זיא, 'במ) , דכתיבשמא נאמר שמלת נוקב פירושה אמירת שם השם באותיותיו, אבל ראה ילקוט ביאורים( ֚תָ֣הֲאָנׁש  ן֣א  הְ֣וַאֲהר ֑ ֶׁשֶ֖ ח֣מ  ַּקֵ֥ ַוּי 
ּוְּ֣בׁש֣  ְּקבֶ֖ ר֣נ  ֶּלהֲ֣אֶׁשֵ֥ ת:ָהא ֔ האנשים שפירשו שמותם קודם לכן, ולפי זה משמע מלת "נוקב" היינו הזכרת שם השם. ולמה שאמר  )מב"ה: מ ָֽ

' שמואל  ב ֵשם־ה  )טט: התורה הזהירה על אזכרה ואזהרתיה מהכא שהזכיר באופן האסור ובאה התורה לחייבו מיתה( )המשך הגמרא( וְׁנ ֵק֤

ת־֧ה' ֱאֹלה ֛  ,יג(ו ' וא'דב) אסורה( אא  ֖ ירָׁ א ,כ(י ' עקבדב) )טט: או יָך תִּ ֖ ירָׁ יָך תִּ ֛ ת־֧ה' ֱאֹלה  אי אפשר לפרש במשמעות של  )טט: הגמרא דוחה ואומרת( –! (א 

)טט: במגדף צריך להיות נוסח ששם אחד ישפיע משהו שלילי על שם אחר  וליכא דבעינא שם בשם -חדא  אזכרת השם כי לא מתקימים שני תנאים(

יָך )הפסוק . ועוד: הויא ליה אין שלילה( (זיא, 'במ)יוסי( ובאזכרה )כגון יזכיר יוסי את יוסי( אין דבר שלילי, ובפסוק )כגון יכה יוסי את  ֛ ת־֧ה' ֱאֹלה  א 

א ֖ ירָׁ  .נדחה( בלבד)ולכן אין מיתה אם עוברים על העשה, והסבר שנוקב פירושו אזכרה  אזהרת עשה, ואזהרת עשה לא שמה אזהרה( תִּ
 

ד"ה שמפרש אותיותיו או שקוראו ככתבו, כתב שלרש"י מפרש אותיות השם ולא שקורא השם ככתבו. אבל  וט ביאורים[]מתיבתא ילק-ב

פירש שמזכיר השם לבדו בלא לברכו ... והעון בזה שעזב היראה, כי מיראת השם שלא יזכר שמו  ]רמב"ם ספר המצוות מצות עשה ד[-ה

 ורא ככתבו ולא שמפרש אותיותיו.שנפרש שנוקב הוא הק ]יד דוד[-לבטלה. וכתב ב
)טט: כמו נוסח המשנה סנה'  שיפרש את השםואלו הן דיני המגדף, אין המגדף חייב סקילה עד  [רמב"ם עבודה זרה פ"ב, ה"ז] תנא המגדף

 (כד,טז ר' אמוי)של ארבע אותיות שהוא אל"ף דל"ת נו"ן יו"ד ויברך אותו בשם מן השמות שאינם נמחקים שנאמר  המיוחדפ"ז,מ"ה( 

 ' ב ֵשם־ה  על השם המיוחד חייב סקילה ועל שאר הכינוים באזהרה, ויש מי שמפרש שאינו חייב אלא על שם יו"ד ה"א וא"ו ה"א וְׁנ ֵק֤
 .ואני אומר שעל שניהם הוא נסקל

ֶּלה֣אֲ֣ (זיא, 'במ)נעיין שוב בפסוק שהביאה הגמרא  ֣יםָ֣הא ֔ ֚תָ֣הֲאָנׁש  ן֣א  הְ֣וַאֲהר ֑ ֶׁשֶ֖ ח֣מ  ַּקֵ֥ ת:ַוּי  מ ָֽ ּוְּ֣בׁש  ְּקבֶ֖ ר֣נ   . ֶׁשֵ֥

ּו֣אמנם הגמרא דחתה את הלימוד שמשמעות מלת  ְּקבֶ֖ לענין פרשת מגדף, אבל מוצע לומר שבפסוק יש רמזים לפסק  בלבדזה אזכרה נ 

ת (זיא, 'במ)של הרמב"ם בהלכות מגדף. הכתוב  מ ָֽ ּוְּ֣בׁש  ְּקבֶ֖ ר֣נ   הוזכר - פורששמם -מלמד שיש מקום לומר ש"נקבו" משמעו גם ש ֲאֶׁשֵ֥

 וכינויים לשמו.)טט: כמו נוסח המשנה סנה' פ"ז,מ"ה( טו(. זהו המשל והנמשל בא ללמד על שמות מפורשים של השם  –)במ' א,ה -כב

ֶּלה (זיא, 'במ)טעמי הכתוב  ֣יםָ֣הא ֔ ֚תָ֣הֲאָנׁש  קטן מרמז לשני לימודים בפשט )כי אין כאן תבנית טעמים -קטן, זקף-יתיב מונח זקף – א 

֚תפך פשטא(. טעם יתיב במלת מה קטן ירמז לפסק הרמב"ם -בתפקיד דווקא כך, בדיוק כך ירמז על אמירת שם השם המיוחד וזקף א 

 . )טט: כמו נוסח המשנה סנה' פ"ז,מ"ה( לחיוב המגדף בשם הוי"ה ובשם אדנות

ּו (זיא, 'במ) ְּקבֶ֖ ר֣נ  חב וזה ירמז לפסק הרמב"ם שהחיוב בסקילה יבוא מרכא טפחא, בתפקיד  כעין קבוצת פרטים העשויה להתר – ֲאֶׁשֵ֥

 "  יברך אותו בשם מן השמות שאינם נמחקים"כאשר 

ּוטעם טפחא של מלת  ְּקבֶ֖ תפועל גם בתפקיד כפותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריו מלת  נ  מ ָֽ ומההגבלה המגיעה מטעם סלוק של  ְּבׁש 

תמלה זאת.  מ ָֽ הלא נמחקים )ב( כשיטת הרמב"ם שחייב רק על קריאת השם ככתבו ולא סלוק כמגביל. )א( הגבלה לשמות  – ְּבׁש 

 בפירוש אותיותיו או הגייתם אות אות כפירוש רש"י.

֣ים֣ (זיא, 'במ)" אפשר שמרומז בטעם מונח של מלת  ועל שאר הכינוים באזהרה ומה שפסק  הרמב"ם " בתפקיד רבוי מצב ָהֲאָנׁש 

 ביניים .

 ם "נוקב" במשמע אזכרה בלבד באופן האסור והמביאה למיתה.לפי המשך הגמרא בנכרים מתקיי

ח  )וי' אמר כד,טז( ורבי יצחק נפחא אליבא דרבנן, האי [א בבלי סנהדרין נו,] ֶאְזָר֔ ָּכָֽ הוא דבעינן שם  -גר ואזרח  -מאי עביד ליה? , ַּכּג ר֣ 
 .)טט: ומביאה למיתה(לא בעינן שם בשם  -בשם, אבל נכרי 

 

ַּקֵ֥֣ז: יבמדבר א, ת:ַוּי  מ ָֽ ּוְּ֣בׁש  ְּקבֶ֖ ר֣נ  ֶּלהֲ֣אֶׁשֵ֥ ֣יםָ֣הא ֔ ֚תָ֣הֲאָנׁש  ן֣א  הְ֣וַאֲהר ֑ ֶׁשֶ֖  ח֣מ 

השם למדנו על  במדבר א,טז:ראה  ָד֔ ֣יָ֣הע   )א( לכל ענין של חשיבות וביניהם ירושת הארץ )ב( לקדושה )ג( למנהיגות במלחמה ְקרּוא 

ֶׁשֶ֖ה יח( - זיא, 'במ) ]התוה"מ )המלבי"ם([ ח֣מ  ַּקֵ֥ נזדרז לקיים מצות ה' תכף ביום הציווי, אם במה שלקח י"ב הנשיאים אם  פר שמשהס, ַוּי 
ּו֣ יח(א, 'במ)במה שהקהילו את כל העדה וכ"ז היו באחד לחדש השני ביום הציוי,  ְתַיְָֽלדֵ֥ שכ"א ברר את יחוסו והתחילו מן משפחות ַוּי 

ָת֑ם֣ יח(א, 'במ)התחתונות ועלו למעלה עד  ֣יתֲ֣אב  ם ,ב(א 'במ) )טט: למשל פחותם לבית אבותםולכן אמר למשב  ֑ ית ֲאב תָׁ ֵב֣ ם לְׁ ֖ פְׁח תָׁ שְׁ )במ'  לְׁמִּ

ָת֑ם א,כ( ֣יתֲ֣אב  םְ֣לב  ָתֶ֖ ְׁשְּפח  וכן קיים שני  )טט: לא מצאנו כזה תוכן פר' בא(כמ"ש בפ' בא )ס' י"ז(  פסוקים בבמ' א, ובבמ' ד( 15ועוד  ְלמ 
מֹות ֣ )במ' א,כ(התנאים שיהיו  ְסַּפ֤רׁ֣ש  ם֣ )במ' א,כ(וגם ְּ֣במ  כנ"ל, וכ"ז התחילו באותו יום ומובן מעצמו שכ"ז לא נגמר ביום ְלֻגְלְּגֹלָת֔
  אחד, ולכן אמר:

יָנָֽייט( א, 'במ) ]התוה"מ )המלבי"ם([ ר֣ס  ְדַּבֵ֥ םְּ֣במ  ֶ֖ ְפְקד  ַּֽי  ר"ל שבעשרים יום שחנו עדיין במדבר סיני נגמר המנין, והנה בתחילה , ַוָֽ
֥דּו ( א,ג 'במ)ו המנין התחילו שנית לסדרם לפי הדגלים ולסדר הצבא תחת שרי האלפים והמאות כמ"ש התעסקו במנין ואחר שגמר קְׁ פְׁ תִּ

ם  ֖ ם לְׁצִּבְׁא תָׁ ֛ ם֣יט( א, 'במ)ועז"א א תָׁ ֶ֖ ְפְקד  ַּֽי   :שזה נקרא פקידה כנ"ל, וכ"ז נגמר במדבר סיני קודם שנסעו משםַוָֽ

ֶׁשֶ֖ה (זיא, 'במ)  ח֣מ  ַּקֵ֥ כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב. אפשר שקבוצת הפרטים אלו הפעולות שמשה  מרכא טפחא בתפקיד – ַוּי 

ֶׁשֶ֖העשה מיד משנצטוה ע"י ה'. טעם מלת  טפחא בתפקיד כפותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריו מלמד מטעם אתנח של מלת  – מ 

ן ות ושיקול דעת עם "אהרן" שהוא כהן בתפקיד הגבלה, שלקח "אהרן" עמו כדי שלא יעשה הכל על דעת עצמו אלא בהתיעצ ְַאֲהר ֑

 שוחר שלום וחסד.

לקח י"ב הנשיאים )ב(  נזדרז לקיים מצות ה' תכף ביום הציווי)א(  יח( - זיא, 'במ) ]התוה"מ )המלבי"ם([הפעולות שעשה משה ע"פ 
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
ּו֣ יח(א, 'במ))ג(  אם במה שהקהילו את כל העדה  ְתַיְָֽלדֵ֥  של כל אחד משבטו,  ברר את יחוסו )טט: מהנשיאים(שכ"א ַוּי 

ֶׁשֶ֖ה (זיא, 'במ)  ח֣מ  ַּקֵ֥ הכתוב לפניו(  (זטא, 'במ))סלוק( מרכא טפחא כעין לימוד סמוכים )מידה כ"א מל"ב מידות מדבר שחבירו )כאן  – ַוּי 

יַ֣מּ֣טֹותֲ֣אבֹוָת֑ם֣מלמד על  (זטא, 'במ)מלמד עליו(, רוצה לומר בענין ברור היחוס. פסוק  ֶ֖ יא  חוס מבורר. אפשר היינו אנשים בעלי יְנׂש 

ן (זיא, 'במ)שמשה הדגים בירור היחוס על עצמו ועל אהרן וזאת עוד הגבלה הבאה מטעם אתנח של  . ואח"כ ביררו היחוס של  ַאֲהר ֑

יַ֣מּ֣טֹותֲ֣אבֹוָת֑ם ֶ֖ יא  מֹות֣  )במ' א,כ(שיתקיימו בו ואח"כ הנשיאים בעזרת משה ואהרן ביררו, כל אחד בשבטו,  ְנׂש  ְסַּפ֤רׁ֣ש   )במ' א,כ( וגםְּבמ 

ם  . ְלֻגְלְּגֹלָת֔

 

ָת֑ם֣: במדבר א,יח ֣יתֲ֣אב  םְ֣לב  ָתֶ֖ ְׁשְּפח  ּוַ֣על־מ  ְתַיְָֽלדֵ֥ יַ֣וּי  ֔ נ  ֶדׁשַ֣הּׁש  ַלח ֣ ילּוְּ֣בֶאָחד֣  ְקה ֗ ה֣ה  ָדֶּ֜ תָּ֣כל־ָהע  ְ֣וא ֨
ם: ְעָלהְ֣לֻגְלְּגֹלָתָֽ ֵ֛הָ֣וַמֶ֖ יםָׁ֣שָנ ֵ֥ ןֶ֣עְׂשר  ֶּב֨ ֗מֹות֣מ  ְסַּפ֣רׁ֣ש  ְּ֣במ 

תּ֣כָ֣( א,יח 'במ) הְוא ֨ ָדֶּ֜ קדמא ואזלא, רמז לכעין לימוד בכלל ופרט בנושא האם מונים מניסן או מתשרי. והדבר מבורר לפי   –ל־ָהע 

ה ָדֶּ֜  העדה" )א( במנין לפי ניסן )ב( במנין לפי תשרי. והדרשה מוכיחה שבמנין לפי תשרי.-משמע "כל-מקף כרב –ָּכל־ָהע 

ֽים: (,מוא 'במ),י[ במדבר רבה )וילנא( פרשת במדבר פרשה א]  שִּ ים ו ֲחֵמ֥ש ֵמ֖אֹות ו ֲחמִּ ֑ ת ֲאלָׁפִּ ֹ֣לש  ל ף ּושְׁ ֖ ים ֵשש־ֵמ֥אֹות א  יּו  כָׁל־ה פְֻׁקדִּ֔ ֽהְׁ את  ו יִּ
וכשבא למנותן בשנה שנייה באחד לחדש השני הוא מוצא אותן ...  מוצא המנין הזה שוה למנין שנמנו ישראל במלאכת המשכן

ים ו חֲ יתירים  ֑ פִּ ת ֲאלָׁ ֹ֣לש  ֽיםּושְׁ שִּ ואין אנו יודעים אלו היתירים אם מונה להם עשרים מראש חדש ניסן של שנה שנייה  ֵמ֥ש ֵמ֖אֹות ו ֲחמִּ
ואם אתה אומר ...  תשרי והוא שנה ראשונה ליציאתם ממצרים ליציאתם ממצרים או מונה להם עשרים מראש השנה שהוא ראש חודש

ים לא מנו להם עשרים שנה עד חדש ניסן של שנה שנייה אם כן את מוצא שלא מנו לאותן שיצאו ממצרים שהיו פחות מבן עשר
ֽיםבשקלים יתירים  שִּ ש ֵמ֖אֹות ו ֲחמִּ ים ו ֲחֵמ֥ ֑ ת ֲאלָׁפִּ ֹ֣לש  יתרים אלא מה יש לך לומר מתשרי מנו להם עשרים שהוא ראש השנה לברייתו  ּושְׁ
אחד בשנה שנייה לצאתם ממצרים ולא נתוספו אותן של עשרים  החשבון כך, להודיענו שהרי נכנסו חדש ולכך כלל ,של אדם הראשון

 .שאין מונין להן מניסן אלא מתשרישנה במנינם על אותן שנתנו לאדני המשכן לומר לך 

ָת֑ם יח(א, 'במ)  ֣יתֲ֣אב  םְ֣לב  ָתֶ֖ ְׁשְּפח  ּוַ֣על־מ  ְתַיְָֽלדֵ֥ םנברר מה מלמד טעם מקף של  – ַוּי  ָתֶ֖ ְׁשְּפח   .  ַעל־מ 

ֽא: יא(,כא מרא' וי)נאמר בכהן גדול  [ט,אבבלי נזיר מ] מָׁ ֖מֹו ֹ֥לא יִּט  יו ּולְׁאִּ ֥ א לְָׁאבִּ ת ֹ֣לא יָׁב ֑ ת ֵמ֖ ש ֥ ל כָׁל־נ פְׁ ֛   וְׁע 

֖מֹו  יא(,כא מרא' וי) יו ּולְׁאִּ ֥ )טט: הסיבה שכ"ג לא נטמא  אביו, הוה אמינא היינו טעמא דלא מיטמא ליה )טט: רק(למה לי? צריכי, דאי כתב לְָׁאבִּ

ליטמא  , אבל אמו דידעין דילידתיה)טט: כי זאת חזקה שהוא אביו אבל אין ודאות מלאה שהוא אביו( , משום דחזקה בעלמא הואהמת(לאביו 
דלאו אזיל  )טט: מפני(אמו, הוה אמינא אמו לא ליטמא לה,  )טט: רק(; ואי כתב רחמנא )טט: שזאת ידיעה ברורה שילדה אותו שיטמא לה( להו

ם ,ב(א 'במ), אבל אביו, כיון דאמר מר: ענין יחוס לשבט לא הולכים אחרי האם()טט: של זרעה בתרה ֑ ית ֲאב תָׁ ֵב֣ ם לְׁ ֖ פְׁח תָׁ שְׁ  )טט: הולך אחר אביו( לְׁמִּ
 .)טט: שלא יטמא לא לאביו ולא לאמו( , קא משמע לן)טט: אז אולי יטמא לו( אימא ליטמא ליה -

֖ת ( כז,יאפי'  'במ)אמר רבא, אמר קרא:  ...  [בבלי בבא בתרא קט,ב] חְׁ פ  שְׁ מִּ ש ֹומִּ ֣ ָׁר  ּה וְׁי ֑  - )היבם ביבמו אשת אחיו המת )אח מאב( יורש נחלתו(  א תָׁ
ם ,ב(א 'במ)משפחת אב קרויה משפחה, משפחת אם אינה קרויה משפחה, דכתיב:  ֑ ית ֲאב תָׁ ֵב֣ ם לְׁ ֖ פְׁח תָׁ שְׁ  .לְׁמִּ

ּוהיות וכתוב כאן  ְתַיְָֽלדֵ֥ משפחה תהיה לפי האב וגם לפי האם. כגון בדיון על כהן גדול שמת אביו או  ולכל אחד יש אב ואם, אז – ַוּי 

םמתה אמו. אפשר כי תפקיד המקף של  ָתֶ֖ ְׁשְּפח  מברר בין )א( משפחה לפי האב; )ב( משפחה לפי האם. והתורה מלמדת כאן  – ַעל־מ 

 פי משפחת האב בלבד.שלבית אבותם למחנות השבטים ולירושת הארץ ולירושות בכלל, יבום ועוד הולכים ל

 הבירור הנרמז מטעם מקף עוזר להבנת הלימוד הבא בב"ר. 
יעקב איש כפר נבוראי הורה בצור מותר למול בנה של עבודת כוכבים בשבת, שמע  [בראשית רבה )וילנא( פרשת בראשית פרשה ז]

, )טט: אדם שאמר דבר תורה ילקה?( דאורייתא לקי בר נש דאמר מלתא)טט: ענה לו( אמר )טט: אתה חייב ללקות( רבי חגי שלח ליה תא לקי 
ָת֑ם יח(א, 'במ) )יעקב, המקור שלי(  א"ל )?( ומן היא דאורייתא)טט: רבי חגי( א"ל  ֣יתֲ֣אב  םְ֣לב  ָתֶ֖ ְׁשְּפח  ּוַ֣על־מ  ְתַיְָֽלדֵ֥ משפחת אב קרויה  ַוּי 

)טט: רבי חגי( ומנין את מודע לי, אמר ליה )יעקב( ה לא הורית טב, אמר לי)טט: רבי חגי( משפחה משפחת אם אינה קרויה משפחה, א"ל 

)טט: אם יבוא אם אתי בר עבודת כוכבים לגבך ויאמר לך אנא בעי מתעבדה יהודי )טט: רבי חגי( ואנא מודע לך, אמר  שב( –)רבוץ רביע 

)טט: בתנאי שהברית מילה יבוצע  יפוריאעל מנת למגזרה ביומא דשבתא או ביומא דכעעכו"מ אליך ויבקש לעשותו יהודי )היינו ברית מילה(( 

, והלא אין מחללין שבת ויום הכפורים אלא על בנה של בת ישראלית בלבד, אמר )?(מחללין אותו עליו)טט: האם( , בשבת או ביוה"כ(
אֹלֵהינ( עזרא י,ג)מן הדא, דכתיב )?()טט: אמר רבי חגי( ומנין לך )יעקב(  ליה ית ֵל֠ ֣ רִּ ת־בְׁ רָׁ ֽכְׁ ה נִּ ֣ תָׁ י וְׁע  ת ֲאד נָׁ֔ ֣ ֲעצ  ֤ד ֵמה ם  ב  נֹולָׁ ים וְׁה  יא כָׁל־נָׁשִִּ֜ ּו לְׁהֹוצִּ֨

ֽה: ה יֵעָׁש  ֖ ינּו וְׁכ תֹורָׁ ֣ת ֱאֹלֵה֑ ו  צְׁ ים בְׁמִּ ֖ ֲחֵרדִּ והכתיב תמן  )טט: רבי חגי( אתה מלקני, אמר ליה)מדברי סופרים( רבי ומן הקבלה )יעקב( אמר ליה  וְׁה 
ֽה: ה יֵעָׁש  ֖ מן ההוא דאמר רבי יוחנן בשם רבי  )טט: רבי חגי(, אמר ליה )?(מאיזו תורה )יעקב(, אמר ליה ורה()דברי קבלה הם כת וְׁכ תֹורָׁ

ָֽך: ג(,ז ' וא'דב)שמעון בן יוחאי  נ  בְׁ ֥ח לִּ ק  ן לִּבְׁ֔נֹו ּובִּ֖תֹו ֹלא־תִּ ֵת֣ ָך  ֹלא־תִּ ם בִּתְׁ ֑ ן בָׁ ֵת֖ ח  תְׁ ת־בִּנְָׁך   (,דז ' וא'דב)מפני מה  וְֹׁ֥לא תִּ יר א  ֤ ֽי־יָׁסִּ יכִּ , בנך הבא ֵמַֽאֲחר ֔
חבוט חבטך דהיא טבא בקולטא ורצוף רצפך דהיא  )יעקב( מישראלית קרוי בנך ואין בנך הבא מן עובדת כוכבים קרוי בנך, אמר ליה

 .)טט: חבוט מכתך שהיא טובה ... ודבריך הטובים בלימוד( טבא באולפנא

ם יח(א, 'במ) ָתֶ֖ ְׁשְּפח  ּוַ֣על־מ  ְתַיְָֽלדֵ֥ א, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, אפשר שמוסיף על בני ישראל מאב ואם מרכא טפח – ַוּי 

 עברים, את ילדי בת ישראל מהנכרי. אבל לענין בית אב אין הם בין הנמנים במנין והמחנות של השבטים, ואין הם יורשי נחלה בארץ.

 

֑ל: נב,אבמדבר  ְׂשָרא  ֣י֣י  יׁשַ֣עָֽלְ֣֣֣֣֣֣וָחנֶּ֖וְּ֣בנ  ֹ֧ י-א  ֵ֥ ֵ֛הּוְ֣וא  ם׃-ׁשַ֣עלַמֲחנ  ָתָֽ ְבא  ֹוְ֣לצ  ְגלֶ֖ ּ֣ד 
֑ל ְׂשָרא  ֣י֣י   קריאה בשבת לפני מתן תורה. . חניה עם כוונת יחודלקיך בטעם תחתון, -אנכי ה' א )שמ' יתרו כ,ב(, תבנית טפחא מונח אתנח - ְוָחנֶּ֖וְּ֣בנ 

יׁשַ֣על ֵ֥ ֹו֣-ְוא  ְגלֶ֖  כמו שהדגלים סדורים בספר זה, שלשה שבטים לכל דגל.)פירש הפשט(  [רש''י]ּד 
יׁשַ֣עָֽלפשר כי תבנית הטעמים של א ֹ֧ יׁשַ֣על-א  ֵ֥ ֵ֛הּוְ֣וא  ֹו֣-ַמֲחנ  ְגלֶ֖ , כעין קבוצת פרטים קשורים לנושא שעל כל מרכא טפחא דרגא תביר -ּד 

ל ,נד(א)במ' -אחד חלה אותה הלכה או מצטרפים, קשורה להסבר ל כ  תלשא בתפקיד מחיצה לכתוב לפניו שגם הלויים וגם כל אחד  – ְּכ֠

 למנוע פריצתן כדי שלא יפגעו מהתקרבות למשכן. המחיצותשמרו משבטי בני ישראל 

יׁשַ֣על-ַעָֽל ֵ֥ ֵ֛הּוְ֣וא  ֹו֣-ַמֲחנ  ְגלֶ֖ -שעליהם לא חלה הלכה מסוימת. אפשר שמרמז ל , כעין קבוצת פרטים קשורים לנושאמרכא טפחא תביר -ּד 

שלין את האומנים בתיבות כדי שלא יזונו ולולין היו פתוחין בעליה לבית קדש הקדשים שבהן היו משל...  ,מ"ה[משנה מידות פ"ד]
 האומנים הצריכים לתקן בבית המקדש, המותרים להיכנס לעזרה, לקדש ולקדש הקדשים עם הגבלות. עיניהן מבית קדשי הקדשים:

והאחר  קדישיןא"ר אבוה איתפלגון ר"י ורשב"ל חד אמר בונין ואח"כ מבימי עזרא  ]רידב"ז ירושלמי סנה'  פ"א,ה"ג )וילנה( ז,ב[-ודיון ב

 ולראשון צריך להקים מחיצות כדי שהאומנים יוכלו לבנות. .אמר מקדישין ואח"כ בונים

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 (טבמדבר א,א )התשע" 5.2 
 

ּבֶ֣֣֨,ג:במדבר ד ים֣ןמ  ֤ ְעָלהָׁ֣שָנה ְׁ֣֣שֹלׁש  ֣יםְ֣וַעֶ֖דָ֣וַמ֔ ּׁש  אָּ֣כל־ָּבא ָׁ֣֣֣֣֣֣֣֣֣שָנ֑הֶּ֣בן־ֲחמ  ֹותַ֣לָּצָב֔ ֶהלְ֣מָלאָכֶ֖הַ֣לֲעׂשֵ֥ ְָּֽ֣֣בא ֵ֥ ֣:֣דמֹוע 
תְּ֣בנ יבמדבר ד,ד:  ַדֵ֥ ים׃-ז ֵ֛אתֲ֣עב  ָֽ ֶדׁשַ֣הֳּקָדׁש  ֑ד֣ק ֶ֖ ֶהל֣מֹוע  תְּ֣בא ֣  ֳקָהֶ֖

ּבֶ֣֨ )במ' ד,ג( ים֣ןמ  ֤ ְעָלהָׁ֣שָנה ְׁ֣֣שֹלׁש  קטן מרמז לשני לימודים, מהפך פשטא מרמז שלפחות אחד מן -קטן, זקף-קדמא מהפך פשטא זקף – ָוַמ֔

תְּ֣בנ י)במ' ד,ד( -ומלמד על כהנים בני קהת כנלמד ב הלימודים יוצא מפשט הכתוב העוסק בלוים בני קהת ַדֵ֥ ֑ד֣-ז ֵ֛אתֲ֣עב  ֶהל֣מֹוע  תְּ֣בא ֣ ֳקָהֶ֖
ים׃ ָֽ ֶדׁשַ֣הֳּקָדׁש  י֣)במ' ד,ד( ק ֶ֖ ת-ְּבנ  מתוך בני  [ד 'במדבר רבה )וילנא( במדבר פר]מקף בורר בין בני קהת שמהם כהנים ומהם לויים  – ֳקָהֶ֖

. וכאן בשלב )א( באים כהנים )שהם מבני קהת( ומכסים את כלי המשכן כהנים ולויםלוי שמכל בני לוי לא חשובים כבני קהת ומהם 

 ובשלב )ב( באים הלוים )שהם מבני קהת( ונושאים את הכלים. )במ' ד,ה(-כנאמר ב

 מזה נבוא ללמוד שגם כהנים הנכנסים לאהל מועד צריכים להיות בני שלושים שנה.

ּבֶ֣֨ועתה יובן טעם קדמא במלת  ים-קודם להמלמד ש ןמ  ֤ במדבר רבה )וילנא( פרשת ]-לא יבוא כהן לעבוד באהל מועד, כנלמד ב ָׁשָנה ְׁ֣֣שֹלׁש 

והרי ...  א"ר תנחומא בר ר' אבא אני שאלתי ולמדתי אותה לפני רבי אבא הונא הכהן ב"ר אבין ואמרתי לו...  [במדבר פרשה ג סימן ז
֣ר׀) היה זָׁ עָׁ לְׁ ן ,טז(ד 'במ) עד שנאמרעד שלא נגזרה גזירה משמש באהל מו (א  כ ֵה֗ ן ה  ן־ַאֲהר ֣ ֣ר׀ ב  זָׁ עָׁ לְׁ ת א  ומצינו שלא היה רשות וגו'  ּופְֻׁקד ֞

ּבֶ֣֨ (,ג)במדבר ד לאחד מן הכהנים ליכנס ולשמש באה"מ אא"כ היה לו בן ל' שנה שנא' ים֣ןמ  ֤ ְעָלהָׁ֣שָנה ְׁ֣֣שֹלׁש  ֣יםְ֣וַעֶ֖דָ֣וַמ֔ ּׁש   ָׁשָנ֑הֶּ֣בן־ֲחמ 

 ם שהיה אלעזר עד שלא נגזרה הגזירה בן שלשים שנה או יותרהוי נמצאנו למדיוגו' 

 

תְּ֣בנ יבמדבר ד,ד:  ַדֵ֥ ים׃-ז ֵ֛אתֲ֣עב  ָֽ ֶדׁשַ֣הֳּקָדׁש  ֑ד֣ק ֶ֖ ֶהל֣מֹוע  תְּ֣בא ֣  ֳקָהֶ֖
תְּ֣בנ י֣תביר מחלק וממעט –֣ז ֵ֛את֣)במ' ד,ד( ַדֵ֥ ת-ֲעב  מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, כל הלוים בני עשרים  – ֳקָהֶ֖

  )במ' ד,ג( -תביר, אפשר שמחלק וממעט מההגבלה הכתובה ב –֣ז ֵ֛אתאים ללמוד, ומבן שלושים מרחיבים את קבוצת העובדים. וחמש ב

֣יםְ֣וַעֶ֖ד ּׁש    -, ואפשר שמרמז שרק לשיר הם מתמעטים כי קולם אינו יפה יותר, ובמדבר לנושאי המשכן, כנלמד בָׁשָנ֑הֶּ֣בן־ֲחמ 

שיביא שתי שערות עד שיזקין כשר לעבודה, ומומין פוסלין בו; בן לוי מבן שלשים ועד בן חמשים ת"ר: כהן מ [בבלי חולין כד,א]
  .באהל מועד שבמדבר, אבל בשילה ובבית עולמים אין נפסלין אלא בקול -כשר לעבודה, ושנים פוסלין בו; בד"א 

]רבי יוסף בכור  בודות אלו יכולים להמשיך.אבל נשארים לשוערים, ובבית המקדש הלויים גם עסקו בשחיטה, הפשטה, ניתוח ובע
ה֣ (נשא ד,מז ')במ שור[ ָדֵ֛ תֲ֣עב  ַדֹ֧ ה֣שיר, שחיטה, הפשט וניתוח, שהיא  -ֲעב  ָדֵ֛ לעבודת הכהנים; וזה היו עושים בני עשרים ֲעב 

תַ֣מָּׂשֶ֖אוחמש.  ַדֵ֥ יםשהיו עושים בני  - ַוֲעב  ֤ דל עֲ  (נשא ד,מז ')במ [דעת זקנים מבעלי התוספות]  .ְׁשֹלׁש  ה ב ֨ ֛ ת ֲעב דָׁ ֧  [זקנים ]הדר-ו. ֲעב ד 

ה (נשא ד,מז 'במ) ֛ ת ֲעב דָׁ ֧  שחיטה הפשט ונתוח שהם עבודת הכהנים וזה היו עושים הלויים כדכתיב בעזרא וכן בדברי הימים.. ֲעב ד 

 

ד  (,יגדהי"ב ה) א"ר יוסי: מאי קרא? תביר הוא רמז למה שהגמרא בהמשך מביאה לכך הכתוב הבא: –֣ז ֵ֛אתאפשר כי טעם  חָׁ א  י כְׁ֠ ֣ ו יְׁהִּ

ד חָׁ֗ יע  קֹול־א  ֣ מִּ ים לְׁה שְׁ ֲררִִּ֜ ש ֽ ים וְׁל מְׁ רִּ֨ צְׁ ח   שירתת. עדד שיזקין. עד כמה? אמר רבי אלעא אמר ר' חנינא: ע למחצצרים ל מְׁ
ועוד יש שם שלשה מומין אחרים ואלו הן: הזקן שהגיע להיות רותת ורועד כשהוא עומד,  [רמב"ם ביאת המקדש פ"ז, הי"ב] עד

 החולה כשהוא רועד מפני חוליו וכשלון כחו, אבל הטריפה כשר באדם ופסול בבהמה, וכן יוצא דופן כשר באדם ופסול בבהמה.
֑ד)במ' ד,ד( טט:  ֶהל֣מֹוע  מונח מרבה, אתנח מגביל, ביחד כעין רבוי הגבלות העשוי לתמוך ברמב"ם הנ"ל שיש שלושה מומין  – ְּבא ֣

 אהל מועד.  נוספים על הקול, הפוסלין בעבודת

 צ"ע ברמב"ם הנ"ל מפני שמונה רק שני מומים הפוסלים בכהן ולוי. והמום השלישי הוא בבהמה ולא באדם.

 

ֹות֣)במ' ד,ג(  מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, ע"פ אלשיך זה רבוי בקדושה – ְמָלאָכֶ֖הַ֣לֲעׂשֵ֥

ֹות )במ' ד,ג( [אלשיך] ֶהלְ֣מָלאָכֶ֖הַ֣לֲעׂשֵ֥ ָֽדמְּ֣בא ֵ֥ היתה נעשית עודנו  -שהיא לשאת ארון ושלחן ומנורה ומזבח הזהב  -כי עבודתם . ֹוע 
אין עבודתם מתייחסת בעצם לעבודה. כי הלא בלא עמל ויגיעה היו נושאים את ...   ועוד...  ,אהל מועד על מתכונתו ומכונו בקדושתו

תר הכלים הקדושים ההם גם שלא ישאו את נושאם, לא יבצר הכלים ההם. כי הארון אדרבה היה נושא את נושאיו )סוטה לה ב(, וי
מקדושתם שלפחות לא יכבדו עליהם. על כן אמר לעשות מלאכה, ולא אמר לשון עבודה. וגם זה יתרון גדול, שהיתה עבודת משאם 

 .את כלי משאם קדושה גדולה נכרת בנשיאתם

 

תְּ֣בנ יבמדבר ד,ד, טו:  ַדֵ֥ ֶהל֣-]ד[֣ז ֵ֛אתֲ֣עב  תְּ֣בא ֣ ים׃ֳקָהֶ֖ ָֽ ֶדׁשַ֣הֳּקָדׁש  ֑ד֣ק ֶ֖  מֹוע 
ן֣ ֲהר  ָּל֣הַ֣אָֽ תֶ֣את-]טו[ְ֣וכ  ֶדׁשְ֣וֶאת-ּ֠וָבָניוְ֣לַכּס ֨ י-ָּכל-ַהּק ֝ ְוַאֲחר  ַּמֲחֶנה֣  ַעַ֣הָֽ ְנס ֣ ּ֣ב  ֶדׁש  ֣יַ֣הּק  אּוְ֣בנ י-ְּכל  ןָ֣יב ֤ אתְ֣ול א-כ ֗ ָלׂש ֔ ּו֣-ֳקָהת֣  ְּגעֵ֥ י 

ָֽי-ֶאל אְ֣בנ  ֵֶּ֛להַ֣מָּׂשֵ֥ ֑תּו֣א  ֶדׁשָ֣ומ  ָֽד׃-ַהּק ֶ֖ ֶהל֣מֹוע  תְּ֣בא ֵ֥ ֳ֣קָהֶ֖
ֵֶּ֛להתביר,  – [֣ז ֵ֛את]ד תביר, במשמע שבור. בדרך מוסר אפשר ששני הכתובים מלמדים כי לנשיאת כלי הקדש וקדש הקדשים  – ]טו[֣א 

 על בני קהת להיות ענווים.  

 

ּסּו ו: –במדבר ד,ה  ֶכתַ֣הָּמָסְ֑ךְ֣וכ ֨ תָּ֣פר ֣ ֶ֖ דּו֣א  ֕ הְ֣והֹור  ַּמֲחֶנ֔ ַעַ֣הָֽ ְנס ֣ ּב  ןּ֣וָבָניו֣  אַ֣אֲהר ֤ ֶ֖֣-]ה[ּ֣וָב֨ ּה֣א  ת׃ָ֣ב֔ ֻדָֽ ןָ֣הע  ֣תֲ֣אר ֵ֥
ֶגד ּוֶ֣בָֽ ַחׁשּ֣וָפְרׂשֹ֧ ֣עֹורַּ֣ת֔  ֣ יוְּ֣כסּוי יו׃֣-]ו[ְ֣וָנְת֣נּוָ֣עָל֗ ּוַּ֣בָּדָֽ ְלָמְ֑עָלהְ֣וָׂשמֶ֖ ֶֶ֖לת֣מ  ֵ֛ילְּ֣תכ  ְּ֣כל 

ּסּו ֶכתַ֣הָּמָסְ֑ךְ֣וכ ֨ תָּ֣פר ֣ ֶ֖ דּו֣א  ֕ הְ֣והֹור  ַּמֲחֶנ֔ ַעַ֣הָֽ ְנס ֣ ּב  ןּ֣וָבָניו֣  ת׃-ַאֲהר ֤ ֻדָֽ ןָ֣הע  תֲ֣אר ֵ֥ ֶ֖ ּה֣א  ָ֣ב֔
דּו ֕ הְ֣והֹור  ַּמֲחֶנ֔  גדול-קטן זקף-זקף - ַ֣הָֽ

 . במדבר מטות לא,כג:    146, ומספרים הפוכים בפסוק 241=  576 – 335= של"ה, הפרש מתקע"ו  335=  227+  108גי' 
רֲ֣אֶׁשר-ָּכל א-ָּדָב֞ לֲ֣אֶׁשֹ֧ר֣ל ָֽ ְתַחָּט֑אְ֣וכ ֨ ה֣י  ָּדֶ֖ י֣נ  ֵ֥ ְךְּ֣במ  רַ֣א֕ ְוָטה ֔ ׁש֣  ירּוָ֣בא  ֤ ׁשַּ֣תֲעב  אָ֣בא ֗ י-ָיב ֣ ֵ֥ ׁשַּ֣תֲעב  ֶ֖ אָּ֣בא  ם׃ָ֣֣יב ֵ֛ י  ֣רּוַ֣בָּמָֽ

ְך֣ רַ֣א֕ = של"ה = הש"ל, כאילו  335=  576 - 241= אמ"ר, הפרש מתקע"ו =  241= ר"כ אהי"ה =  21+  220גי' עולה  –ְוָטה ֔

 אמר הש"ל קליפת עע"ז שנתנו בכליהם. 

ליפות הטמאות שמחזקת עולה סער"ה, שהיא משלוש הק 335זצ"ל גי'  (הי"ו)הסבר ע"פ תורת חב"ד ואוצר גי' הרב יוסף רפאל פאלוך 
רפ"ח מ"ת, כביכול הניצוצות מתו )לקים מרחפת -ורוח א (בר' א,ג)-ניצוצות קדושה אסורים מאד שנפלו שם משבירת הכלים המרומזת ב

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
העולה לגי' אותיות קודם לאותיות שמחה = רלזד = ד"ל ז"ר שהניצוצות  (241גי' )וגם בהפרש  (335גי' )ע"ל פנ"י המי"ם  (בגלל מקומן 

 (זרים ודלים כי אסורים מאד)בבחינת 

 

אפשר שאחד מעניני כסוי כלי המשכן בשעת המסעות בא למנוע יניקת חיצונים  (ב)שלא יזונו בני ישראל עיניהם מהקדש.  (א)עניני הכסוי 

קליפת נוגה ע"י את ניצוצות הקדושה שב (מתקנים)בשעה שהמשכן בחניה המזבחות מבררים  (ג)מקדושתם, שהחיצונים לא יקבלו חיות. 

שימוש בדבר גשמי כהוראת התורה והמצוות. בשעת המסעות נכנסים במזבחות מכוסים, למדבר מקום שלוש קליפות הטמאות שבהן 

אסורים אורות קדושה גבוהים שרק ע"י חטא ותשובה אפשר להעלותן. כאשר לא מקריבים במזבחות זה כביכול מצב חטא, וכאשר חונים 

 בחות זאת התשובה שהעלתה את הניצוצות שאחרת אי אפשר היה להעלותם.ומיד מפעילים את המז

ֶכתגי' )קשר"ק  –יוצאים למסע ע"י תקיעה, תרועה, תקיעה  יום הדין על  –, מתקיעות המדבר לומדים לתקיעות ראש השנה (700) ָּפר ֣

, המלאך הממונה (700גי' )י"ר וקדי"ש התשובה שבהתקבלותה מעלה ניצוצות קדושה עמוקים מאד, על הפרכת היו ארוגים מלאכים ע

 (700גי' )להעביר הקשר"ק אל לפנים הפרכת תרסטא"ל 

 

דּו֣ ֕ הְ֣והֹור  ַּמֲחֶנ֔ , וכך החל הסרת  (335)ה"ר סינ"י -, שהם מגילה האר"י ז"ל הסודות (335)של"ה  (ה אלפים)בשנת גי' של"ה  - ַהָֽ

 .הקליפות

 

 אוצר גי' הרב יוסף רפאל פאלוך זצ"ל

 = ד"ל ז"ר שמחה = רלזדלאותיות אותיות קודם  ,(ת רפאל אוריאל מכאל"ר)ם "א רא"ר רמ"מא 241גי'  .1

ה "ר יכפ"ן בסת"ם, ס"ת מת"י המי"ל פנ"ה, ע"ח נמוכ"ר, רו"י, להק"ר סינ"ה, ה"ל כרח"בע ,ה"של=  335 הפרש =ה גי' .2

 ר"י ז"ל הסודות.ה גילה הא"שנת שלבו, פריד"ה לא"ה, "ל אמנ"שם קליפה מסוימת, רח -ה "ף, סער"א

 

דּו֣ ֕ הְ֣והֹור  ַּמֲחֶנ֔ ביום כ"ח אייר התחדש )עולה ק"ח זכ"ר אותיות קר"ח ז"ך עולה של"ה  335=  227+  108גדול , -קטן זקף-זקף -ַהָֽ

 (, יום איחוד ירושלים(הרב ישעיהו הורוביץ זצ"ל)התשס"ט יום ההילולה של שמואל הנביא, השל"ה 

 ה אמ"רעול 241=  576 - 335 תקע"ו-הפרש מ

 

רו"ח נמוכ"ה בגלל היותו בין נושאי ארון הברית וכיון -שהיה לו לנהוג ב (=ז"ך)קר"ח בן יצהר רמז כעין  -ק"ח זכ"ר אותיות קר"ח ז"ך 

דּו֣ (ה,במדבר ד) פשר כי ראה בעינו הכתובשראה ששלשלת גדולה יוצאה ממנו, וא ֕ הְ֣והֹור  ַּמֲחֶנ֔ גדול, קרא הנאמר בכסוי -קטן זקף-זקף -ַהָֽ

משך ראשי  (א,במדבר קרח טז)כפירש"י היינו אמ"ר -ווטעה והתגאה  ,רון העדות שקרח היה מנושאיו, וצירוף הגי' בכתוב עולה לשמוא

 כהונה, ציצית, מזוזה  -סנהדראות שבהם בדברים, היינו באמירת דברים החולקים על מצוות ה' 
ם. ולא טפשים היו שכך התרה בהם וקבלו עליהם לקרב, אלא הם חטאו על נפשותם, שנאמר את מחתות דבר גדול אמרתי לכ - רב לכם בני לוי (,זבמדבר קרח טז)רש"י 

וקרח שפקח היה מה ראה לשטות זה, עינו הטעתו, ראה שלשלת גדולה יוצאה  ]במ"ר פר' י"ח סי' ח', תנחומא ה או יב[ החטאים האלה בנפשותם.
ד"ה א' )ני נמלט, וכ"ד משמרות עומדות לבני בניו כולם מתנבאים ברוח הקודש, שנאמר ממנו, שמואל ששקול כנגד משה ואהרן. אמר בשבילו א

 כל אלה בנים להימן, וגו' (כה, ה
 

דּו ֕ ֶכתַ֣הָּמָסְ֑ךגדול,ענין של שלושה כהנים בנוסף לאהרן שבראשם להורדת -זקף –ְוהֹור  תָּ֣פר ֣ ֶ֖ , סה"כ ארבעה. היות ומבני אהרן נותרו א 

 ך כהן שלישי, והוא או משה או פינחס ששניהם לא בני אהרן. חיים אלעזר ואיתמר, צרי

 

ּסּוו:  –במדבר ד,ה  יו֣-ְוכ ֨ ת׃֣]ו[ְ֣וָנְת֣נּוָ֣עָל֗ ֻדָֽ ןָ֣הע  תֲ֣אר ֵ֥ ֶ֖ ּה֣א  ַחׁש מונח רביע,ָב֔ ֣עֹורַּ֣ת֔  ֣  ְּכסּוי

גם הוא רבוע לפחות , כסוי עליון בעור תחש שמרומז כי רבוע של עשר על עשר אמהארן העדות מכוסה בכסוי ראשון בפרכת המסך שהיא 

 באותו גודל.

שלחן הפנים, מנורת המאור, מזבח הזהב כל אחד מכוסה בכסוי ראשון בבגד תכלת משלו, שכנראה כל אחד רבוע ונראה שגודלו לפחות 

 חמש אמה במזבח הזהב ולכל השאר לפחות שמונה על שמונה

 

לֶ֣במדבר ד,ז:  ְפְרׂשּו ֶּ֣בֶ֣גדְּ֣תכ  ים֣י  ֗ ֻׁשְלַח֣ןַ֣הָּפנ  ֣ת֣ ְוַע֣ל֣׀
ָליוֶ֣את תְ֣וֶאת-ְוָנְת֣נּוָ֣ע֠ ְוֶאת-ַהֳּקָער ֤ ת֣  תְ֣קׂ֣שֹותַ֣הָּנֶ֑סְך-ַהַּכּפ  ֶ֖ תְ֣וא  ּי ֔ ְהֶיָֽה׃ַ֣֣֣֣֣֣֣֣֣הְּמַנּק  ידָ֣עָלֵ֥יו֣י  ֶ֖ ְ֣וֶלֵֶ֥חםַ֣הָּתמ 

יםבמדבר ד,ז:  ֗ ֻׁשְלַח֣ןַ֣הָּפנ  ֑יםַ֣אּמָ֣כה,כג: תרומהשמות  מונח פסק מונח רביע, - ְוַע֣ל֣׀ ּט  ֣יׁ֣ש  ןֲ֣עצ  יָתֻׁ֣שְלָחֶ֖ ֵ֥ ְוַאָּמ֣הְ֣וָעׂש   ֣ םָ֣אְרּכֹו י  ַת֤
ֹו׃ ָמתָֽ י֣ק  צ  ֶ֖ הָ֣וח  אמה יש להוסיף גובה קשוותיו עבור ששה לחמי לחם הפנים בשני עמודות, גובה כל  1.5לגובה השולחן של  ָרְחּ֔בֹוְ֣וַאָּמֵ֥

אצבע  15אצבע, סה"כ  1, עם נאמר כי הרווח מעליו היה (הרב שלום דב שטיינברג[, ]תבנית המשכן וכליוע"פ )אצבע  14לחם היה 

, אז גובה צד (טפח באמה, לחם ראשון נח על השולחן עצמו 6לפי )אמות  3.75טפח שהם  22.5לחם שווה  6טפח, כפול  3.75ללחם, שהם 

אמה לצד,  6.5 – 6-אמות. הוסף חצי אמה מכל צד עבור רוחב השולחן ועוד לעטוף מתחת, סה"כ כ 5.25אחד יחד עם הלחמים היה 

 אמה.   12על  אמה 12ובסיכום לפחות 

 

ּ֞סּוֶ֣את֣במדבר ד,ט: ֶלתְ֣וכ  ְוֶאת-ְוָלְק֣חּו׀ֶּ֣בֶ֣גדְּ֣תכ ֗ תַ֣הָּמאֹור֣  ַר֤ יָהְ֣וֶאת-ְמנ  ֶת֔ ֣ר  יָהְ֣וֶאת-נ  ֶת֑יָה֣-ַמְלָקֶחֶ֖ ַ֣מְחּת 
ָּכל ת֣  רְ֣יָׁשְרתּו-ְוא  ּהֲ֣אֶׁשֵ֥ ֣יַׁ֣שְמָנ֔ ם׃֣-ְּכל  ָ֣לֶּ֖הָּ֣בֶהָֽ
ֶלת֣ )במ' ד,ט( ּ֞סּוֶ֣אתוְ֣מונח פסק מונח רביע  -ְוָלְק֣חּו׀ֶּ֣בֶ֣גדְּ֣תכ ֗ ְוֶאת-כ  תַ֣הָּמאֹור֣  ַר֤ יָה֣-ְמנ  ֶת֔ ֣ר   וגו'נ 

 אמות לכל צד, הוסף גובה נרות, מכאן שצריך כנראה שמונה אמה על שמונה אמה 3טפחים גובה, זה  18מנורה 

ב )במ' ד,יא( ְזַּב֣חַ֣הָּזָה֗ מ   8אמה על  8ר שהיה אמה, צריך לפחות חמש אמה לכן אפש 1אמה, רוחב  2מונח פסק מונח רביע, גובה  - ְוַע֣ל֣׀

 אמה

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 )התשע"ח()בהשתתפות נחלת יעקב( במדבר נשא ד,כא 5.3 

ֶאל֣ר נשא ו,ב, ג, ד: בבמד ר֣  ֶה֑ם֣-]ב[ַּ֣֣דּב  ֲ֣אל  לְ֣וָאַמְרָּתֶ֖ ְׂשָרא ֔ ֣י֣י  ֹוְּ֣֣֣֣בנ  ֣יׁש֣אָֽ '׃-א  ֶ֖ירַ֣להָֽ ירְ֣לַהּז  ֶָֽ֣֖דרָ֣נז ֔ ֶנ ר֣  ְנּד  ל  א֣  יַ֣יְפל  ֤ הּ֣כ  ָּׁש֗ ֣א 
מֶ֣֣֣]ג[֣ יר֣ח ֵ֥ ַיּז ֔ ָכר֣  ןְ֣וׁש  ָֽ֤֖י  ַּי ְׁשֶּת֑ה֣מ  א֣י  ָכֶ֖ר֣ל ֣ ֶמץׁ֣ש  ןְ֣וח ֵ֥ ֵַֽ֛י  ל׃-ְוָכל֣֣֣֣֣֣֣ץַ֣י ָֽ א֣י אכ  ים֣ל ֵ֥ ֶ֖ ׁש  יב  ים֣ו  ֵ֥ יםַ֣לח  ֵ֛ הַ֣וֲעָנב  ְׁשֶּת֔ א֣י  ל ֣ ים֣  תֲ֣עָנב  ְׁשַר֤ ֣מ 
ְז֑רֹו֣֣]ד[֣ ֣י֣נ  לְ֣ימ  ֵ֛יםְ֣וַעדּ֣֣֣֣֣֣כ ֶ֖ ַחְרַצּנ  ן֣מ  י  ֶּגֶ֣פןַ֣הַּי֗ ה֣מ  ר֣י ָעֶׂש֝ לֲ֣֩אֶׁש֨ ּכ  ל׃-מ  ָֽ א֣י אכ  ֶ֖ג֣ל ֵ֥ ָ֣ז

ין בנזיר: הטומאה, והתגלחת, והיוצא מן הגפן. וכל היוצא מן הגפן וראסן . שלשה מיני' ]נזיר פ"ו,מ"א[ני[ מתאלד, ירזנ בבלי])סוף( 
 ייין, רב עיתירב הישתד ש: ערתראשונה אומה שנמ [בלד, זירנ בבלי]הענבים כזית. מן  ב עד שיאכלייח יןואה. ז עםמצטרפין זה 

חייב. וחייב על היין בפני עצמו, ועל הענבים בפני עצמן, ועל החרצנים  -כדי לצרף כזית  בה שתו ביין ויפי רהשעקיבא אומר: אפי' 
 ;)בכולם בכזית לעצמם או בצירף(בפני עצמן, ועל הזגים בפני עצמן 

 שני חרצנים וזג. לאלעזר בן עזריה אומר: אין חייב עד שיאכר' 
; רבי יוסי אומר: שלא תטעה, כזוג של הודהמים, דברי ר' יהפנילו א - םזגיו החיצונים, הלא - םינצהן זגים? החרים ואלו הן חרצנ אלו

 בהמה, החיצון זוג והפנימי עינבל. 
 

נקדים ונאמר כי שיעור חיוב לאוכל בכל התורה הוא כזית פרט לבריה שהוא שלמותה, שיעור חיוב למשקה בכל התורה הוא ברביעית, 

 בנזיר בכזית בלי לציין מקור.)נזיר לח,ב( לומד ששיעור שתיה -ר' עקיבא ב

֣֣֩)במ' נשא ו,ד( ל ּכ  ה-תרסא, שיעור חיוב לנלמד מ – מ  ר֣י ָעֶׂש֝ קדמא ואזלא שמלמד על כלל של שיעור מחייב מצירוף מינים  – ֲאֶׁש֨

 שונים, אוכל עם אוכל, משקה עם משקה, ויש גם צירוף של אוכל עם משקה שזאת סוגיית היתר מצטרף לאיסור.

֣֩ ל ּכ  ןשיעור חיוב של צירוף של מה שנמנה בכתוב תרסא,  – מ  י  ֶּגֶ֣פןַ֣הַּי֗  לשיעור חיוב כזית.  הז עםמצטרפין זה שמיני  מ 

 לשיעור חיוב ברביעית.   הז עםמצטרפין זה ושמיני משקין 

ן י  ֶּגֶ֣פןַ֣הַּי֗ בים ענ של אשכול טחיבשים, חרצנים וזגים, וסוים לח ביםנע אכל ]בבלי נזיר לח,ב[מונח רביע, לפחות ארבע לאוים  – מ 
)ע"פ תוס' בין הביניים פירוש )א( לר"ת ענבים קטנים הגדלים בין  )בשר הענב שבין הזג לחרצן(ניים הבי דבין... ועוד  מש;חלוקה  - ושתה

 ענבים גדולים ואוכלם בשלימותם ואף שלא יגיעו להיות ענבים גדולים חייב עליהם; פירוש )ב( אכל בשר הענב בלי קליפה וחרצן(
 ,ה"ח[ה"רמב"ם הלכות נזירות פ]ראה להלן 

 

... ר' עקיבא  הענבים כזית.מן  ב עד שיאכלייח יןואה. ז עם. ... וכל היוצא מן הגפן מצטרפין זה ' ]נזיר פ"ו,מ"א[ני[ מתאלד, זירנ בבלי]

 ;ף(וו בציר)בכולם בכזית לעצמם אועל הענבים בפני עצמן, ועל החרצנים בפני עצמן, ועל הזגים בפני עצמן אומר 
ֵ֛יםְ֣וַעד֣)במ' נשא ו,ד( ַחְרַצּנ  ֶ֖ג-מ   תביר טפחא, תבנית שאין בה דרגא או מרכא לפני טעם תביר, ואחרי התביר יש רק טפחא. – ָז

 קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; – טפ֖חא ת֛ביר דר֧גא

 קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; – טפ֖חא ת֛ביר מר֥כא 

 כה חלה רק על חלק מפרטיה;קבוצה שההל – טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר 

 קבוצה שההלכה חלה על צירוף של הפרטים כגון לשיעור, וגם חלה על כל אחד בנפרד. - טפ֖חא ת֛ביר

ֵ֛ים ַחְרַצּנ  תביר, מחלק שגם חייב על שיעור כזית על כל מין שנאכל בנפרד, ולשתיה בשיעור רביעית, וגם חייב על צירוף כזית של  – מ 

 ן הגפן או על צירוף של רביעית של משקים שונים היוצאים מן הגפן מאכלים שונים היוצאים מ

ֶ֖ג-ְוַעד  מצב של הזג )א( זג שלם )ב( חלקי זגים, טחון-מקף כרב – ָז

נזיר שאכל כזית ענבים וכזית חרצן וכזית זג וכזית צמוקים ושתה ]בבלי נזיר לח,ב[ -הוא ככתוב ב ,ה"ח[ה"רמב"ם הלכות נזירות פ]-ה
פילו סחט אשכול ושתה ממנו רביעית הרי זה לוקה חמש מלקיות, שכל אחד מהן בלאו אחד הוא ולוקה מלקות ששית רביעית יין וא

משום לא יחל דברו שהוא שוה בכל הנדרים, וכן אם אכל כזית זג או כזית ענבים לוקה שתים אחת משום זג או משום ענבים ואחת 
 ... משום לא יחל דברו,

 

)מחדש ששתיה שונה מאכילה בחיוב, באכילה כזית לוקה על כל סוג בהתראהאחת, בשתיה אף  ,ה"ט[ה"רמב"ם הלכות נזירות פ]-ה

נזיר ששתה רביעית יין ורביעית חומץ אינו לוקה אלא אחת שאינו חייב על היין   ששתה מסוגים שונים לוקה רק אחת בהתראה אחת.(
ְׁשֶּת֑ה֣ (במ' נשא ו,ג) ומץ לא ישתה אלא כךבפני עצמו ועל החומץ בפני עצמו, שאין כתוב יין לא ישתה וח א֣י  ָכֶ֖ר֣ל ֣ ֶמץׁ֣ש  ןְ֣וח ֵ֥ ֵַֽ֛י  ֶמץַ֣י ח ֵ֥

כלומר לא ישתה יין ולא דבר שנתערב בו היין והוא השכר ואפילו החמיצו והואיל ולא כפל אלא החומץ שהוא שם אחד אינו לוקה על 
 זה בפני עצמו ועל זה בפני עצמו. 

ָכֶ֖ר֣)במ' נשא ו,ג( ֶמץׁ֣ש   דבר שנתערב בו היין והוא השכר ואפילו החמיצומרכא טפחא, יתור לרבות ,  – ְוח ֵ֥

ָכֶ֖ר ֶמץׁ֣ש  ןְ֣וח ֵ֥ ֵַֽ֛י  ָכֶ֖ר (במ' נשא ו,ג) -תביר מרכא טפחא, תביר מיעט לומר שאם ישתה רביעית מכל אחד מ – ַי ֶמץׁ֣ש  ןְ֣וח ֵ֥ ֵַֽ֛י  ֶמץַ֣י אינו  ח ֵ֥
 בהתראה אחת, אלא לוקה אחד בלבד לוקה על זה בפני עצמו ועל זה בפני עצמו

 מכאן לומד הרמב"ם על היין עצמו וחומץ יין שלא לוקים על רביעית של כל אחד בפני עצמו בהתראה אחת )פ"ה,ה"י(.
)יין וחומץ, . א"א זה אינו מחוור והלא שני שמות הם )שהרמב"ם פסק שלוקה אחת( נזיר ששתה רביעית יין ורביעית חומץ [השגת הראב"ד]

ִּןזה לא כמו  ֛י ץ י  מ  ר ח ֥ ֖ ץ ֵשכָׁ מ  לחים ויבשים מה הללו שהן מין אחד והן שני שמות וחייבין על זה  (ענבים)ולמדו לכל איסורי נזיר מ (וְׁח ֥
ראף כל וכו' ויין וחומץ שני שמות ושני מינים הם כדאיתא בבבא בתרא אבל )ולוקה שתים(בעצמו ועל זה בעצמו  ֖ ץ ֵשכָׁ מ  ִּן וְׁח ֥ ֛י ץ י  מ  מין  ח ֥

 והכי איתא בע"ז. )ולוקה אחת(מיקרו  )חומץ(רווייהו חלא ת ,אחד ושם אחד הן
 

וכן חומץ יין וחומץ ( ... נזיר לח,ב)על  ]אוצר החכמה[[ ערוך השולחן העתיד, הרב יחיאל מיכל אפשטיין, חלק ח, סימן יד, סעיף ב]
חייב שתים שהרי שני שמות הן שכר לאו אחד הן אף שבפסוק נחלקו לשתים מפני ששניהם שם חומץ עליהם אבל יין וחומץ נראה ד

 '.ושני טעמים הן אבל דעת הרמב"ם אינו כן כמו שיתבאר בסעיף י
 ... ונראין דברי הרמב"ם תמוהים כי דברי הראב"ד צודקין. י[סימן יד, סעיף ]שם 

ָכֶ֖ר (במ' נשא ו,ג) -לומד שאם ישתה רביעית מכל אחד מ [הראב"ד] ֶמץׁ֣ש  ןְ֣וח ֵ֥ ֵַֽ֛י  ֶמץַ֣י , זה בפני עצמו ועל זה בפני עצמו אינו לוקה על ח ֵ֥

 אלא לוקה אחת בלבד בהתראה אחת

 אבל יין וחומץ הם שני שמות שונים ולוקים על רביעית של כל אחד בפני עצמו בהתראה אחת )פ"ה,ה"י(.

ָכֶ֖ר (במ' נשא ו,ג)  ֶמץׁ֣ש  ןְ֣וח ֵ֥ ֵַֽ֛י  ֶמץַ֣י שזה מתיחס גם ליין וחומץ  מרכא תביר מרכא טפחא, קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; אם נאמר – ח ֵ֥

ָכֶ֖ר-אז לפי הראב"ד ביין וחומץ לוקה על כל אחד בנפרד, ב ֶמץׁ֣ש  ןְ֣וח ֵ֥ ֵַֽ֛י  ֶמץַ֣י  לוקה אחד בלבד. ח ֵ֥

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 שני חרצנים וזג. לאומר: אין חייב עד שיאכ (ראב"ע)להלן אלעזר בן עזריה ר'  )המשך הסבר למשנה( 

י חרצנים וזג לפחות, השאלה האם צריך שניים שלמים וזג שלם והשאר מיעוט חרצנים שניים, ראב"ע מחייב על אכילת שנ –טט 

ֵ֛יםְ֣וַעדשישלים לזית יכול להיות טחון? אבל  ַחְרַצּנ  ֶ֖ג֣-מ  קבוצה שההלכה חלה על צירוף של הפרטים כגון לשיעור, , ביר טפחאת –ָז

 .בנפרד, ולשתיה בשיעור רביעיתתביר, מחלק שגם חייב על שיעור כזית על כל מין שנאכל  וגם חלה על כל אחד בנפרד.
; רבי יוסי אומר: הודהמים, דברי ר' יהפנילו א - םו החיצונים, הזגילא - םינצהן זגים? החרים ואלו הן חרצנ אלו )המשך הסבר למשנה(

 שלא תטעה, כזוג של בהמה, החיצון זוג והפנימי עינבל. 
 
היוצא מן הגפן )מדייקת הגמרא( . .)והתגלחת, והיוצא מן הגפן( ו'כ אהומהטר, זינבן ריסושה מינין אשל )המשנה אמרה( מ'.ג[ אלד, זירנ בבלי]

)סובר שמהרישא של יכא דאמרי לה א. עמשבמ ןלביופילו עלין ולא: רמוא רזעלא יבכר"א, דתניא, ר דלא אין, גפן עצמו לא, מתני'

הענבים  מן לאלא עד שיאכ ייבחינו א: )של המשנה( אאסיפא מ( המשנה אין כל כך דיוק למעט עלים כי גם הם יוצאים מן הגפן, לכן הדיוק הו
אי במ. )לחיוב(ע שמבמן ביולכזית; מן הענבים אין, מהגפן עצמו לא, מתני' דלא כר"א, דתניא, רבי אלעזר אומר: אפילו עלין ול

 י. טרשי כללי ופרנן דקמיפלגי? ר"א דריש ריבויי ומיעוטי, רב
 ורבוי ומיעוט. הפסוקים מוצגים לצורך הדיוןכאן מבורר כיצד פועל כלל ופרט 

ְׁשֶּת֑ה (במ' נשא ו,ג) א֣י  ר֣ל ֣ ָכֶ֖ ֶמץׁ֣ש  ןְ֣וח ֵ֥ ֵַֽ֛י  ֶמץַ֣י יר֣ח ֵ֥ ַיּז ֔ ָכר֣  ןְ֣וׁש  ָֽ֤֖י  ַּי ל׃-ְוָכל֣֣֣֣֣֣֣מ  ָֽ א֣י אכ  ים֣ל ֵ֥ ֶ֖ ׁש  יב  ים֣ו  ֵ֥ יםַ֣לח  ֵ֛ הַ֣וֲעָנב  ְׁשֶּת֔ א֣י  ל ֣ ים֣  תֲ֣עָנב  ְׁשַר֤ ֣מ 
ְז֑רֹו֣ (במ' נשא ו,ג) ֣י֣נ  לְ֣ימ  ֵ֛יםְ֣וַעדמ֣ ּ֣֣֣֣֣֣כ ֶ֖ ַחְרַצּנ  ן֣מ  י  ֶּגֶ֣פןַ֣הַּי֗ ה֣מ  ָעֶׂש֝ ר֣י  לֲ֣֩אֶׁש֨ ל׃-ּכ  ָֽ א֣י אכ  ֶ֖ג֣ל ֵ֥ ָ֣ז
 
 :)ככותרת כללית( יומיעוט רבויי שריד זרעלאי בר
יר֣ (במ' נשא ו,ג) ַיּז ֔ ָכר֣  ןְ֣וׁש  ָֽ֤֖י  ַּי  , )שהלכת נזיר לחייב רק הכתוב בפסוק(ט מיע -)עם כל המשך הפסוק(מ 
ר֣י֣  (במ' נשא ו,ד) לֲ֣֩אֶׁש֨ ּכ  ן֣מ  י  ֶּגֶ֣פןַ֣הַּי֗ ה֣מ  מאי הכל, יבה ר -ריבה עט ו, מי)ע"פ הברייתא כל הגדל מהגפן אפילו עלים ולולבים( הריב –ָעֶׂש֝

֛ים וְׁע ד)ואת המיעוט של . )המפרש: זמורות של הגפן( , מאי מיעט? מיעט שבישתא)היוצא מן הגפן( ריבה? ריבה כל מילי נִּ צ  רְׁ ֖ג-ֵמח  לומד לדרשה  זָׁ

 בן עזריה בגמרא ולא כחלק ממיעוט רבוי ומיעוט( אחרת כרבי אלעזר
 מרבה הכל פרט לדבר אחד הרחוק ביותר שקשור לנושא מיעוט ורבויכאן למדנו כי 

 
 :)ככותרת כללית(י רטכללי ופרשי נן דורב

יר (במ' נשא ו,ג) ַיּז ֔ ָכר֣  ןְ֣וׁש  ָֽ֤֖י  ַּי  , )שהלכת נזיר לחייב רק הכתוב בפסוק( פרט -)עם כל המשך הפסוק(  מ 
ן֣ (במ' נשא ו,ד) י  ֶּגֶ֣פןַ֣הַּי֗ ה֣מ  ר֣י ָעֶׂש֝ לֲ֣֩אֶׁש֨ ּכ   , )עדיין ללא מסקנה מה זה( כלל –מ 

ֵ֛יםְ֣וַעד ַחְרַצּנ  ֶ֖ג֣-מ   ין הפרט, עא כלן אדתה אופרט אי  ללוכ פרט, ופרטחזר  -ָז
 ,(כגון ענבים ויין וחומץ.)המפרש:  ריפ תסולפי ורפ )לשון ראשון(מה הפרט מפורש 

 (להביא גוהרקי ועינבין דיכרין כדלקמן בסמוך.)המפרש: פרי. י ופסולת רפ אף כל
 ת?. אמראף כל פרי גמור  (ולא דבר אחר ולא גוהרקי ולא עינבין דיכרין. )המפרש:אי מה הפרט מפורש פרי גמור,  )לשון אחרון(

 
למד מן הפרט אם ענבים לחים  שתהא המפרש:) רומא הניח לך הכתוב במשמעו שלא , מה(שלא להביא בו אלא פרי גמורהמפרש: ) כא"

ים֣? ( ויבשים הא כתיב כו' ֶ֖ ׁש  יב  ים֣ו  ֵ֥ יםַ֣לח  ֵ֛ ֶמץ֣כתיבי,  אהֲעָנב  ןְ֣וח ֵ֥ ֵַֽ֛י  שון ראשון. כללא א וןרחא ןושלכ ןהא כתיבי, הא אין עליך לדוַי
 (נמצא דאינו מרבה שום דבר בעולם. )בלבד(שאם אתה אומר אף כל פרי גמור  ,אף כל פרי ופסולת פרי )המפרש:

 

ֵ֛יםְ֣וַעד מרול דלרבות כל דבר, מה תלמו ופינושס רמאחו ַחְרַצּנ  ֶ֖ג-מ  לומר לך: כל מקום שאתה מוצא פרט וכלל, אי אתה רשאי ? ָז
 שפרט לך בנזיר. ךרהכתוב כד לךט רויפש דט, עכעין הפרט, אלא נעשה כלל מוסף על הפרונו למשכו ולד

ים)ככתוב י בעינ – פרי ופסולת פרי. יפר לכף א, ירפ תולסאמר מר: מה הפרט מפורש פרי ופ  ֶ֖ ׁש  יב  ים֣ו  ֵ֥ יםַ֣לח  ֵ֛ ולת פרי מאי היא? ס. פ(ַוֲעָנב 
. אף כל דפסולת פרי מאי היא? אמר רב כהנא:  )ענבים דקים שגדלים בין בין שאר גרעינין גדולים(גוהרקי א? הימאי י רפ . אף כלץמחו

ֶ֖ג-ְוַעד. )ענבים שהתליעו( כריןבי דלאיתויי עינ אותו דבר הקרוש שבין הזג והחרצן שממנו  )המפרש: יםינהב ןבימר רבינא: לאיתויי דא - ָז
הפרט מפורש פרי גמור, אף כל פרי גמור! אמרת?  המ : ]אי[)תנא קמא(מר  מר. א(שזה בשר הפרילח,ב שלא כתוס'  –טט  נעשין שמרים.

ים? מרואבמשמעו שלא  בותכה חינה המ, כא" ֶ֖ ׁש  יב  ים֣ו  ֵ֥ יםַ֣לח  ֵ֛ ֶמץ֣הא כתיבי, ֲ֣עָנב  ןְ֣וח ֵ֥ ֵַֽ֛י  ין עליך לדון כלשון אחרון הא איבי, כת האַי
ֵ֛יםְ֣וַעדכל דבר, מה ת"ל בות אלא כלשון ראשון. ומאחר שסופינו לר ַחְרַצּנ  ֶ֖ג-מ  וכלל, אי אתה  טרתה מוצא פשאם קומ : כלךל ? לומרָז

)ומרבה פרטים רבים גם שלא דומים לפרט הפרט  עלמוסף  , אלא נעשה כלל)שדומים לפרט שבראש(רשאי למושכו ולדונו כעין הפרט 

ֵ֛יםְ֣וַעדר, זישפרט לך בנך דרכ [אלה,ר זינ]בבלי ב והכת לך טפרוי, עד ששבראש( ַחְרַצּנ  ֶ֖ג-מ  )הגביל את הרבוי מהכלל לכעין הפרט . ָז

 שבראש( )לפי כך יתמעטו עלין ולולבין שר' אלעזר מרבה לחיוב(
 

ֵ֛יםְ֣וַעדאי ם להקא מוקי, ד )שבמשנה(לר' אלעזר בן עזריה  ַחְרַצּנ  ֶ֖ג-מ  לומר שאינו חייב עד  )לדרשה אחרת שלא קשורה לפרט וכלל ופרט(, ָז
סבר לה כרבי אלעזר, דדריש מיעט  )תשובה )א((? )מניין ידע לרבות את הפרטים שבפרט כלל ופרט(א מנא ליה טרפיאכל ב' חרצנים וזג, ש
 . )לכן יכלל עלין ולולבין לחיוב(בה יור
 ,)לדרשה אחרת בלבד ולא לפרט וכלל ופרט(כדאמר רבי אלעזר בן עזריה  ךתעד אק, דאי סל )שלמדו בפרט וכלל ופרט(רבנן כמא: יא יתעב יאו
ֵ֛יםְ֣וַעדי להא מנאביה רחתכיל ַחְרַצּנ  ֶ֖ג-מ  ? שמע )לאיזה הלכה נכתב בסוף( , למאי הלכתא כתביה בתר כלל)עם הפרט הראשון(גבי פרטי  ָז

)ואולי תאמר שבא רק לפרט וכלל  אדאת וא. ואימא: כוליה להכי ה)ללמוד פרט כלל ופרט וגם הדרשה הנוספת( יניה בכלל ופרטמידימינה ל

ֵ֛יםְ֣וַעד אנמחר תבכחרצנים או שני זגים או חרצן וזג, למאי הלכתא  ינתוב או שלככ, א"! ופרט( ַחְרַצּנ  ֶ֖ג-מ  ה יש ברמידלנה י? שמע מָז
 .)החכמים אינם מסכימים לדרשה המיוחדת הזאת(חרצנים וזג י שנל שיאכעד ה: רש בידימל, ואיכא נמי כלל ופרט()הכוונה פרט ו כלל ופרט

ה)במ' נשא ו,ד( -ב ר֣י ָעֶׂש֝ קדמא ואזלא רמזה על סדר של פרט או מיעוט )במ' נשא ו,ג( וכלל או רבוי )במ' נשא ו,ד( ופרט )וללא  – ֲאֶׁש֨

)שמ' מש' -הימצאות מלת "כל" בכלל או ברבוי עושה מסקנה זאת על קדמא ואזלא לא כל כך ברורה. במיעוט סוגר( )במ' נשא ו,ד(. אלא ש

יכב,ט( אין מלת "כל" והכלליות נראית כבאה מן הכתוב הסתמי  ָֽ ֣֩-ּכ  ן ּת  אבל הפרטים המגיעים אחר הקדמא ואזלא מגבילים סתמיות כללית  י 

 זאת.
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 (ט)התשע" במדבר נשא ד,כא 5.4 
 

ל :,כזו,כג נשאבמדבר  )השלמה מהתשע"ו( ֤רֶ֣אָֽ ְוֶאל-]כג[ַּ֣דּב   ֣ ן ּוֶ֣את-ַאֲהר  הְ֣תָבֲרכֶ֖ רּ֣כ ֵ֥ אמ ֔ ם׃֣ס-ָּבָנ֣יו֣ל  ֹורָ֣לֶהָֽ ֑לָ֣אמֶ֖ ְׂשָרא  ֣י֣י  ְּ֣בנ 
ּוֶ֣את]כז[֣ ס יַ֣על-ְוָׂשמֵ֥ ֶ֖ ם׃֣ס-ְׁשמ  ָֽ יֲ֣אָבֲרכ  ֶ֖ ֑לַ֣וֲאנ  ְׂשָרא  ֣י֣י  ְּ֣בנ 
ל (כגו, נשא 'במ) ֤רֶ֣אָֽ ְוֶאל-ַּדּב   ֣ ן ר-ַאֲהר  אמ ֔ קטן בתפקיד המספר שתים. שתי דרכים להשמיע ברכת -קטן, זקף-פשטא זקף מהפך – ָּבָנ֣יו֣ל 

או  ,במלואה ברכת הכהנים במקומה בתפילהשיש להסתפק האם שליח צבור מחויב לומר את מוציא מן הפשט )מהפך פשטא( )א( כהנים, 

 שוב אינו צריך. -תורתך כתוב לאמר אמר רב חננאל אמר רב: כיון שאמר וב ]בבלי ר"ה לה,א[-כעין הנאמר באם לא אמר אז יצא 

ובתורתך אמר רב חננאל אמר רב: כיון שאמר  בבלי ר"ה לה,א[]-ובמלואה. וההסבר לכך כמסקנה מהאמורן ב כפשט ע"י הכהנים עצמם)ב( 
רש שהש"ץ מפ תוס'מפרש ששליח צבור יכול לומר לדלג פסוקי קרבנות מוספין,  –  רש"י. )לומר פסוקים( שוב אינו צריך כתוב לאמר

יכול לומר "ובתורתך כתוב לאמר" ולדלג על פסוקי מלכויות, זכרונות, שופרות, אבל חייב לומר קרבנות מוספין. מה יאמרו רש"י ותוס' 

ר (בכו, נשא 'במ)לומר כי  הרב א"מ פרל הי"ו מציעלגבי דלוג בברכת כהנים?  אמ ָֽ סלוק, מגביל את הכהן לאמר את ברכת הכהנים  – ּל 

 .ובתורתך כתוב לאמרא יאמר תתברכו בנוסח הכתוב בתורה או ככתוב בתורתך או במלואה ול

ל ְוֶאל-ֶאָֽ  ֣ ן ]שו"ע או"ח נשיאת -מצב ללמד )א( שיש כהן שמברך )ב( יש כהן שאינו מברך, כנמנה ב-מקף, מקף, כל אחד כרב – ָּבָנ֣יו-ַאֲהר 

 דברים פוסלים בכהן. לואי כפים ונפילת אפים סי' קכח[

֑ל-ֶאת כג(,ו נשא 'במ) ְׂשָרא  ֣י֣י  ֣י-ֶאת כג(ו, נשא 'במ) מקף מונח אתנח, – ְּבנ  שו"ע או"ח ]מקף כבורר בין ברכה במנין ובין בפחות. והלכה  – ְּבנ 

* )א( א( אין נשיאת כפים * א'[ א'( א[ א{ א'< בפחות א'{ מי', >א< ב( ב'[ ב[ ב'< [ סעיף א הלכות נשיאת כפים ונפילת אפים סי' קכח

֑ל כג(ו, נשא 'במ) )ב( מהמנין.והכהנים  ְׂשָרא   אתנח, מגביל ברכת כהנים למנין לפחות. – י 

֣י-ַעל כז(ו, נשא 'במ) עם שהם "ח[ ה,רמב"ם תפילה ונשיאת כפים פט"ו]מקף כבורר על מי חלה ועל מי לא חלה ברכת כהנים. והלכה  – ְּבנ 
הברכה, ואם היתה מחיצה בין הכהנים ובין המתברכים אפילו , והעומדים מצדיהן הרי הם בכלל אינם בכלל הברכהאחורי הכהנים 

 ובשו"ע מצרף את העם שבשדות. .היא חומה של ברזל הואיל ופניהם מול פני הכהנים הרי הם בכלל הברכה

֑ל-ַעלכז( ו, נשא 'במ) ְׂשָרא  ֣י֣י  ונח סלוק, העם המלבי"ם מסביר בפר' מצורע כי מלת על מצרפת, וזה מתאים עם תבנית הטעמים מקף מ – ְּבנ 

שבשדות מצטרפים לעם שבבית התפילה לברכת כהנים, ולתפילה. ואילו העומדים אחורי הכהנים אינם בכלל ברכה, כי כאילו לא באים 

֣י-ַעל כז(ו, נשא 'במ) לשמוע ברכתם. ֑ל ְּבנ  ְׂשָרא  מונח מרבה אתנח מגביל, בסה"כ רבוי הגבלות ברכת כהנים חלה על העומדים לפני  – י 

י הכהנים ועל העם שבשדות האנוסים במלאכה פטורים מלבוא לברכת כהנים ויוצאים מברכת כהנים שבבתי התפילה, ולא אחרים ובציד

 כמו העומדים אחורי הכהנים ושלא באו להתברך.

 

'ֶ֣אלה:  –במדבר נשא ז,ד  ר׃-]ד[ַ֣וּי ֵ֥אֶמר֣הֶ֖ אמ ָֽ הּ֣ל  ֶׁשֵ֥ ֣֣֣מ 
דֶ֣את]ה[֣֣ םְ֣וָה֕יּוַ֣לֲעב ֕ ָּת֔ א  ָֽ ַדֶ֖֣-ַק֚ח֣מ  ֶאלֲעב  ֑דְ֣וָנַתָּת֤ה֣אֹוָתם֣  ֶהל֣מֹוע  ֹו׃-ת֣א ֣ ָדתָֽ יֲ֣עב  ֵ֥ יׁשְּ֣כפ  ֶ֖ ם֣א  ּי ֔ ַ֣הְלו 

 )א' בחדש ניסן בשנה השנית ליציאת מצרים(איקראי מגילה אותן ח' פרשיות שהוצרכו ליום  -א"נ לכדרבי לוי  [בבלי גיטין ס, א]רש"י 
בדלות ורחוקות זו מזו הלכך קרי לשאר נמי מגילה משום נאמרו ונכתבו ונמסרו בו ביום ונכתבו כל אחת במגילה לבדה לפי שמו

דכשחזר והשלימה הוצרך לכתוב מבראשית עד פרשת כהנים לבד ודילג פרשת כהנים הכתובה כבר וכתב מפרשת כהנים עד פרשת 
 שילוח טמאים וכן כולם.

ר:ַוּי ֵ֥֣ מלמד שהפרשות הבאות נאמרו בא' ניסן:  (ז,יא ' נשאבמ) [ספרי זוטא פרק ז]אבל  אמ ָֽ הּ֣ל  ֶׁשֵ֥ 'ֶ֣אל־מ   חמשה עשר פעם נדבר אֶמר֣הֶ֖

אדם כי יקריב מכם קרבן, צו את אהרן, קח לך עגל, יין ושכר אל תשת, איש  עם משה ביום אחד ואיזה זה יום הוקם המשכן. ואלו הן

יׁשַ֣ (,בה ' נשאבמ)איש מבית ישראל אשר ישחט, כמעשה ארץ מצרים, קדושים תהיו, אמור אל הכהנים,  ָֽ הו  ַּמֲחֶנ֔ ן־ַהָֽ מ   (,כגו' נשא במ), ְּלחּו֣ 

ּו הְ֣תָבֲרכֶ֖ ם (ז,ה ' נשאבמ), ּכ ֵ֥ ָּת֔ א  ָֽ דַ֣לּ֗יֹום (ז,יא ' נשאבמ), ַק֚ח֣מ  יאֶ֣אָח֝  , בהעלותך, קח את הלוים, ויקחו אליך פרה אדומה:ָנׂש ֨

'ֶ֣אל(, ראה וי' אח"מ יז,א) ראה ר׃-ַוּי ֵ֥אֶמר֣הֶ֖ אמ ָֽ הּ֣ל  ֶׁשֵ֥  (תבניות סוגרות דיבור) מ 

' (ז,ד ' נשאמב) ם (ז,ה ' נשאבמ)מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, כאן פרט הבסיס הוא  – ַוּי ֵ֥אֶמר֣הֶ֖ ָּת֔ א  ָֽ שבפשט , ַק֚ח֣מ 

' (ז,ד ' נשאבמ)הכתוב אליו מתיחס הכתוב  ארבעה עשר פרשיות נוספות, ששלוש מהן  [ספרי זוטא פרק ז]ועליו מתרבים ע"פ  ַוּי ֵ֥אֶמר֣הֶ֖

דַ֣לּ֗יֹום (ז,יא ' נשאבמ)-ופרשת מתנות וקרבנות הנשיאים לחנוכת המשכן הפותחת ב בפרשת נשא, יאֶ֣אָח֝  ' נשאבמ)-היא המשך ישיר ל, ָנׂש ֨

' (ז,ד ם (ז,ה ' נשאבמ) ַוּי ֵ֥אֶמר֣הֶ֖ ָּת֔ א  ָֽ  . ַק֚ח֣מ 

' (ז,ד ' נשאבמ) אמר" פיוס שבח וניחום קודם לגלויי מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, כאן לשון "ויאמר" "ל – ַוּי ֵ֥אֶמר֣הֶ֖

ד (ז,ה ' נשאבמ)נשגב מאד המרומז בתפנית הטעמים של  םְ֣וָה֕יּוַ֣לֲעב ֕ ָּת֔ א  ָֽ גדול, שלוש זקף בין שני קיסרים, -גדול זקף-קטן זקף-זקף –  מ 

ֶאל, ועשוי ללמד על נשגבות ארבעה המופעים האחרים בתורה של כעין נתן להם חוזק מיוחד '֣ ר׃-ַוּי ֵ֥אֶמר֣הֶ֖ אמ ָֽ הּ֣ל  ֶׁשֵ֥ וביניהם השומר  מ 

 הפרטי של כל אחד מישראל פרשת צצית הפותח באותם מלים נקודות וטעמים.

 משה לאמר" -משה לאמר" ושבעים הפסוקים "וידבר ה' אל-מוצע לומר על חמישה הפסוקים בתורה "ויאמר ה' אל

ר֣ 'ַוּי ֵ֥אֶמר֣הֶ֖֣ ֵ֥ להתרחב, מוצע לומר שהקב"ה אמר למשה את הכתוב שאחרי פסוק מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים שעשויה  – 'הֶַ֖֣וְיַדּב 

זה, והוסיף עליו את הפרד"ס עליו ועל הכתובים שאחריו עד למופע הבא של פסוק כזה. וגם אמר לו את ספר בראשית ושמות עד למופע 

ר֣ 'ַוּי ֵ֥אֶמר֣הֶ֖֣אין בו " משה לאמר:" וגם השפיע על משה את רוח הקודש שבה אמר את ספר דברים ש-הראשון של "וידבר ה' אל ֵ֥  'הֶַ֖֣וְיַדּב 
 פה.-משה לאמר:" . וכל אלו ביחד הם התורה שבכתב והתורה שבעל-אל

 

דֶ֣את]ה[֣֣ םְ֣וָה֕יּוַ֣לֲעב ֕ ָּת֔ א  ָֽ ֶאל-ַק֚ח֣מ  ֑דְ֣וָנַתָּת֤ה֣אֹוָתם֣  ֶהל֣מֹוע  ת֣א ֣ ַדֶ֖ ֹו׃-ֲעב  ָדתָֽ יֲ֣עב  ֵ֥ יׁשְּ֣כפ  ֶ֖ ם֣א  ּי ֔ ַ֣הְלו 
 (חשה ע' כג חומש הדר ב"ב ת"והפניה למדרש בזכות קונטרס ציורים להמ)
אמר להם המשכן הזה שאתם עושים פורח הוא באויר, ומי נתן להם את העצה, א"ר סימון שבטו של יששכר, [ שיר השירים רבה )וילנא( פרשה ו]

רבי תנחומא י בינה לעתים, מהו לעתים, ומבני יששכר יודע (ד"ה =דברי הימים= א' י"ב)עשו לו עגלות כדי שיהא נטען בהם, הוא שהכתוב משבח שבט יששכר שנא' 

שהיו יודעים לרפאות את הקורס, ראשיהם מאתים, אלו מאתים ראשי לדעת מה יעשה ישראל,  (שם /דברי הימים א' י"ב/)אמר לקירסין, ר' יוסי בר קסריי אמר לעיבורין, 

 מסכימין ההלכה על פיהם כהלכה למשה מסיני, מלמד שכל אחיהם היו  סנהדראות שהיה שבטו של יששכר מעמיד, וכל אחיהם על פיהם,
מפי עד שנאמרה לו יקריבו אותם לפני המשכן מלמד שהביאום ומסרום לצבור באו ועמדו לפני המשכן ולא קבל מהם [ במדבר רבה )וילנא( פרשה יב סעיף יח]

ם הגבורה ָּת֔ א  ָֽ עיא אמר לו הקדוש ברוך הוא משה צא ואמור להם דברי כבושים ודברי נחמות קח הה"ד ויאמר ה' אל משה לאמר קח מאתם וגו' מהו לאמר תני רב הוש ַק֚ח֣מ 

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
א"ל הקב"ה משה אילו להם הייתי אומר שיביאו לך הייתי  מאתם באותה שעה היה משה מתיירא ואומר תאמר שמא נסתלקה ממני רוה"ק ושרתה על הנשיאים 

והיה משה מתיירא ואומר תאמר שמא אחת מן העגלות נשברה  לדעת העליונההא הסכימה דעתם מאתם היה הדבר  אלא כך מאתםאומר שתאמר להם 

דֶ֣אתאמר לו הקב"ה  או א' מן השוורים מת ונמצא קרבן של נשיאים פסול ֑ד֣-ְוָה֕יּוַ֣לֲעב ֕ ֶהל֣מֹוע  ת֣א ֣ ַדֶ֖ עד ניתן להם הוויה שיהיו קיימים לעולם ֲעב 

בשם בר קפרא אמר עד שבגלגל שוורים זבחו והיכן הקריבום ר' אבא בר כהנא אמר בנוב הקריבום ר' אבהו אמר בגבעון  היכן היו קיימים ר' יודא בשם ר"ש בר ר' נחמן ור' חוניא

תני בשם ר"מ  שלמה את זבח וגו' (המלך)ויזבח  (מ"א =מלכים א'= ח)הקריבום ר' חמא בר ר' חנינא אמר בבית העולמים הקריבום א"ר לוי טעמיה דר' חמא ב"ר חנינא דכתיב 
ד עכשיו הן העגלות והפרות קיימות ולא הוממו ולא הזקינו ולא הטריפו ולא נשברו והלא דברים ק"ו מה אם העגלות שנדבקו ע

ואתם הדבקים  (דברים ד)במלאכת אוהל מועד ניתן להם הוויה עד שיהיו קיימות לעולם ישראל שהם דבוקים בהקב"ה עאכ"ו שנא' 
 איש כפי עבודתו לפי טורח משאו הרבה לו עגלות להקל ממשאו. ונתת אותם אל הלוים בה' אלהיכם וגו', 

אמר לו הקב"ה, משה, אילו להם הייתי אומר שיביאו, הייתי אומר  [מדרש רבה שיר השירים פ"ו ב]קרה הדבר,  דווקא כךיתיב,   - ַק֚ח
םְ֣וָה֕יּולך שתאמר להם. אלא  ָּת֔ א  ָֽ   מאתם היו הדברים., ַק֚ח֣מ 

היה  מאתם מאתם כך אלאואח"כ כתוב " "מאתם קח" הגבורה מפילו  שנאמרה עדבמדבר שבו כתוב פעם צריך בירור במדרש רבה 
 דווקא כךיתיב,  - ַק֚חהדבר". ההסבר של טט על  (קרה). האם ה"כך" היא שגיאה או שהמדרש מדגיש "דווקא כך מאתם יצא "הדבר

ינו טעות סופר הרי זה סיוע בעל משקל רב לתמוך בהשערה , מבוסס על דוגמאות אחרות במקרא. אם המדרש רבה כאן אקרה הדבר

 שטעם יתיב משמעו בין היתר דווקא כך, לפחות כך. 

םְ֣וָה֕יּוַק֣֚ ָּת֔ א  ָֽ מדרש במדבר ]-נאמר בכהנמצא בקרב בני ישראל רצון ה' דעת/ניצוץ קדוש של ידיעת גלוי  -גדול -קטן זקף-קףז – ח֣מ 

מדרש ]. זאת אומרת שדעת/רצון ה' קדם למעשה וע"פ  כימה דעתם לדעת העליונההא הסמאתם היה הדבר  [רבה נשא פי"ב י"ח
 שבט או נשיא שבט יששכר כוונו להלכה שלא בדרך רוח הקודש ששרתה עד אז רק על משה.  [רבה שיר השירים פ"ו ב

דַק֣֚ םְ֣וָה֕יּוַ֣לֲעב ֕ ָּת֔ א  ָֽ מדרש ין נתן להם חוזק מיוחד כנאמר גדול, שלוש זקף בין שני קיסרים, כע-גדול זקף-קטן זקף-זקף – ח֣מ 

דֶ֣את (למשה)אמר לו הקב"ה  במדבר רבה נשא פי"ב י"ח ֑ד֣-ְוָה֕יּוַ֣לֲעב ֕ ֶהל֣מֹוע  ת֣א ֣ ַדֶ֖ ...  שיהיו קיימים לעולםתן להם הויה, ֲעב 
ו מה אם ולא הוממו ולא הזקינו ולא הטריפו ולא נשברו והלא דברים ק" עד עכשיו הן העגלות והפרות קיימותתני בשם ר"מ 

העגלות שנדבקו במלאכת אוהל מועד ניתן להם הוויה עד שיהיו קיימות לעולם ישראל שהם דבוקים בהקב"ה עאכ"ו שנא' 
 ואתם הדבקים בה' אלהיכם וגו' (דברים ד)

ד על קו  גבורה  המופעים בתורה ואחדים בנ"ך, הדבר מלמד 7-מהשוואה של חלק מ בין שני קיסרים, גדול-גדול זקף-זקף– ְוָה֕יּוַ֣לֲעב ֕

 כעין עמדו לזמן רב -ר"ת קמו  -ק'ח מ'אתם ו'היו.  בין הספירות בינה גבורה הוד וגלוי מנהיגות ה' בבריאה

 
 במדבר נשא ד,כה:

ְׂש֝אּוֶ֣את ְוֶאת-ְוָנ֨  ֣ ְׁשָּכן תַ֣הּמ  יע ֤ ַחׁשֲ֣אֶׁשר-ְיר  ֵ֛הַ֣הַּתֵ֥ ְכס  הּוּ֣ומ  ְכס ֕ ד֣מ  ֶהל֣מֹוע ֔ ְלָמְ֑עָלה֣-א ֣ ָ֣עָלֶ֖יו֣מ 
ת ְך-ְוֶא֨ ד׃ָ֣מַס֔ ָֽ ֶהל֣מֹוע  ַתח֣א ֵ֥ ֶּ֣פֶ֖

 ( 576גדו"ל עולה תקע"ו )-קט"ן זק"ף-גי' זק"ף

הּו֣גדול -קטן זקף-גי' המלים המוטעמות זקף ְכס ֕ ד֣מ   שכ"ה 325=  576 - 251= אר"ן , ההפרש מתקע"ו  251=  131+  120עולה מֹוע ֔

נגיד ומצוה דף ל"ח –לשון חכמים דף קפ"ד –שם אדנ"י באוצר הגי' של הרב י"ר פאלוך זצ"ל מצאנו כי שכ"ה עולה בין היתר )א( ה' פעמ' 

]אוצר החיים ח"ד ע' צח, האדמו"ר לשון חכמים ד"ף ג"מ. טט: ממקורות אחדים וביניהם -)ב( מנין ניצוצין דבוצינא דקרדנותא-ע"ב, ו
הב' היא מנצפ"ך )חמישה מוצאות עולה כי יש ב' מיני דינין. א' הוא ש"ך ניצוצין של בוצינא דקרדוניתא, ו מקאמרנא, )אוצר החכמה([

 הפה, ראה בהמשך שער היחוד והאמונה(.

  

ְׂש֝אּו  קדמא ואזלא במלה אחת שני תפקידים: )א( כעין שוויון  - ְוָנ֨

 )ב( כעין כלל שאפשר ללמוד אותו ככלל ופרט וכלל, או ככלל הצריך לפרט כאשר הפרט מפרש את הכלל.

ְׂשא֣֝נסביר בדרך של כלל ופרט וכלל.   קדמא ואזלא מרמז על לימוד בכלל ואין בכלל אלא מה שיש בפרט. - ּוְוָנ֨

 הכלל הוא התפשטות ניצוץ הקדושה של ארן הברית בשוויון אל המקיף אותו. 

ְוֶאת-ֶאתהמקיף המיידי הוא הפרט   ֣ ְׁשָּכן תַ֣הּמ  יע ֤ ַחׁשֲ֣אֶׁשר-ְיר  ֵ֛הַ֣הַּתֵ֥ ְכס  הּוּ֣ומ  ְכס ֕ ד֣מ  ֶהל֣מֹוע ֔ ְלָמְ֑עָלה-א ֣  ָעָלֶ֖יו֣מ 

 צור כאן, נאמר שקדושת הארן נמצאת בשווה בקדושת ארבעת מכסיו ובקרשי המשכן שהם משא בני מררי.אם נע

ַחׁשֲ֣אֶׁשראבל אם נאמר כי תבנית הטעמים של  מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב מרמזת לכלל  – ָעָלֶ֖יו-ַהַּתֵ֥

של ארן הברית בכל הבריאה, במיוחד למאן דאמר שהתחש היה בעל חי  הסוגר מתקבלת הרחבה של נוכחות שוויונית של ניצוץ הקדושה

 לא טהור.

ע' כז. מודגם בציור כי עגול אדם הקדמון מקיף על  ]שער ההקדמות לרבי חיים וויטאל מהדורת הרב י"ה אשלג )אוצר החכמה([-ב

עית הנקראת נקודה העולם הזה. בע' יז מבאר עשר ספירות דעגולים של עולם התיקון וסוף ההיקפים במרכז העגול שהוא הנקודה האמצ

בחינה שניה של עשר ספירות בציור אדם עליון, כלול משלושה קוים: ימין ושמאל ואמצע. בסוד אור ישר ... מתפשט ביושר מראש גג 

גם קו היושר מסתיים העליון של העיגול העליון עד למטה בתחתית סיום כל העיגולים. ובחינה השנית הזו נקרא צלם אלהי"ם. לפי ההסבר 
 בנקודת העולם הזה. 

אפשר שכאן ארן הברית מייצג את התכנסות הקדושה מעשר ספירות עד לעולם הזה וממנו מתפשטת הקדושה בשוויון )אור המקיף שאין 

 בו שנוי( בבריאה.

קיפים אותו. והסביר הרב הפנימי הוא הגבוה המשפיע וחיותו מתפשט אל הלבושים המקו היושר בש ע'?[ בשער ההקדמותכתב ]טט: 

 למשל במערכת הגוף, ככל שהעובי יותר פנימי הוא יותר גבוהש יסודות הרש"ש ביאר את ענין העובי בקו היושריז"ז פיש הי"ו  כי ב

 מוח העצמות כתר, חכמה –העצמות , בינה –הגידים , שש ספירות מחסד על יסוד –הבשר , מלכות –העור )מוצג כאן מן החוץ פנימה( 

 ך באברי הנשמהוכ

את תפקיד ארן הברית בעולם זה שבקו היושר הפנימי הוא הגבוה המשפיע וחיותו מתפשט אל הלבושים המקיפים אותו מתאר ר ואית

ֵדֽן: יא(,יהושע ג) העשיה. ם ב י רְׁ ֖ נֵיכ  ץ ע ֵב֥ר לִּפְׁ ר  ֑ אָׁ ית ֲא֖דֹון כָׁל־הָׁ נֵה  ֲא֣רֹון ה בְׁרִּ֔ ה כְׁ֣נֹו יג(,יהושע ג) הִּ יָׁ֡ ' ֲא֤דֹון וְׁהָׁ ֵאי  ֲא֨רֹון הִ֜ ים נ שְׁ כ ֲהנִּ֡ גְֵׁל֣י ה  ח  כ ֣פֹות ר 

ץ   ר  ֽה...  ,ו(שמו"א ד)וג העמים הכירו בכך  כָׁל־ הָׁאָׁ  ֲחנ  ֽמ  ל־ה  א א  ֖ י ֲא֣רֹון ֔ה' בָׁ ֔עּו כִִּ֚ ֑ה :)ז(ו ֵי֣דְׁ ֲחנ  ֽמ  ל־ה  ים א  ֖ א ֱאֹלהִּ ֥ ֔רּו בָׁ ֣י ָאמְׁ ים כִּ תִּ֔ אּו  ה פְׁלִּשְׁ ֽרְׁ  ו יִּ
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 )בהשתתפות נחלת יעקב( (חבמדבר בהעלתך ח,א )התשע" 5.5 
 

ֶאל במדבר בהעלותך ח,א:שבתורה של התוכן  70מתוך  49-עיון במופע ה '֣ ר֣הֶ֖ ֵ֥ ר׃-ַוְיַדּב  אמ ָֽ הּ֣ל  ֶׁשֵ֥   מ 

ו( בגלל פתיחת הפסוק בתבנית טעמים המלמדת על כעין מידת לימוד "סמוכים" או מידה כ"א מל"ב מידות של כתוב שחבירו )כאן שלפני

 מלמד עליו, מוצע הסבר לתוכן הפסוק בזכות מיקומו אחרי הפסוק האחרון בפר' נשא, המוסבר להלן. 

 

ל )במ' נשא ז,פט(נעיין בפסוק  ה א  א מ ש ֝ ב ֨ תֹו  -ּובְׁ ר אִּ ֵב֣ ה ל מֹוֵעד  לְׁד   א ֣
ת  ע א  מ ֨ ר  ע ל-ו יִּשְׁ ת  ֲאש  ר  כ פ   ל ה  ֤ יו ֵמע  ר ֵאלָׁ֗ ֵב֣ ד  ֝קֹול מִּ ת מִּ -ה  ן הֵָׁעֻד֔ ֽיו׃ פֲאר ֣ ר ֵאלָׁ ֵב֖ ְׁד  ים ו י ֑ ֵנ֣י ה כְֻׁרבִּ ין שְׁ  ֵב֖

'ֶ֣אל )במ' בה' ח,א(אל פסוק  ר֣הֶ֖ ֵ֥ ר׃-ַוְיַדּב  אמ ָֽ הּ֣ל  ֶׁשֵ֥   מ 

ה  )במ' נשא ז,פט( ]רש"י[ א מ ש ֝ ב ֨ שני כתובים המכחישים זה את זה, שלישי בא והכריע ביניהם. כתוב אחד אומר: "וידבר ה' אליו  -ּובְׁ
ה וץ לפרכת; וכתוב אחד אומר: "ודברתי אתך מעל הכפרת" )שמ' כה,כב(; בא זה והכריע ביניהם: מאהל מועד" )וי' א,א(, והוא ח מ ש ֝

לבא  ה ל מֹוֵעד  -א  ֝קֹול -א תושם שומע  ,א ֣ ת  הבא ה  ר  ל ה כ פ   ֤ ים ...ֵמע  ֑ ֵנ֣י ה כְֻׁרבִּ ין שְׁ ֵב֖ ים הקול יוצא מן השמים לבין ;מִּ ֑ ֵנ֣י ה כְֻׁרבִּ  יצא ומשם ,שְׁ
תו יִּ  .מֹוֵעד   לאהל ע א  מ ֨ ֝קֹול -שְׁ ֝קֹול -א תיכול קול נמוך? תלמוד לומר:  -ה  הוא הקול שנדבר בו בסיני )ראה ספ"ב נח(; וכשמגיע לפתח  -ה 

ר היה נפסק ולא היה יוצא חוץ לאהל.  ֵב֣ ד  כמו 'מתדבר'; כבודו של מעלה לומר כן: מדבר בינו לבין עצמו, ומשה שומע מאליו.  -מִּ
ֽיו ר ֵאלָׁ ֵב֖  את אהרן מן הדברות )ראה שם(. למעט  - ו יְׁד 

ע  - ]ראב"ע[ מ ֨ ִּשְׁ שהוא היה לבדו שומע הקול, ולא ישמענו מי שהיה באהל מועד מחוץ לפרוכת. גם זה נכון, כי השם הוסיף  -ו י
ת הטעמים תבני –)טט: בפסוק סמוך כאשר אלישע גורע מראיית הארמים כאשר הוסיף באור עיני נער אלישע )ראה מ"ב ו,יז(  בהרגשת אזניו,

֣ל )במ' בלק כב,לא(; וכן תבנית הטעמים זרקא סגול בתפקיד הוספה על הענין( –זרקא סגול בתפקיד גריעה מהענין, ואחרי זה מחזיר את ראייתם  '  ו יְׁג  ה 

ת לְׁעָׁם  -א  ֽ  )במ' נשא ז,פט()תבנית הטעמים זרקא סגול בתפקיד הוספה מעין הענין על הענין( . ֵעיֵנ֣י בִּ ר ֵאלָׁ ֵב֖  תמיד.  כן היה משפט הדבור - יוו יְׁד 

 

ה )במ' נשא ז,פט(לימוד במידת "סמוכים" מפסוק  א מ ש ֝ ב ֨ ֶאל )במ' בה' ח,א(... אל  ּובְׁ '֣ ר֣הֶ֖ ֵ֥ ר׃-ַוְיַדּב  אמ ָֽ הּ֣ל  ֶׁשֵ֥   מ 

'  )במ' בה' ח,א(הפסוק בהסבר   )במ' נשא ז,פט(תוך שילוב פירושים על  ֵ֥ר֣הֶ֖ כים, שמהכתוב לפניו )סלוק( מרכא טפחא, בתפקיד סמו – ַוְיַדּב 

')במ' בה' ח,א( לומדים אליו, כאן שמשמעות  ר֣הֶ֖ ֵ֥ ֣ר )במ' נשא ז,פט( ]רש"י[הינה כפ' ַוְיַדּב  ַּדּב  מתדבר בינו ובין עצמו, ומשה שומע  – מ 
֣ר( ז,פט נשא 'במ) .]ספורנו[אפשר שמכאן יש ללמוד לכל התורה כולה כפי שמפרש  מאליו. ַּדּב   באמרו תורהכל דבור האמור באופן ...  מ 

' ר֣הֶ֖ ֵ֥ ֽיו )במ' נשא ז,פט( ]ראב"ע[-ו ַוְיַדּב  ר ֵאלָׁ ֵב֖  תמיד. כן היה משפט הדבור - ו יְׁד 

֣ר (ז,פט נשא 'במ) ַּדּב  יו מ  ָל֗ הבא מופעים  ]ספורנו[מונח רביע, אפשר כעין לפחות ארבעה דברים הנכללים בדבור זה. אפשר כי בפי'  – א 

 שלושה מהם כמשולב:

֣ר ַּדּב  ובזה ידע וייטיב לזולתו בנדיבות השפעה שאין  )טט: ב(  כי כל פעל ה' למענהו ובהשכילו את עצמו)טט: א(  ן עצמו,. בינו לבימ 
' באמרו כל דבור האמור בתורהויראה פעולה במתפעל כפי הכנתו ובזה פירש אופן )טט: ג(  בה כיליות  ר֣הֶ֖ ֵ֥  ()במ' בה' ח,א( )טט: כגון ַוְיַדּב 

 כפי'  אל העולם ההוא המחודש הכח הדברי האלקי המיוחדהשפעת רוח קודש והשפעת ואפשר שדברים נוספים הם 

לקי ותבא בו רוח הקדש, אשר בו שמע קול -על מכונו כעין גוף אחד נתפשט השפע הא כי בהשלמת הבנין כולו – ]ליקוטי אנשי שם[
'י זאת האומה הנבחרת כאשר אמרנו והכל אל העולם ההוא המחודש ע' הכח הדברי האלקי המיוחדהדר נאה ומשובח  ונמשך בו 

ֽיִּם: פט(,קיט 'תה) במקורות אחרים כגון תניא לאדמו"ר הזקן, זה כעין נגלה ומבואר. מָׁ ב ב שָׁ ֥ ָ֗ך נִּצָׁ בָׁרְׁ ֥ם ֑ה' דְׁ֝ שדבר ה' המתמיד מחדש את  לְׁעֹולָׁ

 הבריאה בכל רגע.

האמור  כל תיבת לאמרלאך והוא המדבר לנביא, ועל פי זה ישבתי דיבור היוצא מה' היה נוצר ממנו  מ -(ז,פט נשא 'במ) [אור החיים]
 בדיבורי ה',

 

'ֶ֣אל )במ' בה' ח,א(  ר֣הֶ֖ ֵ֥ ר׃-ַוְיַדּב  אמ ָֽ הּ֣ל  ֶׁשֵ֥ מרמז שמשה היה תמיד מזומן לנבואה ולא היה צריך  –ר"ת הפסוק מצטרפים למלת מאלי"ו  מ 

ר ( ז,פט נשא 'במ)...  רש"יהכנה להשראת הנבואה, ה' מידבר והנבואה מגיעה מאליה. כפ'  ֵב֣ ד  כמו 'מתדבר'; כבודו של מעלה לומר כן:  -מִּ
  .מאליומדבר בינו לבין עצמו, ומשה שומע 

כי  )במ' בה' ח,א( ]ראב"ע[-אפשר כי שמיעת קול ה' לגבי משה הייתה כעין הרהור, כ –מצטרפים למלת להרה"ר  )במ' בה' ח,א(ס"ת הפסוק 
 . בהרגשת אזנו,השם הוסיף 

 כל המרהר אחרי רבו כמהרהר אחרי השכינה. –"ת הציע אליהו שגב להרה"ר ועל ס

 

ר)במ' בה' ח,א( מופעים דגש באות "למד" במלת  5-וה 70-בכל ה אמ ָֽ )שאלת ר' יהודה מרקס הי"ו מה משמעות הנקודה הנראית כמו  ּל 

ת   באו...  הקול יוצא מן השמיםדגש?(. אפשר כי צורת האות למ"ד מתארת בקו העליון  ר  ל ה כ פ   ֤ יםלבין  ֵמע  ֑ ֻרבִּ כְׁ ֵנ֣י ה  . גג האות למ"ד  שְׁ

מתאר כרוב אחד, רגל האות למ"ד מתאר כרוב שני והנקודה )הדגש( מרמזת )א( לנקודה מבין שני הכרובים שמשם יוצא קול הדיבור מה' 

 , מֹוֵעד   לאהל

רעיא מהימנא כרך ג פר' ויקרא דף כ  -]זוהר על  ([ג , הרב אזולאי אברהם, ע' יח )אוצר החכמה –]אור החמה )ב( ע"פ פירוש -ו
 פה. -הנקודה מסמלת יציאה בלשון מאוחדת של ההלכה דאורייתא )ע' פנים לתורה( וע' פנים לתורה שבעל ע'א[

סח )טט: אפשר הכוונה לנו בלשון חד באורייתא שבעים פנים לתורה רעיא מהימנא כרך ג )ויקרא( פרשת ויקרא דף כ עמוד א[ -]זוהר 

'ֶ֣אל אחיד של הכתוב ר֣הֶ֖ ֵ֥ ר׃-ַוְיַדּב  אמ ָֽ הּ֣ל  ֶׁשֵ֥ )טט: ע"פ הגר"א ועוד מפרשים, מלת יסוד משמעה הלכה ודא יסוד  וכל פעם מתגלה תוכן אחר ממנו( מ 

 (, והאריז"ל בפרע"ח )פרי עץ חיים שער הזמירות פ"ד כתב הלכ"ה אותיות הכל"ה שהיא המלכותומורכבת מי' ו'סוד'
 

משה לאמר" שהם באותם טעמים -משה לאמר" ושבעים הפסוקים "וידבר ה' אל-שה הפסוקים בתורה "ויאמר ה' אלמוצע לומר על חמי

ר֣מרכא טפחא, ...  – 'ַוּי ֵ֥אֶמר֣הֶ֖֣)פרט לאחד( כי תבנית הטעמים של שני אופני הפתיחה  ֵ֥ מרכא טפחא, פועלת בתפקיד כעין  – 'הֶַ֖֣וְיַדּב 

֣ר( ז,פט נשא 'במ) .]ספורנו[פי' קבוצת פרטים שעשויה להתרחב. הדבר מרמז ל ַּדּב  מוצע .  כי כל פעל ה' למענהו ובהשכילו את עצמו...  מ 

לומר שתבנית הטעמים מרמזת שהקב"ה אמר למשה את הכתוב שאחרי פסוק זה, והוסיף עליו את הפרד"ס עליו ועל הכתובים שאחריו עד 

 פה.-למופע הבא של פסוק כזה, וזהו היסוד של התורה שבעל
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

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

ה-ֶאל' בה' ח,א( )במ ֶׁשֵ֥  המשך ההסבר ע"פ )ב(משה החמרי )ב( משה שגשמו נתהפך לרוחני. מצב )א( -מקף כרב – מ 

כי לזהרת חומרויותיו ובהירת גשמו אשר נתהפך לרוחני, ונעלה יותר מכל הנבראים, והיה רואה ...  [אור שמח הלכות תשובה פרק ה]
חירה, ולא היה שייך בו צווי להאמין, שהכל ראה עין בעין, והיה רואה פעולת כל תמונת כבוד ד' פנים אל פנים, והיה נעדר מן הב

מצוה ומצוה, לכן נהיה שפל בערכו מול הפחות שבישראל, שהוא בתומתו צריך להאמין, והיה בחירי, והאמין מהשגחת השם 
שהמה על פני האדמה, ולא ראו מאומה, ובשלמותו ובמצוותיו, וזה מאמר הכתוב ומשה היה עניו מאד מכל האדם, ובמה היה עניו, 

 והיה להם המצוה המיוחדת היא האמונה, ובכל מפעלם היו בחירים, לא כן האיש משה איש אלדים ועלה למרום שמים, ודפח"ח
 .)ודברי פי חכם חן(

ה-ֶאל)במ' בה' ח,א(  ֶׁשֵ֥ יש המ ש ֛  )דב' ז"ה לג,א(מצב )א( משה כאדם המנהיג של בני ישראל )ב( -מקף כרב – מ  ֥ ים אִּ ֖ בקבלו הנבואה מה'  הֱָׁאֹלהִּ

ה בְׁכָׁל-ֹלא]ז[  )במ' בה' יב( ֑ י מ ש  ֣ דִּ ן ע בְׁ ן ֽהּוא׃ -ֵכ֖ ֥ י נ ֱאמָׁ ֖ ל]ח[ ֵביתִּ ה א  ֣ ב ר-פ  ה ֲאד  ֥ת ה֖ -פ ֞ ֻמנ  ת ּותְׁ יד ֔ חִּ ה  וְֹׁ֣לא בְׁ א  רְׁ ר  '֗בֹו ּומ  ֵב֖ ד  ם לְׁ ד ּוע   ֹ֣לא יְֵׁראת ֔ יט ּומ  ֑ י בִּ

ֽה׃ י בְׁמ ש  ֥ דִּ בְׁ ע   בְׁ

ה-ֶאל ֶׁשֵ֥ ררכא מרבה את מספר ההגבלות הנלמדות מטעם סלוק של מלת מ – מ  אמ ָֽ שנדבר בו בסיני )ראה ספ"ב נח(; )א( הקול החזק  ּל 
 )ב( שרק משה שומע הקול )ע"פ רש"י וראב"ע(. .((ז,פט נשא 'במ) )רש"י וכשמגיע לפתח היה נפסק ולא היה יוצא חוץ לאהל

 

ןְ֣ואָ֣ במדבר בהעלותך ח,ב: ל־ַאֲהר ֔ ֶאָֽ ר֣  ֹות:ַּדּב  ְבַעֵ֥תַ֣הּנ רָֽ ירּוׁ֣ש  ֶ֖ הָ֣יא  ֣יַ֣הְּמנֹוָר֔ ְּפנ   ֣ תֶ֣אל־מּול ֶאת־ַהּנ ר ֔ ְתָך֣  ָל֑יוְּ֣בַהֲעֹלָֽ ֣א  ַ֣מְרָּתֶ֖
ת֣(ח,ב ' בה'במ)  שבעת קני המנורה  [ז"ה,רמב"ם בית הבחירה פ"ג]מצב של הנרות )א( הנרות היו קבועים במנורה -מקף כרב – ֶאת־ַהּנ ר ֔

 .הנרות קבועים בקניםנרותיה מעכבין זה את זה בין שהיתה של זהב בין שהיתה של שאר מיני מתכות, וכל  מעכבין זה את זה, ושבעת

ד"א בהעלתך את הנרת כמשמעו לשון עליה כשתעלה את הנרות הן ...  (ח,ב ' בה'במ) [חזקוני])ב( הנרות לא היו חלק מהמנורה כגון פי' 
יהן קבועות היו שהרי כתיב בפ' ויקהל ויעש את המנורה וגו' ויעש את נרותיה הלוצי"ש בלע"ז על הקנים למקומם ואין לומר על

 .שבעה ומלקחיה וגו'

ת֣(ח,ב ' בה'במ) ֶאת־ַהּנ ר ֔ ְתָך֣  ְתָך֣  (ח,ב ' בה'במ) [רש"י]קטן, שני לימודים בפשט הכתוב כפי' -פשטא זקף – ְּבַהֲעֹלָֽ )לימוד א(  א-ְּבַהֲעֹלָֽ

ועוד  )לימוד ב(כתוב בהדלקתן לשון עליה, שצריך להדליק עד שתהא שלהבת עולה מאליה.  על שם שהלהב עולה, הדלקת הנרות
 :הכהן עומד ומטיב גלפני המנורה שעליה בדרשו רבותינו, מכאן שמעלה היתה

הכא אגב יש לומר דעיקר דרשא היא מקרא דפרשת תצוה מלהעלות נר תמיד ו)טט: הסבר איך שתי הדרשות נלמדות מהכתוב( ...  [ב ח"שפת]
ואי למעלה אחת לחוד הוא דאתא  להעלות ולא בהעלתךגררא נקטיה ועוד יש לומר דאי לשלהבת עולה מאליה לחוד הוא דאתא היה לו לכתוב 

 תרווייהולמדרש  בהעלותךאלא להכי כתיב  במעלותךהיה לו לכתוב 
ואם תאמר ( ]מעשי למלך רמב"ם בה"ב פ"ג,הי"א[-ה, הסבר ה)טט: הסבר מדוע צריך מעלה לפני המנורה אע"פ שהכהן גבוה מן המנור ג[ ח"שפת]

והרי קומתו של אדם ד' אמות דהיינו כ"ד טפחים וקומתה של מנורה לא היה כי אם י"ח טפחים כדפירש"י בפרשת תרומה ואם כן למה צריך 
כדי שלא יבואו האומנין למעילה, "א[ ]מעשי למלך רמב"ם בה"ב פ"ג,הי )ע"פ למעלה. ויש לומר לפי שהטפחים של בית המקדש היו שוחקות

ואם כן י"ח טפחים של מנורה היו כמו  טפחים ומשלמים לפי אמה של ששה טפחים, או כאן נראה לפי טפחים שוחקים( 5מזמינים מהם באמה של 
)טט: ההסבר הזה  :הכ"ד טפחים של חול דהיינו כנגד קומתו של אדם ואם בא להטיב צריך שיראה בנרות כדי שייטיב אותם לכך צריך מעל

 טפח( 24=  6*  3( *  4/  3מוסיף לכל טפח שליש טפח וזה הרבה מאד )
 
ששת הנרות הקבועים בששת הקנים היוצאים מן המנורה כולן פניהם לנר האמצעי שעל קני המנורה וזה הנר  "ח[ה,רמב"ם בית הבחירה פ"ג]

 .האמצעי פניו כנגד קדש הקדשים והוא הנקרא נר מערבי
ואבן היתה לפני המנורה ובה שלש מעלות שעליה כהן עומד ומטיב את הנרות ומניח עליה כלי שמנה  [א"הי,בית הבחירה פ"ג רמב"ם]

 .משנה בספ"ג דתמיד )דף כ"ט( ]כסף משנה רמב"ם בה"ב פ"ג,היחא .ומלקחיה ומחתותיה בשעת הטבה
"ל משום דג' מעלות כתיבי בקרא וכו' וגבי מזבח נאסרו מעלות ובה שלש מעלות וכו'. פירש הרע"ב ז רמב"ם בה"ב פ"ג,הי"א[מעשה רקח ]

והרי קי"ל דקומת האדם ג' אמות בלא הראש כמ"ש התוס'  .כמ"ש רבינו ספ"א וצ"ל דגזירת הכתוב היא ואין להקשות דלמה לי אלו ג' מעלות
ל אדם מגיע בשוה לי"ח טפחים של מנורה וכיון ומבואר שם דבאמה בת ו' טפחים קאמר כמ"ש רש"י ז"ל שם הרי דגופו ש... בפסחים דף ק"ט 

ואדרבה בעלייתו זו היה צריך להשפיל ידיו כדי  י?לה שכן אבן זו למאי מהנייא ואי כדי להניח עליה כלי שמנה וכו' כמ"ש רבינו מעלות למ
דשן הפיות בטוב ולהריק בהן השמן להדליק ולא זו הדרך ואין זה קשה דהאבן במעלותיה היתה צריכה להיות הכהן גבוה מגוף המנורה כדי ל

 ודייקי דברי רבינו שכתב שעליה הכהן עומד ומטיב את הנרות.
ה֣(ח,ב ' בה'במ) [רש"י] ֣יַ֣הְּמנֹוָר֔ ְּפנ   ֣  :אל מול נר אמצעי שאינו בקנים, אלא בגוף של מנורה - ֶאל־מּול

ה֣(ח,ב ' בה'במ) ֣יַ֣הְּמנֹוָר֔ ְּפנ   ֣  [ספרי בהעלותך פיסקא נט]ודים בפשט הכתוב "פני המנורה". קטן, שני לימ-פשטא זקף – ֶאל־מּול

ה ֣יַ֣הְּמנֹוָר֔ ְּפנ   ֣ )א( ששה נרות שבקנים פונים לכיוון הנר שבאמצע המנורה. )ב(  אפשר שההסבר הוא :עשה לה מול ופנים, ֶאל־מּול

ה"ל אל מול פני המנורה יאירו מלמד שמצדד ובמגילה כ"א ב' מייתי ברייתא זו בז בה"ב פ"ג,ה"ח[ רמב"ם הר המוריה]אפשר כהסבר הבא: 
 פניהם כלפי נר מערבי ונר מערבי כלפי שכינה וא"ר נתן מכאן שהאמצעי משובח

רמב"ם  ]מעשי למלךמצב של כיוון עמידת המנורה, הסבר ע"פ -מקף כרב – ֶאל־מּול ֣֣(ח,ב ' בה'במ)נברר מה מלמד טעם מקף בתוכן 

מערבי הוא הנר האמצעי שבגוף המנורה פונה לכיוון השכינה בקדש הקדשים, במצב זה מתחיל להיטיב )א( צפון דרום ונר   בה"ב פ"ג,הי"א[

את המנורה מהנר הצפוני כי הכהן הולך בין שולחן בצפון ובין מנורה דרומית לו, והוא הנר הראשון שמגיע אליו ואין עוברים על המצוות. 

גבו לקה"ק )צ"ע(. )ב( מזרח מערב ונר מערבי הוא הנר השני ממזרח ולפי ]רש"י[ והמעלה הייתה מערבית למנורה, ז"א שהכהן פונה עם 
להלן גם הוא פונה לנר שבאמצע המנורה, ונר אמצעי פונה מול השולחן שעמד בצפון המשכן ואח"כ בצפון ההיכל במקדש. והמעלה הייתה 

הנר ]רמב"ם בית הבחירה פ"ג,ה"ח[ -"ם. ואז צריך הסבר על המצב )ב( הוא כדעת הרמב ]מעשי למלך בה"ב פ"ג,הי"א[צפונית למנורה. לדעת 
 )האם בצידוד לצפון מערב?( האמצעי פניו כנגד קדש הקדשים

ה (ח,ב ' בה'במ) ֣יַ֣הְּמנֹוָר֔ ְּפנ   ֣ תֶ֣אל־מּול ר ֔ ֶאת־ַהּנ  ְתָך֣   תבנית טעמים המלמדת על הקש.  –קטן -קטן ... זקף-... זקף - ְּבַהֲעֹלָֽ

 בין עבודות במנורה ובין עבודות במזבח הפנימי כפסקי רמב"ם הבאים אפשר שמלמד על הקשר
ובשעת פתיחת השער שוחטין את התמיד ואחר כך נכנסין להיכל שני כהנים, האחד שזכה בדישון המזבח ...  [ ]ה"א[רמב"ם תמידין ומוספין פ"ו]

 שהשוחט שוחט את התמיד, ואחר כך זורק הדם זה שקבלו.  והמדשן את המזבח מדשנו בשעה [הלכה ב] הפנימי והשני שזכה בדישון המנורה. 
 וגו'  מן ההיכל, )מטיב המנורה והמדשן מזבח הפנימי( ואחר שזורקין את הדם מטיב זה שבהיכל חמש נרות ויוצאין שניהן [הלכה ג]

כנס זה שזכה בדישון המנורה ומטיב שתי הנרות ואחר כך מפיסין פייס שלישי ורביעי וזוכה בקטורת מי שזכה ונכנס ומקטיר ואחר כך נ...  ]הלכה ד[
 .ויוצא זה שהקטיר עם מדשן המנורה, ועומד על מעלות האולם הוא ואחיו הכהנים

ֹות֣(ח,ב ' בה'במ) [רש"י]  ְבַעֵ֥תַ֣הּנ רָֽ ירּוׁ֣ש  ֶ֖ ששה שעל ששת הקנים, שלשה המזרחיים פונים למול האמצעי, הפתילות שבהן, וכן  - ָיא 
 :הפתילות למול האמצעי. ולמה, כדי שלא יאמרו לאורה הוא צריך שלשה המערביים ראשי

ֹות  :כדי שלא יאמרו לאורה הוא צריך סלוק כמגביל את כיוון הפתילות אל גוף המנורה – ַהּנ רָֽ

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 ( )בהשתתפות נחלת יעקב(טא )התשע"ח,במדבר בהעלתך  5.6 
 

ֵ֛רֶ֣אל: י,במדבר בהעלותך ט ר-ַּדּב  אמ ֑ ל֣ל  ֶ֖ ְׂשָרא  ֵ֥י֣י  ְּ֣בנ 
֣֣֣ ֣יׁש֣א  יא  ְהֶיָֽה-יׁשּ֣כ  ַסח֣-י  םְ֣וָעֵָׂ֥שהֶ֣פֶ֖ יֶכ֔ ת  ר ֣ ם֣אֹ֚וְ֣לד  הָ֣לֶכ֗ ָק֝ ֶרְךְ֣רח  ֶפׁש֣אֹוְ֣֩בֶד֨ ָלֶנ֡ ֣א֣֣׀ '׃לַָ֣טמ  ֣֣הָֽ

֣יׁש (,יטבהע'  'במ)ממילת  ]פסחים סו,ב[-...דרשו ב ]מתיבתא פסחים עו,ב[ ע"פ כי יחיד טמא נדחה ואילו אם רוב הצבור טמא אין נדחים,  א 

יד(. ואילו שאר קרבנות שקבוע להם זמן דוחים את הטומאה ואינם  –)במ' בהע' ט,א -בטומאה וזה נלמד מהפסח קרב בטומאה ונאכל 
 נאכלים בטומאה.

חמשה דברים באין בטומאה ואינן נאכלין בטומאה: העומר, ושתי הלחם, ולחם הפנים, וזבחי שלמי . :משנה [בבלי פסחים עו,ב]
 -, ושעירי ראשי חדשים. הפסח שבא בטומאה ירים את שתי הלחם הבאים עמם לאכילת כהנים()שני כבשי שלמים הקרבים בשבועות ומת צבור

ֽה: ,ד(יבבא  'שמ)מועד קבוע, ונאמר עליו ב)קרבן צבור, .נאכל בטומאה, שלא בא מתחילתו אלא לאכילה סּו ע ל־ה ש  כ ֖ י ָאכְׁ֔לֹו תָׁ ֣ יש לְׁפִּ  (אִִּ֚

למעוטי חגיגת  -למעוטי מאי?  (חמשה קרבנות צבור בשמותיהם, מזה לומדים שיש קרבנות אשרוגם נמנו )חמשה  )היות ונאמר במשנה(. גמרא
תדחי טומאה. קא משמע לן: כיון דאית ליה תשלומין  -חמשה עשר. דסלקא דעתך אמינא: כיון דקרבן ציבור הוא, וקביעא ליה מועד 

 -! נאכלים בטומאה(אינם בטומאה ו ים)הקרב נמי שעירי הרגלים לא דחיא טומאה. וניתני -לא דחיא שבת. ומדשבת לא דחיא  -כל שבעה 
אי הכי, שעירי  -. )שהם קרבנות שנזרק דמם על המזבח, מהם לומדים לשאר קרבנות של בעלי חיים הדומים להם( הא תנא ליה זבחי שלמי צבור
 :אמרי -, ם לקרבן שלמי צבור(כי גם הם דומישלא ישנה אותם ) דהא תנא זבחי שלמי צבור! ראשי חדשים נמי לא ניתני

)אז לא יכללו בין הבאים בטומאה ואינם שעירי ראשי חדשים איצטריכא ליה. סלקא דעתך אמינא: הא לא כתיב בהו מועד  [אעז,]פסחים 

ֽמּוז ,יד(יחזקאל ח)קא משמע לן דראש חדש איקרי מועד, כדאביי. דאמר אביי:  - נאכלים בטומאה( ציאת מצרים שבו לי 2)בשנת  דהאי שתא ת 

י א,טו( )איכה, דכתיב יום( 30מלא בן ) מלויי מליוה תמוז היה(חודש נשלחו המרגלים  ֑ ר ב חּורָׁ ב ֣ ד לִּשְׁ ֛י מֹוֵע֖ ל  א עָׁ ֥ רָׁ יום  30-)בגלל עיבור תמוז ל קָׁ

ד כך, ראש חודש שהוא יום העבור נקרא בכתוב-וליל תשעה באב נעשה בכיה לדורות. לפי ח' אב-המרגלים חזרו ב  (מֹוֵע֖

ד א,טו( )איכה ֛י מֹוֵע֖ ל  א עָׁ ֥ רָׁ מרכא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא מועד והשונים בהלכותיהם ביחס לנושא. יש  – קָׁ

 קרבנות שקבוע להם מועד, הקרבים בטומאה ואינם נאכלים בטומאה, יש הבאים בטומאה ונאכלים בטומאה )פסח(

בֵ֣  )וי' אמר כג,מד(מילי? דתנו רבנן:  למימרא דכולהו ממועד אתו, מנהני ה רו יְׁד  י מ ש ֔ ת־מ ֲעֵד֖ בתורת כהנים הוא גבי עומר ושתי  :רש"י) 'ה֑  א 
ואפילו  - במועדוואפילו בשבת,  - במועדו, מה תלמוד לומר? לפי שלא למדנו אלא לתמיד ופסח שנאמר בהו במועדו,  (הלחם.

ֲע֥שּו ל האֵ֛  )במ' פי' כט,לט(שנאמר  -בטומאה. שאר קרבנות ציבור מניין  ם' ל ה֖  ת  ֑ כולל  )הכוונה לכל קרבנות הצבור שנאמרו בפר' פינחס בְׁמֹוֲעֵדיכ 

 .(מוספי שבועות
 

ֲע֥שּו ל האֵ֛  )במ' פי' כט,לט( ם' ל ה֖  ת  ֑ ֲע֥שּו תביר – ל האֵ֛  )במ' פי' כט,לט(, בְׁמֹוֲעֵדיכ  ה֖  ת  םמרכא טפחא,  –' ל  ֑  אתנח   – בְׁמֹוֲעֵדיכ 

ֲע֥שּו ל האֵ֛  )במ' פי' כט,לט( תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא קרבנות צבור, העשויה להתרחב, ועל חלקם  – 'ל ה֖  ת 

ֲע֥שּושל הפרטים לא חלה הלכה מסוימת.  ואפילו בשבת,  - במועדותמיד ופסח שנאמר בהו במועדו, על  מרכא טפחא, לרבות –' ל ה֖  ת 
 יבואו בשבת ובטומאה. האותיות הקטנות מוסברות להלן.(שאין להם תשלומים ש) שאר קרבנות ציבורשגם ואפילו בטומאה.  - מועדוב

 הקבוצה המורחבת של קרבנות ציבור הבאים בשבת ובטומאה ממועטת בשני מיעוטים. 
 בתפקיד מחלק וממעט,  תביר – ל האֵ֛  )במ' פי' כט,לט(-אחד הנלמד מ

ם )במ' פי' כט,לט(-מד מואחד הנל ֑  אתנח, כמגביל על מי ההלכה זאת חלה.   – בְׁמֹוֲעֵדיכ 

את  )במ' פי' כט,לט(הממעט מהכתוב על קרבנות שבפר' פינחס  תביר – ל האֵ֛  )במ' פי' כט,לט(אפשר כי מיעוט אחד נלמד מטעם מלת 

 . )וי' אמר כג,מד(-תרבים לדחיית שבת וטומאה מהקרבנות הבאים עם העומר)אמר כג,יב( ושתי הלחם )אמר כג,יח,יט( שהם מ

םאפשר כי המיעוט או ההגבלה השניה נלמד מטעם מלת  ֑  אתנח, מגביל רק לקרבנות צבור שאין להן תשלומין.  – בְׁמֹוֲעֵדיכ 

הקרבה, , מחלק בין קרבנות צבור שמועדם קבוע ואין להם תשלומים שידחו שבת וטומאה לתביר – ל האֵ֛ אבל אפשר שטעם מלת 

וממעט קרבנות צבור שיש להן תשלומין מלדחות שבת וטומאה. ואילו הגבלת הלימוד רק לקרבנות שבפר' פינחס הוא מטעם מלת 

ם ֑  אתנח, ועומר ושתי הלחם מתרבים לדחית שבת וטומאה מכתוב בפר' אמר.  – בְׁמֹוֲעֵדיכ 

 

ֲע֥שּו ל האֵ֛  במ' פי' כט,לט()לומד מהכתוב  [ירושלמי )וילנא( מסכת ראש השנה פרק א]אפשר כי  ם' ל ה֖  ת  ֑ זמן הבאת  אתנח כמגביל – בְׁמֹוֲעֵדיכ 

 קרבנות נדרים ונדבות למנוע "לא תאחר" כנלמד להלן. הבבלי לומד זאת מהכתוב "לא תאחר". 

רגל יכול רשות תלמוד אלו עופות ומנחות לרבות את כולם שיהו קריבין באשר תתנו לה'  [ירושלמי )וילנא( מסכת ראש השנה פרק א]
ֲע֥שּו ל האֵ֛  במ' פי' כט,לט() לומר ם' ל ה֖  ת  ֑  ו[,ה,]דברים יב אלה קבען חובה שיהו כולן קריבין ברגל. יכול באיזה רגל שירצה ת"ל . בְׁמֹוֲעֵדיכ 

ה רגל הראשון אלא זובאת שמה והבאתם שמה  אם להתיר כבר התיר אם לקבוע כבר קבע אם כן למה נאמרובאת שמה והבאתם שמה 
ֲע֥שּו ל האֵ֛  במ' פי' כט,לט()שפגעת בו. יכול אם עובר אחד מהן. ולא הביא יהא עובר עליו משום בל תאחר תלמוד לומר  ם' ל ה֖  ת  ֑ . בְׁמֹוֲעֵדיכ 

פסח עד . רבי שמעון אומר שלשה רגלים כסדרן כיצד נדר לפני העד שיעברו עליו רגלי השנה כולהעליו משום בל תאחר  אינו עובר
שיעברו עליו פסח ועצרת וחג נדר לפני העצרת עד שיעברו עליו עצרת וחג ופסח ועצרת וחג נדר לפני החג עד שיעברו עליו החג 

 .  ופסח ועצרת וחג
 הגמרא לומדת על הקרבנות של עומר ושתי לחם שהתמעטו מהלימוד בפר' פינחס.

בֵ֣  )וי' אמר כג,מד(תלמוד לומר  -לחם והקרב עמם מניין לרבות עומר והקרב עמו, שתי ה [אעז,]פסחים המשך  ה רו יְׁד  י מ ש ֔ ת־מ ֲעֵד֖ ' ה֑  א 

י ֵנ֖ ל־בְׁ ֵאֽל א  רָׁ צריכי; דאי כתב רחמנא  -הכתוב קבעו מועד אחד לכולן. וכל הני למה לי?  )פסוק המסכם את פרשת המועדים בפר' אמר( :יִּשְׁ
פסח שהוא  -לא, קא משמע לן. ואי כתב רחמנא פסח  -, אבל פסח לה הנשרף כולו()קרבן עו שכן תדיר וכליל -תמיד, הוה אמינא: תמיד 

. ואי כתב ( בא בטומאהתמיד ) אימא לא, קא משמע לן -, אבל תמיד דאין ענוש כרת )מפני חומרתו בא בטומאה ונאכל בטומאה( ענוש כרת
אימא  -ל, פסח שהוא ענוש כרת, אבל שאר קרבנות ציבור הוה אמינא: הני הוא יש בהן צד חמור: תמיד תדיר וכלי -רחמנא הני תרתי 
ֲע֥שּו ל האֵ֛  ,לט(כט ' פי'במ)לא, כתב רחמנא  ם' ל ה֖  ת  ֑ ֲע֥שּו ל האֵ֛  ,לט(כט ' פי'במ). ואי כתב רחמנא גבי מוספים( :רש"י) בְׁמֹוֲעֵדיכ  ם' ל ה֖  ת  ֑ , בְׁמֹוֲעֵדיכ 

והכבשים הקרבין עמהן האמור בתורת כהנים ואינם אמורים רש"י: ) עומר ושתי הלחם הוה אמינא: שאר קרבנות ציבור הבאין לכפר. אבל
כל קרבנות  צבור ) לא, קא משמע לן -בעלמא נינהו  את החדש זה במדינה וזה במקדש(רש"י: ) דאין באין לכפר, אלא להתיר בפר' פינחס(

לחם לחודייהו הוה אמינא: אדרבה, עומר ושתי הלחם דאלימי, . ואי כתב רחמנא עומר ושתי ה( בטומאה יםבאבמועד קבוע דוחים שבת ו
 .אע"פ שלא באים להתיר( בטומאה יםבאכל קרבנות  צבור דוחים שבת ו) לא, קא משמע לן -דבאין להתיר, אבל הנך 
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
רה הנלמד משעירי , ובכולם יש ענין של כפ)במ' פי' כט,לט(-קרבנות צבור של שבועות וסוכות נלמדים מ ]מלבי"ם ויקרא אמר רח[ע"פ  

 הרגלים. ומתמעט מכאן העומר ושתי הלחם והקרבים עמם כי הם באים להכשיר ולא לכפר. 

ֲע֥שּו ל האֵ֛  במ' פי' כט,לט()וקרבנות יתר רגלים למד מן  ]מלבי"ם ויקרא אמר רח[ ם' ל ה֖  ת  ֑ . ועדיין לא ידענו שעומר והקרבנות בְׁמֹוֲעֵדיכ 
 ל האֵ֛  במ' פי' כט,לט() ולא נאמר עליהםרבים עמהם דחי שבת. כי עומר ושתי הלחם לא נז' בפ' פנחס הקרבים עמו וכן שתי הלחם והק

ֲע֥שּו ם' ל ה֖  ת  ֑ מכשיר אכילה  )העומר באו רק להכשיר ללמדם מיתר קרבנות הרגלים ששעירי הרגלים מכפרים והם פשראי וא בְׁמֹוֲעֵדיכ 

בֵ֣  )וי' אמר כג,מד(. ולכן סיים גם בסוף אמור (חות מתבואה חדשה במקדשמכשיר מנ ושתי הלחם מתבואה חדשה בגבולין, ה רו יְׁד  י מ ש ֔ ת־מ ֲעֵד֖  'ה֑  א 
 .שגם עליהם נאמרו שיבואו במועדם לדחות שבת

בֵ֣  )וי' אמר כג,מד(  ה רו יְׁד  י מ ש ֔ ת־מ ֲעֵד֖ ה.  'ה֑  א  העומר)אמר כג,יב( ושתי קטן מלמד על שתי קבוצות הקרבנות, אלו הבאים עם -זקף – מ ש ֔
יהלחם )אמר כג,יח,יט(,   ת־מ ֲעֵד֖  מלת "את" מרבה אותם להלכה לדחות שבת וטומאה.  – א 

י )וי' אמר כג,מד( ת־מ ֲעֵד֖  מקף בורר הבדל בין העומר ובין שתי הלחם שמתברר בהסבר על טעם טפחא. – א 

י )וי' אמר כג,מד( ת־מ ֲעֵד֖ נתו אינה דוחה שבת וכנראה גם טומאה ואילו הקרבנות הבאים עם שתי טפחא כשנוי רק בשתי הלחם שהכ – א 

דוחה  )של שתי הלחם( ואין עשייתן [ח"ה,רמב"ם תמידין ומוספין פ"ח]הלחם שונים בכך משתי הלחם עצמם ודוחים שבת וטומאה. 
 לא לגבוה.יום טוב ואין צריך לומר שבת אלא אופין אותן מערב יום טוב שנאמר הוא לבדו יעשה לכם לכם ו

 אבל העומר דוחה שבת וטומאה וגם הקרבנות הבאים עם העומר דוחים שבת וטומאה

 

ַסחַּ֣בּ֣יֹוםַ֣ה֑הּוא֣ ,ו:ט בהעלתך במדבר ת־ַהֶּפֶ֖ ּוַ֣לֲעׂש  םְ֣ול א־ָיְכלֵ֥ ְלֶנֶ֣פׁשָ֣אָד֔ ים֣  א  רָ֣היּ֤וְ֣טמ  יםֲ֣אֶׁש֨ יֲ֣אָנׁש ֗ ֣ ַ֣וְיה 
ֵ֥י ְפנ  ֶׁשֵ֛הְ֣ול  ֵ֥י֣מ  ְפנ  ְקְר֞בּו֣ל  ַּֽי  ּוא:ַ֣וָֽ ןַּ֣בּיֵֹ֥וםַ֣ההָֽ  ַאֲהר ֶ֖

ים ,ו(טבהע'  'במ) י ֲאנָׁשִּ֗ ֣  חמשה דברים באין בטומאה ואינן נאכלין בטומאה. משנה [בבלי פסחים עו,ב]מונח רביע בתפקיד חמש  – ו יְׁהִּ
טהורים אף על  טמאים ומקצתם )של כהנים שעובדים ביום שחל בו פסח ראשון(היו מקצת בית אב [ הלכה יד] [רמב"ם ביאת המקדש פ"ד]

, אם היו רוב הכהנים הנכנסין שם בירושלים בזמן )הטהורים מקריבים, הטמאים אוכלים( פי שרובן טמאי מת לא יקריבו אלא הטהורים
 הקבוע טמאין יעשו בטומאה. 

יה היא עתה ומפני מה מחזירין על הטהור מבית אב אחר, מפני שהטומאה לא הותרה בציבור אלא באיסורה עומדת ודחו[ הלכה טו]
 מפני הדחק, ואין דוחין כל דבר הנדחה אלא במקום שאי אפשר ומפני זה צריכה ציץ לרצות עליה. 

ם ,ו(טבהע'  'במ)ומנין שטומאת מת דחויה בציבור שנאמר [ הלכה טז] ֣פ ש ָאדָׁ֔ ים  לְׁנ  ֵמאִּ ֤יּו טְׁ ר הָׁ ים ֲאש ֨ י ֲאנָׁשִּ֗ ֣ , כך למדו מפי השמועה ו יְׁהִּ
שידחו לפסח שני אם היו טמאים, אבל ציבור שהיו טמאי מת אינן נדחין אלא הטומאה תדחה ויעשו פסח שאנשים יחידים הם 

 .בטומאה, והוא הדין לכל קרבן שקבוע לו זמן כפסח שהוא דוחה את הטומאה

ים  ,ו(טבהע'  'במ)  י ֲאנָׁשִּ֗ ֣ רו יְׁהִּ למדו מפי  טז[הלכה ] [קדש פ"דרמב"ם ביאת המ]קדמא, קדם הפסח לסיום טומאת מת של יחידים,  – ֲאש ֨
  שאנשים יחידים הם שידחו לפסח שני אם היו טמאים, )טט: כעין מן הטעמים שרובן נשמעין(השמועה 

ן ,ו(טבהע'  'במ) ֵנ֥י ַאֲהר ֖ ה וְׁלִּפְׁ ֛ ֵנ֥י מ ש  ֞בּו לִּפְׁ רְׁ ִּקְׁ ֽי ור גרשיים ... תביר, כעין יצא להקל ולהחמיר, להקל להקרבה בטומאה של קרבנות צב – ו 

ן שמועדם קבוע ואין להם תשלומין ולהחמיר כנרמז בכתוב הבא ותבנית הטעמים שלו   ֵנ֥י ַאֲהר ֖ ה וְׁלִּפְׁ ֛ ֵנ֥י מ ש   . לִּפְׁ

ן  ֵנ֥י ַאֲהר ֖ ה וְׁלִּפְׁ ֛ ֵנ֥י מ ש  פְׁ  בכתוב זה יש שתי תבניות טעמים המלמדות על שני מצבים וכתוצאה שתי הלכות.  –לִּ

ֵנ֥ )מצב א(  ה וְׁלִּפְׁ ֛ ֵנ֥י מ ש  ן לִּפְׁ מרכא תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא והשונים ב)הלכה א( ביניהם בקשר  –י ַאֲהר ֖

 לנושא.

ן )מצב ב(  ֵנ֥י ַאֲהר ֖ ה וְׁלִּפְׁ ֛  תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא ועל חלקם לא חלה )הלכה ב( בקשר לנושא –מ ש 

ה וְׁלִּפְׁ )מצב א(  ֛ ֵנ֥י מ ש  ן לִּפְׁ )הלכה א( ביניהם בקשר -מרכא תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא והשונים ב –ֵנ֥י ַאֲהר ֖

 לנושא. נשלב הבדלי הלכה בלשון הרמב"ם.
טמאים ומקצתם  )של כהנים שעובדים ביום שחל בו פסח ראשון(היו מקצת בית אב  )הבדל א([ הלכה יד] [רמב"ם ביאת המקדש פ"ד]

היה כל . המצב הבא שייך לתכונה ב}, )הטהורים מקריבים, הטמאים אוכלים( ף על פי שרובן טמאי מת לא יקריבו אלא הטהוריםטהורים א
אם היו רוב הכהנים הנכנסין שם בירושלים  (ב)הבדל  {בית האב טמאי מת יביאו בית אב אחר, היתה כל המשמרה טמאי מת מחזירין על משמרה אחרת,

 עשו בטומאה. בזמן הקבוע טמאין י
ן )מצב ב(  ֵנ֥י ַאֲהר ֖ ה וְׁלִּפְׁ ֛  תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא ועל חלקם לא חלה )הלכה ב( בקשר לנושא –מ ש 

ם ,ו(טבהע'  'במ)רק בטומאת מת כנאמר  ֣פ ש ָאדָׁ֔ ים  לְׁנ  ֵמאִּ ֤יּו טְׁ ר הָׁ ים ֲאש ֨ י ֲאנָׁשִּ֗ ֣   אחרות.ההקרבה מותרת ולא בטומאות , ו יְׁהִּ

קרבן צבור שיש לו  .כל קרבן שקבוע לו זמן כפסח שהוא דוחה את הטומאהטז[ הלכה ] [רמב"ם ביאת המקדש פ"ד]ע"פ 

היה כל בית האב טמאי מת יביאו בית אב אחר, היתה כל ... [ הלכה יד] [רמב"ם ביאת המקדש פ"ד]תשלומים לא יקרב בטומאה.  
ומפני מה מחזירין על הטהור מבית אב אחר, מפני שהטומאה לא [ הלכה טו]...  ,המשמרה טמאי מת מחזירין על משמרה אחרת

הותרה בציבור אלא באיסורה עומדת ודחויה היא עתה מפני הדחק, ואין דוחין כל דבר הנדחה אלא במקום שאי אפשר ומפני זה 
 צריכה ציץ לרצות עליה. 

 

ה יודע אהרן היה יודע, אלא סרס המקרא ודרשהו דברי רבי יאשיה )ד"א אפשר משה לא הי...  [כ ספרי]. דרך הסבר בהלכות דרך ארץ
כששניהם יושבין בבית המדרש באו ושאלום.  [רש"י] :אומר משום ר' אליעזר בבית המדרש באו ועמדו לפניהם [אבא חנן]ר' אבא( 

מטות  -טט ) כמו שכתוב בספרי...  ([)מלבי"ם התורה והמצוה] ולא יתכן לומר זה אחר זה, שאם משה לא היה יודע, אהרן מנין לו:

 . מפרש שרבי יאשיה סבר אין חולקים כבוד לתלמיד במקום הרב, ורבי אליעזר סבר חולקים, בבא בתרא קיט )בבלי(ו (בבנות צלופחד

ֵ֥י֣היות ואות או מלת היחס  ְפנ  ו יושבים בבית שוים במעלה ולכן סבר רבי אליעזר שהי באה לפני משה ולפני אהרן לכן נראה שהנושאיםל 

שאין חולקים כבוד לתלמיד במקום הרב היה לו לכתוב לפני משה ואהרן אחרי  שסבירא ליההמדרש וחלקו כבוד לשניהם. לרבי יאשיה 

ֵ֥ישאהרן טפל למשה, אך כיון שכתוב  ְפנ  ֵ֥י֣...  ל  ְפנ   שבאו תחילה אל אהרן ואח"כ אל משה.סבירא ליה, וע"כ ְול 

ן ֵ֥יַ֣אֲהר ֶ֖ ְפנ   אהרן,שמרבה את בית המדרש או הסנהדרין על אפשר  כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב,א טפחא, מרכ - ְול 

ן ֵ֥יַ֣אֲהר ֶ֖ ְפנ  ֶׁשֵ֛הְ֣ול  ֵ֥י֣מ  ְפנ  , כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא ושונים בהלכותיהם או עניניהם לגבי הנושא מרכא תביר מרכא טפחא – ל 

צטרפים וזה לפי דעת ר' יאשיה שאין חולקים כבוד לתלמיד במקום הרב )הכיבוד לא או לא מצטרפים. כאן נסביר לפי התפקיד שלא מ

 מצטרף(. קודם שאלו בבית הדין ללא אהרן, אח"כ שאלו את אהרן, אח"כ שאלו את משה.

ןואין לי הסבר לתבנית  ֵ֥יַ֣אֲהר ֶ֖ ְפנ  ֶׁשֵ֛הְ֣ול  ם לא חלה ההלכה או , כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא ושעל חלק מהתביר מרכא טפחא – מ 

 הענין בנושא. 

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 (חבמדבר שלח יג,א )התשע" 5.7 
 

נּוֶ֣אל: ג,שלח יד במדבר ָת֝ יא֣א  ב ֨ ְה֣יּוָ֣לַב֑ז֣-ְוָלָמ֣ה֣֠ה'֣מ  נּו֣י  ֶ֖ ינּוְ֣וַטּפ  ֵ֥ ֶרבָ֣נׁש  לַּ֣בֶח֔ ְנּפ ֣ ל  ָ֣הָאֶ֤רץַ֣הּז את֣ 
ְיָמה׃֣ ְצָרָֽ ּוב֣מ  ֹובָ֣לֶ֖נּוׁ֣שֵ֥ ֹוא֣ט  ֲ֣הלֹ֧

נּו֣֣-את הכתוב המתחיל בלהסברת תבניות הטעמים בפסוק זה נברר ראשית  ָת֝ יא֣א  ב ֨  . ְוָלָמ֣ה֣֠ה'֣֣וגו' ואח"כ נסביר את השאלהמ 

נּו֣ ָת֝ יא֣א  ב ֨  , מרמז לאפשרות לימוד בכעין כלל ופרט וכלל.אזלאוקדמא  -מ 

אדם, הפרט  כלל טוב יותר ליפול בין נחשים שרפים ועקרבים מליפול ביד שונאים בני ]זוהר וישב קפ"ה,א[-ידוע מ ]באר מים חיים[ע"פ 

שאיש הוא בעל בחירה הגם שהכל ביד ה' השומר חסידיו ומצילם מתחת שונאים, מכל מקום זה קשה מנפילה למי שאין לו בחירה )כמו 

 הנחש וכו'(

נּוֶ֣אלג( שלח יד, 'במ) ולזה אמרו ָת֝ יא֣א  ב ֨ , ישראל(  )נגד שבטבע העולם הוא שלא יקום איש נגדם )כלל(, ָהָאֶ֤רץַ֣הּז את ֣-ְוָלָמ֣ה֣֠ה'֣מ 
ֹוא֣ג( שלח יד, 'במ)ולזה אמרו  )פרט(מוטב שיתן לנו ארץ אחרת שאינה עזה כל כך.  )כלל(ויצטרך שמו יתברך לשדד הטבע בשבילנו.  ֲהלֹ֧

ְיָמה ְצָרָֽ ּוב֣מ  ֹובָ֣לֶ֖נּוׁ֣שֵ֥  : ונשב שם. ובעזרתו יתברך יחיינו שם ויוציאנו מגלות המצרים לשבת שם חפשי. ועל כן ט 

ְיָמה:ַוּי ֣ ד(שלח יד, 'במ) ְצָרָֽ ּוָבה֣מ  אׁשְ֣וָנׁשֵ֥ ְּתָנֵ֥ה֣ר ֶ֖ יו֣נ  ֑ ֣יׁשֶ֣אל־ָאח  ּו֣א  פירוש שאין אנו חפצים לשוב למצרים בכדי לסור מאחרי ה'  אְמרֶ֖
אׁש֣חלילה כי אם  ְּתָנֵ֥ה֣ר ֶ֖ ְיָמהשניתן ונקבל את שמו יתברך להיות עלינו לראש ואך נ  ְצָרָֽ ּוָבה֣מ  להחיותינו שם. וזה טוב יותר  ְוָנׁשֵ֥

 .א אל ערים הגדולות האלו מקום סכנה שבטבע מי שיגש אליהם יפול בחרבמלבו

ֹוב֣  מרכא כפולה להורות כי מאמרם לא היה ראוי כלל כי ה' תמיד מגינם וזן אותם.   – ט 

ֹובָ֣לֶ֖נּו ֹוא֣ט   הפועלת ביחד באופן לא (העם שרצו לשים ראש או ע"ז בראשם)דרגא מרכא כפולה טפחא, כעין קבוצת פרטים  – ֲהלֹ֧

נּו֣֣'֠ה֣ ְוָלָמ֣ה ]ספורנו[ראוי. כפי'  ָת֝ יא֣א  ב ֨ מה חטאנו לו שהשתדל על ידכם להביאנו לכך, כי חשבו שהיה כל אלה בתחבולה  ,מ 
'  (כו,א)דב' מאתו משנאתו אותם בשביל גלוליהם במצרים או לסבה אחרת כאשר העיד באמרו  ת ה  ֤ נְׁא  ֔רּו בְׁשִּ אמְׁ גְׁ֤נּו בְָׁאֳהֵליכ ם  ו ת ֣ ו ֵתרָׁ

יֵדֽנּו׃א תָׁ֔  מִּ י לְׁה שְׁ ֖ ֱאמ רִּ ֥ד הָׁ י  נּו בְׁ ֛ ת א תָׁ יִּם לֵָׁת֥ ֑ רָׁ צְׁ ץ מִּ ר  ֣ נּו ֵמא  ֖ יאָׁ אמרו משנאת ה' אותם הוציאם מארץ טובה היא מצרים, וזה מחשבה  נּו הֹוצִּ

 ודיבור לא ראויים לחלוטין. 

ְיָמה ְצָרָֽ ּוב֣מ  ֹובָ֣לֶ֖נּוׁ֣שֵ֥ ֹוא֣ט  על עשיית מעשה בשני שלבים,  כפולה טפחא מרכא סלוק, קבוצת פרטים המלמדת-דרגא מרכא – ׃ֲהלֹ֧

 לפעמים זה מעשה לא ראוי בשני שלבים. בטוי אחד שלו הוא כבבפסוק הבא ומשולב בו שני השלבים

גְׁ֤נּו בְָׁאֳהֵליכ ם  ( זכ,א)דברים  יִּם )שלב א(  ו ֵתרָׁ ֑ רָׁ צְׁ ץ מִּ ר  ֣ נּו ֵמא  ֖ יאָׁ נּו הֹוצִּ ' א תָׁ֔ ת ה  ֤ נְׁא  ֔רּו בְׁשִּ אמְׁ שנאת ה' ולדעת העם אינם ראויים לכביכול ו ת ֣

 להם, בעוד ששמאמרם לא ראוי לחלוטין;

יֵדֽנּו׃)שלב ב(  מִּ ה שְׁ י לְׁ ֖ ֱאמ רִּ ֥ד הָׁ נּו בְׁי  ֛ ת א תָׁ ֵת֥  מעשה לא ראוי, וחס וחלילה ליחס לשם מחשבה רעה כזאת. לָׁ

  ְוָלָמ֣ה֣֠ה'֣ג( שלח יד, 'במ)את השאלה עתה נסביר 

ְיָמה:ַוּי אְמרֶ֖֣ ד(שלח יד, 'במ) ]פסיקתא זוטרתא )לקח טוב([-נפתח ב ְצָרָֽ ּוָבה֣מ  אׁשְ֣וָנׁשֵ֥ ְּתָנֵ֥ה֣ר ֶ֖ יו֣נ  ֑ ֣יׁשֶ֣אל־ָאח  : הרא"ם יח)שעה  ותהבאּו֣א 

ן ה(שלח יד, 'במ) . מידכפרו בעקר ([בבלי סנהדרין מה,ב])טט: ולכן לפי כפ'רש"י נתנה ראש קאי על הע"ז( ֶׁשֵ֛הְ֣וַאֲהר ֶ֖ ל֣מ  ּפ ֵ֥ יֶה֑ם-ַעל ַוּי   'במ). ְּפנ 

ן־ (,ושלח יד יהֹוֻׁשַ֣עּ֣ב  ם:ו  יֶהָֽ ְגד  ּוּ֣ב  יםֶ֣את־ָהָאֶ֑רץָ֣קְרעֶ֖ ֶ֖ ן־ַהָּתר  ה֣מ  ֶּבן־ְיֻפֶּנ֔ ב֣  אדם הגון  )יט: הרא"ם מ"ק כ"ו(מרו מיכן א ֗נּוןְ֣וָכל 
 חייב לקרוע. פירוק המצוותשרואה 

 ? הכופר בעיקרמיהו 

 -זה שכפר בעיקר, אף כל  -קלל חכמים אומרים: מה מ[ בבלי סנהדרין מה,ב]רק על מקלל ועע"ז ועונשו סקילה  הגדרה מצומצמת)א( 
 .אין לך לרבות אלא העובד עבודה זרה -אף כל שכפר בעיקר  [ב,רש"י מסכת סנהדרין מה] .שכפר בעיקר

על כל מצוות התורה וזאת בחינה של כופר בעיקר )כדוגמת מאמר חז"ל כל הכועס כאילו עובד ע"ז וזה רק בחינה של  הגדרה רחבה)ב( 

חנניא בן כינאי אומ' וכיחש בעמיתו אין אדם  ,ה"ו[תוספתא מסכת שבועות )צוקרמאנדל( פ"ג]לפי המצווה  ע"ז ואינו ע"ז( ועונשו
לו זה  רפעם אחת שבת ר' ראובן בטבריא ומצאו פולוסיפות אחד אמ' לו איזה הוא שנאוי בעולם אמ .שכופר בעיקרכיחש בעמיתו עד 

 ואת אמך לא תרצח לא תנאף לא תגנב לא תענה ברעך עד שקר ולא תחמודלו כבד את אביך  ראמ ?הכופר במי שבראו אמ' לו היאך
ואין  עד שכופר בעיקר )טט: כגון כיחוש בעמיתו שלעיל כי חמד ועבר על הדיבר העשירי( בדבראין אדם כופר הא  )טט: והוא חמד דבר של חבירו(

 :אדם הולך לדבר עבירה אלא א"כ כפר במי שציוה עליה

)=תלשא(, כעין שני טעמי תלשא, שכל אחד מלמד לכתוב לפניו ולכתוב אחריו. בסה"כ  גדולה-תלישאמונח  –ָמ֣ה֣֠ה֣'ְולָ֣ג( שלח יד, 'במ)

ארבעה תפקידי תלשא. אפשר שאחד מהם מרמז על שגגת האמנה לדברי המרגלים על חוזקת עמי כנען, אפשר שאחד מהם הוא שגגת 

֔רּו  )דברים א,כז(ה. הכתוב להשמדמסירתם והאשמת ה' בשנאה אליהם = שכחת אמונה בה' ומצוות אהבתו ויראתו, וכתוצאה  אמְׁ ו ת ֣

נּו ' א תָׁ֔ ת ה  ֤ נְׁא  שִּ ֔רּוהוא בחינת מוציא שם רע. תבנית הטעמים של  בְׁ אמְׁ  )מל"ב מידות()יח( קטן במלה אחת הוא כעין המידה -מונח זקף - ו ת ֣
הכל" התבנית מרמזת, שחלק גדול מהעם שגג בעבירה זאת וגם  הנקרא בירושלמי "ריבה וריבה את מדבר שנאמר במקצת ונוהג בכל,

. שני תפקידי תלשא  ,ה"ו[תוספתא שבועות פ"ג]בשגגת = שכחת האמונה בה' שהם בבחינת "כופר בעיקר" בהגדרתו המורחבת ע"פ 

 נוספים צ"ע.

 

ּוָבה֣מ֣  :דבמדבר שלח יד, אׁשְ֣וָנׁשֵ֥ ְּתָנֵ֥ה֣ר ֶ֖ יו֣נ  ֑ ֣יׁשֶ֣אל־ָאח  ּו֣א  ְיָמה:ַוּי אְמרֶ֖ ְ֣צָרָֽ
ץ: )בר' א,א(תבנית טעמים מלאה כשל  ֽר  יִּם וְֵׁא֥ת הָׁאָׁ ֖ מ  ים ֵא֥ת ה שָׁ ֑ א ֱאֹלהִּ ֣ רָׁ ית בָׁ ֖ ֵראשִּ אפשר שמבטא ניסיון להפוך מטרת סדרי בראשית  בְׁ

 ובוהו.  שבריאת העולם היא בשביל ישראל ובשביל התורה שישראל יקיימו. ואם אין ישראל מקיימים את התורה העולם יחזור לתוהו
אלפא ביתא דרבי עקיבא. ]נוסחא ב' לפי דפוס קראקא ] [[408אוצר מדרשים )אייזנשטיין( עקיבא, רבי ]המתחיל בעמוד ]

אמר רבי עקיבא אלו כ"ב אותיות שבהן נתנה תורה לשבטי ישראל, והן חקוקין בעט שלהבת על כתר נורא ואיום של . [ואשמטרדם[
בי ש ברוך הוא לבראות העולם מיד ירדו כולם ועמדו לפני הקדוש ברוך הוא, זה אומר לפניו הקדוש ברוך הוא, ובשעה שבקש הקדו

 ... )נכנסה תי"ו טענה ונדחתה ויצאה. נכנסה שי"ן טענה נדחתה ויצאה(.  .וזה אומר לפניו בי תברא את העולם תברא את העולם

ָך֥ ( קיט,קס 'תה)נאמר שבי  שתברא בי את העולםאח"כ נכנס רי"ש ואמרה לפניו רבש"ע רצונך  בָׁרְׁ ת ר אש־דְׁ ֑ , ועוד שאני בתחלת שמך ֱאמ 
הנקרא רחום גם רפואה. השיב הקדוש ברוך הוא ואמר לה לאו, אמרה לו למה, א"ל מפני שבך עתיד ישראל להשתעבד לע"ז שנאמר 

ְיָמה ד(שלח יד, 'במ) ְצָרָֽ ּוָבה֣מ  אׁשְ֣וָנׁשֵ֥ ְּתָנֵ֥ה֣ר ֶ֖ י הֵראשָׁ֖  (דניאל ב,לח)ר צלמא . ומנין שנקרא ע"ז ראש שנאמנ  ֥ ֽא דִּ ֲהבָׁ , ועוד רי"ש רע ותחלת :ד 
 .רשע, מיד יצאה מלפני הקדוש ברוך הוא בפחי נפש

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
אׁש ד(שלח יד, 'במ) [בעל הטורים]-הסבר למדרש הנ"ל מ  ְּתָנֵ֥ה֣ר ֶ֖ )=  אותיות דר"ע טט: הוספת המקור ע"י מישהו מאוחר()זהו עבודה זרה . נ 

אשר אותיות ראש. ומה התם אחר מ'  ,אשר ילכו לפנינו א(,לב ' תשא)שמעמ' תכה. פס"ז(. וכן בעגל )אוצר מדרשים(  , אוצ"מ דרבי עקיבא(
ְיָמה :יום אף כאן אחר ארבעים יום ְצָרָֽ ּוָבה֣מ  אׁשְ֣וָנׁשֵ֥ ְּתָנֵ֥ה֣ר ֶ֖ יו֣נ  ֑ ֣יׁשֶ֣אל־ָאח  )טט: עולה בגימטריא  )טט: א א א נ ר ו מ( ראשי תיבות. א 

 :)פס"ז( )רצ"ט( זרה עבודה רצ"ט =(

אׁש ד(שלח יד, 'במ) ְּתָנֵ֥ה֣ר ֶ֖ מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, אופני מרידה בשי"ת, מנוי מנהיגים במקום משה  – נ 

 ואהרן שמונו ע"י השי"ת, עבודות זרות שונות.

ְיָמה ְצָרָֽ ּוָבה֣מ  צבור ימנה ראש אחד ולא שני ראשים )ב( אחד שלא עשה )א( שה ]אלשיך[מרכא סלוק, כעין רבוי הגבלות. ע"פ  – ְוָנׁשֵ֥

 טובה לצבור לכן )ג( הוא יהיה כפוף לצבור הממנה אותו ויעשה חפץ הממנים. 

יו ֑ משמע הכתוב. )א( אח כבן אותו אב כמו בני יעקב )ב( אח בדעה. במצב )א( אלו )במ' קרח טז,א( דתן ואבירם -מקף כרב – ֶאל־ָאח 

למצב )ב(  ]ש"ר א,כט[ו מישראל שמרדו בהנהגת משה ואהרן כולל דתן ואבירם. למצב )א( מתאים מדרש בני אליאב במצב )ב( אל

 תה' קו[ שוחר טוב]מתאים מדרש 

ּוָבהד( שלח יד, 'במ)המדרש הבא מלמד מי הם אומרי  אׁשְ֣וָנׁשֵ֥ ְּתָנֵ֥ה֣ר ֶ֖ זה דתן ואבירם ... ,כט[ שמות רבה )וילנא( פרשת שמות פרשה א] נ 
ְיָמה ד(שלח יד, 'במ)על שם סופם, הם הם שאמרו דבר זה הם היו שהותירו מן המן, הם היו שאמרו  קראם נצים ְצָרָֽ ּוָבה֣מ  אׁשְ֣וָנׁשֵ֥ ְּתָנֵ֥ה֣ר ֶ֖  ,נ 

 המדרש הבא מלמד שבין מטרות האומרים "נתנה ראש" הייתה גם החלפת משה ואהרן במנהיגות בני ישראל.  

֣דֹוש ֽה': ,טז(קו 'תה) [מדרש תהלים )שוחר טוב; בובר( מזמור קו] ן קְׁ ַאֲהר ֗ ֑ה לְׁ֝ ֲחנ  ֽמ  ה ב  מ ש  נְׁ֣אּו לְָׁ֭ אמר ר' שמעון בר ינאי נמנו ישראל . ו יְׁק 
ְיָמה ד(שלח יד, 'במ) במדבר למנות דתן במקומו של משה, ואבירם במקומו של אהרן, שנאמר ְצָרָֽ ּוָבה֣מ  אׁשְ֣וָנׁשֵ֥ ְּתָנֵ֥ה֣ר ֶ֖  נ 

לבריאה. כאשר אמרו להחליף את משה ואהרן דחו את התורה, דחיית התורה דוחה את מטרת נתינתה  משה ואהרן כתובים בתורה מקודם

ם: ,יז(קו 'תה)והעולם ישוב לתוהו ובוהו. ועונשם כתוב מיד בפסוק הבא  ֽ ירָׁ ת ֲאבִּ ֥ ס ע ל־ֲעד  כ ֗ תְׁ ן ו ֝ ֑ תָׁ ֣ע דָׁ בְׁל  ץ ו תִּ ר  ח־א ָ֭ פְׁת   תִּ

 

חטא המרגלים ... שדברו באריכות ובכל  )במ' שלח יג,ב(-ב , אדמו"ר ממ"ש[ 141ך יח, ע' ]דבר מלכות התשע"ח, לקוטי שיחות כרע"פ 

ְיָמה: ד(שלח יד, 'במ)הפרטים ... עסקי דבה דזה הביא למרידת בני ישראל בקב"ה, עד  ְצָרָֽ ּוָבה֣מ  אׁשְ֣וָנׁשֵ֥ ְּתָנֵ֥ה֣ר ֶ֖ יו֣נ  ֑ ֣יׁשֶ֣אל־ָאח  ּו֣א   .ַוּי אְמרֶ֖
 [סכתא דויסע פרשה אמ -מכילתא דרבי ישמעאל בשלח ]

ֵאל   ,כב(טובשלח  'שמ)ר' אליעזר אומר על פי הגבורה נסעו שכן מצינו בשנים ושלשה מקומות ומה ת"ל  רָׁ ִּשְׁ ת־י ה א  ֤ ע מ ש  שהסיען בעל  ו י ס ֨
ה לנו כרחן במקל שכיון שראו בפגרי האנשים שהעבידום בפרך ובעבודה קשה כולן פגרים מתים מוטלין על שפת הים אמרו כמדומ

ְיָמה ד(שלח יד, 'במ)שלא נשתייר אדם במצרים  ְצָרָֽ ּוָבה֣מ  אׁשְ֣וָנׁשֵ֥ ְּתָנֵ֥ה֣ר ֶ֖ ונעשה לנו עבודה זרה ותרד בראשנו ונחזור למצרים יכול  נ 
ה ֔  ,יז(נחמיה ט)שאמרו ולא עשו הרי הוא אומר  יתָׁ עִּמָׁ ֣ ר עָׁשִּ ֣ יָך  ֲאש  לְׁא ת   ע  וְֹׁלא־זָׁכְׁ֤רּו נִּפְׁ מ ֗ שְׁ ֲא֣נּו לִּ אש לָׁ֥שּוב ו יְׁמָׁ נּו־ר ֛ ם ו יִּתְׁ פָׁ֔ ת־עָׁרְׁ שּו  א  ם ו י קְׁ

ם ֖ ֻדתָׁ בְׁ ע   לְׁ

 

ןַ֣על במדבר שלח יד,ה: ֶׁשֵ֛הְ֣וַאֲהר ֶ֖ ל֣מ  ּפ ֵ֥ יָּ֣כל-ַוּי  ְפנ ֕ יֶה֑ם֣ל  ל׃-ְּפנ  ָֽ ְׂשָרא  ֵ֥י֣י  תְּ֣בנ  לֲ֣עַדֶ֖ ְ֣קַהֵ֥
֣יׁש֣אֶ֣ ד(שלח יד, 'במ)...   [ילקוט שמעוני תורה פרשת שלח רמז תשמג] ּו֣א  ְיָמה:ַוּי אְמרֶ֖ ְצָרָֽ ּוָבה֣מ  אׁשְ֣וָנׁשֵ֥ ְּתָנֵ֥ה֣ר ֶ֖ יו֣נ  ֑ נמנו ישראל  ל־ָאח 

ּוָבה֣במדבר למנות דתן במקום משה ואבירם נמי במקומו של אהרן שנאמר  אׁשְ֣וָנׁשֵ֥ ְּתָנֵ֥ה֣ר ֶ֖ וגו', הוי ויקנאו למשה במחנה לאהרן נ 
שלח  'במ)  )באמרם( ומתנחמים בראש, חטאו בראש קדוש ה', ומה גרמו לעצמם ותפתח ארץ ותבלע דתן וגו', חטאו בראש ולקו בראש

ְיָמה: ד(יד, ְצָרָֽ ּוָבה֣מ  אׁשְ֣וָנׁשֵ֥ ְּתָנֵ֥ה֣ר ֶ֖ יהֹוֻׁשַ֣ע֣ (,ושלח יד 'במ)וגו' בראש ויעבור מלכם לפניהם, ומתנחמים כל ראש לחלי, ולקו בראש נ  ו 
ּוּ֣ב֣  יםֶ֣את־ָהָאֶ֑רץָ֣קְרעֶ֖ ֶ֖ ן־ַהָּתר  ה֣מ  ֶּבן־ְיֻפֶּנ֔ ב֣  ן־֗נּוןְ֣וָכל  ם:ּב  יֶהָֽ א"ר אלעזר לא הכל בנפילה ולא הכל בקריעה, משה ואהרן בנפילה  ְגד 

ֶּבן־ְיֻפֶּנ֔ה (,ושלח יד 'במ)שנאמר ויפל משה ואהרן על פניהם, יהושע וכלב בקריעה שנאמר  ב֣  ן־֗נּוןְ֣וָכל  יהֹוֻׁשַ֣עּ֣ב  ם ... ו  יֶהָֽ ְגד  ּוּ֣ב   :ָקְרעֶ֖
, השתא )טט: אז המשמעות הייתה כפי שאמרת שיהושע וכלב לא נפלו( כדקאמרת לא ו' החיבור()טט: למתקיף לה ר' זירא אי הוה כתיב יהושע 

 :((ו הערהתורה תמימה ראה )טט: נפלו וקרעו,  , הא והא עבידו' החיבור( -)טט: ב דכתיב ויהושע

ן֣ ה(שלח יד, 'במ) [תורה תמימה] ֶׁשֵ֛הְ֣וַאֲהר ֶ֖ ל֣מ  ּפ ֵ֥ , משה ואהרן בנפילה, (הולא הכל בנפילהא"ר אלעזר, לא הכל נענין בקריעה  -ַוּי 
ןַ֣עלדכתיב  ֶׁשֵ֛הְ֣וַאֲהר ֶ֖ ל֣מ  ּפ ֵ֥ יֶה֑ם-ַוּי  ֶּבן־ְיֻפֶּנ֔ה (,ושלח יד 'במ), יהושע וכלב בקריעה, דכתיב ְּפנ  ב֣  ן־֗נּוןְ֣וָכל  יהֹוֻׁשַ֣עּ֣ב  ּו֣ ... ו  ָקְרעֶ֖
ם יֶהָֽ ְגד   ]תענית י"ד ב'[: (ו ּב 

ו נענה מן השמים עד שמצטער כ"כ עד שקורע בגדיו ויש נענה רק בנפילת אפים, ר"ל יש לך אדם שאינ ([תורה תמימה הערה ה]
דייק ודריש למה כתיב במשה ואהרן שנפלו על פניהם וביהושע וכלב שקרעו בגדיהם, והוא כי   ([תורה תמימה הערה ו] וכדמפרש: 

המקום די לפניו שיענה בתפלה בנפילת אפים, נפילת אפים היא בערך תפלה מועטת מקריעת בגדים, ולכן מי שהוא יותר חשוב לפני 
ומי שאינו חשוב ביותר אינו נענה עד שמצטער כ"כ עד שקורע בגדיו, ולכן משה ואהרן נפלו על פניהם ויהושע וכלב קרעו בגדיהם, 

ב ויהושע וכלב וגו' דמה דכתי בירה ליה, דס)טט: נפל וקרע( יען כי לא היו במדריגות שוות. ודעת חד מ"ד בגמרא דיהושע הא והא עביד
כולל גם מעשה הקודמת של משה, והיינו שגם נפלו על פניהם וגם קרעו בגדיהם. והנה יש להעיר בזה ממה דכתיב ביהושע ז' ויאמר 
ה' אל יהושע קום לך למה זה אתה נופל על פניך הרי דנענה בנפילת אפים, וי"ל דאחרי מות משה נעשה ערכו ומדריגתו גבוה, וכמ"ש 

ודע דכל ענין זה איירי ביחיד המתפלל על הצבור, אז יש נ"מ איך יעשה, אבל במקום  -ה ב' יפתח בדורו כשמואל בדורו. בר"ה כ"
שכל הקהל מתפללים כאחד מותר לכל אחד להתפלל בנפילת אפים, משום דלהענות כל אחד על עצמו א"צ זכות יתירה כמו אחד על 

 ה ניחא מנהגינו שמתפללים בנפילת אפים, ועיין באו"ח סי' קל"א:הצבור, וכן די בזה באחד המתפלל לעצמו, ובז
ן ֶׁשֵ֛הְ֣וַאֲהר ֶ֖ ל֣מ  ּפ ֵ֥ אפשר כי  מרכא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לבנושא עם הלכה לא שוה בין הפרטים לגבי הנושא. – ַּי 

, אז ביחיד המתפלל על הצבורין זה איירי ודע דכל ענ  ([תורה תמימה הערה ו]לא בא ללמד על הבדל בין משה ואהרן אלא כהסבר 
, אבל במקום שכל הקהל מתפללים כאחד מותר לכל אחד להתפלל בנפילת אפים, )נפילת אפיים או/ו קריעת בגדים( יש נ"מ איך יעשה

ה ניחא , וכן די בזה באחד המתפלל לעצמו, ובזאחד על הצבורזכות יתירה כמו )אין צריך( משום דלהענות כל אחד על עצמו א"צ 
 מנהגינו שמתפללים בנפילת אפים, ועיין באו"ח סי' קל"א:

  )נפילת אפיים או/ו קריעת בגדים( , אז יש נ"מ איך יעשהיחיד המתפלל על הצבוראפשר כי משה מייצג 
 מותר לכל אחד להתפלל בנפילת אפים,)ואז( מתפללים כאחד אפשר כי אהרן מייצג צירוף קהל 

כיון שאמרו חז"ל אין אדם חשוב רשאי ליפול על פניו אלא אם כן נענה כיהושע  [ב,מד בבא בתרא קנחחשוקי ח] אפשר כי ע"פ הסבר
נלמד כי משה נפל ראשון כי חשב שזכותו תועיל כמו במעשה העגל, וכיון שלא נענע הצטרף אליו אהרן כדי שזכות שניהם תהא     בן נון,

 רבן הבית א' וב' ועוד מכות שפגעו קשות בעם ישראל.מסיעתם אך גזירת המרגלים הייתה קשה כי מזה נמשך ח
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 (טבמדבר שלח יג,א )התשע" 5.8 
 

י:֣,יב:במדבר שלח יג ָֽ לֶּ֣בן־ְּגַמּל  ֶ֖ יא  ןַ֣עּמ  ֣הָ֣ד֔ י (יב,יג שלח' במ) [מדרש אגדה )בובר(] ְלַמּט  ָֽ לֶּ֣בן־ְּגַמּל  ֶ֖ יא  לפי שהכהה כחו של אל, . ַעּמ 
֥ ( ב,ליג שלח' במ)]שאמר[  זָׁ ֽי־חָׁ ֽנּו ּואה֖  קכִּ מ   :, גמל לו הקדוש ברוך הוא כמאמרו שלא נכנס לשםמִּ

ל:֣,יג:במדבר שלח יג ָֽ יָכא  ּורֶּ֣בן־מ  רְ֣סתֶ֖ ֣הָ֣אׁש ֔ ל ג(י,יג שלח' במ) [מדרש אגדה )בובר(] ְלַמּט  ָֽ יָכא  ּורֶּ֣בן־מ   סתר כח המקום, שנאמר. ְסתֶ֖

ְֻׁש֑רּון כו(,לג ' וזה"ב)דב ל י ֵא֖ ין כָׁ י־֣גֹוי גָׁ֔דֹול (ד,ז ' ואת'דב) י הוא האל, ואומראמר מ)טט: הוא(ו, ֵא֥ י מִּ  וגו': כִִּ֚

ל ג(י,יג שלח' במ) תורה תמימה ָֽ יָכא  ּורֶּ֣בן־מ  תניא, א"ר יצחק, דבר זה מסורת בידינו מאבותינו, מרגלים על שם מעשיהם נקראו,  - ְסתֶ֖
 הערה ד:) ד(שעשה עצמו מך -וש ברוך הוא, מיכאל שסתר מעשיו של הקד -ואנו לא עלתה בידינו אלא אחד, סתור בן מיכאל, סתור 

י ד(י,יג), א"ר יוחנן אף אנו נאמר,  הכוונה שעשה כח הקב"ה כביכול מך וקלוש( ָֽ יֶּ֣בן־ָוְפס  ֶ֖ שהחביא דבריו של הקדוש ברוך  -נחבי  ַנְחּב 
ה(שפסע על מדותיו של הקדוש ברוך הוא -הוא, ופסי 

 :]סוטה ל"ד ב'[ 
דילג, שלא אמרם כפי שהם שאין קצה לתקפו וגבורתו, אלא הטיל על ישראל אימת אותם הבריות. ובנחבי גורס רש"י  ט: שופסי משמעו()טר"ל  הערה ה[ ]תו"ת

 -לדחוק ולפרש. שהחביא דבריו, כלומר דברי עצמו, מה שראה, והיא גירסא יותר נכונה, דלגירסתנו אינו מבואר איזו דברי הקדוש ברוך הוא החביא, אף כי יש 
שאין הפירוש שבלידתם קראו להם אבותיהם בשמות אלו על שם עתידות מעשיהם זו, דזה לא יתכן, אלא הכונה ע"פ  והנה אין ספק

מ"ש בברכות ז' ב' דשמא גרים, דמכיון שנקראו בשמות אלו נגרם להם שיעשו מעשים אלו שעשו, וכמ"ש שם מניין דשמא גרים 
ֽכּו־ֲחָ֭  ,ט(מו 'תה)דכתיב  פְׁעֲ  זּולְׁ ם' ה֑  ֣לֹותמִּ ֖ ר־שָׁ ֣מֹות ֲאש  ץ ש  ֽר  ֣מֹותאל תקרא   :בָׁאָׁ , וע"ע לקמן ר"פ קרח. ודע דאע"פ שאמר ֵשמותאלא  ש 

דבר זה מסורת בידינו מאבותינו, והיינו קבלה איש מפי איש, וא"כ אין הדבר צריך ראיה, בכ"ז י"ל שדבר זה מרומז בפרשה, כי ענין 
ֶ֖֣ ,ד(יג ' שלחבמ)-שמותם בא כפול ב ים ,טז(יג ' שלחבמ)-וב םְׁשמֹוָתֶּ֑֣֣להְוא  ֲאָנׁש ֔ ֶּ֚להְׁ֣ש֣מֹותָ֣הָֽ , ולשון זה בפעם השני מיותר, וגם אינו א 

יםמבואר המשך הלשון  ֲאָנׁש ֔ ֶּ֚להְׁ֣ש֣מֹותָ֣הָֽ ַע:...  א  ּוןְ֣יהֹוֻׁשָֽ ן־נֶ֖ ַעּ֣ב  ֵ֥ ֶׁשֵ֛הְ֣להֹוׁש  א֣מ  ְקָרֵ֥ ֲאנָ֣, ולכן י"ל הכונה ַוּי  ֶּ֚להְׁ֣ש֣מֹותָ֣הָֽ יםא  , ששמם ׁש ֔
גרם להם לעשות מעשיהם הרעים בהוצאת דבה וכו', ולמען הצל את הושע מתקלה זו שינה את שמו ליהושע לאמר יה יושיעך מעצת 

 :מרגלים, וכפי הדרשה הבאה

ים ,טז(יג שלח' במ) ֲאָנׁש ֔ ֶּ֚להְׁ֣ש֣מֹותָ֣הָֽ  קטן בתפקיד שני לימודים. -קטן, זקף-יתיב מונח זקף – א 

 ששמם גרם להם לעשות מעשיהם הרעים בהוצאת דבהעם יתיב בתפקיד דווקא כך, ט)לימוד א( 
 כל תולדה הולכת אחר עיקרה ושרשה,... כי רחוק חשש )ששמם גרם(  הערה ו[ ,טז(יג שלח' במ) ]תו"ת )לימוד ב( ע"פ

י:֣,יד:במדבר שלח יג ָֽ יֶּ֣בן־ָוְפס  ֶ֖ יַ֣נְחּב  ֣הַ֣נְפָּתל ֔ י ד(י,יג שלח' מב) [מדרש אגדה )בובר(] ְלַמּט  ָֽ יֶּ֣בן־ָוְפס  ֶ֖ מלמד שהחביא האמת, ופסה . ַנְחּב 
ֽם (יב,ב 'תה) האמונה ממנו, כמו שנאמר ֵנ֥י ָאדָׁ בְׁ ים מִּ מּונִּ֗ סּו ֱא֝ ֥  :כִּי־פ 

י:֣,טו:במדבר שלח יג ָֽ לֶּ֣בן־ָמכ  ֶ֖ דְּ֣גאּוא  ֣הָ֣ג֔ י ,טו(יג שלח' במ) [מדרש אגדה )בובר(] ְלַמּט  ָֽ לֶּ֣בן־ָמכ  ֶ֖ שגאה לומר דברים אשר לא  על. ְּגאּוא 
 :כן על הקדוש ברוך הוא, לפיכך על כן נעשה מך

ן־ז ֽכּור: טו: -,ד שלח יג במדבר ֖מּוע  ב  ן ש  אּוֵב֔ ה רְׁ ֵט֣ ם לְׁמ  ֑ מֹותָׁ ל ה שְׁ י: )ד( וְֵׁא֖ ֽ ן־חֹורִּ ט ב  ֖ פָׁ ֔עֹון שָׁ מְׁ ה שִּ ֵט֣ ֽה: )ה( לְׁמ  ה כֵָׁל֖ב ב ן־יְֻׁפנ  ְׁהּודָׁ֔ ה י ֵט֣  )ו( לְׁמ 

ל ב ן־יֹוֵסֽף:)ז ֖ ר יִּגְׁאָׁ שכָׁ֔ ה יִּשָׁ ֵט֣ ע  בִּן־נּֽון: ( לְׁמ  יִּם הֹוֵש֥ ֖ פְׁרָׁ ה א  ֵט֥ ֽפּוא: )ח( לְׁמ  י ב ן־רָׁ ֖ ן פ לְׁטִּ נְׁיָׁמִּ֔ ה בִּ ֵט֣ ֽי: )ט( לְׁמ  ן־סֹודִּ ל ב  יֵא֖ ן ג דִּ ה זְׁבּוֻל֔ ֵט֣ ]יא[  )י( לְׁמ 

י ב ן ֖ ה ג דִּ ֑ נ ש  ה מְׁ ֵט֣ ף לְׁמ  ה יֹוֵס֖ ֵט֥ ֽי׃ -לְׁמ  ל ב ן]יב[ סּוסִּ יֵא֖ ן ע מִּ ה דָׁ֔ ֵט֣ ֽי׃ -לְׁמ  לִּ ֖תּור ב ן]יג[ גְׁמ  ר סְׁ ֵש֔ ה אָׁ ֵט֣ ֵאֽל׃ -לְׁמ  יכָׁ י ב ן]יד[ מִּ ֖ בִּ י נ חְׁ לִּ֔ תָׁ ה נ פְׁ ֵט֣ ֽי׃ -לְׁמ  סִּ וָׁפְׁ

ל ב ן]טו[  ד גְׁאּוֵא֖ ה גָׁ֔ ֵט֣ ֽי׃-לְׁמ  כִּ  מָׁ

ב ע"ב( עם פירוש ידיד נפש, ]זהר )קע"-, אבל ב [מדרש אגדה )בובר(]-וב ]סוטה ל"ד ב'[-אמנם רוב המפרשים הלכו ע"פ הנלמד ב
מפרש שמות המרגלים כמרמזים לעבודת ה' באיברי  שסד )אוצר החכמה([ –במדבר שלח, הרב בר לב יחיאל אברהם, עיונים ע' שס 

֖מּוע  גוף מתוקנים שונים ובענוה.  ן ש  אּוֵב֔ טשמירת עינים,  -רְׁ ֖ פָׁ ֔עֹון שָׁ מְׁ ב ב ן־שמירת אזניים,  – שִּ ֵל֖ ה כָׁ ֽהיְׁהּודָׁ֔ ְֻׁפנ  ן־יֹוֵסֽףפה,  – י ל ב  ֖ ר יִּגְׁאָׁ שכָׁ֔  יִּשָׁ

ע  בִּן־נּֽוןשפתיים ולימוד תורה,  – יִּם הֹוֵש֥ ֖ פְׁרָׁ ֽפּואשמירת ברית ופריה ורביה,  – א  י ב ן־רָׁ ֖ ן פ לְׁטִּ נְׁיָׁמִּ֔ ֽיידים וצדקה,  – בִּ ן־סֹודִּ ל ב  יֵא֖ ן ג דִּ  – זְׁבּוֻל֔

ה וד  עצום בתפילין קדושת המחשבה, יד שמאל תפלה של יד רמז לס –ההסבר בע' שסג  ֑ נ ש  י ב ן)אותיות נשמה( מְׁ ֖ ֽי-ג דִּ לב עיקר  – סּוסִּ

ל  –משכן הנשמה, קול צום ממון  יֵא֖ ן ע מִּ ֖תּורמצח עיקר יראת שמים שומר עצמו שלא יהיה בו רושם של עון,  –תשובה תלוי בלב, דָׁ֔ ר סְׁ ֵש֔  אָׁ

יכֵָׁאֽלמתעלה מרמז לראש כפוף ירא את השם מוכנע ועניו, ובכך  – י שר ישראל מעל הס"מ.  מִּ ֖ בִּ י נ חְׁ לִּ֔ תָׁ מרמז לרגלים שקובע מקומו  –נ פְׁ

ל בבית המדרש ונחבא לעבודת ה' יתברך.  ד גְׁאּוֵא֖ -ב ןהשומר שחוטמו לא יריח ריח רע ולא ריח טוב שמצד יצר הרע פוגם הנפש מאד ,  –גָׁ֔

ֽי כִּ בשם פרטי של כל  טעם טפחאפרשהו שהוא הצדיק בזה כך מעשהו. אפשר כי לשון השפלה והכנעה. וכל בן הנאמר בפסוקים אלה ת מָׁ

יירמז שאדם בבחירתו יוכל להפוך טבעו ותולדתו לטוב. ועוד ירמז לדרוש סתרי תורה בשמות המרגלים כגון  בתפקיד שנוימרגל  ֶ֖ . ַנְחּב 

,ב( לוויקהל  'שמ) ם משמעויות שליליות וחיוביות. כגוןפסוקים בתנ"ך ע 24אילן בראשי תיבות של נחבי ללא סדר נמצאו -בחיפוש בשו"ת בר

ה' ה֛  ןנָׁת ֧  ֖ כְׁמָׁ ֑בֹו חָׁ לִּ זְׁ֤קּו כג(,ישעיהו לג)  בְׁ יְִּך ב ל־יְׁח  ֑ לָׁ ֖שּו ֲחבָׁ י נְֻׁאם־ֽה': ,כג(ירמיהו ט) נִּטְׁ תִּ צְׁ ֖ פ  ל ה חָׁ ֵא֥  בְׁ

ן־ז ֽכּור )ד( טו( –)במ' שלח יג,ד בפסוקים:  הסבר לטעם מקף ן־ח)ה(  ב  יב  ֽ ֽה )ו( ֹורִּ ן־יֹוֵסֽף )ז( ב ן־יְֻׁפנ  ֽפּוא )ט( בִּן־נּֽון )ח( ב  ֽי )י( ב ן־רָׁ ן־סֹודִּ ן)יא(  ב  ֽי-ב   סּוסִּ

ֽי )יב( לִּ ן־גְׁמ  ֵאֽל)יג(  ב  יכָׁ ן־מִּ ֽי )יד( ב  סִּ ֽי )טו( ב ן־וָׁפְׁ כִּ ז לבחירת האדם, וטוב לו לבחור ביראת שמים, שיהיו מעשיו נאים וא טעם מקף מרמז ב ן־מָׁ

 העולם ישבחו וימצא הסבר נאה גם לבעל שם מכוער לכאורה. ראה נבואת לאה בנושא שם האדם.

ן ,לב(כטויצא  'בר)] [)לב( אלבק( פרשת ויצא פרשה עא-בראשית רבה )תיאודור] ל ד ֵב֔ ה ר ֵלָאה  ו ֵת֣ ֤ ארבע מידות אמר ר' יוסי בן חנינה [ וגו' ו ת 
  ,ם מכוערין, שמותן כעורין ומעשיהם נאים, שמותם כעורין ומעש' כעורין, ]שמות' נאים ומעשי' נאים[, יש שמות' נאים ומעשיהנאמרו בשמות

ה ,לב(כטויצא בראשית )בשמות מרומז בכתוב  נאמרוטט: לענ"ד ארבע מידות  רָׁ֗ ֽמְׁ י אָׁ ֣  מונח רביע, בתפקיד לפחות ארבע – כִּ

ן ,לב(כטויצא בראשית ) ל ד ֵב֔ ה ר ֵלָאה  ו ֵת֣ ֤ ֽי: ו ת  ישִּ נִּי אִּ ֥ ב  ה י ֱאהָׁ ֖ תָׁ ֥י ע  י כִּ ' בְׁעָׁנְׁיִּ֔ ה ה  ֤ אָׁ ֽי־ רָׁ ה כִּ רָׁ֗ ֽמְׁ י אָׁ ֣ ן כִּ אּוֵב֑ ֖מֹו רְׁ א שְׁ ֥ רָׁ קְׁ  ו תִּ

 

ן־נֶּ֖וןְ֣יהֹוֻׁשָֽ֣֣,טז:במדבר שלח יג ַעּ֣ב  ֵ֥ ֶׁשֵ֛הְ֣להֹוׁש  א֣מ  ְקָרֵ֥ הָ֣ל֣תּורֶ֣את־ָהָאֶ֑רץַ֣וּי  ֶׁשֶ֖ יםֲ֣אֶׁשר־ָׁשַלֵ֥ח֣מ  ֲאָנׁש ֔ ֶּ֚להְׁ֣ש֣מֹותָ֣הָֽ  ַע:א 
עַ֣ ,טז(יג שלח' במ) [מדרש אגדה )בובר(] ּוןְ֣יהֹוֻׁשָֽ ן־נֶ֖ ַעּ֣ב  ֵ֥ מלמד שנתפלל עליו משה רבינו, והוסיף לו אות אחת משמו של הקדוש . ְלהֹוׁש 

 :ברוך הוא, ואמר יה יושיעך מעצת מרגלים

עַ֣ ,טז(יג שלח' במ) תורה תמימה ּוןְ֣יהֹוֻׁשָֽ ן־נֶ֖ ַעּ֣ב  ֵ֥ ֶׁשֵ֛הְ֣להֹוׁש  א֣מ  ְקָרֵ֥ ו(יה יושיעך מעצת מרגלים -אמר  - ַוּי 
 :]סוטה ל"ד ב'[ 

לכאורה הוי פשטות הכונה שהתפלל משה בלשון זה וכונתו היתה שלא יצטרף למחשבת המרגלים להביא אתם יחד דבה רעה על הארץ, אבל  הערה ו[ ]תו"ת
התפלל גם עליהם שינצלו מעצה רעה. ולכן נראה שבאמת לא ידע לפי"ז קשה בשתים, כי אם ידע משה מעצת מרגלים האיך שלחם לתקלה זו, וגם קשה למה לא 

ורק על יהושע התפלל מפני שחשש כי אחרי שכל תולדה הולכת אחר עיקרה ושרשה, ויהושע בא משה מעצתם ומחשבתם של המרגלים 
כן התפלל עליו, ומה מיוסף, ומצינו ביוסף שהביא דבת אחיו, חשש שמא נשתרשה גם בו מדה זו וכמ"ש מעשה אבות ירשו בנים, ל

יוסף, אולי משום דתלמידו היה והיה חביב עליו ביותר כמש"כ )מנשה בן( שהתפלל כזה עליו יותר מאשר על גדי בן סוסי שהיה למטה 
לא ימיש מתוך האהל, וגם כי הוא היה נכון להביא את ישראל לארץ, וחשש ביותר לתקלתו, משא"כ על גדי לא חשש להתפלל כיון 
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
ומ"ש שאמר יה יושיעך מעצת מרגלים נראה דאין זה מלשון משה ממש אלא הוא אמר סתם יה יושיעך מהביא דבה רעה, ורק שש רחוק הוא. דעכ"פ רק ח 

ודע דמה שמצינו בכ"מ בתורה שנקרא יהושע בשמו המלא ביו"ד אף על פי שאותן  -חז"ל שמשו בלשון זה שאמר יושיעך מעצת מרגלים על שם סוף הדבר. 
ע, יה קודם שינוי השם, צ"ל דנקרא כן על שם העתיד, ויש להעיר בכתובות י' ב' שחקרו מקור להא שכתבה תורה על שם העתיד ולא הביאו משם יהושהענינים ה

ששמו וכתב ביש"ש פ"ד דגיטין דמי  -וי"ל. ומה שמצינו בפ' האזינו )ל"ב מ"ד( שנקרא בשם הושע יש שם דרש מיוחד על זה כפי שיבא לפנינו שם אי"ה. 
עַ֣ ַע֣ונקרא בפי האנשים  ְיהֹוֻׁשָֽ ֵ֥ או בקירוב לזה א"צ לכתוב בגט המכונה הושע, יען דהוי קיצור השם מיהושע, ולמד כן מפסוק זה, הֹוׁש 

דאחרי ששינה משה את שמו הכל יודעים שעיקר השם הוא יהושע, עכ"ד, וצריך להוסיף באור, משום דהסברא נותנת שכל אב הקורא 
 :אי כונתו להשם יהושע במלואו וכתקונו, וע' בשו"ת חת"ס חלק אה"ע סי' קי"זלבנו בשם זה בוד

ן־נֶּ֖ון ,טז(יג שלח' במ) ַעּ֣ב  ֵ֥ ֶׁשֵ֛הְ֣להֹוׁש  א֣מ  ְקָרֵ֥  בכתוב זה שתי תבניות טעמים המרמזות לשתי הלכות או שני ענינים. – ַוּי 

ן־נֶּ֖ון ,טז(יג שלח' במ) ַעּ֣ב  ֵ֥ ֶׁשֵ֛הְ֣להֹוׁש  א֣מ  ְקָרֵ֥ תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לענין )א( העשויה להתרחב,  מרכא – ַוּי 

ּוןוהשונים בהלכותיהם לגבי הענין. הנושא כאן הוא כתיבת שם אדם בגט.  ן־נֶ֖ ַעּ֣ב  ֵ֥ מרכא טפחא בתפקיד קבוצת שמות  – ְלהֹוׁש 

עַ֣וכינויים שיש לאדם, החל משם שנתן לו אביו. ההלכה לגבי אדם ששמו  ונה מההלכה לאנשים בעלי שמות אחרים. ככתב ש ְיהֹוֻׁשָֽ

עַ֣וכתב ביש"ש פ"ד דגיטין דמי ששמו ...  הערה ו[ ,טז(יג שלח' במ) תורה תמימה] ַע֣ונקרא בפי האנשים  ְיהֹוֻׁשָֽ ֵ֥ או בקירוב לזה הֹוׁש 
את שמו  )רבינו( , דאחרי ששינה משהמפסוק זהלכתוב בגט המכונה הושע, יען דהוי קיצור השם מיהושע, ולמד כן  ורךצין א

הכל יודעים שעיקר השם הוא יהושע, עכ"ד, וצריך להוסיף באור, משום דהסברא נותנת שכל אב הקורא לבנו בשם זה  )בתורה(
 :בודאי כונתו להשם יהושע במלואו וכתקונו, וע' בשו"ת חת"ס חלק אה"ע סי' קי"ז

ּון ן־נֶ֖ ומתפשט האפיון המשותף לכתוב לפניו, היינו ההלכה )א( לגבי מי  עְַ֣יהֹוֻׁשָֽ֣טפחא כפותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה  – ּב 

 ששמו יהושע השונה משמות אחרים. 

אבל אם הוחזק בשני שמות במקום אחד וכתב אחד מן השמות, יש הרחבה להלכה )א(  ...  ,מ"ב[משנה גיטין פ"ד ]רע"בע"פ פי' 
 .לכתחילה צריך לכתוב שניהםבדיעבד הגט כשר. מיהו 

 

ּון ,טז(יג שלח' במ) ן־נֶ֖ ַעּ֣ב  ֵ֥ ֶׁשֵ֛הְ֣להֹוׁש  תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לענין )ב( העשויה להתרחב, ושעל חלקם לא  – מ 

 חל ענין )ב( או הלכה )ב(. הנושא כאן כתיבת שם אדם בגט כאשר יש לו יותר משם אחד או כאשר מוכר בכנוי. 

ן־נֶּ֖ון ַעּ֣ב  ֵ֥ משנה גיטין  ]רע"בתפקיד קבוצת שמות וכינויים שיש לאדם, החל משם שנתן לו אביו. ההלכה פי' מרכא טפחא ב – ְלהֹוׁש 
עד שיכתוב שם של  אינה מגורשתבשני מקומות, חד במקום הכתיבה וחד במקום הנתינה,  בשני שמותאדם שהוחזק  ,מ"ב[פ"ד

אבל אם הוחזק בשני שמות במקום  שמות הגט בטל()כאן התבנית תתפרש שחיסר אחד מהמקום הנתינה ושם של מקום הכתיבה עמו. 
לכתחילה צריך . מיהו )כאן התבנית תתפרש שאינו חייב לכתוב כל השמות והגט כשר( אחד וכתב אחד מן השמות, בדיעבד הגט כשר

טעמים )כמרומז בתבנית ה :. והיכא דשינה שמו או שמה בגט, אף על פי שכתב אחר כך וכל שם שיש לי, הגט בטללכתוב שניהם

 שהלכה )ב( הגט לא חל(. לגבי השם יהושע ראינו הלכה )א(.
 .בראשונה היה עושה בית דין במקום אחר ומבטלו התקין רבן גמליאל הזקן שלא יהו עושין כן מפני תקון העולם]*[  ,מ"ב[משנה גיטין פ"ד]

אשה פלונית  איש פלוני וכל שם שיש לוב בראשונה היה משנה שמו ושמה שם עירו ושם עירה והתקין רבן גמליאל הזקן שיהא כות
 :מפני תקון העולם וכל שום שיש לה

תקון העולם, שאם הקדים המודעה עליו בבית דין אחר, או שבטלו אחרי  [פירוש המשנה לרמב"ם מסכת גיטין פרק ד משנה ב]
ים ממזרים מפני שהיא עדיין אשת איש. כתיבתו ואפילו בפני שנים, או שנה שמו או שמה ותנשא ואינה יודעת שהגט בטל ונמצאו הבנ

ולפיכך המבטל גט סופג מלקות דרבנן מפני תקנת רבן גמליאל שאמר לא יהוו עושין כך, וכך אמרו רב מנגיד מאן דמבטל גטא ומאן 
וא דמסר מודעא אגטא. וזה שאמר שאם שנה שמו או שמה וכתב כל שם שיש לו שהוא כשר, אין זה אלא אם היה לאדם שני שמות שה
ידוע בשניהם אז אם כתב אחד השמות ובתנאי שיכתוב המפורסם שבהם ואמר וכל שם שיש לי הרי הגט כשר. וכן האשה. אבל אם 

 .היה שמו דרך משל יצחק וכתב בגט אנא אברהם וכל שם שיש לי הרי זה בטל. ודע זה
לו שני שמות, אחד כאן ואחד במדינת הים, היה  כשהיו -בראשונה היה משנה שמו ושמה  [ר' עובדיה מברטנורא מסכת גיטין פרק ד]

 :מגרשה בשם הנוהג במקום כתיבת הגט, ולא היה מקפיד לכתוב את שניהם
בשני  בשני שמותשלא יוציאו לעז על בניה מן השני, לומר לא גרשה בעלה שאין זה שמו. ואדם שהוחזק  -מפני תיקון העולם 

אינה מגורשת עד שיכתוב שם של מקום הנתינה ושם של מקום הכתיבה עמו. אבל  מקומות, חד במקום הכתיבה וחד במקום הנתינה,
. והיכא דשינה שמו לכתחילה צריך לכתוב שניהםאם הוחזק בשני שמות במקום אחד וכתב אחד מן השמות, בדיעבד הגט כשר. מיהו 

 :או שמה בגט, אף על פי שכתב אחר כך וכל שם שיש לי, הגט בטל

 

ּורֶ֣אתוַ֣: יז,שלח יג במדבר הָ֣לתֶ֖ ֶׁש֔ מ  ָתם֣  ְׁשַל֤ח֣א  םֶ֣אתֶ֣֣֣֣֣֣֣אֶ֣רץְּ֣כָנַ֑ען֣-ּי  יֶתֶ֖ ֶגבַ֣וֲעל  ַּבֶּנ֔ ּו֣זֶה֣  םֲ֣עלֵ֥ ֶה֗ ר׃-ַוּי ֣אֶמרֲ֣אל  ָ֣הָהָֽ
ם ֶה֗ ֶגבמונח רביע,  – ַוּי ֣אֶמרֲ֣אל  ַּבֶּנ֔ ּו֣זֶה֣  מאריך צעדיהם לעבור מרחקים גדולים  –, מרכא כעין מרחיב קטן-זקףמרכא פשטא  – ֲעלֵ֥

 , בקפיצת הדרך

֣  הד" - [החיים-אור] ָתם ְׁשַל֤ח֣א  ּור֣וגו'. ... ואולי שיודיע הכתוב שעשה להם לויה ונתן הכתוב טעם הלויה ואמר ַוּי   שהוצרכווגו' ָלתֶ֖
 הלויה. משפטלשמירה לפי שהלכו לדרך סכנה. עוד ירצה שנתכוין בלויה דרך אשר יתורו שכן 

םהטעמים של הכתוב  טט: אפשר שהלויה שעשה להם והשמירה מרומזים בתבנית ֶה֗ מונח רביע, שאם יעשו כפי ההדרכה לא  – ַוּי ֣אֶמרֲ֣אל 

ועליו שם  :טט) מסר להם מטהו הזוהר פע" -זֶה֣  [שלמה תורה] פ"ע יש לעשות כךלומר שלעיכובא, דווקא  כפל [ב,יומא ה בבלי] ינזקו.

 ם פשוט.פשטא כמו מטה פשוט, רמז לש –זֶה֣ , טעם או שם מיוחד להצילם  (מפורש

ם ֶה֗  מונח רביע, לפחות ארבעה דברים. – ַוּי ֣אֶמרֲ֣אל 

ָתם֣ הדריך את המרגלים לבחון ארבעה דברים בארץ והשפעתה על יושביה.  [מדרש תנחומא )בובר( פרשת שלח סימן יב]לפי  ְׁשַל֤ח֣א  ַוּי 
ה֣ ֶׁש֔ ֶגב֣]וגו'[ מ  ַּבֶּנ֔ ּו֣זֶה֣  ' )במן את הפסולת תחלה, ואחר כך מראין את השבח, למה בנגב, שכן )הבקרין( ]התגרים[ עושין מראי, ֲעלֵ֥

וא יג יח( שלח ֑ ֶרץַ֣מה־ה  םֶ֣את־ָהָאֶ֖ יֶתֵ֥ יש ארץ שמגדלת גבורים,  )טט: א(משה היו מסתכלין בארץ ישראל,  אמר להם, שלש פעמים ּוְרא 
 ,ויש ממעטת אוכלוסין )טט: ד(ויש מגדלת אוכלוסין,  )טט: ג(  ויש מגדלת חלשים, )טט: ב(

ֶגב הדריכם: רמב"ן )במ' יג,ב([]לפי  ַּבֶּנ֔ ּו֣זֶה֣  שידעו את העם היושב בארץ הנגב מפאת הרוח  )טט: א( , וטעמו עלו זה הדרך בנגב,ֲעלֵ֥
וכן הערים אם הם בצורות שישגבו בהן ויצטרכו לבנות  )טט: ב( אשר ישראל שם החזק הוא ויצטרכו בענינם להשתמר מאד ולהחלץ,

ואמר עוד שידעו בארץ עצמה הטובה היא אם רעה, כי אם היא רעה יכבשו תחלה מן  )טט: ג(אחר. דיק וסוללות או שיבואו מצד 
 .המקומות האחרים, כי הם היו תרים הר האמורי מצד חברון, כי גם יהושע לא כבש את כולם

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 )התשע"ח( )בהשתתפות נחלת יעקב(במדבר קרח טז,א  5.9 
 

יםָ֣הא ֣֣֝:גבמדבר קרח יז, ֨ תַ֣מְחּתֹותַ֣֩הַחָּטא  יא ֡ ָֽ ַחּ֣כ  ְזּב ֔ ּ֣פּויַ֣לּמ  צ  ים֣  ֤יַ֣פח  ֻּקע  ם֣ר  ָת֝ םְ֣וָעׂ֨שּו֣א  ָת֗ ָֽי-ֶּלהְּ֣בַנְפׁש  ְפנ  ם֣ל  יֻבֵ֥ ְקר  ְקָּדׁ֑שּו֣֣'הֶ֖֣-ה  ַ֣וּי 
ל׃֣ ָֽ ְׂשָרא  ֵ֥י֣י  ְבנ  ֹות֣ל  ְהיֵּ֥וְ֣לאֶ֖ ְ֣וי 

ם (יז,ג ' קרחבמ) )=תו"ת([ תורה תמימה] ָת֗ ֶּלהְּ֣בַנְפׁש  יםָ֣הא ֝ ֨  :]סנהד' נ"ב א'[ א(קיים שנשמתם נשרפת וגופן -מהו בנפשותם  - ַהַחָּטא 
ם ָת֗ ֶּלהְּ֣בַנְפׁש  יםָ֣הא ֝ ֨ נְֵׁפי  )תהלים ל"ח(, דאמר מאי דכתיב קישליש , כדרב(שנתחייבו שריפה על עסקי נפשותם -בנפשותם  - ַהַחָּטא  ח  בְָׁ֭

ֵנֽימֹו: ֣י שִּ ל  ק עָׁ ר ֖ ֑עֹוג חָׁ י מָׁ ֲעֵג֣  ]שם שם[:ג( יהנם שיניו, בשביל חנופה שהחניפו לקרח על עסקי לגימה, חרק עליהם שר של גל 
ַח֣ ְזּב ֔ ּ֣פּויַ֣לּמ  י, אמר רב אחא בר יעקב, דכתיב ד(מניין שמעלין בקודשתניא,  -וגו' צ  ָֽ ַחּ֣כ  ְזּב ֔ ּ֣פּויַ֣לּמ  צ  ים֣  ֤יַ֣פח  ֻּקע  ם֣ר  ָת֝ -ְוָעׂ֨שּו֣א 
ָֽי ְפנ  ם֣ל  יֻבֵ֥ ְקר  ל׃֣'הֶ֖֣-ה  ָֽ ְׂשָרא  ֵ֥י֣י  ְבנ  ֹות֣ל  ְהיֵּ֥וְ֣לאֶ֖ ְקָּדׁ֑שּוְ֣וי   :]מנחות צ"ט א'[ ה(שיו גופו של מזבחבתחלה תשמישי מזבח ועכ - ַוּי 

יש לה(ז,ט ' קרחבמ)הנה הא דנשרפו כתיב בפרשה הקודמת  "ת הערה א([תו] יִּם  אִּ֔ את   ים ּומָׁ ֤ שִּ ֲחמִּ ת ה  אכ ל ֵא֣ ת ֑ה' ו ת ֗ ה ֵמֵא֣ ֖ אָׁ ש יָׁצְׁ , ובפרשה וְֵׁא֥
֑ים ד(יז,)זו כתיב  יבּוַ֣הְּׂשֻרפ  ֶ֖ ְקר  ר֣ה  ם, ומדייק יתור הלשון ופםדרק נשמתם נשרפת ולא ג, וס"ל ֲאֶׁשֵ֥ ָת֗ ולא ס"ל הדרשה שבסמוך  ְּבַנְפׁש 

, והיינו שנותנין ויליף מכאן דכל שריפת ב"ד הוא רק שריפת נשמה וגוף קייםשנתחייבו שריפה על עסקי נפשותם,  )טט: ]תו"ת הערה ב((
 מוך:לתוך פיו של הנדון פתילה של אבר רותח ויורדת לתוך מעיו וחומרת אותם, ועיין באות הס

וכמו בלחם הפנים כשהכניסו אותו למקדש היו מניחין אותו על שולחן של שיש וביציאתו על שולחן של זהב, ועיין  "ת הערה ד([תו]
 שקלים פ"ו מ"ד:

ועיין לפנינו בפ' פקודי בפסוק ויקם משה את המשכן מבואר הדין דאין מורידין בקודש, כגון למכור ס"ת ולקנות  "ת הערה ה([תו]
)טט: גמירי או לכתוב גט על קלף המעובד לשם ס"ת וכדומה, ופרטי דינים באו"ח סי' קנ"ד. ועיין בברכות כ"ח א' איתא הלשון ספרים 

מה וכו', ותמה הגרי"ב בגה"ש על הלשון גמירי אחרי דילפינן זה מפסוק, אמנם בירושלמי בכ דמעלין בקודש היינו הלכה למשה מסיני(
 ומרלריך ף משום פסוק, ובירושלמי ברכות פ"ג ה"ג איתא הלשון שמעתי שמעלין בקודש וכו', וצהובא ענין זה ולא ילי קומותמ

 דהלמוד מפסוק, זה הוא אסמכתא, ועיקר הענין היו לחז"ל מסור ומקובל:
ת (יז,ג)  פזר בתפקיד העברת רעיון מהכתוב במקום זה לענינים אחרים בתורה. – א ֡

ם (יז,ג ' קרחבמ)של הכתוב  ד' נ"ב א'[]סנהדרשת  הערה א([ תורה תמימה]ע"פ  ָת֗ ֶּלהְּ֣בַנְפׁש  יםָ֣הא ֝ ֨ םמהו  - ַהַחָּטא  ָת֗  - ְּבַנְפׁש 
מכאן דכל שריפת ב"ד הוא רק שריפת מלמדת על איך מבצעים מיתת שריפה מארבע מיתות בית דין  :א(שנשמתם נשרפת וגופן קיים

 ל אבר רותח ויורדת לתוך מעיו וחומרת אותם,, והיינו שנותנין לתוך פיו של הנדון פתילה שנשמה וגוף קיים
י  (יז,ג ' קרחבמ)של הכתוב  ]מנחות צ"ט א'[... דרשת  הערה ה([ תורה תמימה]ע"פ  ָֽ ַחּ֣כ  ְזּב ֔ ּ֣פּויַ֣לּמ  צ  ים֣  ֤יַ֣פח  ֻּקע  ם֣ר  ָת֝ -ְוָעׂ֨שּו֣א 

ָֽי ְפנ  ם֣ל  יֻבֵ֥ ְקר  ל׃֣'הֶ֖֣-ה  ָֽ ְׂשָרא  ֵ֥י֣י  ְבנ  ֹות֣ל  ְהיֵּ֥וְ֣לאֶ֖ ְקָּדׁ֑שּוְ֣וי  ה(מישי מזבח ועכשיו גופו של מזבחבתחלה תש - ַוּי 
, מלמדת על עקרון 

 ומרלריך וצ]תו"ת[ מוסיף -תורני המופעל בענינים רבים של "מעלים בקדש ולא מורידין" שהוא כנראה הלכה למשה מסיני, ומה ש
 מורידים.     לענ"ד הוא שטעם פזר נסמך על הכתוב ומרמז לדרשה לעקרון מעלים בקודש ולא  דהלמוד מפסוק, זה הוא אסמכתא

 

 בני ישראל שואלים על המציאות של מיתה בידי שמים בגלל מעשים שחלקם עשו.  במדבר קרח יז,כז:פסוק 

לֶ֣אלבמדבר קרח יז,כז:  ְׂשָרא ֔ ֣י֣י  ְּבנ   ֣ אְמרּו ְדנּו׃֣-פַ֣וּי ָֽ ְדנּוֻּ֣כָּלֵ֥נּוָ֣אָבָֽ ְֵ֛ענּוָ֣אַבֶ֖ ןָּ֣גַו ֵ֥ ר֣ה  אמ ֑ ה֣ל  ֶׁשֶ֖ ֣מ 
 :)טט: מגפה( שה למימר הא מננא קטילת חרבא הא מננא בלעת ארעא הא מננא מיתו במותנאואמרו בני ישראל למ )כז( תרגום אונקלוס

בְׁלָׁעּו בְַׁא )כז( תרגום יונתן תְׁ נ ן אִּ א ּומִּ תָׁ לְׁהֹובִּית ֵאישָׁ ֵתיצִּיאּו בְׁש  ישְׁ ינ ן אִּ ר הָׁא מִּ ה לְֵׁמימָׁ ֵאל לְׁמש  רָׁ נֵי יִּשְׁ רּו בְׁ יו ֲאמָׁ נָׁא ֲחשִּ עָׁא וְָׁאבָׁדּו הָׁא ֲאנ חְׁ בִּין רְׁ

נָׁא: נָׁא כּולָׁ ילּו ָאב דְׁ  כְׁאִּ

א אִּ  )כז( תרגום ירושלמי גֵיפְׁתָׁ ית בְׁמ  י מִּ ינָׁן דִּ ית מִּ ינָׁן אִּ ֵתיצִּ ישְׁ נ ן כּולָׁנָׁא אִּ פְׁנָׁן ּוכִּדְׁ ר הָׁא ס  ֵאל לְֵׁמימָׁ רָׁ ִּשְׁ נֵי י ין בְׁ רִּ עָׁא י ת וְָׁאמְׁ ח ת ַארְׁ י פְׁתָׁ ינָׁן דִּ ית מִּ

הֹון: ּה ּובְׁלָׁע ת י תְׁ  פּומָׁ

ְֵ֛ענּו֣ )כז(בכור שור[ ]ר' יוסף פי'  ןָּ֣גַו ֵ֥ ְדנּו֣מיתת עצמינו במגפה.  -ה   "ויאבדו מתוך הקהל". ,לג(טז)שרופים ונבלעים, דכתיב בהו  -ָאַבֶ֖
ְדנּו]כז[֣ ְֵ֛ענּוָ֣אַבֶ֖ ןָּ֣גַו ֵ֥ מרכא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא מסוים, כאן מיתה, והשונים ביניהם או בהלכותיהם  - ה 

בחרב בני לוי, בהשקייה כמו  –מיתות שונות למורדים בה' ובמערערים על משה שמנהיגם ע"פ ה' )במעשה העגל  בקשר לנושא, כאן

 בעלי המחתות בשריפה(  250במגיפה, קרח ועדתו בבליעה באדמה,  –סוטה מאפר עגל הזהב, המרגלים 

 

 ל קריבה לא מתאימה למשכן ה'.בני ישראל שואלים על המציאות של מיתה בידי שמים בגל במדבר קרח יז,כח:פסוק 

בֶ֣אלבמדבר קרח יז,כח:  ֵ֛ ַהָּקר  ב֣֣׀ ֹ֧ לַ֣הָּקר  ְׁשַּכֵ֥ן֣הֶ֖֣-ּכ ֣ ַע׃֣ס֣'מ  ְגֹוָֽ ְמנּו֣ל  םַּ֣תֶ֖ ֵ֥ ָ֣י֑מּותַ֣הא 
 הכהנים בעזרת הלויים מצווים למנוע קריבה של בני ישראל למשכן ה', וגם קריבה לא מתאימה של כהנים ולויים שאז הם כמו בני ישראל.

ְׁשְמ֨רּוֶ֣את :ז,חקרח יבמדבר  ע"פ[ א,בבלי יומא כד]-נלמדת באחריות הכהנים  ְּתָךּ֣ת  םְ֣לָכל-ְוַאָּת֣הּ֣וָבֶנ֣יָך֣א ֠ ְּדַבֹ֧ר֣-ְּכֻהַּנְתֶכ֝
ֶכתַ֣וֲעַבְדֶּת֑ם יתַ֣לָּפר ֶ֖ ֵ֥ ּב  ֵַ֛חּ֣וְלמ  ְזּב  ֶאתַ֣֣֣֣֣֣הּמ   ֣ ן הֶ֣אּת  ַד֣תַ֣מָּתָנ֗ ת׃-ֲעב  ב֣יּוָמָֽ ֶ֖ םְ֣וַהָּזֵ֥רַ֣הָּקר  ְּ֣כֻהַּנְתֶכ֔

אף תרומת הדשן ...  ולוי אמרעבודות זר חייב עליהן מיתה: זריקה והקטרה וניסוך מים וניסוך היין  ארבעאמר רב [ א,בבלי יומא כד]
הַ֣וֲעַבְדֶּת֑ם ... ְוַאָּת֣הּ֣וָבֶנ֣יָך (ז' קרח יח,במ) מאי טעמא דרב דכתיב ַד֣תַ֣מָּתָנ֗  עבודת מתנה ולא עבודת סילוק ... וגו'  ֲעב 
ַד֣תַ֣מָּתָנ֗ה ועוד עבודה  זריקה והקטרה וניסוך מים וניסוך היין -ד לפחות ארבע, מרמז לארבע עבודות כרב , בתפקימונח רביע - ֲעב 

 המתחילה בתרומת הדשן )כמו שפתח לוי( ומסתיימת במתן שני גזרי עצים על המזבח, כמבורר בגמרא, מה שלוי לא אמר.

חיבר הכתוב שני תנאים לקה"ק ולמחוץ לו, וזר  היינו, קראהדר ערביה  ַוֲעַבְדֶּת֑ם (ז' קרח יח,במ)מבורר ממלת  ]בבלי יומא כד,ב[-ב

 .חייב רק על עבודות הנחה שהן גם עבודות תמות )מסיימות( גם בקה"ק וגם מחוץ לו

ֶאת (ז' קרח יח,במ) ן֣  הֶ֣אּת  ַד֣תַ֣מָּתָנ֗ ם-ֲעב  קטן תבנית טעמים של כעין כתוב סתום שלא בא לסתום אלא -... רביע ... זקף – ְּכֻהַּנְתֶכ֔

ת׃֣פ )במ' קרח יח,ז(רש לפ ב֣יּוָמָֽ ֶ֖ במיתה בידי שמים על קריבה )היינו עשיה( של אחת מחמש העבודות שהן גם עבודת  ְוַהָּזֵ֥רַ֣הָּקר 

 הנחה וגם עבודה המסיימת קבוצת עבודות.

)במ' קרח ה ד" ([ט"הלכות ביאת המקדש פ) ]ליקוטי ביאורי המצוות מהרמב"םקריבת זר לעבודה אפילו בטהרה שמיתתו בידי שמים, 

ֽם יח,ד( ב ֲאֵליכ  ֥ ר  ֖ר ֹלא־יִּקְׁ ... אע"פ שהזרים מוזהרים שלא יתעסקו בעבודה  )בתוך צווי ללויים משולבים הכהנים למניעת עבירה לזרים(. וְׁזָׁ
מהעבודות הקרבנות אבל אין חייבים מיתה אלא על עבודה תמה, לא על עבודה שיש אחריה עבודה, ואין הזר חייב במיתה אלא על 

 .)טט: ולא מזכיר העבודה החמישית מתן שני גזרי עצים(על ההקטרה ועל ניסוך המים בחג, ועל ניסוך היין תמיד בע עבודות בלבד על הזריקה, אר

 .)במ' קרח יז,ז(מרמזות לברור פרטים בפסוק  )במ' קרח יז,כח(אפשר כי תבניות הטעמים הבאות של פסוק 

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
בֶ֣אל]כח[֣  ֵ֛ ַהָּקר  ב֣֣׀ ֹ֧ לַ֣הָּקר  ׁשְ֣-ּכ ֣ ל֣מונח דרגא פסק תביר מרכא טפחא,  – 'ַּכֵ֥ן֣הֶ֖֣מ  מרמז שאפשר שיש יותר מלימוד אחד  מונח –ּכ ֣

 בסדרת הטעמים שאחריו, אפשר שזה לענינים שונים. 

ב֣ )כח( ]רש"י[ ֵ֛ ַהָּקר  ב֣֣׀ ֹ֧ לַ֣הָּקר   אין אנו יכולין להיות זהירין בכך; כלנו רשאין ליכנס לחצר אהל מועד, ואחד שיקריב עצמו -וגו' ּכ ֣
ֵ֛ב)טט: ע"פ רש"י  מחברו ויכנס לתוך האהל, ימות ריות ב֣׀ַ֣הָּקר  ֹ֧ עַ֣. מלמד על מרחק לא ידוע( ַהָּקר  ְגֹוָֽ ְמנּו֣ל  םַּ֣תֶ֖ ֵ֥  ?!  שמא הופקרנו למיתה - ַהא 

ב֣׀ ]ר' יוסף בכור שור[ודומה לו פי'  ֹ֧ לַ֣הָּקר  בֶ֣אל :וכפל פירושו ;קרב ולא פירש היכן - ּכ ֣ ֵ֛ ְׁשַּכֵ֥ן֣הֶ֖֣-ַהָּקר  ם֣. 'מ  ֵ֥ עַַ֣הא  ְגֹוָֽ ל  ְמנּ֣ו  כל כי - ַּתֶ֖
ְׁשַּכֵ֥ן֣הֶ֖֣-ֶאל ליקרב שלא וזריזים זהירים אינם העם   !יום לבכ וימותו ,'מ 

ל]כח[֣נסביר את הלימוד מטעם מונח של מלת  בֶ֣אל֣מונח – ּכ ֣ ֵ֛ ב֣׀ַ֣הָּקר  ֹ֧ ְׁשַּכֵ֥ן֣הֶ֖֣-ַהָּקר  מונח מרמז שסדרת הטעמים שאחריו יש להתיחס אליה  'מ 

נמצאו כל הפסולין לעבודה שמונה עשר  ]הט"ו[ [ט"רמב"ם הלכות ביאת המקדש פ]. נשלב את (יםאפשר לענינים שונ)פעמים אחדות 
ואלו הן: העובד ע"ז, הזר, בעל מום, הערל, הטמא, טבול יום, מחוסר כפורים, האונן, השכור, מחוסר בגדים, יתר בגדים, פרום בגדים, 

ובין הכלי דבר חוצץ, מי שיש בין רגלו ובין הארץ דבר חוצץ, מי שעבד פרוע ראש, שלא רחץ ידים ורגלים, היושב, מי שיש בין ידו 
בשמאלו, כל אלו פסולין לעבודה ואם עבדו חללו, חוץ מפרוע ראש וקרוע בגדים והשוחט לע"ז בשוגג, שאם עבדו עבודתן כשירה. 

 סליקו להו הלכות ביאת המקדש.
וים בנשיאת כלי המשכן, )ג( אפשר שגם לוי הקרב לשמירה או נשיאה שאינה ונוסיף עליו )א( הקרב לעזור בשמירה, )ב( הקרב לעזור לל

שלו, )ד( בעלי מום מהכהנים לעבודה, כהנים בלא רחיצת ידים ורגלים )ה( בעלי מומים מהלוים לנשיאה או אולי גם שירה ושמירה. 

ְדנּו יז,כז() ]רשב"ם[אפשרות זאת נתמכת בפי'  אובדים מדי ֻּכָּלֵ֥נּו֣ (מ'קרח יז,כזב)ל" )במ' טז,לג(. אם כן "ויאבדו מתוך הקהכמו( -)טט - ָאָבָֽ
ֵ֛ב (יז,כח)יום ביום; כיצד?  ַהָּקר  ב֣֣׀ ֹ֧ לַ֣הָּקר  ֵ֛בֶ֣אלכל איש ואיש אשר  - ּכ ֣  ,ָי֑מּותהמשכן לשומרו או אל כלי המשכן עם הלוים,  ָּקר 

תְוַהָּזֵ֥רַ֣הּקָ֣֣(מ' קרח יח,ז)בשעדין לא התרה בם הקדוש ברוך הוא, שעדיין לא נכתב  ב֣יּוָמָֽ ֶ֖ מ' קרח )ב. ולכך הוא מזהירם בפרשה זו:  ר 

ֶ֖ר֣ל א (יח,ד ם-ְוָז יֶכָֽ בֲ֣אל  ְקַרֵ֥ ת֣(מ' קרח יח,ז)ב, י  ב֣יּוָמָֽ ֶ֖  מרא' וי)שמכאן ואילך לא יקרבו כלל, ולא ימותו. שאפילו בפרשת  - ְוַהָּזֵ֥רַ֣הָּקר 

֖ים ,א(כא כ ֲהנִּ ל־ה  ר א  ֽ  ,יז(כא מרא' וי), שכתוב שם ֱאמ ֥ ר א  ֵב֥ ֥ח ם ד  יב ל  ֖ רִּ ה קְׁ ב לְׁ ר ֔ ֥ה בֹו  ֔מּום ֹ֣לא יִּקְׁ ר יִּהְׁי  ם ֲאש ֨ ֲעָ֞ך לְׁד ר תָׁ֗ ֽז רְׁ יש מִּ ֣ ר אִּ ן ֵלאמ ֑ ל־ַאֲהר ֖

ֽיו:, ם  ב,ג(כ מרא' וי)שם לא פסל אלא בעלי מומים, אבל זרים לא פסל. ומה שפסל בפרשה שלאחריה  ֱאֹלהָׁ ר ֲאֵלה ֗ יש׀  ...ֱאמ ֣ ֣ כָׁל־אִּ

ב מִּ  ֣ ר  ר־יִּקְׁ יוֲאש  ֑ לָׁ ָא֖תֹו עָׁ ֽ֔ה' וְֻׁטמְׁ ֵאל  ל  רָׁ ֵנֽי־יִּשְׁ ישּו בְׁ ֤ דִּ ר י קְׁ ים  ֲאש ֨ שִּ ל־ה ֳקדָׁ ם א  ֲעכ ֗ , באוכל בטומאת הגוף מדבר; אבל בעבודת זרים במשכן כָׁל־ז רְׁ
 . ובכליו לא ראינו עדיין חיוב מיתה

ֵ֛ב)במ' קרח יז,כח(  ב֣׀ַ֣הָּקר  ֹ֧ ים )א( קריבות של אנשים שונים )ב( קריבות לעבודות פסק, אפשר שמבחין בין קריבות והעונש – ַהָּקר 

ֶאת )במ' קרח יח,ז(-למדו מ ]בבלי יומא כד,א[-שונות. חז"ל ב ן֣  הֶ֣אּת  ַד֣תַ֣מָּתָנ֗ ת׃-ֲעב  ב֣יּוָמָֽ ֶ֖ םְ֣וַהָּזֵ֥רַ֣הָּקר  , שאין הזר חייב ְּכֻהַּנְתֶכ֔

ְוַהָּזֵ֥ר֣ )במ' קרח יח,ז(וא התורה סותמת באמרה מיתה אלא על עבודה תמה. והשאלה הנשאלת היא מניין שיש חילוקים בחיוב הזר. הל
ת׃ ב֣יּוָמָֽ ֶ֖ ֵ֛ב )במ' קרח יז,כח(. אפשר כי טעם פסק בפסוק ַהָּקר  ב֣׀ַ֣הָּקר  ֹ֧ לַ֣הָּקר  ְׁשַּכֵ֥ן֣הֶ֖֣-ֶאל ּכ ֣ מבחין בין סוגי הקריבות וזה  ָי֑מּות֣'מ 

ינו עבודה המסיימת סדרת עבודות. ובסיכום זר כשתי מלים "עבודה תם" הי ַוֲעַבְדֶּת֑ם֣ )במ' קרח יח,ז(הביא את חז"ל לדרוש את מילת 

 חייב על עבודת הנחה שהיא גם עבודה מסיימת.

 

ֵ֛ב ַהָּקר  ב֣֣׀ ֹ֧ ב֣֣(מ' קרח יח,זב)זר ששימש במקדש. תניא, רבי ישמעאל אומר: נאמר כאן  [א,בבלי סנהדרין פד]פסק,  – ַהָּקר  ֶ֖ ְוַהָּזֵ֥רַ֣הָּקר 
ת לַ֣הּקָ֣֣(מ' קרח יז,כח)ב, ונאמר להלן יּוָמָֽ בֶ֣אלּכ ֣ ֵ֛ ַהָּקר  ב֣֣׀ ֹ֧ ְׁשַּכֵ֥ן֣הֶ֖֣-ר  אף  איש דקרח בשרופים( 250-)רש"י ד בידי שמיםמה להלן  ,ָי֑מּות֣'מ 
ת֣(מ' קרח יח,זב), רבי עקיבא אומר: נאמר כאן, בידי שמיםכאן  ב֣יּוָמָֽ ֶ֖ והנביא ההוא או חלם החלום  (דברים יג)ונאמר להלן  ְוַהָּזֵ֥רַ֣הָּקר 

אף כאן בחנק.  - בחנק  בנביא שהדיח( –)רש"י  . רבי יוחנן בן נורי אומר: מה להלןסקילהבאף כאן  - בסקילה, מה להלן ההוא יומת
, ורבי ישמעאל (במ' קרח יז,כח -)טט  במאי קמיפלגי רבי ישמעאל ורבי עקיבא? רבי עקיבא סבר: דנין יומת מיומת ואין דנין יומת מימות

אין לך הדיוט גדול מזה.  -ורבי עקיבא: כיון שהדיח  -ין דנין הדיוט מנביא. , וא לכן מיתה בידי שמים( –)טט  סבר: דנין הדיוט מהדיוט
בסקילה, רבי שמעון אומר:  -בפלוגתא דרבי שמעון ורבנן. דתניא: נביא שהדיח  -במאי קמיפלגי רבי עקיבא ורבי יוחנן בן נורי? 

, מתניתין רבי שמעון ואליבא דרבי עקיבא, ברייתא תרי תנאי ואליבא דרבי עקיבא -הא אנן תנן, רבי עקיבא אומר: בחנק!  -בחנק. 
 .רבנן ואליבא דרבי עקיבא. הדרן עלך אלו הן הנשרפין

ֵ֛ב (מ' קרח יז,כח)ב [פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( במדבר פרשת קרח דף קטז עמוד ב] ַהָּקר  ב֣֣׀ ֹ֧ לַ֣הָּקר  . שתי קריבות. ומה לויים ּכ ֣
 ים: קורבים על קרובתם אל משכן ה' כל שכן שאר שבט

ת֣(מ' קרח יח,ז)ב [ילקוט שמעוני תורה פרשת קרח רמז תשנד] ב֣יּוָמָֽ ֶ֖ , לעבודה, או לעבודה ושלא לעבודה, אמרת ומה ְוַהָּזֵ֥רַ֣הָּקר 
מ' )בבעל מום שלא ענש בו מיתה לא ענש בו אלא לעבודה זר שענש בו מיתה אינו דין שלא יענש בו אלא לעבודה, הא מה ת"ל  )כהן(

תְוַהָּזֵ֥֣֣(קרח יח,ז ב֣יּוָמָֽ ֶ֖ , לעבודה, והזר הקרב יומת, אפילו עבד בטהרה, או אינו אלא כשעבד בטומאה, אמרת אם הנכנס רַ֣הָּקר 
ת֣(מ' קרח יח,ז)בבטומאה שלא לעבוד חייב, קל וחומר לעובד, ומה ת"ל  ב֣יּוָמָֽ ֶ֖ אפילו עבד בטהרה יומת רבי שמעון אומר  ְוַהָּזֵ֥רַ֣הָּקר 

מות יומת מה יומת האמור להלן סקילה אף יומת האמור כאן סקילה, רבי יוחנן בן נורי אומר  (דיחבנביא מ)נאמר כאן יומת ונאמר להלן 
ת֣(מ' קרח יח,ז)בנאמר כאן יומת ונאמר להלן יומת מה יומת האמור להלן בחנק אף יומת האמור כאן בחנק,  ב֣יּוָמָֽ ֶ֖ עונש  ְוַהָּזֵ֥רַ֣הָּקר 

ת֣(מ' קרח יח,ז)בו', שמענו אזהרה לא שמענו תלמוד לומר וזר לא יקרב וג ב֣יּוָמָֽ ֶ֖ מיתה בידי שמים, רבי עקיבא אומר אף  ְוַהָּזֵ֥רַ֣הָּקר 
אלא משום  (אין ללמוד מן מקלל ה' לקריבה למקדש וקדשיו)מיתת בית דין שנאמר ונוקב שם ה' מות יומת, אמרו לא מן השם הוא זה 

ֵ֛ב (מ' קרח יז,כח)בשנאמר  ַהָּקר  ב֣֣׀ ֹ֧ לַ֣הָּקר  ְׁשַּכֵ֥ן֣הֶ֖֣-ֶאל ּכ ֣  ָי֑מּות֣'מ 
 

בֶ֣אל]כח[֣ ֵ֛ ַהָּקר  ב֣֣׀ ֹ֧ ְׁשַּכֵ֥ן֣הֶ֖֣-ַהָּקר   דרגא תביר מרכא טפחא, תבנית הטעמים מרמזת לשתים או שלוש הלכות.  – 'מ 

ְׁשַּכֵ֥ן֣הֶ֖֣-ֶאלהלכה )א(  כאשר עדיין לא הוזהרו,  לשעתומרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, אפשר שזאת הלכה  – 'מ 

 אהל מועד, מיתה לכל אחד מהעם כי אינו זהיר מספיק בקשר למשכן ה'.וכולם היו רשאין ליכנס לחצר 

בֶ֣אל]כח[֣הלכה )ב(  לדורותאבל  ֵ֛ ַהָּקר  ב֣֣׀ ֹ֧ ְׁשַּכֵ֥ן֣הֶ֖֣-ַהָּקר  דרגא תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא מסוים, – 'מ 

 )מסיימת( שזר שיעשנה יומת בידי שמים. שעל כל אחד חל אותו ענין או הלכה. אפשר זה על עבודת מתנה שהיא גם עבודה תמה

בֶ֣אל]כח[֣הלכה )ג( אפשר כי  לדורות ֵ֛ ְׁשַּכֵ֥ן֣הֶ֖֣-ַהָּקר  תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא מסוים, שעל על  – 'מ 

 חלקם לא חלה הלכה )ג( זר העושה עבודה שאינה עבודת מתנה ואינה עבודה מסיימת אינו במיתה.
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 ( )בהשתתפות נחלת יעקב(ט)התשע"במדבר קרח טז,א  5.10 

ַ֣רב־ָלֶכם֣  במדבר קרח טז,ג: ֶהם  ןַ֣וּי אְמ֣רּוֲ֣אל  ֶׁש֣הְ֣וַעָֽל־ַאֲהר ֗ ָָּֽקֲה֞לּוַ֣על־מ  ַ֣וּי 
יםּ֣וְבתֹוָכֶ֖ם֣֑ה'֣ ׁש ֔ ֻּכָּל֣םְ֣קד  ָדה֣  ע  יָ֣כל־ָהָֽ ֤ ':ּ֣֣֣֣֣֣֣כ  ל֣הָֽ ּוַ֣על־ְ֣קַהֵ֥ ְתַנְּׂשאֶ֖ ָֽ ּוַעּ֣ת   ּוַמּדֵ֥

ָּֽקָ֣ )במ' קרח טז,ג( ןַוּי  ֶׁש֣הְ֣וַעָֽל־ַאֲהר ֗ גרשיים מונח רביע, כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו או על הכלל כולו. אפשר שעיקר  – ֲה֞לּוַ֣על־מ 

הטענה היא שמשה לא נצטוה דברים שונים והוא בודאן מלבו, והטענות המובאות שקרח ועדתו טענו על משה הן דוגמאות יוצאות מכלל 

 וא בודא דברים מלבו ואינו פועל בשליחות ה'. המצוות כדי לטעון נגד משה שה
מנויים, תרומת מעשר, גילוח לוים, שמשה בדא מלבו חמשה הדברים הבאים:  מה היו הטענות של קרח ועדתו על משה ועל אהרן?

 שכולה תכלת, מצות מזוזה בבית שכולו ספרים. ציצית בטלית 

איהו הוה מלכא, לאחוה שוויה כהנא רבא, לבני  )טט: א(מאי קעביד משה! איתתיה דקרח אמרה ליה: חזי ...  [בבלי סנהדרין קי,א]
אמר הבו חד מעשרה לכהן,  -אמר תיהוי לכהן, אי אתו מעשר דשקילתו אתון  -אי אתיא תרומה  (ב)טט: אחוהי שוינהו סגני דכהנא, 

גם משה גילח ע"פ רש"י: ) לה: הא איהו נמי קא עבידאמר  -ועוד דגייז ליה למזייכו ומיטלל לכו כי כופתא, עינא יהב במזייכו.  (ג)טט: 

מ֣  (שופטים טז,ל), אמר איהו נמי כיון שכולכם מקיימים מה שמצווה לשחוק(ע"פ רש"י: ) אמרה ליה: כיון דכולהו רבותא דידיה -! עצמו(  ֹותתָׁ

י   ים   נ פְׁשִּ תִּ )עשו  לכו עבדיתו תכלתא )משה( ועוד: דקאמר (ד)טט:  (חלקר )אמרה אשת קרח. )ע"פ רש"י: אגזוז עצמי להפיס דעתם( עִּם־פְׁלִּשְׁ

גלימי  )הוצא( אפיק –אי סלקא דעתך תכלתא חשיבא ]מצוה[  ,(, ואשת קרח עברה על בל תגרע ואמרהתכלת והכוונה לחוט תכלת בציצית
 !בבית המדרש(בבגדי תכלת ללא ציציות, )הלבש כולם  דתכלתא וכסינהו לכולהו מתיבתך

ח ,א(טז ' קרחבמ) ,ג[במדבר רבה )וילנא( פרשת קרח פרשה יח]( (ד)טט: )ממשיך  ר  ח ק ֔ ֣ ֨שּו  (,לחטו' שלח )במ כתיב למעלה מן העניןמה  ו יִּק  וְׁעָׁ

ת ֛ יצִּ ם צִּ ֥ ה  קפץ קרח ואמר למשה טלית שכולה תכלת מהו שתהא פטורה מן הציצית א"ל חייבת בציצית א"ל קרח טלית שכולה תכלת  לָׁ
בית מלא ספרים מהו שיהא פטור מן המזוזה אמר לו חייב במזוזה א"ל כל  (ה)טט: בע חוטין פוטרות אותה, אין פוטרת עצמה אר

אמר לו דברים אלו לא נצטוית עליהן  .התורה כולה רע"ה פרשיות אינה פוטרת את הבית פרשה אחת שבמזוזה פוטרת את הבית
 ומלבך אתה בודאן

 

 ,בתנחומא קרח ב ,ירושלמי סנהדרין פ"י ה"א ,נטרניות של קרח נמצא במקורות שוניםהמאמר הזה על שאלותיו הק .[ח ]תורה שלמה
ירושלמי שם יש גם השאלה על בהרת ב .בכל המקורות האלה השאלות כללו מצות ציצית ומזוזה .ג-במדב"ר פי"ח ,ד )תנחומא ישן( תנ"י
שאלת המזוזה נתנה  .דהיינו שאלת ציצית ,מיוחסת לקרחרק שאלה אחת , (מדרש הגדול) אולם במדרש משלי אגדת אסתר ומה"ג ,כגריס

 ,או ס"ת לפי נוסח מדרש משלי ,ע"י משה רבינו כתשובה נצחת על שאלותיו של קרח מכיון שקרח בעצמו הודה שבית מלא ספרים
ו לקיים את פירוש מהר"י הכהן אות ט והערות בובר אות לח במדרש משלי במהדורה שלו, שניס חייב במזוזה וראה במדרש משלי

ןשל תבנית הטעמים  טט: לענ"ד הנוסח הנפוץ במקורות. ֶׁש֣הְ֣וַעָֽל־ַאֲהר ֗ תומכת בנוסח הנפוץ של ארבע או גרשיים מונח רביע,  – ַעל־מ 

 חמש שאלות קנטרניות של קרח.

ַ֣רב־ָלֶכם ֣ )במ' קרח טז,ג( ֶהם   ' שלחבמ)ן מהענין. תבנית הטעמים של מונח זרקא סגול, כעין מוסיף או גורע ממין העני – ַוּי אְמ֣רּוֲ֣אל 

ת   לט(,טו ֣ה לָׁכ ם  לְׁצִּיצִּ יָׁ מונח זרקא סגול, מדרש: ציצית דומה לים ים דומה לתכלת. אפשר שזה מרמז לטענת קרח על טלית שכולה  – וְׁהָׁ

 תכלת שתהיה פטורה מציצית. היינו גורע מהטלית של ארבע כנפות את ארבע הציציות. 

, ואשת )עשו תכלת והכוונה לחוט תכלת בציצית לכו עבדיתו תכלתא )משה( ועוד: דקאמר (לקרח )אמרה אשת קרח.. . [בבלי סנהדרין קי,א]

)הלבש  גלימי דתכלתא וכסינהו לכולהו מתיבתך )הוצא( אפיק –אי סלקא דעתך תכלתא חשיבא ]מצוה[  ,(קרח עברה על בל תגרע ואמרה

כְׁמ֣  (משלי יד,א)יינו דכתיב ! הבבית המדרש(בבגדי תכלת ללא ציציות, כולם  ים ֹותח  שִּ ּה הנְׁתָׁ֣ בָׁ  נָָׁ֭ ֑  (משלי יד,א)זו אשתו של און בן פלת,  - ֵביתָׁ
ל תוְׁ֝  ּו ֗ יהָׁ  אִּ ֥ יָׁד  ֽנּו בְׁ ס  ה רְׁ  זו אשתו של קרח. - :ת 

ַ֣רב־ָלֶכם ֣ )במ' קרח טז,ג( ֶהם  ה להוסיף כבוד. דתן ואבירם רצו מונח זרקא סגול, כעין מוסיף מהענין על הענין, קרח רצ – ַוּי אְמ֣רּוֲ֣אל 

 להוסיף עושר וכבוד. ר"נ איש רצו להוסיף בכבוד רוחני אפשר שהכוונה בקפיצת מדריגה ולא בהתפתחות מתונה.

קרח מצד הקנאה התלבש בגאוה והתאוה לנשיאות שבט לוי. דתן ואבירם מצד כפירה בנבואת משה התאוו  ]של"ה קרח תורה אור[ ע"פ

 מאתים וחמשים איש ובתוכם היו הנשיאים, כוונתם היה לשם שמים ולא להרע, רק ששגו.סיהם במצרים,  ולגדולה. לעושר כי ירדו מנכ

 לא אחר הכבוד המדומה והטומאה, רק אחר הכבוד אשר חכמים ינחלו והוא כבוד הרוחני. מצד רדפם את הכבוד.

 

ַ֣רב־ָלֶכם ֣ )במ' קרח טז,ג( ֶהם   גול, כעין מוסיף ממין הענין על הענין או גורע ממין הענין מהענין.מונח זרקא ס – ַוּי אְמ֣רּוֲ֣אל 

ח ,א(טז)) מה שכתוב ]דבר מלכות קרח התשע"ח, ע' עח, מאמר ויקח קרח התשכ"ז[ ֣ -דרך רקיע ה-ואתפלג, הוא על תרגם אונקלוס( ו יִּק 
ֽיִּם: יִּם לָׁמָׁ ֖ ין מ  יל ֵב֥ דִּ֔ בְׁ רש למה בתורה, והיא השורש לכל ענין של מחלוקת, וכדאיתא במד שזוהי המחלוקת הראשונה שמצינו ,ו(א 'בר) מ 

ֽיִּם: ,ו(א 'בר)ו', שבו נבראת מחלוקת, שנאמר אין כתיב בשני "כי טוב" כ יִּם לָׁמָׁ ֖ ין מ  יל ֵב֥ דִּ֔ בְׁ י מ  ֣ והענין בזה, שהתחלקות בין מים למים  וִּיהִּ
ין  (,זא 'בר)טט: הפסוק הבא . הוא שורש ל)חטא עץ הדעת ו( דור הפלגה, ועד למחלוקת קרח ועדתו ל ֵב֤ ֵד֗ יע   ו י בְׁ קִּ ת־הָׁרָׁ ֣ע ש ֱאֹלהִּים  א  ו י 

י־ֵכֽן: ְׁהִּ ֽי יע  ו  ֑ קִּ ל לָׁרָׁ ֣ ר ֵמע  ֖ יִּם ֲאש  ין ה מ ֔ יע  ּוֵב֣ קִּ֔ ח ת לָׁרָׁ ֣ ת  ר  מִּ יִּם  ֲאש  יע    (,זא 'בר)מלמד על ההבדלה בפועל והכתוב  ה מ   קִּ ת־הָׁרָׁ ֣ע ש ֱאֹלהִּים  א   – ו י 

בפעם הראשונה בתורה. טעם מונח עשוי ללמד שהתבנית שאחריו זרקא סגול עשויה להילמד פעמים  מונח זרקא סגולתבנית טעמים ב

ומלמד  בענין שני רקיעים ובענין שבעה או שמונה רקיעים. יב,ב[ ]בבלי חגיגה-בהוא לרבות מענין הרקיע וזה כנלמד  לימוד אחדאחדות. 

]שער היחוד והאמונה לאדמו"ר הזקן  . ע"פגורע מהענין והוא  לימוד אחד וחניים המשפיעים על העולם.כמעט בכל רקיע על ענינים ר
אפשר שאחד מהגריעות הוא ההבדלה  הוא בעל תפקיד מוגבל מתוך כלל ענין הרקיע. יב,ב[ ]בבלי חגיגה-, כל רקיע מן המוזכרים בפרק א[

ַ֣רב־ָלֶכם ֣ )במ' קרח טז,ג(לכך אמירת המחלוקת שואפשר בין אנשים שביטוים באמירה ת וושורש המחלוק ֶהם  מונח מוטעמת  ַוּי אְמ֣רּוֲ֣אל 

 כהטעמת שורשה. זרקא סגול

 . הרבה יותר מדאי לקחתם לעצמכם גדולה ַרב־ָלֶכם ֣ ]רש"י[. פ'ָלֶכם ֣ומלת  ַרבמקף בורר במשמעות מלת  – ַרב־ָלֶכם ֣

ֵנ֥י  ,ז(טז ' קרחבמ)ובתשובת משה  ם בְׁ ֖ כ  ב־לָׁ ֽי:ר  ם ]רש"י[פ' ֵלוִּ ֖ כ  ב־לָׁ  ]תנחומא[)ב( ובסוף פירושו מביא  דבר גדול אמרתי לכם)א(  – ר 

 .דבר גדול נטלתם בעצמכם לחלוק על הקב"ה

 

מלמדת במקומות אחרים בתורה על שייכות וטובת  ָלֶכם ֣היא גי' של ר"ב ניצוצות קדושים )נ"ק(. מלת  ַרבמלת  בפנימיות התורה

התורה בעבודת הפרך במצרים בני ישראל גאלו ר"ב נ"ק מגלותם, מתוך רפ"ח ניצוצות קדושים. במחלוקת, הנאה מדבר. בפנימיות 

קרח מתמיהה על משה ואהרן שכביכול הם מייחסים לעצמם את זכות גאולת הר"ב נ"ק וטוען שזכות גאולת הר"ב נ"ק שייכת לכלל 

ֵנ֥  ,ז(טז ' קרחבמ)ישראל. ועל כך עונה משה  ם בְׁ ֖ כ  ב־לָׁ ֽי:ר  זכות הגאולה היא של בני לוי ששמרו על תורת ישראל במצרים ולימדו את  י ֵלוִּ

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
םהעם, וטעם טפחא של   ֖ כ  ב־לָׁ בתפקיד שנוי ורבוי ומרבה מבני לוי לכלל ישראל שזכות גאולת ר"ב נ"ק היא של כלל ישראל. כגון:  ר 

ם )במ' בהע' יא,כא(ניצוץ קדוש  יָ֣הָע֕ ׁש -ל= משי"ח וונשמתו שורש  ַרְגל ֔ י-ׁש  ַרְגל ֔ ֹותֶ֣א ֶלף֣  אֵ֥  נשמות כלליות שלמות קומת ישראל. מ 

ּ֕מֹו )בר' וישלח לג,א(ניצוץ קדוש  אְ֣וע   פה.-= תנ"א = ר'מאי"ר = ב"א בצ"ל )עשו( ועמו תורה שבעל ָּב֔

 

ים )במ' קרח טז,ג( ׁש ֔ ֻּכָּל֣םְ֣קד  ָדה֣  ע  יָ֣כל־ָהָֽ ֤   ּכ 

ָדה ֣ ע  ]תורה של עשרה אנשים כמו עדת עשרה המרגלים ובין הלימוד כאן במשמע כלל ישראל  מקף בורר בין משמע עדה כמנין – ָכל־ָהָֽ

֔רּוו י ֣  ,ז(כד' מש' שמ) העדה עמדו על הר סיני ושמעו אנכי וענו שפה אחת כל שלמה מב[ ל אמְׁ ר־ כ ֛ ר ֲאש  ֥ ב  ה 'ה֖  דִּ ֥ ֽע נ ֲעש  מָׁ נִּשְׁ והשרה שכינתו   :וְׁ
֖י שּווְׁעָׁ֥  (ח,כה ' תר'שמ)שנאמר  ,הקב"ה ביניהם ש לִּ ֑ דָׁ קְׁ י מִּ ֖ כ נְׁתִּ ֽם וְׁשָׁ  . (מדרש):  בְׁתֹוכָׁ

֑דֹוש (שמ' ית' יט,ו)שאמרו  ]המדרש הגדול[-מוסיף מ ]תו"ש מב[-ובהסבר ל ֖ים וְׁ֣גֹוי קָׁ ֥כ ת כ ֲהנִּ ל  מְׁ ֛י מ  יּו־לִּ הְׁ ם תִּ ֧ ת  . שכולם בעלי תפקידי כהונה וְׁא 

 ', ושעשרת הדברות בלבד הן המצוות מה', כל המצוות האחרות כביכול משה בדאן. ולכן המינויים של משה הם מלבו ולא בצווי ה

ים )במ' קרח טז,ג(מזה נבוא להסביר את  ׁש ֔ ֻּכָּל֣םְ֣קד  ָדה֣  ע  יָ֣כל־ָהָֽ ֤ קטן, שני לימודים ולפחות אחד מהם יוצא מפשט -מהפך פשטא זקף – ּכ 

י )במ' קרח טז,ג( [ג]תורה שלמה מ)לימוד א( הכתוב.  ֤ יםּ֣כ  ׁש ֔ ֻּכָּל֣םְ֣קד  ָדה֣  ע  , וכי אתם לבדכם קדושים, והלא כלנו נתקדשנו בסיני  ָכל־ָהָֽ
ם ְךלֵ֣  )שמ' ית' יט,י(שנאמר  עָׁ֔ ל־הָׁ ם א  ֥ תָׁ שְׁ ד  ולא נתן לנו  ,וכשנתנו לנו עשרת הדברות כל אחד ואחד ממנו היה יונק מהר סיני (ב )לימוד, וְׁקִּ
רומה ומעשרות ולא שם ציצית שמענו אלא מעצמך אתה אומר כדי לעשות שררה ולא שם חלה ולא שם ת .עשרת הדברות אלא

֔רּוו י ֣  ,ז(כד' מש' שמ)הכתוב  .(ילמדנו) לעצמך ולעשות כבוד לאהרן אחיך ל אמְׁ ר כ ֛ ֥ ב  ר־דִּ הוצא ע"י קרח מפשוטו שהוא על כל התורה  'ה֖  ֲאש 

 כל לטעון רק לשתי הדברות אנכי ולא יהיה לך ששמעו מפי הגבורה. שכבר נתנה ושעוד תינתן והוגבלה לעשרת הדברות, ולכאורה י

 

 ...  [עקידת יצחק במדבר שער עח )פרשת קרח(]אפשר שכאן מתגלה כפירת קרח כמפרש 
ובכאן כפר בכל התורה כלה כי המכחיש דבר מדבריה' יכפור על כלה והרי שהפילו שלשת העקרים אשר זכרנו ראשונה שהתורה 

ים )במ' קרח טז,ג(עליהם כי באמרם והאומה עומדין  ׁש ֔ ֻּכָּל֣םְ֣קד  ָדה֣  ע  יָ֣כל־ָהָֽ ֤ ּכ  ּוְבתֹוָכֶ֖ם֣ ובאמרם. לעגו על הנבואה בכלל ַרב־ָלֶכם֣ 
': ובאומרם. לגלגו על ההשגחה֣֑ה' ל֣הָֽ ּוַ֣על־ְקַהֵ֥ ְתַנְּׂשאֶ֖ ָֽ ּוַעּ֣ת   .נתפקרו כנגד תורת משה ועל פרטי מצותיו בייחודּ֣וַמּדֵ֥

֑ם  ו(,קמט 'תה)אפשר להסביר ע"פ דרך אחת בהבנת הכתוב  .לגלגו על ההשגחהּ֣וְבתֹוָכֶ֖ם֣֑ה' מרםובא [עקידת יצחק] ל בִּגְׁרֹונָׁ ֣מֹות ֵאָ֭ רֹומְׁ

ֽם: יָׁדָׁ ֣יֹות בְׁ ֽיפִּ ב פִּ ר  ֖ שכולם נביאים בנבואת ה' אבל בעצם מחלוקתו על משה מגלה שאינו מאמין בהשגחה פרטית ששמה כל אחד קרח טען  וְׁח 

 טפחא בתפקיד שנוי, מרמז שמשנה מדבריו ואינו מאמין בהשגחה פרטית.  – ּוְבתֹוָכֶ֖ם֣֑ה' ם בעולם. בתפקיד מסוי

 אתנח בתפקיד הגבלה. צ"ע. – ֑ה'

ּו֣ ְתַנְּׂשאֶ֖ ָֽ ּוַעּ֣ת  , לעגו על הנבואה של משה שעמה זכה להביא התורה מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב – ּוַמּדֵ֥

 פקר על כל פרטי המצוות.והתרחבו להת

 מקף כבורר בין משמע של קהל כקבוצה מסוימת כגון ישראלים, כהנים, לויים, גרים ובין קהל ככלל עם ישראל. – ַעל־ְקַהֵ֥ל

 :' ל֣הָֽ  מרכא בתפקיד רבוי, סלוק בתפקיד הגבלה, נשאר בצ"ע - ַעל־ְקַהֵ֥

 

לַ֣על־ָּפָנָֽ֣ במדבר קרח טז,ד: ּפ ֶ֖ הַ֣וּי  ֶׁש֔ ְׁשַמ֣ע֣מ   יו:ַוּי 

ה )במ' קרח טז,ד( ֶׁש֔ ְׁשַמ֣ע֣מ  )לימוד א( מקורות אחדים המלמדים באופנים שונים שמשה נפל לפני ה' מפני קטן, שני לימודים. -מונח זקף – ַוּי 

ה לו יְׁח ֣  (לב,יא ' תשאשמ)חטאו בעגל  ,אף כאן עשה משה לישראל...  [מדרש תנחומא )ורשא( פרשת קרח]המחלוקת  ' במ) , במתאונניםמ ש ֔

לֵ֤  (יא,בבהע'  פ  ה   לו יִּתְׁ רו י ֥  (יד,יג ' שלחבמ), במרגלים מ ש  ה אמ  ֖ ל־ה֑  מ ש  ֣עּו' א  מְׁ יִּם וְׁשָׁ ר ֔ צְׁ , במחלקותו של קרח נתרשלו ידיו אמר כמה אוכל מִּ
לַ֣על־ָּפָנָֽיו: )במ' קרח טז,ד( להטריח את המקום לפיכך ּפ ֶ֖ הַ֣וּי  ֶׁש֔ ְׁשַמ֣ע֣מ   ַוּי 

לַ֣על־ָּפָנָֽיו: )במ' קרח טז,ד( [י סנהדרין קי,אבבל] )לימוד ב(  ּפ ֶ֖ הַ֣וּי  ֶׁש֔ ְׁשַמ֣ע֣מ  אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי  -מה שמועה שמע? , ַוּי 
֑ה (קו,טז 'תה) יונתן: שחשדוהו מאשת איש, שנאמר ֲחנ  ֽמ  ה ב  מ ש  נְׁ֣אּו לְָׁ֭ אמר רבי שמואל בר יצחק: מלמד שכל אחד ואחד קנא את . ו יְׁק 

ה (לג,ז ' תשאשמ) תו ממשה, שנאמראש ֲחנ ֗ ֽמ  ֣חּוץ ל  ה־֣לֹו׀ מִּ ֽטָׁ ה ל וְׁנָׁ א ִ֜ ת־הָׁ ח א  ִּק ֨ ה  י )לימוד ב( יש הסבר של ]תורת חיים סנהדרין קי א[ -ל .ּומ ש 

 הנושא קשור לתאומות של הבל. ]מדרש בראשית רבה[בתורת סוד המסביר שמשה הוא גלגול מהבל וקרח גלגול מקין וע"פ 
א"ר שמואל בר נחמני א"ר יונתן שחשדוהו באשת איש. כתב הרב ישרש יעקב וז"ל והרי"ף נ"ט [ א,העין מסכת סנהדרין קימראית ]

ה (לג,ז ' תשאשמ) .עם ב' נשים חדעמ"ש לא יתיחד איש א ֲחנ ֗ ֽמ  ֣חּוץ ל  ה־֣לֹו׀ מִּ ֽטָׁ ה ל וְׁנָׁ ת־הָׁא ִ֜ ח א  ה  יִּק ֨ ולא יבצר שהולכות נשים לדון  ּומ ש 
שָׁ֨  (לג, יא ' תשאשמ)עמו והתורה העידה  ומתיחדות ֹוּומְׁ תִ֜ ע   רְׁ ע ר בִּן־נּון  יְׁהֹוֻש֤ יש ֹ֥לא נ ֔ ֖ ה ל ֹוְךת֥ מִּ  יָׁמִּ והדין הוא דאשה מתיחדת עם ב'  ס: הָׁא ֽ

אנשים כשרים עכ"ל. ועוד הא קי"ל דבעלה בעיר אין בו משום יחוד והא חשיב כבעלה בעיר. ותו דעל הרוב היה פתח האהל פתוח 
ה  (קו,טז 'תה)ר"ה ואין בו משום יחוד ועוד דאין אוסרין על היחוד. אמנם ק' על דברי הרב דהרי אמרו בש"ס שנאמר ל מ ש  נְׁ֣אּו לְָׁ֭ ו יְׁק 

ה ֑ ֲחנ  ֽמ  ה־֣לֹו׀ מִּ  (לג,ז ' תשאשמ)אמר רב שמואל בר יצחק מלמד שכל א' וא' קנא את אשתו ממשה  ב  ֽטָׁ ה ל וְׁנָׁ א ִ֜ ת־הָׁ ח א  ה  יִּק ֨ הּומ ש  ֲחנ ֗ ֽמ   ֣חּוץ ל 
כתב דכל זמן שהיה במחנה קנאו לנשותיהם עד  )חידושי אגדות( ופירש רש"י ז"ל יצא מחוץ שלא יחשדוהו עוד ומהרש"א ז"ל בח"א

השנטה אהלו  ֲחנ ֗ ֽמ  ֣חּוץ ל  ֲחנ ֑  (קו,טז 'תה)עכ"ל. וכל זה נראה הפך דברי הרב ז"ל דהכתוב אומר  מִּ ֽמ  ה ב  מ ש  נְׁ֣אּו לְָׁ֭ ובש"ס ורש"י מפורש  הו יְׁק 
ה-ד ֲחנ ֗ ֽמ  ֣חּוץ ל  ה־֣לֹו׀ מִּ ֽטָׁ  :שלא יחשדוהו ודוק נָׁ

 למרות יחוד לא אוסרין אשה להנשא לכהן( ]תוס' שם[אין אוסרים אשה על בעלה בגלל יחוד,  ]רש"י קידושין[)הערות כולל נתיבות צבי 

ה   (לג,ז ' תשאשמ) שראל, אהל משה היה בתחום של פחות מאלפיים אמה מהמחנה תרסא בתפקיד שיעור מרחק ומחיצת מחנה י – ּומ ש 

ה לשיחשב בתוך תחום המחנה וכאשר באה אשה להיוועץ במשה זה בבחינת בעלה בעיר.  ת־הָׁא ִ֜ מקף כבורר אהל כבית, אהל  – א 

ה ל כאשתו. ת־הָׁא ִ֜ ח א   קדמא ואזלא כעין כלל מלמד בהלכות יחוד. ובין פרטיו  – יִּק ֨

ה־֣לֹו׀ מִּ  ֽטָׁ הוְׁנָׁ ֲחנ ֗ ֽמ  מונח לגרמיה )מונח פסק( מונח רביע. שני אופני קריאת הכתוב. קריאה ללא פסק קריאה עם פסק. בקריאה  – ֣חּוץ ל 

ה-עם פסק, נלמד מ ֲחנ ֗ ֽמ  ֣חּוץ ל  ה למונח רביע בתפקיד לפחות ארבעה דברים, כאשר  – מִּ ]שו"ע משמעו בית וטעם פסק כפתח סגור:  א ִ֜
סור להתיחד עם ערוה מהעריות בין זקנה בין ילדה אסור לאיש להתייחד עם אשה )א( בין ישראלית )ב( בין א אה"ע סימן כ"ב ס"א[

נכרית )גזרת שמאי והלל(, )ג( בין פנויה אע"פ שאינה ערוה )גזרת ב"ד של דוד( )ד( בין נשואה, )ה( בין זקנה )ו( בין ילדה )מגיל 
 אמו ובתו, ואשתו נדה, שלוש ומעלה(, ואפשר כי טעם פסק מלמד על חוץ מ

ה ל ת־הָׁא ִ֜ ח א  ֽטָׁה־֣לֹו יִּק ֨ ה וְׁנָׁ ֲחנ ֗ ֽמ  ֣חּוץ ל  ה לקדמא ואזלא כעין כלל שכאשר  – מִּ משמעו אשתו עמו אז אין חשש ליחוד, וכן בקריאה ללא  א ִ֜

 ]שו"ע אה"ע סימן כ"ב ס"ט[פסק אפשר שמלמד לבית שפתחו פתוח לרשות הרבים אין חשש להתיחד שם עם הערוה 
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 ( חבמדבר חקת יט,א )התשע" 5.11 
 

תְ֣לָכלא: י,במדבר חקת יט ֶ֖ ֵַ֥עְּ֣במ  ג  ים׃-ַהּנ  ָֽ ְבַעֵ֥תָ֣ימ  אׁ֣ש  ֶ֖  ֶנֶ֣פׁשָ֣אָד֑םְ֣וָטמ 

ֶ֖ת א(י,חקת יט 'במ) ֵַ֥עְּ֣במ  ג   הסבר )א( עוסק בהגדרת מת. מרכא טפחא, בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב,  – ַהּנ 

לרבות נפל אע"פ ששלא נתקשרו איבריו וגידיו ואין בו  ]בבלי נזיר מט,נ[כזית מן המת, ע"פ מת שלם,  ]משנה אהלות פ"ב,מ"א,מ"ב[ע"פ 

 כזית בשר, נצל, רקב ממת שלם

ֶ֖ת א(י,חקת יט 'במ) ֵַ֥עְּ֣במ  ג   אופן הנגיעה. הסבר )ב( עוסק בהגדרתמרכא טפחא, בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב,  – ַהּנ 

טומאת מגע האמורה בכ"מ בין במת בין בשאר המטמאים הוא שנגע האדם בבשרו בטומאה [ ג"ה,רמב"ם טומאת מת פ"א] ע"פ
עצמה, בין בידו בין ברגלו בין בשאר בשרו, ואפילו בלשונו ה"ז נטמא, וכן נראה לי שאם נגע בצפרניו או בשיניו נטמא כיון שהם 

גרונו של אדם טהור ולא נגעה בלשונו, או שהכניסה  טומאה בכוש והכניסה לתוך אבל אם תחב אדםמחוברים לגוף הרי הם כגוף, 
 ולא נגע בבשר לא נטמא הבולע משום מגע זה, שהרי לא נגעה בבשרו שנגיעת פנים אינה נגיעה. )טט: אדם(לתוך מעי של 

 

תְ֣לָכלמצב של -מקף כרב - ֶנֶ֣פׁש-ְלָכל א(י,חקת יט 'במ) ֶ֖ ֵַ֥עְּ֣במ  ג  נכרי( לכל רבויו, וברקב מאדם  )א( בשר של אדם מת )ישראל או ֶנֶ֣פׁש-ַהּנ 

֣֩ (יג,חקת יט 'במ)-שלם מת ולא הרוג הנחשב לא שלם )אא( רקב ממת לא שלם אינו מטמא. )ב( דם הנפש נלמד ב ֣תְּ֣בֶנֶפׁש ַעְּ֣במ  ג ֡ ל־ַהּנ   ָּכָֽ

 והוא הלכה למשה מסיני. ְּבֶנֶפׁש֣֩ושיעורו רביעית מרומז בטעם תרסא של 

 ת. כאן התורה מלמדת מצב )א( בשר מ

מונח )כרבוי( אתנח )כמגביל(, ביחד רבוי הגבלות. בבשר מת יש הגבלות אחדות שבגללן הנוגע בו לא  –ָאָד֑ם֣ ֶנֶ֣פׁש-ְלָכל א(י,חקת יט 'במ)

]*[ אלו שאם חסרו טהורין כזית מן המת וכזית נצל ומלוא תרווד רקב ורביעית דם  [ה,מ"משנה אהלות פ"ב]-נטמא, שחלקן נאמרות ב
 ה ואבר מן החי שחסר עצמו:ועצם כשעור

 

ת :י,במדבר חקת יט ף א  כִּב ס הָׁא ֵס֨ ת-וְׁ֠ ה  א  פ ר ה פָׁרָׁ א ע ד-ֵא֤ ֵמ֖ יו וְׁטָׁ גָׁדָׁ֔ ֽם׃-בְׁ ֥ת עֹולָׁ ֻחק  ם לְׁ ֖ ֥ר בְׁתֹוכָׁ גָׁ ל וְׁל ֵג֛ר ה  ֵא֗ רָׁ ִּשְׁ ֵנ֣י י ה לִּבְׁ יְׁתָׁ֞ ֽהָׁ ב וְׁ ר  ֑ עָׁ  הָׁ

 ניו )יט,י( "אפר פרה אדומה" מלמדת כך:בענין רקב רק ממת שלם. אפשר כי הסמיכות של )יט,יא( "מת" אל הפסוק שלפ

ֶ֖ת א(י,חקת יט 'במ) ֵַ֥עְּ֣במ  ג  )סלוק( מרכא טפחא, בתפקיד כעין מידה כ"ב מל"ב מידות מכתוב שחבירו )כאן שלפניו( מלמד עליו, אפר  – ַהּנ 

 של פרה שלימה, כאן רקב ממת שלם.

 

ם: יג,במדבר חקת יט ֣תְּ֣בֶנֶפׁשָ֣֩הָאָד֨ ַעְּ֣במ  ג ֡ ל־ַהּנ  אָּ֣כָֽ ּמ ֔ ְׁשַּכ֤ן֣ה '֣ט  אֶ֣את־מ  ְתַחָּט֗ א֣י  ּותְ֣ול ָֽ ֲ֣אֶׁשר־ָימֶּ֜
ֹו:֣ ֹו֣בָֽ ֹודֻ֣טְמָאתֵ֥ ה֣עֶ֖ ְהֶי֔ ֣א֣י  ָטמ   ֣ קָ֣עָליו ַר֤ ה֣ל א־ז  ָּדֶּ֜ י֣נ  י֣֩מ ֨ ֑לּ֣כ  ְׂשָרא  ּי  וא֣מ  ֶ֖ ְכְרָתֵ֛הַ֣הֶּנֵֶ֥פׁשַ֣הה   ְונ 

ל ד(יב,תז'  )וי': לאוכל בשר קודש מנין? ריש לקיש אמר אזהרהדאיתמר: ...  [,בלגבבלי זבחים ] ש ֹֽלא-בְׁכָׁ ד  ע-ק ֣ גָׁ֗ ; רבי יוחנן אמר, תני תִּ
ה )וי' צו ז,כ() מביאת מקדש, מה להלן ענש והזהיר, אף כאן ענש והזהיר! טומאתו טומאתוברדלא: אתיא  ֛ תָׁ יו וְׁנִּכְׁרְׁ ֑ לָׁ ָא֖תֹו עָׁ )פסוק  וְֻׁטמְׁ

ְהיֶ֣֔ )במ' חקת יט,יג( , וכתיב התם:העונש לטמא שאכל קדש( ֣א֣י  ֹוָטמ  ֹו֣בָֽ ֹודֻ֣טְמָאתֵ֥  )פסוק העונש לטמא שבא למקדש( ה֣עֶ֖

 

א )במ' חקת יט,יג(-נעיין ב ְתַחָּט֗ א֣י  ֹוטָ֣מונח רביע ...  – ְול ָֽ ֹו֣בָֽ ֹודֻ֣טְמָאתֵ֥ ה֣עֶ֖ ְהֶי֔ ֣א֣י  ֹוד֣ :מ  ֹו בתפקיד שנוי ורבוי טפחא, -עֶ֖ ֹו֣בָֽ מרכא  - ֻטְמָאתֵ֥

 בתפקיד רבוי והגבלה, בסה"כ אפשר כרבוי הגבלות. ,סלוק

התלמוד לומר  מה – [פריס] ְהֶי֔ ֣א֣י  קָ֣עָליו ֣אומר  שהוא, לפי ָטמ  ַר֤ ה֣ל א־ז  ָּדֶּ֜ י֣נ  אין לי אלא שלא הזה כל עיקר, הזה ולא שנה מניין?  מ ֨
הלומר  תלמוד ְהֶי֔ ֣א֣י  ֹו, הזה ושנה ולא טבל מניין? תלמוד לומר ָטמ  ֹו֣בָֽ ֹושמשו מניין? תלמוד לומר  העריב, הזה וטבל ולא ֻטְמָאתֵ֥ ד֣עֶ֖

ֹו ֹו֣בָֽ שבכולם  ,וסר כפרהכל מיני חטוי עד חיטוי דמים למח באמתשכולל דורש לרבי  כ... וע" [והמצוה )מד( התורה]-מפרש ה .ֻטְמָאתֵ֥
ק֣פירש  זחייב כרת, וע" )טט: על כל שלב שהחסיר( ַר֤ ה֣ל א־ז  ָּדֶּ֜ י֣נ  י֣֩מ ֨ ֹו וכןּכ  ֹו֣בָֽ ֹודֻ֣טְמָאתֵ֥ ה֣עֶ֖ ְהֶי֔ ָֽ ֣א֣י  ֹוד֣ יום טבול שהוא ָטמ  ֹו֣עֶ֖ ֻטְמָאתֵ֥

ֹו  'וגו (ד"י מכות ,ה"בנזיר מ ש"כמ)כפרה  מחוסר שהוא בָֽ

 ֣א ְתַחָּט֗ א֣י  )יט,יב( הזאת שלישי -כעין רישום מקוצר שלא לחזור על הנאמר ב , כאן משמשמונח רביע, בתפקיד לפחות ארבע -ְול ֣

מלא: הזאת שלישי, הזאת שביעי, טבילה  לחטוימונה כל מצב שחסר  [ספרי]-הכאן  )יט,יג(.-ושביעי וטבילה והערב שמש נלמדים ב

אבל חייב בטבילה ביום  ,, שאין לו הזאת שלישי ושביעיכפרה למחוסרחיטוי דמים מוסיף רבי . אפשר שביעיבשביעי, הערב שמש בש

  השביעי לטהרתו והערב שמש בזה דומה למיטהר מטומאת מת.

 ֹוד מלת  כפרה, מחוסר ולרביטבול יום החסר הערב שמש  לרבנן מרבה – עֶ֖

 ֹוד אפשר כי טעם מלת לעומת טבול יום  "טבול יום דמת מותר ליכנס במחנה לויה" [ב,מדתוספות נזיר ]-תומך בלימוד ה טפחא – עֶ֖

ֹוד של מחוסר כפורים האסור להכנס למחנה לויה. אפשר שלרבי טעם מלת בתפקיד שנוי ורבוי מרחיב את נושא  טפחא – עֶ֖

 ת מחוסר כפורים. ההתחטאות מטומאת מת )שבפסוק( לטומא

 

עַ֣-ָּכָֽל הפסוקפתיחת  ג ֡ זהו  – [ספרי] ירחין בגושמיה ובדמיה דיימית... תשעאדי יקרב בשכיבא ובוולדא בר  כל [ע"תיב]פזר  - ַהּנ 
 .לבן שמונה כנ" המת הנמצא בנפש זה עובר וה" מרבה (סי' לח)ל הנ" עלר" [והמצוה התורה] להביא את בן שמונה ימים, שאמרנו

ַע֣הַ֣-ָּכָֽל ג ֡ עובר מת המטמא הנוגע בו בתוך אמו, תיב"ע אומר בן תשעה חדשים המת ברחם אמו אבל ההלכה שאם  לעניןזר דרשהו פ –ּנ 

  שמת בן שמונה ימים לעניןיום ומת שמטמא הנוגע בו בתוך אמו, ודמו,  40עובר בן מעל 
עַ֣-ָּכָֽל יג,במדבר חקת יטהסבר נוסף:  ג ֡ ֣תְּ֣בֶנֶפׁש֣֣֩-אפשר שלומד מ (ם צריך גם לכאןדרוש למקום אחר וא)פזר  - ַהּנ  מונח  -ְּבמ 

קטנה למקום אחר לענין דם המת. אפשר שמלמד מדם מת המטמא בלפחות ברביעית לדם תבוסה שהוא מרבנן, וגם מלמד ע"פ -תלישא
 ממגע למשא ולאהל. תפארת ישראל

֣תְּ֣בֶנֶפׁש֣֩  שיעורי רביעית דם נפש, שיעור בן שמונה ימיםתפקיד )א( כעין שני טעמי תרסא ב – )=תרסא( קטנה-לישאמונח ת - ְּבמ 

  יום שמת מטמא הנוגע בו בתוך אמו, 40שיעור עובר מעל לענין דם. )ב( 

קטנה אחת מתריעה על שיעור בשר מן המת שהוא כזית, ושאר המנויין -אפשר שתלישא משנה אהלות פרק אלו מטמאין פ"ב מ"אע"פ  *

 רק במגע ומשאשאינו מטמא באהל, אלא  במשנה א

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
קטנה שניה מתריעה על שיעור דם מן המת שאינו מטמא במגע, משא, -אפשר שתלישא משנה אהלות פרק אלו מטמאין פ"ב מ"בע"פ   * 

 אהל. שיעור של פחות מרביעית דם.

. אי חלות טומאת מת באהל כאשר שיעורי הבשר, העצמות והרקב הם פחות מכמות מסויימת -קטנה מתריעה על המעטת -תלישא *

ושיעור דם המת בפחות מרביעית שאינו מטמא טומאת מת במגע משא ואהל. בשיעורים ובנסיבות האלו לא חל עונש הכרת על ביאת 

 מקדש וקדשיו. 

 המיעוט עצמו מבורר בתביר שבתבנית מפסקת הדבור שבפרט בתראה *

םֲ֣אֶׁשר * דבר אחר  (ולא טומאת שבעה)ה צריכה הזאה נפש אדם להוציא נפש בהמה שאין טומאת רש"יקדמא ואזלא  -ָי֝מּות֣-ָהָאָד֨

 זו רביעית דם ְּבֶנֶפׁש֣֩

א֣ ְתַחָּט֗ א֣י   , ראה לעילמונח רביע -ְול ֣

א * ּמ ֔ ְׁשַּכ֤ן֣ה '֣ט   (רש"י אפילו בטבילה בלא הזאת שלישי ושביעי)קטן -מהפך פשטא זקף - ֶאת־מ 

ְכְרָתֵ֛ה֣ *  (ממת אחד או לדעה אחרת גם משני מתים)רביעית דם תביר, ברור פרט קדמאה, המעטת הכרת לנגע במת או בלפחות  -ְונ 

 ולא הזה שלישי ושביעי ולא טבל

ֹו * ֹו֣בָֽ  (רש"י אף על פי שטבל)מרכא סלוק  - ֻטְמָאתֵ֥

 אין באהל. המת וכזית מן המת וכזית נצל וכו'מאלו מט אהלות פ"ב מ"ב

מתים, דם קטן שיצא כולו, ר"ע אומר כל שהוא, וחכ"א  רביעית דם ורביעית דם תבוסה ממת אחד, רבי עקיבא אומר משני אהלות פ"ב מ"ב

 רביעית ...

בפ"ג )שיצא מקצת רביעית מחיים ומקצת לאחר מיתה ולקמן  ורביעית דם תבוסהשיצא כולו לאחר מיתה, רביעית דם  ר"ע מברטנורה

֣תְּ֣בֶנֶפׁש֣֩הָ֣מפרש לה. ... ורביעית דם שיצא כולו אחר מיתה דאורייתא דכתיב  (מ"ה םְּ֣במ  אבל דם תבוסה  כי הדם הוא הנפשוכתיב ָאָד֨

 אינו אלא מרבנן, ותני דאורייתא ותני דרבנן.

ם֣. פ' הר"ב דכתיב רביעית דם תוספות יו"ט ֣תְּ֣בֶנֶפׁשָ֣֩הָאָד֨ וכו' ואי לאו קרא לא הוה מטמאינן לדם כיון דגזעו מחליף ואנן אין גזעו ְּבמ 

... וכתב הרמב"ם דשמו לזה כמו טעם , הואיל  (הלכה למשה מסיני)מרינן שיעורין הלמ"מ ן. ... והא דבעינן רביעית. הא אנמחליף בעי

 (שיש לקטן בשלב מסוים רביעית דם -טט )ובתחילת ברייתו של קטן כו' 
רק ... וכל המנויים במשנתנו זו מטמאין במגע משא ואהל. חוץ מתרווד רקב שאמ"ט  במשנה אלקראת סיום דבריו  יכין -תפארת ישראל 

 במשא ואהל ולא במגע מדא"א שיגע בכל הפירורין ביחד. וגם באהל לא מטמא אם לא יאהל על כל התרווד ביחד. 

. דמה לעצמות שכן רובן טמא אף שאינן רובע וכ"ש כולן. משא"כ בדם אפילו הוא כל הדם שבגוף, אינו מטמא רק רביעית וחכ"א משנה ב

כשעורה אף שאינו באהל מטמא עכ"פ במגע ובמשא. להכי כשהן כולן יחד א"צ שיעור  שהרי עצם עצמות דחמירי ברביעית. א"נ דוקא

 וגו' כשאין בו כשיעור טהור, י"ל אפילו כשיש לפנינו כל דמו, פחות מרביעית אין בו טומאה כלל, הרי כשהוא משא"כ דםהאמור בהן. 

 הערות

 דם,התנאים מבררים איזה דם מטמא ותלוי בזמן יציאת ה פ"ג מ"האהלות  *

 .דם תבוסה *

 דיון בזמן יציאת הדם אם בגסיסה או אחרי מותו. 

 בבלי נזיר נב *

  ירוש המשניות לרמב"םפ *

 דם תבוסהרמב"ם ספר טהרה הלכות טומאת מת פ"ג ה"א  *
 

םֲ֣אֶׁשר-ָּכָֽלבמדבר חקת יט,יג:  ֣תְּ֣בֶנֶפׁשָ֣֩הָאָד֨ ַעְּ֣במ  ג ֡ אֶ֣את-ַהּנ  ְתַחָּט֗ א֣י  א֣וְ֣-ָי֝מּותְ֣ול ֣ ּמ ֔ ְׁשַּכ֤ן֣ה '֣ט  ֑ל֣מ  ְׂשָרא  ּי  וא֣מ  ֶ֖ ְכְרָתֵ֛הַ֣הֶּנֵֶ֥פׁשַ֣הה  נ 
ה֣ל א ָּד֝ י֣נ  י֣֩מ ֨ ֹו׃-ּכ  ֹו֣בָֽ ֹודֻ֣טְמָאתֵ֥ ה֣עֶ֖ ְהֶי֔ ָֽ ֣א֣י  ָטמ   ֣ קָ֣עָליו ַר֤ ֣ז 

יׁשֲ֣אֶׁשר֣ ֤ יֶ֣֩את-]כ[ְ֣וא  ּ֣תֹוְךַ֣הָּקָה֑לּ֣כ  וא֣מ  ֶ֖ ְכְרָתֵ֛הַ֣הֶּנֵֶ֥פׁשַ֣הה  אְ֣ונ  ְתַחָּט֔ א֣י  ְול ֣ ְטָמא֣  ה֣ל א-י  ָּדֵ֛ י֣נ  ֵ֥ א֣מ  ּמ ֗ ׁש֣֝ה'֣ט  ְקַּד֨ ַרֵ֥֣-מ  א֣ז  ֵ֥ קָ֣עָלֶ֖יוָ֣טמ 
ּוא׃ ֣הָֽ
רבא מלמד כי יש שיעור לדרך קצרה ויש שיעור זמן מוגבל לשהיה, אבל כל זמן שמהלך אין שיעור זמן זה ]בבלי שבועות יז,א[ ע"פ 

נחשב, וכאשר נעצר זה או מצטבר לסה"כ המותר או בכל פעם נמדד מחדש. אפשר כי מאחד הפסוקים ילמד שיעור הדרך הקצרה, מהפסוק 

 ר זמן מוגבל לעצירות.האח

 
 ,יא,יד,טזבמדבר חקת יט

תְ֣לָכלהַ֣]יא[֣֣֣֣֣ ֶ֖ ֵַ֥עְּ֣במ  ג  ים׃-ּנ  ָֽ ְבַעֵ֥תָ֣ימ  אׁ֣ש  ֶ֖  ֶנֶ֣פׁשָ֣אָד֑םְ֣וָטמ 
֣֚]יד[֣֣֣֣֣ יז  ָֽ םּ֣כ  הָ֣אָדֶ֖ ֶהלָּ֣כל-אתַ֣הּתֹוָר֔ ְוָכל-ֶאלַהָּב֤א֣-ָי֣מּותְּ֣בא ֑  ֣ ֶהל ים׃-ָהא ֨ ָֽ ְבַעֵ֥תָ֣ימ  אׁ֣ש  ְטָמֶ֖ ֶהל֣י   ֲאֶׁש֣רָּ֣בא ֔
ַּג֝עַ֣על-לֲ֣אֶׁשרְוכ ֣֨]טז[֣֣֣֣֣ ֲחַלל-י  הַּ֣בָֽ ֣יַ֣הָּׂשֶד֗ ֣אֹו֣-ְּפנ  ֹוְבמ ֶ֣֔ח ֶרב֣  ים׃-ת֣אָֽ ָֽ ְבַעֵ֥תָ֣ימ  אׁ֣ש  ְטָמֶ֖ ֶבר֣י  ם֣֣אֹוְ֣בָק֑  ְבֶעֵֶ֥צםָ֣אָדֶ֖

 ויקרא אמר כא,יא:    

א׃֣-ְוַעֵ֛לָּ֣כל ַּטָּמָֽ א֣י  ֹו֣ל ֵ֥ ּמֶ֖ יוּ֣וְלא  ֵ֥ אְ֣לָאב  אָ֣יב ֑ ת֣ל ֣ ֶ֖ ת֣מ  ת֣-ְוַעֵ֛לָּ֣כל (יא)  [רש"י]ַנְפׁש ֵ֥ ֶ֖ ת֣מ  ֶ֖תבאהל המת.  -ו' וגַנְפׁש ֵ֥ ת֣מ  להביא  - ַנְפׁש ֵ֥
 .(ראה סנה' ד,א)רביעית דם מן המת שמטמא באהל 

ה-]טז[ַ֣על ֣יַ֣הָּׂשֶד֗ מונח רביעי, בתפקיד של לפחות ארבע, כאן מה גורם לטומאת מת ולשם טהרה מצריך הזאת יום שלישי ושביעי:  – ְּפנ 

ומת שמטמא הנוגע בו  (חדשים 9תיב"ע על בן )יום  40, עובר בן מעל נמנות לפחות עשר סיבות לטמא טומאת מת: מת, רביעית דם מת

רע"ב אהלות פ"ב )בתוך אמו ודמו, בן שמונה ימים שמת, כלים שנגעו במת וכלים שנגעו בנטמא במת, עצם אדם, קבר לרבות גולל ודופק 

 , אהל. (מ"ד

ֲחַללנמנים ארבעה  (טז)בפסוק  מתכת שנגע במת, וגם כלים אחרים, וכלים שנגעו באדם שנטמא כלי  ]משנה כלים פ"א מ"א[ֶח ֶרב֣ -ַּבָֽ

ֹוְבמ ֣֣֔אֹו֣֣(במת או בכלים שנטמאו במת ֶבר-ת֣אָֽ ם֣֣אֹוְ֣בָק֑   ְבֶעֵֶ֥צםָ֣אָדֶ֖

 לומד על הנוגע בעובר בן תשעה חדשים שמת בתוך אמו או בדמו, והוא הדין לבן שמונה ימים שמת, (יא)מהפסוק 

 לומד על טומאת אהל, (יד)מהפסוק 

ת-ְוַעֵ֛לָּ֣כל֣)וי' אמר כא,יא( סוקמהפ ֶ֖ ת֣מ  וההלכה  לר"ע גם רביעית דם משני מתיםלהביא רביעית דם מן המת שמטמא באהל לומדים  ַנְפׁש ֵ֥

 רביעית דם ממת אחד.

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

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

 ( טבמדבר חקת יט,א )התשע" 5.12

 

הֶ֣אלבמדבר חקת יט,ד:  ָּז֞ ּהְּ֣בֶאְצָּב֑עֹוְ֣וה  ָּדָמֶ֖ ֵ֛ן֣מ  ה  ֹ֧רַ֣הּכ  חֶ֣אְלָעָז ֹ֧֣-ְוָלַק֞ ַכחְּ֣פנ  ֶהלנ ֨ ים׃-י֣א ָֽ ָֽ ַבעְּ֣פָעמ  ּהֶׁ֣שֵ֥ ָּדָמֶ֖ ֵ֛ד֣מ  ֣מֹוע 
ּהְּ֣בֶאְצָּב֑עֹו ,ד(יט ' חקת)במד [בבלי יומא מג, א] ָּדָמֶ֖ ֵ֛ן֣מ  ה  ֹ֧רַ֣הּכ  חֶ֣אְלָעָז הוי מיעוט אחר  - לרבלאהדוריה לאלעזר,  - לשמואל, ְוָלַק֞

 .מיעוט, ואין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות, דאפילו כהן הדיוט

ֵ֛ן קת יט,ד()במ' ח [א,רש"י יומא מג] ה  ֹ֧רַ֣הּכ  חֶ֣אְלָעָז  בקבלת דמה. - ְוָלַק֞
ֹ֧ר֣לפניו לומר שהזר כשר לשחיטה, איצטריך למיכתב בקבלת דמה  )ללמוד מהכתוב( דדייק – לשמואל לאהדורה לאלעזר, דאי ֶאְלָעָז

 הוה משמע דאשוחט קאי. -כתב ולקח מדמה )והזה באצבעו( 
הוי מיעוט אחר מיעוט, לאלעזר  -לא הוה ליה למיכתב בקבלה אלעזר, וכי כתיב  - , לכן()ולא בזרנמי דאמר שחיטה באלעזר היא  - לרב

 אלא לרבות, ואין מיעוט אחר מיעוט )יט,ד( הכתוב מיעט אחרים מקבלת הדם(-)יט,ג( מיעט אחרים משחיטה פרט לאלעזר, וב-)כי ב ולא אחר
 .()לכן מרבה למכשר קבלת דם בכהן הדיוט .דאפילו כהן הדיוט

 

ָּדָמֶּ֖ה ,ד(יט ' חקת)במד ֵ֛ן֣מ  ה  ֹ֧רַ֣הּכ  חֶ֣אְלָעָז גרשיים  ... תביר בתפקיד כעין יצא להקל ולהחמיר. לדעת רב להקל בקבלת דם פרה  - ְוָלַק֞

ֵ֛ן֣ ,ד(יט ' חקת)במדקיבל דמה בכלי פסולה שנאמר  ,ה"ד[רמב"ם פרה אדומה פ"ד]אדומה בכהן הדיוט, להחמיר  ה  ֹ֧רַ֣הּכ  חֶ֣אְלָעָז ְוָלַק֞
ָּדָמֶ֖֣  .מצוותה מצות יד ולא מצות כליְּבֶאְצָּב֑עֹו֣ ּהמ 

 

ָּדָמֶּ֖ה ,ד(יט ' חקת)במד ֵ֛ן֣מ  ה  ֹ֧רַ֣הּכ  דרגא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים כאן הכהנים שיעסקו בשריפת הפרה, שעל כל אחד חלה  – ֶאְלָעָז

 אותה ההלכה המחמירה בעושי פרה אדומה.

רב שחט בימינו וקבל בשמאלו רבי יהודה אומר בימינו היה מקבל ונותן הכהן עומד במזרח ופניו למע...  ,מ"ט[משנה פרה פ"ג]
שהשורף הוא הכהן שהזה והוא הכהן  ממשנה זאת לומדים :ירד והצית את האש באליתות ר"ע אומר בחריות...  לשמאלו ומזה בימינו

 .הלכה המחמירה שבעושי הפרהאבל זה מלמד לגבי הנאמר במשנות אחרות לגבי הששחט. אמנם אין חובה שיהיה זה אותו כהן 
שבעת ימים קודם לשרפת הפרה מפרישין כהן השורף את הפרה מביתו ללשכה שעל פני הבירה צפונה מזרחה  ]משנה פרה פ"ג,מ"א[

 ... ובית אבן היתה נקראת ומזין עליו כל ז' הימים מכל חטאות שהיו שם ר' יוסי אומר לא היו מזין עליו אלא בשלישי ובשביעי

 קנה ממ"ט השורף אינו רק השורף אלא גם השוחט והמקבל והמזה.לפי המס

כל הכהנים מופרשים מביתם ללישכת בית אבן בצפון מזרח העזרה או בסמוך לה. הם טבלו, והיזו עליהם  מ"ה[ –]משנה פרה פ"א,מ"א  

 שלא נטמאו.כן. מי ההזיה הובאו מהשילוח באופן מיוחד ע"י ילדים -שבעה ימים מאפר של הפרות שנעשו לפני

 

הֶ֣אל ,ד(יט ' חקת)במד רבי יהודה [ב,בבלי מנחות כז] ָּז֞ ַכח֣-ְוה  )סוגיה האם מזה במדויק מול פתח הקדש  נמי דוקא; ורבנן: מדהתם לאו דוקא,נ ֨

 וקדש הקדשים או בכיוון בלבד.(

הֶ֣אל ,ד(יט ' חקת)במד ָּז֞ ֶהל-ְוה  ֹ֧י֣א ָֽ ַכחְּ֣פנ  ּה-נ ֨ ָּדָמֶ֖ ֵ֛ד֣מ   ר בתפקיד כעין יצא להקל ולהחמיר. גרשיים  ... תבי - מֹוע 

 ברמב"ם להלן מצוין להחמיר ולהקל: 
הזה בכלי אפילו אחת מהן הזאתו פסולה, הזה אחת מהן בשמאלו פסולה, הזו  )המאמר הבא להחמיר([ ה"ה,רמב"ם פרה אדומה פ"ד]

הזה ולא כיון כנגד ההיכל פסולה  א להחמיר()המאמר הבזה אחר זה כשירה,  )המאמר הבא להקל( שבעה כהנים הזייתן כאחד הזייתן פסולה
ֶהל-ֶאל ,ד(יט) שנאמר ֹ֧י֣א ָֽ ַכחְּ֣פנ  ֵ֛ד֣-נ ֨ עד שיכוין כנגד ההיכל ויהיה רואהו, וכן אם שחטה או שרפה שלא כנגד ההיכל פסולה מֹוע 
ח ֥  ,ג(יטחקת  'במ)שנאמר  ּה טוְׁשָׁ ֖ ֽיו א תָׁ נָׁ ים ,ד(יט)וראה עוד החמרות בהסבר  :לְׁפָׁ ָֽ ַבעְּ֣פָעמ   . ֶׁשֵ֥

 
שהזה או שרף או שחט כנגד הדרום או כנגד צפון או שהיה אחוריו למקדש, אבל אם עמד בין מזרח  מורים,אברים דמה ב [הלכה ו]

אף על פי שלא כיון כנגד הפתח. א"א לא  [השגת הראב"ד]ומערב ופניו כנגד ההיכל אף על פי שלא כיון כנגד ]ההיכל[ בדקדוק כשירה. 
שנה הזה ולא כיון כנגד הפתח פסולה ובמדות אמרו שהיה מכוין ורואה פתחו של היכל בשעת הזאת הדם אלמא בעינן נראה בהזאה שהרי אמרו במ

 כיוון וראיה.
 

ַכח-ֶאל ,ד(יט)  אלא לצפון לדרום או ולא כיון כנגד ההיכל  שרף, הזהובין שחט,  עד שיכוין כנגד ההיכל ויהיה רואהו,מקף כבורר בין  – נ ֨

 וכל מעשה הפרה אדומה נפסל פסולהדש, הפעולה שהיה אחוריו למק

ַכח-ֶאל ,ד(יט) אם עמד בין מזרח ומערב ופניו כנגד  "ו[ה,רמב"ם פרה אדומה פ"ד]קדמא, תנאי מוקדם לעשייה כשרה של פרה אדומה  – נ ֨
 ההיכל אף על פי שלא כיון כנגד ]ההיכל[ בדקדוק כשירה.

ֶהל ,ד(יט) ֹ֧י֣א ָֽ ּה-ְּפנ  ָּדָמֶ֖ ֵ֛ד֣מ  שרף צריכות , הזהא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חלה אותה הלכה. הפעולות שחט, דרג - מֹוע 

 כנגד ההיכל אף על פי שלא כיון כנגד ]ההיכל[ בדקדוק כשירה.להיות 

ֶהל ,ד(יט)הסבר אחר:  ֹ֧י֣א ָֽ ּה-ְּפנ  ָּדָמֶ֖ ֵ֛ד֣מ   פעולותדרגא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חלה אותה הלכה. ה - מֹוע 

 

הֶ֣אל ,ד(יט) ָּז֞ ַכח-ְוה  רמב"ם פרה אדומה ]גרשיים קדמא בתפקיד שהקדים פעולה שהייתה אמורה להיות מאוחרת ועשאה מוקדמת.  – נ ֨

יםכאן אם שבעה כהנים יזו כאחד [ ה"ה,פ"ד ָֽ ַבעְּ֣פָעמ  ּהֶׁ֣שֵ֥ ָּדָמֶ֖ , היינו שש ההזיות שצריכות להיעשות אחרי הראשונה נעשות עם  מ 

 יתן פסולה. אם שבעה כהנים יזו זה אחר זה ההזיה כשרה.הראשונה, הזי

ּה֣ ,ד(יט) ָּדָמֶ֖ טפחא בתפקיד שנוי ורבוי ללמד שהזיה יכולה להיות בעד שבעה כהנים אחדים, על הדם להימצא בכף יד שמאל וומזה  -מ 

ו רבי יהודה אומר בימינו היה הכהן עומד במזרח ופניו למערב שחט בימינו וקבל בשמאל...  ,מ"ט[משנה פרה פ"ג]-בימינו כנאמר ב
מקבל ונותן לשמאלו ומזה בימינו טבל והזה שבע פעמים כנגד בית קדש הקדשים על כל הזיה טבילה גמר מלהזות קינח את ידו 

 ... בגופה של פרה

 

ּהְּ֣בֶאְצָּב֑עֹו֣ ,ד(יט ' חקת)במד [תורה תמימה] ָּדָמֶ֖  :]ספרי[ כא(מלמד שמצותה ביד ולא בכלי -מ 
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
ַכחּ֣פְ֣-ֶאל  ֶהלנ ֨ ֹ֧י֣א ָֽ ֵ֛ד-נ  תנן התם, שבעת ימים קודם שריפת הפרה היו מפרישין כהן השורפה מביתו ללשכה שעל פני הבירה  - מֹוע 

ַכח֣-ֶאל צפונה מזרחה, כיון דחטאת היא, וחטאת טעונה צפון, וכתיב בה ֹ֧י֣נ ֨ ֶהלְּפנ  ֵ֛ד-א ָֽ תקינו לה רבנן לשכה צפונה מזרחה כי , מֹוע 
 :א ב' א'[]יומ כב(היכי דליהוי לה הכירא

ֶהל,ד( יט) ֵ֛ד-א ָֽ ֶהלמקף בורר במשמעות  – מֹוע  ֹ֧י֣א ָֽ ֵ֛ד-ְּפנ  )אבן, שהיא תקינו לה רבנן לשכה האדומה  בזמן ההכנה לשריפת הפרה.  מֹוע 

)שמכין עצמו או עצמם לשחיטת חטאת מחוץ  כי היכי דליהוי לה הכירא )מהעזרה(צפונה מזרחה  (מקבלים טומאהוכל כליה עשויים אבן שלא 

ֶהל-ֶאל ]ספרי[-האדומה המשמעות היא כנאמר ב בזמן שריפת הפרה. רה(לעז ֹ֧י֣א ָֽ ַכחְּ֣פנ  ֵ֛ד֣-נ ֨ מלמד שיהא מתכוין ורואה פתחו של  -מֹוע 
שהפנים הוא הצד שבו הפתח, שצד מזרחי קרוי פנים מפני  ,ד(יט ' חקת)במד הערה כג[ תורה תמימה] :]ספרי[ כג(היכל בשעת הזאת הדם
מד בשעת ההזאה בראש הר המשחה היינו הר הזיתים אשר על פני ירושלים מקדם והוא במזרח ביהמ"ק ופניו שהפתח שם, וכשהיה עו

 :למערב ומתכוין ורואה מעל גובה ראש הכותל דרך השערים שלפנים ממנו את פתחו של היכל, וע"ע במס' מדות פ"ב מ"ד
 

ים ,ד(יט) ָֽ ַבעְּ֣פָעמ  הזה אחת מהן בשמאלו [ ה"ה,רמב"ם פרה אדומה פ"ד]בלות בהזיה, מרכא מרבה סלוק מגביל, ביחד רבוי הג – ֶׁשֵ֥
על כל הזיה טבילת אצבע מיד ימין בדם , הזה ולא כיון כנגד ההיכל פסולה...  פסולה, הזו שבעה כהנים הזייתן כאחד הזייתן פסולה

 שבכף יד שמאל.

ים ,ד(יט)[ תורה תמימה]ועוד הגבלה  ָֽ ַבעְּ֣פָעמ  בין שלא מכוונות פסולות, דכתיב  בין שלא לשמןרה שעשאן ת"ר, שבע הזאות שבפ - ֶׁשֵ֥
ַכח֣-ֶאל-בהו חקה ו  :]מנחות כ"ז ב' ברש"י[ כד(נ ֨

כל סדור וכל מקום שנאמר חקה מעכב, ולאו דוקא רק לענין הזאות שבע פעמים מעכב אלא  ,ד(יט ' חקת)במד הערה כד[ תורה תמימה]
הֶ֣אל)וזה הוסבר ב:ל או שהזו שבעה כהנים שבעה הזאות כאחת פסולה, כגון אם הזה ביד שמאההזאה הנאמר בפרשה מעכב ָּז֞ ַכח-ְוה   (נ ֨

 

ףֶ֣אתבמדבר חקת יט,ה:  יָנ֑יוֶ֣את-ְוָׂשַרֵ֥ הְ֣לע  ּהְ֣וֶאת-ַהָּפָרֶ֖ ָר֤ ְוֶאת-ע  ּהַ֣על-ְּבָׂשָרּה֣  ף׃-ָּדָמ֔ ְׂשר ָֽ ּה֣י  ְרָׁשֶ֖  ּפ 
ףֶ֣את)יט,ה(  יָנ֑יו-ְוָׂשַרֵ֥ הְ֣לע  רב דרשה נוספת שלא  בשחיטה ובשריפה() שלא יסיח דעתו ממנה רש()דו שמואל )בבלי יומא מב,א( - ַהָּפָרֶ֖

 יסיח דעתו בשעת שריפת הפרה.

ףֶ֣את֣-מ )במ' חקת יט,ה(  יָנ֑יו-ְוָׂשַרֵ֥ הְ֣לע   ורב: חד בשחיטה וחד בשריפה.  -. ַהָּפָרֶ֖

 ללמוד מהשחיטה על השריפה. כי אי אפשררב אומר שצריך קרא אחד שלא יסיח דעת בשחיטה, וקרא אחד שלא יסיח דעת בשריפה,  –טט 

ּה֣ )יט,ג( ָתֶ֖ ט֣א  ֽיו׃ְוָׁשַחֵ֥  מרכא טפחא,יתור לרבות, בשיטת רב לרבות על השחיטה את אי הסחת הדעת -לְׁפָׁנָׁ

ףֶ֣את )יט,ה( יָנ֑יו֣-ְוָׂשַרֵ֥ הְ֣לע   מרכא טפחא, יתור לרבות על השריפה את אי הסחת הדעת -ַהָּפָרֶ֖

 -משום דתחילת עבודה היא, אבל שריפה אימא לא  -בשחיטה  )רק(; דאי כתב רחמנא ה()לימוד זה גם בשריפ וצריכא )בבלי יומא מב,א(
 צריכא. -משום דהשתא הוא דמתכשרא פרה, אבל שחיטה אימא לא  -צריכא. ואי כתב רחמנא בשריפה 

 

ףֶ֣את)יט,ה(   ה-ְוָׂשַרֵ֥ של ר' אלעזר בן ריה"ג מדבר  )סלוק( מרכא טפחא בתפקיד כעין לימוד סמוכים או מידה כ"ב ל"ב מידות – ַהָּפָרֶ֖

  ]זבחים קי"ג א'[-שחבירו )כאן שלפניו( מוכיח עליו כנלמד ב

ף֣ )יט,ה([ תורה תמימה] , מה הזאתה כנגד מקיש שריפתה להזאתהשרפה שלא כנגד פתח ההיכל פסולה, שנאמר ושרף והזה,  -ְוָׂשַרֵ֥
כה(הפתח אף שריפתה כנגד הפתח

 ]זבחים קי"ג א'[: 

ף ט,ה()י[ תורה תמימה] כו( הקיש שריפתה לשחיטתה, מה שחיטתה כשהיא שלמה אף שריפתה כשהיא שלמה -ושרף ושחט  - ְוָׂשַרֵ֥

 :]חולין י"א א'[
ףֶ֣את)יט,ה(  ה-ְוָׂשַרֵ֥  שזה פוסל ובין שריפתה בלבד וזה בלבד כשר. עוד איזה דבר עמהמקף בורר בין שריפת פרה עם  – ַהָּפָרֶ֖

ףֶ֣את)יט,ה(  ה-ְוָׂשַרֵ֥ כז(א הכתוב ולמד שתהא מלאכה פוסלת בשריפתהב - ַהָּפָרֶ֖
 :]ספרי[ 

 :כגון אם שרפה ושרף עוד איזה דבר עמה, ועיין מש"כ השייך לדרשה זו לעיל בפ' ג' אות י"ז, וצרף לכאן הערה כז[ תורה תמימה]

ףֶ֣את)יט,ה(  יָנ֑יו֣-ְוָׂשַרֵ֥ הְ֣לע  כח(שלא יסיח דעתו ממנה -מהו לעיניו  -ַהָּפָרֶ֖
 ]יומא מ"ב א'[: 

ּה-ֶאת)יט,ה(  ָר֤ מקף בורר בין שריפת פרה בלי הבקיעים אם היו וזה פסול, ובין שריפתה עם הבקיעים שנפלו הצדה ויש לאספן  –  ע 

 ולהוסיף לשריפה

ּה֣-ֶאת)יט,ה(  ָר֤ , מכאן אמרו, הבשר כל שהוא יחזיר ואם לא החזיר פסול, עצם כל שהוא יחזיר, ואם לא כט(להביא את הפקיעים -וגו' ע 
 ]ספרי[: יר לא פסלל(החז

ּה֣-ְוֶאת )יט,ה(  מקף בורר בין שריפת פרה בלי כל דמה, ובין שריפתה על כל דמה – -ָּדָמ֔

ּה֣-ְוֶאת ףֶ֣אתגמר מלהזות מקנח ידו בגופה של פרה, שנאמר  -ָּדָמ֔ יָנ֑יוֶ֣את-ְוָׂשַרֵ֥ הְ֣לע  ּהְ֣וֶאת-ַהָּפָרֶ֖ ָר֤ ְוֶאת-ע  ּה֣-ְּבָׂשָרּה֣  לא(ָּדָמ֔
]זבחים  

 :צ"ג ב'[
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 )בהשתתפות נחלת יעקב( (חבלק כב,ב )התשע" במדבר 5.13 
 

םַ֣וְיַכֶ֖סֶ֣אתבמדבר בלק כב,יא:  י  ְצַר֔ ּמ  ֣א֣מ  צ  ַהּי  ֤הָ֣הָעם֣  ּנ  ֣יןָ֣הָאֶ֑רץ-ה  ֣ע 
ָבה֣ הְ֣לָכ֤הָ֣קָֽ יו׃-ַעָּת֗ ָֽ ֹוְ֣וג ַרְׁשּת  ָּלֵֶ֥חםּ֣בֶ֖ י֣אּוַכֵ֛לְ֣לה  ֔תֹו֣אּוַלֵ֥ א  י֣  ּ֣ל 

ה  ' רש"י ומלבי"ם.טעם רביע עשוי לרמז לארבעה דברים הנלמדים מצירוף פי– ַעָּת֗

 :מפרט שני דברים ]תנחומא ה[ע"פ  (כב,יא ' בלקבמ) [רש"י]

ָבה (כב,יא))א(  י ֣-ָקָֽ תנ"י ח, במדב"ר פ"כ,ט,  ]תורה שלמה צ[ :(הקללה יותר ]שפת"ח ג[) ומפרש גשהוא נוקב ,בזו קשה מארה לי - ּל 
בחי' רד"ל לתרגום )וי' כד,יא( ויקב, שיזכיר בפירוש ילקו"ש ורש"י ומדא"ג. ומ"ש שנוקב השם ומפרש אינו בכל המקורות הנ"ל. ו

ָבהשפי'  ]אור החיים[, שם ישראל י ֣-ָקָֽ  ., שיפרש שאינו מאררו אלא בערך מלחמת מואב שיהיו ישראל מוכנעים לפני מואביםּל 

יו)ב(  ָֽ בקש אלא להסיעם מעלי, ובלעם ובלק לא אמר אלא ואגרשנו מן הארץ, איני מ דמן העולם. - )טט: ללא פירוט לכן משמעו( ְוג ַרְׁשּת 
 היה שונאם יותר מבלק:

ֹו )כב,יא(לדברי בלעם ויוסר הפחד מלבם ועי"ז  (כב,יא) [מלבי"ם] ָּלֵֶ֥חםּ֣בֶ֖ י֣אּוַכֵ֛לְ֣לה  , שעי"כ יצאו גבורי מואב למלחמה, והגם אּוַלֵ֥
רצי בראותו מלחמה. והנה מה שלא נכה בו עד שאגרשנו מן הארץ בכ"ז ע"י שיצאו למלחמה נגדו וגרשתיו מגבולי ולא יקרב אל א

ָבה ששינה בלעם ואמר שבלק אמר הגם שבלק אמר לכה ארה, זאת הבין מדברי בלק, שאם בלק אינו רוצה רק שיארר אותם , ְלָכ֤הָ֣קָֽ
לבד למה שולח שיבוא אצלו הלא המארה תחול על המאורר גם מרחוק, ולמה יטריח אותו בחנם שיבא אליו, וע"כ שחוץ מן המארה 

וא גם אל הקבוי שהוא פרישת הקללה ופרסומה כדי לחזק ידי אנשי המלחמה שנפל עליהם אימתה ופחד וע"ז צריך שיבא צריך ה
לארץ מואב דוקא ויפרש הקללה במעמד כלם שבזה יוסר מהם הפחד שנפל עליהם ויצאו להלחם, ואחר שהבין שה' לא יסכים שיאור 

 :קבוי שבזה לא יחליש כח ישראל רק יחזק לב אנשי מואב להסיר המורך מלבםאת העם כי ברוך הוא לה', חשב שעכ"פ יסכים על ה

משמע שבדברי בלעם יש ארבעה פרטים. )א( ארה, שיכולה לחול מרחוק; )ב( קבה, פרסום  ]מלבי"ם[פי'  םע ]רש"י[ע"י צירוף פ'

לפי  ]אור החיים[מ"ארה" ופי'  , ומשמע מהמלבי"ם שבלעם מנסה לומר ש"קבה" קלכדי לחזק ידי אנשי המלחמההקללה במקום 

 וגרשתיו מגבולי ולא יקרב אל ארצי בראותו מלחמה.בלעם קבה הוא רק לענין התחזקות מואב נגד ישראל ולא קללה רחבה יותר;  )ג( 

 תוספת של בלעם לגרשם מן העולם. ]תנחומא ה[ע"פ  [רש"י])ד( ע"פ פ'

 

 אב וישראל, אבל כוונת עצמו היא ההפך לפגיעה גדולה בבני ישראל.: בלעם מציג שמדובר בפעולה מוגבלת רק בין מוככותרת

ָבה ֔תֹו-ְלָכ֤הָ֣קָֽ א  י֣   קטן שני לימודים, שלפחות אחד מהם ע"פ תבנית מהפך פשטא יוצא מפשט הכתוב,-קטן, זקף-מהפך פשטא זקף - ּל 

מיתית ש"קבה" חזק מ"ארה" אז להפך מתכוין אם "קבה" חלש מ"ארה" אז בלעם מתכוין רק לעזור למואב נגד ישראל. אבל אם כוונתו הא

 להזיקם לתמיד.

ָבה י ֣-ָקָֽ וכאן רוצה ללמוד לפעם  כט(-וי' מצ' טו,יד וע"פ )לי" )א( לפעם זאת )ב( לפעם אחרת -מצב למשמעות הצרוף "קבה-מקף כרב –ּ֣ל 

 הזאת.

ָבה י ֣-ָקָֽ י )כב,ו(-מע לבלק כאמר במצב למילת "לי" שימוש במילת "לי" במשמע ל"עצמי", )א( מש-מקף כרב –ּ֣ל  ה־לִִּ֜ ֽרָׁ א אָׁ ה  לְׁכָׁה־נָׁ֨  וְׁע תָׁ

ָבה)כב,יא( )לעצמו של בלק ולאו דווקא למואב( )ב( וכאן בלעם כביכול חוזר על מאמר בלק ובאומרו  ֔תֹו-ְלָכ֤הָ֣קָֽ א  י֣  היות ושינה  ּל 

תוספת של בלעם לגרשם מן  ]תנחומא ה[ע"פ  [רש"י]"בלעם", ועם צירוף פ'-, אז "לי" משתנה מ"בלק" ל]רש"י[מ"ארה" ל"קבה" לפי פ'

 העולם. כנראה שכאן התורה מלמדת שזה מצב )ב( ל"עצמו" של בלעם ולא של בלק.
 

יו )כב,יא( ָֽ ֹוְ֣וג ַרְׁשּת  ָּלֵֶ֥חםּ֣בֶ֖ י֣אּוַכֵ֛לְ֣לה   אּוַלֵ֥

ץ )כב,ו( -בלק בקש  ר  ֑ ן־הָׁאָׁ נּו מִּ ֖ ש  ל  נ כ ה־֔בֹו ו ֲאגָׁרְׁ ֤י אּוכ  קטן מלמד על שני דברים, )א( חיזוק אנשי -זקף – נ כ ה־֔בֹו []מלבי"ם, אפשר שע"פ  אּול 

֤י אּוכ ל   )כב,ו(המלחמה של מואב לצאת למלחמת מגן )שזה מוציא מפשט הכתוב ומרומז בתבנית  מהפך פשטא; )ב( הפשט הכאה  – אּול 

ֹו )כב,יא( הטעמים של  שתגרש את בני ישראל מגבולות מואב. אבל בלעם מפרש הקריאה כמלחמה מרובה כמרומז בתבנית ָּלֵֶ֥חםּ֣בֶ֖  - ְלה 

 מרכא טפחא כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב. 

ֹו )כב,יא( ָּלֵֶ֥חםּ֣בֶ֖ י֣אּוַכֵ֛לְ֣לה  ]תולדות מרכא תביר מרכא טפחא כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא באופן שונה ביניהם, ע"פ  - אּוַלֵ֥

קללה ומחשבה. ובשעת הקללה בלק ילחם בישראל מלחמת חרב,  קבוצת הפרטים הם בלק ובלעם. בלעם ילחם בישראל מלחמת יצחק[

 והרואים יחשבו שבלק בגבורתו נצחם.

ֹו )כב,יא( ָּלֵֶ֥חםּ֣בֶ֖ תביר מרכא טפחא כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא שלא חל עליהם משהו הקשור לנושא. שמהשמועה  - אּוַכֵ֛לְ֣לה 

וונת בלק לא היה שיקלל לישראל, אלא שישמעו ישראל שבלק שולח שהיה אפשר שכ...  ]תולדות יצחק[לבדה תמנע המלחמה. ע"פ 
. טט: אפשר שמואב ידעו שכאשר מלך אדום סירב לתת מעבר לישראל דרך ארצו לבלעם שיבוא לקללם, וכשישמעו ישראל יברחו משם

ישראל נסובו מפני שנצטוו לא כא(. מואב לא ידעו ש –ויצא נגדם בעם כבד ובחרב, ישראל סבבו ממנו ופנו לדרך אחרת )במ' חקת יח 

 'דב)לפי שנאסרו ישראל להלחם בבני עשו שנ' ...  [מדרש תנחומא )ורשא( פרשת חקת סימן יח] -להלחם באדום בני עשו. כנדרש ב

גָׁ֣ר  (ב,ה תְׁ ם ּוַאל־תִּ י בָׁ֔ ן כִּ֠ ֵת֤ ם לָׁכ ם   ֹֽלא־א  צָׁ֔  )טט: ארץ עשו( ֵמַֽארְׁ

יו )כב,יא( ָֽ  תוספת בלעם לגרשם מן העולם.  ]תנחומא ה[ע"פ  [רש"י]גירוש מוגבל. אבל לפי פ' בלק בקשגבלה. סלוק בתפקיד ה – ְוג ַרְׁשּת 

 

ֶאלבמדבר בלק כב,יב:  ים֣  ֶאת-ַוּי ֤אֶמרֱ֣אֹלה  ר֣  אָ֣תא  ָּמֶה֑ם֣ל ֤ ְֶ֖ך֣ע  ל  א֣ת  ם֣ל ֵ֥ ְלָע֔ ּוא׃-ּב  ּוְך֣הָֽ יָ֣ברֶ֖ ֵ֥ םּ֣כ  ָ֣הָע֔
ח לי לשון ארור שהיא קללה קטנה מקבה, הקדוש ברוך הוא ישיב לא של)בלק(ואם אומר לשי"ת ש... בלעם אמר ...  ]תולדות יצחק[

שלח לי קבה, והשי"ת ישיב לא תקוב וישאר לי מקום )בלק(תאור ולא ישאר לי מקום כלל ועיקר שאקללם, ולכן אומר להקב"ה ש
ֶאת ,יב()כב לקללם בלשון ארור, והקב"ה שידע מחשבתו הרעה אמר ליה הבנתי מחשבתך הרעה, לכן אני אומר לך ר֣  אָ֣תא  ם-ל ֤ ָ֣הָע֔

 .אפילו בלשון ארור

ֶאת )כב,יב( ר֣  אָ֣תא  ם-ל ֤ מורה שלפחות אחד מהלימודים  מהפך פשטאבתפקיד שני לימודים, קטן -קטן, זקף-מהפך פשטא זקף – ָהָע֔

אָ֣תא ר ֣ )כב,יב(כאן  ]תולדות יצחק[יוצא מפשוטו של הכתוב. ע"פ   ה.הוא הגבלה המונעת כל סוג של קלל ל ֤

ּוְך יָ֣ברֶ֖ ֵ֥ ּואמרכא טפחא, כעין קבוצה העשויה להתרחב, הוא ברוך מבורכים אבותיו, מבורכים בניו  –ּכ  סלוק מגביל הברכה  – הָֽ

 הנשגבה רק לעם ישראל.

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
ל־ַאְרְצֶכ֑ם֣,יג: כבבלק במדבר   ּוֶ֣אָֽ קְ֣לכֶ֖ יָ֣בָל֔ ֣ ֶאל־ָׂשר  ֶקרַ֣וּי  אֶמר֣  ַּבּב ֔ ְלָעם֣  ָָֽ֤֖קםּ֣ב  ַ֣֣֣֣֣֣֣֣֣֣וָּי א  ֚י֣מ  ם:ּכ  ָּמֶכָֽ ְך֣ע  יַ֣לֲהֹלֵ֥ ֶ֖ ּת  ֣ן֣֔ה'ְ֣לת 

ֶקר֣ )כב,יג(מתחיל כמו ה )כב,כא(בפסוק  [אדמו"ר ממ"שלקוטי שיחות חכ"ח, ]נתחיל הסבר פסוק זה מהסבר  ַּבּב ֔ ְלָעם֣  ָָֽ֤֖קםּ֣ב  ו תוכן, )אותַוָּי

הקב"ה "קלקולי שורה" של בני ישראל אותו ניקוד, אותם טעמים(. בלעם משנה ממנהגו הקבוע ועושה "קלקולי שורה" כדי להזכיר לפני 

 במדבר כדי שחס וחלילה יסיר אהבתו מהם ובכך יתאפשר לבלעם לקטרג.

ֶקר )כב,יג( ַּבּב ֔ ְלָעם֣  ָָֽ֤֖קםּ֣ב  שינויים ממנהג הקבוע. ביחד  ם, ומהפך פשטא בתפקידבתפקיד שניקטן -קטן, זקף-מהפך פשטא זקף – ַוָּי

 שני שינויים, שני "קלקולי שורה".

֑נֹו֣ כא(כב,) [רש"י]נעיין בפ' ל א( )קלקו ׁשֶ֣את־ֲאת   ל[ ח"שפת]וכהסבר שחבש הוא בעצמו.  ,למכאן שהשנאה מקלקלת את השורה -ַוַַָּֽֽיֲחב ֶ֖

ֶקר֣ )כב,יג(פסוק )כב,כא( מתחיל כמו היות ווגו'. כיון שקם בבוקר קודם שקמו נעריו כדי למהר ולילך  ַּבּב ֔ ְלָעם֣  ָָֽ֤֖קםּ֣ב  תו )אותו תוכן, אוַוָּי

שיצא מהנהגתו הקבועה, שלא כהרגל אנשים ". השנאה מקלקלת את השורה)כב,יג( "-ניקוד, אותם טעמים(, מוצע לומר כי אפשר שגם ב

 . תוכן דבריו מרומז בהמשך הפסוק.שרי מואבלדבר בעצמו עם מיהר וחשובים שיש להם משרתים, 

י֣לַ֣סיפא שמה)קלקול ב( מוצע לומר  ֶ֖ ּת  ֣ן֣֔ה'ְ֣לת  א  ֚י֣מ  ם:ּכ  ָּמֶכָֽ ְך֣ע  אומר מפורשות לשרי בלק שהוא יוצא מרגילותו  מתגלה שבלעם ֲהֹלֵ֥

 עם אנשים לא חשובים.  דברלדבר רק עם אנשים חשובים מאד ובגלל הנושא הוא מואיל )מתרצה( ל

ק )כב,יג( ֣יָ֣בָל֔ ֶאל־ָׂשר   מהפך פשטאא הטעמים הקודמת. ללתוכן ולתבנית לסיבות  תיבתפקיד שקטן -קטן, זקף-זקףמונח פשטא  – ַוּי  אֶמר֣ 

ּורמז להם )א( ששונא לישראל ומזדהה עם בקשת בלק לקלל את ישראל; )ב(  טפחא בתפקיד שנוי, אמנם איני הולך עמכם, אבל  – ְלכֶ֖

ל־ַאְרְצֶכ֑םמהרו  ב. מצב )א( שארית ארץ מואב ששלחה אתכם )אחרי כיבוש חלק ארצם בידי סיחון( )ב( כל ארץ מוא-מקף כרב – ֶאָֽ

  מואב.-אפשר שמרמז שכביכול יעזור להחזיר כל ארץ

 אם אינו הולך מה יש למהר? 

֣ן֣֔ה'֣)כב,יג( א  ֚י֣מ  קטן מלמד על שני לימודים, טעם יתיב בא במקום טעם פשטא במילה בת הברה אחת או שתי -קטן, זקף-יתיב מונח זקף – ּכ 

ילקוט שמעוני בלק ]ע"פ  .מגלה אחדמסתיר אחד ולמניעת הליכתו. בלעם  יםנימוקהברות והיא מלעלית. תפקידו כאן כעין דווקא כך. שני 
-לקים ב-את מה שהוא העדיף להבין מדבר א ומגלהלקים לא ללכת לקלל, -סיבת מניעת הליכתו כי כך ציווהו א מסתירבלעם  [רמז תשסה

ְך (ב)כב,י םעם הדגש על ֹ֣֥לא ֵתֵל֖ ֑ ה  מָׁ  (ג)כב,יאפשר שזה גם מרומז במקף של לשרים נכבדים מאלה,  לקים חס לכבודו של בלעם שימתין-שא ,עִּ

֣י וגם לתאוות ממונו. בלק הבין זאת כפי  בכך גילה את רוחו הגבוהה לכבודמצב השרים )א( אלה שלפניו, )ב( נכבדים מהם. -כרב ֶאל־ָׂשר 

ד  )כב,יז(-שמתגלה ב א ֔ ָך  מְׁ דְׁ ב  ד ֲאכ  ֵב֤ ֽי־כ  ם ב,יח()כ-, וכפי שבלעם מגלה בעצמו בכִּ ן-אִּ ב-יִּת  ֑ ס ף וְׁזָׁהָׁ ֣ ֹ֥לא ֵבי֖תֹו כ  ֛ק מְׁ לָׁ ֥י בָׁ  .לִּ

 אחת מהמידות הרעות של בלעם "רוח גבוהה" היינו תאוות כבוד. לפחות מתגלה   (ג)כב,י-בפסוק 

ק֣)כב,יג( ֣יָ֣בָל֔ ֶאל־ָׂשר  ֶקרַ֣וּי  אֶמר֣  ַּבּב ֔ ְלָעם֣  ָָֽ֤֖קםּ֣ב  ין סלוק לאתנח( כעין הקש, דבר החוזר קן בין שני קיסרים )כאן ב-קטן ... זקף-זקף – ַוָּי

וקורה. ההקש נלמד מהשוואת מידות טובות של אברהם אבינו לעומת מידות רעות של בלעם, והשלכות ההקש אל תלמידיהם ואל כל 

 '. שם טוב מלמד שהמידות הנקראות רעות זה כאשר לא משתמשים בהם לעבודת ה-הדורות. יש דעות שונות לגבי משמעות המידות. הבעל
 

ל־ַאְרְצֶכ֑ם֣ )כב,יג([ ילקוט שמעוני תורה פרשת בלק רמז תשסה] ּוֶ֣אָֽ קְ֣לכֶ֖ ֣יָ֣בָל֔ ֶאל־ָׂשר  ֶקרַ֣וּי  אֶמר֣  ַּבּב ֔ ְלָעם֣  ָָֽ֤֖קםּ֣ב  לא אמר  וגו',ַוָּי
ם:להם לא נתן לו הקדוש ברוך הוא רשות לילך ולא לקלל, אלא  ָּמֶכָֽ ְך֣ע  יַ֣לֲהֹלֵ֥ ֶ֖ ּת  ֣ן֣֔ה'ְ֣לת  א  לילך עם אלו אלא  כבודךאמר לי אינו  מ 

ֽנּו ,יד(בלק כב' במ) )טט: השרים לבלק( עם גדולים מהם שהוא חפץ בכבודי, לכך אמרו ם ֲהֹ֥לְך עִּמָׁ ֖ עָׁ לְׁ ן בִּ ף ֖עֹוד  ,טו(בלק כב' במ) , לפיכךֵמֵא֥ ס  ו י ֥

ים ֵמֵאֽל ה: ֖ ים וְׁנִּכְׁבָׁדִּ ֥ בִּ ים ר  רִּ֔ ֹ֣לח  שָׁ ק שְׁ ֑ לָׁ ר ,טז(בלק כב' במ) בָׁ אמְׁ ֽי:ו י ֣ ֖ע ֵמֲהֹ֥לְך ֵאלָׁ נ  מָׁ ֥א תִּ ֣ק ב ן־צִּ֔פֹור ַאל־נָׁ ר  בָׁלָׁ ה ָאמ  ד  ,יז(בלק כב' במ) ּו ֗לֹו כ ֤ ֵב֤ ֽי־כ  כִּ

ד א ֔ ָך  מְׁ דְׁ ר   ,יח(בלק כב' במ)יותר ממה שהיית מתכבד לשעבר אני נותן לך וכל מה שאתה חפץ ומה שאתה גוזר אעשה,  ֲאכ ב  ם ו י  אמ  עָׁ֗ לְׁ ן בִּ ֣ע  ו י 

ל םע  -א  ק אִּ י בָׁלָׁ֔ ֵד֣ ן-בְׁ ב-יִּת  ֑ ס ף וְׁזָׁהָׁ ֣ ֹ֥לא ֵבי֖תֹו כ  ֛ק מְׁ לָׁ ֥י בָׁ ' במ), עין רעה שנאמר ונפש רחבה עין רעה רוח גבוההוגו' מכאן אתה למד שהיה בו  לִּ

ם או יִּשָׁ֨  בלק כד,ב( עִָׁ֜ לְׁ יו בִּ ת־ֵעינָׁ֗ א   א  ל ו י רְׁ ֵא֔ רָׁ ִּשְׁ ת־י ן א  יו ש ֵכ֖ ֑ טָׁ בָׁ ֣ן֣֔ה'ְ֣לת֣ , רוח גבוהה לִּשְׁ א  ם:מ  ָּמֶכָֽ ְך֣ע  יַ֣לֲהֹלֵ֥ ֶ֖ ם ,יח(בלק כב' במ)ונפש רחבה  ּת  -אִּ

ן ֛ק -יִּת  לָׁ ֥י בָׁ ֲֽעב ר  וכו', לִּ ל ל   ,מתנבא שאינו יכול לבטל את הברכות שנתברכו האבות מפי השכינהֹ֣לא אּוכ ֗

רים מתלמידיו של כל מי שיש בידו שלשה דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו ושלשה דברים אח]*[  ,מי"ט[משנה אבות פ"ה]
בלעם הרשע עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה מתלמידיו של אברהם אבינו עין רעה ורוח גבוה ונפש רחבה מתלמידיו של בלעם 
הרשע מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע תלמידיו של אברהם אבינו אוכלין בעולם הזה ונוחלין בעולם 

להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם אמלא אבל תלמידיו של בלעם הרשע יורשין גיהנם ויורדין לבאר שחת שנאמר הבא שנאמר )משלי ח'( 
 :)תהלים נ"ה( ואתה אלהים תורידם לבאר שחת אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אבטח בך

,הי"ז[ ה"שנה לרמב"ם מסכת אבות פפירוש המ]מסביר שלוש המידות הטובות והרעות באופן שונה במקצת מילקוט שמעוני.  הרמב"ם
הענוה המופלגת, כמו שהתבאר בפרק אשר  -הזהירות. ורוח נמוכה  -ההסתפקות. ונפש שפלה  -כבר בארנו כמה פעמים שעין טובה 
 ואלה רדיפת הממון, והיא עין רעה, ורוב התאוה, והיא נפש רחבה, והגאוה, והיא רוח גבוה.לפני זה. והשלוש אשר כנגדן הרי הן 

תלמידו, לפי שסיגל לעצמו מידתו, וכן מי  -השלוש מעלות התפרסמו לאברהם אבינו, ולפיכך ייקרא כל מי שיימצאו בו אלו המעלות 
 .שיימצאו בו אלה הפחיתויות השלוש הרי הוא תלמיד בלעם, הואיל וסיגל לעצמו מידותיו

ובזה יובן כי הרשע יש לו מדות הנ"ל הצדיק ובשימוש האחר(  )מסביר ג' טובות וג' רעות בשימוש[ בעל שם טוב בראשית פרשת לך לך]
בגשמי בטובת עולם הזה, עין רעה, שכל טובה שיש לו אינו מספיק לו ואינו שבע ומתאוה עוד, וכמו שאמרו חז"ל )קהלת רבה א', 

בכל מעשים טובים שעושה, כמו  שאין עינו שבע נה(ל"ב( אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, מה שאין כן הצדיק יש לו עין רעה ברוחני
שיש לרשע עין רעה בגשמי, וכן רוח גבוהה, כי הרשע יש לו מדה רעה זו בגשמי והצדיק יש לו מדה זו ברוחני נגד היצר הרע המפתה 
 אותו מה אנוש שילך בגדולות הללו לעבוד ה' יתברך עיקרא ושורשא דכל עלמין, ונגד זה יש לו רוח גבוה, גם נפש רחבה שמתאוה
הצדיק בכל מיני תאוה שאפשר בעבודת ה' יתברך, והרשע יש לו מדה זו בגשמי, תאוות המותרות בעולם הזה, וכן עין טובה יש לו 
לצדיק בגשמי, מה שאין כן לרשע רק ברוחני שיש לו עין טובה שמסתפק בשלושה עמודים בעמוד התורה מסתפק במיעוט לימוד 

ובמיעוט עבודה די לו בהליכה לבית הכנסת בשחרית וגם זו מצות אנשים מלומדה  התורה, גם שאינו לשם שמים רק להתפאר,
ובחפזון וכו', ובמיעוט צדקה, ומימיו לא נתן מעות אתרוג ומגילה, ודי לו בערב יום כיפור שנותן עבור נרות כדי לשתות וכו', ורוח 

בגדר החסידות, בזה יש לו רוח נמוכה מה שאין כן בתאוות ליכנס  נו(נמוכה הצדיק בגשמי, והרשע ברוחני שאומר מה אני ספון וחשוב
עולם הזה אומר שאין ראוי לשום אדם עושר וכבוד חוץ ממנו, ונפש שפלה גם כן כנ"ל, וזהו ששאלו מה בין תלמידיו של אברהם 

מתאוות ותענוג שיש לו  ז(נאבינו לתלמידיו וכו', מאחר שהצדיק צריך גם כן למדות של תלמידי בלעם וכו' ומשני אוכלין בעולם הזה
בעבודת ה' יתברך, ישקני מנשיקות פיהו, וכמו חלב ודשן תשבע נפשו אם שפתי רננות יהלל בפיו ונוחלין לעולם הבא, מה שאין כן 
תלמידיו של בלעם וכו' שנאמר אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אבטח בך, ודברי פי חכם חן: )כתונת פסים פרשת צו דף ז' 

 (ע"ב
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 )התשע"ט( )בהשתתפות נחלת יעקב(במדבר בלק כב,ב  5.14 
 

נּו: ,יד:כבבלק במדבר  ָּמָֽ ְך֣ע  ְלָעֶ֖םֲ֣הֹלֵ֥ ןּ֣ב  ֵ֥ א  אּוֶ֣אל־ָּבָל֑קַ֣וּי ֣אְמ֔רּו֣מ  בַ֣וָּיב ֶ֖ י֣מֹוָא֔ ֣ ָׂשר   ַוָּיק ּומּו֣ 

ֶּלה: ָֽ א  ים֣מ  ֶ֖ ְכָּבד  יםְ֣ונ  ֵ֥ יםַ֣רּב  ֔ ֹודָּ֣בָל֑קְׁ֣שֹ֣לַחָׂ֣שר  ֵֶ֥סף֣עֶ֖  )טו(ַ֣וּי 

י:֣)טז( ָלָֽ ְך֣א  ֲהֹלֵ֥ ָּמַנֶ֖ע֣מ  ּ֔פֹורַ֣אל־ָנֵ֥א֣ת  ָּבָל֣קֶּ֣בן־צ  הָ֣אַמר֣  ְלָע֑םַ֣וּי ֣אְמרּו֣֗לֹוּ֣כ ֤ אּוֶ֣אל־ּב   ַוָּיב ֶ֖

תָ֣הָעֵ֥םַ֣הֶּזָֽ ֶ֖ י֣א  ָבה־ּל ֔ ָקָֽ ֱעֶׂש֑הּ֣וְלָכה־ָּנא֣  יֶ֣אָֽ ַלֶ֖ ר֣א  לֲ֣אֶׁשר־ּת אַמֵ֥ דְ֣וכ ֵ֛ ְמא ֔ ֤דֲ֣אַכֶּבְדָך֣  י־ַכּב  ָֽ  ה:)יז(ּ֣כ 
 

נּו: ,יד:כבבלק במדבר  ָּמָֽ ְך֣ע  ְלָעֶ֖םֲ֣הֹלֵ֥ ןּ֣ב  ֵ֥ א  אּוֶ֣אל־ָּבָל֑קַ֣וּי ֣אְמ֔רּו֣מ  בַ֣וָּיב ֶ֖ י֣מֹוָא֔ ֣ ָׂשר   ַוָּיק ּומּו֣ 

ל ֥  :כב,יגאמר ויקרא  יהָׁ מִּ נְׁעּור ֔ יהָׁ  כִּ ית ָאבִּ  ל־ֵב֤ ה א  בָׁ֞ ין לָּׁה  וְׁשָׁ ע  ֵא֣ ה וְׁז ר  ֣ה ּוגְׁרּושָׁ֗ נָׁ ה ַאלְׁמָׁ י ִ֜ הְׁ י תִּ אכ ל ֽבֹו: סח  ּוב ת־כ ֵהן  כִּ֨ ֖ר ֹלא־י ֥ ל וְׁכָׁל־זָׁ יהָׁ ת אֵכ֑ ֖  ם ָאבִּ

ה  ֵמאֵ֨  :כה,זתצא דברים  רָׁ ֽמְׁ ים וְׁאָׁ זְֵׁקנִּ֗ ל־ה  ה א  רָׁ עְׁ ֨תֹו ה ש ִ֜ ה  יְׁבִּמְׁ ֑תֹו וְׁעָׁלְׁתָׁ ת־יְׁבִּמְׁ ח ת א  ֖ ק  יש לָׁ אִּ֔ פ ץ  הָׁ ם־ֹ֤לא י חְׁ ל וְׁאִּ ֵא֔ רָׁ ִּשְׁ יו ֵשם  בְׁי ֥ ים לְָׁאחִּ קִּ֨ י לְׁהָׁ ן יְׁבָׁמִִּ֜

ה ֖ ֽי: ֹ֥לא ָאבָׁ  י בְׁמִּ

 

ין לָּׁה   (כב,יגאמר  'וי)דתניא: [ בבלי קידושין ד,א] ע  ֵא֣ ין לָּׁה   (כב,יגאמר  'וי)אין לי אלא זרעה, זרע זרעה מנין? ת"ל:  -וְׁז ר  ע  ֵא֣  , עיין להוְׁז ר 
ּה  וְׁ  (כב,יגאמר  'וי); ואין לי אלא זרע כשר, זרע פסול מנין? ת"ל: )אל"ף הופכת לעי"ן ולמד לחפש לה זרע( ין לָׁ ע  ֵא֣ . )לימוד כקודם( , עיין להז ר 

! זרע זרעה לא איצטריך קרא, דבני בנים הרי הן כבנים, כי )תמיהה הרי השתמשת בלימוד זה קודם לבני בנים( והא אפיקתיה לזרע זרעה
ְלָעֶ֖֣,יד( כבבלק  'במ)לזרע פסול. ותנא גופיה מנליה דדריש הכי? אמרי, כתיב  -איצטריך קרא  ןּ֣ב  ֵ֥ א  י -ו (כה,זתצא  'דב), םמ  ן יְׁבָׁמִִּ֜ , דלא ֵמֵא֨

 .לדרשא הוא דאתא מע מינהכתיב בהו יו"ד, והכא כתיב ביה יו"ד, ש
 

קטן במלה אחת בתפקיד של המידה )י"ח מל"ב מידות של ר'אלעזר בן ר' יוסי הגלילי( נאמר -מונח זקף – ַוּי ֣אְמ֔רּו֣,יד(כבבלק  'במ)

ְך֣,יד( כב)י ריבה וריבה את הכל. שכל שרי מואב שנשלחו, חזרו בדעה אחת במקצת ונוהג בכל ובלשון הירושלמ ְלָעֶ֖םֲ֣הֹלֵ֥ ןּ֣ב  ֵ֥ א  מ 
נּו: ָּמָֽ ן,יד( כבבלק  'במ)מלת  [בבלי קידושין ד,א]-ואין מקום לעיון בדבר. מסקנה זאת לפי הלימוד ב ע  ֵ֥ א  ללא יו"ד משמעה שאין מקום  מ 

יןלעיין בדבר לעומת מלת  ין לָּׁה   (כב,יגאמר  'וי)-עם יו"ד ב ֵא֣ ע  ֵא֣  שנדרשת שיש מקום לעיין בנושא.  וְׁז ר 

ין לָּׁה   (כב,יגאמר  'וי) ע  ֵא֣ זרקא מונח סגול בתפקיד של הוספה מעין הענין על הענין, עיון האם ילדיה מבעלה הכהן, שנפטרו, הביאו  – וְׁז ר 

 ילדים לעולם, וכן דורות נוספים, וכן זרע פסול. 

 

ל־ַאְרְצֶכ֑ם֣יג: ,כבבלק במדבר  ּוֶ֣אָֽ קְ֣לכֶ֖ יָ֣בָל֔ ֣ ֶאל־ָׂשר  ֶקרַ֣וּי  אֶמר֣  ַּבּב ֔ ְלָעם֣  ָָֽ֤֖קםּ֣ב  ם:ַ֣֣֣֣֣֣֣֣וָּי ָּמֶכָֽ ְך֣ע  יַ֣לֲהֹלֵ֥ ֶ֖ ּת  ֣ן֣֔ה'ְ֣לת  א  ֚י֣מ  ּ֣כ 
ְך֣ע֣  ,יד:כבבלק במדבר  ְלָעֶ֖םֲ֣הֹלֵ֥ ןּ֣ב  ֵ֥ א  אּוֶ֣אל־ָּבָל֑קַ֣וּי ֣אְמ֔רּו֣מ  בַ֣וָּיב ֶ֖ י֣מֹוָא֔ ֣ ָׂשר  נּו:ַוָּיק ּומּו֣   ָּמָֽ

ב ,יד(כבבלק  'במ) ֣י֣מֹוָא֔ ָׂשר   ֣ אּוֶ֣אל־ָּבָל֑קקטן והוא פעולה ואחריו -)סלוק( פשטא מונח זקף – ַוָּיק ּומּו פעולה. אפשרות ללימוד  – ַוָּיב ֶ֖

שה כאחד" לאחריו ואלפניו. לימוד לאחריו קמו כאחד ועזבו כאחד את בלעם ... באו כאחד לבלק עם אותה דעה . הרעיון של "ענין שנע

ָּמֶכָֽם ,יג(כב)בלימוד אל הנאמר אלפניו  ְך֣ע  השרים האלו הבינו מדבריו שאינו  [בבלי קידושין ד,א]-כאחד. בשילוב עם המסקנה מ ַלֲהֹלֵ֥

 רוצה לבוא כלל ואין מקום לעיין בדבר. 

 

כי אינם לפי כבודו של בלעם.  המשמעות הייתה שאין מקום לעיון להלך עם שרי מואב הראשונים שנשלחו ]מדרש תנחומא[אבל לפי 

 ,מאן בדעתו לילך עמנו ]הרא"ם )דב' תצא כה,ה([

ל־ַאְרְצֶכ֑ם֣ )כב,יג( [)בובר( פרשת בלק סימן ט]מדרש תנחומא  ּוֶ֣אָֽ קְ֣לכֶ֖ ֣יָ֣בָל֔ ֶאל־ָׂשר  ֶקרַ֣וּי  אֶמר֣  ַּבּב ֔ ְלָעם֣  ָָֽ֤֖קםּ֣ב  לא אמר להם וגו'. ַוָּי
ם: )כב,יג( א לקלל, אלאלא נתן לי הקדוש ברוך הוא רשות לילך ול ָּמֶכָֽ ְך֣ע  יַ֣לֲהֹלֵ֥ ֶ֖ ּת  ֣ן֣֔ה'ְ֣לת  א  אמר לי אינו כבודך לילך עם אילו, , מ 
נּו: )כב,יד( אלא עם גדולים מהם, שהוא חפץ בכבודי, ָּמָֽ ְך֣ע  ְלָעֶ֖םֲ֣הֹלֵ֥ ןּ֣ב  ֵ֥ א  אּוֶ֣אל־ָּבָל֑קַ֣וּי ֣אְמ֔רּו֣מ  בַ֣וָּיב ֶ֖ ֣י֣מֹוָא֔ ָׂשר  , לפיכך ַוָּיק ּומּו֣ 

ֶּלה: ()כב,טו ָֽ א  ים֣מ  ֶ֖ ְכָּבד  יםְ֣ונ  ֵ֥ יםַ֣רּב  ֔ ֹודָּ֣בָל֑קְׁ֣שֹ֣לַחָׂ֣שר  ֶסף֣עֶ֖ ֵ֥ ם: )כב,יג(, ורוח גבוהה...  ַוּי  ָּמֶכָֽ ְך֣ע  יַ֣לֲהֹלֵ֥ ֶ֖ ּת  ֣ן֣֔ה'ְ֣לת  א     מ 

 

ְלָעֶ֖ם )כב,יד( ןּ֣ב  ֵ֥ א  ה רוח גבוהה מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב. אפשר ששרי מואב הרבו להפציר בו והוא ריב – מ 

 פירש מאן מגאותו. ]אלשיך[-לסרב כי כולם אינם מכובדים לפי כבודו של בלעם, ו –לכבוד עצמו והרבה למאן 

 

 מקף בורר, אתנח מגביל על בסיס המדרשים הבאים – ֶאל־ָּבָל֑ק,יד( כב) 

נוטלים מארצם אלא שהיו בעלי קסמים  שלא יהיו)למואב( אמר להם הקדוש ברוך הוא ...  ,ז[במדבר רבה )וילנא( פרשת בלק פרשה כ]
֥  (,בכבבלק  'במ)ונחשים יותר מבלעם שנא'  או י  ק רְׁ ֖ לָׁ  אלא שלא היה מכוין הדברים לאמיתן בָׁ

ם ,ז(כבבלק  'במ) [מדרש אגדה )בובר(] ֑ ָׁדָׁ ים בְׁי ֖ מִּ סָׁ ן ּוקְׁ יָׁ֔ דְׁ ֵנ֣י מִּ ֵנ֤י מֹוָאב  וְׁזִּקְׁ לְׁכּוִ֜ זִּקְׁ סמים: ד"א למה אמר לו זקני מואב גם הם לקחו בידם ק. ו יֵ֨
בתחלה לא תלך, ובסוף אמר לו קום לך, אלא בתחלה שאל בלק לקוסמים אמר להם מה תאמרו יפה יבוא בלעם או  לקים לבלעם(-)א

ְך אֹל֥ ,יב( כבבלק  'במ)לאו, קסמו קסמים ואמרו יבוא, לכך הפר הקדוש ברוך הוא קסמיהם ואמר לו  ם ֵתֵל֖ ֑ ה  רו , ובפעם שניה קסמו ואמעִּמָׁ
ם ֵלְ֣ך ּוםק֖ ,כ( כבבלק  'במ)לא יבוא, אמר לו הקדוש ברוך הוא  ֑ תָׁ ל כה(,)ישעי' מד(-)כנאמר ב אִּ ים יְׁהֹוֵל֑ ֖ מִּ ים וְׁק סְׁ  :ֵמֵפר  א ֣תֹות ב דִּ֔

ינּו פ   בלעם השיבם... והרב רבי משה בר נחמן כתב מביא פרשנות רמב"ן ...  [אברבנאל במדבר כב] ֤ ם לִּ ר ֲאֵליה ֗ אמ  יְׁלָׁה )ח( ו י ֣ ל ֔ ה  ה 

י  ֑ ר ֖ה' ֵאלָׁ ֵב֥ ר יְׁד  ֛ ר כ ֲאש  בָׁ֔ כ ם  דָׁ תְׁ י א  ֤ ב תִּ כמו שהיה עד עתה כי הנה נתחדש עניני  כבר תלוי בקסם ובאצטגנינותרוצה לומר שאין הדבר ו ֲהשִּ
  .ביתר זאת ומעלה ואני נביא לי"י

 הדברים לאמיתן )בקסמים( שלא היה מכויןבלק שמוכיחים לו  מקף בורר בין בלק הקוסם והאמנתו בקסמים ובין – ֶאל־ָּבָל֑ק,יד( כב)

אתנח כמגביל את בלק כאשר מדובר בעם ישראל. שרי מואב מחדשים לבלק שכאשר מדובר בעם ישראל הם  – ֶאל־ָּבָל֑ק,יד( כב)

 סמים והכישופים.ובלעם כביכול נביא לה' לכן אינו עוד בצד של הק כבר תלוי בקסם ובאצטגנינותאין הדבר לקים -בהשגחת א

נּו ,יד(כב) ָּמָֽ ְך֣ע  מונח מרבה סלוק מגביל, ביחד כרבוי הגבלות )א( שכנביא לה' מוגבל מצד צווי ה' )ב( הליווי שלהם אינו מכובד  – ֲהֹלֵ֥

 .]אור החיים[ע"פ  [)כב,טו(]באר מים חיים לנביא ה'. וכך פירש 

 ]רש"ר הירש )כב,יז([מסרוב בלעם לבוא, לפי אתנח כמגביל את שליטת בלק במואב  – ֶאל־ָּבָל֑ק,יד( כב)

 

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 
 

 

 

 התשעט -התשעח -פה -והתורה שבעל טעמי המקרא/©Oct-19         244/190   ZZFisher-24 פתש"ה–תשרי–ה"כ

 zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

http://www.Taamei-Hamikra.co.il 

יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
ֶּלה: ,טו:כבבלק במדבר   ָֽ א  ים֣מ  ֶ֖ ְכָּבד  יםְ֣ונ  ֵ֥ יםַ֣רּב  ֔ ֹודָּ֣בָל֑קְׁ֣שֹ֣לַחָׂ֣שר  ֵֶ֥סף֣עֶ֖  ַוּי 

ֹוד,טו( כב) ֶסף֣עֶ֖ ֵ֥ )כאן  מדבר שחבירו )כ"ב מל"ב מידות של ר' אלעזר בריה"ג()סלוק( מרכא טפחא בתפקיד מידת סמוכים כעין מידה  – ַוּי 

בלק מתעלם מבשורת שרי מואב שבלעם כביכול נביא לה' ולא יועילו קסמים ואיצטגנינות נגד ישראל, ומפרש  מוכיח עליו, הכתוב לפניו(

נּו ,יד(כב)את  ָּמָֽ ְך֣ע  של השרים הראשונים שאינו רוצה לבוא כלל ואין מקום לעיין בדבר. אלא  [בבלי קידושין ד,א]-לא כמסקנה מ ֲהֹלֵ֥

 שיש לכבדו כרוחו הגבוהה. ]מדרש תנחומא בלק ט[-כנלמד ב

ֹודָּ֣בָל֑ק ,טו( כב) [רש"ר הירש]דרך הסבר זאת מתאימה עם פירוש  ֶסף֣עֶ֖ ֵ֥ בלק הכיר את האיש, והסירוב הראשון לא הניא אותו . ַוּי 
ֹודָּ֣בָל֑ק ,טו( כב) מניסיון נוסף. ֵֶ֥סף֣עֶ֖  , ָּבָל֑ק טו(,כב)  ולפיכך יש אתנחתא בתיבת, הוא משפט עצמאי ַוּי 

 

ֹוד,טו( כב) ֶסף֣עֶ֖ ֵ֥ ֶּלה:מרכא טפחא בתפקיד כעין יתור לרבות משהו נוסף על  – ַוּי  ָֽ א  ים֣מ  ֶ֖ ְכָּבד  יםְ֣ונ  ֵ֥ יםַ֣רּב  ֔ ואכן זה אשר השרים  ְׁשֹ֣לַחָׂ֣שר 

ֽעֱ  ,יז(כב ' בלקבמ)אומרים לבלעם  י א  ֖ ר ֵאל  ֥ ר־ת אמ  ל ֲאש  ד וְׁכ ֛ א ֔ ָך  מְׁ דְׁ ב  ד ֲאכ  ֵב֤ ֽי־כ  הכִּ ֑  ש 

 

ים,טו( כב) ֔ רבים מהם  )לימוד א(הפעם שלח שרים של ממש,  ,טו( כב) [רש"ר הירש]קטן, שני לימודים. לפי -מונח זקף – ְׁשֹ֣לַחָׂ֣שר 
  .וגבוהים מהם בדרגתם )לימוד ב(במספרם 

ים֣וְ֣ ,טו(כב) [מהדורא תניינא – אדרת אליהו] ֵ֥ יםַ֣רּב  ֔ ֹודָּ֣בָל֑קְׁ֣שֹ֣לַחָׂ֣שר  ֶסף֣עֶ֖ ֵ֥ ֶּלה:ַוּי  ָֽ א  ים֣מ  ֶ֖ ְכָּבד  פירוש על דרך שאמרו בגמרא . נ 
ופריך ומאי כבוד איכא  )לכבדם הפחות והסגנים והגזברים( הנכנסים היו יוצאים )מביאי הביכורים( לפי כבוד ]ביכורים פ"ג,ה"ג[ ירושלמי

יםו( ,טכב)וזהו שאמר  )לקראתם( לפי ריבוי הנכנסים היו יוצאים )ומלמד(בנכנסים ויוצאים ומשני  ֶ֖ ְכָּבד  יםְ֣ונ  ֵ֥ שהיה כאן שניהם ולפי  ַרּב 
  :וגם רבים שהיו רבים במנין וגם נכבדים ושניהם כבוד הוא )לימוד א(נכבדים  )לימוד ב(שלח  )של בלעם( כבודו

יםמיעוט  ֵ֥ יםשניים ומיעוט  ַרּב  ֶ֖ ְכָּבד  ים,טו( כב)שניים, אפשר כי תבנית הטעמים של  ְונ  ֶ֖ ְכָּבד  יםְ֣ונ  ֵ֥ מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת  – ַרּב 

 פרטים העשויה להתרחב, כאן לרבות במספר האנשים ובנכבדותם מעבר לשניים בכל מלה. 

ֶּלה,טו( כב) ָֽ א  פירש שהשרים הראשונים  )כב,יג(]של"ה תורה אור[ סלוק, מגביל, היינו השרים הראשונים שמספרם וכבודם היה מוגבל.  – מ 

א מלומדים )= היינו מוגבלים( בנושאי אמונה. והשרים השניים היו מלומדים בעיניני אמונה כמו גלחים, היו יותר חשובים בשררה, אבל ל

 והבינו מענין דבקות ישראל בה', וכוונת בלק היה לעשות פירוד ע"י ארה לי קבה לי של בלעם.

 

ְלָע֑ם֣ ,טז:כבבמדבר בלק  אּוֶ֣אל־ּב  הָ֣אמַַ֣֣֣֣֣֣֣֣וָּיב ֶ֖ י:ַוּי ֣אְמרּו֣֗לֹוּ֣כ ֤ ָלָֽ ְך֣א  ֲהֹלֵ֥ ָּמַנֶ֖ע֣מ  ּ֔פֹורַ֣אל־ָנֵ֥א֣ת  ָּבָל֣קֶּ֣בן־צ     ר֣ 

ְלָע֑ם,טז( כב) אּוֶ֣אל־ּב  ניצוצי קדושה טפחא אתנח כטעמי "שמע ישראל" האומות יכולות לקבל עול מלכות שמים, ואז זוכים ל – ַוָּיב ֶ֖

 .[וישב שנה תרנ 'שפת אמת בר]ארות ליעקב ובניו. נתגלגלו כל אלה ההואם אינן מיטיבים  המוכנים לעמים אם היו מטיבים מעשיהם
ְלָע֑ם,טז( כב) מקף כבורר בין התמדת בלעם כנביא אמת של ה', שהתמנה בלי תיקון מידותיו ומהמנוי יתקנם. ובין בלעם הרשע.  – ֶאל־ּב 

אּו  -ולם לקבלת עול מלכות שמים, ומרומז בבלעם שהתמנה לנביא לה' יכל לשנות את אומות הע [)כב,ח(]רמב"ן טפחא כשנוי, ע"פ  – ַוָּיב ֶ֖

ְלָע֑ם,טז( כב) אתנח שכנביא לה' יגביל ויבטל את הע"ז, אבל אם נשאר רשע מגביל האומות מלזכות בניצוצי הקדושה שנועדו להן.  – ֶאל־ּב 

ְלָע֑ם,טז( כב) ]במדבר טה משאר הנביאים )אבל שנבואתו מוגבלת למדריגת נבואה למ [ב(-)במ' בלק כד,א]רמב"ן אתנח כמגביל ע"פ  – ֶאל־ּב 

כאן ע"פ ב"ר מלמדים על יתרונות מסוימים של נבואת בלעם על נבואת משה. ואפשר שזה כדי שלא יתריס לפני  ]רמב"ן[להלן וגם  רבה[

ל כְׁמ ש ֑  (,יד' וזה"ב ל)דבתני ...  ,כ[במדבר רבה )וילנא( נשא פרשה יד]ה'(.  ֵא֖ רָׁ יִּשְׁ יא ֛עֹוד בְׁ ֥ ם נָׁבִּ בישראל לא קם אבל באומות העולם  הוְֹֽׁלא־קָׁ֨
קם כדי שלא יהא פתחון פה לאומות העולם לומר אלו היה לנו נביא כמשה היינו עובדים להקב"ה ואיזה נביא היה להם כמשה זה 

 ...)בהמשך עוסק בהבדלים בין נבואת משה ובין נבואת בלעם(. בלעם בן בעור

 

֤דֲ֣אַכֶּבְד֣  ,יז:כבבמדבר בלק  י־ַכּב  ָֽ ֱעֶׂש֑הּ֣כ  ַלֶ֖יֶ֣אָֽ ר֣א  לֲ֣אֶׁשר־ּת אַמֵ֥ דְ֣וכ ֵ֛ ְמא ֔ תָ֣הָעֵ֥םַ֣הֶּזָֽה:ָ֣֣֣֣֣֣֣ך֣  ֶ֖ י֣א  ָבה־ּל ֔ ָקָֽ  ּוְלָכה־ָּנא֣ 

אוהב ממון הרבה, ובלי ספק גם בלק הבין זה,  הבעל נפש רחבה שהי הרש"י מכאן נלמד שבלעם הי תבוכ ,יז(כב) ]שיר מעון[-פירש ב
֤דֲ֣אַכֶּבְדָך ֣וזה שאמר  י־ַכּב  ָֽ ד֣" ּכ  ָֽך: ,ה(ו ' וא'דב), ככתוב עושר" שהוא פירושו ְמא ֔ א ד  ופירושו בכל ממונך כדאי' סוף מס' ברכות  ּובְׁכָׁל־מְׁ

 .)ס"א ע"ב(, ואמר לו זה ברמז, כי איננו לו לכבוד אם יאמר לו בפירוש שרוצה ליתן לו ממון, כי אין כבוד לעשות ענינו בעד ממון

֤דֲ֣אַכֶּבְדָך ֣בפירוש מרומזת בתבנית הטעמים של אפשר כי הרמיזה לכבוד בממון ולא  י־ַכּב  ָֽ ד ּכ  קטן. זקף -מקף מהפך פשטא זקף – ְמא ֔

 קטן מרמז לשני לימודים, 

֤דֲ֣אַכֶּבְדָך ֣,יז( כב) י־ַכּב  ָֽ מהפך פשטא מרמז שלפחות אחד מן הלימודים יוצא מפשט הכתוב העוסק בכבוד שאיננו בממון, וטעם הכתוב  – ּכ 

ָֽ֣,יז( כב) ֤דּכ  מקף בורר בין כיבוד שאינו של ממון, כמו תפקיד חשוב, הרבה אנשים בעלי תפקידים חשובים שבאים לקראתו ובין  – י־ַכּב 

לכבוד אם יאמר לו בפירוש שרוצה ליתן לו ממון, כי  )לבלעם(כי איננו לו שבלק אמר ברמז לבלעם  ]שיר מעון[כיבוד של ממון. וזה שפי' 
 .בעד ממון )כאן "ברכתו" שהיה אמור להיות קללתו(אין כבוד לעשות ענינו 

 

י,יז( כב) ָבה־ּל ֔ ָקָֽ  קטן שני לימודים -פשטא זקף – ּוְלָכה־ָּנא֣ 

: לבוא אליו מכל מקום. שהרי בלק האחת. שתי בקשותנראה מניסוח המשפטים האלה שהוא מביע : ּוְלָכה־ָּנא ֣ ,יז(כב) [רש"ר הירש]
: למלא את משאלתו השניהל בלעם לא היה בו כדי להעלות את כבודו בעיני העם. והבקשה חש שמעמדו נתרופף בעם וסירובו ש

)של  ביחס לקללת ישראל. שכן בלק לא יכול היה להעלות בדעתו נימוק לסירובו של בלעם, שהרי קיום דרישתו הוא במסגרת אומנותו

 .בלעם(
 

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 (חבמדבר פינחס כה,י )התשע" 5.15 
 

ה־הּוא  ֣ה' נחמיה ט  תָׁ ֽם: )ז( א  הָׁ ֖מֹו ַאבְׁרָׁ תָׁ שְׁ מְׁ ֥ ים וְׁש  ֑ דִּ ם וְׁהֹוֵצא֖תֹו ֵמ֣אּור כ שְׁ תָׁ  בְַׁאבְׁרָׁ֔ רְׁ ר בָׁח   ֤ ים ֲאש   הֱָׁאֹלהִּ֔

ֱאמ   י הָׁ תִִּ֜ חִּ י ה  נ ֲענִּ֨ כְׁ ץ  ה  ר  ת־א  ת א  ית לֵָׁת֡ ֹו ה בְׁרִּ֗ נ יָך  וְׁכָׁ֨רֹות עִּמִ֜ ן לְׁפָׁ ֣ ת־לְׁבָׁבֹו  נ ֱאמָׁ אתָׁ א  ֣ צָׁ ֛ )ח( ּומָׁ זִּ רִּ י וְׁה פְׁ ֧ ם  רִּ ק  ֑עֹו ו תָׁ  ז רְׁ ת לְׁ ֵת֣ י לָׁ ֖ גָׁשִּ י וְׁה גִּרְׁ ֥ יְׁבּוסִּ י וְׁה 

ה: ֽתָׁ יק אָׁ ֖ י צ דִּ ֥ יָך כִּ ר ֔ בָׁ ת־דְׁ  א 

ֹות׃במדבר פינחס כו,נג:  מָֽ רׁ֣ש  ְסַּפֵ֥ ֵ֥קָ֣הָאֵֶ֛רץְּ֣בַנֲחָלֶ֖הְּ֣במ  ָחל  ֶּלהּ֣ת  ָ֣לא ֗
ֵ֥ק )במ' פי' כו,נג( בענין המנין [תרמח שפת אמת במדבר פרשת פינחס] ָחל  ֶּלהּ֣ת  שיש לכל איש ישראל חלק מיוחד בא"י . ָהָאֵֶ֛רץָ֣לא ֗

ל-ַאְך )במ' פי' כו,נה(אפשר מרומז במלים  –)טט וזה הי' ענין הגורל וישב כו' איש תחת גפנו כו' תאנתו.  כמ"ש לעיל. וכן כתיב )במ' פי' , ְּבגֹוָר֕

ל-ַעל כו,נו( ַהּגֹוָר֔  ֣ י ל -)טט ש (ּפ   (ח,נחמיה ט) . ויתכן לפרש בזה מ"שבכלל ובפרטא"י הי'  הכיר כל אחד מקום המיוחד לו כי נתינת(ַהּגֹוָר֔
ת ית לֵָׁת֡ ֹו ה בְׁרִּ֗ ֨רֹות עִּמִ֜ ֑עֹו  (ח,נחמיה ט) . אח"כבכללהוא כו'  וְׁכָׁ ז רְׁ ת לְׁ ֵת֣  .שנתן לכל א' חלק השייך לו בפרטהוא נתינה לָׁ

ֹו  (ח,נחמיה ט)הוא במלים  ]שפת אמת[ע"פ  כלל-לימוד ב ֨רֹות עִּמִ֜ ֹו רומז בתבנית הטעמים של , לימוד זה מוְׁכָׁ ֨רֹות עִּמִ֜ קדמא ואזלא  –וְׁכָׁ

 בתפקיד דרך לימוד בכלל ופרט כאשר הכלל הוא במלים המוטעמות או בסביבתן.

֑עֹו  (ח,נחמיה ט)הוא במלים  ]שפת אמת[ע"פ  פרט-לימוד ה ז רְׁ ת לְׁ ֵת֣   .הוא נתינה בפרט שנתן לכל א' חלק השייך לולָׁ

ֵ֥קָ֣הָאֵֶ֛רץ )במ' פי' כו,נג(-שתחילתן ב נו( –)במ' פי' כו,נג ים הכתובים על דרכי החלוקה לכל פרט מלמד ָחל  ֶּלהּ֣ת  -וגו'. בפסוקים ב ָלא ֗

 . (ח,נחמיה ט)-שפת אמת[ למד את הכלל ופרט מ-אין טעם קדמא ואין טעם אזלא. ה נו( –)במ' פי' כו,נג 
 

ד֣וְ֣: כא,פינחס כז במדבר ַיֲעמ ֔  ֣ ן ה  יֶ֣אְלָעָז֤רַ֣הּכ  ְפנ ֨ ֣י֣֑ה֣'ְול  ְפנ  ים֣ל  ֶ֖ ְׁשַּפֵ֥טָ֣האּור  ֹוְּ֣במ  ַאל֣לֵ֛ ָׁ֣שֵ֥
יו֣י ְצ֝אּוְ֣וַעל-ַעל ֨ ּואְ֣וָכל-ּפ  אּו֣הֵ֛ יוָ֣יב ֗ ֣ י-ּפ  ֹוְ֣וָכל-ְּבנ  ּתֶ֖ ל֣א  ֵ֥ ְׂשָרא  ה׃-י  ָדָֽ ָ֣הע 

י ְפנ ֨ ללא אזלא אפשר מלמד על דרך לימוד בסדר מסוים. שאלה באורים ותומים הוא רק למלך ובענינים הקשורים לניהול  קדמא – ְול 

֣י֣֑ה'ת. בעינייני מלחמה קודם המלך עומד בענווה המלכו ְפנ  ים֣ל  ֶ֖ טָ֣האּור  ְׁשַּפֵ֥ ֹוְּ֣במ  ַאל֣לֵ֛ דְ֣וָׁשֵ֥ ַיֲעמ ֔  ֣ ן ה  יֶ֣אְלָעָז֤רַ֣הּכ  ְפנ ֨  ְול 

ד֣֣ ַיֲעמ ֔  ֣ ן ה  קטן, הכהן מכוון לקבל השאלה בענווה ובמחשבתו הטהורה יכוון להיות בביטול שלא יפריע -מהפך פשטא זקף –ֶאְלָעָז֤רַ֣הּכ 

 ת התשובה ויבין לצרף נכונה את האותיות המאירות בחושן משפט.לקבל

 

 וגו' פי בית דין של שבעים ואחד עללמלחמת הרשות  ומוציא' מתני[ א(,)וילנה יב הה" בסנהדרין פ" ירושלמי]
 במלחמת מתני' מ"דאף על גב דיש רשות למלך כדחשיב במ)טט: כאן למד( והכא תני )טט: כנלמד בפרק ראשון(  קבפ" כדתנן [משה פני]

 .אשל ע" ין דית ב פהרשות צריך ע"
יו֣י ְצ֝אּו֣-ַעל )במ' פי' כז,כא( דכתיב 'גמ ֨ אּו֣-ְוַעלקדמא ואזלא  -ּפ  יוָ֣יב ֗ ֣  רביע מונח -ּפ 

ּוא-דריש מ מעל גב דמשמעות הכתוב על אלעזר הוא מ" ואף [משה פני] ּוא דדרשינןדכתיב בתריה , הֵ֛ יו֣-ַעל-זה מלך ש, הֵ֛ פי  ועלּפ ֨
ּוא. בשביל הכהן מלת דרין מוציאין למלחמת הרשותסנה  יתירה, כי כבר מוזכר ברישא של הפסוק. לכן דורש המלה למלך. הֵ֛

 

ּואְ֣וָכל )במ' פי' כז,כא( י-הֵ֛ ֹוְ֣וָכל-ְּבנ  ּתֶ֖ ל֣א  ֵ֥ ְׂשָרא  ה-י  ָדָֽ   ָהע 

ה-ְוָכל ָדָֽ ווה לא חייב לערב את בית הדין מצב מעורבות בית הדין של שבעים ואחד בהחלטות המלך )א( במלחמת מצ-מקף כרב – ָהע 

 )ב( במלחמת רשות חייב החלטת בית דין.
 דרך הסבר תבניות הטעמים במצב )א( מלחמת מצווה

ּוא֣ שואל המלך מחלק בין המלך ובין הסנהדרין וכל העם.  (שבעה עממין ועמלק)מצווה  למלחמתבתפקיד מחלק וממעט. תביר,  -הֵ֛

ה׃-ְוָכל, למלחמה מוציאבאורים ותומים ובאישור וברכת ה'  ָדָֽ מגביל שאין העדה בשאלה של יציאה למלחמת מצוה. עדה  סלוק -ָהע 

י-ְוָכל. ואז העדהשהם עיני  הוסיף [ח"שפת]-ו של ע"א דיינים. סנהדריןהיא ה ת"עה [י"רש]ע"פ  ֹו֣-ְּבנ  ּתֶ֖ ל֣א  ֵ֥ ְׂשָרא  מרכא טפחא,  -י 

ובתוך שנה לנשיאת אשה, ובונה בית ולא חנכו, ונוטע כרם ולא  אשה ולא נשאה, ארשועוד  ,יתור לרבות חתן מחדרו וכלה מחופתה
 , כי אלה עלולים לרפות ידיהם של האחרים.כל הירא ורך הלבבאבל אפשר שלא , חיללו

 

 דרך הסבר תבניות הטעמים במצב )ב( מלחמת רשות

ה-ְוָכל. אשל ע"ית דין ב פצריך ע" ]פני משה[פי'  ָדָֽ לבדו ומצריכו להיוועץ ולהחליט ע"פ  סלוק מגביל את החלטת המלך – ָהע 

ּוא ואז, הסנהדרין ֹו֣-ְּבנ י-ְוָכל֣הֵ֛ ּתֶ֖ ל֣א  ֵ֥ ְׂשָרא  כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא העשויה להתרחב ושעל חלקם טפחא,  תביר מרכא –י 

יוָ֣יב ֣֗-ְוַעל מיציאה למלחמת רשות קבוצת אנשים אשר בה נמנים על פי תבנית הטעמים של  פוטרלא חלה ההלכה.  ֣ מונח רביע,  -אּוּ֣פ 

, חיללואשה ולא נשאה, ובתוך שנה לנשיאת אשה, ובונה בית ולא חנכו, ונוטע כרם ולא  וארשלפחות ארבעה מיני אנשים: חתן וכלה, 

 וכל הירא ורך הלבב.
 

ים )במ' פי' כז,כא( ֶ֖ טָ֣האּור  ְׁשַּפֵ֥ ֹוְּ֣במ  ַאל֣לֵ֛  ן כנדרש בקטע הבא:  , אחד מאופני צירוף האותיות בחושמרכא תביר מרכא טפחא – ְוָׁשֵ֥

ָׁ  (כח,כא' מ' תצש) ין י ֝ הְׁ נִּים תִּ ֲאבָׁ הָׁ ֵנֽי-ע לוְׁ֠ ת בְׁ מ ֧ ה -שְׁ ֵר֖ שְׁ ים ע  ֵת֥ ל שְׁ ֵא֛ רָׁ יש ע ל-ע ליִּשְׁ ֣ ם  אִּ י חֹותָׁ ם פִּתּוֵח֤ ֑ מ תָׁ ֽב ט׃-שְׁ ר שָׁ ֖ ֵנ֥י עָׁשָׁ ָׁ לִּשְׁ ין י ֕ הְׁ ֔מֹו תִּ  שְׁ

נִּים ע ל  (שמ' פק' לט,יד) ֲאבָׁ הָׁ ת -וְׁ֠ מ ֨ נֵישְׁ תֵ֥ -בְׁ נָׁה שְׁ ל ֵה֛ ֵא֥ רָׁ היִּשְׁ ֵר֖ שְׁ יש ע ל-ע ל ים ע  ֣ ם  אִּ י ח תָׁ ם פִּתּוֵח֤ ֑ מ תָׁ ֽב ט׃-שְׁ ר שָׁ ֖ ֵנ֥ים עָׁשָׁ שְׁ ֔מֹו לִּ   שְׁ

ָׁ  (כח,כא' מ' תצש) ין י ֝ הְׁ נִּים תִּ ֲאבָׁ הָׁ ֵנֽי-ע לגרש -אזלא – וְׁ֠ ת בְׁ מ ֧ ה-שְׁ ֵר֖ שְׁ ים ע  ֵת֥ ל שְׁ ֵא֛ רָׁ ם-ע לדרגא תביר מרכא טפחא,  –֣יִּשְׁ ֑ מ תָׁ  שְׁ

 ים שעל כל אחד מהם חל הענין המדובר או שמצטרפים לענין אחד. התבנית דרגא תביר מרכא טפחא, קבוצת פרט

נִּים ע ל (שמ' פק' לט,יד) ֲאבָׁ הָׁ ת-וְׁ֠ מ ֨ נֵי קדמא – שְׁ ה -בְׁ ֵר֖ שְׁ ים ע  ֵת֥ נָׁה שְׁ ל ֵה֛ ֵא֥ רָׁ ם -ע למרכא תביר מרכא טפחא,  –יִּשְׁ ֑ מ תָׁ  שְׁ

 לגבי הענין או שאינם מצטרפים לענין אחד התבנית מרכא תביר מרכא טפחא, קבוצת פרטים הקשורים לנושא והחלוקים בהלכותיהם
וכשהיה הכהן  46שהאמוראים אינם חולקים כלל אלא כל אחד מוסיף על דברי חברו, כי השם היה בין כפלי החושן ויש שכתבו

ת-ע ל (שמ' פק' לט,יד))מכוין בחלק השם שנקרא אורים,  מ ֨ ת של היו האותיו ,(קדמא, בשם הראשון של הצירוף אורים ותומים – שְׁ
נֵי) בולטות ומאירות בלי סדרהאבנים  ה-בְׁ ֵר֖ שְׁ ים ע  ֵת֥ נָׁה שְׁ ל ֵה֛ ֵא֥ רָׁ  מרכא תביר מרכא טפחא, ענין שאין האותיות מצטרפות –֣יִּשְׁ

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
ָׁ ) וכשהיה חוזר ומכוין בחלק השני של השם הנקרא תומים (בסדר המענה  ין י ֝ הְׁ , היו (, השם השני היוצא אחר הראשוןגרש-אזלא –תִּ

47ת ונעשות תיבותהאותיות מצטרפו
ֵנֽי-ע ל) ת בְׁ מ ֧ ה-שְׁ ֵר֖ ים ע שְׁ ֵת֥ ל שְׁ ֵא֛ רָׁ  .(דרגא תביר מרכא טפחא, ענין של צירוף –֣יִּשְׁ

 .48ובירושלמי נחלקו אם הכתב היה בולט או שהכהן שמע בנבואה קול שמשיב
 

ֶאל,יח: במדבר פינחס כז אֶמר֣֝ה֣' הַ֣קח-ַוּי ֨ ֶׁש֗ ֶאת-מ  ן-ְלָך֣  יׁשֲ֣אׁשֶ֣-ְיהֹוֻׁשַ֣עּ֣ב  ֶ֖ ֶ֣את֣֣֣֣֣֣֣֣רּוַחּ֣֑בֹו-ר֔נּון֣א  יו׃-ְוָסַמְכָּתֵ֥ ָ֣עָלָֽ ָ֣יְדָךֶ֖
ְךֶ֣את: כג,במדבר פינחס כז ְסמ ֹ֧ ֑הּו-ַוּי  יוָ֣עָלֶ֖יוַ֣וְיַצּו  'ְּ֣בַידָ֣֣֣֣֣֣֣֣֣יָדֵ֛ ר֣הֶ֖ ֶּבֵ֥ ה׃֣פ-ַּכֲאֶׁשֵ֛רּ֣ד  ֶׁשָֽ ֣מ 

ֶ֣את (יחכז,) ' (יחכז,)מרכא טפחא, ... וכן  – ָיְדָךֶ֖֣-ְוָסַמְכָּתֵ֥ ר֣הֶ֖ ֶּבֵ֥ טים העשויה להתרחב, אפשר מרמזים לפ' מרכא טפחא, כעין קבוצת פר – ּד 

ְךֶ֣את֣כג(כז,) [רש"י] רש"י שמשה הוסיף ליהושע בחכמה בהוד ומהרב ומהרב ויספיש גם בנבואה. ְסמ ֹ֧ יו֣-ַוּי  בעין יפה, יותר ממה  -ָיָדֵ֛
ֶ֣את (יחכז,) שנצטוה; שהקדוש ברוך הוא אמר לו:  (ראה ספ"ב קמא)מלא וגדוש ועשאו ככלי  ,ידיובשתי , והוא עשה  ָיְדָךֶ֖֣-ְוָסַמְכָּתֵ֥

֣'ומלאו חכמתו בעין יפה.  ר֣הֶ֖ ֶּבֵ֥  אף לענין ההוד; נתן מהודו עליו.  -ַּכֲאֶׁשֵ֛רּ֣ד 

   
 וסמיכת זקנים  מסנה' של ע"א( בשלושה דיינים)לשני קרבנות צבור בלבד )שעיר במשתלח, פר העלם דבר(  תנא: סמיכה [בבלי סנהדרין יג,ב]

. אמר ליה אביי לרב יוסף: )רש"י: לקרות להם רבי( כה ומאי סמיכת זקנים? אמר רבי יוחנן: מיסמך סביבשלשה. מאי סמי )דיינים חדשים(
ְךֶ֣את כג(במ' פי' כז,)מיסמך סבי בשלשה מנלן? אילימא מדכתיב  ְסמ ֹ֧ יוָ֣עָלֶ֖יו֣-ַוּי  משה  )טט: וכי תאמר(אי הכי תסגי בחד, וכי תימא  -ָיָדֵ֛

 קשיא –! )טט: אם כך צריך ע"א דיינים( אי הכי ליבעי שבעים וחד -יה משה ראש להם ושקול ככולם( )רש"י: לפי שהבמקום שבעים וחד קאי 
 .(חות אחד מהם סמוך, נשאר לא פתורשלפ ,ה"ג[ פ"ד 'רמב"ם סנה])טט: המקור לסמיכה בשלושה ולפי 

ליה, כלומר מי בעו )טט: האם צריך( לאתנוחי )רש"י: בלשון בעיא גרסינן  אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי: בידא ממש סמכין ליה 

)רש"י: דאלהים כתיב )שמות  אמר ליה: סמכין ליה בשמא, קרי ליה רבי, ויהבי ליה רשותא למידן דיני קנסות -? ידייהו על רישיה דסבא(

ין )סנה' )ב,ב( משום נעילת דלת כגון בארבעה כב(, דמשמע דייני מומחין, והיינו סמוכין, ובשאר דיני ממונות לא בעינן מומחין, כדאוקימנא בריש פירק
לא עבדינן  –שומרין, וגזילות, דיינינן בבבל אף על גב דליכא סמוכין, דשליחותייהו קא עבדינן, כדמפרש בהחובל )בבא קמא פד,ב(, אבל בקנסא 

להוכיח שאחד  )טט: מביאה הגמרא מעשה רב? ך()טט: האם סומך אחד אינו סומ . וחד לא סמיךשליחותייהו, משום דלא שכיחא, ולית בה חסרון כיס(

רבי מאיר, ורבי יהודה, )שסמך יחיד את( והא אמר רב יהודה אמר רב: ברם, זכור אותו האיש לטוב, ורבי יהודה בן בבא שמו,  (סומך
דה בן בבא אחריני הוו רבי יהו מוסיפה הגמרא(טט: ) .ורבי שמעון, ורבי יוסי, ורבי אלעזר בן שמוע. רב אויא מוסיף: אף רבי נחמיה

 .משום כבודו דרבי יהודה בן בבא -בהדיה, והאי דלא חשיב להו 

 

ְךֶ֣את (במ' פי' כז,כג)  ְסמ ֹ֧ יו-ַוּי  יוָ֣עָלֶ֖ , כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא שעל כל אחד מהם חל אותו ענין או דרגא תביר טפחא - ָיָדֵ֛

 . [פ"ד 'רמב"ם סנה]-ות שסמכו כמסוכם באותה הלכה. הנושא הוא מנוי דיינים סמוכים בכל הדור
ְך ְסמ ֹ֧ יו-ֶאתַ֣וּי  -, וב,ה"ב[פ"ד 'רמב"ם סנה]מצב )א( משה סמך בהנחת ידיו, )ב( סמיכה לדורות בקריאת הנסמך "רבי" -מקף כרב – ָיָדֵ֛

 ישראל גם בשליחת כתב ממקום למקום.-כתב שאפשר לסמוך בארץ ]ה"ו[
פ"א,ס"ד, המתמנה להיות 'ראש במסורת  הרב אליעזר ויספיש, ישורון ע' תקצד[ -ממקבלי התורה ומוסריה  –]אליהו הנביא 

הקבלה' מקבל את סודות התורה והליכותיה'. ... כתב בספר 'חידושי מר"ן רי"ז הלוי על התורה" ... 'דאיתא ב"ספרי" פר' פינחס 
פה, וזהו "שים -מב"ם, שנצטווה על תורה שבעלצווהו על דברי תלמוד". ומפרש הר –)פיסקא קלו( ")דב' ג,כח( 'וצו את יהושע' 

באזני יהושע". ועיין בתמורה )טז,ב( דכשנשתכחו מיהושע שלש מאות הלכות עמדו כל ישראל להרגו, והיינו משום שהוא המצוה על 
ו. ... שחיוב ... מי שנעשה 'ראש במסורת הקבלה' ... מצווה ומוזהר מלשכוח את התורה שנמסרה ל פה'. עד כאן לשונו.-תורה שבעל

 .זה הוא מלבד החיוב שנתחייב כל אדם שלא לשכוח דבר אחד מן התורה

֑הּו  כג(כז,) ֑הּולדון דיני קנסות,  - ַוְיַצּו   מצווה ומוזהר מלשכוח את התורה שנמסרה לו. מי שנעשה 'ראש במסורת הקבלה' ...אתנח מגביל,  - ַוְיַצּו 

' ר֣הֶ֖ ֶּבֵ֥ בוצת פרטים הקשורים לנושא ושעל חלקם לא חלה הלכה הקשורה לנושא או לא חל תת , כעין קתביר מרכא טפחא – ַּכֲאֶׁשֵ֛רּ֣ד 

 .בבלי יומא ללמדך שלא כל מה שדבר ה' העביר משה ליהושע, כגון טעם פרה אדומהע"פ  ענין הקשור לנושא,

ה-ְּבַיד ֶׁשָֽ ב( לפי הגמרא ]שם[ הסומך )א( הנחת יד הסומך ממש על ראש הנסמך; ) [יג,ב 'בבלי סנה]מצב ע"פ -מרמז לרב קףמ – מ 

קורא בשם הנסמך וקורא לו רבי. ולפי שרב אשי פסק זאת והוא אחרון אז להלכה נוהגים לפי מצב )ב(. ולרמב"ם לא קורא בשם 

וכיצד היא הסמיכה לדורות לא שיסמכו ידיהן על ראש הזקן אלא שקורין לו רבי ואומרים לו הרי  [,ה"בפ"ד 'רמב"ם סנה]הנסמך. 
 יש לך רשות לדון אפילו דיני קנסות. את סמוך ו

ה-ְּבַיד ֶׁשָֽ  מגביל, אפשר שמלמד שרק לדיין הדן דיני קנסות צריך סמיכה.סילוק  – מ 

 
אחד בית דין הגדול ואחד סנהדרין קטנה או בית דין של שלשה צריך שיהיה אחד מהן סמוך מפי [ הלכה א[ ]רמב"ם סנהדרין פ"ד]

ְךֶ֣את (כג,כז 'פי' במ) שנאמרהסמוך, ומשה רבינו סמך יהושע ביד  ְסמ ֹ֧ ֑הּו-ַוּי  יוָ֣עָלֶ֖יוַ֣וְיַצּו  , וכן השבעים זקנים משה רבינו סמכם ָיָדֵ֛
ושרתה עליהן שכינה, ואותן הזקנים סמכו לאחרים ואחרים לאחרים ונמצאו הסמוכין איש מפי איש עד בית דינו של יהושע ועד בית 

 מפי אחד מן הסמוכין אפילו לא היה אותו סמוך בסנהדרין מעולם. דינו של משה רבינו, ואחד הנסמך מפי הנשיא או 
 ואין סומכין סמיכה שהיא מינוי הזקנים לדיינות אלא בשלשה והוא שיהיה האחד מהן סמוך מפי אחרים כמו שביארנו. [ הלכה ג]
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 (טבמדבר פינחס כה,י )התשע" 5.16 
 

ר: במדבר פינחס כה,י: אמ ָֽ הּ֣ל  ֶׁשֵ֥ ֶאל־מ  '֣ ר֣הֶ֖ ֵ֥ ]ארמון על מכונו, הרב ארמוני , שם הוי"ה בצירוף ס"ג ( של התוכן 63ופע ס"ג )מ ַוְיַדּב 

 ס"ג גי' כבו"ד א"ל.  )אוצר החכמה([

' )במ' פי' כה,י( ר֣הֶ֖ ֵ֥ מדבר שחבירו  )מל"ב מידות של ר' אלעזר בן ריה"ג()כב()סלוק( מרכא טפחא בתפקיד כעין מידת סמוכים, מידה  – ַוְיַדּב 
 ,)הכתוב לפניו()כג( מדבר שהוא מוכיח על חבירו כאן אפשר גם לצרף את מידה כיח עליו, מו )כאן הכתוב לפניו(

ֽל ף: פ )במ' בלק כה,ט(כבו"ד א"ל מתגלה בעוברו על מידת הדין שבו נסתימה פר' בלק  ים אָׁ ֖ רִּ ה וְׁע שְׁ ֥ עָׁ בָׁ ה ַארְׁ ֑ גֵפָׁ ים ב מ  ֖ ֕יּו ה ֵמתִּ וכבר בה היה  ו יִּהְׁ

' )במ' פי' כה,י(גיפה. ניצנוץ רחמים בהגבלת המ ר֣הֶ֖ ֵ֥ בוצת פרטים העשויה להתרחב, כאן פרטי העברת הדין  קבתפקיד  מרכא טפחא – ַוְיַדּב 

)כה,יב,יג( השפעת ברית שלום לכהונת עולם לפינחס, שזאת אמורה להיות תכונת -)כה,יא( השבת חימה, קנאת קנאות ה', וב-המפורטים ב

 אל )כגון מידת חסידות )לא הלכה( שרק כהן אוהב ישראל יפסוק במצורע(.הכהנים שפעולותיהם תהיינה מאהבת ישר

ל ֵלאֹלֵהֽינּו: (לב,ג ' הא'דב)על הפסוק  [אופן שני ,אדרת אליהו]ע"פ מה שכתב  ד  א הָׁ֥בּו ג ֖ ֑ רָׁ קְׁ ם ֖ה' א  י ֵש֥ ֛ ם ... המלים כִּ י ֵש֥ ֛ )כוונתן לשם שגי' . כִּ

להביא לתשובה בחודש התשובה באלול לתיקון [ פנים יפות דברים ג]פי'ז בו גילוי רצון עליון וכומרומ ס"ג: צירוף אותיות הוי"ה שלו עולה(

 המעשה בשיטים שהיה באלול.

 

ר: ,טז:כה פינחס במדבר אמ ָֽ הּ֣ל  ֶׁשֵ֥ ֶאל־מ  '֣ ר֣הֶ֖ ֵ֥  ,של התוכן( 64) מופע ס"ד ַוְיַדּב 

שהוא דין  ,י של אדנ"י ממש"סוד דנ .ם חמישים משם ע"בשדנ"י גי'  64)א(  ]ארמון על מכונו, הרב ארמוני מ"ח )אוצר החכמה([
טבעו, בסוד "זיל בקרתא זיל בנמוסא", וכל שכן שמתפייס על והופך את  ,ןימיותו נחתם בזרוע הישראל בהיגמור אלא שנהפך לחסד 

ה' הָ֭  יןיְׁמִּ֣  טז(,קיח 'תה)באומות העולם. כד"א: עושה דין  ידי הכופר, כי הוא ֑ ין רֹוֵממָׁ ֥ ה' ֝ה  יְׁמִּ שָׁ ִּל ע ֣ ֽי  :חָׁ

י )במ' שלח יד,יז( ה""ה אהווהיה "אהיגי' שלושה השמות  64)ב(  ֑ ח  ֲאד נָׁ ֖א כ ֣ ל־נָׁ ה יִּגְׁד  תָׁ֕ די"ן הוא  נינו,מסורה מקדמוכאשר תתבונן ב וְׁע 
 ,השמות ומתהפך לרחמים על ידי כח אלו יןח הדכשמות של רחמים ממתקים  ג'-אותם ה .ה""ה אהווהיה "שמות אהי ג'בגימטריא 

 וגו' רחמים גמורים ןך אל הדישנמ
֖ן ֽהּוא: פ טו(,כה' פי' במ) נתבונן בשלושה פסוקים ביחד יָׁ דְׁ ב בְׁמִּ ֛ אש ֻא֥מֹות ֵבֽית־אָׁ י ב ת־֑צּור ר ֣ ֣ ֖ית כָׁזְׁבִּ יָׁנִּ דְׁ ֛ה ה מִּ ֻמכָׁ ה ה  ֧ שָׁ ֽאִּ ם הָׁ  וְֵׁש֨

ר: ,טז:כה פינחס במדבר אמ ָֽ הּ֣ל  ֶׁשֵ֥ ֶאל־מ  '֣ ר֣הֶ֖ ֵ֥ ֹורֶ֣את )כה,יז(      ַוְיַדּב  ם׃-ָצרֶ֖ ם֣אֹוָתָֽ יֶתֶ֖ ּכ  ֑יםְ֣וה  ְדָינ   ַהּמ 

' )במ' פי' כה,טז( ר֣הֶ֖ ֵ֥ מדבר שחבירו  )מל"ב מידות של ר' אלעזר בן ריה"ג()כב()סלוק( מרכא טפחא בתפקיד כעין מידת סמוכים, מידה  – ַוְיַדּב 
 ו להתעוררות רחמים. היינו מהדין שגרמו המדינים הגענ  מוכיח עליו, )כאן הכתוב לפניו )כה,טו((

' )במ' פי' כה,טז(עכשו נסביר תבנית הטעמים של   ר֣הֶ֖ ֵ֥ ה "שמות אהי ג'בתפקיד קבוצת פרטים העשויה להתרחב, אלו מרכא טפחא  – ַוְיַדּב 
 , רחמים גמורים ןך אל הדישנמ ,על ידי כח אלו השמות  ממתקים כח הדין ומתהפך לרחמים.שע"י צירופן  ה""ה אהווהי

ותוצאת הרחמים הגמורים היא עשיית דין  ,)כה,טו( אל )כה,טז((-)כאן מ)כג( מדבר שהוא מוכיח על חבירו גם לצרף את מידה  כאן אפשר

ֹורֶ֣את )כה,יז( באומות העולם.והציווי  ם׃-ָצרֶ֖ ם֣אֹוָתָֽ יֶתֶ֖ ּכ  ֑יםְ֣וה  ְדָינ   ובכולם הטיל ה' חותם י"ה.ואח"כ מנין לפי משפחות משהוסר הדין,  ַהּמ 

 

ָד֑ה֣ :יכו, חספינבמדבר  ַרחְּ֣ב֣מֹותָ֣הע  ָתֵ֛םְ֣וֶאת־ק ֶ֖ ְבַלֵ֥ע֣א  יָהַ֣וּת  ֗ ֶרץֶ֣את־ּפ  חָ֣הָאֶּ֜ ְפַּת֨ ַ֣וּת 
ָֽס ְהיֶּ֖וְ֣לנ  יׁשַ֣וּי  ֔ א  ם֣  יםּ֣וָמאַת י  ֤ ּׁש  ֣תֲ֣חמ  ׁש֣א  לָ֣הא ֗  :ַּבֲאכ ֣

ארבע מיתות לא  -י שבטלה סנהדרי והאמר רב יוסף, וכן תני דבי חזקיה: מיום שחרב בית המקדש, אף על פ...  [בבלי סנהדרין לז,ב] 
 ...  .אלא: דין ארבע מיתות לא בטלו -לא בטלו? והא בטלו!  -בטלו. 

נ ֨  (ישעיהו כד,טז)שוב לא פתחה, שנאמר  -ואמר רב יהודה בריה דרבי חייא: מיום שפתחה הארץ את פיה וקיבלתו לדמו של הבל  כְׁ  ףמִּ

ץ ר  ת הָׁאִָׁ֜ ר ֤ נּו  זְׁמִּ עְׁ מ   י שָׁ ֣ בִּ יקל צ   צְׁ כְׁנ ֨ , דִּ֔ ץ ףמִּ ר  יהָ֣  י(כו, פי' 'במ) ולא מפי הארץ. איתיביה חזקיה אחיו: הָׁאִָׁ֜ ֶרץֶ֣את־ּפ ֗ חָ֣הָאֶּ֜ ְפַּת֨ אמר ליה:  -! ַוּת 
 .לא פתחה -פתחה, לטובה  -לרעה 

ֶרץ י(כו, פי' 'במ) חָ֣הָאֶּ֜ ְפַּת֨  שמדובר במיתות בית דין, קדמא ואזלא רמז ללימוד בכעין כלל וע"פ פרטיו הכתובים בהמשך לומדים  – ַוּת 

יהָ֣ הארץ לטובה. חזקיה בן רבי חייא אומר -בין פתיחת פה הארץ לרעה ובין פתיחת פי [בבלי סנהדרין לז,ב]מקף בורר ע"פ  – ֶאת־ּפ ֗

 שהארץ חזרה ופתחה פיה לרעה )אחרי הפעם הראשונה שבלעה דמי הבל( אבל לטובה לא חזרה ופתחה פיה. 

יהָ֣ דין ארבע ...  אף על פי שבטלה סנהדרי [בבלי סנהדרין לז,ב]-על ארבעה פרטים, ארבעה לימודים רמז לנאמר ב רביע מלמד – ֶאת־ּפ ֗
ח֣ י(כו,פי'  'במ)טט:  .פורענות בידי שמים הדומה למיתה שהוא מחוייב בה -דין ארבע מיתות  [ב,לז 'סנה רש"י] .מיתות לא בטלו ְפַּת֨ ַוּת 
יהָ֣ ֶרץֶ֣את־ּפ ֗  לפורענות בידי שמים וממנה לומדים לכיצד מתקיימות מיתות בית דין אחרות.היא דוגמא  ָהָאֶּ֜

ַרח ָתֵ֛םְ֣וֶאת־ק ֶ֖ ְבַלֵ֥ע֣א  מרכא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא מסוים והחלוקים בהלכותיהם או בעניניהם  ביחס  – ַוּת 

]בבלי -)כאילו אבן פוגעת בו. דומה ללימוד ב הגג, או חיה דורסתואו נופל מן  -מי שנתחייב סקילה  [בבלי סנהדרין לז,ב]לנושא. כהמשך  
או  -. מי שנתחייב הריגה )ע"פ רש"י: הארס שורף( או נופל בדליקה, או נחש מכישו -. מי שנתחייב שריפה על בית הסקילה( סנה' מה,ב[

 אמרי:  -או טובע בנהר, או מת בסרונכי.  -נק . מי שנתחייב ח)ע"פ רש"י: שדרכן להרוג בסייף( נמסר למלכות, או ליסטין באין עליו

ָד֑ה ההוא חטא  [בבלי סנהדרין לז,ב]-מונח אתנח, מלמד על רבוי הגבלות, אבל בינתיים מצאנו רק הגבלה אחת כנלמד ב – ְּב֣מֹותָ֣הע 
נידון  -ב שתי מיתות בית דין . דאמר מר: מי שנתחיי)ע"פ רש"י: אחד שהיה מחויב שריפה וסייף, ושריפה חמורה מסייף( אחריתי הוה ביה

 .בחמורה

ץ (ישעיהו כד,טז)עיון בפסוק  ר  ף הָׁאִָׁ֜ נ ֨ כְׁ  שהארץ לא פתחה פיה לטובה. [בבלי סנהדרין לז,ב]-... שממנו מוכח ב מִּ

י ֣אֹוי  (ישעיהו כד,טז) ֖ זִּי־לִּ ֽ ֥י רָׁ זִּי־לִּ ֛ר רָׁ יק וָׁא מ  י ל צ דִּ֔ ֣ בִּ נּו  צְׁ עְׁ מ   ת שָׁ ר ֤ ץ זְׁמִּ ר  אִָׁ֜ ף הָׁ נ ֨ כְׁ ֽדּומִּ ים בָׁגָׁ ֖ ג ד בֹוגְׁדִּ ֥ דּו ּוב  ים בָׁגָׁ֔ ֣ י ב גְׁדִּ ֑  :לִּ

נ ֨  (ישעיהו כד,טז) כְׁ ץ ףמִּ ר  כשבו משולב הסבר הכתוב ע"פ תבניות  [מלבי"ם]קדמא ואזלא רמז ללימוד בכעין כלל ופרט. נקדים בפירוש  – הָׁאִָׁ֜

 אחד של עבירות חורבן וקינות. טעמי הכתוב המלמדים על הפרט  הנחלק לשני נושאים אחד של תשועה ושבח לה' ו

נ ֨  (ישעיהו כד,טז)  [מלבי"ם] כְׁ ת . הוא מאמר מוסגר, ףמִּ ר ֤ יק)טט:  האלה שמענו מקצה הארץ מישראל הנדחים שםזְׁמִּ י ל צ דִּ֔ ֣ בִּ נּו  צְׁ עְׁ מ   ת שָׁ ר ֤  – זְׁמִּ

, הם הלימודים יוצא מפשט הכתוב. כאן היוצא מן הפשט(קטן מרמז לשני לימודים, מהפך פשטא מרמז שלפחות אחד מן -קטן, זקף-מהפך פשטא מונח זקף
יק, על כן באורים כבדו ה': צבי )זמירות( )זימרות קינות הגולים( יזמרו דִּ֔ י ל צ  ֣ בִּ קטן במלת -)טט: המרומז בטעם זקף . והוא נמשך לשתיםצְׁ

יק דִּ֔ , גם שמענו זמירות צבי ופאר אשר יזמרו לחזקיה הצדיק כי( זמירות הקינות והצער הוסברו לפני כן, וכאן מוסבר הלימוד כפשט הכתוב, ל צ 
֥ישבזכותו נהיתה התשועה הזאת: ואמר  זִּי־לִּ . מספר איך נתגלו לו עוד סודות הרבה והודיעו לו כי גם תשועה זו לא תהיה תשועת רָׁ

ר הגליות, ע"י שיוסיפו עוד בחטא עולמים ואיך יעברו עוד על ראשי עם קדש כמה צרות, ויטבעו במים הזדונים בגלות בבל ומדי וית
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
י)טט: עוד רזים הרבה נתגלו לי  אמרשה כמו שמספר והולך, וז  ֖ זִּי־לִּ ֽ ֥י רָׁ זִּי־לִּ מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, רבוי  – רָׁ

י ועי"כ  הרזים שנתגלו לנביא על העתיד( ֑ דּו משמוע, רואה אני כי ֣אֹוי לִּ ים בָׁגָׁ֔ ֣ וד אחרי חזקיהו בגדו בוגדים בה' כבגידות מנשה , כי עב גְׁדִּ
ֽדּוויהויקים וחבריו:  ים בָׁגָׁ ֖ ג ד בֹוגְׁדִּ ֥ ים  ר"ל והבגידה שלהם יהיה .ּוב  ֖ ג ד בֹוגְׁדִּ ֥ ים )טט: ּוב  ֖ ג ד בֹוגְׁדִּ ֥ מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים  –ּוב 

ה המיוחדת לבוגדים גדולים כהעמדת צלם בהיכל, שהיא בגידה שאין היינו בגידה גדול העשויה להתרחב, רבוי וחומרת העבירות כמפרש(
 :למעלה ממנה

 [רד"ק]ע"פ . ה' בגידות אמורות כאן ם,אחרי שודדי םבוזזים אחר בוזזים אחרים ושודדי םתרחק הישועה עד שיבאו אויבי ]רש"י[ע"פ 
ת ומיתות שונות, כי היו מישראל שהוסיפו לחטוא ונענשו רבוי צרו ]מלבי"ם[רמז לשיעבוד מלכויות, ארבע עיקריות ועוד אחרות, וע"פ 

ע"י האויבים. כי נראה שאמנם בבית ראשון הייתה סנהדרין אבל כנראה מוראה לא היה מלא ולכן לא יכלו לקיים ד' מיתות בי"ד, וקיים ה' 

יהָ֣ י(כו, פי' 'במ)בהם מיתות בידי שמים, וזה הקשר לפסוק  ֶרץֶ֣את־ּפ ֗ חָ֣הָאֶּ֜ ְפַּת֨  .ַוּת 

 

הֶ֣אל ]טו[ :כ -טו,במדבר פינחס כז ֶׁש֔ ֣ר֣מ  ר׃-ַוְיַדּב  אמ ָֽ '֣ל  תְ֣לָכל]טז[֣֣הֶ֖ יָ֣הרּוח ֶ֖ ֵ֥ ד֣֔ה'ֱ֣אֹלה  ְפק ֣ יׁשַ֣עלָּ֣֣֣֣֣֣֣בָׂש֑ר-י  ֶ֖ ה׃-א  ָדָֽ ָ֣הע 
אין היינו  אין תבירנון. בכל פסוקים האלה -העדה במקום משה. ה' מצווהו למנות את יהושע בן-משה רבנו מבקש מה' למנות איש על

 אבל בפסוקי מינוי יהושע יש תביר בכל פסוק. .מטעם התביר המעטה

ה יצילך מעצת מרגלים. ה' אחרונה בשם הוי'ה מלמדת על התבטלות מלאה. -י –בתחילה שמו היה הושע, ומשה קרא לו יהושע )פר' שלח( 

יׁשַ֣על֣(טו,כז 'פי 'במ)-יהושע היה העניו מכל העם ולכך זכה להפקד כ ֶ֖ ה-א  ָדָֽ ונראה לי בדרך  [מאור ושמש במדבר פרשת קרח] כתב ָהע 
רמז, אשר תרמוז התורה הקדושה שהוא נצחית מוסר השכל, שלא יתמהו זרע ישראל שבכל דור ודור אשר בוחר השי"ת איש אחד 
א כך, מכל ישראל, הגם שיש כמה וכמה בישראל קדושים וטהורים גדולים וחכמים ונבונים כמוהו, ואפשר ביותר ממנו. אלא הכלל הו

פ ל־֔רּוח   אני טו(,)ישעיהו נז שידוע שהקב"ה אמר כָׁא  ּושְׁ ת־ד  ֑כֹון וְׁא  שְׁ עליו יוכל השכינה הקדושה לשרות  -ומי שהוא שפל רוח ביותר , א 
הקדוש ברוך הוא מגביהו, שהעיקר הוא שפלות רוח  -כל המשפיל את עצמו  [א,עירובין יג] עליו, והר סיני יוכיח. וכמאמרם ז"ל

֖שּו  ד(,)תהלים קה ושעה ורגע האיך לעבוד את השי"ת, כדכתיבוְׁעֹונָׁה  בעיני עצמו, ויהיה מחפש בכל עתכְַׁאיִּן  היהשי ֣שּו ֣ה' וְֻׁע֑זֹו ב קְׁ רְׁ דִּ

ֽיד: מִּ ֣יו תָׁ נָׁ ִּן  וכל מי שבא יותר בשער פָׁ  .שה 'ראש הדור'והוא היותר גדול בדורו ונעהוא יכול להיות יותר מרכבה להשכינה הקדושה,  -הַָׁאי

ֹו֣ כג: -במדבר פינחס כז,כא ַאל֣לֵ֛ דְ֣וָׁשֵ֥ ַיֲעמ ֔ ן֣  ה  יֶ֣אְלָעָז֤רַ֣הּכ  ְפנ ֨ ֣י֣֑ה'תביר ]כא[ְ֣ול  ְפנ  ים֣ל  ֶ֖ טָ֣האּור  ְׁשַּפֵ֥ ְּ֣במ 
ְצ֝אּוְ֣וַעל-ַעל֣ יו֣י  ֨ ּוא֣-ּפ  אּו֣הֵ֛ יוָ֣יב ֗ ֣ י-ְוָכלתביר ּפ  ֹוְ֣וָכל-ְּבנ  ּתֶ֖ ל֣א  ֵ֥ ְׂשָרא  ה׃-י  ָדָֽ הַּ֣כֲאֶׁשֵ֛֣]כב[ָ֣֣הע  ֶׁש֔ ֑תֹותביר רַ֣וַּיַ֣עׂש֣מ  '֣א  ָּוֵ֥ה֣הֶ֖ חֶ֣את֣֣֣֣֣֣֣֣צ  ַּק֣ ַע֣-ַוּי  ְיהֹוֻׁש֗

ֶ֖יָּ֣כל ְפנ  ןְ֣ול  ה ֔ ֶאְלָעָז֣רַ֣הּכ  י֣  ְפנ  ל  ד  הּו֣  ה׃-ַוַּיֲעמ  ָדָֽ ְךֶ֣את]כג[ָ֣֣הע  ְסמ ֹ֧ יו֣-ַוּי  ֑הּותביר ָיָדֵ֛ יוַ֣וְיַצּו  'ְּ֣בַידתביר ַּכֲאֶׁשֵ֛רָ֣֣֣֣֣֣֣֣֣עָלֶ֖ ר֣הֶ֖ ֶּבֵ֥ ה׃֣פ-ּד  ֶׁשָֽ ֣מ 
ללא עוררין כי לא הבינו אותו. לכן ה' צוה למשה שיעביר ישירות, אד והעם לא יכלו לקבל ממנו משה היה נעלה מ [מאור ושמש]ע"פ 

אפשר שלכך  –טט  ליהושע לפי יכולת התלמיד בכמות מוקטנת, ודבר מוקטן זה יהושע יכול להעביר לעם כי הוא קרוב עליהם יותר ממשה.

  חפץ בעילום שמוההפניה של  מרמזים טעמי התביר בפסוקי המינוי של יהושע.

 
 :ב –,א כחבמדבר פינחס 

ר֣הֶ֖֣]א[֣ ֵ֥ ר׃֣-ֶאל֣'ַוְיַדּב  אמ ָֽ הּ֣ל  ֶׁשֵ֥  של התוכן, 66מופע מ 

ֶה֑ם-ַצ֚וֶ֣את]ב[֣ ֲ֣אל  לְ֣וָאַמְרָּתֶ֖ ְׂשָרא ֔ ֣י֣י  ְּ֣֣בנ 
ֹו׃-ֶאת֣ יְּ֣במֹוֲעדָֽ ֶ֖ יב֣ל  ֵ֥ ְׁשְמ֕רּוְ֣לַהְקר  יּ֣ת  ח ֔ יח  ָֽ יַח֣נ  ֚ י֣ר  ַּׁש֗ יְ֣לא  יַ֣לְחמ ֝ ֨ ָ֣קְרָּבנ 

֣י֣י֣ -ַצ֚וֶ֣את לְּ֣בנ   , קטן-יתיב מונח זקף -ְׂשָרא ֔

 משמעו צו מפורש כי  חראקום במ

 ר אף שיש בו לכאורה חסרון כיסאכן כך הדב יתיב, במדויק, –ַצ֚ו֣, אפשר כי א' לשון זירוז במקום חסרון כיס

 ב' מיד ולדורות

ֶה֑֣ולזה כפל  משל צבור... שאין התמידים באים אלא  [החיים-אור]כאן ע"פ  ֲ֣אל  ֣֣םְוָאַמְרָּתֶ֖
 לעיכוב 'א  

  'ֶה֑םכן באומרו -ודקדק גםב כן העיר -'' כי ירצה מיעוט זולתו, כמווירא אליולפי מה שפרשתי בפ' '' "להם"ולא אמר  ֲאל 
 ,.למעטאותנו שכוונתו 

  'ישראל אומרים פסקו מסעות פסקו תמידין אמר הקב''ה למשה אמור להם שיהיו נוהגין -... אמרו רז''ל ... שהיו בניג
 יןתמיד
֣ החיים-אורטט ע"פ  ֶה֑םכשנוי כי פונה לכלל ומגבילם בטעם אתנח של טפחא ְוָאַמְרָּתֶ֖ למעט שלא יוכשרו קרבנות תמידין משל  -ֲ֣אל 

 יתיב, דווקא כך, קרבנות צבור ובהן תמידין יהיו נוהגין מיד ולדורות בלי קשר למסעות במדבר ומשל צבור בלבד.  –ַצ֚ו֣יחיד, אלא 

 

֣י-ֶאת  קף בורר בין החייב לשקול מחצית השקל לקרבנות צבור ובין הלא חייב.מ – ְּבנ 

]*[ בחמשה עשר בו שולחנות היו יושבין במדינה בעשרים וחמשה ישבו במקדש משישבו במקדש התחילו  [ג"מ,משנה שקלים פ"א]
)רע"ב: כנעניים שחייבין  נשים ועבדיםאבל לא )הלא חייבים( את מי ממשכנין לוים וישראלים גרים ועבדים משוחררים )החייבים(  למשכן

)רע"ב: כל קטן שהתחיל אביו לשקול על ידו שוב אינו פוסק ואין ממשכנין את הכהנים (  20)רע"ב: פחות מבן וקטנים  במצוות כמו נשים( 

 זרת הרב א"מ פרל הכהן הי"ו()בע :)רע"ב: ואם לא יתנו, בי"ד מתנה עליהם, שיהיה להם חלף עבודתם( מפני דרכי שלוםהחייבין במחצית השקל( 

 

י-ֶאת ֨ מקף בורר בין משמעות המלה כדם הקרבן ובין משמעות המלה כאימורי )חלב( הקרבן. ]ספרי[ קובע שהמשמע היא דם  – ָקְרָּבנ 

י: צווי מיד בשעת מעשה ולדורות כדאיתא בריש וידבר, ַצ֚ו [ספרי במדבר פרשת פינחס פיסקא קמב]הקרבן.  ֨ י֣ זה הדם. ,ָקְרָּבנ  ַלְחמ ֝
י אתה אומר. אלו אימורים ֨ י֣ זה הדם ָקְרָּבנ  י אלו אימורים או אינו אלאַלְחמ ֝ ֨ י֣ ]אלו אימורים[ ָקְרָּבנ   (ג,טז 'וי) זה הדם תלמוד לומרַלְחמ ֝

 ֥ ירָׁ טִּ קְׁ ן םוְׁהִּ חָׁה ה כ ֵה֖ זְֵׁב֑ ֤ח ם ה מִּ ה   ל  ש  יח   אִּ ֵר֣ ח   לְׁ ל ב נִּיח ֔ הֽ  כָׁל־ֵח֖ י כלשון אחרון אלא כלשון ראשוןהא אין עליך לומר  ':.ל  ֨ י֣ זה הדם ָקְרָּבנ  ַלְחמ ֝
 :אלו אימורים
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 )בהשתתפות נחלת יעקב( (ח)התשע" במדבר מטות ל,ב 5.17 
 

ם֣במדבר מטות לב,כט: נושא העיון הוא "משפטי התנאים" ובהמשך האם הם חלים על "נדר על תנאי"  ֶה֗ הֲ֣אל  ֶׁש֝ אֶמר֣מ  ַ֣וּי ֨
ם ת-נ יָג֣דּ֣ובְ֣-ַיַעְב֣רּוְ֣בנ י-א  ְּתֶכםֶ֣אָֽ א ֠ ֣ן֣֣׀ ןָּ֣כל-ְראּוב  ֞ יֶכ֑ם֣-ַהַּיְרּד  ְפנ  ֶרץ֣ל  הָ֣הָאֶ֖ ְכְּבָׁשֵ֥ ֣י֣֔ה'ְ֣ונ  ְפנ  ל  ְלָחָמה֣  ָ֣ח֤לּוץַ֣לּמ 

םָ֣לֶהֵ֛םֶ֣את ְלָעֶ֖דַ֣לֲאֻחָּזָֽה׃֣-ּוְנַתֶּתֵ֥ ֶרץַ֣הּג  ֶר֣ במדבר מטות לב,ל:ֶאֵ֥ ְכֶכֶ֖םְּ֣בֶאֵ֥ אֲחזֵּ֥וְ֣בת  ְּתֶכ֑םְ֣ונ ָֽ ים֣א  ֶ֖ ּוֲ֣חלּוצ  אַ֣יַָֽעְברֵ֛ ם־ל ֹ֧  ץְּ֣כָנַָֽען:ְוא 

ל( משה רבנו מתנה לבני גד ובני ראובן את קבלת נחלה בעבר הירדן המזרחי בעזרתם בכיכוש עבר הירדן המערבי ואי -בפסוקים )לב,כט
מו להיות כ כיםצריקבלת נחלה זאת אם לא יעזרו אלא קבלת נחלה בעבר הירדן המערבי. חז"ל חלקו האם משפטי התנאים לקיום מעשה 

 או שיש נסיבות בהם בהתחייבות על תנאי לא צריכים להתקיים כל הארבעה תנאים לקיום מעשה.   בני גד ובני ראובןתנאי ארבעה 

 משפטי תנאים כדי שהמתנה יהיה חייב לקיים את המעשה המותנהארבעה מלמדת על  (כט,במדבר מטות לב)-שתחילת דברי משה באפשר 

 ולא צריך תנאי כפול. או גלוי דעת )לא מפורש(שונים נלמד שבד"כ מספיק תנאי מפורש , אבל ממקורות [א,סא בבלי קדושין]מונה כפי ש

 כתנאי בני גד ובני ראובן כדי להבין את המקורות. נקדים בהצגת משפטי התנאים

 (א,סא בבלי קדושין רבי מאיר)התנאי כפול )א( 
 מר המעשה ואח"כ לומר התנאי לקיום המעשה()יש לומר התנאי ואח"כ מה יקרה )המעשה(, ולא לו למעשהקודם התנאי )ב( 

 מוציא תנאי זה וכותב שיהיה התנאי דבר שאפשר לקיימו. ]רמב"ם הל' אישות פ"ו,ה"ב[-, ההתנאי בדבר אחד והמעשה בדבר אחר)ג( 

קלף הגט( התנאי והמעשה לא באים כאחד כגון שאמר לה אם תביאי הקלף )ולא אומר במפורש שעליו כתוב הגט אבל מתכוין ל הרחבה

 הרי זה גיטך, אמנם התנאי קודם למעשה והם שני מעשים שונים לפי דבריו )הבאת הקלף, נתינת הגט( אבל הם בדבר אחד

 ל(-כט,במדבר מטות לב)-כמו הסדר ב ענין ההן שבתנאי לענין הלאו שבתנאי להקדים)ד( 
 תנאי שאינו כתנאי בני גד ובני ראובן אינו תנאי שנאמר רבי מאיר אומר כל]*[   [משנה קידושין פ"ג,מ"ד]מקורות לסוגיה ופסקיהם 

ם (,כטלב' מט' )במ ם֣א  ֶה֗ הֲ֣אל  ֶׁש֝ אֶמר֣מ  ֣ן֣׀-ָג֣דּ֣וְבנ י-ַיַעְב֣רּוְ֣בנ י-ַוּי ֨ ים  (,ללב' מט' במ) וכתיב ְראּוב  ֖ ֛רּו ֲחלּוצִּ בְׁ ֽע  ם־ֹ֧לא י  רבי חנינא בן וְׁאִּ
 :שאפילו בארץ כנען לא ינחלוגמליאל אומר צריך היה הדבר לאמרו שאלמלא כן יש במשמע 

  )המשנות(, כמו באלו הבבותעל מנת זהו הנקרא תנאי כפול, והוא הכרחי. אלא שאם אמר  [ד"מ,ג"מ לרמב"ם מסכת קידושין פ"פיה]*[]
 .שקדמו אומר ר' מאיר שגם בהן צריך תנאי כפול. ואין הלכה כר' מאיר

 מנת" צריך שלושה תנאים )ב(,)ג(, )ד( בלבד.-תנאים. אבל המתנה בלשון "עלע"פ הנ"ל יוצא שהמתנה בלשון "אם" צריך לקיים ארבעה 

שאין הלכה  -)טט  , ד אינו צריך לכפול תנאומעכשיו, או על מנתכל האומר:  סעיף ג[ שו"ע אה"ע הלכות קידושין סי' לח]-אבל כתב ב

נות בדבר שאפשר לקיימו. ויש חולקין ואומרים דאפילו , אבל צריך להתלא צריך תנאי )ב( לעיל( –)טט  ולא להקדים תנאי למעשה כר"מ(
הגה: ג[ וי"א דאפילו לא פירש כל דיני תנאי, ה )ג( ]ד[ רק אמר סתם שמתנה  באומר: מעכשיו, או על מנת, צריך להיות בתנאי כל הד' דברים.

 . כתנאי בני גד ובני ראובן, הוי תנאי גמור )הגהות מיימוני פ"ו(
  ר: הרי זה גיטך על מנת שתשמשי את אבא שתי שנים, ועל מנת שתניקי את בני שתי שנים,ת" ]בבלי גיטין עו,א[

 מקשה הרי צריך תנאי קודם למעשה, ופה הקדים המעשה לתנאי ותירץ ]הרשב"א[מובאים ע"י עורך מתיבתא במקום.  שני המקורות הבאים
מנת, באופן הזה לא צריך משפטי -תירץ שכיוון שאמר על ת גיטין[]תוראין הכי נמי הלשון של הגמרא אינו מדויק וצריך להיות להיפך. 

]רמב"ם הל' אישות פ"ו,הי"ז[ אבל בתנאי כפול נחלקו ר' מאיר וחכמים אם צריך או לא. כי זה תלוי בשאלה האם מכלל הן -התנאים על דעת ה
 ל משפטי התנאים!(מנת" לא צריך את כ-)טט: ואז לא צריך תנאי כפול, ולפיכך באומר "עלאתה שומע לאו 

 הרי זה גט, לפי שלא אמר לה אם תשמשי אם לא תשמשי, אם תניקי ואם לא תניקי, -אף על פי שלא נתקיים התנאי  (גיטין עו,א)המשך 
 אינו גט; -גט, ואם לאו  רי זהה –דברי רבי מאיר; וחכ"א: נתקיים התנאי 

ר' מאיר קאמר ליה, (דחות את)לשאמר כך( )טט:  כפול. איכא דאמרי: רשב"ג אומר: אין לך תנאי בכתובים שאינו (גיטין עו,א)המשך 
ואיכא דאמרי: לרבנן קאמר להו.     איכא דאמרי לר' מאיר קאמר ליה, והכי קאמר ליה: אין לך תנאי בכתובים שאינו כפול, והוו להו 

 . למקומו אבל כללית לא צריך תנאי כפול( )טט: כל אחד מלמדשני כתובים הבאין כאחד, וכל שני כתובים הבאין כאחד אין מלמדין 
קאמר להו, והכי קאמר להו: אין לך תנאי בכתובים  האומרים שלא צריך תנאי כפול( )טט:רבנן (דחות את)ל שאמר כך()טט: איכא דאמרי 

 . )טט: מזה שהתורה בכל מקום כתבה תנאי כפול מלמד שצריך תנאי כפול(שאינו כפול , וגמרינן מינייהו 
' בר)כפול כגון  אין לנו ללמוד מתנאי בני גד שאין לך תנאי בכל המקרא שאינו - ר"מ קאמר ליה )דחות את(איכא דאמרי לבבלי גיטין עו,א[ ]רש"י 

ה   זאָׁ֤  חי"ש כד,מא( נָׁק  י תִּ תִּ֔ לָׁ ֣ י ֵמאָׁ ֥ ֖בֹוא כִּ י תָׁ ֑ תִּ חְׁ פ  שְׁ ל־מִּ ם־ֹ֤לא א  נּו  וְׁאִּ ְך יִּתְׁ ֥יתָׁ  לָׁ֔ יִּ י וְׁהָׁ ֖ ֽי נָׁקִּ תִּ  אם שכב אם לא שכב  )במ' נשא ה,יט( וכגון  :ֵמָאלָׁ
יש   )במ' נשא ה,יט(!!! רש"י הקדים את ההן ללאו, אבל בפסוקים הלאו קודם להן ֥ב אִּ כ  ם־ֹ֨לא שָׁ ה  אִּ שָׁ ֽאִּ ל־הָׁ ר א  ֤ ן וְָׁאמ  כ ֵה֗ ּה ה  יע  א תִָׁ֜ בִּ֨ וְׁהִּשְׁ

י מִּ  נָׁקִּ֕ ְך הִּ יֵש֑ ח ת אִּ ֣ ה ת  ֖ אָׁ ית ֻטמְׁ ֛ טִּ ם־ֹ֥לא שָׁ ְך וְׁאִּ ֵאֽל ה:א תָׁ֔ ים הָׁ ֖ ָאֲררִּ ֽמְׁ ים ה  ֥ רִּ י ה מָׁ ן  )במ' נשא ה,כ( ֵמ֛ את ו יִֵּת֨ ֵמ֑ י נִּטְׁ ֣ ְך וְׁכִּ יֵש֖ ת אִּ ח  ֥ ית ת  ֛ טִּ ֥י שָׁ תְׁ כִּ )כ( וְׁא ֗

יֵשְֽך: י אִּ ֲעֵד֖ לְׁ ֽב  ֔תֹו מִּ בְׁ כָׁ ת־שְׁ יש בְָׁך  א  ֥   אִּ

ם )כ( וְׁ  )ישעיהו א,יט,כ( (רש"י)המשך  ֑ ת  עְׁ מ  ם־ת א֖בּו ּושְׁ ם )יט( אִּ ֑ ית  רִּ ֲא֖נּו ּומְׁ מָׁ ם־תְׁ  הלכך הוי להו שני כתובין הבאים כאחד ואין מלמדין.אִּ

כדמתרצינן  דכולהו צריכיויש לנו ללמוד מהן  - ואיכא דאמרי לרבנן קאמר להו אין לך תנאי בכתובין שאינו כפול (רש"י)המשך 
 להו בקדושין בהאומר לחבירו )קד' סא ב(.

אזכרת תנאי כפול בגלל )טט: כל פי' בקונטרס ולא הוו שני כתובים הבאין כאחד דכולהו מצריך להו  - נייהווגמרינן מיגיטין עו,א[  ']תוס

ר' חנינא בן גמליאל בקדושין )סא ב( ואין נראה להרב רבי אלחנן דהתם לא מצריך להו אלא דמשני להו דאין משום  (הענין מיוחד לה
 .ויש לומר דיש בהן שום צריכותאר דיליף מינייהו לא עביד שם צריכותא אחד מהן ללמוד דניבעי תנאי כפול אבל לרבי מאי

כדי לדחות את ר' מאיר האומר שכל תנאי צריך רבי שמעון בן גמליאל אומר: אין לך תנאי בכתובים שאינו כפול. : הסבר לתבנית הטעמים

 אחד מלמד למקומו אבל כללית לא צריך תנאי כפול.שיהיה כפול. התנאים הכפולים הם כעין שני כתובים הבאין כאחד אין מלמדין. כל 
 . שצריך תנאי כפול()לומדים מכולם  , וגמרינן מינייהו)האומרים שלא צריך תנאי כפול(רבנן קאמר להו)דחות את(איכא דאמרי ל
ה֣ )במ' מט' לב,ל( מוצע לומר כי ֶׁש֝ אֶמר֣מ  מפורשים  עה תנאיםארבמלמד שכללית רצוי במשפטי התנאים לומר  ,קדמא ואזלא -ַוּי ֨

םכמרומז בטעם רביע של  ֶה֗ מספיק גלוי דעת )לא מפורש מלא(.  ]בבלי קידושין מט,ב[אבל על בסיס  .לכל התורהבנין אב וזה יהיה  ֲאל 

םאפשר שעל זה מלמד  ְּתֶכם-ָג֣דּ֣וְבנ י-ַיַעְב֣רּוְ֣בנ י-א  א ֠ ֣ן֣֣׀ ל אחד כעין ארבע טעמי תלשא, וכ תלשא,מונח מונח מונח פסק  – ְראּוב 

-לכתוב אלפניו בתפקיד אומדנא, שבי"ד יאמוד כל תנאי מה 4-לימודים בתפקידי תלשא(.כאן לפחות ה 8לומד אלפניו ולאחריו )סה"כ 

התנאים כאשר נאמר בגילוי דעת )לא מפורש מלא( להוכיח שהתנאי תקני ומחייב. אפשר שבקריאה ללא פסק מלמד על התחייבות  4

כי מכלל הן אתה שומע תנאים וגם פחות וזה ברוב התחייבויות מותנות.  3ם פסק מלמד על התחייבות עם תנאים. ואילו בקריאה ע 4-ב

בתנאי בני גד ובני ראובן ללא התנאי הכפול היה במשמע שרבי חנינא בן גמליאל הסביר  תנאי כפול. –לאו, לכן לא צריך תנאי )א( 

 שללא תנאי הלאו לא ברור המעשה אם התנאי לא התקיים. ]רש"י[שהביא  וכך גם בכתובים הנוספים שלא ינחלו גם בא"י המערבית.
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

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

לשיטה זו אין צורך בתנאי כפול, , בסוגיא דתנאי כפול ע' קיד ... )אוצר החכמה([ 112]מנחת פתים חלק ב, הרב ארנטרוי חנוך ע' 
קל ובני ראובן( מספיק גילוי מילתא בעלמא, תנאי בני גד  -היות ואנו רואים שגם בממון )שבזה אמר ר"מ את דינו של תנאי כפול 

 שיספיק תנאי מפורש אפילו שאינו כפול. וחומר
שיטה זו מביא הרא"ש )פרק יש נוחלין סי' מ"ח( בשם רשב"ם וה"ר שמשון הזקן ]ובגיטין פרק מי שאחזו סי' ט' מביא רק את קושית 

ן[ )והרב המגיד פ"ו מהלכות אישות הי"ד מביא זאת בשם הרמב"ן על שיטת הגאונים, וקצת קשה מדוע לא מביא את שיטת הרמב"
הרי"ף בתשובה סי' ל"א, והובא בב"י סי' ל"ח( שכתבו, שבממון לא צריך תנאי כפול ורק בגיטין ובקדושין צריך תנאי כפול משום 

 .חומרא דעריות

 
שיספיק תנאי  קל וחומר,  תא בעלמאגילוי מילמספיק  בממון)אוצר החכמה([  112]מנחת פתים חלק ב, הרב ארנטרוי חנוך ע' 

 .ורק בגיטין ובקדושין צריך תנאי כפול משום חומרא דעריות... הרי"ף כתב  מפורש אפילו שאינו כפול.
בא"ד כלומר אף על גב דלא כפל תנאו כו' נ"ב נ"ל שהתוס' היו מקשין דמן הירושלמי משמע  [א,חכמת שלמה מסכת גיטין עה]

תנאי כפול והתוס' כבר פסקו דבעינן בכל דוכתא תנאי כפול ולכן מיישבין דאפילו לדעת הירושלמי אינו  דבגיטין וקדושין לא בעינן
 :כו' ודו"ק. )עיין במהרש"א( חומרא בעלמא שהחמירו לשם מדרבנןדלא בעינן תנאי כפול בגיטין וקדושין אלא  רוצה לומר

המר עם דיו. מוצע לומר כי תבנית הטעמים הבאה מניחה יסוד ללימוד בקל וחו ֶׁש֝ אֶמר֣מ  ת...  מא ואזלאדק – ַוּי ֨ ןָּ֣כל-ֶאָֽ ֞ ָח֤לּוץ֣-ַהַּיְרּד 
ְלָחָמה ֣ על גלוי דעת בממון )נחלה( אל  מוכחתגרשיים מהפך פשטא, תבנית העשויה ללמד על כעין קל וחומר עם דיו, מאומדנא  – ַלּמ 

 ך במשפטי התנאים. על גלוי דעת בגיטין וקידושין שמדאורייתא מייתרת את הצור מוכחתאומדנא 

בגיטין וקידושין מעוות לא יוכל לתקון ביחוסין שלא כמו בממון )נחלות( שאפשר לתקן. לכן היינו אומרים שבגיטין וקידושין אפילו 

 -אבל ב גילוי מילתא בעלמאמספיק  בממוןבאומדנא ודאית גלוי דעת לא יספיק ונצטרך ארבעה תנאים. אבל מזה שרבנן קבעו כי 
יש להסיק שמדאורייתא מספיק גילוי מילתא )גילוי דעת(  שהיא מרבנן, דושין צריך תנאי כפול משום חומרא דעריותגיטין ובק

 בגיטין וקידושין.

  גילוי מילתא בעלמאמספיק בתבנית קל וחומר נאמר כך: דיו לבא מן הדין )גיטין וקידושין( להיות כנידון )ממון( 

נית קל וחומר נאמר כך: דיו לבא מן הדין )גיטין וקידושין( להיות כנידון )ממון( בתב [א,חכמת שלמה מסכת גיטין עה]לפי 

 בעינן תנאי כפול בגיטין וקדושיןלא ומדאורייתא 
 אלא שרבנן החמירו בגיטין וקידושין משום חומרה דעריות וכל דתקון רבנן כעין דאורייתא תקון של ארבעה תנאים ובהם תנאי כפול. 

 

 ששני הצדדים יהיו מבוררים. והתנאים האחרים הם ענינים של נוהל ע"פ גזרת הכתוב. התנאי הכפול בא כדי
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 )בהשתתפות נחלת יעקב( במדבר מטות ל,ב )התשע"ט( 5.18 

י במדבר מטות ל,ד: ָֽ הּ֣כ  ָּׁש֕ ֶֶַֽ֖דרַ֣לה֑֣-ְוא  רֶ֣נ ּד ֵ֥ יָה׃֣'ת  ְנֻעֶרָֽ יָהּ֣ב  ֶ֖ יתָ֣אב  ֵ֥ ָּסֵ֛רְּ֣בב  ה֣א  ְ֣וָאְסָרֵ֥
יהָ֣ במדבר מטות ל,ה: עָ֣אב ֝ ֲאֶׁש֣רָ֣אְסָר֣הַ֣על-ֶאתְ֣וָׁשַמ֨ ּהֶ֣וֱָֽאָסָרּה֣  ְדָר֗ יָה֣֣-נ  ֑ יׁשָ֣לֶּ֖הָ֣אב  ֵ֥ ּהְ֣וֶהֱחר  ַ֣נְפָׁש֔

ָּכל יָהְ֣וָכל-ְוָק מּו֣  ָּסֵ֛רֲ֣אֶׁשר-ְנָדֶר֔ הַ֣על-א  ּום׃-ָאְסָרֵ֥ ּהָ֣יקָֽ ַ֣נְפָׁשֶ֖
ע֣ ,ה(ל' מט' במ) )=תת"מ([ תורה תמימה]  :[ספרי] מד(להוציא את החרש -ְוָׁשַמ֨

יהָ֣ ,ה(ל) עָ֣אב ֝ מה( ְּביֹ֣וםָׁ֣שְמעֹו ֣ ,ו(ל) ן לי אלא ששמע בעצמו, השמיעוהו אחרים מניין ת"לאי - ְוָׁשַמ֨
 :[ספרי] 

  :משמע אף שלא בשעת הנדר ומוכרח דהוא ע"י אחרים, ְּב֣יֹוםָׁ֣שְמעֹו ֣ ,ו(ל)  ]תת"מ הערה מה([

יהָ֣ ,ו(ל) ֣ ָתּה֣  ָאב  רקא סגול. אחד מהם כעין מוסיף ממין מונח זרקא מונח סגול בתפקיד של לימודים אחדים בתפקידי ז – ָׁשְמעֹו ֣ ְּב֣יֹום א 

הענין על הענין. )א( שמיעה לא ישירה מפי הנודרת אלא מפי אחרים ששמעו ואפשר שגם שרשרת של אחרים ששמעו איש מפי איש. 

 )ב( מוסיף על זמן השמיעה לא רק בשעת השמעת הנדר ע"י הנודרת אלא גם מאוחר יותר ביום הנדר. 

ּה-ֶאת ,ה(ל) ְדָר֗ , נדרה מתאנים וסבור שנדרה  :והפר מקרבן, וכן בסמוך  ]תת"מ הערה מו([ מו(בנזיר וסבור שנדרה בקרבן נדרה - נ 
יָהֶ֣את ,ה(ל) מענבים, יחזור ויפר, דכתיב עָ֣אב ֝ ּה-ְוָׁשַמ֨ ְדָר֗ מז(עד שידע איזה נדר נדרה, נ 

 :]נדרים פי"א מ"ה וברע"ב[ 

נדרה בנזיר וסבור שנדרה  )טט: ב(ר שנדרה בתו נדרה בתו וסבור שנדרה אשתו נדרה אשתו וסבו )טט: א(]*[  [ה"מ,משנה נדרים פי"א]
נדרה מן התאנים וסבור שנדרה מן הענבים נדרה מן הענבים וסבור שנדרה מן התאנים  )טט: ג(בקרבן נדרה בקרבן וסבור שנדרה בנזיר 

ת באדם הנודר, )תחום ב( טעות האם הנדר הוא בקרבן שלושה תחומים המכסים את כל תחום הנדרים: )תחום א( טעו :הרי זה יחזור ויפר

 או בנזירות, )תחום ג( טעות בדבר הנדור.

 ' מט')במדכתיב המשנה עוסקת באב ובת, בעל ואשה ...  ,מ"ה[אי"ר' עובדיה מברטנורא מסכת נדרים פ]הפסוק עוסק באב ובת, וע"פ פי' 

ין (,יזל ָֽ ְׁשּ֑תֹוּ֣ב  יׁשְ֣לא  ֶ֖ ין֣א  ֵ֥ ּ֔תֹו֣-ּב  ְנעָֻ֣א֣בְ֣לב  יָה׃ּב  ָֽ יתָ֣אב  ֵ֥ יָהּ֣ב   ראה פירוט הרע"ב בהמשך. מקיש אב לבעל,, ֶרֶ֖

תחומים ואפשר להחשיב זאת כשלוש טעויות ואפשר להחשיב  3 -יכולה להיות באחד מ טעות האב או הבעל [ה"מ,משנה נדרים פי"א]לפי 

ּה-ֶאת ,ה(ל)תוב זאת כשש טעויות. לכן לשיטת ההסבר שלנו לטעם רביע פשוט שלא לזה מרמז טעם רביע של הכ ְדָר֗ , העשוי לרמז  נ 

 לארבעה לימודים.

ּה-ֶאת ,ה(ל)אחרי בדיקה יש לבאר שטעם רביע של הכתוב  ְדָר֗ ד העוסקות בארבעה תחומי  –ארבע המשניות א  ]נדרים פי"א[-רומז ל נ 

 נדרים שהבת או האשה נודרות. כמוצג להלן.

 )ע"פ רמב"ם זה לשון נדר(  אם ארחץ )למצב של בינו ובינה(רים שיש בהם ענוי נפש ואלו נדרים שהוא מפר דב]*[  [א"מ,משנה נדרים פי"א]

 :אם אתקשט ואם לא אתקשט אמר רבי יוסי אין אלו נדרי ענוי נפש )ע"פ רמב"ם זה לשון שבועה( ואם לא ארחץ 

ת העולם עלי הרי זה יכול להפר פירות מדינה עלי אמרה קונם פירו)למצב פגיעה בבריאותה(  ואלו הם נדרי ענוי נפש]*[  [ב"מ,משנה נדרים פי"א]
 :ואם לא היתה פרנסתו אלא ממנו הרי זה יפר דברי רבי יוסי אינו יכול להפריביא לה ממדינה אחרת פירות חנוני זה עלי 

ות בלקט ובשכחה ובפיאה קונם ויכולה היא להנ אינו יכול להפר )טט: איני נהנית מהבריות(קונם שאיני נהנה לבריות ]*[  [ג"מ,משנה נדרים פי"א]

 :כהנים ולוים נהנים לי יטלו על כרחו כהנים אלו ולוים אלו נהנים לי יטלו אחרים

 אינו יכול להפרועל פי אביך ועל פי אחי ועל פי אחיך  )טט: איני מהנה את הבריות(קונם שאיני עושה על פי אבא ]*[  ,מ"ד[משנה נדרים פי"א]

 :ך להפר רבי עקיבא אומר יפר שמא תעדיף עליו יותר מן הראוי לו רבי יוחנן בן נורי אומר יפר שמא יגרשנה ותהי אסורה עליושאיני עושה על פיך אינו צרי

 :הסבר ע"פ תבניות טעמים

יהָ֣ ,ה(ל)  עָ֣אב ֝  קדמא ואזלא רמז ללימוד בכלל כלשהו.  – ְוָׁשַמ֨

ּה-ֶאת ,ה(ל) ְדָר֗ בנדרים אין הולכין אחר וידיעה,  –דרה ובין אומדנא של שמיעה ידיעת נדר כפי שנ –מקף בורר בין שמיעת  - נ 
, לכן יש ללכת לפי ידיעה ברורה, לכן אם כבר הפר באומדנא יחזור ויפר אחרי שנודע לו בידיעה ברורה, מה נדרה )תחום ב( אומדנא

יׁשָ֣לֶּ֖ה ,ה(ל)מהכתוב  ]ספרי[מד ע"פ פה זה לא מי הנודר הנלטעות האם הנדר הוא בקרבן או בנזירות, )תחום ג( טעות בדבר הנדור.  ֵ֥  .ְוֶהֱחר 

ואף על פי דחזינן שרצונו היה להפר נדרה בכלל בכ"ז צריך לשמוע מפורש, ואין הולכין בזה אחר   ]תת"מ הערה מז([עיין  
  :אומדנא, והיה אפשר לפשוט זה מהמבואר בפסוק הסמוך אות נ' דבנדרים אין הולכין אחר אומדנא

ע֣אָ֣ ,ה(ל) יָהֶ֣אתְוָׁשַמ֨ ּה-ב ֝ ְדָר֗ קדמא ואזלא רמז לכלל בנדר בת בבית אביה או אשה בבית בעלה, ובו ארבעה לימודים אלו ארבע  –  נ 

 ד במשנה נדרים פרק י"א .  –משניות א 
 )כעין כלל גדול )משנה שבת פ"ז,מ"א( כלל גדול בשבת, וכעין )רמב"ם הל' שגגות פ"ז,ה"א( כלל גדול בשגגת ע"ז (

ּה-ֶאת ,ה(ל)  ְדָר֗ כאן ארבעה תחומים שבהן הבת או האשה נודרות וזה מכסה את כל אפשרויות  –רביע, בתפקיד של ארבע לימודים  - נ 

יהָ֣ ,ה(ל)הנדרים לבת  ֶ֖ יתָ֣אב  ֵ֥  ולאשה בבית בעלה. ְּבב 

סָׁ֖  יד(,ל ' מט'במ)בנושא "נדר ענוי נפש" לאשה בבית בעלה יש פסוק מפורש  ת אִּ ֥ ֻבע  ר וְׁכָׁל־שְׁ ל־ֵנ֛ד  ּה כָׁ ֥ ישָׁ נּו וְׁאִּ ֖ ימ  ּה יְׁקִּ ֥ ישָׁ ֑פ ש אִּ ת נָׁ ר לְׁע נ ֣

נּו: ֽ -ֶאת ,ה(ל)וגם להלן האב מוקש לבעל בענין הפרת נדר עינוי נפש. לכן לכאורה זה לא מהלימודים המרומזים בטעם רביע של  יְֵׁפר 
ּה ְדָר֗  ם או כולם מפוזרים בכתובים אחדים ויש ללקטם.אבל כבר מצאנו לימודים בהם הטעם מרמז ללמוד מספר מסוים של לימודים שחלק.  נ 

עוסקות באב ובתו ובעל ואשתו. ההרחבה מאב לבתו אל בעל ואשתו מוסברת מ"ד[  –]נדרים פי"א מ"א הפסוק עוסק באב ובתו והמשניות 

יׁש֣לְ֣ (,יזל ' מט')במדכתיב ...  ,מ"א[אפי"ר' עובדיה מברטנורא מסכת נדרים ])הסבר של( כלהלן:  ֶ֖ ין֣א  ֵ֥ יןּב  ָֽ ְׁשּ֑תֹוּ֣ב  ּ֔תֹו֣-א  יָהָ֣א֣בְ֣לב  ְנֻעֶרֶ֖ ּב 

יָה׃ ָֽ יתָ֣אב  ֵ֥ )משנה א בינו ובינה, משנה ב  מקיש אב לבעל, מה בעל אינו מיפר אלא נדרי עינוי נפש, אף אב אינו מפר אלא נדרי עינוי נפש, ּב 

מודרת  -)ואילו כלולים במשנה ג  נפששהאב מיפר כל נדרים ושבועות אפילו אותן שאינן של עינוי  )לברר היכן( . ורמב"ם פסקבבריאותה(

ֹוֶ֣את-ָּכל (,טול ' מט')במ , שנאמרמודרת להנות את העולם( –הנאה מהעולם, משנה ד  יָה֣אֵ֥ יהָ֣-ָּכל-ְנָדֶר֔  :ֱאָסֶרֶ֖

 ח' לענין בעל, ועיין בט"ז ליו"ד סי' רל"ד ס"ק כ"ז כתב שהרמב"ם סוקוכהאי גונא דרשינן לקמן ריש פ ]תת"מ הערה מד([)הסבר של( 
יָׁשֵּ֛ה֣עְוָׁשַמֵ֥֣ ,ח(ל ' פי'במ)כתב שדין האב שוה בזה לדין הבעל, משום דס"ל דאע"פ שבגמרא באה דרשה כזו רק על  מ"מ גם באב כן,  א 

 :עכ"ל. והנה משמע ליה שהרמב"ם כתב כן באב מסברא דנפשיה, אבל כפי המבואר לפנינו היא דרשה מפורשת בספרי לענין אב

ֲאֶׁש֣ר ,ה(ל)  ּה-ָאְסָר֣הַ֣עלֶ֣וֱָֽאָסָרּה֣  ר  ,ג(ל ' מט'במ)-האם הכתוב הזה מלמד על שבועה או על נדר? אמנם נאמר ב - ַנְפָׁש֔ ס ֤ ֻבעָׁה  ל אְׁ ב ע שְׁ ֤ שָׁ ֽאֹו־הִּ

ר  ע ל־נ פְׁ֔שֹו סָׁ ר ,ג(ל ' מט'במ) [ספרי במדבר מטות פיסקא קנג]-שמקשר בין שבועה ואיסר, וגם ב אִּ ֛ סָׁ ה אִּ ֥ רָׁ וכן אין אסר אלא שבועה , וְָׁאסְׁ
ֽה: ,יא(ל ' מט'במ) הוא אומר ֻבעָׁ ּה בִּשְׁ ֖ ר ע ל־נ פְׁשָׁ ֛ סָׁ ה אִּ ֥ רָׁ מסביר  ]חברותא הערות שבועות כ,א[-לא נאמרה המלה שבועה. ומצאנו ש ,ה(ל)-אבל ב ֽאֹו־ָאסְׁ

הַ֣על ,ה(ל) ומה שנאמר ֲאֶׁש֣רָ֣אְסָר֣ ֱאָסָרּה֣  ּה-ֶוָֽ אלא האיסורים שאסרה על עצמה , ועה()שהוא לשון שב אין הכוונה שאסרה על עצמה ב"איסר" ַנְפָׁש֔
ֱאָסָרּה ֣ ,ה(ל)בנדר, שהרי לא נאמר "ואיסוריה" אלא   .[בעל המאור]ע"פ . ֶוָֽ
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

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

ּה-ַעל ,ה(ל)  מקף כבורר בין נדר שמפר לעצמו ובין נדר שמפר לאחרים. - ַנְפָׁש֔

ֲאֶׁש֣רָ֣אְסָר֣הַ֣על ,ה(ל)  ּה-ֶוֱָֽאָסָרּה֣   קטן בתפקיד שני לימודים, -קטן. זקף-פשטא מונח מונח מקף זקף - ַנְפָׁש֔

 קטן. -מונח מונח בתפקיד שני רבויים בשני הלימודים הנלמדים מטעם זקף – ֲאֶׁש֣רָ֣אְסָר֣ה ,ה(ל) 

 קטן-או כל מונח מרבה שני לימודים הנרמזים בזקף

 זכות האב להפר משום בעלותו על בתו הנערה. יכול להפר נדרה כאשר אין דעתו מסכמת עם הנדר. ]אור שמח[

 זכות האב להפר נדר בת צריך להיות על דעת אביה.ש"ך יו"ד רל"ד ס"ק ד[ ]

 נדר אשה צריך להיות על דעת בעלה. יכול להפר נדרה כאשר אין דעתו מסכמת עם הנדר.

יׁשָ֣לֶּ֖ה ,ה(ל)[ תורה תמימה] ֵ֥  ,ה(ל) אמרשיהא מתכוין לה, שאם נדרה בתו ואמר סבור אני שנדרה אשתי, הרי זה יחזור ויפר, שנ - ְוֶהֱחר 

יׁשָ֣לֶּ֖ה ֵ֥ מח(שיהא מתכוין לה, ְוֶהֱחר 
 כאן טעות האב היא במי היתה הנודרת )בתו או אשתו(. :[ספרי] 

יׁשָ֣לֶּ֖ה ,ה(ל)נראה דר"ל אף על פי שאם קיים האב נדר בתו ]דהיינו הפירוש   ]תת"מ הערה מח([ ֵ֥ [ מבואר בדרשה הסמוכה שאינו ְוֶהֱחר 
כגון שנדרה בתו וסבר שנדרה אשתו וקיים לה מותר לו אח"כ להפר נדרי בתו, וזהו הפי' הרי זה יכול עוד להפר, מ"מ אם קיים בטעות 

יחזור ויפר, כלומר מותר לו להפר, משום דבעינן שיתכוין לה בהקמה. ובפסוק הסמוך יובא דרשה דבעינן כונה כזו להפרה דכתיב שם 
ם ,ו(ל))טט:  יניא אותה יא-ְוא  ֨ נ  יהָ֣ ה  ֣ ָתּה֣  ָאב  יׁשָ֣לֶּ֖ה ,ה(ל)אן דריש הלשון , וכ(א  ֵ֥  -. בדיוק כמו אותה ְוֶהֱחר 

שחקר מניין לנו שצריך כונה להקמה, יעו"ש. ודבר פלא הוא שלא הביא דרשה מפורשת בזה בספרי,  [הר"ן לנדרים פ"ו ב']ועיין בפי' 
שהלשון לה דכתיב בהקמה, כי כמבואר לפנינו, ואמנם כמה רחבה ומכוונת דעתו של הר"ן שמעצמו כיון לדרשה זו, שכתב דאפשר 

יהָ֣ ,ה(ל) ֑ יׁשָ֣לֶּ֖הָ֣אב  ֵ֥  :, משמע דוקא, כמו אותה, יעו"שְוֶהֱחר 

יׁשָ֣לֶּ֖ה ,ה(ל)הכתוב  ֵ֥  צמצם שיהא מתכוין לנודרת הנכונה, ְוֶהֱחר 

יׁשָ֣לֶּ֖ה ,ה(ל)אבל תבנית הטעמים של  ֵ֥ מפר מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב וזאת הטעות של ה - ְוֶהֱחר 

 שהפר לאשה שלא נדרה, ולאשה שהפר לא עשה כלום, ולאשה שהקים בטעות, לא הקים, 

יהָ֣ ,ה(ל) ֑  אתנח מגביל את ההקמה רק אם הקים לאשה שנדרה, ואין הקמה לאשה שהקים לה בטעות. – ָאב 

ָּכל ,ה(ל)[ תורה תמימה] יָה֣-ְוָק מּו֣  ּום מופר, ת"ל שומע אני שאם נדרה וקיים וחזר והפר יהיה -וגו' ְנָדֶר֔ קיים מגיד הכתוב שאם , ָיקָֽ
מט(אינו רשאי להפר שעה אחת

 :[ספרי] 
ּום ,ה(ל) מכפל המלה  ]תת"מ הערה מט([ והקים לה כן יקום  דריש, דמיותרת היא, ודריש דמכיון שקיים (ְוָק מּו ֣ ,ה(ל))טט: כי קודם נאמר  ָיקָֽ
 :לעולם ולא יחזור

ל היום יש בדבר להקל ולהחמיר כיצד נדרה בלילי שבת יפר בלילי שבת וביום השבת עד הפרת נדרים כ]*[ [ ח"מ,משנה נדרים פ"י]
 :שתחשך נדרה עם חשכה מפר עד שלא תחשך שאם חשכה ולא הפר אינו יכול להפר

ּום ,ה(ל) נדרה עם חשכה מפר עד שלא תחשך שאם חשכה ולא הפר אינו סלוק, כמגביל את זמן ההפרה לשעה אחת. רק כאשר  – ָיקָֽ
 :[ח"מ,משנה נדרים פ"י] ול להפריכ

ם במדבר מטות ל,ו: יא-ְוא  ֨ נ  יהָ֣ ה  ֣ ָתּה֣  ָאב  ֣ ָׁשְמעֹו ֣ ְּב֣יֹום א 
יהָ֣-ָּכל יהָ֣ ְנָדֶר֗ ה-ֲאֶׁשר ֶוֱאָסֶרֵ֛ א ַנְפָׁשֶּ֖ה-ַעל ָאְסָרֵ֥ ְסַלח֣'ַוָֽה ֣֣֣֣֣֣֣֣ ָי֑קּום ל ֣ ָֽ י-י  ּהּ֣כ  ּה׃-ָל֔ ָתָֽ יָה֣א  ֶ֖ ֵ֥יאָ֣אב  נ  ֣ה 

יהָ֣-ָּכל ,ו(ל' מט' במ), שנאמר ָׁשְמעֹו ֣ ְּב֣יֹום ,ו(ל' מט' במ) ועות האב מפרכל הנדרים * והשב [א"ה,רמב"ם נדרים פי"ב] יהָ֣ ְנָדֶר֗ , אבל ֶוֱאָסֶרֵ֛
כגון שנשבעה או נדרה שלא תכחול  בדברים שבינו לבינהאו שהן  עינוי נפשהבעל אינו יכול להפר אלא כל נדרים ושבועות שיש בהן 

 .או שלא תתקשט שנאמר בין איש לאשתו

יהָ֣-ָּכל ו(,ל' מט' במ) יהָ֣ ְנָדֶר֗  [א"ה,ב"הגהות מיימוניות נדרים פי]מקף בורר בין נדרי הבת המופרים ע"י האב כבאר  – ֶוֱאָסֶרֵ֛
)טט: המרומז בטעם שנתארסה  קודם* ]כתב הטור והרמב"ם כתב שהאב מפר לבתו כל עניני נדרים ולא נהירא וה"ר יחיאל חילק 

ם ,ו(ל' מט' במ) של קדמא יא-ְוא  ֨ נ  יהָ֣-ָּכל ,ו(ל)מפר  ( ה   אינו מפר אלא נדרי עינוי נפשאבל נתארסה ומת הבעל וחזרה לרשותו אז  ְנָדֶר֗
 :ז"ל לא חילק בזה[ הרא"ש( –)אדוני אבי וא"א 

יהָ֣-ָּכל ,ו(ל' מט' במ)   מ"ד[ –]משנה נדרים פי"א,מ"א -רביע, אפשר שאלו ארבעה מיני הנדרים שנלמדים ב – ְנָדֶר֗

י ,ו(ל' מט' במ) )=תת"מ([ תורה תמימה] יהָ֣-ּכ  ֶ֖ ֵ֥יאָ֣אב  נ  נדרה וחזרה ואמרה יודעת אני שכל נדרים שהיה אבא שומע היה מיפר, יכול  - ה 
י,ו( ל) יהיה מופר, ת"ל יהָ֣-ּכ  ֶ֖ ֵ֥יאָ֣אב  נ  נ(אם הפר מופר ואם לאו אינו מופר, ה 

 :]ספרי[ 

ומרים אלו שמע גם הפעם היה מיפר, אלא שצריך שאין הולכים בזה אחר אומדנא, כגון שרגיל בכך להפר, אין א ]תת"מ הערה נ([
 -שיפר מפורש. ועיין מש"כ בזה בפ' הקודם אות מ"ז. 

ודע דאיתא בברייתא נדרים ע"ט א' חומר בהקם מבהפר שהמקיים בלבו קיים, הפר בלבו אינו מופר, וטרח הר"ן לבאר חילוק דין 
וקמו כל  אז והחריש לה זה מפורש כמעט בתורה, כי בקיום כתיבזה ע"פ הסברא לבד, כמו שאין מקור לזה, ואני תמה, הרי דבר 

יׁש ,ה(ל) הרי דאם רקנדריה,  ֵ֥ ם ,(ל) קיום בלב די להקים, ובהפרה כתיבדהיינו  ְוֶהֱחר  יא-ְוא  ֨ נ  יהָ֣ ה  ֣ , ולשון זה מורה שמונע בה ָאב 
 :מלקיים נדרה, והיינו שגוער בה, והרי ע"כ אין זה אלא בפה

י,ו( ל)  ֵ֥יא֣-ּכ  נ  ּהה  ָתָֽ יָה֣א  ֶ֖ ֣יא֣,ט( ל) , נדרה בתו וסבור שנדרה אשתו, הרי זה יחזור ויפר, דכתיבנא(נדרה אשתו וסבור שנדרה בתו - ָאב  ָינ 
נב(דוקאאותה  - אֹוָתּה ֣

 ]נדרים פ"ו ב'[: 

י,ו( ל) ּה-ּכ  ָתָֽ יָה֣א  ֶ֖ ֵ֥יאָ֣אב  נ  ר לה, והפר לה, יכול האומר לאפטרופוס כל נדרים שתהא בתי נודרת מכאן ועד שאבא ממקום פלוני הפ - ה 
י,ו( ל)יהיו מופרין, ת"ל  ּה-ּכ  ָתָֽ יָה֣א  ֶ֖ ֵ֥יאָ֣אב  נ  נג(אם הפר אביה מופר, ואם לאו אינו מופר ,ה 

 ]ספרי[: 

ּה,ו( ל)אם  נראה דצ"ל ]תת"מ הערה נג([ ָתָֽ יָה֣א  ֶ֖ ֵ֥יאָ֣אב  נ  ּהמופר ואם לא  ה  ָתָֽ נו ממש אינו מופר, ור"ל שאין מיפר ע"י שליח, ויתבאר ענין זה לפני א 
֣יא֣,ט( ל) בסמוך פסוק י"ד. ועיין מש"כ בסמוך פסוק ט' לענין אם הבעל מיפר לשתי נשיו כאחת, וגדר הספק שם מדכתיב ָ֣ינ  יָׁשּה  ַע֣א  םְּ֣ב֨יֹוםְׁ֣שמ ֣ א  ְו֠

י,ו( ל) דוקא או לאו דוקא, יעו"ש. וגדר ספק זה שייך גם באב אם מיפר לשתי בנותיו כאחת משום דכתיב אֹוָתּה ֣ אם אֹוָתּה ֣ ּהה֣ -ּכ  ָתָֽ יָה֣א  ֶ֖ ֵ֥יאָ֣אב  וכמו , נ 
 :דקיי"ל בבעל הוא הדין באב

יהָ֣ ,ו(ל) ֣ ָתּה֣  ָאב   ,ה(ל)-מונח זרקא מונח סגול בתפקיד של לימודים אחדים בתפקידי זרקא סגול. ראה הסבר ב – ָׁשְמעֹו ֣ ְּב֣יֹום א 

י,ו( ל) ֵ֥יא-ּכ  נ   הנדר מופר רק ישירות ע"י האב )הבעל( מקף בורר בין אפשרות הפרה באמצעות שליח ובין הפרה ישירה ע"י האב. – ה 

י,ו( ל) יהָ֣-ּכ  ֶ֖ ֵ֥יאָ֣אב  נ  מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, ולענ"ד אפשר שהבעל יפר לשתי נשיו כאחת, והאב יפר  – ה 

ּה,ו( ל)לשתי בנותיו כאחת.  ָתָֽ  סלוק כמגביל ההפרה לאשה הנודרת )או לנשים הנודרות( בלבד. - א 
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 (טג,א )התשע"במדבר מסעי ל 5.19 
 

ים: :ד,לגמסעי  דברבמ ָֽ ְׁשָפט  '֣ ה֣הֶ֖ םָ֣עָׂשֵ֥ יֶה֔ אֹ֣לה  םָּ֣כל־ְּב֑כֹורּ֣וב  'ָּ֣בֶהֶ֖ ָּכֹ֧ה֣הֵ֛ ר֣ה  תֲ֣֩אֶׁש֨ ים֣א  ֗ םְ֣מַקְּבר  ְצַר֣י    ּומ 

ינּו וארא ח,ו:שמות ראה  ָֽ ֱאֹלה  '֣ יןַּ֣כהֵ֥ ֶ֖ י־א  עּ֣כ  ַד֔ ְדָבְ֣רָ֔ךְ֣לַמַ֣עןּ֣ת  ּכ  ֣:ַוּי ֶ֖אֶמרְ֣לָמָח֑רַ֣וּי  אֶמר֣ 
ע ַד֔ ְדָבְ֣רָ֔ךְ֣לַמַ֣עןּ֣ת  ּכ  קטן בין שני קיסרים )אתנח ... סלוק( כעין תפקיד היקש, בנין אב, היקש מעליית מכת -פעמיים זקף – ַוּי  אֶמר֣ 

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

 
כח ישראל ב"שבתאי" ומצרים ב"טלה" ובמכת בכורות נתבטל "טלה"  [[371תורת המנחה פרשת צו / דרשה לט ]המתחיל בעמוד ]

ולעולם היה הקדוש ברוך הוא בעזרת ישראל מאז היו לו לעם, ורכב שמים להצילם ולהשמיד אויביהם. וכמו שמצינו ביציאת ... 
ֽב ן: יב(,)שמות ה [ אייר כד'373, כשבא משה אל פרעה היה בחדש ]עמוד מצרים ת  ש ל  ֖ ש ק  יִּם לְׁק ֵש֥ ֑ רָׁ צְׁ ץ מִּ ר  ֣ ם בְׁכָׁל־א  ֖ עָׁ ֥פ ץ הָׁ בשעה שהתבן  ו יָׁ

מצוי בשדה. ראה פרעה באיצטגנינותו כי אין מעלת ישראל אלא במזל שבתאי כי הוא מזלם, וכח שבתאי היה מתגבר בהכנסו במזל 
וכיון שראה זה שמח וחזק את לבו מפני שהם עובדים לטלה, וכיון שאין כח שבתאי כי אם בטלה וטלה הוא אלהיהם הוא ימנע  טלה,

 .כח שבתאי, ואי אפשר לישראל לצאת מתחת ידם ולא מרשותם

ים  יח(,סח ')תה( -... )טט: יצא ב ,מה עשה הקדוש ברוך הוא כדי שלא לשנות סדרי מערכת הכוכבים ויהא עולם נוהג כמנהגו כ ב ֱאֹלהִּ֗ ֤ ר 

ן  ֑ נְׁאָׁ י שִּ ֵפ֣ יִּם ַאלְׁ ֣ ב ת  המלאכים הנאים והמשובחים, פסוק מקבלת התורה הנדרש למכת בכורות וליציאות אחרות של המרכבה  22000)אלו רִּ

העבודה לא  בתוך מצרים ונהרוג כל הבכורות העובדים לטלה, כי העבודה לא היתה כשרה אלא בבכורות, וכשנפסק ממנוהאלקית(, 
ם כָׁל־בְׁ֑כֹור  ד(,לגמסעי  ')במ יהיה משועבד להם ואז יגבר ישראל, היינו דכ' ֖ ה  ֧ה ֛ה' בָׁ כָׁ ר הִּ ים ֵאת  ֲאש ֨ ֗ בְׁרִּ ק  יִּם מְׁ ֣ ר  צְׁ ֽיםּומִּ טִּ פָׁ ה ֖ה' שְׁ ֥ ם עָׁשָׁ  :ּוֵבאֹ֣לֵהיה ֔

)טט: , ָך֤  ְבֶעְזֶר  ֤  ִים֤  ָשמַּ  ב֤  ֹרכֵּ ,כו( לג וזה"ב 'דב)עשה משפט וצדקה שלא ביטל כח המזל, וביטל מחשבתם במכת בכורות. הה"ד 
 כמו ביציאת מצרים( 

ים (ד,לגמס'  'במ) ֗ םְ֣מַקְּבר  ְצַר֣י  הפועל "מקברים" הוא מבנין הכבד )פיעל( ומשמעותו עשויה להיות פעולה קשה, אפשר קובר וחוזר  – ּומ 

ים (ד,לגמס'  'במ)וקובר.  ֗ םְ֣מַקְּבר  ְצַר֣י   ]מכילתא[ קיד של לפחות ארבעה לימודים, כגון קוברים בכורים, ע"ז,מונח רביע, בתפ – ּומ 
 .  ועובדיה בשלשה במכה בהשחתה ובמגפה

ֵאל  ל ֔ה' (,ג)ירמיה בכך אבותינו היו תרומתו של הקדוש ברוך הוא שנאמר ...  [שמות רבה )וילנא( פרשת בא פרשה טו] רָׁ ש יִּשְׁ ד  וגו' היו  ק ֤
ֽי־אֵ֣  (,לבי' בא )שמבין הקברות שנאמר  יִּת יןכִּ ר ב ֔ ֥ ם ֲאש  ֖ ים (,דלג ' מס')במ ואומר :ֵמֽת ֵאֽין־שָׁ ֗ םְ֣מַקְּבר  ְצַר֣י  אמר הקדוש ברוך הוא היאך אני  ּומ 

יִּם (,ח)שמות ג מוטב לירד ולהצילן שנאמר פשראי גואלן להניחן א ר ֗ צְׁ ֣ד מִּ י  י֣לֹו׀ מִּ ד לְׁה צִּ ' )וי רכשהוציא קרא לאהרן וטהר אותו שנאמ וֵָׁאֵר֞

ש (,לגטז אח"מ ד  ש ה ק ֔ ֣ ד  קְׁ ת־מִּ פ ר  א  ש (,טזטז' אח"מ )וי, וְׁכִּ ד  ר ע ל־ה ק ֗ ֣ פ   .וְׁכִּ

ּה ,כג(שמות ג)אפשר רוצה לומר שבני ישראל ישבו מעורבים בין המצרים, כנאמר  ת ֵביתָׁ֔ ֣ גָׁר  ּה  ּומִּ נְׁתָׁ כ  שְׁ ה מִּ ֤ שָׁ ה אִּ ֲאלָׁ֨ , והמצרים מקברים וְׁשָׁ

 תיהם כאילו מלפחות ארבע רוחות ארץ סביב לישראל.בבתיהם את מי

 אפשר שהתבנית מלמדת לפחות ארבעה דברים על ישראל כנגד המצרים. [ילקוט שמעוני]לפי 

 מסכתא דפסחא פרשה טז[ –]מכילתא דרבי ישמעאל בא -ומקורו ב [ילקוט שמעוני תהלים רמז תשצה]

ים (ד,לגמס'  'במ)וררים. מצרים בוכים, שנאמר רבי נתן אומר בכושרות, אלו בוכים ואלו מש )טט: א( ֗ םְ֣מַקְּבר  ְצַר֣י  . וישראל משוררים, ּומ 
ה ֹול׀ק֤  ,טו(קיח 'תה)שנאמר  נֶָּׁ֬ ה רִּ ֽישּועָׁ֗ ים בְָׁאֳהֵל֥י וִּ ֑ יקִּ  ח(לח,' ויקהל שמ)רבי נתן אומר בהכשרות במעשה הכשרות שלכם, שנאמר  )טט: ב(. צ דִּ
א ת   רְׁ ת בְׁמ  בְׁא ֔ רבי אומר  )טט: ה(רבי שמעון בן יוחאי אומר בזכות המילה.  )טט: ד(רבי אלעזר בן עקיבא אומר בזכות אברהם.  : ג()טט. ה צ ֣

ים יאמֹוצִּ֣  ,ז(סח' תה) ירִּ סִּ ֑רֹות ֲאָ֭ ְך ב כֹושָׁ ֥ ים, א  יכּוה שְׁ  ֵעינָׁיו  יקּוצֵ֤ שִּ  ישאִּ֣  ,ז(יחזקאל כ)היו, אלא שנהג עמהם בהכשרות, וכן הוא אומר  ֝סֹוֲררִּ֗  לִּ֔
גִּלּוֵל֥י יִּם ּובְׁ ֖ ר  צְׁ אּו מִּ ֑ מָׁ ט   .ַאל־תִּ

 

אפשר שהתבנית מלמדת לפחות ארבעה דברים על מה ארע לע"ז של מצרים. ולימוד דומה אך בלי שה נלמד מהמלים ]זוהר מטות[ לפי 

ים ָֽ ְׁשָפט  '֣ ה֣הֶ֖  )ראה אח"כ( ָעָׂשֵ֥

ים (ד,לגמס'  'במ) [תרגום ללשון הקודש הרב רוזנברג )אוצר החכמה( –]זוהר מטות  ֗ םְ֣מַקְּבר  ְצַר֣י  ֣'וגו  ּומ  ה֣הֶ֖ םָ֣עָׂשֵ֥ יֶה֔ אֹ֣לה  ּוב 
ים ָֽ ר יוסי אלו של כסף ושל זהב היו "אלא א)טט: א(  ,חנינא וכי באלוה של כסף ושל זהב ושל עץ ושל אבן יש שפטים 'רמר א ְׁשָפט 

לשרוף אותו )טט: ג( ה לעשות בו שפטים "הקב ההיה וצו השל מצרים ש הר אלעזר אלו"א .ושל עץ נרקבו)טט: ב(  .נתכים מאליהם
ועוד שעצמותיו )טט: ה(  ,ועוד ראשו על כרעיו ועל קרבו)טט: ד( כדי שיהא ריחו נודף  ,באש כמו שנאמר פסילי אלהיהם תשרפון באש

  .כ שפטיםש"וזאת היתה למצרים קשה מהכל ז .יהיו מושלכים בשוק
ת֣֩ (ד,לגמס'  'במ)  וראשונה יצאו ביד רמה ]עקידת יצחק במדבר מסעי שער פו[ד העלם ידיעה )כעין מחיצה( כגון ע"פ תרסא בתפקי –א 

ם֣-... ומפני ש לעיני כל מצרים 'ָּ֣בֶהֶ֖ ָּכֹ֧ה֣הֵ֛ ר֣ה  תֲ֣֩אֶׁש֨ ים֣א  ֗ םְ֣מַקְּבר  ְצַר֣י  , היינו התעלמות ידיעה לא חרץ לאיש מהם את לשונו...  ּומ 

, ואז טעם תרסא בתפקיד כעין מקור, לומר שהכה בשר של בכור מעלה ומטה-כלפירש  ור המור[]צר-שבני ישראל יוצאים ממצרים. וב

 דומה שמו. –מצרים עוזא והפילו להיות שר של גיהינום 

ר (ד,לגמס'  'במ) מי שהתחיל בעברה תחלה ממנו  [מסכתא דפסחא פרשה ז -מכילתא דרבי ישמעאל בא ]קדמא בתפקיד מוקדם,  – ֲאֶׁש֨
'ָּ֣בֶהֶ֖ם (ד,לגמס'  'במ)... , להסבר של  רענותהתחילה הפו ָּכֹ֧ה֣הֵ֛ מקף כבורר בין בכורים, יש בכור לאביו  – ָּכל־ְּב֑כֹור-נקדים הסבר ל ה 

 ולאמו, יש בכור לאביו, יש בכור לאמו, ובמכת בכורות אם לא היה בכור בבית מת הגדול בבית ואפשר שגם הגדולה.

'ָּ֣בֶהֶ֖ם (ד,לגמס'  'במ) ָּכֹ֧ה֣הֵ֛ דרגא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא, שעל כולם חל אותו ענין או אותה הלכה. כאן כל  – ה 

 מצבי בכור הוכו.

 שלא מתו זולת הבכורות )אולי יש לומר בכורות מכל הסוגים( ]מעשי השם מעשי מצרים פרק כד[אתנח כמגביל,  – ָּכל־ְּב֑כֹור

 

ְצַר֣֣( ד,לגמס'  'במ) [מלבי"ם]  םּומ  ים, ואז מתו הבכורים שהיו מיוחסים למזל טלה שהוא הבכור למזלות, י  ָֽ 'ְׁ֣שָפט  ה֣הֶ֖ םָ֣עָׂשֵ֥ יֶה֔ אֹ֣לה   ,ּוב 
 :שבזה בטל ע"ז שלהם

ם( ד,לג) יֶה֔ אֹ֣לה  ובלשון הירושלמי  )יח מלב מידות( מדבר שנאמר במקצת ונוהג בכל,קטן במלה אחת, בתפקיד כעין מידה -מונח זקף – ּוב 

 את הכל. כל העבודות זרות במצרים נפגעו. ריבה וריבה

'( ד,לג) ה֣הֶ֖  , )א( מניעת גישום )ב( כח מה שיצא לתקן את הבריאה. מאמרו של ייכתב  ]ת"י[ – ָעָׂשֵ֥

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 
'( ד,לג) ה֣הֶ֖ -מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, אלו אופני הפגיעה השונים בהתאם לעבודה זרה כגון המופיע ב – ָעָׂשֵ֥

ים( ד,לגמס'  'במ))תרגום לתרגום(  ]כתר יונתן[-וכאן ב יונתן[ ]תרגום ֗ םְ֣מַקְּבר  ְצַר֣י   ובאליליהם עשה ָּכל־ְּב֑כֹוראת שהרג יי בהם  ּומ 

ים מאמרו של יי ָֽ אלילי מתכת ִמתרככים ]מותכים[ אלילי אבן היו מנותצים אלילי חרס נעשים רסיסים אלילים של עץ נעשים פחם  ְׁשָפט 
ר' נתן אומר שפטים שפוט שופטי שפטים נרקבים  מסכתא דפסחא פרשה ז[ –]מכילתא דרבי ישמעאל בא גם  :ות מתיםושל בהמ

 ]מכילתא[כלומר גם  .נבקקים נגדעים נשרפים נמצינו למדין שע"ז לוקה בארבעה דרכים ועובדיה בשלשה במכה בהשחתה ובמגפה

יםׁשְ֣( ד,לג)מייחס לימוד הפגיעה בע"ז ובעובדיה למלת  ָֽ '( ד,לג)-ולא כהצעה ע"פ תבנית הטעמים ל ָפט  ה֣הֶ֖  מרכא טפחא,   – ָעָׂשֵ֥

ים ָֽ מה עשה הקדוש ברוך הוא כדי שלא לשנות סדרי מערכת  [תורת המנחה]סלוק מגביל. פגיעה בלי לשנות הבריאה. ככתב  – ְׁשָפט 
 ,הכוכבים ויהא עולם נוהג כמנהגו

 

֣חּוץ֣לָ֣ ,ה:להמסעי במדבר  ם֣מ  ֶת֞ ַאָּמ֟הּ֣וַמּד  םָּ֣בָֽ ְדָמהַ֣אְלַּפ י  ֣ ירֶ֣את־ְּפַאת־ק  ֣ע ֗
םָּ֣באַ֣ י  ֹוןַ֣אְלַּפֵ֥ תָ֣צפֵ֛ תְּ֣פַאֵ֥ הְ֣וא ֨ ַאָּמ֗ םָּ֣בָֽ ַאְלַּפ֣י  הְ֣וֶאת־ְּפַאת־ָי֣ם֣׀ םָּ֣בַאָּמֶּ֜ י  ֣ירַּ֣בָּתֶ֑וְךְוֶאת־ְּפַאת־ֶנֶגבַ֣֩אְלַּפ֨ הְ֣וָהע  ָּ֣מֶ֖

ים:֣ ָֽ יֶ֣הָער  ֶ֖ ְגְרׁש  ם֣מ  ְהֶי֣הָ֣לֶה֔ ֶ֣ז֚ה֣י 
֣ ֣,יג:היהושע  יחֹו יר  ּ֣ב  ְהיֹ֣ותְ֣יהֹוֻׁשַע  ָֽ יּ֣ב  ע  ֵאלָׁ ַוְיה ֗ ל ְך יְׁהֹוֻש֤ יָׁ֑דֹו ו יֵ֨ ה בְׁ ֖ לּופָׁ ֥בֹו שְׁ רְׁ נ גְׁ֔דֹו וְׁח  ד לְׁ יש  ע ֵמ֣ נֵה־אִּ א וְׁהִּ רְׁ א ֵעינָׁיו  ו י ֔ ֤ ִּשָׁ ֥נּו ו י ר ֔לֹו ֲהלָׁ אמ  יו  ו י ֣

ינּו: ֵרֽ ם־לְׁצָׁ ה אִּ ֖ תָׁ  א 

ֵיֵ֥צא -ַאל )שמ' בשלח טז,כט(, רבוע עיר החל מסוף עיבור עיר, אלפיים אמה בעיר מרובעת תחום שבת מרבנן ,יג(ה)יהושע נעסוק בעיבור עיר 
ק ֖מֹו מְׁ יש מִּ ֛ ו יָׁב א  ( ח,יוישלח לג 'בר)-, י"ב מיל תחום שבת מדאורייתא המרומז בז,כז( –)במ' מסעי לה,ה ותחום קליטת רוצח בשגגה בערי הלווים  אִּ

ם עִּ֣  ֵל֝ ב שָׁ םי ֲעק ֨ כ ֗  .יר שְׁ

 

 עיבור עיר:
אסור מן האגף  -מותר ליכנס לתחומה של עיר ואסור ליכנס לעיבורה, אבל הנודר מן הבית  -הנודר מן העיר  מתני'. [בבלי נדרים נו,ב]

ַ֣וְיה ֣֗ ,יג(ה)יהושע  דמי? א"ר יוחנן, דאמר קרא: )עיבור העיר נחשב כמו העיר(מנלן דעיבורא דמתא כמתא  גמ'.   . ולפנים ְה֣יֹותְ֣יהֹוֻׁשַע  ָֽ יּ֣ב 
 ֣ יחֹו יר  ת ,א(יהושע ו) וגו', מאי ביריחו? אילימא ביריחו ממש, והכתיבּב  ר  ֻסג ֔ ת ּומְׁ ֣ר  יחֹו  ס ג  ֽירִּ )בתוך שבעים אמה  אלא ש"מ בעיבורה! וִּ

 . ושיריים מחוץ לחומת יריחו(
יר ,ה(להמסעי  'במ) א כתיב בתחומה! ה)אולי תאמר שתחום העיר נחשב כמו העיר ועיבורה( אימא: אפי' בתחומה ֣חּוץָ֣לע ֗ ם֣מ  ֶת֞  . ּוַמּד 

 ומה נכלל בעיבור: רבוע עיר החל מסוף עיבור עיר

יר֣ )במ' מסעי לה,ה( [בעל הטורים] ֣חּוץָ֣לע ֗ ם֣מ  ֶת֞ הוגו' ּוַמּד  םָּ֣בַאָּמֶּ֜ י   .)שזה עיבור העיר( חוץ מע' אמה ושירייםשאלפים אמה יהיו . ַאְלַּפ֨
ירּ֣וַמּד֣ וזהו  ֣חּוץָ֣לע ֗ ם֣מ  הוגו' ֶת֞ םָּ֣בַאָּמֶּ֜ י   :[א,עירובין נז] ַאְלַּפ֨

  .קרפף לזו וקרפף לזו נותנין )טט: למדידת עיבור עיר לצורך תחום שבת( רב הונא אמר: [א,עירובין נז]

וב לבית הראשון בשבעים היה בית קרוב לעיר בשבעים אמה, ובית שני קר [שו"ע או"ח הלכות תחומין סי' שצח,ס"ו]פוסק  נותניןבענין 
אמה, ובית שלישי קרוב לשני בשבעים אמה וכן עד מהלך כמה ימים, הרי הכל )כג( כעיר אחת וכשמודדין מודדין )כד( ה( מחוץ לבית 

 .האחרון; והוא שיהיה בית דירה זה * יב'[ ד' אמות על ד"א או יותר

יחֹו ֣ ,יג(ה)יהושע  יר  ּ֣ב  ְה֣יֹותְ֣יהֹוֻׁשַע  ָֽ יּ֣ב  י,      ַוְיה ֗ רביע מלמד שמדידת תחום של עיר מתחיל אחרי שהעיר "רובעה" וזה עצמו  – ַוְיה ֗

יחֹו ֣אחרי שעיברו את העיר כמרומז להלן.      יר  ּ֣ב  זרקא סגול בתפקיד של מוסיף מענינו על ענינו, היינו מוסיף שבעים אמה  – ְיהֹוֻׁשַע 

 מחצר המשכן. )שמ' תר' כה,יח(-אמה ושיריים נלמד מ 70עיבור העיר והחוצה.  ושיריים על העיר להחשב כעיר. תחום עיר נמדד מסוף

ם֣ )במ' מסעי לה,ה(של  מונח רביע-אמות על ד"א או יותר מרומז ב בית דירה של ד' ֶת֞ ירּוַמּד  ֣חּוץָ֣לע ֗  . מ 

 

ן. אסתר  ז,ט: 8 ד֣מ  ְרבֹוָנהֶ֣אָח֨ ֶלְךַּ֣ג֣ם֣-ַוּי ֣אֶמרַ֣ח֠ ֣יַ֣הֶּמ֗ ְפנ  ים֣ל  יס ֝ ּנ הַהָּסר  ֣ץֲ֣אֶׁשר-ה  ֶּבר-ָהע  יֲ֣אֶׁשֹ֧רּ֣ד  ָמְרֳּדַכ֞ -֣טֹובַ֣על-ָעָׂש הָ֣הָמ֟ןְ֣לָֽ
יו׃֣֣ ֶלְךְּ֣תֻלֵ֥הּוָ֣עָלָֽ ֣יםַ֣אָּמ֑הַ֣וּי ֵ֥אֶמרַ֣הֶּמֶ֖ ּׁש  ַּהֲ֣חמ  ןָּ֣גב ֶ֖ ֣יתָ֣הָמ֔ ְּבב  ד֣  מ  ֶלְך֣ע   ַהֶּמ֗

ל מקצץ את הנטיעות והמלך קם בחמתו ממשתה היין על גנת הביתן, מה עשה מיכאל המלאך התחי ,ט[אסתר רבה )וילנא( פרשה י]
לפניו והוסיף חמה על חמתו, ושב אל משתה היין והמן עמד לבקש על נפשו, מה עשה מיכאל דחפו על אסתר והיתה מצעקת אדוני 

אליהו זכור המלך הרי הוא כבשני לפניך, ויאמר המלך הגם לכבוש את המלכה עמי בבית, ושמע המן הדבר הזה ונפלו פניו, מה עשה 
 , חרבונה זכור לטובונה ואמר לו אדוני המלך גם הנה העץ אשר עשה המן למרדכי וגו', דא"ר פנחס צריך לומר נדמה לחרב לטוב

 

ְרבֹוָנה  גדולה, כעין שני תלשא, שני ענינים הקשורים לשיעור, חציצה, מחיצה. -מונח תלישא – ַוּי ֣אֶמרַ֣ח֠

 מחיצה של זהות(  )כלומר עבר כעין נדמה לחרבונה אליהו זכור לטובמה עשה  -מחיצה 

 אפשר כי כאן מרמז על חישוב גימטריה כך: -שיעור 

     אליהו זכור לטובשל"ב עולה  332יומו -גי' ירח בן – ָעָׂש ה-ֲאֶׁשר

  חרבונה זכור לטובתרמ"ה עם הכולל )כי כתוב במקף לכן אפשר לחשב כמלה אחת( תרמ"ו עולה  645פרה -גי' קרני – ָהָמ֟ן

 פרה על העץ. -כי בדבור פיו נתלה המן באזניו כקרני חרבונה זכור לטובלמה 

 ( יעלה תק"ן, שגרם לישראל לתקן דרכו.   550=  645 – 95פרה )בלי הכולל( )-אם נסיר את המן מקרני

םָּ֣בַאָּמ֟ה,ה: לה. במדבר מסעי 1מדוגמת  – ָעָׂש הָ֣הָמ֟ן-ֲאֶׁשר ה קרוב העלינו השערה על שיעור אלפיים אמה בחבל רפוי שיהי ַאְלַּפ י 

לעיר משיעור אלפיים אמה בחבל מתוח. אם גואל הדם הורג את הרוצח בשגגה החוסה בעיר המקלט בתוך השיעור הפנימי דינו כרוצח, אם 

 הורגו מחוץ לשיעור החיצוני עשה מצוה, אם הורגו בין שני השיעורים אסור אבל פטור.

 חבל מדידה  –ציור  –מתאר באידיאוגרמה  –יומו -ירח בן

 פרה מתאר שיעורין שונים של אותו שיעור, בתורה שני גבולות עיר מקלט הנוצרים כתוצאה ממתיחת ורפיון חבל המדידה.-קרני

בגלל מבנה דומה במגילת אסתר הרב נבנצל שליט"א הציע לפרש כי קביעת אורך חבל המדידה להיות של חמישים אמה יש לו בטוי בעץ 

 של המן שגובהו חמישים אמה. 

 יומו לקביעת ראש חדש-לצאת מתחום שבת כדי ללכת לבית דין על עדות ירח בן ועוד מותר

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 טהתשע" - ח"התשע תושנ השבוע פרשות דפי -דברים  6 

 (ח)התשע"א,א  יםדבר 6.1

 

ְּפנ י-ל א ז:י,אדברים  מ   ֣ אָ֣תג ּורּו ְׁשָמ֔עּון֣ל ֤ ּת   ֣ ל ןַּ֣כָּגד  טַּ֣כָּקט ֤ ְׁשָּפ֗ ֝יםַּ֣בּמ  ירּוָ֣פנ  ֣֣-ַתּכ ֨ אֹלה  ְׁשָּפֶ֖ט֣ל  יַ֣הּמ  ֵ֥ יׁשּ֣כ  ֔ ֣ים֣֑הּואא 
יו׃֣ ָֽ יּ֣וְׁשַמְעּת  ַלֶ֖ ּון֣א  בֵ֥ םַּ֣תְקר  ֶּכ֔ ְקֶׁש֣ה֣מ  ֲאֶׁש֣ר֣י   ְוַהָּדָבר֣ 

ירּו-ל א  )א( מכיר ומתעלם )ב( מכיר ואינו מתעלם, וזה נשלל מצב-קף כרבמ -ַ֣תּכ ֨

֝ים-ל א ירּוָ֣פנ   קדמא ואזלא, כעין כלל מלמד לדיינים בסדרי משפט – ַתּכ ֨

ט ְׁשָּפ֗  יינים לנהוג בם כדי שיהיה מתעלם מהכרת המתדיינין.רביע, ארבעה תנאים שעל הד – ַּבּמ 

ְׁשָמ֔עּון ּת   ֣ ל ןַּ֣כָּגד   קטן, שתי דרשות, שלפחות אחת מהן יוצאת מפשט הכתוב-מהפך פשטא זקף – ַּכָּקט ֤

ְּפנ י מ   ֣ אָ֣תג ּורּו יׁש-ל ֤ ֔  קטן, שתי דרשות שאחת לפחות יוצאת מפשט הכתוב-מהפך פשטא זקף – א 

ְׁשָּפֶ֖ט יַ֣הּמ  ֵ֥ יםיתור לרבות  מרכא טפחא, – ּכ  ֣ אֹלה   אתנח מגביל – ֑הּואמרבה לימוד מרכא  – ל 

ט֣-ל א (ז,יא' דב) [בבבלי סנהדרין ז,] ְׁשָּפ֗ ֝יםַּ֣בּמ  ירּוָ֣פנ   רבי יהודה אומר: לא תכירהו. רבי אלעזר אומר: לא תנכרהו. אושפיזכניהַתּכ ֨
. אמר ליה: דינא )כן( אמר לו: אין -? )האם אינך מארחי( אמר לו: לאו אושפיזכני את)בא לדין לפניו( רב אתא לקמיה לדינא (של )המארחד

. אמר ליה רב לרב כהנא: פוק )ע"פ רש"י: היות והזכרתני טובתך נפסלתי לדונך( פסילנא לך לדינא [אסנהדרין ח,בבלי ]אמר ליה:  -אית לי. 
אמר ליה: אי  -. (וסומך ובוטח בכך מתגאה בקשריו עם רבשהאיש רב כהנא, )ע"פ רש"י: ראה . חזייה דהוה קא גאיס ]ביה[)צא ודון ענינו( דייניה
 .(לך)מנדה(  אם לא תציית לפסק דיני אודיעך שאין רב יכול לסייעך, דמשמתינא רש"י:) מפיקנא לך רב מאונך -צייתא, ואי לא  -צייתא 
֝ים-ל א (זי,א' דב) ירּוָ֣פנ   –לא תכירהו רש"י אן או לכאן, כפירש קדמא ואזלא כעין כלל לדיינים לא לנטות בגלל סיבות לכ – ַתּכ ֨

 אם הוא שונאך לא תעשה לו כנכרי לחייבו. )אפילו( -לא תנכרהו  .(לפסוק לזכותו) אם הוא אוהבך )אפילו(

ט-ל א (ז,יא' דב)[ ספרי דברים פרשת דברים פיסקא יז] ְׁשָּפ֗ ֝יםַּ֣בּמ  ירּוָ֣פנ  שמא תאמר איש  )סיבה א(, זה הממונה להושיב דיינים ַתּכ ֨
י איש פלוני הלוונ (ד)סיבה איש פלוני קרובי אושיבנו דיין  (ג)סיבה איש פלוני גבור אושיבנו דיין  (סיבה ב)ני נאה אושיבנו דיין פלו

אינו ו איך ומה לדון)נמצא מזכה את החייב ומחייב את הזכיי לא מפני שהוא רשע אלא מפני שאינו יודע  ממון ]הליניסטון[ אושיבנו דיין
 מעלה עליו כאלו הכיר פנים בדין. )א,יג,יד,טו((ראה דרשות מדיינים הנ בעל תכונות

ְׁשָמ֔עּון ּת   ֣ ל ןַּ֣כָּגד  ֣ , שמא תאמר הואיל ועני זה עשיר זה מצווה לפרנסו אזכנו ונמצא מתפרנס בנקיות תלמוד לומר ַּכָּקט ֤ ל ןַּ֣כָּגד  ַּכָּקט ֤
ְׁשָמ֔עּון  . ּת 

ְׁשָמ֔עּוןדבר אחר  [ספרי] ּת   ֣ ל ןַּ֣כָּגד  מר היאך אני פוגם כבודו של עשיר זה בשביל דינר אזכנו ולכשיצא לחוץ אני אומר , שמא תאַּכָּקט ֤
ְׁשָמ֔עּוןלו תן לו שאתה חייב תלמוד לומר  ּת   ֣ ל ןַּ֣כָּגד   . ַּכָּקט ֤

ְׁשָמ֔עּון ּת   ֣ ל ןַּ֣כָּגד  . מהפך פשטא מרמז שלפחות ]ספרי[קטן מרמז לשני לימודים, כפי שמלמד -קטן, זקף-מהפך פשטא זקף – ַּכָּקט ֤

הלימודיםיוצא מפשט הכתוב. )לימוד א( הקטן והגדול אינם בשנים אלא בהונם. )לימוד ב( לפסוק אמת בין לעני בין לעשיר בין אחד מ

 למכובד ובין לשאינו מכובד. ולא לפי כבוד ואח"כ להמליץ לעשיר או המכובד לשלם בהחבא לעני או הלא מכובד שהיה זכאיי.

ְּפנ י [ספרי] מ   ֣ אָ֣תג ּורּו יׁש-ל ֤ ֔ שאם באים שנים לפניך עד שלא תשמע לדבריהם אתה רשיי לשתוק משתשמע לדבריהם אי אתה רשיי  ,א 
יִּם ֹוֵטֽרפ֣  (יד,משלי יז)לשתוק וכן הוא אומר  ית מ ָ֭ ֣ ֑דֹון ֵראשִּ ֵנ֥י מָׁ ע וְׁלִּפְׁ ג ל ֗ תְׁ יב הִּ֝ ֥ רִּ , עד שלא נתגלה הדין אתה רשיי לשתוק משנתגלה :נְֽׁטֹוש הָׁ

 (זכריה ח,טז)ק, שמעת את הדין ואי אתה יודע לזכות את הזכיי ולחייב את החייב אתה רשיי לשתוק שנאמר הדין אי אתה רשיי לשתו
ים ל האֵ֥  ֖ רִּ בָׁ ר ה דְׁ ֣ ֲֽע֑שּו ֲאש  בְׁ֤רּו ת  ת   ד  יש ֱאמ  ֣ הּו אִּ ת־ֵרֵע֔ ת   א  פ ֣ ּומִּ  ֱאמ  ֔לֹום טשְׁ )טט:  , איזה הוא שלום שיש בו משפט אמת הוי אומר זה ביצועשָׁ

. רבן שמעון בן גמליאל אומר המעלה את הקטן למקום גדול והגדול למקום קטן זה ביצוע, וחכמים אומרים כל המבצע הרי זה  פשרה(
ְך ע  ּוב צֵ֥  (תהלים י,ג)חוטא שנאמר  ֵר֗ ץ׀ ֵב֝ ֵא֥  (עדיפה פשרהמקובל ש)טט: נמצא זה משבח את הדיין וזה מנאץ את יוצרו.  ':הֽ  נִּ֮
ְּפנ֣  מ   ֣ אָ֣תג ּורּו יׁש-יל ֤ ֔ , שמא תאמר מתירא אני מפלוני שמא יהרוג את בני או שמא ידליק את גדישי או שמא יקצץ את נטיעותי תלמוד א 

ְּפנ ילומר  מ  אָ֣תג ּורּו֣  יׁש-ל ֤ ֔ ים֣֑הּוא א  ֣ אֹלה  ט֣ל  ְׁשָּפֶ֖ יַ֣הּמ  ֵ֥ רו י ֣  (ו,דהי"ב יט)וכן יהושפט אומר  ּכ  ים אמ  טִּ֗ פְׁ ל־ה ש ֽ אּו  א  ם רְׁ ֣ ת  ֽה־א  ים מָׁ י ע שִּ֔ ֣  ֹ֧לא כִּ

ם ֛ פְׁ֖טּו לְָׁאדָׁ שְׁ י תִּ ֣  . 'ל ה֑  כִּ
ְּפנ י יׁש-מ  ֔ יׁשמשמע מלת -מקף כרב - א  ֔ בלימוד אחד האיש הוא בעל ההון ו/או בעל ההשפעה )ג(  )א( גדול בשנים מעל י"ג )ב( א 

 )ג(-בלימוד השני האיש הוא אדם אלים. כאן התורה בוררת את מצב )ב( ו

ְּפנ י מ   ֣ אָ֣תג ּורּו יׁש-ל ֤ ֔ . מהפך פשטא מרמז שלפחות ]ספרי[קטן מרמז לשני לימודים, כפי שמלמד -קטן, זקף-מהפך פשטא מקף זקף – א 

דין ממונה להכריע, לפשר במחלוקות שונות. משקיבל בעלי דין לדון בענינם חייב -אחד מהלימודים יוצא מפשט הכתוב. לימוד )א( בית

 שרה. לימוד )ב( פשט הכתוב חשש מפני בעל דין אלים.להגיע לפסק וחולקים האם עדיף הכרעה לצד אחד, או פ

 

ְּפנ י (ז,יא' דב) מ   ֣ אָ֣תג ּורּו ְׁשָמ֔עּון֣ל ֤ ּת   ֣ ל ןַּ֣כָּגד  יׁש-ַּכָּקט ֤ ֔ קטן בין שני קיסרים כאן בין סלוק ואתנח. בתפקיד -קטן ... זקף-... זקף - א 

 הבא.  [ריספ]-כעין הקש מוסר לנביא ולכל מנהיג והקש הלכתי לדיינים. הקש המוסר נלמד ה

ם [ספרי] ֶּכ֔ ְקֶׁש֣ה֣מ  ֲאֶׁש֣ר֣י  , אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה אתה דן דין קשה, חייך שאני מודיעך שאי אתה דן דין קשה אני ְוַהָּדָבר֣ 
 ' פי'במ)מביא עליך דין שתלמיד תלמידך יכול לשמעו ואתה אי אתה יכול לשמעו ואיזה זה זה דינן של בנות צלפחד, וכן הוא אומר 

ֵר֥  (כז,ה ה בו י קְׁ ֛ ן מ ש  ֖ טָׁ פָׁ שְׁ ת־מִּ ֵנ֥י א  ֛אּול שו יִּג ֥  (שמו"א ט,יח), כיוצא בו אתה אומר ס': הֽ  לִּפְׁ ל שָׁ מּוֵא֖ ת־שְׁ ֣תֹוְך א  ע ר בְׁ ֑ ר   ה שָׁ ֣א ו י  אמ  ה־נָׁ ֽידָׁ גִּ י ה  ֖ה לִּ֔  ֵאי־ז 

ית ֽה ֵב֥ ןו י ֨  (שמו"א ט,יט) :הָׁר א  ל ע  מּוֵאִ֜ ֗אּול שְׁ ת־שָׁ ר  ו י    א  ה יָאנ כִּ֣  אמ  אמר לו הקדוש ברוך הוא אתה הוא רואה, אני מודיעך שאי אתה   ,הָׁר א ֔
לֵ֨  (אשמו"א טז,)רואה, אימתי הודיעו בשעה שאמר לו  נְָׁךִ֜  אמ  רְׁ ן ק  מ  ֲחָך   וְֵׁלְ֤ך ש ֗ לָׁ ֽשְׁ י א  ֣ ל־יִּש  י א  מִּ֔ י ֵבֽית־ה ל חְׁ יתִּ ֧ אִּ ֽי־רָׁ ֛יו כִּ נָׁ בָׁ י בְׁ ֖ ֽל ְך לִּ , מהו אומר :מ 

ם יו יְׁהִּ֣  (ושמו"א טז,) א בְׁבֹואָׁ֔ ֖רְׁ ב ו י  ֑ יאָׁ ת־ֱאלִּ ר א  אמ  ְ֛ך ו י ֕ ֥ג ד א  יֽחֹו' ה֖  נ  שִּ רו י ֨  (שמו"א טז,ז)אמר לו הקדוש ברוך הוא לא אמרת אנכי הרואה,   :מְׁ ' הִ֜  אמ 

ל מּוֵא֗ ל־שְׁ ט א  ֵב֧ ֵא֛הּו ַאל־ת  רְׁ ל־מ  ּה   א  ל־גְׁב ֥ ֖תֹו וְׁא  ֣י קֹומָׁ יהּו כִּ ֑ תִּ ַאסְׁ י׀ מְׁ ֣ ר ֹ֗לא כִּ ֤ ה   ֲאש  א  ם יִּרְׁ י הָָׁאדָׁ֔ ֤ ם   כִּ ָֽאדָׁ ה הָׁ ֣ א  ִּרְׁ יִּם י ֵעינ ֔ ה' ו ה֖  ל  ֥ א  ִּרְׁ ֽב י  סליק פיסקא :ל ֵלבָׁ

לומד מוסר למשה הנביא שלא היה לו לומר זאת, ומפני שנשמע מדבריו גאוה נשכח ממנו  ]ספרי[-לנביא ולכל מנהיג ב הקש מוסר

ואל הנביא שנמע מדבריו גאוה ונעלם ממנו יכולת האבחנה שכל אחי דוד אינם מתאימים אל שמ הקשההלכה של בנות יורשות. 

 למלכות. 

 . הקש הלכתי לדיינים

ְׁשָמ֔עּוןהפעלים  ומרמזים לדין בפני רבים שהמינימום הוא שניים והיות ואין בית דין שקול, מוסיפים  רביםהם בלשון  ָתג ּורּו ֣...  ּת 

יו׃ְ֣וַהָּדָבר ֣שלישי. משה רבנו אמר  ָֽ יּ֣וְׁשַמְעּת  ַלֶ֖ ּון֣א  בֵ֥ םַּ֣תְקר  ֶּכ֔ ְקֶׁש֣ה֣מ   .יחידלשון  ֲאֶׁש֣ר֣י 

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
הבאים רק בממונות מותר לדיין מומחה לדון יחיד ורק כשקבלו עליהם המתדיינים שידון יחיד. במצב טעות מסוים הדיין לפי המקורות  

הדיין לא להיות גס לבו בהוראה שסומך על עצמו משלם מביתו עם טועה. בכל הענינים האחרים יש לשבת בדין עם דיינים אחרים. על 

 ללא דיינים אחרים ולא לדחות דעת דיינים אחרים בלי הכרעה ברוב.
רבי אליעזר בנו אומר החושך עצמו מן הדין פורק ממנו איבה וגזל [ מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק לד]

שוטה רשע וגס רוח. אל תהי דן יחידי שאין דן  ד כשלא קבלו המתדיינים אותו על עצמם(כגון שדן יחיטט: )ושבועת שוא. והגס לבו בהוראה 
 ,ה"א[א"פ 'סנה ירושלמי )וילנא(]-אף הקב"ה אינו דן יחידי כנלמד ב      :יחידי אלא אחד. ואל תאמר קבלו דעתי שהן רשאין ולא אתה

א  (יט,כב א"מל) א"ר יהודה בן פזי אף הקדוש ברוך הוא אין דן יחידי שנאמר ֤ בָׁ ֔אֹו וְׁכָׁל־צְׁ סְׁ ב ע ל־כִּ ' י ֵש֣ ת־ה  י א  יתִּ ֤ אִּ ב ר־֑ה' רָׁ ע דְׁ ֣ מ  ן שְׁ ר לֵָׁכ֖ אמ  ו י ֕

מ אֽלֹו: שְׁ י֖נֹו ּומִּ ימִּ יו מִּ לָׁ֔ ד עָׁ יִּם  ע ֵמ֣ מ   שָׁ  .אילו מטין לכף זכות ואילו מטין לכף חובה ה 

 

ם ֶּכ֔ ְקֶׁש֣ה֣מ  ֲאֶׁש֣ר֣י   שני לימודים בפשט הכתוב. אפשר שכל מונח מרבה פרט.  קטן,-פשטא מונח מונח זקף – ְוַהָּדָבר֣ 

לימוד )א( מוצע לומר מתי מתדיינים לפני יחיד. לימוד )ב( מתי מתדיינים לפני שלושה בדיני ממונות. שלושה דיינים מרומזים בהופעת 

ם מרמזים לשלושה דיינים מלת "אלהים" שלוש פעמים בפר' משפטים בפסוקי ארבעה השומרים. אפשר שתוכן הכתוב ותבנית הטעמי

 בכל הנושאים הנמנים במשנה הבאה.
]*[ דיני ממונות בשלשה גזילות וחבלות בשלשה נזק וחצי נזק תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמשה  ]משנה סהד' פ"א,מ"א[

שיש בו דיני  בשלשה האונס והמפתה והמוציא שם רע בשלשה דברי רבי מאיר וחכמים אומרים מוציא שם רע בעשרים ושלשה מפני
דיני ממונות, דהיינו הודאות והלואות בשלושה, אפילו הדיוטות דמן התורה אלהים כתיב בפרשה ומשמע מומחין.  ]פני משה[ :נפשות

 הלוה ולא ימצא מומחין לכופו לדין.וחכמים הקילו שלא להצריך שלושה מומחין כדי שלא תנעול דלת בפני לווין שמא יכפור 

 המלמדים על דיין יחיד בממונות.  להלן מובאים מעשי רב
ר' יצחק ונפק דינא עם  ([ באו לתדיין לפניפני משה])טט ע"פ רבי בא ורבי בנימין בר יפת הוו דיינין קומי ,ה"א[ א"פ 'ירושלמי )וילנא( סנה]

רצה להקיש  :פני משה) ןאתא רבי בא בעי מיטרוף על רבי אמי ואלף מומחה שכפף ודן דינו די .יצא הדין זכאי עמו( .)טט רבי בנימן
רבי  )טט: ועוד מעשה(:.(ולהטריח לר' אמי על שדנו ר' יצחק ביחידי ואליף ליה ר' אמי דמומחה שכפה לדון לפניו ודן דינו דין ור' יצחק מומחה הוא

דיו ולא כן אלפן ר' אמרין ליה תלמי ישב על שער העיר קסרין יחידי( פני משה:)אבהו הוה יתיב דיין בכנישתא מדרתא דקיסרין לגרמיה 
. אמר לון כיון דאנן חמי לי יתיב דיין לגרמי ואתון לגביי כמי שאלו תלמידיו האם לא לימדתנו שלא לדון יחידי(טט: ) אל תהא דן יחידי
כן במה דברים . ותני (מאחר שהם רואין אותי יושב יחידי והן באים מאיליהן לדון לפני הוי כמי שקיבלו אותי עליהן :פני משה) שקיבלו עליהן

 אבל אם קיבלו עליהן דן אפילו יחידי. צריך שלושה(כמו בסיפור המעשה של ר' אבהו בקסרין, כיחידי טט: )אמורים שלא קיבלו עליהן 
יחיד שהוא מומחה לרבים אף על פי שהוא דן דיני ממונות יחידי אין ההודאה בפניו הודאה בבית דין ואפילו היה  [רמב"ם סנהדרין פ"ה,הי"ח]

סמוך, אבל השלשה אף על פי שאינן סמוכין והרי הן הדיוטות ואין אני קורא בהם אלהים הרי ההודאה בפניהם הודאה בבית דין, וכן הכופר 
ית דין בפניהם ואחר כך באו עדים הוחזק כפרן ואינו יכול לחזור ולטעון כמו שביארנו, כללו של דבר הרי הן לענין הודאות והלואות וכיוצא בהן כב

 . מוך לכל הדבריםהס
טעה בשקול הדעת כגון דבר שהוא מחלוקת תנאים או אמוראים ולא נפסקה הלכה כאחד מהן בפירוש ועשה כאחד מהן  ב[רמב"ם סנהדרין פ"ו,ה"]

אותו ולא ידע שכבר פשט המעשה בכל העולם כדברי האחר, אם היה זה דיין מומחה ונטל רשות מראש גלות, או שלא היה נוטל רשות אבל קבלו 
ן בעלי דינין עליהן, הואיל והוא ב מומחה חוזר הדין, ואם אי אפשר להחזיר פטור מלשלם, אחד הנוטל רשות מראש גלות או הנוטל רשות מבית די

 .של ישראל בארץ ישראל אבל לא בחוצה לארץ כמו שביארנו.
דינין עליהן, או שלא היה מומחה אבל קבלו אותו בעלי דינין היה הטועה מומחה ולא נטל רשות ולא קבלו אותו בעלי [ רמב"ם סנהדרין פ"ו,ה"ג]

עליהן לדון להן כדין וטעה ג בשקול הדעת, אם נשא ונתן ביד מה שעשה עשוי וישלם מביתו, אם לא נשא ונתן ביד יחזור הדין, ואם אי אפשר 
 .להחזיר ישלם מביתו

יו ָֽ יּ֣וְׁשַמְעּת  ַלֶ֖ ּון֣א  בֵ֥ יונאמר אלא ואשמיעכם לא  - [תורה תמימה] ַּתְקר  ָֽ בבלי ]כח( אזלינא וגמירנא -, אי גמירנא גמירנא, ואי לא ּוְׁשַמְעּת 

ועל זה אמר דאין בזה לשון שררות, שהרי לא אמר ואשמיעכם אלא ... ושמעתיו שהוא לשון שררה  ...בא לאפוקי ממ"ד  ([הערה כח] :[סנה' ח,א
יו ָֽ יו :מטעם אחר כמבואר לפנינו שם , כדמפרש. ומה שלא נאמרה פרשת נחלות על ידו הואּוְׁשַמְעּת  ָֽ סלוק מגביל מה שיודע יודע ומה  – ּוְׁשַמְעּת 

 שלא ילמד.

 

תָּ֣כל֣ח:י,אדברים  ֵ֥ וא֣א  ֑ ֣תַ֣הה  ּון׃-ָוֲאַצֶּוֵ֥הֶ֣אְתֶכֶ֖םָּ֣בע  רַּ֣תֲעׂשָֽ יםֲ֣אֶׁשֵ֥ ֶ֖  ַהְּדָבר 

תָּ֣כל (,יחא' דב)[ ספרי דברים פרשת דברים פיסקא יח] ֵ֥ וא֣א  ֑ ֣תַ֣הה  ּון׃-ָוֲאַצֶּוֵ֥הֶ֣אְתֶכֶ֖םָּ֣בע  רַּ֣תֲעׂשָֽ יםֲ֣אֶׁשֵ֥ ֶ֖ אלו עשרה דברים  ַהְּדָבר 
  להלן. [א"מ,משנה סנהדרין פ"ד]מסומנים בתוך  שבין דיני ממונות לדיני נפשות.

ספרי פיסקא ]-)סלוק מפסוק קודם( מרכא טפחא בתפקיד כעין לימוד במידת סמוכים. הוא אשר למדנו ב – ָוֲאַצֶּוֵ֥הֶ֣אְתֶכֶ֖ם (,יחא' דב)

 וסק בדייני ממונות ומזה עובר בתמציתיות לדיני נפשות.)דב' א,יז( ע-ש ז[י

תָּ֣כל ֵ֥ ים-א  ֶ֖  )אתנח מחצי פסוק קודם( מרכא טפחא בתפקיד כעין לימוד במידת סמוכים. ממשיך מדיני ממונות לדיני נפשות. – ַהְּדָבר 

לות וחבלות בשלשה נזק וחצי נזק ]*[ דיני ממונות בשלשה גזי ]משנה סהד' פ"א,מ"א[)א( כבר במשנה הראשונה בסנה' יש חיבור כזה 
בשלשה דברי רבי מאיר וחכמים אומרים מוציא שם  האונס והמפתה והמוציא שם רעתשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמשה בשלשה 

 :שיש בו דיני נפשותרע בעשרים ושלשה מפני 

 וגו' [ דיני נפשות בעשרים ושלשה]*[ ,מ"דפ"א 'משנה סנה])ב( מיד אחרי שלוש המשנות הראשונות בסנה' עובר לדיני נפשות 

פ ֤  (כד,כב ' אמרוי)ובחקירה שנאמ'  )טט:ב( בדרישה )טט:א(]*[ אחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות  [א"מ,משנה סנהדרין פ"ד] שְׁ ד   טמִּ חָׁ  א 

֣ה י  ם יִּהְׁ כ ֔ ריכין דרישה וחקירה, שנאמר א"ר חנינא דבר תורה אחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות צ (כד,כב ' אמרוי) [תורה תמימה] לָׁ
 ]סנהדרין ג' א'[: סג(, ומה טעם אמרו דיני ממונות לא בעו דרישה וחקירה, כדי שלא תנעול דלת בפני לוויןסב(משפט אחד יהיה לכם

 דיני ממונות נבדלים מדיני נפשות שלא צריך דרישה וחקירה.מרבנן 
דיני ממונות פותחין בין לזכות בין  )טט:ב(שה ודיני נפשות בעשרים ושלשה דיני ממונות בשל )טט:א(מה בין דיני ממונות לדיני נפשות 

דיני ממונות מטין על פי אחד בין לזכות בין לחובה ודיני נפשות מטין  )טט:ג(לחובה ודיני נפשות פותחין לזכות ואין פותחין לחובה 
ות בין לחובה דיני נפשות מחזירין לזכות ואין מחזירין דיני ממונות מחזירין בין לזכ )טט:ד(על פי אחד לזכות ועל פי שנים לחובה 

דיני ממונות המלמד  )טט:ו(דיני ממונות הכל מלמדין זכות וחובה דיני נפשות הכל מלמדין זכות ואין הכל מלמדין חובה  )טט:ה(לחובה 
ין יכול לחזור וללמד חובה חובה מלמד זכות והמלמד זכות מלמד חובה דיני נפשות המלמד חובה מלמד זכות אבל המלמד זכות א

דיני ממונות גומרין בו ביום בין לזכות בין  )טט:ח(דיני ממונות דנין ביום וגומרין בלילה דיני נפשות דנין ביום וגומרין ביום  )טט:ז(
טט: אפשר       :לחובה דיני נפשות גומרין בו ביום לזכות וביום שלאחריו לחובה לפיכך אין דנין לא בערב שבת ולא בערב יום טוב

 שיש עוד שני הבדלים מדאורייתא.
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 )בהשתתפות נחלת יעקב( (ט)התשע"א,א  יםדבר 6.2 
 

תָּ֣כל֣ח:י,אדברים  ֵ֥ וא֣א  ֑ ֣תַ֣הה  ּון׃-ָוֲאַצֶּוֵ֥הֶ֣אְתֶכֶ֖םָּ֣בע  רַּ֣תֲעׂשָֽ יםֲ֣אֶׁשֵ֥ ֶ֖  ַהְּדָבר 

תָּ֣כל ,יח(א' דב)[ ספרי דברים פרשת דברים פיסקא יח] ֵ֥ וא֣א  ֑ ֣תַ֣הה  ּון׃-ָוֲאַצֶּוֵ֥הֶ֣אְתֶכֶ֖םָּ֣בע  רַּ֣תֲעׂשָֽ יםֲ֣אֶׁשֵ֥ ֶ֖ אלו עשרה דברים  ַהְּדָבר 
 להלן.  [א"מ,משנה סנהדרין פ"ד]מסומנים בתוך  שבין דיני ממונות לדיני נפשות.

ספרי פיסקא ]-)סלוק מפסוק קודם( מרכא טפחא בתפקיד כעין לימוד במידת סמוכים. הוא אשר למדנו ב – ָוֲאַצֶּוֵ֥הֶ֣אְתֶכֶ֖ם,יח( א' דב)

 וסק בדייני ממונות ומזה עובר בתמציתיות לדיני נפשות.)דב' א,יז( ע-ש ז[י

תָּ֣כל ֵ֥ ים-א  ֶ֖  )אתנח מחצי פסוק קודם( מרכא טפחא בתפקיד כעין לימוד במידת סמוכים. ממשיך מדיני ממונות לדיני נפשות. – ַהְּדָבר 

ים-ָּכל ֶ֖ ּוןמקף כבורר הבדלים בהלכות סדרי משפט  – ַהְּדָבר  רַּ֣תֲעׂשָֽ  י הדין(.)היינו הדיינים בבת ֲאֶׁשֵ֥

ּוןמרכא מרבה,  –ֲאֶׁשֵ֥ר סלוק מגביל, ביחד כעין רבוי הגבלות, אפשר שמלמד על ההגבלות בסדרי המשפט בדיני נפשות לעומת  – ַּתֲעׂשָֽ

ה"ו ,רמב"ם סנהדרין פי"א] [בבלי יבמות קב,א] [ב"מ,משנה סנהדרין פ"ד] [א"מ,משנה סנהדרין פ"ד]-דיני ממונות כפי שנלמד ב
 הי"א[

]*[ דיני ממונות בשלשה גזילות וחבלות בשלשה נזק וחצי נזק  ]משנה סהד' פ"א,מ"א[ה הראשונה בסנה' יש חיבור כזה )א( כבר במשנ
בשלשה דברי רבי מאיר וחכמים אומרים מוציא שם  האונס והמפתה והמוציא שם רעתשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמשה בשלשה 

 :שיש בו דיני נפשותרע בעשרים ושלשה מפני 

 וגו' ]*[ דיני נפשות בעשרים ושלשה [,מ"דפ"א 'משנה סנה]יד אחרי שלוש המשנות הראשונות בסנה' עובר לדיני נפשות )ב( מ

פ ֤  (כד,כב ' אמרוי)ובחקירה שנאמ'  )טט:ב( בדרישה )טט:א(]*[ אחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות  [א"מ,משנה סנהדרין פ"ד] שְׁ ד   טמִּ חָׁ  א 

֣ה י  ם יִּהְׁ כ ֔ א"ר חנינא דבר תורה אחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות צריכין דרישה וחקירה,  (כד,כב ' אמרוי) [תורה תמימה] הסביר)ע"כ( ו לָׁ
]סנהדרין ג'  סג(, ומה טעם אמרו דיני ממונות לא בעו דרישה וחקירה, כדי שלא תנעול דלת בפני לוויןסב(שנאמר משפט אחד יהיה לכם

 ונות נבדלים מדיני נפשות שלא צריך דרישה וחקירה.מרבנן דיני ממ: הערה        א'[:

 
 )טט:ב(דיני ממונות בשלשה ודיני נפשות בעשרים ושלשה  )טט:א(מה בין דיני ממונות לדיני נפשות  ([א"מ,משנה סנהדרין פ"ד])המשך 

יני ממונות מטין על פי אחד בין ד )טט:ג(דיני ממונות פותחין בין לזכות בין לחובה ודיני נפשות פותחין לזכות ואין פותחין לחובה 
דיני ממונות מחזירין בין לזכות בין לחובה דיני  )טט:ד(לזכות בין לחובה ודיני נפשות מטין על פי אחד לזכות ועל פי שנים לחובה 

ואין הכל דיני ממונות הכל מלמדין זכות וחובה דיני נפשות הכל מלמדין זכות  )טט:ה(נפשות מחזירין לזכות ואין מחזירין לחובה 
דיני ממונות המלמד חובה מלמד זכות והמלמד זכות מלמד חובה דיני נפשות המלמד חובה מלמד זכות אבל  )טט:ו(מלמדין חובה 

דיני  )טט:ח(דיני ממונות דנין ביום וגומרין בלילה דיני נפשות דנין ביום וגומרין ביום  )טט:ז(המלמד זכות אין יכול לחזור וללמד חובה 
ין בו ביום בין לזכות בין לחובה דיני נפשות גומרין בו ביום לזכות וביום שלאחריו לחובה לפיכך אין דנין לא בערב שבת ממונות גומר

 :ולא בערב יום טוב

 

 ,ה"א[א"דבר המשפט הלכות סנהדרין פי], כפי' מדאורייתאנוספים בדלים השני ה

תָּ֣כל,יח( א' דב) ֵ֥ וא֣א  ֑ ֣תַ֣הה  ּון׃הַ֣-ָוֲאַצֶּוֵ֥הֶ֣אְתֶכֶ֖םָּ֣בע  רַּ֣תֲעׂשָֽ יםֲ֣אֶׁשֵ֥ ֶ֖ ודרשו חז"ל בספרי: אלו עשרת הדברים שבין דיני ממונות , ְּדָבר 
לדיני נפשות. וגם היונתן בן עזיאל תרגם הפסוק ופירשו עפ"י דברי רז"ל אלו. וכולם נמנו בריש פרק אחד דיני ממונות, ורבינו מנאם 

טיהם לעיל, ואח"כ מנה שנים נוספים וביאר פרטיהם בהלכות ב' כולם בפרק זה. ששת הדברים הראשונים סתמם, כיון שכבר ביאר פר
 .מנה העשירי. וראה מה שנכתוב לקמן בהלכה ד' בהלכה י"א' מנה התשיעי וכל פרטיו, ובהלכה ווג'. 
ו, ודיני דיני ממונות וכן הטומאות והטהרות מתחילין מן הגדול שבדיינים ושומעין את דברי ,ה"ו[רמב"ם סנהדרין פי"א] (הבדל ט )טט:

דיני ממונות וכן הטומאות והטהרות מתחילין וכו'.  [השגת הראב"ד]נפשות מתחילין מן הצד ואין שומעין דברי הגדול אלא באחרונה. 
 א"א אין הגמרא כן עכ"ל.

]*[ דיני הטומאות והטהרות מתחילין מן הגדול דיני נפשות מתחילין מן הצד הכל  [ב"מ,משנה סנהדרין פ"ד]מקור הרמב"ם 
 :כשרין לדון דיני ממונות ואין הכל כשרין לדון דיני נפשות אלא כהנים לוים וישראלים המשיאין לכהונה

הכל כשרים לדון דיני ממונות אפילו גר והוא שתהיה אמו מישראל, וגר דן את חבירו הגר  ,הי"א[רמב"ם סנהדרין פי"א] (הבדל י )טט: 
אחת מעיניו כשר לדון דיני ממונות, אבל בדיני נפשות אין דנין אותן אלא כהנים אף על פי שאין אמו מישראל וכן הממזר והסומא ב

 .לוים וישראלים המשיאין לכהונה ולא יהיה אחד מהן סומא אפילו באחת מעיניו כמו שביארנו

ל  י (יז,טו' שפ' דב): גר דן את חבירו דבר תורה, שנאמר [בבלי יבמות קב,א]מקור הרמב"ם  ים עָׁ ֤ שִּ יָך ֑בֹו ֣שֹום תָׁ ֖ ר ֥ה' ֱאֹלה  ֛ ר יִּבְׁח  ֥ ל ְך ֲאש  ָך  מ ֔

ל ְך ל  יָך  מ ֔ ים עָׁ ֤ שִּ יָך תָׁ ב ַאח ֗ ר  ֣ ק  ל  יָך  , מִּ יָך הוא דבעינןעָׁ ב ַאח ֗ ר  ֣ ק   ;דן אפי' ישראל -אבל גר דן את חבירו גר, ואם היתה אמו מישראל , מִּ
 

 :יט,אדברים 
֣תָּ֣כל ֶלְך֣א  בַ֣וּנ ֡ ֗ ר  ח  ַּס֣ע֣מ  ְדָּב֣֣-ַוּנ  ָת֑נּוַהּמ  ינּו֣א  ֶ֖ ֱאֹלה  '֣ ֵ֛ה֣הֵ֥ ָּו ר֣צ  יַּ֣כֲאֶׁשֵ֥ ֔ ר  ֶרְךַ֣ה֣רָ֣הֱאמ  םֶּ֣ד֚ יֶת֗ אַ֣ה֝הּואֲ֣אֶׁש֣רְ֣רא  ֣רַ֣הָּגדֹולְ֣֩וַהּנֹוָר֨

ַָֽע׃֣ ׁשַּ֣בְרנ  ֵ֥ אַ֣עֶ֖דָ֣קד   ַוָּנב ֕

ילת או אחרי מונח)ים( בתח)סלוק, אתנח, זרקא סגול( בד"כ טעם תלשא וטעם תרסא נמצאים בתחילת חצי פסוק : הערה בתבניות הטעמים

פסוק זה הוא מקבוצת הפסוקים הקטנה שבהם הטעמים ]מונח ... [ פזר ]מונח ... [ תלישא אינם או אחרי ]מונח[ ... פזר ]מונח[.  חצי פסוק

 בראש חצי פסוק )אחרי טעם קיסר : אתנח או סלוק( אלא אחרי תבניות טעמים אחרות שבראש חצי פסוק. 

ש...  ,ג(א' ב)ד-ב כגון. ...  ד  לאתנח )חצי פסוק(  - ל ח ֑ ה  א  ר מ ש  ֤ ב  ל-דִּ ֵא֔ רָׁ ֵנ֣י יִּשְׁ כ ל קטן-מהפך פשטא זקף – בְׁ ֵ֛ה֣֣ (ח,א 'דב)וכן .   תלשא – ְּכ֠ ְרא 

ְפנ יֶכֶ֖ם֣ י֣ל  ּת  ֣שּו א תאתנח )חצי פסוק(  - ָהָאֶ֑רץ-ֶאתָנַתֵ֥ אּו ּורְׁ ץ-ב ִ֚ ר  ְׁשַּב֣ע֣֠ה'  קטן-יתיב מונח זקף – הָׁאָׁ֔ ֵתי מונח מונח תלשא– ֲאֶׁש֣ר֣נ  ֲאב ֨ ם ל   כ ֝

ב (יט,א)דב'  וכן ֗ ר  ח  ַּס֣ע֣מ  ֶלְךמונח רביע  – ַוּנ  ֣תָּ֣כל פזר – ַוּנ ֡ ֣֩-א  ְדָּב֣רַ֣הָּגדֹול   מונח תרסאמונח  – ַהּמ 

ב (יט,א)אפשר כי  ֗ ר  ח  ַּס֣ע֣מ  ֶלְך (יט,א)מונח רביע מלמד על לפחות ארבעה לימודים בתבנית הטעמים  – ַוּנ  פזר, במקום לפחות ארבעה  – ַוּנ ֡

 ז ללימוד בתפקיד טעם פזר. אבל אפשר שיש כאן לפחות ארבעה לימודים בלי קשר לטעם פזר.טעמי מונח לרמ

 

ב (יט,א) נתחיל בהסבר בדרך פשט ֗ ר  ח  ַּס֣ע֣מ  מונח רביע, בתפקיד של לפחות ארבעה לימודים, כעין רישום מקוצר מה ארע בהר סיני:  – ַוּנ 

פטים ושרים )אברבנאל במ' שלח יג(, אירגון ארבע מחנות ישראל, מחנה מתן תורה, מעשה העגל, הקמת המשכן, פרה אדומה, מנוי שו

ב (יט,א): ועוד דרךלויה וכהנים.  ֗ ר  ח  ַּס֣ע֣מ   מונח רביע, בתפקיד של לפחות ארבעה לימודים, כמסקנה מהמדרשים: – ַוּנ 

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 ל וחומר ומה דברים שהן חמוריןוהלא דברים ק( ]ספרי פיסקא יט[)מעתיק לשון  [ילקוט שמעוני תורה פרשת דברים רמז תתג])א(  

ועקרבים כקשתות מושלכין בני אדם שראו נחשים [ א,ג ' דב')לקח טוב( דב])ב(  כבשתים לפניהם, דברים שאין חמורין עאכ"ו,
 ישראל היא ארץ טובה )ד( כך בטחון לכבוש אותה מיד-)ג( מזה בטחון שארץ :לפניהם בוטחין הם שכל הכנענים יהו מושלכין לפניהם

 

)בר' אותיות  – ַה֝הּוא (יט,א)התורה שניתנה בסיני מכילה בתוכה אור גנוז ללומדיה המרומז כאן במלת  סוד המסביר את הפשטרמז ורך ד

שם קפיצת האדם או  תלוי בסדר האותיות .אותיות שם הדעת המקשר שמים וארץא'ת ה'שמים ו'את ה'ארץ. רמז לאור הגנוז שבתורה,  א,א(

תקופת הזמן בין היציאה מהר  ]רש"י[פי' לך ארץ של אחד עשר יום שנעשה בשלושה ימים וגם זה לא ברציפות. כ. רמז למהקפיצת הארץ

 סיני )חורב( ובין ההגעה לקדש ברנע הייתה של כל"ט יום )כ' אייר עד כ"ח סיון( ובהן היו רק שלושה ימי תנועה.

ב ,ב(א 'דב) [רש"י] ר יֹום  ֵמֽח ֵר֔ ֥ ד עָׁשָׁ משה ראו מה גרמתם, אין לכם דרך קצרה מחורב לקדש ברנע כדרך הר שעיר ואף הוא  אמר להם - ַאח ֨
֛ית  יא(,י ' בהע')במ מהלך אחד עשר יום, ואתם הלכתם אותו בשלשה ימים, שהרי בעשרים באייר נסעו מחורב שנאמר ֧ה ה ֵשנִּ נָׁ שָׁ י ב  ו יְׁהִּ֞

ש ד  ים ב ח ֑ ֣ רִּ ֖י בְׁע שְׁ ש ה ֵשנִּ ד  ח ֥ שעשו  )רא"ם מדייק כ"ט יום( יבכ"ט בסיון שלחו את המרגלים מקדש ברנע, צא מהם שלושים יוםווגו'  ב 
בקברות התאוה, שאכלו הבשר חדש ימים, ושבעה ימים שעשו בחצרות להסגר שם מרים, נמצא בשלשה ימים הלכו כל אותו הדרך, 

 :ארבעים שנהל ם הסב אתכם סביבות הר שעירבשבילכם למהר ביאתכם לארץ, ובשביל שקלקלתכ וכל כך היתה שכינה מתלבטת
נמצא בשלשה וכו'. פירוש, שהרי מעשרים באייר עד כ"ט בסיון ל"ט יום, הוצא שלשים יום שעשו בקברות  ,ב(א 'דב) [גור אריה]

יה; בכ' יום התאוה, עם יום בואם לקברות התאוה, ושבעה להסגר מרים )במדבר יב, טו(, נמצא שבג' ימים הלכו כל אותו הדרך. וכך ה
, והתרעמו על הבשר לומר "מי יאכילנו בשר" )במדבר יא, )כ' אייר ביום שיצאו מהר סיני( באייר נסעו ובאו לקברות התאוה בעשרים יום

ד(, ואכלו חדש חסר בשר. נמצא שהיה כלה ביום כ' לחדש סיון. וביום כ"א נסעו ובאו חצירות, ושהו שם שבעה ימים, ויום בואם מן 
 :נמצאו כלים שבעה ימים ביום כ"ז. וביום כ"ח נסעו ובאו קדש ברנע, ושלחו המרגלים ביום כ"טהמנין. ו

ֶלְך֣: נסכם אמר להם משה...מהלך אחד עשר יום ואתם הלכתם אותו  - )א,ב( [רש''י] שעל כך פירש ,זה אחד עשר יום [ראב''ע])א( ַוּנ ֡
ֶלְך֣וכאילו אמר '' טט בשלשה ימים. א֣שעיר -ם מחרב דרך הרמהלך י''א יו ַוּנ ֡ אַ֣עֶ֖ד֣גדול בתפקיד המספר שלוש היינו -זקף–ַוָּנב ֕ ַוָּנב ֕
ַָֽע׃ ׁשַּ֣בְרנ  ֵ֥  ''תנועה בלבד . בשלושה ימיָקד 

 

 .ומתגלה נושא הלכתי הגנוז בתורה ההמשך מתחיל בפנימיות התורה

ב (יט,א)  ֗ ר  ח  ַּס֣ע֣מ  )של שלוש אותיות  מ"ו עולה דמ"ב שם ששים וחמש ]ארמון על מכונו, הרב ארמוני )אוצר החכמה([ר"ת ו"מ  – ַוּנ 

שמגיע לשרשו  ד. ומורה בחיבורו על החסד הכפול, שהולך ומתחזק ע(אותיות )של ע"ב שלישיות משם ע"ב משלושה פסוקים בפר' בשלח(
כנאמר  לקוט שמעוני[]ספרי, לקח טוב, י. ... ובהיפוך סדר אותיותיו לסדר בד"ם מוחץ אויבים ומזיקים וזה לימדו שהוא סוד החכמה

ֵנֽהּו: כד(,סח' תה) ים מִּ ֥ יָך ֵמא יְׁבִּ ֑ ב  לָׁ ם לְׁ֥שֹון כְׁ ֥ דָׁ ָ֗ך בְֵׁ֫ גְׁלְׁ ץ ר  ֥ ח  ֽמְׁ ן׀ תִּ ע  ֤ ]פתח שמשמעו רבון, המבצע את הדין  )המקום הששים וחמש זה גי' של שם אדנ"י לְׁמ 

֣תָּ֣כל (יט,א)  (עיניים החדש חלק ט, ע' מו, הרב שריה דבליצקי[ ֶלְך֣א  ְדָּב֣ר-ַוּנ ֡ שהקב"ה הכה  ]לקח טוב[-ר"ת ואכ"ה רמז לנאמר ב – ַהּמ 

)ג"א כקורות( וכן יכה את הכנענים. קשור לשם תכ"ה שבו הכה משה את המצרי, וקשור לשם תכ"ה שם  ועקרבים כקשתותנחשים 

ב (יט,א).  [עבודת ישראל]שמירה  ֗ ר  ח  ַּס֣ע֣מ  ֣תָּ֣כל (יט,א)יו"ד. ס"ת ע"ב שהוא עולה חס"ד, גי' שם הוי"ה במלוי  – ַוּנ  ֶלְך֣א  ְדָּב֣ר-ַוּנ ֡  – ַהּמ 

 לכת"ר.  )קשור(ע"ב  )שם(. בסיכום מכתוב זה לומדים כי לכת"רס"ת כתל"ר העולה 

 

א֣ (יט,א)ס"ת  ְדָּב֣רַ֣הָּגדֹולְ֣֩וַהּנֹוָר֨ סמך אלף ובמלואו גי'  )ס"א(וידוע כי שם אני גי' ...  [א,בבבא קמא  בבליחתם סופר ]רל"א   –ַהּמ 
)מספר הצירופים של שתי  שהם השערים המתהפכים מטמא לטהור כי יש רל"א פנים טמא ורל"א פנים טהור רל"א (עולה ף"ך אל"סמ)

בלי חזרות  של שתי אותיות בין כ"ב אותיות, מספר הצירופים 231+  231=  462=  22*  21הוא  עם חזרות )כגון א"ב וב"א( אותיות בין כ"ב אותיות

וה"נ  הם השקלא וטריא לברור ההלכה והדין במשפט( רל"א שערים פנים ואחור= רל"א. ועוד מפנימיות התורה  231 הוא )כגון א"ב ולא ב"א(
סמך )אות(ב )בבא בתרא(וסיים ב"ב  )אבות נזיקין(ארבעה  )של מלת( אלף)אות(ב )בבא קמא( ע"כ התחיל המסכת מתהפך מנזיקין לישועות

֤י ֲאנִּי  ֔הּוא (לט,לב 'הא 'דב)ע"ש הקרא  )גי' מלת אני כלעיל( סמך לאלףבין בן ננס ע"ש שיהיו כל דיני נזיקין ניתנין  ה ...  ֲאנִּ י ֗ ית ו ֲאח  ֣ ֧י ָאמִּ ֲאנִּ

א פָׁ֔ רְׁ ֣י א  י  ו ֲאנִּ תִּ צְׁ ח   ית ו אֲ  (לט,לב 'הא 'דב)' המלא הפ. מָׁ ֣ ֧י ָאמִּ י ֲאנִּ ֑ דִּ ים עִּמָׁ ֖ ין ֱאֹלהִּ ֤י ֲאנִּי  ֔הּוא וְֵׁא֥ י ֲאנִּ ֣ ה כִּ תָׁ֗ ֣אּו׀ ע  ֽיל:רְׁ צִּ י מ  ֖ ָׁדִּ י ין מִּ א וְֵׁא֥ פָׁ֔ רְׁ ֣י א  י  ו ֲאנִּ תִּ צְׁ ח   ה מָׁ י ֗  ח 

 
ובכן יעזרנו אלקים ע"ד כ"ש הגדול ויצילני מכל מיני נזיקין מסיקין ומציקין ומעיקין ונשא כוס הישועות  ([א,ב ב"חתם סופר ] )המשך

. והנה לפי סדר ששנה אבות מלאכות מ' חסר א' אבות כנבואות הנבאות ולא נראה ברעות ונשמע בשורות טובות נחמות וישועות אמן
שלא  (687)ר "גי' תפז אבות ארבעהלהתחיל אבות נזיקין ארבעה ונר' שכיון להזכיר נזיקין אחר ב' תיבות  )היה לו(הטומאה כו' ה"ל 

פזר, ע"פ ]ספרי[ הפסוק רומז  – ֶלְךַוּנ ֣֡ (יט,א)מביאה אותנו אל  תפזרמלת  .לרשעים פזורנאה לעולם ככל  פזורןליתן להם מקום כינוס כי 

במבוא לסדר נזיקין לומד שנאה לעולם לפזר את ארבעה אבות הנזיקין ללא קשר לפסוק.  [א,בבבא קמא  בבליחתם סופר ]-למזיקים.ה

֣תָּ֣כל (יט,א)אפשר כי  ֣֩-א  ְדָּב֣רַ֣הָּגדֹול צין הלכה למשה מונח מונח תרסא, כעין שלשה תפקידי תרסא מבין שיעורין חציצין מחי – ַהּמ 

מסיני, שגגה )שכחת ידיעה, כעין מחיצה מהידיעה( מלמד על חלוקת נושא הנזיקין בשלוש מחיצות אלו המסכתות בבא קמא, בבא מציעא, 

 בבא בתרא וכולן עוסקות בשיעורי ואומדנות נזיקין של ממונות ולא של נפשות.

... נזיקים בכללות ובפרטות פתיחת בבא קמא  והבור והמבעה וההבער השור נזיקיםבות אבעה אר]*[  ,מ"א[משנה ב"ק פ"א]וכך פותחת 

אַ֣ה֝הּואֲ֣אֶׁש֣ר-מרומזים ב  כלהלן: ְוַהּנֹוָר֨

אַ֣ה֝הּוא (יט,א) גי' רי"ז  – ם"נזיקיארבעה אבות  ,מ"א[משנה ב"ק פ"א]כאיות פתיחת  נזיקיםקדמא ואזלא מרמז ללימוד כללות  – ְוַהּנֹוָר֨

אַ֣ה֝הּו (יט,א)אותיות כמו גי' נזקי"ן גי' רי"ז עולה   ור ֶׁש֣֣ ֶׁש֣֣בעה ואות רֶׁש֣֣אֲ֣ בותאובאותיות הבאות מרמז לפרט היא מ"א של בבא קמא  ָר֨

ֵ֥תָּ֣כל,יח( א' דב)-בדרך הסבר זאת מתברר ש וא֣א  ֑ ֣תַ֣הה  ּון׃-ָוֲאַצֶּוֵ֥הֶ֣אְתֶכֶ֖םָּ֣בע  רַּ֣תֲעׂשָֽ יםֲ֣אֶׁשֵ֥ ֶ֖ הביא אלינו הלכות ממונות תוך  ַהְּדָבר 

הוא חלוקת דיני  (יט,א)והפסוק  דרשו חז"ל בספרי: אלו עשרת הדברים שבין דיני ממונות לדיני נפשות.-שילוב עם הלכות נפשות כ

 ממונות לשלוש מסכתות במשנה ובגמרא ובכל מסכת תחומים אחדים.

ם (יט,א) יֶת֗ ממונות ודיני נפשות( ממונות )כגון עשרה ההבדלים בין דיני בהלכות מונח רביע מלמד על לפחות ארבעה לימודים  – ֲאֶׁש֣רְ֣רא 

פ"ב  –: פ"א בבא מציעא: ארבעה אבות נזיקין אדם או בהמה מזיקה, הבית והעליה,  בבא קמאולפחות ארבעה תחומים בהלכות ממונות: 

פ"ב הל'  –: פ"א בבא בתראפ"י שכירות פועלים;  –מציאות ואבידות, פ"ג הפקדות וחיובי שומרים, פ"ד קנינים, פ"ה איזהו נשך, פ"ו 

ֶרְךַ֣ה֣ר֣פ"י הסכמי קנין. בסה"כ עשרה תחומים. מענין לציין כי בחלק הפרטים יש עשר מלים  –נים, פ"ג חזקה, פ"ד שכ םֶּ֣ד֚ יֶת֗ ֲאֶׁש֣רְ֣רא 
ָת֑נּו ינּו֣א  ֶ֖ 'ֱ֣אֹלה  ֵ֛ה֣הֵ֥ ָּו ר֣צ  יַּ֣כֲאֶׁשֵ֥ ֔ ר   . האם יש קשר לעשרה תחומים בממונות?ָהֱאמ 

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 (חדברים אתחנן ג,כג )התשע" 6.3 
 

תדברים ואתחנן ה,יט:  ֶאל-ֶאָֽ ֶּבר֣֩֨ה֣' ֶּלהּ֣ד  יםָ֣הא ֡ ֣ אָ֣יָס֑ף֣-ָּכל-ַהְּדָבר  ֹולְ֣ול ֣ ֹולָּ֣גדֶ֖ ל֣קֵ֥ ָֽ֣֖ןְ֣וָהֲעָרֶפ֔ ֶהָעָנ ׁש֣  ּ֤תֹוְךָ֣הא  ר֣מ  םָּ֣בָה֗ ְ֣קַהְלֶכ֝
םַ֣על֣ ְכְּתב ֗ ַּֽי  י׃-ַוָֽ ָלָֽ ֶ֖ם֣א  ְּתנ  יםַ֣וַָּֽֽי  ֔ תֲ֣אָבנ  ֻלח ֣  ֣ י ְׁ֣שנ 
בֵ֣ אשונה כתוב בר (א,כ' ית' שמ) ראב"ע[] ְׁד  ים רו י ת ֱאֹלהִּ֔ יםכָׁל ֵא֛ ֥ רִּ בָׁ ל ה ־ה דְׁ ֵא֖ ר הָׁ ֶּבר֣֩֨ה֣' (ה,יט ' וא'דב)ובשנית   ס: ֵלאמ ֽ ֶּלהּ֣ד  יםָ֣הא ֡ ֣ ת־ַהְּדָבר  ֶאָֽ

ם בֵ֣  (א,כ' ית' שמ)דע, כי עשרת הדברים, כאשר הם כתובים בפרשה הזאת, השם אמרם כולם, כי כתוב ...  ֶאל־ָּכל־ְקַהְלֶכֶּ֜ ים רו יְׁד   ֵא֛ת ֱאֹלהִּ֔

ים ֥ בָׁרִּ דְׁ ר ל ההָׁאֵ֖  כָׁל־ה   (ה,יט ' וא'דב) ותחלתם אנכי וסופם וכל אשר לרעך. וגם משה אמר כאשר הזכיר עשרת הדברים בשנית,  ס: ֵלאמ ֽ

ם ֶּבר֣֩֨ה'ֶ֣אל־ָּכל־ְקַהְלֶכֶּ֜ ֶּלהּ֣ד  יםָ֣הא ֡ ֣ ת־ַהְּדָבר   .ואין הפסק ביניהם. ועוד, כאשר נכתבו כולם באצבע אלהים כן אמרם השם כלם, ֶאָֽ

ים֣ (ה,יט ' וא'דב)רי משה דברי השם מעורבין, על כן כתוב: ובעבור, כי בדב...  ֣ ת־ַהְּדָבר  ים (א,כ' ית' שמ) ולאֶאָֽ ֥ רִּ בָׁ דְׁ כאשר כתוב  כָׁל־ה 
 בראשונה. 

ים (ה,יט ' וא'דב) ֣ ת־ַהְּדָבר   אפשר כח מלת "את" מרבה את דברי משה על דברי השם. – ֶאָֽ

ים, והדרך הראשון מצות שהם נטועות מהשם בלב כל אנשי דעת והם רבים. דבור הראשון אנכי. דע, כי כל המצוות הם על שני דרכ
ואין בעשרת הדברים רק השבת לבדה שאינה בכלל שקול הדעת, על כן כל משכיל בכל עם ולשון מודים בהם כי הם נטועים בשקול 

תן התורה רק לאנשי הדעת, ומי והשם לא נהדעת, ועליהם אין להוסיף ולא לגרוע, והם ששמר אברהם עם מצות האחרות נוספות. 
והדרך השנית מצות הנעלמות, ואינן מפורשות למה צוו, וחלילה חלילה, שתהיה מצוה אחת מהן מכחשת  שאין לו דעת אין לו תורה,

שקול הדעת, רק אנחנו חייבים לשמור כל אשר צונו השם, בין שנגלה לנו הסוד, בין שלא נגלה. ואם מצאנו אחת מהן מכחשת שקול 
עת. אינו נכון שנאמין בו, כי הוא כמשמעו, רק בספרי חכמינו ז"ל נבקש מה טעמו. אם היא על דרך משל, ואם לא מצאנו זה כתוב הד

 נבקש אנחנו ונחפש בכל יכלתנו, אולי נוכל לתקן אותה, ואם לא יכלנו נניחה כאשר היא, ונודה שלא ידענו מה היה,
ים (ה,יט ' וא'דב) ֣ ת־ַהְּדָבר   מצוות שהן בשיקול דעת )תשע פרט לשבת()א(  הדברים = המצוות שבעשרת הדברים מצב-כרבמקף  – ֶאָֽ

פה שנמסרה עמם. למצב )ב( נקיימם בין אם מצאנו -מצוות שאינן בשיקול דעת )שבת(. למצב )א( נקיימם ע"פ התורה שבעל)ב( 

 פה ובין אם לא מצאנו הסבר.-הסבר בתורה שבעל

 

ת (ה,יט ' וא'דב)נקדים להסבר טעמי הכתוב  ֣֩-ֶאָֽ ֶּבר ֶּלהּ֣ד  יםָ֣הא ֡ ֣ ם-ָּכל-֨ה'ֶ֣אלהסבר לכתוב  ַהְּדָבר  המרמז ללימוד תורה לפי דעת  ְקַהְלֶכ֝

י עִּמָׁ֔  (י יט,ט)שמ' ית-הלומד. נאמר ב ֣ רִּ בְׁ ע הָׁעָׁם  בְׁד  ֤ מ  ִּשְׁ ֲע֞בּור י נָׁן  ב  ֽעָׁ ב ה  ֣ ע  יָך  בְׁ א ֵאל  ֣ י בָׁ ה ָאנ כִִּ֜ ה הִּנֵ֨ ל־מ ש ֗ ' א  ר הִ֜ אמ  ם ו י ֵג֥ד ו י ֨ ֑ ינּו לְׁעֹולָׁ ֣ ָ֖ך י ֲאמִּ ְך וְׁג ם־בְׁ

ל־ֽה': ם א  ֖ י הָׁעָׁ ֵר֥ בְׁ ת־דִּ ה א  ֛ שה' התנצל לפני משה רבנו על שיתגלה לבני ישראל בדרגה נבואית הנמוכה מדרגת [ ]אור החייםפירש  מ ש 

פה -א. טט: וזה כלל המצוות והתורה שבעלהתגלותו הרגילה למשה רבנו כדי שהעם יאמינו שה' מדבר עם משה ויאמינו בתורה שמשה הבי

 שלא שמעו במתן תורה. 

֣֩ ֶּבר ל֣תרסא בתפקיד מחיצה או מחיצות של  – ּד  ָֽ֣֖ןְ֣וָהֲעָרֶפ֔ ֶהָעָנ ׁש֣  ּ֤תֹוְךָ֣הא  קטן, שיש בו שני -שתבנית טעמיו מהפך פשטא מונח זקףמ 

כדי שהעולם יעמוד בגלוי כלשהו של ה' ֨ה'֣מות לימודים ולפחות אחד מהם יוצא מפשט המקרא והוא מרמז למחיצות רוחניות של הצטמצ

ם-ָּכל-ֶאל-המרומז ב לפי דרגות הדעת של אנשים שונים בבני ישראל֨ה'֣ תורת התגלותול מקף מקף, מקף אחד יתמוך בפי'  – ְקַהְלֶכ֝

ע"פ  ]רמב"ן[-פ הבנתנו ב)א( אדם ללא דעת אין לו תורה, טט: עליו לשאוף להיות בעל דעת )ב( אדם בעל דעת יש לו תורה. ע" ]ראב"ע[

ם-ָּכל-ֶאלתרגום אונקלוס על   מקף מקף ירמזו על דרגות דעת אחדות בקהל.  – ְקַהְלֶכ֝

ם-ָּכל-֨ה'ֶ֣אלבהמשך להסבר זה טעמי הכתוב  קדמא ואזלא ירמזו ללימוד בכעין כלל ופרט. כעין כלל להתקדם וללכת בהשגת  – ְקַהְלֶכ֝

 הן שיקול דעת אל מצוות שאין בהן שיקול דעת לבקש את טעמם. ובכלל להתעלות בתורת ה'.דרגות הדעת בתורה ולהשיג ממצוות שיש ב

֣֩-בהמשך נביא הסבר נוסף ל ֶּבר  ]אדמו"ר ממ"ש[.-, או חדירת קדושה מעבר למחיצת הגשמיות ע"פ הסבר התרסא בתפקיד מחיצה – ּד 

ר  כלליים בתורה: פשט, רמז, דרש, סוד.  רביע, כעין ארבעה פרטים להשגת דעת התורה וה' בארבעה מהלכים – ָּבָה֗

שלעבודת ה' וקיום מצוותיו בחינת הדעת שבכל נפש מישראל צריכה יראה תתאה )מעונש(, יראה  ]תניא פמ"ב[ועוד ארבעה פרטים ע"פ 

 עילאה )בושה מרוממות(, אהבה תתאה )מקבלת שכר(, אהבה עילאה )ללא פניות(.

ָֽ֣֖ן֣וְ֣הפרט השני  ֶהָעָנ ׁש֣  ּ֤תֹוְךָ֣הא  ל֣מ   בכלל של השגת דעת תורה נלמד לעיל.ָהֲעָרֶפ֔

 

ת (ה,יט ' וא'דב)  ֶּלה-ֶאָֽ יםָ֣הא ֡ ֣ לקי בסיני )א( לבעלי דרגות -, )א( העברת הגלוי של הקול האתפקידי פזרמונח פזר, כעין שתי  – ַהְּדָבר 

֣֩דעת גבוהות והם הנביאים והחכמים שבכל דור ודור.  ֶּבר ר' יוחנן אמר קול  ת רבה יתרו כח,ו[]שמו-שיעור, כנדרש ב –תרסא  – ּד 
 רבנן אמרי שלא היה לו בת קול, ,א' נחלק לז' קולות והם נחלקים לע' לשון, רשב"ל אמר שממנו נתנבאו כל הנביאים שעמדו

 , )ב( לימוד מבריאת האדם לבריאת העולם והקמת המשכן השמימי ושעל הארץ.תפקידי פזר

ד"א כתיב ה' בחכמה יסד ארץ וגו' )משלי ג( ואומר ואמלא אותו רוח אלהים ...  [גמדרש תנחומא )ורשא( פרשת פקודי סימן ]
בחכמה )שמות לא(, ללמדך שהמשכן שקול כנגד כל העולם וכנגד יצירת האדם שהוא עולם קטן כיצד כשברא הקדוש ברוך הוא את 

דין כך התחיל הקדוש ברוך הוא לבראות את עולמו כילוד אשה בראו, מה ילוד אשה מתחיל בטבורו ומותח לכאן ולכאן לארבעה צד
עולמו מאבן שתיה תחלה וממנה הושתת העולם, ולמה נקרא שמה אבן שתיה, מפני שממנה התחיל הקדוש ברוך הוא לבראות את 

כ֧  (,יזטו ' בש')שמעולמו, וברא בית המקדש למעלה שנאמר  ָך֛  ֹוןמָׁ בְׁתְׁ לְׁתָׁ  לְׁשִּ ֖  סא הכבודכלשבתך כנגד , אל תקרא מכון אלא מכוון 'ה֑  פָׁע 
ד לֹות הע ש ֣  (איוב ט,י)כמש"ל, ויצירת הולד כיצירת העולם, כנגד יצירת הולד במעי אמו, א"ר יוחנן מאי דכתיב  ין גְָׁ֭ ק ר ע ד־ֵא֣ לָׁ֗אֹות ֵח֑  וְׁנִּפְׁ

ין ד־ֵא֥ ֽר ע  פָׁ סְׁ ימי בראשית וכולן בגן עדן  תדע לך שכל הנשמות שהיו מן אדם הראשון ושיהיו עד סוף כל העולם כולן נבראו בששת :מִּ
יֶ֣֩את )דב' נצ' כט,יד( וכולן היו במתן תורה שנאמר ֣ -ּכ  ָּמ ּנּו ה֣ע  רֶ֣יְׁשנֹ֝וּ֣פ ֗ ֹוםוגו' ֲאֶׁש֨ נּוַ֣הּיָֽ ָּמֵ֥ ה֣ע  ֵּ֛נּוּ֣פ ֶ֖ יֶנ ר֣א  תֲ֣אֶׁשֵ֥  (איוב ט,י) ומה שאמר, ,ְוא ֨

ד לֹות הע ש ֣  ין גְָׁ֭ ר ע ד־ֵא֣ ק   .  אלו גדולות שעושה הקדוש ברוך הוא ביצירת הולד, ֵח֑

-, מכאן שגם המשכן וגם בריאת העולם הם כשהמשכן שקול כנגד כל העולם וכנגד יצירת האדם שהוא עולם קטן כן למד -לפני –טט 

ד לֹות הע ש ֣  (איוב ט,י) ...א"ר יוחנן  ין גְָׁ֭ ר ע ד־ֵא֣ ק  לָׁ֗אֹות ֵח֑ ין וְׁנִּפְׁ ֽר ע ד־ֵא֥ פָׁ סְׁ  :מִּ

ת )דב' וא' ה,יט(אולי אפשר לקשר זאת אל  ֶּלהַהְּד֣-ֶאָֽ יםָ֣הא ֡ ֣ ולומר כי תפקיד שני של טעם פזר מעביר ללמוד מבריאת האדם לבריאת  ָבר 

העולם והקמת המשכן השמימי ושעל הארץ. )דרשת מכון כמשמע מכוון נמצאת גם ב: ]מסכת שמות ספר חיבוט הקבר פ"א,ה"א[, 

 ]ירושלמי ברכות פ"ד ה"ה[, ]מכילתא דרבי ישמעאל בשלח פר' י'[(
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

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

 ירושלמי סוטה פ"ח,ה"ג, שה"ש רבה פרשה ה([ וכןקלים פ"ו דף מט טור ד /ה"א )]ירושלמי ש
ם֣ (ה,יט ' וא'דב)כיצד היו הלוחות כתובים רבי חנניה בן גמליאל אומר חמשה על לוח זה וחמשה על לוח זה הדא הוא דכתיב  ְכְּתב ֗ ַּֽי  ַוָֽ

ים֣-ַעל ֔ תֲ֣אָבנ  ֻלח ֣  ֣ י ן אמרין עשרה על לוח זה ועשרה על לוח זה הדא הו' דכתיב ויגד חמשה על לוח זה וחמשה על לוח זה ורבנְׁשנ 
לכם את בריתו אשר צוה אתכם לעשות עשרת הדברים עשרה על לוח זה ועשרה על לוח זה רבי שמעון בן יוחי אמר עשרים על לוח 

םַ֣על (ה,יט ' וא'דב)זה ועשרים על לוח זה דכתיב  ְכְּתב ֗ ַּֽי  ים֣-ַוָֽ ֔ תֲ֣אָבנ  ֻלח ֣  ֣ על לוח זה ועשרים על לוח זה רבי סימאי אמר  עשריםְׁשנ י
ֽים (תשא לב,טו ')שמארבעים על לוח זה וארבעים על לוח זה  ֖ה ֵה֥ם כְֻׁתבִּ ז  ֥ה ּומִּ ז  חנניה בן אחי רבי יהושע אומר בין כל דיבור טטרגונה  מִּ

טי הדין קרייא הוה אמר יפה ודיבור דיקדוקיה ואותיותיה של תורה ממולאים בתרשיש כימא רבא רבי שמעון בן לקיש כד הוה מ
 לימדני חנניה בן אחי רבי יהושע מה הים הזה בין גל גדול לגל גדול גלים קטנים כך בין כל דיבר ודיבר דיקדוקיה ואותיותיה של תורה 

ם (ה,יט ' וא'דב) ְכְּתב ֗ ַּֽי  עלמא הכתב היה  רביע, הקב"ה כתב עשרת הדברות על הלוחות. מחלוקת כמה פעמים היו כתובים. אבל לכולי – ַוָֽ

 נראה בשני צדדים של כל לוח, שזה בסה"כ ארבע מקומות.

בצד אחד נראה כקריאתו ובצד  ]בבלי שבת קד,א[ רבי חנניה בן גמליאל אומר חמשה על לוח זה וחמשה על לוח זה )המשך ירו' שקלים(

 שכנגדו נראה הפוך, שניים שהם ארבע.

 שניים שהם ארבע. .בצד אחד נראה כקריאתו ובצד שכנגדו נראה הפוךה ורבנן אמרין עשרה על לוח זה ועשרה על לוח ז
)טט: נכתב פעם אחת על כל לוח, ונקרא כקריאתו משני עבריהם. שניים  רבי שמעון בן יוחי אמר עשרים על לוח זה ועשרים על לוח זה

 שהם ארבע.(

ֽיםמִּ  (תשא לב,טו 'שמ) רבי סימאי אמר ארבעים על לוח זה וארבעים על לוח זה ֻתבִּ ֖ה ֵה֥ם כְׁ ז  ֥ה ּומִּ ביוונית פירושה  – טטרה :)טט. טטרגונה ז 
 צורה שטוחה בעלת ארבע זויות. הדברות היו כתובות בארבע פאות של כל לוח.(  – טטרגוןארבע, 

ן (תשא לב,טו 'שמ)להשוואה מוצג במלואו  ה  מִּ ד מ ש  ן ו ֵי֤ר  פ  ָׁ֑דֹו לֻ -ו יִּ֝ ת בְׁי ת הֵָׁעֻד֖ ֵנ֛י ֻלח ֥ ר ּושְׁ הָׁ֔ ֽים׃הָׁ ֻתבִּ ֖ה ֵה֥ם כְׁ ז  ֥ה ּומִּ ז  ם מִּ ֵריה ֔ בְׁ ֵנ֣י ע  שְׁ ֻתבִּים  מִּ ת כְׁ  ח ֗

ת םרביע, כמרמז לארבעה צדדים  – ֻלח ֗ ֵריה ֔ בְׁ ֵנ֣י ע  שְׁ ֻתבִּים  מִּ    כְׁ

 

אָ֣יָס֑ף (ה,יט ' וא'דב) [1092]דבר מלכות ואתחנן התשע"ח, ע' סט, ליקוטי שיחות חלק ד' אדמו"ר ממ"ש, ע'  ֹולְ֣ול ֣ ֹולָּ֣גדֶ֖  דרש קֵ֥

 ]תניא פל"ו[-)הד(. ע"פ המבואר ב קול-בתהיה לקולו א אמר רשב"ל ... הקול שהיה יוצא מפי הקב"ה ל [כט,ט שמות רבה פר' יתרו]
הגלוי האלקי בשעת מתן תורה, הוא מעין הגלוי שיהיה לעתיד לבוא, שאז יתגלה אור ה' בתכלית הגלוי ללא כל הסתר וצמצום. עד 

ֵבֽר: ס )ישע' מ,ה( תובכ, כשתחדור הקדושה בדבר הגשמי עצמו י ֖ה' דִּ ֥ ֛י פִּ ו כִּ דָׁ֔ ר  י חְׁ ֤אּו כָׁל־בָׁשָׁ ֣בֹוד ֑ה' וְׁרָׁ ֖ה כְׁ טבע הקול הוא, שמגיע . וְׁנִּגְׁלָׁ
 )הד(.  קול-במתן תורה הקול חדר ונספג בגשמיות העולם ולכן לא היתה לו בת, ... אבל ומכה בעצם גשמי, הוא נעצר וחוזר ממנו הד

ֶּבר֣֩ (ה,יט ' וא'דב) תרסא בתפקיד מחיצה, שעצם גשמי מחזיר קול אבל במתן תורה הקדושה הוסרה תכונת המחיצה של החומר  – ּד 

ֹול (ה,יט ' וא'דב) והקדושה חדרה ונספגה בחומר, ֹולָּ֣גדֶ֖  שהוא למעלה מהגבלות והשתלשלות ושלפניו גשמיות ורוחניות שוים קֵ֥
ֹול (ה,יט ' וא'דב). והוא חודר גשמיות ֹולָּ֣גדֶ֖ טעם טפחא בתפקיד שנוי בגשמיות המאפשרת לקול הקדושה להיספג בה ולא לדחותה.  – קֵ֥

ֹול (ה,יט ' וא'דב) ֹולָּ֣גדֶ֖ שזאת ספיגת לימוד התורה בלא מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, לומד האדמו"ר  – קֵ֥
 . עהו' ועושה מחלקו בעולם דירה לו יתברךשכחה  והתורה מורגשת ביהודי הלומדה בכל עניניו גם הגשמיים, עד ש'בכל דרכיך ד

אָ֣יָס֑ף (ה,יט ' וא'דב) האדמו"ר ממ"ש לומד שמשמעותו אין כל הגבלה. וצ"ע עיון מפני שתבנית הטעמים מונח אתנח עשויה לפעול  ְול ֣

אחרים כרבוי הגבלות. אפשר שמהמקור הבא תובן ההגבלה במשמע שתורה, מגילת אסתר והלכות לא יתבטלו לעומת דברים 

ר' יוחנן ורשב"ל ר' יוחנן אמר הנביאים והכתובים עתידין ליבטל וחמשת סיפרי  ,ה"ה[א"רושלמי )וילנא( מגילה פ]ישיתבטלו. 
אָ֣יָס֑ף (יט,ה ' וא'דב) תורה אינן עתידין ליבטל מה טעמא ֹולְ֣ול ֣ ֹולָּ֣גדֶ֖ רשב"ל אמר אף מגילת אסתר והלכות אינן עתידין ליבטל  קֵ֥

ֽם: (אסתר ט כח) ונאמר להלןולא יסף  קול גדול נאמר כאן עָׁ ז רְׁ ם ֹלא־יָׁ֥סּוף מִּ ֖ רָׁ ֖ם ֽלֹו: (ו,חבקוק ג) הלכות וְׁזִּכְׁ י֥כֹות עֹולָׁ  ֲהלִּ

ֹול-כאשר הקב"ה מדבר ב ]ספרי במדבר נשא פיסקא נח[ע"פ  ֹולָּ֣גדֶ֖ אָ֣יָס֑ףאז ע"י  קֵ֥ ע"פ ר' יאשיה ההגבלה שהכל שותקים  ְול ֣

 ברים בקול נמוך.מלאכים מדהוע"פ ר' יונתן ההגבלה ש

 

י (ה,יט ' וא'דב) ָלָֽ ֶ֖ם֣א  ְּתנ  ַּֽי  םַ֣על (ה,יט ' וא'דב) על ידי משה נתנה תורה בסיני שנאמר [א"מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פ] ַוָֽ ְכְּתב ֗ ַּֽי  ֣ -ַוָֽ ְׁשנ י
י ָלָֽ ֶ֖ם֣א  ְּתנ  יםַ֣וַָּֽֽי  ֔ תֲ֣אָבנ  פָׁ  (כו,מו' בח' וי) ולהלן הוא אומר ֻלח ֣ שְׁ ים וְׁה מִּ ֣ ֻֽחקִּ ל ה ה  י ֵא֠ ֖ ינ  ֥ר סִּ ל בְׁה  ֵא֑ רָׁ ִּשְׁ ֵנ֣י י ין בְׁ ן ֔ה' ֵבי֕נֹו ּוֵב֖ ֣ ר  נָׁת  ים  וְׁה תֹור ת  ֲאש  טִּ

ֽה: פ י ד־מ ש  ל  תורה שנתן הקדוש ברוך הוא לישראל לא נתנה אלא ע"י משה שנא'. בְׁ ֵא֑ רָׁ ִּשְׁ ֵנ֣י י ין בְׁ זכה משה להיות שליח בין בני ֵבי֕נֹו ּוֵב֖
 .ישראל למקום

ֶ֖ם (יטה, ' וא'דב) ְּתנ  ַּֽי  פה. משה קבל -טפחא ללא מרכא לפניה, בתפקיד שנוי ורבוי. וזהו ענינו של ספר דברים שהוא תחילת התורה שבעל – ַוָֽ

ועל היסודות האלה אמר  [250אדמו"ר ממ"ש, ע'  ,שיחות התש"ןדבר מלכות דב' התשע"ח, ע' רמ"ד, ]פה. -תורה מסיני ותורה שבעל
)טט: כמו שהסברנו לעיל  נו שדבר ה' נתלבש בשכלו. והתגלות התורה כפי שנתלבשה בדעתו ובהשגתואת ספר דברים "מפי עצמו" היי

ע ת  ,ג(כט ' תבואדב) פעלה שנקלטו כל ענייני מתן תורה בדעתם ובהשגתם של ישראל, בחינת להשגת התורה של כל אחד לפי דעתו( ד ֔ ֵלב  לָׁ

ע   מ ֑ שְׁ ֣יִּם לִּ ֖אֹות וְָׁאזְׁנ  רְׁ ֥יִּם לִּ דבר מלכות ]. )טט: עד שתלמיד עומד על דעת רבו( בלשון רז"ל "ארבעין שנין ... קאי איניש אדעתיה דרביה"ו וְֵׁעינ 
ומזה משה סידר משנה תורה פרשה אחר פרשה, לא סדר אלא  [42אדמו"ר ממ"ש, ע'  יט,שיחות דב' התשע"ח, ע' רמ"ד, ליקוטי 

 .בהכרח שסדר הפרשיות מובן ומושגלהדרש, כי בספר דברים השיג משה את סדר הדברים בשכלו, ו

י (ה,יט ' וא'דב) ָלָֽ סלוק, כמגביל אפשר שאומר שלא לסטות מהמסורת שמסר משה ודרכי הלימוד שמסר. אפשר כנאמר בקטע הבא של  – א 

יו (כז,כפי'  'במ) יהושע קבל ממשה שנאמר]אבות דרבי נתן[ המלמד שלא סטו ממסורת משה  ֑ לָׁ ָ֖ך עָׁ ה ֵמֽהֹודְׁ ֥ תָׁ ֵנ֥י  וְׁנָׁת  ת בְׁ ֖ ֔עּו כָׁל־ֲעד  מְׁ ִּשְׁ ע ן י ֣ לְׁמ 

ֵאֽל: רָׁ י יְׁהֹו֔ש  (שופטים ב,ז) זקנים קבלו מיהושע שנאמר יִּשְׁ ים  ַאֲחֵר֣ יכּו יָׁמִּ ֤ ר ה ֱארִּ ים ֲאש ֨ זְֵׁקנִּ֗ י ה  ל׀ יְֵׁמ֣ ע  וְׁכ ֣ י יְׁהֹוֻש֑ ְֵׁמ֣ ל י ת־֔ה' כ ֖ ֤דּו הָׁעָׁם  א  בְׁ ּוע  ו י ע 

ֲעשֵ֤  ת כָׁל־מ  ֗אּו ֵא֣ ר רָׁ ֣ ֵאֽל:ֲאש  רָׁ יִּשְׁ ה לְׁ ֖ ר עָׁשָׁ ֥ ' ה גָׁ֔דֹול ֲאש   וגו' ה ה 

 

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 
 

 

 

 התשעט -התשעח -פה -והתורה שבעל טעמי המקרא/©Oct-19         244/207   ZZFisher-24 פתש"ה–תשרי–ה"כ

 zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

http://www.Taamei-Hamikra.co.il 

יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 (טדברים אתחנן ג,כג )התשע" 6.4 
 

ָּ֣ב֑ם: ז,ודברים ואתחנן  ַּבְרָּתֶ֖ יָךְ֣וד  ַּנְנָּת֣םְ֣לָבֶנ֔ ָך׃ְ֣֣֣֣֣֣֣֣וׁש  ּ֣וְבקּוֶמָֽ ְבָׁשְכְּבָךֶ֖ ֶרְךּ֣וָֽ ּוְבֶלְכְּתָ֣ךַ֣בֶּד֔ יֶתָך֣  ְבְּתָ֤ךְּ֣בב  ְּ֣בׁש 
ַּנְנָּת֣ם֣וְ֣ )דב' וא' ו,ז( )תו"ת([ תורה תמימה] ַּנְנָּת֣ם֣ אמר רב ספרא משום רבי יהושע בן חנניא, מאי דכתיב -ׁש  ַּנְנָּת֣ם֣אל תקרא ְוׁש  אלא ְוׁש 

כט(ושלשתם, לעולם ישלש אדם שנותיו שליש במקרא שליש במשנה שליש בגמרא
  :]קדושין ל' א'[ 

משנה והגמרא, שאז יהיה באור הכתוב רק ע"י למוד המקרא עם ההוא ...  ושלשתם-כושננתם המשמע של  ]תו"ת הערה כט[ע"פ 
הלמוד מבורר מאד. וזהו שאמר אל תקרי ושננתם כלומר אי אתה יכול לבוא לידי הוראת המלה הזאת במלא מובנה אלא עפ"י 

 .בפיך אתה, ולכן כשאתה מוסר דברי תורה לבניך יהיו מחודדים מקודם ע"י למוד כזה המשולש

 

נֹות עוד פעם, אחרי דלא הזכיר עד כה הלמוד בפה כ"א בלב)כי ושננתם( לומר  דאי אפשרנאמר עוד  ]תו"ת הערה כט[-ב  דהוא במובן השָׁ

ָך׃ ' ו,ו(דב' וא)) ַ֣הּיֶֹ֖וםַ֣על־ְלָבֶבָֽ יְ֣מַצְּוךֵָ֛ ֹ֧ כ  רָ֣אנ   , והיה צ"ל על לבבך ודברת בם, וגם היה צ"ל ושניתם לבניך. ( ֲאֶׁש֨

למידים יהיה בקי ונאמר שזה מסברה. מוצע הסבר ע"פ תבנית הטעמים של הערה זאת מצביעה על כך, שלכאורה אין הוראה שהמלמד לת

 לימוד לאחריו ואלפניו שכולל את השנון למלמד ולתלמיד.

ָּ֣ב֑ם )דב' וא' ו,ז( ַּבְרָּתֶ֖ יָךְ֣וד  ַּנְנָּת֣םְ֣לָבֶנ֔ יָך֣)סלוק של פסוק קודם( – ְוׁש  ַּנְנָּת֣םְ֣לָבֶנ֔ קטן והוא פעולה או מצוה ואחריו -מונח זקף – ְוׁש 

ָּ֣ב֑ם ַּבְרָּתֶ֖ והוא פעולה או מצוה. תבנית טעמים ותוכן כזה עשוי לפעול בתפקיד של לימוד לאחריו וזהו לימוד לתלמידים ולמורים  – ְוד 

ַ֣הּיֶֹ֖ום֣ ' ו,ו(דב' וא)וללמוד לאחריו אל  יְ֣מַצְּוךֵָ֛ ֹ֧ כ  רָ֣אנ  ָך׃ֲאֶׁש֨ שהלימוד של המורה שיהיה מחודד בלבו ובפיו קודם שמוסר  ַעל־ְלָבֶבָֽ

 מידיו.לתל

 

ַּנְנָּת֣ם֣ )דב' וא' ו,ז( "ת[תו] ַּנְנָּת֣ם֣ת"ר,  -ְוׁש  שיהיו ד"ת מחודדים בפיך, שאם ישאל לך אדם דבר אל תגמגם ותאמר לו אלא אמור לו ְוׁש 
א: (,ד)משלי ז מיד שנא' ֽ רָׁ קְׁ ֥ה תִּ ינָׁ בִּ ע ל  תְׁ ּ֝ומ דָׁ ֑ י אָׁ תִּ ה ֲאח ֣ כְׁמָׁ חָׁ ָֽ֭ ר ל   ֱאמ ֣

ל(
  :]קדושין ל' א'[ 

ובספרי הגירסא שיהיו דברי תורה מסודרים בפיך, והיא גירסא יותר מכוונת לכונת המאמר, כי כנודע הסידור .. . [ל]תו"ת הערה 
 :מועיל לבקיאות וידיעת דבר לאשורו דבר על אופניו

֥ה  (,ד)משלי זדרשת התלמוד לכתוב  ינָׁ ע ל בִּ תְׁ ּ֝ומ דָׁ ֑ י אָׁ תִּ ה ֲאח ֣ כְׁמָׁ חָׁ ָֽ֭ בבלי ]-וב אמר רבי יונתן ... ז,ב[ ]בבלי סנהד'-מתיחסת להל' דיינים ב ל 
 לא תאמרהו! -אומרהו, ואם לאו  -ברור לך הדבר כאחותך שהיא אסורה לך  אם...  ר' יוחנן אמר...  [שבת קמה, ב

הגס לבו בהוראה וקופץ וחותך את הדין קודם שיחקרהו בינו לבין עצמו עד שיהא לו ברור כשמש הרי  [רמב"ם סנהדרין פ"כ, ה"ז] אם
הּו: (איוב כט,טז) ה רשע וגס רוח, כך צוו חכמים הוו מתונין בדין, וכן איוב הוא אומרזה שוט ֵרֽ קְׁ חְׁ י א  עְׁתִּ ֣ ב ֹלא־יָׁד  ֖ ]שו"ע חו"מ, הל' וכן  וְׁרִּ

 דיינים סי' י, ס"א[

֥  (,ד)משלי ז רבי אליעזר אמר: מהכא [בבלי עירובין נד,ב] ינָׁ בִּ ע ל  תְׁ ּ֝ומ דָׁ ֑ י אָׁ תִּ ה ֲאח ֣ כְׁמָׁ חָׁ ָֽ֭ ר ל  א:ֱאמ ֣ ֽ רָׁ קְׁ מודעים לתורה. רבא אמר:  עשה -ה תִּ
  .עשה מועדים לתורה

א( }א{ אחר שיצא מבהכ"נ, )א( א א'[ א[ ילך ]א[ א'{ לבה"מ; * )ב( ב[ ויקבע [ שו"ע או"ח הלכות בית הכנסת סי' קנה, ס"א] עשה
הגה: ואף מי שאינו יודע ללמוד הרויח הרבה. * עת )ג( ללמוד, וצריך שאותו עת יהיה קבוע )ד( ג[ שלא יעבירנו אף אם הוא סבור )ה( ל

)הר"י פ"ק  )ו( ילך לבה"מ ושכר הליכה בידו, )ז( או יקבע לו מקום )ח( וילמוד )ט( מעט במה שיודע )י( ב ויחשוב בעניניו ויכנס בלבו יראת שמים

 .דברכות(

יָך )דב' וא' ו,ז( ַּנְנָּת֣םְ֣לָבֶנ֔ ודים. לימוד )א( בהל' דיינים בירור הדין באופן מסודר עד שיהא קטן מלמד שני לימ-קטן, זקף-מונח זקף – ְוׁש 

ברור כשמש ורק אז יאמרהו. לימוד )ב( קביעת עתים קבועים ללימוד תורה מסודר )ולא קטע פה וקטע שם( ומומלץ שיהא אחר 

 התפילה של שחרית לפני עיסוק בדבר הרשות.
 

ַּבְרָּתֶ֖֣ )דב' וא' ו,ז(  מגביל, הסבר בעקבות הסבר הרב י"מ רושצקי הי"ו אתנח – ָּב֑ם יבתפקיד רבוי ושנו טפחא - ְוד 

חלקי תפילה שאינם תפילת )בשלום אדם שבא לפניו שעת פיסקא ובפרקים שואל  ,)סוף( ה"א[תלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת ברכות פרק ב]

מפני הכבוד. נשמעינא  ]דף יג עמוד ב[ראה או מפני הכבוד ומשיב. מפני מה הוא משיב מפני הי (עמידה, ראה שו"ע להלן או"ח סי' סו ס"א
מן הדא ובאמצע שואל מפני היראה ומשיב מפני הכבוד דברי ר"מ הא בקדמיתא שואל מפני הכבוד ומשיב מפני הכבוד: ובאמצע 

צע שואל שואל מפני היראה ומשיב דברי ר"מ. מפני מה הוא משיב מפני היראה או מפני הכבוד נשמעינה מן הדא ר' יהודה אומר באמ
הפסוק  באמצעמפני היראה ומשיב מפני הכבוד הא קדמייתא שואל מפני היראה ומשיב מפני היראה. עד כדון באמצע הפרשה ואפילו 

ָּ֣ב֑ם ז[,ו ' וא']דבר' ירמיה מדמי ר' יונה משתעי ר' חונה רב יוסף  ַּבְרָּתֶ֖  :מיכן שיש לך רשות לדבר בםְ֣וד 

 
* )א( א'( בין הפרקים, )ב( א א( שואל בשלום )ג( אדם נכבד, ומשיב שלום * )ד( לכל  [ס"א שו"ע או"ח הלכות קריאת שמע סי' סו,]

אדם. ובאמצע, שואל בשלום מי שהוא ירא ממנו >א< א'[ כגון: )ה( ב( אביו או רבו, ג( או מי שהוא )ו( ב ב'[ גדול ממנו )ז( בחכמה 
פילו ג באמצע )י( ]ד[ הפסוק, )יא( ג'[ חוץ מפסוק שמע ישראל ד'[ )ח( וכ"ש מלך * )ט( או אנס, * ומשיב שלום לאדם נכבד * וא

 .ובשכמל"ו * שלא יפסיק )יב( בהם כלל, )יג( אם לא מפני מי שירא שמא יהרגנו

 
אמר רבי זכריה בן קבוטל וכו'. מתני ליה רב חנן בר רבא לחייא בר רב קמיה דרב: אמר רבי זכריה בן קפוטל. ומחוי  [בבלי יומא יט,ב]
וכי האי גוונא מי שרי? והא אמר רבי יצחק בר שמואל בר  -קריאת שמע הוה קרי.  -ונימא ליה מימר?  -ה רב בידיה: קבוטל. לי

מרתא: הקורא את שמע לא ירמוז בעיניו, ולא יקרוץ בשפתותיו, ולא יורה באצבעותיו. ותניא, רבי אלעזר חסמא אומר: הקורא את 
בפרק ראשון,  -לא קשיא: הא  -עליו הכתוב אומר: ולא אתי קראת יעקב!  -, ומראה באצבעו שמע ומרמז בעיניו, ומקרץ בשפתותיו

 בפרק שני.  -הא 
ָּ֣ב֑ם )דב' וא' ו,ז( תנו רבנן: ַּבְרָּתֶ֖ ָּ֣ב֑ם )דב' וא' ו,ז(בם ולא בתפלה,  - ְוד  ַּבְרָּתֶ֖ בם יש לך רשות לדבר, ולא בדברים אחרים. רבי אחא  - ְוד 
֣ )דב' וא' ו,ז(אומר:  ָּ֣ב֑םְוד   (דב' וא' ו,ז)עובר בעשה, שנאמר  -עשה אותן קבע, ואל תעשם עראי. אמר רבא: השח שיחת חולין  - ַּבְרָּתֶ֖

ָּ֣ב֑ם ַּבְרָּתֶ֖  .בם ולא בדברים אחרים, רב אחא בר יעקב אמר: עובר בלאו, שנאמר כל הדברים יגעים לא יוכל איש לדבר - ְוד 

בפ"א, ומחוי ליה רב בבי"ת, עשה לו סימן שהוא קבוטל  -אמר רב זכריה בן קפוטל  מתני ליה לחייא בר רב [ב,יומא יטבבלי רש"י ] 
ֵעינָׁו ץק ֵר֣  יג(,משלי ו)כולן לשון אחד הן, אלא שזה נופל על העינים, וזה נופל על האצבעות, שנאמר  -ירמוז יקרוץ יורה  בבי"ת.  מ ֵל֣ל בְָׁ֭

ו ֑ גְׁלָׁ ר  ה בְׁ ר ֗ ֽיו מ ֝ צְׁבְׁע תָׁ ֶּלה֣דברים ואתחנן ו,ו: צריך בו כוונה שנאמר בו  -בפרק ראשון  :בְׁא  יםָ֣הא ֗ ֣ ַ֣הּיֶֹ֖וםְ֣וָה֞יּוַ֣הְּדָבר  יְ֣מַצְּוָךֵ֛ ֹ֧ כ  רָ֣אנ  -ַעלֲאֶׁש֨
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
ָך׃   שיש לך להשמיע מה שאתה מוציא מפיך. - ָּב֑ם ְלָבֶבָֽ

 שהתפלה בלחש, שנאמר )שמואל א, פרק א( וקולה לא ישמע, כך מצאתי בשאלתות דרב אחאי גאון. -ולא בתפלה 
כ  ( שמו"א א, יג) י לְׁשִּ ֖ הָׁ ֵעלִּ ֥ ב  שְׁ ע  ו י חְׁ ֵמ֑ ּה ֹ֣לא יִּשָׁ ֖ יהָׁ נָׁ֔עֹות וְׁקֹולָׁ ֣ ת  פָׁ ק שְׁ ּה ר ִ֚ ת ע ל־לִּבָׁ֔ ר  ֣ ב  ד  יא מְׁ ה הִִּ֚ נָׁ֗ ה: וְׁח  ֽ ֣רָׁ
 .אין לו רשות -לא יוכל איש לדבר    שיחת הילדים וקלות ראש. -ולא בדברים אחרים    , בדברי תורה – ָּב֑ם

 

לעולם ירבה אדם בשתיקה ולא ידבר אלא או בדבר חכמה או  [רמב"ם דעות פ"ב, ה"ד]עובר בעשה: –ח שיחת חולין אמר רבא הש
בדברים שצריך להם לחיי גופו, אמרו על רב תלמיד רבינו הקדוש שלא שח שיחה בטלה כל ימיו, וזו היא שיחת רוב כל אדם, ואפילו 

מים ואמרו כל המרבה דברים מביא חטא, ואמרו לא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה, בצרכי הגוף לא ירבה אדם דברים, ועל זה צוו חכ
וכן בדברי תורה ובדברי חכמה יהיו דברי האדם מעטים ועניניהם מרובים, והוא שצוו חכמים ואמרו לעולם ישנה אדם לתלמידיו דרך 

א יכִּ֛  ב(,לת הקה)קצרה, אבל אם היו הדברים מרובין והענין מועט הרי זו סכלות ועל זה נאמר  ֥ ֲח֖לֹום בָׁ ב ה  ר ֣ ֑ן בְׁ נְׁיָׁ יל וְׁ֥קֹול עִּ ֖ סִּ ב כְׁ ר ֥ ים בְׁ ֽ בָׁרִּ  :דְׁ
 [שו"ע יו"ד הלכות תלמוד תורה סי' רמו, סכ"ה]

כל שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק, עד[ או שקרא ושנה ופירש להבלי העולם והניח תלמודו וזנחו, הרי זה בכלל כי דבר ה' בזה 
 .א(. )עה[ ואסור לדבר בשיחת חולין(. )הגהות מיימוני בשם חז"ל(. )ועיין בא"ח סימן ש"ז סעיף י"ז()במדבר טו, ל

 

ָּ֣ב֑ם )דב' וא' ו,ז( ַּבְרָּתֶ֖ ַּבְרָּתֶ֖֣טפחא אתנח,  – ְוד  בתפקיד רבוי ושנוי, מרבה על הפשט של דיבור בדברי תורה הלכות של התנהגות  טפחא - ְוד 

 כות התנהגות בשעת לימוד תורה בשעת קריאת שמע, ומהם לומדים להל

, מגביל. )א( התוכן מלמד להשמיע קול בשעת לימוד תורה ובשעת קריאת שמע, טעם אתנח מגביל שלא להשמיע קול בתפילת אתנח – ָּב֑ם 

ירבה לעולם  [רמב"ם דעות פ"ב, ה"ד]לחש. שלא ישיח שיחת חולין בשעת קריאת שמע, בשהייה בבית הכנסת, בבית המדרש. ובדרך ארץ 
 אדם בשתיקה ולא ידבר אלא או בדבר חכמה או בדברים שצריך להם לחיי גופו,

ַּבְרָּתֶ֖֣  בתפקיד רבוי ושנוי, בקריאת שמע שואל מפני היראה משיב מפני הכבוד טפחא - ְוד 

 לומדים מקריאת שמע אל לימוד תורה 

 יקרוץ בעיניו, לא יורה באצבעותיו, לא ימולל ברגליו. , מגביל. שבשעת תפילה לא יענה על דברים אחרים, לא ירמוז, לא אתנח – ָּב֑ם

 

ֶרְך֣ ּוְבֶלְכְּתָ֣ךַ֣בֶּד֔ יֶתָך֣  ְבְּתָ֤ךְּ֣בב   קטן-קףז נחמהפך פשטא מו –ְּבׁש 

ָךיכול אפילו שכב בחצי היום תלמוד לומר  - [''ירש]  יֶתָך֣ . יכול אפילו עמד בחצי הלילה, תלמוד לומר ּוְבקּוֶמָֽ ְבְּתָ֤ךְּ֣בב   בְּבׁש 
ֶרְךּ֣וְבֶלְכְּתָך֣֣  . דרך ארץ דברה תורה, זמן שכיבה וזמן קימה:ַבֶּד֔

ָך ומרלין דא כי פירושודה ראה לינ ''מ(קצ) – ת''ח ב[שפ] ּ֣וְבקּוֶמָֽ ְבְּתָ֤ך֣דוקא אפי' בחצי היום ובחצי הלילה, מדכתיב  ְבָׁשְכְּבָךֶ֖ ְּבׁש 
ֶרְך ּוְבֶלְכְּתָ֣ךַ֣בֶּד֔ יֶתָך֣  ָך ְּבב  ּ֣וְבקּוֶמָֽ ְבָׁשְכְּבָךֶ֖ ודברת בם יומם   ומרליה לו ה ם כןואריאת שמע הלילה יקראו קכל היום וכל  ןכם א ּוָֽ

ָךולילה אלא דרך ארץ כו' ויהיה  ּ֣וְבקּוֶמָֽ ֶרְךעל  רושפי ְבָׁשְכְּבָךֶ֖ ּוְבֶלְכְּתָ֣ךַ֣בֶּד֔ יֶתָך֣  ְבְּתָ֤ךְּ֣בב  ְבְּתָ֤ך֣ ומרלוצה רו ְּבׁש  ואימתי  וגו'ְּבׁש 
֣ בזמן  ָךובזמן  (במצב עובר לשינההעולם  ב)שרוָׁשְכְּבָךֶ֖  (ופעיל ערבמצב העולם  ב)שרו דהיינו שחרית וערבית. קּוֶמָֽ

ָךויהיה  רש"י ושפת"חע"פ  -טט  ּ֣וְבקּוֶמָֽ ֶרְך פי' ְבָׁשְכְּבָךֶ֖ ּוְבֶלְכְּתָ֣ךַ֣בֶּד֔ יֶתָך֣  ְבְּתָ֤ךְּ֣בב  קטן מלמד על שני לימודים, -קףז – ְּבׁש 

תוב אין כוונתו שכל יחיד יעשה לפי זמן לשון היחיד של הכ . היינומהפך פשטא מלמד שלפחות אחד מן הלימודים יוצא מפשט הכתוב

ְבָׁשְכְּבָךֶ֖֣שזה נלמד מטעם טפחא של  )של רוב האנשים( דברה תורה, זמן שכיבה וזמן קימה דרך ארץהיותו ער אלא יעשה ב בתפקיד  ּוָֽ

 :התפשטות הנלמד מההמשך אל כל העולם שנלמד מהיוצא מהפשט בכתוב זה.

ְבָׁשְכְּבָךֶ֖֣  ָךת היחיד לשכיבת הרבים וכן טפחא כפותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה בתפקיד שנוי משכיבטפחא  – ּוָֽ שנוי  ּוְבקּוֶמָֽ

 מזמן קימת היחיד לזמן קימת רוב העולם,

ָך   מגביל לזמן קריאת שמע שחרית וערבית ולא לזמן השכיבה והקימה של היחיד. סלוק – ּוְבקּוֶמָֽ

 

ַּנְנָּת֣םְ֣לָבנֶ֣֔]ז[֣ רשת שמע, פח – זו,דברים ואתחנן  ָך׃ְ֣וׁש  ּ֣וְבקּוֶמָֽ ְבָׁשְכְּבָךֶ֖ ֶרְךּ֣וָֽ ּוְבֶלְכְּתָ֣ךַ֣בֶּד֔ יֶתָך֣  ְבְּתָ֤ךְּ֣בב  ָּ֣ב֑םְּ֣בׁש  ַּבְרָּתֶ֖ ]ח[֣יָךְ֣וד 
ֹותַ֣על םְ֣לאֶ֖ יֶנָֽיָך׃֣-ּוְקַׁשְרָּתֵ֥ ין֣ע  ֵ֥ תּ֣ב  ָטפ ֶ֖ ָ֣יֶדָ֑ךְ֣וָהיֵּ֥וְ֣לט 

ָך׃ )דב' וא' ו,ז( ֹות )דב' וא' ו,ז(ובסמיכות  אליו נאמר  ּוְבקּוֶמָֽ םְ֣לאֶ֖ רכא טפחא בתפקיד כעין מידת דרישה בסמוכים, )סלוק( מ – ּוְקַׁשְרָּתֵ֥

 ללמדך הלכה הקשורה לתחילת זמן הנחת תפילין. 

ה: ס י(,יג' בא שמ)היות ומקובל ללמוד תחילת זמן הנחת תפילין מהפסוק  ֽימָׁ ים יָׁמִּ ֖ יָׁמִּ ּה מִּ ֑ את לְׁמֹוֲעדָׁ ֥ה ה ז ֖ ֻחקָׁ ת־ה  ֛ א  תָׁ רְׁ מ  שו"ת הרדב"ז ]. וְׁשָׁ
ועוד כתב בפ' הנזכר זמן הנחת תפילין ביום ולא בלילה שנאמר   [תפילין ומזוזה וספר תורה פרק ד)ללשונות הרמב"ם( הלכות 

חוקה זו מצות תפילין ואתיא כת"ק וכתב וכן שבתות ויו"ט אינם זמן תפלין שנאמר והיו לאות שבתות ויו"ט הן עצמן  מימים ימימה
 אות. ואתיא כר' עקיבא דאפליגי בהכי בפרק הקומץ רבה.

כיצד? היה משכים לצאת  [א,חברותא מנחות לו]כמובא במקור הבא  על זמן ברכת הנחת תפיליןאפשר שהסמיכות כאן מלמדת  לכן
וכשיגיע זמנן ממשמש לדרך לפני זמן הנחת תפילין, ומתיירא שמא יאבדו התפילין אם ישא אותם בידו, מניחן בראשו בלא ברכה. 

 .. שהמשמוש הוא כמו הנחהבהן ומברך עליהם

ואם טעה והניח תפילין בעוד לילה ובירך   ]בן איש חי שנה ראשונה פר' חיי שרה סעיף ח[-ואם ברך בלילה לא יחזור ויברך כנאמר ב
 עליהם, אין צריך לחזור ולברך כיאור היום וכנזכר באליה רבא סק"ג ושאר אחרונים ז"ל.

ֹות )דב' וא' ו,ז( םְ֣לאֶ֖ טים העשויה להתרחב, אפשר כי כאן הרחבה אחת היא ברכת אקב"ו להניח מרכא טפחא, כעין קבוצת פר – ּוְקַׁשְרָּתֵ֥

 –משה לאמר" וגם "ויאמר ה' -מרכא טפחא, אל –תפילין, והרחבה נוספת היא ברכת אקב"ו על הנחת תפילין. ומכאן נלמד אל "וידבר ה' 

 מה למצוות שהכתוב עוסק בהם.משה לאמר", שגם בהם יהיה רמז לברכות אקב"ו על הברכה מדרבנן המתאי-מרכא טפחא, אל
 
וזמן הנחת תפילין קיי"ל כאחרים דאמרו משיראה את חבירו ברחוק ארבע אמות  [בשלח פרק יג -שכל טוב )בובר( שמות פרשת בא ]

 ,ויכירהו
ברו כזמן שקבעו אחרים לקריאת שמע, והוא משיכיר את ח (50)אמר אביי: הלכה לתחילת זמן הנחת תפילין, [ב,חברותא ברכות ט]

 .(52)כותיקין (51)בריחוק ארבע אמות, אך לגבי קריאת שמע זמנה
 .אמות, ויכירנו את חבירו הרגיל עמו קצת, ברחוק ד' זמן הנחתן בבוקר משיראה סע' א[ ]שו"ע או"ח סי' ל 
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 (ח)התשע" דברים עקב ז,יב 6.5 
 

ָּמְ֑ך: י,יב עקב דברים ע  ל֣מ  ֶ֖ א  יָךׁ֣ש  לָ֣מ֚ה֣֣ה'ֱ֣אֹלֶה֔ ְׂשָרא ֔ י  ְ֣֣וַעָּתה֣ 
ם י֣א  ֣ ְרָאהֶ֣את-ּכ  י  יָךָ֣לֶלֶ֤כתְּ֣בָכל-ְל֠ ֶאת-֨ה'ֱ֣אֹלֶה֝ ד֣  ֲעב  ֔תֹוְ֣וַלָֽ ּוְלַאֲהָב֣ה֣א   ֣ יָךְּ֣בָכל-ְּדָרָכיו ּ֣וְבָכל-֣ה'ֱ֣אֹלֶה֔ ָך׃-ְלָבְבָךֶ֖ ַ֣נְפֶׁשָֽ
רג: י,י עקב דברים ְׁשמ ֞ ְצֹ֤ות-ֶאת ל  ְך׃-ְוֶאת֣'ה ֣ מ  ֹובָ֣לָֽ ַ֣הּ֑יֹוםְ֣לטֶ֖ יְ֣מַצְּוָךֶ֖ ֵ֥ כ  יוֲ֣אֶׁשֵ֛רָ֣אנ  ָת֔ ֻ֣חּק 

ְרָאהֶ֣את (בי,י) שאין הש"י מבקש ממך רק היראה שבשים לבך...  ג(י,י עקב 'דב) [ברי דודד] י  ותו לא, אלא מן מחשבת היראה שלך ֨ה'֣-ְל֠
֔תֹו-ָלֶלֶ֤כתְּ֣בָכלימשך  ּוְלַאֲהָב֣ה֣א   ֣ ֣ -ָלֶלֶ֤כתְּ֣בָכל ואינו צריך לחשוב ולדאוג ע"ז והיינו במצות עשה, שע"ז אמר, ְּדָרָכיו ְּדָרָכיו
ר ג(י,י) עשה דהיינולא תכ אמר על מצות ואח" ְׁשמ ֞ ְצֹ֤ות-ֶאת ל  ֹובָ֣לְָֽך , וסיים ע"זעשהתא דכל השמר אינו אלא ל ה ֣ מ  וכמו , ְלטֶ֖

]דברי  ומסייםמצוה גדולה עשה.:  (ש )נחשב לוכל מי שבא עבירה לידו וניצל ממנה ולא עשה אותה  [השיר השירים רבה ד,] שארז"ל
הא כל היושב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר  ,מט"ו[מכות פ"ג מפורשתמשנה ]ומשום מה לא הביא  .ה מצוהויש לו שכר כאילו עש דוד[

 .כעושה מצוה
יָך-ֶאת( י,יב עקב 'דב) ֱאֹלֶה֝ ר ג(י,י עקב 'דב)...  אזלאוקדמא  – ֨ה֣' ְׁשמ ֞ ְצֹ֤ות-ֶאת ל  קטן, תבנית משני -גרשיים מהפך פשטא זקף – 'ה ֣ מ 

 קל וחומר עם דיו. הכתובים בתפקיד כעין

ר ג(י,י עקב 'דב) דיו לבא מן הדין )במצוות לא תעשה ְׁשמ ֞ ( מה בעל ְוַעָּתה ֣֣(י,יב עקב 'דב)( להיות כנידון )במצוות עשה של תשובה ל 

 התשובה מקבל שכר אז לא כל שכן שמי שלא עבר על לא תעשה ואפילו לא ברח ממקום העבירה אלא ישב ולא עשה יקבל שכר.

ל וחומר גם בלי דיו. מה בעל התשובה מקבל שכר אז קל וחומר שמי שלא עבר על לא תעשה ואפילו לא ברח ממקום אפשר שזה ק
 העבירה אלא ישב ולא עשה יקבל שכר.

 

רג: י,י עקב דברים ְׁשמ ֞ ְצֹ֤ות-ֶאת ל  ְך׃-ְוֶאת֣'ה ֣ מ  ֹובָ֣לָֽ ַ֣הּ֑יֹוםְ֣לטֶ֖ יְ֣מַצְּוָךֶ֖ ֵ֥ כ  יוֲ֣אֶׁשֵ֛רָ֣אנ  ָת֔ ֻ֣חּק 
ר (גי,קב יע 'דב) [רש"י] ְׁשמ ֞ ְצֹ֤ות-ֶאת ל  ֹובָ֣לְָֽךאלא  ס,)רא"ם: עבורך( ואף היא לא לחנם - 'ה ֣ מ   :, שתקבלו שכרְלטֶ֖

ר (יג,קב יע 'דב)[ רבי אליהו מזרחי] ְׁשמ ֞ ְצֹ֤ות-ֶאת ל  ֹובָ֣לְָֽך ואף זו לא לחנם, אלא֣'ה ֣ מ  ֹובָ֣לְָֽך הוצרך להוסיף על. שתקבלו שכר, ְלטֶ֖  ְלטֶ֖
ם( י,יב עקב 'דב)היה נראה כסותר זה את זה, דמעיקרא אמר:  "אף זו לא לחנם", מפני שבזולתו י֣א  ֣ ָּמְ֑ךּ֣כ  ע  ל֣מ  ֶ֖ א  יָךׁ֣ש  -ָמ֚ה֣֣ה'ֱ֣אֹלֶה֔

ְרָאה י  ר... ְל֠ ְׁשמ ֞ ְצֹ֤ות-ֶאת ל  ֹובָ֣לְָֽך משמע שה' צריך זה לעצמו, ולבסוף אמר 'ה ֣ מ  אבל עם . רק בעבורך -ומשמע שאינו צריך זה  ְלטֶ֖
רק בעבורך, כדי לקבל שכר. ופירש "לא לחנם" לא בעבורו,  -ל פי שה' שואל זה מעמך, אינו בעבורו תוספת הזה, יהיה פירושו: אף ע

 .שהיא לך לחנם, מאחר שאינך נהנה ממנו

ר [דברי דוד] ונמשיך דבריו אלא בעבורך. כיצד? ע"פ 'לא בעבורו' ]רא"ם[-פי' ה ְׁשמ ֞ אלו מצוות לא תעשה. כאשר בא לפניך  ל 

 יושב ולא עושה אתה מקבל שכר. מצוות לא תעשה ואתה

ר ג(י,י) ְׁשמ ֞ ְצֹ֤ות-ֶאת ל  מהפשט נשמע שה' צריך זה לעצמו, ומלמד שאינו  ]רא"ם[מהפך פשטא, בתפקיד להוציא מהפשט. ע"פ  - ה ֣ מ 

 צריך לעצמו אלא עבור הישראלי המקיים את מצוות ה' עשה ולא תעשה.

יָךְוַעּתָ֣( י,יב עקב 'דב) ]דעת זקנים מבעלי התוספות[ ֱאֹלֶה֔ לָ֣מ֚ה֣֣ה֣' ְׂשָרא ֔ י   עקב 'דב) אטו דבר קטן הוא זה וי"ל דאקרא דלבתריה קאי. ה֣ 

ר ג(י,י ְׁשמ ֞ ְצֹ֤ות-ֶאת ל  ְךוגו'  'ה ֣ מ  ֹובָ֣לָֽ כי אם לטוב לך להנאתך  מאה ברכות ביום( טט: לברך)כלומר אינו שואל ממך דבר זה  . ְלטֶ֖
עוד יש להוכיח מאה ברכות מדכתיב הנה כ"י גפה שבה מתו כל יום מאה אנשים. ויש אומרים שדוד תקנם לעצור מ .ולהרבות לך שכר

שמו"א )כי יברך חסר וא"ו כתיב ולכך תקנו לומר מודים שהרי פי' משתחוים כדכתיב גבי נעמן יברך גבר  כ"ן יברך גבר במנין כ"י כ"ן

ֲחוֵ֖  ,ל(טו ת  ֽשְׁ יוְׁהִּ ֽה֥  יתִּ ֽיָך' ל   דם ה' אלהך . ותרגם יונתן ואודיתי ק:ֱאֹלה 

הְָׁך: ,ל(שמו"א טו)תיב"ע  24בגירסה של שו"ת  )הערת טט: ָׁ ֱאלָׁ ם יְׁי גֹוד ֳקדָׁ סְׁ  ,יח(מל"ב ה)ופסוק זה נאמר בשאול ולא בנעמן שבו נאמר  וְׁא 
ֲחֵו   ת  י וְׁהִּשְׁ ית יתִּ ן ֵב֣ מ ֔ מֹון תרגום יונתן רִּ סְׁגֹוד ֵבית רִּ   צריכה מקור נוסף.( "מודים " "שהשתחויה" משמעה הבאה כך שהמסקנה. וְׁא 

ומ"מ אנו אומרים מודים ולא משתחוים לפי שעולה בגימטריא מודי"ם מאה לומר שכל האומר מודים כהוגן כאלו קיים מאה ברכות 
 ר"ל שיכרע עד שיתפקקו כל חוליות שבשדרה או שיראה איסר כנגד לבו וכרע כחוטרא וזקיף כי חויא

 

ר֣ג(י,י עקב 'דב) ְׁשמ ֞ ְצֹ֤ות-ֶאת ל  יו-ְוֶאת֣'ה ֣ מ  ָת֔ קטן מלמד על שני לימודים, מהפך פשטא -קטן, זקף-גרשיים מהפך פשטא זקף - ֻחּק 

רמלמד שלפחות אחד משני הלימודים יוצא מפשוטו של מקרא. לימוד )א( אפשר שאחד משני הלימודים הוא  ְׁשמ ֞ ְצֹ֤ות-ֶאת ל   - 'ה ֣ מ 
 להקל ולא להחמיר. הנשמר מלעבור על לא תעשה מקבל שכר. גרשיים מהפך פשטא, כעין יצא לדון בענין אחר כענינו יצא

האומר מודים יצא להקל )א( לציבור שאמירת מאה ברכות מצילה מהמגפה; )ב(  ]דעת זקנים מבעלי התוספות[לימוד )ב( ע"פ 
  כהוגן כאלו קיים מאה ברכות

יו֣ ג(י,י עקב 'דב) [משך חכמה] ָת֔ ְצֹ֤ות֣ה 'ְ֣וֶאת־ֻחּק  רֶ֣את־מ  ְׁשמ ֞ ְך:ל  ֹובָ֣לָֽ ַ֣הּ֑יֹוםְ֣לטֶ֖ יְ֣מַצְּוָךֶ֖ ֵ֥ כ   ֲאֶׁשֵ֛רָ֣אנ 

כפי מה שיודע היודע האמיתי יתברך. ולכך לא נוסדו דרכיה על  ...הבאור, כי כל התורה בכללה היא לטובת מין האנושי ולקיומו  ...
מצאנו, מילה, שהיא גם כן לבד מצוה אחת  ...ענינים מחלשים את החומר וכוחותיו, רק כלליותיה המה דברים מחלשים התאוה. 

 להחליש התאוה כמו שכתב בהמורה. 

ר֣ג(י,י עקב 'דב) ְׁשמ ֞ ְצֹ֤ות-ֶאת ל  גרשיים מהפך פשטא, כעין יצא לדון בענין אחר כענינו יצא להקל ולא להחמיר. מצוות מילה  -֣'ה ֣ מ 

אות להקל על ישראל בשמירת וב המה דברים מחלשים התאוהשבאה להחליש התאוה יצאה מכלל המצוות ללמד שכלל המצוות 

 המצוות.

 

יְ֣מַצְּוָךֶ֖֣ ֵ֥ כ  תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, הקשורה לנושא ושעל חלקה לא חל ענין מסוים או הלכה  – ֲאֶׁשֵ֛רָ֣אנ 

והא תניא,  [דרין עד,אבבלי סנה]וכגון  אם יש איזו סכנה בדבר, אז אינו נימול, [משך חכמה]מסוימת בקשר לנושא. כגון מצוות מילה 
ם יוָׁח ֣  (,היח ' אח"מ)וי תלמוד לומר -אמר רבי ישמעאל: מנין שאם אמרו לו לאדם עבוד עבודה זרה ואל תהרג מנין שיעבוד ואל יהרג  ֑ ה   בָׁ

י וְׁנִּ֨  (כב,לב ' אמרוי) תלמוד לומר -ולא שימות בהם. יכול אפילו בפרהסיא  - שִּ֔ דְׁ ם קָׁ ת־ֵש֣ לְׁלּו  א  ח  יוְֹׁ֤לא תְׁ תִּ֔ שְׁ ד   .קְׁ
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
ַ֣הּ֑יֹום  טפחא בתפקיד כפותח טפח להתאפיין  – ְמַצְּוָךֶ֖֣טפחא כטעם עוצר ובכל זאת יש לומדים אותם כיחידה אחת. וההסבר  – ְמַצְּוָךֶ֖

עּו  פר'  )דב' עקב יא,יג( ]דברי דוד[ע"פ  ַהּ֑יֹוםמהכתוב אחריו  מְׁ שְׁ ע  תִּ מ ֤ ם־שָׁ ה אִּ יָׁ֗ מה : ]סוכה מו,ב[פירש"י  אם תשמע בישן תשמע בחדש. וְׁהָׁ
 שתחדשו אתם מעצמכם בכל יום מה שתלמדו מן הישן, דהיינו מה שלמדתם ממני. ועפ"ז נראה לתרץ מה שקשה על פירש"י אחר זה

֑יֹום )דב' עקב יא,יג(-ב ם ה  ֖ כ  תְׁ ֥ה א  ּו  צ  ַ֣הּ֑יֹום 'שיהיה בעיניכם חדשים' והיינו ממה שכתוב מְׁ : על מ"ש בפרשה זו דלמה לא פירש"י כן, ְמַצְּוָךֶ֖

ְך: )דב' עקב י,יג(-ב ֹובָ֣לָֽ ַ֣הּ֑יֹוםְ֣לטֶ֖ יְ֣מַצְּוָךֶ֖ ֵ֥ כ  )דב' עקב )טט: כלומר הפסוק  , ולפי מה שכתבתי כאן ניחא, דבאמת הוה הצווי היוםֲאֶׁשֵ֛רָ֣אנ 

ַ֣הּי֑֣ )דב' עקב י,יג(מתיחס לזמן שמר"ח שבט בשנה הארבעים, ואילו   יא,יג( יְ֣מַצְּוָךֶ֖ ֵ֥ כ   מתיחס לזמן צווי קודם כגון מתן תורה( ֹוםֲ֣אֶׁשֵ֛רָ֣אנ 

 אתנח כמגביל? –ַהּ֑יֹום֣

ֹוב֣תכלית כל הקרא בסיפא  סלוק, כמגביל את הטוב דווקא לכל אחד מישראל,  – ָלְָֽךטפחא, פותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריו,  –ְלטֶ֖

 כבן יחיד לאביו. המקיים גזרת ה' בלי הרהור זה תכלית הטוב לו כנברא.

 

ָּׁשֵ֥ם ]ז[ח:  –ז י, בעקדברים  ּו מ  ָ֑דה ָנְסעֶ֖ ן ַהֻּגְדּג  ָ֣דה-ּומ  ָתה ַהֻּגְדּג  ֶרץ ָיְטָב֔ י ֶאֶ֖ ם׃ ַנֲֵ֥חל  י   ָמָֽ
יל֣ה ֣]ח[֣ ֤ ְבּד  וא֣ה  ֣תַ֣הה ֗ אתֶ֣את-ֶאת֣'ָּבע  ֶ֖ יָ֣לׂש  ֔ ו  ֶ֣בטַ֣הּל  ית-ׁש  י֣ה֤֣֣'ה֑֣-ֲא֣רֹוןְּ֣בר  ְפנ ֨ ד֣֩ל  ְׁש֔מֹוַ֣עֶ֖דַ֣הּיֵֹ֥וםַ֣הֶּזָֽה׃֣'ַלֲעמ  ְ֣ךּ֣ב  ּוְלָבר   ֣ ְרתֹו ְ֣לָׁשָֽ

םסמך ...  [טבעה"] י  אתֶ֣את )דב' עקב י,ז( ָמָֽ ֶ֖ ית-ָלׂש  ְ֣ך֣...  ֲא֣רֹוןְּ֣בר   , לומר שצריך ליטול ידיו כדי לישא כפיוּוְלָבר 

ד֣֩ (דב' עקב י,ח)  )= תרסא( אפשר שבשני תפקידים מתוך תפקידי תרסא: שיעור, חציצה, מחיצה, עקירה.  קטנה-תלישא -ַלֲעמ 

 

מחנה שכינה )חצר המשכן והמשכן, ובמקדש עזרה, קדש )אולם, היכל ( וקדש  במחיצתם בעמידה )א( בתפקיד חציצה מלמד שעבודת כהני
 , על הרצפה )היינו יחפים( בלא חציצההקדשים וכל הלשכות בקדש( 

 .פסול -היה עומד על גבי כלי או על גבי רגל חבירו א שמע: ת [בבלי יומא נח,א]
יושב חילל ועבודתו פסולה ואינו לוקה, מפני שאזהרה שלו מכלל עשה היא, וכן  וכל העובד והוא[ הי"זרמב"ם ביאת המקדש פ"ה,]

כל העוסק בעבודה מעבודת המקדש צריך שיהיה עומד על הרצפה, ואם היה דבר חוצץ בינו ובין הקרקע כגון שעמד על גבי כלים או 
 .ו פסלבהמה או על רגלי חבירו פסל, וכן אם היה דבר חוצץ בין ידו ובין הכלי שעובד ב

 פסול! -שנינו במשנה: היה עומד על גבי כלים, על גבי בהמה, על גבי רגלי חבירו [ א,כדזבחים חברותא ]
 והוינן בה: מנלן שהעומד על גבי חציצה פוסל עבודה?

ומתרצינן: דתנא דבי רבי ישמעאל: הואיל ורצפה של המקדש מקודשת לעמוד ולשרת עליה בקדושה שקידשה דוד, וכלי שרת 
ֽם: ,א(ז ' נשאבמ) דשין כדכתיבמקו ֵד֥ש א תָׁ ם ו יְׁק  ֵח֖ שָׁ מה כלי שרת נאמר בהם הדין שלא יהיה דבר חוצץ בינו של הכהן המקבל בידו  -ו יִּמְׁ

 את הדם לבין כלי שרת, אף רצפה של המקדש, לא יהא דבר חוצץ בינו של הכהן העובד לבין הרצפה!

 

 לכהנים. שיעור נטילת מים)ב( בתפקיד 

ברייתא בפרק ...  [כסף משנה]וגו'  ,מצוה לקדש ממי הכיור ואם קידש מאחד מכלי השרת ה"ז כשר ["ם ביאת המקדש פ"ה, ה"ירמב]
ֲחצּו  ,כ(לתשא  'שמ)שני דזבחים. ומפרש טעמא משום דכתיב   .לרבות כלי שרתיִּרְׁ

תּו ,כ(לתשא  'שמ) יִּם וְֹׁ֣לא יָֻׁמ֑ ֖ ֲחצּו־מ  ִּרְׁ ד י ה ל מֹוֵע֛ ל־א ֧ ם א  יִּם....  בְׁב אָׁ֞ ֖ ֲחצּו־מ  ד יִּרְׁ ה ל מֹוֵע֛ ל־א ֧ דרגא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים  – א 

 הקשורים לנושא ושעל כל אחד חלה אותה הלכה, הפרטים שבהם מקדשים ידים ורגלים הם כיור וכלי שרת
בכלי, ובכל כלי הקדש  שירחץהטביל ידיו ורגליו במי מקוה אפילו במעיין אין זה קידוש כלל עד [ רמב"ם ביאת המקדש פ"ה, הי"א]

הכוונה שאלו ברזים ע"פ כסף משנה ) בין שאין בהן רביעית אם נוטלים עמם מתוך הכיור(ע"פ כסף משנה ) מקדשין בין שיש בהן רביעית

 טבל במי מערה ועבד עבודתו פסולה ופירש"י במי מערה שהםדף כ:( שני דזבחים ) ברייתא שם [כסף משנה] .הקדוחים לתוך הכיור(
 :כשרים לטבילה וה"ה למים חיים

י )דב' עקב י,ז(  ם ַנֲֵ֥חל  י  הטביל ידיו ורגליו במי מקוה [ רמב"ם ביאת המקדש פ"ה, הי"א]מרכא סלוק, כעין רבוי הגבלות כפסק  – ָמָֽ
ד עבודתו טבל במי מערה ועבדף כ:( שני דזבחים ) ברייתא שם [כסף משנה]ועוד הגבלות כפירש  אפילו במעיין אין זה קידוש כלל

טט: ועל פי ]רמב"ם מקוואות ט[ יש עוד צורות של מעיינות, וגם  :פסולה ופירש"י במי מערה שהם כשרים לטבילה וה"ה למים חיים

 טבילת כהן באלה אינה קידוש. 

 

י֣ה֤֣ )דב' עקב י,ח( ְפנ ֨ ד֣֩ל  ְׁש֔מֹו֣'ַלֲעמ  ְ֣ךּ֣ב  ּוְלָבר   ֣ ְרתֹו  ְלָׁשָֽ

י֣ ְפנ ֨ ֣֩ם ורגלים, כדי קדמא, בתפקיד קודם קידוש ידי –ל  ד תרסא בתפקיד שיעור המים שבו יקדש ידיו ורגליו מכיור שיש בו  – ַלֲעמ 

 בין שיש בהן רביעית בין שאין בהן רביעיתשיעור מים ללפחות ארבעה כהנים או יקדש מכלי שרת 

ְׁש֔מֹו֣'ה֤֣ ְ֣ךּ֣ב  ּוְלָבר   ֣ ְרתֹו מהפך פשטא מלמד שלפחות אחד מן מלמד על שני לימודים,  קטן-קטן, זקף-מהפך פשטא מונח זקף - ְלָׁשָֽ

 הלימודים יוצא מפש הכתוב.

ְׁש֔מֹו )דב' עקב י,ח(  אמר רבי יצחק אמר קרא[ בבלי תענית כו,ב] ְ֣ךּ֣ב  ּוְלָבר   ֣ ְרתֹו מה משרת מותר בחרצן אף כהן מברך מותר  ְלָׁשָֽ
יין ממש, דכתיב יין ושכר אל תשת וגו',  עובד עבודה, דלא מיתסר אלא שתויי -כו'   משרת (כהן)מה [ ב,כותענית בבלי רש"י ] .בחרצן
 .(לשרת) מותר –בחרצן  (כהן שאכל)הא 

ְׁש֔מֹו )דב' עקב י,ח(: מדכתיב[ בבלי ערכין יא,א] ְ֣ךּ֣ב  ּוְלָבר   ֣ ְרתֹו  ., מכלל דברכת כהנים לאו שירות היאְלָׁשָֽ

ְׁש֔מֹו ריך שכבר נאמרר' נתן אומר אינו צ...   , ד[במדבר רבה )וילנא( פרשת נשא פרשה יא]בבלי סוטה לח,א[ ] ְ֣ךּ֣ב  ּוְלָבר   ֣ ְרתֹו  ְלָׁשָֽ
, כה תברכו בנשיאות כפים אתה אומר בנשיאות כפים ברכה בעמידהדכתיב לעמוד לשרת אף  שירות בעמידהמקיש ברכה לשירות מה 

ל (,כב' שמ' טוי) או אינו אלא בנשיאות כפים ושלא בנשיאות כפים ת"ל יו א  ֛ ָׁדָׁ ת־ידו י ן א  א ַאֲהר ֧ םו יִּשָׁ֨ ֵכ֑ רְׁ ְׁבָׁ ֽי ם ו  ֖ עָׁ מה הוא בנשיאות כפים  ־הָׁ
 בנשיאות כפיםאף בניו 

 [ פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( במדבר פרשת נשא ]המתחיל בדף פה עמוד א[]
י֣ה֤֣ )דב' עקב י,ח(רבי נתן אומר הרי הוא אומר  ְפנ ֨ ד֣֩ל  ְׁש֔מֹו֣'ַלֲעמ  ְ֣ךּ֣ב  ּוְלָבר   ֣ ְרתֹו  . ברכה בעמידהאף  שרות בעמידה. מה ְלָׁשָֽ

 [יקתא זוטרתא )לקח טוב( דברים פרשת עקב ]המתחיל בדף יב עמוד א[פס]
ָּׁשֵ֥ם )דב' עקב י,ז( ּו מ  ָ֑דה ָנְסעֶ֖ יל֣ה ֣ )דב' עקב י,ז(. ַהֻּגְדּג  ֤ ְבּד  וא֣ה  ֣תַ֣הה ֗ י-ֶאת֣'ָּבע  ֔ ו  ֶ֣בטַ֣הּל  ְׁש֔מֹו. ׁש  ְ֣ךּ֣ב  ּוְלָבר   ֣ ְרתֹו מקיש ברכה . ְלָׁשָֽ

 :. מיכן אמרו חכמים כל כהן שיש בו מומין אינו עולה לדוכןכשרים ותמימיםברכת כהנים באף  שירות בכשרים ותמימיםלשירות. מה 
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 ()התשע"ט דברים עקב ז,יב 6.6 
 

ָת֑ם֣ ז,יב: עקבדברים  ם֣א  יֶתֶ֖ םַ֣וֲעׂש  ֶּלהּ֣וְׁשַמְרֶּתֵ֥ ָהא ֔ ים֣  ְׁשָּפט  ֤תַ֣הּמ  ְׁשְמ֗עּון֣א  ֶ֣קבּ֣ת  ע  ְ֣וָהָי֣ה֣׀
ת֣'ְוָׁשַמר֣֩ה֣֨ יָךְ֣לָ֗ךֶ֣אָֽ ְוֶאת-ֱאֹלֶה֝ ית֣  סֶ֣-ַהְּבר  יָך׃ַהֶח֔ ֶתָֽ עַ֣לֲאב  ְׁשַּבֶ֖ ר֣נ  ֣דֲ֣אֶׁשֵ֥

 )הפנייה של הרב בראון, התשע"ד( ([אוצר החכמה) פר' עקב, הרב הופשטיין ישראל, המגיד מקוז'מיץ –עבודת ישראל ]

ְׁשְמ֗עּון֣ ֶ֣קבּ֣ת  פיק ונעבודת השי"ת להיות במדרגת עקב ינכנע ושפל כמ"ש חז"ל שייף ועגיל שייף לכל הכתוב מרמז היסוד ְוָהָי֣ה׀֣ע 
ֶּלהוזש"ה  י'ולא מחזיק טיבותא לנפש ָהא ֔ ים֣  ְׁשָּפט  ֤תַ֣הּמ  ְׁשְמ֗עּון֣א  ֶ֣קבּ֣ת  ע  אעפ"י שתשמעו ותשמרו כל התורה תהיו  י'פ.  ְוָהָי֣ה֣׀

יָך֣֣'ְוָׁשַמר֣֩ה֣֨בבחינת עקב ואז  ְרֶּבָ֑ך  (עקב ז,יג ')דבֱאֹלֶה֝ ְ֣וה  ַרְכָךֶ֖ ְ֣בָ֔ךּ֣וב    .סוף הכבוד לבאו ַוֲאה 
ֶ֣קב֣והנה  ְׁשְמ֗עּוןְוָהָי֣ה׀֣ע  מועט כי כל אשר ירבה  ו'שפלוז שלא יסתפק האדם בענוה "נקוד בטעם מונח מונח רביע ומורה ג"כ ע ּת 

רביע שהוא על האותיות  'יחה לבכיותר להקטין א"ע באמת יהיה מונח מונח והטעם הוא למטה תחת תיבה להורות על ההכנעה אז יז
וכן כאן  .ש"וכמ"ש בתיקונים פי' טעם רביע ע, )כאמא הרובצת על בנים( על בניןורביע פי' שתהיה השכינה רובצת עליו כאמ' דרביעא 

ֶ֣קב֣ ְׁשְמ֗עּוןעקב אז  חי'כשתהיו בבְוָהָי֣ה׀֣ע  ֶּלה֣ ּת  ָהא ֔ ים֣  ְׁשָּפט  ֤תַ֣הּמ   .ותזכו להיות מכון לשבטו יתברךא 

 

ֶ֣קב ְׁשְמ֗עּון -מונח מונח רבוי אחר רבוי של הכנעה אז זוכה ל – ְוָהָי֣ה׀֣ע  , [התיקוניםע"פ ספר  עבודת ישראל] ביע שכינה רובצתר – ּת 

ֽיִּם: ,ב(א 'בר)דומה לענין  ֵנ֥י ה מָׁ פ ת ע ל־פְׁ ֖ ח  ר  ים מְׁ פ ת  ,ב(א 'בר) ]רש"י[ וְׁ֣רּוח  ֱאֹלהִּ֔ ֖ ח  ר  ים מְׁ כסא הכבוד עומד באויר ומרחף על פני  -וְׁ֣רּוח  ֱאֹלהִּ֔
מכסא הכבוד  של ארבע צדדים המרחף מעל עולמות הבריאה יצירה ועשיהכסא הכבוד , המים ברוח פיו של הקדוש ברוך הוא ובמאמרו

םנמשך החיות לעולמות כגון המרומז בהמשך  ֶּלהּ֣וְׁשַמְרֶּתֵ֥ ָהא ֔ ים֣  ְׁשָּפט  ֤תַ֣הּמ  , המכונה ו שם אהו"ה בצירוף חדש אייר-ה-ה-ר"ת א – א 

 . אור הגנוז של התורה, שם הבינה והדעת, קישור שמים וארץ, שם קפיצת הדרך

 

ְׁשְמ֗עּוןוְ֣ ֶ֣קבּ֣ת   מונח לגרמיה )מונח פסק( מונח רביע, כעין שתי קריאות  – ָהָי֣ה׀֣ע 

 שם הוי' בצירוף חדש תשרי, חדש עשרת ימי תשובה, דין ורחמים.  -ְוָהָי֣ה֣׀)א( עם פסק 

ְׁשְמ֗עּוןזכו אזי הקריאה )ב( ללא פסק  ֶ֣קבּ֣ת   לקית-החיות האמונח מונח רביע, והיה לשון שמחה, והשפעת  – ְוָהָי֣ה֣ע 

ְׁשְמ֗עּוןולאלו שלא זכו ניתנת האפשרות לתקן  ֶ֣קבּ֣ת   מונח רביע, רמז לארבע דורות של המתנה של מדת הפורענות – ע 

 
 י: -ח ח, עקבדברים 
ּ֑מֹוןֶ֣אֶרץ]ח[֣ ָנֶ֖הְ֣ור  הְ֣וֶגֵֶ֥פןּ֣וְתא  ָר֔ ּוְׂשע  ָּטה֣  ׁש׃֣-ֶאֶ֤רץ֣ח  ֶמןּ֣וְדָבָֽ ֵ֥יתֶׁ֣שֶ֖ ֣ז 
נֻ֣]ט[֣ ְסּכ  אְ֣במ  ר֣ל ֤ ֶרץֲ֣אֶׁש֨ אַכלֶא֗ ּת ָֽ ֶחם֣ל א-ת֣  ֶׁשת׃֣-ָּבּ֣הֶ֣ל֔ בְ֣נח ָֽ יָהַּ֣תְחצ ֵ֥ ֲהָרֶרֶ֖ לּ֣ומ  לָּ֣בּ֑הֶ֣אֶ֚רץֲ֣אֶׁש֣רֲ֣אָבֶנ֣יָהַ֣בְרֶז֔ רּ֣כ ֶ֖ ֶ֣תְחַסֵ֥
ֶאת]י[֣ ַרְכָּת֣  ָֽ ְ֣וָׂשָבְ֑עָּתּ֣וב  יָךַ֣על֣'ה֣֣-ְוָאַכְלָּתֶ֖ רָ֣נַָֽתן-ֱאֹלֶה֔ הֲ֣אֶׁשֵ֥ ָבֶ֖ ֶרץַ֣הּט  ְך׃-ָהָאֵ֥ ָ֣לָֽ

ְ֣וָׂשָבְ֑עָּת֣ י(ח, עקב 'דב)  ֣ ְוָאַכְלָּתֶ֖ ַרְכָּת ָֽ  בענין מי בחבורה בוצע ומי מברך???ּוב 

רבי  )בפירוש המקראות הם חולקים(ד"ה "עד כמה מזמנין וכו'" ... אביי אמר: לעולם לא תיפוך, הכא בקראי פליגי מט,ב[  תוי ברכלבב]
֣ (י,עקב ח 'דב) :מאיר סבר  )כלל הילכתי: שיעור האכילה הוא כזית(.בכזית  ואכילה )שלאחר האכילה(זו שתיה  - ְוָׂשָבְ֑עּתָ֣זו אכילה,  -ְוָאַכְלָּתֶ֖

ְ֣וָׂשָבְ֑עָּת֣: ורבי יהודה סבר  כביצה. -אכילה שיש בה שביעה, ואיזו זו ְוָאַכְלָּתֶ֖
ְ֣וָׂשָבְ֑עּתָ֣ - טט  , לעצמהמעמיד כל תיבה לדרשה בתפקיד עוצר )פוסק( טעם הטפחא  רבי מאיר טפחא אתנח, ע"פ – ְוָאַכְלָּתֶ֖

֣ מאפיינת את תיבת ְוָׂשָבְ֑עּתָ֣ מלת, להתאפיין מהכתוב אחריו פותח טפחבתפקיד א טעם הטפחרבי יהודה  ע"פ אכילה שיש וביחד ְוָאַכְלָּתֶ֖

 בה שביעה.

 

ַרְכָּת ֣ (יח, עקב 'דב)רבי ישמעאל ...  [ירושלמי ברכות פ"ז ה"א] ָֽ ְ֣וָׂשָבְ֑עָּתּ֣וב   (בשם רבי [בבלי ברכות מז]-לנאמר ב מקבילה) ְוָאַכְלָּתֶ֖

ַרְכָּת ֣ (יח, עקב 'דב) אמר הטוב והמטיב דבר תורה דכתיב כר' ישמעאל...  ָֽ ְ֣וָׂשָבְ֑עָּתּ֣וב   .זו ברכת הזימון ]טפחא אתנח פשטא[ - ְוָאַכְלָּתֶ֖

יָך֣'ה֣֣-ֶאת  זו הזן את הכלקטן[ -]מונח זקף ֱאֹלֶה֔

ֶרץ֣-ַעל  זו ברכת הארץ ]מרכא[ָהָאֵ֥
ָבֶ֖ה הָׁ֥  (כה,ג 'וא 'דב)זו ברכת בונה ירושלים. וכן הוא אומר ]טפחא[  ַהּט  ֖ה ה ֛טֹוב רהָׁ ז  לְׁבָׁנ ֽן ה   :וְׁה 

רָ֣נַָֽתן ְך-ֲאֶׁשֵ֥  .זו הטוב והמטיב ]מרכא סלוק[ ָלָֽ

א  (,גלב ' הא'דב)... וההמשך לברכה שלפניה  ֑ רָׁ קְׁ ם ֖ה' א  ֛י ֵש֥ ל ֵלאֹלֵהֽינּו:כִּ ד  ... שם שם לגזירה שוה שנאמר בתורה ברכה לפניו אף שם הָׁ֥בּו ג ֖

 .יושנאמר במזון ברכה לפנ

 

֣ (יח, עקב 'דב) -טט   הפסוקים שלפניו שני את מאפיין אלפניו בלימוד סמוכים, אפשר שטפחא בראש פסוק -ְוָאַכְלָּתֶ֖

הְ֣וֶגֵֶ֥פן֣]ח[֣ ָר֔ ּוְׂשע  ָּטה֣  אַכל]ט[֣ גו'ֶאֶ֤רץ֣ח  ּת ָֽ ֻנת֣  ְסּכ  אְ֣במ  ר֣ל ֤ ֶרץֲ֣אֶׁש֨ ֶחם-ֶא֗ ַרְכָּת ּ֣וישראל משביעים ועל כך -מאכלי ארץְוָׂשָבְ֑עָּת֣ וגו' ָּבּ֣הֶ֣ל֔ ָֽ  ב 

ֶׁשת׃ (יח, עקב 'דב)סיפא של ה כי אפשר בְ֣נח ָֽ יָהַּ֣תְחצ ֵ֥ ֲהָרֶרֶ֖ לּ֣ומ  כמו  -שהברזל והנחשת הם משל לאוכל פשוט  מלמדת ֶאֶ֚רץֲ֣אֶׁש֣רֲ֣אָבֶנ֣יָהַ֣בְרֶז֔

לת אוכל פשוט המשלת חזרה על לימוד תורה לאכי [בבלי עירובין נג נד]כדוגמת ו [משנה ובבלי סוכה]התמרים בהר  -ציני הר הברזל 

ְ֣וָׂשָבְ֑עָּת֣משמעות האפיון של  .ללא הכנות ועידונים טפחא אתנח תהיה שגם אכילת האוכל הפשוט ובצמצום של א"י משביעה  –ְוָאַכְלָּתֶ֖

וכמשל שגם הלומד  (ט –ח ח, עקבדברים )-כנאמר ב ומתברכת במעיים ולכן מחייבת ברכה ולא כל שכן שהאוכל המגוון ובשפע של

 של א"י מתעלה.תורה פשוטה 

ממתנות ה' הוא התקון שעושה  ,מפרש שתכלית האכילה )עד כדי( שביעה )ולא עוד( \מאפיין  -יתכן שרבי ישמעאל אומר ואכלת ושבעת 

ַרְכָּת ֣ -המדבר בחי צומח ודומם כאשר הוא מברך  ָֽ  זו ברכת הזימוןתיקון פשוט למזון פשטא כטעם  ּוב 

יָך֣'ה֣֣-ֶאת  ו הזן את הכלזקטן[ -]מונח זקף ֱאֹלֶה֔

ֶרץ֣-ַעל  זו ברכת הארץ ]מרכא[ָהָאֵ֥
ָבֶ֖ה הָׁ֥  (כה,ג וא' 'דב)זו ברכת בונה ירושלים. וכן הוא אומר ]טפחא[  ַהּט  ֖ה ה ֛טֹוב רהָׁ ז  לְׁבָׁנ ֽן ה  ֛טֹוב-מ כעין לימוד) :וְׁה  ה֣-ל ה  ָבֶ֖ -ללמד ש  ַהּט 

הָׁ֥   ובנין ירושלים. הוא הר המוריה שעליו בית המקדש והוא תכלית כיבוש ה ֛טֹוב רהָׁ

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
ֶרץ-ַעל -טט  *  ָבֶ֖ה ]מרכא[ ָהָאֵ֥ ֶרץ-ַעל בין בתבנית הטעמים מהוים יחידה שלימה. לכאורה רבי ישמעאל הפריד ]טפחא[ ַהּט    ]מרכא[ ָהָאֵ֥

ָבֶ֖ה וביןזו ברכת הארץ  -  זו ברכת בונה ירושלים. - ]טפחא[ ַהּט 

יהושע תקן ברכת  [ב,בבלי ברכות מח]ת שלימות אחת. ע"פ אפשר לתרץ שברכת הארץ נשלמת ע"י ברכת בונה ירושלים והם מהוו *
שדוד כמלך ישראל ישלים כבוש הארץ בכבוש "ואולי היתה סבה מאת ה' וגו'"  (יהושע טו,סג) [רד"ק]-הוע"פ  הארץ על כבוש הארץ

ם השלימו ברכת הארץ כאשר דוד תקן ושלמה הוסיף בברכת בונה ירושלים ה [ב,בבלי ברכות מח]ולכן ע"פ ירושלים ומקום המקדש 

ה֣-ַעל כן-שתקן יהושע. כמו ָבֶ֖ ֶרץַ֣הּט  בא לומר שתכלית כבוש הארץ ובנין ירושלים האכילה, השביעה והברכה  - [מרכא טפחא]ָהָאֵ֥

 להלן: [רד"ק]-הינה בנין בית המקדש ועבודת בית המקדש. כפירוש ה
ה ּוֹֽלא־יוכלו יָׁכְׁל֥  (יהושע טו,סג) [רד"ק] ֖ ֵנֽי־יְׁהּודָׁ הֽ  בְׁ םלְׁ ֑ ישָׁ ל֥ ... וקרי  יוכלומפרש כתיב  ֹורִּ  (יהושע טו,סג) -)טט כי לא יכלו אז להורישם  ּויָׁכְׁ

ם ִּ֔ ל  ְֽׁרּושָׁ י י ֵב֣ י  יֹושְׁ יְׁבּוסִּ ת־ה  בעת כבוש הארץ ואמרו רז"ל יכולין היו אלא שלא היו רשאים מפני השבועה שנשבע אברהם לאבימלך ...  (וְׁא 
וכשכבשו בני יהודה את ירושלים היה נכד אבימלך חי עדיין ... ובימי דוד לא היה עוד הנכד חי  יבוס והיה מפלשתים מזרע אבימלך ...

... אולי היתה סבה מה' שלא תלכד המצודה ההיא עד מלוך דוד מלך ישראל כדי שתקרא על שמו לפי שהיה ראש ממלכת ישראל ומה 
֥יֹום דע ֖  (יהושע טו,סג)שאמר  ֽה ה   י הוא כתב ספרו לפי הקבלה וגו'.יהושע כתב כן כ פ: ה ז 

 באופן זה הפסוק מתחלק ע"פ הטעמים בלי לשנות כלום מכוונת רבי ישמעאל *
מצינו במשנה במקומות אחדים שרבי יוסי )כנראה הוא רבי יוסי הגלילי( לומד סמוכין כאשר תבנית הטעמים היא ]מרכא[ טפחא  *

 בראש פסוק.
 ".רבי יוסי הגלילי אומר "דבר הלמד מענינו ודבר הלמד מסופו-ישמעאל בן רבימי"ג מידות בברייתא מדה י"ב כעין זאת  *
 רב קליין מו"צ בי"ד הרב ווזנר -הפועלים אומרים ברכת הזן ומקצרים ואומרים ביחד נודה וברכת בונה ירושלים [ שו"ע או"ח קצ"א]
ן במעיו וחכמים אומרים כל זמן שהוא צמא עד מתי הוא מברך רבי חייא בשם שמואל עד שיתעכל המזו[ירושלמי ברכות פ"ח ה"ז]

 מחמת אותה סעודה רבי יוחנן אמר עד שירעב.
 

ְ֣וָׂשָבְ֑עָּת֣֣: עקב ח,י דברים ֶאתְ֣֣֣֣֣֣וָאַכְלָּתֶ֖ ַרְכָּת֣  ָֽ יָךַ֣על-ּוב  ֱאֹלֶה֔ רָ֣נַָֽתן-֣ה֣' הֲ֣אֶׁשֵ֥ ָבֶ֖ ֶרץַ֣הּט  ְך׃-ָהָאֵ֥  ָלָֽ

)ופחות לא דברי ר"מ, רבי יהודה אומר עד כביצה  )ולא פחות(עד כזית  ון()שמצטרפים לזיממזמנין  )שיעור אכילה ש(...עד כמה -יומא עט,ב

 .מצטרף לזימון, כיון שאינו מחויב בברכת המזון(
֣ (י,עקב ח 'דב) :רבי מאיר סברבמאי קא ומיפלגי,  )כלל הילכתי: ואכילה בכזית  )שלאחר האכילה(זו שתיה  - ְוָׂשָבְ֑עּתָ֣זו אכילה,  -ְוָאַכְלָּתֶ֖

 )על כן אמרה התורה "וברכת"( הוא כזית(. שיעור האכילה
ְ֣וָׂשָבְ֑עָּת֣: ורבי יהודה סבר ואי זה זה  )ובאכילה זו אמרה תורה "וברכת"(אכילה שיש בה שביעה  )הכל מדובר באכילה שיש בה(ְוָאַכְלָּתֶ֖

 כביצה.
 

 בפחות מכביצה. יבפחות מכזית, לר" מממעט שאינו מצטרף לזימון לר"-רבויאחר  רבוי

של )רבי אומר כל השיעורין  תניאלא מחויב בברכת המזון בפחות משיעורן של כל אחד מהתנאים  (ר"מ ור"י)לשניהם  ותתוספ פ"ע
משנוי הלשון, לומדים שינוי ) (שנשתנה שיעורו)טומאת אוכלין כביצה מנלן -'...אבכזית חוץ מטומאת יומא פ'  (שיעורן)כולן  (אוכלים
ָּכל (לד,יא 'שמ 'וי) ר, דאמר קרארבי אבהו אמר רבי אלעז אמר (בהלכה ל-מ  ָאכ ֗ ֶכלֲ֣אֶׁש֣ר֣י   )כפל הלשון בא ללמדנו שמשערין בדבר(...ָהא ֝

 (נאכלות)שהביצה והתרנגולת שתיהן  ואיזה זה ביצת תרנגולת שגם הוא עשוי להיות מאכל( מדבראוכל היוצא -)כלומר שאוכל הבא מחמת אוכל

 חיטה, זמן המתנה, סחיטת דם.הביצה זמינה מיידית ללא כל הבשר, כגון ש

ָּכלויקרא שמיני יא,לד:  ְטָמ֑א-מ  ם֣י  י  ֹואָ֣עָלֵ֛יוַ֣מֶ֖ רָ֣יבֵ֥ לֲ֣אֶׁש֨ ֶכלֲ֣אֶׁש֣ר֣י ָאכ ֗ ָ֣הא ֝
הְּ֣בָכל-ְוָכל֣ ָּׁשֶת֔ ֲאֶׁש֣ר֣י  א׃-ַמְׁשֶקה֣  ְטָמָֽ י֣י  ֶ֖  ְּכל 

ָּכל ל֣-מ  ֶכלֲ֣אֶׁש֣ר֣י ָאכ ֗ ָאכ ֣֗מן הכלל,  וצאמונח רביע, כעין יגרש -זלאא –ָהא ֝  :ארבעה עניינים לפחות-מונח רביע –לֲ֣אֶׁש֣ר֣י 

 , היינו ביצהאוכלמאת אוכלין אוכל הבא מחמת  מאה?. לענינו ביומא שיעור טוא

 כל הנקרא משקה. יע" לטומאהלטומאה, הכשר זרעים  )שבעה משקים( . הכשר שאוכל אשר יבוא עליו מיםב

 . אין ולד הטומאה מטמא כלים.ג

 ולא הפת תחילה שניההתנור ראשון והפת  ,בפת . השרץ שנפל לתוך תנור, ולא נגעד

 או שאינן זקוקים עוד לקרקע. נפלו עליהן משנתלשו. כ"א. ולמדנו עוד על ביאת מים שאינה המכשרת זרעים אלא ה

 .כביצה. הקשור לא' אין אוכל מטמא אחרים אלא אם כן יש בו ו
למשה מסיני...אלא הכי  הלכה )על העבירות מקורם(ועונשין  א בזה()של אכילות וטומאות וכיוצ יוחנן, שיעורין רבי אמר [א,פ יומא]

הלכה למשה  דווקא, הם כאמרו( ככותבתהוא באכילת  כ)כגון חיוב כרת ביו"עונשין (ה)שיעורים של )רק ה( (אמר רבי יוחנן אג")כאמר 
 )המשך...(  )אבל העונשים עצמם מפורשים בכתוב.(מסיני 

, גזרו חכמים שהאוכל מאכלים טמאים בשיעור חצי פרס הטומאהין אדם מקבל טומאה אלא מאב ואף שמדין תורה א-[ב,פ יומא]
הזמן לצרף  שיעור )כגון כהן או ישראל המקפיד לאכול בטהרת תרומה(ונפסל גופו מלאכול בתרומה  לטומאהנעשה שני  )כשתי ביצים(

ה שני לטומאה ונפסל נעשבפרק זמן שבו נאכלות ג ביצים  ביציםי היינו אם יאכל כשת)אכילתו לשיעור חצי פרס, הוא בכדי אכילת פרס, 

 גופו מלאכול בתרומה(
 

ְ֣וָׂשָבְ֑עָּת֣֣: י,עקב ח דברים ֶאתְ֣֣֣֣֣֣וָאַכְלָּתֶ֖ ַרְכָּת֣  ָֽ יָךַ֣על-ּוב  ֱאֹלֶה֔ רָ֣נַָֽתן-֣ה֣' הֲ֣אֶׁשֵ֥ ָבֶ֖ ֶרץַ֣הּט  ְך׃-ָהָאֵ֥ ָ֣לָֽ
 לטוב לומר שזו ירושלים( טובה)היקש בין 

ר֣ל ֤֣]ט[֣ ֶרץֲ֣אֶׁש֨ אַכלֶא֗ ּת ָֽ ֻנת֣  ְסּכ  ֶחם֣-אְ֣במ   אלא מן השדות. מאוצרותלא  כלומרָּבּ֣הֶ֣ל֔

 כביכול תמיד תהיה אכילה כדי שביעה. ההסבר

 קראבוי מהאזהרותשינה  כי תצא ריםבדבופירותיה כהשתמרות הברזל והנחשת כי משה רבינו באזהרותיו  תבואתהשמתמדת  אפשר
 שמזיעה ויש בזה טל. כנחושתים יהיו מהפירות יבשים והש שהארץ תהיה כברזל שאינו מזיע ושומר בחקותי

 . ד' השתמרות לימוד התורה היינו אכילה ושביעה כמו הברזל והנחושת.אדמה' כלי עבודת ג

 המזון. לברכתהציבור  להכין

 והרי מרכא טפחא חטיבה אחת. לעצמהחטיבה  אמר

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 (ח)התשע" דברים ראה יא,כו 6.7 
 

יַ֣אֶּתם ֣,לא: יאראה דברים  ֤ ֣ןָ֣לֶכ֑םּ֣֣כ  ת  יֶכֶ֖ם֣נ  'ֱ֣אֹלה  ֶרץֲ֣אֶׁשר־הֵ֥ ָלֶרֶׁ֣שתֶ֣את־ָהָא֔ ןָ֣לב א֣  ֔ יםֶ֣את־ַהַּיְרּד  ֣ ְבר  ֣ע 
ּה: יַׁשְבֶּתם־ָּבָֽ ָֽ ּה֣ו  ָתֶ֖ ם֣א  ְׁשֶּתֵ֥ יר  ָֽ ֣ו 

 

ּהמהסברת סופו ,לא( יאראה  'דב)-נפתח את ההסבר ההילכתי ל יַׁשְבֶּתם־ָּבָֽ ָֽ ּה֣ו  ָתֶ֖ ם֣א  ְׁשֶּתֵ֥ יר  ָֽ  אה מקורות להלן()ר,בשכר שתירש תשב ו 

םמלת  ְׁשֶּתֵ֥ יר  ָֽ ּהמשמעה כיבוש והורשת )המתה, גירוש( של יושבי ארץ כנען אבל כדי לקנות קנין חזקה בארץ צריך גם  ו  יַׁשְבֶּתם־ָּבָֽ ָֽ  ו 

 לעשות פעולות בארץ הכבושה כדי לזכות בה בקנין חזקה ואח"כ העברתה בירושה לבנים כבר אינה צריכה טענה = הסבר.

 

רץ מהנכרים וקנין חזקה מכך יש לו דמיון לקנין חזקה בנכסי הפקר גם של בני ישראל )כגון שהתיאשו מלחזור ולזכות בהם( וגם כיבוש הא

 בקנין חזקה בנכסי הגר שאין לו יורשים.

 

ן֣ ,לא(יאראה  'דב) [ילקוט שמעוני תורה פרשת ראה רמז תתעז] ֔ יםֶ֣את־ַהַּיְרּד  ֣ ְבר  ע  יַ֣אֶּתם֣  ֤ הירדן אתם יודעים שאתם  משעברתם אתּכ 
֣ןָ֣לֶכ֑ם֣, יורשים את הארץ ת  יֶכֶ֖ם֣נ  'ֱ֣אֹלה  ּה בזכותכם:ֲאֶׁשר־הֵ֥ יַׁשְבֶּתם־ָּבָֽ ָֽ ּה֣ו  ָתֶ֖ ם֣א  ְׁשֶּתֵ֥ יר  ָֽ מדרש ]-עד כאן כמו ב, בשכר שתירש תשב ו 

ים֣זה המעשה, ַלֲעׂ֔שֹות֣זה משנה, ּוְׁשַמְרֶּת֣ם֣ ,לב(יאראה  'דב).  [תנאים ֶ֖ ֻחּק  תָּ֣כל־ַהָֽ ֵ֥ ֑יםאלו המדרשות, א  ְׁשָּפט   אלו הדינים,  ְוֶאת־ַהּמ 
ֹום יֶכֶ֖םַ֣הּיָֽ ְפנ  ן֣ל  ֵ֥ ת  י֣נ  ֵ֛ כ   :, יהיו חביבין עליכם כאלו היום קבלתם מהר סיני ויהו רגילים בפיכם כאלו היום שמעתם אותםֲאֶׁשֹ֧רָ֣אנ 

 
)טט: מפרש  [עוני תורה פרשת ראה רמז תתעזילקוט שמ] )הילקוט שמעוני והגמרא הבאה דנים בקנין חזקה בנכסי הפקר של בני ישראל(

 , ובחזקהנקנין בכסף בשטר  )טט: קרקעות( נכסים שיש להם אחריות שישיבה משמעותה(
ֽם (י,ירמיהו מ). מנלן? אמר חזקיה. אמר קרא: ובחזקה[ בבלי קידושין כו,א] ת  פ שְׁ ר־תְׁ ֥ם ֲאש  ֖בּו בְׁעֵָׁריכ  ֽם, במה ּושְׁ ת  פ שְׁ ר'  ? בישיבה. דביתְׁ

ּה ,לא(יאראה  'דב) )טט: מלמד שמקור לקביעה הנ"ל הוא בכתוב(ישמעאל תנא:  יַׁשְבֶּתם־ָּבָֽ ָֽ ּה֣ו  ָתֶ֖ ם֣א  ְׁשֶּתֵ֥ יר  ָֽ ם במה ו  ְׁשֶּתֵ֥ )טט: קנין  .? בישיבהָֽיר 

 חזקה בנכסי הפקר של בני ישראל הנלמדת מקנין חזקה בירושת הארץ מנכרים(
֤י י ֵשב   :י,ירמיהו מ י הִּנְׁנִּ ן וְׁשִּ  ו ֲאנִּ֗ מ  יִּץ וְׁש ֗ ִּן וְׁק ִ֜ י פּו  י ֨ סְׁ ם אִּ ת ֡ ינּו וְׁא  אּו ֵאֵל֑ ר יָׁב ֖ ֥ ים ֲאש  דִּ֔ ֵנ֣י ה כ שְׁ ֲֽעמ ד  לִּפְׁ ה ל  צְׁפָׁ֔ ֥ם ב מִּ ֖בּו בְׁעֵָׁריכ  ם ּושְׁ ֵליכ ֔ כְׁ מּו  בִּ

ֽם: ת  פ שְׁ ר־תְׁ  ֲאש 

 ים מירושת הארץ ופעולות בקרקע.מובא קישור לחזקת קרקע שלוש שנ [כג ש"שכל טוב )בובר( בראשית חי]במדרש 

ּה ,לא(יאראה  'דב)דבי ר' ישמעאל תנו ...  ָתֶ֖ ם֣א  ְׁשֶּתֵ֥ יר  ָֽ  ...קרקע ג' שנים, וכל חזקה שאין עמה טענה אינה חזקה,  וחזקת, בישיבה. ו 
 ה:או נעל וגדר ופרץ כל שהוא הוי חזק בה פורתא )עדר( אי רפק ונכסי הגוי והגרוחזקת המתנה והתמורה והחלוקה 

טענה  "כל חזקה שאין עמה טענה אינה חזקההפותחת בקביעה " ,מ"ג[משנה ב"ב פ"ג] הנ"ל מביא אותנו לקישור אל [שכל טוב]מדרש 

 ".והבא משום ירושה אינו צריך טענההיינו שיש למחזיק בנכס הסבר שנמכר לו או שקבל במתנה. בהמשך המשנה מלמדת "

ונכסי הגוי חזקת המתנה והתמורה והחלוקה מקיש מירושת הארץ בחזקת ישיבה בה אל  [כג ש"שכל טוב )בובר( בראשית חי]מדרש 
 . והגמרא שדנה בכך מרחיבה זאת לקנין עבד כנעני בחזקה. והגר

ָלֶרֶׁ֣שתֶ֣את־ָהאָ֣֔ ,לא(יאראה  'דב)אפשר כי אפשרות ההקש מרומזת בתבנית הטעמים של  ןָ֣לב א֣  ֔ יםֶ֣את־ַהַּיְרּד  ֣ ְבר  ע  יַ֣אֶּתם֣  ֤  – ֶרץּכ 
 קטן בין שני קיסרים )כאן סלוק ... אתנח(. -פעמיים זקף

  .נעל וגדר ופרץ כל שהוא הרי זו חזקה -והמחזיק בנכסי הגר ...  פ"ג,מ"ג[בבא בתרא ]משנה קנין חזקה בנכסי הגר נידון בסוף 
ישראל ועדיין לא החזיק בה, ושדה שמכרה העכו"ם ל ונכסי ההפקרשאין לו יורשים,  נכסי גר א[רמב"ם זכיה ומתנה פ"ב,ה"]

 .כולם דינם שוה, כל המחזיק א בהם בדרך מדרכי החזקה כמו שביארנו בהלכות מכירה קנה חוץ מאכילת הפירות
או  בנכסי הפקרכיצד הלוקח קרקע מחבירו והחזיק בה באכילת פירותיה קנה כמו שביארנו, אבל  ב[רמב"ם זכיה ומתנה פ"ב,ה"]

האילן כמה שנים לא קנה גוף האילן ולא גוף הקרקע עד שיעשה מעשה בגוף הארץ או יעבוד עבודה  אפילו אכל פירות נכסי הגר
 ... ,באילן

ן ,לא(יאראה  'דב)תבניות הטעמים של הרישא של  ֔ יםֶ֣את־ַהַּיְרּד  ֣ ְבר  ע  יַ֣אֶּתם֣  ֤ קטן מרמז לשני -קטן, זקף-מהפך פשטא מונח זקף – ּכ 

אחד מהלימודים יוצא מפשט הכתוב. ע"פ המקורות שהוזכרו לעיל ומפסיקות הרמב"ם לעיל לימודים, מהפך פשטא מרממז שלפחות 

לעשות  חייביםישראל או לתפוס נכסי גר או הפקר ולהחזיק בקרקע ולאכול ממנה פירות כדי לקנות בה חזקה. -לא מספיק לעבור לארץ

 בה משהו ולהנות מגוף הקרקע כדי לזכות בה לקנין בחזקה מיד.

 
לקנות אותה ואת  )הגמרא מרחיבה קנין בחזקה לנכסי הפקר קרקעות ובתים( ב[בבלי בבא בתרא נג,] הדנה בקנין חזקה בנכסי הגר()הגמרא 
אף אותה לא קנה. בעי רבי זירא: החזיק באחת מהן לקנות אותה ואת  -אותה קנה, חברתה לא קנה; לקנות את חברתה  -חברתה 

דארעא חד הוא וקני, או דלמא האי לחודיה קאי והאי לחודיה קאי? תיקו. בעי רבי אלעזר:  המצר ואת חברתה, מהו? מי אמרינן מצר
החזיק במצר לקנות שתיהן, מהו? מי אמרינן האי מצר אפסרא דארעא הוא וקני, או דלמא האי לחודיה קאי והאי לחודיה קאי? תיקו. 

חיצון קנה, פנימי לא  -קנאו, לקנות אותו ואת הפנימי  -ן לקנותו א"ר נחמן אמר רבה בר אבוה: שני בתים זה לפנים מזה, החזיק בחיצו
קנה שניהן, לקנות את  -קנאו, לקנות אותו ואת החיצון  -אף חיצון נמי לא קנה; החזיק בפנימי לקנותו  -קנה, לקנות את הפנימי 

 אף פנימי לא קנה.  -החיצון 
; מאי טעמא? )המציב דלתות( קנה –, ובא אחר והעמיד להן דלתות הגרבנכסי א"ר נחמן אמר רבה בר אבוה: הבונה פלטרין גדולים 

 ,בנכסי הגר פלטרין המוצאקמא, לבני בעלמא הוא דאפיך. אמר רב דימי בר יוסף א"ר אלעזר: 
יש דברים רבים שאם החזיק בהן הלוקח לא קנה עדיין, ואם החזיק באחד מהן בנכסי הגר  [רמב"ם זכיה ומתנה פ"ב,ה"ג] המוצא
בנכסי הפקר קנה, כיצד המוצא פלטרים גדולים בנויין בנכסי הגר או בנכסי הפקר וסייד בהן סיוד אחד או כייר בהן כיור אחד, או 

 .כגון אמה או יותר כנגד הפתח קנה
ר קנאן. וכמה? אמר רב יוסף: אמה. אמר רב חסדא: וכנגד הפתח. אמר רב עמרם: האי מילתא אמ -וסד בהן סיוד אחד או כיור אחד 
 קנה.  - בנכסי הגר מצעותממתניתא: המציע  (והאיר עינינו להביא לנו ראיה לדבריו (ב,גנ ב"ב)רשב"ם )לן רב ששת, ואנהרינהו עינין 

ושכב שם על הקרקע בנכסי הגר קנה ואף על גב דלא היינו נעל וגדר ופרץ שלא תיקן שום תיקון בקרקע  -הציע מצעות  (ב,גנ ב"ב)רשב"ם )
ו מן הקרקע ששמשתו הקרקע הוי חזקה ונראה בעיני דמהכא ילפינן דנפקא לן קרקע נקנה בחזקה בקדושין מהאי קרא ושבו אלא שנהנה גופ

בעריכם אשר תפשתם במה תפשתם בישיבה ועוד מדכתיב וירשתם אותה וישבתם בה במה ירשתם בישיבה והיינו בכלל ישיבה כששוכב על 
 (הקרקע.
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 כנעני בחזקה.כאן הגמרא מלמדת היקש קנין עבד  

נעל לו  (אעבד כנעני דתנן בקדושין שנקנה בחזקה קאי. (ב,גנ ב"ב)רשב"ם )? כיצד בחזקהואנהרינהו עינין ממתניתא, מאי היא? דתניא: 
, או התיר לו מנעלו, או (עבד לרבו ששימש העבד לרבו הויא חזקה וכן כולן אף הציע מצעות ששמשתו הקרקע קנה. (ב,גנ ב"ב)רשב"ם ) מנעלו

 קנאו;  -שהוליך כליו אחריו לבית המרחץ, והפשיטו, והרחיצו, סכו, גרדו, והלבישו, והנעילו, והגביהו 
 
אין נקנין  -נקנין בכסף ובשטר ובחזקה, שאין להם אחריות  -נכסים שיש להם אחריות  .]קיד' פ"א,מ"ה[ מתני' [בבלי קידושין כו,א]

בכסף, ובשטר, ובחזקה, וזוקקין את הנכסים שיש להם  -נכסים שיש להם אחריות אלא במשיכה. נכסים שאין להם אחריות נקנין עם 
 אחריות לישבע עליהן.

ּה ,לא(יאראה  'דב) ָתֶ֖ ם֣א  ְׁשֶּתֵ֥ יר  ָֽ ...  ]קיד' פ"א,מ"ה[ מתני' -מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, אפשר שזה כ – ו 

 בכסף, ובשטר, ובחזקה,  -ש להם אחריות נכסים שאין להם אחריות נקנין עם נכסים שי

ּה ,לא(יאראה  'דב) ָתֶ֖ ּהטפחא בתפקיד כעין פותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריה  – א  יַׁשְבֶּתם־ָּבָֽ ָֽ ם֣ במה ומתקבל הלימוד ו  ְׁשֶּתֵ֥ ָֽיר 
ּהבכיבוש הארץ  :בישיבה יַׁשְבֶּתם־ָּבָֽ ָֽ נכסים שאין גב קרקע נקנים הוא קנין החזקה על קרקע שהיא נכסים שיש להם אחריות, וא ו 

אם מכר מטלטלין עם קרקע כיון שקנה לוקח את הקרקע באחד משלשה קנינים נקנים  [א,קידושין כו בבלירש"י ].  להם אחריות
 .מטלטלין עמה

ּה֣ יַׁשְבֶּתם־ָּבָֽ ָֽ לחודיה אלא  [ירש"]דקני בכספא אמר רב לא שנו  [א,קידושין כו ]בבלימצב סיום )הקמת( הקניין. )א( -מקף כרב – ו 
 .במקום שאין רגילין לכתוב שטר מכירה

כיון דרגילין בהכי לא סמכא דעתיה דלוקח עד דנקיט שטרא ועיקר ד [רש"י] לא קנה -במקום שכותבין את השטר  [בבלי קידושין כו,א])ב( 
 .דעתו לקנות על השטר הוא

ּה יַׁשְבֶּתם־ָּבָֽ ָֽ  קבלת השטר. עדכול לחזור בו. במצב )ב( ההגבלה שהקונה יכול לחזור בו סלוק מגביל במצב )א( ההגבלה שאין הקונה י – ו 

 דבר אחר:

ֽם (י,ירמיהו מ)בחזקה מנלן אמר חזקיה אמר קרא [ שאילתות דרב אחאי פרשת בהר שאילתא קטו] ת  פ שְׁ ר־תְׁ ֥ם ֲאש  ֵריכ  עָׁ ֖בּו בְׁ , במה ּושְׁ
ֽם ת  פ שְׁ ּה ,לא(יאראה  'דב)בישיבה דבי רבי ישמעאל תנא ? תְׁ יַׁשְבֶּתם־ָּבָֽ ָֽ ּה֣ו  ָתֶ֖ ם֣א  ְׁשֶּתֵ֥ יר  ָֽ ם במה ו  ְׁשֶּתֵ֥ בישיבה והיכי דמי חזקה כדתנן  ָֽיר 

נעל גדר פרץ כל שהוא בפניו הרי זו חזקה בפניו אין שלא בפניו לא אלא בפניו לא צריך למימר ליה לך חזק וקנה שלא בפניו צריך 
כר בית לחבירו כיון שמסר לו מפתח קנאו והוינן בה היכי דמי אי בכספא ליקני למימר ליה לך חזק וקנה אמר רבי יהושע בן לוי המו

בכספא אי בחזקה ליקני בחזקה לעולם בחזקה וצריך לומר לו לך חזק וקנה וכיון שמסר לו מפתח לא צריך למימר ליה לך חזק וקנה 
 .קני אף על גב דיהב כספא וכתב שטרא עד דמחזיקוחזקה נמי כי קני במתנה אבל במכר עד שיתן דמים ודוכתא דרגילין לאחזוקי לא 

מוסבר שזה היה מנהג המקום שאליו התיחס בשאילתות. ושם נאמר שהרא"ש פוסק שהקונה בכסף  [שאילתות דרב אחאי]-בפירוש ל

 אינו צריך חזקה.

ּה ,לא(יאראה  'דב)  ָתֶ֖ ם֣א  ְׁשֶּתֵ֥ יר  ָֽ ב, בקנין חזקה בנוסף על ישיבה מועיל גם מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרח – ו 

המוכר שלא בפני הקונה צריך לומר לקונה לך חזק  הוי חזקה:בפני המוכר  או נעל וגדר ופרץ כל שהוא  בה פורתא )עדר( אי רפק

 וקנה. מסר המוכר לקונה מפתח נקנה לו הנכס ואינו צריך לומר לו לך חזק וקנה. 

ּה יַׁשְבֶּתם־ָּבָֽ ָֽ  ל חזקה שאין עמה טענה אינה חזקה. וגם במקום שנהגו במכר לבצע חזקה בפני המוכר. סלוק מגבי – ו 

 

֑ים֣,לב: יאראה דברים  ְׁשָּפט  יםְ֣וֶאת־ַהּמ  ֶ֖ ֻחּק  תָּ֣כל־ַהָֽ ֵ֥ ֹום:ּ֣֣֣֣֣֣֣֣וְׁשַמְרֶּת֣םַ֣לֲעׂ֔שֹות֣א  יֶכֶ֖םַ֣הּיָֽ ְפנ  ן֣ל  ֵ֥ ת  י֣נ  ֵ֛ כ  ֲ֣אֶׁשֹ֧רָ֣אנ 
יַ֣אּתֶ֣ ,לא(יאראה  'דב)ע"פ ]אלשיך[  ֤ ןּכ  ֔ יםֶ֣את־ַהַּיְרּד  ֣ ְבר  ע  וחושבים שהעברה בדרך נס גם מבטיחה ירושת הארץ בלי הפסק ומבלי  ם֣ 

ת֣זה המעשה, ַלֲעׂ֔שֹות֣זה משנה, ּוְׁשַמְרֶּת֣ם֣ ,לב(יאראה  'דב) [מדרש תנאים]-שתעזב מכם. אבל זה בתנאי שתקיימו הנאמר ב ֵ֥ א 
ים֣ ֶ֖ ֻחּק  ְׁשּפָ֣אלו המדרשות, ָּכל־ַהָֽ ֑יםְוֶאת־ַהּמ   אלו הדינים,  ט 

ֹום יֶכֶ֖םַ֣הּיָֽ ְפנ  ן֣ל  ֵ֥ ת  י֣נ  ֵ֛ כ   :, יהיו חביבין עליכם כאלו היום קבלתם מהר סיני ויהו רגילים בפיכם כאלו היום שמעתם אותםֲאֶׁשֹ֧רָ֣אנ 

-רי הכניסה לארץקטן ירמז לשתי דברים צירוף מחשבה לעשות בעתיד אח-מונח זקף – ּוְׁשַמְרֶּת֣םַ֣לֲעׂ֔שֹות  ,לב(יאראה  'דב)לפי כך 

 ישראל. -ישראל ועשיה בפועל בארץ

ים ֶ֖ ֻחּק  תָּ֣כל־ַהָֽ ֵ֥ ]אלשיך[ אלו פעולות אבד תאבדון את -מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, ע"פ ]רמב"ן[ ו – א 

 העבודה זרה ועובדיה וחוק הוא לא להנות מן התועבות.

֑ים ְׁשָּפט   שאם עע"ז יבטלום מותר להינות מהם.סלוק, מגביל החוק הנ"ל  – ְוֶאת־ַהּמ 

 

תָׁ֨ א ת,יא: דברים ואתחנן ז רְׁ מ  ת-וְׁשָׁ ה וְׁא  וָׁ֝ צְׁ מִּ ת-ה  ים וְׁא  ֣ ֻחקִּ ֽם׃-ה  ֖יֹום ל ֲעשֹותָׁ ָ֛ך ה  ּוְׁ צ  ֧י מְׁ ר ָאנ כִּ ים ֲאש ֨ טִּ֗ פָׁ שְׁ מִּ  ה 
יםֲ֣אֶׁשֹ֧   ,לב:יאראה דברים  ֑ ְׁשָּפט  יםְ֣וֶאת־ַהּמ  ֶ֖ ֻחּק  תָּ֣כל־ַהָֽ ֵ֥ ֹום:ּוְׁשַמְרֶּת֣םַ֣לֲעׂ֔שֹות֣א  יֶכֶ֖םַ֣הּיָֽ ְפנ  ן֣ל  ֵ֥ ת  י֣נ  ֵ֛ כ   רָ֣אנ 

תָׁ֨  )דב' וא' ז,יא( רְׁ מ  ֽם...  וְׁשָׁ ֖יֹום ל ֲעשֹותָׁ ּוְָׁ֛ך ה  צ  י מְׁ ֧ ר ָאנ כִּ  ֲאש ֨

ועוד בילמדינו ובפסיקתא דשור או כשב משל למלך ששלח פרוזדוגמא שלו למדינה, נטלוה ועמדו על ...  )דב' וא' ז,יא( [רשב"ם]
או אותה באימה ברתת ובזיע, כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל קרית שמע פרוזדוגמא שלי. וכן רגליהם, ופרעו את ראשיהם וקר

 :בפסיקת' דבחדש השלישי אל יהי דברי אגדה של תורה בעיניך כפרוזדוגמא ישנה. פי' הערוך פרוזדוגמא אגרת
 לנאמר במסכת ברכות כלהלן. ]רשב"ם[ לומר בכל יום עשרת הדברות וקריאת שמע. אפשר שזה המקור-מסקנה אפשרית מפי'

 ,ה"ה[א"ירושלמי )וילנא( מסכת ברכות פ] 
הממונה ברכו ברכה אחת והן בירכו. מה בירכו רב מתנא אמר בשם שמואל זו ברכת תורה. וקראו עשרת הדברים  להםתמן תנינן אמר 

אין מן הדא לית את ש"מ כלום  שמע והיה אם שמוע ויאמר. רבי אמי בשם ר"ל זאת אומרת שאין הברכות מעכבות. אמר ר' בא
בכל יום  קורין עשרת הדברותשעשרת הדברות הן הן גופה של שמע. דרב מתנא ור' שמואל בר נחמן תרוויהון אמרי בדין היה שיהיו 

 .ומפני מה אין קורין אותן מפני טענות המינין שלא יהו אומרים אלו לבדן ניתנו לו למשה בסיני

צ   )דב' וא' ז,יא( י מְׁ ֧ ֖יֹוםָאנ כִּ ָ֛ך ה  ְפנ יֶכֶ֖ם ,לב(יאראה  'דב) דרגא תביר טפחא – ּוְׁ ן֣ל  ֵ֥ ת  י֣נ  ֵ֛ כ  דרגא תביר מרכא טפחא, אפשר  –  ֲאֶׁשֹ֧רָ֣אנ 

יֶכֶ֖םאבל  ברכת תורה. וקראו עשרת הדברים שמע והיה אם שמוע ויאמר.שבשני הכתובים מלמד על אמירת  ְפנ  ן֣ל  ֵ֥ ת  י֣נ  ֵ֛ כ  תביר  – ָאנ 

 יטול אמירת עשרת הדברות מפני תרעומת או טענת המינים.עשוי לרמז על ב מרכא טפחא
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 דברים ראה יא,כו )התשע"ט( 6.8 
 

הַ֣הּ֑יֹום֣֣: ח,בראה י דברים יםּ֣פ ֶ֖ ֵ֛ ׂש  ְֹ֧חנּו֣ע  רֲ֣אַנ לֲ֣אֶׁש֨ כ  אַ֣תֲעׂ֔שּוןְּ֣כ֠ יׁשָּ֣כל֣֣֣֣֣֣ל ֣ ֶ֖ יָנָֽיו׃-א  רְּ֣בע  ַ֣הָּיָׁשֵ֥
ים֣ [רש"י] ֵ֛ ׂש  ְֹ֧חנּו֣ע  רֲ֣אַנ לֲ֣אֶׁש֨ כ  אַ֣תֲעׂ֔שּוןְּ֣כ֠ ן  (לא,יאדב' ראה )אלפניו( לכתוב ) מעלהמוסב ל –וגו' ל ֣ ֵד֔ י רְׁ ת־ה  ים א  ֣ רִּ ם  ע בְׁ ת  י א  ֤ וגו'  כִּ

, ובבמה לא תקריבו כל מה שאתם מקריבים פה כשתעברו את הירדן מיד מותרים  אתם להקריב בבמה י"ד שנה של כיבוש וחילוק
ונדבות, אבל בבמה אין קרב אלא הנידר והנידב. וזהו  היום במשכן, שהוא עמכם ונמשח והוא כשר להקריב בו חטאות ואשמות נדרים

יׁשָּ֣כל (ח,בידב' ראה ) ֶ֖ יָנָֽיו-א  רְּ֣בע  , נדרים ונדבות שאתם מתנדבים על ידי שישר בעיניכם להביאם ולא על ידי חובה, אותם תקריבו ַהָּיָׁשֵ֥
 .(ראה זבחים קיז,א) בבמה
יׁשָּ֣כלשזה משמעות  נידר ונידבשהן קרבנות ל לפירש כי היתר הקרבה בבמה קטנה בשעת היתר במות מוגב ]רש"י[ ֶ֖ יָנָֽיו-א  רְּ֣בע   ַהָּיָׁשֵ֥

 אפשר כי תבניות הטעמים מסייעות לדיון בגמרא להרחיב פטור מכרת לקרבנות חובה שחוטי חוץ בזמן היתר הבמות.

 

הַ֣הּ֑יֹום֣ (ח,בידב' ראה ) יםּ֣פ ֶ֖ ֵ֛ ׂש  ְֹ֧חנּו֣ע  רֲ֣אַנ לֲ֣אֶׁש֨ כ  אַ֣תֲעׂ֔שּוןְּ֣כ֠ במות בשתי תקופות ומתואם עם פסוקים אחרים  פסוק זה מלמד היתרל ֣

 לפטור מעונש כרת על שחוטי חוץ בשעת היתר הבמות. 

 

אַ֣תֲעׂ֔שּון (ח,בידב' ראה )  קטן בתפקיד שניים, -קטן, זקף-מונח זקף – ל ֣

ל (ח,בידב' ראה ) כ  עור מלמדת על תקופת תלשא מלמדת לכתוב אלפניה ולכתוב לאחריה בתפקידי תלשא. בלימוד אלפניה בתפקיד שי – ְּכ֠

-קטן ותלשא ביחד ילמדו על שתי תקופות זמן של היתר במה קטנה, )תקופה א( בשעת גלגל בין הכניסה לארץ ועד משכן שלה, ו-זמן. זקף

אַ֣תֲעׂ֔שּו (ח,בידב' ראה ))תקופה ב( בשעת נוב וגבעון בין חרבן שלה ועד הקמת בית המקדש הראשון בירושלים, שבתקופות זמן אלו  ן֣ל ֣
, ושחיטת חוץ ירושליםבנושא קרבנות )המרומז בכתובים הבאים בפסוק( כמו שעושים בשעת המשכן במדבר, ובעתיד בשלה, ובמקדש 

 . בשעת איסור הבמות חוץ עונשה כרת

ל (ח,בידב' ראה ) כ  בשתי עקירה של עונש כרת על שחיטת חוץ בשעת היתר הבמות  –תלשא בלימוד לכתוב אחריה בתפקיד תלישה  – ְּכ֠

הַ֣הּ֑יֹום֣ (ח,בידב' ראה )-התקופות שהוזכרו לעיל. איסור שחיטת חוץ בשעת איסור במות נלמד מ יםּ֣פ ֶ֖ ֵ֛ ׂש  ְֹ֧חנּו֣ע   ראה֣להלן.ֲאַנ

ר (ח,בידב' ראה )  כיצד קדמה הקדשת קדשים לפי הזמנים הבאים:קדמא,  – ֲאֶׁש֨

הרי אלו בעשה ולא  -בשעת איסור הבמות מבחוץ  כל הקדשים שהקדישן בשעת איסור הבמות והקריבן...  [בבלי זבחים קיב,ב]
 תעשה וחייבין עליו כרת;

 ;ואין חייבין עליהן כרתהרי אלו בעשה ולא תעשה  -הקדישן בשעת היתר הבמות והקריבן בשעת איסור הבמות בחוץ  
 רת()ואין כהרי אלו בעשה ואין בהן לא תעשה.  -הקדישן בשעת איסור הבמות והקריבן בשעת היתר הבמות  

ר (ח,בידב' ראה )מכאן לומדים כי  לקרבנות שהתחייבו להם , בתפקיד הקדמה, להחיל עקירת עונש כרת בתקופות היתר במות קדמא – ֲאֶׁש֨

 בזמן איסור הבמות, והקרבתם בזמן היתר הבמות. 

ה (ח,בידב' ראה ) יםּ֣פ ֶ֖ ֵ֛ ׂש  ְֹ֧חנּו֣ע  חטאות ואשמות מיני הקרבנות והם  דרגא תביר טפחא קבוצת פרטים הקשורים לנושא הקרבת כל – ֲאַנ
וקרבנות צבור )קבוצת קרבנות חובות ורשות ליחיד ולצבור( ושעל כל אחד חלה אותה הלכה איסור שחוטי חוץ בשעת  נדרים ונדבות

 איסור במות ועונש כרת לשוחט בחוץ.

 משכן, ובעתיד בשלה, ובבית המקדש.  היינו כמו "היום" בשעת קיום ַהּ֑יֹום (ח,בידב' ראה )המגבלה הזאת רמוזה בטעם אתנח של 

 
, מנחה )גדולה(קרב בבמה  יחיד(של  רשות קרבן)באו לגלגל. ת"ר: כל נידר ונידב היה קרב בבמה, שאין נידר ונידב  [ א,בבלי זבחים קיז]

 ונזירות קריבין בבמה, דברי ר"מ; 
 ה, ולא קרבו חובות יחיד()גם בבמה גדולה וגם בקטנ אלא עולות ושלמים בלבד; יחידוחכ"א: לא קרבו 

מקריבין באהל מועד שבגלגל, מה בין אהל מועד שבמדבר לבין  -מקריבין באהל מועד שבמדבר  שהצבור והיחידר' יהודה אומר: כל 
מותרות; ובמתו  )קטנות(מותרות, אהל מועד שבגלגל היו הבמות  )קטנות(אהל מועד שבגלגל? אהל מועד שבמדבר לא היו במות 

)בבמה גדולה מקריב חובות ורשות, בבמה קטנה רק עולה ושלמים שזה נידר לא היה מקריב עליה אלא עולה ושלמים; שבראש גגו 

 ונידב(
מקריבין באהל מועד שבגלגל, וכאן וכאן לא קרבו יחיד אלא עולה ושלמים  -מקריבין באהל מועד שבמדבר  שהצבורוחכ"א: כל 

 )לגבי יחיד כמו חכמים ראשונים לעיל( בלבד;
 וחובות שקבוע להן זמן. ,ב[בבלי זבחים קיז]ר' שמעון אומר: אף צבור לא הקריבו אלא פסחים  

 רבי שמעון אומר שבגלגל מחובות הצבור הקריבו רק פסחים וחובות שקבוע להן זמן )כגון תמידים ומוספים(.

 

 לכולי עלמא בשעת גלגל היה היתר במה קטנה, 

 זירות, לר"מ נזירות היא נדבה ויכול להקריבם בבמה גדולה ובקטנהלרבי מאיר נידב ונידר כולל מנחה ונ

אין יחיד מקריב חובות במת צבור ובמת יחיד לא קרבו בהן ליחיד אלא עולות ושלמים  - וכאן וכאןלחכמים בגלגל ע"פ ]רש"י[ 

 טהרה.יחיד בגלגל, ונזירות היא מקרבנות חובה ובשעת הגלגל אי אפשר היה להביא תגלחת נזיר טומאה ו

 רבי יהודה מוסיף חובות יחיד רק בבמה גדולה ונזיר יכול להביא קרבנותיו.
 ולכולי עלמא חובות צבור קרבו בגלגל

 
הַ֣הּ֑יֹום )דב ראה יב,ח(מאי טעמא דר"מ? דאמר קרא:   יםּ֣פ ֶ֖ ֵ֛ ׂש  ְֹ֧חנּו֣ע  רֲ֣אַנ לֲ֣אֶׁש֨ כ  אַ֣תֲעׂ֔שּוןְּ֣כ֠ , אמר להן משה לישראל: כי עייליתו ל ֣

לרבי מאיר נידב ונידר כולל מנחה ונזירות ומוקרב בבמת יחיד )ו, חובות לא תקריבו, מנחות ונזירות ישרות נינהו. לארץ, ישרות תקריב

 )ולכן שניהם לא מוקרבים בבמה קטנה(ורבנן? אין מנחה בבמה, נזירות חובות נינהו.      וצבור(
נינהו וקרבי. מותיב רבה: חזה ושוק ותרומת לחמי דברי הכל ישרות  -אמר שמואל: מחלוקת בחטאת ואשם, אבל בעולות ושלמים 

שיירה; אי אמרת בשלמא בעולה ושלמים פליגי, )של נזיר(  נוהגין בבמה גדולה ואין נוהגין בבמה קטנה, ואילו הזרוע בשלה -תודה 
קת בעולה ושלמים, הא מני? רבנן היא, אלא אי אמרת בחטאת ואשם פליגי, הא מני? אלא אי איתמר הכי איתמר, אמר שמואל: מחלו

 . בגלגל( בבמה גדולה)דברי הכל חובות נינהו ולא קרבי  -אבל בחטאת ואשם 

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 
 

 

 

 התשעט -התשעח -פה -והתורה שבעל טעמי המקרא/©Oct-19         244/216   ZZFisher-24 פתש"ה–תשרי–ה"כ

 zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

http://www.Taamei-Hamikra.co.il 

יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
גם לרבי מאיר המתיר להקריב עולה ושלמים של נזירות בבמה גדולה וקטנה אין הקרבת חטאת ואשם נזיר שהם חובה ועל הנזיר  

 להמתין להקמת שילה.
איש הישר בעיניו יעשה  (שופטים יז)הל וכו'. מאי טעמייהו דרבנן? אמר קרא: אמר מר, וחכמים אומרים: כל שהצבור מקריבין בא

יׁשָּ֣כל (ח,בראה י 'דב))תיקון מסורת הש"ס  ֶ֖ יָנָֽיו׃-א  רְּ֣בע  אפי' חובות  -ישרות הוא דליקרוב, חובות לא ליקרוב, וצבור  -, איש (ַהָּיָׁשֵ֥
 ליקרוב. 

 

רהַ֣ורבי יהודה? אמר לך: כי כתיב  [א]בבלי זבחים קיח, יָנָֽיו)מה שהתורה אומרת הישר, היינו נדרים ונדבות, זה במקום שהוא ) ָּיָׁשֵ֥ ( :ְּבע 
 וממעט חובות(הוא דכתיב, של האיש ישר להקרבתם, היינו במת יחיד שבונה לעצמו 

יׁשָּ֣כל (ח,בראה י 'דב) ֶ֖ יָנָֽיו-א  רְּ֣בע   .אפילו חובות נמי ליקרוב -אבל בבמה גדולה  :ַהָּיָׁשֵ֥

יׁשכתיב:  אלא הא )מקשה הגמרא( ֶ֖ )אבל ממעט אותו , )בבמה קטנה(דאיש ישרות הוא דליקרוב  )האם זה לא בא לומר( , לאו למימרא, א 

 )וזה יהיה כמו חכמים( הא חובות לא ליקרוב!מהקרבת חובות בבמה גדולה( 

יׁשכי כתיב  )ורבי יהודה עונה שזה בא לדרשה להכשיר הזר(  ֶ֖  להכשיר את הזר. - א 
 הזר לכל עבודות בבמה קטנה יש קרא שאומר כי רק כהן משמש במזבח ה' לכן זר יכול להיות בבמה קטנה( )מקשה הגמרא להכשרת

ן קוְׁזָׁר ֨  ו(,יז ' אח"מוי -זר מ ם   ה כ ֵה֤ דָׁ ת־ה  ח א  ֣ זְׁב   מהו דתימא ליבעי קדוש בכורות כמעיקרא, קא משמע לן )עונה רבי יהודה(נפקא!   'ה֔  ע ל־מִּ
יׁשכורים יוכשרו לבמה קטנה כמו קודם להקמת המשכן, לכן )הייתי חושב שרק בנים ב ֶ֖  . מכשיר כל זר בבמה קטנה( א 

 אמר רב פפא: קרבו נסכים במדבר איכא בינייהו.  )בכל זאת יש הבדל(חכמים היינו תנא קמא! 
ר֣דאמר יחיד נמי מקריב חובות בגדולה אמר לך כי כתיב  -ורבי יהודה  [א,רש"י זבחים קיח] -ט יחיד מהקרבת חובות אדממעַהָּיָׁשֵ֥

יָנָֽיו  כתיב. ְּבע 
יׁש (ח,בראה י 'דב)אלא לרבי יהודה הא כתיב  ֶ֖ יׁש (ח,בראה י 'דב)ואי לאו למעוטי אף מבמה גדולה אתא למה לי דכתיב  - א  ֶ֖ -ָּכלנכתוב  א 

יָנָֽיו רְּ֣בע  יָנָֽיו-וכיון ד ַהָּיָׁשֵ֥ יׁש-קטנה פשיטא ד )במה(היינו  ְּבע  ֶ֖  מקרבי בה.הוא דמימעיט דהא צבור לא  א 
 לעבודת במה. -להכשיר את הזר 

ן קוְׁזָׁר ֨  ו(,יז ' אח"מוי) -זר מ כ ֵה֤ ן קוְׁזָׁר ֨   ו(,יז ' אח"מוי)לקמן בפירקין דכתיב  -נפקא לן  ה  ם   ה כ ֵה֤ ת־ה דָׁ ח א  ֣ זְׁב  ח' ה֔  ע ל־מִּ ת  ֖ ה ל פ  ד א ֣ כהן פתח  מֹוֵע֑
 יש ליה בתורת כהנים.אהל מועד ואין כהן בבמה אלא אפי' זר ואפי' עבד הכי דר

ד ו(,יז ' אח"מוי)   את עבודת אהל מועד רק לכהן,אתנח כמגביל  – מֹוֵע֑
רבנן בתראי היינו רבנן קמאי דהא אינהו נמי הכי אמרי דיחיד לא קרבו אלא עולות ושלמים וצבור קרבי ]נמי  -חכמים היינו תנא קמא 

יׁש (ח,בראה י 'דב)-חובות[ דהא מ ֶ֖  נפקא להו מיעוטא. א 
לרבנן קמאי לא קרבו נסכים במדבר ועולה ושלמים גרידא בלא נסכים קא גמרי דקרבי בבמה,  -קרבו נסכים במדבר איכא בינייהו 

להטעינה נסכים במשכן שילה אתא לאחר ירושה וישיבה כדאמרן בהשוחט  (במדבר טו)דפרשת נסכים  כי תבאו-דבמדבר לא קרבי ד
למה להו למיתני  הצבור מקריבין באהל מועד שבמדבר מקריבין בגלגלדתנן משנה יתירא כל שורבנן בתראי לטפויי אתו מ (לעיל קיא)

הא רבי יהודה נמי בצבור כוותייהו קאמר והכי איבעי להו למימר כאן וכאן לא קרבו ליחיד אלא עולה ושלמים אלא לטפויי אדרבנן 
דבר מקריבין באהל מועד שבגלגל ולטפויי נסכים אתו קמאי אתו ואמרי כל שהציבור צריכין להקריב מקריבין באהל מועד שבמ

ולמימר דקרבו במדבר לצבור וליחיד וכן בגלגל לשתי הבמות ולמאן דאית ליה קרבו במדבר אית ליה דקרבו בבמת יחיד בגלגל דכי 
 תבאו לא אתא אלא להטעינה נסכים לבמה קטנה דהא בגדולה כבר היו קריבין.

, וירושלמי מגילה פ"א וילנה ט"ו ב', והגהות ר' ישעיה פיק (ח,בראה י 'דב)ת הש"ס שזמ הכתוב ההסבר לתבניות הטעמים לפי מסור

יׁשָּ֣כל (ח,בראה י 'דב) האומרים שצריך להיות ע"פ פסוקינו ֶ֖ יָנָֽיו׃-א  רְּ֣בע   ַהָּיָׁשֵ֥

יׁש (ח,בראה י 'דב) ֶ֖  יתר במות קטנות.המלה היתירה ממעט יחיד מקרבנות חובה בבמה גדולה בזמן ה ]רש"י[יחיד, ע"פ  – א 

 אבל צבור חייב להקריב חובות בבמה גדולה.

יׁש (ח,בראה י 'דב) לר' יהודה ֶ֖  לרבות כל זר להיות כשר לעבודה בבמה קטנה ולא רק בכורים. טפחא ללא מרכא לפניה בתפקיד – א 

ר-ָּכל (ח,בראה י 'דב)  ולא חובה, מקף כבורר בין משמע ישרות לקרוב אלו נדרים ונדבות שהן רשות  – ַהָּיָׁשֵ֥

ובין משמע של ר' יהודה שזה מקום שישר בעיני המקריב להקרבת נדר או נדבה במת צבור או במת יחיד. הסבר זה מתאים רק לזמן 

 היתר במות, כי בזמן המשכן היה איסור במות ולכן אין בחירה ללא ענישה.

יָנָֽיו (ח,בראה י 'דב)ולכן לר' יהודה   להיקרב בבמה קטנה.סלוק מגביל לקרבנות רשות  –ְּ֣בע 

 

 [ב,בבלי זבחים קו]ע"פ הפסוק הבא פוטר מעונש כרת על שחוטי חוץ שהוקדשו בשעת היתר במות והוקרבו בחוץ בשעת איסור במות. 
ת (מ יז,ה"אח 'וי)קראה לֶ֣אָֽ ְׂשָרא ֗ ֣י֣י  יאּוְּ֣בנ  רָ֣יב ֝ ַ֣על-ְלַמַעןֲ֣֩אֶׁש֨ ים  ְבח  ֣ם֣ז  ֲ֣אֶׁש֣ר֣ה  יֶהם  ְבח  ֣יַ֣הָּׂשֶדה ֣-ז   ו'.וגְּ֣פנ 

 שהמקריב מחוסרי זמן בחוץ עובר בהם בלא תעשה. (מ יז,ה"אח 'וי) -רבי שמעון לומד מ ]בבלי זבחים קיד,א[-ב

בזמן איסור במות, שחיטת חוץ של קרבן ראוי לפנים עונשה כרת, שחיטת חוץ של קרבן לא ראוי לפנים, כי לא הגיע זמנו, לרבי שמעון 

 יב ח( אהר' )דבמאי טעמא דר"ש? אמר רבי אילעא אמר ריש לקיש, דאמר קרא: נאמר  קיד,א[]בבלי זבחים עובר בלא תעשה. שיטת ר"ש 
הַ֣הּ֑יֹום יםּ֣פ ֶ֖ ֵ֛ ׂש  ְֹ֧חנּו֣ע  רֲ֣אַנ לֲ֣אֶׁש֨ כ  אַ֣תֲעׂ֔שּוןְּ֣כ֠ , אמר להו משה לישראל: כי עייליתו לארץ, ישרות תקריבו, חובות לא תקריבו, וגלגל ל ֣
אלגבי שילה מחוסר זמן הוא. וקאמר להם משה   .  ַתֲעׂ֔שּון֣ל ֣

רבי שמעון אומר שכמו שבזמן היתר הבמות, חובות האסורים בהקרבה גם בבמות נקראים מחוסרי זמן ועובר בלא תעשה, כך כל קרבן 

 מחוסר זמן גם בזמן איסור הבמות המוקרב בחוץ עובר עליו בלא תעשה.

 וחכמים לא משווים את כל מחוסרי הזמן לזמן היתר הבמות. 

יָנָֽיוַהּיָ֣-ָּכללחכמים   רְּ֣בע  יׁש֣אלו קרבנות נדבת יחיד: נדבות ונדרים והם עולות ושלמים. דבר זה מאפיין את מלת  :ָׁשֵ֥ ֶ֖  . א 

יׁש֣ממלת  ֶ֖ יָנָֽיו-ָּכלטפחא ללא מרכא בתפקיד התפשטות ענין  - א  רְּ֣בע   היינו עולות ושלמים אל הכתוב לפניו להשפיע בו משהו.  ַהָּיָׁשֵ֥

 של עולת ושלמי יחיד להישחט בחוץ בבמה קטנה,זמן היתר במות זה זמן היתר ישרות 

כדוגמתה, בזמן היתר במות בא  לפטור מעונש כרת על אפשר כי מתוך שהותרה עולת יחיד להשחט בחוץ בבמה קטנה והיא מצוה, אז 

-פי-על-ואף של חובות יחיד, באופן האסור בהקרבה, דהיינו לחכמים שסוברים שאין חובות יחיד כלל בשעת היתר במות שחיטה בחוץ

כן הקריבם, ולרבי יהודה הסובר שיש היתר לחובות יחיד בבמה גדולה בלבד והקריבם בבמה קטנה. וכן לגבי חובות ציבור הקריבים 

 .יהיה פטור מעונש כרתבבמה גדולה ושחטם בבמה קטנה 

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 )בהשתתפות נחלת יעקב( (חשפטים טז,יח )התשע"דברים  6.9 
 

ַּגד,ד: יז שפטים דברים ֣-ְוֻהָֽ ל׃ְ֣֣֣֣֣֣֣וָׁשָמְ֑עּתְָ֣לָךֶ֖ ָֽ ְׂשָרא  הַ֣הּז ֶ֖אתְּ֣בי  ָבֵ֥ רֶ֣נֶעְׂשָתֵ֛הַ֣הּתֹוע  ָנ֣כֹוןַ֣הָּדָב֔ ֤הֱ֣אֶמת֣  ּנ  בְ֣וה  יט ֔ ְ֣וָדַרְׁשָּת֣֣ה 
א ֲעֹונֹֽו( ה,א 'וי) ֥ יד וְׁנָׁשָׁ ֖ ם־֥לֹוא י גִּ ע אִּ ֑ ָׁדָׁ ה ֣אֹו י ֖ אָׁ ד ֥אֹו רָׁ ה וְׁ֣הּוא ֵע֔ עָׁה  ֣קֹול ָאלָׁ֔ ֽמְׁ א וְׁשָׁ ֱחטָׁ֗ ֽי־ת  ֣פ ש כִּ ֵנ֤ה  (יג,טו ראה' דב) :וְׁנ  ב וְׁהִּ ֖ ֵהיֵט֑ ַאלְׁתָׁ ֧ וְׁשָׁ תָׁ רְׁ ק  ֧ וְׁחָׁ תָׁ שְׁ ר  וְׁדָׁ

ָֽך: ב  רְׁ קִּ את בְׁ ז ֖ ֥ה ה  ה ה תֹוֵעבָׁ ֛ תָׁ ר נ ע שְׁ בָׁ֔ דָׁ ת  נָׁ֣כֹון ה  ֽיו: (יח,טי' שפ 'דב) ֱאמ  ֥ה בְָׁאחִּ נָׁ ר עָׁ ק  ֖ ד ש  ֵע֔ ר  הָׁ ֵנ֤ה ֵעֽד־ש  ק  ב וְׁהִּ ים ֵהיֵט֑ ֖ ֥שּו ה ש פְׁטִּ רְׁ  וְׁדָׁ

 למוד גזירה שוה ללא עירעור הכתובים צריכים להיות מופנים מכל צד.כדי ל

ַּגד ,ד(יז' שפ 'דב) [מדרש תנאים] ְ֣וָׁשָמְ֑עּתָ֣-ְוֻהָֽ אחת מהמלים יתירה, ולפי ההמשך זאת )טט:  וכי אפשר לבשר ודם לשמוע אלא מפי הגדה ְלָךֶ֖

ַּגדוְ֣אלא הרי אתה דן נאמר כאן  (לך" ולכן פנויה לדרשה בגזרה שוה-"והגד יד)טט: הגדה ( ה,א 'וי)ונאמ' להלן  ֻהָֽ ֖ מה להלן בבית דין אף  (י גִּ
 כאן בבית דין:

יד)טט: הגדה ( ה,א 'וי)המלמד על עדות בבית דין בין  [מדרש תנאים]-במידת גזרה שוה במשמעות שרש הג"ד כנדרש ב ֖ בבית דין אז  (י גִּ

ַּגד ,ד(יז' שפ 'דב)-גם ב ַּגד ,ד(יז' שפ 'דב)ות בבית דין, אם כן מה משמע ְוֻהָֽ מצב מקום הגדה ולמי מגיד. )א( מחוץ לדיון -מקף כרב – ְלָךֶ֖֣-ְוֻהָֽ

 דין אפילו לדיין )ב( בשעת דיון בבית דין בנושא הנידון. התורה בוררת רק מצב )ב(.-בנושא הנידון בבית

ַּגד ,ד(יז' שפ 'דב) ְ֣וָׁשָמְ֑עּתָ֣-ְוֻהָֽ ל ד(,ו ' וא'דב))סלוק( טפחא אתנח תבנית טעמים כמו  – ְלָךֶ֖ ֵא֑ רָׁ ע יִּשְׁ ֖ מ  שבית הדין העדים והנידונים או  שְׁ

 המתדינים יהיה עליהם עול מלכות שמים.

ב֣מן התורה: ְוָדַרְׁשָּת֣֣: טעם אתנח מגביל שלא ידון הדיין מידיעת עצמו אלא על פי עדים()טט:  ולא מאליךְ֣וָׁשָמְ֑עּתָ֣ ,ד(יז' שפ 'דב) יט ֔ נאמר כאן ה 

ב֣ יט ֔ ב  (יג,טו ' ראהדב)ונאמר להלן  (ע"זיחיד ל)ה  יחיד ) (ד,זי) בשבע חקירות אף כאן ע"ז(עיר הנידחת ל) (יג,טו)מה להלן  ע"ז(עיר הנידחת ל)ֵהיֵט֑

֤הֱ֣אֶמת֣  (ד,זי)בשני עדים הכת' מדבר:  (טו,גי)מדבר אף להלן  ובבשני עדים הכת (ד,זי)בשבע חקירות מה כאן  ע"ז(ל ּנ  להוציא את ְוה 
ר֣ (ד,זי)הספק:  ה֣ (ד,זי)שתהא עדותן מכוונת פרט לשהכחישו זה את זה אפלו בבדיקות שאין זה נכון: ָנ֣כֹוןַ֣הָּדָב֔ ָבֵ֥ ֶנֶעְׂשָתֵ֛הַ֣הּתֹוע 

ל ָֽ ְׂשָרא  ל (ד,זי)להוציא את העובד ע"ז וברח שנ'  ַהּז ֶ֖אתְּ֣בי  ָֽ ְׂשָרא   :ְּבי 

ים הֵ  (יח,טי' שפ 'דב) [ספרי דברים שופטים פיסקא קצ] טִּ֖ ש פְׁ ֥שּו ה  רְׁ ב וְׁדָׁ ַּגד ,ד(יז' שפ 'דב) ולהלן הוא אומר עד זומם()יֵט֑ ְ֣וָׁשָמְ֑עּתָ֣-ְוֻהָֽ  ְלָךֶ֖

ב יט ֔ ב (יג,טו ' ראהדב) ע"ז(יחיד ל)ְ֣וָדַרְׁשָּת֣֣ה  ב  (יח,טי' שפ 'דב) ע"ז(עיר הנידחת ל) ֵהיֵט֑ לגזירה שוה מלמד שבודקים אותו  עד זומם()ֵהיֵט֑

ר (יג,טו ' ראהדב) מוד לומרבדיקות מנין תל ,בשבע חקירות אין לי אלא חקירות בָׁ֔ דָׁ ת  נָׁ֣כֹון ה  ֵנ֤ה ֱאמ  הִּ  וְׁ

לומד גזרה שוה זאת משלושה מופעי  [שופטים פיסקא קצ ]ספרידורש גזרה שוה נוספת משני מופעי מלת "היטב",  [מדרש תנאים]

ב ,ד(יז' שפ 'דב)מלת  יט ֔ ב (יג,טו ' ראהדב) ע"ז(יחיד ל)֣ה  ב  (יח,טי' שפ 'דב) ע"ז(עיר הנידחת ל) ֵהיֵט֑  לגזירה שוה עד זומם()ֵהיֵט֑

אחת מתכונות גזרה שוה שאפשר לקחת כתוב נוסף שבסביבת הכתוב שממנו לומדים גזרה שוה באחד מהפסוקים ולהעביר מסקנה 

 הילכתית ממנו אל הפסוקים האחרים שמשתתפים בגזרה שוה.

ב ,ד(יז' שפ 'דב)ברור שהכתוב  ]ספרי[-ל יט ֔  על דרישת שני עדים אף שאינם כתובים במפורש. הוא ע"ז(יחיד ל) ה 

ב  (יג,טו ' ראהדב)הידיעה על שני העדים מועברת אל הכתוב  שגם בה צריכים שני עדים ובית דין עורך להם שבע   ע"ז(עיר הנידחת ל)ֵהיֵט֑

ב ,ד(יז' שפ 'דב)חקירות. אם הידיעה הזאת הדרשה חוזרת אל  יט ֔   )יחיד לע"ז( ה 

ר (ד,זי)נבחנים האם  עדיםששני הבה לומד ו קטן בתפקיד שתיים, שהעדים לא יכחישו זה את זה בשני תחומים )א( -זקף – ָנ֣כֹוןַ֣הָּדָב֔

 חקירות )זמן ומקום( )ב( בדיקות )דברים אחרים( 

 

֣ל א :טז,דברים שפטים יז ים ֣-ַיְרֶּבה-ַרק  ּ֣֣לֹו֣סּוס 
א֣ יבֶ֣את-ְול ָֽ ֤ ַעןַ֣הְרּ֣בֹות-ָיׁש  ְיָמהְ֣לַמֶ֖ ְצַר֔ מ  ֹוד׃֣֣֣֣֣֣֣֣֑סּוסָ֣הָעם֣  ֶרְךַ֣הֶּזֶ֖ה֣עָֽ ּובַּ֣בֶּדֵ֥ ֗פּוןָ֣לׁשֵ֛ ס  א֣ת  ם֣ל ֣ ָאַמ֣רָ֣לֶכ֔ ַ֣וָֽה ֣'

 בסיפא של הפסוק: )א( האם הנאמר הוא לאו לחיוב או למצוה )ב( האם זה לשעה או לדורות )ג( האם לדיור או בכלל הנושאים לברור

ם,טז( יז 'שפ 'דב).. . )שמ' בש' יד,יד(]רמב"ן  ֹודַ֣וָֽה 'ָ֣אַמ֣רָ֣לֶכ֔ ֶרְךַ֣הֶּזֶ֖ה֣עָֽ ּובַּ֣בֶּדֵ֥ ֗פּוןָ֣לׁשֵ֛ ס  א֣ת   .לא הבטחה ,שהיא מצוה באמת ל ֣

 .אמרו רק לשעהנומצינו פסוקים שנאמרו סתמא וליש מפרשים  (א 5יז משפטים, מילואים ע' רסז )אוצר החכמה([  –]תורה שלמה 
ֹוד֣,טז(יז 'שפ 'דב) [רבינו בחיי]כתב  ֶרְךַ֣הֶּזֶ֖ה֣עָֽ ּובַּ֣בֶּדֵ֥ ֗פּוןָ֣לׁשֵ֛ ס  א֣ת  תמה עליו  [רךדצדה ל]-וב .זו מצות שעה ואינה מצוה לדורות ל ֣

 .וכן מפורש ברמב"ם תשהיא מצוה לדורו :שהרי מפורש בסוכה נא

 

שכתוב זה הוא אחת משלוש אזהרות בתורה לא לשוב למצרים מפני שלסוף יפלו בחרב כמו שנאמר  ]ירושלמי סוכה פ"ה,ה"א[ע"פ 

]עוז והדר המורחב מובאות -ענשו ע"י מלכי הגוים הוא על שעברו ושבו לדור במצרים כמובא בבנביא. ואם זאת מצוה לדורות אז מה שנ
"אמר אביי וכולהו קטלינהו אלכסנדרוס מוקדון. ואמרינן בגמרא מאי טעמא איענשו  התוספות בבלי גיטין ע' יט ד"ה דף נז ע"ב[

ֹודל ֣֣,טז( יז 'שפ 'דב) שהרגם אלכסנדר מוקדון. משום דעברי אהאי קרא ֶרְךַ֣הֶּזֶ֖ה֣עָֽ ּובַּ֣בֶּדֵ֥ ֗פּוןָ֣לׁשֵ֛ ס  ואינהו הדור אתו, שחזרו ,  א֣ת 
. )טט: אלכנסנדר מוקדון )=א"מ( הוא שם מייצג למלכי הגויים, שהוא צוה על בנין אלכסנדריה. הפרעות הראשונות ביהודי מצרים למצרים

נה קודם לא"מ. פרעות ידועות ביחוד היו בימי הרומים ש 130-( שגם החריב את מצרים הישנה כ(מב,טז 'ירמ)היו ע"י נבוכדנצר )כנבואת 

 (. ]גר"ח קנייבסקי ירושלמי סוכה פ"ה ע'פ"ז[שנה אחרי אלכסנדר, כגון טריינוס או טרוגיינוס כפי'  500 – 400

ר  (יד,יג ' בש'שמ) ארץ מצרים שנאמרלתני רשב"י בג' מקומות הוזהרו ישראל שלא לשוב  ,ה"א[ה"סוכה פ]ירושלמי )וילנא( ] י ֲאש ֨ כִּ֗

ֽם: ם ֖עֹוד ע ד־עֹולָׁ ֥ א תָׁ פּו לִּרְׁ ֛ ֔יֹום ֹ֥לא ת סִּ יִּם  ה  ר   צְׁ ת־מִּ ם א  ֤ ית  אִּ ֖ה ֽעֹוד:. ,טז(יז 'שפ 'דב) רְׁ ְך ה ז  ר  ֥ ֗פּון לָׁ֛שּוב ב ד  ם ֹ֣לא ת סִּ כ ֔ ר לָׁ ֣ ' ָאמ  ֽה   (כח,סח ' תבואדב) ו 

ֳאנִּיֹות  ב ד  ר   יִּם  בָׁ ר  צְׁ יבְָׁ֨ך ֥ה'׀ מִּ ֽ ֱֽהשִּ ּה.ו  ֑ א תָׁ רְׁ יף ֖עֹוד לִּ ֥ ֽי לְָׁ֔ך ֹלא־ת סִּ תִּ רְׁ ֣ ר ָאמ  ֣ אחת בימי סנחריב מלך אשור ו. ובשלשתן חזרו ובשלשתן נפל ְך  ֲאש 
ים ֹויה֣  (לא,א 'ישעי) שנא' ֤ דִּ יִּם   ה י רְׁ ר   צְׁ ה מִּ ע זְׁרָׁ֔ ֤  (לא,ג 'ישעי)מה כתיב בתריה  לְׁ ר  צְׁ ם   יִּםּומִּ ל ָאדָׁ ֹֽלא־ֵא֔ ֥ם וְׁ ר וְׁסּוֵסיה  ֖ ֽה֞  ֹלא־֑רּוח  וְׁ  בָׁשָׁ ה' ו  ֣ ָׁ֗דֹו י ט  ל י ֤  וְׁכָׁש 

ל עֹוזֵר   ֣ ר וְׁנָׁפ  זֻ֔ ו עָׁ ֖ דָׁ ֥ם וְׁי חְׁ יּֽון ֻכלָׁ לָׁ יְׁתָׁ֣  (מב,טז 'ירמ)ואחת בימי יוחנן בן קרח.  ס: יִּכְׁ ב הוְׁהָׁ ר  ח ֗ ר ה  ֤ ם   ֲאש  ת  ים א  ֣ ְֵׁראִּ נָׁה י מ ֔ ם מִּ ֛ יג שָׁ ֥ שִּ ם ת  ֖ כ  תְׁ ץ א  ר  ֣  בְׁא 
יִּם ֑ רָׁ צְׁ ב מִּ עָׁ֞ ם׀ וְׁהָׁרָׁ ֣ ת  ר־א  ֣ים ֲאש  נּו ד ֲאגִּ מ ֔ ם מִּ ֣ ק שָׁ ֧ ב  ֛ם יִּדְׁ יִּם ַאֲחֵריכ  ֖ ר  צְׁ ם מִּ ֥ ֻמֽתּו וְׁשָׁ  :.תָׁ

 

֗פּון,טז( יז 'שפ 'דב)מוצע לומר כי  ס  א֣ת  ֹודדברים הקשורים לנושא  המונח רביע מרמז ללפחות ארבע – ל ֣ ֶרְךַ֣הֶּזֶ֖ה֣עָֽ ּובַּ֣בֶּדֵ֥  .מצריםל ָלׁשֵ֛

לא לשוב למצרים מפני שלסוף יפלו בחרב כמו שנאמר בנביא,  מלמד שנאמרו שלוש אזהרות בתורה א[]ירושלמי סוכה פ"ה,ה" )דבר א(

ם ,טז(יז 'שפ 'דב)הן בבחינת חזקה שאכן כך יקרה. ואפשר שזה מרומז בפתיחת הסיפא של  כל מקום שנאמר "וה' " זה ה'  – ַוָֽה 'ָ֣אַמ֣רָ֣לֶכ֔

יָך (כ,ב 'ת' ישמ)ובית דינו, בנוסף זה בתבנית טעם עליון של  ֑֔ י  ֣ה' ֱאֹלה  ֖ ֽנ כִּ קטן. הכתוב מלמד על פסק דין מגלוי אלוקות -פשטא מונח זקף – אָׁ

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
נפקא  ]מאיר בת עין, רב ביקייאם מאיר, ע' תצו )אוצר החכמה([-שממנו נתנו עשרת הדברות, ואפשר כי הוא כדברי האר"י המובאים ב 

. )וכאן מצטט את ותר לדור במצרים ואינו גורם גלות לשכינת עוזנו על חנם ח"ולסברת ראב"ע שנשארו ניצוצות במצרים, מ...  לדינא

אבל לדעת רבי עקיבא שלא נשארו ניצוצות (. ישראל-שלא אסרה תורה אלא לבאים מארץ [ז"ה,ה"הגהות מיימוניות מלכים פ]
 .רבינו האר"י זלה"הבמצרים, אסור לדור בה, וההולך לדור בה גורם גלות לשכינת עוזנו על חנם כנזכר בדברי 

םַוָֽה 'ָ֣אַמ֣ר֣ ,טז(יז 'שפ 'דב)לפי רבי עקיבא אפשר להסביר שטעם מלת  קטן בתפקיד שתים, מרמז לנבואות שני נביאים ישעיהו -זקף - ָלֶכ֔

 וירמיהו על הכליון ליורדים לדור במצרים הגורמים לגלות השכינה על חנם. החל מהתשי"ז כמעט ואין בה מבני ישראל.

 

ם֣,טז( יז 'שפ 'דב) אדמו"ר ממ"ש[ –]דבר מלכות שפטים התשע"ח ע' נד, נקודות משיחות קודש ה( -דברים ב )ארבעה ַוָֽה 'ָ֣אַמ֣רָ֣לֶכ֔
ֹוד ֶרְךַ֣הֶּזֶ֖ה֣עָֽ ּובַּ֣בֶּדֵ֥ ֗פּוןָ֣לׁשֵ֛ ס  א֣ת   ל ֣

שלא  ט:ב()ט כדי שלא נלמד כפירתם )טט:א( בטעם אסור הישיבה במצרים בזמן הזה פרש הרמב"ם בספר המצוות )לא תעשה מ"ו(
)טט:  האיסור לדור במצרים בזמן הזה הוא מחמת אותם מצרים שנשארו במקומותם (ג)טט:..... ננהג כמנהגיהם המגונים לדעת התורה

ואף שהם מיעוט, הרי לגבי הבא לגור אצלם הם "קבוע" ו"כל קבוע כמחצה על מחצה דמי" ואינם בטלים  למרות הבלבול של סנחריב(
 .ברוב שאינם מצריים

 מותר לגר מצרי לבוא בקהל אף שיש מיעוט מצרים שנשארו (ד)טט:אדמו"ר ממ"ש הוסיף ענין רביעי "לא תוסיף" לשוב למצרים אבל ה

)טט: וכאן יש להביא  וזה מדין קבוע כמחצה על מחצה דמי, וכל דפריש מרובא קפריש ומותר מיד, )טט: גם לאחר הבלבול שעשה סנחריב(

 ועוד שע"י הגיור ממעט את המצרים( חצה על מחצה דמי" ואינם בטלים ברוב שאינם מצרייםו"כל קבוע כמהנימוק שלעיל 

טט: באופן זה אפשר להוסיף קנין עבדים מהם. ועוד שמא יראו עצמות בני אפרים שהרגום פלשתים ביציאתם ממצרים קודם ליציאת 

העצמות היבשות" של הנביא יחזקאל לשיטה שהחזון על בני מצרים בצווי ה' למשה )זה על בסיס ]שמות רבה בשלח כ,יא[()לפני "חזון 
 אפרים אלו, או שהחזון לא היה עליהם(. 

 

 .בירור האם מותר לדור במצרים

מן הים  )טט: הרמב"ם מגדיר את התחום של מצרים(, בומותר לשכון בכל העולם חוץ מארץ מצרים  [ה"זרמב"ם מלכים פ"ה,] מהלך א
פרסה על ארבע מאות פרסה כנגד ארץ כוש וכנגד המדבר, הכל אסור להתישב בה, בשלשה מקומות הגדול ועד המערב ארבע מאות 

הזהירה תורה שלא לשוב למצרים, שנאמר לא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד, לא תוסיף עוד לראותה, לא תוסיפו לראותם עוד עד 
 .עולם, ואלכסנדריאה בכלל האיסור

֗פּון,טז( יז 'שפ 'דב)ואין לנו טעם להתיר אם לא נפרש כפירוש רא"ם שפירש ...  [ז"ה,ה"הגהות מיימוניות מלכים פ] ב ס  א֣ת  לא אסרה  ל ֣
ֶרְךַ֣הֶּזֶ֖ה֣תורה אלא  וכן מוכח  [פי' תוספתא ]חסדי דודולדעת  :כלומר מא"י למצרים אבל משאר ארצות מותר ע"כ מס"הַּבֶּדֵ֥
 ור במצרים שחודשה אחרי חורבנה בידי סנחריב. ]סנה' פ"י,ה"ח[ שנראה שלכל יהודי מותר לשוב לדמהירושלמי 
 )טט: יריחו( ר"ש בן אלעזר אומר לא אותה תוספתא נזיקין ב: סנה' פי"ד,ה"ב, רב דוד פארדו, ע' תרלח )אוצר החכמה([ –]חסדי דוד 

ים  ,ה(מל"ב ב) וכך הוא אומר ,ומשנבנתה הותרה לישב בה ,(שלא במקומה הראשון )טט: יריחו בנה אחרת בנה אלא ֥ יאִּ נְׁבִּ ֵנֽי־ה  ו יִּגְׁ֨שּו בְׁ

ע   ל־ֱאלִּישָׁ יחֹו  א  ֽירִּ ר־בִּ ]סנה' וכן מוכח מהירושלמי  ]חסדי דוד[. והמשך פירושו לא כן היכי דיירי בה בני הנביאיםשאם  []חסדי דוד ופי' ֲאש 

א֣ת֣ ֣,טז(יז 'שפ 'דב) ודע דבתר דברי רשב"א מסיים בה בירושלמי וכן הוא אומרפ"י,ה"ח[  ֹודל ֣ ֶרְךַ֣הֶּזֶ֖ה֣עָֽ ּובַּ֣בֶּדֵ֥ ֗פּוןָ֣לׁשֵ֛ ולכאורה ,  ס 
ש אעפ"י שנבנה דגבי יריחו יכל שנבנה מחונראה דקא משמע לן דכי היכי דאמרינן , ()דב' שפ' יז,טז()טט: הפסוק  אין כאן מקום לזה

ירה דמשנבנה הותרה ה ,ירת מצרים כל מקום שנבנה מחדשדה"נ באיסור  ,ירה ואפי' היא באותו המחוזדמשנבנה הותרה ה ,באיסור
לראשונה ד ,דשחהואיל ואין זו מצרים הראשונה ממש אלא שנבנית מ ,ויצא לנו טעם מרווח מפורש בש"ס להיתר דירת מצרים בזה"ז

 .רידוה"ט דאשכחן לגדולי ישראל שדרו בה דרי  .קורין לה מצרים הישנה
ֹוד,טז( יז 'שפ 'דב)ישראל. -ממעט האיסור מיהודים שמחוץ לארץ מהלך א ֶרְךַ֣הֶּזֶ֖ה֣עָֽ ּובַּ֣בֶּדֵ֥   תביר מרכא טפחא סלוק. – ָלׁשֵ֛

ֶרְךַ֣הֶּזֶ֖ה֣,טז( יז 'שפ 'דב) מרכא טפחא מרמז על קבוצת פרטים העשויה להתרחב. יש דרכים רבות למצרים, וזמנים שונים להגיע  –ַּבֶּדֵ֥

ּוב֣,טז( יז 'שפ 'דב)אליה.   ]תולדות יצחק[. אם האיסור הוא כפי' תביר מרמז שעל חלק מהפרטים לא חלה הלכה או ענין מסוים –ָלׁשֵ֛

שאז היו רשעים מאד, אז מותר לשוב אליה אחרי חורבן מצרים בידי סנחריב ונבוכדנצר ובלבול יושביה, כך שרובם כבר  הוראת שעה

ורה שלא אסרה ת [ז"ה,ה"הגהות מיימוניות מלכים פ]-יש לפרש כ לאוסר לדורותאינם צאצאי המצרים של זמן יציאת מצרים. אבל 

 ישראל.-אלא לבאים מארץ

 [[1אנציקלופדיה תלמודית כרך ב, ארץ ישראל ]המתחיל בעמוד קצט טור ] במהלך 
ֶרְך֣֣(,טזיז 'שפ 'דב), שכן אפילו לצאת למצרים אמרו: (רמב"ם מלכים פ"ה ה"ט) 50 ומותר לצאת לסחורה לחו"ל ּובַּ֣בֶּדֵ֥ ֗פּוןָ֣לׁשֵ֛ ס  א֣ת  ל ֣

ֹוד )ירושלמי סנה' פ"י,ה"ח; בבלי סנה' פי"א   52ולכבוש הארץ בל אתה חוזר לסחורה ולפרקמטיא, לישיבה אין אתה חוזר אַהֶּזֶ֖ה֣עָֽ
53, שסתם סחורה הוא על מנת לחזור לביתוועיין פאה"ש שם ס"ק כב(

 .)פאה"ש שם( 
 [[אנציקלופדיה תלמודית כרך לה, לאו שאין בו מעשה ]המתחיל בטור תנט]

ֹוד,טז( יז 'שפ 'דב)ו של: וכן השב למצרים* והשתקע שם ועבר על הלא ֶרְךַ֣הֶּזֶ֖ה֣עָֽ ּובַּ֣בֶּדֵ֥ ֗פּוןָ֣לׁשֵ֛ ס  א֣ת  , שכתבו ראשונים שאינו 633 ל ֣
, אף על פי שעבר עליו על ידי )רמב"ם מלכים פ"ה,ה"ח( 634לוקה, לפי שבשעת הכניסה לא עשה איסור, ובהשתקעו שם אין בו מעשה

635מצרים אינה מעשה איסורמעשה הכניסה למצרים, ביארו אחרונים שהוא משום שהכניסה ל
 (משנ"ח יסוה"ת סי' א יבין שמועה אות א;) 

 מהבא שלא לדור, ממעט האיסור מהזמן שאחרי חורבן מצרים הישנה. ממעט האיסור במהלך 

ֹוד,טז( יז 'שפ 'דב) ֶרְךַ֣הֶּזֶ֖ה֣עָֽ ּובַּ֣בֶּדֵ֥ ֹודנתחיל בהסבר סוף הפסוק  תביר מרכא טפחא סלוק. – ָלׁשֵ֛ צרים מגביל שיבה למ סלוק – עָֽ

דיור במצרים החדשה עשוי להיות מוגבל  [ז"ה,ה"הגהות מיימוניות מלכים פ]ע"פ  הישנה רק לפרקמטיה ולכבוש )אבל דיור אסור(,

]סנה' פ"י,ה"ח[ שנראה שלכל יהודי מותר וכן מוכח מהירושלמי  ]חסדי דוד[ישראל או לא מוגבל לדעת -רק לבאים שלא מארץ

פי שהיסטוריית עם ישראל מלמדת -על-ורבן מצרים בידי סנחריב ונבוכדנצר ובלבול יושביה. אףלשוב לדור במצרים שחודשה אחרי ח

שישיבה בה וקשרים עם מקום שבו נפלו הרבה ניצוצות קדושה בשבירת הכלים ובחטא אדם הראשון מסתיימת בבפגיעה משמעותית 

 בעם ישראל. 

ֶרְךַ֣הֶּזֶ֖ה,טז( יז 'שפ 'דב) קבוצת פרטים העשויה להתרחב. מרחיב ממצרים הישנה שחרבה אל מצרים מרכא טפחא מרמז על  – ַּבֶּדֵ֥

ּוב֣,טז( יז 'שפ 'דב)החדשה.  מרמז שעל חלק מהפרטים לא חלה הלכה או ענין מסוים. מלמד שאין לוקין על כניסה למצרים  תביר –ָלׁשֵ֛

 בקביעות ועובד במצרים?(שאינה מעשה איסור וגם על השתקעות שם כי אין בו מעשה. )כיצד אפשר לומר זאת על הדר 

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 )בהשתתפות נחלת יעקב( (טשפטים טז,יח )התשע"דברים  6.10 
 

ֶ֖ף֣ ,יט:דברים שפטים טז יַסּל  ָֽ ים֣ו  ֣יֲ֣חָכמ ֔ ינ  ע  ַחדְ֣יַעּו ר֣  יַ֣הּׁש ֗ ֣ ַחדּ֣כ  חׁ֣ש ֔ ַּק֣ ֑יםְ֣ול א־ת  ירָּ֣פנ  ֶ֖ אַ֣תּכ  ט֣ל ֵ֥ ְׁשָּפ֔ ם:ל א־ַתֶּט֣ה֣מ  ָֽ יק  יַ֣צּד  ֵ֥ ְבר   ּד 

ְך:֣ס :כ,דברים שפטים טז ןָ֣לָֽ ֵ֥ ת  יָך֣נ  ֱאֹלֶהֶ֖ '֣ ֶרץֲ֣אֶׁשר־הֵ֥ ְוָיַרְׁשָּתֶ֣֣את־ָהָא֔ ְחֶיה֣  ָֽ ףְ֣לַמַ֤עןּ֣ת  ְרּד ֑ ֶדקּ֣ת  ֶדקֶ֣צֶ֖  ֶצֵ֥

פְׁ֥טּו  :ח,ידברים שפטים טזפסוק  יָך וְׁשָׁ ֑ ט  בָׁ ן לְָׁ֖ך לִּשְׁ יָך נ ֵת֥ ֛ ר ֧ה' ֱאֹלה  יָך ֲאש ֨ ר ֔ עָׁ ן־לְָׁך  בְׁכָׁל־שְׁ ֽת  ים תִּ רִּ֗ טְׁ ים וְׁש ֽ ֣ ק:ש פְׁטִּ ֽד  פ ט־צ  שְׁ ם מִּ ֖ עָׁ ת־הָׁ  א 

ק (חטז,י ' שפ'דב))טז,כ( הם הנחיות לשופטים כיצד הוא -הוא צווי למנוי מערכת משפט ואכיפת המשפט. פסוקים )טז,יט( ו ֽד  פ ט־צ  שְׁ . אלא מִּ

 צדק".-"משפט-מלמד משמע אחר ל ]ספרי דב' שפ' קמד[-ש

םוְׁשָׁ  (חטז,י ' שפ'דב) [ספרי דברים שפטים פיסקא קמד] ֖ עָׁ ת־הָׁ ק. בעל כרחם, פְׁ֥טּו א  ֽד  פ ט־צ  שְׁ ל א־ַתֶּט֣ה֣ (טז,יט ' שפ'דב) והלא כבר נאמר, מִּ
ט ְׁשָּפ֔ ק (חטז,י ' שפ'דב) מה תלמוד לומר מ  ֽד  פ ט־צ  שְׁ  .זה מנוי הדיינים מִּ

ם (חטז,י ' שפ'דב) ֖ עָׁ ת־הָׁ פְׁ֥טּו א  ם. בעל כרחם, וְׁשָׁ ֖ עָׁ ת־הָׁ יפת חוק ומשפט ובין אכיפת חוק ומשפט וזה מקף כבורר בין התנהלות ללא אכ – א 

ם (חטז,י ' שפ'דב). ]ספרי[הלימוד של  ֖ ת־הָׁעָׁ ֥טּו א  פְׁ כעין סמוכים לכתוב בחצי הפסוק שלפניו, כעין מרכא טפחא בתפקיד )אתנח(  – וְׁשָׁ

)כאן הוא  על חבירו,( מדבר שהוא מוכיח מלב מידות( מדבר שחבירו מוכיח עליו, ומידה )כג מלב מידות)כב אחת משתי המידות 

מלמד על שלפניו( מנוי מערכת המשפט והאכיפה נועד לאכוף את חוק התורה גם בעל כרחם של העם ולא נועד להיות מערכת כיבודים 

 ומשפט שלא ע"פ התורה.

ק ח(טז,י ' שפ'דב) ֽד  פ ט־צ  שְׁ ט (טז,יט ' שפ'דב)נאמר . היות ו זה מנוי הדיינים מִּ ְׁשָּפ֔ למד על משמעות צדק שלא יסטה המ ל א־ַתֶּט֣ה֣מ 

 (יט,לו ' קד'וי). הצדק במשפט מתבטא באותה מלה "צדק" כמו הכתוב  ]ספרי פסקא קמד[מהאיזון מכל מיני סיבות כמו שנאמר בהמשך 

ם ֑ כ  ֣ה לָׁ י  ק יִּהְׁ ד  ֖ ין צ  ֥ ק וְׁהִּ ד  ֛ ק ֵא֥יפ ת צ  ד  נֵי־צ ֗ ק ַאבְׁ ד  ֣ אזְׁנֵי צ   מן האיזון.היינו "צדק" לשון המאזניים שלא תסטה  מ ֧

ק ח(טז,י ' שפ'דב) ֽד  פ ט־צ  שְׁ  (טז,יט ' שפ'דב)-"לא תסטה" נלמד מ-מקף בורר בין משמע שלא יסטה ובין משמע מנוי דיינים. כאן מפני ש – מִּ

ט ְׁשָּפ֔ ק, לכן משמעו של  ל א־ַתֶּט֣ה֣מ  ֽד  פ ט־צ  שְׁ  כאן הוא מנוי דיינים. מִּ

ק ח(טז,י ' שפ'דב)לפיכך  ֽד  פ ט־צ  שְׁ עָׁם  כא(,יח' ית' שמ)-סלוק כמגביל את מנוי הדיינים לבעלי התכונות הנמנות ב – מִּ כָׁל־הָׁ֠ ֣ה מִּ ֱחז  ה ת  ֣ תָׁ וְׁא 

צ ע ֑ נְֵׁאי בָׁ ת ש ֣ ֖ י ֱאמ  ים ַאנְֵׁש֥ ֛ י ֱאֹלהִּ ֵא֧ יִּל יִּרְׁ ֣ה  מאמר [שמות פרשת יתרו -]זוהר בתרגום הסולם -. ועל זה נאמר ב ַאנְֵׁשי־ח ִ֜ ֱחז  ה ת  ֣ תָׁ ברזא ]וְׁא 
, שנמסרו למשה להסתכל ולדעת חכמה )בפשט נראים רק ארבע( רמוזים כאן בכתוב )של השופטים(וכל שש בחינות  [ין אות קפאדרז

 .סתומה. וחכמה זו יורשים צדיקי אמת כראוי, אשרי חלקם
 

ט (טז,יט ' שפ'דב) [ספרי דברים שופטים פיסקא קמד] ְׁשָּפ֔ ֑יםפלוני קרובי.  , שלא תאמר איש פלוני נאה אישל א־ַתֶּט֣ה֣מ  ירָּ֣פנ  ֶ֖ אַ֣תּכ   ,ל ֵ֥
ַחדשלא תאמר איש פלוני עני איש פלוני עשיר.  חׁ֣ש ֔ ַּק֣ , אין צריך לומר לזכות את החייב ולחייב את הזכיי אלא אפילו לזכות ְול א־ת 

יםאת הזכיי ולחייב את החייב.  ֣יֲ֣חָכמ ֔ ינ  ע  ַחדְ֣יַעּו ר֣  יַ֣הּׁש ֗ ֣ םים.  , ואין צריך לומר עיני טפשּכ  ָֽ יק  יַ֣צּד  ֵ֥ ְבר  ֶ֖ףּ֣ד  יַסּל  ָֽ , ואין צריך לומר ו 
 דברי רשעים. 

ים דבר אחר ֣יֲ֣חָכמ ֔ ינ  ע  ר֣  ַחדְ֣יַעּו  יַ֣הּׁש ֗ ֣ ם, אומרים על טמא טהור ועל טהור טמא, ּכ  ָֽ יק  יַ֣צּד  ֵ֥ ְבר  ֶ֖ףּ֣ד  יַסּל  ָֽ , אומרים על אסור מותר ועל ו 
ַחדְ֣יַעּו ר ֣ דבר אחרמותר אסור.  יַ֣הּׁש ֗ ֣ יםּ֣֣כ  ֣יֲ֣חָכמ ֔ ינ  םאין יוצא ידי עולמו עד שיורה צדק בהוראתו. ע  ָֽ יק  יַ֣צּד  ֵ֥ ְבר  ֶ֖ףּ֣ד  יַסּל  ָֽ , אין יוצא ו 

 ידי עולמו עד שיודע מה שמדבר. 
ים (טז,יט ' שפ'דב) ֣יֲ֣חָכמ ֔ ינ  ע  ַחדְ֣יַעּו ר֣  יַ֣הּׁש ֗ ֣ שלא בא לסתום  קטן כעין מידה שהמהרז"ו קורא לה סתום-תבנית טעמים רביע ... זקף ,ּכ 

ַחד (טז,יט ' שפ'דב)אלא לגלות.       יַ֣הּׁש ֗ ֣ מונח רביע בתפקיד ללמד לפחות ארבעה פרטים בהם יעוותו פסקי הדינים של החכמים  – ּכ 

 ועל מותר אסור )עיוות ד(    אומרים על אסור מותר )עיוות ג( ועל טהור טמא)עיוות ב( אומרים על טמא טהור )עיוות א( 
גר' הגר"א אין יוצא מידי עולמו עד שיורה  (של המפרש 63הערה ) עוני מוה"ק שמעון הדרשן מפרנקפורט )אוצר החכמה([]ילקוט שמ

טעות בהוראתו שיאמר על טהור טמא ועל טמא טהור, על אסור מותר ועל מותר אסור. ויסלף דברי צדיקים, אין יוצא מידי עולמו עד 
... שהקב"ה מזמן אח"כ לידו דין כזה ואז יורה צדק כדי שידע שמתחלה  ( 65)הערה  שלא ידע מה מדברים צדק צדק תרדף וכו'.

 עכשיו אינו יודע מה מדבר.( אבל )טט: בעתידהשוחד עיוור אותו והיינו דמסיים עד שידע מה שמדבר 
עה "כל עוד" "במשך מלמד שמלת "עד" משמ)אוצר החכמה([  46מפתחות ומחקרים ע'  –קלשטיין( ה נדורת פיה]ספרא דבי רב )מ-ב

הזמן" ולפי התרגום לאנגלית יובן שמי שלא נוטל שוחד לא יעזוב את העולם )ישאר בחיים( כל עוד הוא בעל יכולת לפסוק נכון. והצדיקים 

 לא יעזבו את העולם כל עוד הם יודעים מה שהם אומרים.

ט (טז,יט ' שפ'דב)דבר אחר  ְׁשָּפ֔ ֶ֖֣-ו בממון, ל א־ַתֶּט֣ה֣מ  אַ֣תּכ  ֑ים֣ל ֵ֥ ֑ים֣ דבר אחר. בדיןירָּ֣פנ  ירָּ֣פנ  ֶ֖ אַ֣תּכ  בכבוד שלא תושיב הראוי ל ֵ֥
 .למטה למעלה הראוי למעלה למטה

ט (טז,יט ' שפ'דב) ְׁשָּפ֔  ' שפ'דב) [שופטים פיסקא קמד]ספרי  ע"פ קטן מרמז לשני לימודים.-קטן, זקף-)סלוק( מונח זקף – ל א־ַתֶּט֣ה֣מ 

ט (טז,יט ְׁשָּפ֔ )א( בגלל נטיה פנימית כלשהי של הדיין למי מבעלי הדין בלי מעורבות ממון, )ב( בגלל מעורבות חיצונית של  ל א־ַתֶּט֣ה֣מ 

֑ים (טז,יט ' שפ'דב)ממון.      אפיון אחד להטיית המשפט נלמד מהמשך הפסוק  ירָּ֣פנ  ֶ֖ אַ֣תּכ  יר (טז,יט ' שפ'דב),  ל ֵ֥ ֶ֖ אַ֣תּכ  מרכא טפחא  – ל ֵ֥

)א( בהתיחסות פנימית )לא  – [שופטים פיסקא קמד]ספרי  ע"פעל אופני הכרה כדי להימנע מהכרה  בתפקיד יתור לרבות אזהרות

 חיצונית כגון כבוד בגלל מצבם הכלכלי של של בעלי הדין.-גלויה( למצבם הכלכלי של בעלי הדין )ב( בהתיחסות גלויה

֑ים ]שו"ע יה. מכאן שיש דיינים שמכסים את עיניהם בדין. תטה" "לא תכיר" לעניני רא-אתנח כמגביל את הנימוקים של "לא – ָּפנ 
וכתב הש"ך בס"ק יג וזה לשונו וע"פ זה  (א,ח )מקור פרקי אבותאלא לעולם יהיו שני בעלי הדין בעיניו כרשעים  חו"מ סי' יז ס' י[

ונראה דווקא  מבן הש"ך()בד"כ כתב בספר חסידים צ דאין להסתכל בפני הבעלי דין כשטוענין דאסור להסתכל בפני רשע. )הגהה 
 ופשוט הוא.  )כגון פרעת לא פרעת(היכא שיש כפירה ביניהם 

 

 .(והוא בענין שוחד. )טט:  )כ"ג ח'( זה נתבאר לפנינו בפ' משפטים כל פסוק -וגו'  ל א־ַתֶּט֣ה (טז,יט ' שפ'דב) )=תו"ת([ תורה תמימה]

ה  (כג' מש' שמ) פסוקים. 3למעשה אלו טט:  ֛ ט  יֽבֹו:)ו( ֹ֥לא ת  י נְָׁ֖ך בְׁרִּ בְׁ ֥ט א  פ  שְׁ ֽע: מִּ שָׁ יק רָׁ ֖ דִּ ֥י ֹלא־ַאצְׁ ג כִּ ֲהר ֔ ֽל־ת  יק  א  י וְׁצ דִּ ֤ ק וְׁנָׁקִּ ֑ חָׁ רְׁ ר תִּ ק  ֖ ב ר־ש  דְׁ  )ז( מִּ

ים: ֽ יקִּ י צ דִּ ֵר֥ בְׁ ֵל֖ף דִּ ֽיס  ים וִּ חִּ֔ קְׁ ֵּו֣ר פִּ ש  ח ד  יְׁע  י ה  ֤ ח כִּ ֑ קָׁ ד ֹ֣לא תִּ ח   )ח( וְׁש ֖

ד ,ח(כג' מש' שמ) ח  ח וְׁש ֖ ֑ קָׁ ים )בר' א,א()סלוק( טפחא מונח אתנח, כטעמי  – ֹ֣לא תִּ ֑ א ֱאֹלהִּ ֣ רָׁ ית בָׁ ֖ ֵראשִּ , ונדרש שדיין הדן דין אמת כאילו בְׁ

 השתתף במעשי בראשית. וכן כאן אי נטילת שחד כאילו השתתף במעשי בראשית.

֑ל֣שמות משפטים כב,כז: אְ֣תַקּל  ים֣ל ֣ ֶ֖ יאְ֣בעַ֣מונח אתנח  טפחא -ֱאֹלה  ֵ֥ ְ֣וָנׂש  ר׃מרכא טפחא  -ְּמָךֶ֖ אָ֣תא ָֽ  מרכא סלוק -ל ֵ֥

ב...  (שמות יתרו יח,יד)על הפסוק  ]מכילתא[-, ו[]בבלי שבת י,א הסבר אחד למקבילת תבנית הטעמים נמצא ֽר  ר ע ד־עָׁ ק  ן־ב ֥  רש"י: מִּ

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
וכאילו נעשה שותף ום אפשר לומר כן? אלא כל דיין שדן דין אמת לאמיתו ... מעלה עליו הכתוב כאילו עוסק בתורה כל הי...  

 וגו' ויהי ערבשנאמר  להקב"ה במעשי בראשית

 :ב)אות( ה"ה בראם(  –)בהבראם  שנברא בה' נעשה שותף להקב"ה במעשי בראשיתכאילו ...  בעה"ט

ח  ח(,כג 'מש' שמ) [רש"י] ֑ קָׁ ד ֹ֣לא תִּ ח  ' שמ) נאמר כבר לעילאפילו לשפוט אמת, וכל שכן כדי להטות הדין, שהרי כדי להטות את הדין  -וְׁש ֖

֥ט (,וכגמש'  פ  שְׁ ה מִּ ֛ ט  ים  :ֹ֥לא ת  חִּ֔ קְׁ ֵּו֣ר פִּ  :אפילו חכם בתורה ונוטל שוחד, סוף שתטרף דעתו עליו, וישתכח תלמודו, ויכהה מאור עיניו -יְׁע 

ף  ֵל֖ ֽיס  ים :כתרגומו ומקלקל -וִּ ֽ יקִּ דִּ י צ  ֵר֥ בְׁ  :ין תריצין. ישריםאמת, וכן תרגומו פתגמ ינדברים המצודקים, משפט - דִּ
 ר"ל דין תורה כדכתיב משפטי ה' אמת וגו': [נ ח"שפת]
 

ת ,טז(א)דברים כנראה כוונתו אל:  :ובר"פ דברים [ת"תו] ּו ה  א  ע  ֵבין-וֲָׁאצ  מ ֤ ר שָׁ וא ֵלאמ ֑ ֖ ת ה הִּ ֵע֥ ם בָׁ ֵטיכ ֔ פְׁ ק ֵבֽין-ש ֣ ד  ם צ ֔ ֣ ת  טְׁ פ  יש ּוֵבין-ֲאֵחיכ ם  ּושְׁ ֥ -אִּ

ין גֵֽרֹו׃ יו ּוֵב֥ ֖ פְׁנֵי-ֹלא (זי,אם דברי) ָאחִּ ּורּו  מִּ ג  ֔עּון ֹ֤לא תָׁ מָׁ שְׁ ן כ גָׁד ל  תִּ ט ֤ קָׁ ט כ  פָׁ֗ שְׁ ים ב מִּ ירּו פָׁנִּ֝ כִּ֨ ים ֑הּוא-ת  ֣ ט ֵלאֹלהִּ ֖ פָׁ שְׁ י ה מִּ ֥ יש כִּ  אִּ֔

ירּו-ֹלא (זי,אדברים ) כִּ֨  )א( מכיר ומתעלם )ב( מכיר ואינו מתעלם, וזה נשלל ר ביןרבומקף כ -֣ת 

ירּו-ֹלא (זי,אדברים ) כִּ֨  לא תטוהמקף משמע הצווי לפי ביאור  - ת 

ר֣  [ת"תו] ֶ֖ף֣וגו' ְיַעּו  יַסּל  ָֽ ים ת"ר, -ו  ֣יֲ֣חָכמ ֔ ינ  ע  ַחדְ֣יַעּו ר֣  יַ֣הּׁש ֗ ֣ אפילו חכם גדול ולוקח שוחד אינו נפטר מן העולם בלא סמיות  - ּכ 
ם, הלב ָֽ יק  יַ֣צּד  ֵ֥ ְבר  ֶ֖ףּ֣ד  יַסּל  ָֽ ך גם )כ :]כתובות ק"ה א'[ פא( רוף הדעתאפילו צדיק גמור ולוקח שוחד אינו נפטר מן העולם בלא ט, ו 

החכם המשוחד נפטר בסמניות הלב, )טט:  נראה דניחא לי' לפרש דלשון זה מוסב על ענין עונש [הערה פא ת"תו](  (,וכג' מש' שמ) ]רש"י[פ'

שלוקח שוחד נעשה הוא  א"צ כל טעם, דכיון ולא טעם על איסור לקיחת שוחד, יען כי איסור דבר זה ( הצדיק המשוחד נפטר בטרוף דעת
וע"ע לפנינו בענין זה בפ'  שהוא חד, כלומר הוא ובעל הדין הנותן, -מאי שוחד בכתובות ק"ה ב'  ובעל הדין לב ורצון אחד, וכמ"ש

 :משפטים

 

ט (טז,יט ' שפ'דב)קטן. -תטה". ונמשיך לזקף-עד כאן אין הצעה לטעם מקף של "לא לפי ההסברים ְׁשָּפ֔ קטן, -סלוק( מונח זקף) – ל א־ַתֶּט֣ה֣מ 

 הלכה שלא להטות הדין עם שוחד  (ב)לימוד ההלכה הפשוטה שלא להטות המשפט גם בלי שוחד  –)לימוד א(  קטן מרמז לשני לימודים.-זקף

ח ח(,כג 'מש' שמ)לימוד מפסוק  ֑ קָׁ ד ֹ֣לא תִּ ח  ח ח(,כג 'מש' שמ)אלא אפי' לזכות את הזכאי ולחייב את החייב, אמרה תורה:  וְׁש ֖ ֑ קָׁ ד ֹ֣לא תִּ ח   וְׁש ֖
, )הכוונה שאחר הדין נודע מי זכאי ומי חייב( איסתירא מזכאי ואיסתירא מחייב )היה נוטל(קרנא הוה שקיל  )האמורא( [אבבלי כתובות קה,]

ח ח(,כג 'מש' שמ)דינא. והיכי עביד הכי? והכתי':  )ודן להם( ודאין להו ֑ קָׁ ד ֹ֣לא תִּ ח  היכא דלא שקיל  מני מילי()וכי תאמר ! וכ"ת, ה"מ וְׁש ֖
דינא, וכי לא אתי  )כי נטל משניהם לא הטה(דינא, קרנא כיון דשקיל מתרוייהו לא אתי לאצלויי  )להטות(מתרוייהו, דלמא אתי לאצלויי 

ח ח(,כג 'מש' שמ)? והתניא: מותר גם אם לא יטה(כי ו) לאצלויי דינא מי שרי ֑ קָׁ ד ֹ֣לא תִּ ח  לזכות את החייב ושלא מה ת"ל? אם ללמד שלא  וְׁש ֖
ט (טז,יט ' שפ'דב)לחייב את הזכאי, הרי כבר נאמר:  ְׁשָּפ֔ ' שמ)! אלא אפי' לזכות את הזכאי ולחייב את החייב, אמרה תורה: ל א־ַתֶּט֣ה֣מ 

ח ח(,כג 'מש ֑ קָׁ ד ֹ֣לא תִּ ח  י? והתנן: הנוטל ! הני מילי היכא דשקיל בתורת שוחד, קרנא בתורת אגרא הוה שקיל. ובתורת אגרא מי שרוְׁש ֖
דיניו בטלין! הנ"מ אגר דינא, קרנא אגר בטילא הוה שקיל. ואגר בטילא מי שרי? והתניא: מכוער הדיין שנוטל שכר לדון,  -שכר לדון 

דיניו בטילין! אלא אגר בטילא, וקתני: מכוער הדיין!  -אלא שדינו דין; ה"ד? אילימא אגר דינא, דינו דין? והתניא: הנוטל שכר לדון 
 .הני מילי בטילא דלא מוכחא, קרנא בטילא דמוכחא הוה שקיל, דהוה תהי באמברא דחמרא ויהבי ליה זוזא

שכר לדון דיניו בטלין, שכר בטלה שני סעיפים: אם לא מוכח כשכר בטלה הגמרא לא מביאה מקור להלכה של נטילת שכר לדון. 

 בטלה יכול לקחת לכתחילה.  ממלאכתו לכתחילה לא יקח ובדיעבד הדין קיים, ואם מוכח כשכר

ַחד (טז,יט ' שפ'דב)-נטילת שכר לדון נמצא באיסור מוצע לומר ש חׁ֣ש ֔ ַּק֣ ַחד (טז,יט ' שפ'דב) .  ְול א־ת  חׁ֣ש ֔ ַּק֣ קטן, -מונח זקף – ְול א־ת 

ח (טז,יט ' שפ'דב)איסור לקיחה לשם שכר לדון. ( לימוד ב)איסור לקיחה לשם שוחד  –)לימוד א(  קטן מרמז לשני לימודים.-זקף ַּק֣  ְול א־ת 

 מקף כבורר בין לקיחת שכר לדון האסור, ובין לקיחת שכר בטלה שזה מותר. –

 

 אלא לתהליך המשפט ביאור שלא שייך לתוצאה של המשפטתטה". )א( -אחרים לטעם מקף של "לא הסברים

לכאורה כדי להוציא את האמת מהבעלי  הטעיההאמת, ובין שתוצאת המשפט לא לברר  הטיהמקף כבורר בין  – ל א־ַתֶּט֣ה (טז,יט ' שפ'דב)

ב דין כמו )שמ' ית' כ,יג( גְׁנ ֽ֔  זוהר מלמד שהדיין יכול לגנוב דעת כדי להעמיד משפט אמת.-מלת "לא" מוטעמת טפחא בטעם עליון, וב ֹ֣ל֖א תִּ

 למה נאמר...  ,מ"ו[משנה סנהדרין פ"א] מכריעים הדין בדיני נפשות איך מקף כבורר – ל א־ַתֶּט֣ה (טז,יט ' שפ'דב) ביאור בדיני נפשות)ב( 

ט ֽת (,בכג ' מש')שמ ים לְׁה  ֖ בִּ י ר  )הפסוק  לא כהטייתך לטובה הטייתך לרעה הטייתך לטובה על פי אחד הטייתך לרעה על פי שנים ַאֲחֵר֥

֣ה ע ל (כג,ב ' מש'שמ)במלואו  ֲענ  ת וְֹׁלא־ת  ע ֑ ים לְׁרָׁ ֖ בִּ י־ר  ֥ה ַאֲחֵרֽ י  הְׁ ה ט ֽת:ֹֽלא־תִּ ים לְׁ ֖ בִּ י ר  ת ַאֲחֵר֥ ב לִּנְׁט ֛  (־רִּ֗

 ]משך חכמה[עיין גם  מקף כבורר עד מתי מותר להציע פשרה וממתי יכריע הדין. – ל א־ַתֶּט֣ה (טז,יט ' שפ'דב) ממונותביאור בדיני )ג( 

ם אל יבצע אדם כיצד שנים ר' שמעון בן מנסיא אומ' פעמים יבצע אדם פעמי[ ו"ה,תוספתא מסכת סנהדרין )צוקרמאנדל( פרק פ"א]
שבאו אצל אחד לדון עד שלא שמע את דבריהם ואם מששמע את דבריהם ואינו יודע להיכן הדין נוטה רשאי שיאמר להם צאו וביצעו 

יִּם ֹוֵטֽרפ֣  יד(,משלי יז) אבל מששמע את דבריהם ויודע להיכן הדין נוטה אינו רשאי שיאמר להם צאו וביצעו כגון דכת' ֑דֹון יתֵראשִּ֣  מ ָ֭  מָׁ

ֵנ֥י פְׁ ע וְׁלִּ ג ל ֗ תְׁ יב הִּ֝ ֥  : עד שלא נתגלה הדין אתה רשאי לנוטשו משנתגלה הדין אין אתה רשאי לנוטשו :נְֽׁטֹוש הָׁרִּ
ר' יהודה בן לקיש היה אומ' שנים שבאו אצל אחד לדין אחד חזק ואחד רך עד שלא שמע את דבריהם ואם מששמע את [ הלכה ז]

דין נוטה רשאי שיאר להם איני ניזקק לכם שמא יתחייב הרך ונמצא החזק רודפו אבל מששמע את דבריהם דבריהם ואינו יודע להיכן ה
ים ֑הּוא ,יז(א 'דב)אינו רשאי שיאמר להם איני נזקק לכם שנ'  ויודע להיכן הדין נוטה ֣ ט ֵלאֹלהִּ ֖ פָׁ שְׁ ֥י ה מִּ יש כִּ נֵי־אִּ֔ פְׁ ּורּו  מִּ ג   :ֹ֤לא תָׁ

פָׁ֖   ,יז(א 'דב)סוק )טז,יט( הפסוק המלא קרוב בתוכנו לפ שְׁ י ה מִּ ֥ יש כִּ נֵי־אִּ֔ פְׁ ּורּו  מִּ ג  ֔עּון ֹ֤לא תָׁ מָׁ שְׁ ן כ גָׁד ל  תִּ ט ֤ קָׁ ט כ  פָׁ֗ שְׁ ים ב מִּ נִִּ֜ ירּו פָׁ כִּ֨ ים ֹֽלא־ת  ֣ ט ֵלאֹלהִּ

ֽיו: תִּ עְׁ מ  י ּושְׁ ֖ ֥בּון ֵאל  רִּ קְׁ ם ת  כ ֔ ה מִּ ֣ ש  ר יִּקְׁ ֣ בָׁר  ֲאש   ֑הּוא וְׁה דָׁ

שבית דין :רש"י)ע"פ  בדין מרומה - כאןרב פפא אמר: אידי ואידי בהודאה והלואה, ...  [בבבלי סנהדרין לב,] ן מרומהביאור בדי)ד( 
 ,)טט: שלא צריך לחקור ולדרוש( בדין שאינו מרומה -, כאן (מכירין בתובע זה שהוא רמאי, או מבינים טענת רמאי בדבריו

שו"ע חו"מ הלכות ] ]רמב"ם עדות ג,א,ב[תטה" ובדין מרומה הדיין ידרוש ויחקור בדקדוק -ת "לאכמחליש א מקף – ל א־ַתֶּט֣ה (טז,יט ' שפ'דב)

 לפי האמת שהגעת אליה מתוך שהכרת שהטענות מרומות. תטה המשפטויפסוק שלא כטענות התובע הרמאי אלא  [עדות סי' ל, ס"א

ט (טז,יט ' שפ'דב): סיכום ְׁשָּפ֔ )א( בדיני ממונות  בדיני ממונות מדובר קטן מרמז לשני לימודים. -קטן, זקף-)סלוק( מונח זקף – ל א־ַתֶּט֣ה֣מ 

עד מתי מותר להציע פשרה במקום הכרעת הדין. )ב( בדין מרומה הדיין ידרוש ויחקור ויפסוק לפי מסקנתו על התביעה ולא לפי הטענות 

 המרומות.
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 (ח)התשע" תצא כא,י-דברים כי 6.11 
 

֣֣,כב: כאתצא דברים  ְהֶי י־י  ָֽ ֶותְ֣והּוָמ֑תְוכ  ְׁשַּפט־ָמֶ֖ ְֵ֛טא֣מ  יׁש֣ח  ֗ ָֽץ:֣֣֣֣֣֣הְ֣בא  ֹוַ֣על־ע  תֶ֖ יָת֣א  ֵ֥ ְ֣וָתל 
אחד תלמיד חכם ואחד עם הארץ צריך התראה שלא ניתנה התראה אלא להבחין בין שוגג למזיד שמא  ,ה"ב[רמב"ם סנהדרין פי"ב]

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

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

 
 נסביר את טעמי הרישא של הפסוק שלא בסדר המלים:

ֶות )דב' תצא כא,כב( ְׁשַּפט־ָמֶ֖ ְֵ֛טא֣מ  פעם. תפקידה  23מים המופיעה בתורה תביר טפחא )ללא דרגא או מרכא לפני תביר(, תבנית טע – ח 

ללמד על שני פרטים הכרחיים המהווים יחידה שלמה, כאן שיביאו לפסק דין של מיתה. הם גם הכרחיים בלאוים אחרים הנידונים 

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

 העבירה, )ב( פירשו לו עונשה.

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

יׁש ֗ ְהֶי֣הְ֣בא  י־י  ָֽ ֶותבכלל יגיע אל מונח רביע, בתפקיד לפחות ארבעה הלכות בהתראה כדי ש – ְוכ  ְׁשַּפט־ָמֶ֖ ְֵ֛טא֣מ  : )א( שני מתרים )ב( ח 

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

ְהֶי֣ה  )דב' תצא כא,כב( י־י  ָֽ ְהֶי֣הבהוויתו היינו בדעתו לעשות מעשה.  – ְוכ  י־י  ָֽ מצב תגובת העומד לעשות מעשה בעקבות -מקף כרב – ְוכ 

פטור, וכן אם שתק או הרכין בראשו פטור  (מעשיית המעשה הרי הוא שוגג ו)אם פירש )א(  ,ה"ב[רמב"ם סנהדרין פי"ב]התראה ע"פ 
ועל זה בא המשך  ()הרי הוא מזיד ר עצמו למיתה ויאמר על מנת כן אני עושהעד שיתי [שםרמב"ם ])ב(  ואפילו אמר יודע אני פטור

 הכתוב.

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

ְהֶי֣הְ֣בא ֣֗ )דב' תצא כא,כב( [תצא פיסקא רכא 'ספרי דב] י־י  ָֽ ֶותְ֣והּוָמ֑תְוכ  ְׁשַּפט־ָמֶ֖ ְֵ֛טא֣מ  האיש נתלה ואין האשה נתלית רבי אליעזר , יׁש֣ח 
אומר אף האשה נתלית אמר להם רבי אליעזר והלא שמעון בן שטח תלה נשים באשקלון אמרו לו שמונים נשים תלה ואין דנים שנים 

 .ביום אחד אלא שהשעה צריכה ללמד בה את אחרים

ְהֶי֣ה )דב' תצא כא,כב(" כך: מוצע להסביר "שהשעה צריכה י־י  ָֽ מצב של קיום המצוות )א( מצב שאין השעה צריכה ללמד -מקף רב – ְוכ 

יׁשבה אחרים )ב( מצב שהשעה צריכה ללמד בה אחרים. במצב )א(  ֗ אתנח מגביל ענין היחיד לדון אחד ביום  – ְוהּוָמ֑תיחיד  – ְבא 

במצב )ב( כאשר השעה צריכה ללמד אחרים דנים רבים וממיתים אבל אחרים.  ולהמית אחד ביום למצב שאין השעה צריכה ללמד בה

 רבים ביום אחד.

ֹו[ תצא פיסקא רכא 'ספרי דב] תֶ֖ יָת֣א  ֵ֥ יםָּ֣ת֑לּוי (דב' תצא כא,כג) יכול יהו כל הנסקלים נתלים תלמוד לומר, ְוָתל  ֶ֖ ְלַלֵ֥תֱ֣אֹלה  י־ק  ָֽ אחר , ּכ 
המגדף מה מגדף מיוחד שפשט ידו בעיקר והרי הוא נתלה כך כל הפושט ידו בעיקר הרי שריבה הכתוב מיעט הרי אנו למדים אותו מן 

הוא נתלה, רבי אליעזר אומר מה מגדף מיוחד שהוא נסקל והרי הוא נתלה כך כל הנסקלים נתלים יכול יהו תולים אותו חי כדרך 
ָֽץ:ְ֣והּוָמ֑ת שהמלכות עושה תלמוד לומר ֹוַ֣על־ע  תֶ֖ יָת֣א  ֵ֥   ְוָתל 

ֹו תֶ֖ ֹו, ולא את כליו, א  תֶ֖ ֹו֣, ולא את עדיו, א  תֶ֖ ֹו֣, ולא את זוממיוא  תֶ֖  . ולא שנים ביום אחדא 

רבי  ]בבלי סנה' מה,ב[-לומד בריבוי ומיעוט לתלות רק הנסקלים הדומים ביותר למגדף וזה עובד עבודה זרה, ראה להלן ב ]ספרי[

 . אליעזר לומד זאת ברבוי ומיעוט. וחכמים לומדים זאת בכלל ופרט

ֹו (דב' תצא כא,כב) תֶ֖ יָת֣א  ֵ֥ מרכא טפחא כעין קבוצת פרטים הקשורים לענין והעשויה להתרחב. כאן לימודים אחדים )א( לרבנן לא  – ְוָתל 

ֹו)ה(  –כל הנסקלים נתלים; )ב(  תֶ֖ ֹו, ולא את כליו, א  תֶ֖ ֹו֣, ולא את עדיו, א  תֶ֖ ֹו֣, ולא את זוממיוא  תֶ֖  . ולא שנים ביום אחדא 

ָֽץ (דב' תצא כא,כב)[ ספרי]המשך  ֣  (דב' תצא כא,כג), יכול בעץ התלוש או בעץ המחובר תלמוד לומר ַעל־ע  ְקְּבֶר ּנּו י־ָק֤בֹורּ֣ת  ָֽ בעץ שנקבר ּכ 
 .עמו אמור מעתה בעץ התלוש ולא בעץ המחובר

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

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

ההסבר הבא עוסק במדות הלימוד רבוי ומיעוט וכלל ופרט. בכתוב נמצאת תבנית הטעמים קדמא ואזלא שאחד מתפקידיה לרמז על לימוד 

 בסביבתה  במדות הלימוד רבוי ומיעוט וכלל ופרט. אבל הלימוד עצמו אינו במלים המוטעמות קדמא ואזלא.

ָֽץ:֣[כב] :כאתצא דברים  ֹוַ֣על־ע  תֶ֖ יָת֣א  ֵ֥ ֶותְ֣והּוָמ֑תְ֣וָתל  ְׁשַּפט־ָמֶ֖ ְֵ֛טא֣מ  יׁש֣ח  ֗ ְהֶי֣הְ֣בא  י־י  ָֽ ְ֣וכ 
יםָּ֣ת֑לּוי֣֣[כג] ֶ֖ ְלַלֵ֥תֱ֣אֹלה  י־ק  ָֽ ַּבּ֣יֹוםַ֣ה֔הּואּ֣כ   ֣ ְקְּבֶר ּנּו י־ָק֤בֹורּ֣ת  ָֽ ץּ֣כ  ֹוַ֣על־ָהע ֗ ְבָלתֶּ֜ ין֣נ  ֣ל א־ָתל ֨

ֶאת־ַ֣אְדָמְ֣תָ֔ךֲ֣אֶׁשר ֣ א֣  אְ֣תַטּמ  ה:֣סְ֣ול ֤ ַ֣נֲחָלָֽ ןְ֣לָךֶ֖ ֵ֥ ת  יָך֣נ  ֱאֹלֶה֔ ֣֣ה֣'
כל הנסקלין נתלין, דברי רבי אליעזר, וחכמים אומרים: אינו נתלה אלא המגדף והעובד . סנה' פ"ו,מ"ד[ משנה] [בבבלי סנהדרין מה,]

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

 . שנים ביום אחד

יָת֣ )דב' תצא כא,כב(תנו רבנן: . גמרא ֵ֥ יםָּ֣ת֑לּוי֣ (דב' תצא כא,כג)יכול כל המומתין נתלין, תלמוד לומר  -ְוהּוָמ֑תְ֣וָתל  ֶ֖ ְלַלֵ֥תֱ֣אֹלה  י־ק  ָֽ מה ּכ 
שכפר בעיקר.  -זה שכפר בעיקר, אף כל  -וחכמים אומרים: מה מקלל  -זה שבסקילה, אף כל שבסקילה, דברי רבי אליעזר.  -מקלל 

 במאי קא מיפלגי? רבנן דרשי כללי ופרטי, רבי אליעזר דריש ריבויי ומיעוטי. 
יָת֣ כב()דב' תצא כא,רבנן דרשי כללי ופרטי:  ֵ֥ ְלַלֵ֥ת֣ (דב' תצא כא,כג)כלל,  -ְוהּוָמ֑תְ֣וָתל  י־ק  ָֽ פרט היה )טט: אם הפרט, אי הוו מקרבי להדדי  -ּכ 

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

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

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
יָת֣ )דב' תצא כא,כב(ורבי אליעזר דריש ריבויי ומיעוטי:   ֵ֥ ְלַלֵ֥ת֣ (ב' תצא כא,כגד)רבוי,  -ְוהּוָמ֑תְ֣וָתל  י־ק  ָֽ מיעוט. אי הוו מקרבי להדדי  -ּכ 

מרבים העע"ז הדומה למקלל )טט:  לא הוו מרבינן אלא עבודה זרה דדמי לה בכל מילי -( מיעוט )מה שאמור להישאר( היה קרוב לרבוי)טט: אם ה

 .לרבויי שאר הנסקלין)טט: מועיל( הני א -(המיעוט האמור להישאר רחוק מהרבוי)טט: , השתא דמרחקי מהדדי כי כופר בעיקר(

גְׁ֥מּו א ֖תֹו )וי' אמר כד,יד,כג()טט: מה מקלל  [ב,מהרש"י מסכת סנהדרין ] ב ן...  וְׁרָׁ ֑ גְׁ֥מּו א ֖תֹו אָׁ ִּרְׁ ה ו י ֲחנ ֔ ֽמ  חּוץ  ל  ל־מִּ ל א  ֵל֗ ק  ֽמְׁ ת־ה  יאּו א  ֣ בסקילה  (ו יֹוצִּ
יתָ֣ )דב' תצא כא,כב( ונתלה, דכתיב ביה - ֵ֥ גְׁ֥מּו א ֖תֹו )טט: אפשר שיש כעין הקש או  ג"ש בין כל שבסקילה נתלה. אף ְוָתל  גְׁ֥מּו א ֖תֹואו   וְׁרָׁ ִּרְׁ ובין  ו י

ֹו תֶ֖ יָת֣א  ֵ֥  (כתובים אלו מוטעמים מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצה העשויה להתרחב, לרבנן מרחיב בפרט אחד, לרבי אליעזר מרחיב לכל הנסקלים .  ְוָתל 

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

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

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

 .שהתרחק מרבה מעבר לדומה לו(
 הך הרחקה שהרחיקם זה מזה למימרא דאין דנין אותו בכלל ופרט - (רבנן)טט: אהני לרבויי עבודה זרה  [א,מוש"י מסכת סנהדרין ר]

לרבויי עבודה זרה, הואיל ודמיא לפרטא בכל מילי, שכופר מועיל( הריחוק )טט: אהני  - )טט: היסודי שאין לך בכלל אלא מה שיש בפרט(
 בעיקר כמותו.

ְלַלֵ֥ת (כא,כגדב' תצא ) י־ק  ָֽ מיעט את הרבוי ולימדך שלא תרבה בו את הכל אלא זה, והדומה לו, וכי דרשינן הכי  )טט: לרבי אליעזר( – ּכ 
)טט: כרבוי ומיעוט דלא תמעטיה בהאי מיעוטא כשאר מיעוטין  )טט: מועיל(אהני  -היכא דמיקרבן להדדי, אבל היכא דרחקן זה מזה 

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

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

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

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

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

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

ֹו (דב' תצא כא,כג) ְבָלתֶּ֜ ין֣נ  אבל הלימוד ט. קדמא ואזלא מרמז כי בסביבתו עשוי להיות לימוד בכלל ופרט או ברבוי ומיעו – ל א־ָתל ֨

  עצמו אינו במלים המוטעמות קדמא ואזלא.

יָת֣ )דב' תצא כא,כב( [מו –מה  בבלי סנהדרין] גמרא ֵ֥ ְוהּוָמ֑ת֣)טט: הכלל הזה כאילו לא מתחשב בהטעמה ומחבר בין מלת  כלל –ְוהּוָמ֑תְ֣וָתל 
יָת֣ובין מלת קיסר מדרגת  חזק מאד אתנח שהוא עוצר – ֵ֥  , מחבר למלה הבאה(מרכא שהוא טעם   –ְוָתל 

ְלַלֵ֥ת֣ (דב' תצא כא,כג) המשך גמרא י־ק  ָֽ  רחוק מאד מהכלל הפותח ובפסוק הבא. פרט, -ּכ 

 

יםָּ֣ת֑לּוי֣,כג: כאתצא דברים  ֶ֖ ְלַלֵ֥תֱ֣אֹלה  י־ק  ָֽ ַּבּ֣יֹוםַ֣ה֔הּואּ֣כ   ֣ ְקְּבֶר ּנּו י־ָק֤בֹורּ֣ת  ָֽ ץּ֣כ  ֹוַ֣על־ָהע ֗ ְבָלתֶּ֜ ין֣נ  ֣ל א־ָתל ֨
ֶאת־ א֣  אְ֣תַטּמ  ה:֣סְ֣ול ֤ ַ֣נֲחָלָֽ ןְ֣לָךֶ֖ ֵ֥ ת  יָך֣נ  ֱאֹלֶה֔ ֣ה֣' ַ֣אְדָמְ֣תָ֔ךֲ֣אֶׁשר֣ 

ֹו֣ )דב' תצא כא,כג( [פענח רזא דברים פרשת כי תצא] ְבָלתֶּ֜ ין֣נ  ים֣וגו' ל א־ָתל ֨ ֶ֖ ְלַלֵ֥תֱ֣אֹלה  י־ק  ָֽ ים֣ פי' מפני שגםוגו', ּכ  ֶ֖ ְלַלֵ֥תֱ֣אֹלה  דינו שיהא נתלה ק 
כל נתלה כי יאמרו שהי' זה מגדף וזהו גנאי למלך, כי כל הסוטר למלך או תולש בזקנו אף שנעשה  יןל א־ָתל ֣֨דהיינו מגדף שדינו שנסקל ונתלה, לכן 

, וי"מ דכך הוא נתינת טעם שהרואים יכמרו רחמיהם על הנתלה ויקללו הדיין שדנו לתלייה זכרון סרחונו הוא גנאי למלך תמידבו דין כבר מ"מ 
ים ֹל֣   ,כז(כב ' מש'שמ) ויעברו על ֖ ֵל֑לֱאֹלהִּ ק  ין )דב' תצא כא,כג( לכן א תְׁ יםָּ֣ת֑לּוי זהו, ל א־ָתל ֨ ֶ֖ ְלַלֵ֥תֱ֣אֹלה  י־ק  ָֽ  :ּכ 

מבאר הכתוב על הנסקלים בבית דין שנאמר בהם דין "לא תלין" והטעם הוא )א( יסברו הרואים שהתלוי זה מפני שגידף )כי  ]פענח רזא[

 יינים שפסקו סקילה ותליה.הפסוק הוא בפר' המגדף על המגדף(; )ב( הרואים יגדפו את הד

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

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

ֹו ְבָלתֶּ֜ ין֣נ   קדמא ואזלא כרמז לכעין כלל בהלנת המת לכבוד המת.  – ל א־ָתל ֨

ץ֣ופרטיו: )ג( להביא קרובים )ד(  וננותמק)ב( להביא  להביא לו ארון ותכריכיןרביע ארבע סיבות להלנת המת לכבוד המת )א(  – ַעל־ָהע ֗

 להשמיע בעיירות ויספידו ויעשו כנס התעוררות.

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

ֵל֑ל  ,כז(כב מש' ק  ים ֹ֣לא תְׁ ֖  ים את התלוי  ]משנה סנה' פ"ו,מ"ד[ ונמצא שם שמים מתחלל.. למצב )ב( גנאי לבורא שמלינֱאֹלהִּ

ים ֶ֖ ְלַלֵ֥תֱ֣אֹלה  י־ק  ָֽ מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, אם זה כלל סוגר לכלל של הלנת המת לכבודו זה מרבה סיבות  – ּכ 

 מעין הסיבות שבפרט.
יָך֣ ֣ה'ֱ֣אֹלֶה֔ ֶאת־ַ֣אְדָמְ֣תָ֔ךֲ֣אֶׁשר֣  א֣  אְ֣תַטּמ  המוצא מת מצוה בדרך והיו לפניו שדה בור ושדה ניר, קוברו בשדה בור, שדה ניר ושדה זרע קוברו  -ְול ֤

 ]ירושלמי נזיר פ"ז ה"א[: קע(עובר משום ולא תטמא את אדמתך -בשדה ניר, החליף 
ו', אבל באמת קיי"ל דגם בחו"ל לכאורה לפי טעם דרשה זו אין דין זה נוהג אלא בא"י כמש"כ ולא תטמא את אדמתך וכ ([תורה תמימה הערה קע]

הדין כן ]עיין ביו"ד סי' שד"מ ס"ג[, וצ"ל דאין הכונה דוקא טומאת אדמת א"י אלא כל שאינו עושה כמו שתקנו חז"ל הרי הוא גורם טומאה 
֣בעולם, והלשון  ןְ֣לָךֶ֖ ֵ֥ ת  יָך֣נ  ֣ה'ֱ֣אֹלֶה֔ הנה הרמב"ם השמיט הא דעובר משום לא לאו דוקא הוא א"י, ודבר הכתוב בהוה. וֶאת־ַ֣אְדָמְ֣תָ֔ךֲ֣אֶׁשר֣ 

 תטמא, וכנראה ס"ל דהוא אסמכתא וכ"מ בס' שירי קרבן:
יָך ֱאֹלֶה֔ ֣ה֣' ֶאת־ַ֣אְדָמְ֣תָ֔ךֲ֣אֶׁשר֣  א֣  אְ֣תַטּמ  קטן כעין רמז ללמוד הקש. אפשר שמקיש קבורה בחו"ל מקבורה -קטן ... זקף-... זקף - ְול ֤

ה:ישראל. -בארץ ר שלכתחילה מקום הקבורה צריך להיות של המת, וגם אפשר לומר שמרמז להלכה שהמת סלוק מגביל, אפש - ַנֲחָלָֽ

 מצווה קונה את מקומו. ואפשא שהקש ממנו למתי ישראל אחרים שקונים את מקום קבורתם.
 

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 )התשע"ט( )בהשתתפות הרב א"מ פרל(דברים תצא כא,י  6.12 
 

י֣סו: ט,תצא כא-דברים כי ָֽ ֣יָ֣נׁש ֣֗-ּכ  יׁשְׁ֣שּת  ֝ יןְָ֣לא  ְהֶי֨ הְ֣וָיְָֽלדּות  ְוָהַאַח֣תְׂ֣שנּוָא֔ הְ֣וַהְּׂשנּוָא֑ה֣-יםָ֣הַאַח֤תֲ֣אהּוָבה֣  יםָ֣הֲאהּוָבֶ֖ ֔ ֣֣לֹוָ֣בנ 
ה׃֣ יָאָֽ רַ֣לְּׂשנ  ןַ֣הְּבכ ֶ֖ ֵ֥ ֵ֛הַ֣הּב  ְ֣֣֣וָהָי

פסוק זה פותח נושא בכור לאביו לנחלה. ומרבה על הבכור מאשה הכשרה להינשא לאב ושיש לו בה קדושין, בכורי מנשים שלא היה לאב 

 ין בהן. תוך כך עולה נושא נוסף של נשואי היתר ואיסור.הבכו קדוש

 בהן תופסין דקדושין לאוין ובחייבי, ואיסור היתר בנשואי איירי זה דפסוק...  ]בבלי קידושין סח,א[לפי  ]תורה תמימה הערה קז[
י דכתיב משום ָֽ יןָ֣-ּכ  ְהֶי֨ כל הקרובים בעבירה יורשין  "א,ה"ז[]רמב"ם נחלות פובעקבותיו  ]ספרי[לפי  ,הויה בהן לו שיש ודרשינןת 

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

בכור ממזר היה ה [ג"י,הרמב"ם נחלות פ"ב] .אבל בנו מן השפחה או מן הנכרית אינו בן לדבר מן הדברים ואינו יורש כלל, קידושין(
יֶ֣֩את )דב' תצא כא,יז(נוטל פי שנים שנאמר  רֶּ֣בן-ּכ  יר-ַהְּבכ ֨ הַ֣יּכ ֗ זו ששנואה בנישואיה ואין צריך לומר אם היה בן גרושה או בן  ַהְּׂשנּוָא֝

 .חלוצה

 

י )כא,טו(...  [ג"הי,ב"אבן האזל נחלות פ] ָֽ ָ֣-ּכ  ין ְהֶי֨  הולדות שלו,)של קידושין ונישואין( כל שיש בה הויה  ת 

י )דב' תצא כא,טו(טעם מקף של  אבל ָֽ ָ֣-ּכ  ין ְהֶי֨ מרמז ללימוד על הווית קשר בין איש לאשה ללא קידושין ושחלק מהבכורים לאב שנולדים  – ת 

 הם בכורים לנחלה, וחלק ממועט מההלכות הבכור הנלמדות להלן. 

י )דב' תצא כא,טו( ָֽ יׁש-ּכ  ֝ יןְָ֣לא  ְהֶי֨  פרטים. -פרט ואין בכלל אלא מה שיש בפרט. בפרט יש שני תתקדמא ואזלא מרמז ללימוד בכעין כלל ו - ת 

ה )דב' תצא כא,טו( )פרט ב(פרט השני בסדר הכתוב. -מתת ההסבר הפרטים מתחיל ְוָהַאַח֣תְׂ֣שנּוָא֔ -מהפך פשטא מונח זקף – ָהַאַח֤תֲ֣אהּוָבה֣ 

ע"פ תבנית הטעמים של  לימוד שניי לקיימה, יהיה על אשה כשרה לאיש שנשאה שרשא לימוד אחדקטן בתפקיד שני לימודים, -קטן. זקף

עובר מהפך פשטא המלמד שלפחות אחד מהלימודים מוציא את הכתוב מפשוטו. וזה על אשה אשר בהווית נשיאתה  –ָהַאַח֤תֲ֣אהּוָבה֣ 

בלא תעשה של נשיאה  מונח מרבה – ְוָהַאַח֣ת. כמו אלמנה לכהן גדול, גרושה וחלוצה לכהן הדיוט. אפשר כי בלאו אבל תפסי בה קידושין

בעבירה אשה שהיא לאו של חייבי כריתות ואין לו בה הווית נישואין כי לא תפסי בה קידושין. ואפילו הכי הבן הבכור שלו ממנה נוחל כפי 

 . ְוַהְּׂשנּוָא֑ה )דב' תצא כא,טו(שמבורר בהמשך 

ְוָהַאַח֣תְׂ֣שנּו ]תורה תמימה[ההוצאה מפשוטו היא כהביא  הָהַאַח֤תֲ֣אהּוָבה֣  ה֣-לפני המקום וֲאהּוָבה֣ וכי יש  - ָא֔ לפני המקום,  ְׂשנּוָא֔
הבנשואיה, ֲאהּוָבה֣  -ֲאהּוָבה֣ אלא  ה - ְׂשנּוָא֔ יבנשואיה, וקאמר רחמנא  ְׂשנּוָא֔ ָֽ ָ֣-ּכ  ין ְהֶי֨  צח(שחייבי לאוין תפסי בהו קדושין, מלמד ת 

 :]קדושין ס"ח א'[
֣י֣ )פרט א(בסדר הכתוב.  פרט הראשון-ההסבר עובר לתת יםְׁשּת  מונח רביע, מרמז ללפחות ארבע נשים שאין לאיש בהן הווית  – ָנׁש ֗

כי  'ספרי דב]-]ספרי[ הבא מונה שתי נשים שבכור שלו שילדו אינו נחשב בנו אלא בנן ב-קדושין ונישואין והן ילדו לו בכור לנחלה. ב
י)טו(  [תצא פיסקא רטו ָֽ ים-ּכ  ֣יָ֣נׁש ֗ יׁשְׁ֣שּת  ֝ יןְָ֣לא  ְהֶי֨ שפחה ונכרית שאין בהם הויה משמע מוציא את  )התמעטו(יצאו , שיש בהם הויה ת 

ומוציא את הארוסה  ב( -)ט  )שזכה בה מהשמים בלי קדושין(ומוציא את היבמה  א( -)ט   )כאן שואל הספרי האם למעט גם את הבאות(. אלו
ים]תלמוד לומר  )טט: של נישואין(הויה  )עדיין(שאין להן  ֣יָ֣נׁש ֗   .ול אותן ללידת בכור לאיש לנחלה ללא נישואין()טט: היינו תכל [ְׁשּת 

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

ים )דב' תצא כא,טו( ]תורה תמימה )= תו"ת([היא כהביא  ]ספרי רטו[-הנכרית שב ֣יָ֣נׁש ֗ , )צריכות להיות( שתי נשים מעם אחד בעינן - ְׁשּת 
)נכרית( יא אחת ישראלית ואחת מצריתלהוצ

 :]קדושין ס"ח א'[ צז(
 

 :[ספרי] קז(לרבות את העריות שחייבים עליהן כרת בידי שמים -ְוַהְּׂשנּוָא֑ה֣]תורה תמימה[ 
 לאוין ובחייבי, ואיסור היתר בנשואי איירי זה דפסוק שנואה ואחת אהובה אחת הקודמת הדרשה על נסמך ]תורה תמימה הערה קז[

י דכתיב משום בהן תופסין ןדקדושי ָֽ יןָ֣-ּכ  ְהֶי֨  דדיְוַהְּׂשנּוָא֑ה֣ )דב' תצא כא,טו( לשון מיתור כאן מרבה זה על, הויה בהן לו שיש ודרשינןת 
 ['א ח"ס קדושין]-ב הגמרא סוגיית ולכאורה, הויה בהן דאין י"אעפ, כריתות מחייבי איסור נשואי גם דכולל, בנים לו וילדו לכתוב היה
י דהלשון י"דאעפ, הספרי על הגמרא שתחלוק הכרח דאין ומרלש י אמנם, לעיל כמבואר, לאוין בחייבי סוקלהפ מוקי שהרי כן לא ָֽ -ּכ 

יןָ֣ ְהֶי֨  והסברא, כריתות חייבי גם לרבות אפשר (ְוַהְּׂשנּוָא֑ה )כא,טו()טט: מלת  מיוחד מרבוי פ"עכ אבל לאוין בחייבי איירי בהכרח בודאית 
 [מנחלות ג"הי ב"בפ שכתב ם"רמב]-ה דעת נראה וזה. )טט: במשמע נישואי איסור( הוא בנשואיה שנואה בכלל ניםפל כל ע דהא בזה
יֶ֣֩את )דב' תצא כא,יז( שנאמר שנים פי נוטל ממזר הבכור ההי, ל"וז רֶּ֣בן-ּכ  יר-ַהְּבכ ֨ הַ֣יּכ ֗ )טט: נישואי  'וכו בנשואיה ששנואה זו ַהְּׂשנּוָא֝

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

י הלשון בבאור רק איירי והיא, זה על חולקת ָֽ ָ֣-ּכ  ין ְהֶי֨  :ק"ודו ית קדושין ואינו שולל הוויה ללא קדושין()טט: הוו, ת 
 

יֶ֣֩את )דב' תצא כא,יז(שנאמר:  ד[היה הבכור ממזר, נוטל פי שנים,  [סעיף י שו"ע חו"מ הלכות נחלות סי' רעז] רֶּ֣בן-ּכ  ה֣-ַהְּבכ ֨ ַהְּׂשנּוָא֝
יר  .בנישואיה; ואין צריך לומר אם היה בן גרושה או בן חלוצה ז'{ששנואה  }יז{זו  ַיּכ ֗
עיר שושן, כלומר אפילו עשה בנשואיה איסור שלא היה לו לנושאה  )זה לשון(יז[ ששנואה בנשואיה. ז"ל [ סמ"ע סימן רעז ס"ק יז] }יז{

וזה שסיים וכתב  )ואע"פ כן הבכור נוחל פי שניים( ,והיותר נראה ששנואה בנשואיה ר"ל שאין קדושין תופסין בהמחמת איסור, עכ"ל. 
 :, ור"ל שקדושין תופסין בה )הפחות חמור שעונשו האב במלקות( חלוצהוכ"ש בן גרושה ובן 

 

 שאין לחייבי כריתות הווית נישואין. תמיכה מתבנית הטעמים

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

 ח בתפקיד הגבלה, מלמד שרק לחייבי לאוין יש תפיסת קידושין וממעט את חייבי הכריתות מתפיסת קידושין.אתנ – ְוַהְּׂשנּוָא֑ה

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

  :]קדושין ס"ח א'[ צז(

 ' מש'שמ) ורבנן, למעוטי שפחה ועובדת כוכבים מנא להו? נפקא להו ]יבמות כג,א[-מובאים ב כתובים אחרים למעט שפחה ונכרית

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

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

ֽאד   (כא,ד הְׁי ה  ל  יהָׁ תִּ ד ֗ ה וִּילָׁ ֣ שָׁ ֖ים ֣אֹו בָׁ֑נֹות הָׁאִּ ה־֥לֹו בָׁנִּ ה וְׁיָׁלְׁדָׁ שָׁ֔ ן־֣לֹו אִּ ם־ֲאד נָׁיו  יִּת  יהָׁ אִּ  א"ר יוחנן משום ר' שמעון בן יוחי, אמר קרא:...  .נ ֔

י (ז,דוא'  'דב) נְָׁך  ֵמַֽאֲחר ֔ ת־בִּ יר א  ֤ ֽי־יָׁסִּ  .בנך מישראלית קרוי בנך, ואין בנך הבא מן העובדת כוכבים קרוי בנך אלא בנה, כִּ

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

 קידושין תופסים בה.

מבאר שלישראלי מותר לשנוא רק בעל עבירה, לכן לשון אשה שנואה שייך לאשה שיש לאו על נישואיה  ]תו"ת הערה צח[ סיכום

 לאיש שנשאה לאשה אבל הקידושין תופסים בה.

 

ים-ְוָיְָֽלדּו֣ו(ט,תצא כא' דב) ֔ מקף מברר שרק בן זכר נחשב לבכור לנחלה, ולמעט בת  -֣לֹו֣-ְוָיְָֽלדּו, קטן-מקף מונח זקף – ֣לֹוָ֣בנ 

 פי שגם בנות עשויות להיקרא בנים. -על-מלהיקרא בכור וגם למעט בנות בכלל מירושה כאשר יש בנים, אף

ים֣]תו"ת[  ֔ יםל֣֣-ְוָיְָֽלדּויכול לפי שמצינו שהבנות נכנסות בנחלה תחת האחין תהא בכורה נוהגת בהן, ת"ל  -ָבנ  ֔ , בנים בתורת ֹוָ֣בנ 
 :]ספרי[ קו(בכורה ואין בנות בתורת בכורה

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

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

ים ֔ מי משתתף  )לימוד א(מיעט בת מבכור לנחלה ובנות מירושה אם יש בנים קטן מרמז לשני לימודים, אחרי שהמקף -זקף – ָבנ 

 , רק בנים שנולדו כדרך הורתן )ראה וי' תז' יב( מאשה ישראלית לפני מות האב נחשבים לחישוב חלק בכורה, בחישוב חלק הבכור

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

 :]ב"ב קמ"ב ב'[ צט(כתיב ְוָיְָֽלדּומלמד שהעובר אינו ממעט בחלק בכורה, מאי טעמא,  - ְוָיְָֽלדּו]תו"ת[ 
 :]בכורות מ"ז ב'[ ק(כתיב ְוָיְָֽלדּויוצא דופן אינו בכור לנחלה, מאי טעמא,  - ְוָיְָֽלדּו]תו"ת[ 
יהנכרית שילדה מישראל ולדה כמותה, דאמר קרא  -֣לֹו֣-ְוָיְָֽלדּו ָֽ ְהיֶ֣֨-ּכ  יםת  ֣יָ֣נׁש ֗ יׁשְׁ֣שּת  ֝ י. כל היכי דקרינן ביה ֣לֹו-ְוָיְָֽלדּו...  יןְָ֣לא  ָֽ -ּכ 
יןָ֣ ְהֶי֨ י, וכל היכי דלא קרינן ביה ֣לֹו-ְוָיְָֽלדּוקרינן ביה ת  ָֽ יןָ֣-ּכ  ְהֶי֨  :]קדושין ס"ח ב'[ קא(֣לֹו֣-ְוָיְָֽלדּולא קרינן ביה ת 
֣לֹו֣-ְוָיְָֽלדּוחר מיתת אביו אינו ממעט בחלק בכורה, מאי טעמא, אמר מר בריה דרב יוסף משמיה דרבינא, בן שנולד לא -֣לֹו֣-ְוָיְָֽלדּו

 :]ב"ב קמ"ב ב'[ קב(אמר רחמנא והא ליכא
 :]ספרי[ קג(מי שהולדות שלו, יצאו ולד שפחה ונכרית שאין הולדות שלו - ֣לֹו-ְוָיְָֽלדּו
 :]שם[ קד(להוציא את הספק בן תשעה לראשון או בן שבעה לאחרון -֣לֹו֣-ְוָיְָֽלדּו
ים֣-דּוְוָיָֽלְ֣ ֔ ים֣-ְוָיְָֽלדּואמר אמימר, טומטום שנקרע ונמצא זכר אינו ממעט חלק בכורה, שנאמר  -֣לֹוָ֣בנ  ֔ שיהא בן בשעת  -֣לֹוָ֣בנ 
 :]ב"ב קכ"ז א'[ קה(לידה

ן֣ ֵ֥ ֵ֛הַ֣הּב  הא"ר אמי, טומטום שנקרע ונמצא זכר אינו נוטל פי שנים, דאמר קרא  -ְוָהָי יָאָֽ רַ֣לְּׂשנ  ןַ֣הְּבכ ֶ֖ ֵ֥ ֵ֛הַ֣הּב  שיהא בן משעת עד  ְוָהָי
 :]ב"ב קכ"ו ב'[ קח(הויה

ֵ֛ה֣ )דב' תצא כא,טו(]תו"ת[  רְ֣וָהָי ןַ֣הְּבכ ֶ֖ ֵ֥ הַהּב  יָאָֽ ר֣הבן ולא טומטום ]ואנדרוגינוס[  - ַלְּׂשנ   :]שם קכ"ז ב'[ קט(ולא הספקַהְּבכ ֶ֖
ר )דב' תצא כא,טו( ןַ֣הְּבכ ֶ֖ ֵ֥ ֵ֛הַ֣הּב  ר, ְוָהָי ןַ֣הְּבכ ֶ֖ ֵ֥ העשויה להתרחב, אלו מיני תכונות מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים  – ַהּב 

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

 מהתכונות ספק, טומטום, אנדרוגינוס.

 

ֵ֛ה֣ )דב' תצא כא,טו(]תו"ת[  הְוָהָי יָאָֽ רַ֣לְּׂשנ  ןַ֣הְּבכ ֶ֖ ֵ֥  :]ספרי[ קי(הבכור לשנואה הכתוב מבשרך שבן - ַהּב 
ה הלשון דמדייק יתכן ]תו"ת הערה קי[  יָאָֽ רַ֣לְּׂשנ  ןַ֣הְּבכ ֶ֖ ֵ֥ ֵ֛הַ֣הּב   בלשון )דאם לא הכי היה לו לכתוב( ל"הול ה"דאל, יהיה ידודא דמשמע ְוָהָי

, שנים פי יקח יסורבא לו הנולד הבן אשר יצר לו גם סוף כל סוף כי והיינו, יהיה שכן מבשרך שהכתוב דריש ולכן, יהיה ואם תנאי
ֶאת )דב' תצא כא,טז( ז"בכ כי, הזה העונש את הכתוב ומבשרו ר֣  לְ֣לַבּכ  א֣יּוַכ֗ ה֣-ֶּבן-ל ֣  :זה כנגד[ בהיתר הנולד]ָהֲ֣אהּוָב֔
 

 יהיה שכן מבשרך שהכתוב דריש -הסבר ע"פ תבנית טעמים ל

הְ֣וָיְָֽלדּו )דב' תצא כא,טו( ְוָהַאַח֣תְׂ֣שנּוָא֔  קטן בין שני קיסרים )כאן סלוק ... אתנח( -קטן ... זקף-... זקף - ים֣לֹוָ֣בנ ֣֔-ָהַאַח֤תֲ֣אהּוָבה֣ 

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

מזת ללימוד בכלל ופרט. הכלל ופרט אפשר שהתבנית ז" ... ז"ק בין שני קיסרים היא כעין כלל סוגר לתבנית הטעמים בפסוק המר

 לימד על נישואי היתר ואיסור, הכלל הסוגר מלמד מה הצער נמנע מהמקיים מצוות התורה . וזה לעומת זה מה הצער לעברין.
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 )התשע"ח( )בהשתתפות נחלת יעקב(דברים תבוא כו,א  6.13 
 

֣֣֝,סט:דברים כי תבוא כחהמשך לעיון משנת התשע"ז.  יַ֣הְּבר  ֨ ְבר  ֶּלה֣֩ד  ֹ֧ה֣֣ה'ֶ֣את-ית֣אֲֶֽׁשרא  ָּו תֶ֣את-צ  ְכר ֵ֛ ה֣ל  ֶׁש֗ לְּ֣בֶאֶ֣רץ֣-מ  ֶ֖ ְׂשָרא  ֵ֥י֣י  ְּבנ 
יתֲ֣אֶׁשר֣֣֣֣֣֣֣מֹוָא֑ב֣ ֔ ְּלַב֣דַ֣הְּבר  ב׃֣פ-מ  ָֽ ר  םְּ֣בח  ָּתֶ֖ ת֣א  ָּ֣כַרֵ֥

 ובפלוגתא דהני תנאי;  ,ב[בבלי סוטה לז]עיון בדברי 

ֹ֧ה-אֲֶֽׁשר )דב' תבוא כח,סט(המחלוקת מרומזת בטעם מקף של   ָּו מצב דעות על מקומות שבהם נאמרו הכללות והפרטות של -מקף כרב – צ 

)רק שני מקומות וגם כללות במקום א'  : כללות נאמרו בסיני ופרטות באהל מועדאומררבי ישמעאל  )דעה א( דתניא,המצוות. 

, הגמרא ואב: כללות ופרטות נאמרו בסיני, ונשנו באהל מועד, ונשתלשו בערבות מאומרר' עקיבא  )דעה ב(פרטות במקום ב'( 

בריתות  16ממשיכה לפי מצב )ב( של שלושה מקומות ובכל מקום נאמרו כללות ופרטות, כאשר בכל מקום על כל מצוה נכרתו 

 בריתות על כל מצוה.  48=  3*  16ובסה"כ משלושה מקומות 

-צע לומר כי רבוי הבריתות הנדרש משהעע"ז פורק עול ומפר ברית היא התורה. מו )דב' תבוא כח,סט(-)ראה להלן( לומדת מ [מכילתא]-ה

מלמד על הגדר הגדולה שה' הקיף בה את ישראל להרחיקם מע"ז ששקעו בה בגלות מצרים ועל האבדן הגדול שהעע"ז  )דב' תבוא כח,סט(

ולה. מביא לעצמו ולכלל ישראל לפי שכל ישראל ערבים זה לזה ועל זה, בהפרת בריתות רבות כל כך, וכל הפרה היא כפירה בתורה כ

אמר רבי: לדברי רבי שמעון בן יהודה איש כפר עכו, שאמר משום רבי שמעון: אין לך כל מצוה ומצוה  ,ב[בבלי סוטה לז]-נאמר ב
שבתורה, שלא נכרתו עליה ארבעים ושמנה בריתות של שש מאות אלף ושלשת אלפים וחמש מאות וחמשים, נמצא לכל אחד ואחד 

? אמר רב )טט: בין שתי הציטוטים שלא הבאנו את הראשון( חמש מאות וחמשים. מאי בינייהומישראל שש מאות אלף ושלשת אלפים ו
 .)טט: הערבות ההדדית מרבה את מספר הבריתות במאד מאד( משרשיא: ערבא וערבא דערבא איכא בינייהו

' ימים לפי שהיו ישראל ומפני מה הקדים לקיחתו של פסח לשחיטתו ד...  [מסכתא דפסחא פרשה ה -מכילתא דרבי ישמעאל בא ]
גָׁגָׁה   (טו,כד במ' שלח)שטופין בע"ז במצרים וע"ז שקולה כנגד כל המצות שנא'  שְׁ ה לִּ ֣ תָׁ ה  נ ע שְׁ ם ֵמֵעיֵנ֣י הֵָׁעדָׁ ֣ ה אִּ יָׁ֗ יחד הכתוב המצוה הזאת  וְׁהָׁ

 ,מצות האמורות בתורה סתם אתה אומר ע"ז או אינו אלא אחת מכלמקשה המקשן( טט: ) .ואמרה ענין בפני עצמו ואי זה זה עבודה זרה
ל ה (טו,כב במ' שלח)כשהוא אומר  ֵא֑ צְֹׁ֖ות הָׁ ֲע֔שּו ֵא֥ת כָׁל־ה מִּ ֔גּו וְֹׁ֣לא ת  שְׁ י תִּ ֣ ֹ֖ותבאו וגו'  (בזדון בבת אחת)טט:  .וְׁכִּ צְׁ משמע )א( כל -)מקף כרב כָׁל־ה מִּ

פורק עול ומפר  (בזדון בבת אחת)טט: ר על כל המצות מה העוב כולןכששקולה ] ללמד על מצוה אחת )ב( כהמשך המכילתא( התורה מצוות
 עול ומפר ברית ומגלה פנים בתורה פורק ( ן, השקולה לכל המצוותבזדו איסור ע"ז)טט:  ברית ומגלה פנים בתורה אף העובר על מצוה אחת

יֽתֹו )דב' שפ' יז,ב(שנא'  (תורה כולהשכל המודה בע"ז ככופר בכל ה ]רש"י[זו ע"ז ...  מצווה ששקולה הוריות ח,א[בבלי ]-נאמר ב )טט: רִּ ר בְׁ ֲעב ֥ [ ל 
ית ֥ה'  (יא,כט' נצ)דב' שהוא פורק עול ומפר ברית ומגלה פנים בתורה שנא'  (בזדון בבת אחת)טט: ומנין לעובר על כל מצות  ֛ רִּ בְׁ ָ֗ך בִּ רְׁ עָׁבְׁ לְׁ

יָך ֖ יַ֣הּבְ֣ )דב' תבוא כח,סט(ואין ברית אלא תורה שנא'  ֱאֹלה  ֨ ְבר  ֶּלה֣֩ד  ית֣א  ֝ ֶאת-אֲֶֽׁשר ר  ֹ֧ה֣֣ה֣' ָּו ה֣-צ  ֶׁש֗ אמר להם משכו ידיכם מע"ז והדבקו מ 
ואין ברית אלא תורה מוסיף  [פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( במדבר פרשת שלח לך ]המתחיל בדף קד עמוד ב[]. ובמדרש במצות
ית֣ )דב' תבוא כח,סט( שנאמר ֝ יַ֣הְּבר  ֨ ְבר  ֶּלה֣֩ד  ֹ֧ה֣֣ה'ֶ֣את-אֲֶֽׁשר א  ָּו ה֣-צ  ֶׁש֗  ושכל המודה בע"ז כופר בעשרת הדברות שנאמר מלמדמ 

ר: ס (,אכ ' יתרו)שמ למשה שנאמר ל ה ֵלאמ ֽ ֵא֖ ים הָׁ ֥ בָׁרִּ דְׁ ת כָׁל־ה  ים ֵא֛ ר ֱאֹלהִּ֔ ֵב֣  ו יְׁד 

 

ֽה: :כב,טושלח במדבר  ל־מ ש  ר ֖ה' א  ֥ ב  ר־דִּ ל ה ֲאש  ֵא֑ ֹ֖ות הָׁ צְׁ ֲע֔שּו ֵא֥ת כָׁל־ה מִּ ֔גּו וְֹׁ֣לא ת  שְׁ י תִּ ֣ גָׁגָׁה   :כד,טושלח  במדבר וְׁכִּ ה לִּשְׁ ֣ תָׁ ה  נ ע שְׁ ם ֵמֵעיֵנ֣י הֵָׁעדָׁ ֣ ה אִּ יָׁ֗ וְׁהָׁ

ט ּו ֑ פָׁ שְׁ ֖כֹו כ מִּ ֥תֹו וְׁנִּסְׁ נְׁחָׁ ֽ֔ה' ּומִּ ח   ל  יח  נִּיח   ֵר֤ ה לְׁ ע לִָׁ֜ ד לְׁ חָׁ֨ ר  א  קָׁ ר ב ן־בָׁ ֣ ה פ  ֵעדָׁ֡ ֣שּו כָׁל־הָׁ ֽת:וְׁעָׁ טָׁ ד לְׁח  ֖ חָׁ ֥ים א  עִּיר־עִּזִּ ֽי־יִּ  :יז,ב שפטים דברים שְׁ ָך  כִּ בְׁ רְׁ קִּ א בְׁ ֵצ֤ מָׁ
ע בְֵׁעיֵנ֥י ֽה'־ֱאֹל ֛ ר  ת־הָׁ ה א  ֧ ר י ֲעש  ה ֲאש ֨ שָׁ֗ יש אֹו־אִּ ֣ ְ֑ך אִּ ן לָׁ יָך נ ֵת֣ ֖ ר־֥ה' ֱאֹלה  יָך ֲאש  ר ֔ עָׁ ד שְׁ ֣ יֽתֹו:בְַׁאח  רִּ ר בְׁ ֲעב ֥ יָך ל  ֖  ה 

ר  ֣ה' : כט,יאנצבים דברים  יָך ּובְָׁאלָׁ֑תֹו ֲאש  ֖ ית ֥ה' ֱאֹלה  ֛ רִּ בְׁ ָ֗ך בִּ רְׁ עָׁבְׁ יֹֽום:לְׁ ָ֖ך ה  ת עִּמְׁ יָך כ ֵר֥  ֱאֹלה ֔

ק ֥  :ו,בראשית ג יל ו תִּ כִּ֔ ד הֵָׁעץ  לְׁה שְׁ ֤ מָׁ יִּם וְׁנ חְׁ ֵעינ ֗ ֲֽאוָׁה־֣הּוא לָׁ י ת  ֧ ל וְׁכִּ ֲאכִָׁ֜ ץ לְׁמ  ֵע֨ ֣י טֹוב  הָׁ ה כִּ שָׁ֡ ֽאִּ א הָׁ ר  ֽל:ו ֵת֣ ּה ו י אכ  ֖ ּה עִּמָׁ ֛ ישָׁ ן ג ם־לְׁאִּ ֵת֧ ל ו תִּ ֑ ֖יֹו ו ת אכ  רְׁ פִּ  ח מִּ

בְׁ : סטכח,תבוא  דברים ד ה  ֣ לְׁב  ב מִּ ֑ ץ מֹואָׁ ר  ֣ א  ל בְׁ ֵא֖ רָׁ ִּשְׁ ֵנ֥י י ת־בְׁ ת א  ה לִּכְׁר ֛ ת־מ ש ֗ ֧ה ֣ה' א  ּוָׁ ר־צִּ ש  ית אֲֽ רִִּ֜ בְׁ י ה  ֵר֨ בְׁ ה  דִּ ב: פֵאל  ח ֵרֽ ם בְׁ ֖ תָׁ ת אִּ ֥ ר־כָׁר  ית ֲאש   רִּ֔

לה בשרש "עשה". ואינו אומר שזה המתחי כעין גזרה שוהשרשרת של דורש  [פסיקתא זוטרתא]-ו [מכילתא דרבי ישמעאל בא]

 גזרה שוה ממש ואז לא מוגבל שצריך במסורת ממשה רבנו, ולא כתובים מופנים.
ה (טו,כד במ' שלח) ֣ תָׁ ֲע֔שּו  (טו,כב במ' שלח)מדבר בע"ז , עובר עם ע"ז אל  – נ ע שְׁ צְֹׁ֖ות   מביא עמו את ההמשךוכתוב זה  וְֹׁ֣לא ת  ֵא֥ת כָׁל־ה מִּ

ה ל  ֵא֑ יֽתֹו )דב' שפ' יז,ב( ]מכילתא[שע"ז שקולה כנגד כל המצוות והעובד לפי ומלמד  הָׁ רִּ ר בְׁ ֲעב ֥ )עובר על ברית על כל מצוה( וע"י הבאת  ל 

ע )דב' שפ' יז,ב(תחילת אותו פסוק  ֛ ת־הָׁר  ה א  ֧ ר י ֲעש   מצמצם לע"ז,  – ֲאש ֨

יֽתֹו מלת רִּ רְׁ  (יא,כט' נצ)דב' והכתוב  ]מכילתא[מביאה אל  בְׁ יָךלְׁעָׁבְׁ ֖ ית ֥ה' ֱאֹלה  ֛ רִּ בְׁ  .ואין ברית אלא תורה ָ֗ך בִּ

ית֣ )דב' תבוא כח,סט(-למדנו שעל כל מצוה נכרתו הרבה בריתות, מדרשה ב ,ב[בבלי סוטה לז]-מ ֝ יַ֣הְּבר  ֨ ְבר  ֶּלה֣֩ד    א 

֣֩מלת  ֶּלה ל ה (,אכ ' יתרו)שממביאה אל מלת  א  ֵא֖ ר ֱאֹלהִּ֔  (,אכ ' יתרו)שמולעשרת הדברות  הָׁ ֵב֣ ר: סו יְׁד  ל ה ֵלאמ ֽ ֵא֖ ים הָׁ ֥ בָׁרִּ דְׁ שהם  ים ֵא֛ת כָׁל־ה 

 תמצית התורה.

ֶאת-אֲֶֽׁשר )דב' תבוא כח,סט(המקור ללעבור בזדון על מצוות ה' ובפרט על ע"ז מרומז בפרט הבא  ֹ֧ה֣֣ה֣' ָּו ה֣-צ  ֶׁש֗ דרגא מונח רביע, היא  –מ 

יִּם (ו,בראשית ג)של התבנית הוא בכתוב פסוקים. המופע הראשון  58-מופעי התבנית בתורה ב 59מתוך  55 -המופע ה ֵעינ ֗ ֲֽאוָׁה־֣הּוא לָׁ י ת  ֧  וְׁכִּ

והוא מרמז לחטא אדם הראשון ולתיקונו )א( תיקון ליצר הרע, תיקון לחטא אדם הראשון שעבד עבודה זרה; )ב( אזהרה ותיקון להתחכמות 

נּו ֥מֹות ּוֵמעֵ֗  יז(,ב 'בר)של המגלה פנים בתורה כעין התחכמות אדם הראשון במצוה ה'  ֖ מ  לְָׁ֥ך מִּ ֛יֹום ֲאכָׁ י בְׁ נּו כִּ֗ ֑ מ  ל מִּ ֖ ע ֹ֥לא ת אכ  ת  ֣טֹוב וָׁרָׁ֔ ץ ה ד  ע 

ֽמּות: )דב' תבוא ואדם הראשון התחכם לאכול חצי שיעור בכדי אכילת פרס )ג( פרט מרכזי, כאן בכריתת הברית  לא לאכול כלל ה' צוה תָׁ

 , שהן יסוד כל מצוות התורה.ותמלמד שכל המודה בע"ז כופר בעשרת הדבר כח,סט(

ית )דב' תבוא כח,סט(הרחבה בנושא  ֝ יַ֣הְּבר  ֨ ְבר  ֶּלה֣֩ד  ֹ֧ה֣֣ה֣'-אֲֶֽׁשר֣תרסא קדמא ואזלא, כלל התורה והבריתות על כל מצוותיה –֣א  ָּו צ 
ה-ֶאת ֶׁש֗ -שתחילתו בדרגא מונח רביע )ר"ת דמ"ר = מר"ד(, תבנית הטעמים הרומזת לתיקון למר"ד היינו לחטא אדם הראשון  – מ 

יִּם (ו,בראשית ג) ֲֽאוָׁה־֣הּוא לֵָׁעינ ֗ י ת  ֧  )דרגא מונח רביע(. וְׁכִּ
תר על כן עיין לעיל [ י20 ]משיבת נפש[ לויכטר ראובן )אוצר החכמה([ –א, -]נפש החיים הגר"ח מוולוז'ין עם ביאור משיבת נפש 

מ"ש וז .ת אדם הראשון קודם החטא וזהו תיקון העולםשכל התכלית של מתן תורה היא להגיע למדריג, 5' פרק ו בהרחבת הביאור מס
א"כ פשוט שאין '. כי אותו גילוי של גדלות האדם נעשה דווקא על ידי תורה הק ',תמימה משיבת נפש 'תורת ה'בתחילת ההגה"ה כאן 

 .החטא מקום להיות יותר גדול מאדה"ר קודם
טא אדם הראשון, וכתוב ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתן, יש בזה בחינה של תיקון ח  ב: קובץ )אוצר החכמה([ –]העליה 

ע' בסידור הגר"א  ,המלכויות בר"ה זה בחינה של תיקון חטא אדם הראשוןוכן מובא שענין )נעשה ונשמע ואולי זה משעה שאמרו 
 .במאמר ערבוב השטן)הגר"ח פרידלנדר זצ"ל( אשי ישראל בשיח יצחק בתפילת ר"ה ובשפתי חיים 
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

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

ית )דב' תבוא כח,סט(-ו נקשור בין התיקון הנלמד בעכשי ֝ יַ֣הְּבר  ֨ ְבר  ֶּלה֣֩ד  ֶאת-אֲֶֽׁשר א  ֹ֧ה֣֣ה֣' ָּו ה-צ  ֶׁש֗  ובין מלכויות של ראש השנה. מ 

וגו'. הגמרא מגיעה למ"ח בריתות על כל מצוה.  תנו רבנן: ברוך בכלל ברוך בפרט, ארור בכלל ארור בפרט, ... [בבלי סוטה לז,א]

מ"ח כפול י"ב העולה -ירושלמי שרבי שמעון משתף ערבות הדדית בין י"ב שבטים בבריתות של כל מצוה ומגיעים להתוספות מביאים מ

 (576=  12*  48תקע"ו בריתות )

כתב תקע"ו עולה יסו"ד מלכו"ת, חטא אדה"ר פגם במלכו"ת ה' יתברך ונדרש בו שהיה מין )עע"ז(, ואחר  ]אמרי נועם, הרבי מדזיקוב[

ֵגֽנּו: ד(,פא 'תה)דן למצרים פגם ביסו"ד. מצוות היום בראש השנה היא ע-גירושו מגן ֣יֹום ח  ס ה לְׁ ֵכ֗ ר ב ֝ ֑ ש שֹופָׁ ד  ֣עּו ב ח ֣ קְׁ להמליך את ה' יתברך  תִּ
 על הבריאה כמו קודם לחטא אדה"ר. מצוה אחת כתשובת המשקל לאיסור ע"ז ששקולה כנגד כל מצוות התורה.

יסו"ד מלכו"ת, רפ"ח מהם בבריאה. חטא אדה"ר הורידם מדרגה, -ם את הבריאה, רפ"ח מהם בשורשם בתקע"ו ניצוצות קדושים מקיימי

 עבודת ישראל בקיום המצוות מעלה אותם ואת הבריאה למצב שקודם לחטא.

י טֹוב   ... (ו,ג 'בר) ֣ ץ  קטנה, בתפקיד תלש, עקר מצוה יחידה שנצטוה בדמיונו כי-נשתמש בשם הטעם תלישא – כִּ ֵע֨ ל הָׁ ֲאכִָׁ֜ קדמא  –לְׁמ 

֧י לקית , -האהדעת  שהעץ מכיל כלל , בתפקיד כללואזלא יִּםלכן וְׁכִּ ֵעינ ֗ ֲֽאוָׁה־֣הּוא לָׁ דרגא מונח רביע )ר"ת דמ"ר = מר"ד( מר"ד שבו  – ת 

 יסו"ד מלכו"ת של ה' יתברך, ושיבש את תקע"ו ניצוצות הקדושה והחיות לבריאה )רפ"ח בשרשם רפ"ח שנפלו בבריאה(.-תלש מ

 תשובת המשקל בא הכתוב וטעמיו כ

ית )דב' תבוא כח,סט(אם תבנית הטעמים של  ֝ יַ֣הְּבר  ֨ ְבר  ֶּלה֣֩ד  ֹ֧ה֣֣ה'ֶ֣את-אֲֶֽׁשר א  ָּו ה-צ  ֶׁש֗  [אלד, זירנ בבלי]ע"פ  היא פרט כלל פרט אז מ 

 ין הפרט,עא כלן אדתה אופרט אי  ללוכ פרטרבנן דרשי 

֣֩ דב' תבוא כח,סט() ֶּלה ית֣רר בפרט בתראה, תרסא, פרט קדמאה המתב – א  ֝ יַ֣הְּבר  ֨ ְבר  , בתפקיד כלל בריתות על כל קדמא ואזלא –ד 

ֹ֧ה֣֣ה'ֶ֣את-אֲֶֽׁשרמצוה,  ָּו ה֣-צ  ֶׁש֗ יסו"ד מלכו"ת העולה תקע"ו וגרם לשיבוש -דרגא מונח רביע. בתפקיד תיקון הפגמים שפגם ב –מ 

ו בבריאה, ובחטאו העמיק ירידתם, באים תקע"ו השפעת הקדושה והחיות לבריאה מרפ"ח ניצוצות הקדושים בשרשם אל רפ"ח שנפל

ל  -( ובשיתוף כל אחד מ12*  3*  4*  4בריתות על כל מצוה ) ֵא֖ רָׁ ֵנ֥י יִּשְׁ ( בריתות על כל מצוה של 603550*  576) מתקבלבְׁ

 התורה. וכך מעלים הניצוצות הקדושים, מתקנים הבריאה וממליכים ה' יתברך עליה.

֣֩היא כעין כלל ופרט וכלל אז  וא כח,סט()דב' תבאם תבנית הטעמים של  ֶּלה ית֣ -תרסא, חלק מ – א  ֝ יַ֣הְּבר  ֨ ְבר  , בתפקיד כלל קדמא ואזלא –ד 

ֹ֧ה֣֣ה'ֶ֣את-אֲֶֽׁשרהבריתות והערבות ההדדית,  ָּו ה֣-צ  ֶׁש֗ ֶ֖לדרגא מונח רביע, פרט כתיקון לחטא אדה"ר,  –מ  ְׂשָרא  ֵ֥י֣י  תֶ֣את־ְּבנ  ְכר ֵ֛ תביר  –  ל 

המרבה הבריתות על כל מצוה, והממעט את שונאי ישראל מהערבות בברית. מכאן יש הלומדים שיש מצוה  ל סוגרמרכא טפחא, כעין כל

 יד(-)דב' נצ' כט,יא-בשילוב עם הנאמר ב [ 49 – 74, התשנ"ו, הרב שמעון לוי ע' 123 – 124]שמעתין בקירוב רחוקים שיהיו בערבות ההדדית 
 

ֵ֛ :דכו, תבוא-כידברים  ה  חַ֣הּכ  ֶנאְ֣וָלַקֹ֧ ָּיֶדָ֑ךןַ֣הֶּטֶ֖ יָך׃֣֣֣֣֣֣֣מ  'ֱ֣אֹלֶהָֽ ח֣הֵ֥ ְזַּבֶ֖ י֣מ  ְפנ ֕ י֔חֹו֣ל  ּנ  ֨ ְ֣וה 
 מ"ח[ א"ביכורים פ שנהר' עובדיה מברטנורא מ]

 (דב' תבוא כו,ד)גרסינן, כלומר מנער ומריק הסל מן הפירות כיון שנטמאו והסל ניתן לכהנים דכתיב  -נטמאו בעזרה נופץ ואינו קורא 

ֵ֛ן֣הַ֣ ה  חַ֣הּכ  ָּיֶדָ֑ךֶּטֶֶ֖נאְ֣וָלַקֹ֧ . ואינו חייב להביא ביכורים )כי רוקנו את הטנא מהפירות שנטמאו בעזרה( פעמים שאין הכהן לוקח אלא הטנא מ 
 :אחרים תחתיהן. דכיון שבאו להר הבית לא מתחייב תו באחריותן

ם או מוכספים. ונצרים, ענפים, קלתות, סלים. ופירוש של כסף ושל זהב, מוזהבי פ"ג,מ"ח[פירוש המשנה לרמב"ם מסכת ביכורים ]
ונצר משרשיו יפרה. ופירוש קלופה, מקולפת, תרגום מחשוף הלבן קלוף חיור. הסלים והבכורים ניתנין לכהנים, ר"ל סלים של ערבה 

 .קלופה לא של כסף ושל זהב

ֵ֛ןַ֣הֶּטֶֶ֖נא (כו,ד)[תורה תמימה] ה  חַ֣הּכ  ֶנאיב הסלים נתנים לכהנים, דכת -נטמאו הבכורים  - ְוָלַקֹ֧ ֵ֛ןַ֣הֶּטֶ֖ ה  חַ֣הּכ   ְוָלַקֹ֧
]ירושלמי בכורים  יח(

 :פ"א ה"ז[
ֶנא כפי הנראה דריש [(תורה תמימה הערה יח] ֵ֛ןַ֣הֶּטֶ֖ ה  חַ֣הּכ  מכל מקום, ואפילו נטמאו הבכורים. וברמב"ם פ"ג ה"ח מבכורים פסק אם  - ְוָלַקֹ֧

י, ולפי גירסא זו יהיה הפירוש ולקח הכהן הטנא הטנא הנזכרת עם נטמאו הבכורים אין הסלים לכהנים, וכנראה כך היתה לפניו הגירסא בירושלמ
 :הבכורים כשהן נתנין

 "א,ה"ז )או ה"ט( תלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת ביכורים פ
הפריש את בכוריו נמקו נבזזו נגנבו אבדו או שנטמאו מביא אחרים תחתיהן ואינו קורא. והשניים אין חייבים עליהן חומש. נטמאו ... 

 .נופץ ואינו קורא בעזרה

ָּיֶדָ֑ך (דב' תבוא כו,ד) רבי חמא בר עוקבא בשם רבי יוסי בן חנינא נטמאו הביכורים הסלים נתנין לכהנים דכתיב...  ֶנא֣מ  ֵ֛ןַ֣הֶּטֶ֖ ה  חַ֣הּכ   :ְוָלַקֹ֧

ן הבוזזים או נגנבו הפריש את בכוריו. וקודם שהביאן להר הבית נמקו ונמסו או נבזזו מ מתני' ,ה"ט[א"ביכורים פ ירושלמיפני משה ]
 :או אבדו או שנטמאו מביא הוא אחרים תחתיהן ואינו קורא על אלו השניים לפי שאינן ראשית

 נטמאו בעזרה נופץ אותם. שם ואינו קורא שהרי אינן ראוין הן כלום:

 ידאה היא ר"ש בן יהודה וכו':גמ' אמר ר' יוחנן משום יחידי אני שונה אותה. להא דקתני השניים אין חייבין עליהן חומש ותני כן דיח

 שנים לוקחין. אותן אפי' מן השוק לפי שאינן באים אלא תחת אותן שכבר הפריש מפירותיו ואבדו:

מה את עבד לון. להשניים לענין דין אם כתוספת בכורים נחשבין או כעיטור ביכורים וכדמפרש ואזיל הנ"מ ביניהם דתנן לקמן בפ"ג 
וכו' תוספת בכורים פטור מדמאי ועטור בכורים חייב בדמאי ואלו השניים איזה דין להם כדמסיק דר"ש אומר ג' מדות בבכורים 

 להבעיא אם תעבדינן וכו' ולא איפשטא:
 :נטמאו וכו' הסלין נתנין לכהנים. כדין שאר בכורים דכתיב ולקח הכהן וגו' מכל מקום

ֵ֛ןַ֣הֶּטֶֶ֖נא ה  חַ֣הּכ  טים הקשורים לנושא, כאן הבכורים, ושעל כל אחד חלה אותה הלכה. כאן בין דרגא תביר טפחא, כעין קבוצת פר – ְוָלַקֹ֧

 אם הבכורים הגיעו לכהן טהורים, בין אם נטמאו ואינם מגיעים לכהן, הסלים מגיעים לכהן. 

ָּיֶדָ֑ך  הבעלים. אתנח מגביל, )אופן א( נטמאו הכיכורים בעזרה לוקח הכהן רק טנא של נצרים. טנא של כסף וזהב נשאר בידי – מ 

ֵ֛ןַ֣הֶּטֶֶ֖נא)אופן ב(  ה  חַ֣הּכ  ָּיֶדָ֑ךוהביכורים הטהורים בלבד  ְוָלַקֹ֧  מ 

ָּיֶדָ֑ךטפחא כפותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה  – ַהֶּטֶֶ֖נאאבל זה יפעל כך:  ֶנאאתנח מגביל  – מ  ֵ֛ןַ֣הֶּטֶ֖ ה  חַ֣הּכ  לביכורים טהורים  ְוָלַקֹ֧

 בלבד 

י ְפנ ֕ פ"ג דר"ש אומר ג' מדות בבכורים וכו' תוספת בכורים פטור מדמאי  )ירושלמי בכורים(נן לקמן בדתגדול, בתפקיד שלוש ... -זקף – ל 
 ועטור בכורים חייב בדמאי ואלו השניים איזה דין להם כדמסיק להבעיא אם תעבדינן וכו' ולא איפשטא:
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 )התשע"ט( )בהשתתפות נחלת יעקב(דברים תבוא כו,א  6.14 

ֶאל :גכו, תבוא-כידברים  ֑ם-ּוָבאָת֣  יםָ֣הה  ֣ ְהֶיֶ֖הַּ֣בָּימ  ר֣י  ןֲ֣אֶׁשֵ֥ ה ֔ ַ֣הּכ 
י֣ יָךּ֣כ  ֱאֹלֶה֔ ַל֣ה֣' יַ֣הּיֹום֣  ְָֽ֤֖דּת  ַּג יו֣ה  ָל֗ ֶאל-ְוָאַמְרָּת֣֣א  י֣  נּו׃-ָב את  ינּוָ֣לֵֶ֥תתָ֣לָֽ ֶ֖ ת  'ַ֣לֲאב  ְׁשַּבֹ֧ע֣הֵ֛ ר֣נ  ֶרץֲ֣אֶׁש֨ ָ֣הָא֔
֑ם ג(כו,תבוא  'דב) )=תו"ת([ תורה תמימה] יםָ֣הה  ֣ ְהֶיֶ֖הַּ֣בָּימ  ר֣י  עתך שאדם הולך אצל הכהן שלא היה בימיו, אלא וכי תעלה על ד - ֲאֶׁשֵ֥

 :]קדושין ס"ו ב'[ יד(זה כשר ונתחלל, מכאן לבן גרושה ובן חלוצה שעבד עבודתו כשרה
נודע שהוא בן גרושה ובן חלוצה. וע' לפנינו ר"פ שופטים בענין דרשה כזו, ולקמן בפ' ברכה  ואפילו אם קודם שעבד ה יד[הער]תו"ת 

ע ל ֵחי֔לֹו' ה   ְךֵר֤ בָׁ  (לג,יא ' וזה"בדב) יו ּופ ֥ ֖ ָׁדָׁ ה י ֑ צ  רְׁ  :יתבאר עוד מדין זה יעו"ש תִּ

 כשירה! שעבודתואמר רבי טרפון: משל, לעומד ומקריב על גבי המזבח ונודע שהוא בן גרושה או בן חלוצה, ...  ]קדושין ס"ו ב'[
רה לשעבר ואינו עובד להבא, ואם עבד לא חילל כהן שעבד ונבדק ונמצא חלל עבודתו כשי [רמב"ם ביאת המקדש פ"ו,ה"י] שעבודתו
ה (לג,יא ' וזה"בדב) שנאמר ֑ צ  רְׁ יו תִּ ֖ ע ל יָׁדָׁ ' ֵחי֔לֹו ּופ ֥ ְך ה  ֵר֤  .אף חולין שבו תרצה בָׁ

ם וְׁ   (ט,יז שפ' 'דב)נאמר  ר"פ שפטים ֵה֑ ים הָׁ ֣ יָׁמִּ ֖ה ב  י  ִּהְׁ ר י ֥ ט ֲאש  ל־ה ש ֵפ֔ ם וְׁא  וִּיִּ֔ כ ֲהנִּים  ה לְׁ ל־ה  ֽט:ּובָׁאתָׁ֗ א  פָׁ שְׁ ֥ר ה מִּ ב  ת דְׁ ֣ידּו לְָׁ֔ך ֵא֖ גִּ תָׁ  וְׁהִּ שְׁ ר   דָׁ

 :]ספרי[ מד(לרבות בית דין שביבנה -ּובָׁאתָׁ֗  (ט,יז שפ' 'דב) [תורה תמימה]

כ ֲהנִּים   ל־ה  יָׁמִּ֣   (ט,יז שפ' 'דב) תניא, -וגו' א  ֖ה ב  י  ר יִּהְׁ ֥ ט ֲאש  ל־ה ש ֵפ֔ ם וְׁא  וִּיִּ֔ לְׁ כ ֲהנִּים  ה  ל־ה  םּובָׁאתָׁ֗ א  ֵה֑ בזמן שיש כהן יש משפט ובזמן , ים הָׁ
ט ]תו"ת הערה מה[ע"פ  :]סנהדרין נ"ב א'[ מה(שאין כהן אין משפט ל־ה ש ֵפ֔ בין זמן שיש מזבח מקף בורר בין זמן בית מקדש,  – וְׁא 

נפשות, אלא רק דיני  שבו התקיימו דיני נפשות ע"פ התורה, ובין זמן שאין מזבח, זמן גלות שבו אין רשות למקטל ולא דנים דיני
 ממונות וקנסות

ם וִּיִּ֔ לְׁ כ ֲהנִּים  ה  ל־ה  ט מצות ב"ד שיהיו בו כהנים ולוים, יכול אם אין בו יהיה פסול, ת"ל - א  ל־ה ש ֵפ֔ אף על פי שאין בו כהנים  – וְׁא 
ל־ה כ ֲהנִּים      :]ספרי[ מו(ולוים כשר  בבית הדין מקף כבורר מצב שאין כהנים ולוים – א 

ם (ט,יז שפ' 'דב) [ה תמימהתור] ֵה֑ ים הָׁ ֣ יָׁמִּ ֖ה ב  י  ר יִּהְׁ ֥ דרש רבי יוסי הגלילי, וכי תעלה על דעתך שאדם הולך אצל הדיין שלא היה  - ֲאש 
מח(בימיו, אלא זה שהיה קרוב ונתרחק

 :]סנהדרין כ"ח ב'[ 
וכדומה כשר לדון בעת שנעשה רחוק, והוא הדין ר"ל היה קרוב ונתרחק ע"י אישות, כגון שמתה אשתו  (ט,יז שפ' 'דב) ה מח[הער]תו"ת 

 :לענין עדות שכשר לעדות שיראה להבא

ֶאל תבוא כו,ג( 'דב)מזה נלמד אל   ֣ ן-ּוָבאָת ה ֔ שלא ידע מפסולו כחלל ועבד ונודע לו בתוך העבודה, יסיים העבודה ועבודתו כשרה.  ַהּכ 

ט (ט,זי שפ' 'דב)-אבל לא ישוב עוד לעבודת כהנים. וזה לימוד הפוך מ ל־ה ש ֵפ֔ שאסור לדון ולקבל עדות מקרוב כמו חמיו ומותר לקבל  וְׁא 

  [רמב"ם ביאת המקדש פ"ו,ה"י]משנתרחק בגלל שהשופט נתאלמן או התגרש מבת חמיו. אבל ראה בהמשך פסק 
 לימוד מעבודת כהנים לויים אל חלל

כל הקרבנות כולן שהקריב על גבי המזבח פסולין, ורבי  -לוצה דתנן: היה עומד ומקריב ונודע שהוא בן גרושה או בן ח [ב,פסחים עב]
ֵר֤  (לג,יא ' וזה"בדב) דכתיב -יהושע מכשיר. ואמרינן: מאי טעמא דרבי יהושע  ע ל ֵחי֔לֹו' ה   ְךבָׁ יו ּופ ֥ ֖ ה יָׁדָׁ ֑ צ  רְׁ   .תִּ

יו (,טור כאמא' וי) כהן חלל זר גמור הוא, דכתיב בכהן הנושא גרושה -בן גרושה  ]רש"י פס' עב,ב[ע"פ  ֑ ֖עֹו בְׁע מָׁ ֵל֥ל ז רְׁ שמחללו  - וְֹֽׁלא־יְׁח 
 אכילתה כדלקמן. -דאיקרי עבודה     שטעה בדבר מצוה. -ור' יהושע פוטר     שהרי אכלה שוגג. -קרן וחומש     מדין כהונה.

ֵר֤  (לג,יא ' וזה"בדב) כו'. דתנן רחמנא אכשרה, )כל זמן שנעלמה ממנו הידיעה שהוא חלל וזר בעבודת כהנים( בשוגגשל חלל  -ועבודה   ֵחי֔לֹו' ה   ְךבָׁ

ָֽך: (לג,י ' וזה"בדב) בכהנים כתיב - זְׁבְׁח  ֽל־מִּ יל ע  ֖ לִּ ָך וְׁכָׁ פ ֔ ה  בְׁא  טֹורָׁ ימּו קְׁ ֤ ֵר֤  (לג,יא ' וזה"בדב) וסמיך ליה יָׁשִּ  חללים שבו. - ֵחי֔לֹו' ה   ְךבָׁ

ֵר֤  (לג,יא ' וזה"בדב) [תורה תמימה הערה לה] ואמנם פשוט הוא דזה הוא רק בדיעבד, כגון אם באמצע עבודה נודע שהוא ...  ֵחי֔לֹו 'ה   ְךבָׁ
)טט: בן חלוצה נאסר מרבנן. יש לעיין, בן גרושה היודע  :, אבל לכתחלה אינו רשאי לעבוד שלא מן הכבוד הואן חללהוב רושהגן ב

ן הכבוד" משמע שבדיעבד לא יפסול עבודתו. אמנם מצד שני קודם לעבודה שהוא זר אצלה ועבד, מה הדין? מלשון התורה תמימה "שלא מ

רמב"ם ביאת המקדש ]משמע בנודע אחרי שעבד, ועיין  היה עומד ומקריב ונודע שהוא בן גרושה או בן חלוצהלשון המשנה )קידושין( 
מע שאף בנודע קודם העבודה , משכהן שעבד ונבדק ונמצא חלל עבודתו כשירה לשעבר ואינו עובד להבא, ואם עבד לא חילל [פ"ו,ה"י

שדייק כך בלשון הרמב"ם וביאר שלשון המשנה "אורחא דמילתא נקט" דאין דרך  ]כסף משנה הל' ביאת מקדש פ"ו,ה"י[לא חילל. ועיין 

לעבוד אחר שנודע, אבל אם עבד עבודתו כשרה. ונראה להסביר הטעם שכיון שאביו היה כהן, יחוסו הולך אחר האבא ונחשב כהן. וזה 

והנה בן גרושה ובן חלוצה אין ספק שאעפ"י שבעבירה נולדו אבל יחוס אבות לא אבדו  (לג,יא ' וזה"בדב) [תורה תמימה הערה לה]לשון 
ע ל (לג,יא ' וזה"בדב)בשביל עבירה זו, יען כי איך שהוא בניו הם, ועבירה שעבר עבר, ולפי"ז ממילא מבואר שגם  יו פ ֥ ֖ של בן חלל  יָׁדָׁ

שה ובן חלוצה מתרצה, ומבאר דב"ג וב"ח שעבדו עבודתם כשרה, אעפ"י דכשהם לעצמם הוו חולין אבל עכ"פ בני דהיינו בן גרו
 (.כהנים הם ומתיחסים אחריו

ֶאל תבוא כו,ג( 'דב)  ן-ּוָבאָת֣  ה ֔  קטן,-)סלוק( פשטא מקף זקף – ַהּכ 

֣  תבוא כו,ג( 'דב) ן-ֶאלּוָבאָת ה ֔ יחוס וזה פשט הכתוב )ב( חלל בן כהן. המקף מרמז על מצב מצב )א( ללא פגם ב-בורר ברב מקף – ַהּכ 

 בדיעבד ומאפשר עבודת חלל )בן כהן מחלוצה או גרושה(

ֶאל תבוא כו,ג( 'דב)לפי הסבר זה התוכן  ן-ּוָבאָת֣  ה ֔  מורה על לכתחילה לבוא אל כהן ללא פגם, – ַהּכ 

ֶאל תבוא כו,ג( 'דב)תבנית הטעמים של  ן-ּוָבאָת֣  ה ֔ מלמדת שבמצב בדיעבד המרומז ע"י טעם מקף  קטן,-פשטא מקף זקף )סלוק( – ַהּכ 

כהן שעבד ונבדק ונמצא חלל עבודתו כשירה  )מצב א( [רמב"ם ביאת המקדש פ"ו,ה"י]קטן. ע"פ -יש שני מצבים המרומזים ע"י זקף
שאף בנודע קודם העבודה  " משמע ואם עבד לא חילל, מהוספת הרמב"ם " ואם עבד לא חילל  (ב)מצב  לשעבר ואינו עובד להבא,

 לא חילל. הרמב"ם סובר שאם עבד אחרי שנודע לו עבודתו כשירה. 

יו כו,ג() [כי תבוא פיסקא רצט 'ספרי דב]  ָל֗   ולא כפוי טובה., ְוָאַמְרָּת֣֣א 

יו֣תבוא כו,ג( 'דב) ָל֗  ה.מונח רביע, לפחות ארבעה פרטים המלמדים שאין המביא בכורים כפוי טוב – ְוָאַמְרָּת֣֣א 

יו ואמרו רז"ל )ספרי שם( ,[דרוש כ -ערבי נחל בראשית בראשית ] ָל֗ כי במה שהבאתי הראשית,  )טט: הוכחה א( שאינך כפוי טובה. ירצה,  ,ְוָאַמְרָּת֣֣א 
וא ראשית ומיבחר במה שבאתי לאל שה)טט: הוכחה ג( , )טט: מוצע לומר שזה על הפירות( הוריתי שאיני כפוי טובה)טט: בזה( הגדתי ו )טט: הוכחה ב( 

הוריתי שאיני כפוי )טט: בזה(ו הגדתי )טט: ב(שהבאתי הביכורים )טט: א( העולם, נגד זה אני רואה את עצמי מחוייב ליתן לו ג"כ הראשית, נמצא במה 
יַ֣הּיֹום֣ , וזה )טט: מוצע לומר שזה שונה מהודיה על הפירות, וזאת הוכחה ד( טובה על נתינת ארץ ישראל ְָֽ֤֖דּת  ַּג )בסה"כ ארבעה פרטים המוכיחים שאינו  .כו'וה 

 בוודוי והודיה לאל על הארץ ועל פירותיה( –כפוי טובה: הבאת פרי ראשית, של ארץ ראשית, לאל ראשית, הגדה 

י - ]מאור ושמש[ע"פ  ָל֗ ְוָאַמְרָּת֣֣של  מלמד על לפחות ארבע אמירות בוודוי ביכורים וזאת האמירה הראשונה. אפשר כי תבנית הטעמים – וְוָאַמְרָּת֣֣א 
י ָל֗ כוונת בריאת העולם ותוכן עבודתינו להעלות העולמות והניצוצות הקדושות, מונח רביע מוסיפה עליהן את הפנימיות של הבאת הבכורים.  – וא 

 מציג שאלות אחדות ונרשום קיצור הסברו לכל שאלה. [מאור ושמש]. ולהבדיל הקליפה מהקדושה
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
הסבר כי הישראלי תולה השפעת ה' בעבודת הכהנים והצדיקים,  –. ך', מדוע לא יאמר 'אלקינו' לכלול גם עצמוא', אמרו 'הגדתי היום לה' אלקי 

 ובהבאת הביכורים מראה שאינו כפוי טובה על תפילתם ועבודתם עבור כלל ישראל.
ו יותר מבכל המצות כנ"ל, וכבר דיברנו ב', מה צורך הגדה זו. גם, מה טעם שמזכירין בהבאת בכורים מה שבקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינ

הסבר, סיפור היכן נתגלגלו ניצוצין קדושים וכיצד ה' עזר לאבותינו לגאלם  – .בזה, אמנם הרבה פנים לתורה. גם, מה צורך להזכיר כאן יציאת מצרים
 ממקומות אלו, וזה מעיד על עזרתו לכל ישראל שימשיכו ויגאלו הקדושה ובכך יעלו העולמות.

ןוד יש להבין, על אמרו ע ג'  ְּמ֨עֹוןָ֣קְדְׁשָ֝ך֣מ  יָפה֣֩מ  ת-]טו[ַ֣הְׁשק  ְךֶ֣אָֽ ֤ םּ֣וָבר  י  ֶאת-ַהָּׁשַמ֗ ָּתהָ֣ל֑נּו-ַעְּמָך֣  רָ֣נַתֶ֖ הֲ֣אֶׁשֵ֥ ָהֲאָדָמ֔ ת֣  לְ֣וא  ְׂשָרא ֔ חְׁסֹור  , הלאי  ֵאין מ 

סְׁרּו כָׁל טֹוב,  ֵשי ה' ֹלא י חְׁ י לבטוח בה' שהוא זן ומפרנס לכל, ובודאי לא יחסר ולפי המובן אין צורך להתפלל על זה, כי ראולִּיֵרָאיו וְׁד רְׁ
 הסבר צריך להתמיד בתפילה לעזרת ה' כדי לא להגיע לכוחי ועוצם ידי עשו לי את כל אלה. – .דבר

אבל בהסבר ד' ע"י הבאת הביכורים מוסרים לכהנים את גאולת הקדושה שבבכורים, שהיא נעלה ביותר כי  ]מאור ושמש[-שלא בשאלות ה

 ישראל, כדי לא לקלקל את גאולתה ובכך לקלקל את הישראלי המגדל ומביא. והכהנים גואלים אותה בהנפה.-שת ארץהיא קדו

יַ֣הּיֹום ֣ תבוא כו,ג( 'דב) [תורה תמימה] ְָֽ֤֖דּת  ַּג מאותו המין אינו  - הקונה(טט: )הפריש בכוריו ומכר את שדהו מביא ואינו קורא, והשני  - ה 
יַ֣הּימביא, דאמר קרא  ְָֽ֤֖דּת  ַּג  :]ירושלמי בכורים פ"א ה"ז[ טו(, פעם אחד הוא מגיד ואינו מגיד פעם שניֹום ֣ה 

י֣ תבוא כו,ג( 'דב)מלמד הגדה פעם אחת בלבד בשנה וזה דברו  [מדרש תנאים] [כי תבוא פיסקא רצט 'ספרי דב] ְָֽ֤֖דּת  ַּג יו֣ה  ָל֗ ְוָאַמְרָּת֣֣א 
' המביא בכורי' מאחד מן המינים וקרא וחזר והביא בכורים פעם אחת אתה קורא בשנה ואי אתה קורא פעמים בשנה מיכן אמַהּיֹום֣ 

 :ממין אחר אינו קורא עליהן
 

 )כ"ו,י(אל הבאה פעם אחת  )כו,ג(לומד ע"פ הגר"א הקש מהגדה פעם אחת  ]תו"ת הערה טו[טט: מבוא לעיון הבא 

֣הָהֲאָדמָ֣֔ (תבוא כו,י 'דב)ל לומר ר"ל בשנה אחת. והנה מה שהראשון אינו קורא הוא פשוט מפני שאינו יכו "ת הערה טו[תו]
ָּתה יֲ֣אֶׁשר־ָנַתֵ֥ ֶ֖ כיון שמכרה, והשני אינו מביא כדמפרש, פעם אחד הוא מגיד ואינו מגיד פעם שני, ולכאורה הוא פלא, שהרי גם  ּל 

דאע"פ  צריך לומר()ו הראשון אינו קורא, וא"כ אין כאן גם הגדה פעם אחד, והתוי"ט בפ"א מ"ז דבכורים הרגיש בזה וכתב וז"ל, וצ"ל
דמוכר נמי אינו קורא, כל שהביא הוא בכלל הגדתי היום, עכ"ל, וזה דוחק גדול, דהא עכ"פ אין כאן קריאה אפילו פעם אחת. אבל 

יַ֣הּיֹום ֣ כו,ג()הוסיף בירושלמי דברים בזה"ל,  הגר"אהנה  ְָֽ֤֖דּת  ַּג ֤֣ ()כו,יפעם אחד הוא מגיד ואינו מגיד שתי פעמים,  ה  ּנ  ב  את֣ ֣הה  ֣י ֣ה 
ית ֣ אׁש  יֶ֣את־ר  ֣ הְּ֣פר  , ונראה דנראה הבאתי היוםפעם אחד הוא מביא ואינו מביא שתי פעמים, עכ"ל. ומבואר דטעם דרשה זו מלשון  ָהֲאָדָמ֔

֤֣ ()כו,יכך נדרש בהבאה מלשון  ַהּיֹום ֣ כו,ג()לו להגר"א להגיה כן, משום דכמו דדרשינן כאן בהגדה פעם אחת מדכתיב  ּנ  י ֣֣הה  ב  את   , ה 
יַ֣הּיֹום ֣ כו,ג()לומד מהגר"א להרכיב שתי מלים משני פסוקים  ]תו"ת הערה טו[טט:  ְָֽ֤֖דּת  ַּג ֤֣ ()כו,י  ה  ּנ  י ֣֣הה  ב  את  הבאתי  למסקנה אחת ה 
 . הלימוד עצמו הוא כעין הקש היום

 א בתבנית הטעמים. רמז להקש נמצ)כ"ו,י(אל הבאה פעם אחת  )כו,ג(לומד ע"פ הגר"א הקש מהגדה פעם אחת  ]תו"ת הערה טו[טט: 

י תבוא כו,ג( 'דב) יָךּ֣כ  ֱאֹלֶה֔ ַל֣ה֣' יַ֣הּיֹום֣  ְָֽ֤֖דּת  ַּג ֶאל-ה  י֣  ֶרץ-ָב את  קטן )פעמיים ז"ק( בין שני קיסרים )כאן בין -קטן ... זקף-... זקף - ָהָא֔

 אתנח לסלוק( תבנית טעמים העשויה לרמז להיקש.

יַ֣הּיֹום֣  כו,ג()ודע דמ"ש ( "ת הערה טו[תו])המשך   ְָֽ֤֖דּת  ַּג יָך֣ה  ולא לה' אלהי או אלהינו נראה דהוא מדרך הכבוד להכהן, ַל֣ה'ֱ֣אֹלֶה֔
ה יכִּ֥  ,כ(כז' תול' בר)דכן מצינו חלוקת כבוד בכהאי גונא, כמו  ֛ רָׁ קְׁ יָך' ה֥  הִּ ֖ ֽי ֱאֹלה  וטעם הדבר נראה משום דיחוד שם אלהות על  ....  :לְׁפָׁנָׁ

ולפי מש"כ י"ל שהשררות היא שיחד עליו שם הקדוש ... ת זו לעצמו. האדם הוא שררות וגדולה ואין ראוי לאדם ליקח עליו שררו
ברוך הוא וכמבואר. ולא קשה מנוסחת תפלתינו אלהינו, משום דתפלה קבועה לרבים שאני, וכן לא קשה מפרשת מעשרות בסמוך 

מ ֗  ()כו,יד ישָׁ י' ה֣  בְׁקֹול   עְׁתִּ  :שיתבאר שם כפי כל יחיד לעצמו ובלחש, דהתם ודאי הוא שאומר ֱאֹלהָׁ֔

יָך֣ תבוא כו,ג( 'דב) [מדרש תנאים] אין מחילין שם שמים על היחיד: מעשה ברבן גמליאל שהיה בא בספינה והיו  רומיכן אמַל֣ה'ֱ֣אֹלֶה֔
לו רבי כדאי אתה שיחול שם שמים  רואמ אלהינו רחם עלינולו רבי התפלל עלינו אמר  רותלמידיו עמו ועמד עליהן סער גדול בים אמ

 :אלהי רחם עלינומר עליך א

יָך תבוא כו,ג( 'דב) ֱאֹלֶה֔ ַל֣ה֣' יַ֣הּיֹום֣  ְָֽ֤֖דּת  ַּג קטן מרמז לשני לימודים. מהפך פשטא מרמז שלפחות -קטן, זקף-מהפך פשטא מונח זקף – ה 

 אחד מהלימודים יוצא מפשט הכתוב. 

 מלמד הגדה פעם אחת בלבד בשנה [מדרש תנאים] [כי תבוא פיסקא רצט 'ספרי דב] )למוד א(

 וזה בקול רם, ומותר ליחיד לעצמו ובלחש.  אין מחילין שם שמים על היחיד: (ב )למוד

י תבוא כו,ג( 'דב)[ ספרי דברים פרשת כי תבוא פיסקא רצט] ֶאל-ּכ  י֣  ינּו-ָב את  ֶ֖ ת  'ַ֣לֲאב  ְׁשַּבֹ֧ע֣הֵ֛ ר֣נ  ֶרץֲ֣אֶׁש֨ נּופרט לגרים. , ָהָא֔ , ָלֵֶ֥תתָ֣לָֽ
 נטלתו מעצמך סליק פיסקאפרט לעבדים רבי שמעון אומר פרט לעבר הירדן ש

 כולל את הגרים להבאת בכורים ולקריאת וודוי בכורים(טט: ) תבוא כו,ג( 'דב) [מדרש תנאים]-אבל ב

י ֶאל-ּכ  י֣  ינּו-ָב את  ֶ֖ ת  'ַ֣לֲאב  ְׁשַּבֹ֧ע֣הֵ֛ ר֣נ  ֶרץֲ֣אֶׁש֨ ֖  ה(,יזלך )בר'  להביא את הגרים שמביאין וקוראין לפי שנ' לאברהם ָהָא֔ ֛י ַאב־ֲה֥מֹון גֹויִּ ם כִּ

ֽיָך: תִּ )אב  )טט:( שיירשו בניו את הארץ תחלההרי הוא אב לכל העולם כולו שנכנסו תחת כנפי השכינה ולאברהם היתה השבועה   נְׁת 

 וממעט מירושת הארץ כל מי שלא מבני יעקב( .תלמידי אדם, כאן גרי אברהם ושרה הם כבניולצאצאיו ולגרים ולכל העולם, 
נ ָלֵֶ֥תת תבוא כו,ג( 'דב) : שיהו מביאין מעבר הירדן  טט: של רבנן()ר' שמעון אומ' פרט לעבר הירדן שאת נטלתו מעצמך ומדבריהן  ּוָלָֽ

 :ומסוריא אבל מעמון ומואב ומצרים ובבל אין מביאין כל עיקר

נּומרכא מרבה,  -ָלֵֶ֥תת֣ תבוא כו,ג( 'דב) להגבילה לעבר  סלוק מגביל, כעין רבוי הגבלות על הנתינה, להגבילה לגברים ישראלים, - ָלָֽ

י תבוא כו,ג( 'דב)ארבעה פרטים מתמעטים מהנתינה מהכתוב  ]תו"ת הערה טז[-ו ]ספרי דב' תבוא רצט[-הירדן המערבי. מ י֣ -ּכ  ָב את 
ֶרץ-ֶאל ינּו ָהָא֔ ֶ֖ ת  'ַ֣לֲאב  ְׁשַּבֹ֧ע֣הֵ֛ ר֣נ   והם: גרים, נשים, עבדים, עבר הירדן המזרחי ֲאֶׁש֨

 כו,ג(), כי הם כעין צאצאי אברהם אבינו וטעם מלת בכורים ולקריאת וודוי בכורים כולל את הגרים להבאת [מדרש תנאים]-אבל ב

ר )טט: תלמידי  שיירשו בניו את הארץ תחלהולאברהם היתה השבועה  [מדרש תנאים]עשוי לתמוך בלימוד קדמא בתפקיד תחלה ֲ֣אֶׁש֨

  .אדם, כאן גרי אברהם ושרה הם כבניו(
ינּו)כו,ג(  ֶ֖ ת  'ַ֣לֲאב  ְׁשַּבֹ֧ע֣הֵ֛ הקבוצה  ]ספרי[דרגא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא ואשר על כל אחד חלה אותה הלכה. כאן ע"פ  - נ 

 רק נשים ועבדים מתמעטים מירושת הארץ ומהבאת בכורים. [מדרש תנאים]גרים, נשים, עבדים מתמעטים מירושת הארץ, ולפי 

יתבוא כו,ג(  'דב) ֶאל-ּכ  י֣  ֶרץ-ָב את  י    ָהָא֔ י ֣-ּכ  מקף כבורר בין בני ישראל ובין הגרים שהסתפחו לישראל אחרי הכניסה לא"י. לפי ]ספרי[ הגרים  – ָב את 

ֶרץ-ֶאלהגרים מביאים וקוראים.  [מדרש תנאים]לא קוראים, אבל לפי  מקף כבורר בין א"י המערבית ובין עבר הירדן המזרחי, א"י המערבית  – ָהָא֔

 הירדן ביאה ונטילה מעצמך. מה שניתן ע"פ ה' מחויב בביכורים, נטילה עצמית לא מחויב בביכורים. ביאה וכיבוש ע"פ ה', ואילו עבר

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 (חדברים נצבים כט,ט )התשע" 6.15 
 

 : יד – יג,דברים נצבים כט
ֶאת]יג[֣ ת֣  יּ֣כ ר  כ ֗ ְּתֶכֶ֖םְ֣לַבְּדֶכ֑םָ֣אנ  א֣א  אתְ֣וֶאת-ְול ֵ֥ יתַ֣הּז ֔ ֣ את׃֣-ַהְּבר  ָ֣הָאָלֶ֖הַ֣הּז ָֽ
יֶ֣֩את]יד[֣ ֶ֖י֣הֲ֣֣אׁשֶ֣֨-ּכ  ְפנ  ֣דַ֣הּ֔יֹום֣ל  מ  ע  ָּמ ּנּו֣  ה֣ע  ֑ינּו֣֣'רֶ֣יְׁשנֹ֝וּ֣פ ֗ ֹום׃ֱ֣֣֣֣֣אֹלה  נּוַ֣הּיָֽ ָּמֵ֥ ה֣ע  ֵּ֛נּוּ֣פ ֶ֖ יֶנ ר֣א  תֲ֣אֶׁשֵ֥  ְוא ֨

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

 וד על דורות עתידים של בני ישראל בכלל ומוסיף לימוד המיוחד לנביאים ולחכמי תורה עתידיים.פותח בלימ ]מדרש תנחומא נצבים ח[

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

ים )דב' נצ' כט,יב( ָֽ תְ֣-ְלַמַ֣עןָ֣הק  ם֣א  ְּתֶכֶ֖םְ֣לַבְּדֶכ֑ם )דב' נצ' כט,יג(וגו'. שלא אחזור בדבר שנשבעתי לאבותם. ָךַ֣֩הּ֨יֹום֣׀֣֝לֹוְ֣לָע֗ א֣א  , אלא אף דורות העתידין ְול ֵ֥
יֶ֣֩את )דב' נצ' כט,יד(לבא היו שם, שנאמר  ֣ -ּכ  ָּמ ּנּו ה֣ע  רֶ֣יְׁשנֹ֝וּ֣פ ֗ ֹוםוגו' ֲאֶׁש֨ נּוַ֣הּיָֽ ָּמֵ֥ ה֣ע  ֵּ֛נּוּ֣פ ֶ֖ יֶנ ר֣א  תֲ֣אֶׁשֵ֥ ה֣ר , ולמה אומְוא ֨ ולמה ֶיְׁשנֹ֝וּ֣פ ֗

האומר  ֵּ֛נּוּ֣פ ֶ֖ יֶנ ולא כל הנביאים בלבד קבלו מסיני נבואתן, אלא אף החכמים ....  , לפי שכל הנפשות היו שם, והגוף עדיין לא נברא,א 
ב ר  ֨ה' א   )דב' וא' ה,יט(העומדים בכל דור ודור כל אחד ואחד קבל את שלו מסיני, וכה"א  ל ה דִּ ֵא֡ ים הָׁ ֣ רִּ בָׁ דְׁ ֽת־ה  ם א  כ ִ֜ לְׁ ה  ֥קֹול גָׁ֖דֹול  ...ל־כָׁל־קְׁ

ף ֑ אמר שממנו נתנבאו כל הנביאים  ן לקישבמעון שבי נחלק לז' קולות והם נחלקים לע' לשון, ר חד,  ר' יוחנן אמר קול אוְֹׁ֣לא יָׁסָׁ
 ,שעמדו

֤תֹוְך )דב' וא' ה,יט( ר מִּ ם בָׁהָׁ֗ כ ִ֜ לְׁ ה  ל־כָׁל־קְׁ ב ר  ֨ה' א  ל ה דִּ ֵא֡ ים הָׁ ֣ בָׁרִּ דְׁ ֽת־ה  ף  א  ֑ ָׁסָׁ ל ֥קֹול גָׁ֖דֹול וְֹׁ֣לא י פ ֔ ֲֽערָׁ ֣ן וְׁהָׁ ֽעָׁנָׁ  הֵָׁאש  ה 

ֽי: ֵנ֖ם ֵאלָׁ ִּתְׁ ֽי ים ו  ת ֲאבָׁנִּ֔ נֵי  ֻלח ֣ ם ע ל־שְׁ ֵב֗ תְׁ ִּכְׁ ֽי  ו 

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

בֵ֣  א(,כ ' ית'שמ)ד"א  ים רו יְׁד  ים ֵא֛ת ֱאֹלהִּ֔ ֥ בָׁרִּ דְׁ ל ה כָׁל־ה  ֵא֖ ר הָׁ א"ר יצחק מה שהנביאים עתידים להתנבאות בכל דור ודור קבלו מהר  ,ס: ֵלאמ ֽ
יֶ֣֩את )דב' נצ' כט,יד(סיני, שכן משה אומר להם לישראל  ֶ֖י֣ה֣֣-ּכ  ְפנ  ֣דַ֣הּ֔יֹום֣ל  מ  ע  ָּמ ּנּו֣  ה֣ע  רֶ֣יְׁשנֹ֝וּ֣פ ֗ ה֣֣'ֲאֶׁש֨ ֵּ֛נּוּ֣פ ֶ֖ יֶנ ר֣א  תֲ֣אֶׁשֵ֥ ֑ינּוְ֣וא ֨ ֱאֹלה 

ֹום׃ נּוַ֣הּיָֽ ָּמֵ֥ ֹוםד היום אין כתיב כאן אלא עמנו עומ (של הפסוק בסיפאטט: ), ע  נּוַ֣הּיָֽ ָּמֵ֥ אלו הנשמות העתידות להבראות שאין בהם ממש  ע 
 ,שלא נאמרה בהם עמידה, שאע"פ שלא היו באותה שעה כל אחד ואחד קבל את שלו

 

נשמות על ונאמר שקב"ה הראה לאדם הראשון  כט,יד(דב' נצ' )ליקוט מזהר ועוד לליל ברית מילה, מובא הפסוק  – [ברית יצחק]בספר 

 גלגוליהם, עם צורת הגוף של כל גלגול. זאת הרחבה על הדורות העתידיים של בני ישראל בכלל הנלמדת משני המדרשים שצוטטו.

ֶאת )כט,יג(כמסקנה מהמקורות המובאים מתאים לומר כי הנאמר בפסוק  ת֣  ר  את-ּכ  יתַ֣הּז ֔ ֣ אתמרמז בדרשה אחת משתיים ) ַהְּבר   – ַהּז ֔

ות( לענין של ברית מילה של הגופים אשר יבראו ויחויו ע"י הנשמות המחכות לחיותם. בדרשה שניה נאמר כי קטן כשתי דרש-זקף

 ברית נכרתה לנביאים וחכמי תורה עתידיים שמקור נבואתם ומקור חכמתם יהיו מהר סיני.

 

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

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

רֶ֣יְׁשנֹ֝ו-ֶאת פותח בלימוד על דורות עתידים של בני  ]מדרש תנחומא נצבים ח[קדמא ואזלא ירמז על כעין כלל וסדר לימוד,  - ֲאֶׁש֨

ני ישראל בדורות בעתיד אל הפרט של נביאים ישראל בכלל ומוסיף לימוד המיוחד לנביאים ולחכמי תורה עתידיים, היינו הולך מכלל ב

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

 בדורות בעתיד.

 

ֶ֖י֣ה֣֣  )דב' נצ' כט,יד( ְפנ  ֣דַ֣הּ֔יֹום֣ל  מ  ע  ָּמ ּנּו֣  ה֣ע  ֑ינּו֣֣'ּפ ֗ ֱֵ֛֣֣֣֣֣֣אֹלה  יֶנ ר֣א  תֲ֣אֶׁשֵ֥ ֹוםְוא ֨ נּוַ֣הּיָֽ ָּמֵ֥ ה֣ע   מהווה פרט בתראה. – ּנּוּ֣פ ֶ֖

֣֩ )דב' נצ' כט,יד(לכן מוצע לומר שטעם מלת  י תרסא בתפקיד מחיצה, כפרט קדמאה ירמז אל הלימוד מהפרט בתראה שמדובר על – ּכ 

ֵּ֛נּוּ֣פ ֶ֖֣עולם הנשמות שעדיין לא ירדו לגופים שאותם הן יחיו ושעדיין לא נבראו, שעליהם נאמר  יֶנ ר֣א  תֲ֣אֶׁשֵ֥ נּוְוא ֨ ָּמֵ֥ פי -על-ואף - ה֣ע 

ֹוםנוכחות שלא ירדו לגופים הן  כאשר משה רבנו מדבר אל העם בברית בערבות מואב, כמו שנכחו בברית במתן תורה ובברית  ַהּיָֽ

נּובאהל מוע, שלוש בריתות כשיטת ר' עקיבא כנדרש בפר' כי תבוא.  ָּמֵ֥ ה֣ע  ֵּ֛נּוּ֣פ ֶ֖ יֶנ ר֣א  מרכא תביר מרכא טפחא, כעין שני  - ֲאֶׁשֵ֥

 ודים, לימ

לימוד )א( כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא והעשויה להתרחב והשונים בהלכה או ענין )א( בקשר לנושא. הנושא הן הנשמות 

כל אחד ואחד קבל  ,ו[שמות רבה יתרו כח]-העתידות לרדת בגופים , וכל נשמה קבלה במתן תורה את חלקה המיוחד לה כנדרש ב
 ,את שלו

ֵּ֛נּוּ֣פ ֶ֖֣לימוד )ב(  יֶנ נּוא  ָּמֵ֥ כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא והעשויה להתרחב ושעל חלקם לא חלה הלכה  תביר מרכא טפחא, - ה֣ע 

יש לומר, שהנביאים וחכמי תורה העתידיים זכו לקבל בסיני את  ]מדרש תנחומא נצבים ח[או ענין )ב( בקשר לנושא. אפשר שע"פ 

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

יֶ֣֩את )דב' נצ' כט,יד(בהנחה כי תבנית הטעמים של  ה֣-ּכ  רֶ֣יְׁשנֹ֝וּ֣פ ֗ ה֣... ֲאֶׁש֨ ֵּ֛נּוּ֣פ ֶ֖ יֶנ ר֣א  תֲ֣אֶׁשֵ֥  זירנ בבלי]ע"פ  היא פרט כלל ופרט אזְוא ֨

ורה שבכל כאן נוסיף את מסקנתנו, מה הפרט הם הנביאים וחכמי הת ין הפרט,עא כלן אדתה אופרט אי  ללוכ פרטרבנן דרשי  [אלד,

דור שקבלו את חלקם מסיני נדון מהם אל כלל בני ישראל שבחלק שכל אחד קבל יש גם פוטנציאל להתעלות לדרגות נביא ותלמיד 

 חכם.

ה )דב' נצ' כט,יד( [תורה תמימה]: הסבר הילכתי רֶ֣יְׁשנֹ֝וּ֣פ ֗ יֶ֣֩אתתני, יש תנאי בנדרים ואין תנאי בשבועות, דכתיב  - ֲאֶׁש֨ רֶ֣יְׁשנֹ֝ו-ּכ  הֲ֣֣אֶׁש֨ ּפ ֗
ֶ֖י֣ה֣֣ ְפנ  ֣דַ֣הּ֔יֹום֣ל  מ  ע  ָּמ ּנּו֣  ֑ינּו֣֣'ע  ֹום׃ֱאֹלה  נּוַ֣הּיָֽ ָּמֵ֥ ה֣ע  ֵּ֛נּוּ֣פ ֶ֖ יֶנ ר֣א  תֲ֣אֶׁשֵ֥ יג(מה דורות הבאים אחריכם אין בלבם תנאי אף אתם אין בלבכם תנאי ְוא ֨

 

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

ית֣הֵ֥֣  (א,י)דב' נצ' כט-טט: נאמר ב ֵ֛ ְבר  יָך֣֣'ְלָעְבְרָ֗ךּ֣ב  היא שבועה. דעת הירושלמי שאין משפטי התנאים חלים בשבועה. מכאן ּוְבָאָל֑תֹוֱ֣אֹלֶהֶ֖

 . )דב' נצ' כט,יד(-הקשר לדרשת הירושלמי ב

ל אלו הדברים כתב הרמב"ם בפ"ב ה"ו מנדרים בענין תנאים בנדרים וז"ל, יש מהגאונים שאומרים אין כ...  הערה יג[ תורה תמימה]
]דיני התנאי[ אמורים אלא בנדרים ולא בשבועות, ויש מי שמורה שדין השבועות והנדרים בענינים אלו אחד הן, וכן יש לו להקדים 
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 וגו'.  .תנאי לשבועתו כדרך שאמרו בנדרים, עכ"ל 

ס"ל דשוא  )נדרים יג,ב, טז,א(י ואעפ"י שכתבנו בהסבר דברי הירושלמי סברא רצויה דבשבועות יש איסור שבועת שוא, צ"ל דהבבל
 נקרא שוא ממש, היינו שלא לשום תכלית ומטרה, משא"כ בנשבע על תנאי הרי צריך לתנאי ואין זה נחשב לשוא:

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

ֽם:ו יִּ  ,ב(כא ֵריה  ת־עָׁ י א  ֖ תִּ מְׁ ֲֽחר  י וְׁה  יָׁדִּ֔ ם ה ז ה  בְׁ ֤ עָׁ ת־הָׁ ן א  ֵתִ֜ ן תִּ ם־נָׁת ֨ ר אִּ ֑ ֽ֖ה' ו י אמ  ר ל  ֛ד  ל נ  ֵא֥ רָׁ ר יִּשְׁ א, הרב מדיני חיים  –]שדי חמד הבאנו דעת  ד ֨
 ( קיים רק בהתקיים התנאי.דעת רוב הפוסקים הקדש על תנאי שלא עונה על משפטי התנאים, התנאי קיים והמעשה )הנדר [חזקיהו, ע'קטו

רֶ֣יְׁשנֹ֝ו֣ )דב' נצ' כט,יד(אפשר כי טעמי הכתוב  הקדמא ואזלא מרמז לכלל בשבועות שגם בם יהיו  -ֲאֶׁש֨ רביע בתפקיד ארבעה  – ּפ ֗

 משפטי תנאים במצבים מסוימים ובמצבים אחרים יכולים להיות גם פחות תנאים כמו שביררנו בפר' מטות.

 

֣ -אל ֣רים כי תבא כט,יט: דב ֣לֹו ְסֹ֣לַחָֽ '֣ ֣י אֶב֣ה֣ה 
ןַ֣אף זֶ֣יְעַׁש֨ יָ֣א֠ ֣ ָּכל-ּכ  ְבָצהּ֣בֹו֣  ֣יׁשַ֣ה֔הּואְ֣וָר֤ ָּבא   ֣ ְנָאתֹו ֶ֣פרַ֣הֶּז֑ה-֤ה'ְ֣וק  הַּ֣בּס  הַ֣הְּכתּוָבֶ֖ ֶאתָ֣֣֣֣֣֣֣הָ֣אָל֔ ם׃-ּוָמָח֤ה֣ה ֣' י  ַחתַ֣הָּׁשָמָֽ ַּתֶ֖ ְׁ֣ש֔מֹו֣מ 

֣לֹו ֣-ל אועל זה אמר ...  ,יט(כט ' נצ'דב) [אברבנאל] 'ְ֣סֹ֣לַחָֽ לא יחשוב שיהיה נדון עם הכלל ושהשם יתעלה יעבור על פשעו ֣י אֶב֣ה֣ה 
ָּכללהיותו יחיד. כי הנה השם יתעלה לא יסלח אליו אבל יעשן אף ה' וקנאתו באיש ההוא אע"פ שהוא  ְבָצהּ֣בֹו֣  ה֣-ְוָר֤ הַ֣הְּכתּוָבֶ֖ ָהָ֣אָל֔

ֶ֣פרַ֣הֶּז֑ה  וימחה שמו וזכרו מתוך הקהלום. יחולו עליו ועל כל העדה יהיה של הפרטיות והמיוחדות. רוצה לומר ַּבּס 
֣לֹו ֣-ל א 'ְ֣סֹ֣לַחָֽ שהחושב מחשבת ע"ז  ומסתיר זאת   [אברבנאל, מוסיף מעין הענין על הענין, כפי' ]מונח זרקא מונח סגול -֣י אֶב֣ה֣ה 

ָּכליענש בעונש יתר על הרגיל  ְבָצהּ֣בֹו֣  ה֣-ְוָר֤  וזכרו מתוך הקהל וימחה שמוועוד יוסיף עליו  הפרטיות והמיוחדותהאלות ָהָ֣אָל֔

 

י֤לֹודברים נצבים כט,כ:  ְבּד  ֑ל֣֣'ה ֣ ְוה  ְׂשָרא  ֣י֣י  ְבט  לׁ֣ש  ּכ ֶ֖ ה֣מ  ְ֣לָרָע֔
הַ֣הֶּזָֽה׃ ֶפרַ֣הּתֹוָרֶ֖ ֵ֥ הְּ֣בס  יתַ֣הְּכתּוָב֕ ֔ ָא֣לֹותַ֣הְּבר   ֣ ל ְּ֣ככ 

ֶפרַ֣הּתֹוָר֣הַ֣הּז ֑את֣יַ֣תבוא כח,סא: -דברים כי ֶ֖ אָ֣כ֔תּובְּ֣בס  ל ֣ הֲ֣אֶׁשר֣  ְוָכל־ַמָּכ֔  ֣ י ְך:ַּ֣ג֤םָּ֣כל־ֳחל  ָּׁשְמָדָֽ יָךַ֣עֶ֖ד֣ה  ָעֶל֔ ֤ם֣ה ֣' ְ֣על 
הַ֣הֶּזָֽה )כט,כ( ]רש"י[ ֶפרַ֣הּתֹוָרֶ֖ ֵ֥ הְּ֣בס  ה֣ (סא,כח)ולמעלה הוא אומר  - ַהְּכתּוָב֕ ְוָכל־ַמָּכ֔  ֣ י ֶפרַ֣הּתֹוָר֣הַ֣הּז ֑אתַּ֣ג֤םָּ֣כל־ֳחל  ֶ֖  וגו'ְּבס 

ְוָכל-ַּג֤םָּ֣כלטט: הקרא בפועל הוא   ֣ י ֶ֖֣-ֳחל  אָ֣כ֔תּובְּ֣בס  ל ֣ הֲ֣אֶׁשר֣   ֶפרַ֣הּתֹוָר֣הַ֣הּז ֑אתַמָּכ֔
ועל ידי פסוק הטעמים הן נחלקין לשתי לשונות:  הספר;לשון זכר מוסב על  ַהֶּזָֽה )כט,כ("הזאת" לשון נקבה מוסב אל "התורה", 
ֶפר )כח,סא(  בפרשת הקללות ה'טפחה' נתונה תחת ֶ֖   )כט,כ(דבוקים זה לזה, לכך אמר "הזאת"; וכאן  ַהּתֹוָר֣הַ֣הּז ֑את (סא,כח)-, וְּבס 

הה'טפחה' נתונה תחת  ה֣֣נמצא - ַהּתֹוָרֶ֖ ֶפרַ֣הּתֹוָרֶ֖ ֵ֥  הספר.דבוקים זה לזה, לפיכך לשון זכר נופל אחריו, שהלשון נופל על ס 
ית֣ )כט,כ(-טט  ֔ ָא֣לֹותַ֣הְּבר   ֣ ל האלות הברית  –ְּככ  גדול, שלוש נקודות שאפשר שאחת מהן באופן אחד ושתיים באופן -זקף – ַהְּכתּוָב֕

הַ֣הֶּזָֽה׃א הענישה ע"פ אחר, כאן נקודה אחת הי ֶפרַ֣הּתֹוָרֶ֖ ֵ֥ הְּ֣בס  יתַ֣הְּכתּוָב֕ ֔ ָא֣לֹותַ֣הְּבר   ֣ ל ומזהירה התורה גם על ענישה בשני  ְּככ 

ְוָכל-ָּכל֣)כח,סא(  אופנים שלא כתובים בפירוט הלוא המה  ֣ י ֶפרַ֣הּתֹוָר֣הַ֣הּז ֑את-ֳחל  ֶ֖ אָ֣כ֔תּובְּ֣בס  ל ֣ הֲ֣אֶׁשר֣   ַמָּכ֔
֑ל ְׂשָרא  ֣י֣י  ְבט  לׁ֣ש  ּכ ֶ֖ יתְּ֣ככ֣ אתנח,  – מ  ֔ ָא֣לֹותַ֣הְּבר   ֣ ה֣֣קטן אחרי אתנח, ומהוה תיאור ואחריו הפעולה-פשטא מונח זקף –ל ַהְּכתּוָב֕
הַ֣הֶּזָֽה׃ ֶפרַ֣הּתֹוָרֶ֖ ֵ֥ ית֣זוהי תבנית ללימוד אלפניו ולאחריו. הקרא  ְּבס  ֔ ָא֣לֹותַ֣הְּבר   ֣ ל י֤לֹופועל על ְּככ  ְבּד  ֣י֣֣'ה ֣ ְוה  ְבט  לׁ֣ש  ּכ ֶ֖ ה֣מ  ְלָרָע֔

֑ל֣ ְׂשָרא  ֶאת )כט,יט(לזה כשאמר הכתוב   [אור החיים]כפירוש י  , ביאר הכתוב שלא ישלוט עליו חלק הרע לאבדו לאיש ְׁש֔מֹו-ּוָמָח֤ה֣ה ֣'
, וכן היא מדת ה' כשנתן רעה, כי הקליפה השולטת תקרא הרצועה רעההמשתרר בלבו עד שיבדילו ה', ויגביל החלק שישלוט בו 

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

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

ָא֣לֹות )כט,כ(-רו המרים אשר מוכנים לו, והוא אומ  ֣ ל וגו', לומר שהרעה שישלוט ה' עליו, היא רעה שכוללת כל האלות אשר  ְּככ 
 נתחכם הוא להמלט ממנה: 

ה֣֣ )כט,כ( ה )כט,כ(-אומרו והוא [אור החיים]גדול ענין בעל שלוש נקודות.ע"פ -זקף –ַהְּכתּוָב֕ יתַ֣הְּכתּוָב֕ ֔ ָא֣לֹותַ֣הְּבר   ֣ ל  הינו הענין ְּככ 
הבדלה מוגבלת  (ב)שהיא נשמתו,  שמומחית  (א): באופן אחד הןאיש המשתרר בלבו. אפשר ששתי הנקודות אבדן בשלבים של ה

 ;)מין קליפה שולטת ומחבלת( לרצועה הרעה
 :אשר נתחכם הוא להמלט ממנה האלותכל  שכוללתהשלטה מלאה של הרעה  (ג) אחר נקודה אחת באופן
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 ( טדברים נצבים כט,ט )התשע" 6.16 

ה :כא,כט נצבים דברים ֶאֶ֣רץְ֣רחֹוָק֑ א֣מ  רָ֣יב ֶ֖ יֲ֣אֶׁשֵ֥ ֔ ָּנְכר  םְ֣וַה֨ יֶכ֔ ַאֲ֣חר  מ  ֲאֶׁש֤רָ֣יק ּומּו֣  יֶכם֣  ַאֲח֗רֹוןְּ֣בנ  רַ֣הּ֣דֹורָ֣הָֽ ְ֣וָאַמ֞
ּה:֣ 'ָּ֣בָֽ ָּלֵ֥ה֣הֶ֖ יָהֲ֣אֶׁשר־ח  ְוֶאת־ַּתֲ֣חֻלֶא֔ וא֣  ָראּוֶ֣את־ַמּ֞כֹותָ֣הָאֶ֤רץַ֣הה   ְו֠

 אילן על המלים "הדור האחרון"-מחיפוש בשו"ת בר מובאים שני פירושיםת המקורות. אחדים ואח"כ הסבר לשרשר מובאים מקורות

ַאֲח֗רֹון (כא,כט ' נצ'דב) [ב,ע' נדף נצבים  'פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( דב] רַ֣הּ֣דֹורָ֣הָֽ אחרון  (הוא כל דורטט: )כל אחד ואחד . ְוָאַמ֞
ֶאֶ֣רץְ֣רחֹו לשלפניו. א֣מ  רָ֣יב ֶ֖ יֲ֣אֶׁשֵ֥ ֔ ָּנְכר  הְוַה֨  :אלו גרי צדק. ָק֑

 [בשלח מאמר נטית ימינך תבלעמו ארץ אות של 'שמ –פירוש הסולם לזוהר ]
מֹו  (טו,יזבשלח  'שמ)כהאי גוונא  ֵא֗ בִּ ָ֔ך  (טו,יזבשלח  'שמ)וגו': כעין זה, תְׁ ֽתְׁ ר נ ֲחלָׁ ֣ מֹו  בְׁה  ֵע  טָׁ מֹו וְׁתִּ ֵא֗ בִּ וגו', היה צריך לומר תביאם ותטעם, מהו תְׁ

ַאֲח֗רֹון אלא רוח הקודש אמר, עלתביאמו. ומשיב,  שמו של (מ)שמל יהושע, ונגלה בהם הגילוי של הרשימה הקדושה  ַהּ֣דֹורָ֣הָֽ
, והם ראוים לרשת (ז'עיר א'נפין אלו שש מידות חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד )טט: ז"א , שהואו')אות(ב הקדוש ברוך הוא, והם אחוזים בו

ֵאֽרוְׁ  ,כא(ישעיהו ס) הארץ, כמ"ש פָׁ הִּתְׁ י לְׁ ֖ ה יָׁד  ֲעֵש֥ י מ  ֛ ע  טָׁ ץ ֵנ֧צ ר מטעו מ  ר  ֑ שּו אָׁ ֣ירְׁ ֖ם יִּ ים לְׁעֹולָׁ יקִּ֔ דִּ ֣ם צ  כל ישראל  ]משנה סנה' פ"י,מ"א[)טט:  :ע ֵמְך  ֻכלָׁ
֣םיש לכם חלק לעולם הבא שנאמר  ֵמְך  ֻכלָׁ ושומר אותו נקרא צדיק,  ,)טט: של שם ז"א( כי כל מי שנמול, ונגלה בו הרשימה הקדושה. (וגו' וְׁע 

ץ ומשום זה ר  ֑ שּו אָׁ ם יִּ֣ירְׁ ֖  .לְׁעֹולָׁ

ֽיָך (טו,יזבשלח שמות ) ֖י כֹונְׁ֥נּו יָׁד  ש ֲאד נָׁ דָׁ֕ קְׁ לְׁתָׁ ֑ה' מִּ ֖ ע  ָ֛ך פָׁ תְׁ בְׁ ֧כֹון לְׁשִּ ָ֔ך מָׁ ֽתְׁ ר נ ֲחלָׁ ֣ מֹו  בְׁה  ֵע  טָׁ מֹו וְׁתִּ ֵא֗ בִּ  :תְׁ

ת ה  ( איוב ב,י) ֤ ר ַאח  ֵב֞ יהָׁ כְׁד  ר ֵאל ֗ אמ  ינְׁבָׁלֹות  ו י ֣ רִּ ֵב֔ ד  ת  תְׁ ֵבל  ֵמֵא֣ ת־ה ֗טֹוב נְׁק  ֣ם א  יםג  ֽיו: פ הֱָׁאֹלהִּ֔ תָׁ פָׁ ֖יֹוב בִּשְׁ א אִּ ֥ טָׁ את ֹלא־חָׁ ל בְׁכָׁל־ז ֛ ֵב֑ ע ֹ֣לא נְׁק  ֖ רָׁ ת־הָׁ  וְׁא 

מֹו  מחיפוש על מובא פירוש ֵע  טָׁ מֹו וְׁתִּ ֵא֗ בִּ  תְׁ

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

ל ֵב֑ ע ֹ֣לא נְׁק  ֖ ת־הָׁרָׁ ים וְׁא  ת הֱָׁאֹלהִּ֔ ֵבל  ֵמֵא֣ ת־ה ֗טֹוב נְׁק  ֣ם א   משה נתנבא ולא ידע מה נתנבא שנאמר: נתנבא שהקב"ה עתיד לחזור עליו את הטובה[ ג 

מֹו  בְׁ  (טו,יזבשלח שמות ) ֵע  טָׁ מֹו וְׁתִּ ֵא֗ בִּ ָך֔ תְׁ ֽתְׁ ר נ ֲחלָׁ ֣  :אמרו הבנים נכנסין והאבות אינן נכנסין )טט: אלו יוצאי מצרים(אין כתיב כאן תביאנו ותטענו  ה 

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

י (איוב ב,י)-מ רִּ ֵב֔ ד  ים...  תְׁ ם֣֣(כא,כט נצ' 'דב)נלמד אל  .הקש, בתפקיד כעין קטן בין שני קיסרים-קטן ... זקף-... זקף הֱָׁאֹלהִּ֔ יֶכ֔ ַאֲ֣חר  מ  ֲאֶׁש֤רָ֣יק ּומּו֣  יֶכם֣  ְּבנ 
י ֔ ָּנְכר   קטן בין שני קיסרים )כאן סלוק ... אתנח( כעין הקש ו/או דבר שחוזר וקורה.-קטן ... זקף-שגם בו ... זקף  - ְוַה֨

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

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

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

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

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

ֽם: ה  ֖ק לָׁ ל  ֔עּום וְֹׁ֥לא חָׁ ְׁדָׁ ר ֹֽלא־י ֣ ם ֱאֹלהִּים  ֲאש  ֑ ה  ֲח֖וּו לָׁ ת  ים ו יִּֽשְׁ ים ֲאֵחרִּ֔ ֣ דּו  ֱאֹלהִּ ֽע בְׁ  יושבין בטח והשקט, ואנו בית הדום רגלי אלהינו שרוף (ו י 
֣(כא,כט נצ' 'דב)) על אחת כמה וכמה ו כך, לעושי רצונו, ומה לעוברי רצונלכך אני מצחקבאש ולא נבכה? אמר להן: [ בבלי מכות כד, ב]

י ֔ ָּנְכר  שיטיב   שמצפה לישראל השבים אל ה',מאוחר ההוא ושלוותם  שהרעו לישראל מעבר להיותם שליחי ה' להביא את ישראל לתשובה המוקדם ְוַה֨

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

 מאיר מגדולי רומי.

שוב פעם אחת היו עולין לירושלים, כיון שהגיעו להר הצופים קרעו בגדיהם. כיון שהגיעו להר הבית, ראו שועל שיצא מבית קדשי 
הם: מפני מה אתם בוכים? אמרו לו, מקום שכתוב . אמרו לו: מפני מה אתה מצחק? אמר להן בוכין ור"ע מצחקהקדשים, התחילו 
ישעיהו )ועכשיו שועלים הלכו בו ולא נבכה? אמר להן: לכך אני מצחק, דכתיב:  ארבע פעמים בתורה(התוכן הזה )טט:  יומתבו: והזר הקרב 

הוְָׁאעִּ֣  (ב,ח י ידָׁ ים לִּ֔ ֖ ֑ים ֵעדִּ נִּ ת נ ֱאמָׁ ֣ה ֵאִ֚ יָׁ ן אּורִּ ֖הּו ה כ ֵה֔ יָׁ רְׁ ת־זְׁכ  ֽהּו ןב ֥  וְׁא  יָׁ כְׁ ר  וכי מה ענין אוריה אצל זכריה? אוריה במקדש ראשון וזכריה  :יְׁב 
֗אֹות  כ"ו,יח(ירמיהו )במקדש שני! אלא, תלה הכתוב נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריה, באוריה כתיב: לכן  בָׁ ר׀ ֣ה' צְׁ ֣ י֞ כ ֽה־ָאמ  ה ֹוןצִּ ֤ ד   שָׁ

ֵרש   ל  יִּם   ֵתֽחָׁ ֣ים וִּירּושָׁ יִּ י ֔  עִּ ֽהְׁ ֥ר התִּ יִּת וְׁה  ֖ ב  בָׁ֥מֹות ה  ֽע ר לְׁ ר   הכ ֤  (זכריה ח,ד)בזכריה כתיב:  :יָׁ ד צְׁבָׁ֔אֹות' ה֣  ָאמ  ֽ  ע ֤ בּו ֵי ֣ים שְׁ ח ֖בֹות ּוזְֵׁק֔נֹות זְֵׁקנִּ רְׁ ִּ֑ם בִּ לָׁ  יְׁרּושָׁ

יש ֧ נְׁ֛תֹו וְׁאִּ ע  שְׁ ָׁ֖דֹו מִּ ב בְׁי ֽים ֵמר ֥ תקיים נבואתו של זכריה, עכשיו שנתקיימה הייתי מתיירא שלא ת -עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה  :יָׁמִּ
ר׀ ֣ה' צְׁבָׁ֗אֹות כ"ו,יח(ירמיהו )נבואת החרבן פותחת )טט: נשים לב שבידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת.  -נבואתו של אוריה  ֣ ונבואת  כ ֽה־ָאמ 

ר   הכ ֤  (זכריה ח,ד)פותחת התקומה  נו! עקיבא, ניחמתנו. הדרן עלך אלו הן הלוקין בלשון הזה אמרו לו: עקיבא, ניחמת ( צְׁבָׁ֔אֹות' ה֣  ָאמ 
 .וסליקא לה מסכת מכות

ואת ]פירוש הסולם לזוהר  [כא,כט נצבים דברים]אילן הביא את ]לקח טוב[ עם פירוש על -חיפוש המלים "דור אחרון" בשו"ת בר

מאמר הזוהר בשלח . [כא,כט ביםנצ דברים]בפר' בשלח[ ובו המלים "דור אחרון". אף שיתכן שאין הכוונה לל"דור אחרון" של 

מֹו  (טו,יזבשלח  'שמ)מקשר בין המלים  ֵע  טָׁ מֹו וְׁתִּ ֵא֗ בִּ כנבואה שהמתנבאים ולא ידעו מה נבאו ובין ברית מילה שעם ישראל מקיים  תְׁ

מה נתנבאו בין עשרה שנתנבאו ולא ידעו  ]אבות דרבי נתן פמ"ג[-ישראל. נבואה זאת נמצאת בין היתר ב-ובזכותה זכאי לשוב לארץ

הנבואה על [ כא,כט נצבים דברים]מצאנו את מאמר איוב על מצבו הרע ועל הטוב שה' ישיב אליו. ירידה לרע מבוטאת בתוכן של 

ַאֲח֗רֹון (כא,כט ' נצ'דב)[ נצ' נ,ב ]לקח טובהעליה לטוב מרומזת בתבניות הטעמים בפסוק. כאן נשלב את פירוש  רַ֣הּ֣דֹורָ֣הָֽ  – ְוָאַמ֞

וכיוון , אחרון לשלפניו (הוא כל דורטט: )כל אחד ואחד ח רביע בתפקיד כעין יצא מן הכלל ללמד על הכלל, כאן מלמד גרשיים מונ

בכל דור ועשוי להתגלות בדור הבנים  מנובאשעדיין לא התגלה הטוב המנובא, שיעשה הקב"ה לבני ישראל בדור האבות הנוכחי הוא 

 שני של הפסוק.הנוכחי. ראה להלן בתבנית הטעמים שבחלק ה
 

֣  (אככט, ' נצ'דב)אמר ועוד שהרי  [שו"ת הרשב"א החדשות )מכתב יד( סימן שסח] ֲאֶׁש֤רָ֣יק ּומּו יֶכם֣  ַאֲח֗רֹוןְּ֣בנ  רַ֣הּ֣דֹורָ֣הָֽ ְוָאַמ֞
ם֣ יֶכ֔ ַאֲ֣חר  גיע דבר מועט כל שינהגו דורות עולם. ועוד שהוא מן הנמנע שיתנבא מרע"ה על העתיד במה שי ,וגו', ואחרון אין לו גבולמ 

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

֣  (יזכט, ' נצ'דב)וכל מאמר זה הוא כנגד חלוקה ראשונה שהזכיר הכתוב ...  (אככט, ' נצ'דב) [אור החיים] ן־ֵי כ ם שפ  יש בָׁ֠ ֣ ה אִּ שָׁ֞ ה ֧אֹו אֹו־אִּ ֣ חָׁ פָׁ שְׁ  מִּ

ב ט ר   אֹו־ֵש֗ ֨בֹו ֲאש  ֤ה לְׁבָׁ ינּו' ה֣  ֵמעִּם   ה יֹום   פ נ  ֣כ ת ֱאֹלֵה֔ ל  ד לָׁ ֲעב ֔ י ל  ת־ֱאֹלֵה֖ ם ה גֹויִּ֣ם א  ֵה֑  ' נצ'דב)י שהקללות שיחד עד עתה היו כנגד חלוקה ב' לפ הָׁ
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

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

ן־ֵי֣ש (יזכט, ם פ  כ ֗ ש בָׁ ר  ה ש ֛ ֥ אש פ ר  ֽה ר ֖ חָׁ֤  (יטכט, ' נצ'דב)וכבר :וְׁל ֲענָׁ ֔מֹו' ה   הּומָׁ ת־שְׁ ח ת א  ֖ ת  ֽיִּם מִּ מָׁ )טט: ומכאן הוא מתחיל עונש הראשון  :ה שָׁ
יש ... (יזכט, ' נצ'דב)קבוצת  ֣ שָׁ֞  אִּ ֤ה...  האֹו־אִּ ד...  פ נ  ֲעב ֔ י ל  ת־ֱאֹלֵה֖ ֔רּווְׁאָׁ֣  (דככט, ' נצ'דב)וגו' ֶ֣את־ַמּ֞כֹותָ֣ראּווְ֣֠ (אככט, ' נצ'דב) (ה גֹויִּ֣ם א  ל מְׁ ר ע ִ֚ ֣  ֲאש 

ֽזְׁ֔בּו ית עָׁ ֥ ת־בְׁרִּ כ֗  (הככט, ' נצ'דב)וגו'  'ה֖  א  ֽע בְׁדּו   ּוו יֵלְׁ ים ו י  ֣ ים ֱאֹלהִּ לכת לעבוד, ולזה לא אמר ומחה ה' את וגו' כרשום בתחילת המאמר ל ֲאֵחרִּ֔
כֵ֛  (זככט, ' נצ'דב)שמם אלא שממון ארצם ולהגלותם מעל אדמתם  לִּ ץ םו י שְׁ ר  ֥ ל־א  ת א  ר  ֖ ֽה כ ֥יֹום ַאח    :ה ז 

 

֣ת־ַמּ֞כֹותאֶָ֣֣ראּווְ֣֠ (אככט, ' נצ'דב)כי הכתוב  יםסיקמאנו  [אור החיים]-ו[ שו"ת הרשב"א] -ו [ב-אבבלי מכות כד,]-מסיפור המעשה ב
וא ָ֣֣הָאֶ֤רץ יהַָ֣֣הה  לאחריו, לכתוב אלפניו ולכתוב  ללמד תלשא בתפקידוטעמה  – ָראּווְ֣֠ (אככט,) נמצא במרכז הענין ומלת ְוֶאת־ַּתֲ֣חֻלֶא֔

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

וא ָ֣֣הָאֶ֤רץּ֣֞כֹותֶאת־מַ֣ יהַָ֣֣הה  קטן, שני לימודים, מהפך פשטא לפחות אחד מן הלימודים יוצא -גרשיים מהפך פשטא זקף – ְוֶאת־ַּתֲ֣חֻלֶא֔

וא ָ֣֣הָאֶ֤רץֶ֣את־ַמּ֞כֹות מפשט הכתוב, אחד מהם עשוי להיות , ותומך בכך שם גרשיים מהפך פשטא כעין יצא להקל ולא להחמיר – ַהה 

וא ֣ (אככט,)ה' במלת הפלאים שיעשה   ככתבה. – ַהה 

 )כט,כב(פסוק נאמר בעל הארץ כשל העונש היה כלותם אלא רובו  דבני ישראל עענש ה' את שלא  )לימוד א(

'ָּ֣כֶָ֖כהָ֣לָאֶ֣רץַ֣הּז ֑את (גככט, ' נצ'דב) [בכור שור]ופי'  הָ֣עָׂשֹ֧ה֣הֵ֛ י֣(גכט, כ ' נצ'דב)-כך, ו -, ועל מה כעס כל ַעל־ֶמ֨ ֵ֛ הֳ֣חר  ֹולֶ֣֣מֵ֥ ףַ֣הָּגדֶ֖ ָהַאֵ֥
ֽה֗  ' וירא יט,כד(בר)שריפה בגפרית ומלח, שכל מקום שגופרית נופל, מלח עמו, כדכתיב  )כט,כב(שיראו אותה ַהֶּזָֽה: יר' ו  ֧ טִּ ד ֛  הִּמְׁ  םע ל־סְׁ

ה ֖ ית וְׁע ל־ֲעמ רָׁ ֣ רִּ הִּ֖  (יט,כו ' ויראבר), וכתיב באשתו של לוט וֵָׁא֛ש גָׁפְׁ יב יו תְׁ ֥ ֽל ח נְׁצִּ ליה, וכשיראוה שרופה בגפרית ומלח יתמהו שמלח נפל ע :מ 
 עליה שאינה מעלה עשבים, ואין בה שום טובה, וכל האומות עובדים ע"ז לא בא עליהם כך, ואינם בגלות.

יָה֣ (אככט, ' נצ'דב) [אלשיך]ופי'  ְוֶאת־ַּתֲ֣חֻלֶא֔ וא֣  ָראּוֶ֣את־ַמּ֞כֹותָ֣הָאֶ֤רץַ֣הה  ה ויתמהו, כו' כי מה שיאמרו בראותם מכות בארץ עצמְו֠
ּהוהוא  'ָּ֣בָֽ ָּלֵ֥ה֣הֶ֖ . וזה הוא בזמן חרבן שהיה ראוי לבא על האנשים חלה על הארץכי אשר היה קצף על האנשים והחולי  ֲאֶׁשר־ח 

 ראשון שאינו גפרית ומלח כו' רק פורענות קל:
 הקלת העונש הקלת קבלת התשובה של רשע (כט, כא ' נצ'דב) [בעל הטורים] כפי'  (ב)לימוד 

ם)כא(  יֶכ֔ ַאֲ֣חר  מ   :)סנהדרין צ א(. ר"ת אחאב ירבעם מנשה שהם הרשיעו בע"ג יותר מכל ֲאֶׁש֤רָ֣יק ּומּו֣ 
ָּלֵ֥הֲאֶׁשר־ ּה. ב' במסורה מתרי ענינא. ח  'ָּ֣בָֽ ָּלֵ֥ה֣הֶ֖ . וכהצר לו חלה את פני ה' וגו' ויעתר לו )דה"י ב לג יב יג( ודרשינן )סנהדרין ֲאֶׁשר־ח 

ָּלֵ֥התר הקדוש ברוך הוא תחת כסא הכבוד וקבלו בתשובה. והיינו מה קג א( ויחתור לו, מלמד שח דהכא לשון שבירה בארץ ]דכתיב ֣ח 
וא ָ֣֣הָאֶ֤רץֶ֣את־ַמּ֞כֹות יהַָ֣֣הה   [ אף חלה דגבי מנשה לשון חתירה שנעשה לו חתירה ברקיע:ְוֶאת־ַּתֲ֣חֻלֶא֔
ָּלֵ֥הֲאֶׁשר־  ה ולא משמע אחר כגון חולה, חולין, החל.כאן במשמע שבירה, חתיר מקף בורר משמע מלת "חלה" – ח 

התורה מלמדת על שליחות עם ישראל להעלות ניצוצות קדושים משבירת הכלים בעולם  )דב' נצ' ל,יא( – )דב' נצ' כט,כא( ]באר מים חיים[ע"פ 

ם הראשון ונשבו חשכת החומר הנברא, הדעות הכוזבות והנשמות הקדושות שנפלו בחטא אד –התוהו אשר נתלשו ונעלמו בקליפות 

 )שגגה( העלם ידיעהמחיצה של  כעיןתלשא  ָראּווְ֣֠ (אככט,))נעלמו( בידי בן בליעל והקליפות. שתי ההעלמות מרומזות בטעם תלשא של 

אאפשר כי רמז לשבירה נמצא במלים  רָ֣יב ֶ֖  – רָ֣יב ֶֶׁ֖֣שֵ֥֣וע"י מידת גורעין ומוסיפין )מידה מ בחשבון מהרז"ו( או מידה ל' חילוף אותיות  ֲאֶׁשֵ֥

ישבר"י , ואפשר כי  ֔ ָּנְכר  ָראּולקות ולבן בליעל. טעם  -מרמז לחשכת הבריאה וכביכול העלם א ְוַה֨ מלמד לכתוב לפניה ולכתוב תלשא  – ְו֠

 אחריה. מלמדת לכתוב לפניה בתפקיד כעין מחיצה העלם ידיעה של ניצוצות הקדושה שנתלשו בשבירת הכלים.

ָראּו   -וב אחריה בתפקיד של שיעור או כאן אין שיעור לזמן עד "דור אחרון" ואין שיעור לתפילות כדי לשבור מלמדת לכתתלשא  – ְו֠

 לתלוש ניצוצות הקדושה מבין הקליפות להחזירן אל מקורם.

ַאֲח֗רֹון [[באר מים חיים דברים פרשת נצבים ד"ה ]כט, כא] רַ֣הּ֣דֹורָ֣הָֽ דקדוקים יובנו הנראה בביאור הכתובים האלה, והוגו'.  ְוָאַמ֞
מאליהן אחרי ביאורי. כי הנה נודע מדברי מרן הרב האר"י ז"ל אשר בעת שבירת הכלים הידועים ליודעי נסתרי תורתנו הקדושה ירדו ניצוצות 
קדושות רבות אל הסטרא אחרא, וגם נשמות קדושות ירדו בעומקי הקליפות אחר חטא אדם הראשון ונתערב האוכל עם הפסולת. והכל נעשה 

וכן בעשות האדם מצוה ממצוות ...  ,תחילה לצורך תיקון העולם כי היה צריך להתהוות הרע בעולם בכדי שיהיה שכר ועונש והבחירה בידי אדםמ
ה' מדברי ארציות כמו ציצית, ותפילין, וסוכה, ולולב, בנין בית הכנסת ובית המדרש, לבושי שבת, וכדומה. על ידי הטרחא והיגיעה בהמצוה, 

כניע תוקף הרע והסטרא אחרא הנאחז בדבר ההוא. ובכח כוונתו במצוה באמת לקיים מצות בוראו הנה מוציא את הניצוץ הלז השייך משבר ומ
 .לשורש נשמתו מתוך עמקי הקליפות ומקרבו ומיחדו לעלות לשמי מרום להתאחד במקורו מקור שורש נשמתו לחיי החיים ברוך הוא

ֽה: [[]כט,כג "הבאר מים חיים דברים פרשת נצבים ד] ז  ֥ף ה גָׁ֖דֹול ה  י הָׁא  ֛ ֥ה ֳחרִּ את מ  ז ֑ ץ ה  ר  ֣ אָׁ כָׁה לָׁ ֖ ה ֛ה' כָׁ ֧ ה עָׁשָׁ ם ע ל־מ ֨ גֹויִּ֔ רּו  כָׁל־ה  ֽמְׁ כלומר . וְׁאָׁ
כי אם אדם חטא בהמה מה חטאה הוא עפר הארץ אשר לא ידעה בין ימינה לשמאלה ולמה יצא עליה החרי הגדול הזה להכותה מכה רבה כזה. 

ם ד[כ]כט, אמר:ולזה  ֑ י ֲאב תָׁ ית ֖ה' ֱאֹלֵה֣ ֥ ת־בְׁרִּ ֽזְׁ֔בּו א  ר עָׁ ֣ ל ֲאש  ֔רּו ע ִ֚ מְׁ ֣ ים ה[כ]כט,וגו'  וְׁאָׁ ים ֲאֵחרִּ֔ ֣ ֽע בְׁדּו  ֱאֹלהִּ ץ  ו[כ]כט,וגו'  ו יֵלְׁ֗כּו ו י  ר  ֣ אָׁ ֥ף ֖ה' בָׁ ר־א  ֽח  ו יִּ

פ   ה ב ֵס֥ ֖ ה ה כְׁתּובָׁ לָׁ֔ לָׁ ת־כָׁל־ה קְׁ ל  יהָׁ  א  יא עָׁ ֤ בִּ הָׁ וא לְׁ ֑ הִּ ֽה:ה  ז  כלומר כי על שחטאו הם במאוד בעולם הזה ולא היה קיום להם על ידי חטאם בשום  ר ה 
וגמר אומר  ז[]כט,כ פנים ועל כן שפך חמתו על עצים ואבנים והכה את העיר והארץ להביא עליה את כל הקללה בכדי להחיות את שארית הפליטה.

א ֥  הכתוב, ם בְׁ תָׁ֔ מָׁ ל ַאדְׁ ֣ ' ֵמע  ם ה  ֵש֤ ֽה:ו יִּתְׁ ת כ ֥יֹום ה ז  ר  ֖ ץ ַאח  ר  ֥ ל־א  ֵכ֛ם א  לִּ צ ף גָׁ֑דֹול ו י שְׁ ֣ ק  ה ּובְׁ ֖ ֵחמָׁ  כלומר כי אחר שפיכת החימה הנה עוד נתשם ף ּובְׁ

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

 .שושנים לקבץ נדחים להשיבם אל חיק אביהם

תה ֨ וזה מאמר הכתוב,  ]כט, כח[ ר ֔ ינּו' ל ה֖  נִּסְׁתָׁ תה ֨ שזה שהשליכם אל ארץ אחרת הוא עבור  .ֱאֹלֵה֑ ר ֔ ינּו' ה֖ ל   נִּסְׁתָׁ המה ניצוצי הקדושה הנסתרים  ֱאֹלֵה֑
 וגו' .ונעלמים בכל דבר ודבר אשר על פני תבל ומלואה וצריך להגביהם להשיבם לשורשם מקור מחצבתם

֣לַ֣ יד(,ל ' נצ'דב)[ ]ל, יא באר מים חיים דברים פרשת נצבים ד"ה] ְלָבְבָךֶ֖ ָֽ יָךּ֣וב  ֵ֥ דְּ֣בפ  רְ֣מא ֑ ֶלֵ֛יָךַ֣הָּדָבֶ֖ ֹוב֣א  י־ָקרֵ֥ ָֽ ֹו:֣סּכ  תָֽ וכאשר . ֲעׂש 
לפני ה'  שכפי אשר משבר ומכניע מעמקי תאות מורשי לבבוכתבנו כמה פעמים שעיקר בירור הקדושה מהרע, הכל תלוי ועומד בלבו של אדם 

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

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

ֹוב֣ יד(,ל ' נצ'דב)כמבואר בדברי מרן קודש קדשים הרב האר"י ז"ל. ולזה אמר  בירורי הניצוצות נעשין על ידי התפילות שבכל יום ויום לאין קץ י־ָקרֵ֥ ָֽ ּכ 
ֹו:֣סא֣  תָֽ ַ֣לֲעׂש  ְלָבְבָךֶ֖ ָֽ יָךּ֣וב  ֵ֥ דְּ֣בפ  רְ֣מא ֑ במחמדיה, והתקרבות הלב לשמו יתברך,  התפילה שבפיך ושבירת לבךכלומר שעל ידי  ֶלֵ֛יָךַ֣הָּדָבֶ֖

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

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 )בהשתתפות נחלת יעקב( (ט-ח)התשע"דברים וילך לא,א  6.17 
 

ֵ֛רֶ֣את דברים וילך לא,א: ֶׁש֑הַ֣וְיַדּב  ֶֶ֖לְך֣מ  ֶּלהֶ֣אל-ַוּי  ֶ֖ יםָ֣הא  ֵ֥ ל׃-ָּכל-ַהְּדָבר  ָֽ ְׂשָרא  ֣י 
ֶׁש֑ה )דב' וילך לא,א( ֶֶ֖לְך֣מ  ל )דב' וא' ו,ד(תבנית טעמים של טפחא אתנח, כ – ַוּי  ֵא֑ רָׁ ע יִּשְׁ ֖ מ  . נביא מדבקות והתעלות מתמדת של יעקב אבינו  שְׁ

 בקבלת עול מלכות שמים אל דבקות והתעלות מתמדת של משה רבנו בקבלת עול מלכות שמים.

 ,כט(מו ' ויגשבר)... ימן כט[ ס מדרש אגדה )בובר( בראשית פרשת ויגש פרק מו] )א( בשעה שיעקב פגש את יוסף היה קורא קריאת שמע

יו ֽעֹוד: ֖ ּוָׁארָׁ ךְׁ ע ל־ צ  יו ו ֵי֥בְׁ ּוָׁארָׁ֔ אבל יעקב לא [ רש"י, ]:לא נשק יעקב ליוסף, לפי שהיה קורא באותה שעה בקריאת שמע ולמה. ו יִּפ ל  ע ל־צ 
  :את שמע דנפל על צוארי יוסף ולא נשקו, ואמרו רבותינו שהיה קורא

ומאותה שעה זכו ישראל להיות קורין שמע, ...  [מדרש תנחומא )ורשא( פרשת ויחי סימן ח] יעקב מן העולם)ב( בשעת הסתלקותו של 
כיצד כשהיה יעקב מסתלק מן העולם הרהר בלבו ואמר אברהם אבי הוליד יצחק וישמעאל יצחק אבי הוליד אותי ועשו שמא אני יש 

ֽד: (ו,ד' וא 'דב) במטתי פסולת כיון ששמעו כך אמרו כולן בפה אחד חָׁ ינּו ֥ה'׀ א  ל ֥ה' ֱאֹלֵה֖ ֵא֑ רָׁ ע יִּשְׁ ֖ מ  ֵא֥ל  ,ב(מט ' ויחיבר) הה"ד שְׁ רָׁ ִּשְׁ ל־י ֖עּו א  מְׁ וְׁשִּ

ֽם: יכ   ֲאבִּ

אמר מכאן זכו ישראל לקריאת שמע, בשעה שהיה ( )של רבי פנחס אלעזר בן אחוי...  [בראשית רבה )וילנא( פרשת ויחי פרשה צח]
לשנים עשר בניו אמר להם שמעו אל ישראל שבשמים אביכם שמא יש בלבבכם מחלוקת על הקדוש  יעקב אבינו נפטר מן העולם קרא

ל )דב' וא' ו,ד( ברוך הוא א"ל ֵא֑ רָׁ ע יִּשְׁ ֖ מ   (ו,דוא'  'דב) אבינו כשם שאין בלבך מחלוקת על הקדוש ברוך הוא, כך אין בלבנו מחלוקת אלא שְׁ

ֽד: חָׁ ינּו ֥ה'׀ א  יו ואמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, רבי ברכיה ורבי חלבו בשם רבי שמואל הדא הוא אף הוא פירש בשפת  ֥ה' ֱאֹלֵה֖
ל  (ו,דוא'  'דב) שישראל משכימים ומעריבים בכל יום ואומרים ֵא֑ רָׁ ִּשְׁ ע י ֖ מ   אבינו ממערת המכפלה אותו דבר שצויתנו עדיין הוא נוהג בנושְׁ

ֽד: (ו,דוא'  'דב) חָׁ ינּו ֥ה'׀ א   ֥ה' ֱאֹלֵה֖

האדמו"ר ממ"ש,  –]שיחת ש"פ וילך התשל"ה עקב אבינו אל משה רבנו בדבקות והתעלות מתמדת בקבלת עול מלכות שמים ע"פ ומי
אחרי מאה ועשרים שנות עבודת ה', עמד משה בדרגה רמה ונשגבה, ובכל זאת ביומו  ו' תשרי התשע"ז, ע' רטו[ –דבר מלכות התשע"ו 

 ה נעלית עוד יותר. האחרון עסק ב"וילך" הליכה ועליה לדרג
ל )דב' וא' ג,כג(וע"פ  ֖ן א  נ  ח  תְׁ ל )דב' וא' ו,ד()סלוק מפסוק קודם( טפחא אתנח תבנית כתבנית טעמי  -֣֑ה'-וָׁא  ֵא֑ רָׁ ע יִּשְׁ ֖ מ  )סלוק מפסוק קודם(  – שְׁ

֖ן (דב' וא' ג,כג)תחינת משה רבנו כמנין טפחא אתנח,  נ  ח  תְׁ . כך גם כאן קבלת עול מלכות שמים)= תפל"ה שהיא שיר"ה( הייתה התחזקות ב וָׁא 

 עליה במדרגת קבלת עול מלכות שמים.

 

ֵ֛רֶ֣את דברים וילך לא,א: ֶׁש֑הַ֣וְיַדּב  ֶֶ֖לְך֣מ  ֶּלהֶ֣אל-ַוּי  ֶ֖ יםָ֣הא  ֵ֥ ל׃-ָּכל-ַהְּדָבר  ָֽ ְׂשָרא  ֣י 
ֶרץ:֣:ט,תהלים מו םַׁ֣שּ֣מֹותָּ֣בָאָֽ ְפֲע֣לֹות֣֑ה'ֲ֣אֶׁשר־ָׂשֶ֖ כּו־ֲח זּו֣מ  ְ֣לָֽ
יֲ֣חכָ֣֣,יא:קהלת יב ֤ ְבר  ד:ּ֣ד  ֶעֵ֥הֶ֣אָחָֽ ר  ְּתנֶּ֖ו֣מ  ֣יֲ֣אֻסּ֑פֹות֣נ  יםַּ֣בֲעל  ֶ֖ ֹותְ֣נטּוע  ְכַמְׂשְמרֵ֥ ֔נֹותּ֣וָֽ ַּכָּדְ֣רב  ים֣   מ 

ַעת:: כמשלי כב, תָ֣וָדָֽ צ ֣ ֹוע  ֑יםְּ֣במֶ֖ יׁש  יְ֣ל ָך֣שלשוםָׁ֣של  אָ֣כַתְ֣בּת   ֲהל ֤

ים֣אֱ֣֝ א:כמשלי כב, ֵ֥ יבֲ֣אָמר  ֵ֥ יֱ֣אֶמ֑תְ֣לָהׁש  ֣ ְמר  יֲעָ֗ך֣ק  ְׁשְט֣א  ָֽ יָך:֣פְלהֹוד  ְלֶחָֽ תְ֣לׁש  ֶ֣מ֗
 
 [מדרש תנחומא )ורשא( פרשת וילך סימן א]

ֵ֛רֶ֣את )דב' וילך לא,א( ֶׁש֑הַ֣וְיַדּב  ֶֶ֖לְך֣מ  ֶּלהֶ֣אל-ַוּי  ֶ֖ יםָ֣הא  ֵ֥ ל׃-ָּכל-ַהְּדָבר  ָֽ ְׂשָרא  ֶֶ֖לְך֣אין י  טט: משה מצוה את בני ישראל )אלא לשון תוכחה ַוּי 

ְפֲע֣לֹות֣֑ה'֣(ט,מו 'תה)שנאמר  (ואח"כ מוכיחם לנתבם לדרך טובה עול מלכות שמיםלקבל  כּו־ֲח זּו֣מ  י֣֣,יא(קהלת יב), בסוף קהלת כתיב ְלָֽ ֤ ְבר  ּד 
֔נֹות ַּכָּדְ֣רב  ים֣  , )טט: צד מוסר, צד הלכה( , מה דרבן זה מכוון את הפרה לתלמיה אף דברי תורה מכוונות לב לומדיהון לדרך טובהֲחָכמ 

ים֣וכמסמרות  ,יא(קהלת יב) ֶ֖ קבוע אף דברי תורה קבועים ומה נטיעה פרה ורבה אף דברי תורה פרין ורבין למצוא  מה מסמר זהְנטּוע 
  בהם טעם, נתנו מרועה אחד אף על פי שהללו מטמאין והללו מטהרין הללו אוסרין והללו מתירין כולן אמרן משה מפי הגבורה

דוד לכך נכתב בשי"ן, וכן בדברי הימים נכתב דויד  וכמשמרות נטועים כתוב בשי"ן לומר שיש בתורה כ"ד ספרים כמנין משמרות שהעמיד
 מלא שהוא בגימטריא ארבע ועשרים כנגד ארבע ועשרים משמרות שהעמיד דוד.

ים ֶ֖ ֹותְ֣נטּוע  ְכַמְׂשְמרֵ֥ על בסיס רעיון כ"ד המשמרות אפשר להסביר כי דרכי לימוד התורה  הם בעלי אופני לימוד קבועים והם  – ּוָֽ

 שומרים מטעויות וסטיות.
 
 [מדרש תנחומא )ורשא( פרשת וילך סימן ב]

ֶּלה֣-ֶאת )דב' וילך לא,א( ֶ֖ יםָ֣הא  ֵ֥ ַעת:֣ (משלי כב,כ)זשה"כ ַהְּדָבר  תָ֣וָדָֽ צ ֣ ֹוע  ֑יםְּ֣במֶ֖ יׁש  יְ֣ל ָךָׁ֣של  אָ֣כַתְ֣בּת  תֲ֣הל ֤ צ ֣ ֹוע  עולה בגימטרי' תר"ו ושבע מֶ֖
 מצות שנצטוו לבני נח תרי"ג,

י (משלי כב,כ)על  ]אלשיך[-ע"פ פי' ה [מדרש תנחומא]-ונראה לבאר את דברי ה אָ֣כַתְ֣בּת   וגו'  ֲהל ֤

י֣ (משלי כב,כ)כ ד' אמר (ההקדמה ה שאו)נועל ה( משלי כב,כ)על  [אלשיך] אָ֣כַתְ֣בּת  וכו', והוא כי במדרש דעת רבי שמואל בר נחמני ֲהל ֤
֑ים֣הוא, כי  יׁש  פה להאיר עיני ישראל במה  )משה( פלא בעיניך אשר נשתלחהוא כמד"א ושלישים על כלו, ועל פי דרכנו יאמר, אל יָׁשל 

שמיוחד לחלק נפשו, ואפי' הוא יתברך המשלחו מיחל אליו לפסוק על פיו בישיבה של מעלה, מי יגיד לו קושט אמרי אמת, כי אולי 
א מעותד לשגיאות, כי בראותו מחלוקות רבות, במה יבטח שלא יחטיא מנקודת האמת ובשר ודם הו )של אדם מישראל( תתבלבל דעתו

הלא דע כי הלא כתבתי לך שלישים הם שרים גדולים, הוא כי כל התורה כלה שמותיו של הקדוש ברוך הוא הן, והם כחות קדושה רבי 
 האיכות חלק אלוק ממעל והן הם בעוזרנו. 

ת֣שנית, כי גם זה נוסף  צ ֣ ֹוע  ַעתמסרתים לך, וגם המייעצות אותנו בדרך זו נלך, הם מדות שהתורה נדרשת שְּבמֶ֖ הוא אשר חננתיך  ָוָדָֽ
יֲעָך֣֗)טט:  דעת לברור האמת ע"י ויכוח ופלפול, וכל זה עשיתי למה שע"י כן אני מודיעך  ָֽ וכו', כלומר ק  ְׁשְט֣ (אמשלי כב,כ)מה שהוא ( ְלהֹוד 

תם דנין דינם על פי מדות התורה אל אל יקשה לך לומר, כי גם ע"י מדות התורה אפשר לדון על טהור וטמא, כי גם אשר אין הלכה כמו
יֱ֣אֶמ֑ת֣תחוש, כי גם מה שאינו הלכה גם הם דברי אלקים חיים, אלא שהנני מבטיחך במה שהוא  ֣ ְמר  שלא יבצר ממך, כי הלא ק  ְׁשְט֣א 

יָך:֣אתה מעותד  ְלֶחָֽ תְ֣לׁש  ֶמ֗ יםֱ֣א֝ ֵ֥ יבֲ֣אָמר  ֵ֥ לפסוק אותם על פיך מן השמים ששלחוך פה להגידם, שגם לו ית' תשיב אותם ְלָהׁש 
ת֣בישיבה של מעלה. או  ֶמ֗ יםֱ֣א֝ ֵ֥ יָךשהם אמת לפניו ית', אשר אין לפניו ספק, וזהו ֲאָמר  ְלֶחָֽ ק  ְׁשְט֣ובזה תבטח שלא ימוט ממך  ְלׁש 

֣יֱ֣אֶמ֑ת ְמר   :הוא כיוון ההלכה, והוא כל א' לפי בחינתו כאמור בהקדמה השלישית א 
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
י (משלי כב,כ)על  ]אלשיך[-ע"פ פי' ה  [מדרש תנחומא]-ונראה לבאר את דברי ה  אָ֣כַתְ֣בּת  וגו' והעולה מדבריו שיש הרבה מפרשים  ֲהל ֤

ֵ֛רֶ֣את )דב' וילך לא,א(-. ומוצע לומר כי תבניות הטעמים ב" אינו הלכה גם הם דברי אלקים חייםכי גם מה ש"ופירושים אך  -ַוְיַדּב 
ֶֶּ֖לה יםָ֣הא  ֵ֥  .]אלשיך[-אור הולבי ]מדרש תנחומא[-מרמזות ל ַהְּדָבר 

ֶׁש֑ה )דב' וילך לא,א( ֶֶ֖לְך֣מ  ל )דב' וא' ו,ד(טפחא אתנח, כתבנית טעמים של  – ַוּי  ֵא֑ רָׁ ע יִּשְׁ ֖ מ  מתוך קבלת עול מלכות שמים, משה מלמד  שְׁ

ֵ֛רֶ֣אתבאחריות  ים-ַוְיַדּב  ֵ֥ ֶֶּ֖להַ֣הְּדָבר    ָהא 

ים-ֶאת ֵ֥  יאדיר )ב( דברי תורה להלכה ולמעשה.מצב הדברים )א( דברי תורה לשם יגדיל תורה ו-מקף כרב – ַהְּדָבר 

ֵ֛רֶ֣את ים-ַוְיַדּב  ֵ֥ ֶּלהַ֣הְּדָבר  ֶ֖ תביר מרכא טפחא, קבוצת פרטים הקשורים לנושא העשויה להתרחב, ושעל חלק מהפרטים לא חל  – ָהא 

קים רק בחלק לימוד התורה פרה ורבה באופנים שונים, אבל להלכה פוס,כא( משלי כב,כ)על  [אלשיך]ענין או הלכה מסוימת. ע"פ פי' 

 מהשקלא וטריא התורנית.

רעיא מהימנא כרך ג )במדבר( פרשת בהעלותך  -]זוהר  ]זוהר כרך א פר' בראשית כז,א[רעיון דומה נדרש במקומות אחדים בזוהר 
 -ר ]זוה דף סו ע' א[ -תיקונים כרך ב דף סה ע' ב  -]זוהר חדש  תיקונים כרך ב דף סג עמוד א[ -]זוהר חדש  דף קנג עמוד א[

 רעיא מהימנא כרך ג )במדבר( פרשת פנחס דף רכט עמוד ב[

ֲר֨רּו א ת )שמות א,יד(על  ים ּובְׁכָׁל-ו יְׁמָׁ ֵבנִּ֔ לְׁ ר  ּובִּ מ  ח   ה בְׁ שָׁ֗ ה קָׁ ֣ ֲעב דָׁ ם ב  יֵיה ֝ ת כָׁל-ח  ה  ֵאִ֚ ֑ ד  שָׁ ה ב  ֖ ם ֲאש ר-ֲעב דָׁ תָׁ֔ דָׁ ְך׃ -ֲעב ֣ ֽר  ם בְׁפָׁ ֖ ה  ֥דּו בָׁ בְׁ הפסוק עָׁ

בו נלמד על התועלת הרוחנית בלימוד התורה ושמירת המצוות ודרכי ברור הלכה כדי להגיע מוסבר ככלל ופרט וכלל שבי"ג מדות. ו

 להלכה פסוקה.

 :הקישור לתבניות הטעמים ולכעין מידה כלל ופרט וכלל

 מדרשי הזוהר שהובאו מלמדים על השורשים הרוחניים של הבירור ההילכתי ועל התועלת הרוחנית בלימוד התורה ושמירת המצוות. בתוך

 כך הם מלמדים על כלי ברור הלכה כדי להגיע להלכה פסוקה.

 ע"פ תבניות טעמי המקרא הפסוק מלמד על הבירור ההילכתי בכעין כלל ופרט וכלל. 

ם-ַוְיָמֲר֨רּוֶ֣את ה֣קדמא ואזלא, הוא רמז ללימוד בכעין כלל ובפרט, הכלל הוא יגיעת ברור  – ַחּי יֶה֝ ָד֣הָ֣קָׁש֗ ת קושיה הלכתי בקושיא,ַּבֲעב 

ֶמר ֣ששרשה בחמישה חומשי תורה, שיש לברר ע"י הכלים הנלמדים מהפרטים  ים֣, בקל וחומר ְּבח ֨ ֔ נ  ְלב  ה֣-ּוְבָכל֣,בלבון הלכתאּוב  ָדֶ֖ ֲעב 
הַּ֣בָּׂשֶד֑ה֣-ּוְבָכל )בגזירה שווה( )ובגירסה אחרת(. בג"ש  ַּבָּׂשֶד֑ה ָדֶ֖ )שדה במובן של חוץ וכך הברייתא היא משנה חיצונית, דא ברייתא ֲעב 

֚תָּ֣כל,  צאת מחוץ למשניות שקבץ רבי יהודה הנשיא(שנמ ם-א  ָדָת֔ )מצד אחד זה פרט, כי המשנה היא מסורת מבוררת שרבי , דא משנהוגו'  ֲעב ֣

 יהודה הנשיא כלל במשנה, מצד אחר זה שייך לכלל בתראה(
 

פרטים. לכן בא הכלל בתראה וחזר וכלל ללא הכלל בתראה היינו אומרים שאין ביגיעת הברור של קושיה הילכתית אלא הכלים שנמנו ב

֚תָּ֣כל םֲ֣אֶׁשר-א  ָדָת֔ ֶרְך׃-ֲעב ֣ םְּ֣בָפָֽ ּוָ֣בֶהֶ֖  ללמד  ָעְבדֵ֥

הדגמות של אלו כלי בירור הלכתי יש לרבות והם כל המידות ודרכי הלימוד שהתורה והאגדה נדרשת  –שהפרטים הם משלים  (א)

 בהם, וכן כל המקורות האפשריים לברור ההלכה.

יוצאה הלכה פסוקה על בסיס המקורות המתאימים ודרכי הלימוד המתאימים ומותירה מחוץ להלכה את מה מהברור ההילכתי  (ב)
ראה לפותרן.  משיח ואליהו-כן קושיות שלא הובררו נותרות ל-שלא נכלל מהדיון התורני בפתרון הקושיה ההילכתית. כמו

אֶמר֣ (שמות ב,י) הַ֣וּת ֕ ֶׁש֔ ( גי' המלים המוטעמות עולה תתקצ"ב  576ים עולה תקע"ו ) גדול, גי' מלות הטעמ-קטן זקף-זקף - מ 

תי"ו . באוצר הגי' הרב י"ר פאלוך זצ"ל מצאנו בין היתר כי  416=  992 – 576(, ההפרש בין שתי הגימטריאות עולה  992)

 .משי"ח ואליה"ועולה  416

 

ֹוןּ֣ו ,ד:לאוילך דברים  יחֵ֥ הְ֣לס  םַּ֣כֲאֶׁש֣רָ֣עָׂש֗ ם:ְוָעָׂש֤ה֣ה 'ָ֣לֶה֔ ָתָֽ יד֣א  ֶ֖ ְׁשמ  ר֣ה  יּ֣וְלַאְרָצ֑םֲ֣אֶׁשֵ֥ ֶ֖ ר  יָ֣הֱאמ  ֵ֥ ֹוגַ֣מְלכ  ְ֣לעֵ֛
ם: ,ה:לאוילך דברים  יֶ֣אְתֶכָֽ ֶ֖ית  ּו  ר֣צ  הֲ֣אֶׁשֵ֥ ְצָו֔ םְּ֣כָכל־ַהּמ  יֶת֣םָ֣לֶה֔ יֶכ֑םַ֣וֲעׂש  ְפנ  '֣ל  ּ֣וְנָתָנֵ֥ם֣הֶ֖

חיו וכל העם נצבים אך לפשט החללים, או שהוא היותו יתברך עושה המלחמה, אפשר שנותן חרב איש בא והנה (ד,וילך לאב' ד) [אלשיך]
֣ר֣ (ג,לא) יתברך מכניע מזלם וישראל הורגים עם הרוג. על כן אחרי אומרו ב  ע  יָך֣֣הּוא֣׀ אמר אל יעלה על לבבכם שהוא כו', ֨ה'ֱ֣אֹלֶהֶּ֜

םַּ֣כֲאֶׁש֣ר֣ (ד,לא) יתברך יהרגם או יתן חרב איש באחיו ואיש ברעהו, כי אם ֹוגְוָעָׂש֤ה֣ה 'ָ֣לֶה֔ ֹוןּ֣וְלעֵ֛ יחֵ֥ הְ֣לס  שהוא הכניע מזלם  ָעָׂש֗
כי אם שישראל הכום, ויכו אותו כו',  )שם כא לה(ובעוג )במדבר כא כד( ויכהו ישראל לפי חרב,  וישראל הכום, כמאמר הכתוב בסיחון

םאליו יתברך יתייחס הדבר, וזהו  ָתָֽ יד֣א  ֶ֖ ְׁשמ  ר֣ה   :כי הכניע מזלם וניתן להם כח להכותם ֲאֶׁשֵ֥

יֶכ֑ם (ה,לא) ושמא תאמרו למה לא יעשה בדרך האחרת, לזה אמר (ה,לא) ְפנ  '֣ל  ולא יהרגם הוא שלא בפניכם כאשר עשה בימי , ּוְנָתָנֵ֥ם֣הֶ֖
ה֣ (ה,לא)-חזקיה או כדרך אסא, הלא הוא, למה ש ְצָו֔ םְּ֣כָכל־ַהּמ  יֶת֣םָ֣לֶה֔ ֖ה  ,טז(כ ' שפ'דב) בידיכם של שתעשו המצוהַוֲעׂש  י  ח  ֹ֥לא תְׁ

ֽה:כָׁ  מָׁ  :ויהיה לכם הזכות הלזה ל־נְׁשָׁ

ם֣ (ד,וילך לאב' ד) [מלבי"ם] ם לז' האומותְוָעָׂש֤ה֣ה 'ָ֣לֶה֔ ָתָֽ יד֣א  ֶ֖ ְׁשמ  ר֣ה  יּ֣וְלַאְרָצ֑םֲ֣אֶׁשֵ֥ ֶ֖ ר  ֵ֥יָ֣הֱאמ  ֹוגַ֣מְלכ  ֹוןּ֣וְלעֵ֛ יחֵ֥ הְ֣לס  . ַּכֲאֶׁש֣רָ֣עָׂש֗

ראו המה המכים, וכן יעשה לז' האומות שאף שישמיד אותם כדי שיק)כט ו( ונכם  ועכ"ז הניח מהם שיפלו ביד בני ישראל כמ"ש לעיל
 :ישאיר מהם

 משמע שישראל עושים הכל. )לא,ה(משמע שה' פועל הכל, ומפשט  )לא,ד(מפשט 

מפרש כי ה' מכה רוב המכה ]מלבי"ם[ -מפרש שה' מכניע שרי האומות, וישראל מכים עמים ללא שרים )היינו עם הרוג(. ה [אלשיך]-ה

ם (ד,לא)ר מעט לישראל להשלים. מתבנית הטעמים של באומות ומשאי קטן מרמז על שני -זקףקטן, -מהפך פשטא זקף – ְוָעָׂש֤ה֣ה 'ָ֣לֶה֔

שני הלימודים יהיו )א( ה' מכניע שרי האומות  [אלשיך]-לימודים, מהפך פשטא מרמז שלפחות לימוד אחד יוצא מפשט הכתוב. בדרך ה

 )לא,ה(שראל הורגים עם הרוג )ללא שר( שזה מתאים לפשט וזה מוציא מהפשט שה' עושה הכל )ב( י

שני הלימודים יהיו )א( ה' מכה רוב המכה וזה מוציא מהפשט שה' עושה הכל )ב( ישראל משלימים מעט מהמכה  [מלבי"ם]-בדרך ה

 שישראל עושים הכל. )לא,ה(באומות וזה מוציא מהפשט של 
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 (התש"פ –ט )התשע"דברים וילך לא,א  6.18 
 

ֶ֣את֣:ט,לאלך דברים וי ֶׁשה  ב֣מ  ְכּת ֣ ַ֣֣הּתֹוָר֣הַ֣הּז את ֣-ַוּי 
ּהֶ֣אל֣ ְּתָנ֗ ַּֽי  יםֶ֣את-ַוָֽ ֔ ְׂ֣שא  יַ֣הּנ  ֔ ו  ֣י֣ל  ְּבנ  ים֣  ֲהנ  ית֣֑ה'-ַהּכ ָֽ ֣ ֹוןְּ֣בר  ל׃-ָּכל-ְוֶאלֲ֣֣֣֣֣֣֣֣ארֶ֖ ָֽ ְׂשָרא  ֶ֖י֣י  ְקנ   ז 

 

ֵ֛דְׁ֣שַנֵ֥ת֣הַ֣לא,י:  וילךדברים  ע  יםְּ֣במ  ֗ ץ׀ֶׁ֣שַ֣בעָׁ֣שנ  ֣ ּק  ר֣מ  אמ ֑ ה֣אֹוָת֣ם֣ל  ֶׁשֶ֖ ו֣מ  ֹות׃ַוְיַצֵ֥ גַ֣הֻּסּכָֽ ָּטֶ֖הְּ֣בַחֵ֥ ְּׁ֣שמ 
 

ֶׁשֶ֖ה )לא,י( ו֣מ  )סלוק( מרכא טפחא, עשויה לפעול בתפקיד סמוכים )כעין מידה כ"ב מל"ב מידות של ר'אלעזר בריה"ג( מדבר שחבירו  – ַוְיַצֵ֥

ץ֣׀להלן על  מי קורא בספר תורה בהקהל שמבורר בדיון )לימוד א(( מוכיח עליו. אפשר שמלמד שני דברים. (ט,לא)דב' וילך )כאן  ֣ ּק  ר֣מ  אמ ֑ ל 
ּהֶ֣אל (ט,לא)דב' וילך -שבהעברת ספר תורה אל המלך ישתתפו המוזכרים ב )לימוד ב( ְּתָנ֗ ַּֽי  ים֣ -ַוָֽ ֲהנ  י(וה)ַ֣הּכ ָֽ ֔ ו  ֣י֣ל  ל֣-ו ְּבנ  ָֽ ְׂשָרא  ֶ֖י֣י  ְקנ   ז 

יום טוב הראשון של חג  כיצד מוצאי )במובן מה המלך או גדול הקהל קורא בהקהל(פרשת המלך  [ח"ז מ"משנה סוטה פ]-וכך נאמר ב
ֵ֛ד֣ לא,י(דב' וילך )בשמיני במוצאי שביעית עושין לו בימה של עץ בעזרה והוא יושב עליה שנאמר  ע  יםְּ֣במ  ֗ ֶׁשַ֣בעָׁ֣שנ  ץ֣׀ ֣ ּק  וגו' חזן מ 

כהן גדול נותנה לסגן והסגן נותנה ל (, מכאן הכהנים)עד כאן ישראלים ולוים הכנסת נוטל ספר תורה ונותנה לראש הכנסת וראש הכנסת
 וכהן גדול נותנה למלך והמלך עומד ומקבל וקורא

 

ץ׀ )לא,י( )רק( שמינית. וכל הני למה לי? צריכי, דאי כתב רחמנא)שנה(גמ'. בשמיני סלקא דעתך? אימא: ב [א,מאבבלי סוטה ] ֣ ּק  , הוה מ 
שעדיין לא הוטלה אע"פ ) דלא מתרמי בשמיטהואף על גב  (בעמדם בערבות מואב 40ע"פ רש"י: שיתחילו למנות משנת )אמינא נימנו מהשתא 

ָּטֶ֖ה, כתב רחמנא שנים של כיבוש וחלוקה( 14מצוות שמיטה כי החלו למנות רק אחרי  ָּטֶ֖ה )רק( ; ואי כתב רחמנאְּׁשמ  בסוף וה אמינא , הְּׁשמ 
ֵ֛ד, כתב רחמנא ("קודם ר"ה של שנה שמינית כי כך משמע מהכתוב "מקץ שבע ע"פ רש"י:) שמיטה ע  ֵ֛דכתב  ; ואיְּבמ  ע  מריש  מינאאוה , הְּבמ 
ֽם: (כג,ד ' אמרוי) שכולן נקראו מועד כדכתיב רש"י:החדשה,  השנהר"ה של ) שתא ם בְׁמֹוֲעדָׁ ֖ ֥אּו א תָׁ רְׁ קְׁ ר־תִּ ש ֲאש  ד  י ק ֑ ֵא֖ רָׁ קְׁ י ֔ה' מִּ ל ה מֹוֲעֵד֣ , כתב (ֵאִ֚

ֹותרחמנא  גַ֣הֻּסּכָֽ ֹות )רק(רחמנא ; ואי כתב ְּבַחֵ֥ גַ֣הֻּסּכָֽ ל-ְּב֣בֹואָ֣כל)לא,יא( פי' יום טוב אחרון, כתב רחמנא , הוה אמינא אְּבַחֵ֥ ְׂשָרא ֗  ,י 

ץ׀ )לא,י( כל הסימנין הללו -צריכי  [א,רש"י סוטה מא] ֣ ּק  ָּטֶ֖ה֣ מ  ֹות֣-וְׁשַנֵ֥תַ֣הְּׁשמ  גַ֣הֻּסּכָֽ ֵ֛ד֣-ו ְּבַחֵ֥ ע   .ְּבמ 

 )סוף(מן  )החל( בשמיני, אמרו שרוצה לומר בשמינית, כלומר השנה השמינית "ח מ"ח[פירוש המשנה לרמב"ם מסכת סוטה פ]
, והיא תחלת השמטה השניה בלי ספק. והקריאה ביום שני של סוכות של אותה השנה, והוא אמרם אי כתב רחמנא )הקודמת( השמטה

ל֣-ְּב֣בֹואָ֣כל )לא,יא(בחג הסוכות הוה אמינא אפילו ביום טוב האחרון, כתב רחמנא  ְׂשָרא ֗ מאתחלתא דמועדא, כלומר מיום ראשון של י 
 ומוסרין ספר תורה מיד ליד לכבוד ולהדור. חול המועד.

כדי לקבוע זמן להקהל צריך לעבור לפחות ארבע דרשות, אפשר שזה מרומז  ]פי' המש' לרמב"ם[-ו ]רש"י[-ו [א,מאבבלי סוטה ]לפי 

ים-ב ֗ בדיוק יתקים מצות מונח רביע בתפקיד של לפחות ארבעה לימודים כדי לברר ממתי החלו למנות שנים לשמיטין ומתי  – ֶׁשַ֣בעָׁ֣שנ 

 "הקהל".

 

ים֣ (י,לא)דב' וילך  [תורה תמימה] ֗ ֶׁשַ֣בעָׁ֣שנ  ץ֣׀ ֣ ּק  ץ׀ )לא,י( )רק(כל הני סימני למה לי, צריכי, דאי כתב  -וגו' מ  ֣ ּק  הו"א נמנו מהשתא ואף  מ 
ָּטֶ֖העל פי דלא מתרמי בשמיטה כתב  ָּטֶ֖ה, ואי כתב ְּׁשמ  ֵ֛דהו"א בסוף שמיטה, כתב  ְּׁשמ  ע  ֵ֛דּבְ֣, ואי כתב ְּבמ  ע  הו"א מריש שתא, כתב  מ 

ֹות גַ֣הֻּסּכָֽ ֹות, ואי כתב ְּבַחֵ֥ גַ֣הֻּסּכָֽ ל-ְּב֣בֹואָ֣כל)לא,יא( הו"א אפילו יום טוב האחרון, כתב  ְּבַחֵ֥ ְׂשָרא ֗ ז(מאתחלתא דמועד - י 
]סוטה מ"א  

יטה, בחג , מקץ שנת השמ)טט: ויש עוד סימן מהפסוק הבא( מפרש צורך הסימן המשולש שבפסוק זה הערה ז[ תורה תמימה] :א'[
הסוכות, במועד, ומפרש דאי כתב מקץ וגו' הו"א נמנו משנת ארבעים והלאה שבערבות מואב נאמרה פרשה זו ואעפ"י דלא מתרמי 
בשמיטה שלא מנו שמיטין עד לאחר שבע שכבשו ושבע שחלקו כמבואר בערכין י"ב ב', לכן כתב שמיטה. ואי כתב שמיטה לבד 

נית, דהא מקץ שבע בסוף שנה במשמע לכן כתב ומועד, ואי כתב במועד הו"א מר"ה שגם הוא הו"א בסוף שמיטה קודם ר"ה של שמי
נקרא מועד, שכן הוא חשוב בפ' אמור כי אלה מועדי ה' גם ר"ה, לכן פי' בחג הסוכות, ואעפ"י דלמעט מר"ה היה די לכתוב מקץ שבע 

ֹותכ"ז פי' שנים שנת השמיטה בבוא כל ישראל לראות, ור"ה לאו זמן ראיה הוא, ב גַ֣הֻּסּכָֽ  :למעט גם פסח ְּבַחֵ֥

ֹות)לא,יא(  גַ֣הֻּסּכָֽ ָּטֶ֖הְּ֣בַחֵ֥ , )טט: מה עושה שנת השמיטה בחג הסוכות של השנה השמינית( שנת השמטה בחג הסכות מאי עבידתה - ְׁשַנֵ֥תַ֣הְּׁשמ 
ט(מינית, אלא לומר לך, כל תבואה שהביאה שליש בשביעית לפני ר"ה אתה נוהג בו מנהג שביעית בשח(שמינית היא

 :]ר"ה י"ב ב'[ 

ֹות)לא,י( ר"ל מאי עבידתה לקרות  הערה ח[ תורה תמימה] גַ֣הֻּסּכָֽ שבסוף שבע שנים שנת השמיטה, הרי כבר יצאה השמיטה  ְּבַחֵ֥
 טט: הערה ח היא מבוא להערה ט. :מר"ה וכבר נכנסת שנה שמינית

ביעית ואיזו זה, זה תבואה שהביאה שליש, ומפרש וה"ק קרא יש לך דבר שהוא של שמינית והוא אסור כש הערה ט[ תורה תמימה]
)טט: אולי רצה ללמד ששנת שמיטה תימשך עד חג הסוכות של שנה  בגמרא ודלמא לא עייל כלל וקאמר רחמנא תשמט ותיזיל עד חג הסוכות

ף   גוְׁח ֤  (כג,טז ' מש'שמ), דכתיב )טט: אל תלמד כך( , ומשני לא ס"דשמינית( ָֽאסִּ את הָׁ ֵצ֣ נָׁ֔  בְׁ שָׁ , מאי אסיף אילימא חג הבא בזמן אסיפה הכתיב הה 
ָך֥  (כג,טז ' מש'שמ) פְׁ בידוע שהביאה שליש לפני ר"ה  הסוכות(טט: ), אלא מאי אסיף קציר, וקים להו לרבנן דכל תבואה שנקצרה בחג בְָׁאסְׁ

אתוקא קרי לה  ֵצ֣ ה בְׁ נָׁ֔  :, וע"ל בפ' משפטים שםה שָׁ

ֹות)לא,י(  גַ֣הֻּסּכָֽ ]פיה"מ ה, סלוק מגביל, כעין רבוי הגבלות. הגבלה שנאמרת בפסוק ש"מצוות הקהל" תתקים ע"פ מרכא מרב – ְּבַחֵ֥

 בחג פסח.ביום האחרון של חג הסוכות, ועוד הגבלה שלא ומוסיף עליה הגבלה שלא תתקיים . חול המועדמיום ראשון של רמב"ם[ 

ָּטֶ֖השלענ"ד נלמדת כך: ועוד הגבלה  ח להתאפיין מההגבלות שנלמדות מטעמי מרכא סלוק של טפחא בתפקיד כפותחת טפ – ַהְּׁשמ 

ֹותהכתוב אחריה  גַ֣הֻּסּכָֽ שנת השמיטה וזה יסייע ללימוד שתבואה שהביאה  –. נוסיף להגבלות אלו את קדושת השנה השביעית  ְּבַחֵ֥

 שליש גידולה לפני ראש השנה השמינית )השנה שאחרי שנת שמיטה( ינהג בה קדושת שביעית.

 

ים (י,לא)דב' וילך  ֗ ֶׁשַ֣בעָׁ֣שנ  ץ֣׀ ֣ ּק  שתי קריאות לכתוב זה. קריאה עם פסק שבה מלת "מקץ" עומדת בפני  מונח רביע, מונח לגרמיה – מ 

 .  []יאר הפסיק-וב [א,מאבבלי סוטה ]-עצמה כפי שנדרש ב
ים (י,לא)דב' וילך אפשר שיש גם קריאה ללא פסק.  ֗ ץֶׁ֣שַ֣בעָׁ֣שנ  ֣ ּק  כא(  –)שמ' תשא לד,כ  -שמשמעותה שעברו שבע שנים כמו ב – מ 

]תוספות השלם כי תשא, השלמות לס' -וכן ב שי )אוצר החכמה([ -]בעלי התוספות ע' שטאבל צריך את שני הכתובים כהסבר 
 שמות, גליס יעקב, ע' קנא )אוצר החכמה([
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
בחריש ובקציר תשבות( )טט:  בשביעית כמו שפירש"י שם כאן למה לי האי קרא רבדאמר שהכתוב מדלמאן  נסיילוקשיא לר"ת מאור 

ֹות׃ (לא,י וילך 'דב) הא נפקא לן הכא מן גַ֣הֻּסּכָֽ ָּטֶ֖הְּ֣בַחֵ֥ ֵ֛דְׁ֣שַנֵ֥תַ֣הְּׁשמ  ע  יםְּ֣במ  ֗ ֶׁשַ֣בעָׁ֣שנ  ץ֣׀ ֣ ּק  ר֣מ  אמ ֑ ה֣אֹוָת֣ם֣ל  ֶׁשֶ֖ ו֣מ  ַ֣וְיַצֵ֥
בשנה הראשונה של שמיטה בשמינית ולמה קורא אותה שנת השמיטה מקץ שבע שנים  האמור בפרשת וילך שפירש"י שם וז"ל

תרי קראי למה לי ואפילו  כוגם כן נדרש בפ"ק דר"ה וא" ,ן שביעית נוהגת בה בקציר של שביעית היוצא למוצאי שביעית עכ"לדיישע
קשה שהרי הוא דורש בפ"ק דר"ה שמוסיפין מחול על  ,למאן דאמר שאין כחריש ובקציר תשבות מדבר בשביעית כמו שפרש"י כאן

 )טט: בוילך(, ת וילך כמו שפירש"י שםשה לי ועניתם לדרוש כן תיפוק ליה מהאי קרא דפרפשותיכם וגו' ולמנהקדש מן ועניתם את 
ומ"מ תרוייהו צריכי  ,וי"ל שמה שפרש"י בפרשת וילך גבי מקץ שבע שנים היינו אליבא דמאן דאמר דהאי קרא דהכא מדבר כשביעית

ו לאסור בסחורה ולהתחייב לביעור וכשאר דיני פירות נייהוה מינא דהאי כנוהג מנהג שביעית בשמינית ה)טט: בוילך( אי מהתם ד
ת הארץ כיון דנפקא שביעית שריא אפילו דובשביעית אכל לחרוש ולקצור ולעבוד לצורך אותם פירות לא הייתי אוסר דדבר התלוי כע

יך בפירות שגדלו וניחא דדריש מהאי קרא דהכא תוספת שביעית דאי לאו הכי מאי תוספות שי ,לפירות שביעית קמ"ל אידך קרא
בשנה משמעה נוהגים קדושת שביעית  טט: הקריאה ללא פסק. "הרבשביעית כמאי דאסירי בשמינית כך פי' בעלי התוספות בפ"ק ד

של  ואין נוהגים איסורי שביעיתבפירות שהביאו שליש גידולם בשביעית )מסחר , ביעור ושאר דיני פירות שגדלו בשביעית(.  שמינית

 ת הארץ.חריש קציר ועבוד

 

ים (י,לא)דב' וילך  ֗ ֶׁשַ֣בעָׁ֣שנ  ץ֣׀ ֣ ּק  ץ֣׀ מונח רביע, מונח לגרמיה – מ  ֣ ּק  מלמד שמלת "מקץ" כאן מלמדת על זמן שאחרי  מונח לגרמיה - מ 

 ר"ה של השנה השמינית ולא על סיום השנה השביעית.

ץ׀ֶׁ֣שַ֣בעָׁ֣שנ ֣֗ (י,לא)דב' וילך  [)אוצר החכמה( ]יאר הפסיק, הרב י"א שפירא ֣ ּק   ,א(טו ' ראהדב)-ברבינו בחיי ז"ל שמקץ זה לא דמי ל 'עי. יםמ 
קֵ֥  ֖ים ץמִּ נִּ ֽב ע־שָׁ ה ש  ֥ ֲעש  ֽה ת  טָׁ מִּ , ואף (בפר' ראה מדבר בשמיטת כספים שנשמטים רק בסוף שנה השמיטה )טט: האמור גבי שמיטה לעיל )טו א( :שְׁ

מכלל השבע, דשמיטה אינה משמטת אלא  אמור בשמיטה הואששניהם הכוונה סוף, מ"מ קץ האמור כאן הוא חוץ למספר השבע, וה
 .סוטה מ"א א' 'כסוף, עכ"ד עיי"ש. ומדויק כאן המפסיק, דר"ל כשהשביעית כבר נפסקה ונגמרה לגמרי ועי

 

ץ׀ (י,לא)דב' וילך עשויה להיות קריאה עם פסק בצורה הבאה  ֣ ּק  ר֣מ  אמ ֑ ה֣אֹוָת֣ם֣ל  ֶׁשֶ֖ ו֣מ  הקהל בעת לומר = לקרוא את פרשות  ַוְיַצֵ֥

ץ׀שיחול ה ֣ ּק  ֶׁשֶ֖ה )לא,י(. כדי להוכיח זאת נזכיר את שאמרנו בפתיחת העיון  מ  ו֣מ  )סלוק( מרכא טפחא, עשויה לפעול בתפקיד  – ַוְיַצֵ֥

( מוכיח עליו. אפשר שמלמד שני (ט,לא)דב' וילך סמוכים )כעין מידה כ"ב מל"ב מידות של ר'אלעזר בריה"ג( מדבר שחבירו )כאן 

 מי קורא בספר תורה בהקהל. וד א()לימדברים. 

]רש"י -בביאור האם הקהל חייב בקריאה של מלך כ ירח האיתנים, סימן כג, ד, ד"ה ע' רצו, רייזמן צבי, )אוצר החכמה([ –]רץ כצבי 
, מצוה ]ספר החינוךוכמשמע בע' רצז ע"פ  ]רמב"ם הל' חגיגה פ"ג,ה"ד?[-או שבאין מלך יקרא גדול העם כמשמע מ בבלי מגילה ה,א[

שלא כתב בשרשי המצוה שהמלך הוא הקורא, אלא שהוא מחויב לקרוא אם יש מלך. עיקר שורש המצוה הוא עצם ההיקהלות  תריב[

הנה מבואר בש"ס סוטה )מא,א( דהמלך היה קורא, ואיני  ]מנחת חינוך אות ב[-והקריאה לחיזוק יראת ה'. ובע' רחצ ציטט ממה שכתב ה

עליו  גדול שבדורוכך היא דדווקא מלך, ואם אין מלך בישראל אין מצוה כלל, ... ואפשר דלאו דווקא מלך, רק יודע אם הלכה למשה מסיני 

ץ׀ (י,לא)דב' וילך בצורה הבאה  עם פסקטט: הקריאה היה המצוה אם לא היה מלך, וכן נראה מצד הסברא.  ֣ ּק  ר֣מ  אמ ֑ ה֣אֹוָת֣ם֣ל  ֶׁשֶ֖ ו֣מ   ַוְיַצֵ֥

ּהֶ֣אל (ט,לאוילך )דב'  צירוף של שני פסוקיםהיא  ְּתָנ֗ ַּֽי  יםֶ֣את-ַוָֽ ֔ ְׂ֣שא  יַ֣הּנ  ֔ ו  ֣י֣ל  ְּבנ  ים֣  ֲהנ  ית֣֑ה'-ַהּכ ָֽ ֣ ֹוןְּ֣בר  ל׃-ָּכל-ְוֶאלֲ֣֣֣֣֣֣֣֣ארֶ֖ ָֽ ְׂשָרא  ֶ֖י֣י  ְקנ   ז 

ץ׀ (לא,י וילך 'דב) ֣ ּק  ר֣מ  אמ ֑ ה֣אֹוָת֣ם֣ל  ֶׁשֶ֖ ו֣מ  ובדיעבד  (ט,לא)דב' וילך -מתיחסת אל הכהנים, הלוים, וזקני ישראל המוזכרים באֹוָת֣ם֣. מלת  ַוְיַצֵ֥

 גדול העם בדורו מביניהם יקרא את פרשות הקהל לחיזוק יראת ה' והערבות ההדדית בכלל ישראל.

 

ץ׀ )לא,י(...  ֣ ּק  ים֣ מונח לגרמיה - מ  ֗  מלמד לפחות ארבעה דברים. ולהלן ארבעה דברים לפי פירוש  מונח רביע, -ֶׁשַ֣בעָׁ֣שנ 

ן למועדי רגל יכרע ויפול תחת ארבעה אבות נזיקים מוטבעים ביצירתו ומהם ... האדם מצד טבעו עלול ומוכ [ליקוטי אנשי שם] 
 יותיו. ובענינים הכרחיים אליו שהם המונעים הראשיים המטרידים את האדם מהשגת שלימ

 .ז"ל לסבה חמשית בפרק ל"ד חלק א' )רמב"ם( הכרח היולאניתי אשר הוא צריך אל המזון ואל הלבוש ... חשבה הרב המורה א(טט: )
י מצבי הכוכבים בתנועותיהן  ... יולידו ואפילו ימצאו אליו כל צרכיו ... עוד יולדו בתקופות הימים טרדות ובהלות ומש (טט: ב)

 בגופות האדם הרבה חליים פגעים ונגעים ... שהאריך בזה בעל בחינת העולם.

 .ובזולתו פרק י"א חלק שני )טט: ?(המעיקים אשר מצד הזולת ... שזכר הרב המורה בתחלת פרק ע' (טט: ג)
ירושת הדעות הכוזבות אשר יושמו בפי הלומדים מחסרון ידיעת המלמדים אם מרוע אמונותיהם  ודעותיהם אם מהשבושים  (טט: ד)

 ... אשר יפלו בלמוד
 זה(לערבים זה זמן  הקהל הואע"פ מאור ושמש זמן טט: )דברי התורה מפי המלך באותו פומבי הנפלא  כיוון בחכמת בוראו כי לשמיעתם את

שמיטה כבר  )מוצאי(יכון זמן מיוחד שבו יושלמו כל הענינים מהארבעה הצדדים הנזכרים על צד היותר שלם שאפשר. ... בהיות 
ּוִּ֤  כא(,כה ' בהרוי)כי נאמר  מטריד הראשוןנסתלק ה יוְׁצִּ י   יתִּ תִּ כָׁ ת־בִּרְׁ ם א  כ ֔ ֖ה לָׁ נָׁ ית ב שָׁ ֑ שִּ ת   ה שִּ ב וְׁעָׁשָׁ ת־ה תְׁ הא  ֹ֖לש ּואָׁ֔ ֽים לִּשְׁ נִּ והנה בהיות  :ה שָׁ

הוא הנזק הנמשך מבלתי שווי תקופות  (המעיקים -והמעיק השלישי )טט המטריד השני  המיוחד מכל המועדים חג הסוכות כבר נסתלק
גנבים הימים ... כי ברבות העם המתעסקים במצוה יראה כח ההשגחה אפילו על הדברים המתרגשים לבוא בעודם בבתיהם כמו מ

 )טט ההשגחה המופלגת מגינה על הכל(ומשמירות גרועות. 
 מונות הנפסדותאקריאת התורה תסיר שבוש הדעות וה הלמוד הרביעי

 

ֹות׃לא,י:  וילךדברים  גַ֣הֻּסּכָֽ ָּטֶ֖הְּ֣בַחֵ֥ ֵ֛דְׁ֣שַנֵ֥תַ֣הְּׁשמ  ע  יםְּ֣במ  ֗ ץ׀ֶׁ֣שַ֣בעָׁ֣שנ  ֣ ּק  ר֣מ  אמ ֑ ה֣אֹוָת֣ם֣ל  ֶׁשֶ֖ ו֣מ  ַ֣וְיַצֵ֥
ר (לא,י) אמ ֑ נח מרבה, אתנח מגביל, רבוי הגבלות בצווי. אפשר כי מגביל את הקורא להיות אחד לכתחילה מלך, בדיעבד גדול מו – אֹוָת֣ם֣ל 

 .[ח"ז מ"משנה מסכת סוטה פ]-הקריאה צריכה בלשון הקודש ובפרשיות מסוימות כנאמר ב ]מנחת חינוך[הדור. 
ָּטֶ֖ה (לא,י) ֵ֛דְׁ֣שַנֵ֥תַ֣הְּׁשמ  ע  תפקיד כעין קבוצת פרטים העשוי להתרחב, תביר מחלק בקבוצת תביר מרכא טפחא, מרכא טפחא ב – ְּבמ 

פטור ממצות הקהל  (בא"י )כגון שאין לו אדמהכל הפטור מן הראייה  [ב"ה,רמב"ם חגיגה פ"ג]הפרטים וממעט חלקם אפשר שזה כפסק 
ל֣-ְּב֣בֹואָ֣כל א(לא,י)חוץ מן הנשים והטף והערל, אבל הטמא פטור ממצות הקהל שנאמר  ְׂשָרא ֗ ה אינו ראוי לביאה, והדבר ברור וזי 

 מוסיף גר תושב להקהל בתנאי שיש לו קרקע. ]הכתב והקבלה דב' לא[ .שהטומטום והאנדרוגינוס חייבין שהרי הנשים חייבות
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 ט(-)התשע"ח דברים האזינו לב,א 6.19 
 

י  דברים וילך לא,ל: ֵר֥ בְׁ ת־דִּ ל א  ֵא֔ רָׁ ִּשְׁ ל י ֣ ה  ה בְָׁאזְׁנֵי  כָׁל־קְׁ ר מ ש ֗ ֵב֣ ֽם: פו יְׁד  ד ֻתמָׁ ֖ את ע  ה ה ז ֑ ֖ ירָׁ שִּ  ה 

י: דברים האזינו לב,א: ָֽ י־פ  ְמר  ֶרץ֣א  עָ֣הָאֶ֖ ְׁשַמֵ֥ ָ֑רהְ֣ות  םַ֣וֲאַדּב  י  ֵ֥ינּוַ֣הָּׁשַמֶ֖ ַ֣הֲאז 
ם )דב' הא' לב,א( י  ֵ֥ינּוַ֣הָּׁשַמֶ֖ דרש רבה )דפוס האלמנה ממבוא מהרז"ו ] ע"פ)סלוק( מרכא טפחא, בתפקיד כעין מידת סמוכים ) – ַהֲאז 

)כב( כעין מידה  (ל"ב מידות שהתורה והאגדה נדרשת בהםכהמשך למספור ל, ל"גשהיא מידה מידה א'  הוצאת ווגשלבכגון  האחים ראם([ו
כגון בין תפקידי תבנית הטעמים מרכא טפחא בראש חצי פסוק )ב( רמז )כג( מדבר שהוא מוכיח על חבירו,  ומידה מדבר שחבירו מוכיח עליו, 

ם )דב' הא' לב,א(-. היינו שהנאמר ב)א(-)ב( ל-פסוק או פסוק )א( שלפניו. ואפשר שלפעמים ירמז ללמוד מ ללמוד מענין מחצי י  ֵ֥ינּוַ֣הָּׁשַמֶ֖  )דב'וגו'  ַהֲאז 

ֽם: .(א,לל וילך ד ֻתמָׁ ֖ ֖תֹו ע ֽמֹו: פ  (מג)דב' הא' לב,-בע  מָׁ ֥ר ַאדְׁ אתהוא  וְׁכִּפ  ז ֑ ה ה  ֖ ירָׁ י ה שִּ ֵר֥ בְׁ  .(,לאל וילך )דב'-שב דִּ

 
 [הלכה לא, מסכתות קטנות מסכת דרך ארץ פרק המינין]

ָ֑רה םַ֣וֲאַדּב  י  ֵ֥ינּוַ֣הָּׁשַמֶ֖ , כנגד מי אמר דוד מקרא הזה לא אמרו ישת חשך סתרו זו היא שנאמרה על ידי דוד מלך ישראל, שנאמר, ַהֲאז 
, והוא שוכן בשלש מאות ותשעים רקיעים, אלא כנגד שבחו של הקדוש ברוך הוא, שהוא שליט בעולמו, הוא יחיד אחד, ושמו אחד

ובכל רקיע ורקיע שמו וכנויו נקוד עליהם, ובכל אחד ואחד משרתים ושרפים ואופנים וכרובים וגלגלים וכסא הכבוד, ואל תתמה 
לך בדבר זה, שהרי מלך בשר ודם יש לו כמה מקומות, אחת של חמה ואחת של צנה, ועליך להביט בדבר זה, על אחת כמה וכמה למ
 ' נשאבמ) חי העולמים שהכל שלו, ובזמן שהן עושין רצונו של מקום, שוכן על ערבות בשבעה רקיעים ואין מתרחק מהם כלום, שנאמר

ֽיו: פ ,פט(ז ר ֵאלָׁ ֵב֖ ְׁד  ים ו י ֑ ֵנ֣י ה כְֻׁרבִּ ין שְׁ ֵב֖ ובשעת הכעס עולה ויושב בשמי מרום והכל צועקים ובוכים ואין קולם נשמע וגוזרין צום , מִּ
 .ומתפלשין באפר ומתכסים בשקים ומורידין דמעות

ם )דב' הא' לב,א( י  ֵ֥ינּוַ֣הָּׁשַמֶ֖ מסכת דרך ארץ ]-)סלוק( מרכא טפחא, בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, כאן כנדרש ב – ַהֲאז 

בשעת הכעס , )ב( רקיעים בזמן שהן עושין רצונו של מקום, שוכן על ערבות בשבעההשמים מיצגים )א(  [הלכה לא, פרק המינין
 והכל צועקים ובוכים ואין קולם נשמע רקיעים שלעיל(  390)טט: אפשר שאלו  עולה ויושב בשמי מרום

ָ֑רה֣ )דב' הא' לב,א( אתנח כמגביל, )א( בזמן שעושים רצונו של מקום אין מתרחק משבעה רקיעים )ב( בזמן שאין עושים רצונו  – ַוֲאַדּב 

 צמו מלשמוע קולם.כביכול המקום מגביל ע

 
 [ספרי דברים פרשת האזינו פיסקא שו]

ם דבר אחר י  ֵ֥ינּוַ֣הָּׁשַמֶ֖ ֶרץ֣ ולפי שהיה רחוק מן הארץ אמר האזינו השמים לפי שהיה משה קרוב לשמים לפיכך אמר ַהֲאז  עָ֣הָאֶ֖ ְׁשַמֵ֥ ְות 
י ָֽ י־פ  ְמר    ,א 

יִּם   (ב,ישעיה א) בא ישעיה וסמך לדבר מ   ֤עּו שָׁ מְׁ ץ  מן השמים שהיה רחוקשִּ ר  ֣ינִּי א ֔  .שהיה קרוב לארץוְׁה ֲאזִּ

ֽי: (ישעיהו א,ב) עּו בִּ שְׁ ֥ ם פָׁ י וְֵׁה֖ תִּ מְׁ י וְׁרֹומ ֔ תִּ לְׁ ֣ ר בָׁנִּים  גִּד  ֵב֑ י ֖ה' דִּ ֥ ץ כִּ ר  ֣ינִּי א ֔ ֲאזִּ יִּם  וְׁה  מ   ֤עּו שָׁ מְׁ  שִּ

ע֣()דב' הא' לב,א ְׁשַמֵ֥ על נבואת ישעיהו שהוא היה בארץ  [פיסקא שו ספרי]-מרכא )=מאריך( רוצה לומר רחוק וזה מפורש ב - - ְות 

 ורחוק מן השמים. מכאן מלמד לנדרש, שמשה שהיה על הארץ )על החומר( היה רחוק מן הארץ )מן הנושא החומרי(.

ֵ֥ינּו )דב' הא' לב,א( מרכא )=מאריך( לפי שנדרש שמשה רחוק מן הארץ משמע שכאשר נדרש שהוא קרוב לשמים אז השמים  – ַהֲאז 

ֵ֥ינּוחוקים ואפשר שלכך מרמז טעם ר  מרכא )=מאריך( רוצה לומר רחוק. – ַהֲאז 

ֵ֥ינּו-לפי ש ְׁשַמֵ֥ע-הוא לקרוב ו ַהֲאז  יִּם   (ב,ישעיה א)הוא לרחוק, בא ישעיה ואמר  ְות  מ   ֤עּו שָׁ מְׁ מהפך פשטא, לקרב הרחוק לרחוק  – שִּ

, שהם עדים ולא יוכלו לומר האחד לא והאזנה ושמיעה לארץ ליתן האזנה ושמיעה לשמים [יסקא שופספרי ]והקרוב לקרוב כדי 

 שמעתי והאחר לא האזנתי.

 
 :דלב,י האזינודברים 
ת ר ֶחְמַא֨ ֣ב ָּבָק֝ אן ַוֲחל  ם צ ֗ ֶלב-ע  ים ח ֨ ֝ ים ָּכר  ֤ יל  ָֽי ְוא  ים ָבָׁשן ֣-ְּבנ  ֔ ם ְוַעּתּוד  ֶלב-ע  ֶ֖ ְל֣יֹות ח  ָּט֑ה ּכ  ָנֶ֖ב-ְוַדם ח  ְׁשֶּתה ע  ֶמר׃-ּת  ֣ ָחָֽ

וכמו שהאדם במזונו צריך פעמים ביום הלחם והרבה פעמים המים, לקיום ... אוצר החכמה[  21בוהב יצחק, ע' ]מנורת המאור, א
גופו בבריאות, גם כן לקיום הנפש צריך מענייני המצות בזמנים ידועים ומענייני האגדות בכל עת, לפי שהם צריכין לשניהם להתמיד 

יך לבו של אדם לכל עצה טובה.  כדגרסינן במסכת שבת פרק רבי עקיבא )פז,א(: הנפש ולקיום הגוף; וגם דברי אגדה צריכין להמש
דברים שמשבבין דעתו של אדם. לבסוף פירש מתן שכרה,  יט,ח(ית' )שמ'רבי יהודה אומר: בתחילה פירש ענשה, כדכתיב: "וישב משה" 

 .כדכתיב" "ויגד משה" )שם שם ט( דברים שמושכים לבו של אדם כאגדה

' ה(,כח 'תה)בפסוק ...  ֻע֣לת הָ֭ ל־פְׁ ינּו א  י ֹ֤לא יָׁבִּ֡ ֤ ֤ח ם  )דב' עקב ח,ג( בספרי פר' עקב דרשו. ... רבי יהושע אומר אלו האגדותוגו'.  כִּ ל  י ֹ֣לא ע ל־ה  כִּ֠

ם ָֽאדָׁ֔ ֣ה הָׁ י  דֹו  יִּחְׁ ֽם: )דב' עקב ח,ג(, זה מקרא, לְׁב  ֥ה הָָׁאדָׁ י  ֽי־֖ה' יִּחְׁ א פִּ ֥ י ע ל־כָׁל־מֹוצָׁ ֛ ּור:  )דב' הא' לב,יג(....  לכות ואגדותאלו ה  כִּ יׁש֣צָֽ ֵ֥ ַחְלמ  ֶמן֣מ   ְוֶׁשֶ֖

ת )דב' הא' לב,יד( זה תלמוד: ר ֶחְמַא֨ ֣ב ָּבָק֝ אן ַוֲחל  ם צ ֗ ֶלב-ע  ים ח ֨ ֝ ם; אלו קלים וחמורים וגזירות שוות ודינין ותשובות ָּכר  ֶלב-ע  ֶ֖  ח 
ְליֹ֣ות ָּט֑ה ּכ   ;אלו הלכות שהן גופי מקרא ח 

ת ר ֶחְמַא֨ ֣בוַ֣ ָּבָק֝ אן ֲחל  ם צ ֗ ֶלב-ע  ים ח ֨ ֝ תקדמא ואזלא )מונח רביע( קדמא ואזלא, אפשר כי  – ָּכר  ר ֶחְמַא֨ קדמא ואזלא הראשון  – ָּבָק֝

אןפר' שמות על "וימררו את חייהם". אפשר כי -זהר-מלמד על כלל המידות שהתורה והאגדה נדרשות בהן. דרשה הדומה לנדרש ב ם צ ֗ -ע 
ֶלב ים ח ֨ ֝  א השני הוא כעין כלל בכל הלכה לגופה ועליו נדרשים במידות פרטי ההלכה המסוימת.קדמא ואזל – ָּכר 

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 התש"פ( )בהשתתפות נחלת יעקב(-)התשע"ט דברים האזינו לב,א 6.20 
 

יםֲ֣על֣  דברים האזינו לב,ב:  ֶ֖ יב  ְרב  ֶׁשאְ֣וכ  י־ֶד֔ םֲ֣על  ֣ יר  ְׂשע  יּ֣כ  ֑ ְמָרת  ל֣א  ַּזֵ֥לַּ֣כַּטֶ֖ יּ֣ת  ְקח ֔ ל  ףַּ֣כָּמָטר֣  ֶׂשב:ַיֲער ֤ ָֽ  י־ע 

ף֣מלת   )=תו"ת([ תורה תמימה]משמעה חיתוך והשימוש בה בענין גשם מביא ללימודים היוצאים מפשט הכתוב כולו בענין גשם. ַיֲער ֤

י (בלב,)מביא לימודים אחדים מתנאים שונים על  ְקח ֔ ל  ףַּ֣כָּמָטר֣  קטן בתפקיד שני -קטן, זקף-מהפך פשטא זקף –שתבנית טעמיו ַיֲער ֤

ם. לימוד אחד בקשר לגשם מהפך פשטא בתפקיד שלפחות אחד מהלימודים יוצא מפשט הכתוב. ואלו הלימודים בהם לימוד התורה לימודי
מומשל לגשם. יש לימוד תורה שהוא כמו גשמי ברכה לאדמה כך הוא ברכה ללומד לשמה, זה הלימוד של רבי בנאה, ויש הדרכה ללמד 

 גשם מתבקעת לטיפין, זה הלימוד של רבי יהודה. תורה בכללים ואח"כ בפרטים כמו שטיפת 

ףויש לימוד המקשר בין פשט המלה  ף֣ ר' אליעזר בנו של ר' יוסי הגלילי אומר, ובין לימוד התורה שהוא יוצא מהפשט  ַיֲער ֤  משמעבַיֲער ֤

פּו־ שָׁ֥  ,ד(כא ' שפ'דב) ֽרְׁ ֖ה םוְׁעָׁ גְׁלָׁ ע  ת־הָׁ  ]ספרי[ ט(דברי תורה מכפרים על שפיכות דמיםמה עגלה ערופה מכפרת על שפיכות דמים אף , א 

ףמוציא מפשט המלה  ברכיה 'ר-ו   כחיתוך ודורשו כעורף ואז מקשרו לפשט הכתוב בגשם ַיֲער ֤

 

ף֣ (ב)דב' הא' לב, )=תו"ת([ תורה תמימה] (לימוד א) תניא, היה רבי בנאה אומר, כל העוסק בתורה שלא לשמה נעשית לו סם  -וגו' ַיֲער ֤
י (בלב,) אמרהמות, שנ ְקח ֔ ל  ףַּ֣כָּמָטר֣  ֲעז ֽבּו: (,ב)משלי ד ]אין לקח אלא תורה, שנאמר, ַיֲער ֤ ֽל־ת  י א  תִּ֗ ֹורָׁ ם ֽת֝ ֑ כ  י לָׁ תִּ ֣ ֹוב נָׁת  ח טָ֭ ק  ֣ י ל  ֤ ואין [, כִּ

פּו־ שָׁ֥  ,ד(כא ' שפ'דב)עריפה אלא הריגה, שנאמר  ֽרְׁ ֖ה םוְׁעָׁ גְׁלָׁ ע  ת־הָׁ  :]תענית ז' א'[ ח( א 
אה הבאור משום דכמו שהמטר הוא ברכה לעולם בעת הדרשו כך הוא נחשב לקללה כשיורד שלא בזמנו כגון נר []תו"ת הערה ח

בשעת קציר וכדומה, כנודע. ואפשר לתאר ירידתו בזמנו בתואר ירידה לשמה, כלומר, לשם הדרישה והצורך לו, והירידה שלא בזמנו 
֣  ,יח(משלי ג)וסק בתורה לשמה נעשית לו סם חיים שנאמר ירידה שלא לשמה, ולכן אמר מקודם לזה בגמרא כאן כל הע - יִּ יא יםֵעץ־ח   הִָּ֭

ים ֣ ֲחזִּיקִּ , וכמו המטר היורד בעתו ובזמנו, דהיינו ירידה לשמה, כמש"כ מביא ברכה לעולם, וכנגד זה אמר דהלומד שלא לשמה ּהבָׁ֑  ל מ 
ף֣ (בלב,)מביא קללה לעולם, ומסמיך זה על הלשון  נעשית לו סם המות, והיינו כמטר היורד שלא בזמנו, דהיינו שלא לשמו, ַיֲער ֤

י ֔ ְקח  ל  , כמבואר. ואמנם יש להעיר במה שאמר מקודם כל העוסק בתורה לשמה נעשית לו סם חיים, ומסמיך זה על הפסוק ַּכָּמָטר֣ 
֣  ,יח(משלי ג) יִּ יא יםֵעץ־ח  ים הִָּ֭ ֣ ֲחזִּיקִּ יערף  מיך אותו המאמר ג"כ על פסוק זה שלפנינו ולפרשועוד על פסוקים שונים, למה אינו מס ּהבָׁ֑  ל מ 

ֽל ' וזה"ב לג,כח(דב) מענין ברכה, מלשון פּו טָׁ ֥ע רְׁ יו י  ֖ מָׁ ֽל ,כ(משלי ג)ברכה(,  ירוש)פ ַאף־שָׁ ֲעפּו־טָׁ ים יִּרְׁ קִּ֗ חָׁ שני הענינים נסמכים והיו לפי"ז :, ּ֝ושְׁ
)טט: אבל תבנית הטעמים מרמזת  בשני מובנים בענין אחדשון יערף , ועפ"י הבאור שכתבנו. וצ"ל דלא ניחא ליה לפרש הלבפסוק אחד

 :. ועיין מש"כ להלן אות י"טלשני ענינים(

י (בלב,) ְקח ֔ ל  ףַּ֣כָּמָטר֣  קטן בתפקיד שני לימודים, מהפך פשטא בתפקיד שלפחות אחד מהלימודים -קטן, זקף-מהפך פשטא זקף – ַיֲער ֤

המטר הוא ברכה לעולם בעת כשם שלימוד התורה למטר  ממשילפשט כרבי בנאה שהפסוק היוצא מה )לימוד א(יוצא מפשט הכתוב. 
משלי )כל העוסק בתורה לשמה נעשית לו סם חיים שנאמר ללומד תורה  הנמשל. הדרשו כך הוא נחשב לקללה כשיורד שלא בזמנו

֣  ,יח(ג יִּ יא יםֵעץ־ח  ים הִָּ֭ ֣ ֲחזִּיקִּ ו, דהיינו ירידה לשמה, כמש"כ מביא ברכה לעולם, וכנגד זה אמר , וכמו המטר היורד בעתו ובזמנּהבָׁ֑  ל מ 
 דהלומד שלא לשמה נעשית לו סם המות, והיינו כמטר היורד שלא בזמנו, דהיינו שלא לשמו,

מהפך )טט: אבל תבנית הטעמים "  בשני מובנים בענין אחדוצ"ל דלא ניחא ליה לפרש הלשון יערף " העיר ]תורה תמימה[אמנם 

ף (בלב,) קטן, מעמידה שני מובנים במלת-פשטא זקף  (גשם ברכה לעומת גשם קללה –ַ֣יֲער ֤

 איך ללמוד את התורה, בכל נושא קודם בכללות הענין ואח"כ בפרטי הענין.  ממשילהיוצא מהפשט כרבי יהודה שהפסוק  (לימוד ב)

ף֣ (ב)דב' הא' לב, [תורה תמימה] לם הוי כונס דברי תורה כללים ומוציאם פרטים, שאם אתה תניא, היה ר' יהודה אומר, לעו -וגו' ַיֲער ֤
י (בלב,) כונסן פרטים מיגעין אותך ואינך יודע מה לעשות, שנאמר ְקח ֔ ל  ףַּ֣כָּמָטר֣  ח  (,ב)משלי ד ]אין לקח אלא תורה, שנאמר ַיֲער ֤ ק  ֣ י ל  ֤ כִּ

ֲעז ֽבּו: ֽל־ת  י א  תִּ֗ ֹורָׁ ם ֽת֝ ֑ כ  י לָׁ תִּ ֣ ֹוב נָׁת  לשון כניסה. משל לאדם שהלך בדרך וצריך מאה זוז, אם נוטלן בפרוטות מיגעין  ואין עריפה אלא[ טָ֭
 :]ספרי[ י(אותו, אבל אם מצרפן לסלעים פורט ומוציא בכל מקום שירצה

הכונה, כי בכלל מצות התורה פרטיהם נכנסים תחת סוג כללי אחד, למשל מצות שבת נכנסת בסוג כללי אחד מאבות   []תו"ת הערה ח
ל אב נפרט לכמה תולדות דומות לו, וכן ענין טומאה בכלל מסתעף לכמה פרטים ראשון לטומאה, שני ושלישי לטומאה, מלאכות וכ

ודברים שמקבלים ואין מקבלים טומאה, וכדומה, וכן כמה וכמה מצות. ואם נתחיל ללמדן מפרטיהן אנו מתיגעין ולא נעמוד על 
ףַ֣יעֲ֣ברורן, משא"כ אם נקבע כללים כללים. ומפרש  פּו־ שָׁ֥  ,ד(כא ' שפ'דב)מלשון בקיעה וחתיכה, ]כמו ר ֤ ֽרְׁ ֖ה םוְׁעָׁ גְׁלָׁ ע  ת־הָׁ [, והיינו א 

שהתורה יסודה כללים והמה יבקעו פרטים פרטים, והמשיל זה למטר שרבוי מים בכמות גדולה מתבקע לטיפין טיפין. וגם יש לפרש 
שע"י זה נתפס הענין בזכרון קיים ]עי' מ"ש לעיל סוף פרשה וילך כונת הדרשה עפ"י מ"ש אין תורה נקנית אלא בסימנים וזהו מפני 

 :רבץ, ועוד -, שע' וצ' מתחלפין, כמו ארעא ארץ, רבע יערף כמו יצרףבפסוק שימה בפיהם[. ומפרש 

 

ף֣ (ב)דב' הא' לב, [תורה תמימה] (לימוד ג) פּו־  ,ד(כא ' שפ'דב) משמעביערף  תניא, ר' אליעזר בנו של ר' יוסי הגלילי אומר, -וגו' ַיֲער ֤ ֽרְׁ וְׁעָׁ

ה םשָׁ֥  ֖ גְׁלָׁ ע  ת־הָׁ  :]ספרי[ ט(מה עגלה ערופה מכפרת על שפיכות דמים אף דברי תורה מכפרים על שפיכות דמים,  א 
נראה דערך הכפרה ע"י דברי תורה היא כעין כפרה אשר ע"י עגלה ערופה, והיינו על כלל ישראל מטעם ערבות ורק    []תו"ת הערה ט
נודעה וכמו בע"ע כמבואר ס"פ שופטים, או גם ברוצח ידוע רק שאי אפשר לדונו כגון שלא אתרו ביה, וכעין מ"ש  ברציחה שלא

בזבחים פ"ח ב' בענין דכתונת של כה"ג מכפרת על שפיכות דמים יעו"ש. אבל ברוצח עצמו אין שייך לומר שדברי תורה יכפרו עליו. 
היינו רק שמגנת מן היסורין ומצלת מן מכשול שלא יבא לידי חטא וכן אין הצבור ומ"ש בסוטה כ"א א' תורה אגונא מגני ומצלא, 

 )ס"פ מסעי( ולארץ לא יכפר לדם כי אם בדם שופכו: מתכפר בד"ת ברוצח בר קטלא, אם לא דנוהו, כמש"כ

 

ףַּ֣כָּמָטר֣  (ב)דב' הא' לב, [תורה תמימה] (לימוד ד) ף֣ (בלב,) א"ר ברכיה, כתיב -ַיֲער ֤ יַיֲער ֤ ֔ ְקח  ל  ]מכיון[ שכפו ערפן לתשובה , ַּכָּמָטר֣ 
 ]ירושלמי תענית פ"ב ה"א[:יא( מיד הגשמים יורדים

ף֣לרמז ואסמכתא הוציא המלה   []תו"ת הערה יא למובן עורף להורות כי לירידת גשמים צריך רחמים  )לירידת גשם( מפשטהַיֲער ֤
א כתיב הפעל הרגיל אצל מטר, ירוה, תמטיר, וכדומה. וע"ע לפנינו בפ' מרובים וכפיית עורף לתשובה. ויתכן דדייק לדרוש כן מדל

ֽה: ,ו(ב 'בר) בראשית בפסוק מָׁ ֲֽאדָׁ ֽת־כָׁל־פְֵׁנֽי־הָׁ ה א  ֖ קָׁ שְׁ ץ וְׁהִּ ר  ֑ אָׁ ן־הָׁ ֣ה מִּ ֲֽעל  ד י   באה ג"כ דרשה בענין זה: וְֵׁא֖

 

 לימודים אחרים עוסקים בפשט הכתוב בענין גשם.
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
ֵ֥םדברים האזינו לב,ג:   יׁ֣ש  ֵ֛ ינּו׃ּ֣֣כ  ָֽ אֹלה  ֶֶ֖דל֣ל  ּו֣ג  'ֶ֣אְקָר֑אָ֣הבֵ֥ ֣הֶ֖

ְֽך:֣:ח,י עקב דברים ן־לָׁ ֽת  ר נָׁ ֥ ה ֲאש  ֖ ץ ה ט בָׁ ר  ֥ אָׁ יָך ע ל־הָׁ ת־֣ה' ֱאֹלה ֔ כְׁתָׁ  א  עְׁתָׁ ּוֵבֽר  ֑ בָׁ ֖ וְׁשָׁ תָׁ לְׁ  וְָׁאכ 

לְׁ ֣(ח,י ' עקבדב)שנאמר:  -אמר רב יהודה: מנין לברכת המזון לאחריה מן התורה  [בבלי ברכות כא,א] תָׁ  וְָׁאכ  כְׁ עְׁתָׁ ּוֵבֽר  ֑ בָׁ ֖ וְׁשָׁ . מנין לברכת תָׁ
ינּו׃ לב,ג( 'הא ')דבשנאמר:  -התורה לפניה מן התורה  ָֽ אֹלה  ֶֶ֖דל֣ל  ּו֣ג  'ֶ֣אְקָר֑אָ֣הבֵ֥ ֵ֥ם֣הֶ֖ יׁ֣ש  ֵ֛ )רב יהודה לימד על שתי ברכות מן התורה, לכאורה  ּכ 

, וברכת המזון לפניה מן )ויסביר בהמשך( מקל וחומראמר רבי יוחנן: למדנו ברכת התורה לאחריה מן ברכת המזון  (. ועל כך בלי קשר
ומה מזון שאין  )הצגת הקל וחומר הראשון (: )ויסביר בהמשך( ברכת התורה מקל וחומר; ברכת התורה לאחריה מן ברכת המזון מקל וחומר

 אינו דין שטעונה לאחריה;  -((,גלב הא'' דב))זה הכתוב , תורה שטעונה לפניה ((ח,י ' עקבדב))זה הכתוב  טעון לאחריו -טעון לפניו 
)זה הכתוב  טעונה לפניה -וברכת המזון לפניה מן ברכת התורה מקל וחומר: ומה תורה שאין טעונה לאחריה  ( ני)הצגת הקל וחומר הש

שכן  -: מה למזון (ריש מקום לדחות את שני הקל וחומ) אינו דין שיהא טעון לפניו. איכא למפרך -, מזון שהוא טעון לאחריו ((לב,ג הא'' דב)
לכן מברך לפני ) שכן חיי עולם -, ומה לתורה קל וחומר הראשון (לכן מברך אחריה, ואילו בתורה אינו לו הנאת הגוף לכן דוחה את ה): (נהנה

 )יש משנה ! ועוד, תנן( נישהקל וחומר הקריאה בתורה, ואילו המזון אינו לחיי העולם הבא אלא להנאת הגוף לכן אין סיבה שיברך לפני וכך דוחה את ה

 .)על הקל וחומר של רבי יוחנן( : על המזון מברך לאחריו ואינו מברך לפניו! תיובתא(מפורשת

ֶֶ֖דל֣ לב,ג( 'הא ')דבחייב אדם לברך ברכת התורה קודם קריאה שנ'  [א,כאבית הבחירה )מאירי( מסכת ברכות ] ּו֣ג  'ֶ֣אְקָר֑אָ֣הבֵ֥ ם֣הֶ֖ ֵ֥ יׁ֣ש  ֵ֛ ּכ 
ינּו׃ ָֽ אֹלה  יה אין חייב לברך בה מן התורה אלא מדברי סופרים והפך הדברים במזון שברכה לאחריה מן התורה ושלפניה אבל לאחר ל 

 :מדברי סופרים

י לב,ג( 'הא ')דב ֵ֛ 'ּ֣כ  ם֣הֶ֖ ֵ֥  מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב.  – ׁש 

י לב,ג( 'הא ')דב ֵ֛ ֵ֥םּ֣֣כ  'ׁש   ֶאְקָר֑אב אחריה טפחא בתפקיד כפותחת טפח להתאפיין מהכתו– הֶ֖

'-ב לב,ג( 'הא ')דבבציבור  ֶאְקָר֑א-קבוצת הפרטים העשויה להתרחב היא הנסיבות ל ם֣הֶ֖ ֵ֥  . מצאנו לפחות ארבע נסיבות כלהלן. ׁש 

"ברכו את ה'  [ה"ה,רמב"ם תפילה ונשיאת כפים פי"ב])ב( ע"פ  10)א( טט: "ברכו וגו' " לפני קריאת שמע בתפילה בציבור של 

 משנה [בבלי ברכות מה,א]. )ד( 10)ג( ברכת התורה לפני הקריאה בה בציבור של  10קריאת תורה בציבור של  המבורך" לפני
י  (לד,ד 'תה) מנא הני מילי? אמר רב אסי: דאמר קרא. גמרא. שלשה שאכלו כאחת חייבין לזמן. )ברכות פ"ז,מ"א( ֑ תִּ ֣לּו ל ֣ה' אִּ ג דְׁ

ֽו דָׁ ֣מֹו י חְׁ ה שְׁ ֖ מָׁ ינּו׃ לב,ג( 'הא ')דב אבהו אמר מהכא: רבי:  ּונְׁרֹומְׁ ָֽ אֹלה  ֶֶ֖דל֣ל  ּו֣ג  ֶאְקָר֑אָ֣הבֵ֥ '֣ ם֣הֶ֖ ֵ֥ יׁ֣ש  ֵ֛ ברכת הזימון בשלושה סועדים  ּכ 

ביחד "רבותי נברך" ""יהי שם ה' מבורך מעתה ועד עולם" המזמן חוזר "יהי שם וגו' " המזמן אומר "ברשות ... נברך  )בעשרה 

( שאכלנו משלו ובטובו חיינו" . המספר 9 – 3-אלקינו( )ב  10-ין עונים "ברוך )ב( שאכלנו משלו" המסוב9 – 3-"אלקינו"( )ב

ֶֶ֖דל֣ לב,ג( 'הא ')דב-שלושה נלמד מכך ש ּו֣ג   ֶאְקָר֑א)אתנח( מרכא טפחא, הוא כעין מידת סמוכים לרישא של הפסוק, שבו נאמר  – ָהבֵ֥

ֶֶ֖דלהוא המזמן  ּו֣ג   ס"כ שלושה לזימון.מלת "הבו" ברבים, ומיעוט רבים שניים.  – ָהבֵ֥

י לב,ג( 'הא ')דב  ֵ֛ '֣ לב,ג( 'הא ')דב-הנסיבות ל –תביר מחלק בקבוצת הפרטים  – ּכ  ֵ֥ם֣הֶ֖ בציבור. הנסיבות לעיל )א( )ב( )ג( הן רק   ֶאְקָר֑א ׁש 

 )ד( ברכת הזימון מספיק שלושה גדולים.-בנוכחות לפחות עשרה גדולים. ואילו ל

י לב,ג( 'הא ')דבאופן אחר של חלוקה ע"י טעם  ֵ֛ בציבור. בנסיבות )א( )ב( )ד( הציבור אומר  ֶאְקָר֑א-תביר הוא במענה הציבור ל – ּכ 

 )ג( ברכת התורה, הציבור עונה "אמן" בלבד.-מעין האמירה של האומר. ואילו ב

 לפחות. 10ב( )ג( )א( )-לפחות, ל 3)ד( -)ד( רק כאשר יש ציבור, ל –אתנח כמגביל את הנסיבות )א(  – ֶאְקָר֑א֣לב,ג( 'הא ')דב

ינּו לב,ג( 'הא ')דב )ד( ברכת הזימון-עיון נוסף ב ָֽ אֹלה  סלוק כמגביל, ברכת זימון רק לשלושה שאכלו פת ולא פירות, בשיעור אכילה  - ל 

עד  ]*[ נשים ועבדים וקטנים אין מזמנין עליהם עד כמה מזמנין [משנה ברכות פ"ז, מ"ב]בתוך פרק זמן של אכילת פרס.  ועוד הגבלות 
קודם ברכת המזון, ואי  ברכת הזימוןחייבין לברך  שלשה שאכלו פת כאחד ,ה"ב[רמב"ם ברכות פ"ה] :כזית ר' יהודה אומר עד כביצה

זו היא ברכת הזימון אם היו האוכלים משלשה עד עשרה מברך אחד מהם ואומר נברך שאכלנו משלו והכל עונין ברוך שאכלנו משלו 
 .מברך א ברוך שאכלנו משלו ובטובו חיינוובטובו חיינו, והוא חוזר ו

ברם צריך אילו בי תלתא דקבעי ואכלי פירות בהדדי מהו לאזמוני וברוכי בהדדי מי אמרינן כיון  [שאילתות דרב אחאי פרשת יתרו שאילתא נא]
הוה קאמינא קמיה דרב אמי ורב אסי  דקבעי מברכין ברכת הזימון או דילמא קביעותא דפירי לאו קביעותא הוא ת"ש דאמר רבה בר חנה זימנא חדא

רות ואייתו לקמייהו כלכלה דפירי ואכלי כי לא משו ידייהו ולא יהבו לי ובירכו חד וחד לחודיה שמע מינה תלת שמע מינה דאין נוטלין ידים לפי
 .ושמע מינה אין זימון לפירות וש"מ שני' שאכלו מצוה ליחלק

ם אין מזמנין עליהן אבל מזמנין לעצמן, ולא תהא חבורה של נשים ועבדים וקטנים מפני הפריצות, נשים ועבדים וקטני [רמב"ם ברכות פ"ה,ה"ז]
ק, אבל נשים מזמנות לעצמן או עבדים ה לעצמן ובלבד שלא יזמנו בשם, אנדרוגינוס מזמן למינו ואינו מזמן לא לנשים ולא לאנשים מפני שהוא ספ

ברכין מזמנין עליו ואף על פי שהוא כבן שבע או כבן שמונה, ומצטרף בין למנין שלשה בין למנין והטומטום אינו מזמן כלל, ו קטן היודע למי מ
 .עשרה לזמן עליו, והעכו"ם אין מזמנין עליו

כל אחד ואחד מן הקורין פותח א ספר תורה  [ה"ה,רמב"ם תפילה ונשיאת כפים פי"ב]-. נתחיל מ( הקשור לקריאת תורהג))א( )ב( -עיון נוסף ב
ט למקום שהוא קורא בו, ואח"כ אומר ברכו ב את יי' המבורך ג וכל העם עונין ברוך ה' המבורך לעולם ועד, וחוזר ומברך ברוך אתה יי' ומבי

אלהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו ברוך אתה יי' נותן התורה, וכל העם עונין אמן, ואחר כך קורא עד שישלים 
 .הספר ומברך ברוך אתה יי' אלהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורתו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו ברוך אתה יי' נותן התורה לקרות וגולל

 גולל.( ת"ר פותח ורואה ,אל"בבבלי מגילה כל אחד ואחד מן הקורין וכו'. ) ה[,ה"ב"כסף משנה הלכות תפילה ונשיאת כפים פי]
רבי יהודה אומר פותח ורואה ומברך וקורא. פי' שפותח ורואה אותו פסוק שיש לו להתחיל  .ר"מוחוזר ופותח וקורא דברי  ומברך

ולקרות וגולל ס"ת ומברך ברכת התורה לפני קריאתה וחוזר ופותח וקורא דר"מ. ואמרינן בגמרא דטעמא דר"מ כדי שלא יאמרו 
תב רבינו שבסוף גולל ואחר כך מברך משום דס"ל ז"ל ברכות כתובות בתורה ואיפסיקא בגמרא הלכה כר' יהודה ואף על פי כן כ

דע"כ לא פליג רבי יהודה אלא בתחלה דצריך למטרח לגלול והדר לפתוח ולקרות אבל בסוף דאין שם טורח יותר גולל ואחר כך מברך 
 :דמהיות טוב אל תקרי רע כנ"ל אחר כך מצאתי שבמסכת סופרים פי"ג כתוב כדברי רבינו והוא מהטעם שכתבתי

'֣-ב לב,ג( 'הא ')דב ֶאְקָר֑א ֵ֥ם֣הֶ֖ ורואה  ספר התורהפותח בתפקיד הגבלה. אפשר שמרמז לשיטת רבי מאיר  אתנח ֶאְקָר֑אטעם מלת  – ׁש 
 , וחוזר ופותח וקוראברכת התורה  ומברך גולל

פותח ורואה גולל ומברך כו' וכן פסק  ]א[ כר' יהודה בפרק בני העיר ודלא כר"מ דאמר [ה"ה,ב"הגהות מיימוניות הלכות תפילה ונשיאת כפים פי]
 :]ב[ כר' ישמעאל ודלא כר' עקיבא דלא אומר המבורך עיין בפרק ג' שאכלו ע"כ ר' זירא אמר רב מתנא אמר שמואל הלכה פותח כו' עכ"ל:

בהלכה ט"ז שישמעו העם ויענו אחריו כאשר בארתי לעיל בפ"ז בהג"ה שבקול רם  ]ג[ וראוי לומר ברכו את השם ושאר ברכות אלו
]ג'[ כתב שם הטור וה"ר יהודה אלברצלוני כתב בשם רבינו סעדיה גאון אף על פי שאומר המבורך ואינו מוציא עצמו מן הכלל : ע"ש

 :ברוך ה' המבורך וכו' ע"ש )הקורא יאמר( ולומר )אלא כאשר מסיים הציבור ברוך ה' המבורך לעולם ועד( צריך להחזיר עצמו לכלל לגמרי

ֶֶ֖דלָהבֵ֥֣ לב,ג(  בקול רם ראוי לומר [הגהות מיימוניות]מרכא טפחא בתפקיד קבוצת פרטים העשויה להתרחב. כאן כפירש  – ּו֣ג 
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 ט( -שבת חול המועד )התשע"ח  –דברים וזאת הברכה לג,א  6.21 
 

֑֣֣:א,לגוזה"ב דברים  ְׂשָרא  ֣י֣י  יםֶ֣את־ְּבנ  ֶ֖ יׁשָ֣הֱאֹלה  ֵ֥ ֶׁשֵ֛ה֣א  ְך֣מ  ַרֵ֥ רּ֣ב  הֲ֣אֶׁש֨ ֹו:֣֣֣֣֣֣לְ֣וז ֣אתַ֣הְּבָרָכ֗ ֶ֖י֣מֹותָֽ ְפנ  ֣ל 
ה֣,א(לג ה"בזו' דב)  מונח רביע, בתפקיד לפחות ארבע – ְוז ֣אתַ֣הְּבָרָכ֗

ה֣,א(לג ה"בזו' דב)[ ספרי דברים פרשת וזאת הברכה פיסקא שמב] , הרי זו מוסיף על ברכה ראשונה שברכם יעקב אביהם ְוז ֣אתַ֣הְּבָרָכ֗
ב ֨  ז אתוְׁ֠  (מט,כח ' ויחיבר) ר־דִּ ם רֲאש  ֤ ה  ְך ֲאבִּיה ם   לָׁ ר  ֣ ם ו יְׁבָׁ נמצינו למידים שממקום שסיים יעקב אבינו לברך את ישראל משם התחיל  אֹותָׁ֔

ה֣,א(לג ה"בזו' דבמשה לברכם שנאמר  ְךְ֣וז ֣אתַ֣הְּבָרָכ֗ ַרֵ֥ רּ֣ב  ה֣,א(לג ה"בזו' דב): ֲאֶׁש֨ הרי זה מוסיף על ברכה ראשונה ואיזו  ְוז ֣אתַ֣הְּבָרָכ֗
ה   (צ,א 'תה)הסבר נוסף להלן( ראה  )טט: היא פִּלָׁ ה תְׁ ֵּ֪ ים לְׁמ ש  ֥ הִּ ֱאֹלֵ֫ ֽיש־הָׁ ועדין הדבר תלוי אין אנו יודעים אם תפילה קודמת לברכה אם ברכה  אִּ

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

ם ,כג(ט ' שמ'וי)-)טט: היא הכתובה ב כה ראשונה ואיזו היאהרי זה מוסיף על בר )טט: ראה הסבר נוסף על לעיל(  ֑ עָׁ ת־הָׁ ֲר֖כּו א  ְׁבָׁ ֽי ֔אּו ו  . ועל  ו ֵי֣צְׁ

ֵל֥ינּו (צ,יז 'תה)שמשה ואהרן ברכו  ]רש"י[כך פ'  ינּו עֵָׁ֫ ֥י ֱאֹלֵה֗ ע ם ֲאד נָׁ י׀ נ ֤ ֤ ה   (צ,א 'תה)-שכתוב זה הוא בסיום הפרק הנפתח ב וִּיהִּ פִּלָׁ ה תְׁ ֵּ֪  לְׁמ ש 

ֽיש־הָׁ  יםאִּ ֥ הִּ   הוי תפילה קודמת לברכה (ֱאֹלֵ֫

ה֣,א(לג ' וזה"בדב) ]מדרש תנאים[ אלא הבריכה מה בריכה מטהרת טמאים כך משה מקרב רחוקים להלן בתיה  כהאל תקרא הבר ַהְּבָרָכ֗
ן (,ולג' וזה"ב דב)וכאן  ֶ֖ יְ֣ראּוב  ֵ֥ ת ְיח   . ְוַאל־ָימ ֑

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

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

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

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

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

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

ר֣,א(לג ה"בזו' דב)  מה לברכהמקדיתפילה קדמא, בתפקיד  – ֲאֶׁש֨

ר֣,א(לג ה"בזו' דב)  באים אחריו,נה למדו המוקדם,מהווה דוגמא שממקדמא, בתפקיד  – ֲאֶׁש֨

ה֣,א(לג ה"בזו' דב) [ספרי דברים פרשת וזאת הברכה פיסקא שמב] ֶׁשֵ֛הְ֣וז ֣אתַ֣הְּבָרָכ֗ ְך֣מ  ַרֵ֥ רּ֣ב  לפי שאמר משה לישראל דברים , ֲאֶׁש֨
ל ח־בָׁ֔  (כד,לב ' הא'דב) קשים תחילה ֵהמ ת  ֲאש  ן־בְׁ י וְׁש  ֑ ירִּ רִּ ב מְׁ ט  ֣ ף וְׁק  ש  ֖ ֵמי ר  ֻח֥ ב ּולְׁ ֛ עָׁ ֵז֥י רָׁ ֽר:מְׁ ת ז ֲחֵל֥י עָׁפָׁ ֖ ב  (הכ,לב ' הא'דב), ם עִּם־ֲחמ  ר  כ ל־ח ֔ ש  חּוץ  תְׁ מִּ

ה ֑ ים ֵאימָׁ ֖ רִּ ת־֑ה' (ט,חעקב  'דב) ּוֵמֲחדָׁ ם א  ֖ ת  צ פְׁ קְׁ ב הִּ ח ֵר֥ ם (ט,ז ' עקבדב) ּובְׁ ֖ ים ֱהיִּית  ֥ רִּ מְׁ ְוז ֣את֣֣,א(לג ה"בזו' דב) דברי ניחומים חזר ואמר להם מ 
ה ַרֵַ֥֣֣הְּבָרָכ֗ רּ֣ב  ֶׁשֵ֛הֲאֶׁש֨ שהיו אומרים לישראל דברים קשים תחילה וחוזרים ואומרים להם דברי  וממנו למדו כל הנביאים, ְך֣מ 
 .ניחומים

ים  ֶ֖ יׁשָ֣הֱאֹלה  ֵ֥ ֶׁשֵ֛ה֣א  ְך֣מ  ַרֵ֥  מרכא תביר מרכא טפחא, שני לימודים  – ּב 

ים לימוד )א( ֶ֖ יׁשָ֣הֱאֹלה  ֵ֥ ֶׁשֵ֛ה֣א  ְך֣מ  ַרֵ֥ פרטים הקשורים לנושא ובעלי הלכות או ענינים שונים  מרכא תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת – ּב 

ר  ,כח(מט' ויחי בר)בקשר לנושא, אפשר שזה במשמעות דומה לנאמר בברכת יעקב  ֥ ֛יש ֲאש  ם אִּ ְך אֹותָׁ֔ ר  ֣ ם ֲאבִּיה ם  ו יְׁבָׁ ֤ ר לָׁה  ב ֨ ר־דִּ ז את ֲאש  וְׁ֠

ֽם: ְך א תָׁ ֥ ֖תֹו ֵבר  כָׁ רְׁ ועל פי זה  [קדושת לוי בראשית פרשת ויחי]רכת השבטים האחרים. הסביר ברכת כל שבט מיוחדת אליו ושונה מב כְׁבִּ
ם ֲאבִּיה ם   ,כח(מט' ויחי בר)יבואר הפסוק  ֤ ר לָׁה  ב ֨ ר־דִּ ז את ֲאש  . כי יש אדם שמקבל שפע לפי כח קבלתו ולפי בחינתו, ובאמת אין שוה קבלת וְׁ֠

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

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

, עובד הבורא רק לעשות ולמלאות רצון הבורא, אז יכול לקבל אף לפי רצון (בורא ולכל פמליא של מעלההל עישפמתעלה ומהקד"ל: שהוא 
ז את ,כח(מט' ויחי בר)עליון. וזהו כוונת הפסוק  א דנוקבא, שרוצים , כי בתחלה כשהוא עובד הבורא בבחינה הא', שהוא בחינות עלמוְׁ֠

ֽם:להיות מקבלים )עי' זוה"ק ח"ב לז, ב(, אז  ְך א תָׁ ֥ כָׁ֖תֹו ֵבר  רְׁ ר כְׁבִּ ֥ יש ֲאש  ֛ כל אחד לפי מדריגתו וכח קבלתו, לזה כח של זאב ולזה כח  אִּ
לקבל השפע  הארי. ואחר כך כשיעלה על מדריגה הב', שיהיו הם המשפיעים, בחינות עלמא דדכורא, ברך אותם בכללות, שאז יכולים

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

ים (בלימוד ) ֶ֖ יׁשָ֣הֱאֹלה  ֵ֥ ֶׁשֵ֛ה֣א  תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא, שעל חלקם לא חלה הלכה או ענין )ב( בקשר  – מ 

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

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

ים ,א(לג ' וזה"בדב) [בעל הטורים] ֶ֖ יׁשָ֣הֱאֹלה  ֵ֥ ֶׁשֵ֛ה֣א  ם ֞ה ( יא,א 'דב). ר"ת מאה וס"ת השם וס"ת משה. וזהו מ  ֖ כ  ֛ם כָׁ ף ֲעֵליכ  ם י ֵס֧ י ֲאֽבֹוֵתכ ֗ ' ֱאֹלֵה֣

ים ֑ עָׁמִּ ל ף פְׁ ֣ הרי  [א,חולין פז] יו"ד זהובים (לשערך ) , ובכל ברכה וברכה[ב,מנחות מג]שאמר תנו לו מאה ברכות בכל יום  יא(,א ')דב  א 
ף (יא,א 'דב) אלף. לכך אמר יםהשם  י ֵס֧ ֑ עָׁמִּ ל ף פְׁ ֣ ם א  ֖ כ  ֛ם כָׁ םללא תנאי(  (יא,א 'דב) שפת"ח[] )ע"פ משלי ֲ֣עֵליכ  כ ֔ תְׁ ְך א  ֵר֣  [דב"ר א יג]משלו ֣. וִּיבָׁ

 . (שתקיימו התורה והמצווה תנאי על  (יא,א 'דב) ]שפת"ח[ )ע"פ
ֵאֽל: א(,לא ' וילךדב)-למדנו ב רָׁ ִּשְׁ ל־כָׁל־י ל ה א  ֵא֖ ים הָׁ ֥ רִּ בָׁ ת־ה דְׁ ֵב֛ר א  ה ו יְׁד  ֑ ת־ה דְׁ כי טעמי  ו ֵי֖ל ְך מ ש  ֵב֛ר א  ל הו יְׁד  ֵא֖ ים הָׁ ֥ רִּ תביר מרכא טפחא רמזו  בָׁ

לרבוי לימוד בתורה שחלקו אינו קשור להלכה למעשה. אפשר שעל יסוד זה נאמר שברכם בשפע ברכות שחלקם בעולמות רוחניים 

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

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

יםעשרה נקראו  ֶ֖ יׁשָ֣הֱאֹלה  ֵ֥  משה. אלקנה. שמואל. דוד. עדו. שמעיהו. אליהו. אלישע. מיכיהו. )עמוס( ]אמוץ[: א 
ים ֶ֖ יׁשָ֣הֱאֹלה  ֵ֥  מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, כאן נביאים שהתרבו על משה – א 
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 
֑ל֣אֶ֣ ,א(לג ה"בזו' דב) ְׂשָרא  ֣י֣י  ֹו֣֣֣֣֣֣ת־ְּבנ  ֶ֖י֣מֹותָֽ ְפנ   ל 

֑ל֣,א(לג ה"בזו' דב) [מדרש תנאים] ְׂשָרא  ֣י֣י  ֽם: מט ב(ויחי )בר'  הכל בזכות יעקב שנ' ֶאת־ְּבנ  יכ  ֵא֥ל ֲאבִּ רָׁ ִּשְׁ ל־י ֖עּו א  מְׁ ב וְׁשִּ ֵנ֣י י ֲעק ֑ ֖עּו בְׁ מְׁ ֥צּו וְׁשִּ בְׁ קָׁ   הִּ

֑ל ,א(לג ה"בזו' דב) מהו[ ב סימן ב"מדרש תנחומא )ורשא( וזה ְׂשָרא  ֣י֣י   .שזכותן של ישראל גרמה לו ֶאת־ְּבנ 

֣י֣,א(לג ה"בזו' דב) ֑למקור גדולת משה בין זכות עצמו ובין זכות עם ישראל שיצא מיעקב. מקף כמברר  – ֶאת־ְּבנ  ְׂשָרא  אתנח כמגביל  – י 

 משה )היחיד הרועה הנאמן לעם ישראל לפני ה'(.  וזהו שהמדרשים מדגישים את זכות עם ישראל )הכלל החביב לה'( שמכוחה פעל

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

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

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

֑ה ּותֹֽלא ָאמ֥  (,יזקיח ')תהמסתלק ביום הזה א"ל משה לך מכאן שאני מבקש לקלס להקב"ה מנין שכתוב  י  ֽחְׁ ר כִּי־א  ֵפ֗ ֲאס  י ו ֝ ֲֽעֵש֥ ּֽה מ  א"ל  :יָׁ
מ ֗  (יט,ב 'תה) ארץ מקלסין אותו בכל שעה שנאמרמשה מה אתה מתגאה יש לו מי שיקלסוהו השמים וה ים יִּםה שָׁ ֥ פְׁרִּ ֽס  ל מְׁ ֽבֹוד־ֵא֑ ה כְׁ ֲעֵש֥  ּֽומ 

יו דָׁ֗ ֥יד יָׁ֝ גִּ יע   מ  ֽ קִּ רָׁ ֥  ,א(לב' הא' דב)אמר ליה משה ואני משתק אותן ומקלס אותו שנאמר  :הָׁ ֲאזִּ יִּם ינּוה  ֖ מ  ה ה שָׁ רָׁ ֵב֑ ֥ע ו ֲאד  מ  שְׁ ץ וְׁתִּ ר  ֖ אָׁ רֵ  הָׁ מְׁ ֽיאִּ בא  :י־פִּ
ם יכִּ֛  (לב,ג ' הא'דב)אצלו פעם שניה מה עשה משה הזכיר עליו שם המפורש וברח מנין שנאמר  א' ה֖  ֵש֥ ֑ רָׁ קְׁ ֥בּו א  ל הָׁ ד  כיון שבא  :ֵלאֹלֵהֽינּו ג ֖

ים ה צּור   (דלב, ' הא'דב)אצלו פעם ג' אמר הואיל ומן השם הוא צריך אני לצדק עלי את הדין מנין שנאמר  ֣ מִּ ֳע֔לֹו תָׁ ֥י פָׁ יו כִּ ֖ כָׁ רָׁ ט כָׁל־דְׁ ֑ פָׁ שְׁ ל מִּ  ֵא֤

ין ֱאמּונָׁה   ו ל וְֵׁא֣ יק עָׁ֔ ֥ דִּ ר צ  ֖ ָׁשָׁ , א"ר יצחק היתה נפשו של משה מתקשה לצאת והיה משה מסיח עם נפשו ואמר נפשי תאמר שביקש :ֽהּוא וְׁי
תָׁ  יכִּ֤  (קטז,ח 'תה)מלה"מ לשלוט עליך אמרה לו לא יעשה הקדוש ברוך הוא כן  ֥צְׁ ל  ינ פְׁ  חִּ ו ת שִּ֗ ֥ מָׁ ותאמר שראית אותן בוכין ובכית עמהן  מִֵּ֫

֥ א  אמרה לו  ה ית־ֵעינִּ ֑ עָׁ מְׁ ן־דִּ ֥יאמר לה ותאמר שבקשו לדחות אותך לגיהנם א"ל  מִּ גְׁלִּ ת־ר  ֽחִּי א  ד   'תה)א"ל ולהיכן את עתידה להלך א"ל  :מִּ

ה ֵלְךא ָ֭  (טקטז, ֵנ֣י תְׁ ֗צֹות' ה֑  לִּפְׁ ַארְׁ ֽים בְׁ֝ יִּ ֽח  י ישּובִּ֣  (זקטז, 'תה)ה כך נתן לה רשות אמר לה כיון ששמע מש :ה  פְׁשִּ י נ ָ֭ יְׁכִּ ֑ נּוחָׁ ֽי־ה֗  לִּמְׁ ל' כִּ ֥ י גָׁמ  ְׁכִּ ֽי לָׁ א"ר  :עָׁ
֥  ,ד(לגוזה"ב  'דב) אבין כיון שנסתלק התחתונים היו מקלסין אותו ואומרים נּו התֹורָׁ ֖ ּוָׁה־לָׁ ה צִּ ֑ ה מ ש  ֖ שָׁ ֥ת מֹורָׁ ל  הִּ ב: קְׁ והעליונים מקלסין  י ֲעק ֽ

֤  (כא,לגוזה"ב  'דב)ואומרים אותו  ק  דְׁ ה' ה   תצִּ יו עָׁשָׁ֔ ֖ פָׁטָׁ שְׁ ֵאֽל ּומִּ רָׁ יא םוְֹֽׁלא־קָׁ֨  (,ידלוזה"ב  'דב)והקדוש ברוך הוא מקלס אותו  : עִּם־יִּשְׁ ֥  ֛עֹוד נָׁבִּ

ל ֵא֖ רָׁ יִּשְׁ ה בְׁ ֑ ר   כְׁמ ש  ֣עֹו ֲאש  ְׁדָׁ ֖ים' ה֔  י נִּ ֽים פָׁ ל־פָׁנִּ  :א 

ֶ֖י֣,א(לג ה"בזו' דב) ְפנ  בתפקיד שנוי מפשט הכתוב אל משמעות שיחת  [ג 'סי וזה"במדרש תנחומא ]מרכא לפניה ע"פ  טפחא ללא – ל 

, בתפקיד רבוי ושנוי, ]ד"ר וזה"ב יא,ה[משה לפני מלאך המות ומעשיו ובתפקיד רבוי נסיונות מלאך המוות לקחת נשמת משה. ע"פ 

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

ֹו֣,א(לג ה"בזו' דב) סלוק, כמגביל תפקיד מלאך המוות רק להתריע לפני משה שהגיעה שעתו אבל לא נתנה לו רשות לקחת נפש  – מֹותָֽ

ה ֵלְךא ָ֭  (טקטז, 'תה)משה לגיהנם אלא שהקב"ה לקח נפשו  ֵנ֣י תְׁ פְׁ ֗צֹות' ה֑  לִּ ַארְׁ ֽים בְׁ֝ יִּ ֽח   :ה 

 

ָּכל לג,יב: דברים וזאת הברכה ֤ףָ֣עָליו֣  פ  ַטחָ֣עָל֑יו֣ח  ןָ֣לֶבֶ֖ ְׁשּכ ֵ֥ יד֣֔ה'֣י  ֣ רְ֣יד  ןָ֣אַמ֔ ֣ ְנָימ  ן׃-סְ֣לב  ָֽ יוָׁ֣שכ  ָפֶ֖ יןְּ֣כת  ֵ֥ ַ֣הּ֔יֹוםּ֣וב 
יד֣֔ה' ֣ רְ֣יד  ןָ֣אַמ֔ ֣ ְנָימ  פעמיים זקף בין שני קיסרים, כעין דבר החוזר המרמז למשכן שלה, ושני בתי המקדש ובית המקדש לעתיד  – ְלב 

 נימין.  לבוא בנחלת ב

 
 טז: –דברים וזאת הברכה לג,יג 

ַחת׃]יג[֣֣֣ס ֶצתָּ֣תָֽ ֶבֵ֥ ֹום֣ר  ְּתהֶ֖ לּ֣ומ  ָּט֔ מ  ם֣  ֶּמֶ֤גדָׁ֣שַמ י  ַאְר֑צֹו֣מ  '֣ ֶכת֣הֶ֖ ֶרֵ֥ רְ֣מב  ֣ףָ֣אַמ֔ ּ֣וְליֹוס 
ים׃]יד[֣֣֣ ָֽ ֶגדֶּ֣גֵֶַֽ֥רׁשְ֣יָרח  ֶּמֶ֖ תָׁ֣שֶ֑מׁשּ֣ומ  ֶגדְּ֣תבּוא ֣ ֶּמֶ֖ ּ֣ומ 
י]טו[֣֣֣ אׁשַ֣הְרר  ר ֶ֖ ֹות֣עֹוָלָֽ֣-ּומ  ְבעֵ֥ ֶגדּ֣ג  ֶּמֶ֖ ֶדםּ֣ומ  ֣ם׃ֶק֑
יו׃֣]טז[֣֣֣ ֵ֥ירֶ֣אָחָֽ דְ֣נז  ףּ֣וְלָקְדק ֶ֖ אׁש֣יֹוס ֔ ְלר ֣ יְ֣סֶנ֑הָּ֣תב ֹואָתה֣  ֶ֖ ְכנ  ֹוןׁ֣ש  ּהּ֣וְרצֵ֥ ֶגדֶ֣אֶ֚רץּ֣וְמֹלָא֔ ֶּמ֗  ּומ 

 
  [ילקוט שמעוני תורה פרשת וזאת הברכה רמז תתקנח]

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

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

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

ּה֣והאמהות. והפעם החמישית  מלמד  וממגד ארץ ומלואההראשונות קטן, יתיב בתפקיד דווקא כך כנגד הארבע -יתיב זקף -ֶאֶ֚רץּ֣וְמֹלָא֔
  שארצו של יוסף מלאה ואינה חסירה כל ברכה, 

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

האביב האמיתי הוא ]הונא[ וכו'. כלומר שיהא אביב של תקופת החמה של ניסן בחידושה של ירח של ניסן כי  (חמא)ה רב שלח לי
תָׁ֣שֶ֑מׁש֣֣כי בשול התבואה אחר חשבון החמה כדכתיב אביב של תקופה ֶגדְּ֣תבּוא ֣ ֶּמֶ֖ , הלכך בעינן שתחול תקופת ניסן קודם ]יד[ּ֣֣ומ 

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

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

תָׁ֣שֶ֑מׁש֣-של התקופה הארוכה ביותר בשנה. אפשר כי החל מ ֶגדְּ֣תבּוא ֣ ֶּמֶ֖ ת מגד, כנגד ארבע ועד כאן יש ארבע פעמים מל ]יד[ּ֣֣ומ 

יום, ארבעה ימי תקופה בשנה, ואם רואים בטבת כי תקופת טבת תמשך מעבר ליום ט"ז ניסן יש לעבר  365.25תקופות בשנת חמה של 

 השנה.
 

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
 התש"פ( –)התשע"ט שבת חול המועד  –דברים וזאת הברכה לג,א  6.22 
 

֤יְ֣רא֣ ֣דברים וזאת הברכה לג,יז: יְּב֨כֹורׁ֣שֹו֝רֹוָ֣הָד֣ר֣֗לֹוְ֣וַקְרנ  וַ֣אְפס  יםְ֣יַנַּגֵ֥חַ֣יְחָּדֶ֖ ֵ֛ םַ֣עּמ  יוָּ֣בֶה֗ ַקְרָנ֔ ָ֣֣אֶ֑רץ-ם֣ 
ה׃֣ס֣ יְ֣מַנֶּׁשָֽ ֵ֥ םַ֣אְלפ  ֶ֖ םְ֣וה  י  ְב֣בֹותֶ֣אְפַר֔ ר  ם֣  ְ֣וה 

י֣)דב' וזה"ב לג,יז( וַ֣אְפס  יםְ֣יַנַּגֵ֥חַ֣יְחָּדֶ֖ ֵ֛ םַ֣עּמ  יוָּ֣בֶה֗ ַקְרָנ֔ ם֣  ֤יְ֣רא  רביע, כעין שלוש  קטן,-רביע ... זקף – ָאֶ֑רץ-ְּב֨כֹורׁ֣שֹו֝רֹוָ֣הָד֣ר֣֗לֹוְ֣וַקְרנ 

  [ילקוט שמעוני תורה פרשת וזאת הברכה רמז תתקנט]-זקף בין שני קיסרים, עצמת הכיבוש של יהושע כמתואר ב
מלמד שכבש מלכים ושולטוניות שהיו מסוף העולם ועד וכי כמה עמים כבש יהושע והלא לא כבש יהושע אלא שלשים ואחד מלכים 

כבש יהושע והלא לא כבש אלא פרטוס זה קטן, אלא כל מלכים ששיעבד היו מלכים ושלטונים,  , יחדו אפסי ארץ וכי כמה ארצותסופו
ר' יהודה אומר וכי שלשים ואחד מלך ששיעבד כולם היו בארץ ישראל, אלא כדרך שעובדים ברומי עכשיו שכל מלך ושלטון שלא 

   א קנה בארץ ישראל וכו',קנה ברומי פלטיריות וחוליות אומר לא עשיתי כלום, כך כל מלך ושלטון של
 

 דברים וזאת הברכה לג,כא:

י ֔לֹוּ֣כ  ית֣  אׁש  ְָֽ֤֖רא֣ר  ם-ַוַּי יו֣ע  ְׁשָּפָטֶ֖ הּ֣ומ  ת֣ה 'ָ֣עָׂש֔ ְדַק֤ ם֣צ  יָ֣ע֔ ָר֣אׁש  א֣  קָ֣ס֑פּוןַ֣וּי ת  ֶ֖ ק  תְ֣מח  ל׃֣ס-ָׁשֵ֛םֶ֣חְלַקֵ֥ ָֽ ְׂשָרא  ֣י 
 

֔לֹו (אכ,לג ה"בזו)דב'  ית֣  אׁש  ְָֽ֤֖רא֣ר  ודים, מהפך פשטא מלמד שלפחות אחד מהלימודים יוצא קטן שני לימ-קטן, זקף-מהפך פשטא זקף - ַוַּי

 מפשט הכתוב.

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

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

ְָֽ֤֖רא (אכ,לג) ל המוליך מהפך, מוציא מראיית גד את המקום לצפיית העתיד של הבורא, וכבר בבריאה להכין מקום קבורת משה עם כ – ַוַּי

 לכך.

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

֔לֹו (אכ,לג) ]רש"י[כפ' ית֣  אׁש  ְָֽ֤֖רא֣ר   :כבוש הארץ קראשיתראה ליטול לו חלק בארץ סיחון ועוג, שהיא  - ַוַּי

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

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

 

י (אכ,לג)  מקף כבורר בין משמע של שם כבר קבור מחוקק אחר ובין משמע שעתיד להקבר שם משה רבנו בלבד. – ָׁשֵ֛ם-ּכ 

י (אכ,לג)  תביר ממעט את המשמע ששם קבור כבר מחוקק אחר, ונשאר משמע שעתיד להקבר שם משה רבנו בלבד. – ָׁשֵ֛ם-ּכ 

ק (אכ,לג) ֶ֖ ק  תְ֣מח  העשויה להתרחב וזהו ידיעת מקום קבורת משה. המקום שהכין הבורא מרכא טפחא בתפקיד קבוצת פרטים  – ֶחְלַקֵ֥

 בשעת הבריאה יחיד הוא. אבל למחפשים מקומה מתרבים המקומות בראיתם  

 אתנח כמגביל את ידיעת מקום קבורת משה וזה  – ָס֑פּון֣(אכ,לג)

֔תֹו (ד,ווזה"ב ל ')דב מכל בריה, שנאמרש אותה חלקה ספונה וטמונה -ָס֑פּון֣]רש"י[ כפ' רָׁ ֻב֣ ת־קְׁ יש  א  ע אִּ ֥ הוצרך לזה  [ש]שפת"ח  :וְֹֽׁלא־יָׁד 
֔תֹו (ד,ווזה"ב ל ')דב שלא תאמר שהמחוקק טמון רק מקום קבורתו כלומר אותה חלקה שהוא קבור בה כדכתיב רָׁ ֻב֣ ת־קְׁ יש  א  ע אִּ ֥  :וְֹֽׁלא־יָׁד 

֔תֹו (ד,ווזה"ב ל ')דבינו ע"ה אמרה תורה והדרוש הרביעי למה לא נודע קבורת משה אדונ...  (לד ' וזה"בדב) [אברבנאל] רָׁ ֻב֣ ת־קְׁ יש  א  ע אִּ ֥  וְֹֽׁלא־יָׁד 
כי קבורתו הוא כמו קבורת  שלא ידע איש את מקום קברווגו' ומלבד מה שיכלול זה המאמר מאופן הקבורה כמו שאמרתי הנה יכלול ג"כ 

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

֔תֹו (ד,ווזה"ב ל ')דבמטה ותחתונים ראו אותה כלפי מעלה לכך נאמר  רָׁ ֻב֣ ת־קְׁ יש  א  ע אִּ ֥ הרלב"ג שהיה הענין הזה נפלא מאד כי וכתב  וְֹֽׁלא־יָׁד 
וזה"ב  ')דב-הקדוש ברוך הוא ש סבבהתורה השתדלה לבאר מקום הקבר כל מה שאיפשר בארץ מואב בגיא מול בית פעור ועם כל זה 

֔תֹו (ד,ול רָׁ ֻב֣ ת־קְׁ יש  א  ע אִּ ֥  :ת שעשהלאלוה מצד מה שהתפרסם מהפלאו ויעבדו אותוושעשה זה כדי שלא יטעו הדורות  וְֹֽׁלא־יָׁד 
 

ם (אכ,לג ה"בזו)דב'  יָ֣ע֔ ָר֣אׁש  א֣  ת   ה"בזו)דב'  [ספרי דברים פיסקא שנה]ע"פ  )לימוד א(קטן שני לימודים. -קטן, זקף-פשטא מונח זקף – ַוּי 

ם (אכ,לג יָ֣ע֔ ָר֣אׁש  א֣  ת  במדבר ]וגו' וע"פ  מלמד שעתיד משה ליכנס בראש כל חבורהדבר אחר  (ב)לימוד שעשה את התורה תוים תוים , ַוּי 

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

 

ה֣(אכ,לג ה"בזו)דב'   ת֣ה 'ָ֣עָׂש֔ ְדַק֤ ם֣צ  יָ֣ע֔ ָר֣אׁש  א֣  ת   פעמיים זקף בין שני קיסרים, כעין דבר החוזר המרמז לחזרת משה לעתיד לבוא .   – ַוּי 

א ֣ (אכ,לג ה"בזו)דב'  [ספרי דברים פיסקא שנה] ת  םַ֣וּי  יָ֣ע֔ מלמד שעתיד משה ליכנס בראש שעשה את התורה תוים תוים דבר אחר , ָר֣אׁש 
וחבורה בראש חבורה של בעלי מקרא ובראש חבורה של בעלי משנה ובראש חבורה של בעלי תלמוד, ונוטל שכר עם כל  כל חבורה
  .לכן אחלק לו ברבים, ואת עצומים יחלק שלל (ישעיה נג יב)וכן הוא אומר אחד ואחד 

אמר לו הקב"ה למשה שבחך הוא שהוצאת ששים רבוא וקברתם במדבר ואת מכניס דור אחר עכשיו   [במדבר רבה )וילנא( פרשה יט]
ם (אכ,לג ה"בזו)דב' )שנאמר  תהא בצדן ותבא עמהןיאמרו אין לדור המדבר חלק לעולם הבא אלא  יָ֣ע֔ ָר֣אׁש  א֣  ת  ה֣ ַוּי  ָעָׂש֔ ת֣ה ֣' ְדַק֤ לכך צ 

 ת הקהל הזה אלא שיצא עמך.כתיב לא תביא א
 

ם (אכ,לג ה"בזו)דב'  יָ֣ע֔ ָר֣אׁש  א֣  ת  ם )לימוד א( ]רש"י[קטן שני לימודים שנסמנם בפ'-קטן, זקף-פשטא מונח זקף – ַוּי  יָ֣ע֔ הם היו  - ָר֣אׁש 
ֵנ֛  ג,יח( ')דב הולכים לפני החלוץ בכבוש הארץ לפי שהיו גבורים, וכן הוא אומר ֗רּו לִּפְׁ בְׁ ֽע  ים ת  ֣ ֥םֲחלּוצִּ  וגו': י ֲאֵחיכ 

ה֣ (אכ,לג) ת֣ה 'ָ֣עָׂש֔ ְדַק֤ א֣  (אכ,לג) דבר אחר (ב)לימוד . שהאמינו דבריהם ושמרו הבטחתם לעבור את הירדן עד שכבשו וחלקו -צ  ַוּי ת 
ם משה יָ֣ע֔ ה. ָר֣אׁש  ת֣ה 'ָ֣עָׂש֔ ְדַק֤  :משה אמור תעל. צ 

ָר֣אׁש֣  (אכ,לג)דלטעם ראשון קשה למה אמר בגד  [ח ת"שפת] א֣  םַוּי ת  וחצי שבט מנשה הלכו לפני  אובןרני גם ב הרי(טט: ) דהא יָ֣ע֔
 :טעם ראשון ירשפכן קשה למה מזכיר צדקתו של משה בברכת גד ל בר אחרולד חר,אבר ד ירשפכן אחיהם ל
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרבפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  
ש שני י ]רש"י[-יש שני לימודים באופן אחד, ל ]ספרי דברים פיסקא שנה[-לפי תבנית הטעמים יש שני לימודים בכתוב זה. ל טט: 

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

 הטעמים.

 

ה֣ (אכ,לג) )=תו"ת([ תורה תמימה] ָעָׂש֔ ת֣ה ֣' ְדַק֤ ת֣ה ֣' (אכ,לג) משה זכה וזיכה את הרבים, זכות הרבים תלוי בו, שנאמר -וגו' צ  ְדַק֤ צ 
ה֣ םָעָׂש֔ יו֣ע  ְׁשָּפָטֶ֖ ל-ּומ  ָֽ ְׂשָרא   :]אבות פ"ה משנה י"ח[ סח( י 

משפטים הם דיני התורה, והנה אעפ"י שגם ישראל קיימו את התורה, בכ"ז תלה הכתוב את מעשיהם במשה מפני  ]תו"ת הערה סח[
ה֣ (אכ,לג)שהוא הביאם לזה. ודריש דהלשון  ָעָׂש֔ ת֣ה ֣' ְדַק֤ ת֣ (אכ,לג)-סב על הוגו' קאי על משה ולא על גד, יען דזה מוצ  ָׁשֵ֛םֶ֣חְלַקֵ֥

ק֣ ֶ֖ ק   :דקאי על משה כבדרשה הקודמתְמח 

ה (אכ,לג) ת֣ה 'ָ֣עָׂש֔ ְדַק֤ קטן שני לימודים, מהפך פשטא מלמד שלפחות אחד מהלימודים יוצא מפשט -קטן, זקף-מהפך פשטא זקף – צ 

ה֣ (אכ,לג)ודריש דהלשון  ]תו"ת הערה סח[-הכתוב המדבר בצדקות גד. ומעביר את הלימוד כב ָעָׂש֔ ת֣ה ֣' ְדַק֤ ולא  משהוגו' קאי על צ 
 על גד,

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

ק֣ (אכ,לג)בשכנות אל  ֶ֖ ק  תְ֣מח   .דקאי על משהָׁשֵ֛םֶ֣חְלַקֵ֥

 

ה֣ (אכ,לג) מביא עוד דרשה שלפי הכתוב ]תו"ת[ ָעָׂש֔ ת֣ה ֣' ְדַק֤  היינו מבינים שהכתוב עוסק רק בצווי ה' צ 

ה (אכ,לג) ת֣ה 'ָ֣עָׂש֔ ְדַק֤ קטן שני לימודים, תבנית הטעמים מהפך פשטא מוציא את הכתוב מצוויי ה' -קטן, זקף-מהפך פשטא זקף – צ 

 בלבד ומלמדת על הנהגותיו של משה בנושא בין אדם לחבירו.

ְד֣ (אכ,לג)]תו"ת[  ה֣צ  ָעָׂש֔ ת֣ה ֣' ה֣ (אכ,לג) תניא, בשעה שמת משה, היה מוטל בכנפי שכינה ומלאכי השרת אומרים -וגו' ַק֤ ָעָׂש֔ ת֣ה ֣' ְדַק֤ צ 
ם יו֣ע  ְׁשָּפָטֶ֖ ל-ּומ  ָֽ ְׂשָרא   :]סוטה י"ג ב'[ סט( י 

ֽי־יָׁק֣  טז(,צד 'תה)ומבואר עוד בסוגיא כאן שהקב"ה אמר  ]תו"ת הערה סט[ י ּוםמִּ ֵרעִּ֑  לִָּ֭ ֽי־עִּם־מְׁ י צֵ֥ ים מִּ י ביִּתְׁ ֲעֵלי לִּ֝ ֽו ן עִּם־פ ֥ ועיין מש"כ  :אָׁ
באות הקודם דמפרש דלשון זה קאי על משה ולא על גד, יעו"ש. ובאחת מכתבי אגדה שלנו בארנו כונת המאמר בכלל כי כידוע היה 

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

קצ ֥  (טז,כ ' שפ'דב)כלול במלת צדקה כמבואר בחולין קל"ג א'  ק ד  ד  ֖ ף צ  ד ֑ רְׁ  'תה)ך הוא צדק משלך ותן לו, ולכן על קריאת הקדוש ברו -  תִּ

י צֵ֥  טז(,צד ֽי־יִּתְׁ י במִּ ֲעֵלי לִּ֝ ֽו ן עִּם־פ ֥ כלומר מי יקנא קנאתי, על זה ענו המלאכים, אשר בכ"ז אף כי היה קנאי היינו רק בנוגע להקב"ה,  :אָׁ
ה֣ (אכ,לג)אבל בנוגע לו לעצמו עשה צדקה, כלומר ויתר על שלו, וזהו הבאור  ת֣ה 'ָ֣עָׂש֔ ְדַק֤ ְׁשָּפָטֶ֖֣בנוגע לו,  -צ  של הקדוש ברוך  -יוּ֣ומ 

םעשה  -הוא  ל-ע  ָֽ ְׂשָרא   :, כלומר בנוגע להקב"ה עשה בדין ובמשפט, ודו"קי 

יו (אכ,לג) ְׁשָּפָטֶ֖ םטפחא ללא מרכא לפניה בתפקיד שנוי ובתפקיד כפותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה  – ּומ  ל-ע  ָֽ ְׂשָרא    י 

ם-פת( המתקבלת מטעם טפחא גם בתפקיד התפשטות האפיון המשותף )התכונה המשות יו֣ע  ְׁשָּפָטֶ֖ ל-ּומ  ָֽ ְׂשָרא   .לכתוב לפניו י 

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

םובין סנגוריה על עם ישראל.  ל-ע  ָֽ ְׂשָרא   יה והיה סנגורן של ישראל.סלוק כמגביל ודוחה את הקטגוריה מפני הסנגור  – י 

 

ים: ו:כ,לג וזאת הברכה דברים ָֽ ֹוְׁ֣שָחק  ָךּ֣וְבַגֲאָותֶ֖ ְּבֶעְזֶר֔ ם֣  ֤בָׁ֣שַמ י  כ  לְ֣יֻׁש֑רּון֣ר  ֶ֖ יןָּ֣כא  ֵ֥  א 

ינּו: וארא ח,ו:שמות ראה  ָֽ ֱאֹלה  '֣ יןַּ֣כהֵ֥ ֶ֖ י־א  עּ֣כ  ַד֔ ְדָבְ֣רָ֔ךְ֣לַמַ֣עןּ֣ת  ּכ  ַ֣וּי ֶ֖אֶמרְ֣לָמָח֑רַ֣וּי  אֶמר֣ 
עַ֣וּי  אֶמר ֣ ַד֔ ְדָבְ֣רָ֔ךְ֣לַמַ֣עןּ֣ת  קטן בין שני קיסרים )אתנח ... סלוק( כעין תפקיד היקש, בנין אב, היקש מעליית מכת -פעמיים זקף – ּכ 

צפרדעים והסרת מכת צפרדעים בהשגחה אלהית ולא ע"י מערכת כוכבים, כך גם ביציאת מצרים לא מערכת הכוכבים קובעת אלא 

 ציאת המרכבה האלקית.ההשגחה האלהית, וגם היקש לי

 
כח ישראל ב"שבתאי" ומצרים ב"טלה" ובמכת בכורות נתבטל "טלה"  [[371תורת המנחה פרשת צו / דרשה לט ]המתחיל בעמוד ]

ולעולם היה הקדוש ברוך הוא בעזרת ישראל מאז היו לו לעם, ורכב שמים להצילם ולהשמיד אויביהם. וכמו שמצינו ביציאת ... 
ֽב ן: יב(,)שמות ה [ אייר כד'373ל פרעה היה בחדש ]עמוד מצרים, כשבא משה א ת  ש ל  ֖ ש ק  יִּם לְׁק ֵש֥ ֑ רָׁ צְׁ ץ מִּ ר  ֣ ם בְׁכָׁל־א  ֖ עָׁ ֥פ ץ הָׁ בשעה שהתבן  ו יָׁ

מצוי בשדה. ראה פרעה באיצטגנינותו כי אין מעלת ישראל אלא במזל שבתאי כי הוא מזלם, וכח שבתאי היה מתגבר בהכנסו במזל 
זה שמח וחזק את לבו מפני שהם עובדים לטלה, וכיון שאין כח שבתאי כי אם בטלה וטלה הוא אלהיהם הוא ימנע טלה, וכיון שראה 

 .כח שבתאי, ואי אפשר לישראל לצאת מתחת ידם ולא מרשותם

ים  יח(,סח ')תה( -... )טט: יצא ב ,מה עשה הקדוש ברוך הוא כדי שלא לשנות סדרי מערכת הכוכבים ויהא עולם נוהג כמנהגו כ ב ֱאֹלהִּ֗ ֤ ר 

ן  ֑ נְׁאָׁ י שִּ ֵפ֣ יִּם ַאלְׁ ֣ ב ת  המלאכים הנאים והמשובחים, פסוק מקבלת התורה הנדרש למכת בכורות וליציאות אחרות של המרכבה  22000)אלו רִּ

בתוך מצרים ונהרוג כל הבכורות העובדים לטלה, כי העבודה לא היתה כשרה אלא בבכורות, וכשנפסק ממנו העבודה לא האלקית(, 
ם כָׁל־בְׁ֑כֹור  ד(,לגמסעי  ')במ היה משועבד להם ואז יגבר ישראל, היינו דכ'י ֖ ה  ֧ה ֛ה' בָׁ כָׁ ר הִּ ים ֵאת  ֲאש ֨ ֗ בְׁרִּ ק  יִּם מְׁ ֣ ר  צְׁ ֽיםּומִּ טִּ פָׁ ה ֖ה' שְׁ ֥ ם עָׁשָׁ  :ּוֵבאֹ֣לֵהיה ֔

ָך,ר כֵ֤  ,כו(לגוזה"ב  'דב) עשה משפט וצדקה שלא ביטל כח המזל, וביטל מחשבתם במכת בכורות. הה"ד ע זְׁר ֔ יִּם  בְׁ מ   )טט: כמו ביציאת  ב שָׁ

  מצרים(
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יסרים )נקראים ק פסוק-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –פה, התשס"א -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם( 

קבוצה שההלכה חלה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאה שוה לפרטיה; קבוצה עם הלכ - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –

 – ק֔טן-זקף; 1וט, פש – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףרק על חלק מפרטיה; 

מלמד,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2

דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מידות רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג

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

 
א (דברים ואתחנן ד,ב)-נאמר ב פּו ל ֣ ס ֗ א ... ת  ּו ְול ֵ֥ ְגְרעֶ֖ הדרשה של )במקום  כגון חמש פרשיות בתפילין (ד פברי פר' ספ ע"פ) רש"י ופי' ת 

 (כג,מ וי' אמר) מינין ארבעהכתוב על )במקום  ולב, חמשת מינין בל(מסכתא דפסחא פרשה יח –מכילתא דרבי ישמעאל בא -, שבארבע

ם ם ּוְלַקְחֶּת֨ אׁ֗שֹון ַּבּ֣יֹום ָלֶכ֝ י ָהר  ֨ ֤ץ ְּפר  ת ָהָדר ֣ ע  ים ַּכּפ ֣ ֔ ץ ַוֲעַנֵַֽ֥ף ְּתָמר  ת-ע  י ָעב ֶ֖ דב' תצא )הכתוב )במקום  , וחמש ציציות(ָנַ֑חל-ְוַעְרב 

ֹות ַאְרַּבֵ֛ע-ַעל֣(כב,יב )תוסיפו לעשות על(  ולאכנפות,  שלוש)תגרעו לעשות על(  ארבע ולא בבבלי זבחים יח,-ומזה נדרש ב ְּכסּוְתָךֶ֖֣ ַּכְנפֵ֥

 כנפות(. חמש

אלעומת הכתובים ודרשות התורה שבעל פה על  פּו ל ֣ ס ֗ א ... ת  ּו ְול ֵ֥ ְגְרעֶ֖ ַנ֣ת-ּוֶבן (לך יז,יב-בראשית לך)נאמר לעיל, במצוות מילה  ת  ים ְׁשמ   ָימ ֗
ֹול ּמֵ֥ לעשרה לאחד עשר לשנים עשר לא פחות קטן נימול לשמונה לתשעה  וסיפה זמן()מ מ"ה,משנה שבת פי"ט-בהתורה שבעל פה ו י 

 .  ולא יותר
 

, שבאמצעותם םהמידות שהתורה נדרשת בוהלכה למשה מסיני, איך לדרוש את הכתוב, וביניהן  לחז"ל היו מסורות של תורה שבעל פה

העוזרים  איך לדרוש את הכתוב באופנים שונים כהדרה ואתפקידי טעמי המקרא האחד מש ,השערההספר הזה מציע קבעו את ההלכה. 

  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 

וה. דוגמא לספק היא להיכן שייך זמן בין השמשות, האם ליום, שאורו מסתיים או ליום שמתחיל לילו. בגלל ספק התורה דוחים ביצוע המצ

קטן נימול  מ"ה,משנה שבת פי"ט-זה נדחית מצות מילת קטן, שנולד בזמן בין השמשות מהיום השמיני ללידתו ליום אחר, כנאמר ב
ַנ֣ת-ּוֶבן שלכי תבנית טעמי המקרא  אפשר. ולא יותר לעשרה לאחד עשר לשנים עשר לא פחותלשמונה לתשעה  ים ְׁשמ  המרמזת על ָ֣ימ ֗

מעת הלידה(  12, 11, 10, 9)והם יום לנולד בין השמשות שאליהם נדחה ברית מלה של ולד בריא בגלל ספק היום  ימים הארבעלפחות 

 .במצב ספק נדחה החיוב של ביצוע מצוהכלל התורני ששל הממקורותיו , משמשת גם כאחד ועוד ימים אחרים מסיבות אחרות

 
כדאמר לא זכיתי שתאמר  בטעמי המקראותשהיה בקי  -הדרשנים  בטלו הדרשנים. -משמת בן זומא  מתני'[ א,סוטה מטבבלי רש"י ]

 -ורה זרועי ת. בטלו זרועי תורה -משמת ר"ע  [ב,סוטה מטבבלי רש"י ] יציאת מצרים בלילות עד שדרשה בן זומא )ברכות דף יב:(.
 ואותיות היתרים ולשונות המשתנים במקרא. )אלו טעמי המקרא( טעמי תורה שבעל פה על מדרשי המקראותעומק סברא ולסמוך 

( מלכים א' ה,יבכי שלמה אמר על כל דבר ודבר של סופרים )מבאר שמה שאמר רב המנונא  [ב,עירובין כאבבלי  חידושי אגדות מהרש"א]
ֶלף הָ֣וָאָֽ ָּׁשֵ֥ כו' שיש לנו היה לו לשלמה ה'  פיסוק טעמים כגון זרקא וסגוללאו היינו טעם הענין אלא  מלת טעמיםפי' ד טעמים, ֲחמ 

ֹו֣ואלף פיסוק טעמים והיינו דכינה אותן  ירֶ֖ מוכח  )לז,ב( נדרים )בבלי(הוא ממש שיר וב דפיסוק טעמים לפי התנועות של הפיסוקׁש 
ינּוַּ֣בּמ֣  (נחמיה ח,ח) שהן מן התורה מדכתיב ֶ֖ אַוָּיב  היינו נמי ע"י  דאגמריה בסימני טעמים האמורא רבא()וגו' ודקאמר נמי בסמוך  ְקָרָֽ

היה לו פיסוק בדברי סופרים( )דאפילו בד"ס  לחדוש()גבי דברי סופרים לרבותא  מנונא(הכדברי האמורא רב )פיסוק טעמים ונקט ליה הכא 
 :ודו"ק וכל שכן בדברי תורה()טעמים וכ"ש בד"ת 
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