ב"ה טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל-פה ,התשס"א – התשפ"ג; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף-פסוק )נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; תב֛ יר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
ותפקידם( – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; מהפ֤ ך פשטא֙ – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
טפחא  -קבוצה שממעטים חלק
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; תב֛ יר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א תב֛ יר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א תב֛ יר ֖
קטן –
סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא֙ – פשוט ;1 ,זקף֔ -
֒
זרקא
֘
מפרטיה מענין מסוים; מקף -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים;
ואזלא – סדר,
קדמא ֝
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞ים – יוצא מהענין; ֨
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ) :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא-קטנה֩ = תרסא֩ – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠-גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

תמצית העיון בתבנית טעמי המקרא בתורה
העיון מגלה ,ע"פ הפסוקים שנבדקו בתורה ,כי בתוך אוכלוסית הטעמים )בד"כ( של התורה ,קיים )בהסתברות סטטיסטית( מתאם בין
האופן )איך ולפעמים גם מה( שהתורה שבע"פ דורשת את הכתוב ללמוד ההלכה ובין מופע תבנית הטעמים במקום הדרשה באחד או יותר
מהתפקידים של תבנית הטעמים ,שאובחנו במקומות שנבדקו .זה לא שולל הימצאות תפקידים נוספים שבע"ה עשויים עוד להתגלות.
תבניות טעמים מסוימות הן בעלות מאפיינים מסוימים של מידות שהתורה נדרשת בהן ,הן מבין י"ג מידות המנוסחות ע"י רבי ישמעאל בן
רבי יוסי הגלילי והן מבין ל"ב או יותר מידות המנוסחות ע"י רבי אלעזר בן רבי יוסי הגלילי והן מבין אלו שמופיעות בתורה שבע"פ ולא
נוסחו ע"י התנאים האלו .אבל תפקידי תבניות הטעמים ,שאובחנו ,אינם זהים עם המידות שהתורה נדרשת בהן.
עדות מצטברת תומכת בהשערה כי קיים מתאם בין תוכן משניות ,ברייתות ,דרשות גמרתיות ,הלכות רמב"ם ובין תבניות טעמים.
על בסיס השערות בתורה נמצא גם מתאם בפסוקי נ"ך שנבדקו.
בתורה ,ע"פ גירסת הכתר הממוחשב ,יש  79978מלים ,ו 84367 -סימני טעמי המקרא )כולל מקף וגעיה( ובלעדיהם  .69606תבניות
טעמי המקרא של התורה ,כפי שהתגבשו ,מכילות טעם אחד ,שנים ,שלושה ,ארבעה ,חמישה ויותר טעמים .ההשערות מבוססות ,עד תשרי
התשע"ד ,על בערך  8.88%מהמספר  69606ועוד  1.21%בפר' נגעים )פר' תזריע,ויקרא( ועל כ 2500-דוגמאות מקוטלגות ומאות
אחדות שעדיין לא קוטלגו .ככל שהמידגם של המופעים של מקראות הנבדקים גדל ,כך גדלה ההסתברות לזיהוי תפקידי תבניות הטעמים
איך לדרוש את הכתוב ולפעמים גם מה לדרוש כדי ללמוד הלכה .העיון אינו מחפש להציג הסבר מחלט לתפקידי תבניות טעמי המקרא
בתורה.
לטובת הבנת הנושא יוצגו מידי פעם חלק מהטעמים שבתנ"ך )חוץ מספרי איוב ,משלי ,תהלים( ,לפי תפקידם התחבירי כעוצרים ומחברים-
משרתים ,ולפי ההשערות
טפחא – במובן של שנוי או הרחבת משמעות מסוג נשוא הענין בטווח משנוי מועט מאד עד לשנוי רב .למשל ביטוי של רבוי.

בראשית א
1.1
נשוה חלק מטעמי הפסוקים הבאים:
בראשית א,א
א ִהים
אשׁית ָבּ ָרא ֱ
ְבּ ֵר ִ
)בטעם
ב
,
כ
שמות יתרו
א ֶהי
ָ ֽאנ ִֹכי " ה' ֱ
תחתון(
דברים ואתחנן ו,ד

ְשׁ ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל

ֵאת ַהשָּׁ ַמיִ ם ְו ֵאת ָה ָ ֽא ֶרץ׃
אתי ֵמ ֶא ֶרץ
א ֲֶשׁ)ר הוֹצֵ ִ &
ד ים׃
ֲב ִ ֽ
ִמ ְצ ַריִ ם ִמ ֵבּ ית ע ָ
חד׃
א ֵהינוּ ה' ׀ אֶ ָ ֽ
ה' ֱ

הפסוקים בתבנית טעמים קרובה) ,א( טפחא ]מונח[ אתנח) ,ס( טרחא ]שופר הולך[ אתנח .
נתחיל בדרשת חז"ל לְ -שׁ ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל המלה שמע היא בלשון יחיד ,וחז"ל דרשו רבוי בכל לשון שאתה )הישראלי( שומע ,העלתה
ההשערה כי טעם טפחא = טרחא כאן תפקידו לרמז על רבוי לשונות ,ותפקיד אחר פותח טפח להתאפיין ע"י יִ ְשׂ ָר ֵאל – אתנח ,למעט עמים
אחרים.
אשׁית – טפחא ,רבוי ללא הגבלת מרכא )מאריך( ,להודיע כי המאמר בראשית הוא רבוי מאמרות שנאמרו בבת אחת
בדומה לכך ְבּ ֵר ִ
ואח"כ חזר הקב"ה ופרטן לסידור הבריאה דבר במקומו ,ועל רבוי הנבראים שנבראו בבת אחת בהתאמה למאמרות ,מלת בראשית
מאופיינת ע"י ָבּ ָרא ֱא ִהים – מונח אתנח ,אתנח ממעט כל אפשרות אחרת פרט לאמירה ובריאה ע"י א-לקים לבדו.
בדומה לכך ָ ֽאנ ִֹכי " – טפחא )טרחא( בטעם תחתון ,במתן תורה כל הדברות נאמרו בבת אחת ואח"כ חזר הקב"ה ופרטן .מלת אנכי  -טפחא,
מאופיינת ע"י ה' ֱא ֶהי – מונח אתנח ,אתנח ממעט כל אפשרות אחרת פרט לאמירה ע"י ה' א-לקיך לבדו.
ראיות לקשר בין הפסוקים בראשית א,א ו-שמות יתרו כ,ב
בבלי ראש השנה לב,א רב יוסף אמר :כנגד עשרת הדברות שנאמרו לו למשה בסיני .רבי יוחנן אמר :כנגד עשרה מאמרות שבהן נברא העולם.
הי נינהו  -ויאמר ) -ויאמר( דבראשית תשעה הוו!  -בראשית נמי מאמר הוא ,דכתיב כדכתיב )תהלים לג,ו( ִבּ ְד ַבר ה '3שָׁ ַמיִ ם ַנעֲשׂוּ
זוהר ח"ב יתרו צג,ב הני עשר אמירן דאורייתא אינון כללא דכל פקודי אורייתא כללא דעילא ותתא כללא דכל עשר אמירן דבראשית וגו'
עשרת הדברות כוללות כל מצוות התורה של מעלה ומטה וכוללות כל עשר האמירות של בראשית .ב)-בבלי שבת פח,ב( למד כי כל
דיבור נחלק לשבעים לשון ,אז יוצא שגם עשר מאמרי בראשית נחלקו לשבעים לשון,וזהו גם ענין קריאת שמע בכל לשון.
תפקידי טפחא = טרחא ,המתגלים כאן :א' רבוי; ב' פותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריו .הרבוי כאן הוא רבוי מאמרות ,לשונות.

נשלב המסקנות באחד מפירושי רש"י לבר' א,א תכלית הבריאה האלקית כמו שדרשוהו רבותינו )ב"ר א,ו(:
אשׁית ַדּ ְרכּוֹ )משלי ח,כב( ,אשר ניתנה בדיבור ָ ֽאנ ִֹכי " ה' ֱא ֶהי ו -חנניה בן אחי רבי יהושע אומר בין כל
בשביל התורה שנקראת ֵר ִ
דיבור ודיבור דיקדוקיה ואותיותיה של תורה ממולאים בתרשיש כימא רבא )ירושלמי שקלים פ"ו(
תה )ירמיה ב,ג( ,הקוראים ְשׁ ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל לחזור ולהודיע יחידות הבורא ואחדות הבריאה בו.
אשׁית ְתּבוּאָ ֹ
ובשביל ישראל שנקראו ֵר ִ
מקראות נוספים בעלי אותה תבנית טעמים וקשר למעשה בראשית
אשׁית ָבּ ָרא ֱא ִהים  -טפחא מונח אתנח ֵאת ַהשָּׁ ַמיִ ם  -מרכא טפחא ְו ֵאת ָה ָ ֽא ֶרץ׃ -מרכא סלוק
ְבּ ֵר ִ
בראשית א,א
שמות משפטים כב,כז ֱא ִהים ל ֹא ְת ַק ֵלּל  -טפחא מונח אתנח ְונ ִָשׂיא ְבעַ ְמּ  -מרכא טפחא ל ֹא ָת ֹֽאר׃ -מרכא סלוק
דברים האזינו לב,יב ה' ָבּ ָדד ַינְ ֶחנּוּ  -טפחא מונח אתנח ְו ֵאין ִעמּוֹ  -מרכא טפחא ֵאל נ ָ ֵֽכר׃ -מרכא סלוק
כ"ד–תשרי–התשפ"ג 19-Oct-22
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמת הורי והורי רעיתי
לעילוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן חיים אריה ויהודית
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל-פה ,התשס"א – התשפ"ג; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף-פסוק )נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; תב֛ יר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
ותפקידם( – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; מהפ֤ ך פשטא֙ – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
טפחא  -קבוצה שממעטים חלק
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; תב֛ יר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א תב֛ יר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א תב֛ יר ֖
קטן –
סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא֙ – פשוט ;1 ,זקף֔ -
֒
זרקא
֘
מפרטיה מענין מסוים; מקף -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים;
ואזלא – סדר,
קדמא ֝
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞ים – יוצא מהענין; ֨
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ) :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא-קטנה֩ = תרסא֩ – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠-גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

הסבר אחד למקבילת תבנית הטעמים נמצא בבלי שבת י,א ו-מכילתא על הפסוק )שמות יתרו יח,יד( ...מן-בקר עד-ערב :רש"י ...

אפשר לומר כן? אלא כל דיין שדן דין אמת לאמיתו  ...מעלה עליו הכתוב כאילו עוסק בתורה כל היום וכאילו נעשה שותף
להקב"ה במעשי בראשית שנאמר ויהי ערב וגו'
בעה"ט  ...כאילו נעשה שותף להקב"ה במעשי בראשית שנברא בה':

אשׁית ֱא ִהים ה'  -מקור אפשרי למדרש המובא ב-ספר החינוך מצוה קיז אמרו זכרונם לברכה בבריאת עולם שיתף
מקבילת ְבּ ֵר ִ
מידת רחמים במידת הדין ובראו.
דרשות ר"י אבן שועיב פרשת צו ולשבת הגדול כמו הבריאה ,ה' אלקים שתף מדת הדין במדת רחמים ובראו,
ריקאנטי ויקרא כג כאשר אמרו בבריאת העולם ]ב"ר יב ,טו[ שיתף מדת הדין במדת רחמים ובראו.
בראשית נח ח,כב :קביעת תקופות לאופק ירושלים
]כב[ עֹ ד כָּ ל-יְ ֵמי ָה ָא ֶרץ
ֶז ַCרע ְ Bו ָק ִציר ְו ֹAקר ָו ֹ@חם ְו ַ )קיִ ץ ָו ֹ&ח ֶרף ְויוֹם ו ַָליְ לָ ה ל ֹא יִ ְשׁ ֹֽבּתוּ׃
עֹ ד כָּ ל-יְ ֵמי ָה ָא ֶרץ  -טפחא מונח אתנח

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

התוצאות הבולטות בחישובים שונים בפסוק הן:
ְו ֹAקר ָו ֹ@חם  360מעלות מעגל,
0
ֶז ַCרע ְ Bו ָק ִציר ָ ...ו ֹ@חם מחולק בְ -ו ֹAקרְ ...ו ַ )קיִ ץ ָו ֹ&ח ֶרף כפול  90מעלות שווה  81.6253זוית מיצהר השמש בי"ם בתקופת תמוז
בסטיה זעירה מהזוית מיצהר תמוז מדודה 81.67262 0
0
ְו ַ )קיִ ץ ָו ֹ&ח ֶרף מחולק בֶ -ז ַCרע ְ Bו ָק ִציר כפול  90מעלות שווה  66.47נטיית ציר כדור הארץ בסטיה זעירה ,נטיית קו המשוה
בזוית  23.53 0לעומת נטיה נמדדת השווה 23.4392 0
ְו ֹAקר \ ְו ַ )קיִ ץ ָו ֹ&ח ֶרף כפול  90מעלות שווה  55.080לעומת הזוית הנמדדת השווה )קו הרוחב של י"ם ועוד קו הרוחב של חוג
הסרטן דרומה מקו המשווה(  34.920 = 900- 55.080 . 55.20580 = 23.4392 + 31.7666שהיא קירוב לזוית מיצהר
השמש בי"ם בתקופת טבת
ָו ֹ@חם מחולק בָ -ו ַליְ לָ ה כפול  90מעלות שווה  57.600כמעט זוית המיצהר בי"ם תקופות תשרי וניסן .לעומת הזוית הנמדדת
ע"י  90מעלות פחות קו הרוחב של ירושלים  58.2330 900 = 90 - 31.76660זוית מיצהר השמש בי"ם בתקופות תשרי ניסן.
ָו ֹ@חם מחולק בָ -ו ֹ@חם כפול  90מעלות שווה  10.000 = 900 - 800 . 800כנטיית הציר הגיאו מגנטי מהציר הגיאוצנטרי בשנת
 . 2010הימצאות זוית הציר הגיאומגנטי בפסוק מרמזת על התכונות החשמליות – האלקטריות של כדור הארץ ועל כל תורת
החשמל – האלקטריקה בבריאה.
לפיכך הפסוק גילה את הזוויות הנחוצות לקביעת ימי תקופה באופק ירושלים .כלי המדידה המתואר בעקיפין בבבלי סוכה ב,ב )דופן
עשרים אמה ואורך צילה בתקופת תמוז( מאפשר לבית הדין לתכנן עיבורי חדשים ושנים ע"פ החשבון.
הפסוק בראשית נח ח,כב עֹ ד כָּ ל־יְ ֵמי ָה ָא ֶרץ וגו' מגלה תכנית כדור הארץ בתורה לקיום מצוות בראש ובראשונה בנקודת היסוד של
כדור הארץ ,מקום המזבח – אבן השתיה בירושלים ,והתנועה הניצפית של השמש כלפי אבן השתיה .כל שאר היקום נמשך אחרי קביעה
זאת וכדי לקיימה.
לב העולם בכ 32 -מעלות צפונה נמצא בערך בכארבע שישיות מגובה כדור הארץ החל בקוטב הדרומי .בזה דומה האדם לאדמה שלבו
בכארבע שישיות מגובהו מן האדמה כעין מאמר חז"ל אדם עולם קטן.

כ"ד–תשרי–התשפ"ג 19-Oct-22
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמת הורי והורי רעיתי
לעילוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן חיים אריה ויהודית
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל-פה ,התשס"א – התשפ"ג; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף-פסוק )נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; תב֛ יר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
ותפקידם( – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; מהפ֤ ך פשטא֙ – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
טפחא  -קבוצה שממעטים חלק
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; תב֛ יר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א תב֛ יר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א תב֛ יר ֖
קטן –
סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא֙ – פשוט ;1 ,זקף֔ -
֒
זרקא
֘
מפרטיה מענין מסוים; מקף -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים;
ואזלא – סדר,
קדמא ֝
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞ים – יוצא מהענין; ֨
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ) :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא-קטנה֩ = תרסא֩ – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠-גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

לטובת הבנת הנושא יוצגו מידי פעם חלק מהטעמים שבתנ"ך )חוץ מספרי איוב ,משלי ,תהלים( ,לפי תפקידם התחבירי כעוצרים ומחברים-
משרתים ,ולפי ההשערות
בראשית א,א
1.2
אשׁית ָבּ ָרא ֱא ִהים ֵאת ַהשָּׁ ַמיִ ם ְו ֵאת ָה ָ ֽא ֶרץ׃
בראשית א,אְ :בּ ֵר ִ
אשׁית – טפחא בתפקיד פותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריו ָבּ ָרא ֱא ִהים – מונח אתנח,
ְבּ ֵר ִ
ָבּ ָרא – מונח  -רבויֱ ,א ִהים  -אתנח – מגביל ומבדיל )תורת מנחם – כב )תשי"ח ב( ש"פ משפטים( ,צירוף הטעמים מונח אתנח מלמד כאן כי
ָבּ ָרא ֱא ִהים מבטא רבוי הגבלות היינו צמצומים או הסתרות האלקות וכאשר ההסתר מלא אז הבריאה מתגלה .משמע שהבריאה היא
חד׃
א ֵהינוּ ה' ׀ אֶ ָ ֽ
גלוי אלקות בהסתתרות ואלקות הוא "הדבר" האחד והיחיד שיש ,שנאמר בפירוש ב)-דב' ואת' ו,ד( ְשׁ ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל ה' ֱ
אנכי ה' אלקיך ,בטעם תחתון אנכי – טפחא ,ה' – מונח ,אלקיך – אתנח,
אנכ"י – נוטריקון – אנא נפשי כתבית יהבית – מאנכ"י הוי' כל הוית הבריאה – הטב"ע )גי'  (86גימטריה ֱא ִהים )גי'  – (86אתנח,
בריאה מוגבלת לעומת א-לקים הבלתי בעל גבול.

בין תפקידי טפחא מצאנו הוראה על רבוי לא מוגבל ,על אפיון מהקרא אל הקרא שלפניו בבחינת הנאמר בבלי ברכות כה,ב והכא ,בטופח
על מנת להטפיח איכא בינייהו .בבלי גיטין עד,א מברר משמעות הבטוי "על-מנת" האם הוא תנאי או כאומר מעכשו .יש מצבים בהם
אשׁית  -טפחא ,בתפקיד מעכשו הדברים הבאים:
משמעו מעכשו  .אפשר כי ְבּ ֵר ִ
• רבוי מאמרות ורבוי דברים נבראים
• במשמעות טופח על-מנת להטפיח מ-עכשו כי אין קרא לפניו.
אשׁית והמלים
א ִהים – טפחא מונח אתנח ,הטפחא פותחת טפח ואז הכתוב אחריו מתאר ומאפיין את ְבּ ֵר ִ
אשׁית ָבּ ָרא ֱ
ְבּ ֵר ִ
•
אשׁית ָבּ ָרא ֱא ִהים הם ענין אחד שהבריאה מאוחדת בא-לקות.
ְבּ ֵר ִ
אשׁית – טפחא בתפקיד פסקא טעמא מלמד שהבריאה היא שנוי משמעות מהכתוב אחריה ,בחסידות מוסבר כי הבריאה מרגישה
ְבּ ֵר ִ
•
עצמה מציאות נפרד מא-לקות ,אבל מהתפקיד הקודם זה רק כביכול
אשׁית – טפחא ,בתפקיד התפשטות משמעות אלפניו ,אבל היות ואין כתוב לפניו מלמד ,שלפני הבריאה היה רק א-לקות
ְבּ ֵר ִ
•

אשׁית – טפחא ,בתפקיד התפשטות משמעות אלפניו ,ואפשר כי מרמז משבע המלים של הפסוק אל הנאמר ב-בבלי פסחים נד,א והא
ְבּ ֵר ִ
תניא :שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם ,ואלו הן :תורה ,ותשובה ,וגן עדן ,וגיהנם ,וכסא הכבוד ,ובית המקדש ,ושמו של
משיח .תורה  -דכתיב )משלי ח( ה' קנני ראשית דרכו .תשובה  -דכתיב )תהלים צ( בטרם הרים ילדו וכתיב )תהלים צ( תשב אנוש עד
דכא ותאמר שובו בני אדם .גן עדן  -דכתיב )בראשית ב( ויטע ה' אלהים גן בעדן מקדם .גיהנם  -דכתיב )ישעיהו ל( כי ערוך מאתמול
תפתה .כסא הכבוד ובית המקדש – דכתיב)ירמיהו יז( כסא כבוד מרום מראשון מקום מקדשנו .שמו של משיח  -דכתיב )תהלים עב(
יהי שמו לעולם לפני שמש ינון שמו.
ֵאת ַהשָּׁ ַמיִ ם ְו ֵאת ָה ָ ֽא ֶרץ׃
א ִהים
אשׁית ָבּ ָרא ֱ
בראשית א,א – ב] :א[ ְבּ ֵר ִ
א ִהים ְמ ַר ֶחפֶ ת עַ לְ -פּנֵ י ַה ָ ֽמּיִ ם׃
וּח ֱ
ְור ַ
חשֶׁ  Hעַ לְ -פּנֵ י ְתהוֹם
בהוּ ְו ֹ
]ב[ ְו ָה ָIא ֶרץ ָהיְ ָתה ֹAתהוּ " ָו ֹ

בהוּ  -רביע  ...זקף-קטן ,כעין מידה ל"ד שהמהרז"ו קורא לה ע"פ ס"ע פ"א יסוד לכל המידות לא בא הכתוב
]ב[ ְו ָה ָIא ֶרץ ָהיְ ָתה ֹAתהוּ " ָו ֹ

לסתום אלא לפרש .והסתום הוא שבבריאה הצורה שבחומר לא היתה גלויה שעל כך פירש רש"י ְו ָה ָIא ֶרץ ָהיְ ָתה ֹAתהוּ " וגו'  -תהו  -לשון
'תמה ושממון' ,שאדם תוהא ומשתומם על בהו שבה .תהו ' -אשטורדישון' בלעז .ובהו  -לשון 'ריקות וצָ דוּ' )ראה ת"א(.

ו-רבינו בחיי פירש שבחומר הנברא ָהיְ ָתה – מרכא = מאריך )לפני פשטא זקף-קטן( בתפקיד המשכה  -הלבשה של ארבע צורות
המרומזות בטעם רביע במלת ]ב[ ְו ָה ָIא ֶרץ – רביע ,ארבע יסודות בצורה שהלביש הבורא בחומר התוהו ,וגם בתפקיד נקודה כפי' רבינו
בחיי ְו ָה ָIא ֶרץ אחרי הבריאה הזאת היתה תהו ,כלומר חמר אין בו ממש והיתה בהו שהלביש אותה צורה ,והזכיר הכתוב ארבע יסודות
שיש בצורה זו ,והם :אש ורוח והמים והעפר ,ומלת "הארץ" כוללת ארבעתם ,והוא כלל העולם השפל ,ואף ע"פ שיסוד העפר הוא אחרון הזכירו ראשון
ובו ידבר ,ועל כן התחיל מן הארץ שהיא הנקודה ,והפילוסופים קראוה נקודה לפי שהיא למטה מן הגלגלים נתונה בתוכם כנקודה בתוך העגול ,וקראוה נקודה ,לפי שהיא
קבועה וקיימת ,אין לה תנועה כלל בכללה רק בחלקיה ,כענין שכתוב) :קהלת א ,ד( "והארץ לעולם עומדת" ,והנה היא בהפך מן הגלגל העליון המקיף ,כי זה עליון בתכלית הדקות
והזכות ,וזו תחתון בתכלית העובי והעכירות .ואחר שהתחיל מן הארץ חזר לסדר היסודות בסדור הראוי ,והוא :האש והרוח והמים ,הזכיר ְו ֹחשֶׁ ,H

וּח מפני שהאש מקיף על הרוח ,והקדים הרוח לֽ ָ -מּיִ ם כי הרוח מקיף על המים והמים
הוא האש היסודית שהיא חשוכה ,והקדימו ל-ר ַ
מקיפים על הארץ ... .והודיענו הכתוב בכאן באמרו ְו ָה ָIא ֶרץ ָהיְ ָתה ֹAתהוּ " ָו ֹבהוּ ,כי הארץ לבשה צורה ,והחשך שהוא האש מקיף
למעלה מן המים והעפר מעורבים שקרא לשניהם יחד תהום ,גו'
בהוּ תכונות טבע בו
בהוּ  -רביע מרכא = מאריך כעין המשכה הלבשה לתוך חומר ֹAתהוּ " צורות טבע ָו ֹ
]ב[ ְו ָה ָIא ֶרץ ָהיְ ָתה ֹAתהוּ " ָו ֹ
ברביעיות כמוסבר להלן.
הם׃
נוֹד ְע ִתּי לָ ֶ ֽ
וּשׁ ִמי ה' ל ֹא ַ
קב ְבּ ֵאל שַׁ ָדּי ְ
ע ֹ
שמות וארא ו,ג] :ג[ וָאֵ ָ Iרא אֶ ל-אַ ְב ָר ָה&ם אֶ ל-יִ ְצ ָחק ְו ֶ ֽאלַ -י ֲ
זוהר כרך ב )שמות( פרשת וארא דף כג עמוד ב

נוֹד ְע ִתּי לָ ֶ ֽהם׃ ,רבי חזקיה פתח  ...דהא כד אתברי אדם
וּשׁ ִמי ה' ל ֹא ַ
קב ְבּ ֵאל שַׁ ָדּי ְ
ע ֹ
וָאֵ ָ Iרא אֶ ל-אַ ְב ָר ָה&ם אֶ ל-יִ ְצ ָחק ְו ֶ ֽאלַ -י ֲ
מעפרא דמקדשא דלתתא אתתקן וארבע סטרי דעלמא אתחברו בההוא אתר דאקרי בי מקדשא ,ואינון ארבע סטרין דעלמא
אתחברו בארבע סטרין דאינון יסודין דעלמא תתאה א"ש ורו"ח ומי"ם ועפ"ר ,ואתחברו ארבע סטרין אלין בד' סטרי )נ"א יסודין(
דעלמא ואתקין מנייהו קודשא בריך הוא חד גופא בתקונא עלאה ,והאי גופא אתחבר מתרין עלמין מעלמא דא תתאה ומעלמא
דלעילא ,אר"ש ת"ח ד' קדמאי אינון רזא דמהימנותא ,ואינון אבהן דכלהו עלמין ,ורזא דרתיכא עלאה קדישא ואינון ד' יסודין
א"ש רו"ח ומי"ם ועפ"ר אלין אינון רזא עלאה וגו'
כ"ד–תשרי–התשפ"ג 19-Oct-22
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמת הורי והורי רעיתי
לעילוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן חיים אריה ויהודית
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל-פה ,התשס"א – התשפ"ג; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף-פסוק )נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; תב֛ יר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
ותפקידם( – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; מהפ֤ ך פשטא֙ – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
טפחא  -קבוצה שממעטים חלק
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; תב֛ יר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א תב֛ יר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א תב֛ יר ֖
קטן –
סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא֙ – פשוט ;1 ,זקף֔ -
֒
זרקא
֘
מפרטיה מענין מסוים; מקף -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים;
ואזלא – סדר,
קדמא ֝
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞ים – יוצא מהענין; ֨
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ) :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא-קטנה֩ = תרסא֩ – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠-גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

וָאֵ ָ Iרא – רביע ,לבריאת האדם מעפר המקדש בארץ ,ארבעה צדדי עולם התחברו במקום זה ,ואלו נושאים ארבע יסודות עולם )צפון(
א"ש )מזרח( רו"ח )דרום( ומי"ם )מערב( ועפ"ר והתקין הקב"ה מהם גוף מתוקן משני עולמות עליון ותחתון ,וארבעה הראשונים הם
רזי האמונה והם אבות כל העולמות ,ורז המרכבה העליונה הקדושה וגו'
טט  -ובהמשך הזוהר מלמד כיצד ארבעה היסודות מרכיבים את כל הבריאה באופנים שונים.
בעקבות הפרסום בשנת התשע"א העיר הקורא שראשי תיבות שמו אל' שי' הי"ו ,גלוי רמזי טעם רביע בפסוקים אלו )בר' א,ב ושמות
וארא ו,ב( ,הוא גלוי יסודי בתורה
וזהו גם הבסיס להא דיש ד אותיות בשם י-ק-ו-ק ,ובעולם החומר ארבע כוחות )כבידה ,חזק ,חלש ,אלקטרומגנטי(
וארבע יסודות )קוורקים :גלואונים ,פוטונים ,בוסונים וגרביטונים( וארבע מרכיבים בadenine, C, T, A, G:) DNA-
 (thymine, cytosine, guanineוארבע מרכיבים בדם הוא הנפש )כדוריות לבנות ,כדוריות אדומות ,טרומבוציטים,
פלאסמה( וכו'
וגם ש-ד-י :ש"י עולמות הבנוים מ-ד יסודות המהוים אותם לכך ד במרכז ה-ש"י – ש-ד-י.
וגם א-ל ש-ד-י :שאל )כמו ביקש( באמצעות ד )היסודות( ברא את י )הספירות( .וכן הוא באותה משמעות :א )הוא
אלופו של עולם( לש )במובן צר צורה לחומר( באמצעות ד את י ,וכנ"ל.
וגם א-ל ש-ד-י :יש במובנו א-ל שד )במובן סד ,כיסה בסיד ,הסתיר( את י ,שעולם הזה נברא ב-ה ועולם הבא נברא
ב-י ונסתר מעינינו.
וגם א-ל ש-ד-י :יש במשמעו א )אלופו של עולם( לשד )כמו לשד השמן ,הינו תמצית הטוב שבדבר( י )הינו עולמות
העליונים ועשר ספירות וממילא כל ההויה והשתלשלותה(.

וּבין ַה ַמּיִ ם א ֲֶשׁר מֵ ַעל לָ ָר ִקיעַ
א ִהים Lאֶ ת-הָ ָר ִקיעַ ַ Nויּ ְַב ֵ Iדּל ֵבּOין ַה ַמּ "יִ ם " אֲשֶׁ ר " ִמ ַתּ ַחת לָ ָר ִקיעַ ֵ
בראשית א,ז :וַיַּ עַ שׂ ֱ
וַיַּ עַ שׂ ֱא ִהים Lאֶ תָ -ה ָר ִקיעַ  – Nמונח זרקא סגול ,הוספת משהו מענין הרקיע על הרקיע .כגון שני רקיעים ,וילון ,רקיע שמיני
בבלי חגיגה יב,ב אמר רבי יהודה :שני רקיעים הן ,שנאמר) :דברים י יד( הן לה' אלהיך השמים ושמי השמים.

וַ ֽ יְ ִהיֽ ֵ -כן׃

ריש לקיש אמר :שבעה ,ואלו הן :וילון ,רקיע ,שחקים ,זבול ,מעון ,מכון ,ערבות .וילון  -אינו משמש כלום ,אלא נכנס שחרית ויוצא
ערבית,
בבלי חגיגה יב,ב ואמר רב אחא בר יעקב :עוד רקיע אחד יש למעלה מראשי החיות ,דכתיב )יחזקאל א,כב( ודמות על ראשי החיה
רקיע כעין הקרח הנורא.
ַה ַמּ "יִ ם " אֲשֶׁ ר " – פשטא פשטא ,בתפקיד מידיות ,בבת אחת ,שני דברים שונים גורמים אחד
א ִהים Lאֶ תָ -ה ָר ִקיעַ N
הרב נחמן רוזנטל הי"ו בשם רב נתן ספר ליקוטי הלכות )רבי נחמן מברסלב( על הפסוק בראשית א,ז וַיַּ עַ שׂ ֱ
אפשר שע"פ הטעמים שבפסוק זה יש ללמוד שכמו שהרקיע נהיה במאמרו בבת אחת ,כך בכל שאר המאמרות נהיה בבת אחת.

התורה והמצוה ה( וכבר בארנו כי במאמר הא' יצאו היסודות מעורבים ויסוד המים היה מעורב עם יסוד האויר ,כמ"ש ורוח אלהים
מרחפת ע"פ המים ,ועי"כ היו המים מתפשטים בגובה  ...וכן ביום השני שנעשה הרקיע היה פעולתו להוציא האויר המרחף ביסוד
המים ולעשותם מים פשוטים ,וזה היה הכנה לקויית המים כמו שיתבאר ,אולם לעשות הרקיע הזה הי' צריך להקדים מאמר יהי אור,
שכמו שגם עתה הרקיע הזה מתקיים ע"י אור השמש שמכה על כדור הארץ וניצוצי האור שבים באור חוזר עד הסגריר כנ"ל בהקדמה
ד' כן שם בטבע האור הזה שנברא ביום הראשון ,רק שהיה כוחו גדול ביתר שאת כי היה אור בוער כאש,ופעל פעולתו בפקודת ה'
ביום אחד מה שאור השמש היה צריך לזה שנים רבות וגו'
אחד גורם לשניים – מבדיל בין שניים – רקיע מבדיל בין אויר ובין מים וגורם לעיבוי וגשמים
או שניים גורמים לאחד – אור בראשית המכה בארץ ושב עד הסגריר )אור בראשית והארץ או הסגריר( גורם לרקיע

רמב"ן )א,ח( ; אבל יותר נכון לפי פשט הכתובים שנאמר ,כי השמים המוזכרים בפסוק הראשון הם השמים העליונים ,אינם מכלל
הגלגלים ... ,הזכירוהו בבראשית רבא )ב"ר ד,ב(; אמרו :כל רבנין אמרין לה בשם רבי חנניה ,רבי פינחס ,רבי יעקב ברבי אבון בשם
רבי שמואל ברבי נחמן; בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא "יהי רקיע בתוך המים" )לעיל,ו( ,גלדה טיפה האמצעית ,ונעשו שמים
התחתונים ושמי השמים העליונים  ...עוד  -כי בעבור שירצו החכמים לְ עַ לּ ֹות החמר הראשון עד תכלית ולעשותו דק מן הדקים ,לא
יראו שהשמים ,שהם גוף מתנועע בעל חמר וצורה ,הם הנבראים מן האין,

וַיַּ עַ שׂ ֱא ִהים Lאֶ תָ -ה ָר ִקיעַ  - Nמונח זרקא סגול ,בתפקיד תנועה ,תנודה סיבובית ,כעין כריכות פתילי הצצית "והיה לכם לצצית" באותה
תבנית טעמים .הרקיע )מהתפשטות חומר מהארץ הנבראת( ,הגלגלים ותנועתות הגלגלים והכוכבים הם מיום שני של הבריאה.

בראשית ד,כהַ :ו ֵ Aיּ ַדע אָ ָדם עוֹד " אֶ תִ -א ְשׁתּוֹ ו ֵַתּלֶ ד ֵבּן ו ִַתּ ְק ָרא אֶ תְ -שׁמוֹ ֵשׁת
א ִהים " ֶז ַרע אַ ֵחר ַתּ ַחת ֶה ֶבל ִכּי ה ֲָרגוֹ ָ ֽקיִ ן׃
שׁתִ -לOי ֱ
ִכּי ָ ֽ
ַו ֵ Aיּ ַדע אָ ָדם עוֹד " אֶ תִ -א ְשׁתּוֹ  -קדמא מרכא פשטא זקף-קטן ,בתפקיד לכתחלה ובפועל ,פי' רש"י ע"פ בר' רבה  ...אמרו לו )נשות למך(:

קשוט עצמך תחלה ,וגו' לכתחלה אתה מלמדנו לעשות מצות פריה ורביה ולא לדקדק על גזרתו של מקום  ,גזרת מיתת כל אדם ,ושתהיה
כליה לאדם ,ובפועל אינך מקיים את מה שאתה מלמד לאחרים.
ַו ֵ Aיּ ַדע אָ ָדם עוֹד " אֶ תִ -א ְשׁתּוֹ ו ֵַתּלֶ ד ֵבּן  -קדמא מרכא פשטא זקף-קטן מונח זקף-קטן ,פעמיים זקף בין שני קיסרים ,דבר החוזר וקורה או
כעין בנין אב ,פי' רש"י ע" בר' רבה  ...מיד וידע אדם וגו' ,ומהו עוד? ללמד ,שנתוספה לו תאוה על תאותו ,היינו להקים דורות חדשים
כנאמר בקהלת שאדם יעסוק בפריה ורביה כל חייו כי לא ידע מי מצאצאיו יתקיים.
טוֹבים׃
ִֽ
ֵיהם ְכּאֶ ָחד
ה ֶזה אוֶֹ -זה ְו ִאםְ -שׁנ ֶ
יוֹדעַ ֵאי ֶז Oה יִ ְכשָׁ ר " ֲ
ֵ@
קהלת יא,וַ :בּ ֹAבּ ֶקר " זְ ַרע אֶ ת-ז ְַרעֶ ְולָ ֶע ֶרב אַ לַ -תּנַּ ח י ֶָד ִכּי  Qאֵ ינְ A
רש"י )ו( ובבקר זרע את זרעך וגו'  -למדת תורה בילדותך ,למוד בזקנותך; היו לך תלמידים בילדותך ,יהיו לך תלמידים בזקנותך;

נשאת אשה בת בנים בילדותך ,שא אשה בת בנים בזקנותך; עשית צדקה בילדותך ,עשה בזקנותך )ראה קה"ר יא,י( .כי אינך יודע איזה
)בנוסחנו :אי זה( יכשר  -אם תלמידים ובנים שבילדות יתקיימו לך ,או שמא לא יתקיימו אלא שבזקנות .מצינו ברבי עקיבא שהיו לו
עשרים וארבעה אלף תלמידים מגבת עד אנטיפטרס ,וכולן מתו מפסח ועד עצרת; ובא אצל רבותינו שבדרום ושנאה להם )ראה יבמות
סב,ב( .ולעניין הבנים  -מצינו באבצן "שלשים בנות שלח החוצה ושלשים בנות הביא לבניו מן החוץ" )שו' יב,ט( ,וכולם מתו בחייו;
ובזקנותו "הוליד את עובד" )רות ד,כא( ונתקיים לו )ראה ב"ב צא,א(.
כ"ד–תשרי–התשפ"ג 19-Oct-22
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמת הורי והורי רעיתי
לעילוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן חיים אריה ויהודית
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל-פה ,התשס"א – התשפ"ג; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף-פסוק )נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; תב֛ יר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
ותפקידם( – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; מהפ֤ ך פשטא֙ – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
טפחא  -קבוצה שממעטים חלק
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; תב֛ יר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א תב֛ יר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א תב֛ יר ֖
קטן –
סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא֙ – פשוט ;1 ,זקף֔ -
֒
זרקא
֘
מפרטיה מענין מסוים; מקף -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים;
ואזלא – סדר,
קדמא ֝
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞ים – יוצא מהענין; ֨
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ) :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא-קטנה֩ = תרסא֩ – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠-גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

1.3

בראשית א,א )התשע"ג(

א ִהים ֵאת ַהשָּׁ ַמיִ ם ְו ֵאת ָה ָ ֽא ֶרץ׃
אשׁית ָבּ ָרא ֱ
בראשית א,א – ג] :א[ ְבּ ֵר ִ
א ִהים ְמ ַר ֶחפֶ ת עַ לְ -פּנֵ י ַה ָ ֽמּיִ ם׃
וּח ֱ
חשֶׁ  Hעַ לְ -פּנֵ י ְתהוֹם ְור ַ
בהוּ וְ ֹ
]ב[ ְו ָה ָIא ֶרץ ָהיְ ָתה ֹAתהוּ " ָו ֹ
א ִהים יְ ִהי אוֹר וַ ֽ יְ ִהיֽ -אוֹר׃
ֹאמר ֱ
]ג[ וַיּ ֶ
משנה אבות :בעשרה מאמרות נברא העולם וגו' .בבלי ראש השנה לב,א בראשית נמי מאמר הוא כדכתיב )תהלים לג,ו( ִבּ ְד ַבר ה'3

שָׁ ַמיִ ם ַנעֲשׂוּ וגו' רש"י בראשית נמי מאמר הוא  -ואף על גב דלא כתיב ביה ויאמר יהי שמים  -כמאן דכתיב דמי ,דבאמירה נמי
וּח ִ@פּיו כָּ לְ -צ ָב ָ ֽאם׃
וּבר ַ
איברי ולא בידים ,דכתיב )תהלים לג,ו( ִבּ ְד ַבר ה '3שָׁ ַמיִ ם ַנעֲשׂוּ ְ
בבלי מגילה כא,ב ורבי יוחנן אמר :כנגד עשרה מאמרות שבהן נברא העולם .הי נינהו?  -ויאמר דבראשית? הני תשעה הוו! -
וּח ִ@פּיו כָּ ל-
וּבר ַ
בראשית נמי מאמר הוא ,רש"י בראשית נמי  -דמשתעי בשמים ובארץ ,דכתיב )תהלים לג,ו( ִבּ ְד ַבר ה '3שָׁ ַמיִ ם ַנעֲשׂוּ ְ
ְצ ָב ָ ֽאם׃ מאמר הוא  -אף הן במאמר נבראו.
הרב ברס )כולל אור משה( – רש"י מתכווין שלא מילת בראשית היא מאמר אלא שהבריאה שנבראה בבראשית הייתה ע"י מאמר )בר' א,א
ו-א,ב נברא באמירה( ולא שייך ויאמר כי לא היה אל מי לאמר )ראה מלבי"ם להלן(.
אשׁית ב' ראשית )במשמע בתוך
אשׁית הוא מאמר זוהר כרך א )בראשית( פרשת בראשית דף ל עמוד א ְבּ ֵר ִ
בזוהר נאמר מפורש כי ְבּ ֵר ִ

אשׁית איהו מאמר ,אלא עד לא נפיק ואתפשט חיליה )עד שלא יצא והתפשט רבוי כח המעשים( )לעיל
ראשית( ראשית מאמר הוא נימא ְבּ ֵר ִ
אשׁית איהו ומאמר איהו ,כיון דנפיק ואתפשט מניה חילין ראשית אקרי והוא
ט"ו ע"ב( וכלא סתים ביה )הכל היה סתום –מוסתר בו( ְבּ ֵר ִ
מאמר בלחודוי )כיון שיצא והתפשט רבוי כח המעשים אז הוא נקרא ראשית ,נקודת ההתחלה ,והוא מאמר לעצמו(
אשׁית מאמר קרינן ליה והכי הוא ושיתא יומין נפקין מינה ואתכלילן ביה
זוהר כרך א )בראשית( פרשת בראשית דף לא עמוד ב ְבּ ֵר ִ
אשׁית מאמרָ ,בּ ָרא חצי מאמר,
אשׁית ָבּ ָראְ ,בּ ֵר ִ
זוהר  -ספרא דצניעותא כרך ב )שמות( פרשת תרומה דף קעח עמוד ב ְבּ ֵר ִ
מי הם עשרה המאמרות? מלת ויאמר מופיעה  10פעם במעשה הבריאה בפרק א .ומלת ויברך שהיא אמירה מופיעה  2פעמים .לכן יש
לברר מי הם עשרה המאמרות בהם נברא העולם.
פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( בראשית פרשת בראשית פרק א כדתנן בעשרה מאמרות נברא העולם ,ואלו הן :בראשית ברא אלהים

מאמר אחד ,דכתיב בדבר ה' שמים נעשו )תהלים לג ו( ,מאמר ב' ויאמר אלהים יהי אור ,ג' יהי רקיע ,ד' יקוו המים ,ה' תדשא הארץ ,ו'
יהי מאורות ,ז' ישרצו המים ,ח' תוצא הארץ ,ט' נעשה אדם ,י' פרו ורבו... ,
הרב ברס :מסכת אבות ,חידושי הגר"א בפר"א פ"ג[ ואלו הם בראשית ,ויאמר אלהים יהי אור ,ויאמר אלהים יהי רקיע ,ויאמר אלהים
יקוו ,ויאמר אלהים תדשא ,יהי מארת ,ישרצו המים ,תוצא הארץ ,נעשה אדם ,הנה נתתי ,ופרו ורבו הוא צווי אל ברכה.
)טט – פר"א = פרקי דרבי אליעזר ,מלמד על עשרה מאמרות אך לא לא מלמד מיהם(.
חילוקי דעות במאמר עשירי לקח טוב י' פרו ורבו,
א ִהים יְ ִהי אוֹר
ֹאמר ֱ
אשׁית )ב( ]ג[ וַיּ ֶ
המאמרות הם :יום אחד )א( ]א[ ְבּ ֵר ִ
א ִהים יְ ִהי ָר ִקיעַ
ֹאמר ֱ
יום שני )ג( ]ו[ וַיּ ֶ
א ִIהים ַ ֽתּ ְד ֵשׁOא ָהאָ ֶ"רץ "
א ִIהים יִ ָקּוAוּ ַה @ ַמּיִ ם )ה( ]יא[ וַיּ ֹאמֶ ר ֱ
ֹאמר ֱ
יום שלישי )ד( פ וַיּ ֶ
רת "
א ֹ
הי ְמ ֹ
א ִIהים יְ ִ O
ֹאמר ֱ
יום רביעי )ו( פ ]יד[ וַיּ ֶ
א ִהים יִ ְשׁ ְרצוּ ַה ַמּיִ ם
ֹאמר ֱ
יום חמישי )ז( ]כ[ וַיּ ֶ
מוּתנוּ
א ִהים ַנע ֲֶשׂה אָ ָד&ם ְבּצַ ְל ֵמנוּ ִכּ ְד ֵ
ֹאמר ֱ
א ִIהים תּוֹ ֵ Aצא ָה @ָא ֶרץ נֶ Oפֶ שׁ ַח ָיּה " ְל ִמי ָנהּ )ט( ]כו[ וַיּ ֶ
ֹאמר ֱ
יום ששי )ח( פ ]כד[ וַיּ ֶ
וּמ ְלאוּ אֶ תָ -ה ָא ֶרץ ְו ִכ ְב ֻשׁ ָה
וּר &בוּ ִ
א ִIהים ְפּרוּ ְ
אמר לָ @ ֶהם ֱ
א ִהים  Nו ַAיּ ֹ ֶ
ֹתםֱ L
חילוקי דעות במאמר עשירי לקח טוב )י( ]כח[ וַיְ ָב ֶר Hא ָ
וע"פ לקח טוב פר' ואתחנן ד"ה אנכי ה' אלהיך והוא כנגד דיבור עשירי לא תחמוד )אשת רעך(
ָת ִתּי לָ @ ֶכם אֶ ת-כָּ לֵ -עשֶׂ ב׀ ז ֵֹרעַ ֶז ַIרע
א ִIהים ִה ֵנּה  Qנ ַ A
ֹאמר ֱ
הגר"א )י( ]כט[ וַיּ ֶ
יעי וַיְ ַק ֵדּשׁ אֹתוֹ ) ,מסקנה מהזהר על ל"ב פעם
א ִהים " אֶ ת-יוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
ברכת וקידוש השבת ,שנאמרת ,אינה מאמר מהעשר ]ג[ וַיְ ָב ֶOרֱ H
שם אלקים במעשה בראשית ,ומספר זה שוה למספר המופעים בפרק א' בלבד(
וּמ ְל Oאוּ אֶ תַ -ה ַמּ "יִ ם " ַבּיּ ִַמּים ְו ָהעוֹף ִי ֶרב ָבּ ָ ֽא ֶרץ׃
וּר Iבוּ ִ
מר ְפּרוּ ְ
א ִהים לֵ א ֹ
וגם לא הברכה לשרץ המים והעוף ]כב[ וַיְ ָב ֶ)ר Hא ָֹת&ם ֱ
לעומת הברכה לאדם הנחשבת ע"פ לקח טוב למאמר )י(
אשׁית היא מאמר.
אשׁית היא מאמר )א( .האם טעמי המקרא בבראשית מלמדים כי מלת ]א[ ְבּ ֵר ִ
הפסוק בתהלים הוא העדות על כי מלת ]א[ ְבּ ֵר ִ
ה -זוהר כרך א )בראשית( פרשת בראשית דף לא עמוד ב מלמד והמלבי"ם מסביר כי מלת ויאמר היא רק אל אחר ,והמסקנה מכך כי
בלי הימצאות אחר כמו הנבראים ו/או החומר הראשון – אין משמעות למלת ויאמר ,וזה תומך בפירוש רש"י לבבלי ר"ה לב,א לומר
שמלת בראשית היא במקום ויאמר יהי שמים ,כי בלי אחר אין משמעות למאמר כזה.
וּח ֱא ִהים  -מונח
כדי להבין את הצעת הפתרון נקדים בעיון בתבנית הטעמים של הסיפא של )בראשית א,ב( ְו ָה ָIא ֶרץ ְ ...תהוֹם  -אתנחְ ,ור ַ
וּח
זקף-קטן ְמ ַר ֶחפֶ ת עַ לְ -פּנֵ י ַה ָ ֽמּיִ ם - :טפחא מרכא סלוק .תבנית טעמים )אתנח או סלוק( מונח זקף-קטן המטעימה מלים כמו ְור ַ
ֱא ִהים שהן תיאור ,ואחריהן פעולה או מצוה כמו כאן ְמ ַר ֶחפֶ ת עַ לְ -פּנֵ י ַה ָ ֽמּיִ ם עשויה לרמז ללימוד אלפניה ולאחריה ,ו/או ללימוד
לאחריה ולהעבירו אלפניה.
ֹאמר ֱא ִהים – המוטעמת בטעמים מרכא טפחא ,פעם יחידה מכל המאמרות.
עד פסוק )א,ג( לא נכתב מאמר .בפסוק )א,ג( נאמר וַיּ ֶ
ֹאמר ֱא ִהים – מרכא טפחא ,בתפקיד יתור לרבות ,בא לרבות על המאמר יְ ִהי אוֹר שבפסוק )א,ג( עוד מאמר או יותר,
אפשר כי וַיּ ֶ
אשׁית שבאמירתו )רק במובן של לסבר את האוזן( אלקים )המכונה אור אין סוף ,ראה הסבר
ומאמר אחד הוא הכעין מאמר ]א[ ְבּ ֵר ִ
בהמשך( כאילו הסתיר משהו מעצמו )מאורו( וכאילו פינה מקום לחומר הבריאה )ע"פ למשל שער ההקדמות לר' חיים ויטאל( .ע"י תבנית
וּח ֱא ִהים מועבר מאמר יתיר מ)-א,ג( אל )א,א( ללמדינו שהבריאה שנבראה בבראשית הייתה ע"י אבל זה
הטעמים של הכתוב )א,ג( ְור ַ
אשׁית הוא מאמר.
לא מוכיח כי מלת ]א[ ְבּ ֵר ִ
כ"ד–תשרי–התשפ"ג 19-Oct-22
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמת הורי והורי רעיתי
לעילוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן חיים אריה ויהודית
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל-פה ,התשס"א – התשפ"ג; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף-פסוק )נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; תב֛ יר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
ותפקידם( – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; מהפ֤ ך פשטא֙ – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
טפחא  -קבוצה שממעטים חלק
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; תב֛ יר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א תב֛ יר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א תב֛ יר ֖
קטן –
סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא֙ – פשוט ;1 ,זקף֔ -
֒
זרקא
֘
מפרטיה מענין מסוים; מקף -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים;
ואזלא – סדר,
קדמא ֝
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞ים – יוצא מהענין; ֨
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ) :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא-קטנה֩ = תרסא֩ – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠-גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

א ִהים ְמ ַר ֶחפֶ ת עַ לְ -פּנֵ י
וּח ֱ
א ִהים – מרכא טפחא אל הסיפא )בראשית א,ב( ְור ַ
ֹאמר ֱ
ועוד מאמר לדרוש מתבנית הטעמים של )א,ג( וַיּ ֶ
וּח ֱא ִהים ְמ ַר ֶחפֶ ת  -כסא הכבוד עומד באויר ומרחף על המים
ַה ָ ֽמּיִ ם :והוא המאמר הגורם לריחוף כסא הכבוד כפי' רש"י )ב( ְ ...ור ַ

ברוח פיו של הקדוש ברוך הוא ובמאמרו ,כיונה המרחפת על הקן )ראה חגיגה טו,א(; 'אקובטיר' בלשונינו.
וּח ֱא ִהים  -מונח זקף-קטן ,והוא תיאור ְמ ַר ֶחפֶ ת עַ לְ -פּנֵ י ַה ָ ֽמּיִ ם - :טפחא מרכא סלוק ,והוא פעולה ,תבנית
ומהסיפא של )א,ב( ְור ַ
הטעמים עשויה לרמז ללימוד אלפניה אל הרישא למלת )בראשית א,ב( ְו ָה ָIא ֶרץ – רביע בעלת מיני צירופים של רביעיות )ראה בהמשך(
ללמד שמכסא הכבוד המתואר כבעל ארבעה צדדים יוצאת כעין האצלה ,של תכונות של רביעיות ארבע צדדים שמכל צד נמשכות תכונות
שונות לבריאה.
ראשי תיבות אחדים בצידי תבניות הטעמים.
אשׁית ָבּ ָרא ֱא ִהים ֵאת הַ שָּׁ ַמיִ ם ְו ֵאת ָה ָ ֽא ֶרץ׃ – ר"ת בב"א אהו"ה ,ס"ת תאמ תמתצ = ֶא ֶמ"ת תִ ְמצֶ"ת
]א[ ְבּ ֵר ִ
חשֶׁ  - Hר"ת והתו = תוה"ו ,ר"ת התוו = תוה"ו ,כאילו נאמר בפסוק שלוש פעמים תוה"ו .ע"פ רמב"ן
בהוּ ְו ֹ
]ב[ ְו ָה ָIא ֶרץ ָהיְ ָתה ֹAתהוּ " ָו ֹ
בהוּ בחומר הראשוני.
רבוי הצורות שהוטבעו בָ -ו ֹ
א ִהים ְמ ַר ֶחפֶ ת עַ ל-
וּח ֱ
חשֶׁ  Hעַ לְ -פּנֵ י ְתהוֹם – ס"ת צהו וכלימ = צו"ה וימל"ך כפי' רש"י על ְור ַ
בהוּ ְו ֹ
]ב[ ְו ָה ָIא ֶרץ ָהיְ ָתה ֹAתהוּ " ָו ֹ
ְפּנֵ י ַה ָ ֽמּיִ ם׃  -כסא הכבוד עומד באויר ומרחף על המים ברוח פיו של הקדוש ברוך הוא ובמאמרו ,זה ענין צו"ה ,ואחרי שיש ברואים
מתקים וימל"ך – שאין מלך בלא עם.
חשֶׁ H׃
וּבין ַה ֽ ֹ
א ִהים ֵבּין ָהאוֹר ֵ
ַויּ ְַב ֵדּל ֱ
הים אֶ ת-הָ אוֹר ִכּי-טוֹב
א ִ&
בראשית א,ד :וַיַּ ) ְרא ֱ
וַיַּ ) ְרא ֱא ִ &הים אֶ תָ -האוֹר – דרגא תביר טפחא,כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חל הענין ִכּי-טוֹב – אתנח,

קבוצת הפרטים הוא ירידת האור ובתוך כך שינויים והבדלים בנבראים

ע"פ הנאמר בחסידות מבוארת )א( מציאות האור נתהווה ע"י מאמר )היינו כח א-לקי( "יהי אור" שירד ונשתלשל עד שנעשה ממנו
מציאות האור וכן בשאר מאמרות )עיין תניא שער היחוד והאמונה ס"פ י' ואילך(.
)ב( ההשתלשלות הביאה שינויים והבדלים באור וחיות האלקי שממנו נבראו כל הנבראים  ...והמחיה את הנבראים.

ובכולם חל הענין או ההלכה ִכּי-טוֹב – אתנח ,מגביל לומר כי רק טוב.
אֶ תָ -האוֹר – גי' בתורה
ֱא ִ &הים – תביר ,מחלק ו/או ממעט ִ ...כּי-טוֹב – אתנח – מגביל ,אפשר שאחד מהם מרמז לפי' רש"י – ראה שאינו ראוי להשתמש בו
לרשעים ,גנזו בתורה לצדיקים .אֶ תָ -האוֹר – טפחא  -האור כולו טוב ,מלת אֶ ת מרבה על ָ -האוֹר ,אפשר שהאור מכיל אורות ,וכולם טובים
חשֶׁ H׃
וּבין ַה ֽ ֹ
א ִהים ֵבּין ָהאוֹר ֵ
הים אֶ תָ -האוֹר ִכּי-טוֹב ַויּ ְַב ֵדּל ֱ
א ִ&
בראשית א,ד – ה] :ד[ וַיַּ ) ְרא ֱ

חד׃ פ
ב ֶקר יוֹם אֶ ָ ֽ
חשֶׁ ָ Hק ָרא ָליְ לָ ה וַ ֽ יְ ִהיֶ -ע ֶרב וַ ֽ יְ ִהיֹ -
הים ׀ לָ אוֹר " יוֹם ְולַ ֹ
א ִO
]ה[ וַיִּ ְק ָ Aרא ֱ
חשֶׁ  - Hצמצם את האור למידת יום ראה ירושלמי ברכות פ"ח ה"ו
וּבין הַ ֽ ֹ
א ִהים ֵבּין ָהאוֹר ֵ
ַויּ ְַב ֵדּל ֱ

בראשית א ג ,התורה והמצוה – מלבי"ם )אוצר החכמה(

ויהי אור אמר במדרש אור שכבר היה ,והוא מובן במ"ש שהאור הזה לא נברא יש מאין רק הוא אור הקדמון שממנו נאצל האור הזה
רק שנתלבש ונתעטף עד שיהיה אור מוחש נתפס במקום כפי הראוי לעולס הגשמי ועל זה לא אמר ויהי כן כמ"ש ככל מעשה בראשית
כי לא התהוה דבר חדש רק שהוא במקום הזה האור בעצמו שכבר היה.
וַיִּ ְק ָ Aרא – קדמא ,מרמז על קדימות האור ,דהיינו האור הכתוב בפסוק ג שקדם כדברי המלבי"ם.

רש"י )ד( וַיַּ ) ְרא ֱא ִ &הים אֶ תָ -האוֹר ִכּי-טוֹב ַויּ ְַב ֵדּל  -אף בזה אנו צריכין לדברי אגדה )חגיגה יב,א( :ראה שאין כְּ ַדי להשתמש בו
רשעים ,והבדילו לצדיקים .ולפי פשוטו כך פרשהו :ראהו כי טוב ,ואין נאה לאור ולחשך שיהו משתמשין בערבוביא ,וקבע לזה
תחומו ביום ולזה תחומו בלילה )ראה ב"ר ג,ז(.

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

ימי בראשית שמשו האור והחשך הראשונים זה ביום וזה בלילה.
הקריאה – היינו המנוי היו לאור והחשך הראשונים ומנוי זה עבר לאור וחשך הבאים מפעילות המאורות.
]ה[ וַיִּ ְק ָ Aרא ֱא ִ Oהים ׀ – קדמא מהפך פסק ,לָ אוֹר " יוֹם – פשטא זקף-קטן
טט – משמעות אפשרית לפסק – ע"פ המלבי"ם ד"ה "ובאה התשובה )טט – של רשב"ג ב"ר פ"ג(,מלמד שנתעטף הקב"ה כשלמה,

ותבין עפ"י המבואר כי האור המוחלט והעצם הנשגב ית' נקרא בכתבי הקודש בשם אור ,באורך נראה אור ,ה' אורי ,והיה אור ישראל
לאש וכדומה ונקרא בדברי המקובלים אור קדמון אור צח אור מצחצח ,וגבוה מעל גבוה יאמרו אור אין סוף ,וכו' )טט – ובסוף הסעיף
ֹאמר ֱא ִהים יְ ִהי אוֹר ,שצוה שישתלשל האור העליון ויתעטף במסך עד שיתגשם להיות אור מוחש ,ולפ"ז לא היה
נאמר( ]ג[ וַיּ ֶ

בריאה יש מאין רק יש מיש אור מוחש מן האור השכלי ,שנקרא גם כן אור ויתיחס אליו.
אפשר כי מפירוש התוה"מ המשמע היא שנברא חומר יש מאין ,ולתוך חומר זה השתלשל אור העליון וכאשר החומר מאיר זה תוצאה של גישום של האור
העליון אחרי אין סוף תמורות .אפשר כי משמעות הפסק – הבדלה בין אלקים הנקרא אור ובין אור המוחש .בפסוק ג' מלת ֱא ִהים בטפחא שהוא טעם
הים – מהפך שהוא טעם מחבר אל מלת לָ אוֹר "
א ִO
עוצר ולכן ואינה מחוברת למלה שאחריה וגם מלת יְ ִהי נמצאת בינה ומלת אוֹר .בפסוק ה' תבת ֱ
שאחריה לכן טעם הפסק מדגיש ההבדל ביניהן )שם אחד – אור,המייצג שני רעיונות שונים(.
כ"ד–תשרי–התשפ"ג 19-Oct-22
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמת הורי והורי רעיתי
לעילוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן חיים אריה ויהודית
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל-פה ,התשס"א – התשפ"ג; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף-פסוק )נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; תב֛ יר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
ותפקידם( – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; מהפ֤ ך פשטא֙ – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
טפחא  -קבוצה שממעטים חלק
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; תב֛ יר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א תב֛ יר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א תב֛ יר ֖
קטן –
סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא֙ – פשוט ;1 ,זקף֔ -
֒
זרקא
֘
מפרטיה מענין מסוים; מקף -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים;
ואזלא – סדר,
קדמא ֝
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞ים – יוצא מהענין; ֨
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ) :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא-קטנה֩ = תרסא֩ – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠-גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

לטובת הבנת הנושא יוצגו מידי פעם חלק מהטעמים שבתנ"ך )חוץ מספרי איוב ,משלי ,תהלים( ,לפי תפקידיהם לפי ההשערות.
בראשית א,א
1.4
בראשית א,ו :יום שני
יהי ַמ ְב ִדּיל ֵבּין ַמיִ ם לָ ָ ֽמיִ ם׃
א ִהים יְ ִהי ָר ִקיעַ ְבּתוַֹ Hה ָמּיִ ם ִו ִ
ֹאמר ֱ
וַיּ ֶ
שיחת השבוע  1347י' מרחשון התשע"ג פר' לך-לך צ' לבנון ע"פ תורת מנחם לה ע'  ... 184ידועה תורת הבעש"ט על הפסוק )תהלים
קיט,פט( לְעוֹלָ ֥ם ֑ה' ֝דְּ ב ְָר ֗ Dנִצָּ ֥ב ַבּשּׁ ָָמֽיִם׃ ,שהדיבור האלקי )בר' א,ו( יְ ִהי ָר ִקיעַ ניצב לעולם בתוך השמים ובורא ומקיים אותם .אם הבריאה
תיפסק לרגע אחד – תתבטל מציאות השמים.
וב-תניא שער היחוד והאמונה פרק א  ...הנה כתיב )תהלים קיט,פט( לְעוֹלָ ֥ם ֑ה' ֝דְּ ב ְָר ֗ Dנִצָּ ֥ב ַבּ ָשּׁ ָ ֽמי ִם׃ופי' הבעש"ט ז"ל כי דברך שאמרת
)בר' א,ו( יְ ִהי ָר ִקיעַ ְבּתוַֹ Hה ָמּיִ ם וגו' תיבות ואותיות אלו הן נצבות ועומדות לעולם בתוך רקיע השמים ומלובשות בתוך כל הרקיעים
ֱHהינוּ י ָ֥קוּם לְעוֹלָ ֽם׃ ס ודבריו חיים וקיימים לעד כו' כי אילו היו האותיות מסתלקות כרגע
לעולם להחיותם כדכתיב )ישעיהו מ,ח( וּדְ בַר-א ֵ ֖
ח"ו וחוזרות למקורן היו כל השמים אין ואפס ממש והיו כלא היו כלל וכמו קודם מאמר )בר' א,ו( יְ ִהי ָר ִקיעַ כו' ממש וכן בכל
הברואים שבכל העולמות עליונים ותחתונים ואפי' ארץ הלזו הגשמית ובחי' דומם ממש אילו היו מסתלקות ממנה כרגע ח"ו האותיות
מעשרה מאמרות שבהן נבראת הארץ בששת ימי בראשית היתה חוזרת לאין ואפס ממש כמו לפני ששת ימי בראשית ממש וז"ש
האר"י ז"ל שגם בדומם ממש כמו אבנים ועפר ומים יש בחי' נפש וחיות רוחנית דהיינו בחי' התלבשות אותיות הדבור מעשרה
מאמרו' המחיות ומהוות את הדומם להיות יש מאין ואפס שלפני ששת ימי בראשית

ראה )בר' א,ז(
)בר' א,ו( יְ ִהי ָר ִקיעַ – מרכא טפחא ,כיתור לרבות ,ע"פ ]התוה"מ )וי' אמר כג,מ([ פועל ב-עתיד הגמור יבא גם על פעולה נמשכת .הסבר
התוה"מ ותפקיד תבנית הטעמים תומכים ב-פי' הבעש"ט ז"ל אשר תיבות ואותיות אלו הן נצבות ועומדות לעולם בתוך רקיע השמים
ֱHהינוּ י ָ֥קוּם לְעוֹלָ ֽם׃ ס ודבריו חיים וקיימים
ומלובשות בתוך כל הרקיעים לעולם להחיותם )בפעולה נמשכת( כדכתיב )ישעיהו מ,ח( וּדְ בַר-א ֵ ֖
לעד  ...בכל הברואים  ...ואפילו בארץ הלזו הגשמית ...
ְבּתוֹ – Hמרכא מרבה הַ ָמּיִ ם – אתנח מגביל ,ביחד כעין רבוי הגבלות ,היינו שהבורא הגביל שמאמרו לא יסתלק מכל אחד מהברואים.
בראשית א,ז׃
א ִהים Lאֶ תָ -ה ָר ִקיעַ N
וַיַּ עַ שׂ ֱ
וּבין ַה ַמּיִ ם א ֲֶשׁר ֵמ ַעל לָ ָר ִקיעַ
ַויּ ְַב ֵ Iדּל ֵבּOין ַה ַמּ "יִ ם " אֲשֶׁ ר " ִמ ַתּ ַחת לָ ָר ִקיעַ ֵ
וַ ֽ יְ ִהיֽ ֵ -כן׃
׃ וַיַּ עַ שׂ ֱא ִהים Lאֶ תָ -ה ָר ִקיעַ  – Nמונח זרקא סגול,מופע ראשון בתורה
אֶ תָ -ה ָר ִקיעַ  – Nרקיע והרחבה עליו או בלתי ישיר כמו "וידבר שר המשקים את-פרעה" )בר' מקץ מא,ט(

ראה בבלי חגיגה בענין שני רקיעים ובענין שבעה או שמונה רקיעים.
ֱא ִהים – Lמידת הגבורה והוא ענין של הגבלה ,צמצום והעלם .אפשר שמרמז לתפקיד נוסף של הזרקא שמגביל ,מצמצם ,מעלים מענין
התוכן של טעם הסגול .ע"פ שער היחוד והאמונה לאדמו"ר הזקן פרק א ,כל רקיע מן המוזכרים ב-בבלי חגיגה יב,ב הוא בעל תפקיד
מוגבל מתוך כלל ענין הרקיע .אפשר להסתכל על טעם הסגול מלמטה למעלה ולומר שעל הענין המסומן בשני אריחים מוסף משהו מאותו
ענין אבל מוקטן ממנו .אפשר להסתכל על טעם הסגול מלמעלה למטה ולומר שלענין המסומן באריח אחד מוסף ענין דומה לו בעל פרט
אחד או בעל פריטים אחדים מוגבלים לעומת הענין המקורי.
זרקא – זורק – מטיל – מוסיף  -מרבה ברקיע מענין אלקים ; נותן ברקיע ענין אלקי מיוחד; יוצא עניין משותף בין המלה בזרקא או במונח
והמלה בסגול .בבלי חגיגה מלמד כמעט בכל רקיע על ענינים רוחניים המשפיעים על העולם.
ראה זרקא סגול
יצת  Nעל קשרים בין רקיע וציצית
ראה )במדבר שלח טו,לט( ְו ָהיָ ה לָ כֶ םְ Lל ִצ ִ
רש"י תקנו על עומדו והיא עשייתו
א ִהים
ֹאמר ֱ
א ִהים Lאֶ תָ -ה ָר ִקיעַ  , Nמקרא זה לא היה צריך לאומרו אחר שכבר אמר פסוק שלפני זה )בר' א,ו( וַיּ ֶ
אור החיים וַיַּ עַ שׂ ֱ

וגו' ,בו היה לו לגמור אומרו ויהי כן ,ועוד רואני כי לא יוצדק לומר ויהי כן אחר אומרו ויעש אלהים ,אלא אחר אמירת ויאמר אלהים
ישמיענו כי הוא אמר ותהי:
ונראה לומר כי שלשה מלאכות נעשו ברקיע ,האחד היא בריאת הוית גולמו במציאות וזה הוא שנברא ביום ראשון במאמר הראשון:
והב' שאמר אליו ה' שיעשה רקיע ,פירוש שימתח ויעשה וילון ,ושיער לו ה' שיעור המיתוח הוא כדי שיספיק להבדיל בין מים למים,
והוא האמור בפסוק שלפני זה:
והג' להיות שהשמים כדוריים הם ומשופעים ,הרקיע ע"י ריקועו מבדיל ומפסיק בין מים עליונים המעולים הזכרים ובין מים
התחתונים הנקבים.
בראשית א,ז:
א ִהים Lאֶ תָ -ה ָר ִקיעַ N
וַיַּ עַ שׂ ֱ
וּבין ַה ַמּיִ ם א ֲֶשׁר ֵמ ַעל לָ ָר ִקיעַ
ַויּ ְַב ֵ Iדּל ֵבּOין ַה ַמּ "יִ ם " אֲשֶׁ ר " ִמ ַתּ ַחת לָ ָר ִקיעַ ֵ
וַ ֽ יְ ִהיֽ ֵ -כן׃
ַויּ ְַב ֵ Iדּל – רביע ֵבּOין ַה ַמּ "יִ ם " אֲשֶׁ ר " ִמ ַתּ ַחת לָ ָר ִקיעַ  -מהפך פשטא פשטא מונח זקף-קטן
וּבין ַה ַמּיִ ם  -מונח זקף-קטן
ֵ
א ֲֶשׁר ֵמ ַעל לָ ָר ִקיעַ  -טפחא מונח אתנח
וַ ֽ יְ ִהיֽ ֵ -כן – סלוק ,מגביל שנעשה מה שנאמר ללא שנוי.

•

ֵבּOין ַה ַמּ "יִ ם " – מהפך פשטא ,מוציא מפשוטו ,רש"י )בר' א,ו( יְ ִהי ָר ִקיעַ  -יתחזק הרקיע .שאע"פ שנבראו שמים ביום ראשון עדיין
כ"ד–תשרי–התשפ"ג 19-Oct-22
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמת הורי והורי רעיתי
לעילוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן חיים אריה ויהודית
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל-פה ,התשס"א – התשפ"ג; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף-פסוק )נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; תב֛ יר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
ותפקידם( – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; מהפ֤ ך פשטא֙ – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
טפחא  -קבוצה שממעטים חלק
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; תב֛ יר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א תב֛ יר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א תב֛ יר ֖
קטן –
סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא֙ – פשוט ;1 ,זקף֔ -
֒
זרקא
֘
מפרטיה מענין מסוים; מקף -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים;
ואזלא – סדר,
קדמא ֝
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞ים – יוצא מהענין; ֨
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ) :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא-קטנה֩ = תרסא֩ – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠-גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

לחים היו וקרשו בשני מגערת הקב"ה באמרו )בר' א,ו( יְ ִהי ָר ִקיעַ וגו' כאדם שמשתומם ועומד מגערת המאיים עליו.
ַה ַמּ "יִ ם " אֲשֶׁ ר "  -פשטא פשטא ,פעם ראשונה בתורה ,אפשר שמודיע שההבדלה נעשתה בבת אחת ,בעת ובעונה אחת בכל הבריאה.
•
כפ'רש"י )בר' א,ו(  ...וקרשו בשני מגערת הקב"ה באמרו )בר' א,ו( יְ ִהי ָר ִקיעַ וגו' כאדם שמשתומם ועומד מגערת המאיים עליו- .
היינו מגיב ועומד מיד ,ללא שהות היינו בבת אחת.
• התורה והמצוה ה( וכבר בארנו כי במאמר הא' יצאו היסודות מעורבים ויסוד המים היה מעורב עם יסוד האויר ,כמ"ש ורוח אלהים

מרחפת ע"פ המים ,ועי"כ היו המים מתפשטים בגובה  ...וכן ביום השני שנעשה הרקיע היה פעולתו להוציא האויר המרחף ביסוד
המים ולעשותם מים פשוטים ,וזה היה הכנה לקויית המים כמו שיתבאר ,אולם לעשות הרקיע הזה הי' צריך להקדים מאמר יהי
אור ,שכמו שגם עתה הרקיע הזה מתקיים ע"י אור השמש שמכה על כדור הארץ וניצוצי האור שבים באור חוזר עד הסגריר כנ"ל
בהקדמה ד' כן שם בטבע האור הזה שנברא ביום הראשון ,רק שהיה כוחו גדול ביתר שאת כי היה אור בוער כאש,ופעל פעולתו
בפקודת ה' ביום אחד מה שאור השמש היה צריך לזה שנים רבות וגו'

• אחד גורם לשניים – מבדיל בין שניים – רקיע מבדיל בין אויר ובין מים וגורם לעיבוי וגשמים
• או שניים גורמים לאחד – אור בראשית המכה בארץ ושב עד הסגריר )אור בראשית והארץ או הסגריר( גורם לרקיע
ראה פשטא פשטא
וּבין ַה ַמּיִ ם – מונח זקף-קטן מונח זקף-קטן ,פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים ,פעם ראשונה בתורה ,כעין
• ֵבּOין הַ מַּ "יִ ם " אֲשֶׁ ר " ִמ ַתּ ַחת לָ ָר ִקיעַ ֵ
היקש או בנין אב ו/או דבר החוזר וקורה .אפשר שמלמד שכל מאמר הבורא עשה הבריאה שלו בבת-אחת וכך גם מאז בכל רגע ורגע
כל מאמר חוזר ומחדש ומקיים הבריאה ואח"כ מצאתי מאמר הבעש"ט שיחת השבוע  1347י' מרחשון התשע"ג פר' לך-לך צ' לבנון
עוֹלם ה' ְ @דּ ָב ְר  Iנִ ָצּב בַּ שָּׁ ָ ֽמיִ ם׃ ,שהדיבור
ע"פ תורת מנחם לה ע'  ... 184ידועה תורת הבעש"ט על הפסוק )תהלים קיט,פט( ְל ָ

האלקי )בר' א,ו( יְ ִהי ָר ִקיעַ ניצב לעולם בתוך השמים ובורא ומקיים אותם .אם הבריאה תיפסק לרגע אחד – תתבטל מציאות
עוֹלם ה' ְ @דּבָ ְר  Iנִ ָצּב ַבּשָּׁ ָ ֽמיִ ם׃ופי' הבעש"ט ז"ל
השמים .וב-תניא שער היחוד והאמונה פרק א  ...הנה כתיב )תהלים קיט,פט( ְל ָ
כי דברך שאמרת )בר' א,ו( יְ ִהי ָר ִקיעַ ְבּתוַֹ Hה ָמּיִ ם וגו' תיבות ואותיות אלו הן נצבות ועומדות לעולם בתוך רקיע השמים
עוֹלם׃ ס ודבריו חיים וקיימים לעד
א ֵהינוּ יָקוּם ְל ָ ֽ
וּד ַברֱ -
ומלובשות בתוך כל הרקיעים לעולם להחיותם כדכתיב )ישעיהו מ,ח( ְ
כו' כי אילו היו האותיות מסתלקות כרגע ח"ו וחוזרות למקורן היו כל השמים אין ואפס ממש והיו כלא היו כלל וכמו קודם מאמר
)בר' א,ו( יְ ִהי ָר ִקיעַ כו' ממש וכן בכל הברואים שבכל העולמות עליונים ותחתונים ואפי' ארץ הלזו הגשמית ובחי' דומם ממש אילו
היו מסתלקות ממנה כרגע ח"ו האותיות מעשרה מאמרות שבהן נבראת הארץ בששת ימי בראשית היתה חוזרת לאין ואפס ממש
כמו לפני ששת ימי בראשית ממש וז"ש האר"י ז"ל שגם בדומם ממש כמו אבנים ועפר ומים יש בחי' נפש וחיות רוחנית דהיינו
בחי' התלבשות אותיות הדבור מעשרה מאמרו' המחיות ומהוות את הדומם להיות יש מאין ואפס שלפני ששת ימי בראשית
• היקש ממאמר )בר' א,ו( יְ ִהי ָר ִקיעַ לתשעה המאמרות האחרים שבהן נברא העולם שכל אחד מהם ניצב בברואים שנבראו על ידו להחיותם
בכל רגע ורגע מחדש )כעין דבר החוזר וקורה(.
• אפשר שגם מלמד בכעין בנין אב שכל מקום בתורה בטעמים
• זרקא סגול  -מרבה מענינו ,או מגביל ,ממעט )גורע( מענינו
• פשטא פשטא  -בבת אחת
• פעמיים זקף-קטן – כעין היקש ,בנין אב ו/או חוזר וקורה.
• זקף-קטן – הבורא זוקף – מחיה הבריאה כל רגע ורגע
הרב נחמן רוזנטל הי"ו בשם רב נתן ספר ליקוטי הלכות )רבי נחמן מברסלב(
על הפסוק בראשית א,ז ׃ וַיַּ עַ שׂ ֱא ִהים Lאֶ תָ -ה ָר ִקיעַ  Nאפשר שע"פ הטעמים שבפסוק זה יש ללמוד שכמו שהרקיע נהיה במאמרו בבת
אחת ,כך בכל שאר המאמרות נהיה בבת אחת.
ראה סלוק ללא טפחא ,פעמיים זקף בין שני קיסרים ,מאמר השם )א( כבנין אב נאמר ונברא מיד )ב( דבר חוזר וקורה – בהתמדה חוזר
ונאמר ומקיים הבריאה
ב ֶקר יוֹם שֵׁ ִ ֽני׃ פ
הים לָ ָר ִקיעַ שָׁ ָמיִ ם וַ ֽ יְ ִהיֶ -ע ֶרב וַ ֽ יְ ִהיֹ -
א ִ&
בראשית א,ח :וַיִּ ְק ָר)א ֱ

)ח( יִּ ְק ָר)א ֱא ִ &הים לָ ָר ִקיעַ שָׁ ָמיִ ם – רמב"ן )א,ח( ; אבל יותר נכון לפי פשט הכתובים שנאמר ,כי השמים המוזכרים בפסוק הראשון
הם השמים העליונים ,אינם מכלל הגלגלים ... ,הזכירוהו בבראשית רבא )ב"ר ד,ב(; אמרו :כל רבנין אמרין לה בשם רבי חנניה ,רבי
פינחס ,רבי יעקב ברבי אבון בשם רבי שמואל ברבי נחמן; בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא "יהי רקיע בתוך המים" )לעיל,ו( ,גלדה
טיפה האמצעית ,ונעשו שמים התחתונים ושמי השמים העליונים  ...עוד  -כי בעבור שירצו החכמים לְ עַ לּוֹת החמר הראשון עד תכלית
ולעשותו דק מן הדקים ,לא יראו שהשמים ,שהם גוף מתנועע בעל חמר וצורה ,הם הנבראים מן האין,
וַיַּ עַ שׂ ֱא ִהים Lאֶ תָ -ה ָר ִקיעַ  - Nמונח זרקא סגול ,בתפקיד תנועה ,תנודה סיבובית ,כעין כריכות פתילי הצצית "והיה לכם לצצית" באותה
תבנית טעמים .הרקיע )מהתפשטות חומר מהארץ הנבראת( ,הגלגלים ותנועות הגלגלים והכוכבים הם מיום שני של הבריאה.
ַויַּ עַ שׂ ֱא ִהים Lאֶ תָ -ה ָר ִקיעַ  – Nזרקא סגול ,אפשר כי מרמז לתנועת הבריאה בכעין מסלול מרחבי בסימן זרקא ,או במתמטיקה סימן אינסוף,
כעין ספרה שמונה מונחת על צידה ,לולאה אחת או רבות מקבילות משתלבות ונפרדות וחוזרות ונפגשות ,וכמו בתנועת כדור הארץ
שמהירות תנועתו משתנה ,יש קטעי מסלול בם התנועה מהירה יותר לעומת אחרים בם התנועה איטית ,כך בתנועת כל היקום יש חלקים
הנעים מהר מן מהאחרים בקטעי זמן מסוים וזה עשוי להיגרם בטבע למשל בגלל הלולאות המקבילות שיוצרות מרכזי גרוויטציה לפרקי זמן
ואח"כ זה עשוי להיחלש ולעבור לריכוז אחר.
מולקולת מים שהוא החומר הראשון מורכבת משני אטומי מימן ואטום חמצן .אפשר כי הם מרומזים בצורת טעם סגול ב -אֶ תָ -ה ָר ִקיעַ N
המבדיל בין מים למים.

כ"ד–תשרי–התשפ"ג 19-Oct-22
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמת הורי והורי רעיתי
לעילוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן חיים אריה ויהודית
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל-פה ,התשס"א – התשפ"ג; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף-פסוק )נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; תב֛ יר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
ותפקידם( – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; מהפ֤ ך פשטא֙ – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
טפחא  -קבוצה שממעטים חלק
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; תב֛ יר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א תב֛ יר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א תב֛ יר ֖
קטן –
סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא֙ – פשוט ;1 ,זקף֔ -
֒
זרקא
֘
מפרטיה מענין מסוים; מקף -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים;
ואזלא – סדר,
קדמא ֝
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞ים – יוצא מהענין; ֨
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ) :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא-קטנה֩ = תרסא֩ – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠-גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

בראשית א,א )התשע"ה(
1.5
בראשית א,יא :יום שלישי
א ִIהים ַ ֽתּ ְד ֵשׁOא ָהאָ ֶ"רץ " ֶ Iדּשֶׁ א עֵ Wשֶׂ ב ַמזְ ִריעַ ֶז ַרע ֵעץ ְפּ ִ Xרי ֹOעשֶׂ ה ְפּ ִרי " ְל ִמינוֹ א ֲֶשׁר ז ְַרעוֹ-בוֹ עַ ל-הָ ָא ֶרץ
ֹאמר ֱ
וַיּ ֶ
וַ ֽ יְ ִהיֽ ֵ -כן׃

ילקוט מעם לועז ע"פ זוהר חדש דף י,ב .וכל אילן ועשב יש לו מלאך שהולך ואומר לו גדל ושיבול ,חוץ מארבעת המינים שהקב"ה
בעצמו הוא הממונה עליהם ,ולכן נבחרו לברך עליהם בסוכות ,כפי שנבאר בפרשת אמור .וגו'
ֹאמר ֱא ִIהים – מונח רביע ,אפשר כי תבנית הטעמים מרמזת למלא"ך הנקרא גם אלהי"ם )כמו בני האלהי"ם( מלא"ך  ...כל אילן
וַיּ ֶ
ועשב יש לו מלאך שהולך ואומר לו גדל ושיבול ,מונח רביע  -אפשר כי תבנית הטעמים מרמזת לרבוי מעל ארבע כרבוי העשבים
והאילנות ,מלאך מארבע כתות המלאכים הנמשכים מארבע חיות המרכבה

ֹאמר ֱא ִIהים ַ ֽתּ ְד ֵשׁOא ָהאָ ֶ"רץ " ֶ Iדּשֶׁ א וגו'  ,תדשא' הארץ' או הארץ' דשא' סופי תבות א"ץ גי' הא-לקי"ם = מלא"ך כמדרש כל אילן
וַיּ ֶ
ועשב יש לו מלאך שהולך ואומר לו גדל ושיבול.
ֹאמר ֱא ִIהים  -מונח רביע ,אמירה הכוללת לפחות ארבעה ענינים ,כהמשך :כח מצמיח ,כח צומח ,כח צומח ע"י זרע ,כח צומח ע"י ענף
וַיּ ֶ
א ִIהים – מונח רביע ,לפחות ארבעה ענינים ,רבינו בחיי ואם תשכיל תמצא כי הזכיר הכתוב הזה חמשה מיני צמח ,והן) :טט -
ֹאמר ֱ
וַיּ ֶ
א( ַ ֽתּ ְד ֵשׁOא ָהאָ ֶ"רץ " ֶ Iדּשֶׁ א )טט  -ב( עֵ Wשֶׂ ב ַמזְ ִריעַ ֶז ַרע )טט  -ג( ֵעץ ְפּ ִ Xרי שטעם העץ כטעם הפרי )רש"י פסוק יא() ,טט  -ד( ֹOעשֶׂ ה ְפּ ִרי "
כלומר הפרי עצמו )טט  -ה( א ֲֶשׁר ז ְַרעוֹ-בוֹ ,הרי חמשה.
ַ ֽתּ ְד ֵשׁOא ָהאָ ֶ"רץ "  -מהפך פשטא ,מאמר אלקים מהפך פשט טבע הארץ הדוממת ומחדש בה )תדשא  -אש דת ,חיות רוחנית( כח המצמיח
שׁדּת ֵאשׁ ָדּת ָלֽמוֹ׃
ימינ[ וֹ ֵא ָ
ק ֶדשׁ ִמ ִ
ארן וְ אָ ָתה מֵ ִר ְבבֹ ת ֹ
הוֹפ "יעַ " מֵ ַהר פָּ ָ
ִ
ָרח ִמשֵּׂ ִעיר " לָ מוֹ
ֹאמר Xה' ִמ ִסּינַ י בָּ א " וְ ז ַ O
דברים האזינו לג,ב :וַיּ ַ I
רש"י ֵאשׁ שחורה על גב אש לבנה ,טט ָ -דּת  -פירושו תורהָ ,דּת ָ ֽלמוֹ  -אותיות תלמוד
שׁדּת( מאמר תד-דת-תורה שא-אש-אור חיות ,הכתוב בתורה הוא
תּ ְד ֵשׁOא )תדשא בשינוי סדר אותיות ֵא ָ
א ִIהים ַ ֽ
ֹאמר ֱ
בראשית א,יא וַיּ ֶ
התכנית ,ויוצא אל הפועל בתחילה "את השמים"  -שא-אש ומים ,ואת הארץ ,ומהארץ ע"י מאמרו מאיר ומתלבש כח המצמיח בכח
הצומח שב"ואת"  -בתולדות ,והכוחות הם חיות מאור אין סוף ב"ה
מנחת שי בראשית א,יא

ַ ֽתּ ְד ֵשׁOא )טט – גרסת כתר טעם מהפך = שופר הפוך( .כתב בעל שברי לוחות שעל מלת תַּ ְדשֵׁ א נמסר כן הוא במאריך )טט – טעם מרכא( וכן
הוא בספרים מדוייקים ועיין מה שאכתוב במאמר המאריך בסוף הספר בס"ד בתירוץ חקירה ב' ֶדּשֶׁ א) .טט – מלת דשא( במקצת
ספרים בזקף קטן וכן נראה כי כן דרך לבא זקף קטן אחר הפשט )טט – טעם פשטא של מלת הארץ( .אך בספרי ספרד ובדפוס קדמון )טט
– מלת דשא( הוא ברביע )טט – כמו בכתר( .וכן נכון כפי נגון הטעמים וכן העיר רד"ק בספר עט סופר:
ב-כתר ַ ֽתּ ְד ֵשׁOא – מהפך )=שופר הפוך(ֶ ,דּשֶׁ א .במקצת ספרים בזקף קטן – הכתר ֶ Iדּשֶׁ א – רביע.
ֹOעשֶׂ ה ְפּ ִרי " ְל ִמינוֹ .וכן )א,יב( ְו ֵע )ץ עֹֽ שֶׂ הְ -פּ ִ &רי שניהם בדגש הפ"א הראשון )טט – )א,יא( ְפּ ִרי "( מדין מפסיק )טט – כוונתו לטעם פשטא?(
ומדין אתי מרחיק והשני )טט –)א,יב( ְו ֵע )ץ עֹֽ שֶׂ הְ -פּ ִ &רי( מדין דחיק שהוא במקף .עיין במכלול וספר פתח דברי בכלל אתי מרחיק ועיין
עוד מה שאכתוב בכללי בג"ד כפ"ת דסמיך ליה"וא בסוף הספר בע"ה:
ז ְַרעוֹ-בוֹ .בספרים כ"י ובדפוס קדמון שניהם במקף ובלא מאריך )טט – טעם מרכא במלת זרעו וללא מקף( וכן כתב א"ת:
ַ ֽתּ ְד ֵשׁOא ָהאָ ֶ"רץ " ֶ Iדּשֶׁ א – מהפך פשטא רביע ,תבנית טעמים נדירה,
לענ"ד המהלך ההלכתי כאן הוא הודעה על מצוות התלויות בארץ ישראל ומסווגות ֶ Iדּשֶׁ א – רביע ,לארבעה מיני גידולים לענין תרומות
ומעשרות ושמירת שמיטה .הארבעה הם :אחר לקיטה ,אחר חנטה ,אחר שליש גידול ,אחר השרשה.
ֶ Iדּשֶׁ א – רביע ,אלו ארבעת המינים שהקב"ה בעצמו הוא הממונה עליהם ,ולכן נבחרו לברך עליהם בסוכות,
גרסה אחרת מלת ֶדּשֶׁ א – זקף-קטן ,בתפקיד של שני כוחות ,כח המצמיח לארץ הדוממת ,שהתחדש במאמר אלקים ,כח הצומח במה
שידשא ממנה .כח הצומח הוא בכל אופני הצמיחה ,מזרע ,משרשים מתפשטים ,מענפים שמוציאים שרשי אויר ,מנטיעות אדם ,מברכה,
מהרכבה ועוד.
ֹאמר ֱא ִIהים ַ ֽתּ ְד ֵשׁOא הָ אָ ֶ"רץ " ֶ Iדּשֶׁ א או ֶדּשֶׁ א עֵ Wשֶׂ ב ַמז ְִריעַ ֶז ַרע ֵעץ ְפּ ִ Xרי ֹOעשֶׂ ה ְפּ ִרי " ְל ִמינוֹ  -תבנית טעמים של רביע רביע זקף-קטן
וַיּ ֶ
זקף-קטן ,או רביע שלוש פעמים זקף בין שני קיסרים ,בתפקיד המבטא דבר עצמתי מאד ,אפשר כי כאן מורה על הכנסת כח המצמיח וכח
הצומח בחומר דומם ,כעין נפש בהמית לצומח .הפירוש המשולב יהיה ֶ Iדּשֶׁ א – רביע ש -וכל אילן ועשב יש לו מלאך שהולך ואומר לו
גדל ושיבול ,והמלאכים באים מארבע קבוצות המלאכים שכל קבוצה משויכת לאחד מארבע המלאכים שסביב המרכבה הא-לקית ,והם
מעבירים את הכח המצמיח מהבורא אל התולדות לעורר בהם כח הצומח שהבורא הכניס בהם בבריאתם ,כעין התעוררות דלעילא
המעוררת התעוררות דלתתא.
ֵעץ ְפּ ִ Xרי ֹOעשֶׂ ה ְפּ ִרי " ְל ִמינוֹ  -מונח גרשיים מהפך פשטא ְל ִמינוֹ  -זקף-קטן,
ֵעץ ְפּ ִ Xרי ֹOעשֶׂ ה ְפּ ִרי "  -מונח גרשיים מהפך פשטא ,טעם מונח מרמז כי התבנית הטעמים הבאה גרשיים מהפך פשטא יש לה שימושים
אחדים ,התבנית גרשיים מהפך פשטא מרמז על כעין יצא להקל ולא להחמיר .אפשר כי התבנית מרמזת להקלה ברבוי עצים ע"י הרכבה.
רש"י ושפתי חכמים פירשו את המשך הפסוק בענין רבוי עצים ע"י נטיעה והרכבה של עצים.
רש"י א ֲֶשׁר ז ְַרעוֹ-בוֹ  -הן גרעיני כל פרי שמהן צומח האילן )ו()ק( כשנוטעין אותו.
עיקר שפתי חכמים )ו( ולכן כתיב ב-עֵ Wשֶׂ ב ַמזְ ִריעַ ֶז ַרע ,כי העשב צומח מזרע הנזרע בארץ .ובעץ כתיב ֲא ֶשׁר ז ְַרעוֹ-בוֹ ,כי העץ עצמו

יהפך לזרע אם ירכיב או יטע את ענפיו במקום אחר.
כ"ד–תשרי–התשפ"ג 19-Oct-22
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמת הורי והורי רעיתי
לעילוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן חיים אריה ויהודית
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל-פה ,התשס"א – התשפ"ג; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף-פסוק )נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; תב֛ יר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
ותפקידם( – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; מהפ֤ ך פשטא֙ – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
טפחא  -קבוצה שממעטים חלק
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; תב֛ יר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א תב֛ יר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א תב֛ יר ֖
קטן –
סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא֙ – פשוט ;1 ,זקף֔ -
֒
זרקא
֘
מפרטיה מענין מסוים; מקף -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים;
ואזלא – סדר,
קדמא ֝
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞ים – יוצא מהענין; ֨
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ) :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא-קטנה֩ = תרסא֩ – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠-גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

שפתי חכמים )ק(  :למה כתיב באילנות א ֲֶשׁר ז ְַרעוֹ-בוֹ ,וגבי עֵ Wשֶׂ ב כתיב ַמזְ ִריעַ ֶז ַרע לכן פירש וכו' ר"ל כי עיקר של אילנות צמיחתן
מענף של אילן ואחר שמרכיבין או נוטעין אותו ,לכן נקט כאן אשר זרעו בו שעיקרו של זרעו דהיינו הגרעינין אינן זריעתו לאפוקי גבי
עשבים צומחין רק מן הזרע.
)א( הרכבת ענף ערלה בעץ "זקן" שאינו חייב בערלה ,מקל כי פירות ענף הערלה לא צריכים להמתין  3שנות ערלה.
תלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת ערלה פ"א ,ה"א )כמעט בסוף ההלכה( סיפקה לזקינה פטור.
פני משה מסכת ערלה פ"א ,ה"א סיפקה .ילדה שסיפקה לזקינה ויונקת ממנה פטור מערלה
)ב( הרכבת אילנות זה בזה ,והקלות באיסור זה.
אנציקלופדיה תלמודית כרך כט] ,כלאי אילן[ טור רע

בתורת כהנים ובירושלמי אמרו שאין מרכיבים לא אילן מאכל על גבי אילן מאכל ,ולא אילן סרק על גבי אילן מאכל ,331ולא אילן
מאכל על גבי אילן סרק ,332שנאמר :את חקתי תשמרו .333וכן שנינו :אין מרכיבים פיגם על גבי קידה לבנה ,מפני שהוא ירק באילן ,
אף על פי שקידה לבנה אינה עומדת לאכילה .335וכן כתבו גאונים וראשונים להלכה ,שאין מרכיבים אילן מאכל על גבי אילן סרק,336
ולא אילן סרק על גבי אילן מאכל .337ויש מהראשונים שלא הביאו להלכה שאסור להרכיב אילן מאכל על גבי אילן סרק או אילן סרק
339
338
על גבי אילן מאכל  ,ויש סוברים בדעתם שמותר לעשות כן  ,לפי שְ -ל ִמינוֹ לא נאמר במעשה בראשית אלא באילן מאכלֵ :עץ ְפּ ִ Xרי
ֹOעשֶׂ ה ְפּ ִרי " ְל ִמינוֹ  ;340או לפי שההרכבה על גבי אילן סרק אינה משנה את הפרי מטבעו כלל ,וכל הרכבה שאינה משנה את
334

אנציקלופדיה תלמודית כרך כט] ,כלאי אילן[ טור רעא

הפרי אין בה איסור ;341או לפי שדין כלאי אילן כדין כלאי זרעים ,שלדעתם אינם נוהגים אלא בזרעים העומדים למאכל אדם,342
והברייתא בתורת כהנים ובירושלמי לא נאמרה אלא לשיטת הלומדים איסור כלאי אילן מ"את חוקותי תשמורו" ,343אבל להלכה פסקו
כדברי הבבלי שכלאי אילן נלמדים מהיקש הרכבה להרבעה ,344ונכללים בלאו של "שדך לא תזרע כלאים" ,345ולכן דינם ככלאי
זרעים .346ויש סוברים בדעתם שאף אילן מאכל באילן סרק אסור ,אבל אינו מן התורה ,אלא מדרבנן.347
על שני אילנות מאותו מין ,שאחד מהם נותן פירות והאחר אינו נותן פירות ,אם יש איסור בהרכבתם זה על גבי זה ,עי' להלן:
המינים.348
349
אילן סרק על גבי אילן סרק ממין אחר ,יש מהראשונים סוברים שמותרים בהרכבה  ,לפי שבאילני סרק ,אפילו מין בשאינו מינו כמין
אחד הוא ,350מכיון שאינם עושים פרי ,351והשינוי בין המינים לענין כלאי אילן נקבע על פי פירותיהם ,352מה שאין כן באילן מאכל
ואילן סרק שאסורים בהרכבה זה עם זה ,לדעתם ,353לפי שהם שני מינים .354ומהאחרונים יש שכתבו בטעם ההיתר של
אנציקלופדיה תלמודית כרך כט] ,כלאי אילן[ טור רעב

אילני סרק ,לפי ש"למינו" לא נאמר בפירוש במעשה בראשית אלא באילני מאכלֵ :עץ ְפּ ִ Xרי ֹOעשֶׂ ה ְפּ ִרי " ְל ִמינוֹ  ,355או לפי שכלאי אילן
דינם ככלאי זרעים ,שלא נאסרו אלא בזרעים העומדים למאכל אדם ,לסוברים כן ,356ואילן מאכל שאסור בהרכבה עם אילן סרק ,הרי
זה מפני שהקפידה התורה על אילן המאכל שלא יתערב בו מין אחר .357ויש שכתבו ,לפי שלא נאסרה הרכבה אלא כשמשתנה מחמתה
טעם הפרי ,358ואף בהרכבת אילן סרק על אילן מאכל משתנה טעם הפרי על ידי ההרכבה ,מה שאין כן כששניהם אילני סרק .359ויש
מהראשונים סוברים שאף אילני סרק אסורים בהרכבה מין בשאינו מינו ,360שבכלל ההיקש של הרכבת האילן להרבעה כל אילן
במשמע ,בין מאכל ובין סרק ,361ואף על פי שלא נאמר במעשה בראשית אלא עץ פרי ,אף אילני סרק בכלל ,שגם הם עושים פרי,
שהוא הזרע שלהם ,אף על פי שאינו ראוי לאכילה .362ומהאחרונים יש שכתבו שאף לדעת המתירים טוב ליזהר אף בעצי סרק ,מפני
363
שלא הכל בקיאים בדבר .
)ג( זריעה במרחק של ששה טפחים מעץ גפן.
בבלי עירובין ג,ב

והא איכא רצופים בארבע אמות דלקולא ,דתנן :כרם הנטוע על פחות מארבע אמות ,רבי שמעון אומר :אינו כרם ,וחכמים אומרים:
כרם ,ורואין )רמב"ם כלאים ז,ג( את האמצעיים כאילו אינם!  -כרבנן ,דאמרי הוי כרם.
רש"י על פחות מארבע אמות  -שאין בין שורה לשורה ארבע אמות  -אינו כרם ,ומותר לזרוע לשם.
ורואין את האמצעיים  -הנטועין בתוך ריוח הראוי להיות בין שורה לשורה.
כרבנן  -סבירא ליה לרב נחמן .דאמרי כרם  -הלכך ,לא הוזכרו אמות בכלאים לענין רצופים.
רמב"ם כלאים ז,ג היו שלש שורות אף על פי שיש ביניהן פחות מארבע הרי אלו כרם ורואין את האמצעיות כאילו אינם ,וכן אם היו
שלש שורות ובין כל שורה ושורה שמונה אמות או יותר הרי זה זורע בין השורות.
טט – הסבר אחד ע"פ הרב משה קובלסקי ,מאורות הדף ,אם שורות הכרם נטועות בפחות מארבע אמות בין השורות ,הכרם נחשב כחרב,
ולכן מותר לזרוע חוץ לכרם ובלבד שירחיק ו' טפחים.
הסבר על רמב"ם ע"י דרך אמונה הלכות כלאים פרק ז הלכה ג ,שאם שורות הכרם רחוקות ט"ז אמה זו מזו וכן הגפנים רחוקות ט"ז
אמה ועוד מקום הגפנים עצמם )שרחבם נאמד בכאמה וחצי( אזי מותר לזרוע במרחק ששה טפחים מהגפן.
אפשר כי קולא זאת בזריעה במרחק של ששה טפחים בלבד מהגפן היא אחת מהקולות המרומזות בקרא )בר' א,יא( ֵעץ ְפּ ִ Xרי ֹOעשֶׂ ה ְפּ ִרי "
ְל ִמינוֹ.
וכן אם יש גדר בין הכרם ובין הזריעה אפשר לזרוע בסמוך לגדר.
א ֲֶשׁר ז ְַרעוֹ-בוֹ  -מרכא טפחא ,יתור לרבות ,על פרית ורבית עץ מזרעים ,גם בדרך ענפים בקרקע והרכבות בעץ אחר .וכן ע"י שרשים
מתפשטים ,וכן ע"י שרשים מענפים הנקראים שרשי אויר.
עַ לָ -ה ָא ֶרץ  -אתנח ,מגביל מצוות בצמחים לגודל על הארץ ,ולהוציא הצומח על מים או מצע המנתק מהארץ )כעין עציץ שאינו נקוב(.
שני עצים הם עץ פרי עושה פרי :אתרוג – שלאחת הדעות הוא עץ הדעת; וצמח פלפלין.
בבלי סוכה לה,א גמרא .תנו רבנן) :וי' אמר כג,מ( פּ ְִ֨רי ֵ ֤עץ הָדָ ֙ר  -עץ שטעם עצו ופריו שוה ,הוי אומר זה אתרוג - .ואימא פלפלין?
כדתניא ,היה רבי מאיר אומר :ממשמע שנאמר )וי' קד' כג,מ( וּנְ ַטעְתֶּ ם֙ כָּל֣ ֵ -עץ ַמ ֲא ָ֔כל איני יודע שהוא עץ מאכל? מה תלמוד לומר עץ

מאכל  -עץ שטעם עצו ופריו שוה ,הוי אומר זה פלפלין .ללמדך שהפלפלין חייבין בערלה .ואין ארץ-ישראל חסרה כלום.
בבלי יומא פא,ב אכל אוכלין שאין ראוין לאכילה ,אמר רבא :כס פלפלי ביומא דכפורי  -פטור ,כס זנגבילא ביומא דכפורי  -פטור.
מיתיבי :היה רבי מאיר אומר :ממשמע שנאמר )ויקרא יט( וערלתם ערלתו את פריו איני יודע שעץ מאכל הוא? אלא מה תלמוד לומר
עץ מאכל  -עץ שטעם עצו ופריו שוה ,הוי אומר  -זה פלפלין .ללמדך שהפלפלין חייבין בערלה.
אפשר כי )א,יא( ְל ִמינוֹ  -זקף-קטן ,מרמז להתחכמות הארץ )אור החיים( והוציאה שני עצים אשר טעם עצם וטעם פרים שוים.

כ"ד–תשרי–התשפ"ג 19-Oct-22
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמת הורי והורי רעיתי
לעילוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן חיים אריה ויהודית
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל-פה ,התשס"א – התשפ"ג; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף-פסוק )נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; תב֛ יר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
ותפקידם( – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; מהפ֤ ך פשטא֙ – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
טפחא  -קבוצה שממעטים חלק
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; תב֛ יר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א תב֛ יר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א תב֛ יר ֖
קטן –
סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא֙ – פשוט ;1 ,זקף֔ -
֒
זרקא
֘
מפרטיה מענין מסוים; מקף -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים;
ואזלא – סדר,
קדמא ֝
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞ים – יוצא מהענין; ֨
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ) :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא-קטנה֩ = תרסא֩ – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠-גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

1.6

בראשית א,א )התשע"ו(

ֹאכל
אוָה-הוּא לָ עֵ י ַ Iניִ ם ְונ ְֶח ָמOד ָהעֵ ץ " ְל ַה ְשׂ ִכּיל ו ִַתּ ַקּח ִמ ִפּ ְריוֹ וַתּ ַ
ֲכל ְו ִ )כי ַ ֽת ֲ
שּׁה ִכּי טוֹב ָ Qה ֵ Aעץ ְל ַמא @ ָ
בראשית ג,ו :ו ֵַתּ ֶרא ָה ִא ָ C
ֹאכל׃
ישׁ&הּ ִע ָמּהּ וַיּ ַ ֽ
ו ִַתּ ֵתּ)ן גַּםְ -ל ִא ָ

ָאָדם ָהֽ ִאשָּׁה֙ אֲ ֶ ֣שׁר נ ַ ָ֣תתָּ ה ִעמָּדִ֔ י ִה֛וא נָ ֽתְ נָהִ -לּ֥י מִן-ה ֵ ָ֖עץ וָא ֹכֵ ֽל׃
)בראשית ג,יב( ו ַ֖יּ ֹאמֶר ה ָ ֑

]בבלי יומא עד,א[  ...גופא ,חצי שיעור ,רבי יוחנן אמר :אסור מן התורה ,ריש לקיש אמר :מותר מן התורה .רבי יוחנן אמר :אסור מן
התורה; כיון דחזי לאיצטרופי  -איסורא קא אכיל .ריש לקיש אמר :מותר מן התורה ,אכילה אמר רחמנא  -וליכא .איתיביה רבי יוחנן
לריש לקיש :אין לי אלא כל שישנו בעונש ישנו באזהרה ,כוי וחצי שיעור הואיל ואינו בעונש יכול אינו באזהרה  -תלמוד לומר )ויקרא
צו ז,כג( כָּלֵ ֝ -חלֶב! – )דוחה הגמרא ואומרת( מדרבנן ,וקרא אסמכתא בעלמא .הכי נמי מסתברא ,דאי סלקא דעתך דאורייתא ,כוי ספיקא
הוא ,איצטריך קרא לאתויי ספיקא?  -אי משום הא לא איריא; קסברי )בבלי יומא עד,ב( כוי בריה בפני עצמה היא .דאי לא תימא הכי ,הא
דאמר רב אידי בר אבין :אף כָּל לאתויי כוי .כוי ספיקא הוא ,איצטריך קרא לרבויי ספיקא? אלא בריה שאני .הכי נמי :בריה שאני.
ֵאמ ֹר כָּלֵ ֝ -ח ֶלב ֥שׁוֹר וְכֶ ֛ שֶׂב ו ֵ ָ֖עז  ֥Hא ת ֹאכֵ ֽלוּ׃
)ויקרא צו ז,כג( דַּ ֵבּ֛ר אֶל-בְּנֵ ֥י יִשׂ ְָר ֵ ֖אל ל ֑
שׁר י ַ ְק ִ ֥ריב ִמ ֶ ֛מּנָּה ִא ֶ ֖שּׁה ל ַ֑ה' ְונִכ ְְר ָת֛ה הַנֶּ ֥פֶשׁ הָא ֶ ֹ֖כלֶת ֵמע ֶַמּֽיהָ׃
)ויקרא צו ז,כה( ֚ ִכּי כָּל-א ֵֹכ֣ל ֵ֔חלֶב ִ֨מןַ -ה ְבּ ֵה ָ֔מה ֲא ֨ ֶ
עורכי תלמוד שוטנשטיין מביאים שקלא וטריא מן המפרשים האם הפסוק )ויקרא צו ז,כג( ָכּלֵ ֝ -חלֶב מלמד על חצי שעור של חלב ושל כל
האיסורים.
]בבלי יומא עד,א[ )סוגריים חצי עגולים בד"כ פירוש עורכי שוטנשטיין( ]המספרים בסוגריים מרובעים מתיחסים להערות עורכי שוטנשטיין[

קא אכיל )– דבר אסור הוא אוכל ] [17ואיסור תורה יש בו .ואילו( ריש לקיש אמר :מותר מן התורה ,אכילה אמר רחמנא וליכא )–
לשון "אכילה" אמרה התורה באיסור אכילה ,ובפחות מכשיעור אין כאן אכילה ,שאין אכילה פחותה מכזית ,ואין זה בכלל האיסור ].([18
 [23] ...הראשונים הקשו ,שכאן משמע ,שמקור איסור חצי שיעור לרבי יוחנן הוא מדרשת )ויקרא צו ז,כג( כָּלֵ ֝ -חלֶב ,ואילו לעיל אמרו
שטעמו הוא מסברת "חזי לאיצטרופי" .ותירץ הריטב"א ,שמקור האיסור הוא אכן )ויקרא צו ז,כג( כָּלֵ ֝ -חלֶב ,אלא שלעיל אמרו מה הטעם
שאסרה התורה חצי שיעור ,משום "חזי לאיצטרופי" .וכעין זה תירצו בתוספות כאן )ד"ה כיון( ,שאילמלא הסברא של "חזי לאיצטרופי"
לא היינו דורשים "כל" לחצי שיעור ,אבל מכיון שמסתבר לומר כן דורשים את פסוק לזה.
והר"ן )שבועות כב,א ,דף ט,א בדפי הרי"ף( תירץ ,שמהפסוק )ויקרא צו ז,כג( כָּלֵ ֝ -חלֶב אפשר ללמוד איסור רק בחצי שיעור של חלב ,ומנין
לנו ללמוד לכל האיסורים ,אלא שמסתבר לרבי יוחנן שטעם האיסור בחצי שיעור חלב הוא משום "חזי לאיצטרופי" ,וממילא הוא הדין
לכל האיסורים שיש בהם סברא זו של "חזי לאיצטרופי".
ועיין תוספות ישנים שעיקר טעמו של רבי יוחנן הוא מ -כָּלֵ ֝ -חלֶב ,ועיין רש"י לעיל עג,ב ד"ה תצי שיעור ,ועיין שפת אמת ומרומי שדה.
והאחרונים האריכו בענין זה אם יש הבדל בין הלימוד מ-כָּלֵ ֝ -חלֶב לבין הסברא של "חזי לאיצטרופי" ,כגון אם יש איסור חצי שיעור באופן
שלא "חזי לאיצטרופי" לשיעור שלם )עיין שו"ת רבי עקיבא איגר א,קנד ושו"ת חת"ם סופר ו,סה ועוד הרבה ,ועיין קובץ שיעורים בבא
בתרא שסז.
מוצע הסבר לאיסור חצי שיעור מן התורה המבוסס על הכתוב ועל תבניות טעמי המקרא שלהם ולא רק כסברות.

]ענג שבת ,הרב גוטמאן מתתיהו יחזקאל ע' ה )אוצר החכמה([ )בתרגום מאידיש( סעיף ה) .בראשית ג,יב( ִה֛וא נָ ֽתְ נָהִ -לּ֥י מִן-ה ֵ ָ֖עץ וָא ֹכֵ ֽל׃ אכלתי
וָא ֹכֵ ֽל עוד )מדרש( )טט :המדרש הוא ]בראשית רבה )וילנא( פרשת בראשית פרשה יט סימן יב[  ...א"ר אבא בר כהנא ואכלתי אין כתיב כאן,
אלא וָא ֹכֵ ֽל) ,טט :היינו( אכלתי וָא ֹכֵ ֽל ,אר"ש בן לקיש אדה"ר )אדם הראשון( לא נטרד מגן עדן עד שחירף וגידף) ,טט :בהתרסתו וָא ֹכֵ ֽל( .
)המשך ]ענג שבת[( איתא במדרש תלפיות אדם הראשון אכל מעץ הדעת חצי שיעור .וריש לקיש אמר ]יומא עד,א[ האוכל חצי שיעור
פטור .אם כן מדוע אדם הראשון נענש? ונאמר ב]-ירושלמי ]תרומה פ"ו,ה"א[[ ריש לקיש מודה שאם היה בדעתו להשלים )טט  -אכילתו(
לשיעור ,חייב .ועל כך מעיר המדרש ,שאדם לא אמר אכלתי )טט :בעבר ולא אוסיף( אלא וָא ֹכֵ ֽל  ,שחשב שוב לאכול )ע"פ ספר "לחם אשר"
)טט :כנראה המקור לרב גוטמאן(( )טט :מסתבר שלא היה לו אפשרות לאכול שוב ,לכן לא השלים דעתו(.

טט – בהערה ] [22של עורכי ]תלמוד שוטנשטיין[ ]יומא עד,א[ נאמר  -הפשט מלמד על האוכל שיעור שהוא בכרת ,ואינו מלמד על
שיעור כל שהוא הנקרא חצי שיעור .בהתבססות על ספר ]ענג שבת[ המקור לחצי שיעור מן התורה הוא בספור המעשה על הצווי לאדם
הראשון שלא לאכול כלל מעץ הדעת והעבירה של האכילה אפילו של חצי שיעור.
ֹאכ֖ל מ ֶ ִ֑מּנּוּ ִ֗כּי ְבּי֛וֹם ֲא ָכלְ ֥Dמ ֶ ִ֖מּנּוּ ֥מוֹת תָּ מֽוּת׃– האדם נברא כבן  20שנה ,ומיתה בגיל
בצווי נאמר )בראשית ב,יז( וּ ֵמ ֵ֗עץ ה ַ ַ֙דּ ַע ֙ת ֣טוֹב ו ָָ֔רע  ֥Hא ת ַ
זה היא מיתה בידי שמים .ואף שהיו לו כבר ילדים ,גם הם אכלו ונתחייבו באותה מיתה.
)בר' ג,ו( ו ֵַתּ ֶרא ָה ִא ָ Cשּׁה ִכּי טוֹב  – Qמונח פזר מונח תרסא,
ִכּי טוֹב  – Qמונח תרסא ,כעין שני תפקידי תרסא ,אחד מהם הוא ענין של חצי שיעור שאדם הראשון אכל מעץ הדעת.
הקב"ה צוה לא לאכול כלל מעץ הדעת כדי שהאדם ישאר בלי כל קשר למה שלא מתאים לו .חצי שיעור בין מעט בין הרבה מלכלך את
האוכל בגוף ובנפש .ראה הסבר ע"פ תורת החסידות.
תפקיד אפשרי אחר אכילת השיעור בתוך אכילת פרס .דעות אחדות מהו שיעור אכילת פרס .הדעה המינימלית היא של כ 2-דקות
בשעון הנהוג בשנת התשע"ד .אפשר כי בפסוק יש רמז לכך ,גי' ִכּי עולה  . 30אם נניח כי אלו חלקי שעה בת  1080חלקים נקבל את
שיעור הזמן השווה ל 1.666 -דקות ,שזה פחות מ 2-דקות .אבל גי' ִכּי טוֹב  Qעולה  ,47אם אלו חלקי שעה של  1080חלקים,שזה
 2.611דקות .אם זה הזמן התורני אז  2הדקות שקבעו רבנן הן גדר שלא להגיע לזמן התורני.
הדעה המקסימלית לשיעור אכילת פרס היא שיעור הזמן של גמיעת ג' ביצים חמים )ללא זמן הצליה(.
ראה לענין שיעור יחוד שחישבנו ב)-בר' תולדת כו,י( ממלת ֠ ִכּ ְמעַט גי'  139אם זה חלקים של שעה בת  1080חלקים אז זה שווה ל-
 7.722דקות .זהו בערך הזמן שמביא ב]-שו"ת מנחת יצחק ח"ד סי' צד[ המתחיל מדעת מהר"ם שיק של  9 – 8דקות] .שו"ת מנחת
יצחק ח"ד סי' צד[ מביא בשם ]החתם סופר[ ששיעור אכילת פרס ושהיה בבית המנוגע ,למ"ד שזה כדי גמיעת ד' ביצים חמים ,הוא 9
דקות .
נחלק  7.722דקות ב 3-ביצים ונכפיל ב 4-ביצים נקבל  10.296דקות .אפשר לומר כי רבנן גדרו מלמעלה שיהיה פחות ולכן זה 9
דקות לד' ביצים ו-פחות מ 7.722-דקות לג' ביצים ,וכן גדרו מלמטה ל 2-דקות ולא  2.611דקות.
כ"ד–תשרי–התשפ"ג 19-Oct-22
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמת הורי והורי רעיתי
לעילוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן חיים אריה ויהודית
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל-פה ,התשס"א – התשפ"ג; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף-פסוק )נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; תב֛ יר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
ותפקידם( – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; מהפ֤ ך פשטא֙ – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
טפחא  -קבוצה שממעטים חלק
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; תב֛ יר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א תב֛ יר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א תב֛ יר ֖
קטן –
סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא֙ – פשוט ;1 ,זקף֔ -
֒
זרקא
֘
מפרטיה מענין מסוים; מקף -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים;
ואזלא – סדר,
קדמא ֝
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞ים – יוצא מהענין; ֨
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ) :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא-קטנה֩ = תרסא֩ – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠-גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

טוֹב  – Qתרסא העשויה לרמוז לגי' המלה העולה  – 17אפשר  12שעות מתחילת יום ששי בבריאה ,ועוד  5שעות מבריאתם עד שעמד
על רגליו .מעתה האדם בעל בחירה להתאוות טוב וקדושה ,או להתאוות כמו בהמה לקיומו בלבד ע"י אכילה והקמת צאצאים.
בבלי סנהדרין לח,ב  ...אמר רבי יוחנן בר חנינא :שתים עשרה שעות הוי היום; שעה ראשונה  -הוצבר עפרו ,שניה  -נעשה גולם,

שלישית  -נמתחו אבריו ,רביעית  -נזרקה בו נשמה ,חמישית  -עמד על רגליו ,ששית  -קרא שמות ,שביעית נזדווגה לו חוה,
שמינית  -עלו למטה שנים וירדו ארבעה ,תשיעית  -נצטווה שלא לאכול מן האילן ,עשירית  -סרח ,אחת עשרה  -נידון ,שתים
עשרה  -נטרד והלך לו.
טוֹב  – Qתרסא העשויה לרמוז לגי' המלה העולה  17והוא שם א-ה-ו-ה
טוֹב  – Qתרסא העשויה לרמוז לשיעור הזמן שבבואו יצטוו לאכול מעץ הדעת ,וזה בכניסת שבת קדש.

כאן נפריד בין סיפור המעשה שאדם הראשון נענש אף-על-פי שאכל חצי שיעור ובין המסקנה התורנית .אפשר לדמות את עץ-הדעת
לכוי .אם הכוי בריה מיוחדת או מתברר כי הכוי בהמה ,החלב שלו באיסור תמידי .אם מתברר כי הוא חיה האיסור ניתר .וכן עץ הדעת,
לשעתו היה כעין בריה מיוחדת או ספק והאכילה ממנו היה איסור בכלשהו .ע"פ המדרש אם אדם הראשון היה מקיים את מצוות הלא
תאכל מעץ הדעת עד כניסת השבת ,היה מתברר כי האיסור זמני ומעתה פריו מותר.
ו ֵַתּ ֶרא ָה ִא ָ Cשּׁה– מונח פזר ,כעין שני תפקידי פזר) ,א( ילמד לכל התורה בענין חצי שיעור אסור מן התורה) .ב( אזהרה לחצי שיעור מן
התורה אף שאינו בעונש.
)בראשית ג,ו( ֵ֗עץ ה ַ ַ֙דּ ַע ֙ת ֣טוֹב ו ָָ֔רע הוא מבחינתנו מקור לכל איסורים בתורה )הרב סנדר ארלנגר הי"ו( כי הוא כללות החיות של העולם
הזה הנקרא עולם העשיה .חציו טוב וחציו רע ,שמבחי' חציו הטוב מקבל גם חציו הרע .ומחציו הרע מקבלים ג' קליפות הטמאות
לגמרי .כאשר ישראלי עובר על אחת משס"ה לא תעשה הרי הגיד המתאים בדם הנפש החיונית משפיע חיות מהקדושה אל הקליפה
הטמאה ויונק מאחת משלש קליפות הטמאות .על עבירה של חצי שיעור של אסור אין עונש אבל יש פגימה בקדושה של הישראלי
העבריין ופגימה בקדושה בכלל.
נעזר בתורת האדמו"ר הזקן כדי להבין כיצד )בראשית ג,ו( ֵ֗עץ ה ַ ַ֙דּ ַע ֙ת ֣טוֹב ו ָָ֔רע הוא מבחינתנו מקור לכל איסורים בתורה )הרב סנדר

ערלנגר הי"ו( ,עץ הדעת ע"פ ]תניא ליקוטי אמרים פרק לז[ הוא כללות החיות של עו"הז שהיא קליפת נוגה  ...שבעולם העשיה
רובו ככולו רע רק מעט טוב מעורב בתוכה ]שממנה באות מדות טובות שבנפש הבהמית שבישראל כמ"ש לעיל[ והיא בחי'
ממוצעת בין שלש קליפות הטמאות לגמרי ובין בחי' ומדרגת הקדושה ולכן פעמים שהיא נכללת בשלש קליפות הטמאות ]כמ"ש
בע"ח שער מ"ט ריש פ"ד בשם הזהר[ ופעמים שהיא נכללת ועולה בבחי' ומדרגת הקדושה דהיינו כשהטוב המעורב בה נתברר
מהרע וגובר ועולה ונכלל בקדושה ...
שלש קליפות הטמאות  ...יניקתן וחיותן מהקדושה עכשיו היא ע"י קליפת נוגה הממוצעת ביניהן
ישראלי חייב לא לעבור על אחת משס"ה לא תעשה כדי להפריד שס"ה גידים של דם נפש החיונית שבגוף שלא יינקו ויקבלו חיות
בעבירה זו מאחת משלוש קליפות הטמאות לגמרי שמהן נשפעין שס"ה לא תעשה דאורייתא וענפיהן מדרבנן .עשיית עבירה יונקת
משלש קליפות הטמאות ומאפשרת להן לינוק חיות לעצמן מהקדושה.
)בראשית ג,ו( ֵ֗עץ ה ַ ַ֙דּ ַע ֙ת ֣טוֹב ו ָָ֔רע – רביע  ...זקף-קטן תבנית טעמים בתפקיד כתוב סתום שלא בא לסתום אלא לפרשָ ,ו ָ֔רע – זקף-
קטן ,שתי מדרגות שבקליפות )א( שלש קליפות הטמאות )ב( קליפת נוגה שגם הטוב שבה הוא בבחינת יש ,משאין-כן בקדושה
שהוא בבחינת ביטול )לא מעורב בו רע( ,שבעולם העשיה רובו ככולו רע רק מעט טוב מעורב בתוכו) ,בראשית ג,ו( ֵ֗עץ – רביע,
ארבע מקורות לרע) ,א( קליפת נגה של ההתאוות לדברים המותרים מעבר לנצרך ,וע"פ ]שם משמואל פר' וירא שנה תרעח[ יצא
הרע של דבר הרשות המתהפך לכאן ולכאן) ,ב( – )ד( אלו שלוש הקליפות הטמאות )רוח סערה ,ענן גדול ,ואש מתלקחת ( מקור
כל העבירות החמורות ע"ז ,ג"ע ,ש"ד .וע"פ ]אור התורה ,נביאים וכתובים ג :האדמו"ר הצמח צדק ,ע'  [84מקור כל המחשבות
הרעות שהיצר הרע בא מהן.
לארבע הקליפות )יחזקאל א,ד( ָו ֵ֡א ֶרא ְו ִהנֵּה֩ ֨רוּ ַח ְסע ָָ֜רה בּ ָ ָ֣אה מִן־ ַהצּ ָ֗פוֹן ע ָָנ֤ן גָּדוֹל֙ ו ֵ ְ֣אשׁ ִמתְ ַל ַ֔קּחַת ו ְ֥נ ֹגַ ֽהּ ל֖ וֹ ס ִ ָ֑ביב וּ ִ֨מתּוֹ ָ֔כהּ כּ ְֵע֥ין ַה ַחשׁ ַ ְ֖מל
ִמ ֥תּוֹ\ ה ֵָאֽשׁ] :תיקוני זוהר תקונא תמני סרי ]המתחיל בדף לא עמוד ב[[  ...אמר רבי אלעזר אבא ואמאי אסיר לאסתכלא בקשת
אמר ליה רבי שמעון ברי בגין אינון קליפין דמתלבשין ביה ודאינון ביה דאינון )יחזקאל א,ד( ֨רוּ ַח ְסע ָָ֜רה  ...ע ָָנ֤ן גָּדוֹל֙ ו ֵ ְ֣אשׁ
ִמתְ ַל ַ֔קּחַת ו ְ֥נ ֹגַ ֽהּ ל֖ וֹ ס ִ ָ֑ביב ודא איהו דחזא יחזקאל עליו השלום דאמר וארא והנה רוח סערה באה מן הצפון דא קו תהו קליפא

ירוקא דאגוזא קו ירוק ענן גדול קליפה תניינא חוורא דאגוזא ודא בהו ואש מתלקחת קליפה תליתאה דאגוזא ודא חשך ונוגה
לו סביב דא קליפה רביעאה דאגוזא דאיהי אתאחדא במוחא ומתוכם כעין החשמל דא מוחא דאגוזא ודא יאקדונק"י
ֹאכ֖ל ִמ ֶ ֑מּנּוּ ִ֗כּי ְבּי֛וֹם ֲא ָכלְ ֥Dמִ ֶ ֖מּנּוּ ֥מוֹת
אָכ ֹל תּ ֹאכֵ ֽל׃ )יז( וּ ֵמ ֵ֗עץ ה ַ ַ֙דּ ַע ֙ת ֣טוֹב ו ָָ֔רע  ֥Hא ת ַ
ֵאמ ֹר מ ִ֥כּ ֹל ֵעֽץ-ה ַָגּ֖ן ֥
ָאָדם ל ֑
)בראשית ב( )טז( ַוי ְ ַצ ֙ו ֣ה' אֱִ֔ Hהים עַל-ה ָ ֖
תָּ מֽוּת׃
ֹאכ֖ל – אכילה של כזית )הנקראת אכילה ב]-יומא עד,א[( ,אכילה של פחות
ֹאכ֖ל – מרכא טפחא ,יתור לרבות על  ֥Hא ת ַ
ֹאכ֖ל מ ֶ ִ֑מּנּוּ ֥H ,א ת ַ
 ֥Hא ת ַ
מכזית ,מ ֶ ִ֑מּנּוּ  -אתנח מגביל ,דווקא ממנו ,גי' מִ ֶ ֑מּנּוּ עולה  136עולה "צום" שלא יאכל כלום.
ְבּי֛וֹם – תביר ,התפקיד לא ממש ,לא ממש באותו יום יקרה ֥מוֹת תָּ מֽוּת אלא שמיום זה תרד המיתה לעולם.
)בראשית ב( )טז( )יז( היא האזהרה לעץ-הדעת ו)-בראשית ג,ו( מלמד לפזר אזהרה לכל עבירה כדי שבית-דין יוכל לענוש ,ודיין הדן דין אמת

נמשל ב]-בבלי שבת י,א[ ו]-מכילתא[ על הפסוק )שמות יתרו יח,יד(ִ ...מןֹ -בּ ֶקר עַ דָ -ע ֶֽרב׃ ]רש"י[  ...אפשר לומר כן? אלא כל דיין שדן דין
אמת לאמיתו  ...מעלה עליו הכתוב כאילו עוסק בתורה כל היום וכאילו נעשה שותף להקב"ה במעשי בראשית שנאמר ויהי ערב וגו'
)א( אין עונשים אלא אם מזהירים על שעור )ב( יש להזהיר גם על חצי שעור אף שלא עונשים בכל התורה על חצי שיעור .עץ-הדעת היה
מצב מיוחד של ענישה לא בגלל שעור אלא גזרה ,והרמז לשעורים וללימוד לשאר איסורים נמצא בספור האכילה ב)-בראשית ג,ו( מ ֶ ִ֑מּנּוּ.

כ"ד–תשרי–התשפ"ג 19-Oct-22
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמת הורי והורי רעיתי
לעילוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן חיים אריה ויהודית
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל-פה ,התשס"א – התשפ"ג; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף-פסוק )נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; תב֛ יר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
ותפקידם( – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; מהפ֤ ך פשטא֙ – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
טפחא  -קבוצה שממעטים חלק
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; תב֛ יר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א תב֛ יר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א תב֛ יר ֖
קטן –
סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא֙ – פשוט ;1 ,זקף֔ -
֒
זרקא
֘
מפרטיה מענין מסוים; מקף -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים;
ואזלא – סדר,
קדמא ֝
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞ים – יוצא מהענין; ֨
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ) :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא-קטנה֩ = תרסא֩ – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠-גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

בראשית א,א )התשע"ז(
1.7
ממאמר שעורה ושיעורין ,מצוות התלויות בארץ ושיעורי זריעה
בראשית א,יא – יב:
א ִIהים ַ ֽתּ ְד ֵשׁOא הָ אָ ֶ"רץ " ֶ Iדּשֶׁ א עֵ Wשֶׂ ב ַמזְ ִריעַ ֶז ַרע ֵעץ ְפּ ִ Xרי ֹOעשֶׂ ה ְפּ ִרי " ְל ִמינוֹ א ֲֶשׁר ז ְַרעוֹ-בוֹ עַ לָ -ה ָא ֶרץ וַ ֽ יְ ִהיֽ ֵ -כן׃
ֹאמר ֱ
]יא[ וַיּ ֶ
א ִהים ִכּיֽ -טוֹב׃
ַתּוֹצא הָ @ָא ֶרץ ֶBדּשֶׁ א ֵעשֶׂ ב ַמזְ ִ Oריעַ ֶז ַ"רע " ְל ִמי ֵנהוּ ְו ֵע )ץ עֹֽ שֶׂ הְ -פּ ִ &רי א ֲֶשׁר ַז ְרעוֹ-בוֹ ְל ִמינֵ הוּ וַיַּ ְרא ֱ
]יב[ ו ֵ A
ַתּוֹצא ָה @ָא ֶרץ  -קדמא ואזלא ,כעין כלל קדמאה ,ופרטיו
תוספת על המאמר המקורי  -הסבר בעזרת תבניות הטעמים בהדרך הלכה) :א,יב( ו ֵ A
ֶBדּשֶׁ א ֵעשֶׂ ב ַמזְ ִ Oריעַ ֶז ַ"רע " ְל ִמי ֵנהוּ ְו ֵע )ץ עֹֽ שֶׂ הְ -פּ ִ &רי א ֲֶשׁר ז ְַרעוֹ-בוֹ ְל ִמינֵ הוּ ,אם וַיַּ ְרא ֱא ִהים ִכּיֽ -טוֹב מהווה כלל בתראה אשר ירבה
בפרטים כעין אלו הנמנים .טעם הפרט ֶBדּשֶׁ א – תלשא ,מלמד על שיעור שעורהBֶ .דּשֶׁ א – תלישא-גדולה=תלשא ,בתפקיד שיעורין ומחיצין

לכתוב לפני-כן )מימין( כולל בפסוק הקודם ,ולכתוב אחריו )לשמאל( .אפשר כי הכלל הסוגר ירבה מפרט זה שיעורי הרחקות זריעה של
ֵעשֶׂ ב ַמזְ ִ Oריעַ ֶז ַ"רע " ְל ִמי ֵנהוּ למאכל אדם ובהמה למנוע מראית עין של כלאיים .ושיעורי זריעה ,שתילה ,הרכבה של ְו ֵע )ץ עֹֽ שֶׂ הְ -פּ ִ &רי א ֲֶשׁר
ז ְַרעוֹ-בוֹ למאכל אדם ובהמה למנוע מראית עין של כלאיים ,ובהרכבה גם הרכבות אסורות.

עֹֽ שֶׂ הְ -פּ ִ &רי – מקף כרב-מצב עץ עשה פרי )א( עץ שאינו מרכב )ב( עץ שאינו מרכב בשאינו מינו )ג( עץ מרכב בשאינו מינו
ְו ֵע )ץ עֹֽ שֶׂ הְ -פּ ִ &רי א ֲֶשׁר ז ְַרעוֹ-בוֹ – דרגא תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים השייכים לנושא ושעל כל אחד מהם חלה אותה הלכה.
אפשר כי מלמד על חלות שיעורי הרחקות זריעה שתילה הרכבה למאכל אדם ובהמה למנוע מראית עין של כלאיים ,ובהרכבה גם הרכבות
אסורות.
עֹֽ שֶׂ הְ -פּ ִ &רי א ֲֶשׁר ז ְַרעוֹ-בוֹ – תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים השייכים לנושא ושעל חלק מהם לא חלה הלכה מסוימת.
אפשר שמלמד שרק בארץ-ישראל חלות הלכות התלויות בארץ וביניהם הלכות כלאיים ,ולא הלכות כלאיים אינן חלות בחוץ לארץ.
ְל ִמינֵ הוּ  -אתנח מגביל ,צ"ע .עד כאן תוספת חדשה למאמר.
רש"י )בר' א יב( מפרש ע"פ ]בבלי חולין ס,א[ ,כי הדשאים למדו מן העצים לגדול כל מין לעצמו .מתחילת הבריאה הדשאים צמחו כל מין
לעצמו והתורה מצוה כי הפרדה זאת תשמר ע"י האדם וזהו איסור כלאים שלא לערבב המינים .בטבע הדשאים צומחים ללא שמירת מרחק
מסוים .לעומת זאת האדם המגדל צמחים מצווה על אופנים שונים של הפרדה למניעת כלאים ומראית של כלאים.
רש"י פתח פירושו לתורה בכבוד ארץ-ישראל וכבודה מתבטא בפסוקים )בר' א,יא  -יב( בהם מרומזת קדושת ארץ-ישראל לפחות במצווה
אחת מהמצוות התלויות בארץ והיא מצוות כלאים .נאמר ב]-משנה כלים פ"א,מ"ו[ עשר קדושות הן :ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות
ומה היא קדושתה שמביאים ממנה העומר והבכורים ושתי הלחם מה שאין מביאים כן מכל הארצות :כדי שהעומר ושתי הלחם
מהתבואות והביכורים מהפירות יהיו ראויים להבאה צריך לגדלם כמצוות התורה וראשית לכל זריעתם צריכה להיות ללא כלאיים .ע"פ
]בבלי קידושין לט,א[ כלאי הכרם בחו"ל אסורים מרבנן ,הרכבת האילן בחו"ל אסורה מהתורה ,כלאי זרעים בחו"ל מותרים גם מרבנן לכן
יחודה וקדושתה של ארץ-ישראל באיסור כלאי זרעים מדאורייתא בארץ-ישראל בלבד ויחוד וקדושה זאת מאפשרת להביא ממנה העומר
והבכורים ושתי הלחם.
מצוות כלאי צמחים מצווה על שיעור מרחק בין צמחים בגידול חקלאי מסודר בידי אדם .לקביעת שיעור מרחק הקב"ה גילה בפסוקנו )א יב(
כי גרגר השעורה הוא כלי המדידה של שיעור ההרחקה.
במאמר נראה כי בפר' חיי שרה מרומז כי שעורה ודגנים אחרים צריכים בהנהגה טובה כ 4.8 -אצבעות בין זרע לזרע )כאשר האצבעות
נמדדות בגרגר השעורה( ,לתת להם מרחב חיות להוציא תנובה אופטימלית ,דבר שגם התגלה במחקר חקלאי לאחרונה .בהמשך המאמר
נראה פסוקים נוספים מפר' לך-לך ופר' וישלח ,המלמדים על קבלת המסורת של שיעורי מרחק בין זרעי צמחים ממינים שונים .מהם נלמד
כי זריעת חמשה מינים שונים זה מזה בערוגה של ששה על ששה טפחים )היינו אמה על אמה( צריכה  6אצבעות בין זרע לזרע לתת לו
מרחב חיותו להוציא תנובה אופטימלית.
גרגר השעורה ככלי המדידה של שיעור ההרחקה ועוד שיעורין אחרים
מתפקידי תלישא-גדולה – תלשא :א' שיעורין וגו' ,ב' נבחר ,ראש וכד'
במקום אחר בעיון העלינו השערה כי הטעמים תלישא-גדולה – תלשא במנהג הספרדי ותלישא-קטנה – תרסא במנהג הספרדי מבטאים בין
תפקידיהם קשר למאמר חז"ל ]בבלי סוכה ה,ב[ שיעורין חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני .המופע הראשון בתורה של תלישא-גדולה
ַתּוֹצא ָה @ָא ֶרץ ֶBדּשֶׁ א ֵעשֶׂ ב ַמזְ ִ Oריעַ ֶז ַ"רע " ְל ִמי ֵנהוּ ְו ֵע )ץ עֹֽ שֶׂ הְ -פּ ִ &רי א ֲֶשׁר ז ְַרעוֹ-בוֹ
– תלשא הוא בפסוק )בר' א,יב( ו ֵ A
א ִהים ִכּיֽ -טוֹב׃
ְל ִמינֵ הוּ וַיַּ ְרא ֱ

ַתּוֹצא ָה @ָא ֶרץ – קדמא ואזלא ֶBדּשֶׁ א –תלשא ,מילת ֶBדּשֶׁ א מתיחסת לצמח ,ושם הטעם למנהג הספרדים תלשא בחילוף סדר אותיות שתלא
ו ֵA
)גנן ,השתל ,השתיל( מרמז בצורתו על פרח או צמח .כמו-כן בחילוף סדר אותיות נקבל אשת"ל ,אתל"ש .יש בכך רמזים לבחירת גידול או
עקירה לפי חפץ הגנן .אחד התפקידים של התלישא-גדולה – תלשא מרמז על "נבחר"" ,ראש".
לפי שהמלה )בר' א,יב( ֶBדּשֶׁ א נמצאת כמעט בראש פסוק )בר' א,יב( ומוטעמת בטעם תלישא-גדולה = תלשא ,שהוא בעל תכונה ללמד לפי
תפקידיו לכתוב לפניו )לימינו( ולכתוב אחריו )לשמאלו( .אפשר שמלמד לשיעורים למניעת כלאיים שיוסקו מ)-בר' א,יא( ומ)-בר' א,יב( .
לענ"ד מילת ֶBדּשֶׁ א בטעם תלשא מורה כי אחד מתפקידי טעם תלשא – תלישא-גדולה מורה על היות צמחים )ראה דיון בהמשך( ֵכּלִים
לשיעורי תורה מסוימים לקיום המצוות .וכתב ה -חזו"א "שיערו הגאונים את שקל הקדש במשקל השעורה שמשקלו טבעי ו-מתקים
בכל דור  ...הצמח הזה שקבעו חכמים  ,הוא הקובע השיעור בכל זמן ובכל מקום כמו שהאגודל קבע שיעור בכל מקום" .1
ה-רמב"ם מביא הלכה למשה מסיני )הלמ"מ( הקשורה לשעורה אשר אינה מובאת בגמרא ,כי מדידת שקל-כסף הנאמר בתורה הוא בפרי
השעורה ,היינו גרגר שעורה .בפירוש המשנה בתחילת קידושין )'חצי גרגר'( ,ובפירוש המשנה ל-בכורות פרק ח' משנה ז' כתב הרמב"ם
1מידות ושיעורי תורה ,הרב פנחס חיים בניש הי"ו ,מהדורה התשמ"ז ,ע' שצ"ב
כ"ד–תשרי–התשפ"ג 19-Oct-22
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמת הורי והורי רעיתי
לעילוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן חיים אריה ויהודית
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל-פה ,התשס"א – התשפ"ג; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף-פסוק )נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; תב֛ יר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
ותפקידם( – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; מהפ֤ ך פשטא֙ – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
טפחא  -קבוצה שממעטים חלק
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; תב֛ יר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א תב֛ יר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א תב֛ יר ֖
קטן –
סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא֙ – פשוט ;1 ,זקף֔ -
֒
זרקא
֘
מפרטיה מענין מסוים; מקף -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים;
ואזלא – סדר,
קדמא ֝
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞ים – יוצא מהענין; ֨
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ) :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא-קטנה֩ = תרסא֩ – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠-גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

שקבלה איש מפי איש שהגרגר הוא משעורה ואינו יודע לו שום טעם .ע"פ "מידות ושיעורי תורה" ,דעת הרמב"ם מופיעה בגאונים
וברי"ף וכן הביא דעת ה-חזו"א בקונטרס השיעורים או"ח סימן ל"ט ס"ק ג' כי הקב"ה מסר למשה ששיעור הפרוטה הוא על פי

משקל שעורה בכסף צרוף.
מתוך העיון ב]-בבלי קידושין ב[ זכינו לגלות כי בקרא )בראשית ח"ש כג,טו( אֶ ֶרץ  Qאַ ְר ַAבּע ֵמ ֹ)את שֶׁ ֶקלֶ -כּ ֶ&סף מלת אֶ ֶרץ  Qבטעם תלישא-קטנה
)תרסא( מרמזת על לימוד שיעור במלים שֶׁ ֶקלֶ -כּ ֶ&סף ושיעור זה התגלה כקשר בין שקל-כסף ובין גרגר שעורה והמסתעף מכך כפי
שמפורט בהמשך.
וּד ָ ֽבשׁ׃
וּתאֵ נָ ה וְ ִרמּוֹן אֶ ֶרץ-זֵ ית ֶשׁמֶ ן ְ
וּשׂעֹ ָרה וְ גֶ פֶ ן ְ
• הערה היות והשעורה היא שיעור נפח קטן מכל הפירות ב)-דברים עקב ח,ח( ֶא ֶOרץ ִחטָּ ה " ְ
אשר נאמר לשיעורין ,אפשר היה לבטא נפח כל פרי מוזכר כמכפלה של מספר גרגרי שעורה ,אבל לא מצאנו שימוש ברעיון כזה.
• הערה על מילת ארץ ושיעורין:
ַתּוֹצא ָה @ָא ֶרץ ֶBדּשֶׁ א מורה על היות צמחים ֵכּלִים לשיעורי תורה מסוימים לקיום המצוות.
א .הפסוק )בראשית א,יב( ו ֵ A
ב .הפסוק )בראשית ח"ש כג,טו( אֶ ֶרץ  Qאַ ְר ַAבּע ֵמ ֹ)את שֶׁ ֶקלֶ -כּ ֶ&סף מרמז לשיעור יסודי בפרי היינו גרגר צמח שעורה.
וּתאֵ נָ ה וְ ִרמּוֹן אֶ ֶרץ-זֵ ית ֶשׁמֶ ן ְוּד ָ ֽבשׁ׃ אם נאמר לשיעורין ,אזי מלמד כי צריכין
וּשׂעֹ ָרה וְ גֶ פֶ ן ְ
ג .הפסוק )דברים עקב ח,ח( ֶא ֶOרץ ִחטָּ ה " ְ
לשער בפירות צמחים שנשתבחה בהן ארץ-ישראל לאיסורי תורה )בין בסוג ,בין בגודל בינוני(.
ג .1.בספר ]מידות ושיעורי תורה לרב ח"פ בניש[ פ"ב סעיף השיעורים בפירות א"י או בפירות כל מקום ,מביא ]ירושלמי
ביכורים פ"א,ה"ג[  ..ולמה נכללו )דברים עקב ח,ח( ֶא ֶOרץ ִחטָּ ה " ְוּשׂעֹ ָרה וגו' כל שבעת המינים בפסוק( ר' יהודה בר' ור'

שמואל בר נחמן חד אמר לברכה וחרנה אמ' לשיעורין וגו' כמוזכר בבלי )ברכות מא א ,עירובין ד א סוכה ה ב( כל
הפסוק הזה לשיעורין וגו'

ג .2.אפשר כי גם פסוקים אחרים עם המלה ארץ וצמחים עשויים להיות עם קשר לשיעורין ,כגון "ארץ זבת חלב
ודבש" המופיע בתורה אחד עשר פעמים ,רובם בטעמים תביר מרכא טפחא סילוק או אתנח ,בא ללמד שיעור או גודל
כלשהו ,כגון ]בבלי מגילה ו,א[ וכי תימא דלית בה זבת חלב ודבש  ...ריש לקיש  ...ציפורי ששה עשר מילין

על ששה עשר מילין ... ,רבי יוחנן  ...עשרין ותרתין פרסי אורכא ופותיא שיתא פרסי
]בבלי עירובין ד,ב[ כמה ירחיק בכרם למנוע כלאי הכרם? הרב משה קובלסקי ,מאורות הדף ,אבל אם הכרם נטוע בפחות מ 24-טפח
)ארבע אמות( בין שורה לשורה זה כרם שעתיד להיחרב ,לכן אינו אוסר  24טפח ,אלא רק  6טפח )אמה אחת( ,ובפחות מחמישה
גפנים – אוסר תשע טפח?
ע"כ ממאמר שעורה ושיעורין
דברים ,כי-תצא כב,ט :ל ֹאִ -תזְ ַרע כַּ ְר ְמ

כּ ֶרם׃ ס
בוּאת הַ ָ ֽ
וּת ַ
המֲלֵ ָאOה ַה ֶזּ ַ"רע " א ֲֶשׁר ִתּזְ ָרע ְ
ִכּ ְל ָאיִ ם פֶּ ןִ -תּ ְק ַ Iדּשׁ ַ ֽ

ֶ ֽאת-חֻ קֹּתַ יִ Lתּ ְשׁמֹ רוּ ְ Nבּהֶ ְמ ְתּ " ל ֹא-תַ ְר ִבּיעַ ִכּ ְלאַ יִ ם שָׂ ְד

לי ׃
וּבגֶד ִכּ ְלאַ "יִ ם " שַׁ עַ ְט ֵנז ל ֹא ַיע ֲֶלה עָ ֶ ֽ
ל ֹאִ -תזְ ַרע ִכּ ְל ָאיִ ם ֶ O

ויקרא קדשים יט,יט:
]כ[ ְ Bו ִאישׁ  -תלשא ,בתפקיד ללמד אלפניו וללמד לאחריו ,
ַתּוֹצא ָה @ָא ֶרץ ֶBדּשֶׁ א
אלפניו – לשיעורי כלאים שונים ,הנלמדים גם ב)-בראשית א,יב( ו ֵ A
רלב"ג )יט( ֶ ֽאת-חֻ קֹּ תַ יִ Lתּ ְשׁמֹ רוּ ְ Nבּהֶ ְמ ְתּ " ל ֹא-תַ ְר ִבּיעַ ִכּ ְלאַ יִ ם  -הנה הרביעה רמז למשגל ,כמו שאמר במה שקדם" :ואשה לא תעמוד לפני בהמה
לרבעה" )וי' יח,כג( .ועניין זאת האזהרה הוא ,שלא ירביע דבר ממין אחד מהבעלי חיים על נקבה ממין אחר .ולפי שאינו מרביע אותם בהעלאתו
אותם זה על זה ,כי להם מעצמם התחלה בזה הפועל כשיאותו זה לזה למשגל ,או שלא יאותו ,הנה לא יעבור על זאת האזהרה אם העלם זה על זה,
אם לא הכניס בידו אבר הזכר באבר הנקבה .והתועלת בזאת המצוה מבואר ,כי בזה מהפסד הסדר והיושר אשר בדברים הטבעיים ,מה שלא יעלם.
עם שזה יהיה סבה להפסק התולדה מהנולד מכלאים ,כמו שהתבאר בספר 'בעלי חיים' ,ולזה יפסד בזה האופן הרבה מהטוב שהשפיע השם יתעלה
באלו הנמצאות .עם שזה יביא להאמין שאין בכאן צורה יתחלף בה דבר מדבר ,כמו שחשבו הרבה מהקודמים .ובכלל ,הנה ההאמנה בשיש בכאן
מינים מיוחדים יתחלפו קצתם מקצתם במהותם ,הוא מפני הצורה אשר בה ייוחד מין מין מהם .ולזה צותה התורה בזה להחכימנו ,כי זה ממה
שיישירנו להשגתו יתעלה ,כמו שזכרנו פעמים רבות ,רוצה לומר :ההאמנה במציאות הצורות) .וי' קדשים יט,יט( שָׂ ְד ל ֹאִ -תזְ ַרע ִכּ ְל ָאיִ ם  -רוצה
לומר ,ש -ל ֹאִ -תזְ ַרע בו יחד שני מיני זרעים ,אלא אם היה הזרע האחד בשדה אחד ,והזרע השני בשדה אחר .והתועלת בזאת האזהרה הוא התועלת
אשר באזהרה הקודמת  -להיישירנו שנאמין במציאות הצורות גם באלו הדברים ,כי היה אפשר שיחשב בהם שלא יתחלפו כי אם במקרים; כמו
שחשבו קצת מהקודמים ,שיהיה התחלפות אלו הדברים ,עם היותם מדברים אחרים בעצמם ,מצד התחלפות החלקים שמהם הורכבו במצב והסדר
והתמונה .וראוי שתדע ,כי זריעתו הזרעים ִכּ ְל ָאיִ ם הוא ,כשיהיה מהזרע האחד עם האחר שיעור מורגש .ואולם אם היה באופן שיקרא כל הזרוע
בשם הזרע האחד ,הנה הוא מבואר שאינו כלאים; כי המדקדק לזרוע הזרע האחד לא יקפיד בזה השיעור ,אם נתערב בו מזרע אחר .והנה עמדו על
זה השיעור רבותינו ז"ל )ראה משנה כלאים ב,ב( לפי מה שקבלו מפי משה רבינו עליו השלום ,והוא אחד מעשרים וארבעה; רוצה לומר ,שאם
נתערב עם הזרע מזרעים אחרים אחד מעשרים וארבעה בתערובת ההוא )טט :ראה ]משנה כלאים ב,א[( ,הנה הם כלאים ,אבל בפחות מזה השיעור אינם
כלאים .וזה אמנם יהיה כשנתערבו מיני תבואה או קטנית קצתה בקצת .ואמנם אם נתערבו זרעוני גנה בתבואה או קטנית ,לא יהיה שיעורם אחד
מעשרים וארבעה כי כבר יהיו פחות אחד מעשרים וארבעה כשנזרע ,ועם כל זה היה להם שיעור נרגש בנזרע .והמשל ,כי זרע הכרוב  -אם נתערב
שיעור אחד ממנו בשלשים שיעורים מתבואה או קטנית ,הנה כמעט שיחזיק זרע הכרוב מהארץ הנזרעת שיעור שוה לשיעור שיחזיק בו זרע
התבואה או הקטנית ,ולזה יהיה שיעורו אחד מעשרים וארבעה מהמקום שיזרע בו המעורב; רוצה לומר ,שאם היה הזרע בהזרעו מחזיק שיעור אחד
מהארץ ,כאלו תאמר אמה על אמה ,והתבואה שנתערב עמה מעשרים ושלש אמות מרובעות ,הנה הכל ִכּ ְל ָאיִ ם .והנה מבואר ,שאין הסבה בהרחקת
כלאי זרעים אלא מפני מראית העין ,לא מפני יניקתם מחלק אחד מהארץ; שאם היה הדבר מפני היניקה ,לא היתה התורה אומרת )וי' קדשים יט,יט(
שָׂ ְד ל ֹאִ -תזְ ַרע ִכּ ְל ָאיִ ם אבל תזהיר שלא ִתזְ ַרע הארץ ִכּ ְל ָאיִ ם .ואמנם התורה לא הזהירה בזה .והוא מבואר ,שאפשר לזרוע בשדה אחד חטים
ובשדה אחר סמוך לו שעורים .ומזה המקום יתבאר ,שאם היה המקום שזרע בו חטים בלתי ראוי להקרא 'שדה' ,אסור לו לזרוע סמוך לו שעורים;
השעוּרים יתחלפו לפי מזג הדבר הנזרע .והמשל ,כי זרעוני גנה יוזרע מהם יחד שיעור קטן ,כי המקום ההוא הוא
וכן הענין בשאר זרעים .והנה ִ
והשעוּרים באלו הדברים ,עם שהם מקובלים מפי רבינו משה עליו
'שדה' לפי הזרע ההוא; ולזה אפשר לזרוע מהם במקום קטן מינים רביםִ .
השלום ,הם עוד מבוארים מצד מנהג ההזרע באלו הזרעים .ולפי שהתורה לא חששה בכלאי זרעים אלא מפני מראית העין ,כמו שבארנו ,הנה
כשיתערב בזרע הנזרע זרע שאין מה שיוציא ראוי לאכילה  -לא יתחייב עליו משום כלאים ,כי הרואה לא ישפוט שנזרע זה הזרע כלאים בכונה ,כי
הוא בלתי ראוי לאכילה .וראוי שתדע כי הזריעה תהיה אם כשיזרעו בידו אלו הזרעים בשדה ,או כשיחפה אותם בעפר אם היו בארץ ,כי הוא ישים
אותם זרעונים בזה החפוי .והוא מבואר ,שזאת האזהרה אינה נוהגת אלא בארץ ישראל ,כי היא תלויה בארץ .וראוי שתדע מזאת האזהרה ,שאין
בזורעי אילנות ִכּ ְל ָאיִ ם כי נזרעו יחד ,כי אין האילנות דומין לזרעי השדה שסמוכין זה לזה .ולזה אם הקפידה התורה בזה בכמו אלו הזרעים ,אין
ראוי שנלמד מהם זה הדין בזרעי האילנות ,כי הם בזה הדין למטה מזרעי השדה .וזה כבר התבאר מהשרשים הכוללים .ואולם יתבאר ,שהרכבת מין
במין אילנות  -הצורה אסורה; וזה ,שאם הקפידה התורה בזרעים שלא יזרעו כלאים ,ואע"פ שכל אחד מהם גדל בפני עצמו ,כל שכן שתקפיד
בהרכבת מין במין .ולזה יתבאר ,שהמרכיב אילן באילן או ירק באילן לוקה.
כ"ד–תשרי–התשפ"ג 19-Oct-22
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמת הורי והורי רעיתי
לעילוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן חיים אריה ויהודית
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל-פה ,התשס"א – התשפ"ג; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף-פסוק )נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; תב֛ יר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
ותפקידם( – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; מהפ֤ ך פשטא֙ – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
טפחא  -קבוצה שממעטים חלק
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; תב֛ יר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א תב֛ יר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א תב֛ יר ֖
קטן –
סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא֙ – פשוט ;1 ,זקף֔ -
֒
זרקא
֘
מפרטיה מענין מסוים; מקף -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים;
ואזלא – סדר,
קדמא ֝
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞ים – יוצא מהענין; ֨
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ) :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא-קטנה֩ = תרסא֩ – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠-גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;
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בראשית א,א )התשע"ח(

וּבין ַה ָלּיְ לָ ה
רת " ִבּ ְר ִקיעַ ַהשָּׁ מַ יִ ם ְל ַה ְב ִ [דּיל ֵבּין ַהיּוֹם ֵ
א ֹ
הי ְמ ֹ
א ִIהים יְ ִ O
ֹאמר ֱ
בראשית א,יד – יט] :יד[ פ וַיּ ֶ
וּלי ִָמים ְושָׁ ִ ֽנים׃
וּלמוֹע ֲִדים ְ
תת " ְ
א ֹ
וְ ָהיOוּ ְל ֹ
רת " ִבּ ְר ִקיעַ ַהשָּׁ ַמיִ ם ְל ָה ִאיר עַ לָ -ה ָא ֶרץ וַ ֽ יְ ִהיֽ ֵ -כן׃
]טו[ ְוהָ יOוּ ִל ְמאוֹ ֹ
ד ִלים
רת ַהגְּ ֹ
א ֹ
א ִהים אֶ תְ -שׁנֵ י ַה ְמּ ֹ
]טז[ וַיַּ עַ שׂ ֱ
טן " ְל ֶמ ְמ ֶשׁלֶ ת ַהלַּ יְ לָ ה ְו ֵאת ַהכּוֹכָ ִ ֽבים׃
אֶ תַ -ה ָמּ Oאוֹר ַה ָגּדֹל " ְל ֶמ ְמ ֶשׁלֶ ת ַהיּוֹם ְואֶ תַ -ה ָמּ Oאוֹר ַהקָּ ֹ
א ִהים ִבּ ְר ִקיעַ הַ שָּׁ ָמיִ ם ְל ָה ִאיר עַ לָ -ה ָ ֽא ֶרץ׃
]יז[ וַיִּ ֵתּן א ָֹת&ם ֱ
א ִהים ִכּיֽ -טוֹב׃
חשֶׁ  Hוַיַּ ְרא ֱ
וּבין ַה ֹ
ֲה ְב ִדּיל ֵבּין הָ אוֹר ֵ
וּבלַּ יְ לָ ה ֽוּל ַ
]יח[ ְו ִל ְמשֹׁל " ַבּיּוֹם ַ
יעי׃ פ
ב ֶקר יוֹם ְר ִב ִ ֽ
]יט[ וַ ֽ יְ ִהיֶ -ע ֶרב וַ ֽ יְ ִהיֹ -
ֹאמר ֱא ִIהים יְ ִ Oהי ְמ ֹא ֹרת " .לא אמר יהיו מאורות אלא
]פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( בראשית פרשת בראשית פרק א[ )בר' א,יד( וַיּ ֶ
הי
הי ,כלומר יְ ִ O
ללמדך כי האור שברא ביום ראשון )טט :ואשר שמש שלושה ימים ,ולרש"י שבעה ימים( ממנה נהיו המאורות על כן כתוב יְ ִ O
רת " שנחלק למאורות השמש והירח והכוכבים והמזלות ...:למדנו כי ְל ַה ְב ִ [דּיל עונה על האור הנברא )טט :ביום הראשון,
א ֹ
האור )לְ (-מ ֹ
וּלמוֹע ֲִדים )בר' א,טו( וְ -ל ָה ִאיר עַ ל-הָ ָא ֶרץ...,
תת " ְ
א ֹ
ואשר שמש שלושה ימים( ְל ַה ְב ִ [דּיל והמאורות נבראו )בר' א,יד( ְל ֹ

]אוצר המדרשים )אייזנשטיין( מעשה בראשית ומעשה מרכבה עמוד  [ 315 – 314ברביעי ברא חמה ולבנה כימה וכסיל כוכבים
וּבין ַה ָלּיְ לָ ה ,נתן שמש לאור היום וירח וכוכבים למשול בלילה,
ומזלות ,ובו ביום תלאם ברקיע )בר' א,יד( ְל ַה ְב ִ [דּיל ֵבּין ַהיּוֹם ֵ
והתקין שבעה כוכבים ברקיע שחושבים בהם את השנים וחדוש לבנה ועבור שנים ועתים ורגעים.

וּלי ִָמים ְושָׁ ִ ֽנים :ע"פ ]פסיקתא זוטרתא )לקח
וּלמוֹע ֲִדים ְ
תת " ְ
א ֹ
וּבין ַה ָלּיְ לָ ה )א,יד( ְו ָהיOוּ ְל ֹ
השמש והירח )א,יד( ְל ַה ְב ִ [דּיל ֵבּין ַהיּוֹם ֵ
טוב( בראשית פרשת בראשית פרק א[  ,שבעה כוכבים,שראשי תיבותיהם חנכ"ל שצ"מ ,ושמותם בפירוט :חמה ,נוגה ,כוכב ,לבנה,
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.

א ִIהים – מונח רביע ,בתפקיד לפחות ארבע ,אפשר מרמז ל)-א( האור )ל (-מאורות שנחלק ל)-ארבע מחלקות עיקריות של(
ֹאמר ֱ
וַיּ ֶ
מאורות :השמש והירח והכוכבים והמזלות )ובכוכבים ומזלות יש הרבה פרטים מעל ארבע() .ב( לשלשה כוכבים המבדילים בין יום אחד
ללילה של היום הבא אחריו .מתבנית הטעמים של המלים ַהשָּׁ ַמיִ ם ְל ַה ְב ִ [דּיל )ראה להלן( נרמזים הלימודים הבאים) :ג( אזהרה לא להפוך
המאורות לעבודת כוכבים ומזלות ואז נהיה מארת )מגפה( )ד( תיקון למגפה ע"י שמות הקודש היוצאים מפסוק )בר' מקץ מג,יא( צ'רי ד'בש
נ'כאת )ו(ל'ט ב'טנים )ו(ש'קדים) .ה( אליה"ו משי"ח ב"ן דו"ד רמז לגאולה ,שבה המשיח יגלה את הבלי גבול בתוך כח הגבול מעל לגלוי
במתן תורה )בעזרת הרב אי"מ אייזן הי"ו( ומופיע בפסוק ה-י"ד של התורה שהגי' של מספרו דו"ד .
ֹאמר ֱא ִIהים – מונח רביע ,בתפקיד ארבע ועוד ,ע"פ מחקר פרופ' אריאל כהן הי"ו )שמעתי בסמינר לוח עברי ,כה ניסן התשע"ו( על
וַיּ ֶ
טבלת שמסרו חכמי סורא ופומפדיתא לתוכן אל-חוואריזמי ,ובה מיקומים בכיפת השמים של שבתי צדק כוכב-חמה שמש מאדים נוגה ירח,
ביום א ניסן שנת תוהו .הבורא הוציא הכוכבים החל בשבתי אחת לארבע שעות ,כל אחד  60מעלות אחרי קודמו ,הירח יצא אחרון 24
שעות אחרי שבתי במיקום שבו היה שבתי לפני  24שעות.
וּלמוֹע ֲִדים
תת " ְ
א ֹ
וּבין ַה ָלּיְ לָ ה; ב' )א,יד( ְו ָהיOוּ ְל ֹ
]יד[ ְל ַה ְב ִ [דּיל – זקף-גדול ,פירש ]נר תמיד[  :א' )א,יד( ְל ַה ְב ִ [דּיל ֵבּין ַהיּוֹם ֵ
ְ
רת " ִבּ ְר ִקיעַ ַהשָּׁ ַמיִ ם ְל ָה ִאיר עַ לָ -ה ָא ֶרץ )אתנח וַ ֽ יְ ִהיֽ ֵ -כן – סלוק( ו]-נר תמיד[ מסיק מפרש"י
וּלי ִָמים ְושָׁ ִ ֽנים; ג' )א,טו( ְוהָ יOוּ ִל ְמאוֹ ֹ
2

ועוד זאת  ...שזהו תפקיד טפל לשני הטעמים הראשונים.
דרך פירוש זאת מתואמת עם הסברנו כי בין תפקידי זקף-גדול תפקיד המלמד על ענין של שלוש נקודות ששתיים מהן עשויות להיות באופן
אחד ואחת באופן אחר .אלא שיש לשאול ,מה טעם זקף-גדול מוסיף על מה שכבר כתוב במקום.
הסבר אגדתיְ :ל ַה ְב ִ [דּיל – זקף-גדול ,אור שלושה הימים הראשונים ,ממשיך להבדיל בין היום ובין הלילה ,כאשר הוא פועל דרך השמש
אחרי מסכים ולבושים והלבוש האחרון הוא האור הגנוז שהושם בנרתק השמש ,שאורו גם כן צמצום מאור העליון כמ"ש בפ' יהי אור )מלבי"ם(.
הסבר הלכתי:
)א,יד( ְלהַ ְב ִ [דּיל – זקף-גדול] .בבלי שבת לה ,ב[ אמר רב יהודה אמר שמואל :כוכב אחד  -יום ,שנים  -בין השמשות ,שלשה  -לילה.

תניא נמי הכי :כוכב אחד  -יום ,שנים  -בין השמשות ,שלשה  -לילה .אמר רבי יוסי :לא כוכבים גדולים הנראין ביום ,ולא כוכבים
קטנים שאין נראין אלא בלילה ,אלא בינונים .ראב"ע קושר שלשה כוכבים למלת )א,יד( ְלהַ ְב ִ [דּיל – זקף-גדול ,ברמז לשלשה כוכבים
וּבין ַה ָלּיְ לָ ה .כי בשקוע השמש
רת " שיראו ִבּ ְר ִקיעַ ְ ,ל ַה ְב ִ [דּיל ֵבּין ַהיּוֹם ֵ
א ֹ
הי ְמ ֹ
]אבן עזרא בראשית א שיטה אחרת[  ...והנה טעם יְ ִ O
וסר צלה מעל פני האדמה ,והראות צל הלבנה ושלשה כוכבים אז יהי לילה.
חשֶׁ  Hמסתכמים ל 38-ושל
וּבין הַ ֹ
ֲה ְב ִדּיל ֵבּין ָהאוֹר ֵ
וּבלַּ יְ לָ ה ֽוּל ַ
בעקבות הערת הרב א"מ פרל הי"ו כי ר"ת של ]יח[ ְו ִל ְמשֹׁל " ַבּיּוֹם ַ
חשֶׁ  Hמסתכמים ל 18-עלתה הסברה שאולי אלה מספרי דקות לזמנים שאחרי השקיעה .עיינתי בכתוב
וּבין הַ ֹ
]יד[ ו]-יח[ ֵבּין ָהאוֹר ֵ
)א,יד( ַהשָּׁ ַמיִ ם ְל ַה ְב ִ [דּיל – זק"ף-קט"ן זק"ף-גדו"ל ,כתב ה]-אמרי נועם[ גי' מלות הטעמים עולה יסו"ד מלכו"ת עולה תקע"ו ).(576
באוצר הגי' של הרב י"ר פאלוך זצ"ל זה בשם היעב"ץ .זיכני הקב"ה לפתח מכך את ההסבר הבא .ז"ק ז"ג בתפקיד חישוב גימטריאת
המלים המוטעמות וחישוב ההפרש בין הגימריה של המלים ובין הגי' של הטעמים מלמד על נושא כלשהו בדרך כלל בפנימיות התורה .גי'
)א,יד( ַהשָּׁ ַמיִ ם ְל ַה ְב ִ [דּיל – עולה  , 476 = 81 + 395ההפרש בין  . 100 = 576 – 476אם אלו חלקי שעה תורנית של  1080חלקים וכל
חלק ערכו  3.333שניות אז  26.44 = 1586.51 = 3.333 * 476דקות .השמש מהלכת כל מעלה בכפת השמים ב 4-דקות
) 12שעות  180 /מעלות =  15מע' לשעה 15 ,מע'  60 /דק' =  4דק'( לכן  4דקות למעלה  26.44 /דקות =  6.61מעלות .מספר הסמוך
ל 6.5-מע' מתחת לאופק לצאת שלושה הכוכבים הבינונים ,המיוחס לרב יחיאל מיכל טוקאצ'ינסקי זצ"ל .
המספר  333 = 3.333 * 100שנ' =  33שנ'  5דק' כ 1.325 -מע'  .במאמר ]תצפיות צאת הכוכבים[ בכתב עת ]המעין מח ,ב,
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל-פה ,התשס"א – התשפ"ג; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף-פסוק )נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; תב֛ יר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
ותפקידם( – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; מהפ֤ ך פשטא֙ – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
טפחא  -קבוצה שממעטים חלק
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; תב֛ יר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א תב֛ יר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א תב֛ יר ֖
קטן –
סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא֙ – פשוט ;1 ,זקף֔ -
֒
זרקא
֘
מפרטיה מענין מסוים; מקף -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים;
ואזלא – סדר,
קדמא ֝
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞ים – יוצא מהענין; ֨
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ) :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא-קטנה֩ = תרסא֩ – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠-גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

התשס"ח , 37 – 48 ,הרב יעקב גרשון וייס הי"ו )מאגר שו"ת  [(24מביא שבספר ]בין השמשות ,הרב טוקאצ'ינסקי י"ם תרפ"ט ,ע'
מט[ נאמר כי שלושה כוכבים בינוניים נראים אחרי  28דק' בנשף ארוך בקיץ ,ואחרי  22דק' בנשף של ניסן ותשרי .כוכבים קטנים נראים
 32דק' אחרי שקיעה .השקיעה בהר מאוחרת מהשקיעה במישור בכ 5-דק' .מטבלאות התצפית המובאות רואים שכוכב הצפון שכיוונו
קבוע ביחס לצופה ורק עולה או יורד לפי מקום הצופה ויום בשנה ,מתגלה כאשר השמש בערך  7 – 6מע' מתחת לאופק .לכן הוא עשוי
להיות אחד מהשלושה כוכבים בכל מקום בעולם.
בפסוקים ]בראשית א,יד – יט[ אין טעם תלישא-קטנה או גדולה שעשוי היה ללמד על שיעורים חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני ,לכן
אפשר שצריך ללמוד מאור שלושה הכוכבים הנגלים בנקודת ציון )מרכז שער ניקנור ( 31 0 46' 36.0260" N , 35 0 14' 7.08838" E
או סמוך ,בזמן השוויון )תשרי ,ניסן( למקומות וזמנים אחרים.
הערות נוספות) :א( בעזרת ר' משה פרל הי"ו] :שו"ע או"ח סי' רצג[ ע"פ רמב"ן מוצ"ש הופעת שלושה כוכבים רצופים )קטנים( אחרי 38
דקות משקיעה .ע"פ ]ירושלמי ברכות[  38דקות לכל ימות השנה .מנהג החזון איש של  45 – 40דקות אחרי שקיעה הוא מעבר ל38-
דקות).ב(  18דקות זה זמן שקבעו הגאונים למהלך מיל ) 2000אמה() .ג( בספר ]מדות ושעורי תורה ,הרב ח"פ בניש הי"ו ,ע'  [91מובא
כי לרמב"ם זמן הילוך מיל במישור הוא  18דקות ,ובהר הוא  24דקות .בהר מהלך שלושת רבעי מיל יהיה  18דקות.
]דף על הדף בבא קמא דף קי ע' א[ בספר שואלין ודורשין )חלק ה' סי' ב'( דן האם אפשר להשיב גזל הגר בבין השמשות ,והביא ממה שאמר
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
נפלא ,וז"ל :והוי יודע ,דלא שייך הכי בין השמשות ,דלא אמרינן הכי אלא להבדיל בין היום שלפניו ובין היום שלאחריו ,ובכולם דנים אותם
להחמיר .אבל בנידון דידן אין אנו צריכים להבדיל בין שני הימים )לענין חילוף תאריכים( ,אלא להבדיל בין היום ובין הלילה ,ולפיכך בזמן שלא
נראה עדיין כוכב ,יום מיקרי  -עכ"ל הרדב"ז .וכך כתב שם בסימן סט יעו"ש.
ְל ַה ְב ִ [דּיל – זקף-גדול ,בתפקיד שלושה מצבים במעבר בין שני ימים :אור יום בנוכחות שמש ,בין השמשות בלי נוכחות שמש אבל לפני
צאת הכוכבים עדיין אותו יום כמו בנוכחות שמש ,צאת שלושה כוכבים מיקרי לילה ושייך ליום הבא.
הסבר הלכתי ובפנימיות התורה:
מתבנית הטעמים של המלים ַהשָּׁ ַמיִ ם ְל ַה ְב ִ [דּיל נרמזים הלימודים הבאים) :א( אזהרה לא להפוך המאורות לעבודת כוכבים ומזלות ואז
נהיה מארת )מגפה( )ב( תיקון למגפה ע"י שמות הקודש היוצאים מפסוק )בר' מקץ מג,יא( צ'רי ד'בש נ'כאת )ו(ל'ט ב'טנים )ו(ש'קדים) .ג(
רמז לגאולה אליה"ו משי"ח ב"ן דו"ד
תפקיד זקף-גדול בתבנית הטעמים זקף-קטן זקף-גדול בפנימיות התורה 1 .בראשית בראשית א,יד:
וּלי ִָמים ְושָׁ ִ ֽנים׃
ע ִדים ְ
וּלמוֹ ֲ
תת " ְ
א ֹ
וּבין ַה ָלּיְ לָ ה ְו ָהיOוּ ְל ֹ
רת " ִבּ ְר ִקיעַ ַהשָּׁ ַמיִ ם ְל ַה ְב ִ [דּיל ֵבּין ַהיּוֹם ֵ
א ֹ
הי ְמ ֹ
א ִIהים יְ ִ O
ֹאמר ֱ
וַיּ ֶ

מופע ראשון בתורה של התבנית זקף-קטן זקף-גדול )ז"ק ז"ג( ,שגי' המלים של הטעמים האלה עולה יסו"ד מלכו"ת ועולה תקע"ו )בשם
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.
ַהשָּׁ ַמיִ ם ְל ַה ְב ִ [דּיל גי'  = 476 = 81 + 395תע"ו = שקע"ו = ע"ל רקע"ו ,אוצר גי' הרב י"ר פאלוך זצ"ל  -אליה"ו משי"ח ב"ן דו"ד
)סדור בי"ע עמ' ר"א( .רמז לגאולה ,שבה המשיח יגלה את הבלי גבול בתוך כח הגבול מעל לגלוי במתן תורה )בעזרת הרב אי"מ אייזן
הי"ו( ומופיע בפסוק ה-י"ד של התורה שהגי' של מספרו דו"ד  ,שם צדנלב"ש )נגיד ומצוה י'(
 = 466 + 10 = 476י' )גי ) (10אלו ספירות דאצילות ובספירת מלכות דאצילות נמצא שורש( כס"א שכינ"ה )גי'  (466ממנו משתלשלים
עולמות בריאה יצירה עשיה .וזה לעומת זה ברא הא-לקים אם תע"ו אחרי עכו"מ אזי השמים הטהורים מוחלפים ב-תמו"ך )גי'  – (466שם
רקיע של טומאה ו-י' ספירות )ט או יא( של טומאה )ע"פ אוצר גי' הרב י"ר פאלוך זצ"ל(
) 68 * 7 = 476גי' חיי"ם( עולה מנח"ה חדש"ה להוי"ה המהוה תיקון לחטאי אדם הראשון בגלותו במצרים ,דור המבול] ,משכיל לדוד,
היכל הברכה ,מנורת שלמה[ ,ד :במדבר נשא ז,ב  -ג
]רש"י[ יְ ִ Oהי ְמ ֹא ֹרת "  -חסר ו"ו ,על שם שהוא יום מארה ליפול אסכרה בתינוקות )ראה ירוש' תענית ד,ג(; הוא ששנינו )תענית כז,ב(:
ברביעי היו מתענין על אסכרה שלא תפול בתינוקות.
טט – אפשר כי ה' הזהיר כי עבודת כוכבים ומזלות מביאה למארה – מגפה .ומהמכה עצמה מלמד רפואה להבדיל ממנה ,בשם צדנלב"ש
היוצא מהגי' ַהשָּׁ ַמיִ ם ְל ַה ְב ִ [דּיל ועוד שמות מהפסוק )בר' מקץ מג,יא(
]שו"ת רב פעלים חלק ד  -סוד ישרים סימן יט[ שם צדנלב"ש  -גם יכתוב הסופר על קלף כשר שם נעורירו"ן היוצא מן פסוק ויאמר אליהם
ישראל אביהם וכו' ושם צדנלב"ש היוצא מן פסוק מעט צרי ומעט דבש וכו' ויתלה עליו ושמות אלו כתובים בשער הכונות לרבינו האר"י ז"ל אצל
פטום הקטורת.
]אוצרות חיים )אוצר החכמה([ ,מכלול חכמת הקבלה ב :רב יוסף חיים בן אליהו ,שם צדנלב"ש יוצא מן ר"ת )בר' מקץ מג,יא( צ'רי ד'בש
נ'כאת )ו(ל'ט ב'טנים )ו(ש'קדים ,טוב לומר הפסוק הזה אחרי פטום הקטורת קודם הפסוק ה' צ-באות עמנו ,אפשר שזה חלק מההגנה
שאמירת פטום הקטורת מהוה שלא יהיה חיות למזיקים מן השפע המושפע בתפלה ,וכן מגן מ -ומבטל מגפה.
]אמרי בינה שיר השירים )אוצר החכמה([ רב צבי אריה בן אליעזר ,שם המברר הטוב ומבריח הרע ,טט ְ -ל ַה ְב ִ [דּיל אם יכתב מבדי"ל
גי' א-להים ,אזהרה מפני עשיית כוכבים ומזלות היינו אלהים אחרים.

]טז[ וַיַּ עַ שׂ] ...יח[ וְ ִל ְמשֹׁ ל " בַּ יּוֹם וּבַ לַּ יְ לָ ה ֽוּל ֲַה ְב ִדּיל – "נר תמיד" זקף-קטן שזה העיקר בעולם העשיה.
טט  -א' נראה ששלושה הטעמים שהביא "נר תמיד" ב)-א,יד( שייכים לעולם הנברא וחשובים כאחד.
רת " הוא טעם נפרד ומכיל כמאמר אור החיים המרת החיות הא-לקית להשפעת החיות בעולם
טעם )ההסבר ל] (-טו[ ְו ָהיOוּ ִל ְמאוֹ ֹ
חשֶׁ H
וּבין הַ ֹ
ֲה ְב ִדּיל ֵבּין ָהאוֹר ֵ
וּבלַּ יְ לָ ה ֽוּל ַ
הנברא ,פסוק )א,יח( מגלה טעם נוסף – ְו ִל ְמשֹׁל " ַבּיּוֹם ַ
וּבלַּ יְ לָ ה ֽוּל ֲַה ְב ִדּיל – זקף-קטן זקף-קטן ,פעמיים זקף בין שני קיסרים שעשוי לרמז על אחד מהתפקידים הבאים:
]יח[ וְ ִל ְמשֹׁ ל " בַּ יּוֹם ַ
כעין דבר שחוזר וקורה ,היקש ,בנין אב .אפשר להסביר זאת בענין מחזוריות תנועות המאורות למיניהם ,ומה שהביא ]תורה תמימה
בראשית פרק א[ )א,יד( וְ הָ יOוּ ְל ֹא ֹתת " ְוּלמוֹע ֲִדים ְוּלי ִָמים ְושָׁ ִ ֽנים ] -מכאן רמז שמברכין על החמה בתקופתה[נ( ]ירושלמי ברכות פ"ט ה"ב[ :ויש
לומר שגם על כוכבים ומזלות היה צריך לברך על מחזוריותם ברוך עושה מעשה בראשית ,כמו בברכת חמה ועל כוכבי שביט ,אבל
רוב העולם לא בקי בכך ,ובעיקר חשוב לנו מחזור החמה.
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל-פה ,התשס"א – התשפ"ג; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף-פסוק )נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; תב֛ יר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
ותפקידם( – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; מהפ֤ ך פשטא֙ – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
טפחא  -קבוצה שממעטים חלק
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; תב֛ יר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א תב֛ יר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א תב֛ יר ֖
קטן –
סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא֙ – פשוט ;1 ,זקף֔ -
֒
זרקא
֘
מפרטיה מענין מסוים; מקף -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים;
ואזלא – סדר,
קדמא ֝
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞ים – יוצא מהענין; ֨
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ) :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא-קטנה֩ = תרסא֩ – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠-גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

1.9

בראשית א,א )התשע"ט(

א ִהים ֵאת ַהשָּׁ ַמיִ ם ְו ֵאת ָה ָ ֽא ֶרץ׃
אשׁית ָבּ ָרא ֱ
בראשית א,א – ב] :א[ ְבּ ֵר ִ
א ִהים ְמ ַר ֶחפֶ ת עַ לְ -פּנֵ י ַה ָ ֽמּיִ ם׃
וּח ֱ
חשֶׁ  Hעַ לְ -פּנֵ י ְתהוֹם ְור ַ
בהוּ וְ ֹ
]ב[ ְו ָה ָIא ֶרץ ָהיְ ָתה ֹAתהוּ " ָו ֹ
ק
צ
פ
]רש"י[ על )א,ב( ְורוּחַ ֱא ִהים ְמ ַר ֶחפֶ ת כסא הכבוד עומד באויר ומרחף על פני המים ברוח פיו של הקדוש ברוך הוא ובמאמרו.
וּח ֱא ִהים שהוא כסא הכבוד ְמ ַר ֶחפֶ ת במאמרו ורוח פיו של הקדוש ברוך הוא:
]שפת"ח ק[ )א,ב( ְור ַ

הסבר על "כסא הכבוד" נערך בעזרת הרב אי"מ אייזן הי"ו :כסא הכבוד הוא איחוד של עולם האצילות ועולם הבריאה ,כעין כתר ד)עולם
ה(בריאה .בשם הריי"צ עולם הבריאה הוא עולם הכסא )עלמא דאתכסיא ,עולם מכוסה( שחיות הנבראים היא המציאות שלהם .כסא הכבוד
הוא המקור הכולל של המציאות בעולם הבריאה ,היצירה והמעשה .הוא מקור השפע הרוחני והחומר היסודי .אפשר כי )בראשית א,א(
הוא תיאור פותח של )עולם( הבריאה ולכן פותח באות "ב" לרמז על עולם הבריאה .ברא שניים )א( ברא שית – ברא שיתין – החומר
היסודי ,שהרמב"ן מכנהו היולי וממנו נוצרים כל החומרים האחרים) ,ב( סדר ההשתלשלות הרוחני המחיה בהתמדה את החומר.
א ִהים יְ ִהי אוֹר וַ ֽ יְ ִהיֽ -אוֹר׃
ֹאמר ֱ
בראשית א,ג :וַיּ ֶ
ֹאמר ֱא ִהים – )סלוק( מרכא טפחא בראש פסוק ,עשוי להיות בתפקיד מידת סמוכים ,שהיא כעין פתוח מהמידות )כב( ו/או
הסבר ל-וַיּ ֶ
)כג( מל"ב מידות של רבי אלעזר בריה"ג מידה )כב( מדבר שחבירו מוכיח עליו ,מידה )כג( מדבר שהוא מוכיח על חבירו ,רמז ללמוד
מענין מסוים בחצי פסוק או פסוק )א( אל פסוק )ב( ולפעמים ירמז ללמוד מ)-ב( ל)-א(

ֹאמר ֱא ִהים – בתבנית טעמים
כיוון אפשרי ללימוד סמוכים מ)-א,ג( אל )א,א-ב( עד פסוק )א,ג( לא נכתב מאמר .בפסוק )א,ג( נאמר וַיּ ֶ
מרכא טפחא ,פעם יחידה מכל מאמרות הבריאה .עתה נסביר משמעות אפשרית ללימוד מתבנית זאת בתוכן הזה.
פ
פ']רש"י[ על )א,ב( כסא הכבוד עומד  ...במאמרו )של הקב"ה( ועדיין לא נכתב "ויאמר" .אפשר כי תבנית הטעמים של )בר' א,ג( וַיּ ֹאמֶ ר
פ
ֱא ִהים – מרכא טפחא ,מרמזת במידת סמוכים )כעין מידות כ"ב וכ"ג מל"ב מידות( לפ' ]רש"י[ על )א,ב( כסא הכבוד עומד  ...במאמרו .
אשׁית מקורו בעולם האצילות והוא המהווה את עולם הבריאה הוא עולם הכסא.
אלא שהמאמר המרומז )א,א( ְבּ ֵר ִ
ֹאמר ֱא ִהים למי הוא
ההסבר מדוע אין מלת "ויאמר" מקדימה ל"בראשית" מובא ב]-זוהר כרך א )בראשית( פרשת בראשית לא,ב[ וַיּ ֶ
אומר אינו אומר אלא לאחרים ,יְ ִהי )לעיל כ"ב( אוֹר לעולם הזה ,וַ ֽ יְ ִהיֽ -אוֹר לעולם הבא( ,ו]-התורה והמצוה – המלבי"ם שאלות ג-
ה[ ד"ה "הנה השאלה )של ר"ש בן יהוצדק ]ב"ר פ"ג[( מהיכן נבראת האורה נכונה מאד ,שכבר בארנו שבריאה יש מאין לא היה רק
ֹאמר רק אל אחר כמ"ש מנמוקי ]הרד"ק[ ,וכל
במאמר של בראשית ,אבל ביתר המאמרות היה בריאה יש מיש ,שלא יתכן מלת וַיּ ֶ

בריאה יש מיש אמר ה' אל החומר הנמצא שיפשט צורתו הקודמת וילבש צורה אחרת וגו' "

ֹאמר רק לאחרים  ...אל אחר .טט :אחר יש רק אחרי שנבראו החומר היסודי וסדר ההשתלשלות
]המלבי"ם[ שלא יתכן מלת וַיּ ֶ
הרוחנית :עולם הבריאה עולם היצירה ועולם העשיה.

עיון בנושא )בראשית א,ב( וְ ָה ָIא ֶרץ וכסא הכבוד .בלימוד לאחריו ואלפניו.
א ִהים – היא )אתנח( מונח זקף-קטן ,והתוכן הוא תיאור .אחריו נאמר )א,ב( ְמ ַר ֶחפֶ ת עַ לְ -פּנֵ י
וּח ֱ
תבנית הטעמים של הסיפא של )א,ב( ְור ַ
ַה ָ ֽמּיִ ם :התוכן הוא פעולה ,תבנית הטעמים הזאת עשויה לרמז ללימוד לכתוב אחריה ולימוד לכתוב אלפניה.
ֹאמר ֱא ִהים – מרכא טפחא ,המרמזת במידת סמוכים הפעם בכיוון מ-
בלימוד לכתוב אחריה הנתמך גם בתבנית הטעמים של )בר' א,ג( וַיּ ֶ
)א,ב( אל )א,ג( נקבל שמכסא הכבוד יוצא המאמר הראשון )בר' א,ג( יְ ִהי אוֹר שממנו התפתחות הנבראים.
עם ידיעה זאת חוזרים ללימוד לכתוב לפניו אל הרישא למלת )בראשית א,ב( ְו ָה ָIא ֶרץ – רביע ,ולומדים שחומר היסודי נברא לקבל מכסא
הכבוד המתואר כבעל ארבעה צדדים רביעיות של תכונות שונות )ראה הסבר במקום אחר ובפר' וארא(.
]חסידות מבוארת מועדים עשרת ימי תשובה מאמר שיר המעלות ממעמקים ע' קכט – קל[

אך התירוץ על זה דהנה יש ב' בחינות ,סוכ"ע )=סובב כל עלמין( וממכ"ע )=ממלא כל עלמין( .והנה בבחינת סוכ"ע אין שום שינוי
קודם הבריאה ואחר הבריאה ,בכל עולמות עליונים ותחתונים בשוה ...
אמנם השינוי הוא בבחינת ממכ"ע ,דהנה בעשרה מאמרות נברא העולם ,שנשתלשלו ממאמר יְ ִהי אוֹר ויהי כן )ראה פירוש עורך
חסידות מבוארת( )טט  -הקרא ב)-בראשית א,ג( הוא וַ ֽ יְ ִהיֽ -אוֹר( ,יהי רקיע  ...ויהי-כן .והשנוי הוא מצד המקבלים ,כי כל עולם משיג לפי
שכלו .וגו'
]פירוש עורך חסידות מבוארת[

דהנה בעשרה מאמרות וגו' כללות התחלקות באור ממכ"ע  -הן עשרה המאמרות שבהן נברא העולם ,שכל מאמר ומאמר הוא סוג
חיות אחר ,שממנו נברא ומשתלשל סוג אחר של נבראים ,ולדוגמא :מציאות האור נתהווה ע"י מאמר )היינו כח א-לקי( יְ ִהי אוֹר
שירד ונשתלשל עד שנעשה ממנו מציאות האור וכן בשאר מאמרות )עיין תניא שער היחוד והאמונה ס"פ י' ואילך() .בשאר המאמרות
נאמר ויהי-כן – סלוק ללא טפחא לפניו(

הרי שמצינו שינויים והבדלים באור וחיות האלקי שממנו נבראו כל הנבראים.
וכשם שיש שינויים והבדלים במדריגת האור והחיות המהווה ומחיה את הנבראים  -כך יש שינויים באופן התגלות האור הא-לקי
הממכ"ע בין שמים לארץ ,בין עולם לעולם )וכן בין נברא לנברא(

טט  -הסבר העורך שמאמר )בר' א,ג( יְ ִהי אוֹר וַ ֽ יְ ִהיֽ -אוֹר ומאמר יהי רקיע  ...ויהי-כן ושאר מאמרות מביא סוג חיות מיוחד לאותו ענין
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.
)בר' א,ג( יְ ִהי אוֹר – מונח אתנח ,מונח מרבה אתנח מגביל ,ביחד רבוי הגבלות ,כהסבר ]עורך חסידות מבוארת[ מציאות האור
נתהווה ע"י מאמר )היינו כח א-לקי( יְ ִהי אוֹר שירד ונשתלשל עד שנעשה ממנו מציאות האור )נשתלשל משמעו הוגבל פעמים
רבות(
שני אופני ההסבר הבא נערכו בהתיעצות עם הרב אי"מ אייזן הי"ו
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל-פה ,התשס"א – התשפ"ג; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף-פסוק )נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; תב֛ יר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
ותפקידם( – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; מהפ֤ ך פשטא֙ – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
טפחא  -קבוצה שממעטים חלק
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; תב֛ יר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א תב֛ יר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א תב֛ יר ֖
קטן –
סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא֙ – פשוט ;1 ,זקף֔ -
֒
זרקא
֘
מפרטיה מענין מסוים; מקף -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים;
ואזלא – סדר,
קדמא ֝
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞ים – יוצא מהענין; ֨
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ) :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא-קטנה֩ = תרסא֩ – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠-גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

אופן )א( וַ ֽ יְ ִהיֽ -אוֹר  -סילוק ללא טפחא לפניו ,היינו אור סובב כל עלמין ,אין שום שינוי קודם הבריאה ואחר הבריאה ,בכל עולמות
עליונים ותחתונים בשוה '.

וַ ֽ יְ ִהיֽ -אוֹר – סילוק ,מגביל וזה אור ממלא כל עלמין שיש שינויים והבדלים במדריגת האור והחיות המהווה ומחיה את הנבראים ,תוצאה
מוגבלת מהתלבשות החיות הא-לקית בנבראים.
אופן )ב( וַ ֽ יְ ִהיֽ -אוֹר  -סילוק ללא טפחא לפניו ,התלבשות ללא שינוי מצד המשפיע של אור ממלא כל עלמין ,החיות הבלתי מוגבלת,
בנבראים .וַ ֽ יְ ִהיֽ -אוֹר – סילוק ,הגבלה מצד הנבראים .הגבלת התלבשות )אור ממכ"ע( החיות הא-לקית בנבראים לפי התפקיד של הנברא.
בראשית א,יא :מופע ראשון של יתיב ,מופע ראשון של גרשיים ,מופע ראשון של תלישא-גדולה
וַ ֽ יְ ִהיֽ ֵ -כן׃

א ִIהים ַ ֽתּ ְד ֵשׁOא ָהאָ ֶ"רץ " ֶ Iדּשֶׁ א עֵ Wשֶׂ ב ַמזְ ִריעַ ֶז ַרע ֵעץ ְפּ ִ Xרי ֹOעשֶׂ ה ְפּ ִרי " ְל ִמינוֹ א ֲֶשׁר ז ְַרעוֹ-בוֹ עַ ל-הָ ָא ֶרץ
ֹאמר ֱ
וַיּ ֶ
)א,יא( עֵ Wשֶׂ ב ַמזְ ִריעַ ֶז ַרע – יתיב מונח זקף-קטן) ,א,יא( עֵ Wשֶׂ ב  -יתיב –בתפקיד דווקא כך הדבר ,לא פחות ולא יותר,
)א,יא( ַמז ְִריעַ ֶז ַרע – מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים ,מונח מוסיף סעיף באחד או בשני הלימודים .אפשר שכאן מרמז למצוות

התלויות בארץ וכאן הם תרומות ומעשרות ,ובשניהם שלושה מיני הפרשות בירק :אחר לקיטה ,אחר שליש גידול ,אחר השרשה.
)בר' א,יא( ֵעץ ְפּ ִ Xרי ֹOעשֶׂ ה ְפּ ִרי " ְל ִמינוֹ א ֲֶשׁר ז ְַרעוֹ-בוֹ עַ לָ -ה ָא ֶרץ – אפשר שבעץ לכתחילה בתרומות ומעשרות יש שני מינים :אחר חנטה,
אחר שליש גידול ,ובדיעבד שלושה מינים בעץ והמין השלישי עץ האתרוג ש]-אור החיים[ מפרש שטעם עץ האתרוג כטעם הפרי והוא
משלב אחר חנטה ואחר לקיטה.
ספורנו )בר' א,יא( ֵ ....עץ ְפּ ִ Xרי ֹOעשֶׂ ה ְפּ ִרי " ְל ִמינוֹ ,כי המורכב משני מינין לא יוליד:
 ....וַ ֽ יְ ִהיֽ ֵ -כן ,נתקיים כן בלתי שיקבל הפחות והיתר באופן שאם יקרה צמח מורכב משני מינים לא יוליד:
)בר' א,יא( וַ ֽ יְ ִהיֽ ֵ -כן  -סילוק ללא טפחא לפניו ,הארץ הוציאה כל מה שהבורא ייעד להוציא .אלא שבפסוק )א,יב( עשתה שינוי במה שהוציאה
שלא כל העצים יהיו )בר' א,יא( ֵעץ ְפּ ִ Xרי ֹOעשֶׂ ה ְפּ ִרי " ְל ִמינוֹ
א ִהים ִכּיֽ -טוֹב׃
וַיַּ ְרא ֱ

ַתּוֹצא ָה @ָא ֶרץ ֶBדּשֶׁ א ֵעשֶׂ ב ַמזְ ִ Oריעַ ֶז ַ"רע " ְל ִמי ֵנהוּ ְו ֵע )ץ עֹֽ שֶׂ הְ -פּ ִ &רי א ֲֶשׁר ז ְַרעוֹ-בוֹ ְל ִמינֵ הוּ
בראשית א,יב :ו ֵ A
ַתּוֹצא ָה @ָא ֶרץ ֶBדּשֶׁ א – ר"ת ו"ה חלק משם הוי"ה של ד' אותיות ,המרמז לרחמים ,ס"ת א"צ צ"א הם גי' הא-להי"ם" היינו הדיינים
)א,יב( ו ֵ A
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.
)בר' א,יא( ֵעץ ְפּ ִ Xרי ֹOעשֶׂ ה ְפּ ִרי " ְל ִמינוֹ  -מונח גרשיים מהפך פשטא זקף-קטןֵ ,עץ – מונח ,מלמד לרבות דרשות אחדות בתבנית הטעמים
שאחריוְ .ל ִמינוֹ – זקף-קטן מלמד על שני למודים בתבנית הטעמים עד אליו.
אחד הלמודים יהיה בתבנית הטעמים של )בר' א,יא( ְפּ ִ Xרי ֹOעשֶׂ ה ְפּ ִרי " – גרשיים מהפך פשטא כעין יצא מן הכלל להקל ולא להחמיר ,ויש
לפחות דרשה אחת.

לימוד אחר יהיה בתבנית הטעמים של )בר' א,יא( ֹOעשֶׂ ה ְפּ ִרי " ְל ִמינוֹ  -מהפך פשטא זקף-קטן ,שבו תהיה לפחות דרשה אחת המוציאה הכתוב מפשוטו.
)בר' א,יא( ֵעץ ְפּ ִ Xרי ֹOעשֶׂ ה ְפּ ִרי " ְל ִמינוֹ ע"פ ]כלי יקר[ עושה פרי המתאים למין האוכלו ,היינו האדם.
)בר' א,יב( ַמז ִ ְOריעַ ֶז ַ"רע " ְל ִמי ֵנהוּ ע"פ ]כלי יקר[ עושה פרי המתאים למין האוכלו ,היינו שאר בעלי חיים )לא רק האדם או בלי האדם(.
בשני הכתובים פשט מלות )בר' א,יא( ְל ִמינוֹ )בר' א,יב( ְל ִמי ֵנהוּ מלמד על מיני הצמחים ,ע"פ ]כלי יקר[ כל מין צמח הוציא פירות המתאימים

למיני בעלי החיים האוכלים אותם.
תבנית טעמי הפסוק עשויה לרמוז ללימוד בכעין כלל ופרט וכלל.
ַתּוֹצא ָה @ָא ֶרץ  -קדמא ואזלא ,כעין כלל קדמאה ,ופרטיו ֶBדּשֶׁ א ֵעשֶׂ ב ַמזְ ִ Oריעַ ֶז ַ"רע " ְל ִמי ֵנהוּ ְו ֵע )ץ עֹֽ שֶׂ הְ -פּ ִ &רי א ֲֶשׁר ז ְַרעוֹ-בוֹ
)א,יב( ו ֵ A
ְל ִמינֵ הוּ ,אם וַיַּ ְרא ֱא ִהים ִכּיֽ -טוֹב מהווה כלל בתראה הוא ירבה בפרטים כעין אלו הנמנים .טעם הפרט ֶBדּשֶׁ א – תלשא ,מלמד על

שיעור שעורה .אפשר כי הכלל הסוגר ירבה מפרט זה לשיעורים שונים של הרחקות ומניעת כלאים למראית עין ,ראה משנה כלאים,
וכפירש ]רלב"ג )וי' קדשים יט,יט([.
)א,יב( ֵעשֶׂ ב מַ זְ ִ Oריעַ ֶז ַ"רע " ְל ִמי ֵנהוּ

)א,יב( ֵעשֶׂ ב  -מונח – ללמד כי תבנית הטעמים הבאה עשויה לחזור על עצמה לענינים אחדים .זה מתאים לפ']רש"י[ אע"פ שלא נאמר
למינהו בדשאים בציוויהן שמעו שנצטוו האילנות על כך ונשאו ק"ו בעצמן כמפורש באגדה בשחיטת חולין ]חולין ס,א[ .טט :חזרת
הענין היא שהדשאים עשו כמו שנצטוו האילנות .
)א,יב( ַמזְ ִ Oריעַ ֶז ַ"רע "  -מהפך פשטא,
)א,יב( ְל ִמי ֵנהוּ  -זקף-קטן מקביל ל)-א,יא( ְל ִמינוֹ  -זקף-קטן .בשניהם הזקף-קטן מרבה כגון מניעת כלאיים.
ַתּוֹצא ָה @ָא ֶרץ ֶBדּשֶׁ א – קדמא ואזלא תלישא-גדולה )=תלשא( ,בדרך כלל טעם תלשא ותרסא מקדימים לקדמא ואזלא ואילו כאן
)א,יב( ו ֵ A
ַתּוֹצא ָה @ָא ֶרץ – קדמא ואזלא ,בתפקיד כעין כלל מלמד שכל שיעורי תורה המרומזים בטעם
קדמא ואזלא מקדימה לתלשא .אפשר כי ׀יב׀ ו ֵ A
וּשׂעֹ ָרה ְוגֶ פֶ ן
תלשא במלת ֶBדּשֶׁ א וכן בטעם תרסא ,יהיו נמדדים בפירות שנשתבחה בהן ארץ-ישראל היינו )דברים עקב ח,ח( ֶא ֶOרץ ִחטָּ ה " ְ
וּתאֵ נָ ה ְו ִרמּוֹן אֶ ֶרץ-זֵית ֶשׁ ֶמן ְוּד ָ ֽבשׁ׃ וזהו הנדרש בבבלי סוכה ד ,וב-בבלי עירובין ד,א אמר רבי חייא בר אשי אמר רב :שיעורין
ְ

חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני - .שיעורין? דאורייתא הוא! דכתיב )דברים ח( ארץ חטה ושערה וגו' ואמר רב חנן :כל הפסוק
הזה לשיעורין
]בבלי עירובין ד,א[ אמר רבי חייא בר אשי אמר רב :שיעורין חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני - .שיעורין? דאורייתא הוא! דכתיב )דברים ח(
ארץ חטה ושערה וגו' ואמר רב חנן :כל הפסוק הזה לשיעורין נאמר .חטה  -לכדתנן :הנכנס לבית המנוגע ,וכליו על כתיפיו ,וסנדליו וטבעותיו
בידיו  -הוא והם טמאין מיד .היה לבוש כליו ,וסנדליו ברגליו ,וטבעותיו באצבעותיו  -הוא טמא מיד ,והן טהורין עד שישהא בכדי אכילת פרס ,פת
חיטין ולא פת שעורין ,מיסב ואוכל בליפתן .שעורה  -דתנן :עצם כשעורה מטמא במגע ובמשא ,ואינו מטמא באהל .גפן  -כדי רביעית יין לנזיר.
]בבלי עירובין ד,ב[ תאנה  -כגרוגרת להוצאת שבת ,רמון  -כדתנן :כל כלי בעלי בתים שיעורן כרימונים) .דברים ח( ארץ זית שמן )ודבש( ארץ שכל
שיעוריה כזיתים .כל שיעוריה סלקא דעתך? והאיכא הני דאמרן! אלא אימא :ארץ שרוב שיעוריה כזיתים .דבש  -ככותבת הגסה ליום הכיפורים.
ותיסברא ,שיעורין מיכתב כתיבי? אלא :הלכתא נינהו ,ואסמכינהו רבנן אקראי.
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל-פה ,התשס"א – התשפ"ג; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף-פסוק )נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; תב֛ יר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
ותפקידם( – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; מהפ֤ ך פשטא֙ – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
טפחא  -קבוצה שממעטים חלק
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; תב֛ יר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א תב֛ יר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א תב֛ יר ֖
קטן –
סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא֙ – פשוט ;1 ,זקף֔ -
֒
זרקא
֘
מפרטיה מענין מסוים; מקף -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים;
ואזלא – סדר,
קדמא ֝
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞ים – יוצא מהענין; ֨
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ) :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא-קטנה֩ = תרסא֩ – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠-גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;
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בראשית א,א )התש"פ(

רת ַהגְּ ד ִֹלים
א ֹ
א ִהים אֶ תְ -שׁנֵ י ַה ְמּ ֹ
בראשית א,טז :וַיַּ עַ שׂ ֱ
טן " ְל ֶמ ְמ ֶשׁלֶ ת ַהלַּ יְ לָ ה ְו ֵאת ַהכּוֹכָ ִ ֽבים׃
דל " ְל ֶמ ְמ ֶשׁלֶ ת ַהיּוֹם ְואֶ תַ -ה ָמּ Oאוֹר ַהקָּ ֹ
אֶ תַ -ה ָמּ Oאוֹר ַה ָגּ ֹ

אפשר כי הפסוק )בר' א,טז( ועד פסוק )א,יט( הם כעין מידה י"ג מל"ב מידות שהתורה והאגדה נדרשת בהן של ר' אלעזר בן רבי יוסי
הגלילי )יג( מכלל )זה הכתוב )בר' א,יד  -טו( ( שאחריו מעשה והוא פרטו של ראשון,
שׁנֶּ ֱאמַר
ְאוֹרןֶ ,
שׁוִין ְבּגָ ְבהָם וּבְתָּ א ֳָרן וּב ָ
שׁנֵי מְאוֹרוֹת ַהגְּדוֹלִיםH ,א זֶה גָדוֹל ִמזֶּה וְHא זֶה גָדוֹל ִמזֶּהְ ,ו ָ
]פרקי דרבי אליעזר פרק ו[ בּ ְָרבִיעִי ִחבֵּר ְ
)בר' א,טז( ַויַּעַ שׂ ֱא ִהים אֶ ת ְשׁנֵי הַ ְמּ ֹארֹת וְגוֹ' .נִ ְכנַס תַּ חֲרוּת בֵּינֵיהֶם זֶה אוֹמֵר ָלזֶה ֲאנִי גָדוֹל ִמ ְמְּ Dוזֶה אוֹמֵר ָלזֶה ֲאנִי גָדוֹל ִמ ְמּ DוְHא ָהי ָה
שׁנֶּ ֱאמַר )בר' א,טז( אֶ תַ -ה ָמּ Oאוֹר הַ ָגּדֹל " ְל ֶמ ְמ ֶשׁלֶ ת ַהיּוֹם
שָׁלוֹם בֵּינֵיהֶם ,מֶה ָעשָׂה ַהקָּדוֹשׁ בָּרוּ\ הוּאִ ,הגְדִּ יל ֶאת ָה ֶאחָד ְוהִקְ טִין ֶאת הָאֶ חָדֶ ,
טן " ְל ֶמ ְמ ֶשׁלֶ ת ַהלַּ יְ לָ ה ְו ֵאת ַהכּוֹכָ ִ ֽבים׃
ְואֶ תַ -ה ָמּ Oאוֹר ַהקָּ ֹ
רת ַהגְּ ד ִֹלים )ב( ִהגְדִּ יל ֶאת ָה ֶאחָד ְו ִה ְקטִין ֶאת
א ֹ
א ִהים – )סלוק( מונח זקף-קטן ,שתי עשיות )א( אֶ תְ -שׁנֵ י ַה ְמּ ֹ
)בר' א,טז( וַיַּ עַ שׂ ֱ
טן " ְל ֶמ ְמ ֶשׁלֶ ת ַהלַּ יְ לָ ה ְו ֵאת ַהכּוֹכָ ִ ֽבים׃
שׁנֶּ ֱאמַר)בר' א,טז( אֶ תַ -ה ָמּ Oאוֹר ַה ָגּדֹל " ְל ֶמ ְמ ֶשׁלֶ ת ַהיּוֹם ְואֶ תַ -ה ָמּ Oאוֹר הַ ָקּ ֹ
ָה ֶאחָדֶ ,
)בר' א,טז( אֶ תַ -ה ָמּ Oאוֹר ַה ָגּדֹל " ְל ֶמ ְמ ֶשׁלֶ ת ַהיּוֹם – מקף מהפך פשטא מונח זקף-קטן,
טן " – מקף מהפך פשטא מונח זקף-קטן,
)בר' א,טז( ְואֶ תַ -ה ָמּ Oאוֹר ַה ָקּ ֹ

הכתוב מלמד שיש מאור גדול )שמש = חמה( ויש מאור קטן )ירח = לבנה( .התיאור גדול וקטן זה רק ביחס האור שהם משפיעים לארץ.
אור הלבנה החלש לעומת אור החמה ,עדיין גדול הרבה מאור הכוכבים הנראים בחשיכה] .פרקי דרבי אליעזר פרק ו[ מלמד שלענין שבעה
כוכבים של שעות ,החמה )המאור הגדול( והלבנה )המאור הקטן( שוים ביניהם ושוים לכוכבים האחרים הכלולים בשביעיה .אפשר לומר
טן " מוציאות את הכתוב מפשוטו ולענין שבעה כוכבים
כי תבניות הטעמים מהפך פשטא של ַה ָמּ Oאוֹר ַה ָגּדֹל " ומהפך פשטא של הַ ָמּ Oאוֹר ַהקָּ ֹ
של שעות הם שוים ביניהם ושוים לכוכבים האחרים הכלולים בשביעיה.
שׁבְּתַ אי ,צֶדֶ קַ ,מאְדִּ ים,
שׁמָן כל"ש צמח"ן ,כּוֹכָבְ ,ל ָבנָהַ ,
שׁעוֹת ,וּ ְ
שׁ ְבעָה כּוֹ ָכבִים שֶׁל ָ
שׁ ְרתִ ים ְל ִ
]פרקי דרבי אליעזר פרק ו[ כָּל הַכּוֹ ָכבִים ְמ ָ
ַחמָּה ,נֹגַהּ.
ועוד יש לומר כי פשט הכתוב ְל ֶמ ְמ ֶשׁלֶ ת ַהיּוֹם ופשט הכתוב ְל ֶמ ְמ ֶשׁלֶ ת ַהלַּ יְ לָ ה מלמד שבני אדם אמורים להתיחס רק לתפקידים אלו
ולא ליחס להם כוחות עצמאיים ,אלא שכבר בדור אנוש דור רביעי מאדם הראשון הבריות תעו אחריהם ועשאום עבודה זרה.
טן " ְל ֶמ ְמ ֶשׁלֶ ת ַהלַּ יְ לָ ה ְו ֵאת ַהכּוֹכָ ִ ֽבים׃  ... -זקף-קטן  ...זקף-
)בר' א,טז( אֶ תַ -ה ָמּ Oאוֹר ַה ָגּדֹל " ְל ֶמ ְמ ֶשׁלֶ ת ַהיּוֹם ְואֶ תַ -ה ָמּ Oאוֹר ַה ָקּ ֹ
קטן ,שני זקף-קטן בין שני קיסרים כאן מונח  ...סלוק ,כעין דבר החוזר וקורה ,ואלו המחזורים השונים במהלך הכוכבים השונים
וקשר מחזורים אלו בין היתר ללוח העברי .אמנם רש"י פירש חלק מהדברים ב)-בר' א,יד( אבל אם מפסוק )בר' א,טז( ועד פסוק
)א,יט( הוא פירוט הכלל ב)-בר' א,יד( אז ]פרקי דרבי אליעזר פרק ו[ מפרטים את הפירוט והמחזורים המתוארים בו.
שׁבְּתַ אי ,צֶדֶ קַ ,מאְדִּ ים,
שׁמָן כל"ש צמח"ן ,כּוֹכָבְ ,ל ָבנָהַ ,
שׁעוֹת ,וּ ְ
שׁ ְבעָה כּוֹ ָכבִים שֶׁל ָ
שׁ ְרתִ ים ְל ִ
]פרקי דרבי אליעזר פרק ו[  ...כָּל הַכּוֹ ָכבִים ְמ ָ
שׁבְּתַ אי כּוֹכָב,
שׁלִישִׁי נֹגַהּ ַמאְדִּ ים ,יוֹם ְרבִיעִי ַ
שׁנִי צֶדֶ ק ְל ָבנָה ,יוֹם ְ
שׁ ְבעָה יְמֵי ַהשָּׁבוּעַ ,יוֹם ִראשׁוֹן כּוֹכָב ַחמָּה ,יוֹם ֵ
שׁ ְרתִ ים ְל ִ
ַחמָּה ,נֹגַהְּ .והֵם ְמ ָ
שׁים,
שׂר חֳדָ ִ
שׁנֵים ָע ָ
שׁ ְרתִ ים ִל ְשׁנֵים ָעשָׂר ַמזָּלוֹת ֶשׁהֵן ְכּנֶגֶד ְ
יוֹם ֲחמִישִׁי ַחמָּה צֶדֶ ק ,יוֹם ִשׁשִּׁי ְל ָבנָה נֹגַהּ ,יוֹם ְשׁבִיעִי ַמאְדִּ ים ַשׁבְּתַ איְ .ו ֻכלָּם ְמ ָ
אַרי ֵה ,בְּתוּלָה ,מ ֹאזְנַי ִםַ ,עק ְָרבֶ ,ק ֶשׁת ,גְּדִ י ,דְּ לִי ,דָּ גִיםְ .ואֵלּוּ ֶשׁנִּב ְְראוּ ְבּ ַמ ֲע ֵשׂה ב ְֵראשִׁית ִלנְה ֹג ֶאת
ְואֵלּוּ הֵןָ :טלֶה ,שׁוֹר ,תְּ אוֹמִ ים ,ס ְַרטָןְ ,
שׁ ְרתִ ים אֶת י ְמוֹת ח ֹדֶ שׁ ַה ַחמָּה ,וִימוֹת ח ֹדֶ שׁ ַה ַחמָּה
הָעוֹלָם ְוכֵן ֻח ֵקּיהֶןְ .ו ִשׁ ְבעָה ַשׁ ָמּשִׁין אֵלּוּ נִב ְְראוּ ְו ִהסְדִּ ָירן בּ ְִרקִי ַע הַשָּׁ ַמי ִם :כָּל ַה ַמּזָּלוֹת ְמ ָ
שׁנֵי ַמזָּלוֹת ַל ֲח ִמשָּׁה יָמִיםַ .השַר ַה ַמּתְ חִיל
שׁנֵי י ָ ִמים וּ ֶמ ֱחצָהְ ,
שׁ ֵרת ֶאת י ְמוֹת ח ֹדֶ שׁ ַה ַחמָּה ְ
שְׁHשִׁים יוֹם ֶעשֶׂר ָשׁעוֹת וּ ֶמ ֱחצָהְ ,וכָל ַמזָּל וּ ַמזָּל ְמ ָ
שׁ ְבעָה
בְּר ֹאשׁ ח ֹדֶ שׁ ַחמָּה הוּא ַהשַר ַה ַמּ ְשּׁלִים בְּסוֹף ח ֹדֶ שׁ ַחמָּה ,הוּא הַפּוֹתֵ ַח וְהוּא הַסּוֹגֵרַ .מחֲזוֹר גָּדוֹל שֶׁל ַחמָּה שְׁמוֹנֶה ְו ֶעשׂ ְִרים ָשׁנָהְ .ו ִ
אַרבַּע
שׁנַת ַה ַחמָּה ְ
וּרבִי ַע יוֹם .תְּ קוּפוֹת ְ
שׁשִּׁים ַו ֲח ִמשָּׁה יָמִים ְ
שׁנִיםֶ .חשְׁבּוֹן י ְמוֹת ַה ַחמָּה שְׁHשׁ מֵאוֹת ִ
אַרבַּע ָ
ֵאַרבַּע ְ
ֲזוֹרים ַה ְקּ ַטנִּים י ֶשׁ בּוֹ ,מ ְ
ַמח ִ
שׁעוֹת .תְּ קוּפוֹת
שׁשׁ ָ
שׁי ַמחֲזוֹרוֹת שֶׁל תְּ קוּפָה דב"ז הגא"ו .בֵּין ַמחֲזוֹר ְל ַמחֲזוֹר ֲח ִמשָּׁה יָמִים ְו ֵ
ִמתִּ ְשׁעִים ְו ֶאחָד יוֹם ְו ֶשׁבַע ָשׁעוֹת וּ ֶמ ֱחצָהָ .רא ֵ
שׁנָה ה ִָראשׁוֹנָה שֶׁל ַמחֲזוֹר א"ג,
שׁנַיִםָ .
שׁ ִעים וּ ְ
שׁעוֹת וּ ֶמ ֱחצָה .י ֵשׁ ֵמהֶן ִמתִּ ְ
שׁבַע ָ
שׁעִים ְו ֶאחָד יוֹם ְו ֶ
שׁנָהְ ,ו ֻכלָּן ִמתִּ ְ
אַרבַּע ְבּכָל ָ
שֶׁל ַמחֲזוֹר ַה ָקּטָן ְ
ְאַר ָבּעָה ָראשֵׁי חֳדָ שִׁים ,שֶׁל נִיסָן נִ ְכנֶסֶת תְּ ִחלַּת ַה ַלּיְלָה
שׁי תְ קוּפוֹת ל ְ
אַר ָבּעָה ָרא ֵ
ָשׁנָה ַה ְשּׁנִיּ ָה ב"בָ ,שׁנָה ַה ְשּׁלִישִׁית ג"אָ ,שׁנָה ה ְָרבִיעִית ד"דְ :
שׁעוֹת
ַו ֲחצִי ַה ַלּיְלָה תְּ ִחלַּת הַיּוֹם ַו ֲחצִי הַיּוֹם .וּשְׁאָר כָּל י ְמוֹת הַתְּ קוּפוֹת ז"ח גי"ח א"ח טר"ח .תְּ קוּפָה ה ִָראשׁוֹנָה שֶׁל נִיסָן נִ ְכנֶסֶת בְּר ֹאשׁ ְ
שׁעוֹת צֶדֶ ק ,תְּ קוּפַת ֵטבֵת נִ ְכנֶסֶת ְבּ ֶחצְיוֹ שֶׁל
שׁבְּתַ אי ,תְּ קוּפָה ה ִָראשׁוֹנָה שֶׁל תִּ שׁ ְֵרי נִ ְכנֶסֶת בְּר ֹאשׁ ְ
שׁבְּתַ אי ,תְּ קוּפַת תַּ מּוּז נִ ְכנָס ְבּ ֶח ְצי ָהּ שֶׁל ַ
ַ
צֶדֶ ק ,וּשְׁאָר כָּל הַתְּ קוּפוֹת נִ ְכנָסִין בְּר ֹאשָׁן ֶשׁל ָשׁעוֹת וּ ְב ֶח ְצי ָן שֶׁל ָשׁעוֹתַ .מחֲזוֹר ִראשׁוֹן נִ ְכנָס בְּר ֹאשׁ ְשׁעוֹת ַשׁבְּתַ אי וּ ְשׁמָן שׁצ"ם חנכ"לַ .מחֲזוֹר
ַה ֵשּׁנִי ְבּ ָשׁעָה ֶשׁ ְלּ ָפנָיו בְּר ֹאשׁ ְשׁעוֹת צֶדֶ קַ ,מחֲזוֹר ַה ְשּׁלִישִׁי נִ ְכנָס בְּר ֹאשׁ ְשׁעוֹת ַמאְדִּ יםַ ,מחֲזוֹר ה ְָרבִי ִעי נִ ְכנָס בְּר ֹאשׁ ְשׁעוֹת ַחמָּהַ ,מחֲזוֹר
שׁעוֹת ,בְּסוֹף
שׁבַע ָ
שׁעוֹת ְל ָבנָה .בְּסוֹף ֶ
שּׁבִיעִי נִ ְכנָס בְּר ֹאשׁ ְ
שׁעוֹת כּוֹכָבַ ,מחֲזוֹר ַה ְ
שּׁשִּׁי נִ ְכנָס בְּר ֹאשׁ ְ
שׁעוֹת נֹגַהַּ ,מחֲזוֹר ַה ִ
ַה ֲחמִישִׁי נִ ְכנָס בְּר ֹאשׁ ְ
שׁבְּתַ אי
שׁעַת ַ
ִשׁ ְבעָה ַמחֲזוֹרוֹתְ ,בּסוֹף ִשׁשִּׁים ַו ֲח ִמשָּׁה יָמִים שֶׁל ַמחֲזוֹר ַהגָּדוֹל שֶׁל ֶעשׂ ְִרים וּשְׁ מוֹנֶה ָשׁנָה ,חוֹזֵר לִתְ ִחלַּת לֵיל ְרבִיעִי ִבּ ְ
שׁמוֹנִים ְושָׁHשׁ עוֹלָה בְּרוּ ַח ִמז ְָרח ,וּמֵאָה שְׁמוֹנִים
ְיוֹרדֶ ת ,מֵאָה ְ
שׁנִּב ְָרא .וּ ִבשְׁHשׁ מֵאוֹת ְו ִשׁשִּׁים ְו ִשׁשָּׁה ַמעֲלוֹתַ ,ה ַחמָּה עוֹלָה ו ֶ
שׁעָה ֶ
ְבּ ָ
שׁעִים ְו ֶאחָד יוֹם ְבּק ֶֶרן
שׁשָּׁה חַלּוֹנוֹת ַה ַחמָּה יוֹצֵא ְונִ ְכנָס ַבּ ִמּז ְָרח ,תִּ ְ
שׁשִּׁים ְו ִ
יוֹרדֶ ת בְּרוּ ַח ַמע ֲָרבְ ,כּנֶגֶד י ְמוֹת שְׁנוֹת ַה ַחמָּה .וּ ִבשְׁHשׁ מֵאוֹת ְו ִ
ְושָׁHשׁ ֶ
שׁ ֵרי ַמתְ חִיל ֵמחַלּוֹן נֹגַהּ ,וְהוֹלֵ\ וְסוֹבֵב ְלק ֶֶרן דְּ רוֹמִית
שׁעִים ְו ֶאחָד יוֹם ְבּק ֶֶרן צְפוֹנִיתְ ,וחַלּוֹן ֶאחָד ָבּ ֶא ְמצַע וּשְׁמוֹ חַלּוֹן נֹגַהּ .בִּתְ קוּפַת תִּ ְ
דְּ רוֹמִית ,תִּ ְ
שׁהוּא
חוֹריו חַלּוֹן אַחַר חַלּוֹן ,עַד ֶ
שׁבְּתַ אי וְהוֹלֵ\ וְסוֹבֵב וְחוֹזֵר ַל ֲא ָ
שׁבְּתַ אי .בִּתְ קוּפַת ֵטבֵת ַמתְ חִיל ֵמחַלּוֹן ַ
חַלּוֹן אַחַר חַלּוֹן ,עַד שֶׁהוּא ַמגִּי ַע ְלחַלּוֹן ַ
שׁנֶּ ֱאמַר ]איוב כח ,יא[ וְתַ ֲע ֻלמָהּ יֹצִא אוֹר .בִּתְ קוּפַת נִי ָסן ַמתְ חִיל ֵמחַלּוֹן תַּ עֲלוּמָה שֶׁבּוֹ הָאוֹר יוֹצֵא,
ַמגִּי ַע ְלחַלּוֹן תַּ עֲלוּמָה ,שֶׁבּוֹ הָאוֹר יוֹצֵאֶ ,
חוֹריו חַלּוֹן
וְהוֹלֵ\ אֶל ק ֶֶרן צְפוֹנִית חַלּוֹן אַחַר חַלּוֹן ,עַד שֶׁהוּא ַמגִּי ַע ְלחַלּוֹן נַ ֲעמָן .בִּתְ קוּפַת תַּ מּוּזַ ,מתְ חִיל ֵמחַלּוֹן נַ ֲעמָן ,וְהוֹלֵ\ וְסוֹבֵב וְחוֹזֵר ַל ֲא ָ
שׁ ַבּ ִמּז ְָרח ָהי ָה
שׁנֶּאֱ מַר ]איוב לז ,ט[ מִן ַהחֶדֶ ר תָּ בוֹא סוּפָה וּ ִמ ְמּז ִָרים ק ָָרהָ .בּאֵלּוּ ֶ
אַחַר ַחלּוֹן ,עַד שֶׁהוּא ַמגִּי ַע ְלחַלּוֹן חֶדֶר שֶׁבּוֹ רוּ ַח סוּפָה יוֹצֵאֶ ,
שׁתַּ ֲחוֶה ִל ְפנֵי ַהקָּדוֹשׁ בָּרוּ\ הוּא ,וְאוֹמֵר ְל ָפנָיו ִרבּוֹן כָּל הָעוֹ ָלמִים ָעשִׂיתִ י
שּׁכִינָה לְעוֹלָם ַבּ ַמּע ֲָרבְ .ונִ ְכנָס וּ ִמ ְ
יוֹצֵא וּ ְכנֶגְדּוֹ ַבּ ַמּע ֲָרב הוּא נִ ְכנָסְ ,ו ַה ְ
שׁנִּב ְָרא:
שׁמוֹ ְמז ִָריםְ ,ו ֵאינוֹ יוֹצֵא ְונִ ְכנָס בּוֹ ֶאלָּא ַפּעַם אַחַת שֶׁל ַמחֲזוֹר ַהגָּדוֹל ,שֶׁבּוֹ יוֹצֵא בְּיוֹם ֶ
כְּכ ֹל ֲאשֶׁר ִצוִּיתָ נִיְ .וחַלּוֹן ֶאחָד י ֵשׁ ְבּ ֶא ְמצַע ה ָָרקִי ַע וּ ְ
ָאָרץ שׁוֹ ַקעַת,
שּׁ ַמי ִם ְלבֵין קְצוֹת ה ֶ
ַבּ ַלּיְלָה ַבּ ַמּע ֲָרב ַה ַחמָּה בִּתְ קוּפַת תִּ שׁ ְִרי ְו ֵטבֵת ,הוֹלֵ\ וְסוֹבֵב ְלק ֶֶרן דְּ רוֹמִית וּלְמֵ ימֵי אוֹ ְקי ָאנוֹס ,בֵּין ְקצוֹת ַה ָ
שׁ ַבּ ִמּז ְָרח ַלחַלּוֹן שֶׁהוּא רוֹצֶה ָלצֵאת בּוַֹ .בּ ַלּי ְ ָלה ַבּ ַמּע ֲָרב ַה ַח ָמּה בִּתְ קוּפַת נִיסָן וְתַ מּוּז ,הוֹלֵ\
שׁ ַה ַלּי ְ ָלה גָדוֹל ְוהַדֶּ ֶר\ גְּדוֹלָה ,עַד שֶׁהוּא ַמגִּי ַע ַלחַלּוֹן ֶ
ֶ
שׁ ַבּ ִמּז ְָרח
שׁ ַה ַלּיְלָה ָקצֵר ְוהַדֶּ ֶר\ קְ צ ָָרה ,עַד שֶׁהוּא ַמגִּי ַע ַלחַלּוֹנוֹת ֶ
ָאָרץֶ ,
שּׁ ַמי ִם ְלבֵין קְ צוֹת ה ֶ
שׁבֵּין קְצוֹת ַה ָ
וְסוֹבֵב ְלק ֶֶרן צְפוֹנִית ְלמֵימֵ י אוֹקְ י ָאנוֹס ֶ
שׁנֶּאֱ מַר ]קהלת א ,ו[ הוֹלֵ\ אֶל דָּ רוֹם וְסוֹבֵב אֶל צָפוֹן .הוֹלֵ\ אֶל דָּ רוֹם בִּתְ קוּפַת תִּ שׁ ְִרי וּבִתְ קוּפַת ֵטבֵת ,וְסוֹבֵב אֶל צָפוֹן
שֶׁהוּא רוֹצֶה ָלצֵאת בּוֶֹ ,
כ"ד–תשרי–התשפ"ג 19-Oct-22
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמת הורי והורי רעיתי
לעילוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן חיים אריה ויהודית
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל-פה ,התשס"א – התשפ"ג; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף-פסוק )נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; תב֛ יר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
ותפקידם( – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; מהפ֤ ך פשטא֙ – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
טפחא  -קבוצה שממעטים חלק
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; תב֛ יר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א תב֛ יר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א תב֛ יר ֖
קטן –
סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא֙ – פשוט ;1 ,זקף֔ -
֒
זרקא
֘
מפרטיה מענין מסוים; מקף -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים;
ואזלא – סדר,
קדמא ֝
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞ים – יוצא מהענין; ֨
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ) :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא-קטנה֩ = תרסא֩ – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠-גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

שׁשָּׁה חֳדָ שִׁים ְבּ ֶק ֶרן צְפוֹנִיתְ .ועַל ְסבִיב ֹתָ יו שָׁב הָרוּ ַח ]שם[,
שׁשָּׁה חֳדָ שִׁים ְבּק ֶֶרן דְּ רוֹמִית ְו ִ
בִּתְ קוּפַת נִיסָן וּבִתְ קוּפַת תַּ מּוּז .סוֹבֵב סֹבֵב ]שם[ִ ,
שׁ ַבּ ִמּז ְָרח שָׁב הָרוּחַַ .ה ַחמָּה ,שָׁHשׁ אוֹתִ יוֹת שֶׁל שֵׁם כְּתוּבִים ְבּלִבּוְֹ ,ו ַה ַמּלְאָכִים ַמנְהִיגִים אוֹתוֹ .אֵלּוּ שֶׁ ַמּנְהִיגִים אוֹתוֹ בַּיּוֹם ,אֵין ַמנְהִיגִים
ְלחַלּוֹן ֶ
שׁנֶּ ֱאמַר ]תהלים
שׁ ַמּנְהִיגִים אוֹתוֹ ַב ַלּיְלָה ,אֵין ַמנְהִיגִים אוֹתוֹ בַּיּוֹםַ .החַמָּ ה רוֹכֵב ַבּמּ ְֶר ָכּבָה ,וְעוֹלֶה ְמ ֻעטָּר ְכּחָתָ ן ְויָשִׂישׂ ְכּגִבּוֹרֶ ,
אוֹתוֹ ַבּ ָלּיְלָה .אֵלּוּ ֶ
ָאָרץ ,שֶׁל ֵאשְׁ .וק ְַרנוֹתָ יו וּ ָפנָיו ַה ַמּבִּיטוֹת לְמַ ְעלָה שֶׁל בּ ָָרדְ .ואִלּוּלֵי ַהבּ ָָרד
יט ,ו[ וְהוּא ְכּחָתָ ן יֹצֵא ֵמ ֻחפָּתוַֹ .ה ַחמָּה ק ְַרנוֹתָ יו וּ ָפנָיו ַה ַמּבִּיטוֹת לְמַ טָּה ל ֶ
שׁנֶּ ֱאמַר ]תהלים יט ,ז[ ְואֵין נִסְתָּ ר ֵמ ַח ָמּתוֹ .וּ ַבח ֶֹרף הוֹפֵ\ ֶאת ָפּנָיו שֶׁל ַמטָּה ְל ַמ ְעלָהְ ,ואִלּוּלֵי
שֶׁהוּא ְמ ַכבֶּה ָפּנָיו שֶׁל ֵאשָׁ ,הי ָה הָעוֹלָם נִ ְבעָר ָבּ ֵאשֶׁ ,
שׁנֶּ ֱאמַ ר ]שם קמז ,יז[ ִל ְפנֵי ק ָָרתוֹ מִי יַעֲמ ֹדְ .ואֵלּוּ הֵן ְקצוֹת דְּ ָרכָיו שֶׁל
ָה ֵאשׁ שֶׁהוּא ְמ ַחמֵּם ֶאת ַהבּ ָָרדH ,א ָהי ָה הָעוֹלָם י ָכוֹל ַלעֲמ ֹד ִמ ְפּנֵי ַהקּ ָָרהֶ ,
ַחמָּה.
רת ַהגְּ ד ִֹלים וכתיב אֶ ת-
א ֹ
רת ַהגְּ ד ִֹלים  -רבי שמעון בן פזי רמי ,כתיב )בר' א,טז( אֶ תְ -שׁנֵ י ַה ְמּ ֹ
א ֹ
]תורה תמימה[ )בר' א,טז( אֶ תְ -שׁנֵ י ַה ְמּ ֹ
ַה ָמּ Oאוֹר ַה ָגּדֹל " ְלמֶ ְמ ֶשׁלֶ ת הַ יּוֹם ְואֶ ת-הַ ָמּ Oאוֹר ַהקָּ ֹטן " ,אמרה ירח לפני הקדוש ברוך הוא ,רבש"ע ,וכי אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר

אחד ,אמר לה ,לכי ומעטי עצמךנא( ]חולין ס' ב'[:
]תו"ת הערה נא[ נענשה על שקנאה בגדולת החמה ורצתה לעמוד בערך גבוה ממנה ,ולפי"ז ניחא שתי הלשונות ,דמתחלת ברייתם

היו שניהם גדולים ושוים ואח"כ נתמעט אחד .וע' בחדושי תוס' על התורה תמהו על עיקר קושית הגמרא מסתירת הלשונות ,דמאי
קשה לי' ,דהא אפשר לומר דהכונה דבכלל שניהם גדולים רק האחד קטן מחבירו ,יעו"ש ,אבל האמת י"ל דהדיוק מדויק מאד ,דבכ"מ
דכתיב המספר שני במקום שגם בסתמא היינו תופסים שנים ,כמ"ש בעלמא מעוט רבים שנים ,בא להורות על השתוות אלה השנים,
וכה דרשינן ביומא ס"ב ב' על הפ' שתי צפרים )פ' מצורע( ,שני שעירי עזים )פ' אחרי( מה ת"ל שתי ,שני ,ללמד שיהיו שוים במראה
ובקומה וכו' ,ובקדושין ס"ח ב' דרשו כי תהיינה לאיש שתי נשים שתהיינה שוות מעם אחד ,ובתו"כ פ' אמור לחם תנופה שתים,
שתהיינה שוות ,והרבה כהנה ,וא"כ קשה גם כאן )בר' א,טז( מה ת"ל ְשׁנֵ י ,ע"כ מורה ששניהם שוין ,וא"כ איך כתיב אח"כ המאור הגדול
והמאור הקטן ,ומפרש שבאמת מתחלה נבראו שניהם גדולים ואח"כ נתמעט אחד ,ודו"ק - .ודע דמה שאמרו בכ"מ בגמרא ,הנעלבים ואינם
עולבים ,שומעין חרפתן ואין משיבין ,עליהם הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו ]ע' שבת פ"ח ב' ובכ"מ[ לא נתבאר שייכות ענין זה לתגבורת השמש,
ולפי הדרשא שלפנינו יתבאר בטוב טעם ,דכמו הכא שביישה הלבנה את החמה נענשה ונתקטנה ומפני זה נתגדל אור החמה ,כמו כן אלה הנעלבים ואינם עולבים
וכו' יתגדל כבודם והעולבים יענשו וחרפה תשוב אל חיקם:
)בר' א,טז( אֶ תְ -שׁנֵ י – מלת שני יתירה ,כי מיעוט רבים שנים .בכתובים שמביא ]תו"ת הערה נא[ מלת "שני" מלמדת על שוים למצוה
רת ַהגְּ ד ִֹלים אפשר שגם מלת "את" יתירה ומאפשרת הטעמה במקף
א ֹ
כתחילה ,אבל גם לא שוים בדיעבד .ב)-בר' א,טז( אֶ תְ -שׁנֵ י ַה ְמּ ֹ

בתפקיד בורר את סיבת היתירות של מלת "שני" .מקף בורר בין משמע ששניהם שווים ובין משמע אפשרי בתמיהת ]חדושי תוס' על
התורה[ ששניהם גדולים רק האחד קטן מחבירו .במאמר רבי שמעון בן פזי ]חולין ס' ב'[ שני המאורות הגדולים היו שוים
בבריאתם.
)בר' א,טז( אֶ תַ -ה ָמּ Oאוֹר ַה ָגּדֹל " ְל ֶמ ְמ ֶשׁלֶ ת ַהיּוֹם – מקף מהפך פשטא מונח זקף-קטן,
טן " ְלמֶ ְמ ֶשׁלֶ ת ַהלַּ יְ לָ ה – מקף מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים ,מהפך פשטא
)בר' א,טז( ְואֶ תַ -ה ָמּ Oאוֹר ַה ָקּ ֹ
מרמז שלפחות אחד מהם יוצא מפשט הכתוב .שני הלימודים הם בדרך פנימיות התורה.
לימוד )א( היוצא מפשט הכתוב המספר על עשיית המאור הקטן ותפקידו ומרמז לאיך זה קרה ואיך זה מתבטא בהלכה.נאמר ב]-חולין ס,ב[

רבי שמעון בן פזי הקשה  ...אמרה ירח לפני הקדוש ברוך הוא ,רבש"ע ,וכי אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד ,אמר לה ,לכי
ומעטי עצמך .לכן בקש הקב"ה שיביאו כפרה למענו על מיעוט הלבנה] .זוהר מהדורת הסולם  -ויקרא פרשת אחרי מות מאמר הביאו
הבִיאוּ ָעלַי ַכּפּ ָָרה בְּר"חָ .עלַי וַדַּ איְ ,בּגִין דְּ י ִתְ ַעבָּר הַהוּא ִח ְוי ָאְ ,וי ִתְ ָבּסַם מַ אן דְּ ַב ְעי ָאָ .עלַי :כְּמָה
שׁ ְמעוֹן ,אָמַר קוּדְ שָׁא ב"הָ ,
עלי כפרה אות תו[ אָמַר ַרבִּי ִ
שְׂרפִים עוֹמְ דִים מִ מַּ עַל לוְֹ .ועַ"ד כְּתִ יב בְּק ַֹרח ,הַנּוֹעָדִ ים עַל יְי ָ' ,דִּ ְבגִינֵיהוֹן אִתְ עַר מַ אן דְּ אִתְ עַר דְּ אַתֵי ִמ ִסט ְַרי ְיהוּ .אוּף ָהכִי ָהבִיאוּ ָעלַי ַכּפּ ָָרהָ ,עלַי מַמָ שְׁ .בּגִין דְּ י ִתְ ְבּסַם
דִּ כְתִ יב ָ
שׁ ְלטָא בָּהּ מַאן דְּ לָא ִא ְצט ְִרי\.
שׁ ִמּ ַעטְתִּ י ֶאת ַהיּ ֵָר ַחְ ,ו ַ
ָארי .וכ"כ ָלמָּה .עַל ֶ
שׁתְּ כַח ִח ְוי ָא ַבּ ֲאתַ ר דְּ שׁ ֵ
ְוי ִתְ ֲעבָר ְולָא ִא ְ
]פירוש הסולם לזוהר  -ויקרא פרשת אחרי מות מאמר הביאו עלי כפרה אות תו[ אמר ר' שמעון ,אמר הקדוש ברוך הוא ,הביאו עלי
כפרה בראש חדש ,על שמיעטתי את הירח שהיא המלכות )כנ"ל בראשית א' אות קי"ג( עלי ודאי ,דהיינו למעני .כדי להעביר הנחש מיניקת
המלכות ויתבשם מי שצריך ,דהיינו המלכות .עלי פירושו כמו שרפים עומדים ממעל לו ,שאין פירושו למעלה ממנו ,ח"ו ,אלא למענו,
ולכבודו .אף עלי ,פירושו למעני .וע"כ כתוב בקרח ,הנועדים על ה' ,שפירושו ג"כ בשביל ה' ,דהיינו שבשבילם ,מחמת החטא של קרח
ועדתו ,נתעורר מי שמתעורר ,הבא מצדם ,שהוא הס"א לפגום בה' אף כאן ,הביאו עלי כפרה ,עלי ממש ,דהיינו למעני בשבילי ,כדי
שהמלכות תתבשם ,והנחש יהיה נעבר ממנה ,ולא יהיה נמצא במקום ששורה .דהיינו במקום החסרון של מיעוט הירח .וכל כך למה ,בשביל
שמיעטתי את הירח ,שהוא המלכות ,ושולט בה )נטפל אליה( מי שאינו צריך )וחטאת ראש חדש מרחיקה את הנטפל ולא יינק מהשפעת החיות(.
לימוד )ב( היוצא מפשט הכתוב מלמד כי מאמר רבי שמעון בן פזי ]חולין ס' ב'[ שהקב"ה אמר ללבנה לכי ומעטי עצמך הוא רמז לבריאת
העולם .הלבנה אין לה אור משלה אלא היא מחזירה אור החמה הנופל עליה .בזה היא משל לספירת המלכות דאצילות שאין לה דבר משלה
אלא היא מקבלת מהספירות שמעליה ומעבירה לעולמות בריאה יצירה ועשיה .כדי לברוא העולם הקב"ה ציווה למלכות לכי מעטי עצמך
כהסבר ]לקוטי תורה מספר שיר השירים ,האדמו"ר הזקן ,ע' ח"ב )=  ... [(16כמש"ל בשם האריז"ל שהמלכות דאצילות יש בה ב'

בחינות .ה)בחינה(א' מה שהיא מיוחדת בעשר ספירות דאצילות )ובאצילות הן באיחוד מלא עם הבורא – הכל אלקות(.
וה)בחינה(ב' מה שנעשית עתיק לבריאה )פנימיות כתר של עולם הבריאה .הערה :בכל עולם יש עשר ספירות בהסתר הולך וגדל של אלקות(.
)הספירה התחתונה מהעשר יש בה בחינה שניה כהמשך הסבר האדמו"ר הזקן בשם האריז"ל( .ושכינתא נקרא הבחינה השנית שבמלכות דוקא.
מיהו ע"פ שיר השירים נתבאר לעיל בחינת שכינתא עילאה והיינו בחינת בינה ופירש הטעם בפרדס )כנראה פרדס רימונים לרב משה
קורדוברו( שם מפני שמשכנת ג' )ספירות( ראשונות על שבע ספירות הבנין )התחתונות( .וכמ"כ י"ל )וכמו כן יש לומר( דהבחינת מלכות
כמו שהיא באצילות נקראת כן עיין בזהר הרקיע ר"פ בראשית ובספר אשל אברהם שם גבי כשושנה כו' כן רעיתי כו' .והנה בליקוטי
הש"ס להאריז"ל בד"ה דע משארז"ל לכי ומעטי את עצמך משמע ג"כ כמ"ש המגיד להרב"י ע"ש במ"ש ולבחינה זו נאמר לכי ומעטי
את עצמך כו' כי המלכות דאצילות אינו יורדת למטה כו' ע"ש .ובע"ח שער מ"ז רפ"ה כ' והנה סוד ע"י דבריאה הוא סוד נקודת
מלכות דאצי' שאמר לה הקב"ה לכי ומעטי והוי ראש לשועלים כי זו היא ראש לכל הבריאה והוא סוד ע"י דבריאה עכ"ל
ב"לכי מעטי עצמך" מתהווה הזמן]-שם ע'ח"א[ ונמצא יש בבחינת מלכות דאצילות ב' בחינות .הא' הוא בהיותה באצילות קודם
שיורדת להיות עתיק לבריאה אשר באצילות הוא בחי' היחוד באור א"ס לך ה' הממלכה .הב' כשנמשכת מאצילות ומתלבשת בבריאה
להיות עתיק לבריאה וזהו בחי' מלך מלך וימלוך שאז נעשית מקור להתהוות הזמן עבר הוה ועתיד ...עולמות בי"ע חשוכים בגלוי
אלקות בם לעומת עולם האצילות וזהו ְל ֶמ ְמ ֶשׁלֶ ת ַהלַּ יְ לָ ה .

כ"ד–תשרי–התשפ"ג 19-Oct-22
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמת הורי והורי רעיתי
לעילוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן חיים אריה ויהודית
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל-פה ,התשס"א – התשפ"ג; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף-פסוק )נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; תב֛ יר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
ותפקידם( – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; מהפ֤ ך פשטא֙ – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
טפחא  -קבוצה שממעטים חלק
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; תב֛ יר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א תב֛ יר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א תב֛ יר ֖
קטן –
סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא֙ – פשוט ;1 ,זקף֔ -
֒
זרקא
֘
מפרטיה מענין מסוים; מקף -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים;
ואזלא – סדר,
קדמא ֝
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞ים – יוצא מהענין; ֨
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ) :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא-קטנה֩ = תרסא֩ – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠-גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;
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בראשית א,א )התשפ"א(

ישׁי׃ פ
ב ֶקר יוֹם ְשׁ ִל ִ ֽ
בראשית א,יג :וַ ֽ יְ ִהיֶ -ע ֶרב וַ ֽ יְ ִהיֹ -
]סדר רב עמרם גאון )הרפנס( סדר מעמדות[ ביום השלישי )אנשי המעמד( קורין בתורה מן )בר' א,ט( וַיֹּ֣אמֶר אֱִ֗ Hהים י ִקָּ ו֨ וּ הַמַּ֜ י ִם וגו' ,עד
ישׁי׃ פ.
ב ֶקר יוֹם ְשׁ ִל ִ ֽ
א,יג( וַ ֽ יְ ִהיֶ -ע ֶרב וַ ֽ יְ ִהיֹ -
ְאַר ֑צוֹ ַויַּח ְ֖מ ֹל עַל־ ַעמּֽוֹ :עד )יואל ב,כז( וְHא־י ֵ֥ב ֹשׁוּ ע ִ ַ֖מּי לְעוֹלָ ֽם :ס בין הפסוקים ביואל פנוי
)אנשי המעמד קוראים ב( נביאים) .יואל ב,יח( ַויְקַנֵּ ֥א ֖ה' ל ְ
ארץ ישראל מאויבים והדחתם אל הים ,כעין מה שקרה ביום השלישי בבריאה )בר' א,ט( וַיֹּ֣אמֶר אֱִ֗ Hהים יִקָּו֨ וּ ַה ַ֜מּי ִם  ...וְתֵ ָר ֶ ֖אה ַהיַּבּ ָ ָ֑שׁה,

)בר'

)אנשי המעמד קוראים ב( וקורא פרשת המן .וענין הקרבנות ואיזהו מקומן כמו שכתבנו למעלה .התמיד פרק שלישי ,מן אמר להם
הממונה וכו' עד גמירא .וקורא עשרת הדברים.
שׁפֹּֽט) :ואחר כך( כמו שכתוב לעיל )ביום
ֱHהים י ִ ְ
ת־אל בּ ֶ ְ֖ק ֶרב א ִ ֣
)אנשי המעמד קוראים ב( כתובים) .תהלים פב,א( ִמז ְ֗מוֹר ְל ָ֫א ָס֥ף eאִ֗ Hהים נִצָּ ֥ב ַבּעֲדַ ֵ ֑
א בשבוע( :וקורא אין קדוש כה' כי אין בלתך ,וקורא פטום הקטורת .הלכה ,ונשלמה פרים וכו' ,כמו שכתוב לעיל כל הענין עד הסוף.
ְאַר ֑צוֹ ַויַּח ְ֖מ ֹל עַל־ ַע ֽמּוֹ :עד )יואל ב,כז( וְHא־י ֵ֥ב ֹשׁוּ ע ִ ַ֖מּי לְעוֹלָ ֽם :ס בין הפסוקים ביואל פנוי
)אנשי המעמד קוראים ב( נביאים) .יואל ב,יח( ַויְקַנֵּ ֥א ֖ה' ל ְ
ארץ ישראל מאויבים והדחתם אל הים ,כעין מה שקרה ביום השלישי בבריאה )בר' א,ט( וַיֹּ֣אמֶר אֱִ֗ Hהים יִקָּו֨ וּ ַה ַ֜מּי ִם  ...וְתֵ ָר ֶ ֖אה ַהיַּבּ ָ ָ֑שׁה,
ופסוקים המלמדים על תבואות ,דשא ,עצי פרי )יואל ב,יט( שׁ ֵ ֹ֤ל ַח ָלכֶם֙ אֶת־ ַה ָדּגָ ֙ן ְוהַתִּ ֣ירוֹשׁ ְו ַהיּ ִ ְצ ָ֔הר )יואל ב,כב( ִכּ֥י דָ שׁ ְ֖אוּ נ ְ֣אוֹת מִדְ ָ ֑בּר כִּ ֽי־ ֵע ֙ץ נ ָ ָ֣שׂא
ַתּוֹצא הָ @ָא ֶרץ
ֵשׁיקוּ ַהיְק ִ ָ֖בים תִּ ֥ירוֹשׁ ְויִצ ְָהֽר :כעין הנאמר בבריאה )בר' א,יב( ו ֵ A
פ ְִרי֔ וֹ תְּ אֵנָ ֥ה ו ֶ ָ֖גפֶן נָתְ נ֥ וּ חֵילָ ֽם) :יואל ב,כד( וּ ָמל ְ֥אוּ ַהגּ ֳָרנ֖ וֹת ָ ֑בּר ְוה ִ ֥
א ִהים ִכּיֽ -טוֹב׃
ֶBדּשֶׁ א ֵעשֶׂ ב ַמזְ ִ Oריעַ ֶז ַ"רע " ְל ִמי ֵנהוּ ְו ֵע )ץ עֹֽ שֶׂ הְ -פּ ִ &רי א ֲֶשׁר ז ְַרעוֹ-בוֹ ְל ִמינֵ הוּ וַיַּ ְרא ֱ

מוֹרה וּ ַמל ְ֖קוֹשׁ בּ ִָראשֽׁוֹן :בהסברם של
ַמּוֹרה ִלצְדָ ָ ֑קה וַיּ֣ ֶ
וֹרד ָל ֶ֗כם גֶּ ֛שֶׁם ֶ ֥
הפסוק ב)-יואל ב,כג( וּב ְֵנ֣י צִיּ֗ וֹן ִגּ֤ילוּ וְשִׂ ְמח ֙וּ ַבּה֣ ' ֱא ֽHהֵי ֶ֔כם כִּ ֽי־נ ַָת֥ן לָכֶ ֛ם ֶאת־ה ֶ ֖
]רש"י[ ]רד"ק[ ]מלבי"ם[ ע"פ מסכת תענית מלמד על גשמי ברכה בחודש ניסן ובעונה קצרה של אחד עשר יום שפע של תבואות ופירות,
ירדה רביעה ראשונה של גשם בא' ניסן וזרעו ב' ג' ד' ורביעה שניה בה' ואחר י"א יום הקריבו עומר בט"ז ניסן גלוי השגחה פרטית ושנוי
רת "
א ֹ
הי ְמ ֹ
א ִIהים יְ ִ O
מהמהלך הטבעי של ששה חדשי גידול תבואות ,ששם הקב"ה בבריאה ביום הרביעי כנלמד ב)-בר' א,יד( וַיּ ֹאמֶ ר ֱ
וּלי ִָמים ְושָׁ ִ ֽנים׃ בדרך הטבע תנועת המאורות קובעת את
וּלמוֹע ֲִדים ְ
תת " ְ
א ֹ
וּבין ַה ָלּיְ לָ ה וְ ָהיOוּ ְל ֹ
ִבּ ְר ִקיעַ ַהשָּׁ ַמיִ ם ְל ַה ְב ִ [דּיל ֵבּין ַהיּוֹם ֵ
הפעילות האמונית ,את עונות השנה סדרי עבודת השדה והפעילות הכלכלית.
חז"ל קבעו מה יקראו אנשי מעמד בכל יום בשבוע בתורה בנביאים ובכתובים .בתורה קראו את פסוקי הבריאה של היום השלישי ,ובהם
המאמר והברכה לארץ להצמיח ופעולת הארץ המיידית שהצמיחה )אף שאמנם התגלו מעל האדמה רק ביום הששי( ועל כך נאמר
רת "
א ֹ
הי ְמ ֹ
א ִIהים יְ ִ O
ֹאמר ֱ
א ִהים ִכּיֽ -טוֹב׃ זה מורה שיש בצמיחה שתי דרכים .הדרך הטבעית כפי שמתבטאת בפסוק )בר' א,יד( וַיּ ֶ
וַיַּ ְרא ֱ
וגו' וצמיחה של חדשים אחדים והדרך בהשגחה פרטית שנקבעה בטבע ביום השלישי לבריאה של צמיחה בזמן קצר מאד כגון שמתאים
לקיום מצות הבאת העומר.
)אנשי המעמד קוראים ב( וקורא פרשת המן .היות וביום שלישי נבראו מזונותיו של אדם ובהמתו ושתי דרכי צמיחתם בדרך איטית ובדרך
מהירה שהיא מעל לדרך הטבע ,קוראים בפרשת המן שבה קבלו לחם שמימי ללא צמיחה מן האדמה ,לחם אמונה
ְתוֹר ִ ֖תי אִם־ֽHא:
ְיוֹמוֹ ל ַ ְ֧מעַן אֲ נ ֶ ַ֛סּנּוּ ֲהי ֵלֵ ֥\ בּ ָ
שׁה ִהנְ ִ֨ני מַ ְמ ִ ֥טיר לָכֶ ֛ם ֶ ֖לחֶם מִן־ ַהשּׁ ָ ָ֑מיִם ְוי ָ ָ֨צא ָה ָ ֤עם וְלָ ֽקְ ט ֙וּ דְּ בַר־י֣וֹם בּ ֔
)שמות בשלח טז,ד( וַיֹּ֤אמֶר ה֙' אֶל־מ ֹ ֔ ֶ
)בר' א,יב(

שׁפֹּֽט :והסיבה למזמור זה ]בבלי ראש
ֱHהים י ִ ְ
ת־אל בּ ֶ ְ֖ק ֶרב א ִ ֣
)אנשי המעמד קוראים ב( כתובים) .תהלים פב,א( ִמז ְ֗מוֹר ְל ָ֫א ָס֥ף eאִ֗ Hהים נִצָּ ֥ב ַבּעֲדַ ֵ ֑
השנה לא,א[ על שם שגילה ארץ בחכמתו והכין תבל לעדתו ,ועל עדת ישראל לשמר תבל זאת מקלקול .מזמור תהלים זה ממשיך את
שׂ ְמח ֙וּ בּ ַ֣ה' ֱא ֽHהֵי ֶ֔כם כִּ ֽי־נ ַָת֥ן לָכֶ ֛ם ֶאת־הַמּוֹ ֶ ֖רה ִלצְדָ ָ ֑קה,
רעיון ותנאי עשיית צדקה הנאמר ע"י אנשי המעמד בנביא )יואל ב,כג( וּב ְֵנ֣י צִיּ֗ וֹן ִגּ֤ילוּ ְו ִ
בנביא יואל צדקה משמעה תשובה של הדיינים שלפני כן עשו עוול במשפט שגרם לבצורת ,פגעי ארבה ועוד פגעים שגרמו לרעב ומצוקה.
ַמּוֹרה ִלצְדָ ָ ֑קה  -כמו יורה ואמר כי נתן לכם לצדקה שעשה עמכם בעברו על פשעכם ופקד
כפירש ]רד"ק[ )יואל ב,כג( כִּ ֽי־נ ַָת֥ן לָכֶ ֛ם ֶאת־ה ֶ ֖
אתכם במטר .על הדיינים ועלכלל ישראל לחקות את מעשה ה' ית' .מה הוא עושה עמנו צדקה לפנים משורת הדין ,אף עם ישראל יעשו
צדקה – תשובה לה' ואיש עם חבירו לפנים משורת הדין.
]מלבי"ם[ )יואל ב,כג( וא"כ תשמחו על כי נתן לכם את המורה לצדקה ,שהארבה הוא היה המורה שלמד אתכם לעשות צדקה במצות

שבין אדם למקום ,באופן שלבסוף תשמחו על שהביא עליכם יסורים שבזה למד אתכם להטיב מעשיכם ,וע"י שלמדתם לצדקה
והטיבותם מעשיכם עי"כ יוריד לכם גשם מורה ומלקוש בראשון וסר הרעב מעליכם
שׁפֹּֽט] :רש"י[ לראות אם אמת ישפוטו ואתם הדיינים עד מתי תשפטו
ֱHהים י ִ ְ
ת־אל בּ ֶ ְ֖ק ֶרב א ִ ֣
נושא )תהלים פב,א( ִמז ְ֗מוֹר ְל ָ֫א ָס֥ף eאִ֗ Hהים נִצָּ ֥ ב ַבּעֲדַ ֵ ֑
עול .להצדיק זכאי ולא לחייבו כדי לשאת פני רשעים .טט :כי דיין אמת נעשה שותף לבורא ,דיין מקולקל מקלקל את הבריאה ]ראב"ע[
רת " – חסר אותיות ו"ו שזה מארה.
א ֹ
ימוטו מוסדי ארץ בעבור עיוות הדין .מביא מארה לעולם כמו שנדרש על מלת )בר' א,יד( ְמ ֹ
שׁפֹּֽט :וכן הוא אומ' ביהושפט
ֱHהים י ִ ְ
ת־אל בּ ֶ ְ֖ק ֶרב א ִ ֣
]תוספתא מסכת סנהדרין )צוקרמאנדל( פ"א,ה"ט[ ואומ' )תהלים פב,א( eאִ֗ Hהים נִצָּ ֥ב ַבּעֲדַ ֵ ֑
שׁפָּ ֽט:
שׁפּ ְ֖טוּ ִכּ֣י ל ַ֑ה' ְועִמָּ ֶכ֖ם בִּדְ ַב֥ר ִמ ְ
ְאָד֛ם תִּ ְ
שׂים ִכּ֣י ֧Hא ל ָ
ַשּׁ ֹ ְפ ִ֗טים ְרא ֙וּ ָמֽה־ ַא ֶ ֣תּם ע ֹ ֔ ִ
)דהי"ב יט,ו( וַיֹּ֣אמֶר אֶל־ה ֽ
]בבלי סנהדרין ז,א[ אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן :כל דיין שדן דין אמת לאמיתו משרה שכינה בישראל ,שנאמר )תהלים
שׁפֹּֽט .:וכל דיין שאינו דן דין אמת לאמיתו  -גורם לשכינה שתסתלק מישראל ,שנאמר )תהלים
ֱHהים י ִ ְ
ת־אל בּ ֶ ְ֖ק ֶרב א ִ ֣
פב,א( eאִ֗ Hהים נִצָּ ֥ב ַבּעֲדַ ֵ ֑
֥יח לֽוֹ:
שׁע י ִָפ ַ ֽ
ֹאמר ֑ה' ָא ִ ֥שׁית ֝ ְבּ ֵ֗י ַ
יב,ו( ִמ ֥שּׁ ֹד ֲענִיּ ִ֘ים מֵאַנ ַ ְ֪קת ֶאבְי֫ וֹ ִנ֥ים ע ָ ַ֣תּה ֭ ָאקוּם י ַ ֣
)בר' א,יג( וַ ֽ יְ ִהיֶ -ע ֶרב וַ ֽ יְ ִהיֹ -ב ֶקר – )סלוק( מרכא טפחא בתפקיד כעין סמוכים כעין מידות כ"ב וכ"ג מל"ב מידות )כב( מדבר שחבירו
מוכיח עליו) ,כג( מדבר שהוא מוכיח על חבירו .
אפשר שכאן הלימוד הראשון הוא מידה )כב( מדבר שחבירו )כאן הכתוב לפניו )בר' א,יב( וַיַּ ְרא ֱא ִהים ִכּיֽ -טוֹב׃( מוכיח עליו,
שהבורא שם בטבע את הצמיחה המהירה כפי שמתבטאה בנביא יואל.
רת "
א ֹ
הי ְמ ֹ
א ִIהים יְ ִ O
ֹאמר ֱ
ב ֶקר( מוכיח על חבירו ))בר' א,יד( וַיּ ֶ
הלימוד השני הוא מידה )כג( מדבר שהוא ))בר' א,יג( וַ ֽ יְ ִהיֶ -ע ֶרב וַ ֽ יְ ִהיֹ -
וגו'( שהבורא שם בטבע את הצמיחה של חדשים אחדים.
ישׁי׃ מונח מרבה סלוק מגביל ,בסה"כ רבוי הגבלות .כח המצמיח וכח הצומח שהבורא עורר בבריאה ,מקום המים
)בר' א,יג( יוֹם ְשׁ ִל ִ ֽ
והיבשה מוגבלים ע"י הבורא לשמירת התורה ע"י דייני ישראל ועם ישראל .וגם אומות העולם .בהעדר שמירת התורה ושבע מצוות
בני נח הצמיחה נפגעת המים לא מוגבלים למקומם ורעב ופגעים באים על האומות בכלל ועל ישראל בפרט.
כ"ד–תשרי–התשפ"ג 19-Oct-22
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמת הורי והורי רעיתי
לעילוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן חיים אריה ויהודית
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל-פה ,התשס"א – התשפ"ג; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף-פסוק )נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; תב֛ יר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
ותפקידם( – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; מהפ֤ ך פשטא֙ – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
טפחא  -קבוצה שממעטים חלק
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; תב֛ יר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א תב֛ יר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א תב֛ יר ֖
קטן –
סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא֙ – פשוט ;1 ,זקף֔ -
֒
זרקא
֘
מפרטיה מענין מסוים; מקף -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים;
ואזלא – סדר,
קדמא ֝
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞ים – יוצא מהענין; ֨
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ) :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא-קטנה֩ = תרסא֩ – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠-גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

ישׁי׃ בשלשה ימים אלו הזכיר ערב ובקר ולא היו שם מאורות שיהיו מחייבין
ב ֶקר יוֹם ְשׁ ִל ִ ֽ
]רבינו בחיי[ )בר' א,יג( וַ ֽ יְ ִהיֶ -ע ֶרב וַ ֽ יְ ִהיֹ -
הערב והבקר ,כי שקיעת האור הוא הערב וזריחתו הוא הבקר ,אמנם הזכיר בשלשתם ערב ובקר ולא כלפי האור ,אלא כלפי הגלגל,
שהוא חוזר ומתגלגל בו ,כי כל חלק מחלקי הרקיע כשהוא עולה הוא לו בקר וכששוקע הוא לו ערב ,אך מיום רביעי ואילך שנבראו
המאורות הזכיר ערב ובקר כלפי האור.
]תורת יחיאל ,בראשית,רב שלזינגר ע"י ,ע'  ,98אוצר החכמה[ מסביר את ]רבינו בחיי[ עיין ]מדרש תלפיות ענף בריאת העולם[
"ערב ובקר ר"ל היו כ"ד שעות שהם שיעור ערב ובקר".וצ"ע מגמרא ]חגיגה יב[ דחשיב עשרה דברים שנבראו ביום הראשון וקא חשיב
מידת יום ומידת לילה ויש גרסא שלא ברא מידת יום ומידת לילה.
ב ֶקר – מקף ,בתפקיד רב-מצב של בקר) ,א( ערב ובקר של גלגל השמים
)בר' א,יג( וַ ֽ יְ ִהיֶ -ע ֶרב  нמקף בתפקיד רב-מצב של ערב וַ ֽ יְ ִהיֹ -
עד תום היום השלישי )ב( ערב ובקר של אור החמה החל מתחילת היום הרביעי .בשניהם בורר תחילה וסוף לאופק ירושלים.
ב ֶקר –מרכא טפחא בתפקיד קבוצת פרטים העשוה להתרחב כאן לכל חלק מחלקי הרקיע )בחלקיקי
ועוד )בר' א,יג( וַ ֽ יְ ִהיֶ -ע ֶרב וַ ֽ יְ ִהיֹ -
שניות( יש ערב ויש בקר ,ולכל חלק של הארץ )בחלקיקי שניות( יש ערב ויש בקר .
ֹאמר ֱא ִIהים יְ ִ Oהי ְמ ֹא ֹרת " וגו' ]שם יד[ .דע כי האור הראשון לא שימש רק שלשה ימים ראשונים,
]ריקאנטי בראשית א[ )בר' א,יג( וַיּ ֶ
וכן אמרו בבראשית רבה ]ג ,ו[ אורה שנבראת בששת ימי בראשית להאיר ביום אינה יכולה מפני שמכהה גלגל החמה ,בלילה אינה
יכולה מפני שלא נברא להאיר אלא ביום ,והיכן היא מתוקנה לצדיקים לעתיד לבוא ,שנאמר )ישעיה ל,כו( ְו ָה ָי֤ה אוֹר־ ַה ְלּ ָבנָה֙ כּ ְ֣אוֹר ַהֽחַמָּ֔ ה
וּמחַץ ַמכּ ָ֖תוֹ י ְִרפָּ ֽא :ס.
שׁ ְבעָתַ֔ י ִם כּ ְ֖אוֹר ִ
ו ְ֤אוֹר ַהֽ ַחמָּה֙ יִ ְה ֶי֣ה ִ
שׁב ַ ְ֣עת ַהיּ ִ ָ֑מים בְּי֗ וֹם ח ֲ֤ב ֹשׁ ה֙ ' ֶא ֶ ֣
ת־שׁבֶר ע ַ֔מּוֹ ַ ֥
]רד"ק[ )ישעיהו ל,כ"ו( ולענין הפרשיות האלו לפני הפסוקים הבאים האלה ולאחריהם יראה הענין הזה בימי חזקיהו כמו שפי' ,וכן דעת
שׁב ַ ְ֣עת ַהיּ ִ ָ֑מים ,שבעת ימי חנכת שלמה:
הגדול רבי' משה מימון ז"ל ,ופירוש כּ ְ֖אוֹר ִ
ישׁי׃ מונח מרבה סלוק מגביל ,הגבלה לאופק ירושלים ,הגבלה לכ"ד שעות ,הגבלה על האור שנברא ביום האחד
)בר' א,יג( יוֹם ְשׁ ִל ִ ֽ
ושימש רק שלושה ימים ונגנז) .מקורות אחדים( לימוד שאין לברך על המוגמר עד שיסתים המעשה כמו ביום השלישי על היקוות
המים מיום שני בימים עד יום שלישי והיראות היבשה וסיום הצמיחה.
א ִהים ִבּ ְר ִקיעַ ַהשָּׁ ָמיִ ם ְל ָה ִאיר עַ לָ -ה ָ ֽא ֶרץ׃
בראשית א,יז] :יז[ וַיִּ ֵתּן א ָֹת&ם ֱ
א ִהים – מרכא תביר טפחא ,קבוצת פרטים כאן כוכבים שלא על כל אחד מהם חל ִבּ ְר ִקיעַ ַהשָּׁ ָמיִ ם
בראשית א],יז[ וַיִּ ֵתּן א ָֹת&ם ֱ
ְל ָה ִאיר עַ לָ -ה ָ ֽא ֶרץ׃היות והמאור הגדול היא השמש והמאור הקטן הוא הירח נראים בארץ אז טעמי )א,יז( מרמזים לכך שלא כל הכוכבים

ברקיע השמים )בבלי חגיגה,יב,ב( מאירים באור הנראה בארץ.
עוֹפף עַ לָ -האָ ֶרץ עַ לְ -פּנֵ י ְר ִקיעַ ַהשָּׁ ָ ֽמיִ ם׃ ]כא[ וַיִּ ְב ָרא
א ִהים יִ ְשׁ ְרצוּ ַה ַמּיִ ם ֶשׁ ֶרץ נֶ פֶ שׁ ַחיָּ ה ְועוֹף " יְ ֵ
ֹאמר ֱ
בראשית א,פ ]כ[ וַיּ ֶ
ֵהם ְו ֵAאת כָּ ל-ע Oוֹף כָּ ָנף " ְל ִמי ֵנהוּ וַיַּ ְרא
ֹמשֶׂ ת אֲשֶׁ ר  Qשָׁ ְר Aצוּ ַה @ ַמּיִ ם ְל ִמינ ֶ I
א ִהים אֶ תַ -ה ַתּנִּ ִינם ַהגְּ ד ִֹלים ְו ֵאת כָּ ל-נֶ פֶ שׁ ַה ַחיָּ ה ׀ הָ ר ֶ C
ֱ
וּמ ְל Oאוּ אֶ תַ -ה ַמּ "יִ ם " ַבּיּ ִַמּים ְו ָהעוֹף ִי ֶרב ָבּ ָ ֽא ֶרץ׃ ]כג[ וַ ֽ יְ ִהיֶ -ע ֶרב
וּר Iבוּ ִ
מר ְפּרוּ ְ
א ִהים לֵ א ֹ
א ִהים ִכּיֽ -טוֹב׃ ]כב[ וַיְ ָב ֶ)ר Hא ָֹת&ם ֱ
ֱ
ישׁי׃ פ
ב ֶקר יוֹם ח ֲִמ ִ ֽ
וַ ֽ יְ ִהיֹ -

בבלי שבת קז,ב ושאר שקצים כו' .הא הורגן  -חייב ,מאן תנא? אמר רבי ירמיה :רבי אליעזר היא ,דתניא ,רבי אליעזר אומר :ההורג
כינה בשבת  -כהורג גמל בשבת .מתקיף לה רב יוסף :עד כאן לא פליגי רבנן עליה דרבי אליעזר אלא בכינה ,דאינה פרה ורבה .אבל
שאר שקצים ורמשים דפרין ורבין  -לא פליגי .ושניהם לא למדוה אלא מאילים ,רבי אליעזר סבר :כאילים ,מה אילים שיש בהן נטילת
נשמה  -אף כל שיש בו נטילת נשמה .ורבנן סברי :כאילים ,מה אילים דפרין ורבין  -אף כל דפרה ורבה .אמר ליה אביי :וכינה אין פרה
ורבה? והאמר מר :יושב הקדוש ברוך הוא וזן מקרני ראמים ועד ביצי כינים!  -מינא הוא דמיקרי ביצי כינים .והתניא :טפויי וביצי
כינים!  -מינא הוא דמיקרי ביצי כינים .והרי פרעוש דפרה ורבה .ותניא :הצד פרעוש בשבת ,רבי אליעזר מחייב ורבי יהושע פוטר! -
אמר רב אשי :צידה אהריגה קרמית? עד כאן לא פליגי רבי אליעזר ורבי יהושע ,אלא דמר סבר :דבר שאין במינו ניצוד  -חייב ,ומר
סבר :פטור .אבל לענין הריגה  -אפילו רבי יהושע מודה.
א ִהים
ֹמשֶׂ ת ) ...בר' א,כב( וַיְ ָב ֶ)ר Hא ָֹת&ם ֱ
אבל שאר שקצים ורמשים דפרין ורבין  -לא פליגי) .בר' א,כא( ְו ֵאת כָּ ל-נֶ פֶ שׁ ַה ַחיָּ ה ׀ הָ ר ֶ C
מר ְפּרוּ ְוּר Iבוּ מונח מונח מונח פסק פזר – אחד מהם מלמד למקום אחר שהוא הריגה בשבת של שקצים וכד' שפרים ורבים
לֵ א ֹ

אבל שאר שקצים ורמשים דפרין ורבין  -לא פליגי .ושניהם לא למדוה אלא מאילים ,רבי אליעזר סבר :כאילים ,מה אילים שיש בהן
נטילת נשמה  -אף כל שיש בו נטילת נשמה .ורבנן סברי :כאילים ,מה אילים דפרין ורבין  -אף כל דפרה ורבה.
רת ְתּ ָח ִשׁים ַוע ֲֵצי ִשׁ ִ ֽטּים׃
מים ְועֹ ֹ
יל)ם ְמאָ ָדּ ִ &
שמות תרומה כה,הְ :ועֹ ֹAרת אֵ ִ
רת ְתּ ָח ִשׁים ַוע ֲֵצי ִשׁ ִ ֽטּים׃
מים ְועֹ ֹ
יל)ם ְמאָ ָדּ ִ &
שמות ויקהל לה,זְ :ועֹ ֹAרת אֵ ִ

יל)ם ְמאָ ָדּ ִ &מים וְ עֹ רֹ ת ְתּחָ ִשׁים הֵ ִ ֽביאוּ׃
תוֹלעַ ת שָׁ ִני וְ ֵשׁשׁ וְ ִע ִזּים וְ עֹ ֹAרת אֵ ִ
ַ
וְ כָ לX ִ -אישׁ אֲשֶׁ ר-נִ ְמ ָצא ִא Iתּוֹ ְתּ ֵכ )לֶ ת וְ אַ ְרגּ ָָמ&ן וְ

שמות ויקהל לה,כג:
ְועֹ ֹAרת – קדמא ,בא מימי בראשית ,וכשם שהוא פרה ורבה מימי בראשית כך כל השקצים ורמשים הפרים ורבים מימי בראשית.
רת ְתּ ָח ִשׁים ִמ ְל ָ ֽמ ְעלָ ה׃ ס
וּמ ְכ ֵס&ה עֹ ֹ
ילם ְמאָ ָדּ ִמים ִ
רת אֵ ִ
א ֶהל עֹ ֹ
שמות ויקהל לו,יט :וַיַּ Oעַ שׂ ִמ ְכסֶ ה " לָ ֹ
רכֶ ת הַ ָמּ ָ ֽסH׃
רת ַה ְתּ ָח ִשׁים ְו ֵאת פָּ ֹ
ילם " ַה ְמאָ ָדּ ִמים ְואֶ תִ -מ ְכ ֵסה עֹ ֹ
האֵ ִ
רת ָ ֽ
שמות פקודי לט,לדְ :ואֶ תִ -מ ְכ ֵXסה עוֹ ֹ O
א ִהים יִ ְשׁ ְרצוּ ַה ַמּיִ ם
ֹאמר ֱ
אפשר כי הכינה הנבראת מן הזיעה ולא מפריה ורביה והיא בעלת נשמה מרומזת ב)-בראשית א( פ ]כ[ וַיּ ֶ

א ִהים אֶ תַ -ה ַתּנִּ י ִנם ַהגְּ ד ִֹלים ְו ֵאת כָּ ל-נֶ פֶ שׁ
עוֹפף עַ לָ -האָ ֶרץ עַ לְ -פּנֵ י ְר ִקיעַ ַהשָּׁ ָ ֽמיִ ם׃ ]כא[ וַיִּ ְב ָרא ֱ
ֶשׁ ֶרץ נֶ פֶ שׁ ַחיָּ ה ְועוֹף " יְ ֵ
א ִהים ִכּיֽ -טוֹב׃
ֵהם ְו ֵAאת כָּ ל-ע Oוֹף כָּ ָנף " ְל ִמי ֵנהוּ וַיַּ ְרא ֱ
ֹמשֶׂ ת אֲשֶׁ ר  Qשָׁ ְר Aצוּ ַה @ ַמּיִ ם ְל ִמינ ֶ I
ַה ַחיָּ ה ׀ ָהר ֶ C
פסוק )בר' א,כא( מכיל כמאמר ]בבלי שבת קז,ב; בבלי עבודה זרה ג,ב[ מקרני ראמים עד ביצי כנים ,מן הבריות הגדולות עד הבריות הזעירות.
ֵהם
ֹמשֶׂ ת אֲשֶׁ ר  Qשָׁ ְר Aצוּ ַה @ ַמּיִ ם ְל ִמינ ֶ I
)בראשית א,כא( ְ ...ו ֵאת כָּ ל-נֶ פֶ שׁ ַה ַחיָּ ה ׀ ָהר ֶ C
אם מלת ְל ִמינ ֵֶ Iהם מתיחסת לא רק לְ -ו ֵאת כָּ ל-נֶ פֶ שׁ ַה ַחיָּ ה ׀ ָהר ֶֹ Cמשֶׂ ת אֲשֶׁ ר  Qשָׁ ְר Aצוּ ַה @ ַמּיִ ם  ,אלא גם לַ -ה @ ַמּיִ ם אז אפשר לומר שהכתוב
שָׁ ְר Aצוּ ַה @ ַמּיִ ם ְל ִמינ ֵֶ Iהם מתאר גם נוזלים שונים שבהם יכולים להתקים יצורים חיים ,היינו בעלי נשמה מסוג כלשהו .ב]-המהפך  ,2רב

זמיר כהן ,2010 ,ע'  104רבייה עצמית[ מובאים מחקרים על כנים וכנימות שאין בהם זכרים רק נקבות שמשערים שמתרבים ברבייה
עצמית .מקום חיותם במקומות חסרי היגיינה ,כמו זיעה .לכן נדמה שהזיעה משריצה אותם) .קטע זה פורסם בויקהל(
כ"ד–תשרי–התשפ"ג 19-Oct-22
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמת הורי והורי רעיתי
לעילוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן חיים אריה ויהודית
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל-פה ,התשס"א – התשפ"ג; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף-פסוק )נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; תב֛ יר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
ותפקידם( – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; מהפ֤ ך פשטא֙ – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
טפחא  -קבוצה שממעטים חלק
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; תב֛ יר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א תב֛ יר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א תב֛ יר ֖
קטן –
סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא֙ – פשוט ;1 ,זקף֔ -
֒
זרקא
֘
מפרטיה מענין מסוים; מקף -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים;
ואזלא – סדר,
קדמא ֝
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞ים – יוצא מהענין; ֨
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ) :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא-קטנה֩ = תרסא֩ – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠-גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

1.12

בראשית א,א )התשפ"ב(

א ִהים ִבּ ְר ִקיעַ ַהשָּׁ ָמיִ ם ְל ָה ִאיר עַ לָ -ה ָ ֽא ֶרץ׃
בראשית א,יז :וַיִּ ֵתּן א ָֹת&ם ֱ
י־טaב:
א ִהים ִכּ ֽ
חשֶׁ  Hוַיַּ ְרא ֱ
וּבין הַ ֹ
ֲה ְב ִדּיל ֵבּין ָהאaר ֵ
וּבלַּ יְ לָ ה ֽוּל ַ
בראשית א,יחְ :ו ִל ְמשֹׁ ל " ַבּיּaם ַ
א ִהים – מרכא תביר טפחא ,קבוצת פרטים כאן כוכבים שלא על כל אחד מהם חל ִבּ ְר ִקיעַ ַהשָּׁ ָמיִ ם ְל ָה ִאיר עַ ל-
)בר' א,יז( וַיִּ ֵתּן א ָֹת&ם ֱ
ָה ָ ֽא ֶרץ׃ היות והמאור הגדול היא השמש והמאור הקטן הוא הירח נראים בארץ ,מוצע לומר כי טעמי )א,יז( מרמזים לכך שלא כל הכוכבים

ברקיע השמים ]בבלי חגיגה,יב,ב[ מאירים באור הנראה בארץ.

]אור החיים[ )בר' א,יז(  ...וַיִּ ֵתּן כי נתונים נתונים המה מעתה הנה אינם ברשות עצמן וחיוב אחרים עליהם ,לזה חזר ואמר כי ממשלתם
במקומה עומדת אלא דוקא לבחינה זו להאיר דוקא אין בידם לשנות )]מדרש אגדה )בובר([ מאירים לצדיקים ולרשעים( אבל בשאר
הממשלות שישנם ביום ובלילה המיוחדים להם הן הנה המושלים) :בר' א,יז( וַיִּ ֵתּן א ָֹת&ם ֱא ִהים – מרכא תביר טפחא ,קבוצת פרטים
כאן כוכבים שלהארה הם ברשות ה' ,בדברים אחרים הם המושלים.
]ילקוט שמעוני פר' בראשית רמז ח[ )בר' א,יד( וַיֹּ֣אמֶר אֱִ֗ Hהים י ִ ְ֤הי מְ א ֹר ֹ ֙ת לא נברא להאיר אלא גלגל חמה בלבד שנאמר י ִ ְ֤הי מְא ֹר ֹ ֙ת )מארת
כתיב( אם כן למה נבראת לבנה אלא צפה הקדוש ברוך הוא שאומות העולם עתידין לעשותן אלוהות אמר הקדוש ברוך הוא מה אם
בשעה שהם ב' והם מכחישים זה את זה אומות העולם עושים אותם אלוהות אלו היו אחד עאכ"ו .רבי ברכיה בשם רבי סימא שניהם
א ִהים ִבּ ְר ִקיעַ ַהשָּׁ ָמיִ ם ְל ָה ִאיר
שּׁמַ֔ י ִם ְלה ִ ָ֖איר עַל־ה ָ ָ֑א ֶרץ )בר' א,יז( וַיִּ ֵתּן א ָֹת&ם ֱ
נבראו להאיר שנאמר )בר' א,טו( ְו ָה ֤יוּ ִלמְאוֹר ֹ ֙ת בּ ְִר ִ ֣קי ַע ַה ָ
]ילקוט שמעוני תורה פרשת בראשית רמז י[ )בר' א,יז( וַיִּ ֵתּן א ָֹת&ם ֱא ִהים ִבּ ְר ִקיעַ ַהשָּׁ ָמיִ ם נתנו המאורות מתנה לעולם וכן התורה
ויתן אל משה וכן הגשמים ונתתי גשמיכם וכן השלום ונתתי שלום וכן הישועה כדכתיב ותתן לי מגן ישעך היכן חמה ולבנה ברקיע שני
שּׁ ַמי ִם֩
שׂיתָ ֶאֽת־ ַה ָ
שנא' )בר' א,יז( וַיִּ ֵתּן א ָֹת&ם ֱא ִהים ִבּ ְר ִקיעַ ַהשָּׁ ָמיִ ם  ,מקרא מלא הוא ואנשי כנסת הגדולה פירשוהו) .נחמיה ט,ו( ַא ָ ֣תּה ָע ֡ ִ
ְשׁ ֵ֨מי ַה ָשּׁ ַ֜מי ִם ְוכָל־ ְצ ָב ָ֗אם היכן הם כל צבאם נתונין ברקיע השני שהוא למעלה מן השמים כתיב )תה' נ,ו( ַויּ ַ ִגּ֣ידוּ שׁ ַ ָ֣מי ִם צִדְ ֑קוֹ לעתיד לבא

שמים מתנים צדקה שעשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו שלא נתנה ברקיע הראשון שאילו כן לא היתה בריה יכולה לעמוד מפני אשו
וּבלַּ יְ לָ ה :אם לענין המאורות הלא כבר נאמר )בר' א,טז( אֶ תַ -ה ָמּ Oאוֹר ַה ָגּדֹל " ְל ֶמ ְמ ֶשׁלֶ ת ַהיּוֹם וגו' אלא
של יום) ,בר' א,יח( ְו ִל ְמשֹׁל " ַבּיּaם ַ
ֲHא־ה֥יא
ִ
שּׁ ֶמשׁ ְוי ֵ ָ֣ר ַח ָע ָ֗מד עַד־י ִ֥קּ ֹם גּוֹ ֙י ֽא ֹי ְ ָ֔ביו ה
אלו הצדיקים שהם שולטים במה שנברא להאיר ביום ובלילה הה"ד )יהושע י,יג( ַויּ ִ֨דּ ֹם ַה ֜ ֶ
וּבלַּ יְ לָ ה:
ַל־ספֶר ַהיּ ָ ָ֑שׁר מייתי ליה מהכא )בר' א,יח( ְו ִל ְמשֹׁל " ַבּיּaם ַ
ְתוּבה ע ֵ ֣
כ ָ֖
ָל־א ֶ֥רץ ִמצ ָ ְֽרי ִם :שמנה את המאורות כולם שהוא
]מלבי"ם[ )בר' א,יז( וַיִּ ֵתּן הוא מענין שררה והתמנות כמו )בר' מקץ מא,מג( ְונ ָ֣תוֹן א ֹ֔תוֹ ַ ֖על כּ ֶ
השמש והירח והכוכבים לג' דברים ,א[ להאיר על הארץ ,ביום יאיר השמש ,ובלילה יאירו הירח והכוכבים וכמ"ש בפסחים )דף ב'(
הנודר מן האור אסור באורן של כוכבים:
וּבלַּ יְ לָ ה :שכל המאורות מושלים ופועלים בארץ בערוב היסודות והמתכיות .ולדעת בעלי המשפטים )ראה
)בר' א,יח( ב[ ְו ִל ְמשֹׁל " ַבּיּaם ַ
וּבין ַה ֹחשֶׁ  Hפה
ֲה ְב ִדּיל ֵבּין ָהאaר ֵ
רמב"ן להלן( י"ל לכוכבים ממשלה על כל ענינים ,כמו שהיה כן דעת איוב בויכוחו .ג[ )בר' א,יח( ֽוּל ַ
שדבר בבחינת הארץ לבד בה יבדילו גם בין אור והחושך שבעת תשקע השמש יהיה חשך ,הגם שאז נמצא אור בכל רחבי הבריאה
וע"כ למעלה שדבר בבחינת פעולת המאורות בכל רחבי הבריאה לא אמר להבדיל בין האור והחשך כי האור נמצא תמיד ,לא כן פה
שמדבר מה שעשאם ה' ותקנם לצורך הארץ ,בה יבדילו בין האור והחשך ,וירא אלהים כי טוב ר"ל הגם שהאור ששמש תחלה הי'
ִי־טוֹב זה היה בג' ימים הראשונים ,שלתקון הרקיע והיבשה והוצאת הצמחים היה
יותר טוב ואמר עליו )בר' א,ד( ַו ַיּ֧ ְרא א ִ
ֱHה֛ים ֶאת־ה ָ֖אוֹר כּ ֑
טוב ,אבל להברואים שיברא מעתה בחמישי ובששי היה האור הזה שנצטמצם בשמש יותר טוב ,ועלתה הבריאה לשלמות יותר לפי
הצורך אל הנבראים שיבראו מעתה:
)בר' א,יז( וַיִּ ֵתּן אֹ ָת&ם ֱא ִהים ִבּ ְר ִקיעַ ַהשָּׁ ָמיִ ם – מונח מרבה על הרקיע הראשון הכתוב ,רקיע שני  ,אתנח מגביל השפעת אש יום של צבא
השמים ע"י נתינתם ברקיע השני
וּבלַּ יְ לָ ה – פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן בתפקיד שני למודים )למוד א( ]ילק"ש בראשית רמז י[
)בר' א,יח( ְו ִל ְמשֹׁל " ַבּיּaם ַ
הצדיקים שהם שולטים במה שנברא להאיר ביום ובלילה) .למוד ב( ]מלבי"ם[ )בר' א,יח( המאורות מושלים ופועלים בארץ בערוב
היסודות והמתכיות .ויש לכוכבים השפעות אחרות על הארץ ,כגון כוכבי לכת במערכת השמש משפיעים על מסלול כדור הארץ ביחס
לשמש ,על מסלולי שביטים ,מטאורים וכד' במערכת השמש וביחס לכדור הארץ .השפעה על שפל וגאות הימים ,וב]-בבלי ברכות
נט,א[ שבשעה שהקדוש ברוך הוא בקש להביא מבול לעולם ,נטל שני כוכבים מכימה והביא מבול לעולם ,וכשבקש לסתמה -
נטל שני כוכבים מעיש וסתמה.
]אוצר מדרשים )אייזנשטיין( מעשה בראשית ומעשה מרכבה[ ברביעי ברא חמה ולבנה כימה וכסיל כוכבים ומזלות ,ובו ביום

תלאם ברקיע להבדיל בין היום ובין הלילה ,נתן שמש לאור היום וירח וכוכבים למשול בלילה ,והתקין שבעה כוכבים ברקיע
שחושבים ]עמוד  [315בהם את השנים וחדוש לבנה ועבור שנים ועתים ורגעים .ראה ]פרקי דרבי אליעזר פ"ז[ ] .אוצר מדרשים
)אייזנשטיין( פנחס בן יאיר ע'  [ 477שבעה כוכבים שרועים :השמש )חמה( והירח )לבנה( נוגה כוכב שבתי צדק ומאדים ,וז'

כוכבים שאינם רועים והם ז' כוכבים של כימה .כימה בעת שהיא שוקעת חורשים את הארץ לזרוע אותה ,וכשהיא עולה עת הקציר
היא .שצ"ם חנכ"ל ]מדרש תנחומא )ורשא( פרשת תצוה ח[ א"ר יהודה בר' אלעזר היום הזה נתון בתוך תיקו ומנין שכן כתיב
ֽם־א ֹהֶל בּ ֶָהֽם :ובתקופת תמוז יוצא מתוך תיקו בשביל לבשל את הפירות ואין העולם יכול לעמוד בו למה שאורו קשה,
)תה' יט ה( ֝ ַל ֗ ֶ
שּׁ ֶמשׁ ָשׂ ֥
ע"פ ]ילקוט שמעוני תורה פרשת בראשית רמז י[ ו]-מלבי"ם[ )בר' א,יז  -יח( היות ויש שני כתובים בתבנית טעמים דומה אפשר להסביר
ָאיר עַל־ה ָ ָ֑א ֶרץ – טפחא ללא מרכא לפניה בתפקיד שנוי) ,בר' א,יז( ְל ָה ִאיר עַ ל-הָ ָ ֽא ֶרץ – טפחא ללא מרכא
שני הסברים) .בר' א,טו( ְלה ִ ֖
לפניה בתפקיד שנוי ,שנוי אורם מצד עצמם ,שנוי מצד התווך – החלל ,שנוי מצד כדור הארץ ,שנוי מצד מעשה האדם.
שנוי אורם מצד עצמם כגון האור המוקרן מהשמש משתנה בעוצמתו ,שנוי מצד התווך של החלל כגון אבק קוסמי ,גזים ,חגורות ואן
אלן המספקות הגנה מהיזק אלקטרו מגנטי ,שכבת האוזון ,האטמוספירה של כדור הארץ ,אבק מהמדבריות ,מהרי געש ,ממעשי האדם
בתעשיה ,תחבורה ,יצור אנרגיה.
שנוי באור מצד יום בשנה ,יום בחודש ללבנה ,שעה ביום ,מיקום רואה האור בכדור הארץ ,מרחק כדור הארץ מהשמש ומהירח ,נטיית
כדור הארץ כלפי השמש ,מסלול כדור הארץ ביחס לשמש ,נטיית הלבנה כלפי כדור הארץ ,מסלול הלבנה סביב כדור הארץ.
כ"ד–תשרי–התשפ"ג 19-Oct-22
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמת הורי והורי רעיתי
לעילוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן חיים אריה ויהודית
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל-פה ,התשס"א – התשפ"ג; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף-פסוק )נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; תב֛ יר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
ותפקידם( – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; מהפ֤ ך פשטא֙ – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
טפחא  -קבוצה שממעטים חלק
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; תב֛ יר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א תב֛ יר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א תב֛ יר ֖
קטן –
סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא֙ – פשוט ;1 ,זקף֔ -
֒
זרקא
֘
מפרטיה מענין מסוים; מקף -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים;
ואזלא – סדר,
קדמא ֝
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞ים – יוצא מהענין; ֨
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ) :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא-קטנה֩ = תרסא֩ – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠-גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

ָא ֶרץ– מקף )בר' א,יז( עַ לָ -ה ָ ֽא ֶרץ – מקף בורר במשמעות מלת "הארץ" ]תורה שלמה תרעג[ )א( שכינתא תתאה) ,ב(
)בר' א,טו( עַל־ה ָ ֑
נשמות צדיקים כדי להוציא לאור כל תעלומה ,לפי ]מלבי"ם[ )ג( הארה על הארץ החמרית למען הברואים.
)בר' א,טו( עַל־ ָה ָ ֑א ֶרץ – אתנח מגביל )בר' א,יז( עַ לָ -ה ָ ֽא ֶרץ – סלוק מגביל את עיקר תפקיד המאורות להארה על הארץ החמרית ולא
הארץ הרוחנית העליונה ,ולא להארה בשאר הבריאה .לפי ]מלבי"ם[ לברואים שיבראו ביום חמישי וששי .יש זמן לאור ויש זמן
לחושך כי זה טוב לברואים .שימוש באנרגיה המופקת מהם לגידול הצמחים ולרפואת האדם .תכלית הבריאה לעשות בה לאורם מצוות
ה' שבתורה ולא לעבוד אותם כאלוהות.
י־טaב:
א ִהים ִכּ ֽ
חשֶׁ  Hוַיַּ ְרא ֱ
וּבין הַ ֹ
ֲה ְב ִדּיל ֵבּין ָהאaר ֵ
וּבלַּ יְ לָ ה ֽוּל ַ
בראשית א,יחְ :ו ִל ְמשֹׁ ל " ַבּיּaם ַ
וּבין ַה ֹחשֶׁ  .Hלא כמו
ֲה ְב ִדּיל ֵבּין הָ אaר ֵ
וּבלַּ יְ לָ ה .זה בעתו וזה בעתוֽ :וּל ַ
]פסיקתא זוטרתא )לקח טוב([ )בר' א,יח( ְו ִל ְמשֹׁל " ַבּיּaם ַ

וּבין ה ָ ַ֑לּיְלָה ,כי אותו עונה על האור וזה עונה על המאורות:
שאמר למעלה )בר' א,יד( ְל ַהבְדִּ֕ יל ֵבּ֥ין הַיּ֖ וֹם ֵ ֣
וּבלַּ יְ לָ ה – פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן בתפקיד שני למודים המסומנים בתוך פי']רמב"ן[ והשונים משני
)בר' א,יח( ְו ִל ְמשֹׁל " ַבּיּaם ַ
הלימודים שהבאנו לעיל ע"פ ]ילק"ש ומלבי"ם[,
וּבלַּ יְ לָ ה  -ענין הממשלה דבר אחר מבלי האורה שהזכיר )מעבר לתפקיד ההארה( ,כי יכלול מה שאמר
]רמב"ן[ )בר' א,יח( ְו ִל ְמשֹׁל " ַבּיּaם ַ
תחלה )בר' א,יד( ְו ָהי֤וּ לְא ֹת ֹ ֙ת וּל ְ֣מוֹעֲדִ֔ ים) ,למוד א( כי יש להם ממשלה בארץ בשנוייה אשר יולידו בה )בדברים הקיימים() ,למוד ב(
וממשלה בהוייה )בהתהוות דברים( ובהפסד )בדברים הקיימים שיבלו ,יתפרקו( בכל השפלים ,כי השמש בממשלתו ביום יצמיח ויוליד
ויגדל בכל החמים והיבשים ,והירח בממשלתו יפרה במעינות ובימים וכל הלחים והקרים .ועל כן אמר סתם )בר' א,יח( ְו ִל ְמשֹׁל " ַבּיּaם
וּבלַּ יְ לָ ה ,כי ממשלת השפלים להם:
ַ
)הרמב"ן מסביר איך רצון ה' פועל דרך מערכות כוכבים על אומות העולם( ויתכן שהממשלה עוד כח אצילות שהם מנהיגי התחתונים ,ובכחם
ימשול כל מושל ,והמזל הצומח ביום ימשול בו ,והמזל הצומח בלילה ימשול בה ... ,והכל בכח עליון ולרצונו ,ולכך אמר )תה' קמז,ה(
ב־כּ ֹ ַח ֝ ִלתְ בוּנ ָ֗תוֹ ֵ ֣אין ִמ ְספָּ ֽר :כי הוא גדול על כולם ורב כח עליהם
גּ ָ֣דוֹל א ֵ
ֲדוֹנ֣ינוּ ו ְַר ֑
וּבלַּ יְ לָ ה ירמוז למנהיגי שני המאורות הגדולים
]רבינו בחיי[ מתחיל מה]-רמב"ן[ הנ"ל וממשיך ועל דרך הקבלה )בר' א,יח( ְו ִל ְמשֹׁל " ַבּיּaם ַ
שהם מושלים ביום ובלילה ,ובכחם ימשול כל מושל ,וכנגדם תמצא בקרבן התמיד שני כבשים בני שנה תמימים ,את הכבש אחד תעשה
בבקר ואת הכבש השני תעשה בין הערבים ... ,וזהו שכתוב) :דברים יז ,ג( "אשר לא צויתי" ,כלומר בשמש ובירח אבל צויתי במנהיגים,
 ...ומכאן יתבאר לך סוד התענית ,בשגם הוא קרבן ,שנתמעט הבשר וחלבו ודמו של אדם ,וע"כ התענית צריך קבלה בזמן ממשלת שני
המאורות ביחד ,וזהו מבעוד יום קודם שתשקע החמה ,וזהו מאמר רב חסדא) :תענית יב א( כל תענית שלא קבלו עליו מבעוד יום לא שמיה
תענית ,ואמר רב חסדא כל תענית שלא שקעה עליו חמה לא שמיה תענית .וכשם שהתענית קרבן כך הדמעה בשעת תפלה קרבן כנגד נסוך
המים עם הקרבנות ,וכן דרשו רז"ל) :ברכות לב ב( שערי דמעה לא ננעלו,
וּבלַּ יְ לָ ה – פשטא מונח זקף-קטן ,פשטא במשמע זמן אחד שבו ע"פ זקף-קטן בתפקיד של שני דברים,
)בר' א,יח( ְו ִל ְמשֹׁל " ַבּיּaם ַ
ממשלת שני המאורות ביחד ,וזהו מבעוד יום קודם שתשקע החמה ,הרוצה להתענות יקבל התענית בזמן זה.
)בר' א,יח( ֽוּל ֲַה ְב ִדּיל – זקף-קטן בתפקיד שני דברים המבדילים בין זמן מצוות יום ובין זמן מצוות לילה והמסומנים בתוך הפי' הבא.
חשֶׁ . ... H
וּבין ַה ֹ
ֲה ְב ִדּיל ֵבּין ָהאaר ֵ
]אמת ליעקב[ )בר' א,יח( ֽ ...וּל ַ
כתב ראב"ע וז"ל) :למוד א( יום התורה משעת צאת השמש עד בואה )למוד ב( והלילה מעת ראות הכוכבים וצדקו האומרים על פי
שלשה עדים עכ"ל .כלומר ,דבעינן שלשה כוכבים כדי שיהיה לילה.
וּבין ַה ֹחשֶׁ  ,Hומפרש )למוד א( כי השמש הוא הקובע את
ֲה ְב ִדּיל ֵבּין הָ אaר ֵ
כוונת הראב"ע הוא לפרש דברי הפסוק) :בר' א,יח( ֽוּל ַ
היום ,וזהו יום התורה) ,למוד ב( והלבנה והכוכבים  -וכמובן שהעיקר הוא הכוכבים  -הם שקובעים את הלילה שמספר הכוכבים הם
שלשה ,והזמן שבינתים עדיין ישנו אור השמש מפני שיראה אור בעבים בין בבוקר ובין בערב... ,
וּבלַּ יְ לָ ה ֽוּל ֲַה ְב ִדּיל– זקף-קטן זקף-קטן ,פעמיים זקף בין שני קיסרים שעשוי לרמז על אחד מהתפקידים הבאים :כעין דבר
)בר' א,יח( ַ
שחוזר וקורה ,היקש ,בנין אב .אפשר להסביר זאת בענין מחזוריות תנועות המאורות למיניהם ,ומה שהביא ]תורה תמימה בראשית
פרק א[ )א,יד( וְ הָ יOוּ ְל ֹא ֹתת " ְוּלמוֹע ֲִדים ְוּלי ִָמים ְושָׁ ִ ֽנים ] -מכאן רמז שמברכין על החמה בתקופתה[נ( ]ירושלמי ברכות פ"ט ה"ב[ :ויש לומר שגם
על כוכבים ומזלות היה צריך לברך על מחזוריותם ברוך עושה מעשה בראשית ,כמו בברכת חמה ועל כוכבי שביט ,אבל רוב העולם
לא בקי בכך ,ובעיקר חשוב לנו מחזור החמה.
י־טaב
א ִהים ִכּ ֽ
ִי־טוֹב הדומה לכתוב ב)-בר' א,יח( וַיַּ ְרא ֱ
]רבינו בחיי[ מתיחס ב)-א,יח( אל )א,ד( ַו ַיּ֧ ְרא א ִ
ֱHה֛ים ֶאת־ה ָ֖אוֹר כּ ֑
סדור המאורות טובה גדולה לבריות ,שהרי העולם השפל הזה הוא מתנהג באור ובחשך ,וכתיב) :איוב ט,ט( ֽע ֹשֶׂה־ ֭ ָעשׁ כּ ְִס֥יל ְוכִי ָ֗מה ְוחַדְ ֵ ֥רי
תֵ ָמֽן ,:כִי ָ֗מה צוננת ְכּ ִס֥יל חם ,ברא זה כנגד זה ,זה מצנן את העולם וזה מחמם את העולם ושניהם מגדלים הצמחים ומבשלים הפירות,
ַתּחַ :ומתוך סדר פעולה זו וסדור המאורות ,בני אדם רואין ומבינין
ִימה אֽוֹ־מֹשְׁכ֖ וֹת כּ ִ ְ֣סיל תְּ פ ֵ ֽ
והוא שכתוב) :איוב לח,לא( ֭ ַהֽתְ ַקשֵּׁר ַמעֲדַ נּ֣ וֹת כּ ָ ֑
כח מעשה הש"י ,ומשבחין ומרוממים אותו ,והוא שכתוב) :ישעיה מ,כו( שְׂאוּ־מ ָ֨רוֹם עֵינ ֵֶיכ֤ם ְוּרא ֙וּ מִי־ב ָ ָ֣רא ֵ֔אלֶּה ,וזהו הטובה ,שמתוך
י־טaב על שם הנס הגדול שעתיד הקדוש ברוך הוא לעשות
שיראו פעולה זו יכירו שהם ברואים ולא יטעו אחריהם .ועוד אמר ִכּ ֽ
במאורות ע"י יהושע ,זהו שכתוב) :יהושע י,יב( ֚ ֶשׁ ֶמשׁ ְבּגִבְע֣ וֹן ֔דּוֹם ְוי ֵ ָ֖ר ַח בְּעֵ ֥ מֶק ַאיָּלֽוֹן :וכתיב) :שופטים ה,כ( ַהכּֽוֹ ָכבִים֙ ִממְּ סִלּוֹתָ֔ ם וגו'.

יעי – מונח מרבה סלוק מגביל ,סה"כ רבוי הגבלות ,כאן הגבלת
יעי :פ )א,יט( יaם ְר ִב ִ ֽ
ב ֶקר יaם ְר ִב ִ ֽ
י־ע ֶרב וַ ֽ יְ ִהי־ ֹ
בראשית א,יט :וַ ֽ יְ ִה ֶ
בריאת המאורות ליום רביעי המוכיח על חידוש העולם .כפי' ]רבינו בחיי[ )בר' א,יח(  ...מוכרח היה להברא המאורות ביום הרביעי אחרי
ת ביום שלישי ומאמר )בר'
בריאת הצמחים ביום השלישי כדי ללמדנו בזה אמתת חדוש העולם ,כי אילו היה מאמר )בר' א,יד( י ִ ְ֤הי מְא ֹר ֹ ֙
א,יא( ַתּֽדְ ֵ ֤שׁא ָה ָא ֶ֙ר ֙ץ ביום רביעי ,היה מתבאר מזה קדמות העולם ,כי לא היו האילנות והצמחים בעולם מכח המאמר רק מכח המאורות
שנבראו כבר שהם המשפיעים כח בכל היוצא מן הארץ ,אבל עתה שהקדים )בר' א,יא( ַתּֽדְ ֵ ֤שׁא ָה ָא ֶ֙ר ֙ץ למאמר )בר' א,יד( י ִ ְ֤הי מְא ֹר ֹ ֙ת זה מופת
גמור על חדוש העולם ,כי בזמן שלא היו מאורות בעולם לפעול בארץ בתנועתם להולידה ולהצמיחה ,גזר הש"י )בר' א,יא( ַ ֽתּ ְד ֵ ֤שׁא ָה ָא ֶ֙ר ֙ץ
והוציאה פירותיה במאמר ,טרם היות כחות המאורות שהן סבה להם בכח הסבה העליונה יתברך.
כ"ד–תשרי–התשפ"ג 19-Oct-22
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמת הורי והורי רעיתי
לעילוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן חיים אריה ויהודית
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל-פה ,התשס"א – התשפ"ג; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף-פסוק )נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; תב֛ יר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
ותפקידם( – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; מהפ֤ ך פשטא֙ – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
טפחא  -קבוצה שממעטים חלק
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; תב֛ יר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א תב֛ יר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א תב֛ יר ֖
קטן –
סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא֙ – פשוט ;1 ,זקף֔ -
֒
זרקא
֘
מפרטיה מענין מסוים; מקף -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים;
ואזלא – סדר,
קדמא ֝
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞ים – יוצא מהענין; ֨
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ) :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא-קטנה֩ = תרסא֩ – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠-גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;
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בראשית א,א )התשפ"ג(

א ִהים יִ ְשׁ ְרצוּ ַה ַמּיִ ם ֶשׁ ֶרץ נֶ פֶ שׁ ַחיָּ ה
ֹאמר ֱ
בראשית א,כ :וַיּ ֶ
א
ֹאמר ֱ
]בראשית רבה )וילנא( פרשה ז סימן א[ )בר' א,כ( וַיּ ֶ

ל־פּנֵ י ְר ִקיעַ ַהשָּׁ ָ ֽמיִ ם:
ְ
ל־האָ ֶרץ עַ
ָ
עaפף עַ
וְ עaף " יְ ֵ

ֱHה֥ים׀ ֲאד ָֹ֗ני ו ֵ ְ֣אין
ִהים יִ ְשׁ ְרצוּ ַה ַמּיִ ם ,כתיב )תה' פו,ח( ֵאין־כּ ָ֖מוָֹ Dבא ִ

כְּ ֽ ַמע ֶ
א ִהים
ֹאמר ֱ
ֲשֽׂי :Dבנוהג שבעולם ב"ו )בשר ודם( צר צורה ביבשה ,אבל הקדוש ברוך הוא צר צורה במים שנאמר )בר' א,כ( וַיּ ֶ
יִ ְשׁ ְרצוּ ַה ַמּיִ ם ֶשׁ ֶרץ נֶ פֶ שׁ ַחיָּ ה.
ֹאמר ֱא ִהים – זקף-קטן בתפקיד שני מאמרות ,מונח מרבה אפיון בלפחות אחד משני המאמרות ,ו/או עוד למודים בתפקיד
)בר' א,כ( וַיּ ֶ
זקף-קטן )שני למודים לפחות פעם אחת נוספת( .כאן מאמר אחד בורא שרץ נפש חיה במים ,מאמר אחד בורא עוף מעופף מהרקק.
ֹאמר ֱא ִהים יִ ְשׁ ְרצוּ הַ ַמּיִ ם – זקף-קטן  ...זקף-קטן בין שני קיסרים )כאן סלוק  ...אתנח( בתפקיד הקש ,בנין אב,
)בר' א,כ( וַיּ ֶ
הקש )א( מבריאת ֶשׁ ֶרץ נֶ פֶ שׁ ַחיָּ ה צורה במים אל השרץ המעופף ,אל השרץ היבשתי כולל האדם .כל הצומח שאינו בעל תנועה ,וכל
בעלי החיות והתנועה אף-על-פי שרוב חומרם מים צורתם מוצקה.
הקש )ב( לקבלת הנפש החיונית בנבראים בעלי נפש חיונית .לפי ]שפת"ח ט[ הבורא צוה למים )חומר( להכין גוף שיקבל את נפש
החיוני שיתן בו הקדוש ברוך הוא ,מוצע לומר שההקש מלמד שהבורא צוה לרקק להכין גוף שיקבל את נפש החיוני שיתן בו
הקדוש ברוך הוא ,ובהקש שכך הבורא צוה ליבשה להכין גוף שיקבל את נפש החיוני שיתן בו הקדוש ברוך הוא,
לענ"ד הבורא יתברך במאמרו למים מכין גופים ונותן בהם נפש חיונית ,ובהקש במאמרו לרקק המרומז בטעם זקף-קטן של מלת )בר'
תּוֹצא הָ @ָא ֶרץ נֶ Oפֶ שׁ
ֵA
א ִIהים
א ִהים מכין גופים מהרקק ונותן בהם נפש חיונית ,ובהקש במאמרו לארץ )בר' א,כד( וַיּ ֹאמֶ ר ֱ
א,כ( וַיּ ֹאמֶ ר ֱ
חַ ָיּה " ְל ִמי ָנהּ מכין גופים מהרקק ונותן בהם נפש חיונית,
]רש"י[ )בר' א,כ( נֶ פֶ שׁ ַחיָּ ה  -שיש בהט חיות] :שפת"ח ט[ קשה לרש"י )בר' א,כ( נֶ פֶ שׁ ַחיָּ ה משמע ְד ַמי ִם הוציאו נפש החיה ,ולקמן כתב
)בר' א,כא( וַיִּ ְב ָרא ֱא ִהים וגו' ,לכך פירש נפש שיהא בה חיות ,כלומר שהמים יכינו את הגוף שיקבל את נפש החיוני שיתן בו הקדוש
ברוך הוא ,וזה שפירש"י לקמן )בר' א,כא( ְו ֵאת כָּ ל-נֶ פֶ שׁ ַה ַחיָּ ה ׀ ,נפש שיש בה חיות וק"ל ,עוד י"ל דקשה לרש"י והלא חיוֹת אח"כ
נבראו מן האדמה ,לכך פירש נפש שיהא בה חיוּת ,ומה שהוצרך לפרש כן עוד )בר' א,כא( ,י"ל לפי שנכתב בה"א הידיעה )הַ חַ יָּ ה(
משמע שהוא חיה ממש ,לכך פירש פעם שנית שאין פירושו כן מדכתב )בר' א,כא( אֲשֶׁ ר  Qשָׁ ְר Aצוּ ַה @ ַמּיִ ם ,ומה שפירש ג"כ ביום החמישי,
לפי שבפירוש נכתב אח"כ )בר' א,כד( וְ ַ ֽחיְ תוֶֹ -א ֶרץ ,א"כ )בר' א,כ( נֶ פֶ שׁ ַחיָּ ה קאי אשרצים:
הסבר ]שפת"ח ט[ אינו כלמוד ]מדרש עקיבא בן יוסף[ שביום ה' נבראו מן המים חיות ועופות ודגים ולמוד זה נתמך ב]-תורה שלמה
תרצו[ ] ...מדרש אסתר רבה פ"ז[ יום חמישי בו נבראו עופות ובהמות  ...יש לומר דאולי היה ידוע להם דאלו המינים היו יכולים
לחיות ביבשה כמו בים  ...עיין ]כלים פי"ז מי"ג[ וב]-חולין קכז [:ומפני זה התחיל בריאתן בחמישי ונגמרו בששי ,ועפ"ז יש לומר הא

דמבואר לק' אות תשי"א דבחמישי ברא כל מיני שקצים ורמשים בין של ים בין של יבשה ותמוה דהרי שקצים ורמשים של יבשה
נבראו ביום ששי ומבואר שם בסדר ]רבה דבראשית[ דביום ששי ברא שאר שקצים ורמשים ...
]מדרש אגדה )בובר([ )בר' א,כ( וַיּ ֹאמֶ ר ֱא ִהים יִ ְשׁ ְרצוּ ַה ַמּיִ ם .אינו אומר יוציאו ,כשם שנאמר בארץ ,לפי שתולדות המים נבראו מיום
ל־האָ ֶרץ .לפי שהעופות
ָ
עaפף עַ
ראשון ,וביום חמישי הוציאוֶ :שׁ ֶרץ נֶ פֶ שׁ ַחיָּ ה .שהעופות נפשותיהם וגופם נבראו מן המיםְ :ועaף " יְ ֵ
נבראו מן הרקק לכך פורחים באויר ,והדגים נבראו מן המים לכך פורחים במים ,לפיכך הדגים באסיפה ,והעופות )שחיטתן ( בסימן
אחד )קנה או ושט( ,והבהמה נבראת מן הארץ לבדה בשני סימ)נ(ים:
ל־פּנֵ י ְר ִקיעַ ַהשָּׁ ָ ֽמיִ ם .הוא
ְ
א ִהים יִ ְשׁ ְרצוּ ַה ַמּיִ ם ֶשׁ ֶרץ נֶ פֶ שׁ ַחיָּ ה .הם הדגים :עַ
]פסיקתא זוטרתא )לקח טוב([ )בר' א,כ( וַיּ ֹאמֶ ר ֱ
האויר של עולם ,כי רקיע השמים הוא כווילון לפני השמים העליונים :שאל קונטריקוס הגמון את ר"י בן זכאי ,כתוב אחד אומר )בר'
ל־האָ ֶרץ וגו' ,אלמא ממיא איברי ,וכתוב א' אומר )בר' ב,יט( ַויּ ִ ֶצ ֩ר ֨ה' ֱאִ֜ Hהים
ָ
עaפף עַ
ְועaף " יְ ֵ
א,כ( יִ ְשׁ ְרצוּ ַה ַמּיִ ם ֶשׁ ֶרץ נֶ פֶ שׁ ַחיָּ ה
שּׁ ַ֔מי ִם ,אלמא מארעא איברי ,א"ל מן הרקק נבראו ,אמר שמואל קפוטקאה תדע לך שהרי
שּׂדֶ ה֙ ְו ֵא ֙ת כָּל־ע֣ וֹף ַה ָ
מִן־הָ ֽ ֲאדָ ָ֗מה כָּל־ ַח ַיּ ֤ת ַה ָ
העופות יש להן קשקשים ברגלים כדגים לפיכך הוכשר שחיטת העוף בסימן אחד או רובו של סימן אחד:

)בר' א,כ( וַיּ ֹאמֶ ר ֱא ִהים יִ ְשׁ ְרצוּ ַה ַמּיִ ם – זקף-קטן בתפקיד שני מאמרות ,מונח מרבה אפיון בלפחות אחד משני המאמרות ,ו/או עוד
למודים בתפקיד זקף-קטן )שני למודים לפחות פעם אחת נוספת( .כאן )למוד א( מרמז שדגי הים הכשרים אפשר לאכלם באסיפה
בלבד .מפסוק "לא תשקצו" נלמד שלא לאכול דגים חיים) .למוד ב( מרמז והעופות )שחיטתן ( בסימן אחד )קנה או ושט(,
)בר' א,כ( נֶ פֶ שׁ ַחיָּ ה – מונח מרבה אתנח מגביל .בסה"כ רבוי הגבלות לעומת נפש חיה של האדם] .מדרש אגדה[ שהעופות נפשותיהם
וגופם נבראו מן המים] :רמב"ן[ כי הדגים גופם ונפשם מן המים בדבר האלהים שהביא להם רוח מן היסודות ,לא כאדם שהפריד גופו

ֽאָדם לְנֶ ֥ ֶפשׁ ַח ָיּ ֽה :ולא הזכיר
מנפשו ,כמו שאמר )בר' ב,ז( ַויּ ִי ֶצ ֩ר ֨ה' ֱאִ֜ Hהים אֶת־הָ ֽאָדָ֗ ם ָע ָפ ֙ר מ ָ ֣
ִן־האֲדָ ָ֔מה ַויּ ִפַּ ֥ח ְבּא ָ ַ֖פּיו נִשׁ ְַמ֣ת ַח ִיּ֑ים וַ ֽי ְִה֥י הָ ָ ֖
בשלישי בצומח נפש כלל ,כי אין כח הגדול נפש ,רק בבעלי התנועה בלבד היא :לצומח יש כח הצומח וכח המצמיח מהארץ ,לכל בעלי
שׁ ַ ֣מת ַח ִיּ֑ים ירמוז לנו הכתוב הזה מעלת הנפש יסודה וסודה ,כי הזכיר
התנועה פרט לאדם יש נפש תנועה בלבד) .בר' ב,ז( ַויּ ִפַּ ֥ח ְבּא ָ ַ֖פּיו נִ ְ
בה שם מלא ,ואמר כי הוא נפח באפיו נשמת חיים ,להודיע כי לא באה בו מן היסודות כאשר רמז בנפש התנועה )לעיל א כ ,כד( ,גם
לא בהשתלשלות מן השכלים הנבדלים ,אבל היא רוח השם הגדול ,מפיו דעת ותבונה ,כי הנופח באפי אחר מנשמתו יתן בו .וזהו
שׁ ַ ֖מת שׁ ַ ַ֣דּי תְּ בִינֵ ֽם :כי היא מיסוד הבינה בדרך אמת ואמונה... ,
ַ־היא ֶבאֱנ֑ וֹשׁ ְונִ ְ
שנאמר )איוב לב,ח( ֭ ָאכֵן ֽרוּח ִ ֣
ודע כי המתחכמים במחקר חלקו באדם .מהם יאמרו )ראב"ח הנשיא ,ראב"ע שמות כג כה( כי באדם שלש נפשות ,נפש הגדול כצומח,
או תאמר בזו נפש הגדול ,ובו עוד נפש התנועה שהזכירה הכתוב )לעיל א כ  -כד( בדגים ובחיה ובכל רומש על הארץ ,והשלישית
הנפש המשכלת .ומהם יאמרו )שמונה פרקים להרמב"ם פ"א( כי זאת הנפש אשר באדם מפי עליון ,בה ימצאו שלש הכחות האלה,
ורק היא יחידה ... .אבל אונקלוס אמר והות באדם לרוח ממללא .נראה שדעתו כדברי האומרים שהם נפשות שונות וזאת הנפש
המשכלת אשר נפחה השם באפיו היתה בו לנפש מדברת .וכן נראה לי מדעת רבותינו,
ֹאמר ֱא ִהים – זקף-קטן בתפקיד שני למודים אחרים ע"פ ]אוצר מדרשים )אייזנשטיין( מדרש עקיבא בן יוסף ,רבי עמוד
)בר' א,כ( וַיּ ֶ

] [431בתי מדרשות חלק ב מדרש ר"ע  [...את זה המדרש דרש ר' עקיבא בן יוסף ע"ה דורש כתרי אותיות על התגין ועל הזיינין ועל
אותיות גלולות גדולות וקטנות) ... .ה'( )האות( ה"א )בתורה( יש לה ג' זיינין )=תגים( מלעיל )בגגה( לפי שביום ה' נבראו מן המים חיות
כ"ד–תשרי–התשפ"ג 19-Oct-22
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמת הורי והורי רעיתי
לעילוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן חיים אריה ויהודית
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל-פה ,התשס"א – התשפ"ג; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף-פסוק )נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; תב֛ יר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
ותפקידם( – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; מהפ֤ ך פשטא֙ – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
טפחא  -קבוצה שממעטים חלק
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; תב֛ יר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א תב֛ יר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א תב֛ יר ֖
קטן –
סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא֙ – פשוט ;1 ,זקף֔ -
֒
זרקא
֘
מפרטיה מענין מסוים; מקף -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים;
ואזלא – סדר,
קדמא ֝
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞ים – יוצא מהענין; ֨
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ) :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא-קטנה֩ = תרסא֩ – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠-גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

ועופות ודגים ,ועוד ה' מזויינת בג' זיינין כנגד מלאכים ושרפים ואופנים.
עaפף ב' בתנ"ך )א( הכא )ב(
נושא המלאכים וגו' עשוי להיות קשור ע"פ ]תורה שלמה תרפט[ ]מסורה גדולה[ למלת )בר' א,כ( יְ ֵ
ו,ב( שׂ ְָר ִ֨פים עֹמ ִ ְ֤דים׀ מ ִַ֙מּ ַעל֙ ֔לוֹ ֵ ֧שׁשׁ ְכּנָפַ ֛ י ִם ֵ ֥שׁשׁ ְכּנ ַ ָ֖פי ִם לְאֶ ָ ֑חד ִבּשׁ ַ ְ֣תּי ִם׀ יְכ ֶ ַ֣סּה ָפ ָ֗ניו וּבִשְׁ ַ ֛תּי ִם יְכַסֶּ ֥ה ַרגְ ָל֖יו וּ ִבשְׁתַּ ֥ י ִם י ְעוֹפֵ ֽף:
כאן נבוא לפנימיות התורה ]זוהר ח"א יב] [:פירוש הסולם לזוהר  -הקדמה מאמר פקודא חמישאה אות רטו[

)ישע'

פקודא חמישאה וכו' :המצוה החמישית .כתוב) ,בר' א,כ( יִ ְשׁ ְרצוּ ַה ַמּיִ ם ֶשׁ ֶרץ נֶ פֶ שׁ ַחיָּ ה .במקרא הזה יש שלש מצות ,אחת ,לעסוק
בתורה ,אחת ,לעסוק בפריה ורביה ,ואחת ,למול לשמונה ימים ולהעביר משם את הערלה .וצריך לעסוק בתורה ולעמול בה בכל יום,
לתקן נפשו ורוחו] .שם אות רטז[ דכיון דבר נש וכו' :מכיון שהאדם עוסק בתורה ,הוא מתתקן בנשמה אחרת קדושה ,שכתוב) ,בר'
א,כ( ֶשׁ ֶרץ נֶ פֶ שׁ ַחיָּ ה .שפירושו ,נפש מחיה ההיא הקדושה ,שהיא )ספירת( המלכות )דאצילות( ,כי כשהאדם אינו עוסק בתורה ,אין לו
נפש קדושה ,הקדושה שלמעלה אינה שורה עליו ,וכשהוא עוסק בתורה ,באותו הרחש שדובב בה ,זוכה ל)-בר' א,כ( נֶ פֶ שׁ ַחיָּ ה ההיא,
ולהיות כמלאכים הקדושים) .בר' א,כ( ֶשׁ ֶרץ – טפחא בתפקיד שנוי המעביר את נושא החיות הגופנית )רמב"ן בשם ת' אונקלוס ש ֶָרץ-
תנועה( של כל חי המשרת את האדם אל מטרת בריאת האדם אל הרחש שדובב )מניע( שפתי הלומד בתורה ומשרה עליו נֶ פֶ שׁ מַ -חיָּ ה
מקדושה דמלכות דאצילות.

ועוד בפנימיות התורה ע"פ ]זוהר ח"א לד,א; סולם אות תה[ )בר' א,כ( יִ ְשׁ ְרצוּ ַה ַמּיִ ם – זקף-קטן בתפקיד שני מיני מים ,אמר רבי חייא
אמר עלאי )א( רמז למים עליונים )ב( מים תחתונים .מים עליונים היא ספירת הבינה )שהיא בראש קו שמאל ותחתיה מידת גבורה – מדת
)בר' א,כ( וַיּ ֹאמֶ ר

ֽאָדם לְנֶ ֥ ֶפשׁ ַח ָיּ ֽה :אלו נשמות זו"ן
ֱא ִהים( המולידה נֶ פֶ שׁ ַחיָּ ה של אדם קדמאה כנאמר )בר' ב,ז( וַ ֽי ְִה֥י ָה ָ ֖

הדין הרמוזה בשם
ל־האָ ֶרץ אלין שליחי עלאין דאתחזון לבני נשא בחיזו דבר נש )במראה אדם ,כמו שלשה
ָ
עaפף עַ
)=ספירות חג"ת נהי"מ() ,בר' א,כ( ְועaף " יְ ֵ
ל־האָ ֶרץ בגין דאית אחרנין דלא אתחזון אלא ברוחא ממש לפום סכלתנו דבני
ָ
עaפף עַ
המלאכים שבאו לאברהם( ,משמע דכתיב יְ ֵ
נשא),מפני שיש שליחין עלאין שמתגלים רק בהשגה שכלית רוחנית של בני אדם )צדיקים( שנשמותיהם נולדים ממים תחתונים של זו"ן
ל־האָ ֶרץ – זקף-קטן רמז לשני אופני התגלויות של שליחין עילאים לאדם השוכן
ָ
ל־האָ ֶרץ ,עַ
ָ
עaפף עַ
)= חג"ת נהי"מ() .בר' א,כ( ְועaף " יְ ֵ
ל־האָ ֶרץ – מקף כבורר בין משמע מעל ובין משמע התגלות לאדם.
ָ
על-הארץ )א( כמראה אדם )ב( כמראה בהשגה שכלית רוחנית .עַ
במסקנה מ]-מדרש הגדול[ )בר' א,כ( וְ עaף " – פשטא בתפקיד אחד יחיד ,כל בעל חיים מעופף בעל תכונה של הדר באויר ,בארץ ,ויש
מהם החיים על במים.
ל־פּנֵ י ְר ִקיעַ ַהשָּׁ ָ ֽמיִ ם:
ְ
ל־האָ ֶרץ עַ
ָ
עaפף עַ
וְ עaף " יְ ֵ

א ִהים יִ ְשׁ ְרצוּ ַה ַמּיִ ם ֶשׁ ֶרץ נֶ פֶ שׁ ַחיָּ ה
ֹאמר ֱ
בראשית א,כ :וַיּ ֶ

ֹאמר ֱא ִהים יִ ְשׁ ְרצוּ ַה ַמּיִ ם כחמישי היו מהענין אנשי
]תורה שלמה תרעח[ ]ירושלמי תענית כז[ ]ירושלמי תענית )וילנא( כא,ב[ וַיּ ֶ
א ִהים יִ ְשׁ ְרצוּ ַה ַמּיִ ם ֶשׁ ֶרץ נֶ פֶ שׁ ַחיָּ ה
ֹאמר ֱ
המשמר על המעוברות שלא יפלו ועל המיניקות שלא ימותו בניהן וַיּ ֶ
עaפף ,אלמא ממים אברו,
]תורה תמימה )=תו"ת([ )בר' א,כ( יִ ְשׁ ְרצוּ ַה ַמּיִ ם  -כתוב אחד אומר יִ ְשׁ ְרצוּ ַה ַמּיִ ם ֶשׁ ֶרץ נֶ פֶ שׁ ַחיָּ ה ְועaף " יְ ֵ
שּׁ ַ֔מי ִם ,,אלמא מארעא אברו ,הא כיצד ,מן הרקק
וכתוב אחד אומר )בר' ב,יט( ַויּ ִ ֶצ ֩ר ֨ה' ֱאִ֜ Hהים מִן־הָ ֽ ֲא ָד ָ֗מה כָּל־ ַח ַיּ֤ת ַהשָּׂדֶ ה֙ ְו ֵא ֙ת כָּל־ע֣ וֹף ַה ָ
נבראו ]חולין כ"ז ב'[] :תו"ת נג[ כלומר ממקום שיש בו מים ויבשה .ואפשר לומר דרקק נקראו המים הנקרשים באגמים ובבצות ע"י
האדים העולים מהם וחום השמש תלהט עליהם עד שנעשו גס וגוש ,והמקום הזה מורכב מעפר וממים ,ולכן יש לעופות תכונה
מורכבת מבהמה ומדגים ,כי בעוד שחיים הם על הארץ כבהמה יראו על רגליהם סימני דגים:
)בר' א,כ( ֶשׁ ֶרץ נֶ פֶ שׁ ַחיָּ ה  -תניא ,אנשי משמר היו מתענין בכל יום ,בחמישי היו מתענין על המעוברות שלא תפלנה ועל המיניקות
שלא ימותו בניהן] ,על שם שנאמר בו[ וַיּ ֹאמֶ ר ֱא ִהים יִ ְשׁ ְרצוּ ַה ַמּיִ ם ֶשׁ ֶרץ נֶ פֶ שׁ ַחיָּ ה ]ירושלמי תענית פ"ד ה"ג[:
]תו"ת נד[ ענין דרשא זו נתבאר לעיל בפסוק ו' אות ל"ז ,יעו"ש וצרף לכאן:
)בר' א,ו( וַיֹּ֣אמֶר אֱִ֔ Hהים י ְִה֥י ָר ִ ֖קי ַע ] -תו"ת לז[ אנשי משמר ענינם ידוע שהם שומרים משמרת הקודש בבית המקדש ומהם בוררים אנשים
מיוחדים שיהיו שלוחי כל ישראל להקרבת קרבנות צבור ,ונקראים אנשי מעמד על שם שעומדים על הקרבן בשעה שנקרב ]וע' לפנינו
בפ' פינחס בר"פ תמידין[ והם מתענין ומתפללין על צרכי בני ישראל ושלומם .ומה שאמר מתענין בכל יום ,לאו דוקא בכל יום ממש
אלא ברוב ימי השבוע ,בשני בשלישי ברביעי ובחמישי ]ע' תענית כ"ו א'[ ,ובכל ימי השבוע קורין בתורה במעשה בראשית משום
דבזכות הקרבנות העולם מתקיים ]ע' תענית כ"ז ב'[ .ומפרש טעמי התעניות ,כי בשני היו מתענין על מפרשי ימים שיעברו בשלום,
משום דכתיב בי' יהי רקיע בתוך המים ,ופירש"י בתענית כ"ז ב' וצריך להזכיר ולרצות על הדבר ,עכ"ל .ובשלישי היו מתענין על
יוצאי דרכים ע"ש שנאמר בו יקוו המים וגו' ותראה היבשה ,כלומר שתהא היבשה ראויה להולכים שלא יפלו בפחתים ולא יזוקו מפני
חיות רעות ,וברביעי מתענין על התינוקות שלא תעלה אסכרה לתוך פיהם משום דכתיב בי' והיו למארת וכתיב מארת חסר ווי"ן
שענינו לשון מארה וקללה ,ואותו יום צריך רחמים ביחוד על מחלת האסכרה משום דאמרו )שבת ל"ג א'( אסכרה באה על עון לשון
הרע ,וביום הרביעי הי' עון הראשון ללה"ר בזה שרגנה הלבנה על החמה לפני הקדוש ברוך הוא אי אפשר לשני מלכים שישתמשו
בכתר אחד ,כפי שיבא לפנינו לקמן פסוק ט"ז ,ובחמישי היו מתענין על מעוברות שלא תפלנה ועל המיניקות שלא ימותו בניהן ,על
שם דכתיב בי' )בר' א,כ( יִ ְשׁ ְרצוּ ַה ַמּיִ ם ֶשׁ ֶרץ נֶ פֶ שׁ ַחיָּ ה:
נאמר ב]-ספרא תזריע פרשה א[ )ו( אין לי אלא )עוברי אדם( בני תשעה בן שמנה בן שבעה בן ששה בן חמשה מנין תלמוד לומר )וי' תז'
יב,ב( ְוי ְָל ָדה ז ָָכר כל שתלד או ְוי ְָל ָדה אין לי אלא הוולד )עובר בעל צורת אדם )חיתוך איברים(( ,מנין )עוברי אדם שאין להם צורת אדם(
המפלת סנדל או שיליא ושפיר מרוקם והיוצא מחותך תלמוד לומר )וי' תז' יב,ב( ִכּי ַתזְ ִריעַ ְוי ְָל ָדה כל זרע שתלד) .ז( יכול המפלת כמין
דגים וחגבים ושקצים ורמשים תהא טמאה תלמוד לומר ז ָָכר )טט – טעם סלוק מגביל ללמד( מה זה מיוחד שיש בו מצורת האדם ,יצאו
אילו שאין בהם צורת האדם.
ע"פ ]ספרא תזריע פרשה א[ העובר של בעלי החיים בהוצרותו הוא כעין מים ,עם חלוף הזמן הוא שפיר מרוקם המתעבה וניכר בו
ראש וחיתוך גפיים .הוא נדמה לכעין שרץ המים כעין ) .בר' א,כ( יִ ְשׁ ְרצוּ הַ ַמּיִ ם ֶשׁ ֶרץ נֶ פֶ שׁ ַחיָּ ה:

כ"ד–תשרי–התשפ"ג 19-Oct-22
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמת הורי והורי רעיתי
לעילוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן חיים אריה ויהודית
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