ב"ה טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל-פה ,התשס"א – התשפ"ב; 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 שההלכה חלה
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
֘
רק על חלק מפרטיה; 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
סלוק ללא טפחא לפניהן ,ללא טעם טפחא מלמד כי אין כאן אף תפקיד דרשתי של טעם טפחא .אין כאן שנוי משמעות או הלכה
אתנח או ֽ

1.1

בראשית וירא יח,א

בראשית וירא חי,אַ :ויּ ֵָרא אֵ לָ יו ה' ְבּאֵ נֵ י ַמ ְמ ֵרא

א ֶהל ְכּ ֹ!חם ַהיּֽ וֹם׃
ְו %הוּא י ֵֹשׁ!ב פֶּ ַתחָ -ה ֹ

]גנזי המלך וירא התשס"ח מדור הלכה[ מביא בשם רבי יצחק מאמסטרדם )שהיה גר ומינוהו להיות חבר בבית הדין של העיר( שדרש

שהנפסק ב]-שו"ע יו"ד סי' רסח סעיף ג[ ,כל ענייני הגר  ...צריך שיהיו בשלשה כשרים לדון ] ...סעיף ד[ הואיל וטבילת גר צריך בית
דין של שלשה וגו' מקורו בפסוק זה .הדרשה בעיקרה היא שאברהם אבינו ,הגר הראשון ,לא יכל להתגייר בפני שלושה שלא היו עדיין
ֹשׁב פֶּ ַתחָ -ה ֹא ֶהל 'י ֵֹשׁ!ב' כתיב :בקש לעמוד ,אמר לו הקדוש ברוך הוא :שב ,ואתה סימן לבניך,
שלושה ישראלים לפניו .ופי' ]רש"י[ י ֵ !
ת־אל[ .ושאל רבי יצחק מה
שאני עתיד להתיצב בעדת הדיינין והן יושבין) ,ראה ]בר"ת מח[( ]שנאמר) :תה' פב,א( <א; ִ֗הים נִצָּ ֥ב ַבּעֲדַ ֵ ֑
פירוש הדברים ומדוע נאמרו )ע"י( רש"י דווקא כאן? אלא משום שא"א לא יכל להתגייר בפני שלושה אמר לו הקב"ה שאצלו מספיק
שהקב"ה יעמוד אבל סימן תתן לבניך שממך והלאה "עתיד אני להתיצב בעדת דיינים" .רק עדה של שלושה דיינים יוכלו לגייר.

טט – עדה – משמעותה עשרה אנשים כנלמד מבמדבר פר' שלח .אפשר כי הרמז לשלשה דיינים נמצא ב)-בר' וירא יח,ב( וַיִּ ָשּׂא עֵ ינָיו ַו ַיּ ְרא
 מהפך פשטא זקף-קטן ְו ִהנֵּה ְשׁ ָשׁ /ה ֲאנ ִָשׁים  -פשטא מונח זקף-קטן ,תבנית פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים )כאן סלוק אתנח(,בתפקיד כעין היקש ללמד כי הנאמר ְשׁ ָשׁ/ה ֲאנ ִָשׁים נִ צָּ ִבים עָ ָליו הם הנצבים על הגר בשעת טבילה כפסק ה]-שו"ע יו"ד סי' רסח סעיף

ד[ הואיל וטבילת גר צריך בית דין של שלשה וגו' וכן להקיש מהנצבים על הטבילה לכל ענייני הגר ,שבית דין לגיור יהיה של שלושה
דיינים ,וזה מצמצם את המושג עדה לשלושה אנשים .בהסבר ל)-בר' וירא יח,ב( בדרך אגדה נמצא תפקיד של דבר החוזר וקורה לתבנית
פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים.
בר ֵמ ַע!ל עַ ְב ֶ ֽדּ4׃
ע ֹ
אתי ֵחן ְבּעֵ ינֶי 4אַ ל-נָ !א ַת ֲ
ֹאמר אֲד ָנ2י ִאםָ -נ7א ָמ ָצ ִ
מהפסוק )בר' וירא יח,ג( וַיּ ַ
משם אדנות המכיל אותיות דן )ראה רמב"ן שמות( אפשר שיש מקום ללמוד לענין דיינים
תּ ַחת ָה ֵעֽץ׃
יכם ְו ִ ֽהשָּׁ עֲנוּ ַ !
מהפסוק )בר' וירא יח,ד( י ַ ֻֽקּח-נָ /א ְמעַ טַ -מיִ ם ְו ַרחֲצוּ ַרגְ לֵ ֶ
אפשר שיש מקום ללמוד על ישיבת בית דין כמו בדבורה והיא יושבת תחת התומר.
ָשׁים נִ צָּ ִבים עָ ָליו
אנ ִ
בראשית וירא יח,ב :וַיִּ ָשּׂא עֵ ינָיו ַו ַיּ ְרא ְו ִהנֵּה ְשׁ ָשׁ/ה ֲ
א ֶהל וַיִּ ְשׁ ַתּחוּ ָ ֽא ְרצָ ה׃
אתם ִמ ֶפּ ַ/תח ָה ֹ
ַו ַ 2יּ ְרא וַיָּ ָרץ ִל ְק ָר ָ
)יח,ב( וַיִּ ָשּׂא עֵ ינָיו ַו ַיּ ְרא  -מהפך פשטא זקף-קטן ְו ִהנֵּה ְשׁ ָשׁ/ה ֲאנ ִָשׁים  -פשטא מונח זקף-קטן ,תבנית פעמיים זקף בין שני קיסרים.

בהסבר ל)-יח,א( דרשנו מקרא זה ללמוד ממנו לשלשה דיינים בבית דין לגיור .כאן נלמד לפשט של הכתוב  -פעמיים זקף-קטן בין שני
ֲרי ר ִ ֹֽאי׃ ...
יתי אַ ח ֵ !
ה  %ם ָר ִא ִ
קיסרים ,חוזר וקורה ביקורי מלאכים בבית אברהם ,וזה מתואם עם פי' ]רש"י[ )בר' לך-לך טז,יג( הֲגַ !ם ֲ
)אמרה הגר( שאף הלום במדברות ראיתי שלוחו של מקום אחר רואי אותם בביתו של אברהם ששם הייתי רגילה לראות מלאכים וגו'

אתם .מעיקרא אתו קמו עליה )מתחילה באו ועמדו עליו(  ,כי חזיוהו דהוה ליה
]בבלי בבא מציעא פו,ב[ נִ צָּ ִבים עָ ָליו ַו ַ 2יּ ְרא וַיָּ ָרץ ִל ְק ָר ָ
צערא ,אמרו :לאו אורח ארעא למיקם הכא) .כיון שראו שהוא בצער  -כאב ,לאמרו אין זה דרך ארץ לעמוד כאן ,היינו להטריחו בשעת צערו(
נִ צָּ ִבים – טפחא ) = טרחא( ,בתפקיד שנוי ורבוי ,שבד"כ אברהם אבינו טרח בלי הגבלה באורחים ,עָ ָליו – אתנח ,מגביל אבל כיון
שראוהו שהוא בצער הגבילו עצמם מלבוא אליו אמרו שילכו ולא יטריחוהו.
בר ֵמ ַע!ל עַ ְב ֶ ֽדּ4׃
ע ֹ
אתי ֵחן ְבּעֵ ינֶי 4אַ ל-נָ !א ַת ֲ
ֹאמר אֲד ָנ2י ִאםָ -נ7א ָמ ָצ ִ
בראשית וירא יח,ג :וַיּ ַ
]בבלי בבא מציעא פו,ב[ נפק איהו )יצא אברהם אבינו( ,חזייה להקדוש ברוך הוא דקאי אבבא )ראה הקב"ה עומד על הפתח( ,היינו דכתיב
)בר' וירא חי,ג( אַ ל-נָ !א ַת ֲע ֹבר ֵמ ַע!ל עַ ְב ֶ ֽדּ4׃ כיון דחזא דקא אסר ושרי )כיון שראה הקב"ה כי א"א חובש ומתיר תחבושת פצעו מהמילה(  ,אמר:
לאו אורח ארעא למיקם הכא )אמר הקב"ה לא דרך ארץ לעמוד כאן ,הכוונה שיעזב את א"א( ,היינו דכתיב )בר' וירא חי,ב( וַיִּ ָשּׂא עֵ ינָיו ַו ַיּ ְרא
אתם מעיקרא אתו קמו עליה )מתחילה באו ועמדו עליו(  ,כי חזיוהו דהוה ליה
ָשׁים נִ צָּ ִבים עָ ָליו ַו ַ 2יּ ְרא וַיָּ ָרץ ִל ְק ָר ָ
אנ ִ
ְו ִהנֵּה ְשׁ ָשׁ /ה ֲ
צערא ,אמרו :לאו אורח ארעא למיקם הכא) .כיון שראו שהוא בצער  -כאב ,אמרו אין זה דרך ארץ לעמוד כאן ,היינו להטריחו בשעת צערו(
]רש"י עה"ת[ )ג( וַיּ ֹא ַמר אֲד ָנ2י ִאםָ -נ7א וגו'  -לגדול שבהם אמר ,וקראם כולם אדונים ,ולגדול אמר :אַ ל-נָ !א ַת ֲע ֹבר ֵמ ַע!ל עַ ְב ֶ ֽדּ,4

וכיון שלא יעבור הוא ,יעמדו חבריו עמו; ובלשון זה הוא חול.
דבר אחר :קודש הוא; והיה אומר להקדוש ברוך הוא להמתין לו עד שירוץ ויכניס את האורחים.
ואע"פ שכתוב אַחַ ר "וירץ לקראתם" )לעיל,ב( ,האמירה  -קודם לכן היתה; ודרך מקראות לדבר כן ,כמו שפירשנו אצל "לא ידון
רוחי" )בר' ו,ג( ,שנכתב אַחַ ר "ויולד נח" )בר' ה,לב( ,ואי איפשר לו ,אלא אם כן קֹ ֶדם גזירה עשרים שנה .ושתיהן הלשונות בבראשית
רבה )לפנינו רק לשון חול :מח,י .וראה שבועות לה,ב(.
ָמיו ֵמ ָא!ה ְועֶ ְשׂ ִרים שָׁ נָ ֽה׃
רוּחי בָ אָ ָדם ְלעֹ לָ ם ְבּשַׁ גַּ ם /הוּא ָב ָשׂר וְ ָהי/וּ י ָ
ִ
/אמר 2ה' ֽל ֹא-י ָ7דוֹן
בראשית נח ו,ג ]ג[ וַיּ ֹ ֶ
ֽל ֹא-י ָ7דוֹן – קדמא ,כפי' רש"י והיו ימיו וגו'  -עד מאה ועשרים שנה אאריך להם אפי ,ואם לא ישובו אביא עליהם מבול .ואם

תאמר :משנולד יפת עד המבול אינו אלא מאה שנה!? אין מוקדם ומאוחר בתורה; כבר היתה גזירה גזורה עשרים שנה קודם
שהוליד נח תולדות; וכן מצינו בסדר עולם )סע"ר כח( .יש מדרשי אגדה רבים ,ב'לא ידון' ,אבל זה ציחצוח פשוטו.
נסביר את ]בבלי בבא מציעא פו,ב[ ואת פי' ]רש"י עה"ת[ בעזרת תבניות טעמי המקראות ,על הסדר של הגמרא.
אברהם אבינו יצא לחפש אורחים וראה בתחילה את הקב"ה על הפתח והוא כנראה מתמהמה להיכנס ,כי ראה את אברהם אבינו חובש פצע
המילה .בטרם שאברהם אבינו מספיק לפנות לקב"ה הוא מבחין בשלושה אנשים שגם הם מתמהמים מלהיכנס ואפילו נראים כעוזבים כדי
לא להטריח את אברהם אבינו בשעת צער כאבו.
אברהם אבינו פועל על פי הסדר הנלמד ב-בבלי שבת קכז,א והמשולב להלן.
ֹאמר –חצי פסוק ללא טפחא אתנח ,להגביל לאמירה אחת בלבד ,המכוונת לקב"ה ומלת אדנ-י היא
)סלוק )סוף פסוק( קודם( )חי,ג( וַיּ ַ
קודש ,אבל היא גם נשמעת לשלושה האנשים ומובנת על ידם כפניה לגדול שבהם או לשלושתם אדונים שלי ואזי זהו לשון של חול.
ט"ז–חשון–תשפ"ב 22-Oct-21
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמת הורי והורי רעיתי
לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן בן חיים אריה ויהודית י"ח
מר-חשון
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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"ב; 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 שההלכה חלה
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
֘
רק על חלק מפרטיה; 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;

אתי ֵחן – קדמא מהפך פשטא ,בתפקיד כתוב המלמד על חבירו שלפניו ,ללמד שכאשר מלת אדנ-י קודש ,אברהם אבינו מבקש
ִאםָ -נ7א ָמ ָצ ִ
מהקב"ה להמתין לו עד שיטפל באורחים ,כנלמד ב]-בבלי שבת קכז,א[  ...אמר רב יהודה אמר רב :גדולה הכנסת אורחין מהקבלת פני

אתי חֵ ן ְבּעֵ ינֶי 4אַ ל-נָ !א ַת ֲע ֹבר וגו' .אמר רבי אלעזר :בא וראה ,שלא כמדת
ֹאמר אֲד ָנ2י ִאםָ -נ7א ָמ ָצ ִ
שכינה ,דכתיב )בר' וירא חי,ג( וַיּ ַ
הקדוש ברוך הוא מדת בשר ודם :מדת בשר ודם  -אין קטן יכול לומר לגדול המתן עד שאבא אצלך ,ואילו בהקדוש ברוך הוא כתיב
אתי וגו'..
ֹאמר אֲד ָנ2י ִאםָ -נ7א ָמ ָצ ִ
וַיּ ַ

אתי ֵחן – קדמא מהפך פשטא ,בתפקיד כתוב המלמד על חבירו שלפניו ,ללמד שכאשר מלת אדני חול ,אברהם אבינו מזמין
ִאםָ -נ7א ָמ ָצ ִ
שלושה האנשים להתארח.
ִאםָ -נ7א – קדמא ,ללמד כמסקנת רש"י עה"ת שאין סדר הכתובים על סדר האירועים בזמן .עכשו נסדר הכתובים כסדר האירועים כנאמר ב-
ָשׁים נִ צָּ ִבים
אנ ִ
]בבלי בבא מציעא פו,ב[ אברהם אבינו ראה הקב"ה ובטרם פנותו אליו קורה )יח,ב( וַיִּ ָשּׂא עֵ ינָיו ַו ַיּ ְרא ְו ִהנֵּה ְשׁ ָשׁ/ה ֲ
בר ֵמ ַע!ל עַ ְב ֶ ֽדּ4׃ ,ואח"כ )יח,ב( מהאתנח ועד
ע ֹ
אתי ֵחן ְבּעֵ ינֶי 4אַ ל-נָ !א ַת ֲ
ֹאמר אֲד ָנ2י ִאםָ -נ7א ָמ ָצ ִ
עָ ָליו עד האתנח ואח"כ )יח,ג( וַיּ ַ
אתם ִמ ֶפּ ַ/תח ָה ֹא ֶהל וַיִּ ְשׁ ַתּחוּ ָ ֽא ְרצָ ה׃ .
הסילוק ַו ַ 2יּ ְרא וַיָּ ָרץ ִל ְק ָר ָ
ֲשׂי עֻ גֽ וֹת׃
וּשׁי ַוע ִ !
סלֶ ת ל ִ
ֲרי ְשׁ שׁ ְס ִאים ֶ /ק ַמח ֹ
אמר ַמה ִ G
אהֱלָ ה אֶ ל-שָׂ ָרה ו ַ2יּ ֹ ֶ
בראשית וירא יח,ו :וַיְ ַמ ֵהFר אַ ְב ָר ָה%ם ָה ֹ
אמר – רביע ,רמז ל] -בראשית רבה פר' מה[ רבנן אמרו ארבע מידות נאמרו בנשים גרגרניות צייתיניות עצלניות קנאות ... ,ר'
ו ַ2יּ ֹ ֶ
יהושע בר נחמיה אמר אף איסטטניות ודברניות ... ,ר' לוי אמר אף גנבות ופרסניות] ,ספר חסידים[ – צרת עין באורחין
ַמה ִ ֲGרי ְשׁ שׁ ְס ִאים – גרשיים מהפך פשטא ,כעין יצא להקל ולא להחמיר ,הכתוב מלמד מה אמר אברהם ,תבנית הטעמים מרמזת לשאלת

שרה האם להביא קמח שאיכותו פחותה משל סולת וקל יותר להכינו.יוסבר ע"פ בבלי בבא מציעא פז ,א כתיב )בראשית יח( קמח וכתיב
סלת! אמר רבי יצחק :מכאן שהאשה צרה עיניה באורחים יותר מן האיש .ופי' תורת חיים בבלי ב"מ פז,א מלמד שהאשה עיניה צרה
באורחין .וא"ת אימא איפכא הוא אמר קמח והיא סולת וי"ל דאברהם לא אמר לשרה אלא ַמה ִ ֲGרי ְשׁ שׁ ְס ִאים סתמא ותו לא והא
דנקט קרא ד/ ֶ -ק ַמח ֹסלֶ ת משום דשרה היתה שואלת לאברהם אם ְשׁ שׁ ְס ִאים ֶ /קמַ ח קאמר והשיב לה ֹסלֶ ת קאמינא ש"מ דאשה
עיניה צרה באורחין כיון דלא נטלה סולת מעצמה .טט – ְס ִאים פשטא עוצר בדברי אברהם/ ֶ ,ק ַמח מונח טעם מחבר ואינו עוצר כנדרש
על שרהֹ ,סלֶ ת זקף-קטן עוצר כמענה אברהם .הדרשה על שרה תלמד שהיא הוסיפה לדברי אברהם ואברהם החזירה אל כוונתו המקורית.
ֵיהם
וּבןַ -ה ָבּ ָקר א ֲֶשׁ/ר עָ שָׂ ה וַיִּ ֵתּן ִל ְפנ ֶ
לב ֶ
בראשית וירא יח,ח :וַיִּ ַ7קּח ֶח ְמ ָHאה ְו ָח ָ 2
ֹאכלוּ׃
תּ ַחת ָה ֵעץ וַיּ ֵ ֽ
יה%ם ַ !
ְו ֽהוּא-עֹ ֵמFד עֲלֵ ֶ
יה%ם – דרגא תביר ,אפשר ש-דרגא תביר מיצגים את הצמצום של המלאכים להתלבשותם כביכול בגופים נראים ,תבנית
ְו ֽהוּא-עֹ ֵמFד עֲלֵ ֶ

המופיעה במקראות אחדים בהקשר לצמצום הא-לקות להתגלות לבני ישראל.
יה%ם אלא על דמיון התלבשותם של המלאכים בגופים
יה%ם – תביר ,בתפקיד לא ממש עֲלֵ ֶ
עֲלֵ ֶ
יה%ם  -התלבשותם בגופים נדמתה לאברהם אבינו כאוכלים.
ֹאכלוּ׃ – סלוק ,מגביל לומר שמה ש-עֲלֵ ֶ
וַיּ ֵ ֽ
יה%ם ַ !תּ ַחת ָה ֵעץ – דרגא תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חל הענין או מצטרפים לענין) .א( ע"פ ב"ר פ'
עֹ ֵמFד עֲלֵ ֶ
מח אימתו מוטלת עליהם מיכאל מירתת גבריאל מירתת) ,ב( הפרטים הן ע"פ תורת המנחה פרשת וירא  /דרשה ט עמוד  56מצות

הכנסת אורחים נלמדת מאברהם אבינו להקדים בשלומם ,ולהרגיעם ,ולהאכילם ולהשקותם  ,ולהראותם ותרנות

ַ !תּ ַחת ָה ֵעץ – מרכא טפחא ,יתור לרבות כי אפשר לא לכתוב מלים אלה) .א( אפשר ע"פ זוהר ח"א )בראשית( פר' וירא קב,ב שכשם
שא"א בדק כל הבאים אליו באמצעות העץ האם הוא עע"ז ו/או טמא כך גם בדק את המלאכים תחת העץ שהוא  .עץ חיים ואמונת ה'
כנדרש להלן; )ד( עדיף טרחת האורחים בעצמו כללי המצוות גוף )ה( רבוי טרחה באורחים תורת המנחה פרשת וירא  /דרשה ט עמוד
 56מצות הכנסת אורחים נלמדת מאברהם אבינו
זוהר כרך א )בראשית( פרשת וירא קב,ב ע"פ הזהר בתרגום מקוצר א"א בכל מקום שהגיע אליו נטע אילן שהיה מסמן ע"י פרישת ענפיו
והטלת צל מי מהבאים אליו מאמין בקב"ה ומעל עע"ז לא הצל וא"א היה מלמדם אמונת ה' .גם היה מסמן מי טמא ויכול לטבול מיד ומי
טמא הצריך להמתין שבעה ימים .גם את המלאכים בדק כך .לכן אמר להם השענו תחת העץ ולא תחת ע"ז ... .בתרגום מקוצר אדם
הראשון חב בעץ הדעת והביא מות לעולם .אברהם אבינו תיקן העולם ע"י אילן חיים והודיע אמונת הקב"ה לכל העולם.
זוהר כרך א )בראשית( פרשת תולדות קמד,א ע"פ הזהר בתרגום מקוצר כיצד יכול אדם שהוא גוף ובשר להלחם במלאך שהוא רוח
ממש כדכתיב )תהלים קד( עושה מלאכיו רוחות משרתיו אש לוהט ,אלא מכאן דמלאכי שליחי דקודשא בריך הוא בנחתם בעולם הזה
מתלבשים בגוף של העולם הזה כדי לא לשנות ממנהג המקום ולכן גם כשכתוב )בראשית יח( והוא עומד עליהם תחת העץ ויאכלו – אכלו.
וכן המלאך שנחת למטה לא נאבק בו יעקב אלא מכיון שהתלבש בגוף של העולם הזה ,ועל כך נאבק יעקב בו כל אותו הלילה וראה שנחלש
כוחו עם עלות השחר וידע שכוחו רק בליל הגלות ולא ביום שזה שליטת יעקב .ע"פ ]מדרש רבה[ אומר שאם מכבדים זה לזה הם אורחים
הגונים והעץ היה מצל עליהם.
ֲריו׃
א ֶהל וְ !הוּא אַ ח ָ ֽ
!תח ָה ֹ
רה שׁ ַֹמ%עַ ת ֶפּ ַ
לי 4כָּ ֵע /ת ַח ָיּה ְו ִהנֵּהֵ -בן ְלשָׂ ָר/ה ִא ְשׁ ֶתְּ 4ושָׂ ָ !
אמר שׁ /וֹב אָ שׁוּב אֵ ֶ 7
בראשית וירא יח,י :ו ַ2יּ ֹ ֶ
)בר' וירא יח,א( ְו %הוּא י ֵֹשׁ!ב פֶּ ַתחָ -ה ֹא ֶהל  -תביר מרכא טפחא) ,בר' וירא יח,י( ְושָׂ ָ !רה שׁ ַֹמ%עַ ת ֶפּ ַ!תח הָ ֹא ֶהל  -מרכא תביר טפחא ,כעין

קבוצת פרטים שלא מצטרפים לענין או שלא על כל אחד חל אותו ענין ,ובא ללמד שכל אחד מהם התפלל בנפרד .ספר הפרשיות הרב
כיטוב בשם מדרש שרה אמנו עמדה במקום שקודם ישב אברהם וקבל פני שכינה.
אפשר שפתח האהל היה מקום מיוחד לתפילה ,להתבוננות וכל אחד מהם שהה בו בנפרד .דומה לפירוש לפסוק )בר' תלד' כה,כא( ַויּ ְֶע ַ 7תּר
יִ ְצ ָחק לַ ה' ְל ֹנ/כַ ח ִא ְשׁתּוֹ ִ !כּי ע ֲָק ָרה ִהוא ַויּ ֵָע ֶתר לוֹ ה' ו ַַתּ ַהר ִר ְב ָ !קה ִא ְשׁ ֽתּוֹ׃ רש"י ְ ...ל ֹנ/כַ ח ִא ְשׁתּוֹ  -זה עומד בזוית זו ומתפלל,

וזו עומדת בזוית זו ומתפללת )ראה ב"ר סג,ה(.

)בר' וירא יח,י( ְו ִהנֵּהֵ -בן ְלשָׂ ָר/ה ִא ְשׁ ֶתּ – 4מקף טפחא מונח אתנח ,מקף בתפקיד ענין בעל מספר מצבים ,ע"פ ]שם משמואל וירא תרעא[
אלו שלבים בחיי יצחק לענין הולדה ,בלידתו נמשך אחרי אמו וזהו צד נוקבא ,ולכן לא אמור להוליד ,בעקידה יוצאת ממנו צד נוקבא ונכנס
בו צד דוכרא מיוחס אחרי אברהם ואז מוכשר להוליד.
ט"ז–חשון–תשפ"ב 22-Oct-21
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמת הורי והורי רעיתי
לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן בן חיים אריה ויהודית י"ח
מר-חשון
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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"ב; 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 שההלכה חלה
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
֘
רק על חלק מפרטיה; 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;

1.2

בראשית וירא יח,א

ל ֹא אַ ְשׁ ִחית
ֹאמר /
ֲת ְשׁ ִ !חית ַבּח ֲִמ ָשּׁה אֶ ת-כָּ לָ -ה ִעיר וַיּ ֶ
יקם ח ֲִמשָּׁ ה ה ַ
בראשית וירא יח,כח – לב ]כח[ Iאוּלַ י י ְַח ְס Gרוּן ח ֲִמ ִשּׁים ַהצַּ ִדּ ִ
ל ֹא אֶ עֱשֶׂ ה
אמר /
אוּל%י יִ ָמּ ְצ !אוּן ָשׁם אַ ְר ָבּ ִעים וַיּ ֹ ֶ
ַ
ֹאמר
שּׁה׃ ]כט[ ַו ֹ7יּ ֶסף Hעוֹד ְל ַד ֵבּר אֵ לָ יו וַיּ ַ
ִאם-אֶ ְמ ָצ/א שָׁ ם אַ ְר ָבּ ִעים ַוח ֲִמ ָ ֽ
ל ֹא אֶ עֱשֶׂ ה ִאם-אֶ ְמ ָצ!א ָשׁם
ֹאמר /
אוּל%י יִ ָמּ ְצ !אוּן ָשׁם ְשׁ ִשׁים וַיּ ֶ
ַ
לאדנָי ַוא ֲַדבֵּ ָרה
ַבּעֲבוּר ָהאַ ְר ָבּ ִ ֽעים׃ ]ל[ ַIויּ ֹאמֶ ר אַ לָ G -נא ִי ַחר ַ ֽ
ל ֹא אַ ְשׁ ִחית ַבּעֲבוּר ָהעֶ ְשׂ ִ ֽרים׃
ֹאמר /
אוּל%י יִ ָמּ ְצ !אוּן ָשׁם עֶ ְשׂ ִרים וַיּ ֶ
ַ
ְשׁ ִ ֽשׁים׃ ]לא[ ו ַ2יּ ֹאמֶ ר ִהנֵּ ֽה-נָ א הוֹאַ ְל ִתּי ְל ַד ֵבּ/ר אֶ ל-אֲדנָי
ל ֹא אַ ְשׁ ִחית בַּ עֲבוּר ָהעֲשָׂ ָ ֽרה׃
ֹאמר /
אוּל%י יִ ָמּ ְצ !אוּן ָשׁם עֲשָׂ ָרה וַיּ ֶ
ַ
לאדנָי ַוא ֲַד ְבּ ָר/ה אַ -Lהַ פַּ עַ ם
ֹאמר אַ לָ -נGא ִי ַחר ַ ֽ
]לב[ ַIויּ ֶ

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

השֹׁפֵ ט כָּ לָ -האָ ֶרץ !ל ֹא ַיע ֲֶשׂה ִמ ְשׁ ָ ֽפּט׃ טט – תבנית הטעמים תומכת בפירוש שפת"ח סעיפים ח'
בראשית וירא,יח ]כה[ ָח ִל/לָ ה לָּ ֲ L
ט' – פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים ,בתפקיד דבר החוזר וקורה,

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

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

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

ֹאמר – לשון רכה של פיוס ,ואין בהמשך לשון תקיפה  -דבר אַ לָ -נGא – מקף ,בתפקיד מספר שלבים של בית-דין שבשמים
]ל[ ַIויּ ֶ
המבוטא במלת אדנ"י .אַ לָ -נGא ִי ַחר ַ ֽלאדנָי – גרשיים מהפך פשטא ,כעין יצא להקל ולא להחמיר,
אמר – לשון רכה של פיוס ,ובהמשך לשון תקיפה  -דבר ִהנֵּ ֽה-נָ א – מקף ,בתפקיד מספר מצבים ,גלוי עליית מדרגה בבקשה
]לא[ ו ַ2יּ ֹ ֶ
הוֹאַ ְל ִתּי ְל ַד ֵבּ/ר אֶ ל-אֲדנָי – מקף ,בתפקיד מצב פניה לבית-דין בעל סמכות גבוהה יותר עם בקשת החלשת מידת הדין,
ֹאמר – לשון רכה של פיוס ,ובהמשך לשון תקיפה – דבר .אַ לָ -נGא – מקף ,בתפקיד מספר שלבים של בית-דין של מעלה המבוטא
]לב[ ַIויּ ֶ
לאדנָי – גרשיים מהפך פשטא ,כעין יצא להקל ולא להחמירַ ,וא ֲַד ְבּ ָר/ה
במלת אדנ"י אַ לָ -נGא ִי ַחר ַ ֽ
רש"י מפרש שא"א ביקש פחות ופחות עד לעיר אחת בלבד ,ושפת"ח מפרש שמתמיד בנסיון הצלת הכל ,בכל אופן א"א פונה לשלבי בית-
דין יותר ויותר גבוהים שיש להם הסמכות ושיקול הדעת להמעיט בטענות מידת הדין ,כדי להציל מה שאפשר .בזוהר שלפני תפילת כל
נדרי ביום הכפורים ,נמצא מאמר ר' שמעון בר יוחאי שבו הוא פונה אל גלויי א-לקות יותר ויותר גבוהים )ידיעות בצירופי שמות ה'
המייצגים גלויים אלה( כדי להמתיק ולהעביר את הדין ,ממידת דין חזקה למידת דין רפה ועד לביטולה.
טט – הפשט עוסק בתפילת אברהם להצלת חמשת ערי עמק השדים .מוצע ע"פ הזוהר הנ"ל הרעיון כי הדרש ההלכתי עוסק בשיעורי צירוף
משתתפים לתפילה ואולי לברכת המזון ואולי תפילות והודיות אחרות
ל ֹא אַ ְשׁ ִחית ִאם-
ֹאמר /
ֲת ְשׁ ִ !חית ַבּח ֲִמ ָשּׁה אֶ ת-כָּ לָ -ה ִעיר וַיּ ֶ
יקם ח ֲִמשָּׁ ה ה ַ
)בראשית וירא יח,כח,כט( ]כח[ Iאוּלַ י י ְַח ְס Gרוּן ח ֲִמ ִשּׁים ַהצַּ ִדּ ִ
ל ֹא אֶ עֱשֶׂ ה ַבּעֲבוּר
אמר /
אוּל%י יִ ָמּ ְצ !אוּן ָשׁם אַ ְר ָבּ ִעים וַיּ ֹ ֶ
ַ
ֹאמר
שּׁה׃ ]כט[ ַו ֹ7יּ ֶסף Hעוֹד ְל ַד ֵבּר אֵ לָ יו וַיּ ַ
אֶ ְמ ָצ/א שָׁ ם אַ ְר ָבּ ִעים ַוח ֲִמ ָ ֽ
ָהאַ ְר ָבּ ִ ֽעים׃

ע"פ שפת"ח נ דכיון שמצינו גבי חמשים שביקש על ידי צירוף ,כמו שנאמר לעיל אולי יחסרון חמשים הצדיקים חמשה ,אם כן ביקש על ט'
ועל ידי צירוף ,שו"ע או"ח סי' נה ס"ק ד' לתפילה בדיעבד אפשר ט' גדולים וקטן עם ספר חומש ע"י צירוף
כמו-כן יש גמרא לתפילה בדיעבד אפשר ט' גדולים וארון הקודש עם ספר תורה ע"י צירוף ,ויש האומר ט' והקב"ה בצירוף.
מ"ב הלכות ברכות סימן נה ס"ק ד' תשעה וצירוף קטן שהוא יותר מבן שש ויודע למי מתפללים  ...הגה ואפילו חומש שבידו אין לצרפו
מיהו יש נוהגין להקל בשעת הדחק )הרא"ש ,ומרדכי ,והגהות מיימוני פ"ט הלכות תפלה(
מ"ב  ...צירוף קטן בדחק דווקא לברכו וקדיש אבל קדיש אחרי עלינו לא יאמרו,
מ"ב ס"ק ו' תשעה מתפללים בחדר גדול ואחד המתפלל בחדר קטן הנפתח אל הגדול מצטרף
ל ֹא אַ ְשׁ ִחית ִאם-אֶ ְמ ָצ/א שָׁ ם
ֹאמר /
אפשר שלכך מרמז )בר' וירא יח,כח( Iאוּלַ י – תלישא-גדולה ,שיעור צירוף לתפילה הנלמד מ -וַיּ ֶ
אַ ְר ָבּ ִעים ַוח ֲִמ ָ ֽשּׁה׃ בשעת דחק ה' "לא ישחית" היינו לא ידחה תפילת ארבעים וחמשה מחולק בחמש )בפשט ערים( עולה  9בחדר אחד ו-
 1בחדר הנפתח אליו .ו/או תשעה וקטן עם ספר או ארון הקודש עם ספר תורה .והרב אלפסי ז"ל כתב דכיון דקרי ליה קטן אפילו בן עשר
בן תשע כשהוא יודע למי מברכין מזמנין עליו )המהרש"א בבלי ברכות מח,א( ,ויש אומרים שהוא בן שמונה וזה שיעור הנלמד כהמשך
אוּל%י – תביר ,בתפקיד לחלק את התוכן הבא יִ ָמּ ְצ !אוּן
ַ
אוּל%י יִ ָמּ ְצ !אוּן ָשׁם אַ ְרבָּ ִעים ,
ַ
מהתלישא-גדולה ]כח[ Iאוּלַ י אל פסוק ]כט[ ...
ָשׁם אַ ְר ָבּ ִעים היינו ארבעים לחלק בחמש עולה שמונה
אבל בשו"ע או"ח סי' נה אומר שהקטן הזה יכול להיות בן שש ויודע למי מתפללים .לכן יש לחפש שמונה אחר לענין צירוף .מצד אחד
אומר שלא נראין דברי הפוסקים לצרף קטן ,אבל מסיים  ...מיהו יש נוהגין להקל )כד( ה בשעת הדחק )הרא"ש ומרדכי והגהות מיימוני
פ"ט מהלכות תפלה( .ודעת המהרש"א שאין קטן ואין ארון מצטרפין,
צא ָשׁם ְשׁ ִ ֽשׁים׃
ל ֹא אֶ עֱשֶׂ ה ִאם-אֶ ְמ ָ !
אוּל %י יִ מָּ ְצא! וּן ָשׁם ְשׁ ִשׁים וַיּ ֹאמֶ ר /
ַ
לאדנָי ַוא ֲַדבֵּ ָרה
]ל[ ַIויּ ֹאמֶ ר אַ לָ G -נא ִיחַ ר ַ ֽ
ל ֹא אַ ְשׁ ִחית ַבּעֲבוּר הָ עֶ ְשׂ ִ ֽרים׃
אוּל %י יִ מָּ ְצא! וּן ָשׁם עֶ ְשׂ ִרים וַיּ ֹאמֶ ר /
ַ
]לא[ ו ַ2יּ ֹאמֶ ר ִהנֵּ ֽה-נָ א הוֹאַ ְל ִתּי ְל ַד ֵבּ/ר אֶ ל-אֲד ָני
ל ֹא אַ ְשׁ ִחית ַבּעֲבוּר הָ עֲשָׂ ָ ֽרה׃
אוּל %י יִ מָּ ְצא! וּן ָשׁם עֲשָׂ ָרה וַיּ ֹאמֶ ר /
ַ
לאדנָי ַוא ֲַד ְבּ ָר/ה אַ -Lהַ פַּ עַ ם
]לב[ ַIויּ ֹאמֶ ר אַ לָ G -נא ִיחַ ר ַ ֽ

אוּל%י – תביר ,בתפקיד לחלק את התוכן
ַ
ֹאמר – תלישא-גדולה ,בתפקיד שיעור לאחריו מלמד לדינא על שיעור רוב לתפילה
פסוק ]ל[ ַIויּ ֶ
אוּל%י – תביר ,בתפקיד
ַ
הבא יִ ָמּ ְצ !אוּן ָשׁם ְשׁ ִשׁים היינו שלשים לחלק בחמש עולה ששה מתפללים וארבעה ע"י צירוף מפסוק ]לא[ ...
ט"ז–חשון–תשפ"ב 22-Oct-21
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמת הורי והורי רעיתי
לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן בן חיים אריה ויהודית י"ח
מר-חשון
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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"ב; 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 שההלכה חלה
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
֘
רק על חלק מפרטיה; 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;

לחלק את התוכן הבא יִ ָמּ ְצ !אוּן ָשׁם עֶ ְשׂ ִרים היינו עשרים לחלק בחמש עולה ארבעה מצטרפים .בפסוק ל"א אין תלישא אבל טעם תלישא-
גדולה הפותח את פסוק ]לב[ ַIויּ ֹאמֶ ר עשוי ללמד תפקיד שיעור אלפניו בפסוק ]לא[
ֹאמר – תלישא-גדולה בתפקיד שיעור לאחריו ,מלמד )א( ע"פ זוהר  -מדרש הנעלם כרך א )בראשית( פרשת וירא דף קה
פסוק ]לב[ ַIויּ ֶ
עמוד א  ,זוהר  -השמטות כרך א )בראשית( דף רנה עמוד א רבש"ע אולי ימצאון שם עשרה כלומר אולי ימצא ביניהם מי שעוסק בעשרה
מאמרות ובעשרת הדברות בכל יום וכן אולי ימצאון ביניהם עשרה שמקדימים לבית הכנסת )ב( אפשר כי מלמד לדינא על שיעור לברכת המזון
אוּל%י – תביר ,בתפקיד לחלק את התוכן הבא יִ ָמּ ְצ !אוּן ָשׁם עֲשָׂ ָרה היינו
ַ
לומר נברך א-לקינו שאכלנו משלו ובטובו חיינו ובנוסף אפשר כי
עשרה לחלק בחמש עולה שניים כמנהג הספרדים לשני פנים חדשות לקיום סעודת חתנים בשבעת ימי המשתה .או ששליח צבור יהיה אחד
שהביא שתי שערות בלי קביעת גיל מפורשת )שו"ע סק' ה'(
שׁי ָה ִHעיר אַ נְ ֵשׁי ְסדֹם נ ַָס/בּוּ עַ לַ -ה ַבּיִ ת ִמנַּ עַ ר ְועַ ד-ז ֵָקן כָּ לָ -ה ָעם ִמ ָקּ ֶ ֽצה׃
בראשית וירא יט,ד :טֶ ֶרם Pיִ ְשׁכָּ בוּ ְ Oואַ נְ ֵ 7

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

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

ר'אל' שי' אומר שבסדום ציינו יום איד כלשהו ,טט – אפשר ע"פ ספר פרשיות אולי  52שנה לדור הפלגה ,כי הם ְואַ נְ ֵ 7שׁי ָה ִHעיר היו מבוני
מגדל בבל ודור הפלגה ובאידם ציינו יסוד העיר ,או ציינו את יום השנה ה 24 -או ה 25 -שנה להצלתם ע"י אברהם אבינו משבי ארבעה
המלכים ,כי ניצלו בליל טו או טז ניסן) ,ליל פסח או חול המועד( ולכן לוט אפה לאורחיו מצות .נאמר ב-פרקי דרבי אליעזר )היגר( -
"חורב" פרק כז הנס הששי באו עליו כל המלכים להרגו ואמרו נתחיל ראשון בבן אחיו ואחר כך נתחיל לו ובשביל לוט לקחו את כל
רכוש סדום ועמורה וג' ,המלכים סברו כי אברהם הוא היושב בסדום כי לוט היה דומה לו ויצאו למלחמה לשבות את אברהם ובטעותם
לקחו את לוט במקומו ,ומרידת סדום וכו' היתה תירוץ .אפשר שמינו את לוט לשופט בגלל הצלתם ע"י אברהם.
רש"י )ד( טֶ ֶרם Pיִ ְשׁכָּ בוּ ְ Oואַ נְ ֵ 7שׁי ָה ִHעיר אַ נְ ֵשׁי ְסדֹם  -כך נדרש בבראשית רבה )נ,ה( :טֶ ֶרם Pיִ ְשׁכָּ בוּ ְ Oואַ נְ ֵ 7שׁי ָה ִHעיר היו בפיהם של

מלאכים ,שהיו שואלין ללוט ,מה טיבן ומעשיהם ,והוא אומר להם :רובם רשעים; ועודם מדברים בהם ,ו-אַ נְ ֵשׁי ְסדֹם נסבו על הבית.
דם
שׁי ָה ִHעיר  ,אנשי ֶרשַ ע ,נסבו על הבית .על שהיו רשעים ,נקראים אַ נְ ֵשׁי ְסדֹם ,כמו שאמר הכתובְ :ואַ נְ ֵשׁ/י ְס ֹ
ופשוטו של מקראְ :ואַ נְ ֵ 7
ָר ִעים ְו ַחטָּ ִאים לַ ה' ְמ ֹֽאד׃ )בר' לך-לך יג,יג( .כָּ לָ -ה ָעם ִמ ָקּ ֶ ֽצה  -מקצה העיר עד הקצה אין אחד מוחה בידם )ראה ב"ר נ,ה( ,שאפילו
צדיק אחד אין בהם.

טֶ ֶרם Pיִ ְשׁכָּ בוּ  – Oזרקא סגול ,בתפקיד גורע מהענין על הענין ,לפי' רש"י הכתוב מדבר במלאכים השואלים על אנשי העיר ולוט משיב רובם
דם ָר ִעים ְו ַחטָּ ִאים לַ ה' ְמ ֹֽאד׃ )בר' יג,יג(.
רשעים ולא כולם ,לוט גורע מהכתוב ְואַ נְ ֵשׁ/י ְס ֹ
טֶ ֶרם Pיִ ְשׁכָּ בוּ  – Oזרקא סגול ,לפי משנת רבי אליעזר פרשה י יובנו המלים שאנשי סדום דחו זמן שכיבתם ,גרעו מזמן שכיבתם ,הוסיפו על
זמן היותם ערים כי היה יום אידם נבלים וכנרות וחלילים בעיר ,הוסיפו על רשעותם כהמשך הקרא.
טֶ ֶרם Pיִ ְשׁכָּ בוּ  – Oזרקא סגול ,אפשר בתפקיד רבוי סעודה ,אם זה המלאכים – האריכו בסעודת פסח ,אם זה אנשי העיר  -בהוללות

מד ְבּכָ לַ -ה ִכּ ָכּר
ע ֹ
ֹתם ַה 2חוּצָ ה ַויּ ֹאמֶ ר ִה ָמּ ֵל /ט עַ ל-נ ְַפשֶׁ  4אַ לַ -תּ ִבּ/יט אַ ח ֲֶריְ 4ו ַ ֽאלַ -תּ ֲ
יאם א ָ H
הוֹצ ָ7
בראשית וירא יט,יז :וַיְ ִהי ְ Sכ ִ
ָה ָה ָ!רה ִה ָמּ ֵלט פֶּ ןִ -תּ ָסּ ֶ ֽפה׃
יאם א ָֹ Hתם  -קדמא ואזלא ַה 2חוּצָ ה – רביע ,אפשר כי מלמד על רבוע תחומי העיר ו/או ארבעה מילין של מרחק צוער
הוֹצ ָ7
וַיְ ִהי  - Sתרסא ְכ ִ

מסדום ,שזה יהיה פרק הזמן בין עלות השחר לנץ שנלמד ב -ירושלמי ברכות פרק א ראה בפסוק )יט,יט(.
וּת ִ !חי נ ְַפ ִ ֽשׁי׃
ֲל ֹא ִמ ְצ ָע %ר ִהוא ְ
שׁ ָמּה ה !
בראשית וירא יט,יטִ :הנֵּהIָ -נא ָה ִ7עיר ַהזּ ֹFאת ְקר ָֹב%ה לָ נ!וּס ָשׁ ָמּה ְו ִה/וא ִמ ְצ ָער ִא ָמּ ְל ָ 7טה ָנּHא ָ 2
ִהנֵּהIָ -נא  -תלשא – שיעור כגון גי' נ"א = שנות ישוב העיר צוער לעומת שאר ערי הככר שנתישבו  52שנה.
ָ 2שׁ ָמּה  -רביע  -אולי ארבעה מילין של מרחק צוער מסדום.

ירושלמי ברכות פרק א ]דף ב טור א[ אמר רבי חצנא מאיילת השחר עד שיאור המזרח אדם מהלך ארבעת מילין משיאור המזרח עד
שתנץ החמה ארבעת מיל ומניין משיאור המזרח עד שתנץ החמה ארבעת מיל דכתיב וכמו השחר עלה וגומר וכתיב השמש יצא על
הארץ ולוט בא צוערה ומן סדום לצוער ארבעת מיל יות' הוון אמר רבי זעירא המלאך היה מקדד לפניהן הדרך ומניין מאיילת השחר
עד שיאור המזרח ארבעת מיל כמו וכמו מילה מדמיא לחבירתה
רא שֵׁ םָ -ה ִעיר ֽצוֹעַ ר׃
בּאֲָ 4שׁ ָמּה עַ לֵ -כּ%ן ָק ָ !
בראשית וירא יט,כבַ :מ ֵהר ִה ָמּ ֵל /ט שָׁ ָמּה ִכּ/י ל ֹא אוּכַ ל לַ עֲשׂ /וֹת ָדּ ָבר עַ דֹ -
ַמ ֵהר ִה ָמּ ֵל /ט שָׁ ָמּה  -פשטא מונח זקף-קטן ִכּ/י ל ֹא אוּכַ ל לַ עֲשׂ /וֹת ָדּ ָבר  -מונח מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,שני חלקים אלו בפסוק
פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים ,בתפקיד כעין בנין אב המתאים לפירוש רש"י ִכּ/י ל ֹא אוּכַ ל .לשון יחיד ,מכאן אתה למד שהאחד

הופך והאחד מציל ,שאין שני מלאכים נשלחים לדבר אחד .ב"ר פר' נ תנא אין מלאך אחד עושה שתי שליחות ,ולא שני מלאכים
עושים שליחות אחת,
טט  -לפי דרך ההסבר של אור החיים בתורה בכלל ,הקב"ה מנהיג את העולם ע"פ התורה ודרכי דרישתה בכלל זה .לכן גם כאן בבנין אב
מלאך יוצא בשליחות אחת ואם נראה כשתיים זה מפני שזה חלק נוסף בשליחות ,ולא שני מלאכים עושים שליחות אחת.
בּ ֶקר ֶ7אלַ -ה ָמּקוֹם אֲשֶׁ רָ -ע ַ!מד ָשׁם אֶ תְ -פּנֵ !י ֽה'׃
ַשׁ ֵכּ!ם אַ ְב ָר ָהם ַבּ ֹ
בראשית וירא יט,כזַ :ויּ ְ
בַּ בֹּ קֶ ר – אתנח ,מגביל כמו שנדרש בבלי יומא כח,א שהקב"ה רצה שלא יראו במפלתה של סדום  ...וכן לא רצה שאברהם יהיה נמי שליח מצוה כי
לא חפץ הקב"ה שישא בעדם רנה ותפלה:
ְפּנֵ !י ֽה' – שם הוי"ה הוא ענין של רחמים אבל ְפּנֵ !י ֽה' מפורש ב)-וי' אח"מ יז,י(  ...וְ נָתַ ִתּ/י פָ ַ 2ני בַּ נֶּפֶ שׁ הָ אֹ ֶכ /לֶ ת אֶ ת-הַ ָדּם וְ ִה ְכ ַר ִ !תּי אֹ ָתהּ ִמ ֶ !קּ ֶרב עַ ָ ֽמּהּ׃

רש"י  ...וְ נָתַ ִתּ/י פָ ַ 2ני  -פנאי שלי ,פונה אני מכל עסקי ועוסק בו )ראה שם,ד() .וי'בחק' כו,יז( וְ נָתַ ִתּי פָ נַי רש"י פנאי שלי ,פונה אני מכל עסקי להרע
לכם )ראה תו"כ בחוקותי פרשתא ב פרק ד,ד() .יח' יד,ח( ׃ וְ נָתַ ִ7תּי פָ ַנHי רש"י – 'מישאיראש' בלעז כעסיי .אֶ תְ -פּנֵ !י – מקף מלמד על שלבים בבקשות
א"א להמתקת מידת הדין ,מרכא ,מלמד רבוי שלבי בית דין של מעלה שא"א פנה אליהם במטרה ֽה' – סלוק ,להגביל את ְפּנֵ !י היינו להגביל את מידת הדין.

ט"ז–חשון–תשפ"ב 22-Oct-21
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמת הורי והורי רעיתי
לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן בן חיים אריה ויהודית י"ח
מר-חשון
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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"ב; 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 שההלכה חלה
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
֘
רק על חלק מפרטיה; 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 וירא יח,א
1.3
בראשית וירא יח,ה:
/אמרוּ ֵכּ!ן ַתּע ֲֶשׂה כַּ א ֲֶשׁ!ר ִדּ ַ ֽבּ ְר ָתּ׃
ֲב ְר ֶתּם ַעֽל-עַ ְב ְדּ ֶכם וַיּ ֹ ְ
ברוּ ִ ֽכּי-עַ לֵ -כּ!ן ע ַ
ע ֹ
ל ֶחם ְו ַסעֲדוּ ִל ְבּכֶ ם אַ ַח/ר ַתּ ֲ
ְואֶ ְק ָ 7חה פַ תֶ H -
ברוּ  -מהפך פשטא מונח זקף-קטן
ע ֹ
ְו ַסעֲדוּ ִל ְבּכֶ ם אַ ַח/ר ַתּ ֲ
בבלי נדרים לז,ב  ...מ"ט לא אמר שכר פיסוק טעמים? קסבר) :שכר( פיסוק טעמים דאורייתא הוא ,דא"ר איקא בר אבין אמר רב חננאל אמר רב ,מ"ד+ :נחמיה ח +ויקראו
בספר תורת האלהים מפורש ושום שכל ויבינו במקרא? ויקראו בספר תורת האלהים  -זה מקרא ,מפורש  -זה תרגום ,ושום שכל  -אלו הפסוקים ,ויבינו במקרא  -זה פיסוק טעמים,
ואמרי לה :אלו המסורות .אמר רבי יצחק :מקרא סופרים ,ועיטור סופרים ,וקריין ולא כתיבן ,וכתיבן ולא קריין  -הלכה למשה מסיני .מקרא סופרים :ארץ ,שמים ,מצרים .מקור

אָסף
אַחר תֵּ ֵ ֥
אַחר תֵּ לֵ ֽF׃)במ' מטות לא,ב( ַ ֖
נוסף ע"פ דברי מורו של הר"ן על עיטור סופרים) :בר' וירא יח,ה( אַ ַח/ר ַתּ ֲע ֹברוּ) ,בר' ח"ש כד,נו( ַ ֖
שׁ ִרים אַ ַ ֣חר נֹגְ ִנ֑ים )תה' לו,ז( צִדְ קָתְ ֨P׀ כְּ ֽה ְַר ֵריֵ֗ -אל.
)תה' סח,כו( ִק ְדּ ֣מוּ ֭ ָ
רש"י מסכת נדרים לז,ב הלכה למשה מסיני  -דנקראין הכי .עיטור סופרים אַ ַח /ר ַתּ ֲע ֹברוּ  -ולא כתיב תעבורו אחר ,והיינו עיטור שמעטרין
הדיבור דהכי משמע יפה) .טט  -שינה סדר המלים ליופי הקריאה(
אַחר נֹגְ ִנ֑ים  -ולא כתיב אחר נוגנים קדמו שרים)תה' לו,ז( צִדְ קָתְ ֨P׀ כְּ ֽה ְַר ֵריֵ֗ -אל  -ולא כתיב כהררי אל צדקתך,
)תה' סח,כו( ִק ְדּ ֣מוּ ֭ ָ
שׁ ִרים ַ ֣
דהכי מסתבר טפי ובדווקא משתעי.
ר"ן מסכת נדרים לז,ב עטור סופרים אַ ַח/ר ַתּ ֲע ֹברוּ אחר תלכו אחר תאסף קדמו שרים אחר נוגנים  -כל הני אחר מיותרין הן ואינן
אלא לתפארת הלשון דהוה ליה למכתב סעדו לבכם ותעבורו תסגר שבעת ימים ותאסף קדמו שרים נוגנים אלא שנכתבו לתפארת
הלשון.
צדקתך כהררי אל  -הוה ליה למכתב צדקתך הררי אל כדכתיב משפטיך תהום רבה לומר שההרים הרמים כלומר המלאכים צריכין לצדקת השם אלא שכתב כהררי אל לתפארת
הלשון ובדברי מורי ראיתי דעטור סופרים היינו שכותבין טעם מפסיק באחר כי היכי דלישתמע )טט – כדי שיהיה במשמעות( אח"כ תלך
ואח"כ תעבורו ואחר כן תאסף קדמו שרים ואח"כ נוגנים צדקתך כהררי נפסק בטעם כהררי ממלת אל לומר שמלת אל הפוכה כאילו היתה בתחלת הפסוק
ופירוש אל צדקתך נגלית כהרים שהם גלויים ואלמלא ההפסק היה במשמע אחר שתלכו אחר שתעבורו )טט – ע"פ שפת"ח אחר כך תסעדו( אחר שתאסף
קדמו שרים אחר הנוגנים שהנוגנים קדמו להם צדקתך כהרים של אל וקרי ליה עטור סופרים )טט – חלוף סדר המלים( משום דמעטרי לה למילתא בטעם
הקריאה )טט – מנעים את הקריאה(.
ר"ן  ...אחר תעבורו אחר בטעם מפסיק  ...וקרי ליה עיטור סופרים משום דמעטרי לה למילתא בטעם הקריאה :
ברוּ  -מונח זקף-קטן ,אולי לר"ן הייתה גירסא אחר-תעברו  -מקף זקף-קטן ואז יובן טעם מפסיק ב-אחר
ע ֹ
בגירסת הכתר אַ ַח/ר ַתּ ֲ
או הכוונה לתבנית הטעמים של ְו ַסעֲדוּ ִל ְבּכֶ ם – מהפך פשטא המהוה עצירה חזקה יותר מאשר רק טעם פשטא ,ואז משמע הכתוב ְו ַסעֲדוּ
ברוּ סעדו ואח"כ תעברו למקום שהתכוונתם להגיע אליו לכתחילה.
ע ֹ
ִל ְבּכֶ ם אַ ַח/ר ַתּ ֲ
או כהצעת חיצי כהן מכולל נתיבות צבי ,שיש המנגנים טעם מונח לפני זקף-קטן בהארכה הנשמעת כשתי פעימות ולכן הוא נשמע כמפסיק.
רש"י )ה( ְו ַסעֲדוּ ִל ְבּכֶ ם  -בתורה בנביאים ובכתובים מצינו ,דפתא מזוניתא דלבא .בתורה :וסעדו לבכם .בנביאים" :סעד לבך פת
לחם ")שו' יט,ה( .בכתובים" :ולחם לבב אנוש יסעד ")תה' קד,טו(.
בבלי ברכות לה,ב  ...ואמר רב הונא :באומר כל הזן עלי; אלמא משחא זיין!  -אלא :חמרא סעיד ,ומשחא לא סעיד - .וחמרא מי סעיד? והא
רבא הוה שתי חמרא כל מעלי יומא דפסחא כי היכי דנגרריה ללביה וניכול מצה טפי!  -טובא גריר ,פורתא סעיד.
בבלי ברכות לה,ב  ...ומי סעיד כלל? והכתיב) :תהלים קד( ויין ישמח לבב אנוש ולחם לבב אנוש יסעד וגו' נהמא הוא דסעיד ,חמרא
לא סעיד!  -אלא :חמרא אית ביה תרתי  -סעיד ומשמח ,נהמא  -מסעד סעיד ,שמוחי לא משמח .אי הכי )אם היין סעיד ,היינו מזין אז שגם
עליו( נבריך עליה שלש ברכות )ברכת המזון(! לא קבעי אינשי סעודתייהו עלויה.
בבלי ברכות לה,ב  ...אמר ליה רב נחמן בר יצחק לרבא :אי קבע עלויה )על היין( סעודתיה מאי? אמר ליה :לכשיבא אליהו ויאמר אי
הויא קביעותא ,השתא מיהא בטלה דעתו אצל כל אדם.
ברוּ  -מהפך פשטא מונח
ע ֹ
ברוּ  -קדמא ואזלא כעין כלל מלמדְ ,ו ַסעֲדוּ ִל ְבּכֶ ם אַ ַח/ר ַתּ ֲ
ע ֹ
ל ֶחם ְו ַסעֲדוּ ִל ְבּכֶ ם אַ ַח/ר ַתּ ֲ
ְואֶ ְק ָ 7חה פַ תֶ H -
זקף-קטן ,פרט ואין בכלל אלא מה שבפרט.
ְואֶ ְק ָ 7חה פַ תֶ H -ל ֶחם – קדמא ואזלא כעין כלל מלמד על לחם ,פַ תֶ H -ל ֶחם  -מקף ,ענין בעל מספר מצבים) ,א( לחם במובנו המקובל עיסה
מקמח או סולת מחמשת מיני דגן בלולה במים ואפויה בתנור ,מינימום סועד – כביצה? ,ולברכת המזון כזית) .ב( פת הבאה בכיסנין ועוד
שני מצבים שבשיעור מתאים ברכתם ברכת המזון) .ג( מצה  -לחם עוני ומזה תמיכה שהדבר ארע בפסח )בנוסף על הידיעה מאפיית מצות
ע"י לוט למלאכים באותו ערב( )ב( ו)ג( בהסבר תורת המקף יהיה דבר המחליש את החשיבות של לחם) .ד(אברהם התכווין ללחם – מצה,
אבל לא הביא לחם כי העיסה נטמאה כי שרה פירסה נידה.
ברוּ – מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,שתי דרשות ולפחות אחת מהן יוצאת מפשט המקרא ,ו/או שני מצבים )זקף-
ע ֹ
ְו ַסעֲדוּ ִל ְבּכֶ ם אַ ַח/ר ַתּ ֲ
קטן( ועוד אפשרות למצב ביניים או ספק )מונח(,
ברוּ – זקף-קטן בתפקיד שתי דרשות .דרשה )א( מלמד על מספר מצבי מאפה בפת-לחם ומזונות שסועדים הלב )מזינים( ולכן קובעים
ע ֹ
ַתּ ֲ
עליהם סעודה ומברכים עליהם שלוש ברכות )היינו ברכת המזון( וגם כאשר הפת מועטת או המזונות בשיעור המינימלי המחייב לברכת
המזון ,לעומת אוכל אחר שאינו בבחינת סועד אלא משביע )ממלא(
דרשה )ב( ְו ַסעֲדוּ ִל ְבּכֶ ם – מהפך פשטא ,סיימת סעודה שקבעת על פת-לחם או מזונות שנאפו בתנור ,עצור לפני היציאה ,ברך ברכת
המזון,
ברוּ  -מונח זקף-קטן ,עשוי לרמז למצב ביניים או ספק) .א( הוא דעת יחיד )רב אלישיב(
ע ֹ
וטעם מונח של מלת אַ ַח/ר שבתבנית אַ ַח/ר ַתּ ֲ
האומר שגם על תבשיל )מעשה קדרה( שאח"כ נאפה )מעשה תנור( כמו קיגל אטריות ,ואכל ממנו כשיעור אכילת מזונות יברך ברכת
המזון) .ב( האם אפשר לקבוע סעודה על יין שלפי בבלי ברכות לה,ב הוא קצת סעיד )מזין( וגם משמח ולברך שלוש ברכות )ברכת המזון(.

בבלי פסחים קח,א  ...תלמיד אצל רבו מאי? תא שמע) ,אמר( }מסורת הש"ס] :דאמר[{ אביי :כי הוינן בי מר )בית מורנו( זגינן
אבירכי דהדדי )רש"י :נשענין כל אחד על ברכי חבירו )וזאת הסיבה(( ,כי אתינן לבי רב יוסף ,אמר לן :לא צריכתו ,מורא רבך כמורא שמים.
ט"ז–חשון–תשפ"ב 22-Oct-21
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמת הורי והורי רעיתי
לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן בן חיים אריה ויהודית י"ח
מר-חשון
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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"ב; 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 שההלכה חלה
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
֘
רק על חלק מפרטיה; 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;

מיתיבי :עם הכל אדם מיסב ,ואפילו תלמיד אצל רבו!  -כי תניא ההיא  -בשוליא דנגרי.
זרע יצחק פסחים קח,א פרק עשירי

בד"ה בפני רבו וכו' שמלמדו תורה וכו' עכ"ל תוספות בשור שנגח ד' וה' דף מ"א ע"ב ]ד"ה לרבות[ כתבו דהא דדרשינן את ה' אלהיך
תירא לרבות ת"ח מיירי ברבו מובהק כדתנן מורא רבך וכו' .מדבריהם נראה דלא השוה מורא רבו למורא שמים אלא ברבו מובהק
א"כ הכא דאמרינן דטעמא דתלמיד בפני רבו אינו צריך הסיבה משום דמורא רבך וכו' ופי' רשב"ם דכתיב את ה' אלהיך תירא וכו' לא
מיירי אלא ברבו מובהק אבל שאינו מובהק צריך הסיבה בפניו ,וכן היא דעת הרמב"ם בהלכות ת"ת פ"ה ]הלכה ו' וט'[ ע"ש,
הסיבת תלמיד בפני רבו המובהק .אפשר כי המקראות הבאות הם אסמכתא להלכה זאת ,אם המלאכים היו בבחינת בית דין לגיור )ראה
יח,א( אז אברהם אבינו הוא כעין תלמיד שלמד מהם הלכות גיור אז בתחום זה הם מורו המובהק ולכן לא יסב עמהם .ואם המלאכים לא היו
בבחינת רבו המובהק של אברהם אבינו אז נהג במידת חסידות בהכנסת אורחים ,ללמד מה הנוהג ברבו המובהק..
ברוּ  -ס"ת ומר"ו עולה מור"ו = רב"ו עולה עם הכולל אח"ר
ע ֹ
)בר' וירא יח,ה( ְו ַסעֲדוּ ִל ְבּכֶ ם אַ ַח/ר ַתּ ֲ
ֹאכלוּ׃ אברהם אבינו משמש את המלאכים כתלמיד לפני מור"ו – רב"ו
תּ ַחת ָה ֵעץ וַיּ ֵ ֽ
יה%ם ַ !
)בר' וירא יח,ח( ְו ֽהוּא-עֹ ֵמFד עֲלֵ ֶ
ֲשׂי עֻ גֽ וֹת׃
וּשׁי ַוע ִ !
סלֶ ת ל ִ
ֲרי ְשׁ שׁ ְס ִאים ֶ /ק ַמח ֹ
אמר ַמה ִ G
אהֱלָ ה אֶ ל-שָׂ ָרה ו ַ2יּ ֹ ֶ
בראשית וירא יח,ו :וַיְ ַמ ֵהFר אַ ְב ָר ָה%ם ָה ֹ
א ֶהל וַיִּ ְשׁ ַתּחוּ ָ ֽא ְרצָ ה׃
אתם ִמ ֶפּ ַ/תח הָ ֹ
ָשׁים נִ צָּ ִבים עָ ָליו ַו ַ 2יּ ְרא וַיָּ ָרץ ִל ְק ָר ָ
אנ ִ
בראשית וירא חי,ב :וַיִּ ָשּׂא עֵ י ָניו ַו ַיּ ְרא ְו ִהנֵּה ְשׁ ָשׁ/ה ֲ

זוהר  -מדרש הנעלם כרך א )בראשית( פרשת וירא דף ק עמוד א

דאמר ר' יוחנן כשפירש הקב"ה הקרבנות אמר משה רבונו של עולם תינח בזמן שהיו ישראל על אדמתם ,כיון שיגלו מעל אדמתם מה
לעֹ לָ ה
תּוֹרה ָ ֽ
יעשו אמר לו :משה יעסקו בתורה ואני מוחל להם בשביל' יותר מכל הקרבנות שבעולם שנאמר )וי' צו ז,לז( ז ֹ/את ַה ָ 2
לַ ִמּנְ ָחה וגו' כלומר זאת התורה בשביל עולה בשביל מנחה בשביל חטאת בשביל אשם,
ֶבח ַה ְשּׁלָ ִ ֽמים׃
וּלז ַ
לּוּאים ְ
ל ִמּ ִ
לעֹ לָ ה לַ ִמּנְ ָחה ְולַ ַח ָטּאת ְולָ אָ ָשׁם ְו ַ 7
תּוֹרה ָ ֽ
ויקרא צו ז,לז :ז ֹ/את ַה ָ 2
לּוּאים – קדמא זקף-קטן במלה אחת ,כעין מוקדם והוא מאוחר בענין )א( ב-שמות תצוה מוזכרים קרבנות המילואים לפני כל
ל ִמּ ִ
ְו ַ 7
הקרבנות ,כי הם מילואים )לחינוך הכהנים( לפני חנוכת המשכן ובפועל בוצעו ב-ויקרא צו) .ב( בויקרא צו המילואים מצוינים אחרונים
ֶבח
וּלז ַ
אפשר כמשל שלימוד התורה בזמן הגלות הוא מילואים  -ממלא מקום הקרבנות  .הערת ר' דוד מקלב מכולל נתיבות צבי ְ
שׁ ֶ֗כם רש"י )יח( שלם  -שלם בגופו ,שלם
שׁ ֝ ֵלם ִ ֣עיר ְ
ַה ְשּׁלָ ִ ֽמים – טפחא סלוק ,השלמים – האדם השלם ,כמו )בר' וישלח לג,יח( ַויּ ָב ֹא֩ יַע ֲ֨ק ֹב ָ
בממונו :נתרפא מצלעתו ,ולא חסר כלום מכל אותו דורון .שלם בתורתו )שבת לג,ב( :ועתה אמירת הקרבנות בתפלה עושה שלמות במקום
זבח.

א"ר כרוספדאי האי מאן דמדכר בפומיה בבתי כנסיות ובבתי מדרשות עניינא דקרבנות ותקרובתא ויכוון בהו ברית כרותה הוא דאינון
מלאכיא דמדכרין חוביה לאבאשא ליה דלא יכלין למעבד ליה אלמלא טיבו ,ומאן יוכח האי פרשתא יוכח דכיון דאמר )בר' וירא יח,ב(
ָשׁים נִ צָּ ִבים עָ ָליו מהו עליו לעיין בדיניה כיון )דף ק עמוד ב( דחמא נשמתא דצדיקיא כך מה כתיב )בר' וירא יח,ו(
אנ ִ
ְו ִהנֵּה ְשׁ ָשׁ /ה ֲ
שׁב ִ ְ֣תּי
וַיְ ַמ ֵהFר אַ ְב ָר ָה%ם ָה ֹאהֱלָ ה וגו' מהו האהלה בית המדרש )דוד מקלב :נשמת צדיק בו כי ממהר לבית המדרש ,כמו שדוד בקש )תה' כז,ד( ִ
ְבּבֵית-ה' אבל בבחינת וּ ְלב ֵַקּ֥ר ְבּהֵי ָכלֽוֹ׃ בהרגשה של ארעיות ,כדי שימהר לבית המדרש שוב ושוב( ומהו אומר ַמה ִ ֲGרי ְשׁ שׁ ְס ִאים ענין
הקרבנות ונשמתא מתכוונת בהו )ומכוון בהזכרת הקרבנות( הדא הוא דכתיב ואל הבקר רץ אברהם וכדין נייחא להו ולא יכלין לאבאשא
ליה )נח להם הדבר ולא מבאישים אותו( ,ר' פנחס פתח קרא דכתיב )במ' קרח יז,יא,יב( והנה החל הנגף בעם וכתיב ויאמר משה אל אהרן
קח את המחתה וגו' וכתיב ותעצר המגפה כתיב הכא )במ' קרח יז,יא,יב( מהר וכתיב התם )בר' וירא יח,ו( ַמה ִ ֲGרי ְשׁ שׁ ְס ִאים מה להלן
קרבן לאשתזבא )להצלה( אף כאן קרבן לאשתזבא )להצלה(,
ַמה ִ ֲGרי ְשׁ שׁ ְס ִאים – גרשיים מהפך פשטא ,כעין יצא להקל ולא להחמיר ,מה להלן )במ' קרח יז,יא,יב( קרבן לאשתזבא )להצלה( אף
כאן )בר' וירא יח,ו( קרבן לאשתזבא,
זוהר  -מדרש הנעלם כרך א )בראשית( פרשת וירא דף קא עמוד ב

א"ר יהודה לא די להם לצדיקים שמבטלין את הגזרה אלא לאחר כן שמברכין להם תדע לך שכן הוא דכיון שהנשמה אומרת לגוף
ַמה ִ ֲGרי ְשׁ שׁ ְס ִאים וגו' וכל אותו הענין ומבטל את הדין מה כתיב )בר' וירא יח,י( ו ַ2יּ ֹאמֶ ר שׁ /וֹב אָ שׁוּב אֵ ֶ 7לי 4כָּ ֵע /ת ַח ָיּה הרי ברכה כיון
שרואים אותה המלאכים שזה לקח עצה לנפשו מה עושים הולכים אצל הרשעים לעיין בדינם ולעשות בהם משפט הדא הוא דכתיב
ויקומו משם האנשים ויישקיפו על פני סדום למקום הרשעים לעשות בהם משפט ה"ה דאמר רבי יהודה כך דרכו של צדיק כיון
שרואה שמעיינין בדינו אינו מתאחר לשוב ולהתפלל ולהקריב )על( חלבו ודמו לפני צורו עד שמסתלקין בעלי הדין
ַמה ִ ֲGרי ְשׁ שׁ ְס ִאים – גרשיים מהפך פשטא ,כעין יצא להקל ולא להחמיר ,דרשת הזוהר מהכתוב הזה הוא הזכרת קרבנות בכוונה וכל
אותו הענין מבטל את הדין ,מציל את האומר ,מברכו ,מעביר את הדין לרשעים.
ספר חסידים )מרגליות( ברית עולם ושומר הברית סימן קלה

ואברהם אמר מַ ה ִ ֲGרי ְשׁ שׁ ְס ִאים סתם והמנהג דכשאומר סתם סאים כונתו מקמח דהוא רגיל דאי כונתו לעשות מסולת היה לו לומר
שלש סאה סלת אלא ודאי כונת אברהם באומרו שלש סאים סתם הוא קמח ,ושרה השיבה ֶ /ק ַמח ֹסלֶ ת כונתה ממה שאמרה סאים נראה
ֶ /ק ַמח אבל אני עושה ֹסלֶ ת ומדאצטריך קרא לפרש צדקת שרה מוכח דבעלמא אשה עיניה צרה.
וזה פירש הרב כלי יקר משאז"ל כלה שעיניה יפות אין כל גופה צריך בדיקה דהאשה עיניה צרה באורחים וזו המדה פרחה בכולהו
נשי וכשהכלה עיניה יפות ,רוצה לומר שהיא נדיבה וטובת עין א"כ היא מוצאת מרוב הנשים ולזה אין כל גופה צריך בדיקה דמאי
דהוה בכולהו נשי ליתא בדידה כ"ש שאר מדות.

ַמה ִ ֲGרי ְשׁ שׁ ְס ִאים – גרשיים מהפך פשטא ,כעין יצא להקל ולא להחמיר ,ספר חסידים דורש משרה הצדקת שעיניה יפות באורחים שלא
כדרך הנשים ,אל כלה )ש(עיניה יפות ,רוצה לומר שהיא נדיבה וטובת עין א"כ היא מוצאת מרוב הנשים ולזה אין כל גופה צריך
בדיקה דמאי דהוה בכולהו נשי ליתא בדידה כ"ש שאר מדות.

ְשׁ שׁ ְס ִאים  -זה שיעור איפה ,ובו עשר יחידות עומר ,והעומר עשירית האיפה הוא .משלוש סאין אפו מצות תודה משלושה סוגים ,כל
סוג עשר מצות מסאה סולת .אמנם המדרש אומר כי לכל אורח רצו לאפות שלוש סאין עוגות ,אך גם פשוטו של מקרא מתקיים .אפשר כי
ט"ז–חשון–תשפ"ב 22-Oct-21
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמת הורי והורי רעיתי
לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן בן חיים אריה ויהודית י"ח
מר-חשון
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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"ב; 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 שההלכה חלה
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
֘
רק על חלק מפרטיה; 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;

זה רמז למצות תודה לעתיד לבוא במשכן ובמקדש הנלמדים בויקרא.
!אמר ה' אֶ ל-אַ ְב ָר ָהם ָל ָ/מּה זֶּה  Sצָ ח ֲָ7קה שָׂ ָ Hרה לֵ א ֹ2מר ַה ַא!ף אֻ ְמנָ %ם אֵ ֵלד ַוא ֲִנ!י ז ַ ָֽקנְ ִתּי׃
בראשית וירא יח,יג ,יד] :יג[ וַיּ ֹ ֶ
בבלי נדה עב,ב  ...ואחד עשר יום שבין נדה לנדה  -הלכה למשה מסיני .רמז לכך נמצא בפסוק וכן רמז לקביעת קביעות וסת.
הפסוק מלמד מסיפור מעשה בשרה אמנו אל הלכות נדה וזיבה ,ובהן ארבע מיני עונות באשה ,נשים שדיין שעתן ,חישוב ימי זיבה.
ֶזּה  – Sתלישא-קטנה  ...אֻ ְמנָ %ם – תביר ,תבנית העשויה לרמז לחישוב חשבוני
צָ ח ֲָ7קה שָׂ ָ Hרה – קדמא ואזלא ,כעין כלל מלמד ,לֵ א ֹ2מר – רביע ,ארבע מיני עונות )וסתות היינו זמנים בין תחילות וסת( באשה.
ַה ַא!ף אֻ ְמנָ %ם אֵ ֵלד – – מרכא תביר טפחא ,דרשת עונות הפלגה בינונית הפלגה מינימלית ַוא ֲִנ!י ז ַ ָֽקנְ ִתּי – מרכא סלוק.

ָל ָ/מּה ֶזּה  – Sמונח תלישא-קטנה ,כעין שתי תלישא-קטנה ,כעין שני שיעורין ,אחד המרומז מלת ז"ה – גי' י"ב ,אפשר ע"פ שפת"ח שתלד
שרה לשניים עשר חדש אחרי שתקבע וסת הפלגה שלושה חדשים ,והדרשה ע"פ תבניות הטעמים מלמדת על וסת הפלגה בינונית של 29
יום ועל וסת הפלגה מינימלית של  18יום .וסת ההפלגה של  18יום מרמזת אל ההלכה למשה מסיני של מחזור ובו שבעה ימי נדה ואחד
עשר ימי זיבה הנלמד בבלי נדה עב,ב.
צָ ח ֲָ7קה שָׂ ָ Hרה – קדמא ואזלא ,כעין כלל מלמד,
לֵ א ֹ2מר – רביע ,ארבע מיני עונות )וסתות היינו זמנים בין תחילות וסת( באשה ,או קביעת וסת ע"י ארבע ראיות ,כי רק ברביעית נודע
למפרע שקבעה קביעות של השלוש העונות הקודמות.
שיעורי קביעת וסת לרוב הנשים:
)א( וסת הגוף – בסימנים שונים) ,ב( )ג( וסת הימים )וסת החדש ווסת הפלגות( ,עונה בינונית היא בעצם וסת הפלגות ) 30יום
לראייתה(.
)ד( סתות אחרות הן :וסת הגוף והימים ,וסת הדילוג ,וסת ע"י מעשה ,וסת לא קבועה .שלרבוי סוגיהן יש רמז בטעם מרכא בתפקיד
רבוי במלת ַוא ֲִנ!י  ,או רבוי מצבי סלוק דמים ז ַ ָֽקנְ ִתּי –סלוק ,מגביל לגבי קביעת מחזור ראיה .אפשר כי מרמז לנאמר במסכת נדה:
ארבע נשים דיין שעתן וכאשר רואות צריכות ארבע עונות )ראיות( כדי לקבוע וסתן ,כי הן היו מסולקות דמים )קטנה שלא ראתה,
זקנה שפסקה מלראות ,מינקת ועוד( ,וכאן מלמד מאשה זקנה אל האחרות.
וסת החדש ווסת הגוף נקבעות ע"י שלוש ראיות ,וסת הפלגות נקבעת ע"י ארבע ראיות.
ַה ַא!ף אֻ ְמנָ %ם אֵ ֵלד – מרכא תביר טפחא ,קבוצת פרטים הקשורים לנושא ואשר חלים עליכם הלכות שונות או באופנים שונים ,או שלא
חייבים להתקיים ביחד.
א' אפשר שכאן שיעור לידה לילד בר קיימא לתשעה חדשים ,או שיעור לידה לשבעה חדשים מקוטעים
ע"פ מדרש רבה פר' נג ו על בראשית וירא כא,ב רבי יודן ור' חמא ,רבי יודן אמר לט' חדשים נולד שלא יהיו אומרין גרוף מביתו

של אבימלך ,רבי חמא אמר לשבעה שהם תשעה מקוטעים
ב' שיעורי קביעת וסת לרוב הנשים:
וסת הגוף ,וסת הימים )וסת החדש ווסת הפלגות( ,עונה בינונית היא בעצם וסת הפלגות ) 30יום לראייתה( ,ולדעת קצת פוסקים
עונה בינונית היא וסת החודש.
וסתות אחרות הן :וסת הגוף והימים ,וסת הדילוג ,וסת ע"י מעשה ,וסת לא קבועה
וסת החדש ווסת הגוף נקבעות ע"י שלוש ראיות ,וסת הפלגות נקבעת ע"י ארבע ראיות.
ב'א' ַה ַא!ף – מרכא )כעין מאריך זמן( ,גי' עם הכולל  87יום .וסת עונה בינונית של שלוש תקופות בנות  29יום לקביעת ווסת הימים
ויום השלושים נמנה פעמיים )כסוף העונה הקודמת וכתחילת העונה החדשה( .בפעם השלישית יום השלושים הוא בעצם יום  . 88ויש
לתרץ שאם ראתה רק שלוש פעמים בקביעות והתקלקלה הקביעות בפעם הרביעית אז יש התחשבות ביום השלושים השלישי .אבל
הממשיכה בקביעותה אז זה באמת רק  87יום) .בעזרת הרב ברס(.
ב'ב' אֵ ֵלד – טפחא )כעין מקצר זמן( ,גי' עם הכולל  36יום .וסת הפלגה מינימלית של  18יום ,כאשר אות א' ממלת אֵ ֵלד מרמז לעונה
אחת שכבר עברה ,ומעתה עוברות עוד שתי עונות של  18יום ,בסה"כ  36יום 18 .יום הם שבעת ימי נדה המפורשים ב)-ויקרא
מצורע( ,וי"א ימי זיבה הנדרשים במסכת נדה עב,ב .מתקבלת קביעת וסת לשלוש תקופות שוות מינימליות
ב'ג' אֵ ֵלד – כעין נוטריקון א' = אקבע וסת ימים כגון וסת הפלגות של עונה של ל' = שלושים יום צריכה ד' = ארבע ראיות
ג'א' בדרך דרש לא הלכתי אֻ ְמנָ %ם – תביר ,גי'  ,131להודיע לשרה כי מה הפלא ,יוכבד תלד בגיל 130
ח ְק ְתּ׃
וַיֹּ!אמֶ ר ׀ ל ֹא ִ !כּי צָ ָ ֽ
ל ֹא צָ ַח ְק ִתּי ִכּ/י ׀ י ֵָראָ ה
בראשית וירא יח,טו :ו ְַתּכַ ֵ 7חשׁ שָׂ ָרFה ׀ לֵ א ֹ%מר !
רש"י )טו( כי יראה ...כי צחקת  -הראשון משמש לשון 'דהא' ,שהוא נותן טעם לדבר :ותכחש שרה לפי שיראה; והשני משמש לשון

'אלא' :ויאמר לא כדבריך הוא ,אלא צחקת; שאמרו רבותינו )ר"ה ג,א(' :כי' משמש ארבע לשונות :אי ,דילמא ,אלא ,דהא.
רמב"ן ... .וראוי שנאמר עוד ,כי אברהם לא גלה לה הנאמר לו מתחלה "אבל שרה אשתך יולדת לך בן" )בר' יז,יט( ,אולי המתין עד
ִשלּוּחַ השם אליה הבשורה ביום מחר ,כי ידע "כי לא יעשה ה' אלהים דבר כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים" )עמ' ג,ז( ,וגו'
תורה שלמה.ירושלמי סוטה פרק פ"ז ה"א ר' יוחנן בשם ראבר"ש לא מצינו שדיבר המקום עם אישה אלא עם שרה בלבד וכו' אמר ר'
בירי כמה כירכורי כירכורים הקב"ה מתאוה לשמוע שיחתן של צדקניות ויאמר לא כי צחקת.
טט – אפשר לתרץ כי הפסק בין המלים ִ /כּי ׀ י ֵָראָ ה בא להפריד בין אותיות אהו"י .בנוסף לכך ההסבר שמובא ע"י תורה שלמה מתאים
להסבר של תבנית של כעין רבוי למטרה אחת .אמנם ב-תורה שלמה מיוחסת השתדלות הקב"ה לשמוע שיחתן של צדקניות לסיפא
!אמר ׀ ל ֹא ִ !כּי צָ ָ ֽח ְק ְתּ׃ אבל אפשר שהקרא ִ /כּי ׀ י ֵָראָ ה וַיֹּ!אמֶ ר ׀ מונח פסק אתנח מרכא פסק הוא תבנית המורכבת מכעין
הקרא ַויּ ֹ ֶ
רבוי למטרה אחת וכעין מידה )י"א מל"ב מידות( סדור שנחלק ,וביחד משמשים כמבוא לקרא האחרון ל ֹא ִ !כּי צָ ָ ֽח ְק ְתּ להודיע רבוי
כירכורים עבור המטרה האחת לשמוע שיחתן של צדקניות ,כאן משפט אחד בלבד.

ט"ז–חשון–תשפ"ב 22-Oct-21
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמת הורי והורי רעיתי
לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן בן חיים אריה ויהודית י"ח
מר-חשון
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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"ב; 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 שההלכה חלה
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
֘
רק על חלק מפרטיה; 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;

1.4

בראשית וירא יח,א )התשע"ה(
כּל גּוֹיֵ !י ָה ָ ֽא ֶרץ׃
7ב ְרכוּ-בוֹ ֹ
ְו ִנ ְ

בראשית וירא יח,יחְ :ו ַ7א ְב ָר ָהם ָהיFוֹ ִ ֽי ְהיֶ %ה ְלג!וֹי גָּדוֹל ְועָ צוּם

בבלי חולין צב,א  ...וכן הוא אומר )משלי ז'( צרור הכסף לקח בידו ,חומר שעורים ולתך שעורים  -אלו מ"ה צדיקים שהעולם
מתקיים בהם ,ואיני יודע אם שלשים כאן וט"ו בארץ ישראל ואם שלשים בארץ ישראל וט"ו כאן ,כשהוא אומר) :זכריה י"א( ואקחה
שלשים כסף ואשליך אותו בית ה' אל היוצר ,הוי אומר  -שלשים בארץ ישראל וט"ו כאן; אמר אביי :ורובייהו משתכחי בבי כנישתא
דתותי אפתא;
ירושלמי עבודה זרה פ"ב ה"א )דף מ טור ג(  ...רב הושעיה אמ' ולמה לי נן פתרין לה דברי הכל כיי דמר רב הונא בשם רב וישקלו את
שקלי שלשי' כסף אילו שלשים מצות שעתידין בני נח לקבל עליהן ורבנן אמרי אילו שלשים צדיקים שאין העולם חסר מהן דמר רבי
נחמן בשם רבי מנא אין העולם יכול להיות פחות משלשים צדיקים כאבינו אברהם ומה טעם ְו ַ7א ְב ָר ָהם היה )טט בקרא ָהיFוֹ( ִ ֽי ְהיֶ %ה
יהי"ה מיניין שלשים פעמים שרובן בבבל ומיעוטן בארץ ישראל פעמים שרובן בארץ ישראל ומיעוטן בבבל סימן יפה לעולם בשעה
שרובן בארץ
ְו ַ7א ְב ָר ָהם – קדמא זקף-קטן בתיבה אחת ,כעין מידה )ל"א מל"ב מידות( מוקדם והוא מאוחר בענין
ָהיFוֹ  -דרגא מושך תכונת ִ ֽי ְהיֶ %ה המאוחר אל אברהם המוקדם ,שלושים צדיקים כאבינו אברהם
ִ ֽי ְהיֶ %ה – תביר מחלק המיניין כלשון הירושלמי יהי"ה מיניין שלשים פעמים שרובן בבבל ומיעוטן בארץ ישראל פעמים שרובן בארץ
ישראל ומיעוטן בבבל סימן יפה לעולם בשעה שרובן בארץ
ָהיFוֹ ִ ֽי ְהיֶ %ה ְלג!וֹי גָּדוֹל – דרגא תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים קשורים לנושא ועל כל אחד חל אותו ענין או הלכה .כאן אילו
שלשים מצות שעתידין בני נח לקבל עליהן ורבנן אמרי אילו שלשים צדיקים שאין העולם חסר מהן כדוגמת אברהם.
ִ ֽי ְהיֶ %ה ְלג!וֹי גָּדוֹל ְועָ צוּם – תביר מחלק בין מצב העולם כאשר רוב הצדיקים ארץ-ישראל ובין מצב העולם כאשר רוב הצדיקים בבבל.
ְועָ צוּם – אתנח ,מגביל הסימן טוב לעולם כי כאשר רובן של הצדיקים בארץ ישראל סימן יפה לעולם כי ישראל ג!וֹי גָּדוֹל ְועָ צוּם
ומעוצמתו מתברך העולם כחלק השני בפסוק.
אבל כאשר רובן של הצדיקים בבבל סימן פחות יפה לעולם כי כנראה רוב ישראל בגלות ונגרע מ-ג!וֹי גָּדוֹל ְועָ צוּם ולכן נגרע מהברכה
לעולם.
ְו ִנ ְ7ב ְרכוּ-בוֹ ׃ – קדמא זקף-קטן במלים מחוברות במקף ,כעין מידה )ל"א מל"ב מידות( מוקדם שהוא מאוחר ,כשם שאברהם המוקדם
הביא ברכה לעולם ,כך הצדיקים הבאים אחריו מביאים ברכה לעולם.
כּל גּוֹיֵ !י ָה ָ ֽא ֶרץ – טפחא מרכא סלוק ,מגביל ללמד שלא כל גויי הארץ מתברכים ,מי לא מתברך?
ֹ
כּל – טפחא בתפקיד רבוי ,גּוֹיֵ !י – מרכא בתפקיד רבויָ ,ה ָ ֽא ֶרץ – סלוק כמגביל ,סה"כ רבוי רבוי מיעוט ,אם אפשר לסדרו רבוי מיעוט
ֹ
רבוי ,אז רק אחד נגרע אולי עמלק.
עמ ָֹרה ִכּיָ -ר ָבּה ְו ַ 7חטָּ אתָ ם ִ !כּי כָ ְב ָדה ְמ ֹֽאד׃
דם ַו ֲ
ֲקת ְס ! ֹ
/אמר ה' ַזע ַ %
בראשית וירא יח,כ :וַיּ ֹ ֶ

משנה מסכת סנהדרין פ"י,מ"ג  ...אנשי סדום אין להם חלק לעולם הבא שנאמר )בר' לך יג,יג( וְאַנ ֵ ְ֣שׁי ס ְ֔ד ֹם ָר ִ ֖עים ְו ַחטּ ִ ָ֑אים ל ַ֖ה' מְאֹֽד׃
רעים בעולם הזה וחטאים לעולם הבא אבל עומדין בדין רבי נחמיה אומר אלו )דור המבול( ואלו )אנשי סדום( אין עומדין בדין שנאמר
שׁ ָ ֑פּט זה דור המבול ְ֝ו ַח ָטּ ִ֗אים ַבּע ֲַד֥ת
שׁעִים ַבּ ִמּ ְ
יקים׃ עַלֵ -כּ֤ן׀ ;א-י ֻ ָ֣קמוּ ֭ ְר ָ
שׁ ָ ֑פּט ְ֝ו ַח ָטּ ִ֗אים ַבּע ֲַד֥ת צַדִּ ִ ֽ
שׁעִים ַבּ ִמּ ְ
)תהלים א,ה( עַל֤ ֵ -כּן׀ ;א-י ֻ ָ֣קמוּ ֭ ְר ָ
יקים אלו אנשי סדום אמרו לו )חולקים עליו מעט( אינם עומדים בעדת צדיקים אבל עומדין בעדת רשעים )אנשי סדום דומים לדור המבול(
צַדִּ ִ ֽ
תוספתא מסכת סנהדרין )צוקרמאנדל( פי"ג,ה"ח אנשי סדום אין להם חלק לעולם הבא ואינן חיין לעולם הבא שנ' )בר' לך יג,יג( וְאַנ ֵ ְ֣שׁי
ס ְ֔ד ֹם ָר ִ ֖עים ְו ַחטּ ִ ָ֑אים בעולם הזה ,ל ַ֖ה' מְאֹֽד בעולם הבא דבר אחר רעים איש על חבירו וחטאים בגילוי עריות לי"י בעבודה זרה מאד
בשפיכות דמים) :בעבירות אלו דומים לדור המבול הקודמים להם(.

אתם – קדמא זקף-קטן במלה אחת ,כעין מידה מוקדם שהוא מאוחר בענין ,חטאת אנשי סדום )המאוחר בענין( כחטאת דור המבול
ְו ַ 7חטָּ ָ
)המוקדם בענין(
שׁ ָ ֑פּט זה דור המבול .בבראשית רבה פרשה כ"ו
שׁעִים ַבּ ִמּ ְ
תורת חיים מסכת סנהדרין דף קח עמוד א ) ...תהלים א,ה( עַלֵ -כּ֤ן׀ ;א-י ֻ ָ֣קמוּ ֭ ְר ָ
מפרש רישא דקרא בנח ודורותיו דאיתא התם אשרי האיש זה נח ונראה דלכך כתיב האיש בה"א רמז לנח איש צדיק אשר לא הלך בעצת
רשעים ובדרך חטאים וגו' רבי נחמיה אומר בדור המבול ובדור הפלגה כי אם בתורת ה' חפצו וכו' ולכך מפרש ר' נחמיה סיפא דקרא נמי
בדור המבול מיהו קשה דקאמר וחטאים בעדת צדיקים אלו אנשי סדום מה ענין אנשי סדום לאנשי דור המבול דאסמכינהו קרא להדדי.
ונראה משום דתרוייהו דמיין להדדי )ששני אלו דומים זה לזה בדברים אחדים( בכמה מילי דכשם שדור המבול לא נתגאו אלא בשביל רוב
טובה שהשפיע להן הקדוש ברוך הוא כדאמר בש"ס בסמוך כך אנשי סדום לא נתגאו אלא בשביל רוב טובה שהשפיע להן הקדוש ברוך
הוא כדתני לקמן .וכשם שדור המבול קלקלו ברבה שנאמר וירא ה' כי רבה רעת האדם כדאמר בש"ס כך אנשי סדום קלקלו ברבה שנאמר
ויאמר ה' זעקת סדום ועמורה כי רבה .וכי היכי דדור המבול היו גוזלין זה את זה פחות פחות משוה פרוטה בכדי שלא יכול להוציאו ממנו
בדין כדאיתא בבראשית רבה א"ר חנינא כך היו אנשי דור המבול עושין היה אחד מהן מוציא קופתו מלאה תורמוסים היה זה בא ונוטל
פחות משוה פרוטה וזה בא ונוטל פחות משוה פרוטה עד מקום שאינו יכול להוציאו ממנו בדין א"ל הקדוש ברוך הוא כו' כך עשו נמי אנשי
סדום כדאיתא לקמן דהוה שדי תומי או שמכי אתי כל חד וחד שקול חדא א"ל אנא חדא שקלי ולפי שעובד כוכבים נהרג אפילו על פחות
משוה פרוטה כדאיתא בפרק ארבע מיתות והמוכר לא הוה אפשר ליה לתבוע את כל החוטפים וגם הדיינין לא היו נזקקין לדון על כך נמצא
שהיה חסר מכאן ומכאן לכך נענשו וכשם שדור המבול חטאו בעריות וגזל כך אנשי סדום כדאמר לקמן אנשי סדום רעים וחטאים רעים
בגופם דהיינו עריות וחטאים בממונם דהיינו גזל ועונשם נמי שוה היה כדאיתא במדרש רבה פ' וירא שמענו בדור המבול שנידונו במים
והסדומים שנידונו באש מנין ליתן האמור של זה בזה ת"ל רבה רבה לגזירה שוה .ובסדום כתיב גפרית ואש וכן בדור המבול דכתיב עצי
גופר על שם גפרית שנמחו בו ובשניהם נענשו כולן אפילו יונקי שדים.
ולכך פירש"י ז"ל בפרשת וירא גבי סדום דלא בקש אברהם על פחות מעשרה אמר דור המבול שמנה היו נח ובניו ונשיהם ולא הצילו על
דורם וכן איתא במדרש רבה משום דדמיין להדדי כדפי' ולהכי אסמכינהו קרא.
ט"ז–חשון–תשפ"ב 22-Oct-21
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמת הורי והורי רעיתי
לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן בן חיים אריה ויהודית י"ח
מר-חשון
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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"ב; 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 שההלכה חלה
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
֘
רק על חלק מפרטיה; 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;

אתם – קדמא זקף-קטן במלה אחת ,כעין מידה מוקדם שהוא מאוחר בענין ,כבר צברו חטאות אבל יש לאחר גזרת עונש עד לאחר
ְו ַ 7חטָּ ָ
אתם ִ !כּי כָ ְב ָדה ְמ ֹֽאדוהיו ראויים לכלייהֽ ֵ .א ֲר ָדה-נָּ /א
עיון בענינם .ככתב צרור המור בראשית פרשת וירא  ...אף על פי שַ 7 -חטָּ ָ
ְואֶ ְראֶ ה .כלומר ארד ואשפיל חרוני וזעפי עד שאראה סוף מעשיהם .ואראה הכצעקתה של מדת הדין הבאה אלי .לשאול דין עליה'
ולענות אדם בריבו ... .או לא עשו ולא הגיעו עדיין עד סוף מעשיהם ויש להם עוד תקוה לתקן מעשיהם.
/אמר ה' ַזע ַ ֲ%קת ְס ! ֹדם ַו ֲעמ ָֹרה ִכּיָ -ר ָבּה .האתנחתא לעיל ברי"ש ,ומשמע כי רבה
שכל טוב )בובר( בראשית פרשת וירא פרק יח כ( וַיּ ֹ ֶ
אתם ִ !כּי כָ ְב ָדה ְמ ֹֽאד ,אבל )אסתר א,כ( ִכּ֥י ַר ָ ֖בּה ִ ֑היא שהטעם לרע בבי"ת ,משמע שגדולה היא וודאי ,רק
כבר ,ויגיד עליו ריעו ְו ַ 7חטָּ ָ
הולכת וגודלת:
בראשית וירא יח,כאֽ ֵ :א ֲר ָדה-נָּ /א וְ אֶ ְראֶ ה ַה ְכּצַ ע ֲָק ָת%הּ ַה ָבּ!אָ ה אֵ ַלי עָ שׂ /וּ ׀ כָּ ָלה ְו ִאם-ל ֹא אֵ ָ ֽדעָ ה׃

ת"א) :כא( ִתְ גְּ לִ י כְ עַ ן וְ אֶ דּוּן הֲכִ י ְקבִ לְ תְּ הוֹן ְדּעַ לַּת לִ קֳ ָדמַ י עֲבָ דוּ אֶ עְ בֵּ ד עִ מְּ הוֹן גְּ ִמ ָירא )אִ ם לָא תָ יְבִ ין( וְ אִ ם תָּ יְבִ ין לָא אֶ תְ פְּ ָרע:
תיב"ע )כא( אִ תְ גְ לֵי כְּ דוּן וְ אֶ ְחמֵ י הָ א כְּ ִקיבַ לְ תָּ א ְד ִריבָ ה פְּ לֵיטִ ית ְדעָ לַת קוֹמוֹי עָ בָ דוּ גְ ִמ ָירא הִ ינוּן חַ יָבִ ין וְ אִ ם עַ בְ ִדין תְּ תוּבָ א ֲהלָא הִ ינוּן קֳ ָדמָ י
ַזכָּאִ ין כְּ מָ א ְדלָא י ְַדעֵ יהּ וְ לָא אִ תְ פְּ ַרע:
רש"י )כא( ֵ ֽא ֲר ָדה-נָּ /א  -לימד לדיינין שלא יפסקו דיני נפשות אלא בראיה ,הכל כמו שפירשתי בפרשת הַ פְּ ָלגָה )בר' יא,ז( .דבר אחר:
ֵ ֽא ֲר ָדה-נָּ /א לסוף מעשיהםַ :ה ְכּצַ ע ֲָק ָת%הּ של מדינהַ ,ה ָבּ!אָ ה אֵ ַלי עָ שׂ /וּ ׀ ,וכן עומדים במרדם ,כָּ ָלה אני עושה בהם; לפיכך יש הפסק
נקדת פסיק בין עָ שׂ /וּ ׀ ל-כָּ ָלה ,כדי להפרידם תיבה מחבירתה .רבותינו דרשוַ :ה ְכּצַ ע ֲָק ָת%הּ  -צעקת ריבה אחת ,שהרגו מיתה משונה
על שנתנה מזון לעני; כך מפורש בחלק )סנה' קט,ב(ְ .ו ִאם-ל ֹא יעמדו במרדם ,אֵ ָ ֽדעָ ה מה אעשה להם להפרע מהם בייסורין ,ולא
אכלה אותם .וכיוצא בו מצינו במקום אחר" :הורד עֶ ְדיְ מעליך ואדעה מה אעשה לך" )שמ' לג,ה(.
ראב"ע )כא-כג( יש אומרים )אולי ב"ר מט,ו(ַ :ה ְכּצַ ע ֲָק ָת%הּ ַה ָבּ!אָ ה אֵ ַלי – אם כן עָ שׂ /וּ ׀ ,אעשה בהם כָּ ָלה; ְו ִאם-ל ֹא ,אֵ ָ ֽדעָ ה  -ארחם
אֹ תם .וכן יפרשו "וידע אלהים" )שמ' ב,כה( .ועל דעתי ,שהוא פירושוְ :ואֶ ְראֶ ה אם עָ שׂ /וּ ׀ כולם כרעה הזאת; ְו ִאם-ל ֹא ,אֵ ָ ֽדעָ ה .כי
האמת ,ש'הכל' ידע כל חלק על דרך 'כל' ,ולא על דרך 'חלק'.
ֵ ֽא ֲר ָדה-נָּ /א – מקף כרב-מצב למשמע ֵ ֽא ֲר ָדה-נָּ /א ע"פ תיב"ע אִ תְ גְ לֵי – אתגלה נא לחקור את העובדות ,וכפ'רש"י דבר אחרֽ ֵ :ארֲ ָדה-נָּ /א
לסוף מעשיהם - :חקירת פרטי מעשיהם )א( האם חייבים להעמידם לדין בדיני נפשות )ב( האם לא חייבים להעמידם לדין בדיני נפשות
אם חייבים להעמידם בדיני נפשות אז ְואֶ ְראֶ ה – זקף-קטן בתפקיד שתיים מלמד על שני עדי ראיה בדיני נפשות ,כפ'רש"י )כא( ֵ ֽא ֲר ָדה-נָּ /א
 לימד לדיינין שלא יפסקו דיני נפשות אלא בראיה ,ואין עד נעשה דיין  ...בדיני נפשות )בבלי ראש השנה כו,א ,בבלי סנה' לד,ב(.זוהר כרך א )בראשית( פרשת וירא דף קה,ב ֽ ֵ ...ארֲ ָדה-נָּ /א – מקף כרב-מצב מדרגא דרחמי לדרגא דדינא ...
ְואֶ ְראֶ ה – זקף-קטן בתפקיד שתיים :ראייה דא היא לאשגחא עליהון במאן דינא ידין לון )באילו עבירות לדון אותם( ,אשכחן ראייה לטב
ֱ;הים אֶת-בּ ְֵנ֣י יִשׂ ְָר ֵ ֑אל ַו ֵיּ֖דַ ע אֱ;הִ ֽים׃ ס  ,ראייה לביש דכתיב ֵ ֽארֲ ָדה-נָּ /א
ואשכחן ראייה לביש ,ראייה לטב דכתיב )שמ' ב,כה( ַו ַיּ ְ֥רא א ִ ֖
ְואֶ ְראֶ ה

מדוגמת חקירת ה' בסדום אזהרה לב"ד לחקור ולא לסמוך על דעתם .כנדרש ב-זוהר חדש כרך א )תורה( פרשת בראשית דף כב,ב ...

א"ר ברכיה כן ראינו בכמה מקומות שנתן הקדוש ברוך הוא אזהרה לאדם להזהר ממנו אף על פי שלא היה צריך לו והכל גלוי לפניו
אבל כדי לתת אזהרה לאדם הוצרך לעשות כן .ת"ח דכתיב )בר' וירא יח,כא( ֵ ֽא ֲר ָדה-נָּ /א ְואֶ ְראֶ ה הַ ְכּצַ ע ֲָק ָת%הּ ַה ָבּ!אָ ה אֵ ַלי עָ שׂ /וּ ׀ כָּ ָלה
וכי לא היה גלוי לפניו שהוא צריך לדעת ולחקור אלא א"ר ברכיה מכאן אזהרה לב"ד שאין להם להסמך על דעתם אלא יש להם לדעת
ֵיטב ואין לך רשות להסמך על דעתך.
ולחקור ולדרוש הענין יפה הה"ד )דב' ראה יג,טו( וְדָ ַרשׁ ָ ְ֧תּ ְו ָחק ְַר ָ ֛תּ ְושָׁאַל ָ ְ֖תּ ה ֵ ֑
ַה ְכּצַ ע ֲָק ָת%הּ – תביר בא למעט פסיקת דיינים ע"פ עדות שמיעה אפילו זועקת כמו ַה ְכּצַ ע ֲָק ָת%הּ של ריבה אחת ,אלא לפסוק ע"פ עדות
ראיהַ .ה ָבּ!אָ ה אֵ ַלי – מרכא טפחא ,כעין יתור לרבות על כגון ַה ְכּצַ ע ֲָק ָת%הּ של מדינה או ריבה אחת ,עבירות אחרות וממשיכים לעמוד
במרדם,
קריאה עם פסק – עָ שׂ /וּ ׀ כָּ ָלה – מונח פסק אתנח ,רש"י ַה ְכּצַ ע ֲָק ָת%הּ של מדינהַ ,ה ָבּ!אָ ה אֵ ַלי עָ שׂ /וּ ׀ ,וכן עומדים במרדם ,כָּ ָלה אני
עושה בהם; לפיכך יש הפסק נקדת פסיק בין עָ שׂ /וּ ׀ ל-כָּ ָלה ,כדי להפרידם תיבה מחבירתה .לפי רש"י טעם פסק כקו עומד במשמע
עמדו במרדם ,ולכן התחייבו כליון.
ֲקת
/אמר ה' ַזע ַ %
אפשר והסבר דומה מדרש תנחומא )ורשא( פרשת בשלח סימן טו  ...וכן אנשי סדום נתת להם ארכה )בר' וירא יח,כ( וַיּ ֹ ֶ
אתם ִ !כּי כָ ְב ָדה ְמ ֹֽאד׃ )בר' וירא יח,כא( ֵ ֽא ֲר ָדה-נָּ /א ְואֶ ְראֶ ה ַה ְכּצַ ע ֲָק ָת%הּ ַה ָבּ!אָ ה אֵ ַלי עָ שׂ /וּ ׀ כָּ ָלה וגו',
עמ ָֹרה ִכּיָ -ר ָבּה ְו ַ 7חטָּ ָ
דם ַו ֲ
ְס ! ֹ
ולא גמרת עליהן כלייה עד שהשלימו רשעתן לפניך ,טט – מלת עָ שׂ /וּ ׀ עם טעם מונח וטעם פסק לפני אתנח ,מלמד על רבוי דברים
המתקבצים לדבר אחד ,כאן עָ שׂ /וּ ׀ כָּ ָלה במשמע עשו הרבה רשעות עד שהשלימו רשעתן ,וכך ה' גזר עליהם כלייה.
קריאה ללא פסק – עָ שׂ /וּ כָּ ָלה – עָ שׂ /וּ לריבה אחת ששמה כָּ ָלה כגון המתת בת לוט בשם כלה שפרנסה עני .כמפורט ב-מדרש אגדה
)בובר( בראשית פרשת וירא פרק יח  ...בדקו בדברים והבינו שבתו של לוט היתה מפרנסת אותו ,ומה עשו הלכו והפשיטוה וטשוה
דבש ,והיו הדבורים והזבובים אוכלים את הדבש ונושכין אותה עד שהמיתוה ,ולכך אמר עָ שׂ /וּ ׀ כָּ ָלה :טט – כאן אפשר כי הקריאה
היא ללא פסק ומשמעותה עָ שׂ /וּ ל-כָּ ָלה שם בתו של לוט ,אך יתכן שהקריאה היא עם פסק עָ שׂ /וּ ׀ לכל מי שעשה חסד כמו שעשו ל-כָּ ָלה
שם בתו של לוט.
ְו ִאם-ל ֹא – מקף כרב-מצב כתרגום אונקלוס עם תוספת בו – )א( אם לא תיבין )אם לא חייבים( )ב( ואם תיבין )ואם חייבים(
ְו ִאם-ל ֹא – טפחא ,בתפקיד כפותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה אֵ ָ ֽדעָ ה – סלוק המגביל הדיינים להסתמכות על ידיעות בעדות ראיה
והוא מצטרף לטפחא שללא מרכא עשויה ללמד שהאפיון שלה מתפשט לכתוב לפניה .היינו שְ -ו ִאם-ל ֹא אֵ ָ ֽדעָ ה מאפיין את הכתוב לפניו
כמו שמפרש רש"י ְו ִאם-ל ֹא יעמדו במרדם ,אֵ ָ ֽדעָ ה מה אעשה להם להפרע מהם בייסורין ,ולא אכלה אותם.
ט"ז–חשון–תשפ"ב 22-Oct-21
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמת הורי והורי רעיתי
לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן בן חיים אריה ויהודית י"ח
מר-חשון
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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"ב; 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 שההלכה חלה
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
֘
רק על חלק מפרטיה; 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;

ֲשׂת׀ כַּ ָדּ ָב/ר ַה ֶזּ2ה ְל ָה ִמית צַ ִדּיק ִעםָ -רשָׁ ע ְו ָהיָ !ה כַ צַּ ִדּיק כָּ ָר ָשׁע
בראשית וירא יח,כהָ :ח ִ7ללָ ה ְלּ ֵ 4Hמע ֹ /
ל ֹא ַיע ֲֶשׂה ִמ ְשׁ ָ ֽפּט׃
השֹׁפֵ ט כָּ לָ -האָ ֶרץ !
ָח ִל/לָ ה לָּ ֲ L

השֹׁפֵ ט כָּ לָ -האָ ֶרץ  -פשטא זקף-קטן
)אתנח( ָח ִל/לָ ה לָּ  - Lמונח זקף-קטן ֲ
!ל ֹא ַיע ֲֶשׂה ִמ ְשׁ ָ ֽפּט – מרכא טפחא סלוק
רש"י ָח ִל/לָ ה לָּ ) Lהשני( חולין הוא לך יאמרו כך היא אומנתו שוטף הכל הצדיקים ורשעים ,כך עשית לדור המבול ולדור הפלגה.
טט  -פעמים זקף-קטן בין שני קיסרים .ע"פ רש"י כך היא אומנתו חוזר ועושה )= חוזר וקורה(
שפת"ח )ו(  ...ט וקשה לרש"י דפשוטו של קרא משמע דאברהם לא היה מתפלל אלא שלא יעשה עוד כיוצא בזה ,ולא היה מתפלל על

אנשי סדום ,ואם כן איך אמר בתפלתו אולי יש חמשים צדיקים ,שמע מינה על אנשי סדום היה מתפלל ,לכן פירש לא הוא ולא כיוצא
בו ,דלשון הזה כולל שניהם לעתיד ולהווה רצונו לומר היה מתפלל גם על ישראל כשיהיו חוטאין שלא ימית צדיקים עם רשעים ,וזה
שפירש אחר כך )בר' וירא יח,כה( ָח ִל/לָ ה לָּ  Lלעולם הבא רצה לומר לדורות הבאין:
השֹׁפֵ ט כָּ לָ -האָ ֶרץ !ל ֹא ַיע ֲֶשׂה ִמ ְשׁ ָ ֽפּט׃ טט – תבנית הטעמים תומכת בפירוש שפת"ח סעיפים ח' ט' –
)בר' וירא יח,כה( ָח ִל/לָ ה לָּ ֲ L
פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים ,בתפקיד דבר החוזר וקורה,

א' שחלילה לא יאמרו האומות שהקב"ה אומנותו ששוטף הכל או מכלה כל האקלים )במקום מוגבל( צדיקים ורשעים
ב'לדינא כי אברהם התפלל בלשון להווה של סדום ולעתיד על ישראל כשיהיו חוטאין שלא ימית צדיקים עם רשעים
בראשית וירא יח,לג :וַיֵּ /לֶ  Lה' כַּ א ֲֶשׁ/ר ִכּלָּ ה ְל ַד ֵבּר אֶ ל-אַ ְב ָר ָהם ְואַ ְב ָר ָהם ָשׁ!ב ִל ְמק ֹֽמוֹ׃
רש"י )לג( וַיֵּ /לֶ  Lה' וגו'  -כיון שנשתתק הסניגור הלך לו הדיין )ראה ב"ר מט,יד( .ע"פ רש"י כיון שנשתתק הסניגור .
וַיֵּ /לֶ  Lה' כַּ א ֲֶשׁ/ר ִכּלָּ ה פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים ,בתפקיד חוזר וקורה ,שהיה אברהם אבינו חוזר וטוען )= חוזר וקורה( וכן
רמב"ם הלכות סנהדרין פ"י,ה"ח אמר אחד מן התלמידים בדיני נפשות יש לי ללמד עליו חובה משתקין אותו ,אמר יש לי ללמד עליו

זכות מעלין אותו עמהן לסנהדרין ,אם יש ממש בדבריו שומעין לו ואינו יורד משם לעולם ,ואם אין ממש בדבריו אינו יורד משם כל
היום כולו ,אפילו אמר הנדון עצמו יש לי ללמד על עצמי זכות שומעין לו ועולה למניין ,והוא שיהיה ממש בדבריו..
בראשית וירא יט,א:
תּחוּ אַ ַפּיִ ם ָ ֽא ְרצָ ה׃
אתם וַיִּ ְשׁ ַ !
דם ַויּ ְַרא-לוֹט וַיָּ ָ /קם ִל ְק ָר ָ
שׁעַ רְ -ס ֹ
ַIו ָיּבֹאוּ ְשׁ ֵנ7י ַה ַמּ ְלאָ ִכים ְס ֹ7ד ָמה ָבּעֶ ֶרב ְולוֹט י ֵֹשׁ/ב ְבּ ַ ֽ
ַIו ָיּבֹאוּ  -תלשא ,בלימוד אלפניו ל)-יח,לג( על בחינה נעלה ,רלב"ג )לג( ואחר כן נסתלקה שכינת השם מעל אברהם ,ואברהם שב למקומו

שהיה שוכן בו ,כי זאת הנבואה באתהו בדרך ,רחוק מעט מאהלו ,בעת צאתו ללויית אלו האנשים .והנה הגיעה זאת הנבואה לאברהם
בהקיץ ,לעוצם מדרגתו בנבואה .או ירצה בזה ,שאחר כן שב לענייניו הגופיים; ואולם אמר זה ,מפני שכבר זכר תחלה שהוא התקרב
אל השם יתעלה ,ומפני זה זכר שאחר כלות תפילתו שב לענייניו הגופיים; כי 'מקום' יאמר בכמו זה העניין ,כמו שיתבאר במה שזכר
הרב המורה בשתוף שם 'מקום' )מו"נ א,ח( .והביאור הראשון הוא יותר נאות ,לפי מה שאחשוב.
ַIו ָיּבֹאוּ  -תלשא ,בלימוד לאחריו מידרוג בעונשים ,שיעור התמלאות הסאה של סדום לא מלאה עד שניסו לפגוע במלאכים ואז נחתם דינה.
בראשית רבה )וילנא( פרשת וירא פרשה נ
ג ְס ֹ7דמָ ה ,תני משום ר' נחמיה כל דבר שצריך למ"ד בתחלתו תן לה ה"א בסופו סדומה שעירה מצרימה חרנה ,אתיבון והכתיב )תהלים

ט( ישובו רשעים לשאולה ר' אבא בר זבדא אמר לביטי )למדרגה ,לקומה( התחתונה שבשאולָ ,בּעֶ ֶרב ,בא ערבה של סדום ושקע שמשה
ונחתם גזר דינה ,אמר רבי לוי אין הקדוש ברוך הוא דן את אומות העולם אלא בלילה בשעה שהן ישנים ,ואינו דן את ישראל אלא
ביום בשעה שהם עסוקים במצות ,הה"ד )תהלים ט( והוא ישפוט תבל בצדקְ ,ולוֹט י ֵֹשׁ/ב ,ישב כתיב אותו היום מינוהו ארכי דיינים,
חמשה ראשי דיינים היו בסדום ,קץ שקר ,ורב שקר ,רב מסטידין ,רב נבל ,וקלא פנדר ,לוט היה ארכי הדיינים שבכולן ,בשעה שהיה
אומר להם דברים שהם ערבים להם הן אומרים לו גש הלאה סק לעיל ,ובשעה שהיה אומר להם דברים שאין ערבים להם היו אומרים
לו האחד בא לגור וישפוט שפוט.
ַIו ָיּבֹאוּ  -תלישא-גדולה ,בלימוד לאחריו שיעור הלוך של שש שעות כי יצאו מאברהם )יח,א( ְכּ ֹ!חם ַהיּֽ וֹם׃ ובאו ְס ֹ7ד ָמה ָבּעֶ ֶרב בראשית
רבה )וילנא( פרשה נ נפטרים מאברהם בשש שעות ,ובאין סדומה בערב ,רש"י ָבּעֶ ֶרב  -וכי כל כך שהו מלאכים מחברון לסדום?

אלא מלאכי רחמים היו ,וממתינין שמא יוכל אברהם ללמד סניגוריא עליהם )ראה ב"ר נ,א(.

ַIו ָיּבֹאוּ  -תלישא-גדולה ,בלימוד לאחריו שיעור הלוך שעה אחת .כיצד? גי' מלת ַIו ָיּבֹאוּ  . 25 -נחלק בשש שעות מעת צאתם עד בואם ועד
בואם לסדום נקבל ארבע מיל לשעה ולא משגיחים בשארית של ששית המיל.
ַIו ָיּבֹאוּ  -תלשא ,בעל בחינה נעלה לאחריו תורה תמימה  ...דאזל גבריאל למהפכי' לסדום ואזל מיכאל בהדי' לשזבי' ללוט ]ב"מ פ"ו
ב'[ :ב"ר גבריאל נשתלח להפוך את סדום ,ורפאל להציל את לוט.
ַIו ָיּבֹאוּ ְשׁ ֵ 7ני ַה ַמּ ְלאָ ִכים רש"י אחד להשחית את סדום ,ואחד להציל את לוט והוא אותו שבא לרפאות אברהם.
השאלה מנין לנו כי המלאכים שבאים ללוט הם מהקבוצה של האנשים שהיו אצל אברהם? נשלב הסבר הטעמים ברש"י.
רש"י ְשׁ ֵנ7י – קדמא ,מרמז לכך שהַ -ה ַמּ ְלאָ ִכים שכאן הם המוזכרים להלן )הכוונה :בר' יח,ב( )הם המוזכרים קודם ו (-קראן )הכתוב
קודם( 'אנשים'  -כשהיתה שכינה עמהם קראן 'אנשים'; דבר אחר :אצל אברהם ש ֹכּח ֹו גדול ,והיו המלאכים תדירין אצלו כאנשים,

קראן 'אנשים' ,ואצל לוט קראן 'מלאכים' )ראה ב"ר נ,ב(.

ַה ַמּ ְלאָ ִכים ְס ֹ7ד ָמה ָבּעֶ ֶרב – מהפך פשטא זקף-קטן ,שתי דרשות )א( כפשוטו לעיל בנוכחות השכינה קראן אנשים )ב( אצל אברהם
המלאכים )כאילו הופכים )מהפך(( לאנשים

ט"ז–חשון–תשפ"ב 22-Oct-21
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמת הורי והורי רעיתי
לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן בן חיים אריה ויהודית י"ח
מר-חשון
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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"ב; 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 שההלכה חלה
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
֘
רק על חלק מפרטיה; 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;

1.5

בראשית וירא יח,א )התשע"ו(

ד ַנ2י /סוּרוּ ָIנא אֶ לֵ7 -בּית עַ ְב ְדּ ֶכם ְו ִ7לינוּ ְו ַרחֲצ /וּ ַרגְ לֵ יכֶ ם ְו ִה ְשׁכַּ ְמ ֶתּם ַוהֲלַ ְכ ֶתּ/ם ְל ַד ְר ְכּ ֶכם
א ֹ
ֹHאמר ִהנֶּ /ה נָּאֲ -
בראשית וירא יט,ב :וַיּ ֶ
ֹאמ /רוּ לּ ֹא ִ !כּי ָב ְרחוֹב נ ִ ָֽלין׃
וַיּ ְ
ד ַנ2י – אזלא-גרש מונח רביע ,כעין יצא ללמד על עצמו או על הכלל .אף שהיה ארכי דיין של סדום ,יצא מהכלל של
א ֹ
ֹHאמר ִהנֶּ /ה נָּאֲ -
וַיּ ֶ

דיניהם והזמין האורחים לביתו.

ִהנֶּ /ה נָּאֲ -א ֹד ַ 2ני – מונח רביע ,אף-על-פי שאני לוט ארכי דיין )= ֲא ֹד ַנ2י( הממונה על )ב"ר פר' נ,ג( ) ִהנֶּ /ה נָּאֲ -א ֹד ַנ2י – מונח רביע =( חמשה
ראשי דיינים היו בסדום ,קץ שקר ,ורב שקר ,רב מסטידין ,רב נבל ,וקלא פנדר,

/סוּרוּ ָIנא – מונח תלשא ,שיעור גי' נ"א )= (51שער הקדושה בתפילה עתיקה הנאמרת במוצאי שבת.

ֵיכם
וֹציאָ ה-נָּ א אֶ ְת ֶהן אֲלֵ יכֶ ם ַועֲשׂ /וּ לָ ֶהן כַּ טּוֹב ְבּעֵ ינ ֶ
בראשית וירא יט,חִ :הנֵּהָ -נ7א ִHלי ְשׁ ֵתּ/י ָבנ2וֹת א ֲֶשׁר ֽל ֹא-י ְָדעוּ ִאישׁ ֽא ִ
אנ ִָשׁים ָהאֵ ל אַ לַ -תּעֲשׂ /וּ ָד ָבר ִ ֽכּי-עַ לֵ -כּ!ן ָבּאוּ ְבּ ֵצ!ל ק ָֹר ִ ֽתי׃
ַIרק לָ ֲ

ישעיהו ד,ה – ו:
יוֹמם ְועָ שָׁ ן ְו ֹ %נגַהּ ֵא!שׁ לֶ ָה ָבה ָליְ לָ ה ִ !כּי עַ ל-כָּ ל-כָּ בוֹד ֻח ָ ֽפּה׃
וּב ָר/א Xה' עַ ל  Sכָּ לְ -מ 7כוֹן הַ רִ -ציּHוֹן ְועַ לִ -מ ְק ָר ֶ2אהָ עָ נָ ן ׀ ָ
]ה[ ָ
טר׃ פ
וּמ ָמּ ָ ֽ
וּל ִמ ְסתּוֹר ִמזֶּ ֶרם ִ
וּל ַמ ְחסֶ ה ְ
ח ֶרב ְ
יוֹמם ֵמ ֹ
]ו[ ְו ֻס ָכּ%ה ִתּ ְהיֶ !ה ְלצֵ לָ -
כּ ֶסף ְשׁ ֵתּ/ים עֶ ְשׂ ֵ 2רה ִ ֽמז ְְר ֵקי-כֶ ֶסף ְשׁנֵ /ים
ע ֹ7רת ֶ H
יא/י יִ ְשׂ ָר ֵאל ַק ֲ
חנ ַֻכּ /ת ַה ִמּזְ ֵ2בּ ַח ְבּיוֹם ִה ָמּ ַשׁ/ח אֹתוֹ ֵמ ֵאת נְ ִשׂ ֵ
במדבר נשא ז,פד :ז ֹ/את׀ ֲ
תּים עֶ ְשׂ ֵ ֽרה׃
עָ שָׂ ר כַּ פּ! וֹת ז ָָהב ְשׁ ֵ !

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

צל ק ָֹר ִ ֽתי .הקורה תהיה עד צ"ל )טט :גי'
חנוכה ,סוכה ,ושלשתן יש להם רמז מן הפסוק .מבוי שנאמר )בר' וירא יט,ח( ִ ֽכּי-עַ לֵ -כּ!ן ָבּאוּ ְבּ ֵ !
יוֹמם
 (120טפחים ולא יותר וצ"ל טפחים הם עשרים אמה באמה בת ששה טפחים .סוכה שנאמר )ישעיה ד,ו( ְו ֻס ָכּ%ה ִתּ ְהיֶ !ה ְלצֵ לָ -
חנ ַֻכּ /ת ַה ִמּזְ ֵ2בּ ַח ְבּיוֹם עולה למנין ק"כ )טט :גי' ר"ת ז' ח' ב' עולה  20רמז ל 20-אמה,
ח ֶרב )טטְ .ל צֵ "ל גי'  (120חנוכה )במ' נשא ז,פד( ז ֹ/את׀ ֲ
ֵמ ֹ
גי' הַ ִמּזְ ֵ2בּחַ ְבּיוֹם עולה  120טפח (.
בעקבות כך מצאנו המקור הבא ר' חיים פלטיאל שמות תצוה פרק כט )מג( ונקדש בכבודי .קאי על האהל דאהל יהיה נקדש בכבודי ,ופי' רש"י
בכבודי כדאמר הוא אשר דבר יי לאמר בקרובי אקדש ,ולא אשכחן שדבר רק הנה ,מי' יש במדרש דכתיב והכהנים יתקדשו ,פי' הנגשים אל יי יתקדש.
ליקוט טעמים .ג' עניינים למעלה מכ' אמה פסולים מבוי סוכה נר חנוכה וכולם רמוזים בתורה .מבוי דכתיב )בר' וירא יט,ח( ִ ֽכּי-עַ לֵ -כּ!ן
ָבּאוּ ְבּ ֵצ!ל ק ָֹר ִ ֽתי ,הקורה תהיה עד צל טפחים ולא יותר וצ"ל טפחים הם כ' אמה באמת בת ששה טפחים .וכן סוכה דכתיב וסוכה

תהיה לצל ,ונר חנוכה דכת' זאת חנוכת המזב"ח ביו"ם ,בגי' ק"ך.
)בר' וירא יט,ח( ַIרק – תלשא ,בתפקיד אחד של שיעור אחריה הנלמד מגי' מלת ֵצ!ל עולה  120טפח היינו  20אמה )כאשר  6טפח לאמה
בבנין( ,ללמד על גובה עליון ל-ק ָֹר ִ ֽתי – קורת מבוי שהוא מדאורייתא רשות היחיד.
טט – על אותה דרך אפשר כי הפסוק יונה ד,ה:
יה ַבּצֵּ ל עַ [ד א ֲֶשׁ/ר יִ ְראֶ ה מַ ה-יִּ ְהיֶ ה ָבּ ִ ֽעיר׃
כּה וַיֵּ שֶׁ ב ַתּ ְח ֶתּ ָ
ַויּ ֵֵצא יוֹנָה ִמןָ -ה ִעיר וַיֵּ שֶׁ ב ִמ ֶ /קּ ֶדם לָ ִעיר ַויַּעַ שׂ 7 Sלוֹ Hשָׁ ם ֻס ָ 2

יה ישיבה ַבּצֵּ ל שלה גי' צ"ל עולה 120
כּה כשרה להיכר וַיֵּ שֶׁ ב ַתּ ְח ֶתּ ָ
ַויַּעַ שׂ  – Sתרסא ,בתפקיד שיעור 7לוֹ Hשָׁ ם כלל מלמד להגביל גובה ֻס ָ 2
טפח היינו  20אמה )כאשר  6טפח לאמה בבנין(
הפסוקים ב-ישעיהו ד,ה – ו :מלמדים על שיעורים אחדים )ישעיה ד,ה( עַ ל  – Sתרסא ,בתפקיד שיעורים של )א( זויות מצהר השמש בימי
התקופה בירושלים) ,ב( גודל סוכה קטנה  7על  7טפחים) ,ג( גובה סוכה )ישעיה ד,ו( ְו ֻס ָכּ%ה ִתּ ְהיֶ !ה ְלצֵ ל
)בר' וירא יט,ח( ְבּ ֵצ!ל ק ָֹר ִ ֽתי – ב)-תוך גובה קורה או סוכה של גי'( צ"ל ) 120טפח =  20אמה(.
)בר' וירא יט,ח( ְבּ ֵ !צל ק ָֹר ִ ֽתי – בשנוי מעט של האיות בצ"ל קורת"י = )במידה של מחסירין ומוסיפין( צ"ל בקורת"י = צ"ל גי'  120טפח
ש"ת האח"ד )רשות היחיד(
שהן  20אמה ,בקורת"י גי' ְ = 718ר ֻ
ֹאמ /רוּ ׀
ב-בבלי עירובין ה,א – ב ,כדי שמבוי יקרא מבוי עליו להיות באורך ארבע אמות .אפשר כי הרמז לכך הוא בפסוק )בר' וירא יט,ט( וַיּ ְ
אד וַ ֽ יִּ גְּ שׁוּ ִל ְשׁ ֹ!בּר ַה ָ ֽדּלֶ ת׃
ָרע ְל 4מֵ ֶהם וַיִּ ְפ ְצ 7רוּ ָב ִאישׁ ְבּלוֹט ְמ ֹ
פּט שָׁ פוֹט עַ \ ָתּה נ ַ !
אמרוּ ָהאֶ ָחד ָ ֽבּא-לָ גוּר וַיִּ ְשׁ ֹ /
גֶּשָׁ 2 -ה ְלאָ ה ו ַֽיּ ֹ ְ
ֹאמ /רוּ ׀ – מונח פסק )לפי הכתר הממוחשב זה אינו מונח לגרמיה( גֶּשָׁ 2 -ה ְלאָ ה – רביע ,לוט עמד סמוך או מתחת לקורת המבוי או ליד
( וַיּ ְ

הלחי של המבוי המרומז בטעם פסק ,או שהפסק מרמז לגוד אחית )מחיצה יורדת מהקורה( ואנשי סדום אמרו לו לפנות דרך בתוך המבוי
של לפחות ארבע אמות לפתח ביתו.
ט"ז–חשון–תשפ"ב 22-Oct-21
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמת הורי והורי רעיתי
לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן בן חיים אריה ויהודית י"ח
מר-חשון
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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"ב; 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 שההלכה חלה
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
֘
רק על חלק מפרטיה; 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;

ֲתנָ /יו׀
ֵצא Hלוֹט וַיְ ַד ֵבּ/ר׀ אֶ ל-ח ָ
]ח[ ִהנֵּהָ -נ7א ִHלי ְשׁ ֵתּ/י ָבנ2וֹת ] ...יד[ ַויּ ֵ 7

ֹתיו
ְק ֵח/י ְבנ ָ 2

אפשר בא ללמד על המבוי ניתר בלחי וקורה שיהא בו שתי חצרות ,כגון לוט דר בחצר אחת ,ובחצר האחרת שני בתים לשתי בנות

ֲתנָ /יו׀
נשואות .ואם זה מבוי של חצר אחת אינו ניתר אלא בשני לחיים או בפס ארבעה ומשהו ואפשר כי זה מרומז בכתוב וַיְ ַד ֵבּ/ר׀ אֶ ל-ח ָ
ְק ֵח/י ְבנ ָֹ 2תיו – שני פסק ,כעין שתי לחיים ,והתבנית טעם מונח רביע ,בתפקיד לפחות ארבע ,ירמז לפס ארבעה ומשהו.

בראשית רבה )וילנא( פרשת וירא פרשה נ  ...ד"א )בר' וירא יט,ח( ִ ֽכּי-עַ לֵ -כּ!ן ָבּאוּ ְבּ ֵצ!ל ק ָֹר ִ ֽתי מלמד שהטתה את הבית עליהם ,א"ל
אם בעית מקבלתון קבל בחלקך.
מדרש אגדה )בובר( בראשית פרשת וירא פרק יט ,סימן ח )בר' וירא יט,ח( ִ ֽכּי-עַ לֵ -כּ!ן ָבּאוּ ְבּ ֵצ!ל ק ָֹר ִ ֽתי .מלמד שאמרה לו אשתו
אנשי העיר נמנעו מלקבל אורחים ,ואתה מכניסם לבית ,רצונך שיהרגוך ויהרגוני ,ואם אתה רוצה לקבלן חלוק עמי הבית ,ויהיו
האורחים בחלקך ,על כן נאמר )בר' וירא יט,ח( ְבּ ֵצ!ל ק ָֹר ִ ֽתי:
במדבר רבה )וילנא( פרשת נשא פרשה י  ...כמה דתימא )בר' וירא יט,ח( ִ ֽכּי-עַ לֵ -כּ!ן ָבּאוּ ְבּ ֵצ!ל ק ָֹר ִ ֽתי להלן שהיה לוט צדיק יותר
מאשתו באו המלאכים בצל קורתו ולא בצל קורתה
ִ ֽכּי-עַ לֵ -כּ!ן – מקף מקף כל אחד כרב-מצב ,מקף אחד )א( לקבל אורחים ולהסתכן בהריגה; )ב( לא לקבל אורחים ולחיות .מקף שני
)א( לקבל אורחים ולחלק הבית )ב( לא לקבל אורחים ולא לחלק את הביתֽ ִ .כּי-עַ לֵ -כּ!ן ָבּאוּ  -מרכא טפחא ,כעין יתור לרבות רמז

שהיה לוט צדיק יותר מאשתו
בית הבחירה למאירי עירובין ה,א מבוי אין פחות משתי חצרות חצר אין פחות משני בתים אפשר כי בחצר אחת של מבוי כמו של לוט
שני בתים )שלו ושל אשתו( ,ובחצר האחרת ,שני בתים לשני חתנים נשואים לשתי בנות של לוט.
בבלי עירובין יד,א

עגולה רואין אותה כאילו היא מרובעת .הא תו למה לי?  -סיפא איצטריכא ליה :כל שיש בהיקפו שלשה טפחים יש בו רחב טפח .מנא
הני מילי?  -אמר רבי יוחנן ,אמר קרא )מלכים א' ז'( :ויעש את הים מוצק עשר באמה משפתו עד שפתו עגל סביב וחמש באמה קומתו
וקו שלשים באמה יסב אתו סביב .והא איכא שפתו!  -אמר רב פפא :שפתו שפת פרח שושן כתיב ביה ,דכתיב )מלכים א' ז'( ועביו
טפח ושפתו כמעשה כוס פרח שושן אלפים בת יכיל .והאיכא משהו!  -כי קא חשיב  -מגואי קא חשיב .תניא רבי חייא :ים שעשה
שלמה היה מחזיק מאה וחמשים מקוה טהרה .מכדי ,מקוה כמה הוי  -ארבעים סאה ,כדתניא ורחץ )את בשרו( )יד,ב( במים  -במי
מקוה .כל בשרו  -מים שכל גופו עולה בהן .וכמה הן  -אמה על אמה ברום שלש אמות .ושיערו חכמים מי מקוה ארבעים סאה .כמה
הוו להו  -חמש מאה גרמידי ,לתלת מאה מאה ,למאה וחמשין חמשין ,בארבע מאה וחמשין סגיא!  -הני מילי  -בריבועא ,ים שעשה
שלמה עגל היה .מכדי ,כמה מרובע יתר על העגול  -רביע; לארבע מאה  -מאה ,למאה  -עשרים וחמשה ,הני מאה ועשרים וחמשה
הוו להו! תני רמי בר יחזקאל :ים שעשה שלמה שלש אמות תחתונות מרובעות ושתים עליונות עגולות .נהי דאיפכא לא מצית אמרת,
דשפתו עגול כתיב ,אלא אימא חדא!  -לא סלקא דעתך ,דכתיב )מלכים א' ז'( אלפים בת יכיל )בלח(  ,בת כמה הויא  -שלש סאין,
דכתיב )יחזקאל מ"ה( מעשר הבת מן הכר )הכור נפחו  30סאין ,עשירית היא  3סאין( .דהוה להו שיתא אלפי גריוי )סאה(  .והא כתיב )דברי
הימים ב' ד'( מחזיק בתים שלשת אלפים )ביבש ,ביחסי המספרים כמו בסיס 10אמה על  10אמה ,גובה  5אמות(!  -ההוא לגודשא .אמר אביי
שמע מינה :האי גודשה תלתא הוי .ותנן נמי :שידה תיבה ומגדל ,כוורת הקש ,וכוורת הקנים ,ובור ספינה אלכסנדרית ,אף על פי שיש
להן שולים והן מחזיקות ארבעים סאה בלח ,שהן כוריים ביבש  -טהורין.
ְשׁ ֵתּ/י ָבנ2וֹת – שתי קבוצות של מדת בת בים של שלמה שנפחו היה  2000בת ,נפח בת הוא שלושה סאים 2000 .בת כפול  3סאים שווה
 6000סאים 4000 .מהן בחלק הרבועי של  10אמה על  10אמה בגובה  3אמה ,אלה  100מקוואות של  40סאה.
בחלק העגול  2000סאה ,מחולק ב 40-סאה למקווה מניב  50מקוואות .סה"כ  150מקוואות.
ֹאמ 7רוּ ָה ֲאנ ִָHשׁים אֶ ל – ר"ת ה' ו' ה' א' – בסדר ה'ארץ ו'את ה'שמים א'ת ,שם אהו"ה הדעת ,שם התנועה ,עושה פלא.
]יא[ ַה ָ ֽפּ ַתח׃ ]יב[ וַיּ ְ

בראשית רבה )וילנא( פרשת וירא פרשה נ,ט וַיְ ַד ֵבּ/ר׀ אֶ ל-ח ֲָתנָ /יו׀ וגו' ,ארבע בנות היו לו שתים ארוסות ושתים נשואות לקוחי בנותיו
אין כתיב כאן אלא ְק ֵח/י ְבנ ָֹ 2תיו,
רש"י )יד( ח ֲָתנָ /יו׀ – שתי בנות נשואות היו לו בעירְ .ק ֵח/י ְבנ ָֹ 2תיו – שאותן שבבית ארוסות להן.
ח ֲָתנָ /יו׀ ְק ֵח/י ְבנ ָֹ 2תיו – מונח לגרמיה )מונח פסק( מונח רביע ,בקריאה עם פסק מלת ח ֲָתנָ /יו׀ מלמדת על חתניו הנשואים לבנותיו .אפשר
כי מיעוט הרבוי מלמד על שתי בנות נשואות .בקריאה ללא פסק מלת ח ֲָתנָ /יו מלמדת על חתנים ְק ֵח/י ְבנ ָֹ 2תיו – המאורסים לבנותיו ,והיות
ובפסוק )יט,ח( ספר על ְשׁ ֵתּ/י ָבנ2וֹת  ,לכן בסה"כ לפחות ארבע בנות.
אבל אפשר כי )יט,ח( ְשׁ ֵתּ/י ָבנ2וֹת – מונח רביע ,מלמד על לפחות ארבע בנות ,וכן )יט,יד( ְק ֵח/י ְבנ ָֹ 2תיו –מונח רביע ,מלמד על לפחות
ארבע בנות,
בראשית רבה )וילנא( פרשת וירא פרשה נ,י

וּכמוֹ ַה ַשּׁ ַ/חר עָ לָ ה ַויּ ִ !ָאיצוּ ַה ַמּ ְלאָ ִכים ְבּל /וֹט לֵ א ֹמר ,א"ר חנינא משיעלה עמוד השחר עד שיאיר המזרח אדם מהלך
)בר' וירא יט,טו( ְ
וּכמוֹ ַה ַשּׁ ַ/חר עָ לָ ה וכתיב )בר' וירא יט,כג( ַה ֶשּׁ ֶמשׁ י ָָצ/א
ארבעה מילין ,משהאיר המזרח עד שתנץ החמה ארבע מילין שנאמר )יט,טו( ְ
ל־ה ָא ֶרץ וְ ל^ט ָ !בּא צֹֽ ע ֲָרה ,:ומסדום לצוער ,ארבע מילין ,א"ר זעירא המלאך היה מקדר לפניהם את הדרך ,ומנין משהאיר המזרח עד
ָ
עַ
וּכמוֹ ,מילתא דמיא למילתא ,אמר רבי יוסי בר אבין אם יאמר לך אדם הדא כוכבתא
שתנץ החמה אדם מהלך ארבע מיליןְ ,כמוְֹ ,
דצפרא איילתא דשחרא ,שקרן הוא פעמים פוחתת ופעמים שהיא מוספת ,אלא כמין תרתין קרנין דנהורא סלקין ממדינחא ומנהרין
לעלמא,
ע^!ן ָה ִ ֽעיר:
ן־תּ ָסּ ֶפה ַבּ ֲ
את פֶּ ִ
ֹתיַ 4הנִּ ְמצָ ֹ
ת־שׁ ֵתּי ְבנ ֶ
ְ
ת־א ְשׁ ְתְּ̀ 4ואֶ
המשך )בר' וירא יט,טו( קוּם ַ7 Sקח ֶ ֽא ִ
וּכמוֹ ַה ַשּׁ ַ/חר עָ לָ ה –
)יט,טו( קוּם  – Sתרסא ,שיעור זהוי עמוד השחר כמין תרתין קרנין דנהורא סלקין ממדינחא ומנהרין לעלמאְ ,

פשטא מונח זקף-קטן) ,פשטא =<( פושטות )עולות( ממזרח שתי קרני אור המרומזות בטעם זקף-קטן בתפקיד של שתיים.
ט"ז–חשון–תשפ"ב 22-Oct-21
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמת הורי והורי רעיתי
לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן בן חיים אריה ויהודית י"ח
מר-חשון

12/28

/©ZZFisherטטודל-04-בראשית-וירא
zzzf@bezeqint.net
@zzzf
bezeqint.net 972-3-6486221
972-3-6486221
http://www.Taamei-Hamikra.co.il

ב"ה טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל-פה ,התשס"א – התשפ"ב; 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 שההלכה חלה
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
֘
רק על חלק מפרטיה; 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 וירא יח,א )התשע"ז(

שׂה:
בראשית וירא יח,יז :וַ ֽה' אָ ָמר ַ ֽה ְמכַ ֶסּה אֲנִ י ֵ ֽמאַ ְב ָרהָ ם א ֲֶשׁר א ֲִנ!י עֹ ֶ ֽ
)בר' וירא יח,יז( וַ ֽה' אָ ָמר )סלוק מפסוק קודם( טפחא אתנח ַ ֽה ְמכַ ֶסּה אֲנִ י ֵ ֽמאַ ְב ָרהָ ם – מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן שני לימודים ,מהפך
פשטא שלפחות אחד מהם יוצא מפשט הכתוב.
לימוד )א( צווי לאברהם ולצדיקים ולדיינים )בר' וירא יח,יז( וַ ֽה' אָ ָמר – )סלוק מפסוק קודם( טפחא אתנח כטעמי )דב' וא' ו,ד( ְשׁ ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל
טפחא אתנח ,ללמד שה' מעודד את אברהם להתחזק בקבלת עול מלכות שמים ,כי ה' מתגדל שמו כאשר מדת הרחמים כובש על מדת הדין
המרומזת במלת )בר' וירא יח,יז( וַ ֽה' )עם ו"ו( שמקובל לדרשה כה' ובית דינו .כדי ללמד זכות על יושבי עמק השידים ,כפ' ]רש"י[  ...חמישה
כרכין הללו שלו הן  ...קראתי אותו אברהם ,אב המון גוים ,ואשמיד את הבנים ולא אודיע לאב ,שהוא אוהבי?
עוֹדנּוּ עֹ ֵמד ִל ְפנֵ !י ֽה'׃ ובתוך לימוד הזכות פ']רש"י[ )בר' וירא יח,כה(
ֶ!
לימוד הזכות ע"י אברהם מתחיל ב)-בר' וירא יח,כב( ְ ...ו ַ7א ְב ָר ָהם

ָח ִל/לָ ה לָּ ) Lהשני( חולין הוא לך יאמרו כך היא אומנתו שוטף הכל הצדיקים ורשעים ,כך עשית לדור המבול ולדור הפלגה.
טט  -פעמים זקף-קטן בין שני קיסרים .ע"פ רש"י כך היא אומנתו חוזר ועושה )= חוזר וקורה(
ופי']שפת"ח )ו([  ...ט וקשה לרש"י דפשוטו של קרא משמע דאברהם לא היה מתפלל אלא שלא יעשה עוד כיוצא בזה ,ולא היה
מתפלל על אנשי סדום ,ואם כן איך אמר בתפלתו אולי יש חמשים צדיקים ,שמע מינה על אנשי סדום היה מתפלל ,לכן פירש לא
הוא ולא כיוצא בו ,דלשון הזה כולל שניהם לעתיד ולהווה רצונו לומר היה מתפלל גם על ישראל כשיהיו חוטאין שלא ימית
צדיקים עם רשעים ,וזה שפירש אחר כך )בר' וירא יח,כה( ָח ִל/לָ ה לָּ  Lלעולם הבא רצה לומר לדורות הבאין:

לימוד )ב( היוצא מפשט הכתוב ע"פ ]מדרש תנחומא וירא ]ו[[ שסיכומו המתרגם )ברבים( אסור להסתכל בכתב )מפני שהתרגום ניתן
בעל-פה( ,והקורא אסור ליתן עינו חוץ מן התורה ,שלא ניתנה התורה אלא בכתב ...
)בר' וירא יח,יז( וַ ֽה' אָ ָמר ַ ֽה ְמכַ ֶסּה אֲנִ י ֵ ֽמאַ ְב ָרהָ ם – הפשט ,מאברהם איני מכסה אבל מאחרים אני מכסה .הדרש ,התורה ניתנה בכתב,
התרגום והפירושים ניתנו בעל-פה .התורה שבעל-פה היא המכוסה כדי שלא יהיה לאומות העולם אפשרות ללמוד אותה ולטעון שאף הם
ישראל ,בלי גיור וקיום תורה ומצוות כפי שמורים חכמי ישראל .הקב"ה מגלה התורה שהעל-פה לצדיקים ההולכים בדרכו של אברהם
אבינו ,ובידיעה זאת הם מדריכים את עם ישראל ויודעים להבחין על-ידה מה שאינו אמת ולדחות הדעות הכוזבות ,נביאי השקר והמדיחים
למיניהם.
]מדרש תנחומא וירא ]ו[[ מרמז שהכתוב יוצא מפשוטו על הדיון על סדום ,ומרמז בקצרה שה' לימד את התורה שבכתב ושבעל-פה
לאברהם אבינו והוא קיים את שתיהן] .מדרש תנחומא וירא ]ו[[ מרחיב על מסירת התורה שבכתב ושבעל-פה למשה ולחכמים שאחריו
ומשתמש בפסוקים שמופיעים גם ב]-בבלי גיטין ס,ב[ וב]-ירושלמי פאה פ"ב,ה"ד[ ,וב]-ירושלמי חגיגה פ"א,ה"ח[ שבכל אחד מהם יש
תוספות על ]מדרש תנחומא וירא ]ו[[ .
שׁה ְפּסָל־לְ ֛Pשְׁנֵ ֽי־ל ֻ֥ח ֹת ֲא ָב ִנ֖ים כּ ִָראשׁ ֹ ִנ֑ים
)שמ' תשא לד,א( וַיֹּ֤אמֶר ה֙ ' אֶל־מ ֹ ֔ ֶ
ְוכָתַ בְתִּ ֙י עַל־ ַהלּ ֻ֔ח ֹת אֶת־הַדְּ ב ִָ֔רים ֲא ֶ ֥שׁר ָהי֛וּ עַל־ ַהלּ ֻ֥ח ֹת ה ִָראשׁ ֹ ִנ֖ים ֲא ֶ ֥שׁר שׁ ִַבּ ְֽרתָּ :
ַל־פּ֣י׀ הַדְּ ב ִ ָ֣רים ָה ֵ֗אלֶּה כּ ַ ָ֧רתִּ י ִאתְּ  ֛Pבּ ִ ְ֖רית ְו ֶאת־יִשׂ ְָר ֵאֽל:
שׁה כְּתָ ב־לְ ֖Pאֶת־הַדְּ ב ִ ָ֣רים ה ֵ ָ֑אלֶּה ִ֞כּי ע ִ
)שמ' תשא לד,כז( וַיֹּ֤אמֶר ה֙ ' אֶל־מ ֹ ֔ ֶ
וֹר ִ ֑תי כְּמוֹ־ ָז֖ר נֶח ְָשֽׁבוּ:
ְתָּב־לוֹ רבו ֻר ֵ ֖בּי תּֽ ָ
֔
)הושע ח,יב( אכתוב־ ֶ֨אכ

]מדרש תנחומא )בובר( פרשת וירא ]ו[[ )בר' וירא יח,יז( וַ ֽה' אָ ָמר ַ ֽה ְמכַ ֶסּה אֲנִ י ֵ ֽמאַ ְב ָרהָ ם .ילמדנו רבינו מי שהוא מתרגם לקורא בתורה,
מהו שיסתכל בכתב ,כך שנו רבותינו המתרגם אסור להסתכל בכתב ,והקורא אסור ליתן עינו חוץ מן התורה ,שלא ניתנה התורה אלא
בכתב ,שנאמר )שמ' תשא לד,א( ְוכָתַ בְתִּ ֙י עַל־ ַהלּ ֻ֔ח ֹת ,ואסור למתרגם ברבים להסתכל בתורה .אמר ר' יהודה בן פזי ,מקרא מלא הוא) ,שמ'
ַל־פּ֣י׀
שׁה כְּתָ ב־לְֶ ֖Pאת־הַדְּ ב ִ ָ֣רים ה ֵ ָ֑א ֶלּה ,הרי המקרא שנתנה בכתב) ,טט :והמשך הכתוב( )שמ' תשא לד,כז( ִ֞כּי ע ִ
תשא לד,כז( וַיֹּ֤אמֶר ה֙ ' אֶל־מ ֹ ֔ ֶ
ַל־פּ֣י ( .אמר ר' יהודה בר סימון )שמ' תשא לד,כז( כּ ַ ָ֧רתִּ י ִאתְּ  ֛Pבּ ִ ְ֖רית
הַדְּ ב ִ ָ֣רים ָה ֵ֗אלֶּה הרי התרגום שניתן בעל פה )טט :שכך מפרש הנאמר ע ִ
ַל־פּ֣י׀ הַדְּ ב ִ ָ֣רים ָה ֵ֗אלֶּה ,אם קיימתה מה שבכתב בכתב ,ומה שבעל פה על פה,
ְו ֶאת־יִשׂ ְָר ֵאֽל ,:על ידי כתב ועל ידי פה) ,שמ' תשא לד,כז( ִ֞כּי ע ִ
)שמ' תשא לד,כז( כּ ַ ָ֧רתִּ י ִאתְּ  , ֛Pואם שניתה מה שבעל פה בכתב ,ומה שבכתב בעל פה ,לא כרתי אתך.
)שמ' תשא לד,כז( כּ ַ ָ֧רתִּ י ִאתְּ  ֛Pבּ ִ ְ֖רית – דרגא תביר טפחא ,כעיו קבוצת פרטים הקשורים לנושא תורה שבכתב ותורה שבעל-פה ,שעל כל
אחד חלה אותה הלכה של קיום שתיהן ,אז ברית כרותה בין ה' ובין ישראל.

אמר ר' יהודה הלוי ב"ר שלום בקש משה שתהא אף המשנה בכתב ,וצפה הקדוש ברוך הוא על שעתידין אומות העולם לתרגם את
התורה ולקרות אותה יונית ,והן אומרין אף אנו ישראל )טט :בלי להתגייר ובלי קיום תורה ומצוות כנדרש ע"פ תורה שבעל-פה( ,א"ל הקדוש
ְשׁבוּ :וכל כך
וֹר ִ ֑תי( ואם כן )הושע ח,יב( כְּמוֹ־ ָז֖ר נֶח ָ ֽ
ב־לוֹ רבו ֻר ֵ ֖בּי תּֽ ָ
ברוך הוא אכתוב לך רובי תורתי )טט :במקור )הושע ח,יב( אכתוב־ ֶ֨אכְתָּ ֔
למה ,אלא שהמשנה מסטורן שלו של הקדוש ברוך הוא ,ואין הקדוש ברוך הוא מגלה מסטורן שלו אלא לצדיקים ,שנאמר )תה' כה,יד(
ִיר ָ ֑איו וּ֝ ב ְִר ֗יתוֹ לְהוֹדִ ָיעֽם :וכן אתה מוצא אפילו בשעה שהקב"ה כעס על סדום מפני מעשיהם הרעים ,ובקש הקדוש ברוך הוא
֣סוֹד ֭ה' ל ֵ
להפוך את סדום ,לא חתם הקדוש ברוך הוא גזר דינם עד שנמלך באברהם) ,שנאמר( ]מנין ממה שקרינו בענין[ )בר' וירא יח,יז( וַ ֽה' אָ ָמר
ַ ֽה ְמכַ ֶסּה אֲנִ י ֵ ֽמאַ ְב ָרהָ ם.
)הפנית הרב א"מ פרל הי"ו( ]רמב"ם תפילה ונשיאת כפים פי"ב,ה"ח[ הקורא יש לו לדלג ממקום למקום בענין אחד כגון אחרי מות ואך
בעשור שבפרשת אמור אל הכהנים ,והוא שלא יקרא על פה שאסור לקרות שלא מן הכתב אפילו תיבה אחת ,ולא ישהה בדילוג אלא כדי
שישלים התורגמן תרגום הפסוק.
]רמב"ם תפילה ונשיאת כפים פי"ב,הי"א[ אין הקורא רשאי להגביה קולו יותר מן המתרגם ,והמתרגם לא יגביה קולו יותר מן הקורא ,ואין
המתרגם רשאי לתרגם עד שיכלה הפסוק מפי הקורא ,ואין הקורא רשאי לקרות פסוק אחר עד שיכלה התרגום מפי התורגמן ,ואין התורגמן נשען ט
לא לעמוד ולא לקורה אלא עומד באימה וביראה ,ולא יתרגם מתוך הכתב אלא על פה ,ואין הקורא רשאי לסייע לתורגמן שלא יאמרו תרגום
כתוב בתורה ,והקטן מתרגם על ידי גדול ואין כבוד לגדול שיתרגם על ידי קטן ,ולא יהיו המתרגמין שנים כאחד אלא אחד קורא ואחד מתרגם.

ט"ז–חשון–תשפ"ב 22-Oct-21
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמת הורי והורי רעיתי
לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן בן חיים אריה ויהודית י"ח
מר-חשון
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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"ב; 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 שההלכה חלה
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
֘
רק על חלק מפרטיה; 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;

ד ָמה
ָשׁים ַויּ ְֵלכוּ ְס ֹ
אנ ִ
בראשית וירא יח,כב :וַיִּ ְפנוּ ִמשָּׁ ם ָה ֲ
עוֹדנּוּ עֹ ֵמד ִל ְפנֵ !י ֽה'׃
ֶ!
ְו ַ7א ְב ָר ָהם
ְו ַ7א ְב ָר ָהם  -קדמא זקף-קטן במלה אחת ,בתפקיד כעין מדת מוקדם והוא מאוחר בענין )מידה ל"א מל"ב מידות( ,מקשר כתוב זה אל תחילת

אָמר ַהֽ ְמכ ֶ ַ֤סּה ֲאנִ ֙י ֵמֽאַב ְָר ָ֔הם ֲא ֶ ֖שׁר ֲא ִנ֥י ע ֶֹשֽׂה :ושם פ' ]רש"י[  ...קראתי אותו אברהם ,אב המון גוים ,ואשמיד את
הענין )בר' וירא יח,יז( וַ ֽ֖ה' ָ ֑
הבנים ולא אודיע לאב ,שהוא אוהבי?
 .1בראשית וירא יט,טז:
ֹתיו ְבּ ֶח ְמ ַל!ת ה' עָ ָליו וַיֹּ ִצ ֻא!הוּ ַויַּנִּ ֻחהוּ ִמ !חוּץ לָ ִ ֽעיר׃
וּביַד ְשׁ ֵתּ/י ְבנ ָ
וּביַדִ -א ְשׁ 2תּוֹ ְ
אנ ִָHשׁים ְבּי ָ/דוֹ ְ
וַ ֽ יִּ ְת ַמ ְה ָ aמהּ׀ ַו ַיּח ֲִז7יקוּ ָה ֲ

 .2בראשית חיי שרה כד,יב:
הם׃
אד ִֹנ!י אַ ְב ָר ָ ֽ
אד ִֹנ /י אַ ְב ָר ָהם הַ ְק ֵרה-נָ !א ְלפָ נַ י ַהיּוֹם ַועֲשֵׂ הֶ \ -ח ֶסד ִעם ֲ
א ֵהי ֲ
ֹאמר׀ 2ה' ֱ
ַויּ ַ a

 .3בראשית וישב לט,ח:
ָתן ְבּי ִ ָֽדי׃
כל אֲשֶׁ ר-יֶשׁ-לוֹ נ ַ !
ָדע ִא ִתּי ַמהַ -בּ ָבּיִ ת ְו ! ֹ
אדֹנִ י ל ֹא-י ַ !
דנָיו ֵה/ן ֲ
א ֹ
וַיְ ָמ ֵaאן׀ וַיּ ֹאמֶ ר אֶ לֵ -א/שֶׁ ת ֲ

 .4ויקרא צו ח,כג:
בּ ֶהן יָדוֹ ַהיְ ָמנִ ית ְועַ ל!ֹ -בּ ֶהן ַרגְ לוֹ הַ יְ ָמ ִ ֽנית׃
רן ַהיְ ָמ ִנית ְועַ לֹ -
ה ֹ
ַויִּ ְשׁ ָ aחט׀ ַויִּ ַקּח מֹשֶׁ ה ִמ ָדּמוֹ וַיִּ ֵתּ%ן עַ לְ -תּנ!וֹּֽ Lאזֶן-אַ ֲ

שלשלת – הרב י"מ כרמל )מכון אבני שוהם( ע"פ קדושת לוי יש לנגנה בשלושה סלסולים ,ויש המסלסלים רק שני סלסולים.
הרב א"מ פערל הי"ו בשם גדולים ששלוש פעמים שלשלת במשמעות קשור אל המקור .לוט קשור בנאמנותו לאברהם וכאילו מרגיש
תחינת אברהם על סדום ועליו ,בעבד אברהם קשור אל אברהם ,ביוסף קשור ליעקב,
)בר' וירא יט,טז( וַ ֽ יִּ ְת ַמ ְה ָ aמהּ׀ – על בסיס ההסבר ב-תורה שלמה ]כח[ ע"פ מדרש מאור האפלה ל)-ויקרא צו ח,כג( ַויִּ ְשׁ ָ aחט׀ שרתת
מהתרגשות ,רתת והתרוצץ בין צערו על כספו ,צערו על סדום כולה ,על בנותיו הנשואות הנשארות בסדום צערו על חייו בסדום ובין
הצורך להציל עצמו ומשפחתו שעמו בביתו .חזר ועשה חשבון נפש בין נאמנותו לאברהם כאשר לא גילה במצרים ששרה היא אשת אברהם
)ואחות לוט( ובין על שעקר מאברהם והתישב בסדום .בדרך פנימיות התורה ע"פ הנידון בכגון בבלי יבמות עה – עח ,מואבי ועמוני
אסורים לבוא בקהל ,מואבית ועמונית מותרים לבוא בקהל ,השלשלת תרמז שמנאמנות לוט לאברהם כאשר לא גילה במצרים ששרה היא
אשת אברהם )ואחות לוט( השתלשלו רות המואבית אם מלכות בית דוד ,ונעמה העמונית אשת שלמה אם רחבעם ואילו זכרי אומות אלו
אמנם יכולים להתגייר אבל מופסקים מלבוא בקהל.
א ִהיםִ Pמ ֵבּ/ית אָ ִבי O
ֹתי ֱ
בראשית וירא כ,יג :וַיְ ִGהי כַּ א ֲֶשׁFר ִה ְתע /וּ א ִ2
ָבוֹא שָׁ ָמּה ִא ְמ ִריִ -לי אָ ִ !חי ֽהוּא׃
ֶאל כָּ לַ -ה ָמּקוֹם א ֲֶשׁ/ר נ /
ָוא ַֹמ/ר לָ הּ ֶז/ה ַח ְס ֵדּ Lא ֲֶשׁ!ר ַתּע ֲִשׂי ִע ָמּ ִדי

ֹתי
]ירושלמי מגילה פ"א ה"ט? )וילנה יג,א([ כל השמות הכתובים באבינו אברהם קודש חוץ מאחד שהוא חול וַיְ ִGהי כַּ א ֲֶשׁFר ִה ְתע /וּ א ִ2
ֱא ִהיםִ Pמ ֵבּ/ית אָ ִבי  Oויש אומרים אף הוא קודש שאילולי אלהים כבר התעו אותי.

בין תפקידיה של תבנית הטעמים גרשיים מונח רביע נמצא התפקיד כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו או על הכלל.
בין תפקידיה של תבנית הטעמים דרגא מונח רביע תיקון חטא אדם הראשון ותיקון שבירת הכלים שארע קודם לבריאה ודברים הנמשכים
משני אלה.
בין תפקידיה של תבנית הטעמים דרגא מונח רביע נמצא התפקיד כעין מנתק פרט מפרט אחר אבל גם נשאר מחובר אליו בקשר מוחלש.
אפשר שתבנית הטעמים גרשיים דרגא מונח רביע היא הרכב של שתי התבניות זו על זו ,ומשמעותה יצא מן הכלל ללמד על עצמו או על
הכלל וגם פרט מחובר בקשר חלש לפרט המתאר את היוצא מן הכלל.
וַיְ ִGהי – גרשיים – יצא מן הכלל ,כַּ א ֲֶשׁFר ִה ְתע /וּ א ִֹ2תי – דרגא מונח רביע ,זה הפרט המתאר את היוצא מן הכלל כאן אפשר שמלמד על
עצמו שאברהם אבינו ושרה אמנו יצאו מן הכלל של עובדי עבודה זרה ובכללם בית אביהם והם מחוברים אל ֱא ִהים Pשכאן הוא קודש
שהפרישם מבית אביהם וקרבם לאמונתו..
א ִהיםִ Pמ ֵבּ/ית אָ ִבי  Oזרקא מונח סגול ,תבנית טעמים שמוסיפה משהו מענין ִמ ֵבּ/ית אָ ִבי  Oעל ִמ ֵבּ/ית אָ ִבי O
הפרט המחובר בקשר חלש הוא ֱ
ויובן שאברהם אבינו ושרה אמנו אמנם מבית תרח ,אבל הם עדיין קשורים לבית תרח כי מנחור ומילכה עתיד לצאת בתואל וממנו תצא
רבקה וממנה יעקב ,ומנכדם לבן עתידות לצאת רחל ולאה ,בלהה וזלפה שמהן יצאו י"ב שבטי י-ה .תורה שלמה בשם מדרש אומר כי בלק
בן-צפור הינו צאצא של אחד מבני נחור ומלכה .וממנו יצאה רות אם המלכות של בית דוד ומלך המשיח.
בראשית וירא כ,יג :העקירה השלישית של השכינה מהתחתונים בדור אנוש כַּ א ֲֶשׁFר ִה ְתע /וּ א ִֹ2תי – דרגא מונח רביע ,אמנם כתוב באברהם
אבינו אבל מפורש על זמן שאומות העולם החלו בעבודה זרה ,שהחלה בדור אנוש.
רש"י מפנה לתרגום אונקלוס על הפסוק' :והוה כד טעו עממיא בתר עובדי ידיהון יתי קריב ה' לדחלתיה' ]'ויהי כאשר טעו העמים אחרי
עבודת ידיהם )עבודה זרה( ,אותי קירב ה' ליראתו'[.
בראשית וירא כ,יג :התיקון הראשון התיקון של הורדת השכינה לתחתונים מתחיל באברהם כַּ א ֲֶשׁFר ִה ְתע /וּ א ִֹ2תי – דרגא מונח רביע,
ואברהם אבינו לא הלך אחרי אומות העולם.
רש"י מפנה לתרגום אונקלוס על הפסוק' :והוה כד טעו עממיא בתר עובדי ידיהון יתי קריב ה' לדחלתיה' ]'ויהי כאשר טעו העמים אחרי
עבודת ידיהם )עבודה זרה( ,אותי קירב ה' ליראתו'[.
כַּ א ֲֶשׁFר ִה ְתע /וּ א ִֹ2תי – כאשר גבר יצר העבודה הזרה בעולם ,עזב אברהם אבינו את מולדתו.

ט"ז–חשון–תשפ"ב 22-Oct-21
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמת הורי והורי רעיתי
לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן בן חיים אריה ויהודית י"ח
מר-חשון
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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"ב; 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 שההלכה חלה
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
֘
רק על חלק מפרטיה; 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;

1.7

בראשית וירא יח,א )התשע"ח(

וּמ ְשׁ ָפּט
שׁ ְמרוּ ֶדּ ֶ/ר Lה' לַ עֲשׂ! וֹת ְצ ָד ָקה ִ
ֲשׁר יְ צַ ֶוּ Hה אֶ תָ -בּנָ יו ְואֶ תֵ -בּיתוֹ אַ ח ֲָריו ְו ָ ֽ
בראשית וירא יח,יטִ :כּ/י יְ ַד ְע ִ2תּיו ְל ַמעַ ן  Sא ֶ 7
ליו׃
ְל ַ 2מעַ ן ָה ִביא ה' עַ ל-אַ ְב ָר ָהם ֵא!ת אֲשֶׁ רִ -דּ ֶבּר עָ ָ ֽ
ת־בּית^ אַ ח ֲָריו  -מהפך פשטא
ֵ
ת־בּנָ יו ְואֶ
ָ
ֲשׁר יְ צַ ֶוּ`ה  -קדמא ואזלא אֶ
)בר' וירא יח,יט( ִכּ/י יְ ַד ְע ִ2תּיו  -מונח רביעְ ,ל ַמעַ ן  - Sתלישא-קטנה א ֶ 7
זקף-קטן ְו ָ ֽשׁ ְמרוּ ֶדּ ֶ/ר Lה' – פשטא מונח זקף-קטן )בר' וירא יח,יט( אֶ תָ -בּנָ יו ְואֶ תֵ -בּיתוֹ אַ ח ֲָריו ְו ָ ֽשׁ ְמרוּ ֶדּ ֶ/ר Lה' – פעמיים זקף-קטן בין

שני קיסרים ,כעין הקש ,דבר החוזר וקורה] .רש"י[  ...לפי שהוא מצוה את בניו עלי לשמור דרכי  ...טט  -חוזר ומצוה בניו

]רמב"ן[ )בר' וירא יח,יט(  ...והנכון בעיני שהיא ידיעה בו ממש .ירמוז ,כי ידיעת השם שהיא השגחתו בעולם השפל ,היא לשמור הכללים
)ה' מנהיג את הבריאה לפי הכללים שהניח הבורא בבריאה( .וגם בני האדם )רבינו בחיי :שאינם צדיקים( מונחים בו למקרים עד בא עת פקודתם.
אבל בחסידיו ישום אליו לבו לדעת אותו בפרט ,להיות שמירתו דבקה בו תמיד ,לא תפרד הידיעה והזכירה ממנו כלל .כטעם )איוב לו,ז(
;ֽא־יִג ַ ְ֥רע ִמצַּדִּ֗ יק ֵ֫עינָ ֥יו .ובאו מזה פסוקים רבים ,כדכתיב )תה' לג,יח( ה ִֵנּ֤ה ֵ ֣עין ֭ה' אֶל־י ְֵר ָ ֑איו ,וזולת זה:
)בר' וירא יח,יט( ִכּ/י יְ ַד ְע ִ2תּיו – ה' משגיח על א"א בהשגחה פרטית במסגרת מחיצת הכללים שקבע לבריאת העולם ולהנהגתו ואינו משנה
ממחיצת הכללים האלה  ,ומחיצה זאת שהיא בחינה מעולה מרומזת בטעם תרסא של מילת ְל ַמעַ ן  Sבתפקיד מחיצה.
ֲשׁר יְ צַ ֶוּ Hה – קדמא ואזלא
לשמור הכללים )ה' מנהיג את הבריאה לפי הכללים שהניח הבורא בבריאה( המרומזים בתבנית הטעמים של א ֶ 7
בתפקיד כעין כלל.
]רבינו בחיי[ )מפרט את דעת רמב"ן בנושא( ההשגחה בעולם השפל במין האדם היא כללית ופרטית ... .ובשאר בעלי החיים היא כללית

ולא פרטית רק בכלל כדי לקיים המין .ההשגחה הפרטית שבמין האדם נחלקה ללשני חלקים :השגחה בו לידע כל פרטי מעשיו
ומחשבותיו ,והשגחה בו להגין עליו ולהצילו מן המקטגרים .ההשגחה בו לידע כל פרטי מעשיו ,היא בכל אדם מישראל או מן
האומות ,כענין שכתוב) :תהלים לג ,טו( "היוצר יחד לבם המבין אל כל מעשיהם" ,ההשגחה בו להצילו מן המקרים ,אין זה בכל אדם
ואפילו בישראל ,כי אם בצדיקים שבהם ,שהקב"ה מציל את הצדיקים מן המקרים ששאר בני אדם נמסרים בידם,
)בר' וירא יח,יט( ִכּ/י יְ ַד ְע ִ2תּיו – מונח רביע ,לפחות ארבעה לימודים בנושא ההשגחה) .טט :א( השגחה כללית ופרטית )טט :ב( ההשגחה
הכללית לבעלי החיים שלא בני אדם )טט :ג( ההשגחה הפרטית למין האדם השגחה בו לידע כל פרטי מעשיו ומחשבותיו  ...היא

בכל אדם מישראל או מן האומות,
)טט :ד( ההשגחה פרטית למין האדם והשגחה בו להגין עליו ולהצילו מן המקטגרים
)טט :ה( )טט :ד נחלק( ההשגחה בו להצילו מן המקרים ,אין זה בכל אדם ואפילו בישראל ,כי אם בצדיקים שבהם
בפסוק )יח,יט( ה' מעיד כי יש לפחות נושאים בהשגחה ,וה' משגיח משגיח באברהם אבינו בשלוש ההשגחות הנוגעות במין האדם.

]רבינו בחיי[ )בר' וירא יח,יט( ְל ַמעַ ן  Sא ֲֶ 7שׁר יְ צַ ֶוּ Hה אֶ תָ -בּנָ יו ְואֶ תֵ -בּיתוֹ .כתב רבינו חננאל ז"ל :נעשו דברי האבות בקבלה בלא כתיבה
בתורה כמו תורה הכתובה ,ומכאן אתה למד כי המשנה שהיא סדורה בהגדת אבות לבנים ,היא קבלה שחייבים לשמור דבריהם כחיוב
דברי תורה הכתובים ,שזה וזה שוים ,שהרי עשרת הדברות נשמעו מפי הגבורה ונכתבו מפי הנביא ע"ה ושאר התורה נכתבה מפי
הנביא ,וכשם שאין הפרש בין המצות שהן בשמיעה ובין המצות שהן בכתיבה ,כך אין הפרש בין המצות שהן בכתיבה ובין המצות
שהן בקבלה שהכל שוין ,ע"כ.

ֲשׁר יְ צַ ֶוּ Hה – קדמא ואזלא מלמד שיש כאן אפשרות
)בר' וירא יח,יט( ְל ַמעַ ן  – Sתרסא ,כעין פרט קדמאה המתברר בבפרט בתראה א ֶ 7
לדרוש בכעין כלל כלשהו ,כאן אפשר שזהו כלל ופרט ,ואין בכלל אלא מה שיש בפרט .הפרט הראשון הוא:
אֶ תָ -בּנָ יו ְואֶ תֵ -בּיתוֹ אַ ח ֲָריו – מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז על שני לימודים ואפשר שהם כהסבר רבינו חננאל כי יש שני
אופנים שוים של קבלת מצוות) .א( דברי האבות בקבלה בלא כתיבה; )ב( מצוות בשמיעה מה' וכתיבה בידי נביא ,ובנבואה וכתיבה
בידי נביא .מהפך פשטא מלמד שלפחות אחד מן הלימודים יוצא מפשוטו של הכתוב .אם כן הכלל הוא שדברי קבלה של האבות שהיו
מרכבה לה' ,שווים ומחייבים כמו דברי ה' עצמו במתן תורה ומפי נביא במדבר ואשר נכתבו .אפשר שזוהי השוואת דברי האבות
בקבלה בלא כתיבה; לקבלת המצוות מפי הגבורה ומפי נביא וכתיבתם .מבירור פרט זה יובן כי טעם תרסא במלת ְל ַמעַ ן  Sירמז לבחינה
נעלה )כעין מחיצה לעצמה( של דברי הקבלה מהאבות והשוואתם למתן תורה מסיני.
]אהבת עולם אהבתיך ,הרב פרידמאן בנימין ,ע' סג) ,אוצר החכמה([ מביא הסבר לנושא השגחה פרטית והחידוש של ר' ישראל בעל
שם טוב" .ובספר לקוטי שושנים כתב שהמורה נבוכים ח"ג פי"ז האריך להכריח דאין השגחה פרטית בבעל חי כי אם במין אבל באמת מצינו
לפעמים בדרז"ל שגם על הבעלי חיים יש השגחה פרטית כמו שמצינו בדור המבול שאותן הבהמות והחיות שלא נזדקקו לשאינן מינן ניצולו וכבר
נודע דברי רבינו ר' ישראל בעל שם טוב ז"ל שהשגחה פרטית הוא על כל הנבראים שבעולם במ"ש בספרי תלמידיו עכ"ל".
ֲשׁר יְ צַ ֶוּ Hה אֶ ת נמצא ל' אשר י' = ישראל ,צוה א' = בעל ,ת' = שם טוב ג"ם ,מען  +ג"ם = בא ר'
הקב"ה זיכנו לגלות שבמלים ְל ַמעַ ן  Sא ֶ 7
ביחד "בא ר' ישראל בעל שם טוב" וחידש שהשגחה פרטית הוא על כל הנבראים שבעולם.
]פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( בראשית פרשת וירא יח,יט[ )ובסגנון דומה ב]-בראשית רבה )וילנא( וירא פרשה מט סימן ד[

וּמ ְשׁ ָפּט .בתחלה
עשׂ! וֹת ְצ ָד ָקה ִ
ת־בּית^ אַ ח ֲָריו  ...לַ ֲ
ֵ
ת־בּנָ יו ְואֶ
ָ
ֲשׁר יְ צַ ֶוּ Hה .זה צוואת בריא :אֶ
)בר' וירא יח,יט( ִכּ/י יְ ַד ְע ִ2תּיו ְל ַמעַ ן  Sא ֶ 7
צדקה ולבסוף משפט ,שהיה עושה סעודות לכל עובר ושב,
לַ עֲשׂ! וֹת ְצ ָד ָקה – מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב ,כאן הכנסת אורחים בלי חינם.
וּמ ְשׁ ָפּט – אתנח ,מגביל ,הכנסת האורחים חינם בתנאי שהאוכל יקיים את המשך הדרשה:
ִ

ולאחר אכילתו היה אומר לו אמור ברוך מי שאמר והיה העולם שאכלת משלו ,אם היה )טט :האורח( אומר )טט :הברכה( מוטב,
ואם לאו היה אומר לו תן לי הדמים ממה שאכלת הרי משפט ,לפיכך היה כל עובר ושב קורא בשם ה' אל עולם:
ְל ַ 2מעַ ן ָה ִביא ה' עַ ל-אַ ְב ָר ָהם ֵא!ת אֲשֶׁ רִ -דּ ֶבּר עָ ָ ֽליו׃ לא נאמר את אשר עליו ,אלא ֵא!ת אֲשֶׁ רִ -דּ ֶבּר עָ ָ ֽליו׃ תני ר' שמעון בן יוחי כל
מי שיש לו בן יגע לתורה כאילו לא מת:
אֲשֶׁ רִ -דּ ֶבּר – מקף כרב-מצב משמעות ִדּ ֶבּר )א( מה שה' דיבר על אברהם בשמים; )ב( לתת שכר רוחני לאברהם ממה שאברהם
דיבר על ה' והביא האורחים לקרוא בשם ה' אל עולם .אפשר שכאן המדרש מלמד על מצב )ב(.
ֵא!ת אֲשֶׁ רִ -דּ ֶבּר – מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב בזכויות אברהם על כל אדם שהביא אותו לקרוא בשם ה' אל עולם,.
ֵא!ת – מקבוצת ה"את" הקטנה בתורה ללא מקף אחריו ,טעם מרכא = מאריך מלמד על הרחקה כלשהי .אפשר שמלמד על שכר
לאברהם שמביא את תלמידיו לחיי העולם הבא ,כהמשך הדרשה תני ר' שמעון בן יוחי כל מי שיש לו בן יגע לתורה כאילו לא מת:

ט"ז–חשון–תשפ"ב 22-Oct-21
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמת הורי והורי רעיתי
לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן בן חיים אריה ויהודית י"ח
מר-חשון
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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"ב; 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 שההלכה חלה
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
֘
רק על חלק מפרטיה; 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;

כל אורח שברך לה' ו -קורא בשם ה' אל עולם הרי הוא כבן לאברהם שלימדו תורה ,ולכן כאילו אברהם לא מת.
בקבוצת ה"את" העצמאיים נמצא גם ה"את" הראשון בתורה )בר' א,א( ֵא֥ת ַהשּׁ ַ ָ֖מי ִם .הקשר הרעיוני כאן הוא הקשר הרוחני "שמים"
כ"חיי העולם הבא" קרבת הבורא ,איחוד עם הבורא.
)בר' וירא יח,יט( ְו ָ ֽשׁ ְמרוּ ֶדּ ֶ/ר Lה' – פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז על שני לימודים ,פשטא מרמז ששני הלימודים הם בפשט הכתוב.
בדרך פנימיות התורה ,אפשר כי שני הלימודים הם כהסברו של האדמו"ר ממ"ש המובא ב]-דבר מלכות וירא התשע"ח ,ע' לט ,נקודות
שׁ ְמרוּ ֶדּ ֶ/ר Lה'
משיחות קדש ,מאמר ש"פ וירא אדמו"ר ממ"ש כ' מרחשון התשל"ז[ והנה שני ענינים אלו ד)-בר' וירא יח,יט( ְו ָ ֽ

)המשכה מלמעלה למטה( לעשות צדקה ומשפט )המשכה מלמטה למעלה( ישנם בכל אחד ואחד מישראל ,במשך כל הדורות .דנוסף
ֲשׁר
על זה שכל עניני התורה הם נצחיים ,ובפרט הענינים דמעשה אבות סימן ונתינת כח לבנים ,הרי בנוגע לענין זה אומר בפירוש א ֶ 7
יְ צַ ֶוּ Hה אֶ תָ -בּנָ יו ְואֶ תֵ -בּיתוֹ אַ ח ֲָריו ,עד סוף כל הדורות .וצווי זה )שאברהם מצוה את בניו וגו'(הוא נתינת כח מיוחד )נוסף על ה'נתינת
כח' שמצד מעשה מעשה אבות( לכל אחד מישראל על שתי העבודות הנ"ל.
בתוך ההסבר הנ"ל נאמר כי שני ענינים אלו  ...ישנם בכל אחד ואחד מישראל ,במשך כל הדורות דבר זה מרומז בתבנית הטעמים של
)בר' וירא יח,יט( אֶ תָ -בּנָ יו ְואֶ תֵ -בּיתוֹ אַ ח ֲָריו ְו ָ ֽשׁ ְמרוּ ֶדּ ֶ/ר Lה' – פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים ,כעין הקש ,דבר החוזר וקורה .היינו
שאברהם אבינו הוא בבחינת חי ומצוה לכל ישראלי בכל דור שהוא מתרבה ממלת "את" בכתוב אֶ תָ -בּנָ יו ְ ...ו ָ ֽשׁ ְמרוּ ֶדּ ֶ/ר Lה'  ,וזה חיזוק
עצום בקבלת עול מלכות שמים לשמוע זאת מהאיש הראשון שהכיר את הבורא ויסד את עם ישראל .כל אחד מישראל היגע בתורה הוא
תלמיד של אברהם אבינו כמו שנאמר ב]-בראשית רבה וירא פרשה מט סימן ד[ תני ר"ש בן יוחאי אומר כל מי שיש לו בן יגע בתורה

כאילו לא מת,
האיזכור הקרוב של התחזקות בקבלת עול מלכות שמים נמצא ב)-בר' וירא יח,יז( וַ ֽה' אָ ָמר ַ ֽה ְמכַ ֶסּה אֲנִ י ֵ ֽמאַ ְב ָרהָ ם א ֲֶשׁר א ֲִנ!י עֹ ֶ ֽשׂה) :בר' וירא

יח,יז( וַ ֽה' אָ ָמר )סלוק מפסוק קודם( טפחא אתנח כטעמי )דב' וא' ו,ד( ְשׁ ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל טפחא אתנח ,ללמד שה' מעודד את אברהם להתחזק
בקבלת עול מלכות שמים ,כי ה' מתגדל שמו כאשר מדת הרחמים כובש על מדת הדין המרומזת במלת )בר' וירא יח,יז( וַ ֽה' )עם ו"ו( שמקובל
שׁ ְמרוּ ֶדּ ֶ/ר Lה'
לדרשה כה' ובית דינו .כדי ללמד זכות על יושבי עמק השידים ,וכך כל אחד מישראל צריך להתחזק בְ -ו ָ ֽ
שׁר-ע ָ֣שׂוּ ְבח ָ ָ֑רן.
לימודים ב)-יח,יט( הקשורים ל)-בר' לך יב,ה( ְואֶת-ה ֶ ַ֖נּפֶשׁ ֲא ֶ
]דף על הדף בבלי סנהדרין יט,ב[ בגמ' :כל המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו שנאמר )במ' ג,א( ו ֵ ְ֛אלֶּה תּוֹל ְ֥ד ֹת אַה ֲ֖ר ֹן
שׁ ֥מוֹת בְּ ֽנֵי־אַה ֲ֖ר ֹן ,לומר לך ,אהרן ילד ומשה לימד ,לפיכך נקראו על שמו.
וּמ ֶ ֹ֑שׁה וכתיב )במ' ג,ב( ו ֵ ְ֛אלֶּה ְ
והנה בגמ' להלן )צ"ט ע"ב( ילפינן בגמ' דכל המלמד את בן חבירו תורה כאילו ילדו )בגמרא הגירסה עשאו( מקרא ד)-בר' לך יב,ה( ְואֶת-
ה ֶ ַ֖נּפֶשׁ ֲאשֶׁר-ע ָ֣שׂוּ ְבח ָ ָ֑רן ע"ש ,וצ"ע למה לי תרי קראי) .הקושיה מדוע צריך שני פסוקים ללמד לכאורה אותו ענין(
ואולי י"ל דבאמת הלימוד הוא מכאן )במ' ג,א( )שהמלמד כאילו ילדו( -אך כיון דכך הוא האמת ,שוב א"ש )אתי שפיר -בא טוב ,ולימוד זה
ממשה ילמד על משמעות( הפסוק דהתם דכתיב )בר' לך יב,ה( ֲאשֶׁר-ע ָ֣שׂוּ ,דחשיב על שמם )של אברהם ושרה כאילו ילדו את הגרים(  .ובפרט
דלפי המבואר בספרים הקדושים ,דעיקר הענין בזה הוא כי ע"י לימוד התורה נחשב בנו מצד הרוח והנפש ,ובן לבד חשיב בן מצד הגוף,

המלמד תלמיד כאילו ילדו שייך להלכות כבוד רבו] .אנציקלופדיה תלמודית כרך כו ,כבוד רבו; מורא רבו ]המתחיל בטור תרע[[

ושנינו] :טור תרעט[ אם זכה הבן לפני הרב  -שלמד ממנו את רוב חכמתו ,שהוא רבו המובהק  -הרב קודם את האב בכל מקום -
כלומר ,בכל הדברים שיש בהם מניעת נזק או הבאת תועלת  -מפני שהוא ואביו חייבים בכבוד רבו
]מחזור ויטרי סימן תכד[ שנינו בבריית' שיהא אדם מפקח את הבריות ומקרבן לתורה תחת כנפי השכינה )לא מצאתי ברייתא כזו אבל
בלשון זה ב]אליהו רבה )איש שלום( פרשה ו[( .וכאותו שבא לפני הילל עצמו .ואמ' גייריני על מנת שתשימני כהן גדול .בפ"ב דשבת
)לא,א( .שכל המלמד תורה לחבירו מעלה עליו הכת' כאילו ילדו )הגירסה בבבלי סנה' צט,ב כאילו עשאו(  .שנא' )בר' לך יב,ה( ְואֶת-ה ֶ ַ֖נּפֶשׁ

ֲאשֶׁר-ע ָ֣שׂוּ ְבח ָ ָ֑רן .ותרג' אונקלוס וית נפשתא דשעבידו לאורייתא בחרן .וכל כך למה .מפני שמביאו לחיי העולם הבא:

הוא היה אומר .הוא הילל היה אומר ד' דברים בלשון הבבלי.
)בר' וירא יח,יט( ְל ַ 2מעַ ן – ארבעה דברים שאברהם אבינו שלמד ולימד תורה נהג לפיהם וכך צוה לבניו] .משנה אבות פ"א,מי"ג[ הוא
היה אומר )טט :א( נגד שמא אבד שמיה )טט :ב( ודלא מוסיף יסיף )טט :ג( ודלא יליף קטלא חייב )טט :ד( ודישתמש בתגא חלף:
]מחזור ויטרי סימן תכד[ )טט :א( נגד שמא אבד שמיה .כיצד מלמד שלא יוציא אדם שם במלכות )טט :אפשר שלא ידבר נגד המלכות( שכיון שיצא לו
שם הורגין אותו ונוטלין את ממונו .נגד .מושך .כמו משכו .ומתרגם נגודו .אם ראית אדם שהמשיך עליו את השם הרי הוא כמו שאבד כבר שמו:
ד"א נגד שמא .המושך עליו שם תורה .שעוסק בתורה להתגאות בה ולא לשמה אינו זוכה לשם .וכן הוא אומר אם נבלת בהתנשא .אם נושא ומגביה
את עצמו אחריתו יהיה נבל .שכל הרודף אחר שררה .שררה בורחת ממנו .והדוחק את השעה שעה דוחקתו .כמו שמצינו בקרח .ובאבשלום.
ובאדניה בן חגית:
)טט :ב( ודלא מוסיף יסיף .שנו רבותינו שאם שנה אדם מסכת אחת או שתים ואינו מוסיף ומחזר עליהן סוף שישכח את כולן .מאחר שהוא מייאש
מהן ותלמודו נספה וכלה בידו לפיכך זקוק הוא לחזר אחריו .יסיף .כמו וזכרם לא יסוף מזרעם .ד"א דמוסיף מט"ו באב ואילך ללמד בלילות שהרי
ארוכות הן מיכן ואילך .יוסיף יוסיפו לו ימים ושנים ,כדאמ' בשילהי תענית ,ודילא מוסיף שאינו סובר בתלמודו ללמד דבר מתוך דבר .ואף אינו
מוסיף מן הלילות על הימים ללמד .יסיף .יאסף .מאי יאסף .תרגם רב יוסף תקבריניה אימיה .בשילהי תענית.
)טט :ג( ודילא יליף ,מי שלא למד תורה מימיו ,קטלא חייב .חייב מיתה .דין הוא שימות שכן היא מידותיה של תורה מכלל הן אתה שומע לאו ומכלל
לאו הן .כיצד .למד אדם תורה כי היא חייך ואורך ימיך .לא למד .הרי ימיו מתקצרין .ומסתלק מן העולם .וכן הוא אומר ושמתם את דברי אלה .זכה
נעשית לו סם חיים .לא זכה נעשית לו סם מות .וכדא' משמחי לב .זכה משמחו .לא זכה משמהו).הגירסה הבאה מתאימה לאברהם אבינו( יש משניות
שכת' בהן ודילא יסבר קטלא קסמין .אם אינו סובר בתלמודו הכל קוסמין ומתנבאים עליו שמיתתו קרובה לבא .ואית משניות דגרסי ודי לא ישפר.
מי שאינו משפר בתלמודו להכין דבר מתוק .ושלשתן לשון אחד הן.
)טט :ד( ודאשתמש בתגא חלף .ושנשתמש בכתרה של תורה .שמתגאה ומשתחץ על בני אדם ומראה בעצמו כתר לכבדו בשביל כבוד התורה .חלף.
נטרד מן העולם .ולא יאריך ימים כצל אשר איננו ירא מפני האלהים .שאינו עוסק בתורה לשמה אלא ליהנות עצמו .שכן מצינו בנדרים בפ' קונם יין
שאיני טועם בר' טרפון שבא מעשה לידו והיה דואג על דבר זה כל ימיו .ועוד יש לפרש המשתמש בתלמיד חכם שנטל כתר של תורה ,חלף .שכן
מצינו בנדרים .שנענש אברהם על שעשה )אנגדייא( ]אנגרייא[ בתלמידי חכמים שנאמר וירק את חניכיו ילידי ביתו .ועוד ק"ו שהרי תלמידי חכמים
הן כלי תשמישו למלכו של עולם .ומה אם מלך בשר ודם אין רוכבין על סוסו ואין משתמשין בשרביטו .המשתמש בטכסיסו של מלכו של עולם על
אחת כמה וכמה שחייב מיתה .ואעפ"כ אמרו חכמים לישתמש איניש במאן דתני ארבעה ולא לישתמש במאן דתני שיתא .ובברייתא שנינו
ודאשתמש בתגא אבד ואזיל ליה .מלמד שכל המשתמש בשם המפורש אין לו חלק לעולם הבא .אי נמי המשתמש בכתרה של תורה .חלף .אין לו
עוד שכר תורה שהרי קיבלו בכך שהרי מכבדין בכך אותו:
ט"ז–חשון–תשפ"ב 22-Oct-21
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמת הורי והורי רעיתי
לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן בן חיים אריה ויהודית י"ח
מר-חשון
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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"ב; 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 שההלכה חלה
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
֘
רק על חלק מפרטיה; 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;

1.8

בראשית וירא יח,א )התשע"ט(

יכם
ט־מיִ ם ְו ַרחֲצוּ ַרגְ לֵ ֶ
ַ
בראשית וירא יח,ד :י ַ ֻֽקּח־נָ /א ְמעַ

תּ ַחת ָה ֵעֽץ:
וְ ִ ֽהשָּׁ עֲנוּ ַ !

עיקרי הלימוד בכתוב .נטילת ידים לחולין ,הסבר מדרשי לתגמול על מתן המים .הקפדת א"א בנושא ע"ז ומניעת תערובות .אמירת דברי
תורה בסעודה בנוסף על ברכת המזון.
ט־מיִ ם .הסבר הלכתי בנושא נטילת ידים לחולין שהיא מרבנן .אברהם קיים מצוות דרבנן.
ַ
)בר' וירא יח,ד( י ַ ֻֽקּח־נָ /א ְמעַ
ט־מיִ ם – מקף מונח מקף זקף-קטן ,תחילה נברר הלימודים מטעמי מקף.
ַ
)בר' וירא יח,ד( י ַ ֻֽקּח־נָ /א ְמעַ
)בר' וירא יח,ד( י ַ ֻֽקּח־נָ /א – מקף בורר בין נטילה בכלי )בעל קיבול לפחות רביעית ( ובין נטילה בשולי כלים וחפני אדם לחבירו .ורק נטילה
בכלי תקינה .כנאמר ב]-משנה ידים פ"א,מ"ב[ ]*[ בכל הכלים נותנין לידים אפילו בכלי גללים בכלי אבנים בכלי אדמה אין נותנין

לידים לא בדפנות הכלים ולא בשולי המחץ ולא במגופת החבית ולא יתן לחבירו בחפניו מפני שאין ממלאין ואין מקדשין

ט־מיִ ם – שיעור מים לנטילת ידיים ליחיד .אפשר כי טעם מקף בורר את שיעורי המים לאחדים אם אין רביעית מים לכל
ַ
)בר' וירא יח,ד( ְמעַ
הנוטלים כנאמר ב]-משנה ידים פ"א,מ"א[ ]*[ מי רביעית נותנין לידים לאחד אף לשנים מחצית לוג )טט 2 = :רביעיות( לשלשה )כאן היו

שלושה אנשים( או לארבעה מלוג לחמשה ולעשרה ולמאה רבי יוסי אומר ובלבד שלא יפחות לאחרון שבהם מרביעית מוסיפין על
השניים ואין מוסיפין על הראשונים:
יכם – שיעור כלי עריבת רגלים ]משנה ידים פ"ד,מ"א[ ]*[ בו ביום נמנו וגמרו על עריבת הרגלים שהוא
)בר' וירא יח,ד( ְו ַרחֲצוּ ַרגְ לֵ ֶ
משני לוגין ועד תשעה קבין שנסדקה שהיא טמאה מדרס שר"ע אומר עריבת הרגלים כשמה:
ט־מיִ ם – .זקף-קטן בתפקיד שני לימודים) .א( ידיים שניות לטומאה ונוטלים מפני סרך תרומה ,וזאת מצוה שיש
ַ
)בר' וירא יח,ד( י ַ ֻֽקּח־נָ /א ְמעַ
לה סמך מהתורה) .ב( נטילת ידיים מפני כבוד ברכה.
)א( ידיים שניות לטומאה )טט :מרבנן( ונוטלים מפני סרך תרומה ,וזאת מצוה שיש לה סמך מהתורה.
]חברותא חולין קו,א[ אמר רב אידי בר אבין אמר רב יצחק בר אשיאן :זה שהצריכו חכמים נטילת ידים לחולין זהו מפני סרך תרומה.

והיינו ,שתקנו חכמים שיהיו "סתם ידים" טמאות כ"שניות לטומאה" ,וחייבו את הכהנים ליטול ידיהם לפני אכילת תרומה ,כדי שלא
יפסלוה במגע הידים.
ולכן ,תקנו גם נטילת ידים לכל אדם ,ואף לאכילת חולין ,שמתוך כך יהיו הכהנים רגילים ליטול ידיהם ולא יפסלו את התרומה.
ט־מיִ ם – .זקף-קטן ,אפשר בתפקיד לרבות טעם או הסתעפות בדרך לימוד זאת ,לא לרבות דרך
ַ
)בר' וירא יח,ד( י ַ ֻֽקּח־נָ /א – מונח לפני ְמעַ
לימוד שלישית.

ועוד טעם לנטילת ידים  -משום מצוה! ומבארינן :מאי "מצוה"? אמר אביי :מצוה לשמוע דברי חכמים שתקנוה.
רבא אמר :מצוה שיש לה סמך מהתורה היא ,שיש לשמוע דברי רבי אלעזר בן ערך! שדרש את הפסוק .המקור ב]-ספרא מצורע -
ֲשׁר יִגַּע־בּ ֙וֹ ַה ָ֔זּב ְוי ָ ָ֖דיו ;א־שׁ ַ ָ֣טף בּ ָ ַ֑מּי ִם ְוכ ֶ ִ֧בּס ְבּג ָָד֛יו ו ְָר ַח֥ץ בּ ַ ַ֖מּי ִם ְוט ֵָמ֥א
פרשת זבים פרשה ב,פ"ד,מ"ה[ דכתיב בפרשת הזב )וי' מצ' טו,יא( ו ְ֨כ ֹל א ֶ ֤
עַד־ה ָָע ֶֽרב :אמר רבי אלעזר בן ערך  -מכאן ,סמכו חכמים לנטילת ידים מן התורה .וכדמפרש ואזיל.
אמר ליה רבא לרב נחמן :מאי ,כיצד משמע מפסוק זה דין נטילת ידים!? )טט :אמר רב נחמן( דכתיב בזב ְוי ָ ָ֖דיו ;א־שׁ ַ ָ֣טף בּ ָ ַ֑מּי ִם ,ומשמעות
הפסוק )טט :לכאורה( הוא  -הא שטף הזב ידיו במים הרי הוא טהור ,ודבר זה אינו נכון ,כי הא )צריך( טבילה של כל גופו )טט :של הזב(

במקוה בעי ,ואין מועילה לו נטילת ידיו.
אלא ,הכי קאמר קרא) :טהור( הנוגע בזב )נטמא טומאת ערב ,אבל בשביל ברכה לאכילת חולין יטול ידיו ,ראה הסבר )ב( לזקף-קטן( ,ו)גם(כמו כן
אדם אחר שאינו זב )ולא נגע בזב( ,אלא ש)ידיו(לא שטף) ,היינו לא( נטל ,ידיו במים )בשביל ברכה לאכילת חולין( ,הרי הוא טמא.
]ואסמכתא בעלמא היא .רש"י[ .ומשמע שיש טומאות )טט :מרבנן( שנטהרות על ידי נטילת ידים.
ההסבר הבא מהספר ]טעמי המקרא והתורה שבעל-פה ,תורת כהנים תזריע מצורע .פישר זלמן ,אלעזר לב[

)וי' מצ' טו,יא( ְוי ָ ָ֖דיו – טפחא ללא מרכא כשנוי משמעות ורבוי  ,ללמד על )אדם( אחר שלא שטף )ידיו לאכילת חולין( – טמא )ידיו טמאות( אמר
רבי אלעזר בן ערך מיכן סמכו חכמים לטהרת ידים מן התורה .רמז לגזרת רבנן לטהרת ידים .
)ב( נטילת ידיים מפני כבוד ברכה .ובזה נכלל נטילת ידיים אחרי לילה ונקיות.
]ילקוט יוסף השכמת הבוקר הערות סימן א  -מהלכות השכמת הבוקר[

ואסור לברך עם ידים טמאות ומזוהמות וכן בכל שעה] .הקדמת הזוהר ס"ק קעא[.
]חברותא  -הערות ברכות מג,א[ ) .(3טעם הנטילה מבואר בתוספות שזהו מפני כבוד הברכה ,ואולם התוספות בפסחים )קטו א ד"ה
כל( ,הרשב"א הרא"ה ומאירי פירשו שהטעם הוא ,כיון שסתם ידים טמאות הן חוששים שמא יגע בידו במשקה שבתוך הכוס ויטמא
היין .וראה עוד בתוספות בחגיגה )יח ב ד"ה הנוטל( שכתבו שזהו משום נקיות.
ט־מיִ ם .הסבר מדרשי לתגמול על מתן המים .הקפדת א"א בנושא ע"ז ומניעת תערובות.
ַ
)בר' וירא יח,ד( י ַ ֻֽקּח־נָ /א ְמעַ

ט־מיִ ם] .על ידי שליח אף[ הקדוש ברוך הוא נתן להם מים על ידי שליח ,שנאמר
ַ
]מדרש אגדה )בובר( וירא[ )בר' וירא יח,ד( י ַ ֻֽקּח־נָ /א ְמעַ
)שמ' בשלח יז,ו( ְוה ִִכּ֣יתָ ב ַ֗צּוּר ְויָצ ְ֥אוּ מ ִֶמּ֛נּוּ ַ ֖מי ִם  ,לחם שנתן על ידי עצמו ,אף הקדוש ברוך הוא נתן ע"י עצמו ,שנאמר )שמ' בשלח טז,ח( בּ ֵ ְ֣תת
ה֩ ' ָל ֶ֨כם ָבּ ֶ֜ע ֶרב בּ ָ ָ֣שׂר ֶלא ֱ֗כ ֹל ו ֶ ְ֤לחֶם בּ ַ֙בּ ֹ ֶק ֙ר ִלשׂ ְ֔בּ ֹ ַע:
]פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( וירא[
ט־מיִ ם .ר' אלעזר בשם ר' סימאי אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם .אתה אמרת )בר' וירא יח,ד( י ַ ֻֽקּח־נָ /א
ַ
)בר' וירא יח,ד( י ַ ֻֽקּח־נָ /א ְמעַ
ִירה ה ַ֑זּ ֹאת ע ֲִל֥י ב ֵ ְ֖אר עֱנוּ־לָ ֽהּ) ... :בר' וירא יח,ד( י ַ ֻֽקּח־נָ /א
ַ
ְמעַ
ט־מיִ ם ,חייך שאני פורע לבניך הה"ד )במ' חקת כא,יז( ֚ ָאז י ִ ָ֣שׁיר יִשׂ ְָר ֵ֔אל ֶאת־ ַהשּׁ ָ ֖
יכם] :רש"י[ )בר' וירא יח,ד( כסבור
יכם .מלמד שנדמו לו כערביים הולכי מדבריות ,לכך אמר להם ְו ַרחֲצוּ ַרגְ לֵ ֶ
ט־מיִ ם ְו ַרחֲצוּ ַרגְ לֵ ֶ
ַ
ְמעַ
שהם ערביים שמשתחוים לאבק רגליהם והקפיד שלא להכניס עבודה זרה לביתו.
:

ע

]רש"י[ )בר' וירא יח,ד( י ַ ֻֽקּח־נָ /א  -על ידי שליח ,מסביר ]שפת"ח ע[ )הרא"ם( ,אין ההודעה של רש"י על מלת י ַ ֻֽקּח )טט :בנין סביל(
שפירושו ע"י שליח ,דזה הוא דבר פשוט ,דאם לא כן היה לו לומר אקחה ,אלא ההודעה הוא על ששילם )הקב"ה( לבניו )ע"י שליח( וכו':
ט־מיִ ם  -אמר מעט למעט נדיבותו בפיו מדרך המוסר ,על המים אמר י ַ ֻֽקּח ,ר"ל על ידי אחד מן
ַ
]רד"ק[ )בר' וירא יח,ד( י ַ ֻֽקּח־נָ /א ְמעַ
העבדים אבל על הפת אמר )בר' וירא יח,ה( ְואֶ ְק ָ 7חה פַ תֶ H -ל ֶחם הוא בעצמו:
ְו ַרחֲצוּ  -צווי כי הרי"ש פתוחה ואילו היה עבר מוסב לעתיד מפני הוי"ו היתה הרי"ש קמוצה ,כמו )שמ' פק' מ,לא( ו ְָרחֲצ֣ וּ ִמ ֶ֔מּנּוּ ורצה
ט"ז–חשון–תשפ"ב 22-Oct-21
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמת הורי והורי רעיתי
לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן בן חיים אריה ויהודית י"ח
מר-חשון
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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"ב; 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 שההלכה חלה
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
֘
רק על חלק מפרטיה; 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;

לומר אתם תרחצו רגליכם על ידי אחד מהנערים:
]אברבנאל[ )בר' וירא יח( השאלה הו' באמרו יוקח נא מעט מים כי הנה מלת נא לשון בקשה לא יפול בזה .גם אמרו מעט מים הוא זר כי
כיון שלא אמ' מעט בלחם לא היה ראוי לומר במים .גם והשענו יראה שאין ענין לו כי למה זה ישענו תחת העץ ולא יכנסו באהל או
בבית) :התשובה לשאלה הו'(
ט־מיִ ם ר"ל ע"י אחת מהאמהות ְו ַרחֲצוּ
ַ
ולהיות כל בני הבית חולים נמולים והאהל מלא מהם הוצרך לומר למלאכים י ַ ֻֽקּח־נָ /א ְמעַ
תּ ַחת
יכם )טט :בעצמכם( כי אין איש )טט :בריא מהמילה( בבית לרחוץ )טט :רק אמהות וא"א הקפיד על תערובות() .בר' וירא יח,ד( ְו ִ ֽהשָּׁ עֲנוּ ַ !
ַרגְ לֵ ֶ
ָה ֵעֽץ כי אין מקום באהל לשבת שם מפני החולים ולכן הוצרך שאברהם בעצמו יעשה כל העבודה הזאת מפני חסרון משרתיו בעבור
חליים.
ט־מיִ ם מקף ע"פ ]רד"ק[ מברר בין לקיחה מרובה ובין לקיחה מועטה.
ַ
)בר' וירא יח,ד( ְמעַ
)בר' וירא יח,ד( י ַ ֻֽקּח־נָ /א מקף ע"פ ]אברבנאל[ מברר בין משמע מלת "נא" כבקשה ובין משמע התנצלות.
ט־מיִ ם ע"פ ]אברבנאל[ מקף מברר בין כמות המים הראויה ובין כמות המים המצויה בגלל הנסיבות .ראוי להביא
ַ
)בר' וירא יח,ד( ְמעַ
מים רבים ע"י זכר אבל בגלל שהזכרים בבית אברהם חולים מברית המילה ,אברהם מתנצל על שאינו יכול לשרת האורחים ע"י זכרים
ט־מיִ ם לפי כוחה.
ַ
ומפאת הצניעות רק אחת מאמהות תביא להם )בר' וירא יח,ד( ְמעַ
ט־מיִ ם – מקף מונח מקף זקף-קטן ,זקף-קטן בתפקיד שני דברים ,מרמז לתגמול הקב"ה בשתי נתינות מים
ַ
)בר' וירא יח,ד( י ַ ֻֽקּח־נָ /א ְמעַ
ִירה ה ַ֑זּ ֹאת ע ֲִל֥י ב ֵ ְ֖אר
לבני ישראל במדבר )א( )שמ' בשלח יז,ו( ְוה ִִכּ֣יתָ ב ַ֗צּוּר ְויָצ ְ֥אוּ ִמ ֶמּ֛נּוּ ַ ֖מיִם )ב( ד )במ' חקת כא,יז( ֚ ָאז י ִ ָ֣שׁיר יִשׂ ְָר ֵ֔אל ֶאת־ ַהשּׁ ָ ֖
עֱנוּ־לָ ֽהּ:
ע"פ ]רד"ק[ אברהם מיעט במתן מים ,אז לכאורה היינו אומרים שתגמול הקב"ה לבניו יהיה במים במידה .אבל בשני התגמולים במדבר
יצאו מים רבים .צ"ע בדברי הרד"ק .אבל ע"פ ]אברבנאל[ בבית אברהם היה אילוץ שהזכרים חלשים מהמילה ולכן התגמול לבני
ישראל במדבר במים מרובים היה ראוי כמידת רצונו של אברהם לשרת את האורחים במידה מרובה.
)בר' וירא יח,ד( ְו ַרחֲצוּ – טפחא ללא מרכא לפניה ,בתפקיד שנוי ורבוי
מוצע לומר שהשנוי הוא ממה שנהגו אחרים שלא הקפידו על עבודה זרה ואילו אברהם אבינו והקפיד שלא להכניס עבודה זרה לביתו
ולפי ]רד"ק[ צווה עליהם לרחוץ רגליהם ולהעביר בזה אבק רגליהם ואז אם הם עע"ז לא ישתחוו לאבק כי הועבר ברחיצה.
יכם – אתנח מגביל ,בשיטת ]אברבנאל[ לא היו זכרים לשרתם ,אברהם הגביל את האמהות מלרחוץ רגליהם.
)בר' וירא יח,ד( ַרגְ לֵ ֶ
)בר' וירא יח,ד( ְו ִ ֽהשָּׁ עֲנוּ – טפחא) ,א( בתפקיד כפותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה ַ !תּ ַחת ָה ֵעֽץ ותפקיד )ב( האפיון המשותף
מתפשט )מלמד( אל הכתוב לפני כן .ע"פ ]זוהר א וירא קב,ב[ שהבאנו לבאור )בר' וירא יח,ח( העץ בדק האם הנבדק הניח ע"ז
יכם ואינם עע"ז והם טהורים.
ומאמין בה' ,והאם הוא טמא יום או שבעה .כאן הבדיקה האם קיימו ְו ַרחֲצוּ ַרגְ לֵ ֶ

]תורה שלמה סב[ )בר' וירא יח,ד( ְו ִ ֽהשָּׁ עֲנוּ ַ !תּ ַחת ָה ֵעֽץ אין עץ אלא תורה שנ' )משלי ג,יח( עֵץ־ ַח ִיּ֣ים ֭ ִהיא ַל ַמּ ֲחז ִ ִ֣יקים ָ ֑בּהּ וכך ראוי לכל אדם
בעת שיבואו אליו אורחים יישב דעתם בדברי תורה ]מדרש אור האפלה[
]שו"ת בית מרדכי חלק א סימן מו[ מה פירושו של הביטוי "דברי תורה" ,שב]-משנה אבות פ"ג,מ"ג[" :ר' שמעון אומר שלשה
שאכלו על שלחן אחד ולא אמרו עליו דברי תורה ,כאלו אכלו מזבחי מתים ,שנאמר כי כל שלחנות מלאו קיא צואה בלי מקום".
תשובה לפני מתן התשובה צריך לציין שזהו הקו של ר' שמעון בן יוחאי שהיה בלהט נפשו מסור כולו ללימוד התורה ....הוא שאמר
שגם בשעת אכילה חייב אדם לומר דברי תורה!
בפירוש לאבות המיוחס לרש"י )ע' הרחיד"א בשם הגדולים ערך רש"י( ד"ה ולא אמר" :ורגילין בני אדם לפטור את עצמן בברכת
המזון" .רש"י אינו מביא את המקור.
הרשב"ץ בפירושו "מגן אבות" על אבות ,על סוף המשנה שם :אבל שלשה שאכלו על שלחן אחד ואמרו עליו דברי תורה כאלו אכלו
משלחנו של מקום  -אומר" :ולא הספיק להם לפטור את עצמן בברכת המזון ,אלא שדברו בו דברי תורה ,הרי כאלו אכלו משלחנו של
מקום .הר"ע מברטנורה בפירושו שם אומר" :ובברכת המזון שמברכים על השלחן יוצאין ידי חובתן וחשוב כאילו אמרו דברי
תורה ,כך שמעתי" .הוא אינו מזכיר את פירושו של רש"י לאבות ,התוספות יום טוב שם מביא את דברי הר"ע מברטנורה ומביא
סמוכין נאים לדבריו מדברי אגדה ומדרשי המקראות ,אבל לבסוף הוא מסיים את דבריו ואומר" :ואעפ"י שהצבתי ציונים להדמות
ברכת המזון לדברי תורה אנ"ך ,מכל מקום לא נתישבה דעתי בפסוק הזה לצאת ידי חובתו בכך ,דודאי ר' שמעון לאו בהכי מיירי,
דאטו ברשיעי עסקינן שאינן מברכין ברכת המזון שהיא מצות עשה מן התורה; ומילי דאבות מילי דחסידות נינהו כדאמרינן בפרק
המניח מאן דבעי למיהוי חסידא לקיים מילי דאבות".
ובראשית חכמה שער הקדושה פט"ו אומר" :וכתב החסיד ר' יוסף יעבץ לאבות פ"ג במשנה שלשה שאכלו :ויש נוהגים לשורר
פזמונים או מזמורים אחר הסעודה ומנהג יפה להפטר מן העונש ,אבל עיקר הדיבור הוא ממש לומר איזה דין או חידוש פסוק או
הגדה" .דבריו אלה של הראשית חכמה מובאים בשל"ה ,שער האותיות ,סעיף ו .והמגן אברהם לש"ע או"ח ריש סימן קע מביא
להלכה את דברי השל"ה ,שאין ברכת המזון פוטרת מלומר דברי תורה וצריך לומר בשעת הסעודה דברי תורה ממש.
אלא ודאי בפשוטי עם עסקינן שאינם יודעי תורה ואינם קובעים עתים לתורה ,ובזה שקורין שמע שחרית וערבית הם מקיימים את
מצות למוד תורה ... .והם פוטרים את עצמם בברכת המזון מחובת אמירת דברי תורה בשעת הסעודה ,זה לא קיום המצוה מן
המובחר ..... .ואולי רשאים לשער כי במנהג שנהגו העם לפטור את עצמם בברכת המזון מחיוב אמירת דברי תורה בשעת הסעודה הם
מסתמכים על זה שבברכת המזון אנו מזכירים תלמוד תורה וקיום מצוותיה וחוקיה באמרנו" :על תורתך שלמדתנו ועל חוקיך
שהודעתנו" .ומפני זה הם מורים היתר לעצמם ופוטרים עצמן בזכירה זו מן חובת אמירת דברי תורה בשעת הסעודה.
אנו למדים מכאן כי המברך ברכת הזימון המוציאה את אחרים מידי חובת ברכת המזון דומה לענין חיוב טבילה )ע"פ ]בבלי ברכות
כב,ב[{ כמלמד תורה לאחרים .ואם ברכת המזון נחשבת כדברי תורה לחיוב טבילה ,הרי מסתבר הוא כי היא יכולה להחשב כדברי
תורה גם מיתר הבחינות .ובכן אנו מוצאים כאן מקור להנוהגים ,לפי הפירוש המיוחס לרש"י ולר"ע מברטנורה ,לפטור עצמן בברכת
המזון מחיוב אמירת דברי תורה בשעת הסעודה.
ַ !תּ ַחת ָה ֵעֽץ – מרכא סלוק ,בתפקיד רבוי הגבלות .הגביל את האורחין רק למקום תחת העץ )בצל האמונה( ושמא עע"ז הם שלא ישבו
תחת ע"ז .הגביל שיחתם לדברי תורה ואמונה בה'.

ט"ז–חשון–תשפ"ב 22-Oct-21
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמת הורי והורי רעיתי
לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן בן חיים אריה ויהודית י"ח
מר-חשון
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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"ב; 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 שההלכה חלה
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
֘
רק על חלק מפרטיה; 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 וירא יח,א )התש"פ(

ר־בּ!אוּ אֵ ֶליַ 4ה ָלּיְ לָ ה
ָ
אנ ִָשׁ%ים אֲשֶׁ
/אמרוּ ל^ אַ יֵּ Fה הָ ֲ
בראשית וירא יט,ה :וַיִּ ְק ְראוּ אֶ ל־ל^ט וַיּ ֹ ְ

ֹתם:
יא/ם אֵ לֵ ינוּ ְונ ְֵד ָעה א ָ ֽ
ה^צ ֵ
ִ

]בראשית רבה )תיאודור-אלבק( בר' פר' כו ד"ה כי טובות הנה[

אמר ר' שמלאי בכל מקום שאתה מוצא זנות אנדרומוסייה באה לעולם והורגת את היפים ואת הרעים ... ,ר' יהושע בן לוי )א'( בשם
יא/ם אֵ לֵ ינוּ ְונ ְֵד ָעה
ה^צ ֵ
ִ
בר פדיה כל אותו הלילה היה לוט מבקש רחמים על סדומיים והיו מקבלין ממנו ,כיון שאמרו )בר' וירא יט,ה(
י־לֹ /4פה עד כאן היה לך ללמד סניגורייה ,מיכן ואילך אין לך רשות] .שוכר טוב[ אין אתה
ֹתם לתשמיש אמרו )בר' וירא יט,ה( עֹ [ד ִ ֽמ ְ
א ָֽ
רשאי לבקש עליהם רחמים כי מעשיהם כמעשה דור המבול שהיו כותבין גמומסיות לזכר ולבהמה.
ֹתם גוים שאמרו תנו לנו אחת מכם ונהרגנו )או תנו לנו פלוני ונהרגנו ראה
יא/ם אֵ לֵ ינוּ ְונ ְֵד ָעה א ָ ֽ
ה^צ ֵ
ִ
]תורה שלמה לז[ )בר' וירא יט,ה(
בהערה שלשון זה צריך בדיקה כי מותר למסור אחד מסוים( או נהרג את כולכם יהרגו כולם ואל יתנו להם נפש אחת וכך בנלוי עריות ]מדרש
אור האפלה[
]הסבר תורה שלמה לז[ )בר' וירא יט,ה( במשנה ]תרומות פ"ח מי"ב[ מבואר )וכן נשים שאמרו להם עובדי כוכבים( כן תנו לנו אחת )כלשהי(

מכם ונטמאה )ואם לאו הרי אנו מטמאים את כולם( יטמאו את כולן ואל ימסרו להם נפש אחת מישראל .ובירושלמי שם ה"י מבואר וכן
הדין לשפיכת דמים שאם אמרו תנו לנו אחד מכם ונהרוג אותו ואם לאו הורגין את כולכם אפי' כולן נהרגין לא ימסרו נפש אחת
מישראל כו' ,ואם ייחדו להן אחד כגון שבע בן בכרי ימסרו אותו ואל יהרגו .ומ"מ אינה משנת חסידים ,והלשון בהמאמר שלפנינו
אינו מחוור מ"ש אחת צ"ל אחד כן מ"ש תנו לנו פלוני כ' צ"ב ,דהרי זה הוי בייחדו להן אחד מצד הדין מותר למסרו
וצ"ל דזה אתיא כהשיטה דס"ל דאפי' ביחדו רק בחייב מיתה כשבע בן בכרי ,עי' ביו"ד קנו .ומה שסיים וכך בגלוי עריות לפי הדין זה
רק בתנו לנו אחת )כלשהי( מכם אבל בייחדו להם אחת מוסרין אותה להציל האחרות ,ונראה דבעל מדרש אור האפלה למד מכאן
דאנשי סדום בקשו לטמאות את האנשים במשכב זכר וייחדו להם את האנשים ואף על פי כן מסר לוט את נפשו עליהם .יש ללמוד
מכאן דבעריות הוא כמו בשפיכות דמים דאינה משנת חסידים למסור אפי' בייחדו להם אחת .וזה ד"ח.
]פירוש המשנה לרמב"ם מסכת תרומות פ"ח מי"ב[ זה מוסכם לדברי הכל ,ואין ר' יהושע חולק בו .וכן כל כיוצא בזה.
יא/ם אֵ לֵ ינוּ – מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים )לימוד א( לא ייחדו – לא יוציאו )לימוד ב( ייחדו – יוציאו
ה^צ ֵ
ִ
)בר' וירא יט,ה(
)בר' וירא יט,ה( ְונ ְֵד ָעה א ָ ֹֽתם  ,א ָ ֹֽתם – סלוק בתפקיד הגבלה) ,בר' וירא יט,ה( ְונ ְֵד ָעה – טפחא בתפקיד כפותחת טפח להתאפיין מהכתוב
שאחריה וההטעמה שלו שהיא תכונת ההגבלה.
)בר' וירא יט,ה( ְונ ְֵד ָעה – טפחא בתפקיד שנוי והתפשטות האפיון המגביל שלמדנו לעיל לכתוב לפניו .וזה שהסביר ב]-הסבר תורה שלמה
לז[ בייחדו להן אחד מצד הדין מותר למסרו וצ"ל דזה אתיא כהשיטה דסבירה ליה דאפילו ביחדו )שיוציאו ,מדובר( רק ב)אחד שכבר(

חייב מיתה כשבע בן בכרי ,עי' ביו"ד קנו.
ָרע ְל 4מֵ ֶהם
פּט שָׁ פ^ט עַ \ ָתּה נ ַ !
אמרוּ ָהאֶ ָחד ָ ֽבּא־לָ גוּר וַיִּ ְשׁ ֹ /
ֶשׁ־ה ְלאָ ה ו ַֽיּ ֹ ְ
ָ2
ֹאמ /רוּ׀ גּ
בראשית וירא יט,ט :וַיּ ְ
בּר ַה ָ ֽדּלֶ ת:
אד וַ ֽ יִּ גְּ שׁוּ ִל ְשׁ ֹ
וַיִּ ְפ ְצ 7רוּ ָב ִאישׁ ְבּל^ט ְמ ֹ

פשט הפסוק מלמד על מקום ארצי עמוק מאד במוסריותו הירודה .אבל מרומז בו חלק מהתהליך שנלמד בפרשת וישב.

הוּדה ֵמ ֵא/ת אֶ ָחיו ,והקב"ה היה עוסק בורא
נדרש ב]-בראשית רבה )וילנא( וישב פה[ על )בר וישב לח,יא( וַ ֽ יְ ִהי ָבּ ֵע /ת ַה ִהוא וַיֵּ ! ֶרד יְ ָ
אורו של מלך המשיח ,זהו בירור צד האבא של מלך המשיח .מוצע ללמוד כי ברור צד האמא של מלך המשיח מרומז ב-בר' וירא יט,ט:

שָׁ פ^ט עַ \ ָתּה  -זקף-קטן זקף-גדול] ,אמרי נועם הרבי מאיר בן אליזר הורוויץ מדזיקוב[ גי' שמות הטעמים ז"ק ז"ג עולה יסו"ד מלכו"ת
עולה תקע"ו .בעז"ה החונן לאדם דעת גילה לי )טט( כי גי' המלים המוטעמות ז"ק ז"ג עולה  870 = 475 + 395עולה תת"ע )כעין הגר
וירא כא,יד( וַתֵּ֔ תַ ע ]רש"י[ חזרה לגילולי בית אביה( ,הפרש מ-תקע"ו  294 = 870 - 576עולה רצ"ד ,עולה עי"ר דו"ד )שמואל ב'(]אוצר
הגימטריות של הרב י"ר פאלוך זצ"ל[ .תבנית הטעמים ז"ק ז"ג מרמזת לגאולת הניצוצות הקדושים המפוזרים בבריאה .אברהם אבינו
וגואל במסעיו ניצוצות הקדושים כפי שהשם מזמן לו .מפאת דבקותו בה' יש מקומות בארציות שהוא לא יורד לתוכם.
שׁנָּה?:
ֽיר ֶ ֽ
ֹאמר אֲד ָֹנ֣י י ֱה ֹ֔ ִוה בַּמָּ ֥ה ֵא ַ ֖דע ִכּ֥י אִ ָ
כמו שמלמד ב]-פרי הארץ ,רבי מנחם מנדל מויטבסק ,ע' כ[ אמר אברהם) :בר' לך טו,ח( וַיּ ַ ֑

)בר'

שהיה מתמיה על ירושת הארץ ,איך אוכל להביא לשם לארציות התגלות אלוקות ... .איך אוכל להעלות ניצוצות )הקדושים( מארציות,
כיון שאני עדיין דבוק בכ"ח מ"ה )טט :מ"ה ממילת בַּמָּ ֥ה(.
]באר מים חיים[ ד"ה )בר' וירא יט,ג(  ...ואמנם כיוון אברהם אבינו ע"ה אם ימצא בתוך העיר פירוש מובלע ומשוקע בינם דהיינו אפשר
יש איזה נשמות קדושות הנמצא בתוכם שעתידין לעמוד מהם )מהרשעים צדיקים או צדיק(.
והנה ממקום ארצי עמוק מאד במוסריותו הירודה מאיר ניצוץ קדוש עוצמתי מאד שלכך עשויה לרמוז תבנית הטעמים של
אמרוּ ָהאֶ ָחד ָ ֽבּא־לָ גוּר וַיִּ ְשׁ ֹ /פּט שָׁ פ^ט עַ \ ָתּה – רביע  ...זקף-קטן זקף-גדול בתפקיד ענין עוצמתי מאד.
ֶשׁ־ה ְלאָ ה ו ַֽיּ ֹ ְ
ָ2
גּ
ניצוץ קדוש שנשבה בידי כנען כפי פ']רש"י[ על )בר' לך יב,ו( וְהַ ֽ ְכּנַ ֲע ִנ֖י אָ ֥ז בָּאָ ֶֽרץ :היה הולך את ארץ ישראל מזרעו של שם וגו' .הניצוץ
אָרוּר כּ ָ ְ֑נעַן ֶ ֥עבֶד ֲעב ִ ָ֖דים ִי ֽ ְה ֶי ֥ה ְלא ֶָחֽיו- :
הקדוש הזה נמצא שם מבראשית כפי שמעידה תבנית הטעמים של הפסוק )בר' נח ט,כה( וַיֹּ֖אמֶר ֣
שּׁ ַ ֖מי ִם וְאֵ ֥ת הָאָ ֶֽרץ:
ֱ;הים אֵ ֥ת ַה ָ
אשׁית בּ ָ ָ֣רא א ִ ֑
)סלוק( טפחא מונח אתנח מרכא טפחא מרכא סלוק כתבנית הטעמים של )בר' א,א( בּ ְֵר ִ ֖
עומד ומאיר מסדום ואברהם אינו יורד לגאלו.
אַחים ֲא ָנֽחְנוּ :לוט יורד
לוט בן הרן אחיו של אברהם ,דומה לאברהם במראה אבל לא בפנימיות אבל מבחינת אברהם )בר' לך יג,ח( ֲאנ ִ ָ֥שׁים ִ ֖
מאָ ִחיו ודומה בזה ליהודה היורד מ ֶא ָחיו .אבל מה' מצעדי גבר כוננו ונוטה בלוט את התת"ע )תעתויי תאוות( כדי שירד לסדום ,ישא אשה
מכנען מארץ ישראל לעתיד לבוא ,שהיא תלד ללוט בין היתר שתי בנות זקונים והן מתוך שאיפה להקים את העולם מחדש אחרי מהפכת
סדום ועמורה יולדות מאביהן שתי אומות מואב ועמון .ממואב יוצאת רות אם מלכות דוד ,מעמון יוצאת נעמה שבנה רחבעם בן שלמה
ממשיך את מלכות בית דוד בארץ-ישראל אחרי התפלגות ממלכת ישראל לשניים אחרי מות שלמה.
המקור הבא סיכם את הנושא כך]:דף על הדף בבא מציעא ב,א[ וביאר בבאר מים חיים )פר' נח( דהנה נאמר ב)-תה' פט ,כא( ֭ ָמצָאתִ י דָּ ִו֣ד
)בר' וירא יט,ט(

שׁחְתִּ ֽיו :ואמרו חז"ל )בראשית רבה מא ,ד(' ,היכן ֭ ָמצָאתִ י אותו ,בסדום' ,ופירשו המפרשים ,מחמת שדוד בא
ַעב ִ ְ֑דּי בּ ֶ ְ֖שׁמֶן קָדְ ִ ֣שׁי ְמ ַ
מרות המואביה שהיתה מזרע לוט שהיה בסדום ,הנה המציאה הלז אין פירושו מצאתי אותו ממש שאחזתיהו בידו ,כי אם לשון ראיה
הוא שראה אותו מרחוק שעתיד דוד לעמוד מסדום,

ט"ז–חשון–תשפ"ב 22-Oct-21
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמת הורי והורי רעיתי
לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן בן חיים אריה ויהודית י"ח
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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"ב; 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 שההלכה חלה
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
֘
רק על חלק מפרטיה; 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;

 .1בראשית וירא יט,טז:
ֹתיו ְבּ ֶח ְמ ַל!ת ה' עָ ָליו וַיֹּ ִצ ֻא!הוּ ַויַּנִּ ֻחהוּ ִמ !חוּץ לָ ִ ֽעיר׃
וּביַד ְשׁ ֵתּ/י ְבנ ָ
וּביַדִ -א ְשׁ 2תּוֹ ְ
אנ ִָHשׁים ְבּי ָ/דוֹ ְ
וַ ֽ יִּ ְת ַמ ְה ָ aמהּ׀ ַו ַיּח ֲִז7יקוּ ָה ֲ
ֲדֹנ!י אַ ְב ָר ָ ֽהם׃
ֲדֹנ /י אַ ְב ָרהָ ם הַ ְק ֵרה-נָ !א ְלפָ נַ י הַ יּוֹם ַועֲשֵׂ הֶ \ -חסֶ ד ִעם א ִ
א הֵ י א ִ
ֹאמר׀ 2ה' ֱ
 .2בראשית חיי שרה כד,יבַ :ויּ ַ a
ָתן ְבּי ִ ָֽדי׃
כל אֲשֶׁ ר-יֶשׁ-לוֹ נ ַ !
ָדע ִא ִתּי מַ ה-בַּ ָבּיִ ת וְ ! ֹ
 .3בראשית וישב לט,ח :וַיְ מָ ֵaאן׀ וַיּ ֹאמֶ ר אֶ לֵ -א/שֶׁ ת אֲדֹ ָניו ֵה/ן אֲדֹנִ י ל ֹא-י ַ !
בּ ֶהן יָדוֹ ַהיְ ָמנִ ית ְועַ ל!ֹ -בּ ֶהן ַרגְ לוֹ ַהיְ ָמ ִ ֽנית׃
רן ַהיְ ָמ ִנית ְועַ לֹ -
ה ֹ
 .4ויקרא צו ח,כגַ :ויִּ ְשׁ ָ aחט׀ ַויִּ ַקּח מֹשֶׁ ה ִמ ָדּמוֹ וַיִּ ֵתּ%ן עַ לְ -תּנ!וֹּֽ Lאזֶן-אַ ֲ

שלשלת – הרב י"מ כרמל )מכון אבני שוהם( ע"פ קדושת לוי יש לנגנה בשלושה סלסולים ,ויש המסלסלים רק שני סלסולים.
הרב א"מ פערל הי"ו בשם גדולים ששלוש פעמים שלשלת במשמעות קשור אל המקור .לוט קשור בנאמנותו לאברהם וכאילו מרגיש
תחינת אברהם על סדום ועליו ,בעבד אברהם קשור אל אברהם ,ביוסף קשור ליעקב,
מהּ׀ – על בסיס ההסבר ב]-תורה שלמה כח[ ע"פ מדרש מאור האפלה ל)-ויקרא צו ח,כג(
הסבר לטעם שלשלת במלת )בר' וירא יט,טז( וַ ֽ יִּ ְת ַמ ְה ָ a
ַויִּ ְשׁ ָ aחט׀ שרתת מהתרגשות ,רתת והתרוצץ בין צערו על כספו ,צערו על סדום כולה ,על בנותיו הנשואות הנשארות בסדום צערו על חייו
בסדום ובין הצורך להציל עצמו ומשפחתו שעמו בביתו .חזר ועשה חשבון נפש בין נאמנותו לאברהם כאשר לא גילה במצרים ששרה היא
אשת אברהם )ואחות לוט( ובין על שעקר מאברהם והתישב בסדום .בדרך פנימיות התורה ע"פ הנידון בכגון בבלי יבמות עה – עח ,מואבי
ועמוני אסורים לבוא בקהל ,מואבית ועמונית מותרים לבוא בקהל ,השלשלת תרמז שמנאמנות לוט לאברהם כאשר לא גילה במצרים
ששרה היא אשת אברהם )ואחות לוט( השתלשלו רות המואבית אם מלכות בית דוד ,ונעמה העמונית אשת שלמה אם רחבעם ואילו זכרי
אומות אלו אמנם יכולים להתגייר אבל מופסקים )אפשר מרומז בטעם פסק( מלבוא בקהל.
]באר הפרשה – וירא )התשע"ו( הרב אברהם אלימלך בידרמן ע' יא[ )בר' וירא יט,טז( וַ ֽ יִּ ְת ַמ ְה ָ aמהּ׀ – עוד עצה להתגבר בעת הנסיון - ...

)בר' וירא יט,טז( וַ ֽ יִּ ְת ַמ ְה ָ aמהּ׀ שלא ימהר למלא תאוותו ,ולא יחשוש שעיכוב ואיחור התאווה יזיק לו,
ע"פ ]טעמא דקרא ,הרב שמריהו יוסף חיים קנייבסקי )אוצר החכמה( ע' [15הארכת זמן הענין ,ריחוק זמן שיקרה הענין.
הסבר לטעם פסק במלת )בר' וירא יט,טז( וַ ֽ יִּ ְת ַמ ְה ָ aמהּ׀ –
]יאר הפסיק ,הרב י"א שפירא זצ"ל[  ...ועוד יש לומר ע"פ רש"ר הירש זצ"ל שהיה )לוט( מופסק מדעתו כדי להכריע בדבר )בגלל
בשורת חורבן סדום ואבדן משפחתו הקרב דעתו הייתה משובשת(
]אור החיים[ )בר' וירא יט,טז( ַו ַיּח ֲִז7יקוּ ָה ֲא ָנ ִ`שׁים .הגם שאחד מהם הוא המציל את לוט אבל האחר שבא להפוך אין לו לעשות ב'

שליחיות ,אפשר לומר כי להיות שהמציל שהוא רפאל הוא המציל וגבריאל אינו אלא מסייע לא מקרי זה עושה ב' שליחיות .וטעם
גבריאל שסייע אין זה אלא מכשירי השחתת סדום שלא יתעכב כל עוד שהיה לוט בתוכה והיה רפאל מונעו מעשות דבר עד שיצא
לוט:

)בר' וירא יט,טז( וַ ֽ יִּ ְת ַמ ְה ָ aמהּ׀ ַו ַיּח ֲִז7יקוּ ָה ֲאנ ִ`ָשׁים – מוצע הסבר לכתוב זה ע"פ הבנה ב]-אור החיים[ המבוסס על תפקיד טעם פסק כמופע
ע^!ן
ן־תּ ָסּ ֶפה ַבּ ֲ
של מידה י"א מל"ב מידות של ראבריה"ג "סדור שנחלק" .בקריאה עם פסק החל מסוף הפסוק הקודם )בר' וירא יט,טו( פֶּ ִ
ָה ִ ֽעיר) :בר' וירא יט,טז( וַ ֽ יִּ ְת ַמ ְה ָ aמהּ׀ ההתמהמות היא של לוט כי המלאכים פונים אליו.
בקריאה ללא פסק )בר' וירא יט,טז( וַ ֽ יִּ ְת ַמ ְה ָ aמהּ ַו ַיּח ֲִז7יקוּ ָה ֲאנ ִ`ָשׁים ההתמהמות היא של המלאכים שהיה רפאל מונע מגבריאל מעשות דבר
עד שיצא לוט:
)בר' וירא יט,טז( וַ ֽ יִּ ְת ַמ ְה ָ aמהּ׀ ַו ַיּח ֲִז7יקוּ – פסק בין שתי המלים להפריד בין שתי אותיות מהאותיות אהו"י מפני שהמלה הראשונה מסתיימת
באות "הא" והמלה הבאה פותחת באות "וו" .אבל יש להקשות כי גם במלים ַו ַיּח ֲִז7יקוּ ָה ֲאנ ִ`ָשׁים הראשונה מסתיימת ב"-וו" והאחרת פותחת
ב"-הא" ואין פסק ביניהם.

א ִהים ַבּ ָמּקוֹם ַהזֶּ ה
רק אֵ ין-יִ ְר ַא/ת ֱ
ֹאמר אַ ְב ָרהָ ם ִכּ/י אָ ַ 2מ ְר ִתּי ַ [
בראשית וירא כ,יא :וַיּ ֶ
מחלוקת גירסאות בטעמי הקרא ִכּ/י אָ ַ 2מ ְר ִתּי .כתר ,מגנס ,מאור ִכּ/י אָ ַ 2מ ְר ִתּי  -רביע

ַוה ֲָרגוּנִ י עַ לְ -דּ ַב!ר ִא ְשׁ ִ ֽתּי׃

קורן ,מקראות גדולות הוצאת ווין התרי"ט ,תורה שלמה ,מקראות גדולות עם מלבי"ם ועוד ִכּ/י אָ ַמ ְר ִתּי – זקף-קטן.
רק אֵ ין-יִ ְר ַא/ת ֱא ִהים ַבּ ָמּקוֹם ַהזֶּ ה מכיל שלוש פעמים זקף-קטן
ֹאמר אַ ְב ָר ָהם ִכּ/י אָ ַמ ְר ִתּי ַ [
לפי הגירסא של קורן ואחרים הקרא וַיּ ֶ
בין שני קיסרים ומשמעותו חזקת )עוצמת( חוסר יראת א-לקים במקום .אפשר שגם הרביע שבין משמעויותיו "שרובצים עליו הרבה
ענינים" מבטא אותו רעיון.
א ִהים ַבּ ָמּקוֹם ַהזֶּ ה
רק אֵ ין-יִ ְר ַא/ת ֱ
טט  -שלוש פעמים זקף-קטן בין שני קיסרים ,חוזר וקורה ,להדגיש את תוקף ַ [
ראה גם יט,יז ראה בראשית ג,א והנחש היה ערום וגו' שלוש פעמים זקף-קטן בין שני קיסרים ,להדגיש את תוקף היצר הרע לבטל יראת
א-לקים
!אמר ָלהּ ַמהָ -לּ ָ L/הגָ ר
א ִהים ׀ אֶ לָ -הגָר ִמןַ -השָּׁ ַמיִ ם וַיּ ֹ ֶ
וַיִּ ְק ָרא ַ Sמ ְל ַ7אֱ L
א ִהים Pאֶ ת/ -קוֹל ַהנַּעַ ר O
בראשית וירא כא,יז :וַיִּ ְשׁ ַמ/ע ֱ
שׁם׃
הים אֶ ל! -קוֹל ַהנַּ עַ ר ַבּא ֲֶשׁ!ר הוּאֽ ָ -
א ִ%
/יר ִאי ִ ֽכּי-שָׁ ַמFע ֱ
אַ לִ -תּ ְ
וַיִּ ְשׁ ַמ/ע – מונח כרמז לאפשרות של דרשות אחדות על תבנית הטעמים שאחריו.
)א( וַיִּ ְשׁ ַמ/ע ֱא ִהים Pאֶ ת/ -קוֹל ַהנַּעַ ר  – Oמונח זרקא מונח סגול ,מוסיף מהנער על הנער וממהר קבלת תפילת החולה כפי'
רש"י )יז( אֶ ת/ -קוֹל ַהנַּעַ ר  - Oמכאן שיפה תפלת החולה לעצמו מתפלת אחרים עליו )ראה ב"ר נג,יד( ,והיא קודמת להתקבל.
א ִהים Pאֶ ת/ -קוֹל ַהנַּעַ ר  – Oמונח זרקא מונח סגול ,כעין גריעה ממידת הדין והוספה במידת הרחמים ,כפי' רש"י ַבּא ֲֶשׁ!ר הוּא-
)ב( וַיִּ ְשׁ ַמ/ע ֱ
ָ ֽשׁם  -לפי מעשים שהוא ]עושה[ עכשיו הוא נדון ,ולא לפי מה שעתיד לעשות )ר"ה טז,ב(; לפי שהיו מלאכי השרת מקטרגים עליו

ואומרים :רבונו של עולם ,מי שעתיד להמית את בניך בצמא אתה מעלה לו את הבאר? והוא משיבן :עכשיו מה הוא ,צדיק או רשע?
אמרו לו :צדיק .אמר להם :לפי מעשיו של עכשיו אני דנו ,וזהו ַבּא ֲֶשׁ!ר הוּאֽ ָ -שׁם.
ַבּא ֲֶשׁ!ר – מרכא מרבה בקיטרוג שהיו מלאכי השרת מקטרגים עליו ,ועוד מרבה בעבירות שעתיד להמית בני ישראל
הוּאֽ ָ -שׁם – מקף בורר בין מעשי הנידון בעת הדיון ובין מעשיו בעתיד

הוּאֽ ָ -שׁם – סלוק מגביל ,כתשובת הקב"ה למלאכים המקטרגים לפי מעשיו של עכשיו אני דנו.
ט"ז–חשון–תשפ"ב 22-Oct-21
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמת הורי והורי רעיתי
לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן בן חיים אריה ויהודית י"ח
מר-חשון
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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"ב; 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 שההלכה חלה
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
֘
רק על חלק מפרטיה; 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;

1.10

בראשית וירא יח,א )התשפ"א()בהשתתפות נחלת יעקב(

ָשׁים:
א ַרח כַּ נּ ִ ֽ
ְקנִ ים ָבּ ִאים בַּ יּ ִָמים ָח ַדל ִל ְהי^/ת ְלשָׂ ָרה ֹ
בראשית וירא יח,יאְ :ואַ ְב ָר ָהם ְושָׂ ָרה ז ֵ
בפסוק יש שני נושאים .נושא אחד פשטו עוסק בזקנת הגוף והיוצא מהפשט מלמד על השגות רוחניות של הזקנים אנשי המעלה.
נושא שני מלמד על השנוי שחל באשה זקנה.
נעיין בנושא זקנת הגוף שהפסוק] .מדרש אגדה )בובר([ )בר' וירא יח,יא( וְ אַ ְב ָר ָהם ְושָׂ ָרה זְ ֵקנִ ים ָבּ ִאים ַבּיּ ִָמים :ד"א ָבּ ִאים ַבּיּ ִָמים
באותו הימים של עולם הבא שלא היו חסרים כלום :ועיין ]הכתב והקבלה[ )בר' וירא יח,יא( )שפירש על הזקנים(  ...אמנם חיי הרוחני

המיועד לנפש בעולם הנשמות הוא מלא על כל גדותיו מכל מיני שלמיות האפשריות ,וכל מצפוני הידיעות נגלות ונראות בעליל לעיני
הנפש ,ואור היום תאיר שם בבתי הנפש )פערקלאֶ רונג( ,כמאמרם עוה"ז דומה ללילה למיעוט וקוטן אור הנפש בהשכלות עיונות,
ועוה"ב דומה ליום ,לגודל ראות עיני הנפש; והנה אנשי המעלה כל השתדלותם לחיות בעוה"ז חיי הנפש בעסקים רוחנים דוגמת חיי
עוה"ב) ,כמאמרם עולמך תראה בחייך ואחריתך לעוה"ב( ,וכל עוד שמזקינים ונחלשים ויפסידו כחות גופם תרבה חכמתם ויתחזק
שכלם ויוסיפו שלמות על שלמותם )כמאמר זקני תורה כ"ז שמזקינים דעתם מתיישבת עליהם( ,אור ההשגה תתגדל ותתרבה תמיד
בבתי נפשותיהם ,ענני מצפוני החכמות לא יחשיכו מאור עיניהם כי תמיד ילכו ויבואו בהשכלות עיונות וכולן אור; זהו הנכלל לדעתי
במליצת ָבּ ִאים ַבּיּ ִָמים ...
)בר' וירא יח,יא( וְ אַ ְב ָר ָהם ְושָׂ ָרה זְ ֵקנִ ים – מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים ,מהפך פשטא מרמז שלפחות אחד
מהלימודים יוצא מפשט הכתוב .פשוטו של הכתוב מלמד על זקנת הגופים .היוצא מהפשט מלמד על השגות רוחניות של הזקנים אנשי

המעלה כל השתדלותם לחיות בעוה"ז חיי הנפש בעסקים רוחנים דוגמת חיי עוה"ב,
נעיין בנושא שני המלמד על השנוי שחל באשה זקנה.

פי' ]שפתי כהן[ )בר' וירא יח,יא( יאמר אף על פי ששניהם זקנים הפרסום הנה הוא בה ולא בו כי האיש אף על פי שהוא זקן יוליד אבל
שׁנָה֙ י ִ ָוּ ֵ֔לד לא אמר יוליד אלא י ִ ָוּ ֵ֔לד )מסיק(
האשה אחר שפסקה דרך נשים שוב לא תלד .... .ומתמיהת אברהם )בר' וירא יז,טז( ַהלּ ֶ ְ֤בן מ ֵָאֽה־ ָ
כלומר בן זקונים יהיה חלש.
פ']מלבי"ם[ )בר' וירא יח,יא( ְואַ ְב ָר ָהם .ובעת ההיא כבר היו אברהם ושרה זקנים ,וסבת הזקנה הי' ע"י היּ ִָמים ולא כמי שיזקן קודם זמנו.
)בר' וירא יח,יא( בָּ ִאים – טפחא בתפקיד שנוי או הבדל בין זקנת אברהם – האיש ,שיש זקנים שיולידו והנולדים עשויים להיות חלשים.
ובין זקנת שרה – האשה שאין זקנות שילדו.
)בר' וירא יח,יא( ַבּיּ ִָמים – אתנח כמגביל את סבת הזקנה לאורך חייהם ולא לאורח חיים שמתיש ומזקין את הגוף קודם זמנו.
שׂ ָ֔רה
שׁנָה֙ י ִ ָוּ ֵ֔לד ְו ִ֨אם־ ָ
]שכל טוב )בובר([ )בר' וירא יח,יא( ְואַ ְב ָר ָהם ְושָׂ ָרה זְ ֵקנִ ים .א"ר יוחנן הלא כבר כתיב )בר' וירא יז,יז( ַהלּ ֶ ְ֤בן מ ֵָאֽה־ ָ
ֲהבַת־תִּ ְשׁ ִע֥ים שׁ ָָנ֖ה תֵּ לֵ ֽד :ומה ת"ל )בר' וירא יח,יא( ְואַ ְב ָר ָהם ְושָׂ ָרה זְ ֵקנִ ים ,אלא לפי שצריך לדרוש ששבו לנערותן ,לפיכך חזר והפריש
דבריו שבעת הבשורה היו זקנים ,וחזרו לנערותן ,שנאמר )בר' תול' כד,א( וְאַב ְָר ָ ֣הם זָ ֵ֔קן ָ ֖בּא ַבּיּ ִ ָ֑מים ,א"ר אסא כאן ))בר' וירא יח,יא(( זקנה
ח ַדל .כלומר פסק ,ודומה לו )דב' תצא כג,כג( ו ְִכ֥י תֶ ח ַ ְ֖דּל ִלנ ְ֑דּ ֹר) ,במ'
שיש בה לחלוחית ,ולהלן ))בר' תול' כד,א(( זקנה שאין בה לחלוחיתָ :
בהע' ט,יג( ְוחָדַ ל֙ ַלע ֲ֣שׂוֹת ַה ֶ֔פּסַח) .שופטים ה,ז( חָדְ ֧לוּ פ ְָרז֛ וֹן ְבּי ִ ְשׂ ָר ֵ ֖אל שכבר פסק ִל ְהי^/ת ְלשָׂ ָרה ֹא ַרח כַּ נּ ִ ָֽשׁים :דרכן של נשים לראות דם נדה,
ודם זיבה ,וכשהן מזקינות הדם נצרר ,והבשר נקלש ,והעור נקלט ,והמקור יבש ,והמעיין נסתם:
)בר' וירא יח,יא( ָח ַדל ִל ְהי^/ת ְלשָׂ ָרה – פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים ,פשטא מרמז ששני הלימודים הם בפשט,
כפי']שכל טוב[ דרכן של נשים לראות )לימוד א( דם נדה) ,לימוד ב( ודם זיבה,

)בר' וירא יח,יא( ֹא ַרח – טפחא כשנוי ורבוי ,השנויים שחלים באשה זקנה לעומת זמן צעירותה כנמנה ב]-שכל טוב[ וכשהן מזקינות
הדם נצרר ,והבשר נקלש ,והעור נקלט ,והמקור יבש ,והמעיין נסתם:
)בר' וירא יח,יא( ֹא ַרח – טפחא כשנוי ועיין ב]-דעת זקנים מבעלי התוספות[ )בר' וירא יח,יא( ָח ַדל ִל ְהי^/ת ְלשָׂ ָרה ֹא ַרח כַּ נּ ִ ָֽשׁים :פי'
שראתה דם בזקנותה )היינו בשונה( מה שאין כן בשאר הנשים אבל אין לפרש שאינה רואה שהרי למעלה פירש"י שפירסה נדה:
]מלבי"ם[ )בר' וירא יח,יא(  ...ושרה כבר חדל להיות לה ֹא ַרח כַּ נּ ִ ָֽשׁים ,ויש הבדל בין דרך ובין אורח ,שדרך הוא הדרך הגדול הקבוע
לרבים ,ואורח הוא האורח הקטן שיתפרד מן הדרך הגדול אל הצד ואינו קבוע כל כך ,וע"כ רחל אמרה כי דרך נשים לה כי היתה ילדה
והיה לה הוסת הקבוע לכל הנשים ,ובשרה אמר שלא לבד שלא היה לה דרך נשים שהוא הוסת הקבוע בנערותה ,כי חדל גם האורח
שהוא הוסת הבלתי קבוע שיבא גם בנשים זקנות ,כי פסקו הדמים בכלל מרוב ימים ,וע"כ מה שעתה חזר הוסת ופרסה נדה היה סמן
בדוק שחזרה לנערותה ונעשה שנוי בטבעה:
)בר' וירא יח,יא( ֹא ַרח – טפחא כשנוי בטבע של שרה הזקנה לטבע של אשה צעירה וההסבר הזה מתואם עם הסבר ]שפת"ח[ הבא.
)בר' וירא יח,יא( ֹא ַרח – טפחא כרבוי שחזרת הארח התמידה כפירש שפת"ח על ]רש"י[ ֹא ַרח כַּ נּ ִ ָֽשׁים – אורח נדות] .שפתי חכמים[
)בר' וירא יח,יא( פ ואם תאמר והלא פירש"י לעיל )פ' ח'( שאותו יום פירסה נדה ונטמאת העיסה ,שמע מינה דהיה לה אורח כנשים,
ונ"ל שהיתה סבורה שמקרה הוא ולא חזרת וסת ,וזהו שאמרה היתה לי עדנה אמרה כן כמסופקת ,כלומר הדם שראיתי כבר,
מסופקת אני בזה אם הוא וסת שלי ,או לא כי אם מקרה בעלמא מכח מהירת הלישה שאמר אברהם )לעיל פ' ו'( מהרי שלש סאים
ה־לּ/י
היְ ָת ִ
קמח וכו' ,ודלא כפירש הרא"ם שפירש גבי שינה הכתוב מפני השלום אמרה שרה אני )בר' וירא יח,יב( אַ ח ֲֵרי ְב ִתי ָ ֽ

עֶ ְדנָה וַ ֽאד ִֹני ז ֵ ָֽקן :כתב מהרש"ל ומשום הכי נתן לה הקדוש ברוך הוא שנה ללידה כדי שיהיה לה ג' חדשים שתקבע לה וסת ,כיון
שפסקה מלראות ועכשיו חזרה לנערותה ותשעה חדשים ללידה ,אבל לפי מה שאמרו ]בבלי ר"ה י' ב[ בראש השנה נפקדה שרה,
משמע דלא ילדה אלא לז' חדשים וצריך עיון וק"ל:
)בר' וירא יח,יא( כַּ נּ ִ ָֽשׁים – סלוק כמגביל ,כפי' ]תורה שלמה קנ[ שאין הנשים מתעברות אלא סמוך לוסתן )יש מחלוקת בהבנת סמוך
לוסתן האם אחרי או לפני( .עיין ]בבלי נדה סד,ב[ ובמדרש ]אור האפלה[ נפסקה ממנה וסת נדה .אמנם רבותינו בעלי התוספות פי'
שראתה דם בזקנותה מה שאין כן בשאר הנשים.
)בר' וירא יח,יא( כַּ נּ ִ ָֽשׁים – סלוק כמגביל את האפשרות לעיבור כפי' ]רד"ק[ ובימי הזקנה מפני היובש יפסוק הדם ואי אפשר שתתעבר
כי העובר נהיה מדם )שבהעדר עיבור יוצא( הווסת ואם אין דם אין וולד,
ט"ז–חשון–תשפ"ב 22-Oct-21
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמת הורי והורי רעיתי
לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן בן חיים אריה ויהודית י"ח
מר-חשון
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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"ב; 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 שההלכה חלה
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
֘
רק על חלק מפרטיה; 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;

ה־לּ/י עֶ ְדנָה וַ ֽאד ִֹני ז ֵ ָֽקן:
היְ ָת ִ
מר אַ ח ֲֵרי ְב ִתי ָ ֽ
בראשית וירא יח,יב :ו ִַתּ ְצ ַח!ק שָׂ ָרה ְבּ ִק ְר ָבּ/הּ לֵ א ֹ

]בראשית רבה )וילנא( פרשת וירא פרשה מח סימן יז[
מר וַ ֽאד ִֹני ז ֵ ָֽקן,
מר זה אחד מן הדברים ששינו לתלמי המלך ו ִַתּ ְצ ַח!ק שָׂ ָרה בקרוביה לֵ א ֹ
]יח ,יב  -יג[ ו ִַתּ ְצ ַח!ק שָׂ ָרה ְבּ ִק ְר ָבּ/הּ לֵ א ֹ
ה־לּ/י עֶ ְדנָה ,תכשיטים ,היך מה דאת אמר
היְ ָת ִ
אמרה האשה הזו כל זמן שהיא ילדה יש לה תכשיטים נאים ,ואני אַ ח ֲֵרי ְב ִתי ָ ֽ

)יחזקאל טז,יא( ָו ֶאע ֵ ְ֖דּ֑ ֶ Fעדִ י

ָואֶתְּ ָנ֤ה ְצמִידִ ים֙ עַל־י ָדַ֔ י ִ Fו ְָר ִ ֖ביד עַל־גְּרוֹנֵ ֽ :Fהאשה הזו כל זמן שהיא ילדה יש לה וסתות ואני אַ ח ֲֵרי ְב ִתי

ה־לּ/י עֶ ְדנָה ,זמני ,אלא וַ ֽאד ִֹני ז ֵ ָֽקן,
היְ ָת ִ
ה־לּי עֶ ְדנָה עידונים ,האשה הזו כל זמן שהיא ילדה יש לה עידויין ואני אַ ח ֲֵרי ְב ִתי ָ ֽ
היְ ָת ִ /
ָֽ
רב יהודה אמר טוחן ולא פולט ,אמר רבי יהודה בר' סימון אמר הקדוש ברוך הוא אתם מילדים עצמכם )כעין מצעירים עצמכם(
ומזקינים )בלשונכם( את חבריכם ואני זקנתי )קדמון( מלעשות נסים )לברוא ולהשגיח בהשגחה פרטית(.

מר .ברוח הקודש נתפרסם שכך צחקה כמתמהת:
]שכל טוב )בובר([ )בר' וירא יח,יב( ו ִַתּ ְצ ַח!ק שָׂ ָרה ְבּ ִק ְר ָבּ/הּ .בינה לבין עצמה :לֵ א ֹ
ה־לּ/י עֶ ְדנָה ,כלומר עידן ווסת של נשים ,הייתי יכולה
היְ ָת ִ
אַ ח ֲֵרי ְב ִתי .אחר שבלה הבשר ,ונצרר הדם ,יהא דבר זה ,ואעפ"כ אם ָ ֽ
להוליד אלא וַ ֽאד ִֹני ז ֵ ָֽקן ,טוחן ואינו פולט ,ולפיכך אי אפשר:
]תורה שלמה קנב[ ע"פ ]מדרש הגדול[  ...מאי ְבּ ִק ְר ָבּ/הּ בלבה צחקה ולא הוציאה בפיה
חק שָׂ ָרה – מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב ,אפשר שכאן רבוי סיבות ל"ותצחק שרה"
)בר' וירא יח,יב( ו ִַתּ ְצ ַ !
משמחה ,מתמיהה ,מזכיה בתכשיטים או העדנה נמשלת לתכשיטים ,עידונים כמשל לוסתות ,עידויין כמשל לזמן להרות.

]שם משמואל בראשית פרשת וירא שנה תרעא[  ...ונראה דכשנסתכל בכתובים נראה שיש שינוי בין ההבטחה שבסוף פרשת לך לך
לבשורת המלאך ,דשם נאמר )בר' לך יז,טז( ְו ַ֨גם נ ַ ָ֧תתִּ י מ ֶ ִ֛מּנָּה לְ֑ ֵ ֖Pבּן ,מיוחס לאברהם ,עוד שם )בר' לך יז,יט( שׂ ָ ָ֣רה ִא ְשׁתְּ ֗ Pי ֶֹל֤דֶ ת ְל ֵ֙֔ Pבּן ,עוד שם
)בר' לך יז,כא( ֲא ֶשׁ ֩ר תֵּ ֵ֨לד לְ ֤Pשׂ ָָרה֙  ,ובבשורת המלאך נאמר )בר' וירא יח,י( ְו ִהנֵּהֵ -בן ְלשָׂ ָר/ה ִא ְשׁ ֶתּ 4מיוחס אחריה .והענין מבואר בזוה"ק
שכל שהוא מצד הנוקבא אינו מוליד ,ובאמת יצחק אבינו היה מצד הנוקבא ולא היה ראוי להוליד ,אך ע"י העקידה שפרחה נשמתו
חזרה אליו נשמה מצד הדכורא ,כ"ז מבואר בזוה"ק .והנה ענין העקידה לא הי' נודע אז ,ובכן שפטה שרה )מעצמה( שמחמת שהבן
וּב ַֽרכ ְִתּ֙י ֙ ָה ו ְָהֽי ָ ְ֣תה לְגוֹ ִ֔ים ַמלְכֵ ֥י
יהיה מצדה לא יוליד אם כן אינה מקוימת הנבואה ששמעה מאברהם שאמר הקדוש ברוך הוא )בר' לך יז,טז( ֵ
ע ִ ַ֖מּים מִ ֶ ֥מּנָּה יִ ְהי ֽוּ :ע"כ צחקה על הבטחת המלאך ולא היתה בעיניה כלום .ובזה יובן לשון הפסוק שאמרה )בר' וירא יח,יב( אַ ח ֲֵרי ְב ִתי
ה־לּ/י עֶ ְדנָה ,שהיל"ל )שהיה לה לומר( תהיה לי עדנה .ולהנ"ל יובן שפיר דאמת הדבר שכבר ראתה שחזרה לנערותה ,אך כוונתה
היְ ָת ִ
ָֽ
היתה אחר שהיא בלבד חזרה לנערותה ולא הוא א"כ יהיה הבן מסטרא דנוקבא ולא יוליד ,וז"ש )בר' וירא יח,יב( וַ ֽאד ִֹני ז ֵ ָֽקן ,וא"כ לא
תצא מחשבתם הרצויה לפועל ,כי כל כוונתם היתה שיולידו בן שתצא ממנו האומה הישראלית ,והבן שיולידו מבשורה זו הלא לא
יוליד .והגם שהיתה מצפה ובוטחת שיקוים מאמר השי"ת ותלד בן שיצא ממנו אומה הישראלית אבל הבן שיצא מבשורה זו הלא לא
יוליד ,א"כ היתה ההבטחה לצחוק בעיניה ולא נחשבה לכלום אצלה.
)בר' וירא יח,י( ְלשָׂ ָר/ה ִא ְשׁ ֶתּ – 4מונח מרבה אתנח מגביל .בסה"כ רבוי הגבלות הבאות משרה .ע"פ ]שם משמואל וירא תרעא[

)הגבלה א( בבשורת המלאך הבן מיוחס אחריה )אחרי שרה אמו( .והענין מבואר בזוה"ק שכל שהוא מצד הנוקבא אינו מוליד ,ובאמת
יצחק אבינו היה מצד הנוקבא ולא היה ראוי להוליד) ,הגבלה ב( שפטה שרה )מעצמה( שמחמת שהבן יהיה מצדה לא יוליד אם כן
וּבֽ ַרכ ְִתּ֙י ֙ ָה ו ְָהֽי ָ ְ֣תה לְגוֹ ִ֔ים ַמלְכֵ ֥י ע ִ ַ֖מּים ִמ ֶ ֥מּנָּה י ִ ְהיֽוּ) :הגבלה
אינה מקוימת הנבואה ששמעה מאברהם שאמר הקדוש ברוך הוא )בר' לך יז,טז( ֵ
ג( ע"כ צחקה על הבטחת המלאך ולא היתה בעיניה כלום.
)בר' וירא יח,י( וְ ִהנֵּהֵ -בן – טפחא בתפקיד כפותח טפח להתאפיין מהנלמד מהכתוב אחריו )בר' וירא יח,י( ְלשָׂ ָר/ה ִא ְשׁ ֶתּ 4מה יכריע בעתיד
הבן .ההגבלות שמנינו או הבטחת ה' לאברהם אבינו אבי הבן הקודמת להגבלות .טעם מקף בכתוב )בר' וירא יח,י( ְו ִהנֵּהֵ -בן –בתפקיד
בורר בין )א( אינו מוליד )ב( מוליד טעם טפחא בכתוב )בר' וירא יח,י( וְ ִהנֵּהֵ -בן – בתפקיד שנוי ע"פ ]שם משמואל וירא תרעא[
בעקידה יחול שנוי ,פורחת מהבן נשמת הנוקבא שבאה מצד אמו שאינו מוליד ,חוזרת אליו נשמה מצד הדוכרא המיוחסת אחרי אברהם
ואז מוכשר להוליד כהבטחת ה' אל אברהם אבינו.
ה־לּ/י עֶ ְדנָה – מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים ,מהפך פשטא מרמז
היְ ָת ִ
)בר' וירא יח,יב( אַ ח ֲֵרי ְב ִתי ָ ֽ
שלפחות אחד מהלימודים יוצא מפשט הכתוב ,לפי ]שם משמואל וירא תרעא[ הפשט ששרה חזרה לנערותה והיא תלד ,והיוצא
מהפשט היא מחשבת שרה ששפטה מעצמה שהיות והוא נמשך מצד נוקבא הבן לא יוליד ולכן לא תצא ממנו האומה הישראלית .
)בר' וירא יח,יב( וַ ֽאד ִֹני ז ֵ ָֽקן – טפחא סלוק .סלוק כמגביל ,לפי ]שם משמואל וירא תרעא[ סברה שרה שהבן שיולידו אברהם ושרה
מבשורת המלאך לא יוליד.
אבל יש לי להביא הבנה אחרת ע"פ טעם טפחא במלת )בר' וירא יח,יב( וַ ֽאד ִֹני ]תורה שלמה קנח[ )בר' וירא יח,יב( וַ ֽאד ִֹני ז ֵ ָֽקן שכן מצינו
בנשים קדמוניות שקוראות לבעלי רבי  ...ומתרגמים ורבוני סיב .ע"פ ההערה ]כת"י בהוספה א' באדר"נ בהוצאת שכטר קלו,
ובתנחומא חיי שרה [ אבל אברהם אשתו מכבדתו וקוראתו אדני.
ואפשר כי זה אחד המקורות ל]-רמב"ם אישות פט"ו,ה"ט[ וכן צוו חכמים על האשה שתהיה מכבדת את בעלה ביותר מדאי ויהיה לו

עליה מורא ותעשה כל מעשיה ס על פיו ויהיה בעיניה כמו שר או מלך מהלכת בתאות לבו ומרחקת כל שישנא ,וזה הוא דרך בנות
ישראל ובני ישראל הקדושים הטהורים בזיווגן ,ובדרכים אלו יהיה ישובן נאה ומשובח.
)בר' וירא יח,יב( וַ ֽאד ִֹני – טפחא בתפקיד רבוי כבוד הבעל .שרה כבדה את אברהם כרב שלה .טפחא בתפקיד שנוי .הפשט מלמד על
תגובה ספקנית לבשורה ולשנויים בפועל בשרה ,טעם טפחא וַ ֽאד ִֹני – מלמד ,ששרה בקשה מיד שיחול שנוי באברהם רבה ,שטעם
מלת ז ֵ ָֽקן – סלוק מרמז למוגבלות בהולדה כנדרש ב]-בראשית רבה )וילנא( פרשת וירא פרשה מח סימן יז[ וישוב להוליד.

ט"ז–חשון–תשפ"ב 22-Oct-21
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמת הורי והורי רעיתי
לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן בן חיים אריה ויהודית י"ח
מר-חשון
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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"ב; 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 שההלכה חלה
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
֘
רק על חלק מפרטיה; 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;

1.11

בראשית וירא יח,א )התשפ"ב(

וּלשָׂ ָ !רה ֵ ֽבן׃ ראה הסבר חלקי משולב בהסבר ל)-כא,ב(
בראשית וירא יח,יד :הֲ יִ פָּ ֵל!א מֵ ה' ָדּ ָבר לַ מּוֹעֵ Gד אָ שׁ! וּב אֵ ֶל %י 4כָּ ֵע!ת חַ יָּ ה ְ
]בבלי יבמות סד,א[ אמר רבי אמי :אברהם ושרה טומטמין היו ,שנאמר) :ישעיה נא,א( ַה ִבּ֙יט ֙וּ אֶל־צ֣ וּר ֻח ַצּבְתֶּ֔ ם ְואֶל־מ ֶ ַ֥קּבֶת בּ֖ וֹר נֻקּ ְַר ֶתּֽם:
]בבלי יבמות סד,ב[ )ישעיה נא,ב( ַה ִבּ֙יט ֙וּ אֶל־אַב ְָר ָ ֣הם ֲאבִי ֶ֔כם ְואֶל־שׂ ָ ָ֖רה תְּ חוֹ ֶלל ְֶכ֑ם .אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה :שרה אמנו אילונית
היתה ,שנאמר) :בר' נח יא,ל( וַתְּ ִה֥י שׂ ַ ָ֖רי ֲעק ָ ָ֑רה ֵא֥ין ָל֖הּ וָלָ ֽד :אפי' בית ולד אין לה.
]מדרש אגדה )בובר([ )בר' וירא יח,יב( נאמר ְבּ ִק ְר ָבּ/הּ על רחם שלה ,אמרה מאין יכול לבראות לי רחם ,ומנין שלא היה לה רחם ,שנאמר
)בר' נח יא,ל( וַתְּ ִה֥י שׂ ַ ָ֖רי ֲעק ָ ָ֑רה ֵא֥ין ָל֖הּ וָלָ ֽד ,אין לה בית ולד:
]בבלי ראש השנה יא,א[ ]מדרש אגדה )בובר([ )בר' וירא יח,יד( לַ מּוֹעֵ Gד אָ שׁ! וּב אֵ ֶל%י .4בפסח נולד יצחק ובראש השנה נפקדה שרה ,ואותה
שנה מעוברת היתה ונולד יצחק לשבעה חדשים:
]אור החיים[ )בר' וירא יח,יג(  ...ודייק לומר טעם שהקפיד )ה'( עליה שלא האמינה קודם שנתעדנה ,והגם ששרה הוסיפה עוד לומר

ואדוני זקן זה היה אחר שהצדיקה בהבטחה כי היתה לה עדנה צחקה )טט) :יח,יב(( פי' שמחה ואמרה שיר ושבח לאל עליון שאחר
בלותה היתה לה עדנה שזה יגיד כי שבה לימי עלומה ללדת ,והוסיפה להגדיל חסד אל באומרה ואדוני זקן ואף על פי כן ניסי אל
נוססו עליה ,כי פשיטא שאחר שראתה עדנה לא תפקפק בדבר ולא אמרה ואדוני זקן אלא להודות על נפלאותיו:
)בר' וירא יח,יד( הֲ יִ פָּ ֵל!א מֵ ה' – מרכא טפחא ,בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב ,כאן ע"פ ]בבלי יבמות סד,א,ב[ בריאת
יכולת לשרה להפקד ביצחק .שלא היה לה קודם יכולת זאת.
)בר' וירא יח,יד( הֲ יִ פָּ ֵל!א מֵ ה' ָדּ ָבר עד כאן הבשורה לשרה ולא האמינה עד שראתה עדנה וחזרה לנערותה ]מהרש"א בבלי ר"ה יא,א[.
ה־לּי עֶדְ ָ֔נה ,אחר שנתבלה הבשר ורבו
]תורה תמימה[ )בר' וירא יח,יב( אַח ֵ ֲ֤רי בְ;תִ ֙י ָהֽי ְתָ ִ
ה־לּ֣י עֶדְ ָ֔נה וגו'  -אמר רב חסדא ,אַח ֵ ֲ֤רי בְ;תִ ֙י ָהֽי ְתָ ִ ֣
הקמטין ,נתעדן הבשר ונתפשטו הקמטין וחזר יופי למקומולג( )ע"פ ]תו"ת לג[ בעת הבשורה ממש( ]ב"מ פ"ז א'[:
ה' ידע ששרה תאמין רק אחרי שיחול בה שנוי בדרך הטבע וושנוי זה כתוב ב)-יח,יב(  ,ועל זה ה' עשה בה שנוי בדרך הטבע שאותו ה'
מגלה לאברהם ב)-בר' וירא יח,יד( הֲיִ פָּ ֵל!א מֵ ה' – מרכא טפחא ,בתפקיד מידה כ"ג מל"ב מידות מדבר שהוא מוכיח על חבירו  ,אלו כאן
הכתובים לפניו ולפני לפניו ב)-יח,יב,יג(.
הכתוב )בר' וירא יח,יד( לַ מּוֹעֵ Gד אָ שׁ! וּב אֵ ֶל%י 4מפסיק מענין ההבטחה לשרה וחוזר להבטחה לאברהם.
)בר' וירא יח,יד( לַ מּוֹעֵ Gד אָ שׁ! וּב אֵ ֶל %י 4כָּ ֵע!ת חַ יָּ ה – גרשיים  ...תביר כעין מידה י' מי"ג מידות כל דבר שהיה בכלל ,ויצא לטעון טוען אחר שלא
שׁ ֶ ֑תּ , Pע"פ ]שפת"ח צ[ תגובת שרה
ֵה־בן ְלשׂ ָ ָ֣רה ִא ְ
כענינו ,יצא להקל ולהחמיר .הכתוב עסק בתגובת שרה על בשורת )בר' וירא יח,י( ְו ִהנּ ֵ ֖
הייתה שהבשורה היא דבר נמנע שתלד ע"פ טבע ,וה' אמר שלא כטענתה ,הֲ יִ פָּ ֵל!א מֵ ה' ָדּ ָבר – כפ']רש"י[ הֲ יִ פָּ ֵל!א כתרגומו היתכסי ,וכי
שום דבר מופלא ומופרד ומכוסה ממניצ מלעשות כרצוני .טט :ויצא לטעון הֲ יִ פָּ ֵל!א מֵ ה' ָדּ ָבר בהנהגת הבריאה ע"י הבורא .יצא להקל ה'
יברא לשרה יכולת להפקד ביצחק .יצא להחמיר שלידת יצחק עלולה היתה להיות בזמן שבעבר ,בד"כ ,ילוד לא נשאר חי .כהסבר הבא.
בזמן אברהם ושרה ועד לפני הרפואה הנוכחית ,היה נדיר שילד הנולד בפחות מששה חדשים שלמים להורתו יחיה ,וגם הנולד בחודש
השמיני להורתו בעבר היה עלול למות.
הסבר ע"פ תבניות הטעמים של בראשית וירא כא,ב:
סיכום השוואתי בין שתי השיטות) :א( ]בראשית רבה )וילנא( פרשת וירא פרשה נג,ו[ )ב( ]בבלי ראש השנה יא,א[
)א( הבשורה הייתה בפסח) ,יח,יד( כָּ ֵע!ת חַ יָּ ה שאמר המלאך היה לפסח הבא .שרה אמנו חזרה לנעוריה מיד ,בחדשים שאחרי כן קבעה
קביעות ,בראש השנה )א' תשרי( נפקדה – עלה זכרונה לפני ה' ובית דינו וזכתה בזכות מצוותיה ומעשיה הטובים להוושע בהריון .ע"פ
]בבלי ראש השנה יא,א[ אותה שנה מעוברת הייתה ,אם התעברה לפני ט"ו תשרי ועברו תשרי ,מרחשון ,כסלו ,טבת ,שבט ,אדר א ,אדר
ב' ,עד יד-טו ניסן יום לידת יצחק זה שבעה וחצי חדשים היינו לידה בחודש שמיני שנחשבה מסוכנת והנולד לא יחיה .אבל אם נאמר
שהפקידה ,היינו הזכרון היה בראש השנה ,ההריון היה בערך י"ג תשרי ,והלידה הייתה בט"ו ניסן ,והייתה שנה מעוברת ,אז יהיה יום אחד
לפני שבעה חדשים שלמים ויום אחד אחרי שבעה חדשים שלמים ,וזה יהיה שבעה חדשים למקוטעין.
)ב( הפקידה הייתה בראש השנה לפני הבשורה שהייתה בט"ו תשרי – חג סוכות ,שרה נטמאה ואחרי שבעה ימים נטהרה והרתה בסמוך
לכך היינו בערך כ"ב תשרי .בזמן הריונה היה חודש עיבור ,לכן הריונה נמשך בין בערך כ"ב תשרי ובין ט"ו ניסן עת נולד יצחק בשעה ו'
ביום ,וארך ששה חדשים וכשלושה שבועות .גם זה נקרא שבעה חדשים למקוטעים.
)בר' וירא יח,יד( אָ שׁ! וּב אֵ ֶל %י 4כָּ ֵע!ת חַ יָּ ה – מרכא תביר מרכא טפחא ,תבנית טעמים המכילה שתי תבניות ושני ענינים) ,למוד א( מרכא
תביר מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים השונים ביניהם ביחס ל)-ענין א( ,כאן רוב הנולדים בשבעה חדשים למקוטעין להורתם
או בחודש התשיעי להורתם חיים ומיעוט קטן מת) .למוד ב( אֵ ֶל%י 4כָּ ֵע!ת חַ יָּ ה – תביר מרכא טפחא ,תבנית טעמים בתפקיד כעין קבוצת
פרטים שעל חלקם לא חל )ענין ב( רוב הנולדים בפחות משבעה חדשים למקוטעין להורתם או בחודש השמיני להורתם מת ומיעוט חי.
הסבר אחר ל-יצא להחמיר כי מצחוקה של שרה נולד עשו שהא רצועת מרדות לישראל
]חכמת התורה הרב שלמה קלוגר ,וירא ע' רכז )אוצה"ח([ ולכך זהו שאמר הקב"ה

)בר' וירא יח,יג( ָל /מָּ ה זֶּה  Sצָ חֲ ָ7קה שָׂ ָ `רה לֵ אמֹ 2ר הַ ַ !אף

אֻ ְמנָ %ם אֵ ֵלד ַוא ֲִנ!י ז ַ ָֽקנְ ִתּי :ואיני ראויה להוליד בדרך הטבע ואין לומר שיהיה דרך נס דאם הייתי ראויה לנס לא הייתי פורסת נדה ובעל
כרחך דיש בידי חטאים איך אזכה לנס מה דאיני ראויה בדרך הטבע לכך אמר )בר' וירא יח,יד( הֲ יִ פָּ ֵ !לא מֵ ה' ָדּ ָבר כי אני ידעתי זה מתחלה
שלא תאמין בזה ולכך בכוונה פרסה נדה ולכך ע"י כן )בר' וירא יח,יד( לַ מּ^עֵ Gד אָ שׁ! וּב אֵ ֶל %י 4למועד הבא ראשון וכבר יהיה ולשרה בן אף
שלא תלד עדיין מ"מ תדע שהיא מעוברת ממה שפסק דם נדתה ואתי שפיר בעזה"י ועיין מה שכתבתי בזה ביאור יותר נכון בעזה"י
לקמן פרשת ויצא יע"ש.
ולפ"ז אם לא היתה צוחקת שרה כיון דאין הקב"ה דן את האדם אלא באשר הוא שם לא היתה נענשת להיות עשו מתייחס אחר שרה
רק בזמן שאמרה גרש את האמה ולא קודם אבל כיון שצחקה שרה וכבר ידוע דלכך בבן סורר ומורה נדון על שם סופו מכח שכבר
התחיל בחטא קצת וא"כ ה"נ בשרה כיון שצחקה וחטאה בזה נדונה ע"ש סופה שתאמר אח"כ גרש את האמה ונתבשרה תיכף שיהיה
עשו מתייחס אחריה והנה ידוע דבני בנים הרי הם כבנים וא"כ מה שזכה יצחק להוליד הוי בשורה טובה לאברהם וכאילו נפקד הוא
ט"ז–חשון–תשפ"ב 22-Oct-21
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמת הורי והורי רעיתי
לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן בן חיים אריה ויהודית י"ח
מר-חשון
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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"ב; 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 שההלכה חלה
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
֘
רק על חלק מפרטיה; 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;

ֲקה שָׂ ָ `רה )בר' וירא יח,יד( הֲ יִ פָּ ֵל!א מֵ ה' ָדּ ָבר ולכך הפסק הוי כך ש)בר' וירא יח,יד( לַ מּ^עֵ Gד
)בר' וירא יח,יג( ָל /מָּ ה זֶּה  Sצָ ח ָ7

גם כן ולכך אמר הקב"ה
אָ שׁ! וּב אֵ ֶל%י 4כלומר יהיה זמן מיוחד לשוב אליך מחדש לפקדך בבנים כמו שאתה נפקד עתה כן יהיה מועד וזמן
וּלשָׂ ָ !רה ֵ ֽבן :לשרה יהיה נוסף עוד בן יותר מלְ  דלְ  יחשב הבן רק יעקב ולשרה יהיה נחשב לבן גם
אֵ ֶל%י 4לפקדך שנית )בר' וירא יח,יד( ְ
עשו.
דהנה ידוע שיצחק לא הוי ראוי להוליד רק ע"י מעשה העקידה זכה להוליד כמ"ש המפרשים בשם המקובלים )וזה בזכות אברהם
שהביאו לעקידה ולא בזכות שרה שלא הסכימה על העקידה ,וזה התחיל מזה שצחקה( יצחק נחשב לבנה וגם עשו נחשב בנה ,אבל
בבני יעקב אין לה חלק.
ש)בר' וירא יח,יד( אָ שׁ! וּב

יצא להחמיר הסבר אפשרי בדרך פנימיות התורה .הרן אבי שרה הסס להכריז מלכתחילה שהוא משל אברהם בדרך האמונה בה' .אפשר
שמשהו מההיסוס עבר לשרה וכאן פקפקה בבשורת הלידה כי סברה שבטבע נמנע שתלד .אפשר שזאת אחת מהסיבות לכך שיצחק נולד
עם נשמה נקבית שלא מולידה ואחת מהסיבות לנסיון העקידה שבו יצאה ממנו הנשמה הנקבית ונכנסה בו נשמה זכרית שמולידה.
אפשר שזאת גם אחת מהסיבות לעקרות רבקה ועקרות רחל ,שתיהן צאצאות הרן דרך מלכה אחות שרה.
אבל מצד אחר אפשר שזאת גם אחת מהסיבות שיצחק נשאר דבוק בקו גבורה להגן בתוקף על בני ישראל בשעת התגברות הדינים .וזה
יהיה הסבר נוסף ל]-זוהר מהדורת הסולם  -ויקרא פרשת אמור מאמר תקיעת שופר אות קפט[ )יהושע כד,ב( ֵ ֽמע^לָ ם ,מַאי קָא ָבּ ֵעי
ָהר
ָהכָאֶ .אלָּא לְאַ ֲחזָאָה ָח ְכ ְמתָ אֵ .מ ֵעבֶר ַהנָּהָר ֵמעוֹלָםֶ ,אלָּא הַהוּא נָהָר עוֹלָם אִ קְ ֵריְ .ועַל דָּ א) ,יהושע כד,ב( כֹּֽ ה־אָ ַמ/ר הֱ ' Pא ֵה/י יִ ְשׂ ָראֵ ל ְ Oבּ ֵע ֶ/בר ַהנּ ָ 2
יכם אֶ ת־אַ ְב ָר ָהם ֵמ ֵע ֶ/בר
^תיכֶ ם ֵ ֽמע^לָ ם ,לְאַ ֲחזָאָה טִיבוּ וּ ְקשׁוֹט דְּ ָעבֵד קוּדְ שָׁא ב"ה ְליִשׂ ְָראֵל) .יהושע כד,ג( ָIואֶ ַקּח אֶ ת־א ֲִב ֶ
ָשׁבוּ א ֲֽב ֵ
י ְ
ַהנָּהָ ר מַאי קָא ַמי ְֵיריֶ .אלָּא אַב ְָרהָם לָא ִאתְ דְּ בַק בֵּיהּ ְבּהַהוּא נָהָר ,כְּמוֹ י ִ ְצחָק דְּ ִאתְ דְּ בַק בֵּיהּ ְבּ ִסט ְֵריהּ ְל ִאתְ תַּ ְקּפָא.
וּלשָׂ ָ !רה ֵ ֽבן – מרכא סלוק ,מרכא מרבה סלוק מגביל ,בסה"כ רבוי הגבלות ,כאן רבוי גבורה להגבלת דינים על בני ישראל
)בר' וירא יח,יד( ְ

השלכה הלכתית מ)-בר' וירא יח,יג( ָל /מָּ ה זֶּה  Sצָ ח ֲָ7קה שָׂ ָ `רה להחמיר – נדר מזרע אברהם אסור בישראל >לה< ובגרים
]חכמת התורה הרב שלמה קלוגר ,וירא ע' רכז )אוצה"ח([  ...זה עונש וקנס לשרה על שצחקה ,ויש לומר בזה שני אופנים ,אחד במה
שאני מסופק במה דקיי"ל בש"ס ופוסקים ]יו"ד סי' ריז סעיף מ[ דהנודר מזרע אברהם )טט :להקל( דמותר בעשו ,מה הדין בנודר מזרע
שרה אם מותר בעשו או לא .אם גם לשרה לא נקרא עשו זרע או לה נקרא הוא זרע ,ואפשר לומר דדוקא לאברהם לא נקרא עשו זרע
אבל לשרה נקרא זרע .ולהלכה עשו נמצא עם אומות העולם.
)בר' וירא יח,יד( לַ מּוֹעֵ Gד אָ שׁ! וּב אֵ ֶל %י 4כָּ ֵע!ת חַ יָּ ה – גרשיים  ...תביר כעין מידה י' מי"ג מידות כל דבר שהיה בכלל ,ויצא לטעון טוען אחר
שלא כענינו ,יצא להקל ולהחמיר .ותלוי איך מסתכלים על הלהקל ולהחמיר.
]שולחן ערוך יורה דעה הלכות נדרים סימן ריז סק"מ[ נדר מבני נח) ,טט :להחמיר( אסור באומות העולם )טט :להקל( ומותר בישראל.
>לו<
אפי' בבני ישמעאל ועשו.
א< נדר מזרע אברהם) ,טט :להחמיר( אסור בישראל >לה< ובגרים )טט :להקל( ומותר באומות העולם,
]פרי חדש יורה דעה סימן ריז ס"ק א[ ]א[ נדר מזרע אברהם וכו' .מותר בישמעאל ,כתב הבית יוסף ]עמוד שעה ד"ה ומ"ש נדר[
דהרמב"ם בפרק ט' ]מנדרים הלכה כא[ כתב דישמעאל נתמעט מדאמר יצחק ליעקב ]בראשית כח ,ד[ ויתן לך את ברכת אברהם,
וליתא ,דלא קאי אישמעאל אלא אעשו ע"ש .ובפרק עשירי מהלכות מלכים דין ז' יע"ש ]ליקוטים[:
]ט"ז יורה דעה סימן ריז ס"ק לו[ )לו( אפילו בבני ישמעאל ועשו .דכתיב כי ביצחק יקרא לך זרע ולא כל יצחק דהיינו למעוטי עשו
וכ"ש ישמעאל:
בראשית וירא יח,טז:

ל־פּנֵ /י ְסדֹ ם וְ ַ7א ְב ָרהָ ם הֹ ֵל!ִ Lע ָמּם ְלשַׁ ְלּ ָ ֽחם:
ְ
ַשׁ ִקפוּ עַ
ָשׁים ַויּ ְ
אנ ִ
ַויּ ָֻקמוּ ִמשָּׁ ם ָ ֽה ֲ

]מדרש אגדה )בובר([ )בר' וירא יח,טז( ַויּ ָֻקמוּ ִמשָּׁ ם ָ ֽה ֲאנ ִָשׁים .לפי שחיה אברהם צדיק לא נקראו מלאכים ,וכל זמן שהיו אצלו לא היה
אברהם סבור שהם מלאכים ,ולפיכך וְ ַ7א ְב ָרהָ ם הֹ ֵל!ִ Lע ָמּם ְלשַׁ ְלּ ָ ֽחם:
ל־פּנֵ /י ְסדֹ ם .כל מקום שנאמר השקפה לרעה ,חוץ )דב' תבוא כו,טו( ַה ְשׁקִיפָה֩ ִמ ְמּ ֨עוֹן קָדְ ְשׁ ֜ ,Pשבשביל שהם נותנים תרומות
ְ
ַשׁ ִקפוּ עַ
)יח,טז( ַויּ ְ
שּׁ ַ֗מי ִם וּב ֵ ָ֤רֶ Fאֽת־ ַע ְמּ ֙P
שׁ ֜ Pמִן־ ַה ָ
שׁקִיפָה֩ ִמ ְמּ ֨עוֹן קָדְ ְ
ומעשרות לבעליהם חוזרת מדת הפורעניות לברכה] :תו"ש קעה[ )דב' תבוא כו,טו( ַה ְ
שׁקִיפָה֩ וגו' וּב ֵ ָ֤רֶ Fאֽת־ ַע ְמּ ֙P
ֶאת־יִשׂ ְָר ֵ֔אל בא וראה כשישראל זכין אפי' דברים שהן של קללה נהפכין להם לברכה שנאמר )כו,טו( ַה ְ
]פסיקתא זוטרתא )לקח טוב([ )בר' וירא יח,טז( ַויּ ָֻקמוּ ִמשָּׁ ם ָ ֽה ֲאנ ִָשׁים .האחד עשה שליחותו ונפטר לו ,ושנים הלכו לסדום ,אחד להציל
את לוט ,ואחד לשחת את הערים) :יח,טז( וְ ַ7א ְב ָרהָ ם ה ֵֹל!ִ Lע ָמּם ְלשַׁ ְלּ ָ ֽחם .אכילה שתיה ולויה:
שכל טוב )בובר( )בר' וירא יח,טז( ַויּ ָֻקמוּ ִמשָּׁ ם ָ ֽה ֲאנ ִָשׁים .ממקום הזימון:
שׁקִיפָה֩ ִמ ְמּ ֨עוֹן
ל־פּנֵ /י ְסדֹ ם .כל מקום שנאמר השקפה אינו אלא ממקום גבוה למקום נמוך ,וכה"א )דב' תבוא כו,טו( ַה ְ
ְ
ַשׁ ִקפוּ עַ
)יח,טז( ַויּ ְ
קָדְ ְשׁ ֜ Pמִן־ ַה ָשּׁ ַ֗מי ִם) ,בר' וירא כו,ח( ַויּ ַ ְשׁ ֵ֗קף ֲאבִי ֶ֙מ ֶל ֙) , Fשופטים ה,כח( ְבּ ַע ֩ד ַהח ַ֨לּוֹן נִ ְשׁ ְק ָפ֧ה ,ולפי שהיו בחברון שהוא מקום גבוה והיו פונים
לסדום שהיא ארץ שפלה ומישור ,לכך כתיב )יח,טז( ַויּ ְַשׁ ִקפוּ) :יח,טז( וְ ַ7א ְב ָרהָ ם הֹ ֵל!ִ Lע ָמּם ְלשַׁ ְלּ ָ ֽחם .שכן דרך גומלי חסדים להאכיל
ולהשקות לעוברי דרכים ,וללותם ממקום למקום ,וזהו שדרשו )בר' וירא כא לג( ַויּ ַ ִ֥טּע ֶ ֖אשֶׁל ,אכילה שתי' לויה:
)בר' וירא יח,טז( ַויּ ָֻקמוּ ִמשָּׁ ם ָ ֽה ֲאנ ִָשׁים – מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן רומז לשני לימודים ,מהפך פשטא מרמז שלפחות אחד מהלמודים
יוצא מפשט הכתוב) .למוד א( כ]-מדרש אגדה )בובר([ עוברי דרכים )האורחים( אלו היו מלאכים אבל ליד אברהם הצדיק הם לא היו
כפשוטם אלא נדמו לאנשים .ואברהם לא סבר שהם מלאכים.
)למוד ב( תבנית הטעמים מהפך פשטא זקף-קטן מלמדת על משמעות מלת ַויּ ְַשׁ ִקפוּ ש-כל מקום שנאמר השקפה לרעה ,אבל כאשר בני
ישראל נוהגים כאברהם אביהם )וְ ַ7א ְב ָרהָ ם – קדמא זקף-קטן במלה אחת כעין מידה ל"א מל"ב מידות מוקדם והוא מאוחר בענין ,כאן
המוקדם הוא גמילות החסדים של אברהם אבינו והמאוחר הוא בני ישראל שכאשר נוהגים כמוהו( גומלי חסדים להאכיל ולהשקות
לעוברי דרכים ,וללותם ,ו/או נותנים תרומות ומעשרות לבעליהם ,כפי שנצטוו בתורה ,מתהפכת מדת הפורעניות לברכה ו/או דברים
שׁקִיפָה֩ וגו' וּב ֵ ָ֤רֶ Fאֽת־ ַע ְמּ ֙P
שהן של קללה נהפכין להם לברכה שנאמר )כו,טו( ַה ְ
כנאמר ב ]-משנה מעשר שני פ"ה,מ"יג[ )דב' תבוא כו,טו( ַה ְשׁקִיפָה֩ ִמ ְמּ ֨עוֹן קָדְ ְשׁ ֜ Pמִן־ ַה ָשּׁ ַ֗מי ִם עשינו מה שגזרת עלינו אף אתה עשה מה
שהבטחתנו ...
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לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמת הורי והורי רעיתי
לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן בן חיים אריה ויהודית י"ח
מר-חשון
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