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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים  אריה ויהודית זצ"לנדר יצחק לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר ס

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  ה֤פךמרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

שממעטים חלק קבוצה  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר עם הלכה לא שוה לפרטיה;קבוצה  -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקף; ענין מסויםמ מפרטיה

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ֗ביער; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  נה֩ קט-תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

  ויקרא אמר כא,א  1.1

� ַעל :ויקרא שמיני יא,מב 
 הֹוֵל� ל׀ הֹוֵל�� ַעל-ֹּכל ֹון ְוֹכ� �ד ָּכל-ָּגח� ע ַע ִים ְלָכל-ַאְרַּב� ֶרץ ַהֹּׁשֵר�ץ ַעל-ַמְרֵּב�ה ַרְגַל! ָהָא)ֶרץ -ַהֶּׁש'
ּום ִּכי א תֹאְכל' +ֹ ם׃-ל ֶקץ ֵהֽ   ֶׁש+

ל ָּכל-ַעל :ויקרא אחרי מות יז,יב �י ִיְׂשָרֵא! 3ְרִּתי3 ִלְבֵנ + -ֵּכ֤ן ָאַמ אַכל ָּד)ם -ֶפׁש ִמֶּכ'ם לֹאֶנ �ֹ   ת
9ר ַהָּג+ר ְּבתֹוֲכֶכ'ם לֹא ם׃-ְוַהֵּג ֹ+אַכל ָּדֽ   י

ֹ֤אֶמר ה3' ֶאל :ויקרא אמר כא,א ר ֶאל-ַוּי ה ֱאֹמ+ א-ֹמֶׁש! ֹֽ ם ְלֶנ+ֶפׁש ל ן ְוָאַמְרָּת� ֲאֵלֶה! �י ַאֲהֹר) יו׃-ַהֹּכֲהִנ'ים ְּבֵנ א ְּבַעָּמֽ   ִיַּטָּמ'
תבנית ון אכילה אסורה, או היטמאות, ואגב כך מתברר תפקיד משוער של כג עיון בסוגיה האם גדול מצווה להפריש קטן מעבירה

ּום ִּכי )ויקרא שמיני יא,מב( תא שמע] בבלי יבמות קיד,א[בשלושה פסוקים  הטעמים מרכא טפחא א תֹאְכל' +ֹ ם-ל ֶקץ ֵהֽ מרכא טפחא  -  ֶׁש+
   ים אסורים לאכול ואסורים להאכיל לאחרים וביניהם קטנים)(גדול להזהיר הגדולים על הקטנים (ובא הכתוב), לא תאכילום (ופירשו)מרכא סלוק 

(שלא יאכילו לו, לקטן,  לא, דלא ליספו ליה בידים (להפרישם מן העבירה, ודוחים) לא תאכלו (האם לא שאומרים להם) מאי לאו דאמרי להו

  בידים דבר טמא אבל אין הוכחה מכאן שצריך להפרישו כאשר הוא אוכל בעצמו)

אַכל ָּד)ם-ֶנ+ֶפׁש ִמֶּכ'ם לֹא-ָּכל )א אחרי מות יז,יבויקר( תא שמע �ֹ להזהיר הגדולים על  )(ופירשומרכא טפחא מונח אתנח, יתור לרבות, -  ת
   (האם לא מדובר שהגדולים אומרים להם לקטנים) הקטנים. מאי לאו דאמרי להו

  דם) (שלא יאכילו לו, לקטן, בידים, לא, דלא ליספו ליה בידים (דם ודוחים) לא תאכלו

ר...  )ויקרא אמר כא,א(תא שמע  (האם לא מדובר שהגדול אומר  להזהיר הגדולים על הקטנים. מאי לאו דאמר להו לא תיטמוְוָאַמְרָּת� ֱאֹמ+

בכתוב זה דרשת . (שלא יטמאו הקטן, בידים, אבל הנטמא מעצמו אין חובה להפרישו) לא, דלא ליספו ליה בידים להם לקטנים לא תיטמאו. ודוחים)
ר ההפרשה או שלא יאכילו קטנים בידים נלמדת  מהמלים ר ֶאל המלים .ְוָאַמְרָּת�...  ֱאֹמ+ מתפרשות להרחבת משמעותם  – ַהֹּכֲהִנ'ים-ֱאֹמ+

לכהנים בעלי מומין גופניים, שלמרות שלא עובדים בעבודות הנראות לציבור בבית המקדש, מצווים שלא להיטמא. מלים אלה מוטעמות 
ר שהן בתפקיד יתור לרבות היינו כעין קבוצת פרטים הקשורה לנושא והעשויה להתרחב לכהנים בעלי מומין, ואפשר מרכא טפחא, שמשוע

  שגם קטני הכהנים.

  

מופיעה תבנית  (כמו קטנים על הגדולים)מביא שלושה מקראות, שבכולם לענין לרבות אחרים על המדוברים  ]בבלי יבמות קיד,א[ סיכום
ּום )יא,מב 'שמ 'וי( טעמים מרכא טפחא למלים א תֹאְכל' +ֹ ר ֶאל )אמר כא,א 'וי(, ֶנ+ֶפׁש ִמֶּכ'ם-ָּכל )מ יז,יב"אח 'וי(, ל . הגמרא ַהֹּכֲהִנ'ים-ֱאֹמ+

 הקטנים מן העבירה.מסכימה שיש בהם יתור לרבות אבל דוחה שמהם אפשר ללמוד חובת הגדולים להפריש 

ר ֶאל  בעלי מומין מרכא טפחא, יתור לרבות כהנים -  ַהֹּכֲהִנ'ים -ֱאֹמ+

ן  �י ַאֲהֹר) -. (ב) כבני אהרן אין מיטמים למתים, מטמות הן בנות אהרן למתים ]תו"כ[- מגביל (א) כ -  מונח לפני אתנח מרבה, אתנח – ְּבֵנ

ן- מרבה מ ]תו"כ[. חללים(התמעטו)  יצאובני אהרן שהם כהנים,  ]תו"כ[ �י ַאֲהֹר) מומין בעלי מומין לאזהרת הטומאה. אם מדובר בבעלי  ְּבֵנ
ר ֶאלהעובדים במקדש בעבודות שאינן לעיני הציבור (כגון תילוע עצים) אז אפשר כי הם מתרבים בקרא  מרכא טפחא,  -  ַהֹּכֲהִנ'ים -ֱאֹמ+

�ייתור לרבות, ואלו מבני אהרן שכבר לא מגיעים לעבודה במקדש אפשר כי הם מתרבים מהקרא    מונח לפני אתנח המרבה.   – ְּבֵנ

םְוָאַמְרָּת� ֲאלֵ   ולאחריו. וקטן, דרשה לרבוי טומאות הפורשות מן המת בנוסף לדם, ודרשת לימוד אלפני- מונח זקף -  ֶה!

א ֹֽ יו-ְלֶנ+ֶפׁש ל א ְּבַעָּמֽ מגביל איסור  סלוקמרכא טפחא, יתור לרבות, כעין קבוצת פרטים הקשורים לענין והעשויה להתרחב,  - ִיַּטָּמ'
 ההיטמאות למת.

ם אאם זה תיאור והבא קטן, - ח) מונח זקף(אתנ – ְוָאַמְרָּת� ֲאֵלֶה! ֹֽ יו-ְלֶנ+ֶפׁש ל א ְּבַעָּמֽ המצוה אזי כאן לימוד אלפניו ולאחריו. הלימוד  ִיַּטָּמ'
  הקטנים. אלפניו מתבטא באזהרה לכהנים הבוגרים עצמם, ולאחריו באזהרה על גרימת טומאה לכהנים אחרים וביניהם 

ר... ים הגמרא לומדת שיש להזהיר הגדולים על הקטנים מהמל א. לגמרא מובן שהאזהרה היא על מניעת טומאה ְוָאַמְרָּת� ֱאֹמ+ ֹֽ - ְלֶנ+ֶפׁש ל
א   אף שלא מזכירה זאת במפורש. ִיַּטָּמ'

אשל נסביר בשלבים את תבנית הטעמים  ֹֽ יו-ְלֶנ+ֶפׁש ל א ְּבַעָּמֽ א ; ִיַּטָּמ' ֹֽ א- ל -יטמא" כמובא ב-משמע הצירוף. בקריאה "לה- מקף כרב – ִיַּטָּמ'

מי שאינם כהנים עמו האם זה רשות (ר' ישמעאל) או האם זה חובה (ר' אז (א) על מי הכהן חייב להיטמא גם עם יש  ][בבלי סוטה ג,א
  מה יעשה עם מת מצוה כשהוא לבדו.(ב) עקיבא) 

א • ֹֽ א-ְלֶנ+ֶפׁש ל  ם. וביניהם קטנימרכא טפחא, יתור לרבות, לא תטמאו עצמכם ומרחיב ולא תגרמו טומאה לכהנים אחרים  -  ִיַּטָּמ'

אלרבות, ואפשר שדרשת הרבוי נתמכת מהתבנית  ְלֶנ+ֶפׁשדורש ממלת  [תו"כ]- ב ֹֽ א-ְלֶנ+ֶפׁש ל בתפקיד יתור לרבות מרכא טפחא  – ִיַּטָּמ'
ם ֣הּוא ַהָּנֶ֑פׁש )דב' ראה יב,כג(ומרבה על המת לטומאת מת את הדם ע"פ  י ַהָּד֖  , ושמירה מפני היטמאות בשאר כל הטומאות הפורשות מן המתִּכ֥

ם- נדרשות מ   קטן - מונח זקף -  ְוָאַמְרָּת� ֲאֵלֶה!

יו • , (בזמן שאין שם לויים שם אינו מטמא (לויים, ישראלים)בזמן שעמיו  [תו"כ]מגביל איסור ההיטמאות למת,  סלוק - ְּבַעָּמֽ

  .מיטמא הוא למת מצוהוישראלים) 

 

יו א@ֶׁשרויקרא אמר כא,י:  ֹול ֵמֶאָח� 
 ַהָּגד� ק ַעל-ְוַהֹּכֵהן ֹ - יּוַצ+ ֹו ׀ ֶׁשֶ֤מן ַהִּמְׁשָחה3 ּוִמֵּל�א ֶאתר ׁש ֶאת-אׁש� ֹו ִלְלֹּב' ים -ָיד!   ַהְּבָגִד)
ם׃-ֶאת  א ִיְפֹרֽ +ֹ יו ל ע ּוְבָגָד' א ִיְפָר! �ֹ   רֹאׁשֹו3 ל

ֶזר ֶׁש�ֶמן ִמְׁשַחDת ֱאCָה9יו ָעָל'יו) וי' אמר כא,יב(אם  Fי ֵנ Gֶזר טעם  ִּכ Fשמן המשחה, אז  מלמד בין היתר על שיעור מינימום של [מנחת שי]תלישא בראש תיבה ֵנ

  )וי' אמר כא,י( אפשר כי טעם ק ַעל-א@ֶׁשרתרסא בתפקיד שיעור שמן יתר של  – ְוַהֹּכֵהן ֹו ׀ ֶׁשֶ֤מן ַהִּמְׁשָחה3 - יּוַצ+ ושיעור זה צריך להיות מעל כזית כי  – רֹאׁש�

יׁש ֲאֶׁשר )כ,יז וי' קד'(-אחרת אין אפשרות לכהן גדול או למלך לסוך משמן המשחה שבראשם למקום אחר בגופן אשר נדרש ב ח ֶאת-ְוִא� ֹו - ִיַּק� Gפי' ֲאֹחת
וכשסך זר ממנו ...  והסך בשמן המשחה. שנעשה רק פעם א' ע"י משה, ומושחין ממנו את הכה"ג כג)] יכין מסכת כריתות פרק א -[תפארת ישראל 

  :י], חייב כרת [רמב"ם שם ה"כזית, או אפילו מלך וכוה"ג שסכו מהשמן שבראשם במקום אחר בגופן כזית

יו ) ויקרא אמר כא,י ( גמ' בשלמא שמא שכח ... והתניא [בבלי יומא יח,א]  ֹול ֵמֶאָח� 
 ַהָּגד� ענותן בתפקיד בעל בחינה נעלה,  –קטנה-תלישא - ְוַהֹּכֵהן
  (ת"ק)) בתפקיד שיעור לבית דין של שבעים ואחד לדון כ"ג , אז ישיר משה (כדוגמת 

( עושר משלו)  שאם אין לו(למדים)  בכח, בנוי, בחכמה, ובעושר. אחרים אומרים: מנין שיהא גדול מאחיובתפקיד מלמד,  קדמא ואזלא


  תלמוד לומר(בעושר משלהם)  שאחיו הכהנים מגדלין אותו(מצד הצטיינותו בשאר המעלות)   והוא ראוי להיות כהן גדול ְוַהֹּכֵהן
יו  ֹול ֵמֶאָח�   (מנכסי אחיו הכהנים)  משל אחיו) גדלהו קטנה קדמא ואזלא (שאם יש צורך- תלישא -ַהָּגד�
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים  אריה ויהודית זצ"לנדר יצחק לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר ס

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  ה֤פךמרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

שממעטים חלק קבוצה  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר עם הלכה לא שוה לפרטיה;קבוצה  -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקף; ענין מסויםמ מפרטיה

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ֗ביער; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  נה֩ קט-תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

  הכהן הגדול ממיכאל השר הגדול, [קג] הגדול ממשה רבינו – תנחומא]ע"פ  [תורה שלמה [קב]

  נידון רק בבית דין של שבעים ואחד וכן בפיה"מ לרמב"ם ע"פ סנהדרין ב,א טז,א[קד] 

יו א@ֶׁשר ע"פ תנחומא] [קט ֹול ֵמֶאָח� 
 ַהָּגד� ק ַעל-ְוַהֹּכֵהן נותנין שמן המשחה באמצע, והשמן רץ מעצמו  ֹו ׀ ֶׁשֶ֤מן ַהִּמְׁשָחה3 רֹאׁש� - יּוַצ+
     ונצוק על ראשו של כ"ג

ק-א@ֶׁשר      , והשמן רץ מעצמו ונצוק על ראשו של כ"ג(ואחריו מונח פסק מהפך פשטא) בתפקיד מאריך כאן מתאר  מרכא = מאריך – יּוַצ+

  

כהן הדיוט ... פר הבא על כל המצות ופר יוה"כ ועשירית האיפה. לא פורע ולא תניא דברים שבין כ"ג ו הוריות יב,ב] ע"פ[תו"ש [קיא] 
פורם ... אינו מטמא לקרובים ... וכולן נוהגים במרובה בגדים ... וכולן אין נוהגין במשוח מלחמה חוץ מה' דברים האמורים בפרשה. 

יו. מה"מ דת"ר לא פורע ולא פורם ואין מטמא לקרובים ומוזהר על הבתולה ואסור באלמנה .. ֹול ֵמֶאָח� 
 ַהָּגד� -א@ֶׁשר זה כ"ג, ְוַהֹּכֵהן
ק ַעל ֹו ׀ ֶׁשֶ֤מן ַהִּמְׁשָחה3 -יּוַצ+ ׁש ֶאת-ּוִמֵּל�א ֶאתזה משוח מלחמה,  רֹאׁש� ֹו ִלְלֹּב' ים-ָיד! -ֶאתזה מרובה בגדים, ועל כולם הוא אומר  ַהְּבָגִד)

ם׃ א ִיְפֹרֽ +ֹ יו ל ע ּוְבָגָד' א ִיְפָר! �ֹ א[יא] ְוַע9ל ָּכל־נַ  רֹאׁשֹו3 ל (ֹ א ָיב �ֹ ת ל ת ֵמ'     (ראה וי' אמר כא,יא) ְפֹׁש+

ק ַעל-א@ֶׁשר ֹו ׀-יּוַצ+   , כעין מידה כתוב סדור שנחלקמהפך פשטא –ֶׁשֶ֤מן ַהִּמְׁשָחה3  מונח מונח פסק – רֹאׁש�

ק ַעל-א@ֶׁשרקריאה אחת ללא פסק  * ֹו-יּוַצ+ גדול וגם משמעה כהן משוח בשמן המשחה וזה יכול להיות כהן ֶׁשֶ֤מן ַהִּמְׁשָחה3  רֹאׁש�
  כהן משוח מלחמה

ק ַעל-א@ֶׁשרקריאה אחת עם פסק *  ֹו ׀-יּוַצ+ משמעה כהן משוח מלחמה שהוא גדול מאחיו ֶׁשֶ֤מן ַהִּמְׁשָחה3 מונח מונח פסק  – רֹאׁש�
  לנסיבות מסוימות. או כהן גדול אשר נפסל והעבירוהו מתפקידו כגון כי נטמא, כי נפל בו מום 

ֹו ׀ ֶׁשֶ֤מן ַהִּמְׁשָחה3 -ַעל   מרמז לאופן משיחת כ"ג וכן כלי הקדש באות כ היוונית   מונח – רֹאׁש�

ֹו ׀ ֶׁשֶ֤מן ַהִּמְׁשָחה3 -ַעל של תבנית  מונח כזה מרמז על כעין שתי סדרותקטן, - לפני תבנית מהפך פשטא מונח זקף מונח פסק – רֹאׁש�
ׁש ֶאת-ּוִמֵּל�א ֶאתקטן, (א) משיחת כ"ג שהוא גם - מהפך פשטא מונח זקף ֹו ִלְלֹּב' יםהַ -ָיד!   מרובה בגדים ְּבָגִד)

 (ב) משיחת כהן משוח מלחמה כאשר טעם פסק מעיד שהוא לא מרובה בגדים    

  

א  :ויקרא אמר כא,יא (ֹ א ָיב �ֹ ת ל ת ֵמ' א׃ ְוַע9ל ָּכל־ַנְפֹׁש+ א ִיַּטָּמֽ +ֹ L ל יו ּוְלִאּמ'   ְלָאִב+
ת ֵמ'תרש"י  ת , באהל המתְוַע9ל ָּכל־ַנְפֹׁש+ ת ֵמ'   ביא רביעית דם מן המת שמטמא באהל: לה ]נזיר לח[, ַנְפֹׁש+

א א ִיַּטָּמֽ +ֹ L ל יו ּוְלִאּמ'   לא בא אלא להתיר לו מת מצוה: ]סנהדרין ד', ת"כ[,  ְלָאִב+

ע -ֶאת )כא,י( [רמב"ן] א ִיְפָר! �ֹ ת ֵמ'תוגו' וגו' וגו' וגו' רֹאׁשֹו3 ל . נמשך לפניו עם "נפשות מת", יאמר שלא יפרע ולא יפרום על כל ְוַע9ל ָּכל־ַנְפֹׁש+
 ת, ולא יבא עליו: נפשות מ

ם׃-ֶאת - "נמשך לפניו עם נפשות מת" משמעו ש [רמב"ן]- האפשר שפירוש  – טטוד"ל א ִיְפֹרֽ +ֹ יו ל ע ּוְבָגָד' א ִיְפָר! �ֹ הוא גם לימוד  רֹאׁשֹו3 ל
), וגם לאחריו "נמשך לפניו" [רמב"ן]- ה(כא,י), כי כ"ג חייב בהופעה נאה בכל עת, וגם לימוד לאחריו (בלשון - אלפניו אל שלפני האתנח ב

  לפסוק י"א שאפילו על אביו ועל אמו לא ינהג באבלות גלויה כשאר האבלים. 

ע-ֶאת )כא,י(תבנית הטעמים של  א ִיְפָר! �ֹ קטן אכן עשויה להיות לימוד אלפניו כאשר היא התיאור - (אתנח) פשטא מונח זקף – רֹאׁשֹו3 ל

םלכה ואחריו תבוא ההלכה, אבל כאן היא גופא ההלכה ואחריו עוד ה א ִיְפֹרֽ +ֹ יו ל . וכבר מצאנו מקומות אחדים בהם יש שתי ּוְבָגָד'

אהלכות ואז נראה שהלימוד היה גם כן אלפניו ולאחריו. אלפניו שלא רק  א ִיַּטָּמֽ +ֹ L ל יו ּוְלִאּמ'   אלא אף לא ינהג בהלכות אבלות. ְלָאִב+

ת  בעה"ט ת ֵמ'   שמטמא:  לרביעית דם הבא משני מתיםיבות כפולות; רמז , כל הפסוק האותיות של סופי תְוַע9ל ָּכל־ַנְפֹׁש+

ת  חזקוני ת ֵמ' אזהרה לכהן גדול שלא יכנס באהל המת ואין לי אלא כה"ג שהוזהר בלא יבא מניין לרבות כהן  לא יבאלא יבאלא יבאלא יבאְוַע9ל ָּכל־ַנְפֹׁש+
, אף לא יטמא האמור בכ"ה בכ"ג מה לא יטמא האמור בכ"ג מוזהר אף בלא יבא מלא יטמאמלא יטמאמלא יטמאמלא יטמאבכ"ה  לא יטמאלא יטמאלא יטמאלא יטמאהדיוט אלא גמר ג"ש 

  מוזהר נמי אף בלא יבא. ת"כ: 
א א ִיַּטָּמֽ +ֹ L ל יו ּוְלִאּמ' לא בא הכתוב אלא להתיר לו מת מצוה. כאן אין צריך לומר לבנו ולבתו לאחיו ולאחותו, שכשאינו מטמא  ְלָאִב+

  לאביו ולאמו כ"ש שאינו מטמא לשאר קרובים: 
יו ּוְלִאּמ' וטעם  ... ... ... ...      ראב"ע   שהיא מצוה עליו לכבדם בחייהם ובמותם ואף כי לאחיו ולבנו:  ,,,,Lְלָאִב+

. חסר וא"ו על פי המסורת והכי איתא בגמ' פ"ק דסנהדרין תניא ר' עקיבא אומר מנין לרביעית דם הבא ועל כל נפשת מתועל כל נפשת מתועל כל נפשת מתועל כל נפשת מת מנחת שי
ת כתיב ע"כ. ועיין קרבן אהרן דף משני מתים שהוא מטמא באהל שנא' ועל כל נפשות מת לא יבא שתי נפשות ושעור א' ורבנן נפש

  רכ"ז וילקוט ופסיקתא דר' טוביהו ולקח טוב ופ' ב' דאהלות משנה ב'. וגו' 
א  -מחלק ב –תביר  –ְוַע9ל  (ֹ א ָיב �ֹ ת-ָּכל -לשייך ל –ל ת ֵמ' " היינו שחייב לבוא. לא יבאואז לא יבא, וללא שייך וממועט מ" ַנְפֹׁש+

  בהמשך יתברר מה שייך ומה לא שייך.

במובן ויבוא מלמעלה (ולא במובן סמוך) היינו שמאהיל (זהו אהל) או שיבוא אל אהל (בית) שאז תקרת הבית מעליו. ההאהלה  –ל ע
פי תבנית - נפשת מת". הקרא קובע שבאופן כללי כהן גדול "לא יבא" לידי האהלה או כניסה לבית כזה. נוכיח על- או הבית מכילים "כל

  האהלה על או כניסה לבית שבו מת מצווה, כלומר מתיר במת מצווה. הטעמים שממעט מאיסור מצב של

ת -ָּכל ת ֵמ' יתור לרבות, (א)מצד התוכן, כללות המתים; (ב) מצד היתור לרבות, להביא רביעית דם מן המת  –מרכא טפחא  –ַנְפֹׁש+
  (קרי נפשות בלשון רבים)משני מתים  ; ג) תניא ר' עקיבא אומר מנין לרביעית דם הבא(רבנן כתיב נפשת בלשון יחיד)שמטמא באהל 

א  (ֹ א ָיב �ֹ   (א)שלא יבוא באהל (יאהיל) או בבית ששם המת או רביעית דם ממת אחד או משניים ההלכהמונח אתנח,  –ל

  (ב) שלא יגע במת או ברביעית דם מת (או מתים)

ֹו  יו ּוְלִאּמ'   למד על חבירו הכתוב לפניו. אחרי אתנח, יתור לרבות משהו ושייך למידה דבר המ כא טפחאמר - ְלָאִב+

אואפילו הכי  כללות בני משפחתו שחייב בכבודםנברר מהו הדבר המלמד. דבר זה הוא  שלב א' א ִיַּטָּמֽ +ֹ ממעט  – פסוק-מרכא סוף - :ל
  ). ראב"ע(ע"פ  שאינו חייב בכבודם תומשפחולאמו לא יטמא אף כי לבני  לאביו ההלכהמכבודם ו

א  בירו הכתוב לפניו.נברר מה בא ללמד על ח שלב ב' (ֹ א ָיב �ֹ ת - ְוַע9ל ָּכל מחולק לשייךל ת ֵמ' שאז לא יבא, וללא שייך שאז יבא. מהו המצב שבו כ"ג ַנְפֹׁש+
ֹו יבא על נפשות מת? כאן הסיפא של הפסוק  יו ּוְלִאּמ' נפשות מת" אם -מרכא טפחא הוא יתור לרבות. הרי כאשר אביו או אמו מתים הם בכלל "כל –ְלָאִב+

  .נטמא במת מצווהר לרבות בא לומר שיצא מן הכלל לא ללמד על עצמו אלא ללמד על הכלל או דבר אחר והמסקנה שכן היתו

  פירש כי בגזירה שוה לומד מכהן גדול לכהן הדיוט שלא יבוא לאהל ולא יטמא בנגיעה. ]חזקוני[
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים  אריה ויהודית זצ"לנדר יצחק לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר ס

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  ה֤פךמרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

שממעטים חלק קבוצה  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר עם הלכה לא שוה לפרטיה;קבוצה  -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקף; ענין מסויםמ מפרטיה

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ֗ביער; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  נה֩ קט-תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

  כא,א ויקרא אמר 1.2

' ֶאל א][ב:  -ויקרא אמר כב,א  ר ה' ר-ַוְיַדֵּב+ ה ֵּלאֹמֽ   ׃ֹמֶׁש+
ל )טבל( ר ֶאֽ ן ְוֶאל-[ב]  ַּדֵּב�  ְזרּו3 ִמָּקְדֵׁש�י ְבֵנֽי-ַאֲהֹר� יו ְוִיָּנֽ ּו ֶאת-ָּבָנ� א ְיַחְּלל' +ֹ ל ְול י ֲאִנ+י ֽה'׃-ִיְׂשָרֵא! ים ִל' ר ֵהDם ַמְקִּדִׁש9   ֵׁש�ם ָקְדִׁש)י ֲאֶׁש�

ּו )תרומה מיתה בידי שמים(כב,ט:  אמרויקרא  י-ֶאת ְוָׁשְמר� א ִמְׁשַמְרִּת� ֹֽ תּו ְטאֵח!  ָעָליו3  ִיְׂש֤אּו-ְול ֹו ּוֵמ+ י ב' ם׃ 'ה'  ֲאִנ+י ְיַחְּלֻל)הּו ִּכ�   ְמַקְּדָׁשֽ
ּו ֶאת )תרומה(כב,טו:  אמרויקרא  א ְיַחְּלל! �ֹ ת ֲאֶׁשר-ְול �י ִיְׂשָרֵא)ל ֵא+ י ְּבֵנ ימּו ַלהֽ -ָקְדֵׁש'   ׃'ָיִר'
י )נותר בכרת(יט,ח:  קדשיםויקרא  א ִּכֽ ֹו ִיָּׂש! ְכָליו3 ֲעLנ� ֶדׁש ה' -ֶאת-ְוֹאֽ יָה׃ִחֵּל)ל ְוִנְכְרָת9ה הַ  'ֹק+ וא ֵמַעֶּמֽ   ֶּנ+ֶפׁש ַהִה'

וי' אמר דכתיב ( - מניין לאוכל את הטבל שהוא במיתההאוכל את הטבל מנלן? דאמר שמואל משום רבי אליעזר: בבלי סנהדרין פג,א 

ּו ֶאת) כב,ב א ְיַחְּלל' +ֹ ת וי' אמר כב,טו:[ )באכילת טבל והגמרא מקשרת אל חילול תרומה שבפסוק הבא( ֵׁש�ם ָקְדִׁש)י- ְול ימּו -ֲאֶׁשר ]ֵא+  - ֽה'לַ ָיִר'
. מה להלן )טו(שבו עוסק כב,מתרומה  חילולחילולחילולחילול )) אלכב,ב(-טבל שב( חילולחילולחילולחילול  )לומד בהשוואת ענין( בעתידים לתרום הכתוב מדבר, ויליף

 רש"ימנותר ( חילולחילולחילולחילול ) -) מכב,ב(- טבל שב(חילול חילול חילול חילול  )מציעה הגמרא ללמוד(ונילוף  - במיתה.  ))כב,בבטבל ((אף כאן  -במיתה   )טו)כב,בתרומה ((
י )וי' קד' יט,ח( ֶדׁש ה' -ֶאת-ִּכֽ מסתברא, מתרומה הוה ליה למילף, שכן:  -בכרת!  (בטבל)אף כאן  -בכרת  (בנותר)) , מה להלן ִחֵּל)ל 'ֹק+

 -אדרבה: מנותר הוה ליה למילף, שכן, פסול אוכל, אין לו היתר במקוה.  - תרומה, חוצה לארץ, הותרה, ברבים, פירות, פיגול, ונותר.
ּו )וי' אמר כב,ב( –(בלשון רבים בטבל דרבים  חילולחילולחילולחילול: (טעם אחר). רבינא אמר הנך נפישן א ְיַחְּלל' +ֹ בלשון רבים בתרומה דרבים ( מחילולמחילולמחילולמחילול) ְול

ּו )וי' אמר כב,טו( א ְיַחְּלל! �ֹ ? דאמר שמואל: מניין לכהן טמא (שעונשו מיתה בידי שמים)) עדיף. וכהן טמא שאכל תרומה טהורה מנלן ְול

ּו) אמר כב,ט 'וידכתיב ( -תרומה טהורה שהוא במיתה בידי שמים  שאכל י-ֶאת ְוָׁשְמר� י ִמְׁשַמְרִּת� א ִמְׁשַמְרִּת� ֹֽ ְטא ָעָליו3  ִיְׂש֤אּו-ְול וגו'  ֵח!

תּו -(טט  ֹו ּוֵמ+ י ב' רומה (כהן טמא האוכל ת לא –, טמאה (כהן טמא האוכל תרומה טהורה עונשו מיתה בידי שמים) אין –טהורה  ).ְיַחְּלֻל)הּו ִּכ�

 -טט (    שנאמר - . דאמר שמואל אמר רבי אליעזר: מניין לכהן טמא שאכל תרומה טמאה שאינו במיתה טמאה לא נענש במיתה בידי שמים)
תּו )וי' אמר כב,ט ֹו ּוֵמ+ י ב' ) פרט לזו שמחוללת ועומדת פג,ב, ((כהן טמא הגורם לחילול התרומה הטהורה, הוא במיתה בידי שמים) ְיַחְּלֻל)הּו ִּכ�

  . מה שנטמאה שלא ע"י כהן טמא)(התרו
י) אמר כב,ט 'וי( מונח אתנח, רבוי והגבלה, הגביל מיתה בידי שמים על חילול תרומה טהורה בלבד, ריבה מחללי תרומה  -  ְיַחְּלֻל)הּו ִּכ�

  טהורה לכהנים ולא כהנים טמאים.

  
 ויקרא אמר כב,ג:

ם ָּכל ֵתיֶכ� ם ְלֹדֹר� ר ֲאֵלֶה� יׁש׀ ֲאֶׁשר-ֱאֹמ� ם ֶאל-ִמָּכלִיְקַר�ב -ִא� יׁשּו ְבֵנֽי-ַזְרֲעֶכ� ר ַיְקִּד֤ )יו -ַהֳּקָדִׁשים3 ֲאֶׁש� ֹו ָעָל ' ְוֻטְמָאת' 3 ַלה!   ִיְׂשָרֵאל
'י ֲאִנ+י ֽה'׃  וא ִמְּלָפַנ Dֶפׁש ַהִה9 ה ַהֶּנ Tְוִנְכְרָת  

למי ( ר: ...האוכל את הטבל מנלן ... מניין ... שהוא במיתה (בידי שמים)? ... דאמר שמואל משום רבי אליעז[בבלי סנהדרין פג,א] 
בשבעה דברים הטבל דומה לתרומה וזה יותר מהארבעה דברים שבו הטבל דומה לנותר מבשר (, מסתברא) הטבל דומה יותר לתרומה או לנותר?

   מתרומה הוה ליה למילף, שכן: תרומה, חוצה לארץ, הותרה, ברבים, פירות, פיגול, ונותר )קדשים
סימן הוא, זה תרומה וזה תרומה מעורבת בו  -וכו'  תרומה חוצה לארץתרומה חוצה לארץתרומה חוצה לארץתרומה חוצה לארץ) בסיבות הבאות ומה(טבל דומה לתר ]א,פגרש"י מסכת סנהדרין [

זה יש היתר לאיסורו בהפרשה  -, ויש היתר לאיסורוויש היתר לאיסורוויש היתר לאיסורוויש היתר לאיסורו, אבל נותר נוהג במדבר ובשעת היתר הבמות בכל מקום, בחוצה לארץואין נוהגין 
ולא יחללו וזה בלשון רבים  רביםרביםרביםרביםאיסורו, זה נאמר בו חלול בלשון וזה יש היתר לאיסורו דטביל ומותר בתרומה, אבל נותר אין היתר ל

  אין נוהג לא בטבל ולא בתרומה אלא בקדשים. - פגול ונותרפגול ונותרפגול ונותרפגול ונותר  קדש ה' חלל. אבל נותר לשון יחידכי יחללוהו, 
, טבל ונותר אין נותר וטבל שניהם פסול המאכל, אבל תרומה פסול הגוף הוא, דכי יחללוהו בטומאת הגוף כתיב -  שכן פסול אוכליןשכן פסול אוכליןשכן פסול אוכליןשכן פסול אוכלין

לכהנים טמאים דבר הכתוב, בפרשת  - וגו'  שנאמר ושמרו את משמרתישנאמר ושמרו את משמרתישנאמר ושמרו את משמרתישנאמר ושמרו את משמרתי להם טהרה במקוה, אבל טמא בתרומה יש לו טהרה במקוה.
  אמור: איש איש מזרע אהרן.

  בין שני מקראות לדרתיכםהשואת 

ם ֱאֹמ�  ,ג)אמר כב 'וי( םמונח רביע  -  ר ֲאֵלֶה� ֵתיֶכ� אבות העומדים  משווה (א) כעין שוויון העניןחת, קדמא ואזלא במלה א -  ְלֹדֹר�
וממנה לומד לכל המצוות שלא נאמר בהן  בסיני ובנים שיהיו בא"י למצווה זאת של אזהרת הכהנים שלא יטמאו הקדשות ישראל.

   )ה,כב(וגם בפסוק  התשע"ז  )לו,ו ' מס'במ(ראה  ]בבלי בבא בתרא קכ,א[לאבות או לבנים שהם לכל הדורות 

לחייב חטאת או כרת בענין של שתי ידיעות  בכל הקדשים הכתוב מדברהמשוה  [בבלי מעילה פ"ב, י,ב]ין כלל ראה (ב) כע
  בתחילה וסוף והעלם באמצע. ידיעת הטומאה וידיעת הקודש ו/או המקדש.

ת עֹוָלם3  )יד,אמר כג 'וי( לעומת םמהפך פשטא  - ֻחַּק֤ ֵתיֶכ! ריבה כל הדורות , יבה וריבה את הכלכעין ר ,קטן במלה אחת-מונח זקף -  ְלֹדֹר�
   למצוות חדש בין בפני הבית ובין שלא בפני הבית.

  

ם. ד] תאשא פררפס[  ר ֲאֵלֶה� ם . אלו העומדים לפני בהר סיני ֱאֹמ� ֵתיֶכ� שינהג הדבר לדורות. אם נאמר לאבות למה נאמר לבנים, ְלֹדֹר�
שאין באבות. באבות מהו אומר (במדבר מטות  בבנים, ובבנים מה ואם נאמר לבנים למה נאמר לאבות. לפי שיש באבות מה שאין

מסעי לז ח) וכל בת יורשת נחלה וגו' ... הרבה מצוות בבנים מה שאין באבות. הא לפי מה שיש באבות מה שאין בבנים, ובבנים מה 
  שאין באבות, צ"ל באבות וצ"ל בבנים.

ם  (וי' אמר כב,ג) ר ֲאֵלֶה� ם -ִיְקַר�ב ִמָּכל-רֲאׁשֶ מונח רביע, או  –ֱאֹמ� רש"י מסכת סנהדרין [ בתפקיד לפחות ארבע, ע"פמונח רביע,  –ַזְרֲעֶכ�

מתרומה הוה ליה למילף,  )בשבעה דברים הטבל דומה לתרומה וזה יותר מהארבעה דברים שבו הטבל דומה לנותר מבשר קדשים(, מסתברא ]א,פג
  ונותרשכן: תרומה, חוצה לארץ, הותרה, ברבים, פירות, פיגול, 

  

  , מונח רביע, אתנחראה 

  

שלמים לכל הקדשים אשר בני ישראל מקדישים לה' כולל עופות ומנחות ולבונה וקטורת שאינן זבחים, ולא החייב  משוה  כב,ה] כו"ת[
  בפיגול חייב בטומאה, ויהיה חייב משעה שיש לו מתירין. 

  .   ופסוק טומאת קדשי ישראל ע"י כהניםגרשיים בין פסוקים בספר שמות לענין חמץ  –להלן השוואת נכרתה 

ר ִמָּבֵּתיֶכ)ם . שמות בא יב,טו: 1 יתּו ְּׂשֹא' ֹון ַּתְׁשִּב+ לּו ַא�� ַּבּי�ֹום ָהִראׁש! ֹות ּתֹאֵכ!   ִׁשְבַע֤ת ָיִמים3 ַמּצ�
י׀ ָּכל ה ַהֶּנֶ֤פׁש ַהִהוא3 -ִּכ� Tץ ְוִנְכְרָת ן ַעד ֹאֵכ�ל ָחֵמ� ל ִמּי+ֹום ָהִראֹׁש' י׃  -ִמִּיְׂשָרֵא!  י+ֹום ַהְּׁשִבִעֽ

א ְּבָבֵּתיֶכ)ם בא יב,יט:  . שמות2 א ִיָּמֵצ' +ֹ ר ל Vים ְׂשֹא �ת ָיִמ!   ִׁשְבַע
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים  אריה ויהודית זצ"לנדר יצחק לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר ס

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  ה֤פךמרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

שממעטים חלק קבוצה  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר עם הלכה לא שוה לפרטיה;קבוצה  -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקף; ענין מסויםמ מפרטיה

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ֗ביער; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  נה֩ קט-תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

י׀ ָּכל ח-ִּכ� ל ַּבֵּג'ר ּוְבֶאְזַר+ ה ַהֶּנֶ֤פׁש ַהִהוא3 ֵמֲעַד�ת ִיְׂשָרֵא! Tֶצת ְוִנְכְרָת ֶרץ׃   ֹאֵכ�ל ַמְחֶמ�  ָהָאֽ
ם ָּכל. ויקרא אמר כב,ג: 3 ֵתיֶכ� ם ְלֹדֹר� ר ֲאֵלֶה� יׁש׀ ֲאֶׁשר-ֱאֹמ� ם ֶאלַזְר -ִיְקַר�ב ִמָּכל-ִא� יׁשּו ְבֵנֽי-ֲעֶכ� ר ַיְקִּד֤ ה! -ַהֳּקָדִׁשים3 ֲאֶׁש� 3 ַלֽ ' ִיְׂשָרֵאל

'י ֲאִנ+י הֽ  וא ִמְּלָפַנ Dֶפׁש ַהִה9 ה ַהֶּנ Tיו        ְוִנְכְרָת( ֹו ָעָל   '׃ְוֻטְמָאת'
ִני ,ג: טז ראה דברים. 4 �ֶחם ֹע) Lת ֶל אַכל־ָעָל+יו ַמּצ' ֹֽ ים ּת ץ ִׁשְבַע+ת ָיִמ9   לֹא־תֹאַכ֤ל ָעָליו3 ָחֵמ!
י ַחֶּיִּֽכ�  ל ְיֵמ+ ִים ֹּכ' אְת3W ֵמֶא�ֶרץ ִמְצַר! ר ֶאת־ ֤יLם ֵצֽ ִים ְלַמ�ַען ִּתְזֹּכ� Lן ָיָצ3אָת3 ֵמֶא�ֶרץ ִמְצַר!   יW:י ְבִחָּפז�
ה ָמנ)Lַח  ,ג:איכה א. 5 א ָמְצָא' +ֹ ם ל �יא ָיְׁשָב�ה ַבּגLִי! ה ִה ב ֲעֹבָד! ִני3 ּוֵמֹר� ה ֵמֹע� ה ְיהּוָד֤ ְלָת� ים:סָּכל־רֹ        ָּגֽ ין ַהְּמָצִרֽ ּוָה ֵּב+ יָה ִהִּׂשיג'   ְדֶפ+

  [דבר טוב, הרב בעריש ראזנבערג הי"ו, אמר ע' קמ"ו], בשם [ר' יעקב לויפר, המודיע ח' טבת התש"ע, רמזים בטעמים]

ה  (שמ' בא יב,טו, יט)- מובא פירוש רבי יהושע האדמו"ר מבעלז זצ"ל ל Tאיכה ( לכך נאמר: [מדרש איכה רבה א כח]. א' גרשיים –ְוִנְכְרָת

ִני3  ),גא ה ֵמֹע� ה ְיהּוָד֤ ְלָת� אַכל־ָעָל+יו ) ,גטז ' ראהדב( על שאכלו חמץ בפסח, כמה דאת אמר ָּגֽ ֹֽ ים ּת ץ ִׁשְבַע+ת ָיִמ9 לֹא־תֹאַכ֤ל ָעָליו3 ָחֵמ!
ִני �ֶחם ֹע) Lת ֶל ה . ב' הרי שגלות מכפרת על עוון אכילת חמץ, ַמּצ' Tקון על כרת אכילת חמץ הוא "גרשיים" גרשיים, רמז כי התי –ְוִנְכְרָת

  . להתגרש ממקומו ולגלות למקום אחר

ה  (וי' אמר כב,ג)לעומת  Tגרשיים כפרש"י עה"ת יכול מצד זה לצד זה, יכרת ממקומו ויתישב במקום אחר? תלמוד לומר –ְוִנְכְרָת  
  .בכל מקום אני. כרת זה אינו נפדה בגלות, 'ֲאִנ+י הֽ  (כב,ג) 

  

  בטעם גרשיים, רוב האחרים בתנ"ך בתביר. 3מהם בתורה,  16מופעים,  18בתנ"ך  – ונכרתהטט: מלת 

ה ַהֶּנֶ֤פׁש ַהִהוא3   (שמ' בא יב,טו) Tל ְוִנְכְרָת   קטן, - גרשיים מהפך פשטא זקף – ִמִּיְׂשָרֵא!

ל  (שמ' בא יב,יט) ה ַהֶּנֶ֤פׁש ַהִהוא3 ֵמֲעַד�ת ִיְׂשָרֵא! Tטן,   ק- גרשיים מהפך פשטא מונח זקף – ְוִנְכְרָת  

[איכה רבה כעין יצא מענינו לדון בענין אחר כענינו, יצא להקל ולא להחמיר, כלימוד  –בין תפקידי תבנית הטעמים גרשיים מהפך פשטא 

  , וכפירוש רבי יהושע מבעלז זצ"ל, שגלות פודה מכרת על אכילת כרת.א כח]

'י ֲאִנ+י (וי' אמר כב,ג) וא ִמְּלָפַנ Dֶפׁש ַהִה9 ה ַהֶּנ Tכעין יצא מענינו לדון בענין אחר שלא כענינו, יצא להקל  –גרשיים דרגא תביר  – ה'׃ ְוִנְכְרָת
ולהחמיר, הלהחמיר כפרש"י שבכרת זה אינו נפדה בגלות. הלהקל שכל זמן שלא קרבו מתירי קדשי ישראל אין טמא מתחייב כרת על 

  אכילת קדשי ישראל, ונלמד כך:  

יׁש׀ -ָּכל(וי' אמר כב,ג)    . ו מגזירה שוהנותיבה רולמדו...  ]רש"י[ מונח , – ִיְקַר�ב-ֲאֶׁשר רמיה (מונח פסק)מונח לג – ִא�

יׁש׀-ָּכל ים ב, שאין חייביקרלשר כמשי, ִיְקַר�ב ומרלייב? אם כן מה תלמוד חגע וש ניכי ו...  ]רש"י[ מונח – ִיְקַר�ב-ֲאֶׁשר מונח פסק – ִא�
  .ויירמת בורן קכ םא א, אלהומאט םושמ ליוע

משום טומאה, כי  אכילה ליקרב, חייבים על הקרבן מונח, משמעו משיכשר - ִיְקַר�ב-ֲאֶׁשרמונח  -  ִא�יׁש-ָּכלאה ללא פסק קרי - טט •
  .של הקרבן קרבו מתיריוכבר 

יׁש׀-ָּכלקריאה עם פסק  - טט • שלא הכשר ליקרב, כי קרבן מונח, משמעו  -  ִיְקַר�ב-ֲאֶׁשר פסק (כאן בתפקיד מונח לגרמיה) מונח – ִא�
  .קדשי ישראלאכילה בטומאה של על כרת תחייב א מן לא קרבו מתיריו, לכן הם מפסיקים וטמא לעדיי

יׁש׀ - ָּכל(וי' אמר כב,ג)   (ב) שזה - מקף כבורר בין מצב שהיה לאיש (כהן) שתי ידיעות קודם למעשה העבירה (א) שהוא טמא ו -  ִא�

שהיה חסר אחת או שתי הידיעות קודם למעשה. ההסבר ע"פ קודש או שזה מקדש ואח"כ העלם וחזרת הידיעה בסוף, ובין מצב 
  [בבלי מעילה פ"ב, י,ב]-ל [רמב"ם שגגות פי"א,ה"ה]

  מקף כבורר בין משמע נגיעה ובין משמע אכילה – ִיְקַר�ב-ֲאֶׁשר(וי' אמר כב,ג) 

ם-ִמָּכל(וי' אמר כב,ג)    ? ובין ? מקף כבורר בין – ַזְרֲעֶכ�

  
  :ד,אמר כב ויקרא

יׁש  Tיׁש ִא ל ַע'ד ֲאֶׁש�ר ִיְטָה)ר ִא� א יֹאַכ! �ֹ ב ַּבֳּקָדִׁשים3 ל ֹו ָז! ן ְו֤הּוא ָצר3ּוַע3 א� � ַרע ַאֲהֹר�   ִמֶּז
יׁש ֲאֶׁשר-ְטֵמא-ְוַהֹּנֵגַע3 ְּבָכל ֹו ִא! ֶפׁש א� ּנּו ִׁשְכַבת-ֶנ! א ִמֶּמ'   ָזֽ ַרע׃-ֵּתֵצ+

ר  אומ עלערל כטמא דתניא ר"? הא מני רבי עקיבא היא דמרבי מנלןוהטמא פטורין מן הראייה ... אלא ערל  הערל ב,ד חגיגה בבלי
יׁש ) ד,אמר כב ויקרא( Tיׁש ִא    את הערל לרבותִא�

  כטמא שלא יאכל תרומה אם כהן הוא:  שהוא את הערל.את הערל.את הערל.את הערל.    לרבותלרבותלרבותלרבות ;שמתו אחיו מחמת מילה וגו ישראל. ערלערלערלערל    י"רש
יׁש  ,ד תורה תמימה ויקרא כב Tיׁש ִא   :[יבמות ע' א'] יג)לרבות את הערל שאסור בתרומה - ִא�

שמתו אחיו מחמת מילה, ולכן לא נמול הוא, והוי דינו לתרומה כמו טמא,  כהן ערלכלומר ערל ישראל, והוא  )הערה יג תורה תמימה
, וזו דרשת ר' עקיבא בגמ', ור' אליעזר יליף זה בגז"ש מתושב ושכיר כפי שיבא לקמן ערל עובד כוכבים מותר ליגע בקדשיםאבל 

  וגו' בענין זה הדרשה דר"א, ולא ידעתי למה, בפסוק י'. ורמב"ם בפ"ו ה"י מתרומות הביא

יׁש  ]תורה תמימה[ Tיׁש ִא   ]:[תו"כ יד)אין לי אלא איש, אשה מניין ת"ל (פ' ג') מכל זרעכם - ִא�

ן  � ַרע ַאֲהֹר�   [תו"כ]: טו)אין לי אלא זרע אהרן, אהרן עצמו מניין, ת"ל והוא צרוע או זב -ִמֶּז

  .אחריו מלמדת בתפקידה יותר מפעם אחתכעין מלמד שתבנית הטעמים שמונח,  -  ִא�יׁש

ן � ַרע ַאֲהֹר� יׁש ִמֶּז Tלענין הכהן הערל שלא יאכל האפשרויות הן: (א) על עצמו,  ללמדיצא מן הכלל  בתפקיד כעין גרשיים מונח רביע - ִא
  (תרומה)  ערל עובד כוכבים מותר ליגע בקדשים(ב)  תרומה כטמא.

ן � ַרע ַאֲהֹר� פחות ארבע, למשל מספר בני אהרן האסורים בקדשים (כאן במובן תרומה בלבד): טמא, ערל, מונח רביע, בתפקיד ל – ִמֶּז
  טבול יום, בת כהן שלא נישאה, בת כהן שנישאה שלא לכהן ונתאלמנה או נתגרשה וזרע אין לה, אשת כהן, כהן גדול 

ֹו ָז!ב ל קטן,- פשטא זקף מהפך  - ְו֤הּוא ָצר3ּוַע3 א� א יֹאַכ! �ֹ בין שני קיסרים (כאן קטן -זקףפעמיים  קטן,- שטא מונח זקףפ - ַּבֳּקָדִׁשים3 ל
  מי שיודע שיציע פתרון. .או היקש אב לבנין רמזבין סלוק לאתנח) עשוי ל

ֶפׁש-ְטֵמא-ְוַהֹּנֵגַע3 ְּבָכל יׁשקטן - פשטא זקף -  ֶנ! ֹו ִא! בין שני קיסרים (כאן בין אתנח לסלוק) עשוי קטן - זקףקטן, פעמיים - מונח זקף -  א�

ֶפׁש -ְטֵמא-ְוַהֹּנֵגַע3 ְּבָכלאו היקש המלמד כי  אב ןלבני רמזל   [תו"כ]:יז) מלמד שאין טמא נפש אלא במגע -ֶנ!
  היינו גם בגדים.    –וזאת טומאה קלה לעומת הנלמד מפסוקים אחרים שנבילה ומת מטמאין גם במשא 
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים  אריה ויהודית זצ"לנדר יצחק לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר ס

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  ה֤פךמרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

שממעטים חלק קבוצה  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר עם הלכה לא שוה לפרטיה;קבוצה  -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקף; ענין מסויםמ מפרטיה

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ֗ביער; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  נה֩ קט-תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

  יהם לפי ההשערות.לפי תפקידתהלים), שבתנ"ך (חוץ מספרי איוב, משלי, הטעמים יוצגו מידי פעם חלק מא שונהבנת ה לטובת
 

  כא,א ויקרא אמר 1.3

  בדרך מוסר ה: –ויקרא אמר כב,ד 

ל ַע'ד ֲאֶׁש�ר ִיְטָה)ר   א יֹאַכ! �ֹ ב ַּבֳּקָדִׁשים3 ל ֹו ָז! ן ְו֤הּוא ָצר3ּוַע3 א� � ַרע ַאֲהֹר� יׁש ִמֶּז Tיׁש ִא   ׀ד׀ ִא�
יׁש ֲאֶׁשר-ְטֵמא-ְוַהֹּנֵגַע3 ְּבָכל ֹו ִא! ֶפׁש א� ּנּו ִׁשְכבַ -ֶנ! א ִמֶּמ'   ָזֽ ַרע׃-תֵּתֵצ+

ֹו  ֶרץ ֲאֶׁש�ר ִיְטָמא־ל) ע ְּבָכל־ֶׁש'   ׀ה׀ אֹו־ִאיׁש3 ֲאֶׁש�ר ִיַּג!
ֹו  ל ֤אֹו ְבָאָדם3 ֲאֶׁש�ר ִיְטָמא־ל!   ֻטְמָאֽתֹו׃  ְלֹכ'

  יבלת באצילי ידיו בבלי עירובין צו
  מקום חיבור היד לגויה, תחילת השתלשלות שבסופה עולם מעשה בחמש אצבעות (חמש גבורות) -  אציל

  מומי כהנים בבלי עירובין קד
קבוצה של פסוקים שהן כעין כלל הצריך לפרט, או כלל ופרט המגדירים ומפרטים מומי כהנים קבועים היא  :ה –ויקרא אמר כב,ד 

ֹו(כב,ה)  הפוסלים לעבודת המקדש. סיפא פסוק ,וחולפים ל ֤אֹו ְבָאָדם3 ֲאֶׁש�ר ִיְטָמא־ל! נראה כחוזר וכולל. מה מרבה הכלל  ֻטְמָאֽתֹו ְלֹכ'
  ?בתרא

כיון שלא הייתה לשונו נקיה חקרו  -  רש"יע"פ  - "  לא תימא שמץ פסול אלא שחץ פסוללא תימא שמץ פסול אלא שחץ פסוללא תימא שמץ פסול אלא שחץ פסוללא תימא שמץ פסול אלא שחץ פסול"  ב,בבלי פסחים ג-ניתנת ב אפשר שהתשובה
  היינו בעל מום נסתר כאן מום רוחני ואמוני - ומצאו שהוא גס רוח ובעל גאוה שאינו מודה בכל העבודות שעל כהן לעשות, טט 

  לא מאמין בכל צווי התורה כפי שהורו חז"ל, והתבטלות לה'שאינו בעל מידות של ענוה כגון 

  
  :יג,אמר כב ויקרא

ה ְוֶזַר̂ע ֵא�ין ָלּה\ -ּוַבת �ה ּוְגרּוָׁש� י ִתְהֶי�ה ַאְלָמָנ 
 ִּכ�   ֹּכֵהן
ה ֶאל Tיָה ּתֹאֵכ)ל -ְוָׁשָב יָה ִמֶּל+ֶחם ָאִב'   ֵּב֤ית ָאִב3יָה3 ִּכְנעּוֶר!

'ר לֹא-ְוָכל ֹ+אַכל ּֽבֹו׃-ָז   י
  כרך ד, [בת כהן] טור תשנה אנציקלופדיה תלמודית 

, שהוא זמן יצירת עד ארבעים יוםלערב,  (של בית אביה הכהן)טובלת ואוכלת בתרומה  - 48בו ביום - היתה נשואה לישראל ומת בעלה 
ה, הוכר עובר ..., , אבל אחר ארבעים יום לא תאכל49הולד, שאפילו אם היא מעוברת, עד ארבעים יום אינו אלא מים בעלמא ולא עובר

, שאם אכלה תרומה אחר ארבעים יום עד שהוכר עוברה משתלמת קרן וחומש כדין זר שאכל 51היא מקולקלת למפרע עד ארבעים יום
52תרומה בשוגג

.  
  אנציקלופדיה תלמודית הערות כרך ד, [בת כהן] טור תשנה 

. גמ' שם; רמב"ם 51 . גמ' שם ורש"י ותוס'.50 ע"ע יולדת.. גמ' שם ורש"י; רמב"ם שם. ו49 . רש"י.48 ה"ג.פ"ח  מעה"ק. יבמות סט ב; רמב"ם 47
. רש"י, ועי' דרך מצותיך להמל"מ ח"ג שתמה שהרי בת כהן שנישאת לישראל אינה משלמת את החומש, עי' לעיל מתרומות פ"ז מ"ג. ועי' 52 שם.

  .רש"ש יבמות סח ב ומרה"פ לירושלמי יבמות פ"ז ה"ד


 -ּוַבת   ל שיעור של ארבעים יום שהוא זמן יצירת הולד, אפשר כי כאן המקור לקביעה זאת לכל התורה.קטנה, ענין ש- תלישא –ֹּכֵהן

  


 -ּוַבת יָה קטנה רמז לשיעור זמן הנמצא במלה - תלישא - ֹּכֵהן מלא וי"ו לומר שאין בין נערות לבגרות אלא ו' חדשים  בעה"טכפירש ִּכְנעּוֶר!
  ) א,בבלי כתובות לטבלבד (

  

זרקא מונח סגול, כעין מוסיף מהענין על הענין, ללמד אם קיים זרע זרעה בין כשר בין פסול (נכדים וכו') עושה לה  – ְוֶזַר̂ע ֵא�ין ָלּה\ 
  מחיצה מלחם אביה ולא תאכל עוד ממנו, 

יהָ קטן במלת -אבל בשני מצבים הבאים שאפשר מרומזים בטעם זקף ה יחול עליה הקלה המרומזת בתבנית הטעמים של  ִּכְנעּוֶר! Tֶאלְוָׁשָב-
גרשיים מהפך פשטא, כעין יצא להקל ולא להחמיר, (א) היה לה זרע או זרע זרעה ומת (ב) אין לה זרע אבל קיים זרע זרעה  –ֵּב֤ית ָאִב3יָה3 

  (נכדים וכו') משפחה ונכרית שאינו נקרא זרע ולכן אוכלת מלחם אביה (גם בבבלי יבמות סח ב סט א)

  

יָה ּתֹאֵכ)ל 
 -ּוַבתיש ללמוד שלא כל לחם אביה היא תאכל. אפשר כי  ִמֶּל+ֶחםהתורה והמצוה ממלת ע"פ תו"כ ו ִמֶּל+ֶחם ָאִב' - תלישא –ֹּכֵהן

קטנה, גם בתפקיד הודעה על כעין מחיצה בלחם אביה כי אוכלת רק מתנות כהונה בגבולין (תרומה, זרוע לחיים וקיבה) ולא שוק וחזה 
  התנופה ושאר קדשים שהוא זוכה בם משולחן גבוה; 

  קלופדיה תלמודית כרך ד, [בת כהן] טור תשנה אנצי
בת כהן שנישאת לישראל ונתאלמנה או נתגרשה ואין לה זרע ממנו, אף על פי שחוזרת לתרומת בית אביה, אינה חוזרת לאכילת חזה 

מר: ובת כהן , או שנא55, במורם מן הקדשים לא תאכל54, שנאמר: ובת כהן כי תהיה לאיש זר היא בתרומת הקדשים לא תאכל53ושוק
, אם מפני ש"מלחם" משמעו ולא כל לחם, 57, הא אינו מדבר אלא בקדשי הגבול56וגו' ושבה אל בית אביה כנעוריה מלחם אביה תאכל

או שמלחם אביה תאכל משמעו לחם  59, חוזרת היא לתרומה ואינה חוזרת לחזה ושוק58פרט לחזה ושוק, שלחם משמע כל מאכל
, או: מלחם וגו', לחם 61פרט לחזה ושוק, שמשולחן גבוה הוא זוכה -  60מה, שקנויה לכהנים להיות שלהםוהיינו תרו - הקנוי לאביה 

. 64, בזמן שאתך63התנופה ואת שוק התרומה תאכלו וגו' אתה ובניך ובנתיך אתך) טור תשנוא"ת ( , או שנאמר: ואת חזה62ולא בשר
, בכלל מורם מן הקדשים הם, ואסורים 65תודה* ובכור- חמים שעמו ולחמינזיר* והל- ולא חזה ושוק בלבד, אלא אף זרוע בשלה מאיל

. בירושלמי יש חולקים וסוברים שאוכלת אף בחזה ושוק, ואמרו: מלחם אביה תאכל, לרבות חלות 66לה עולמית, אחר שנישאת לזר
  .67תודה ורקיקי נזיר

  אנציקלופדיה תלמודית הערות כרך ד, [בת כהן] טור תשנה 
. יבמות שם ופז א דרשת רבינא בר שילא, ועי' 55 . ויקרא כב יב.54 סח ב; רב בירושלמי יבמות פ"ט ה"ח; רמב"ם תרומות פ"ו ה"ז.. יבמות 53

. יבמות פז א, דרשת רבה בר אבוה; רמב"ם שם ה"ט; ועי' מנ"ח מצוה רפג 59 . רש"י.58 . תו"כ שם.57 . שם יג.56 רש"י שם; רמב"ם שם.
ות שמלחם ולא כל לחם אין איסור לאו, רק לאו הבא מכלל עשה, אלא שהוא מגלה על הכתוב בתרומת הקדשים לא שהרמב"ם כתב שתי הדרש

. 61 . רש"י. וע"ע מתנות כהונה.60 תאכל שהוא אף בחוזרת, וכן כל האמוראים הוצרכו לדרשות האחרות להוכיח על הכתוב בתרומת הקדשים וכו'.
. 66 . ע"ע בכור בהמה טהורה שהוקש לחזה ושוק.65 . שם, דרשת רבא.64 . ויקרא י יד.63 רב ספרא. . שם, דרשת62 יבמות שם דרשת רב פפא.

. ירושלמי יבמות פ"ט ה"ח ר' שמעון בן יוחי ור' יוחנן. ועי' יפ"ע יבמות סח ב שר"ל שהמדובר בירושלמי הוא כשחוזרת בשביל בנה, 67 מנ"ח שם.
  אביה. ול"מ כן בירושלמי שהרי הביאו הפסוק מלחם
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים  אריה ויהודית זצ"לנדר יצחק לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר ס

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  ה֤פךמרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

שממעטים חלק קבוצה  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר עם הלכה לא שוה לפרטיה;קבוצה  -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקף; ענין מסויםמ מפרטיה

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ֗ביער; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  נה֩ קט-תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

יָה ּתֹאֵכ)ל יהָ  – ִמֶּל+ֶחם ָאִב' 60תרומה, שקנויה לכהנים להיות שלהםעל  מרכא טפחא, כעין יתור לרבות – ִמֶּל+ֶחם ָאִב'
אף זרוע בשלה  

  . 66, בכלל מורם מן הקדשים הם, ואסורים לה עולמית, אחר שנישאת לזר65תודה* ובכור- נזיר* והלחמים שעמו ולחמי- מאיל

  ולא כל לחם. ִמֶּל+ֶחםמגביל את המאכלים שבת כהן השבה לבית אביה אוכלת, וזה מתאים עם הדרשה ממלת אתנח,  – ּתֹאֵכ)ל 

  

י ִתְהֶי�ה ה ֶאל ... ִּכ� Tקדמא ואזלא ... גרשיים מהפך פשטא, אפשרות ללימוד בכעין קל וחומר עם דיו שאין הבא מן  – ֵּב֤ית ָאִב3יָה3 -ְוָׁשָב
  ). הדין (הלמד) עולה על הנידון (המלמד

ת: יב,אמר כב ויקראהפסוק  ל׃-ּוַב� א תֹאֵכֽ +ֹ ים ל ת ַהֳּקָדִׁש' וא ִּבְתרּוַמ+ Vר ִה( יׁש ָז י ִתְהֶי'ה ְלִא� ן ִּכ+   ֹּכֵה!
  מנתק בת כהן מתרומה וקדשים של בית אביה הכהן. נאמר כי זה הפסוק המלמד.

  ה. נאמר כי זה הלמד.מזה נלמד כי בת כהן שנשאה לכהן ומת וזרע אין לה, מתנתקת מתרומה וקדשים של בית אבי

ה ֶאל-ּוַבת: יג,אמר כב ויקראבא הפסוק  Tה ְוֶזַר̂ע ֵא�ין ָלּה\ ְוָׁשָב �ה ּוְגרּוָׁש� י ִתְהֶי�ה ַאְלָמָנ 
 ִּכ� יָה - ֹּכֵהן יָה ִמֶּל+ֶחם ָאִב' 3 ִּכְנעּוֶר! ֵּב֤ית ָאִב3יָה
שהייתה נשואה לכהן ומת, אפשר כי לא  ומחזירה לאכילה בבית אביה, אבל לפי ההצעה של קל וחומר עם הגבלת דיו, גם בת כהןּתֹאֵכ)ל 

  תחזור לאכול קדשים בבית אביה, רק תרומה. 

שאוכלת אף בחזה ושוק, ואמרו: מלחם אביה תאכל,  (שבת כהן שהייתה נשואה לזר)בירושלמי יש חולקים וסוברים  א"ת- ומה שהבאנו מ
ר' שמעון בן יוחי ור' יוחנן. ועי' יפ"ע יבמות סח ב שר"ל  . ירושלמי יבמות פ"ט ה"ח67כתב בהערה  .67לרבות חלות תודה ורקיקי נזיר

  והפסוק מלחם נדרש למעט קדשים. שהמדובר בירושלמי הוא כשחוזרת בשביל בנה, ול"מ כן בירושלמי שהרי הביאו הפסוק מלחם אביה.

  וכל מי שיכול להאיר הסוגיה מוזמן להציע פתרון.

  

"כל דבר שהיה . ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה וזרע אין להובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה וזרע אין להובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה וזרע אין להובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה וזרע אין להוגו'  הן כי תהיה לאיש זרהן כי תהיה לאיש זרהן כי תהיה לאיש זרהן כי תהיה לאיש זרובת כובת כובת כובת כוגו'  ויליד ביתוויליד ביתוויליד ביתוויליד ביתו יג] –[יא  מוסף רש"י
בכלל ויצא לידון בדבר החדש אי אתה יכול להחזירו לכללו עד שיחזירנו הכתוב לכללו בפירוש". כמו שאמר הכתוב וכהן כי יקנה 

ליד ביתו היתה בין פנויה בין נשואה, ויצא לידון בדבר חדש, נפש קנין כספו הוא יאכל בו ויליד ביתו הם יאכלו בלחמו, ובתו בכלל י
ת )יב,אמר כב ויקרא( שלאחר שנישאת לזר אינה אוכלת בתרומה, דכתיב א -ּוַב� +ֹ ים ל ת ַהֳּקָדִׁש' וא ִּבְתרּוַמ+ Vר ִה( יׁש ָז י ִתְהֶי'ה ְלִא� ן ִּכ+ ֹּכֵה!

ל׃    תֹאֵכֽ

אפילו היא אלמנה או גרושה, אם לא יחזירנה הכתוב לכללה הואיל והוציאה הכתוב מן הכלל, אי אתה יכול להחזירה לכללה, 
ה ֶאל-ּוַבת )גי,אמר כב ויקרא( בפירוש, דכתיב Tה ְוֶזַר̂ע ֵא�ין ָלּה\ ְוָׁשָב �ה ּוְגרּוָׁש� י ִתְהֶי�ה ַאְלָמָנ 
 ִּכ� יָה ִמֶּל+ֶחם -ֹּכֵהן ֵּב֤ית ָאִב3יָה3 ִּכְנעּוֶר!
יָה ּתֹאֵכ)ל    )רש"י על ברייתא דרבי ישמעאל(ָאִב'

  


 ּכֹ -ּוַבת �ה -ּוַבתואומרו  אור החייםקטנה, - תלישא –ֵהן י ִתְהֶי�ה ַאְלָמָנ 
 ִּכ� וגו', מדבר הכתוב בבחינת נשמה לנשמה, שאין מגיעה ֹּכֵהן


 -ּוַבתטעם דביקות הרע כל עיקר, אלא שהיא בורחת והולכת לה כמו שאמרנו, והוא מה שנתן  תלשא לומר כי בחינה זו מעולה ֹּכֵהן
   ולזה אין זר אתה  ביותר

גדולה במנהג אשכנזים, לרמז על דבר מובחר, ראש, מקור. אור - ההשערה בעיון זה היא כי אחד מתפקידי טעם תלשא, הנקרא תלישא

 -ּוַבתטעם החיים פירש  - כהן בתלישא- . בהנחה שלא הייתה לאור החיים גירסה שבה בת תלשא לומר כי בחינה זו מעולה ביותרֹּכֵהן

. אפשר לומר כי דבר מובחר, הדומה להשערה בחינה מעולהקטנה מרמזת על תפקיד - גדולה ותלישא- ישאכשם כללי לתל תלשא, אזי גדולה

  קטנה מרמזת לבחינה מעולה.    - בחינה נעלה היא כעין מחיצה לעצמה. (י' אייר התשס"ט) לא שיערתי כי גם תלישא

  
  יט: – ז,טויקרא אמר כב

ה ְּבָאכְ  ן ַאְׁשָמ! �Lיאּו אֹוָתם3 ֲע ם׃ פ-ָל'ם ֶאת[טז] ְוִהִּׂש֤ ' ְמַקְּדָׁשֽ י ֲאִנ+י ה'   ָקְדֵׁשיֶה)ם ִּכ9
' ֶאל[יז]   ר ה' ר׃ -ַוְיַדֵּב+ ה ֵּלאֹמֽ ל[יח]    ֹמֶׁש+ ר ֶאֽ ן ְוֶאל-ַּדֵּב� 3 ָּכל-ַאֲהֹר� יו ְוֶאל ית -ָּבָנ� ל ְוָאַמְרָּת' ֲאֵלֶה)ם ִא�יׁש ִאיׁש
 ִמֵּב� �י ִיְׂשָרֵא! ְּבֵנ

ל ּוִמן י-ִיְׂשָרֵא� ר ַיְקִר֤ ל ֲאֶׁש� �ר ְּבִיְׂשָרֵא� ם ֲאֶׁשר-ִנְדֵריֶהם3 ּוְלָכל-ב ָקְרָּבנֹו3 ְלָכלַהֵּג ה׃-ִנְדבֹוָת! ' ְלֹעָלֽ יבּו ה'   ַיְקִר+
ים׃[יט]   ים ּוָבִעִּזֽ ר ַּבְּכָׂשִב' Vר ַּבָּבָק ים ָזָכ! ְרֹצְנֶכ)ם ָּתִמ�   ִלֽ

  :ויקרא אמר כב יז

' ֶאל ר ה' ר׃-ַוְיַדֵּב+ ה ֵּלאֹמֽ   מרכא טפחא מרכא סלוק -   ֹמֶׁש+

בדבר זה. ומכל מקום למדנו  גם מצוות לא תעשהשיש לומר לישראל שיש כאן . לאו אמורה ... לימד על כל הפרשה כולה שיהא בלא תעש
  .לאו הבא מכלל עשה נידון כלאולעניננו שלשיטת רבי יהודה 

  " אני ה' מקדישכםמסיים "פסוק לב - " וכמעט בסוף הענין בכי אני ה' מקדשםמסתיים ב" פסוק טז- היות ו - טט 

  חיבור מרכא טפחאב -  אני ה'בשני הפסוקים 

פותח במרכא טפחא אפשר שמרמז להקיש שבגלל הקדושה והחביבות של  פסוק יז -כיון ש אך פרשה פתוחהמסיים  פסוק טז אמנם 
  , שלשיטת רבי יהודה לאו הבא מכלל עשה נידון כלאו.זהירות יתרה - " לאו אמור לאמר" משמעות  ה' יהיה בפרשה זאתישראל לפני 

  

  

ים׃ ,יט:ויקרא אמר כב ים ּוָבִעִּזֽ ר ַּבְּכָׂשִב' Vר ַּבָּבָק ים ָזָכ! ְרֹצְנֶכ)ם ָּתִמ�   ִלֽ
תמים זכר בבקר תמים זכר בבקר תמים זכר בבקר תמים זכר בבקר הביאו דבר הראוי לרצות אתכם לפני, שיהא לכם לרצון; 'אפיימנט' בלעז. ואיזהו הראוי לרצון?  -  לרצנכםלרצנכםלרצנכםלרצנכם(יט)   רש"י

  חסרון אבר (ראה תו"כ אמור פרשתא ז,ב).אבל בעולת העוף אין צריך תמות וזכרות, ואינו נפסל במום אלא ב -  בכשבים ובעזיםבכשבים ובעזיםבכשבים ובעזיםבכשבים ובעזים

ְרֹצְנֶכ)ם   (סלוק) אתנח ללא טפחא, מגביל ללא שנוי כלשהו, היינו ע"פ רש"י שלימות הראוי לרצות, הראוי לרצון. – ִלֽ
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים  אריה ויהודית זצ"לנדר יצחק לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר ס

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  ה֤פךמרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

שממעטים חלק קבוצה  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר עם הלכה לא שוה לפרטיה;קבוצה  -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקף; ענין מסויםמ מפרטיה

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ֗ביער; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  נה֩ קט-תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

  

  (התשע"ד) כא,א ויקרא אמר 1.4

  
  ויקרא אמר כא,יב:

ת ִמְקַּד�ׁש ֱאCָה)יו- ּוִמן ל ֵא' א ְיַחֵּל! �ֹ א ְול א ֵיֵצ! �ֹ   ַהִּמְקָּדׁש3 ל
ֶזר ֶׁש�ֶמן ִמְׁשַחDת ֱאCָה9יו ָעָל'יו ֲאִנ+י ֽה'׃  Fי ֵנ Gִּכ  

א - ּוִמן א ֵיֵצ! �ֹ ל קטן -פשטא מונח זקף - ַהִּמְקָּדׁש3 ל א ְיַחֵּל! �ֹ ת ִמְקַּד�ׁש ֱאCָה)יוקטן - מונח זקף - ְול   טפחא מונח אתנח – ֵא'

א - ּוִמן א ֵיֵצ! �ֹ הלימוד על שני ענינים. כאן  –שמות עצם או סמיכות  אם פשטא על פועל ואחריו שני –קטן -פשטא מונח זקף –ַהִּמְקָּדׁש3 ל
  קטן על פועל ורבו זוגות הלימודים: - פשטא על שם עצם טעם מונח על מלת שלילה וזקף

  כ"ג אינו הולך אחר המטה (לא תעשה), מקריב אונן (העבודה מותרת לו אך לא חובה ואם יניחנה מרצון עובר בלאו)  )א

  לדבר מצוהמן המקדש כי אם  יצאכון גם כן יתכן שלא (לא יצא) והוא הנ אחר המת: ראב"ע  )ב
בפרק שני של מסכת זבחים (טז.) ואמרו, אונן מנא לן דמחיל עבודה, דכתיב ומן המקדש לא יצא  שנחלקו רבותינוועוד מצינו   )ג

  )לעיל י יטאמר מהכא, הן היום הקריבו את חטאתם ואת עולתם ( ורבי אלעאי אחר שלא יצא חללולא יחלל, הא 

  ן גדול עבודתו כשירה ואילו כהן הדיוט עבודתו פסולה כה  )ד

קטן, שאינו יוצא אחר המטה עמהם אלא הם נכסין והוא נגלה הם נגלין והוא נכסה דברי - והסוגיא ששנויה בסנהדרין (יט.), זקף  )ה
וסמכו אותה לכתוב  מדבריהם. וגו' אסמכתא), כל זה ראה רמב"ןאומר אינו יוצא מן המקדש כלל, וכו' ( ורבי יהודה, רבי מאיר

  בתלמוד. האסמכתותהזה כדרך 

  קטן (על פועל)- לענ"ד יתכן והאסמכתות בנויות על תבנית הטעמים פשטא (על שם עצם) מונח (על מילת שלילה) זקף –טטוד"ל 

  

א - ּוִמן א ֵיֵצ! �ֹ ל קטן -פשטא מונח זקף - ַהִּמְקָּדׁש3 ל א ְיַחֵּל! �ֹ קיסרים, כעין הקש מכהן גדול  קטן בין שני- קטן, פעמיים זקף- מונח זקף - ְול
  באופן הפוך לכהן הדיוט.

א -ּוִמןהקש הפוך ראשון:  א ֵיֵצ! �ֹ ועוד  )ב–(טט  אינו הולך אחר המטה. א)–(טט  רש"י קטן, שני פשטים כפ'- פשטא מונח זקף –ַהִּמְקָּדׁש3 ל
  . ך לצאת מן המקדש, אלא עובד עבודהמכאן למדו רבותינו שכהן גדול מקריב אונן, וכן משמעו, אף אם מתו אביו ואמו, אינו צרי

ת ִמְקַּד�ׁש  רש"יהקש הפוך שני: כפ'  ל ֵא' א ְיַחֵּל! �ֹ הא כהן הדיוט  )ב–(טט  שאינו מחלל בכך את העבודה, שהתיר הכתוב, א)–(טט , ְול
  .שעבד אונן, חלל

  

ֶזר  Fי ֵנ Gגדולה ללא קדמא או אזלא אחריהם- פזר תלישא - ִּכ  

י' ו( כתיב אמר ר' לעזר כהן גדול שחטא מלקין אותו, ואין מעבירין אותו מגדולתו. אמר ר' מא ט ב)ירושלמי סנה' פ"ב ה"א (וילנה 

ֶזר ֶׁש�ֶמן ִמְׁשַחDת ֱאCָה9יו ָעָל'יו ֲאִנ+י ֽה' )א,יבכר מא Fי ֵנ Gכביכול מה אני בקדושתי, אף אהרן בקדושתו. ִּכ  
"ג הוא תמיד בקדושתו ולא תשתנה קדושתו אף לאחר שחטא כלומר, כשם שאצל הקב"ה לא שייך חילול כביכול, אף כה אור שמחה

  .ְמַקְּדֽׁשֹו' ה֖  יֲאִנ֥  )וי' אמר כא,טו( דמיותר, דהא כתיב בסוף הפרשה ֲאִנ+י ֽה' - והלקו אותו. וקדריש ליה מ

ֶזר ֶׁש�ֶמן ִמְׁשַחDת ֱאCָה9יו ָעָל'יו ֲאִנ+י ֽה' )א,יבכר מאי' ו( Fי ֵנ Gר טפחא מרכא סלוק.(אתנח) פזר תלשא מונח דרגא תבי - ִּכ  

ֶזר  • Fטפחאתביר מונח דרגא  - עליו  אלהיושמן משחת , ויחודיותו מתבררת בתבנית הפסק דיבור גלהודיע יחודיות כה" -  תלשא –ֵנ. 

וזה שפירש אור  מרכא סלוק אני ה', ומאופיינים ע"י פרטים מצטרפים קבוצותטפחא, היינו תביר אפשר כעין שתי סדרות של דרגא 
  שחטא והלקו אותו. לאחרתמיד בקדושתו ולא תשתנה קדושתו אף  ..., אף אהרן בקדושתימה אני  לכביכושמחה 

י  אפשר • Gשמן משחת אלקיו וגו' אבל נשיא שלקה דלית  נזרמחזירין אותו לקדושתו דכתיב  גדווקא כה"פזר ילמד למקום אחר, ִּכ
 .כתיב ביה אין מחזירין

ֶזר אפשר  • Fי ֵנ Gלא אחריהם, ילמד למקום אחר, למשיחת מלך ואינו כעין בנין אב כי לא דומה משיחת כהן פזר תלשא ללא קדמא ואזִּכ
ֶזר  גדול למשיחת מלך. Fי ֵנ Gי כ"ג משיחתו בכעין אות  –ִּכ Gיוונית (האות ִּכX  ֶזר) ואילו משיחת מלך כמין Fֵנ )WWWWW( 

   יכין מסכת כריתות פרק א -תפארת ישראל 
פעם א' ע"י משה, ומושחין ממנו את הכה"ג בין גבות עיניו תמונת והוא כי יוונית [עי' מ"ש והסך בשמן המשחה. שנעשה רק  כג)

  זבחים פ"י סי' ל"ז], ולמלך מזרע דוד מושחין במצחו כמין נזר [עי' רמב"ם פ"א מכלי מקדש ה"ט]

  נחת דרגא במלקות ומחזירין אותו כעיןבדרך דרש  וא •
  כמין נזר, ואת הכהנים כמין כי. אמר רב מנשיה: כמין כי יוני.ת"ר: מושחין את המלכים  ב ,בבלי כריתות ה

ֶזר כמו כמו כמו כמו  כריתות רש"י Fי כמין כמין כמין כמין  סביב על ראשו. -ֵנ Gאות יוונית ועשוי כזה /במקור מופיע במקום זה האות הלטינית איקס/ -ִּכ  

י כמין כמין כמין כמין ב ,רש"י מנחות עד Gעו כמין כי יווני.יווני שבלשונינו קורין לכ"ף שלהן כי שהיה נוטל מן השמן באצב -ִּכ  

י כמין כמין כמין כמין א ,מנחות עה בבליתוספות  Gובערוך  כמין כ'או נון ויש מפרשים כמין  גימלובפירושי חומש פי'  טי"תצייר בקונט' כמין  - ִּכ
יוונית פירוש יצק שמן על ראש [אהרן] ויורד אילך ואילך  כי כמיןוהכהנים  נזרפירש דתניא בכריתות (דף ה:) המלכים מושחין כמין 

  ין שני מרגליות וזהו צורתו.כמ

  
  :אכ,אכמר אקרא וי

יׁש ֲאֶׁשר-ָּכל Tיב ֶאת-ִא ׁש ְלַהְקִר' א ִיַּג! �ֹ ן ל ן ַהֹּכֵה! ּום ִמֶּז3ַרע3 ַאֲהֹר� ֹו מ� ' -ּב�   ִאֵּׁש�י ה)
יב׃  א ִיַּג'ׁש ְלַהְקִרֽ +ֹ יו ל ֹו ֵא�ת ֶל�ֶחם ֱאCָה! ּום ּב!   מ�

יׁש ֲאֶׁשר-ָּכל Tּום -ִא ֹו מ�   לרבות שאר מומין. רש"יעל הכלל, אפשר כפ גרשיים מונח רביע, יצא מן הכלל ללמד - ּב�

  
  :לג,בכב,לר קרא אמוי

א ְתַחְּללּו3 ֶאת  ֹ֤ ם׃-[לב]  ְול ' ְמַקִּדְׁשֶכֽ �י ִיְׂשָרֵא)ל ֲאִנ+י ה' ֹו� ְּבֵנ י ְּבת' ְקַּדְׁשִּת! י ְוִנ�   ֵׁש�ם ָקְדִׁש!
ים ֲאִנ'י ֽה'׃ פ  ִים ִלְהי+ֹות ָלֶכ'ם ֵלאCִה) יא ֶאְתֶכם3 ֵמֶא�ֶרץ ִמְצַר!   [לג]  ַהּמֹוִצ֤

א ְתַחְּללּו3 ֶאת ֹ֤ י -ְול י  קטן- מהפך פשטא מונח זקף -ֵׁש�ם ָקְדִׁש! ְקַּדְׁשִּת!   קטן במלה אחת- קדמא זקף - ְוִנ�
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  זצ"ל בן חיים  אריה ויהודית זצ"לנדר יצחק לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר ס

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  ה֤פךמרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

שממעטים חלק קבוצה  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר עם הלכה לא שוה לפרטיה;קבוצה  -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקף; ענין מסויםמ מפרטיה

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ֗ביער; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  נה֩ קט-תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

א ְתַחְּללּו3  רש"י ֹ֤ א ְתַחְּללּו3  . לעבור על דברי מזידין. ממשמע שנאמרְול ֹ֤ ימה ת"ל , ְול ְקַּדְׁשִּת! ? מסור עצמך וקדש שמי, יכול ביחיד? ְוִנ�
  א מוסר את עצמו, ימסור עצמו על מנת למות, שכל המוסר עצמו על מנת הנס אין עושין לו נס וגו'ת"ל בתוך בני ישראל. וכשהו

א ְתַחְּללּו3 ֶאת ֹ֤ י -ְול י  קטן- מהפך פשטא מונח זקף -ֵׁש�ם ָקְדִׁש! ְקַּדְׁשִּת!   , קטן במלה אחת- קדמא זקף - ְוִנ�

ם לעבור על מצוה ממצוות ה' ברבים כדי לעבור על , כאשר מצווים הגויי, הקשקטן בין שני קיסרים, כעין בנין אב-פעמיים זקף *
  הדת (היינו שעת השמד) אז ימסור עצמו על קידוש השם ולא רק בע"ז, ש"ד וג"ע שזה גם ביחיד וגם שלא בשעת השמד

  
  א "ה הפ" תורהה דיסוי "םבמר

ם ש תא ללוחת לאונאמר ש חללולא לשן זהרימוו, ני ישראלבך ותבי קדשתונ רנאמזה שגדול הה םוש השדקל וין עוצל מישראבית  כל
 רמאנשג רהי אלו רבועינו גריה או בתורה ותמורמצות האל מכ תאח על ורבלעל ישרא אתס ואניו םיכבכו דעובד ושיעמכ כיצד, קדשי

  שו. בנפ בייחזה מתי הרעבר  לאמת ו ם, ואבהםות מיא שלוהם בי וח, בהםי חו םם האדתשה אויע אשרות מצב
  

   תרמגרשת אמור רמז פ הי תורנועמש טוילק
 מצא אולסת נהכ יתלבס כנזר שנעילא יברבה שעמ). םיאהבבתוך  רושבלל שראני יב וויבא קסובפב תו(כ ך בני ישראלך בני ישראלך בני ישראלך בני ישראלבתובתובתובתו    דשתידשתידשתידשתיונקונקונקונק
בהם ם עוללשנאמר  השעב ברוע ודבע ררמשחה דהויה ירב מרא אהו הכי בידע ייכוה. השרו לעמלישוה ודעב ררחישורה עש םש
שמע ל ע סיןורפן יא, אלאלאלאלררררששששיייי    בניבניבניבני    וךוךוךוךתתתתבבבב    יייישתשתשתשתקדקדקדקדננננוווותיב כי דאנרבים שד הצומ, היארה יבבע הוה הבאמצא י. והשאנ הוצמר ו, לדבדעבות

    ך בניך בניך בניך בניוווובתבתבתבת    יייינקדשתנקדשתנקדשתנקדשתווווקרא  רמדא שרהעמ תחופא נביבמפטירין  איןוורה בת קורין ןואי ןפיהכין אשונ איןותיבה ה פנילן יוברע ןיוא
וך ת אתיא אבא בר ' חייאקמיה דרא ר אבב אחיי ירבדחוה א ארבינ ידתנ משמע ימא, רהשעמת חופ האא יל השדוקשב רדבכל  ללללישראישראישראישרא

) לג בכר קרא אמוי, (השרען אכף א הרשע לןלהה מ זאתזאתזאתזאתה הה הה הה הדדדדעעעעההההך ך ך ך תותותותודלו מדלו מדלו מדלו מבבבבההההם תה בכתיו ני ישראלני ישראלני ישראלני ישראלבבבבך ך ך ך וווותי בתתי בתתי בתתי בתששששנקדנקדנקדנקדוווו אכיב התכך, תו
 לם עלהיאם ללכיות הלשמי.  דשקל םעצמכו סרשתמת נמל ם, עירצמ מארץ םכתא יתצאהו ךכ יאתנל ע םירצץ ממארם תכאמוציא ה

   כרש םלשל מןנא ינה' א . אניםחככר
  

י  ְקַּדְׁשִּת! בבלי ... ,  ירושלמי מגילהע"פ  תורה שלמהקטן במלה אחת, כעין מוקדם והוא מאוחר בענין. - קדמא זקף - ְוִנ�

מבני יעקב עשרה, מונים ללמוד מקדמקור לכך שדבר שבקדושה לא יהיה בפחות מעשרה  ב,בבלי ברכות כא, ב,סנהדרין עד
  .מעדת מרגלים עשרה

י  ְקַּדְׁשִּת! קטן במלה אחת, כעין מוקדם והוא מאוחר בענין. ה' הקדים להוציאם ממצרים על תנאי שאח"כ ימסרו עצמם - קדמא זקף - ְוִנ�

ִים  )גל,כבר מא ראקוי( לקדש שמו יא ֶאְתֶכם3 ֵמֶא�ֶרץ ִמְצַר!  כםמצע וסרשתמ מנת ם, עלירץ מצרמאם י אתכוצאתך הכאי נתעל ַהּמֹוִצ֤

ים י. מש דשקל    רכש םי נאמן לשלנאֲאִנ'י ֽה'׃ . רחכםעל כִלְהי+ֹות ָלֶכ'ם ֵלאCִה)
  טפחא, כמשנה משמע, אתם עמי, אני עמכם, אתם נגדי, אני נגדכם. – ֲאִנ'י

  

' ֶאל[ב:  -ויקרא אמר כב,א  ר ה' ר׃-א] ַוְיַדֵּב+ ה ֵּלאֹמֽ   ֹמֶׁש+
ל )טבל(  ר ֶאֽ ן ְוֶאלַאהֲ -[ב]  ַּדֵּב�  ְזרּו3 ִמָּקְדֵׁש�י ְבֵנֽי-ֹר� יו ְוִיָּנֽ ּו ֶאת-ָּבָנ� א ְיַחְּלל' +ֹ ל ְול י ֲאִנ+י ֽה'׃-ִיְׂשָרֵא! ים ִל' ר ֵהDם ַמְקִּדִׁש9   ֵׁש�ם ָקְדִׁש)י ֲאֶׁש�

ּו ֶאת )תרומה מיתה בידי שמים(כב,ט:  אמרויקרא  א-ְוָׁשְמר� ֹֽ י ְול י ְיַחּלְ -ִמְׁשַמְרִּת� ֹו ִּכ� תּו ב' ְטא ּוֵמ+ ם׃ 'ֻל)הּו ֲאִנ+י ה' ִיְׂש֤אּו ָעָליו3 ֵח!   ְמַקְּדָׁשֽ
ּו ֶאת )תרומה(כב,טו:  אמרויקרא  א ְיַחְּלל! �ֹ ת ֲאֶׁשר-ְול �י ִיְׂשָרֵא)ל ֵא+ י ְּבֵנ ימּו ַלהֽ -ָקְדֵׁש'   ׃'ָיִר'
י )נותר בכרת(יט,ח:  קדשיםויקרא  א ִּכֽ ֹו ִיָּׂש! ְכָליו3 ֲעLנ� ֶדׁש ה' -ֶאת-ְוֹאֽ יָה׃ 'ֹק+ וא ֵמַעֶּמֽ   ִחֵּל)ל ְוִנְכְרָת9ה ַהֶּנ+ֶפׁש ַהִה'

וי' אמר דכתיב ( - מניין לאוכל את הטבל שהוא במיתההאוכל את הטבל מנלן? דאמר שמואל משום רבי אליעזר: בבלי סנהדרין פג,א 

ּו ֶאת) כב,ב א ְיַחְּלל' +ֹ ת וי' אמר כב,טו:[ )באכילת טבל והגמרא מקשרת אל חילול תרומה שבפסוק הבא( ֵׁש�ם ָקְדִׁש)י- ְול ימּו -ֲאֶׁשר] ֵא+  - ֽה'לַ ָיִר'
 . מה להלן)טו(שבו עוסק כב, מתרומה חילולחילולחילולחילול )) אלכב,ב(-טבל שב( חילולחילולחילולחילול  )לומד בהשוואת ענין( דים לתרום הכתוב מדבר, ויליףבעתי

 רש"י( מנותר חילולחילולחילולחילול ) -) מכב,ב(- טבל שב(    חילולחילולחילולחילול )מציעה הגמרא ללמוד(ונילוף  - במיתה.  ))כב,בבטבל ((אף כאן  -במיתה   )טו)כב,בתרומה ((
ֶדׁש ה' -ֶאת-יִּכֽ  )וי' קד' יט,ח( מסתברא, מתרומה הוה ליה למילף, שכן:  -בכרת!  )טבל(באף כאן  -בכרת  (בנותר), מה להלן ) ִחֵּל)ל 'ֹק+

 -אדרבה: מנותר הוה ליה למילף, שכן, פסול אוכל, אין לו היתר במקוה.  - תרומה, חוצה לארץ, הותרה, ברבים, פירות, פיגול, ונותר.
ּו )וי' אמר כב,ב (–בלשון רבים בטבל (דרבים  חילולחילולחילולחילול: )חרטעם א( . רבינא אמרהנך נפישן א ְיַחְּלל' +ֹ בלשון רבים בתרומה דרבים ( מחילולמחילולמחילולמחילול) ְול

ּו )וי' אמר כב,טו( א ְיַחְּלל! �ֹ ? דאמר שמואל: מניין לכהן טמא (שעונשו מיתה בידי שמים) ) עדיף. וכהן טמא שאכל תרומה טהורה מנלןְול

ּו ֶאת) ויקרא אמר כב,טדכתיב ( -שמים  שאכל תרומה טהורה שהוא במיתה בידי א-ְוָׁשְמר� ֹֽ י ְול י ִמְׁשַמְרִּת� ְטא -ִמְׁשַמְרִּת�  וגו'ִיְׂש֤אּו ָעָליו3 ֵח!

י ְיַחְּלֻל)הּו -(טט  ֹו ִּכ� תּו ב' כהן טמא האוכל תרומה ( לא –, טמאה כהן טמא האוכל תרומה טהורה עונשו מיתה בידי שמים)( אין –טהורה  ).ּוֵמ+

 - (טט     שנאמר - . דאמר שמואל אמר רבי אליעזר: מניין לכהן טמא שאכל תרומה טמאה שאינו במיתה די שמים)טמאה לא נענש במיתה בי
י ְיַחְּלֻל)הּו )וי' אמר כב,ט ֹו ִּכ� תּו ב'  ) פרט לזו שמחוללת ועומדתפג,ב, (כהן טמא הגורם לחילול התרומה הטהורה, הוא במיתה בידי שמים)( ּוֵמ+

  . התרומה שנטמאה שלא ע"י כהן טמא)(
  

י ְיַחְּלֻל)הּו) ויקרא אמר כב,ט(  מונח אתנח, רבוי והגבלה, הגביל מיתה בידי שמים על חילול תרומה טהורה בלבד, ריבה מחללי תרומה  -  ִּכ�
  טהורה לכהנים ולא כהנים טמאים.
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סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ֗ביער; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  נה֩ קט-תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

  (התשע"ה) ויקרא אמר כא,א 1.5

  

ים ּבְ  ,א:כאאמר ויקרא  ר ֶאל־ַהּכֲֹהִנ֖ ֹ֥ ה ֱאמ אֶמר ֙ה' ֶאל־מֶֹׁש֔ ֹ֤ א ְּבַעָּמֽיו:ַוּי ם ְלֶנֶ֥פׁש Nֽא־יִַּטָּמ֖ ן ְוָאַמְרָּת֣ ֲאֵלֶה֔ ֹ֑   ֵנ֣י ַאֲהר

יו ְוִלְב֥נֹו ּוְלִבּ֖תֹו ּוְלָאִחֽיו: יו ְלִאּ֣מֹו ּוְלָאִב֔ ב ֵאָל֑ ֹ֖ י ִאם־ִלְׁשֵא֔רֹו ַהָּקר   (ב) ִּכ֚

ה ְלאִ֑  ר Nֽא־ָהיְָת֖ יו ֲאֶׁש֥ ה ֵאָל֔ ּה יִַּטָּמֽא:(ג) ְוַלֲאחֹ֤תֹו ַהְּבתּוָל֙ה ַהְּקרֹוָב֣   יׁש ָל֖

י ִאם־ִלְׁשֵא֔רֹו ,ב)כאאמר  'וי(   קטן מרמז לשני לימודים - קטן, יתיב בתפקיד דווקא כך, זקף- יתיב זקף – ִּכ֚

  הכהן יטמא א) לאיזה גוף של מת מקרוביםלימוד (

  . זו אשתו [בבלי יבמות כב,ב]-כמו ב [רש"י] ְׁשֵא֔רֹו(לימוד ב) 

י ִאם־ִלְׁשאֵ (לימוד א)  י אִ (בעזרת ר' אליהו שגב) במידה גורעין ומוסיפין נשנה מיקום שלש אותיות  – ֔רֹוִּכ֚ מתקבלת  ֵא֔רֹו   םִלׁשְ   ִּכ֚
   שהמשמע שדווקא בגוף שלם של מת קרוב יטמא.באמצע בסדר אותיות הפוך המלה של"ם, אפשר 

 דווקא(ב) קרוב שגופו שלם, ומטמא ובין סר חלק(ים) (א) קרוב שגופו ח ורר ביןמקף ב – ִאם־ִלְׁשֵא֔רֹוהדרשה לאיזה קרובים מטמא 

[באר לחי רואי, הרב עמר יוחאי, סימן קב,ע' -מצאנו שו"ט נרחבת בנושא ב ד' אמר, טז אייר התשפ"א, ביוםרק לקרוב שגופו שלם. 

וכן תה מחלוקת. נחסר אבר אחרי מיתה לא מיטמא, לפני מיבסיכום קצר: מיטמא בלא מחלוקת במת שגופו שלם,  רנח, אוצה"ח]
  מחלוקת בנחסר אבר פנימי.

  מקף בורר בין (א) ארוסה (ב) אשתו הנשואה לו, ורק לנשואה מטמא – ִאם־ִלְׁשֵא֔רֹו(לימוד ב) 

ם ֶאת־נֲַחָל֗תֹו ִלְׁשֵא֞רֹו ,יא)כז' פי' במ(- נמצאת גם ב ִלְׁשֵא֔רֹוהוספה מהרב שלום המאירי הי"ו (אמר התשפ"א) המלה  -חז"ל בולמדו  ּונְַתֶּת֣

שהבעל יורש את אשתו. מהתורה רק אב מקבל קידושין עבור בתו הקטנה. ויתומה קטנה אינה  דוקאשהכוונה  [בבא בתרא קיא,ב]
יכולה להתקדש עד שתגדיל. כדי שלא ינהגו בה מנהג הפקר התקינו חז"ל שאלחיה ואמה יכולים לקבל עבורה קידושין, והיא מקודשת 

,ב] מוכח שמהתורה מותר לכהן להטמא לאשתו קטנה שנשואה לו מרבנן, כי היא נחשבת למת מצוה, [בבלי יבמות פט-רק מרבנן. ב

שהתורה התירה לכהן להתעסק בקבורתו. היות ויורש אותה ולא קרוביה, נמנעים הקרובים מלקוברה, לכן היא מת מצוה וחייב הכהן 
  . ִלְׁשֵא֔רֹוקטן של -ו קטנה מרומז במלה קטון בטעם זקףלהיטמא לה ולקוברה. והביא בשם הרב שניאור זלמן פרדס הי"ו שאשת

ַחּֽלֹו׃ : ,דכא רמא ראקוי א ַּב�ַעל ְּבַעָּמ)יו ְלֵה' א ִיַּטָּמ' +ֹ   ל
ם ִיְהיּו3  יםְקֹדִׁש֤  מר כא,ו:ויקרא א ֵהיֶה! �Cא ֵלא �ֹ ּו ְול ם ְיַחְּלל! 
  ֱאCֵהיֶה)ם ֵׁש' י ִּכי ם ֱאCֵהיֶה9ם ֶלDֶחם' ה_  ֶאת־ִאֵּׁש� יּו םַמְקִריִב'  ֵה+ ֶדׁש ְוָה+   :ֹקֽ

ֶזר ֶׁש�ֶמן ִמְׁשַחDת ֱאCָה9יו ָעָל'יו אֲ  יב:,כא רמא ראקוי Fי ֵנ Gָה)יו ִּכCת ִמְקַּד�ׁש ֱא ל ֵא' א ְיַחֵּל! �ֹ א ְול א ֵיֵצ! �ֹ   ִנ+י ֽה':ּוִמן־ַהִּמְקָּדׁש3 ל
ם :,זונשא במדבר  א ָלֶה' L לֹא־ִיַּטָּמ+ L ְלָאִחיו3 ּוְלַא�ֹחת! יו ּוְלִאּמ� יו ַעל־רֹאֽׁשL: ְלָאִב� + ֶזר ֱאCָה' י ֵנ   ְּבֹמָת)ם ִּכ9

ַחּֽלֹואתנח  - ְּבַעָּמ)יו  ...   טפחא סלוק במלה אחת -  ְלֵה'

  

א ַּב�ַעל ְּבַעָּמ)יו )ד,כאאמר  'וי( (טו) (פרק בלי מספר) ספרא אמור פרשה א א ִיַּטָּמ' +ֹ  )כא,א(? לכאורה הפסוק יתר כי התורה הזהירה ( מה ת"ל, ל

יו ֹוְלִאּמ֣  )ב,ג,כאאמר  'וי(לפי שנאמר  )לכל נפש פרט לנזכרים להלן א ְּבַעָּמֽיויִַּטּמָ֖ - ְלֶנֶ֥פׁש Nֽא , מטמא להם ֹו(ג) ְוַלֲאחֹת֤ :ּוְלָאִחֽיו ּוְלִבּ֖תֹו ְוִלְב֥נֹו ּוְלָאִב֔
א  )ד,כאאמר  'וי(יטמא בין כשירה בין פסולה תלמוד לומר  ) ְׁשֵא֔רֹו(כא,ב) נקראת -(שבבין פסולים בין כשירים יכול אף לאשתו  א ִיַּטָּמ' +ֹ ל

שאין מטמא, הא כיצד מטמא הוא לאשתו כשירה, ואינו מטמא  (אשה) בעל ) כהן(שמטמא ויש (אשה) בעל ) כהן(יש  ַּב�ַעל ְּבַעָּמ)יו
ם כמעשה בזמן שעושיתו"כ מוסיף על אשתו הפסולה שלא נטמא לה גם מקרוביו שלא נטמא להם) ( ְּבַעָּמ)יו )ד,כאאמר  'וי( (טז)לאשתו פסולה. 

 )ד,כאאמר  'וי(תו"כ מסביר מדוע הכהן לא מטמא לאשתו הפסולה כי היא גרמה) (בזמן שפרשו מדרכי ציבור, נטמא) (, לא נטמא להם)( עמיו
ַחּֽלֹו  יכול יהיו חולים לעולם תלמוד לומרתו"כ לומד עוד מוסיף מצב חולין לכהן) (הרי הוא חולים שהפסולה חיה עמו) (, נהג מנהג כזה ְלֵה'

ַחּֽלֹו [) ְּבַעָּמ)יו(   .הרי הוא חולים, פירש הרי הוא בקדושתו(עם המת)  עמו [מתעסק] א ובזמן שה] ְלֵה'

  

ַחּֽלֹופי' ביבמות (דף כב ודף צ) שהכתוב באר התנאי ) ... מלבי"ם( [י] התוה"מ והלמ"ד הוא כמו למד של לנפש. שלא יטמא הבעל  ְלֵה'
(ואינו  ,דהיינו לאשתו פסולה שהגם שהוא אינו מתחלל פי' שמורדת אותו מקדושתו )וחללה אותו בחייה עמ(שאל האשה המחללת אותו 
  משמש ככהן כאשר היא עמו)

אין אחרים שיעסקו בקבורתה הכהן (אם  מת מצוה, [וכ"ה בירושלמי פ"ז דנזיר] לאפוקיפרש"י כשהיא תוך עמיו ְּבַעָּמ)יו והנה מלת ... 

  )שחללה עד מותה יקברנה

א ְּבַעָּמֽיו: ),אכאאמר  'וי( זה אבל הלא כבר אמר , בא א' מהם להוציא כא,ד)-(פסוק כא,א ו וע"כ פי' שמ"ש שני פעמים בעמיו ְלֶנֶ֥פׁש Nֽא־יִַּטָּמ֖
בזמן שעושה מעשה עמך, ואמר  ְבַעְּמW֖  יאְונָׂשִ֥  )כז,בכ לש' 'שמ(אם יצא מן העם ע"י שפי' מדרכי צבור, וכמו שדרשו ביבמות ובכ"מ 

א (שלא פירשה מדרכי ישראל פרט להיותה עם הכהן)היא בעמיו שאעפ"י ש א ִיַּטָּמ' +ֹ ַחּֽלֹו...  ל אם היא פסולה, משא"כ בשאר קרובים  ְלֵה'
כל שלא פירש מדרכי צבור, דהיינו שאין שומרים החגים והמועדים ופורשים מדרכי ישראל   )(כגון אמו שנתחללה מטמא לפסולים

  ' ה)עכמ"ש ביור"ד (סי' שמה ס

ַחּֽלֹו ת"ל ... שלא יטמא באופן שיחל כהונתו ע"י שאם מטמא למתים אינו כהן [כמ"ש בפ"ז דבכורות] והוא חולין. ורמז ג"כ ... ְלֵה'

ַחּֽלֹוהדרוש שדרשו בנזיר (דף מג)  מתעסק  (כהן או נזיר)יצא זה שמחולל ועומד. דהיינו בזמן ש (שלא יחלל עצמו)במי שאינו מחולל  ְלֵה'
. (אע"פ שהוא טמא) והוא בקדושתו  אחר באותה שעה והאזהרה הוא רק אם פירש מן המת שאז אינו מחוללבמת מותר ליגע במת 

ַחּֽלֹווקאמר שם שדרוש זה מוכח ממ"ש    :ולא להחל. וז"ש בזמן שהיא עמו הרי הוא חולין ְלֵה'

  

ַחּֽלֹו׃ )ד,כאר אמ 'וי( נאמר בכהן בבלי נזיר מב,ב(רב מיכל סילבר הי"ו) משולב בלשון  שיעורי היוםהסבר  א ַּב�ַעל ְּבַעָּמ)יו ְלֵה' א ִיַּטָּמ' +ֹ ,  ל

כהן שאינו טמא ומחולל מן העבודה , במי שאינו מחולל ופירושו שלא יטמא טומאה המחללת אותו, ויש ללמוד מזה שאזהרת לאו זה נאמרה
  . ומאהכהן שנושא את המת והוא מחולל ועומד אינו באזהרת ט, יצא זה שהוא מחולל ועומד, מחמת טומאתו

ַחּֽלֹו ת"ר: )שיעורי היום פ(תוכן הסוגריים ע" בבלי נזיר מג,א (לומד מיתה ממש , רבי )ולא גוסס או מגויד(מיתה ממש  שימות עד שעה -  ְלֵה'

מעטים מהיכן מ( עד שימות. מאי בינייהו? אמר ר' יוחנן: משמעות דורשין איכא בינייהו - יטמאְּבֹמָת)ם  )במ' נשא ו,ז(: אומר מכתוב בנזיר)

ַחּֽלֹו -מ גוסס איכא בינייהו; למאן דאמר (מהיכן ממעטים), ר"ל אמר: את הגוסס והמגויד) נחשב כמת ומוזהרים להתרחק, ( אפילו גוסס - ְלֵה'

ַחּֽלֹו- מ . ולמ"ד)מת ולא מוזהר עליו( עד שימות אין, גוסס לא - ְּבֹמָת)ם  , למ"ד)אבל לא מגויד כדרבי; מיבעי ליה ל! ְּבֹמָת)ם הכתיב:, ְלֵה'

 . ולמאן דאמר)זב(של ובזיבתם  (של צרוע)מטמא בנגעם  )א מוזהר אם(ל, אבל )עד שימותו ממש( אינו מטמאְּבֹמָת)ם  דתניא, רבי אומר:
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים  אריה ויהודית זצ"לנדר יצחק לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר ס

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  ה֤פךמרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

שממעטים חלק קבוצה  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר עם הלכה לא שוה לפרטיה;קבוצה  -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקף; ענין מסויםמ מפרטיה

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ֗ביער; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  נה֩ קט-תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

שאין (לומד  תרתישמעת מינה ? ְּבֹמָת)ם הא מיבעי ליה להאי סברא! א"כ, לימא קרא במות, מאי, )מעט גוסס שמוזהר עליו(ל ְּבֹמָת)ם

ַחּֽלֹו: הכתיב, ְּבֹמָת)ם . ולמ"דעד שימות והגוסס מותר (לא מוזהר עליו)מוזהרים  ַחּֽלֹו! ְלֵה' במי  )הכהן מוזהר על טומאה( להכי הוא דאתא, ְלֵה'

ַחּֽלֹו- מ . ולמ"ד)הנושא כבר טומאת מת אינו מוזהר על מת נוסף( , יצא זה שמחולל ועומד)כל עוד אינו מחולל( שאינו מחולל מעט מגויד (ל ְלֵה'

ַחּֽלֹו הא מיבעי ליה להאי סברא! א"כ, לימא קרא להחל, מאי, )ילה זאת לא יתירהומ אינו מוזהר אלא כשהוא חלל  ( .שמעת מינה תרתי? ְלֵה'

  )לאפוקי מגויד

א לפיכך אסור לכהן להתטמא למת אפילו בעת שמתטמא לקרוביו שנאמר...  ]לכות אבל פ"ב,הט"והרמב"ם [ א ִיַּטָּמ' +ֹ אינו מטמא  ל
  וגו' . הרמב"ם פוסק שלא כדרשת תו"כ לאחרים 

  הביא מנזיר ומאבל רבתי כי כהן העוסק במתו יכול לעסוק גם במתים אחרים כל זמן שלא פירש. ...  ]כסף משנה[... אבל 

על דכי אמרי' הושיטו לו מתו ומת אחר ונגע פטור בחיבורי אדם במת אבל פירש ממתו ונגע במת אחר חייב וטעמא משום דמוסיף טומאה 
עצמו שאדם כשהוא תפוס במת הנוגע בו כנוגע במת עצמו ונעשה אב הטומאה וכשפירש מן המת הוא עצמו אב הטומאה והנוגע בו ראשון 

חיובא הוא דליכא הא איסורא איכא דתניא באבל רבתי  להחלולטומאה וכתבו הרמב"ן והרא"ש ולא תימא הא דקתני יכול יהא חייב ת"ל 
   לא יטמאעד שהוא בתוך הקבר מקבל מאחרים וקובר פירש הרי זה היה עומד וקובר את מתו 

  

א א ִיַּטָּמ' +ֹ   מרכא טפחא, יתור לרבות על הכהן את הנזיר? – ל

א א ִיַּטָּמ' +ֹ א ִיַּטָּמ'אמרכא טפחא, יתור לרבות על אשתו פסולה, שגם  – ל +ֹ   לקרובים אשר פירשו מדרכי צבור  ל

א ִיַּטָּמ' , מגביל את אתנח –ְּבַעָּמ)יו  ... +ֹ   וכאשר האשה האסורה לו היא מת מצוה כן יטמא לה.  א ַּב�ַעל ְּבַעָּמ)יול

  

ַחּֽלֹו מצבי חולין לכהן, בנוסף  טפחא סלוק במלה אחת. טפחא התפקיד רבוי מצבי חולין לכהן, וסלוק בתפקיד הגבלה. טפחא כרבוי - ְלֵה'

ַחּֽלֹולאשתו פסולה. אפשר שבא לרמז לדרוש ו"ו יתירה במלת  (קרובים שמטמא מתעסק במת  (כהן או נזיר)בזמן שה"מ מלמד כפי' התו ְלֵה'

 (טעם סלוק בתפקיד הגבלה שהנגיעה במת אחר היא רק כאשר נוגע במת שחייב לעסוק בו) ,מותר ליגע במת אחר באותה שעה מת מצוה)ולהם, 
    . ואינו נוגע במת אחר)( והאזהרה הוא רק אם פירש מן המת שאז אינו מחולל והוא בקדושתו

  
  :כא,ה אמר ויקרא

א  ֹֽ א ְיַגֵּל)חּוִיְקְרֻח֤ה -ל �ֹ ת ְזָקָנ'ם ל ם ּוְפַא+   ִיְקְר֤חּו ָקְרָחה3 ְּברֹאָׁש!
ֶטת׃  ּו ָׂשָרֽ א ִיְׂשְרט' +ֹ ם ל ְבָׂשָר!     ּוִב�

ֶרט )כח,יט 'קד' וי( ֶפׁש ְוֶׂש֣ ם ִתְּתנּו֙  N֤א ָלנֶ֗ ֶבת ִּבְבַׂשְרֶכ֔ ֹ֣ ע ּוְכת ם ִתְּת֖נּו N֥א ַקֲעַק֔ י ָּבֶכ֑    ':הֽ  ֲאִנ֖

ם ָּבִנ֣ים )א,יד ראה 'דב( ם' ַלֽה֖  ַאֶּת֔ ימּו ִתְתּגְֹד֗דּו N֣א ֱאNֵהיֶכ֑ ה ְוNֽא־ָתִׂש֧ ין ָקְרָח֛ ם ֵּב֥   :ָלֵמֽת ֵעינֵיֶכ֖

  
   פרק א ספרא אמור פרשה א

א )כא,ה אמר' וי( )א( ֹֽ ם ְּברֹאָׁש!  (ב)לחייב על כל קריחה וקריחה. ָקְרָחה3 יכול על חמש קריחות לא יהיו חייב אלא אחת ת"ל ִיְקְר֤חּו -ל
ימּו ִתְתּגְֹד֗דּו N֣א )א,יד ראה 'דב(מה תלמוד לומר לפי שנאמר  ה ְוNֽא־ָתִׂש֧ ין ָקְרָח֛ ם ֵּב֥ שיכול אין לי חייבים אלא על בין העינים  :ָלֵמֽת ֵעינֵיֶכ֖

ם בלבד מנין לרבות את הראש תלמוד לומ'  י' על כל יכול בכהנים שריבה בהם הכתוב מצות יתירות חייב (ג) לרבות את הראש.ְּברֹאָׁש!
קרחה וקרחה ועל הראש כבין העינים אבל ישראל שלא ריבה בהם הכתוב מצות יתירות לא יהיו חייבים אלא אחת ולא יהיו חייבים 

ה )א,יד ראה 'דב(ָקְרָחה3  )כא,ה אמר' וי(אלא בין העינים בלבד תלמוד לומר  האמורה בכהנים ָקְרָחה3  )כא,ה אמר' וי(לגזירה שוה מה  ָקְרָח֛
ה )א,יד ראה 'דב(ל קרחה וקרחה ועל הראש כבין העינים אף על כ האמורה בישראל חייבים על כל קרחה וקרחה ועל הראש כבין  ָקְרָח֛

  .העינים ומה קרחה האמורה בישראל אין חייבים אלא על המת אף קרחה האמורה בכהנים לא יהיו חייבים אלא על המת

א ֹֽ   א) רבוי קריחות חיוב אחד (ב) חיוב על כל קריחה.מצב פעולת קריחה (- מקף כרב -  ִיְקְר֤חּו-ל

ם קטן, שתי דרשות (א) לרבות לחיוב את כל הראש (ב) למעט החיוב לקריחה לראש בלבד ורק על מת ורק על כגריס -זקף – ְּברֹאָׁש!
  (רמב"ם ספר המצוות לא תעשה קעא)

  

ֶטת )כא,ה אמר' וי( (ד) ּו ָׂשָרֽ א ִיְׂשְרט' +ֹ ם ל ְבָׂשָר! מש שריטות לא יהיה חייב אלא אחת תלמוד לומר שרטת לחייב על כל יכול על ח ּוִב�
שריטה ושריטה. (ה) יכול הכהנים שריבה בהם הכתוב מצוות יתירות חייבים על כל שריטה ושריטה אבל ישראל שלא ריבה בהם 

ֶטת )כא,ה אמר' וי( הכתוב מצוות יתירות לא יהיו חייבים אלא אחת תלמוד לומר ֶרט )כח,יט 'קד' יו( (טט: שרטת ָׂשָרֽ לגזירה שוה מה  :)ְוֶׂש֣
שריטה האמורה בכהנים חייבים על כל שריטה ושריטה אף שריטה האמורה בישראל חייבים על כל שריטה ושריטה ומה שריטה 

ל אף שריטה האמורה בכהנים לא יהיו חייבים אלא ע ) א,יד ראה דברים-(טט: זה נלמד מ האמורה בישראל אינו חייבים אלא על המת
  .המת

ימּו ... )א,יד ראה 'דב(דרך הלימוד היא כנראה כך:  ה ְוNֽא־ָתִׂש֧ ין ָקְרָח֛ ם ֵּב֥  )כא,ה אמר' וי(לכהנים לקרחה לבני ישראל  מקרחה :ָלֵמֽת ֵעינֵיֶכ֖
א ֹֽ םִיְקְרֻח֤ה -ל ֶטת )כא,ה אמר' וי(, מקרחה לכהנים לשרטת לכהנים באותו פסוק  ִיְקְר֤חּו ָקְרָחה3 ְּברֹאָׁש! שרטת לכהנים חוזרים ומ ָׂשָרֽ

ֶרט )כח,יט 'קד' וי(לשרטת  לבני ישראל    ְוֶׂש֣

ֶרט )כח,יט 'קד' וי( לפי שנאמר בישראל יש"ר ֶפׁש ְוֶׂש֣ ּו  יכול שרט חמש שריטות לא יהא חייב אלא אחת, ת"ל ִתְּתנּו֙  N֤א ָלנֶ֗ א ִיְׂשְרט' +ֹ ל
ֶטת   וגו'  לחייב על כל שריטה, ָׂשָרֽ

ֶרט )כח,יט 'קד' וי(לעיל את הכעין מידה מוקדם שהוא מאוחר בענין, לפי שנאמר בישראל נשלב בפרש"י שהוא ע"פ ספרא  - טט  *  ְוֶׂש֣

ֶפׁש , ולכן יכול שרט חמש שריטות לא יהא חייב אלא אחת, ת"ל לא ישרטו שרטת, לחייב על כל קודם לנאמר לכהניםהיינו  ִתְּתנּו֙  N֤א ָלנֶ֗
  שריטה וגו'.

וד לגזרה שוה, מה הכהנים (טט המוזכרים אחרי ישראל) חייבים על כל שריטה כך  בשני הכתובים ללמ שרטת שרטתע"פ ספרא  *
 בישראל על כל שריטה. מה בישראל אינו חייב אלא על המת כך בכהנים אינו חייב אלא על המת.

ם * ְבָׂשָר! וממאוחר תומך בגזרה שוה ממוקדם למאוחר  ,כעין מידה מוקדם שהוא מאוחר בענין, קטן במלה אחת-קדמא זקף – ּוִב�
  למוקדם. ולא היינו משיגים זאת מדבר הלמד מענינו ומדבר הלמד מסופו 

ם ְבָׂשָר! , אפשר בא ללמוד משרטת בבשרם שהיא על מת לקרחה כעין מידה מוקדם שהוא מאוחר בענין, קטן במלה אחת-קדמא זקף – ּוִב�

  .שבראשם רק על מת
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים  אריה ויהודית זצ"לנדר יצחק לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר ס

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  ה֤פךמרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

שממעטים חלק קבוצה  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר עם הלכה לא שוה לפרטיה;קבוצה  -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקף; ענין מסויםמ מפרטיה

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ֗ביער; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  נה֩ קט-תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

  

  (התשע"ו)(בהשתתפות נחלת יעקב)ויקרא אמר כא,א  1.6

ה' ה'  ַוְיַדֵּב+ר,ט: אמר כג ויקרא ר ֶאל־ֹמֶׁש+   :ֵּלאֹמֽ

ה' ה'  ַוְיַדֵּב+ר )ט,אמר כג 'וי( )פסוק פתיחה כמו(טט:  נאמרלמה לא  , לקח טוב פס' כג][נא] [תו"ש ר ֶאל־ֹמֶׁש+ (טט: על יום חג הבכורים  ֵּלאֹמֽ

סמוך  (טט: חג הביכורים)ר והבאתו. ללמדך שהוא אלא על קצירת העומ )כהמשך למצוות ספירת העומר )טז,אמר כג 'וי(שמתחיל בו בסיפא של 
עליהם וכו'. שביום שמתחיל ספירת העומר בו ביום יום הביכורים וסימנך ב"ש (פי' יום ב' של פסח באותו יום נופל חג הש'בועות) 

ה' ה'  ַוְיַדֵּב+ר )ט,אמר כג 'וי( לפיכך הוצרך לומר בו  ר ֶאל־ֹמֶׁש+   :ֵּלאֹמֽ

  מרכא טפחא כיתור לרבות על מצוות הבאת וספירת העומר גם את מצוות חג השבועות כיחידה אחת.  – 'ה'  ַוְיַדֵּב+ר )ט,אמר כג 'וי(

ר ֶאל־ֹמֶׁש+ה ישראל זכו לירש  ]ד- כ"חפויק"ר , [נב] [תו"שמונח סלוק, מונח מרבה, סלוק מגביל. ביחד כעין רבוי מגבלות. ע"פ  – ֵּלאֹמֽ

אּו )י,אמר כג 'וי(ישראל ואומר להם הארץ בזכות מצות העומר לפיכך משה מזהיר את  י־ָתֹב� ֶרץ ִּכֽ ם ...  ֶאל־ָהָא�  ֶאת־ְקִציָר)ּה ּוְקַצְרֶּת'
ם ֶמר ַוֲהֵבאֶת+ מלמד שבית דין מוזהרים ללמד כל שנה לבני ישראל כי זכות ירושת הארץ מוגבלת  ֶאל־ֹמֶׁש+ה, ע"כ. לענ"ד  ֶאת־ֹע9

לאותה שנה והתיקון שמצוות אלה מתקנות. ועוד מגבלה שזמן חג וצריכה התחדשות כל שנה ע"י מצוות ספירת והבאת העומר 
השבועות תלוי בספירת חמשים ימים, כי זהו ענין התיקון, ולא בתאריך קבוע. כך שאם עיברו את חדש אייר חג שבועות יתקיים בה' 

  סיון ולא בו' סיון.

  

ם החמישים מתחילת ספירת העומר מביא ביכורי חטים בצורת : העומר הינו ביכורי שעורה ובא מצה (היינו שלא חמץ), ביוענין התיקון
  לחם חמץ. והסברו להלן  

ים ַלֽה'׃: יז,כג אמר ויקרא ץ ֵּתָאֶפ)יָנה ִּבּכּוִר' יָנה ָחֵמ' ֶלת ִּתְהֶי! ים ֹס� �י ֶעְׂשֹרִנ! �ַּתִים ְׁשֵנ ה ְׁש י`ּו׀ ֶל�ֶחם ְּתנּוָפ� ם ָּתִב� ֵתיֶכ�   ִמּמֹוְׁשֹב�
ם ֵתיֶכ�   , מלמד על שוויון, שקילותקדמא ואזלא במלה אחת - ִמּמֹוְׁשֹב�

  מעשרון סולת. לחם. שתי הלחם, כל עשרון סולתמשוויון בין כל מנחות תודה הבאים חמץ להיות  -  ]ב,נז זבחים בבלירש"י [

  מעשרון סולת אחד. נעשיםגם שלושים מצות של תודה , וכנגדם מעשרון סולת אחדנעשים חמץ  תודהעשרה לחמי ו

  שני הלחם ובין התודה. בשניהם בלבד קדש הקרבן קדש הלחם. בין שוויון ]ו"מרדכי גולדנברג הי דוד הרב[

הכנה  ישנתנה בעצרת וע" תורהכח  יבכל הקרבנות אין מנחת חמץ. יוצא מן הכלל שתי הלחם של עצרת, כי ע" לכןמרמז על גאוה.  חמץ
שהנפת העומר נותנת הכח לתקן נפש  זהאדמה" לקות שבו וזה הסבר-את הא חמריהקודמת לה של ספירת העומר אפשר לראות בכל דבר 

וחנית. מכח זה נובע כח כל רה להשתלשלותזה ניתן הכח להניף לחמי חמץ בשבועות עדות שהחומר יכול להתעלות מעל  י"שעהבהמית 
חמץ הוא עדות  הבאת לחמי .למצוקה וקורא אל השם בתשובתו וה' מצילו, ומודה לה' מגיעחטאיו  ייחיד להביא קרבן תודה של חמץ שע"

  .עומדיםהתיקון, שחובותיו מתהפכים לזכויות, במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים  על

  

ר: י,אמר כג ויקרא T3  ֶאל־ְּבֵנ֤י ַּדֵּב ם ְוָאַמְרָּת� ִיְׂשָרֵאל אּו ֲאֵלֶה! י־ָתֹב� ֶרץ ִּכֽ ם ֹנֵת�ן ֲאִני3  ֲאֶׁש֤ר ֶאל־ָהָא� ם ָלֶכ!    ֶאת־ְקִציָר)ּה ּוְקַצְרֶּת'
םַוֲהבֵ  ֶמר אֶת+ ית ֶאת־ֹע9 ן ְקִציְרֶכ'ם ֵראִׁש+   : ֶאל־ַהֹּכֵהֽ

ר )י,אמר כג 'וי( T3  ֶאל־ְּבֵנ֤י ַּדֵּב ם ְוָאַמְרָּת� ִיְׂשָרֵאל   קטן, - גרשיים מהפך פשטא מונח זקף – ֲאֵלֶה!

  הכתוב. קטן מורה על שני למודים, שאחד מהם עשוי להיות בתבנית הטעמים גרשיים מהפך פשטא, והשני כפשט או כיוצא מפשט- זקף

ר )י,אמר כג 'וי( T3  ֶאל־ְּבֵנ֤י ַּדֵּב גרשיים מהפך פשטא, בד"כ תבנית טעמים זאת תפקידה ללמד יצא להקל. אבל הבאת העומר בט"ז  – ִיְׂשָרֵאל
ֶרץ֙  ),בטו ' שלחבמ(-ניסן בכניסת ב"י לא"י, כדי להתיר חדש מתבואות א"י זה החמרה. ועוד קשה על מה שנלמד מ אּו ֶאל־ֶא֙ ֹ֗ י ָתב ם ִּכ֣ ֵתיֶכ֔ ֹ֣  מֹוְׁשב

שנות כיבוש וירושה. אז  14המלמד שרק הפרשת חלה נתחייבה מיד אחרי הכניסה לא"י. מצוות אחרות התלויות בארץ החלו רק אחרי 
  מדוע היו צריכים להביא עומר בט"ז ניסן מיד אחרי הכניסה לא"י?

  

ר )י,אמר כג 'וי(הסבר בדרך אגדה:  T3  ֶאל־ְּבֵנ֤י ַּדֵּב שיים מהפך פשטא, כעין יצא להקל, מלמד כי הקב"ה עשה עמם נפלאות גר – ִיְׂשָרֵאל
 14בכניסתם לא"י. אמנם מכתוב "כי תבואו" בפר' שלח התחייבו רק בחלה בכניסתם לא"י ושאר המצוות התלויות בארץ החלו רק אחרי 

בואותיה), והקב"ה זיכם לאכול מתבואת שנות כיבוש וירושה. אבל עצם כניסתם לא"י, בי' ניסן, מיד כבשה להם את כל הארץ (כולל ת
ּו )השע ה,יאי(-ב כמרומז(הארץ המיוחדת, שתבואותיה שוים למן שאכלו במדבר  אְכל_ �ֹ . לכן, נעשו קדמא ואזלא במלה אחת בתפקיד שוויון) – ַוּי

ר אם עומדת למאכל בהמה בתבואות א"י של בקעת יריחו נפלאות אחדות: (א) תבואה שעמדה בפחות משליש גידולה והפטורה מהבאת עומ
  (אבל אפשר להביא ממנה עומר כדי להתיר חדש (מנחת חינוך) ), גדלה עד מלוא גידולה בחמישה ימים ובט"ז ניסן הביאו ממנו עומר; 

  (ב) בד"כ אין מביאים עומר מבקעת יריחו כי התבואה שם לא משובחה, אבל כאן הביאו ממנה שהתבואה הייתה משובחה; 

 )השע ה,יאי(- ה ואיכותה היו כל כך טובים שלא אכלו תבואה מערבות מואב כל אותה שנה (אלשיך). יש לומר שהנאמר ב(ג) כמות התבוא

ּור  ּו ֵמֲעב+ אְכל_ �ֹ , היינו מצות הפסח הראשון בא"י אכלו כדעת רד"ק וסיעתו מתבואה ישנה, כגון מערבות מואב או מתגרי אומות העולם , ַוּי

  "י אכלו רק מ"תבואה חדשה" של א"י.ואחרי הנף העומר מתבואת א

  

אּו )י,אמר כג 'וי( (א) פרק? ספרא אמור פרשה י י־ָתֹב� ֶרץהָ ֶאל־יכול משבאו לעבר הירדן תלמוד לומר  ִּכֽ , פי' הח"ח גר'כ( המיוחד ָא�

ם ֹנֵת�ן ֲאִני3  ֶׁש֤ראֲ יכול משבאו לעמון ומואב תלמוד לומר  (ב). ): היא ארץ ישראל שהיא זבת חלב ודבש כדאיתא בפרשת בכוריםהח"ח , ָלֶכ!
  לכם ולא עמון ומואב.

אּו )י,אמר כג 'וי( י־ָתֹב�   מצב (א) מקום ביאה (ב) זמן ביאה. - מקף כרב - ִּכֽ

ֶרץהָ ֶאל־ )י,אמר כג 'וי( מצב מקום ממנו מביאים עומר (א) ארץ ישראל (ב) גם ארץ עמון ומואב (ג) כל מושבות בני - מקף כרב -  ָא�
  ישראל. 

לא מדובר על זמן ביאה, אלא מדובר ש [נג]] [תו"ש- כפי שהובא ב ]בבלי מנחות פג: פד.[-תוב בתו"כ כאן וממה שכתוב בנלמד ממה שכ
על מקום ביאה. ולא מדובר בביאה אל (א) ארץ עמון ומואב, ממזרח לנהר הירדן, שאמנם משנכבשו מעמון ומואב ע"י סיחון, טוהרו 

ישראל - ומואב היא מארץ עשר העמים שהובטחה לאברהם אבינו, בינתיים אין היא מארץלכיבושן ע"י בני ישראל. ואף שארץ עמון 
כל מקום שאתם יושבים  -לענין העומר; (ב) ולא מדובר כדעת ר' יוסי בר רבי יהודה האומר (במנחות שם) (כג,לד) ממושבותיכם 

  משמע, ועומר בא מחוצה לארץ.
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים  אריה ויהודית זצ"לנדר יצחק לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר ס

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  ה֤פךמרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

שממעטים חלק קבוצה  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר עם הלכה לא שוה לפרטיה;קבוצה  -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקף; ענין מסויםמ מפרטיה

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ֗ביער; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  נה֩ קט-תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

  רב לנהר הירדן. ובתבואות א"י נעשו נפלאות המרומזות בטעמי הכתוב:ישראל שממע- אלא מדובר שהעומר בא אך ורק מארץ

אּו י־ָתֹב� ֶרץ ִּכֽ   . מונח רביע בתפקיד של לפחות ארבע, כאן חמשה ימים – ֶאל־ָהָא�

ּוי ְּבֶע'ֶצם ַהּי+Lם ַהּזֶֽ  )השע ה,יאי( ]אלשיך[ Lת ְוָקל) ַסח ַמּצ� ת ַהֶּפ' ֳחַר+ ּור ָהָא9ֶרץ ִמָּמֽ ּו ֵמֲעב+ אְכל_ �ֹ ּוי  הנה אומרו ה:ַוּי Lת ְוָקל) יראה לבלי ַמּצ�
הקשו איך הקריבו  ,א]ראש השנה יג[בבלי  צורך, כי מי לא ידע שלא יאכל חמץ בפסח, ואם אמר מצות למה אמר קלוי. והנה בגמרא

ּור ָהָא9ֶרץ העומר סיק דבעשור לחדש שנכנסו ומתוך המשא ומתן מ. ולא קציר גוי אמר רחמנא ְקִציְרֶכ'ם )י,אמר כג 'וי( והלא, ֵמֲעב+
י )דניאל יא טז(עדיין לא בא השליש ביד גוי, ובחמשה יומי נתמלאת התבואה ונגמרה, כי    .כתיב ֶאֶֽרץ־ַהְּצִב֖

ר )השע ה,יי( (לארץ ישראל המערבית לירדן) שנכנסו (לניסן) דבעשור לחדש תרסא קדמא, תרסא בתפקיד שיעור, מלמדת   – ְּבַאְרָּבָעה
 ָעָׂש�

בעלות ישראל על התבואה  קדמהבא ללמד שמשנכנסו לארץ זה היה מיד כיבוש, וכך  קדמא(וטעם  ביד גוי(לגידול התבואה) לא בא השליש  עדיין
 )י,אמר כג 'וי(-(אפשר שזה מרומז ב , ובחמשה יומי נתמלאת התבואה ונגמרה קודם שהביאה שליש גידולה, ואיסור חדש עד שיובא העומר)

אּו י־ָתֹב� ֶרץֶאל־ ִּכֽ י )דניאל יא טז(, כי מונח רביע בתפקיד של לפחות ארבע, כאן חמשה ימים) – ָהָא�   .כתיב ֶאֶֽרץ־ַהְּצִב֖

  

ם )י,אמר כג 'וי( (ג)...  ספרא שתהא תחילה לכל הנקצרים, יכול אף של בית השלחים ושל בית העמקים, תלמוד  ֶאת־ְקִציָר)ּה ּוְקַצְרֶּת'

בית  [רמב"ם הל' תמידין ומוספים פ"ז,הי"ג]( כולכם אמרתי, ולא של בית השלחים ושל בית העמקיםשל  ְקִציְרֶכ'ם,  ְקִציְרֶכ'םלומר 
  .השלחים שבעמקים)

ם )י,אמר כג 'וי(נסביר תבניות הטעמים של הכתוב  ֶמר ַוֲהֵבאֶת+ ית ֶאת־ֹע9   מרכא מקף תביר מרכא טפחא,  – ְקִציְרֶכ'ם ֵראִׁש+

ית ור לרבות למצוות הבאת העומר את התבואות הבעל הגדלות על הגשם (הנקרא כל מים) שזה משותף מרכא טפחא, ית – ְקִציְרֶכ'ם ֵראִׁש+

  האדם ולא לצורך מצוה לפנות מקום לבית האבל או לבית המדרש. מאכללקציר , של כולכם ְקִציְרֶכ'ם לרוב המגדלים, בלשון תו"כ:

ית    .למצוות הבאת העומראחד  עשרוןסאין ואחרי י"ג נפות מוציא מהם לוש בקציר העומר שמרכא טפחא, יתור לרבות  – ְקִציְרֶכ'ם ֵראִׁש+

ֶמר היא "כרמל" רך  מצב מקור העומר למצוות הנף העומר בבית המקדש (א) תבואה הגדלה על כל מים (שדה בעל)-מקף כרב -  ֶאת־ֹע9
  .והיא יבשה ה ובמקום גידול לא משובח)(ב) תבואה הגדלה על השקייה בידי אדם, או תבואה של בית העמקים (השקיי ומלא. האם גם

ֶמר ית ֶאת־ֹע9 תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא העומר אשר לא חלה עליהם הלכה בקשר  – ְקִציְרֶכ'ם ֵראִׁש+
  לעומר. זה ממעט למצוות הנף העומר הבאה מבית השלחים ומן העמקים. 

אתנח, מגביל איסור חדש לקציר  - ֶאת־ְקִציָר)ּהתבואה (א) לאדם (ב) לבעלי חיים. מצב למי מיועד קציר ה- מקף כרב - ֶאת־ְקִציָר)ּה

  .  ְקִציָר)ּההמיועד לאדם. תו"כ דורש מלת 

) יתור אות ה"א במלת(, (ע"פ תוספתא מעשרות פ"ב,הי"ג קצצין של קטניות, אינן נקצרות אלא נקצצות) ולא הקיטניות(לומדים) קציר ) מלתמ( (ד)

, רבי יהודה אומר אם התחיל עד שלא הביאה שליש קוצר ומאכיל לבהמה (משחית התבואה ממאכל אדם) לא השחת )מדתמל( ְקִציָר)ּה
הקוצר תבואה להאכילה לבהמה קודם  ]התוה"מ (מלבי"ם)[ע"פ (ת ולחיה ולעופות ופטור מן הלקט ומן השכחה ומן הפאה וחייב במעשרו

מתחיל קוצר ומאכיל   כאשר)( אף משהביאה שליש לא נכלל באיסור חדש)(' שמעון אומר , ר)שהביאה שליש גידולה לא נכללת באיסור חדש
  לבהמה ולחיה ולעופות ופטור מן הלקט ומן השכחה ומן הפאה וחייב במעשרות, 

פטור דולה לר' יהודה עד שלא הביאה שליש גי, לבעלי חיים לשחתהקוצר מה' אלו קציר מה' מיני תבואות החייבות בחלה אבל  -  ְקִציָר)ּה
בכל זמן ולר' שמעון תבואה לשחת  אבל משהביאו שליש גידולם חייבים בחדש ולכן ימתין להבאת העומר או עד שיעבור ט"ז ניסן. מחדש

  פטורה מחדש.גידולה 

ם )י,אמר כג 'וי( ֶמר ַוֲהֵבאֶת+ ית ֶאת־ֹע9 שא העומר ובתכונה מרכא תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנו – ְקִציְרֶכ'ם ֵראִׁש+
  אחת בעלי הלכות לא שוות לפרטים בקשר לנושא. 

תבואה למאכל אדם, תבואה למאכל בעלי חיים. תבואה אם טעמי כתוב זה אינם עוסקים בהבאת העומר אלא בהיתר חדש אז הפרטים הם 
ר חדש משהביאה שליש גידולה ובפחות המיועדת לאדם בכל זמן של גידולה יש בה איסור חדש. תבואה המיועדת לבעלי חיים יש בה איסו

  מזה פטורה. 

  מצב למי מיועד קציר התבואה (א) לאדם (ב) לבעלי חיים.- מקף כרב - ֶאת־ְקִציָר)ּה

  אתנח, מגביל איסור חדש לקציר המיועד לאדם. - ֶאת־ְקִציָר)ּה

חת לבעלי חיים הבא מתבואות מה' מינים שמלת "את" מרבה לאיסור חדש בנוסף על קציר לאדם גם (ע"פ ר' יהודה)  - ֶאת־ְקִציָר)ּה
  שכבר הביאו שליש גידולן. 

  

ּו ַעדוְ  :יד,אמר כג ויקרא אְכל� ֹֽ א ת �ֹ ל ל י ְוַכְרֶמ� ם ֶאת-ֶלֶחם
 ְוָקִל� יֲאֶכ! �ד ֲהִב� ה ַע ן ֱאCֵהיֶכ)ם -ֶע3ֶצם3 ַהּי�ֹום ַהֶּז!   ָקְרַּב'
ם׃ ס ֵתיֶכֽ ל ֹמְׁשֹבֽ ם ְּבֹכ' ֵתיֶכ! ת עֹוָלם3 ְלֹדֹר�   ֻחַּק֤

השיעור הוא  ]רמב"ם מאכלות אסורות פ"י,ה"ב[קודם זמן היתרו. ע"פ  תרסא, בתפקיד שיעור אסור של אכילת חדש – ֶלֶחם
 וְ  )יד,כג אמר 'וי( 
בגדר חדש  ]פתחי תשובה יורה דעה סימן רצג ס"ק ב[ע"פ , וזמן היתר אכילתו משתנה לפי האם בית המקדש קיים ולפי מקום האוכל. כזית

   ליש גידולן לפני יום ט"ז ניסן יום הקרבת העומר)יהיו תבואות שהביאו ש

  

ן-ֶאת )יד,אמר כג 'וי(  ],ייפר'  כ"תו[ פ"ע ]יוסף בכור שור רבי[ פ"עמצב קרבן העומר: (א) עומר וכבש (ב) עומר ללא כבש. ו- מקף כרב – ָקְרַּב'

ן ֱאCֵהיֶכ)ם -ֶאת )יד,אמר כג 'וי(    ,אינו מעכב החדש דהכבשהעומר.  - ָקְרַּב'

  נידונות להלן: שתי דעות –בלי הבאת עומר (ג) 
בראשונה היה הלולב ניטל במקדש שבעה ובמדינה יום אחד, משחרב בית המקדש התקין רבן יוחנן בן  משנה. ]בבלי ראש השנה ל,א[

  . שרישו לפניו)באכילה מתבואות שה( כולו אסור ט"ז ניסן)-העומר ב(זכאי שיהא לולב ניטל במדינה שבעה, זכר למקדש, ושיהא יום הנף 

  

  כאשר יש הקרבת עומר, בירושלים אוכלים מיד, בגבולין אוכלים מחצות היום. כאשר אין הקרבת עומר מבורר משמעות  סיכום:

המצב משמע -מקף כרב –ֶע3ֶצם3 -ַעד )יד,אמר כג 'וי( ה (א) משהאיר המזרח ביום ט"ז ניסן (ב) משעבר כל יום ט"ז ניסן. והלכ ֶע3ֶצם3 ַהּי�ֹום ַהֶּז!
  כדעה (ב)

, וזמן כזיתהשיעור הוא  ]רמב"ם מאכלות אסורות פ"י,ה"ב[קודם זמן היתרו. ע"פ  תרסא, בתפקיד שיעור אסור של אכילת חדש – ֶלֶחם
 וְ 
  היתר אכילתו משתנה לפי האם בית המקדש קיים ולפי מקום האוכל.
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים  אריה ויהודית זצ"לנדר יצחק לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר ס

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  ה֤פךמרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

שממעטים חלק קבוצה  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר עם הלכה לא שוה לפרטיה;קבוצה  -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקף; ענין מסויםמ מפרטיה

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ֗ביער; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  נה֩ קט-תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

  

  (התשע"ז)ויקרא אמר כא,א  1.7

ּו ַעד ֶלֶחם
 וְ  :יד,אמר כג ויקראהמשך משנת התשע"ו   אְכל� ֹֽ א ת �ֹ ל ל י ְוַכְרֶמ� ם ֶאת-ְוָקִל� יֲאֶכ! �ד ֲהִב� ה ַע ן ֱאCֵהיֶכ)ם -ֶע3ֶצם3 ַהּי�ֹום ַהֶּז!   ָקְרַּב'
ם׃ ס ֵתיֶכֽ ל ֹמְׁשֹבֽ ם ְּבֹכ' ֵתיֶכ! ת עֹוָלם3 ְלֹדֹר�   ֻחַּק֤

ן-ֶאת )יד,אמר כג 'וי(  ],ייפר'  כ"תו[ פ"ע ]יוסף בכור שור ירב[ פ"עמצב קרבן העומר: (א) עומר וכבש (ב) עומר ללא כבש. ו- מקף כרב – ָקְרַּב'

ן ֱאCֵהיֶכ)ם -ֶאת )יד,אמר כג 'וי(    ,אינו מעכב החדש דהכבשהעומר.  - ָקְרַּב'

  נידונות להלן: שתי דעות –בלי הבאת עומר (ג) 
וחנן בן בראשונה היה הלולב ניטל במקדש שבעה ובמדינה יום אחד, משחרב בית המקדש התקין רבן י משנה. ]בבלי ראש השנה ל,א[

  . באכילה מתבואות שהשרישו לפניו)( כולו אסור ט"ז ניסן)-העומר ב(זכאי שיהא לולב ניטל במדינה שבעה, זכר למקדש, ושיהא יום הנף 

  

 -(של ט"ז ניסן)ושיהא יום הנף כולו אסור. מאי טעמא? מהרה יבנה בית המקדש, ויאמרו: אשתקד מי לא אכלנו בהאיר מזרח ...  גמרא
 -עומר  )הקרבת(דאיכא  )השנה, עכשו(האיר מזרח התיר, השתא  )ולכן כש( -עומר  )הקרבת(ניכול. ולא ידעי דאשתקד לא הוה עכשיו נמי 
? )לאיזה זמן בנית המקדש יש לחשוש שיגרום בעיה בהנפת העומר( דמיבני אימת )ואלת הגמרא(ש - . )ולא הארת המזרח מתירה( עומר מתיר

 )של ט"ז(מחצות היום  -בחמיסר  (שיבנה)התיר. אלא דאיבני )ו(האיר מזרח  )כבר קדם ו(הרי  - שיתסר )יום אור(ב (שיבנה) אילימא דאיבני

שלמדנו שגם ( הרחוקין מותרין מחצות היום ולהלן, לפי שאין בית דין מתעצלים בו )בזמן המקדש(, דהא תנן: )מותר( ולהלן לשתרי
, )להסבר הקודם אלא( לא נצרכא - ! )כי בית הדין מקפידים להקריב העומר לפני חצות יום ט"ז הרחוקים מבית המקדש מותרין לאכול מתבואות חדשות

  .)ואז לא יספיקו לקצור ולהכין העומר לזמן לפני חצות ט"ז( דאיבני בליליא -דאיבני בחמיסר סמוך לשקיעת החמה. אי נמי 
  :ן בן זכאי: רבן יוחנ)מסורת הש"ס: [אמר]((אמר) רב נחמן בר יצחק  )הסבר אחר(

ה-ַעד )יד,אמר כג 'וי( בשיטת רבי יהודה אמרה, דאמר ]בבבלי ראש השנה ל,[  ועד בכלל -  ַעד, עד עצמו של יום. וקסבר: ֶע3ֶצם3 ַהּי�ֹום ַהֶּז!

ראה שהם מפשט הגמרא להלן נ( ? והא מפליג פליג עליההאם רבי יהודה סובר כרבן יוחנן בן זכאי)( . ומי סבר לה כוותיה)יום ט"ז אסור לכ(ש
כולו אסור. אמר רבי יהודה: והלא מן התורה  (ט"ז ניסן), דתנן: משחרב בית המקדש התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהא יום הנף חולקים)

ה-ַעד )יד,אמר כג 'וי(הוא אסור, [דכתיב,  : סברר' יהודה) (: איהו )בהבנת דברי ריב"ז( התם רבי יהודה הוא דקא טעי - ]! ֶע3ֶצם3 ַהּי�ֹום ַהֶּז!
במשנה נאמר התקין ומכך מסיקים שזה ( והא התקין קתני -. )ואינם חולקים( רבן יוחנן בן זכאי מדרבנן קאמר, ולא היא: מדאורייתא קאמר

ה-ַעד )יד,אמר כג 'וי(הכתוב (דרש  )ינוהתקין המלת (משמע  –מאי התקין  - ! מרבנן) "ז פירש שאיסור החדש עד עבור ט( והתקין) ֶע3ֶצם3 ַהּי�ֹום ַהֶּז!

  .ניסן הוא מדאורייתא)

  

  כאשר יש הקרבת עומר, בירושלים אוכלים מיד, בגבולין אוכלים מחצות היום. כאשר אין הקרבת עומר מבורר משמעות  סיכום:

ה ותמצב משמע-מקף כרב –ֶע3ֶצם3 -ַעד )יד,אמר כג 'וי( . ניסן (א) משהאיר המזרח ביום ט"ז ניסן (ב) משעבר כל יום ט"ז ֶע3ֶצם3 ַהּי�ֹום ַהֶּז!

  והלכה כדעה (ב)

  

, וזמן כזיתהשיעור הוא  ]רמב"ם מאכלות אסורות פ"י,ה"ב[קודם זמן היתרו. ע"פ  תרסא, בתפקיד שיעור אסור של אכילת חדש – ֶלֶחם
 וְ 
  היתר אכילתו משתנה לפי האם בית המקדש קיים ולפי מקום האוכל.

   ]רמב"ם מאכלות אסורות פ"י,ה"ב[
 )יד,אמר כג 'וי(יני תבואה בלבד אסור לאכול מהחדש שלו קודם שיקרב העומר בט"ז בניסן שנאמר החדש כיצד כל אחד מחמשה מ

ּו אְכל� ֹֽ א ת �ֹ ל ל י ְוַכְרֶמ� קודם הקרבת העומר לוקה מן התורה בכל מקום ובכל  חדש כזיתוכל האוכל  (טט: שיעור האיסור), ְוֶלֶחם
 ְוָקִל�
שינוי בזמן היתר אכילה מהחדש לפי קיום בית המקדש ולפי מקום (טט: בין שלא בפני הבית, זמן בין בארץ בין בחוצה לארץ בין בפני הבית 

אלא שבזמן שיש מקדש משיקרב העומר הותר החדש בירושלים, והמקומות הרחוקין מותרין אחר חצות שאין בית דין  )האוכל
כולו אסור מן התורה, ובזמן הזה  ת ע"פ תקנת ריב"ז)הגהות מיימוניו-א(מתעצלין בו עד אחר חצות, ובזמן שאין בית המקדש כל היום 

  .שני ימים טובים החדש אסור כל יום י"ז בניסן עד לערב מדברי סופרים  )כרבי חנינא דאמר הכיהגהות מיימוניות -ב(במקומות שעושין 

  
[ש"ך: חטים, וכוסמין ושעורים   <א> אסור (א) לאכול חדש (ב) (ג) א] מתבואת חמשת המינים ]שו"ע יו"ד הלכות חדש סי' רצג, ס"א[

ּו )יד,אמר כג 'וי(עד שיקרב העומר שהוא בט"ז בניסן, שנאמר:  ]ושבולת שועל והשיפון אְכל� ֹֽ א ת �ֹ ל ל י ְוַכְרֶמ� ֶע3ֶצם3 ַהּי�ֹום -ַעד ְוֶלֶחם
 ְוָקִל�
ה    .תחלת ליל י"חוהאידנא, דליכא עומר, אסור כל יום ט"ז. ובח"ל, שעושין ב' ימים, אסור כל יום י"ז עד ַהֶּז!

  
נ"ל דעיסה שנלושה בשמרים של חדש אסור כל העיסה ולא מהני כאן  -אסור לאכול חדש כו'.  ]<א> ט"ז יורה דעה סימן רצג ס"ק א[

ביטול בס' מתרי טעמי. חדא דהרי מצינו בגמ' פרק אין מעמידין בשם ר"ת במחלקתו עם ר"ח בשמרי יי"נ וז"ל ואם נתנן בעיסה כל 
כל מידי דלטעמא עבידי אפי' באלף לא בטיל כו' וכ"פ בש"ע סי' קכ"ג בסעיף ט"ו לעיל. שנית דה"ל חדש דבר שיש העיסה אסורה ד

לו מתירין ואפי' באלף לא בטיל כמ"ש הרא"ש בתשו' ריש כלל ב' לענין שכר שנעשה משעורים של חדש ומביא ראיה מן ירושלמי 
  בידם: ין מחדש ובדבר הזה לא נזהרין והוא טעותשאמר בפירוש כן. כתבתי זאת לפי שראיתי מקצת נזהר

משתי סיבות: (א) ניתן לשם חימוץ (מתן טעם) אפילו באלף  בכל שהואתרסא, בתפקיד שיעור אסור של חדש שניתן לעיסה  – ֶלֶחם
 וְ 
  ואפי' באלף לא בטיל) ם ימתין עד זמן היתר(אדבר שיש לו מתירין (הוא)  חדשלא בטל. (ב) 

[עבה"ט בשם ט"ז  - מתבואת חמשת המינין  ]גפתחי תשובה יורה דעה סימן רצג ס"ק ) ג[(כתב להקל בשמרים של חדש אבל פתחי תשובה 
והוא  שכ' סמך נכון להקל בשמרים אף להמחמירין במשקה דחדשדעיסה שנילושה בשמרים כו' ועיין בת' משכנות יעקב סימן ס"ה 

  :ק"א]מש"ס דב"ב דצ"ז ע"ש ועיין בתשובות שרמזתי לעיל ס

  
ע' בתשובת בית אפרים חי"ד סימן ס"ח שכ' דתבואה שלא  - מתבואת חמשת המינים  ]פתחי תשובה יורה דעה סימן רצג ס"ק ב[(ב) 

  :הביאה שליש יש בזה משום איסור חדש כמו שחייבת בחלה ע"ש

  שדתבואה שלא הביאה שליש יש בזה משום איסור חדתרסא, בתפקיד שיעור אסור של חדש  – ֶלֶחם
 וְ 

  

ן ֱאCֵהיֶכ)ם-ֶאת )יד,אמר כג 'וי( ]יוסף בכור שור 'ר[  )י,אמר כג 'וי( 'הבאה'  למעלה דנאמרה, החדש מעכב אינו דהכבש. העומר - ָקְרַּב'

ם ֶמר ַוֲהֵבאֶת+ ם ֶאת )י,אמר כג 'וי(': הבאה' כאן ונאמרה, ֶאת־ֹע9 יֲאֶכ! �ד ֲהִב� ן-ַע  אמור כ"תו [ראה עומר כאן אף, עומר להלן מה; ָקְרַּב'
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים  אריה ויהודית זצ"לנדר יצחק לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר ס

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  ה֤פךמרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

שממעטים חלק קבוצה  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר עם הלכה לא שוה לפרטיה;קבוצה  -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקף; ענין מסויםמ מפרטיה

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ֗ביער; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  נה֩ קט-תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

ת ִמָּמֳחַר�ת ָלֶכם3  ּוְסַפְרֶּת֤ם )טו. (י],י פרשתא ַבע )טו,אמר כג 'וי(). יא' פס ראה( למעלה כמו, טוב יום -  ַהַּׁשָּב! ֹות ֶׁש+ אמר  'וי( וכתיב - ַׁשָּבת'

ּו )טז,כג   ).א,ה ה"ר ראה( שבועי למימני ומצוה יומי למימני דמצוה .י)ֹום ֲחִמִּׁש�ים ִּתְסְּפר'

  

ורבי יוחנן בן זכאי קבע ביבנה שיהא יום ההינף כולו אסור כדי שלא יבואו לטעות בשנה שבא יבוא כולו  ניסן זרק בעבור ט"  כמוצג 
  הגואל. נשלב הסבר תבניות טעמים בפירוש רלב"ג

  

ל  י ְוַכְרֶמ�    קדמא ואזלא, ענין של הקדמת הכנתן לפני הקרבת העומר – ְוָקִל�

ּו אְכל� ֹֽ א ת �ֹ   ע לאוין מונח רביע, ענין של לפחות ארב – ל

ם-ַעד יֲאֶכ! �ד ֲהִב� ה ַע   בנין אב ו/או דבר החוזר וקורה,הקש, קטן בין שני קיסרים, כעין - פעמיים זקף – ֶע3ֶצם3 ַהּי�ֹום ַהֶּז!

�ד םיתיב, דווקא כך,   –ַע יֲאֶכ! (ירושלמי ריבה וריבה את הכל מידת דרשה , כעין או במלים מחוברות במקף קטן במלה אחת- מונח זקף – ֲהִב�
  מדבר שנאמר במקצת ונוהג בכל. "א, ביכורים פ"א, פסחים פ"ב), וכעין מידה י"ח מל"ב מידות של רבי אליעזר,חלה פ

  ראה הסבר משולב בפירוש רלב"ג

  

י לא-וְ   )ב(החדשה,   מהתבואה  ְוֶלֶחם
  (א) מאכילת הזהיר ג"רלב ל   לא-וְ  )ג( ,,,,ָקִל� ה'גרש' (ראה וי' ב,יד), רוצה לומר  והואַכְרֶמ�
  רך בריחים של גרוסות קודם הקרבת העומר.שנפ

ל   י ְוַכְרֶמ�    העומרקדמא ואזלא, ענין של הקדמת הכנתן לפני הקרבת  – ְוָקִל�

ּו; כי אמרו )הנ"ל(לאוין שלשהשבא זכר האזהרה אחר זכרונם, למדנו שהם  ולפי אְכל� ֹֽ א ת �ֹ לכל אחד מהם בייחוד,  שבמונח רביע)  –( ל
  לא למה שיכללם. 

ּואם היה כותב , ההאזהרה ראשונ הולו הית אְכל� ֹֽ א ת �ֹ למונח רביע,  – ל י ְוַכְרֶמ�     ְוֶלֶחם
 ְוָקִל�

  .יםלולהכ יםהשרשמ חדהו אוז. םללשיכ חדא םש אנמצלא י שפנ, מפרטיםהה התור הרכלא שז, אאו אחדכל לם שהימרונו איהי
ה-ַעדמר ולפי שא  ה    םעצו שמדנל ,ֶע3ֶצם3 ַהּי�ֹום ַהֶּז! הביאם מנחת ש מר; אלאעוהת או מנחביה לאש "פ, אעדשחה ירתמ ַהּי�ֹום ַהֶּז!

  . וצמבע הואם הויבכף דש תהח רתַ העומר יּו
ה-ַעד: נאמרש, סןבניר שעה ישש רבוע דע רתַ יּו ר לאהעומחת נו מאייב לא םאו ה    םויהשאר, והוא מבו ;ֶע3ֶצם3 ַהּי�ֹום ַהֶּז! כלל ב ַהֶּז!

  . הרתוההפך מה שאמרה  ה, וזומרהע תפנהקודם  יה החדש מותריה, הנה מרועה תפהנ יע יוםהגחדש בה ה מותריה םאש. וריסהא
�ד-ַעד ה ַע םיתיב, דווקא כך,   –ֶע3ֶצם3 ַהּי�ֹום ַהֶּז! יֲאֶכ! קטן במלה אחת, כעין ריבה וריבה את הכל, היינו בין יונף - מונח זקף – ֲהִב�

אבל צמו. עב אההו וםבי החדש תכףר תַ ּור יומהע תנפה- העומר בין לא יונף העומר יהיה היתר לחדש. ההבדל יהיה דווקא כך ב
  רק בעבור ט"ז ניסן.ש דמר יּוַתר החוהנפת הע בלא

  
ּו -  טט אְכל� ֹֽ א ת �ֹ לאוין, לפי תבנית הטעמים כנראה שיש כאן לפחות עוד ענין אחד. זהו איסור  שלושהמונח רביע, עד עתה מנינו  – ל

  גלב"כפירוש ר להתורה בין בארץ בין בחו" מןחדש 
בארץ בין בחוצה לארץ. והוא מבואר מזה  ביןשנאמר שאיסור החדש נוהג בכל מושבות, למדנו שאיסור החדש נוהג מן התורה  ולפי

  שלא נקצר אבל הוא מחובר בקרקע. פ"אעהמקום, שהעומר מתיר החדש בכללו, 
ּו - טט אְכל� ֹֽ א ת �ֹ לפחות עוד ענין אפשרות לים כנראה שיש כאן לאוין, לפי תבנית הטעמ ארבעהמונח רביע, עד עתה מנינו  – ל

  ג"רלבחמישי כהמשך פירוש 
 הנקצרים, כי אינו מתיר הוא כי אם שלא היה מחובר לקרקע בעת הנפת העומר וצמח אחר זה מההעומר מתיר  שאיןמבואר,  והוא 

שהוא נקצר זמן ארוך אחר  פע"להדיוט, א החטיםשלא נשלמה; ולזה יתיר העומר קציר  פוהעומדים ליקצר שהחלו בצמיחה, אע"
    הנפת העומר.

  

ת עֹוָלם3  ם מהפך פשטא  - ֻחַּק֤ ֵתיֶכ!   קטן במלה אחת, כעין ריבה וריבה את הכל, -מונח זקף - ְלֹדֹר�

למ"ד שיתחילו ענין של חדש רק ארבע עשרה שנה אחרי לימוד היוצא מפשוטו קטן במלה אחת, אפשר כי - מהפך פשטא מונח זקף
  כיבוש וירושהבואם לארץ, אחרי 

ריבה שנת שמיטה להבאת העומר שבה מביאין  תו"כע"פ (ע"פ כעין מדה ריבה וריבה את הכל)  )אלימוד כפשוטו (אפשר כי 
  מספיחין, ששומרים עליהם בתשלום מלשכת הגזבר מתרומות בני ישראל.

ר, שלא בפני הבית מותר בעבור יום ט"ז היתר חדש נוהג בין בפני הבית ובין שלא בפני הבית. בפני הבית מותר מהנפת העומ )ב(
  בניסן.

  

  בין שני מקראות לדרתיכםהשואת 

ם ֱאֹמ� ג]  [אמר כב  ויקרא םמונח רביע  -  ר ֲאֵלֶה� ֵתיֶכ� אבות העומדים בסיני ובנים שיהיו בא"י  משווהקדמא ואזלא במלה אחת,  - ְלֹדֹר�
לומד לכל המצוות שלא נאמר בהן לאבות או לבנים שהם לכל  וממנה למצווה זאת של אזהרת הכהנים שלא יטמאו הקדשות ישראל.

  התשע"ז  )ו,לו 'מס' במ(ראה  ]בבלי בבא בתרא קכ,א[ הדורות

ת עֹוָלם3  אמר כג יד ויקרא לעומת םמהפך פשטא  - ֻחַּק֤ ֵתיֶכ! ריבה כל , כעין ריבה וריבה את הכל ,קטן במלה אחת- מונח זקף -  ְלֹדֹר�
  בית ובין שלא בפני הבית. הדורות למצוות חדש בין בפני ה

  

ם׃ ֵתיֶכֽ ל ֹמְׁשֹבֽ למ"ד  עביר ההגבלה של הסלוק לכתוב לפניו. אפשר כי ההגבלה היא לאו של איסור חדש, ומתאיםסלוק, מ טפחא – ְּבֹכ'
  .חדש נוהג בין בארץ ובין בחו"ל
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים  אריה ויהודית זצ"לנדר יצחק לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר ס

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  ה֤פךמרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

שממעטים חלק קבוצה  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר עם הלכה לא שוה לפרטיה;קבוצה  -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקף; ענין מסויםמ מפרטיה

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ֗ביער; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  נה֩ קט-תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

  (התשע"ח)ויקרא אמר כא,א  1.8

ר אֶֽ ויקרא אמר כב,ב: בשנת התשע"ד עסקנו בחלק מהפסוק  ן ְוֶאל-לַּדֵּב�  ְזרּו3 ִמָּקְדֵׁש�י ְבֵנֽי-ַאֲהֹר� יו ְוִיָּנֽ ּו ֶאת-ָּבָנ� א ְיַחְּלל' +ֹ ל ְול ֵׁש�ם -ִיְׂשָרֵא!
י ֲאִנ+י ָקְדִׁש)י  ים ִל' ר ֵהDם ַמְקִּדִׁש9    ׃ֽה'ֲאֶׁש�

אמר  (וי'דכתיב  -  מניין לאוכל את הטבל שהוא במיתההאוכל את הטבל מנלן? דאמר שמואל משום רבי אליעזר: [בבלי סנהדרין פג,א] 

ּו ֶאתכב,ב)  א ְיַחְּלל' +ֹ ת )וי' אמר כב,טו([ )באכילת טבל והגמרא מקשרת אל חילול תרומה שבפסוק הבא( ֵׁש�ם ָקְדִׁש)י-ְול ימּו -ֲאֶׁשר] ֵא+  - ֽה'לַ ָיִר'
  .)טו(שבו עוסק כב, מתרומה חילולחילולחילולחילול )) אלכב,ב(-טבל שב( חילולחילולחילולחילול  )לומד בהשוואת ענין( בעתידים לתרום הכתוב מדבר, ויליף

אמר שמואל: מנין לאוכל את הטבל שהוא במיתה? שנאמר:  ,טו)כב ' אמרוי(- שמואל לומד על אכילת טבל מ [בבלי זבחים יא,ב]- ב אבל
ימּו ַלֽה': ,טו)כב ' אמרוי( ת ֲאֶׁשר־ָיִר' �י ִיְׂשָרֵא)ל ֵא+ י ְּבֵנ ּו ֶאת־ָקְדֵׁש' א ְיַחְּלל! �ֹ    בעתידים לתרום הכתוב מדבר! ְול

 ְזרּו3 ִמָּקְדֵׁש�י ְבֵנֽי )ב,כב מר' אוי( ]תורה תמימה[ ל-ְוִיָּנֽ ב)לימד על זר שעבד עבודתו מחוללת - ִיְׂשָרֵא!
  :[זבחים ט"ו ב'] 

ואולי י"ל דקשה להו דבעלמא רגיל הכתוב לכנות קדשי שמים בשם קדשי ה' או סתם קדשים, וכאן תיאר את ...  [ת"ת הערה ב)]ע"פ 
חז"ל דרשו לשון כזה לכל מיני קדשים. מכאן הסבר אפשרי למניין  :רגיל, ולכן דרשוהו הקדשים בשם קדשי בני ישראל, וזה לשון שאינו

ּו ֶאת )כב,טו אמר 'וי(- ללמוד ש [זבחים ג,ב]היה לרב  א ְיַחְּלל! �ֹ ת ֲאֶׁשר-ְול �י ִיְׂשָרֵא)ל ֵא+ י ְּבֵנ ימּו ַלהֽ -ָקְדֵׁש' נלמד בנוסף על תרומה  ׃'ָיִר'
  גם למחשב בשעת הקרבת חטאת לשם חולין.

ל-ִמָּקְדֵׁש�י ְבֵנֽי ]ת[ת" י ֲאִנ+י ֽה' קדשי עצמן מניין, ת"לקדשי בני ישראל  אין לי אלא – ִיְׂשָרֵא! ים ִל' ר ֵהDם ַמְקִּדִׁש9 ד)לרבות את כולם - ֲאֶׁש�
 

ים ][ת"ת    :[תו"כ] ר ֵהDם ַמְקִּדִׁש9 מזבח, ת"ר, יכול לא יהיו חייבים משום טומאה אלא על דבר שיש לו מתירין בין לאדם בין ל -  ֲאֶׁש�

י  ת"ל ים ִל' ר ֵהDם ַמְקִּדִׁש9 ז)ֲאֶׁש�
ח)ִיְקַר�ב -ֲאֶׁשר  )' אמר כב,ג(וי יכול מיד, ת"ל, 

  :[זבחים מ"ה ב'] 

  קדמא דרגא תביר טפחא.  – יִל'  יםִּדִׁש9 ַמקְ  ֵהDם רֲאֶׁש�  )בוי' אמר כב,(

למזבח ובשר לכהנים, וכן עולת בהמה דבר המתיר לאדם ולמזבח הוא כגון חטאת ואשם ושלמים שדמן מתיר אימוריהם  )]הערה ז[ת"ת 
ועולת העוף ופרים ושעירים הנשרפין דמן מתירן למזבח, ושתי הלחם דם הכבשים שעמהם מתירן לכהנים, ולחם הפנים הקטרת הבזיכין מתירן 

מורה גם  יִל'  יםִּדִׁש9 ַמקְ  םֵהD  רֲאֶׁש�  )בוי' אמר כב,(לכהנים, ובכל המנחות, השירים, הקומץ מתירם לכהנים כמבואר בפ' ויקרא, וקמ"ל דהלשון 
קדשים כאלה שאין להם מתירין, מפני שהן עצמן מתירין הן, כגון הקומץ והלבונה והקטורת ומנחת כהנים ומנחת כהן משיח ומנחת נסכים 

  :תירן[היינו מנחה שבאה עם הקרבן], דכל אלה כולן כליל למזבח ואין בהם שיריים לכהנים והן עצמן מתירים הן ואין דבר אחר מ
ר"ל דבכל הני שיש להם מתירין יהיו חייבים עליהם משום טומאה מיד קודם שיקרבו מתירין, ואותן שאין להם מתירין יהיו  )]הערה ח[ת"ת 

חייבים עליהם משום טומאה קודם שינתנו בכלי, ת"ל בפסוק הסמוך יקרב, והאי יקרב משמע נגיעה דבנגיעה לחוד חייב, דכי יגע מתרגמינן 
ב (פ' שמיני), ואחרי דזה ודאי שאין חייבים כרת על נגיעה, שהרי הכתוב אומר מפורש (פ' ד') איש איש מזרע אהרן והוא טמא וגו' לא ארי יקר

, רק כתב בלשון יקרב להורות דאינו יקרב אין פירושו נגיעהדמשמע נגיעה, ע"כ צ"ל דהאי ִיְקַר�ב -ֲאֶׁשר  )' אמר כב,ג(וייאכל, וא"כ למה נאמר 
  .עד שיקדשו בכלי -עד שיקרבו מתיריו, ובדבר שאין לו מתירין  -, והיינו בדבר שיש לו מתירין עד שיכשר ליקרבעליו משום טומאה חייב 

  קדמא דרגא תביר טפחא.  – יִל'  יםִּדִׁש9 ַמקְ  ֵהDם רֲאֶׁש�  )בוי' אמר כב,(

שעל כל אחד חלה אותה הלכה. כאן מלמד שאין חיוב משום  דרגא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים – יִל'  יםִּדִׁש9 ַמקְ  ֵהDם )בוי' אמר כב,(
שיכשר טעם קדמא בתפקיד דבר מוקדם, קודם (קדמא)  רֲאֶׁש� עד  )]הערה ז[ת"ת - טומאה על כל הקדשים כולם, כגון המוזכרים ב

: אין כרת על טומאה, נותר (טט עד שיקדשו בכלי, - עד שיקרבו מתיריו, ובדבר שאין לו מתירין  - , והיינו בדבר שיש לו מתירין ליקרב

  ), אבל לא המטמא בנגיעה.מיתה בידי שמיםנענש תרומה  האוכל טמא(כב,ג). -עד שיקרבו המתירין או עד שיקדשו בכלי וזה גם נלמד ב ופיגול
  הנ"ל הובא ללימוד הבא.

ִׁשית3L עָ ,יד: כב אמר ויקרא )ה ְוָיַס֤ף ֲחִמֽ ֶדׁש ִּבְׁשָגָג י־יֹאַכ+ל ֹק' יׁש ִּכֽ Vֶדׁש:ְוִא ן ֶאת־ַהֹּקֽ ן ַלֹּכֵה' יו ְוָנַת+   בתרומה מכאן מלמד שמדובר - ָל!

ימּו ַלֽה':,טו: כב אמר ויקרא ת ֲאֶׁשר־ָיִר' �י ִיְׂשָרֵא)ל ֵא+ י ְּבֵנ ּו ֶאת־ָקְדֵׁש' א ְיַחְּלל! �ֹ   מתרומה לחטאתאבל הגמרא הבאה מעבירה  ְול

פסולה, שחטה לשם  -רב יהודה אמר רב: חטאת ששחטה לשם עולה  אמר (האם)תו רמי מילתא אחריתי, מי ... ] אבבלי זבחים ג,[
ושורפים את הבהמה השחוטה במדורה המיועדת  (פוסלת מחריב בה אחר)קרבן משם לשם  חטאת(מחשבה המעבירה  כשירה, אלמא דמינה -חולין 

אחרי  ;ותה, כאילו לא חשב כלום, ונשאר חטאת)חטאת לחולין לא פוסלת א(מחשבה המעבירה  , דלאו מינה לא מחריב בה)לשריפת פסולים במקדש
  מו"מ בנידון, מבארת הגמרא את טעמו של רב.

�י  ,טו)כב ' אמרוי( אלא טעמא דרב כרבי אלעזר, דאמר רבי אלעזר: מאי טעמא דרב? ב]בבלי זבחים ג,[ י ְּבֵנ ּו ֶאת־ָקְדֵׁש' א ְיַחְּלל! �ֹ ְול
ימּו ַלֽה': ת ֲאֶׁשר־ָיִר'   .ם מחללין קדשים, ואין חולין מחללין קדשיםקדשי ִיְׂשָרֵא)ל ֵא+

י  ,טו)כב ' אמרוי( אלא טעמא דרב כר' אלעזר - הכי גרסינן  ]ב,גרש"י מסכת זבחים [ ּו ֶאת־ָקְדֵׁש' א ְיַחְּלל! �ֹ הכי דריש ליה אין דבר אחר ְול

�י ִיְׂשָרֵא)ל מחלל י ְּבֵנ ּו בעית לאוקמה לדרב אליביה אתא קרא וגזירת הכתוב היא ופרכינן אלמא לר' אלעזר ד ֶאת־ָקְדֵׁש' א ְיַחְּלל! �ֹ ְול
  . ואפקיה מק"ו דהוה לן למידרש קדשים מחללין קדשים כו'

יש תימה דעד השתא אסיקנא איפכא מתוך הסברא  - הכא נמי נימא קל וחומר קדשים מחללין קדשים כו' ] ב,זבחים ג תוספות[
חולין דלאו בר מינה לא מחריב ונראה לפרש דעביד קל וחומר משום דמה דאדרבה בשביל שהם קדשים ומינה לכך מחריב בה אבל 

קדשים שאין מחללין כגון בשוחט חטאת סתם וכסבור שהיא עולה דכשירה ואפ"ה מחללין קדשים בשוחט לשם עולה חולין 
מחללין קדשים בשוחטן שמחללין כגון בכסבור שהן חולין דאמר בסוף בית שמאי (לקמן דף מו:) משום חולין פסולה לא כל שכן ש

  .לשם חולין

�י ִיְׂשָרֵא)ל ,טו)כב ' אמרוי( י ְּבֵנ ּו ֶאת־ָקְדֵׁש' א ְיַחְּלל! �ֹ אף על גב דהאי קרא כתיב בטבל ובתרומה כדמוכח לקמן (דף יא:) בגמרא  -  ל
י דילמא  ,דשמעון אחי עזריה   .אשר ירימוולא יחללו את  (היה מספיק לכתוב) קדריש דהוה מצי למיכתב מיותרָקְדֵׁש'

גמרא ולא יחללו כו' קדשים מחללין כו'. פרש"י דחוק. ול"נ לפרש דהאי ולא יחללו כו' הוא אזהרה. ומפרש במאי  ]ב,זבחים ג רש"ש[
את אשר ירימו. ר"ל במורם לקדשים. והאי את פירושו עם. או דפי' ולא יחללו היינו דאין כאן חילול (והוא ע"ד פרש"י) את אשר 

  חולין דאפשר להרימם ולהקדישם וזהו כעין דרשא דשמואל לקמן (יא ב):ירימו. והיינו 

  

ּו ,טו)כב ' אמרוי( א ְיַחְּלל! �ֹ ּוקטן, באופן נדיר יש כאן הסבר לטעם מונח שהוא מרבה את הדרשות על מלת - מונח זקף – ְול וטעמה  ְיַחְּלל!
  ענפים הוא בקרבן חטאת שמחשבת חולין לא פוסלת בו.קטן. לימוד אחד בעל שני ענפים הוא בתרומה. לימוד אחד בעל שני - זקף

כהנים הביא עוד שני שימושים שהם מדברי סופרים (א) לרבות את הסך כשותה [נדה לב,א] (ב) שהנותן תרומה ל ]תורה תמימה[
  [ירושלמי דמאי פ"ו ה"ב]:מחלל את התרומה ולוים המסייעים בבית הגרנות 

  מחשבת העברת חטאת לשם קדשים אחרים פוסלת את החטאת;  – יםקדשים מחללין קדששני הענפים הם (א) 

  .מחשבת העברת חטאת לשם חולין אינה פוסלת את החטאת – ואין חולין מחללין קדשים (ב)
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים  אריה ויהודית זצ"לנדר יצחק לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר ס

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  ה֤פךמרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

שממעטים חלק קבוצה  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר עם הלכה לא שוה לפרטיה;קבוצה  -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקף; ענין מסויםמ מפרטיה

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ֗ביער; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  נה֩ קט-תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

פוסלת אותה אז קל וחומר שמחשבה להעביר חטאת לחולין הייתה  מחשבה המעבירה חטאת לשם קרבן משם אחרע"פ [רש"י] אם  
י ,טו)כב ' אמרוי(פסוק  אמורה לפוסלה. אבל ּו ֶאת־ָקְדֵׁש' א ְיַחְּלל! �ֹ   הוא גזירת הכתוב שמחשבת חולין בחטאת לא תחלל אותה. ְול

  

י ,טו)כב ' אמרוי( מצב המלה קדש (א) פשט הפסוקים עוסק באזהרה למי שאינו כהן לאכול, לשתות, לסוך תרומה -רב – ֶאת־ָקְדֵׁש'
  הופרשה. (ב) קדשים הם הקרבנות  שהופרשה, או בטבל שבו תרומה שעדיין לא

ילמצב (א)    טפחא כשנוי ורבוי עשוי להוסיף את הסיכה – ָקְדֵׁש'

י) בלמצב ( ּו ,טו)כב ' אמרוי(טפחא כשנוי ורבוי עשוי להוסיף  – ָקְדֵׁש' א ְיַחְּלל! �ֹ יבמחשבת חולין  ְול   את קרבן החטאת ֶאת־ָקְדֵׁש'

  

ֹ� ] ו[ט )טז -  ,טוכב ' אמרוי( ]רמב"ן[ �י ִיְׂשָרֵא)לְול י ְּבֵנ ּו ֶאת־ָקְדֵׁש' ה  להאכילם לזרים, -  א ְיַחְּלל! ן ַאְׁשָמ! �Lיאּו אֹוָתם3 ֲע -ְּבָאְכָל'ם ֶאת[טז] ְוִהִּׂש֤
ם׃ פ ' ְמַקְּדָׁשֽ י ֲאִנ+י ה' את עצמם, שיטענו עון באכלם את הקדשים שהובדלו לשם תרומה וקדשו ונאסרו עליהם. ואונקלוס  -  ָקְדֵׁשיֶה)ם ִּכ9

להון בסואבא, שלא לצורך תרגמו כן, לשון רש"י ז"ל. ולא הבינותי דעתו, כי יראה מדבריו שזה הלאו אזהרה בכהנים שתרגם במיכ
ה  כנוי לישראל שיטעינו הכהנים לישראל"והשיאו אותם"  הוא שלא יאכילו התרומה לזרים, ואם כן ראוי שנפרש שיהיה ן ַאְׁשָמ! �Lֲע

ועוד שלא הוזכר זה הלאו בתלמוד, אלא הוא אסור . ]ספרי נשא לב[ מעאל לדרשו בעצמםכאשר יאכלו הקדשים, ולמה הוצרך רבי יש
�י ִיְׂשָרֵא)ל אבל טעם הכתוב כי לעשות כן כבשאר כל האיסורין. �י ִיְׂשָרֵא)ל ) ,טוכב ' אמרוי( נמשך למעלה, ְּבֵנ י ְּבֵנ ּו ֶאת־ָקְדֵׁש' א ְיַחְּלל! �ֹ ְול

ימּו ַלֽה': ת ֲאֶׁשר־ָיִר' יאּו  א אזהרה שנית בזר שלא יאכל קדש, בעבור שירצה להזכיר בו העונש ואמרוהו,  ֵא+  את עצמם וגו'ְוִהִּׂש֤

 ' אמרוי( , אמרו (סנהדרין פג א) מנין לאוכל טבל שהוא במיתה, שנאמרורבותינו דרשו מפני יתורו באוכל טבל. ָקְדֵׁשיֶה)ם-ְּבָאְכָל'ם ֶאת

י ּבְ ) ,טוכב ּו ֶאת־ָקְדֵׁש' א ְיַחְּלל! �ֹ ימּו ַלֽה':ְול ת ֲאֶׁשר־ָיִר' �י ִיְׂשָרֵא)ל ֵא+ בעתידין לתרום הכתוב מדבר, ויליף חלול חלול מתרומה. אבל , ֵנ
ּו) ,טוכב ' אמרוי(, י) מצאתי -בת"כ (פרק ו ח  א ְיַחְּלל! �ֹ �י . מבאר שזה מרבנן) ]תורה תמימה[( להביא את הסך ואת השותה, ְול י ְּבֵנ ֶאת־ָקְדֵׁש'

קדשי בני ישראל חייבין קרן וחומש, ואין חייבין על קדשי גוים קרן וחומש. יכול יהו חייבין על התרומה שבטבל, תלמוד על , ִיְׂשָרֵא)ל

ימּו ַלֽה' לומר ת ֲאֶׁשר־ָיִר' ה. על המורם הם חייבים ואין חייבין על התרומה שבטבל, ֵא+ ן ַאְׁשָמ! �Lיאּו אֹוָתם3 ֲע מלמד שאף על , [טז] ְוִהִּׂש֤
. וזה אינו כדרך הגמרא. אלא שאני אומר, רבוי הסך והשותה אסמכתא, כי שתייה בכלל אכילה וסיכה מדרבנן, כך תההטבל חייבין מי

�י ִיְׂשָרֵא)ל) ,טוכב ' אמרוי(ומפני שאמר בטבל . ]ירושלמי (מעשר שני פ"ב ה"א)[- מפורש ב י ְּבֵנ ּו ֶאת־ָקְדֵׁש' א ְיַחְּלל! �ֹ בעבור שהם , ְול
שיתחייב בחומש. "כי יאכל קדש בשגגה"  , דרשו מזה שהמורם הוא הנקרא קדש לא הטבל, וא"כ איננו בכללעתידין להרים ממנו לה'

ה )ז,טכב ' אמרוי(-  ולכך חזר ושנה ן ַאְׁשָמ! �Lיאּו אֹוָתם3 ֲע מלמד שאף על הטבל חייבין מיתה, כי התרומה שבטבל היא שהוזכרה , ְוִהִּׂש֤
  :נש תחילה על הקדש המורם, וחזר והזהיר על שירימו בעתיד, כפי מדרש רבותינוכאן. והכלל, כי הכתוב הזה בטבל, והזהיר וע

  

ּו ,טו)כב ' אמרוי( א ְיַחְּלל! �ֹ קריאה שמשמעותה  ]ב,זבחים ג[(א) קריאה שמשמעותה מצוות לא תעשה לא לחלל תרומה (ב) לפי רב  ְול
  לשם חטאת ולשם הבעלים. שמחשבה להעביר קרבן חטאת להיות חולין לא פוסלת את החטאת והיא נשארת

  :לנושא מצוות לא תעשה לא לחלל תרומה

ּו ,טו)כב ' אמרוי( א ְיַחְּלל! �ֹ תרומה  ,טו)כב ' אמרוי(-קטן, ע"פ שמואל [זבחים יא,ב] ורמב"ן בשני חילולים הכתוב מדבר, ב- מונח זקף – ְול

ה )ז,טבכ ' אמרוי(- שהופרשה, ותרומה שעתידה להתרם. העונש מיתה בידי שמים נלמד מ ן ַאְׁשָמ! �Lיאּו אֹוָתם3 ֲע מלמד שאף על  ְוִהִּׂש֤
  . הטבל חייבין מיתה, כי התרומה שבטבל היא שהוזכרה כאן

  :לנושא מחשבה להעביר קרבן חטאת להיות חולין לא פוסלת את החטאת

ּו ,טו)כב ' אמרוי(  א ְיַחְּלל! �ֹ רון במקומות רבים אחרים. אפשר שכאן קטן, מוצע הסבר שבדרך כלל עדיין לא מצאתי לו פת- מונח זקף – ְול

א ,טו)כב ' אמרוי(מתגלה תפקיד הרבוי של טעם מונח  �ֹ ּודרשה למלים המרבה עוד  ְול י ְיַחְּלל! שמחשבת שנוי חטאת לחולין לא  ֶאת־ָקְדֵׁש'
  פוסלת את החטאת והיא נשארת לשם חטאת ולשם הבעלים. 

  
אומר כו'. רב אשי מתני משמיה דרבי  , והלכה כת"ק)נא הביא דעה אחרת מתנא קמאשהיה תטט: ( שמעון אחי עזריה] בבלי זבחים יא,ב[

ּו  ,טו)כב ' אמרוי(יוחנן, ורב אחא בריה דרבא מתני משמיה דרבי ינאי: מאי טעמא דשמעון אחי עזריה? דאמר קרא:  א ְיַחְּלל! �ֹ ְול
ימּו ַלֽה': ת ֲאֶׁשר־ָיִר' �י ִיְׂשָרֵא)ל ֵא+ י ְּבֵנ מורם מהן אין מתחללין, בנמוך מהם מתחללין. והאי להכי הוא דאתא? והא מיבעי ב  ֶאת־ָקְדֵׁש'

�י ִיְׂשָרֵא)ל  ,טו)כב ' אמרוי(ליה לכדשמואל, דאמר שמואל: מנין לאוכל את הטבל שהוא במיתה? שנאמר:  י ְּבֵנ ּו ֶאת־ָקְדֵׁש' א ְיַחְּלל! �ֹ ְול
ימּו ַלֽה': ת ֲאֶׁשר־ָיִר' ימּו ,טו)כב ' אמרוי(אם כן, לכתוב קרא אשר הורמו, מאי ר! בעתידים לתרום הכתוב מדב ֵא+   . ? שמע מיניה תרתיֲאֶׁשר־ָיִר'

  

בחדא פליג, או דלמא כשרין ומרצין, ובתרתי פליגי? אמר אביי ואיתימא רבי זריקא, תא  - בעי רבי זירא: כשרין ואין מרצין, וכי פליג 
פסולין; ואי ס"ד כשרין ומרצין,  - ששחטן לשם בכור או לשם מעשר  כשרים, שלמים - שמע: הבכור והמעשר ששחטן לשם שלמים 

בכור בר ריצויי הוא? אלא כשרין ואין מרצין, ומדסיפא כשרין ואין מרצין, רישא נמי כשרין ואין מרצין. מידי איריא? הא כדאיתא והא 
  , ), אין צורך בכךה נמוך לשם גבוהבא לפרש כיצד יהיתאמר שרש"י: וכי ע"פ ( גבוה ונמוך קמ"ל כדאיתא. אלא מאי קמ"ל?

  

ימּו ,טו)כב ' אמרוי( ת ֲאֶׁשר־ָיִר' ימּולשיטת שמעון אחי עזריה  – ֵא+ מצב (א) שנוי קדש של הקרבן לשם קרבן - מקף כרב – ֲאֶׁשר־ָיִר'
דושתו משם הגבוה (המורם) בקדושתו משם הקרבן הנוכחי אינו מחלל את הקרבן, (ב) שנוי קדש של הקרבן לשם קרבן הנמוך בק

מצב (א) האם הנמוך לשם גבוה כשר ומרצה (ב) האם הנמוך לשם גבוה כשר - הקרבן הנוכחי מחלל את הקרבן. ואפשר שיש עוד רב
  ואינו מרצה.

ימּו ,טו)כב ' אמרוי( ת ֲאֶׁשר־ָיִר' שמעון אחי עזריה מדובר בקרבן שנוי קדש של הקרבן לשם קרבן הגבוה (המורם) בקדושתו  לשיטת – ֵא+
רש"י [ם הקרבן הנוכחי אינו מחלל את הקרבן, אפשר שמרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב מלמד ע"פ מש

הבכור והמעשר ששחטן לשם שלמים כשרים ואין מרצין רישא קדשים קלים ששחטן לשם קדשי קדשים  - ומדסיפא  ,ב]זבחיםיא[
  .נמי כשרין ואין מרצין קאמר

ימּו ֵא+ת ,טו)כב ' אמרוי( לשיטת שמואל מדובר בתרומה שהופרשה ובטבל שמכיל תרומה ועתיד להתרם. אפשר שמרכא  – ֲאֶׁשר־ָיִר'
טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב מלמד על התרומה שהופרשה כבר. ואילו [רמב"ן] למד שפסוק זה מדבר בתרומה 

  שהופרשה והפסוק הבא מדבר בתרומה שבטבל.
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים  אריה ויהודית זצ"לנדר יצחק לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר ס

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  ה֤פךמרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

שממעטים חלק קבוצה  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר עם הלכה לא שוה לפרטיה;קבוצה  -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקף; ענין מסויםמ מפרטיה

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ֗ביער; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  נה֩ קט-תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

  )ט(התשע",א ויקרא אמר כא 1.9

  

ם ֱאCֵהיֶה)ם : ו,ר כאמא אויקר ּו ֵׁש' א ְיַחְּלל! �ֹ ם ְול ֵהיֶה! �Cְהיּו3 ֵלא ים ִיֽ   ְקֹדִׁש֤

 ֶאת  ֶדׁש׃   -ִּכי יּו ֹקֽ ם ְוָה+ ם ַמְקִריִב' ' ֶלDֶחם ֱאCֵהיֶה9ם ֵה+ י ה�   ִאֵּׁש�

ם  )(וי' אמר כא,ו ֵהיֶה! �Cְהיּו3 ֵלא ים ִיֽ קטן מלמד על שני לימודים, מהפך פשטא מלמד - זקף, קטן במלה אחת- מהפך פשטא מונח זקף –ְקֹדִׁש֤

ְהיּו3  ]"ירש[שלא רק מעצמם אלא גם כפ' (לימוד א)שלפחות אחד מן הלימודים יוצאת מפשט הכתוב,  ים ִיֽ בית  לעל כרחם יקדישום. ְקֹדִׁש֤

ְהיּו3 מדלא כתיב קדושים הם אלא  ]אות ל ח"שפת[. [תו"כ] דין בכך ים ִיֽ    :משמע על כרחםְקֹדִׁש֤

ן  ,יא)לו ' מסעיבמ(לשרש "היה" במשמע על כרחם להשוואה  גמאדו ד ִלְבֵנ֥י דֵֹדיֶה֖ ה ְּב֥נֹות ְצָלְפָח֑ ה ְוָחגְָל֧ה ּוִמְלָּכ֛ה ְונָֹע֖ ינָה ַמְחָל֣ה ִתְרָצ֗ ַוִּתְהיֶ֜
ינָה  )לו,יא במ' מסעי( ְלנִָׁשֽים: ד... ַוִּתְהיֶ֜ , נתנה להן רשות להנשא לטוב ]ב''ב קכ[בבלי ע''פ  טט, בהוויתן - ותהיין  ]רש''י[ – ְּב֥נֹות ְצָלְפָח֑

שבט מנשה הגיש הבירור של בעיניהן, והן בחכמתן הבינו שטוב יהיה למנוע מחלוקת בתוך שבטן ומשפחתן ובפרט שמן הסתם ב''ד 
ינָה  )לו,יא עיבמ' מס(  - שבטן, צמצמו בחירתן מאד של ב''ד ללעניין ירושת הבת למשה רבנו, וכביכול בעל כרחן, מתוך כבוד  ... ַוִּתְהיֶ֜

ן ְלנִָׁשֽים   בלבד.  ִלְבֵנ֥י דֵֹדיֶה֖

ינָה( קדושים מעצמם שלא יכריחו אותם ב''ד בהכרח לזה ודרש מדכתיב ברישא דקרא תהיו - קדישין בגופיהון  ]ת''י[פי'    . )ַוִּתְהיֶ֜

ה  ,יא)לו ' מסעיבמ( ינָה ַמְחָל֣ה ִתְרָצ֗ , שקדשו עצמן , כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו או על הכלל כולוגרש מונח רביע-זלאא –ַוִּתְהיֶ֜

  מעצמן כדי שבי"ד לא יכריחו אותן.

ם )(וי' אמר כא,ו ]מלבי"ם[ ֵהיֶה! �Cְהיּו3 ֵלא ים ִיֽ משמש על תחלת ההוי' ועל הקיום, ולכן תהי' מורה תמיד העיכוב  "היה"כי פעל  ְקֹדִׁש֤

ְהיּו3 ְקֹדִׁש֤ (כמ"ש באה"ש ס' תר), ופה שנכפל  ֶדׁש... ים ִיֽ יּו ֹקֽ   :, ע"כ שבא הפעל השני על הקיום שישארו קדש בכל אופןְוָה+

  

אפשר שהלימוד השני הוא בפשט שהכהנים הם שליחי ה' וצריכים להיות זמינים לעבודה בכל עת, לכן חייבים להקפיד על  )ב(לימוד 
  קדושתם (ראה להלן)

הְ  )(וי' אמר כא,ו ]תורה תמימה[ ים ִיֽ , ואיזהו איסור לח)כלל אמרו ביבמה, כל שאסורה איסור קדושה חולצת ולא מתייבמת – יּו3 ְקֹדִׁש֤
קדושה, אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט, ממזרת ונתינה לישראל ובת ישראל לנתין ולממזר, ואמאי קרי להו איסור 

ְהיּו3 קדושה דכתיב  ים ִיֽ לט)ְקֹדִׁש֤
  :[יבמות כ' א'] 

ובכל אלו אין בגופן איסור ערוה וקורבה ורק משום קדושת יחוס משפחה. והא דכלל כאן אלמנה לכה"ג אף  לט] הערה תורה תמימה[
דפסוק זה איירי בכהנים הדיוטים, הוא משום דגם בכה"ג כתיב (פ' ט"ו) כי אני ה' מקדשו, והא דכלל גם ממזרת ונתינה לישראל 

ל צ"ל דסמך על מה שמצינו בכ"מ בתורה שקרא הקדוש ברוך הוא לישראל מטעם איסור קדושה, אף על פי דלא איירי כאן בישרא
קדושים, כמו קדושים תהיו, והתקדשתם, וכדומה, ולכן מדאיירי כאן בענין קדושה כולל גם קדושת ישראל במה דשייך בהו בעניני 

  :משפחה. וע"ע מענין דרשה זו לקמן ס"פ בחקתי בפסוק אלה המצות

  

ּו א ְיַחְּלל! �ֹ   קטן מלמד על שני לימודים, וללא טעם מהפך אלו לימודים בפשט- , זקףקטן-ח זקףמונ -  ְול

ְהיּו3 ) (וי' אמר כא,ו תלמוד לומר - והתניא: אזהרה ליוצק ובולל מניין ...  ]בבלי סנהדרין פג, א[ (לימוד א) ים ִיֽ ּו...  ְקֹדִׁש֤ א ְיַחְּלל! �ֹ  –! ְול

 ]א,יד רמ"ה מסכת סנהדרין פג[ .טעמי המקרא הנסמכים על המלים)ב ן זה מרומזטט: אפשר שדרבנ( מדרבנן, וקרא אסמכתא בעלמא (וזה)
יהָ  ְויַָצְקּתָ֥  ,ו)ב 'וי( איתיביה היוצק את השמן על המנחה דכתיב ֶמן ָעֶל֖ ֹ֛  ),הב 'וי( והבולל את הסלת דכתיב ָׁש֑ ֶמן ְּבלּוָל֥ה ֶלתס ה ַבֶּׁש֖  ...:ִתְהֶיֽה ַמָּצ֥

ומתמהינן כיון דאמרת דמקטיר בטומאה לאו בלחוד הוא דמיחייב מכלל דיוצק ...  יש אחריו עבודהפטור דלא מיחייב כרת על דבר ש
) (וי' אמר כא,וובולל כי איצטריך למפטרינהו אפי' מלאו גרידא נמי פטרינהו והא תניא אזהרה ליוצק ובולל בטומאת הגוף מנין ת"ל 

ְהיּו3  ים ִיֽ ּו...  ְקֹדִׁש֤ א ְיַחְּלל! �ֹ  ְוִיָּנֽ ְזרּו3  ב),ב(וי' אמר כדהא כתיב  (עבודה מסיימת סדרה של עבודות שעליה נענשים)לעבודה תמה  אם אינו ענין ְול

י ל ִמָּקְדֵׁש֣ א ְבֵנֽי־יְִׂשָרֵא֔ +ֹ ּו ְול ם ְיַחְּלל' י ֶאת־ֵׁש֣ תנהו ענין לעבודה שיש אחריה עבודה. ומפרקינן התם מדרבנן בעלמא הוא וקרא  ָקְדִׁש֑
  .אסמכתא בעלמא

  

 תלמוד - טבול יום ששימש. מנלן? דתניא, רבי סימאי אומר: רמז לטבול יום שאם עבד חילל מניין ...  ]בבלי סנהדרין פג,ב[ )ב(לימוד 
ּו) (וי' אמר כא,ו לומר א ְיַחְּלל! �ֹ ם ְול ֵהיֶה! �Cְהיּו3 ֵלא ים ִיֽ ו ענין תניה -  ְויִָּנֽזְרּו֙  ,ב)כב ' אמרוי(-מאם אינו ענין לטמא ששימש, דנפקא לן , ְקֹדִׁש֤

  .לטבול יום ששימש

ְהיּו3 ) (וי' אמר כא,ו וטבול יום ששימש מנא לן דכתיב ]ב,יד רמ"ה מסכת סנהדרין פג[ ים ִיֽ ּו...  ְקֹדִׁש֤ א ְיַחְּלל! �ֹ גבי פרשת טומאה כתיב  ְול

ְהיּו3 שהזהירם הכתוב שלא ליטמא למתים וכתיב בתריה  ים ִיֽ ּו...  ְקֹדִׁש֤ א ְיַחְּלל! �ֹ לטמא ומאה אם אינו ענין כלומר שלא ישמשו בט ְול
  :ששימש תנהו לטבול יום ששימש

  
ּו) (וי' אמר כא,ו א ְיַחְּלל! �ֹ ם ְול ֵהיֶה! �Cְהיּו3 ֵלא ים ִיֽ הקש כעין בתפקיד  (כאן בין סלוק ... אתנח)קטן בין שני קיסרים -פעמיים זקף -  ְקֹדִׁש֤

 דה., ולמנוע טבול יום מעבולהורות להפרישם לקדושה על כרחם בכל מצוות התורה

ם ֵהיֶה! �Cכעין מידה ריבה וריבה את הכל (ירושלמי חלה פ"א, ביכורים פ"א, פסחים פ"ב), וכעין מידה קטן במלה אחת, -מונח זקף -  ֵלא
  מדבר שנאמר במקצת ונוהג בכל. י"ח מל"ב מידות של רבי אליעזר ברבי יוסי הגלילי,

. לכן הם חייבים לשמור על קדושתם ולא שליחי ישראל )ה'(שליחי  רחמנאשליחי  כהנייט,א] [קידושין כג,ב] ד בבלי יומא[- בנדרש 

זרוע של ימין, והלחיים, זה כדי להיות זמינים לבצע שליחות ה' בכל עת שיקראו לכך. כגון אכילת תרומה טהורה, אכילת בכור, קבלת 
  ).ספרי דברים פרשת שופטים פיסקא קסה( לחי התחתון, והקבה כמשמעה

םהלן על הסיפא של הפסוק תבנית הטעמים של ל [קרבן אהרן]ולפי  ֵהיֶה! �Cעשויה לרבות גם את קטן במלה אחת, - מונח זקף -  ֵלא
  הכהנים בעלי המומים להקפדה על קדושתם.

  

א־יקרחה ִיְקְר֤חּו ָקְרָחה3  ,ה)כאאמר  'וי( ]27"ת ובש 89ע' פתרון תורה פרשת אמור [ועוד הקש לכלל ישראל למוכנות בעבודת ה'.  ֹֽ  ל

ם  )ו,כאאמר  'וי(' ווג ֵהיֶה! �Cְהיּו3 ֵלא ים ִיֽ מיכן היה פינחס בן יאיר אומ' זריזות מביאה לידי נקיות, נקיות מביאה לידי טהרה, ' ווגְקֹדִׁש֤
חסידות,  ידיל ביאהמ דשהק וחטהרה מ' לידי קדושה, קדושה מ' ל' ענוה, ענוה מ' לידי יראת חט, יראת חט' מ' לידי רוח הקדש, ר

 ,תחיית המתים, תחיית המתים מביאה לידי זכור לטוב ידיל ביאהמחסידות 
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים  אריה ויהודית זצ"לנדר יצחק לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר ס

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  ה֤פךמרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

שממעטים חלק קבוצה  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר עם הלכה לא שוה לפרטיה;קבוצה  -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקף; ענין מסויםמ מפרטיה

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ֗ביער; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  נה֩ קט-תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

  


 ֶאת...  )(וי' אמר כא,ו ֶדׁש׃   -ִּכי יּו ֹקֽ ם ְוָה+ ם ַמְקִריִב' ' ֶלDֶחם ֱאCֵהיֶה9ם ֵה+ י ה�   ִאֵּׁש�


 ֶאת) (וי' אמר כא,ו] ספרא אמור פרשה א תחילת פרק א[ ם וְ -ִּכי ם ַמְקִריִב' ' ֶלDֶחם ֱאCֵהיֶה9ם ֵה+ י ה� ֶדׁשִאֵּׁש� יּו ֹקֽ להגיד מה גרם, הם  ָה+
  .לרבות בעלי מומיםוהיו קודש  מקריבים לא הלוים


 ) (וי' אמר כא,ו שנה. והעבודות מרומזות  20תרסא בתפקיד שיעור מדאורייתא שתי שערות לכהן להיות ראוי לעבודה, מרבנן מבן  – ִּכי
  בכעין כלל ופרט הכתוב אחריו, כפי שמוסבר להלן.

  כשר בכהנים פסול בלוים, כשר בלוים פסול בכהנים:  מתני'.] [בבלי חולין כד,א
במומין כשרים, בשנים פסולים; נמצא כשר בכהנים פסול בלוים, כשר  - במומין פסולים, בשנים כשרים, לוים  - : כהנים ת"ר. גמ'

בו; בן לוי מבן שלשים ועד בן כשר לעבודה, ומומין פוסלין  כהן משיביא שתי שערות עד שיזקיןת"ר: .....  בלוים פסול בכהנים.
באהל מועד שבמדבר, אבל בשילה ובבית עולמים אין נפסלין אלא בקול. א"ר יוסי:  - חמשים כשר לעבודה, ושנים פוסלין בו; בד"א 

  מאי קרא? 
ֶאָחד יַויְהִ֣  (דהי"ב ה,יג) [בבלי חולין כד,ב] ים למחצצרים ְכ֠ ים ַלְמַחְּצִר֨ ֲרִר֜ ֹֽ יעַ  ְוַלְמׁש ד ְלַהְׁשִמ֣ עד שיזקין. עד כמה? אמר רבי אלעא  (כהן): קֹול־ֶאָח֗

ם ִמּֽזְַרֲעW֞  יׁשאִ֣  (וי' אמר כא,יז)ת"ר:  . ..........אמר ר' חנינא: עד שירתת קטן פסול לעבודה ואפי' תם,  (כהן)מכאן אמר רבי אלעזר:  -  ְלדֹרָֹת֗
. איכא דאמרי: הא רבי היא, שיהא בן כ'ן אותו לעבוד עד מאימתי כשר לעבודה? משיביא שתי שערות, אבל אחיו הכהנים אין מניחי

עבודתו  - ואפי' פסול דרבנן לית ליה ואיכא דאמרי: רבי אית ליה פסול מדרבנן, והא רבנן היא, ולכתחלה הוא דלא, אבל דיעבד 
  כשרה: 

  

י-ֶאת) (וי' אמר כא,ו ' ִאֵּׁש�   אחריו שיהיה ראוי לכל אחת מהעבודות,קדמא ואזלא, כעין כלל לכהן להיות ראוי לעבודה ופרטיו  – ה�

םשלכך עשויה לרמז תבנית הטעמים של  ם ַמְקִריִב' דרגא תביר מרכא טפחא. התבנית הזאת מרמזת לשתי  – ֶלDֶחם ֱאCֵהיֶה9ם ֵה+
ם הלכות. (הלכה א) בתבנית המלאה בתפקיד כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חלה אותה הלכה, אלו כל אחת מהעבודות של הכהני

םבמקדש ובגבולין ולמתנות כהונה. (הלכה ב) אפשר כי תבנית הטעמים של  ם ַמְקִריִב' תביר מרכא טפחא מחלקת  – ֱאCֵהיֶה9ם ֵה+
- וממעטת הכהנים שידיהם או שאר איבריהם מרתתים ומרבנן הכהנים לא הניחו לכהן צעיר לעבוד עד שימלאו לו עשרים שנה. ומ

  עבודות שלא נצטוו עליהם. לאסור  ]כלל ח [עמודי אש סימן ד

י ה� -ֶאתאפשר שמרבנן תבנית הטעמים של  כגון כיבוד  ]כלל ח [עמודי אש סימן דשע"פ קדמא ואזלא בתפקיד כעין כלל  – 'ִאֵּׁש�


 ועוד טעם תרסא במלת  .הכהנים תמימים ובעלי מום ולהיות ראשונים לכל דבר שבקדושה שזה מרבנן מפני השלום עשוי להיות  ִּכי
בעל בחינה נעלה כעין מחיצה להקפיד על יחוס האשה שנושאים בנישואיהם. והמקורות הבאים למדו על מה שכהנים יקפידו בתפקיד 

  מפסוקים סמוכים.


 ) (וי' אמר כא,ווהוא שסמך לזה ...  ]ספר מלמד התלמידים פרשת אמור[ ם ֱאCֵהיֶה)ם ִּכי ּו ֵׁש' א ְיַחְּלל! �ֹ ם ְול ֵהיֶה! �Cְהיּו3 ֵלא ים ִיֽ -ֶאתְקֹדִׁש֤
' ֶלDֶחם ֱאCֵהיֶה9ם ֵה+  י ה� ֶדׁש׃ִאֵּׁש� יּו ֹקֽ ם ְוָה+ כי זה היתה הכונה למנוע העבודות שפשטו וליחד אותם לשם לבדו ולהתכפר  ם ַמְקִריִב'

בעבודתו בלבד. וכן צריך שיתקדשו בנשואין להתעורר גם כן על האשה הדבקה להם שתהא נבדלת ומיוחדת משאר הנשים בכל 
ֹ֥  ,ז)(וי' אמר כאהר בכל מצות הגוף והוא שאמר סמוך למצות דרכיה והוא שיהיה נז  ִּכֽי־ֶאת־ֶלֶ֥חם ֹוְוִקַּדְׁשּ֔ת  ,ח)(וי' אמר כא :ֵלאNָהֽיו ֖הּוא ׁשִּכֽי־ָקד

Wי יב ֣הּוא ֱאNֶה֖   .ַמְקִר֑

ּו ֵׁש' ) (וי' אמר כא,ו] תפארת שלמה ויקרא פרשת אמור[ א ְיַחְּלל! �ֹ ם ְול ֵהיֶה! �Cְהיּו3 ֵלא ים ִיֽ 
 ֶאתְקֹדִׁש֤ ' ֶלDֶחם -ם ֱאCֵהיֶה)ם ִּכי י ה� ִאֵּׁש�
ֶדׁש׃ֱאCֵהיֶה9ם ֵה+  יּו ֹקֽ ם ְוָה+ יW ִּכֽי־ֶאת־ֶלֶ֥חם ֹוְוִקַּדְׁשּ֔ת ,ח) (וי' אמר כאואח"כ נאמר עוד ם ַמְקִריִב' יב ֣הּוא ֱאNֶה֖ [ ָקדֹׁש֙  ַמְקִר֑ . הנ"ל לרמז ִיְֽהיֶה־ָּל֔


 ֶאת) וי' אמר כא,ו(בכפל הכתובים הללו בלשון אחד. דהנה תחלה אמר  ' -ִּכי י ה� הוא רומז לחכמה כמבואר בזוהר הקדוש. לחם ִאֵּׁש�
הוי' אדנ"י הם מקריבין ומיחדין כל העולמות מבחי' או"א עד סוף כל דרגין. ואח"כ  (ביחד)גימט' ג' הויו"ת ע"ח. אלהיה"ם גימ' צ"א 

יWגימט' מזל"א  ֶלֶ֥חםאמר וקדשתו כי אם  [ ָקדֹׁש֙ ם אדנ"י עם הכולל. גימט' ס"ו גימ' ש ֱאNֶה֖ שימשוך הקדושה והשפעה לשם  ִיְֽהיֶה־ָּל֔
[-אדנ"י ו   :שתלך ההשפעה אל בנ"י. אמן ִיְֽהיֶה־ָּל֔

  
  ]קרבן אהרן אמור פרשה א תחילת פרק א אות ו[

ֶדׁש...  יּו ֹקֽ ְהיּו3  )ו,כא( קרא יתרא, דכבר אמר. ְוָה+ ים ִיֽ ְהיּו3  ועוד דברישא אמר ,ְקֹדִׁש֤ יּו וכאן אמר, לעתיד ִיֽ ולזה אמרו שירצה להודיע , ְוָה+

ֶדׁש-מה גרם אם נטמא, והוא ש יּו ֹקֽ ְהיּו3  קודם שנטמא ועכשיו לא יהיו, וע"י הפסוק ָה+ ים ִיֽ ֶדׁש-וכו' יראה ש ְקֹדִׁש֤ יּו ֹקֽ בהקריבם ואם  ָה+
  .יטמאו יגרמו להסיר מהם הקדושה

ֶדׁש יּו ֹקֽ םֶלDֶחם  לרבות בעלי מומין. דקרא הכי משמע, ָה+ ם ַמְקִריִב' ֶדׁש- והם הכהנים התמימים וגם לאותם ש, ֱאCֵהיֶה9ם ֵה+ יּו ֹקֽ , ָה+

ועכשיו אינם קדש לפי שנעשו בעלי מומים הם גם הם, אף על פי שאינם מקריבים הם בכלל אזהרה זו, ואף על גב דכבר נראה דריבה 
ן )א,כא( בעלי מומין לעיל מאומרו �י ַאֲהֹר) לא מּיעט הבעלי מומים, כמו שמיעטנו אותם בני אהרן א לומר שכבר אמרנו שאין זה אל, ְּבֵנ

םראה לעיל הסבר לתבנית הטעמים של מלת  .במקום אחר כמו שביארנו למעלה, אבל לא ריבה אותם, וקרא דא אתא לרבות ֵהיֶה! �Cֵלא .  

  

יויקרא אמר כא,ח:  ֹו ִּכֽ ַּדְׁשּת! יב-ֶאת-ְוִק� ּוא ַמְקִר) יW ה� ְהֶיהָקדֹ         ֶל+ֶחם ֱאCֶה' ם׃-ׁש3 ִיֽ ' ְמַקִּדְׁשֶכֽ ֹוׁש ֲאִנ+י ה' י ָקד! � ִּכ�   ָּל!
ֹו  ]אור החיים[ ַּדְׁשּת! תבא הסברא לומר כי כל עוד שיש כהנים שלמים וכן רבים המספיקים להקריב אין חיוב לכוף, לזה אמר לשון  - ְוִק�

  יחיד שאפילו על אחד מהם יקפיד לעשות כמשפט הזה:
ֹו ]"ירש[ ַּדְׁשּת!   .לא רצה לגרש הלקהו ויסרהו עד שיגרש. על כרחו, שאם ְוִק�

ֹו  ַּדְׁשּת! קטן במלה אחת, כעין מוקדם והוא מאוחר בענין. הענין המוקדם הוא היות הכהן קדוש מלידה, והענין המאוחר חובת - קדמא זקף - ְוִק�
  בית דין לשמור על קדושת הכהן.

ְהֶיה ֹוׁש-ָקֹדׁש3 ִיֽ י ָקד! � ִּכ� -כ הקשכעין בתפקיד  (כאן סלוק ... אתנח) קטן בין שני קיסרים- ים זקףקטן. פעמי-קטן מונח זקף- פשטא זקף -  ָּל!
ראשון בהפרשת תרומה,  ומזה הרחבה לדברים אחרים כגון: .נהוג בו קדושה לפתוח ראשון בכל דבר, ולברך ראשון בסעודה ]רש"י['פ

  .וות התורה ובנסיבות שונותראשון לקריאת תורה, הולכים ראשונים בהרחבת העיר, כנראה להורות להיות ראשון בכל מצ
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים  אריה ויהודית זצ"לנדר יצחק לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר ס

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  ה֤פךמרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

שממעטים חלק קבוצה  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר עם הלכה לא שוה לפרטיה;קבוצה  -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקף; ענין מסויםמ מפרטיה

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ֗ביער; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  נה֩ קט-תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

  (התש"פ)ויקרא אמר כא,א  1.10

  

ם ָּכלויקרא אמר כב,ג:  ֵתיֶכ� ם ְלֹדֹר� ר ֲאֵלֶה� יׁש׀ ֲאֶׁשר-ֱאֹמ� ם ֶאל-ִיְקַר�ב ִמָּכל-ִא� יׁשּו ְבֵנֽי-ַזְרֲעֶכ� ר ַיְקִּד֤ ה! -ַהֳּקָדִׁשים3 ֲאֶׁש� 3 ַלֽ ' ִיְׂשָרֵאל
וא Dֶפׁש ַהִה9 ה ַהֶּנ Tיו        ְוִנְכְרָת( ֹו ָעָל 'י ֲאִנ+י הֽ  ְוֻטְמָאת'   '׃ִמְּלָפַנ

 -הקומץ, והלבונה, והקטורת, ומנחת כהנים, ומנחת כהן משיח, ומנחת נסכים  מתני'. ]א]דף י,חטאת העוף [ - ,מ"טב"בבלי מעילה פ[
הוכשר ליפסל בטבול יום ובמחוסר כפורים ובלינה, וחייבין עליו משום נותר ומשום טמא,  - מועלין בהם משהוקדשו, קדשן בכלי 

כיון  - כל שיש לו מתירין אין חייבין עליו משום פיגול ונותר וטמא עד שיקריבו מתירין, וכל שאין לו מתירין  זה הכלל:גול אין בה. ופי
  שקידש בכלי, חייבין עליו משום נותר וטמא; ופיגול אין בה. 

ירין; ודין הוא, ומה פיגול שהוא בידיעה מה"מ? דת"ר: יכול אין חייבין משום טומאה אלא בדבר שיש לו מת ב] גמ'.,יבבלי מעילה [
בשתי ידיעות, וקרבנו  (ראה רמב"ם להלן) שהיאאין חייבין אלא על דבר שיש לו מתירין, טומאה  -אחת, וקרבנו קבוע, ולא הותר מכללו 

ם ,ג: ויקרא אמר כבאינו דין שלא יהא חייב אלא על דבר שיש לו מתירין? תלמוד לומר  - עולה ויורד, והותרה מכללה  ר ֲאֵלֶה� ֱאֹמ�
ם ָּכל ֵתיֶכ� יׁש׀ ֲאֶׁשר-ְלֹדֹר� ם -ִיְקַר�ב ִמָּכל-ִא� יׁשּו ְבֵנֽי-ֶאלַזְרֲעֶכ� ר ַיְקִּד֤ ה! -ַהֳּקָדִׁשים3 ֲאֶׁש� 3 ַלֽ י ִיְׂשָרֵאל 'י ֲאִנ+ וא ִמְּלָפַנ Dֶפׁש ַהִה9 ה ַהֶּנ Tֹו ָעָל)יו        ְוִנְכְרָת ' ְוֻטְמָאת'

אמר רבי אלעזר: וכי יש נוגע שהוא חייב? הא ִיְקַר�ב -ֲאֶׁשרתלמוד לומר  - עליהן מיד ; יכול יהו חייבין בכל הקדשים הכתוב מדבר '׃הֽ 
  .הדרן עלך חטאת העוףאינו חייב עד שיקדש בכלי.  -אינו חייב עד שיקרבו מתירין, וכל דבר שאין לו מתירין  - כיצד, כל דבר שיש לו מתירין 

ם-ִיְקַר�ב ִמָּכל- ֲאֶׁשר )(וי' אמר כב,ג ס"ת טמא' מקדש'  – ֲאֶׁשרהרב פרל א"מ: ונח רביע בתפקיד לפחות ארבעה אופני שכחה (מ – ַזְרֲעֶכ�
  .)שילוב של שלושתם ו/או בשר'

שינוי יש בשגגת טומאת מקדש וקדשיו מה שאין כן בשאר כריתות, שכל הכריתות כיון ששגג ונודע  ]רמב"ם שגגות פי"א,ה"א[ שהיא
אינו מביא קרבן עולה ויורד  בטומאת מקדש וקדשיובתחילה הרי זה חייב חטאת, אבל  לו בסוף שחטא אף על פי שלא היתה לו ידיעה

עד שתהיה לו ידיעה לטומאה וידיעה לקודש או למקדש בתחלה וידיעה לטומאה וידיעה לקדש או למקדש בסוף והעלם בינתיים, 
אכל או שנכנס, ושקודש היה זה שאכלו או כיצד נטמא ונכנס למקדש או אכל קודש, ואחר כך נודע לו שנטמא ושהיה טמא בשעה ש

  מקדש היה זה שנכנס לו, הרי זה פטור מקרבן
  עד שידע שנטמא [ושזה קודש] ושזה מקדש קודם שיכנס או קודם שיאכל, כיצד  

 ונכנס למקדש או אכל קודש, ושכח שנטמא נעלמה ממנו הטומאהנטמא וידע שנטמא וידע שזה מקדש ושזה קודש, ואחר כך (טט: א) 
   )נודע לו שהיה טמא אח"כו(והוא יודע שזה מקדש ושזה קודש, 

  והוא יודע שהוא טמא ונכנס או אכל,  ושכח שזה מקדש או שזה בשר קודשאו ששגג ) ב(טט: 
ונכנס או אכל ואחר כך נודע לו דברים שנתעלמו ממנו, הרי זה  שכח שנטמא ושכח שזה בשר קדש ושזה מקדשאו ששגג או ) ג(טט: 

, ומניין שדין שגגת מקדש (בשלושה המצבים לעיל יש מקדש ויש קודש, לכן שש) משש מחלוקות אלובן עולה ויורד בכל צד וצד מביא קר
ת ֲעׂשָֹתּהַּב֠  )ד,כז 'וי(וקדשיו כך הוא, שהרי בשאר שגגות נאמר  ר' ה֛  ִמִּמְצֹ֧ות ַאַח֨ ינָה ֲאֶׁש֥ ע ֹו֚א  ,כח)ד 'וי( ָאֵׁשֽם:וְ  Nא־ֵתָעֶׂש֖ יואֵ  הֹוַד֣ ר ַחָּטא֖תֹו ָל֔  ֲאֶׁש֣

א ּנּו םְונְֶעלַ֣  ,ב)ה' וי(, כיון שידע בסוף אף על פי שלא ידע בתחילה, ובטומאת מקדש וקדשיו נאמר ָחָט֑ א ְו֥הּוא ִמֶּמ֔ מאחר שנאמר  :ְוָאֵׁשֽם ָטֵמ֖
ע ּואְוה֥  ,ג)ה 'וי(ונעלם ממנו מכלל שהיתה שם ידיעה בתחילה ונאמר  הוא צריך ידיעה בתחילה וידיעה בסוף הא למדת ש :ְוָאֵׁשֽם יַָד֖

  .והעלם בינתיים

ם )ג,אמר כב 'וי( ר ֲאֵלֶה�   המשנה הבאה: פתיחתבהמובאים  , בתפקיד לפחות ארבעה דברים,מונח רביע – ֱאֹמ�

מועלין בהם  -הקומץ, והלבונה, והקטורת, ומנחת כהנים, ומנחת כהן משיח, ומנחת נסכים  מתני'.,מ"ט] ב"מעילה פ [משנה
  הוכשר ליפסל בטבול יום ובמחוסר כפורים ובלינה, וחייבין עליו משום נותר ומשום טמא, ופיגול אין בה. - וקדשו, קדשן בכלי משה

ם ,ג)אמר כב 'וי( ֵתיֶכ� ' במ( על [רשב"ם שם]- ו ]בבלי בבא בתרא קכ,א[, ראה (א) כעין שוויוןקדמא ואזלא במלה אחת,  -  ְלֹדֹר�

אבות העומדים בסיני ובנים שיהיו בא"י  משווה הענין ,)ה,כב (וי' אמר- וגם ב ,התשע"זו בשנת בנות צלופחד שהבאנ לו,ו) מס'
וממנה לומד לכל המצוות שלא נאמר בהן לאבות או לבנים שהם  למצווה זאת של אזהרת הכהנים שלא יטמאו הקדשות ישראל.

  לכל הדורות 

ם )ג,אמר כב 'וי( (ב) כעין כלל ֵתיֶכ� זה   ,מ"ט]ב"מעילה פ [משנההמשך לכעין כלל כלשהו כא במלה אחת, רמז קדמא ואזל – ְלֹדֹר�
כיון שקידש בכלי,  -: כל שיש לו מתירין אין חייבין עליו משום פיגול ונותר וטמא עד שיקריבו מתירין, וכל שאין לו מתירין הכלל

  חייבין עליו משום נותר וטמא; ופיגול אין בה.

אמר רבי אלעזר: וכי יש נוגע ִיְקַר�ב -ֲאֶׁשרתלמוד לומר  -  מיד; יכול יהו חייבין עליהן תוב מדברבכל הקדשים הכב] ,יבבלי מעילה [- ב
אינו  - עד שיקרבו מתירין, וכל דבר שאין לו מתירין משום טומאה)  רש"י:( אינו חייב - שהוא חייב? הא כיצד, כל דבר שיש לו מתירין 

  עד שיקדש בכלי. משום טומאה)  רש"י:( חייב

והאי יקרב משמע נגיעה דבנגיעה לחודה מחייב דכי יגע (ויקרא יא) מתרגמינן  – ִיְקַר�ב-ֲאֶׁשרתלמוד לומר  ]ב,מעילה י בבלי רש"י[

 (שתענש בכרת) דמשמע נגיעה בעלמא לא משמע נגיעה ִיְקַר�ב-ֲאֶׁשרארי יקרב ואמר ר"א וכי יש נוגע שהוא חייב כרת א"כ למה נאמר 

ר שאין לו מתירין עד שיקדש בלכל ד(או  ליו משום טומאה עד שיכשר ליקרב דהיינו עד שיקרבו מתיריןאלא הכי משמע דאינו חייב ע

יׁש׀ ֲאֶׁשר- ָּכל )ג,אמר כב 'וי( ]רש"י[ובחומש פ' .)בכלי אין קריבה זו אלא אכילה, וכן מצינו שנאמרה אזהרת אכילת קדשים  - ִיְקַר�ב -ִא�
ואי אפשר לומר שחייב על  סיב ד), אזהרה לאוכל. ולמדוה רבותינו מגזירה שוה.בטומאה בלשון נגיעה בכל קדש לא תגע (ויקרא 

כא) שתי כריתות זו אצל זו, ואם על הנגיעה חייב לא הוצרך לחייבו  -הנגיעה, שהרי נאמר כרת על האכילה בצו את אהרן (ויקרא ז כ 
, משיכשר לקרב, שאין חייבין עליו משום ִיְקַר�במר על האכילה, וכן נדרש בתורת כהנים וכי יש נוגע חייב, אם כן מה תלמוד לו

רוצה לומר אינו חייב אלא אם כן קרב דבר המתיר את הקרבן באכילה דהיינו  ]ח אות ע"שפת[     . עטומאה, אלא אם כן קרבו מתיריו
  (שבועות ז א): לפרט וכו'כבר נדרשו במסכת שבועות אחת לכלל ואחת  ,פואם תאמר שלש כריתות בטומאת כהנים למה חלב וזריקת דם:

יו ְוֻטְמָא֖תֹו ,כ)ז ' צווי( ]ריב"א[ פרש"י בטומאת הגוף הכתו' מדבר וכו' ואזהרת טמא שאכל הטהור אינה מפורשת מן התורה אבל . ָעָל֑
 ודרשום רבותינו בשבועות אחד לכלל ואחד לפרט באוכלי קדשים בטומאת הגוףחכמים למדוה מגזירה שוה. שלש כריתות אמורות 

כדתניא פרק קמא דשבועות אמ' ר'  (עד כאן לשון רש"י) ואחד ללמד על קרבן עולה ויורד שאינה אלא על טומאת מקדש וקדשיו עכ"ל
יׁש׀ -ָּכל )ג,אמר כב 'וי(אחת בפרש' אמור אצל  (?)למה באדם טמא האוכל קדשיםאבהו ג' כריתות בשלמים למה. פרש"י ג' כריתות  ִא�

ם ַזְר -ִיְקַר�ב ִמָּכל-ֲאֶׁשר יׁשּו ְבֵנֽי-ֶאלֲעֶכ� ר ַיְקִּד֤ ה! -ַהֳּקָדִׁשים3 ֲאֶׁש� 3 ַלֽ ה  'ִיְׂשָרֵאל Tיו ְוִנְכְרָת( ֹו ָעָל וגו' ואמרי' במסכ' פסחים פרק ְוֻטְמָאת'

ראה בסוף ( שקדשן בכלי שרתאכילה הוא והא דנקט לשון קריבה במי' הראוי ליקרב כגון שטמא זה אכל קדשים ִיְקַר�ב ד' דהאי 

 כ),ז ' צווי(. ושתים מן הכריתות בפרשת צו. )],מ"טב"מעילה פ ולבונה וקטורת כמו שבראש [משנהשאינם נאכלים כמו עצים ם דברים הריב"א, ג

ל ֶפׁשְוַהּנֶ֜  ר ֲאֶׁשר־ּתֹאַכ֣ יו ְוֻטְמָא֖תֹו' ַלה֔  רֲאֶׁש֣  ַהְּׁשָלִמים֙  ִמֶּזַ֤בח ָּבָׂש֗ ה ָעָל֑ ֽ  כא),ז ' צווי(וגו' וסמיך  ְונְִכְרָת֛ ֶפׁש ִּכ ת ָאָד֙ם ֣אֹו׀ ְונֶ֜ א ְּבֻטְמַא֤ י־ִתַּג֣ע ְּבָכל־ָטֵמ֗
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים  אריה ויהודית זצ"לנדר יצחק לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר ס

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  ה֤פךמרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

שממעטים חלק קבוצה  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר עם הלכה לא שוה לפרטיה;קבוצה  -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקף; ענין מסויםמ מפרטיה

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ֗ביער; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  נה֩ קט-תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

ה ר ַל֑ה' ְונְִכְרָת֛ ים ֲאֶׁש֣ א ְוָאַכ֛ל ִמְּבַׂשר־ֶזַ֥בח ַהְּׁשָלִמ֖ ֶקץ ָטֵמ֔ ה ֚אֹו ְּבָכל־ֶׁש֣ ה ְטֵמָא֗ דפרש' אמור לפי שכלל ַהֳּקָדִׁשים3 -ֶאלאחת לכלל ההיא  ִּבְבֵהָמ֣
ת שבצו. ומדה זו נדרשת בתחלת הספר בדבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל וכו' כיצד כל הקדשים ואחת לפרט וכו' אחת משתים האחרו

יׁש׀ ֲאֶׁשר-ָּכל )ג,אמר כב 'וי(בפרשת אמור כתוב  ם -ִיְקַר�ב ִמָּכל-ִא� וכו' והלא מהאי קרא שלמים בכלל כל הקדשים היו יצאו בקרא ַזְרֲעֶכ�
ל ֶפׁשְוַהּנֶ֜  כ),ז ' צווי(דפרש' צו. מן  רּבָ  ֲאֶׁשר־ּתֹאַכ֣ להקיש שאר קדשים אליהם לומר מה שלמים מיוחדים שהם קדשי  ַהְּׁשָלִמים֙  ִמֶּזַ֤בח ָׂש֗

מזבח וחייבין עליו כרת משום טומאה אף כל קדשי מזבח יצאו קדשי בדק הבית שאין חייבין עליהם כרת משום טומאה. וא"ת ולמה 
רט ותשמע מה שלמים אין שאר קדשים לא ואף על פי שהן קדשי אין (לו) הפסוקין נדונין בכלל ופרט ולומר שאין בכלל אלא מה שבפ

מזבח. וי"ל משום שהפסוקים מרוחקים זה מזה והם כשני ענינים וכן מפורש במנחות פרק כל המנחות באות מצה. דהיכא שהפרט 
 דברים שאינם נאכליםנכתבה למרוחק מן הכלל נדון במדת דבר שהיה בכלל וכו'. ואחת פי' השלישי מן הכריתות האלו שהיא יתרה 

במיתת בית ( :כגון עצים של מערכה ולבונה וקטורת אם אכלו טמא הטמא בכרת. הכי מתני' והכי מיתפ' והכי פירש"י בפ"ק דשבועות
  )חושים, וכאן האוכל אולי רצה לטשטש חושיו לבונה משמשת כסם מטשטשדין 

  

יׁש׀ ֲאֶׁשר-ָּכל )ג,אמר כב 'וי( יׁשּו ְבֵנֽי-ֶאלם ַזְרֲעֶכ� -ִיְקַר�ב ִמָּכל-ִא� ר ַיְקִּד֤ ה! -ַהֳּקָדִׁשים3 ֲאֶׁש� 3 ַלֽ תבנית טעמים ארוכה המסתימת  – 'ִיְׂשָרֵאל
  קטן המרמז לשני קבוצות קדשים (א) שיש להם מתירין (ב) שאין להם מתירין.- בזקף

  לימוד תוכן הכתוב לפי קבוצה (א) קדשים שיש להם מתירין

יׁש׀ ֲאֶׁשר-ָּכל )ג,אמר כב 'וי(    -  ִיְקַר�ב-ִא�

שנכנס  קודם עד שתי ידיעות (א) שהוא טמא (ב) שזה מקדש או קודש,איש שלא היו לו  ביןמקף כבורר  -  ִא�יׁש-ָּכל )ג,אמר כב 'וי(
  (שאליו מתיחס הכתוב בהמשך)שנכנס או אכל  קודםבעל שתי הידיעות הנ"ל  וביןלמקדש או קודם שאכל 

ם-ִיְקַר�ב ִמָּכל- ֲאֶׁשר )(וי' אמר כב,ג ס"ת טמא' מקדש' בשר') או  – ֲאֶׁשרמונח רביע בתפקיד לפחות ארבעה אופני שכחה ( – ַזְרֲעֶכ�
  .]רמב"ם שגגות פי"א,ה"א[שילוב של שלושתם ע"פ 

יׁש׀-ָּכל )ג,אמר כב 'וי( [יאר הפסיק, הרב י"א -וה, "סדור שנחלק"מונח לגרמיה (מונח פסק), טעם פסק בכעין מידה י"א מל"ב מדות  – ִא�

יׁש׀ -ָּכל כ דריש"בתוִיְקַר�ב -יׁש׀ ֲאֶׁשרִא� -ָּכל (על) שפירא] מדלא כתיב כל איש מכל  ל מבאר "ז והמלבי"ם (הביא) לרבות זרִא�
(כעין מדה י"א מל"ב מידות סדור ק הוי כאן מאמר מחול כ"וא .איש)-זרעכם לא צמוד לכל-(שתו"כ למד זר בגלל שכל יקרב רזרעכס אש

יׁש׀ -ָּכלמפריד בין ְקַר�ב יִ -ֲאֶׁשרמדגיש כי  (טעם פסק)והמפסיק  שנחלק) ם-ִמָּכללבין ִא�   ַזְרֲעֶכ�
  ה העלם ידיעה והטמא עבר על טומאת מקדש וקדשיו ומתחייב כרת. בקריאה ללא פסק משמעות הכתוב שלא הי

יׁש׀-ָּכל )ג,אמר כב 'וי(קריאה עפ פסק מלמדת  (פסקה)  ) נעלמה ממנווהוא (מונח מרבה עוד תנאי ממעט –מונח לגרמיה (מונח פסק)  – ִא�

ו/או פסקה ממנו הידיעה שזה מקדש ו/או פסקה ממנו הידיעה שזה  לפני שנכנס טמא למקדש או לפני שאכל קודששהוא טמא הידיעה 
  היינו לפני שקרבו מתיריו. ִיְקַר�ב-ֲאֶׁשרקודש. ויתכן שההעלם קרה לפני 

ם הנאכלים ע"י אדם ו/או מזבח, ואכילה קדשים שאינם של אכילה מקדשימלת "אשר" מרבה "יקרב"  – ִיְקַר�ב-ֲאֶׁשר )ג,אמר כב 'וי(
   נאכלים בד"כ ע"י אדם אלא רק מזבח ופה נאכלו ע"י אדם.

לפני של אדם טמא ) =אכילהקריבה ( ביןבורר  קדשים שיש להם מתירין במצב (א)מצב, - כרבמקף  – ִיְקַר�ב-ֲאֶׁשר )ג,אמר כב 'וי(
 אכילה ביןקדשים שאין להם מתירין בורר  במצב (ב); (חלב וזריקת דם) תירי קרבןקריבה אחר הקרבת מ וביןשהוקרבו מתירי קרבן 

  ה של אדם טמא אחרי שקדשו בכליאכיל וביןשל אדם טמא לפני שקדשו בכלי 

  

ם-ִיְקַר�ב ִמָּכל-ֲאֶׁשר )ג,אמר כב 'וי( הסבר אחר ם שחלה עליהשהם מאכל מיני קדשים מונח רביע, בתפקיד לפחות ארבעה  – ַזְרֲעֶכ�
  ת מקדש וקדשיוטומא

וא ֵמַעֶּמֽיָה: כא),ז ' צווי( )טט: א( (ג) ]ספרא צו פרשה ט תחילת פרק טו[ ה ַהֶּנֶ֥פׁש ַהִה֖ ר ַל֑ה' ְונְִכְרָת֛ ים ֲאֶׁש֣ מה ת"ל לפי  ְוָאַכ֛ל ִמְּבַׂשר־ֶזַ֥בח ַהְּׁשָלִמ֖
ל ֶפׁשְוַהּנֶ֜  כ),ז ' צווי( שהוא אומר ר ֲאֶׁשר־ּתֹאַכ֣ והלא שלמים בכלל כל הקדשים היו, יכול אין חייבים כרת משום טומאה  ַהְּׁשָלִמים֙  ִמֶּזַ֤בח ָּבָׂש֗

ם ָּכל )ג,אמר כב 'וי( תלמוד לומר לרבות כל הקדשיםמניין  )בטט: (אלא על השלמים בלבד  ֵתיֶכ� יׁש׀ ֲאֶׁשר-ְלֹדֹר� ם -ִיְקַר�ב ִמָּכל-ִא� ַזְרֲעֶכ�
 כא),ז ' צווי( הנאכלים ליום אחד מנין ת"ל )טט: ג(ים לשני ימים [ולילה אחד] אין לי אלא כיוצא בשלמים מה שלמים מיוחדים הנאכל

ר טט: (אין לי אלא זבחי' העופות והמנחות  ֶזַ֥בח כא),ז ' צווי( עולה שאין שיריה נאכלים מנין ת"ל )טט: ד(אין לי אלא ששיריו נאכלים  ָּבָׂש֗

יׁש׀ ֲאֶׁשר-ָּכל )ג,אמר כב 'וי( נין תלמוד לומרשאינן מיני זבחים עד שאתה מרבה לוג שמן של מצורע מ )ה ם -ִיְקַר�ב ִמָּכל-ִא� -ֶאלַזְרֲעֶכ�
  .ַהֳּקָדִׁשים3 

רפשטא בודדת ואחריה טעם קדמא  – ַהֳּקָדִׁשים3 -ֶאל )ג,אמר כב 'וי(   , תבנית טעמים מיוחדת במינה.ֲאֶׁש�

  ים (כאן כל הקדשים)חלק מהקדשים ובין כל הקדשמקף כבורר בין  – ַהֳּקָדִׁשים3 -ֶאל )ג,אמר כב 'וי( 

  , בין שיש להם מתירין בין שאין להם מתירים, הלכה אחת לכל הקדשיםבתפקיד פשטא  – ַהֳּקָדִׁשים3 -ֶאל אפשר שהלימוד הוא

ר   למתנם בכלי שרת, האוכל אינו מתחייב כרת. קודםלהקרבת המתירין או  קודםקדמא נאכלו  – ֲאֶׁש�

  ין או שקדשו בכלי שרת, התחייב האוכל בכרת.שקרבו המתיראם נאכלו ע"י אדם טמא אחרי אבל 

יׁשּו ְבֵנֽי )ג,אמר כב 'וי(  ה! -ַיְקִּד֤ 3 ַלֽ יצאו קדשי בדק הבית שאין חייבין עליהם כרת  [ריב"א]כפי'מהפך פשטא אפשר שמלמד  – 'ִיְׂשָרֵאל
  משום טומאה.

)יו )ג,אמר כב 'וי( ֹו ָעָל   טומאה מנגיעה באב הטומאה חיצונימגופו,  טפחא כשנוי ורבוי, טומאה היוצאה – ְוֻטְמָאת'

)יו )ג,אמר כב 'וי( ]רש"י[ ֹו ָעָל וטומאת האדם עליו, יכול בבשר הכתוב מדבר, וטומאתו של בשר עליו, ובטהור שאכל את הטמא  -  ְוֻטְמָאת'
שטומאתו הכתוב מדבר, הרי כבר נאמר (ויק' ז יט) והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל, אלא על כרחך ממשמעו אתה למד, במי 

  :הכתוב מדבר, וזהו האדם שיש לו טהרה בטבילה צפורחת ממנו

ה  )ג,אמר כב 'וי( ]רש"י[ Tבכל מקום אניאני ה',  יכול מצד זה לצד זה, יכרת ממקומו ויתיישב במקום אחר, תלמוד לומר -וגו' ְוִנְכְרָת:  

אמר  'וי(מכפר הוא הטומאה שנאמר  (הציץ) ם שהואואחר כך באר כי עון הקדשי ... ,הי"ב]ח"פירוש המשנה לרמב"ם מסכת זבחים פ

ם ֶאל-ִיְקַר�ב ִמָּכל-ֲאֶׁשר )ג,כב יׁשּו ְבֵנֽי-ַזְרֲעֶכ� ר ַיְקִּד֤ ה! -ַהֳּקָדִׁשים3 ֲאֶׁש� 3 ַלֽ הִיְׂשָרֵאל Tיו ְוִנְכְרָת( ֹו ָעָל . וכבר בארנו בסוף עדיות ' ְוֻטְמָאת'
  .כמים. וכר' יהודהשמשנה אחרונה שהיא למעשה שאין דם הקדשים מתטמא כלל. והלכה כח

ֹו )ג,אמר כב 'וי( )יוטפחא בתפקיד שנוי ללמד שלא מדובר בטומאת הקודשים אלא בטומאת האדם,  -  ְוֻטְמָאת' אתנח מגביל הכתוב לאדם  – ָעָל
  טמא ולא לקדשים טמאים.
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים  אריה ויהודית זצ"לנדר יצחק לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר ס

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  ה֤פךמרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

שממעטים חלק קבוצה  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר עם הלכה לא שוה לפרטיה;קבוצה  -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקף; ענין מסויםמ מפרטיה

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ֗ביער; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  נה֩ קט-תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

  (התשפ"א)ויקרא אמר כא,א  1.11

  

חּו ְוִאָּׁש9ה ּגְ : ז,ויקרא אמר כא א ִיָּק! �ֹ ה ֹזָנ֤ה ַוֲחָלָלה3 ל חּוִאָּׁש� א ִיָּק) �ֹ ּה ל ה ֵמִאיָׁש' י        רּוָׁש+ יו׃-ִּכֽ ּוא ֵלאCָהֽ ׁש ה'   ָקֹד+
שנתגרשה בין מבעלה או מן יבמה זו חלוצה וכן דייקי ביבמות  יב"ע]פי' ת[. ואשה גרושה בין מאישה בין מן יבמה לא יסבון יב"ע]ת[ 
  ְוִאָּׁש9ה - ''ו'' ב - . למאן דאמר חלוצה מדאורייתא לומד זאת מיתור ה ְוִאָּׁש9ה )כא,ז( - 
חּו )כא,ז( א ִיָּק! �ֹ ה ֹזָנ֤ה ַוֲחָלָלה3 ל   ִאָּׁש�

ה ֹזָנ֤ה  )כא,ז( = תו"ת] תורה תמימה[ מה)אין זונה אלא גיורת ומשוחררת ושנבעלה בעילת זנות - ִאָּׁש�
  :[יבמות פ"א א'] 

ה )כא,ז( ר"ל אין  [תו"ת מה]כהסבר  שאסורה לו.או ישראלית שהייתה קודם עם אדם  קדמא, בתפקיד מצב קודם שאינה מישראל – ִאָּׁש�
זונה האסורה לכהן אלא כל שאינה בת ישראל, ואפילו לא נבעלה או אפילו נתגיירה או נשתחררה פחותה מבת ג' שנים דאינה ראויה 

לביאה, בכ"ז נחשבת כזונה ואסורה לכהן מפני שבאה מעובדי כוכבים השטופים בזימה, וכן זו שנבעלה לאדם שאסורה לו בין 
השוין בכל ואינן מיוחדין לכהן,  שמותרת לכהונה)דעה (ראה להלן יבי כריתות או מיתת ב"ד בין באיסור חייבי לאוין ועשה באיסור חי

כגון גר עמוני ומואבי [דאסורין לבא בקהל] מצרי ואדומי [עד דור שלישי ואתיין מכח עשה דור שלישי יבא] כותי חלל ונתין דאסורין 
הל], וכל אלה שבאו על כהנת לויה וישראלית פסלוה מן הכהונה, וכן הנבעלת לחלל אף על פי בלא תתחתן וממזר [בלא יבא בק

  שאינה אסורה לו מ"מ פסולה לכהונה [ועי' בתוי"ט פ"ו מ"ו דיבמות], 
ה  )כא,ז( חּוִאָּׁש� א ִיָּק! �ֹ ז שלפחות אחד מן קטן מרמז לשני לימודים, מהפך פשטא מרמ- קטן, זקף- מהפך פשטא מונח זקף -  ֹזָנ֤ה ַוֲחָלָלה3 ל

  הלימודים יוצא מהפשט. 

מו)כל שנולדה מפסול כהונה -איזו היא חללה  - ַוֲחָלָלה3  )כא,ז( = תו"ת] תורה תמימה[הפשט 
  :[קדושין ע"ז א'] 

כגון כהן הדיוט שבא על  [תו"ת מו] היוצא מהפשט שהאשה עצמה לא הייתה חללה אבל כיון שהייתה אסורה לכהן ילדיה מהכהן חללים
זונה ועל הגרושה וכהן גדול גם על האלמנה והבעולה הוו בניה חללים, ואפי' אם ילדה לאחר אך מכיון שנתחללה שוב הוו בניה ה

  :חללים

חּו )כא,ז(] תורה תמימה[ א ִיָּק! �ֹ מז), מאי טעמא, ילפינן קיחה קיחה מחייבי כריתות(קרבה האסורה מהתורה) בהעראהואפילו  -  ל
[יבמות  

דכתיב ס"פ אחרי ואשה אל אחותה לא תקח וגו', וסיים שם כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ומקשינן שם  "ת מז][תו    :נ"ד א']
 בהעראהכדכתיב את מקורה הערה וגם היא מחייבי כריתות אף כל חייבי כריתות  (קרבה האסורה מהתורה)כל העריות לנדה, מה נדה ב

  :, וה"נ כן(קרבה האסורה מהתורה)

ֹ�  )כא,ז( חּול מח)כתיב לא יקחו [וקרינן] לא יקחו, מלמד שהאשה מוזהרת על ידי האיש - א ִיָּק!
  :[יבמות פ"ד ב'] 

היינו היכי שהוא מוזהר עליה כגון כהן הדיוט בגרושה או כה"ג באלמנה וכן ממזר בישראלית שמוזהר על לא יבא בקהל  [תו"ת מח]
כגון חלל בכשרה וכן גר בממזרת וכהנת אין היא מוזהרת להנשא  נו מוזהראבל היכי שהוא אי[עי' תוס' כתובות כ"ד א' ד"ה אבל], 

רמב"ם פי"ט הי"א [-להם. ומה שהעתקנו דממשמעות הדרשה מדקרינן לא יקחו בקמ"ץ הקו"ף, כ"מ מתוס' יבמות ה' א'. אבל ה
שהניח דרשת הגמ' כאן במקום דין סמך דין זה על הדרשה המובאה ריש פרשה זו בני אהרן ולא בנות אהרן. ולכאורה קשה  ]מאיסו"ב

זה, ויותר מזה שהרי בקדושין ל"ה א' מסיק הגמ' דדרשה בני אהרן ולא בנות אהרן לא קאי אכולה פרשה רק אדין דטומאה, וא"כ איך 
ר סמך דרשה זו אדין זה. אמנם כבר כתבנו כ"פ בחבורנו דדרך הרמב"ם להסמיך דרשה אף שנדחת בגמ', אך אם נראה לו פשוטה יות

  :ואין נ"מ לדינא, וכתבנו מזה בפ' שמיני (י' ו') ובס"פ אחרי

חּו )כא,ז( א ִיָּק! �ֹ (קרבה  בהעראהאפילו קטן של שני לימודים (א) - קטן, אפשר שטעם מונח מרבה לימוד נוסף מהזקף- מונח זקף - ל

האיש והאשה מרומזים בטעם מונח  (ב) אזהרת לאו לאיש, אזהרת לאו לאשה. או העראה נלמדת בהקש מנדה ואזהרת האסורה מהתורה)
חּו )כא,ז(המרבה אפיון לכתוב  א ִיָּק! �ֹ   ל

ה ֵמִאיָׁש'ּה )כא,ז( גרושה בגט כריתות בין מן  [בבלי יבמות נט,א]רכא טפחא, כעין קבוצת פרטים שעשויה להתרחב. (א) מ – ְּגרּוָׁש+
פעמיים אלמנה רי זה ריח גט ולכן אסורה לכהן. (ג) האירוסין בין מן הנישואין (ב) חלוצה אם מדאורייתא אסורה לכהן. ואם מרבנן ה

  צריכה הייתר רבנן להינשא שוב

ה ֵמִאיָׁש'ּה )כא,ז( תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא גירושי אשה ואשר על חלק מהן לא חלה  -  ְוִאָּׁש9ה ְּגרּוָׁש+
  .אם חלוצה אסורה לכהן מרבנן, משמע שמן התורה מותרת(אופן א)  ההלכה,

  גט מקידושי טעות, אינו גט כלל וגם לא ריח גט ומותרת אשת כהן לחזור לבעלה. ]א,יבמות צב בבלי[(אופן ב) ע"פ 

  (אופן ג) ע"פ [תו"כ] צרת חלוצה שאין גירושיה ביד אישה.

חּו )כא,ז( א ִיָּק) �ֹ   מגביל, בסה"כ רבוי הגבלות צ"ע. אתנחמרבה, מונח  -  ל

  

ֹו ִּכֽ ויקרא אמר כא,ח:  ַּדְׁשּת! יב-ֶאת-יְוִק� ּוא ַמְקִר) יW ה� ְהֶיה        ֶל+ֶחם ֱאCֶה' ם׃-ָקֹדׁש3 ִיֽ ' ְמַקִּדְׁשֶכֽ ֹוׁש ֲאִנ+י ה' י ָקד! � ִּכ�   ָּל!
ֹו  כא,ח) ]אור החיים[ ַּדְׁשּת! תבא הסברא לומר כי כל עוד שיש כהנים שלמים וכן רבים המספיקים להקריב אין חיוב לכוף, לזה אמר  -ְוִק�

  יקפיד לעשות כמשפט הזה: לשון יחיד שאפילו על אחד מהם
ֹו כא,ח) ]"ירש[ ַּדְׁשּת!   .. על כרחו, שאם לא רצה לגרש הלקהו ויסרהו עד שיגרשְוִק�

ֹו  כא,ח)( ַּדְׁשּת! מוקדם והוא מאוחר בענין. הענין המוקדם הוא היות הכהן מידה ל"א מל"ב מידות קטן במלה אחת, כעין -קדמא זקף - ְוִק�
חובת בית דין לשמור על ובהקש  .בכלל ובזיווגין כנאמר כאן ין לשמור על קדושת הכהןקדוש מלידה, והענין המאוחר חובת בית ד

  ישראל בזיווגיןקדושת 

ְהֶיה (וי' אמר כא,ח) ֹוׁש-ָקֹדׁש3 ִיֽ י ָקד! � ִּכ�  (כאן סלוק ... אתנח) קטן בין שני קיסרים- קטן. פעמיים זקף- קטן מונח זקף- פשטא זקף -  ָּל!

  הקש. כעין בתפקיד 

נהוג בו קדושה לפתוח  [גיטין נ"ט ב'] ע"פ ]רש"י['פ- כ רת קדושת הכהן בענין נישואין לנהוג בו קדושה בענינים אחריםמשמי (הקש א)
ראשון בהפרשת תרומה,  ראשון לקריאת תורה, הולכים ומזה הרחבה לדברים אחרים כגון: .ראשון בכל דבר, ולברך ראשון בסעודה

  .ת ראשון בכל מצוות התורה ובנסיבות שונותראשונים בהרחבת העיר, כנראה להורות להיו

  הקש שמירת הקדושה מכהנים לכלל ישראל בעניני זווגין במה שנוגע להם. ]תנא דב"א ח"א פט"ו[שע"פ  [תו"ת נג]הביא  )ב(הקש 

ֹו (וי' אמר כא,ח) = תו"ת] תורה תמימה[ ַּדְׁשּת!  כא,ח)(, ת"ל כהו)(=ה תניא, [מניין לכהן שנשא פסולה ולא רצה לגרשה] דפנו - .  ְוִק�

ֹו ַּדְׁשּת! נג)בעל כרחו - ְוִק�
  :[יבמות פ"ח ב'] 
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים  אריה ויהודית זצ"לנדר יצחק לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר ס

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  ה֤פךמרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

שממעטים חלק קבוצה  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר עם הלכה לא שוה לפרטיה;קבוצה  -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקף; ענין מסויםמ מפרטיה

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ֗ביער; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  נה֩ קט-תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

ר"ל שצריך להכריחו שיתנהג בקדושתו, ולכן יגרשנה. ושורש המלה דפנו הוא מלשון יוני ובאורו הכאה עד יציאת דם  [תו"ת נג]
  .יה בני משרוניא דפנוהומהגוף, ועי' בגיטין ל"ד א' משום דפנויי ופירש"י מכין וחובטין אותו, ובב"מ ק"ז ב' אתו על

דגם לישראל שנשא אשה בעבירה צריך לנהוג בו עניני כפיות כמה שאפשר [המותרות עפ"י  ]אה"ע סי' ו' ס"ו[- ועיין בבית שמואל ל
המלכות] עד שיגרשנה, ונראה להסמיך דבריו על טעם דרשה זו, דאע"פ שבכהן אמורה, אך מצינו כ"פ בתורה שקרא הקדוש ברוך 

ֹו כא,ח)(ראל קדושים, כמו קדושים תהיו, והתקדשתם, וא"כ כיון דבכהן ילפינן זה מלשון הוא גם ליש ַּדְׁשּת! ממילא נוהג דין זה גם  ְוִק�
 רַּדֵּב֞  ב),יט' קד' וי(וז"ל, לא לכהנים לבד נתנה קדושה מסיני אלא לכל ישראל שנאמר  ]תנא דב"א ח"א פט"ו[- בישראל. וכ"מ ב

ת לְּבנֵי־יִׂשְ  ֶאל־ָּכל־ֲעַד֧ ם ְוָאַמְרּתָ֥  ָרֵא֛ ים ֲאֵלֶה֖ י ִּתְה֑יּו ְקדִֹׁש֣ י ָק֔דֹוׁש ִּכ֣ עכ"ל. ויותר מזה נראה ראיה דגם בישראל שייך קדושה  :ֱאNֵהיֶכֽם' ה֥  ֲאִנ֖
איסור קדושה אלמנה לכה"ג גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת ונתינה לישראל ובת ישראל  ]א,יבמות כ[-בעניני זווגין, ממ"ש ב

ממזר, הרי דכייל הגמ' גם ישראל באיסור קדושה כמו כהנים, וממילא הסברא נותנת שצריך לכופו כשנשא בעבירה וחילל לנתין ו
  :קדושתו

ֹו כא,ח)( ַּדְׁשּת! ֹו כא,ח)(תנא דבי רבי ישמעאל  -  .ְוִק� ַּדְׁשּת! נד)לכל דבר שבקדושה לפתוח ראשון ולברך ראשון וליטול מנה יפה ראשון ְוִק�
 

ֹו כא,ח)( [תו"ת]     :[גיטין נ"ט ב'] ַּדְׁשּת! ֹו כא,ח)(תנא דבי רבי ישמעאל  -  .ְוִק� ַּדְׁשּת! לכל דבר שבקדושה לפתוח ראשון ולברך ראשון  ְוִק�
נד)וליטול מנה יפה ראשון

הוי דרשה זו גמורה ודין זה מן התורה ממש,  ]רמב"ם סה"מ מ"ע ל"ב[-לדעת ה [תו"ת נד] :[גיטין נ"ט ב'] 
כתבו דדרשה זו  ]תוס' חולין פ"ז א'[- בשם הסמ"ג. ובפשטות לשון הגמ' כאן דאורייתא היא, אבל הוכ"כ הריב"ש בתשובה סי' צ"ד 

הכונה שנמצא על זה אסמכתא בתורה, והוי הדין מדרבנן, ולא נתבאר מה הכריחם להוציא  -אסמכתא היא, ומ"ש בגמ' דאורייתא היא 
ֹו כא,ח)(- ר קרא דוי"ל בדעתם דקשה להו דהא עיק     .הדרשה ולשון הגמ' מפשטם ַּדְׁשּת! ֹו כא,ח)(צריך לדרשה אחרת,  ְוִק� ַּדְׁשּת! בעל  ְוִק�

כרחו, שאם נשא אשה פסולה כופין אותו לגרשה, וכמבואר בדרשה הקודמת, ובאמת איזו מאחרונים נתעוררו על דרשה זו איך ילפינן 
ֹו כא,ח)(מן  ַּדְׁשּת! האריך הרבה בזה, ולכן כתבו התוס'  ]להוריות י"ג ב' באר שבע[לענין כבוד בעוד שצריך זה לענין כפיה, ובס'  ְוִק�

דרשה זו שלענין כבוד הוי אסמכתא בעלמא, אך א"כ יהיה קשה טובא לדעת הרמב"ם ודעמיה דס"ל דדרשה זו גמורה היא והא 
ל דרשת הגמ' אבל ראה זה מצאתי מרגניתא טבא בזה ברש"י בסוגיא כאן שציין ע     .איצטריכא לענין כפיה, וזה ודאי דאורייתא

ֹו כא,ח)( ַּדְׁשּת! יוז"ל,  ְוִק� ֹו ִּכֽ ַּדְׁשּת! וגו', עכ"ל. ולא נתבאר מה כונת רש"י בציינו המשך לשון הפסוק, ואין דרכו בזה בכ"מ, ֶל+ֶחם -ֶאת- ְוִק�

יאך י"ל דגם לרש"י הוקשה מה שהערנו איך יליף מן וקדשתו לענין כבוד בעוד שצריך לדרשה דכפיה, לכן רמז המשך הפסוק  -ֶאת-ִּכֽ
יב ּוא ַמְקִר) יW ה� ְהֶיה    ֶל+ֶחם ֱאCֶה' �-ָקֹדׁש3 ִיֽ ֹו, לרמז דרשה זו דכבוד אנו למדין לא מן הלשון ָּל! ַּדְׁשּת!  כא,ח)(אלא מן סוף הפסוק  ְוִק�

ְהֶיה �-ָקֹדׁש3 ִיֽ ק זה ציין , וראיה נאמנה שזו היא כונת רש"י, שהרי בפירושו לפסווגו', והגמ' מציינת רק ראשית הפסוק וחסר מלת ָּל!

ְהֶיהדרשה זו על הלשון  �-ָקֹדׁש3 ִיֽ [ומה שמצויין בצדו "תו"כ" ט"ס הוא, כי אין נמצא זה בתו"כ וצרייך לציין מגמרא כמו לפנינו],  ָּל!
  .ובכן דעת התוס' בזה צ"ע

ְהֶיה כא,ח)( �-ָקֹדׁש3 ִיֽ י הלימודים הם בפשט מהתורה קטן ירמז לשני לימודים, פשטא ירמז ששנ- קטן, זקף- (אתנח) פשטא מקף זקף – ָּל!
  . ]רמב"ם סה"מ מ"ע ל"ב[-הכדעת 

ְהֶיה כא,ח)( �-ִיֽ  (אמר כא,ז,יא)- מקף בורר בין משמע שמירת קדושתו לצורך עבודת המקדש ובזה קשור לנשיאת אשה כמצווה ב – ָּל!

  ובין משמע לענין כבוד. 

ֹו כא,ח)(אם  ַּדְׁשּת! ְהֶיה כא,ח)(אז  (אמר כא,ז,יא)- ווה בהוא מצוות הכהן והבי"ד שישא רק אשה כמצ ְוִק� �-ָקֹדׁש3 ִיֽ הוא תיאור ואחריו  ָּל!

ם כא,ח)(באה פעולה  ' ְמַקִּדְׁשֶכֽ ֹוׁש ֲאִנ+י ה' י ָקד! לימוד לאחריו ואלפניו. אלפניו ילמד  היא (כא,ח)אז תבנית הטעמים של הסיפא של  ִּכ�
  מקדש, ולאחריו ילמד לענין כבוד כי כך קידש ה' את אהרן.לשמירת קדושתו לצורך עבודת ה (אמר כא,ז,יא)-לנשיאת אשה כמצווה ב

  

יו א@ֶׁשרויקרא אמר כא,י:  ֹול ֵמֶאָח� 
 ַהָּגד� ק ַעל-ְוַהֹּכֵהן ֹו ׀ ֶׁשֶ֤מן ַהִּמְׁשָחה3 ּוִמֵּל�א ֶאת- יּוַצ+ ׁש ֶאת-רֹאׁש� ֹו ִלְלֹּב' ים -ָיד!   ַהְּבָגִד)
ם׃-ֶאת  א ִיְפֹרֽ +ֹ יו ל ע ּוְבָגָד' א ִיְפָר! �ֹ   רֹאׁשֹו3 ל
יו א@ֶׁשר ]תנחומא[ ע"פ] קטתורה שלמה [ ֹול ֵמֶאָח� 
 ַהָּגד� ק ַעל-ְוַהֹּכֵהן ֹו ׀ ֶׁשֶ֤מן ַהִּמְׁשָחה3 -יּוַצ+ נותנין שמן המשחה באמצע,  רֹאׁש�

     והשמן רץ מעצמו ונצוק על ראשו של כ"ג

ק-א@ֶׁשר      ראשו של כ"ג, והשמן רץ מעצמו ונצוק על (ואחריו מונח פסק מהפך פשטא) בתפקיד מאריך כאן מתאר  מרכא = מאריך – יּוַצ+

ק אמר כא,י) '(וי ]בעל הטורים[  ק ַעל-א@ֶׁשרב' במסורה. . יּוַצ+ ֹו-יּוַצ+ רנָ֝ ) איוב כב,טז(. רֹאׁש� . מלמד ששמן המשחה אשר עשה :יְסֹוָדֽם יּוַצ֥ק ָה֗
   :ב),(הוריות יא משה היה מושך כנהר וממנו היו מושחין כל המלכים

ק אמר לו רבי יהודה: וכי נס אחד נעשה בשמן  ]בבלי הוריות יא,ב[משחה לדורות, רמז להתקיימות שמן ה מרכא = מאריך – יּוַצ+
המשחה? והלא תחלתו שנים עשר לוגין, וממנו היה נמשח משכן וכליו אהרן ובניו כל שבעת ימי המלואים, וכולו קיים לעתיד לבוא, 

ֹ  )ל,לא' תשא שמ( שנאמר: י ְלד ֶדׁש יְִהֶי֥ה ֶז֛ה ִל֖ ֹ֨ ֶמן ִמְׁשַחת־ק   רֵֹתיֶכֽם:ֶׁש֠

ק-א@ֶׁשר יו א@ֶׁשר ]תנחומא[ ע"פ] קטתורה שלמה [וזה  בנין הופעל, סביל,פועל ב יּוַצ+ ֹול ֵמֶאָח� 
 ַהָּגד� ק ַעל-ְוַהֹּכֵהן ֹו ׀ ֶׁשֶ֤מן -יּוַצ+ רֹאׁש�
     נותנין שמן המשחה באמצע, והשמן רץ מעצמו ונצוק על ראשו של כ"ג ַהִּמְׁשָחה3 

יW ,ח)מה 'תה( שמעוני, תהלים רמז תש"נ] [ילקוטהביא  [תורת הפסק, הרב מורסיאנו] ֶמן ָׂשׂ֗שֹון ֵמֲֽחֵבֶרֽ (לכהן גדול,  כשבאין למשחו, ֶׁש֥

-ַעל   היו מכניסין כהנים ומעמידין לצד ונותנין שמן המשחה באמצע, והשמן רץ מעצמו ונצוק על ראשו של הכהן גדולאחרי אהרן) 
ֹו ׀ מעליו, מונח מרמז למשיחה "כי" כעין "נון" ולא כעין "איקס", טעם פסק מרמז יוצק מקף בורר בין משמעות "על" כמהצד ובין  – רֹאׁש�

  .ולא ימשח במקומות אחרות ולא ירבה בשמן...  ,ה"ט]רמב"ם כלי המקדש פ"א[רק בראש 

ֶמן ׂשָ  ,ח)מה 'תה( NֶהיW ֶׁש֥ ים ֱא֭ ן׀ ְמָׁשֲחW֡ ֱאNִה֣ ַׁשע ַעל־ֵּכ֤ א ֶר֥ ְבָּת ֶּצֶד֘ק ַוִּתְׂשנָ֫ יW:ָאַה֣   ׂ֗שֹון ֵמֲֽחֵבֶרֽ

ֹו-ֶׁשֶ֤מן ַהִּמְׁשָחה3 ּוִמֵּל�א ֶאת אמר כא,י) '(וי  קטן מרמז לשני לימודים, מהפך פשטא מרמז שלפחות -קטן, זקף-מהפך פשטא מונח זקף -  ָיד!
 כט),כטתצ' ' שמ(התקדש כ"ג למשרתו. כתוב זה משלים את הנאמר  -אחד מהם יוצא מהפשט. הכתוב הזה מורה על שני האופנים של חינוך 

י ם ֶאת־יָָדֽם: ּוִבגְֵד֤ ם ּוְלַמֵּלא־ָב֖ ה ָבֶה֔ יו ְלָמְׁשָח֣ יו ַאֲחָר֑ ן יְִה֥יּו ְלָבָנ֖ ֹ֔ ר ְלַאֲהר ֶדׁ֙ש ֲאֶׁש֣ ֹ֙ ה    ַהִּמְׁשָחה3 והמלים  ַהּק מהוות כעין במשמע של גדולה  ְלָמְׁשָח֣
  מים (שמ' תצ' כט,ל) ועד שעה אחת. הקש ללמוד מהתקדשות בבגדים להתקדשות ביציקת השמן וגם אורכי זמן משבעה י

מהפך פשטא מלמדת שהמשיחה למצוה ואם אין שמן מספיקה התקדשות  –ֶׁשֶ֤מן ַהִּמְׁשָחה3  אמר כא,י) '(ויאפשר שתבנית הטעמים של 
בבית שני שלא היה שם שמן המשחה היה כ"ג מתרבה בלבישת בגדים בלבד שהיה לובש  ,ה"ח]רמב"ם כלי המקדש פ"א[בבגדים 

  .כהונה גדולה בגדי
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים  אריה ויהודית זצ"לנדר יצחק לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר ס

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  ה֤פךמרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

שממעטים חלק קבוצה  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר עם הלכה לא שוה לפרטיה;קבוצה  -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקף; ענין מסויםמ מפרטיה

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ֗ביער; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  נה֩ קט-תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

  (התשפ"ב)(בהשתתפות נחלת יעקב)ויקרא אמר כא,א  1.12

ל  )' אמר כא,ט(וי ]ספרא אמור פרשה א תחילת פרק א אות יד[ י ֵתֵח' ן ִּכ+ יכול אם חיללה את השבת תידון בשריפה ּוַבת3 ִא�יׁש ֹּכֵה!

ל  )' אמר כא,ט(וי תלמוד לומר י ֵתֵח'   .חרבשחיללתה בזנות ולא חיללה בדבר א ִלְזנ)ֹותִּכ+

י ֵתֵח'ל )' אמר כא,ט(וי עבירות שונות שמחללות קדושות שונות  פרטים העשויה להתרחב אלו , בתפקיד כעין קבוצתמרכא טפחא – ִּכ+
  (כקדושת כהנים, כקדושת שבת ויום טוב, כקדושת ישראל ועוד) 

בשחיללתה בזנות ולא חיללה  ביל ללמדטעם אתנח מג מתארת נטיה משמירת מצוות כגון עבודה זרה, ִלְזנ)ֹות )' אמר כא,ט(ויהמלה 
  מזה מתחילה החקירה האם הבת הזאת מאורסת, נשואה, בעבר היה בה זיקת נשואין. .בדבר אחר

3יָה3  )' אמר כא,ט(וי יכול אם זינת פנויה תדון בשריפה ת"ל שם טו] ספרא[ יהָ  )כא,כב תצא 'דב( ונאמר להלןָאִב מה אביה האמור להלן  ָאִב֗

ֶלת הבעל אף אביה האמור כאן זנות עם זיקת הבעל [או אינו אביה אלא להוציא את כל האדם כשהוא אומר זנות עם זיקת  יא ְמַחֶּל! ִה�
אביה מה אביה האמור להלן זנות עם זיקת הבעל אף אביה האמור כאן זנות עם  (אז איך נסביר)הרי כל אדם אמור הא מה אני מקיים 

האמור להלן נערה ארוסה אף אין לי אלא נערה ארוסה מנין נערה נשואה בוגרת ארוסה או מה אביה  שם טז] ספרא[ .זיקת הבעל]
ן  ...ּוַבת3 בוגרת נשואה אפילו זקינה מנין תלמוד לומר  מרבה מצבים בשני למודים  ִא�יׁשמוצע לומר כי טעם מונח במלת  .מכל מקוםֹּכֵה!

ןקטן של מלת -המרומזים בזקף   יש בה זיקת בעל (נשואה) או שהיה בה זיקת בעל.והם בת כהן ארוסה, בת כהן ש ֹּכֵה!

אין לי אלא בת כהן לכהן מנין בת כהן ללוי בת כהן לישראל אפילו לנתין ולממזר מנין ת"ל ובת איש כהן אף על פי  שם יז] ספרא[
  שאינה כהנת.

יא )(כא,טאת אביה היא מחללת ר' אליעזר אומר עם אביה בשריפה ועם חמיה בסקילה  שם יח] ספרא[ ף...  ִה� ׁש ִּתָּׂשֵרֽ היא בשריפה  ָּבֵא'
   .ואין בועלה בשריפה היא בשריפה ואין זוממיה בשריפה

יא )(כא,טמלת  ףמגבילה החילול של אביה הכהן אל הבת כהן  ִה�   סלוק מגביל השרפה לבת כהן. – ִּתָּׂשֵרֽ

 )' אמר כא,ט(וימזר ולנתין, מניין? תלמוד לומר אין לי אלא שניסת לכהן, ניסת ללוי ולישראל, לכותי, לחלל, למ[בבלי סנהדרין נא,א] 

ן אף על פי שאינה כהנת. היא בשריפה ואין בועלה בשריפה. היא בשריפה ואין זוממיה בשריפה. רבי אליעזר אומר:  - ּוַבת3 ִא�יׁש ֹּכֵה!

  בשריפה ואת חמיה בסקילה. ָאִב3יָה3 -ֶאת )' אמר כא,ט(וי
  בת כהן ומחללת קדושת אביה מעוגנת בתבנית הטעמים אפשר שמסקנת הגמרא שמכל מקום היא נשארת

ן )' אמר כא,ט(וי קטן בתפקיד שני מצבי נשואין (א) ללוי או לישראל שתופסים בה קידושין - קטן, זקף- פשטא מונח זקף – ּוַבת3 ִא�יׁש ֹּכֵה!

ןִא� שלא תופסין בהם קידושין, אף שכבר אינה כהנת, מחללת אביה  לכותי, לחלל, לממזר ולנתין(ב)    מכל מקום. יׁש ֹּכֵה!

ל ִלְזנ)ֹות )' אמר כא,ט(וי [רש"י] י ֵתֵח' כשתתחלל על ידי זנות, שהיתה בה זיקת בעל וזנתה או מן האירוסין או מן הנשואין. ורבותינו  -  ִּכ+

ֶלת -ֶאת), והכל מודים שלא דבר הכתוב בפנויה. סנה' נא,אנחלקו בדבר (ראה  יא ְמַחֶּל! את כבודו, שאומרים חללה ובזתה  - ָאִב3יָה3 ִה�
  ).שםעליו: ארור שזו ילד, ארור שזו גדל (ראה 

יׁש ּוַבת3  )' אמר כא,ט(וי[ר' יוסף בכור שור]  ןִא� ' אמר (וי) תו"כ אמור פרשתא א פרק א,טובזיקת הבעל הכתוב מדבר, דילפינן (ראה  -  ֹּכֵה!

יהָ  )כא,כב תצא 'דב( –ָאִב3יָה3  )כא,ט ארוסה ונשואה; לרבי  -שואה בשריפה, ולא ארוסה; לרבי שמעון נ - מנערה המאורסה. לרבנן  ָאִב֗

ֶלת שהוא קדוש,  - ָאִב3יָה3 -ֶאת. ]סנה' נא,א[ארוסה ולא נשואה; כדמפרש טעמייהו בפרק 'ארבע מיתות'  -ישמעאל  יא ְמַחֶּל! ִה�
ףומזלזלת; ועוונה כפול, ולכך    ....ִּתָּׂשֵרֽ

ַתח אּו ֶאת־ַהּֽנֲַערָ֜ יְוהֹוצִ֨  )כא,כב תצא 'דב(] נא,נ,בבלי סנהדרין מט[של  הסבר תמציתי - טט  יהָ  ֶאל־ֶּפ֣ י ּוְסָקלּוהָ֩  ֵּבית־ָאִב֗ ּה ַאנְֵׁש֨  ָּבֲאָבנִים֙  ִעיָר֤

ָתה ה ָוֵמ֔ ל נְָבָלה֙  ִּכֽי־ָעְׂשָת֤ ית ִלזְ֖נֹות ְּביְִׂשָרֵא֔ יהָ  ֵּב֣ ע ּוִבַֽעְרּתָ֥  ָאִב֑   :ִמִּקְרֶּבWֽ ָהָר֖

יבנערה המאורסה מופיע  ית,  הָ ֵּבית־ָאִב֗ יהָ  ֵּב֣  כנראה. אחד מהם מופנה לדרשה באופן של היקש שהתוספות מכנים כאן גזירה שוה (ָאִב֑

  כהלכה למשה מסיני) בהיקש כזה יש ליבא אל הענין שאליו לומדים כל אפיוני הענין  שממנו לומדים. 

  מופנית לדרשה. אביה בפסוק הנערה המאורסה נמצאת מלת 

  בבת איש כהן. ָאִב3יָה3 -ֶאת )' אמר כא,ט(וישל  אביהשל בית אביה בנערה המאורסה  המופנה ובין אביה הגזירה שוה היא בין 

ל ִלְזנ)ֹות )' אמר כא,ט(וימנערה המאורסה יש להביא אל  לפיכך י ֵתֵח' ן ִּכ+ ף׃-ֶאת    ּוַבת3 ִא�יׁש ֹּכֵה! ׁש ִּתָּׂשֵרֽ ֶלת ָּבֵא' יא ְמַחֶּל!  ָאִב3יָה3 ִה�

  זיקת בעל ועונשה בסקילה.

ׁש   )(כא,ט בסקילה. בא  ן זיקת בעל ולכאורה כולן עונשןהמרבה כל בנות כהן שיש או היה בָאִב3יָה3 -ֶאת )(כא,טשל את ה -  ןלרבנ ָּבֵא'
ף )(כא,ט -ללא מרכא בתפקיד אפיון מתפשט אלפניו, והאפיון מקורו ב –טפחא  מוציא מכאן את בת כהן סלוק כמגביל,  – ִּתָּׂשֵרֽ

ף ָּבֵא'ׁש )(כא,טבסקילה, ומותיר את בנות הכהן הנשואות שעונשן  –ישראל המאורסות  המאורסה שהיא כמו שאר בנות ע"פ  ִּתָּׂשֵרֽ
הכהנת הנשואה פגומה ע"י בעלה ולכן בעבירתה מחללת את אביה הכהן וזאת עבירה הפחותה ממעשה הכהנת הארוסה עה"ת  ]רש"י['פ

  שפגמה בבעלה ובאביה ולכן עונש השריפה פחות מעונש הסקילה.

ֶלת -ֶאתאתנח ִלְזנ)ֹות  )(כא,ט לב הבאבש יא ְמַחֶּל! ׁש  )(כא,טהינו תיאור מצב ואחריו ההלכה  –קטן - פשטא מונח זקףָאִב3יָה3 ִה� ָּבֵא'
ף׃  היינו עם זיקת בעל בעבר ובהוה ָאִב3יָה3 -ֶאתתבנית טעמים המלמדת אלפניו. כך עוברות כל בנות כהן שהתרבו בגלל ִּתָּׂשֵרֽ

ל ִלְזנ)ֹות   )(כא,טנערה המאורסה כמוסבר לעיל), אל הרישא של הה (ללא ואפשרות של עונש השריפ י ֵתֵח' ן ִּכ+   .ּוַבת3 ִא�יׁש ֹּכֵה!

. ללא גרושה, אלמנה, יבמה, חלוצה: בעבר היה להן זיקת בעל להןמכל בנות כהן שיש או היה  כמגביל, אתנח – ִלְזנ)ֹות )' אמר כא,ט(וי

   ד מהסיפא אל הרישא מגביל את עונש באש תשרף לנשואות בשעת העבירה.הלמוד מהסיפא היו כל הזונות בשרפה. הלמו

 

זיקת בעל ואת המקור הנערה המאורסה אבל לא אפיון שני שלה עונש  )כא,כב תצא 'דב(- מ אומר ארוסה ונשואה בשריפה. מיבא ]רבי שמעון[
ף )(כא,טהסקילה, כי לדעתו העונש  תר מישראלית ארוסה בגלל מעמד אביה ולכן עונשה כי כהנת ארוסה פגמה יומראה  ָּבֵא'ׁש ִּתָּׂשֵרֽ

ף )(כא,טמרבה כל בנות כהן בעלות זיקת בעל בהוה ובעבר לאפשרות עונש ָאִב3יָה3 -ֶאתבשריפה חמור מעונש הסקילה,   ׁש ִּתָּׂשֵרֽ וכך גם  ָּבֵא'
ן הל הרישא כל בנות כהן שהיה בשאינן בנות כהנים ועלתה לעונש שריפה. אח"כ מקדם א ,לכהנת נשואה שיצאה מעונש החנק לנשואות

  זיקת בעל בהוה ובעבר ושם ממעט את שהיו בעבר בזיקת בעל ונותר עם הארוסה והנשואה.

רק את  מצב הארוסין (זיקת הבעל וזיקת האב)  )כא,כב תצא 'דב(- מאומר שכל הפרשה על   כהנת ארוסה בלבד. הוא מיבא  - ]רבי ישמעאל[
  ר כפרש"י שפגמה גדול יש ללמוד שלדעתו  שריפה חמורה מסקילה אחרת זה קולה. והשריפה מחליפה הסקילה. אם יסבו

  נראה שאין לו העברה אל הרישא או מעביר ארוסה שצריכה יבום ושם ממעט אותה.
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים  אריה ויהודית זצ"לנדר יצחק לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר ס

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  ה֤פךמרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

שממעטים חלק קבוצה  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר עם הלכה לא שוה לפרטיה;קבוצה  -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקף; ענין מסויםמ מפרטיה

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ֗ביער; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  נה֩ קט-תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

ח׃ ויקרא אמר כא,יג: ה ִבְבתּוֶל'יָה ִיָּקֽ ּוא ִאָּׁש+ Vְוה  
ה ֶאת ויקרא אמר כא,יד: חֵא' -ַאְלָמָנ֤ה ּוְגרּוָׁשה3 ַוֲחָלָל�ה ֹזָנ! א ִיָּק) �ֹ י ִאם         ֶּלה ל ה׃-ִּכ9 ח ִאָּׁשֽ יו ִיַּק+   ְּבתּוָל+ה ֵמַעָּמ'

ֹו ְּבַעָּמ)יו -ְולֹא אמר כא,טו: ויקרא ' ְמַקְּדֽׁשֹו׃ ס       ְיַחֵּל+ל ַזְרע' י ֲאִנ+י ה'   ִּכ9
  בענין התביר (אמר כא,יא)הפסוק מוצג כאן כדי לתמוך בהסבר שבפסוק   – טטוד"ל אמר כ"א י"ד

י יו מנתק, מסייג) כללות  תביר (מחלק, -  ִּכ9   מרכא טפחא. ולראיה:  –ְּבתּוָל+ה ֵמַעָּמ'

א"ל רבא בר עולא לעולא כמאן אי כר' יהודה הא אמר בת גר  גר עמוני כשרה לכהונהאמר עולא א"ר יוחנן בת [בבלי יבמות עז,א] 
   גר שנשא גיורת בתו כשרה לכהונהזכר כבת חלל זכר ואי כרבי יוסי פשיטא הא אמר אף 

 Vּוא  (וי' אמר כא,יג) [ספרא אמר פ"א (ז)]-גדול, כשלושה לימודים כנלמד ב- זקף – ּואְוה Vּוא לא המלך כהן גדול) – טטוד"ל(ְוה Vולא ְוה
ּוא הנזיר  Vחלרבות כהן משוח מלחמה ְוה ה ִבְבתּוֶל'יָה ִיָּקֽ מכשירים פרט לבוגרת שכלו בתוליה רבי אלעזר ורבי שמעון  ִאָּׁש+

    :בבוגרת

ח-ֶאת (וי' אמר כא,יד) ה)] [ספרא אמר פ"ב ( א ִיָּק) �ֹ ֶּלה ל ואין זרעו מן הנדה חולין והלא דין הוא מה אילו ְיַחֵּל+ל -ְולֹא )טו(וי' אמר כא, ֵא'

-ֶאת (וי' אמר כא,יד)שאינו חייב על ביאתו כרת זרעו ממנה חולין נדה שהוא חייב על ביאתה כרת אינו דין שיהא זרעו ממנו חולין ת"ל 
א ִיָּק)  �ֹ ֶּלה ל   :אין זרעו מן הנדה חוליןְיַחֵּל+ל -ְולֹא )טו(וי' אמר כא, חֵא'

י ִאם (וי' אמר כא,יד) [ספרא אמר פ"ב (ו)] יו - מלמד שהוא מצווה על הְּבתּוָל+ה -ִּכ9 להביא בת גיורת עמונית שתהא כשירה ְּבתּוָל+ה ֵמַעָּמ'

ה לכהונה ח ִאָּׁשֽ התלמוד לומר  להיות כהן גדול יכנוסאירס את האלמנה ונתמנה מה תלמוד לומר מנין אתה אומר  ִיַּק+ ח ִאָּׁשֽ מעשה  ִיַּק+
(וי' אמר ביהושע בן גמלא שקידש מרתא בת בייתוס ומינהו המלך להיות כהן גדול וכנסה. יכול אפילו עשה מאמר ביבמתו יכנוס ת"ל 

ה כא,יד) ח ִאָּׁשֽ   ולא יבמה:   ִיַּק+
  

  , וזה יכלול אלמנה מן האירוסין שעדיין בתולה.מפני שהיא כגרושה החלוצה אסורה לכהן מד"ס ,ה"ז]רמב"ם איסורי ביאה פי"ז[ע"פ 

  וזה יכלול אלמנה מן האירוסין שעדיין בתולה. .לכ"ג אלמנה בין מן האירוסין בין מן הנישואין אסורה...  ]א"הי[

הדיוט ה"ז לא ייבם אחר  נפלה לו יבמה והוא כהן הדיוט ונתמנה להיות כהן גדול אף על פי שעשה בה מאמר כשהוא כהן...  הי"ב][
  וזה יכלול יבמה מן האירוסין שעדיין בתולה. ,שנתמנה

ח׃ )אמר כא,יג '(ויצות עשה על כהן גדול שישא נערה בתולה, ומשתבגור תאסר עליו מ הי"ג][ ה ִבְבתּוֶל'יָה ִיָּקֽ ּוא ִאָּׁש+ Vה  ְוה לא קטנה, ִאָּׁש+

  ... בגרות לא באה זו נערה ולא בוגרת, הא כיצד יצאת מכלל קטנות ולכללִבְבתּוֶל'יָה 

  . כהן גדול לא ישא מוכת עץ אף על פי שלא נבעלה [נבעלה שלא כדרכה הרי זו כנבעלה כדרכה, נבעלה לבהמה ה"ז מותרת] ]ד"הי[
 אלמנה)לפי תו"כ (טט:  כ"ג שנשא בעולה אינו לוקה אבל מוציא בגט, נשא בוגרת או מוכת עץ ה"ז יקיים, אירס בעולה ]הלכה טו[

   מנה כהן גדול ה"ז יכנוס אחר שנתמנה.ונת
אנס נערה בתולה או פיתה אותה אפילו אנסה או פיתה אותה כשהוא כהן הדיוט ונתמנה כהן גדול קודם שיכנוס הרי זה לא  ]הלכה טז[

  .יכנוס ואם כנס מוציא

  .לא יוציא ואם כנסאירס את הקטנה ובגרה תחתיו קודם נישואין ה"ז לא יכנוס מפני שנשתנה גופה  ]ז"הי[

  

ה ִבְבתּוֶל'יהָ  )אמר כא,יג '(וי  '(וי- לומד מ ]ג"י,הרמב"ם איסורי ביאה פי"ז[מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, אמנם  – ִאָּׁש+

ח׃ )אמר כא,יג ה ִבְבתּוֶל'יָה ִיָּקֽ ּוא ִאָּׁש+ Vת או מוכת נשא בוגר ]ו"הט[-, ובנבעלה לבהמה ה"ז מותרתמתיר  ]ד"הי[- שיקח נערה, אבל ב ְוה
     ונתמנה כהן גדול ה"ז יכנוס אחר שנתמנה. אלמנה)לפי תו"כ (טט:  עץ ה"ז יקיים, אירס בעולה

  

י ִאם (וי' אמר כא,יד)- אבל אפשר שהלכות אחרות נלמדות מ יו-ִּכ9   .  ְּבתּוָל+ה ֵמַעָּמ'

י  (וי' אמר כא,יד) יוְּבתּוָל+ה -ִםאִּכ9   רה (ג) בוגרת (ד) נבעלה לבהמה [הי"ד]. מצב הבתולה (א) קטנה (ב) נע- מקף כרב – ֵמַעָּמ'

  כ"ג לכתחילה מותר רק במצב (ב) ובמצב (ד). בדיעבד גם במצב (ג)

י  (וי' אמר כא,יד) יוְּבתּוָל+ה -ִםאִּכ9 י  (וי' אמר כא,יד) [ספרא אמר פ"ב (ו)]מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב,  – ֵמַעָּמ' ִּכ9
יו -ל המלמד שהוא מצווה עְּבתּוָל+ה -ִאם ה להביא בת גיורת עמונית שתהא כשירה לכהונהְּבתּוָל+ה ֵמַעָּמ' ח ִאָּׁשֽ מה תלמוד  ִיַּק+

  אירס את האלמנה ונתמנה להיות כהן גדול יכנוסלומר מנין אתה אומר 

י ִאם (וי' אמר כא,יד) יו-ִּכ9 ה הלכה מסוימת. תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא ושעל חלקם לא חל – ְּבתּוָל+ה ֵמַעָּמ'
אירס את האלמנה - כאן במצבים מסוימים לא חלה חובת האשה להיות נערה ובתולה. [הי"ד] נבעלה לבהמה [הט"ו] כהן פשוט ש

אירס את הקטנה ובגרה תחתיו קודם [הי"ז]  נשא בוגרת או מוכת עץ ה"ז יקיים,[הט"ו] בדיעבד  ונתמנה להיות כהן גדול יכנוס
  בגט. יוציאלומדים שאם כ"ג נשא אנוסתו  [בבלי יבמות נט,ב]-ומ .לא יוציא )בדיעבד( ואם כנספני שנשתנה גופה נישואין ה"ז לא יכנוס מ

  . לא יוציאואם נשא אנוסת או מפותת חבירו 

ח-ֶאת (וי' אמר כא,יד) ](ה)(ויקרא אמר כא,יד) [ספרא אמר פרק ב, - בקשר להסבר  א ִיָּק) �ֹ ֶּלה ל ֶּלה-ֶאת(טט:  ֵא' ות על אלה את לרב – ֵא'

ֶּלה-ֶאתמסביר הרבויים,  [בספרא שם משנות ב ג ד]- המנויות בכתוב ו א(ענין משותף),  טפחא עוצר מנין הפרטים שיוצרים קבוצה – ֵא' �ֹ  ל

ח, מרבה מונח – (אלה שני ענינים שונים הקשורים לקבוצה שנסגרה ע"י הטפחא  מגביל. בסה"כ רבוי הגבלות. הרבוי מלמד על אתנח – ִיָּק)

ה  כא,יד)((ואין זרעו מן הנדה חולין והלא דין הוא מה אילו שאינו חייב על ביאתו כרת ) ולא יחלל יקחלא  ַאְלָמָנ֤ה ּוְגרּוָׁשה3 ַוֲחָלָל�ה ֹזָנ!
נדה שהוא חייב על ביאתה כרת אינו דין שיהא  (ומנסה בכעין קל וחומר לומר)זרעו ממנה חולין  )שנעשית חללה וילדיה ממנו חללים אלמנהה

ח-ֶאת (וי' אמר כא,יד)ת"ל ) ללמד שאין זרעו מהנדה חולין בא הכתוב הבא(עו ממנו חולין זר א ִיָּק) �ֹ ֶּלה ל (ולא מונה ביניהן נדה, ומדלג אל  ֵא'

  אין זרעו מן הנדה חולין:ְיַחֵּל+ל -ְולֹא )(כא,טוהרישא של) 

ֹוְיַחֵּל+ל -ְולֹא )כא,טו( - ובין לא ַאְלָמָנ֤ה ּוְגרּוָׁשה3 ַוֲחָלָל�ה ֹזָנ!ה כא,יד)(- ים הנמנית במקף כבורר בין יחלל זרעו על קבוצת הנש - ַזְרע'

  יחלל זרעו בנשים שלא נמנות בקבוצה הנ"ל וביניהם הנדה

ֹו-ְולֹא )כא,טו( (כב) מדבר כעין מדת סמוכים העשויה להיות מרכבת מ(סלוק) מרכא טפחא בראש פסוק כעין למוד  -  ְיַחֵּל+ל ַזְרע'

ַאְלָמָנ֤ה ּוְגרּוָׁשה3 ַוֲחָלָל�ה  כא,יד)(- , ומלמד שמחלל זרעו בנשים הנמנות ב) מדבר שהוא מוכיח על חבירו,שחבירו מוכיח עליו, (כג
ה   .ולא מחלל זרעו בנשים שלא נמנות בקבוצה הנ"ל וביניהם הנדה ֹזָנ!
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים  אריה ויהודית זצ"לנדר יצחק לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר ס

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  ה֤פךמרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

שממעטים חלק קבוצה  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר עם הלכה לא שוה לפרטיה;קבוצה  -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקף; ענין מסויםמ מפרטיה

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ֗ביער; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  נה֩ קט-תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

  (התשפ"ב)ויקרא אמר כא,א  1.13

  

ר׃-ֶאל 'ר ה' ַוְיַדֵּב+  :יז,אכ ררא אמויקס תו"כ הבאה פותחת באופן יוצא מהכלל בפסוק  ה ֵּלאֹמֽ    של התוכן, 27 מופע ֹמֶׁש+

ל: יז,אכ ררא אמויק ר ֶאֽ ר-ַּדֵּב+ ן ֵלאֹמ)   ַאֲהֹר'

יו׃  יב ֶל+ֶחם ֱאCָהֽ ב ְלַהְקִר' א ִיְקַר! �ֹ ּום ל ר ִיְהֶי+ה בֹו3 מ! ם ֲאֶׁש� ַּזְרֲעTW ְלֹדֹרָת� יׁש ִמֽ   ִא�

  ]ד –ספרא אמור פרשה ג סוף פרק ב אות א [

ר ה' ַוְיַד  )זט,אכ ראמ 'וי( )(א ר׃ -ֶאל 'ֵּב+ ה ֵּלאֹמֽ ל ),יזאכ ראמ 'וי(ֹמֶׁש+ ר ֶאֽ ּום -ַּדֵּב+ ר ִיְהֶי+ה בֹו3 מ! ם ֲאֶׁש� ַּזְרֲעTW ְלֹדֹרָת� יׁש ִמֽ ר ִא� ן ֵלאֹמ) ַאֲהֹר'
יו׃  יב ֶל+ֶחם ֱאCָהֽ ב ְלַהְקִר' א ִיְקַר! �ֹ  אף על פי שהוא תמים מאימתי מדכתיב איש) הח"ח:( אמר רבי אלעזר ברבי יוסי הא תינוק פסולל

  .עבודתו כשירה משיביא שתי שערות אבל אין אחיו הכהנים מקריבים אותו לעבודתו עד שיהיה בן עשרים שנה

ּום  ),יזאכ ראמ 'וי( (ב) ר ִיְהֶי+ה בֹו3 מ! מזמן שהכהן ראוי )(טט: שנאמר להם הפרשה הח"ח:(אין לי אלא שלא יהיה בו מום לאחר הדיבור ֲאֶׁש�

מנין  )של כל דבר הנקרב (כנ"ל וכן לפני שהיה ראוי לעבודההיה בו מום לפני הדיבור  שפירשנו לעיל)כמו  הח"ח:(כזיבה וכנגעים  )עבודהל
ּום  תלמוד לומר ר ִיְהֶי+ה בֹו3 מ! ּום אין לי אלא שנולד תמים ונעשה בעל מום נולד בעל מום ממעי אמו מנין ת"לֲאֶׁש� +ה בֹו3 מ! ר ִיְהֶי  .ֲאֶׁש�

  )לא משנה מתי נתהוה המום)טט: ( ל מוםלהורות דבכל גווני בכלל בע הח"ח:(ע"פ 

ם) ,יזאכ ראמ 'וי( ַּזְרֲעTW ְלֹדֹרָת� יׁש ִמֽ מונח גרשיים רביע, מונח מרבה ללמוד את תבנית הטעמים גרשיים רביע, יותר מפעם אחת.  – ִא�
  גרשיים רביע בתפקיד כעין יצא מן הכלל ללמד על הכלל או ללמד על עצמו. 

   [ילמדנו] כל מי שהוא שלם מכל מום מרבים אותו לכהונה [תורה שלמה קעד]להתחלת עבודה  לכהן אין הגבלת גיל (למוד א)
  אבל אין אחיו הכהנים מקריבים אותו לעבודתו עד שיהיה בן עשרים שנה 

יוצא וה לא היה צריך גם לאכול. [אלשיך], לפי טהור אסור בעבודות הקרבהשהוא  ,כהן בעל מום [תולדות יצחק]- כמסקנה מ )ב(למוד 
רשאי ויש לו מצוה לאכול בקדשי קדשים וקדשים, ובאכילת כהנים בעלי הקרבן מתכפרים. מהכלל הוא שכהן בעל מום שהוא טהור 

  אסור בעבודה בכלל ואסור באכילת קדשים וכל שכן קדשי קדשים.מפני אשה האסורה לו, אבל כהן טמא או מחולל 

ה בענין יש דבר נוגע אל אהרן יזהיר את זרעו, ויש דבר ראוי ליאמר גם דרך כלל גם אל אמנם הנ...  ),יזאכ ראמ 'וי( ]אלשיך[ )ג(למוד 
  :יש הפסק בנתים בהזכירו שמות המומין, הכוללאל אהרן אל הראוי גם אל  המיוחדכללות עם בני ישראל. ומהדבר 

י ָכל, והטעם הוא כי הנה זה דרך העולם ,יח)אכ ראמ 'וי( יׁש ֲאֶׁשר-ִּכ+ ֹ� -ִא9 ּום ל ֹו מ' אם . וכלומר שום קריבה לשרת לפני מלך, א ִיְקָר)בּב+

W (מלאכי א ח) והוא על דרך, כן איפה כל שכן ללחם אלהי עולם א ְלֶפָחֶת֗ הּו נָ֜ א ִיְקָר)ב וזהו אומרו. ַהְקִריֵב֨ �ֹ , סתם ולא אמר להקריב ל

  כ): - (פסוקים יט  זכיר המומיןוכהתימו ה, והנה זה הוא על הנוגע אל אהרן לאמר. כי על סתם הקרבה לפני מלך ידבר
קאכיל, כי הנה  )גבוה משולחןו(דרחמנא  חשוב הוא לפניו יתברך ומתכא(כהן בעל מום)עם היות ש,כב) אכ ראמ 'וי( ]אלשיך[ )ד(למוד 

י ַהֳּקָדִׁש)ים ּוִמן יו ִמָּקְדֵׁש' ל׃ -ֶל�ֶחם ֱאCָה! ים יֹאֵכֽ -ַא�� ֶאלמליגש,  מום) (לכהן בכל עם כל זה ממעטו הוא יתברך,כג) אכ( ַהֳּקָדִׁש'
א ְוֶאל �ֹ א ָיב �ֹ ֶכת ל י-ַהָּפֹר� א ִיַּג'ׁש ִּכֽ +ֹ 3 ֶאת-ַהִּמְזֵּב9ַח ל א ְיַחֵּלל ֹ֤ ֹו ְול ּום ּב) י-מ� . כלומר ומה גם אתה כל איש ישראל שאפילו מזרע ִמְקָּדַׁש!

ד מישראל מכל עבודה לומד מאיסור כהן בעל מום מעבודה של כל דבר הנקרב, לאסור כל אח :אהרן איננו שלא יהיה ראוי להקריב
, לא פסל אלא בעלי מומים (וי' אמר כא,יז) שםלומד אזהרה לזרים  )כז,קרח יז 'במ(- ב ]רשב"ם[שהיא במקדש, פרט לשחיטה. אבל 

ם )ג,אמור כב 'וי( ומה שפסל בפרשה שלאחריה. אבל זרים לא פסל ֵתיֶכ֜ ֹ֨ ם ְלדֹר ר ֲאֵלֶה֗ ֹ֣ ב ֱאמ יׁש׀ ֲאֶׁשר־יְִקַר֣ וכל בטומאת באוגו',  ָּכל־ִא֣
ן ֖ה'  )כח,קרח יז 'במ(- וזה נלמד מ :אבל בעבודת זרים במשכן ובכליו לא ראינו עדיין חיוב מיתה, הגוף מדבר ב ֶאל־ִמְׁשַּכ֥ ב׀ ַהָּקֵר֛ ל ַהָּקֵר֧ ֹ֣ ּכ

  יָ֑מּות

  ית עין ולא מום.(כא,כא) כעין יצא מהכלל ללמד על עצמו שכהן הנראה שונה מרוב הכהנים זה מרא- ל שעשוי להיות שייך )ה(למוד 

ה, "ה,ו"רמב"ם הלכות ביאת המקדש פ[(בסעיף י על  ביאור הדברים ]אערוך השולחן העתיד הלכות ביאת מקדש סימן מד סעיף י[

אמנם באדם יש דברים שבעצם אין זה , דוודאי דבר שהוא בעצם מום פוסל באדם ובבהמה ולוקין עליו, (כא,יח))- ראה שימוש ב ]ה"ו
ולכן בבהמה לאו כלום , שים אינו כן כמו מי שיש לו קרחה בראשו או שהוא ננס או שעינו זבה מים דאין זה מוםמום אלא שברוב אנ

ן,כא) אכ ראמ 'וי(: הוא, אך באדם כתיב ן ַהֹּכֵה! ּום ִמֶּז3ַרע3 ַאֲהֹר� L מ� יׁש ֲאֶׁשר־ּב� Tברכות מג, א[ ובעינן איש השוה בזרעו של אהרן, ָּכל־ִא[ .

ן ום דהך וטעם דרשא זו מש ל ),יזאכ ראמ 'וי(: דמקודם כתיב, מיותר הואִמֶּז3ַרע3 ַאֲהֹר� ר ֶאֽ ם -ַּדֵּב+ ַּזְרֲעTW ְלֹדֹרָת� יׁש ִמֽ ר ִא� ן ֵלאֹמ) ַאֲהֹר'
דאינו שוה בזרעו של אהרן הוי לאו , עשהואין בזה לאו אלא . אלא לדרשא אתי שיהא שוה ככל זרע אהרן כלומר כרוב בני אדםוגו', 

  (שם), וע' בסעי' יג. וזה שהוא רק מפני מראית העין פשיטא שגם עבודתו כשרה. וכן עבודתו כשרה, אין לוקין עליוהבא מכלל עשה ו

  

ּום ),יזאכ ראמ 'וי(  +ה בֹו3 מ! ר ִיְהֶי , תבנית טעמים בתפקיד לכתחילה ובפועל, בין אם מומו מלידה, קטן - פשטא זקףקדמא מרכא  – ֲאֶׁש�

ו קבוע (לכתחילה) בין אם מומו עובר, לא יעבוד בעבודות הקרבה. אם הוא תמים לכתחילה אבל בין אם מומו מתאונה בין אם מומ
  צעיר מעשרים שנה לא יעבוד.

  

יו),יזאכ ראמ 'וי( (ג) יב ֶל+ֶחם ֱאCָהֽ ב ְלַהְקִר' א ִיְקַר! �ֹ יַלחְ  יֶאת־ָקְרָּבנִ֨  )ב,כח 'י' פבמ(שנאמר ֶל+ֶחם ) ,יזאכ(אין לי אלא תמידים שהם קרוים  ל  ִמ֜

י ) ,יזאכ( מנין לרבות את הדם תלמוד לומר ֶל�ֶחםכא) ,אכ ראמ 'וי( שוב ת"לכגון מוספין ושעירי הרגלים)  הח"ח:( ושאר כל הקרבנו' מנין ְלִאַּׁש֗

יב  יב כא),אכ((או ְלַהְקִר' ן ֶאת־ַהָּד֘ם ֵאָליו֒  )ט,ט 'שמ 'וי( ואומר )ְלַהְקִר֖ ֹ֣ י ַאֲהר ּיְַקִרבּו ְּבנֵ֨   .ַו֠

  
כולה כליל דומיא דתמיד אבל אימורין אימא דמלחם אימא עולה דאי  הח"ח:( אימורי חטאת ואמורי אשם )קריב(שכהן בעל מום לא י ןמני (ד)

יב כא) ,אכ ראמ 'וי( ואמורי קדשי קדשים ואימורי קדשים קלים מנין ת"ל )נשתרו בבעל מום ׁש ְלַהְקִר' א ִיַּג! �ֹ היל"ל דלא יקריב ואמר  הח"ח:(ל

 'וי( מנין הקומץ והלבונה והקטורת ומנחת כהנים ומנחת כהן משוח ומנחת נסכים תלמוד לומר יב לרבות כל דבר הנקרב)לא יגש להקר

יב כא) ,אכ ראמ ׁש ְלַהְקִר' א ִיַּג! �ֹ לא יצק כהן אלא אמרינן בהקומץ [מנחות כ]  אוא"ת וה הח"ח:( מנין היציקות והבלילות והתנופות וההגשותל
ודות המסורות לבני בכא ר"ש הוא דחשיב להו להני גבי עעל מום לכתחלה וי"ל דהבלה יכול לעשות והכא פסלינן לכתח הזר כשר ומשמע דה"

דהא קתני לעיל הקומץ כתה הראב"ד שיגרא דלישנא הוא  הח"ח:(והקמיצות והקטרות  )אהרן אבל לרכנן אה"נ דכשר זר וה"ה בעל מום
 .)איתרכי למעלה והגר"א מחקו בריות היינו בהזאת לוג שמן של מצורע דאי כהזאת הדם כוהז .והקטרת אימורין נמי תנינהי לעיל .והקטורת

יב כא) ,אכ ראמ 'וי( והמליקות והקבלות וההזיות ת"ל ׁש ְלַהְקִר' א ִיַּג! �ֹ לחם  מה ֶל+ֶחם) ,יזאכ( יכול יהיו חייבים על כולם תלמוד לומרל
י )ב,כח 'י' פבמ(ת אימורין כדכתיב שהוא עבודה דהיינו הקטר הח"ח:(מיוחד שהוא משום עבודה  י ַלְחִמ֜  (וי' ג,יא) (וי' ג,טז) (במ' פי' כח,כד) א"נ ְלִאַּׁש֗

  .)כמוסבר לעיל( יצאו אילו שאינו משום עבודה ): שחיטה, קבלת דם, הולכת דם, זריקת הדםשל הקרבת הקרבנות לחם אשה)
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים  אריה ויהודית זצ"לנדר יצחק לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר ס

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  ה֤פךמרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

שממעטים חלק קבוצה  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר עם הלכה לא שוה לפרטיה;קבוצה  -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקף; ענין מסויםמ מפרטיה

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ֗ביער; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  נה֩ קט-תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

  נית הטעמיםאמנם תו"כ דורש מכתובים אחדים, נראה לי כי יש לדבר רמז בתב

ב  ),יזאכ ראמ 'וי( א ִיְקַר! �ֹ ּום ל ר ִיְהֶי+ה בֹו3 מ! , פעמיים ז"ק בין שני קיסרים בתפקיד קטן-קטן מונח זקף-פשטא זקףקדמא מרכא  –ֲאֶׁש�

כעין הקש, מקיש מהקרבת תמיד שאסורה לכהן בעל מום אל כל הקרבנות ולהקרבת דם, אפשר ששני אלו (קרבנות והקרבת דם) 
בקטן של - מרומזים בזקף א ִיְקַר! �ֹ יב ),יזאכ( , ל בתפקיד  (א) כפותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריו (ב) טפחא ללא מרכא – ְלַהְקִר'

יו התפשטות ההגבלה הרמוזה בתבנית הטעמים של כתוב אחריו מרכא מרבה, סלוק מגביל, בסה"כ רבוי הגבלות, היינו  – ֶל+ֶחם ֱאCָהֽ

בודות של הקרבה שהן בכתוב לפניו שאמנם כהן בעל מום אסור לעשות עב א ִיְקַר! �ֹ (מ"ד), אבל אם יעשה מהן לא יהיה - והנמנות ב ,ל

  חייב עליהם.

  

י ָכל,יח: אכ ררא אמויק יׁש ֲאֶׁשר-ִּכ+ ֹו ָׂשֽרּוַע׃ -ִא9 ם א+ ֹו ָחֻר' ַח א+ ֹו ִפֵּס! יׁש ִעֵּור3 א� א ִיְקָר)ב ִא֤ �ֹ ּום ל ֹו מ'   ּב+
יׁש ֲאֶׁשרט: י,אכ ררא אמויק ֹו ִא! ֹו -א� ֶבר ָיֽד׃ ִיְהֶי+ה ב' ֹו ֶׁש+   ֶׁש�ֶבר ָר)ֶגל א'

  טו] –[ספרא אמור פרשה ג סוף פרק ב אות ה 

יׁש ֲאֶׁשר-ָכל (וי' אמר כא,יח) (ה) ּום-ִא9 ֹו מ' יׁש -ָכל (כא,יח) הח"ח:(מה תלמוד לומר  ּב+ ַּזְרֲעTW  (כא,יז)אחר שאמר מקודם ִא9 יׁש ִמֽ זרע  לפי שנאמר) ִא�

ַּזְרֲעTW  (כא,יז)אהרן ( יׁש ִמֽ י ָכל (כא,יח) א זרע אהרן אהרן עצמו מנין ת"לאין לי אל) ִא� יׁש ֲאֶׁשר-ִּכ+ ּום -ִא9 ֹו מ' אין לי אלא בעל מום קבוע ּב+

ֹו-ֲאֶׁשר...  ָכל (כא,יח) בעל מום עובר מנין תלמוד לומר ּום ּב+   .מ'

יׁש-ָכל (כא,יח) הלכות ביאת רמב"ם [מום נסתר המותר בעבודת הקרבה.  וביןמום גלוי האסור בעבודת הקרבה  ביןמקף כבורר  -  ִא9

יׁש -ָכל (כא,יח) כל המומין הנראין בגוף שנאמר ]ד"ה,ו"המקדש פ ּום -ֲאֶׁשרִא9 ֹו מ'   .מכל מקום ואלו הכתובים בתורה דוגמא הןּב+

  תבנית הטעמים של הכתוב הבא נושאת שתי הלכות. 

י ָכל (כא,יח) (הלכה א) יׁש ֲאֶׁשר-ִּכ+ ּום-ִא9 ֹו מ' העשויה להתרחב, עם הלכה לא שוה מרכא תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים  – ּב+
: ]ה"ה,ו"רמב"ם הלכות ביאת המקדש פ[לפרטיה בקשר לנושא; שהוא עבודת הקרבה של כהן בעל מום אמיתי או למראית עין 

, יש מומין שהן פוסלין הכהן מלעבוד והבהמה מליקרב, ויש מומין שפוסלין באדם בלבד מלעבוד, ויש םשלשה מיני מומין ה
וכל מי שיש  (פרט א) שם ה"ו] רמב"ם[- לין אבל מפני מראית העין אמרו שכל כהן שיש בו אחד מהן אינו עובד. מומין שאין פוס

וכל מי שיש בו מום מן  )פרט ב(בו מום שפוסל באדם ובבהמה ועבד בין בשוגג בין במזיד עבודתו פסולה ואם היה מזיד לוקה, 
ואם היה בו דבר מדברים שהם מפני מראית העין  )פרט ג(חילל עבודתו,  המומין המיוחדין לאדם ועבד אף על פי שהוא לוקה לא

  .עכ"ל, וע' בסעי' יגאינו לוקה ועבודתו כשרה, 

יׁש ֲאֶׁשר-ָכל ח),יאכ( (הלכה ב) ּום-ִא9 ֹו מ' תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, שממעטים חלק מפרטיה מענין  – ּב+
  ופרועי ראש נכנסים לשם בעלי מומיןבין האולם ולמזבח מקודש ממנה שאין  ]ט"מ,א"פמשנה כלים [- מסוים. כאן כ

כל כהן שיש בו מום בין מום  [רמב"ם שם פ"ו,הא] .שלא יכנס בעל מום להיכל ולמזבח [רמב"ם ביאת המקדש הקדמה (יב)]
א ְוֶאלַהּפָ - ַא�� ֶאל ,כג)אכ ר' אמוי( קבוע בין מום עובר לא יכנס למקדש מן המזבח ולפנים שנאמר �ֹ א ָיב �ֹ ֶכת ל א ִיַּג'ׁש-ֹר� +ֹ   ַהִּמְזֵּב9ַח ל

יׁש -ָכל (כא,יח)ואם עבר ונכנס לוקה אף ע"פ שלא עבד, ואם עבד במקדש פסל וחילל עבודה ולוקה אף על העבודה, שנאמר  -ֲאֶׁשרִא9
א ִיְקָר)ב �ֹ ּום ל ֹו מ'   ., מפי השמועה למדו שאזהרה זו שלא יקרב לעבודהּב+

  לא עובד בעבודות הקרבה, עובד בעבודות שלא של הקרבה, אוכל מקדשי קדשים וקדשים. שאינו קבוע או בעל מום קבועבכל אופן 

  עובד בעבודות שלא של הקרבה, אוכל מקדשי קדשים וקדשים. נתרפא ממומו חוזר לעבוד בעבודות הקרבה,

  

שיש טיפין לבנים בעין א"נ חורור  הח"ח:(קבוע  בין סומא בשתי עיניו בין סומא אפילו בעינו אחת, חרוור ִעֵּור3  (כא,יח) (ספרא שם ו)

יׁש ִעֵּור3 מנין. תלמוד לומר  שעיניו נוטפות מים תמיד) הח"ח:(והמים הקבועים שנתלבנו עיניו וכהה מאורו לגמרי [ראב"ד])    .ִא֤

ַח  (כא,יח) (ספרא שם ז) ַח  מנין תלמוד לומרבין חגר בשתי רגליו בין חיגר ברגלו אחת רגלו, חלולה ועקומה ודומה למגל ִפֵּס! , ִפֵּס!

ם  ם (כא,יח)שחוטמו שקוע, חוטמו בלום, חוטמו סולד, חוטמו נוטף, מנין ת"ל ָחֻר' ֹו ָחֻר'   .א+

ם (כא,יח) ֹו ָחֻר' שחוטמו שקוע, חוטמו בלום, חוטמו סולד, מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, כאן  – א+
  חוטמו נוטף

ם-אבא יוסי ה (ספרא שם ח) ם- אמר איזהו ה ָחֻר' אף על פי שאין יכול לכחול שתי , אמרו לו הפלגתה הכוחל שתי עיניו כאחת ָחֻר'
  .עיניו כאחת

פרסתו רחבה כשל אווז מנין תלמוד לומר , יוצא מגודלו, עקיבו יוצא לאחוריו, פיקח שנשמטה יריכו ָׂשֽרּועַ  (כא,יח) (ספרא שם ט)
יׁש (כא,יט) ֹו ִא!   .א�

יׁש (כא,יט)אין לי אלא שנשברה רגלו הקשן והעיקלן והקולבן מנין תלמוד לומר ֶׁש�ֶבר ָר)ֶגל  ט)(כא,י (ספרא שם י)   .ִא!

ֶבר ָיֽד (כא,יט) (ספרא שם יא) למטה מן הפרק , זו על זו או קולטות עד הפרק כשר אלא שנשברה ידו אצבעותיו מורכבות אין לי ֶׁש+

בֶ  (כא,יט)חתכה כשר מנין תלמוד לומר , פסול ֹו ֶׁש+   .ר ָיֽדא'

ֹו  (כא,יט) ֶבר ָיֽדא' זו על זו או  אצבעותיו מורכבותטפחא ללא מרכא לפניה (א) בתפקיד שנוי משבר יד לשנויים אחרים ביד  – ֶׁש+
ֶבר ָיֽד, קולטות עד הפרק כשר על למטה מן הפרק שפוסלות, וע"י חיתוך יוכשר מרכא מרבה סלוק מגביל, בסה"כ רבוי הגבלות  – ֶׁש+

ֹו  א,יט)(כהכהן ממומו.  ֶבר ָיֽדא' טפחא ללא מרכא לפניה (ב) בתפקיד התפשטות ההגבלות שמרומזות בכתוב אחריה לכתוב לפניה  – ֶׁש+

  אפשר שילמד שאם יבצעו פעולה רפואית ברגל כמו שביצעו החיתוך ביד אז הכהן יוכשר ממומו. ֶׁש�ֶבר ָר)ֶגל (כא,יט)אל 

  הם דוגמאות.כל המומים הכתובים רים שהרמב"ם כתב שלפסוק (כא,יח) למומים האחיתכן שההתפשטות עוברת 

  


