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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים  אריה ויהודית זצ"ללעלוי נשמת  חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק 

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק מצית ההשערות:תהתשפ"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  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאבות, מכל מקום; קב' שעשויה לגדול, יתור לר –
 – 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;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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

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

  

  ויקרא בחקתי כו,ג  1.1

 
 :ויקרא בחקתי כו,י

יאּו׃ ׁש ּת�ִצֽ �י ָחָד� ן ִמְּפֵנ ן נ�ָׁש�ן ְוָיָׁש� ם ָיָׁש� ֲאַכְלֶּת�   ַוֽ
ן ואע"פ שהישן טפי מעלי (מעולה הרבה) יוציאוהו מפני החדש ...  ]תורה שלמה [קא] בבלי בבא בתרא צא,ב[גדול, - זקף – ְוָיָׁש�

  . שכבר נתיישן שהחדש ראוי להתיישן טפי מן הישן

 .  2והחדש יעלה עליו וטיבו יהיה בדרגה  1גדול בתפקיד שתיים מול אחד, כגון הישן טיבו בדרגה - זקף –טט  •

  
  :ויקרא בחקתי כו,יג

ים  ם ֲעָבִד� ְהֹי�ת ָלֶה� ִים ִמֽ ר ה�ֵצ*אִתי ֶאְתֶכם( ֵמֶא)ֶרץ ִמְצַר% ם ֲאֶׁש+ )  ֱאֽ-ֵהיֶכ, י ְיָי  ֲאִנ/
ת  ֶאְׁשֹּבר( ֹמֹט) ם ָוֽא�ֵל�7 ֶאְתֶכ�ם ֽק�ְמִמּֽיּות׃ {פ} ָוֽ   ֻעְּלֶכ%

ם  )  ֱאֽ-ֵהיֶכ, י ְיָי גרשיים מונח רביע, כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו, כמו בפרשת ציצת ושניהם בהקשר של יציאת מצרים, כי  - ֲאִנ/
כי ...  ]א,רה תמימה [נט] בבלי מגילה יאתו[הקב"ה בכבודו ובעצמו פעל גאולת מצרים וכך יהיה בגאולה העתידה ע"י הקב"ה בעצמו, 

  . לעתיד לבוא , שאין כל אומה ולשון יכולים לשלוט בהם - לקיהם - אני ה' א

   :ויקרא בחקתי כו,מד-וזאת גם ההבטחה ב

ר  ם ְלָהֵפ� א־ְגַעְלִּתים( ְלַכ:ָת% ֹֽ ים ְול א־ְמַאְסִּת* ֹֽ ם ל ְיֵביֶה, ם ְּבֶא)ֶרץ ֹאֽ ְהי�ָת/ את ִּבֽ >ֹ י ִאָּת�ם ְוַאף־ַּגם־ז   ְּבִריִת�
ם׃  �  ֱאֽ-ֵהיֶהֽ י ֲאִנ�י ְיָי Bִּכ 

  
  :כו –ויקרא בחקתי כו,כה 

ֵריֶכ�ם  ם ֶאל־ָעֽ ית ְוֶנֱֽאַסְפֶּת� ֶמת( ְנַקם־ְּבִר% ֶרב ֹנֶק+ ם ֶח, Dי ֲעֵליֶכ ֵבאִת+   [כה] ְוֵהֽ
ם ְּבַיד־א�ֵיֽב׃  ם ְוִנַּתֶּת� �ְכֶכ% ֶבר( ְּבת)  ְוִׁשַּל*ְחִּתי ֶד+
ית -  ]] בבלי שבת לג,אתורה שלמה [קנד[ י ָלֶכםI ַמֵּטה־ֶלֶחםG ... ְנַקם־ְּבִר% בעון עינוי הדין ועיות הדין וקלקול הדין ובטול ְּבִׁשְבִר)

סּו  (כו,מג)...וגו'  תורה ַען ְּבִמְׁשָּפַט)י ָמָא% )ַען ּוְבַי%   וי ועיוות וקלקול בכלל) , ינ(הרי עַי

ֶרב- ב • ם ֶח, Dי ֲעֵליֶכ ֵבאִת+ יתהמשך נאמר בע, אפשר מרמז לארבע סיבות לרבי – [כה] ְוֵהֽ ֶמת( ְנַקם־ְּבִר% בעון עינוי הדין;  (א) ֹנֶק+
  .ובטול תורה (ד)וקלקול הדין;  (ג)ועיות הדין;  (ב)

 

 Gַמֵּטה־ֶלֶחם Iי ָלֶכם  [כו] ְּבִׁשְבִר)
יבּו ַלְחְמֶכ�ם ּבַ   ד ְוֵהִׁש� ים ַלְחְמֶכם( ְּבַתּנ)ּור ֶאָח% )ֶׂשר ָנִׁש* ָאפּו ֶע ל ְו<  ִּמְׁשָק�
עּו׃ {ס}  א ִתְׂשָּבֽ �ֹ ם ְול ֲאַכְלֶּת�   ַוֽ

 Gַמֵּטה־ֶלֶחם Iי ָלֶכם ָאפּו מונח זרקא סגול  –ְּבִׁשְבִר)    - גדולה -תלישא –ְו<

יוגו'  ... אנת הוא דאפיקת עשר תקונין וקרינן עשר ספירן לאנהגא בהון עלמין פתח אליהו ]הזוהר[ע"פ  ולאחריו אלפניולימוד   ְּבִׁשְבִר)
 Gַמֵּטה־ֶלֶחם Iמונח זרקא סגול, כעין גורע ו/או מוסיף מהענין על הענין שהוא בין היתר שתי קבוצות של עשר ספירות (דעיגולים  –ָלֶכם

ים ַלְחְמֶכם( ודיושר) וצירופים בתוך כל קבוצה המרומזות במלים ובטעמי  )ֶׂשר ָנִׁש*  עשוי לרמז לרבוי סדרותמונח מהפך פשטא, (מונח  – ֶע

 קטן) בהם נברא העולם ובהם הוא מונהג. -מהפך פשטא מונח זקףשל 

 

 Gַמֵּטה־ֶלֶחם Iי ָלֶכם -לקים את-ויעש אמונח זרקא סגול, תבנית זאת היא כתבנית מונח זרקא סגול הראשון בתורה בר' א,ד " –ְּבִׁשְבִר)

  תר מרמז לבריאת העולם." שאף הוא בין היוהיה לכם לצצית" ומרמז לענין בריאת העולם, וגם כתבנית "הרקיע

  

ָכה׃ (תה' קלט,ה)אדם הוא חלתו של עולם שנברא בכעין קמיצה  )י ַּכֶּפֽ ֶׁשת ָעַל ֶדם ַצְרָּת�ִני  ַוָּת� �ר ָוֶק) ובני ישראל כממשיכי אדם  ָאח)
  העושה עיסה לחלקה בבצקהראשון מצווים להפריש חלה וזה קשר אחד בין דרך הסוד להסבר ההלכתי הבא. סוגיית 

  ]ולחן ערוך יורה דעה סימן שכוש[
שתי עיסות שיש בשתיהן שיעור החייב בחלה, ואין באחת מהן כשיעור, ונגעו זו בזו א] ונשכו זו את זו, א אם היו של שנים,  ]סעיף א[

 אפילו הם ממין אחד, ב פטורים מן החלה, ב] שסתם שנים מקפידים. ואם ידוע שאינם מקפידים על עירוב העיסות, הרי אלו
  וגו' מצטרפות.

ה אבל (שאר אדם) <ב> העושה עיסה (ב)  נחתום ד שעשה עיסה לעשותה שאור (א) לחלקה, חייבת בחלה, ו] שאם לא תמכר יעשנה פת. ]סעיף ב[
 .לחלקה בבצק, פטורה

חלה  לאנשים הרבה שלא יהא באחת מהן שיעור -אבל שאר אדם העושה עיסה לחלקה בבצק  ]ש"ך יורה דעה סימן שכו ס"ק ה[
  :אין דעתו לחלק בצק אע"פ שדעתו לחלקה אחר אפייה חייבתפטורה אבל 

בסיוע הרב י"מ רושצקי הי"ו : הש"ך עוסק ביחיד, ויש לומר שכל שכן אם הם שותפים בבצק ובפרט כשכל אחד הביא את הבצק מביתו 
חלקו אחר האפיה ולא מקפידים לקחת חלקם  ומערבים הבצק עד שנעשה שיעור של הפרשת חלה, ואופים ביחד, ודעתם לקחת כל אחד את

 מבצקם דווקא, אז יפרישו חלה בברכה לזכות כל המשתתפים.

  מקורות: שו"ת מנחת יצחק ח"ח סימן מב, לקט העומר פרק יב הערה א.

  

  לדעת המחייבים בחלה )ויקרא בחקתי כו,כו(ונסביר הפסוק 

 Gַמֵּטה־ֶלֶחם Iי ָלֶכם כעין מוסיף ו/או כעין גורע מהענין על הענין. כאן מניח עיסה שאין בה שיעור לחלה מונח זרקא סגול,  – ְּבִׁשְבִר)

ָאפּו ומוסיף עיסות של אחרים שאין בכל אחת שיעור לחלה,  ָאפּו ב הפרשת חלה, יתלשא, בתפקיד אלפניו שנאסף שיעור בצק החי –ְו<  –ְו<

ָאפּו ת העיסה שלהם, ומערבן לעיסה אחת. ואז שלא מקפידים לקחת א - תלשא, בתפקיד לאחריו שתולש מחיצת בעלות  תלשא בתפקיד  –ְו<
  מפריש חלה בברכה. –בעל בחינה נעלה זו ברכת הפרשת חלה, ובתפקיד תולש גורע מהעיסה 
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים  אריה ויהודית זצ"ללעלוי נשמת  חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק 

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק מצית ההשערות:תהתשפ"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  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאבות, מכל מקום; קב' שעשויה לגדול, יתור לר –
 – 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;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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

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

  

שת ואותן נשים צדקניות שבפסוק גם בנסיבות הקשות של התוכחה, היו עריבות זו לזו ולא הקפידו על עיסתם דווקא,  לכן זכו למצוות הפר
  חלה בברכה למרות שלכל אחת לא היה שיעור לעצמה. 

  
  :ויקרא בחקתי כו,לד

ְיֵביֶכ�ם  ם ְּבֶא)ֶרץ ֹאֽ ה ְוַאֶּת� יָה ֹּכNל ְיֵמ)י ָהַּׁשָּמ% ֶרץ ֶאת־ַׁשְּבֹתֶת, Dה ָהָא O ִּתְרֶצ+   [לד] ָאז
יָה׃   ת ֶאת־ַׁשְּבֹתֶתֽ ֶרץ ְוִהְרָצ�   ָאNז ִּתְׁשַּב)ת ָהָא%

י ָהּׁשַ  ת [לה] ָּכל־ְיֵמ� ה ִּתְׁשֹּב�   ָּמ�
יָה׃  ֵתיֶכ�ם ְּבִׁשְבְּתֶכ�ם ָעֶלֽ א־ָׁשְבָתBה ְּבַׁשְּבֹתֽ ֹֽ   ֵא)ת ֲאֶׁשPר ל

 O יָה קטנה - תלישא –[לד] ָאז ֶרץ ֶאת־ַׁשְּבֹתֶת, Dה ָהָא   קדמא ואזלא רביע ... - ִּתְרֶצ+

O  )כו,לד( • א־ָׁשְבָתBה  כו,להקטנה ... - תלישא –ָאז ֹֽ  קטנה ... תביר רמז לחישוב חשבוני, אותו מחשב- תביר, תבנית טעמים תלישא - ל

להיות שבעים שנה של גלות בבל שהן כנגד ע' שנות שהארץ לא שבתה. חוסר השביתה מורכב מסדרת שנות השמיטה  רש"י
  שלא קיימו ומסידרת שנות יובל שלא קיימו בשנים שהכעיסו ישראל בארצם לפני המקום .

ֵתיֶכ�ם ֲאֶׁשP מונח  - ֵא)ת (ויקרא בחקתי כו,לה) א־ָׁשְבָתBה ְּבַׁשְּבֹתֽ ֹֽ מונח,  - ֵא)תדרגא תביר טפחא, בתפקיד קבוצת פרטים המצטרפים ביחד,  - ר ל
  מרמז על שתי קבוצות כאלה

  

ת רש"יפ'  ר ֵא֣ ה-ֽ<א ֲאֶׁש֧ שבעים שנה של גלות בבל הן היו כנגד שבעים שנות השמטה ויובל שהיו בשנים שהכעיסו ישראל  - ָׁשְבָת֛
שנה. שלש מאות ותשעים היו שני עונם משנכנסו לארץ עד שגלו עשרת השבטים, ובני  שיםהמקום ארבע מאות ושל בארצם לפני

יהודה הכעיסו לפניו ארבעים שנה משגלו עשרת השבטים עד חרבות ירושלים, הוא שנאמר ביחזקאל "ואתה שכב על צדך השמאלי" 
ו). ונבואה זו נאמרה ליחזקאל בשנה - בית יהודה ארבעים יום" (ד,ד עוןת וגו' "וכלית את אלה ושכבת על צדך הימני שנית ונשאת א

החמישית לגלות המלך יהויכין; ועוד עשו שש שנים עד גלות צדקיהו, הרי ארבעים ושש. ואם תאמר 'שנות מנשה חמשים וחמש היו' 
, דכתיב "ויעש אשרה כאשר עשה מנשה עשה תשובה שלשים ושלש שנה, וכל שנות רשעו עשרים ושתים שנה - (ראה מ"ב כא,א) 

אחאב" (שם,ג), ואחאב מלך עשרים ושתים שנה, כמו שאמרו באגדת 'חלק' (סנה' קג,א), ושל אמון שתים (ראה מ"ב לג,כא), ואחת 
עשרה ליהויקים, וכנגדן לצדקיהו. צא וחשוב לארבע מאות ושלשים ושש שנה שמיטין ויובלות שבהם, והם שש עשרה למאה, ארבע 

, הרי שבעים חסר אחת; זו תחמש שמיטו - ששים וארבע, לשלשים ושש שנה  - מיטין ושני יובלות, הרי לארבע מאות שנה עשרה ש
ה - ַעד (דה"ב לו,כא) היתירה שנכנסו בשמטה המשלמת לשבעים, ועליהם נגזר שבעים שנה שלמים. וכן הוא אומר בדברי הימים ָרְצָת֥

ֶרץ ֶאת יָה - ָהָא֖ א... ַׁשְּבתֹוֶת֑ ֹ֖ ים ָׁשָנֽה׃ְלַמּל   . ות ִׁשְבִע֥

  

 15- שנה (שהם כמו י"ז יובלות). החלו לספור שמיטין ויובלות מהשנה ה 850מהכניסה לארץ ישראל ועד חורבן בית ראשון עברו 

מהכניסה לארץ אחרי כיבוש וחלוקה. מפ' רש"י לפסוק (כו,לה) ומהרמב"ם (הל' שו"י פ"י,ה"ג) ומאנצ' תלמודית כב, יובל, טור קכב ע"פ 
 71שנה ברצף עד לחרבן בית א. ואף שאחרי גלות עשרת השבטים לא הייתה חובת יובל, לפחות  836רייתא ערכין יב,ב משמע שמנו ב

שנה, עד לחזרת כל או רוב עשרת השבטים ע"י ירמיהו, בכל זאת מנו כדי לקדש שמיטות כסדרן אף שאין כל יושבי הארץ עליה. מתוך 
ראשונות של  22שנה (בדילוגין) של עון יהודה עד החרבן ( 46ין) היו בעון עד גלות ישראל, ועוד שנה (בדילוג 390שנה,  836אותן 

שנה של עון ואי  436שנה של מלכות יהוקים, יהויכין וצדקיה) סה"כ  23של אמון, ודלג על מלכות יאשיה, וצירף  2מלכות מנשה, ועוד 
חצי זכות חצי עון, ולכן הסכוי שדוקא שנת שמיטה או יובל נשמרה שוה לסכוי שלא שנה זכות. זה בערך  414קיום שמיטין ויובלות, נותרו 

 64שנה יש  400- נשמרה. אז במקום לבדוק ברצף היסטורי האם שמיטה ויובל נשמרו, רש"י חישב כאילו יש רצף של עון, והתקבל כי ב

שמיטין ויובלות שלא נשמרו, ושמיטה אחת על חשבון  69"כ שנה בדילוגין של עוון יהודה בסה 36 - שמיטין ויובלות, ועוד חמש שמיטין מ
  היתירה שנכנסו בשמטה המשלמת לשבעים, ועליהם נגזר שבעים שנה שלמים.השנה 

  
   :ויקרא בחקתי כו,מב

י ַאְבָרָהBם ֶאזְ  Pף ֶאת־ְּבִריִת ק ְוַא+ Dי ִיְצָח �ב ְוַאףO ֶאת־ְּבִריִת+ י ַיֲֽעק� י ֶאת־ְּבִריִת) ר׃[מב] ְוָזַֽכְרִּת� ֶרץ ֶאְזֹּכֽ ר ְוָהָא�   ֹּכ�
ביצחק לא כתיב ביה זכירה לפי ...  בעה"ט. ויצחק לא נאמר זכירה, אלא רואין את עפרו כאלו הוא צבור על גבי המזבח...  תו"כ

  וגו'. שאפרו צבור לפני הקב"ה

  שרואים לעיניים לא שייך זכירה, ובדברים ה' יראהה' יראהה' יראהה' יראה    (בר' וירא)    כי ענין העקידה נראית לפניו תמיד כש"כ תורה תמימה הערה (נו)

 Oק קטנה (=תרסא), בתפקיד במחיצת הקב"ה - תלישא –ְוַאף Dי ִיְצָח קדמא ואזלא, ברית יצחק, היא העקידה נראית לפני הקב"ה  - ֶאת־ְּבִריִת+
א ואזלא מלמד על הקב"ה, וקדמ מחיצתתמיד כי אפרו של יצחק כאלו צבור ע"ג המזבח, וטעם תרסא מרמז על כעין מחיצת המזבח, וכעין 

 כעין כלל שתמיד הקב"ה מקדים ורואה עקידת יצחק.

ר בהמשך הפסוק  י ַאְבָרָהBם ֶאְזֹּכ� Pף ֶאת־ְּבִריִת   קדמא דרגא תביר טפחא - ְוַא+

ף • למה נאמרו האבות אחורנית? לומר אם אין מעשה ביעקב כדאי הם  -  תו"כ ויק"ר פל"וכי הכתוב לא על הסדר,  קדמא – ְוַא+
  ואם אין מעשה יצחק כדאי הם מעשי אברהם, כדאי הוא מעשה כל אחד ואחד שיתלה כל העולם בגינו מעשי יצחק

ר  • י ַאְבָרָהBם ֶאְזֹּכ� Pכעין קבוצת פרטים המצטרפים ביחד, היינו זכות אבות ביחד עבור הבנים,  –דרגא תביר טפחא  –ֶאת־ְּבִריִת
 י הוא מעשה כל אחד ואחד שיתלה כל העולם בגינומלמד ששלשת שקולין זה כזה,שרשרת תלות ביחד ולחוד כדא

  
 :מו –ויקרא בחקתי כו,מג 

ְהי��  ם ִלֽ )י ַהּג�ִי, ִים ְלֵעיֵנ Dֶרץ ִמְצַר אִתי־ֹאָתםO ֵמֶא+ �ים ֲאֶׁש)ר ה�ֵצֽ אֹׁשִנ ית ִרֽ ם ְּבִר) י ָלֶה� ים ֲאִנ�י יְ [מה] ְוָזַֽכְרִּת� א-ִה�   ׃  יָֽ ת ָלֶהBם ֵלֽ
אִתי־ֹאָתםO ...  תורה שלמה [רלט] מדרש חפץ ברית הוא  -  לקים אני ה' לקים אני ה' לקים אני ה' לקים אני ה' - - - - להיות להם לאלהיות להם לאלהיות להם לאלהיות להם לא [רמ] לקח טובאף משה אהרן ומרים ה�ֵצֽ

 וגו'  לישראל שלא יכפרו בשם הנכבד

אִתי־ֹאָתםO  - טט  • בחיריק, היינו בחינה נעלה המכוון לשם ה'  - , הוצאתי בשורוק, אתם  םתָ אִ -הּוצאתידרשה לקראו  ה�ֵצֽ
  יל הזה.גאל עצמו מגלות החִ שיצא עמם ממצרים, כעין 
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים  אריה ויהודית זצ"ללעלוי נשמת  חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק 

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק מצית ההשערות:תהתשפ"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  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאבות, מכל מקום; קב' שעשויה לגדול, יתור לר –
 – 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;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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

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

  

  כז,א ויקרא בחקתי 1.2

  
  ב׃ -  א,בחקתי כז ויקרא

ר ה� [א]  ר׃ -ֶאל 'ַוְיַדֵּב� ה ֵּלאֹמֽ ר ֶאל[ב] ֹמֶׁש� ת ַלהֽ -ַּדֵּב/ � ֶדר ְּבֶעְרְּכ�T ְנָפֹׁש� א ֶנ י ַיְפִל� יׁש ִּכ� ם ִא� ( ְוָאַמְרָּת) ֲאֵלֶה% *י ִיְׂשָרֵאל   ׃'ְּבֵנ
  ב׃ -א,ו במדבר ראה

ר ה� [א]  ר׃ -לאֶ  'ַוְיַדֵּב� ה ֵּלאֹמֽ ל ְוָאַמְרָּת� ֲאֵלֶה�ם ִא)יׁש ֽאֹו-ַּדֵּבר( ֶאל[ב] ֹמֶׁש� )י ִיְׂשָרֵא% יר ְלַהִּז�יר -ְּבֵנ ) ֶדר ָנִז% י ַיְפִלא( ִלְנֹּדר( ֶנ ה ִּכ* ִאָּׁש,
  ׃'ַלהֽ 

   ספרא בחוקותי פרשה ג

(  (א) *י ִיְׂשָרֵאל יׁשמעריכים ואין העכו"ם מעריכים, יכול לא יהו נערכים ת"ל ְּבֵנ "ר מאיר אחר שהכתוב אחד מרבה דברי ר"מ, א ִא�
וכתוב אחד ממעט, מפני מה אני אומר נערכים אבל לא מעריכים, שריבה מדת הנערכים ממידת המעריכים, שהרי חרש שוטה וקטן 

( ר' יהודה אומר  (ב)נערכים אבל לא מעריכים.  *י ִיְׂשָרֵאל יׁשנערכים ואין העכו"ם נערכים, יכול לא יהו מעריכים ת"ל  ְּבֵנ ר יהודה , א"ִא�
אחר שהכתוב אחד מרבה וכתוב אחד ממעט, מפני מה אני אומר מעריכים אבל לא נערכים, מפני שריבה מידת המעריכים ממדת 

אי בני ישראל יכול אין לי אלא בני ישראל, מנין לרבות את הגרים  (ג)הנערכים שהרי טומטום ואנדרוגינוס מעריכים אבל לא נערכים. 
םְוָאַמְר ואת העבדים ת"ל  יׁש, ָּת) ֲאֵלֶה% אפרט לקטן, או יכול שאני מוציא את הקטן שיש בו הפלייה ת"ל  ִא� י ַיְפִל� א, ִּכ� י ַיְפִל� , נאמר ִּכ�

� ֶדרכאן  ) ֶדר (במ' ו,ב) ונאמר להלן ֶנ � ֶדרמה  ֶנ א האמור כאן  ֶנ י ַיְפִל� ) ֶדראף ִּכ� י ַיְפִלא( האמור להלן  ֶנ ) ֶדר (במ' ו,ב), ומה ִּכ* האמור להלן  ֶנ
� ֶדרחר לשלמו אף בל תא   האמור כאן בל תאחר לשלמו. ֶנ

  

ר ה� [א]  ר-ֶאלמרכא טפחא  – 'ַוְיַדֵּב� ה ֵּלאֹמֽ רמרכא סלוק, כעין רבוי והגבלה. ונראה כי גם כאן מלת  – ֹמֶׁש� עם טעם סלוק בתפקיד  ֵּלאֹמֽ
(  (א) מהותו יש מחלוקת:הגבלה עשויים להידרש כעין "לאו אמור", ללמד שבפרשה הבאה למרות לשונה החיובית יש לאו שב *י ִיְׂשָרֵאל ְּבֵנ

( ר' יהודה אומר  (ב), דברי ר"מוגו'  העכו"ם מעריכים ואיןמעריכים  *י ִיְׂשָרֵאל    העכו"ם נערכיםואין נערכים  ְּבֵנ

  

 ) *י ִיְׂשָרֵאל ר ֶאל־ְּבֵנ   גרשיים מהפך פשטא, כעין יצא להקל ולא להחמיר   – ַּדֵּב/

  ת הנערכים ממידת המעריכים, שריבה מדלרבי מאיר יש פחות מעריכים 
םְוָאַמְר    , לרבי מאיר דרוש שלושה נוספים בנערכים בבני ישראל2+  1קטן, בתפקיד - מונח זקף -  ָּת) ֲאֵלֶה%

  (ולכן גם עכו"ם רק בנערכים) שהרי חרש שוטה וקטן נערכים אבל לא מעריכים.
 ) *י ִיְׂשָרֵאל ר ֶאל־ְּבֵנ   ולא להחמיר   גרשיים מהפך פשטא, כעין יצא להקל – ַּדֵּב/

  שריבה מידת המעריכים ממדת הנערכים לרבי יהודה יש פחות נערכים
םְוָאַמְר    , לרבי יהודה דרוש שני נוספים במעריכים בבני ישראל2קטן, בתפקיד - מונח זקף -  ָּת) ֲאֵלֶה%

  (ולכן גם עכו"ם רק במעריכים) שהרי טומטום ואנדרוגינוס מעריכים אבל לא נערכים.

יׁש   ול, בתפקיד שתי הלכות באופן אחד והלכה אחת באופן אחר, גד- זקף -  ִא�

  ), 2) לעומת ובני ישראל ועכו"ם נערכים (הרי 1לרבי מאיר רק בני ישראל מעריכים (הרי 

  ).1) ורק בני ישראל נערכים (הרי 2לרבי יהודה בני ישראל ועכו"ם מעריכים (הרי 

יׁש      טומטום ואנדרוגינוסם כולל שלושה איש, גדול, בתפקיד שלוש, לרבי יהודה המעריכי- זקף -  ִא�

  

� ֶדרמה  א  )ב,כז 'בח 'וי( האמור כאן ֶנ י ַיְפִל� ) ֶדראף ִּכ� י ַיְפִלא(   (במ' ו,ב) האמור להלן ֶנ    , ִּכ*

� ֶדר )ב,כז 'בח 'וי( וילדה בת  שנה 13 – 12אתנח, מגביל לנדר של מי שיודע להפלות (יודע למי נודרים) והוא סמוך לאיש היינו ילד בן  – ֶנ
רוצה  שיחשוב שלא ינהג זה הדין אלא בגדולים, ולזה אמר אחר כן כי יפליא,והיה לחושב ...  רלב"ג ויקרא כז,בשנה , ופי'  12-  11

בכמו שנה אחת קודם היותו והנה שערו חכמים (ספ"ב כב), שזה י ְשַלם  ... לומר, ֶשֵמֵעת  אשר מדרכו שיפליא, יכנס בחק זאת המצוה.
  ה יהיה כשידור הקטן מעצמו;, וזגדול

) ֶדר )במ' ו,ב( יר;  האמור להלן בל תאחר לשלמו ֶנ ) ֶדר ָנִז% קטן, אפשר כי המלה יתירה לדרוש ממנה כעין היקש (כעין גזרה - מונח זקף – ֶנ
  שוה) לחיוב בל תאחר לערכין  

  

 ) *י ִיְׂשָרֵאל ר ֶאל־ְּבֵנ   גרשיים מהפך פשטא, כעין יצא להקל ולא להחמיר   – ַּדֵּב/

(כעין יצא יד ורגל שאין נפשו תלויה בו  לאפוקי ]שפת''ח[ופירש  ליתן ערך נפשו לומר ערך דבר שנפשו תלויה בו עלי. ]עה"ת רש''י[

  .לא אמר כלום ופטור מכלוםאם אמר ערך יד או ערך רגל להקל ולא להחמיר כי) 
  

ר ֶאל :ויקרא בחקתי כז,ב ( ְוָאַמְרָּת) ֲאֵלֶה% -ַּדֵּב/ *י ִיְׂשָרֵאל � ֶדרְּבֵנ א ֶנ י ַיְפִל� יׁש ִּכ� ת ֽה'׃  ם ִא�   ְּבֶעְרְּכ�T ְנָפֹׁש�
יׁש    , ג' גוי שיודע להפלות: 13 – 12גדול, שלושה אנשים בנדרים א' גדול ב' הסמוך לאיש, בן - זקף - ִא�

-בלוא לכלל , אבל גוי שאינו ראוי לבשכשאינו בבל יחל אינו בהפלאה, הפלאתו תלויה בגדלותו, יחל-בלשישראל שכשיגדל יבוא לכלל 

  , אין הפלאתו תלויה בגדלותו. יחל

שאינו יודע להפלות, אין נדריו כלום, בגוי אף על פי שבישראל דבריו קיימים,  - שאינו יודע לשם מי נדר  - גדול שאינו יודע להפלות 
אשנתמעט מ י ַיְפִל� יׁש ִּכ� נודרים (גויים) מודים שהכל ) אנציקלופדיה תלמודית כרך ה, [גוי] טור שחהאמור בפרשת ערכין, ( ִא�

ואינו נופל ללשכה, שאין  -  357כמה שהנידר שוה כעבד הנמכר בשוק -, שאם אמר דמי עלי או דמי פלוני עלי, נותן כפי נדרו 356ונידרים
נדר , ומה יעשה בהם, יבדוק את הגוי על דעת מי נדר, אם 358מקבלים מן הגוים נדבה או נדר לחזק את בדק הבית, משום לא לכם ולנו

. ויש סוברים שנדריהם אינם נגנזים 359על דעת ישראל יוציאוהו בי"ד במה שיראה להם חוץ מבדק הבית, ואם אמר לשמים נדרתי, יגנזו
 לא לכם ולנולא לכם ולנולא לכם ולנולא לכם ולנו. ויש מפרשים נודרים ונידרים שאמרו בקדשי מזבח, אבל קדשי בדק הבית לר' מאיר שסובר 360אלא הולכים לבדק הבית

 . 361אינם נודרים
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים  אריה ויהודית זצ"ללעלוי נשמת  חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק 

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק מצית ההשערות:תהתשפ"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  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאבות, מכל מקום; קב' שעשויה לגדול, יתור לר –
 – 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;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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

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

  
  :ו –יקרא בחקתי כז,א ו

' ֶאל ר ה� ר ֶאל-[א] ַוְיַדֵּב� ר׃   [ב]  ַּדֵּב/ ה ֵּלאֹמֽ ת - ֹמֶׁש� � ֶדר ְּבֶעְרְּכ�T ְנָפֹׁש� א ֶנ י ַיְפִל� יׁש ִּכ� ם ִא� ( ְוָאַמְרָּת) ֲאֵלֶה% *י ִיְׂשָרֵאל ֽה'׃   [ג]  לַ ְּבֵנ
ה ְוַע�ד ֶּבן ים ָׁשָנ% ( ֶעְׂשִר) ר ִמֶּבן *ה ֶעְרְּכT( ַהָּזָכ% �ה-ְוָהָי ֶדׁש׃   [ד]  ְוִאם ִׁשִּׁש)ים ָׁשָנ ֶקל ַהֹּקֽ ֶקל ֶּכ�ֶסף ְּבֶׁש� ים ֶׁש� Bֲחִמִּׁש ,Tה ֶעְרְּכ( ה -ְוָהָי ְנֵקָב�

ם ִמֶּבן ֶקל׃   [ה]  ְוִא+ ים ָׁשֽ וא ְוָהָי�ה ֶעְרְּכT� ְׁש-ִׁש� ים ְוַעד( ֶּבן-ִה� ׁש ָׁשִנ, Yים ְׁשָקִל�ים -ָחֵמ Pה ֶעְרְּכBT ַהָּזָכ�ר ֶעְׂשִר) ה ְוָהָי ים ָׁשָנ% ֶעְׂשִר)
ה ֲעֶׂש�  ים׃   [ו]  ְוִא)ם ִמֶּבןְוַלְּנֵקָב� ֶדׁש ְוַעד( ֶּבן-ֶרת ְׁשָקִלֽ �ֶסף ְוַלְּנֵקָב)ה ֶעְרְּכT% -ֹח, ים ָּכ ה ְׁשָקִל� ר ֲחִמָּׁש� *ה ֶעְרְּכT( ַהָּזָכ% ים ְוָהָי ָחֵמ)ׁש ָׁשִנ%

ֶסף׃ ים ָּכֽ ֶׁשת ְׁשָקִל�   ְׁש-�
  

  :ז,כזויקרא בחקתי 

ִאם ִמֶּבן *ה ָוַמ(ְעָלה( ִאם-ְו< ים ָׁשָנ )ה ֶעְר -ִׁשִּׁש+ ר ְוָהָי ר ָׁש�ֶקלָזָכ% ה ָעָׂש�   ְּכT% ֲחִמָּׁש�
ים׃  ה ְׁשָקִלֽ ה ֲעָׂשָר�   ְוַלְּנֵקָב�

שנים בנידר כיצד ילד שהעריך את הזקן נותן ערך זקן וזקן שהעריך את הילד נותן ערך ילד וערכים בנערך  ]ד"מ[ד "משנה ערכין פ
בזמן הערך כיצד העריכו פחות מבן כיצד איש שהעריך את האשה נותן ערך אשה ואשה שהעריכה את האיש נותנת ערך איש והערך 

יום שלשים כלמטה ממנו שנת חמש  [ה]חמש ונעשה יותר על בן חמש פחות מבן עשרים ונעשה יותר על בן עשרים נותן כזמן הערך 
ִאם ִמֶּבן ),זכז' בחק (ויושנת עשרים כלמטה ממנה שנאמר  *ה ָוַמ(ְעָלה( ִאם-ְו< ים ָׁשָנ ר -ִׁשִּׁש+ משנת ששים מה שנת בכולם הרי אנו למדים ָזָכ%

הן אם עשה שנת ששים כלמטה ממנה להחמיר נעשה שנת חמש ושנת ששים כלמטה ממנה אף שנת חמש ושנת עשרים כלמטה ממנה 
*ה  ),זכז' בחק' (ויעשרים כלמטה ממנה להקל תלמוד לומר  ים( ),גכז' בחק' (וי) 60(אחרי סיום ָׁשָנ ה  )ִמֶּבן( ֶעְׂשִר) �הׁשָ ִׁשִּׁש)ים -ְוַע�ד ֶּבן(ָׁשָנ% ) (תוספת טט ָנ

אף שנה האמורה  ) להחמיר ),גכז' בחק' (וי טט(כלמטה ממנה  לגזרה שוה מה שנה האמורה בשנת ששים) ָׁשָנ%ה 20לבין  5בין  ),הכז' בחק' וי(
' (וי (טט להחמירבין ) ),הכז' בחק' (ויטט(ושנת עשרים כלמטה ממנה בין להקל  ) להחמיר ),הכז' בחק' (וילהקל  ),וכז' בחק' (וי טט(בשנת חמש 

  :רבי אלעזר אומר עד שיהיו יתרות על השנים חדש ויום אחד  ) ),גכזבחק' 

  

ִאם  כן יש לדרוש שיעור (זמן) ומחיצה (נקודת מעבר בין ערכים שונים). אופן דרישת -לפני אלפניהגדולה, ללמד שבכתוב -לישאת - ְו<
ו אל הכתוב בפסוקים לפניו, והלימוד הוא בדרך של היקש המרומז שיעור ומחיצה זאת הוא שיש ללמוד אותו מהפסוק הזה ולהעביר

)ה ֶעְרְּכT% -ִאםבתבנית טעמי כתוב  ר ְוָהָי אל השנים האחרות  60קטן בין שני קיסרים בתפקיד היקש, מקיש משנת -פעמיים זקף - ָזָכ%
בכולם משנת ששים מה שנת  פ"ד מ"דמשנה מסכת ערכין - , כנלמד בו - ויקרא בחקתי כז,א המציינות מעבר והכתובות בפסוקים 

ללמד שמספר השנה משמע עד ועד בכלל,  כלמטה ממנה אף שנת חמש ושנת עשרים כלמטה ממנה  )61עד ערב יום הולדתו ה –(טט  ששים
 ואחרי שעברה שנה זאת נקרא ומעלה.

ִאם לרבי אלעזר  בבלי -שיעור של חדש ויום אחד ע"פ הנלמד בהוא כמו רבנן לעיל אבל יש להוסיף בכל נקודת מעבר גדולה, - תלישא - ְו<

ֶדׁש-ִמֶּבן ָזָכBר-ָּכל  חודש ומעלה ( (במדבר ג,טו)) בבני לוי כגון -(טט ערכין יח,ב ְעָלה ֹח� ) , מה להלן מבן חודש ויום אחד, אף כאן ָוַמ�
  חודש ויום אחד. 

ההיקש  שווי הערך) כך מוסיף בנקודות הזמן האחרות,(מעבר ב ומחיצה 61- אחרי יום ההולדת ה עוד חדש ויום אחד כשם שמוסיף - ומקיש 
)ה ֶעְרְּכT% -ִאםהמרומז בתבנית טעמי כתוב  ר ְוָהָי אל השנים  60קטן בין שני קיסרים בתפקיד היקש, מקיש משנת -פעמיים זקף - ָזָכ%

עד שיהיו יתרות על השנים רבי אלעזר אומר , כמאמרו במשנה ו -ויקרא בחקתי כז,א האחרות המציינות מעבר והכתובות בפסוקים 
ת"ל ומעלה,  לחודש א' ויום אחר החדש הרי הוא כשנת ששיםר"א אומר מנין  (יב)ספרא בחוקותי פרשה ג  - וכן ב  חדש ויום אחד

נאמר כאן ומעלה ונאמר להלן ומעלה מה ומעלה האמור להלן חדש א' יום אחד אחר החדש, אף כאן חדש א' ויום א' אחר החודש הרי 
אין לי אלא לאחר ששים אחר חמש אחר עשרים מנין ודין הוא חייב אחר ששים וחייב אחר חמש ואחד עשרים,  (יג)ת ששים. היא כשנ

אף אחר חמש ואחר עשרים חודש אחד ויום אחד אחר החודש הרי מה אחר ששים חדש א' ויום א' אחר החודש הרי הן כשנת ששים 
  . הן כשנת חמש ושנת עשרים

  

פר בן עשרים וארבעה חודש ויום אחד הרי  תוספתא פרה (צוקרמאנדל) פ"א הלכה אתוספת זמן דומה גם בגיל פר רבי אלעזר נוקט ב
שכל מקום שנ' פר בן בקר בן שתי שנים פר סתם בן  ור' אלעזר אומר נותנים לו שלשים יום אחר עשרים וארבעה חודשזה פר שלם 

  שלש שנים ועד בן חמש שנים 
  

ִאם   (סימני מחיצה לערכים)ללמדך ששנתות  פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) שמות פרק לח , בתפקיד שיעור ומחיצהגדולה-תלישא - ְו<
  היו השקלים לצורך הערכים, עד כאן למבן חדש, עד כאן למבן ששים,

ולמה נחלקו בפסוק לארבעה חלקים, שנאמר עשרים שקלים חמשה ועשרים שקלים  פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) שמות פרק לח
נגד ארבעה חלוקי עירוכין שבתורה, אם מבן חדש עד בן חמש שנים, ואם מבן חמש עד בן עשרים שנה, ואם מבן עשרים עד בן כ

ִאם ִמֶּבןששים שנה,  *ה ָוַמ(ְעָלה( -ְו< ים ָׁשָנ  ללמדך ששנתות היו השקלים לצורך הערכים, עד כאן למבן חדש, עד כאן למבן ששים,, ִׁשִּׁש+
  יל, עד כאן לכבש, עד כאן לפר,אין היה שנתות עד כאן לכדרך שהיה במדות ההין, בה

  
  בבלי ערכין יח,ב 

ֶדׁש ְוַעד( ֶּבן-ִמֶּבן) ,וכז' בחק' וי(אפי' תימא רבי, שקולי משקלי קראי, מכדי כתיב:  ים- ֹח, מבן חמש (ועד בן ) ,הכז' בחק' וי(, תו ָחֵמ)ׁש ָׁשִנ%
ם ִמֶּבן -כ')(טט  ים ְוַעד( ֶּבן-ְוִא+ ׁש ָׁשִנ, Yהֶעׂשְ -ָחֵמ ים ָׁשָנ%   )  למה לי? הילכך אישתקלו להו. ִר)

 -(טט) ונאמר להלן ָוַמ(ְעָלה( ) ,זכז' בחק' וי(ר"א אומר: עד שיהו יתירות על השנים חודש ויום אחד. תניא, ר"א אומר: נאמר כאן למעלה (

ֶדׁש-ִמֶּבן ָזָכBר-ָּכל  ) חודש ומעלה (במדבר ג,טו() בבני לוי כגון ְעָלה ֹח� מבן חודש ויום אחד, אף כאן (מבן) חודש ויום  ) , מה להלןָוַמ�
  אחד. 

  

*ה ָוַמ(ְעָלה( -ִמֶּבן ים ָׁשָנ  הערך משנה מסכת ערכין פ"ד מ"ד, ליבא האפיון שלפניו להודיע שגם אחרי שנת ששים קדמא מהפך פשטא -  ִׁשִּׁש+

עשרים ונעשה יותר על בן עשרים בזמן הערך כיצד העריכו פחות מבן חמש ונעשה יותר על בן חמש פחות מבן  )- (שנותנים הוא כ
  .נותן כזמן הערך
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים  אריה ויהודית זצ"ללעלוי נשמת  חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק 

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק מצית ההשערות:תהתשפ"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  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאבות, מכל מקום; קב' שעשויה לגדול, יתור לר –
 – 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;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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

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

  (התשע"ג) כז,א ויקרא בחקתי 1.3

י ה) ויקרא בחקתי כו,יג:  ים  'ֲאִנ/ ם ֲעָבִד� ְהֹי�ת ָלֶה� ִים ִמֽ ר הֹוֵצ*אִתי ֶאְתֶכם( ֵמֶא)ֶרץ ִמְצַר% ם ֲאֶׁש+   ֱא-ֵהיֶכ,
ם ָואֹוֵל�7 ֶאְתֶכ�ם ֽקֹוֲמִמּֽיּות׃ פ ת ֻעְּלֶכ% ֶאְׁשֹּבר( ֹמֹט)   ָוֽ

י  ם ֲאִנ/ ) ֱאֽ-ֵהיֶכ, גרשיים מונח רביע, כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו, כמו בפרשת ציצת ושניהם בהקשר של יציאת מצרים, כי  -ְיָי
כי אני ...  תורה תמימה [נט] בבלי מגילה יא אהקב"ה בכבודו ובעצמו פעל גאולת מצרים וכך יהיה בגאולה העתידה ע"י הקב"ה בעצמו, 

  . בוא , שאין כל אומה ולשון יכולים לשלוט בהםלעתיד ל - לקיהם -ה' א

י אִ  )ויקרא בחקתי כו,מד(-וזאת גם ההבטחה ב ר ְּבִריִת֖ ם ְלָהֵפ֥ ים ְוֽ<א־גְַעְלִּתי֙ם ְלַכHָת֔ ם ֽ<א־ְמַאְסִּת֤ יְֵביֶה֗ ֹֽ ֶרץ א ם ְּבֶא֣ את ִּבְֽהיֹוָת֞ ֹ֠ ם ְוַאף־ַּגם־ז  ָּת֑

י ֲאִנ֥י יְָי֖  ֱאֽ<ֵהיֶהֽם׃    ִּכ֛

י ם 'ה)  ֲאִנ/ ִיםגרשיים מונח רביע  - ֱא-ֵהיֶכ, ר הֹוֵצ*אִתי ֶאְתֶכם( ֵמֶא)ֶרץ ִמְצַר%   קטן- קדמא מהפך פשטא מונח זקף -  ֲאֶׁש+

עד כאן כמלים וכטעמים בפרשת ציצית. אפשר שגם אופן אחד של פירוש הכתוב יהיה כבפרשת צצית. סוף הרישא של הפסוק רק  *
  כטעמי פר' צצית

ים ִמֽ  )ויקרא בחקתי כו,יג( ם ֲעָבִד� ים )טו,מא שלחבמדבר (מרכא טפחא אתנח  –ְהֹי�ת ָלֶה� ם ֵלא<ִה֑   מרכא טפחא אתנח – ִלְה֥יֹות ָלֶכ֖

י רש"י )ויקרא בחקתי כו,יג( ם  'ה)  ֲאִנ/ הֹוֵצ*אִתי ֶאְתֶכם( ֵמֶא)ֶרץ כדאי אני שתאמינו בי, שאני יכול לעשות כל אלה, שהרי אני ֱא-ֵהיֶכ,
ִים ת. נסים גדולים, ועשיתי לכם ִמְצַר% כמין יתד התחובה בשני ראשי העול המעכבים המוסרה, שלא תצא מראש השור ויתיר   - ֹמֹט)
  בקומה זקופה. – ֽקֹוֲמִמּֽיּות... הקשר, 

י )ויקרא בחקתי כו,יג(  ֹ  'ה֣  ֲאנִ֞ ים ָוֶֽאְׁשּב ם ֲעָבִד֑ ת ָלֶה֖ ֹ֥ יִם ִמְֽהי ֶרץ ִמְצַר֔ אִתי ֶאְתֶכ֙ם ֵמֶא֣ ר הֹוֵצ֤ ם ֲאֶׁש֨ ם ֽקֹוֲמִמּיּֽות׃ פֱא<ֵהיֶכ֗ ם ָואֹוֵלQ֥ ֶאְתֶכ֖ ת ֻעְּלֶכ֔ ֹ֣   ֙ר מֹט

י ה֣  )טו,מא שלחבמדבר ( י ה֥  'ֲאנִ֞ ים ֲאִנ֖ ם ֵלא<ִה֑ יִם ִלְה֥יֹות ָלֶכ֖ ֶרץ ִמְצַר֔ אִתי ֶאְתֶכ֙ם ֵמֶא֣ ר הֹוֵצ֤ ם ֲאֶׁש֨   ֱא<ֵהיֶכֽם׃ פ 'ֱא<ֵהיֶכ֗

י ה֣  (מא) רש"י אִתי ֶאְתֶכ֙ם . נאמן ליפרע (ראה שם) - ם ֱא<ֵהיכֶ֗ . נאמן לשלם שכר (ראה ספ"ב קטו) -  'ֲאנִ֞ ר הֹוֵצ֤ כן פדיתי  על מנת - ֲאֶׁש֨
י ה֥ . אתכם, שתקבלו עליכם גזרותי (ראה שם) עוד למה נאמר? כדי שלא יאמרו ישראל: מפני מה אמר המקום, לא  -  ֱא<ֵהיֶכֽם 'ֲאִנ֖

   !כםשנעשה ונטול שכר? אנו לא עושים ולא נוטלים שכר; על כרחכם אני מלכ

י ה֥  ' יוסף בכור שורר ם 'ֲאִנ֖   . שלכם ודיין שלכם אדון - ֱאֵהיֶכֽ

 ... (קטע זה בפ' לוי' בחקתי ולבמ' שלח) מן העבדות הנפלא שהייתם בו ושמתי אתכם בני חורין אתכם הוצאתי אני כי...  רלב"ג

אויים לקבל התורה שיהיה בה השם יתעלה הדינין והמכות אשר דן הגוי ההוא היישיר ישראל אל השלמות, באופן שהיו ר ובאלו...  
  .להם לאלהים, והם לו לעם

  )טו,מא שלחבמדבר (  )ויקרא בחקתי כו,יג( 

ים ם ֲעָבִד֑ ת ָלֶה֖ ֹ֥ ים    עבדות נפלא שעל ידו     ִמְֽהי ם ֵלא<ִה֑   מעבדות נפלא לבני חורין    ִלְה֥יֹות ָלֶכ֖

ם ת ֻעְּלֶכ֔ ֹ֣     ויים למלך שלם)היישיר ישראל אל השלמות (רא    ָוֶֽאְׁשּבֹ֙ר מֹט

ם  על הליכה בחומר הליכה  מרכא טפחא, יתור לרבות –ָואֹוֵלQ֥ ֶאְתֶכ֖
, כבני מלך, כאדם הראשון ללכת בקומה זקופה  ֽקֹוֲמִמּיּֽות ברוח,

  גשמיתבשתי קומות הרוחנית וה

י ה֥   דן אתכם כבני חורין בעלי בחירה חפשית    ֱא<ֵהיֶכֽם 'ֲאִנ֖

עם הקב"ה ומאוחדים וך למודם כאדם הראשון, שיכולים ללמוד ומת
והקב"ה  ֱא<ֵהיֶכֽם 'ה֥  הכתובמתאפיין מ, כפותח טפח טפחא – ֲאִנ֖יאז 

טפחא בתפקיד מפריד אז  – ֲאִנ֖ימאוחד עם ישראל. אבל כאשר 
   הקב"ה דן להפרע מהם.

  

ֶרץ ֶאת[מג]  :מו –ויקרא בחקתי כו,מג  ם ְוִת) Yב ֵמֶה יָה ָּבהְ -ְוָהָאֶרץO ֵּתָעֵז+ ּו ֶאתַׁשְּבֹתֶת, ם ִיְרצ) ם ְוֵה� ַען -ַׁשָּמה( ֵמֶה% )ַען ּוְבַי% �ם ַי ֲע�ָנ
סּו ְוֶאת ם׃ -ְּבִמְׁשָּפַט)י ָמָא% י ָּגֲעָל�ה ַנְפָׁשֽ   ֻחֹּקַת�

א-ַּגם-ְוַאף[מד]  ֹֽ ם ל ם ְּבֶא)ֶרץ ֹאְיֵביֶה, ְהיֹוָת/ את ִּבֽ >ֹ א-ז ֹֽ ים ְול י ֲאִנ�י ה� -ְמַאְסִּת* Bי ִאָּת�ם ִּכ ר ְּבִריִת� ם ְלָהֵפ� ם׃ 'ְגַעְלִּתים( ְלַכ:ָת%   ֱא-ֵהיֶהֽ
אִתי[מה]  �ים ֲאֶׁש)ר הֹוֵצֽ ית ִראֹׁשִנ ם ְּבִר) י ָלֶה� ים ֲאִנ�י הֽ -ְוָזַכְרִּת� ם ִלְהי�ֹות ָלֶהBם ֵלא-ִה� )י ַהּגֹוִי, ִים ְלֵעיֵנ Yֶרץ ִמְצַר   ׃ 'ֹאָתםO ֵמֶא+
ים ְוַהִּמְׁשָּפִטיםZ ְוַהּתֹוֹרתG ֲאֶׁשר( ָנַת)ן ה% [מו]  ֶּלה ַהֻחִּק) )י ִיְׂשָר  'ֵא< ין ְּבֵנ ֹו ּוֵב� �י ְּבַידֵּבינ� ר ִסיַנ ה׃ פ-ֵא�ל ְּבַה�   ֹמֶׁשֽ

  Oם )וי' בח' כו,מג( מספר התיבות מתחילת התוכחה עד בעה"טקטנה, בתפקיד שיעור, -תלישא - [מג] ְוָהָאֶרץ ֲעָל�ה ַנְפָׁשֽ ש"ץ כמנין שנים  -  ָּגֽ
  ) כו,לה (- שהכעיסו שבטי ישראל כי אחרי זה גלו שבטי ישראל וכחשבון של רש"י ב

את ),מדוי' בח' כו(  >ֹ את ףְוַא) שתי גירסאות, (א)  – ְוַאף־ַּגם־ז >ֹ (כגון  בטעם תלשא, כעין שני תפקידי תלשא זאת- גםבמונח,  ואףמלת  ַּגם־ז

  לפי ההמשך רמז לקדושת שם ה', רמז לעם ישראל בכור ה'. שעור, מובחר) והם גם אלפניה ולאחריה, סה"כ כארבעה תפקידים

את(ב) גרסת הכתר  >ֹ תורה שלמה  -  קדושת שם ה' או עם ישראל בעל בחינה נעלהתפקיד אחד של גדולה, - מקף מקף תלישא – ְוַאף־ַּגם־ז

אמר ר' ירמיה למה נקרא בכור ... אין הקב"ה מחליף אותם באומה אחרת ולא ) שמות ד כב( כה אמר ה' בני בכורי ישראל [רכו] מדרש
אתמואסם שנא'  >ֹ י ֲאִנ�י ה� איני יכול להניחם ...  ה,"ר פכ"גתורה שלמה [רכט] שמו, וכן ְוַאף־ַּגם־ז Bם 'ִּכ , מפני קדושת שמי ֱא-ֵהיֶהֽ

י )שה"ש ד,ח( עשיתי ואתי אתם חוזרים הה"ד ה ִמְּלָבנֹון֙  ִאִּת֤ י ַּכָּל֔  וכו' ָּת֑בֹוִאי ִמְּלָב֣נֹון ִאִּת֖

  

אִתי־ֹאָתםO  )וי' בח' כו,מה( מניין אף משה ...  ה שלמה [רלט] מדרש חפץתור- , בתפקיד מובחר כמובא בקטנה- מונח תלישא – ֲאֶׁש)ר ה�ֵצֽ
אִתי־ֹאָתםO  אהרן ומרים שנאמר ִים ֲאֶׁש)ר ה�ֵצֽ Dֶרץ ִמְצַר   ֵמֶא+

ים  תורה שלמה [רמ] לקח טוב א-ִה� ְהי��ת ָלֶהBם ֵלֽ   וגו' ברית הוא לישראל שלא יכפרו בשם הנכבד -'ֲאִנ�י הֽ ִלֽ

אִתי־ֹאָתםO  - טט  • ם-הּוצאתידרשה לקראו  ה�ֵצֽ םבשורוק,  הּוצאתי,  ׅאׅתׇ בחיריק, היינו בחינה נעלה המכוון לשכינת ה'  -  ׅאׅתׇ
  שיצא עמם ממצרים, כעין גאל עצמו מגלות הׅחיל הזה.

ֶּלה  )וי' בח' כו,מו(  ים ְוַהִּמְׁשָּפִטיםI ְוַהּת�ֹרתG  בעל בחינה נעלה, מקור גדולה- תלישא –ֵא< ֻחִּק)  מונח זרקא סגול -ַהֽ

ֶּלה  - טט ע"פ החוקים ה..  כשברא הקב"ה את עולמו נתיעץ בתורה וברא את העולם נחומא בראשית אתורה שלמה [רמא] ת   ֵא<

ים תו"כ ֻחִּק)  מלמד ששתי תורות נתנו אחד בכתב ואחד בע"פ.  -ְוַהּת�ֹרתG אלו הדינים  -    ְוַהִּמְׁשָּפִטיםI אלו המדרשות  ַהֽ

 Gְוַהּת�ֹרת Iים ְוַהִּמְׁשָּפִטים ֻחִּק)  מונח זרקא סגול, מוסיף על עצמו מעצמו, ואלו הן התורות הרבות היוצאות מהכתוב וזהו: -ַהֽ

וי' ) זאת תורת המנחה (ו,ב ' צוויאמר ר"ע וכי שתי תורות היו להם לישראל והלוא תורות הרבה ניתנו להם לישראל, זאת תורת העולה (

 )במדבר יט,יד) זאת תורת האדם כי ימות באהל (ז,יא צו י'(ו) זאת תורת זבח השלמים ז,א צו וי') זאת תורת האשם (ו,ז צו
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים  אריה ויהודית זצ"ללעלוי נשמת  חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק 

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק מצית ההשערות:תהתשפ"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  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאבות, מכל מקום; קב' שעשויה לגדול, יתור לר –
 – 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;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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

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

  

א-ַּגם-ְוַאף :מד,כוויקרא בחקתי  ֹֽ ם ל ם ְּבֶא)ֶרץ ֹאְיֵביֶה, ְהיֹוָת/ את ִּבֽ >ֹ א-ז ֹֽ ים ְול י ִאָּת�ם-ְמַאְסִּת* ר ְּבִריִת� ם ְלָהֵפ�   ְגַעְלִּתים( ְלַכ:ָת%
ם׃  ' ֱא-ֵהיֶהֽ י ֲאִנ�י ה� Bִּכ  

את -ַּגם-ְוַאף >ֹ   מקור, ראש לנחמה והבטחת הגאולה -  דולהג- לישאת –ז

ם - אולי זאת אחת הסיבות ל ְהיֹוָת/ יוצא מן הכלל המעיד על הכלל. והענין שבגלות כאילו מרוחקים ועובדים ע''ז, נמצאים  –גרשיים  – ִּבֽ

ם  בהשפעת השרים שחלק ה' לעמים. ם ְּבֶא)ֶרץ ֹאְיֵביֶה, ְהיֹוָת/ על עצמו או על הכלל כולו,  א מן הכלל ללמדצ, כעין יגרשיים מונח רביע -ִּבֽ
אואפשר כי כאן על הכלל כולו יצא כי מגלות אחת לומדים לגלויות אחרות שאף בם  ֹֽ א- ל ֹֽ ים ְול י ִאָּת�ם ְגַעְלִּתים( -ְמַאְסִּת* ר ְּבִריִת� ם ְלָהֵפ�    ְלַכ:ָת%

ם  מלכויות בבל, מדי, יון, אדום, ארבע ם מוני ת''י ותרגום ירושלמי -  גאולותלפחות ארבעה בתפקיד מונח רביע  - ְּבֶא)ֶרץ ֹאְיֵביֶה,
  ומוסיפים לסוף יום גוג אף שלא בסדר עד האתנח

ם ' ֱא-ֵהיֶהֽ י ֲאִנ�י ה� Bי , תביר מרכא טפחא סלוק -  ִּכ Bםממעט מגבורת המשפט שמיוצג בתואר  -תביר - ִּכ ' באופן שמשפיע על  ֱא-ֵהיֶהֽ ֲאִנ�י ה�
  היינו התעלות שמו יתברך אל עצמותו בזכות המעטת המשפט.חיבור בין אני לשמו , יתור לרבות מרכא טפחא - 

ם   גוף שני המעיד על קרבה. - בגוף שלישי יוצא מן הכלל כי רוב מכריע של אזכרות אלקינו מופיע באלקיכם  ֱא-ֵהיֶהֽ

ם׃   סלוק, הגבלת המשפט –ֱא-ֵהיֶהֽ

  
�ים ֲאֶׁש)ר ה :מה,כוויקרא בחקתי  ית ִראֹׁשִנ ם ְּבִר) י ָלֶה� אִתיְוָזַכְרִּת� ים ֲאִנ�י ֽה'׃-ֹוֵצֽ ם ִלְהי�ֹות ָלֶהBם ֵלא-ִה� )י ַהּגֹוִי, ִים ְלֵעיֵנ Yֶרץ ִמְצַר   ֹאָתםO ֵמֶא+

  שפסוק (כו,מד) ענין הרחוק בגלות ושמחת הגאולהמממשיך פסוק זה 

ים  לכן אפשר  לגבי הנושא.קבוצת פרטים הקשורים לנושא והחלוקים בהלכותיהם או בקשרם  ,מרכא תביר טפחא –ִלְהי�ֹות ָלֶהBם ֵלא-ִה�
ה) ע"פ (תנחומא בשלח,א) שהיו  –(שמ' וארא ו,ד -הם כלל ישראל שומרי התורה והלא שומרים או כפ' שפתי צדיקים לכי קבוצת הפרטים 

כולם רשעים, אנשים פשוטים שצעקו על עול השיעבוד, והיו בני עליה מעטים שצעקו למה לא זכו לשוב לה' קודם שבאה הצרה ועתה 
 ֲאִנ�י ֽה'׃ )ראב''ע( הכרותה בסיני )ירש''( בזכות ברית השבטים, ואפשר שמנהיג, אדון, ודיין -ולכולם ה' מלך , פני השעבודצועקים מ

עצמותו ומהותו מחובר לשמו וגואלם על דרך ביום  ,מרכא סלוק ֲאִנ�י ֽה'׃ )רמב"ן( בעבור שמו הגדול שלא יתחלל בגוים ולא למענם

אִתי. דיהיה ה' אחד ושמו אח ההוא אִתי .מצב בין שהיו ראויים הרבה ובין שהיו ראויים קצת- מקף כרב – ֹאָתםO -הֹוֵצֽ תרסא,  – ֹאָתםO -הֹוֵצֽ
יםוַ   )שמ' בשלח יג,יח(כשעור  ל-ְבנֵי ָע֥לּו ֲחֻמִׁש֛ ֶרץ יְִׂשָרֵא֖ יִם׃ ֵמֶא֥ ד"א וחמושים עלו שלא עלו ...  מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק יג ִמְצָרֽ

  שה ויש אומרים אחד מחמשים ויש אומרים אחד מחמש מאות. ר' נוהראי אומר העבודה ולא אחד מחמשת אלפיםעמהם אחד מחמ

ִים Yֶרץ ִמְצַר   קדמא אזלא, כעין כלל מלמד שצועקים שעובדים את הבורא ע"י גלות מצרים וע"י כל מיצרים, ולא צועקים מעצמן. – ֵמֶא+

)י ַהּגֹוִי,ם ד"א וחמושים עלו מלמד שעלו עמהם גרים ועבדים חמשה ...  י שמעון בר יוחאי פרק יגילתא דרבמכמונח רביע,  – ְלֵעיֵנ
  כיוצא בהם.

)י ַהּגֹוִי,םדבר אחר  �יםוטעם רמב"ן מונה מלכויות שעבוד כפ' מונח רביע, – ְלֵעיֵנ ית ִראֹׁשִנ ם ְּבִר) י ָלֶה� שאזכור להם כן בין בארץ  ְוָזַכְרִּת�
)י ַהּגֹוִי,םכן בכל הדורות. וזה טעם בין בחוצה לארץ בגלות הנרמזת כאן, ו , כי יעשה להם בעבור שמו הגדול שלא יתחלל בגוים ְלֵעיֵנ

א )כו,מד(ולא למענם, כי לא עשו תשובה ולא נתכפרו עונותם. וכך אמרו רבותינו (תו"כ פרק ח י),  ֹֽ ים -ל אבימי אספסינוס, ְמַאְסִּת* ֹֽ - ְול
ר ּבְ בימי יון, ְגַעְלִּתים(  ם ְלָהֵפ� י ִאָּת�םְלַכ:ָת% םבימי המן,  ִריִת� ' ֱא-ֵהיֶהֽ י ֲאִנ�י ה� Bבימי גוג ומגוג:   ִּכ  

  

ים ְוַהִּמְׁשָּפִטיםZ ְוַהּתֹוֹרתG : מו,כוויקרא בחקתי  ֶּלה ַהֻחִּק) )י ִיְׂשָרֵא�ל   ֵא< ין ְּבֵנ ֹו ּוֵב� ' ֵּבינ� �י ְּבַיד   ֲאֶׁשר( ָנַת)ן ה% ר ִסיַנ ה׃ פ-ְּבַה�   ֹמֶׁשֽ

ים ְוַהִּמְׁשּפָ אבן עזרא  ֶּלה ַהֻחִּק)   , הם הכתובים בפרשת וישמע ואלה המשפטים ופרשת בהר סיני: ִטיםZ ֵא<
)י ִיְׂשָרֵא�ל ין ְּבֵנ ֹו ּוֵב� ' ֵּבינ� , רמז לברית הר סיני כי אחר שנעשה המשכן והיה הכבוד באהל מועד לא עלה משה בהר סיני גם ֲאֶׁשר( ָנַת)ן ה%

ר )במ' א,א(כי תחלת ספר הזכיר הפרשה של הערכין בעבור שנאמרה בהר סיני כי כן כתוב באחרונה  ֶהל - ֧ה' ֶאל ַויְַדֵּב֨ ֹ֣ י ְּבא ר ִסיַנ֖ ה ְּבִמְדַּב֥ מֶֹׁש֛
ד ה ֛ה' ֶאת )וי' בח' כז,לד(בספר ויקרא:   מֹוֵע֑ ר ִצָּו֧ ֶּלה ַהִּמְצֹ֗ות ֲאֶׁש֨ ה ֶאל- ֵא֣ ר ִסיָנֽי׃-מֶֹׁש֖ ל ְּבַה֖   ְּבֵנ֣י יְִׂשָרֵא֑

ֶּלה   גם המוזכרים בספרי במדבר ודברים.תורה מהר סיני, , מקור לכל מצות הבתפקיד בעל בחינה נעלה גדולה-לישאת – ֵא<

  נסביר כך: זאתלנמק כדי ו

ר ֙ה' ֶאל )א,בהר כה 'וי(בהר  חזור לראש פרשתנ ר׃-ַויְַדֵּב֤ ֹֽ י ֵלאמ ר ִסיַנ֖ ה ְּבַה֥ י )וי' בהר כה,א( רש''י מֶֹׁש֔ ר ִסיַנ֖ מה ענין שמיטה אצל הר  – ְּבַה֥
טה נאמרה כללותיה ופרטותיה ודקדוקיה מסיני אף כולן נאמרו כללותיהן סיני והלא כל המצות נאמרו מסיני אלא מה שמי

   ודקדוקיהן מסיני. כך שנויה בת''כ.

�י ) מו,וכ 'בח 'וי( )וי' בהר כה,א( ר ִסיַנ  בליב- ב בפסוק אחר מעיד על קרא יתירה ע''פ לימוד בשני המקראות, , יתור לרבותמרכא טפחא -ְּבַה�

�י מכח יתור לשון של. )הר כה,אוי' ב( שפת''חוכאן  כה-שבת כד ר ִסיַנ  'בח 'וי( והא דכתיב לקמן בסוף הספר ''אלה המצות וגוי ''. ... ְּבַה�

 -(טט  לא נשנית שם (של קרקעות)ה דמשמע דכל המצות נאמרו מסיני דלמא אכללות של קאי ולא על הפרטות אבל כיון דשמיט )ז,לדכ

כן צריך אני לומר שכללותיה ופרטותיה נאמרו כולן מסיני וא''כ למה נאמר כאן -אם )(כספיםאלא ברמיזה שמוט תשמוט  )בערבות מואב
�י  ר ִסיַנ    והרי בנין אב לכל התורה כולה.אלא בא ללמד כאן על כל דבור ודבור שנאמרו למשה שמסיני היו כללותיהן ודקדוקיהן. ְּבַה�

ֹו ' ֵּבינ�   .שפת''חע''י סבר המורחב ההו ''כותע''פ  רש''י' פש בתפקיד היקש, בנין אב גדול, כעין שני זקף בין שני קיסרים,- קטן זקף-זקף – ה%

ֹו ' ֵּבינ�   = משמען ה' חיי"ם, במתן תורה בהר סיני ה' נתן לנו חיי"ם 68+  26גדול, גי' המלים - קטן זקף- זקף – ה%

ֶּלה  ים ְוַהִּמְׁשָּפִטיםZ ְוַהּתֹוֹרתG ֵא<   פה מגיד שכולם נתנו למשה מסיני- אחת בכתב ואחת בעל -  ְוַהּתֹוֹרתG  - רש''י ַהֻחִּק)
 Gרבים,  -כתיב יחיד קריא בנקוד  -  ְוַהּתֹוֹרת Gְוַהּתֹוֹרת Zתומך בקריאה ברביםבתפקיד מוסיף מהענין על הענין, זרקא סגול  – ְוַהִּמְׁשָּפִטים ,

  .פה על התורה שבכתב-תוספת התורה שבעל
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  זצ"ל בן חיים  אריה ויהודית זצ"ללעלוי נשמת  חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק 

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק מצית ההשערות:תהתשפ"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  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאבות, מכל מקום; קב' שעשויה לגדול, יתור לר –
 – 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;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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

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

  

  (התשע"ה) ,אוויקרא בחקתי כ 1.4

  

ם׃-י ֵּתֵל�כּו ְוֶאתְּבֻחֹּקַת� -ִאם ויקרא בחקתי כו,ג: ם ֹאָתֽ ּו ַוֲעִׂשיֶת�   ִמְצ�ַת)י ִּתְׁשְמר%

י ֵּתֵל�כּו -ִאם )וי' בח' כו,ג( 282ע'  האדמו"ר ממ"ש לקוטי שיחות ח"א המצוות בכלל נחלקות לשלשה סוגים: עדות, משפטים ְּבֻחֹּקַת�
את מצוות החקים עושים לא ע"פ וחקים. התורה מכלילה כאן את כל המצוות תחת הסוג חקים. בכך מלמדת אותנו התורה, כמו ש

צריך לקיים מצד צווי הקב"ה  –עדות ומשפטים  –בקבלת עול. כך גם שאר המצוות  –טעם והבנה, אלא מצד צווי הקב"ה בלבד 
  .בקבלת עול, למרות שהן מובנות ע"פ שכל

י-ִאם )וי' בח' כו,ג( המצוות בכלל נחלקות לשלשה סוגים:  האדמו"ר ממ"ש לקוטי שיחות ח"אטפחא בתפקיד רבוי כהסבר  – ְּבֻחֹּקַת�
י- ִאם עדות, משפטים וחקים. התורה מכלילה כאן את כל המצוות תחת הסוג חקים. לקוטי מצב, כהסבר - מקף בתפקיד רב – ְּבֻחֹּקַת�

ל (יש (א) יש מצוות שהן חקים שעושים אותן שלא ע"פ טעם והבנה, (ב) יש מצוות שהן עדות ומשפטים שהן מובנות ע"פ שכ שיחות ח"א
אתנח מגביל ללמד שכשם שאת החקים מקיימים בקבלת עול כך גם עדות ומשפטים יש לקיים מתוך קבלת עול,  -ֵּתֵל�כּו להן טעם והבנה). 

  למרות שהן מובנות ע"פ שכל.

  

י ֵּתֵל�כּו-ִאם ם יש להם גם לקיים,בין א-אם מקבלים שמצוות התורה הם כולם חוקים א –טפחא אתנח כטעמי "שמע ישראל"  -  ְּבֻחֹּקַת�
  נימוק שכלי ובין אם אין להם, אז מקבלים עול מלכות שמים.

  

ן ִּפְרֽיֹו׃ ויקרא בחקתי כו,ד: ה ִיֵּת� ּה ְוֵע�ץ ַהָּׂשֶד� *ה ָהָא(ֶרץ( ְיבּוָל% י ִגְׁשֵמיֶכ�ם ְּבִעָּת�ם ְוָנְתָנ   ְוָנַתִּת�

י ִגְׁשֵמיֶכ�ם ְּבִעָּת�ם   ְוָנַתִּת�

י ִגְׁשֵמיֶכ�ם ְּבִעָּת�םקר הברכה וזה עי...  שפת אמת ויקרא פרשת בחקותי שנה תרמא כו' תיקון כל עניני עוה"ז להיות נמשכים  ְוָנַתִּת�
  .אחר הקדושה כמ"ש רש"י אפי' אילני סרק עתידין לעשות פירות

י ִגְׁשֵמיֶכ�ם   תיקון כל עניני עוה"ז להיות נמשכים אחר הקדושהיתור לרבות  שפת אמתע"פ מרכא טפחא,  – ְוָנַתִּת�

  

הוא לשון גשמיות, ויש לפרש בדרך הדרוש: הקב"ה נותן שפע של גשמיות לבני ִגְׁשֵמיֶכ�ם  117ע'  עדויות ח"בהתוו –תורת מנחם 
  .רק בזמנים שלא יפריעו לעבודתם הרוחנית של בני ישראל,  ְּבִעָּת�ם - ישראל

י ִגְׁשֵמיֶכ�ם רק בזמנים שהשפע הזה יהיה  ְּבִעָּת�םשל  מרכא טפחא, יתור לרבות שפע גשמיות על הגשמים, וזה מוגבל בטעם אתנח – ְוָנַתִּת�
י ִגְׁשֵמיֶכ�ם תרמ"א שפת אמת, ואז ע"פ שלא יפריעו לעבודתם הרוחנית של בני ישראל תיקון  יהיה יתור לרבותהמרכא טפחא,  – ְוָנַתִּת�

  .כל עניני עוה"ז להיות נמשכים אחר הקדושה

  
   ויקרא בחקתי כו,ה:

ִיׁש( ֶאת־ּבָ  יג ָלֶכ�ם ַּד+ ם׃ְוִהִּׂש+ ַטח ְּבַאְרְצֶכֽ ם ָלֶב� יַׁשְבֶּת� ַבע ִוֽ ֲאַכְלֶּת*ם ַלְחְמֶכם( ָלֹׂש% � ַרע ַוֽ יר ַיִּׂש)יג ֶאת־ָז יר ּוָבִצ�   ִצ%

יר ִיׁש( ֶאת־ָּבִצ% יג ָלֶכ�ם ַּד+   קטן, כעין לכתחילה ובפועל, - קדמא מרכא פשטא זקף – ְוִהִּׂש+

רוצה לומר,  - לחמכם לשובעלחמכם לשובעלחמכם לשובעלחמכם לשובע    ואכלתםואכלתםואכלתםואכלתם. . . . הזרעהזרעהזרעהזרעיתמיד עד עת  והבצירוהבצירוהבצירוהבציר ,,,,הבצירהבצירהבצירהבצירעד  (ה) ויהיה להם מרבוי התבואות, עד שדיש הקציר יתמיד רלב"ג
כי רבוי הטובות ישביע לאדם קודם מלוי כרסו מהם. ולזה תמצא שבעת החסרון יאכל הרבה ולא  ,,,,לשובעלשובעלשובעלשובעתאכלוהו  -שהלחם הראוי לכם למזון 

בואותיכם ועבודת הארץ, אבל תבטחו שיתן השם יתעלה הטוב, ת בהםרוצה לומר, שלא תפחדו מהעתים שיוזקו  - בארצכםבארצכםבארצכםבארצכם    לבטחלבטחלבטחלבטח    וישבתםוישבתםוישבתםוישבתםישבע. 
וארצכם תתן יבולה מצד עוצם דבקות השגחת השם יתעלה בכם, בראותכם תמיד הגעת אלו הדברים בארצכם על הטוב שבאופנים; ולזה לא 

  עת הקציר, שיפול ברד וישחיתו תבואתו.  תיראו. והמשל, כי מי שהורגל לבא בארצו אלו הנזקים, יירא מאד בראותו העננים החשוכים מאד סביב
  רבוי הטובות ישביע לאדם קודם מלוי כרסו מהם ובפועל יהיה להם מרבוי התבואות, לכתחילה רלב"ג

  
הקשה האברבנאל: מדוע השכר על עמל בתורה וקיום המצוות על פסוק (כו,ד)  – אדמו"ר מ"מ שניאורסאהן 81לקוטי שיחות חלק לו, ע' 

  ?והרי עיקר שלמות השכר הוא תועלת וטובה רוחנית שהיא הטובה והתועלת האמיתיתהוא שכר גשמי, 

אם השכר על לימוד התורה לשמה היה רק שיזכה למעלות רוחניות וענינים נעלים, אין כאן בטוי שלם שהתורה היא כל מציאותו, כי השכר הוא ... 
עבודתו הרוחנית. אבל כאשר נשפעים לו טובות גשמיות בגלל עבודתו כמו תוצאה טבעית מעסק התורה שלו, שלכן הוא שכר רוחני תמורת 

 הרוחנית בתורה ובמצוות ... אזי נראה וניכר ... שהתורה והמצוות היא כל מהותו וחיותו, ולכן העסק בה מביא טובה ותועלת בכל עניניו, גם
  . בענינים גשמיים של העולם הזה

כאשר התורה והמצוות היא כל מהותו וחיותו, העסק בה  ובפועל , שכר רוחני בלבד ששכר עמל בתורה ובמצוות הוא תסבור לכתחילה
  מביא טובה ותועלת בכל עניניו, גם בענינים גשמיים של העולם הזה.

  
  ויקרא בחקתי כו,כה:

ֵריֶכ�ם  ם ֶאל־ָעֽ ית ְוֶנֱֽאַסְפֶּת� ֶמת( ְנַקם־ְּבִר% ֶרב ֹנֶק+ ם ֶח, Dי ֲעֵליֶכ ֵבאִת+  ְוֵהֽ

ם ְּבַיד־א�ֵיֽב׃ְוִׁשַּל*ְחּתִ   ם ְוִנַּתֶּת� �ְכֶכ% ֶבר( ְּבת)   י ֶד+

ית -  תורה שלמה [קנד] בבלי שבת לג,א י ָלֶכםI ַמֵּטה־ֶלֶחםG ... ְנַקם־ְּבִר%  בעון עינוי הדין ועיות הדין וקלקול הדין ובטול תורהְּבִׁשְבִר)

סּו ) כו,מגוגו' ...( ַען ְּבִמְׁשָּפַט)י ָמָא% )ַען ּוְבַי%   ועיוות וקלקול בכלל) , (הרי עוי ַי

ֶרב- מלת ברית היא תורה. ב בבלי שבת לג,א- ב ם ֶח, Dי ֲעֵליֶכ ֵבאִת+ רביע, אפשר מרמז לארבע סיבות להפרת התורה  – [כה] ְוֵהֽ

יתלהמשך  ֶמת( ְנַקם־ְּבִר%  .ובטול תורה (ד)וקלקול הדין;  (ג)ועיות הדין;  (ב)בעון עינוי הדין;  (א) ֹנֶק+

  

  תיחסת לברית מילה ולשבת.זוהר מלת ברית מ- ב

ית ֶמת( ְנַקם־ְּבִר% דהא האי חרב קאים ...  פתח ר' שמעון תו"ש [קנב]קטן בתפקיד שתי דרשות, (א) - קטן, זקף- פשטא מקף זקף – ֹנֶק+
 מי שמשקר בברית מילה שנעשתה –טט  (זהר ח"ב כו.)...  לאסתכלא מאן דמשקר בברית, דכל מאן דמשקר בברית נוקמא דנקמין מניה

 ת"ח כד גרמו חובין והאי שבת לא אנטיר כדקא יאות וכו'. אתער עליהן ]ש [קנגתו"ע"י חרב (סכין מילה) מתנקמים בו בחרב  ; (ב) 
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים  אריה ויהודית זצ"ללעלוי נשמת  חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק 

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק מצית ההשערות:תהתשפ"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  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאבות, מכל מקום; קב' שעשויה לגדול, יתור לר –
 – 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;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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

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

ית ֶמת( ְנַקם־ְּבִר% ֶרב ֹנֶק+ ת ַלֲעׂ֧שֹות ֶאת־הַ  )שמ' תשא לא,טז( מאן ברית, דא שבת, דכתיב.  ֶח, ל ֶאת־ַהַּׁשָּב֑ תְוָׁשְמ֥רּו ְבֵנֽי־יְִׂשָרֵא֖ ם: ַּׁשָּב֛ ית ע�ָלֽ ם ְּבִר�  ְלֹדֹרָת�

  מי שאינו שומר שבת מתעוררת עליו גזרה הנוקמת אי שמירת שבת שניתנה לעם ישראל בברית. –טט  (זהר חדש כט.)

  

ית (א)  ספרא בחוקותי פרשה ב פרק ו ֶמת( ְנַקם־ְּבִר% ֶרב ֹנֶק+ ם ֶח, Dי ֲעֵליֶכ ֵבאִת+ ו היא נקם שאינו , נקם בברית ונקם שאין בברית, איזְוֵהֽ
ֵריֶכ�ם בברית כגון סימוי עינים, שסימו את עיני צדקיהו מלך יהודה,  ם ֶאל־ָעֽ םמפני המצודה ְוֶנֱֽאַסְפֶּת� �ְכֶכ% ֶבר( ְּבת) , שיהיה ְוִׁשַּל*ְחִּתי ֶד+

ם ְּבַיד־א�ֵיֽבהמות הורג אתכם מבפנים, ובעלי דבב מקיפים אתכם מבחוץ,  ם את המת בירושלם, וכשהם , הלכה אין מליניְוִנַּתֶּת�
  .מוציאים אותו לקוברו זהו קוברי מיתיהם נתנן ביד אויב

ית ונקם ) ב –טט ( שהיו ראויים לנקמה גדולה על הפרת ברית התורה; הח"חע"פ נקם בברית א)  –טט ( מצב הנקמה כספרא-מקף כרב – ְנַקם־ְּבִר%
  סתם נקמה שאינה כל כך גדולה  הח"חע"פ  שאין בברית

םְוׁשִ  �ְכֶכ% ֶבר( ְּבת) שיהיה המות הורג אתכם  דרשה על הפשט א) –טט (קטן בתפקיד שתי דרשות, - זקף קטן,-מהפך פשטא זקף – ַּל*ְחִּתי ֶד+
  ובעלי דבב מקיפים אתכם מבחוץ,  דרשה היוצאת מן הפשט של מלת "דבר" ועושה אותה "דבב" (אויב) )ב –טט (מבפנים, 

  

ם ְּבַיד־א�ֵיֽב    .הלכה אין מלינים את המת בירושלם, וכשהם מוציאים אותו לקוברו זהו קוברי מיתיהם נתנן ביד אויב – ְוִנַּתֶּת�

םואין קוברין בירושלים, לכן אין מלינים את המת בירושלם, (המגבילה ש)הלכה  - סלוק, מגביל ללמד שמפני ה – ְּבַיד־א�ֵיֽב  – ְוִנַּתֶּת�

ניתנים ביד אויב אלא גם המתים שאין ניתנים לקבורה מפני שהאויב פוגע בקוברי המתים.  טפחא כרבוי ומשנה משמעות שלא רק החיים
ֶבר( שלב (א) מצור האויב מביא - מקף כרב – ְּבַיד־א�ֵיֽב (ב) הדבר מביא למיתה (ג) מוכרחים לצאת לקוברם (ד) חברא קדישא נפגעת ֶד+

  ע"י האויב (ה) אין המתים ניתנים לקבורה. 

  

י ֶאת :ל,וכויקרא בחקתי  ם ְוִהְכַרִּתי( ֶאת-ְוִהְׁשַמְדִּת/ ֵתיֶכ, ם ְוָנַֽתִּתי( ֶאת-ָּבֹמֽ ם ַעל-ַחָּמ)ֵניֶכ% י ִּגּלּוֵליֶכ�ם-ִּפְגֵריֶכ%   ִּפְגֵר�
ם׃  י ֶאְתֶכֽ   ְוָגֲעָל�ה ַנְפִׁש�

י ם-ֶאת גרשיים – ְוִהְׁשַמְדִּת/ ֵתיֶכ,   יש כאן ארבעה ענינים  - רביע  – ָּבֹמֽ

  יותמגדלים ובירנ רש''יא' השמדת הבמות, 
ם-ְוִהְכַרִּתי( ֶאתב'  ת''י מין ע''א  שמעמידין על הגגות וע''ש שמעמידין בחמה ,  רש''ישתי ענינים בע''א,  טןק- קףפשטא מונח ז -  ַחָּמ)ֵניֶכ%

  מנחשים וקוסמים
ם-ְוָנַֽתִּתי( ֶאתג'    השוה ישעיה ''לא דעת ולא תבונה'',כרסם תפוח הרעב מתבקע ועדיין מנשק לע''א – ִּפְגֵריֶכ%

י ִּגּלּוֵליֶכ�ם-ַעל' ד נהרסים  בודה זרהוהע בודה זרהבית הע -טט  בבית במותיכם תהרגו. -  רשב''ם עבודה זרה. -  א,שבת לגרש''י  – ִּפְגֵר�
  ונראים כמו פגר ומטמאים

י ֶאת ם-ְוִהְׁשַמְדִּת/ ֵתיֶכ,  עשוי ללמד על עצמו. , כעין יצא מן הכלל ללמד על הכלל כולו או לפי שיש אחריו שני פרטיםגרשיים רביע - ָּבֹמֽ

  .סד – עיין סנהדרין סג

  ישראל ולחזוק הקשר לקב''ה -, משמשיה וכליה והוא טובה לעם ולארץבודה זרההקרא היחיד בכל פרשת התוכחה העוסק בהשמדת הע

י העונש יבואו דרך החסידות שכל התוכחות ברכות הן, ברור שע''הסבר בתומך בו, ללמד על הכלל כולו או על עצמודבר שיצא מן הכלל 
  לתיקון הדרך.

  

ם ויקרא בחקותי כז,ט: ן לַ -ְוִא+ יבּו ִמֶּמBָּנה ָקְרָּב� Pר ַיְקִר ה ֲאֶׁש+ ן ִמֶּמBּנּו לַ ְּבֵהָמ% ר ִיֵּת� O ֲאֶׁש+ ' ֹּכל ְהֶיהה� ' ִיֽ ֶדׁש׃-ה�   ֹּקֽ
  בבלי תמורה י,א 

שלימים בהן. רבי יוסי אומר: ממירין  אין ממירין לא אברין בעוברין, ולא עוברין באברים, ולא עוברין ואברים בשלימים, ולא. מתני'
   אברים בשלימים, אבל לא שלימים בהן.

  ). כז,ט), והסיפא עוסק בסיפא של (כז,טאפשר כי רישא של המשנה עוסק ברישא של (

ם ה-ְוִא+ קטן במלים במקף, כעין מוקדם והוא מאוחר בענין, מלמד על עובר בהמה ומתי נוצר ביחס להקדשת -קדמא זקף – ְּבֵהָמ%
הבהמה. וכן האם העובר הוא ירך אמו או אינו ירך אמו. אם נוצר קודם הקדש אמו ואינו ירך אמו, אזי לא קדוש. אם נוצר קודם הקדש 
אמו והינו ירך אמו מהו? אם נוצר אחרי הקדש אמו הריהו קדוש. או אמו לא הוקדשה אלא העובר הוקדש לפני יצירתו או אחרי יצירתו 

  גוף עצמאי. ואז מגיעים לסיפא של הפסוק העוסק בהקדשת איבר ואז הוא כעין איבר או 

ר   קדמא, קדם הקדש למום שנפל בה (וכאן מדבר בזכר ונקבה)  – ֲאֶׁש+

ן  יבּו ִמֶּמBָּנה ָקְרָּב� Pאין ממירין לא אברין . מתני'דרגא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חלה אותה הלכה,  –ַיְקִר
   ברים, ולא עוברין ואברים בשלימים, ולא שלימים בהן.בעוברין, ולא עוברין בא

'לַ    אתנח, הגבלה  – ה�

ן ִמֶּמBּנּו לַ  'ִיֵּת� מרכא תביר טפחא, קבוצת פרטים קשורים לנושא איבר בהמה שהוקדש לעולה, אבל הלכות שונות חלות על הבהמה לפי  – ה�
דברי רבי מאיר ורבי יהודה.  -מיה חולין, חוץ מדמי אבר שבה תמכר לצרכי עולות, וד...  האומר רגלה של זו עולההאיברים שהוקדשו. 

  ...  לאומר רגלה של זו עולה שכולה עולה מניןור' יוסי ור' שמעון אומר: 

אמר רב חסדא: מודה רבי יהודה בדבר שעושה אותה טרפה, רבא אמר: האמוראים חולקים ביניהם על סוג האיבר שהנשמה תלויה בו 
  . ..., ורב ששת אמר: בדבר שהיא מתהבדבר שעושה אותה נבילה

  .בדבר שהנשמה תלויה בו - , ודברי רבי יוסי בדבר שאין הנשמה תלויה בו - אמר רבי, נראין דברי רבי יהודה 

אלא בדבר  - חסורי מיחסרא, והכי קתני: נראין דברי רבי יוסי לר' יהודה בדבר שהנשמה תלויה בו, שאף רבי יהודה לא נחלק עליו ... 
  .  מודי ליה -נשמה תלויה בו, אבל בדבר שהנשמה תלויה בו שאין ה

  

ְהֶיה ֶדׁש-ִיֽ   לאדם הצריך עולה שלימה. ,תמכר לצרכי עולותסלוק, מגביל את הבהמה שאבר שלה הוקדש לעולה, להישאר עולה, היינו  -  ֹּקֽ

ר O ֲאֶׁש+ האם האיבר המוקדש הוא אחד דנא מוקדמת אומאומדנא, קדמא בתפקיד מוקדם. ביחד  –תרסא קדמא. תרסא בתפקיד שיעור  – ֹּכל
  שהנשמה תלויה בו ואם אינה תלויה בו אזי מה שווי איבר זה שדמיו ישארו קדש וינתנו ע"י המקדיש לבית המקדש.   
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים  אריה ויהודית זצ"ללעלוי נשמת  חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק 

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק מצית ההשערות:תהתשפ"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  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאבות, מכל מקום; קב' שעשויה לגדול, יתור לר –
 – 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;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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

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

  (התשע"ו)(בהשתתפות נחלת יעקב) ,אוויקרא בחקתי כ 1.5

ם ְוִהְרּבֵ  ויקרא בחקתי כו,ט: י ֶאְתֶכ% ם ְוִהְפֵריִת) )יִתי ֲאֵליֶכ% י ֶאתּוָפִנ י ֶאְתֶכ�ם ַוֲהִקיֹמִת� ם׃-יִת� י ִאְּתֶכֽ   ְּבִריִת�

ם (ה) ]ב, פרק ספרא בחוקותי פרשה א )יִתי ֲאֵליֶכ% משלו משל למה הדבר דומה למלך ששכר פועלים הרבה והיה שם פועל אחד , ּוָפִנ
ותו הפועל בני אפנה לך, ועשה עמו מלאכה ימים הרבה, נכנסו הפועלים ליטול שכרם ונכנס אותו הפועל עמהם אמר לו המלך לא

הרובים הללו שעשו עמי מלאכה ממועטת ואני נותן להם שכר מועט, אבל את חשבון רב אני עתיד לחשב עמך, כך היו ישראל בעולם 
הזה מבקשים שכרם מלפני המקום, ואומות העולם מ"ה מבקשים שכרם מלפני המקום, והמקום אומר להם לישראל בניי אפנה לכם, 

 הללו עשו עמי מלאכה מועטת ואני נותן להם שכר מועט, אבל אתם חשבון רב אני עתיד לחשב עמכם לכך נאמראומות העולם 

ם )יִתי ֲאֵליֶכ% ם, ּוָפִנ )יִתי ֲאֵליֶכ% ם  בטובה,, ּוָפִנ י ֶאְתֶכ% י ֶאְתֶכ�ם, בפריה ורבייהְוִהְפֵריִת) י ֶאת בקומה זקופה,, ְוִהְרֵּביִת� י -ַוֲהִקיֹמִת� ְּבִריִת�
ם ם נְֻאם־ֽה' )אל,ירמיה לא( לא כברית הראשונה שהפרתם אותה, שנאמר ,ִאְּתֶכֽ ְלִּתי ָב֖ י ָּבַע֥ י ְוָאנִֹכ֛ רּו ֶאת־ְּבִריִת֗ ָּמה ֵהֵפ֣ אלא ברית : ֲאֶׁשר־ֵה֜
' )ל,ירמיה לא(שלא תופר מעתה שנאמר  חדשה ים ְנֻאם־ה� ים ָּבִא� Bה ָיִמ� י ֶאת־ֵּבPית ִיְׂשָרֵאBל ְוֶאת־ֵּב�  ִהֵּנ ה:ְוָכַרִּת, ית ֲחָדָׁשֽ ה ְּבִר�   ית ְיהּוָד�

יִם ֲאֶׁשר־,ירמיהו לא ֶרץ ִמְצָר֑ ם ֵמֶא֖ ם ְלהֹוִציָא֖ י ְביָָד֔ ם ְּביֹו֙ם ֶהֱחזִיִק֣ ִּת֙י ֶאת־ֲאבֹוָת֔ ר ָּכַר֙ ית ֲאֶׁש֤ ְלִּתי (לא) ֣<א ַכְּבִר֗ י ָּבַע֥ י ְוָאנִֹכ֛ רּו ֶאת־ְּבִריִת֗ ָּמה ֵהֵפ֣ ֵה֜
ם נְֻאם־ֽה':   ָב֖

ם )ו,טוי' בח' כ( רש"י )יִתי ֲאֵליֶכ% אפנה מכל עסקי לשלם שכרכם, משל למה הדבר דומה, למלך ששכר פועלים וכו', כדאיתא בתורת  -  ּוָפִנ
ם :כהנים י ֶאְתֶכ% י ֶאְתֶכ�ם :בפריה ורביה (תו"כ) – ְוִהְפֵריִת)   :בקומה זקופה (תו"כ) - ְוִהְרֵּביִת�

י ֶאת ם-ַוֲהִקיֹמִת� י ִאְּתֶכֽ ירמיה ( חדשה, לא כברית הראשונה שהפרתם אותה, אלא ברית חדשה שלא תופר, שנאמר ברית (תו"כ) - ְּבִריִת�

ים נְֻאם־֑ה'  )ל,לא ים ָּבִא֖ ה:ִהֵּנ֛ה יִָמ֥ ית ֲחָדָׁשֽ ה ְּבִר� ית ְיהּוָד� י ֶאת־ֵּבPית ִיְׂשָרֵאBל ְוֶאת־ֵּב�   :לא כברית הראשונה ְוָכַרִּת,

  

י [דבר מלכות, בחוקותי התשע"ו, ע"פ ליקוטי  רבוי עם שנוי, אפשר שזה כמוסבר להלןבתפקיד  ה,טפחא ללא מרכא לפני – ְוִהְרֵּביִת�

ם- הכליל פריה ורביה בע"פ תו"כ . רש"י ] 327שיחות אדמו"ר ממ"ש, כרך יז, ע'  י ֶאְתֶכ% י ֶאְתֶכ�ם- וב ְוִהְפֵריִת) מפרש על שכר  ְוִהְרֵּביִת�

י ֶאְתֶכ�םְוִהְרּבֵ מיוחד המגיע לישראל על שמירת התורה והמצוות.  שזה (טט: , ולא רבוי כמותיהיינו בקומה זקופה, ברבוי איכותי  יִת�

ם-כבר נאמר ב י ֶאְתֶכ%    ).בפריה ורביה -  ְוִהְפֵריִת)

י טפחא ללא מרכא לפניה, בתפקיד התפשטות האפיון של רבוי עם שנוי לכתוב לפניה. היינו הרבוי האיכותי של קומה  – ְוִהְרֵּביִת�
י  )ירמיהו לא(- מנובא בוזה ובידיעתו לקים - עם א בדבקות דם הראשון קודם לחטאו. במצב בו אדם התהלךזקופה רומז למצב א (לב) ִּכ֣

ִּתי ֶאת־ּֽתֹוָרִת֙י ְּבקִ  ים ָהֵה֙ם נְֻאם־֔ה' נַָת֤ י ַהּיִָמ֤ ל ַאֲחֵר֨ ית יְִׂשָרֵא֜ ר ֶאְכרֹ֩ת ֶאת־ֵּב֨ ית ֲאֶׁש֣ את ַהְּבִר֡ ֹ֣ ם ֶאְכֲּתבֶ֑ ז ם ְוַעל־ִלָּב֖ ים ְרָּב֔ ּנָה ְוָהִי֤יִתי ָלֶה֙ם ֵלֽא<ִה֔
ָּמה ִיְֽהיּו־ִל֥י ְלָעֽם: ר ְּד֖עּו ֶאת־֑ה' ִּכֽי־כּוָּל֩ם יְֵד֨עּו אֹוִת֜  ְוֵה֖ ֹ֔ יׁש ֶאת־ָאִחי֙ו ֵלאמ הּו ְוִא֤ יׁש ֶאת־ֵרֵע֜ י ְלִמְקַטָּנ֤ם ְוַעד־ְּגדֹוָל֙ם (לג) ְו֧<א יְַלְּמ֣דּו ֗עֹוד ִא֣
 ֽ י ֶאְסַל֙ח ַל ם ֥<א ֶאזְָּכר־ֽעֹוד: סנְֻאם־֔ה' ִּכ֤ ם ּוְלַחָּטאָת֖   ֲעֹונָ֔

ם )וי' בח' כו,ט(הדבקות הזאת בה' ובתורתו מתפשטת לכתוב לפניה וגורמת לה' לומר כפ'רש"י ע"פ תו"כ  )יִתי ֲאֵליֶכ% אפנה מכל  - ּוָפִנ
   עסקי לשלם שכרכם, 

י-ֶאת דשה שלא תופר. שלעתיד לבוא נאמנות ישראל לה' תהיה מצב הברית (א) ברית ראשונה שהופרה (ב) ברית ח- מקף כרב – ְּבִריִת�
  כזאת שלא תוביל להפרת הברית עם ה'.

ם י ֶאְתֶכ% ם ְוִהְפֵריִת) )יִתי ֲאֵליֶכ%   קטן בין שני קיסרים, כעין היקש, דבר החוזר וקורה. - קטן, פעמיים זקף-קטן ... זקף-... זקף - ּוָפִנ

 )במ' נשא ו,כו(ד"א  ]במדבר רבה (וילנא) פרשת נשא פרשה יא[- ב כנאמר :ולא מן הצד מכאן שראוי לומר לאדם שלום בפניו בתפקיד היקש

י_ ָּפנָיו֙  ׀'ה֤  איִָּׂש֨  ם ֵאֶל֔  ׀'ה֤  איִָּׂש֨ כשואל מן הצדדין אלא  בתוך פניופניו כלפי אצלך לא דומה שואל שלום חבירו  יהפך ס: ָׁשֽלֹום ְל_֖  ְויֵָׂש֥
י_ ָּפנָיו֙  ם )וי' בח' כו,ט( ך כמה דתימאאצל פניו יהפך ֵאֶל֔ )יִתי ֲאֵליֶכ% י ּוָפִנ  ׀'ה֤  )במ' נשא ו,כו(טעם מלת מרומז ב פניו יהפךאפשר כי . ְוִהְפֵריִת)

עומדים בדוכן פניהם כלפי ההיכל ואחוריהם כלפי  ]י 'סע קכח סי' נשיאת כפיים 'הל חו"א[שו"ע (א) -אפשר מקור ל, לגרמיה מהפך –
עם שאחורי  ]כד 'סע קכח סי' נשיאת כפיים 'הל חו"א[שו"ע (ב) - ול, ומחזירים פניהם כלפי העם...  כהנים קורא להם (הש"ץ)...  העם

והידור ממש מולם, הערת הרב ברמן: כהנים, (טט: שיצודדו אל ה אינם בכלל ברכה אבל מלפניהם ובצדיהם (טט: בבית הכנסת) הכהנים
  לאחוריו כדי להתברך מהכהנים)רי הכהנים, ילך ווהוא מאח שמ"עתפילת שאחרי  הנמצא ב"יהיו לרצון וגו' " "ה]ח איגרות משה[- וב

, חוזרת בנבואת ירמיה בשעת שפל בתולדות ישראל, ערב חורבן בית ראשון )' בח' כו,טיו(ההבטחה בכתוב  דבר החוזר וקורה בתפקיד

  לואו נתון לאמונת ה' ותורתו וקיום המצוות. בדומה לשקיעה במצרים. הבטחה על גאולה שלימה, כאשר לבם של כל ישראל יהיה במ

עובדי כוכבים מונין את ישראל ואומרין להם אלהיכם הסתיר פניו מכם וסילק שכינתו מכם,  ,ז]איכה רבה (וילנא) פרשה ג[- וכך נדרש ב
 )וי' בח' כו,ט( וצאין שכתובעוד אינו חוזר עליכם, והן בוכין ומתאנחין, וכיון שנכנסין לבתי כנסיות ולבתי מדרשות וקורין בתורה ומ

ם י ֶאְתֶכ% ם ְוִהְפֵריִת) )יִתי ֲאֵליֶכ% ם: )וי' בח' כו,יא( ּוָפִנ י ֶאְתֶכֽ א־ִתְגַע�ל ַנְפִׁש� ֹֽ י ִמְׁשָּכִנ�י ְּבת�ְכֶכ�ם ְול ְוִהְתַהַּלְכִּתי(  )וי' בח' כו,יב( ְוָנַתִּת�
ם ִּתהְ  ים ְוַאֶּת� א-ִה� יִתי ָלֶכ�ם ֵלֽ ם ְוָהִי� �ְכֶכ% ם:ְּבת) י ְלָעֽ והן מתנחמין, למחר כשיבא קץ הגאולה אומר להם הקדוש ברוך הוא  יּו־ִל�

לישראל בני אני תמה מכם היאך המתנתם לי כל אותן השנים והן אומרים לפניו רבש"ע אילולי תורתך שנתת לנו כבר אבדנו האומות, 
י  )אכ,איכה ג( לכך נאמר יב ֶאל־ִלִּב֖ את ָאִׁש֥ ֹ֛ ה  ),מדדוא'  'דב( ואין זאת אלא תורה שנא', : סַעל־ֵּכ֥ן אֹוִחֽילז את ַהּתֹוָר֑ ֹ֖ ה ִלְפֵנ֖י ְּבֵנ֥י יְִׂשָרֵאֽל:ְוז ם מֶֹׁש֔  ,ֲאֶׁשר־ָׂש֣

ְדִּתי ְבָענְִיֽי:) צב,קיט 'תה( וכן דוד אמר ז ָאַב֥ י ָא֗ י ֭תֹוָרְת_ ַׁשֲעֻׁשָע֑ י  )כד,איכה ג( לּוֵל֣ ה נְַפִׁש֔ י ֙ה' ָאְמָר֣ ן אֹוֶחְלִק֤ יל ֽלֹו:סַעל־ֵּכ֖ שתי פעמים ומיחדים שמו  ִח֥
ינּו ֥ה'׀ ֶאָחֽד:) ,דו ' וא'דב( ואומרים ביום ל ֥ה' ֱא<ֵה֖ ע יְִׂשָרֵא֑ כל איש ישראל חייב  ]א 'רמו סע תלמוד תורה סי' 'הלשו"ע יו"ד [-אפשר מקור ל ְׁשַמ֖

  .קריאת שמע שחרית וערביתובשעת הדחק, אפילו לא קרא רק הגה ...  ,בתלמוד תורה

  

יאּו׃ ויקרא בחקתי כו,י: ׁש ּת�ִצֽ �י ָחָד� ן ִמְּפֵנ ן נ�ָׁש�ן ְוָיָׁש� ם ָיָׁש� ֲאַכְלֶּת�   ַוֽ
ן ם ָיָׁש� ֲאַכְלֶּת� מרכא טפחא, יתור לרבות על מאכלים שבד"כ משתמרים כמו תבואה, שמן ויין, גם פירות וירקות שבד"כ אינם  – ַוֽ

ן נ�ָׁש�ן ַוֲֽאַכְלֶּת�  )וי' בח' כו,י( ]רש"י[משתמרים כפ'  יהיו משתמרין וטובים להתיישן, שיהא (והירקות שבד"כ לא משתמרים) הפירות  -ם ָיָׁש�
ן נ�ָׁש�ן ](י) תורה תמימה[ וכפי' ישן הנושן של שלש שנים יפה לאכול משל אשתקד: ם ָיָׁש� ֲאַכְלֶּת� מלמד שכל המיושן מחבירו יפה  -  ַוֽ

ן נ�ָׁש�ן , דברים שאין דרכן ליישנן מניין, ת"ל מחבירו, ואין לי אלא דברים שדרכן ליישנן תורה תמימה [ [ב"ב צ"א ב']: כב)מכל מקוםָיָׁש�

וכלל הענין שבא לרמז עוד ברכה אחרת על קיום הפירות שלא ירקיבו ויופסדו אלא יהיו שמורים, ומזה ממילא מבואר ...  ]הערה כב
דברים שדרכן ליישנן, כגון חטה ויין שאין נפסדין ודברים שאין דרכן שהישן טוב מן החדש, שלכן יאכלו הישן וימכרו החדש. וה

   ן, כגון מיני פירות שמרקיבין:נלייש
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים  אריה ויהודית זצ"ללעלוי נשמת  חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק 

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק מצית ההשערות:תהתשפ"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  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאבות, מכל מקום; קב' שעשויה לגדול, יתור לר –
 – 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;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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

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

ן ואע"פ שהישן טפי מעלי (מעולה הרבה) יוציאוהו מפני החדש שהחדש ...  ]תורה שלמה [קא] בבלי בבא בתרא צא,ב[גדול, - זקף – ְוָיָׁש�
  . ראוי להתיישן טפי מן הישן שכבר נתיישן

 . כגון ערך תזונתי, ערך בריאותי 2והחדש יעלה עליו וטיבו יהיה בדרגה  1כגון הישן טיבו בדרגה  - טט  •

ית  )וי' בהר כה,כא( ](ו)...  ספרא בהר פרשה גד[ ם ַּבָּׁשָנ֖ה ַהִּׁשִּׁש֑ יִתי ֶאת־ִּבְרָכִת֙י ָלֶכ֔ אין לי אלא בשישית בחמישית וברביעית בשלישית ְוִצִּו֤
ה ִלְׁש֖<ׁש ַהָּׁשִנֽים:, ַּבָּׁשָנ֖ה , משנה לחבירתה מנין ת"לובשניה מנין ִלְׁש֖<ׁש  לשישית ולשביעית ולמוצאי שביעית, ד"א, ְוָעָׂש֙ת ֶאת־ַהְּתבּוָא֔

ת  )וי' בהר כה,כב( (ז) ולשביעית וליובל ולמוצאי יובל. ַהָּׁשִנֽים: ם ֵא֚ ת ...ּוזְַרְעֶּת֗ זו ָּׁשָנ֣ה הַ  ה כשהוא אומרזו שמינית שלאחר שמיט ַהְּׁשִמינִ֔
ן  תשיעית של אחר היובל ושל אחר השמיטה, ה יָָׁש֑ ם ִמן־ַהְּתבּוָא֣ ד׀ לא (מלמטן) [סלמנטון] ַוֲאַכְלֶּת֖ ת ... ַע֣ זו תשיעית שאחר ַהְּתִׁשיִע֗

ּה ּתֹאְכ֖לּו עַ  עשירית שאחר תשיעית [ושאחרי היובל] ושאחר השמיטהזו ָּׁשָנ֣ה הַ  השמינית שאחר השמיטה כשהוא אומר ד־ּבֹו֙א ְּת֣בּוָאָת֔
ן:   .שהיא אחת עשרה לזית יָָׁשֽ

ית )וי' בהר כה,כא(כדתניא, רבי יונתן בן יוסף אומר: ...  ]בבלי ראש השנה יג,א[ ה ִלְׁש֖<ׁש ַהָּׁשִנֽים: ַּבָּׁשָנ֖ה ַהִּׁשִּׁש֑ , אל תקרי ְוָעָׂש֙ת ֶאת־ַהְּתבּוָא֔
כתיב קרא אחרינא:  - והא מיבעי ליה לגופיה!  -. הולכים אחרי שליש גידולם לענין תרומה ומעשר) (זה שבתבואה וזיתים לשלש אלא לשליש

ת )וי' בהר כה,כב( ד׀ ַהָּׁשָנ֣ה ַהְּתִׁשיִע֗ ן ַע֣ ה יָָׁש֑ ם ִמן־ַהְּתבּוָא֣ ת ַוֲאַכְלֶּת֖ ת ַהָּׁשָנ֣ה ַהְּׁשִמינִ֔ ם ֵא֚  .ּוזְַרְעֶּת֗

ן נ�ָׁש�ן רו והוא אמ...   )וי' בח' כו,י( ]אברבנאל[ ם ָיָׁש� ֲאַכְלֶּת� וי' (ורמז בזה כפי פשוטו שכאשר ישמרו השמיטות והיובלים תהיה ברכת ה' ַוֽ

ה ִלְׁש֖<ׁש ַהָּׁשִנֽים: )בהר כה,כא ית ְוָעָׂש֙ת ֶאת־ַהְּתבּוָא֔  (אחת) ישן נושן וישן נגזר משנה (אחרי שמיטה) עד שתאכלו בשנה התשיעית ַּבָּׁשָנ֖ה ַהִּׁשִּׁש֑
. ותוציא את הישן מן האוצר למכור )יובל(אחרי  ישן נושן הוא משתי שנים ועדין לא תכלה התבואה בבא החדש בבא השנה העשיריתו

  .אותו מפני החדש שצריך להניח באוצר ההוא

י יְונַָתּתִ֥  )וי' בח' כו,יא( ])וי' בח' כו,י( בעל הטורים[ ןומא ט א). וסמיך ליה . מנין שנים של משכנ"י עמד בית שני (יִמְׁשָּכִנ֖ ם ָיָׁש� ֲאַכְלֶּת� . ַוֽ
ן :שבזכות בית המקדש בא השובע (סוטה מח א)   גדול, בתפקיד שלוש, משכן, בית א, בית ב. או לעתיד בית א, בית ב, בית ג.- זקף – ְוָיָׁש�

ן יין, וכן של דברים שבאופן  גדול, בתפקיד שלוש, שפע וברכת השתמרות של דברים הרגילים להשתמר כגון תבואה,- זקף – ְוָיָׁש�
  רגיל אינם משתמרים כמו פירות וירקות, לפחות שלוש שנים ולא רק אחרי שמיטה ויובל אלא גם בשנים אחרות 

ה ִלְׁש֖<ׁש ַהָּׁשִנֽים: ,כה בהר ויקרא ית ְוָעָׂש֙ת ֶאת־ַהְּתבּוָא֔ ם ַּבָּׁשָנ֖ה ַהִּׁשִּׁש֑ יִתי ֶאת־ִּבְרָכִת֙י ָלֶכ֔   (כא) ְוִצִּו֤

ת ַעד־ּבֹו(כ ד׀ ַהָּׁשָנ֣ה ַהְּתִׁשיִע֗ ן ַע֣ ה יָָׁש֑ ם ִמן־ַהְּתבּוָא֣ ת ַוֲאַכְלֶּת֖ ת ַהָּׁשָנ֣ה ַהְּׁשִמינִ֔ ם ֵא֚ ן:ב) ּוזְַרְעֶּת֗ ּה ּתֹאְכ֖לּו יָָׁשֽ   ֙א ְּת֣בּוָאָת֔

  

םיג:  -ויקרא בחקותי כז,ט  ן לַ - [ט] ס ְוִא+ יבּו ִמֶּמBָּנה ָקְרָּב� Pר ַיְקִר ה ֲאֶׁש+ O ְּבֵהָמ% ' ֹּכל ן ִמֶּמBּנּו לַ  ה� ר ִיֵּת� ְהֶיהֲאֶׁש+ ' ִיֽ ֶדׁש׃-ה�   ֹּקֽ
�י ַהּכֹ  ]יא[  ה ִלְפֵנ יד ֶאת־ַהְּבֵהָמ� ֱעִמ� ' ְוֶהֽ ה� ן ַלֽ יבּו ִמֶּמBָּנה ָקְרָּב� Pֶׁשר לֹא־ַיְקִר ה ֲא< ן:ְוִאם( ָּכל־ְּבֵהָמ)ה ְטֵמָא%   ֵהֽ

םיג:  -ויקרא בחקותי כז,ט  יבּו ִמֶּמBָּנה- [ט] ס ְוִא+ Pר ַיְקִר ה ֲאֶׁש+ ן לַ  ְּבֵהָמ% ן ִמֶּמBּנּו לַ ָקְרָּב� ר ִיֵּת� O ֲאֶׁש+ ' ֹּכל ְהֶיהה� ' ִיֽ ֶדׁש׃-ה�   ֹּקֽ
אין ממירין לא אברין בעוברין, ולא עוברין באברים, ולא עוברין ואברים בשלימים, ולא שלימים בהן. רבי . מתני' [בבלי תמורה י,א]

   יוסי אומר: ממירין אברים בשלימים, אבל לא שלימים בהן.
  ). כז,ט), והסיפא עוסק בסיפא של (כז,טשנה עוסק ברישא של (אפשר כי רישא של המ

מלמד על בהמה שהוקדשה. הפשט עוסק בבהמה עצמה. אפשר כי חלק מתבניות טעמי המקרא עוסק בולד בהמה  ),טכז' בח' וי(פסוק 
  שהוקדשה ו/או בעובר או ולד שהוקדש בלי הקדשת אמו.

ם ),טכז' בח' וי( ה-ְוִא+   . קודש כמוההוא קודש כמוה; (ב) העובר אינו  האם: (א) של אם שהוקדשה ב העוברמצ- כרב מקף– ְּבֵהָמ%

ם ),טכז' בח' וי( ה-ְוִא+  קטן במלים במקף, כעין מוקדם והוא מאוחר בענין, מלמד מן האם המוקדמת אל עובר הבהמה- קדמא זקף – ְּבֵהָמ%

י הקדש אמו. קדשה יקדש, נפסלה מפני שאינה קרבן מתאים המאוחר, שיהיה כמוה. בין אם נוצר קודם הקדש אמו ובין אם נוצר אחר
  או מפני מום, אז גם העובר יפסל.

וילדה זכר ירעה עד שיפול בו  וזה אינו קרבן מתאים, כי עולה באה זכר)טט: ( הפריש נקבה לעולתו ,הי"ז]רמב"ם פסולי המוקדשין פ"ד[ 
דוש כמוה. אבל כאשר האם פסולה לעולה ובהנחה, שהולד ירך אמו, הבהמה האם הקדש, ולד הקדש ק (טט: .מום ויביא בדמיו עולה

  אז גם הוא פסול לעולה).

  ולענין של פסול בגלל מומין 

  .ולד בעלת מום הרי הוא כולד התמימה לכל דבר ויקרב כראוי לו ,ה"ט]רמב"ם תמורה פ"ד[

ם אז העובר נחשב שאינו ירך אמו ויוקרב. אבל אם הוקדש העובר ולא הוקדשה הא ]מטה אשר הלכות נזקי ממון פרק ט[ע"פ הסבר 
אם הוקדשה האם והוממה, או הייתה בעלת מום, העובר נחשב ירך אמו ולכן לא יקרב אלא ירעה עד שיסתאב ובפדיונו יביאו 

  קרבן.

(היזק  הולד החי מעיד שהוא לא ירך אמו. אבל בעבירות (האדם בבהמה (נעבד, נרבע), הבהמה בעצמה –בטרפה ובמום של האם 

  רך אמן. המקדיש הולד לעצמו אז אינו נחשב ירך אמו. יכמו נגיחה)) העובר ואח"כ הולד נחשבים 

ה ),יאכז' בח' וי( רש"ימפרש  בבעלת מום הכתוב מדבר, שהיא טמאה להקרבה, ולמדך הכתוב שאין קדשים  – ְוִאם( ָּכל־ְּבֵהָמ)ה ְטֵמָא%
  :מותמימים יוצאין לחולין בפדיון אלא אם כן הומ

  ולענין ולד בהמה שהוקדשה ונפל בה מום:
והתוס' כתבו וז"ל ונראה לה"ר מ"ר לפרש דאיכא שם עולה על אמו כלומר דקדיש קדושת הגוף  ]כתר המלך הלכות תמורה פרק ד[

 י הקדשן)טט: לפנ(ומשו"ה דין הוא שיקריב הולד עצמו אבל בעלי מומין  טט: לאם ולולד)( אם הפריש נקבה וילדה דאין לה פדיון

  .אין דין שיקריב הולדות אלא ירעו עכ"לטט: אפשר לפדות מיד ו)(דליכא קדושת הגוף עלייהו כלל 

התוס' מפרשים שולד נקבה שהוקדשה לעולה, קדוש ויקרב כעולה, אבל ולד בהמה בעלת מום אין לו קדושת הגוף ואינו מוקרב. 
  וף לדמיו.גה מקדושת הויש לו קדושת הגוף לדמיו, לכן ירעה ויפול בו מום ויפד

ורבנן האי קרא ד"אם" מאי עבדי ליה אינו מתורץ אליבא דרבא דאמר לרעיה ואליבא דדברי הכל משמע דהוא ס"ל ודאי דרבנן 
וכן אמרינן בהדיא במס' בכורות (דף טו ע"ב) לפני פדיונן מיפלג פליגי איכא למ"ד קדשי ליקרב ואיכא למ"ד קדשי  סברי דירעה

"י הני האמוראים דפליגי בתמורה כאן וא"כ רבא ודאי ס"ל דרבנן סברי ירעה ואיך יתרץ הוא דברי רבנן דהאי לרעות ופירש רש
  קרא ד"אם", אלא ע"כ צ"ל כמו שפירש רש"י ז"ל דאתי לאשמועינן דקדיש

  רבא סבור שהולד של בהמה שהוקדשה ונפל בה מום, גם כן קדוש וירעה עד שיפול בו מום ויפדה. 

  מוקרבת, גם הולד קדוש ואם תמים מוקרב. –נחה שולד בהמה הוא כמוה. קדשה ותמימה נמשיך עם הה

קדשה ונפל בה מום עד שלא המליטה פסולה לקרבן ותיפדה, אם הולד תמים אז קדוש ופסול לקרבן, ירעה יסתאב ויפדה. בדמי הפדיון 
  ו קרבנות אחרים מסוג הקרבן שהאם הוקדשה לו.של האם ושל הולד יביא
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים  אריה ויהודית זצ"ללעלוי נשמת  חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק 

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק מצית ההשערות:תהתשפ"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  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאבות, מכל מקום; קב' שעשויה לגדול, יתור לר –
 – 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;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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

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

  (התשע"ח) ,אורא בחקתי כויק 1.6

  כהמשך לפרסום בשנת התשע"ו

ם: אי - ויקרא בחקתי כז,ט  ן לַ - [ט] ס ְוִא+ יבּו ִמֶּמBָּנה ָקְרָּב� Pר ַיְקִר ה ֲאֶׁש+ ן ִמֶּמBּנּו לַ ְּבֵהָמ% ר ִיֵּת� O ֲאֶׁש+ ' ֹּכל ְהֶיהה� ' ִיֽ ֶדׁש׃-ה�   ֹּקֽ
ולא עוברין ואברים בשלימים, ולא שלימים בהן. רבי  אין ממירין לא אברין בעוברין, ולא עוברין באברים,. מתני' [בבלי תמורה י,א]

   יוסי אומר: ממירין אברים בשלימים, אבל לא שלימים בהן.
  . (כז,ט)עוסק בסיפא של  של המשנה , והסיפא(כז,ט)אפשר כי רישא של המשנה עוסק ברישא של 

  מום ויפדה.  רבא סבור שהולד של בהמה שהוקדשה ונפל בה מום, גם כן קדוש וירעה עד שיפול בו

  מוקרבת, גם הולד קדוש ואם תמים מוקרב. –נמשיך עם ההנחה שולד בהמה הוא כמוה. קדשה ותמימה 

קדשה ונפל בה מום עד שלא המליטה פסולה לקרבן ותיפדה, אם הולד תמים אז קדוש ופסול לקרבן, ירעה יסתאב ויפדה. בדמי הפדיון 
  רבן שהאם הוקדשה לו.של האם ושל הולד יביאו קרבנות אחרים מסוג הק

  

  עוסקת בהקדשת איבר מן הבהמה המוקדשת לקרבן ו/או של העובר (כז,ט)עוסקת בעובר שלם, הסיפא של  (כז,ט)הרישא של 

ר (וי' בח' כז,ט)    קדמא, קדם הקדש למום שנפל בה (וכאן מדבר בזכר ונקבה)  – ֲאֶׁש+

ן  (וי' בח' כז,ט) יבּו ִמֶּמBָּנה ָקְרָּב� Pאין . מתני'- ר טפחא, כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חלה אותה הלכה, זה הכתוב בדרגא תבי –ַיְקִר
   ממירין לא אברין בעוברין, ולא עוברין באברים, ולא עוברין ואברים בשלימים, ולא שלימים בהן.

'לַ  (וי' בח' כז,ט)   אתנח, הגבלה  – ה�

ן ִמֶּמBּנּו לַ  (וי' בח' כז,ט) 'ִיֵּת� פרטים קשורים לנושא איבר בהמה שהוקדש לעולה, אבל הלכות שונות חלות על  מרכא תביר טפחא, קבוצת – ה�
תמכר לצרכי עולות, ודמיה חולין, חוץ מדמי אבר ...  האומר רגלה של זו עולה...  [בבלי תמורה י,א]הבהמה לפי האיברים שהוקדשו. 

  ...  לה של זו עולה שכולה עולהדברי רבי מאיר ורבי יהודה. ור' יוסי ור' שמעון אומר: מנין לאומר רג - שבה 

אמר רב חסדא: מודה רבי יהודה בדבר שעושה אותה טרפה, רבא אמר: האמוראים חולקים ביניהם על סוג האיבר שהנשמה תלויה בו 
  . ...בדבר שעושה אותה נבילה, ורב ששת אמר: בדבר שהיא מתה

  .בדבר שהנשמה תלויה בו - ברי רבי יוסי , ודבדבר שאין הנשמה תלויה בו - אמר רבי, נראין דברי רבי יהודה 

אלא בדבר  - חסורי מיחסרא, והכי קתני: נראין דברי רבי יוסי לר' יהודה בדבר שהנשמה תלויה בו, שאף רבי יהודה לא נחלק עליו ... 
  .  מודי ליה -שאין הנשמה תלויה בו, אבל בדבר שהנשמה תלויה בו 

ְהֶיה (וי' בח' כז,ט) ֶדׁש-ִיֽ   מצב איבר שהוקדש (א) איבר שאין הנשמה תלויה בו; (ב) איבר שהנשמה צלויה בו.- מקף כרב - ֹּקֽ

  במצב (א) איבר שאין הנשמה תלויה בו;

ְהֶיה ֶדׁש-ִיֽ   לאדם הצריך עולה שלימה. ,תמכר לצרכי עולותסלוק, מגביל את הבהמה שאבר שלה הוקדש לעולה, להישאר עולה, היינו  -  ֹּקֽ

  דברי רבי מאיר ורבי יהודה  -בה ודמיה חולין, חוץ מדמי אבר ש

ְהֶיהבמצב (ב) איבר שהנשמה תלויה בו;  ֶדׁש-ִיֽ סלוק, מגביל את הבהמה להשאר בהווית קדש למקדיש האיבר וצריך להביאה עולה.  -  ֹּקֽ
  ואינו יכול למכרה לאחר הצריך עולה.

ר(וי' בח' כז,ט) O ֲאֶׁש+ האם האיבר אומדנא מוקדמת בתפקיד מוקדם. ביחד אומדנא, קדמא  –תרסא קדמא. תרסא בתפקיד שיעור  – ֹּכל
  המוקדש הוא אחד שהנשמה תלויה בו ואם אינה תלויה בו אזי מה שווי איבר זה שדמיו ישארו קדש וינתנו ע"י המקדיש לבית המקדש.   

ן ִמֶּמBּנּו לַ (וי' בח' כז,ט)  'ִיֵּת� לעולה, אבל הלכות שונות  מרכא תביר טפחא, קבוצת פרטים קשורים לנושא איבר בהמה שהוקדש – ה�
 - תמכר לצרכי עולות, ודמיה חולין, חוץ מדמי אבר שבה ...  האומר רגלה של זו עולהחלות על הבהמה לפי האיברים שהוקדשו. 

  ...  דברי רבי מאיר ורבי יהודה. ור' יוסי ור' שמעון אומר: מנין לאומר רגלה של זו עולה שכולה עולה

אמר רב חסדא: מודה רבי יהודה בדבר שעושה אותה טרפה, רבא וג האיבר שהנשמה תלויה בו האמוראים חולקים ביניהם על ס
  . ...אמר: בדבר שעושה אותה נבילה, ורב ששת אמר: בדבר שהיא מתה

  .בדבר שהנשמה תלויה בו - , ודברי רבי יוסי בדבר שאין הנשמה תלויה בו - אמר רבי, נראין דברי רבי יהודה 

אלא  - כי קתני: נראין דברי רבי יוסי לר' יהודה בדבר שהנשמה תלויה בו, שאף רבי יהודה לא נחלק עליו חסורי מיחסרא, וה... 
  .  מודי ליה - בדבר שאין הנשמה תלויה בו, אבל בדבר שהנשמה תלויה בו 

ְהֶיה ֶדׁש-ִיֽ לאדם הצריך עולה  ,תמכר לצרכי עולותסלוק, מגביל את הבהמה שאבר שלה הוקדש לעולה, להישאר עולה, היינו  -  ֹּקֽ
  שלימה.

ר O ֲאֶׁש+ האם האיבר המוקדש הוא אומדנא מוקדמת אומדנא, קדמא בתפקיד מוקדם. ביחד  –תרסא קדמא. תרסא בתפקיד שיעור  – ֹּכל
     אחד שהנשמה תלויה בו ואם אינה תלויה בו אזי מה שווי איבר זה שדמיו ישארו קדש וינתנו ע"י המקדיש לבית המקדש.

  
  כז,יד:ויקרא בחקתי 

י יׁש ִּכֽ ׁש ֶאת-ְוִא, ֶדׁש( - ַיְקִּד+ ֹו ֹק+ ן ֵּכ�ן ָיֽקּום׃לַ ֵּבית� ֹו ַהֹּכֵה� Bי7 ֹאת ר ַיֲעִר� ֹוב ּוֵב)ין ָר�ע ַּכֲאֶׁש+ ין ט� ן ֵּב� ֱעִריכֹו( ַהֹּכֵה% ' ְוֶהֽ   ה%

הן כן יקום, והעריכו הכהן בין טוב ובין רע אין פודין את ההקדישות אכסרה, כאשר יעריך אותו הכ (א) ]ספרא בחוקותי פרשה ד פרק י[
הבעלים אומרים בעשרים וכל אדם בעשרים הבעלים קודמים מפני שהם מוספים חמישית אמר א' הרי הוא שלי בעשרים וא' הבעלים 

נותנים עשרים ושש, עשרים ושנים הבעלים נותנים עשרים ושבע, עשרים ושלשה הבעלים נותנים עשרים ושמונה עשרים וארבע הבעלים 
שרים וחמש הבעלים נותנים שלשים שאין מוסיפים חמישית על עילויו של זה אמר אחר הרי הוא שלי בעשרים נותנים עשרים ותשע, ע

  ושש אם רצו הבעלים ליתן שלשים ואחת ודינר הבעלים קודמים ואם לאו אומרים לו הגעתיך.

  

י ׁש ֶאת- ִּכֽ ֶדׁש( -ַיְקִּד+ ֹו ֹק+ 'לַ ֵּבית� כהן קובע ערך ומזה נגזר ערך החומש. וגם אם יש קטן, לכתחילה ובפועל, ה- קדמא מרכא פשטא זקף -  ה%
שאין מוסיפים חמישית על התמחרות (תחרות על שווי הפדיון) העולה על השווי שקבע הכהן לכתחילה, החומש נשאר לפי השווי הראשון "

  ". עילויו של זה

), אז על המקדיש ליתן חומש נוסף הנגזר 5) ועוד חומש (20לעומת הדוגמא  26לפי פשט תו"כ אחרי שעברו את שווי הערכת הכהן(כגון 

  ) 26 – 25מההפרש (כגון יוסיף דינר שהוא רבע סלע, שהוא ההפרש בין 

סלע אז  21- הבעלים היו מוכנים לפדות ב 20שאם אחרי הערכת הכהן של  בבלי ערכין כז,ב-מפרש ב הח"ח על תו"כאבל לפי פירוש 
סלע ודינר. אם המקדיש לא פודה, אז  1- סלע, צריך הפודה לפדות ב 26- בהגיעם לסלע ודינר, ולכן  5והוא  21- החומש נקבע לפי ה
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים  אריה ויהודית זצ"ללעלוי נשמת  חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק 

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק מצית ההשערות:תהתשפ"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  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאבות, מכל מקום; קב' שעשויה לגדול, יתור לר –
 – 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;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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

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

  סלע ודינר.  31 בפועל, ישלם 26 לכתחילההמתחרה שהציע 

יׁש אמר רבי יוחנן, גזל ולא נתיאשו הבעלים,  תורה שלמה [סז] בבלי בבא קמא סט,ברביע, ארבעה תנאים להקדשה (א)  - ְוִא,
י , זה לפי שאינו שלו וזה לפי שאינו ברשותו וכו'. דמסייע ליה קראשניהם אינם יכולים להקדיש יׁש ִּכֽ ׁש ֶאת-ְוִא, ֶדׁש( -ַיְקִּד+ ֹו ֹק+ ֵּבית�

'לַ    . מה ביתו ברשותו אף כל ברשותו ה%

גנב והקדיש ואחר כך טבח משלם תשלומי כפל (לבעלים) ואינו משלם תשלומי  בבא קמא סח,ב תורה שלמה [סח] בבלי. (ב) 
אימת אילימא לפני יאוש? ... אמר רחמנא מה ביתו שלו אף כל שלו, אלא פשיטא לאחר יאוש כי של הקדש) ... (ארבעה וחמשה 

  .וכו'

ב"ש אומרים הקדש טעות הקדש, וב"ה אומרים אינו הקדש, ... אמר רחמנא  תורה שלמה [סט] בבלי נזיר ל,ב, לא,אד) - . (ג ו
  וגו'  בכוונתוו מדעת

עולה, בית זה הקדש, אפילו  אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט. האומר שור זה. ]לי קדושין כח,בתורה שלמה [עא] בב[או (ד) 
יבסוף העולם קנה (כדכתיב  יׁש ִּכֽ ׁש-ְוִא,   . וגו' , מוצא שפתיך תשמור וגו' (דב' כג,כד) רשב"ם ב"ב קלג,ב: ד"ה ולא) ַיְקִּד+

יׁש (ג) רכוש גזול קודם יאוש  בית זה הקדשדש טעות (ב) מוציא בפיו רביע, ארבעה תנאים להקדשה: (א) מדעת וכוונה ולא הק - ְוִא,
  בעלים אין הגזלן ואין הנגזל יכולים להקדיש (ד) גנב יכול להקדיש רק אחרי יאוש בעלים

  אפשר ש(א) הוא שני תנאים נפרדים, ואילו (ד) הוא פועל יוצא של (ג) וכלול בו.
י ויקרא בחקתי כז,יד: יׁש ִּכֽ ׁש ֶאת-ְוִא, ֶדׁש( -ַיְקִּד+ ֹו ֹק+ ן ֵּכ�ן ָיֽקּום׃לַ ֵּבית� ֹו ַהֹּכֵה� Bי7 ֹאת ר ַיֲעִר� ֹוב ּוֵב)ין ָר�ע ַּכֲאֶׁש+ ין ט� ן ֵּב� ֱעִריכֹו( ַהֹּכֵה% ' ְוֶהֽ  ה%

אמר רבי (אליעזר) (מסורת הש"ס: [אלעזר]) כשקדמה והקריבתו. ה"ד? אי דאמר לה, קני ליך מעכשיו, ] בבלי עבודה זרה סג,א[
ויקרא (אה, ומתנה בעלמא הוא דיהיב לה! ואי דלא אמר לה קני ליך מעכשיו, היכי מצי מקרבה? פשיטא דשרי, דהא ליתיה בשעת בי

ואיש כי יקדיש את ביתו קדש אמר רחמנא, מה ביתו ברשותו, אף כל ברשותו! אלא, דאמר לה: להוי גביך עד שעת ביאה,  )בהר כז,יד
 ואי מיצטריך ליך קני מעכשיו.

י  יׁש ִּכֽ ׁש ֶאת-ְוִא, ֶדׁש( ּבֵ -ַיְקִּד+ ֹו ֹק+ 'לַ ית�  - לכתחילה, מרכא  –קדמא קבעה מועד עתידי והמרכא הקדימה את המועד העתידי , קדמא  ה%

  בדיעבד

 דוגמה אדם קבע זמן תחולת קנין לאדם אחר שאמור היה לקרות במעשה מסוים 

  ואיפשר לאדם האחר להקדים את תחולת הקנין לפני שקרה המעשה המסוים 

ֶדׁש(  ֱעִרילַ ֹק+ ' ְוֶהֽ ןה% ת"ר  תורה שלמה [עא] בבלי ראש השנה ד,א ה,בפעמיים זקף בין שני קיסרים, כעין בנין אב,   – כֹו( ַהֹּכֵה%
חייבי הדמין והערכין החרמין וההקדשות וכו' כיון שעברו עליהן שלושה רגלים עובר בבל תאחר וכו' מנהני מילי דתנו רבנן כי 

יׁש ין והערכין והחרמין וההקדשות (בכולהו כתיב לה' וכו' ובהקדשות כתיב לקיך אלו הדמ- תדור נדר (דב' כג,כב) וכו', לה' א ְוִא,
י ׁש ֶאת- ִּכֽ ֶדׁש( -ַיְקִּד+ ֹו ֹק+ 'לַ ֵּבית�   .תוס' ד"ה ערכין) ה%

ָיה ֽל�׃ ויקרא בחקתי כז,טו: ֶסף־ֶעְרְּכBT ָעָל�יו ְוָה� ית ֶּכֽ Pָיַסף ֲחִמיִׁש � ְו< ל ֶאת־ֵּבית� יׁש ִיְגַא� ם־ַהַּמְקִּד%   ְוִא+
יׁש ִיְגַא�ל) ויקרא בחקתי כז,טו( רא בחוקותי פרשה ד (ב)ספ ם־ַהַּמְקִּד% , לרבות את האש', ואם המקדיש יגאל לרבות את היורש, ויסף ְוִא+

     . חמישית כסף ערכך עליו והיה לו, אם נתן את הכסף הרי היא שלו, ואם לאו אינו שלו

יׁש ִיְגַא�ל )ויקרא בחקתי כז,טועל ( ספרא בחוקותי פרשה ד (ב)ע"פ  ם־ַהַּמְקִּד% קטן במלים מוקפות, כעין מוקדם והוא - קדמא זקף - , ְוִא+
ולגאול, טפחא מרבה גואלים מהמשפחה לפני זרים אלו גואלים האיש  יות הראשון לפדיוןמאוחר בענין, אפשר כי המקדיש חייב לה

ש לה נכסי מלוג שלה, היורש, ואם אין לו יורש זכר יורשת המקדיש, האשה המקדישה, אשתו של המקדיש? כגון שמת ואין יורש בן, או שי
  נקבה.

ֶסף־ֶעְרְּכBT ָעָל�יו ית ֶּכֽ Pָיַסף ֲחִמיִׁש אמר רבא ... גבי הקדש ...  תורה שלמה [סט] בבלי בבא מציעא נד,בתלשא דרגא תביר טפחא,  – ְו<
 - (טט (אם חזר וחילל את החומש מהו שיוסיף חומש).  ... הפודה את הקדשו מוסיף חומש, חומשא תנן, חומשא דחומשא לא תנן. מאי

ואם חילל החומש יוסיף חומש על החומש).  אמר רב טיובמי משמיה דאביי, אמר  רבא מסתפק האם בהקדש יש לנהוג כמו בתרומה
ֶסף־ֶעְרְּכBT  קרא ית ֶּכֽ Pָיַסף ֲחִמיִׁש   .  חומשו נמי מוסיף חומשמקיש חומשו לכסף ערכו. מה כסף ערכו מוסיף חומש, אף כסף ,  ְו<

  שיעור מדורג של הוספת חומש על חומש, דרגא תביר טפחא כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חל הענין או ההלכה. –תלשא 

� טו) ( ]רלב"ג[ ל ֶאת־ֵּבית� יׁש ִיְגַא� ם־ַהַּמְקִּד%  למדנו מזה שההקדש אינו נפדה אלא בכסף או במה שידמה לו, והם המטלטלין; לא - ְוִא+
ושטרות, כמו שהתבאר בדומה לזה במקומות רבים במה שקדם. ולמדנו מזה שאין הבדל בזה העניין בין בתי ערי  עבדיםבקרקעות ו

חומה ובתי החצרים, ושהם נגאלין לעולם, בין קודם היובל בין אחר היובל, בין שעמדו ביד הקדש זמן ארוך או שלא עמדו בידו כי אם 
מה שקדם בבהמה הטמאה (לעיל,יג) שהבעלים מוסיפין חומש בהקדש ראשון לבד, לא במה שיחללוהו מאד. ולמדנו מזה מ עטזמן מו

�עליו, כי אינו ראוי בזה הדין כמו ההקדש הראשון, והתורה אמרה:  ל ֶאת־ֵּבית� יׁש ִיְגַא� ם־ַהַּמְקִּד% . ולמדנו ןשהוא הקדש הראשו - ְוִא+
ָיה ֽל�או שוויו; וזה שהתורה אמרה:  מזה שאינו נקנה לו ההקדש אלא אחר שיפרע הכסף ֶסף־ֶעְרְּכBT ָעָל�יו ְוָה� ית ֶּכֽ Pָיַסף ֲחִמיִׁש  -  ְו<

, כמו הכסף ההקדשרוצה לומר, שאחר כן יהיה לו, לא קודם זה. ולמדנו מזה, שההקדש אינו נפדה אלא בדבר שהוא ניתן לעין לגזברי 
י יביא זה לחשוב שיהיה הקדש יוצא בלא פדיון. וראוי שיתבאר מזה גם כן, ומה שידמה לו; ולזה אין הקדש נפדה בשכירות, כי אול

הערכת  בענייןשהמקדיש מטלטלין או בהמה טמאה לבדק הבית ממה שהוא שלו והוא ברשותו, יהיה דינו הדין הזה שנזכר בבית 
  ים.  הכהן אותו, ובתוספת הבעלים חומש, וביתר הדינין שנתבארו מזה המקום. וזה מהשרשים הכולל

  א ,בבלי תמורה יראה 

ם  יׁש-ְוִא+  , חומש בהקדש ראשון לבדשהבעלים מוסיפין קטן במלה אחת, כעין מוקדם שהוא מאוחר בענין, (א) - קדמא זקף -  ַהַּמְקִּד%

כלומר מה שהיה מקודם שלו  ולמדנו מזה שאינו נקנה לו ההקדש אלא אחר שיפרע הכסף או שוויו;(ב)  לא במה שיחללוהו עליו
  ר אליו רק לאחר שיפרע את הערכת שווי הקדשו.יחזו

ם(טו)  ]ר' יוסף בכור שור[ ל ֶאת- ְוִא+ יׁש ִיְגַא� ית - ַהַּמְקִּד% Pָיַסף ֲחִמיִׁש ֹו ְו< וכן במעשר שיני ובשדה ֶהְקֵדש ובבהמה בעלת מום. וטעמא: לפי שדרך  - ֵּבית�
יתר ומזלזל לנפשיה, ואומר: הכל משלי אם אתן כך; ולפיכך אמרה שמקדיש ופודה ֶהקדישו, או ְמַעֵׂשר ופודה מעשירו, שהוא מורה ה דםבני א

. אבל בהקדש לא מצינו כתוב, שאם הקדיש מטלטלין, שצריך להוסיף חומש אם פודן. ולפי שלא הקפיד הכתוב האומדתורה, שיוסיף חמישית על 
  מחולל.  שחללו על שוה פרוטה,): הקדש שוה מנה ערכין כט,אעל דמיהם, אמר שמואל (

   .האומדאמרה תורה, שיוסיף חמישית על  ר' יוסף בכור שור תלשא, בתפקיד שיעור על הענין מימינו כאן ע"פ פי' -  ָיַסףְו< 

ָיַסף בהקדש לא מצינו כתוב, שאם הקדיש מטלטלין, שצריך להוסיף  אבל ר' יוסף בכור שור תלשא, בתפקיד שיעור על הענין משמאלו ע"פ פי' -  ְו<
  פי שלא הקפיד הכתוב על דמיהם, אמר שמואל (ערכין כט,א): הקדש שוה מנה שחללו על שוה פרוטה, מחולל. חומש אם פודן. ול



  
  

  

  

  בחקתי- ויקרא-33-טטודל/©May-22                  16/13                ZZFisher-19 ב"פתשה–אייר–י"ח      

zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 

http://www.Taamei-Hamikra.co.il 
  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים  אריה ויהודית זצ"ללעלוי נשמת  חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק 

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק מצית ההשערות:תהתשפ"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  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאבות, מכל מקום; קב' שעשויה לגדול, יתור לר –
 – 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;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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

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

  (התשע"ט) ,אוויקרא בחקתי כ 1.7

  
להקדש) נמכרין באיטליז ונשחטין באיטליז  הנאתןכל פסולי המוקדשין ( .[משנה בכורות פ"ה,מ"א] מתני' ]בבלי בכורות לא,א[

  .הנייתן להקדש. ושוקלין מנה כנגד מנה בבכור -בכור והמעשר שהנייתן לבעלים. פסולי המוקדשין ונשקלין בליטרא, חוץ מן ה

כל פסולי המוקדשין הנאתן להקדש אימת? אילימא לאחר פדיונו, הנאתן להקדש? הנאתן דבעלים הוא! . גמ' ]בבלי בכורות לא,ב[
דאמר קדשי מזבח לא היו בכלל העמדה והערכה, אלא למאן נשחטין? הא בעי העמדה והערכה! הניחא למאן  - אלא לפני פדיונו 

אדמעיקרא, דכיון דשרי להו מר  - דאמר היו בכלל העמדה והערכה מאי איכא למימר? אלא לעולם לאחר פדיון, ומאי הנאתן להקדש 
  . ונשקלין בליטרא טפי ופריק מעיקרא באיטליזנמכרין באיטליז ונשחטין 

  

ֽה':ְוָכל־ַמעְ  ב:כז,לבחקתי ויקרא  ֶדׁש ַלֽ ְהֶיה־ֹּק� י ִיֽ ֲעִׂשיִר� ר ַּת)ַחת ַהָּׁש�ֶבט ָהֽ ל ֲאֶׁשר־ַיֲעֹב� אן ֹּכ� %ֹ   ַׂש*ר ָּבָקר( ָוצ

א ְיִמיֶר�ּנּו: כז,לגבחקתי ויקרא  (ֹ ע ְול �ב ָלַר� ין־ט� ר ֵּבֽ Bא ְיַבֵּק Pֹ ֹ�       ל ֶדׁש ל ְהֶיה־ֹק� � ִיֽ Bּוא ּוְתמּוָרת Pָיה־ה ּנּו ְוָהֽ ל:ְוִאם־ָהֵמ)ר ְיִמיֶר%   א ִיָּגֵאֽ

  

הא בביתיה מיזדבן, אלא  - הוא דלא מיזדבן  באיטליזחוץ מן הבכור ומן המעשר שהנייתן לבעלים. בשלמא בכור (המשך הגמרא) 
ה  )יח,יז' קרח במ(מעשר, בביתיה מי מיזדבן? והתניא: בבכור נאמר  א ִתְפֶּד� �ֹ בעלים אין פודין אותם אבל נמכר הוא  רש"י:( ונמכר חי  –ל

ל )כז,לגבח'  'וי(נאמר (בהמה)  במעשר(אבל) , רים משיבוא ליד כהן) לאח א ִיָּגֵאֽ �ֹ ואין נמכר דגמרינן לא יגאל דהכא מלא יגאל  רש"י:( – ל

(כי  (בערב) נמכר לא חי ולא שחוט, לא תם ולא בעל מום! הא מילתא איקשיא ליה לרב ששת באורתא ואינו )כדמפרש לקמן בשמעתין.

שאין  :רש"י(בהמה של יתומים עסקינן, ומשום השבת אבידה  במעשרמברייתא: (ופתר בבוקר) , ושנייה בקדמותא )יש לימוד שמוכרין
  . להתיר) רש"י:( נגעו בה )יכולין לאוכלו כולו ויסריח ובמעשר בעל מום קמיירי.

א ולא אמרה משמיה, שמע רב רבי אידי סרסיה דרב ששת הוה שמעה מיניה, אזל אמרה בי מדרש )מוסר על לומר דבר בשם אומרו(
 'תה( ליעקציה עקרבא! ורב ששת מאי נפקא ליה מינה? דאמר רב יהודה אמר רב: מאי דכתיב - ששת איקפד, אמר: מאן דעקיץ 

ים )סא,ה ָאָהְל_ עֹוָלִמ֑ ם אלא אמר דוד: רבונו של עולם, יאמרו דבר שמועה מפי בעול? וכי איפשר לאדם לגור בשני עולמים ָא֣גּוָרה ְב֭
הזה! דאמר ר' יוחנן משום ר' שמעון בן יוחי: כל תלמיד חכם שאומרים דבר שמועה מפיו בעולם הזה שפתותיו דובבות בקבר, 

י יְֵׁשִנֽים: )שה"ש ז,י( – ואמר רבי יצחק בר זעירי: מאי קראה ב ִׂשְפֵת֥ ים ּדֹוֵב֖ י ְלֵמיָׁשִר֑ Q ְּכֵי֥ין ַהּ֛טֹוב הֹוֵלQ֥ ְלדֹוִד֖ ר של ענבים, מה ככומ -  ְוִחֵּכ֕
  כיון שאדם אומר דבר שמועה מפיו דובבות שפתיו בקבר.  -כומר של ענבים כיון דאדם נוגע בו דובב, אף תלמידי חכמים 

(דמי בהמה ששחטו מבליעו  ומעשרמאי ברייתא? דתניא: מעשר בהמה של יתומים מוכרין אותו,  (הגמרא חוזרת לנושא מעשר בהמה)

עורו בחלבו ובגידו ובקרניו. מאי קאמר? אמר אביי: הכי קאמר מעשר בהמה של יתומים מוכרין אותו במכירת בשרו בדמי מכירת) 
: הלוקח לולב מחבירו }מסורת הש"ס: [דתנן]{מהא (דתניא)  (ממה לומדים על הבלעה) בהבלעה. מכלל דגדול בהבלעה לא? מאי שנא

ית. והוינן בה: לא רצה ליתן לו במתנה מאי? ואמר רב הונא: מבליע בשביעית נותן לו אתרוג במתנה, לפי שאינו רשאי ללוקחו בשביע
מוכחא  -(במעשר בהמה), הכא  כי דמי אתרוג קלים ואינו ניכר שהבליעם בלולב) רש"י:( לא מוכחא מילתא - לו דמי אתרוג בלולב! התם 

  . (ע"פ רש"י: שמוכר בשר כי דמיו יקרים וקשה להבליעם בעורו וגו') מילתא
למה לי? אלא אמר רבא, הכי  מעשר בהמה דתני בברייתא) רש"י:( , מעשר בהמה תרי זמניןכם אמר רבא: א ת הבלעת הבשר)(על קושיי

מעשר בהמה של יתומים שנשחט במומו מותר למוכרו ] רמב"ם בכורות פ"ו, ה"ז[( מוכרין אותו כדרכו - קאמר: מעשר בהמה של יתומים 
 אם הבליע דמי הבשר בדמי העור ]רמב"ם בכורות פ"ו, ה"ח[(ליעו בעורו בחלבו בגידו ובקרניו. מב - , ומעשר בהמה דגדול ששחטו  )כדרכו

  וגו' מותר)
ל:) כז,לגבח'  'וי( דכתיב -אמר רבא: מנא אמינא לה  א ִיָּגֵאֽ �ֹ ֶדׁש ל ְהֶיה־ֹק� � ִיֽ Bּוא ּוְתמּוָרת Pָיה־ה מחיים, אימתי  - אימתי עושה תמורה  ְוָהֽ

אינו נמכר לא חי ולא מת  רש"י:( א לאחר שחיטה נגאל, ורבנן (ההוא) דגזרו לאחר שחיטה אטו לפני שחיטהמחיים, ה - אינו נגאל 
גזור רבנן לאחר  -  כגון בשר) רש"י:(מחיים  הנמכר) רש"י:(, דבר הנישום )תמיםמעשר בהמה אסור למוכרו כשהוא  ]רמב"ם בכורות פ"ו, ה"ה[

  לא חי ולא מת) אינו נמכר רש"י:( ,שחיטה אטו לפני שחיטה

  

ל) כז,לגבח'  'וי( א ִיָּגֵאֽ �ֹ ֶדׁש ל ְהֶיה־ֹק� � ִיֽ Bּוא ּוְתמּוָרת Pָיה־ה    :ְוָהֽ

ּוא ) כז,לגבח'  'וי( Pָיה־ה מקף בורר בין מעשר בהמה תמים ובין מעשר בהמה בעל מום. הרישא של הפסוק מלמד שהתמים ובעל  –ְוָהֽ

ֶדׁש ) כז,לגבח'  'וי(. אבל רק התמים  בהמההמום נכנסים לקדושת מעשר  ְהֶיה־ֹק�   ויוקרב במזבח. ִיֽ

ֶדׁש ) כז,לגבח'  'וי( ְהֶיה־ֹק� הווית קדש נשארת במעשר בהמה. בזמן שבית המקדש קיים טעם מקף כבורר בין קדש כמו שלמים  –ִיֽ
אל תעשה מנין למעשר למעשר בהמה תמים, ובין חולין עם הגבלות למעשר בהמה בעל מום. בזמן שאין בית מקדש רבנן גזרו בשב ו

  בהמה (בכורות לה,ב).

ֶדׁש ) כז,לגבח'  'וי( ְהֶיה־ֹק� � ִיֽ Bּוא ּוְתמּוָרת Pָיה־ה דרגא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חלה אותה הלכה. אפשר  –ְוָהֽ
שלמים. מעשר בהמה בעל שמהתורה אין הבדלה בין מעשר בהמה של יתומים ושל גדולים. מעשר בהמה תמים מוקרב במזבח, ונאכל כ

  מום אינו מוקרב במזבח ואינו יוצא לחולין ליגזז וליעבד ונאכל בכל מקום ומותר למוכרו עם הגבלות.

ֶדׁש) כז,לגבח'  'וי(- ל הסבר אפשרי אחר ְהֶיה־ֹק� � ִיֽ Bּוא ּוְתמּוָרת Pָיה־ה  אמר לו רבי עקיבא...  [משנה תמורה פ"א,מ"א]ע"פ סיפא של  ְוָהֽ

ֶדׁש: י)כז,בח'  'וי( (טט: הפסוק המוצג בשו"ת הוא והלא כבר נאמר בן נורי) (לרבי יוחנן ֹֽ היכן קדושה חלה  ְוָהֽיָה־֥הּוא ּוְתמּוָר֖תֹו ִיְֽהיֶה־ּק
  :עליו בבית הבעלים אף תמורה בבית הבעלים

התרחב מבהמה שהוקדשה בבית בעליה אל מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה ל – ְוָהֽיָה־֥הּוא ּוְתמּוָר֖תֹו י)כז,בח'  'וי(
  התמורה שהוקדשה בבית בעליה.

ֶדׁש) כז,לגבח'  'וי(אבל אפשר שתבנית הטעמים של  ְהֶיה־ֹק� � ִיֽ Bּוא ּוְתמּוָרת Pָיה־ה דרגא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים שעל  – ְוָהֽ
  ה חלה על התמורה בבית בעליה.כל אחד חלה אותה הלכה, כאן כשם שקדושה חלה על בהמה בבית בעליה כך הקדוש

  

ל) כז,לגבח'  'וי( א ִיָּגֵאֽ �ֹ אימתי (הגבלה ב) מחיים,  -אימתי עושה תמורה (הגבלה א) מרכא מרבה, סלוק מגביל. בסה"כ רבוי הגבלות.  – ל
וכרו כשהוא מעשר בהמה אסור למ] רמב"ם בכורות פ"ו, ה"ה[ובתנאי (הגבלה ג) שהוא תמים , מחיים – (כלומר נמכר)אינו נגאל 

(כלומר נמכר). רבנן עשו הבדלה במכירת מעשר בהמה בעל מום של יתומים שהוא כדרכו, ובין  תמים, הא לאחר שחיטה נגאל

  מכירת מעשר בהמה בעל מום של גדולים שמכירתו עם הגבלות.

  )כז,לגבח'  'וי(לא,ב] ובתבניות הטעמים של הסיפא של  –[בכורות לא,א -ע"כ הסבר ב-=- =- =
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים  אריה ויהודית זצ"ללעלוי נשמת  חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק 

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק מצית ההשערות:תהתשפ"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  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאבות, מכל מקום; קב' שעשויה לגדול, יתור לר –
 – 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;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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

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

ּנּו )כז,לג 'בח 'וי(ברישא של הסיפא של  עיון   קטן כשני רבויים- הנושא: זקף – ְוִאם־ָהֵמ)ר ְיִמיֶר%

ם  יא),יבראה  'דב(מתוך שנאמר  (ד) ]ספרא בחוקותי פרשה ה פרק יג[ ר נְִדֵריֶכ֔  )כז,לג 'בח 'וי(יכול יהיה מורגל ומוציא את היפה ת"ל ְוכֹל֙ ִמְבַח֣

�ב ין־ט� ר ֵּבֽ Bא ְיַבֵּק Pֹ א ְיִמיֶר�ּנּו ל (ֹ ע ְול ּנּו ָלַר� ּנּו , הא אם המיר סופג את הארבעים ְוִאם־ָהֵמ)ר ְיִמיֶר% לרבות את האשה ְוִאם־ָהֵמ)ר ְיִמיֶר%
ּנּו    לרבות את היורש, ְוִאם־ָהֵמ)ר ְיִמיֶר%

ּנּו )כז,לג 'בח 'וי( (אפשר שזה כולל גם את בת בעל הבהמה  קטן בתפקיד לרבות שני קרובי בעל הבהמה (א) אשה- זקף –ְוִאם־ָהֵמ)ר ְיִמיֶר%

  רמב"ם פי' משנה תמורה פ"א,מ"א][- שירשה אותו) (ב) יורשו וכך ב

  

  נושא: תמורה כשני לאוים למלקות וכאן ע"י לאו הניתק לעשה לוקה רק על אחד.

מיר מומר וסופג את לא שאדם רשאי להמיר אלא שאם ההכל ממירים אחד אנשים ואחד נשים [*]  [משנה תמורה פ"א,מ"א]- נאמר ב
  ... הכהנים ממירים את שלהם וישראל ממירים את שלהם אין הכהנים ממירים לא בחטאת ולא באשם ולא בבכור הארבעים

אמרו הכל ממירין, ענינו הכל יעשו תמורה אם המירו, ואפילו יורש אם המיר בקרבן שהניח  ]אמ" ,א"פירוש המשנה לרמב"ם תמורה פ[
התמורה היא לאו (אמנם), ושלאו שנתק לעשה אין לוקין עליו. וכבר בארנו בתחלת מכות )הט: ספרא גם אש(ט מורישו עושה תמורה

א ְיִמיֶר�ּנּו )כז,לג 'בח 'וי(הטעם שלוקה עליה לפי שהלאו כולל את כל האדם והוא אמרו )בל(אשנתק לעשה, ו (ֹ  'בח 'וי(, ועשה שבה שהוא ְול

� )כז,לג Bּוא ּוְתמּוָרת Pָיה־ה ֶדׁש ְוָהֽ ְהֶיה־ֹק� אין הכהנים ובמשנה נאמר (טט:  אינו כולל את הכל כמו הלאו, כי שותפין וצבור אין עושין תמורה ִיֽ

וכיון שלא שוה לאו שבה לעשה שבה אין דינו כדין לאו שנתק לעשה, לפי שכל הממיר סופג  , )ממירים לא בחטאת ולא באשם ולא בבכור
א ְיִמיֶר�ּנּו )כז,לג 'בח 'וי( על עוברוטט: (מלקות  (ֹ יר )י,כזבח'  'וי(או   ְול ואין כל הממיר עושה תמורה. וכבר בארנו בתחלת מכות אמרם  )ְוֽ<א־יִָמ֥

ר ומקלל את חברו בשם. ואמר ר' עקיבה כשם שאין הקדושה חלה אלא על יכל לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו חוץ מנשבע וממ
  ה בביתו, ובכור אינו בביתו מעיקרא אלא הוא בבית ישראל. והלכה כר' עקיבה.דבר שהוא בביתו כך התמורה צריכה שתהי

  על הלאו שלא נותק. 40העשה ניתק לאו אחד מהשני לאוים ולכן סופג  ]ג"שפת אמת מכות פ[ - ו ב"מ פ"ה] מהר"ם שיק[ולפי הסבר 

ּנּו) כז,לגבח'  'וי( � יִֽ  ְוִאם־ָהֵמ)ר ְיִמיֶר% Bּוא ּוְתמּוָרת Pָיה־ה ֶדׁשְוָהֽ   ְהֶיה־ֹק�

ֶדׁש ) כז,לגבח'  'וי(- מקף כבורר בין המרה שגורמת לתמורה ש – ְוִאם־ָהֵמ)ר ְהֶיה־ֹק� אין הכהנים ממירים כמו  שלא תחולובין המרה  ִיֽ
  , כמו המרת צבור וכמו המרת שותפיםלא בחטאת ולא באשם ולא בבכור

ּנּוְוִאם־ָהֵמ)  בכתוב) כז,לגבח'  'וי(עיון ברישא של הסיפא של  מצוות העשה מדרך  [רמב"ם פי' משנה תמורה פ"א,מ"א]. ע"פ  ר ְיִמיֶר%

ֶדׁש) כז,לגבח'  'וי(הלימוד "לאו הניתק לעשה" היא  ְהֶיה־ֹק� � ִיֽ Bּוא ּוְתמּוָרת Pָיה־ה ּנּו) כז,לגבח'  'וי(, לכן הכתוב ְוָהֽ הוא לא  ְוִאם־ָהֵמ)ר ְיִמיֶר%

ֶדׁש ) כז,לגבח'  'וי(המצוה המצוה אלא תיאור של פעולה, וכתוב אחריו  ְהֶיה־ֹק� � ִיֽ Bּוא ּוְתמּוָרת Pָיה־ה   .ְוָהֽ

ּנּו) כז,לגבח'  'וי(היות הכתוב   קטן, מלמדת-מונח זקףהוא תיאור ואחריו מצוה, לכן תבנית הטעמים שלו (אתנח) מקף  – ְוִאם־ָהֵמ)ר ְיִמיֶר%

[רמב"ם פי' משנה תמורה ע"פ  הלימוד לכתוב לפניותק לעשה", זה חלק העשה מה"לאו הני הלימוד לכתוב אחריו. לאחריו ולפניו

מלמד שחלק העשה מתוך "הלאו הניתק לעשה" אמנם מונע את המלקות על  ]רשימות שיעורים (רי"ד סולובייצ'יק)[והסבר  פ"א,מ"א]
֣<א  )י,כזבח'  'וי(אוים על שני ל 80ולא  40"חלות התמורה" אבל אינו מונע את המלקות על "מעשה התמורה" ולכן הממיר לוקה 

יר אֹ֛תֹו ּנּו ְוֽ<א־יִָמ֥    . יֲַחִליֶפ֗

  

  ]איזהו נשך [המתחיל בדף ס עמוד ב] -מהר"ם שיק מסכת בבא מציעא פרק ה [ מקורות לעיון לעיל:

ּנּו ְוִאם־הָ ) כז,לגבח'  'וי(הרמב"ם רפ"א דתמורה [ה"א] כתב [ולמה לוקין על התמורה והרי לאו שבה ניתק לעשה שנאמר  ֵמ)ר ְיִמיֶר%
ֶדׁש ְהֶיה־ֹק� � ִיֽ Bּוא ּוְתמּוָרת Pָיה־ה , מפני שיש בה עשה ושני לאוין, ועוד] דהיכא דהלאו כולל טפי מהעשה לא מקרי ניתק לעשה דאין ְוָהֽ
  ,יכול לנתק הלאו שהוא כולל יותר

  ]]אלו הן הלוקין [המתחיל בדף יג עמוד א - שפת אמת מסכת מכות פרק ג [
תנינא כו' וי"ל דשאני התם דתרי לאוין סמוכין כו', פי' דבכה"ג אלים טפי לאוי דידהו, דנכפלו ונשנו במקומם ושונה (שם) תוד"ה 

ּנּו) כז,לגבח'  'וי( עליו הכתוב במקומם לעכב. ועוד יש להוסיף, דשאני התם דהעשה המנתק רק על ֣<א  )י,כזבח'  'וי(- בל ה, אָהֵמ)ר ְיִמיֶר%
ּנּו    .בלי ניתוק, דאל"כ הל"ל ואם המר ימירנו ויחליפנו כו'. ולפי"ז יהיה נשאר שם לאו אחד בלבד כנ"ל נשאריֲַחִליֶפ֗

  ]רשימות שיעורים (רי"ד סולובייצ'יק) עניינים ענין לאו שאין בו מעשה[

ּנּו וְ  )י,כזבח'  'וי(וז"ל כל המימר לוקה וכו' שנאמר (פ"א מהל' תמורה הל"א)  כתבהרמב"ם  יר אֹ֛תֹו֣<א יֲַחִליֶפ֗ ואף על פי שלא עשה . ֽ<א־יִָמ֥
מעשה. מפי השמועה למדו שכל מצות לא תעשה שאין בה מעשה אין לוקין עליה חוץ מנשבע ומימר ומקלל את חבירו בשם. שלשה 

) כז,לג' בח 'וי(לאוין אלו אי אפשר שיהיה בהן מעשה כלל ולוקין עליהן. ולמה לוקין על התמורה והרי לאו שבה ניתק לעשה שנאמר 

ֶדׁש ְהֶיה־ֹק� � ִיֽ Bּוא ּוְתמּוָרת Pָיה־ה ּנּו ְוָהֽ [משנה  . מפני שיש בה עשה ושני לאוין. ועוד שאין לאו שבה שוה לעשה.ְוִאם־ָהֵמ)ר ְיִמיֶר%

שהצבור והשותפין אין עושין תמורה אם המירו אף על פי שהן מוזהרין שלא ימירו כו' עכ"ל. הרי שלרמב"ם  תמורה פ"א,מ"ו]
(טט: ולוקים  מעשה התמורהפין הממירין לוקין אף שאין תמורתן תמורה, וע"כ שדעתו שאיסור התמורה אינו חלות התמורה אלא שות

יר אֹ֛תֹו )י,כזבח'  'וי((טט:  הלאוין דתמורה (טט: שני). ועקב כך אין על מעשה) ּנּו ְוֽ<א־יִָמ֥ (טט: ניפטרין ממלקות ע"י  לעשה  ניתקין )֣<א יֲַחִליֶפ֗

יר )י,כזבח'  'וי(  העשה ר יִָמ֤   .שכן באיסור התמורה עוברים אף בלי חלות תמורה, ואילו העשה תלוי דוקא בחלות )ְוִאם־ָהֵמ֨

  

 :ט,כזבחקתי ויקרא . נלמד מזה שתמורה חלה אם קדמה ההקדשה למום  קרבן שאינו מעשר בהמהשילב בעיונו  ]רשימות שיעורים[

ר יְַקִר֧  ה ֲאֶׁש֨ ֶדׁש:ְוִאם־ְּבֵהָמ֔ ֹֽ ּנּו ַל֖ה' ִיְֽהיֶה־ּק ן ִמֶּמ֛ ר יִֵּת֥ ן ַלֽ֑ה' ּכֹל֩ ֲאֶׁש֨ ּנָה ָקְרָּב֖ ע  :י,כזבחקתי ויקרא  יבּו ִמֶּמ֛ ע אֹו־ַר֣ יר אֹ֛תֹו ֥טֹוב ְּבָר֖ ּנּו ְוֽ<א־יִָמ֥ ֣<א יֲַחִליֶפ֗
ה ְוָהֽיָה־֥הּוא ּוְתמּוָר֖ת ְוִאם־    ְּב֑טֹוב יר ְּבֵהָמ֙ה ִּבְבֵהָמ֔ ר יִָמ֤ ֶדׁש:ָהֵמ֨ ֹֽ   ֹו ִיְֽהיֶה־ּק

ה ]ב'(לקח טוב) ויקרא בחוקתי דף עח ע[ יר ְּבֵהָמ֙ה ִּבְבֵהָמ֔ מכאן שממירין מן הבקר על הצאן ומן הצאן על הבקר ומן הכשבים על . יִָמ֤
 העזים ומן העזים על הכשבים ומן הזכרים על הנקבות ומן הנקבות על הזכרים ומן תמימים על בעלי מומין ומבעלי מומין על

יר אֹ֛תֹו )י,כזבח'  'וי( התמימים ובלבד שלא יקדים מום קבוע להקדישו שנאמר ּנּו ְוֽ<א־יִָמ֥ רבי שמעון אומר אין ממירין אלא אחד . ֣<א יֲַחִליֶפ֗
ֶדׁש באחד. ֹֽ א שאדם . תנן התם הכל ממירין אחד אנשים ואחד נשים לאחד)טט: ( אף תמורתו מיוחדת אחד)טט: (מה הוא מיוחד . ִיְֽהיֶה־ּק

  :רשאי להמיר אלא שאם המיר (מותר) וסופג את הארבעים וכו' הלכתא במסכת תמורה

ר  )י,כזבח'  'וי( ירְוִאם־ָהֵמ֨   רע מעיקרו אין עושה תמורה .עושה תמורה מעיקרוטוב כבורר  [לקח טוב]- ב מקף ע"פ אביי – יִָמ֤

ר  )י,כזבח'  'וי( ירְוִאם־ָהֵמ֨   .שקדם הקדשו את מומו. ולא שקדם מום קבוע להקדשוטוב.  הואי זקדמא בתפקיד תחילה  – יִָמ֤
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים  אריה ויהודית זצ"ללעלוי נשמת  חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק 

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק מצית ההשערות:תהתשפ"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  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאבות, מכל מקום; קב' שעשויה לגדול, יתור לר –
 – 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;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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

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

  (התשפ"ב)(בהשתתפות נחלת יעקב) ,אוויקרא בחקתי כ 1.8

  

ה ְוַע�ד ֶּבן ,ג:כזויקרא בחקתי  ים ָׁשָנ% ר ִמֶּבן( ֶעְׂשִר) *ה ֶעְרְּכT( ַהָּזָכ% ֶד -ְוָהָי ֶקל ַהֹּקֽ ֶקל ֶּכ�ֶסף ְּבֶׁש� ים ֶׁש� Bֲחִמִּׁש ,Tה ֶעְרְּכ( �ה ְוָהָי   ׁש׃ִׁשִּׁש)ים ָׁשָנ

ֶקל׃-ְוִאם ,ד:כזויקרא בחקתי  ים ָׁשֽ וא ְוָהָי�ה ֶעְרְּכT� ְׁש-ִׁש� ה ִה�   ְנֵקָב�

ם ִמֶּבן ,ה:כזויקרא בחקתי  ים ְוַעד( ֶּבן-ְוִא+ ׁש ָׁשִנ, Yים׃- ָחֵמ ֶרת ְׁשָקִלֽ ה ֲעֶׂש� ים ְׁשָקִל�ים ְוַלְּנֵקָב� Pה ֶעְרְּכBT ַהָּזָכ�ר ֶעְׂשִר) ה ְוָהָי ים ָׁשָנ%   ֶעְׂשִר)

ֶדׁש ְוַעד( ֶּבן-ם ִמֶּבןְוִא)  ,ו:כזויקרא בחקתי  �ֶסף - ֹח, ים ָּכ ה ְׁשָקִל� ר ֲחִמָּׁש� *ה ֶעְרְּכT( ַהָּזָכ% ים ְוָהָי   ָחֵמ)ׁש ָׁשִנ%
ֶסף׃ ים ָּכֽ ֶׁשת ְׁשָקִל�   ְוַלְּנֵקָב)ה ֶעְרְּכT% ְׁש-�

ה ָעָׂש�  ,ז:כזויקרא בחקתי  )ה ֶעְרְּכT% ֲחִמָּׁש� ר ְוָהָי *ה ָוַמ(ְעָלה( ִאם־ָזָכ% ים ָׁשָנ ִאם ִמֶּבן־ִׁשִּׁש+ ים:ְו< ה ְׁשָקִלֽ ה ֲעָׂשָר�   ר ָׁש�ֶקל ְוַלְּנֵקָב�

� ַהֹּכֵה�ן  ,ח:כזויקרא בחקתי  י7 ֹאת� ן ְוֶהֱעִר� )י ַהֹּכֵה% ֱעִמיד�( ִלְפֵנ T ְוֶהֽ ֶעְרֶּכ% 7 הּוא( ֵמֽ   ְוִאם־ָמ�
ן: ס ר ַיֲעִריֶכ�ּנּו ַהֹּכֵהֽ )ד ַהֹּנֵד% י ֲאֶׁש*ר ַּתִּׂשיג( ַי   ַעל־ִּפ,

ת ),בכז( או יכול שאני מוציא דבר שהנשמה תלויה בו, ת"ל  ו] אות סוף פרק ח ספרא בחוקותי פרשה ג[ אוציא , לא המתנפשות,  ְנָפֹׁש�
י7  ),חכז' בחק (וי את המת ולא אוציא את הגוסס ת"ל   .את שיש לו עמדה יש לו ערכה ואת שאין לו העמדה אין לו ערכהְוֶהֱעִר�

ת ),בכז( דבר אחר מה ת"ל  ז] [שם ת ),בכז(( כול אין לי אלא אחדשי ְנָפֹׁש� אחד , שהעריך את אחד חסר ו"ו לכן יכול להיות נפש אחת)כתיב  ְנָפֹׁש�
ת ),בכז( שהעריך את מאה מנין ת"ל ת ),בכז( , ד"א מה ת"ל(קרי לשון רבים) ְנָפֹׁש� שיכול אין לי אלא איש שהעריך את האשה אשה  ְנָפֹׁש�

ת ),בכז( שהעריכה את האיש מנין ת"ל ת ),בכז( ד"א מה ת"ל ,ְנָפֹׁש� מנוול ומוכה שחין , שיכול כל שהיה בכלל דמים יהיה בכלל ערכי' ְנָפֹׁש�
ת ),בכז( ת"ל (מעריכים)לא יהיו בכלל ערכים , )אז הוה אמינא גם (שאם יעמדו למכירה כעבד אין להם שווי שלא היו בכלל דמים (הם  .ְנָפֹׁש�

  במעריכים ולא בנערכים)

תְּבֶעְרְּכ�T ְנפָ  ),בכז(   מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, כאן רבוי משמעויות מי נכלל בערכין.  – ֹׁש�

*ה ),גכז( ח] [שם מה ת"ל שיכול כל שהיה בכלל ערכים יהיו בכלל דמים מנוול ומוכה שחין טומטום ואנדרוגינוס ופחות מבן חדש  ְוָהָי
*ה ),גכז( ת"ל לא יהיו בכלל דמים ולא בנערכים) חרש קטן ושוטה)(כנראה פרט ל (הם במעריכים שלא היו בכלל ערכים  (הם לא שווים בדמים  .ְוָהָי

  אבל יכולים לתת דמי אחרים רגילים)

ר ),גכז( *ה ֶעְרְּכT( ַהָּזָכ% קטן מרמז לשני למודים, מהפך פשטא מרמז שלפחות למוד אחד יוצא - קטן, זקף-מהפך פשטא זקף – ְוָהָי
 )ב(למוד אבל  הם במעריכים אינם נערכים  (למוד א) ול ומוכה שחין טומטום ואנדרוגינוס ופחות מבן חדשמנומפשוטו, הקבוצה 

  אינם בדמים (כעבד למכירה) אבל יכולים לתת דמי אחרים רגילים.

רהַ  ט] [שם ה-ְוִאם ,ד)כז( ולא טומטום ואנדרוגינוס יכול לא יהיו בכלל איש אבל יהיו בכלל אשה ת"ל ָּזָכ% וא  ְנֵקָב� זכר ודאי, ונקיבה ִה�
ר ,ז)כז( ת"ל, ומנין ששנת ששים כלמטה הימינו, ודאית ולא טומטום ואנדרוגינוס *ה ָוַמ(ְעָלה( ִאם־ָזָכ% ים ָׁשָנ ִאם ִמֶּבן־ִׁשִּׁש+ מלמד ששנת  ְו<

  הימינה. ששים כלמטה

ר ,ז)כז( *ה ָוַמ(ְעָלה( ִאם־ָזָכ% למודים, מהפך פשטא מרמז שלפחות למוד אחד יוצא  קטן מרמז לשני- קטן, זקף- מהפך פשטא זקף – ָׁשָנ
משיכנס  הימינה. מלמד ששנת ששים כלמטהמפשוטו, מהפשט הוה אמינא שמשנכנס לשנתו הששים יהיה כלפי מעלה, מהפך פשטא 

  יהיה כלפי מעלה. 61- לשנתו ה

חמש ושנת  וחייב שנת, חייב בשנת ששים ה)(ראה מי"א שזה גזרה שו ודין הוא ?שנת כ' מנין אין לי אלא שנת ששים שנת חמש י] [שם
  אף שנת חמש ושנת עשרי' כלמטה הימינה. מה שנת ששים כלמטהעשרים, 

נעשה שנת חמש ושנת עשרים כלמטה הימינו להקל  (בערך כספי גבוה) הין אם עשית שנת ששים כלמטה הימנה להחמיר יא] [שם
�ה ),גכז(מה  לגזרה שוה שנה שנהתלמוד לומר  ים )(כז,ה(ה בשנת ששים כלמטה הימנה אף שנה האמורה בשנת חמש אמור ָׁשָנ ׁש ָׁשִנ, Yָחֵמ ,

ים )(כז,ו ה  )(כז,הושנת עשרים  הגזרה שוה לחמש שנה ע"פ משמעות המלה) ָחֵמ)ׁש ָׁשִנ%   כלמטה הימינה בין להקל בין להחמיר, ָׁשָנ%
(ע"פ  חודש א' ויום אחר החדש )(הוסיףליש) ששים שנה ל(ש יןמנ (היות ומלת אומר היא אחרי שם האומר יתכן שיש מחלוקת בדבר) ר"א אומר

ונאמר  ָוַמ(ְעָלה(  )(כז,ז, נאמר כאן ָוַמ(ְעָלה(  )(כז,זת"ל  תים שנת ששים)ס(רק אז ת הרי הוא כשנת ששים  )61יום ראשון של שנה כבר הח"ח הוא 
ְעָלה  )טו,ג 'במ(להלן  ְעָלה ִּתְפְקֵדֽם:ְּפקֹ֙ד אֶ  )טו,ג 'במ(ע"פ הסבר המלבי"ם  (ָוַמ֖ ֶדׁש ָוַמ֖ ֹ֥ ם ָּכל־זָָכ֛ר ִמֶּבן־ח ם ְלִמְׁשְּפחָֹת֑ ית ֲאבָֹת֖ י ְלֵב֥ ְעָלה )טו,ג 'במ(מה  )ת־ְּבֵנ֣י ֵלִו֔  ָוַמ֖

ד כאן ר"א הגדיר יום. ע 30אחר  מסתיימת שנת ששיםכך  הוא היום הראשון בחודש הבא) יום אחד אחר החדש(ו חדש א' (בבני לוי) האמור להלן
. במשנה הבאה מקיש התוספת של ל' יום מששים שנה לסיום חמש שנה 61-הבא הוא יום ראשון של השנה היום הת אחר ששים שנה של ל' יום ותוספ

  ).21או שנה  6והיום הבא יפתח שנה סיום עשרים שנה עם תוספות של ל' יום לו

 רים וחייב אחר חמש ואחחייב אחר שש )הקששזה הסבר (ראה  ודין הואאין לי אלא לאחר ששים אחר חמש אחר עשרים מנין  יב] [שם
עשרים, מה אחר ששים חדש א' ויום א' אחר החודש הרי הן כשנת ששים אף אחר חמש ואחר עשרים חודש אחד ויום אחד אחר 

  .החודש הרי הן כשנת חמש ושנת עשרים

ן בנין אב, וכאן היא כעין הקש המרומז בתבנית אינו מדת קל וחומר אלא מדת "מה מצינו" שהיא כעי ודין הוא יב] [שם-הלמוד ב
)ה ֶעְרְּכT%  ,ז)כז(הטעמים  ר ְוָהָי קטן בין שני קיסרים (כאן סלוק ... אתנח) ומקיש מסיום שנת ששים אחרי - קטן ... זקף- ... זקף ִאם־ָזָכ%

 6של ל' יום והיום הבא יפתח שנה  עם תוספותהוא סיום חמש שנה וסיום עשרים שנה מהיום הבא כך גם  61יום ותחילת שנת  30עוד 

  . 21או שנה 

. )61יום ראשון של שנה כבר (ע"פ הח"ח הוא  חודש א' ויום אחר החדש )(הוסיףליש) ששים שנה ל(ש מנין  ר"א אומר יא] [שם-הלמוד ב

(כי יצאו  ין שבט לוילחייהם מתפקדים למנ 31מתינוקות בני לוי שמיום  ג,טו) 'במ(- ממשיך בכעין גזרה שוה ולומד מ [ספרא שם]

יום) ובזה הכעין  30היום הקודמים כאילו שייכים לתקופה קודמת (שכאן היא אותם  30נחשבים בני קיימא),  31מגדר נפלים ומיום 
שנה). אפשר שהתקופה הקודמת מרומזת בטעם  60לתקופה הקודמת (כאן  61יום משנה  30גזרה שוה או כמוצע הקש של לצרף 

ִאם  ,ז)כז(קדמא במלת  יםְו< מרמז לחפש למוד דומה  ָוַמ(ְעָלה(   ,ז)כז(ואז הכעין גזרה שוה או כמוצע הקש הבנוי על המלה הבאה  ִמֶּבן־ִׁשִּׁש+
   60, 20, 5כותב מפורש רק יום אחד מעבר לשנה  ]ג"א ה"רמב"ם הלכות ערכין וחרמין פ[במקום אחר בתורה. אבל 

עד  בשנת שש יום אחדם גמורות ערך הזכר חמשה שקלים והנקבה שלשה שקלים, משנכנס היה מבן אחד ושלשים יום עד בן חמש שני... 
עד שישלים שנת ששים ערך הזכר  בשנת אחת ועשרים יוםשישלים שנת עשרים ערך הזכר עשרים שקלים והנקבה עשרה שקלים, משיכנס 

אפילו חיה כמה שנים ערך הזכר חמשה עשר שקלים  עד יום מותו בשנת אחת וששים יוםחמשים שקלים והנקבה שלשים שקלים, ומשיכנס 
  . והנקבה עשרה שקלים

 אבל לא נערך )אם אמר אחר דמיו עלי שהרי דמים כל דהו יש לו רש"י:(מבן חדש נידר  פחות [משנה ערכין (סוף) א,א] [בבלי ערכין,ה,א]
ֶדׁש - ִמֶּבן )ו,כז(שלא נאמר בפרשה אלא  רש"י:(   )ומעלהֹח,
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים  אריה ויהודית זצ"ללעלוי נשמת  חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק 

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק מצית ההשערות:תהתשפ"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  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאבות, מכל מקום; קב' שעשויה לגדול, יתור לר –
 – 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;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

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

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

הדמים אינן כערכין, כיצד האומר דמי עלי או דמי זה עלי או דמי פלוני עלי אפילו היה ] ט"א ה"ערכין וחרמין פרמב"ם הלכות [ פחות
  .אותו פלוני קטן בן יומו או טומטום ואנדרוגינוס או עכו"ם נותן מה שהוא שוה דינר או אלף כאילו הוא עבד הנמכר בשוק

ֶדׁש-ִמֶּבן )ו,כז(   יום. 29יום ובין האם עד בן חודש זה  30זה  מקף כבורר האם עד בן חודש - ֹח,

ִאם  ,ז)כז(מוצע ללמוד כי טעם תלשא במלת  יםְו< ֶדׁש-ְוִא)ם ִמֶּבן )ו,כז(מרמז בתפקיד למוד לכתוב לפניו  ִמֶּבן־ִׁשִּׁש+ חדש" שעורו - כי "בן ֹח,
  . ][רמב"ם פיהמ"ש ערכין פ"ב,מ"ב- פי שזה נקרא חודש מלא או מעובר, כמסקנה מ- על-יום אף 30

ִאם  ,ז)כז(צ"ע מה מלמד טעם תלשא במלת  יםְו<   בתפקיד למוד לכתוב אחריו ִמֶּבן־ִׁשִּׁש+

  

כדי שאי אפשר יהיה לפרוך גזרה שוה, שני הכתובים שמהם לומדים גזרה שוה צריכים להיות מופנים, היינו יתירים כי יש לכל אחד 
  עוד כתוב במשמעות דומה, שממנו לומדים לגופו של הכתוב.

�הִׁשִּׁש)ים -ְוַע�ד ֶּבן ),גכז(נאמר כי  אם ים ,ז)כז(הוא לגופו של ענין אז  ָׁשָנ ִאם ִמֶּבן־ִׁשִּׁש+ *ה  ְו<   הוא יתר ָוַמ(ְעָלה( ָׁשָנ

ים ) ,גכז(אם נאמר כי  ים - ְוַעד( ֶּבן )ה,כז(הוא לגופו של ענין אז  ָׁשָנ%הִמֶּבן( ֶעְׂשִר)   [בבלי ערכין ה,א]הוא יתר  ָׁשָנ%הֶעְׂשִר)

ם ִמֶּבן ,ה)כז( אם נאמר כי ׁש-ְוִא+ Yים ָחֵמ ים ָחֵמ)ׁש -ְוַעד( ֶּבן )ו,כז(הוא לגופו של ענין אז  ָׁשִנ,   הוא יתרָׁשִנ%

ים ,ז)כז(אבל  ִאם ִמֶּבן־ִׁשִּׁש+ *ה  ְו< שנה ששים מסתיימת  לענין ערכין ] (יא)ספרא בחוקותי פרשה ג סוף פרק ח[- נדרש ב ָוַמ(ְעָלה( ָׁשָנ
 30גם שנה חמש וגם שנה עשרים מסתיימות אחרי עוד  כמוצע בכעין הקש, שלענין ערכין שם (יב)][-ומזה נלמד ביום  30 אחרי עוד

  יום.

�הִׁשִּׁש)ים -ְוַע�ד ֶּבן ),גכז(- אם כך הכתוב הזה לא מופנה. ולא סביר ללמוד ש ִמֶּבן( ) ,גכז(הוא היתר כי אז יש לשנות את היעוד של  ָׁשָנ
ים  הֶעְׂשִר) שנה) בין שני קיסרים  20קטן (על - קטן  ... זקף- נמצאת תבנית טעמים זקף ,ג)כז(ון שבפסוק ליתר. והוצע ללמוד שמכיו ָׁשָנ%

  המלמדת, שכמו בפסוק זה יש הקש כך בפסוקים אחדים בפרשת ערכין יש ללמוד בכעין הקש בנושאים שונים הקשורים לשנים.

ים ,ז)כז(מוצע לומר כי טעם מקף של  לולי למוד. במסלול אחד נמצא למוד גזרה שוה, במסלול שני בתפקיד בורר שני מס ִמֶּבן־ִׁשִּׁש+
 ,ז)כז(. במסלול זה אפשר כי טעם מקף בכתוב  20- ו 5וממנה לסיום שנים  60יום לסיום שנה  30נמצא למוד לענין ערכין של תוספת 

ים דעה שלא להוסיף. ואם לא מוסיפים צ"ע ה ובין 60, 20, 5יום אחרי שנים  30הדעה של ר"א להוסיף  ביןבתפקיד כבורר  ִמֶּבן־ִׁשִּׁש+

ים ,ז)כז(מה תקיד טעם קדמא בכתוב    . ִמֶּבן־ִׁשִּׁש+

משלבת בתוכן אחד בין קדושת ה י) –(שמ' בא יג,א פרשת "קדש לי כל בכור" מקף כבורר בין שני מסלולי למוד בכתוב אחד מצאנו ב
ה-ֶאת,י) יג( .וות תפיליןבכור, מצוות פסח (שבת ממלאכה, שבת מחמץ, ליל פסח והגדה) ומצ  (בורר בין) [מכילתא]מקף ע"פ  – ַהֻחָּק�

ה-ֶאת,י) יג( .בתפיליןאמרת במי הענין מדבר  (וקובע). חוקת תפילין ובין חוקת  (כל) המצוות ע"פ  [תו"ש קכב]מקף ע"פ  – ַהֻחָּק�
. ולפי הלימודים השונים בפסוקים וקת תפיליןר' אליעזר אומר זו חוקת הפסח ר' עקיבא אומר זו ח (בורר בין) [מדרה"ג ומכדרשב"י]

  בתוכן אחד יש מסלול לימוד על הפסח כאות, ומסלול לימוד על תפילין כאות.  י) -,ט יג(

T ),חכז' בחק (וי יג] [שם ֶעְרֶּכ% 7 הּוא( ֵמֽ אם הוא עני מליתן ערך והעמידו לפני הכהן להוציא את המת, אוציא את המת ולא , ְוִאם־ָמ�
ֱעִמיד�(  ),חכז((הגוסס, ת"ל והעמיד והעריך  אוציא את ן ְוֶהֽ )י ַהֹּכֵה% י7ִלְפֵנ את שיש לו עמדה יש לו ערכה ואת שאין לו עמדה אין  )ְוֶהֱעִר�

  .לו ערכה

� ַהֹּכֵה�ן ְוֶהֱעִר� , אפילו מת ַיֲעִריֶכ�ּנּו ),חכז' בחק (וי יהיה פטור ת"ל (הפלוני)יכול אפי' אמר ערך של פלוני זה עלי ומת  יד] [שם י7 ֹאת�
ר  ),חכז( הערך (שאמר) שלא יתן אלא בזמן )ד ַהֹּנֵד% י ֲאֶׁש*ר ַּתִּׂשיג( ַי הנודר לא יד הנידר בין איש בין אשה ובין קטן מיכן אמרו ַעל־ִּפ,

י7 ),חכז( ,בנודר והשנים בנידר והערכים בנערך השיג יד ן ַיֲעִריֶכ�ּנּו ),חכז' בחק (וי, בזמן הערך ְוֶהֱעִר� לכל הנערכים שיהו  בניין אב, ַהֹּכֵהֽ
  .בכהן

  
  ] פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) ויקרא דף עז עמוד ב[ 

ר ),גכז' בחק (וי *ה ֶעְרְּכT( ַהָּזָכ% לא טומטום ואנדרוגינוס. מכאן אמרו במסכת ערכין טומטום ואנדרוגינוס נידרין ונודרין ומעריכין. . ְוָהָי
שנת עשרים כשנת ששים מה שנת ששים כלמטה הימנה אף שנת עשרים כלמטה ד בן ששים שנה. . מבן עשרים שנה ועאבל לא נערכין

פתח הכתוב בגדול שבערכים. תנן התם אין . חמשים שקל כסף. אין הטומטום בכלל ערכים. אבל ישנו בכלל דמים. והיה ערכך. הימנה
נו נותן כלום. פחות מסלע והעשיר נותן חמשים סלעים. כיצד נתן סלע והעשיר אי. בערכים פחות מסלע ולא יותר על חמשים סלעים

ֶדׁש  )כה,כז 'בח 'וי( ואמרינן בתלמוד מנא לן דכתיב ֹ֑ ֶקל ַהּק ה יְִהֶי֥ה ַהָּׁשֶֽקל: סְוָכל־ֶעְרְּכ֔_ יְִהֶי֖ה ְּבֶׁש֣ ים ֵּגָר֖ כל ערכין שאתה מעריך לא . ֶעְׂשִר֥
ֶקל ֶּכ�ֶסף ֲחמִ  ),גכז(יהו פחותין משקל ולא יתיר מחמשים דכתיב  ים ֶׁש� Bֶדׁש׃ִּׁש ֶקל ַהֹּקֽ   : ְּבֶׁש�

ה-ְוִאם ),דכז' בחק (וי וא הרי נקבה ודאית. . ְנֵקָב� ם ִמֶּבן ),הכז' בחק (וי. פרט לטומטום ואנדרוגינוסִה� ים ְוַעד( ֶּבן-ְוִא+ ׁש ָׁשִנ, Yים -ָחֵמ ֶעְׂשִר)
ה ואף על . בעשרים שנת עשרים עצמה כלמטה מה להלן שנת ששים כלמטה אף לגזרה שוה. נאמר כאן שנה ונאמר בששים שנה. ָׁשָנ%

  לקולא:פי שהוא 

ים ָׁשָנ%ה ),גכז' בחק (וי ר ִמֶּבן( ֶעְׂשִר) *ה ֶעְרְּכT( ַהָּזָכ% קטן בין שני קיסרים (כאן בין סלוק  ואתנח) בתפקיד כעין הקש, - קטן ... זקף-זקף – ְוָהָי
חלק מהאותיות (משנות חיצוניות) מלמדים הקשים שונים  )דאות י -(בין אות ג  ]ספרא בחוקותי פרשה ג סוף פרק ח[- בנין אב. ב

  בנושא נדר וערכים.

ר ),גכז' בחק (וי *ה ֶעְרְּכT( ַהָּזָכ% לא טומטום ואנדרוגינוס. מכאן אמרו במסכת ערכין טומטום ואנדרוגינוס נידרין ונודרין ומעריכין. . ְוָהָי
  .אבל לא נערכין

*ה ֶעְרְּכT( ַהּזָ  ),גכז' בחק (וי הְוָהָי ים ָׁשָנ% ר ִמֶּבן( ֶעְׂשִר) קטן בין שני קיסרים (כאן בין סלוק  ואתנח) בתפקיד כעין הקש, - קטן ... זקף-זקף – ָכ%
ם ִמֶּבן ),הכז' בחק (וי ]לקח טוב[- אפשר שמרמז ללמוד ב ים ְוַעד( ֶּבן-ְוִא+ ׁש ָׁשִנ, Yה-ָחֵמ ים ָׁשָנ% . נאמר כאן שנה ונאמר בששים שנה. ֶעְׂשִר)

  ע"פ הלמוד  לקולא:ואף על פי שהוא . שנת עשרים עצמה כלמטהאף בעשרים  ת ששים כלמטהשנלגזרה שוה מה להלן 

ן ),חכז' בחק (וי )י ַהֹּכֵה% ֱעִמיד�( ִלְפֵנ T ְוֶהֽ ֶעְרֶּכ% 7 הּוא( ֵמֽ קטן בין שני קיסרים (כאן בין סלוק  ואתנח) בתפקיד -קטן ... זקף- זקף –ְוִאם־ָמ�

ן ),חכז' בחק (וי ) אות יד( ]ג סוף פרק חספרא בחוקותי פרשה [ כעין בנין אב (שבפרשת ערכין (וי'  בניין אב לכל הנערכים, ַיֲעִריֶכ�ּנּו ַהֹּכֵהֽ

   .שיהו בכהן ח))-בח' כז,א

וא ),דכז(     .פרט לטומטום ואנדרוגינוס, נקבה ודאית- אתנח כמגביל ל – ִה�


