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  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי לעלוי כל

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

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –תשס"א פה, ה- טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת 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 דר֧גאיה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום; קב' שעשו –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  דרשים;סדור שנחלק, השלם והחלק נ – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

סדר,  – ואז֝לאקד֨מא יוצא 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;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

  

א א] טפח� יר [מרכ� א ...  אתנ�ח ]מונ�ח[ תב� א] טפח� יר [מרכ� א[ תב� יר; סֽלוק ]מרכ� א תב� א טפח� קבוצת פרטים הקשורים לנושא, אשר  – מרכ�
א סֽלוק/  מונ�ח אתנ�חעל חלקם חל ענין או הלכה מסוימת ועל חלקם לא חל הענין או ההלכה המסוימת;  -: מונח או מרכא מרבים ענין ומרכ�

א או מונ�ח סלוק מגבילים את הענין שהתרבה. בלא  אתנח או מגבילים משהו בחלק הענין שנותר ממיעוט התביר.  סֽלוק -או ה אתנ�ח -המרכ�
ירצריך להבחין בין השפעת   .מגביל – סֽלוקאו  אתנ�חמחלק וממעט ובין השפעת  – תב�

  במדבר פינחס כה,י 1.1

  
  :במדבר פינחס כה,יא

ס ֶּבן �יְנָח יב ֶאת-ןֶאְלָעָז$ר ּבֶ -ִּפֽ ן ֵהִׁש' ן ַהֹּכֵה+ �ל ְּבֵנֽי-ַאֲהֹר� ֹו ֶאת-ֲחָמִתי0 ֵמַע ל ְּבַקְנא� י ְּבתֹוָכ�ם-ִיְׂשָרֵא2  ִקְנָאִת�
יִתי ֶאת-ְולֹא  י׃ -ְּבֵנֽי-ִכִּל� ל ְּבִקְנָאִתֽ   ִיְׂשָרֵא�

  צריך לדעת למה הוצרך ליחסו  אור החייםע''פ 

  ואולי שנתכוון שיזכרו אבותיו לטובה )א( •

נחשב על אהרן הקלקול שגרם במיתת עם רב והה מבקש לתקן  )כי במדרש(להשלים ישראל עם אהרן וגו' עוד נראה שנתכוון  )ב( •
 וכאן רמז ה' כי פנחס שלם במדה טובה מרובה. הרי עמד פנחס בן בנו ופדה נפש כל ישראל 

כי ה' מתנהג בסדר  ויצא מזה שיחשוב משה הדין-כפה מדתחמתו בלא אמצעות זכות אשר -שלא יחשוב משה שה' השיב את  )ג( •
יב ֶאתלכן הודיעו ה' כי פנחס הוא שהיה סיבה להשיב חימה והוא אומר  (ללא מעשה טוב של ישראל),זה  ולא מעצמה ֲחָמִתי0 -ֵהִׁש'

 שבה

 (ד) מעשה הטוב בגדר הפעולה עצמה שהסיר כעס ה' כי הכעס הוא ענף היגון והדאבון ויהי' לה'  נחת רוח הרבה השבת חימה.  •
 

 )כוונה ליתרו( אבי אביך זה פיטם עגלים לע''ז, )קודם למעשה ההצלה באומרם(השבטים מבזים את פנחס  - ''י ושפת''ח וכלי יקררשע''פ 

, וזה אהרן עשה העגל ואעפ''כ העביר )בבא בתרא פרק שמיני אלו נוחלין(אבי אמך או אבי אם אמך או אבי אב אמך, היינו אשת אלעזר 
כי אחז מעשה אבותיו בידיו  ))נחלת יעקב(מעיד על יו"ד זעירא במילת פינחס, שמחל על בזויו (מקפיד על ביזויו פינחס על מידותיו לא היה 

כמו שלא הקפיד אהרן על כבודו שביזוהו על מעשה העגל, שהוא ניסה להציל ולא הצליח, ואעפ"כ עשה חסד עם ישראל במעשה הולכת 
הריגת נשיא שמעון שדרש קידוש השם ברבים ב. אם כן פינחס משיב חימה )יז,יב במד' קרח(קטורת לעם בשעת המגיפה כדי להצילו 

  ושהיה קשור לעבודה זרה וזנות, כמו שאהרן סבו השיב חימה בלי להקפיד על ביזויו. התרת איסור שלא כהלכה

  

  תבנית טעמי הפסוק כעין כלל ופרט, ואין בכלל אלא מה שיש בפרט, נברר מה מלמדים הפרטים

 �יְנָח   קדמא ואזלא, כעין כלל מלמד ואחריו הפרטים:  -ֶאְלָעָז$ר -ס ֶּבןִּפֽ

ן -ֶּבן  )א( ן ַהֹּכֵה+ התוכן מלמד על אהרן הכהן, סבו של פינחס שעבר על מידותיו והציל את בני ישראל. תבנית מונח רביע,  - ַאֲהֹר�
  ;להלן)  רמב"ם(ראה  על כל מצות האמורות בתורהמונח רביע, רבוי רב ללמד  -הטעמים 

יב ֶאתהֵ   )ב( �ל ְּבֵנֽי-ִׁש' ל -ֲחָמִתי0 ֵמַע עובר על מידתו, והציל את בני ישראל.  –, פינחס מהפך קטן- מהפך פשטא מונח זקף - ִיְׂשָרֵא2
 בתפקיד שתיים, השבת החימה הייתה בקידוש השם בשני הדברים הבאים:  –קטן - זקף

ֹו ֶאת  )ג( י ְּבתֹוָכ�ם-ְּבַקְנא�   מרכא טפחא אתנח -  ִקְנָאִת�

יִתי-ְולֹא  )ד( י-ְּבֵנֽי-ֶאת ִכִּל� ל ְּבִקְנָאִתֽ  מרכא טפחא סלוק - ִיְׂשָרֵא�

 אפשר כי הפרטים מלמדים את הלימודים הבאים:

, ולכן הוא אמצעי ראוי לה' להפך מידת הדין מעל בני ישראל והגברת מידת הרחמים, כאהרן ופינחס העובר על מידותיו יוצר שעת רצון(א) 
ס ֶּבן ועל זה הזכיר שניהם �יְנָח ן-ָז$ר ֶּבןֶאְלעָ -ִּפֽ ן ַהֹּכֵה+ יב ֶאת ַאֲהֹר� �ל ְּבֵנֽי-ֵהִׁש' ל -ֲחָמִתי0 ֵמַע  ִיְׂשָרֵא2

 בתוך בני ישראל וע"י מי סיבות לקידוש השם(ב) 

במד' ולכך נאמר ( ונקדשתי בתוך בני ישראלונקדשתי בתוך בני ישראלונקדשתי בתוך בני ישראלונקדשתי בתוך בני ישראלוכמו שאמר  בתוך בני ישראל דוקאשצריך להיות  כל קידוש  שםלימד על  כלי יקרכתב 

ה ַוָּי0ָקם0 ִמּת� ) בלק כה,ז   ֹו: ָהֵעָד2

  
בלא אונס על אחת מכל מצות האמורות בתורה בשאט  כמו זמרי בן סלוא) -(טט כל העובר מדעתו  רמב"ם הלכות יסודי התורה פ"ה ה"י

בנפש להכעיס הרי זה מחלל את השם, ולפיכך נאמר בשבועת שקר וחללת את שם אלהיך אני ה', ואם עבר בעשרה מישראל הרי זה 
זמרי עבר על ארמית ואולי גם על עבודה זרה, אף שלא ראוהו בשעת מעשה, אלא שע"י הוצאתו עם האשה על הרומח של  -(טט  חילל את השם ברבים

, וכן כל הפורש מעבירה או עשה מצוה לא מפני דבר בעולם לא פחד ולא יראה ולא לבקש כבוד אלא מפני הבורא פינחס נתגלה מעשהו)
ֹו ֶאת (וכן פינחסאשת רבו ברוך הוא כמניעת יוסף הצדיק עצמו מ י-ְּבַקְנא� הבועל ארמית  נזכר הלכהעל בעילת ארמית ברבים – ִקְנָאִת�

הרי זה מקדש  )קנאת הבורא בלבד, ולא סיבת אחרת, ְּבתֹוָכ�ם - ועשה מעשה אע"פ שאם היה בא לבית הדין לא היו מורים לא כן קנאים פוגעים בו
  . את השם

ֹו ֶאת י -ְּבַקְנא� מגביל, קנא  – אתנח – ְּבתֹוָכ�ם כל העובר מדעתו ... מכל המצוותלעיל  רמב"ם יתור לרבות, ככתב –טפחא מרכא  -ִקְנָאִת�
מעשה הטוב בגדר  (אור החיים). ולכן בזכות מעשה ללא פניות, לטובת אנשים שקודם ביזוהו קנאת הבורא בלבד, ולא סיבת אחרת

יִתי ֶאת-ְולֹא בון ויהי' לה'  נחת רוח הרבה השבת חימה. הפעולה עצמה שהסיר כעס ה' כי הכעס הוא ענף היגון והדא -ְּבֵנֽי-ִכִּל�
ל  יגם הקב"ה עובר על מידותיו  יתור לרבות, –מרכא טפחא  - ִיְׂשָרֵא�  סילוק, (מגביל) מסלק מידת הדין ומגביר מידת הרחמים. – ְּבִקְנָאִתֽ

  

  יש המשך באליהו הנקשר במקורות שונים לפינחס לקידוש השם בתוך בני ישראל של אהרן הכהן ופינחס נכדו ללא פניות
ָייא ַעד ְדָחָמא ַית ּוְבנֹוי ִדְקָהת ַעְמָרם ְוִיְצָהר ְוֶחְברֹון ְוֻעִזיֵאל ּוְׁשֵני ַחיֹוי ִדְקָהת ֲחִסיָדא ְמָאה ּוְתָלִתין ּוְתַלת ְׁשִנין חַ  יונתן שמות וארא ו,יח

  יד ְלִמְׁשַּתְלָחא ְלָגלּוָתא ְדִיְׂשָרֵאל ְּבסֹוף יֹוַמָיא:ַּכֲהָנא ַרָּבא ְדָעתִ  ֵאִלָיהּוֵאִלָיהּוֵאִלָיהּוֵאִלָיהּו ִּפיְנָחס הּואִּפיְנָחס הּואִּפיְנָחס הּואִּפיְנָחס הּוא
  כהן גדול שעתיד לִהׁשלח לגלות של יׂשראל בסוף הימים: פנחס הוא אליהו...  כתר יונתן שמות וארא ו,יח

רבמדבר פינחס כה,יב  ֹו ֶאת   ָלֵכ�ן ֱאֹמ� ן ל� י ֹנֵת� �י ָׁשֽלֹום׃-ִהְנִנ   ְּבִריִת�
ֹו ֶאתשעשה דבר הגון לפני  - ָלֵכ�ן  - דעת זקנים מבעלי התוספות ן ל� י ֹנֵת� �י ָׁשֽלֹום-ִהְנִנ . ואם ישנאוהו ישראל לא יחוש ואין לו ְּבִריִת�

  לירא לא מקרובי זמרי ולא מקרובי כזבי שהיתה בת מלך. 
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  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי לעלוי כל

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

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –תשס"א פה, ה- טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת 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 דר֧גאיה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום; קב' שעשו –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  דרשים;סדור שנחלק, השלם והחלק נ – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

סדר,  – ואז֝לאקד֨מא יוצא 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;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

יו שנמשחו עמו שאע''פ שכבר ניתנה כהונה לזרעו של אהרן, לא נתנה אלא לאהרן ולבנ -  ברית כהנות עולםברית כהנות עולםברית כהנות עולםברית כהנות עולם) כה,יג(רש''י  ע''פ
 זבחים (קא,ב)  -ולתולדותיהם שיולידו אחר המשחתן, אבל פנחס שנולד קודם לכן ולא נמשח לא בא לכלל כהונה עד כאן. וכן שנינו ב

מיתיבי, חמש שמחות היתה אלישבע יתירה על בנות ישראל: יבמה מלך, א ,בבלי זבחים קבלא נתכהן פנחס עד שהרג לזמרי. אבל 
 תורה תמימה- ו משוח מלחמה, ואחיה נשיא שבט, ואבילה על שני בניה;פינחס)  ויקרא רבה(בנה סגן, בן בנה אישה כהן גדול, 

  ויש המפרש כי נמשח אך לא הובטחה כהונה גדולה לו ולזרעו. סובר כי הגי' צ"ל ארבע שמחות ללא פינחס. קהלת פ"ב הערה יז

י ָׁשֽלֹום-ֶאת שלום דביקות ...... משום הכי לא נכתב בריתי שלום שלא יהא מלת  שפת''ח י , ְּבִריִת� טפחא מפסיקה את  -  ְּבִריִת�
ילמלת  ָׁשֽלֹוםהדביקות של מלת  לכן לעצמה מילת שימוש, וטפחא בתפקיד  –טפחא  –ָלֵכ�ן  המלה לעצמה מילת שימוש,  – ָלֵכ�ן. ְּבִריִת�

רפותחת טפח להתאפיין ממלת  רה שמאפיינה " לשון שבועלכןאתנח, מגביל ומפרשים " – ֱאֹמ� אתנח, מגביל השבועה לפינחס  – ֱאֹמ�

ר ולזרעו השלמים ולא לבעלי מום. ן ֱאֹמ� שבועת ה' לפנחס הנאמרת למשה כעין שבועה בעד שאין להתירה, ומשה שקול ככל ישראל  -  ָלֵכ�

י אזי זאת שבועה ברבים.  �הכוונה שלא הובטח בכהונה גדולה) פינחס שנולד קודם למשיחת אהרן ובניו, לא נתכהן (אפשר  –קדמא  -ִהְנִנ

ֹו ֶאת  עד שהרג לזמרי. ן ל� י -ֹנֵת�   כעין קבוצת פרטים שלא על כל אחד חלה אותה הלכה,  –מרכא תביר טפחא - ְּבִריִת�

נת ברית שלום, ברית כהונת עולם ...עד שיאמר שתהא לו שבועתי זאת לשבועת שלום ויש לדחוק וליישב דעיקר ברית הוא על כהו רא''ם(א)  
אך  טובה והוא השלום. (עם הקב"ה)כהנים גדולים הם מזרע פנחס ואגב הברית מבשר אותו שמחזיק לו טובה וחנות על שעשה עמו  שעיקרעולם 

וחזרה בזמן מרד אבשלום במנוי צדוק ממשפחת  אהרן הכהן כהנים גדולים- לא כולם, וחילק הדורות שכגון בזמן עלי היו בני איתמר בן
  יתר ממשפחת איתמר.פינחס במקום אב

כשהוא שלם ולא כשהוא חסר,  מכאן לכהן בעל מום שעבודתו   דשלום קטיעא היא למדרשמסיק וי''ו  פרק האומר קידושין(ב) 
סלוק, מגביל השבועה לפינחס   -  ָׁשֽלֹוםהשבועה חלה על כל הפרטים השלמים מבני פינחס, בעלי מום מוגבלים בעבודת הקודש.  פסולה.

  ולא לבעלי מום. ולזרעו השלמים

  

' ֶאל :במדבר פינחס כו ר ה� ר ֵׁשֽמֹות׃-פ [נב]  ַוְיַדֵּב� ֶּלה ֵּתָחֵל�ק ָהָא�ֶרץ ְּבַנֲחָל�ה ְּבִמְסַּפ� ר׃   [נג]  ָלֵא+ ה ֵּלאֹמֽ   ֹמֶׁש�
ן ַנֲחָלֽתֹו׃ יו ֻיַּת� י ְפֻקָד2 @יׁש ְלִפ� ֹו ִא יט ַנֲחָלת� ט ַּתְמִע� Aֹו ְוַלְמַע ב ַּתְרֶּבה0 ַנֲחָלת2   [נד]  ָלַר+

ל ֵיָחֵל�ק ֶאת-[נה]  ַא: Aֹות ַמּטֹות-ְּבגֹוָר לּו׃-ָהָא�ֶרץ ִלְׁשמ� ם ִיְנָחֽ ט׃ ס-[נו]  ַעל ֲאֹבָת� ב ִלְמָעֽ ין ַר� ֹו ֵּב� ל ֵּתָחֵל�ק ַנֲחָלת�   ִּפי0 ַהּגֹוָר2
ֶּלה ֵּתָחֵל�ק ָהָא�ֶרץ  )(נג תורה תמימה פרשת פינחס    [ב"ב קי"ז א']: ו)כאלה, להוציא את הטפלים - לאלה  -ָלֵא+

ב ַּתְרֶּבה0 ) (נד תניא, הרי שהיה לו בשעת יציאת חמשה בנים ובכניסתן לארץ עשרה, קורא אני עליהם למעט תמעיט נחלתו, הרי  - ָלַר+
ֹושיצאו עמו ממצרים עשרה בנים ובכניסתם לארץ נמצאו חמשה, קורא אני עליהם  ב ַּתְרֶּבה0 ַנֲחָלת2   [ספרי]: ז)ָלַר+

@יׁש    [שם]: ח)ולא נשים ולא טומטום ואנדרוגינוס - ִא
יו ְלִפ�    [שם]: ט)מלמד שלא נתחלקה א"י לכל שבט ושבט אלא לפי מה שהוא - י ְפֻקָד2

ֹות ַמּטֹות(נה)  ם -ִלְׁשמ� , ומאי יג)תניא, רבי יאשיה אומר, ליוצאי מצרים נתחלקה הארץ, שנאמר לשמות מטות אבותם ינחלו -ֲאֹבָת�
והבאתי אתכם אל הארץ ונתתי אותה לכם מורשה אני והבאתי אתכם אל הארץ ונתתי אותה לכם מורשה אני והבאתי אתכם אל הארץ ונתתי אותה לכם מורשה אני והבאתי אתכם אל הארץ ונתתי אותה לכם מורשה אני ) ר"פ וארא, דכתיב (יד)משמע דביוצאי מצרים כתיב ודילמא לשבטים קאמר ליה

  [ב"ב קי"ז א' ב']: טו), ירושה היא לכם מאבותיכם, וליוצאי מצרים קאמר להוה'ה'ה'ה'
ֹות ַמּטֹות ם -ִלְׁשמ�   [ספרי]: טז)יצאו גרים ועבדים -ֲאֹבָת�

ֶּלה א תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים שלא על כל מרכ – ֵּתָחֵל�ק ָהָא�ֶרץ ְּבַנֲחָל�הרביע, ארבע קבוצות נוחלות את הארץ,  – [נג]  ָלֵא+
  אחד חלה אותה הלכה. 

ֶּלה ב"ב קי"ז רביע, ארבע קבוצות מקבלות נחלות בארץ. יוצאי מצרים בני למעלה מעשרים שמתו במדבר בניהם מקבלים חלקם,  – ָלֵא+
  ופן אחד לארבע קבוצות. בגזירת המרגלים קבלו שתי חלקות, זה א 60, יוצאי מצרים מעל גיל 20הבאים לארץמעל גיל 

מהלימוד על סיבות לשמחת ט"ו באב למאן דאמר שבשנת ארבעים לא  60 – 20את יוצאי מצרים בני  אופן אחר יוסיף על השלושה הנ"ל
שם יתמו שלא מתו ויש לזה תמיכה בטעמי הקרא  60 – 20מתו בט' באב מי שנגזר עליו למות בגזרת המרגלים הרי שגם יוצאי מצרים בני 

  שממעט קבוצה מביניהם,  שם ימותוו

ל ֵיָחֵל�ק -ַא:) נה(תורה תמימה   Aת"ר, א"י לא נתחלקה אלא בגורל שנאמר אך בגורל תחלק, ולא נתחלקה אלא באורים  -ְּבגֹוָר
  [ב"ב קכ"ב א']:יא ותומים שנאמר על פי הגורל

ב ִלְמָעֽט) נו( ין ַר� ) יהושע י"חת, באורים ותומים ובכספים, הדא הוא דכתיב (תניא, בשלשה דברים נתחלקה ארץ ישראל, בגורלו - ֵּב�
ב ִלְמָעֽטאלו אורים ותומים,  לפני ה'לפני ה'לפני ה'לפני ה'אלו הגורלות,  גורלגורלגורלגורל, וישלך להם יהושע גורל לפני ה' במצפהוישלך להם יהושע גורל לפני ה' במצפהוישלך להם יהושע גורל לפני ה' במצפהוישלך להם יהושע גורל לפני ה' במצפה ין ַר� ירושלמי [ יח)אלו הכספים ֵּב�

  ]:יומא פ"ד ה"א
ב ִלְמָעֽט ין ַר�  ]:ספרי[ יט)כנגד בית סאה, בית סאה כנגד בין כור מגיד שלא נתחלקה ארץ ישראל אלא בשומא, בית כור -  ֵּב�

ל -[נה]  ַא: – בבלי בבא בתרא קכב Aאלו שתי קלפיות, אחת לשמות שבטים,  שתי נקודות באופן אחדגדול, ענין של שלוש, -זקף –ְּבגֹוָר
  אחת לשמות תחומים, 

 לעומתם שבט ושם תחום והם עולים בידיו מכל קלפי. ש ברוח הקודש ע"פ אורים ותומיםאלעזר כהן גדול אומר  ונקודה אחת באופן אחר

  גורל השעירים ביוה"כ, קלפי אחד ושתי קוביות בה, מכניס ידיו ומעלה שתי הקוביות בבת אחת,אחת בכל יד. בבלי יומא

חשב אלא ר"ל מי שעלה חלקו בסמוך לירושלים מתהערה יח  תורה תמימה חלוקת יהושע לפי ערך כספי כ נקודה אחת באופן אחר
  בערך השווי עם מי שעלה גורלו ברחוק מירושלים, שהרחוק גרוע הוא מפני שרחוק הוא מביהמ"ק ומפני שקרוב הוא לארץ העמים,

ב בבלי בבא בתרא קכא תורה -כבגורל" ורביעי בחלוקת יהושע לפי ערך כספי -"אך- רביע, חלוקת הארץ, אפשר שלוש מ – [נד] ָלַר+

ה חלקו בסמוך לירושלים מתחשב בערך השווי עם מי שעלה גורלו ברחוק מירושלים, שהרחוק אלא ר"ל מי שעלהערה יח  תמימה
  גרוע הוא מפני שרחוק הוא מביהמ"ק ומפני שקרוב הוא לארץ העמים.

  

ֹות ַמּטֹות ם -ִלְׁשמ� לּו[ספרי]:  )טזיצאו גרים ועבדים -ֲאֹבָת� ק ד' אמות סלוק, מגביל הוצאת הגרים והעבדים מנחלה ונותן להם חל - ִיְנָחֽ
   )תורה תמימה הערה טז) (לקבורה 

ם-וטעם טפחא במלת  לּובתפקיד פותח טפח להתאפיין ממלת  ֲאֹבָת�    [ספרי]: )טזגרים ועבדיםולמעט מהנחלה  ִיְנָחֽ
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  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי לעלוי כל

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

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –תשס"א פה, ה- טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת 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 דר֧גאיה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום; קב' שעשו –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  דרשים;סדור שנחלק, השלם והחלק נ – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

סדר,  – ואז֝לאקד֨מא יוצא 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;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

  

  במדבר פינחס כה,י 1.2

ר: יב,פינחס כה במדבר ע ִיְׂשָר  )ו,ד וא' 'דב(, בתבנית טעמים של המלים טפחא אתנח – ָלֵכ�ן ֱאֹמ�   טפחא אתנח, –ֵא�לְׁשַמ�

ֹו ֶאת  ן ל� י ֹנֵת� �י ָׁשֽלֹום׃-ִהְנִנ    ְּבִריִת�

ר ע ִיְׂשָרֵא�ל )ו,ד וא' 'דב(לשון שבועה בתבנית טעמים של המלים  –, לכן טפחא אתנח – ָלֵכ�ן ֱאֹמ� (הרב  כי שניהם ענין מסירות נפש ְׁשַמ�

  דוד מרדכי גולדנברג הי"ו, תמוז התשע"ט)

ֹו ֶאת ן ל� י ֹנֵת� �י ָׁשֽלֹום׃ְּבִר -ִהְנִנ ל ...  )ג,כ ' שפ'דב(המלים שמע ישראל מקשרות אל  יִת� ים ַהּי�ֹום והנאמר אחריו ְׁשַמ�ע ִיְׂשָרֵא2 ם ְקֵרִב� �ַאֶּת
ה ַעל ֹו ֶאתכמו של  )= סלוק(... בתבנית טעמים קדמא מרכא תביר טפחא אתנח  ֹאְיֵביֶכ�ם-ַלִּמְלָחָמ� ן ל� י ֹנֵת� �י ָׁשֽלֹום׃-ִהְנִנ    ְּבִריִת�

  

ה ַעל...  )ג,כ ' שפ'דב(ן סכנה כמו ענין הלילה הוא זמ ים ַהּי�ֹום ַלִּמְלָחָמ� ם ְקֵרִב� �ל ַאֶּת   ֹאְיֵביֶכ�ם-ְׁשַמ�ע ִיְׂשָרֵא2

םטעם קדמא של מלת  �ל...  )ג,כ ' שפ'דב((ישראל) מרמז שקודם לקרב יקרא  ַאֶּת ע ִיְׂשָרֵא�ל  )ו,ד וא' 'דב(המלים כמו  ְׁשַמ�ע ִיְׂשָרֵא2 (של ְׁשַמ�

  ועל המיטה)קריאת שמע בתפילה 

ר ע ִיְׂשָרֵא�ל )ו,ד וא' 'דב(טפחא אתנח כתבנית הטעמים של  – ָלֵכ�ן ֱאֹמ� מרמזת שבקריאת שמע שעל המיטה מרומזת השבועה של ה'  ְׁשַמ�

ר ע ִיְׂשָרֵא�  )ו,ד וא' 'דב(כי ישראל הקורא  ).בעדות משה השקול כנגד כל ישראל(שנאמרה כעין ברבים ולכן ללא התרה  ָלֵכ�ן ֱאֹמ�  לְׁשַמ�
ל )ג,כ ' שפ'דב( רש"ימתקיים בו כפ'  ם אפילו אין בכם זכות אלא קריאת שמע בלבד, כדאי  – ְׁשַמ�ע ִיְׂשָרֵא2 �ראה סוטה (שיושיע אתכם ַאֶּת

ֹו ֶאת...  )יב,כה 'פי' במ(וישן ללא פחד אויבים כי  ,)מב,א ן ל� י ֹנֵת� �י ָׁשֽלֹום׃-ִהְנִנ   ְּבִריִת�

  

ֹור ֶאתכה,יז:  פינחסבמדבר  ם׃ַהּמִ -ָצר� ם אֹוָתֽ �ים ְוִהִּכיֶת�   ְדָיִנ
ֹור ֶאת �ים-ָצר� ע ִיְׂשָרֵא�ל )ו,ד וא' 'דב(, בתבנית טעמים של המלים טפחא אתנח – ַהִּמְדָיִנ  על עוינותם לאמונת היחוד ְׁשַמ�

אֶמר ה$ דברים ב,ט:  �ֹ י ַאל 'ַוּי ב ְוַאל-ָּת0ַצר0 ֶאת-ֵאַל+ ם ִמְלָחָמ�ה -מֹוָא2   ִּתְתָּג�ר ָּב�
א  ֹֽ י ל Gִּכ- 'Hן ְל �ה ִּכ�י ִלְבֵני ֶאֵּת ַאְרצֹו0 ְיֻרָּׁש2 ִּתי ֶאת-ֵמֽ ֹוט ָנַת� ה׃-ל2   ָע�ר ְיֻרָּׁשֽ

  

ם ְּבִנְכֵליֶה�ם ֲאֶׁשרכה,יח:  פינחסבמדבר  ים ֵהם0 ָלֶכ2 י ֹצֲרִר� ּו ָלֶכ�ם ַעל-ִּכ� ֹור -ְּדַבר-ִנְּכל�   ְּפע�
י ַבת-ְוַעל  �ר ָּכְזִּב Kם ַהֻּמָּכ�ה ְביֹום-ְּדַב יא ִמְדָין0 ֲאֹחָת2 ה ַעל-ְנִׂש'   ְּפֽעֹור׃-ְּדַבר-ַהַּמֵּגָפ�

י ַבת-ְוַעל �ר ָּכְזִּב Kיא ִמְדָין0 -ְּדַב (לא הסתיימה בינתיים) וממתינה גרשיים קדמא מהפך פשטא, כעין פעולה שהתחילה והושעתה  – ְנִׂש'

השמדת המדינים על פעולת הזנות לישראל, השעה מלעשות זאת למואב ולבני עמון כי היו צריכות  - (א) התחיל בהכאת , להמשכה בעתיד.
), ולעתיד לבוא גם הם יוכו וארצם תהיה לח,ב – א,בבלי בבא קמא לחרות המואבית ונעמה העמונית ( -הם שתי פרידות טובות לצאת מ

ת ה� [יח]  )בר' לך טו,יח,יט(לישראל כחלק מההבטחת ה' לאברהם שיתן לו ארץ עשר עמים, שבעה עמי כנען,  Lּוא ָּכַר ם -ֶאת 'ַּבּי�ֹום ַהה+ ַאְבָר�
ר לְ  ית ֵלאֹמ� ִים ַעד-ַזְרֲעH+ ָנַת0ִּתי0 ֶאתְּבִר� את ִמְּנַה�ר ִמְצַר2 2ֹ ל ְנַהר-ָהָא�ֶרץ ַהּז ר ַהָּגֹד� ת׃ -ַהָּנָה� ת -ַהֵּקיִני0 ְוֶאת-ֶאת[יט] ְּפָרֽ י ְוֵא� ַהְּקִנִּז2

י׃  י ְוֶאת-ְוֶאת[כ] ַהַּקְדֹמִנֽ ים׃ -ַהְּפִרִּז�י ְוֶאת-ַהִחִּת� י ְוֶאת-ָהֱאֹמִרי0 ְוֶאת-ְוֶאת[כא] ָהְרָפִאֽ ְּכַנֲעִנ2 י ְוֶאת-ַהֽ י׃ ס-ַהִּגְרָּגִׁש�   ַהְיבּוִסֽ
, מוניעשר אומות יש כאן, ולא נתן להם אלא שבעה גוים; והשלשה; אדום ומואב ועמון, הם קיני וקנזי וקד -הקיני וגו'  את(יט)  רש"י

הרפאים  ואתכ) ועתידים להיות ירושה לעתיד, שנאמר: אדום ומואב משלוח ידם ובני עמון משמעתם (יש' יא,יד; ראה ב"ר מד,כג).  (
  ארץ עוג, שנאמר "ההוא יקרא ארץ רפאים" (דב' ג,יג).  - 

אֶמר ה$  ),טב 'דב( )(עולא לרב שמואל בר יהודה א"ל:...  א,בבלי בבא קמא לח �ֹ י 'ַוּי ב ְוַאל-ָּת0ַצר0 ֶאת-ַאל ֵאַל+ ם ִמְלָחָמ�ה-מֹוָא2 , וכי ִּתְתָּג�ר ָּב�
א נשא משה ק"ו בעצמו, אמר: ומה מדינים שלא באו אלא לעזור את מה עלה על דעתו של משה לעשות מלחמה שלא ברשות? אל

ֹור ֶאת ),יזכה ' פי'במ(מואב, אמרה תורה:  ם׃ -ָצר� ם אֹוָתֽ �ים ְוִהִּכיֶת� מואבים עצמן לא כל שכן! אמר לו הקדוש ברוך ) א,לחדף ( ַהִּמְדָיִנ
הן, רות המואביה ונעמה העמונית; והלא דברים הוא: לא כשעלתה על דעתך עלתה על דעתי, שתי פרידות טובות יש לי להוציא מ

ק"ו: ומה בשביל שתי פרידות טובות חס הקדוש ברוך הוא על ב' אומות גדולות ולא החריבן, בתו של רבי אם כשרה היא וראויה היא 
  על אחת כמה וכמה דהוה חיה. -לצאת ממנה דבר טוב 

  

י׃ְיהּוָדהP ְלִמְׁשְּפחֹ -ַוִּיְהי�ּו ְבֵני כו,כ: פנחסבמדבר  ַחת ַהַּזְרִחֽ ַרח ִמְׁשַּפ� Aי ְלֶז ַחת ַהַּפְרִצ� ֶרץ ִמְׁשַּפ� Aי ְלֶפ ה ִמְׁשַּפ0ַחת0 ַהֵּׁש�ָלִנ2   ָתםQ ְלֵׁשָל+
ֶרץ Aי ְלֶפ ֶרץגדול, תבנית הטעמים בתפקיד המרמז לביצוע (א) חישוב גימטריה של המלים - קטן זקף- זקף – ַהֵּׁש�ָלִנ2 Aי ְלֶפ והגי' עולה   ַהֵּׁש�ָלִנ2

 576גדול " העולה - קטן זקף- (ב) וכן לחישוב הפרש בין גימטריית המלים ובין גימטרית המלים "זקףה, , תשצ"795=  400+  395

זה  רש"י במ' בלקרמז למלאך, ע"פ פי'  –עולה יר"ט נוטריקון י'ראה ר'אתה נ'טתה  219=   795 -  576(=תקע"ו). ההפרש מתקע"ו 
   מלאך של רחמים להציל בלעם ממעשה איוולת שיפגע בחייו..

  

י  ֶרץי, "ן יש"ד ב"גי' דויעולה לעה"כ גי' שצ"ו ַהֵּׁש�ָלִנ2 Aואליהו מרומז בהפרש הגי' יר"ט כעין  ב"ר לטו"א זכו"ו הנבי"גי' אליהעולה ל ְלֶפ)
  מבשרת ביאת משיח בן דודהביאת אליהו ומרמז ל, מלאך)

מקור לדיון האם ביאת אליהו תביא לתחית המתים או ), 58+  178+  451+  108( ובלע המות לנצח ... ואליה"וגי' עולה לתשצ"ה הגי' 
  ר"ת אליהו לקים (כל דמעה)- ומחה יי א ובלע) המות לנצח(, ביאת המשיח

  

י׃-ַוִּיְהי�ּו ְבֵני כו,כא: פינחסבמדבר  ַחת ֶהָחמּוִלֽ ּול ִמְׁשַּפ� Aי ְלָחמ� ֶחְצֹרִנ ַחת ַהֽ ן ִמְׁשַּפ� Aֶרץ ְלֶחְצֹר   ֶפ2
ן- ְבֵני Aֶרץ ְלֶחְצֹר ן-ְבֵניגדול, תבנית הטעמים בתפקיד המרמז לביצוע (א) חישוב גימטריה של המלים - קףקטן ז-זקף – ֶפ2 Aֶרץ ְלֶחְצֹר והגי'  ֶפ2

  ,עולה ס"ב ש"ע כמשי"ח 810=  378+  370+  62עולה  

  (=תקע"ו).  576גדול " העולה -קטן זקף- (ב) וכן לחישוב הפרש בין גימטריית המלים ובין גימטרית המלים "זקף 

:  )כד,יז בלק 'במ( עק"ב,י)(כוכב מ דר"ך, עולה רל"ד, דרכ"י 234=  810 -  576ע"ו הפרש מתקה �ב ִמֽ ָּדַר בּכֹוָכ$   ַּיֲעֹק+

�ים ִויַלֵּמ�ד ַּבִּמְׁשָּפ�ט ֲעRָנִוים ַיְדֵר�: כמו )ט,תה' כה( ידר"ך הסברים המרמזים לפעולות המשיח היוצא מבית דוד שהוא מבני  ַּדְרּֽכֹו׃ ֲעָנִו
  פרץ וחצרון
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  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי לעלוי כל

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

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –תשס"א פה, ה- טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת 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 דר֧גאיה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום; קב' שעשו –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  דרשים;סדור שנחלק, השלם והחלק נ – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

סדר,  – ואז֝לאקד֨מא יוצא 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;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

  

ַחת ַהְּבִר  כו,מד: נחספיבמדבר  ה ִמְׁשַּפ� Aי ִלְבִריָע� ַחת ַהִּיְׁשִו י ִמְׁשַּפ� Aה ְלִיְׁשִו ה ִמְׁשַּפ0ַחת0 ַהִּיְמָנ2 �י ָאֵׁשרP ְלִמְׁשְּפֹחָתםQ ְלִיְמָנ+ י׃ְּבֵנ   יִעֽ
י Aה ְלִיְׁשִו ה  גדול, תבנית הטעמים בתפקיד המרמז לביצוע (א) חישוב גימטריה של המלים- קטן זקף-זקף – ַהִּיְמָנ2 יַהִּיְמָנ2 Aוהגי' עולה   ְלִיְׁשִו

עולה ק"י שנ"ו עולה סו"ת, תוס'; באוצר הגי' של הרב ר"י פאלוך זצ"ל נמצאת גימטרית ר"ת מ'אשר ש'מנה ל'חמו  466=  356+  110
  ו'הוא י'תן מ'עדני מ'לך:

  "ו). (=תקע 576גדול " העולה -קטן זקף- (ב) וכן לחישוב הפרש בין גימטריית המלים ובין גימטרית המלים "זקף

כהן צדק, שבט אשר היו משיאים בנותיהם  –, צ"ך, כ"צ (כהן גדול ממשפחת איתמר)ק"י, על"י  110=  576 -  466ש מתקע"ו רהפ
  לכהנים

    

י׃ כו,מה: פינחסבמדבר  ַחת ַהַּמְלִּכיֵאִלֽ ל ִמְׁשַּפ� ְלִּכיֵא2 �י ְלַמ ֶחְבִר� ַחת ַהֽ ֶבר ִמְׁשַּפ� Aה ְלֶח �י ְבִריָע2   ִלְבֵנ
בֶ  Aה ְלֶח ֶבר גדול, תבנית הטעמים בתפקיד המרמז לביצוע (א) חישוב גימטריה של המלים- קטן זקף- זקף – רְבִריָע2 Aה ְלֶח והגי'  ְבִריָע2

  עולה תקכ"ז, באוצר הגי' של הרב ר"י פאלוך זצ"ל נמצאת גימטרית המלים חטי"ם יי"ן שמ"ן 527=  240+  287 עולה 

  (=תקע"ו).  576גדול " העולה -קטן זקף- ימטרית המלים "זקף(ב) וכן לחישוב הפרש בין גימטריית המלים ובין ג

  עולה מ"ט 49 = 576 -  527הפרש מתקע"ו 

ה( ּום ְּבָכֽבֹוד׃  )תהלים קיב,ט(=) פז"ר  287 = ְבִריָע2 ֹו ָּתר� ְרנ+ �ד ַק$ Rְדָקתֹו ֹעֶמ�ֶדת ָלַע ים ִצ ן ָלֶאְביֹוִנ+ Tַת' 'ר׀ ָנ   היינו מקיים מ"ט לפול.  ִּפַּז

ֶסד יִָּבֶנ֑ה֭עֹו רמז לניצוץ הקדוש יִם׀ טעם מלת מלמטה ואז ָלם ֶח֣   החיות מלמעלה.מלמד על השתלשלות שלשלת  ָׁשַמ֓

ן ֱאמּונְָתC֣ ָבֶהֽם: ג),תהלים פט(  יִם׀ ָּתִכ֖ ֶסד יִָּבֶנ֑ה ָׁשַמ֓ ְרִּתי ֭עֹוָלם ֶח֣   ִּכֽי־ָאַמ֗

  

ּוִני ָּבנ�ֹות וַ  בראשית ויצא ל,יג: י ִאְּׁשר� י ִּכ� Aה ְּבָאְׁשִר אֶמר ֵלָא2 �ֹ א ֶאתַוּת ר׃-ִּתְקָר� ֹו ָאֵׁשֽ   ְׁשמ�
י Aה ְּבָאְׁשִר י תבנית הטעמים בתפקיד המרמז לביצוע (א) חישוב גימטריה של המליםגדול, - קטן זקף-זקף – ֵלָא2 Aה ְּבָאְׁשִר    ֵלָא2

  עולה ל"ו + תקי"ג עולה תקמ"ט  549=  513+  36והגי' עולה 

  (=תקע"ו).  576גדול " העולה -קטן זקף- "זקף(ב) וכן לחישוב הפרש בין גימטרית המלים ובין גימטרית המלים 

  עולה ז"כ 27=  576 – 549הפרש מתקע"ו 

י כו,מד: פנחסבמדבר  - סיכום אפשרי ל Aה ְלִיְׁשִו ֶבר כו,מה: פנחסבמדבר ולקרא  ַהִּיְמָנ2 Aה ְלֶח    ְבִריָע2

י .בראשית ויצא ל,יג:31לאה אמנו אמרה  Aה ְּבָאְׁשִר , כגון כעולה ז" 27=  576 – 549 וקע"מת הפרש גדול,- קטן זקף-זקף – ֵלָא2

ישמן ז"ך שהוא הבסיס לשמן המשחה בו הקדשו הכהנים,  Aה ְלִיְׁשִו כהן  –צ"ך, כ"צ  110=  576 -  466ש מתקע"ו רהפ ַהִּיְמָנ2
  צדק,

ֲעַדֵּני (בר' ויחי מט,כ)יעקב אבינו ברך לשבט אשר  ן ַמֽ ּוא ִיֵּת� ֹו ְוה� �ה ַלְחמ� ר ְׁשֵמָנ ֶל:׃ ס -ֵמָאֵׁש�   ֶמֽ
. אפשר כי שבט אשר עולה גי' ראשי תיבות מ'אשר ש'מנה ל'חמו ו'הוא י'תן מ'עדני מ'לך: ומעדני מלך יהיו חטי"ם יי"ן שמ"ן 466

י ֲאָרִז֛  כד),מל"א ה(שילם לחירם מלך צור עבור העצים לבית המקדש ועוד  ה ֲעֵצ֧ ֹ֗ ן ִלְׁשNמ י ִחי֜רֹום נֵֹת֣ ים ָּכל־ַויְִה֨ י ְברֹוִׁש֖   :ֽצֹוֶחפְ ים ַוֲעֵצ֥

ֹֽה־יִ  כה),מל"א ה( ית ּכ ֶמן ָּכִת֑ ר ֶׁש֣ ֹ֖ ים ּכ ֶלת ְלֵבי֔תֹו ְוֶעְׂשִר֥ ֹ֣ ר ִחִּטי֙ם ַמּכ ֹ֤ ֶלף ּכ ם ֶעְׂשִרי֩ם ֶא֨ ן ְלִחיָר֜ ם ָׁשָנ֥ה ְבָׁשָנֽה: פּוְׁשNמֹ֩ה נַָת֨ ה ְלִחיָר֖ ֹ֛ ן ְׁשNמ   ֵּת֧

  ישראל בבריאה.- של התפשטות קדושת ארץ רמז לניצוץ הקדוש

  

ּוא לֹא  ָאִבינּוP ֵמ�ת ַּבִּמְדָּברQ : ג,כזפינחס  ברבמד �ים ַעל-ְוה ה ַהּנֹוָעִד� ֹו: ָהֵעָד+ ' ַּבֲעַדת- ָהָי$ה ְּבת� ַרח-ה�   ֹק�
י  ת ּוָבִנ�ים לֹא-ִּכֽ ֹו ֵמ2 יּו ֽלֹו׃-ְבֶחְטא�   ָה�

 Qֵמ�ת ַּבִּמְדָּבר Pר"ע אומר מקושש עצים היה. ור"ש אומר מן המעפילים היה רש"י ָאִבינּו....  

 Qֵמ�ת ַּבִּמְדָּבר Pצלופחד (קיצור ימיו) (ב) גורע את  ריבת ימיקבתפקיד גריעה מהענין על הענין (א) סיבה ל –זרקא מונח סגול  – ָאִבינּו

יצלופחד מהמערערים השונים על החלטות משה ומלמד כנאמר  ת-ִּכֽ ֹו ֵמ2    ְבֶחְטא�

 Qֵמ�ת ַּבִּמְדָּבר Pן יישהו מענ, מבתפקיד גריעה מהענין על הענין –זרקא מונח סגול  – ָאִבינּו Qֵמ�ת ַּבִּמְדָּבר Pין מיתהיענגורע מה ָאִבינּו.  

גורם  ַּבִּמְדָּברQ עד כדי מה שרבי עקיבא אומר שההימצאות  מאיסת המדברגורעת מהמדבר, כלומר גורמת לאהבת הארץ  בי שמעוןלר
המעפילים (היינו  , ואפשר שבכך הוא שונה משארלקושש עצים, בין אם זה בהקרבה אישית להדגים חומרת עבירת השבת או מסיבה אחרת

  .נגרע מהם) שהם עלו כהתרסה נגד ה'

  שפירש כי צלופחד היה הצד הטוב של קין וזרקא מרמז כי מת בעטיו של נחש. מגלה עמוקות-רב סנדר ארלנגר הי"ו הפניה ל

מים, כי צלופחד מת ענין נחש בזרקא תומך בתפקיד זרקא כמרמזת לענין של תנועה, תנודה. ועוד זרקא סגול בתפקיד של קיצור י –טט 
  יחסית צעיר בשנה ראשונה או שניה ליציאת מצרים.

  

ב ֹמֶׁש�ה ֶאת :ה,פינחס כז ברבמד �י ֽה'׃ פ-ַוַּיְקֵר� ן ִלְפֵנ   ִמְׁשָּפָט�
ב ֹמֶׁש�ה ֶאת ן- ַוַּיְקֵר� �י ֽה' מרכא תביר טפחא – ִמְׁשָּפָט�   קמרכא סלי– ִלְפֵנ

בפסוק  הפשט יה משמע משפט אחד לכולן, כגון נחלה אחת לכולן כמשמע) הפחאטרכא (מ משפטן-משה את(תביר)  ויקרבאם היה כתוב 
ב ֹמֶׁש�ה ֶאת. ומיעוט דבר ממנו" תנה לנו אחזהד' " ן-ַוַּיְקֵר� , קבוצת פרטים שלא על כל אחד חל אותו ענין או מרכא תביר טפחא – ִמְׁשָּפָט�

וכן קבלו חלק אביהן (כפי שקיבלו ע"פ ספר יהושע) ת ואחת לעצמה, דרישת נחלה נפרדת לכל אחהלכה, כאן משה מקריב משפט כל אחת 
  וחלקו עם אחיו בנכסי חפר ואף חלק אחי אביהן. 

  " הנגרם ע"י משה או הקשור למשה, לפני ה'טתנו יש כאן מיעוט כלשהו ב"ילפי ש

   נתעלמה ממנו הלכה וכו' רש"יעל הנגרם מפרש   )א(

ב ע"י משה, אלא שזכו בנות צלפחד ונכתבה על ד"א ראויה היתה פרשה זו להכת רש"יעל הקשור למשה מפרש   )ב(
כלומר, מיעט את משה מלכתוב (כנראה הכוונה מלשמוע ישירות) פרשה זאת מלפני ה'. אולי מביע צער  טטוד"ל. ידן

ודומה לקרא הנני בא אליך בעב הענן בשמות (אור החיים  שלא זכה משה גם בנבואה זאת, במצוה זאת לפני ה'.
  ה שלא ידבר ברמת הנבואה הרגילה אליו אלא ברמה נמוכה שתתאים לבני ישראל.הקב"ה מתנצל לפני מש

  ענין דין, ה' ובית דינו – לפני ה'לפני ה'לפני ה'לפני ה' – כה,לך טו-שלחהרמב"ן במדבר ע"פ   )ג(
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  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי לעלוי כל

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

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –תשס"א פה, ה- טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת 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 דר֧גאיה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום; קב' שעשו –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  דרשים;סדור שנחלק, השלם והחלק נ – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

סדר,  – ואז֝לאקד֨מא יוצא 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;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

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

  כה,י במדבר פינחס 1.3

ד ֶּבן[א]  :ה –,א פינחס כז ברבמד ְבָנה ְּבנ�ֹות ְצָלְפָח+ ת ְמַנֶּׁש�ה ֶבן-ָמִכ�יר ֶּבן-ִּגְלָעד0 ֶּבן-ֵח'ֶפר ֶּבן-ַוִּתְקַר$ ה ְלִמְׁשְּפֹח� יֹוֵס�ף ְוֵא0ֶּלה0 - ְמַנֶּׁש2
ה׃  ה ְוָחְגָל�ה ּוִמְלָּכ�ה ְוִתְרָצֽ יו ַמְחָל�ה ֹנָע2 ֹות ְּבֹנָת2 �י ֹמֶׁש+ [ב] ְׁשמ� ְדָנה ִלְפֵנ ַּתֲעֹמ$ ם ְוָכלַוֽ �י ַהְּנִׂשיִא� ן ְוִלְפֵנ �ר ַהֹּכֵה2 ָהֵעָד�ה -ה ְוִלְפֵני0 ֶאְלָעָז

ֶהל ַתח ֹאֽ ר׃ -ֶּפ� ּוא לֹא[ג] מֹוֵע�ד ֵלאֹמֽ �ים ַעל-ָאִבינּוP ֵמ�ת ַּבִּמְדָּברQ ְוה ה ַהּנֹוָעִד� ֹו: ָהֵעָד+ י-ַּבֲעַדת 'ה� - ָהָי$ה ְּבת� ַרח ִּכֽ ת -ֹק� ֹו ֵמ2 ְבֶחְטא�
יּו ֽלֹו׃ -ּוָבִנ�ים לֹא ע ֵׁשםָל�ָּמה [ד] ָה� ֹו ֵּב�ן ְּתָנה-ִיָּגַר' ין ל� י ֵא� ֹו ִּכ� ֹו: ִמְׁשַּפְחּת2 ינּו׃ -ָאִב0ינּו0 ִמּת� י ָאִבֽ ֹו: ֲאֵח� ה ְּבת� �נּו ֲאֻחָּז2 ב [ה] ָּל ַוַּיְקֵר�
ן ִלְפֵנ�י הֽ -ֹמֶׁש�ה ֶאת   ׃ 'ִמְׁשָּפָט�

ליוצאי מצרים  למאן דאמר ... אור החיים כן מלמדזרקא מונח סגול, בתפקיד מוסיף על הענין מהענין או גורע מהענין. התו – ָאִבינּוP ֵמ�ת ַּבִּמְדָּברQ (ג) 
אמרו מת במדבר הרי שהיה מיוצאי מצרים, ודקדקו גם כן בתיבת במדבר לומר שהיה מכלל אותם שנגזרה עליהם גזירת במדבר יפלו פגריכם (י"ד 

תחזור ליוצאי מצרים וינחילו בניהם נתחלקה הארץ לבאיה הרי גם הוא מודה ש ולמאן דאמרכ"ט) הא למדת שהיה בן עשרים כשיצא ממצרים, 
  ...:ונוגעת הירושה להם בחזרה

ּוא לֹאואמרו ראיה לדבר שמיתת אביהם היתה בשביל שדיבר במשה שהרי  �ה - ְוה ֹו: ָהֵעָד+ וגו' ודרשו ז"ל (ספרי) שכללו בדבריהם עדת ָהָי$ה ְּבת�
   לא חטא הדיבור שהרי כמה כתות של רשע היו ולא נמנה עמהם,מרגלים ועדת קרח ומתלוננים והוא לא היה ביניהם הא למדת שלא היה לו א

ּוא לֹא �קדמא ואזלא, כעין כלל המלמד על כל הקבוצות שנועדו על ה' בטענות שונות ושצלפחד לא היה עמם. פרטי הכלל מרומזים בקצרה  –  ָהָי$ה-ְוה
  בתוכן ובטעמי המקרא: 

ה(א)  ֹו: ָהֵעָד+ , אבל היו עדת מרגלים ועדת קרח ומתלונניםמונה שלוש קבוצות  ספריע"פ  אור החייםועוד, כאן  מונח רביע, בתפקיד של ארבע – ְּבת�

  עשרה נסיונות כמקורות הבאים 

שנסו אבותינו את המקום במדבר ואלו  עשרה נסיונותרבי יהודה אומר הריהו אומר במדבר בערבה וגו', אלו דברים פיסקא א  'ספרי פר(א) 
  שנים במן שנים בשליו אחד בעגל ואחד במדבר פארן במרגלים, הם שנים בים שנים במים

נסו אבותינו את הקדוש ברוך הוא ולא נענשו אלא על לשון הרע עשרה נסיונות  מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק ט (ב)
ון אחד במרה ואחד ברפידים ואחד בחורב ואלו הן. אחד על הים ואחד בתחלת המן ואחד בסוף המן ואחד בשליו הראשון ואחד בשליו האחר

(במקור זה חסר אחד, אבל עם  ואחד במרגלים זה של מרגלים קשה מכלם שנאמר וינסו אותי זה עשר פעמים ולא שמעו בקולי (במדבר י"ד כ"ב).

  ט,כב)  (דב' עקב ובתבערה ובמסה ובקברות התאוהמוסיף באבות דרבי נתן פל"ד ו קרח והמעפילים, ופעור זה עובר עשר)

ים ַעל(ב)  פעמים, אפשר כי התבנית מלמדת כי צלפחד לא היה בקבוצות  12תביר טפחא, תבנית טעמים המופיע בתורה  – 'ה� -ַהּנֹוָעִד�

ַרח- ַּבֲעַדתשעירערו על ה' באופן המאופיין ע"י דוגמת  פועל  'ה� -ַעלבלבד שלכך מרמז טעם אתנח בתפקיד הגבלה.. טעם טפחא במלים  ֹק�

ַרח-ַּבֲעַדתפותח טפח לאפשר את האפיון המוגבל שבדוגמת הכתוב גם בתפקיד    .  ֹק�

  
ובזה נתישבה תמיהת התוס' שהקשו שם בפרק יש נוחלין (ב"ב קיח ב) בדיבור המתחיל ולמאן דאמר לבאי הארץ וכו' שמדברי  ... אור החיים

לו לעצמו בנחלה אלא הנוגע לו בנחלת חפר כשחזרו לו בניו  הגמרא מוכח כי למאן דאמר נתחלקה לבאי הארץ לא נטלו הבנות חלק צלפחד הנוגע
ּוא לֹאאם כן למה הוצרכו הבנות לומר  �ה - ְוה ֹו: ָהֵעָד+ וגו' והלא אפילו בני העדה של המרגלים נטלו בזכות אבי אביהם, ולדרכנו הוצרכו ָהָי$ה ְּבת�

ילומר והוא לא היה וגו' לומר  ת- ִּכֽ ֹו ֵמ2 וץ מדרכינו יש ליישב קושית התוספת שהבנות לא ידעו שלא נקנסו המרגלים וגו' כמו שפירשתי וח ְבֶחְטא�
  ליטול בחזרה בנכסי אביהם וחשבו שפקע מהמרגלים נחלה בארץ כל עיקר לזה הוצרכו לומר והוא לא היה וגו':

י ת- ִּכֽ ֹו ֵמ2   קטן, מונח מרמז על מצב ספק מה היה חטאו של צלפחד. -מונח זקף – ְבֶחְטא�

  (לא בה'). בתפקיד  במשהשלא היה לו אלא חטא הדיבור ספרי, ע"פ  אור החיים

(ראה ספ"ב קלג). רבי עקיבא אומר (ראה שבת צו,ב): מקושש עצים היה, ורבי שמעון  ולא החטיא את אחרים עמו מתמתמתמת לבדו בחטאובחטאובחטאובחטאו רש"י
  אומר (ראה שם צז,א): מן המעפילים היה. 

י וטעם רמב"ן ת-ִּכֽ ֹו ֵמ2 בעונו, שלא זכה ליכנס בארץ; או כדברי רבי יהודה הלוי המשורר ז"ל, שפירש שהוא דבק  במדברבמדברבמדברבמדבר    מתמתמתמת :אמרו - ְבֶחְטא�
יּו ֽלֹו- ּוָבִנ�ים לֹא עם   .  חטאו גרם שמת בלא בנים רלב"ג,  כך וכך כאשר יאמר היום: בעונות אירע ,,,,ָה�
ת   קטן, בתפקיד שתיים, מת בעוונו, ובחטא דבור על משה.-זקף ֵמ2

י ת- ִּכֽ ֹו ֵמ2 אמרו חכמים: מקושש לשם שמים , סע' צלפחד: הרב כיטוב, ספר הפרשיותקטן, מונח מרמז על מצב ביניים, (א) -נח זקףמו – ְבֶחְטא�
נתכוון, הפקיר עצמו למיתה כדי שיראו כל ישראל שהמחלל שבת במיתה ולא יזידון עוד בחילול שבת. הרי שלדעת האומרים: מקושש זה 

חכמינו ז"ל אמרו מקושש לשם שמים נתכוין (תוס' ב"ב  שלח 'קדושת לוי במ. (ב) לאביו שבשמיםצלפחד, גם עוונו לא היה לו אלא לב אחד 
קיט, ב ד"ה אפילו בשם מדרש; תרגום יונתן במדבר טו, לב), שידעו העולם הגם שנגזר עליהם למות במדבר אף על פי כן חייבים לשמור 

על פי כן האיך חילל שבת. אמנם חכמינו ז"ל אמרו (שבת קה, ב) 'מלאכה התורה והמצות, עיין במדרשי חכמינו ז"ל. ולכאורה תמוה אף 
שאינה צריכה לגופה פטור עליה', והנה הכא נמי כיון שלא היה בדעתו לקושש עצים לצרכו, שלא היה צריך כלל, רק נתכוין שיתקדש שם 

  :סקלוהו עבור העולם שלא ידעו מזה, כפשט המדרששמים על ידו, אם כן הוא מלאכה שאינה צריכה לגופה, אם כן לא חילל שבת כלל, רק 

האדמו"ר מקאצק ביאר שהיינו טעמא ש"ויקרב משה את משפטן לפני ד'", שרק הבוחן לבבות, הוא הי' ב ,דף על הדף בבא בתרא קיט(ג) 
קושש את השבת, ובמחשבה של לכן חילל המ... האדמו"ר מליובאוויטש ז"ל ביאר וגו' ... מקושש לשם שמים נתכוין,  - יכול להעיד שצלפחד 

בית דין, שאין לדיין אלא המעשה שנעשה ולא המחשבה, ובזה הוכיח קבל עם ועדה, שעיקר הרצוי והמכוון, הוא בלשם שמים, ואעפ"כ נהרג 
  "מעשה" המצוות, והראי' ש"מחשבתו וכוונתו" לטובה, לא הועילו לו להצילו מגזר דין סקילה שנגזר עליו.

  

ת קטן ירמז שהעידו בו שני עדים בשבת, ועל שקושש בשבת השניה אחרי שנצטוו על -פקיד שתיים, אם היה מקושש אפשר כי זקףקטן, בת-זקף ֵמ2
  שמירתה וזה היה בשנה ראשונה בעשרים ואחד לחדש שני (ספרי זוטא פט"ו)

ל-ְבֵנֽי ַוִּיְהי�ּו,לב טושלח דעת זקנים מבעלי התוספות במדבר   ּיִ  ַּבִּמְדָּב�ר ִיְׂשָרֵא� ּוַוֽ יׁש ְמְצא+ ׁש ִא� ים ְמֹקֵׁש� ת׃ ְּבי�ֹום ֵעִצ� אמרו רבו' ז"ל אלמלי שמרו ישראל  ַהַּׁשָּבֽ
שבת שניה לא שלטה בהן כל אומה ולשון ומנא להו שזה היה בשבת שניה מדכתיב ויהיו וימצאו דתכף להויה שנצטוו במצות שבת מצאו מקושש. 

ים ְמֹקֵׁש�ׁשומנא לן דמקושש זה צלפחד מדכתי'  ת ְּבי�ֹום ֵעִצ� ים(דביו"ם ב' ב' ב' ב' עם  עצי"םעצי"םעצי"םעצי"ם ַהַּׁשָּבֽ ולמה  )212(עולה בגימטריא צלפחד  )212=  ּבְ  ֵעִצ�
נסמכה פרשת מקושש לפרשת ציצית לפי שבשעה שחלל המקושש את השבת אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא רבון העולמים כתוב בתפילין למען 

ולא חלל את השבת אמר הקדוש ברוך הוא הריני קובע ומצוה להם מצוה  תהיה תורת ה' בפיך וצוית שלא לנשאם בשבת היה זה נושאן היה נזכר
  :אחת שעל ידה יהיו נזכרין מן המצות כמו במצות תפילין ותהיה נוהגת בשבת וזו היא מצות ציצית

  

ם ְוָכל[ב]  �י ַהְּנִׂשיִא� ן ְוִלְפֵנ �ר ַהֹּכֵה2 ה ְוִלְפֵני0 ֶאְלָעָז �י ֹמֶׁש+ ְדָנה ִלְפֵנ ַּתֲעֹמ$ ֶהלָהֵעָד�ה ֶּפ� -ַוֽ ר׃-ַתח ֹאֽ   מֹוֵע�ד ֵלאֹמֽ

ר נוטריקון "לאו אמור" הנועד ללמד לאו כלשהו בכתוב שאחריו, טעם סלוק מגביל משהו זה. אפשר כי זה יוסבר ע"פ ראב"ע  – ֵלאֹמֽ
נחלה בארץ כל עיקר לזה הוצרכו לומר והוא לא (ראב"ע מהנועדים על ה') חשבו שפקע מהמרגלים ואור החיים שבנות צלפחד 

ר) כז,ב(- , אז ה וגו'היה  שלהן בא ללמד שצלפחד אביהן לא ערער אי פעם על ה' ולכן הוא או בנותיו לא צריכים להיכלל  ֵלאֹמֽ
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  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי לעלוי כל

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

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –תשס"א פה, ה- טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת 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 דר֧גאיה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום; קב' שעשו –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  דרשים;סדור שנחלק, השלם והחלק נ – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

סדר,  – ואז֝לאקד֨מא יוצא 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;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

מדרכינו יש ליישב קושית התוספת בשלילת נחלה בארץ, כי זה אמור להיות מוגבל רק למערערים על ה'. וזה מה שהסביר אור החיים 
. המרגלים אבדו חלקם כיוצאי מצרים אבל בניהם קבלו נחלה ליטול בחזרה בנכסי אביהם המרגלים שלא נקנסושהבנות לא ידעו 

  בותיהם.מסַ 

  

יּו ֽלֹו׃-ּוָבִנ�ים לֹא . ולא אמרו אין לו, יתבאר על דרך אומרם בני בנים הרי הם כבנים, והעלו בגמרא (יבמות סב ב) שהוא הדין בני ָה�
יּו ֽלֹו-לֹאהבנות, לזה אמרו    ה שיהיה לו והם אשר ילדו בנותיו שהם נקראים גם כן בניו:כבר אבל יש תקו ָה�

ֹו ֵּב�ן )כז,ד( ר' יוסף בכור שור ין ל� י ֵא� ֹו (, לא דברנו, אלא אפילו בת הבן (אתנח, מגביל כהמשך) ֵּב�ןשאם היה לו  – ִּכ� ין ל� מרכא  -ֵא�

יות שהן דודות של אותה בת וזה מרומז בטעם תביר במלת טפחא, יתור לרבות בת חיה של בן מת, לירושה לפני אחיו ובוודאי שלילת ירושה מבנ   .)ִּכ�

ע  [ד]  Xָל�ָּמה ִיָּגַר' X: ִמְׁשַּפְחּת2 0 ִמּת� ינּו � ג' חלקים. פירוש על פי מה שאמרו במשנה בפרק יש נוחלין (ב"ב קטז) וזה לשונם בנות צלפחד נטלו ֵׁשם־ָאִב
ע  [ד]כור וכו' עד כאן, והוא אומרו בנחלה חלק אביהם וחלקו עם אחיו בנכסי חפר ושהיה ב ה וגו' כנגד חלק צלפחד, ָל�ָּמה ִיָּגַר' �נּו ֲאֻחָּז2 ְּתָנה־ָּל

ינּו׃ י ָאִבֽ X: ֲאֵח� פירוש חלק צלפחד שנוגע לו תוך אחיו בנכסי חפר שהיה מיוצאי מצרים וחלק הבכורה כלול הוא במאמר בתוך אחי וגו', ודרך ְּבת�
ארץ נתחלקה ליוצאי מצרים אבל למאן דאמר לבאיה נתחלקה לא נטלו חלקו של צלפחד עצמו, ויתבאר הכתוב בדרך זה אינו אלא למאן דאמר שה

אחר, על דרך מה שאמרו שם דף קי"ח וזה לשונם אמר ליה רב פפא לאביי בשלמא למאן דאמר ליוצאי מצרים נתחלקה וכו' היינו דכתיב חבלי 
אלא למאן  ו פירוש אחד חלק צלפחד, ב' חלקו בחפר, ג' בכורתו פי שנים, ד' חלקו בירושת אחיו,וד' דידהמנשה עשרה שיתא דשיתא בתי אבות 

אמר לבאי הארץ וכו' ומתרץ תרי אחי אבא הוו ליה עד כאן, מעתה אפילו לסברת מאן דאמר לבאיה נתחלקה נטלו הבנות ב' ירושות ירושת צלפחד 
מה יגרע וגו' כנגד ירושת חפר שנוגעת לצלפחד בחזרה, תנה לנו וגו' כנגד ירושת האחים שמתו דאביו פי שנים וירושת ב' אחיו שמתו, לזה אמרו ל

  שנוגעת לצלפחד גם כן מצד החזרה:
ֲעַבְרָּת� אֶ  [ז] X: ֲאֵח�י ֲאִביֶה�ם ְוַהֽ ה ְּבת� �ת ַנֲֽחָל2 ן ִּתֵּת'ן ָלֶהם0 ֲאֻחַּז �ְבֹרתQ ָנֹת ן ְּבנ�Xת ְצָלְפָחדT ֹּדֽ ן׃ת־ַנֲֽחַל�ת ֵּכ+ ן ָלֶהֽ   ֲאִביֶה�

ן [ז]   דרך (א) אור החייםרביע, ארבעה חלקים כפי'  – ֵּכ+

, ויתבאר הכתוב בדרך אחר, על דרך מה שאמרו שם דף קי"ח וזה לשונם אמר ליה רב פפא לאביי בשלמא למאן דאמר ליוצאי מצרים נתחלקה וכו' 
ש אחד חלק צלפחד, ב' חלקו בחפר, ג' בכורתו פי שנים, ד' חלקו בירושת וד' דידהו פירוהיינו דכתיב חבלי מנשה עשרה שיתא דשיתא בתי אבות 

  אלא למאן אמר לבאי הארץ וכו' ומתרץ תרי אחי אבא הוו ליה עד כאן,  אחיו,
 (כי היה בכור)מעתה אפילו לסברת מאן דאמר לבאיה נתחלקה נטלו הבנות ב' ירושות ירושת צלפחד דאביו פי שנים  דרך (ב) אור החייםכפי' 

, לזה אמרו  (כי לא היו להם ילדים) (צלפחד ושני אחים, מחלקים ירושת חפר לארבעה חלקים, שתיים נטל צלפחד כבכור, ושתיים נטל מאחיו) וירושת ב' אחיו שמתו
  רה:למה יגרע וגו' כנגד ירושת חפר שנוגעת לצלפחד בחזרה, תנה לנו וגו' כנגד ירושת האחים שמתו שנוגעת לצלפחד גם כן מצד החז

  

ן ָלֶהם0  ),זכז ' פי'במ(דתניא: ב ,בבלי בבא בתרא קיח ן ִּתֵּת' �X: ֲאֵח�י ֲאִביֶה�םזו נחלת אביהן,  - ָנֹת ֲעַבְרָּת� זו נחלת אבי אביהן,  - ְּבת� ְוַהֽ
ן ן ָלֶהֽ ןָנֹת� זו חלק בכורה; רבי אליעזר בן יעקב אומר: אף חלק אחי אביהם נטלו, שנאמר:  -  ֶאת־ַנֲֽחַל�ת ֲאִביֶה� . ולמ"ד: תרי אחי ן ִּתֵּת'
ה  - דאבא הוה להו, ההוא מ �ת ַנֲֽחָל2 נפקא. וא"ל רב פפא לאביי: קרא מאי קא חשיב? אי טפלים קא חשיב, טובא הוו! אי בתי ֲאֻחַּז

  אבות קחשיב, שיתא הוו!

X: ֲאֵח�י ֲאִביֶה�ם חפר (סבא הבנות) אבי צלפחד, ואין ללמוד  למ"ד שנתחלקה הארץ ליוצאי מצרים, זה חלק זו נחלת אבי אביהן, -  ְּבת�
  מכאן לחלק צלפחד

ן ָלֶהם0  ן ִּתֵּת' � רבי אליעזר בן יעקב טעם קדמא מרמז לאביהן הקודם להן. ומכך נגיע לחלק אחי אביהן כנדרש ע"י זו נחלת אביהן, - ָנֹת

ןאומר: אף חלק אחי אביהם נטלו, שנאמר:  (כנדרש מהמלים) ן ִּתֵּת' �  .ָנֹת

חלקים של שני אחי  2(תנא זה גם סובר שהארץ התחלקה רק לבאים אליה ולכן גורע חלק חפר הסבא ומוסיף  תרי אחי דאבא הוה להוולמ"ד: 

ה  - , ההוא מצלפחד שמתו) �ת ַנֲֽחָל2 ה נפקא.ֲאֻחַּז   קטן, בתפקיד שני אחים לצלפחד- זקף – ַנֲֽחָל2

�ת מתו בלי ילדים, חזרה נחלתם אצל חפר אביהם המת, נתחלקה בין האחים החיים מונח, רמז למצב ביניים שהאחים קבלו חלקם ו – ֲאֻחַּז
או ילדיהם, מכך קבלו בנות צלפחד שתי נחלות קטנות. מחלק צלפחד הבכור קבלו שתי נחלות גדולות. אפשר כי לכך מרמזת התבנית של 

ְבֹרתQ הכתוב   גורע מהענין על הענין, הורישו להם חלקים לא שווים ואותם חלקו מונח זרקא סגול, כעין מוסיף ו/או  – ְּבנ�Xת ְצָלְפָחדT ֹּדֽ
  ביניהם.

  

ֹו ְוָיַר�ׁש ֹאָת�ּה-ּוְנַתֶּת�ם ֶאת  ֵא�ין ַאִחיםP ְלָאִביוQ -ְוִאם :יא,פנחס כז ברבמד ב ֵאָל�יו ִמִּמְׁשַּפְחּת� ֹו ַהָּקֹר� Kֹו ִלְׁשֵאר   ַנֲחָלת+
ט ַּכֲאֶׁש�   ת ִמְׁשָּפ2 0 ְלֻחַּק� 'י ִיְׂשָרֵאל ה ִלְבֵנ ְיָת$ �' ֶאתְוָה ה׃ פ-ר ִצָּו�ה ה�   ֹמֶׁשֽ

  מוסיף דבר על אביו מענין אביו.  –זרקא סגול מונח  -ֵא�ין ַאִחיםP ְלָאִביוQ -ְוִאם

 הרי הוא יורש בקבר שאינו קיים ,שאם היה האב קיים היה יורש עכשו תוס'ע''פ  - ואחין מן האב...  ב''ב פרק שמיני יש נוחלין
אחין מן האב אף על פי שאין ודאין כמו אחין ...  ת ולאחיו של אב אם אין בנים אחרים לאבלהנחיל לשאר בניו הקיימים שהם אחי המ

  מן האם ...
  האב קודם לאחין של המת ולא לבנים ובנות גמרא
אבל השתא דכתב אחי אביו על כרחך לא  ותירץ ריב''ם דכתביה אשמועינן דקראי שלא כסדרן כתיבי, דאי לא כתב אחי אביו הוי אמינא דכסדרן כתיבי ואחי המת קודמין לאב, 'תוס

וי''ל דאי לא כתב אחין ה''א שהאב קודם לבת דאית לן לאקדומי אב לחד ' ... לאחין דלהקדימו לאחי האב לא איצטריך כדאמרינן לקמן וגו )לאב - טט(נכתב שארו אלא להקדימו 

  ..מהנך דכתיבי בהדיא בקרא

מוסיף דבר על אביו מענין אביו. אב חי ומוסיף עליו אב מת, ואם לאב המת אין בנים  –זרקא סגול  -  ֵא�ין ַאִחיםP ְלָאִביוQ -ְוִאםסיכום  - טט 
  וכך חוזר שוב בני הסבא, אחי הסבא, סבא רבא וכדומה )היינו סבו של הבן שנפטר(ואין אחים מוסיפין לענין האב את אביו 

אב יורש אותם אפילו בקברו ומכח ירושה זאת מנחיל לבנים קיימים ילדים יורשים, ה שירשו או אמורים לרשת נפטרו ללאבת  ואאם בן 
   אחרים ואם אין בנים, לאחיו מאב. כתיבת אחים לאביו מכריח

  א' שהאב קודם לאחי המת

  ב' שהאב רק אחרי בת לבנו

  של האב אחיוד' להנחיל לאו  )אחי המת(ו ג' שהאב יורש בקבר להנחיל לבני

  חוזר חלילה לעוד מדרגות לאחור בדורות.לאבי אביו ואז הבנים או האחים וכך  הולכיםלאב ' שאם אין גם אחים ה

ֹו -ּוְנַתֶּת�ם ֶאתדרשה זאת של חמישה לימודים רמוזה בטעמי הקרא    מונח רביע, לפחות ארבע נקודות לימוד, כאן חמש. -  ַנֲחָלת+
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  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי לעלוי כל

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

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –תשס"א פה, ה- טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת 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 דר֧גאיה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום; קב' שעשו –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  דרשים;סדור שנחלק, השלם והחלק נ – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

סדר,  – ואז֝לאקד֨מא יוצא 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;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

ר ּוְׁשלִ  פינחס כח,יד: במדבר ה ַלָּפ$ �] ִיְהֶי י ַהִהין ם ֲחִצ� � ִין ְוִנְסֵּכיֶה+ ין ַלֶּכ�ֶבׂש ָי ת ַהִה� ִיל ּוְרִביִע� ין ָלַא+ ת ַהִה� Lיִׁש  
י ַהָּׁשָנֽה׃  ֹו ְלָחְדֵׁש� ֶדׁש0 ְּבָחְדׁש2 �ֹ�את ֹעַל�ת ֹח   ז

 [ י ַהִהין ם ֲחִצ� אמר רב יהודה  ב,בבלי סנהדרין לח- ר"ת ו' ח' ה' עולה חו"ה, ס"ת מ' י' ן' עולה מי"ן, סה"כ חו"ה מי"ן, רמז ל – ְוִנְסֵּכיֶה+
   ,הראשון מין היההראשון מין היההראשון מין היההראשון מין היהאדם אדם אדם אדם אמר רב: 

ִיל ין ָלַא+ ת ַהִה� Lאותיות ראשונות: ו' ה' ל' , אותיות שניות: ש' ה' א'. סיכום: לו"ה אש"ה – ּוְׁשִליִׁש  

ִילובזה עוד קשר לתבנית הטעמים של  ין ָלַא+ ת ַהִה� Lדרגא מונח רביע, תיקון לקילקול היצר הרע.  – ּוְׁשִליִׁש  

ר ּוְׁשִליִׁשLת ה ַלָּפ$ �� ִין' עולה לו"י ר"ת י' ל' ו – ִיְהֶי ין ַלֶּכ�ֶבׂש ָי ת ַהִה� ִיל ּוְרִביִע� ין ָלַא+   ר"ת ה' ל' ו' ה' ל' י' עולה הללוי"ה – ַהִה�

ִיל ין ָלַא+ ת ַהִה� Lזנות ויין ) יא,הושע ד(, היין גורם ליצר רע וכגון הנאמר בסוטה שהיא השקתה בועלה ביין, וכגון דרגא מונח רביע -  ּוְׁשִליִׁש
  הנסכים לכפר על עבירות הנעשות בגלל היין. . בא יין ותירוש יקח לב

ם ּוְבָראֵׁשי0  ),יאכח 'פי 'במ( ִיל וגו'  ָחְדֵׁשיֶכ2 ין ָלַא+ ת ַהִה� Lתבנית תיקון בראש חדש הבאה לבקשה כביכול של דרגא מונח רביע - ּוְׁשִליִׁש ,

  שני מלכים לשמש בכתר אחד,  שלא יכולים , על שהקטנתי את הלבנה בעקבות מאמרה בשעיר של ראש חדשהקב"ה הביאו עלי כפרה 

, מפורש כי שנוי זה מצווי ה' הומשך במאמר עץ עשה פרי -  במקום עץ פרי עשה פריבבראשית א,יא הארץ שינתה מצווי ה' והוציאה 

הלבנה שהביא לשינוי בבריאה. שתי מרידות בבריאה המביאות להסתר שמאפשר ליצר הרע להופיע באדם. יין ראש חדש מכפר על יין 
כדריש לקיש דאמר ר"ל מרידה בה' כתוצאה משתיית יין, ...  ב,בבלי סנהדרין נב- ול לגרום הרהור עבירה ו/או עבירה באדם כנדרש בהעל

�י ִׁשֵּנֽימֹו׃ )לה,טז 'תה( מאי דכתיב ק ָעַל ֹוג ָחֹר� �י ָמע� Rַחְנֵפי ַלֲעֵג בשביל חנופה שהחניפו לקרח על עסקי לגימה חרק עליהן שר של  ְּב
  כו'ו גיהנם שניו

 

הרהור יצחק אבינו על אברהם אבינו בויכוח ביניהם האם העולם עומד  מאור ושמש בראשית וירא כבהאיל בא כנגד יצחק אבינו. ראה 
  א, גרם לצווי להעלותו לעולה לכפר על כך.על חסד כדעת א"א או על גבורה כדעת יצ"

  

קש להביא כביכול כפרה עליו על ששינה ממעשי בראשית, בדיון להסבר מדוע הקב"ה מב בבלי בכורות יז-? כדיון בבבלי חולין סראה 
  כח,טו:  פינחסבמדבר  - מדוע אין קרבנות מבהמת נדמה וגם מבת או בת נדמה שחזרו לקו המין ללא סטיה. בהקשר ל

  

שאיתא  ורע)(עץ הדעת טוב והנה שלשת האבות תקנו החטא של אדה"ר באכילת עץ הדטו"ר , בר' ויחי, שנת תרע"ה ... שם משמואל
, והיינו משום שהאבות (עבודה זרה, גלוי עריות, שפיכות דמים) בו ע"ז וג"ע ושפ"ד (מעורבות)שהיו פתוכות  (בספרים הקדושים)בספה"ק 

היו נקיים לגמרי משום שמץ דבר של שלש אלה ואביזרייהו ע"כ הי' כחם יפה לתקן את שלש אלה. אברהם אפי' בדידי' לא הוה 
בכחו לתקן החטא של ג"ע שהי' פתוך בחטא עץ הדטו"ר. ויצחק מסר עצמו לקרבן לה' הי' כחו יפה לתקן חטא ע"ז. מסתכל, ע"כ הי' 

ויעקב איש תם יושב אוהלים ובזוה"ק שחיבר עלמא עלאה ועלמא תתאה, הי' כחו יפה לתקן חטא שפ"ד שהוא ענין פירוד בין נפש 
  .אדם שמן העליונים להגוף שמן התחתונים

 (עץ הדעת טוב ורע)והנה שלשת האבות תקנו החטא של אדה"ר באכילת עץ הדטו"ר , בר' ויחי, שנת תרע"ה, ... מואלשם משע"פ 
האיל בא כנגד , (עבודה זרה, גלוי עריות, שפיכות דמים) בו ע"ז וג"ע ושפ"ד (מעורבות)שהיו פתוכות  (בספרים הקדושים)שאיתא בספה"ק 

ִילבחטא אדה"ר.אפשר כי התבנית דרגא מונח רביע מטעימה  יצחק אבינו, שמסר עצמו לתקן חלק ע"ז ין ָלַא+ ת ַהִה� Lכפרט מרכזי  ּוְׁשִליִׁש
  המקשר בין שלושה התיקונים.

צ"צ לכ"ק אדמו"ר הצמח צדק אות יו"ד  ספר הליקוטים דא"ח - מוסבר בכ, האדמו"ר שניאור זלמן מלאדי, ליקוטי תורה - אוצר החכמה 
  ע' תשת

   וכו' יןיןיןיןע"ג המזבח במדה חצי ההע"ג המזבח במדה חצי ההע"ג המזבח במדה חצי ההע"ג המזבח במדה חצי ההעם למה היו מנסכים עם למה היו מנסכים עם למה היו מנסכים עם למה היו מנסכים טטטטהההה
עד"מ כששותין מעט יין משמח הלב אבל ריבוי היין מבלבל המוח ולכן  ...כו'  )מדה ושעור(ולעיל מיני' לקרבנות נתתי סיקוסים ... 

ִיל היו מנסכים ע"ג המזבח במדה  ין ָלַא+ ת ַהִה� Lר ּוְׁשִליִׁש ה ַלָּפ$ �] ִיְהֶי ין ַלֶּכ� ֲחִצ�י ַהִהין ת ַהִה� � ִיןּוְרִביִע� והיין  כותכי מזבח הוא בחי' מל ֶבׂש ָי
שסחט אשכול ענבים וגם חטא נח וישכר  חטא אדה"רולכן הי'  (דינין מתעוררין)הוא המשכת הבינה וצ"ל במדה כי בינה דינין מתערין 

לבד בבחי' פנימיות שמזה נמשך וירא חם כו' אלא צ"ל במדה כדי לשמח הלב ב (שניהם שלא בזמן ולא בשיעור המעט)ויתגל בתוך אהלה 
כדי לעורר הכתר היינו העטרה שעטרה לו אמו בינה יין שהוא תענוג העליון שנתעורר ע"י שמחה של מצוה אבל אחר שהתעורר הכתר 

  העיקר הוא להמשיך מוחין דאבא כו' וזהו ויין ישמח בשביל להצהיל פנים משמן עכ"ל 
        מהריבוי נמשך יניקה לחיצונים מהריבוי נמשך יניקה לחיצונים מהריבוי נמשך יניקה לחיצונים מהריבוי נמשך יניקה לחיצונים 

קוסים כי מהריבוי נמשך יניקה לחיצונים כי היין משמח אלקים ויש ק"ך צירופי אלקים ומ"ח צירופים וזהו לקרבנות נתתי סי
האחרונים זהו ענין ח"ם היינו שמהם יונקים הקליפות וזהו שמזה נמשך וירא חם כו' ובגשמיות חם חמימות התאווה שנולד ונמשך 

   ו'מרבוי היין כמ"ש ברבות שם פי"ב הנ"ל כי יתן בכוס עינו כ

  (א) תבנית הפסוק כעין כלל מלמד מסוג בנין אב, מנסכי קרבן צבור בראש חדש לימוד לנסכי קרבנות צבור בכל יום , בשבת, ביום טוב. 

ִיל(ב)  ין ָלַא+ ת ַהִה� Lכנגד אילו של יצחק, שהוא תיקון לחלק עבודה זרה בחטא אדה"ר.ּוְׁשִליִׁש ,  

ִיל  (ג) ין ָלַא+ ת ַהִה� Lים מציינת כעין פרט מרכזי בענין, כי ע"ז היא תוצאה של שיכרון האדם המביאו להרגשת יש תבנית הטעמּוְׁשִליִׁש
הנפרד ואינו מתבטל לבורא. לכן הוא שורש לגלוי עריות ושפיכות דמים ושאר עבירות. העקידה הייתה בהר המוריה שלא עבדו עליו ע"ז, 

  דבר המאפשר תיקון, חיבור והתבטלות לבורא.

מי מכפר על חלק היום שהתקלקל בחטא אדה"ר. בכל יום זה כבש תמיד, כבש כנגד יעקב אבינו, תיקון שפיכות דמים, (ד) קרבן צבור יו
  היינו שכבת זרע, המצויה בכל יום בגלל מצוות פריה ורביה שבה רוב הזרע נשחת.

ים היא משבת לשבת, ולאו דווקא (ה) קרבן צבור מוסף שבת, שני כבשים מכפר על חלק השבוע בחטא אדה"ר, וחלק היום, שעונת רב
  לפריה ורביה.

(ו) קרבן צבור מוסף ראש חדש, מכפר על חלק החדש בחטא אדה"ר, וחלק היום, ועל המועדות הנקבעים ע"פ ראשי חדשים, לכן יש בו 
פה, תיקון יעקב אבינו שני פרים, איל וכבשים. תיקון אברהם אבינו לגלוי עריות לכל התקופה, תיקון יצחק אבינו לעבודה זרה לכל התקו

  לשפיכות דמים לכל התקופה. ויש בזה קצת דמיון לתיקון ע"י השעירים והציץ בכל יום טוב הנקבע ע"פ ראשי חדשים. 

(ז) קרבנות צבור מוספי יום טוב, ושלמי צבור בשבועות, כפרות על יין שלא במדה שעל ידו מגבירים השמחה וההתקרבות לבורא הקרוב 
  בזמני המועדות. אל ישראל והעולם
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  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי לעלוי כל

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

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –תשס"א פה, ה- טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת 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 דר֧גאיה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום; קב' שעשו –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  דרשים;סדור שנחלק, השלם והחלק נ – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

סדר,  – ואז֝לאקד֨מא יוצא 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;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

  במדבר פינחס כה,י 1.4

�ת עֹוָל�ם :יג,פינחס כה במדבר ית ְּכֻהַּנ יו ְּבִר� ֹו ַאֲחָר2 ר ַעל  ְוָה'ְיָתה ּלֹו0 ּוְלַזְרע� יו ַוְיַכֵּפ� א[ָה2 ַחת ֲאֶׁש'ר ִקֵּנא0 ֵלֽ ל׃-ַּת+ �י ִיְׂשָרֵאֽ   ְּבֵנ
יו ְּבִר� ...  ספרי במדבר פרשת בלק פיסקא קלא ֹו ַאֲחָר2 �ת עֹוָל�םְוָה'ְיָתה ּלֹו0 ּוְלַזְרע� , אלו עשרים וארבע מתנות כהונה שניתנו ית ְּכֻהַּנ

יולהם לכהנים:  א[ָה2 ַחת ֲאֶׁש'ר ִקֵּנא0 ֵלֽ ר ַעל, תחת אשר הערה למות נפשו (ישעיה נג יב): ַּת+ ל-ַוְיַכֵּפ� �י ִיְׂשָרֵאֽ , לכפר לא נאמר כאן ְּבֵנ
ר ַעלאלא  ל-ַוְיַכֵּפ� �י ִיְׂשָרֵאֽ   ר עד שיחיו המתים (סליק פיסקא).שעד עכשיו לא זז אלא עומד ומכפ ְּבֵנ

יו ֹו ַאֲחָר2 קטן מלמד על שני לימודים. מהפך פשטא מלמד שלפחות אחד מן - קטן, זקף- מהפך פשטא מונח זקף – ְוָה'ְיָתה ּלֹו0 ּוְלַזְרע�
  הלימודים האלו יוצא מפשט הכתוב. מונח מלמד על מצב ספק בלפחות אחת מלימודים.

פון: משל, לעומד ומקריב על גבי המזבח ונודע שהוא בן גרושה או בן חלוצה, שעבודתו כשירה! אמר רבי טר...  ב,בבלי קידושין סו
  אמר רבי עקיבא: משל, לעומד ומקריב ע"ג המזבח ונודע שהוא בעל מום, שעבודתו פסולה!

יו )יג,כה פי'במ' (ובן גרושה ובן חלוצה דעבודתו כשירה מנלן? אמר רב יהודה אמר שמואל, דאמר קרא: ...   ֹו ַאֲחָר2 , ְוָה'ְיָתה ּלֹו0 ּוְלַזְרע�
R  )לג,יא וזאת דב'(בין זרע כשר ובין זרע פסול. אבוה דשמואל אמר, מהכא:  ה 'ה֙  ָּבֵר֤ יו ִּתְרֶצ֑ ַעל יָָד֖ ֹ֥ ֵחי֔לֹו (דומה למלת , אפילו חולין ֵחי֔לֹו ּופ

ן-ֶאל ּוָבאתָ֙  )כו,ג תבואב' ד(שבו תרצה. רבי ינאי אמר, מהכא:  כעין לשון נופל על לשון) ר ַהּכֵֹה֔ ים יְִהֶי֖ה ֲאֶׁש֥ ם ַּבּיִָמ֣ , וכי תעלה על דעתך  ָהֵה֑
שאדם הולך אצל כהן שלא היה בימיו? אלא, זה כשר ונתחלל. בעל מום דעבודתו פסולה מנלן? אמר רב יהודה אמר שמואל, דאמר 

ן ֛לֹו ֶאת )יב,כה פי'במ' (קרא:  י נֵֹת֥ י ָׁשֽלֹום׃-ִהנְנִ֨   .והא שלום כתיב! אמר רב נחמן: וי"ו דשלום קטיעה היאכשהוא חסר. , כשהוא שלם ולא ְּבִריִת֖

  .כשירה לקמן יליף לה (ככהן) שעבד כבר - שעבודתו  (בן גרושה או בן חלוצה) ב,בבלי קידושין סו רש"י
  שעבד כבר פסולה ואפילו היה שוגג לקמן יליף לה. -בעל מום שעבודתו  (כהן)

  חללין שבו חללין שבשבט לוי דקרא בשבט לוי כתיב. - שבו  נופל על לשון)כעין לשון ֵחי֔לֹו (דומה למלת חולין 
R  )כג,כא אמר'' וי(אם עבד בשוגג דאילו במזיד כתיב  -בעל מום דעבודתו פסולה מנלן  (כהן)ו ֶכת-ֶאל ַא֣ ֹ֝ א N֣א ַהָּפר ֹ֗ -ֶאת יְַחֵּלל֙  ְוN֤א וגו' יָב

י יו )יג,כה פי'במ' (- ה מהאי קרא דאלא עבד בלא ידיעה מנלן דלא מכשרינן לי ִמְקָּדַׁש֔ ֹו ַאֲחָר2   .ְוָה'ְיָתה ּלֹו0 ּוְלַזְרע�
ן ֛לֹו  )יב,כה פי'במ' ( י נֵֹת֥   .כתיב אלמא בשלימים הוא דאכשרְוָה'ְיָתה ּלֹו0  )יג,כה פי'במ' (לעיל  -ִהנְנִ֨

יונעיין בתבנית הטעמים של הקרא  ֹו ַאֲחָר2   ן, קט- מהפך פשטא מונח זקף – ְוָה'ְיָתה ּלֹו0 ּוְלַזְרע�

ן ֛לֹו ]ב, בבלי קידושין סו[רש"י פשט הפסוק הוא כפ'  י נֵֹת֥   .כתיב אלמא בשלימים הוא דאכשר )יג ,כה( ְוָה'ְיָתה ּלֹו0 לעיל  -  )יב ,כה( ִהנְנִ֨

קטן מלמד על שני לימודים: מהפך פשטא - לפי השיטה המציעה נקודות קשר בין טעמי המקרא לתורה שבע"פ, מוצע לומר כי זקף
  אחד מן הלימודים האלו יוצא מפשט הכתוב.  מלמד שלפחות

...  כבר כשירה (ככהן) שעבד -שעבודתו  (בן גרושה או בן חלוצה)  ]ב, בבלי קידושין סו[רש"י (א) לימוד היוצא מפשט המקרא כפ' 

  .לוי דקרא בשבט לוי כתיבחללין שבשבט  (בן גרושה או בן חלוצה) חללין שבו - שבו  כעין לשון נופל על לשון)ֵחי֔לֹו (דומה למלת חולין 

(ב) לימוד היוצא מפשט המקרא. איסור עבודת בעל מום נלמדת מפסוק מפורש במקום אחר. לאור הפירוש הבא של רש"י יש לומר 

שהנלמד ממקום אחר הוא על עבודת בעל מום עם ידיעת המום. ופ' רש"י על פסילת עבודת כהן בעל מום ללא ידיעה נתמכת בטעם 
בבלי [רש"י מונח במקום זה עשוי ללמד על מצב ביניים כאן כהן שעבד בשוגג ללא ידיעת המום או האיסור כפ'  - זְַר֣עֹוּולְ מונח במלת 

ְוָה'ְיָתה ּלֹו0  - ד בלא ידיעה מנלן דלא מכשרינן ליה מהאי קרא...  אם עבד בשוגג -ובעל מום דעבודתו פסולה מנלן  ]ב, קידושין סו
יו ֹו ַאֲחָר2   )יג ,כה( ּוְלַזְרע�

�ת עֹוָל�ם ית ְּכֻהַּנ דורשי רשומות אומרין כנגד ארבעה ועשרים אלף שנפלו במעשה זמרי  תורה שלמה [קיח] מדרש הגדול – ְּבִר�
וקנתרוהו עליהן, זכה וניתן לו ארבעה ועשרים מתנות כהונה בכלל ופרט וברית מלח, וכל המקיימן כאלו קיים כלל ופרט וברית מלח, 

  .על כלל ופרט וברית מלחוכל העובר עליהן כאילו עבר 

   )יח,יט קרח 'במד(- מאמר המדרש הגדול בא ללמד שהברית וכ"ד מתנות כהונה שניתנו לאהרן ולבניו בכלל ופרט וברית מלח כנאמר לאהרן ב

ל׀  )יח,יט קרח 'במד(ניתנו  לפינחס ולזרעו בעקבות הכפרה שכפר פינחס על ישראל באותם התחייבויות מה' בכלל ופרט וברית מלח.  ֹ֣ ּכ
ימּו ְבֵנֽי ר יִָר֥ ים ֲאֶׁש֨ ת ַהֳּקָדִׁש֗ ֹ֣ יC ִאְּתC֖ ְלָחק 'יְִׂשָרֵא֘ל ַלֽה֒ - ְּתרּומ ִּתֽי ְלC֗ ּוְלָבֶנ֧יC ְוִלְבנֶֹת֛ ַלח עֹוָל֥ם ִהו֙א ִלְפֵנ֣י ה֔ - נַָת֣   ְלC֖ ּוְלזְַרֲעC֥ ִאָּתRֽ׃ 'עֹוָל֑ם ְּבִרי֩ת ֶמ֨

ים  )יח,יט קרח 'במד( רש"י ת ַהֳּקָדִׁש֗ ֹ֣ ל׀ ְּתרּומ ֹ֣  ))יטיח, קרח 'במד( (זהוכללה בסוף  ))ז,חיח, קרח 'במד( (זהבתה של פרשה זו כללה בתחלה מחי - ּכ
ַלח עֹוָל֥ם. )חי - ט יח, קרח 'במד( ופרט באמצע (ראה ספ"ב קיח) כרת ברית עם אהרן בדבר הבריא ומתקיים ומבריא את אחרים  -  ְּבִרי֩ת ֶמ֨

ַלח עֹוָל֥ם (ראה שם).   . מסריח לעולם כברית הכרותה למלח, שאינו -  ֶמ֨

ית טפחא ללא מרכא לפניה, כעין רבוי בלתי מוגבל לגודל הברית לפינחס על הכפרה הגדולה שכפר על בני ישראל שהתחייבו למיתה  – ְּבִר�
אלו היו בני ערב רב שנשאו נשים משבט שמעון  זהר ח"ג רלז,אשלפי  24000איש (רש"י סוף פר' בלק) ומתו רק  177200או  157200

�ת ).למה [פט]תורה ש( אתנח, האתנח מגביל ללמד שלא יעברו בני ישראל ולא יתנו מתנות כהונה בדורות שאפשר  – עֹוָל�םמרכא  – ְּכֻהַּנ
  . כאילו עבר על כלל ופרט וברית מלחלתת, טעם מרכא מרבה מספר הדברים שמי שלא נותן מתנות כהונה 

ַחת יורביע,   – ַּת+ א[ָה2   קטן כעין כתוב סתום שלא בא לסתום אלא לפרש. - קטן, רביע ... זקף- זקף מהפך פשטא – ֲאֶׁש'ר ִקֵּנא0 ֵלֽ

יו א[ָה2 ר' יוסף בכור  מאהבתו את השם א)–(טט  -  ראב"ע(נשלב ראב"ע, ר' יוסף בכור שור, רמב"ן) קטן שתי דרשות - זקף -  ֲאֶׁש'ר ִקֵּנא0 ֵלֽ

על הצדקה שעשה עם ישראל לכפר עליהם, ולא מתו כולם  "ןרמב .לישראלה ; גם עשה טוב... כי תחילת גבורתו היתה לשמים...  שור
  .  יכפרו ובניו כפר האב  (היוצא מפשט הכתוב) דרש ודרך ב)–.  (טט במגפה

ַחת ֹו) כה,י( רש"י (ב) כפ'- רביע, ארבע סיבות לשכר פינחס: (א) ו – ַּת+ י-ֶאת ְּבַקְנא� כל  ... בנקמו את נקמתיא)  –(טט  – ְּבתֹוָכ�ם ִקְנָאִת�
רב  ספורנו. בקצפו את הקצף שהיה לי לקצוףב)  –(טט , בעשותו נקמה לעיני כולם ספורנו, נאה הוא המתחרה לנקום נקמת דברלשון ק

   את ריבי.
   כי תחילת גבורתו היתה לשמים...  ר' יוסף בכור שור מאהבתו את השם א)–(טט  - ראב"עג)  –(טט 

  .ה שעשה עם ישראל לכפר עליהם, ולא מתו כולם במגפהעל הצדק רמב"ן .לישראלה גם עשה טוב ראב"ע ד) –(טט 

  (ב) או (ג)- , את זה אפשר לצרף ללהיו-חש על כבוד א – אור החיים

ר ַעל ל-ַוְיַכֵּפ� �י ִיְׂשָרֵאֽ ר  – ְּבֵנ ל-ַעלכפותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה  טפחא –ַוְיַכֵּפ� �י ִיְׂשָרֵאֽ   ונוצר ענין אחד כפרה לבני ישראל.  ְּבֵנ

וראוי הוא לעשות  -  תוספותזקנים מבעלי ה(א) כמשנה משמעות מן העבר אל העתיד ואז (ב) בתפקיד כרבוי כפ' טפחא  –ר ַוְיַכֵּפ� 
ר ַעל .ספריוכפ' , כפרות אחרות ל-ַוְיַכֵּפ� �י ִיְׂשָרֵאֽ ר ַעל, לכפר לא נאמר כאן אלא ְּבֵנ ל-ַוְיַכֵּפ� �י ִיְׂשָרֵאֽ שעד עכשיו לא זז אלא עומד  ְּבֵנ
  חיו המתיםומכפר עד שי

�י -ַעל �י -ַעלמצב (א) שוגגים, (ב) מזידים, - קף, כרבמ –ְּבֵנ ל, מרבה לשוגגים כפרה מרכא –ְּבֵנ סלוק, מגביל, שלא מועילה כפרת  – ִיְׂשָרֵאֽ
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  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי לעלוי כל

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

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –תשס"א פה, ה- טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת 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 דר֧גאיה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום; קב' שעשו –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  דרשים;סדור שנחלק, השלם והחלק נ – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

סדר,  – ואז֝לאקד֨מא יוצא 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;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

 שלא חזרו בתשובה.מזידים קרבן ל

ה ֲאֶׁש'ר ֻהָּכה0 ֶאת :דכה,י פינחסבמדבר  ל ַהֻּמֶּכ+ יׁש ִיְׂשָרֵא$ �ית ִזמְ -ְוֵׁשם] ִא י ֶּבןַהִּמְדָיִנ2 ית-ִר� יא ֵבֽ ּוא ְנִׂש� י׃-ָסל� ב ַלִּׁשְמֹעִנֽ    ָא�

אין אחיו הכהנים  - קנאין פוגעין בו. כהן ששמש בטומאה  -משנה. הגונב את הקסוה, והמקלל בקוסם, והבועל ארמית  ב,בבלי סנהדרין פא
זר ששמש במקדש, רבי עקיבא אומר: בחנק, מביאין אותו לבית דין אלא פרחי כהונה מוציאין אותו חוץ לעזרה ומפציעין את מוחו בגזירין. 

  .וחכמים אומרים: בידי שמים

ה ל ַהֻּמֶּכ+ יׁש ִיְׂשָרֵא$ �תרסא קדמא ואזלא רביע וכו' כעין פרט קדמאה כלל ופרט, תבנית כעין מדת בנין אב, המלמד מהבועל  – ְוֵׁשם] ִא
   כהן ששמש בטומאה...  ם,הגונב את הקסוה, והמקלל בקוס ב,בבלי סנהדרין פאארמית קנאין פוגעין בו אל 

ה משנה. הגונב את הקסוה, והמקלל בקוסם, והבועל  ב,בבלי סנהדרין פארביע, ארבעה נפגעין שלא בבית דין ע"י קנאין  – ַהֻּמֶּכ+
אין אחיו הכהנים מביאין אותו לבית דין אלא פרחי כהונה מוציאין אותו חוץ לעזרה  - קנאין פוגעין בו. כהן ששמש בטומאה  -ארמית 

  ומפציעין את מוחו בגזירין. 

ה -ֶאתארבע מכות (א) בגוף; ע"פ ילקוט מעם לועז במדבר פינחס פ"א (ע"פ רבה ותורת משה) (ב) אף שנהרג לא נתכפר לו עוונו,  – ַהֻּמֶּכ+
ית  ההוא נשאר דבוק בה גם לעולם הבא ושם יקבל עונשו. (ג) ַהִּמְדָיִנ2 ל ַהֻּמֶּכ+ יׁש ִיְׂשָרֵא$ �רת בעוה"ז ובעוה"ב; (ד) שגם שמו יכ ְוֵׁשם] ִא

י שמעון שלי, שהוא כל כך יקר לי (לה') שקינא לכבודי על הזנות של מעשה דינה והרג עיר שלמה, ועכשיו בא אותו רשע והרס  – ַלִּׁשְמֹעִנֽ
  את כבוד אביו.

ה לו. זמרי, ובן סלוא,  אמר רבי יוחנן: חמשה שמות יש ב,בבלי סנהדרין פבארבע שמות לעברין בנוסף לשם המוזכר כאן.  – ַהֻּמֶּכ+
 - על שהסליא עונות של משפחתו, שאול  -על שנעשה כביצה המוזרת, בן סלוא  - ושאול, ובן הכנענית, ושלומיאל בן צורי שדי. זמרי 

  .שלומיאל בן צורי שדי שמו -ומה שמו  - על שעשה מעשה כנען  -על שהשאיל עצמו לדבר עבירה, בן הכנענית 

ל  יׁש ִיְׂשָרֵא$ �הְוֵׁשם] ִא   )ב,בבלי סנהדרין פבס"ת למשה, שאביה צוה לה להזקק רק למשה, ושמה כזבי כי כיזבה באביה ( – ַהֻּמֶּכ+

  

י ַבת: טוכה, פינחסבמדבר  ם ָהִאָּׁשLה ַהֻּמָּכ�ה ַהִּמְדָיִנ�ית ָּכְזִּב� �ית-ְוֵׁש ֹות ֵּבֽ אׁש ֻאּמ� �ֹ ּור ר � ן ֽהּוא׃-צ�  פ ָא�ב ְּבִמְדָי
ם �  דמה בעבירה תחילה, נתנה דוגמה לבנות מדין לחזקק לגדולי ישראלקדמא, בתפקיד תחילה, יצאה תחילה, ק – ְוֵׁש

ושם האשה המכה וג', בשעה שנתן בלעם עצה לבלק, אמ' לו בלק אינן נשמעין להק', אמ' ...   215פתרון תורה פרשת פינחס עמוד 
  הם יוצאין אחריה וחוטאין,)  216עמוד ( , וכשהן רואין אותהתחלהלו הוצא את בתך 

דרגא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים שחל על כל אחד אותו ענין, ע"פ ילקוט מעם לועז פי' פ"ב (מקור:  – ַהֻּמָּכ�ה ַהִּמְדָיִנ�יתָהִאָּׁשLה 
מהרמ"א) היא קדמא בעבירה עם גדול מישראל ונמשכו אחריה בנות מדין להזקק לגדולים בישראל, ואילו בנות מואב מזדקקות עם כל מי 

  שבא בדרכן.

ם �דרגא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים  – ָהִאָּׁשLה ַהֻּמָּכ�ה ַהִּמְדָיִנ�יתמא, בתפקיד תחילה, יצאה תחילה, קדמה בעבירה תחילה, קד – ְוֵׁש
) בבלי סנה' פב,ב"איש ישראל המוכה" ... ( ספר הפרשיות, פינחס,שוילנאי  -שחל על כל אחד אותו ענין,לכל המנאפות קוראים כזבי 

  וגו'שוילנאי  –אלא שוילנאי שמה ... על כל אשה מנאפת קוראים בשם כזבי  אמר רב ששת: לא כזבי שמה

ֹ'אֶמר ה0' ֶאל :,אבמדבר פינחס כו י ַאֲחֵר�י ַהַּמֵּגָפ�ה  פ ַוּי �ר ֶּבן-ַוְיִה� ה ְוֶאLל ֶאְלָעָז ר׃-ֹמֶׁש2 ן ֵלאֹמֽ ן ַהֹּכֵה�   ַאֲהֹר�
י ַאֲחֵר�י ַהַּמֵּגָפ�ה איתא בליקוטי תורה  13 - 12ר מ"מ שניאורסהאן רשימות חוברת נ ע' שיחות קודש האדמו"תבנית בר' א,א ,  – ַוְיִה�

שכל התענוגים הגשמיים הם באמת "פסולת" המלאכים העליונים. האוכל לשם שמים מעלה המאכל לקדושה ... אבל  )שלח מו,ד(
  .האוכל לשם תאוה ותענוג אינו אלא מקבל ומפסולת המלאכים

ּו ֶאת[ב]    Kאׁש׀ ָּכל-ְׂשא �ֹ ְעָלה ְלֵב�ית ֲאֹבָת�ם ָּכל-ֵניֲעַד�ת ּבְ -ר �ה ָוַמ� ים ָׁשָנ ן ֶעְׂשִר� �ל ִמֶּב ל׃-ִיְׂשָרֵא+ א ְּבִיְׂשָרֵאֽ א ָצָב�   ֹיֵצ�

ּו ֶאת Kאׁש׀ ָּכל-ְׂשא �ֹ ל-ֲעַד�ת ְּבֵני-ר מונח רביע, כעין יצא מהכלל ללמד על עצמו או על הכלל  )מונח פסק(גרשיים מונח לגרמיה  – ִיְׂשָרֵא+
שיחות קודש האדמו"ר מ"מ שמשה לא ידע ההלכה פרצה המגפה ולכן עליו לספור הנותרים. ע"פ כולו, כאן ללמד על עצמו שכיון 

הריגת החוטאים היתה כדין, ולא היה משה אשם בהריגתם, ואין טעם למנות הנותרים להיזהר ...  326לקו"ש חי"ח ע'  שניאורסהאן
הבועל ארמית קנאין פוגעין בו, ואחר הריגת זמרי ע"י בשמירתם. מה שאין כן המגפה ארעה כתוצאה מכך שנתעלמה ממשה ההלכה ד

  .פינחס נעצרה המגפה, לכן הוצרך למנות הנותרים אחר המגפה

ַרח לֹא-ּוְבֵני :יאכו, פינחסבמדבר  תּו׃ ס -ֹק� ובשעת ...  רש"יתבנית שמע ישראל, אפשר כפי'  - טפחא סלוק הדומה לטפחא אתנח  –ֵמֽ
  .המחלוקת הרהרו תשובה בלבם

בבלי מגילה - מצב, (א) נראו כמחזיקים במחלוקת (ב) הרהרו תשובה בלבם אפשר ע"י קריאת שמע כעצת רבינא ב-מקף כרב – ַרחֹק� -ּוְבֵני

  שהנבעת יקרא קריאת שמע שפירושה שמקבל עול מלכות שמים וידע איך לעשות תשובה ומביא ליראת שמים. ג,א

תּו-לֹא ר עדת קרח (ב) בשלב שני אחרי שמת דור המדבר שהיו נוכחים במחלוקת מצב, (א) בשלב ראשון נבלעו עם שא- מקף כרב – ֵמֽ
  יצאו לעולם ממקום גבוה שנתבצר להם בגיהנום.

י-ַוִּיְהי�ּו ְבֵני כו,כ: פינחסבמדבר  ַחת ַהַּזְרִחֽ ַרח ִמְׁשַּפ� Aי ְלֶז ַחת ַהַּפְרִצ� ֶרץ ִמְׁשַּפ� Aי ְלֶפ ה ִמְׁשַּפ0ַחת0 ַהֵּׁש�ָלִנ2   ׃ְיהּוָדהP ְלִמְׁשְּפֹחָתםQ ְלֵׁשָל+
ֶרץ Aי ְלֶפ ֶרץחישוב גימטריה של המלים  )א(גדול, תבנית הטעמים בתפקיד המרמז לביצוע - קטן זקף- זקף – ַהֵּׁש�ָלִנ2 Aי ְלֶפ והגי' עולה   ַהֵּׁש�ָלִנ2

 576גדול " העולה - קטן זקף- וכן לחישוב הפרש בין גימטריית המלים ובין גימטרית המלים "זקף )ב(, תשצ"ה, 795=  400+  395

זה  רש"י במ' בלקרמז למלאך, ע"פ פי'  –עולה יר"ט נוטריקון י'ראה ר'אתה נ'טתה  219=   795 - 576. ההפרש מתקע"ו )=תקע"ו(
  מלאך של רחמים להציל בלעם ממעשה איוולת שיפגע בחייו.. 

י  ֶרץי, "ן יש"ד ב"גי' דויעולה לעה"כ גי' שצ"ו ַהֵּׁש�ָלִנ2 Aואליהו מרומז בהפרש הגי' יר"ט כעין ( ב"ר לטו"א זכו"ו הנבי"גי' אליהעולה ל ְלֶפ
  מבשרת ביאת משיח בן דודהביאת אליהו ומרמז ל, )מלאך

, מקור לדיון האם ביאת אליהו תביא לתחית המתים או )58+  178+  451+  108( ובלע המות לנצח ... ואליה"וגי' עולה לתשצ"ה הגי' 

  ר"ת אליהו )כל דמעה(לקים - ומחה יי א המות לנצח )ובלע. (ביאת המשיח
י׃-ַוִּיְהי�ּו ְבֵני כו,כא: פינחסבמדבר  ַחת ֶהָחמּוִלֽ ּול ִמְׁשַּפ� Aי ְלָחמ� ֶחְצֹרִנ ַחת ַהֽ ן ִמְׁשַּפ� Aֶרץ ְלֶחְצֹר   ֶפ2

ן- ְבֵני Aֶרץ ְלֶחְצֹר ן-ְבֵניחישוב גימטריה של המלים  )א(גדול, תבנית הטעמים בתפקיד המרמז לביצוע -קטן זקף-זקף – ֶפ2 Aֶרץ ְלֶחְצֹר +  62לה  והגי' עו ֶפ2

וכן לחישוב הפרש בין  )ב(הזק"ן כמשי"ח,  )האדמו"ר(ש"ע , ס"ב במשמע זק"ן אפשר להסביר כי מרמז עולה ס"ב ש"ע כמשי"ח 810=  378+  370
  . )=תקע"ו( 576גדול " העולה -קטן זקף-גימטריית המלים ובין גימטרית המלים "זקף

ב )כד,יז בלק 'במ( עק"ב,י)כוכב מ( ר"ךד, עולה רל"ד, דרכ"י 234=  810 - 576הפרש מתקע"ו ה ֹ֗ ב ִמּֽיֲַעק R ּכֹוָכ֝   ָּדַר֨

R כמו )ט,תה' כה( ידר"ך נִָוים יְַדֵר֣ ט ֲע֭ ד ַּבִּמְׁשָּפ֑ ים ִויַלֵּמ֖   הסברים המרמזים לפעולות המשיח היוצא מבית דוד שהוא מבני פרץ וחצרון ׃ַּדְרּֽכֹו ֲענִָו֣
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  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי לעלוי כל

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

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –תשס"א פה, ה- טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת 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 דר֧גאיה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום; קב' שעשו –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  דרשים;סדור שנחלק, השלם והחלק נ – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

סדר,  – ואז֝לאקד֨מא יוצא 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;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

  (התשע"ה) במדבר פינחס כה,י 1.5

  
  ,א:פינחס כז ברבמד

ד ֶּבן] [א ְבָנה ְּבנ�ֹות ְצָלְפָח+ ת ְמַנֶּׁש�ה ֶבן-ָמִכ�יר ֶּבן-ִּגְלָעד0 ֶּבן-ֵח'ֶפר ֶּבן-ַוִּתְקַר$ ה ְלִמְׁשְּפֹח�   יֹוֵס�ף -ְמַנֶּׁש2
ה׃ ה ְוָחְגָל�ה ּוִמְלָּכ�ה ְוִתְרָצֽ יו ַמְחָל�ה ֹנָע2 ֹות ְּבֹנָת2   ְוֵא0ֶּלה0 ְׁשמ�

ד (א) תמימה תורה ְבָנה ְּבנ�ֹות ְצָלְפָח+  כולן נתקבצו, לנקבות ולא לשבטים מתחלקת שהארץ צלפחד נותב ששמעו כיון – ַוִּתְקַר$
 ברוך הקדוש אבל, הנקבות מעל יותר הזכרים על רחמיו ודם בשר, הוא ברוך הקדוש רחמי ודם בשר כרחמי לא, אמרו, עצה ליטול

ל  ),טקמה 'תה(' שנא הכל על רחמיו הוא ֹ֑ יו:טֹוב־֥ה' ַלּכ יו ַעל־ָּכל־ַמֲעָׂשֽ ַרֲחָמ֗   ]:יספר[ א)ְו֝
אינו מבואר מניין למדו דבשר ודם מרחם על זכרים יותר מעל נקבות ומה טעם בדבר, ואולי י"ל דהוא מפני אותו הטעם  א)תורה תמימה הערה 

וגם מפני המעלות שאמרו בהוריות י"ג ב' האיש קודם לאשה להחיות [כלומר להצילם כשהם בסכנה] מפני שהאיש מקודש יותר שחייב בכל המצות, 
ובכלל הוו הגברים בוני העולם, ות שיש לזכר בישוב העולם וכמש"כ בב"ב ט"ז ב' אשרי מי שבניו זכרים, ובנדה ל"א ב' בא זכר בעולם בא שלום בעולם, בא זכר בא ככרו בידו היתיר

  תו יותר מעל נקבות:ולכן דרך בני אדם לחוס על מציאואשר על כן נקרא הזכר בשם בן על שם בנין וכמש"כ מזה בארוכה לעיל ר"פ במדבר, 

ד ְבָנה ְּבנ�ֹות ְצָלְפָח+ דבשר ודם גרש מונח רביע, כעין יוצא מן הכלל המלמד על הכלל. הכלל הוא כפי' ת"ת בהערה א) -אזלא – ַוִּתְקַר$

דמסיבות אחדות. לכן  מרחם על זכרים יותר מעל נקבות ְבָנה ְּבנ�ֹות ְצָלְפָח+ היה העדפה ישראל לא ת- לדרוש שבענין ירושת ארץ ַוִּתְקַר$
לזכרים אלא שבמקרה כמו שלהן כאשר אב מת בלא בנים יגברו רחמי הקב"ה על נוהג בני אדם והבנות יזכו לרשת את נחלת האב המת 

בקשו לקבל ירושת אביהם בנחלת חפר סבן ולא לקבל חלק בארץ כבאות לארץ כי  )פי' כז,ו במ'(אבל לפי הסבר רש"ר הירש  ישראל.- בארץ
  לק כזה.רק זכרים קבלו ח

  

ה-ָמִכ�יר ֶּבן-ִּגְלָעד0 ֶּבן-ֵח'ֶפר ֶּבן-ֶּבן קטן מלמד על שתי דרשות והטעמים מהפך פשטא מלמדים - קטן, זקף- מהפך פשטא מונח זקף – ְמַנֶּׁש2
  לבנות צלפחד. על כך שלפחות אחת הדרשות היא לא כפשוטה. כאן מוכח מבנות צלפחד לצלפחד, ומיוסף

ועתה  .ר"ע אומר מקושש עצים היה. ור"ש אומר מן המעפילים היה ... ָאִבינּוP ֵמ�ת ַּבִּמְדָּברQ  )ז,גפי' כ במ'(על  רש"י נפתח ההסבר בפ'
היה תבנית הטעמים מוציאה הכתוב מפשוטו ומלמדת מן המעפילים נסביר שבין אם נאמר כי צלפחד היה מקושש העצים ובין אם נאמר כי 

ד ֶּבן. (א),ספרי זוטא כז-ם כשר כנאמר בכי בנות צלפחד הן בנות כשרות וקל וחומר כי צלפחד אד ְבָנה ְּבנ�ֹות ְצָלְפָח+ -ֵח'ֶפר ֶּבן- ַוִּתְקַר$
הא כל אדם כשר שעומד בתוך השבט הרי זה שבח לכל שבטו קל וחומר לביתו קל וחומר לגופו קל וחומר למשפחתו קל , ִּגְלָעד0 

   וחומר לבית אביו
ד ֶּבןד"א  ְבָנה ְּבנ�ֹות ְצָלְפָח+ ה- ֶּבןטט ולסוף נאמר (ֵח'ֶפר -ַוִּתְקַר$ והלא ידוע שמנשה בן יוסף ומה ראה לשפען כאן אלא כל מלך ) ְמנֶַּׁש֔

דורות ביניהם, כך תולה בנות  14- ,כמו חזקיהו שתולהו הכתוב בדוד ש כשר שהיה עומד היו רואין מי שאבותיו כשרין ותולין אותו בו
  צלפחד דרך מנשה ביוסף אביו.

  

מי מקף בכל זוג מלים בתבנית המלה "בן" והמלה שם האב. מקובל שכאשר מוזכרת שרשרת שמות בן עוד יש לברר מה תפקיד ארבעה טע
  אב וידוע שאחד מהם צדיק אז כל הנמנים ברשימה צדיקים. –

ד ֶּבןאפשר שכאשר נאמר  ר"ע אומר מקושש עצים מצב אישיותו של צלפחד. כפי שפ' רש"י (ב) - טעם מקף בתפקיד רבֵח'ֶפר -ְצָלְפָח+
ישראל - אישיות ההולכת אחרי משה ולא מערערת על מנהיגותו ומצוותיו, אבל מהשתוקקותו לארץ .ור"ש אומר מן המעפילים היה היה.

הוא מקושש עצים, מלאכה האסורה בשבת להראות מאיסתו בחיי מדבר עד כדי מוכנות למסור הנפש כאן בתוך תועלת לציבור למען יראו 
לפי שבימי שאול מצד אחד אנשי יבש גלעד על קבורת שאול המלך במסירות נפש, אבל היו ָעד0 ִּגלְ -ֶּבןוייראו בשמירת השבת קדש. 
ה-ֶּבןביניהם רבוי של רוצחי נפש.    נאמן יוסף עד כדי גרימת צער לאחי אביו. – ְמַנֶּׁש2

  

יו  (א) תמימה תורה ֹות ְּבֹנָת2  הלך בישיבה, דאמר, אמי' וכדר, תןגדול דרך מנאן) מסעי פ"ס( ולהלן חכמתן דרך מנאן כאן –ְוֵא0ֶּלה0 ְׁשמ�
  ']: א כ"ק ב"ב[ ב) זקנה אחר הלך במסבה, חכמה אחר

(בפר' איירי בענין נשיאתן לאנשים כמש"כ ותהיינה וגו' לנשים, מסתבר ד (בפר' מסעי) כאן איירי בענין דין וחכמה, ושם )תורה תמימה הערה ב

דם לצעירה. ופליג אתנא דבר"י דס"ל שקולות היו בחכמה ולכן מנאן פעם כך ופעם כך, מנאן לפי סדר הולדתן דכן הנהוג שהבכירה תנשא קומסעי)
  כפי שיבא לפנינו ס"פ מסעי:

יו ֹות ְּבֹנָת2   ,חכמה אחר הלך בישיבהא)  -(טט , דאמר, אמי' וכדרקטן מלמד על שתי דרשות: - קטן, זקף- פשטא מונח זקף – ְוֵא0ֶּלה0 ְׁשמ�
ומה שתורה תמימה כתב בהערה ב) שיש תנא האומר  :אחר השנים) –(טט  ']א כ"ק ב"ב[ ב) זקנה חרא הלך (לנישואין) במסבהא)  -(טט  

  קטן.- שבנות צלופחד היו שקולות בחכמה אינו מפריע לומר שדרשת ר' אמי היא על הדרך כלל המרומזת בתבנית הטעמים פשטא מונח זקף

  

ֹ     ָאִבינּוP ֵמ�ת ַּבִּמְדָּברQ : ג,פינחס כז ברבמד ּוא ל �ים ַעל-אְוה ה ַהּנֹוָעִד� ֹו: ָהֵעָד+ ' ַּבֲעַדת- ָהָי$ה ְּבת� ַרח-ה�   ֹק�
י  ת ּוָבִנ�ים לֹא-ִּכֽ ֹו ֵמ2 יּו ֽלֹו׃-ְבֶחְטא�   ָה�

 Qֵמ�ת ַּבִּמְדָּבר Pר"ע אומר מקושש עצים היה. ור"ש אומר מן המעפילים היה רש"י ָאִבינּו....  

 Qֵמ�ת ַּבִּמְדָּבר Pכי צלופחד מת  קיצור ימים(צלופחד  ריבת ימיקסיבה ל )א(על הענין בתפקיד גריעה מהענין  –זרקא מונח סגול  – ָאִבינּו
גורע את צלופחד מהמערערים  )ב( )ביציאת מצרים. 20יחסית צעיר בשנה ראשונה או שניה ליציאת מצרים, אור החיים אומר כי היה בן 

יהשונים על החלטות משה ומלמד כנאמר  ת-ִּכֽ ֹו ֵמ2    ְבֶחְטא�

 Qֵמ�ת ַּבִּמְדָּבר Pין ישהו מענ, מבתפקיד גריעה מהענין על הענין –זרקא מונח סגול  – ָאִבינּו Qֵמ�ת ַּבִּמְדָּבר Pין מיתהיענגורע מה ָאִבינּו.  

גורם  ַּבִּמְדָּברQ עד כדי מה שרבי עקיבא אומר שההימצאות  מאיסת המדברגורעת מהמדבר, כלומר גורמת לאהבת הארץ  בי שמעוןלר
היינו (, ואפשר שבכך הוא שונה משאר המעפילים גים חומרת עבירת השבת או מסיבה אחרתלקושש עצים, בין אם זה בהקרבה אישית להד

  .שהם עלו כהתרסה נגד ה' )נגרע מהם

  שפירש כי צלופחד היה הצד הטוב של קין וזרקא מרמז כי מת בעטיו של נחש. מגלה עמוקות-רב סנדר ארלנגר הי"ו הפניה ל

  רמזת לענין של תנועה, תנודה.ענין נחש בזרקא תומך בתפקיד זרקא כמ –טט 
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  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי לעלוי כל

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

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –תשס"א פה, ה- טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת 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 דר֧גאיה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום; קב' שעשו –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  דרשים;סדור שנחלק, השלם והחלק נ – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

סדר,  – ואז֝לאקד֨מא יוצא 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;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

  
  :יא,פנחס כז ברבמד

  ֵא�ין ַאִחיםP ְלָאִביוQ -ְוִאם
ֹו ְוָיַר�ׁש ֹאָת�ּה-ּוְנַתֶּת�ם ֶאת  ב ֵאָל�יו ִמִּמְׁשַּפְחּת� ֹו ַהָּקֹר� Kֹו ִלְׁשֵאר   ַנֲחָלת+
' ֶאת  ט ַּכֲאֶׁש�ר ִצָּו�ה ה� ת ִמְׁשָּפ2 0 ְלֻחַּק� 'י ִיְׂשָרֵאל ה ִלְבֵנ ְיָת$ �ה׃ פ-ְוָה   ֹמֶׁשֽ

  הסבר פורסם בשנת התשע"ג . כאן המשך ההסבר. –מוסיף דבר על אביו מענין אביו.  –זרקא סגול מונח  -ן ַאִחיםP ְלָאִביוQ ֵא�י-ְוִאם

 הרי הוא יורש בקבר שאינו קיים ,שאם היה האב קיים היה יורש עכשו תוס'ע''פ  - ואחין מן האב...  ב''ב פרק שמיני יש נוחלין
אחין מן האב אף על פי שאין ודאין כמו אחין ...  חי המת ולאחיו של אב אם אין בנים אחרים לאבלהנחיל לשאר בניו הקיימים שהם א

  מן האם ...
ותירץ ריב''ם דכתביה אשמועינן דקראי שלא כסדרן כתיבי, דאי לא כתב  'תוס  האב קודם לאחין של המת ולא לבנים ובנות גמרא

 -טט(ן לאב, אבל השתא דכתב אחי אביו על כרחך לא נכתב שארו אלא להקדימו אחי אביו הוי אמינא דכסדרן כתיבי ואחי המת קודמי

וי''ל דאי לא כתב אחין ה''א שהאב קודם לבת דאית לן ' ... לאחין דלהקדימו לאחי האב לא איצטריך כדאמרינן לקמן וגו )לאב

  ..לאקדומי אב לחד מהנך דכתיבי בהדיא בקרא
  

ֹו-ּוְנַתֶּת�ם ֶאת Kֹו ִלְׁשֵאר ב ֵאָל� הַ  ַנֲחָלת+ ֹו ְוָיַר�ׁש ֹאָת�ּה יוָּקֹר�   ִמִּמְׁשַּפְחּת�

  ע''י מידת גורעין ומוסיפין ודורשין הוצא נחלת אשתו לבעלה. קי''ב תראבבא ב הגמרא
שהאיש יורש את אשתו ואין אשתו יורשת אותו. הדיון  )הלמ"מ(הרב משה קובלסקי הי"ו מאורות הדף, מסביר כי הלכה למשה מסיני 

ז בכתוב ולא בדרישת הכתוב להוציא מכאן הלכה. לכן מותר שימוש במידת גורעין ומוסיפין ודורשין כי בגמרא עוסק במציאת רמ
מחפשים רק רמז להמ"מ. "הקרוב" הרגיל של התורה הוא בעל קרבת דם. איש ואשתו בעלי קרבה מיוחדת שבד"כ אינה קרבת דם. הם 

  יורש אשתו ואין האשה יורשת את האיש. יחידה אחת אבל לגבי ירושה אין הדדיות ביניהם. הלמ"מ האיש

והא קראי לאו הכי כתיבי כי אם  רבנו גרשםהאיש יורש אשתו ולמעוטי אשה שאינה יורשת לבעלה.  - ב"םרש – קי''א ב בא בתראב
  ונתתם את נחלתו לשארו דמשמע דאשתו יורשתו ואין הוא יורש אותה. ולכן ע''י גריעה והוספה דורשין... 

נחלתו לשארו, אותיות נחלת שארו לו ואין שארו אלא אשתו. והיינו מה שאמרו חז''ל גורעין  - רבא בגמרא הנ"ל ע"פ בעל הטורים
'' ודורשין נחלת נחלת שארו לונחלת שארו לונחלת שארו לונחלת שארו לוין ודורשין פי' גורעין הוי''ו מנחלתו ומוסיפין אותה על הלמ''ד של לשארו ונשאר לו, הרי ''פומוסי

  שהבעל יורש את אשתו.. והיינו מה שאחז''ל לולולולושארו שהיא אשתו, 
  

ֹו-ּוְנַתֶּת�ם ֶאת Kֹו ִלְׁשֵאר ב ֵאָל�  ַנֲחָלת+ ֹו ְוָיַר�ׁש ֹאָת�ּה יוַהָּקֹר� תבנית כעין פרט קדמאה, יצא מן הכלל לדון בענין אחר שלא  -  ִמִּמְׁשַּפְחּת�
  כענינו יצא להקל ולהחמיר. תוכן הכעין היצא לדון בענין אחר הוא הפרט בתראה.  

ֹו-ּוְנַתֶּת�ם ֶאת ֹוגם מלת  ין ודורשיןפגורעין ומוסי, ע"פ מידת פרט קדמאה -  ַנֲחָלת+ Kמצורפת לפרט קדמאה אף שהיא מטועמת בטעם  ִלְׁשֵאר
  '' נחלת שארו לונחלת שארו לונחלת שארו לונחלת שארו לו''גרשיים ללמד על כעין יוצא מן הכלל, ומתקבל פרט קדמאה בעל משמעות 

ב ֵאָל� זה עובר ברור בפרט בתראה  פרט קדמאה ֹו ְוָיַר�ׁש אֹ  יוַהָּקֹר� . המובן כענינו הוא שמשפחת האב קרויה משפחתו ולא  ָת�ּהִמִּמְׁשַּפְחּת�

. והיינו מה שאחז''ל שהבעל יורש לולולולוודורשין נחלת שארו שהיא אשתו, מגלה הלכה  יצא לדון בענין אחר שלא כענינומשפחת האם, אבל 
  מסכמות שהאיש יורש אשתו וקודם לכל קרוביה. -  ְוָיַר�ׁש ֹאָת�ּהוהתיבות  את אשתו.

  שהיא- ירושה ע''י משפחה בקרבה כל - ירושה במשפחה הקרובה, לדון בענין אחר שלא כענינו  - יצא מענינו 

  שיש ירושה בתוך המשפחה ולא תעבר הנחלה למטה אחר -להקל 

  שלא תירש האשה ובני משפחתה, שלא ירשו אחי האם - ולהחמיר 

  

ֹו  ב ֵאָל�יו ִמִּמְׁשַּפְחּת�   טפחא,  מרכא תביר - ַהָּקֹר�

רטים הקשורים לנושא והשונים הלכותיהם לגבי הנושא או שלא כולם מצטרפים לענין, "הקרוב" הרגיל של התורה (א) כעין קבוצת פ
הוא בעל קרבת דם. איש ואשתו בעלי קרבה מיוחדת שבד"כ אינה קרבת דם. הם יחידה אחת אבל לגבי ירושה אין הדדיות ביניהם לגבי 

  ש יורש אשתו ואין האשה יורשת את האיש. . הלמ"מ האיְוָיַר�ׁש ֹאָת�ּה ההלכה הכתובה אח"כ

(ב) קבוצת פרטים שלא כולם חלים ביחד, עשויים להיות למוריש קרובים רבים, אבל יש סדר קדימות ביניהם ולכן לא כולם ירשו 

, ואח"כ בפועל, קודם יורשים בעלי הקרבה הקרובה ביותר: הבנים, אח"כ הבנות, ואח"כ אם לא קיימים ואין להם צאצאים יורש האב
  אחי המת, ואח"כ אחי האב ואחריהם אבי אביו, ואחריו אחי אבי אביו וחוזר חלילה. 

מסכמות שהאיש יורש אשתו וקודם  -  ְוָיַר�ׁש ֹאָת�ּההתיבות ג' על בסיס של א' וב' לאשה מורישה יש סדר יורשים ולא יורשים ביחד. 
  לכל קרוביה.

  

ת מִ  0 ְלֻחַּק� 'י ִיְׂשָרֵאל ה ִלְבֵנ ְיָת$ �' ֶאתְוָה ט ַּכֲאֶׁש�ר ִצָּו�ה ה� ה׃ פ-ְׁשָּפ2   ֹמֶׁשֽ
ט  ספרי (כג) ת ִמְׁשָּפ2 0 ְלֻחַּק� 'י ִיְׂשָרֵאל ה ִלְבֵנ ְיָת$ �  נתנה תורה דעת לחכמים לדרוש ולומר כל הקרוב בשאר בשר הוא הקרוב בנחלה. ְוָה

ט התורה והמצוה (מלבי"ם) (כג) ת ִמְׁשָּפ2 0 ְלֻחַּק� 'י ִיְׂשָרֵאל ה ִלְבֵנ ְיָת$ �ורק המחוקק לבדו יודע טעמו של הדבר שאין לו טעם , חק הוא ְוָה
, אבל משפט הוא דבר שהכל יודעים טעמו ומפני שכפי תורת נחלה הכתובה נדמית שהיא חוקה בלי טעם כי למה ירשו האחים דבר

ה והעלו , ועי"כ חקרו לפי ההלכנתנה רשות לחכמים וגם דעת ובינה לדעת טעם הדברים, כי שהוא משפטולא האב, בארה התורה 
  שכל הקרוב בשאר בשר הוא הקרוב בנחלה ועי"כ יצאה להם ההלכה שהאב קודם להאחים כי הוא קרוב יותר וכנ"ל סימן כ"א.

ה  ְיָת$ �החכמים למחוקק הוא הקב"ה, לדעת טעם הדברים ולקבוע תקנות על דפוס דברי תורה,  כביכול השוה, קדמא ואזלא במלה אחת -ְוָה
  .חלותלענין טעם בחוקת הנכאן 

   כעין כלל ופרט או בנין אב *

ניתנה רשות לחכמים להבין במקרא ע"פ בינה לעתים ולייסד תקנות על דפוס התורה שכך הם מכוונים לדעת עליונה. ענין זה מופיע  *
  . למשל בעגלות הנשיאים, בענין הנחלות המנחיל נוחל, עינויי יהכ"פ ושיעוריהם, מלאכות חול המועד ושיעוריהן

הנראה לסווג את כתובים אחדים הבאים כאחד וכל אחד מלמד לעצמו ואז אם יש כאן  * ְיָת$ �   קדמא ואזלא במלה אחת ככלל ופרט.  - ְוָה
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  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי לעלוי כל

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

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –תשס"א פה, ה- טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת 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 דר֧גאיה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום; קב' שעשו –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  דרשים;סדור שנחלק, השלם והחלק נ – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

סדר,  – ואז֝לאקד֨מא יוצא 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;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

  (התשע"ו)(בהשתתפות נחלת יעקב) במדבר פינחס כה,י 1.6
  ד: –,ג כזינחס במדבר פ

ּוא לֹא[ג]  �ים ַעל- ָאִבינּוP ֵמ�ת ַּבִּמְדָּברQ ְוה ה ַהּנֹוָעִד� ֹו: ָהֵעָד+ י-ַּבֲעַדת 'ה� -ָהָי$ה ְּבת� ַרח ִּכֽ ת ּוָבִנ�ים לֹא- ֹק� ֹו ֵמ2 יּו ֽלֹו׃-ְבֶחְטא�   ָה�
ע ֵׁשם[ד]  ֹו ֵּב�ן ְּתָנה-ָל�ָּמה ִיָּגַר' ין ל� י ֵא� ֹו ִּכ� ֹו: ִמְׁשַּפְחּת2 0 ִמּת� ינּו׃ - ָאִב0ינּו י ָאִבֽ ֹו: ֲאֵח� ה ְּבת� �נּו ֲאֻחָּז2   ָּל

ֹ�אֶמר ה� ,ו: נחס כזיפ ברבמד ר׃-ֶאל 'פ ַוּי ה ֵּלאֹמֽ מתוך חמישה של פסוק זה. בין דרשת בנות צלפחד לאחוזה מופע רביעי בתורה  ֹמֶׁש�
  בא"י לשמר שם אביהן מתוך חביבותן לא"י ובין הצווי שמתגלה על ידן מהקב"ה.

ֹ�אֶמראפשר שמלת  במ' (- מלמדת על לשון רכה כי יש לשכנע בנות יורשות בדור הכיבוש והנחלה שתנשאנה רק בתוך שבטן כפי שנלמד ב ַוּי

עֲ  )פי' כז,ז ןְוַהֽ   ַבְרָּת� ֶאת־ַנֲֽחַל�ת ֲאִביֶה�
  ילקוט שמעוני תורה פרשת פינחס [המתחיל ברמז תשעא]

ֹ�אֶמר ה� ) במ' פי' כז,ו( [רמז תשעד] ר׃-ֶאל 'ַוּי ה ֵּלאֹמֽ ְבֹרתQ ) במ' פי' כז,ז( ֹמֶׁש� ן ְּבנ�Xת ְצָלְפָחדT ֹּדֽ יפה תבעו בנות צלפחד שכך כתובה פ' . ֵּכ+
ר  )במ' מסעי לו,ה(מודה לדבריו. כיוצא בו אתה אומר  זו לפני במרום אשרי אדם שהמקום ֹ֑ י ֖ה' ֵלאמ ל ַעל־ִּפ֥ ו מֶֹׁש֙ה ֶאת־ְּבֵנ֣י יְִׂשָרֵא֔ ה ַויְַצ֤ ֵּכ֛ן ַמֵּט֥

ים: ף ּדְֹבִרֽ C:) במ' שלח יד,כ(כיוצא בדבר אתה אומר ְבֵנֽי־יֹוֵס֖ ְחִּתי ִּכְדָבֶרֽ אֶמר ֔ה' ָסַל֖ ֹ֣ אדם שהמקום מודה עתידין אומות העולם לומר אשרי  ַוּי
  )ספרי במדבר פרשת פינחס פיסקא קלד-(עד כאן גם ב.לדבריו

ב ֹמֶׁש�ה ֶאת) במ' פי' כז,ה(  ן -ַוַּיְקֵר� לפי שמשה אמר והדבר אשר יקשה מכם וגו' [התיש הקדוש ברוך הוא כחו] באו בנות צלפחד ִמְׁשָּפָט�
ב ֹמֶׁש�ה ֶאת) במ' פי' כז,ה(לדין והפליא ממנו שנאמר  ן-ַוַּיְקֵר� ֹ�אֶמר ה� ) במ' פי' כז,ו(. ִמְׁשָּפָט� ר׃-ֶאל 'ַוּי ה ֵּלאֹמֽ ן ְּבנ�Xת ) במ' פי' כז,ז( ֹמֶׁש� ֵּכ+

 Qְבֹרת כך הוא הדין אמר הקדוש ברוך הוא למשה ולא אמרת הדבר אשר יקשה מכם הדין שאי אתה יודע הרי הנשים דנין  ְצָלְפָחדT ֹּדֽ
לפני שרי עשרות תחלה  (טט: בנות צלפחד)דע היה משה רבינו את הדין, אלא באו אומר יו (טט: מלמד זכות) אותו. רבי שמעון בן לקיש

אמרו להם דין של נחלה הוא ואין זו שלנו אלא של גדולים ממנו, באו לפני שרי חמשים ראו שכבדו אותן שרי עשרות אמרו אף אנו 
לן כענין הזה שלא רצו לפתוח פה בפני מי שגדול יש גדולים ממנו, וכן לשרי מאות, וכן לשרי אלפים, וכן לנשיאים השיבו להן כו

) במ' פי' כז,ה(, אמר להן אף אני יש גדול ממני לפיכך (טט: של בנות צלפחד) מהן, אמר משה אם אומר אני להם את הדין אטול את גדולתן

ב ֹמֶׁש�ה ֶאת �י ֽה'׃- ַוַּיְקֵר� ן ִלְפֵנ   ִמְׁשָּפָט�

ע(ד)  רש"ר הירש במדבר כז �ָּמה ִיָּגַר' . "משפחת החפרי" (כו, לב) תחלק את נחלתה בין בני חפר שהם ראשי המשפחה הזאת, ואם וגו' ָל
מת אחד הבנים האלה, אך הניח בן אחריו, יימסר חלקו לבן הזה הנושא את שמו. מדוע אפוא יימחה שם אבינו, משום שאין לו בן 

מוד במקום אבינו ולהימנות בתוך אחיו, ותן לנו את לנו וגו'. הנח לנו לע - אלא רק בנות, ומדוע לא יימנה בתוך משפחתו? תנה 
  הנחלה שהיה זוכה בה אילו היה עדיין חי, שהרי כבנו של חפר היה זכאי לנחלה בקרב אחיו.

  ראה פסוק ו. -. נו"ן רבתי ןִמְׁשָּפָט� -ֶאת(ה) 

ֹ�אֶמר ה� ) במ' פי' כז,ו( ר׃-ֶאל 'ַוּי ה ֵּלאֹמֽ ֹ�אֶמר ההלכות הבאות פותחות בלשון ֹמֶׁש� , ולא בלשון "וידבר", ונראה מכאן שאין הן דנות ַוּי
, פתיחה ב"ויאמר" ע"פ רוב ביאור למצוות טו, לזפר' ציצת במ' שלח (השוה פי' לעיל בנושא חדש לגמרי, אלא הן מבארות כלל שכבר נאמר 

. )אורעות והמצוות הכלולים בפרשהשנתנו כבר, או מסקנה של מאמר קודם, או קשור למאורעות שקדמו והיא תכלית להן, או סיכום של כל המ
ֶרץ ֵּתָחֵל֥ק ֶּלהָלאֵ֗  )במ' פי' כו,נג(ואכן שני פסוקים כבר קבעו את שיטת חלוקת הארץ:   )במ' פי' כו,נה(; לגברים - :ֵׁשֽמֹות ְּבִמְסַּפ֥ר ְּבנֲַחָל֖ה ָהָא֛

ֶרץ יֵָחֵל֖ק לַאR־ְּבגֹורָ֕  ם ִלְׁש֥מֹות ֶאת־ָהָא֑ הדין היסודי שהנחלה . ולמדנו מכאן את חלוקת ירושהללמדנו שאותה חלוקה היא  -  :ּויִנְָחֽל ַמּטֹות־ֲאבָֹת֖
ם םְוִהְתנַַחְלֶּת֨  )וי' בהר כה,מו(- , ודבר זה נלמד גם מכלל האמור בהצאצאים הזכריםבירושה אל  עוברת ֶׁשת ַאֲחֵריֶכם֙  ִלְבנֵיֶכ֤ם אָֹת֜ ה ָלֶר֣  ֲאֻחּזָ֔

ֹו ) במ' פי' כז,ד(ר שדין זה היה ידוע גם לבנות צלפחד, ודבר זה ברור מהנמקת תביעתן: (עי' בבא בתרא קי ע"ב). ועלינו לומ ין ל� י ֵא� ִּכ�
יּו ֽלֹו׃-ּוָבִנ�ים לֹא) במ' פי' כז,ג( כך רמוז בלשון -. אילו הניח בן או צאצא של בן ֵּב�ן לא היתה להן כל עילה להציג תביעה. ואפשר  - ָה�

שבפסוק הקודם. היא באה ללמדנו שמשה הכיר את דין הירושה בכללותו, אך ביקש  ןָּפָט� ִמׁשְ הכינוי של  ןשזו גם הסיבה להבלטת 
הכרעה ביחס למקרה המיוחד. יתר על כן, אם הארץ נתחלקה על פי שיטת ה"חזרה", שתוארה על ידינו בפרק כו פי' פסוק נה, הרי 

ם שאין בן או צאצא של בן; אלא שהוא הסתפק אפשר שההלכה הרגילה היתה ידועה למשה יפה, ואף הוא ידע שבת יורשת במקו

, והיא נגעה רק למקרה המיוחד שלהן. ןִמְׁשָּפָט� -באיזו מידה הלכה זו נוהגת בחלוקת הארץ, ונמצא שהשאלה היתה לדידו רק ביחס ל
ל בן, שהרי אפשר שזו היתה השאלה: בחלוקת ירושה ממשית דין חמש בנות כדין חמשה בנים, ובלבד שאין שם בן או צאצא ש

ולפיכך אפשר שחמש בנות צלפחד נידונות כחמשה באי הארץ והן נוטלות חמשה חלקים; חלקים אלה מצטרפים אחר כך לחלקם של 
שאר כל באי הארץ שמזרע חפר, ובהתאם לעקרון ה"חזרה" הם חוזרים אל חפר ומתוך עזבונו הם מתחלקים בין יורשיו על פי דין 

שבנות צלפחד לא  -(ראה בבא בתרא קיח ע"ב, רשב"ם ד"ה ותרי דידהו)  ת נעשתה החלוקהוכך באמ - אך אפשר הירושה הרגיל. 
נטלו חלק כבאי הארץ, כי רק הצאצאים הזכרים של חפר קיבלו נחלה כבאי הארץ; אותה נחלה חזרה אל חפר על פי עקרון ה"חזרה" 

ובנות צלפחד השתתפו רק בחלוקה זו, ורק כיורשי  והיא נתחלקה אחר כך לחלקים שוים בין בני חפר, צלפחד ואחיו או יורשיהם,
  .  אביהן נטלו את חלקו בנחלת חפר

טט: הסתפקותן הייתה (א) האם אביהן שמת במדבר זוכה בארץ כיוצא מצרים, וחלקו חוזר אל אביו חפר (ב) האם בנות נוטלות חלק 
  .בירושה הראשונה מסבן חפר, ומשפטן שנוטלות

  

ֹ�אֶמר ה�  , אשר אפשר היה לדעת את המצווה מצירוף לפני במרוםא, יתור לרבות, גלוי מפורש מה' של פרשה הכתובה כבר מרכא טפח – 'ַוּי

  ציוויים אחדים שנאמרו קודם. כפי' רש"ר הירש.

ה-ֶאל ה היודע את (א) משה שנפלאה ממנו ההלכה (ב) מש ])במ' פי' כז,ו( ילקוט שמעוני תורה פרשת פינחס [רמז תשעד[ מצב ע"פ-מקף כרב – ֹמֶׁש�

ה-ֶאלההלכה.  מרכא, כרבוי במצב (ב) משה היודע את ההלכה אבל משווה עצמו לכל שרי ישראל (מעשרות עד אלפים), אשר אינו  – ֹמֶׁש�
  הקב"ה. –רוצה ליטול את הגדולה ואומר כמותם יש גדול ממני 

רמלת  [רש"ר הירש]ע"פ פ'  שה מאביהן ולא לנחלה מכח עצמן. וזאת כדי לשמר שם וטעם סלוק מגבילים את בקשת בנות צלופחד לירו ֵּלאֹמֽ
אביהן בארץ. בירושת הארץ נשים לא קבלו נחלה. אלא מבקשות שצלופחד שמת במדבר שלא מסיבת עירעור על משה אלא מעוונו (ראה 

שלהן, כהלכה כאשר אין כז,א), יזכה לנחלה כיוצא מצרים, שתצטרף לנחלת חפר אביו, ואז הן ירשו עם יורשים אחרים בנחלת חפר הסבא 
  )במ' פי' כז,ז(- לאב בן אלא בת היא יורשת את נחלתו. ראה הסבר ב

  : (א) מספקא להו אי נוטלות חלק בכורה כי צלופחד היה בכור ומגיעות לו שתי נחלות בירושת חפר.[בבלי בבא בתרא קיט,א]הספקות ע"פ 

  (מצב של ראוי להגיע אבל עדיין לא הגיע)אם לאו  כאילו כבר כבשו וירשו) (משעת יציאת מצריםאיתא דהספק הוא אם א"י מוחזקת היא (ב)  
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  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי לעלוי כל

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

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –תשס"א פה, ה- טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת 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 דר֧גאיה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום; קב' שעשו –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  דרשים;סדור שנחלק, השלם והחלק נ – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

סדר,  – ואז֝לאקד֨מא יוצא 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;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

X: ֲאֵח�י ֲאִביֶה�ם ,ז: פנחס כז ברבמד ה ְּבת� �ת ַנֲֽחָל2 ן ִּתֵּת'ן ָלֶהם0 ֲאֻחַּז �ְבֹרתQ ָנֹת ן ְּבנ�Xת ְצָלְפָחדT ֹּדֽ   ֵּכ+
ן׃ ן ָלֶהֽ ֲעַבְרָּת� ֶאת־ַנֲֽחַל�ת ֲאִביֶה�   ְוַהֽ

ן [ז]   :פירש כלהלן אור החייםלצלופחד שירשו בנותיו ממנו. ויש בזה הסברים אחדים. יע, ארבעה חלקים רב – ֵּכ+

דף קי"ח וזה לשונם אמר ליה רב פפא לאביי בשלמא למאן דאמר  (בבא בתרא) ויתבאר הכתוב בדרך אחר, על דרך מה שאמרו שם 
ה ּוַוּיְִּפל֥  )יהושע יז,ה(נתחלקה וכו' היינו דכתיב  ליוצאי מצרים ה ַחְבֵלֽי־ְמנֶַּׁש֖ ד ֲעָׂשָר֑ ֶרץ ְלַב֞ ן ַהִּגְלָעד֙  ֵמֶא֤ ר ְוַהָּבָׁש֔ ֶבר ֲאֶׁש֖ שיתא דשיתא בתי  :ַלּיְַרֵּדֽן ֵמֵע֥

אלא למאן אמר לבאי הארץ וכו'  וד' דידהו פירוש אחד חלק צלפחד, ב' חלקו בחפר, ג' בכורתו פי שנים, ד' חלקו בירושת אחיו,אבות 
  הוו ליה עד כאן,  (צלופחד, שגם הם בני חפר, מתו אחרי בואם לארץ בלי צאצאים)ומתרץ תרי אחי אבא 

נתחלקה נטלו הבנות ב' ירושות ירושת צלפחד דאביו פי  (של הארץ) מעתה אפילו לסברת מאן דאמר לבאיה דרך (ב) אור החייםכפי' 
י אחים, מחלקים ירושת חפר לארבעה חלקים, שניים נטל צלפחד (ולא היו להם ילדים) (צלפחד ושנ וירושת ב' אחיו שמתו (כי היה בכור)שנים 

ע ) במ' פי' כז,ד(, לזה אמרו  כבכור, ושניים נטל מאחיו, זה בהנחה שלחפר לא היו ילדים זכרים אחרים) �ָּמה ִיָּגַר' וגו' כנגד ירושת חפר שנוגעת ָל
�נּו -ְּתָנה) במ' פי' כז,ד(לצלפחד בחזרה,    ו שנוגעת לצלפחד גם כן מצד החזרה:וגו' כנגד ירושת האחים שמתָּל

  :בפירוש שונה מעטארבעה חלקים 

ן ָלֶהם0  ),זכז ' פי'במ(דתניא:  ]ב,בבלי בבא בתרא קיח[ ן ִּתֵּת' �X: ֲאֵח�י ֲאִביֶה�םזו נחלת אביהן,  -  ָנֹת ֲעַבְרָּת� זו נחלת אבי אביהן,  - ְּבת� ְוַהֽ
ן ן ָלֶהֽ ןרבי אליעזר בן יעקב אומר: אף חלק אחי אביהם נטלו, שנאמר:  זו חלק בכורה; -  ֶאת־ַנֲֽחַל�ת ֲאִביֶה� ן ִּתֵּת' �. ולמ"ד: תרי אחי ָנֹת
ה - דאבא הוה להו, ההוא מ �ת ַנֲֽחָל2 נפקא. וא"ל רב פפא לאביי: קרא מאי קא חשיב? אי טפלים קא חשיב, טובא הוו! אי בתי ֲאֻחַּז

  אבות קחשיב, שיתא הוו!
דקא שמעון השיקמוני היה לי חבר מתלמידי רבי עקיבא ואמר יודע היה משה שהבנות נוחלות, על מה א"ר חי) במ' פי' כז,ה( [ספרי]

יודע היה משה שבנות צלופחד יורשות הן, אבל לא היה יודע  [ב"ב קיט,א]. ואילו בבבלי נלמד נחלקו אם ירשו בראוי כבמוחזק ואם לאו
איתא דהספק הוא  [ב"ב קיט,א]ובגמ' , שה היה מסתפק אם נוטלות חלק בכורהמ [ילקוט שמעוני]- , וכן באם נוטלות חלק בכורה אם לאו

(כמו צלופחד) . אם א"י בגדר ראוי אז אבא מת (מצב של ראוי להגיע אבל עדיין לא הגיע)אם לאו  (כאילו כבר כבשו וירשו)אם א"י מוחזקת היא 

פי שעדיין לא נכנסו -על-א"י מוחזקת להם מיציאת מצרים אף שב"ם][ר. אלא אמר רבה: ארץ ישראל מוחזקת היאאינו מוריש בראוי לילדיו. 
ולכן צלופחד כיוצא מצרים זוכה לחלק אחד מכח עצמו. וחפר אביו כיוצא מצרים זוכה בחלק מכח עצמו. וכן אחי צלופחד בני חפר  בה,

  זוכים מכח עצמם בין אם היו מבאי הארץ בין אם מתו במדבר.

משמעותי מאד.  יורשותיודע היה משה שבנות צלופחד  [ב"ב קיט,א]ובין  נוחלותיודע היה משה שהבנות  [ספרי]ההבדל בגירסאות בין 
  . יורשותכולם ידעו שאין בנות נוחלות בארץ אלא רק ) במ' פי' כז,ו(-ב [רש"ר הירש]לפי הסבר 

  מה ירשו בנות צלופחד?

ן ִּתֵּת'ן ָלֶהם0 (א)  �X: ֲאֵח�י ֲאִביֶה�ם ָנֹת למ"ד שנתחלקה הארץ ליוצאי מצרים, זה חלק חפר (סבא הבנות) אבי  נחלת אבי אביהן,זו  - ְּבת�
  צלפחד, ואין ללמוד מכאן לחלק צלפחד

ן ָלֶהם0 (ב)  ן ִּתֵּת' �ן טעם קדמא של  זו נחלת אביהן, -  ָנֹת �  מרמז לצלופחד אביהן הקודם להן והוא מקבל חלק מכח יוצא מצרים. ָנֹת

ןאומר: אף חלק אחי אביהם נטלו, שנאמר:  רבי אליעזר בן יעקב ביהן צלופחד כנדרש מהתוכן ע"י(ג) ומכך נגיע לחלק אחי א ן ִּתֵּת' � .ָנֹת
ה - , ההוא מ(שמתו ללא ילדים) ולמ"ד: תרי אחי דאבא הוה להו �ת ַנֲֽחָל2 ה נפקא.ֲאֻחַּז (תנא קטן, בתפקיד שני אחים לצלפחד. - זקף – ַנֲֽחָל2

  חלקים של שני אחי צלפחד שמתו בארץ. אבל אז גם לצלופחד אין חלק.)  2אים אליה ולכן גורע חלק חפר הסבא ומוסיף זה סובר שהארץ התחלקה רק לב

�ת מונח, רמז למצב ביניים שהאחים קבלו חלקם ומתו בלי ילדים, חזרה נחלתם אצל חפר אביהם המת, ונתחלקה בין האחים החיים  – ֲאֻחַּז
  שתי נחלות קטנות. אלא אם לא היו עוד אחים אז הנחלות היו יותר גדולות.או ילדיהם, מכך קבלו בנות צלפחד 

ן -ועוד חלק צלופחד כבכור של חפר הנדרש מ (ד) ן ָלֶהֽ ֲעַבְרָּת� ֶאת־ַנֲֽחַל�ת ֲאִביֶה�   זה חלק בכורה של צלופחד בנחלת חפר – ְוַהֽ

X: ֲאֵח�י ֲאִביֶה�ם [ספרי זוטא]ע"פ    מה שזכה צלופחד חוזר לחפר. וכן  מה שזכו אחי אביהם ְּבת�

ן  ),זכז ' פי'במ( רש"י ן ִּתֵּת' �(ע"פ שפת"ח אחרי החזרת  :חלק אביהן, שהיה מיוצאי מצרים, וחלקו עם אחיו בנכסי חפר בשני חלקים - ָנֹת

  החלקים לחפר, צלופחד זוכה בחלק אחד ככל בן חפר וחלק אחד כבכור של חפר)

דבר אחר על שם שהבת מעברת נחלה משבט לשבט [שבנה ...  ְוַהֲעַבְרָּת�  ),זכז ' פי'במ( רש"י מצב מוסבר  ע"פ- מקף כרב – ַנֲחַל�ת-ֶאת
  הדור בלבד]  דובעלה יורשין אותה. שלא תסוב נחלה לא נצטוה אלא לאותו

  כך. - (א) העברת נחלה בדור היורש ונוחל (ב) העברת נחלה בכל דור אחר

ן-ֶאת ְוַהֲעַבְרָּת�  ר מרכא טפחא, קבוצת פרטים הקשורים לנושא ירושת בנות שעל חלקם לא חלה ההלכה, היינו במצב תבי – ַנֲחַל�ת ֲאִביֶה�
  (א) בדור היורש ונוחל בנות יורשות אבל אינן מעבירות נחלה לשבט כעליהם או בניהם. 

ְבֹרתQ תבנית הטעמים של  Xת ְצָלְפָחדT ֹּדֽ   הענין על הענין, מונח זרקא סגול, בתפקיד כעין מוסיף ו/או גורע מ – ְּבנ�

  (משעת יציאת מצרים כאילו כבר כבשו וירשו)(א) א"י מוחזקת היא  ),וכז ' פי'במ(- אפשר שמרמז לפתרון הספקות שהיו למשה שהעלינו ב

  (ב) הן נוטלות חלק בכורה של צלופחד בירושת חפר. 

  
(הסבא של פלוני. בחיי אביו  (של פלוני) ק מת אביוכיצד אין נוטל בראוי כבמוחז ,הי"ח]תוספתא מסכת בכורות (צוקרמאנדל) פרק פ"ו[

(החי כי זה נחשב כראוי לפלוני כי עדיין לא הגיע לאביו  ואין נוטל פי שנים מנכסי אבי אביו (שמת) נוטל פי שנים מנכסי אביו והפלוני בכור)

  :מת לפני האבא של פלוני) (אם הסבא בכור נוטל פי שנים אף מנכסי אבי אביו  (של פלוני)ואם היה אביו  לפני מותו)

ישראל נחשבת מוחזקת מיציאת מצרים. לכן לכל אחד מהנמנים להלן חפר, צלופחד הבכור, בני חפר אחרים (אחי צלופחד) יש נחלה - ארץ
לדיו בא"י. נחלת חפר האב נחשבת כמוחזקת כלפי צלופחד ואחיו, אבל היא במצב של ראויה לילדיהם. לכן אם מת מי מבני חפר לפני חפר י

יורשים מיד רק חלקו. כאשר מת חפר, בנו שמת לפניו יורשו בקבר ומוריש נחלה זאת לילדיו. בירושת הארץ חפר, צלופחד, אחים כל אחד 
קבל נחלה. כל הנחלות חזרו אל חפר כדי להורישן לבאי הארץ. אם לחפר היו שלושה בנים, אז יחד עם נחלתו היו אצלו ארבע נחלות. היות 

בכור אז הוא מקבל שתי נחלות. ארבע נחלות שאצל חפר מתחלקות לארבע, שתיים יורשות בנות צלופחד ומחלקות לחמש.  וצלופחד היה
  אבל היות ושני אחי צלופחד מתו ללא יורשים, בנות צלופחד זכו בעוד שתי נחלות שחילקו לחמש ביניהן.

נחלת חפר היו אצלו חמש נחלות. מחלקים אותן לשש, שתיים אם לצלופחד היו שלושה אחים אז אצל חפר חזרו ארבע נחלות ויחד עם 
יורש צלופחד הבכור בקבר, אותן יחלקו בין חמש בנותיו. שני אחים של צלופחד מתו. האח שלא מת קיבל נחלה. אצל חפר נשארו שלוש 

ה ומחציתה קבל האח החי או נחלות. אותן מחלקים לשניים נחלה ומחציתה יורש צלופחד בקבר ומוריש לבנותיו שמחלקות בחמש. נחל
  ילדיו.
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  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי לעלוי כל

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

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –תשס"א פה, ה- טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת 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 דר֧גאיה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום; קב' שעשו –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  דרשים;סדור שנחלק, השלם והחלק נ – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

סדר,  – ואז֝לאקד֨מא יוצא 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;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

  (התשע"ז) במדבר פינחס כה,י 1.7
  

ֹור ֶאתכה,יז:  פינחסבמדבר  ם׃-ָצר� ם אֹוָתֽ �ים ְוִהִּכיֶת�   ַהִּמְדָיִנ
ם ְּבִנְכֵליֶה�ם ֲאֶׁשרכה,יח:  פינחסבמדבר  ים ֵהם0 ָלֶכ2 י ֹצֲרִר� ּו ָלֶכ�ם ַעל-ִּכ� ֹור -ְּדַבר-ִנְּכל�   ְּפע�

י ַבת-ְוַעל  �ר ָּכְזִּב Kיא-ְּדַב ם ַהֻּמָּכ�ה ְביֹום ְנִׂש' ה ַעל-ִמְדָין0 ֲאֹחָת2   ְּפֽעֹור׃-ְּדַבר-ַהַּמֵּגָפ�
ם ),יחכה ' פי'במ( ]כלי יקר[ ים ֵהם0 ָלֶכ2 י ֹצֲרִר� ֹור ֶאת ),יזכה ' פי'במ(וגו'. בפסוק הקודם נראה כפל לשון  ִּכ� ם׃- ָצר� ם אֹוָתֽ �ים ְוִהִּכיֶת�  ַהִּמְדָיִנ

ֹור מה בין  ם- לָצר� פנחס ג) מכאן הבא להורגך השכם להורגו. הערב להורגו מבעי ליה שהרי המדינים  . וחז"ל אמרו (תנחומאְוִהִּכיֶת�
ים התחילו בקלקלה. ולשון  צריך ביאור כי משמעותו שעדיין הם צוררים לכם. ואולי ידע ה' יתברך מה שבלבבם של המדינים ֹצֲרִר�

ואולי יותר מבראשונה לפי שנורא דאחותם דלוק  שעדיין לא נח רוגזם ועדיין הם צוררים חושבים מחשבות להתעולל עלילות ברשע
ים - בלבם להתנקם לפיכך השכם לצרור אותם. ופשוטו ש  ר' וישבב( מתחילההוא שם דבר לומר שמעולם הם צוררים שלכם כי ֹצֲרִר�

ר ַהַּטָּבִחֽ) לז,לו ה ַׂש֖ ֹ֔ יס ַּפְרע יִם ְלֽפֹוִטיַפ֙ר ְסִר֣ ים ָמְכ֥רּו אֹ֖תֹו ֶאל־ִמְצָר֑ ְּמָדנִ֔ , אחר כך עשו מדין שלום עם מואב על ישראל, אחר כך ים: פְוַה֨
  על כן אמר כי הם צוררים שלכם: מעולם רצועת מרדות לישראלהפקירו בנותיהם להכשיל את ישראל, נמצא שהמדינים 

ֹור ֶאת ),יזכה ' פי'במ(וכדי ליישב הכפל אומר אני שצוה ה' על שני דברים אחת,  �ים -ָצר� לה ימים רבים, ואחר כך לצערם תחיַהִּמְדָיִנ
ם׃ ם אֹוָתֽ ם  ),יחכה ' פי'במ(וזה שאמר  ... וכל כך למה לפי שצוררים הם לכם והוא נתינת טעם על צרור,  ְוִהִּכיֶת� ים ֵהם0 ָלֶכ2 י ֹצֲרִר� ִּכ�
ּו ָלֶכ�ם ַעל-ְּבִנְכֵליֶה�ם ֲאֶׁשר ֹור - ְּדַבר-ִנְּכל� כם לפעור. ועל מה שאמר כי כל עיקר צער זה שציערו אתכם היתה הכוונה להכריח אתְּפע�

ם ),יזכה ' פי'במ( ם אֹוָתֽ י ַבת-ַעל ),יחכה ' פי'במ(נתן טעם ואמר  ְוִהִּכיֶת� �ר ָּכְזִּב Kם ַהֻּמָּכ�ה ְביֹום-ְּדַב יא ִמְדָין0 ֲאֹחָת2 ה ַעל-ְנִׂש' -ְּדַבר-ַהַּמֵּגָפ�
כי הבא להורגך השכם להורגו. לפי שאחותם היא המוכה יחשבו גם המה להנקם ולהכות אתכם על כן השכימו להכות אותם  ְּפֽעֹור׃

י ַאֲחֵר�י ַהַּמֵּגָפ�ה  ) ו,אכ ' פי'במ(ואולי שלכך נאמר  לדרשו אשלאחריו  אתנחתא(טט: טעם)בו (טט: סימון פרשה פתוחה)סוף פסוק ַוְיִה�
מו ואשלפניו, לאחריו כפשוטו, ולפניו לומר שגם אחרי המגיפה הם רוצים להכות אתכם על דבר אחותם המוכה, על כן תשכי

  להכותם:
י ַבת-ְוַעל �ר ָּכְזִּב Kיא ִמְדָין0 -ְּדַב וממתינה  )לא הסתיימה בינתיים(גרשיים קדמא מהפך פשטא, כעין פעולה שהתחילה והושעתה  – ְנִׂש'

שנאת מדין לישראל התגלתה לראשונה במכירת יוסף, אח"כ הושעתה עד הגעת עם ישראל לערבות  [כלי יקר]להמשכה בעתיד. ע"פ 
ב התגלתה בעצת בלעם וביתר שאת ממואב ועל ריב לא להם ולכן שלחו בת נשיא מדין להחטיא את ישראל, ואם לא מואב, כאן שו

  ישמידו אותם מדין ימשיכו להתנכל לישראל.
  

  בתפקיד גריעת משפחות. שבעה שבטים בזרקא סגול, במדבר פינחס כו:

ל ִמְׁשַּפ0ַחת0 [יב]    �י ִׁשְמעֹוןP ְלִמְׁשְּפֹחָתםQ ִלְנמּוֵא+ י׃ ְּבֵנ ַחת ַהָּיִכיִנֽ ין ִמְׁשַּפ� Aי ְלָיִכ� ַחת ַהָּיִמיִנ ין ִמְׁשַּפ� Aי ְלָיִמ ּוֵאִל2   ַהְּנמ�

י׃[טו]    ַחת ַהּׁשּוִנֽ י ִמְׁשַּפ� Aַחת ַהַחִּג�י ְלׁשּוִנ י ִמְׁשַּפ� Aי ְלַחִּג ֹון ִמְׁשַּפ0ַחת0 ַהְּצפֹוִנ2 �י ָגדP ְלִמְׁשְּפֹחָתםQ ִלְצפ+   ְּבֵנ
י׃ְיהּוָדהP ְלִמְׁשְּפֹחָתםQ לְ -ַוִּיְהי�ּו ְבֵני[כ]    ַחת ַהַּזְרִחֽ ַרח ִמְׁשַּפ� Aי ְלֶז ַחת ַהַּפְרִצ� ֶרץ ִמְׁשַּפ� Aי ְלֶפ ה ִמְׁשַּפ0ַחת0 ַהֵּׁש�ָלִנ2   ֵׁשָל+

ַחת ַהַּיחְ [כו]    ל ִמְׁשַּפ� ְחְלֵא2 ��י ְלַי ַחת ָהֵא[ִנ ֹון ִמְׁשַּפ� Aי ְלֵאל ֶרד ִמְׁשַּפ0ַחת0 ַהַּסְרִּד2 �י ְזבּוֻלןP ְלִמְׁשְּפֹחָתםQ ְלֶס+ יְּבֵנ   ׃ְלֵאִלֽ

י-ֵא�ֶּלה ְבֵני[לה]    ַּתֲחִנֽ ַחת ַהֽ ַחן ִמְׁשַּפ� Aי ְלַת ַחת ַהַּבְכִר� ֶכר ִמְׁשַּפ� Aי ְלֶב ַלח ִמְׁשַּפ0ַחת0 ַהֻּׁש�ַתְלִח2   ׃ֶאְפַרִיםP ְלִמְׁשְּפֹחָתםQ ְלׁשּוֶת+
ַחת[לח]    ם ִמְׁשַּפ� Aַחת ָהַאְׁשֵּבִל�י ַלֲאִחיָר ל ִמְׁשַּפ� Aי ְלַאְׁשֵּב ַלע ִמְׁשַּפ0ַחת0 ַהַּבְלִע2 �י ִבְנָיִמןP ְלִמְׁשְּפֹחָתםQ ְלֶב+ י׃ ְּבֵנ   ָהֲאִחיָרִמֽ
ַחת ַהְּבִר [מד]    ה ִמְׁשַּפ� Aי ִלְבִריָע� ַחת ַהִּיְׁשִו י ִמְׁשַּפ� Aה ְלִיְׁשִו ה ִמְׁשַּפ0ַחת0 ַהִּיְמָנ2 �י ָאֵׁשרP ְלִמְׁשְּפֹחָתםQ ְלִיְמָנ+ י׃ְּבֵנ   יִעֽ
  

  בתפקיד גריעת משפחות. שבעה שבטים בזרקא סגול,
ים הם מרובים ופעמים הם נדוגים. בזמן שבני אפרים מרובים בני מח, טז וידגו לרוב. פעמ]  266בראשית רבתי פרשת ויחי עמוד [

מנשה מועטים, ובזמן שבני אפרים מועטים בני מנשה מרובין במנין. במדבר סיני את מוצא בני אפרים מרובים מ' אלף וה' מאות ובני 
אלף וז' מאות ובני אפרים מועטין  מנשה מועטין ל"ב אלף ומאתים. ובמנין ערבות מואב את מוצא בני מנשה מרובין שנים וחמשים

  . ל"ב [אלף] ו(ג')[ה'] מאות
, שהרי בעשרה בנים ירד וכן חמשה משבט בנימין, אהד בטלההוא צוחר, לשון צוהר. אבל משפחת  - לזרח  ])יג(רש"י במדבר כו,[

ותיו כתב שאצבון בטל אבל רש"י רש"י לדעת רב אשל אברהם(פי'  , הרי שבע משפחותוכן אצבון לגדלמצרים וכאן לא מנה אלא חמשה, 
(בר' ויגש מו,ז)  ... ולפי הדעה -(כו,טז) שאזני הוא אצבון, ולפי זה המשפחה השביעית החסרב היא ישוה מבני אשר הנזכר ב-עצמו סובר ב

תא זוטרתא פנחס שהמשפחה השביעית החסרה היא אצבון, יש לומר שישוה לא היו לא בנים ולכן לא נמנה בתור משפחה (גו"א), וראה בפסיק
  לא הזכיר כאן את ישוה , מלמד שלא הוליד") –קלב,ב: "בני אשר 

. ומצאתי בגמ' ירושלמית, שכשמת אהרן נסתלקו ענני כבוד ובאו הכנענים להלחם בישראל ונתנו לב לחזור למצרים וחזרו לאחוריהם 
ני יעקן מוסרה שם מת אהרן, והלא בהר ההר מת, ח' מסעות מהר ההר למוסרה, שנאמר (דברים י, ו) ובני ישראל נסעו מבארות ב

וממוסרה עד הר ההר שמונה מסעות יש למפרע, אלא שחזרו לאחוריהם ורדפו בני לוי אחריהם להחזירם, והרגו מהם שבע משפחות, 
תי מה היא. ומבני לוי נפלו ארבע משפחות משפחת שמעי ועזיאלי, ומבני יצהר לא נמנו כאן אלא משפחת הקרחי, והרביעית לא ידע

במנין זה ממנין הראשון שבמדבר סיני, נראה  שחסר משבט שמעוןורבי תנחומא דרש שמתו במגפה בדבר בלעם, אבל לפי החסרון 
  :שכל כ"ד אלף נפלו משבטו של שמעון

נאמר  266 בראשית רבתי פרשת ויחי עמוד- וב :יאיר בן מנשה שהוא מבני יהודה כאשר מפורש בדברי הימים ],באבן עזרא איוב לב[
, ולכך לפי שלא היו לו בניםמכיר העמיד בנים, אבל יאיר לא העמיד בנים, לכך כשמנה משפחות מנשה מנה למכיר ולא מנה ליאיר, ... 

כשהלך יאיר ולכד חוות גלעד קרא אותן חוות יאיר על שמו, כד"א ויקרא אתהן חות יאיר (במדבר ל"ב מ"א). אמר אחר שלא זכיתי 
  .לו חלק בארץ והלכתי ונלחמתי בם ולקחתי אותה בשביל אחי, הנני קורא כל מה שלכדתי על שמילהעמיד בנים שיט

אז נבהלו, אמרו חז"ל מפני מה נתייראו יושבי פלשת? מפני שהרגו מבני אפרים ]  155אוצר המדרשים (אייזנשטיין) ויושע עמוד [
או בכח גבורתם, וכעס עליהם הקדוש ברוך הוא ומסרם ביד מאתים אלף איש שמנו את הקץ ביציאת מצרים וטעו בשלשים שנה ויצ

  ,פלשתים
ואמר לו על דברי התוס' בפסחים (ג ב) שלריב"ב לא היה קרקע והקשה רבי ישראל איסר איך  ]דף על הדף פסחים דף ג עמוד ב[

שריה"ג אומר מתים שהחיה  חלק בא"י. ותי' הרה"ק דהלא מבואר בש"ס בסנהדרין (צב ב) (שאין לו)תמצא שיהיה בר ישראל שא"ל 
יחזקאל עלו לא"י ונשאו נשים והולידו בנים ובנות. עמד ריב"ב על רגליו ואמר אני מבני בניהם ומאן נינהו מתים שהחיה יחזקאל אלו 

 בני אפרים, שמנו לקץ וטעו. וידוע כי ליוצאי מצרים נתחלקה הארץ, וא"כ בני אפרים שיצאו קודם שפקד עליהם ה' לצאת ממצרים,
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  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי לעלוי כל

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

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –תשס"א פה, ה- טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת 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 דר֧גאיה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום; קב' שעשו –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  דרשים;סדור שנחלק, השלם והחלק נ – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

סדר,  – ואז֝לאקד֨מא יוצא 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;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

  .לא היו נחשבים בכלל יוצאי מצרים ול"ה להם חלק בארץ, וכמו"כ ריב"ד שהיה מבני בניהם ל"ה לו חלק בארץ עכד"ק ודפח"ח
והנה במדרש איתא דנקרא זבולן משום דכתיב בנה בניתי בית זבול לך ביאר כ"ק האדמו"ר  ]דף על הדף ראש השנה דף יז עמוד א[

  וחשב את עצמו כלא נגדו, מזה נשפע אור המקדש עכד"ק. ליששכר עצמו מבטלהי'  הגדול זצוקל"ה מסאכטשוב דע"י שזבולן
  

חמש משפחות בטלו במדבר וברש"י (כו,כד) עוד חמש בטלו כמעט לגמרי בפלגש  –אהד בטל ועוד כ"ד אלף בשטים, בנימין  –שמעון 
ה לפני יציאת מצרים, ועוד שהתמעטו מאד במדבר, מאתים אלף מתו ביציאה ממצרים ל' שנ –ישוה, אפרים  –אצבון, אשר  –בגבעה, גד 

ם נאמר כי יאיר בן מנשה היה מיהודה ונקרא בן מנשה על שם אמו ממנשה, היות ולא ן מתו לפני הירידה למצרים, ועוד אער ואונ –יהודה 
  היו לו בנים, הרי שיש משבט יהודה חסרון בכך שלא הביא יאיר בנים.

  טל עצמו ליששכרצ"ע, כגון שזבולון מב –זבולון 

  לד:  –ג ויצא כט,ל בראשיתראה 

י[לג]   אֶמר ִּכֽ +ֹ י-ַוַּת�ַהר עֹודP ַוֵּת�ֶלד ֵּבןQ ַוּת ִכי ַוִּיֶּתן-ָׁשַמ'ע ה0' ִּכֽ י ַּגם-ְׂשנּוָא�ה ָאנ2ֹ ֹו ִׁשְמֽעֹון׃ -ֶאת-ִל� א ְׁשמ� �ה ַוִּתְקָר�     ֶז
'ה ִאי[לד]   אֶמר ַעָּת'ה ַהַּפ0ַעם0 ִיָּלֶו +ֹ יַוַּת�ַהר עֹודP ַוֵּת�ֶלד ֵּבןQ ַוּת י ִּכֽ �ים ַעל-ִׁשי0 ֵאַל2 ֹו ְׁש[ָׁש�ה ָבִנ א-ָיַל�ְדִּתי ל� י׃-ֵּכ�ן ָקָרֽ ֹו ֵלִוֽ   ְׁשמ�

 Qַוֵּת�ֶלד ֵּבן P(במ' פי' כו) במנין - מונח זרקא מונח סגול, אפשר כי זרקא סגול בתפקיד גריעה מן הענין. נקדים ונאמר כי ב – ַוַּת�ַהר עֹוד

  שמעון, גד, יהודה, זבולון, אפרים, בנימין, אשר.  –זרקא סגול סגול השבטים אחרי מעשה השטים, שבעה שבטים מוטעמים בזרקא 

  ושם אלו השבטים שחסרו משפחה או משפחות וגם למי מהמשפחות שלא נולד ילד, וזבולון המתבטל ליששכר. 

  נאמר שכאן, לאה נתנבאה על כך ששמעון ולוי יהיו ללא נחלה של ממש בא"י, וללא פרנסה מנחלה.

גדול לרמז כי הארץ מחולקת לאבות יוצאי מצרים באמצעות הבנים העומדים להיכנס לארץ - וזקףרביע טעמי בנים אפשר כי בשמות ה
  ישראל, ונשמות האבות מעוברות בבנים

  גדול.- לתת לכם נחלה נוספת על אחיהם שרובם בטעם זקף –אפשר כי בשמות הבנים הבכורים רביע 

ּו ֶאת(במ' פי' כו,ב)  Kאׁש׀ ָּכל-ְׂשא �ֹ ל-ת ְּבֵניֲעַד� -ר   גרשיים מונח מונח רביע, כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו או על הכלל כולו.   – ִיְׂשָרֵא+

ם) ג(במ' פי' כו, Lר ַהֹּכֵה�ן ֹאָת� ה ְוֶאְלָעָז ר ֹמֶׁש$ �קדמא ואזלא, כעין כלל מלמד, דרגא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים מצטרפים או  – ַוְיַדֵּב
ואילך יוצא מן הכלל  )ג(באה כהקדמה לומר שהנלמד אחריה מפסוק  )ב(שר כי תבנית טעמים של פסוק שעל כל אחד חלה אותה הלכה. אפ

חילק קבוצות תבניות טעמים בין השבטים כדי ללמד מכולם על  )א(מורה על כלל מלמד וממנו ואילך  )ג(במבנהו ללמד על מקומו. פסוק 
  כולם   

ה בשמות - קטן במלה אחת, כעין מוקדם והוא מאוחר בענין. כשם שהטיל י- א זקףקדמ- ל מוטעמים ב- כל בעלי שם המסתים בא )א,א(
  ל עשה , סוף המלה משמש הסבר להתחלה, - כל בתי האב להעיד כי כולם נשמרו ע"י השם במצרים, כך בכולם א

יאבל בשמעון  ּוֵאִל2 ל ִמְׁשַּפ0ַחת0 ַהְּנמ�   קטן- אין קדמא זקף ִלְנמּוֵא+

ַחת גד  י ִמְׁשַּפ� ְרֵאִל2 �יְלַא    ָהַאְרֵאִלֽ

יזבולון  ַחת ַהַּיְחְלֵאִלֽ ל ִמְׁשַּפ� ְחְלֵא2 �  ְלַי

ֵאִל�יגלעד בן מנשה  ַחת ָהַאְׂשִרֽ ל ִמְׁשַּפ� ְׂשִריֵא2 �  ְוַא
יבריעה בן אשר  ַחת ַהַּמְלִּכיֵאִלֽ ל ִמְׁשַּפ� ְלִּכיֵא2 �  ְלַמ

ַחת ַהַּיְחְצֵאִל�ינפתלי  ל ִמְׁשַּפ� ְחְצֵא2 �  ְלַי

  צ"ע גדול-אבל אלון בן זבולון בזקף

  שמעון, גד, יהודה, זבולון, אפרים, בנימין, אשר. כעין מוסיף או גורע מהענין על הענין – זרקא סגול )א,ב(

  קטן- בכור ראובן רביע בראובן , הבכור פשטא מונח זקף

  ל- קטן, הוא גם עם א- בכור שמעון רביע מונח זקף

  קטן,-בכור גד רביע מונח זקף

  קטן, - הגדול בבני יהודה החיים רביע פשטא זקף

  קטן,- בכור זבולון רביע פשטא זקף

  קטן,-בכור אפרים רביע פשטא זקף

  קטן,- בכור בנימין רביע פשטא זקף

יבני בלע בן בנימין  ַּנֲעִמֽ ַחת ַהֽ ן ִמְׁשַּפ� י ְלַנֲֽעָמ2   ִמְׁשַּפ0ַחת0 ָהַאְרִּד2
  קטן,- בכור אשר רביע פשטא זקף

כי קבוצות הטעמים באות לתאר לגבי כולם, השיטות השונות היא הכנת רשימת נוחלים בארץ הבאה אחריה. אפשר  פרשת המנין )ב( 
  לקביעת הנחלות. 

נוחלים הנכנסים בשם עצמם, אח"כ חוזרות הנחלות ומתכנסות לפי יוצאי מצרים, וחוזרות ומתחלקות לפי הנכנסים. ועוד לפי ערך כספי, 
  ועוד ע"פ הגורל.

מלמד שהרכבת הרשימה מתחילה מהנוחלים הנכנסים לארץ, אח"כ פעולת  – קטן במלה אחת, כעין מוקדם והוא מאוחר בענין- קדמא זקף
  חישוב, לבסוף חוזרים לנכנסים לארץ לתת להם הנחלות.

  בפעולות החישוב גורעים ומוספים מהנכנסים לפי יוצאי מצרים וערכים כספיים ולסוף קובעים מי יקבל מה. –זרקא סגול 

לפי אבות יוצאי מצרים, כעין עיבור בנכנסים של נשמות היוצאים ממצרים שלפיהם מכנסים גדול יתארו איסוף נחלות הנכנסים - רביע וזקף
  ומחלקים שוב הנחלות. אפשר כי גם קשור לארבע קבוצות החלוקה ואופן הגורל.
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  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי לעלוי כל

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

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –תשס"א פה, ה- טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת 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 דר֧גאיה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום; קב' שעשו –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  דרשים;סדור שנחלק, השלם והחלק נ – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

סדר,  – ואז֝לאקד֨מא יוצא 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;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

  )ח(התשע" במדבר פינחס כה,י 1.8
  

ם ְוהֹו נחמיה ט  ְרָּת֙ ְּבַאְבָר֔ ר ָּבַח֙ ים ֲאֶׁש֤ ְמָּת ְּׁש֖מֹו ַאְבָרָהֽם:(ז) ַאָּתה־הּו֙א ֣ה' ָהֱאNִה֔ ים ְוַׂש֥   ֵצא֖תֹו ֵמ֣אּור ַּכְׂשִּד֑

 ֹ י ָהֱאמ י ַהִחִּת֜ ת ֶאת־ֶאֶר֩ץ ַהְּכנֲַענִ֨ ית ָלֵת֡ ן ְלָפנֶיC֒ ְוָכ֨רֹות ִעּ֜מֹו ַהְּבִר֗ אָת ֶאת־ְלָבבֹ֘ו נֱֶאָמ֣ ת ְלזְַר֑עֹו(ח) ּוָמָצ֣ י ָלֵת֣ י ְוַהִּגְרָּגִׁש֖ י ְוַהְּפִרִּז֛י ְוַהיְבּוִס֥ ֶק֙ם  ִר֧ ַוָּת֙
יק ָאָּֽתה: י ַצִּד֖ יC ִּכ֥   ֶאת־ְּדָבֶר֔

ר ֵׁשֽמֹות׃במדבר פינחס כו,נג:  ֶּלה ֵּתָחֵל�ק ָהָא�ֶרץ ְּבַנֲחָל�ה ְּבִמְסַּפ�   ָלֵא+
ֶּלה ֵּתָחֵל�ק ָהָא�ֶרץ (במ' פי' כו,נג) בענין המנין ]תרמח שפת אמת במדבר פרשת פינחס[ שיש לכל איש ישראל חלק מיוחד בא"י . ָלֵא+

ל-ַא: (במ' פי' כו,נה)אפשר מרומז במלים  –(טט וזה הי' ענין הגורל וישב כו' איש תחת גפנו כו' תאנתו.  עיל. וכן כתיבכמ"ש ל Aבמ' פי' , ְּבגֹוָר)

ל-ַעל כו,נו) ל -(טט ש )ִּפי0 ַהּגֹוָר2  )ח,נחמיה ט( . ויתכן לפרש בזה מ"שבכלל ובפרטהכיר כל אחד מקום המיוחד לו כי נתינת א"י הי' )ַהּגֹוָר2
ת ית ָלֵת֡ ת ְלזְַר֑עֹו  )ח,נחמיה ט( . אח"כבכללהוא כו'  ְוָכ֨רֹות ִעּ֜מֹו ַהְּבִר֗   .שנתן לכל א' חלק השייך לו בפרטהוא נתינה ָלֵת֣

לא קדמא ואז –ְוָכ֨רֹות ִעּ֜מֹו , לימוד זה מרומז בתבנית הטעמים של ְוָכ֨רֹות ִעּ֜מֹו  )ח,נחמיה ט(הוא במלים  [שפת אמת]ע"פ  כלל-לימוד ב
  בתפקיד דרך לימוד בכלל ופרט כאשר הכלל הוא במלים המוטעמות או בסביבתן.

ת ְלזְַר֑עֹו  )ח,נחמיה ט(הוא במלים  [שפת אמת]ע"פ  פרט- לימוד ה    .הוא נתינה בפרט שנתן לכל א' חלק השייך לוָלֵת֣

ֶּלה ֵּתָחֵל�ק ָהָא�ֶרץ כו,נג) (במ' פי'- שתחילתן ב נו) –(במ' פי' כו,נג על דרכי החלוקה לכל פרט מלמדים הכתובים  - וגו'. בפסוקים ב ָלֵא+

  . )ח,נחמיה ט(-שפת אמת] למד את הכלל ופרט מ-אין טעם קדמא ואין טעם אזלא. ה נו) –(במ' פי' כו,נג 
  

' : כא,פינחס כז במדבר �י ה� ים ִלְפֵנ ט ָהאּוִר� ֹו ְּבִמְׁשַּפ� ַאל ל� ד ְוָׁש� 'ר ַהֹּכֵהן0 ַיֲעֹמ2 י ֶאְלָעָז �  ְוִלְפֵנ
ּו ְוַעל-ַעל יו ֵיְצא$ �ּוא ְוָכל-ִּפ אּו ה� יו ָיֹב+ ֹו ְוָכל-ְּבֵני-ִּפ� ל ִאּת� ה׃-ִיְׂשָרֵא�   ָהֵעָדֽ

י �ללא אזלא אפשר מלמד על דרך לימוד בסדר מסוים. שאלה באורים ותומים הוא רק למלך ובענינים הקשורים לניהול  קדמא – ְוִלְפֵנ

יהמלכות. בעינייני מלחמה קודם המלך עומד בענווה  �' ְוִלְפֵנ �י ה� ים ִלְפֵנ ט ָהאּוִר� ֹו ְּבִמְׁשַּפ� ַאל ל� ד ְוָׁש� 'ר ַהֹּכֵהן0 ַיֲעֹמ2   ֶאְלָעָז

ד   'ר ַהֹּכֵהן0 ַיֲעֹמ2 קטן, הכהן מכוון לקבל השאלה בענווה ובמחשבתו הטהורה יכוון להיות בביטול שלא יפריע - מהפך פשטא זקף –ֶאְלָעָז
  משפט. לקבלת התשובה ויבין לצרף נכונה את האותיות המאירות בחושן

  

  וגו' פי בית דין של שבעים ואחד עללמלחמת הרשות  ומוציא' מתני] א),(וילנה יב הה" בסנהדרין פ" ירושלמי[
 במלחמת מדאף על גב דיש רשות למלך כדחשיב במתני' מ"(טט: כאן למד) והכא תני (טט: כנלמד בפרק ראשון)  קבפ" כדתנן ]משה פני[

  .אשל ע" ין דית ב פהרשות צריך ע"

ּו -ַעל (במ' פי' כז,כא) דכתיב 'גמ יו ֵיְצא$ �אּו -ְוַעלקדמא ואזלא  -ִּפ יו ָיֹב+   רביע מונח - ִּפ�

ּוא- דריש מ מעל גב דמשמעות הכתוב על אלעזר הוא מ" ואף ]משה פני[ ּוא דדרשינןדכתיב בתריה , ה� יו - ַעל- זה מלך ש, ה� �פי  ועלִּפ
ּוא. בשביל הכהן מלת סנהדרין מוציאין למלחמת הרשות   רה, כי כבר מוזכר ברישא של הפסוק. לכן דורש המלה למלך.יתי ה�

  

ּוא ְוָכל (במ' פי' כז,כא) ֹו ְוָכל-ְּבֵני-ה� ל ִאּת� ה-ִיְׂשָרֵא�    ָהֵעָדֽ

ה-ְוָכל מצב מעורבות בית הדין של שבעים ואחד בהחלטות המלך (א) במלחמת מצווה לא חייב לערב את בית הדין - מקף כרב – ָהֵעָדֽ
  החלטת בית דין.(ב) במלחמת רשות חייב 

  דרך הסבר תבניות הטעמים במצב (א) מלחמת מצווה

ּוא  שואל המלך מחלק בין המלך ובין הסנהדרין וכל העם.  )שבעה עממין ועמלק(מצווה  למלחמתבתפקיד מחלק וממעט. תביר,  - ה�

ה׃-ְוָכל, למלחמהמוציא באורים ותומים ובאישור וברכת ה'  לה של יציאה למלחמת מצוה. עדה מגביל שאין העדה בשא סלוק - ָהֵעָדֽ

ֹו -ְּבֵני-ְוָכל. ואז העדהשהם עיני  הוסיף ]ח"שפת[- ו של ע"א דיינים. סנהדריןהיא ה ת"עה ]י"רש[ע"פ  ל ִאּת� מרכא טפחא,  - ִיְׂשָרֵא�
רם ולא אשה ולא נשאה, ובתוך שנה לנשיאת אשה, ובונה בית ולא חנכו, ונוטע כ ארשועוד  ,יתור לרבות חתן מחדרו וכלה מחופתה

  , כי אלה עלולים לרפות ידיהם של האחרים.כל הירא ורך הלבבאבל אפשר שלא , חיללו

  

  דרך הסבר תבניות הטעמים במצב (ב) מלחמת רשות

ה-ְוָכל. אשל ע"ית דין ב פצריך ע" [פני משה]פי'  סלוק מגביל את החלטת המלך לבדו ומצריכו להיוועץ ולהחליט ע"פ  – ָהֵעָדֽ

ֹו -ְּבֵני-ְוָכל ּואה�  ואז, הסנהדרין ל ִאּת� כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא העשויה להתרחב ושעל חלקם טפחא,  תביר מרכא –ִיְׂשָרֵא�
אּו -ְוַעל מיציאה למלחמת רשות קבוצת אנשים אשר בה נמנים על פי תבנית הטעמים של  פוטרלא חלה ההלכה.  יו ָיֹב+ מונח רביע,  - ִּפ�

, חיללואשה ולא נשאה, ובתוך שנה לנשיאת אשה, ובונה בית ולא חנכו, ונוטע כרם ולא  וארש, לפחות ארבעה מיני אנשים: חתן וכלה

  וכל הירא ורך הלבב.
  

ים (במ' פי' כז,כא) ט ָהאּוִר� ֹו ְּבִמְׁשַּפ� ַאל ל�   , אחד מאופני צירוף האותיות בחושן כנדרש בקטע הבא:  מרכא תביר מרכא טפחא – ְוָׁש�

ָהֲאָבנִים  )כח,כא' מ' תצש( יןָ ְו֠ ת ְּבֵנֽי-ַעלִּתְהיֶ֝ ֹ֧ ה -ְׁשמ ים ֶעְׂשֵר֖ ל ְׁשֵּת֥ יׁש ַעל- ַעליְִׂשָרֵא֛ י חֹוָת֙ם ִא֣ ם ִּפּתּוֵח֤ ֶבט׃- ְׁשמָֹת֑ ר ָׁשֽ יןָ ִלְׁשֵנ֥י ָעָׂש֖  ְׁש֔מֹו ִּתְהיֶ֕

ָהֲאָבנִים ַעל  )שמ' פק' לט,יד( ת - ְו֠ ֹ֨ ה-ְּבנֵיְׁשמ ים ֶעְׂשֵר֖ ּנָה ְׁשֵּת֥ ל ֵה֛ יׁש עַ - ַעל יְִׂשָרֵא֥ י חָֹת֙ם ִא֣ ם ִּפּתּוֵח֤ ֶבט׃- לְׁשמָֹת֑ ר ָׁשֽ    ְׁש֔מֹו ִלְׁשֵנ֥ים ָעָׂש֖

ָ  )כח,כא' מ' תצש( ין ָהֲאָבנִים ִּתְהיֶ֝ ת ְּבֵנֽי-ַעלגרש - אזלא – ְו֠ ֹ֧ ה-ְׁשמ ים ֶעְׂשֵר֖ ל ְׁשֵּת֥ ם-ַעלדרגא תביר מרכא טפחא,  – יְִׂשָרֵא֛  ְׁשמָֹת֑

 ן אחד. התבנית דרגא תביר מרכא טפחא, קבוצת פרטים שעל כל אחד מהם חל הענין המדובר או שמצטרפים לעני

ָהֲאָבנִים ַעל )שמ' פק' לט,יד( ת- ְו֠ ֹ֨ ה -ְּבנֵי קדמא – ְׁשמ ים ֶעְׂשֵר֖ ּנָה ְׁשֵּת֥ ל ֵה֛ ם - ַעלמרכא תביר מרכא טפחא,  –יְִׂשָרֵא֥   ְׁשמָֹת֑

  התבנית מרכא תביר מרכא טפחא, קבוצת פרטים הקשורים לנושא והחלוקים בהלכותיהם לגבי הענין או שאינם מצטרפים לענין אחד
וכשהיה הכהן  46האמוראים אינם חולקים כלל אלא כל אחד מוסיף על דברי חברו, כי השם היה בין כפלי החושןש ויש שכתבו

ת- ַעל )לט,ידשמ' פק' ((מכוין בחלק השם שנקרא אורים,  ֹ֨ היו האותיות של  ,)קדמא, בשם הראשון של הצירוף אורים ותומים – ְׁשמ
היְִׂשָראֵ֥ -ְּבנֵי( בולטות ומאירות בלי סדרהאבנים  ים ֶעְׂשֵר֖ ּנָה ְׁשֵּת֥  מרכא תביר מרכא טפחא, ענין שאין האותיות מצטרפות – ל ֵה֛
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  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי לעלוי כל

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

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –תשס"א פה, ה- טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת 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 דר֧גאיה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום; קב' שעשו –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  דרשים;סדור שנחלק, השלם והחלק נ – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

סדר,  – ואז֝לאקד֨מא יוצא 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;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

יןָ ( וכשהיה חוזר ומכוין בחלק השני של השם הנקרא תומים )בסדר המענה , היו ), השם השני היוצא אחר הראשוןגרש- אזלא –ִּתְהיֶ֝
47האותיות מצטרפות ונעשות תיבות

ת ְּבֵנֽי-ַעל( ֹ֧ ל ְׁשּתֵ֥ - ְׁשמ היְִׂשָרֵא֛   .)דרגא תביר מרכא טפחא, ענין של צירוף – ים ֶעְׂשֵר֖
  .48ובירושלמי נחלקו אם הכתב היה בולט או שהכהן שמע בנבואה קול שמשיב

  

' ֶאל,יח: במדבר פינחס כז אֶמר ה$ �ֹ ה ַקח-ַוּי יׁש ֲאֶׁשר-ְיהֹוֻׁש�ַע ִּבן-ְל0H ֶאת-ֹמֶׁש+ ּון ִא� ֹו-נ2 ּוַח ּב� יו׃-ְוָסַמְכָּת� ֶאת       ר�   ָיְד�H ָעָלֽ
: ֶאת: כג,במדבר פינחס כז Lהּו-ַוִּיְסֹמ� יו ָעָל�יו ַוְיַצֵּו ' ְּבַיד         ָיָד� ר ה� ה׃ פ-ַּכֲאֶׁש�ר ִּדֶּב�   ֹמֶׁשֽ

' )יחכז,(מרכא טפחא, ... וכן  – ָיְד�H -ְוָסַמְכָּת� ֶאת )יחכז,( ר ה� מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, אפשר מרמזים לפ'  – ִּדֶּב�

: ֶאת כג)כז,( ]רש"י[ ליהושע בחכמה בהוד ומהרב ומהרב ויספיש גם בנבואה. רש"י שמשה הוסיף Lיו -ַוִּיְסֹמ בעין יפה, יותר ממה  - ָיָד�
 )ראה ספ"ב קמא(ועשאו ככלי מלא וגדוש  ,,,,ידיוידיוידיוידיובשתי , והוא עשה  ָיְד�H -ְוָסַמְכָּת� ֶאת )יחכז,( שנצטוה; שהקדוש ברוך הוא אמר לו:

' ַּכאֲ ומלאו חכמתו בעין יפה.  ר ה�   אף לענין ההוד; נתן מהודו עליו.  -ֶׁש�ר ִּדֶּב�

    
 וסמיכת זקנים  מסנה' של ע"א) בשלושה דיינים(לשני קרבנות צבור בלבד (שעיר במשתלח, פר העלם דבר)  תנא: סמיכה ]בבלי סנהדרין יג,ב[

. אמר ליה אביי לרב יוסף: י: לקרות להם רבי)(רש" בשלשה. מאי סמיכה ומאי סמיכת זקנים? אמר רבי יוחנן: מיסמך סבי (דיינים חדשים)
: ֶאת כג)במ' פי' כז,(מיסמך סבי בשלשה מנלן? אילימא מדכתיב  Lיו ָעָל�יו -ַוִּיְסֹמ משה  (טט: וכי תאמר)אי הכי תסגי בחד, וכי תימא  - ָיָד�

 קשיא –! (טט: אם כך צריך ע"א דיינים) חדאי הכי ליבעי שבעים ו - (רש"י: לפי שהיה משה ראש להם ושקול ככולם) במקום שבעים וחד קאי 
  .)חות אחד מהם סמוך, נשאר לא פתורשלפ ,ה"ג] פ"ד 'רמב"ם סנה[(טט: המקור לסמיכה בשלושה ולפי 

(רש"י: בלשון בעיא גרסינן ליה, כלומר מי בעו (טט: האם צריך) לאתנוחי  אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי: בידא ממש סמכין ליה 

(רש"י: דאלהים כתיב (שמות  אמר ליה: סמכין ליה בשמא, קרי ליה רבי, ויהבי ליה רשותא למידן דיני קנסות -? רישיה דסבא) ידייהו על

גון בארבעה כב), דמשמע דייני מומחין, והיינו סמוכין, ובשאר דיני ממונות לא בעינן מומחין, כדאוקימנא בריש פירקין (סנה' (ב,ב) משום נעילת דלת כ
לא עבדינן  –וגזילות, דיינינן בבבל אף על גב דליכא סמוכין, דשליחותייהו קא עבדינן, כדמפרש בהחובל (בבא קמא פד,ב), אבל בקנסא שומרין, 

להוכיח שאחד  (טט: מביאה הגמרא מעשה רב? (טט: האם סומך אחד אינו סומך) . וחד לא סמיךשליחותייהו, משום דלא שכיחא, ולית בה חסרון כיס)
רבי מאיר, ורבי יהודה, (שסמך יחיד את) אמר רב יהודה אמר רב: ברם, זכור אותו האיש לטוב, ורבי יהודה בן בבא שמו,  והא )סומך

רבי יהודה בן בבא אחריני הוו  מוסיפה הגמרא)טט: ( .ורבי שמעון, ורבי יוסי, ורבי אלעזר בן שמוע. רב אויא מוסיף: אף רבי נחמיה
  .ום כבודו דרבי יהודה בן בבאמש -בהדיה, והאי דלא חשיב להו 

  

: ֶאת )במ' פי' כז,כג(  Lיו-ַוִּיְסֹמ יו ָעָל� , כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא שעל כל אחד מהם חל אותו ענין או דרגא תביר טפחא -  ָיָד�

  . ]פ"ד 'רמב"ם סנה[- אותה הלכה. הנושא הוא מנוי דיינים סמוכים בכל הדורות שסמכו כמסוכם ב

: Lיו-תאֶ  ַוִּיְסֹמ -, וב,ה"ב]פ"ד 'רמב"ם סנה[מצב (א) משה סמך בהנחת ידיו, (ב) סמיכה לדורות בקריאת הנסמך "רבי" - מקף כרב – ָיָד�

  ישראל גם בשליחת כתב ממקום למקום.- כתב שאפשר לסמוך בארץ [ה"ו]
נה להיות 'ראש במסורת פ"א,ס"ד, המתמ הרב אליעזר ויספיש, ישורון ע' תקצד] -ממקבלי התורה ומוסריה  –[אליהו הנביא 

... כתב בספר 'חידושי מר"ן רי"ז הלוי על התורה" ... 'דאיתא ב"ספרי" פר' פינחס הקבלה' מקבל את סודות התורה והליכותיה'. 
פה, וזהו "שים - צווהו על דברי תלמוד". ומפרש הרמב"ם, שנצטווה על תורה שבעל –(פיסקא קלו) "(דב' ג,כח) 'וצו את יהושע' 

שע". ועיין בתמורה (טז,ב) דכשנשתכחו מיהושע שלש מאות הלכות עמדו כל ישראל להרגו, והיינו משום שהוא המצוה על באזני יהו
... מי שנעשה 'ראש במסורת הקבלה' ... מצווה ומוזהר מלשכוח את התורה שנמסרה לו. ... שחיוב  פה'. עד כאן לשונו.- תורה שבעל

  .לשכוח דבר אחד מן התורהזה הוא מלבד החיוב שנתחייב כל אדם שלא 

�הּו  כג)כז,( �הּולדון דיני קנסות,  -  ַוְיַצֵּו   מצווה ומוזהר מלשכוח את התורה שנמסרה לו. מי שנעשה 'ראש במסורת הקבלה' ...אתנח מגביל,  -  ַוְיַצֵּו

' ר ה� ורה לנושא או לא חל תת , כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא ושעל חלקם לא חלה הלכה הקשתביר מרכא טפחא – ַּכֲאֶׁש�ר ִּדֶּב�
  .ללמדך שלא כל מה שדבר ה' העביר משה ליהושע, כגון טעם פרה אדומהבבלי יומא ע"פ  ענין הקשור לנושא,

ה-ְּבַיד (א) הנחת יד הסומך ממש על ראש הנסמך; (ב) לפי הגמרא [שם] הסומך  ]יג,ב 'בבלי סנה[מצב ע"פ - מרמז לרב קףמ – ֹמֶׁשֽ
ולפי שרב אשי פסק זאת והוא אחרון אז להלכה נוהגים לפי מצב (ב). ולרמב"ם לא קורא בשם י. קורא בשם הנסמך וקורא לו רב

וכיצד היא הסמיכה לדורות לא שיסמכו ידיהן על ראש הזקן אלא שקורין לו רבי ואומרים לו הרי  ],ה"בפ"ד 'רמב"ם סנה[ הנסמך.
  את סמוך ויש לך רשות לדון אפילו דיני קנסות. 

ה-ְּבַיד   מגביל, אפשר שמלמד שרק לדיין הדן דיני קנסות צריך סמיכה.סילוק  – ֹמֶׁשֽ

  
אחד בית דין הגדול ואחד סנהדרין קטנה או בית דין של שלשה צריך שיהיה אחד מהן סמוך מפי ] הלכה א] [רמב"ם סנהדרין פ"ד[

: ֶאת )כג,כז 'פי' במ( הסמוך, ומשה רבינו סמך יהושע ביד שנאמר Lיו ָעָל� -ַוִּיְסֹמ �הּוָיָד� , וכן השבעים זקנים משה רבינו סמכם יו ַוְיַצֵּו
ושרתה עליהן שכינה, ואותן הזקנים סמכו לאחרים ואחרים לאחרים ונמצאו הסמוכין איש מפי איש עד בית דינו של יהושע ועד בית 

  מעולם.  דינו של משה רבינו, ואחד הנסמך מפי הנשיא או מפי אחד מן הסמוכין אפילו לא היה אותו סמוך בסנהדרין
  ואין סומכין סמיכה שהיא מינוי הזקנים לדיינות אלא בשלשה והוא שיהיה האחד מהן סמוך מפי אחרים כמו שביארנו. ] הלכה ג[
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  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי לעלוי כל

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

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –תשס"א פה, ה- טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת 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 דר֧גאיה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום; קב' שעשו –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  דרשים;סדור שנחלק, השלם והחלק נ – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

סדר,  – ואז֝לאקד֨מא יוצא 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;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

  (התשע"ט) במדבר פינחס כה,י 1.9

  

ר: במדבר פינחס כה,י: ה ֵּלאֹמֽ ' ֶאל־ֹמֶׁש� ר ה� על מכונו, הרב ארמוני  [ארמון, שם הוי"ה בצירוף ס"ג ) של התוכן 63מופע ס"ג ( ַוְיַדֵּב�

  ס"ג גי' כבו"ד א"ל.  (אוצר החכמה)]

' (במ' פי' כה,י) ר ה� מדבר שחבירו  (מל"ב מידות של ר' אלעזר בן ריה"ג)(כב)(סלוק) מרכא טפחא בתפקיד כעין מידת סמוכים, מידה  – ַוְיַדֵּב�
  ,(הכתוב לפניו)מוכיח על חבירו (כג) מדבר שהוא כאן אפשר גם לצרף את מידה מוכיח עליו,  (כאן הכתוב לפניו)

ים ָאֶֽלף: פ (במ' בלק כה,ט)כבו"ד א"ל מתגלה בעוברו על מידת הדין שבו נסתימה פר' בלק  ה ְוֶעְׂשִר֖ ה ַאְרָּבָע֥ ים ַּבַּמֵּגָפ֑ וכבר בה היה  ַוּיְִה֕יּו ַהֵּמִת֖
' (במ' פי' כה,י)ניצנוץ רחמים בהגבלת המגיפה.  ר ה� בוצת פרטים העשויה להתרחב, כאן פרטי העברת הדין  קתפקיד ב מרכא טפחא – ַוְיַדֵּב�

(כה,יב,יג) השפעת ברית שלום לכהונת עולם לפינחס, שזאת אמורה להיות תכונת - (כה,יא) השבת חימה, קנאת קנאות ה', וב-המפורטים ב

  יפסוק במצורע).הכהנים שפעולותיהם תהיינה מאהבת ישראל (כגון מידת חסידות (לא הלכה) שרק כהן אוהב ישראל 

ֶדל ֵלאNֵהֽינּו: )לב,ג ' הא'דב(על הפסוק  ]אופן שני ,אדרת אליהו[ע"פ מה שכתב  ֹ֖ א ָה֥בּו ג ם ֖ה' ֶאְקָר֑ י ֵׁש֥ ם ... המלים ִּכ֛ י ֵׁש֥ (כוונתן לשם שגי' . ִּכ֛

יא לתשובה בחודש התשובה באלול לתיקון להב] פנים יפות דברים ג[פי'ומרומז בו גילוי רצון עליון וכ ס"ג: צירוף אותיות הוי"ה שלו עולה)
  המעשה בשיטים שהיה באלול.

  

ר: ,טז:כה פינחס במדבר ה ֵּלאֹמֽ ' ֶאל־ֹמֶׁש� ר ה�   ,של התוכן) 64( מופע ס"ד ַוְיַדֵּב�

שהוא דין  ,י של אדנ"י ממש"סוד דנ .שם חמישים משם ע"בדנ"י גי'  64(א)  [ארמון על מכונו, הרב ארמוני מ"ח (אוצר החכמה)]
טבעו, בסוד "זיל בקרתא זיל בנמוסא", וכל שכן שמתפייס על והופך את  ,ןימיותו נחתם בזרוע הישראל בהיגמור אלא שנהפך לחסד 

ה' ֭ה  יןיְמִ֣  טז),קיח 'תה(באומות העולם. כד"א: עושה דין  ידי הכופר, כי הוא ין רֹוֵמָמ֑ ָׂשה' ֝ה  יְִמ֥ ֹ֣   :ָחֽיִל ע

י (במ' שלח יד,יז) ה""ה אהווהיה "אהיגי' שלושה השמות  64(ב)  ַח ֲאדָֹנ֑ ֹ֣ ה יִגְַּדל־ָנ֖א ּכ די"ן הוא  נינו,מסורה מקדמוכאשר תתבונן ב ְוַעָּת֕
 ,ומתהפך לרחמים על ידי כח אלו השמות יןח הדכשמות של רחמים ממתקים  ג'-אותם ה .ה""ה אהווהיה "שמות אהי ג'בגימטריא 

  וגו' רחמים גמורים ןך אל הדישנמ

ב ְּבִמְדָי֖ן ֽהּוא: פ טו),כה' פי' במ( שה פסוקים ביחדנתבונן בשלו אׁש ֻאּ֥מֹות ֵּבֽית־ָא֛ ֹ֣ י ַבת־֑צּור ר ה ַהֻּמָּכ֛ה ַהִּמְדיִָנ֖ית ָּכזְִּב֣ ם ָהִֽאָּׁש֧   ְוֵׁש֨

ר: ,טז:כה פינחס במדבר ה ֵּלאֹמֽ ' ֶאל־ֹמֶׁש� ר ה� ֹור ֶאת (כה,יז)      ַוְיַדֵּב� ם אֹו-ָצר� �ים ְוִהִּכיֶת� ם׃ַהִּמְדָיִנ   ָתֽ

' (במ' פי' כה,טז) ר ה� מדבר שחבירו  (מל"ב מידות של ר' אלעזר בן ריה"ג)(כב)(סלוק) מרכא טפחא בתפקיד כעין מידת סמוכים, מידה  – ַוְיַדֵּב�
  היינו מהדין שגרמו המדינים הגענו להתעוררות רחמים.   מוכיח עליו, (כאן הכתוב לפניו (כה,טו))

' מ' פי' כה,טז)(בעכשו נסביר תבנית הטעמים של   ר ה� ה "שמות אהי ג'בתפקיד קבוצת פרטים העשויה להתרחב, אלו מרכא טפחא  – ַוְיַדֵּב�
  , רחמים גמורים ןך אל הדישנמ ,על ידי כח אלו השמות  ממתקים כח הדין ומתהפך לרחמים.שע"י צירופן  ה""ה אהווהי

ותוצאת הרחמים הגמורים היא עשיית דין  ,(כה,טו) אל (כה,טז))-ן מ(כא(כג) מדבר שהוא מוכיח על חבירו כאן אפשר גם לצרף את מידה 
ֹור ֶאת (כה,יז) באומות העולם.והציווי  ם׃-ָצר� ם אֹוָתֽ �ים ְוִהִּכיֶת�   ובכולם הטיל ה' חותם י"ה.ואח"כ מנין לפי משפחות משהוסר הדין,  ַהִּמְדָיִנ

  

יָה ַוִּתבְ  :יכו, פינחסבמדבר  ֶרץ ֶאת־ִּפ+ aח ָהָא �Xת ָהֵעָד�ה ַוִּתְפַּת ַרח ְּבמ�   ַל�ע ֹאָת�ם ְוֶאת־ֹק�
יׁש ַוִּיְהי�ּו ְלֵנֽס ים ּוָמאַת0ִים0 ִא2 ׁש ֵא�ת ֲחִמִּׁש' ל ָהֵא+   :ַּבֲאֹכ�

ארבע מיתות לא  -והאמר רב יוסף, וכן תני דבי חזקיה: מיום שחרב בית המקדש, אף על פי שבטלה סנהדרי ...  ]בבלי סנהדרין לז,ב[ 
  ...  .אלא: דין ארבע מיתות לא בטלו - א בטלו! לא בטלו? וה - בטלו. 

 ףִמְּכנַ֨  )ישעיהו כד,טז(שוב לא פתחה, שנאמר  -ואמר רב יהודה בריה דרבי חייא: מיום שפתחה הארץ את פיה וקיבלתו לדמו של הבל 
ֶרץ ת ָהָא֜ ֹ֤ ְענּו֙  זְִמר י ָׁשַמ֙ יק ְצִב֣ ֶרץ ףִמְּכנַ֨ , ַלַּצִּד֔ יהָ   י)כו, פי' 'במ( זקיה אחיו:ולא מפי הארץ. איתיביה ח ָהָא֜ ֶרץ ֶאת־ִּפ+ aח ָהָא �אמר ליה:  - ! ַוִּתְפַּת
  .לא פתחה -פתחה, לטובה  -לרעה 

ֶרץ י)כו, פי' 'במ( aח ָהָא �  קדמא ואזלא רמז ללימוד בכעין כלל וע"פ פרטיו הכתובים בהמשך לומדים שמדובר במיתות בית דין,  – ַוִּתְפַּת

יהָ  הארץ לטובה. חזקיה בן רבי חייא אומר - בין פתיחת פה הארץ לרעה ובין פתיחת פי ]בבלי סנהדרין לז,ב[ מקף בורר ע"פ – ֶאת־ִּפ+
  שהארץ חזרה ופתחה פיה לרעה (אחרי הפעם הראשונה שבלעה דמי הבל) אבל לטובה לא חזרה ופתחה פיה. 

יהָ  דין ארבע ...  אף על פי שבטלה סנהדרי ]נהדרין לז,בבבלי ס[- רביע מלמד על ארבעה פרטים, ארבעה לימודים רמז לנאמר ב – ֶאת־ִּפ+
ח  י)כו,פי'  'במ(טט:  .פורענות בידי שמים הדומה למיתה שהוא מחוייב בה -דין ארבע מיתות  ]ב,לז 'סנה רש"י[ .מיתות לא בטלו �ַוִּתְפַּת
יהָ  ֶרץ ֶאת־ִּפ+ aות בית דין אחרות.היא דוגמא לפורענות בידי שמים וממנה לומדים לכיצד מתקיימות מית ָהָא  

ַרח מרכא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא מסוים והחלוקים בהלכותיהם או בעניניהם  ביחס  – ַוִּתְבַל�ע ֹאָת�ם ְוֶאת־ֹק�
[בבלי -ד ב(כאילו אבן פוגעת בו. דומה ללימו או נופל מן הגג, או חיה דורסתו -מי שנתחייב סקילה  ]בבלי סנהדרין לז,ב[לנושא. כהמשך  

או  -. מי שנתחייב הריגה (ע"פ רש"י: הארס שורף) או נופל בדליקה, או נחש מכישו - . מי שנתחייב שריפה על בית הסקילה) סנה' מה,ב]
  אמרי:  -או טובע בנהר, או מת בסרונכי.  -. מי שנתחייב חנק (ע"פ רש"י: שדרכן להרוג בסייף) נמסר למלכות, או ליסטין באין עליו

X ההוא חטא  ]בבלי סנהדרין לז,ב[- מונח אתנח, מלמד על רבוי הגבלות, אבל בינתיים מצאנו רק הגבלה אחת כנלמד ב – ת ָהֵעָד�הְּבמ�
נידון  - . דאמר מר: מי שנתחייב שתי מיתות בית דין (ע"פ רש"י: אחד שהיה מחויב שריפה וסייף, ושריפה חמורה מסייף) אחריתי הוה ביה

  .בחמורה

ֶרץ )עיהו כד,טזיש(עיון בפסוק  ף ָהָא֜   שהארץ לא פתחה פיה לטובה. ]בבלי סנהדרין לז,ב[-... שממנו מוכח ב ִמְּכנַ֨

דּו ּו )ישעיהו כד,טז( ים ָּבגָ֔ י ּבֹגְִד֣ י ֣אֹוי ִל֑ זִי־ִל֖ ר ָרזִי־ִל֥י ָרֽ יק ָואַֹמ֛ י ַלַּצִּד֔ ְענּ֙ו ְצִב֣ ת ָׁשַמ֙ ֹ֤ ֶרץ זְִמר ף ָהָא֜ ים ּבָ ִמְּכנַ֨ גֶד ּבֹוגְִד֖   :ָגֽדּוֶב֥

ֶרץ ףִמְּכנַ֨  )ישעיהו כד,טז( כשבו משולב הסבר הכתוב ע"פ תבניות  ]מלבי"ם[קדמא ואזלא רמז ללימוד בכעין כלל ופרט. נקדים בפירוש  – ָהָא֜
  טעמי הכתוב המלמדים על הפרט  הנחלק לשני נושאים אחד של תשועה ושבח לה' ואחד של עבירות חורבן וקינות. 

ת . הוא מאמר מוסגר, ףִמְּכנַ֨  )טזישעיהו כד,(  ]מלבי"ם[ ֹ֤ יק(טט:  האלה שמענו מקצה הארץ מישראל הנדחים שםזְִמר י ַלַּצִּד֔ ְענּ֙ו ְצִב֣ ת ָׁשַמ֙ ֹ֤  – זְִמר

, הם קטן מרמז לשני לימודים, מהפך פשטא מרמז שלפחות אחד מן הלימודים יוצא מפשט הכתוב. כאן היוצא מן הפשט)-קטן, זקף- מהפך פשטא מונח זקף
יק, על כן באורים כבדו ה': צבי (זמירות) (זימרות קינות הגולים) זמרוי י ַלַּצִּד֔ קטן במלת -(טט: המרומז בטעם זקף . והוא נמשך לשתיםְצִב֣

יק דיק , גם שמענו זמירות צבי ופאר אשר יזמרו לחזקיה הצזמירות הקינות והצער הוסברו לפני כן, וכאן מוסבר הלימוד כפשט הכתוב כי), ַלַּצִּד֔
. מספר איך נתגלו לו עוד סודות הרבה והודיעו לו כי גם תשועה זו לא תהיה תשועת ָרזִי־ִל֥ישבזכותו נהיתה התשועה הזאת: ואמר 

עולמים ואיך יעברו עוד על ראשי עם קדש כמה צרות, ויטבעו במים הזדונים בגלות בבל ומדי ויתר הגליות, ע"י שיוסיפו עוד בחטא 
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  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי לעלוי כל

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

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –תשס"א פה, ה- טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת 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 דר֧גאיה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום; קב' שעשו –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  דרשים;סדור שנחלק, השלם והחלק נ – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

סדר,  – ואז֝לאקד֨מא יוצא 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;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

י(טט: עוד רזים הרבה נתגלו לי  אמרשה כמו שמספר והולך, וז זִי־ִל֖ מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, רבוי  – ָרזִי־ִל֥י ָרֽ
י ועי"כ  הרזים שנתגלו לנביא על העתיד) דּו משמוע, רואה אני כי ֣אֹוי ִל֑ ים ָּבגָ֔ , כי עוד אחרי חזקיהו בגדו בוגדים בה' כבגידות מנשה ּבֹגְִד֣

ים ָּבָגֽדּוים וחבריו: ויהויק גֶד ּבֹוגְִד֖ ים  ר"ל והבגידה שלהם יהיה .ּוֶב֥ גֶד ּבֹוגְִד֖ ים (טט: ּוֶב֥ גֶד ּבֹוגְִד֖ מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים  –ּוֶב֥
ידה שאין היינו בגידה גדולה המיוחדת לבוגדים גדולים כהעמדת צלם בהיכל, שהיא בג העשויה להתרחב, רבוי וחומרת העבירות כמפרש)

  :למעלה ממנה

 ]רד"ק[ע"פ . ה' בגידות אמורות כאן ם,אחרי שודדי םבוזזים אחר בוזזים אחרים ושודדי םתרחק הישועה עד שיבאו אויבי [רש"י]ע"פ 

 רבוי צרות ומיתות שונות, כי היו מישראל שהוסיפו לחטוא ונענשו [מלבי"ם]רמז לשיעבוד מלכויות, ארבע עיקריות ועוד אחרות, וע"פ 

ע"י האויבים. כי נראה שאמנם בבית ראשון הייתה סנהדרין אבל כנראה מוראה לא היה מלא ולכן לא יכלו לקיים ד' מיתות בי"ד, וקיים ה' 
יהָ  י)כו, פי' 'במ(בהם מיתות בידי שמים, וזה הקשר לפסוק  ֶרץ ֶאת־ִּפ+ aח ָהָא �  .ַוִּתְפַּת

  

ה אֶ  [טו] :כ -טו,במדבר פינחס כז ר׃-לַוְיַדֵּב�ר ֹמֶׁש2 ' ֵלאֹמֽ ת ְלָכל[טז]  ה� י ָהרּוֹח� ' ֱא[ֵה� ד ה2 יׁש ַעל       ָּבָׂש�ר-ִיְפֹק� ה׃-ִא�   ָהֵעָדֽ
אין היינו  אין תבירנון. בכל פסוקים האלה - העדה במקום משה. ה' מצווהו למנות את יהושע בן- משה רבנו מבקש מה' למנות איש על

  כל פסוק.אבל בפסוקי מינוי יהושע יש תביר ב .מטעם התביר המעטה

ה יצילך מעצת מרגלים. ה' אחרונה בשם הוי'ה מלמדת על התבטלות מלאה. -י –בתחילה שמו היה הושע, ומשה קרא לו יהושע (פר' שלח) 
יׁש ַעל )טו,כז 'פי 'במ(- יהושע היה העניו מכל העם ולכך זכה להפקד כ ה-ִא� ונראה לי בדרך  ]מאור ושמש במדבר פרשת קרח[ כתב ָהֵעָדֽ

תרמוז התורה הקדושה שהוא נצחית מוסר השכל, שלא יתמהו זרע ישראל שבכל דור ודור אשר בוחר השי"ת איש אחד רמז, אשר 
מכל ישראל, הגם שיש כמה וכמה בישראל קדושים וטהורים גדולים וחכמים ונבונים כמוהו, ואפשר ביותר ממנו. אלא הכלל הוא כך, 

עליו יוכל השכינה הקדושה לשרות  -ומי שהוא שפל רוח ביותר , ֹון ְוֶאת־ַּדָּכ֙א ּוְׁשַפל־֔רּוחַ ֶאְׁשּכ֑  אני טו),(ישעיהו נז שידוע שהקב"ה אמר
הקדוש ברוך הוא מגביהו, שהעיקר הוא שפלות רוח  - כל המשפיל את עצמו  ]א,עירובין יג[ עליו, והר סיני יוכיח. וכמאמרם ז"ל

ִּדְרׁ֣שּו ֣ה' ְוֻעּ֑זֹו ַּבְּקׁ֖שּו  ד),(תהלים קה ושעה ורגע האיך לעבוד את השי"ת, כדכתיבה ְועֹונָ  בעיני עצמו, ויהיה מחפש בכל עתְּכַאיִן  שיהיה
  .והוא היותר גדול בדורו ונעשה 'ראש הדור'הוא יכול להיות יותר מרכבה להשכינה הקדושה,  - ָהַאיִן  וכל מי שבא יותר בשער ָפָנ֣יו ָּתִמֽיד:

ֹו [כא] ְוִלְפֵנ�  כג: -במדבר פינחס כז,כא ַאל ל� ד ְוָׁש� 'ר ַהֹּכֵהן0 ַיֲעֹמ2 'תביר י ֶאְלָעָז �י ה� ים ִלְפֵנ ט ָהאּוִר�   ְּבִמְׁשַּפ�
ּו ְוַעל-ַעל  יו ֵיְצא$ �ּוא - ִּפ אּו ה� יו ָיֹב+ ֹו ְוָכל- ְּבֵני- ְוָכלתביר ִּפ� ל ִאּת� ה׃-ִיְׂשָרֵא� ה ַּכֲאֶׁש�ר [כב]  ָהֵעָדֽ �ַעׂש ֹמֶׁש2 ֹותביר ַוַּי ' ֹאת� ח ֶאת        ִצָּו�ה ה� ַע ְיהֹוֻׁש+ -ַוִּיַּק�

ן ְוִלְפֵנ�י ָּכל �ר ַהֹּכֵה2 0 ֶאְלָעָז 0 ִלְפֵני ה׃- ַוַּיֲעִמֵד0הּו : ֶאת[כג]  ָהֵעָדֽ Lיו -ַוִּיְסֹמ �הּותביר ָיָד� ' ְּבַידתביר ַּכֲאֶׁש�ר         ָעָל�יו ַוְיַצֵּו ר ה� ה׃ פ-ִּדֶּב�   ֹמֶׁשֽ
הבינו אותו. לכן ה' צוה למשה שיעביר  ללא עוררין כי לאישירות, משה היה נעלה מאד והעם לא יכלו לקבל ממנו  ]מאור ושמש[ע"פ 

אפשר שלכך  –טט  ליהושע לפי יכולת התלמיד בכמות מוקטנת, ודבר מוקטן זה יהושע יכול להעביר לעם כי הוא קרוב עליהם יותר ממשה.
   החפץ בעילום שמוהפניה של  מרמזים טעמי התביר בפסוקי המינוי של יהושע.

  
  :ב –,א כחבמדבר פינחס 

ר׃ -ֶאל 'ר ה� ַוְיַדֵּב� [א]  ה ֵּלאֹמֽ   של התוכן, 66מופע ֹמֶׁש�

@ו ֶאת[ב]  ל ְוָאַמְרָּת� ֲאֵלֶה�ם-ַצ �י ִיְׂשָרֵא2    ְּבֵנ
י ְּבמֹוֲעֽדֹו׃-ֶאת  יב ִל� ּו ְלַהְקִר� Aי ִּתְׁשְמר יֹחִח2 יַח ִנֽ י ֵר@ י ְלִאַּׁש+ י ַלְחִמ$ �  ָקְרָּבִנ

@ו ֶאת ל -ַצ �י ִיְׂשָרֵא2   , קטן- יתיב מונח זקף - ְּבֵנ

  משמעו צו  מפורש כי חראקום במ

@ו , אפשר כי א' לשון זירוז במקום חסרון כיס   ר אף שיש בו לכאורה חסרון כיסאכן כך הדב יתיב, במדויק, –ַצ

  ב' מיד ולדורות

   ְוָאַמְרָּת� ֲאֵלֶה�םולזה כפל  משל צבור... שאין התמידים באים אלא  ]החיים-אור[כאן ע"פ 
   לעיכוב 'א •

כן העיר -'' כי ירצה מיעוט זולתו, כמווירא אליווירא אליווירא אליווירא אליולפי מה שפרשתי בפ' '' "להם"אמר  ולא ֲאֵלֶה�םכן באומרו - ודקדק גםב'  •
  ,.למעטאותנו שכוונתו 

ישראל אומרים פסקו מסעות פסקו תמידין אמר הקב''ה למשה אמור להם שיהיו נוהגין - ... אמרו רז''ל ... שהיו בניג'  •
  תמידין

למעט שלא יוכשרו קרבנות תמידין משל  -  ֲאֵלֶה�םלכלל ומגבילם בטעם אתנח של  כשנוי כי פונהטפחא ְוָאַמְרָּת�  החיים-אורטט ע"פ 

@ו יחיד, אלא    יתיב, דווקא כך, קרבנות צבור ובהן תמידין יהיו נוהגין מיד ולדורות בלי קשר למסעות במדבר ומשל צבור בלבד.  –ַצ

  

�י-ֶאת   ין הלא חייב.מקף בורר בין החייב לשקול מחצית השקל לקרבנות צבור וב – ְּבֵנ

[*] בחמשה עשר בו שולחנות היו יושבין במדינה בעשרים וחמשה ישבו במקדש משישבו במקדש התחילו  ]ג"מ,משנה שקלים פ"א[
(רע"ב: כנעניים שחייבין  אבל לא נשים ועבדים(הלא חייבים) את מי ממשכנין לוים וישראלים גרים ועבדים משוחררים (החייבים)  למשכן

(רע"ב: כל קטן שהתחיל אביו לשקול על ידו שוב אינו פוסק ואין ממשכנין את הכהנים )  20(רע"ב: פחות מבן וקטנים  ) במצוות כמו נשים

  (בעזרת הרב א"מ פרל הכהן הי"ו) :(רע"ב: ואם לא יתנו, בי"ד מתנה עליהם, שיהיה להם חלף עבודתם) מפני דרכי שלוםהחייבין במחצית השקל) 

  

י-ֶאת �ורר בין משמעות המלה כדם הקרבן ובין משמעות המלה כאימורי (חלב) הקרבן. [ספרי] קובע שהמשמע היא דם מקף ב – ָקְרָּבִנ

@ו ]ספרי במדבר פרשת פינחס פיסקא קמב[הקרבן.  י: צווי מיד בשעת מעשה ולדורות כדאיתא בריש וידבר, ַצ �י  זה הדם. ,ָקְרָּבִנ ַלְחִמ$
י אתה אומר. אלו אימורים �י  זה הדם ָקְרָּבִנ י אלו אימורים או אינו אלאַלְחִמ$ �י  [אלו אימורים] ָקְרָּבִנ  )ג,טז 'וי( זה הדם תלמוד לומרַלְחִמ$

ן םְוִהְקִטיָר֥  ָחה ַהּכֵֹה֖ יחַ  ִאֶּׁשה֙  ֶלֶ֤חם ַהִּמזְֵּב֑ חַ  ְלֵר֣ ֹ֔ ֶלב נִיח י הא אין עליך לומר כלשון אחרון אלא כלשון ראשון ':.ַלהֽ  ָּכל־ֵח֖ �י ַלחְ  זה הדם ָקְרָּבִנ ִמ$
  :אלו אימורים
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  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי לעלוי כל

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

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –תשס"א פה, ה- טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת 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 דר֧גאיה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום; קב' שעשו –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  דרשים;סדור שנחלק, השלם והחלק נ – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

סדר,  – ואז֝לאקד֨מא יוצא 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;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

  (התש"פ) במדבר פינחס כה,י 1.10

  

ֶּלה ְפקּוֵד�י ַהֵּלִויP ְלִמְׁשְּפֹחָתםQ פינחס כו,נז: במדבר  �  ְוֵא
י  ַחת ַהְּקָהִת� ת ִמְׁשַּפ� Aי ִלְקָה � ְרֻׁשִּנ2 Xן ִמְׁשַּפ0ַחת0 ַהֵּג י:       ְלֵגְרׁש+ ַחת ַהְּמָרִרֽ י ִמְׁשַּפ� Aִלְמָרִר  

ֶּלה ְפקּוֵד�י ַהֵּלִויP  ]וב) במדבר פרשת פינחס דף קלג עמוד בפסיקתא זוטרתא (לקח ט[ �נכתבו אחר נחלת ישראל לומר שאין להם ְוֵא
י פי' כו,נח) 'במ(נחלה בתוך ישראל.  ת ֵלִו+ י. ֵא�ֶּלה׀ ִמְׁשְּפֹח� aַחת ַהִּלְבִנ �   :ובפרשת ויגש כתוב (בראשית מו) לבני ושמעי וכאן לא זכר שמעי. ִמְׁשַּפ

ועוד זאת עשיתם כשמת אהרן בהר ההר לסוף ארבעים שנה ונסתלקו ענני כבוד יראתם לכם ממלחמת מלך ערד ...  ,ו)עקב י 'דב( ]רש"י[
ונתתם ראש לחזור למצרים, וחזרתם לאחוריכם שמונה מסעות עד בני יעקן ומשם למוסרה, שם נלחמו בכם בני לוי והרגו מכם ואתם 

  ... ,מהם, עד שהחזירו אתכם בדרך חזרתכם

  מונח בתפקיד רבוי אפשר של לימודים בתבנית הטעמים שאחריו זרקא סגול. – ַהֵּלִויP ְלִמְׁשְּפֹחָתםQ ְפקּוֵד�י  פי' כו,נז) 'במ(

י  פי' כו,נז) 'במ( תוך שנגרעו מנחלות ב] פסיקתא זוטרתא [-זרקא סגול (א) בתפקיד גריעה מן הענין כנלמד ב – ַהֵּלִויP ְלִמְׁשְּפֹחָתםQ ְפקּוֵד�
שתבנית זרקא סגול מטעימה שבטים  נא) –(במ' פי' א -ישראל. וע"פ פ'[רש"י] שנהרגו וכך נגרעו משפחות מישראל ומלוי.  ודומה ללימוד ב

  שהייתה בהם גריעה של משפחות ויחידים. 

י  פי' כו,נח) 'במ( ת ֵלִו+   קריאה עם פסק וקריאה ללא פסק. טעם הפסק בתחילת הפסוק מרמז לשתי קריאת מקבילות. –ֵא�ֶּלה׀ ִמְׁשְּפֹח�

  קריאה עם פסק היא כך 

מצטרפת לסוף הפסוק הקודם ֵא�ֶּלה׀ (סלוק) מונח לגרמיה (= מונח פסק)  זאת מדה י"א מל"ב מדות סדור שנחלק. מלת ֵא�ֶּלה׀  פי' כו,נח) 'במ(

י ִלקְ  פי' כו,נז) 'במ(והקריאה היא  � ְרֻׁשִּנ2 Xן ִמְׁשַּפ0ַחת0 ַהֵּג י ְלֵגְרׁש+ ַחת ַהְּקָהִת� ת ִמְׁשַּפ� Aי:       ָה ַחת ַהְּמָרִרֽ י ִמְׁשַּפ� Aֵא�ֶּלה׀ פי' כו,נח) 'במ(  ִלְמָרִר  

   שלשתם היו גדולים בישראלכי בני לוי  מלמדת ֵא�ֶּלה׀היא כי מלת  [רמב"ן]ומסקנתנו ע"פ הסבר 

שת האבות ויחזור וימנה משפחות לבנים, שהרי לא היו למררי ואני תמה, למה ימנה הכתוב בלוי משפחות לשל...  כו,נז) ' פי'במ( ]רמב"ן[
יבנים אחרים אלא מחלי ומושי, ומהו  ַחת ַהְּמָרִרֽ  שלשתם היו גדולים בישראל, ואין זולתם. אבל היה זה לכבוד, כי בני לוי ִמְׁשַּפ�

י וזכרם היה לברכה, והיו כל תולדות גרשון נקראין  � ְרֻׁשִּנ2 יודו וכן כל בני מררי לכבִמְׁשַּפ0ַחת0 ַהֵּג ַחת ַהְּמָרִרֽ לכבודו, ואחרי כן  ִמְׁשַּפ�
  וגו'  שמו להם בתי אבות, ונחלקים למשפחות כשאר השבטים ונקראים בפרט

אלה תולדות השמים וגו' אמר רבי אבהו ג]  בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה יב[- ואין ללמוד כאן את החלק הראשון שב
ואלה מוסיף על הראשונים כאן שנאמר אלה פסל את הראשונים מה  (ואפשר ללמוד חלק שני)פסל את הראשונים כל מקום שנאמר אלה 

  .אלה פסל את הראשונים, דור המבולכנ"ל ומסיים  [ב"ר נח ל,ג]-וב .פסל תוהו ובוהו וחושך

י פי' כו,נח) 'במ( קריאה ללא פסק היא כך  ת ֵלִו+   חות הלוים שנותרו.הולך ומפרט משפ ֵא�ֶּלה ִמְׁשְּפֹח�

  

Xן פי' כו,נז) 'במ( ת  רביע, בתפקיד מספר ארבע, – ְלֵגְרׁש+ Aי גדול, בתפקיד מספר שלוש,- זקף –ִלְקָה Aגדול, בתפקיד מספר - זקף – ִלְמָרִר
- זקףשלוש. ארבע ועוד שלוש ועוד שלוש עולה עשר. (א) שלושת בני לוי ממשיכים את גדולת אביהם לוי המעשר של שבטי יה. (ב) 

גדול שתי - גדול כמו ברוב משפחות ישראל הנמנות בפרשת פינחס, לציין כי ה' ושם ה' עמהם שם הוי' מרומז בשלושת סימני טעם זקף
  נקודות כאשר כל נקודה היא האות יו"ד, הקו הוא אות ו"ו. סה"כ גי' י' י' ו' עולה גי' שם הוי'.

יעקב על שמו נקרא י' מולדותיו העשירי למפרע לוי עשירי חשוב מבנימין  (במ' קרח טז,א) יג] מדרש תנחומא (ורשא) פרשת קרח[ 
ּנּו ָלRֽ: )כח,כב ' ויצאבר( עד לוי היו לו י' בנים ולוי היה עשירי ונתנו מעשר למקום לקיים ר ֲאַעְּׂשֶר֥ י ַעֵּׂש֖ ר ִּתֶּתן־ִל֔ [רבינו  ְוכֹל֙ ֲאֶׁש֣

  לקו מעשר ונותן לכהן מעשר מהמעשר.לוי הוא מעשר מבני יעקב, ח (במ' פי' כח,יא)בחיי]

מ"ב ועל ההוא ציץ ... (כהן גדול נכנס בפתח אחד ) ...  ובחדש הראשוןד"ה  ]זוהר כרך ג (במדבר) פרשת פנחס דף רנ עמוד א[
 מעשרא דיעקב דאפריש לויופתח סטרא אחרא דבסטר צפון כדין עאל ...  מלהטן ביה ומנצצן עליה (אפשר הכוונה לשם מ"ב) אתוון

ואתעטר בשבעין עטרין ואתעטר בארבע אתוון ] דף רנ עמוד ב... [ לקודשא בריך הוא וכנור דעשר נימין עמיה ואתעטר בעטרוי
 כדין כתיב(הנגינה של לוי גורמת לשמחה מסוף העולם ועד סופו ומתפתחת שירה המביאה) ...  (אפשר הכוונה לשם י"ב) דאינון תריסר

יׁש  ,א)ב 'שמ( ח ֶאת־ַּבת־ֵלִוֽי:ַוֵּיֶ֥לR ִא֖ י ַוּיִַּק֖ ית ֵלִו֑   (זאת לידת משה) ִמֵּב֣

ם )פי' כו,נט 'במ(- ההסבר על לוי ובניו כמעשר יעקב לה' ורמזים לשם מ"ב וי"ב מאיר הסבר לנלמד ב   ְוֵׁש�ם׀ ֵא�ֶׁשת ַעְמָר+

  

י ִמְׁשַּפ'  פינחס כו,נח:במדבר  aַחת ַהִּלְבִנ �י ִמְׁשַּפ ת ֵלִו+ י ֵא�ֶּלה׀ ִמְׁשְּפֹח� ַחת ַהָּקְרִח� י ִמְׁשַּפ� ֶחְבֹרִני0 ִמְׁשַּפ'ַחת ַהַּמְחִלי0 ִמְׁשַּפ�ַחת ַהּמּוִׁש2   ַחת ַהֽ
ם: ד ֶאת־ַעְמָרֽ   ּוְקָה�ת הXִל�

פסק מרמז שלא כל משפחות לוי נזכרו כאן, כמו מסבירים כי טעם  [תורת הפסק הרב מורסייאנו]וגם  [יאר הפסיק, רב י"א שפירא]
י  פי' כו,נז) 'במ(- ר זה הוא מהכתוב עצמו ואינו צריך לרמז מהטעם. והסברנו ב. הסבשכתב רש"י ז"ל זרקא סגול  – ַהֵּלִויP ְלִמְׁשְּפֹחָתםQ ְפקּוֵד�

שתבנית זרקא סגול מטעימה שבטים שהייתה בהם  נא) –(במ' פי' א -בתפקיד גריעה מן הענין, שנגרעו משפחות מלוי וזה כמו שהסברנו ב
  ידים.גריעה של משפחות ויח

' וכי וגו )3עמוד ( ואשתו היהודיה אמרלא ניתן ספר דברי הימים אילא לדרוש שנ יםחכמ רואמ] 2פתרון תורה פרשת ויקרא עמוד [
ם   פי' כו,נט) 'במ(יהודיה הייתה, שנ'  ', מפני מה נק' יהודיה זו יוכבד וכי מליהודה היתה והלא משל לוי היתה, וגוְוֵׁש�ם׀ ֵא�ֶׁשת ַעְמָר+

יהודייה שהעמידה הודאה בעולם. ילדה את ירד זה משה ולמה נקרא שמו ירד שהוריד את התורה  (לענ"ד צ"ל שמה) נקרא שמוולמה 
  מלמעלן למטן לישר', ד"א ירד לשון מלוכה, שנא' וירד מים עד ים וג' ד"א שהוריד את השכינה מלמעלה למטה, 

ם פי' כו,נט) 'במ(   ק בתחילת הפסוק מרמז לשתי קריאות מקבילות. קריאה עם פסק וקריאה ללא פסק.טעם הפס – ְוֵׁש�ם׀ ֵא�ֶׁשת ַעְמָר+

  קריאה עם פסק היא כך 

מצטרפת לסוף הפסוק  ְוֵׁש�ם׀(סלוק) מונח לגרמיה (= מונח פסק)  זאת מדה י"א מל"ב מדות סדור שנחלק. מלת  ְוֵׁש�ם׀ פי' כו,נט) 'במ(

ם: ּוְקָה�ת פי' כו,נח) 'במ(הקודם והקריאה היא  ד ֶאת־ַעְמָרֽ מלת  ]2פתרון תורה פרשת ויקרא עמוד [ולפי  ְוֵׁש�ם׀ פי' כו,נט) 'במ( הXִל�
מרמזת ללידת משה רבנו שהעמיד הודאה בעולם בהורדת תורת השם לישראל. לוי הוליד את קהת ואת יוכבד (גי' מש"ה עה"כ)  ְוֵׁש�ם׀

 )פי' כו,נז 'במ(- גדול ב- לושה מושיעי ישראל אפשר כמרומז בטעם זקףובאמצעותם ירדו ניצוצי קדושה שבהתאחדותם הביאו ללידת ש

ת Aם פי' כו,נט) 'במ(בתפקיד שלוש רמז לשלושה  - ִלְקָה ת ִמְרָי�ם ֲאֹחָתֽ ה ְוֵא� ת־ַאֲהֹרן0 ְוֶאת־ֹמֶׁש2   ֶאֽ

  קריאה ללא פסק היא כך 
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  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי לעלוי כל

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

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –תשס"א פה, ה- טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת 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 דר֧גאיה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום; קב' שעשו –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  דרשים;סדור שנחלק, השלם והחלק נ – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

סדר,  – ואז֝לאקד֨מא יוצא 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;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

ם פי' כו,נט) 'במ( ל הורת יוכבד בארץ כנען ולידת יוכבד בין חומות מצרים והשלמת במשמעות הנדרשת בבראשית רבה ע ְוֵׁש�ם ֵא�ֶׁשת ַעְמָר+
  מנין יורדי מצרים לשבעים נפש.

  

י ַאַֽעְלC֣ גַם־ָעN֑ה ,ד)מו ' ויגשבר(הקב"ה הבטיח ליעקב  [תורת הפסק הרב מורסייאנו]הסבר נוסף  יְָמה ְוָאנִֹכ֖ ד ִעְּמC֙ ִמְצַר֔ י ֵאֵר֤ . למצרים  ָאנִֹכ֗

' בר(מוכיח שזה כלל את השכינה ואת יוכבד ובלי יוכבד שכינה לא הייתה יורדת למצרים. בזה התקיים  תורת הפסק][- ירדו שבעים נפש ו

יְָמה  ,ד)מו ויגש ד ִעְּמC֙ ִמְצַר֔ י ֵאֵר֤ יוכבד בת ק"ל שנה (בלידת משה) לרמוז שהגלות על  (שמ' וארא ו,כ) [חומת אנך, הרב החיד"א]- . בָאנִֹכ֗
טעם פסק במלת  ק"ל שנה, וע"י השעבוד המה יעלו, וכן יוכבד גימטריא מ"ב, כי כל שם מ"ב הוא להעלות, ע"כ.ניצוצי אדם הראשון ב

ֶּלה ֵּתָחֵל֥ק  (במ' פי' כו,נג) לשם הקדוש הרמוז בשם יוכבד, שהוא שם של להעלות. וכאן בהזכיר מנין ישראל הבאים לארץמרמז  ְוֵׁש�ם׀ ָלֵא֗

ֶרץ שהוא שם של להעלות, ושכינה עולה עמהם, כי ממנה ג' גואלים אשר הביאו  (גי' יוכבד)ל יוכבד על שם מ"ב ש ְוֵׁש�ם׀ רמז הכתוב ָהָא֛
י ַאַֽעְלC֣ גַם־ָעN֑ה ,ד)מו ' ויגשבר(ובזה מתקיים  את ישראל עד קצה ארץ נושבת.    ְוָאנִֹכ֖

ל (דב' תצא כה,ו)שם הוא כנוי אל משפחה  [יאר הפסיק, הרב י"א שפירא]הסבר נוסף  יו ֵׁש֙ם ְּביְִׂשָרֵא֔ ים ְלָאִח֥ י ְלָהִק֨ ן יְָבִמ֜ ומשפחת עמרם  ֵמֵא֨
היתה על שם האם יוכבד וזה מדגיש טעם פסק. ובנוסף שהיתה יוכבד אשת עמרם בהפסקה, שהרי גירשה (אחרי לידת מרים ואהרן) וחזר 

י  ,א)ב 'שמ(. [סוטה יב,א]- לקחה כמבואר ב ית ֵלִו֑ יׁש ִמֵּב֣ ח ֶאת־ַּבת־ֵלִוֽי:ַוֵּיֶ֥לR ִא֖ ֶרא אֹתֹ֙ו ִּכי־֣טֹוב ֔הּוא ,ב)ב 'שמ( ַוּיִַּק֖ ן ַוֵּת֤ ֶלד ֵּב֑ ה ַוֵּת֣ ַהר ָהִאָּׁש֖ זה  - ַוַּת֥
שם מ"ב או משפחה  ְוֵׁש�ם׀משה. לפי שני הסברים אלו מדת סדור שנחלק פועלת בתוך פסוק אחד ויש שתי משמעויות מקבילות למלת 

  ובמקביל ושם אשת עמרם.

כאן שתבנית הטעמים דרגא מונח רביע מלוה את הסתלקות השכינה בשבעה שלבים לרקיע השביעי, ומלווה את חזרתה נזכיר 
באברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ורחל, יוסף. לוי המקביל ליוסף, קהת, עמרם הם רק בתבנית דרגא תביר טפחא. בתיה מצילה 

ה ' ב,ט)שמ(את משה  ֹ֗ אֶמר ָלּ֣ה ַּבת־ַּפְרע ֹ֧   דרגא מונח רביע בכך השכינה חזרה לארץ.  ַוּת

םמונח לגרמיה (היינו לימוד לעצמו)  - ְוֵׁש�ם׀  פי' כו,נט) 'במ( בתפקיד לפחות ארבעה לימודים על משמעות  –מונח רביע  – ֵא�ֶׁשת ַעְמָר+
שם מ"ב להעלות או  ְוֵׁש�ם׀ פי' כו,נט) 'במ(משמעות מלת  (לימוד ב,ג)שם משה;  ְוֵׁש�ם׀ פי' כו,נט) 'במ(משמעות מלת  (לימוד א) ְוֵׁש�ם׀מלת 

ם פי' כו,נט) 'במ(בקריאה ללא פסק  (לימוד ד)משפחה, ובמקביל    . ְוֵׁש�ם ֵא�ֶׁשת ַעְמָר+

  מביא עוד שני לימודים [חומש החיד"א]בספר 

ם פי' כו,נט) 'במ( [חומש החיד"א] רו מלאכי השרת לפני הקב"ה, רבונו של אמ [בבלי שבת פח,ב]- נאמר ב (לימוד א) ְוֵׁש�ם׀ ֵא�ֶׁשת ַעְמָר+
עולם מה לילוד אשה בינינו. אמר להם, לקבל תורה בא. ואפשר שכונת מלאכי השרת, דמשה רבינו בא מעמרם ויוכבד דודתו, ועתידה 

  . בא בשכרו שעלה לשמים לצדקת אמותורה לאסור דודתו, וזה תמיהת המלאכים. אמר להם לקבל תורה בא, כלומר 

ִסיִרים ַּבּכֹוָׁש֑רֹות ,ז)סח 'תה( [תנחומא במדבר אות טז]-ב (לימוד ב) יא ֲא֭ יְָתה מֹוִצ֣ ים׀ ַּב֗ יב יְִחיִד֨ ים׀ ֮מֹוִׁש֤ זיוג יוכבד לעמרם כדי ...  ֱאNִה֤
שיעמידו מביניהם גואל לישראל. והיה סלקא דעתך שיש פקפוק דעמרם לקח דודתו שעתידה התורה לאסור.וכן דעת התרגום המיוחס 

ן בן עוזיאל (יא,כו) שעמרם גירש ליוכבד ונשאת לאלצפן בן פרנך, והחזירה עמרם ונולד משה, וכתבו הראשונים דטעם העריות, ליונת
ים׀  ,ז)סח 'תה((הכוונה לעמרם).  כיון שאין משתמשים בשרביטו של מלך ים׀ ,ז)סח 'תה( שצוה על העריות, הואֱאNִה֤ יב יְִחיִד֨ עמרם  ֮מֹוִׁש֤

, ואם חס ושלום עמרם עשה שלא כהוגן, איך יתכן דמשה הבא מן גדורים בעריותישראל לא יצאו אלא על שהיו  ויוכבד, כי הלא
יא נְִפָל֣את ְּבֵעיֵנֽינּו: כג),קיח 'תה(הערוה יוציאם, אלא מוכח כי  את ִה֖ ֹ֑ יְָתה ּז ת ֭ה' ָה֣   [ככר לעדן, מסכת דרך ארץ זוטא פ"י]. ֵמֵא֣

  

ה ֹאָת�ּה ְלֵלִו�י ְּבִמְצָר�ִים ְוֵׁש�ם׀פינחס כו,נט: במדבר  ר ָיְלָד� �י ֲאֶׁש ם יXֶכ0ֶבד0 ַּבת־ֵלִו2   ֵא�ֶׁשת ַעְמָר+
ם  ת ִמְרָי�ם ֲאֹחָתֽ ה ְוֵא� 0 ְוֶאת־ֹמֶׁש2 ת־ַאֲהֹרן ם ֶאֽ   :ַוֵּת�ֶלד ְלַעְמָר+

בארץ כנען ולידתה בארץ ר' לוי בשם ר' שמואל בר נחמן אמר יוכבד עיבורה  ]אלבק) פרשת ויגש פרשה צד-בראשית רבה (תיאודור[
ם יXֶכ0ֶבד0  מצרים הדא הוא דכתיב אילן: -(הסבר שו"ת בר על פילי פי' כו,נט) 'במ([בת לוי אשר ילדה אתה ללוי במצרים] ְוֵׁש�ם׀ ֵא�ֶׁשת ַעְמָר+

ם יXֶכ0ֶבד0 ְוֵׁש�ם׀ ֵא�  ]פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) במדבר פרשת פינחס דף קלג עמוד ב[ ,מצרים נולדה שלבקעים, גומות)  ֶׁשת ַעְמָר+
ה ֹאָת�ּה ְלֵלִו�י ְּבִמְצָר�ִים ר ָיְלָד� �י ֲאֶׁש   :מיכן אמרו יוכבד לידתה במצרים ולא הורתה במצרים. ַּבת־ֵלִו2

ה ֹאָת�ּה ְלֵלִו�י ְּבִמְצָר�ִים  פי' כו,נט) 'במ( ]רש"י[ ר ָיְלָד� �[אשתו ילדתה -  ֲאֶׁש
ט

רים. כשנכנסו לידתה במצרים ואין הורתה במצבמצרים],  
  :לתוך החומה ילדתה, והיא השלימה מנין שבעים, שהרי בפרטן אי אתה מוצא אלא ששים ותשע

ה ֹאָת�ּה ְלֵלִו�י ְּבִמְצָר�ִים פי' כו,נט) 'במ( ר ָיְלָד� �ר פי' כו,נט) 'במ(     ֲאֶׁש �קדמא הורתה בארץ כנען ולידתה בין החומות של הכניסה  – ֲאֶׁש

אתנח מגביל את משמעות מלת "מצרים" כאן. בד"כ נחשב בין החומות כלפנים, וכאן בין החומות נחשב כלחוץ,  – םְּבִמְצָר�יִ למצרים. 
  לכן זה עוד הסבר שיוכבד נחשבת בין הבאים מארץ כנען.

וכתב  ,ועתה ראיתי שכן כתב בספר פענח רזא דכתבוהו המפרשים משם מדרש...  [תורת החיד"א במדבר](הפניית ר' קוטיינר הי"ו) 
 ֵלִו�ילהפסיקה מתיבת ֹאָת�ּה גם טעם תביר שיש בתיבת  (אצלינו הוא מפיק ה"א, וצ"ע.), שם דהמופת לזה שלא יש מפיק בתיבה אותה

  )ך אותהרדבש לפי ע(עיין שם 

. אפשר ְלֵלִו�יזה שם אשת לוי ומוכיח זאת כי לא מפיק ה"א (? בגרסה כאן מפיק ה"א) ומוטעם תביר שמפסיק את המלה מהמלה  ֹאָת�ּה 

יתירה כי יכל לכתוב "אשר ילדה או נולדה ללוי", אפשר כי מפיק ה"א מוסיף משמעות ללמוד שם אשת לוי  ֹאָת�ּהלהסביר שמלת 
פי'  'במ((מצדקנות יוכבד נלמד על צדקנות אמא שלה) ולהזכיר אדם בשם אמו כאשר מתפללים עליו במיוחד בשעת שבר לו ומרמז לכך 

  תביר בתפקיד שבר,  – ֹאָת�ּה  כו,נט)

ְעָלה -ִמֶּבן  (במדבר ג,טו) [רש"י]ראה  ֶדׁש ָוַמ� רבי יהודה ברבי  אמרמשיצא מכלל נפלים הוא נמנה ליקרא 'שומר משמרת הקדש'.  - ֹח�
ר (במ' פי' כו,נט) (ראה תנח' במדבר טז): למוד הוא אותו השבט להיות נמנה מן הבטן, שנאמר: שלום ה ֲאֶׁש֨ ּה יְָלָד֥ ילְ  אָֹת֛ יִם ֵלִו֖ עם  -  ְּבִמְצָר֑

, ונמנית בשבעים נפש; שכשאתה מונה חשבונם לא תמצאם אלא שבעים חסר (את יוכבד בת לוי) ילדה אותה מצריםמצריםמצריםמצריםכניסתה בפתח 
  . (על אף שהייתה בת פחות מיום ובן פחות מחודש עדיין לא יצא מכלל נפלים) השלימה את המנין(יוכבד בת לוי) אחד, והיא 

מאי שנא יוכבד שנמנתה מן הבטן עוד משולב בו הסבר ע"פ תבניות הטעמים.  4הע'  6עמ'  אדמו"ר ממ"ש חי"ח] – [ליקוטי שיחות
  לפני שהייתה בת חדש, ממנין בני לוי שהיה מבן חדש מפני שאז "יצא מכלל נפלים"

ה (במ' פי' כו,נט) ּה יְָלָד֥ י אָֹת֛ לנושא ממתי אדם יוצא מכלל נפלים והשונים  מרכא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים –  ְלֵלִו֖
בהלכותיהם לגבי הנושא. בד"כ כלל רק בן חדש נחשב בודאות כיוצא מכלל נפלים (ומסתעפות מכך הלכות שונות), אבל יוכבד יצאה 

  .מכלל נפלים כבר בלידתה



  
  

  

  

  פינחס- במדבר-41-טטודל/©Jun-21                  27/22                ZZFisher-29 תשפ"אה–תמוז–"טי     

zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 

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

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

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –תשס"א פה, ה- טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת 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 דר֧גאיה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום; קב' שעשו –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  דרשים;סדור שנחלק, השלם והחלק נ – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

סדר,  – ואז֝לאקד֨מא יוצא 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;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

  (התשפ"א) במדבר פינחס כה,י 1.11

ה ֲעֵל�  ,יב:במדבר פינחס כז ס ֹ'אֶמר ה0' ֶאל־ֹמֶׁש2 ל:ַוּי �י ִיְׂשָרֵאֽ ִּתי ִלְבֵנ ר ָנַת� ֶרץ ֲאֶׁש� �ה ּוְרֵאה0 ֶאת־ָהָא2 ים ַהֶּז ר ָהֲעָבִר�   ה ֶאל־ַה�

יH: ,יג:במדבר פינחס כז ן ָאִחֽ ף ַאֲהֹר� ר ֶנֱאַס� יH ַּגם־ָא�ָּתה ַּכֲאֶׁש� ּה ְוֶנֱאַסְפָּת� ֶאל־ַעֶּמ� יָתה ֹאָת2   ְוָרִא�

ם ִּפa  ,יד:במדבר פינחס כז �ִים ְלֵעיֵניֶה�ם ַּכֲאֶׁשר] ְמִריֶת ִני ַבַּמ� ה ְלַהְקִּדיֵׁש� ֵעָד2 ן ִּבְמִריַבת0 ָהֽ   י ְּבִמְדַּבר־ִצ+
ן: פ ׁש ִמְדַּבר־ִצֽ ת ָקֵד� י־ְמִריַב�   ֵה�ם ֵמֽ

ּה ֚קּום ִהְתַהֵּלR֣ ּבָ  יג יז) ' לך(בר גדולה ראייה שנ' במשה מראייה שנ' באברהם באברהם מהוא אומ' ...  ,יב)כז 'פי 'במ( ]ספרי זוטא[ ֶרץ ְלָאְרָּכ֖ ָא֔
י ְלC֖ ֶאְּתֶנּֽנָה: ּה ִּכ֥ ל: ּוְרֵאה0 ... ֲעֵל�ה  אבל במשה הוא אומ'  ּוְלָרְחָּב֑ �י ִיְׂשָרֵאֽ ִּתי ִלְבֵנ ר ָנַת� מלמד שהראה לו הקדוש ברוך הוא תחומי , ֲאֶׁש�

  :כל שבט ושבט זה חלקו של יהודה וזה חלקו של בנימין זו ארץ אפרים וזו ארץ מנשה

ִּתי,יב) כז 'פי 'במ( ר ָנַת� מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב והפרטים מאופיינים מרבוי ההגבלות המרומז  – ֲאֶׁש�

לבתבנית הטעמים    מרכא סלוק שהם גבולות כל שבט בארץ כנען היא ארץ ישראל משעת ההתנחלות. – ִלְבֵנ�י ִיְׂשָרֵאֽ

  

יָתה אֹ  ,יג:במדבר פינחס כז יH:ְוָרִא� ן ָאִחֽ ף ַאֲהֹר� ר ֶנֱאַס� יH ַּגם־ָא�ָּתה ַּכֲאֶׁש� ּה ְוֶנֱאַסְפָּת� ֶאל־ַעֶּמ�   ָת2

יH ,יג)כז 'פי 'במ( ]רש"י[ ן ָאִחֽ ף ַאֲהֹר� ר ֶנֱאַס�  ' הא'דב(, ממנו טמשה למיתתו של אהרן. דבר אחר אין אתה טוב חמכאן שנתאוה -  ַּכֲאֶׁש�

ר Nֽא־ִקַּדְׁשֶּתם֙  )נא,לב ל ֲאֶׁש֤ י ְּב֖תֹוR ְּבֵנ֥י יְִׂשָרֵאֽל: ַע֣ אותי עדיין לא הגיע זמנכם להפטר. בכל מקום שכתב מיתתם כתב  יא אם קדשתםה אֹוִת֔
שלא יאמרו אף הוא מן , לכך בקש משה שיכתב סרחונו, לפי שנגזרה גזרה על דור המדבר למות במדבר בעון שלא האמינו, סרחונם

אף כאן בכל מקום שהזכיר מיתתן , שביעית וכו' לואחת אכלה פגי כית דין אחת קלקלהמשל לשתי נשים שלוקות בב. הממרים היה
  :להודיע שלא היתה בהם אלא זו בלבד, הזכיר סרחונם

ר Nֽא )נא,לב ' הא'דב( ל ֲאֶׁש֤ ן ַע֣ ׁש ִמְדַּבר־ִצ֑ ת ָקֵד֖ ל ְּבֵמֽי־ְמִריַב֥ י ְּבתֹוR֙ ְּבֵנ֣י יְִׂשָרֵא֔ ם ִּב֗ ר ְמַעְלֶּת֜ י ְּב֖תֹוR ְּבֵנ֥י יְִׂשָרֵאֽל:ַעל֩ ֲאֶׁש֨   ־ִקַּדְׁשֶּת֙ם אֹוִת֔

ה  ד)כה,י פי' 'במ( ל ַהֻּמֶּכ֗ יׁש יְִׂשָרֵא֝ ר ֻהָּכ֙ה ֶאת,יד) כז 'פי 'במ(תרסא קדמא ואזלא רביע, ראה הסבר של  –ְוֵׁש֩ם ִא֨ י ֶּבן-ֲאֶׁש֤ ית זְִמִר֖ יא -ַהִּמְדיָנִ֔ ָס֑לּוא נְִׂש֥
ב ַלִּׁשְמעִֹנֽי׃-ֵבֽית קנאין פוגעין בו.  -. הגונב את הקסוה, והמקלל בקוסם, והבועל ארמית [משנה סנה' פ"ט,מ"ו] ]ב,אבבלי סנהדרין פ[  ָא֖

חוץ לעזרה ומפציעין את מוחו בגזירין. זר ששמש במקדש, רבי עקיבא - כהן ששמש בטומאה  ין אלא פרחי כהונה מוציאין אותו  ים במשנה .ם: בידי שמיםאומר: בחנק, וחכמים אומרי אין אחיו הכהנים מביאין אותו לבית ד מנוי את  הדברים ה   חילול שם שמיםהם מעין ז

י )נא,לב ' הא'דב( ם ִּב֗ ר ְמַעְלֶּת֜   ,יד)כז 'פי 'במ(תרסא קדמא ואזלא רביע, ראה הסבר של  – ַעל֩ ֲאֶׁש֨

ן,יד) כז 'פי 'במ(הסבר תבנית הטעמים של  י ְּבִמְדַּבר־ִצ+ aם ִּפ �לא רביע, תרסא בתפקיד כעין שגגה (כעין תרסא קדמא ואז – ַּכֲאֶׁשר] ְמִריֶת
מחיצה של העלם ידיעה או היסח דעת), קדמא ואזלא בתפקיד כעין כלל כלשהו, ראה רמב"ם להלן כלל בחילול השם, רביע בתפקיד 

  ארבעה דברים.

בגלל העונש שבמשל זה  .שביעית לואחת אכלה פגי כמשל לשתי נשים שלוקות בבית דין אחת קלקלה ,יג)כז 'פי 'במ( ]רש"י[נתחיל מפ'
אמר רב: כגון אנא. ? היכי דמי חילול השםד"ה  [בבלי יומא פו,א]- . נעבור לאחור ל[בבלי יומא פו,ב](כז,יד). רש"י מצטט את -מתאים ל

  ...  .שקילנא בישרא מטבחא ולא יהיבנא דמי לאלתר אי

צחק דבי רבי ינאי אמר: כל שחביריו מתביישין מחמת י. רבי יוחנן אמר: כגון אנא דמסגינא ארבע אמות בלא תורה ובלא תפילין
אמר רב נחמן בר יצחק: כגון דקא אמרי אינשי שרא ליה מריה לפלניא. אביי  מסורת הש"ס: [היכי דמי] שמועתו (היינו חילול השם)

יC )ה,ו ' וא'דב( אמר: כדתניא, ת ֣ה' ֱאNֶה֑ ַהְבָּת֔ ֵא֖ ויהא , קורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים שיהא, שיהא שם שמים מתאהב על ידך -  ְוָא֣
אוי להם לבריות שלא . אשרי רבו שלמדו תורה, אשרי אביו שלמדו תורה -מה הבריות אומרות עליו , משאו ומתנו בנחת עם הבריות

א ,ג)ישעיהו מט( ראו כמה נאים דרכיו, כמה מתוקנים מעשיו, עליו הכתוב אומר - פלוני שלמדו תורה , למדו תורה ֹ֥ ָּתה ַוּי י ַעְבִּדי־ָא֑ ֶמר ִל֖
ל ֲאֶׁשר־ְּבC֖ ֶאְתָּפָאֽר מה , ואין דבורו בנחת עם הבריות, תלמידי חכמים ואין משאו ומתנו באמונה אבל מי שקורא ושונה ומשמש. יְִׂשָרֵא֕

ראו  - י שלמד תורה פלונ, אוי לו לרבו שלמדו תורה, אוי לו לאביו שלמדו תורה, אוי לו לפלוני שלמד תורה -  הבריות אומרות עליו
ֶּלה ּוֵמַאְר֖צֹו יָָצֽאּו: )כ,יחזקאל לו( ועליו הכתוב אומר! כמה מקולקלין מעשיו וכמה מכוערין דרכיו ר ָלֶה֙ם ַעם־֣ה' ֵא֔ ֹ֤ הפסוק המלא מלמד  ֶּבֱאמ

ם ַוֽיְַחְּל֖לּו ֶאת־ֵׁש֣  )כ,יחזקאל לו(על חילול השם  אּו ָׁש֔ ֶּלה ּוֵמַאְר֖צֹו יָָצֽאּו:ַוּיָ֗בֹוא ֶאל־ַהּגֹויִ֙ם ֲאֶׁשר־ָּב֣ ר ָלֶה֙ם ַעם־֣ה' ֵא֔ ֹ֤ י ֶּבֱאמ   ם ָקְדִׁש֑

  

ַהְבָּת֔  אי אדם גדול  (דבר א)חילול השם, והוא שיעשה אותם  בכללויש דברים אחרים שהן  ]א"ה הי"רמב"ם הלכות יסודי התורה פ[ְוָא֣
כגון  טואף על פי שאינן עבירות הרי זה חילל את השם ומפורסם בחסידות דברים שהבריות מרננים אחריו בשבילם,  (דבר ב)בתורה 

או שירבה בשחוק  (דבר ג)והוא שיש לו ונמצאו המוכרים תובעין והוא מקיפן,  (דבר ב)שלקח ואינו נותן דמי המקח לאלתר,  (דבר א)
יפות אלא בעל קטטה וכעס, או באכילה ושתיה אצל עמי הארץ וביניהן, או שדבורו עם הבריות אינו בנחת ואינו מקבלן בסבר פנים 

וכיוצא בדברים האלו הכל לפי גדלו של חכם צריך שידקדק על עצמו ויעשה לפנים משורת הדין, וכן אם דקדק החכם על  (דבר ד)
עצמו והיה דבורו בנחת עם הבריות ודעתו מעורבת עמהם ומקבלם בסבר פנים יפות ונעלב מהם ואינו עולבם, מכבד להן ואפילו 

עמי הארץ וישיבתן, ולא יראה תמיד אלא עוסק בתורה עטוף בציצית  (ארוחות?) ונושא ונותן באמונה, ולא ירבה באריחות למקילין לו,
מוכתר בתפילין ועושה בכל מעשיו לפנים משורת הדין, והוא שלא יתרחק הרבה ולא ישתומם, עד שימצאו הכל מקלסין אותו 

ל ֲאֶׁשר־ְּבC֖ ֶאְתָּפָאֽר ,ג)ישעיהו מט( השם ועליו הכתוב אומרואוהבים אותו ומתאוים למעשיו הרי זה קידש את  ָּתה יְִׂשָרֵא֕ י ַעְבִּדי־ָא֑ אֶמר ִל֖ ֹ֥   .ַוּי
בפ"ק דקדושין אם היו עונותיו וזכויותיו מחצה על מחצה וחילול השם בכלל  ]א"ה הי"הגהות מיימוניות הלכות יסודי התורה פ[ ט

  :כף העבירות מכרעת ועיין בסמ"ג שם

  

גדולה ...  ,אמר רבי חמא (בר) מסורת הש"ס: [ברבי] חנינא: גדולה תשובה שמביאה רפאות לעולם [בבלי יומא פו,א]המשך ) (
ְלָּת ַּבֲעֹוֶנCֽ: )ב,הושע יד( תשובה שמגעת עד כסא הכבוד, שנאמר י ָכַׁש֖ יC ִּכ֥ ד ֣ה' ֱאNֶה֑ ל ַע֖   ... ׁ֚שּוָבה יְִׂשָרֵא֔

יהודה: כגון שבאת לידו דבר עבירה פעם ראשונה ושניה וניצל הימנה, מחוי רב יהודה: באותה אשה,  דמי בעל תשובה? אמר רב היכי
ְׂשִּכ֥יל דְלָדוִ֗  )א,לב 'תה(באותו פרק, באותו מקום. אמר רב יהודה: רב רמי, כתיב  י ַמ֫ ַׁשע ַאְׁשֵר֥  הְמַכּסֶ֣  )יג,משלי כח(וכתיב  :ֲחָטָאֽה ְּכ֣סּוי ְנֽׂשּוי־ֶּפ֗

ָׁשעָ  יחַ  N֣א יוְפ֭ ה יְַצִל֑   !:יְֻרָחֽם ְועֵֹז֣ב ּומֹוֶד֖
בעבירות שבין אדם לחבירו,  -בחטא שאינו מפורסם. רב זוטרא בר טוביה אמר רב נחמן: כאן  - לא קשיא: הא בחטא מפורסם, הא 

מוחלין לו,  -ו, שניה מוחלין ל - עבירה פעם ראשונה  עוברתניא, רבי יוסי בר יהודה אומר: אדם . בעבירות שבין אדם למקום -  כאן
ּנּו )ו,עמוס ב( אין מוחלין לו, שנאמר - מוחלין לו, רביעית  -שלישית  ה N֣א ֲאִׁשיֶב֑ ל ְוַעל־ַאְרָּבָע֖ י יְִׂשָרֵא֔ ר ֔ה' ַעל־ְׁשNָׁש֙ה ִּפְׁשֵע֣ ה ָאַמ֣ ֹ֚  (ונאמר) ּכ

יִם )כט,לג איוב( [ואומר]מסורת הש"ס:  ל ַּפֲעַמ֖ ֶּלה יְִפַעל־ֵא֑ אבל , בציבור -  וכי תימא: הני מילי - ? מאי ואומר ָׁש֣לֹוׁש ִעם־ָּגֶֽבר: ֶהן־ָּכל־ֵא֭
יִם ָׁש֣לֹוׁש ִעם־ָּגֶֽבר: )כט,לג איוב( תא שמע, לא - ביחיד  ל ַּפֲעַמ֖ ֶּלה יְִפַעל־ֵא֑   .ֶהן־ָּכל־ֵא֭

  



  
  

  

  

  פינחס- במדבר-41-טטודל/©Jun-21                  27/23                ZZFisher-29 תשפ"אה–תמוז–"טי     

zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 

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

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

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –תשס"א פה, ה- טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת 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 דר֧גאיה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום; קב' שעשו –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  דרשים;סדור שנחלק, השלם והחלק נ – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

סדר,  – ואז֝לאקד֨מא יוצא 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;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

ידו לעשותו ופירש ולא עשה אי זו היא תשובה גמורה, זה שבא לידו דבר שעבר בו ואפשר ב"א] ה,ב"רמב"ם הלכות תשובה פ[ היכי
מד באהבתו בה ובכח גופו ובמדינה שעבר בה ופירש מפני התשובה, לא מיראה ולא מכשלון כח, תייחד עמה והוא עו מן נ אשה בעבירה ולאחר ז צד הרי שבא על  רותיך, ולא עבר זהו בעל תשובה גמורה כי קנותו ובעת , ואם לא שב אלא בימי זהוא ששלמה אמר וזכור את בוראיך בימי בחו

שאי אפשר לו לעשות מה שהיה עושה אף על פי שאינה תשובה מעולה מועלת היא לו ובעל תשובה הוא, אפילו עבר כל ימיו ועשה 
ַח ְוהַ  ,ב)ביקהלת ( תשובה ביום א מיתתו ומת בתשובתו כל עונותיו נמחלין שנאמר ֶמׁ֙ש ְוָה֔אֹור ְוַהּיֵָר֖ R ַהֶּׁש֙ ר Nֽא־ֶתְחַׁש֤ ד ֲאֶׁש֨ בּו ַע֠ ים ְוָׁש֥ ּכֹוָכִב֑

ר ַהָּגֶֽׁשם: ים ַאַח֥   .מכלל שאם זכר בוראו ושב קודם שימות נסלח לו ֶהָעִב֖
ושבח גדול לשב שיתודה ברבים ויודיע פשעיו להם ומגלה עבירות שבינו לבין חבירו לאחרים  ]ה"ה,ב"רמב"ם הלכות תשובה פ[ כאן

יני היום שב ומתנחם, וכל המתגאה ואינו מודיע אלא מכסה פשעיו אין ואומר להם אמנם חטאתי לפלוני ועשיתי לו כך וכך והר
ָׁשָעיו הְמַכּסֶ֣  )יג,משלי כח(תשובתו גמורה שנאמר  יחַ  N֣א ְפ֭ , במה דברים אמורים בעבירות שבין אדם לחבירו אבל בעבירות שבין יְַצִל֑

לפני האל ברוך הוא ופורט חטאיו לפניו ומתודה עליהם  ועזות פנים היא לו אם גילם, אלא שבד אינו צריך לפרסם עצמו  אדם למקום
י )א,לב 'תה(וטובה היא לו שלא נתגלה עונו שנאמר  סתםסתםסתםסתםלפני רבים  ַׁשע ַאְׁשֵר֥ במה דברים  ]השגת הראב"ד[ :ֲחָטָאֽה ְּכ֣סּוי ְנֽׂשּוי־ֶּפ֗

ינן עם חבירו שכמו שנתפרסם החטא כך אמורים בעבירות שבין אדם לחבירו. א"א וכן עבירות המפורסמות ומגולות אף על פי שא
  .צריך לפרסם התשובה ויתבייש ברבים

  :ובפרק אין עומדין חציף עלי מאן דפרט חטאיה ]ה"ה,ב"הלכות תשובה פ הגהות מיימוניות[ד 
אלא  בשעה ששוקלין עונות אדם עם זכיותיו אין מחשבין עליו עון שחטא בו תחלה ולא שני] ה"ה,ג"רמב"ם הלכות תשובה פ[ עובר

משלישי ואילך אם נמצאו עונותיו משלישי ואילך מרובין על זכיותיו אותם שתי עונות מצטרפים ודנין אותו על הכל, ואם נמצאו 
זכיותיו כנגד עונותיו אשר מעון שלישי ואילך מעבירים כל עונותיו ראשון ראשון, לפי שהשלישי נחשב ראשון שכבר נמחלו השנים, 

ל  )כט,לג איוב(ן שכבר נמחל השלישי וכן עד סופן, במה דברים אמורים ביחיד שנאמר הרי הוא ראשו וכן הרביעי ֶּלה יְִפַעל־ֵא֑ ֶהן־ָּכל־ֵא֭
יִם ָׁש֣לֹוׁש ִעם־ָּגֶֽבר: ל ְועַ  )ו,עמוס ב(אבל הצבור תולין להן עון ראשון שני ושלישי שנאמר  ַּפֲעַמ֖ י יְִׂשָרֵא֔ ר ֔ה' ַעל־ְׁשNָׁש֙ה ִּפְׁשֵע֣ ה ָאַמ֣ ֹ֚ ה ּכ ל־ַאְרָּבָע֖

ּנּו הבינונים אם היה בכלל מחצה עונות שלהן שלא הניח ב תפילין , מרביעי ואילךוכשמחשבין להן על דרך זה מחשבין להן  ,N֣א ֲאִׁשיֶב֑
מעולם דנין אותו כפי חטאו ויש לו חלק לעולם הבא, וכן כל הרשעים שעונותיהן מרובים דנין אותן כפי חטאיהם ויש להן חלק לעולם 

בא שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא אף על פי שחטאו שנאמר ועמך כולם צדיקים לעולם יירשו ארץ, ארץ זו משל כלומר ארץ ה
בשעה ששוקלין עונות אדם אין  ]השגת הראב"ד[.החיים והוא העולם הבא, ג וכן חסידי אומות העולם יש להם חלק לעולם הבא

ן הערבוב שמערבב הדברים זה בזה ומדמה בדעתו שהן אחדים והם זרים ונפרדים מאד, מחשבין עליו עון שחטא בו תחלה. א"א זה מ
ותנא דבי ר"י מעביר ראשון ראשון וכך היא המדה, וראה ביומא רבי יוסי ברבי  לפי שראה בראש השנה ורב חסד מטה כלפי חסד

ן לו סבר בדעתו שהן ענין אחד והן רחוקים מאד יהודה אומר אדם חוטא פעם ראשונה ושנייה ושלישית מוחלין לו רביעית אין מוחלי
דההיא דרבי ישמעאל היא ליום הדין הגדול ולהציל הבינונים מגיהנם כדברי בית הלל ואין שם זכר למחילת עון אבל הא דרבי יוסי 

ם עשה מהם ברבי יהודה בעולם הזה ובתחלת מעשיו של אדם מימי עונשו ואילך שחטא הראשון והשני והשלישי שיזדמנו לידו א
תשובה אף על פי שהם מן החמורים שצריכין יסורין ויוה"כ למרק אלו הראשונים אינן צריכין שהם מחולין לגמרי, זו היא הצעת 

  .הדברים ועיקרן ואין הפרש בגמרא בין יחיד לצבור ולא ידעתי מאין מצאו

 ַעןיַ֚  )יב,כ ' חקתבמ(, שנאמר יכתב סורחניה אמר: שני פרנסים טובים עמדו להם לישראל, משה ודוד. מש...  [בבלי יומא פו,ב] 

ם י Nא־ֶהֱאַמנְֶּת֣ נִי ִּב֔ ְקִּדיֵׁש֔ ַׁשע ְּכ֣סּוי ֲחָטָאֽה )א,לב 'תה(. דוד אמר: אל יכתב סורחני, שנאמר ְלַה֨ י ְנֽׂשּוי־ֶּפ֗ משל דמשה ודוד למה הדבר   :ַאְׁשֵר֥
פגי שביעית, אמרה להן אותה שאכלה פגי שביעית: בבקשה מכם, דומה? לשתי נשים שלקו בבית דין, אחת קלקלה ואחת אכלה 

הודיעו על מה היא לוקה, שלא יאמרו על מה שזו לוקה זו לוקה. הביאו פגי שביעית ותלו בצוארה, והיו מכריזין לפניה ואומרין: על 
  . עסקי שביעית היא לוקה

 [השגת הראב"ד]- ו ]ה"ה,ב"רמב"ם הלכות תשובה פ[והסבר  ב] –[בבלי יומא פו,א מהלך  יכתב סורחנימשה אמר:  צריך להבין מדוע
ושבח גדול לשב שיתודה ברבים ויודיע פשעיו להם ומגלה עבירות  שם שם] רמב"ם[ צריכים ישוב ביניהם כי הם אומרים לכאן ולכאן.

חם, וכל המתגאה ואינו מודיע שבינו לבין חבירו לאחרים ואומר להם אמנם חטאתי לפלוני ועשיתי לו כך וכך והריני היום שב ומתנ
יחַ  )יג,משלי כח(אלא מכסה פשעיו אין תשובתו גמורה שנאמר  ָׁשָעיו N֣א יְַצִל֑ ה ְפ֭ , במה דברים אמורים בעבירות שבין אדם לחבירו ְמַכֶּס֣

וא ופורט חטאיו ועזות פנים היא לו אם גילם, אלא שב לפני האל ברוך הד אינו צריך לפרסם עצמו  אדם למקוםאבל בעבירות שבין 
במה דברים אמורים בעבירות שבין אדם  ]השגת הראב"ד[. וטובה היא לו שלא נתגלה עונו סתםסתםסתםסתםלפניו ומתודה עליהם לפני רבים 

  .א"א וכן עבירות המפורסמות ומגולות אף על פי שאינן עם חבירו שכמו שנתפרסם החטא כך צריך לפרסם התשובה ויתבייש ברביםלחבירו. 

ה  ד)כה,י פי' 'במ(ל אחד מהפסוקים שהוצגו בתחילת המאמר שכ מוצע לומר ל ַהֻּמֶּכ֗ יׁש יְִׂשָרֵא֝   תרסא קדמא ואזלא רביע, –ְוֵׁש֩ם ִא֨

י )נא,לב ' הא'דב( ם ִּב֗ ר ְמַעְלֶּת֜ ן,יד) כז 'פי 'במ(תרסא קדמא ואזלא רביע,    – ַעל֩ ֲאֶׁש֨ י ְּבִמְדַּבר־ִצ+ aם ִּפ �לא תרסא קדמא ואז – ַּכֲאֶׁשר] ְמִריֶת
  [יומא פו]- מתאימים להסביר האופנים האחדים של חילול שם שמים או הימנעות מחילול שם שמים ללומדי תורה וחסידים שב  רביע, 

  כעין העלם ידיעה, כלל בחילול שם שמים, ארבעה פרטים בכלל של חילול שם שמים, שאין עונשים עליהם בתורה.

  תפקידו לעתיד לבוא.שהפתרון לבקשת משה עשוי להימצא ב ומוצע לומר

ַרְעיָא ְמֵהיָמנָא, ְּבַפַרְׁשָּתא ָּדא, ֲהָוה ַאְדַּכר ] דברים פרשת כי תצא מאמר רעיא מהימנא ברא דמלכא אות עט -זוהר מהדורת הסולם [
ים הַ  ,מט)לב ' הא'דב(ְּכנִיׁשּו ִּדיָלR ְלַההּוא ָעְלָמא, ִּדְכִתיב (דף ר"פ ע"א)  ה ֶאל־ַה֩ר ָהֲעָבִר֨ ה ַהר־נְ֗בֹוֲעֵל֡ ּה  ,יג) כז 'פי 'במ( ְוגֹו', ּזֶ֜ יָתה ֹאָת2 ְוָרִא�

 Hי יH: ַּגם־ָא�ָּתהְוֶנֱאַסְפָּת� ֶאל־ַעֶּמ� ן ָאִחֽ ף ַאֲהֹר� ר ֶנֱאַס� . ּוְבַהאי ַּפְרְׁשָּתא, ִאית ָלR ְלָאַהְדָרא ְלָעְלָמא, ּוְלַהֲחיֹות, ּוְלַאֲעָלא ְלַאְרָעא ְּדיְִׂשָרֵאל, ַּכֲאֶׁש�

ר  )יב,כה ' פי'במ(ְתַחְּבָרא ְּבַפְרְׁשָּתא ָּדא ְּבַכָּלה ִּדיָלR, ִּדְכִתיב ָּבּה, ּוְלאִ  ֹ֑ ן ֱאמ י ָׁשֽלֹוםָלֵכ֖ ן ֛לֹו ֶאת־ְּבִריִת֖ י נֵֹת֥ ּובג"ד ָלא ָאַמר ָלR קב"ה ָהָכא ֵרד,  :ִהנְנִ֨
  ֶאָּלא ֲעֵלה. ְּדִמּנֵיּה, ַאנְְּת ְּתֵהא ָעאל ְלַאְרָעא ְּדיְִׂשָרֵאל.

בפרשה זו נזכרת . (משה) רעיא מהימנא ]דברים פרשת כי תצא מאמר רעיא מהימנא ברא דמלכא אות עט -פירוש הסולם לזוהר [
ה ַהר־נְ֗בֹו ,מט)לב ' הא'דב(, האסיפה שלך לעולם ההוא. שכתוב ים ַהּזֶ֜ ה ֶאל־ַה֩ר ָהֲעָבִר֨ ּה ְוֶנֱאַסְפָּת�  ,יג) כז 'פי 'במ(וגו'.  ֲעֵל֡  ְוָרִא�יָתה ֹאָת2

 Hי יH: ַּגם־ָא�ָּתהֶאל־ַעֶּמ� ן ָאִחֽ ף ַאֲהֹר� ר ֶנֱאַס� ולהתחבר בפרשה זו , ולכנס לארץ ישראל, ובפרשה זו יש לך לחזור לעולם ולחיות ַּכֲאֶׁש�

ר  )יב,כה ' פי'במ(, שכתוב בה, דהיינו מלכות, בכלה שלך, שהיא ארץ ישראל ֹ֑ ן ֱאמ י ׁשָ ָלֵכ֖ ן ֛לֹו ֶאת־ְּבִריִת֖ י נֵֹת֥ ונתנה , שהיתה שלו. :ֽלֹוםִהנְנִ֨
ה ֶאל־ַה֩ר  ,מט)לב ' הא'דב( אלא, לפנחס (כנ"ל פנחס אות קל"ג) והוא אינו חסר. ומשום זה לא אמר לך כאן הקדוש ברוך הוא רד ֲעֵל֡

ים ת תשובתו שיכתב סירחונו זה בתורה זה התשובה הפומבית שלו ברבים. ובזכו בקשת משה .כי מן הר הזה תכנס לארץ ישראל. ָהֲעָבִר֨
מדוע האשה שקלקלה בזנות נענשת במלקות. נשואה בזנות בזדון (היינו בהתראה עם עונש  צריך בירור ישראל.- יוליך את ישראל לארץ

), אם לא הוזהרה או הוזהרה בלאו שניתן לאזהרת בי"ד במיתה, הרי שלא הוזהרה בעונש הנכון, ואינה במלקות. אז אולי זה נקבי"ד בח

האוכלת פגי שביעית עברה על מצוות עשה שפירות  מלקות כי עברה על לא תזנה. [כפות תמרים]מיכל זילבר בשם רב  מכת מרדות.
[יומא - שביעית הם לאכלה ולא לאבדה (כי פגי תאנה זה פרי שלא הבשיל) ועל לאו הבא מכלל עשה אין מלקות. הרב מיכל זילבר הי"ו ב

  י מלקים אותו מכת מרדות.שהאוכל מאכל לא ראו [רמב"ם הל'?]ציטט  פ,פא]
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  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי לעלוי כל

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

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –תשס"א פה, ה- טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת 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 דר֧גאיה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום; קב' שעשו –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  דרשים;סדור שנחלק, השלם והחלק נ – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

סדר,  – ואז֝לאקד֨מא יוצא 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;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

  (התשפ"ב) במדבר פינחס כה,י 1.12

  

@ו ֶאת ,ב:כחבמדבר פינחס  ל ְוָאַמְרָּת� ֲאֵלֶה�ם-ַצ �י ִיְׂשָרֵא2    ְּבֵנ
י ְּבמֹוֲעֽדֹו׃-ֶאת  יב ִל� ּו ְלַהְקִר� Aי ִּתְׁשְמר יֹחִח2 יַח ִנֽ י ֵר@ י ְלִאַּׁש+ י ַלְחִמ$ �  ָקְרָּבִנ
@ו ]ספרי במדבר פרשת פינחס פיסקא קמב[   :(טט: ?) ַוְיַדֵּב�ר ,א)כח(בשעת מעשה ולדורות כדאיתא בריש  צווי מיד, ַצ

ַח ָּכל־ ַהַּל֙ : ב,ויקרא צו ו ה ַעל־ַהִּמזְֵּב֤ ה ַעל֩ מֹוְקָד֨ וא ָהעָֹל֡ ה ִה֣ ת ָהעָֹל֑ את ּתֹוַר֖ ֹ֥ ר ז ֹ֔ ו ֶאֽת־ַאֲהרֹ֙ן ְוֶאת־ָּבָנ֣יו ֵלאמ ַח ּ֥תּוַקד ּֽבֹו:ַצ֤ ֶקר ְוֵאׁ֥ש ַהִּמזְֵּב֖ ֹ֔   יְָל֙ה ַעד־ַהּב

א"ר שמעון ביותר כל מקום שיש חסרון , אין צואה אלא זירוז מיד ולדורותַצ'ו  )ב,צו ו 'וי( ]ספרא צו פרשה א פרק א אות א[- נאמר ב
 'וא 'דב( דכתיב: - זירוז ; אינו אלא זירוז מיד ולדורות - תנא דבי ר' ישמעאל: כל מקום שנאמר צו ...  ]א,בבלי קידושין כט[- נאמר ב .כיס

עַ  וְוצַ֥  )כח,ג הּו ֶאת־יְהֹוֻׁש֖ הּו ְוַחּזְֵק֣ ְלָאה ְלדֹרֵֹתיֶכֽם )כג,טו שלח 'במ(: דכתיב -מיד ולדורות , ְוַאְּמֵצ֑ ר ִצָּו֧ה ֛ה' ָוָה֖   :ִמן־ַהּ֞יֹום ֲאֶׁש֨

@ו ֶאת ,ב)כח(במ' פי'  ל -ַצ �י ִיְׂשָרֵא2   בתפקיד שני דברים. קטן- זקף ,קטן- יתיב מונח זקף - ְּבֵנ

ודקדק  )ב; ((אם אינו משל צבור) לעיכוב )א( ְוָאַמְרָּת� ֲאֵלֶה�םולזה כפל  משל צבור. שאין התמידים באים אלא .. ]החיים-אור[כאן ע"פ 
; למעטכן העיר אותנו שכוונתו - '' כי ירצה מיעוט זולתו, כמווירא אליווירא אליווירא אליווירא אליולפי מה שפרשתי בפ' '' "להם"ולא אמר  ֲאֵלֶה�םכן באומרו - גם

  ישראל אומרים פסקו מסעות פסקו תמידין אמר הקב''ה למשה אמור להם שיהיו נוהגין תמידין-... אמרו רז''ל ... שהיו בני )ג(
@ו  ,ב)כח(אפשר כי  )א( קרבנות צבור ובהן  )בשיש בו לכאורה חסרון כיס; ( לשון זירוז במקוםר, לכן אכן כך הדב יתיב, במדויק, –ַצ

  של צבור בלבד. תמידין יהיו נוהגין מיד ולדורות בלי קשר למסעות במדבר ומ

אתנח מגביל לתמידין של  – ֲאֵלֶה�ם ,ב)כח(כשנוי כי פונה לכלל ומגבילם בטעם אתנח של טפחא ְוָאַמְרָּת�  ,ב)כח( ]החיים-אור[טט ע"פ 
  צבור. למעט שלא יוכשרו קרבנות תמידין משל יחיד, 

  

�י-ֶאת ,ב)כח(   בין הלא חייב.מקף בורר בין החייב לשקול מחצית השקל לקרבנות צבור ו – ְּבֵנ

שולחנות היו יושבין במדינה בעשרים וחמשה ישבו במקדש משישבו במקדש  (באדר) [*] בחמשה עשר בו  ]ג"מ,משנה שקלים פ"א[
(רע"ב: כנעניים  אבל לא נשים ועבדים(הלא חייבים) את מי ממשכנין לוים וישראלים גרים ועבדים משוחררים (החייבים)  התחילו למשכן

(רע"ב: כל קטן שהתחיל אביו לשקול על ידו שוב אינו פוסק ואין ממשכנין את הכהנים )  20(רע"ב: פחות מבן וקטנים  כמו נשים)  שחייבין במצוות

  (בעזרת הרב א"מ פרל הכהן הי"ו) :(רע"ב: ואם לא יתנו, בי"ד מתנה עליהם, שיהיה להם חלף עבודתם) מפני דרכי שלוםהחייבין במחצית השקל) 

� -ֶאת ,ב)כח(   בתפקיד שני דברים.קטן - מונח כמרבה למוד נוסף בטעם זקף – יְּבֵנ

ל -ֶאת ,ב)כח( �י ִיְׂשָרֵא2 מרבה על לוים וישראלים  ]ג"מ,משנה שקלים פ"א[קטן בתפקיד המספר שתים, ע"פ - זקף –קטן - זקףמונח  –ְּבֵנ
  לתרומת מחצית השקל לקרבנות צבור. גרים ועבדים משוחררים

י-ֶאת ,ב)כח( �קובע שהמשמע  [ספרי]קף בורר בין משמעות המלה כדם הקרבן ובין משמעות המלה כאימורי (חלב) הקרבן. מ – ָקְרָּבִנ
  הוא דם הקרבן.

י ]ספרי במדבר פרשת פינחס פיסקא קמב[ �י  .זה הדם ,ָקְרָּבִנ י אתה אומר. אלו אימוריםַלְחִמ$ �י  זה הדם ָקְרָּבִנ אלו אימורים או ַלְחִמ$
י אינו אלא �י  אימורים] [אלו ָקְרָּבִנ ן םְוִהְקִטיָר֥  )ג,טז 'וי( זה הדם תלמוד לומרַלְחִמ$ ָחה ַהּכֵֹה֖ יחַ  ִאֶּׁשה֙  ֶלֶ֤חם ַהִּמזְֵּב֑ חַ  ְלֵר֣ ֹ֔ ֶלב נִיח הא אין  ':ַלהֽ  ָּכל־ֵח֖

י עליך לומר כלשון אחרון אלא כלשון ראשון �י  זה הדם ָקְרָּבִנ    :אלו אימוריםַלְחִמ$

י-ֶאת ,ב)כח( י ַלְחִמ$ �יקדמא ואזלא רמז ללמוד הכתוב במדת כלל כלשהו ואין בכלל אלא מה שיש בפרט והפרטים הם  –ָקְרָּבִנ  –ְלִאַּׁש+

ירביע, אפשרויות אחדות למשמעות הרביע כתוכן הפרט, כפי שיפורט להלן:   יֹחִח2 יַח ִנֽ   קטן, - יתיב זקף – ֵר@

ּו  ,ב)כח( Aי ׃גדול - זקף –ִּתְׁשְמר יב ִל� כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב וזה עשוי להיות כלל סוגר  מרכא טפחא בתפקיד – ְלַהְקִר�
ים ובסה"כ תבנית הטעמים תרמז למידת למוד כלל ופרט וכלל סוגר ירבה את תכונות הפרט של עולת תמיד לקרבנות צבור אחר

  בהסבר נפרד), בשיר, לאורך הזמן לתקיעות ולתרועות (אלה נדונים הפסקותשיר על הקרבן, שלוש בנושאי הפרטים וביניהם 

  סלוק מגביל קרבנות צבור לזמנם בלבד. לקרבנות יחיד אין מעמדות, ויש מגבלת זמן.– ְּבמֹוֲעֽדֹו׃ -ו מעמדות

עובר בבל תאחר. רבי שמעון אומר:  -דתניא: אחד הנודר, ואחד המקדיש, ואחד המעריך, כיון שעברו עליו שלשה רגלים  ]א,ד "הבבלי ר["פ ע
תנו רבנן: חייבי הדמין, והערכין, החרמין, וההקדשות, חטאות, ואשמות,  ...(לכן עד חמשה רגלים)  המצות תחילהשלשה רגלים כסדרן, וחג 

  .כנ"לרגלים  5 – 3, לקט שכחה ופאה ]ב,ה ד"ר[ ,עולות, ושלמים, צדקות ומעשרות, בכור ומעשר ופסח

  . החייב בקרבן חובה לא יתכפר עד שיביא קרבנו.מחוסרי כפרה כל זמן שלא יביאו קרבנם לא יכנסו למקדש ולא יאכלו קדשים

י ,ב)כח(הסבר הכלל וע"פ  י  - ]ספרי[ שיטתרביע, ארבעה פרטים ב – ְלִאַּׁש+ �י, זה הדםָקְרָּבִנ הא אין עליך לומר     , אלו אמוריםַלְחִמ$
י אבל בלשון האחרון יש ארבעה פרטים . כלשון אחרון אלא כלשון ראשון �י , זו אמורים יַלְחִמ$ , זה הדםָקְרָּבִנ אלו קמצים ְלִאַּׁש+

י, ולבונה יֹחִח2 יַח ִנֽ   אלו בזיכי לחם הפנים. ֵר@
  

י -ֶאת ,ב)כח(הסבר הכלל המרומז בטעמי  י ַלְחִמ$ �י ,ב)כח(ואזלא, וע"פ א דמק - ָקְרָּבִנ   ]החיים-אור[ שיטתרביע, ארבעה פרטים ב – ְלִאַּׁש+

י -ֶאת י ַלְחִמ$ �  :מיני קרבן השלשוגו' לפי שיש בתמידים ָקְרָּבִנ
י -הקרבת התמיד  )א( �י –עשירית האיפה של מנחת התמיד  )ב, ( ָקְרָּבִנ י - הנסכים  )ג, ( ַלְחִמ$ יֹחִח2 יַח ִנֽ , כי אינו לאישים אלא ֵר@

  ויורד לשיתין  יוצק על היסוד
  שיועדיין ברשותו ... לא (טט: דבר רביעי) שכולן של הקב''ה בורא הכל חיניחו מילחני דברים דקדק לומר בכנוי קרב ובשלושה

 ,ב)כח( ולזה נתחכם ה' ונתן אזהרה ואמר מנכסיו של הבוראבכינוי לומר שגם האש היא של הקב''ה, ומעתה מה שישראל מקרבין הוא 

ּו Aחיניחו מילחני קרבשלושה דברים להקריב על המזבח ועל יסודו  [אור החיים]גדול בתפקיד שלושה דברים, ע"פ פי' - (זקף  ִּתְׁשְמר,( 

י(טט: דבר רביעי היא אש מה' המרומז . ועוברים בלאו(ב) גוזלים נכסיו (א) שאם לא יעשו הנה הם כאן    )רביע, – ְלִאַּׁש+

י   ,ב)כח( ואומרו יב ִל� הם של המקום. ... סוד  יםכסלפניו אבל עקרן של נ טט: של האדם בעולם הזה)( וגו' ... הקרבת חלק מנכסיוְלַהְקִר�
י ָקְרּבָ  ,ב)כח(הקרבן  �י ,ב)כח(- שכשעולה לה' כ )בכנוי אליו(ִנ י ְלִאַּׁש+ (שחלקם  לריח ניחוח מתקרבים כל ניצוצי הקדושה שנתרחקו ַלְחִמ$

  .מחיים את הדומם, הצומח והחי ובהקרבת הקרבנות והמנחות הם מעלים את כל הברואים עמם)
י -ֶאת ]החיים-אור[ע"פ  - טט  י ַלְחִמ$ �ד הכתוב במדת כלל כלשהו, ואין בכלל אלא מה שיש בפרט ואזלא, מרמז ללמוא דמק - ָקְרָּבִנ

ישבו  י - הקרבת התמיד  )א(רביע, ארבעה פרטים שכולם מנכסי הבורא:  – ְלִאַּׁש+ �י - עשירית האיפה של מנחת התמיד , ָקְרָּבִנ , ַלְחִמ$
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  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי לעלוי כל

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

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –תשס"א פה, ה- טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת 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 דר֧גאיה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום; קב' שעשו –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  דרשים;סדור שנחלק, השלם והחלק נ – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

סדר,  – ואז֝לאקד֨מא יוצא 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;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

י - הנסכים  יֹחִח2 יַח ִנֽ י , אש התמיד ֵר@   .  שגם האש היא של הקב''ה, ְלִאַּׁש+

י-ֶאת ,ב)כח( מ פערלהרב א''הצעת  י ַלְחִמ$ �קדמא ואזלא רמז ללמוד הכתוב במדת כלל כלשהו ואין בכלל אלא מה שיש בפרט  –ָקְרָּבִנ

י והפרטים הם י , רמז לערך ארבע רביע - ְלִאַּׁש+ יֹחִח2 יַח ִנֽ   קטן רמז לערך שתים, סה"כ שש.- קטן, זקף-יתיב זקף –ֵר@

  וזה לא הענין כאן - שש כוונות בשחיטה  )א(

י )ב(   ]בחים מו[בבלי ז –ארבע כוונות בהקטרה רביע,  – ְלִאַּׁש+

י - לשם השם  )א)(ב(   לשון אני -  ְלִאַּׁש+

  להקטיר האש מגזרי עצים - לשם אישים  )ב)(ב(

יחַ שלא יצלה ויקטיר אלא  -לשם ריח  )ג)(ב( יחַ באופן שיעלה  יתיב דווקא כך -  ֵר@    ֵר@

ינִֽ  ,שאמרתי ונעשה רצוני - לשם ניחוח  )ד)(ב(   קטן, מרבה בו ניחוח- זקף -   יֹחִח2

  

ּו ,ב)כח(במ' פי'  Aמרמז ללמוד שלושה דברים. אפשרויות אחדות כדלהלן: –גדול - זקף -  ִּתְׁשְמר  

ּו  ,ב)כח( ענין א Aע"פ בבלי תענית, בבלי יומא, רש"י בחומש, שפת"ח בחומש, ְּבמֹוֲעֽדֹוכתמיד צבור ִּתְׁשְמר ,  

  כל יום הוא מועד התמידיםב ]רש''י[ – ְּבמֹוֲעֽדֹו׃ ,ב)כח(במ' פי' 

והא . )בטומאה אףמוקרב יהיה  -טט( אלא שלא יהא מונע אף בטומאה ְּבמֹוֲעֽדֹונקרב ול''ל למימר  יהם ביום הישהרי פעמי -  ]שפת''ח[
- טט( כמו שפירש גבי קרבן פסח, י''ל דהתם )מדוע רש''י לא אמר זאת במלים אף בטומאה - טט ( דלא פירש הכא במועדו אף בטומאה

אבל הכא דהתמיד נקרב פעמים בכל יום אינו נופל בו  אף בטומאה במועדואינו בא אלא פעם אחת בשנה נופל בו מלת  )פסחב
  .)רא''ם ע"פ(אלא על דרך שפירש רש''י, ז''ל  ְּבמֹוֲעֽדֹו

יים מוגבלים. עיין סלוק מגביל, בבחינת עבר זמנו בטל קרבנו, זמני הקרבת תמיד של שחר ותמיד של בין הערב - ְּבמֹוֲעֽדֹו ,ב)כח(
  במקורות הבאים:

רמב"ם תמידין [ ארבע שעות(עד)ב שקרבעל אותה שעה העיד ר' יודה בר בבא על תמיד של שחר ...  ]א"ד ה"ירושלמי ברכות פ[
ואימתי זמן שחיטתן, של בקר שוחטין אותו קודם שתעלה החמה משיאור פני כל מזרח, ופעם אחת דחקה השעה ] ב"א ה"ומוספין פ

  .והקריבו תמיד של שחר בארבע שעות ביום )ואח"כ מצאו כבשים (שלמו על כבשים והעלו להם דבר אחרצבור בבית שני את ה

  

ִים׃  -ֶאת ,ד)כח(במ' פי'  ין ָהַעְרָּבֽ ה ֵּב� י ַּתֲעֶׂש� ֶקר ְוֵאת0 ַהֶּכ�ֶבׂש ַהֵּׁשִנ2 ד ַּתֲעֶׂש�ה ַבֹּב�   ַהֶּכ�ֶבׂש ֶאָח�
יוְ  ,ד)כח(במ' פי'  ,ד)כח(במ' פי'  ]מדרש הגדול[ שחר שלא יקדמנו אחר, יכול אם קדמו  לפה שאמרת שני, יהא שני של. ֵאת0 ַהֶּכ�ֶבׂש ַהֵּׁשִנ2

יב,ב) כח(במ' פי' ( תקריב יכול שחיטתו, מנין אף זריקת דמו, ת"ל. ַּתֲעֶׂש�ה אחר לא יהא כשר, ת"ל יבּו ,ג)כח(במ' פי' , ְלַהְקִר֥ יכול קודם . )ַּתְקִר֖
ֶקרַּתֲעֶׂש�ה  ,ד)כחפי'  (במ'אמר , מנין לאחר חצות, לחצות ה תקריב  ַבֹּב� ִיםַּתֲעֶׂש� ין ָהַעְרָּבֽ (טט: אין מלים "תקריב" אחר (כח,ד)  .תקריב ֵּב�

  בנושא קרבן תמיד. אפשר שהמדרש רוצה לומר ש"תעשה" הינו "תקריב" בבקר ובין הערביים)

ִים ,ד)כח(במ' פי'  ין ָהַעְרָּבֽ . ולא היו משש שעות ומחצה ולמעלה עד סוף היוםו, והוא משיאריך הצל ויוכר לכל שהאריך שוחטין אות. ֵּב�
שוחטין אותו בכל יום אלא בשמונה ומחצה וקרב בתשע ומחצה, כדי שיהיה להן פנאי להקריב שאר קרבנות, לפי שאסור לשחוט 

הן. חל ערב קרבן אחריו. וערב פסחים היה התמיד נשחט בשבע ומחצה וקרב בשמונה ומחצה, כדי שיהיה להן פנאי לשחוט פסחי
פסחים להיות ערב שבת, היה נשחט בתחלת זמנו בשש ומחצה וקרב בשבע ומחצה, כדי שיהיה להן פנאי לצלות פסחיהן קודם שיכנס 

  .השבת

  

ּו ,ב)כח(במ' פי'  ענין ב Aי , גדול, ענין בעל שלוש נקודות- זקף - ִּתְׁשְמר יב ִל�  ,ב)חכ(תכונה על  - אפיון יתור לרבות  –מרכא טפחא  - ְלַהְקִר�

ּו Aי ...  ִּתְׁשְמר  –לי סלוק מגביל להודיע כי " - ְּבמֹוֲעֽדֹו ,ב)כחמשלי היינו מכספי צבור שנתתי פרנסתם למעט כספי כהנים כחובה,  - ִל�

  , שלא כקרבנות פרטיים שאין מועד קבוע להם.יהיה במועד הקבוע בכל יום בשחרית ובין הערביים, ללא עיכוב, אף בטומאה "משלי

י-ֶאת ,ב)כח(בהכרעת רבנן נגד הצדוקים תמיד של ציבור ולא תמיד של יחיד, נתמך בטעם  –בבלי תענית יז,ב] [ע"פ  נקודה א' � – ָקְרָּבִנ

  מקף כבורר בין שיטת רבנן תמיד של צבור ובין שיטת הצדוקים תמיד של יחיד

  מוקרב כל יום בין בטהרה בין בטומאה נקודה ב'

  ו ולכן לא תורמים את תרומת הלישכהאפשר שהיא שאין לכהנים חלק ב נקודה ג'

  שייצגו את ישראל. ולכן צריך מעמדות של לוים וישראלשהכהנים הם שלוחי ה' ולא שלוחי ישראל  או נקודה ג'

  שלוחי דרחמנא נינהו.  - דאמר רב הונא בריה דרב יהושע: הני כהני   [בבלי יומא יט א](א) 

  כהני, שלוחי דידן הוו או שלוחי דשמיא? ... גמ'. איבעיא להו: הני        [בבלי נדרים לה ב] (ב)
... אלא שפיגולן פיגול; אי אמרת בשלמא שלוחי דשמיא הוו, היינו שפיגולן פיגול, אלא אי אמרת שלוחי דידן     [בבלי נדרים לו א]

לא יחשב  (ויקרא ז)הוו, אמאי פיגולן פיגול? לימא ליה: שליחא שויתיך לתקוני ולא לעוותי! אמרי: שאני גבי פיגול, דאמר קרא: 
  לו, מכל מקום. 

ד ֶאת (במדבר א,נ)- משמרות לויה, וזה מקשר אל 24קטנה אפשר מרמזת לשיעור - תלישא - ַויְִהי֩  )מג,ג 'במ( ה ַהְפֵק� cפזר מונח  -ַהְלִוִּים] -ְוַאָּת
ה   (במדבר א,נ)- קטנה, פזר ב- תלישא cראל נלמדים מהבא:מעמדות יש 24עשוי ללמד על כ"ד משמרות כהונה ואילו ְוַאָּת  

ֹכל   (במדבר א,נד) Gי ִיְׂשָרֵא�ל ְּכ� ּו ְּבֵנ  ַּיֲעׂש�   מעמדות ישראל -גדולה בלמוד אלפניה מרמזת אל שיעור כ"ד משמרות - תלישא - ַוֽ

ּו (במדבר פי' כח,ב)ומה שכתוב  Aגדול, ענין של שלש מעמדות בשעת קרבן תמיד, נתפרש שזה בכ"ד משמרות שמרומזים ב- זקף -  ִּתְׁשְמר-

ֹכל (במ' א,נד)ועוד  נד) -במדבר א,נ ( Gי ִיְׂשָרֵא�ל ְּכ� ּו ְּבֵנ  ַּיֲעׂש� - גדולה בלמוד לאחריה בתפקיד כעין מחיצות שמספרן בטעם זקף- תלישא – ַוֽ

ּו (במ' פי' כח,ב)גדול של  Aבתפקיד של הערך שלש כמרמז לשלש מעמדות בשעת קרבן תמידִּתְׁשְמר , 

   - משמרת למשמרת הנהגת  ענין ג

משמרת הכהנים,  )של קרבן התמיד - טט( גביועל שיהיו כהנים ולוים וישראלים עומדים  מעמדותתקנו  ]תענית כזבבלי  'ירש'[ )א(
  ישראל לחזות בהקרבת קרבן התמיד שהוא קרבן צבור- הלוים והישראלים כנציגי בני

במקביל להן ו בשנה שלושה שבועותעובדות  , ומיעוטןשבועות בכל שנהשני שרובן עובדות  משמרותם לעשרים וארבעה חלוקת הכהני )ב(
  של הלוים והישראלים. המעמדות

וישראל שבאותו משמר מתכנסין בעריהן וקורין במעשה בראשית. מנהני מילי? אמר רבי יעקב בר אחא אמר רב  ]ב,בבלי תענית כז[
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  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי לעלוי כל

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

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –תשס"א פה, ה- טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת 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 דר֧גאיה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום; קב' שעשו –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  דרשים;סדור שנחלק, השלם והחלק נ – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

סדר,  – ואז֝לאקד֨מא יוצא 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;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

ר ֲאדֹנָ֣  ,ח)טו ' לךבר(אסי: אלמלא מעמדות לא נתקיימו שמים וארץ, שנאמר  ּנָה: לקים)- (קרי אי ֔ה' ַוּיֹאַמ֑ י ִאֽיָרֶׁשֽ ע ִּכ֥ אמר  ַּבָּמ֥ה ֵאַד֖
אברהם: רבונו של עולם! שמא ישראל חוטאין לפניך אתה עושה להם כדור המבול וכדור הפלגה? אמר ליה: לאו. אמר לפניו: רבונו 

ה ִלי֙  ,ט)טו ' לךבר(של עולם, הודיעני, במה אירשנה? אמר ליה:  יו ְקָח֥ אֶמר ֵאָל֗ ֹ֣ ר  ַוּי ֹ֖ יִל ְמֻׁשָּלׁ֑ש ְות ֶׁשת ְוַא֣ ז ְמֻׁשֶּל֖ ֶׁשת ְוֵע֥ ֶעגְָל֣ה ְמֻׁשֶּל֔
אמר לו: כבר  - אמר לפניו: רבונו של עולם, תינח בזמן שבית המקדש קיים, בזמן שאין בית המקדש קיים מה תהא עליהם?  ְוגֹוָזֽל:

  ם.ו הקריבום לפני, ואני מוחל להם על כל עונותיהמעלה אני עליהם כאיל - תקנתי להם סדר קרבנות, בזמן שקוראין בהן לפני 
 - עיסקי קרבנות שישראל עושין, הן היו כלים בחטאן, ומשהן כלין  - אמר רב אסי לפי שאלמלא מעמדות  ]ב,רש"י בבלי תענית כז[

  כו'שמים וארץ העומדים בזכותן אין מתקיימין 
יל שעל עיסקי קרבן העולם עומד, לכך קורין אנשי מעמד בעריהן שמאחר שהן כלין אין העולם מתקיים, והוא -כאנשי דור המבול 

  .במעשה בראשית
   כל זמן שקורין בהן כו' מהיכא יליף לה להאי, גמגום. - כבר תקנתי להם כו' 

ר ,ח)טו ' לךבר(   שנוי) –חצי פסוק ללא טפחא היינו דבר מחלט ללא שנויים (טפחא באחד מתפקידיה  – ַוּיֹאַמ֑

  וק הבא נמצאת התשובה לשאלת רש"י.מוצע לומר כי בפס

ּו ְלַהְקִר�  ,ב:כחינחס במדבר פ Aי ִּתְׁשְמר יֹחִח2 יַח ִנֽ י ֵר@ י ְלִאַּׁש+ aי ַלְחִמ �ל ְוָאַמְרָּת� ֲאֵלֶה�ם ֶאת־ָקְרָּבִנ �י ִיְׂשָרֵא2 @ו ֶאת־ְּבֵנ י ַצ יב ִל�
:XֲעֽדXקרבנות התמיד ְּבמ  

ּו ,ב)כחי' פ 'במ( Aי ִּתְׁשְמר יֹחִח2 לקי ששרשם בשופר עליון -גדול בתפקיד אחד מרפ"ח ניצוצים הקדושים המייצגים ידע א-קטן זקף-זקף – ִנֽ
ואמירתם, כמו עשרה מאמרות בהם נברא העולם מקיימת את הפרט בבריאה  שעמם נברא ואליו נועדו לקיימו בכל רגע. כאן הפרט 

אבות [רע"ב  ופי' שמים וארץ, לא נתקיימומעמדות  אמר רבי יעקב בר אחא אמר רב אסי: אלמלא ]ב,בבלי תענית כז[ - הוא כ

. ]מגילה לא[במסכת  [תוסיו"ט]- , וגמילות חסדים-העבודה ו-התורה ו לא נברא העולם אלא בשביל שלשה דברים הללו ]ב"מ,א"פ
  .(ולא שלא נבראו) שמים וארץ לא נתקיימווהתם הכי אתמר אמר ר' אמי אלמלא מעמדות 

  

יֹחִח2  ,ב)כחי' פ 'במ( ּוִנֽ Aי גדול, -קטן זקף-זקף – י ִּתְׁשְמר יֹחִח2 ּו - קטן בתפקיד שני לימודים ב- זקףִנֽ Aגדול שבכל למוד מהשניים -זקף ִּתְׁשְמר
  יש שלושה למודים, כלהלן:

[*] שמעון הצדיק היה משירי כנסת הגדולה הוא היה אומר על שלשה דברים העולם עומד על התורה ועל  ]ב"מ,א"משנה אבות פ[
  ועל גמילות חסדים: העבודה

[*] רבן שמעון בן גמליאל אומר על שלשה דברים העולם עומד על הדין ועל האמת ועל השלום שנאמר  "יח]מ,א"משנה אבות פ[
  (זכריה ח) אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם:
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  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי לעלוי כל

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

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –תשס"א פה, ה- טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת 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 דר֧גאיה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום; קב' שעשו –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  דרשים;סדור שנחלק, השלם והחלק נ – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

סדר,  – ואז֝לאקד֨מא יוצא 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;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

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

  
  ג: –פינחס כח,ב  ברמדב

ַמְרָּת� ֲאֵלֶה�ם ֶאת־ָקְרּבָ  ]ב[ ל ְוָאֽ �י ִיְׂשָרֵא2 @ו ֶאת־ְּבֵנ י ְּבֽמXֲעֽדX׃ ַצ יב ִל� ּו ְלַהְקִר� Aי ִּתְׁשְמר יֹחִח2 יַח ִנֽ י ֵר@ י ְלִאַּׁש+ aי ַלְחִמ �  ִנ
ה�  ]ג[ יבּו ַלֽ ר ַּתְקִר� ה ֲאֶׁש� ִאֶּׁש2 @ה ָהֽ ם ֶז ַמְרָּת� ָלֶה2 יד׃ 'ְוָאֽ � ִים ַלּי�Xם ֹעָל�ה ָתִמֽ ם ְׁשַנ Lה ְתִמיִמ� ים ְּבֵנֽי־ָׁשָנ �  ְּכָבִׂש

  ור, שלוש ההפסקות בו, שלוש תקיעות "תקיעה תרועה תקיעה (תר"ת)" בכל הפסקה (סה"כ תשע קולות)הסוגיה: שיר על קרבן ציב

  מקורות: מסכת סוכה נה, מסכת ראש השנה לג, ערכין

 שירה מן התורה? שנאמר: (מצוות) אמר רב יהודה אמר שמואל: מנין לעיקר ]בבלי ערכין יא,א[- ? נדרש במנין שהיה שיר על הקרבן

יו )יח,ז ' שפ'דב( ם ֣ה' ֱאNָה֑ ת ְּבֵׁש֖ ). אבל משום מה דרך הדרשה  (במ' בהע' ח,יט) (ראה  .איזהו שירות שבשם? הוי אומר: זה שירה, ְוֵׁשֵר֕

י ְבַיד (דה"י ב כט,כה)רש"י המקובלת היא כפי'  Lיו- ַהִּמְצָו�ה ְּבַיד 'ה� - ִּכ  שירהלא כתוב בתורה שיהא קרבן טעון לשורר הלוים בכלי שיר  -  ְנִביָאֽ
 (במ' ד,מז) מניין שהלוים טעונין לשורר בכלי שיר דכתיב במסכת ערכיןאלא מצות ה' שצוה ביד נביאיו לשורר על הקרבן ורבותינו פי' 

ת Lה ֲעֹבַד תאיזוהי עבודה שצריכה עבודה אחרת עמה הוי אומר זה השיר בכלי שיר,  ֲעֹבָד� א ַוֲעֹבַד� נכון לפרש על השיר  (במ' ד,מז) ַמָּׂש�
ר ּוְכַנְנָי�הּו  (דה"י א טו,כב)יב כדכת א ָיֹסר0  ְּבַמָּׂש�א ַהְלִוִּי�ם-ַׂשֽ י ַּבַּמָּׂש2 ין ִּכ� (בהשוואת המלים  :שהיה ממונה להרים קול הנגון של שיר ֽהּוא׃ ֵמִב�

ין בנשאות השיר, מייסר ומוכיח על המשא בנגון נעימות שיר, אם להרים קול אם להשפיל (כע –היה שר במשא  –משא, ע"פ רש"י  –משא 
  מנצח של תזמורת ומקהלה)

ד ֶאתדברי הימים ב כט,כה:  �ֹות ְּבִמְצַו�ת ָּדִו�יד ְוָג�ד ֹחֵזֽה 'ַהְלִוִּי$ם ֵּב�ית ה+ - ַוַּיֲעֵמ 0ִים0 ִּבְנָבִל�ים ּוְבִכֹּנר2 י ְבַיד- ִּבְמִצְלַּת Lיא ִּכ ֶל: ְוָנָת�ן ַהָּנִב�  'ה� - ַהֶּמ�
יו׃-ַהִּמְצָו�ה ְּבַיד ּו הַ  :וכט,כדה"י ב  ְנִביָאֽ יד ְוַהֹּכֲהִנ�ים ַּבֲחֹצְצֽרֹות׃ ַוַּיַעְמד' �י ָדִו2   ְלִוִּים0 ִּבְכֵל

0ֹאֶמר0  פ ׃ דה"י ב כט,כז הּו ַוּי ֹות ִחְזִקָּי2 ת ְלַהִּמְזֵּב�חַ  ָהֹעָל�ה ְלַהֲעל� Kה ֵהֵח�ל ּוְבֵע ל 'ה0 -ִׁשיר ֵהֵח'ל ָהעֹוָל+ �ֹות ְוַע ְצר2 י ָּדִו�יד ֶמֶל:-ְוַהֲחֹצ� י ְּכֵל� -ְיֵד2
ל׃  ת (כז) רלב"גִיְׂשָרֵאֽ Kה לֵהֵח�  ּוְבֵע למדנו, כי הלוים היו משוררים בפה ובכלי יחד והכהנים מחצצרים בחצוצרות,  - 'ה0 -ִׁשיר ֵהֵח'ל ָהעֹוָל+

עד שתכלה העולה ותשלם העבודה. ומזה המקום נלמד, שלא היו משוררים בעת העלותם מנחתה ונסכיה  העולההתחיל העלאת  תמע
  י השיר נאמר בשעת ניסוך היין והרלב"ג מפרש שלא שוררו בנסכים.סיום פי' הרלב"ג דורש ברור כ -טט (ע"פ במ' כט,לא).  

ֹות ,ח)במדבר בהעלתך י(ככתוב  - ְוַהֹּכֲהִנ�ים ַּבֲחֹצְצֽרֹות (דה"י ב כט,כו)רש"י  ּו ַּבֲחֹצְצר� ים ִיְתְקע� ֲהִנ2 ֲהֹרן0 ַהֹּכ� 'י ַאֽ   : ּוְבֵנ

  

  יבור הוא הלכה למשה מסיני?האם אפשר לומר שהפסוקים האלו שהם אסמכתאות, מלמדים כי השיר על קרבן צ

  

 מוצע מקור בתורה בפסוקי קרבן התמידאחרי שדרשנו את פסוקי התקיעות ליוה"כ של שנת היובל, לר"ה של כל שנה ושל קרבנות ציבור, 

ת שמרכז את כל הנושאים ביחד: שיר על הקרבן, לשלוש ההפסקות, ולאורך הזמן לתקיעות ולתרועות, וכן היקש מקרבן התמיד לקרבנו
  צבור אחרים.

  ג:  –פינחס כח,ב  ברמדב

ּו ְלַהקְ  ]ב[ Aי ִּתְׁשְמר יֹחִח2 יַח ִנֽ י ֵר@ י ְלִאַּׁש+ aי ַלְחִמ �ַמְרָּת� ֲאֵלֶה�ם ֶאת־ָקְרָּבִנ ל ְוָאֽ �י ִיְׂשָרֵא2 @ו ֶאת־ְּבֵנ י ְּבֽמXֲעֽדX׃ ַצ יב ִל�   ִר�
יבּו  ]ג[ ר ַּתְקִר� ה ֲאֶׁש� ִאֶּׁש2 @ה ָהֽ ם ֶז ַמְרָּת� ָלֶה2 ה� ְוָאֽ יד׃ 'ַלֽ � ִים ַלּי�Xם ֹעָל�ה ָתִמֽ ם ְׁשַנ Lה ְתִמיִמ� ים ְּבֵנֽי־ָׁשָנ �  ְּכָבִׂש
ּו ]ב[ Aושלשה ...  -  לתמיד של שחרלתמיד של שחרלתמיד של שחרלתמיד של שחר    (קולות של תקיעות)תשע תשע תשע תשע  בבלי סוכה נג,ב] רש"י[גדול, בתפקיד שלוש אפשר כפי' - זקף – ִּתְׁשְמר

 -על כל פרק ומשתחוים העם כדתנן במסכת תמיד (פ"ז מ"ג) ...  פרקים היו בשיר: שהיו מפסיקין בו, ותוקעין הכהנים בחצוצרות
   .ועל כל תקיעה היתה תרועה באמצע, ופשוטה לפניה ולאחריה...  תקיעה, 

  גדול שעל כל קרבן תמיד עמדו כהנים, לוים, ישראלים.-דרך פירוש זאת נותנת פירוש נוסף על פירוש אחר לזקף

  

ּו ֶאת־ָקְרּבָ  )במד' פי' כח,ב(נדרוש את  Aי ִּתְׁשְמר יֹחִח2 יַח ִנֽ י ֵר@ י ְלִאַּׁש+ aי ַלְחִמ �  בכעין מידות שונותִנ

י aי ַלְחִמ �  קדמא ואזלא, כעין כלל מלמד על קרבנות ציבור – ֶאת־ָקְרָּבִנ

יע"י מידה גורעין ומוסיפין על הקרא  י ְלִאַּׁש+ aיחַ  ַלְחִמ יְלאִ  - , בשעה ש ֵר@ aיֵר@ נסך, ינגנו  – ִמ שאין ] א,ברכות לה בבליי רש"[כפי'  ַּׁש+
  הלוים שיר של קרבן במקדש אלא על היין, כשמנסכין נסכי מזבח. - אומרים 

יחַ : (א) הסברים לטעם יתיב במלת שלושה  –יתיב בתפקיד יושב היינו חניה, ועוד טעם יתיב בתפקיד בדיוק כך לדרוש שלוש חניות  – ֵר@

יחַ  מהאותיות שנותרו מהמלה פרקים בשיר כמוסבר להלן. חניה ראשונה בשיר נלמדת י מהמלה נִֽ ומהאות  יחַ , הן האותיות  ֵר@ יֹחִח2 ,  ִנֽ

יחניה ראשונה בשיר,  – יַחנִֽ מתקבל  יֹחִח2 שתי פעמיים, בפעם השניה מתקבלת  נִֽ קטן בתפקיד שתיים, לדרוש את השימוש באות - זקף – ִנֽ

יחֹ המלה  יחניה שניה בשיר, מהמלה  – ִנֽ יֹחִח2 יתיות נותרו האו ִנֽ ּו והמלה  ִח2 Aיִּתּמְ מתקבלת המלה  –ִּתְּמ נקח את האותיות ִּתְׁשְמר היינו  ִח2

ּו חניה שלישית בחתימה של השיר, דבר המרומז במלה המתקבלת מהאותיות שנותרו ממלת  Aּו שהן ִּתְׁשְמר Aשירו של קרבן צבור. –ְׁשר  

יְלאִ  - סיכום הדרשה בשעה ש aיֵר@ נסך ינגנו  – ִמ יחֹ חניה ראשונה בשיר,  – יַחנִֽ  שלושה פרקים בשיר, –לוש חניות עם ש ַּׁש+ חניה שניה  – ִנֽ
יִּתּמְ בשיר,  ּוהיינו חניה שלישית בחתימה של  ִח2 Aשירו של קרבן צבור. – ְׁשר  

יחַ (ב)  זה בתפקיד  יתיב, עומד במקום טעם פשטא במלה בת הברה אחת, או מלה מלעלית בת שתי הברות. אפשר כי מצד טעם יתיב, – ֵר@

טרומיטין  9מלמדות על  18בגי'  יחַ של בדיוק כך צריך להיות המספר הנדרש להלן, ואפשר כי מצד טעם פשטא בא ללמד כי אותיות 
בבלי ראש [טרומיטין בתקיעה הפשוטה אחרי התרועה. אלו תשע יבבות קצרות של קול התרועה ע"פ  9-בתקיעה הפשוטה לפני התרועה ו

  . ]ב,השנה לג

  

ה ]ג[ ִאֶּׁש2 @ה ָהֽ ם ֶז ַמְרָּת� ָלֶה2 פעמיים זקף בין שני קיסרים, כעין היקש או בנין אב, מקרבן תמיד לקרבן מוסף ואולי לשלמי צבור,  – ְוָאֽ
  שיהיו במעמדות, בניסוך, בשלושה פרקים בשיר על הניסוך ותר"ת לכל פרק, סה"כ שלוש תר"ת.

  


