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

1.1

דברים א,א

דברים א,א – ב:
׀א׀ ֵאלֶּ ה ַה ְדּבָ ִרים אֲשֶׁ ר ִדּ ֶבּר מֹשֶׁ ה אֶ ל-כָּ ל-יִ ְשׂ ָר ֵ#אל ְבּ ֵע ֶ!בר ַהיּ ְַר ֵדּן
ָהב׃
רת ְו ִ 3די ז ָ ֽ
וּבין9ֹ -תּפֶ ל ְולָ ָב3ן ַוחֲצֵ ! ֹ
אר/ן ֵ ֽ
ַבּ ִמּ ְד ָ+בּר ָבּע ֲָר ָבה * מוֹל 'סוּף ֵבּין-פָּ ָ
דשׁ בַּ ְרנֵ ֽעַ ׃
דּ ֶר; הַ ר-שֵׂ ִעיר ַע!ד ָק ֵ 3
ֹרב ֶ !
׀ב׀ אַ חַ ד עָ ָשׂ3ר יוֹם ֵ ֽמח ֵ #

]ליקוטי שיחות האדמו"ר מ"מ שניאורסהאן ,דברים א[ הגמרא )מגילה לא,ב( אומרת שספר דברים אמר משה רבינו "מפי עצמו".
ָביא ע 9וֹד
אומרים על כך תוספות "וברוח הקודש" .ברוח הקודש יש מדריגות רבות .על משה רבינו נאמר )דב' ז"ה לד,י( ְול ֹאָ -קם נ ִ 3
ְבּיִ ְשׂ ָר ֵא!ל ְכּמ ֶֹשׁה ומובן שאצל משה רבינו היה רוח הקודש בתכלית העילוי .נוסף לכך הרי ספר דברים ,משנה תורה ,הוא חלק
מתורה שבכתב  -הרי ודאי שאמירת משנה תורה על ידי משה רבינו "מפי עצמו" אין פירושה שלא היתה מפי הגבורה ח"ו... ,
הכרח איפוא לומר שפירוש "מפי עצמו" הוא שמשה רבינו אמר את ספר דברים ברוח הקודש כפי שהאלקות נתלבשה במשה
ונתאחדה עמו ,וכמאמר ]שמו"ר פ"ג ,ויק"ר פ"ב ,מכילתא שמות יח,יט[ "שכינה מדברת מתוך גרונו של משה" שלכן אמר משה )דב'
יא,יד-טו( "ונתתי מטר גו' ונתתי עשב גו'" )ונתתי אני כו'( כי השכינה דיברה מתוך גרונו.
ההבדל שבין משנה תורה לבין ארבעה הספרים שלפניו זה הוא רק באיזה אופן נתגלו על ידי משה רבינו אלינו :ארבעה הספרים אף
שגם הם נמסרו לנו על ידי משה )רק "אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום"( ,אבל על כל שאר תרי"א מצוות נאמר "תורה צוה לנו
משה" ,תורה בגימטריא תרי"א מסרם משה רק כשליח ברם את משנה תורה מסר לנו משה כמו שהיה אומר "מפי עצמו" לא כשליח
משום שהשכינה נתלבשה בהשגתו ונתאחדה עמו ודיברה "מתוך גרונו של משה" .בהערה :בפרטיות יותר :רוח הקודש )של משה
בחי' ז"א דאצילות( הו"ע בחי' "מפי עצמו" ,לפי שמשם היה שרש נבואתו והשגתו .ומ"ש בפנים שאינו מפי עצמו אלא מעם ה',
הכוונה ששרש כל התורה למעלה מעלה מבחי' ז"א אלא שהספר משנה תורה נתלבש בבחי' ז"א .עיין ]לקו"ת שה"ש כ,ג[.
׀א׀ ֵאלֶּ ה ַה ְדּבָ ִרים – מונח רביע לרמז על הספר החמישי בתורה אֲשֶׁ ר ִדּ ֶבּר מֹשֶׁ ה – קדמא מהפך פשטא ,כתוב שחבירו שלפניו מלמד
עליו ,להודיענו שכשם שארבעה הספרים שלפניו מפי הגבורה נאמרו ו"שכינה מדברת מתוך גרונו של משה" כך גם בספר החמישי השכינה
דיברה מתוך גרונו ,אלא שהכתוב וטעמיו ִדּ ֶבּר מֹשֶׁ ה אֶ ל־כָּ ל־יִ ְשׂ ָר ֵ#אל – מהפך פשטא זקף-קטן ,מלמדים על שני אופנים עיקריים
לגילוי ע"י משה רבינו אלינו .דרך אחת בה ארבעה ספרים משה מסרם כשליח ,בלי התלבשות השכינה בהשגתו ובגופו ,כעין תבנית טעמים
אנכי ה' א-לקיך בטעם עליון – פשטא מונח זקף-קטן ,פשטא מונח )=שופר הולך לספרדים( קול פשוט הולך דרך שופר )שופר-הולך( בלי
כל גוון נוסף משל השופר .דרך שניה עבור ספר החמישי משה מסרו כמו שהיה אומר "מפי עצמו" לא כשליח משום שהשכינה נתלבשה
בהשגתו ונתאחדה עמו ודיברה "מתוך גרונו של משה" כעין מהפך )=שופר מהופך לספרדים( פשטא זקף-קטן ,שופר-הפוך המהפך בקול
הפשוט ונותן לו גוון מהשופר ,זה דרשת תורה שבע"פ מתורה שבכתב.
]הרב יוסף שנה ,ה' מ"א התש"ע[ – משנה תורה מפי מי נאמר?  ...שיטת הגר"א "ההבדל בין התורה הקדושה למשנה תורה ,כי הארבעה
הספרים הראשונים היו נשמעים מפי הקב"ה בעצמו ,דרך גרונו של משה ,לא כן ספר דברים ,ישראל היו שומעים את דברי הספר הזה
כאשר שמעו דברי נביאים אשר אחר משה" .לשיטה זאת כל דברי הספר הם דברי נבואה ,אך מתיחסים למשה כיון שבעת שאמרם כבר
נעתק ממנו הדיבור הנבואי )מפי הקב"ה בעצמו ,דרך גרונו של משה( ויצא מפיו של משה רבינו בעצמו.
כתב "מגלה עמוקות" ענין משנה תורה הוא סוד תורה שבע"פ.
]טעמי הטעמים ,הרב שרגא דזילושינסקי – גמ' גיטין ס,א[ חד מ"ד תורה מגילה מגילה ניתנה ולפ"ז י"ל דזה מרומז במונח רביע שאחרי
שארבעה ספרים ראשונים נגמרו ומונחים לפני משה התחיל באלה הדברים .׀א׀ ֵאלֶּ ה הַ ְדּ ָב ִרים – מונח רביע ,ירמז למגילה חמישית.
רש''י ַבּ ִמּ ְד ָ+בּר לא במדבר היו...ומהו במדבר ,אלא בשביל מה שהכעיסוהו במדברָ ...בּע ֲָר ָבה *  -חטא פעור  -היינו הכעסה אחרונה
מוֹל 'סוּף – פעמיים המרו בים סוף  -היינו הכעסה ראשונה
ַבּ ִמּ ְד ָ+בּר  -פזר – ]רש''י[ הוציא מלת ַבּ ִמּ ְד ָ+בּר מתאור מקום ונתנה לנושא אחר הכעסת ה' ,אפשר כי בכך תומך טעם פזר ,המעביר רעיון
מהכתוב למקום אחר ואפשר כי אלו הכעסות ה' במשך תולדות ישראל .המשך הכתוב ע"פ פירוש רש"י מרמז להכעסות ה' במדבר מרוב
טוב שהשפיע על ישראל.
ָבּע ֲָר ָבה *– תלישא-קטנה ,שיעור זמן ההכעסה של ה' כאן תקופת הזמן של ההכעסה )מיציאת מצרים ועד חטא פעור ,ארבעים שנה(
שכנגדה התוכחה .ההכעסה החלה כבר מוֹל 'סוּף קדמא ואזלא ,הגורם המוקדם שאחריו אזלא  -הולכים הענינים האחרים הדומים לו .בים
סוף הקב"ה קיים לאברהם את הבטחתו "ואחרי כן יצאו ברכוש גדול" שגדולה הייתה ביזת ים סוף מכל ביזת מצרים  -ממה שכבר הוציאו
ממצרים .הביזה העצומה וראיית צבא מצרים מת על שפת הים גרמו למחשבה לתת עבודה זרה בראשם ולשוב למצרים כי המצרים מתו
והארץ ריקה .וע"פ ]תורה שלמה[ )במדבר מסעי לג,ח( "וילכו דרך שלשת ימים ויחנו על ים סוף" גם שבו על עקבותיהם בכוון מצרים.
הגורם המקדים משרה את השפעתו לשאר המרי במדבר ולחטא האחרון במדבר בערבה – חטא פעור
תבנית הפסוק פזר תלישא-קטנה קדמא ואזלא והפרטים אחריו יוצר כעין פרט וכלל הצריך לפרט ,ופרט הצריך לכלל .כלל ההכעסות מרוב
טוב והפרט מלמד שחטאו ומרדו כי לא הבינו שה' משפיע וממלא כל חפצם מרוב חיבתו לעמו ישראל בזכות האבות ובזכות משה רבנו,
בזכות אהרן ,בזכות מרים הנביאה ובזכות הצדיקים והצדקניות שבדור.
רת – דרגא תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים שהם בד"כ ביחד ,היינו כל מעשי ההכעסה,
וּבין9ֹ -תּפֶ ל ְולָ ָב3ן ַוחֲצֵ ! ֹ
אר/ן ֵ ֽ
ֵבּין-פָּ ָ
אר/ן  -דרגא – ]רש''י[  -מעשה מרגלים בט' באב בשנה השניה.
ֵבּין־פָּ ָ
וּבין9ֹ -תּפֶ ל הוא מעשה העגל בי''ז בתמוז בשנה הראשונה .אפשר כי טעם תביר כאן משמעו שבר באמונה ,חזרת יצר
]כלי יקר[ מסביר שֽ ֵ -
הרע ,החולי והמיתה לעולם.

ד'–מנחם-אב–תשפ"ב 31-Jul-22
לעלוי כל נשמות ישראל ,הילולת האר"י,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק זצ"ל בן חיים אריה ויהודית זצ"ל
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל-פה ,התשס"א – התשפ"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף-פסוק )נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; תב֛ יר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
ותפקידם( – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; מהפ֤ ך פשטא֙ – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
טפחא  -קבוצה שממעטים חלק
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; תב֛ יר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א תב֛ יר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א תב֛ יר ֖
קטן –
סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא֙ – פשוט ;1 ,זקף֔ -
֒
זרקא
֘
מפרטיה מענין מסוים; מקף -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים;
ואזלא – סדר,
קדמא ֝
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞ים – יוצא מהענין; ֨
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ) :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא-קטנה֩ = תרסא֩ – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠-גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

דשׁ בַּ ְרנֵ ֽעַ ׃
דּ ֶר; ַהר-שֵׂ ִעיר ַע!ד ָק ֵ 3
ֹרב ֶ !
דברים א,ב :אַ ַחד עָ ָשׂ3ר יוֹם ֵ ֽמח ֵ #

]פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( דברים פרשת דברים ]דף א עמוד א[[
אַ ַחד עָ ָשׂ3ר יוֹם ֵ ֽמח ֵ ֹ#רב .אלו זכו ישראל היו נכנסין בי"א יום לארץ אלא מתוך שקלקלו מעשיהן גלגל הקב"ה למ' יום מ' שנה:
אַ ַחד עָ ָשׂ3ר יוֹם ֵ ֽמח ֵ ֹ#רב  -קדמא מרכא פשטא זקף-קטן ,אחד מתפקידיה האפשריים של תבנית מרכא פשטא זקף-קטן היא להחיל את
אפיון הכתוב על חבירו הכתוב לפניו .אפשר שתפקיד התבנית קדמא מרכא פשטא זקף-קטן להחיל אפיון הכתוב אלפני לפניו .ועוד אופן של
הארכת הענין כגון בזמן וע"י קדמא הארכת זמן גדולה ממנה .בפסוק א' נאמר ְבּ ֵע ֶ!בר ַהיּ ְַר ֵדּן ולפני לפניו נאמר )במ' מסעי לו,יג( ֵאלֶּ ה
מוֹאב ַע!ל י ְַר ֵ 3דּן יְ ֵר ֽחוֹ׃ אפשר שכאן ע"פ ]פסיקתא
ָ#
בת
ַה ִמּ ְצA Bת ְו ַה ִמּ ְשׁפָּ ִטים אֲשֶׁ ר ִצוָּ /ה 9ה' ְבּיַד-מ ֶֹשׁ!ה אֶ לְ -בּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ַע ְֽר ֹ
זוטרתא )לקח טוב( דברים ]א א[[ הכתוב אַ ַחד עָ ָשׂ3ר יוֹם ֵ ֽמח ֵ ֹ#רב .אלו זכו ישראל היו נכנסין בי"א יום לארץ וגו' ,רוצה לאפיין את המיקום
מוֹאב ַע!ל י ְַר ֵ 3דּן יְ ֵר ֽחוֹ׃ כמרוחק אותו מרחק מחורב כמו ירושלים בארץ-ישראל מחורב ,אלו זכו ישראל היו נכנסין בי"א יום
ָ#
בת
ְבּ ַע ְֽר ֹ
לארץ אלא מתוך שקלקלו מעשיהן גלגל הקב"ה למ' יום מ' שנה :ומהלך אחד עשר יום נתארך מאד )קדמא מרכא( לתקופה של ארבעים שנה.
ראה מרכא ,קדמא מרכא ]פשטא[]מונח[ זקף-קטן

]רש"י[ )ב( אַ ַחד עָ ָשׂ3ר יוֹם ֵ ֽמח ֵ ֹ#רב  -אמר להם משה :ראו מה גרמתם? אין לכם דרך קצרה מחורב לקדש ברנע כדרך הר שעיר ,ואף
הוא מהלך אחד עשר יום ,ואתם הלכתם אותה בשלשה ימים; שהרי בעשרים באייר נסעו מחורב ,שנאמר" :ויהי בשנה השנית בחדש
השני בעשרים בחדש" וגו' )במ' י,יא( ,ובעשרים ותשעה בסיון )ראה ]תענית כט,א[( שלחו את המרגלים מקדש ברנע; צא מהם
שלשים יום שעשו בקברות התאוה שאכלו הבשר חדש ימים )ראה במ' יא,כ( ,ושבעה ימים שעשו בחצרות להסגר שם מרים )ראה במ'
יב,טו( ,נמצא בשלשה ימים הלכו כל אותו הדרך ,וכל כך היתה השכינה מתלבטת בשבילכם למהר ביאתכם לארץ; ובשביל שקלקלתם
הסב אתכם סביבות הר שעיר ארבעים שנה.
אַ ַחד עָ ָשׂ3ר יוֹם ֵ ֽמח ֵ ֹ#רב  -קדמא מרכא פשטא זקף-קטן ,בתפקיד לכתחילה ובפועל ,לכתחילה מחורב לקדש ברנע דרך הר שעיר הוא
מהלך אחד עשר יום ,ובפועל כל כך היתה השכינה מתלבטת בשבילכם למהר ביאתכם לארץ; שהלכו כל אותה הדרך בשלושה ימים עד
קדש ברנע ,אבל במקום להתקדם לארץ ישראל שלחו המרגלים מקדש ברנע ובשביל שקלקלתם )בשליחה ובבכיה שבאה אחריה( הסב

אתכם סביבות הר שעיר ארבעים שנה.
לדרך לימוד "לכתחילה ובפועל" לפחות שתי תבניות טעמים תבנית )א( קדמא מרכא פשט זקף-קטן; תבנית )ב( קדמא מרכא זרקא סגול.
יש כ 80-מופעים כאלה בתורה .עד )מנחם-אב התשע"ז( נמצא הסבר בדרך זאת ל 49-מהם.
ֹתוֹ
וּבין ָרע כַּ אֲשֶׁ ר ַיע ִ ֲ3רי; א 9
ֹהן ֵבּ3ין ט! וֹב ֵ
הע ֱִריכוֹ ַהכּ ֵ #
ק ֶדשׁ לַ #ה' ְו ֶ ֽ
יתוֹ ֹ
דוגמת המפתח ההילכתית היא בכתוב ְו ִאישׁ ִ ֽכּי-י ְַק ִדּשׁ אֶ תֵ -בּ 3
יתוֹ ֹק ֶדשׁ לַ #ה' משמעו שלכתחילה הכהן
ַהכּ ֵֹה!ן ֵכּ3ן י ָֽקוּם) .ויקרא בחקתי כז ,יד( .ע"פ ]ספרא בחקתי פרשה ד פרק י )א([ ִ ֽכּי-י ְַק ִדּשׁ אֶ תֵ -בּ 3
העריך שווי הפדיון ומזה נגזר ערך תוספת החומש .ואם בפועל יש התמחרות )תחרות על שווי הפדיון( והשווי עולה על הערכת הכהן
לכתחילה ,בפועל החומש נשאר לפי השווי הראשון" ,שאין מוסיפין חמישית על עילויו של זה".
דברים א,ג – ה:
הם׃
ֹתוֹ אֲלֵ ֶ ֽ
ח ֶדשׁ ִדּ ֶבּר מֹשֶׁ ה אֶ לְ -בּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵ#אל ְ Jכּכֹל אֲשֶׁ ר ִצוָּ /ה 9ה' א !
]ג[ וַ ֽ יְ ִהי ְבּאַ ְר ָבּ ִעים שָׁ ָנ#ה ְבּעַ ְשׁ ֵ ֽתּי-עָ ָשׂ3ר ֹ!ח ֶדשׁ ְבּאֶ ָחד לַ ֹ

]ד[

יוֹשׁב ְבּעַ ְשׁתָּ !רֹ ת ְבּאֶ ְד ֶ ֽר ִעי׃
יוֹשׁב ְבּ ֶח ְשׁבּוֹן וְ אֵ ת ע Kוֹג ֶמלֶ ; הַ ָבּשָׁ #ן אֲשֶׁ ר3 ֵ -
ֲשׁר ֵ !
אַ חֲ ֵרי הַ כֹּ תוֹ אֵ Kת ִסיחֹן ֶמלֶ ; הָ אֱמֹ ִ #רי א ֶ 3

מר׃
תּוֹרה ַהזּ ֹ!את לֵ א ֽ ֹ
ֹשׁה ֵבּ ֵא9ר אֶ תַ -ה ָ 3
הוֹאיל מ ֶ #
ִ
מוֹאב
ָ
דּן ְבּ ֶא ֶרץ
]ה[ ְבּ ֵע ֶ3בר ַהיּ ְַר ֵ !
אפשר כי ענין לדרוש שיעור מרומז בטעם תלישא-גדולה בתחילת הענין )דברים א,ג( ִדּ ֶבּר מֹשֶׁ ה אֶ לְ -בּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵ#אל ְ Jכּכֹל – תלישא-גדולה,
ֹשׁה
הוֹאיל מ ֶ #
ִ
פסוק ד' הוא כעין מאמר מוסגר המלמד על זמן הדיבור  -הבאור ותחילת פסוק ה' מלמד מקום הדיבור – הבאור .והמשכו
הם׃ )דב' א,ה(
ֹתוֹ אֲלֵ ֶ ֽ
מר׃ כאילו נאמר )דב' א,ג( ִדּ ֶבּר מֹשֶׁ ה אֶ לְ -בּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵ#אל ְ Jכּכֹל אֲשֶׁ ר ִצוָּ /ה 9ה' א !
תּוֹרה ַהזּ ֹ!את לֵ א ֽ ֹ
ֵבּ ֵא9ר אֶ תַ -ה ָ 3
מר
תּוֹרה ַה ֹ!זּאת לֵ א ֽ ֹ
ֹשׁה ֵבּ ֵא9ר אֶ תַ -ה ָ 3
הוֹאיל מ ֶ #
ִ
נמצא כי ְ Jכּכֹל בטעם תלישא-גדולה מרמז לתפקיד אחד של תלישא כשיעור מהכתוב אחריו .פתרון אפשרי מתחיל בקרא )דב' א,ה(
תּוֹרה ַהזּ ֹ!את  .וכתב ]התורה בסימניה ,י"מ גימפל בניש ,התשנ"ט[ ע' ק"ח ,כי ]שפת"ח[ בפירושו
ֹשׁה ֵבּ ֵא9ר אֶ תַ -ה ָ 3
הוֹאיל מ ֶ #
ִ
יטב׃ ס מפנה לפירושו ב)-דב' א,ה( ֵבּ ֵא9ר
תּוֹרה ַהזּ ֹ!את בַּ ֵא3ר ֵה ֵ ֽ
ֲבנִ ים ֶ ֽאת-כָּ לִ -דּ ְב ֵר9י ַה ָ 3
לפסוק )דברים כי תבוא כז,ח( ְוכָ ַת ְב ָתּ עַ לָ -הא ָ
יטב – ה ,הי ,היט ,היטב בגימ' שבעים) .ה – 5
תּוֹרה מכאן אמרו חז"ל שניתנה התורה בשבעים לשון ,רמז לדבר במילת ֵה ֵ ֽ
אֶ תַ -ה ָ 3

 ,הי – , 15היט –  , 24היטב –  26סה"כ = (70

ְוכָ ַת ְב ָתּ עַ לָ -הא ֲָבנִ ים –מונח רביע , ,לפחות ארבע ,כאן כפירוש ]בעה"ט[ ב)-דב' תבוא כז,ח( התורה הזאת באר היטב ,בגימטריא גם
בשבעים לשונות,
תּוֹרה ַהזּ ֹ!את
תּוֹרה אל מלת בַּ ֵא3ר בקרא )דב' תבוא כז,ח( ַה ָ 3
אפשר כי לפני שפת"ח היה גם בעה"ט והקיש בכעין ג"ש מלת בֵּ ֵא9ר אֶ תַ -ה ָ 3
יטב ודורש מגימטריאת צירופי אותיות היטב שבעים לשון.
יטב׃ ואז משתמש במלת ֵה ֵ ֽ
ַבּ ֵא3ר ֵה ֵ ֽ
ֵהם׃
תם ְבּגוֹי ֶ ֽ
ח ָ!
ֹתם ִ !אישׁ ִל ְלשֹׁנוֹ ְל ִמ ְשׁ ְפּ ֹ
שבעים לשון נמצא גם ב)-בר' נח י,ה( Jמֵ אֵ לֶּ ה נִ ְפ ְר Aדוּ ִאיֵּ י ַהגּוֹיִ ם ְבּאַ ְרצ ָ #
ֵ Jמאֵ לֶּ ה – תלישא-גדולה ,שיעורין אלפניו ולאחריו.
תולדות בני נח נמנים בפסוקים בר' י,א – לב ,הפסוק עם טעם תלישא-גדולה נמצא בפסוק ה' בין בני יפת ובין בני חם וכנראה בא
ללמד שיעור של שבעים אומות ולשונות בלבד ,כי בזרעו של נח היו יותר משבעים כפי שפירש רשב"ם .יש כלל בתושבע"פ שאם
נמנים הפרטים ללא מספר מוגדר )כפי שכתוב כאן( יכול שהותיר אחדים שלא נמנו .לכן אפשר כי טעם התלישא בא להגביל לשבעים
הנמנים.

ד'–מנחם-אב–תשפ"ב 31-Jul-22
לעלוי כל נשמות ישראל ,הילולת האר"י,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק זצ"ל בן חיים אריה ויהודית זצ"ל
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל-פה ,התשס"א – התשפ"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף-פסוק )נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; תב֛ יר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
ותפקידם( – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; מהפ֤ ך פשטא֙ – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
טפחא  -קבוצה שממעטים חלק
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; תב֛ יר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א תב֛ יר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א תב֛ יר ֖
קטן –
סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא֙ – פשוט ;1 ,זקף֔ -
֒
זרקא
֘
מפרטיה מענין מסוים; מקף -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים;
ואזלא – סדר,
קדמא ֝
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞ים – יוצא מהענין; ֨
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ) :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא-קטנה֩ = תרסא֩ – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠-גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

1.2

דברים א,א

דברים א,א :׀א׀ ֵאלֶּ ה הַ ְדּ ָב ִרים אֲשֶׁ ר ִדּ ֶבּר מֹשֶׁ ה אֶ ל-כָּ ל-יִ ְשׂ ָר ֵ#אל ְבּ ֵע ֶ!בר ַהיּ ְַר ֵדּן
ָהב׃
רת ְו ִ 3די ז ָ ֽ
וּבין9ֹ -תּפֶ ל ְולָ ָב3ן ַוחֲצֵ ! ֹ
אר/ן ֵ ֽ
ַבּ ִמּ ְד ָ+בּר ָבּע ֲָר ָבה * מוֹל 'סוּף ֵבּין-פָּ ָ
רת – דרגא תביר מרכא טפחא ,בדרך חסידית דרגא תביר היא ירידה אחרי ירידה לשם צורך גלוי או
וּבין9ֹ -תּפֶ ל ְולָ ָב3ן ַוחֲצֵ ! ֹ
אר/ן ֵ ֽ
ֵבּין-פָּ ָ

מעשה בעולם הזה ,ומהפשט נראה לכאורה כי בני ישראל הרבו להכעיס לה'  .אבל בעיון בפסוק מסופו הענין מוסבר באופן אחר.
3יתי ָל9הּ ְוז ָָה!ב עָ שׂ 3וּ לַ ָ ֽבּעַ ל׃ ְ ...וכֶ ֶסף –
ָהב  -מעשה העגל ,שעשו בשביל רוב זהב שהיה להם ,שנאמר )הושע ב,י( ְוכֶ ֶסף ִה ְר ֵבּ ִ
ְו ִ 3די ז ָ ֽ
קדמא ,לכתחילה הקב"ה נתן בידי ישראל כסף רב ולכן ְו ִ 3די ז ָ ָֽהב – סלוק מגביל ,מרמז ע"פ )הושע ב,י( כי הקב''ה ממעט מהכעסתם מפני
רת – טפחא ,בתפקיד פותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריו ְו ִ 3די ז ָ ָֽהב שהקב"ה מוריד מהכעסתם אותו והגבלה זאת
שהרבה להם כסף ַוחֲצֵ ! ֹ
וּבין9ֹ -תּפֶ ל ְולָ ָב3ן להגביל את הכעסתם גם במקומות אלו ואחרים.
אר/ן ֵ ֽ
מתפשטת אל ֵבּין-פָּ ָ
וכמאמר משה רבנו ע''פ רש''י

)שמ' תשא לב,לא(

ֱPה3י ז ָ ָֽהב׃ אתה הוא שגרמת להם שהשפעת להם זהב וכל חפצם ,מה יעשו שלא
א ֵ

יחטאו )ברכות לב,א(

רת  -מהתיפלה על המן שכינוהו הלחם הקלוקל ומלשון הרע של קרח ועדתו שבא מצד שנתגאה בעשרו
וכך גם ממעט מְ -ולָ ָב3ן ַוחֲצֵ ! ֹ
ומעמדו ונתקנא במינוי הנשיא של שבט לוי
וכך גם ממעט מכל התיפלות שארעו בתקופת הזמן שהוגדרה בין תיפלה ראשונה ובין תיפלה אחרונה ,שבראשונה ''מול'' בעקבות מכות
ַשׁ ִאלוּם וַ ֽ יְ נ ְַצּל! וּ אֶ תִ -מ ְצ ָ ֽריִ ם׃
מצרים ובפרט מכת בכורות )שמ' בא יב,לו( ַויּ ְ
ַסּע מ ֶֹשׁה אֶ ת-יִ ְשׂ ָראֵ ל ִמיַּם# -סוּף
ובשניה 'סוּף בעקבות קריעת ים-סוף ביזת הים הייתה כה גדולה עד שנאמר )שמ' בשלח טו,כב( ַויּ ַ
ובאחרונה בתיפלת פעור הקב"ה לא כעס כל תקופת ברכות בלעם עד שפינחס כעס את הכעס שהיה לי לכעוס וקנא את הקנאה שהיה לי
לקנאות
אמ ִֹריְ Sואֶ ל-כָּ לְ -שׁכֵ נָיו T
באוּ ַה3ר ָה ֱ
וּסעוּ לָ כֶ ם וּ ֹ
דברים א,זְ :פּנוּ׀ ְ
וּבחוֹף ַהיָּ ם
וּבנֶּ !גֶב ְ
וּב ְשּׁפֵ ָל3ה ַ
ָבּע ֲָר ָב3ה בָ ָה9ר ַ
דל נְ הַ רְ -פּ ָ ֽרת׃
ה ְכּ ַנעֲנִ י ְו ַה ְלּ ָבנ#וֹן עַ דַ -הנּ ָָה3ר ַה ָגּ ! ֹ
ֶא ֶרץ ַ ֽ
אמ ִֹר Sי
באוּ ַה3ר ָה ֱ
וּסעוּ לָ כֶ ם  -זו דרך ערד וחרמה )ראה ספ"ד ו( .וּ ֹ
רש"י )דב' א,ז( ְפּנוּ׀ ְ

 -כמשמעוְ .ואֶ ל-כָּ לְ -שׁכֵ נָיו  - Tעמון ומואב והר

שעיר )ראה שם( .וגו'
שפת''ח ואם לא חטאו ישראל היה נותן להם ארץ י' עממין כאשר נשבע לאברהם וחטאם גרםמה להם שלא נתן להם אלא ארץ שבעה
)הר האמרי בלבד(

באוּ ַה3ר ָה ֱאמ ִֹריְ Sואֶ ל-כָּ לְ -שׁכֵ ָניו  - Tקדמא מרכא זרקא סגול ,בתפקיד כעין לכתחילה ובפועל ,ע"פ רש"י ושפת"ח לכתחילה היו אמורים
וּ ֹ

להתחיל בכיבוש ארץ כנען דרך ערד וחרמה ,היינו בין באר-שבע ובין חברון ,ומשם לכבוש את עבר הירדן המזרחי )ארץ עמון ומואב והר
שעיר ( ולמערב ולצפון רש"י בערבה  -זה מישור של יער )ראה יל"ש תורה תתא( .בהר  -זה הר המלך )ראה ספ"ד ו( .ובשפלה  -זו
דל נְ ַהרְ -פּ ָ ֽרת – בצפון
שפלת דרום )ראה שם( .ובנגב ובחוף הים  -אשקלון ועזה וקסרי וכו' ,כדאיתא בספרי )שם( .עַ דַ -הנּ ָָה3ר ַה ָגּ ! ֹ
סוריה ארץ עוג מלך הבשן ויותר .אבל גרם החטא ופועל סבבו במדבר ארבעים שנה והגיעו לעבר הירדן המזרחי ומשם כבשו את עבר
הירדן המערבי ולא כל הכיבוש שהיו אמורים לכבוש.
ולפי' אור החיים ב)-דב' א,ח( מוכיח כי ארץ בני גד ובני ראובן לא הייתה מלכתחילה בכלל השבועה לאבות ,כמו שכתב בפ' מטות והוכיח
מספרי .אף שחלק מנחלת ראובן הוכשרה ממואב לישראל ע''י כיבושה בידי סיחון .ובפועל לקחו אותה בני ראובן וגד לפני הזמן לעתיד
לבוא .וכן היתה צריכה להיות ארץ מקנה לכל השבטים ובפועל הייתה רק של בני ראובן וגד.
וּבחוֹף ַהיָּ ם – מרכא תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים קשורים לנושא כלשהו ,שלא על כולם חל
וּבנֶּ !גֶב ְ
וּב ְשּׁפֵ ָל3ה ַ
ָבּע ֲָר ָב3ה ָב ָה9ר ַ
אותה הלכה או אותו ענין ,וההסבר לכך שלכתחילה היו צריכים לכבוש כל הארץ ,אבל כבר בספר שמות נאמר שבפועל יכבשוה מעט מעט
כדי שלא תרבה השממה ,ובפועל כפי הנלמד בספר יהושע רבה הארץ הנותרת השאירו חלקים בארץ כנען שלא נכבשו או שלא הורישו
מהם את יושביהם כגון,שלא ממש הורישו את הפלשתים ,עיקר התנחלותם הייתה בהר ובשפלה ובנגב ובערבה.
בנ#וֹן  -מהפך פשטא זקף-קטן  -ללמדך שלא הייתה ארצו של כנען אלא שהלך וכבשה מבני שם כנאמר ב) -בר' לך-לך
ה ְכּ ַנעֲנִ י ְו ַה ְלּ ָ
ֶא ֶרץ ַ ֽ
ה ְכּ ַנע ֲִנ!י ָא3ז ָבּ ָ ֽא ֶרץ׃
יב,ו( ְו ַ ֽ

וּסעוּ לָ כֶ ם מופיע באותו מקום שהיו צריכים להיכנס לכתחילה ובפועל בגלל חטא המרגלים הצטוו
מעניין לציין כי הבטוי )דב' א,ז( ְפּנוּ׀ ְ
וּסע 3וּ לָ ֶכ9ם
יוֹשׁב ָבּ ֵע ֶמק ָמחָ ר ְפּנוּ ְ
ה ְכּ ַנע ֲִנ!י ֵ
ֲמלֵ ִ 3קי ְו ַ ֽ
לפנות מהמסלול המקורי ולנסוע במסלול ארבעים השנה )במ' שלח יד,כה( וְ הָ ע ָ
דּ ֶר; יַםֽ -סוּף׃ פ
ַה ִמּ ְד ָבּ!ר ֶ 3
ֵיכ!ם אֶ תָ -ה ָא ֶרץ
ָת ִתּי ִל ְפנ ֶ
דברים א,חְ :ר ֵא9ה נ ַ 3
יהם׃
וּלז ְַר ָע!ם אַ ח ֲֵר ֶ ֽ
עקֹב לָ ֵתת לָ ֶ #הם ְ
יכם ְלאַ ְב ָר ָהם ְליִ ְצ ָחק ֽוּ ְל ַי ֲ
ב ֵת ' ֶ
א ֹ
וּרשׁוּ אֶ תָ -ה ָ#א ֶרץ א ֲֶשׁר נִ ְשׁ ַבּע Jה' לַ ֲ
בּKאוּ ְ
ֹ
ֹבּKאוּ  -יתיב בתפקיד דווקא כךְ ,וּרשׁוּ אֶ תָ -ה ָ#א ֶרץ – מונח זקף-קטן ,בתפקיד של לפחות שתיים ,מכח שתי סיבות ,מכח השבועה לאבות,

מכח כיבושם את הארץ אף שלא מרצון אלא בכורח הנסיבות.
מכאן מתחיל ההסבר לתבנית פרט וכלל ופרט
א ֲֶשׁר נִ ְשׁ ַבּע Jה'  -מונח מונח תלישא-גדולה ,שלושה פרטים שהם ענינים של תלישא-גדולה ,כל אחד מהאבות מובחר ומיוחד וזכה לשבועה
משלו מה' על ירושת הארץ ,ובדרך סוד שלוש שבועות הן שלושה פרטים כי כל אחד מהאבות מייצג בחינה מיוחדת בעבודת ה'  -חסד,
גבורה ,תפארת
יכם -קדמא ואזלא במלה אחת ,כעין שוויון ,בעושה תלוי המעשה ,כעין כלל :האבות שיפורטו בפרט הסוגר פעלו להכין שארץ-
ב ֵת ' ֶ
א ֹ
לַ ֲ
ישראל תהה נוחה להיכבש לפני בניהם ולכן היא להם נחלה בירושה ולא כליסטים שכבשו הארץ מיושביה
ד'–מנחם-אב–תשפ"ב 31-Jul-22
לעלוי כל נשמות ישראל ,הילולת האר"י,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק זצ"ל בן חיים אריה ויהודית זצ"ל
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל-פה ,התשס"א – התשפ"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף-פסוק )נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; תב֛ יר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
ותפקידם( – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; מהפ֤ ך פשטא֙ – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
טפחא  -קבוצה שממעטים חלק
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; תב֛ יר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א תב֛ יר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א תב֛ יר ֖
קטן –
סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא֙ – פשוט ;1 ,זקף֔ -
֒
זרקא
֘
מפרטיה מענין מסוים; מקף -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים;
ואזלא – סדר,
קדמא ֝
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞ים – יוצא מהענין; ֨
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ) :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא-קטנה֩ = תרסא֩ – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠-גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

ְלאַ ְב ָר ָהם ְליִ ְצ ָחק ֽוּ ְל ַי ֲעקֹב  -קדמא מהפך פשטא  -פרט סוגר לכלל ודרכו עוברת שבועת ה' שהיא הפרט המקדים לכלל ,להודיע ,שמיעט
נחור תרח ונחור אחי אברהם וסבן של האמהות מהאבות
רש''י ... -אלא אברהם כדאי לעצמו ,יצחק כדאי לעצמו ,יעקב כדאי לעצמו,
יכם יוצרת שקילות )כעין שוויון( בין כל האבות ביחד וכל אחד לחוד לגבי ירושת הארץ .וע"פ מדרשים
ב ֵת ' ֶ
א ֹ
טט  -קדמא ואזלא על לַ ֲ
בספר בראשית גם ברוממותם על על כל הנבראים וגם הפקיד בידי כולם את מקור הברכות בעולם.
וכעין הנאמר בפרשת פינחס כתוב )במד' פי' לא,ו( ֹ Jא ָתם – תלישא-גדולה ְואֶ תִ -פּינְ ' ָחס – קדמא ואזלא במלה אחת ושם רש''י פירש
יכם – קדמא ואזלא.
ב ֵת ' ֶ
א ֹ
ששקולים .כיצד נסביר כאן Jה' – תלישא-גדולה לַ ֲ

•

א"י שייכת בנחלה לבני שם .הכנענים התנחלו בארץ שלא נחלתם .אף שהאבות כבני שם היו בעלי זכות לארץ הם לא לחמו עליה .ה'
זיכה האבות לכבוש הארץ מההשתלטות הכנענית ,לא מתוך שאיפת כיבוש אלא בכעין דרך אגב .לאברהם וליצחק עמים שלא מכנען
כבשו את יושבי כנען וכך טיהרוה לכיכוש של האבות .יעקב כבש בעקבות עבירת החוי יושבי שכם נגד דינה ,לא ישירות.
אברהם זכה בארץ בהתהלכו בה אבל בטבע ע"י נצחונו על ארבעה המלכים שכבשו קודם כל סביבות א"י ובתוכה את חמשת מלכי
עמק שדים הוא ים המלח שכנראה היו גדולי הארץ.
יצחק קבע חזקה בארץ חזר וכבש דרום הארץ בחפירת הבארות של אביו שסתמום פלישתים שכבשו השפלה בדרום ארץ כנען
חיב 9ה' ָל!נוּ וּפָ ִ 3רינוּ
אמר ִ ֽכּי-עַ ָ Aתּה ִה ְר ִ /
ֹבוֹת וַיּ ֹ ֶ
מהכנענים .ובחפירת בארות משלו עד שאמר )בר' תל' כו,כב( וַיִּ ְק ָרא ְשׁ ָמהּ ְרח #
ָב ָ ֽא ֶרץ׃ ובעיבוד חקלאי של הארץ )בר' תל' כו,יב( .וַיִּ זְ ַרע יִ ְצ ָחק ָבּ ָא ֶרץ ַה ִ#הוא וַיִּ ְמ ָצ9א ַבּשָּׁ נָ 3ה ַה ִ !הוא ֵמ ָאה ְשׁעָ ִרים וַ ֽ יְ ָב ֲר ֵכ!הוּ ֽה'׃
יעקב חזר וכבש את מרכז א"י במלחמת שכם וכל הערים אשר סביבותיה בעקבות מעשה שכם ולכך נאמר )בר' ויחי מח,כב( ַוא ֲִנAי נ ַָת ִ ֽ/תּי

•

יכם מלמד עליו ,כאן בעושה תלוי
ב ֵת ' ֶ
א ֹ
עקֹב הוא כעין מידה כתוב שחבירו שלפניו לַ ֲ
)א( אפשר כי ְלאַ ְב ָר ָהם ְליִ ְצ ָחק ֽוּ ְל ַי ֲ
המעשה של הכיבוש וההנחלה
וּרשׁוּ אֶ ת-
בּKאוּ ְ
עקֹב הוא כעין טעמא דקרא המנמק מדוע ֹ
יכם ְלאַ ְב ָר ָהם ְליִ ְצ ָחק ֽוּ ְל ַי ֲ
ב ֵת ' ֶ
א ֹ
)ב( אפשר כי א ֲֶשׁר נִ ְשׁ ַבּע Jה' לַ ֲ
ָה ָ#א ֶרץ כי האבות כבשוה ואתם באים ומחזירים לעצמכם הירושה .ולכך מרמז ְליִ ְצ ָחק ֽוּ ְל ַי ֲעקֹב  -מהפך פשטא ,שיצא מפשוטו כי
זאת החזרת נחלת אבות ולא כיבוש ראשון.

•
•

•

•

וּב ַק ְשׁ ִ ֽתּי׃ פ
ֹרי ְבּ ַח ְר ִ !בּי ְ
אמ ִ #
ְלְ 9Wשׁ ֶכ3ם אַ ַח!ד עַ ל-אַ ֶחי Wא ֲֶשׁר לָ ַק ְח ִתּי ִמיַּ ד ָה ֱ

יב ֵר; אֶ ְת ֶ #כם כַּ א ֲֶשׁ!ר ִדּ ֶבּ3ר לָ ֶ ֽכם׃
יכ9ם כָּ ֶכ!ם ֶאלֶ ף ְפּעָ ִמים ִו ָ
וֹתכֶ ם י ֵֹס/ף עֲלֵ ֶ
ֱPהי א ֲֽב ֵ
דברים א,יאA :ה' א ֵ

יב ֵר; אֶ ְת ֶ #כם כַּ א ֲֶשׁ!ר ִדּ ֶבּ3ר לָ ֶ ֽכם? אלא אמרו לו :משה ,אתה נותן
יכ9ם כָּ ֶכ!ם ֶאלֶ ף ְפּעָ ִמים  -מהו שוב ִו ָ
]רש"י[ )דב' א,יא( י ֵֹס/ף עֲלֵ ֶ
קצבה לברכתינו? כבר הבטיח הקב"ה את אברהם" :אשר אם יוכל איש למנות" וגו' )בר' יג,טז(! אמר להם :זו משלי היא ,אבל הוא
יב ֵר; אֶ ְת ֶ #כם כַּ א ֲֶשׁ!ר ִדּ ֶבּ3ר לָ ֶ ֽכם )ראה ספ"ד יא(.
ִו ָ
יכ9ם כָּ ֶכ!ם
ֱPהי א ֲֽבוֹתֵ כֶ ם י ֵֹס/ף עֲלֵ ֶ
ֱPהים .ר"ת מאה וס"ת השם וס"ת משה .וזהו Aה' א ֵ
]בעל הטורים[ )דב' וזה"ב לג,א( מ ֶֹשׁ9ה ִ 3אישׁ ָהא ִ !
ֶאלֶ ף ְפּעָ ִמים )דב' א,יא( שאמר תנו לו מאה ברכות בכל יום )מנחות מג,ב( ,ובכל ברכה וברכה )שווה( יו"ד זהובים )חולין פז,א( הרי
יכ9ם כָּ ֶכ!ם ֶאלֶ ף ְפּעָ ִמים משליִ .וי ָב ֵר; אֶ ְת ֶ #כם משלו )דב"ר א יג( .הפסוק מתחיל בוי"ו ומסיים בוי"ו
אלף .לכך אמר י ֵֹס/ף השם עֲלֵ ֶ
לומר שבירך י"ב שבטים:

מוֹתוֹ׃
ֽ
ֱPהים אֶ תְ -בּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ִל ְפנֵ !י
ר; מ ֶֹשׁ9ה ִ 3אישׁ ָהא ִ !
דברים וזאת הברכה לג,אְ :וז ֹאת הַ ְבּ ָרכָ ה אֲשֶׁ ר ֵבּ ַ 3
יב ֵר; אֶ ְת ֶ #כם יותר מֶ -אלֶ ף ְפּעָ ִמים כַּ א ֲֶשׁ!ר ִדּ ֶבּ3ר
]שפתי חכמים צ[ ר"ל הֶ -אלֶ ף ְפּעָ ִמים משלי מברכה שלי אבל הקדוש ברוך הוא ָ
לָ ֶ ֽכם ואם תאמר כיון שהקדוש ברוך הוא הבטיחם לברכם אם יוכל וגו' למה אמר משה הֶ -אלֶ ף ְפּעָ ִמים משלי הן הא בכלל ברכת
הקדוש ברוך הוא הן ויש לומר לכך אמר משה זו משלי דהיינו הֶ -אלֶ ף שכר ברכות .בשם מהרי"ץ .ועוד יש לומר זו משלי כלומר
הברכות שלי הם בלא תנאי אבל הברכות של הקדוש ברוך הוא הן )על תנאי( ויש לומר לכך אמר משה זו משלי דהיינו הֶ -אלֶ ף שכר

הם בלא תנאי אבל הברכות של הקדוש כרוך הוא הם על תנאי אם תקיימו המצות והתורה.

]הדר זקנים במדבר נשא ז[ ַכּ3ף אַ ַח9ת עֲשָׂ ָ 3רה ז ָָה!ב אחת שב"כף כלומר ברכה אחת מק' ברכות שחייב אדם לברך בכל יום דכ"ף
עולה מאה .עשרה זהב כלו' שוה י' זהובים.
]פני דוד במדבר נשא[ ואחרי כותבי מצאתי בארחות חיים דף ד' ע"ד שכתב רמז זה ע"ש .ושם כתב שבק' ברכות נשתכר אלף זהובים
בכל יום ובאמירתן נזכה לעה"ב  ...והרב תורת חיים בשיטתו למסכת קמא דף צ"א פירש בזה כי טוב יום בחצרך מאלף והביא משם
א"ז רמז מאליעזר עש"ב .ואפשר לרמוז כי תיבת בחצריך הוא צירוף בירך צח דהמברך ק' ניצול מצ"ח קללות שבמשנה תורה ...
וֹתכֶ ם – גרשיים מונח רביע ,יצא מן הכלל ללמד על עצמו או על הכלל כולו .אפשר שכפי' שפת"ח שברכות ה' מותנות
ֱPהי א ֲֽב ֵ
Aה' א ֵ
בקיום המצוות והתורה .המקיים זוכה ברבוי ברכה בלתי מוגבל ,והלא מקיים כפי' פני דוד נקלע לצ"ח קללות.
וֹתכֶ ם – גרשיים מונח רביע ,כעין יצא מהכלל ללמד על עצמו ,ודומה לענינו ב)-במדבר שלח-לך טו,לז -מא( פרשת צצית
ֱPהי א ֲֽב ֵ
Aה' א ֵ
יכם׃ פ
ֱPה ֶ ֽ
אPהים א ֲִנ!י ה ' 3א ֵ
ִ
אתי אֶ ְתכֶ ם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַ #ריִ ם ִל ְהי3וֹת לָ ֶכ!ם לֵ
הוֹצ ִ
ֵ
ֱPהיכֶ ם אֲשֶׁ ר
א ֲִנAי ה' א ֵ

ֱPהיכֶ ם – גרשיים מונח רביע ,יצא מן הכלל ללמד על עצמו ,זהו ענין יחוד עילאה ,שלית תפיסה ביה כלל ואין עוד מלבדו.
א ֲִנAי ה' א ֵ
הטעמים העליונים רמזו להגדרה בלתי בעלת הגדר .פעם )כגון פר' צצית( נאמר א ֲִנAי – גרשיים ופעם )כמו כאן( נאמר Aה' – גרשיים,
היות ושניהם מכוונים על יחוד עילאה ,אפשר שזה מקור ללימוד ששם העצם הוא שם הוי' ויש לו עוד משמעויות ככגון מידת רחמים
]רמב"ן במדבר[.
וֹתכֶ ם – רביע? ,כגון שיוסף נחשב על האבות ,או כגון שבעה אושפיזין ,שבעה רועים )מיכה ה,ד( ְו ָהיָ 3ה ֶז !ה שָׁ לוֹם אַ שּׁוּר׀
מה משמעות א ֲֽב ֵ
יכ3י אָ ָ ֽדם׃
וּשׁמֹנָ !ה נְ ִס ֵ
מנוּ עָ לָ יו ִשׁ ְב ָעה ר ִֹ#עים ְ
ֲק ֹ
נוֹתינוּ ַוה ֵ
ִ ֽכּי-יָבוֹא ְבאַ ְרצֵ נוּ ְו ִכי יִ ְדרֹ; ְבּאַ ְר ְמ ֵ #

ד'–מנחם-אב–תשפ"ב 31-Jul-22
לעלוי כל נשמות ישראל ,הילולת האר"י,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק זצ"ל בן חיים אריה ויהודית זצ"ל
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל-פה ,התשס"א – התשפ"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף-פסוק )נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; תב֛ יר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
ותפקידם( – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; מהפ֤ ך פשטא֙ – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
טפחא  -קבוצה שממעטים חלק
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; תב֛ יר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א תב֛ יר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א תב֛ יר ֖
קטן –
סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא֙ – פשוט ;1 ,זקף֔ -
֒
זרקא
֘
מפרטיה מענין מסוים; מקף -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים;
ואזלא – סדר,
קדמא ֝
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞ים – יוצא מהענין; ֨
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ) :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא-קטנה֩ = תרסא֩ – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠-גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

לטובת הבנת הנושא יוצגו מידי פעם חלק מהטעמים שבתנ"ך )חוץ מספרי איוב ,משלי ,תהלים( ,לפי תפקידיהם לפי ההשערות.
1.3

דברים א,א

דברים א,יג:
יכם
יד ִע!ים ְל ִשׁ ְבטֵ ֶ
מים וּנְ ב ִֹנ9ים ִו ֻ
ָשׁים חֲכָ ִ /
אנ ִ
ָהבוּ Jלָ כֶ ם ֲ
יכם׃
ימ!ם ְבּ ָראשֵׁ ֶ ֽ
ֲשׂ ֵ
ַוא ִ
ָהבוּ Jלָ כֶ ם  -מונח תלישא-גדולה )תלשא(  -שני תפקידי תלשא שמלמדת גם אלפניה וגם לאחריה ,סה"כ ארבעה תפקידים .הכתוב מלמד

על חכמים וכו' אז תפקיד תלשא של בעל בחינה נעלה של חכמה וכו' אינו נצרך כאן .אלא היות ומדובר במנוי שופטים אז הם צריכים
להיות בעלי יכולת לאמוד אומדנות שונות שזה מתפקידי תלשא ,אומדנת דעת אנשים ,אומדנות בדיני נפשות )בעל יכולת להרוג ,אומדנת
הנפגע ,אומדנת הכלי לפגיעה(  ,אומדנות בדיני מלקות וממונות ,אומדנות ערכין ,אומדנות שווי אדם ,בעלי חיים ,תנובת שדה ועצים,
נכסים.
תורה תמימה )יג( ָהבוּ Jלָ כֶ ם ֲאנ ִָשׁים  -וכי עלתה על דעתנו נשים ,אלא מה ת"ל אנשים  -ותיקים כסופיםח( ]ספרי[:

וידועים לשבטיכם  -מהו ידועים  -שיהיו ידועים לכםט( ]שם[:
תורה תמימה הערות הערה ח( יש מפרשים כסופים מלשון נכסוף נכספתי ,והיינו שיהיו אהובים וחמודים לבריות ,ויש מפרשים
דהוא מלשון בושה ,ובלשון חז"ל כסיפא מילתא ,והוא מענין ענוה וצניעות ,כי הביישן הוא עניו ,וכ"א בסנהדרין פ"ח ב' כל מי שהוא
חכם ושפל ברך יהא דיין .ועיין ברמב"ם פ"ב ה"ז מסנהדרין חשיב בין יתר המעלות שצריך להיות לדיין שיהיה עניו ,ותמה הלח"מ
מניין לו זה ,ונראה שמקורו מדרשה זו ע"פ הבאור כסופים מלשון בושה דהיינו ענוה וכגמרא דסנהדרין שהבאנו:
ע"פ המובא ב -תורה תמימה הערה ח( ָהבוּ Jלָ כֶ ם  -מונח תלשא – דיין חייב להיות בעל בחינה נעלה של ענוה
תורה תמימה הערות הערה ט( ומפרש בספרי שאין למנות דיין את מי שאינו ידוע מי הוא אף על פי שהוא חכם גדול .והרמב"ם
יד ִע!ים אלו שרוח הבריות נוחה מהם .והנה אם כי עיקר הדבר הוא בגמרא סנהדרין פ"ח ב' כל מי
בפ"ב ה"ז מסנהדרין פי' וּנְ ב ִֹנ9ים ִו ֻ
שהוא חכם ורוח הבריות נוחה ממנו יהא דיין ,אבל צ"ע איפה מצא הרמב"ם הפי' וידועים למובן זה ,ובפרט שבספרי פרשוהו לענין
אחר ,וגם לא הביא הא דספרי שצריך להיות ידוע מי הוא .ואפשר לומר דמפרש בפי' הספרי ,דהכונה שע"י הכרת תכונת נפשם
ומעשיהם הטובים יהיו אהובים לכם וזהו שאמרו בדרשה הקודמת מת"ל אנשים וכי עלתה ע"ד כו' ,והכונה לכתוב הבו לכם חכמים
וגו' ,אך אז היינו אומרים כי "וידועים" שכתב אח"כ הוי פירושה ידועים לכם בחכמתם ובתבונתם ,ולכן כתב אנשים שבאנושיותם
יהיו ידועים ,והיינו שיהיו ותיקים  -צדיקים יראי ה' וכסופים  -אהובים ונוחים לבריות:
יד ִ !עים – דרגא תביר טפחא ,כעין קבוצת פרטים קשורים לענין ,שעל כולם חלה אותה הלכה או בעלי אותה תכונה
מים וּנְ ב ִֹנ9ים ִו ֻ
חֲכָ ִ /
לגבי הענין .ע"פ המובא ב -תורה תמימה הערה ח( בכתוב נאמר במפורש ידועים בחכמתם ובתבונתם ,לכן אפשר שתבנית הטעמים
מרמזת לתכונות שאינן בכתוב אנשים שבאנושיותם יהיו ידועים )בעלי מעשים טובים( ,והיינו שיהיו ותיקים  -צדיקים יראי ה'

וכסופים )ענווים(  -אהובים ונוחים לבריות:
יכם – אתנח ,מגביל .אפשר שהכתוב מלמד שהֲ -אנ ִָשׁים – קדמא ישמשו בתחילה ברמת השבט ובבית הדין של השבט ,ורק אח"כ
ְל ִשׁ ְבטֵ ֶ
ישמשו ברמת כלל העם ,ובבית הדין הגדול.
דברים א,טו:
יכם שָׂ ֵרי אֲלָ ִ'פים ְושָׂ ֵרי ֵמאוֹת ְושָׂ ֵרי ח ֲִמ ִשּׁים ְושָׂ ֵרי
אשׁים עֲלֵ ֶ
אוֹת9ם ָר ִ !
ָ
תּן
יד ִ#עים וָאֶ ֵ 3
אנ ִָשׁים חֲכָ ִמים ִ ֽו ֻ
אשׁי ִשׁ ְבטֵ יכֶ ם ֲ
וָאֶ ַAקּח אֶ תָ -ר ֵ
יכם׃
ֹט ִ !רים ְל ִשׁ ְבטֵ ֶ ֽ
עֲשָׂ ֹ#רת ְושׁ ְ

מדרש תנאים לדברים פרק א

אשׁי ִשׁ ְבטֵ יכֶ ם משכתים בדברים בתחילה אמרתי להם דברי שבח אשריכם שנתמניתם על הציבור אשריכם למי
)טו( .וָאֶ ַAקּח אֶ תָ -ר ֵ
אתם באים לשמש בשררה לבני אברהם יצחק ויעקב בני אדם שנקראו בנים אחים ורעים צאן מרעיתי בכל לשון של חיבה:
יד ִ#עים זו אחת משבע מדות שאמר יתרו למשה והלך ובקש ולא מצא אלא שלוש אנשי חיל חכמים וידעים) :ואלו
אנ ִָשׁים חֲכָ ִמים ִ ֽו ֻ
ֲ
הן השבע מדות שצריך שיהיו כולן אפלו בבית דין של שלשה חכמה יראה וענוה ושנאת ממון ואהבת האמת ואהבת הבריות להן
יד ִ#עים :יראה שנ' )שמות י"ח כ"א( יראי אלהים :וענוה ממשה רבי' מה משה רבי'
אנ ִָשׁים חֲכָ ִמים ִ ֽו ֻ
ובעלי שם טוב :חכמה מנ' שנ' ֲ
עניו שנ' )במדבר י"ב ג'( והאיש משה עניו מאד כך כל דיין צריך להיות עניו :ושנאת ממון שנ' )שמות שם( שנאי בצע אפלו ממון
שלהן אינן נבהלין עליו ולא רודפין לקבץ הממון :ואהבת האמת שנ' ]אנשי[ אמת )שם( שיהיו רודפין אחרי הצדק מחמת עצמן
יכם אלו שרוח הבריות נוחה מהן ובמה יהיו אהובין לבריות
יד ִע!ים ְל ִשׁ ְבטֵ ֶ
ובורחין מכל מיני עול :ואהבת הבריות להן שנ')דב' א,יג( ִו ֻ
בזמן שהן בעלי עין טובה ונפש שפלה וחברתן טובה ומשאן ומתנן ודבורן בנחת עם הבריות :ובעלי שם טוב שנ' אנשי חיל )שם( שהן
גבורים במצות וכובשין יצרן עד שלא יהיה להן שם גנאי ויהיה פרקן נאה ובכלל אנשי חיל שיהיה להן לב אמיץ להציל עשוק מיד
)גוזל( ]גוזלו[ כענין שנ' )שם ב' י"ז( ויקם משה ויושיען(:
יכם שיהיו מכובדין עליכם ראשים במקרא ומשנה במקח וממכר בכניסה וביציאה נכנס ראשון ויוצא אחרון:
אשׁים עֲלֵ ֶ
אוֹת9ם ָר ִ !
ָ
תּן
וָאֶ ֵ 3
שָׂ ֵרי אֲלָ ִ'פים אם יש שם אלף או תשע מאות ותשעים ותשעה אינו נתפש אלא שרי אלףְ :ושָׂ ֵרי ֵמאוֹת אם יש שם מאה או תשעים
ותשעה אינו נתפס אלא שרי מאותְ :ושָׂ ֵרי ח ֲִמ ִשּׁים אם יש שם חמשים או ארבעים ותשעה אינו נתפש אלא שרי חמשיםְ :ושָׂ ֵרי עֲשָׂ ֹ#רת
יכם אלו הלוים המכים ברצועה כענין שנ' )נחמי' ח' י"א(
ֹט ִ !רים ְל ִשׁ ְבטֵ ֶ ֽ
אם יש שם עשרה או תשעה אינו נתפש אלא שרי עשרותְ :ושׁ ְ
והלוים מחשים לכל העם לאמר הסו:
יד ִ#עים,
אנ ִָשׁים חֲכָ ִמים ִ ֽו ֻ
אשׁי ִשׁ ְבטֵ יכֶ ם – גרשיים מונח רביע ,כעין יצא ללמד על הכלל ,והיות וממשיך בפירוט תכונות הֲ -
וָאֶ ַAקּח אֶ תָ -ר ֵ
ואינו מזכיר אנשים נבונים ,מלמד שככלל לא נמצאו נבונים רבים ,ראה ת"ת הערה י(.
יד ִ#עים ] -ואילו למעלה אמר )פ' י"ג( חכמים ונבונים וידועים ,מאי טעמא לא אמר הכא נבונים[ לפי
תורה תמימה )טו( חֲכָ ִמים ִ ֽו ֻ
ד'–מנחם-אב–תשפ"ב 31-Jul-22
לעלוי כל נשמות ישראל ,הילולת האר"י,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק זצ"ל בן חיים אריה ויהודית זצ"ל
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל-פה ,התשס"א – התשפ"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף-פסוק )נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; תב֛ יר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
ותפקידם( – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; מהפ֤ ך פשטא֙ – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
טפחא  -קבוצה שממעטים חלק
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; תב֛ יר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א תב֛ יר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א תב֛ יר ֖
קטן –
סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא֙ – פשוט ;1 ,זקף֔ -
֒
זרקא
֘
מפרטיה מענין מסוים; מקף -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים;
ואזלא – סדר,
קדמא ֝
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞ים – יוצא מהענין; ֨
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ) :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא-קטנה֩ = תרסא֩ – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠-גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;
י(

שנבונים לא אשכח ]עירובין ק' ב'[:
תורה תמימה הערות הערה י(  ...ולכן נראה דבאמת כן הוא הדבר דגם בדורו של משה היו נבונים מישכר ]ומה שהביאו מדה"י
)מספר דברי הימים א,יב ומבני ישכר יודעי בינה לעתים( הוא משום דשם מצינו לשון זה[ ובאמת הושיב מהם משה לשופטים ,ומה שאמר
ואלו נבונים לא אשכח  -הכונה מכל יתר השבטים לבד מישכר ,ולכן לא חשיב זה בפסוק ,כי אף אם היה מישכר ,אך מפני מעוטם
בכמות לעומת מספר כל השופטים שהיו שבעת רבוא שמונת אלפים ושש מאות לא חשיב להו הפסוק.

יד ִ#עים אלו השבע מדות
אנ ִָשׁים חֲכָ ִמים ִ ֽו ֻ
אשׁי ִשׁ ְבטֵ יכֶ ם – מונח רביע ,בתפקיד של ארבע ועוד ,שמפרש ב-מדרש תנאים על ֲ
אֶ תָ -ר ֵ
שצריך שיהיו כולן אפלו בבית דין של שלשה חכמה יראה וענוה ושנאת ממון ואהבת האמת ואהבת הבריות להן ובעלי שם טוב:

יד ִ#עים – מהפך פשטא זקף-קטן ,פורש ב)-א,יג( שהחכמים וכו' צריכים להיות ענווים אנושיים ובעלי מעשים טובים,
אנ ִָשׁים חֲכָ ִמים ִ ֽו ֻ
ֲ
כאן מוסיף עליהם יראה ושנאת ממון אפילו של עצמם ואוהבי אמת .אפשר כי מלמד כפרקי אבות מי שיראתו קודמת לחכמתו חכמתו
מתקיימת .כי החכם עלול להתגאות ובאה תבנית הטעם ומרמזת שיהפך מידותיו והיה עניו וצנוע .אפשר כי כאן זקף-קטן ירמז לשתי תכונות
אלו ולא להזדקפות – התנשאות.
יכם
אשׁים עֲלֵ ֶ
אוֹת9ם ָר ִ !
ָ
תּן
וָאֶ ֵ 3

אשׁים – מרכא תביר טפחא ,כעין קבוצת פרטים קשורים לנושא והחלוקים בהלכותיהם או בעניניהם לגבי הנושא .מכח
אוֹת9ם ָר ִ !
ָ
תּן
וָאֶ ֵ 3
מינויים לראשי העם וכדי שהעם יכבדם ויהיה מוראם עליהם לכן יש להם עדיפויות על פני כל העם כ-מדרש תנאים שיהיו מכובדין
עליכם ראשים במקרא ומשנה במקח וממכר בכניסה וביציאה נכנס ראשון ויוצא אחרון :וכך פסקה התוספתא
תוספתא מסכת מגילה )ליברמן( פ"ג הכ"ד אי זו היא קימה שאמרה תורה מפני שיבה תקום עומד מפניו שואל ומשיב בתוך ארבע

אמות אי זהו הדרון שאמרה תורה והדרת פני זקן לא עומד במקומו ולא מדבר במקומו ולא סותר את דברו נוהג בו מורא ויראה משא
אשׁים ומ)-שמ'
אוֹת9ם ָר ִ !
ָ
תּן
ומתן בכניסה וביציאה והן קודמין לכל אדם שנ' ואתן אתם ראשים על העם )אפשר כי מורכב מ)-דב' א,יג( וָאֶ ֵ 3
אשׁים עַל-ה ָ ָ֑עם שׂ ֵ ָ֤רי ֲא ָלפִים֙ שׂ ֵ ָ֣רי מ ֵ֔אוֹת
תּן א ָֹת9ם ָר ִ !
יתרו יח,כה( וַיִּ ֵ 3
אשׁים עַ לָ -ה ָעם הפסוק במלואו ַויּ ִ ְב ַ֨חר מ ֹ ֶ ֤שׁה אַנ ְֵשֽׁיַ ֙ -חיִל֙ ִמכָּל-יִשׂ ְָר ֵ֔אל ַויּ ִֵתּ֥ן א ָֹת֛ם ָר ִ ֖
ִשּׁים ְושׂ ֵ ָ֥רי ֲעשׂ ָֽר ֹת׃ (
שׂ ֵ ָ֥רי ֲחמ ִ ֖
יכם – אתנח ,מגביל את רצון הנמשלים כפירש פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( דברים דף ב עמוד ב ואשימם בראשיכם בין ברצונכם
עֲלֵ ֶ

בין שלא ברצונכם:

יכם – אתנח ,מגביל את הראשים שלא ינהגו שררה והטרדה מתמדת כמו שרי האומות ,שאז גדולתן גורמת להם ירידה כמסקנה מ-
עֲלֵ ֶ
במדבר רבה בהעלתך פרשה טו.

שָׂ ֵרי אֲלָ ִ'פים אם יש שם אלף או תשע מאות ותשעים ותשעה אינו נתפש אלא שרי אלףְ :ושָׂ ֵרי ֵמאוֹת אם יש שם מאה או תשעים
ותשעה אינו נתפס אלא שרי מאותְ :ושָׂ ֵרי ח ֲִמ ִשּׁים אם יש שם חמשים או ארבעים ותשעה אינו נתפש אלא שרי חמשיםְ :ושָׂ ֵרי עֲשָׂ ֹ#רת
אם יש שם עשרה או תשעה אינו נתפש אלא שרי עשרות:
שָׂ ֵרי אֲלָ ִ'פים – קדמא ואזלא ,כעין כלל מלמד ,לכל הפרטים שאחריו ,שאם אחד בקבוצה עבר עבירה ,יש אחריות לשר הקבוצה לכך כי
באופן כלשהו לא טיפל בעובר כראוי .ובלשון קצת שונה פירש פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( דברים דף ב עמוד ב שאם היו תתקצ"ט

היה אחד נתפש בעדן שר אלף וכן כלם.
יכם – סלוק ,מגביל וטעם טפחא במלת ְושׁ ְֹט ִ !רים בתפקיד פותח טפח ולקבל
יכם אלו הלוים המכים ברצועהְ .ל ִשׁ ְבטֵ ֶ ֽ
ֹט ִ !רים ְל ִשׁ ְבטֵ ֶ ֽ
ְושׁ ְ
את תכונת ההגבלה על מלת ְושׁ ְֹט ִ !רים ללמד כ-מדרש תנאים כי השוטרים שבכל שבט אינם מבני השבט אלא משבט לוי המפוזר בין
השבטים .ועוד טעם טפחא ללא מרכא לפניה במלת ְושׁ ְֹט ִ !רים ,בתפקיד מתפשטת תכונת ההגבלה אל הכתוב לפניה ,אפשר באה ללמד כי
היות ושבט לוי אינו מבני השבט שבקרבו הוא יושב אז הוא פועל ללא מורא ומשוא פנים בהוצאת הדין לפועל ,על פשוטי עם ועל השרים
למיניהם עד לדיינים וראשי השבט.
יתם לַ עֲPת
ל ֹא א ֲִב ֶ !
דברים א,כוְ :ו 3
יכם׃
Pה ֶ ֽ
א ֵ
ַתּ ְמ Zרוּ אֶ ת3 ִ -פּי !ה' ֱ
ו ַ

תיב"ע א' והמנתון לפתגמי עשרא רשיעין  -האמנתם לדברי המרגלים
ב' וסריבתון על מימרא דה' א-להכון  -סרבתם לדבר ה'
תולדות יצחק דברים א

יתם לַ עֲPת ,ראוי היה שלא ירצו לעלות כיון שטענו חטין והודה לו בשעורים ,התשובה
ל ֹא א ֲִב ֶ !
 ...ואם תאמר אם כן מה זה שאמר ְו 3
אמר להם משה
ו ַַתּ ְמ Zרוּ – זקף-גדול ,שלוש נקודות ,שתיים באופן אחד ואחת באופן אחר ,כהמשך מאמר תולדות יצחק

א' אם לא שאתם רשעים
ב' ואינכם מאמינים ביי',
ַתּ ְמ Zרוּ אֶ ת-
נקודה באופן אחר לא הייתם מבינים רשעות תשובתם )של המרגלים( והייתם דנים לכף זכות מאמר המרגלים ,וזהו שאמר ו ַ
יכם׃.
ֱPה ֶ ֽ
ִ 3פּי !ה' א ֵ
אנציקלופדיה תלמודית כרך כה] ,ישיבת ארץ ישראל[ טור תרסה

א .מקורה וגדרה .הציווי שנצטוו בני ישראל לפני כניסתם לארץ ישראל :והורשתם את הארץ וישבתם בה כי לכם נתתי את הארץ
לרשת אתה והתנחלתם את הארץ וגו' ,2יש מהראשונים שפירש שהרי זו מצות-עשה* ,שצוה אותם שישבו בארץ ויירשו אותה ,כי הוא
נתנה להם ולא ימאסו בנחלת ה' .3וכן מנה מצוה זו במנין המצוות :שנצטווינו לרשת את הארץ אשר נתן האל יתברך לאבותינו,
4
לאברהם ליצחק וליעקב ,ולא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות או לשממה  ,ושנכפלה מצוה זו במקומות אחרים ,וגו'
ו ַַתּ ְמ Zרוּ – זקף-גדול ,שתי נקודות בישוב ארץ-ישראל – הורשה גם בלי מלחמה ,ישיבה ,נקודה באופן אחר ולא נעזבנה ביד זולתנו מן
האומות או לשממה

ד'–מנחם-אב–תשפ"ב 31-Jul-22
לעלוי כל נשמות ישראל ,הילולת האר"י,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק זצ"ל בן חיים אריה ויהודית זצ"ל
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל-פה ,התשס"א – התשפ"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף-פסוק )נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; תב֛ יר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
ותפקידם( – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; מהפ֤ ך פשטא֙ – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
טפחא  -קבוצה שממעטים חלק
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; תב֛ יר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א תב֛ יר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א תב֛ יר ֖
קטן –
סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא֙ – פשוט ;1 ,זקף֔ -
֒
זרקא
֘
מפרטיה מענין מסוים; מקף -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים;
ואזלא – סדר,
קדמא ֝
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞ים – יוצא מהענין; ֨
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ) :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא-קטנה֩ = תרסא֩ – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠-גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

1.4

דברים א,א

דברים א,ה:
מר׃
תּוֹרה ַהזּ ֹ!את לֵ א ֽ ֹ
ֹשׁה ֵבּ ֵא9ר אֶ תַ -ה ָ 3
הוֹאיל מ ֶ #
ִ
מוֹאב
ָ
דּן ְבּ ֶא ֶרץ
ְבּ ֵע ֶ3בר ַהיּ ְַר ֵ !
תּוֹרה  -בשבעים לשון פירשה להם )ראה
הוֹאיל  -התחיל )ראה ספ"ד ד( ,כמו "הנה נא הואלתי" )בר' יח,כו(ֵ .בּ ֵא9ר אֶ תַ -ה ָ 3
ִ
רש"י )ה(

תנח' דברים ב(.
ליקוטי שיחות חלק ג ע'  ... 862והנה לפני חטא דור הפלגה דיברו כולם שפה אחת ,לשון הקודש .והחטא גרם פירוד בעולם שבעים
לשון ,כאשר איש אינו מבין את שפת רעהו .מובן אם כן שתרגום התורה מלשון הקודש לשבעים לשון משמעותו המשכת אחדות גם
במקום הפירוד.
ליקוטי שיחות חלק כ"ד ע'  ... 1בשבעים לשון פירשה להם איתא במסכת סופרים )פ"א,ה"ז( :מעשה בחמישה זקנים שכתבו לתלמי
את התורה יוונית ,והיה אותו היום קשה לישראל ,כיום שנעשה בו העגל ,שלא היתה התורה יכולה להתרגם כל צרכה ... .וכמו כן
תרגום התורה אינו קשה מצד עצמו ,וכמו שמצינו שמשה תרגם את התורה ,אלא שיכול לגרום לענין שלילי שיטעו בהבנת התרגום,
כמו שמצינו )מס' סופרים שם( שי"ג דברים שינו בה כדי שלא יטעה תלמי בהבנת התרגום .ונמצא שגם תרגום התורה אינו קשה מצד
עצמו אלא שיכול לבוא מזה ענין שלילי.
ליקוטי שיחות חלק ל"ו ע'  .... 38יש לחדש ,שבזה נפעל שתהיה חלות גדר הקדושה דתורה גם בלימוד התורה בשבעים לשון,
דבלעדי זאת יש מקום לומר ,שכיוון שניתנה תורה בלשון הקודש הרי קדושת התורה וגדר לימוד התורה לא חלים כשלומד עניני
התורה בלשונות אחרים.
ולכן ,היה צורך בפעולה מיוחדת בחידוש קדושת התורה גם בשבעים לשון )ונפקא מינה להלכה בזה האיסור לדבר דברי תורה בשאר
לשון כשהוא ערום ,חיוב ברכת התורה כשמדבר בשאר לשון(.

רמב"ם הלכות ברכות פ"א,ה"ו וכל הברכות כולן נאמרין בכל לשון והוא שיאמר כעין שתקנו חכמים ,ואם שינה את המטבע )ב(
הואיל והזכיר אזכרה ומלכות וענין הברכה אפילו בלשון חול יצא.
כסף משנה הל' ברכות פ"א,ה"ו וכל הברכות כולן וכו' .גם זה שם )בבלי ברכות מ' (:מנימין רעיא כרך ריפתא ואמר בריך רחמנא
מאריה דהאי פיתא אמר רבא יצא ידי ברכה ראשונה מאי קמ"ל אף על גב דאמרה בלשון חול תנינא ואלו נאמרים בכל לשון פרשת
סוטה וברכת המזון איצטריך סד"א ה"מ )הני מילי( היכא דאמרה בלשון חול כי היכי דתקינו רבנן בלשון הקדש אבל לא אמרה בלשון
חול כי היכי דתקינו רבנן בלשון הקדש כלומר אלא בנוסח אחר כי הא דמנימין אימא לא יצא קמ"ל )שגם אם לא ברך בנוסח שתיקנו
רבנן יצא( ,וזהו שחזר רבינו וכפל אפילו בלשון חול יצא לומר דאע"ג דאיכא תרתי שאין הברכה כתקנת חכמים והיא בלשון חול
אפילו הכי יצא:
אוצר החכמה :ברכת משה הרב אביעד אשואל א,כז ,ע'  ... 50כל הברכות נאמרין  ...בלשון שמבין  ...ובהמשך דן האם יש להזכיר
שם הוי"ה בלשון הקודש בתוך ברכה בלע"ז שיש אומרים שזה פירוש מלת "אזכרה" בפסק הרמב"ם .אבל פוסקים אחרים כתבו שמספיק
כנוי לשם בלע"ז ואז גם מותר למחקו .ובשו"ע סי' קסז ,סעיף י פסק שאם במקום ברכת המוציא אמר בריך רחמנא מאריה דהאי פיתא
יצא .משמע שמצריך להזכיר שם ה' בלשון ארמית  ...ורק בברכה בלשון הקודש לא יוצא בכנוי.

משנה שבת פט"ז,מ"א כל כתבי הקודש מצילין אותן מפני הדליקה בין שקורין בהן ובין שאין קורין בהן ואף על פי שכתובים בכל
לשון טעונים גניזה  ...פירוש המשנה לרמב"ם שבת פט"ז,מ"א  ...אבל מפני הדליקה אין מצילין אותן אלא אם כן היו כתובין בכתב
אשורי ובלשון הקדש.
משנה מגילה פ"א,מ"ח אין בין ספרים לתפילין ומזוזות אלא שהספרים נכתבין בכל לשון ותפילין ומזוזות אינן נכתבות אלא אשורית
רבן שמעון בן גמליאל אומר אף בספרים לא התירו שיכתבו אלא יונית:
ר' עובדיה מברטנורא מגילה פ"א,מ"ח  ...והלכה כר' שמעון בן גמליאל .מיהו בזמן הזה כבר אבד אותו לשון יוני ונשתבש ,לפיכך אין כותבין ספרים בזמן הזה
אלא בכתב הקודש ובלשון הקודש:

משנה מגילה פ"ב,מ"א הקורא את המגילה למפרע לא יצא קראה על פה קראה תרגום בכל לשון לא יצא אבל קורין אותה ללועזות
בלעז והלועז ששמע אשורית יצא:
פירוש המשנה לרמב"ם מגילה פ"ב  ...עברי שקראה תרגום בכל לשון לא יצא חוץ מלשון יוני ,אבל קוראין אותה ללעוזות בלעז ,והוא שכתובה בלעז כדי שלא
תהיה הקריאה על פה ... .והלועז ששמע אשורית יצא ,שאע"פ שאינו יודע פירוש כל מלה ומלה הרי הוא מבין כלל הענין.

בבלי שבת פח,ב  ...אמר רבי יוחנן :מאי דכתיב )תהלים סח( ה' יתן אמר המבשרות צבא רב  -כל דיבור ודיבור שיצא מפי הגבורה
נחלק לשבעים לשונות .תני דבי רבי ישמעאל) :ירמיהו כג( וכפטיש יפצץ סלע מה פטיש זה נחלק לכמה ניצוצות  -אף כל דיבור
ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא נחלק לשבעים לשונות) .ילקוט שמעוני ירמיהו רמז שו ,שפת אמת ]תרמ"ח[(
תּוֹרה ַהזּ ֹ!את – תבנית העשויה ללמד אלאחריו
ֹשׁה – )אתנח( מונח זקף-קטן ,והוא פעולה ואחריו פעולה נוספת ֵבּ ֵא9ר אֶ תַ -ה ָ 3
הוֹאיל מ ֶ #
ִ
ואלפניו .כאן מלת ֵבּ ֵא9ר יש לה גם פירוש של תרגום ועיקרו אינו בשביל יושבי ארץ ישראל אלא עבור היושבים בכתוב אלפניו ְבּ ֵע ֶ3בר
מוֹאב המשמש כמשל לחו"ל .כאשר תבנית הטעמים של ְבּ ֵע ֶ3בר ַהיּ ְַר ֵ !דּן – מרכא טפחא כיתור לרבות על עבר הירדן
ָ
דּן ְבּ ֶא ֶרץ
ַהיּ ְַר ֵ !
שאר ארצות שמחוץ לארץ ישראל שבין כולם מדברים בשבעים לשון .כגון שטעם מלת ַהיּ ְַר ֵ !דּן – טפחא בתפקיד עוצר – מפריד בין שפת
מוֹאב כארץ אחרת.
ָ
עבר הירדן כארץ אחת ובין שפת ֶא ֶרץ
ֹשׁה – מונח זקף-קטן ,שתי דרשות על הפשט) :א( משה באר התורה בלשון הקודש )ב( משה התחיל – היינו הראה שמותר
הוֹאיל מ ֶ #
ִ
לתרגם התורה ללע"ז וע"י זה מחזירים הקדושה והאחדות לעולם שהיתפרד במעשה דור הפלגה שעד אז כל העולם דבר רק בלשון הקודש.
מר – תביר מקף מרכא טפחא סלוק.
תּוֹרה ַהזּ ֹ!את לֵ א ֽ ֹ
ֵבּ ֵא9ר אֶ תַ -ה ָ 3
תּוֹרה – מקף כרב-מצב )א( תורה ותורה שבעל-פה
תּוֹרה – אפשר כי מלת היחס אֶ ת מרבה את התורה שבעל-פה ,טעם מקף אֶ תַ -ה ָ 3
אֶ תַ -ה ָ 3
בלשון הקודש )ב( תורה ותורה שבעל-פה מתורגמת ללע"ז או שנכתבת מלכתחילה בלע"ז.
תּוֹרה  -בשבעים לשון פירשה להם )ראה תנח' דברים ב()פ' רש"י( הוא בטוי להרחבת
אפשר כי הכתוב )דברים א,ה( ֵבּ ֵא9ר אֶ תַ -ה ָ 3
התרגום של עשרת הדברות ,שהקב"ה פתח בו כנדרש ב-בבלי שבת פח,ב  ...אף כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא נחלק
לשבעים לשונות  .התרגום של הקב"ה ,היווה את הגרעין שמשה הרחיב ממנו לתרגום מלא של התורה.
תּוֹרה  -בשבעים לשון פירשה להם )ראה תנח' דברים ב()פ' רש"י( הוא הבסיס לחלקי
אפשר כי הכתוב )דברים א,ה( ֵבּ ֵא9ר אֶ תַ -ה ָ 3
ד'–מנחם-אב–תשפ"ב 31-Jul-22
לעלוי כל נשמות ישראל ,הילולת האר"י,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק זצ"ל בן חיים אריה ויהודית זצ"ל
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל-פה ,התשס"א – התשפ"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף-פסוק )נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; תב֛ יר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
ותפקידם( – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; מהפ֤ ך פשטא֙ – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
טפחא  -קבוצה שממעטים חלק
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; תב֛ יר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א תב֛ יר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א תב֛ יר ֖
קטן –
סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא֙ – פשוט ;1 ,זקף֔ -
֒
זרקא
֘
מפרטיה מענין מסוים; מקף -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים;
ואזלא – סדר,
קדמא ֝
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞ים – יוצא מהענין; ֨
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ) :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא-קטנה֩ = תרסא֩ – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠-גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

משנות הבאות משנה שבת פט"ז,מ"א כל כתבי הקודש  ...שכתובים בכל לשון ,משנה מגילה פ"א,מ"ח  ...שהספרים נכתבין בכל
לשון ,משנה מגילה פ"ב,מ"א הקורא את המגילה  ...אבל קורין אותה ללועזות בלעז .
ֵבּ ֵא9ר – תביר כממעט או כלא ממש תרגום מלא ,ירמז לנאמר במסכת סופרים פ"א,ה"ז שהזקנים שתרגמו התורה ליוונית שינו בה י"ג
דברים כדי שלא יטעה תלמי בהבנת התרגום .ענין תרגום שאינו מושלם נידון במסכת מגילה .על בסיס הגמרא ב-בבלי מגילה ג,א על
ֱPהים – מרכא
ֱPהים ְמפ ָ ֹ֑רשׁ ו ְ֣שׂוֹם ֔ ֶ
ְתוֹרת ָהא ִ ֖
שׂכֶל ַויּ ִ ָ֖בינוּ בַּמִּ קְ ָ ֽרא׃ פ דרשנו כי הכתוב וַ ֽיִּק ְְר ֥אוּ ב ֵ ַ֛סּפֶר בּ ַ ֥
ְתוֹרת ָהא ִ ֖
נחמיה ח,ח :וַ ֽיִּק ְְר ֥אוּ ב ֵ ַ֛סּפֶר בּ ַ ֥
תביר מרכא טפחא ,מלמד על קבוצת פרטים הקשורים בנושא קריאה בספר תורת האלקים ,והשונים בהלכותיהם לגבי הנושא .יש מכאן
רמז בטעמי המקרא שלא כל הנקרא והמתורגם בימי עזרא אפשר לקרוא או לתרגם ברבים .והפרטים והלכותיהם מפורטים ב-בבלי מגילה
כה,א משנה) :א( מעשה ראובן נקרא ולא מתורגם ,ברכת כהנים ,מעשה דוד ואמנון  -נקראין ולא מתרגמין) .ב( מעשה תמר נקרא
ומתרגם ,מעשה עגל הראשון נקרא ומתרגם) ,ג( )מעשה עגל ה(השני נקרא ולא מתרגם .וגם ב-גמרא.איתא תנו רבנן) :א( יש נקרין
ומתרגמין) ,ב( ויש נקרין ולא מתרגמין) ,ג( ויש לא נקרין ולא מתרגמין .וגו'
תּוֹרה ַהזּ ֹ!את – מרכא טפחא ,כיתור לרבות ,ירמז ללימוד התורה בלע"ז .והרבוי של חיוב ברכת התורה כשמדבר בשאר לשון.
אֶ תַ -ה ָ 3
ואפשר לבאר ע"פ ההלכה ,שאפשר לברך בכל לשון בתנאי שהמברך מבין ברכתו ,ואילו בלשון הקודש יוצא גם אם לא מבין ברכתו.
הרב י"מ רושצקי העיר כי מקובל כי ברכת המזון היא מדאורייתא .על ברכה אחת יש מחלוקת .מקובל כי שאר הברכות הן מדרבנן ע"ד
דברו .רבוי ברכת התורה בלע"ז או ברכת התורה בלשון הקודש על לימוד התורה בלע"ז מהפסוק ירמז כי גם ברכת התורה היא
מדאורייתא.
מר – סלוק ,מגביל האיסור לדבר דברי תורה בשאר לשון כשהוא ערום .וזה דרשנו על בראשית ויגש מז,יטָ :ל ָ/מּה נָמוּת ְלעֵ י ֶניW
לֵ א ֽ ֹ
להלכות הקשורות להרחקה ממת התופס ארבע אמות )בבלי ברכות יח,א( ,וממקום של ערום ,ומאשה ע"פ עין משפט שו"ע או"ח מה,א
)תפילין ד' אמות ממת ,מבית הקברות ומבית המרחץ(
דברים א,יט:
ֱPה!ינוּ א ָֹתנוּ
ֹרי כַּ א ֲֶשׁ3ר ִצוָּ 9ה 3ה' א ֵ
אמ ִ #
דּ ֶר; ַהר ָה ֱ
יתם ֶ K
נּוֹרא הַ 'הוּא א ֲֶשׁר ְר ִא ֶ
וַנִּ ַסּע ֵמח ֵֹרב ַו ֵנּ+לֶ ; ֵאת כָּ לַ -ה ִמּ ְד ָבּר ַהגָּדוֹל * וְ ַה ָ
דשׁ ַבּ ְרנֵ ֽעַ ׃
ָב ֹא ַע!ד קָ ֵ 3
ַונּ Z
ַונּ ָZב ֹא ַע!ד ָק ֵ 3דשׁ בַּ ְרנֵ ֽעַ ׃ זקף-גדול כפ' רש''י ...י''ט מהם עשו בקדש וי''ט הולכים ומטורפים וחזרו לקדש )במד' לב( ויניעם במדבר כך

מצאתי בסדר עולם  .שלוש נקודות ,שתיים על שבאו פעמיים לקדש ברנע ,ואחת כנאמר ב )-דב' א,מו( ותשבו בקדש ימים רבים כימים
אשר ישבתם.
כלומר הגעה ראשונה לקדש ,ישיבה בקדש י"ט שנה ,יציאה מקדש שנמשכה י"ט שנה ,הגעה שניה לקדש,
ַיּוֹרדוּ אֵ ֵלינוּ
דברים א,כה :וַיִּ ְקחוּ ְבי ָָדם ִמ ְפּ ִרי ָה ָ#א ֶרץ ו ִ !
לנוּ׃
ֹתן ָ ֽ
ֱPה!ינוּ נ ֵ 3
טוֹבה ָה ָ#א ֶרץ אֲשֶׁ ר3 -ה' א ֵ
ָ
ֹאמ #רוּ
ָשׁבוּ א ָֹתנוּ ָד ָבר וַיּ ְ
ַויּ ִ
טוֹבה ָה ָ#א ֶרץ ע"פ ת"י ורש"י האומרים הם כלב בן-יפנה ויהושע
ָ
ֹאמ #רוּ
וַיּ ְ

שפת"ח ע"פ רא"ם  -אע"פ שגם שאר מרגלים אמרו טובתה ,מכל מקום גם היו מוצאים דבה על הארץ וכאן כתיב ויאמרו טובה הארץ
משמע שלא כלל ברעתה.
רמב"ן  ...והנכון מה שפירשתי שם )שמ' יג,לב???( ,שכולם הודו לפני משה ואהרן וכל העדה ,ואמרו) :במ' שלח יג,כז( ָ֕בּאנוּ אֶל-ה ָ ָ֖א ֶרץ
שׁ ַלח ָ ְ֑תּנוּ ְ֠וגַם זָ ַ֨בת חָלָ ֥ב וּדְ ַב֛שׁ ִ ֖הוא ְוזֶה-פּ ְִר ָי ֽהּ׃  -והנה כלם בהסכמה אחת בטובת הארץ ,אבל בחוזק העמים ההם המסו את לבבם; ...
ֲא ֶ ֣שׁר ְ
שׁ ַלח ָ ְ֑תּנוּ ְ֠וגַם זָ ַ֨בת חָלָ ֥ב וּדְ ַב֛שׁ ִ ֖הוא ְוזֶה-פּ ְִר ָי ֽהּ׃
)במ' שלח יג,כז( ַוי ְ ַספְּרוּ-ל ֙וֹ ו ַ֣יּ ֹאמ ְ֔רוּ ָ֕בּאנוּ אֶל-ה ָ ָ֖א ֶרץ ֲא ֶ ֣שׁר ְ
ֹאמ #רוּ  -מונח זקף-קטן במלה אחת ,כעין ריבה וריבה את הכל ,ריבה כל המרגלים לאמר טובת הארץ ,אבל רק שניים אמרו
)דברים א,כה( וַיּ ְ
רק טובה.
)במ' שלח יג,כז( וַיֹּ֣אמ ְ֔רוּ  -מונח זקף-קטן במלה אחת ,כעין ריבה וריבה את הכל ,ריבה כל המרגלים לאמר טובת הארץ ,אבל רק שניים אמרו
רק טובה.
ח ֽ ֹנ ְת ֶכם
ֵיכם ַבּ ֶדּ ֶר; לָ 3תוּר לָ ֶכ9ם ָמ !קוֹם לַ ֲ
דברים א,לגַ :ההֹלֵ ; ִל ְפנ ' ֶ
יוֹמם׃
וּבעָ נָ !ן ָ ֽ
ָבּ ֵאשׁ ׀ לַ יְ לָ ה לַ ְר ֹֽא ְתכֶ ם ַבּ ֶדּ ֶר; א ֲֶשׁר ֵ ֽתּ ְלכוָּ# -בהּ ֶ
לַ ְר ֹֽא ְתכֶ ם ַבּ ֶדּ ֶר;  -פשטא פשטא ,כעין בעת ובעונה אחת ,אפשר שמרמז על הימצאות עמוד הענן ועמוד האש בעת ובעונה אחת
רש"י )לג( לַ ְר ֹֽא ְתכֶ ם  -כמו 'להראותכם'; וכן )שמ'בשלח יג,כא( ַלנְח ָ ֹ֣תם ַה ֶ֔דּ ֶר;T

שמות בשלח יג,כא – כב:
]כא[ ֡ה' ה ֹ ֵל ִ֩ Tל ְפנֵי ֶ֨הם יוֹ ֝ ָמם ְבּע ַ֤מּוּד ָענָ ֙ן ַלנְח ָ ֹ֣תם הַדֶּ֔ ֶר Tוְלַ ֛יְלָה ְבּע ַ֥מּוּד ֵ ֖אשׁ ְלה ִ ָ֣איר ל ֶ ָ֑הם
יוֹמ֥ם וָלָ ֽיְלָה׃
ל ֶ ָ֖לכֶת ָ
]כב[ ֽPא-י ָ ֞ ִמישׁ ע ַ֤מּוּד ֶהֽ ָענָ ֙ן יוֹ ָ֔מם ְוע ַ֥מּוּד ה ֵ ָ֖אשׁ ָ ֑ליְלָה ִלפ ְֵנ֖י ה ָָעֽם׃ פ
רש"י )כא( לנחותם הדרך  -נקוד פתח ,שהוא כמו 'להנחותם'; "לראותכם בדרך אשר תלכו בה" )דב' א,לג(  -שהוא כמו 'להראותכם'; אף כאן :להנחותם על ידי שליח; ומי
הוא השליח? עמוד הענן .והקדוש ברוך הוא בכבודו מוליכו לפניהם ,ומכל מקום את עמוד הענן הכין להנחותם על ידו ,שהרי על ידי עמוד הענן הם הולכים] .עמוד הענן אינו

לאורה ,אלא להורותם הדרך) [.כב( ֽPא-י ָ ֞ ִמישׁ הקדוש ברוך הוא את ע ַ֤מּוּד ֶהֽ ָענָ ֙ן יוֹמָ֔ ם ְוע ַ֥מּוּד ה ֵ ָ֖אשׁ ָ ֑ליְלָה  -מגיד שעמוד הענן משלים לעמוד
האש ועמוד האש משלים לעמוד הענן ,שעד שלא ישקע זה עולה זה )ראה שבת כג,ב(] .לפני העם  -כלומר :לא חסר לפניהם עמוד ענן
ביום ועמוד אש בלילה[.

אור החיים – וְלַ ֛יְלָה ְבּע ַ֥מּוּד ֵ ֖אשׁ ְלה ִ ָ֣איר  ...שכל ארבעים שנה שהיו במדבר לא הלכו אלא לאורו ,אור קדוש שלא היה מתפשט חוץ
למחנה ישראל )ביום ,השמש נראה ככוכב רחוק(
בבלי שבת כג,ב

ד'–מנחם-אב–תשפ"ב 31-Jul-22
לעלוי כל נשמות ישראל ,הילולת האר"י,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק זצ"ל בן חיים אריה ויהודית זצ"ל
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל-פה ,התשס"א – התשפ"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף-פסוק )נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; תב֛ יר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
ותפקידם( – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; מהפ֤ ך פשטא֙ – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
טפחא  -קבוצה שממעטים חלק
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; תב֛ יר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א תב֛ יר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א תב֛ יר ֖
קטן –
סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא֙ – פשוט ;1 ,זקף֔ -
֒
זרקא
֘
מפרטיה מענין מסוים; מקף -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים;
ואזלא – סדר,
קדמא ֝
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞ים – יוצא מהענין; ֨
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ) :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא-קטנה֩ = תרסא֩ – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠-גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

דביתהו דרב יוסף הות מאחרא ומדלקת לה ,אמר לה רב יוסף :תניא )שמ'בא יג,כב( ֽPא-י ָ ֞ ִמישׁ ע ַ֤מּוּד ֶהֽ ָענָ ֙ן יוֹ ָ֔מם ְוע ַ֥מּוּד ה ֵ ָ֖אשׁ ָ ֑ליְלָה מלמד
שעמוד ענן משלים לעמוד האש ,ועמוד האש משלים לעמוד הענן.
רש"י ע ַ֤מּוּד ֶהֽ ָענָ ֙ן  -של יום משלים אורו לעמוד האש ,שהיה עמוד האש בא קודם שישקע עמוד הענן ,אלמא :אורח ארעא בהכי.
התורה והמצוה )המלבי"ם( על המכילתא שבלכתם למדבר איתם ובשובם משם בחזרה הלך ה' לפניהם בעמוד אש וענן ולחץ
אותם ללכת יומם ולילה בלי מרגוע שמזה חשב פרעה שהם בורחים מפחדו שע"כ ילכו גם בלילה ,וע"פ זה אחר שראה ששבו
בחזרה חשב כי נבוכים הם וא-לקים עזבם.
סיכום :לַ ְר ֹֽא ְתכֶ ם ַבּ ֶדּ ֶר;  -פשטא פשטא ,כעין בעת ובעונה אחת ,אפשר שמרמז על הימצאות עמוד הענן ועמוד האש בעת ובעונה אחת
לפחות בשעת החילוף ביניהם .לפי המלבי"ם אפשר להבין שמעת יציאת מצרים עד עמדם על ים סוף עמוד הענן ועמוד האש היו עמם בעת
ובעונה אחת .וכתוב מפורש שבעמדם על ים סוף עד אחרי מעבר ים סוף היו עמוד הענן ועמוד האש בעת ובעונה אחת .לפי אור החיים
עמוד האש האיר גם ביום.
ָבּ ֵאשׁ ׀ לַ יְ לָ ה – מונח פסק )ואינו מונח לגרמיה( רביע ,אפשר כי מרמז לאחד מארבע המלאכים הראשיים שבמרכבה.
ֵשׁ 3בוּ ַת ְח ָ ֽתּם׃
ידם ַויּ ְ
מעניני דיומא :דברים ב,כגְ :ו ָהעַ ִוּ9ים ַהיֹּ ְשׁ ִ 3בים ַבּחֲצֵ ִ !רים עַ ד-עַ זָּ ה כַּ ְפתּ ִֹרים ַהיֹּ ְצ ִאים ִמכַּ ְפ ֹ#תּר ִה ְשׁ ִמ ֻ !

רש"י )כג( ְו ָהעַ ִוּ9ים ַהיֹּ ְשׁ ִ 3בים ַבּחֲצֵ ִ !רים וגו'  -עַ ִוּ9יםמפלשתים הם ... ,והבאתי עליהם כַּ ְפתּ ִֹרים והשמידום וישבו ַת ְח ָ ֽתּם ,ועכשיו אתם
מותרים לקחתה מידם .תמוז – מנחם-אב התשע"ד – במלחמת "צוק איתן" עַ ד-עַ זָּ ה כַּ ְפתּ ִֹרים ַהיֹּ ְצ ִאים ִמכַּ ְפ ֹ#תּר – כעין טילי כיפת
ברזל השמידום ועכשיו אתם מותרים לקחתה מידם.

רוּחוֹ ְו ִאמֵּ ֙ץ ֶאתְ -לב ָ֔בוֹ ל ַ ְ֛מעַן תִּ ֥תּוֹ ְבי ָדְ ַ ֖Xכּיּ֥וֹם
תמוז – מנחם-אב התשע"ד – במלחמת "צוק איתן" ִסיחֹן – גי' כחמ"ס  ,כִּ ֽיִ -ה ְקשָׁה֩ ֨ה' אֱֶ ֝ Pהיֶ Xאת֗ -
ַה ֶזּ ֽה׃ ס כן יאבדו כל אויבך ישראל.

ד'–מנחם-אב–תשפ"ב 31-Jul-22
לעלוי כל נשמות ישראל ,הילולת האר"י,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק זצ"ל בן חיים אריה ויהודית זצ"ל
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל-פה ,התשס"א – התשפ"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף-פסוק )נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; תב֛ יר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
ותפקידם( – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; מהפ֤ ך פשטא֙ – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
טפחא  -קבוצה שממעטים חלק
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; תב֛ יר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א תב֛ יר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א תב֛ יר ֖
קטן –
סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא֙ – פשוט ;1 ,זקף֔ -
֒
זרקא
֘
מפרטיה מענין מסוים; מקף -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים;
ואזלא – סדר,
קדמא ֝
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞ים – יוצא מהענין; ֨
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ) :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא-קטנה֩ = תרסא֩ – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠-גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

1.5

דברים א,א )התשע"ה(

רת ְבּאֶ ְד ֶ ֽר ִעי׃
יוֹשׁ3ב ְבּעַ ְשׁ ָתּ ! ֹ
שׁן אֲשֶׁ רֵ -
יוֹשׁ!ב ְבּ ֶח ְשׁבּוֹן ְואֵ ת ע Kוֹג ֶמלֶ ; ַה ָבּ ָ #
ֹרי א ֲֶשׁ3ר ֵ
אמ ִ #
דברים א,ד :אַ ח ֲֵרי ַהכֹּתוֹ אֵ Kת ִסיחֹן ֶמלֶ ; ָה ֱ
אַ ח ֲֵרי ַהכֹּתוֹ  -מונח רביע ,לפחות ארבע סיבות להמתנה בתוכחה

)א( ספרי דברים פיסקא ב )אמנם ב)-א,ג( אבל לפי שבספרי פיסקא ג על )א,ד( וכן רש"י )שם( כתבו שמשה המתין עם התוכחה ,אז
הסיבות להמתנה לתוכחה שנאמרות ב)-א,ג( מתאימות לתבנית הטעמים מוהח רביע ב)-א,ד((
דבר אחר )א,ג( וַ ֽ יְ ִהי ְבּאַ ְר ָבּ ִעים שָׁ ָ #נה ,מלמד שלא הוכיחם אלא סמוך למיתה ממי למד מיעקב שלא הוכיח את בניו אלא סמוך למיתה
שנאמר )בר' ויחי מט,א( ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים) ,בר' ויחי מט,ג( ראובן בכורי ,וכי אין אנו יודעים שראובן

בכור אלא מלמד שאמר לו ראובן בני אומר לך מפני מה לא הוכחתיך כל השנים הללו )טט – א( כדי שלא תניחני ותלך ותדבק בעשו אחי,
ומפני ארבעה דברים אין מוכיחים את האדם אלא סמוך למיתה )טט – ב( כדי שלא יהא מוכיחו וחוזר ומוכיחו) ,טט – ג( ושלא יהא
חבירו רואהו ומתבייש ממנו) ,טט – ד( ושלא יהא בלבו עליו) ,טט – ה( וכדי שיפרשו ממנו בשלום שהתוכחה מביאה לידי שלום
)ב( כפי'רש"י )עה"ת( )ד( אַ ח ֲֵרי ַהכֹּתוֹ  -אמר משה אם אני מוכיחם קודם שיכנסו לקצת הארץ) ,טט – א( יאמרו מה לזה עלינו ,מה
היטיב לנו) ,טט – ב( אינו בא אלא לקנתר ולמצוא עילה שאין בו כח להכניסנו לארץ ,לפיכך המתין עד שהפיל )טט – ג( סיחון )טט – ד(
ועוג לפניהם )טט – ה( והורישם את ארצם ואחר כך הוכיחן:
יוֹשׁ!ב וגו'  -אילו לא היה סיחון קשה
יוֹשׁב ְבּחֶ ְשׁבּוֹן וְ אֵ ת ע Kוֹג – יתיב ,כפי'רש"י )עה"ת( ִסיחֹן וגו' א ֲֶשׁ3ר ֵ
ֲשׁר ֵ !
אֵ Kת – יתיב ִסיחֹן ֶמלֶ ; הָ אֱמֹ ִ #רי א ֶ 3
והיה שרוי בחשבון ,היה קשה ,שהמדינה קשה ,ואילו היתה עיר אחרת וסיחון שרוי בתוכה היתה קשה ,שהמלך קשה ,על אחת כמה
וכמה שהמלך קשה והמדינה קשה:
רת  -המלך קשה והמדינה קשה:
יוֹשׁ3ב ְבּעַ ְשׁ ָתּ ! ֹ
אֲשֶׁ רֵ -
אֵ Kת ִסיחֹן – יתיב בתפקיד דווקא כך) ,ספרי פי' ג( על אחת כמה וכמה שהמלך )סיחון( קשה ,והמדינה קשה
וְ אֵ ת ע Kוֹג – יתיב בתפקיד דווקא כך) ,ספרי פי' ג( על אחת כמה וכמה שהמלך )עוג( קשה ,והמדינה קשה
!בת ָבּ ָה3ר ַהזֶּ ֽה:
מר ַרב־לָ ֶכ3ם ֶשׁ ֶ
ֱPה9ינוּ ִדּ ֶבּ3ר אֵ ֵל!ינוּ ְבּח ֵֹרב לֵ א ֹ
דברים א,ו :ה ' /א ֵ

ֱPה9ינוּ ִדּ ֶבּ3ר אֵ ֵל!ינוּ ְבּח ֵֹרב לֵ א ֹמר אמר להם לא מעצמי אני אומ' לכם אלא מפי הגבורה אני אומר לכם:
מדרש תנאים )ו( .ה ' /א ֵ
ֱPה9ינוּ ִדּ ֶבּ3ר אֵ ֵל!ינוּ – דרגא תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים קשורים לנושא שעל כל אחד חלה אותה הלכה או תת ענין ,או
ה ' /א ֵ
בתפקיד של מצטרפין לענין אחד .כאן כל מה שמשה אומר אינו מעצמו אלא מפי הגבורה ,משה מצטרף לגבורה ,משה פה להשמיע דבר
הגבורה לבני ישראל
כל אחד מישראל הצטוה בחורב בכל אחת ממצוות התורה כפי' רמב"ן  ...וכן זכרו תורת משה עבדי אשר צויתי אותו בחורב על כל
ישראל חקים ומשפטים )מלאכי ג כב( ירמוז לכל אשר נצטווה בהר ובאהל מועד אשר שם בחורב:
חזקוני ִדּ ֶבּ3ר אֵ ֵל!ינוּ ְבּח ֵֹרב פתח להו הכא )טט – כנראה אל תקרי ְבּח ֵֹרב אלא בּ ֶח ֶרב )ראה בעל הטורים להלן( ,חילוף בין תנועת חולם חסר ובין
תנועת סגול המצוי בחריזה למשל של ר' שלמה אבן גבירול כגון הפיוט "לו היתה נפשי" "לתפארת הלשון העברית"( כדי לקרובי דעתייהו )קירוב
דעות( במילי דבדיחותא )ע"י רוח של שמחה(.
ֱPה9ינוּ דרגא תביר שהשם נחת
רש"י בבלי שבת ל,ב קחו לי מנגן  -מצוה היא להשרות עליו שכינה) .טט – כאן שכינה מרומזת ב -ה ' /א ֵ

דרגא – יורד אלינו ומתגלה בשכינה( לדבר הלכה  -צריך לפתוח במילי דבדיחותא ברישא )טט – המרומז בתבנית הטעמים מרכא טפחא
של ִדּ ֶבּ3ר אֵ ֵל!ינוּ – בתפקיד יתור לרבות דבר משמח מהלימודי תורה ,וגם לרבות דבר מתמיה בלימוד כדי לחדד את התלמידים ,קודם או
בתוך הלימוד שניגשים ללמוד הלכות ומשפטים כפי' רמב"ן לעיל.
ֱPה9ינוּ ִדּ ֶבּ3ר אֵ ֵל!ינוּ – תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים קשורים לנושא שעל חלק מהם לא חלה ההלכה או תת ענין ,אפשר כי כאן
א ֵ
שלא להשמיע דברי בדיחותא מדברי עלמא.
מר .כתיב חסר "בחרב" .שאם לא תקיימו את התורה והבאתי עליכם חרב )ספרי עקב
מר בעל הטורים )ו( ְבּח ֵֹרב לֵ א ֹ
ְבּח ֵֹרב לֵ א ֹ
מר – אתנח כמגביל ישיבתם ומצוום לנוע לעבר ארץ ישראל
יא,יב(ְ :בּח ֵֹרב – מונח מרבה עונש אם לא יקיימו את לֵ א ֹ

רש"י )ו( ַרב־לָ ֶכ3ם ֶשׁ ֶ!בת – כפשוטו )פי' אשל אברהם – פי' שפת"ח זמן רב ,וב-תורת מנחם כתב הרבה יותר מדי הנכם מתעכבים ...
למרות התועלת שבישיבה זו וגו'(  .ויש מדרש אגדה הרבה לכם גדולה ושכר על ישיבתכם בהר הזה ,עשיתם משכן מנורה וכלים,
קבלתם תורה ,מניתם לכם סנהדרין ,שרי אלפים ושרי מאות :וב-תרגום יונתן )ע"פ כתר יונתן ,תרגום לתרגום( כתב והעמדתם שרים
עליכם ומבקשים רע לכם להתעכב בהר הזה )אפשר כי כוונתו למרגלים שרצו להשאר במדבר ללמוד תורה בלי עמל של א"י(.
ַרב־לָ ֶכ3ם – מקף כרב-מצב )א( ישיבה של תועלת )ב( ישיבה יותר מדי יש בה נזק מדרש תנאים רעה גדולה לכם ישיבתכם בהר הזה.
!בת – מרכא טפחא כיתור לרבות בישיבה של תועלת הרבה לכם גדולה ושכר וגו' ,אבל בישיבה יותר מדי יש בה נזק מפני
ַרב־לָ ֶכ3ם ֶשׁ ֶ
העיכוב בכניסה לארץ בנין בית המקדש ומנוי מלך כמרומז ב)-א,ז( ְו ַה ְלּ ָבנ#וֹן
טט – ַרב גי'  202היינו זכיתם לתקן ביציאת מצרים והישיבה בחורב ַרב ) (202נצוצות קדושה מן הרפ"ח נצוצות שנפלו בשבירת
הכלים אל הבריאה ועדיין לָ ֶכ3ם לתועלתכם מחכים עוד פ"ו ) (86נצוצות קדושה לתיקון בארץ כנען ובמיוחד בשכם .מאור ושמש )בר'
שׁ ָל ֙ ֵחה ֙וּ ֵמ ֵ ֣עמֶק ֶחב ְ֔רוֹן ַויּ ָ֖ב ֹא שְׁכֶ ֽמָה :שְׁכֶ ֽמָה נוטריקון ש'ברי כ'לים מ'עולם ה'תוהו.
וישב לז,יד( ַ ...ויּ ִ ְ
אמ ִֹר Sי ְואֶ ל-כָּ לְ -שׁכֵ נָיו T
באוּ ַה3ר ָה ֱ
וּסעוּ לָ כֶ ם וּ ֹ
דברים א,זְ :פּנוּ׀ ְ
דל נְ ַהרְ -פּ ָ ֽרת׃
ָהר ַה ָגּ ! ֹ
ה ְכּ ַנעֲנִ י ְו ַה ְלּ ָבנ#וֹן עַ דַ -הנּ ָ 3
ֶא ֶרץ ַ ֽ
וּבחוֹף ַהיָּ ם
וּבנֶּ !גֶב ְ
וּב ְשּׁפֵ ָל3ה ַ
ָבּע ֲָר ָב3ה בָ ָה9ר ַ
ה ְלּ ָבנ#וֹן  -מהפך פשטא זקף-קטן  -ללמדך שלא הייתה ארצו של כנען אלא שהלך וכבשה מבני שם כנאמר ב) -בר' לך-לך
ה ְכּ ַנעֲנִ י ְו ַ
ֶא ֶרץ ַ ֽ
ה ְכּ ַנעֲנִ י – זה גבול הכנעני ,מהפך פשטא הוציא הכתוב מפשוטו של ארץ ועשאו גבול.
ה ְכּ ַנע ֲִנ!י ָא3ז ָבּ ָ ֽא ֶרץ׃ ופי' אשל אברהםֶ :א ֶרץ ַ ֽ
יב,ו( ְו ַ ֽ
ְו ַה ְלּ ָבנ#וֹן – זקף-קטן ,בתפקיד של שני דברים כפי' אשל אברהם  ...אמר להם )משה( כשאתם נכנסים לארץ ,צריכים אתם להעמיד לכם
מלך ולבנות את בית הבחירה ,שאין ְלּ ָבנ#וֹן אלא מלך ,ואין ְלּ ָבנ#וֹן אלא בית המקדש.
ְואֶ ל-כָּ לְ -שׁכֵ נָיו  – Tמקף מקף ,כל מקף כרב-מצב .אשל אברהם :בשפתי חכמים כתב שבכונה שיכבשו את ארצם )של מואב ועמון והר
שעיר( שאף שאסר עליהם להלחם בהם כל זה אחרי שחטאו )בעגל(  ,אבל אלו לא היו חוטאים היו יכולים לכבוש גם את אדום ועמין
ד'–מנחם-אב–תשפ"ב 31-Jul-22
לעלוי כל נשמות ישראל ,הילולת האר"י,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק זצ"ל בן חיים אריה ויהודית זצ"ל
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל-פה ,התשס"א – התשפ"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף-פסוק )נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; תב֛ יר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
ותפקידם( – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; מהפ֤ ך פשטא֙ – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
טפחא  -קבוצה שממעטים חלק
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; תב֛ יר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א תב֛ יר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א תב֛ יר ֖
קטן –
סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא֙ – פשוט ;1 ,זקף֔ -
֒
זרקא
֘
מפרטיה מענין מסוים; מקף -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים;
ואזלא – סדר,
קדמא ֝
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞ים – יוצא מהענין; ֨
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ) :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא-קטנה֩ = תרסא֩ – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠-גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

ומואב והיו יושבים בארצם .....ועוד נראה לומר שאין כונת הכתוב שיכבשו את ארץ אדום ועמון ומואב ,אלא רק יעברו ,שאילו לא
היו חוטאים היו אדום עמון ומואב מעבירים אותם דרך ארצם ללא צורך במלחמה.
מקף כרב-מצב) :א( לפני חטא העגל ישיבה באדום עמון ומואב ללא מלחמה ,או מעבר ללא מלחמה )ב( אחרי חטא העגל כבוש במלחמה או
מעבר במלחמה.
ֹאמרוּ אֵ לַ י ָחטָ אנוּ Sה 'T
ֽתּעֲנוּ׀ וַתּ ְ
דברים א,מא :וַ ַ
ֱPהינוּ
כל אֲשֶׁ רִ -צוָּ !נוּ ה' א ֵ
אֲנַ ְחנוּ נַ ֽעֲלֶ ה ְונִ ְל ַ #ח ְמנוּ ְכּ ֹ 3
ָחטָ אנוּ Sה -'Tזרקא סגול ,בתפקיד גריעה .בדבריהם המעיטו באמונה שהשם שהוא התקיף ובעל היכולת ובעל כל הכוחות כולם.
ה ָרה׃
ֲPת ָה ָ ֽ
ַתּ ִ !הינוּ לַ ע 3
ֽתּ ְחגְּ רוּ ִא Kישׁ אֶ תְ -כּ ֵלי ִמ ְל ַח ְמ #תּוֹ ו ָ
וַ ַ

ע"י שהוציאו דיבת הארץ רעה ,וזה דיבור בפה שלהלכה זהו לאו שאין בו מעשה ואין לוקים עליו נראתה לבוכים דבר חטא מועט כלפי ה'
ביחס ללאוים שיש בם עונשי גוף  -חטאות שעל זדונם מיתה או מלקות וכרת ומיתה בידי שמים או ממונות וקנסות.
וכל כך ,מפני שלא השכילו את גודל קדושת הארץ שהאבות מסרו נפשם עליה והכתוב שב ומזכיר את שבועת ה' לאבות על הארץ וכמו
שהרחבנו ב)-דב' א,ח( בשקילות האבות לה' במובן של ''שתדבק במקום שהוא מקור הברכות תהיה גם אתה מקור לכל הברכות ''.
יכם׃
ל ֹא ֶהא ֱִז!ין אֲלֵ ֶ ֽ
ק ְל ֶ #כם ְו 3
ְו ֽל ֹא-שָׁ ַמע ה' ְבּ ֹ

ַתּ ֻשׁ3בוּ ו ִַתּ ְבכּ! וּ ִל ְפנֵ י ה'
דברם א,מה :ו ָ
ְו ֽל ֹא-שָׁ ַמע – מקף כרב-מצב )א( שמע )ב( לדעתם לא שמע
ה' – פשטא ,פשוט שהשם הוא רחמים בלתי בעל גבול ,וכאן שמו גם שם של רחמים,
ְו ֽל ֹא-שָׁ ַמע ה' ְבּ ֹק ְל ֶ #כם  -מהפך פשטא זקף-קטן ,שתי דרשות שלפחות אחת מהן יוצאה מפשט הכתוב ,כפ'רש''י  -כביכול עשיתם מדת
רחמיו כאלו אכזרי ,והוסיף עליו שפת''ח  -דאל''כ הלא שם זה הוא של רחמים ולמה מזכירו על הפורענות
טט  -המהפך פשטא מצביע על ההפך מאמירתם לא ה' לא שמע אלא שמע ועשה מה שטוב להם מבלי שהבינו זאת.

ְבּ ֹק ְל ֶ #כם  -מונח זקף-קטן במלה אחת ,כעין מדה ריבה וריבה את הכל ,נאמר באחד וחל על כולם – כביכול כולם בכו )כנראה מכוון לומר
שרובם בכו(
)א( ת''י  -צלותכון )ב( ֹק ְל ֶ #כם גרם כביכול להפוך כלשון רש''י
קרא אפשרי ְ -ו ֽל ֹא-שָׁ ַמע ה'  -כפ'רש''י  -כביכול עשיתם מדת רחמיו כאלו אכזרי,
ְו ֽל ֹא-שָׁ ַמע ה' ְבּ ֹק ְל ֶ #כם – לשון נחמה שה' התעלם מהתלונה לטובתכם
דב' כי תבא כ''ח א' ''התורה והמצווה'' )א( והיה אם שמע תשמע
ולפניו ''ואשבר מוטות עלכם''  -פי' שנשבעתי בים סוף ואולך אתכם קוממיות  ...ככה אעלה אתכם ממדרגה למדרגה כנ''ל
)דב' ב,א( ַו ֵנּ\פֶ ן – אזלא-גרש ...אילו לא חטאו  ...לא קלקלו  ...לא הפכו
יתם׃
וּשׁ ִת ֶ ֽ
ְוגַםַ ' -מיִ ם ִתּ ְכ /רוּ ֵמ ִא ָתּ9ם ַבּ ֶכּ ֶ!סף ְ
אכֶ ל ִתּ ְשׁ ְבּ /רוּ ֵמ ִא ָתּ9ם ַבּ ֶכּ ֶ!סף ַואֲכַ ְל ֶתּם
דברים ב,וֹ :
בכל מחצית פסוק יש דרגא תביר טפחאֹ .אכֶ ל ִתּ ְשׁ ְבּ /רוּ ֵמ ִא ָתּ9ם ַבּ ֶכּ ֶ!סף ַואֲכַ ְל ֶתּם – מונח
ְוגַםַ ' -מיִ ם )אזלא-גרש( מֵ ִא ָתּ9ם – תביר ,תבנית טעמים כעין יצא להקל ולהחמיר
יתם
וּשׁ ִת ֶ ֽ
להחמיר ,כי אפילו מים שהכרחיום לקיום ִתּ ְכ /רוּ ֵמ ִא ָתּ9ם ַבּ ֶכּ ֶ!סף ְ

ואף-על-פי שבאר מרים הלכה עמהם שלא היה הכרח שיכרו מהם מים  .דומה לבנות צלופחד שלא היה הכרח )הגבלה( למי ינשאו  .אפשר
שהאזלא גרש משמעותה  -אף-על-פי שלא היה הכרח  .אזלא-גרש תפקידה כמו גרשיים )רק הדגשה מלה כמילעיל( ומשמעותה תהיה שני
כתובים לפחות הבאים כאחד ויש כאן קישור לכתוב האחר וחידוש שלא נאמר באחד מהם  ,בינתיים איני יודע כאן לכן השם גל עיני
ואביטה

ראב''ע  -א' אם ירצו למכור
ב' וי''א בתמיה והטעם כי אין לכם צורך למאכל ומשתה אלה השנים שעברו והעד על כן כי ה' א-לקיך ברכך )פס'
רמב''ן  -אם תתאוו ...תקחו מהם רק בכסף מלא לרצונם

ז(

ִתּ ְכ /רוּ ֵמ ִא ָתּ9ם ַבּ ֶכּ ֶ!סף – דרגא תביר טפחא ,כעין קבצת פרטים הקשורים לנושא ושעל כל אחד חל אותו ענין או אותה הלכה .לא משנה מי
המוכר והכמות שמוכר תמיד תנהג כפ'רש''י בפס' ז' תשלמו בכסף של עשירים ,מטבעות גדולות ,נאות ,עוברות לסוחר כמו א''א.
המיעוט באכילה ובשתיה ,נובע מכך שרק מה שירצו יתנו לכם ותשלמו מחיר כפי דרישתם כי מצד אחד  -כראב''ע -אינכם צריכים לקנות
מהם כי ה' ברכך ודואג לך כל השנים ומצד אחר אם מתאווים וקונים אז -כרש''י בפס' ז'  -אל תכפו טובתו )של הקב''ה( להראות

כאלו אתם עניים אלא הראו עצמכם עשירים.
תּ ַחת כָּ לַ -השָּׁ ָמיִ ם
העַ ִ#מּים ַ !
דברים ב,כהַ :היּוֹם ַה ֶזּה אָ ֵחל ֵתּת פַּ ְח ְדְּ Wויִ ְר ָא ְת  W#עַ לְ -פּנֵי ָ ֽ
ְֲ Wו ָרגְ ז3וּ וְ ָחל! וּ ִמפָּ נֶ ֽיW׃
א ֲֶשׁר יִ ְשׁ ְמעוּן ִשׁ ְמע #
אָ ֵחל ֵתּת פַּ ְח ְדְּ Wויִ ְר ָא ְת  W#עַ לְ -פּנֵי ָ ֽהעַ ִ#מּים – פעמיים זקף בין שני קיסרים ,כעין דבר החוזר וקורה ,כנדרש )ע"ז כה,א( תנא :כשם

שעמדה לו חמה ליהושע ,כך עמדה לו חמה למשה ולנקדימון בן גוריון.

ְויִ ְר ָא ְת  – W#מונח זקף-קטן במילה אחת ,כעין ריבה וריבה את הכל ,כל אופני יראה של העמים מפני מנהיגי ישראל.
שׁ ֶמשׁ ְבּגִבְע֣ וֹן ֔דּוֹם ְוי ֵ ָ֖ר ַח בּ ֵ ְ֥עמֶק ַאיָּלֽוֹן׃
ֵינ֣י יִשׂ ְָר ֵ֗אל ֚ ֶ
שׁ ֙ ַע ל ַ֔ה' בְּי֗ וֹם ֵ ֤תּת ה֙' ֶאת֣ ָ -האֱמ ִֹ֔רי ִלפ ְֵנ֖י ְבּ ֵנ֣י יִשׂ ְָר ֵ ֑אל וַיֹּ֣אמֶר׀ ְלע ֵ
יהושע י,יב֣ ָ :אז י ְדַ ֵ ֤בּר י ְהוֹ ֻ
ָאז יְ ַד ֵבּר יְ הוֹשֻׁ עַ לַ #ה' ְבּיוֹם ֵתּת ה' אֶ תָ -ה ֱאמ ִ ֹ#רי – זקף רביע זקף ,כעין פעמיים זקף בין שני קיסרים ,כעין דבר החוזר וקורה,
כמו כן התבנית זקף רביע זקף ,היא כמו שלושה זקף בין שני קיסרים המרמזת על ענין עוצמתי מאד ,כאן כתחילת הגמרא )ע"ז כה,א(
על מספר השעות שהשמש לא נעה ,דעות שונות  24שעות 36 ,שעות 48 ,שעות .וכן כנאמר )יהושע י,יד( ו ְ֨Pא ָה ֝י ָה ַכּיּ֤וֹם הַהוּ ֙א ְלפ ָָנ֣יו
וְאַח ֲָ֔ריו ִלשׁ ְ֥מ ֹ ַע ֖ה' בּ ְ֣קוֹל ִ ֑אישׁ ִכּ֣י ֔ה' נִל ָ ְ֖חם ְליִשׂ ְָר ֵאֽל׃

ד'–מנחם-אב–תשפ"ב 31-Jul-22
לעלוי כל נשמות ישראל ,הילולת האר"י,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק זצ"ל בן חיים אריה ויהודית זצ"ל
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל-פה ,התשס"א – התשפ"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף-פסוק )נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; תב֛ יר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
ותפקידם( – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; מהפ֤ ך פשטא֙ – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
טפחא  -קבוצה שממעטים חלק
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; תב֛ יר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א תב֛ יר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א תב֛ יר ֖
קטן –
סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא֙ – פשוט ;1 ,זקף֔ -
֒
זרקא
֘
מפרטיה מענין מסוים; מקף -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים;
ואזלא – סדר,
קדמא ֝
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞ים – יוצא מהענין; ֨
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ) :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא-קטנה֩ = תרסא֩ – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠-גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

 .39דברים ב,ח:
וּמעֶ ְציֹן גָּ ֶבר
יל!ת ֵ
ע ֹAבר מֵ ֵא/ת אַ ֵחינוּ ְבנֵי-עֵ שָׂ ו ַה ֹֽיּ ְשׁ ִבים ְבּשֵׂ ִ#עיר ִמ ֶדּ ֶר; ָהע ֲָר ָ#בה ֵמאֵ ַ
וַ ֽ ַנּ ֲ
מוֹאב׃
ָֽ
דּ ֶר; ִמ ְד ַבּ3ר
ע ֹ#בר ֶ !
פסקא באמצע פסוק ס ַונֵּפֶ ן וַ ֽ ַנּ ֲ

דברים רבה )ליברמן( פרשת דברים

וַ ֽ ַנּ ֲע ֹAבר מֵ ֵא/ת אַ ֵחינוּ ְבנֵי-עֵ שָׂ ו )דברים ב' ח'( ,א"ר יוסי בן חנינא מי גרם שלא יפלו בני עשו בידנוִ ,מ ֶדּ ֶר; הערבות וגו' ,שלא הלכנו
וּמעֶ ְציֹן גָּ ֶבר .דעצינן לגיברא דעלמא ,דאמרי' כל
יל!ת .שלא קיימנו אילותיה ושבועתיה של תורהֵ .
בדרכים הערבות של הקב"הֵ .מאֵ ַ
אשר דבר ה' נעשה ונשמע )שמות כ"ד ז'( ,ולא עבדי'ַ .ונֵּפֶ ן וַ ֽ ַנּ ֲע ֹ#בר .נשתעבדנו למלכיות.
וַ ֽ ַנּ ֲע ֹAבר ְ ...בנֵי-עֵ שָׂ ו – גרשיים רביע ,כעין יצא מענינו ללמד על עצמו או על הכלל כולו יצא .ע"י ֵמ ֵא/ת אַ ֵחינוּ ְבנֵי-עֵ שָׂ ו – דרגא מונח
רביע ,המרמז ליצר הרע הגורם לבני ישראל שלא ללכת בדרך הערבה של הקב"ה וכך נופלים בשעבוד גלויות ובמיוחד בשעבוד עשו הוא
אדום .אבל כאשר ישראל עושים פסקא באמצע ומתקנים היצר אין בני עשו משתעבדין בנו עוד ומגיע מלך המשיח והגאולה:.

יל!ת ,כשנקיים
רבנין אמרי אימתאי אין בני עשו משתעבדין בכן )בישראל(ִ ,מ ֶדּ ֶר; ָהע ֲָר ָ#בה ,כשנלך בדרכים הערבות של הקב"הֵ .מאֵ ַ
אילותיה ושבועתיה של תורה ,כך )נעצו( ]נעצור[ יצרא בישא קודם יצרא טבא ,ואם עשינו כן ,ונפן ונעבור דרך מדבר מואב ,מיד בנה
של מואבית בא מלך ,זה מלך המשיח ,אמ' הקב"ה צמחא טבא מיניה ,ואתון מתגרין וליה מהני ידך.
ר' צדוק הכהן מלובלין  -פרי צדיק דברים פרשת דברים

וזה ענין שנזכר כאן בפרשה אתם עוברים בגבול אחיכם בני עשו וגו' ,וכן אחר כך וַ ֽ ַנּ ֲע ֹAבר ֵמ ֵא/ת אַ ֵחינוּ ְבנֵי-עֵ שָׂ ו וגו' ,ולמה נזכר כאן
האחוה בשלמא שם בשליחות אליו נאמר כה אמר אחיך ישראל על פי מה שאמרו במדרש )במדבר רבה י"ט ,ט"ו( משל לשני אחין
שיצא עליהן שטר חוב וכו' אבל כאן למה הוזכר האחוה .אך הענין הוא על פי מה שכתב האר"י הקדוש בענין מה שאמרו )חגיגה ט"ו
א( נוטל חלקו וחלק חבירו בגן עדן ונוטל חלקו וחלק חבירו בגיהנום שכל אחד מישראל יש לו נפש אחד כנגדו באומות העולם ומזה
בא השאור שבעיסה בלב ישראל שיש בו גם כן מהרע .וכן יש לעומתו בהרשע שהוא מאומות העולם קצת מה מהטוב גם כן וכמו
שנאמר )נחמיה ט' ,ו'( ואתה מחיה את כולם וצריך זאת להוציא ממנו .ועשו ויעקב הם היו הראשונים זה לעומת זה וזה וגו'

וַ ֽ ַנּ ֲע ֹAבר מֵ ֵא/ת אַ ֵחינוּ ְבנֵי-עֵ שָׂ ו – גרשיים דרגא מונח רביע ,דרגא מונח רביע בתפקיד תיקון לחטא אדם הראשון ,גרשיים מרמז להעברה
של יצר הרע מהמקביל לישראל באומות אל הישראלי ,והעברה של היצר הטוב מהישראלי למקבילו באומות העולם .כאשר תגבר השפעת
היצר הטוב מישראל אל האומות ,ימחק היצר הרע ויהיה תקון לעולם.
ראה דרגא מונח רביע  ,ראה גרשיים מונח רביע
 .40דברים ב,יב) :שני מופעים של דרגא מונח רביע (

ֵשׁ !בוּ ַתּ ְח ָתּם
ֵיהם ַויּ ְ
ַשׁ ִמידוּם ִמ ְפּנ ֶ #
ירשׁוּם ַויּ ְ
וּבנֵ /י עֵ ָשׂו ִ ֽי ָ
ָשׁבוּ ַהח ִֹריםְ Sלפָ נִ ים ְ T
וּבשֵׂ ִAעיר י ְ
ְ
הם׃
ָתן !ה' לָ ֶ ֽ
כַּ א ֲֶשׁ/ר עָ ָשׂה יִ ְשׂ ָראֵ ל ְלאֶ ֶרץ יְ ֻרשָּׁ #תוֹ אֲשֶׁ ר-נ ַ 3
ירשׁוּם – דרגא מונח רביע
וּבנֵ /י עֵ ָשׂו ִ ֽי ָ
ְ

בבלי שבת פה,א

אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יוחנן) :מאי( דכתיב )בראשית לו( אלה בני שעיר החרי ישבי הארץ; אטו כולי עלמא יושבי רקיע
נינהו? אלא שהיו בקיאין בישובה של ארץ שהיו אומרים :מלא קנה זה  -לזית ,מלא קנה זה  -לגפנים ,מלא קנה זה  -לתאנים ,וחורי -
שמריחים את הארץ ,וחוי  -אמר רב פפא :שהיו טועמין את הארץ כחויא .רב אחא בר יעקב אמר :חורי  -שנעשו בני חורין מנכסיהן.
ילקוט שמעוני תורה פרשת וישלח רמז קלט

מאי גבול ראשונים אמר ר' שמואל בר נחמן אמר ר' יונתן דכתיב אלה בני שעיר החורי יושבי הארץ אטו כולי עלמא יושבי רקיע נינהו
אלא שהיו בקיאין בישובה של ארץ שהיו אומרים מלא קנה זה לזיתים ,חורי שמריחין את הארץ כחויא ,למה נקרא שמם חוי שטועמין
את הארץ לאיזה דבר ראויה כנחש שמאכלו עפר ,חורי ,רב אחא בר יעקב אמר שנעשו בני חורין מנכסיהן כדכתיב ובני עשו יירשום
ולא הצריכו לעבוד את אדמתן:
ספר הישר לר"ת )חלק החידושים( סימן רסו

)שבת פ"ה א' )סי' רי"א ,כ"ב ד'((
חיוי שטועמין את הארץ )כחיואי( ]כחיויא[ .לאו היינו חיוי דשבעת עממים אלא חורי דהכא הוה קרי ליה חיוי דכת' עשו לקח את נשיו
מבנות כנען היא אהליבמה בת ענה בת צבעון החוי והכי מוכחי קראי שעל ידי תמנע פילגש אליפז ואהליבמה אשת עשו הורישו את
החוי.

ירשׁוּם – דרגא מונח רביע
וּבנֵ /י עֵ ָשׂו ִ ֽי ָ
סיכוםְ :
ע"פ בבלי שבת פה,א ,ילקוט שמעוני וישלח קלט ,ספר הישר לר"ת רסו ,משמע כי החורי שמם גם החוי )ולא החוי של שבעת עממי כנען(
ושמם מעיד על שטועמין את הארץ לאיזה דבר ראויה כנחש שמאכלו עפר,
וע"פ ספר הישר עשו לקח את נשיו מבנות כנען היא אהליבמה בת ענה בת צבעון החוי והכי מוכחי קראי שעל ידי תמנע פילגש אליפז
ואהליבמה אשת עשו הורישו את החוי .ושתי נשים אלו באות מהחורי – החוי )רמז לנחש( והורתם מעריות שאל זה מרמז בין היתר פיתוי
הנחש את חוה לאכול מעץ הדעת )בראשית ג( הנחש השיאני ,שהטיל בה רוח זוהמה )ילקוט חדש אדם והדורות עד נח( יש המפרש עשה בי
מעשה אישות .ואפשר להסביר זאת שהטיל בחוה שבע מידות רעות ובהן התאוה שהתגלתה במעשי החורי  -החוי.
ע"פ פרי צדיק דברים ב,ח יש בהרשע שהוא מאומות העולם קצת מה מהטוב המושפע ממקבילו בישראל ובפסוק דב' ב,יב דבר זה
מתבטא בתפקיד תבנית טעמי כַּ א ֲֶשׁ/ר עָ ָשׂה יִ ְשׂ ָראֵ ל – דרגא מונח רביע ,תיקון היצר הרע באומות וכאן השפעה לבני עשו שנאמר עליהם
ירשׁוּם – דרגא מונח רביע ,היינו עקרו אומה בעלת יכולות מיוחדות לישוב העולם ,כמו שהנחש היה אמור להיות שמש גדול
וּבנֵ /י עֵ ָשׂו ִ ֽי ָ
ְ
לאדם ,אבל מקולקלת במעשיה כמו הנחש .מעשי בני עשו בעקירת החורי – החוי מחליש את השפעת הנחש בעולם ומסייע לתיקון העולם
שיבוא כאשר ישראל יתקנו עצמם.
ראה דרגא מונח רביע
= -=-ע"כ לשמור דברים ב,ח :דברים ב,יב :דרגא מונח רביע ביחד

ד'–מנחם-אב–תשפ"ב 31-Jul-22
לעלוי כל נשמות ישראל ,הילולת האר"י,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק זצ"ל בן חיים אריה ויהודית זצ"ל
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל-פה ,התשס"א – התשפ"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף-פסוק )נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; תב֛ יר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
ותפקידם( – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; מהפ֤ ך פשטא֙ – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
טפחא  -קבוצה שממעטים חלק
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; תב֛ יר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א תב֛ יר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א תב֛ יר ֖
קטן –
סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא֙ – פשוט ;1 ,זקף֔ -
֒
זרקא
֘
מפרטיה מענין מסוים; מקף -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים;
ואזלא – סדר,
קדמא ֝
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞ים – יוצא מהענין; ֨
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ) :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא-קטנה֩ = תרסא֩ – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠-גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

1.6

דברים א,א )התשע"ו(

ֵיכ!ם אֶ תָ -ה ָא ֶרץ
ָת ִתּי ִל ְפנ ֶ
דברים א,חְ :ר ֵא9ה נ ַ 3
יהם׃
וּלז ְַר ָע!ם אַ ח ֲֵר ֶ ֽ
עקֹב לָ ֵתת לָ ֶ #הם ְ
יכם ְלאַ ְב ָר ָהם ְליִ ְצ ָחק ֽוּ ְל ַי ֲ
ב ֵת ' ֶ
א ֹ
וּרשׁוּ אֶ תָ -ה ָ#א ֶרץ א ֲֶשׁר נִ ְשׁ ַבּע Jה' לַ ֲ
בּKאוּ ְ
ֹ
אג ְַדּ ָל!ה ְשׁ ֶמ Wו ְֶהיֵ !ה ְבּ ָר ָ ֽכה:
)בר' לך יב,ב( וְ ֶ ֽאעֶ ְשְׂ WלגBי גּ ָ#דBל ַוא ֲָב ֶר ְכ ַ W#ו ֲ

האבות הם המרכבה לה' בארץ כמו שנאמר ב)-בר' לך-לך יב,ב( ו ְֶהיֵ !ה ְבּ ָר ָ ֽכה – ]כלי יקר[ ד''ה )בר' לך יב,ב( וְ ֶ ֽאעֶ ְשְׂ WלגBי גּ ָ#דBל  ...אתה
תהיה מקור הברכות  ...וע''י דרישת הארץ הקדושה הקב''ה דורש את כל הארצות נמצא שע''י שתדבק במקום שהוא מקור
הברכות תהיה גם אתה מקור לכל הברכות וע''י שתדבק בשכינה יהיה פיך כפי הש''י ובידך לברך לכל מי שתרצה.
]במדרש[ )בר' לך יב,ב( וְ ֶ ֽאעֶ ְשְׂ WלגBי גּ ָ#דBל זהו שאומרים אלהי אברהם וגו'
)בר' לך יב,ב( ַוא ֲָב ֶר ְכ  W#בממון זה שאומרים אלהי יצחק כי הוא נתברך בממון יותר מכולם שנאמר )בר' תולדות כו,יב( וַיִּ זְ ַרע יִ ְצ ָחק
ָבּ ָא ֶרץ הַ ִ#הוא וַיִּ ְמ ָצ9א ַבּשָּׁ נָ 3ה הַ ִ !הוא ֵמ ָאה ְשׁעָ ִרים וַ ֽ יְ ָב ֲר ֵכ!הוּ ֽה':

טט – אפשר שלכן ב)-דב' א,ח( ְליִ ְצ ָחק במהפך  -שלא על דרך הרגילות בממון.
ֱPהי יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל (:קראו לו ליעקב אל
א־לֵ Bא!ל )א ֵ 3
אג ְַדּ ָל!ה ְשׁ ֶמ - Wזו שאומרים אלהי יעקב כארז''ל )בר' וישלח לג,כ( וַיִּ ְק ָר #
)בר' לך יב,ב( ַו ֲ
וכפשוטו נקרא בשם ישראל...אבל אברהם לא היה כי אם אב המון גוים.
יכם  -קדמא ואזלא במלה אחת ,תבנית שקילות ,התורה מעידה על האבות שהש''י רוממם על כל הנבראים ,הפקיד
ב ֵת ' ֶ
א ֹ
Jה' – תלשא לַ ֲ
בידם כח הברכות שהיו קודם לכן נחלתו הבלעדית
ֹא־אוּכ3ל ְל ַב ִ !דּי ְשׂ ֵא3ת אֶ ְת ֶ ֽכם:
ַ
מר ל
דברים א,טָ :וא ַֹמר אֲלֵ ֶ #כם ָבּ ֵע3ת הַ ִ !הוא לֵ א ֹ
ט
רש"י )דב' א,ט( ָוא ַֹמר אֲלֵ ֶ #כם ָבּ ֵע3ת ַה ִ !הוא לֵ א ֹמר  -מהו לֵ א ֹמר אמר להם משה ,לא מעצמי אני אומר לכם אלא מפי הקדוש ברוך
ֹא־אוּכ3ל ְל ַב ִ !דּי ְשׂ ֵ 3את אֶ ְת ֶ ֽכם  -אפשר שלא היה משהכ יכול לדון את ישראלל אדם שהוציאם ממצרים וקרע להם את הים
ַ
הוא :ל
יכ!ם ִה ְר ָבּה אֶ ְת ֶכם ,הגדילמ והרים אתכם
ֱPה ֶ
והוריד את המן והגיז את השליו לא היה יכול לדונם ,אלא כך אמר להם) ,דב' א,י( 3ה' א ֵ
י

על דייניכם נטל את העונש מכם ונתנו על הדייניןנ .וכן אמר שלמה )מלכים א' ג ,ט( כי מי יוכל לשפוט את עמך הכבד הזה ,אפשר מי
שכתוב בו )שם ה ,יא( ויחכם מכל האדםס אומר מי יוכל לשפוט ,אלא כך אמר שלמה אין דייני אומה זו כדייני שאר האומות ,שאם דן
והורג ומכה וחונק ומטה את דינו וגוזל אין בכך כלום ,אני אם חייבתי ממון שלא כדין נפשות אני נתבע ,שנאמר )משלי כב ,כג( וקבע
את קובעיהם נפש:
]שפת"ח ט[ ר"ל כיון דכל לאמר לדרשה הוא או פירוש לאמר לאחרים או פירוש צא ואמרו להם דברי והשיבני או פירוש השיבני על
מר:
דברי ואחד מכל הפירושים לא שייכים הכא לכך פריך מאי לֵ א ֹ
]שפת"ח י[ כלומר אפילו היה בדעתי לשאת אתכם כדי שאקבל שכר לא אוכל כי הקדוש ברוך הוא מיחה בי וזהו שכתוב לֵ א ֹמר ר"ל
הקדוש ברוך הוא אמר לי בפירוש שלא לעשות וכן פירש רש"י בסמוך אם אומר לקבל שכר לא אוכל הוא שאמרנו כו' דהיינו מה
שפירש כאן:
מר – אתנח כמגביל) ,א( הקב"ה אמר לי בפירוש שלא לשפוט את ישראל לבד) .ב( שלמה המלך אמר שדייני ישראל מוגבלים לדון
לֵ א ֹ
דין אמת ואם דנים שלא כשורה הם נתבעים על כך .ושלא כדייני אומות העולם שאינם נענשים על עיוות דין.
ֹא־אוּכ3ל – מקף כרב-מצב משמעות )א( אינו יכול )ב( יכול ואינו רשאי ,וזה שפ'רש"י שה' לא הרשה לו לנהוג כך.
ַ
ל
ֹא־אוּכ3ל ְל ַב ִ !דּי – מרכא טפחא כיתור לרבות על משה דיינים כמסקנה מפירוש על רמב"ן )א( לדון בסוגיות המחייבות שלושה ,חמישה,
ַ
ל
שבעה ,כ"ג ,ע"א דיינים )ב( ההתארגנות המשפטית מבטאה גם התארגנות צבאית לבוא לארץ לכבשה ,ליורשה ,להתנחל בה .ומובן
שהפיזור מחייב הנהגה רוחנית ,שיפוטית ,ממשל מקומי וצבאי במדרגות שונות ובלשון ספר במדבר שרי אלפים ,מאות ,חמישים ועשרות.
ָבּ ֵע3ת ַה ִ !הוא – מרכא טפחא כיתור לרבות ,ע"פ מפרשים שונים )רמב"ן ,אברבנאל( הדבר קשור לברור מתי וכמה פעמים הגיע יתרו
למחנה ישראל ויעץ למשה בענין מנוי הדיינים .אמנם משה שמע לעצת יתרו ,אבל ע"פ הדרכת ה' הקים הנהגה רוחנית שיפוטית אזרחית
וצבאית לעת המדבר ולעת הכניסה לארץ.
רב:
מיִ ם לָ ֽ ֹ
כBכ ֵב3י ַהשָּׁ ַ !
יכ!ם ִה ְר ָבּה אֶ ְת ֶכם ְו ִהנְּ ֶכם ַהיּB #ם ְכּ ְ
ֱPה ֶ
דברים א,י3 :ה' א ֵ

יכ!ם ִה ְר ָבּה אֶ ְת ֶכם ,הגדילמ והרים אתכם על דייניכם נטל את העונש מכם ונתנו על הדיינין
ֱPה ֶ
רש"י )דב' א,ט( ) ....דב' א,י( 3ה' א ֵ
]שפת"ח נ )דב' א,ט([ פירוש היכא דיש בידם )טט :של הדיינים( למחות ולא מיחו:

נ

יכ!ם – מרכא טפחא כיתור לרבות על דיני שמים דיני אדם וכשם שה' דן דין אמת כך על דייני ישראל לדין דין אמת ,וכשם שה'
ֱPה ֶ
3ה' א ֵ
מוחה בישראל ע"י נביאיו כל על הדיינין למחות בעם ,ואם לא מיחו אז ִה ְר ָבּה – מונח כמרבה ענישת הדיינין בגלל אֶ ְת ֶכם ).א( חיוב
הדיינים גם על טעות בדיני ממונות כאמר שלמה )פ'רש"י )דב' א,ט(( אני אם חייבתי ממון שלא כדין נפשות אני נתבע) ,ב( חיוב הדיינין
במחאה בעם לנהוג בדרך ה'.
ְו ִהנְּ ֶכם ַהיּB #ם – מונח זקף-קטן ,זקף-קטן בתפקיד שני לימודים:
)א( לימוד על הצדיקים ]פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( דברים פרשת דברים ]המתחיל בדף א עמוד א[[ ...
כBכ ֵב3י ַהשָּׁ ַמ!יִ ם לָ ֽ ֹרב .א"ר שמעון בן יוחאי שובע שמחות פניהם של צדיקים דומות לעתיד לבוא לחמה שנאמר
ְו ִהנְּ ֶכם ַהיּB #ם ְכּ ְ

)שופטים ה( ואוהביו כצאת השמש .ללבנה שנאמר )שה"ש ו( יפה כלבנה .לרקיע שנא' )דניאל יב( והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע.
לכוכבים שנאמר )שם( ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד.
כBכ ֵב3י ַהשָּׁ ַמ!יִ ם  -וכי ככוכבי השמים היו באותו היום ,והלא לא היו אלא
)ב( לימוד על כלל ישראל ]רש"י )דב' א,י([ ְו ִהנְּ ֶכם ַהיּB #ם ְכּ ְ
פ
ע
שישים רבוא ,מהו והנכם היום ,הנכם משולים כיום קיימים כחמה וכלבנה וככוכבים:
הסבר לתבנית הטעמים של אֶ ְת ֶכם ְו ִהנְּ ֶכם ַהיּB #ם  .ההסבר הוא פתוח על הקביעה של ]התוה"מ )המלבי"ם( יג[ על )וי' אח"מ טז,ד( יִצ ְ֑נ ֹף –
אתנחִ ,בּגְדֵ י֣ -ק ֹדֶ שׁ ֵ֔הם – מונח זקף-קטן ,וכל מקום שהקדים הטעם אל הדין נדרש תמיד ,וע"כ דרשו שמה שלא אמר ורחץ במים את

בשרו בגדי קדש הם )טט :אלא בסדר הפוך( .כי בצד אחד מה שכתוב ִבּגְ ֵדיֹ -ק ֶדשׁ נמשך גם למעלה )אלפניו(,

 ...אֶ ְת ֶכם – אתנח ְו ִהנְּ ֶכם ַהיּB #ם – מונח זקף-קטן ,תבנית טעמים קיסר )כאן אתנח( מונח זקף-קטן והתוכן הוא תאור )או טעם( ואחריו
ד'–מנחם-אב–תשפ"ב 31-Jul-22
לעלוי כל נשמות ישראל ,הילולת האר"י,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק זצ"ל בן חיים אריה ויהודית זצ"ל
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל-פה ,התשס"א – התשפ"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף-פסוק )נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; תב֛ יר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
ותפקידם( – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; מהפ֤ ך פשטא֙ – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
טפחא  -קבוצה שממעטים חלק
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; תב֛ יר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א תב֛ יר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א תב֛ יר ֖
קטן –
סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא֙ – פשוט ;1 ,זקף֔ -
֒
זרקא
֘
מפרטיה מענין מסוים; מקף -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים;
ואזלא – סדר,
קדמא ֝
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞ים – יוצא מהענין; ֨
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ) :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא-קטנה֩ = תרסא֩ – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠-גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

תיאור )או פעולה ,הדין ,או שניהם פעולה( ,אפשרות לתבנית טעמים המלמדת אלפניו ולאחריו או מאחריו אל אלפניו .הלימוד מאחריו אל
יכ!ם הכתוב
ֱPה ֶ
כBכ ֵב3י ַהשָּׁ ַמ!יִ ם )הכתוב אחרי ְו ִהנְּ ֶכם ַהיּB #ם( חונים סביב לכבוד 3ה' א ֵ
אלפניו הוא ,כפי שהביא ]רבינו החיי[ שישראל ְכּ ְ
לפניו.
יב ֶ ֽכם:
וּמשַּׂ א ֲֶכ!ם ְו ִ ֽר ְ
יכ3ה אֶ ָשּׂ!א ְל ַב ִדּי טָ ְרח ֲֶכ3ם ַ ֽ
דברים א,יב :אֵ ָ
בפסוק )דב' א,יא( משה רבנו ברך את ישראל בשפע ברכות משלו ובאין קץ ברכות ה' .לכן הפסוק )דב' א,יב( נראה כהיפוך.
והנה נאמר ב]-דברים רבה )וילנא( פרשת דברים פרשה א סימן יג[  ...ד"א )דב' א,יא( י ֵֹס/ף עֲלֵ י ֶכ9ם כָּ ֶכ!ם א"ר אחא יכולין היו ישראל לומר

לו רבינו משה אנו יש בנו אחד מכל הדברים שאתה מוכיחנו וקבלנו תוכחותיך אלא שתקו לפיכך הוא אומר ככם צדיקים כיוצא בכם
מקבלים תוכחות ושותקים,
ונאמר ב]-דברים רבה )וילנא( פרשת דברים פרשה א סימן יב[  ...לעתיד לבא )דב' א,י( לָ ֽ ֹרב )טט :אל תקרי לרב בחולם אלא לרב בקמץ( אתם
עתידים להיות דומין לרבכן  ...ועד שהמלאכים שואלים מהם הלכה כנאמר בהמשך המדרש הנ"ל  ...ד"א א"ר אבא לעתיד לבא עתיד
מחיצתן של צדיקים להיות לפנים ממלאכי השרת והם שואלים להם מה הלכות חידש הקדוש ברוך הוא היום,
ונאמר ב]-דברים רבה )וילנא( פרשת דברים פרשה א סימן יא[  ...ועוד אמר דוד )תה' יח,מד( ֭תְּ שִׂי ֵמנִי ל ְ֣ר ֹאשׁ גּוֹ ִי֑ם א"ר ברכיה אם דנת את הגוי
בא הוא ומוסרך לאלוה ,ומי הוא אלהי האלהים הרואה ואינו נראה ,אמר להן משה לישראל חייכם שאני יכול לטעון עשרה כיוצא
ֵיכ֖ם ה ְִר ָ ֣בּה ֶאתְ ֶכ֑ם על גבי דייניכם.
בכם ומאה כיוצא בכם ולמה )דב' א,ט( Pא־אוּכַ ֥ ל ְלב ִ ַ֖דּי שׂ ְֵא֥ת ֶאתְ כֶ ֽם :ש)דב' א,י( ה֥ ' אֱPה ֶ
ֱPהי ֲאבֽוֹתֵ ֶ֗כם ,הלכה אדם מישראל שנתמנה חכם או דיין על
ונאמר ב]-דברים רבה )וילנא( פרשת דברים פרשה א סימן י[ )דב' א,יא( ֞ה' א ֵ ֣
וּמי
הציבור מהו שיהא מותר לו לדון לעצמו כך שנו רבותינו אל תהי דן יחידי שאין דן יחידי אלא אחד שנא' )איוב כג,כג( וְה֣ וּא ֭ ְב ֶאחָד ִ ֣
ִיבנּוּ ,ומהו וְה֣ וּא ֭ ְב ֶאחָד ,אמר ריש לקיש שהקב"ה דן וחותם לעצמו ,א"ר ראובן ומהו חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת  ...רבנין
יְשׁ ֶ ֑
אמרי בוא וראה בשעה שנתמנה משה על ישראל אמר להן איני יכול לישא את )דב' א,יב( ַ ּֽמשַּׂ א ֲֶכ!ם לעצמי אלא מנו לכם דיינים שיהיו
שׁים,
דנין אתכם שנא' )דב' א,יג( הָב֣ וּ ֠ ָלכֶם ֲאנָ ֨ ִ
מדרשות אלו יובן שאין משה רבנו מתלונן על ישראל אלא אומר שעם ישראל בעלי דעת ונתמכים ע"י ה' ורק הה' דן יחיד דין אמת לכן
ראוי שתהיה הנהגה ע"י דיינים רבים להגיע להנהגת אמת.
יכ3ה אֶ ָשּׂ!א ְלבַ ִדּי את גדולת ישראל עונים טעמי המקרא מרכא טפחא כיתור לרבות ,כקבוצת פרטים העשויה
לשאלת משה רבנו אֵ ָ
וּמשַּׂ א ֲֶכ!ם – מרכא טפחא
להתרחב תרבה ותטפח מנהיגים כמוךְ .ל ַב ִדּי – אתנח ,כאשר אני משה מוגבל ,שה' תומך בישראל .טָ ְרח ֲֶכ3ם ַ ֽ
יב ֶ ֽכם – סלוק ,מגביל שלא ידון דיין דין הנוגע לעצמו ע"י עצמו.
כיתור לרבות ,את יכולתם המשפטית בהלכות ְו ִ ֽר ְ
לנוּ:
ֹתן ָ ֽ
ֱPהינוּ נ ֵ 3
ר־ה' א ֵ !
3
ֹרי אֲשֶׁ
אמ ִ #
ד־הר ָה ֱ
ַ
אתם עַ
דברים א,כָ :וא ַֹמ!ר אֲלֵ ֶכם ָבּ ֶ

פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( דברים פרשת דברים ]המתחיל בדף א עמוד א[
ָוא ַֹמ!ר אֲלֵ ֶכם .אמר להם לא מעצמי אני אומר לכם אלא מפי הגבורה .באתם עד הר האמורי:
ָוא ַֹמ!ר אֲלֵ ֶכם – טפחא כרבוי ושנוי ,אתנח כמגבילָ .וא ַֹמ!ר – טפחא כרבוי ושנוי ,האמירה כביכול של משה אבל טעם טפחא כרבוי ושנוי
מלמד כדרשת ]לקח טוב[ לא מעצמי אני אומר לכם אלא מפי הגבורה.
חת:
ל־תּ ָ ֽ
ֵ
רא ְואַ
ל־תּי ָ !
ִ
ל; אַ
ֹתיָ # W
אב ֶ
ֱPהי ֲ
ת־ה ָא ֶרץ ע ֲֵלה ֵרשׁ כַּ אֲשֶׁ ר * ִדּ ֶבּר \ה' א ֵ
ָ
ֱPה9יְ Wלפָ נֶ !י Wאֶ
ָתן ה ' /א ֶ
דברים א,כאJְ :ראֵ ה נ ַ

פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( דברים פרשת דברים ]המתחיל בדף א עמוד א[
ֱPה9י .Wלא מאומד ולא משמועה אלא מה שאתם רואים בעיניכם .עלה רש .מיד:
ָתן ה ' /א ֶ
]דף ג עמוד ב[ ְJראֵ ה נ ַ
ְJראֵ ה – תלשא התפקיד שיעור ,אומד .כאן ע"פ דרשת ]לקח טוב[ לא מאומד
יא!נוּ ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם
הוֹצ ָ
ִ
ֹתנוּ
אמ #רוּ ְבּ ִשׂנְ ַאת ה' א ָ #
ַתּ ָרגְ נוּ ְבאָ הֳלֵ יכֶ ם וַתּ ֹ ְ
דברים א,כז :ו ֵ
ידנוּ׃
אמ ִ !ֹרי ְל ַה ְשׁ ִמ ֵ ֽ
תת א ָֹת9נוּ ְבּיַ 3ד ָה ֱ
לָ ֵ 3

ספורנו במדבר שלח-לך יד,ג ולמה ה' מביא אותנו ,מה חטאנו לו שהשתדל על ידכם להביאנו לכך ,כי חשבו שהיה כל אלה בתחבולה
אמ #רוּ ְבּ ִשׂנְ ַאת ה'
מאתו משנאתו אותם בשביל גלוליהם במצרים או לסבה אחרת כאשר העיד באמרו )דברים א,כו( וַתֵּ ָרגְ נוּ ְבאָ הֳ לֵ יכֶ ם וַתּ ֹ ְ
ידנוּ׃ אמרו ְבּ ִשׂנְ ַאת ה' א ָֹ #תנוּ הוציאם מארץ טובה היא מצרים ,וזה
אמ ִ !ֹרי ְל ַה ְשׁ ִמ ֵ ֽ
תת א ָֹת9נוּ ְבּיַ 3ד ָה ֱ
יא!נוּ ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם לָ ֵ 3
הוֹצ ָ
ִ
ֹתנוּ
א ָ#
מחשבה ודיבור לא ראויים לחלוטין ,המפרש את הנאמר )במדבר שלח-לך יד,ג( הֲל /וֹא ט bוֹב ָל!נוּ שׁ 3וּב ִמ ְצ ָ ֽריְ ָמה׃ דרגא מרכא-כפולה טפחא
בתפקיד נעשה מעשה שאינו ראוי...
יכם !הוּא הַ נִּ ְל ָח3ם לָ ֶ ֽכם׃ ס
ֱPה ֶ #
יראוּם ִכּ Kי ה' א ֵ
ל ֹא ִ ֽתּ ָ
דברים ג,כב! :
יראוּם,
ל ֹא ִ ֽתּ ָ
ִירא ה֥ ' ָמֽעוֹז־ ֝ ַח ַ֗יּי מ ִִמּ֥י ֶאפ ְָחֽד ,:זש"ה)דב' ג,כג( !
אוֹרי ֭ ְוי ִ ְ
]אגדת בראשית )בובר( פרק טו[ ]א[ )תהלים כז,א( ְל ָד ֨ ִוד׀ ה֤ '׀ ִ ֣
שׁעִי מ ִ ִ֣מּי א ָ ֑
שבשעה שישראל יראים מן המקום ,אף האומות יראים מהן,
יכם !הוּא
ֱPה ֶ #
יראוּם כי באשר מלחמת יהושע היתה קרובה אל הטבע א"ל שבכ"ז לא יירא ִכּ Kי ה' א ֵ
ל ֹא ִ ֽתּ ָ
מלבי"ם )דב' ג,כג( לא ,וע"כ !
ַהנִּ ְל ָח3ם לָ ֶ ֽכם׃ כמו שעזר לכם במלחמת סיחון ועוג הגם שהיה בדרך מלחמה,
ֱPהינוּ ה֥ '׀ ֶא ָחֽד :אמונת היחוד בה' אחד ,היא המעוררת במאמין
ל ֹא ִ ֽתּ ָ
)דב' ג,כג( !
ְמע יִשׂ ְָר ֵ ֑אל ה֥ ' א ֵ ֖
יראוּם – טפחא אתנח ,כתבנית )דב' וא' ו,ד( שׁ ַ ֖
את יראת ה' בלבד ולכן אין מקום ליראה אחרת וה' נלחם עבור יריאיו והאומות יריאים מה'..
יכם – יתיב מונח זקף-קטן ,יתיב בתפקיד דווקא כך ,זקף-קטן שני לימודים .לימוד )א( ארון ה' ובו שברי הלוחות יוצא
ֱPה ֶ #
ִכּ Kי ה' א ֵ
למלחמות ישראל .וכך גם מפורש על הנאמר על הארון ב)-שמואל ב יא( במלחמות דוד.
ְהוֹשׁי ַע ֶאתְכֶ ֽם :זה מחנה הארון :אמנם
]משנה סוטה פ"ח,מ"א[ ) ...דב' שפ' כ,ד( ֚ ִכּי ה֣ ' ֱא ֽPהֵי ֶ֔כם הַה ֵֹלִ֖ Tעמּ ֶ ָ֑כם ְל ִהלּ ֵ ָ֥חם לָכֶ ֛ם עִם־אֹיְב ֶ
ֵיכ֖ם ל ִ ֥
הפסוק המובא במשנה סוטה אינו הפסוק שאותו מסבירים )דב' ג,כג( אבל התוכן ֚ ִכּי ה֣ ' ֱא ֽPהֵי ֶ֔כם וגם תבנית הטעמים שלו זהה בשני
הכתובים.
לימוד )ב( ]בבלי סוטה מב,א[ )דב' שפ' כ,ד( ֚ ִכּי ה֣ ' ֱא ֽPהֵי ֶ֔כם הַה ֵֹלִ֖ Tע ָמּ ֶכ֑ם  -הם באין בנצחונו של בשר ודם ואתם באים בנצחונו של מקום,
ד'–מנחם-אב–תשפ"ב 31-Jul-22
לעלוי כל נשמות ישראל ,הילולת האר"י,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק זצ"ל בן חיים אריה ויהודית זצ"ל
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל-פה ,התשס"א – התשפ"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף-פסוק )נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; תב֛ יר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
ותפקידם( – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; מהפ֤ ך פשטא֙ – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
טפחא  -קבוצה שממעטים חלק
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; תב֛ יר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א תב֛ יר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א תב֛ יר ֖
קטן –
סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא֙ – פשוט ;1 ,זקף֔ -
֒
זרקא
֘
מפרטיה מענין מסוים; מקף -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים;
ואזלא – סדר,
קדמא ֝
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞ים – יוצא מהענין; ֨
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ) :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא-קטנה֩ = תרסא֩ – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠-גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

1.7

דברים א,א )התשע"ז(

אמ #רוּ טוֹבַ -ה ָדּ ָב3ר אֲשֶׁ רִ -דּ ַבּ ְ!ר ָתּ לַ ע ֲֽשׂוֹת׃
ענ!וּ א ִֹתי וַתּ ֹ ְ
ֽתּ ֲ
דברים א,יד :וַ ַ
יכם
אשׁים עֲלֵ ֶ
אוֹת9ם ָר ִ !
ָ
תּן
יד ִ#עים וָאֶ ֵ 3
אנ ִָשׁים חֲכָ ִמים ִ ֽו ֻ
אשׁי ִשׁ ְבטֵ יכֶ ם ֲ
]טו[ וָאֶ ַAקּח אֶ תָ -ר ֵ
יכם ...
שׁ ְפטֵ ֶ #
יכם׃ ]טז[ ָואֲצַ וֶּה אֶ תֹ -
ֹט ִ !רים ְל ִשׁ ְבטֵ ֶ ֽ
שָׂ ֵרי אֲלָ ִ'פים ְושָׂ ֵרי ֵמאוֹת ְושָׂ ֵרי ח ֲִמ ִשּׁים ְושָׂ ֵרי עֲשָׂ ֹ#רת ְושׁ ְ

אמ #רוּ ) -אתנח של חצי הפסוק הקודם( מונח זקף-קטן במלה אחת )א( בתפקיד מידה )יח מל"ב מידות של רבי אלעזר בן הריה"ג(
)דב' א,יד( וַתּ ֹ ְ
מדבר שנאמר במקצת ונוהג בכל ,ובלשון הירושלמי ריבה וריבה את הכל .כלל ישראל בדורו קבלו ברצון עליהם את עצת משה רבנו ב-
ִימם בּ ְָראשֵׁיכֶ ֽם׃ וכך אמורים לנהוג בכל הדורות ,למנות דיינים שרוח
שׁ ְבט ֶ
שׁים ֲחכ ִ ָ֧מים וּנְב ֹ ִנ֛ים וִידֻ ִ ֖עים ְל ִ
)דב' א,יג( הָב֣ וּ ֠ ָלכֶם ֲאנָ ֨ ִ
ֵיכ֑ם ַו ֲאשׂ ֵ ֖
הבריות נוחה מהם כפי שמוסבר בהמשך.
אמ #רוּ טוֹבַ -ה ָדּ ָב3ר אֲשֶׁ רִ -דּ ַבּ ְ!ר ָתּ לַ ע ֲֽשׂוֹת – )אתנח( מונח זקף-קטן והוא פעולה ואחריו עוד פעולה טוֹבַ -ה ָדּ ָב3ר אֲשֶׁ ר-
)דב' א,יד( וַתּ ֹ ְ
ִדּ ַבּ ְ!ר ָתּ לַ ע ֲֽשׂוֹת )אמנם בשני פעלים עומדים( ,תבנית טעמים העשויה ללמד לאחריו ואלפניו .לימוד לאחריו )אל )א,טו(( הבעת ההסכמה
להצעת משה רבנו ב)-א,יג( שהסתימה במלה לַ ע ֲֽשׂוֹת ש]-רש"י[ פירשה אם הייתי מתעצל ,אתם אומרים':עשה מהרה' .ואכן משה עשה
אמ #רוּ מלמדת לכתוב לפניו )דב' א,יד( וַ ַֽתּ ֲענ!וּ א ִֹתי כלהלן:
אשׁי וגו'  .לימוד לפניו )דב' א,יד( וַתּ ֹ ְ
מיד כנאמר ב)-א,טו( ָו ֶא ַ֞קּח אֶתָ -ר ֵ ֣
שׁים ֲחכ ִ ָ֧מים וּנְב ֹ ִנ֛ים
)דב' א,יד( וַ ַֽתּ ֲענ!וּ א ִֹתי – טפחא ללא מרכא לפניה עשויה לפעול בתפקיד ללמד לכתוב לפניו אל )דב' א,יג( הָב֣ וּ ֠ ָלכֶם ֲאנָ ֨ ִ
ִימם בּ ְָראשֵׁיכֶ ֽם׃
וִידֻ ִ ֖עים ְל ִ
ֵיכם ַו ֲאשׂ ֵ ֖
שׁ ְבט ֶ ֑
כלומר פסוק )א,יד( עשוי להיות הבסיס למאמר ]בבלי סנה' פח,ב[ כל מי שהוא חכם ושפל ברך ודעת הבריות נוחה ממנו  -יהא דיין
בעירו ,וה]-רמב"ם בפ"ב ה"ז מסנהדרין[ פי' )דב' א,יג( וּנְב ֹ ִנ֛ים וִידֻ ִ ֖עים אלו שרוח הבריות נוחה מהם .אפשר כי פסוק )א,יד( בהסכמת כלל
ישראל לאפיון תכונות הדיינים שהציע משה ב)-א,יג( הוא מקור למנוי דיינים כהמשך הרמב"ם שרוח הבריות נוחה מהם ,ובמה יהיו
אהובים לבריות בזמן שיהיו בעלי עין טובה ,ונפש שפלה ,וחברתן טובה ,ודבורן ומשאן בנחת עם הבריות.
לימודים נוספים מ)-דב' א,יד( וַ ַֽתּ ֲענ!וּ א ִֹתי – )סלוק( טפחא אתנח ,זה כתבנית )דב' וא' ו,ד( שׁ ַ ְ֖מע יִשׂ ְָר ֵ ֑אל מלמד שכלל ישראל מצפה מדייניו

להיות דוגמא להתחזקות בקבלת עול מלכות שמים כהמשך ]בבלי סנה' פח,ב[ איזהו בן העולם הבא? ענוותן ושפל ברך ,שייף עייל שייף
ונפיק ]רש"י[ שוחה נכנס ושוחה יוצא( ,וגריס באורייתא תדירא )לומד תורה תדיר( ,ולא מחזיק טיבותא לנפשיה )טובה לעצמו ,אלא פועל למען
הציבור( .וכהמשך ה]-רמב"ם שם[ גבורים במצות ומדקדקים על עצמם וכובשין את יצרן עד שלא יהא להן שום גנאי ולא שם רע
ֱPה֛ים כמשמעו֣ ,שׂ ֹנְאֵי ָ ֑בצַע אף ממון שלהם
ויהא פרקן נאה  ...ומה משה רבינו עניו אף כל דיין צריך להיות עניו) ,שמ' ית' יח,כא( י ְִר ֵ ֧אי א ִ
אינן נבהלין עליו ,ולא רודפין לקבץ הממון ,שכל מי שהוא נבהל להון חסר יבואנו ,אנשי אמת שיהיו רודפין אחר הצדק מחמת עצמן
בדעתן ,אוהבין את האמת ושונאין את החמס ובורחין מכל מיני העול.
]רש"י[ )דב' א,יד( וַ ַֽתּ ֲענ!וּ א ִֹתי וגו' -ה החלטתם את הדבר להנאתכם ,היה לכם להשיב ,רבינו משה ממי נאה ללמוד ממך או מתלמידך לא
ממך שנצטערת עליה )טט :על התורה( .אלא ידעתי מחשבותיכם .הייתם אומרים ,עכשיו יתמנו עלינו דיינין הרבה ,אם אין מכירנו אנו
מביאין לו דורון והוא נושא לנו פנים )טט :ע"פ ספרי ,מדרש תנאים ,מדרש אגדה(
)דב' א,יד( לַ ע ֲֽשׂוֹת  -אם הייתי מתעצל ,אתם אומרים עשה מהרה:
אמ #רוּ טוֹבַ -ה ָדּ ָב3ר
ענ!וּ א ִֹתי וַתּ ֹ ְ
ֽתּ ֲ
]שפת"ח ה[ רצונו לתרץ הא כל הדברים שדיבר משה לישראל דברי תוכחות הם היאך אמר להם וַ ַ
וגו' אדרבה הא מספר שבחן שהרי עשו כאשר צוה להם משה .ועל זה פירש חלטתם וכו' ר"ל בשביל הנאה עשיתם .חלטתם לשון
חלוטין:
טט :ע"פ פשט הלימוד של המדרשים ושפת"ח ,הסכמת כלל ישראל להצעת משה רבנו אינה מקבלת עול ואמונת חכמים אלא להנאת
עצמם בשיחוד עתידי של הדיינים .דעתם כי משה דן אותם לכף חובה.
אבל תבנית הטעמים )דב' א,יד( וַ ַֽתּ ֲענ!וּ א ִֹתי – )סלוק( טפחא אתנח ,זה כתבנית )דב' וא' ו,ד( שׁ ַ ְ֖מע יִשׂ ְָר ֵ ֑אל מרמזת כי תשובתם כנה מתוך
שאיפה להתחזק בקבלת עול מלכות שמים תחת הנהגה המשמשת להם דוגמא.

אמ #רוּ  ,היה לכם לומר משה רבינו ממי נאה ללמוד תורה
ענ!וּ א ִֹתי וַתּ ֹ ְ
ֽתּ ֲ
]ילקוט שמעוני תורה פרשת דברים רמז תתב ד"ה[ )דב' א,יד( וַ ַ
ְאַרבּ ִ ָ֣עים
אַרבּ ִָע֥ים יוֹם֙ ו ְ
ִם־ה' ְ
ִי־שׁם ע ֗
ממך או מתלמידך או מתלמידי תלמידך ולא ממך שנצטערת עליה כענין שנאמר )שמ' תשא לד,כח( וַ ֽיְה ָ ֣
ַ֔ליְלָה וגו' ,אלא יודע אני מה שתחת עקבי רגליכם הייתם אומרים עכשיו הוא ממנה עלינו דיינין )שהן מונין( ]שמונים[ אלף חסר )אחד(
ענ!וּ
ֽתּ ֲ
]אלף[ ופרוטרוט ,אם אינו בני הרי הוא בן בני ואם אינו בן בני אנו מביאין דורון והוא נושא לנו פנים בדין ,לכך נאמר )דב' א,יד( וַ ַ
אשׁי ִשׁ ְבטֵ יכֶ ם וגו' )דב' א,טז( ָואֲצַ וֶּה אֶ ת-
א ִֹתי ,כשהייתי מתעצל בדברים הייתם אומרים יעשה הדבר במהרה )דב' א,טו( וָאֶ ַAקּח אֶ תָ -ר ֵ
יכם ,משכתים בדברים ,אמרתי להם אשריכם על מי באתם להתמנות על בני אברהם יצחק ויעקב בני אדם שנקראו אחים ורעים,
שׁ ְפטֵ ֶ #
ֹ
יד ִ#עים זו אחת משבע מדות שאמר יתרו למשה הלך ולא
אנ ִָשׁים חֲכָ ִמים ִ ֽו ֻ
כרם חמד נחלה ,צאן מרעיתו וכל לשון חיבה) ,דב' א,טו( ֲ
יכם ,ראשיכם במקח ,ראשיכם בממכר ,ראשיכם
אשׁים[ )שיהו מכובדים( עֲלֵ ֶ
מצא אלא שלשה אנשים חכמים )ונבונים( וידועיםָ ] ,ר ִ !
יכם שיהו מכובדים עליכם ,שָׂ ֵרי
אשׁים ,עֲלֵ ֶ
אוֹת9ם ָר ִ !
ָ
תּן
במשא ומתן ,ראשיכם בכניסה ויציאה נכנס ראשון ויצא אחרון לכך נאמר וָאֶ ֵ 3
אֲלָ ִ'פים שאם היו )אלף( ]אלא[ תשע מאות תשעים ותשעה חסר אחד נתפס שר אלףְ ,ושָׂ ֵרי ֵמאוֹת שאם היו )מאה( ]אלא[ תשעים
ֹט ִ !רים אלו המכים ברצועה כענין שנאמר )דהי"ב יט,יא(
ותשעה חסר אחד נתפס שר מאה ,וכמו כן ְושָׂ ֵרי ח ֲִמ ִשּׁים ְושָׂ ֵרי עֲשָׂ ֹ#רתְ ,ושׁ ְ
ֵאמ ֹר וגו',
וְשֹׁט ִ ְ֥רים ַה ְל ִו ִיּ֖ם ִל ְפנֵי ֶ ֑כם .ואומר )נחמיה ח,יא( ְו ַה ְל ִו ֞יּ ִם ַמח ִ ֤
ְשׁים ְלכָל־ ָהעָם֙ ל ֣
יכם .לפי שהיו השופטין במנין שרי מאות  ...חמשים  ...עשרות אבל
ֹט ִ !רים ְל ִשׁ ְבטֵ ֶ ֽ
]פסיקתא זוטרתא )לקח טוב([ )דב' א,טו( ד"א ְושׁ ְ
השוטרים היו כפי צורך בלא מספר .אפשר שטעם ְושׁ ְֹט ִ !רים טפחא בתפקיד של מלמד לכתוב לפניו )א( השוטרים שליחי כל דרגות
השופטים ואם הם לוים אז גם לא קשורים לשבט וללא פניות; )ב( ע"פ לשון הילקוט 'נתפס שר אלף  ...נתפס שר מאה' השוטרים גם
יכם אמרתי להם הוו מתונים בדין שאם בא דין לפניכם פעם ושתים
שׁ ְפטֵ ֶ #
מענישים את השופטים כשליחי בי"ד) .דב' א,טז( ָואֲצַ וֶּה אֶ תֹ -
ושלש אל תאמרו כבר בא דין זה לפני ושניתיו ושלשתיו אלא הוו מתונין ,וכך היו אנשי כנסת הגדולה אומרים הוו מתונים בדין
והעמידו תלמידים הרבה ועשו סייג לתורה ]אבות דר' נתן פ"א[:
ד'–מנחם-אב–תשפ"ב 31-Jul-22
לעלוי כל נשמות ישראל ,הילולת האר"י,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק זצ"ל בן חיים אריה ויהודית זצ"ל
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל-פה ,התשס"א – התשפ"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף-פסוק )נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; תב֛ יר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
ותפקידם( – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; מהפ֤ ך פשטא֙ – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
טפחא  -קבוצה שממעטים חלק
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; תב֛ יר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א תב֛ יר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א תב֛ יר ֖
קטן –
סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא֙ – פשוט ;1 ,זקף֔ -
֒
זרקא
֘
מפרטיה מענין מסוים; מקף -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים;
ואזלא – סדר,
קדמא ֝
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞ים – יוצא מהענין; ֨
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ) :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא-קטנה֩ = תרסא֩ – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠-גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

וּב3ין גּ ֵֽרוֹ׃
וּבין-אָ ִ !חיו ֵ
וּשׁפַ ְט ֶתּם ֶ #צ ֶדק ֵ ֽבּין3 ִ -אישׁ ֵ
ֲחיכֶ ם ְ
מעַ ֵבּין-א ֵ
מר שָׁ ֹ
עת ַה ִ !הוא לֵ א ֹ
יכם ָבּ ֵ 3
שׁ ְפטֵ ֶ #
דברים א,טזָ :ואֲצַ וֶּה אֶ תֹ -
יכם )מקף כרב-מצב התנהגות השופטים) ,א( בלתי
שׁ ְפטֵ ֶ #
]מדרש תנאים[ )דב' א,טז( ָואֲצַ וֶּה )פשטא בתפקיד פעם אחת ,פעם ראשונה( אֶ תֹ -
יכם  -מונח זקף-קטן במלה אחת )א( בתפקיד מידה )יח מל"ב מידות של רבי אלעזר בן הריה"ג( מדבר שנאמר
שׁ ְפטֵ ֶ #
סבלן )ב( מתון בדיןֹ ,

במקצת ונוהג בכל ,ובלשון הירושלמי ריבה וריבה את הכל .מתון בבוא נושא לדין בפעם ראשונה ,מתון בדין בבוא אותו נושא בפעם המי
יודע כמה( אמר להם הוו מתונין בדין שלא תאמר הואיל ובא דין זה לפני פעם שתים ושלש כבר שניתיו ושלשתיו אלא היו מתונין בדין
וכן אנשי כנסת הגדולה אמרו היו מתונין בדין ) ָו ֲא ַצוֶּה֙ ֶאת֣ -שׁ ֹ ְפטֵי ֶ֔כם – פשטא מונח זקף-קטן שני לימודים בעלי אופי בפשט הכתוב ( )טט :א(
והעמידו תלמידים הרבה )טט :ב( ועשו סייג לתורה:
)המשך מדרש תנאים( ָבּ ֵע3ת ַה ִ !הוא )מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא והעשויה להתרחב .כאן רבוי ההשתעבדות
לצרכי צבור ,בלימוד ,בדין( לֵ א ֹמר )אתנח כמגביל כאן את הדיינים והחכמים להקדיש עצמן לציבור ולא לעיניניהם הפרטיים( אמר להם
לשעבר הייתם ברשות עצמכם עכשיו הרי אתם עבדים משועבדים לצבור :מעשה בר' אלעזר חסמא ור' יוחנן בן נורי שהושיבן רבן גמליאל
בישיבה ולא הרגישו בהן התלמידים לעתותי ערב באו וישב להם אצל התלמידים וכך היתה מדתו של רבן גמליאל כל זמן שהיה נכנס והיה אומר
להם שאלו היו יודעין שאין שם קינתור וכל זמן שהיה נכנס ולא היה אומר להן שאלו היו יודעין שיש שם קינתור כיון שנכנס רבן גמליאל אמר להן
אלעזר חסמא ויוחנן בן נורי עכשיו הודעתם את עצמכם שאין אתם באים לשמש בשררה לצבור לשעבר הייתם ברשות עצמכם עכשיו הרי אתם
עבדים משועבדים לצבור:
וּשׁפַ ְט ֶתּם ֶ #צ ֶדק – מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מורה על שני לימודים ,מהפך פשטא מורה שלפחות אחד
ֲחיכֶ ם ְ
מעַ ֵבּין-א ֵ
שָׁ ֹ
מהלימודים יוצא מפשט הכתוב.
לימוד )א( )המשך מדרש תנאים( שָׁ מֹ עַ ֵבּין-א ֲֵחיכֶ ם )מהפך פשטא בתפקיד מוציא הכתוב מפשוטו ומרחיבו מדין בין ישראלים בלבד אל
דין בין ישראל לגוי ,ועוד שיתבונן הדיין באיזה מערכת חוק התובע והנתבע מסכימים להתדיין ולדונם לפי אותה מערכת משפטית( כך

היתה מדתו של ר' ישמעאל אם באו שנים לדין לפניו אחד גוי ואחד ישראל אם באו לדון בדיני ישראל היה מזכה את ישראל ואם באו
לדון בדיני אומות העולם היה מזכה את הגוי .אמר מה איכפת לי שלא אמרה תורה אלא שָׁ ֹמעַ ֵבּין-א ֲֵחיכֶ ם:
לימוד )ב( אפשר שזה בפשט הכתוב .על התובע להביא ראיה ,ועל השופט או שופטים לדון בראיה שהתובע הביא על-פי המערכת
המשפטית שלפיה בחרו התובע והלווה להתדיין )דורש עיון(
)המשך מדרש תנאים( רבן שמעון בן גמליאל אומר לא היה צריך אלא אם באו לדון בדיני ישראל דנן בדיני ישראל בדיני אומות העולם
וּשׁפַ ְט ֶתּם ֶ #צ ֶדק )לפי מערכת השיפוט שבה בחרו הישראלי והלא-ישראל להתדיין
דנן בדיני אומות העולם שלא אמרה תורה אלא ְ
לפניו(] :ושפטתם צדק[ לעולם הצדיק בצדקתו והתובע יביא ראייה .משל זה עטוף בטליתו וזה אומר שלי היא ,זה יושב בתוך ביתו

וּשׁפַ ְט ֶתּם ֶ #צ ֶדק על כולן הוא
וזה אומר שלי הוא ,זה חורש בפרתו וזה אומר שלי הוא ,זה מחזיק בתוך שדהו וזה אומר שלי הואְ .
אומר התובע יביא ראייהֽ ֵ :בּין3 ִ -אישׁ להוציא את הקטן מכאן אמרו אין דנין יתומים:

וּבין-אָ ִ !חיו )מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא והעשויה להתרחב .כאן מרבה על הכתוב את המצבים
ֵ ֽבּין3 ִ -אישׁ ֵ
וּבין-
הנוספים( אין לי אלא בין איש לאיש בין איש לאשה בין אשה לאיש בין אומה למשפחה בין משפחה לחברתה מנ' ת"ל ֵ ֽבּין3 ִ -אישׁ ֵ
אָ ִ !חיו מכל מקום :ומוסיף ב]-מדרש אגדה[ בין בית לעלייה )כגון בבא בתרא אחים שירשו בית וחלקו ביניהם לבית ולעליה(:
וּב3ין גּ ֵֽרוֹ זה שהוא אוגר אחריו דברים אמר לו חרשת תלם בתוך שדי והוא אמר לא חרשתי ,המית שורך את שורי והוא אומר לא
ֵ
וּב3ין )מרכא בתפקיד רבוי דרשות כלהלן( גּ ֵֽרוֹ זה שהוא אוגר אחריו
המית ,המית שורך את עבדי והוא אומר לא המית .הא מה ת"ל ֵ
וּב3ין גּ ֵֽרוֹ בין תנור לכירים.
וּב3ין גּ ֵֽרוֹ זה תותבו :ומוסיף ב]-מדרש אגדה[ ֵ
וּב3ין גּ ֵֽרוֹ זה שושבינוֵ :
וּב3ין גּ ֵֽרוֹ זה שכינוֵ :
דברים :ד"א ֵ
וצ"ע מה מלמד טעם סלוק במלת גּ ֵֽרוֹ .
]בבלי סנהדרין ז ,ב[  ...דרש בר קפרא :מנא הא מילתא דאמרו רבנן הוו מתונין בדין  -דכתיב לא תעלה במעלת ,וסמיך ליה ואלה
המשפטים .אמר רבי אליעזר :מניין לדיין שלא יפסע על ראשי עם קודש  -שנאמר לא תעלה במעלת ,וסמיך ליה ואלה המשפטים .אשר
תשים? אשר תלמדם מיבעי ליה!  -אמר רבי ירמיה ואיתימא רבי חייא בר אבא :אלו כלי הדיינין .רב הונא ,כי הוה נפק לדינא אמר
הכי :אפיקו לי מאני חנותאי )רש"י :בגד מחנותי(  :מקל )רש"י :למלקות( ורצועה )רש"י :למכת מרדות עד שיחזור בו( ,ושופרא )רש"י :שופר
יכם ָבּ ֵע3ת ַה ִ !הוא  -אמר רבי יוחנן :כנגד מקל ורצועה תהא זריז )ע"פ רש"י
שׁ ְפטֵ ֶ #
לנדוי( וסנדלא )רש"י :לחליצה() ,דב' א,טז( ָואֲצַ וֶּה אֶ תֹ -

וּשׁפַ ְט ֶתּם  -אמר רבי חנינא:
ֲחיכֶ ם ְ
מעַ ֵבּין-א ֵ
צו לשון זירוז ,וכאן זירוז על והמקל והרצועה שיהו מטילים אימה על הציבור לשם שמים( ,שָׁ ֹ
אזהרה לבית דין שלא ישמע דברי בעל דין קודם שיבא בעל דין חבירו ,ואזהרה לבעל דין שלא יטעים דבריו לדיין קודם שיבא בעל
מעַ ֵבּין-א ֲֵחיכֶ ם.
דין חבירו ,קרי ביה נמי שָׁ ֹ
וּשׁפַ ְט ֶתּם ֶ #צ ֶדק – מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מלמד על שני לימודים ,מהפך פשטא מלמד שלפחות אחד
ֲחיכֶ ם ְ
מעַ ֵבּין-א ֵ
שָׁ ֹ
מהלימודים יוצא מפשט הכתוב ,הפשט עשוי ללמד על השופטים שלא ישמעו סיפור אחד הצדדים בלי נוכחות הצד השני .היוצא מן
הפשט אזהרה לבעל דין שלא יטעים דבריו לדיין לפני שיבא בעל הדין חבירו.
וּשׁפַ ְט ֶתּם ֶ #צ ֶדק ,אמר ריש
רב כהנא )לומד המסקנה לדיין ולבעל הדין ממקור אחר( אמר מהכא :מ) -שמ' מש' כג ,א(  ֥Pא תִ ָ ֖שּׂא  -לא תשיאְ .
וּשׁפַ ְט ֶתּם במשמע של מצב ביניים,שלבים במשפט(,
לקיש :צדק את הדין ואחר כך חתכהו )אפשר כי מוסיף דרשה מטעם מונח במלת ְ
וּב3ין גּ ֵֽרוֹ  -אמר
וּבין-אָ ִ !חיו אמר רב יהודה :אפילו בין בית לעלייה )ע"פ רש"י :חשב שווי הבית והעליה וחלק הכסף בשוויון(ֵ ,
ֵ ֽבּין3 ִ -אישׁ ֵ
רב יהודה :אפילו בין תנור לכירים )רש"י:לשון מגור ,תשמישי דירה ,אל תאמר יטול זה תנור וזה כירה ,שהרי תנור עודף על הכירה וצריך
גּ ֵֽרוֹ  -סלוק בתפקיד הגבלה ,שלא יחלק תנור לזה וכירה לזה ,אלא יעריך בדמים וחלק הכסף בשוויון.
להוסיף דמים(.

)דב' א,טז( ל ֹאַ -ת ִכּירוּ פָ נִ 'ים ַבּ ִמּ ְשׁפָּ ט רבי יהודה אומר :לא תכירהו .רבי אלעזר אומר :לא תנכרהו .אושפיזכניה דרב אתא לקמיה
לדינא אמר לו :לאו אושפיזכני את?  -אמר לו :אין .אמר ליה :דינא אית לי - .אמר ליה] :בבלי סנהדרין ח ,א[ פסילנא לך לדינא )ע"פ
רש"י :היות והזכרתני טובתך נפסלתי לדונך( .אמר ליה רב לרב כהנא :פוק דייניה .חזייה דהוה קא גאיס ]ביה[)ע"פ רש"י :ראה שהאיש מתגאה
בקשריו עם רב וסומך ובוטח בכך( - .אמר ליה :אי צייתא  -צייתא ,ואי לא  -מפיקנא לך רב מאונך )רש"י :אם לא תציית לפסק דיני אודיעך
שאין רב יכול לסייעך ,דמשמתינא )מנדה( לך(.
)דב' א,טז( ל ֹאַ -ת ִכּירוּ פָ נִ 'ים – קדמא ואזלא כעין כלל לדיינים לא לנטות בגלל סיבות לכאן או לכאן ,כפרש רש"י לא תכירהו  -אם
הוא אוהבך .לא תנכרהו  -אם הוא שונאך לא תעשה לו כנכרי לחייבו.
ד'–מנחם-אב–תשפ"ב 31-Jul-22
לעלוי כל נשמות ישראל ,הילולת האר"י,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק זצ"ל בן חיים אריה ויהודית זצ"ל
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל-פה ,התשס"א – התשפ"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף-פסוק )נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; תב֛ יר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
ותפקידם( – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; מהפ֤ ך פשטא֙ – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
טפחא  -קבוצה שממעטים חלק
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; תב֛ יר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א תב֛ יר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א תב֛ יר ֖
קטן –
סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא֙ – פשוט ;1 ,זקף֔ -
֒
זרקא
֘
מפרטיה מענין מסוים; מקף -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים;
ואזלא – סדר,
קדמא ֝
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞ים – יוצא מהענין; ֨
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ) :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא-קטנה֩ = תרסא֩ – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠-גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

1.8

דברים א,א )התשע"ח(

אPהים הוּא
ִ
טן כַּ ָגּדֹל ִתּ ְשׁ ָמ #עוּן ל ֹא תָ גוּרוּ ִמ ְפּנֵי# ִ -אישׁ ִ 3כּי ַה ִמּ ְשׁ ָפּ!ט לֵ
דברים א,יז :ל ֹאַ -ת ִכּירוּ פָ נִ 'ים ַבּ ִמּ ְשׁפָּ ט כַּ ָקּ ֹ
וּשׁ ַמ ְע ִ ֽתּיו׃
כּם ַתּ ְק ִרב 3וּן אֵ ַל!י ְ
ְו ַה ָדּבָ ר א ֲֶשׁר יִ ְק ֶשׁה ִמ ֶ #
ל ֹאַ -ת ִכּירוּ  -מקף כרב-מצב )א( מכיר ומתעלם )ב( מכיר ואינו מתעלם ,וזה נשלל
ל ֹאַ -ת ִכּירוּ פָ נִ 'ים – קדמא ואזלא ,כעין כלל מלמד לדיינים בסדרי משפט
ַבּ ִמּ ְשׁפָּ ט – רביע ,ארבעה תנאים שעל הדיינים לנהוג בם כדי שיהיה מתעלם מהכרת המתדיינין.
טן כַּ ָגּדֹל ִתּ ְשׁ ָמ #עוּן – מהפך פשטא זקף-קטן ,שתי דרשות ,שלפחות אחת מהן יוצאת מפשט הכתוב
כַּ ָקּ ֹ
ל ֹא ָתגוּרוּ ִמ ְפּנֵי# ִ -אישׁ – מהפך פשטא זקף-קטן ,שתי דרשות שאחת לפחות יוצאת מפשט הכתוב
אPהים – מרכא מרבה לימוד הוּא – אתנח מגביל
ִ
ִ 3כּי ַה ִמּ ְשׁ ָפּ!ט – מרכא טפחא ,יתור לרבות לֵ
]בבלי סנהדרין ז,ב[ )דב' א,יז( ל ֹאַ -ת ִכּירוּ פָ נִ 'ים ַבּ ִמּ ְשׁפָּ ט רבי יהודה אומר :לא תכירהו .רבי אלעזר אומר :לא תנכרהו .אושפיזכניה
ד)המארח של(רב אתא לקמיה לדינא )בא לדין לפניו( אמר לו :לאו אושפיזכני את )האם אינך מארחי(?  -אמר לו :אין )כן( .אמר ליה :דינא
אית לי - .אמר ליה] :בבלי סנהדרין ח,א[ פסילנא לך לדינא )ע"פ רש"י :היות והזכרתני טובתך נפסלתי לדונך( .אמר ליה רב לרב כהנא :פוק
דייניה )צא ודון ענינו( .חזייה דהוה קא גאיס ]ביה[)ע"פ רש"י :ראה רב כהנא ,שהאיש מתגאה בקשריו עם רב וסומך ובוטח בכך( - .אמר ליה :אי
צייתא  -צייתא ,ואי לא  -מפיקנא לך רב מאונך )רש"י :אם לא תציית לפסק דיני אודיעך שאין רב יכול לסייעך ,דמשמתינא )מנדה( לך(.
)דב' א,יז( ל ֹאַ -ת ִכּירוּ פָ נִ 'ים – קדמא ואזלא כעין כלל לדיינים לא לנטות בגלל סיבות לכאן או לכאן ,כפירש רש"י לא תכירהו –

)אפילו( אם הוא אוהבך )לפסוק לזכותו( .לא תנכרהו ) -אפילו( אם הוא שונאך לא תעשה לו כנכרי לחייבו.
]ספרי דברים פרשת דברים פיסקא יז[ )דב' א,יז( ל ֹאַ -ת ִכּירוּ פָ נִ 'ים ַבּ ִמּ ְשׁפָּ ט ,זה הממונה להושיב דיינים )סיבה א( שמא תאמר איש
פלוני נאה אושיבנו דיין )סיבה ב( איש פלוני גבור אושיבנו דיין )סיבה ג( איש פלוני קרובי אושיבנו דיין )סיבה ד( איש פלוני הלווני
ממון ]הליניסטון[ אושיבנו דיין נמצא מזכה את החייב ומחייב את הזכיי לא מפני שהוא רשע אלא מפני שאינו יודע )איך ומה לדון ואינו
בעל תכונות הנדרשות מדיינים ראה )א,יג,יד,טו((מעלה עליו כאלו הכיר פנים בדין.
טן כַּ ָגּדֹל
טן כַּ ָגּדֹל ִתּ ְשׁ ָמ #עוּן ,שמא תאמר הואיל ועני זה עשיר זה מצווה לפרנסו אזכנו ונמצא מתפרנס בנקיות תלמוד לומר כַּ ָקּ ֹ
כַּ ָקּ ֹ
ִתּ ְשׁ ָמ #עוּן.
]ספרי[ דבר אחר כַּ ָקּ ֹטן כַּ ָגּדֹל ִתּ ְשׁ ָמ #עוּן ,שמא תאמר היאך אני פוגם כבודו של עשיר זה בשביל דינר אזכנו ולכשיצא לחוץ אני אומר
לו תן לו שאתה חייב תלמוד לומר כַּ ָקּ ֹטן כַּ ָגּדֹל ִתּ ְשׁ ָמ #עוּן.
טן כַּ ָגּדֹל ִתּ ְשׁ ָמ #עוּן – מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים ,כפי שמלמד ]ספרי[ .מהפך פשטא מרמז שלפחות
כַּ ָקּ ֹ
אחד מהלימודיםיוצא מפשט הכתוב) .לימוד א( הקטן והגדול אינם בשנים אלא בהונם) .לימוד ב( לפסוק אמת בין לעני בין לעשיר בין
למכובד ובין לשאינו מכובד .ולא לפי כבוד ואח"כ להמליץ לעשיר או המכובד לשלם בהחבא לעני או הלא מכובד שהיה זכאיי.

]ספרי[ ל ֹא ָתגוּרוּ ִמ ְפּנֵי# ִ -אישׁ ,שאם באים שנים לפניך עד שלא תשמע לדבריהם אתה רשיי לשתוק משתשמע לדבריהם אי אתה רשיי
אשׁית מ ָ֑דוֹן ְו ִלפְנֵ ֥י ֝ ִהתְ ַגּ ַ֗לּע ה ִ ָ֥ריב נְטֽוֹשׁ ,:עד שלא נתגלה הדין אתה רשיי לשתוק משנתגלה
לשתוק וכן הוא אומר )משלי יז,יד( פּ֣ ֵ
וֹטֽר ֭ ַמי ִם ֵר ִ ֣
הדין אי אתה רשיי לשתוק ,שמעת את הדין ואי אתה יודע לזכות את הזכיי ולחייב את החייב אתה רשיי לשתוק שנאמר )זכריה ח,טז(
שׁ ַ ֣פּט שׁ ָ֔לוֹם ,איזה הוא שלום שיש בו משפט אמת הוי אומר זה ביצוע )טט:
ת־ר ֵ֔עהוּ ֱא ֶמ ֙ת וּ ִמ ְ
ֵ ֥אלֶּה הַדְּ ב ִ ָ֖רים ֲא ֶ ֣שׁר ַ ֽתּע ֲ֑שׂוּ דַּ בּ ְ֤רוּ ֱא ֶמ ֙ת ִ ֣אישׁ ֶא ֵ
פשרה(  .רבן שמעון בן גמליאל אומר המעלה את הקטן למקום גדול והגדול למקום קטן זה ביצוע ,וחכמים אומרים כל המבצע הרי זה
חוטא שנאמר )תהלים י,ג( וּב ֹצֵ ֥ ַע ֝ ֵבּ ֵ֗רִ֮ Tנ ֵא֥ץ׀ ֽה' :נמצא זה משבח את הדיין וזה מנאץ את יוצרו) .טט :מקובל שפשרה עדיפה(
ל ֹא ָתגוּרוּ ִמ ְפּנֵי# ִ -אישׁ ,שמא תאמר מתירא אני מפלוני שמא יהרוג את בני או שמא ידליק את גדישי או שמא יקצץ את נטיעותי תלמוד
שׂים ִכּ֣י ֧Pא
ַשּׁ ֹ ְפ ִ֗טים ְרא ֙וּ ָמֽה־ ַא ֶ ֣תּם ע ֹ ֔ ִ
אPהים הוּא וכן יהושפט אומר )דהי"ב יט,ו( ו ַ֣יּ ֹאמֶר אֶל־ה ֽ
ִ
לומר ל ֹא ָתגוּרוּ ִמ ְפּנֵי# ִ -אישׁ ִ 3כּי ַה ִמּ ְשׁ ָפּ!ט לֵ
ְאָד֛ם תִּ ְשׁפּ ְ֖טוּ ִכּ֣י ל ַ֑ה'.
ל ָ
ִמ ְפּנֵי# ִ -אישׁ  -מקף כרב-משמע מלת ִ #אישׁ )א( גדול בשנים מעל י"ג )ב( בלימוד אחד האיש הוא בעל ההון ו/או בעל ההשפעה )ג(
בלימוד השני האיש הוא אדם אלים .כאן התורה בוררת את מצב )ב( ו)-ג(
ל ֹא ָתגוּרוּ ִמ ְפּנֵי# ִ -אישׁ – מהפך פשטא מקף זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים ,כפי שמלמד ]ספרי[ .מהפך פשטא מרמז שלפחות
אחד מהלימודים יוצא מפשט הכתוב .לימוד )א( בית-דין ממונה להכריע ,לפשר במחלוקות שונות .משקיבל בעלי דין לדון בענינם חייב
להגיע לפסק וחולקים האם עדיף הכרעה לצד אחד ,או פשרה .לימוד )ב( פשט הכתוב חשש מפני בעל דין אלים.

טן כַּ ָגּדֹל ִתּ ְשׁ ָמ #עוּן ל ֹא ָתגוּרוּ ִמ ְפּנֵי# ִ -אישׁ  ... -זקף-קטן  ...זקף-קטן בין שני קיסרים כאן בין סלוק ואתנח .בתפקיד
)דב' א,יז( כַּ קָּ ֹ
כעין הקש מוסר לנביא ולכל מנהיג והקש הלכתי לדיינים .הקש המוסר נלמד ה]-ספרי[ הבא.
]ספרי[ ְו ַה ָדּ ָבר א ֲֶשׁר יִ ְק ֶשׁה ִמ ֶ #כּם ,אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה אתה דן דין קשה ,חייך שאני מודיעך שאי אתה דן דין קשה אני
מביא עליך דין שתלמיד תלמידך יכול לשמעו ואתה אי אתה יכול לשמעו ואיזה זה זה דינן של בנות צלפחד ,וכן הוא אומר )במ' פי'

ה־נּא ִ֔לי אֵי־ ֶז֖ה
כז,ה( ַויַּק ֵ ְ֥רב מ ֶ ֹ֛שׁה ֶאת־ ִמ ְ
ְמוּאל בּ ְ֣תוֹ Tה ָ ַ֑שּׁעַר וַיֹּ֙א ֶמ ֙ר ַה ִגּ ֽידָ ָ ֣
שׁפּ ָ ָ֖טן ִלפְנֵ ֥י ֽה' :ס ,כיוצא בו אתה אומר )שמו"א ט,יח( ַויּ ִגַּ ֥שׁ שׁ ָ֛אוּל ֶאת־שׁ ֵ ֖
ֵבּ֥ית הָר ֶֹאֽה) :שמו"א ט,יט( ַו ַ֨יּעַן שְׁמוּ ֵ֜אל ֶאת־שׁ ָ֗אוּל וַיֹּ֙א ֶמ ֙ר אָנ ִ ֹ֣כי הָר ֹ ֶ֔אה ,אמר לו הקדוש ברוך הוא אתה הוא רואה ,אני מודיעך שאי אתה
ֽי־ר ִ ֧איתִ י ְבּבָנָ ֛יו ִל֖י ֶמֽלֶ ,:Tמהו אומר
שׁ ָל ֲח ֙ Xאֶל־י ַ ִ֣שׁי ֵבּֽית־ ַה ַלּ ְח ִ֔מי כִּ ָ
שׁמֶן ו ְֵלֶ֤ Tאֽ ְ
רואה ,אימתי הודיעו בשעה שאמר לו )שמו"א טז,א( ַמ ֵ֨לּא ק ְַרנ ְֶ֜ ֗ X
ִיאב ו ַ֕יּ ֹאמֶר ַא֛ Tנֶ ֥גֶד ֖ה' ְמשִׁיחֽוֹ :אמר לו הקדוש ברוך הוא לא אמרת אנכי הרואה) ,שמו"א טז,ז( ו ַ֨יּ ֹאמֶר ֜ה'
)שמו"א טז,ו( ַוי ִ ְ֣הי בְּבוֹ ָ֔אם ַו ַיּ ְ֖רא ֶאת־ ֱאל ָ ֑
אֶל־שְׁמוּ ֵ֗אל אַל־תַּ ֵ ֧בּט אֶל־מ ְַר ֵא֛הוּ ְואֶל־גּ ְ֥ב ֹ ַהּ קוֹ ָמ ֖תוֹ ִכּ֣י מְ אַס ִ ְ֑תּיהוּ ִכּ֣י׀ ֗Pא ֲא ֶ ֤שׁר י ְִראֶה֙ הָאָדָ֔ ם ִכּ֤י ָהֽאָדָ ם֙ י ְִר ֶ ֣אה ַלעֵי ַ֔ני ִם ו ַ֖ה' י ְִר ֶא֥ה ַללּ ֵָבֽב :סליק פיסקא
הקש מוסר לנביא ולכל מנהיג ב]-ספרי[ לומד מוסר למשה הנביא שלא היה לו לומר זאת ,ומפני שנשמע מדבריו גאוה נשכח ממנו
ההלכה של בנות יורשות .הקש אל שמואל הנביא שנמע מדבריו גאוה ונעלם ממנו יכולת האבחנה שכל אחי דוד אינם מתאימים
למלכות.
הקש הלכתי לדיינים.
הפעלים ִתּ ְשׁ ָמ #עוּן ָ ...תגוּרוּ הם בלשון רבים ומרמזים לדין בפני רבים שהמינימום הוא שניים והיות ואין בית דין שקול ,מוסיפים
וּשׁ ַמ ְע ִ ֽתּיו׃ לשון יחיד.
כּם ַתּ ְק ִר 3בוּן אֵ ַל!י ְ
שלישי .משה רבנו אמר ְו ַה ָדּ ָבר א ֲֶשׁר יִ ְק ֶשׁה ִמ ֶ #
ד'–מנחם-אב–תשפ"ב 31-Jul-22
לעלוי כל נשמות ישראל ,הילולת האר"י,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק זצ"ל בן חיים אריה ויהודית זצ"ל
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל-פה ,התשס"א – התשפ"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף-פסוק )נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; תב֛ יר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
ותפקידם( – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; מהפ֤ ך פשטא֙ – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
טפחא  -קבוצה שממעטים חלק
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; תב֛ יר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א תב֛ יר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א תב֛ יר ֖
קטן –
סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא֙ – פשוט ;1 ,זקף֔ -
֒
זרקא
֘
מפרטיה מענין מסוים; מקף -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים;
ואזלא – סדר,
קדמא ֝
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞ים – יוצא מהענין; ֨
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ) :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא-קטנה֩ = תרסא֩ – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠-גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

לפי המקורות הבאים רק בממונות מותר לדיין מומחה לדון יחיד ורק כשקבלו עליהם המתדיינים שידון יחיד .במצב טעות מסוים הדיין
משלם מביתו עם טועה .בכל הענינים האחרים יש לשבת בדין עם דיינים אחרים .על הדיין לא להיות גס לבו בהוראה שסומך על עצמו
ללא דיינים אחרים ולא לדחות דעת דיינים אחרים בלי הכרעה ברוב.
]מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק לד[ רבי אליעזר בנו אומר החושך עצמו מן הדין פורק ממנו איבה וגזל

ושבועת שוא .והגס לבו בהוראה )טט :כגון שדן יחיד כשלא קבלו המתדיינים אותו על עצמם( שוטה רשע וגס רוח .אל תהי דן יחידי שאין דן
אף הקב"ה אינו דן יחידי כנלמד ב]-ירושלמי )וילנא( סנה' פ"א,ה"א[
יחידי אלא אחד .ואל תאמר קבלו דעתי שהן רשאין ולא אתה:
ַר־ה' ָר ִ ֤איתִ י ֶאת־ה֙' י ֵ ֹ֣שׁב עַל־ ִכּס ְ֔אוֹ ְוכָל־צ ָ ְ֤בא
א"ר יהודה בן פזי אף הקדוש ברוך הוא אין דן יחידי שנאמר )מל"א כב,יט( ו ַ֕יּ ֹאמֶר ל ֵָכ֖ן שׁ ַ ְ֣מע דְּ ב ֑
שּׁ ַ֙מי ִם֙ ע ֵ ֹ֣מד ָע ָ֔ליו מִי ִמינ֖ וֹ וּ ִמשְּׂמ ֹאלֽוֹ :אילו מטין לכף זכות ואילו מטין לכף חובה.
ַה ָ
ְו ַה ָדּ ָבר א ֲֶשׁר יִ ְק ֶשׁה ִמ ֶ #כּם – פשטא מונח מונח זקף-קטן ,שני לימודים בפשט הכתוב .אפשר שכל מונח מרבה פרט.
לימוד )א( מוצע לומר מתי מתדיינים לפני יחיד .לימוד )ב( מתי מתדיינים לפני שלושה בדיני ממונות .שלושה דיינים מרומזים בהופעת
מלת "אלהים" שלוש פעמים בפר' משפטים בפסוקי ארבעה השומרים .אפשר שתוכן הכתוב ותבנית הטעמים מרמזים לשלושה דיינים
בכל הנושאים הנמנים במשנה הבאה.
]משנה סהד' פ"א,מ"א[ ]*[ דיני ממונות בשלשה גזילות וחבלות בשלשה נזק וחצי נזק תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמשה

בשלשה האונס והמפתה והמוציא שם רע בשלשה דברי רבי מאיר וחכמים אומרים מוציא שם רע בעשרים ושלשה מפני שיש בו דיני
נפשות] :פני משה[ דיני ממונות ,דהיינו הודאות והלואות בשלושה ,אפילו הדיוטות דמן התורה אלהים כתיב בפרשה ומשמע מומחין.
וחכמים הקילו שלא להצריך שלושה מומחין כדי שלא תנעול דלת בפני לווין שמא יכפור הלוה ולא ימצא מומחין לכופו לדין.
להלן מובאים מעשי רב המלמדים על דיין יחיד בממונות.

]ירושלמי )וילנא( סנה' פ"א,ה"א[ רבי בא ורבי בנימין בר יפת הוו דיינין קומי )טט ע"פ ]פני משה[ באו לתדיין לפני( ר' יצחק ונפק דינא עם
רבי בנימן )טט .יצא הדין זכאי עמו( .אתא רבי בא בעי מיטרוף על רבי אמי ואלף מומחה שכפף ודן דינו דין )פני משה :רצה להקיש
ולהטריח לר' אמי על שדנו ר' יצחק ביחידי ואליף ליה ר' אמי דמומחה שכפה לדון לפניו ודן דינו דין ור' יצחק מומחה הוא().:טט :ועוד מעשה( רבי
אבהו הוה יתיב דיין בכנישתא מדרתא דקיסרין לגרמיה )פני משה :ישב על שער העיר קסרין יחידי( אמרין ליה תלמידיו ולא כן אלפן ר'
אל תהא דן יחידי )טט :שאלו תלמידיו האם לא לימדתנו שלא לדון יחידי( .אמר לון כיון דאנן חמי לי יתיב דיין לגרמי ואתון לגביי כמי
שקיבלו עליהן )פני משה :מאחר שהם רואין אותי יושב יחידי והן באים מאיליהן לדון לפני הוי כמי שקיבלו אותי עליהן( .ותני כן במה דברים
אמורים שלא קיבלו עליהן )טט :כיחידי כמו בסיפור המעשה של ר' אבהו בקסרין ,צריך שלושה( אבל אם קיבלו עליהן דן אפילו יחידי.
]רמב"ם סנהדרין פ"ה,הי"ח[ יחיד שהוא מומחה לרבים אף על פי שהוא דן דיני ממונות יחידי אין ההודאה בפניו הודאה בבית דין ואפילו היה
סמוך ,אבל השלשה אף על פי שאינן סמוכין והרי הן הדיוטות ואין אני קורא בהם אלהים הרי ההודאה בפניהם הודאה בבית דין ,וכן הכופר
בפניהם ואחר כך באו עדים הוחזק כפרן ואינו יכול לחזור ולטעון כמו שביארנו ,כללו של דבר הרי הן לענין הודאות והלואות וכיוצא בהן כבית דין
הסמוך לכל הדברים.
]רמב"ם סנהדרין פ"ו,ה"ב[ טעה בשקול הדעת כגון דבר שהוא מחלוקת תנאים או אמוראים ולא נפסקה הלכה כאחד מהן בפירוש ועשה כאחד מהן
ולא ידע שכבר פשט המעשה בכל העולם כדברי האחר ,אם היה זה דיין מומחה ונטל רשות מראש גלות ,או שלא היה נוטל רשות אבל קבלו אותו
בעלי דינין עליהן ,הואיל והוא ב מומחה חוזר הדין ,ואם אי אפשר להחזיר פטור מלשלם ,אחד הנוטל רשות מראש גלות או הנוטל רשות מבית דין
של ישראל בארץ ישראל אבל לא בחוצה לארץ כמו שביארנו..
]רמב"ם סנהדרין פ"ו,ה"ג[ היה הטועה מומחה ולא נטל רשות ולא קבלו אותו בעלי דינין עליהן ,או שלא היה מומחה אבל קבלו אותו בעלי דינין
עליהן לדון להן כדין וטעה ג בשקול הדעת ,אם נשא ונתן ביד מה שעשה עשוי וישלם מביתו ,אם לא נשא ונתן ביד יחזור הדין ,ואם אי אפשר
להחזיר ישלם מביתו.
כח(
וּשׁ ַמ ְע ִ ֽתּיו ,אי גמירנא גמירנא ,ואי לא  -אזלינא וגמירנא ]בבלי
וּשׁ ַמ ְע ִ ֽתּיו ]תורה תמימה[  -ואשמיעכם לא נאמר אלא ְ
ַתּ ְק ִר 3בוּן אֵ ַל!י ְ
סנה' ח,א[] :הערה כח([ בא לאפוקי ממ"ד  ...ושמעתיו שהוא לשון שררה  ...ועל זה אמר דאין בזה לשון שררות ,שהרי לא אמר ואשמיעכם אלא
וּשׁ ַמ ְע ִ ֽתּיו – סלוק מגביל מה שיודע יודע ומה
וּשׁמַ ְע ִ ֽתּיו ,כדמפרש .ומה שלא נאמרה פרשת נחלות על ידו הוא מטעם אחר כמבואר לפנינו שםְ :
ְ
שלא ילמד.
דברים א,יחָ :ואֲצַ וֶּ 3ה אֶ ְת ֶכ!ם ָבּ ֵעת ַה ִהוא ֵא3ת כָּ לַ -ה ְדּבָ ִ !רים א ֲֶשׁ3ר ַתּע ֲֽשׂוּן׃

]ספרי דברים פרשת דברים פיסקא יח[ )דב' א,יח( ָואֲצַ וֶּ 3ה אֶ ְת ֶכ!ם ָבּ ֵעת ַה ִהוא ֵא3ת כָּ לַ -ה ְדּבָ ִ !רים א ֲֶשׁ3ר ַתּע ֲֽשׂוּן׃ אלו עשרה דברים
שבין דיני ממונות לדיני נפשות .מסומנים בתוך ]משנה סנהדרין פ"ד,מ"א[ להלן.
)דב' א,יח( ָואֲצַ וֶּ 3ה אֶ ְת ֶכ!ם – )סלוק מפסוק קודם( מרכא טפחא בתפקיד כעין לימוד במידת סמוכים .הוא אשר למדנו ב]-ספרי פיסקא
יז[ ש)-דב' א,יז( עוסק בדייני ממונות ומזה עובר בתמציתיות לדיני נפשות.
ֵא3ת כָּ לַ -ה ְדּ ָב ִ !רים – )אתנח מחצי פסוק קודם( מרכא טפחא בתפקיד כעין לימוד במידת סמוכים .ממשיך מדיני ממונות לדיני נפשות.
)א( כבר במשנה הראשונה בסנה' יש חיבור כזה ]משנה סהד' פ"א,מ"א[ ]*[ דיני ממונות בשלשה גזילות וחבלות בשלשה נזק וחצי נזק

תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמשה בשלשה האונס והמפתה והמוציא שם רע בשלשה דברי רבי מאיר וחכמים אומרים מוציא שם
רע בעשרים ושלשה מפני שיש בו דיני נפשות:
)ב( מיד אחרי שלוש המשנות הראשונות בסנה' עובר לדיני נפשות ]משנה סנה' פ"א,מ"ד[ ]*[ דיני נפשות בעשרים ושלשה וגו'
שׁ ַ ֤פּט ֶא ָח ֙ד
]משנה סנהדרין פ"ד,מ"א[ ]*[ אחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות )טט:א( בדרישה )טט:ב( ובחקירה שנאמ' )וי' אמר כד,כב( ִמ ְ
י ִ ְה ֶי֣ה ָל ֶ֔כם ]תורה תמימה[ )וי' אמר כד,כב( א"ר חנינא דבר תורה אחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות צריכין דרישה וחקירה ,שנאמר
משפט אחד יהיה לכםסב( ,ומה טעם אמרו דיני ממונות לא בעו דרישה וחקירה ,כדי שלא תנעול דלת בפני לוויןסג( ]סנהדרין ג' א'[:
מרבנן דיני ממונות נבדלים מדיני נפשות שלא צריך דרישה וחקירה.

מה בין דיני ממונות לדיני נפשות )טט:א( דיני ממונות בשלשה ודיני נפשות בעשרים ושלשה )טט:ב( דיני ממונות פותחין בין לזכות בין
לחובה ודיני נפשות פותחין לזכות ואין פותחין לחובה )טט:ג( דיני ממונות מטין על פי אחד בין לזכות בין לחובה ודיני נפשות מטין
על פי אחד לזכות ועל פי שנים לחובה )טט:ד( דיני ממונות מחזירין בין לזכות בין לחובה דיני נפשות מחזירין לזכות ואין מחזירין
לחובה )טט:ה( דיני ממונות הכל מלמדין זכות וחובה דיני נפשות הכל מלמדין זכות ואין הכל מלמדין חובה )טט:ו( דיני ממונות המלמד
חובה מלמד זכות והמלמד זכות מלמד חובה דיני נפשות המלמד חובה מלמד זכות אבל המלמד זכות אין יכול לחזור וללמד חובה
)טט:ז( דיני ממונות דנין ביום וגומרין בלילה דיני נפשות דנין ביום וגומרין ביום )טט:ח( דיני ממונות גומרין בו ביום בין לזכות בין
לחובה דיני נפשות גומרין בו ביום לזכות וביום שלאחריו לחובה לפיכך אין דנין לא בערב שבת ולא בערב יום טוב :טט :אפשר
שיש עוד שני הבדלים מדאורייתא.
ד'–מנחם-אב–תשפ"ב 31-Jul-22
לעלוי כל נשמות ישראל ,הילולת האר"י,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק זצ"ל בן חיים אריה ויהודית זצ"ל
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל-פה ,התשס"א – התשפ"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף-פסוק )נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; תב֛ יר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
ותפקידם( – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; מהפ֤ ך פשטא֙ – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
טפחא  -קבוצה שממעטים חלק
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; תב֛ יר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א תב֛ יר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א תב֛ יר ֖
קטן –
סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא֙ – פשוט ;1 ,זקף֔ -
֒
זרקא
֘
מפרטיה מענין מסוים; מקף -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים;
ואזלא – סדר,
קדמא ֝
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞ים – יוצא מהענין; ֨
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ) :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא-קטנה֩ = תרסא֩ – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠-גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

דברים א,א )בהשתתפות נחלת יעקב( )התשע"ט(

1.9
1.9.1
דברים א,יחָ :ואֲצַ וֶּ 3ה אֶ ְת ֶכ!ם ָבּ ֵעת ַה ִהוא ֵא3ת כָּ לַ -ה ְדּבָ ִ !רים א ֲֶשׁ3ר ַתּע ֲֽשׂוּן׃
]ספרי דברים פרשת דברים פיסקא יח[ )דב' א,יח( ָואֲצַ וֶּ 3ה אֶ ְת ֶכ!ם ָבּ ֵעת ַה ִהוא ֵא3ת כָּ לַ -ה ְדּבָ ִ !רים א ֲֶשׁ3ר ַתּע ֲֽשׂוּן׃ אלו עשרה דברים
שבין דיני ממונות לדיני נפשות .מסומנים בתוך ]משנה סנהדרין פ"ד,מ"א[ להלן.
)דב' א,יח( ָואֲצַ וֶּ 3ה אֶ ְת ֶכ!ם – )סלוק מפסוק קודם( מרכא טפחא בתפקיד כעין לימוד במידת סמוכים .הוא אשר למדנו ב]-ספרי פיסקא
יז[ ש)-דב' א,יז( עוסק בדייני ממונות ומזה עובר בתמציתיות לדיני נפשות.
ֵא3ת כָּ לַ -ה ְדּ ָב ִ !רים – )אתנח מחצי פסוק קודם( מרכא טפחא בתפקיד כעין לימוד במידת סמוכים .ממשיך מדיני ממונות לדיני נפשות.
כָּ לַ -ה ְדּ ָב ִ !רים – מקף כבורר הבדלים בהלכות סדרי משפט א ֲֶשׁ3ר ַתּע ֲֽשׂוּן )היינו הדיינים בבתי הדין(.
א ֲֶשׁ3ר– מרכא מרבהַ ,תּע ֲֽשׂוּן – סלוק מגביל ,ביחד כעין רבוי הגבלות ,אפשר שמלמד על ההגבלות בסדרי המשפט בדיני נפשות לעומת
דיני ממונות כפי שנלמד ב]-משנה סנהדרין פ"ד,מ"א[ ]משנה סנהדרין פ"ד,מ"ב[ ]בבלי יבמות קב,א[ ]רמב"ם סנהדרין פי"א,ה"ו
הי"א[
)א( כבר במשנה הראשונה בסנה' יש חיבור כזה ]משנה סהד' פ"א,מ"א[ ]*[ דיני ממונות בשלשה גזילות וחבלות בשלשה נזק וחצי נזק

תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמשה בשלשה האונס והמפתה והמוציא שם רע בשלשה דברי רבי מאיר וחכמים אומרים מוציא שם
רע בעשרים ושלשה מפני שיש בו דיני נפשות:
)ב( מיד אחרי שלוש המשנות הראשונות בסנה' עובר לדיני נפשות ]משנה סנה' פ"א,מ"ד[ ]*[ דיני נפשות בעשרים ושלשה וגו'
שׁ ַ ֤פּט ֶא ָח ֙ד
]משנה סנהדרין פ"ד,מ"א[ ]*[ אחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות )טט:א( בדרישה )טט:ב( ובחקירה שנאמ' )וי' אמר כד,כב( ִמ ְ
י ִ ְה ֶי֣ה ָל ֶ֔כם )ע"כ( והסביר ]תורה תמימה[ )וי' אמר כד,כב( א"ר חנינא דבר תורה אחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות צריכין דרישה וחקירה,
שנאמר משפט אחד יהיה לכםסב( ,ומה טעם אמרו דיני ממונות לא בעו דרישה וחקירה ,כדי שלא תנעול דלת בפני לוויןסג( ]סנהדרין ג'
א'[:
הערה :מרבנן דיני ממונות נבדלים מדיני נפשות שלא צריך דרישה וחקירה.
)המשך ]משנה סנהדרין פ"ד,מ"א[( מה בין דיני ממונות לדיני נפשות )טט:א( דיני ממונות בשלשה ודיני נפשות בעשרים ושלשה )טט:ב(
דיני ממונות פותחין בין לזכות בין לחובה ודיני נפשות פותחין לזכות ואין פותחין לחובה )טט:ג( דיני ממונות מטין על פי אחד בין
לזכות בין לחובה ודיני נפשות מטין על פי אחד לזכות ועל פי שנים לחובה )טט:ד( דיני ממונות מחזירין בין לזכות בין לחובה דיני
נפשות מחזירין לזכות ואין מחזירין לחובה )טט:ה( דיני ממונות הכל מלמדין זכות וחובה דיני נפשות הכל מלמדין זכות ואין הכל
מלמדין חובה )טט:ו( דיני ממונות המלמד חובה מלמד זכות והמלמד זכות מלמד חובה דיני נפשות המלמד חובה מלמד זכות אבל
המלמד זכות אין יכול לחזור וללמד חובה )טט:ז( דיני ממונות דנין ביום וגומרין בלילה דיני נפשות דנין ביום וגומרין ביום )טט:ח( דיני

ממונות גומרין בו ביום בין לזכות בין לחובה דיני נפשות גומרין בו ביום לזכות וביום שלאחריו לחובה לפיכך אין דנין לא בערב שבת
ולא בערב יום טוב:
שני ההבדלים נוספים מדאורייתא ,כפי' ]דבר המשפט הלכות סנהדרין פי"א,ה"א[

)דב' א,יח( ָואֲצַ וֶּ 3ה אֶ ְת ֶכ!ם ָבּ ֵעת ַה ִהוא ֵא3ת כָּ לַ -ה ְדּ ָב ִ !רים א ֲֶשׁ3ר ַתּע ֲֽשׂוּן׃ ,ודרשו חז"ל בספרי :אלו עשרת הדברים שבין דיני ממונות
לדיני נפשות .וגם היונתן בן עזיאל תרגם הפסוק ופירשו עפ"י דברי רז"ל אלו .וכולם נמנו בריש פרק אחד דיני ממונות ,ורבינו מנאם
כולם בפרק זה .ששת הדברים הראשונים סתמם ,כיון שכבר ביאר פרטיהם לעיל ,ואח"כ מנה שנים נוספים וביאר פרטיהם בהלכות ב'
וג' .בהלכה ו' מנה התשיעי וכל פרטיו ,ובהלכה י"א מנה העשירי .וראה מה שנכתוב לקמן בהלכה ד'.
)טט :הבדל ט( ]רמב"ם סנהדרין פי"א,ה"ו[ דיני ממונות וכן הטומאות והטהרות מתחילין מן הגדול שבדיינים ושומעין את דבריו ,ודיני
נפשות מתחילין מן הצד ואין שומעין דברי הגדול אלא באחרונה] .השגת הראב"ד[ דיני ממונות וכן הטומאות והטהרות מתחילין וכו'.
א"א אין הגמרא כן עכ"ל.
מקור הרמב"ם ]משנה סנהדרין פ"ד,מ"ב[ ]*[ דיני הטומאות והטהרות מתחילין מן הגדול דיני נפשות מתחילין מן הצד הכל
כשרין לדון דיני ממונות ואין הכל כשרין לדון דיני נפשות אלא כהנים לוים וישראלים המשיאין לכהונה:
)טט :הבדל י( ]רמב"ם סנהדרין פי"א,הי"א[ הכל כשרים לדון דיני ממונות אפילו גר והוא שתהיה אמו מישראל ,וגר דן את חבירו הגר
אף על פי שאין אמו מישראל וכן הממזר והסומא באחת מעיניו כשר לדון דיני ממונות ,אבל בדיני נפשות אין דנין אותן אלא כהנים
לוים וישראלים המשיאין לכהונה ולא יהיה אחד מהן סומא אפילו באחת מעיניו כמו שביארנו.
ֱPהי֑ Xבּוֹ
מקור הרמב"ם ]בבלי יבמות קב,א[ גר דן את חבירו דבר תורה ,שנאמר) :דב' שפ' יז,טו( ֣שׂוֹם תָּ ִ ֤שׂים ָע ֶל֙י ֶ֙֔ Xמלֲֶ Tא ֶ ֥שׁר יִב ְַח֛ר ה֥ ' א ֶ ֖
מ ֶ ִ֣קּ ֶרב אַ ֶ֗חי Xתָּ ִ ֤שׂים ָע ֶל֙י ֶ֙֔ Xמלֶָ ,Tע ֶל֙י ֙ Xהוא דבעינן מ ֶ ִ֣קּ ֶרב אַ ֶ֗חי ,Xאבל גר דן את חבירו גר ,ואם היתה אמו מישראל  -דן אפי' ישראל;
דברים א,יט:
ֱPה!ינוּ א ָֹתנוּ
ֹרי כַּ א ֲֶשׁ3ר ִצוָּ 9ה 3ה' א ֵ
אמ ִ #
דּ ֶר; ַהר ָה ֱ
יתם ֶ K
נּוֹרא הַ 'הוּא א ֲֶשׁר ְר ִא ֶ
וַנִּ ַסּע ֵמח ֵֹרב ַו ֵנּ+לֶ ; ֵאת כָּ לַ -ה ִמּ ְד ָבּר ַהגָּדוֹל * וְ ַה ָ
דשׁ ַבּ ְרנֵ ֽעַ ׃
ָב ֹא ַע!ד קָ ֵ 3
ַונּ Z

הערה בתבניות הטעמים :בד"כ טעם תלשא וטעם תרסא נמצאים בתחילת חצי פסוק )סלוק ,אתנח ,זרקא סגול( או אחרי מונח)ים( בתחילת
חצי פסוק או אחרי ]מונח[  ...פזר ]מונח[ .פסוק זה הוא מקבוצת הפסוקים הקטנה שבהם הטעמים ]מונח  [ ...פזר ]מונח  [ ...תלישא אינם
בראש חצי פסוק )אחרי טעם קיסר  :אתנח או סלוק( אלא אחרי תבניות טעמים אחרות שבראש חצי פסוק.
כּכֹל – תלשא .וכן )דב' א,ח( ְר ֵא9ה
 . ...כגון ב)-דב' א,ג(  ...ל ַ֑ח ֹדֶ שׁ  -אתנח )חצי פסוק( דִּ ֶ ֤בּר מֹשֶׁה֙ ֶאל-בּ ְֵנ֣י יִשׂ ְָראֵ֔ ל – מהפך פשטא זקף-קטן ְ J
וּר ֣שׁוּ ֶאתָ -ה ָ֔א ֶרץ – יתיב מונח זקף-קטן א ֲֶשׁר נִ ְשׁ ַבּע Jה' –מונח מונח תלשא ַלא ֲ֨ב ֹתֵ י ֝ ֶכם
ֵיכ!ם אֶ תָ -ה ָא ֶרץ  -אתנח )חצי פסוק( ֚בּ ֹאוּ ְ
ָת ִתּי ִל ְפנ ֶ
נ ַ3
וכן )דב' א,יט( וַנִּ ַסּע מֵ ח ֵֹרב – מונח רביע ַו ֵנּ+לֶ ; – פזר ֵאת כָּ לַ -ה ִמּ ְד ָבּר ַהגָּדוֹל * – מונח מונח תרסא
אפשר כי )א,יט( וַנִּ ַסּע מֵ ח ֵֹרב – מונח רביע מלמד על לפחות ארבעה לימודים בתבנית הטעמים )א,יט( ַו ֵנּ+לֶ ; – פזר ,במקום לפחות ארבעה
טעמי מונח לרמז ללימוד בתפקיד טעם פזר .אבל אפשר שיש כאן לפחות ארבעה לימודים בלי קשר לטעם פזר.
נתחיל בהסבר בדרך פשט )א,יט( וַנִּ ַסּע ֵמח ֵֹרב – מונח רביע ,בתפקיד של לפחות ארבעה לימודים ,כעין רישום מקוצר מה ארע בהר סיני:
מתן תורה ,מעשה העגל ,הקמת המשכן ,פרה אדומה ,מנוי שופטים ושרים )אברבנאל במ' שלח יג( ,אירגון ארבע מחנות ישראל ,מחנה
לויה וכהנים .ועוד דרך) :א,יט( וַנִּ ַסּע ֵמח ֵֹרב – מונח רביע ,בתפקיד של לפחות ארבעה לימודים ,כמסקנה מהמדרשים:
ד'–מנחם-אב–תשפ"ב 31-Jul-22
לעלוי כל נשמות ישראל ,הילולת האר"י,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק זצ"ל בן חיים אריה ויהודית זצ"ל
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל-פה ,התשס"א – התשפ"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף-פסוק )נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; תב֛ יר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
ותפקידם( – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; מהפ֤ ך פשטא֙ – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
טפחא  -קבוצה שממעטים חלק
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; תב֛ יר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א תב֛ יר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א תב֛ יר ֖
קטן –
סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא֙ – פשוט ;1 ,זקף֔ -
֒
זרקא
֘
מפרטיה מענין מסוים; מקף -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים;
ואזלא – סדר,
קדמא ֝
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞ים – יוצא מהענין; ֨
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ) :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא-קטנה֩ = תרסא֩ – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠-גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

)א( ]ילקוט שמעוני תורה פרשת דברים רמז תתג[ )מעתיק לשון ]ספרי פיסקא יט[( והלא דברים קל וחומר ומה דברים שהן חמורין
כבשתים לפניהם ,דברים שאין חמורין עאכ"ו) ,ב( ])לקח טוב( דב' דב' ג,א[ בני אדם שראו נחשים ועקרבים כקשתות מושלכין
לפניהם בוטחין הם שכל הכנענים יהו מושלכין לפניהם) :ג( מזה בטחון שארץ-ישראל היא ארץ טובה )ד( כך בטחון לכבוש אותה מיד
דרך רמז וסוד המסביר את הפשט התורה שניתנה בסיני מכילה בתוכה אור גנוז ללומדיה המרומז כאן במלת )א,יט( הַ 'הוּא – אותיות )בר'
א,א( א'ת ה'שמים ו'את ה'ארץ .רמז לאור הגנוז שבתורה ,אותיות שם הדעת המקשר שמים וארץ .תלוי בסדר האותיות שם קפיצת האדם או
קפיצת הארץ .רמז למהלך ארץ של אחד עשר יום שנעשה בשלושה ימים וגם זה לא ברציפות .כפי' ]רש"י[ תקופת הזמן בין היציאה מהר
סיני )חורב( ובין ההגעה לקדש ברנע הייתה של כל"ט יום )כ' אייר עד כ"ח סיון( ובהן היו רק שלושה ימי תנועה.
]רש"י[ )דב' א,ב( אַ ַ֨חד ע ָ ָ֥שׂר יוֹם֙ ֵמֽח ֵֹ֔רב  -אמר להם משה ראו מה גרמתם ,אין לכם דרך קצרה מחורב לקדש ברנע כדרך הר שעיר ואף הוא
שּׁ ִנ֛ית
מהלך אחד עשר יום ,ואתם הלכתם אותו בשלשה ימים ,שהרי בעשרים באייר נסעו מחורב שנאמר )במ' בהע' י,יא( ַוי ְ ֞ ִהי ַבּשּׁ ָָנ֧ה ַה ֵ
בּ ַ֥ח ֹדֶ שׁ ַה ֵשּׁ ִנ֖י ְבּ ֶעשׂ ִ ְ֣רים בּ ַ֑ח ֹדֶ שׁ וגו' ובכ"ט בסיון שלחו את המרגלים מקדש ברנע ,צא מהם שלושים יוםי )רא"ם מדייק כ"ט יום( שעשו

בקברות התאוה ,שאכלו הבשר חדש ימים ,ושבעה ימים שעשו בחצרות להסגר שם מרים ,נמצא בשלשה ימים הלכו כל אותו הדרך,
וכל כך היתה שכינה מתלבטתכ בשבילכם למהר ביאתכם לארץ ,ובשביל שקלקלתם הסב אתכם סביבות הר שעירל ארבעים שנה:
]גור אריה[ )דב' א,ב( נמצא בשלשה וכו' .פירוש ,שהרי מעשרים באייר עד כ"ט בסיון ל"ט יום ,הוצא שלשים יום שעשו בקברות
התאוה ,עם יום בואם לקברות התאוה ,ושבעה להסגר מרים )במדבר יב ,טו( ,נמצא שבג' ימים הלכו כל אותו הדרך .וכך היה; בכ' יום
באייר נסעו ובאו לקברות התאוה בעשרים יום )כ' אייר ביום שיצאו מהר סיני( ,והתרעמו על הבשר לומר "מי יאכילנו בשר" )במדבר יא,
ד( ,ואכלו חדש חסר בשר .נמצא שהיה כלה ביום כ' לחדש סיון .וביום כ"א נסעו ובאו חצירות ,ושהו שם שבעה ימים ,ויום בואם מן
המנין .ונמצאו כלים שבעה ימים ביום כ"ז .וביום כ"ח נסעו ובאו קדש ברנע ,ושלחו המרגלים ביום כ"ט:
נסכםַ :ו ֵנּ+לֶ ; )א( ]ראב''ע[ זה אחד עשר יום ,שעל כך פירש ]רש''י[ )א,ב(  -אמר להם משה...מהלך אחד עשר יום ואתם הלכתם אותו
ָב ֹא ַע!ד
ָב ֹא –זקף-גדול בתפקיד המספר שלוש היינו ַונּ Z
בשלשה ימים .טט וכאילו אמר '' ַו ֵ +נּלֶ ; מהלך י''א יום מחרב דרך הר-שעיר ַונּ Z
ָק ֵ 3דשׁ ַבּ ְרנֵ ֽעַ ׃ .בשלושה ימי תנועה בלבד''
ההמשך מתחיל בפנימיות התורה ומתגלה נושא הלכתי הגנוז בתורה.
)א,יט( וַנִּ ַסּע ֵמח ֵֹרב – ר"ת ו"מ ]ארמון על מכונו ,הרב ארמוני )אוצר החכמה([ מ"ו עולה דמ"ב שם ששים וחמש )של שלוש אותיות
משלושה פסוקים בפר' בשלח( משם ע"ב )של ע"ב שלישיות אותיות( .ומורה בחיבורו על החסד הכפול ,שהולך ומתחזק עד שמגיע לשרשו

שהוא סוד החכמה ... .ובהיפוך סדר אותיותיו לסדר בד"ם מוחץ אויבים ומזיקים וזה לימדו ]ספרי ,לקח טוב ,ילקוט שמעוני[ כנאמר
)תה' סח,כד( ל ַ ְ֤מעַן׀ תִּ ֽ ְמ ַח֥ץ ַרגְל ְְ֗֫ Xבּ ָד֥ם ל ְ֥שׁוֹן ְכּל ֶ ָ֑בי Xמֵאֹי ְִב֥ים ִמנֵּ ֽהוּ) :המקום הששים וחמש זה גי' של שם אדנ"י שמשמעו רבון ,המבצע את הדין ]פתח
עיניים החדש חלק ט ,ע' מו ,הרב שריה דבליצקי[( )א,יט( ַו ֵנּ+לֶ ; ֵאת כָּ ל-הַ ִמּ ְד ָבּר – ר"ת ואכ"ה רמז לנאמר ב]-לקח טוב[ שהקב"ה הכה

נחשים ועקרבים כקשתות )ג"א כקורות( וכן יכה את הכנענים .קשור לשם תכ"ה שבו הכה משה את המצרי ,וקשור לשם תכ"ה שם
שמירה ]עבודת ישראל[ ) .א,יט( וַנִּ ַסּע ֵמח ֵֹרב – ס"ת ע"ב שהוא עולה חס"ד ,גי' שם הוי"ה במלוי יו"ד) .א,יט( ַו ֵנּ+לֶ ; ֵאת כָּ לַ -ה ִמּ ְד ָבּר –
ס"ת כתל"ר העולה לכת"ר .בסיכום מכתוב זה לומדים כי )שם( ע"ב )קשור( לכת"ר.

נּוֹרא – רל"א ]חתם סופר בבלי בבא קמא ב,א[  ...וידוע כי שם אני גי' )ס"א( סמך אלף ובמלואו גי'
ס"ת )א,יט( ַה ִמּ ְד ָבּר ַהגָּדוֹל * ְו ַה ָ
)סמ"ך אל"ף עולה( רל"א שהם השערים המתהפכים מטמא לטהור כי יש רל"א פנים טמא ורל"א פנים טהור )מספר הצירופים של שתי
אותיות בין כ"ב אותיות עם חזרות )כגון א"ב וב"א( הוא  ,231 + 231 = 462 = 22 * 21מספר הצירופים של שתי אותיות בין כ"ב אותיות בלי חזרות

)כגון א"ב ולא ב"א( הוא  = 231רל"א .ועוד מפנימיות התורה רל"א שערים פנים ואחור הם השקלא וטריא לברור ההלכה והדין במשפט( וה"נ
מתהפך מנזיקין לישועות ע"כ התחיל המסכת )בבא קמא( ב)אות(אלף )של מלת( ארבעה )אבות נזיקין( וסיים ב"ב )בבא בתרא( ב)אות(סמך
אָמית ַו ֲא ַח ֶ֗יּה
בן ננס ע"ש שיהיו כל דיני נזיקין ניתנין בין סמך לאלף )גי' מלת אני כלעיל( ע"ש הקרא )דב' הא' לב,לט( ֲא ִנ֤י ֲאנִ ֙י ֔הוּא ֲ ...א ִנ֧י ִ ֣
אָמית ַו ֲא ַח ֶ֗יּה ָמ ֙ ַחצְתִּ ֙י ַו ֲא ִנ֣י א ְֶר ָ֔פּא ו ְֵא֥ין מִ יּ ִ ָ֖די ַמצִּ ֽיל:
ֱPהים ִעמּ ִ ָ֑די ֲא ִנ֧י ִ ֣
ָמ ֙ ַחצְתִּ ֙י ַו ֲא ִנ֣י א ְֶר ָ֔פּא .הפ' המלא )דב' הא' לב,לט( ְר ֣אוּ׀ עַתָּ֗ ה ִכּ֣י ֲא ִנ֤י ֲאנִ ֙י ֔הוּא ו ְֵא֥ין א ִ ֖
)המשך ]חתם סופר ב" ב,א[( ובכן יעזרנו אלקים ע"ד כ"ש הגדול ויצילני מכל מיני נזיקין מסיקין ומציקין ומעיקין ונשא כוס הישועות
כנבואות הנבאות ולא נראה ברעות ונשמע בשורות טובות נחמות וישועות אמן .והנה לפי סדר ששנה אבות מלאכות מ' חסר א' אבות
הטומאה כו' ה"ל )היה לו( להתחיל אבות נזיקין ארבעה ונר' שכיון להזכיר נזיקין אחר ב' תיבות ארבעה אבות גי' תפז"ר ) (687שלא
ליתן להם מקום כינוס כי פזורן נאה לעולם ככל פזור לרשעים .מלת תפזר מביאה אותנו אל )א,יט( ַו ֵנּ+לֶ ; – פזר ,ע"פ ]ספרי[ הפסוק רומז
למזיקים.ה]-חתם סופר בבלי בבא קמא ב,א[ במבוא לסדר נזיקין לומד שנאה לעולם לפזר את ארבעה אבות הנזיקין ללא קשר לפסוק.
אפשר כי )א,יט( ֵאת כָּ לַ -ה ִמּ ְד ָבּר הַ גָּדוֹל * – מונח מונח תרסא ,כעין שלשה תפקידי תרסא מבין שיעורין חציצין מחיצין הלכה למשה
מסיני ,שגגה )שכחת ידיעה ,כעין מחיצה מהידיעה( מלמד על חלוקת נושא הנזיקין בשלוש מחיצות אלו המסכתות בבא קמא ,בבא מציעא,
בבא בתרא וכולן עוסקות בשיעורי ואומדנות נזיקין של ממונות ולא של נפשות.
וכך פותחת ]משנה ב"ק פ"א,מ"א[ ]*[ ארבעה אבות נזיקים השור והבור והמבעה וההבער  ...נזיקים בכללות ובפרטות פתיחת בבא קמא
נּוֹרא ַה 'הוּא א ֲֶשׁר כלהלן:
מרומזים בְ -ו ַה ָ
נּוֹרא ַה 'הוּא – קדמא ואזלא מרמז ללימוד כללות נזיקים כאיות פתיחת ]משנה ב"ק פ"א,מ"א[ ארבעה אבות נזיקי"ם – גי' רי"ז
)א,יט( ְוהַ ָ
כמו גי' נזקי"ן גי' רי"ז עולה אותיות )א,יט( ָרא ַה 'הוּ ובאותיות הבאות מרמז לפרט היא מ"א של בבא קמא אבות ֲא ֶשׁרבעה ואות ֶשׁ ֶשׁור
בדרך הסבר זאת מתברר ש)-דב' א,יח( ָואֲצַ וֶּ 3ה אֶ ְת ֶכ!ם ָבּ ֵעת ַה ִהוא ֵא3ת כָּ לַ -ה ְדּ ָב ִ !רים א ֲֶשׁ3ר ַתּע ֲֽשׂוּן׃ הביא אלינו הלכות ממונות תוך
שילוב עם הלכות נפשות כ-דרשו חז"ל בספרי :אלו עשרת הדברים שבין דיני ממונות לדיני נפשות .והפסוק )א,יט( הוא חלוקת דיני
ממונות לשלוש מסכתות במשנה ובגמרא ובכל מסכת תחומים אחדים.
יתם – מונח רביע מלמד על לפחות ארבעה לימודים בהלכות ממונות )כגון עשרה ההבדלים בין דיני ממונות ודיני נפשות(
)א,יט( א ֲֶשׁר ְר ִא ֶ
ולפחות ארבעה תחומים בהלכות ממונות :בבא קמא  :ארבעה אבות נזיקין אדם או בהמה מזיקה ,הבית והעליה ,בבא מציעא :פ"א – פ"ב
מציאות ואבידות ,פ"ג הפקדות וחיובי שומרים ,פ"ד קנינים ,פ"ה איזהו נשך ,פ"ו – פ"י שכירות פועלים; בבא בתרא :פ"א – פ"ב הל'
דּ ֶר; ַהר
יתם ֶ K
שכנים ,פ"ג חזקה ,פ"ד – פ"י הסכמי קנין .בסה"כ עשרה תחומים .מענין לציין כי בחלק הפרטים יש עשר מלים א ֲֶשׁר ְר ִא ֶ
ֱPה!ינוּ ֹא ָתנוּ .האם יש קשר לעשרה תחומים בממונות?
ֹרי כַּ א ֲֶשׁ3ר ִצוָּ 9ה 3ה' א ֵ
אמ ִ #
ָה ֱ
ד'–מנחם-אב–תשפ"ב 31-Jul-22
לעלוי כל נשמות ישראל ,הילולת האר"י,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק זצ"ל בן חיים אריה ויהודית זצ"ל
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל-פה ,התשס"א – התשפ"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף-פסוק )נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; תב֛ יר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
ותפקידם( – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; מהפ֤ ך פשטא֙ – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
טפחא  -קבוצה שממעטים חלק
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; תב֛ יר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א תב֛ יר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א תב֛ יר ֖
קטן –
סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא֙ – פשוט ;1 ,זקף֔ -
֒
זרקא
֘
מפרטיה מענין מסוים; מקף -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים;
ואזלא – סדר,
קדמא ֝
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞ים – יוצא מהענין; ֨
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ) :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא-קטנה֩ = תרסא֩ – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠-גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

1.10

דברים א,א )התש"פ(

לנוּ:
ֹתן ָ ֽ
ֱPה!ינוּ נ ֵ 3
ר־ה' א ֵ
3
ֹרי אֲשֶׁ
אמ ִ #
ד־הר ָה ֱ
ַ
אתם עַ
דברים א,כָ :וא ַֹמ!ר אֲלֵ ֶכם ָבּ ֶ
)דב' א,כ( ָוא ַֹמ!ר – טפחא כרבוי ושנוי.,האמירה בפועל של משה אבל טעם טפחא כרבוי ושנוי מלמד כדרשת המקורות ש-לא מעצמי
אני )משה( אומר לכם אלא מפי הקדש | הקב"ה | הגבורה.
)דב' א,כ( אֲלֵ ֶכם – אתנח כמגביל מרמז להגביל )התאפקות( את מדות והתנהגות כל אחד מישראל.
)דב' א,כ( ָוא ַֹמ!ר אֲלֵ ֶכם – טפחא אתנח כתבנית הטעמים )דב' וא' ו,ד( שׁ ַ ְ֖מע יִשׂ ְָר ֵ ֑אל ,רמז לקבלת עול מלכות שמים – יראת שמים שבשלבים
אחדים מביא לרוח הקודש אפשר שלכן מלמד ]ספרי דברים פיסקא יט[ )דב' א,כ( ָוא ַֹמ!ר אֲלֵ ֶכם) ,משה רבנו( אמר להם לא מעצמי אני
אומר לכם אלא מפי הקדש )גר' ]מדרש תנאים[ הקב"ה; גר' ]לקח טוב[ הגבורה( אני אומר לכם.
הקשר בין יראת שמים לרוח הקודש נלמד ב]-בבלי עבודה זרה כ,ב[ ת"ר) :דב' תצא כג,י( ְו ִ֨נ ְשׁמ ְַרתָּ֔ מ ִ֖כּ ֹל דָּ ָב֥ר ָ ֽרע -:שלא יהרהר אדם ביום

ויבוא לידי טומאה בלילה .מכאן א"ר פנחס בן יאיר :תורה מביאה לידי זהירות ,זהירות מביאה לידי זריזות ,זריזות מביאה לידי נקיות,
נקיות מביאה לידי פרישות ,פרישות מביאה לידי טהרה ,טהרה מביאה לידי )חסידות ,חסידות( ]מסורת הש"ס] :קדושה ,קדושה[[
מביאה לידי ענוה ,ענוה מביאה לידי יראת חטא ,יראת חטא מביאה לידי )קדושה ,קדושה( ]מסורת הש"ס] :חסידות ,חסידות[[
מביאה לידי רוח הקודש ,רוח הקודש מביאה לידי תחיית המתים ,וחסידות גדולה מכולן ,שנאמר) :תה' פט,כ( ָ ֤אז דִּ ַבּ ְ֥ר ָתּֽ־ ְב ָ֡חזוֹן לַ ֽ ֲחסִידֶ֗ י.X
שׁח֩ ֨ה' א ֹתִ֜ י
ופליגא דרבי יהושע בן לוי ,דא"ר יהושע בן לוי :ענוה גדולה מכולן ,שנאמר) :ישעיהו סא,א( ֛רוּ ַח אֲד ֹנָ ֥י ֖ה' )אלהים( ע ָָל֑י ַ֡יעַן ָמ ַ
ְלב ֵ ַ֣שּׂר ֲענָ ֗ ִוים ,חסידים לא נאמר אלא ענוים ,הא למדת שענוה גדולה מכולן.
שלא ]רמב"ם איסורי ביאה פכ"א ,ה"כ[  ...ולא יסתכל בבהמה ובחיה ועוף בשעה שמזדקקין זכר לנקבה] ,שו"ע אה"ע הלכות אישות סי'
כג ,ס"ג[  ...אם יבא לו הרהור יסיע לבו מדברי הבאי לדברי תורה
תורה ]רמב"ם טומאת אוכלין פט"ז ,הי"ב[ אף על פי שמותר לאכול אוכלין טמאין ולשתות משקין טמאים חסידים הראשונים היו אוכלין
חולין בטהרה ונזהרין מן הטומאות כולן כל ימיהם והן הנקראים פרושים ודבר זה קדושה יתירה היא ודרך חסידות שיהיה נבדל אדם
ופורש משאר העם ולא יגע בהם ולא יאכל וישתה עמהם ,שהפרישות מביאה לידי טהרת הגוף ממעשים הרעים ,וטהרת הגוף מביאה
ִיתם קְד ִ ֹ֑שׁים )וי'אמר כא,ח(
לידי קדושת הנפש מן הדעות הרעות ,וקדושת הנפש גורמת להדמות בשכינה ,שנאמר )וי' קד'כ,ז( ְו ִ֨התְ קַדִּ ְ
שׁתֶּ֔ ם ִו ְהי ֶ ֖
ִ ֣כּי ק ָ֔דוֹשׁ ֲא ִנ֥י ֖ה' ְמקַדִּ שְׁכֶ ֽם :בריך רחמנא דסייען.
שׁמ ְַרתָּ֔ מ ִ֖כּ ֹל דָּ ָב֥ר ָ ֽרע:
)דב' תצא כג,י( כִּ ֽי־תֵ צֵ ֥א ַמח ֲֶנ֖ה עַל־אֹי ֶ ְ֑ביְ Xו ִ֨נ ְ
ד־הר ָה ֱאמ ִ ֹ#רי – פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים ,פשטא מרמז כי שניהם בפשט
ַ
אתם עַ
)דב' א,כ( ָבּ ֶ
)לימוד א( נמשיך בו הסבר הכתוב על דרך הפתיחה של יראת שמים ע"פ תבניות הטעמים.
)דב' תצא כג,י( כִּ ֽי־תֵ צֵ ֥א ַמח ֲֶנ֖ה עַל־אֹי ֶ ְ֑בי Xכגון האמורי ,שכדי לנצחו בדרך מעל הטבע כמו שהקב"ה רצה או בדרך הטבע כפי ,שהיו
שׁמ ְַרתָּ֔ – קדמא זקף-קטן במלה
שׁמ ְַרתָּ֔ מ ִ֖כּ ֹל דָּ ָב֥ר ָ ֽרע :ויש לכך רמז ב)-דב' תצא כג,י( ְו ִ֨נ ְ
מישראל שחשבו כך ,על ישראל קודם כל לקיים ְו ִ֨נ ְ
אחת בתפקיד מדה ל"א מל"ב מדות "מוקדם שהוא מאוחר בענין" .תנאי מוקדם כדי לקיים את הענין המאוחר של ירושה וישוב הארץ
ובכל נושא אחר הוא כמאמר ר' פנחס בן יאיר בקרת המחשבה ולימוד התורה המסיר את המונעים התגלות סייעתא דשמייא.
)לימוד ב( על איזה זמן נאמר פסוק זה? ]ספרי יט[ מלמד על מצב סמוך לכניסה לארץ ישראל אחרי ארבעים שנה מיציאת מצרים
וראיה שכלית של הארץ .ואילו ]חזקוני[ ו]-העמק דבר[ מלמדים על ערב שליחת המרגלים בשנה השניה ליציאת מצרים ,כהמשך ל-
ד־הר ָה ֱאמ ִ ֹ#רי היינו דכתיב )במ' שלח יג,יז( עֲל֥ וּ זֶה֙
ַ
אתם עַ
)דב' א,יט( וכנמשך גם ב)-דב' א,כב(] .חזקוני[ )דב' א,כ( ָוא ַֹמ!ר אֲלֵ ֶכם ָבּ ֶ
ִיתם ֶאת־ה ָָהֽר :וכתיב )במ' שלח יד,מ( ַויַּשׁ ִ ְ֣כּמוּ ב ַ֔בּ ֹקֶר ַו ַיּֽעֲל֥ וּ אֶל־ר ֹאשׁ־ה ָ ָ֖הר.
ַבּ ֶ֔נּגֶב ַו ֲעל ֶ ֖
ראיה שכלית וראיה חושית של הארץ.
שׁ ֩ר ֨ה'
ֹתן ָ ֽלנוּ) :ב]-ספרי יט[ מופיע )דב' שפ' כא,א( ֲא ֶ
ֱPה!ינוּ נ ֵ 3
ר־ה' א ֵ
3
ֹרי אֲשֶׁ
אמ ִ #
ד־הר ָה ֱ
ַ
אתם עַ
]ספרי דברים פיסקא יט[ )דב' א,כ( בָּ ֶ
אֱֶ֜ Pהי Xנ ֵ ֹ֤תן ְל ֙ (Xמשל למלך שמסר את בנו לפידגוג והיה מחזרו ומראה אותו ואומר לו כל הגפנים האלו שלך כל הזיתים האלו שלך
משיגע להראותו אמר לו כל מה שאתה רואה שלך הוא כך כל ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר היה משה אומר להם )דב' עקב ח,ז( ֚ ִכּי
ד־הר
ַ
אתם עַ
טוֹבה ֚ ֶא ֶרץ ַ ֣נ ֲחלֵי ָ֔מי ִם ֲעי ָנ ֹ ֙ת וּתְ ה ֹ֔מ ֹת יֹצ ְִא֥ים ַבּ ִבּ ְק ָ ֖עה וּב ָָהֽר :כיון שבאו לארץ אמר להם )דב' א,כ( ָבּ ֶ
ה֣ ' אֱֶ֔ Pהי Xמְבִ ֽי ֲא ֖Xא ֶ ֣
ֶל־א ֶרץ ָ ֑
ֱPה9יְ Wלפָ נֶ !יW
ָתן ה ' /א ֶ
לנוּ :אם תאמרו לא הגיע זמן ,הגיע זמן )כנאמר ב)(-דב' א,כא( ְJראֵ ה נ ַ
ֹתן ָ ֽ
ֱPה!ינוּ נ ֵ 3
ֹרי אֲשֶׁ ר־ה ' 3א ֵ
אמ ִ #
ָה ֱ
ת־ה ָא ֶרץ ,איני אומר לכם לא מאומד ולא משמועה אלא מה שאתם רואים בעיניכם) ,דב' א,כא( ע ֲֵלה ֵרשׁ מיד) ,דב' א,כא( ע ֲֵלה ֵרשׁ
ָ
אֶ
ֱPהי ֲאב ֶֹתיָ # Wל; סליק פיסקא
כַּ אֲשֶׁ ר * ִדּ ֶבּר \ה' א ֵ

הסבר ע"פ ]ספרי דבי רב,רב פארדו דוד[ משל המחנך מלמד שמשה הראה לישראל את הארץ המובטחת בראיה שכלית ,עכשיו הם רואים
אותה בראיה חושית המאמתת את התאור השכלי.
ֱPה!ינוּ – מרכא טפחא ,בכין קבוצת פרטים העשויה להתרחב ,אפשר שהמציאות עולה על תיאורי משה של הארץ
ר־ה' א ֵ
3
)דב' א,כ( אֲשֶׁ
ֹתן ָ ֽלנוּ – מרכא מרבה ,סלוק מגביל ,סה"כ כעין רבוי הגבלות .אפשר שיש ללמוד מכתוב אחר הדומה מאד ל)-דב' א,כא( וב-
)דב' א,כ( נ ֵ 3
שׁ ֩ר ֨ה' אֱֶ֜ Pהי Xנ ֵ ֹ֤תן ְל ֙ Xומכך הגענו ללמוד על מגבלות אחדות הקשורות לירושלים
]ספרי יט[ מופיע הכתוב האחר )דב' שפ' כא,א( ֲא ֶ
בבלי בבא קמא פב,ב[ עשרה דברים נאמרו בירושלים )ראה רמז למשפט זה ב)-דב' א,כא(( :אין הבית חלוט בה ,ואינה מביאה עגלה

ערופה ,ואינה נעשית עיר הנדחת ,ואינה מטמאה בנגעים ,ואין מוציאין בה זיזין וגזוזטראות ,ואין עושין בה אשפתות ,ואין עושין בה
כבשונות ,ואין עושין בה גנות ופרדסות חוץ מגנות וורדין )רש"י :גינת ורדין לגידול כיפת הירדן לקטורת( שהיו מימות נביאים הראשונים,
ואין מגדלים בה תרנגולין ,ואין מלינין בה את המת .אין הבית חלוט בה )רש"י :כדין בתי ערי חומה אלא גאולה תהיה לו( -דכתיב) :וי' בהר
ִיתת לַקּ ֹנֶ ֥ה א ֹ֖תוֹ לְד ֹר ָ ֹ֑תיו ,וקסבר :לא נתחלקה ירושלים לשבטים .ואינה מביאה עגלה
כה,ל( ְ֠וקָם ַה ַ֨בּי ִת ֲאשֶׁר־ ָבּ ִ֜עיר ֲאשֶׁר־לא ל֣ וֹ ח ֹ ָ֗מה ַל ְצּמ ֻ ֛
ערופה דכתיב) :דב' שפ' כא,א( כִּי־יִמּ ֵ ָ֣צא ָח ָ֗לל ָבּאֲדָ מָה֙ ֲא ֶשׁ ֩ר ֨ה' אֱֶ֜ Pהי Xנ ֵ ֹ֤תן ְל ֙ Xל ְִר ְשׁתָּ֔ הּ ,וירושלים לא נתחלקה לשבטים .ואינה נעשית עיר
הנדחת  -דכתיב) :דב' ראה יג,יג( ע ֶָ֗רי ,Xוירושלים לא נתחלקה לשבטים .ואינה מטמאה בנגעים  -דכתיב) :וי' מצ' יד,לד( ְונָתַ תִּ ֙י ֶ ֣נגַע צ ַָ֔רעַת
בּ ֵ ְ֖בית ֶא ֶ֥רץ ֲא ֻחזַּתְ כֶ ֽם :וירושלים לא נתחלקה לשבטים .ואין מוציאין בה זיזין )רש"י :קורות יוצאין מן הכתלים( וגזוזטראות  -מפני אהל
הטומאה ,ומשום דלא ליתזקו עולי רגלים .ואין עושין בה אשפתות  -משום שקצים )רש"י :למעט שרצים מתים המטמאים קדשים( .ואין
עושין בה כבשונות )רש"י :משרפות סיד לקדרות(  -משום קוטרא )עשן( .ואין עושין בה גנות ופרדסין  -משום סירחא )מהזיבול( .ואין
מגדלין בה תרנגולין  -משום קדשים )רש"י :תרנגולים מנקרים באשפה ומביאים בשר שרצים בפיהם ומטמאין את הקדשים( .ואין מלינין בה
את המת – גמרא )רש"י :מסורת בידינו ואין טעם לדבר(.
נאמרו ]רמב"ם בית הבחירה פ"ז ,הי"ד[ ירושלים מקודשת משאר העיירות המוקפות חומה ,שאוכלין קדשים קלים ומעשר שני לפנים
מחומתה ,ואלו דברים שנאמרו בירושלים :וממשיך בתוכן הב"ק
ד'–מנחם-אב–תשפ"ב 31-Jul-22
לעלוי כל נשמות ישראל ,הילולת האר"י,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק זצ"ל בן חיים אריה ויהודית זצ"ל
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל-פה ,התשס"א – התשפ"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף-פסוק )נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; תב֛ יר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
ותפקידם( – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; מהפ֤ ך פשטא֙ – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
טפחא  -קבוצה שממעטים חלק
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; תב֛ יר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א תב֛ יר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א תב֛ יר ֖
קטן –
סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא֙ – פשוט ;1 ,זקף֔ -
֒
זרקא
֘
מפרטיה מענין מסוים; מקף -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים;
ואזלא – סדר,
קדמא ֝
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞ים – יוצא מהענין; ֨
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ) :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא-קטנה֩ = תרסא֩ – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠-גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

חת:
ל־תּ ָ ֽ
ֵ
ירא ְואַ
ל־תּ ָ !
ִ
ל; אַ
ֹתיָ # W
אב ֶ
ֱPהי ֲ
ת־ה ָא ֶרץ ע ֲֵלה ֵרשׁ כַּ אֲשֶׁ ר * ִדּ ֶבּר \ה' א ֵ
ָ
ֱPה9יְ Wלפָ נֶ !י Wאֶ
דברים א,כאJְ :ראֵ ה ָנ ַתן ה ' /א ֶ
ת־ה ָא ֶרץ ,איני אומר לכם לא מאומד ולא משמועה אלא מה
ָ
ֱPה9יְ Wלפָ נֶ !י Wאֶ
ָתן ה ' /א ֶ
]ספרי דברים פיסקא יט[ )דב' א,כא( ְJראֵ ה נ ַ
ֱPהי ֲאב ֶֹתיָ # Wל; סליק פיסקא
שאתם רואים בעיניכם) ,דב' א,כא( ע ֲֵלה ֵרשׁ מיד) ,דב' א,כא( ע ֲֵלה ֵרשׁ כַּ אֲשֶׁ ר * ִדּבֶּ ר \ה' א ֵ
)דב' א,כא( ְJראֵ ה – תלשא )א( בתפקיד לימוד לכתוב אלפניו בתפקיד שיעור ]בבלי בבא קמא פב,ב[ עשרה דברים נאמרו בירושלים

ו)-תלשא לימוד ב( בתפקיד מחיצה לקדושה של ערים מוקפות חומה ]רמב"ם בית הבחירה פ"ז ,הי"ד[ ירושלים מקודשת משאר
העיירות המוקפות חומה .ולא רק לערים מוקפות חומה אלא גם בתפקיד מחיצה היינו גבולות הארץ ,גבולות השבטים )לכן כל שבט
שלח נשיא לראות נחלתו( ,נחלות בגורל לכל אחד מישראל ,נחלות קדושה )ערי לוים ,ערי מקלט ,שלה ,נב ,גבעון ,ירושלים ,הר
הבית ,בית המקדש ,קדש ,קה"ק( קדושה ראשונה ,קדושה שניה ,קדושה שלישית
)ב( בתפקיד לימוד לכתוב אחריה שיעור ,אומד .כאן ע"פ דרשת ]ספרי דב' יט[]מדרש תנאים[]לקח טוב[ לא מאומד
ֱPהי Xדּ ֵ ֹ֣רשׁ א ָ ֹ֑תהּ
ובתפקיד תלישא – עקירת שר הארץ מתפקידו והעברת הארץ להשגחת ה' לבדו כנאמר )דב' עקב יא,יב( ֶ֕א ֶרץ ֲאשֶׁר־ה֥ ' א ֶ ֖
שּׁ ָ֔נה ו ַ ְ֖עד אַח ִ ֲ֥רית שָׁנָ ֽה :ס
תָּ ִ֗מיד עֵי ֵ֨ני ֤ה' אֱֶ ֙ Pהי ָ֙֔ Xבּהּ ֵמ ֵֽרשִׁי ֙ת ַה ָ
ָתן
]במדבר רבה )וילנא( פרשת מסעי פרשה כג[ מה עשה הקדוש ברוך הוא נטל שר הארץ וכפתו והפילו לפניהם שנא' )דב' א,כא( ְJראֵ ה נ ַ
ל־תּ ָ ֽחת:לא מן
ֵ
ירא ְואַ
ל־תּ ָ !
ִ
ת־ה ָא ֶרץ וכי לפניהם היתה אלא שהפיל שרה ואומר להם )דב' א,כא( ע ֲֵלה ֵרשׁ  ...אַ
ָ
ֱPה9יְ Wלפָ נֶ !י Wאֶ
ה ' /א ֶ
הנפילים ולא מן עם גדול ורב ממנו

)דב' א,כא( ע ֲֵלה ֵרשׁ – מונח רביע כַּ אֲשֶׁ ר * – תרסא  .ראה )דב' א,ג( לאוסף של שמונה פסוקים בספר דברים ,אחד בבמדבר מסעי
בתבנית טעמים יוצאת דופן במיקום טעם תרסא שלא בראש חצי פסוק או אחרי פזר בראש חצי פסוק או אחרי מונח בראש חצי פסוק.
אפשר שמלמד על לפחות ארבעה לימודים בתפקידי תרסא שזה דומה ל)-שמ' בשלח טז,כט( ְראוּ ִ ֽכּי־ה ' Sנ ַָתן לָ ֶכם ַהשַּׁ ָבּת  – Tרביע זרקא
ל־כֵּ ן – תלשא .בפר' בשלח טעם רביע מרמז לארבעה לימודים בתפקידי טעם תלשא.
 ...סגול )כעין חצי פסוק( עַ J
]שפתי כהן[ )דב' א,כא( ואומרו ְלפָ נֶ !י .Wאמרו ז"ל ]תנחומא מסעי ד'[ שלקח שרו של ארץ ישראל והפילו לפניהם .כַּ אֲשֶׁ ר * ִדּבֶּ ר \ה'
אמרו ז"ל ]ספרי פרשה זו יט[ אמר להם לא מעצמי אני אומר לכם אלא מפי הקדוש ברוך הוא אני אומר .ומה שאמר בלשון יחיד
ֱPה9יְ Wלפָ נֶ !י Wאֶ ת־הָ ָא ֶרץ ע ֲֵלה ֵרשׁ ,אמר להם לא תחשבו אלא שאין אומה בעולם אלא אתם ואפילו אתם לא תחשבו
ָתן ה ' /א ֶ
ְJראֵ ה נ ַ
ל־תּ ָ ֽחת:
ֵ
ירא ְואַ
ל־תּ ָ !
ִ
אלא כאיש אחד ,כמו אדם הראשון שהיה אחד בעולם וכל העולם היה שלו כן אתם ,אם כן אַ
)דב' א,כא( ע ֲֵלה ֵרשׁ – מונח רביע בתפקיד של לפחות ארבעה לימודים בלי קשר לטעם תרסא) :א( ה' הפיל שר הארץ לפני ישראל )ב(
אין הגנה לשבעה עממי כנען ולא לנפילים ולא מן עם גדול ורב ממנו )זה לעצמו לפחות ארבעה דברים( )ג( ]מלבי"ם[ )במ' בהע' י,לה(
קוּמה׀ ֗ה' ְוי ָ ֻפ֙צ ֙וּ ֽא ֹי ְ ֶ֔ביְ Xוי ָנֻ ֥סוּ ְמשַׂ נ ֶ ְ֖איִ Xמפָּנֶ ֽי :Xבאשר הלכו אז כדי לכנס לארץ מיד ,וה' הבטיחם שלא
ָאָר ֹן ו ַ֣יּ ֹאמֶר מ ֶ ֹ֑שׁה ָ ֣
ַוי ְִה֛י ִבּנ ְ֥ס ֹ ַע ה ֖

יצטרכו לשום מלחמה רק ה' ילך לפניהם ויגרש מפניהם אויב ויאמר השמד ,שע"ז הלך ארון הברית שעליו שכינת ה' ,בראשם,
שׁ ֵכנָיו֒
וּב ֹאוּ ַה֥ר ָ ֽהאֱמ ִֹרי֘ ְואֶל־כָּל־ ְ
להקדים לפניהם לגרש את האויב ,כמ"ש )דב' א,ו( ַרב־לָכֶ ֥ ם ֶ ֖שׁבֶת בּ ָָה֥ר ַה ֶזּ ֽה):ז( פְּנ֣ וּ׀ וּסְע֣ וּ ָל ֶ֗כם ֨
א,כא( ע ֲֵלה ֵרשׁ ,ופרש"י עפ"י דברי חז"ל שא"ל שא"צ להם להלחם כי ה' ילחם להם רק ללכת ולרשת את הארץ),זה אם לא היו

וכו' )דב'

מבקשים מרגלים ,אבל כיון שבקשו צריכים ל)ד((
שׁנָּה" :ירש" הוא בדרך כיבוש כמו בצווי ֵרשׁ כשם שאברהם ניצח ארבעה
)ד( ע"פ ]רש"ר הירש[ )בר' לך טו,ה( בּ ַָמּ֥ה א ַ ֵ֖דע ִכּ֥י אִ ָֽיר ֶ ֽ
המלכים )רמז ברביע( )טט :ובזה זכה בכל מה שהם כבשו בארץ( כך ישראל בניו מצווים לכבוש הארץ בהבטחת ה' ולכתחילה
הכיבוש היה צריך להיות כמו שהסביר ]מלבי"ם[
)דב' א,כא( כַּ אֲשֶׁ ר * – תרסא בתפקיד שיעור זמן ,הסברנו שהמרגלים היו על סף גן-עדן ולא הבחינו בו .מזה למדנו כי אברהם אבינו
נצטוה ללכת אל ארץ כנען ,המכילה את גן-עדן אבל כדי להגיע אליו נצטוה בברית בין הבתרים להמתין  430שנה ליציאת בניו מארץ
לא להם ואח"כ יצאו עם תיקוני ניצוצות הקדושים שחלקם אבדו מאדם הראשון וכשירשו את ארץ כנען יביאו עצמם עם הניצוצות
הקדושים ליתאחדות עם ה' בגן-עדן בארץ כנען .האבות ובני ישראל הם מתקני אדם הראשון.
אברהם אבינו היה בן  160בלידת יעקב .וזה היה  90שנה אחר ברית בין הבתרים .יעקב אבינו היה בן  77ביושנו בגן עדן הנעלם בבית
אל )לוז עיר החיים הנצחיים( בהגלות ה' אליו בחלום סולם יעקב ובהבטיחו לו את הארץ .זה היה  167שנה אחרי ברית בין הבתרים.
עד יציאת מצרים היו עוד  263שנה ,השנה ה 39-ליציאת מצרים היא  302שנה מחלום יעקב .אם החלום היה בסוף השנה ה 77-הרי
לנו  301שנה שאפשר שמרומז באותיות א"ש במלת )דב' א,כא( כַּ אֲשֶׁ ר * .
ֱPהי ֲאב ֶֹתיָ # Wל; – מהפך פשטא זקף-קטן כעין פרט ,ואין בכלל אלא מה
)דב' א,כא( ִדּ ֶבּר \ה' – קדמא ואזלא רמז ללימוד כעין כלל א ֵ
שיש בפרט ,הבטחת הארץ הייתה לכל אחד מהאבות ,חזקה של שלוש הבטחות לכן ה' מקיימה ,זקף-קטן ,בתפקיד של שניים ,אלו
האבות אברהם יצחק ויעקב ,ובניהם שבטי י-ה ,בני ישראל מתקני אדם הראשון.
ֽאָדם לְנֶ ֥פֶשׁ ַח ָיּ ֽה:
על אברהם נאמר בלימוד על הכתוב )בר' ב,ז( ַויּ ִי ֶצ ֩ר ֨ה' אֱִ֜ Pהים ֶא ָ
ת־הֽאָדָ֗ ם ָע ָפ ֙ר מ ָ ֣
ִן־האֲדָ ָ֔מה ַויּ ִפַּ ֥ח ְבּ ַא ָ ֖פּיו נִשׁ ַ ְ֣מת ַח ִיּ֑ים וַ ֽי ְִה֥י ָה ָ ֖
ת־הֽאָדָ֗ ם ,בזכותו של אברהם ,א"ר לוי האדם הגדול בענקים ,זה
]בראשית רבה )וילנא( פרשת בראשית פרשה יד,ו[ )בר' ב,ז( ֶא ָ

אברהם ,למה קורא אותו גדול שהיה ראוי להבראות קודם לאדם הראשון ,אלא אמר הקדוש ברוך הוא שמא יקלקל ואין מי שיבא
לתקן תחתיו ,אלא הרי אני בורא את האדם תחלה שאם יקלקל יבא אברהם ויתקן תחתיו,
על יעקב ובניו כממשיכי אדה"ר נדרש ב]-בראשית רבה )וילנא( בראשית כד,ה[ א"ר יעקב דכפר חנין ראוי היה אדם הראשון
אָדם ,ז"ה ז' שבעה ה' חמשה הרי י"ב.
שיעמדו ממנו י"ב שבטים מאי טעמיה ז"ה )בר' ה,א( ֶז֣ה ֵ֔ספֶר תּוֹל ְ֖ד ֹת ָ ֑
ָ #ל; – בלשון יחיד הבטחת ה' לכל אחד מישראל המתקן אדם הראשון ,וכפי' ]שפתי כהן[ כלל ישראל הוא כאיש אחד אדם הראשון
ירא
ל־תּ ָ !
ִ
שכל העולם היה שלו כך הארץ של כל ישראל לפי נחלות בגורל כל אחד במחיצתו מתקן את אדם הראשון .ואפשר כי אַ
ל־תּ ָ ֽ
ֵ
ְואַ
ל־תּ ָ ֽחת – סלוק כמגביל מתנה קיום ההבטחה בהיצמדות לה' ולא לעבור על
ֵ
חת :הוא כלל הבטחה לכל אחד מישראל ,אבל ְואַ
מצוותיו כגון ]מדרש תנאים[ )דב' א,ב( ד"א אחד עשר יום מחורב אמר משה לישראל אחד מעשרה דברים שקבלתם ועברתם עלי'
היא גרם לכם ואיזה זה לא יהיה לך אלהים אחרים על פני ואתם עשיתם ודי זהב.
ֱPהי ֲאב ֶֹתיָ # Wל; – מהפך פשטא זקף-קטן כעין פרט,
)דב' א,כא( ִדּבֶּ ר \ה' – קדמא ואזלא רמז ללימוד כעין כלל עשרת הדברות א ֵ
זקף-קטן בתפקיד שתי דברות ראשונות אנכי הכולל כל מצוות עשה ,לא יהיה לך – הכולל כל מצות לא תעשה.
ֱPהי ֲאב ֶֹתיָ # Wל; – מהפך פשטא זקף-קטן ,ז"ק רמז לשני לימודים ,מהפך פשטא שלפחות אחד מהלימודים יוצא מהפשט
)דב' א,כא( א ֵ
רמז להפוך את סברת האומרים שעובדי ע"ז ירשו הארץ אלא רק כאברהם אבינו שעבד ה' אחד ובזה קיים כל התורה המרוכזת בשני
הדיברים הראשונים .ע"פ ]תוספתא מסכת סוטה )ליברמן( פרק פ"ו,ה"ט[ דרש רבי עקיבא

ד'–מנחם-אב–תשפ"ב 31-Jul-22
לעלוי כל נשמות ישראל ,הילולת האר"י,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק זצ"ל בן חיים אריה ויהודית זצ"ל
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל-פה ,התשס"א – התשפ"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף-פסוק )נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; תב֛ יר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
ותפקידם( – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; מהפ֤ ך פשטא֙ – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
טפחא  -קבוצה שממעטים חלק
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; תב֛ יר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א תב֛ יר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א תב֛ יר ֖
קטן –
סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא֙ – פשוט ;1 ,זקף֔ -
֒
זרקא
֘
מפרטיה מענין מסוים; מקף -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים;
ואזלא – סדר,
קדמא ֝
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞ים – יוצא מהענין; ֨
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ) :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא-קטנה֩ = תרסא֩ – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠-גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

1.11

דברים א,א )התשפ"א( )בהשתתפות נחלת יעקב(

דברים א,כב :ו ִַתּ ְק ְרבוּן אֵ לַ י Sכֻּ ְלּכֶ ם T
ָשׁים ְלפָ ֵנ#ינוּ ְוי ְַח ְפּרוָּ -ל!נוּ אֶ תָ -ה ָא ֶרץ
אנ ִ
ֹאמרוּ נִ ְשׁ ְל ָחה ֲ
וַתּ ְ
יהן׃
ָב ֹא אֲלֵ ֶ ֽ
ֹתנוּ ָדּ ָ#בר אֶ תַ -ה ֶדּ ֶר; א ֲֶשׁר ַנעֲלֶ הָ# -בּהּ ְואֵ ת ֶהעָ ִ #רים א ֲֶשׁ3ר נ !
ְוי ִָשׁבוּ א ָ
ג
ַתּ ְק ְרבוּן אֵ לַ י Sכֻּ ְלּכֶ ם  - Tבערבוביא )]שפת"ח ג[ ר"ל מה תוכחה יש בזה (:ולהלן הוא אומר )דב' וא'
]רש"י[ מביא ]מדרש תנאים[ )דב' א,כב( ו ִ

ֵיכ֖ם ְוזִ ְקנֵיכֶ ֽם) :ה,כא( וַתּ ֹאמ ְ֗רוּ ֵ ֣הן ה ְֶר ָ֜אנוּ וגו' ,אותה קריבה היתה הוגנת .ילדים מכבדים את הזקנים
שׁ ְבט ֶ
ָל־רא ֵ ֥שׁי ִ
ה,כ( וַתִּ ק ְְרב֣ וּן ֵא ַ֔לי כּ ָ
ושלחום לפניהם ,וזקנים מכבדים את הראשים ללכת לפניהם ,אבל כאן ,ו ִַתּ ְק ְרבוּן אֵ לַ י Sכֻּ ְלּכֶ ם  ,Tבערבוביא .ילדים דוחפין את הזקנים
וזקנים דוחפין את הראשים:
]ירושלמי )וילנא( שקלים פ"א,ה"א )וילנא ב,א([ )דב' א,כב( ו ִַתּ ְק ְרבוּן אֵ לַ י Sכֻּ ְלּכֶ ם  Tלטובה ואילו ב]-לקח טוב דב' וא' ז,ב[ קריבה לרעה.
]ספרי במדבר פינחס פיסקא קלו[ )דב' א,כב( ו ִַתּ ְק ְרבוּן אֵ לַ י Sכֻּ ְלּכֶ ם  Tזו קריבה שאינה לשום שמים.
)דב' א,כב( ַו ִתּ ְק ְרבוּן אֵ לַ י Sכֻּ ְלּכֶ ם ] - Tת''י[ ו]-רש''י[ בערבוביא) ,דב' א,כב( ו ִַתּ ְק ְרבוּן אֵ לַ י Sכֻּ ְלּכֶ ם  - Tמונח זרקא סגול בתפקיד גריעה
ֵיכ֖ם ְוזִ ְקנֵיכֶ ֽם :וגם בתפקיד הוספה
שׁ ְבט ֶ
אשׁי ִ
מענין גישה מסודרת ומכבדת לפני משה )אֵ לַ י (Sכמתואר ב)-דב' וא' ה,כ( ַו ִתּק ְְרב֣ וּן ֵא ַ֔לי כּ ָ
ָל־ר ֵ ֥
שאפשר שבערבוביא צעירים הקדימו לזקנים ולראשים .טעם זרקא כמצייר תנועה ,כאן תנועה בערבוביא .דוגמאות לתנועה) :בר' א,ז(
ִים ֶאת־ה ָָרקִי ַ֒ע – תנועת מיקום רקיעים )במ' שלח טו,לט( ְו ָה ָי֣ה ָלכ ֶ֘ם ְלצִיצ ִ֒ת – תנועת הכריכה של פתיל סביב פתילים אחרים
ַו ַיּ֣עַשׂ אֱPה ֘

ֹאמרוּ ונאמר שהוא אינו מהנימוקים אלא הצגת הבקשה והיא
נבודד את ]מדרש תנאים גר' הופמן[ הבא מהימצאו אחרי מלת וַתּ ְ

)דב' א,כב(

נִ ְשׁ ְל ָחה ֲאנ ִָשׁים ְלפָ ֵ #נינוּ ר' שמעון בן יוחאי אומר עלובין בני אדם שכך בקשו להן מרגלים אמר להן המקום מה אם בשעה שהייתם
בארץ ערבה ושוחה לא בקשתם לכם מרגלים עכשיו שאתם נכנסין לארץ מלאה כל טוב ארץ חטה ושעורה בקשתם לכם מרגלים:
]ילקוט שמעוני דברים רמז תתד[ )דב' א,כב( נִ ְשׁ ְל ָחה ֲאנ ִָשׁים ְלפָ ֵנ#ינוּ רבי שמעון אומר גנות גדול היתה בידיהם של ישראל ,בשעה
שאמרו נשלחה אנשים אמר להם המקום אם כשהייתם בארץ ערבה ושוחה זנתי ופרנסתי אתכם ,כשאתם נכנסים לארץ טובה ורחבה
על אחת כמה וכמה שאזון ואפרנס אתכם ,עלובין בני אדם שכך בקשו להם:
]במדבר רבה )וילנא( פרשת שלח פרשה טז,ז[

ומהו )במ' שלח יג,ב( ְשׁלַח־לְֲ ֣Xאנָ ֗ ִשׁים אלא ישראל הן בקשו הדברים הללו שבשעה שהגיעו לירש את התחומין אמר להם הקדוש ברוך
ֱPה֛יְ Xלפ ֶָנ֖יֶ Xאת־ה ָ ָ֑א ֶרץ באותה שעה נתקרבו ישראל אצל משה שנאמר )דב' א,כב( ו ִַתּ ְק ְרבוּן אֵ לַ י Sכֻּ ְלּכֶ ם T
הוא )דברים א,כא( ְ֠ראֵה נָתַ֨ ן ֧ה' א ֶ
ְנוּחֽה:
ְוֹתי) :Xנחמיה ט,יז( ַוי ְ ָמאֲנ֣ וּ ִלשׁ ְ֗מ ֹ ַע וְPא־זָכ ְ֤רוּ נִ ְפלְא ֶֹת֙י ֙ Xוכה"א )במ' בהע' י,לג( ל ָ֥תוּר ל ֶ ָ֖הם מ ָ
שׁמ ְ֖עוּ אֶל־ ִמצ ֶ ֽ
זהו שאמר עזרא )נחמיה ט,טז( וְ ֥Pא ָ
אלא אמרו )דב' א,כב( נִ ְשׁ ְל ָחה ֲאנ ִָשׁים ְלפָ ֵנ#ינוּ ְוי ְַח ְפּרוָּ -ל!נוּ אֶ תָ -ה ָא ֶרץ אלא שלא האמינו )בה' ובתורתו(
)דב' א,כב( נִ ְשׁ ְל ָחה ֲאנ ִָשׁים ְלפָ ֵ #נינוּ  -מהפך פשטא זקף-קטן ,שני לימודים ,מהפך פשטא שלפחות אחד מהלימודים יוצא מפשט הכתוב.
הבקשה כפשוטה היא להכין עצמם לכיבוש הארץ באופן יעיל ובכך להלביש את ההנהגה הא-לקית בדרך הטבע.
היוצא מן הפשט שלא האמינו שה' ימשיך להנהיגם בהשגחה פרטית יגן יזון ויפרנס ,אלא יביאם לארץ טובה )כר' שמעון( וינטשם.
ֹאמרוּ  -רביע בתפקיד ארבעה
ֹאמרוּ ובין המשך ]מדרש תנאים[ אחרי הצגת הבקשה )דב' א,כב( וַתּ ְ
עתה נקשר בין מלת )דב' א,כב( וַתּ ְ
ָב ֹא
ֹתנוּ ָדּ ָ#בר אֶ תַ -ה ֶדּ ֶר; א ֲֶשׁר ַנעֲלֶ הָ# -בּהּ ְואֵ ת ֶהעָ ִ #רים א ֲֶשׁ3ר נ !
נימוקים עבור נִ ְשׁ ְל ָחה ֲאנ ִָשׁים ְלפָ ֵנ#ינוּ ְוי ְַח ְפּרוָּ -ל!נוּ אֶ תָ -ה ָא ֶרץ ְוי ִָשׁבוּ א ָ
אֲלֵ ֶ ֽ
יהן׃ נסמן את ארבעה הנימוקים ב]-מדרש תנאים גר' הופמן[
)נימוק א( ְוי ְַח ְפּרוָּ -ל!נוּ אֶ תָ -ה ָא ֶרץ ר' יודה ביר' אלעאי אומר אמרו לו העננים הללו תיירין היו לפנינו את הדרך שנ' )במ' בהע' י,לג( ַוא ֲ֨רוֹן
ְנוּחֽה :ועכשיו שאינן נכנסין עמנו אנו צריכין מי שיתור לנו את הארץ:
שׁת י ָ ִ֔מים ל ָ֥תוּר ל ֶ ָ֖הם מ ָ
ית־ה' נ ֵ ֹ֣ס ַע ִל ְפנֵי ֶ֗הם ֚דֶּ ֶר Tשְֶׁ ֣P
בּ ְִר ֜
)דב' א,כב( ְוי ְַח ְפּרוָּ -ל!נוּ אֶ תָ -ה ָא ֶרץ ְ – ...וי ְַח ְפּרוָּ -ל!נוּ  -מקף ע"פ ]הכתב והקבלה[ כבורר בין משמע ריגול לגלות טיב הארץ וכוח
שׁ ֶב֙י ֙ ָה ִ֔הוא.
היושבים עליה ובין משמע לגלות קלונותיה ,כגון מדווח המרגלים )במ' שלח יג,לב( ֶ ֣א ֶרץ א ֶ ֹ֤כלֶת יוֹ ְ
)דב' א,כב( ְוי ְַח ְפּרוָּ -ל!נוּ  -טפחא ללא מרכא בתפקיד שנוי אפשר כאן כפ']רש"י[ )במ' שלח יג,כג( לפי שכל עצמם להוציא דבה נתכוונו,
ְתוֹכ֖הּ אַנ ֵ ְ֥שׁי מִדּֽ וֹת - :ובאמת היו שם ארבעה ענקים בלבד.
ֶר־ר ִא֥ינוּ ב ָ
כשם שפריה משונה כך עמה משונה) .במ' שלח יג,לב( ְוכָל־ה ָָע֛ם ֲאשׁ ָ
כך אוירה משונה וכתוצאה כל מקום מתים אנשים ]בבלי סוטה לה,א[ )במ' שלח יג,לב( ֶ ֣א ֶרץ א ֶ ֹ֤כלֶת יוֹ ְשׁ ֶב֙י ֙ ָה ִ֔הוא  -דרש רבא ,אמר
הקדוש ברוך הוא :אני חשבתיה לטובה והם חשבו לרעה ,אני חשבתיה לטובה  -דכל היכא דמטו ,מת חשיבא דידהו ,כי היכי
דניטרדו ולא לשאלו אבתרייהו,
)דב' א,כב( אֶ תָ -ה ָא ֶרץ – מקף כבורר בין ע"פ ]אלשיך[ הצגת בקשתם להיווכח מפי נשיאיהם בטוב הארץ ובדרכיה ובין כוונתם לרמות
את משה שלא מאמינים בהבטחת ה') .דב' א,כב( אֶ תָ -ה ָא ֶרץ – אתנח כמגביל שתכלית החפירה היא הארץ ודרכיה ולא העם היושב בה.

)נימוק ב( ר' נחמיה אומר אמרו לו עכשו כנעניים מתיראים ומטמינין כלי חמדתן אלא עד שהן יושבין בשלוה צריכין אנו מי שיתור לנו
את ארצם לידע היכן מטמינין כליהם:
)נימוק ג( וחכמים אומרים מדבר תורה באו עליו אמרו לו לא למדתנו רבינו ע"ז שביטלוה עובדיה מותרת אם נכנסין אנו סתם אין אנו
יודעין איזו ע"ז )שביטלוה( שנעבדת ואיזו ע"ז שבטלה אלא צריכין אנו תיירין שיתורו לנו את הארץ לידע איזו נעבדת ותהי אסורה
איזו בטילה ותהי מותרת:
)נימוק ד( ויש אומרים אמרו לו למדתנו רבינו )שמ' מש' כג,ל( ְמ ַע֥ט ְמ ַע֛ט ֲאג ְָר ֶ ֖שׁנּוּ ִמפּ ֶָנ֑י Xהואיל וכך הוא הדבר צריכין אנו לידע אלו ערים
יפות לכבשן תחלה:
ד
ֹתנוּ ָדּ ָ#בר באיזה לשון הן מדברין) :דב' א,כב( אֶ תַ -ה ֶדּ ֶר; א ֲֶשׁר ַנעֲלֶ הָ# -בּהּ
המשך ]מדרש תנאים[ הוא בסיס פ']רש"י[ )דב' א,כב( ְוי ִָשׁבוּ א ָ
ה
אין לך דרך שאין בה עקמות )רש"י עקמימות( אין לך דרך שאין בה כמנות אין לך דרך ]שאין בה[ פרשות] :רש"י[ )דב' א,כב( ְואֵ ת
ו
יהן׃ תחלה לכבוש :המשך ]מדרש תנאים[ באי זה דרך אנו נכנסין לארץ ישראל:
ָב ֹא אֲלֵ ֶ ֽ
ֶהעָ ִ #רים א ֲֶשׁ3ר נ !
]שפת"ח ד[ דאם לא כן דבר למה לי ונפקא מינה בזה באיזה לשון מדברים כדי שירגישו בדבר אם אחד משבע האומות ישנה לבושו
בלבוש שאר אומות שיכירו אותו כדי שיקיימו הלאו ד)-דב' שפ' כ,טז(  ֥Pא ְת ַח ֶיּ֖ה כָּל־נְשׁ ָָמֽה :וזה אי אפשר אלא כשידעו לשונם ידעו מאיזה
אומה הם ועוד יש פירושים אחרים:
)דב' א,כב( ְוי ִָשׁבוּ א ָֹתנוּ ָדּ ָ#בר – מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים ,מהפך פשטא מלמד שלפחות אחד מהלימודים

ד'–מנחם-אב–תשפ"ב 31-Jul-22
לעלוי כל נשמות ישראל ,הילולת האר"י,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק זצ"ל בן חיים אריה ויהודית זצ"ל
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל-פה ,התשס"א – התשפ"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף-פסוק )נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; תב֛ יר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
ותפקידם( – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; מהפ֤ ך פשטא֙ – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
טפחא  -קבוצה שממעטים חלק
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; תב֛ יר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א תב֛ יר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א תב֛ יר ֖
קטן –
סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא֙ – פשוט ;1 ,זקף֔ -
֒
זרקא
֘
מפרטיה מענין מסוים; מקף -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים;
ואזלא – סדר,
קדמא ֝
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞ים – יוצא מהענין; ֨
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ) :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא-קטנה֩ = תרסא֩ – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠-גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

יוצא מפשט הכתוב .כאן מלת ָדּ ָ#בר יוצאת מפשוטה ומשמעותה לשון דיבור ]שפת"ח ד[ מפרש שבירור הלשונות נחוץ לקיים מצוות
הלאו ד)-דב' שפ' כ,טז(  ֥Pא תְ ַח ֶיּ֖ה כָּל־נְשׁ ָָמֽה :משבעה העממים של כנען אם לא יניחו עבודה זרה ,כי שמא יהיו מהעממים שישנו לשונם
ולבושם כדי להינצל ,כמו שעשתה משלחת הגבעונים בבואם ליהושע] .גור אריה[ מפרש שלשון האומה מלמד על מדריגת האומה וגדר
מה היא ,היינו מכאן יעריכו המאמץ המלחמתי נגד כל אומה.
]שפת"ח ה[ דאם לא כן למאי נפקא מינה יאמרו להם באיזה דרך ילכו בודאי אותו עיר שירצו לכבוש אותו דרך ילכו וקל להבין:
)א,כב( אֶ תַ -ה ֶדּ ֶר; – מקף כבורר בין דרכים לעיר ַנ ֲעלֶ הָ# -בּהּ  -מקף כבורר בין הטקטיקה של כיבוש עיר מסוימת ,כגון דרך קצרה
שהיא ארוכה לעומת דרך ארוכה שהיא קצרה .כמו שהיה בכיבוש העי .בדרך קצרה לא הצליחו ,בטקטיקה של מארב ועליה במצוק
הצליחו.
]שפת"ח ו[ ר"ל דבקרא )א,כב( ְואֵ ת הֶ עָ ִ #רים משמע שלא יבאו לכל הערים וזה אינו דהא ירשו את הכל ועל זה פירש תחלה:
)דב' א,כב( ְוי ִָשׁבוּ א ָֹתנוּ ָדּ ָ#בר אֶ ת-הַ ֶדּ ֶר; א ֲֶשׁר ַנעֲלֶ הָ# -בּהּ ְואֵ ת ֶהעָ ִ #רים – שלוש פעמים זקף-קטן בין שני קיסרים ,כאן בין אתנח

וסילוק .בתפקיד תיאור דבר עצמתי מאד] .אלשיך[ אמנם אחרי אומרו את אשר הכיר חטאם במחשבה ,שחטאו עד כה בשתיקה כמפורש
למעלה ,בא עתה ויאמר איך חטאו גם בדבור ,שבאו לרמות את משה לפתותו בפיהם ולבבם למרע ... .ראו התנכלותכם כי לא נתתם
לי מקום לדבר ,כי הנה ותקרבון אלי באחדות אחד כלכם ,ומי יעלה על לבו שכל ישראל כאיש אחד היתה רעה בלבבם ,ובאים לרמות
ולמרות את פי ה' ויבחרו לשון ערומים .מעובד ע"פ ]אלשיך[ הקשר של כלל העם לרמות את משה כאן הטעונים לשליחת משלחת של
נשיאים לא לריגול אלא לבירור הדרכים כדי לכבוש הארץ בדרכי מלחמה של בני אדם ,ושמיעה על הארץ מאנשים מהעם ולא רק משמיעת
משה מה' ומונח בזה חוסר ביטחון בשם.
נימוקי העם לשליחת המרגלים מביעים חוסר אמון בהבטחת ה' הכתובה כלהלן שמות משפטים כג:
ֶיֶ Xוהֱבִ ֽי ֲא ֗). Xמונה  6עממים(ְ ..ו ִה ְכחַדְ תִּ ֽיו )כז(
כנגד טענת שלא יהיו תיירים לפניהם בכיבוש נאמר ב)-שמ' מש' כג( כִּ ֽי־י ֵֵלַ֣ Tמלְאָכִי֘ ְל ָפנ ֒
שׁה )מונה  3עממים( אולי בגלל זה נימקו לאיזה ערים לכבוש קודם
שׁ ַלח ְִתּ֥י ֶאת־ ַהצּ ְִר ָ ֖עה ְלפ ֶָנ֑יְ Xוג ְֵר ֗ ָ
ת־אֽי ָמתִ ֙י ֲאשׁ ַַלּ֣ח ְל ָפ ֶ֔ניְ Xוהַמּ ֹתִ ֙י )כח( ְו ָ
ֶא ֵ
דברים א,לו :זוּלָ ִAתי כָּ ֵלב ֶבּן-יְ פֻ נֶּה הוּא יִ ְר ֶ#אנָּה ְו ֽלוֹ-אֶ ֵתּ/ן אֶ תָ -ה ָא ֶ9רץ א ֲֶשׁ3ר ָ ֽדּ ַר;ָ -בּ!הּ וּ ְל ָבנָ יו

ֲרי ֽה'׃
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)דב' א,לו( זוּלָ ִAתי כָּ ֵלב ֶבּן-יְ פֻ נֶּה הוּא יִ ְר ֶ#אנָּה ְו ֽלוֹ-אֶ ֵתּ/ן אֶ תָ -ה ָא ֶ9רץ א ֲֶשׁ3ר ָ ֽדּ ַר;ָ -בּ!הּ ]אור החיים[ צריך לדעת למה הוצרך לומר יראנה
כיון שמבטיח לתתה לו בכלל מאתים מנה ,היינו אם מקבל הארץ אז גם רואה אותה .מוצע לומר שה' ברך לכלב בן-יפנה בברכת בריאות
בכלל וברכת עיניים בריאות ,שהיה בן  85שנה בעת הכניסה לארץ.
)דב' א,לו( זוּלָ ִAתי כָּ ֵלב ֶבּן-יְ פֻ נֶּה הוּא יִ ְר ֶ#אנָּה  -גרשיים מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים
)לימוד א( )דב' א,לו( זוּלָ ִAתי כָּ ֵלב ֶבּן-יְ פֻ נֶּה – גרשיים מהפך פשטא ,כעין יצא להקל ולא להחמיר
טט  -גרשיים מקשרו לענין ההבטחה בשעת פרשת המרגלים ונשנתה כאן לחידוש .ההשערה  -כָּ ֵלב ֶבּן-יְ פֻ נֶּה – מהפך פשטא ,מרמז שאף
בגיל  85שנה אומר בספר יהושע שכוחו וראיתו כמו בשעת היציאה לשליחות לתור הארץ ,זה מהפך מרגילות של אנשים בני גילו.
)לימוד ב( )דב' א,לו( הוּא יִ ְר ֶ#אנָּה  -הוא יוליך את שבט יהודה בכיבוש וחלוקה ,הוא יכבוש את חברון )]רש''י[ )דב' א,לו( ָה ָא ֶ9רץ א ֲֶשׁ3ר
ָ ֽדּ ַר;ָ -בּ!הּ( ובנותיה על  3הענקים שעדיין ישבו בה ויורה על הכיבוש של קרית ספר היא דביר )שופטים א,ח-טו(
)דב' א,לו( ְו ֽלוֹ-אֶ ֵתּ/ן אֶ תָ -ה ָא ֶ9רץ א ֲֶשׁ3ר ָ ֽדּ ַר;ָ -בּ!הּ  -כתוב ובו שני לימודים )לימוד א( )דב' א,לו( ְו ֽלוֹ-אֶ ֵתּ/ן אֶ תָ -ה ָא ֶ9רץ א ֲֶשׁ3ר ָ ֽדּ ַר;ָ -בּ!הּ -
דרגא תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים הקשורה לנושא ,העשויה להתרחב ,ושעל כל אחד מהם חל אותו ענין או הלכה )א() .א( קבל
חלקו כיוצא מצרים ,חלקו כנכנס לארץ ,חלק )או מחצית חלק( של עשרה המרגלים שאמרו לא לעלות לארץ כמצוות ה'.
)לימוד ב( )דב' א,לו( אֶ תָ -ה ָא ֶ9רץ א ֲֶשׁ3ר ָ ֽדּ ַר;ָ -בּ!הּ  -תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים הקשורה לנושא ,העשויה להתרחב ,ושעל חלק
ממנה לא חל אותו ענין או הלכה )ב( .אפשר שמכוון לומר שמיעט את חברון מנחלת כלב כי נתנה ללוים ,וכעיר לוים ניתן לה גם הרחבה
של תחום אלפיים אמה לכל רוח ,ומפני שהיא עיר מקלט מ 6-הערים בעלות מעמד מיוחד בין כל ערי הלוים ,חייבים לסלול אליה דרכים
רחבות ועוד דברים מיוחדים.
וּל ָבנָ יו – אתנח ,מגביל ,אפשר רומז להיות יהושע באותה עת ללא בנים ]בבלי סוטה לה,א[ פתח יהושע דקא משתעי ,אמרי
)דב' א,לו( ְ
ליה :דין ראש קטיעה ימלל?] .רש"י שם[ דחזייה  -כלב ליהושע שרצה לדבר ושיתקוהו בנזיפה ואמרו לו ראש הקטוע ידבר מי
שראשו קטוע שאין לו בנים ליטול חלק בארץ הוא ידבר בפנינו.
וּל ָבנָ יו – אתנח ,מגביל] ,לחם אבירים ,הרב פישמאן אלימלך ,אוצ"ה ,ע' רסט[ שעל ידי בניו יוגמר הנתינה לכלב  ...שרק
)דב' א,לו( ְ
במלאת דבריו היה אחרי ה' ,אבל בהתחלה היה אחד בפה ואחד בלב.

)דב' א,לו( ַיZעַ ן – זקף-גדול ,שלוש ברכות לעתיד לבוא] ,ילקוט מעם לועז ,יהושע ע' רכו אוצ"ה[ הברכה האחת שהקב"ה ישמרהו מעין
רעה .שאמרו בזוה"ק שאם אדם משבח את חבירו בבניו או בנכסיו ,צריך לברכו שהקב"ה יוסיף לו כפל כפלים) .זקף-גדול כרמז
לשלוש :ברכת אדם ,כפל כפליים ברכות ה'( .הברכה השניה בשעה ששמע שהוא מוכן למסור נפשו לכבושו יחידי העיר ,אע"פ שהיתה
חברון עיר מבוצרת ,וזה כדי לקיים דברי הקב"ה ולקדש שמו ית' בעולם ,ברכו יהושע שחפץ ה' יצליח בידו .ובכלל הברכה ניתנה לו
רשות לילך ולהלחם יחידי .והברכה השלישית היתה ברכת הבנים ,שברכו יהושע שירבה בנים ובני בנים ומשפחתו תגדל .שמכיון
שיטול נחלה גדולה יתברך בבנים מרובים כדי למלא את הנחלה.
ועוד ברכו יהושע על כל הדברים הטובים שאמר .ובפסוק נאמר פעמיים שניתנה חברון לכלב והטעם שכבר נתבאר שביקש כלב ב'
בקשות האחת שתינתן לו נחלתו בלי גורל ,והשניה שהוא ילחם יחידי לכובשה .כנגד הבקשה הראשונה נאמר )יהושע יד,יג( וַ ֽיְב ְָר ֵכ֖הוּ
ַל־כּ֣ן ָהי ְָתֽה־ ֠ ֶחבְרוֹן ְל ָכ ֵ֨לב בֶּן־יְפ ֶֻנּ֤ה ַה ְקּנִזִּ ֙י לְ ֽנַ ֲח ָ֔לה ַ ֖עד ַה ֣יּוֹם
ְהוֹשׁ ַע ַויּ ֵ ִ֧תּן ֶאת־ ֶחב ְ֛רוֹן ְלכָלֵ ֥ב בֶּן־יְפ ֶֻנּ֖ה ְלנַחֲלָ ֽה :וכנגד הבקשה השניה נאמר )יד( ע ֵ
י ֻ֑
Pה֥י י ִשְׂ ָר ֵאֽל :ועוד בא הכתוב להודיענו שלא נאמר שזכה כלב לנחלה זו מכח ברבתו של יהושע אלא מפני
ַה ֶ ֑זּה ֚ י ַעַן ֲא ֶ ֣שׁר ִמ ֵ֔לּא אַח ֲֵ֕רי ֖ה' ֱא ֵ
שהיה לבו שלם ביראת שמים ודבר טוב על ארץ ישראל.

ד'–מנחם-אב–תשפ"ב 31-Jul-22
לעלוי כל נשמות ישראל ,הילולת האר"י,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק זצ"ל בן חיים אריה ויהודית זצ"ל
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל-פה ,התשס"א – התשפ"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף-פסוק )נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; תב֛ יר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
ותפקידם( – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; מהפ֤ ך פשטא֙ – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
טפחא  -קבוצה שממעטים חלק
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; תב֛ יר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א תב֛ יר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א תב֛ יר ֖
קטן –
סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא֙ – פשוט ;1 ,זקף֔ -
֒
זרקא
֘
מפרטיה מענין מסוים; מקף -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים;
ואזלא – סדר,
קדמא ֝
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞ים – יוצא מהענין; ֨
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ) :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא-קטנה֩ = תרסא֩ – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠-גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

1.12

דברים א,א )התשפ"ב(

שּׁ ֶבט:
ָשׁים ִ 3אישׁ אֶ ָח!ד לַ ָ ֽ
אנ ִ#
יט3ב ְבּעֵ ינַ !י ַה ָדּ ָבר וָאֶ ַקּח ִמכֶּ ם ְשׁנֵ ים עָ ָשׂר ֲ
דברים א,כג :וַיִּ ַ

נציג את הסיפא של )א,כב( כנלמד ב]-ספרי דברים פיסקא כ[ ְוי ִָשׁבוּ א ָֹתנוּ ָדּ ָ#בר ,באיזה לשון הם מדברים .אֶ תַ -ה ֶדּ ֶר; א ֲֶשׁר ַנעֲלֶ הָ# -בּהּ,
יהן ,לידע באיזה
ָב ֹא אֲלֵ ֶ ֽ
אין לך דרך שאין בה עקמות אין לך דרך שאין בה כמנות אין לך דרך שאין בה פרשותְ .ואֵ ת ֶהעָ ִ #רים א ֲֶשׁ3ר נ !
דרך אנו באים עליהם.
יט3ב ְבּעֵ ינַ !י ַה ָדּ ָבר )טט :דבור העם שב)-א,כב(( ְבּעֵ ינַ !י היה טוב ולא היה טוב בעיני המקום :אם
]ספרי דברים פיסקא כא[ )דברים א,כג( וַיִּ ַ
בעיניו היה טוב למה נכתב עם דברי תוכחות )של משה לעם?( משל לאחד שאמר לחבירו מכור אתה לי חמורך זה אמר לו הן ,נותן אתה
לי לנסיון )רש"י בהרים ובגבעות(  ,אמר לו הן) ,אמר המוכר( בא אתה ואני אראך כמה נושא בהר כמה נושא בבקעה ,כיון שראה שאין
מעכבו כלום אמר )רש"י הלוקח בלבו( אוי לי דומה זה שאין מעכב עלי אלא בשביל לשאת את מעותי )גירסת ]מדרש תנאים[ מעותיו( לכך
יט3ב ְבּעֵ ינַ !י ַה ָדּ ָבר.
נאמר )א,כג( וַיִּ ַ
גי' ]רש"י[ אמר הלוקח בלבו ,בטוח הוא זה שלא אמצא בו מום .מיד אמר לו טול מעותיך ואיני מנסהו .מעתה אף אני הודיתי
לדבריכם ,שמא תחזרו בכם כשתראו שאיני מעכב ,ואתם לא חזרתם בכם:

]אלשיך[ )דברים א,כב -כג( )מציג קושיות אחרות על הכתוב ואומר בשאלה ד( כי הלא גם אֶ תַ -ה ֶדּ ֶר; אשר יעלו בה והֶ עָ ִ #רים אשר יבאו אליהן
הכל נאמר מפיו יתברך )במ' שלח יג,א-כ( )ו(באמרו )דב' א,ז( ֨וּב ֹאוּ ַה֥ר ָהֽאֱמ ִֹרי֘ וכו' ,שמונה והולך סדר הדרך והערים אשר יבאו אליהן אחד
יט3ב ְבּעֵ ינַ !י ַה ָדּ ָבר  ,איך ייטב בעיניו אחרי שגם שאלתם זו אמרה הוא יתברך.
לאחד .ויגדל קושי זה על משה באומרו )א,כג( וַיִּ ַ
יט3ב ְבּעֵ ינַ !י – )סלוק( מרכא טפחא בתפקיד למוד סמוכין )כעין מדה )כ"ב מל"ב מדות( מדבר שחבירו )א,כב( מוכיח
)דברים א,כג( וַיִּ ַ
עליו )על )א,כג(( ,וכעין מדה )כ"ג מל"ב מדות( מדבר שהוא )א,כג( מוכיח על חבירו )א,כב(,

משה רבנו מספר שהיזמה המוסכמת על העם לתור את ארץ כנען יצאה מהעם .הקב"ה הסכים עם האחדות וצוה למשה להדריכם שלא
תצא תקלה מהתיור כי הוא יתברך יודע מחשבות אדם) .א,כב( מספר על היוזמה המוסכמת והמאוחדת וזה המלמד ל)-א,כג( מדוע
יט3ב ְבּעֵ ינַ !י ַה ָדּ ָבר) .א,כג( מלמד ל)-א,כב( שצווי ה' )במ' שלח יג,ב( ִ ֣אישׁ ֶא ָח ֩ד ִ֨אישׁ ֶא ָ֜חד ְלמ ֵ ַ֤טּה אֲב ֹתָ י ֙ו תִּ ְשׁ ָ֔לחוּ ֖כּ ֹל נ ִ ָ֥שׂיא ב ֶָהֽם :היה
וַיִּ ַ
כדי להפיס דעתן של ישראל ]תורה תמימה הערה לב[ ומסירת בחירת התרים בידי משה נועדה למנוע תקלה מתיורם וזה וָאֶ ַקּח ִמכֶּ ם
ְשׁנֵ ים עָ ָשׂר ֲאנ ִָ#שׁים ִ 3אישׁ אֶ ָח!ד לַ ָ ֽשּׁ ֶבט.
]ספרי שם[ וָאֶ ַקּח ִמכֶּ ם ְשׁנֵ ים עָ ָשׂר ֲאנ ִָ#שׁים ,מן הברורים שבכם מן המסולתים שבכם.
)דברים א,כג( וָאֶ ַקּח ִמכֶּ ם ְשׁנֵ ים עָ ָשׂר ֲאנ ִָ#שׁים – מהפך פשטא מונח מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני למודים ,כל מונח עשוי
להוסיף אפיון או עוד שני למודים .מהפך פשטא מרמז שלפחות אחד מהלמודים יוצא מהפשט.
הפשט עשוי להיות כפי' ]בכור שור[ )א,כג( כי הייתי סבור :כי לישר  -הדרך לפניכם אתם שולחים ,ולידע מה אתם צריכים להכין,
דייק ,וסוללות) ,ההיפוך מהפשט( אבל ישראל ,לא היתה מחשבתם כך ,אלא לידע אם ילכו אם לא ילכו.
ע"פ ]רש"י[ )א,כג( משה רבנו הסכים עם בקשת העם למשלחת שתתור את הארץ להכיר לפני הכבוש,
אבל כוונתו הייתה כתבנית הטעמים )א,כג( וָאֶ ַקּח ִמכֶּ ם – מהפך פשטא ,שיחזרו בהם כיון שאינו מעכב.
ע"פ ]אלשיך[ )א,כא( )משה רבנו( הכיר חטאם במחשבה) ,אבל לא חשד שיעברו למעשה( כי הנה ותקרבון אלי באחדות אחד כלכם ,ומי יעלה
על לבו שכל ישראל כאיש אחד היתה רעה בלבבם ,ובאים לרמות ולמרות את פי ה' ויבחרו לשון ערומים.
הרמיה מרומזת בתבנית הטעמים )א,כג( וָאֶ ַקּח ִמכֶּ ם – מהפך פשטא,
משה מספר את פרשת המרגלים ונזהר בכבודם ]ראב"ע[ )א,כג( בעבור שכלכם הסכמתם על זה :ולכן מתארם במלת ֲאנ ִָ#שׁים המלמדת על
חשיבות ,אבל תבנית הטעמים )א,כג( וָאֶ ַקּח ִמכֶּ ם – מהפך פשטא מרמזת כפי']רמב"ן[ )א,כג( לא שבח אותם בנשיאותם והיותם ראשי בני
ישראל ,כי אחרי שהרשיעו לא יספר בשבח הרשעים:
]ספרי שם[ ִ 3אישׁ אֶ ָח!ד לַ ָ ֽשּׁ ֶבט ,מה אני צריך והלא כבר נאמר וָאֶ ַקּח ִמכֶּ ם ְשׁנֵ ים עָ ָשׂר ֲאנ ִָ#שׁים מגיד שלא היה שבט לוי עמהם סליק
פיסקא) .א,כג( ִ 3אישׁ אֶ ָח!ד – מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב .בראש פרשת שלח-לך הבאנו למוד מהאר"י זצ"ל זי"ע
שאם כל נשיא יצאה נשמת אבי השבט ,נשמת יוסף יצאה עם מנשה ,נשמת לוי יצאה עם יהושע בן נון משבט אפרים.
)א,כג( לַ ָ ֽשּׁ ֶבט – סלוק מגביל זמן לווי אבות השבטים את התרים .כאשר כוונת עשרה מהתרים )פרט ליהושע וכלב( השתנתה להוציא דבת
הארץ רעה ,נשמות אבות השבטים פרחו מהם .ובמסקנה מפי']מלבי"ם[ )דב' א,כד( השנוי ארע כאשר התקבצו בחזרה כאשר ַו ָיּ ֹ!באוּ עַ ד־נַ ַחל
כּל  ...וַיִּ ְפנוּ ר"ל בעת שפנו ללכת בחזרה אחרי סיום תיור הארץ.
אֶ ְשׁ ֹ
)א,כג(

ֹתהּ:
כּל וַ ֽ יְ ַרגְּ ל! וּ א ָ ֽ
דברים א,כד :וַיִּ ְפנוּ ַו ַיּעֲלוּ ָה ָ #ה ָרה ַו ָיּ ֹ!באוּ עַ ד־נַ ַחל אֶ ְשׁ ֹ
]ספרי דברים פיסקא כב[]מדרש תנאים לדברים )הופמן([ )דב' א,כד( וַיִּ ְפנוּ ַו ַיּעֲלוּ ָה ָ #ה ָרה מגיד שדרך המרגלים לעלות בהר וכן רחב אומר

לשלוחי יהושע )יהושע ב,טז( ה ָ ָ֣ה ָרה ֵ֔לּכוּ פֶּ ֽן־י ִ ְפגְּע֥ וּ ב ֶָכ֖ם הָר ֹדְ ִ ֑פים ְונַ ְחבֵּתֶ֨ ם ֜ ָשׁמָּה שְֶׁ ֣Pשׁת י ָ ִ֗מים מגיד ששרת עליה רוח הקדש שאלו לא שרת
עליה רוח הקדש מאין היתה יודעת שעתידין לחזור לשלשת ימים אלא מלמד ששרת עליה רוח הקדש:
ְאַחר תֵּ לְכ֥ וּ לְדַ ְרכְּכֶ ֽם:
שׁמָּה שְֶׁ ֣P
יהושע ב,טז :ו ַ֤תּ ֹאמֶר ָלהֶם֙ ה ָ ָ֣ה ָרה ֵ֔לּכוּ פֶּ ֽן־י ִ ְפגְּע֥ וּ ב ֶָכ֖ם הָר ֹדְ ִ ֑פים ְונַ ְחבֵּתֶ֨ ם ֜ ָ
שׁת י ָ ִ֗מים ֚ ַעד ֣שׁוֹב ה ָֽר ֹדְ ִ֔פים ו ַ ֖

ֱPהים ח ֵ ֹֽרבָה :מגיד שנקרא על
כּל מגיד שנקרא על שם סופו כיוצא אתה אומר )שמות ג,א( ַויּ ָ֛ב ֹא א ַ
)דב' א,כד( ַו ָיּ ֹ!באוּ עַ ד־נַ ַחל אֶ ְשׁ ֹ
ֶל־ה֥ר ָהא ִ ֖
שם סופו )דב' א,כד( וַ ֽ יְ ַרגְּ ל! וּ א ָ ֹֽתהּ מלמד שהילכו בה ארבעה אומנים שתי וערב :סליק פיסקא.
]מלבי"ם[ )דב' א,כד( וַיִּ ְפנוּ ,כבר בארתי שם בארך שכל ארבעים יום הלכו כפי שליחותם שהיה רק לתור לא לרגל ,רק שבחזרתם שעלו ההרה
שהוא הר חברון ,שם ראו ערים בצורות וענקים ,ושם הלכו כ"א לבדו כמ"ש ויבא עד חברון ]כי בעיר בצורה התיראו ללכת יחד בל יתפשו
כמרגלים[ ולכן לא באו בעצה אחת עד ש ַו ָיּ ֹ!באוּ עַ ד־נַ ַחל אֶ ְשׁ ֹכּל ששם התקבצו שנית והיו ביחד ואז נתנו דעתם להיות מרגלים
ומוציאי דבה ,וז"ש וַיִּ ְפנוּ ר"ל בעת שפנו ללכת בחזרה ,ואז ויעלו ההרה הר חברון ששם ראו ענקים וערי בצורות ,ויבאו עד נחל
אשכל ששם התקבצו ,וַ ֽ יְ ַרגְּ ל! וּ א ָ ֹֽתהּ ר"ל אז הסכימו אל הריגול כי הדבה אשר הוציאו היה מצד הריגול על חוזק העמים והערים לא
מצד התיור על טובת הארץ שבזה הודו שטובה הארץ:
]ספרי עם פירוש תולדות אדם – דברים ,רב אשכנזי מד"ט ,ע' כג )אוצה"ח([
ד'–מנחם-אב–תשפ"ב 31-Jul-22
לעלוי כל נשמות ישראל ,הילולת האר"י,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק זצ"ל בן חיים אריה ויהודית זצ"ל

25/26

/©ZZFisherטטודל-44-דברים
zzzf@bezeqint.net 972-3-6486221
www.Taamei-Hamikra.co.il

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

 ...ארבעה אומנים המה שורות בלשון משנה פ"ד דפאה .לע"ד דבת"י )לעניות דעתי דבתרגום יונתן( על פסוק והתחזקתם פי' תעבדין
חזקתא )לעשות חזקת בעלות בארץ( .ובש"ס פ' המוכר פירות דף ק' ובב"ר פ' מ"א מייתי תוספתא בזה"ל ,ר"א ס"ל הילוך קנה או לארכה
או לרחבה שנא' קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה ,וחכמים ס"ל דלא קנה עד שילך לארכה ולרחבה ודעה שלישית חכמים שבגמרא
ס"ל שם עד שיחזיק כראוי והילוך אינו קונה ובפרק חזקת דף נ"ד גרסינן שדה שאינה מסויימת במצריה עד כמה צריך לחפור ויקנה
כולה אמר רב פפא כדאזיל תיירי דשורי והדר השוורים וחזרתם ,פירשב"ם ז"ל כשיחרוש צמד בקר שורה אחת מקצה גבול השדה ועד
קצהו והדר ובחזירתו יעשה עוד שורה אחרת ,דהיינו ב' שורות ע"פ כל השדה משפתו אל שפתו ממזרח למערב ומתוך זה קנה כל
השדה וכו' גם מצפון לדרום דכיוון דחרש שתי שורות ע"פ כל האורך השדה או על פני רחבה כאילו חרש כולה שהרי החזיק בה
מראשה ועד סופה עכ"ל .והרי זכרנו למעלה לשיטות תנאי דתוספת' ההילוך קונה אליבייהו כמו החזיק בחרישה דש"ס פרק חזקת
הנ"ל .וא"כ כמו לשיטות הש"ס צריך לחרוש שני שורות כדי להחזיק בשדה על פני כל אורך השדה כמוהו לחכמים דתוספתא שהילוך
קונה ודווקא לארכה ולרחבה א"כ צריך להלוך שתי שורות ממזרח למערב ע"פ כל השדה ושתי שורות מצפון לדרום ע"פ כל השדה
דצריך להשוות עכ"פ מחלוקת תנאי ושלא להפליג מחלוקתן יותר מדאי וא"כ שיטות ברייתא דקמן כחכמים דתוספתא ומפרש )דב'
א,כד( וַ ֽ יְ ַרגְּ ל! וּ א ָ ֹֽתהּ שהחזיקו ברגליהם דמלת וירגלו כמו הלכו ברגליהם כמ"ש בעל צ"ל פ' זו .וא"כ ע"כ שהלכו ד' אומנין ד' שורות
שתי וערב ,שהרי הלכו תחלה שני שורות ממזרח למערב זהו לארכה והוצרכו שנית להילוך רחבה מקצה הגבול ועד קצהו הרי הלכו
על אותן שתי שורות שכבר הלכו לארכה זוהו שתי וערב וה הנלצ"ד לימן מלבוש מה לשיטות הברייתא.
לפי פי']מלבי"ם[ ו]-ספרי עם פירוש תולדות אדם[ ,המרגלים התחלקו למשימות ולאזורים שונים כדי שלא יתפשו .משימה מיוחדת
הייתה וַ ֽ יְ ַרגְּ ל! וּ א ָ ֹֽתהּ היינו בשם כל ישראל ביצעו חזקת בעלות בארץ בהליכת אחדים לאורך ולרוחב הארץ .בהתקבצם בנחל אשכול
לשוב אל מחנה ישראל מלאי רושם על טובת הארץ ,אפשר שעשו סעודת הודיה על ההשגחה הפרטית שכולם שלמים ובריאים ושתו
ממיץ האשכול שבמעשה שטן עירערה אמונת עשרה מהם בה' יתברך ,כגון שנבהלו מפני ענקי חברון והערים הבצורות ועבודת הארץ.
)דב' א,כד( וַ ֽ יְ ַרגְּ ל! וּ – טפחא בתפקיד שנוי ,בהליכת אחדים לאורך ולרוחב הארץ הם שנו את את הבעלות על הארץ משבעת העממים
)דב' א,כד( א ָ ֹֽתהּ – סלוק כמגביל היינו הגבילו את הבעלות על הארץ לעם ישראל בלבד.
)דב' א,כד( ַו ָיּ ֹ!באוּ – טפחא בתפקיד שנוי ,ויבואו שמחים מטוב הארץ ,ואז ע"פ ]פענח רזא[ )במ' שלח יג( )בבואם( עַ ד־נַ ַחל אֶ ְשׁ ֹכּל ,זהו
שאמר הכתוב )דב' האזינו לב,לב( ַא ְשׁכְּ ֥Pת מְר ֖ ֹר ֹת לָ ֽמוֹ שבשביל שבזה האשכול חטאו י' מרגלים וימאסו בארץ חמדה שתו כוס תרעלה
)טט :שתי משמעויות )א( שתו ממיץ הענבים או היין שיצא מהאשכול )ב( השתייה שינתה דעתם( יש הדורש שמהאשכול הזה הכינו
שׁכְּ ֥Pת מְר ֖ ֹר ֹת לָ ֽמוֹ:
ֵי־רוֹשׁ ַא ְ
נסכים לקרבנות במדבר) .דב' האזינו לב,לב( כִּ ֽי־מ ֶ ִ֤גּפֶן סְד ֹם֙ ַגּ ְפ ָ֔נם וּ ִמשַּׁדְ ֖מ ֹת ֲעמ ָ ֹ֑רה ֲענָ ֵב֙מ ֙וֹ ִענְּב ֔
ַם־סוּף:
דּ ֶר; י ֽ
וּסע 3וּ ַה ִמּ ְד ָבּ ָ!רה ֶ 3
תּם ְפּנוּ לָ ֶכם ְ
דברים א,מְ :ואַ ֶ !
ַם־סוּף – :מרכא טפחא מרכא סלוק
דּ ֶר; י ֽ
וּסע 3וּ ַה ִמּ ְד ָבּ ָ!רה ֶ 3
תּם ְפּנוּ לָ ֶכם – טפחא מונח אתנח ְ
ְואַ ֶ !
ֱPהים ֵא֥ת ַהשּׁ ַ ָ֖מי ִם ו ְֵא֥ת ה ָָא ֶֽרץ :קבוצת פסוקים של קבלת עול מלכות שמים וחידוש הבריאה.
אשׁית בּ ָ ָ֣רא א ִ ֑
תבנית טעמי )בר' א,א( בּ ְֵר ִ ֖
]פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( דברים ]המתחיל בדף א עמוד א[[ ְואַ ֶ !תּם ְפּנוּ לָ ֶכם  .נתפניתם מארץ ישראל - :דומה לגירוש אדם הראשון
ֹאמרוּ אֵ לַ י .כיון שראיתם שאין סופכם לבוא אל הארץ תשש כוחכם .קצת דמיון להחלשות
ֽתּעֲנוּ׀ וַתּ ְ
מגן-עדן .ועוד ]שם[ ב)-דב' א,מא( וַ ַ
אדם הראשון בעקבות חטאו.
ע"פ ]אלשיך[ בפסוקים הבאים עולה שבמקום לשוב בתשובה ,כעין החציפו פנים ודומה לתגובת אדם הראשון שבמקום שיודה על חטא
האכילה של חצי שיעור ,החציף ואמר שיאכל עוד לשיעור מלא.
ֲמיִ ם:
!בנוּ ֶז 3ה פַ ע ָ ֽ
תּה ַשׁ ְ
לוּלא ִה ְת ַמ ְה ָמ ְהנוּ ִ ֽכּי־עַ ָ 3
ֵ
אפשר כי יש קשר רעיוני ל)-בר' מקץ מג,י( ִ !כּי
ע"פ הרב אי"מ אייזן הי"ו הפסוק )בראשית מקץ מג,י( מרמז לשהות עד לתיקון בעשר ספירות דיושר ,ואחריו לשהות עד לתיקון בעשר
ספירות דעיגולים .בשני הפסוקים התוכן עוסק בתנועה ,אפשר ששניהם מרמזים אל תיקונים בתנועה.
]שכל טוב )בובר( בראשית ויצא פרק לא[ מב( לולי .א"ר יהושע בן לוי כל מקום שנא' לולי בא בזכות אבות ,חוץ מ)-בר' מקץ מג,י( ִ !כּי
לוּלא ִה ְת ַמ ְה ָמ ְהנוּ ,שבא על קדושת השם:
ֵ
וּסע 3וּ וגו' קשור אל שני נושאים )א( נושא קדושת השם; )ב( נושא גלות
תּם ְפּנוּ לָ ֶכם ְ
]העמק דבר דברים א,מ[ לומד שהצווי )דב' א,מ( ְואַ ֶ !

ישראל לעתיד לבוא וקשרו לקדושת השם.

)א( נושא קדושת השם .גם זה בכלל הגזרה ,שלא יהיו יושבים במקום אחד כל המשך עד כלות ארבעים שנה ,אלא דוקא יסעו ממקום
למקום ,והיה הרצון בזה כפי שנתבאר בפ' שלח שלא יתחלל שם שמים במצרים ובכנענים שיאמרו שאין יכולת להביאם לארץ ישראל,
אלא לעשות בשביל ישראל מן המדבר ישוב) .ב( נושא גלות ישראל לעתיד לבוא וקשרו לקדושת השם .ועוד ביארנו בפ' שלח עה"פ
וידעתם את תנואתי ,שזה היה ללמדנו אורח הגלות והפזור ,ושתהי' הגלות דוקא ממקום למקום ולא במקום אחד ,וע' להלן ב' א' ,וגם
זה בא לתכלית שימלא כבוד ה' את כל הארץ כמש"כ שם במקרא ואולם חי אני וגו' ,כ"ז היה ברצון ה' )תיקון העולם במלכות ש-די
ע"י תנועה בו ,מפני שלא השיגו תיקונו ע"י התעלות כל ישראל ואז העולם היה בא אליהם(.
]מדרש הביאור ויקרא במדבר דברים ,הרב אלדמארי סעדיה ,עריכה הרב יוסף קאפח )אוצר החכמה ע'  [(479גם ב]-מדרש הגדול ע'  58באוצר
ַם־סוּף :רב לכם סב את ההר הזה,
דּ ֶר; י ֽ
וּסע 3וּ ַה ִמּ ְד ָבּ ָ!רה ֶ 3
תּם ְפּנוּ לָ ֶכם ְ
החכמה[ ונפן ונסע המדברה דרך ים סוף זה הוא שנ' להלן ְואַ ֶ !

אמר ר' אבהוא אמר הקב"ה כשיגיע אותו הזמן שכתוב בו )זכריה יד,ד( ְו ָעמ ְ֣דוּ ַרג ְָל֣יו בַּיּוֹם־ ֠ ַההוּא עַל־ ַ֨הר ַהזֵּתִ֜ ים וכו' ,על אדום אשליך נעלי
דָּר Tכּוֹ ָ֜כב מִ ֽיַּע ֲ֗ק ֹב ) .טט :הכתוב )דב' א,מ( ְואַ ֶ !תּם ְפּנוּ לָ ֶכם וגו' רומז לתיקון
)תה' ס,י( אבל עכשיו אל תתגרו בם עד שיגיע )במ' בלק כד,יז( ַ֨
הנדרש לעולם בגלל חטא אדם הראשון והסיבות שהביאו לכך ,והוא מלמד על לסב את הר עשו )גלות( שנועדה להיות עבודת תיקון לקראת
הגאולה ע"י משיח צדקנו במבי"א(

]הערות תמימים ואנ"ש  -ע' רנז קובץ ) 1אוצר החכמה ע'  [(14 - 13ג מנחם אב  ....בפרשה מדובר על המעפילים פרק א פסוקים לט  -מה.
וּסע 3וּ ַה ִמּ ְד ָבּ ָ!רה
תּם ְפּנוּ לָ ֶכם ְ
הם יכלו להיכנס לארץ ,ואז היתה זו גאולה נצחית ,ובגלל התנהגותם ,ה' אמר להם )במ' שלח מ( ְואַ ֶ !
לה  'Tאֲנַ ְחנוּ נַ ֽעֲלֶ ה
ֹאמרוּ אֵ לַ י ָחטָ אנוּֽ ַ S
ֽתּעֲנוּ׀ וַתּ ְ
ַם־סוּף :וכפירוש רש"י .וחרה להם מאוד על זה כפי שכתוב בפסוק מא וַ ַ
דּ ֶר; י ֽ
ֶ3
ְונִ ְל ַ #ח ְמנוּ ובפסוק מה ו ַָתּ ֻשׁ3בוּ ו ִַתּ ְבכּ! וּ ִל ְפנֵ י ה' .אך המסקנא בלוח תואמת "שכעת ימי הגלות  -הם ימי העבודה להתכונן לביאת
המשיח במהרה בימינו אמן") .טט :הכתוב )דב' א,מ( ְואַ ֶ !תּם ְפּנוּ לָ ֶכם וגו' רומז לתיקון הנדרש לעולם בגלל חטא אדם הראשון והסיבות
שהביאו לכך ,והוא מלמד על הפניה אל הגלות שנועדה להיות עבודת תיקון לקראת הגאולה(
ד'–מנחם-אב–תשפ"ב 31-Jul-22
לעלוי כל נשמות ישראל ,הילולת האר"י,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק זצ"ל בן חיים אריה ויהודית זצ"ל
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