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 וילך לא,א )התשע"ב(
דברים נצבים ל,כ:
וּל ָד ְב ָקה" -בוֹ
מעַ ְבּקֹלוֹ ְ
א ֶהי ִל ְשׁ ֹ
ֲבה אֶ ת! -ה' ֱ
ְל ַ ֽאה ָ
אב ֶֹת.י
ָמי לָ ֶשׁ ֶ!בת עַ לָ -הא ֲָד ָ 3מה אֲשֶׁ ר  2נִ ְשׁ ַ0בּע ה ' /לַ ֲ
ִכּ!י (הוּא ַחיֶּי ְו ֹ!א ֶר #י ֶ

הם׃ פ
קב לָ ֵתת לָ ֶ ֽ
ע ֹ
ְלאַ ְב ָר ָה.ם ְליִ ְצ ָחק ֽוּ ְל ַי ֲ

דברים וילך לא,א:
וַיֵּ לֶ  #מ ֶֹשׁ"ה וַיְ ַד ֵבּ.ר אֶ תַ -ה ְדּ ָב ִרים ָה ֵאלֶּ ה אֶ ל-כָּ ל-יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל׃
קב
ע ֹ
בעה"ט  ...וַיֵּ לֶ  #מ ֶֹשׁ"ה ,לעיל מיניה כתיב ְלאַ ְב ָר ָה.ם ְליִ ְצ ָחק ֽוּ ְל ַי ֲ

וסמיך ליה וַיֵּ לֶ  #מ ֶֹשׁ "ה; שהלך אליהם להגיד להם כי קיים
הקב"ה שבועתו והכניס ישראל לארץ ,ואיתא במדרש )ברכות יח; ב ,ועיין ויק"ר כה; ד( מכאן שהמתים מספרים זה עם זה:
אור החיים

וַיֵּ לֶ  #מ ֶֹשׁ"ה ... ,ונראה לפרש על פי דבריהם ז"ל )זוה"ק ח"א ריח( שאמרו כי ארבעים יום קודם הפטירה נשמת האדם הולכת ממנו,
כאומרו )שה"ש ד,ו( ונסו הצללים ,ומבקרת מקום חנייתה במקום עליון ,והצדיקים יכירו בדבר ,וצא ולמד מרבי שמעון בר יוחאי
שהכיר ברבי יצחק כאמור בספר הזוהר )שם( :ואמרו עוד כי השמות שיש לישראל הם שמות הנשמות ... ,וכאן אמר וַיֵּ לֶ  #מ ֶֹשׁ"ה,
פירוש רוח החיים שבו שתקרא משה ,הלכה כסדר הרגיל למי שמגיע קצו ,וכינה לנפשו לשון זכר ,כי הוא סימן לגודל הנפש כשתהיה
במדרגת זכר ,והודיע הכתוב במה שאמר וַיְ ַד ֵבּ.ר אֶ ת וגו' ,שהרגיש בהליכתה והכיר שהגיע קצו ביום ההוא ,כאומרו בן מאה וגו' אנכי
היום ,ואמרו ז"ל )סוטה יג (:היום מלאו ימי ושנותי :ואם תאמר מנין ידע משה בדיוק יום המיתה ,הלא אמרו ז"ל כי מיום שינוסו
הצללים עד יום המיתה הם ארבעים יום ,ומי יודע הדברים יותר ממשה ,והשכיל וידע יום קצו ,והכרה כזו מושגת היא לגדולי עולם,
ועיין מה שכתבתי בפסוק ויקרבו ימי ישראל )בראשית מז,כט( :וַיְ ַד ֵבּ.ר אֶ ת) -כל( ַה ְדּ ָב ִרים וגו' ,אומרו את )כל( הדברים ,להעיר שהגם
שהגיע יום פטירתו כאומרו )דב' וילך לא,ב( אָ נ ִֹכי ַהיּוֹם פירוש היום מלאו ימי וגו' ,אף על פי כן היה בו כח היכול דבר כל הדברים
הנאמרים מכאן ועד סוף הספר ,מה שאין כח בזולתו עשות כן ,בין בכח הגופיי בין בכח השכל:
וַיֵּ לֶ  #מ ֶֹשׁ"ה – טפחא אתנח ,טפחא בתפקיד שנוי משמעות ומתפשט השפעתו אלפניו ,ע"פ אור החיים ב)-לא,א( נשמת משה נקראת משה
והיא הלכה לפני מות משה לבקר מקום חנייתה במקום עליון לאחר מותו .וכפי' בעה"ט הודיעה לאבות המוזכרים בפסוק שלפניו.
דברים וילך לא,ב:
אוּכל עוֹד לָ ֵצ!את ְולָ "בוֹא
!אמר אֲלֵ ֶ 3הם ֶבּןֵ -מאָ ה ְ 2ועֶ ְשׂ ִ 0רים שָׁ נָ (ה אָ נ ִֹכי ַהיּוֹם ל ֹאַ -
וַיּ ֹ ֶ
בר אֶ תַ -היּ ְַר ֵדּן ַהזֶּ ֽה׃
ע ֹ
וַ ֽה' אָ ַמ!ר אֵ לַ י ל ֹא ַת ֲ
אוּכל עוֹד לָ ֵצ!את ְולָ "בוֹא
ל ֹאַ -

ֶבּןֵ -מאָ ה  – 2תלישא-קטנה ,בתפקיד שיעור ובעל בחינה נעלה ,כפי' אור החיים בפסוק )לא,א( וילך משה ... ,ונראה לפרש על פי דבריהם
ז"ל )זוה"ק ח"א ריח (,שאמרו כי ארבעים יום קודם הפטירה נשמת האדם הולכת ממנו ,כאומרו )שה"ש ד ו( ונסו הצללים ,ומבקרת
מקום חנייתה במקום עליון ,והצדיקים יכירו בדבר ,וצא ולמד מרבי שמעון בר יוחאי שהכיר ברבי יצחק כאמור בספר הזוהר )שם(:
ואמרו עוד כי השמות שיש לישראל הם שמות הנשמות ... ,וכאן אמר וילך משה ,פירוש רוח החיים שבו שתקרא משה ,הלכה כסדר
הרגיל למי שמגיע קצו ,וכינה לנפשו לשון זכר ,כי הוא סימן לגודל הנפש כשתהיה במדרגת זכר,
פסוק ב לא אוכל עוד וגו' ,לפי מה שפירשתי שהכיר בסילוק הנשמה הנקראת משה ,אמר לא אוכל על דרך אומרם בספר הזוהר )ח"א
ריז (:וז"ל כד נפקת נשמתא מבר נש באינון )ארבעין( ]תלתין[ יומין לית בר נש שליט בנשמתיה:
שיעור ארבעים יום קודם הפטירה נשמת האדם הולכת ממנו ,וכן אין האדם שולט עוד בנשמתו באותם ימים.
בעל בחינה נעלה וכינה לנפשו לשון זכר ,כי הוא סימן לגודל הנפש כשתהיה במדרגת זכר,
וַ ֽה' כאשר כתוב ו"ו החיבור לפני שם הוי"ה לפעמים דורשים שזהו רמז להוי"ה ובית דינו ,כעין גזירה כמו למשל בסדום .האם גם כאן
אפשר לומר שזהו השם ובית דינו? לפי שזאת גזירה מימי נח "בשגם )גי' ורמז למשה רבנו( והיו ימיו מאה ועשרים שנה" שבגיל 120
פוסקת פעילותו של משה כמו של כל אדם.
דברים וילך לא,ז:
ֱמץ =
ח ַז!ק ֶוא ָ
ליו ְלעֵ ינֵ !י כָ ל-יִ ְשׂ ָראֵ ל@ ֲ
אמר אֵ ; ָ
יהוֹשׁעַ ו ַ0יּ ֹ ֶ
ֻ3
וַיִּ ְק ָ 0רא מ ;ֹשֶׁ ה ִל
אב ָֹתם לָ ֵת!ת לָ ֶה"ם
ֲשׁר נִ ְשׁ ַבּ/ע יְ הוָ .ה לַ ֲ
ִכּ!י אַ ָ 3תּה ָתּבוֹא אֶ תָ -ה ָע !ם ַה ֶזּה אֶ לָ -ה ָBא ֶרץ א ֶ 0
אוֹתם׃
ָֽ
ילנָּה
ְואַ ָתּה ַתּנְ ִח ֶ

דברים וילך לא,כג:
שׁר-נִשׁ ַ ְ֣בּעְתִּ י ל ֶ ָ֑הם וְאָנ ִ ֹ֖כי ֶא ְה ֶי ֥ה ע ִָמּֽN׃
ְהוֹשׁ ַע בִּן-נ֗ וּן וַיּ ֹא ֶמ ֘ר ֲח ַז֣ק וֶאֱ ָמ ֒ץ ִכּ֣י ַאתָּ֗ ה תָּ בִי ֙א ֶאת-בּ ְֵנ֣י יִשׂ ְָר ֵ֔אל אֶל-ה ָ ָ֖א ֶרץ ֲא ֶ
ַוי ְ ֞ ַצו ֶאת-י ֻ ֣
ֱמץ = – מונח זרקא מונח סגול ,כעין תוספת מסוג הענין על הענין ,כפ' רש''י על הכתוב ִכּ!י אַ ָ 3תּה ָתּבוֹא אֶ ת-
ח ַז!ק ֶוא ָ
ְלעֵ ינֵ !י כָ ל-יִ ְשׂ ָראֵ ל@ ֲ
ָה ָע !ם ַה ֶזּה אֶ לָ -ה ָBא ֶרץ ...-משה אמר לו ליהושע זקנים שבדור יהיו עמך הכל לפי דעתן ועצתן ,כוונת משה הייתה שזקני הדור יתווספו
על יהושע בהנהגת העם) ,טט – המשך רש"י( אבל הקב''ה אמר ליהושע )דב' וילך לא,כג( ַאתָּ֗ ה תָּ בִי ֙א ...תביא על כרחן הכל תלוי בך ...דבר

אחד לדור ולא שני דברים לדור
ְהוֹשׁ ַע בִּן-נ֗ וּן -גרשיים מונח רביע וַיּ ֹא ֶמ ֘ר ֲח ַז֣ק ֶו ֱא ָמ ֒ץ  -זרקא מונח סגול
וב) -דב' וילך לא,כג( ַוי ְ ֞ ַצו ֶאת-י ֻ ֣
ִכּ֣י ַאתָּ֗ ה תָּ בִי ֙א ֶאת-בּ ְֵנ֣י יִשׂ ְָר ֵ֔אל אֶל-ה ָ ָ֖א ֶרץ – ובספר יהושע שלש פעמים חזק ואמץ עם זרקא סגול ,בתפקיד הוספה על יהושע תכונות שלא
היו בו )שונה מן ההגדרה של הוספה מסוג הענין על הענין( יהושע אמור לאמץ עצמו מעבר לענוותנותו המרובה שהביאה לבחירתו למנהיג
אחרי משה להיות חזק לביצוע תכלית שבועה לאבות ,הנהגה בתורה ,הנהגה בכיבוש ,הנהגה בהנחלה
דברים וילך לא,ח:
ד'–תשרי–התשפ"ג 29-Sep-22
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
לעלוי נשמת הרב י"ר פאלוך זצ"ל שבת שובה יום פקודתו
לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן חיים אריה ויהודית
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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;

הGוּא יִ ְהיֶ !ה ִע ָמּ #ל ֹא י ְַר ְפּ

ל ֹא יַעַ זְ ֶב"ךָּ
ְו !

ֹל !ְ #לפָ ֶנ3י
ְו Iה' !הוּא׀ הַ ה ֵ
חת׃
ירא ְול ֹא ֵת ָ ֽ
ל ֹא ִת ָ
אמר אֵ ; ָליו  -קדמא ואזלא  ...קדמא ואזלא  ...פסוק )לא,ח( גרשיים מונח לגרמיה מונח רביע,
יהוֹשׁעַ ו ַ0יּ ֹ ֶ
ֻ3
מ ;שֶׁ ה ִל
בפסוק )לא,ז( וַיִּ ְק ָ 0רא ֹ
ח ַז!ק
ליו ְלעֵ ינֵ !י כָ ל-יִ ְשׂ ָראֵ ל@ ֲ
אמר אֵ ; ָ
תבנית טעמים של כעין מלמד ונלמד ,ועשויה ללמד כי נלמד עולה על המלמד  .המלמד הוא ישראל ו ַ0יּ ֹ ֶ
ֹל !ְ #לפָ ֶנ3י הGוּא יִ ְהיֶ !ה ִע ָמּ#
ֱמץ = ,הנלמד יהושע ְו Iה' !הוּא׀ ַהה ֵ
ֶוא ָ
אפשר כפי' כלי יקר )דב' וילך לא,ו( ִכּ!י׀ !ה' ֱא ֶ 3הי הGוּא הַ ה ֵֹל !ִ #ע ָמּ .#מצינו לשון הליכה בפרשה זו בשלושה פנים ,כי אצל ישראל
ֹל !ִ #ע ָמּ ,.#משמע מחזיק בידך מדריכך בדרך תלך אבל ביהושע כתיב )דב' וילך לא,ח( ְו Iה'
א ֶ 3הי הGוּא הַ ה ֵ
כתיב )דב' וילך לא,ו( ִכּ!י׀ !ה' ֱ
!הוּא׀ ַהה ֵֹל !ְ #לפָ ֶנ3י  .ובמשה כתיב סתם )דב' וילך לא,א( וַיֵּ לֶ  #מ ֶֹשׁ"ה בלא סעד כלל .כי זה דומה למה שנאמר בנח שהיה מקטני אמנה,
ֹל !#
א ֶ 3הי הGוּא הַ ה ֵ
את האלהים התהלך נח )בראשית ו ט( שהיה צריך סעד לתומכם כך ישראל כתיב אצלם )דב' וילך לא,ו( ִכּ!י׀ ה! ' ֱ
ִע ָמּ #כי היו צריכין סעד לתומכו ביראת ה' ,אבל יהושע נאמר בו )דב' וילך לא,ח( ְו Iה' !הוּא׀ ַהה ֵֹל !ְ #לפָ ֶנ3י והוא אחריו כי לא היה צריך

כל כך סעד לתומכו כמו ישראל אבל מכל מקום לא הגיע למדריגת האבות ...
דברים וילך לא,ט:
תּוֹר!ה ַהזּ ֹאת =
וַיִּ ְכ ֹ!תּב מֹשֶׁ ה@ אֶ תַ -ה ָ
!שׂ ִאים אֶ ת-אֲרוֹן ְבּ ִ !רית "ה'
וַ ֽ יִּ ְתּ ָנ3הּ אֶ לַ -ה ֹֽכּהֲנִ ים ְבּנֵ !י לֵ ִוי ַה ֹנּ ְ
ְואֶ ל-כָּ ל-זִ ְקנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל׃
תּוֹר!ה ַהזּ ֹאת = – מונח זרקא מונח סגול
וַיִּ ְכ ֹ!תּב מֹשֶׁ ה@ אֶ תַ -ה ָ
ֵיני כָּל־יִשׂ ְָר ֵאֽל :ואע"פ שבכאן כתוב ִתּ ְק ָ Iרא אֶ ת-
רמב"ן )ט( וַיִּ ְכ ֹ!תּב מֹשֶׁ ה@ אֶ תַ -ה ָ
תּוֹר!ה הַ זּ ֹאת =  -מתחלת בראשית עד )דב' וזה"ב לד,יב( ְלע ֵ ֖
תּוֹרה ַהזּ ֹ.את נֶ גֶד כָּ ל-יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּאָ זְ נ ֶ ֽ
ַה ָ
ֵיהם )להלן,יא( ,והוא רומז לספר הזה של 'אלה הדברים' על דעת רבותינו )ראה סוטה מא,א(
)טט – פסוק )לא,יא( עוסק במצות הקהל שבה המלך קורא רק בספר דברים(  -אבל בזה )טט – על )לא,ט(( חזר ובאר) :להלן ב)-דב' וילך לא,כד((

ַתּוֹרה-ה ַ֖זּ ֹאת עַל֑ ֵ -ספֶר ַ ֖עד תֻּ ָמּֽם׃ ,וזה יכלול כל התורה כולה.
שׁה ִלכ ְ֛תּ ֹב ֶאת-דִּ ב ֵ ְ֥רי ה ָ ֽ
ַוי ִ ְ֣הי׀ ְכּכַלּ֣ וֹת מ ֹ ֗ ֶ
תּוֹר!ה הַ זּ ֹאת = – התוכן מלמד שמשה כתב את כל התורה כולה כפי' רמב"ן מתחלת בראשית עד )דב'
)דב' וילך לא,ט( וַיִּ ְכ ֹ!תּב מֹשֶׁ ה@ אֶ תַ -ה ָ

ֵיני כָּל־יִשׂ ְָר ֵאֽל:
וזה"ב לד,יב( ְלע ֵ ֖
תּוֹר!ה הַ זּ ֹאת = – מונח זרקא מונח סגול ,בתפקיד גורע מן הענין על הענין ומלמד כי שמונה
אבל תבנית הטעמים וַיִּ ְכ ֹ!תּב מֹשֶׁ ה@ אֶ תַ -ה ָ
הפסוקים האחרונים בספר דברים הקב"ה אומר ומשה כותב בדמע כפי' רש"י )דב' וזה"ב לד,ה( ַו ָ 0יּ ָמת ;שָׁ ם מ ֶֹשׁ/ה  -אפשר משה מת ,וכתב

ַו ָ 0יּ ָמת ;שָׁ ם מ ֶֹשׁ/ה? אלא עד כאן כתב משה ,מכאן ואילך כתב יהושע .רבי מאיר אומר אפשר ספר התורה חסר כלום ,והוא אומר "לקוח
את ספר התורה הזה" )דב' לא,כו(?! אלא הקדוש ברוך הוא אומר ומשה כותב בדמע )ראה ב"ב טו,א( .על פי ה'  -בנשיקה )ראה מו"ק
כח,א(.
מוֹאב עַלִ -פּ֥י ֽה'׃
דב' וזאת הברכה לד,הַ :ו ָ֨יּ ָמת ֝ ָ
שׁם מ ֶ ֹ֧שׁה ֶעבֶד֛ -ה' בּ ְֶא ֶ֥רץ ָ ֖
דברים וילך לא,י  -יא:
אוֹת!ם לֵ א ֹ"מר ִמ ֵ !קּץ׀ ֶשׁ ַ!בע שָׁ ִ 3נים ְבּמ ֵֹע .ד ְשׁנַ ת ַה ְשּׁ ִמ ָטּה ְבּ ַחג ַה ֻסּ ֽכּוֹת׃
ָ
]י[ וַיְ ַצו מ ֶֹשׁה
א ֶהי ַבּ ָמּקוֹם א ֲֶשׁ!ר יִ ְב ָח"ר
ל ָראוֹת אֶ תְ -פּנֵי !ה' ֱ
]יא[ ְבּ !בוֹא כָ ל-יִ ְשׂ ָר ֵ3אל ֵ ֽ
ֵיהם׃
תּוֹרה ַהזּ ֹ.את נֶ גֶד כָּ ל-יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּאָ זְ נ ֶ ֽ
ִתּ ְק ָ Iרא אֶ תַ -ה ָ
א ֶהי
ל ָראוֹת אֶ תְ -פּנֵי – פשטא פשטא !ה' ֱ
]יא[ ֵ ֽ
]יא[ ְבּ !בוֹא כָ ל-יִ ְשׂ ָר ֵ3אל – התכנסות כל ישראל במוצאי שנה שביעית היא ע"פ מאור ושמש )לא,י(

השרש העיקרי משרשי העבודה
היא אהבת בני ישראל זה לזה והתוצאה נמצא בב"י אהבה ואחוה וריעות ואין מקום למסטינין להרע להם  ...ועי"ז מסתופף בהם יראת
ה'
]יא[ ְבּ !בוֹא כָ ל-יִ ְשׂ ָר ֵ3אל – מונח רביע ,ע"פ ליקוטי שם )לא,יא( התכנסות בני ישראל באה לסלק ארבעה אבות נזיקים מוטבעים ...
שהם המונעים הראשיים המטרידים את האדם מהשגת שלימיותיו
]יא[ ֵ ֽל ָראוֹת אֶ תְ -פּנֵי – פשטא פשטא ,כעין זה וזה גורם ,כל אחד מבני ישראל תורם להגדלת אהבת בני ישראל זה לזה ,וזה מעורר הגנת
ה' עליהם וע"פ ליקוטי שם )לא,יא( מסלק ארבעה אבות נזיקים מוטבעים  ...שהם המונעים הראשיים המטרידים את האדם מהשגת
שלימיותיו ,וכל ישראל משיגים יראת ה'
משנה מסכת סוטה פ"ז מ"ח פרשת המלך )במובן מה המלך או גדול הקהל קורא בהקהל( כיצד מוצאי יום טוב הראשון של חג בשמיני

במוצאי שביעית עושין לו בימה של עץ בעזרה והוא יושב עליה שנאמר )דברים ל"א( ִמ ֵ !קּץ׀ ֶשׁ ַ!בע שָׁ ִנ3ים ְבּמ ֵֹע .ד וגו' חזן הכנסת נוטל
ספר תורה ונותנה לראש הכנסת וראש הכנסת נותנה לסגן והסגן נותנה לכהן גדול וכהן גדול נותנה למלך והמלך עומד ומקבל וקורא
יושב אגריפס המלך עמד וקבל וקרא עומד ושבחוהו חכמים וכשהגיע )שם י"ז( ללא תוכל לתת עליך איש נכרי זלגו עיניו דמעות אמרו לו אל תתיירא אגריפס אחינו אתה אחינו אתה
אחינו אתה וקורא מתחלת אלה הדברים )א,א( עד שמע )ו,ג( ,שמע )ו,ד – ט( ,והיה אם שמוע )יא,יג – כא( ,עשר תעשר )יד,כב – כט(,

וכי תכלה לעשר )כו,יב – טו( ,ופרשת המלך )יז,יד – כ( ,וברכות וקללות )כח,א – סח( עד שגומר כל הפרשה ברכות שכהן גדול מברך
אותן המלך מברך אותן אלא שנותן של רגלים תחת מחילת העון:
ֵיהם׃
תּוֹרה ַהזּ ֹ.את נֶ גֶד כָּ ל-יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּאָ זְ נ ֶ ֽ
נאמר ב-דברים וילך לא,יאִ ... :תּ ְק ָ Iרא אֶ תַ -ה ָ
תּוֹרה ַהזּ ֹ.את – גרשיים  ...תביר כעין יצא להקל ולהחמיר ,להקל שאינו קורא את כל חומש דברים
ָ
רא אֶ ת-הַ
ִתּ ְק ָ I
תּוֹרה הַ זּ ֹ.את נֶ גֶד כָּ ל-יִ ְשׂ ָר ֵאל – מרכא תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת
בשעת הקהל קוראים בספר דברים בלבד ותבנית הטעמים אֶ תַ -ה ָ
פרטים שלא כולם ביחד ,כאן שהקריאה אינה ברצף אלא היא קריאה בדילוגין
ִתּ ְק ָ Iרא – גרשיים ,כעין יצא מן הכלל של קריאה בדילוגין

ד'–תשרי–התשפ"ג 29-Sep-22
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
לעלוי נשמת הרב י"ר פאלוך זצ"ל שבת שובה יום פקודתו
לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן חיים אריה ויהודית
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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 וילך לא,א )התשע"ה  -ו(

ֱמץ =
ח ַז!ק ֶוא ָ
ֹאמר@ ֲ
הוֹשּׁ!עַ ִבּן-נ3וּן וַיּ ֶ
ֻ
דברים וילך לא,כג :וַיְ ַ Iצו אֶ ת-יְ
ִכּ!י אַ ָ 3תּה ָתּ ִביא אֶ תְ -בּנֵ !י יִ ְשׂ ָראֵ ל אֶ לָ -ה ָא ֶרץ אֲשֶׁ ר-נִ ְשׁ ַבּ ְ!ע ִתּי לָ ֶה"ם
ְואָ נ ִֹכי אֶ ְהיֶ ה ִע ָ ֽמּ#׃
תוספות )בבלי כתובות סב,ב( )ר' עקיבא( דהוה צניע ומעלי )צנוע ובעל מידות טובות(  -והא דאמר באלו עוברין )פסחים מט (:אמר ר"ע
כשהייתי עם הארץ הייתי אומר מי יתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור משמע דלא הוה מעלי )שלא היה בעל מידות טובות( איכא למימר

דהתם לאו משום שהיה שונא תלמידי חכמים אלא משום שהי' סבור שמתגאין על עמי הארץ מפני תורתן והיו תלמידי חכמים שונאים
אותם וגם משום שלא היו מניחין אותם ליגע בהם כדאמרינן )חגיגה יח (:בגדי עם הארץ מדרס לפרושים אבל מכל מקום שומר מצות
היה ,רבינו תם.
)ותירץ אחרת מעט( חידושי הריטב"א חזיתיה ברתיה )ראתה אותו בתו של כלבא שבוע( דהוה צניע ומעלי .וא"ת והא אמרינן בפסח ראשון
)פסחים מט,ב( אמר ר"ע כשהייתי עם הארץ הייתי אומר מי יתן לי ת"ח ואנשכנו כחמור ,ויש לומר שזהו קודם לכן אבל אחרי כן חזר
למוטב שהיה צנוע ומעלי ואחרי כן קבע עצמו לתורה כדאיתא הכא.
הסביר הרב משה קובלסקי נ"י )מאורות הדף( בשם הרב ישראל לוריא נ"י את הנאמר ב-בבלי כתובות סב,ב ר' עקיבא היה בן גרים
לכן היה שפל מאד וענו בעיניו .הבידול של תלמידי חכמים מעמי הארץ הפריע לו מאד והביא אותו לומר שהיה נושך אותם .הגמרא אומרת
שלצורך סמכות ,על אדם גדול להיות בעל שמינית שבשמינית של גאוה .כאשר ר' עקיבא נהיה תלמיד חכם קיבל על עצמו כל ההנהגות של
תלמידי חכמים וזאת הייתה שבירת המידות שלו ,כדי להבדיל עצמו מן העם.
מהסבר דעת התוספות נעבור למקור אפשרי להנהגה זאת של תלמידי חכמים בצווי משה ליהושע
ֵינ֣י כָל-יִשׂ ְָרא ֵ֘ל ֲח ַז֣ק ֶו ֱא ָמ ֒ץ
שׁ ַע ו ַ֨יּ ֹאמֶר ֵא ֝ ָליו ְלע ֵ
שׁה לִיהוֹ ֗ ֻ
דברים וילך לא,זַ :ויּ ִ ְק ָ֨רא מ ֝ ֹ ֶ
אוֹתֽם׃
ְו ַא ָ ֖תּה תַּ נְחִילֶ ֥נָּה ָ
שׁר נִשׁ ַ ְ֧בּע י ְהוָ ֛ה ַלאֲב ָ ֹ֖תם ל ֵ ָ֣תת ל ֶ ָ֑הם
ִכּ֣י ַאתָּ֗ ה תָּ בוֹ ֙א אֶת-ה ָ ָ֣עם ַה ֶ֔זּה ֶאלָ -ה ָ֕א ֶרץ ֲא ֨ ֶ
ח ַז!ק ֶוא ֱָמץ = וגו'
ֹאמר@ ֲ
הוֹשּׁ!עַ ִבּן-נ3וּן וַיּ ֶ
ֻ
אבל הקב''ה אמר ליהושע דברים וילך לא,כג :וַיְ ַ Iצו אֶ ת-יְ
יוּמת
ואח"כ בצווי ה' ליהושע יהושע א,יח :כָּלִ֞ -אישׁ ֲאשֶׁר-יַמ ֶ ְ֣רה ֶאתִ֗ -פּיְ WוֽVא-יִשׁ ַ ְ֧מע ֶאת-דְּ ב ֶ ָ֛רי Wל ְ֥כ ֹל ֲאשֶׁר-תְּ צ ֶַוּ֖נּוּ ָ ֑

ַ ֖רק ֲח ַז ֥ק ֶוא ֱָמֽץ׃ פ

)דב' וילך לא,ז( ִכּ֣י ַאתָּ֗ ה תָּ בוֹ ֙א אֶת-ה ָ ָ֣עם ַה ֶ֔זּה אֶלָ -ה ָ֕א ֶרץ רש''י ...משה אמר לו ליהושע זקנים שבדור יהיו עמך הכל לפי דעתן ועצתן ,אבל
הקב''ה אמר ליהושע )לא,כג( ִכּ!י אַ ָ 3תּה ָתּ ִביא ...תביא על כרחן הכל תלוי בך ...דַ ָבּר אחד לדור ולא שני דַ ָבּ ִרים לדור.

הוֹשּׁ!עַ ִבּן-נ3וּן  -גרשיים מונח רביע ונאמר )יהושע א,יח( כָּ ל-
ֻ
טט – כדי להביאם על כרחן ולהנהיגם בארץ-ישראל נאמר )לא,כג( וַיְ ַ Iצו אֶ ת-יְ
ח ַז!ק ֶוא ֱָמץ = ,ובספר יהושע נאמר שלש פעמים
ִ Iאישׁ אֲשֶׁ ר-י ְַמ ֶר!ה אֶ ת3ִ -פּי  -גרשיים מונח רביע ,בפר' וילך נאמר פעמיים )לא,כג() ,לא,ז( ֲ

חזק ואמץ עם אותה תבנית טעמים זרקא סגול ,בתפקיד הוספה על יהושע של תכונות הנהגה שלא היו בו קודם למנוי )שונה מן ההגדרה של
הוספה מסוג הענין על הענין( הנהגה בתורה ,הנהגה בכיבוש ,הנהגה בהנחלה.
תבנית הטעמים גרשיים מונח רביע בתפקיד יצא מן הכלל ללמד על הכלל כולו באה ללמד שכמו שליהושע הקב"ה הוסיף תכונות הנהגה
שיהושע אמור לאמץ לעצמו מעבר לענוותנותו המרובה שהביאה לבחירתו למנהיג אחרי משה כדי להנהיג העם בעל כרחם ,כך כל תלמיד
חכם המתמנה לתפקיד על הציבור אמור לאמץ לעצמו תכונות הנהגה בתורה ,בדיינות ,בהנהגה מדינית.
הרעיון ,שמנהיג עם ישראל הוא עניו עם הנהגה שיראו ממנו.

ריקאנטי  ...ואם זה הפסוק הם דברי משה לא יקשה לך אמרו אֲשֶׁ ר-נִ ְשׁ ַבּ ְ!ע ִתּי לָ ֶה"ם ְואָ נ ִֹכי אֶ ְהיֶ ה ִע ָ ֽמּ ,#כי כבר ביארתי לך כי משה
במשנה תורה ידבר מפי השכינה ועל כן ידבר בלשונה ,ועל השכינה אומר הפסוק אֲשֶׁ ר-נִ ְשׁ ַבּ ְ!ע ִתּי לָ ֶה"ם ְואָ נ ִֹכי אֶ ְהיֶ ה ִע ָ ֽמּ #לא על
משה .ובספר הזוהר ]ח"ג רפד ע"א[ )דב' וילך לא,ז( ִכּ֣י ַאתָּ֗ ה תָּ בוֹ ֙א ולבתר )דב' וילך לא,כג( ָתּ ִביא ,מאי בין האי להאי ,אלא חד תָּ בוֹ ֙א לבשרא
ליה דייעול לארעא ויתקיים בה ,וחד ָתּ ִביא לבשרא ליה שולטנותא על ישראל ,אתבשר על קיומא דגרמיה ואתבשר על שולטנותא
דישראל:

אֲשֶׁ ר-נִ ְשׁ ַבּ ְ!ע ִתּי – מקף כרב-מצב) ,א( שבועת השכינה כפי ששמע משה )ב( שבועת השכינה כפי שמשמיעה משה
לָ ֶה"ם – אתנח מגביל השבועה דווקא לדור כובש הארץ
ֱVהי – Wמרמז כי שבועת הארץ ושבועת השלטון של יהושע על
ְואָ נ ִֹכי – טפחא ,כמו ב)-שמ' יתרו כ,ב( ָאֽנ ִ ֹ֖כ ֙י )טפחא  -בטעם תחתון( ה֣ ' א ֔ ֶ֑
ישראל באות מנותן התורה והדברים מאוחדים זה בזה.
אֶ ְהיֶ ה – שם של רחמים פשוטים ,ובדרך סוד מרכא מרבה הרחמים אך רבוי זה מותנה כלהלן
אֶ ְהיֶ ה ִע ָ ֽמּ – #מרכא סלוק ,מרבה ומגביל ,מגביל היות ה' עם יהושע להתחזקות ולקיום שלושה דברים על ידי יהושע :הנהגה בתורה,
הנהגה בכיבוש ,הנהגה בהנחלה.
ואפשר להסביר כי אֶ ְהיֶ ה– מרכא ,בא ללמד שע"י הרחמים הפשוטים יהיה רבוי תורה כפי' אלשיך ...כי בגלות האחרון תרבה תורה
בישראל כי לא תשכח כמדובר והיא תעמוד להם.

ֱמץ =
ח ַז!ק ֶוא ָ
ֹאמר@ ֲ
הוֹשּׁ!עַ ִבּן-נ3וּן וַיּ ֶ
ֻ
דברים וילך לא,כג – כד] :כג[ וַיְ ַ Iצו אֶ ת-יְ
ְואָ נ ִֹכי אֶ ְהיֶ ה ִע ָ ֽמּ#׃
ִכּ!י אַ ָ 3תּה ָתּ ִביא אֶ תְ -בּנֵ !י יִ ְשׂ ָראֵ ל אֶ לָ -ה ָא ֶרץ אֲשֶׁ ר-נִ ְשׁ ַבּ ְ!ע ִתּי לָ ֶה"ם
ַעד ֻתּ ָ ֽמּם׃
תּוֹרהַ -הזּ ֹאת עַ לֵ -ס"פֶ ר
ֹשׁה ִל ְכ ֹ.תּב אֶ תִ -דּ ְב ֵרי ַה ָ ֽ
]כד[ וַיְ ִה!י׀ ְכּכַ לּ! וֹת מ ֶ 3
)לא,כג( ְואָ נ ִֹכי אֶ ְהיֶ ה ִע ָ ֽמּ – #סלוק )לא,כד( וַיְ ִה!י׀  -מונח פסק )מונח לגרמיה בראש פסוק( – )א( אפשרות למידה סדור שנחלק ,המלמד

שכיוון שיהושע היה חזק ואמץ בשלוש ההנהגות שהצטווה עליהן ,ה' היה בהתמדה עמו .דומה לפרשת המן )שמ' בשלח טז,כא,כב( ו ְַח֥ם ה ֶ ַ֖שּׁ ֶמשׁ
ְונ ָָמֽס) :כב( ַוי ִ ְ֣הי׀ שנדרש שהמן שנמס נהיה לנחל שממנו שתו בעלי החיים ומי שצד אותם טעם טעם מיוחד בבשרם.
)ב( בקריאה ללא פסק )לא,כד( וַיְ ִה!י ְכּכַ לּ! וֹת – רוצה לומר צער משה בכלותו לכתב את-דברי )השירה( התורה-הזאת ,שמשה כותב בדמע  -בבכי
ועוד בקריאה ללא פסק
מדרש תהלים )בובר( מזמור צ ]ג[ ]תפלה למשה איש האלהים[ .אמר ר' חלבו בשם ר' הונא שלש עשרה ספרי תורות כתב משה אותו
ד'–תשרי–התשפ"ג 29-Sep-22
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
לעלוי נשמת הרב י"ר פאלוך זצ"ל שבת שובה יום פקודתו
לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן חיים אריה ויהודית
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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;

היום שמת ,שנים עשר לשנים עשר שבטים ,ואחת שהניח בארון ,שאם יבקשו לזייף מתוכה לא היו יכולין לזייף.
ֹשׁה אפשר כי כאן בקריאה ללא פסק כאשר כל מונח מציין כעין רביע בתפקיד ארבע ,מתקבל  4 + 4 + 4והם שנים עשר
וַיְ ִה!י׀ ְכּכַ לּ! וֹת מ ֶ 3
תּוֹרהַ -הזּ ֹאת עַ לֵ -ס"פֶ ר והוא הספר שהניח בארון
ֹשׁה ִל ְכ ֹ.תּב אֶ תִ -דּ ְב ֵרי ַה ָ ֽ
ספרי תורה לשנים עשר שבטים ואחד כפשט וַיְ ִה!י׀ ְכּכַ לּ! וֹת מ ֶ 3
והוא המקור לכל ספרי התורה .ראה )דב' וילך לא,ט( בענין הספר הראשון שכתב משה.
יתי אֶ ְת ֶכ "ם
מוֹתי ִ ֽכּיַ -ה ְשׁ ֵח!ת ַתּ ְשׁ ִחתוּן ְו ַס ְר ֶתּ!ם ִמןַ -ה ֶדּ ֶר #א ֲֶשׁר ִצ ִוּ ִ
ִ
דברים וילך לא,כטִ :כּ!י י ַ ָ3ד ְע ִתּי אַ ח ֲֵר(י
יכם׃
ֲרית ַהיּ ִָמים ִ ֽכּיַ -תעֲשׂ( וּ אֶ תָ -ה ַרע ְבּעֵ ינֵ !י ה' ְל ַה ְכ ִעיסוֹ ְבּ ַמע ֲֵשׂה יְ ֵד ֶ ֽ
ְוקָ ָ 0ראת אֶ ְת ֶכ(ם הָ ָרעָ ה ְבּאַ ח ִ !
מוֹתי ִ ֽכּיַ -ה ְשׁ ֵח!ת ַתּ ְשׁ ִחתוּן והרי כל ימות יהושע לא השחיתו שנאמר ויעבד ישראל את ה' כל ימי יהושע ,מכאן שתלמידו
ִ
רש"י אַ ח ֲֵר(י

של אדם חביב כגופו כל זמן שיהושע חי היה נראה למשה כאילו הוא חי.
שיחות קודש ,ש"פ וילך ,ו' תשרי התשכ"ו ,האדמו"ר מ"מ שניאורסאהן  ...ודווקא כאשר התלמיד חביב אצל הרב כגופו ,אזי ישנו
אמיתית הענין דרב ותלמיד והיינו ,שהתלמיד מקבל את מלוא ההשפעה מהרב ,ובאופן שלא ישאר "תלמיד" בלבד ,אלא יהיה "טופח
על מנת להטפיח" ,שגם הוא יעמיד תלמידים שיהיו חביבים עליו כגופו כו' ,ובאופן כזה הנה כל זמן שהתלמיד חי ,אזי גם הרב הוא
חי.
פשט הכתוב מתאר מצב אמוני גרוע ,אבל רש"י מעלה כיוון חיובי שהרב חי אם תלמידו כמוהו ,והאדמו"ר מחב"ד מפתח זאת עוד .ויש
לומר כי האדם נברא בצלם א-לקים ,ועם ישראל חביב אצל הקב"ה באופן נעלה ,וכאשר לדור אחד הדור הבא חביב כגופו אז הקב"ה חי
אצל הדור הבא וכך הלאהֽ ִ .כּיַ -ה ְשׁ ֵח!ת ַתּ ְשׁ ִחתוּן ְו ַס ְר ֶתּ!ם ִמןַ -ה ֶדּ ֶר – #פעמיים זקף בין שני קיסרים ,בתפקיד דבר החוזר וקורה ,התלמיד
חביב אצל הרב כגופו ,התלמיד נהיה לרב וגם אצלו התלמיד חביב עליו כגופו וכו' אזי כמו שהרב חי כך החיות של הקב"ה עוברת מדור
לדור.
יתי אֶ ְת ֶכ "ם – אתנח
)דב' וילך לא,כט( וְ ַס ְר ֶתּ!ם ִמןַ -ה ֶדּ ֶר #א ֲֶשׁר ִצ ִוּ ִ
ְו ָק ָ 0ראת אֶ ְת ֶכ(ם ָה ָרעָ ה ְבּאַ ח ִ !ֲרית הַ יּ ִָמים – קדמא מהפך פשטא זקף-קטן ,כעין תפקיד )א( דבר שחבירו מלמד עליו -
טט  -נפתח מהתיחסות לתבות אחרית הימים רש"י והרי כל ימות יהושע לא השחיתו שנאמר ויעבד ישראל את ה' כל ימי יהושע ,מכאן

שתלמידו של אדם חביב כגופו כל זמן שיהושע חי היה נראה למשה כאילו הוא חי.

טט  -ע"פ רש"י ְוקָ ָ 0ראת אֶ ְת ֶכ(ם הָ ָרעָ ה ,זה יקרה רק אחרי מות יהושע
ֲרית ַהיּ ִָמים – הזקף-קטן מרבה כאן עוד
תפקיד )ב( כעין כלל הצריך לפרט ופרט הצריך לכלל ,הכלל ְו ָק ָ 0ראת אֶ ְת ֶכ(ם ָה ָרעָ ה הפרט ְבּאַ ח ִ !
אחרית ימים למצב הכעסת ה' ואכן חזרו והכעיסו.
יכם – מרכא סלוק ,מרבה ,הגבלה .אפשר שרוצה לרמז שרק מעשי ידיהם של שונאי
אבל סיום הקרא ְ ...ל ַה ְכ ִעיסוֹ  -טפחאְ ,בּ ַמע ֲֵשׂה יְ ֵד ֶ ֽ
ישראל מכעיס לפני ה' היינו מתוך תאווה אבל פנימיותם אל ה'

המשך מ-ויקרא אח"מ יז,א – ג  ,בבלי עירובין נד ,ב תנו רבנן ,כיצד סדר משנה? משה למד מפי הגבורה ,נכנס אהרן ושנה לו משה
פירקו .נסתלק אהרן וישב לשמאל משה .נכנסו בניו ושנה להן משה פירקן ,נסתלקו בניו ,אלעזר ישב לימין משה ואיתמר לשמאל
אהרן .רבי יהודה אומר :לעולם אהרן לימין משה חוזר .נכנסו זקנים ושנה להן משה פירקן ,נסתלקו זקנים ,נכנסו כל העם ושנה להן
משה פירקן .נמצאו ביד אהרן ארבעה ,ביד בניו שלשה ,וביד הזקנים שנים ,וביד כל העם אחד .נסתלק משה ,ושנה להן אהרן פירקו.
נסתלק אהרן שנו להן בניו פירקן .נסתלקו בניו ,שנו להן זקנים פירקן .נמצא ביד הכל ארבעה .מכאן אמר רבי אליעזר :חייב אדם
לשנות לתלמידו ארבעה פעמים .וקל וחומר ,ומה אהרן שלמד מפי משה ,ומשה מפי הגבורה  -כך ,הדיוט מפי הדיוט  -על אחת כמה
וכמה .רבי עקיבא אומר :מניין שחייב אדם לשנות לתלמידו עד שילמדנו  -שנאמר )דב' וילך לא,יט( ְו ַלמּ ָ ְ֥דהּ ֶאת־ ְבּנֵי־יִשׂ ְָר ֵ ֖אל .ומנין עד
שׁ ָפּ ִ֔טים ֲא ֶ ֥שׁר תָּ ִ ֖שׂים
שתהא סדורה בפיהם  -שנאמר שימה בפיהם .ומניין שחייב להראות לו פנים  -שנאמר )שמ' מש' כא,א( ְו ֵ֙אלֶּה֙ ַה ִמּ ְ
ֵיהֽם :וליגמרו כולהו ממשה!  -כדי לחלוק כבוד לאהרן ובניו ,וכבוד לזקנים .וניעול אהרן וניגמר ממשה ,וליעיילו בניו וליגמרו מאהרן ,וליעיילו זקנים ולילפו מבניו ,וליזלו
ִל ְפנ ֶ
וליגמרינהו לכולהו ישראל!  -כיון דמשה מפי הגבורה גמר  -מסתייעא מלתיה .אמר מר :רבי יהודה אומר :לעולם אהרן לימין משה חוזר .כמאן אזלא הא דתניא :שלשה שהיו מהלכין
בדרך  -הרב באמצע ,וגדול בימינו וקטן בשמאלו .לימא רבי יהודה היא ולא רבנן!  -אפילו תימא רבנן ,משום טירחא דאהרן .רבי פרידא הוה ליה ההוא תלמידא דהוה תני ליה ארבע
מאה זימני וגמר .יומא חד בעיוה למלתא דמצוה ,תנא ליה ולא גמר .אמר ליה :האידנא מאי שנא? אמר ליה :מדההיא שעתא דאמרו ליה למר איכא מילתא דמצוה  -אסחאי לדעתאי,
וכל שעתא אמינא ,השתא קאי מר ,השתא קאי מר .אמר ליה :הב דעתיך ואתני ליך .הדר תנא ליה ארבע מאה זימני ]אחריני[ נפקא בת קלא ואמרה ליה :ניחא ליך דליספו לך ארבע מאה
שני ,או דתיזכו את ודרך לעלמא דאתי? אמר :דניזכו אנא ודריי לעלמא דאתי .אמר להן הקדוש ברוך הוא :תנו לו זו וזו.

אמר רב חסדא :אין תורה נקנית אלא בסימנין שנאמר שימה בפיהם ,אל תקרי שימה אלא סימנה .שמעה רב תחליפא ממערבא ,אזל
אמרה קמיה דרבי אבהו ,אמר :אתון מהתם מתניתו לה ,אנן מהכא מתנינן לה) :ירמיהו לא( הציבי לך צינים שימי לך וגו' ,עשו ציונים
לתורה .ומאי משמע דהאי ציון לישנא דסימנא הוא  -דכתיב )יחזקאל לט( וראה עצם אדם ובנה אצלו ציון .רבי אליעזר אמר :מהכא )משלי ז( אמר לחכמה אחתי את ומדע לבינה
תקרא  -עשה מודעים לתורה .רבא אמר :עשה מועדים לתורה.

בשם הרב א"מ פערל הי"ו :אמר רבי אליעזר :חייב אדם לשנות לתלמידו ארבעה פעמים.
ופעם חמישית אמר רב חסדא :אין תורה נקנית אלא בסימנין שנאמר שימה בפיהם ,אל תקרי שימה אלא סימנה ....עשו ציונים לתורה.
טט  -אלו בין היתר טעמי המקרא,

רש"י עירובין נד,ב כיצד סדר המשנה  -כיצד למדו ישראל תורה שבעל פה.
אשר תשים לפניהם  -ולא כתיב אשר תלמדם  -צריך אתה לסדר ולשום לפניהם טעם המיישב תלמודם.
סימנין  -סימני השמועות זו אחר זו ,וסימני חכמים כדרך שיש בהש"ס ,ותשים גירסא דסמניה בפיהם.
עשו מועד לתורה  -קבעו עתים לתלמידיכם ,שידעו עת לבא ולשנות.
חמש פעמים בתורה מקראות העוסקים בלימוד התורה או התורה שבע"פ וכולם בטעמי רביע ,מונח רביע ,כעין ענין של ארבע ויותר
)דב' א,א( ֵ ֣אלֶּה הַדְּ ב ִָ֗רים – מונח רביע
)דב' וילך לא,ב( וַיֹּ֣אמֶר ֲא ֵל ֶ֗הם – מונח רביע
)דב' וילך לא,יב( וּל ַ ְ֣מעַן י ִ ְלמ ְ֗דוּ – מונח רביע
ִירה ה ַ֔זּ ֹאת ְו ַלמּ ְָד֥הּ ֶאת־ ְבּנֵי־יִשׂ ְָר ֵ ֖אל
)דב' וילך לא,יט( ְועַתָּ֗ ה – רביע כִּתְ ב֤ וּ ָלכֶם֙ ֶאת־ ַהשּׁ ָ ֣
ִירה ה ַ֑זּ ֹאת ַ ֖עד תֻּ ָמּֽם :פ
)דב' וילך לא,ל( ַוי ְדַ ֵ ֣בּר מ ֹ ֗ ֶ
שׁה – מונח רביע בְּאָזְנֵ ֙י כָּל־ק ַ ְ֣הל יִשׂ ְָר ֵ֔אל ֶאת־דִּ ב ֵ ְ֥רי ַהשּׁ ָ ֖
ד'–תשרי–התשפ"ג 29-Sep-22
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
לעלוי נשמת הרב י"ר פאלוך זצ"ל שבת שובה יום פקודתו
לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן חיים אריה ויהודית
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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;

1.3

דברים וילך לא,א )התשע"ו( )בהשתתפות נחלת יעקב(
גּוֹים ָה ֵא.לֶּ ה ִמ ְלּפָ נֶ י
ַשׁ ִIמיד אֶ תַ -ה ִ
ֽהוּא-י ְ

יר ְשׁ ָתּ"ם
ִו ִ

א ; ֶהי !הוּא׀ עֹ ֵב!ר ְלפָ ֶנ3י
דברים וילך לא,ג0 :ה' ֱ
הוֹשׁעַ הGוּא עֹ ֵב!ר ְלפָ נֶי כַּ א ֲֶשׁר ִדּ ֶבּר ֽה'׃
ֻ3
יְ
0ה' ֱא ; ֶהי – קדמא ואזלא ,אפשר שזה מלמד שיש ללמוד הפסוק בכעין כלל ופרטיו אחריו .אפשר שזה הכלל עצמו ואפשר שזה כולל גם
את המלים !הוּא׀ עֹ ֵב!ר ְלפָ ֶנ3י אשר בהמשך אנו מסבירים כפרט .ואין בכלל אלא מה שיש בפרט ,והכתובים הבאים הם הפרטים.

פרט )א( מרכב משני פרטים:
!הוּא׀ עֹ ֵב!ר ְלפָ ֶנ3י – מונח לגרמיה )מונח פסק( מונח רביע .מוצע לומר כי טעם הפסק אינו רק בעבור הפרדה בין א' ל ע' )שתי אותיות
גרוניות( .אלא מוצע לומר ע"פ ה]-אלשיך[ כי יש כאן שתי משמעויות לתוכן )דב' וילך לא,ג( !הוּא׀ עֹ ֵב!ר ְלפָ ֶנ3י
)א( קריאה ללא טעם פסק מלמדת כי 0ה' ֱא ; ֶהי בעצמו !הוּא עֹ ֵב!ר ְלפָ ֶנ3י .
)ב( בקריאה עם טעם פסק משמעות !הוּא׀ הוא זכות ראיית משה )דב' וא' ג,כח( ֶאת־ה ָ ָ֖א ֶרץ ֲא ֶ ֥שׁר תִּ ְר ֶאֽה בזכות זאת וְהוּ ֙א יהושע יַנ ִ ְ֣חיל אוֹתָ֔ ם
ותהא נוחה להיכבש עֹ ֵב!ר ְלפָ ֶנ3י היינו זכות משה עומדת להם כאילו משה עובר ממש.
ְהוֹשׁ ַע ְו ַחזּ ֵ ְ֣קהוּ ְו ַאמּ ֵ ְ֑צהוּ כִּי־ה֣ וּא יַע ֲ֗ב ֹר ִל ְפנֵ ֙י ה ָ ָ֣עם ַה ֶ֔זּה וְהוּ ֙א יַנ ִ ְ֣חיל אוֹתָ֔ ם ֶאת־ה ָ ָ֖א ֶרץ ֲא ֶ ֥שׁר תִּ ְר ֶאֽה:
)דב' וא' ג,כח( וְצַ ֥ו ֶאת־י ֻ ֖
עֹ ֵב!ר ְלפָ ֶנ3י  -מונח רביע ,לפחות ארבע ענינים במעבר ה' וזכות ראיית משה את הארץ ,לפני כל אחד מבני ישראל ,ע"פ ה]-אלשיך[
)א( לכתחילה היה אמור להיות )שמ' מש' כג,כג( כִּ ֽי־י ֵֵלַ֣ Nמלְאָכִי֘ ְל ָפנ ֶ֒י Wוהשיג משה רבנו בבקשתו )שמ' תשא לד,ט( ֵיֽלֶN־נָ ֥א אֲד ָֹנ֖י ְבּק ְִר ֵ ֑בּנוּ
שלא מלאך ה' עובר אלא ה' עצמו .ועתה אף על פי שאין משה עובר ,זכות זאת נשארת לישראל בהנהגת יהושע וה' בעצמו עובר עמם
ולא מלאך) .ב( ההבטחה )דב' שפ' כ,א( כִּ ֽי־תֵ ֵ֨צא ַל ִמּ ְל ָח ָ֜מה עַל־אֹי ְ ֶ֗ב Wוְ ָֽר ִ֜איתָ ֤סוּס ו ֶ ָ֙ר ֶכ ֙ב ֚ ַעם ַ ֣רב ִממּ ְ֔ ֥V Wא תִ ָ ֖ירא מ ֶ ֵ֑הם כִּ ֽי־ה֤ ' ֱאֶ ֙ Vהי ִ֙ Wע ָ֔מּ Nהַמַּ ֽ ַעלְ֖W
שׁנ ֵ ֙י
שׂה ה֤ ' אֱ Vהֵיכֶם֙ ִל ְ
שׁר ָע ֜ ָ
ֵינ֣י Wהָר ֹ֗א ֹת אֵת֩ כָּל־ ֲא ֨ ֶ
ֵאמ ֹר ע ֶ
ְהוֹשׁוּ ַע ִצ ֔ ֵוּיתִ י בּ ֵָע֥ת ה ִ ַ֖הוא ל ֑
מֵאֶ ֶ֥רץ ִמצ ָ ְֽרי ִם) :ג( ההבטחה )דב' ג,כא( ְו ֶאת־י ֣

ֲשׁר א ָ ַ֖תּה ע ֹבֵ ֥ר ָ ֽ
ֽיר ֑אוּם ֚ ִכּי ה֣ ' ֱא ֽVהֵי ֶ֔כם ה֖ וּא ַהנִּל ָ ְ֥חם לָכֶ ֽם :ס
שׁמָּה) :דב' ג,כב(  ֖Vא תִּ ָ
ַה ְמּל ִָכ֣ים ָה ֵ֔אלֶּה כֵּ ֽן־יַע ֶ ֲ֤שׂה ה֙' ְלכָל־ ַה ַמּ ְמל ָ֔כוֹת א ֶ ֥
ְהוֹשׁ ַע ְו ַחזּ ֵ ְ֣קהוּ ְו ַא ְמּ ֵ ֑צהוּ כִּי־ה֣ וּא יַע ֲ֗ב ֹר ִל ְפנ ֵ ֙י ה ָ ָ֣עם ַה ֶ֔זּה וְהוּ ֙א יַנ ִ ְ֣חיל )על הכיבוש( אוֹתָ֔ ם
)ד( )דב' וא' ג,כח( וְצַ ֥ו אֶת־י ֻ ֖
ֲשׁר תִּ ְראֶ ֽה:
)ה( ההבטחה בסיום הפסוק המלמד על זכות ראיית משה את הארץ וכאילו משה עצמו עובר )דב' וא' ג,כח( אֶת־ה ָ ָ֖א ֶרץ א ֶ֥
גּוֹים ָה ֵא.לֶּ ה ִמ ְלּפָ נֶ י
ַשׁ ִIמיד אֶ תַ -ה ִ
פרט )ב( ֽהוּא-י ְ
גּוֹים
ַשׁ ִIמיד – גרשיים ,כעין יצא מהכלל )ולאו דווקא הכלל שפתח את הפסוק( ומפני שאחריו יש טעם תביר בכתוב אֶ תַ -ה ִ
ֽהוּא-י ְ
ָה ֵא.לֶּ ה ִמ ְלּפָ נֶ י  ,יצא להקל ולהחמיר
גּוֹים ָה ֵא.לֶּ ה ִמ ְלּפָ נֶ י  -מרכא תביר טפחא ,כעין קבוצת פרטים )אלו שבעה עממי ארץ כנען( הקשורים לנושא כיבוש וירושת
אֶ תַ -ה ִ

הארץ ,והפרטים חלוקים בהלכותיהם ביחס לנושא .תבנית הטעמים מלמדת לחלק בהלכת היחס אל גויי הארץ כלהלן.
להחמיר  -אלו שיתנגדו לעזוב ע"ז ולא יעזבו הארץ ויצאו להלחם ,להשמיד
להקל  -אלו שיעזבו את הארץ ,יחיו במקום אחר
להקל  -אלו שיניחו ע"ז ויהיו למס עובד ,ישארו בארץ
כזכור התחלנו מהלך זה ככלל ופרט .קשה לזהות בכתוב הזה כלל בתראה ,כי אין כאן מלת כל ובמיוחד בטעם טפחא שיכלה לרבות כעין
הפרט בנושא להקל כפי' ]תוספות בבלי סוטה לה,ב[ לרבות כנענים שבחוצה לארץ שאם חוזרין בתשובה מקבלין אותן .אפשר כי
ִמ ְלּפָ נֶ י או כַּ א ֲֶשׁר בטעם טפחא מרמז לכלל הסוגר המלמד שה' יזהה את המתרבים להשמדה )להחמיר( ואת המתרבים להחיות )להקל(.

שׁר ֽVא־י ְ ַלמּ ְ֤דוּ אֶתְ כֶם֙ ַלע ֲ֔שׂוֹת כְּכֹל֙
]בבלי סוטה לה,ב[  ...ר' שמעון אומר :על גבי סיד כתבוה ,וכתבו להן למטה) :דב' שפ' כ,יח( ְל ַ֗מעַן ֲא ֨ ֶ
תּֽ וֹעֲב ֹתָ֔ ם וגו' ,הא למדת ,שאם היו חוזרין בתשובה היו מקבלין אותן .אמר רבא בר שילא :מ"ט דרבי שמעון? דכתיב :והיו עמים
משרפות סיד ,על עסקי סיד .ור' יהודה? כי סיד ,מה סיד אין לו תקנה אלא שריפה ,אף אותם הכותים אין להם תקנה אלא שריפה.
כמאן אזלא הא דתניא :ושבית שביו  -לרבות כנענים שבחוצה לארץ שאם חוזרין בתשובה מקבלין אותן,
]תוספות בבלי סוטה לה,ב[ לרבות כנענים שבחוצה לארץ  -תימה היאך קבלוה לרחב שהרי היא היתה מכנענים שבתוכה כדאיתא
בספרי בפרשת בהעלותך ומה אם מי שהיתה מעם שנאמר בו לא תחיה כל נשמה ]על שקירבה עצמה כך קירבה המקום[ וארחב קאי
ואמרינן נמי במס' מגילה )דף יד (:שנתגיירה ונסבה יהושע והכא משמע דכנענים שבתוכה לדברי הכל שאין מקבלין אותן ושמא על
פי הדיבור היה ואמר לו שקודם שהתחילו המלחמה היו מקבלין שהרי כתיבת התורה על גבי האבנים היה קודם שהתחילו במלחמה
ואפילו הכי לא היו מקבלין אלא היושבים חוץ לגבול ישראל כמו שפרש"י ואי הוה מצינו למימר דאם היו חוזרין אז בתשובה בשעה
שׁר ֽVא־י ְ ַלמּ ְ֤דוּ אֶתְ כֶם֙ ַלע ֲ֔שׂוֹת כְּכֹל֙
שכתבו את התורה אפילו כנענים שבתוכה היו מקבלין ואפילו לר' יהודה )דב' שפ' כ,יח( ְל ַ֗מעַן ֲא ֨ ֶ
שׁר ֽVא־י ְ ַלמּ ְ֤דוּ ֶא ְתכֶם֙
תּֽ וֹעֲב ֹתָ֔ ם קאי נמי אשבעה אומות והכי משמע נמי לשון הספרי בפרשת שופטים ושוטרים )דב' שפ' כ,יח( ְל ַ֗מעַן ֲא ֨ ֶ
ַלע ֲ֔שׂוֹת כְּכֹל֙ תּֽ וֹעֲב ֹתָ֔ ם ]מלמד[ שאם עושין תשובה אין נהרגין אין מקבלין אותן לא קתני אלא אין נהרגין משמע אותם שצוה הקדוש
ברוך הוא לא תחיה כל נשמה אין נהרגין ולא נאמר לא תחיה כל נשמה אלא לאחר שהתחיל יהושע במלחמה שהרי יהושע שלח שלש
פרוזטגמאות )טט :א( הרוצה להשלים ישלים )טט :ב( להלחם ילחם אלמא אותן שהיו רוצין להשלים לא היה הורגן ]וצריך לומר[ אותן
שהיו רוצין להשלים קודם שהתחיל במלחמה ראשונה ואף רחב קיבלה עליה קודם שהתחילו במלחמה ולא נחלקו רבי יהודה ורבי
שמעון אלא באותן כנענים שחוץ לגבולים אם מקבלים אותם לאחר מכאן דרבי שמעון לא איצטריך למימר הא למדת שאם חוזרים
בתשובה מקבלין אותן אלא אכנענים שבחוצה לארץ ולאחר שהתחילו במלחמה שדינם כדין ]שאר[ אומות שמקבלין מהן לעולם.
]ויקרא רבה )וילנא( פרשת מצורע פרשה יז[  ...וכי מי בא ואומר לכנענים שישראל נכנסין לארץ אמר רבי ישמעאל ב"ר נחמן ג'
פרוזדיגמאות שלח יהושע אצלם )טט :א( הרוצה לפנות יפנה) ,טט :ב( להשלים ישלים) ,טט :ג( לעשות מלחמה יעשה ,גרגשי עמד
)ופנה( מאליו לפיכך נתנה לו ארץ יפה כארצו הה"ד )ישעיה לו( עד באי ולקחתי אתכם אל ארץ כארצכם זו אפריקי ,גבעונים השלימו
שנאמר )יהושע י( וכי השלימו יושבי גבעון ,ל"א מלכים עשו מלחמה ונפלו.

ִו ִיר ְשׁ ָתּ"ם – אתנח ,מגביל שהיה רשות לישראל לקבל גרים המשלימים עמם .כגון רחב ומשפחתה מיריחו ,וכנענים שבתוכה קודם
שהתחילו המלחמה ,הגבעונים שיהושע נשבע להם בשגגה ובהתגלות התרמית עשאם חטבי עצים ושואבי מים למשכן ולעדה ,והתגיירו אבל
לא התחתנו עמם ,ודוד גזר סופית שלא יתחתנו עמם.
ד'–תשרי–התשפ"ג 29-Sep-22
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
לעלוי נשמת הרב י"ר פאלוך זצ"ל שבת שובה יום פקודתו
לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן חיים אריה ויהודית
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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;

הוֹשׁעַ – רביע ,נושא ארבע ענינים התלויים בו ,כגון:
ֻ3
יְ
ֵינ֣י כָל-יִשׂ ְָרא ֵ֘ל ֲח ַז֣ק ֶו ֱאמ ָ֒ץ
שׁ ַע ו ַ֨יּ ֹאמֶר ֵא ֝ ָליו ְלע ֵ
שׁה לִיהוֹ ֗ ֻ
בתורה יהושע מצווה על הכיבוש וההנחלה )דב' וילך לא,ז( ַויִּק ְָ֨רא מ ֝ ֹ ֶ
אוֹתֽם,
ְו ַא ָ ֖תּה תַּ נְחִילֶ ֥נָּה ָ
שׁר נִשׁ ַ ְ֧בּע י ְהוָ ֛ה ַלאֲב ָ ֹ֖תם ל ֵ ָ֣תת ל ֶ ָ֑הם
ִכּ֣י ַאתָּ֗ ה תָּ בוֹ ֙א ֶאת-ה ָ ָ֣עם ַה ֶ֔זּה ֶאלָ -ה ָ֕א ֶרץ ֲא ֨ ֶ
ְהוֹשׁ ַע בִּן־נ֗ וּן וַיּ ֹאמ ֶ֘ר ֲח ַז֣ק וֶ ֽאֱ מ ָ֒ץ ִכּ֣י ַאתָּ֗ ה תָּ ִבי ֙א ֶאת־בּ ְֵנ֣י יִשׂ ְָר ֵ֔אל אֶל־ה ָ ָ֖א ֶרץ ֲאשֶׁר־נִשׁ ַ ְ֣בּעְתִּ י ל ֶ ָ֑הם וְאָנ ִֹכ֖י ֶ ֽא ְה ֶי ֥ה ע ִָמּֽ:N
)דב' וילך לא,כג( ַוי ְ ֞ ַצו ֶאת־י ֻ ֣
ִכּ֣י ַאתָּ֗ ה – מונח רביע ,על יהושע מוטלים לפחות ארבעה דברים :יהושע מנהיג אחד ,חייב לאכוף את מנהיגותו )ראה ]ילקוט שמעוני תורה
רמז תתקמ( ,על יהושע להביא את ישראל לארץ-ישראל
בספר יהושע אמר ה' אל יהושע ארבע פעמים חזק ואמץ,
ֲבוֹתם ל ֵ ָ֥תת ל ֶָהֽם :ביהושע תלויה חלוקת הארץ.
)יהושע א,ו( ֲח ַז֖ק ֶוא ָ ֱ֑מץ ִכּ֣י ַאתָּ֗ ה תַּ נְחִיל֙ ֶאת־ה ָ ָ֣עם ַה ֶ֔זּה ֶאת־ ָה ָ֕א ֶרץ ֲאשֶׁר־ נִשׁ ַ ְ֥בּעְתִּ י ַלא ָ ֖
שׂ ִ֔כּיל בּ ְ֖כ ֹל ֲא ֶ ֥שׁר תֵּלֵ ֽ:N
ַתּוֹרה ֲא ֶ ֤שׁר ִצ ְוּ ֙ Wמ ֶ ֹ֣שׁה ַעבְדִּ֔ י אַל־תָּ ֥סוּר מ ֶ ִ֖מּנּוּ י ִ ָ֣מין וּשְׂ ֑מ ֹאול ל ַ ְ֣מעַן תַּ ְ
)יהושע א,ז( ַרק֩ ֲח ַ֨זק וֶ ֽ ֱא ַ֜מץ מ ְ֗א ֹד ִלשׁ ְ֤מ ֹר ַלעֲשׂוֹ ֙ת ְכּכָל־ה ָ֗
ביהושע תלויה דבקות עם ישראל בתורה.
ִית֙י ֲ֙ Wח ַז֣ק ֶו ֱא ָ֔מץ ַאֽל־תַּ ע ֲ֖ר ֹץ וְאַל־תֵּ ָ ֑חת ִכּ֤י ִע ְמּ ֙ Wה֣ ' אֱֶ֔ Vהי Wבּ ְ֖כ ֹל ֲא ֶ ֥שׁר תֵּ לֵ ֽ :Nפ יהושע חייב ללכת בראש הצבאות ובו תלויה
)יהושע א,ט( הֲל֤ וֹא ִצוּ ִ
הצלחת הכיבוש
יוּמת ַ ֖רק ֲח ַז ֥ק וֶאֱ ָמֽץ :פ יהושע חייב לאכוף את המנהיגות
)יהושע א,יח( כָּל־ ִ֞אישׁ ֲאשֶׁר־יַמ ֶ ְ֣רה אֶת־ ִ֗פּיְ WוֽVא־יִשׁ ַ ְ֧מע ֶאת־דְּ ב ֶ ָ֛רי Wל ְ֥כ ֹל ֲאשֶׁר־תְּ צ ֶַ֖וּנּוּ ָ ֑
שלו על עם ישראל.
]ילקוט שמעוני תורה פרשת וילך רמז תתקמ ד"ה )לא( וילך משה[  ...כתיב )דב' וילך לא,ז( ִכּ֣י ַאתָּ֗ ה תָּ בוֹ ֙א וכתיב )דב' וילך לא,כג( ִכּ֣י ַאתָּ֗ ה ָתּבִי ֙א,
א"ל משה ליהושע זקנים שבדור עמך ,והקב"ה א"ל ליהושע טול מקל והך על קדקדן דבר אחד לדור ואין שני דברים לדור וכו'
הGוּא  -יתיב  -דווקא כך הדבר עֹ ֵב!ר ְלפָ נֶי  -מונח זקף-קטן כַּ א ֲֶשׁר ִדּ ֶבּר ֽה'  -טפחא מרכא סלוק
כַּ א ֲֶשׁר – טפחא מקבל האפיון מהכתוב אחריו ִדּ ֶבּר ֽה' ,טפחא ללא מרכא מתפשט האפיון לפניו ,שמעבר יהושע לפניהם כבר נצטוו עליו
ואין לערער .כגון מחלוקת קרח ,דתן ואבירם.
תּוֹר!ה הַ זּ ֹאת =
דברים וילך לא,ט :וַיִּ ְכ ֹ!תּב מֹשֶׁ ה@ אֶ תַ -ה ָ
ְואֶ ל-כָּ ל-זִ ְקנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל׃
!שׂ ִאים אֶ ת-אֲרוֹן ְבּ ִ !רית "ה'
וַ ֽ יִּ ְתּ ָנ3הּ אֶ לַ -ה ֹֽכּהֲנִ ים ְבּנֵ !י לֵ ִוי ַה ֹנּ ְ
ֵיני כָּל־יִשׂ ְָר ֵאֽל :ואע"פ שבכאן כתוב ִתּ ְק ָ Iרא
]רמב"ן[ )ט( וַיִּ ְכ ֹ!תּב מֹשֶׁ ה@ אֶ תַ -ה ָ
תּוֹר!ה ַהזּ ֹאת =  -מתחלת בראשית עד )דב' וזה"ב לד,יב( ְלע ֵ ֖
ֵיהם )להלן,יא( ,והוא רומז לספר הזה של 'אלה הדברים' על דעת רבותינו )ראה סוטה
תּוֹרה ַהזּ ֹ.את נֶ גֶד כָּ ל-יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּאָ זְ נ ֶ ֽ
אֶ תַ -ה ָ
מא,א( )טט – פסוק )לא,יא( עוסק במצות הקהל שבה המלך קורא רק בספר דברים(  -אבל בזה )טט – על )לא,ט(( חזר ובאר) :להלן ב)-דב' וילך
ַתּוֹרה-ה ַ֖זּ ֹאת עַל֑ ֵ -ספֶר ַ ֖עד תֻּ ָמּֽם׃ ,וזה יכלול כל התורה כולה.
שׁה ִלכ ְ֛תּ ֹב אֶת-דִּ ב ֵ ְ֥רי ה ָ ֽ
לא,כד(( ַוי ִ ְ֣הי׀ ְכּכַלּ֣ וֹת מ ֹ ֗ ֶ
תּוֹר!ה הַ זּ ֹאת = – התוכן מלמד שמשה כתב את כל התורה כולה כפי' רמב"ן מתחלת בראשית עד )דב'
)דב' וילך לא,ט( וַיִּ ְכ ֹ!תּב מֹשֶׁ ה@ אֶ תַ -ה ָ

ֵיני כָּל־יִשׂ ְָר ֵאֽל:
וזה"ב לד,יב( ְלע ֵ ֖
תּוֹרה ַהזּ ֹאת = – מונח זרקא מונח סגול .זרקא סגול עשויה
אבל תבנית הטעמים של הכתוב הבא מרמזת על גריעה וַיִּ ְכ ֹ!תּב מֹשֶׁ ה@ אֶ תַ -ה ָ !
לפעול בדרשה אחת כמוסיף ובדרשה אחרת כגורע .טעם מונח לפני טעם זרקא ולפני טעם סגול מרבה דרשות .זרקא סגול בתפקיד גורע מן
הענין על הענין ומלמד כי שמונה הפסוקים האחרונים בספר דברים הקב"ה אומר ומשה כותב בדמע כפי' רש"י )דב' וזה"ב לד,ה( ַו ָ 0יּ ָמת ;שָׁ ם

מ ֶֹשׁ/ה  -אפשר משה מת ,וכתב ַו ָ 0יּמָ ת ;שָׁ ם מ ֶֹשׁ/ה? אלא עד כאן כתב משה ,מכאן ואילך כתב יהושע .רבי מאיר אומר אפשר ספר התורה
חסר כלום ,והוא אומר "לקוח את ספר התורה הזה" )דב' לא,כו(?! אלא הקדוש ברוך הוא אומר ומשה כותב בדמע )ראה ב"ב טו,א(.
על פי ה'  -בנשיקה )ראה מו"ק כח,א(.
מוֹאב עַלִ -פּ֥י ֽה'׃
דב' וזאת הברכה לד,הַ :ו ָ֨יּ ָמת ֝ ָ
שׁם מ ֶ ֹ֧שׁה ֶעבֶד֛ -ה' בּ ְֶא ֶ֥רץ ָ ֖

]בבלי מגילה יח,ב[  ...רב חסדא אשכחיה לרב חננאל דהוה כתב ספרים שלא מן הכתב ,אמר ליה :ראויה כל התורה כולה ליכתב על
פיך ,אלא כך אמרו חכמים :אסור לכתוב אות אחת שלא מן הכתב .מדקאמר כל התורה כולה ראויה שתיכתב על פיך  -מכלל
דמיושרין הן אצלו ,והא רבי מאיר כתב! שעת הדחק שאני.
]רמב"ם הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה פ"א,הי"ב[ הלכה למשה מסיני שאין כותבין ספר תורה ולא מזוזה אלא ח בשרטוט ,אבל *
תפילין אינן צריכין ט שרטוט לפי שהן מחופין ,ומותר לכתוב תפילין ומזוזה שלא מן הכתב שהכל גורסין פרשיות אלו ,אבל ספר
תורה אסור לכתוב אפילו אות אחת שלא מן הכתב )ע"פ בבלי מגילה יח,ב(.
]כסף משנה[  ...אבל ס"ת .שם )בבלי מגילה יח,ב( מימרא דרבה בר בר חנה א"ר יוחנן והטעם שמא יטעה בחסרות ויתרות:
]שולחן ערוך יורה דעה הלכות ספר תורה סימן רעד סימן ב[ צריך שיהיה לפניו ספר אחר ,שיעתיק ממנו ,ג שאסור לכתוב אות אחת
שלא מן הכתב .ב[ וצריך )א -פתחי תשובה מפנה אל מגן אברהם( שיקרא כל תיבה בפיו קודם שיכתבנה.
]מגן אברהם סימן לב ס"ק מב[ )פמ"ג( אם אינו  -משמע דכשכותב מתוך הכתב א"צ לקרות כל תיבה ,וצ"ע דבי"ד סי' רע"ד ס"ב
משמע דאעפ"כ צריך לקרות ואפשר דעתו להקל בתפילין .מאחר דמגרס גריסן עסי' תרצ"א ס"ב:
תּוֹר!ה הַ זּ ֹאת = – מונח זרקא מונח סגול ,התבנית זרקא סגול בתפקיד
בענין הספר הראשון שכתב משה) .דב' וילך לא,ט( וַיִּ ְכ ֹ!תּב מֹשֶׁ ה@ אֶ תַ -ה ָ
מוסיף מסוג הענין על הענין] ,רמב"ם הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה פ"א,הי"ב[ ספר תורה אסור לכתוב אפילו אות אחת שלא מן
הכתב )ע"פ בבלי מגילה יח,ב( .משה כתב ספר ראשון שלא מן הכתב ומספר זה הוא העתיק את הספר שעליו כתוב ב)-דב' וילך לא,כד( ַוי ִ ְ֣הי׀
שׁה – מונח לגרמיה מונח רביע,
ַתּוֹרה-ה ַ֖זּ ֹאת עַל֑ ֵ -ספֶר ַ ֖עד תֻּ ָמּֽם׃ ושדרשנו מתבנית הטעמים של ַוי ִ ְ֣הי׀ ְכּכַלּ֣ וֹת מ ֹ ֗ ֶ
שׁה ִלכ ְ֛תּ ֹב אֶת-דִּ ב ֵ ְ֥רי ה ָ ֽ
ְכּכַלּ֣ וֹת מ ֹ ֗ ֶ
שכתב עוד שנים עשר ספרים ,סה"כ שלושה עשר ספרים.
ואפשר שמוסיף מן הענין על הענין גם שהכותב יקרא כל תיבה בפיו קודם שיכתבנה.
יהֽם׃ ]מסכת סופרים פ"ב,הי"א[ בהלכות ספר
ֵיהם לְמוֹ ָצ ֵא ֶ
שׁה אֶת-מוֹ ָצ ֵא ֶ
ראה )במ' מסעי לג,ב( ַויִּכ ְ֨תּ ֹב מ ֝ ֹ ֶ
ֵיהם עַלִ -פּ֣י ֑ה' ו ֵ ְ֥אלֶּה מַ ְסע ֶ ֖
יה֛ם לְמַ ְסע ֶ ֖
תורה] ,אור החיים[ בענין כתיבת ספר התורה הראשון.
תּוֹרה ַהזּ ֹ.את נֶ גֶד כָּ ל-יִ ְשׂ ָר ֵאל – מרכא תביר מרכא
תּוֹר!ה ַהזּ ֹאת = בפסוק )לא,יא( נאמר ִתּ ְק ָ Iרא אֶ תַ -ה ָ
בפסוק )לא,ט( נאמר וַיִּ ְכ ! ֹתּב מֹשֶׁ ה@ אֶ תַ -ה ָ
טפחא ,כעין קבוצת פרטים קשורים לנושא התורה שלא על כולם חלה אותה הלכה ו/או אינם מצטרפים ,ללמד כי מהחמישה חומשי תורה
המוזכרים ב)-לא,ט( ,בשעת הקהל קוראים בספר דברים בלבד .ועוד שהקריאה אינה ברצף אלא היא קריאה בדילוגין.
ַהזּ ֹ.את נֶ גֶד כָּ ל-יִ ְשׂ ָר ֵאל – תביר מרכא טפחא ,תת-תבנית שבה על קבוצת פרטים הקשורים לנושא לא חלה ההלכה .אפשר שהכוונה
שמצוות הקהל מתקיימת רק ביום השני של חג הסוכות ולא בשאר ימי חג הסוכות.
ד'–תשרי–התשפ"ג 29-Sep-22
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
לעלוי נשמת הרב י"ר פאלוך זצ"ל שבת שובה יום פקודתו
לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן חיים אריה ויהודית
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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 וילך לא,א )התשע"ח – התשע"ט( )בהשתתפות נחלת יעקב(

דברים וילך לא,א :וַיֵּ לֶ  #מ ֶֹשׁ"ה וַיְ ַד ֵבּ.ר אֶ תַ -ה ְדּ ָב ִרים ָה ֵאלֶּ ה אֶ ל-כָּ ל-יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל׃
)דב' וילך לא,א( וַיֵּ לֶ  #מ ֶֹשׁ"ה – טפחא אתנח ,כתבנית טעמים של )דב' וא' ו,ד( שׁ ַ ְ֖מע י ִשׂ ְָר ֵ ֑אל  .נביא מדבקות והתעלות מתמדת של יעקב אבינו
בקבלת עול מלכות שמים אל דבקות והתעלות מתמדת של משה רבנו בקבלת עול מלכות שמים.
)א( בשעה שיעקב פגש את יוסף היה קורא קריאת שמע ]מדרש אגדה )בובר( בראשית פרשת ויגש פרק מו סימן כט[ ) ...בר' ויגש מו,כט(
ָאריו עֽוֹד .:ולמה לא נשק יעקב ליוסף ,לפי שהיה קורא באותה שעה בקריאת שמע] ,:רש"י[ אבל יעקב לא
ַויּ ִפֹּל֙ עַל־ ַצוּ ָ֔
ָאריו ַו ֵיּ ֥ ְב ְךּ עַל־ ַצוּ ָ ֖
ד
נפל על צוארי יוסף ולא נשקו ,ואמרו רבותינו שהיה קורא את שמע:
)ב( בשעת הסתלקותו של יעקב מן העולם ]מדרש תנחומא )ורשא( פרשת ויחי סימן ח[  ...ומאותה שעה זכו ישראל להיות קורין שמע,

כיצד כשהיה יעקב מסתלק מן העולם הרהר בלבו ואמר אברהם אבי הוליד יצחק וישמעאל יצחק אבי הוליד אותי ועשו שמא אני יש
שׁ ְמ ֖עוּ אֶל־יִשׂ ְָר ֵא֥ל
ֱVהינוּ ֥ה'׀ ֶא ָחֽד :הה"ד )בר' ויחי מט,ב( ְו ִ
במטתי פסולת כיון ששמעו כך אמרו כולן בפה אחד )דב' וא' ו,ד( שׁ ַ ְ֖מע יִשׂ ְָר ֵ ֑אל ה֥ ' א ֵ ֖
ֲאבִיכֶ ֽם:
]בראשית רבה )וילנא( פרשת ויחי פרשה צח[  ...אלעזר בן אחוי )של רבי פנחס( אמר מכאן זכו ישראל לקריאת שמע ,בשעה שהיה

יעקב אבינו נפטר מן העולם קרא לשנים עשר בניו אמר להם שמעו אל ישראל שבשמים אביכם שמא יש בלבבכם מחלוקת על הקדוש
ְמע יִשׂ ְָר ֵ ֑אל אבינו כשם שאין בלבך מחלוקת על הקדוש ברוך הוא ,כך אין בלבנו מחלוקת אלא )דב' וא' ו,ד(
ברוך הוא א"ל )דב' וא' ו,ד( שׁ ַ ֖
ֱVהינוּ ֥ה'׀ ֶא ָחֽד :אף הוא פירש בשפתיו ואמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד ,רבי ברכיה ורבי חלבו בשם רבי שמואל הדא הוא
ה֥ ' א ֵ ֖
שישראל משכימים ומעריבים בכל יום ואומרים )דב' וא' ו,ד( שׁ ַ ְ֖מע יִשׂ ְָר ֵ ֑אל אבינו ממערת המכפלה אותו דבר שצויתנו עדיין הוא נוהג בנו
ֱVהינוּ ֥ה'׀ ֶא ָחֽד:
)דב' וא' ו,ד( ה֥ ' א ֵ ֖
ומיעקב אבינו אל משה רבנו בדבקות והתעלות מתמדת בקבלת עול מלכות שמים ע"פ ]שיחת ש"פ וילך התשל"ה – האדמו"ר ממ"ש,
דבר מלכות התשע"ו – ו' תשרי התשע"ז ,ע' רטו[ אחרי מאה ועשרים שנות עבודת ה' ,עמד משה בדרגה רמה ונשגבה ,ובכל זאת ביומו
האחרון עסק ב"וילך" הליכה ועליה לדרגה נעלית עוד יותר.
וע"פ )דב' וא' ג,כג( ָו ֶאתְ ח ַַנּ֖ן אֶל֑ -ה' ) -סלוק מפסוק קודם( טפחא אתנח תבנית כתבנית טעמי )דב' וא' ו,ד( שׁ ַ ְ֖מע יִשׂ ְָר ֵ ֑אל – )סלוק מפסוק קודם(
טפחא אתנח ,תחינת משה רבנו כמנין )דב' וא' ג,כג( ָו ֶא ְתח ַַנּ֖ן )= תפל"ה שהיא שיר"ה( הייתה התחזקות בקבלת עול מלכות שמים .כך גם כאן
עליה במדרגת קבלת עול מלכות שמים.
דברים וילך לא,א :וַיֵּ לֶ  #מ ֶֹשׁ"ה וַיְ ַד ֵבּ.ר אֶ תַ -ה ְדּ ָב ִרים ָה ֵאלֶּ ה אֶ ל-כָּ ל-יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל׃
ר־שׂם שַׁ !מּVת ָבּ ָ ֽא ֶרץ:
ָ
חXזוּ ִמ ְפעֲל! Vת "ה' אֲשֶׁ
תהלים מו,טֽ ְ :לכוּ־ ֲ
חד:
טוּעים ַבּע ֲֵל !י א ֲֻספּ" Vת נִ ְתּנוּ ֵמר ֶֹעה אֶ ָ ֽ
קהלת יב,יאִ :דּ ְב ֵר(י חֲכָ ִמים כַּ ָדּ ְ!רבֹנVת ֽוּ ְכ ַמ ְשׂ ְמרVת נְ ִ
ָדעַ ת:
צת ו ָ ֽ
ישׁ"ים ְבּמVעֵ ! ֹ
ֲל ֹא כָ ַת ְ!ב ִתּי ְל  Xשלשום שָׁ ִל ִ
משלי כב,כ :ה (
חי  :פ
ֹל ֶ ֽ
ֲמ ִרים ֱ;א ֶ 3מת ְלשׁ ְ
ק ְXשׁ ְט ִא ְמ ֵר!י א ֱֶמ"ת ְל ָה ִשׁיב א ָ
ע ֹ 3
הVדי ֲ
משלי כב,כאְ :ל ִ ֽ

]מדרש תנחומא )ורשא( פרשת וילך סימן א[
)דב' וילך לא,א( וַיֵּ לֶ  #מ ֶֹשׁ"ה וַיְ ַד ֵבּ.ר אֶ תַ -ה ְדּ ָב ִרים ָה ֵאלֶּ ה אֶ ל-כָּ ל-יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל׃אין וַיֵּ לֶ  #אלא לשון תוכחה )טט :משה מצוה את בני ישראל
חXזוּ ִמ ְפעֲל! Vת "ה' ,בסוף קהלת כתיב )קהלת יב,יא( ִדּ ְב ֵר(י
לקבל עול מלכות שמים ואח"כ מוכיחם לנתבם לדרך טובה( שנאמר )תה' מו,ט( ְ ֽלכוּ־ ֲ
חֲכָ ִמים כַּ ָדּ ְ!רבֹנVת ,מה דרבן זה מכוון את הפרה לתלמיה אף דברי תורה מכוונות לב לומדיהון לדרך טובה )טט :צד מוסר ,צד הלכה(,
טוּעים מה מסמר זה קבוע אף דברי תורה קבועים ומה נטיעה פרה ורבה אף דברי תורה פרין ורבין למצוא
)קהלת יב,יא( וכמסמרות נְ ִ

בהם טעם ,נתנו מרועה אחד אף על פי שהללו מטמאין והללו מטהרין הללו אוסרין והללו מתירין כולן אמרן משה מפי הגבורה
וכמשמרות נטועים כתוב בשי"ן לומר שיש בתורה כ"ד ספרים כמנין משמרות שהעמיד דוד לכך נכתב בשי"ן ,וכן בדברי הימים נכתב דויד
מלא שהוא בגימטריא ארבע ועשרים כנגד ארבע ועשרים משמרות שהעמיד דוד.
טוּעים – על בסיס רעיון כ"ד המשמרות אפשר להסביר כי דרכי לימוד התורה הם בעלי אופני לימוד קבועים והם
ֽוּ ְכ ַמ ְשׂ ְמרVת נְ ִ
שומרים מטעויות וסטיות.
]מדרש תנחומא )ורשא( פרשת וילך סימן ב[
ָדעַ ת :מVעֵ !ֹצת עולה בגימטרי' תר"ו ושבע
צת ו ָ ֽ
ישׁ"ים ְבּמVעֵ ! ֹ
ֲל ֹא כָ ַת ְ!ב ִתּי ְל  Xשָׁ ִל ִ
)דב' וילך לא,א( אֶ תַ -ה ְדּ ָב ִרים ָה ֵאלֶּ ה זשה"כ )משלי כב,כ( ה (
מצות שנצטוו לבני נח תרי"ג,
ֲל ֹא כָ ַת ְ!ב ִתּי וגו'
ונראה לבאר את דברי ה]-מדרש תנחומא[ ע"פ פי' ה]-אלשיך[ על )משלי כב,כ( ה (
]אלשיך[ על )משלי כב,כ( ועל ה)נושא ההקדמה ה(ד' אמר כ )משלי כב,כ( ה (ֲל ֹא כָ ַת ְ!ב ִתּי וכו' ,והוא כי במדרש דעת רבי שמואל בר נחמני
ישׁ"ים הוא כמד"א ושלישים על כלו ,ועל פי דרכנו יאמר ,אל יפלא בעיניך אשר נשתלח )משה( פה להאיר עיני ישראל במה
הוא ,כי שָׁ ִל ִ

שמיוחד לחלק נפשו ,ואפי' הוא יתברך המשלחו מיחל אליו לפסוק על פיו בישיבה של מעלה ,מי יגיד לו קושט אמרי אמת ,כי אולי
תתבלבל דעתו )של אדם מישראל( בראותו מחלוקות רבות ,במה יבטח שלא יחטיא מנקודת האמת ובשר ודם הוא מעותד לשגיאות ,כי
הלא דע כי הלא כתבתי לך שלישים הם שרים גדולים ,הוא כי כל התורה כלה שמותיו של הקדוש ברוך הוא הן ,והם כחות קדושה רבי
האיכות חלק אלוק ממעל והן הם בעוזרנו.
שנית ,כי גם זה נוסף ְבּמVעֵ ! ֹצת המייעצות אותנו בדרך זו נלך ,הם מדות שהתורה נדרשת שמסרתים לך ,וגם ו ָ ָֽדעַ ת הוא אשר חננתיך
הVדי ֲע  ( 3מה שהוא )משלי כב,כא( ֹק ְXשׁ ְט וכו' ,כלומר
דעת לברור האמת ע"י ויכוח ופלפול ,וכל זה עשיתי למה שע"י כן אני מודיעך )טטְ :ל ִ ֽ
אל יקשה לך לומר ,כי גם ע"י מדות התורה אפשר לדון על טהור וטמא ,כי גם אשר אין הלכה כמותם דנין דינם על פי מדות התורה אל
תחוש ,כי גם מה שאינו הלכה גם הם דברי אלקים חיים ,אלא שהנני מבטיחך במה שהוא ֹק ְXשׁ ְט ִא ְמ ֵר!י א ֱֶמ"ת שלא יבצר ממך ,כי הלא
אתה מעותד ְל ָה ִשׁיב א ֲָמ ִרים ֱ;א ֶ 3מת ְלשׁ ְֹל ֶ ֽחי  :מן השמים ששלחוך פה להגידם ,שגם לו ית' תשיב אותם לפסוק אותם על פיך
ק ְXשׁ ְט
חי ובזה תבטח שלא ימוט ממך ֹ
א ָמ ִרים ֱ;א ֶ 3מת שהם אמת לפניו ית' ,אשר אין לפניו ספק ,וזהו ְלשֹׁ ְל ֶ ֽ
בישיבה של מעלה .או ֲ
ִא ְמ ֵר!י א ֱֶמ"ת הוא כיוון ההלכה ,והוא כל א' לפי בחינתו כאמור בהקדמה השלישית:
ד'–תשרי–התשפ"ג 29-Sep-22
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
לעלוי נשמת הרב י"ר פאלוך זצ"ל שבת שובה יום פקודתו
לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן חיים אריה ויהודית
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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;

ֲל ֹא כָ ַת ְ!ב ִתּי וגו' והעולה מדבריו שיש הרבה מפרשים
ונראה לבאר את דברי ה]-מדרש תנחומא[ ע"פ פי' ה]-אלשיך[ על )משלי כב,כ( ה (
ופירושים אך "כי גם מה שאינו הלכה גם הם דברי אלקים חיים"  .ומוצע לומר כי תבניות הטעמים ב)-דב' וילך לא,א( וַיְ ַד ֵבּ.ר אֶ ת-
ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵאלֶּ ה מרמזות ל]-מדרש תנחומא[ ולביאור ה]-אלשיך[.
)דב' וילך לא,א( וַיֵּ לֶ  #מ ֶֹשׁ"ה – טפחא אתנח ,כתבנית טעמים של )דב' וא' ו,ד( שׁ ַ ְ֖מע יִשׂ ְָר ֵ ֑אל מתוך קבלת עול מלכות שמים ,משה מלמד
באחריות וַיְ ַד ֵבּ.ר אֶ תַ -ה ְדּ ָב ִרים ָה ֵאלֶּ ה
אֶ תַ -ה ְדּ ָב ִרים – מקף כרב-מצב הדברים )א( דברי תורה לשם יגדיל תורה ויאדיר )ב( דברי תורה להלכה ולמעשה.
וַיְ ַד ֵבּ.ר אֶ תַ -ה ְדּ ָב ִרים ָה ֵאלֶּ ה – תביר מרכא טפחא ,קבוצת פרטים הקשורים לנושא העשויה להתרחב ,ושעל חלק מהפרטים לא חל
ענין או הלכה מסוימת .ע"פ פי' ]אלשיך[ על )משלי כב,כ,כא( לימוד התורה פרה ורבה באופנים שונים ,אבל להלכה פוסקים רק בחלק
מהשקלא וטריא התורנית.
רעיון דומה נדרש במקומות אחדים בזוהר ]זוהר כרך א פר' בראשית כז,א[ ]זוהר  -רעיא מהימנא כרך ג )במדבר( פרשת בהעלותך
דף קנג עמוד א[ ]זוהר חדש  -תיקונים כרך ב דף סג עמוד א[ ]זוהר חדש  -תיקונים כרך ב דף סה ע' ב  -דף סו ע' א[ ]זוהר -
רעיא מהימנא כרך ג )במדבר( פרשת פנחס דף רכט עמוד ב[
שׁה בּ ְ֙ח ֹ ֶמ ֙ר וּ ִב ְל ֵב ִ֔נים וּ ְבכָל-עֲב ָ ֹ֖דה ַבּשּׂ ֶ ָ֑דה ֚ ֵאת כָּל-ע ֲ֣ב ֹדָ תָ֔ ם ֲאשֶׁרָ -עב ְ֥דוּ ב ֶ ָ֖הם בְּפָ ֶֽרN׃ הפסוק
על )שמות א,יד( ַויְמ ֲָר ֨רוּ אֶתַ -חיּ ֵי ֝ ֶהם ַבּעֲב ָ ֹ֣דה ָק ֗ ָ
מוסבר ככלל ופרט וכלל שבי"ג מדות .ובו נלמד על התועלת הרוחנית בלימוד התורה ושמירת המצוות ודרכי ברור הלכה כדי להגיע
להלכה פסוקה.
הקישור לתבניות הטעמים ולכעין מידה כלל ופרט וכלל:
מדרשי הזוהר שהובאו מלמדים על השורשים הרוחניים של הבירור ההילכתי ועל התועלת הרוחנית בלימוד התורה ושמירת המצוות .בתוך
כך הם מלמדים על כלי ברור הלכה כדי להגיע להלכה פסוקה.
ע"פ תבניות טעמי המקרא הפסוק מלמד על הבירור ההילכתי בכעין כלל ופרט וכלל.
ֵיהם – קדמא ואזלא ,הוא רמז ללימוד בכעין כלל ובפרט ,הכלל הוא יגיעת ברור ַבּ ֲעב ָֹד!ה ָק ָ 3שׁה בקושיא ,קושיה הלכתית
וַיְ ָמ ֲר 0רוּ אֶ תַ -חיּ ; ֶ
עב ָֹדה
וּבכָ לֲ -
וּב ְל ֵבנִ ים בלבון הלכתאְ ,
ששרשה בחמישה חומשי תורה ,שיש לברר ע"י הכלים הנלמדים מהפרטים ְבּ ֹ0ח ֶמר בקל וחומרִ ,
עב ָֹדה ַבּשָּׂ ֶד"ה דא ברייתא )שדה במובן של חוץ וכך הברייתא היא משנה חיצונית,
וּבכָ לֲ -
ַבּשָּׂ ֶד"ה .בג"ש )בגזירה שווה( )ובגירסה אחרת( ְ
ע ֹ!ב ָד ָתם וגו' דא משנה) ,מצד אחד זה פרט ,כי המשנה היא מסורת מבוררת שרבי
שנמצאת מחוץ למשניות שקבץ רבי יהודה הנשיא(  ,אֵ Gת כָּ לֲ -
יהודה הנשיא כלל במשנה ,מצד אחר זה שייך לכלל בתראה(

ללא הכלל בתראה היינו אומרים שאין ביגיעת הברור של קושיה הילכתית אלא הכלים שנמנו בפרטים .לכן בא הכלל בתראה וחזר וכלל
אֵ Gת כָּ לֲ -ע ֹ!ב ָד ָתם אֲשֶׁ ר-עָ ְבדוּ ָב ֶהם ְבּ ָ ֽפ ֶר#׃ ללמד
)א( שהפרטים הם משלים – הדגמות של אלו כלי בירור הלכתי יש לרבות והם כל המידות ודרכי הלימוד שהתורה והאגדה נדרשת
בהם ,וכן כל המקורות האפשריים לברור ההלכה.
)ב( מהברור ההילכתי יוצאה הלכה פסוקה על בסיס המקורות המתאימים ודרכי הלימוד המתאימים ומותירה מחוץ להלכה את מה
שלא נכלל מהדיון התורני בפתרון הקושיה ההילכתית .כמו-כן קושיות שלא הובררו נותרות ל-משיח ואליהו לפותרן .ראה
)שמות ב,י( מֹשֶׁ ה ו ַBתּ ֹאמֶ ר  -זקף-קטן זקף-גדול ,גי' מלות הטעמים עולה תקע"ו )  ( 576גי' המלים המוטעמות עולה תתקצ"ב
) ,( 992ההפרש בין שתי הגימטריאות עולה  416 = 992 – 576תי"ו  .באוצר הגי' הרב י"ר פאלוך זצ"ל מצאנו בין היתר כי
 416עולה משי"ח ואליה"ו.
ֹתם:
וּלאַ ְר ָצ"ם א ֲֶשׁר ִה ְשׁ ִמיד א ָ ֽ
אמ ִֹרי ְ
וּלעV .ג ַמ ְל ֵכי ָה ֱ
שׂה ְל ִסיחVן ְ
דברים וילך לא,דְ :ועָ ָשׂ(ה ה' לָ ֶהם כַּ א ֲֶשׁ!ר עָ ָ 3
יתי אֶ ְת ֶ ֽכם:
ל־ה ִמּ ְצוָה א ֲֶשׁר ִצ ִוּ ִ
ַ
ית!ם לָ ֶהם ְכּכָ
ֲשׂ ֶ
ֵיכ "ם ַוע ִ
דברים וילך לא,ה :וּנְ ָתנָ ם ה' ִל ְפנ ֶ

]אלשיך[ )דב' וילך לא,ד( והנה היותו יתברך עושה המלחמה ,אפשר שנותן חרב איש באחיו וכל העם נצבים אך לפשט החללים ,או שהוא
יתברך מכניע מזלם וישראל הורגים עם הרוג .על כן אחרי אומרו )לא,ג( 0ה' ֱא \ ֶהי !הוּא׀ עֹ ֵב!ר כו' ,אמר אל יעלה על לבבכם שהוא
וּלעV .ג שהוא הכניע מזלם
שׂה ְל ִסיחVן ְ
יתברך יהרגם או יתן חרב איש באחיו ואיש ברעהו ,כי אם )לא,ד( ְועָ ָשׂ(ה ה' לָ ֶהם כַּ א ֲֶשׁ!ר עָ ָ 3
וישראל הכום ,כמאמר הכתוב בסיחון )במדבר כא כד( ויכהו ישראל לפי חרב ,ובעוג )שם כא לה( ויכו אותו כו' ,כי אם שישראל הכום,
אליו יתברך יתייחס הדבר ,וזהו א ֲֶשׁר ִה ְשׁ ִמיד א ָ ֹֽתם כי הכניע מזלם וניתן להם כח להכותם:
ֵיכ "ם ,ולא יהרגם הוא שלא בפניכם כאשר עשה בימי
)לא,ה( ושמא תאמרו למה לא יעשה בדרך האחרת ,לזה אמר )לא,ה( וּנְ ָתנָ ם ה' ִל ְפנ ֶ
ל־ה ִמּ ְצוָה שתעשו המצוה בידיכם של )דב' שפ' כ,טז(  ֥Vא תְ ַח ֶיּ֖ה
ַ
ית!ם לָ ֶהם ְכּכָ
ֲשׂ ֶ
חזקיה או כדרך אסא ,הלא הוא ,למה ש)-לא,ה( ַוע ִ
כָּל־נְשׁ ָָמֽה :ויהיה לכם הזכות הלזה:
וּלאַ ְר ָצ "ם א ֲֶשׁר ִה ְשׁ ִמיד א ָ ֹֽתם.
אמ ִֹרי ְ
וּלעV .ג ַמ ְל ֵכי ָה ֱ
שׂה ְל ִסיחVן ְ
]מלבי"ם[ )דב' וילך לא,ד( ְועָ ָשׂ(ה ה' לָ ֶהם לז' האומות כַּ א ֲֶשׁ!ר עָ ָ 3
ועכ"ז הניח מהם שיפלו ביד בני ישראל כמ"ש לעיל )כט ו( ונכם כדי שיקראו המה המכים ,וכן יעשה לז' האומות שאף שישמיד אותם
ישאיר מהם:
מפשט )לא,ד( משמע שה' פועל הכל ,ומפשט )לא,ה( משמע שישראל עושים הכל.
ה]-אלשיך[ מפרש שה' מכניע שרי האומות ,וישראל מכים עמים ללא שרים )היינו עם הרוג( .ה]-מלבי"ם[ מפרש כי ה' מכה רוב המכה
באומות ומשאיר מעט לישראל להשלים .מתבנית הטעמים של )לא,ד( ְועָ ָשׂ(ה ה' לָ ֶהם – מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז על שני
לימודים ,מהפך פשטא מרמז שלפחות לימוד אחד יוצא מפשט הכתוב .בדרך ה]-אלשיך[ שני הלימודים יהיו )א( ה' מכניע שרי האומות
וזה מוציא מהפשט שה' עושה הכל )ב( ישראל הורגים עם הרוג )ללא שר( שזה מתאים לפשט )לא,ה(
בדרך ה]-מלבי"ם[ שני הלימודים יהיו )א( ה' מכה רוב המכה וזה מוציא מהפשט שה' עושה הכל )ב( ישראל משלימים מעט מהמכה
באומות וזה מוציא מהפשט של )לא,ה( שישראל עושים הכל.

ד'–תשרי–התשפ"ג 29-Sep-22
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
לעלוי נשמת הרב י"ר פאלוך זצ"ל שבת שובה יום פקודתו
לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן חיים אריה ויהודית
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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 וילך לא,א )התשע"ט – התש"פ(

תּוֹרה הַ זּ ֹאת =
דברים וילך לא,ט :וַיִּ ְכ ֹ!תּב מֹשֶׁ ה@ אֶ תַ -ה ָ !
!שׂ ִאים אֶ ת-אֲרוֹן ְבּ ִ !רית "ה'
וַ ֽ יִּ ְתּ ָנ3הּ אֶ לַ -ה ֹֽכּהֲנִ ים ְבּנֵ !י לֵ ִוי ַה ֹנּ ְ

ְואֶ ל-כָּ ל-זִ ְקנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל׃

אוֹת!ם לֵ א ֹ"מר ִמ ֵ !קּץ׀ ֶשׁ ַ!בע שָׁ ִנ3ים ְבּמ ֵֹע .ד ְשׁנַ ת ַה ְשּׁ ִמ ָטּה ְבּ ַחג ַה ֻסּ ֽכּוֹת׃
ָ
דברים וילך לא,י :וַיְ ַצו מ ֶֹשׁה

)לא,י( וַיְ ַצו מ ֶֹשׁה – )סלוק( מרכא טפחא ,עשויה לפעול בתפקיד סמוכים )כעין מידה כ"ב מל"ב מידות של ר'אלעזר בריה"ג( מדבר שחבירו
)כאן )דב' וילך לא,ט(( מוכיח עליו .אפשר שמלמד שני דברים) .לימוד א( מי קורא בספר תורה בהקהל שמבורר בדיון להלן על לֵ א ֹ"מר ִמ ֵ !קּץ׀
)לימוד ב( שבהעברת ספר תורה אל המלך ישתתפו המוזכרים ב)-דב' וילך לא,ט( וַ ֽ יִּ ְתּ ָנ3הּ אֶ לַ -ה ֹֽכּהֲנִ ים )וה( ְבּנֵ !י לֵ ִוי ו -זִ ְקנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל
וכך נאמר ב]-משנה סוטה פ"ז מ"ח[ פרשת המלך )במובן מה המלך או גדול הקהל קורא בהקהל( כיצד מוצאי יום טוב הראשון של חג

בשמיני במוצאי שביעית עושין לו בימה של עץ בעזרה והוא יושב עליה שנאמר )דב' וילך לא,י( ִמ ֵ !קּץ׀ ֶשׁ ַ!בע שָׁ ִנ3ים ְבּמ ֵֹע .ד וגו' חזן
הכנסת נוטל ספר תורה ונותנה לראש הכנסת וראש הכנסת )עד כאן ישראלים ולוים ,מכאן הכהנים( נותנה לסגן והסגן נותנה לכהן גדול
וכהן גדול נותנה למלך והמלך עומד ומקבל וקורא

]בבלי סוטה מא,א[ גמ' .בשמיני סלקא דעתך? אימא :ב)שנה(שמינית .וכל הני למה לי? צריכי ,דאי כתב רחמנא )רק( )לא,י( ִמ ֵ !קּץ׀ ,הוה
אמינא נימנו מהשתא )ע"פ רש"י :שיתחילו למנות משנת  40בעמדם בערבות מואב( ואף על גב דלא מתרמי בשמיטה )אע"פ שעדיין לא הוטלה
מצוות שמיטה כי החלו למנות רק אחרי  14שנים של כיבוש וחלוקה( ,כתב רחמנא ְשּׁ ִמ ָטּה; ואי כתב רחמנא )רק( ְשּׁ ִמ ָטּה ,הוה אמינא בסוף
שמיטה )ע"פ רש"י :קודם ר"ה של שנה שמינית כי כך משמע מהכתוב "מקץ שבע"( ,כתב רחמנא ְבּמ ֵֹע .ד; ואי כתב ְבּמ ֵֹע .ד ,הוה אמינא מריש
שתא )ר"ה של השנה החדשה ,רש"י :שכולן נקראו מועד כדכתיב )וי' אמר כג,ד( ֚ ֵאלֶּה מוֹע ֵ ֲ֣די ֔ה' מִ ק ְָר ֵ ֖אי ֑ק ֹדֶ שׁ ֲאשֶׁר־תִּ ְק ְר ֥אוּ א ָ ֹ֖תם בְּמוֹע ֲָדֽם ,(:כתב
רחמנא ְבּ ַחג ַה ֻסּ ֽכּוֹת; ואי כתב רחמנא )רק( ְבּ ַחג ַה ֻסּ ֽכּוֹת ,הוה אמינא אפי' יום טוב אחרון ,כתב רחמנא )לא,יא( ְבּ !בוֹא כָ ל-יִ ְשׂ ָר ֵ3אל,
]רש"י סוטה מא,א[ צריכי  -כל הסימנין הללו )לא,י( ִמ ֵ !קּץ׀ ְשׁנַ ת ַה ְשּׁ ִמ ָטּה וְ -בּ ַחג ַה ֻסּ ֽכּוֹת וְ -בּמ ֵֹע .ד.
]פירוש המשנה לרמב"ם מסכת סוטה פ"ח מ"ח[ בשמיני ,אמרו שרוצה לומר בשמינית ,כלומר השנה השמינית )החל( מן )סוף(
השמטה )הקודמת( ,והיא תחלת השמטה השניה בלי ספק .והקריאה ביום שני של סוכות של אותה השנה ,והוא אמרם אי כתב רחמנא
בחג הסוכות הוה אמינא אפילו ביום טוב האחרון ,כתב רחמנא )לא,יא( ְבּ !בוֹא כָ ל-יִ ְשׂ ָר ֵ3אל מאתחלתא דמועדא ,כלומר מיום ראשון של
חול המועד .ומוסרין ספר תורה מיד ליד לכבוד ולהדור.
לפי ]בבלי סוטה מא,א[ ו]-רש"י[ ו]-פי' המש' לרמב"ם[ כדי לקבוע זמן להקהל צריך לעבור לפחות ארבע דרשות ,אפשר שזה מרומז
בֶ -שׁ ַ!בע שָׁ ִנ3ים – מונח רביע בתפקיד של לפחות ארבעה לימודים כדי לברר ממתי החלו למנות שנים לשמיטין ומתי בדיוק יתקים מצות
"הקהל".

]תורה תמימה[ )דב' וילך לא,י( ִמ ֵ !קּץ׀ ֶשׁ ַ!בע שָׁ ִ 3נים וגו'  -כל הני סימני למה לי ,צריכי ,דאי כתב )רק( )לא,י( ִמ ֵ !קּץ׀ הו"א נמנו מהשתא ואף
על פי דלא מתרמי בשמיטה כתב ְשּׁ ִמ ָטּה ,ואי כתב ְשּׁ ִמ ָטּה הו"א בסוף שמיטה ,כתב ְבּמ ֵֹע .ד ,ואי כתב ְבּמ ֵֹע .ד הו"א מריש שתא ,כתב
ז(
ְבּ ַחג ַה ֻסּ ֽכּוֹת ,ואי כתב ְבּ ַחג ַה ֻסּ ֽכּוֹת הו"א אפילו יום טוב האחרון ,כתב )לא,יא( ְבּ !בוֹא כָ ל-יִ ְשׂ ָר ֵ3אל  -מאתחלתא דמועד ]סוטה מ"א
א'[] :תורה תמימה הערה ז[ מפרש צורך הסימן המשולש שבפסוק זה )טט :ויש עוד סימן מהפסוק הבא( ,מקץ שנת השמיטה ,בחג
הסוכות ,במועד ,ומפרש דאי כתב מקץ וגו' הו"א נמנו משנת ארבעים והלאה שבערבות מואב נאמרה פרשה זו ואעפ"י דלא מתרמי
בשמיטה שלא מנו שמיטין עד לאחר שבע שכבשו ושבע שחלקו כמבואר בערכין י"ב ב' ,לכן כתב שמיטה .ואי כתב שמיטה לבד
הו"א בסוף שמיטה קודם ר"ה של שמינית ,דהא מקץ שבע בסוף שנה במשמע לכן כתב ומועד ,ואי כתב במועד הו"א מר"ה שגם הוא
נקרא מועד ,שכן הוא חשוב בפ' אמור כי אלה מועדי ה' גם ר"ה ,לכן פי' בחג הסוכות ,ואעפ"י דלמעט מר"ה היה די לכתוב מקץ שבע
שנים שנת השמיטה בבוא כל ישראל לראות ,ור"ה לאו זמן ראיה הוא ,בכ"ז פי' ְבּ ַחג ַה ֻסּ ֽכּוֹת למעט גם פסח:
)לא,יא( ְשׁנַ ת ַה ְשּׁ ִמ ָטּה ְבּ ַחג ַה ֻסּ ֽכּוֹת  -שנת השמטה בחג הסכות מאי עבידתה )טט :מה עושה שנת השמיטה בחג הסוכות של השנה השמינית(,
ט(
ח(
שמינית היא  ,אלא לומר לך ,כל תבואה שהביאה שליש בשביעית לפני ר"ה אתה נוהג בו מנהג שביעית בשמינית ]ר"ה י"ב ב'[:
]תורה תמימה הערה ח[ ר"ל מאי עבידתה לקרות )לא,י( ְבּ ַחג ַה ֻסּ ֽכּוֹת שבסוף שבע שנים שנת השמיטה ,הרי כבר יצאה השמיטה
מר"ה וכבר נכנסת שנה שמינית :טט :הערה ח היא מבוא להערה ט.
]תורה תמימה הערה ט[ וה"ק קרא יש לך דבר שהוא של שמינית והוא אסור כשביעית ואיזו זה ,זה תבואה שהביאה שליש ,ומפרש
בגמרא ודלמא לא עייל כלל וקאמר רחמנא תשמט ותיזיל עד חג הסוכות )טט :אולי רצה ללמד ששנת שמיטה תימשך עד חג הסוכות של שנה
שמינית( ,ומשני לא ס"ד )טט :אל תלמד כך( ,דכתיב )שמ' מש' כג,טז( ו ַ ְ֤חג ָהֽאָ ִס ֙ף בּ ְֵצ֣את ַה ָשּׁ ָ֔נה ,מאי אסיף אילימא חג הבא בזמן אסיפה הכתיב
)שמ' מש' כג,טז( בְּאָ ְספְּ , ֥Wאלא מאי אסיף קציר ,וקים להו לרבנן דכל תבואה שנקצרה בחג )טט :הסוכות( בידוע שהביאה שליש לפני ר"ה
שּׁ ָ֔נה ,וע"ל בפ' משפטים שם:
וקא קרי לה בּ ְֵצ֣את ַה ָ
)לא,י( ְבּ ַחג ַה ֻסּ ֽכּוֹת – מרכא מרבה ,סלוק מגביל ,כעין רבוי הגבלות .הגבלה שנאמרת בפסוק ש"מצוות הקהל" תתקים ע"פ ]פיה"מ
רמב"ם[ מיום ראשון של חול המועד .ומוסיף עליה הגבלה שלא תתקיים ביום האחרון של חג הסוכות ,ועוד הגבלה שלא בחג פסח.
ועוד הגבלה שלענ"ד נלמדת כךַ :ה ְשּׁ ִמ ָטּה – טפחא בתפקיד כפותחת טפח להתאפיין מההגבלות שנלמדות מטעמי מרכא סלוק של
הכתוב אחריה ְבּ ַחג ַה ֻסּ ֽכּוֹת  .נוסיף להגבלות אלו את קדושת השנה השביעית – שנת השמיטה וזה יסייע ללימוד שתבואה שהביאה
שליש גידולה לפני ראש השנה השמינית )השנה שאחרי שנת שמיטה( ינהג בה קדושת שביעית.
)דב' וילך לא,י( ִמ ֵ !קּץ׀ ֶשׁ ַ!בע שָׁ ִנ3ים – מונח לגרמיה מונח רביע ,שתי קריאות לכתוב זה .קריאה עם פסק שבה מלת "מקץ" עומדת בפני
עצמה כפי שנדרש ב]-בבלי סוטה מא,א[ וב]-יאר הפסיק[ .
אפשר שיש גם קריאה ללא פסק) .דב' וילך לא,י( ִמ ֵ !קּץ ֶשׁ ַ!בע שָׁ ִנ3ים – שמשמעותה שעברו שבע שנים כמו ב) -שמ' תשא לד,כ – כא(
אבל צריך את שני הכתובים כהסבר ]בעלי התוספות ע' שט -שי )אוצר החכמה([ וכן ב]-תוספות השלם כי תשא ,השלמות לס'
שמות ,גליס יעקב ,ע' קנא )אוצר החכמה([
ד'–תשרי–התשפ"ג 29-Sep-22
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
לעלוי נשמת הרב י"ר פאלוך זצ"ל שבת שובה יום פקודתו
לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן חיים אריה ויהודית
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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;

וקשיא לר"ת מאורליינס למאן דאמר שהכתוב מדבר בשביעית כמו שפירש"י שם כאן למה לי האי קרא )טט :בחריש ובקציר תשבות(
אוֹת!ם לֵ א ֹ"מר ִמ ֵ !קּץ׀ ֶשׁ ַ!בע שָׁ ִנ3ים ְבּמ ֵֹע .ד ְשׁנַ ת ַה ְשּׁ ִמ ָטּה ְבּ ַחג ַה ֻסּ ֽכּוֹת׃
ָ
הא נפקא לן הכא מן )דב' וילך לא,י( וַיְ ַצו מ ֶֹשׁה
האמור בפרשת וילך שפירש"י שם וז"ל מקץ שבע שנים בשנה הראשונה של שמיטה בשמינית ולמה קורא אותה שנת השמיטה

שעדיין שביעית נוהגת בה בקציר של שביעית היוצא למוצאי שביעית עכ"ל ,וגם כן נדרש בפ"ק דר"ה וא"כ תרי קראי למה לי ואפילו
למאן דאמר שאין כחריש ובקציר תשבות מדבר בשביעית כמו שפרש"י כאן ,קשה שהרי הוא דורש בפ"ק דר"ה שמוסיפין מחול על
הקדש מן ועניתם את נפשותיכם וגו' ולמה לי ועניתם לדרוש כן תיפוק ליה מהאי קרא דפרשת וילך כמו שפירש"י שם )טט :בוילך(,
וי"ל שמה שפרש"י בפרשת וילך גבי מקץ שבע שנים היינו אליבא דמאן דאמר דהאי קרא דהכא מדבר כשביעית ,ומ"מ תרוייהו צריכי
דאי מהתם )טט :בוילך( הוה מינא דהאי כנוהג מנהג שביעית בשמינית היינו לאסור בסחורה ולהתחייב לביעור וכשאר דיני פירות
שביעית אכל לחרוש ולקצור ולעבוד לצורך אותם פירות לא הייתי אוסר דדבר התלוי כעבודת הארץ כיון דנפקא שביעית שריא אפילו
לפירות שביעית קמ"ל אידך קרא ,וניחא דדריש מהאי קרא דהכא תוספת שביעית דאי לאו הכי מאי תוספות שייך בפירות שגדלו
בשביעית כמאי דאסירי בשמינית כך פי' בעלי התוספות בפ"ק דר"ה .טט :הקריאה ללא פסק משמעה נוהגים קדושת שביעית בשנה
שמינית בפירות שהביאו שליש גידולם בשביעית )מסחר  ,ביעור ושאר דיני פירות שגדלו בשביעית( .ואין נוהגים איסורי שביעית של
חריש קציר ועבודת הארץ.
)דב' וילך לא,י( ִמ ֵ !קּץ׀ ֶשׁ ַ!בע שָׁ ִנ3ים – מונח לגרמיה מונח רביעִ ,מ ֵ !קּץ׀  -מונח לגרמיה מלמד שמלת "מקץ" כאן מלמדת על זמן שאחרי
ר"ה של השנה השמינית ולא על סיום השנה השביעית.
קּץ׀ ֶשׁ ַ!בע שָׁ ִנ3ים .עי' ברבינו בחיי ז"ל שמקץ זה לא דמי ל)-דב' ראה טו,א(
]יאר הפסיק ,הרב י"א שפירא )אוצר החכמה([ )דב' וילך לא,י( ִמ ֵ !
שׁבַע־ ָשׁ ִנ֖ים תַּ ע ֶ ֲ֥שׂה ְשׁ ִמ ָטּֽה :האמור גבי שמיטה לעיל )טו א( )טט :בפר' ראה מדבר בשמיטת כספים שנשמטים רק בסוף שנה השמיטה( ,ואף
מ ֵ ִ֥קּץ ֶ ֽ

ששניהם הכוונה סוף ,מ"מ קץ האמור כאן הוא חוץ למספר השבע ,והאמור בשמיטה הוא מכלל השבע ,דשמיטה אינה משמטת אלא
כסוף ,עכ"ד עיי"ש .ומדויק כאן המפסיק ,דר"ל כשהשביעית כבר נפסקה ונגמרה לגמרי ועי' סוטה מ"א א'.
אוֹת!ם לֵ א ֹ"מר ִמ ֵ !קּץ׀ לומר = לקרוא את פרשות הקהל בעת
ָ
עשויה להיות קריאה עם פסק בצורה הבאה )דב' וילך לא,י( וַיְ ַצו מ ֶֹשׁה
שיחול ה ִמ ֵ !קּץ׀  .כדי להוכיח זאת נזכיר את שאמרנו בפתיחת העיון )לא,י( וַיְ ַצו מ ֶֹשׁה – )סלוק( מרכא טפחא ,עשויה לפעול בתפקיד
סמוכים )כעין מידה כ"ב מל"ב מידות של ר'אלעזר בריה"ג( מדבר שחבירו )כאן )דב' וילך לא,ט(( מוכיח עליו .אפשר שמלמד שני
דברים) .לימוד א( מי קורא בספר תורה בהקהל.
]רץ כצבי – ירח האיתנים ,סימן כג ,ד ,ד"ה ע' רצו ,רייזמן צבי) ,אוצר החכמה([ בביאור האם הקהל חייב בקריאה של מלך כ]-רש"י
בבלי מגילה ה,א[ או שבאין מלך יקרא גדול העם כמשמע מ]-רמב"ם הל' חגיגה פ"ג,ה"ד?[ וכמשמע בע' רצז ע"פ ]ספר החינוך ,מצוה
תריב[ שלא כתב בשרשי המצוה שהמלך הוא הקורא ,אלא שהוא מחויב לקרוא אם יש מלך .עיקר שורש המצוה הוא עצם ההיקהלות
והקריאה לחיזוק יראת ה' .ובע' רחצ ציטט ממה שכתב ה]-מנחת חינוך אות ב[ הנה מבואר בש"ס סוטה )מא,א( דהמלך היה קורא ,ואיני
יודע אם הלכה למשה מסיני כך היא דדווקא מלך ,ואם אין מלך בישראל אין מצוה כלל ... ,ואפשר דלאו דווקא מלך ,רק גדול שבדורו עליו
אוֹת!ם לֵ א ֹ"מר ִמ ֵ !קּץ׀
ָ
היה המצוה אם לא היה מלך ,וכן נראה מצד הסברא .טט :הקריאה עם פסק בצורה הבאה )דב' וילך לא,י( וַיְ ַצו מ ֶֹשׁה
ְואֶ ל-כָּ ל-זִ ְקנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל׃
!שׂ ִאים אֶ ת-אֲרוֹן ְבּ ִ !רית "ה'
היא צירוף של שני פסוקים )דב' וילך לא,ט( וַ ֽ יִּ ְתּ ָנ3הּ אֶ לַ -ה ֹֽכּהֲנִ ים ְבּנֵ !י לֵ ִוי ַה ֹנּ ְ
אוֹת!ם מתיחסת אל הכהנים ,הלוים ,וזקני ישראל המוזכרים ב)-דב' וילך לא,ט( ובדיעבד
ָ
אוֹת!ם לֵ א ֹ"מר ִמ ֵ !קּץ׀  .מלת
ָ
)דב' וילך לא,י( וַיְ ַצו מ ֶֹשׁה
גדול העם בדורו מביניהם יקרא את פרשות הקהל לחיזוק יראת ה' והערבות ההדדית בכלל ישראל.
) ...לא,י( ִמ ֵ !קּץ׀  -מונח לגרמיה ֶשׁ ַ!בע שָׁ ִנ3ים  -מונח רביע ,מלמד לפחות ארבעה דברים .ולהלן ארבעה דברים לפי פירוש

]ליקוטי אנשי שם[  ...האדם מצד טבעו עלול ומוכן למועדי רגל יכרע ויפול תחת ארבעה אבות נזיקים מוטבעים ביצירתו ומהם
בענינים הכרחיים אליו שהם המונעים הראשיים המטרידים את האדם מהשגת שלימויותיו.
)טט :א( הכרח היולאניתי אשר הוא צריך אל המזון ואל הלבוש  ...חשבה הרב המורה )רמב"ם( ז"ל לסבה חמשית בפרק ל"ד חלק א'.
)טט :ב( אפילו ימצאו אליו כל צרכיו  ...עוד יולדו בתקופות הימים טרדות ובהלות ומשוי מצבי הכוכבים בתנועותיהן  ...יולידו
בגופות האדם הרבה חליים פגעים ונגעים  ...שהאריך בזה בעל בחינת העולם.
)טט :ג( המעיקים אשר מצד הזולת  ...שזכר הרב המורה בתחלת פרק ע')טט (? :ובזולתו פרק י"א חלק שני.
)טט :ד( ירושת הדעות הכוזבות אשר יושמו בפי הלומדים מחסרון ידיעת המלמדים אם מרוע אמונותיהם ודעותיהם אם מהשבושים
אשר יפלו בלמוד...
כיוון בחכמת בוראו כי לשמיעתם את דברי התורה מפי המלך באותו פומבי הנפלא )טט :ע"פ מאור ושמש זמן הקהל הוא זמן ערבים זה לזה(
יכון זמן מיוחד שבו יושלמו כל הענינים מהארבעה הצדדים הנזכרים על צד היותר שלם שאפשר ... .בהיות )מוצאי( שמיטה כבר
נסתלק המטריד הראשון כי נאמר )וי' בהר כה,כא( ְו ִצ ִ֤וּיתִ י ֶאת־בּ ְִרכָתִ ֙י ָל ֶ֔כם ַבּשּׁ ָָנ֖ה ַה ִשּׁ ִ ֑שּׁית ְו ָע ָשׂ ֙ת ֶאת־הַתְּ בוּ ָ֔אה ִלשְׁ ֖Vשׁ ַה ָשּׁ ִנ ֽים :והנה בהיות
המיוחד מכל המועדים חג הסוכות כבר נסתלק המטריד השני )טט והמעיק השלישי  -המעיקים( הוא הנזק הנמשך מבלתי שווי תקופות
הימים  ...כי ברבות העם המתעסקים במצוה יראה כח ההשגחה אפילו על הדברים המתרגשים לבוא בעודם בבתיהם כמו מגנבים
ומשמירות גרועות) .טט ההשגחה המופלגת מגינה על הכל(
הלמוד הרביעי קריאת התורה תסיר שבוש הדעות והאמונות הנפסדות
אוֹת!ם לֵ א ֹ"מר ִמ ֵ !קּץ׀ ֶשׁ ַ!בע שָׁ ִנ3ים ְבּמ ֵֹע .ד ְשׁנַ ת ַה ְשּׁ ִמ ָטּה ְבּ ַחג ַה ֻסּ ֽכּוֹת׃
ָ
דברים וילך לא,י :וַיְ ַצו מ ֶֹשׁה
אוֹת!ם לֵ א ֹ"מר – מונח מרבה ,אתנח מגביל ,רבוי הגבלות בצווי .אפשר כי מגביל את הקורא להיות אחד לכתחילה מלך ,בדיעבד גדול
ָ
)לא,י(
הדור] .מנחת חינוך[ הקריאה צריכה בלשון הקודש ובפרשיות מסוימות כנאמר ב]-משנה מסכת סוטה פ"ז מ"ח[.
)לא,י( ְבּמ ֵֹע .ד ְשׁנַ ת ַה ְשּׁ ִמ ָטּה – תביר מרכא טפחא ,מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשוי להתרחב ,תביר מחלק בקבוצת
הפרטים וממעט חלקם אפשר שזה כפסק ]רמב"ם חגיגה פ"ג,ה"ב[ כל הפטור מן הראייה )כגון שאין לו אדמה בא"י( פטור ממצות הקהל

חוץ מן הנשים והטף והערל ,אבל הטמא פטור ממצות הקהל שנאמר )לא,יא( ְבּ !בוֹא כָ ל-יִ ְשׂ ָר ֵ3אל וזה אינו ראוי לביאה ,והדבר ברור
שהטומטום והאנדרוגינוס חייבין שהרי הנשים חייבות] .הכתב והקבלה דב' לא[ מוסיף גר תושב להקהל בתנאי שיש לו קרקע.

ד'–תשרי–התשפ"ג 29-Sep-22
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
לעלוי נשמת הרב י"ר פאלוך זצ"ל שבת שובה יום פקודתו
לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן חיים אריה ויהודית
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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 וילך לא,א )התש"פ(

]בבלי ראש השנה כו,ב[ ]משנה ר"ה פ"ד,מ"ח[ .שופר של ראש השנה של יעל ,פשוט ופיו מצופה זהב ,ושתי חצוצרות מן הצדדין.
שופר מאריך וחצוצרות מקצרות ,שמצות היום בשופר .ובתעניות בשל זכרים ,כפופין ופיהן מצופה כסף ,ושתי חצוצרות באמצע.
שופר מקצר וחצוצרות מאריכות ,שמצות היום בחצוצרות .שוה היובל לראש השנה לתקיעה ולברכות .רבי יהודה אומר :בראש השנה
תוקעין בשל זכרים ,וביובלות בשל יעלים.
הפסוק המוזכר ב]-בבלי ראש השנה כז,א[
רת כֶּ ֶסף ִמ ְק ָשׁה ַתּע ֲֶשׂ!ה א ָֹת"ם ְו ָהי(וּ ְל
ֲצוֹצ ! ֹ
במדבר בהעלתך י,ב :ע ֲֵשׂ!ה ְל ְ 3שׁ ֵתּי ח ְ

ה ַמּחֲנֽ וֹת׃
וּלמַ ַסּע אֶ תֽ ַ -
העֵ ָדה ְ
ְל ִמ ְק ָר!א ָ ֽ

ֲשׂה ל ְ֗ – Wמונח רביע ,אפשר שבא לדרוש על דברים הקשורים בחצוצרות ושופר
ע ֵ֣

משנה) .טט  -א( )ע"פ ]רמב"ם הל' שופר ולולב פ"א,ה"ב[ :במקדש תקעו בראש השנה ב (-שופר )אחד בלבד( של ראש השנה של יעל ,פשוט
ופיו מצופה זהב )לקישוט ולא במקום הנחת פה שזה פסול( ,ושתי חצוצרות מן הצדדין )בגבולין אין תוקעין בר"ה אלא בשופר בלבד() .טט  -ב(
שופר מאריך וחצוצרות מקצרות ,שמצות היום בשופר) .טט  -ג( )]רמב"ם הל' תעניות פ"א,ה"ד[ במקדש( ובתעניות )שופר כנראה
שופרות( בשל זכרים ,כפופין ופיהן מצופה כסף ,ושתי חצוצרות באמצע) .טט  -ד( )במקדש( שופר מקצר וחצוצרות מאריכות ,שמצות
היום בחצוצרות )בגבולין רק בחצוצרות() .טט  -ה( שוה היובל לראש השנה לתקיעה ולברכות .רבי יהודה אומר :בראש השנה תוקעין
בשל זכרים )שופרות כפופים( ,וביובלות בשל יעלים )שופרות פשוטין(.
ת־תּ ִחנּ ְָת @ א ֲֶשׁ!ר ִה ְת ַחנַּ !נְ ָתּה ְלפָ ַני = ִה ְק ַ 3דּ ְשׁ ִתּי אֶ ת־הַ ַבּ(יִ ת ַהזֶּה א ֲֶשׁ!ר
ְ
ת־תּ ִפלָּ ְת ! ְואֶ
ְ
ליו _שָׁ ַמ ְע ִתּי אֶ
אמר \ה' אֵ ָ 3
מל"א ט,ג :ו ַ0יּ ֹ ֶ
ל־היּ ִ ָֽמים:
ַ
בּי ָשׁם כָּ
ְו ָהי0וּ עֵ ינַ /י ְו ִל ִ .
ד־עVל "ם
ָ
וּם־שׁ ִמי ָשׁם עַ
ְ
ָבּנִ ָתה לָ ֽשׂ
שּׂא אַ ְב ָר \ ָהם אֶ ת־עֵ י ָ 3ניו ַויּ ְַרא ְו ִהנֵּה־אַ יִ ל אַ ַ Bחר ֶנא ֱַחז ַבּ ְסּ ַבְ #בּ ַק ְרנָ "יו
בראשית וירא כב,יג :וַיִּ ָ 0
וַיֵּ (לֶ  #אַ ְב ָר ָהם וַיִּ ַ !קּח אֶ ת־ הָ אַ יִ ל ַו ַיּע ֲֵלהוּ ְלעֹ ָלה ַתּ ַחת ְבּנֽ :V
גמרא .אמר רבי לוי :מצוה של ראש השנה ושל יום הכפורים בכפופין ושל כל השנה בפשוטין – .והתנן )מקשה מנאמר ב]-משנה ר"ה
פ"ד,מ"ח[( :שופר של ראש השנה של יעל פשוט! – הוא דאמר )רבי לוי( כי האי תנא )כר' יהודה(; דתניא ,רבי יהודה אומר :בראש השנה

היו תוקעין בשל זכרים כפופין וביובלות בשל יעלים - .ולימא הלכתא כרבי יהודה!  -אי אמרת הלכתא כרבי יהודה ,הוה אמינא אפילו
של יובל נמי כרבי יהודה סבירא ליה ,קא משמע לן )רש"י :בראש השנה אית ליה כרבי יהודה ,אבל ביובל לית ליה ,משום גזירה שוה( .במאי
קמיפלגי )תנא קמא ור' יהודה(? מר )ר' יהודה( סבר :בראש השנה  -כמה דכייף איניש דעתיה טפי מעלי )רש"י כמה דכייף איניש  -כמו

שאדם כופף בתפלתו ,פניו כבושין לארץ ,טפי עדיף ,משום )מל"א ט,ג( ְו ָהי0וּ עֵ ינַ /י ְו ִל ִ .בּי ָשׁם ,הלכך ,בראש השנה דלתפלה ,ולהזכיר עקידת יצחק
בא )טט) :בר' וירא כב,יג( ַויּ ַ ִ֣קּח ֶאת־ ָה ַ֔אי ִל ַויַּעֲלֵ ֥הוּ לְע ָֹל֖ה ַ ֥תּחַת ְבּנֽוֹ ( -בעינן כפופין )טט :מבטא קבלת עול מלכות שמים( ,ויובלות שהן לקרוא דרור -
בעינן פשוטין ,וגזירה שוה לית ליה (.וביום הכפורים  -כמה דפשיט איניש דעתיה טפי מעלי .ומר )תנא קמא( סבר :בראש השנה כמה
ֶל־אל ַבּשּׁ ָָמֽי ִם :הלכך ,בראש
דפשיט איניש דעתיה טפי מעלי) ,רש"י כמה דפשיט טפי עדיף  -משום )איכה ג,מא( נ ָ ִ֤שּׂא ְל ָב ֵב֙נ ֙וּ ֶאל־ ַכּ ָ֔פּי ִם א ֵ ֖
השנה  -בפשוטין ,דלתפלה הוא ,ודיום הכפורים נמי משום דשוייה בגזירה שוה ,ובתענית דלכנופיא )התכנסות אנשים(  -לא איכפת לן ,ועבדינן
כפופין ,להכירא ,ולרבי לוי אית ליה כרבי יהודה ,דלתפלה בעינן כפופים ,וביום הכפורים סבירא ליה דשוה היובל לראש השנה כרבנן ,הלכך
תרווייהו בעינן כפופים(.
ובתעניות כמה דכייף איניש דעתיה טפי מעלי.

)בר' וירא כב,יג( וְ ִהנֵּה־אַ יִ ל אַ ַ Bחר  -זקף-קטן זקף-גדול ,ע"פ ]אמרי נועם ,רבי יהודה מדזיקוב[ גימטריאת שמות הטעמים זק"ף-קט"ן
זק"ף-גדו"ל עולה יסו"ד מלכו"ת עולה תקע"ו.
לפני שנמשיך בדרך הסבר שרובה הילכתית נציג ענין מפנימיות התורה.
)בר' וירא כב,יג( וְ ִהנֵּה־אַ יִ ל אַ ַ Bחר  -זקף-קטן זקף-גדול ,והנה – זה יציאת נסתר אל הגלוי .אי"ל אח"ר במידת גורעין ומוסיפין ומידת גי'
א'א'ר' ח'י'ל' עולה ר"ב חי"ל וגם ר"ב יח"ל שבשנת ב' פ"ה )אברהם אבינו נולד ב 1948-לבריאה ,עקדת יצחק ארעה כשאברהם אבינו היה
בן  137זה שנת ) ( 2085זהר – פתח אליהו :מלכות פה תורה שבעל-פה החלה כעין השלמת הפתיחה של אלפיים שנות תורה שהחלו
בשנת  2000לבריאה( לענ"ד מעשה העקידה זעזע את הבעל בליעל שהעיק על הניצוצות הקדושים ופתח את השחרור של ניצוצות
קדושים רבים .החל תיקון שבירת הכלים וחטא אדם הראשון .הרבה ידע אלקי – אורות אלקיים – בכלים קטנים רבים.
בין היתר מכיל ידע אלקי על מקום אבן השתיה ,מזבח ,מקדש ,תפילת שמונה עשרה המרומזת בשמות משפחת נחור ,שבפרשה שאחרי
העקידה.
עקדת יצחק הביאה לשנוי נשמתו מנקבה לזכר ,פתחה את לידות בני נחור ומלכה וביניהם אביו בכמה דורות של בלק וממנו בכמה דורות
רות ,בתואל ורבקה ,ולבן וממנו ארבעת נשות יעקב וי"ב שבטים.
ההפרש מתקע"ו  = 100 + 216 = 326 = 576-250גבור"ה מא"ה
]באר מים חיים בר' פר' בראשית[ גם ירמוז על זה הדרך כי הנה יחוד החסדים והגבורות הוא הוא היחוד של כל הקומה שלימה

מהעשר ספירות בלימה שכל אחד הוא כלול מעשר ומספר כולם הוא מאה ,ועל כולם הוא תחילת המחשבה על סוף המעשה רצון
האין סוף ברוך הוא שיהיה זה היחוד ,וזה רמז יקוו יו"ד היא תחילת המחשבה ק' הוא תשלום המאה ו"ו הוא ההמשכה מחסדים
לגבורות ומגבורות לחסדים כל אלה להיות הולכים אל מקום אחד להתיחד ביחודא שלים אמן כן יהיה.
]באר מים חיים בר' פר' לך לך[ וזה היה בחינת יצחק אבינו ע"ה שהורה לכל העולם מדת היראה ופחד והראה להם איך שכל הגבורות
שׁע ִ ָ֑רים
ויסורים הכל המה חסדים אמיתיים ,כאמור ,ועל כן נאמר )בר' תולדת כ"ו,יב( ַויִּז ַ ְ֤רע י ִ ְצחָק֙ בּ ָ ָ֣א ֶרץ ַה ִ֔הוא ַויּ ִמְ צָ ֛א ַבּשָּׁנָ ֥ה ה ִ ַ֖הוא מ ָ ֵ֣אה ְ
וַ ֽיְב ֲָר ֵכ֖הוּ ֽה' :ואמרו )בבראשית רבה ס"ד ,ו'( אף על פי שהארץ קשה והשנה קשה שנת רעבון וכו' .והכל לפי שבכוחו הגדול אשר עשה
ממדת הדין מדת הרחמים והאמין בה' אשר זה הרעב אשר בארץ הוא חסד אמת מאתו יתברך ,בזה נעשה מהדין חסד וברכה ויברכהו
ה' בבחינת תחילתן יסורים וסופן שלוה.
)בר' וירא כב,יג( וְ ִהנֵּה־אַ יִ ל אַ ַ Bחר  -זקף-קטן זקף-גדול ,ע"פ ]אמרי נועם ,רבי יהודה מדזיקוב[ גימטריאת שמות הטעמים זק"ף-קט"ן
זק"ף-גדו"ל עולה יסו"ד מלכו"ת עולה תקע"ו.
ד'–תשרי–התשפ"ג 29-Sep-22
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
לעלוי נשמת הרב י"ר פאלוך זצ"ל שבת שובה יום פקודתו
לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן חיים אריה ויהודית
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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;

כּי ֹ!חק ְליִ ְשׂ ָר ֵא !ל "הוּא ִ;מ ְשׁ ָ 3פּט לֵ א ֵהי
כּ ֶסה ְלי!Vם ַחגֵּ ֽנוּ) :תה' פאהד( ִ (
שׁVפ"ר ;ַבּ ֵ 3
ָ
שמיד מתקשר במחשבתנו אל )תה' פא,ד( ִתּ ְקע! וּ ַב ֹ!ח ֶדשׁ
ַי ֲע ֹֽקב :וכתובים אלו משולבים ב]-תוספתא מסכת ראש השנה )ליברמן( פרק פ"א הלכה יא[ בראש השנה כל באי עולם עוברין לפניו
נומרון )כעין מנויים( )במקורות אחרים נאמר כבני מרון – ]שכל טוב וירא כב,יח[ כבני אימרי )כבשים(( שנ' )תה' לג,ט( ַהיֹּ ֵצ !ר יַ ַ!חד ִל ָבּ"ם
יהם) :טט:בעיקר י' מי"ג עיקרים נאמר אני מאמין באמונה שלימה שהבורא ית"ש יודע כל מעשה בני אדם וכל
ל־מעֲשֵׂ ֶ ֽ
ַ
; ַה ֵמּ ִ3בין אֶ ל־כָּ
כּי ֹ!חק ְליִ ְשׂ ָר ֵא!ל "הוּא ִ;מ ְשׁ ָ 3פּט לֵ א ֵהי
כּסֶ ה ְלי!Vם ַחגֵּ ֽנוּ :ואומר )תה' פאהד( ִ (
שׁVפ"ר ;ַבּ ֵ 3
ָ
מחשבותם( ואומר )תה' פא,ד( ִתּ ְקע! וּ ַב ֹ!ח ֶדשׁ
ַי ֲע ֹֽקב :אם קדשוהו בית דין )את ראש חדש תשרי אז הקב"ה מקבל את קידושם וחל ראש השנה ויום הדין( הדין נכנס לפניו ואם לאו אין הדין

נכנס לפניו.
]בבלי ראש השנה ח,א[  ...באחד בתשרי ראש השנה לשנים ... ,ורבי אליעזר היא ,דאמר :בתשרי נברא העולם .רב נחמן בר יצחק
אמר :לדין .דכתיב מראשית השנה ועד אחרית שנה  -מראשית השנה נידון מה יהא בסופה .ממאי דתשרי הוא  -דכתיב )תה' פא,ד( ִתּ ְקע! וּ
חגֵּ ֽנוּ :איזהו חג ]בבלי ראש השנה ח,ב[ שהחדש מתכסה בו  -הוי אומר זה ראש השנה וכתיב )תה' פאהד(
כּסֶ ה ְלי!Vם ַ
שׁVפ"ר ;ַבּ ֵ 3
ָ
ַב ֹ!ח ֶדשׁ
ִ (כּי ֹ!חק ְליִ ְשׂ ָר ֵא!ל "הוּא ִ;מ ְשׁ ָ 3פּט לֵ א ֵהי ַי ֲע ֹֽקב :תנו רבנן) :תה' פאהד( ִ (כּי ֹ!חק ְליִ ְשׂ ָר ֵא!ל "הוּא ִ;מ ְשׁ ָ 3פּט לֵ א ֵהי ַי ֲע ֹֽקב :מלמד שאין
בית דין של מעלה נכנסין לדין אלא אם כן קידשו בית דין של מטה את החדש .תניא אידך) :תה' פאהד( ִ (כּי ֹ!חק ְליִ ְשׂ ָר ֵא!ל "הוּא אין לי
אלא לישראל ,לאומות העולם מנין  -תלמוד לומר ִ;מ ְשׁ ָ 3פּט לֵ א ֵהי ַי ֲע ֹֽקב .:אם כן מה תלמוד לומר )תה' פאהד( ִ (כּי ֹ!חק ְליִ ְשׂ ָר ֵא!ל?
מלמד שישראל נכנסין תחילה לדין .כדרב חסדא ,דאמר רב חסדא :מלך וציבור  -מלך נכנס תחילה לדין ,שנאמר )מל"א ח,נט( ִמ ְשׁ ַפּ!ט
וּמ ְשׁ ַפּ.ט עַ מּ .Vמאי טעמא?  -אי בעית אימא :לאו אורח ארעא למיקם מלכא אבראי ,ואיבעית אימא :מקמי דליפוש )להסיר,
עַ ְב 3דִּ V
למעט( חרון אף.
יVמ!ם ו ָָל "יְ לָ ה
א ֵהינוּ ָ
ֹבים אֶ ל־ה' ֱ
מל"א ח,נטְ :ו ִ ֽי ְהי0וּ ְד ָב ַ \רי ֵ3אלֶּ ה א ֲֶשׁ(ר ִה ְתחַ נַּנְ ִתּי ִל ְפנֵ !י ה' ְקר ִ .
יVמ:V
וּמ ְשׁ ַפּ.ט עַ מּ Vיִ ְשׂ ָר ֵאל ְדּ ַבר־יVם ְבּ ֽ
לַ עֲשׂ! Vת׀ ִמ ְשׁ ַפּ!ט עַ ְב 3דִּ V
)מל"א ח,נט( ְו ִ ֽי ְהי0וּ ְד ָב ַ \רי – קדמא ואזלא בתפקיד ללמוד בכעין כלל ופרט בנושא תפילה) ,פרט א( ֵ3אלֶּ ה –רביע כרמז אפשרי לתבנית

תפילה שהיא כנגד ארבעה עולמות .קרבנות כנגד עולם העשיה ,פרקי דזמרה כנגד עולם היצירה ,קריאת שמע וברכותיה כנגד עולם
הבריאה ,שמונה עשרה כנגד עולם האצילות .עוררנו את ירידת השפע :תחנון כנגד עולם האצילות ,אשרי ובא לציון כנגד עולם הבריאה,
שיר של יום כנגד עולם היצירה ,פטום הקטורת ועלינו כנגד עולם העשיה ופיטום הקטורת גם מונע יניקת הקליפות מהשפע שהשם משפיע.
)מל"א ח,נט( לַ עֲשׂ! Vת׀ ִמ ְשׁ ַפּ!ט עַ ְב 3דּ – Vמונח לגרמיה )מונח פסק( מונח רביע .צ"ע בתפקיד טעם פסק

)מל"א ח,נט( ִמ ְשׁ ַפּ!ט עַ ְב 3דּ – Vמונח רביע ,בתפקיד של לפחות ארבעה לימודים) ,לימוד א(  -דאמר רב חסדא :מלך וציבור  -מלך נכנס
תחילה לדין,
מאי טעמא?  -אי בעית אימא :לאו אורח ארעא למיקם מלכא אבראי ,ואיבעית אימא :מקמי דליפוש )להסיר ,למעט( חרון אף.
)לימוד ב( ]ירושלמי )וילנא( מסכת ראש השנה פ"א,ה"ג[ א"ר לוי ]תהילים ט ט[ והוא ישפט תבל בצדק ידין לאומים במישרים

הקדוש ברוך הוא דן את ישראל ביום בשעה שהן עסוקין במצות ואת האומות בלילה בשעה שהן בטילין מן המצות .שמואל אמר מי
שהוא דן את ישראל הוא דן את האומות מה מקיים שמואל ידין לאומים במישרים דנן ככשירים שבהן .מזכיר להם מעשה יתרו מזכיר
להן מעשה רחב הזונה.
)לימוד ג( ר' חייה בר בא בעי תבואה שלקה בערב הפסח מאי זה דין לוקה .אין תימר משתא דעלת עד כדון לא עלת אין תימר משתא
דנפקת הכן הוות מורכה כל שתא מלקי כדון.
)לימוד ד( אלו שמתים מראש השנה ועד יום הכיפורים מאי זה דין הם מתים אין תימר משתא דעלת עד כדון לא עלת אין תימר בשתא
דנפקא הכן הוון מורכין כל שתא ממות כדון.
וּמ ְשׁ ַפּ.ט עַ מּ Vיִ ְשׂ ָר ֵאל ,
)מל"א ח,נט( לַ עֲשׂ! Vת׀ ִמ ְשׁ ַפּ!ט עַ ְב 3דּ Vלימודים אחדים ב ִ

]ירושלמי )וילנא( מסכת ראש השנה פ"א,ה"ג[ גמרא .אית תניי תני )יש תנא א הלומד( כולהם נידונין בראש השנה וגזר דינו של כל
אחד ואחד מתחתם בר"ה .אית תניי תני )יש תנא ב הלומד( כולהם נידונין בראש השנה וגזר דינו של כל אחד ואחד מתחתם ביה"כ .אית
תניי תני )יש תנא ג הלומד( כולהם נידונין בר"ה וגזר דינו של כל אחד ואחד מתחתם בזמנו .אית תניי תני )יש תנא ד הלומד( כל אחד
ואחד נידון בזמנו וגזר דינו של כל אחד ואחד מתחתם בזמנו .מתני' כמאן )תנא ג הלומד( דאמר כולהם נידונין בר"ה וגזר דינו של כל
אחד ואחד מתחתם בזמנו .דתנינן ובחג נידונין על המים .מילתיה דרב אמרה כולהם נידונין בר"ה וגזר דינו של אחד מהן מתחתם
בר"ה .דתני בתקיעתא דרב זה היום תחילת מעשיך זכרון ליום ראשון )תה' פאהד( ִ (כּי ֹ!חק ְליִ ְשׂ ָר ֵא!ל "הוּא ִ;מ ְשׁ ָ 3פּט לֵ א ֵהי ַי ֲע ֹֽקב:

ד'–תשרי–התשפ"ג 29-Sep-22
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
לעלוי נשמת הרב י"ר פאלוך זצ"ל שבת שובה יום פקודתו
לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן חיים אריה ויהודית
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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 וילך לא,א )התשפ"א  -התשפ"ב(

ֵיה"ם
יראוּ ְואַ לַ -תּעַ ְרצוּ ִמ ְפּנ ֶ
דברים וילך לא,וִ :חזְ !קוּ ְו ִא ְמצוּ אַ לֽ ִ -תּ ְ
ֹל !ִ #ע ָמּ #ל ֹא י ְַר ְפּ ְול ֹא יַעַ זְ ֶ ֽבךָּ ׃ ס
א ֶ 3הי הGוּא ַהה ֵ
ִכּ!י׀ !ה' ֱ

הסבר המתחיל מסוף הרישא של הפסוק כדי להבין חלקים אחרים בפסוק.
]העמק דבר[ )לא,ו( הערצה הוא שבירת הגדוד שמוסרים עצמם ביד האויב ,וכמש"כ ב)-שמ' בשלח טו,ו( י ְמִ ֽינְ֔ ֣Wה' נֶאְדָּ ִ ֖רי בּ ַ֑כּ ֹ ַח י ְמִ ֽינְ֖ ֥Wה'
תִּ ְר ַע֥ץ אוֹ ֵי ֽב ,:ומחיתה הוא שבירת הלב בפני עצמו ,על כן כשהזהיר את ישראל ,הוצרך להזהירם שאפי' יראו בעצמם במעמד רע איזה
גדוד פרטי ,והיה אפשר למסור זה הגדוד להאויב ,ע"ז הזהירם שלא ישברו את הגדוד בשום אופן ויהיו בטוחים שאח"כ ינצחו המה,
)לא,ו( אַ לֽ ִ -תּ ְיראוּ ְואַ לַ -תּעַ ְרצוּ  -כל מקף בורר משמע מסוים לפועל שאחריו ,אַ לֽ ִ -תּ ְיראוּ בורר משמע פחד ) 21מופעים בתורה 3 ,מהם
בתורה ,באותו נקוד טעם מעמיד באות תי"ו( ולא משמע ראיהְ ,ואַ לַ -תּעַ ְרצוּ בורר משמע כתרגום אונקולוס תתברון – תשברו ולא
במשמע הערצה,
)לא,ו( אַ לֽ ִ -תּ ְיראוּ ְואַ לַ -תּעַ ְרצוּ  -מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב ,כאן רבוי אופני הפחדה ושבירה רוחנית.
מפני האויבים מלפנים ומאחור.
ֵיה"ם – אתנח כמגביל את כוח ההפחדה של האויבים ואמור לבטלו כפי' ]מלבי"ם[ ִכּ!י׀ !ה' ֱא ֶ 3הי הGוּא ַהה ֵֹל !ִ #ע ָמּ ... #שעובר
)לא,ו( ִמ ְפּנ ֶ
לפניכם ,הוא מתהלך גם ביניכם:
ועד שיתחזקו באמונתם בה' צריך צווי )לא,ו( ִחזְ !קוּ ְו ִא ְמצוּ ) -סלוק( מונח זקף-קטן והוא פועל ואחריו פועל אפשרות לכעין מידה ללימוד
ֵיה"ם ,הוא
יראוּ ְואַ לַ -תּעַ ְרצוּ ִמ)הבטת( ְפּנ ֶ
לאחריו ואלפניו .בלימוד לאחריו ע"פ ]אלשיך[ )לא,ו( שתצטרכו להתחזק ולהתאמץ אַ לֽ ִ -תּ ְ
בהיותכם בלתי בעלי אחדות ומתייחסים לרבים ,ונוסיף על כך פי' ]תורת משה[ )לא,ו( יש לדקדק )חצי הפסוק ברישא( מתחיל בלשון
רבים ו)חצי הפסוק בסיפא( מסיים בלשון יחיד ל ֹא י ְַר ְפּ וגו' .ויש לומר כיון שאמר !ה' ֱא ֶ 3הי ִ ...ע ָמּ ,#ואין השכינה שורה אלא
ַן־שׁם יִשׂ ְָר ֵ ֖אל  -כאיש אחד
כשיש אחדות לישראל ,ומסיים ִע ָמּ #ל ֹא י ְַר ְפּ ְול ֹא יַעַ זְ ֶ ֽבךָּ לשון יחיד כדוגמת פ']רש"י[ )שמ' ית' יט,ב( ַו ִיּֽח ָ ֥
בלב אחד.
והמסקנה מהאחדות בלימוד אלפניו אל )לא,ה( ע"פ ]אלשיך[ )לא,ו( אך אם תתאחדו אינכם צריכים דבר ִכּ!י׀ !ה' ֱא ֶ 3הי ִ ...ע ָמּ #כו' ואז
יתי אֶ ְת ֶ ֽכם:
ל־ה ִמּ ְצוָה א ֲֶשׁר ִצ ִוּ ִ
ַ
ית!ם לָ ֶהם ְכּכָ
ֲשׂ ֶ
ֵיכ "ם ַוע ִ
)דב' וילך לא,ה( וּנְ ָתנָ ם ה' ִל ְפנ ֶ
וכן ע"פ ]שפתי חכמים ג[ )לא,ו( הא דלא פירש"י האי ל ֹא י ְַר ְפּ במקום אותך כמנהגו בכל מקום )כגון( שפי' לא יעשה אותך רפוי לפני
סיחון ועוג נרא' מפני כי כל ִכּ!י׀ נתינת טעם קאי אדלעיל מיניה וגו' )אפשר שמלמד מכאן על חיבור לכתוב לפניו(
)לו,ו( ִכּ!י׀ פסק – )א( אפשר שבתפקיד הפרדה בין אותיות אהו"י אות י' במלת ִכּ!י׀ ובין אות י' בשם ה'; אבל זה לא עקבי בתורה.
)ב( סביר יותר שבתפקיד )לא,ו( ִכּ!י׀ – מונח לגרמיה )מונח פסק( !ה' ֱא ֶ 3הי – .מונח לגרמיה בתפקיד קבלת התוכן !ה' ֱא ֶ 3הי שמשמאל
א ֶ 3הי
א ֶ 3הי ׀ !ה' ֱ
פסק על הימין לפסק .כאילו כתוב ִכּ!י !ה' ֱ
א ֶ 3הי הGוּא
כּי !ה' ֱ
ֵיה"ם ִ !
יראוּ ְואַ לַ -תּעַ ְרצוּ ִמ ְפּנ ֶ
א ֶ 3הי ׀ מצטרף אל הרישא של הפסוק )לא,ו( אַ לֽ ִ -תּ ְ
הכתוב כביכול מימין לפסק ִכּ!י !ה' ֱ
ַהה ֵֹל !ִ #ע ָמּ) #וזה כעין לימוד במידה י"א מל"ב מידות "סדור שנחלק"( ואפשר שזה כפי' ]כלי יקר[ )דב' וילך לא,ו( משמע מחזיק בידך
מדריכך בדרך תלך  ...כי היו צריכין סעד לתומכם ביראת ה') ,טט – במצב של חוסר אחדות ,אין יראת ה' מלאה ,אין שריית שכינה(
!ה' ֱא ֶ 3הי  -מונח רביע  -ארבעה ענינים לפחות ,אולי אפשר לצרף לכאן את פי']רש"ר הירש[ )לו,ו( ל ֹא י ְַר ְפּ ...

הוא לא ישמיט אותך מידיו ,הוא יחזיק בך ,לא יניח לך לנפול ,לא יתן שיחטפו אותך מידיו .וגם לפי הפירוש הזה הרי כאן תמיכה
בדרישת "חזקו" :היו חזקים ,אל תתנו שיתגברו עליכם ,שהרי יד ה' היא המחזיקה בכם; כל עוד תהיו דבקים בו בנאמנות ,לא יוכלו
העמים להתגבר עליכם אלא אם כן יתגברו על ידו) .חולשה ביראת ה' ,באחדות היא הנותנת חוזק לאויבים(
)לא,ו( הGוּא – יתיב ,דווקא כךַ ,הה ֵֹל !ִ #ע ָמּ – #מונח זקף-קטן ,שני לימודים בפשט בהשגחה על צדיק ובהשגחה על רשע.

כפי']העמק דבר[ השגחתו ית' הולך לפי מעשיך אם לטב אם למוטב .ופי' עמך ,מיד לפי הנהגתך את ה' ,וכהבטחת המקרא לצדיק ,ה'
צלך על יד ימינך ,דמשמעו השגחת ה' היא כמו צל שפונה אחר המצל ,ואף על גב דזהו ג"כ ברשעים השגחת ה' לרעה עליו לפי
מעשיו ,מכ"מ אינו דומה השגחתו על הצדיק ,שהצל פונה על יד ימינו ,דמשמעו מיד אחר מעשיו ,וזהו הצלחה גדולה ,שעי"ז הוא
יודע להזהר ,משא"כ ברשעים אין נעשה פתגם הרעה מהרה ,ומחמת זה באים לידי עונות יותר.
)לא,ו( ל ֹא י ְַר ְפּ  -מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב ,לא יהיה לך )א( רפיון) ,ב( מורא )ג( תשות כח ]אלשיך[ )לא,ו( ...
א ֶ 3הי ִ ...ע ָמּ #ל ֹא י ְַר ְפּ
א ֶ 3הי ִ ...ע ָמּ #כו' ומורא לא תעבור עליכםִ ,כּ!י׀ הלא !ה' ֱ
אך אם תתאחדו אינכם צריכים דברִ ,כּ!י׀ !ה' ֱ
מלהיות לך רפיון ,וכל שכן מורא ותשות כחְ ,ול ֹא יַעַ זְ ֶ ֽבךָּ מהיות עמך להמיתם על ידיך:
ְול ֹא יַעַ זְ ֶ ֽבךָּ  -מרכא סלוק ,רבוי הגבלות .בפשט מגביל כעין מתנה תנאים לקיום הGוּא ַהה ֵֹל !ִ #ע ָמּ ... #ל ֹא י ְַר ְפּ כמשמע מפי' ]גור
אריה[  ...תמיד תהיה עם הקדוש ברוך הוא ,ויחזיק בך ,ובשביל זה יהיו נוצחים .אבל זה כפי']העמק דבר[ ל ֹא י ְַר ְפּ כשתהיה ראוי
וזכאי:
]העמק דבר[ )לא,ו( ְול ֹא יַעַ זְ ֶ ֽבךָּ  .כשתהיה ראוי לעונש ודאי ירפך ,אבל לא יעזבך לגמרי ח"ו ,אלא עומד מרחוק מעט] ,וע' מש"כ
בחיבורי רנה ש"ת ד' מקרא ו' בפסוק עד שיפוח היום וגו'[ ,עד שמקבלים העונש ושוב חוזר הקדוש ברוך הוא אליהם:

ד'–תשרי–התשפ"ג 29-Sep-22
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
לעלוי נשמת הרב י"ר פאלוך זצ"ל שבת שובה יום פקודתו
לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן חיים אריה ויהודית
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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;

ָשׁים ְו ַהטַּ ף ְוג ְֵר א ֲֶשׁ!ר ִבּ ְשׁעָ ֶר"י
אנ ִָשׁ(ים ְו ַהנּ ִ
דברים וילך לא,יבַ :ה ְק ֵה!ל אֶ תָ -ה ָ 3עם ָה ֲ
תּוֹרה ַה ֽזּ ֹאת׃
א ֵהיכֶ ם ְושָׁ ְמ !רוּ לַ עֲשׂוֹת אֶ ת-כָּ לִ -דּ ְב ֵרי ַה ָ
וּל ַמ!עַ ן יִ ְל ְמ 3דוּ ְויָ ֽ ְראוּ אֶ ת! -ה' ֱ
ְל ַ 0מעַ ן יִ ְשׁ ְמ ;עוּ ְ

)לא,יב( הַ ְק ֵה!ל אֶ תָ -ה ָ 3עם – מונח רביע .בתפקיד לפחות ארבעה דברים .הקטע הראשון מובא כדי להציג את רבי אלעזר בן עזריה ועבור
הקטע השני שעיקרו דברי רבי אלעזר בן עזריה בשבת )לא,יב( ַה ְק ֵה!ל אֶ תָ -ה ָ 3עם .
קטע )א( ]מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק יח[ וכנגדן היה רבי יהודה הנשיא מונה שבחן של חכמים )טט:
בדורות שקדמו לו(  ...לרבי אלעזר בן עזריה קרא לו קופה של רוכלים .ולמה היה רבי אלעזר דומה לרוכל שנטל קופתו ונכנס למדינה
ובאו בני המדינה ואמרו לו )א( שמן טוב יש עמך) .ב( פולייטין יש עמך) .ג( אפרסמון יש עמך ומוצאין הכל עמו .כך היה רבי אלעזר
בן עזריה בזמן שתלמידי חכמים נכנסו אצלו) .א( שאלו במקרא אומר לו )ב( במשנה אומר לו )ג( במדרש אומר לו )ד( בהלכות אומר
לו )ה( באגדות אומר לו .כיון שיצא מלפניו הוא מלא טוב וברכה:
קטע )ב( ]מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק יח[ לעת זקנותו של רבי יהושע נכנסו תלמידיו לבקרו אמר להם בני

מה חידוש ]היה[ לכם בבית המדרש .אמרו תלמידיך אנו ומימיך אנו שותים .אמר להם ח"ו שאין דור יתום של חכמים .שבת של מי
היתה .אמרו לו שבת של רבי אלעזר בן עזריה היתה .אמר להם ובמה היתה ההגדה היום .אמרו בפרשת )דב' וילך לא,יב( ַה ְק ֵה!ל אֶ ת-
ָשׁים לשמוע )ג( ְו ַהטַּ ף
אנ ִָשׁ(ים באים ללמוד )ב( וְ ַהנּ ִ
ָשׁים ְו ַהטַּ ף אמר להם ומה דרש בה .אמרו לו כך דרש )א( ָה ֲ
אנ ִָשׁ(ים ְו ַהנּ ִ
ָה ָ 3עם ָה ֲ
למה הם באים כדי לתת שכר טוב למביאיהם .אמר להם מרגליות טובה היתה בידכם ובקשתם לאבדה ממני אלמלא לא באתם אלא
ְטוּעים ַבּע ֲֵל֣י ֲא ֻס ֑פּוֹת נִתְּ נ֖ וּ מֵר ֶ ֹ֥עה ֶא ָחֽד :מה
לשמוע דבר זה די .אמרו לו ועוד דרש בה )א( )קהלת יב,יא( דִּ ב ֵ ְ֤רי ֲח ָכמִים֙ כּ ָ ַ֣דּ ְרב ֹנ֔ וֹת ֽוּ ְכ ַמ ְ
שׂמ ְ֥רוֹת נ ִ ֖
דרבן זה מכוון את הפרה לתלמיה כך דברי תורה מכוונין את האדם לדרכי חיים) .ב( אי מה דרבן זה מיטלטל אף דברי תורה
ְטוּעים מה נטועים אינן מתעקרין אף דברי תורה אינן מתעקרין) .ד( ַבּע ֲֵל֣י ֲאס ֻ֑פּוֹת אלו תלמידי חכמים
מיטלטלין) .ג( ת"ל ֽוּ ְכ ַמ ְ
שׂמ ְ֥רוֹת נ ִ ֖
שנכנסין ויושבין אסופות אסופות )ד מתחלק הלאה()א( אלו אוסרין ואלו מתירין )ב( אלו מטמאין ואלו מטהרין )ג( אלו פוסלין ואלו
מכשירין) .ד( שמא )שם שם( יאמר לך אדם אשב ולא אשנה ת"ל נִתְּ נ֖ וּ מֵ ר ֶ ֹ֥עה ֶא ָחֽד .אל אחד בראם ופרנס אחד נתנם רבון כל המעשים
אמרם) .ה מתחלק הלאה()א( אף אתה עשה אזנך כאפרכסת והכניס בהם דברי אוסרין )ב( ודברי מתירים )ג( דברי המטמאים )ד( ודברי
מטהרין )ה( דברי פוסלין )ו( ודברי מכשירין:
)לא,יב( הַ ְק ֵה!ל אֶ תָ -ה ָ 3עם – מונח רביע .בתפקיד לפחות ארבעה דברים .מטרת ההגעה להקהל היא בסיום של דברי רבי אלעזר בן
עזריה )ה מתחלק הלאה()א( אף אתה עשה אזנך כאפרכסת והכניס בהם דברי אוסרין )ב( ודברי מתירים )ג( דברי המטמאים )ד(
ודברי מטהרין )ה( דברי פוסלין )ו( ודברי מכשירין:

]פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( דף נג עמוד א[ )דב' וילך לא,יב( הַ ְק ֵה!ל אֶ תָ -ה ָ 3עם – מונח רביע .בתפקיד לפחות ארבעה דברים .כאן ]לקח
טוב[ מונה אותם מתוך הפסוק לכן אין לתבנית הטעמים ערך מוסף )א( אם ָה ֲאנ ִָשׁ(ים באים ללמוד )ב( ְו ַהנּ ִָשׁים לשמוע )ג( ְו ַהטַּ ף למה
ליתן שכר למביאיהן שאין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריה) .ד( ְוג ְֵר א ֲֶשׁ!ר ִבּ ְשׁעָ ֶר"י  .אלו גרי צדק) .ה  -ו( ְל ַ 0מעַ ן יִ ְשׁ ְמ ;עוּ
וּל ַמ!עַ ן יִ ְל ְמ 3דוּ .מלמד שהשמיעה מביאה לידי תלמוד והתלמוד מביא לידי יראה) .ז( ְושָׁ ְמ !רוּ לַ עֲשׂוֹת .והיראה מביאה לידי שמירה.
ְ
תּוֹרה
תּוֹרה ַה ֽזּ ֹאת .שלא יאמר אדם הריני מקיים כל התורה חוץ ממצוה הזאת ודי ת"ל אֶ ת-כָּ לִ -דּ ְב ֵרי ַה ָ
)ח( אֶ ת-כָּ לִ -דּ ְב ֵרי ַה ָ

ַה ֽזּ ֹאת:

תּוֹרה ַה ֽזּ ֹאת .שביניהם יש רמזים לברורים והגבלות.
צריך עיון למה מרמזים טעמי הכתוב )לא,יב( אֶ ת-כָּ לִ -דּ ְב ֵרי ַה ָ
)לא,יב( אֶ ת-כָּ לִ -דּ ְב ֵרי – מקף מקף בתפקיד דבר המורכב משלושה חלקים ,כגון תורה )והרחבתם( בנביאים וכתובים .כגון תנ"ך
משנה תלמוד )עשיית המצוות מהתנ"ך ומדרבנן() .לא,יב( אֶ ת-כָּ לִ -דּ ְב ֵרי – מקף מקף כבוררים בין חובת לימוד של כל התורה ובין
תּוֹרה ַה ֽזּ ֹאת – מרכא סלוק כרבוי הגבלות.
חובת העשיה) .לא,יב( ַה ָ
מפני שיש מצוות שעשייתן שייכת לקבוצות ויחידים מסוימים ויש מצוות שלא שייכים לכלל בני ישראל ואפילו אסורות ויש עונשים
על עשיתם .למשל ישראל ולוי אסור במצוות כהנים ,ישראל וכהן אסורים במצוות לוים .איש לא שייך במצוות המיוחדות לאשה ,אשה
לא שייכת במצוות איש .ילדים לא שייכים במצוות כלל ,טמא אסור במצוות טהור ,טהור לא שייך במצצות טמא .הלכות דיינים לא
שייכות בשאר הצבור ,מצוות שחיטה לא שייכות במי שלא שוחט .לא כולם מחויבים בעליה לרגל .לא כולם מחויבים בטיפול במציאה,
לא כולם מחויבים בעזרה לאדם אחר.
ְוֹתי – מקף –
ְוֹתי ִו ְהי ֶ
ִית֥ם קְד ִ ֹ֖שׁים לֵ ֽאVהֵיכֶ ֽםֶ :את־כָּל־ ִמצ ָ ֑
ִיתם ֶאת־כָּל־ ִמצ ָ ֑
ותבנית טעמים דומה בכתוב )במ' שלח טו,מ( ל ַ ְ֣מעַן תִּ זְכּ ְ֔רוּ ַו ֲעשׂ ֶ ֖
בורר ,מקף – בורר ,אתנח – מגביל.

)לא,יב( ְויָ ֽ ְראוּ אֶ ת! -ה' ֱא ֵהיכֶ ם ְושָׁ ְמ !רוּ לַ עֲשׂוֹת  -פשטא מונח זקף-קטן ,מונח זקף-קטן ,פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים כעין הקש
פשט בעל לפחות שתי נקודות  ,יראת העונש ויראה לקבל שכר  -יראה תתאה ,יראת הרוממות  -יראה עילאה .ראה גם הסבר המלבי"ם

)יהושע כד יט(
מקשר לשמות פרשת כי תשא ופרשת ויקהל ,לכח משה הניתן וחוזר ומתגלה בעם ישראל לכל ענין של קדושה וחול וגם החול צריך להיות
בקדושה.

ד'–תשרי–התשפ"ג 29-Sep-22
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
לעלוי נשמת הרב י"ר פאלוך זצ"ל שבת שובה יום פקודתו
לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן חיים אריה ויהודית
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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 וילך לא,א )התשפ"ב  -התשפ"ג(

ָשׁים ְו ַהטַּ ף ְוג ְֵר א ֲֶשׁ!ר ִבּ ְשׁעָ ֶר"י
אנ ִָשׁ(ים ְו ַהנּ ִ
דברים וילך לא,יבַ :ה ְק ֵה!ל אֶ תָ -ה ָ 3עם ָה ֲ
תּוֹרה ַה ֽזּ ֹאת׃
א ֵהיכֶ ם ְושָׁ ְמ !רוּ לַ עֲשׂוֹת אֶ ת-כָּ לִ -דּ ְב ֵרי ַה ָ
וּל ַמ!עַ ן יִ ְל ְמ 3דוּ ְויָ ֽ ְראוּ אֶ ת! -ה' ֱ
ְל ַ 0מעַ ן יִ ְשׁ ְמ ;עוּ ְ
תּוֹרה ַה ֽזּ ֹאת׃
ָ
א ֵהיכֶ ם ְושָׁ ְמ !רוּ לַ עֲשׂוֹת אֶ ת-כָּ לִ -דּ ְב ֵרי הַ
וּל ַמ!עַ ן יִ ְל ְמ 3דוּ ְויָ ֽ ְראוּ אֶ ת! -ה' ֱ
)דב' וילך לא,יב( ְ ...ל ַ 0מעַ ן יִ ְשׁ ְמ ;עוּ ְ

]בבלי חגיגה ב,ב[  ...והתניא :מדבר ואינו שומע ,שומע ואינו מדבר  -פטור!  -אמר רבינא ואיתימא רבא :חסורי מיחסרא ,והכי קתני:
הכל חייבין בראייה ובשמחה ,חוץ מחרש המדבר ואינו שומע ,שומע ואינו מדבר ,שפטור מן הראייה .ואף על פי שפטור מן הראייה -
חייב בשמחה .ואת שאינו לא שומע ולא מדבר ,ושוטה וקטן  -פטור אף מן השמחה ,הואיל ופטורים מכל מצות האמורות בתורה.
תניא נמי הכי :הכל חייבין בראייה ובשמחה  -חוץ מחרש המדבר ואינו שומע ,שומע ואינו מדבר  -שפטורין מן הראייה .ואף על פי
שפטור מן הראייה -
וּל ַמ!עַ ן
מדבר ]רמב"ם הלכות חגיגה פ"ב ה"א[  ...ושם נאמר )דב' וילך לא,יב( ְל ַ 0מעַ ן יִ ְשׁ ְמ ;עוּ ,להוציא מי שאין לו שמיעה גמורהְ ,
יִ ְל ְמ 3דוּ ,להוציא מי שאינו מדבר ,שכל המצווה ללמוד מצווה ללמד ... ,להוציא סומא שאינו רואה ,אפילו נסמית עינו אחת שהרי
אין ראייתו שלימה ,ושם נאמר למען ישמעו ,להוציא מי שאין לו שמיעה גמורה ,ולמען ילמדו ,להוציא מי שאינו מדבר ,שכל
המצווה ללמוד מצווה ללמד ,ונאמר )שמ' כי תשא לד,כד( ַבּ ֲעֽVתְ ֗ Wל ֵָראוֹ ֙ת אֶת־ ְפּנֵ ֙י ה֣ ' אֱֶ֔ Vהי Wשָׁ ֥Vשׁ ְפּע ִ ָ֖מים ַבּשָּׁנָ ֽה :מי שיכול לעלות
ברגליו להוציא חגר וחולה וזקן וענוג ,וכבר ביארנו בהלכות ביאת המקדש שאין הטמא ראוי לביאה וכן הערל מאוס כטמא.
]השגת הראב"ד[ מי שחציו עבד וחציו בן חורין .א"א הא דלא כהלכתא דהיא כמשנה ראשונה.
ואת ]רמב"ם הלכות חגיגה פ"ב ה"ד[ כל החייב בראייה חייב בחגיגה וכל הפטור מן הראייה פטור מן החגיגה ,וכולן חייבין
בשמחה ,חוץ מחרש שוטה וקטן וערל וטמא ,חרש שוטה וקטן מפני שאינן בני חיוב הרי הן פטורין מכל מצות האמורות בתורה,
וערל וטמא מפני שאינן אוכלים בקדשים ואינן ראויין לביאה כמו שביארנו בהלכות ביאת המקדש ובהלכות מעשה הקרבנות.
]בבלי חגיגה ג,א[ חייב בשמחה .ואת שאינו לא שומע ולא מדבר ,ושוטה וקטן  -פטורין אף מן השמחה ,הואיל ופטורין מכל מצות
האמורות בתורה .מאי שנא לענין ראיה דפטירי ,ומאי שנא לענין שמחה דמחייבי?  -לענין ראיה גמר ראיה ראיה מהקהל ,דכתיב
וּל ַמ!עַ ן יִ ְל ְמ 3דוּ ,ותניאְ :ל ַ 0מעַ ן
הקהל את העם האנשים והנשים והטף וכתיב בבא כל ישראל לראות .והתם מנלן?  -דכתיב ְל ַ 0מעַ ן יִ ְשׁ ְמ ;עוּ ְ
וּל ַמ!עַ ן יִ ְל ְמ 3דוּ  -פרט לשומע ואינו מדבר .למימרא דכי לא משתעי )לא מדבר( לא גמר )לא למד(?
יִ ְשׁ ְמ ;עוּ  -פרט למדבר ואינו שומעְ ,
והא הנהו תרי אילמי דהוו בשבבותיה דרבי ,בני ברתיה דרבי יוחנן בן גודגדא ,ואמרי לה בני אחתיה דרבי יוחנן ,דכל אימת דהוה עייל
רבי לבי מדרשא הוו עיילי ויתבי קמייהו ,ומניידי ברישייהו ומרחשין שפוותייהו )מנידים ראשם בהבנה ומרחשות שפתיהם( .ובעי רבי רחמי
עלייהו ואיתסו )הבריאו( ,ואשתכח דהוו גמירי )שלמדו( הלכתא )משניות( וספרא וספרי וכולה תלמודא!  -אמר מר זוטרא :קרי ביה )ע"פ
מתיבתא :יש לדרוש( ְל ַ 0מעַ ן י ְ ַל ְמדוּ )רש"י ואין זה )השומע ואינו מדבר( ראוי ללמד לאחרים( .רב אשי אמר :ודאי ְל ַ 0מעַ ן י ְ ַל ְמדוּ )מיעוט( הוא,
דאי סלקא דעתך )שאם יעלה על דעתך לדרוש( וּ ְל ַמ!עַ ן יִ ְל ְמ 3דוּ וכיון דלא משתעי )מדבר( לא גמר )לעצמו( ,ו)וגם המדבר ואינו שומע(כיון דלא
שמע לא גמר )ולכן פטרה אותו התורה ממצות הקהל ב)-דב' וילך לא,יב( מהכתוב(  -האי ְל ַ 0מעַ ן יִ ְשׁ ְמ ;עוּ נפקא! אלא ודאי )השומע ואינו מדבר
יכול ללמוד אבל לא ללמד ומתמעט ופטור מהקהל מהדרשה( ְל ַ 0מעַ ן י ְ ַל ְמדוּ הוא )והתוספות כתבו שמי ששמע ונתחרש הוא בכלל היכולים ללמד וחייב
בהקהל( .
)לא,יב( ְל ַ 0מעַ ן יִ ְשׁ ְמ ;עוּ  -פרט למדבר ואינו שומע שפטור מן הראיהטו( ]חגיגה ג' א'[:
]תו"ת הערה טו[ וב]ספורנו[ פירש )לא,יב( ְל ַ 0מעַ ן יִ ְשׁ ְמ ;עוּ  -למען יבינו מלשון חז"ל ]לא שמיעא לי  -לא סבירא לי[ ,וזה היפך מדרשת
הגמרא דישמעו שמיעה ממש ,ובאמת פי' הגמרא מוכרח דענין הבנה כלול כאן ב ְל ַמ!עַ ן יִ ְל ְמ 3דוּ ,ועיין באות הבא:
וּל ַמ!עַ ן יִ ְל ְמ 3דוּ  -פרט לשומע ואינו מדבר שפטור מן הראיהטז( ]חגיגה ג' א'[:
)לא,יב( ְ
וּל ַמ!עַ ן יִ ְל ְמ 3דוּ,
]תו"ת הערה טז[ ובגמרא מפרש אעפ"י דמצינו גם אלמים שהם תלמידי חכמים וא"כ איך ממעטינן אלמים מן )לא,יב( ְ
אך קרי ביה נמי למען ְילַמֵ דוּ ,כלומר ילמדו לאחרים ,וזה בודאי אינו באלמים:
)לא,יב( ְל ַ 0מעַ ן יִ ְשׁ ְמ ;עוּ  -קדמא ואזלא ,מרמז ללמוד בכעין כלל בכתוב ואחריו הפרטים כאשר הכתוב ְל ַ 0מעַ ן יִ ְשׁ ְמ ;עוּ הוא אחד מהפרטים
במקומות אחדים בתורה יש למודים על הפטורים מעליה לרגל להראות לפני ה' .נושא הכלל כאן הוא מי פטור ממצוות הקהל שהדגש
בה על שמיעת קריאת התורה ממלך ישראל ועל למוד התורה.
וּל ַמ!עַ ן יִ ְל ְמ 3דוּ  -מונח רביע ,לפחות ארבעה למודים ,ב]-בבלי חגיגה ב,ב[ נמנים הפטורים )פטור א( חוץ מחרש המדבר ואינו שומע,
ְ
)פטור ב( שומע ואינו מדבר) ,פטור ג( ושוטה )פטור ד( וקטן
)פטור ה( ]בבלי חגיגה ג,א[ אמר רבי תנחום :חרש באזנו אחת פטור מן הראיה ,שנאמר באזניהם.
)פטור ו( ]בבלי חגיגה ג,א[ אמר רבי תנחום :חיגר ברגלו אחת  -פטור מן הראיה ,שנאמר רגלים.
)פטור נוספים( ]רמב"ם הלכות חגיגה פ"ב ה"א ,ה"ד[ סומא שאינו רואה ,אפילו נסמית עינו אחת ,חגר וחולה וזקן וענוג ,וערל
וטמא )ה' וו' מפני שאינן אוכלים בקדשים(
א ֵהיכֶ ם
מטרת השמיעה והלמוד של חמשה חומשי תורה והתורה שבעל-פה ,בארבעה אופני לימוד פרד"ס ,להגיע אל ְויָ ֽ ְראוּ אֶ ת! -ה' ֱ
תּוֹרה הַ ֽזּ ֹאת
ְושָׁ ְמ !רוּ לַ עֲשׂוֹת אֶ ת-כָּ לִ -דּ ְב ֵרי ַה ָ
ָשׁים
אנ ִָשׁ(ים ללמוד ְו ַהנּ ִ
ָשׁים ְו ַהטַּ ף – מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני למודים .הפשט כפ']רש"י[ ָה ֲ
אנ ִָשׁ(ים ְו ַהנּ ִ
)לא,יב( הָ ֲ
 לשמוע) ,לא,יב( ָה ֲאנ ִָשׁ(ים ְו ַהנּ ִָשׁים – מהפך פשטא מרמז לימוד השני היוצא מפשוטו .הקהל שונה מעליות לרגל אחרות שבהן חיוברק על זכרים בוגרים וללא מגבלות הנמנות לעיל .בהקהל חיוב על נשים וכפ']רש"י[ ְו ַהטַּ ף – )קטנים שאינם יודעים עדיין ללמוד( למה
באו? לתת שכר למביאיהם) .לא,יב( וְ ג ְֵר א ֲֶשׁ!ר ִבּ ְשׁעָ ֶר"י  -טפחא מונח אתנח ,מְ -וג ְֵר טפחא ללא מרכא לפניה בתפקיד ללמד על
הכתובים לפניו ָה ֲאנ ִָשׁ(ים ְו ַהנּ ִָשׁים ְו ַהטַּ ף .חיוב הגר מלמד כעין קל וחומר לישראלים מלידה.

א ֵה!י נֵכַ ר-הָ ָ3א ֶרץ
וְ קָ ם ָ 2ה ָ 0עם הַ ֶזּ;ה וְ זָנָ !ה׀ אַ חֲ ֵר!י׀ ֱ
ב ֶת"י
א ֹ
דברים וילך לא,טז :וַיֹּ(אמֶ ר ה' אֶ ל-מֹשֶׁ ה ִהנְּ שֹׁ ֵכב ִעםֲ -
יתי א ֲֶשׁר כָּ ַר ִתּי ִא ֽתּוֹ׃ )לא,יז( ְוח ָ ָ֣רה ַא ִפּ֣י ב֣ וֹ בַיּוֹםַ ֠ -ההוּא ַו ֲעזַב ְ֞תִּ ים
עז ַָBבנִ י ְוהֵ פֵ ר אֶ תְ -בּ ִר ִ
ֲשׁר ה( וּא ָבא-שָׁ מָּ ה ְבּ ִק ְרבּוֹ ַו ֲ
א ֶ0
ְו ִהסְתַּ ְרתִּ֨ י פ ַָנ֤י ֵמהֶם֙ ְו ָה ָי֣ה ֶלא ֱ֔כ ֹל וּ ְמצ ָֻא֛הוּ ָרע֥ וֹת ַרבּ֖ וֹת ְוצ ָ֑רוֹת וְאָ ַמ ֙ר ַבּיּ֣וֹם ה ַ֔הוּא ה ֲ֗Vא ַ ֣על כִּי֤ ֵ -אין אֱַ Vה ֙י ְבּק ְִר ִ֔בּי ְמצ ָ֖אוּנִי ה ָָרע֥ וֹת ה ֵָאֽלֶּה׃ )לא,יח( וְאָנ ֹ ִ֗כי
ֱVהים ֲאח ִ ֵֽרים׃
ַהסְתֵּ֨ ר אַס ִ ְ֤תּיר ָפּנַ ֙י ַבּיּ֣וֹם ה ַ֔הוּא ַע֥ל כָּל-ה ָָר ָ ֖עה ֲא ֶ ֣שׁר ע ָ ָ֑שׂה ִכּ֣י ָפ ָ֔נה אֶל-א ִ ֖
ד'–תשרי–התשפ"ג 29-Sep-22
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
לעלוי נשמת הרב י"ר פאלוך זצ"ל שבת שובה יום פקודתו
לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן חיים אריה ויהודית
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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 ֵה!י נֵכַ ר-
)לא,טז( וְ קָ ם  – 2תלישא-קטנה בתפקיד של כעין שיעור המלמד על דרגות שלבי עבירה של הָ ָ 0עם הַ ֶזּ;ה וְ זָנָ !ה׀ אַ ח ֲֵר!י׀ ֱ
הָ ָ3א ֶרץ ע"פ המפרש ענין ]מה יקרה אחרי מות משה[ מפרש שהירידה תהיה בשלבים קודם עבודה בשיתוף אח"כ עכו"מ בלבד
א ִ 0הים אֲחֵ ִ ;רים עַ ל-פָּ ָֽ 3נ ַי׃ – ובו ְל  - 2 .תלישא-קטנה המורה על
ל ֹא-יִ ְה ֶי ֽ הְ -ל ֱ 2 .
ודומה הדבר ללימוד בקרא – )שמות יתרו כ,ג( !
שיעור-שלב שממנו והלאה זה עבודה זרה .ויש עוד פסוק דומה בוילך.
יתי  -זקף-קטן זקף-
עז ַָBבנִ י ְו ֵהפֵ ר אֶ תְ -בּ ִר ִ
ֲשׁר (הוּא בָ א-שָׁ ָמּה ְבּ ִק ְרבּוֹ ַו ֲ
א ֵה!י נֵכַ רָ -ה ָ3א ֶרץ א ֶ 0
ֲרי׀ ֱ
)לא,טז( ְו ָקם ָ 2ה ָ 0עם ַה ֶזּ;ה ְוזָנָ !ה׀ אַ ח ֵ !
גדול זקף-קטן ,סה"כ שלוש זקף בין שני קיסרים ,תוקף יצר העבודה הזרה בימי בית ראשון כפי שאמר המלך מנשה לרבי יהושע בן-
לוי .יצר זה נכלא ע"י אנשי כנסת הגדולה.
]בבלי גטין פג,א[ הרב שטרום מאורות הדף ,בשם תפארת ישראל )ישע' נ,א( ֵא!י _ ֶזה ֵס!פֶ ר ְכּ ִרית( וּת ִא ְמּכֶ ם זה גט ומשיחה )חוט,
שרוך( בידו ,אותיות משיח לומר שהקב"ה לא כרת קשרו לעם ישראל) .ישע' נ,א( ֵס!פֶ ר – מונח כאן מרמז לאפשרות למוד של הכתוב
ותבנית הטעמים של הכתוב אחריו ְכּ ִרית( וּת ִא ְמּכֶ ם – מהפך פשטא ,יותר מפעם אחת ,אפשר שזה דרשת המשיחה המצורפת לגט.
שׁר-מָכַ ְ֥רתִּ י ֶאתְ ֶכ֖ם ֑לוֹ
שׁי ֲא ֶ
שׁ ַלּחְתִּ֔ י ָה ֚אוֹ ִ ֣מי מִ נּוֹ ֔ ַ
יתוּת ִא ְמּכֶם֙ ֲא ֶ ֣שׁר ִ
ישעיהו נ,א֣ :כּ ֹה׀ ַ ֣
אָמר ֗ה' ֵ ֣אי ֠זֶה ֵ ֣ספֶר כּ ְִר ֤
שׁלּ ְָח֥ה ִאמְּכֶ ֽם׃
ֵיכ֖ם ֻ
שׁע ֶ
ֵ ֤הן ַבּעֲוֹנ ֹֽתֵ יכֶם֙ נִ ְמכּ ְַרתֶּ֔ ם וּ ְב ִפ ְ
עז ְַב ִIתּים וְ ִה ְסתַּ ְר ִ0תּי פָ נַ (י מֵ הֶ ם – גרשיים קדמא מהפך פשטא,
יתוּת ִא ְמּכֶם֙ לקרא )דב' וילך לא,יז( ַו ֲ
אפשר לקשר )ישע' נ,א( ֵ ֣אי ֠זֶה ֵ ֣ספֶר כּ ְִר ֤
כעין פעולה שהתחילה הושעתה ,תימשך בעתיד .התוכן מורה על התנתקות ,אבל הטעמים מורים כי הקב"ה ממשיך קשר עמם ,כביכול
עזבם וממתין לתשובתם כדי לשוב אליהם.
]רמב"ן[ פירש כי בפסוקים )דב' וילך לא,יז,יח( עם ישראל עובר תהליך הדרגתי של התקרבות אל ה' וכן הגאולה באה בהדרגה
ה 3ל ֹא ַע !ל ִכּיֵ -א(ין ֱא הַ י ְבּ ִק ְר ִבּי  -איננו וידוי גמור ,כענין "והתודו את
)יז-יח( וטעם )דב' וילךלא,יז( וְ צָ "רוֹת וְ אָ מַ ר בַּ יּ!וֹם הַ הוּא ֲ
תּיר
עונם" )וי' כו,מ( ,אבל הוא הרהור בחרטה ,שיתחרטו על מעלם ויכירו כי אשמים הם .וטעם )דב' וילך לא,יח( וְ אָ נ ִֹ3כי הַ ְס ֵ 0תּר אַ ְס ִ (
פָּ נַי ,פעם אחרת  -כי בעבור שהרהרו ישראל בלבם כי חטאו לאלהים ,ועל כי אין אלהיהם בקרבם מצאום )דב' וילך לא,יז( הָ ָרעוֹת
הָ ֵ ֽאלֶּ ה ,היה ראוי לרב חסדי השם שיעזרם ויצילם ,שכבר כפרו בעבודה זרה ,וכענין שאמר "הנני נשפט אותך על אמרך לא חטאתי"
)יר' ב,לה( .ולכך אמר ,כי )דב' וילךלא,יח( ַעל כָּ ל-הָ ָר ָעה הגדולה שעשה לבטוח בעבודה זרה ,יסתיר עוד פנים מהם ,לא כמסתר פנים
)ע"פ יש' נג,ג( הראשון ,שהסתיר פני רחמיו ומצאום )דב' וילךלא,יז( ָרעוֹת ַרבּוֹת וְ צָ "רוֹת ,רק שיהיו בהסתר פני הגאולה ,ויעמדו

בהבטחת "ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים" וגו' )וי' כו,מד(  -עד שיוסיפו על החרטה הנזכרת וידוי גמור
ותשובה שלימה ,כמו שנזכר למעלה "ושבת עד ה' אלהיך" וגו' )ל,ב(.
וּמצָ ֻא.הוּ ָרעוֹת ַרבּוֹת ְוצָ "רוֹת
כל ְ
א ֹ
עז ְַב ִIתּים ְו ִה ְס ַתּ ְר ִ0תּי פָ נַ (י ֵמ ֶהם ְו ָהיָ !ה לֶ ֱ
דברים וילך לא,יזְ :ו ָח ָר!ה אַ ִפּ!י !בוֹ ַביּוֹםַ _ -ההוּא ַו ֲ
א ַהי ְבּ ִק ְר ִבּי ְמצָ אוּנִ י הָ ָרעוֹת ָה ֵ ֽאלֶּ ה׃
ֲל ֹא ַע !ל ִכּיֵ -א(ין ֱ
ְואָ ַמר ַבּיּ!וֹם הַ הוּא ה 3
ְו ָח ָר!ה אַ ִפּ!י !בוֹ ַביּוֹםַ _ -ההוּא  -מונח מונח מונח תלישא-גדולה  -ארבעה קריעות קשות
עז ְַב ִIתּים  -גרשיים  -יצא מהכלל )אולי של פסוק לא,טז( לידון בענין אחר כענינו להקל ,כי בסוף הקרא נאמר ְ ...ואָ מַ ר ַבּיּ!וֹם ַההוּא
ַו ֲ
א ַהי ְבּ ִק ְר ִבּי ְמצָ אוּנִ י ָה ָרעוֹת ָה ֵ ֽאלֶּ ה׃
ֲל ֹא ַע !ל ִכּיֵ -א(ין ֱ
ה 3
ע"פ ]תורת מנחם התשמ"ב ,כרך א ,ע'  ,38פורסם ב -הגאולה  [376פ']רש"י[ " ַו ֲעז ְַב ִIתּים  -כמו שאיני רואה בצרתם"... ,גם בזמן

הגלות לא סרה מעל עם ישראל ההשגחה הא-לקית ...זהו רק מצב של הסתר פנים בו אנו לא רואים וחשים בקרבת השם אלינו אך
מצד השם אין כל שינוי )זה רק כמו ,כאילו עזבם( נמצא שההתראה הא-לקית טומנת בחובה נחמה גדולה  ...הקב"ה שרוי עמנו בגלות
וגם מצטער יחד עמנו בצער הגלות כנאמר ב)-ישעיה סג,ט( בְּ ֽ ָכל־צ ָָר ָ ֣תם׀ לא ל֣ וֹ ָ֗צר
]דבר מלכות וילך התשע"ה-ו )ע' רכד( וכן ב-התשע"ו-התשע"ז )ע' רטז( נקודות משיחות קודש – לקוטי שיחות כרך יח ע' ,199

וּמצָ ֻא.הוּ ָרעוֹת ַרבּוֹת ְוצָ "רוֹת כתב הרמב"ם שכאשר עם ישראל מתנתק
)תרגום מיידיש([ )דב' וילך לא,יז( ְו ִה ְס ַתּ ְר ִ0תּי פָ נַ (י ֵמ ֶהם ְ ...
מהקב"ה הוא נעשה "מופקר למקרה" ,והצרות באות עליו בדרך "מציאה" ,כאילו מעצמן .אמנם ,הנהגה זו עצמה היא בהשגחה
פרטית .אין כאן סילוק ההשגחה ,שהרי באמת קיימת השגחה גם כאן על כל פרט ופרט ,אלא השגחה מוסתרתְ ) ,ו ִה ְס ַתּ ְר ִ0תּי פָ נַ (י( ,עד
כדי כך שאדם עלול לחשוב שצרותיו באות במקרה.

ַו ֲעז ְַב ִIתּים ְו ִה ְס ַתּ ְר ִ0תּי פָ נַ (י ֵמ ֶהם – גרשיים קדמא מהפך פשטא ,בתפקיד דבר שהתחיל ,הושעה ויתחדש ,השגחתו הגלויה של הקב"ה
דּוֹמה דוֹדִ ֙י ִל ְצ ִ֔בי ֖אוֹ ל ְ֣ע ֹפֶר ָהֽ ַאיּ ִָל֑ים
מאהבתו לעם ישראל ,התחילה ,כביכול מוסתרת בינתיים בגלל מעשיהם אבל קיימת ,בבחינת )שה"ש ב,ט( ֶ ֤
ִן־הֽחַaנ֔ וֹת מ ִ ֵ֖ציץ מִן־ ַהֽח ֲַרכִּ ֽים :תתגלה שוב בשובם אליו ,ע"פ תורת מנחם הכתוב הוא התראה ,טעמי
שׁ ֙ ִגּי ֙ ַח מ ַ
אַחר כָּתְ ֵ֔לנוּ ַמ ְ
ִהנֵּה־ ֶז֤ה עוֹ ֵמ ֙ד ַ ֣
המקרא מלמדים על הנחמה שבהתראה.
ִן־הֽחַaנ֔ וֹת בהשגחה גלויה ו-מ ִ ֵ֖ציץ מִן־ ַהֽח ֲַרכִּ ֽים השגחה מוסתרת )רמו( ]ברך משה  -ה דברים,
שׁ ֙ ִגּי ֙ ַח מ ַ
רב סעדיה גאון ) -שה"ש ב,ט( ַמ ְ
טייטלבוים משה ,אוצר החכמה[
ועוד דרך הסבר :לפנינו תבנית טעמים המורכבת משתי תבניות טעמים :גרשיים מהפך פשטא ,קדמא מהפך פשטא.
תבנית טעמים של )לא,יז( ְו ִה ְס ַתּ ְר ִ0תּי פָ נַ (י ֵמ ֶהם  -קדמא מהפך פשטא ,בתפקיד כעין מידה )מל"ב מידות( דבר שחבירו )הכתוב לפניו( מלמד
עליו ,היינו שכמו ש)-לא,יז( ַו ֲעז ְַב ִIתּים הוא רק לכאורה כך גם ְו ִה ְס ַתּ ְר ִ0תּי פָ נַ (י ֵמ ֶהם הוא רק לכאורה,
ַו ֲעז ְַב ִIתּים זה ריחוק קרוב ְו ִה ְס ַתּ ְר ִ0תּי פָ נַ (י ֵמ ֶהם זה התרחקות רבה
אז בתפקיד כעין מידה )מל"ב מידות( לא זו )הקרוב שהוא לכאורה( אלא אף זו )הרחוק( רק לכאורה
טט  -ע"פ ]תורת מנחם[ כמו שַ -ו ֲעז ְַב ִIתּים רק לכאורה ְ -ו ִה ְס ַתּ ְר ִ0תּי פָ נַ (י ֵמ ֶהם – כך גם הסתרת הפנים הרחוקה רק לכאורה.
התבנית יצא לידון בדבר אחר כענינו יצא להקל ולא להחמיר כי בהתראה נמצאת נחמה גדולה.
בסיפא נאמר ְואָ ַמר ַבּיּ!וֹם ַההוּא ה ֲ3ל ֹא ַע !ל ִכּיֵ -א(ין ֱא ַהי ְבּ ִק ְר ִבּי פעמיים זקף-קטן ,כעין חוזר וקורה ,עם ישראל יתעורר
בתשובה ואז יחזרו ויגלו שַ -ו ֲעז ְַב ִIתּים ְו ִה ְס ַתּ ְר ִ0תּי פָ נַ (י ֵמ ֶהם היה רק שעם ישראל לא חש בקרבת השם אבל מצד השם אין
שום שינוי) .דב' וילך לא,יז( ְו ָח ָר!ה אַ ִפּ!י !בוֹ ַביּוֹםַ _ -ההוּא  -מונח מונח מונח תלישא-גדולה ַו ֲעז ְַב ִIתּים ְו ִה ְס ַתּ ְר ִ0תּי פָ נַ (י ֵמ ֶהם -
גרשיים קדמא מהפך פשטא ,התוכן נשמע שלילי מאד ואילו האדמו"ר ממ"ש מחב"ד מסביר כי מדובר בהתעכבות הגאולה
שכבר התחילה עד לזמן שתבוא .הטעמים תומכים בדעה זאת ומוסרים מסר חיובי מאד.
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לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
לעלוי נשמת הרב י"ר פאלוך זצ"ל שבת שובה יום פקודתו
לעלוי נשמת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן חיים אריה ויהודית
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