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

טעמי המקרא והתורה שבעל-פה,
התשע"ו – התשע"ז
פישר זלמן

פרק המבוא נכתב עם ר' אלעזר לב הי"ו
בפרקי פרשות השבוע ,כמעט כל שבוע שני הוכן בהשתתפ ות הרב יעקב ויגדור הי"ו ,שואל ומשיב בכולל אור משה בתל-אביב וראש כולל
ערב נתיבות צבי .התוכן נידון בשעור דו-שבועי משותף לכוללים אור משה ונתיבות צבי בתל-אביב.
הצעות אנשים שונים הי"ו ,רשומות עם שמותיהם במקום ההצעה
העיון טעמי המקרא והתורה שבעל -פה (שם קודם בהלכה ובאגדה) ,נמצא בהתפתחות מתמדת והדבר מתבטא בשנויים
מהשערות על התפקידים בעבר המופיעות בפרקים מ 2 -והלאה אל ההשערות על תפקידי הטעמים שבפרק  1שהן ההשערות בעת ההוצאה
לאור תשרי התשע"ח.
חלוקת הפסוקים ,חלוקת דברי חז"ל וההסברים שחלקן מסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות ע"פ ספירת דרכי לימוד הנראים עקביים
במקראות שונים .שמות דרכי הלימוד בהשאלה בלבד מי"ג ול"ב ועוד מידות.
מלות מפתח :טעם ,טעמי המקרא ,הלכה ,מדרש ,תבנית ,צופן
Keywords: Cantillation, Biblical Accentuation, Trop, Jewish Law, Exegesis, Pattern, Code

קיבלתי מתנה נפלאה מהקב"ה ואני מחלקה לכל .כל המעתיק הרי זה משובח ,ושיקיים הנאמר ב(-פרקי אבות פ"ו מ"ו) כל האומר דבר
ַתּאמֶ ר אֶ ְסתֵּ֛ר לַ ֶמֶּ֖לֶ ְך ְבּשֵׁ֥ם מָ ְרדֳּ ָכָֽי׃
בשם אומרו מביא גאולה לעולם שנאמר (אסתר ב,כב) ו ֹ֧

טעמי המקרא והתורה שבעל-פה ,התשע"ו – התשע"ז

הוצא לאור ע"י הכותב ,תשרי התשע"ח
הדף היומי  5ד'  13תל-אביב ת"ו , 6944027
ת"ד  43246ת"א 6143201
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

1/243

/©ZZFisherטעמי המקרא והתורה שבעל -פה  -התשעו  -התשעז
zzzf@bezeqint.net 972-3-6486221
http://www.Taamei-Hamikra.co.il

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

ההסכמות מוצגות בסדר א -ב

תמוז תשע"א

בס"ד
מכתב הוקרה
לכ' צורבא מרבנן דעסיק באורייתא תדירא ומקשטה לאורייתא בטוב טעם ודעת ושמו הטוב הרב ר' זלמן פישר שליט"א שלום רב לאוהבי תורתך וגו'
חזיתי איש מהיר במלאכתו בעבודת הקודש ,לדרוש הטעמים והנגינות של התורה הקדושה ,ולפרשם ע"פ מדרשי חז"ל והלכותיהן שנדרשו בספרי תורת
כהנים ובש"ס ,וגם לרבות רמזים ע"פ פנימיות הענינים והכל ע"פ הדעת בחן ושכל טוב ,וע"פ ברייתא די"ג מדות ול"ב מדות שהתורה נדרשת ,ועוד כללים
ופרטים רבים ונפלאים ,וזכה לחדש ע"פ חלקו בתורתנו הקדושה שניתן לכל אחד מישראל חלק מיוחד מסיני כידוע .ואשרי חלקו הטוב שזכה לראות
בעמלו בתורתנו הקדושה לפרש ענין הטעמים ושמותיהם ועניניהם עם תוכן הפסוקים בתנ"כ.
והנני מברכו שיצליח להוציא לאור חידושי ו הנעימים ולקשט התורה הקדושה ולכבדה על ידי זה ,וכידוע ענין כבוד התורה כאשר דורשים כל נקודה ותג
ואות בתורה כדאיתא ברש"י סוטה (מ"ט  ,).ויזכה לשבת בבית ה' לאורך ימים ושנים טובים דשנים ורעננים ,ויתקבלו חידושיו היקרים בעולם התורה בעין
יפה.
מברכו באהבה ,חזקי' א .סענדר יצחק ערלנגער – ב"ב
ראה תרומת הרב ערלנגער הי"ו ע"פ ההשערות לתפקידי תבניות הטעמים בחלק מגילת איכה בספר טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"א
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

דעות תמציתיות :התש"ע הרב אביגדור נבנצל שליט"א ,ירושלים העתיקה :דברים מפליאים.
התשע"א הרב שלמה לוונשטיין שליט"א ,בני ברק :מרגש ,כבוד התורה .התשע"ב הרב מנחם מנצ'יק שליט"א לדורש הטעמים תזכה לכל טוב.
התשע"ב הרב מוזסון שליט"א ,רמות :מקורי ויצירתי ,והעיקר שכולו בדברי חז"ל ,נותן חן בדברי חז"ל שמעוגנים בכתוב.
התשע"ב תמוז ר'מ' פומרנץ שליט"א :קשה להאמין שיש בדור הזה אדם עם "רעיונות מבהילים" כאלה.
התשע"ג הרב דוד פרנד שליט"א ,ראש הקהל כדתיא לונדון ,בריטניה שזכיתי ללמוד עמו כחצי ש"ס בבלי :שיטה מבוססת.
התשע"ג הרב עמנואל תהילה שליט"א ,רכסים :ספר מדורות ראשונים ,מקדים את זמנו ,לצמרת הלומדים.
התש ע"ד הרב יצחק מאיר מורגנשטרן שליט"א ,ירושלים :נהנתי מאד ,זה רעיון יפה מאוד.
התשע"ד הרב עקיבא בריליאנט שליט"א ,עורך המדרש המבואר :נהנה מאד .ברור שהרעיון אמת שאפשר להבין ע"פ הטעמים .שכן הגר"א ביאר כמה
ביאורים ע"פ הטעמים .התשע"ה הרב ישראל גולדווסער שליט"א ,בעל שלשלת התורה :רובד נוסף לטעמים.
התשע"ו ד"ר רענן משה שליט"א ,תודה רבה .יישר כוחך .נראה שאתה מגלה עוד אחת מ"שבעים פנים לתורה".
ה בשבת ויגש ,ה טבת התשע"ו הרב חיים לייב חנס שליט"א בשם מחותנו הרב מוזסון שליט"א :זוית ראיה של התורה שאי אפשר להפריך אותה .הרב
חיים לייב חנס ,תל-אביב :דרך לימוד לא מקובלת .בדרך רמז מתווה לחכמים כיוון דרישה.
ב בשבת ויקרא ,ד אדר ב' התשע" ו ,הרב דוד מרדכי גולדנברג ,בית שמש :אשרי שזכה לגלות אור טעמי המקרא בעולם.
א אמר ,ז אייר התשע"ח ,תודה ! עשירות נפלא בדברי תורה ,מכל הסוגים הלכה חסידות ומדרשים ועוד ועוד ,והכל בסגנון יחודי .אשריך.
התשע"ו משפחות ב' ,ס' ,ר' ,תל -אביב :הכרת הטוב על העונג שבת בשבתו .התשע"ב ,התשע"ז כסלו :הרב אלעזר זיידמן ת"א :כבוד התורה וכבוד
טעמי המקרא ,המחדש מסילות בתורה.
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

דעות תמציתיות :טז כסלו התשע"ז הרב א"י הכהן ,בעל "תורה אחת" יישר כח על הספר של הטעמים ,כבודו ממש עשה עבודת קודש .מאחל ,שתזכה
להוציא עוד ספרים רבים בכמות ואיכות ! ר' איתן אשכנזי ת"א :בסוד הטעמים ,טוב טעם ודעת של חכמים ונבונים.
ד' חקת ,ד' תמוז התשע"ז
לכב' הרב פישר שליט"א.
זכית כי נתייחד על ידך מקום מיוחד לב אר את פסוקי התורה עפ"י טעמיה בדרך יייחודית .ואף כי מצינו מפעם לפעם את רבותינו מפרשים ודורשים
את הפסוקים עפ"י טעמיהם ,מ"מ לא מצינו חיבור שנתייחד ע"ז .חושבני כי יש בכך כבוד לתורתינו הקדושה ,הנדרשת עפ"י טעמיה בדרכים רבות,
ושערי דרוש לא ננעלו.
לגבי פרשתינו (חקת) ,חושבני להוסיף על דבריכם כי גם הטעם "תילשא" הוא בצורת חצי מספרים ,המזכיר את ה"זוג" .וכן הטעם "תביר" מורה על
שבירה {וכן הוא אצלינו בק"ק תימן ,שאין מאריכים בסלסולו} ,וזהו מלשון שבירה וחיתוך במספרים שדקדקתם בו .גם על המאמר בפרשת משפטים
עברתי ,ונהנתי לראותו מעמיק נפלא בפרטי דין רוב ודורשם עפ"י טעמיהם.
עצם הדברים נצרכים אולי קצת עריכה לקרב את הדברים שהם בעצמם עמוקים ,וכן מיוסדים על הקדמות בכללי הטעמים ,אל עיני קהל הקוראים
הרחב ,אבל הרעיון הוא נפלא.
בברכה ובידידות :י .צברי
בס''ד (ג' מטמ"ס כ"ד תמוז התשע"ז)
שלום וברכה
עברתי על המאמר נראה נפלא לחבר סדרות טעמים בדרך הדרוש
לענ''ד כדאי לעשות טבלה בה מראים את הפסוקים אחד מתחת לשני ובמקביל ההסבר של כל אחד וכו'
בהצלחה יקותיאל פיש
ליל ד' לך ה' מרחשון התשע"ח חומר מיוחד מאד ומרתק בצורה בלתי רגילה .הרב י .מ .בלושטיין ערד יו"ר מכון עומקה של הלכה
ו' ניסן התשע"ח מההרצאות הטובות ביותר בכנס ה 25-לתורה ומדע – אונ' בר-אילן
א' אלול התשע"ח א' שפטים ,לר' זלמן היקר ,בתור אח של אברהם מרדכי זכיתי להכירך ונפעמתי מסוד טעמיך ואי"ה נזכה לראות את ספרך המוגמר
על כל סודות הטעמים .בידידות יצחק מאיר הכהן פרל (בעמח"ק הלכות קידוש ידים ורגלים) .

תוכן הענינים
טעמי המקרא וקשרם לדרשות חז"ל
1
7
תמצית העיון בתבנית טעמי המקרא בתורה
1.1
7
מבוא ,טעמים כחלק מדרכי לימוד התורה
1.2
10
עיון בפסוקי תנ"ך אחדים ללימוד בטעמי המקרא
1.3
13
סדר הבירור
1.4
13
חלוקת הטעמים הידועה לעוצרים ומשרתים-מחברים.
1.5
הטעמה רעיונית – מעבר לתפקידי הטעמים כעוצרים ומחברים לתפקידי דרישה ע"פ טעמים ותבניות טעמים14 .
1.6
הגדרה מפורטת של תפקידי טעמים ותבניות טעמים בסדר אלף בית לדרישת הכתובים ע"פ הטעמה רעיונית 17
1.7
17
מונ֣ח = שופ֣֣ר֣ה֣֣ולך
1.7.1
17
אזלא הנקרא גם֣אזלא-ג֝רש הנקרא גם ג֝רש
֝
1.7.2
17
סלוק הנקרא גם סוף-פסוק
אתנ֑ח סוף חצי-פסוק וָֽ -
1.7.3
17
גָֽ עיה הנקרא גם מעמיד
1.7.4
17
אזלא לקריאה מלרע ,כעין יוצא מן הענין
֝
גרשי֞ים֣֞ – זהו
1.7.5
17
דרגֹ֧א  -מצרף
1.7.6
18
סגול – ערך משתנה ,עולה או יורד ,מוסיף או גורע,תנועה,
֣
זרקא֣
1.7.7
18
גדול – ענין הקשור לערך שלוש
זקף ֕ -
1.7.8
19
קטן – ענין הקשור לערך שניים
זקף ֔ -
1.7.9
19
טפחֶ֖ א = טרחֶ֖ א – שנוי ורבוי
1.7.10
י֚תיב – דווקא כך ,לפחות כך ,מחליף פשטא במלה בת הברה אחת ,או במלה מלעלית בעלת שתי הברות 20
1.7.11
20
מהפ֤ ך = שופר֣מ֤ הֻ פך – מוציא ממשמעותו ,ראה זקף-קטן
1.7.12
20
מרכֵ֥ א = מאֵ֥֣ריך – מרחיק
1.7.13
20
חוטרין) – שני שלבים
֣
מרכ֣א-כפולה = תרי֣טעמ֣י֣(=תרי֣
1.7.14
מקף –  -טעם אמצעי אילם ,מצרף מלים לכעין מלה אחת ,בורר מתוך רב-מצב ,בורר מתוך רב-משמעות 21
1.7.15
21
סלוק הנקרא גם סוף-פסוק ,ראה֣אתנ֑ח סוף חצי-פסוק
ָֽ
1.7.16
21
פסק֣׀ – טעם אמצעי אילם ,מפריד בין מלים ,בין תפקידיו יצוג למדה י"א לרבי אלעזר סדור שנחלק
1.7.17
21
פז֡ר – פיזור ,הפצה ,דרוש עקרון כלשהו במקום הופעתו והעבר אותו לענין תורני אחר
1.7.18
21
פשטא – אחד ,אחד ויחיד ,פשוט ,פשט הענין
֣
1.7.19
22
קדמא֣– קודם ,למפרע ,מימי בראשית
֨
1.7.20
23
רביעי֣– ענין הקשור לערך ארבע
רביע֣=֣ ֗
֗
1.7.21
24
שלשלת֣– השהיה ,התלבטות ,ריכוז
֓
1.7.22
7
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

24
תבֵ֛ יר – מחלק ,ממעט ,לא ממש
1.7.23
תלישא֠ -גדולה למנהג הספרדי ֠תלשא֣ – שיעורין ,חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני ,אלפניו אלאחריו.
1.7.24
25
תרסא – שיעורין ,חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני ,בד"כ אלאחריו25 .
֣
תלישא-ק֣טנה למנהג הספרדי
1.7.25
25
קרני-פר֟ה – שיעורין מיוחד
1.7.26
25
ירח -בן-יומ֣ו – קשור ל-קרני -פר֟ה
1.7.27
25
רישום מתמטי של תפקידי תבניות הטעמים לחלק מהתבניות.
1.8
28
טבלת ספירה של תבניות טעמי מקרא בתורה ע"פ גירסת הכתר הממוחשבת
1.9
33
י"ג מדות ספרא ברייתא דרבי ישמעאל (בן רבי יוסי הגלילי) פרשה א (שו"ת בר-אילן)
1.10
33
ל"ב מדות ברייתא דרבי אלעזר (בן רבי יוסי הגלילי)
1.11
33
(אוצר המדרשים (אייזנשטיין) ע' ( 266 – 265שו"ת בר-אילן)
33
ע"פ מהרז"ו (זאב וואלף איינהארין) מדרש רבה
1.12
33
(כגון הוצאת ווגשל א' ל-ל"ב מדות ברייתא דרבי אלעזר (בן רבי יוסי הגלילי)
35
בראשית  -דפי פרשות השבוע ,שנות התשע"ו – התשע"ז
2
35
בראשית א,א (התשע"ו)
2.1
37
בראשית א,א (התשע"ז)
2.2
39
בראשית נח ו,ט (התשע"ו)
2.3
41
בראשית נח ו,ט (התשע"ז)
2.4
43
בראשית לך-לך יב,א (התשע"ו)
2.5
45
בראשית לך-לך יב,א (התשע"ז)(בהשתתפות נחלת יעקב)
2.6
47
בראשית וירא יח,א (התשע"ו)
2.7
49
בראשית וירא יח,א (התשע"ז)
2.8
51
בראשית חיי שרה כג,א( :התשע"ו ,נערך עם "נחלת יעקב")
2.9
53
בראשית חיי שרה כג,א( :התשע"ז ,נערך עם "נחלת יעקב")
2.10
55
בראשית תולדת כה,יט (התשע"ו)
2.11
57
בראשית תולדת כה,יט (התשע"ז)
2.12
59
בראשית ויצא כח,י( :התשע"ו) (בהשתתפות נחלת יעקב)
2.13
61
בראשית ויצא כח,י( :התשע"ז) (בהשתתפות נחלת יעקב)
2.14
63
בראשית  -וישלח לב,ד (התשע"ו)
2.15
65
בראשית  -וישלח לב,ד (התשע"ז)
2.16
67
בראשית וישב לז,א (התשע"ו) (בהשתתפות נחלת יעקב)
2.17
69
בראשית וישב לז,א (התשע"ז) (בהשתתפות נחלת יעקב)
2.18
71
בראשית מקץ מא,א( :התשע"ו)
2.19
73
בראשית מקץ מא,א( :התשע"ז) (בהשתתפות נחלת יעקב)
2.20
75
בראשית ויגש מד,יח( :התשע"ו) (בהשתתפות נחלת יעקב)
2.21
77
בראשית ויגש מד,יח( :התשע"ז)
2.22
80
בראשית ויחי מז,כח (התשע"ו)
2.23
82
בראשית ויחי מז,כח (התשע"ז)
2.24
84
שמות  -דפי פרשות השבוע ,שנות התשע"ו – התשע"ז
3
84
שמות א,א (התשע"ו ,בהשתתפות נחלת יעקב)
3.1
86
שמות א,א (התשע"ז ,בהשתתפות נחלת יעקב)
3.2
88
שמות וארא ו,ב (התשע"ו)
3.3
90
שמות וארא ו,ב (התשע"ז)
3.4
92
שמות בא י,א (התשע"ו) (בהשתתפות נחלת יעקב)
3.5
94
שמות בא י,א (התשע"ז) (בהשתתפות נחלת יעקב)
3.6
96
שמות בשלח יג,יז (התשע"ו)
3.7
98
שמות בשלח יג,יז (התשע"ז)
3.8
100
שמות יתרו יח,א (התשע"ו) (בהשתתפות נחלת יעקב)
3.9
102
שמות יתרו יח,א (התשע"ז) (בהשתתפות נחלת יעקב)
3.10
104
שמות משפטים כא,א (התשע"ו)
3.11
106
שמות משפטים כא,א (התשע"ז)
3.12
108
שמות תרומה כה,א (התשע"ו)(בהשתתפות נחלת יעקב)
3.13
110
שמות תרומה כה,א (התשע"ז)(בהשתתפות נחלת יעקב)
3.14
112
שמות תצוה כז,כ – התשע"ו
3.15
114
שמות תצוה כז,כ – התשע"ז – חזר על התשע"ו
3.16
114
שמות כי תשא ל,יא (התשע"ו) (בהשתתפות נחלת יעקב)
3.17
116
שמות כי תשא ל,יא (התשע"ז) (בהשתתפות נחלת יעקב)
3.18
119
שמות ויקהל לה,א (התשע"ו)
3.19
121
שמות ויקהל לה,א (התשע"ז)
3.20
123
שמות פקודי לח,כא (התשע"ו) (בהשתתפות נחלת יעקב)
3.21
125
ויקרא  -דפי פרשות השבוע שנת התשע"ו – התשע"ז
4
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;
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דברים וילך לא,א (התשע"ו) (בהשתתפות נחלת יעקב)
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

העיון החל בהתשס"א-ס"ב ,תחילת כתיבת פרק כללי והשערות אייר התשס"ד ,גירסא א' חי אייר התשס"ה ,גירסא נוכחית תשרי התשע"ח
טעמי המקרא וקשרם לדרשות חז"ל
1
תמצית העיון בתבנית טעמי המקרא בתורה
1.1
התורה שבעל-פה מלמדת הלכה ואגדה ועצות טובות בדרך ארץ באופני לימוד מגוונים מהתנ"ך .ביניהם דרשות בלשון הכתוב ,סדר מלים,
קריא וכתיב ,ניקוד ודקדוק ,י"ג מידות שהתורה נדרשת בהם ,ל"ב מידות שהתורה והאגדה נדרשים בהם ,והרחבות שריכז המהרז"ו
עליהם .יש כללי לימוד במשנה ,בגמרא ,כמדרש ,במפרשים ידועים כמו רש"י ,ברמב"ם ועוד שנוסחו על פני הדורות כולל בדורות
אחרונים ,כגון תרי"ג הכללים שריכז המלבי"ם בספרו "איילת השחר".
הקב"ה זיכנו לאבחן תפקידים לתבניות טעמי המקרא בד"כ בחלק התורה של התנ"ך ,ע"פ לימודי התורה שבעל-פה הנזכרים לעיל .העיון
מגלה שההטעמה היא הטעמה רעיונית המשלבת תחביר וניקוד (אנחנו לא עוסקים בנושא ניגון הטעמים) ומלמדת על דרכי הסקה ,היינו איך
ללמוד מקרא מסוים ורק לפעמים מה ללמוד ע"פ תבניות טעמי המקרא ברמות פרד"ס שונות.
ע"פ הפסוקים שנבדקו בתורה ,מועלית השערה שבהסתברות סטטיסטית ,חלק מלימודי התורה שבעל-פה עשויים להיות מבוססים על
תבניות טעמים של התורה ,לפי התפקידים שאובחנו (אחד או יותר לכל תבנית) כפי שחוננו החונן דעת ית"ש במקומות שנבדקו .ככל
שהעיון מתפתח אנו משפצי ם את הגדרות התפקידים ומשתמשים בתפקידים שאובחנו לצפות שבמקומות נוספים שניגשים ללמוד אותם
תהיה בתורה שבעל-פה דרך לימוד דומה .אפשר כי בע"ה ימצאו תפקידים נוספים.
תבניות טעמים מסוימות הן בעלות מאפיינים מסוימים של מידות שהתורה נדרשת בהן ,הן מבין י"ג מידות המנוסחות ע"י רבי ישמעאל בן
רבי יוסי הגלילי (חלק מהן קשור לטעמים קדמא ,אזלא) והן מבין ל"ב או יותר מידות המנוסחות ע"י רבי אלעזר בן רבי יוסי הגלילי והן
מבין אלו שמופיעות בתורה שבע"פ ולא נוסחו ע"י התנאים האלו .תבניות מסוימות הן בטוי מסוים למידות שהתורה והאגדה נדרשת בהן
אבל אינם בהכרח זהות עם המידות .שתי מידות הלימוד הראשונות של ר' אלעזר הן ברבוי במיעוט ,ומעיון עולה שכמעט כל חצאי
הפסוקים בתורה שנבדקו מכילים רבוי ומיעוט כאשר התבניות השונות מבטאות דרכי לימוד שונות של רבוי ומיעוט.
בתחום ההלכה ,צריך לזהות איזו הלכה נלמ דת מהכתוב (העשוי להיות מצוה או סיפור מקראי) ולפיה לזהות מהתוכן ומתבניות טעמי
המקרא דרכי הרבוי והמיעוט בהלכה הנלמדת מהכתוב.
לדוגמא דרישת כתוב אחד שוב ושוב וקבלת מסקנות הלכתיות אחדות בבחינת הנאמר ב [-בבלי סנהדרין לד,א] אמר אביי (תה' סב ,יב)
דִּבר אֹל ִּ֗הים שְׁתֽי ִּם־זּ֥ו ש ָׁ ָׁ֑מעְׁתִּי ִּכ֥י ֝ ֗עז לֵאֹלהִּ ֽים - :מקרא אחד יוצא לכמה טעמים ,כלומר ללימודים אחדים.
ַאחת׀ ֶּ֬
֤
תבניות טעמים מסוימות נושאות מסר רעיוני העשוי להיות בנוסף ללימוד ההילכתי .כגון שילוב איזכור חידוש הבריאה והתחזקות בקבלת
עול מלכות שמים הפזורה בממוצע פעם בכל  14.258פסוקים (גימטריאת המספר המעוגל ל 14.26-מעידה על השגחה פרטית כאילו כתוב
"יד הוי"ה").
עדות מצטברת תומכת בהשערה כי קיים מתאם בין תוכן של משניות ,ברייתות ,דרשות גמרתיות ,הלכות רמב"ם ,הלכות טו"ר ושו"ע ובין
תבניות טעמים ,עד שלפעמים אלו סדרות של משניות ,ברייתות ,הלכות רמב"ם בפרק אחד מתבנית טעמים אחת.
על בסיס השערות בתורה נמצא גם מתאם בפסוקי נ"ך שנבדקו.
בתורה ,ע"פ גירסת הכתר הממוחשב ,יש  79978מלים ,ו 84367 -סימני טעמי המקרא (כולל מקף וגעיה) ובלעדיהם  .69606תבניות
טעמי המקרא של התורה ,כפי שהתגבשו ,מכילות טעם אחד ,שנים ,שלושה ,ארבעה ,חמישה ויותר טעמים .ההשערות מבוססות ,עד אלול
התשע"ז ,על כ( 2.15% -מ ) 69606-בפר' תזריע ,מצורע ועל כ 11.44% -בשאר התורה מכ 69700 -טעמים ועל כ 3710-דוגמאות
מקוטלגות ומאות שעדיין לא קוטלגו .ככל שמספר המופעים של תבניות הטעמים גדל ,כך גדלה ההסתברות לזיהוי תפקידי תבניות הטעמים
איך לדרוש את הכתוב ולפעמים גם מה לדרוש כדי ללמוד הלכה .העיון אינו מחפש להציג הסבר מחלט לתפקידי תבניות טעמי המקרא
בתורה.
1.2

מבוא ,טעמים כחלק מדרכי לימוד התורה

הם֣
ה'֣אֱֹלהי֣אֲדנ ֣י֣אַ ְב ָר ֔ ָ
֑ב֣בּסֶ֖֣וֹד֣יְ שָׁ ֣רים֣וְ ע ָ ָֽדה׃ (תה' קיא,א)֣ וָ אֶ ֵ֥קּד וָאֶ ְשׁתַּ חֲוֶ ֶ֖ה לַ ה֑֣'֣ ָואֲבָ ֗רְך֣אֶ ת֣ -
אוֹד֣ה ה֣'֣ ְבּכָ ל-ל ָב ְ
ֶ
הלֲלוּ ֨ ָיהּ׀ פ
ַ ֵ֥
֣בּ ֶד ֶ֣רְך֣א ֔ ֱֶמת֣לָ ַ ֵ֛קחַ ת֣אֶ ת-בַּ ת-א ֲֵ֥חי֣אֲדנֶ֖י֣ל ְבנָֽ וֹ׃ (בר' תולדות ,כד,מח) ,על שהדריכני בית א-דני לבוא אל חלקי בתורה.
א ֲֶשׁ֤ר֣הנְ חַ ני ְ

משה קבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה (פרקי אבות פ"א מ"א).
משה קבל תורה מסיני וגו' ובתוך זה קבל את טעמי המקרא.
התורה כתובה ברצף מלים ללא סימני פסוק ,ללא סימני ניקוד ,וללא סימני הטעמה .הרמזים היחידים לפיסוק הם לפיסוק פרשיות והפרדה
בין חומש לחומש .מעל מספר קטן של אותיות מסוימות יש נקודה לציין דרשה במילה על בסיס קריאה שונה של המילה לצורך הדרשה.
ברבות השנים אבדה הבקיאות המלאה במלים מלאות או חסרות ,היינו אותיות ו"ו ויו"ד במלים שונות .עד כאן היה תיאור מישור או קומת
הכתוב.
מעל הכתוב נמצאות קומות של מסורות של תורה שבעל-פה שמסר הקב"ה למשה רבנו וביניהם תורת התגים ,תורת הטעמים ותורת
הניקוד .שתי האחרונות קובעות הקריא כפשוטו ,פיסוק הפסוקים ,ותורמות לדרישת התורה למשל בשנוי בין הכתיב ובין הקריא.
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

מקובלים ארבעה אופני לימוד כלליים בתורה .פשט ,דרש ,רמז ,סוד ,שראשי תיבותיהם הם הנוטריקון פרד"ס .בכל קומה כזאת התורה
נדרשת באופנים שונים .קומת הפשט עוסקת בהלכה ובמעשה אבות סימן לבנים שגם מהם נלמדים עניניי הלכה .ב-הקדמת הרמב"ם
למשנה  1מסווג כלל ההלכה לחמשה סוגים :א' קבלה למשה; ב' הלכה למשה מסיני; ג' דרישת הלכה בכללי דרשות ידועים המבוססים על
התוכן; ד' הלכה שיש בהן מחלוקות; ה' הכרעות רבנן בענינים שונים כגון מינהג .העיון מגלה כי טעמי המקרא בתורה ,ובמה שזכינו לברר
בנ"ך ,בנוסף לתפקידיהם הידועים (פיסוק ,הטעמה ,קריאה בנגינה ,שינוי ניקוד) מציינים דרכי לימוד בפרד"ס וכעין מידות לדרשת
הכתובים ,אפשר שמרמזים לחלק מהלכות שהן קבלה והלכה למשה מסיני ,עוזרים בהבנת מחלוקות ולפעמים מהווים שרש להלכות
מדאורייתא ,מדרבנן ולמנהגים.
אסמכתאות אחדות לעיון וההסקות מהם לתפקידי טעמים בהלכה ובאגדה בנוסף על דרשות בתורת הסוד.
שנים רבות הייתי מודע לדרשות אחדות של הגר"א על טעמי המקרא  .2בעזהשי"ת עלה בדעתי ,שיתכן לעסוק בכל טעמי המקרא ולעיין
בשייכותם לדרשות חז"ל שיתכן ומהוות להם רמז.
הרב יוסף רפאל פאלוך זצ"ל הציע להסתכל על תפקידי הטעמים ע"פ עליונים אמצעים ותחתונים ע"פ תורת האר"י בספר שערי הרמח"ל.
נושא טעמים עליונים אמצעים ותחתונים נדרש גם שער ההקדמות לרבי חיים ויטאל ע"פ תורת האר"י.
נאמר ב-בבלי פסחים קיט,א מאי ל מכסה עתיק יומין זה המכסה דברים שכיסה עתיק יומין ומאי נינהו סתרי תורה ואיכא דאמרי זה
המגלה דברים שכיסה עתיק יומין מאי נינהו טעמי תורה .אפשר כי זה רומז ללימוד התורה בדרך הפרד"ס ע"פ תוכן וגם למתגלה מן
העיון ע"פ תפקידי הטעמים המדריכים איך לדרוש את הכתוב (הערת רב י"מ כרמל נ"י על עיון זה).
לא֣תּגְ ָֽנ֔ב אי לאו דפסקא טעמא ( ...היינו טעם טפחא = טרחא)
אָָֽֽ֖ף ֶ֖֣֣
לא֣תּנְ ָ ֑
צָֽ֖ח ֣ ֶ֖
לא֣תּ ְר ָ ֶ֖ ָֽ
זהר שמות (שני בפר') יתרו צג,ב פסוק (כ,יג) ֵ֥ ֶ֖
ע"י ההפסקה של הטעם בית דין יכול לדון נפשות ,אדם יכול להוליד ,בי"ד יכול לגנוב דעת ולהוציא אמת לאור.
ב-תקוני הזהר חלק ב' יש דרשות ע"פ טעמי המקרא בתורת הסוד ואפשר כי יש להם תפקידים שלא הובנו על ידי עד עתה .ביניהם גג זי"ן
במילה זרקא֣ נמשל למאזניים .אפשר להשתמש בהמשלה זאת במובן של מעלה ומוריד ,מוסיף וגורע ,מקרב ומרחיק ,מאריך או מקצר
זרקא כמתאר כריכה ,תנועה תנודתית( .ג סיון התשע"ג) תיקון כ"א רבי"ע דיוקנא דומיא דרומ"ח ופי' מתוק מדבש
֣
(עצם ,זמן) .צורת
ע"פ הגר"א וכסא המלך שהוא צורת מרובע מחודד בד' צדדיו .אזלא-גרש ו-גרשיים – גרוש (כעין יציאה).
בספר הכוזרי ,מאמר שני ,סעיף פ ' נמצאת התיחסות קצרה לנושא הטעמים והמפרשים רב מרדכי גניזי ובעל "אוצר נחמד" הרב ישראל
שלשלת.
֓
סגול֣,רב֗ יע֣,
֣
גדול),
קטן ול֕ -
סלוק ,זקף ( ֔
הלוי מסבירים את השפעת הטעמים על הניקוד ,ראה סעיף תפקידי אתנ֑חָֽ ֣,
רבינו בחיי על התורה (הפניית הבחור יצחק שאול אוילבירט נ"י) חלק ד' מפתחות ,ע' תרנג ,ערך טעמים ונקודות ... ,מתוך הטעמים
שבתורה אנו מבינים מה שלא נכתב בה ,כענין התנועות שבאדם שמתוכם נדע כוונת לבו ,א שכא; ...ראה טעם פז֡ר – מעביר שפע
חובות הלבבות שער ג' פ"ד (הפניית הרב עזריאל זילברברג הי"ו) מתוארות עשר שיטות לימוד בתורה והשלישית בין היתר חיפשה
הסבר לנגינות (טעמי המקרא) ,אבל מביקורתו של חובות הלבבות עליהם נראה שלא עסקו בדרשות חז"ל ולא בקשר בינם לתבניות
הט עמים .העיון הזה מנסה לזהות קשר בין מופע תבנית טעמים ובין דרשות חז"ל.
אמרי נועם אפשרות לתפקיד לצירוף בין הטעמים זקף-קטן זקף-גדול .3
4
(ספר) טעמי הטעמים – יצחק בן יעקב הכהן (אוצר החכמה) פוענח מכת"י ע"י גרשום שלום ,הובא לדפוס שנת התרפ"ז  ..ספר בן
ארבעה עמודים ה עוסק בתורת הסוד .מתוכו למדנו (א) טעם רביע בין היתר מלמד על עצם רביעי (ב) תלשא בתפקיד תלוש ומגורש( .ג)
אזל"א-גר"ש – לגרש ממחיצתו( ,טט – כעין יציאה) (ד) שני גרישי"ן – זה לגרש זה וזה לגרש זה (טט – כעין יציאה) (ה) דרג"א תבי"ר –
דרג"א כדמות שלושה שברים ע"י תביר .תביר  -לשבור( .ו) פזר-גדול – פירוד ,פיזור י"ב שבטים זה מזה (ז) זקף-קטן – יש ב' נקודות הם
שני שרים (טט – שני עצמים) (ח) מאריך טרחא – מאריך (טט  -זמן) טורח (טט  -צרות) הגלות
מגלה עמוקות פ' בהעלתך (הפניית הרב רפאל שוואב הי"ו) סוד טעמי המקרא' :זרקא סגול'  -מי שזרוק במחשבתו וכרוך בכריכה... :

'מונח רביעי'  -אף שאנו מונחים בגלות רביעי הזה' ,מהפך פשטא'  -יהפך הקב"ה ויפשוט העקימות של נחש הקדמוני שכרוך על

עקבו' .זקף קטן'  -כי קטן יעקב ויזקוף הקב"ה :מסקנה( :א) זרקא – בתפקיד כריכה ,אפשר מבטא תנועה שמוסיפה או גורעת ,מקרבת
ומרחיקה( ,ב) סגול – דבר הסמוך לדבר ,אפשר דומה אבל לאו דווקא שווה לו( ,ג) מונח רביעי – קשר למספר ארבע( ,ד) מהפך פשטא –
בתפקיד היפוך – הוצאה ממצב אחד (כאן עקום) והעברה למצב אחר (כאן קו פשוט – ישר) (ה) זקף-קטן – בתפקיד הקמה ,אפשר שבמובן
של קומה מעל קומה ,זהו שתי קומות
מגלה עמוקות פ' ואתחנן  -אופן קפב (הפניית הרב א"צ קלוגר הי"ו ,כ"ח כסלו התשע"ט)
ואיתא בספר סודי רזי שבימי עזרא שתיקן כל הטעמים על הנקודות והתגין והאותיות ,על ידי שלש ספרי התורות שנמצא אחר החורבן,
האחד שמו ספר מעון ,השני ספר זאטוטי ,השלישי ספר היא היא ,וכשהיו מחולקין הג' ספרי תורות אלו באותיות ובנקודות ובטעמים
ובתגי"ן ,הלכו אחר הרוב ,אחר כך כשהרג ינאי המלך לחכמים וכפר בתורה שבעל פה ,ולא רצה להאמין רק בתורה שבכתב ,ומחק כל
התגין שבספרי התורות ,ולולי חסדי ה' שאשתו של ינאי הטמינה את אחיה הקטן נקרא שמעון בן שטח (ברכות מ"ח [ע"א]) ,היתה תורה

 1מתוך הקדמת הרמב"ם למשנה
עמ' יא  ...נמצא לפי הכללים שהקדמנו שכל הדינים הקבועים בתורה נחלקים לחמישה חלקים.

החלק הראשון  ,הפירושים המקובלים ממשה שיש להם רמז בכתוב או שאפשר ללמדם באחת המידות וזה אין בו מחוקת כלל וגו'
החלק השני  ,הם הדינים שבהם אמרו שהם הלכה למשה מסיני ,ואין אליהם ראיה  ...וגם זה ממה שאין בו מחלוקת.
החלק השלישי  ,הם הדינים שנלמדו באחת המידות ובהם נופלת מחלוקת ...ונפסק בהם הדין כדעת הרוב לפי הכללים שהקדמנו וגו'
החלק הרביעי  ,הם הדינים שקבעום הנביאים והחכמים שבכל דור ודור על דרך הגדר והסייג לתורה ,והם שצוה ה' לעשותם באופן כללי באמרו
ושמרתם את משמרתי וגו'
החלק החמישי  ,הם הדינים שנעשו בדרך העיון להסדרת הענינים שבין בני אדם ,דבר שאין בו הוספה ולא גרעון,או בענינים שהם מפני תקון העולם
בעניני הדת ,והם שקוראים חכמים תקנות ומנהגות .וגו'

נמצא שכלל הדינים האמורים במשנה נחלקים  ...לפירושים מקובלים ממשה ויש להם רמז בכתוב או אפשר ללמדם באחת המידות ,ומהם הלכה
למשה מסיני ,ומהם שנלמדו באחת המידות ובהם נפלה מחלוקת ,ומהם גזרות ,ודינים בדרך העיון וגו'
2

ראה במאמר טעמי המקרא במורשת אשכנז ,ר' יונה עמנואל זצ"ל ,המעיין תשס"ב ,ד 14 .פסוקים בתורה 1 ,באסתר
ראה הספר מדלג על ההרים-כהלכות הפסח – תבניות טעמים אחדות ע"פ הגר"א  ,קדמא ואזלא – קשר לשרש קד"ם ,רביע – קשר לארבע ,תביר – שבר
3
אמרי נועם ,הרב הורוויץ מאיר בן אליעזר ,מועדים וחדשי השנה חסידות { }3ע'  ,143התרנ"ו (ע"פ אוצר הח כמה מצאתי בגירסה  5או )6
 4נמצא באוצר ה חכמה במוצאי שבת ,ל שבט ליל ראש חודש אדר התשע"ג
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

שבעל פה ח"ו נשתכחה מישראל .והנה דבר זה גם כן מרומז בתורה כי לית לך מלה דלא רמיז באורייתא (כדאיתא בתענית ט' [ע"א]),
כשאמר הקב"ה למשה בתחלת שליחותו (שמות ד,ב) מזה (כתיב) מה־ז֣ה (קרי) ְׁבי ָׁ֑דָך ,כתיב מזה ,רמז על התורה שלא תשכח התורה ,שהוא
סוד מן (שמות ד,ב) מטֽה משה ,כי נקראת התורה מטה כדאיתא ברעיא מהימנא (תיקו"ז יט מ"ג ע"א) אותיות מטה החל בתורה שנדרשת
במ"ט פנים (במ"ר פ"ב ג') ,לכן כתיב (שמות ד,ב) מזה בלא ה"א ,שבא להגיד מראשית אחרית אף שיהפך המטה לנחש שהסטרא אחרא גובר
בעולם ,מכל מקום ג' ספרים נרמזים במלת מז"ה יהיו בעולם שלא תשכח התורה ,שכן מז"ה נוטרייקון "מעון "זאטוטי "היא היא ,ומאלו הג'
ספרים ילמדו ישראל כל רזי התורה טעמין בתגין על כל קוץ וקוץ תילי תילין של הלכות.
נפש החיים – הרב חיים מוולאז'ין (הפניית ר' יאיר פינצ'ובר מחבר ספר קריאה עם טעם) זהר חדש שה"ש נ"ז ע"ד  ...ולכן נקראים
טעמים ,כמו שהטעם והפירוש של כל ענין הוא השכל הנסתר שבענין ,שמתוכו יוכל האדם להבינו במחשבתו.
עיון זה עוסק בתפקידי טעמי המקרא בד"כ בחמישה חומשי תורה ,בנסיון להוכיח בעזהשי"ת שלטעמי המקרא יש תפקידים (בנוסף להבנה
תחבירית) המהווים רמז לדרשות חז"ל בפסוקים .העיון עוסק בעיקר בתורה ומעט בנ"ך (טעמי כ"א ספרים ) וכמעט ללא מימצאים
במערכת השונה של טעמי שלושה הספרים איוב ,משלי ,תהלים.
5
ֱֹלה֑יָך שיהא שם שמים מתאהב על ידך
תּ֣֔ אֶ֖ת ה֣֣'֣א ֶ
א ֣הַ ְב ָ
והנה מפרש רש"י את (בבלי יומא פו,א ) אביי אמר כדתניא (דב' ואתחנן ו,ה)֣וְ ָ֣
(רש"י לחבריך) ,שיהא קורא (רש"י מקרא) ושונה (רש"י משנה) ומשמש תלמידי חכמים (רש"י ללמוד תורה והב"ח מתקן תלמוד) היא

יישוב טעמי המשניות מה טעמן ומהיכן למדו.

ועל-פי זה אולי אפשר לומר כי במקומות הרבים בגמרא כאשר נאמר מאי טעמא ומובא קרא חלקי או מלא ,בעצם מרומז לטעמי המקרא
התומכים בדרשה.
מובן מאליו ,שאין כאן כוונה להקיף את כל טעמי המקרא בחמשה חומשי תורה ובספרי נ"ך ,אלא ניסיון למצוא כמה שיותר פסוקים בהם
יש אותם תבניות טעמי מקרא עם דרשות חז"ל או ביאורים בפסוק שנוכל לומר שתבניות הטעמים הזהות מרמזות לאותו תפקיד .גם
בפסוקים שעסקנו בהם ,לא הסברנו בד"כ את כל הטעמים ואת כל תפקידי הטעמים.
כדי למנוע כל לעז ,ובפרט שבחז"ל ישנה התיחסות מועטת לטעמי המקרא ,לכן הריני מודיע שהעיון אינו בא לחדש בדבר הלכה אלא
להאיר הכתוב מפנים של הטעמים ,להצביע על כך שיכול להיות שתבנית הטעמים במקרא מסוים מרמזת על כך שכאן מונח עניין מסוים
ויתכן שבמקומות אחרים דרך הלימוד באותה תבנית טעמים תהיה דומה והתוצאות תהיינה לפי תוכן העניין .ואם לא התבטאתי כל פעם
ואמרתי אפשר שמרומז כך או אחרת או לעניות דעתי זה מפני מרוצת  /מליצת הלשון כדי לא להכביד על עצמי ועל המעיין.
שגיאות מי יבין ומנסתרות נקני ,עשויות להיות מכתיבתי ,מהעתקות ,ממקורות עם שיבוש שלא זיהיתי .כל הערה ותיקון יתקבלו ברצון כדי
להוציא מלאכה מנופה ונמצא שם שמים מתאהב על הבריות ומתקדש.
ֱמנְ תּי׃(תה' קיט,סו) ,כאשר באותיות לַ ְמּד֑ני מרומז שמי י"ד למ"ן היינו:
ֹות֣יָך הֶ א ָ ָֽ
לכתחילה קראתי לו ט֤ וּב ַט ֣עַ ם ו ַָד֣עַ ת לַ ְמּד֑ני ֶ֖כּי ְבמ ְצ ֶ
י"ד גי' ז' ז' ובצירוף ז' אחת לאותיות למ"ן עולה זלמן .וגם בארמית ד' מתחלפת עם ז' ומתקבל י' זלמ"ן .ראשי התיבות טטוד"ל או טט
מציינות את הארותי והערותי (גם ט' לעתים מתחלפת בז') .אבל עם התגבשות ההשערות הוסב שמו ל -טעמי המקרא בהלכה ובאגדה,
ספר התשע"א ,בהתשע"ו הבנתי שהתורה והתורה שבעל-פה גם משיאות עצות טובות בדרך ארץ ולכן בהתשע"ז הוסב השם ל -טעמי
המקרא והתורה שבעל-פה
לאות חביבות נציג בתחילה את הבירור הראשון שניסיתי לברר בקשר בין טעמי המקרא ודרשות חז"ל .התוצאה המוצגת נמצאה כעבור
שנים אחדות של עבודת בירור.
בעקבות התבוננות בתבנית הטעמים זרקא סגול בשלוש עשרה מידות של הרחמים ב-שמות פרשת כי תשא ובאותה תבנית המופיעה
בפרשת ציצית במדבר פרשת שלח לך ובמופע הראשון של תבנית זאת בתורה בעשיית הרקיע ע"י הבורא יתברך שמו ב-בראשית ועם
הידיעה של מאמר חז"ל הידוע שתכלת וכו' דומה לרקיע.
דוגמא זו משלבת ענין הלכתי עם אמונה בשלושה מקראות בתבנית טעמים זרקא סגול כאשר תפקיד התבנית הוא מוסיף מענינו על ענינו.
בראשית א,ז:
֣ין֣ה ַ֔מּים֣א ֲֶשֶׁ֖ר֣מ ַע ֣ל֣לָ ָר ֑קיעַ ֣וַ ַָֽֽיְ הי ָֽ -כן׃ הרקיע באמונה
ַ
֤ין֣ה ַמּים֣אֲשֶׁ ר֣מ ַתּ ַ֣חת֣לָ ָר ֔קיעַ ֣וּב
ַ
וַיַּ ֣עַ שׂ֣אֱֹלהים֣אֶ ת-הָ ָרקיעַ ֣ ַויּ ְַב ֗דּל֣בּ
שמות כי תשא לד,ו:
ם֣ו ַרבֶ -ח ֵֶ֥סד֣ ֶוא ֶ ֱָֽמת׃֣ י"ג מידות של רחמים כמקור להלכות סליחות
֑וּן֣אֵ֥רְֶ֣ך֣אַ ַפֶּ֖י ְ
וּם֣וחַ נּ ֶ
ֵ֥ל֣ר ֶ֖ח ְ
'֣׀֣ה'֣א ַ
ֲבר הֵ֥ '֣׀֣עַ ל-פָּ נָיו֣וַיּקְ ָרא֣ ֣ה ֔
ַו ַיּע ֨
במדבר שלח לך טו,לט:
יתם֣א ָת֑ם֣֣הלכות ציצת כבטוי להשגחה פרטית
ם אֶ ת-כָּ ל-מ ְצֹו֣ת ֔ה'֣ ַועֲשׂ ֶ ֶ֖
ית֣ם א ֗תוֹ וּזְ כַ ְר ֶתּ ֣
וּרא ֶ
ת ְ
ם ְלציצ ֣
וְ הָ יָ ֣ה לָ כֶ ֣
יהם׃
תּם֣זנֶ֖ים֣אַ חֲ ר ֶ ָֽ
יכם֣אֲשֶׁ ר-אַ ֶ ֵ֥
ם֣ ְואַ חֲ ר֣י֣עָֽינ ֔ ֶ
י֣ל ַב ְבכֶ ֣
ר ְ
֣ ְו ָֽלא ָ -ת ֝תוּרוּ֣אַ חֲ ֤

֣

֣לציצת֣– מונח זרקא סגול – בתפקיד מוסיף מענינו על ענינו ,מוסיף מחוטי הציצית עליהם ע"י כריכת פתיל
(במד' שלח טו,לט) וְ הָ יָ ֣ה֣לָ כֶ ם ְ
אחד תכלת או לבן משמונה פתילי הציצת על שאר פתילי הציצית.
הציצית מקשרת אל (בר' א,ז) וַיַּ ֣עַ שׂ֣אֱֹלהים֣אֶ ת-הָ ָרקיעַ֣ – מונח זרקא סגול הראשון בתורה ,אף הוא מוסיף מענינו על ענינו כי כתוב רקיע
אחד ונדרש בחז"ל רבוי רקיעים היינו שניים או שבעה רקיעים ומשמעותם האמונית ,וגם נדרש בחז"ל הקשר בין ציצית לרקיע כגון מדרש
תהלים (בובר) מזמור צ ש-ציצת תכלת דומה לים  ...וים לרקיע  ...לקשת וקשת למראה דמות כבוד ה'  ...מסתכלין בציצית כאילו
ית֣ם֣א ֗תוֹ  ...להקב"ה.
וּרא ֶ
הדר שכינה עליהן ְ ֣...
הציצת קשורה בטלית ומקשרת לי"ג מידות של רחמים הנלמדים בכתוב השלישי אף הוא בזרקא סגול (שמ' כי תשא לד,ו) ַ֣ו ַיּע ֲ֨בר הֵ֥ '֣׀֣עַ ל-
פָּ נָיו֣וַיּ ְק ָר ֣א ,אף הוא מוסיף מענינו על ענינו כ-כנדרש ב-בבלי ראש השנה יז,ב אמר רבי יוחנן :אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו,

מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח צבור  ,והראה לו למשה סדר תפלה .אמר לו :כל זמן שישראל חוטאין  -יעשו לפני כסדר
הזה ,ואני מוחל להם .הקב"ה כביכול התעטף בטלית כאילו הוסיף על עצמו ועבר לפני התבה כשליח צבור ללמד הלכות סדר תפלה

לסליחה.

במקביל להצבת הבירור הראשון הנ"ל התחלתי בתהליך בירור בלימוד בבבלי מסכת מכות ואח"כ שבועות .במהלך הבירור בגמרא
במדרשי חז"ל הקשורים להלכה ,רשמתי את הטעמים במקראות המשמשים בסיס לדיון וגיליתי ,מה שנראה לי ,כעקביות בהתאמה חוזרת
5

֣וּבכָ לְ -מא ֶ ָֽדָך׃
֣וּבכָ ל-נ ְַפ ְשָׁךֶ֖ ְ
֑יָך֣בּכָ ל ְ -ל ָב ְבָךֵ֥ ְ
ְ
ֱֹלה
דברים ואתחנן ו,הְ :ו ָא ַ֣ה ְב ָתּ֣֔ אֶ֖ת ה֣֣'֣א ֶ

כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

בין אופן הלימוד ובין טעמי הפסוק הנידון בפלוגתות וסוגיות אחדות ובין תבניות הטעמים .מתוך התמדה בסיעתא דשמיא בבדיקת הקשר
בין תבניות הטעמים ותהליך הבירור ההילכתי והמסקנה בגמרא וכו' התפתחה ההבנה שיתכן ותבניות הטעמים בתפקידים שנמצאו והוגדרו
מהוות מעין כלי הדרכה להבין מקור לדרשות חז"ל שלא היו מובנות מדרשת הכתוב עצמו .יש להדגיש שלא כל סוגיה הצלחתי לקשר
לתבנית טעמים כך שההשערות מבוססות רק על הפסוקים שנחקרו ,ומתואמות רק עם הפסוקים שנחקרו ואינן מסקנה כללית .ועוד חזון
למועד.
נראה לומר שתפקיד דרשתי של טעם או תבנית היא במספר תפקידים הדומים במשמעותם ,כגון זקף-קטן בתפקיד המספר שתיים ,ובתפקיד
שתי דרשות ,ובתפקיד היקש מענינו (מקשר בין שני ענינים) ,תביר שמשמש כמחלק ,או ממעט וגם במובן של לא ממש כך ,או יתיב
שמשמעו לא פחות ולא יותר ,או לא פחות או בדיוק כך או דווקא כך.
במהלך העיון בעזהשי"ת עלה בדעתי האפשרות שחלק מתפקידי תבניות הטעמים קשורים להלכה למשה מסיני על-ידי הקשר בין בין טעמי
המקרא ובין המידות שהתורה נדרשת בהם ,שהם שלוש עשרה מידות של הברייתא דרבי ישמעאל ברבי יוסי הגלילי ,ושלושים ושתיים
מידות שהתורה והאגדה נדרשת בהם לרבי אלעזר ברבי יוסי הגלילי ועוד דרכי לימוד הנמצאות בחז"ל ,כגון "היקש" ,וכגון מהמידות שכנס
המהרז"ו "גורעין ומוסיפין ודורשין",כתוב ש"הוא סתום לא בא הכתוב לסתום אלא לפרש" .ופירש רש"י ב(-בבלי פסחים כד,א) וכל
המדות הלכה למשה מסיני.
עם התפתחות העיון התברר שתבניות הטעמים הם תהליכי לימוד ,שחלקם עשויים לרמז אל דרשה במידות הנ"ל כניסוחה או כמקצת
מניסוחה ,כעין נדמים להגדרות של חלק מי"ג מידות ול"ב מידות ודרכי לימוד אחרות .לכן ,חלק מתפקידי תבניות הטעמים מוגדרים בניסוח
הדומה לשמות המדות המובאות בברייתות וחלקם הוגדרו בניסוח חלקי של המידות .והשתמשנו בשמות המידות בהשאלה בלבד .לכן כתוב
בעיון כעין ואם לא כתוב יש להתיחס לזה במובן של כעין שלוש עשרה מידות של הברייתא דרבי ישמעאל ברבי יוסי הגלילי ,וכעין
שלושים ושתיים המידות שהתורה והאגדה נדרשת בהם לרבי אלעזר ברבי יוסי הגלילי  ,או כעין דרך דרשה אחרת שלא מהברייתות האלו.
יְת֣ה וגו' זוהה ,בפירושי הראשונים קשר בין תבנית טעם ומידת דרשת תורה .רשב"ם  ...ראיתי
עד עתה רק ב(-בר' וישלח לו,יב) וְ ת ְמנַ ֣ע׀֣הָ ָ
ב -שוחר טוב וְ תמְ֣נַ ֣ע׀֣מחובר גם לפסוק העליון ,ב-שכל טוב הטעם אחרי מלת וְ ת ְמנַ ֣ע׀ נקרא קו מפסיק (פסק) ,ב-לקח טוב נקרא
לגרמיה (לעצמו) ,ו-רמב"ן מפרש שהמלה היא מופע של מידה י"א לר' אלעזר בר' יוסי הגלילי "סדור שנחלק" .המהרז"ו בפירושו
לברייתא ל"ב מידות מביא דוגמאות למידה זו בכתובים בטעמי מקרא אחרים.
אף הלכה למשה מסיני שנמסרה ללא דרשה בפסוקים או באחת מהמידות יש לה רמזים בטעמי המקרא ,כמוסבר להלן.
הגמרא ב-בבלי יומא עא,ב מביאה שתי הלכות שאינן כתובות במפורש בתורה והתקבלו במסורת גמרא גמירי לה – הלכה למשה מסיני
(רש"י סנהדרין מז,א) והנביא יחזקאל הסמיכם בפסוקים בנבואתו .ההלכות הן( :א) כי צווי התורה לעשות משש כוונתה לפשתים (יחזקאל
ים ,וגו' (ב) שכהן ערל לב היינו שנתנכרו מעשיו לאביו שבשמים ,לא ישרת במקדש (יחזקאל מד,ט)֣כָּ ל-בֶּ ן-נ ֗ ָכר֣עֶ ֶ֤רל֣
מד,יח) ֣פַּ אֲר֤י֣פ ְשׁתּ ֣
ר֣לא֣יָבֶ֖ וֹא֣אֶ ל-מ ְק ָדּשׁ֑י .וכדאיתא בגמרא  ...הא מקמי דאתי יחזקאל מאן אמרה (ולפני שבא הנביא מי אמר זאת)? אלא:
ֵ֥֣
שׂ
לב֣וְ עֶ ֶ֣רל֣בָּ ֔ ָ

גמרא גמירי לה (נמסר במסורת) ,ואתא יחזקאל ואסמכה אקרא (והנביא קבע המסורת בפסוק בנבואתו) .הכא נמי ,גמרא גמירי לה ,ואתא
יחזקאל ואסמכה אקרא.
לקביעת הגמ רא כי כהן ערל בשר או ערל לב פסול לעבודת המקדש הוא הלכה למשה מסיני ,מוצע רמז בטעמי המקרא של הפסוק הבא:
֣גּר֣וְ ָע ֣שָׂ ה֣פֶ סַ ח֣לַ ה'֣
שמות בא יב,מח :וְ ָֽכי-יָג֨ וּר֣א ְתּ ָ֝ך ֗
זְר֣ח֣הָ ָא ֶ֑רץ֣
ֶ֖ה֣כּאֶ ַ
ְ
֣המֹּ֧ וֹל֣ל֣ וֹ֣כָ ל-ז ֗ ָָכר֣וְ אָ ז֣יקְ ַר֣ב֣לַ עֲשׂ ֔תוֹ֣וְ הָ יָ
ל֣בּוֹ׃ ֣
ָֽ
רל֣לא-יֵ֥אכַ
֣וְ כָ ל-עָ֣ ֶ֖

המֹּ֧ וֹל֣ל֣ וֹ֣כָ ל-ז ֗ ָָכר – דרגא מונח רביע ,בתפקיד תיקון הקלקול שנמשך מחטא אדם הראשון ,פשט הפסוק הוא במילת גר לאכילת פסח
להסיר ממנו ערלה שבאה לעולם מחטא אדם הראשון .הדרש ע"פ תבנית טעמי המקרא֣המֹּ֧ וֹל֣ל֣ וֹ֣כָ ל-ז ֗ ָָכר – דרגא מונח רביע ,תיקון
לקלקול בהסרת ערלת בשר וְ אָ ז֣יקְ ַר֣ב֣לַ עֲשׂ ֔תוֹ  -פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן בתפקיד של שתיים ,הוא (א) עיכוב ערל ישראלי מקרבן
פסח; ו(-ב) רמז להלכה למשה מסיני כי כהן ערל פסול לעבודה  .כהן ערל היינו בעל ערלת בשר או בעל ערלת לב ,היינו שנתנכרו מעשיו
לאביו שבשמים ,הנובע מיצר הרע שבא לעולם בחטא אדם הראשון.
1.3

עיון בפסוקי תנ"ך אחדים ללימוד בטעמי המקרא

דִּבר אֹל ִּ֗הים שְׁתֽי ִּם־זּ֥ו ש ָׁ ָׁ֑מעְׁתִּ י ִּכ֥י ֝ ֗עז לֵאֹלהִּ ֽים - :מקרא אחד יוצא לכמה טעמים ,כלומר
ַאחת׀ ֶּ֬
[בבלי סנהדרין לד,א] אמר אביי (תה' סב ,יב) ֤
ללימודים אח דים .דרישת כתוב אחד שוב ושוב וקבלת מסקנות הלכתיות אחדות.

[בבלי סוטה מט,א] מתני' .בפולמוס של אספסיינוס  -גזרו על עטרות חתנים ועל האירוס .בפולמוס של טיטוס  -גזרו על עטרות כלות,
ושלא ילמד אדם את בנו יוונית .בפולמוס האחרון  -גזרו שלא תצא הכלה באפריון בתוך העיר; ורבותינו התירו שתצא הכלה באפריון
בתוך העיר .משמת ר"מ  -בטלו מושלי משלים .משמת בן עזאי  -בטלו השקדנים .משמת בן זומא  -בטלו הדרשנים.
[רש"י בבלי סוטה מט,א]

הדרשנים  -שהיה בקי בטעמי המקראות כדאמר לא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות עד שדרשה בן זומא (ברכות דף יב.):

שבְׁע֥ת י ִָּׁמ֛ים ֽתאכל־עָׁלָׁ ֥יו מצ֖ ֹות ל֣חם ֑ענ ִּי
אכל ָׁעלָׁיו ָׁח ֵ֔מץ ִּ
(דברים ראה טז,ג) ֹלא־ת ֤
ִּכ֣י ְׁב ִּחפָׁז֗ ֹון י ָׁ ָׁצאתָׁ מֵא֣רץ ִּמצ ְׁ֔רי ִּם לְׁמ֣ען תִּ ז ְׁ֗כר את־יֹ֤ום צֵ ֽאתְׁ ָך מֵא֣רץ ִּמצ ְׁ֔רי ִּם ֖כל י ְׁמֵ ֥י חי ֽיָך:

[בבלי ברכות יב,ב] משנה  .מזכירין יציאת מצרים בלילות .אמר רבי אלעזר בן עזריה :הרי אני כבן שבעים שנה ,ולא זכיתי שתאמר
יציאת מצרים בלילות עד שדרשה בן זומא .שנאמר( :דב' ראה טז,ג) לְׁמ֣ען תִּ ז ְׁ֗כר את־יֹ֤ום צֵ ֽאתְָׁך מ ֵ֣ארץ ִּמצ ְׁ֔רי ִּם ֖כל י ְׁמֵ ֥י חי ֽיָך:
י ְׁמֵ ֥י חי ֽיָך  -הימים֖ ,כל י ְׁמֵ ֥י חי ֽיָך  -הלילות; וחכמים אומרים :י ְׁמֵ ֥י חי ֽיָך  -העולם הזה֖ ,כל  -להביא לימות המשיח.
֖כל – חולם חסר ,מקיף הכל ממש .צצית היא חובת בגד יום שהוא י ְׁמֵ ֥י חי ֽיָך  -הימים,
אפשר כי בן זומא דורש מטעם טפחא במלת ֖כל – בתפ קיד שנוי ורבוי ,וגם בתפקיד כפותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריו י ְׁמֵ ֥י חי ֽיָך
ולכן משנוי והרבוי מרחיב את י ְׁמֵ ֥י חי ֽיָך ללילות.

כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

[בבלי סוטה מט,ב] משמת רבן יוחנן  -בטלה החכמה .ת"ר :משמת רבי אליעזר  -נגנז ס"ת .משמת רבי יהושע  -בטלה עצה ומחשבה.
משמת ר"ע  -בטלו זרועי תורה ,ונסתתמו מעיינות החכמה.
[רש"י בבלי סוטה מט,ב] זרועי תורה  -עומק סברא ולסמוך טעמי תורה שבעל פה על מדרשי המקראות ואותיות היתרים ולשונות
המשתנים במקרא( .ה בשבת ויגש ,ה טבת התשע"ו) הרב חנס חיים לייב והרב אולבסקי ישראל משה ,טעמי תורה שבעל פה על מדרשי
המקראות אלו טעמי המקרא.
ירוֹ֣חֲמ ָ ֵ֥שּׁה֣ו ָ ָָֽאלֶ ף׃ מלמד
ר֣שׁ ֵֹ֥לשֶׁ ת֣אֲלָ ֶ֖פים֣מָ ָשׁ ֑ל֣וַיְ ֵ֥הי֣שׁ ֶ֖
[בבלי עירובין כא,ב] אמר רב המנונא :מאי דכתיב (מלכים א' ה,יב) וַיְ ַד ֕בּ ְ
שאמר שלמה על כל דבר ודבר של תורה שלשת אלפים משל ,על כל דבר ודבר של סופרים חֲמ ָשֵּׁ֥ה֣ו ָ ָָֽאלֶ֣ף טעמים .דרש רבא :מאי
בּה׃(קהלת יב,ט) למַּ דַ -דּעַ ת֣
ן֣משָׁ ֵ֥לים֣הַ ְר ָֽ
֑ם֣עוֹד֣למַּ דַ -דּעַ ת֣אֶ ת -הָ ֔ ָעם֣וְ אזּ ָֽ֣֖ן֣וְ ח ֔קּר֣תּ ֶ֖קּ ְ
דכתיב (קהלת יב,ט) וְ י ֕תר֣שֶׁ הָ יָ ֵ֥ה֣ק ֶהֶ֖לֶ ת֣חָ ָכ ֗
אֶ ת-הָ ֔ ָעם֣  -דאגמריה בסימני טעמים ,ואסברה במאי דדמי ליה( .לימד סימני הטעמים והסביר דברים במשלים הדומים לענין)
( ...שה"ש ה,יא)֣ ְקוֻצּוֹתָ יו֣תַּ ְלתַּ ֔לּים  .אמר רב חסדא אמר מר עוקבא :מלמד שיש לדרוש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות.
[רש"י בבלי עירובין כא,ב] פירש משל  -טעם .אגמריה בסימני טעמים  -קבע לה מסורת וסימנין ,בין בתיבות המקרא בין בגירסא של
משנה.
(כב ניסן התשע"ג) [מהרש"א חידושי אגדות בבלי עירובין כא,ב] מבאר דפי' מלת טעמים לאו היינו טעם הענין אלא פיסוק טעמים כגון
זרקא וסגול כו' שיש לנו היה לו לשלמה ה' ואלף פיסוק טעמים והיינו דכינה אותן שירו דפיסוק טעמים לפי התנועות של הפיסוק הוא
ָבינוּ֣בַּ מּקְ ָ ָֽרא וגו' ודקאמר נמי בסמוך (במאמר רבא)
ממש שיר וב(בבלי) נדרים (לז,ב) מוכח שהן מן התורה מדכתיב (נחמיה ח,ח) ַויּ ֶ֖
דאגמריה בסימני טעמים היינו נמי ע"י פיסוק טעמים ונקט ליה הכא (חזר לדברי רב המנונא) גבי דברי סופרים לרבותא (לחדוש) דאפילו
בד"ס (בדברי סופרים) היה לו פיסוק טעמים וכ"ש בד"ת (וכל שכן בדברי תורה) ודו"ק:
טט – אפשר כי כל קוץ כולל אותיות כפי' פנים יפות (שמות כי תשא לד) וכולל גם את טעמי המקרא כפי' המהרש"א הנ"ל ,שהעיון

מגלה שיש בהם מדרגות שונות של דרשות .בדרך העיון על תפקידי תבניות טעמי המקרא אנו מגלים תפקידי תבניות הטעמים ש -היה
לו לשלמה ה' ואלף פיסוק טעמים – היינו אפשר כי מלת (מל' א ה,יב)֣חֲמ ָשֵּׁ֥ה מרמזת לחלוקת הטעמים לעוצרים ומשרתים ,בחמש
דרגות .ארבע דרגות בעוצרים :קיסר ,מלך ,משנה ,שליש ,ודרגת המשרתים .בכל דרגה יש מספר טעמים שאפשר כי טעם מרכא במלת
חֲמ ָשֵּׁ֥ה בתפקיד רבוי מרמז לכך .טעמי המקרא עצמם וצירופיהם מהווים תפקידי דרישת הכתוב ו ָ ָָֽאלֶ ף במשמעויות (א) ו"ו קמוצה,
֣
אל"ף קמוצה מרמז לענין לימוד ,ללמד כמשמע בפי' רש"י מל' א' ה,יב ,וכפי' מלבי"ם ע"פ (איוב לג ,לג) ואאלפך חכמה; (ב) מספר
גדול של תילי תילים של הלכות בנגלה ולדורות .מציאת תפקידים אלו בנגלה עשויה להביא גלוי למקצת מ"-רבוא רבבות עולמות

(של) הטעמים והנקודות והתגין כו' שכולם אינם באים כלל לידי גלוי בתורה שבעל פה והם הנק' עלמין סתימין דלא אתגליין"

[בעל התניא ,לקוטי תורה ,ברכה].
עזרא היה אחרון המקבלים של התורה ברוח הקדש [סדר תנאים ואמוראים חלק א] ולימד תורה ,דרכי קריאתה ולימודה לשבי ציון
כנאמר בפסוק הבא שהוא המקור העיקרי בתלמוד לידיעה שהתנ"ך נקרא בטעמי המקרא.
וֹם֣שׂכֶ ל֣ ַויּ ֶָ֖בינוּ֣בַּ מּקְ ָ ָֽרא׃֣פ ֣
ֶ֔
ים֣מפ ָר֑שׁ֣וְ שׂ֣
ְ
ֱֹלה
תוֹרת֣הָ א ֶ֖
ר֣בּ ַ ֵ֥
ְ
נחמיה ח,ח :וַ ַָֽֽיּ ְק ְראֵ֥ וּ֣בַ סֵּ֛פֶ
על פסוק זה נאמר ב [-בבלי מגילה ג,א בבלי נדרים לז,ב] אמר רב איקא בר אבין אמר רב חננאל אמר רב :מאי דכתיב (נחמיה ח,ח)
ָבינוּ֣בַּ מּ ְק ָ ָֽרא׃
וֹם֣שׂכֶ ל֣ ַויּ ֶ֖
ֶ֔
ים֣מפ ָר֑שׁ֣וְ שׂ֣
ְ
ֱֹלה
תוֹרת֣הָ א ֶ֖
ר֣בּ ַ ֵ֥
ְ
וַ ַָֽֽיּקְ ְראֵ֥ וּ֣בַ סֵּ֛פֶ

וֹם֣שׂכֶ ל אלו הפסוקיןַ ,ויּ ֶָ֖בינוּ֣בַּ מּקְ ָ ָֽרא אלו פסקי טעמים ואמרי
ֶ֔
ֱֹלהים זה מקראְ ,מפ ָר֑שׁ זה תרגום ,וְ שׂ֣
תוֹרת֣הָ א ֶ֖
ר֣בּ ַ ֵ֥
ְ
וַ ַָֽֽיּקְ ְראֵ֥ וּ֣בַ סֵּ֛פֶ
ָבינוּ֣
לה אלו המסורת ,רש"י ,מגילה פסקי טעמים .הנגינות קרויין טעמים[ .רבינו יהונתן מלוניל ,מגילה] (מהדורת מתיבתא) ַויּ ֶ֖
בַּ מּ ְק ָ ָֽרא אלו פסקי טעמים .כגון טפחא ואתנחתא וזקף ותביר וחבריהם[ .ר"ן ,נדרים] ע"פ הגהות [שלמי נדרים] ַויּ ֶָ֖בינוּ֣בַּ מּקְ ָ ָֽרא אלו
פיסוק טעמים .שעל ידיהם מבין המקרא כפי תנועת הטעמים וכו'  ...כדאמר פ"ק דחגיגה ו,ב נפקא מינה לפסוקי טעמי[ .הרא"ש
נדרים לז,ב] פיסוק טעמים .שע"י הניגון מבינים לחבר המקרא למעלה ולמטה.

חשוב להדגיש שהמקור לעיל הוא כדעת רב שהטעמים הם מדאורייתא ,ואילו דעת רבי יוחנן שהטעמים הם לא מדאורייתא ודורש מהמלים
ַויּ ֶָ֖בינוּ֣בַּ מּקְ ָ ָֽרא ע"פ [תוספות] ואמרי לה אלו המסורות  -מאן דאית ליה פיסוק טעמים לאו דאורייתא מפרש אלו המסורות חסירות
ויתירות (כלומר רבי יוחנן פוסק כה"אמרי לה") .במבוא לספר [תורת המונח ,הרב י"י פוזן ,התשע"א] מביא שנראה מהר"ן ומהמאירי
שאף לרבי יוחנן הסמיכו את פיסוק הטעמים לפסוק הנ"ל וכן מביא הריטב"א שמפרש שאף לרבי יוחנן עצם פיסוק הטעמים הוא מהתורה
אלא שאין חובה ללמדם חינם.

וב[-ירושלמי מגילה פ"ד ה"א (וילנה כט,א)] נדרש המקור לטעמי המקרא ממלים אחרות בפסוק זה .מניין לתרגום רבי זעורא בשם רב
וֹם֣שׂכֶ ל֣אילו הטעמים ַויּ ֶָ֖בינוּ֣בַּ מּ ְק ָ ָֽרא זה המסורת ויש אומרי'
ֶ֔
תוֹרת זה המקרא ְמפ ָר֑שׁ֣זה תרגום וְ שׂ֣
ר֣בּ ַ ֵ֥
ְ
חננאל (נחמיה ח,ח) וַ ָֽ ַֽיּ ְק ְראֵ֥ וּ֣בַ סֵּ֛פֶ
אילו ההכריעים ויש אומרי' אילו ראשי פסוקים
וֹם֣שׂכֶ ל֣ -אילו הטעמים ע''י הטעמים אדם מבין פירוש ועניני המקרא.
ֶ֔
[קרבן העדה]  -וְ שׂ֣

מקור נוסף מ[-בבלי נדרים לז,ב] אמר רבי יצחק :מקרא סופרים ,ועיטור סופרים ,וקריין ולא כתיבן ,וכתיבן ולא קריין  -הלכה למשה
מסיני .מקרא סופרים :ארץ ,שמים ,מצרים.
ר"ן מקרא סופרים ארץ ארץ  -שכשיש בו אתנחתא נקרא ארץ בקמץ[ .תוספות] מקרא סופרים ארץ ארץ [ -שמשתנין] באתנחתא
וזקף קטן שמים מצרים.
ַאחר
ַאחר תֵ לֵ ְֽך׃(במ' מטות לא,ב) ֖
מקור נוסף ע"פ דברי מורו של הר"ן על עיטור סופרים( :בר' וירא יח,ה) אַ ַח ֣ר֣תַּ ע ֲ֔ברוּ( ,בר' ח"ש כד,נו) ֖
ַאחר נגְׁ ִּנ֑ים (תה' לו,ז) צִּדְׁ קָׁתְׁ ָ֨ך׀ כְׁ ֽהרְׁ ֵריֵ֗ -אל.
ָאס֥ף (תה' סח,כו) קִּדְׁ ֣מּו ָ֭ ָׁ
תֵ ֵ
ש ִּרים ֣
וב[-ר"ן]  ...כל הני אחר מיותרין הן ואינן אלא לתפארת הלשון וגו' ... .ובדברי מורי ראיתי דעטור סופרים היינו שכותבין טעם מפסיק
ב -אחר (טט :צ"ע כי כאן טעם מחבר) כי היכי דלישתמע אח"כ תלך ואח"כ (בר' וירא יח,ה) תעברו  ...ואלמלא ההפסק היה במשמע אחר
שתלכו אחר שתעבורו  ...וקרי ליה עטור סופרים (טט – חלוף סדר המלים) משום דמעטרי לה למילתא בטעם הקריאה (טט – מנעים את
הקריאה).

כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

אפשר לדרוש בפסוק הזה ע"פ ההשערות של העיון על תפקידי תבניות טעמי המקרא ,אף רמז לדרכנו למציאת רמזים בטעמי המקרא
לדרשות חז"ל ,נערך בעזרת הרב א''מ פערל נ''י
וֹם֣שׂכֶ ל֣ ַויּ ֶָ֖בינוּ֣בַּ מּקְ ָ ָֽרא׃֣פ֣֣ ֣
ֶ֔
ים֣מפ ָר֑שׁ֣וְ שׂ֣
ְ
ֱֹלה
תוֹרת֣הָ א ֶ֖
ר֣בּ ַ ֵ֥
ְ
נחמיה ח,ח :וַ ַָֽֽיּ ְק ְראֵ֥ וּ֣בַ סֵּ֛פֶ
הרב א"מ פרל הקשה כי לפי סדר המקרא (נחמיה ח,ח) הפירוש צריך להיות כסדר הבא:
הגמרא ב[-בבלי מגילה ג,א] לימדה כי פיסוק טעמים נדרש מהמלים ַויּ ֶָ֖בינוּ֣בַּ מּקְ ָ ָֽרא שהן בסוף הפסוק .והרי קריאת הפסוק חייבת להיות
ָבינוּ֣
ֱֹלהים֣– על-פי הטעמים היינו ע"פ ַויּ ֶ֖
רת֣הָ א ֶ֖
ר֣בּתוֹ ַ ֵ֥
ְ
עם הטעמים כדי להבין תורת אמת והיה צריך להיות לאחר המלים וַ ַָֽֽיּקְ ְראֵ֥ וּ בַ סֵּ֛פֶ
וֹם֣שׂכֶ ל – אלו הפסוקים  .ומדוע נקבעה דרשת ַויּ ֶָ֖בינוּ֣בַּ מּקְ ָ ָֽרא בסוף הפסוק?
ֶ֔
בַּ מּ ְק ָ ָֽרא – זה פיסוק טעמים ואח"כ וְ שׂ֣
ע"פ ההשערות על תפקידי תבניות טעמי המקרא נוכל לתרץ כדלהלן:
ֱֹלהים֣– מרכא תביר מרכא טפחא ,בתפקיד קבוצת פרטים הקשורים בנושא קריאה בספר תורת האלקים,
תוֹרת֣הָ א ֶ֖
ר֣בּ ַ ֵ֥
ְ
וַ ַָֽֽיּקְ ְראֵ֥ וּ בַ סֵּ֛פֶ
והשונים בהלכותיהם לגבי הנושא .יש מכאן רמז בטעמי המקרא שלא כל הנקרא והמתורגם בימי עזרא אפשר לקרוא או לתרגם ברבים.
והפרטים והלכותיהם מפורטים ב[-בבלי מגילה כה,א משנה]( :א) מעשה ראובן נקרא ולא מתורגם ,ברכת כהנים ,מעשה דוד ואמנון -
נקראין ולא מתרגמין( .ב) מעשה תמר נקרא ומתרגם ,מעשה עגל הראשון נקרא ומתרגם( ,ג) (מעשה עגל ה)השני נקרא ולא מתרגם.
וגם ב-גמרא.איתא תנו רבנן( :א) יש נקרין ומתרגמין( ,ב) ויש נקרין ולא מתרגמין( ,ג) ויש לא נקרין ולא מתרגמין .וגו'
ֱֹלהים֣– מרכא טפחא ,בתפקיד קבוצה שעשויה לגדול ,יתור לרבות המקראות בתוך כל או חלק מפרטים הנ"ל.
תוֹרת֣הָ א ֶ֖
ְבּ ַ ֵ֥
ְמפ ָר֑שׁ  -זה תרגום (בבלי נדרים לז,ב)  ,בטעם אתנח ,בתפקיד מגביל .התרגום כתוב אבל לא כל דבר הנקרא מתורגם ברבים.
וֹם֣שׂכֶ ל֣ ַויּ ֶָ֖בינוּ֣בַּ מּקְ ָ ָֽרא׃֣מרמזת לתמצית ההשערה על תפקידי תבניות הטעמים.
ֶ֔
הסיפא של הפסוק וְ שׂ֣
וֹם֣שׂכֶ ל – אלו הפסוקים ,תבניות הטעמים מוגדרות בתוך חצאי פסוקים (בין סלוק לאתנח ,בין אתנח לסלוק) ובמקום של זרקא סגול
ֶ֔
וְ שׂ֣
בתוך שליש פסוק.
ַויּ ֶָ֖בינוּ֣בַּ מּקְ ָ ָֽרא – המלים מלמדות על הבנת המקרא ע"פ דרשת התוכן ,טעמי המקרא מלמדים על הבנת המקרא ע"פ פיסוק טעמים .
פירש [קרבן העדה ירושלמי מגילה פ"ד ה"א] ַ ֣-ויּ ֶָ֖בינוּ֣בַּ מּקְ ָ ָֽרא אילו ההכריעים – מה למעלה ומה למטה ,פיסוק הפסוק ודרישת
הפסקי ענין והפסקי דבור בתוך הפסוקים ,ואיך הכתובים מלמדים ביניהם.
וֹם֣שׂכֶ ל֣ ַויּ ֶָ֖בינוּ֣בַּ מּקְ ָ ָֽרא .
ֶ֔
אחד מאופני הלימוד בין חלקי פסוק הוא אלפניו ולאחריו הנמצא בתבנית הטעמים של הסיפא של הפסוק וְ שׂ֣
תבנית הטעמים מדגימה לימוד ממקום למקום ,בתוך חצי או שליש פסוק ,בין חצאים סמוכים ,ומזה גם השערה ללימוד בין חצאים רחוקים.
בתוך ההסבר משולב הסבר תבנית הטעמים של המלים ַויּ ֶָ֖בינוּ֣בַּ מּקְ ָ ָֽרא .
וֹם֣שׂכֶ ל – (אתנח) מונח זקף-קטן והוא תיאור ואחריו ַויּ ֶָ֖בינוּ֣בַּ מּקְ ָ ָֽרא – טפחא סלוק והוא פעולה ,תבנית אפשרית ללימוד לאחריו
ֶ֔
וְ שׂ֣
ואלפניו .זה פועל בשלבים:
(א) משמעות הלאחריו היא ַויּ ֶָ֖בינוּ – טפחא בתפקידים (א) פותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה בַּ מּקְ ָ ָֽרא – סלוק בתפקיד הגבלה
(=ממעט) על הכתוב .בזה מיושב מדוע דרשה זאת מופיעה בסוף הפסוק כי בטעם סלוק מרומז תפקיד ההגבלה ,שלא כל פרשה
נקראת או מתורגמת ברבים .ופסוק זה הנדרש על כללות הטעמים מהווה דוגמא לרבויים ומיעוטים הנדרשים מתבניות הטעמים.
(ב) ַויּ ֶָ֖בינוּ – טפחא ,טופח (כעין רבוי)  -התפשטות אפיון מהכתוב משמאלו (הלאחריו) ,היינו בַּ מּקְ ָ ָֽרא – סלוק ,לכתוב מימינו (אלפניו).
ההגבלה הבאה מהסלוק עוברת אלפניו
וֹם֣שׂכֶ ל – בתוך חצי הפסוק להגביל גבולות הפסוקים והגדרות תבניות הטעמים בתוכם
ֶ֔
אל (א) וְ שׂ֣
וֹם֣שׂכֶ ל בדרשות של רבוי ומיעוט
ֶ֔
ים֣מפ ָר֑שׁ֣ללמד להתבונן ב-שׂ֣
ְ
ֱֹלה
תוֹרת֣הָ א ֶ֖
ר֣בּ ַ ֵ֥
ְ
אל (ב) – חצי הפסוק שלפניו וַ ַָֽֽיּ ְק ְראֵ֥ וּ בַ סֵּ֛פֶ
(הגבלות) למיניהם ,ע"פ התוכן וע"פ טעמי הכתוב שקראו ולהסיק מסקנות בדרשות.

הגמרא בדרך כלל לא מזכירה את הטעמים .ב-בבלי יומא נב,א נאמר והתניא ,איסי בן יהודה אומר :חמש מקראות בתורה אין להן
הכרע :רש"י אין להם הכרע  -לדעת היכן הן נוטין .ועיין ב-חידושי הריטב"א (במקום שמסביר) חמש מקראות אין להם הכרע .נראה
פירושו שאין להן הכרע מלשון דקראי (מפשט הפסוק) כל היכא דליכא פיסוק דקראי או הפסק טעמים (אין להם הכרע מפשט הפסוק בלי
פיסוק טעמים)  ,דאילו השתא דאיכא פיסוק דקראי והפסק טעמים נתברר ספיקן (אבל עכשיו כיוון שהם מפוסקים בטעמים מתבררים הספקות
ויש להם הכרע) .רבי עקיבא איגר (במקום) מציין עוד מקום לנושא חמש מקראות בתורה אין להם הכרע .עיין ירושלמי פרק אין
מעמידין .לא נעסוק בנושא זה כאן.
איזכור הקריאה בטעמי המקרא נמצא ב-בבלי ברכות סב,א מפני מה אין מקנחין בימין אלא בשמאל?  ...רב נחמן בר יצחק אמר... :
כתנאי  ...רבי עקיבא אומר :מפני שמראה בה טעמי תורה .רש"י טעמי תורה  -נגינות טעמי מקרא של תורה נביאים וכתובים ... ,מוליך
ידו לפי טעם הנגינה (מרמז איך לקרוא).

כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

1.4

סדר הבירור

ע"י ניתוח פסוקים רבים ,בעיקר בתורה ולעתים בנ"ך ,העוסקים במצוות ובעלי תבניות טעמים דומות ,מתגלה עקביות בתהליך (דרך
הלימוד) הסקת המשמעות ההילכתית ,כמובן כל מקום לענינו.
ההשערות על תפקידי תבניות הטעמים מבוססות רק על הפסוקים שנחקרו וההתאמה חייבת להיבדק בכל פסוק .לכן אינן מסקנה כללית.
יתכן ותבניות הטעמים בתפקידים שנמצאו והוגדרו מהוות מעין כלי הדרכה להבין מקור לדרשות חז"ל שלא היו מובנות מדרשת הכתוב
עצמו.
העיון משתדל להציג כל ממצא והשערה ,במיוחד הקשורה להלכה ,בין בטעמים בודדים ובין בתבניות מרכבות .לא לכל הטעמים הבודדים
מוצגים ממצאים אף שהזכרנו את רובם.
שמות הטעמים מעורבים ,חלקם על-פי מנהג האשכנזים וחלקם ע"פ מנהג הספרדים .גם ניתן הסבר לחלק מהם ע"פ הבנתינו במשמעותם
בשני המנהגים.
רביע ,פז֡ר ,ע"י הסקת
טעמי המקרא נקראים ברובם בתבניות מרכבות .ישנם ממצאים למשמעות טעמים בודדים שהגענו אליהם כגון ֗
מסקנה מהנידון בתורה שבע"פ במלה שהטעם מטעים או מקבוצת מלים שבין טעמיה נמצא הטעם המסוים .לגבי טעמים מסוימים כגון זקף-
אזלא מטופל כזוג.
קדמא֣ו ֝
֨
גדול ,ההסקה באה בד"כ ממילה בודדת.
֕
רביע ותבנית דרגֹ֧א תבֵ֛ יר טפחֶ֖ א ותבנית דרגֹ֧א מרכ֣א-
ישנם טעמים שמופיעים במספר תבניות שונות .כגון תבנית דרגֹ֧א מונ֣ח ֗
כפולה טפחֶ֖ א .טעם דרגא מופיע בצירוף במספר תבניות ובכל אחת מהן התקבלה ההבנה שלכל תבנית ישנה משמעות אחרת .אף

שהדרגא מופיעה בכל אחת מהן ועשויה להציג גם תכונת עצמאית .אפשר להמשיל זאת לצליל הנשמע מהשמעת תו נגינה בודד לעומת צליל
או אקורד הנשמע מהשמעת תווי נגינה אחדים ביחד .הסה"כ נותן משמעות שונה מהתו הבודד.
1.5

חלוקת הטעמים הידועה לעוצרים ומשרתים-מחברים.

על פי פשט ,הטעמים נלמדים כמחברים ועוצרים והעיון מציג אותם בתפקידים המוסקים מדרשות חז"ל.
העיון מעלה ,שהטעמים המחברים אינם משרתים בלבד לטעמים העוצרים אלא לעתים גם בעלי תפקידים עצמאיים או מסמלים התפשטות
משמעות הטעם העוצר אל המלים המוטעמות בטעמים המחברים-משרתים.
באופן המקובל ,בשיטה האשכנזית בעשרים ואחד מספרי התנ"ך וללא ספרי אמ"ת (איוב ,משלי ,תהלים) יש עשרים וחמישה סימני טעמים
ועוד סימן מתג .הגר"א מציג בספר דיקדוק המקרא ,באותם סימנים ,ל"ט טעמים כי מרבה להן תפקידים לפי סיבות שונות .עיון זה מטפל
ברוב העשרים וחמישה הסימנים .בגישה התחבירית הטעמים משמשים לפיסוק תחבירי ,הטעמה ,נגינה מוסיקלית וטעם פסק גם מפריד בין
מלים המסתימות ופותחות באותיות אהו"י ואותיות שוות (שו"ע או"ח ס'סא,סע'כ) .גישה זאת מחלקת הטעמים לשתי קבוצות קבוצת
המושלים וקבוצת המשרתים.
 קבוצת המושלים למיניהם (קיסר,מלך ,משנה ,שליש) הנקראת כך כי קובעים פסוק עיקרי של הפסוקים ,הם נקראים גם
עוצרים .אפשר שטעם עוצר נקרא מלך במשמעות עצור ועזוב בתורה ,היינו מושל.
 קבוצת המשרתים הנקראים גם מחברים .אפשר שטעם מחבר נקרא משרת מפני שהוא יוצא בשליחות העוצר ,מרחיב השפעת
העוצר.
בספר מאור התורה ,הרב וויינשטאק זצ"ל מוצגות חמש מסורות לשמות הטעמים במרכזים שונים .העיון משתמש בשמות הטעמים כמנהג
האשכנזים וכמנהג הספרדים .בין מנהגים ידועים אחרים נמצא את מנהג האיטליאנו ומנהג התימנים ,ידוע מנהג הגר"א (ל"ט טעמים) ומנהג
שהציג הרב הילדסהיימר בספרו משפטי הטעמים (כ-י"ב טעמים).
בספר מאור התורה ,הרב וויינשטאק זצ"ל הציג את הטעמים לפי תפקידם התחבירי כעוצרים בארבע מדרגות ומחברים-משרתים במדרגה
אחת בשמותם כמנהג האשכנזים
סלוק(=סוף-פסוק) ֣
דרגת העוצר קיסר֣אתנחת֑֣אָֽ ֣,
שלשלת֣,טפחֶ֖ א ֣
֓
גדול֣,
קטן֣,זקף֕ -
סגול֣,זקף֔ -
֣
דרגת העוצר מלך֣
פשטא֣,י֚תיב֣,תבֵ֛ יר
֣
זרקא֣,
֣
רביעי֣,
דרגת העוצר משנה ֗
דרגת העוצר שליש תלישא֠ -גדולה ,קרני-פר֟ה֣,פז֡ר֣,אזלא-ג֝רש֣(=אזל֝ א)֣,גרשי֞ים֣֣֞,מונ֣ח-לגרמיה֣׀ ֣
מרכא-כפולה֣,מהפ֤ ך֣,מונ֣ח֣,ירח-בן-יומ֣ו
֣
֣,קדמא֣,פסיק֣׀֣֣,מקף֣,֣-דרגֹ֧א֣,מרכֵ֥ א֣,
֨
טעמים משרתים תלישא-קטנה
לטובת הבנת הקורא מוצגים הטעמים לפי תפקידם התחבירי כעוצרים ומחברים-משרתים בשמותם כמנהג הספרדים
סלוק(=סוף-פסוק) ֣
דרגת העוצר קיסר֣אתנ֑חָֽ ֣,
שלשלת֣,טרחֶ֖ א ֣
֓
גדול֣,
קטן֣,זקף֕ -
תא֣֣,זקף֔ -
דרגת העוצר מלך֣סגול ֣
פשטא֣מלעלית)֣֣,י֚תיב֣,תבֵ֛ יר
֣
֣,תרי֣קדמי֣ן֣(=
֣֨
פשטא֣
֣
זרקא֣,
֣
רביע֣,
דרגת העוצר משנה ֗
גרשין֣,מונ֣ח-לגרמיה֣׀ ֣
גדול֣,אזלא-גר֣י֝ש֣,שני֣ ֞
דרגת העוצר שליש ֠תלשא ,קרני-פר֟ה֣,פזר֣ ֣֡
קדמא֣,פסק֣׀֣֣,מקף֣,֣-דרגֹ֧א֣,מאֵ֥֣ריך֣,תרי֣טעמ֣י֣(=תרי֣חוטר֣ין)֣ ֣,
֨
(=תילשא)֣,
֣
רסא֣
֣
טעמים משרתים ת
יומו
שופ֣֣ר֣ה֣֣ולך֣,שופר֣מ֤ הֻ פך֣,ירח-בן֣ -

הטעמ ים בשמותיהם כמנהג הספרדים ע"פ חומש "איש מצליח" ישיבת כסא רחמים ,הרב מאיר מאזוז הי"ו
תא
זרקא מקף-שופ֣֣ר֣ה֣֣ולך סגול ֣
֣
רביע
גדול ֠תלשא אזלא֣גר֣י ֝ש פסק֣׀ ֗
פזר֣ ֣֡
גדול
קטן זקף֕ -
פשטא֣מלעלית)֣זקף֔ -
֣
מין (=
תרי֣קד ֣
֣֨
פשטא
֣
קדמא שופר-מ֤ הֻ פך
֨
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

י֣(=תרי֣חוטרין)
֣
טעמ
֣
שלשלת שני-גרי ֞שין תרי֣
֓
דרגֹ֧א תבֵ֛ יר מאֵ֥֣ריך טרחֶ֖ א אתנ֑ח
סלוק֣(=סוף-פסוק)
י֚תיב מאֵ֥֣ריך טרחֶ֖ א ָֽ
יומו  ,קרני-פר֟ה
(=תילשא) ,ירח-בן֣ -
֣
רסא֣
֣
טעמים נוספים :ת

הגר"א דקדוק ופירוש על התורה ע' כג (אוצר החכמה) הת"ק (תלישא-קטנה) אע"פ שלענין בג"ד כפ"ת הוא משרת אבל לענין הטעמים
הוא אינו משרת נמצא ח"י טעמים הם שהם מפסיקים .הרב יהודה מארקס נ"י מעיר כי מנחת שי כתב כי בשיטת בן-נפתלי תרסא במילה

יאם֣
֣כהוֹצ ָ֨
המסתימת באותיות אהו"י ואחריה מלה הפותחת בבג"ד כפ"ת היא טעם עוצר ודוגמתו (כאן ע"פ בן-אשר) (בר' וארא יט,יז)֣וַיְ הי ְ
יאם ("כ" בדגש קל)
֣כּהוֹצ ָ֨
א ָת֣֝ם֣("כ" ללא דגש קל) ,וע"פ בן-נפתלי וַיְ הי ְ֣

הרב וינשטוק זצ"ל בספרו מאור התורה מציין כי תלישא-קטנה ,היא לפעמים טעם עוצר .בעדה המרוקנית אין הבחנה בין ֠תלשא ,ובין
֣כּי֣ת ְה ֶי֝ה֣אַ ְלמָ נָ ֣ה֣וגו')
תרסא֣(=תילשא) אור החיים שמוצאו ממרוקו מתיחס לתרסא בשם תלשא (וי' אמר כב,יג) וּבַ ת -כּהן ֨
חלוקת הטעמים לעוצרים ומחברים משמשת לתפקיד תחבירי של פיסוק המקרא ,דוגמא לתפקיד תחבירי נמצא בפסוק (שמות משפטים כא,לב)֣
֣לָֽאד ֔ ָ֣ניו֣וְ הַ שֶּׁ֖ וֹר֣יסָּ ָֽקל׃֣ס בקריאת הפסוק ללא טעם התביר במלים ִאם-
֣ים֣שׁקָ ֗לים֣יתּן ַ
ְ
ף׀֣שֹׁלשׁ
ְ
֑ה֣כּ ֣סֶ
אםֶ -ע ֵ֛בֶ ד֣יגַּ ֵ֥ח֣הַ שֶּׁ֖ וֹר֣א֣ וֹ֣אָ ָמ ֶ

ֶ ֶ֛ע ֶבד לא היה נשמע האם העבד הוא זה שנגח את השור או להיפך .טעם התביר מפריד תחבירית ומציין כי השור הוא זה שנגח את העבד או
האמה.
דוגמא של הבנת תפקיד טעם זקף-גדול כעוצר ע"פ דעת הראשון ר"ש סיריליאו
ֵ֥ה֣לכַ ְר ְמָךֶ֖ ֣
אכֶ֖ל֣חַ יַּ ֣ת֣הַ שָּׂ ֶד֑ה֣֣כָּֽן-תַּ ע ֲֶשׂ ְ
יעת֣תּ ְשׁ ְמ ֶט֣נָּה֣וּנְ טַ ְשׁ ֗ ָתּהּ֣֣וְ ָ ָֽא ְכלוּ֣אֶ ְבינ ֣י֣עַ ֔ ֶמָּך֣וְ י ְת ָ ֕רם֣תּ ַ
שמות משפטים כג,יא :וְ הַ ְשּׁב ֞
יתָך׃ ֣
ְלז ֶ ָֽ

ירושלמי שביעית פ"ט ה"ח מתניתין מי שהיו לו פירות שביעית והגיעה שעת הביעור מחלקן שלש סעודות לכל אחד ואחד .והעניים
אוכלים אחר הביעור אבל לא העשירים דברי רבי יהודה .ורבי יוסי אומר אחד עניים ואחד עשירים אוכלין אחר הביעור.
גמרא  ...מאי טעמא דר' יוסי ,דכתיב וְ ָ ָֽא ְכלוּ֣אֶ ְבינ ֣י֣עַ ֔ ֶמָּך֣וְ י ְת ָ ֕רם וגו'
ר"ש סיריליאו גמ' ...ור' יוסי .סבר כולהו מצי אכלי .דרישא דקרא דכתיב וְ י ְת ָ ֕רם ק אי לעמך ,והכי קאמר ובעלי יתרה של עמך ,דהיינו
אכֶ֖ל֣חַ יַּ ֣ת֣הַ שָּׂ ֶד֑ה א"נ וְ י ְת ָ ֕רם עומד במקום  ,וטעם המקרא יוכיח שיש
בעלי נכסים יאכלו ,ואפילו משדות שלהן ,וזה כל זמן ש  -תּ ַ
זקף-גדול ב-וְ י ְת ָ ֕רם ללמד שעומד לעצמו ולנתקו ממאכל חית השדה.
1.6

הטעמה רעיונית – מעבר לתפקידי הטעמים כעוצרים ומחברים לתפקידי דרישה ע"פ טעמים ותבניות טעמים.

לאחר שהי צגנו את הטעמים כעוצרים ומחברים מוצגת ההשערה שלטעמי המקרא יש גם תפקידים מעבר לתפקיד התחבירי ,המרמזים
לדרשות חז"ל שבמקרים רבים ,למרות שהטעם הוא עוצר הוא מתחבר להמשך הפסוק .וכן טעם שהוא מחבר ,בדרשות חז"ל הוא נדרש
בפני עצמו .רעיון דומה מובא ב[-תורה תמימה].שלמרות הטעם המפסיק דורשים סמיכות למלה שאחריו וזה לשונו (שמות משפטים כא,ב) ...
וּב ְשּׁב ֔עת ,זמנין דבשביעית נמי יעבודכא) [ערכין י"ח ב'] ... :הערה כא)  ...ומדרך חז"ל בהמלים הבאות
ֲבד֣֣ ַ֨
דכתיב שֵׁ֥שׁ֣שָׁ נֶ֖ים֣ ַיע ֑
֣ה֣בוֹ֣ ,דרשו בַּ חֶ֖ וּץ֣
ֲמד֣וְ הָ ֗אישׁ֣א ֲֶשׁ֤ר֣אַ תָּ ה֣נ ֶשׁ ֔
בטעם מפסיק לדרשם לפניהן ולאחריהן ,כמו ב[-ב"מ קי"ג ב'] (דב' כ"ת כד,יא)֣בַּ חֶ֖ וּץ֣תַּ ע ֑
מץ֣חֶ ְל ָ ֵ֛קם֣נ ַ ֵָ֥תתּי֣א ָ ֶ֖תהּ֣מא ָשּׁ ֑י֣ ,דרשו ֤לא֣תאָ פֶ ה֣חָ ֔מץ֣חֶ ְל ָ ֵ֛קם ,וב[-מכות
ֲמד֣וְ הָ ֗אישׁ ,וב -מנחות נ"ה א' (וי' צו ו,י)֣ ֤לא֣תאָ פֶ ה֣חָ ֣֔
תַּ ע ֑
כ"ב] דרשו הפסוק (דב' כ"ת כה,ג) אַ ְרבָּ ֵ֥עים֣י ֶַכֶּ֖נּוּ גם לסוף פסוק הקודם לו ( ְכּ ֵ֥די ר ְשׁעָ תֶ֖ וֹ ְבּמ ְס ָ ָֽפּר׃ אַ ְרבָּ עֵ֥ים י ֶַכֶּ֖נּוּ) ,וכ"כ [תוס'
ימן ,וה"נ כן:
בחולין ס' ב'] בפסוק ד(-יהושע יג,ג)  ...חֲמ֣שֶׁ ת׀ סַ ְרנ ֣י ְפל ְשׁ ֗תּים  ...וְ הָ עַ וָּֽים׃ מתּ ֞ ָ
בספר [הכוזרי ,מאמר שני ,סעיף פ'] נמצאת התיחסות קצרה לנושא הטעמים והמפרשים רב מרדכי גניזי ובעל "אוצר נחמד" הרב ישראל
הלוי מסבירים את השפעת הטעמים על הניקוד ,ובין היתר מציינים את הנקודות הבאות:
שלשלת הם הפסק ענין.
֓
רביע֣,
סגול֗ ֣,
֣
גדול),
קטן ול֕ -
סלוק ,זקף (טט לענ"ד כוונתו ל֔ -
 הטעמים אתנ֑חָֽ ֣,
סלוק הם גם הפסק דבור.
 הטעמים אתנ֑חָֽ ֣,
סגול.
֣
 טעם זרקא֣ אמנם טעם עוצר אבל הוא משרת של
התחלתי מההגדרה של הכוזרי
(א) על הפסק דיבור שהוא בטעם אתנח או סלוק
(ב) על הפסק ענין שהוא בטעם זקף או סגול
והתבוננתי מי הם הטעמים הנמצאים בדרך אל ההפסקים האלו .מתוך כך הגדרתי קבוצת/תבנית טעמים של הפסק דיבור שלפי מסורת
ההטעמה יש בה רק טעמים תחתונים .התבנית עשויה להיות בסדר הבא( :סימון בסוגריים מרובעיים מורה שאין חובת הימצאות הטעם
בתבנית)
[מונ֣ח] דרגֹ֧א או מרכֵ֥ א
או [מונ֣ח] תבֵ֛ יר
ואחרי אלו [מרכֵ֥ א] טפחֶ֖ א
סלוק
ואחרי אלו [מונ֣ח] אתנ֑ח או [מרכֵ֥ א] ָֽ
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

קטן עשויה להיות
תבנית הפסק ענין המסתיים בטעם זקף֔ -
קטן או מונ֣ח ז"ק
קטן או י֚תיב [מונ֣ח] זקף֔ -
[י֚תיב] זקף֔ -
פשטא בנסיבות
֣
קטן (תחבירית י֚תיב מחליף
ך֣פשטא [מונ֣ח] זקף֔ -
֣
קטן או מהפ֤
פשטא [מונ֣ח] זקף֔ -
֣
קטן או
פשטא֣זקף֔ -
מסוימות ,ע"פ הרב הילדסהיימר משפטי הטעמים)
לעתים יופיע טעם מרכֵ֥ א לפני פשטא֣֨
גדול
גדול היא רק זקף֕ -
תבנית הפסק ענין המסתיים בטעם זקף֕ -
סגול (בתורה גם שלושה מופעים של זרקא֣ זרקא֣
֣
סגול היא [מונ֣ח] או [מרכֵ֥ א] זרקא֣ [מונ֣ח]
֣
תבנית הפסק ענין המסתיים בטעם
סגול) .מה שבא לפניה הוא כמו בפסוקים אחרים לפני הפסק ענין או הפסק דיבור
֣

סגול שהם טעמים עליונים (היינו מעל שורת הכתוב) ,התחלתי
֣
גדול) ובטעם
קטן֣,זקף֕ -
על בסיס תבניות הפסק ענין בטעם זקף (זקף֔ -
לחקור האם גם טעמים עליונים נוספים מהוים הפסקי ענין כלשהם
סגול ובין תבנית הפסק דיבור המסתיים בטעם אתנ֑ח תמיד יש תבנית הפסק ענין כלשהי
֣
בין תבנית הפסק ענין המסתיים בטעם
סגול מלווה בתבנית הפסק ענין נוספת לפני הפסק דיבור המסתיים בטעם אתנ֑ח ואח"כ עוד הפסק ענין
֣
תבנית הפסק ענין המסתיים בטעם
סלוק
ומסיים בהפסק דיבור המסתיים בטעם ָֽ
התבניות האלו מגבילות את הצירופים בין הטעמים ובין התבניות ומהוות גדרות שבתוכם צריך להבין את תפקידי הטעמים והאם אפשר
ללמוד מטעם לטעם ומתבנית לתבנית.
תבנית טעמים "הפסק ענין" פירושו קבוצת טעמים המפסיקה בתוך חצי פסוק .לדוגמא:
הוּ ו ָ֔בהוּ הפסק ענין וְ ֶ֖חשֶׁ ְך עַ לְ -פּנ ֣י ְתה֑ וֹם הפסק דבור ֣
(בראשית א,ב) וְ הָ ָ֗א ֶרץ֣הפסק ענין הָ יְ ָתֵ֥ה ֨ת ֣
ֱֹלהים הפסק ענין ְמ ַר ֶחֶ֖פֶ ת עַ לְ -פּנֵ֥י הַ ָ ָֽמּים׃ הפסק דבור ֣
וְ ֣רוּחַ֣ א ֔

לכל הפסק ענין או דבור ישנם תפקידים.
סגול הם הפסקי ענין נשאלות השאלות הבאות:
֣
גדול,
קטן֣,זקף֕ -
מתוך שהטעמים העליונים֣זקף֔ -
האם יש עוד טעמים עליונים ,שהם הפסקי ענין ,או אולי הם מהווים תת קבוצות של הפסקי ענין .

 אם יש תת-קבוצות ,כיצד הן משפיעות על הדרשות?
 מה תפקיד הטעמים התחתונים והאמצעיים ,בתוך קבוצות הפסקי ענין ,שנראה כי הן מבוססות על טעמים עליונים?
סגול בין היתר
֣
גדול –  , 3ותבנית הטעמים֣זרקא֣
קטן֣–֣֣,֣2זקף֕ -
ועוד התברר כי הטעמים העליונים בין היתר מציינים מספר זקף֔ -
מציינת חלק משלם .מיימצאים אלו במקביל למימצאים בטעמים בודדים ותבניות אחרות מלמדות כי תבניות (מטעם אחד ועד אחדים)
מסוימות מציינות רבוי ואחרות מציינות מיעוט  .ונראה כי כל חצי פסוק מכיל לפחות רבוי אחד או שנוי משמעות תוכן אחד ואחריו הגבלה
ר֣כּי-
שׂ ָֽ
אחת ,פרט לחצאי פסוק בעלי טעם בהם מופיע אתנח או סלוק בלבד (קיסר) ,היינו ללא טעם נוסף שנשמע כגון (וי' תז' יג,יח)֣וּבָ ֕ ָ
וֹ֣שׁח֑ין֣֣וְ נ ְר ָ ָֽפּא׃ מלת וְ נ ְר ָ ָֽפּא בטעם סלוק בלבד.
ֵ֥ה֣בוְֹ -בע ֶ֖ר ְ
ָֽ
י ְהיֶ
בקבוצת התפקידים של קבוצות הענין העליונות והתחתונות עלו אפיונים (דרכי דרשה) משותפים אחדים לטעמים העליונים ואפיונים
משותפים אחדים לטעמים התחתונים .לכן הסקנו שיש מקום להתיחס לטעמים גם לפי מיקומם ביחס למקרא הכתוב לטעמים עליונים,
טעמים אמצעיים וטעמים תחתונים  ,בנוסף על חלוקת הטעמים לפי עוצרים ומשרתים-מחברים .בחלוקה זאת נמצא בכל קבוצה טעמים
עוצרים ומשרתים-מחברים .ועוד מתברר כי הטעמים הבאים שרובם עוצרים במדרגה נמוכה :פזר ,תלישא-גדולה (תלשא) ,תלישא-קטנה
(תרסא) ,אזלא-גרש או גרשיים ,מרמזים על עניני דרישה מיוחדים בחצי הפסוק ,ולחלקם התבניות האחרות מפרטות אותם.
להלן מוצגים הטעמים בחלוקה לעליונים ,אמצעיים ,תחתונים
טעמים עליונים -
ים֣עבור מלה
מסוג הטעמים העוצרים֣אזל֝ א(֣,אזלא ללא קדמא לפניו שמו֣֣אזלא-ג֝רש או ג ֝רש עבור מלה מלעלית ו -גרשי֞ ֞
גדול֣,רב֗ יע֣(רב֗ יעי)
קטן ,זקף֕ -
֟ה֣,שלשלת ,,פז֡ר֣,פשטא֣,זקף֔ -
֓
מלרעית)֣,זרקא֣סגול֣֣,תלישא֠ -גדולה ,קרני-פר
קדמא֣,תלישא-קטנה֣,
֨
מסוג הטעמים המשרתים-מחברים
סגול
֣
הכוזרי מציין שטעם זרקא֣ הוא למעשה משרת לטעם
אזלא והינו עוצר
֨
קדמא ללא טעם אזל֝ א אחריו אף הוא נקרא
֨
הגר"א מציין שטעם
הרב ויינשטוק מציין כי תלישא -קטנה היא לפעמים עוצר ובעדה המרוקאית אין הבחנה בין תלשא (תלישא-גדולה) ותרסא (תלישא-
קטנה)
טעמים אמצעים  /תיכונים –
מסוג הטעמים העוצרים מונ֣ח-לגרמיה֣׀
מסוג הטעמים המשרתים-מחברים מקף ֣,֣-פסק֣׀
טעמים תחתונים –
סלוק֣,אתנ֑ח֣,טפחֶ֖ א֣,תבֵ֛ יר֣֣,י֚תיב֣ ֣,
מסוג הטעמים העוצרים ָֽ
מרכא-כפולה֣(=֣מרכאיים)֣,מונ֣ח֣,מהפ֤ ך֣֣,ירח-בן-יומ֣ו
֣
מסוג הטעמים המשרתים-מחברים דרגֹ֧א֣,מרכֵ֥ א֣,
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

תפקידי הטעמים בנושא דרכי לימוד התורה (באופן כללי ,לא ממצה ולא בלעדי):
א .טעמים עליונים מסוימים מציינים דרך לימוד של נושא ופרטיו ,כמו כעין היקש ,כעין בנין אב ,כעין כלל ופרט או רבוי ומיעוט ועוד
דרכי לימוד בהגדרות ,שחלקן בדרך השאלה בלבד נלקח מי"ג מידות של רבי ישמעאל ומל"ב מידות של רבי אלעזר ועוד דרכי לימוד
שלא נכללו בברייתות המלמדות מידות אלו.
ב .טעמים עליונים מסוימים וטעמים אמצעיים ותחתונים בתוך תבניות טעמים עליונים מכוונים את תהליך הלימוד בדרכי הלימוד
המצוינים ע"י טעמים עליונים שצוינו בא'.
ג .טעמים אמצעיים מסייעים ללימוד בטעמים עליונים ותחתונים ,ע"י יצירת אגודים ,הפרדות ,היקשים  .מטעם הפסק אפשר ללמוד גם
ללא קשר לטעמים שבסביבתו.
ד .טעמים תחתונים מסוימים מסייעים להכוונת הלימוד בתוך תבניות טעמים עליונים שצוינו ב(א) .בתבנית הפסק דיבור הם מהווים
תבניות רבוי ומיעוט – הגבלה ללא מעורבות של טעמים עליונים.
קטן
קטן ,כעין רבוי – הארכת  /הרחבת השפעה או חלות אלפניו בנוסף על הרבוי של זקף֔ -
פשטא זקף֔ -
֣
 oכגון מרכֵ֥֣א
סגול ,דומה להשפעה על זקף-קטן
֣
סגול ,כעין רבוי מורחב על הענין של זרקא֣...
֣
 oכגון מרכֵ֥ א זרקא֣מונ֣ח֣
סגול
֣
סגול ,כעין תוספת או גריעה מוגבלת מהענין של זרקא֣...
֣
 oכגון [מונ֣ח] זרקא֣[מונ֣ח]
תפקידים כלליים של תבניות טעמים מסוימות
מהעיון מתברר כי ישנם תפקידים כלליים ,דהיינו שאותו התפקיד מופיע במספר טעמים ותבניות בשינויים ביניהם .כגון:
(א) טעמים עליונים שבין תפקידיהם ישנו תפקיד המרמז לענין של מספר ,מאחד ועד ארבע ויותר .אחד מתפקידי המספר לרמז
ברישום מקוצר לדרוש מספר דרשות כהמספר המרומז בתבנית הטעם (א) ע"פ פסוקים (ב) ע"פ מסורת ללא פסוקים
פשטא  ,מונ֣ח֣– אחד,
֣
קטן – שניים ,שני פרטים בענין מסוים ,שתי דרשות
זקף֔ -
גדול – שלוש ,שלושה פרטים בענין מסוים ,לפחות שתי דרשות באופן אחד ושלישית עשויה להדרש באופן אחר
זקף֕ -
רביע – ארבע ,ארבע דרשות או ערך (מספר) ארבע או רביעית
֗
רביע – כמו רביע על כל תפקידיו ,או חמש ויתכן גם יותר לפי הענין
מונ֣ח֣ ֗
(ב) תבנית טעמים בתפקיד לימוד אלפניו (כלומר מהכתוב המוטעם אל הכתוב שלפניו)
֠תלשא (תלישא֠ -גדולה),
קדמא֣ ,
֨
פשטא,
֣
קד ֨מא מהפ֤ ך
קטן והתוכן המוטעם בו הוא תיאור או מצוה או פעולה ולאחריה עוד
פשטא [מונ֣ח] זקף֔ -
֣
קטן או קיסר
פשטא] מונ֣ח זקף֔ -
֣
קיסר [
מצוה או פעולה ,כל התבנית כולה מלמדת אלפניה.
קטן לימוד אלפני לפניו
פשטא] מונ֣ח זקף֔ -
֣
קיסר מרכֵ֥ א [
טפחֶ֖ א התפשטות לימוד מהתוכן המוטעם על ידה אלפניו
דרגֹ֧א תבנית בטעם תחתון ,העשוי להצביע למקום רחוק ממקומו.
סלוק הם בתפקיד של הגבלה וקבוצת הטעמים התחתונים הקודמים להם מרמזים על קבוצת פרטים.
(ג) הטעמים התחתונים֣אתנ֑ח או ָֽ
מסקנות העיון – תפקידי הטעמים בדרכי לימוד התורה
א .מודל תפקידי תבניות הטעמים מבוסס על כ 14%-מטעמי התורה פרט לגעיה ומקף ,ועל כ 4000-דוגמאות מקוטלגות ומאות שאינן
מקוטלגות מהתכנים של התורה שבעל-פה ,שלדעתנו תפקידי תבניות הטעמים המוצעות מתואמים עמם
ב .אפשר כי טעמי המקרא הם ברמת רמז של הפרד"ס ומשמשים בהטעמה הרעיונית בפשט ברמז בדרש ובסוד
ג .בהסתכלות רחבה נוצרת רשת רעיונית בין חלקי תורה בתבניות דומות
ד .הלימוד ע"פ הטעמה רעיונית קיים בעת ובעונה אחת עם לימודים בדרכים אחרות ,כמו המידות שהתורה והאגדה נדרשות בהם,
ולעתים מרמז אליהם ומשתלב בהם.
ה .לכל טעם ותבנית טעמים יש כנראה תפקידים אחדים .לכן יש למצוא את כלל התפקידים של כל טעם ותבנית.
ו .לא בכל מופע של טעם ותבנית טעמים כל התפקידים פעילים .כל דרך לימוד נקבעת ע"פ התפקיד שהטעם ותבנית הטעמים משרה
בהתאם לתוכן הפסוק והטעמים שלפניו ולאחריו .לכן יש למצוא בכל מופע לאיזה תפקיד אפשר להתאים את הטעם או התבנית.
ז .טעמים ותבניות מסוימים מציינים רבוי ואחרים מציינים הגבלה – מיעוט
ח .במופעים מסוימים הטעם או התבנית מרמזת לכעין רישום מקוצר המרמז לכתובים אחרים שיש לדרשם בהקשר לכתוב במקום
הטעם.
ט .היות ומצאנו דמיון מסוים למידות שהתורה נדרשת בהם ,לכן אנו מחפשים קשרים בין טעמים למידות ולדרכי לימוד אחרות בנוסף
לרבוי ולמיעוט פשוטים.
י.

מאריך,
תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים ותפקידם) – להגביל; מונ֣ח – רבוי; מהפ֤ ך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
טפחא – קב' שעשויה לגדול ,יתור
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
רבוי; דרג֧ א – מצרף; תב֛ יר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
טפחא -
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; תב֛ יר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א תב֛ יר ֖
לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א תב֛ יר ֖
קבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב-אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול
קטן  ...זקף -
רביע – לפחות  ... ; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ח ֗
גדול – ֗ ;3
קטן –  ;2זקף ֕ -
– מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי
קדמא ֝
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞ים – יוצא מהענין; ֨
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
֔
מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא-קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא -
֠גדולה = ֠תלשא – דרוש בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

1.7

הגדרה מפורטת של תפקידי טעמים ותבניות טעמים בסדר אלף בית לדרישת הכתובים ע"פ הטעמה רעיונית

סדר הטעמים בהגדרה המפורטת בסדר אלף-בית:
מונ֣ח = שופ֣֣ר֣ה֣֣ולך
1.7.1
פתיחה בטעם מונ֣ח בגלל תפקידו בכל תבניות הטעמים
֣ח֣רביע֣ללמד
֗
טעם מונ֣ח כמשרת  /מחבר לטעם עוצר ,קריאתו קצרה והוא עשוי ללמד על הוספה על או מסוג הטעם העוצר .למשל מונ
על לפחות ארבע ,מונ֣ח֣תלישא-קטנה כעין ת"ק נוספת.
טעם מונ֣ח המופיע לפני תבניות טעמים מסוימות שקריאתו מאורכת להדגיש (א) שיש דרשה מיוחדת מהכתוב ו/או (ב) שאופן הלימוד
֣ח֣סגול אפשרות שמונח שלפני זרקא מלמד
֣
הנלמד מהתבנית הבאה אחריו נלמד יותר מפעם אחת .כגון :תבנית מונ֣ח֣זרקא֣מונ֣ח֣֣...מונ
קטן֣אפשרות שמונח מלמד
ך֣פשטא מונ֣ח֣זקף֔ -
֣
שכאילו לפנינו סדרות אחדות של זרקא [מונח] סגול .תבנית מונ֣ח ואחריו למשל מהפ֤
שכאילו לפנינו סדרות אחדות של מהפך פשטא מונח זקף-קטן .תבנית מונ֣ח ואחריו למשל דרגֹ֧א֣תבֵ֛ יר֣[מרכֵ֥ א]֣טפחֶ֖ א או מרכֵ֥ א֣
תבֵ֛ יר֣[מרכֵ֥ א]֣טפחֶ֖ א אפשרות שמונח מלמד שכאילו לפנינו סדרות אחדות של מרכא או דרגא תביר [מרכא] טפחא.
טעמים בסדר אלף-בית.
אזל֝ א הנקרא גם֣אזלא-ג֝רש הנקרא גם ֣ג֝רש
1.7.2
֞ים – יצא לסוגיו
תבנית הטעמים שבבסיסה אזלא-ג֝רש או גרשי ֣֞

תבניות טעמים הנשענות על אזלא ,היינו אזלא-גרש וגרשיים ( 1448פסוקים 1633 ,מופעים)
֞ים  512מופעים בתורה (סה"כ  1632צריך בדיקה כי לעיל נאמר ) 1633
אזלא-ג֝רש (=גרש)  1120גרשי ֣֞
קטן
ך֣פשטא – יצא להקל ולא להחמיר .היות ותבנית זאת בדרך כלל סוגרת ענין ע"י טעם זקף֔ -
֣
א֣(גרשי֞ים או אזלא֣-ג֝רש) מהפ֤
֣֞
אזל֝
קטן
ך֣פשטא [מונ֣ח]֣זקף֔ -
֣
אפשר כי התבנית הזאת היא אחת משתי הדרשות הנלמדות ע"י תבנית הטעמים :מהפ֤

ֵ֛ה֣לע ָלֶ֖ה֣-
ֱֹלהים֣ -גרשיים י ְראֶ ה-לֵּ֥ וֹ֣הַ ֶשּׂ ְ
א֣(גרשי֞ים או אזלא-ג֝רש) ...תבֵ֛ יר – יצא להקל ולהחמיר ,כגון (בר' וירא כב,ח) א ֞
֣֞
אזל֝
מרכא תביר טפחא ,גרשיים  ...תביר יצא להקל ולהחמיר ,להקל שאם יהיה שה הקרבן יהיה שה ,ולהחמיר שרק אם לא יהיה שה הקרבן
יהיה יצחק.
֣ח֣רביע֣– יצא ללמד על עצמו או על הכלל כולו
֗
א֣(גרשי֞ים או אזלא-ג֝רש) מונ
֣֞
אזל֝
רביע –  25פסוקים 25 ,מופעים
אזלא-ג֝רש (ללא קדמא לפניו) מונח [מונח] ֗
רביע –  92פסוקים  92מופעים
֞ים מונח [מונח] ֗
גרשי ֣֞
֣רביע –  6פסוקים  6מופעים
֞ים ֗
גרשי ֞
קדמא֣– בשתי יחידות מלים ( 2מלים או עם מקפים) מציין שנוי סדר של מאוחר המקדים המוקדם,
֨
א֣(גרשי֞ים או אזלא-ג֝רש)֣
֣֞
אזל֝
כגון כתוב מאוחר או אחרון ומבוצע ראשון ,כגון עשוי להיות למד קודם למלמד .כ 32 -מופעים
ך֣פשטא – אזלא בראש התבנית לרמז על פעולה שהתחילה ,הושעתה וחודשה או
֣
קדמא֣מהפ֤
֨
א֣(גרשי֞ים או אזלא-ג֝רש)֣
֣֞
אזל֝
שתתחדש .פעולה שאמורה להיות מאוחרת החלה לפני זמנה ,מושעית ,תחל שוב .מופיעה בתורה  3אזלא  10 +גרשיים
סלוק הנקרא גם סוף-פסוק
אתנ֑ח סוף חצי-פסוק וָֽ -
1.7.3
סלוק – הפסק דיבור המגביל הענין .אופן אחד של הגבלה הוא למעט כל נושא  /ענין פרט למדובר בו
אתנ֑ח או ָֽ
סלוק
סלוק המטעימים מלת "לאמר" בתורה  214פעם( ,אתנח  , 84סלוק  . )130אפשר כי תפקיד ההגבלה של אתנ֑ח או ָֽ
אתנ֑ח או ָֽ
אמר כמו ב(-וי' מצרע יד,א) וַיְ ַדבֵּ֥ר֣הֶ֖ '֣
מתואם עם הדרשה של רבי יהודה ובי רב ב -בבלי פסחים מב,א ו -בבלי תמורה ז,ב כי מלת לּ ָֽ
אמר :היא נוטריקון "לאו אמור" לדרוש לאו מתוכן העשה שאחריו .מלמד שכל הלא תעשה הנלמדים כדלקמן בפרשה רמוזים
שׁה֣לּ ָֽ
אֶ ל-מ ֶ ֵ֥
במלה זו ונלמדים ומתרבים מטעם מרכא במלים אֶ ל-מ ֶשֵׁ֥ה .
גָֽ֣עיה הנקרא גם מעמיד
1.7.4
דגש קריאה בנוסף לטעם אחר ,משרת ,ציורו כמו סלוק
֞ים – זהו אזל֝ א לקריאה מלרע ,כעין יוצא מן הענין
גרשי ֣֞
1.7.5
אזלא ,אבל לקריאה מלרע ,כעין יוצא מן הענין ,עוצר בדרגה  4שליש
֝
זה כטעם
דרגֹ֧א  -מצרף
1.7.6
מצרף ,פותח קבוצה סוגרת דבור עם הלכה שווה לפרטיה ,משרת ,מחבר
טעם דרגֹ֧א מופיע בשלוש תבניות .הוא גם בעל תפקידי דרישה לעצמו ללא התבנית.
מתפקידי דרגֹ֧א֣לעצמו (א) מקשר – כגון בין שני כתובים( ,ב) מצרף – שכל פרט מהמצוה מעכב ,כמו ארבע פרשיות שבתפילין המעכבים
זה את זה ,
מתפקידי דרגֹ֧א֣בשלוש תבניות:
דרגֹ֧א֣תבֵ֛ יר֣[מרכֵ֥ א]֣טפחֶ֖ א תפקיד שטופל בהקשר לטעם תבֵ֛ יר
ֹ֧א֣מרכא-כפולה֣(=מרכאיים)֣טפחֶ֖ א  14פעמים בתנ"ך ,חמשה מהם בתורה .אין מרכא כפולה בתנ"ך בלי דרגא לפניה וטפחא
֣
דרג
אחריה .פעם אחת בלבד בתהלים במרכא כפולה ללא דרגא לפניה וללא טפחא אחריה .אולי גרסה משובשת ובמקום צ"ל מרכא או מעמיד.
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

(א) עיקר משמעותה נעשה מעשה אף שלא לא היה ראוי לעשותו ,או יש לומר שבא לתקן מעשה שלא היה ראוי לעשותו.
מרכא-כפולה מרמז על שני ענינים או שלבים או תיווך בענין הנדון
֣
(ב) כאשר
(ג) [זהר פירוש הסולם בלק לה] ב' תנועות שיורה על שתי הבאות ,שני תקונים.
(ד) האדמו"ר ממ"ש (שמות ה,טו) ָׁ ֧ל ָׁמה תעֲשֶׂ֦ה ֖כה עניין שיש בו כפל ,שני צדדים מנוגדים זה לזה.
דרגֹ֧א֣מונ֣ח֣רב֗ יע

(א) התבנית מופיעה  = 59נד"ה פעם בתורה ויש לחלק ניכר מהמופעים קשר לנושא תיקון הקילקול של היצר הרע בחטא אדם
הראשון ,תיקון כח ה(מ)תאוה לקדושה ,לחלק מהמופעים קשר לגלות השכינה (הנמשל בזוהר לכעין מצב נד"ה) וחזרתה.
(ב) במקרים בודדים בלבד מצאנו תפקיד אחר ,כעין פרט עיקרי/מרכזי בענין המדובר ,שפרטים אחרים עשויים להתיחס אליו ,כעין
ענין מקושר לפניו ומופרד מאחריו.
גרשי֞ים֣(מונ֣ח)֣דרגֹ֧א֣מונ֣ח֣רב֗ יע  .להלן רעיונות
֞
אפשר כי לתבנית דרגֹ֧א֣מונ֣ח֣רב֗ יע יש תת-קבוצה אזלא-ג֝רש /
למשמעותה
רביע נמצא התפקיד כעין יצא ללמד על עצמו או על הכלל.
֞ים֣[מונ֣ח]֣ ֗
בין תפקידיה של תבנית הטעמים אזלא-ג֝רש  /גרשי ֞
֞ים֣[מונ֣ח]֣דרגֹ֧א֣מונ֣ח֣רב֗ יע היא הרכב של שתי התבניות זו על זו ,ומשמעותה יצא
אפשר שתבנית הטעמים אזלא-ג ֝רש  /גרשי ֞
֣ח֣רביע
֗
ללמד על עצמו או על הכלל וגם אחד מתפקידי תבנית הטעמים ֣.דרגֹ֧א֣מונ
֣ח֣רביע היא מופע של מידה (ט"ז) מדבר שהוא מיוחד במקומו ,בברייתא דל"ב
֗
ים֣דרגֹ֧א֣מונ
אפשר כי תבנית אזלא-ג֝רש  /גרשי֞ ֣֞
מדות ברייתא דרבי אלעזר בן רבי יוסי הגלילי.
֣ח֣רביע עשוי גם לתפקד בתפקידו ,שהוגדר במקומו.
֗
֣ח֣רביע – בתבנית דרגֹ֧א֣מונ
֗
מונ
סגול – ערך משתנה ,עולה או יורד ,מוסיף או גורע,תנועה,
֣
זרקא
֣

1.7.7
תבנית [מונ֣ח]֣[֣...מונ֣ח]֣זרקא֣[מונ֣ח]֣[֣...מונ֣ח]֣סגול֣
סגול֣אשר עומד לעצמו או הוא תוספת מסוג הענין על הענין המוטעם
֣
זרקא...
֣
סגול – דרשת ענין מסוג הענין המוטעם בתבנית
֣
זרקא...
֣
סגול .במיעוט מופעים נמצא כי התפקיד הוא גריעה מן הענין .כל מונח לפני זרקא ו/או סגול עשוי להוסיף עוד ענין עצמאי או
֣
ע"י זרקא֣...
הוספה או גריעה על נושא התבנית.
לימוד של פחות משלם אחד ,באותו אופן מרחיב הפסוק בתת-פסוק.
זרקא נמשל למאזניים .אפשר להשתמש בהמשלה זאת במובן של עולה ויורד (בתמוז התשע"ד
֣
ע"פ תיקוני הזהר חלק ב' גג זי"ן במילה
מצאנו כי הרב קרוזר זונדל ב"-אור החמה" עה"ת מגדיר זרקא סגול כעולה ויורד)  ,מוסיף וגורע ,מקרב ומרחיק ,מאריך או מקצר (עצם,
זרקא כמתאר כריכה ,תנועה תנודתית ,הרב אייכנשטיין ישכר בעל "לבוש לשבת ויו"ט" מגדיר זרקא סגול כתוספת שמחה או
֣
זמן) .צורת
צער ,תנועה כמחול (היינו כעין עולה ויורד).
צורת טעם סגול֣כעין לבנה על גבי שתי לבנים .הסגול גם משמש כעין אתנח או זקף-קטן להארכת הפסוק בחלקו הראשון ,כעין רבוי .כעין
קשר למספר שלוש (כגון שלוש כריכות ,שלוש דרשות).
סגול ,נדרש ע"י מרכא רבוי של תוצאות
֣
לעומת התבנית לעיל שעשויה להתחיל בטעם מונ֣ח  ,כאשר התבנית היא מרכֵ֥ א זרקא֣[מונ֣ח]֣
מסוג תפקידי זרקא סגול (ממעט או מרבה מסוג הענין על הענין).
֣ח֣סגול – כעין להתחילה ובפועל.
֣
קדמא מרכֵ֥ א֣זרקא֣מונ֣ח֣֣...מונ
֨
להסבר על עוד תפקיד של זרקא סגול ראה גם תבנית
אפשר כי התורה מגלה בכתובים הבאים תפקידי תבנית הטעמים זרקא סגול כמוסבר להלן:
ים – זרקא סגול ,ואחריו תאור תפקיד התבנית ֣וְ נגְ ְרעָ ֤ה מהענין ,שכאן הוא ַנחֲלָ תָ ֣ן מסוג ענין ,שכאן הוא
֣לנָשׁ ֣
(במ' מסעי לו,ג) ְבנָֽי -י ְשׂ ָראל ְ
טּה֣א ֲֶשֵׁ֥ר֣תּ ְהיֶ ֶ֖ינָה֣לָ ֶה֑ם
נוֹסף֣ עַ ֚ל֣ ַנח ֲַל ֣ת֣הַ מַּ ֔ ֶ
מנַּחֲ ַל ֣ת֣אֲב ֔תינוּ ומסיים בכתוב שכתוב שוב בפסוק (לו,ד) וְ ַ֕
ה מהענין ,שכאן הוא נַחֲלָ ֔ ָתן מסוג ענין  ,שכאן
וֹספָ ֣
ל – זרקא סגול ,ואחריו תאור תפקיד התבנית֣וְ נָֽ ְ
(במ' מסעי לו,ד)֣הַ יּבל֣ל ְבנ ֣י֣י ְשׂ ָרא ֣
טּה֣
נוֹסף֣עַ ֚ל֣ ַנח ֲַל ֣ת֣הַ מַּ ֔ ֶ
הוא עַ ֚ל֣ ַנח ֲַל ֣ת֣הַ מַּ ֔ ֶטּה֣א ֲֶשֵׁ֥ר֣תּ ְהיֶ ֶ֖ינָה֣לָ ֶה֑ם .ענין ההוספה בפסוק (לו,ד) הוא יתר כי כבר נאמר בפסוק (לו,ג) וְ ַ֕
א ֲֶשֵׁ֥ר֣תּ ְהיֶ ֶ֖ינָה֣לָ ֶה֑ם

מתפקידי תבנית הטעמים זרקא סגול
 ענין עצמאי מסוג התוכן המטועם על התוכן המטועם
 ענין תוספת מסוג התוכן המטועם על התוכן המטועם
 גריעה חלקית מסוג התוכן המטועם מהתוכן המטועם (כגון קריבת ימים למות)
 ציור של תנודה
 כגון ציור של שלוש תנועות
 מספר מיעוטים או ריבויים מסוג הענין על הענין.
סגול באחד מתפקידיה מוסיף מהענין על הענין או גורעת מן הענין ,אז אפשר כי
֣
היות והתבנית זרקא֣[מונ֣ח]֣
ים֣ ...תבֵ֛ יר .כעין יצא להקל ולהחמיר.
סגול ,עשוייה להיות כמו גרשי֞ ֣֞
֣
֞ים  ...זרקא֣...
תבנית הטעמים גרשי ֣֞
סגול עשויה לבטא רעיון דומה לתבנית מרכא תביר  ,אבל הדבר לא מוכח .ראה כל תבנית במקומה.
֣
ותבנית מרכֵ֥ א זרקא֣[מונ֣ח]֣
גדול – ענין הקשור לערך שלוש
זקף֕ -
1.7.8
גדול– זקף-גדול מציין ענין של שלוש ,לפחות שתי דרשות באופן אחד ואחת עשויה להדרש באופן אחר או בהפך מהשתיים האחרות.
זקף֕ -
שתיים שהם אחד (כגון מכסה עורות אילים מאודמים ועור תחש).
 תפקיד מספר הלימודים  /הדרשות שלוש,
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

 זקף-גדול – ענין של שלש ,צורת הטעם שתי נקודות וקו כעין אותיות י-ו-י שהגי' שלהן עולה הוי"ה
 תפקיד הקשור כנראה לשרש "אמר" (כ 35%-מהמופעים בתורה) ,אין הסבר
גדול – (א) עשוי לבטא דבר החוזר וקורה וכעין בנין אב; (ב) מצביע על אפשרות לביצוע חישוב הפרש בין גימטרית
קטן זקף֕ -
זקף֔ -
טעמים וגימטרית תוכן או להפך והסקת מסקנה מדרשית ו/או הילכתית( .ג) שתיים ושלוש סה"כ חמישה דברים (כגון חמש חטאות מתות)
(ד) רמז לר"ב נצוצין קדושים שנגאלו ממצרים .שני פסוקים עם שני מופעים בשני חצאי פסוק אחד עוסקים באותו ענין
קטן֣  -בין שני קיסרים (אתנח סלוק ,סלוק אתנח) מרמז נפילה ,צריך שנוי גדול מהסדר הטבעי לתקנה,
גדול֣[֣]...זקף֔ -
זקף֕ -
גדול  -בין שני קיסרים (אתנח סלוק ,סלוק אתנח) – גלוי נבואי נעלה ,שלוש ושלוש סה"כ ששה דברים
גדול זקף֕ -
זקף֕ -
קטן – ענין הקשור לערך שניים
זקף֔ -
1.7.9
קטן֣– מונח מוסיף מצב בתוך אחד או בשני הלימודים אבל לא לימוד שלישי.
קטן – ענין של שני דברים ,שני למודים מונ֣ח֣זקף֔ -
זקף֔ -
קטן֣– מונח-זקף-קטן במלה אחת או במלים מחוברות במקף ,כעין מידה ריבה וריבה את הכל (ירושלמי חלה פ"א ,ביכורים
מונ֣ח-זקף֔ -
פ"א ,פסחים פ"ב) ,וכעין מידה י"ח מל"ב מידות של רבי אליעזר ,מדבר שנאמר במקצת ונוהג בכל.
קטן֣– קדמא-זקף-קטן במלה אחת או במלים מחוברות במקף ,כעין מידה מל"ב מידות של רבי אליעזר מוקדם והוא מאוחר
קדמא-זקף֔ -
֨
קדמא לבד.
֨
בענין ,והוא גם כעין מידה "דבר הלמד מסופו" מי"ג מידות של רבי ישמעאל ,ראה
קטן֣– מרבה ענין המוציא את הכתוב המוטעם מפשוטו .דהיינו שתיים או שלוש דרשות ,אחת כפשוטה ואחת
ך֣פשטא [מונ֣ח]֣זקף֔ -
֣
מהפ֤
יוצאת מפשוטה ,שתיים היוצאות מפשוטן .מונ֣ח עשוי לרמז לדרשה שלישית ,היא כפשט או כיוצא מהפשט ,או מצב ביניים (ראה להלן).
קטן
ך֣פשטא [מונ֣ח]֣זקף֔ -
֣
א֣(גרשי֞ים או אזלא-ג֝רש) מהפ֤
֣֞
ראה להלן אזל֝
קטן – כעין לכתחילה ובפועל
פשטא] [מונ֣ח]  ...זקף֔ -
֣
קדמא מרכֵ֥ א [
֣֨
קטן ,ראה להלן
ך֣פשטא [מונ֣ח]֣זקף֔ -
֣
קדמא מהפ֤
֨
ראה להלן
קטן֣– מונח זה עשוי לפעול בתפקיד מצב ביניים ,מצב ספק ,עשוי להיות באותו תפקיד גם ב-מונ֣ח-זקף-
פשטא] מונ֣ח֣זקף֔ -
֣
[י֚תיב] או [
קטן  .במנהג קריאה מסוים מונח לפני זקף-קטן מנוגן בשתי פעימות המעיד על כעין הפסק וכך מתאים לדעת ר"ן בבלי נדרים לז,ב במה
֔
שנידון שם.
קטן֣– התבנית מטעימה תיאור ואחריו הלכה ,או התבנית מטעימה הלכה ואחריה עוד
פשטא מונ֣ח֣זקף֔ -
֣
(אתנח֣או֣סלוק) ואחריו
הלכה ,מרמז ללימוד אלפניו ולאחריו.
קטן – התבנית מטעימה תיאור ואחריו הלכה ,או התבנית מטעימה הלכה ואחריה
א֣פשטא מונ֣ח֣זקף֔ -
֣
(אתנח֣או֣סלוק) ואחריו מרכֵ֥
עוד הלכה ,מרמז ללימוד אלפני לפניו ואפשר גם לאחריו.
קטן – מתארת הרחקה במקום ,הארכה בזמן.
פשטא מונ֣ח֣זקף֔ -
֣
במצב שלא אחרי (אתנח֣או֣סלוק) התבנית֣מרכֵ֥ א֣[מונ֣ח]֣[מהפ֤ ך]֣
מרכֵ֥ א֣מונ֣ח-לגרמיה֣׀ – ששה מופעים בתורה ,שלושה בדברים 44 ,מופעים בכל התנ"ך ,אין הגדרת תפקיד.
קטן֣בין שני קיסרים ((אתנח֣או֣סלוק)( ,סלוק֣או֣אתנח)) – בין תפקידיהם כעין דבר החוזר וקורה ,כעין בנין
קטן֣֣...זקף֔ -
זקף֔ -
אב ,היקש.
קטן (במלה אחת או במלים מחוברות במקף) בין שני קיסרים ((אתנח֣או֣סלוק),
קדמא-זקף֔ -
֨
קטן ואחריו
תבנית מורכבת מ֣-זקף֔ -
(סלוק֣או֣אתנח)) עשוי ללמד על כעין בנין אב הבנוי בשלבים ,במקרא אחד שלב א' ובמקרא אחר שלב ב' ורק בשלב ב' מתברר
שהענין המוקדם המוטעם בתבנית הוא כעין בנין אב.
בין שני קיסרים ((אתנח֣או֣סלוק)( ,סלוק֣או֣אתנח)) תבנית המרכבת מלפחות שלושה זקף (קטן וגדול) או לפחות שני זקף ו֣-
רביע – בטוי לענין בעל תוקף רב ,עוצמה ,חוזק בין לטוב בין למוטב
רביע אחד או שניים או זקף אחד ושני ֗
֗

קטן בין שני קיסרים ((אתנח֣או֣סלוק)( ,סלוק֣או֣אתנח)) ,כאשר הענין שבזקף-קטן נראה סתום ,לא בא לסתום
רביע  ...זקף֔ -
֗
אלא לפרש.
 1.7.10טפחֶ֖ א = טרחֶ֖ א – שנוי ורבוי
מתפקידי טפחֶ֖ א = טרחֶ֖ א
(א) טפחֶ֖ א – טעם מפסיק – פסקא טעמא (זהר יתרו) מלמד שהענין הוא שנוי משמעות מהכתוב אחריו
רש"י (וי' מצ' יד,כח) עַ לְ -מקֶ֖ וֹם ַ ֵ֥דּם הָ אָ ָ ָֽשׁם  -אפילו נתקנח הדם (ראה מנחות י,א) .למד שאין הדם גורם אלא המקום גורם.
ֶ֖ל֣דּם֣
שׁם  ,משנה משמעות הנאמר במצורע עשיר (וי' מצ' יד,יז) נתינת שמן ַע ַ ֵ֥
הנאמר במצורע עני בטהרתו (יד,כח) עַ לְ -מקֶ֖ וֹם ַ ֵ֥דּם הָ אָ ָ ָֽ
הָ אָ ָ ָֽשׁם שהיה נשמע שנותן השמן רק על הדם ממש ,ומלמד שנותן השמן על המקום גם עם דם נתקנח.
(ב) טפחֶ֖ א – פותח טפח (אף שמפסיק) ,מתחבר אל ,ומתאפיין מהכתוב אחריו.
ע֣בּיֶ֖וֹם֣טָ ה ֳָרת֑ וֹ ְ ,בּיֶ֖וֹם – טפחא בתפקיד פותח טפח ואז הכתוב אחריו מתאר ומאפיין את
֣תּוֹר֣ת֣הַ ְמּצ ָ ֔ר ְ
ַ
֤את֣תּ ְהיֶה
ָֽ
(ויקרא מצרע יד,ב) ז
ֳרת֑ וֹ לכן המלה נדרשת מהכתוב אחריה שכל
המלה בטעם טפחא ,ע"פ תורה תמימה הערה ז) המלה ְבּיֶ֖וֹם יתירה כי די היה לכתוב בטָ ה ָ֣
מעשי הטהרה יהיו מוגבלים לאור יום וכל היום כשר (תו"כ ,בבלי מגילה כא,א)
(ג) טפחֶ֖ א – במיוחד כאשר טפחא ללא מרכא לפניה אזי עשוי להיות בתפקיד של התפשטות האפיון המתקבל מהטפחא בלבד או מהמלים
בטעם טפחא ושאחריה אל הכתוב לפני הטפחא.
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

֣לא֣ת ָֽתּן׃֣ס֣ ֣
ים֣כּנ ְַפ ְשָׁךֶ֖ ֣שָׂ ְב ֶע ָ֑ך֣וְ ֶ ָֽאל-כֶּ ְליְ ָךֶ֖ ֵ֥
ְ
ָב
ענ ֵ֛
֣בּ ֶכ ֶ֣רם֣ר ֔ ֶעָך֣וְ אָ כַ ְל ָתֹּ֧֣ ֲ
כּי֣תָ בא ְ
(דב' כ"תצ כג,כה)׃ ס [כה]֣ ֤
וְ ֶ ָֽאל-כֶּ ְליְ ָךֶ֖ ֣– טפחא בתפקיד התפשטות האיסור אל הכתוב לפניו ללמד היתר אכילה בשעת עבודה רק בזמן הקטיף .כפי שבבלי

ב"מ פ"ז,א דורשת מממלים אלו בשעה שאתה נותן לכליו של בעל הבית בשעת גמר מלאכה אתה רשאי לאכול
(ד) טפחֶ֖ א – שנוי במיוחד לרבוי
אשׁית הוא רבוי מאמרות שנאמרו בבת אחת
אשׁית – טפחא ,רבוי ,להודיע כי המאמר ְבּר ֶ֖
ֱֹלהים ְ ,בּר ֶ֖
אשׁית֣בָּ ָר֣א֣א ֑
(בראשית א,א) ְבּר ֶ֖
ועל רבוי הנבראים שנבראו בבת אחת בהתאמה למאמרות,
ֱֹלהים ו(-שמות יתרו כ,ב (בטעם
אשׁית֣בָּ ָר֣א֣א ֑
(ה) תפקיד מורכב בתבנית בראש פסוק טפחֶ֖ א מונ֣ח֣אתנ֑ח – תבנית (בראשית א,א) ְבּר ֶ֖
ֱֹלה֑יָךהעשויה לרמז במופעים אחרים על קשר למעשה בראשית ו/או שמע ישראל
תחתון)) ָ ָֽאנ ֶ֖כי֣ה֣ '֣א ֶ ֔
תבנית בראש פסוק טפחֶ֖ א אתנ֑ח – תבנית (דברים ואתחנן ו,ד) ְשׁ ַמֶ֖ע֣י ְשׂ ָרא ֑ל֣העשויה לרמז במופעים אחרים על קשר לשמע ישראל ו/או
מעשי בראשית.
א֣סלוק עשויה לרמז מאד על קשר למעשי בראשית ו\או שמע ישראל.
ָֽ
תבנית פסוק מלא טפחֶ֖ א [מונח] אתנ֑ח מרכֵ֥ א֣טפחֶ֖ א מרכֵ֥
חצי פסוק ללא טפחֶ֖ א .טעם טפחא הוא הטעם בעל נגינה (שאינו אילם) הנפוץ בתורה ( )11294המופיע בכל פסוקי התורה ( )5846אבל
יש חצאי פסוק בעלי מלה אחת בטעם קיסר (אתנח או סלוק) בהם אין טעם טפחֶ֖ א.
מובאת כאן דוגמת מפתח להבנת תפקיד טעם הטפחא מפסוק חסר טפחא .בדוגמא זאת הסתמכנו על אוסף תפקידי טפחא שהכרנו עד
כ"א סיון התש"ע כדי להציע הבנה כללית בתפקיד טעם טפחא – טרחא.
ויקרא תזריע יג,יח צרעת בשחין ובמכוה
חין֣וְ נ ְר ָ ָֽפּא׃
וֹ֣שׁ ֑
ֵ֥ה֣בוְֹ -בע ֶ֖ר ְ
ָֽ
ר֣כּי-י ְהיֶ
שׂ ָֽ
׃֣פ֣֣֣[יח]֣֣וּבָ ֕ ָ

חין֣ -אתנח וְ נ ְר ָ ָֽפּא׃ -סלוק ,ללא טעם טפחא מלמד כי אין כאן אף תפקיד דרשתי של טעם טפחא .אין כאן שנוי משמעות או
[יח]֣֣...שׁ ֑
ְ
הלכה בין מה שאחרי הטפחא ובין מה שמטועם בטפחא ,אין כאן הפסק ,אין כאן פתיחת טפח לאפיון אלפניו ,אין כאן מיעוט כלשהו.
בסה"כ – אין שינוי ,שמשמעותו שעדיין יש שחין רק שהוא קרם כקליפת השום.
אמ ֑ר –חצי פסוק ללא טפחא אתנח ,להגביל לאמירה אחת בלבד,
(סלוק (סוף פסוק) קודם) (בר' וירא חי,ג) וַיּ ַ
השערה( :א) בפסוקי בריאת העולם מה שהקב"ה צווה נברא ללא שנוי מצוויו.
(ב) קרה מיד
אם נאמר כי טפחא כמסמלת שנוי כלשהו אזי ללא טפחא אין מרמז על חוסר שנוי.
א֣סלוק
ָֽ
סלוק או מונ֣ח֣אתנ֑ח או מרכֵ֥
מרכֵ֥ א֣טפחֶ֖ א ,אתנ֑ח או ָֽ
מרכֵ֥ א֣טפחֶ֖ א – כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב ,יתור לרבות ,דהיינו יש מלה יתירה הבאה לרבות לדברים אחדים ,כל מקום לפי
ענינו ,שעליהם חל הענין או ההלכה.
מוצע לומר על חמישה הפסוקים בתורה "ויאמר ה' אל-משה לאמר" ושבעים הפסוקים "וידבר ה' אל-משה לאמר"
וַיֵּ֥אמֶ ר֣הֶ֖֣' וַיְ ַדבֵּ֥ר֣הֶ֖֣' – מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים שעשויה להתרחב ,מוצע לומר שהקב"ה אמר למשה את הכתוב שאחרי פסוק
זה ,והוסיף עליו את הפרד"ס עליו ועל הכתובים שאחריו עד למופע הבא של פסוק כזה ,וזוהי התורה שבעל-פה.
א֣סלוק
ָֽ
מובאת שוב הגדרת אתנח וסלוק להסברת התבנית מונ֣ח֣אתנ֑ח או מרכֵ֥
סלוק טעמים המכונים קיסרים ,ובד"כ מגבילים בנושא הנידון (למשל שמשהו מהענין חל על פרט מסוים בלבד),
אתנ֑ח או ָֽ
א֣סלוק מונח או מרכא מרבה אתנח או סלוק מגביל.
ָֽ
מונ֣ח֣אתנ֑ח או מרכֵ֥

א֣סלוק רבוי הגבלה.
ָֽ
מתפקידי תבנית הטעמים מונ֣ח֣אתנ֑ח או מרכֵ֥
סלוק הגבלת הרבוי.
מתפקידי תבנית הטעמים מרכֵ֥ א֣טפחֶ֖ א ,אתנ֑ח או ָֽ
אבל התבנית עשויה להיות גם שטעם מונ֣ח מרבה בלי קשר לטעם אתנ֑ח המגביל
סלוק המגביל
וכן שטעם מרכֵ֥ א֣מרבה בלי קשר לטעם ָֽ
 1.7.11י֚תיב – דווקא כך ,לפחות כך ,מחליף פשטא במלה בת הברה אחת ,או במלה מלעלית בעלת שתי הברות
י֚תיב טעם מפסיק  /עוצר המרמז לדרשה דווקא כך ,אכן כך הדבר ,לפחות כך.
פשטא (שמקומה בסוף מלה) בראש מלה בת הברה אחת או בראש מלה
֣
מצד הקריאה בתורה י֚תיב = משיב (מעביר לאחור) = מציב
מלעלית בת שתי הברות
פשטא.
֣
קטן  .יש מקום לעיין מדוע כתב רחמנא מלה המחייבת י֚תיב֣ולא
התבנית התדירה י֚תיב֣[מונ֣ח] זקף֔ -
1.7.12

מהפ֤ ך = שופר֣מ֤ הֻ פך – מוציא ממשמעותו ,ראה זקף-קטן

 1.7.13מרכֵ֥ א = מאֵ֥֣ריך – מרחיק
משרת ,מחבר בין תפקידיו מרחיק ,פותח קבוצה סוגרת דבור עם הלכה שונה לפרטיה
פשטא ,לימוד אלפני לפניו
֣
לפני
סלוק ,רבוי ,רבוי של הגבלות
לפני ָֽ
1.7.14

י֣(=תרי֣חוטרין) – שני שלבים
֣
תרי֣טעמ
֣
מרכא-כפולה =
֣

כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

20/243

/©ZZFisherטעמי המקרא והתורה שבעל -פה  -התשעו  -התשעז
zzzf@bezeqint.net 972-3-6486221
http://www.Taamei-Hamikra.co.il

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

 1.7.15מקף –  -טעם אמצעי אילם ,מצרף מלים לכעין מלה אחת ,בורר מתוך רב-מצב ,בורר מתוך רב-משמעות
מקף – טעם אמצעי אילם (אין לא נגינה משלו) המחבר שתיים או שלוש ונדיר מאד ארבע מלים לרצף אחד עבור תבנית טעמים של טעם
אחד או שניים (כגון עוצר או מחבר ועוצר (כגון קדמא ז"ק ,מונח ז"ק)) .הרצף הזה הוא כעין מלה אחת כגון להפסק מהמלה הבאה או
לחיבור למלה הבאה ,כגון לצורך חישוב גימטריה הלכתית או אגדתא וכד'
במדבר חקת יט,טו אין-צָ ֵ֥מיד פָּ ֶ֖תיל עָ ָל ֑יו  -ת"א  -דלית מגופת שייע מקף עלוהי
תיב"ע  -דלית מגופתא מחברא ביה מקף על פומיה
טט  -פתיל = מחברא ביה מקף ,חיבור מקיף .למדנו ש -מקף משמעו שע"י הקפת עצמים אחדים הם נחשבים כמחוברים ליחידה אחת.
מקף – בתפקיד בד"כ בורר לימוד אחד מרב-אפשרויות .רב-מצב ,רב-שלב ,רב-חלק ,רב-משמעות .דוגמאות למצבים :צירוף ענין נספח
לענין עיקרי ,לפי תורת המקף (הרב י"י פוזן) מצב של מיעוט הדגשה .מק"ף גי'  220עולה הורד"ה (רב יוסף לנדאו הי"ו יב אדר ב'
התשע"ט)
בתורה טעם מקף מופיע  11475פעם.
מילת אֶ ל -עם מקף  1149מופעים מהווה  9.978%ממספר מופעי מקף בתורה ,מילת וְ אֶ ל -עם מקף  98מופעים מהווה 0.00784%
ממופעי מקף בתורה .שתיהן ביחד מהוות  10.76%ממופעי מקף בתורה .שתיהן ביחד מהוות  99.03%ממופעי מלת אֶ ל בתורה.
המתאם הזה אומר דרשני.
כל מילות אֶ ת( -בסגול)  2396מופעים וְ אֶ ת( -בסגול)  641מופעים תמיד עם מקף .והן מהוות ביחד  26.4662%ממופעי מקף בתורה.
את  ,כא֣ת  ,לא֣ת אין ,מא֣ת ( -בצירה)  118מופעים במקף.
את (בצירה)  185מופעים בלי מקף .ב ֣
את (בצירה)  219מופעים וְ ֣
כל מילות ֣
מילת עַל -עם מקף  880מופעים ,מילת וְ עַ ל -עם מקף  92מופעים ,מילת מעַ ֣ל –  58מופעים
ם -עם מקף  232מופעים ,מילת אם -עם מקף  174מופעים,
מילת כּי -עם מקף  410מופעים ,מילת וְ כי -עם מקף  34מופעים ,וְ א ֣
מילת֣*לא -עם ובלי קדומת ,עם מקף  530מופעים ,מילת ָ֣נא עם מקף  ,1מילת ָ֣-נא עם מקף לפניה  85מופעים
1.7.16

סלוק הנקרא גם סוף-פסוק ,ראה֣אתנ֑ח סוף חצי-פסוק
ָֽ

 1.7.17פסק֣׀ – טעם אמצעי אילם ,מפריד בין מלים ,בין תפקידיו יצוג למדה י"א לרבי אלעזר סדור שנחלק
פסק֣׀ – טעם אמצעי אילם (אין לא נגינה משלו) .כעין מידה י"א לרבי אלעזר בן רבי יוסי בר חלפתא סדור שנחלק ,היינו שהכתוב
המוטעם בפסק יש לקוראו ולהבינו בשני אופנים פעם בק ריאה עם פסק ,ופעם בקריאה ללא פסק ,אחרי קיסר עשוי לציין כי המלה שלפני
הפסק יש לקוראה פעם עם הפסוק הקודם ,ופעם עם הפסוק שהיא בראשו או במלה שניה שבו.
עשוי לציין שני שמות (היינו מושגים כל שהם ,אחד לפני ואחד אחרי הפסק) ולהם הלכה אחת ,או שם אחד ושתי הלכות (כגון שהשם
שאחרי הפסק חל על מילת יחס כלשהיא כמו "כי" שלפני הפסק).
היקש הפועל מצד לצד ,כגון מענין שבצד ימין לענין שבצד שמאל.
הפרדה בין אותיות אהו"י בסוף מילה ובתחילת מילה כאשר במילה הראשונה טעם מחבר ,הפרדה בין אותיות שוות (שו"ע או"ח
ס'סא,סע'כ) ,הפרדה בין מלה המסתימת ב-מ"ם ובין מלה הפותחת ב-תי"ו או באותיות אל"ף תי"ו שלא ישמע מ"ת
השעיה בין דרגא תביר במקום שאין לפחות שתי הברות ביניהם ולכאורה היה צריך להטעים מרכא תביר
 1.7.18פז֡ ר – פיזור ,הפצה ,דרוש עקרון כלשהו במקום הופעתו והעבר אותו לענין תורני אחר
פז֡ ר֣– אפשר כי משמעו לשון פיזור ,הפצה ,וסימנו כעין חץ או קילשון כלי המשמש להעברת אדמה וצמחיה.
פז֡ ר֣– תפקידו כעין דון מיניה ואוקמיה במקומיה ,דרוש עקרון כלשהו במקום הופעתו והעבר אותו לענין תורני אחר ,בין שמפורש בתורה
שבכתב ובין שאינו מפורש .בנוסף עשוי ללמד למקומו.
֞ים֣או אזלא-ג֝רש המרמזות על כעין כלל ופרט או יוצא מן
קדמא לבדה או גרשי ֞
֨
קדמא֣ואזל֝ א או
֨
אפשר שבגלל מיקומו לפני תבניות
הכלל (אם הן בחצי פסוק) (ראה קדמא ואזלא) אז משמש כפרט לפני תבניות אלו בנוסף לתפקידו כמעביר רעיון למקום אחר.
ובפירוש טוב טעם – הרב יום טוב ליפמאן העלר (תוספות יום טוב) על רבינו בחיי בר' נח ז,כב֣ ֡כּל֣אֲשֶׁ ר֣נ ְשׁמַ ת֨ -רוּחַ ֣חַ יּ֝ים֣
ֶ֖ה֣מתוּ׃֣מביא מספר פרדס רימונים שער הטעמים (שער כ"ט ,פ"ב)  ...שמתיחס לטעם פז֡ ר֣כדלהלן :מפזר
ֲשׁר֣בֶּ חָ ָר ָב ָֽ
ְבּאַ ֗ ָפּיו֣מ ֵ֛כּל֣א ֶ ֵ֥
ונוסף עוד  ...וצורתו כחץ > משפיע השפע (ע"כ מדבריו) .ואפשר לומר כי החץ מוליך השפע – הלימוד (דרך ותוכן)  -מדברי תורה
במקום אחד לפרנס עמם דברי תורה במקום אחר בתורה.
פז֡ ר֣– גי' כ"ן ירב"ה (שמות א,יב) כֵּ֥ן י ְר ֶבֶּ֖ה תומך ברעיון משפיע שפע (בשם בתי שב"פ)
[מונ֣ח]֣[֣...מונ֣ח]֣פז֡ר֣– כל מונח עשוי להוסיף עוד לימוד מסוג פזר.
פשטא – אחד ,אחד ויחיד ,פשוט ,פשט הענין
֣
1.7.19
פשטא  -אחד ,אחד ויחיד ,פשוט ,מתפשט והולך ,פשט הענין.
֣
קטן֣מלמד שני דברים בקשר אליו.
פשטא מייצגת ענין של אחד ,זקף֔ -
֣
קטן ,המלה המוטעמת ב֣-
קטן֣או זקף֔ -
לרוב אחריו מונ֣ח֣זקף֔ -
קטן֣עשוי ללמד על דרשה כפשוטו של מקרא.
פשטא ...זקף֔ -
֣
אה עוד פשטא בתיבה מלעלית ואז היא נראית כקדמא אבל היא פשטא.
ה֣ .יש דפוסים בהם ב ֣
סימונו תמיד באות אחרונה של מל ֣
משנה סוכה פ"ג מי"א או [ט] מקום שנהגו לכפול יכפול לפשוט יפשוט וגו':
ופירש רמב"ם לכפול ,הוא שיקרא מאודך כי עניתני עד סוף ההלל כל דבר שתי פעמים .ולפשוט ,הוא שיקרא בלי כפילה כשאר
פשטא  -משמע אחד.
֣
ההלל כולו .ומכאן כי
ך֣פשטא
֣
פשטא – ע"פ [בבלי גיטין ס,ב] נהרא כפשטיה ליזיל[ .מתיבתא] ילך הנהר כדרכו .מובנו כדרכו ,כרגילות שלו .לכן מהפ֤
֣

יהיה משמעו כעין מהפך מדרכו ,מהפך מרגילותו ,מוציא מפשוטו של מקרא המודגם בפסוק הבא:
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

(בראשית ויחי נ,ב)֣וַיְ ֨ ַצו֣יוֹס֤ף֣אֶ ת-עֲבָ ָדיו֣ -קדמא מהפך פשטא – [תורה שלמה ה] בשם [ספר חסידים] מוציא מפשוטו שציוה
לעבדיו להיות עם הרופאים להזהירם שלא יגעו בגופו של יעקב אלא בניו .והרופאים מורים לבניו לעשות לו כך וכך ועבדיו
רואים שלא יחסרו דבר שבניו לא יראוהו .אֶ ת-הָ ֣ר ְפ ֔אים֣ -מונח זקף-קטן במלים המחוברות במקף  -ריבה וריבה את הכל ,שלא
יחסרו דבר שבניו לא יראוהו.
פשטא
֣
הערה לתפקיד התחבירי של טעם
֣ח֣פשטא – מונח נקרא גם שופר-הולך מצביע שהפשטא ינהג כעוצר חלש יותר מכרגיל ,כאילו מחבר .באותה עת המונח עשוי
֣
מונ

לרמז ליותר מסדרה אחת של תבנית הטעמים שאחריו.
ך֣פשטא – מהפך נקרא גם שופר-הפוך ,מצביע שהמהפך מושך תיבת הפשטא אל תיבתו ויחד ינהגו כעוצר יותר חזק מכרגיל.
֣
מהפ֤
פשטא – כפל הפשטא מרמז על דבר שזה טבעו ומתמיד בו,
֣
פשטא
֣
כעין חל  /מתרחש  /מתבצע במהירות כי מכיר דרכו .מי ָׁדיּות ,בבת אחת ,בעת ובעונה אחת.
זה וזה גורם אפשר שגם זה או זה גורם
֣ח֣רביע (מופע נדיר) אין הגדרת תפקיד.
֗
פשטא מונ
֣
 .1בראשית לך -לך יז,יט:

֣בּן֣וְ קָ ָ ֵ֥ראתָ ֣אֶ תְ -שׁמֶ֖ וֹ֣י ְצ ָח֑ק֣ ֣
ת֣לָך ֔
ָך֣י ֶל ֶ֤ד ְ
ֱֹלהים֣אֲבָ ל֣שָׂ ָר֣ה֣א ְשׁ ְתּ ֣֗
[יט]֣֣וַיּ֣אמֶ ר֣א ֗
ֲריו׃ ֣
ֶ֖ם֣לז ְַרעֵ֥ וֹ֣אַ ח ָ ָֽ
ית֣עוֹל ְ
ָ
יתי֣אתֵּ֛ וֹ֣ל ְב ֵ֥ר
֣וַהֲקמ ֨תי֣אֶ תְ -בּר ֵ֥
רביע אין הגדרת תפקיד.
פשטא ֗
֣
רביע – שני מופעים בתורה .בשניהם מהפך לפניהם מהפ֤ ך֣
פשטא ֗
֣

 .1בראשית א,יא:

כן׃ ֣
֣למינ֔ וֹ֣א ֲֶשֵׁ֥ר֣ז ְַרעוֹ-בֶ֖ וֹ֣עַ ל-הָ ָא ֶ֑רץ֣וַ ַָֽֽיְ היָֽ -
ה֣פּרי ְ
י֣עשֶׂ ְ
֣ץ֣פּ ֞ר ֤
ְריעַ ֣זֶ ַ֔רע֣ע ְ
֣דּשֶׁ א֣ע ֚שֶׂ ב֣מַ ז ֣֣
תּ ְדשׁ֤א֣הָ אָ ֶרץ ֶ ֗
ֱֹלהים֣ ַ ָֽ
וַיּ֣אמֶ ר֣א ֗

 .2בראשית וישב לח,יב:

ירֵ֛ה֣רעֵ֥הוּ֣הָ ע ֲֻדלָּ ֶ֖מי֣תּ ְמנָ ָֽתָ ה׃ ֣
֣הוּא֣וְ ח ָ
הוּדה֣ ַו ַיּ֝עַ ל֣עַלָֽ -גּז ֲז ֤י֣צאנוֹ ֗
הוּד֑ה֣וַיּנָּ ֣חֶ ם֣יְ ָ ֗
֣אשֶׁ ת-יְ ָ
ַתּמָ ת֣בַּ ת-שׁ֣ וּעַ ָֽ
וַיּ ְרבּוּ֣הַ יּ ָ֔מים֣ו ָ ֶ֖

קדמא֣– קודם ,למפרע ,מימי בראשית
֨
1.7.20
אזלא או בסביבתן נמצאים אחד
קדמא֣ו ֝
֨
קדמא֣ואזל֝ א – בשתי יחידות מלים ( 2מלים או עם מקפים) עשוי לציין כי המלים המוטעמות
֨
או יותר מהתפקידים הבאים (ואין הרשימה ממצה הכל)
מתפקידי תבנית הטעמים קדמא ואזלא
(א) ענין מרכזי בקרא אליו מתיחסים פרטים אחרים בקרא
(ב) מוקדם ומאוחר בזמן
(ג) מוקדם ומאוחר ללמד שסדר הכתוב בפסוק הוא בדווקא כדי שנוכל ללמוד ממנו כלל ואחר-כך פרט או פרט ואחר-כך כלל ,או
ֲשׁר יעָשֶׂ֝ ה מגֶּ ֣פֶ ן הַ ֗ ַיּין מחַ ְרצַ נֵּ֛ים וְ עַד-זָ ֶ֖ג
ל֣א ֨ ֶ
ברבוי ומיעוט כגון כלל ופרט בתוצרת הגפן לנזיר (במדבר נשא ו,ד) ֶ֖כּל יְ מ֣י נזְ ֑רוֹ מכּ֣ ֣
ל אֲשֶׁ רְ -תּאַ ֶוּ֨ה נ ְַפ ְשָׁך֣֝ בַּ בָּ ָ ֣קר וּבַ ֗צּאן
כּסֶ ף ְבּכ ֣
אכל׃ כגון כלל ופרט של שימוש בכסף מעשר שני (דברים ראה יד,כו) וְ נָתַ ָתּ֣ה הַ ֡ ֶ
ֵ֥לא י ָֽ
יתָך׃.כגון רבוי ומיעוט במומי
תּה֣וּב ֶ ָֽ
תּ֣אַ ָ ֵ֥
ֱֹלהיָך֣וְ שָׂ מַ ְח ָ ֶ֖
שּׁם ל ְפנ֣י ה֣֣'֣א ֔ ֶ
שָׁ֑ך וְ אָ ַכ ְ֣לתָּ֣ ֗ ָ
וּב ֵ֛כל א ֲֶשֵׁ֥ר ָֽתּ ְשׁאָ ְלָךֶ֖֣ נ ְַפ ֶ֣
וּבַ ַיּי֣ן וּבַ שּׁ ֔ ָכר ְ
ֱֹלהיָך׃ ֣
בכור בהמה (דברים ראה טו,כא)֣וְ ָֽכי-י ְה ֶי֨ה ֝בוֹ ֗מוּם פּסּחַ֣ א֣ וֹ עוּ֔ר ֶ֖כּל מ֣ וּם ָר֑ע ֣לא תזְבָּ ֔ ֶחנּוּ לַ הֶ֖֣'֣א ֶ ָֽ
(ד) מלמד ולמד כגון בקל וחומר
(ה) אפשרות ללימוד בבנין אב
֨שׂא֝ וּ) מציין שוויון ,או/ו בעושה תלוי המעשה
אזלא – ביחידת מלים אחת (בד"כ במלה אחת ,כגון (במדבר נשא ד,כה)֣וְ ָנ ְ
קדמא-ו ֝
֨
קדמא֣– בשתי יחידות מלים ( 2מלים או עם
֨
ים או אזלא-ג֝רש)֣
אזלא֣(גרשי֞ ֣֞
֝
לשם שלימות נושא קדמא ואזלא מוצגת כאן התבנית
מק פים) המציינת שנוי סדר של מאוחר המקדים המוקדם .ראה הסבר במקומו.
שתי התבניות הבאות בעלות לפחות  25מופעים בסה"כ בתורה והן מופע של מלמד ולמד ,קדמא מציין המלמד ההולך בראש ,האזלא
מציין כי יש למד ההולך אחריו ,וללמד יש תכונות מסוימות בהתאם לתבנית הטעמים
ך֣פשטא – הלמד מוגבל באופן זמני או מותנה ,ובין היתר נמצא בו דוגמת קל
֣
ים או אזלא-ג֝רש)֣מהפ֤
אזלא֣(גרשי֞ ֣֞
קדמא֣ואזל֝ א֣֝ ֣...
֨
וחומר המוגבל בדיו לבא מן הדין להיות כנידון (במדבר בהעלתך פרשת צרעת מרים) .הגרשיים או אזלא-גרש מהפך פשטא מציין דרישת
דיו מהכתוב המוטעם או בסביבתו.
רביע֣ללמד על עצמו או על הכלל כולו ,מציין כנראה שעל
ים או אזלא-ג֝רש) – יצא מן הכלל [מונ֣ח]֣ ֗
אזלא֣(גרשי֞ ֣֞
קדמא֣ואזל֝ א֣֝ ֣...
֨
הלמד רובץ רבוי רב ,המסקנה היא שהלמד עולה על המלמד
קטן֣  ...קדמ֣֨א֣ואזל֝ א או (גרשי֞ים֣֞ או אזלא-
ך֣פשטא זקף֔ -
֣
א֣(גרשי֞ים או אזלא-ג֝רש)֣מהפ֤
֣֞
פעמים אחדות הסדר הפוך אזל֝
קדמא֣ואזל֝ א ואפשר שמלמד כמו הסדר הקודם.
֨
רביע ...
ג֝רש) [מונ֣ח]֣ ֗
קדמא֣ואזל֝ א  10 ...מופעים בתורה .כעין פרט וכלל ופרט שב[-בבלי נזיר לה] רבי אלעזר דורשו ככלל ופרט
֨
קטן ...
התבנית  ...זקף֔ -
וכלל .התבנית עשויה ללמד מפרט בתראה שאחרי קדמא ואזלא אל הפרט קדמאה שלפני הקדמא ואזלא .כעין חלק ממידה י"ב של ר'
ישמעאל דבר הלמד מסופו.
קדמא֣ואזל֝ א֣(= קדמא ואזלא פעמיים) בין שני קיסרים ,או בחצאי פסוקים .אפשר כעין כלל מקיף וכלל מפורט
֨
קדמא֣ואזל֝ א ...
֨
֞ים֣או אזלא-ג ֝רש אשר לפניה לפחות אחת או יותר מהתבניות
קדמא לבדה או גרשי ֞
֨
קדמא֣ואזל֝ א או
֨
קדמא֣ואזל֝ א֣או
֨
תבנית טעמים
הבאות
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

֣ח֣סגול
֣
מונ֣ח֣זרקא֣מונ֣ח֣֣...מונ
או מונ֣ח  ...מונ֣ח֣פז֡ר֣
או מונ֣ח  ...מונ֣ח֣תלישא֠ -גדולה
או מונ֣ח  ...מונ֣ח֣תלישא-קטנה
֣ח֣רביע֣
֗
או מונ

ואחריה תבניות שונות מבטאה כעין מלמ ד ולמד אשר לפניו פרטים לפי תפקידי הטעמים השונים (נקרא להם פרט קדמאה) וחלקם
מתבררים בפרטים שאחרי המלמד ולמד (נקרא להם פרט בתראה) .הפרט קדמאה עשוי להיות חלק מהמלמד ולמד ויוצרים ביחד כעין
מלמד מורחב.
קדמא֣ללא אזלא אחריו – עשוי לציין דבר קדום ,עשוי לציין התחל בו ,עשוי להיות מופע של מוקדם שהוא מאוחר בענין ,היינו מקום
֨
הקרא מקדים או מאחר את זמנו בפועל.
קטן֣– קדמא-זקף-קטן במלה אחת או במלים מוקפות ,כעין מידה מל"ב מידות של רבי אליעזר ברבי יוסי מוקדם
קדמא-זקף֔ -
֨
ראה
והוא מאוחר בענין ,והוא גם כעין החלק "דבר הלמד מסופו" ממידה י"ב מי"ג מידות של רבי ישמעאל ברבי יוסי" ,דבר הלמד מענינו
ודבר הלמד מסופו"
ך֣פשטא – תבנית שבין תפקידיה כעין מידה מל"ב מידות של רבי אליעזר ברבי יוסי דבר שחבירו (היינו הכתוב) שלפניו
֣
קדמא֣מהפ֤
֨
מלמד עליו או שהוא מלמד על חבירו (היינו הכתוב) שלפניו .עשוי להיות גם טעמא דקרא על הכתוב לפניו.
קטן אפשר כי התבנית הזאת היא אחת משתי הדרשות הנלמדות ע"י תבנית
היות ותבנית זאת בדרך כלל סוגרת ענין ע"י טעם זקף֔ -
קטן֣
ך֣פשטא [מונ֣ח]֣זקף֔ -
֣
הטעמים :מהפ֤
קדמא מרכֵ֥ א – כ 65-מופעים בתורה עם שתי הסיפות כמוצג
֨
קטן בין שני קיסרים (אתנח סלוק ,סלוק אתנח) – לכתחילה באופן אחד בפועל או בדיעבד
פשטא] [מונ֣ח]  ...זקף֔ -
֣
קדמא מרכֵ֥ א [
֨
באופן אחר ,ועוד מתפקידי פשטא  ...זקף -קטן
֣ח֣סגול – לכתחילה באופן אחד בפועל או בדיעבד באופן אחר ,ועוד מתפקידי זרקא סגול
֣
קדמא מרכֵ֥ א֣זרקא֣מונ֣ח֣֣...מונ
֨
קד ֨מא֣ללא אזלא אחריו – עשוי לציין כעין כלל הצריך לפרט ,ולפרט או פרטים תבניות שונות וכל תת-תבנית בעלת התכונות שלה.
מוצגת רשימה של רוב התבניות האלה.
קטן
פשטא] [מונ֣ח]֣זקף֔ -
֣
[
רביע
[מונ֣ח]֣ ֗
קטן
פשטא מונ֣ח֣זקף֔ -
֣
מהפ֤ ך֣
תבֵ֛ יר או [מרכֵ֥ א]֣טפחֶ֖ א
א)֣סלוק ֣
ָֽ
דרגֹ֧א֣תבֵ֛ יר [מרכֵ֥ א]֣טפחֶ֖ א֣(מונ֣ח)֣אתנ֑ח֣או (מרכֵ֥
א)֣סלוק ֣
ָֽ
מרכֵ֥ א֣תבֵ֛ יר [מרכֵ֥ א]֣טפחֶ֖ א֣(מונ֣ח)֣אתנ֑ח֣או (מרכֵ֥

רביעי֣– ענין הקשור לערך ארבע
רביע֣=֣ ֗
֗
1.7.21
רביע֣– הרביע מציין בד"כ ענין של ארבע ונמצא גם יותר ,ארבע דרשות או המספר ארבע או רבע ,או רבוע ,או כפל בריבוע (מספר
֗
בעצמו) ,א ו הרבה ,או ענין והרחבתו (כגון אזור) ,עשוי להיות הכלל של כלל ופרט.
מבוא רביע מקורות להסברת שם הטעם רביע – דבר הקשור למספר ארבע ,ולפירוש כי מלת רביע משמעותה בארמית רובץ.
הוּדה֣וַיּאמֶ ר֣בּ֣י֣אֲדנ֣י ֣
בראשית ויגש מד,יח :וַיּ ַגּ֨שׁ֣א ֝ ָליו֣יְ ָ ֗
וָֹך֣כּפַ ְר ָֽעה׃ ֣
ְ
עַב ֶדָּ֑ך֣֣ ֵ֥כּי֣כָ מֶ֖
֣בּ ְ
֣בּאָ זְנ ֣י֣אֲדנ֔י֣וְ אַ ל-יֵ֥חַ ר֣אַ ְפָּךֶ֖ ְ
֣דבָ ר ְ
א֣עַב ְדָּך֤ ָ
ְ֣
֣יְ ַדבֶּ רָ ֨ -נ

הוּדה – רביע וַיּאמֶ ר֣בּ֣י֣אֲדנ֣י – זרקא מונח סגול
ליו– קדמא אזלא בראש פסוק ,יְ ָ ֗
וַיּ ַגּ֨שׁ֣א ֝ ָ
הוּדה֣ -קדמא ואזלא רביע ,קדמא ואזלא התקדם או הקדים ,והלך ,רביע
"קול אליהו" הגר"א דרש בשמות טעמי הקרא :וַיּ ַגּ֨שׁ֣א ֝ ָליו֣יְ ָ ֗
 הבן הרביעי .אפשר כי הידיעה שיהודה הוא בן רביעי מלמדת כי טעם הרביע מלמד על קשר למספר ארבע .אפשר כי פירוש אורהחיים בפסוק מלמד על ארבעה ענינים שהם מעבר לעובדה הידועה מהכתוב שיהודה הוא בן רביעי ליעקב.
יתי֣כָּ ָֽמהוּ׃
ים֣וּת ֵ֥הי֣אַ חֲר ֶ֖
ְ
מי֣מָ נָה֣ע ֲַפ ֣ר֣ ַיע ֲ֔קב֣וּמ ְס ָפֶּ֖ר֣אֶ ת֣ -רבַ ע֣י ְשׂ ָרא ֑ל֣֣תָּ ֤מת֣נ ְַפשׁי֣מ֣ וֹת֣יְ שָׁ ֔ר
במדבר בלק כג,י֤ :
ַארבַּ עְ תֵּ י מַּ שִ ְיריָתָ א ְדיִשְ רָ אֵּ ל ,אחד מארבע מחנות של מחנה ישראל.
אֶ ת֣ -רבַ ע֣י ְשׂ ָרא ֑ל֣– תרגום יונתן ְדעִ ם ח ֲָדא מִ ן ְ
אֶ ת֣ -רבַ ע֣י ְשׂ ָרא ֑ל֣– תרגום אונקלוס או חדא מארבע משריתא דישראל  ,אחד מארבע מחנות של מחנה ישראל.
אם כן מלת ֣רבַ ע בעלת קשר למספר ארבע ,במובן של אחד מארבע (רבע) .לכן אפשר כי גם המילה רביע בעלת שורש בלשון הקודש

ומשמעה ארבע ,ולא רק בלשון ארמית בה משמעה רובץ ,רבוץ.
שמות תרומה כז,א:

זְבּחַ ֣וְ שָׁ ֵֹ֥לשׁ֣אַ מֶּ֖ וֹת֣קמָ ָֽתוֹ׃
֣י ְהיֶה֣הַ מּ ֔
ב֣רב֤ וּעַ ָֽ
וֹת֣רחַ ָ
֗
וֹת֣א ֶרְך֣וְ חָ מֹ֧שׁ֣אַ מּ֣
֝
שׂיתָ ֣אֶ ת -הַ מּזְבֶּ֖חַ ֣עֲצ֣י֣שׁטּ֑ים֣חָ משׁ֣אַ ֨מּ
וְ עָ ֵ֥
בבלי זבחים סב,ב  ...אמר רבא :רמי גברא אאפיה .א"ל אביי :אדרבה ,תריץ ואותיב גברא! א"ל (רבא לאביי)( :שמות תרומה כז ,א)
ָרב֤ וּעַ ֣כתיב (במשמעות רבוץ) ( .עונה אביי או הגמרא) והא מיבעי ליה :דמרבע רבועי (בא ללמד שהמזבח צריך להיות רבוע)! (עונה רבא
לאביי) מי כתיב מרובע? (עונה אביי לרבא) וליטעמיך ,מי כתיב רבוץ? א"ל (רבא לאביי)ָ :רב֤ וּעַ֣ כתיב ,דמשמע הכי ומשמע הכי.
רש"י ה"ג ָרב֤ וּעַ ֣כתיב דמשמע הכי ומשמע הכי  -הלכך תרווייהו יליף מינה.
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

הנאמר בגמרא ָרב֤ וּעַ ֣בעל שתי משמעויות מרובע ורבוץ .המלה ָרב֤ וּעַ֣ במובן של מרובע פותחת אפשרות אבל לא מבטיחה שלמלת
רביע יש משמעות שניה כמו למלה רבוע במובן של ריבוע או כל קשר אחר לארבע.
משמעות רביע כרביצה נלמדת גם ב-בבלי עירובין ע"ח ב' פיתחא הוא ואריא הוא דרביע עליה" משמעותו אריה רובץ עליו .המלה
רביע משמעותה רובץ  -אפשר ששם הטעם רביע משמעותו שהתיבה המוטעמת בו רובצים עליה ענינים רבים כגון ארבע ויותר.
פסוקים נוספים בתנ"ך של רבע ורביעית ראה פירוט רביע.
֣ח֣רביע֣מציין ענין כמו רביע על כל תפקידיו ,או חמש ,כגון חמש דרשות ויותר , ,או ערך חמש ויותר או חמישית או שברים קטנים
֗
מונ
מכך ,או פעמיים ערך של ארבע או ארבע דרשות ,או כפל בריבוע ועוד כפל בריבוע (מספר בעצמו) .בקל וחומר ללא הגבלת דיו מציין
רבוי רב הרובץ עליו.
֣ח֣רביע֣אינו בענין של מספר.
֗
אם ,למרות האמור לעיל ,נדרש במקום רק ענין של ארבע אז תפקיד טעם מונ֣ח בתבנית מונ
שלשלת֣– השהיה ,התלבטות ,ריכוז
֓
1.7.22
שלשלת מלמד (א) על קושי או צורך רגשי  /מחשבתי,
֓
שלשלת֣ 4פעמים בתורה תמיד מלווה בטעם פסק֣׀ אחריו ,אפשר כי טעם
֓
העשוי להתבטא בהשהיה וחזרה על דברים ,וטעם פסק֣׀ מלמד התגברות עליו ע"י האיש הנתון במצב או ע"י גורם אחר( .ב) מלמד על
השהיה וחזרה על דברים,
תבֵ֛ יר – מחלק ,ממעט ,לא ממש

1.7.23
מתפקידי
(א) מחלק,
סלוק – מגביל
(ב) ממעט ,צריך להבחין בין השפעת תבֵ֛ יר – מחלק וממעט ובין השפעת אתנ֑ח או ָֽ
ישֶׁ֖הּ רבנן הוסיפו נשים שלא התגרשו אלא שהיה
רוּשֵׁ֥ה מא ָ
ָ
(ג) לימוד המלמד שלא ממש ככתוב( : ,וי' אמר כא,ז) וְ א ָשֵּׁ֛ה תביר – לא ממש֣גְּ
בהן ריח של גט או חלוצה ,שאף אותן ֣לא י ָ ֑קּחוּ הכהנים לנשים
תבֵ֛ יר תבֵ֛ יר –  4מופעים בתורה; תבֵ֛ יר ואחריה מלה המחוברת ב -מקף -למלה שאחריה בטעם֣תבֵ֛ יר –  3מופעים בתורה ,ואין כרגע
אפיון מובהק של תפקיד התבנית
ֵ֛כּי – תבֵ֛ יר֣ואחריו [מרכֵ֥ א]֣טפחֶ֖ א 180 ,מופעים ב 180 -פסוקים בתנ"ך ,מהם  46בתורה ,ואין כרגע אפיון לתפקיד התבנית
(ד) טעם תביר מופיע בעיקר בשלש התבניות הבאות ותפקידן מוגדר באופן תמציתי:
טפחא – קבוצה
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; תב֛ יר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א תב֛ יר ֖
דרג֧ א תב֛ יר ֖
שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; כגון קבוצת עדים למעשה ,אשר הלכות עדות חלות רק על העדים הבאים להעיד והאחרים פטורים.
טפחא  -קבוצה עם תכונה אחת שההלכה שוה לפרטיה; עם תכונה אחרת שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה;
דרג֧ א תב֛ יר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם תכונה אחת שההלכה לא שוה לפרטיה; עם תכונה אחרת שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה;
מרכ֥ א תב֛ יר מרכ֥ א ֖
הקדמה בספר "קריאה עם טעם" ר' יאיר פינצ'ובר הי"ו ,מדגיש על חובת הקריאה ברצף של תבניות הטעמים מרכא או דרגא תביר
[מרכא] טפחא .זה מתאים לממצאים שלנו על המשמעות ההילכתית של התבניות האלה.
התבניות מרכא או דרגא תביר מרכא טפחא מלמדות בתמציתיות כך:
מרכא טפחא – קבוצת פרטים הקשורים לנושא העשויה להתרחב
דרגא תביר מרכא טפחא – קבוצת פרטים הקשורים לנושא ושעל כל פרט חלה אותה הלכה מסוימת או ענין מסוים בקשר לנושא
דרגא תביר טפחא – כנ"ל אבל אין לה קבוצה העשויה להתרחב
מרכא תביר מרכא טפחא – קבוצת פרטים הקשורים לנושא והשונים בהלכותיהם או בענין מסוים בקשר לנושא (זה יכול להיות כל
אחד לעצמו ,או בקבוצות)
מרכא תביר טפחא – כנ"ל אבל אין לה קבוצה העשויה להתרחב
תביר מרכא טפחא – קבוצת פרטים הקשורים לנושא (העשויה להתרחב) ושעל חלקם (מהבסיס וההרחבה) לא חלה הלכה מסוימת או
ענין מסוים בקשר לנושא.
תבנית זאת מו פיע לעצמה או מופיעה בתוך התבנית מרכא או דרגא תביר מרכא טפחא
תביר טפחא – קצת מעל  20מופעים בתורה – הלכת צירוף  :קשקשת חייב סנפיר לדג כשר ,זגים וחרצנים מצטרפים לשיעור ,עצם
נבלה מצטרפת להיתר (ועצמותיהם יגרם)
תבֵ֛ יר

תבנית תבֵ֛ יר֣מרכֵ֥ א֣טפחֶ֖ א – קבוצה שההלכה לא חלה על חלק מפרטיה.
ֵ֥ר֣חֶ֖י מיעט את כל הפרטים ודרש שעל כולם לא חל הענין
וּמ ְחיַ ֵ֛ת֣בָּ ָשׂ ַ
אבל בפסוק (וי' תז' יג,י) ָֽ
ַמּים֣וּבַ נְּ חָ ֶ֖לים.
יש בתורה כ 11-מופעים של תבֵ֛ יר֣טפחֶ֖ א כגון( :וי' שמ' יא,ט) בַּ יּ ֵ֛
ו 12-מופעים תבֵ֛ יר֣מקף–טפחֶ֖ א כגון (במדבר נשא ו,ד) מחַ ְרצַ נֵּ֛ים וְ עַד-זָ ֶ֖ג  ,תפקיד התבנית קבוצת פרטים הקשורים לנושא מסוים
השונים זה מזה (גם אם הם ממקור אחד) המצטרפים כדי לקיים הלכה מסוימת .ב(-וי' שמ' יא,ט) דג טהור חייב להיות בעל קשקשת
וסנפיר .ב(-במדבר נשא ו,ד) אסור לנזיר חרצנים בשיעור מחייב ,אסור לו זג בשיעור מחייב ,אסור לו צירוף חרצנים וזגים שביחד
מגיעים לשיעור מחייב.
מרכֵ֥ א֣תבֵ֛ יר֣[מרכֵ֥ א]֣טפחֶ֖ א תפקיד תדיר של התבנית הוא קבוצת פרטים הקשורים לנושא מסוים החלוקים ביניהם או בדיניהם
לגבי הנושא ,או הם לא מצטרפים ביחד לגבי הנושא או ההלכה הנידונים.
דרגֹ֧א֣תבֵ֛ יר֣[מרכֵ֥ א]֣טפחֶ֖ א תפקיד תדיר של התבנית הוא קבוצת פרטים הקשורים לנושא מסוים אשר שוים ביניהם או בדיניהם
לגבי הנושא ,או הם מצטרפים ביחד (ונראה כאשר הפרטים דומים) לגבי הנושא או ההלכה הנידונים.
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
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24/243

/©ZZFisherטעמי המקרא והתורה שבעל -פה  -התשעו  -התשעז
zzzf@bezeqint.net 972-3-6486221
http://www.Taamei-Hamikra.co.il

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

מרכֵ֥ א֣תבֵ֛ יר֣[מרכֵ֥ א]֣טפחֶ֖ א (א) נדרשת דרשה שהרבוי חל על כל הדברים באותו הענין ,אבל על חלקים שונים באופנים שונים,
(ב) הדברים לא מצטרפים ביחד לגבי הנושא או ההלכה הנידונים.
דרגֹ֧א֣תבֵ֛ יר֣[מרכֵ֥ א]֣טפחֶ֖ א (א) נדרשת דרשה שהרבוי חל על כל הדברים באותו הענין,
(ב) הדברים מצטרפים ביחד לגבי הנושא או ההלכה הנידונים.
צריך עיון מה ההבדל בין מרכֵ֥ א֣טפחֶ֖ א ובין דרֹ֧֣גא֣תבֵ֛ יר֣[מרכֵ֥ א]֣טפחֶ֖ א  ,אלא אם נאמר כי לטעם דרגא ו/או לטעם תביר יש תפקיד
כל אחד לעצמו בנוסף על תפקידו בתבנית
1.7.24
1.7.25

תלישא֠ -גדולה למנהג הספרדי ֠תלשא֣ – שיעורין ,חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני ,אלפניו אלאחריו.
א – שיעורין ,חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני ,בד"כ אלאחריו.
תלישא-קטנה למנהג הספרדי תרס ֣

א ( ,תרסא משמעו תריס כעין מחיצה) אותיות למ"ד
תלישא֠ -גדולה למנהג הספרדי ֠תלשא֣  ,תלישא-קטנה למנהג הספרדי תרס ֣
ורי"ש מתחלפות ביניהן (כגון שרשרת ושלשלת) ,לכן מבחינה לשונית מובנן קרוב ,המסביר את ההשערה כי הם בעלי תפקידים קרובים
עם הבדלים ביניהם.
קטנה  ...תבֵ֛֣יר בין שני קיסרים וגם כאשר התלישא בחצי פסוק ראשון והתביר בחצי
֣
תבנית טעמים֣תלישא֠ -גדולה֣ ...תבֵ֛֣יר ,תלישא-
פסוק שני מעלה אפשרות לחישוב חשבוני המבוסס על גימטריות המלים המטועמות או בסביבתן  .לפעמים מתקבלים שיעורי תורה.
ים֣או אזלא-ג֝רש המרמזות על כעין כלל
קדמא לבדה או גרשי֞ ֞
֨
קדמא֣ואזל֝ א או
֨
א לפני תבניות
אפשר שבגלל מיקום֣ ֠תלשא ו-תרס ֣
ופרט או יוצא מן הכלל (אם הן בחצי פסוק) (ראה קדמא ואזלא) אז משמש כפרט לפני תבניות אלו .
מונ֣ח֣֣...מונ֣ח֣תלישא֠ -גדולה֣– כל מונח עשוי להוסיף עוד לימוד מסוג תלישא-גדולה.
מונ֣ח֣֣...מונ֣ח֣תלישא-קטנה – כל מונח עשוי להוסיף עוד לימוד מסוג תלישא-קטנה.
מתפקידי תבנית הטעמים תלישא-גדולה או תלישא-קטנה
תפקיד כללי שיעורין,חציצין ומחיצין (שח"מ)
 שיעורין ,חציצין ומחיצין הכוללת שיעורין מוחלטים ,שיעורין יחסיים ,אומדנים (תלישא-גדולה או תלישא-קטנה)
 עקירת עקרון תורני או מצווה ,עקירת מחיצה.
 עקירת פרט הנעקר מתוך העניין הנידון.
 התרעת עונש משמים – כרת ,מיתה בידי שמים .התרעת לאו ומלקות ,לאו מכלל עשה.
 מידרוג בביצוע מצוות ומידרוג בשכר ועונש (תלישא-גדולה או תלישא-קטנה).
תפקיד ייחודי בעל בחינה נעלה
( מקור אור החיים בטעם תלישא-קטנה,ע"פ מנחת שי זה שם כללי לתלישות במנהג הספרדי) ,אפשר לתאר בחינה נעלה כעין
מחיצה בין בעל הבחינה הנעלה והאחרים.
 נבחר ,ראש ,מקור (תלישא-גדולה או תלישא-קטנה).
תפקיד ייחודי חישוב חשבוני בין המלים המטועמות או בסביבתן.
יחן ֶ ָֽמלֶ ְך-חֶ ְשׁבֹּ֧ וֹן הָ אֱמ ֵ֛רי וְ אֶ ת-
רמז לתלשא כמלך-חשבון (לאו דווקא בפסוק זה) (דב' כי תבוא כט,ו) ְרא ֣ה נ ַָת֣תּי ֠ ְבי ְָדָך אֶ ת-ס ֨
יחן ֶ ָֽמלֶ ְך֠ -חֶ ְשׁבּוֹן וְ ֨עוֹג מֶ לֶ ְך-הַ בָּ ָשֹׁ֧ן ל ְק ָראתֵ֛נוּ לַ֣מּ ְלחָ ָמֶ֖ה ַונַּכָּֽם׃
אַ ְרצֶ֖ וֹ הָ ח֣ל ָר֑שׁ (דב' כי תבוא כט,ו) וַיּצ ֣א ס ֣
 1.7.26קרני-פר֟ה – שיעורין מיוחד
אפשר שקרן ימין של קרני-פר֟ה היא בטוי של תלישא-גדולה.
אפשר שקרן שמאל של קרני-פר֟ה היא בטוי של תלישא-קטנה.
יומו – קשור ל-קרני-פר֟ה
ירח-בן֣ -

1.7.27
אפשר שמתאר מתיחות של חבל מדידה של חמישים אמה
רישום מתמטי של תפקידי תבניות הטעמים לחלק מהתבניות.
1.8
כתוצאה ממסקנות העיון הוגדר ביטוי מתמטי כללי ,האמור בעיקרון להופיע בכל הגדרת תפקיד תבנית אבל מודגם רק בתבניות אחדות.
עבור כל "תפקיד תבנית" מוגדר "מקדם פעילות תפקיד" ומוגדרת פעולת כפל ביניהם
מקדם פעילות תפקיד * תפקיד כלשהו (של תבנית כלשהי)  .תוצאת הבטוי נקבעת לפי שווי המקדם:
אם המקדם שווה  1התפקיד פעיל במופע,
אם המקדם שווה  0התפקיד לא פעיל במופע (או שלא מצאנו עדיין תפקיד זה במקום).
במקום אחד עשויים להיות פעילים תפקידים אחדים.
מתפקידי תבנית הטעמים זרקא סגול (הדגמה בביטוי מתמטי)
מקדם * ת(זרקא סגול) =  * 1ענין עצמאי מסוג התוכן המטועם על התוכן המטועם
מקדם * ת(זרקא סגול) =  * 1ענין תוספת מסוג התוכן המטועם על התוכן המטועם
מקדם * ת(זרקא סגול) =  * 1גריעה חלקית מסוג התוכן המטועם מהתוכן המטועם (כגון קריבת ימים למות)
מקדם * ת(זרקא סגול) =  * 1ציור של תנודה
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

מקדם * ת(זרקא סגול) =  * 1כגון ציור של שלוש תנועות
המקדם מרכא * ת(זרקא סגול) =  * 1מספר מיעוטים או ריבויים מסוג הענין על הענין.
מתפקידי תבנית הטעמים תלישא-גדולה או תלישא-קטנה
תפקיד כללי שיעורין,חציצין ומחיצין (שח"מ)
מקדם * ת(תלישא-גדולה או תלישא-קטנה) =  * 1שיעורין ,חציצין ומחיצין הכוללת שיעורין מוחלטים ,שיעורין יחסיים ,אומדנים
(תלישא-גדולה או תלישא-קטנה)
מקדם * ת(תלישא-גדולה או תלישא-קטנה) =  * 1עקירת עקרון תורני או מצווה ,עקירת מחיצה
מקדם * ת(תלישא-גדולה או תלישא-קטנה) =  * 1עקירת פרט הנעקר מתוך העניין הנידון
מקדם * ת(תלישא-גדולה או תלישא-קטנה) =  * 1התרעת עונש משמים – כרת ,מיתה בידי שמים .התרעת לאו ומלקות ,לאו מכלל
עשה
מקדם * ת(תלישא-גדולה או תלישא-קטנה) =  * 1מידרוג בביצוע מצוות ומידרוג בשכר ועונש (תלישא-גדולה או תלישא-קטנה)
תפקיד ייחודי בעל בחינה נעלה
מקדם * ת(תלשא) =  * 1בחינה מעולה ביותר (מקור אור החיים בטעם תלישא-קטנה,ע"פ מנחת שי זה שם כללי לתלישות במנהג
הספרדי)  ,אפשר לתאר בחינה נעלה כעין מחיצה בין בעל הבחינה הנעלה והאחרים
מקדם * ת(תלישא-גדולה) =  * 1נבחר ,ראש ,מקור (תלישא-גדולה)
תפקיד ייחודי חישוב חשבוני בין המלים המטועמות או בסביבתן.
מקדם * ת(תלישא-גדולה או תלישא-קטנה  ...תביר) =  * 1אפשרות לחישוב חשבוני בין המלים המטועמות או בסביבתן
מתפקידי תבנית הטעמים פזר
מקדם * ת(פזר) =  * 1תפקידו כעין דון מיניה ואוקמיה במקומיה ,דרוש עקרון כלשהו במקום הופעתו והעבר אותו לענין תורני אחר,
בין שמפורש בתורה שבכתב ובין שאינו מפורש .בנוסף עשוי ללמד למקומו.
מתפקידי תבנית הטעמים יתיב
מקדם * ת(יתיב) =  * 1דווקא כך ,אכן כך הדבר ,לפחות כך.
מתפקידי תבנית הטעמים פשטא
מקדם * ת(פשטא) =  * 1אחד ,אחד ויחיד ,פשוט ,מתפשט והולך ,פשט הענין.
מתפקידי תבנית הטעמים פשטא פשטא
מקדם * ת(פשטא פשטא) =  * 1דבר שזה טבעו ומתמיד בו.
מקדם * ת(פשטא פשטא) =  * 1חל  /מתרחש  /מתבצע במהירות כי מכיר דרכו .מי ָׁדיּות ,בבת אחת ,בעת ובעונה אחת.
מקדם * ת(פשטא פשטא) =  * 1זה וזה גורם אפשר שגם זה או זה גורם.
מתפקידי תבנית הטעמים זקף-קטן
מקדם * ת(זקף-קטן) =  * 1תפקיד מספר הלימודים  /הדרשות שתים
קטן֣– זקף-קטן כעין מספר שתים ,שתי נקודות בענין מסוים ,שתי דרשות .תוכן המונח מסייע לתיאור הזקף-קטן
קטן֣או֣מונ֣ח֣זקף֔ -
זקף֔ -
או שהמונח מוסיף עוד דרשה אחת או ענין של מספר של אחד.
מתפקידי תבנית הטעמים זקף-קטן
 תפקיד מספר הלימודים  /הדרשות שתים
מתפקידי תבנית הטעמים זקף-גדול
מקדם * ת(זקף-גדול) =  * 1תפקיד מספר הלימודים  /הדרשות שלוש.
מקדם * ת(זקף-גדול) =  * 1תפקיד הקשור כנראה לשרש "אמר" (כ 35%-מהמופעים בתורה) ,אין הסבר.
מתפקידי תבנית הטעמים זקף-קטן זקף-גדול
מקדם * ת(זקף-קטן זקף-גדול) =  * 1ת(דבר החוזר וקורה (זקף-קטן זקף-גדול))
תפקיד כללי חישוב חשבוני ,תפקיד ייחודי חישוב הפרש בין גימטרית טעמים וגימטרית תוכן או להפך והסקת מסקנה מדרשית ו/או
הילכתית
מקדם * ת(זקף-קטן זקף-גדול) =  * 1גי' (זקף-קטן זקף-גדול) = (עולה) תקע"ו,
מקדם * ת(זקף-קטן זקף-גדול) =  * 0ת'  -גי' תוכן (כגון בראשית וירא כב,יג֣:וְ הנּהַ֔ -איל֣אַ ֕ ַחר֣=  0לא פעיל)
מתפקידי תבנית הטעמים רביע
מקדם * ת(רביע) =  * 1תפקיד מספר הלימודים  /הדרשות ארבע
מקדם * ת(רביע) =  * 1תפקיד חישוב רבוע
מקדם * ת(רביע) =  * 1תפקיד הערך  /המספר 4
מתפקידי תבנית הטעמים מונח רביע
מקדם * ת(מונח רביע) =  * 1תפקיד מספר הלימודים  /הדרשות ארבע או יותר מארבע
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

מתפקידי תבנית הטעמים טפחא
סלוק לבד.
א֣סלוק ,אתנ֑ח לבד ,או ָֽ
ָֽ
מקדם * ת(טפחֶ֖ א) =  * 1תפקיד מפסיק מן התיאור המוטעם בסיומת מונ֣ח֣אתנ֑ח או מרכֵ֥
מקדם * ת(טפחֶ֖ א) =  * 1תפקיד שנוי או הרחבת משמעות בנושא הנידון.
מקדם * ת(טפחֶ֖ א) =  * 1תפקיד רבוי
מקדם * ת(טפחֶ֖ א) =  * 1תפקיד פותח טפח (אף שמפסיק) ,מתחבר אל ,ומתאפיין מהכתוב אחריו.
מקדם * ת(טפחֶ֖ א) =  * 1תפקיד במיוחד כאשר טפחא ללא מרכא לפניה אזי עשוי להיות בתפקיד של התפשטות האפיון המתקבל
מהטפחא בלבד או מהמלים בטעם טפחא ושאחריה אל הכתוב לפני הטפחא.
מקדם * ת(טפחֶ֖ א֣[מונ֣ח]֣אתנ֑ח בראש פסוק) =  * 1תפקיד קשר אפשרי למעשה בראשית ו\או שמע ישראל
א֣סלוק
ָֽ
מתפקידי תבנית הטעמים מונ֣ח֣אתנ֑ח או מרכֵ֥
א֣סלוק) =  * 1רבוי הגבלה.
ָֽ
מקדם * ת(מונ֣ח֣אתנ֑ח או מרכֵ֥
סלוק
מתפקידי תבנית הטעמים מרכֵ֥ א֣טפחֶ֖ א ,אתנ֑ח או ָֽ
סלוק) =  * 1הגבלת הרבוי.
מקדם * ת(מרכֵ֥ א֣טפחֶ֖ א ,אתנ֑ח או ָֽ
אזלא
קדמא֣ו ֝
֨
מתפקידי תבנית הטעמים
דמא֣ואזל֝ א) =  * 1ענין מרכזי בקרא אליו מתיחסים פרטים אחרים בקרא (קדמא ואזלא)
מקדם * ת(ק ֨
קדמא֣ואזל֝ א) =  * 1מוקדם ומאוחר (קדמא ואזלא)
֨
מקדם * ת(
קדמא֣ואזל֝ א) =  * 0מלמד ולמד כגון בקל וחומר (קדמא ואזלא) = 0
֨
מקדם * ת(
קדמא֣ואזל֝ א) =  * 0בנין אב (קדמא ואזלא) = 0
֨
מקדם * ת(
קדמא֣ואזל֝ א) =  * 0כלל ופרט (קדמא ואזלא) = 0
֨
מקדם * ת(
קדמא֣ואזל֝ א) =  * 0רבוי ומיעוט (קדמא ואזלא) = 0
֨
מקדם * ת(
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

טבלת ספירה של תבניות טעמי מקרא בתורה ע"פ גירסת הכתר הממוחשבת
1.9
מספרים של טעמי המקרא בתורה ע"פ גירסת הכתר הממוחשבת
מס' פסוקים ,מס' מופעים ,הערות
תפקידים עיקריים
חיפוש
מס' איבחונים
מס' צורת סימן,
מס' פסוקים בתורה  5846מס' מלים בתורה 79978
*
84367
סה"כ סימני טעמים
69606
סה"כ ללא מקף וגעיה
לגר"א באותם סימנים 37
תפקידים

לרב הידלסהיימר – משפטי
הטעמים 12 ,טעמים

אזלא/אזלא-
(֝ ֣)1
ג֝רש/ג֝רש

ללא קדמא לפניה מלמד
על קריאת המלה מלעיל,
יוצא מענין ,סוגר הסדר
שנפתח בקדמא ללימוד
בכעין כלל ופרט או רבוי
ומיעוט

אזלא/אזלא -ג֝רש/ג֝רש ֣
֝

1120 1040

(֣)2אתנ֑ח

מגביל (א) גבול ללימוד
מידות בתוך חצי פסוק
(ב) מגביל בתוכן הנדון

(֣)3גָֽ֣עיה

דגש קריאה בנוסף לטעם אחר

֞ים
(֣)4גרשי ֣֞
(֣)5דרגֹ֧א

קריאה מלרע ,יוצא מענין

3286 2441
512 496
1090 1018

משרת
עוצר בדרגה  4שליש
משרת ,מחבר

194 527
491
6995 4439
163 375
372

עוצר בדרגה  2מלך
עוצר בדרגה  2מלך
עוצר בדרגה  3משנה

קטן
(֣)7זקף֔ -
(֣)8זרקא֣
סגול
֣
(֣)9
(֣)10טפחֶ֖ א=טרחֶ֖ א
()11י֚תיב ֣
()12מהפ֤ ך
()13מונ֣ח (מספר
מופעים כולל מונח לגרמיה)

מונ֣ח֣אתנ֑ח ֣
מונ֣ח-לגרמיה֣׀

שנוי ,שנוי ורבוי
דווקא כך ,לפחות כך
יחד עם פשטא מוציא
מהפשט
רבוי ,רבוי לימודים על
התבנית שאחריו
מונח אתנח עשוי להיות
רבוי הגבלות
מופע של מידת סדור
שנחלק ,למד שני
החלקים ,למד עם פסק
ולמד בלי פסק
בד"כ בורר לימוד אחד
מרב-אפשרויות .רב-
שלב ,רב-חלקים,

372

372

צמוד לזרקא

11294 5846
357 341
3048 2544
9203 4606

4827

205 11475

מילת אֶ ל -עם מקף
מילת וְ אֶ ל -עם מקף

999
82

1145
90

כל מילות אֶ ת (בסגול)

2396 1854

מילת *עַל972 -
(֣)15מרכֵ֥ א =
מאֵ֥֣ריך

מילת *כּי 444 -מופע
מרחיק ,פותח קבוצה
סוגרת דבור עם הלכה
שונה לפרטיה

כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

(בר' וישלח לה,כב)

עוצר בדרגה  2מלך
עוצר בדרגה  2מלך
עוצר בדרגה  3משנה
משרת ,מחבר

עוצר בדרגה  4שליש

(מונח ופסק)

67
משרת ,מחבר
זה מס' המלים המצטרפות
לטעם אחד או שניים שהוא /
הם בד"כ במלה האחרונה

עם מקף

כל מילות וְ אֶ ת (בסגול)
עם מקף
מ את ( -בצירה) מקף

(כמו סלוק)
(גרש מלרעי)

משרת ,מחבר

246
359

(֣)14מקף֣–

(גרשיים מלעלי)

 1ז"ס נוסף ב"מנחת שי""איש מצליח"

259
381

כאשר כולל פסק

 80833ללא געיה

עוצר בדרגה  4שליש

5492 5486

גדול
(֣)6זקף֕ -

 84119ללא מונח לגרמיה
העודף בגלל מלים עם שני
טעמים

עוצר בדרגה  1קיסר

מצרף ,פותח קבוצה
סוגרת דבור עם הלכה
שווה לפרטיה
ערך  3 , 3לימודים
ערך  2 , 2לימודים
ערך משתנה ,יחד עם
סגול מוסיף מהענין על
הענין או גורע ממנו
ראה זרקא

הערות

437

641

114

118

מילת *אם406 -
9138 5156

28/243

מלות֣אֶ ל -וְ אֶ ל-
 99.03%ממופעי אֶ ל
 10.76%ממופעי מקף

אֶ ל  1003פס'  1149מופע

ב֣אֶ ל – אין ,כ֣אֶ ל – אין,

ל֣אֶ ל – אין ,מ֣אֶ ל – אין,
ב אֶ ת ,כ֣אֶ ת ,ל אֶ ת,
מ אֶ ת – אין.

באת  ,כא֣ת  ,לאת אין,

את (בצירה) 219 ,212
וְ את (בצירה) 185 ,155
שתיהן בלי מקף

מילת֣*לא530 -
משרת ,מחבר

מילת ָנ֣א , 1 -מילת ָ֣-נא 85

וְ אֶ ל  85פס'  98מופע

מהוות ביחד
 26.4662%ממופעי
מקף בתורה.

/©ZZFisherטעמי המקרא והתורה שבעל -פה  -התשעו  -התשעז
zzzf@bezeqint.net 972-3-6486221
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

מרכֵ֥ א = מאֵ֥֣ריך֣ ֣
מרכֵ֥ א = מאֵ֥֣ריך ֣
מרכא-כפולה
֣
(֣)16
סלוק(=סוף-
(ָֽ ֣)3
פסוק)
(֣)17פז֡ר

(֣)18פסיק֣׀ = פסק֣
׀֣(כולל מונח לגרמיה)
פשטא וגם
֣
(֣)19

מין
תרי֣קד ֣
֣֨
פשטא֣מלעלית)
֣
(=

פשטא ,לימוד
֣
לפני
אלפני לפניו
סלוק ,רבוי ,רבוי
לפני ָֽ
של הגבלות
ענין בעל שני שלבים,
נעשה מעשה אע"פ
שלא היה ראוי
מגביל (א) גבול ללימוד
מידות בתוך חצי פסוק
(ב) מגביל בתוכן הנדון
דרוש מהפסוק רעיון
לנושא אחר בהלכה
כל מונח לפניו מרבה
לימוד בתפקיד פזר
ראה מונח לגרמיה
ערך  ,1מאוחד ,יחד עם
מהפך מוציא מהפשט

קדמא
֨
(֣)19

קדמון ,קדימות ,הכתוב
אינו בסדר הזמן ,פותח
סדר של כעין כלל ופרט
או רבוי ומיעוט הנסגר
אחריו באזלא

(֣)20קרני-פר֟ה
יומו
(֣)21ירח-בן֣ -

כעין תלשא ותרסא
ביחד כשיעור עליון
ושיעור תחתון
עזר לקרני-פרה

5

5

5

5853 5846

עוצר בדרגה  1קיסר

152

159

כ99-

113
359

122
381

67

(כמו געיה)

עוצר בדרגה  4שליש

משרת ,מחבר

5440 3817

2121 1782

1

 14בתנ"ך14 ,
מוסברים

1

עוצר בדרגה  3משנה

(צורה כפשטא ,בד"כ
שונה המיקום בתוך
מלה)

משרת ,מחבר

עוצר בדרגה  4שליש

 1 1צמוד לקרני פרה

משרת ,מחבר

(=גלגל)
רביע֣=֣
(֗ ֣)22
רביעי
֗

ערך  4 ,4לימודים
מונח רביע – לפחות 4

2122

410 2447

עוצר בדרגה  3משנה

שלשלת
֓
(֣)23

התלבטות הנחתכת בבת-
אחת ,ריכוז מדוקדק

4

4

עוצר בדרגה  2מלך

(֣)24תבֵ֛ יר

מחלק ,ממעט ,לא ממש

(֣)25תלישא ֠ -גדולה =

שיעורין חציצין מחיצין,
בד"כ דו-כיווני בכתוב
שלפניו ואחריו
כל מונח לפניו מרבה
לימוד בתפקיד תלשא
שיעורין חציצין מחיצין,
בד"כ חד -כיווני בכתוב
שאחריו
כל מונח לפניו מרבה
לימוד בתפקיד תרסא

2679 2343
269 261

֠תלשא

קטנה =
֣
(֣)26תלישא -
רסא
֣
ת

תבניות מורכבות סוגרות
דבור
אתנח או סלוק ללא טפחא
לפניהם

טפחא אתנח
טפחא סלוק
טפחא בראש פסוק ,אחריו
טפחא בראש פסוק ,סלוק
מרכא טפחא

אתנח ,או מונח אתנח,
עשרת הדברות

וידבר ה' אל -משה לאמר:
ויאמר ה' אל -משה לאמר:

תביר מרכא טפחא
תביר מרכא (כנראה אחריו טפחא)

תביר ללא דרגא או ללא
מרכא לפניו

עוצר בדרגה  3משנה
עוצר בדרגה  4שליש

משרת ,מחבר ,עוצר 4

הנושא ללא שנוי
שנוי בנושא ,הגבלה
שנוי בנושא ,הגבלה

מרכא טפחא
מרכא מלה מקף טפחא

 458 448בכתר  460בחזקוני
סה"כ תלשא ותרסא 729
מוסברים 225
מהצירוף פזר תלישא מוסברים כ -
99

(תמיד פסק אחריה)

410
שמות יתרו 3 3

כולל  6שבשורה הבאה
בטעם עליון

410
בדברים ואתחנן 3 3

כעין קבוצת פרטים
העשויה להתרחב
בתורה 3889
בתורה 872
70
5

בתורה 4962
בתורה 901
70
5

 69מהם מרכא טפחא מרכא סלוק
מרכא טפחא מרכא סלוק

לחלק/למעט מהקבוצה של
בתורה 1187

מרכא טפחא
בתורה 1272

בתנ"ך 3604

821

842

כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

בתנ"ך 11970
בתנ"ך 2838
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בתנ"ך 15074
בתנ"ך 2960

בתנ"ך 3833
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

תביר מלה מקף מרכא
(כנראה אחריו טפחא)

בתורה 409

בתורה 422

בתנ"ך 1216

בתנ"ך 1242

כּי – תביר מרכא טפחא
ֵ֛

 180בתנ"ך מהם 46
בתורה

 180בתנ"ך מהם 46
בתורה

מהם  7כִּ ֛י ֲא ִּנ֥י ֖ה' אֹלהֵיכ ֽם
ו  3-ביחזקאל

מקור :דרך חיים ,הרב
מנחם די לונזאנו

דרגא תביר טפחא

הפרטים בקבוצה בעלי
הלכה שוה
תבנית מרכבת
(א) דרגא תביר מ ט,
(ב) תביר מ ט
723
258

תבנית זו והבאה בסה"כ

דרגא תביר מרכא טפחא

דרגא תביר
דרגא מלה-תביר

[מרכא] טפח א

שתי תבניות מיוחדות
דרגא מרכא -כפולה טפחא

דרגא מונח רביע
מרכא תביר טפחא
מרכא תביר מרכא טפחא

שדרגא בראשן
5
תיקון חטא אדם
הראשון
הפרטים בקבוצה בעלי
הלכה לא שוה
תבנית מרכבת
(א) מרכא תביר מ ט,
(ב) תביר מ ט

כ104 1000 1000-
750
263
5
58

סה"כ עם תביר בתווך 1673

 14בכל התנ"ך
59

תבנית זו והבאה
75 660 638

מרכא מלה-תביר

12

12

תביר תביר
תביר מלה-תביר
תביר דרגא
תביר מלה-דרגא

4
3

4
3

תביר טפחא ללא דרגא
או ללא מרכא לפניהם
תביר טפחא ללא דרגא
או ללא מרכא לפניהם

תביר מלה מקף טפחא

 6בתנ"ך 2 ,מהם בתורה
 1ביחזקאל

 6בתנ"ך 2 ,מהם בתורה
 1ביחזקאל

שני פרטים מצטרפים
11

11

11

12

12

12

מהם  10רביע לפני תביר,
 1ז"ק 1 ,קו"א
מהם  10רביע לפני תביר,
 1רביע גרשיים,
 1אתנח גרשיים

ללא דרגא או ללא מרכא
לפניהם

תבניות מורכבות
סוגרות ענין
מונח זקף-קטן במלה אחת

קדמא ז"ק במלה אחת
או במקף
יתיב [מונח] זקף-קטן
פשטא [מונח] זקף -קטן
פשטא מונח מונח ז"ק
(אתנח או סלוק) [פשטא]
מונח זקף-קטן
מהפך פשטא [מונח] ז"ק

כעין ריבה וריבה את הכל
נאמר במקצת ונוהג בכל

(מידה י"ח מל"ב)
כעין מוקדם והוא
מאוחר בענין (מידה
ל"א מל"ב )
שני לימודים בז"ק
לפחות אחד מהם ביתיב
שני לימודים בז"ק
בפשט הכתוב

311

כ41 148 146-
רק  4מקוטלגים
רק  14מקוטלגים

41

מהפך פשטא מהפך פשטא

זקף-קטן  ...זקף-קטן
בין שני קיסרים

כעין היקש או בנין אב
או דבר החוזר וקורה

זקף -קטן זקף -קטן בין שני
קיסרים
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

41
רק  27מקוטלגים

אם הוא תיאור ,ו מצוה או
פעולה אחריו
או הוא פעולה ואחריו פעולה
עשוי ללמד לאחריו ואלפניו

שני לימודים בז"ק לפחות
אחד מהם יוצא מהפשט
שני יוצאי מהפשט

301

36

..........רק  84מקוטלגים
?21 ?21

52

52
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

זקף-קטן מלה מקף זקף-
קטן בין שני קיסרים
זקף-קטן מונח זקף -קטן
זקף-קטן פשטא זקף -קטן
זקף-קטן יתיב זקף-קטן
זקף -קטן יתיב מונח  ...זקף-קטן
זקף -קטן פשטא מונח  ...זקף -קטן
זקף -קטן מהפך פשטא ...זקף -קטן

שלושה זקף-קטן בין שני
קיסרים
או שלושה כגון ז"ק רביע
ז"ק

דבר עוצמתי מאד ,נעלה
ביותר

פשטא פשטא
פשטא רביע
פשטא מונח רביע

רגילות? מיידיות?

 ...זקף -קטן []...קדמא ואזלא

קדמא מהפך פשטא

קדמא מרכא
קדמא מרכא [פשטא]
[מונח] ז"ק

31

31

242
84
17
50
106
94

248
84
71
50
107
94
רק  41מקוטלגים

?63 ?63
2
2
1
1
10

(א) בד"כ קדמא מלמד על
מוקדם ,ראשון ,מ פ
מוציא מהפשט
(ב) מלמד על חבירו
שלפניו או חבירו שלפניו
מלמד עליו

סה"כ124 673 676 :

10

אפשר שאלו כעין המידות
מל"ב מידות (כב) מדבר

שחבירו מוכיח עליו,
(כג) מדבר שהוא מוכיח
על חבירו,

206

כעין לכתחילה ובפועל

203
( 4 + 38מלה מקף
מרכא)
( 4 + 38מלה מקף
מרכא)

קדמא מרכא [מלה מקף]
זרקא [מונח] סגול
קדמא מרכא תביר

כעין לכתחילה ובפועל

קדמא מרכא מלה-תביר
קדמא דרגא תביר
קדמא דרגא מלה -תביר
קדמא מלה -דרגא

0

לפחות  5לפחות 5
115 114

0

0
207 205
0
17 17

קדמא מרכא ללא תביר אחריו

6
9

קדמא מלה -מרכא ותביר אחריו
קדמא מלה -מרכא ללא תביר
אחריו
קדמא דרגא ללא תביר אחריו

מרכא פשטא
מרכא מלה-פשטא
מרכא מונח לגרמיה

153 150
6

זקף-קטן זקף-גדול בין
שני קיסרים
זקף-קטן מלה-זקף-
גדול
זקף -גדול מלים ( - 0אחדים)
זקף -קטן בין שני קיסרים

נפילה ,צריך שנוי גדול
מהסדר הטבעי לתקנה
גלוי נבואי נעלה ,שלוש

קדמא ואזלא

 44בתנ"ך 3 ,בדברים

6

176 175
26

26

גי' המלים ז"ק ז"ג עולה
יסוד מלכות עולה תקעו
סה"כ  2 ,202פסוקים
מכילים  2מופעים.

אפשר רמז ל -ר"ב ()202
ניצוצות קדושה שנגאלו.

 23לוודא 23
7

7

ושלוש סה"כ ששה דברים

מורה על סדר לימוד
כגון כלל ופרט וכלל

795

846

קדמא ואזלא קדמא

20

20

קדמא ואזלא מלה -קדמא

6

6

קדמא ואזלא במלה אחת

 77פסוק בר' שמ' וי'

אפשר כי כולל קדמא מרכא

אין
בד"כ בפנימיות התורה

זקף -גדול זקף-גדול
בין שני קיסרים

6
9

מורה על שוויון ,שקילות,
לפעמים גם כעין כלל

כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

 35לוודא

אין אזלא -גרש מלה -קדמא
ללא קדמא לפני אזלא
 35או 38
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

קדמא ואזלא  ...קדמא ואזלא
באותו פסוק
קדמא ואזלא  ...קדמא באותו
פסוק
קדמא  ...קדמא ואזלא באותו
פסוק
קדמא ואזלא  ...קדמא ואזלא
בחצי פסוק
קדמא ואזלא  ...קדמא בחצי
פסוק
גרשיים או גרש  ...קדמא
ואזלא באותו פסוק
קדמא ואזלא רביע
קדמא רביע

כעין כלל מקיף ובו כלל פרטי

כלל בעל ארבעה פרטים

בר'  , 6שמ'  , 14וי' , 8במ'
 , 12דב' 21
בר'  , 2שמ'  , 20וי' , 20
במ'  , 17דב' 30
בר'  , 1שמ'  , 5וי'  , 3במ' 4
 ,דב' 6
בר'  , 4שמ'  , 7וי'  ,3במ' 7
 ,דב' 13
בר'  , 1שמ'  , 17וי'  ,5במ'
 , 17דב' 23
וי'  , 3במ'  , 2דב' 1
201
2

201
2

235

237

אזלא-גרש קדמא

המאוחר מקדים את
האמור להיות מוקדם

32

32

גרשיים מלה -קדמא
גרשיים קדמא

כנ"ל
כנ"ל

גרשיים או אזלא-גרש
קדמא מהפך פשטא

דבר שהתחיל הושעה
והתחיל או יתחיל שוב

7
7
21
21
13 13 = 3 + 10

גרשיים או אזלא -גרש מונח
מהפך פשטא
גרשיים קדמא תביר

אפשר שזאת תבנית מורכבת
(א) גר' מונח (ב) גר' מ פ
אין

רביע קדמא (עם או בלי
אזלא)

גרשיים קדמא מרכא תביר
גרשיים קדמא מרכא זרקא
גרשיים קדמא דרגא (רק עם
תביר אחריו)(אין מונח או
מרכא -כפולה)

כעין יצא להקל ולהחמיר
כעין יצא להקל ולהחמיר

אזלא -גרש דרגא (כנ"ל)
גרשיים או אזלא -גרש
דרגאמונח רביע
גרשיים או אזלא -גרש ...
תביר

3

3

1

1

5

5

1

1

יצא מהכלל ללמד על
הכלל או על עצמו

גרשיים רביע

כנ"ל

6

6

גרשיים מונח מונח רביע

כנ"ל

0

אזלא -גרש (ללא קדמא
לפניו) מונח [מונח] רביע
אזלא -גרש מהפך פשטא

כנ"ל

25

25

יצא להקל ולא להחמיר
יצא להקל ולא להחמיר

קדמא ואזלא  ...אזלא -
גרש או גרשיים מהפך
פשטא
קדמא ואזלא  ...אזלא -
גרש או גרשיים [מונח]
רביע

13

 4מהם דרגא תביר מרכא
טפחא
 1דרגא תביר טפחא
גם מכיל תביר תביר
מרכא טפחא (דב' ו ,י)

 5אחרים מתבנית קדמא
ואזלא דרגא

אפשר תבנית מורכבת
(א) גרשיים מונח רביע
(ב) דרגא מונח רביע
כעין יצא להקל ולהחמיר

92

גרשיים מהפך פשטא

שניהם רק בקדמא ואזלא
במלה אחת

+1 +1

92

גרשיים מלה רביע

כלומר אין קדמא רביע

כעין קל וחומר דיו לבא מן
הדין להיות כנידון
הלמד אינו עולה על
המלמד
הלמד עולה על המלמד

רביע בראש פסוק

131

131

בר'  ;33 33שמ' ; 27 27וי'

;18 18במ'  ;24 24דב' 29 29

115

116

בר' ;34 34שמ' ;18 17וי' 20

 ;20במ'  ;19 19דב'25 25

לפחות  20מופעים לשתי
התבניות

זו והתבנית הבאה משתרעות
על פסוק או שניים

לפחות 20

280

280

רביע אחרי אתנח

199

199

אתנח מלה מקף רביע

27

27

ללא טפחא בין סלוק לאתנח
ללא טפחא בין אתנח לסלוק
מלה פסק אתנח
מלה פסק סלוק
פשטא מהפך פשטא

כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

1.10

י"ג מדות ספרא ברייתא דרבי ישמעאל (בן רבי יוסי הגלילי) פרשה א (שו"ת בר-אילן)

רבי ישמעאל אומר בשלש עשרה מדות התורה נדרשת
א' מקל וחומר,
ב' מגזרה שוה,
ג' מבנין אב מכתוב אחד,
ד' מבנין אב משני כתובים,
ה' מכלל ופרט מפרט וכלל,
ו' מכלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט,
ז' מכלל שהוא צריך לפרט ומפרט שהוא צריך לכלל.
ח' (ב?) כל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד לא ללמד על עצמו יצא אלא ללמד על הכלל כלו יצא,
ט' כל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ליטעון טען אחר שהוא כענינו יצא להקל ולא להחמיר,
י' כל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ליטעון טען אחר שלא כענינו יצא להקל ולהחמיר,
י"א כל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל לידון בדבר חדש ,אי אתה יכול לה חזירו לכללו עד שיחזירנו הכתוב לכללו בפירוש,
י"ב דבר הלמד מעניינו ודבר הלמד מסופו
י "ג וכן שני כתובין המכחישים זה את זה עד שיבא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם.

1.11

ל"ב מדות ברייתא דרבי אלעזר (בן רבי יוסי הגלילי)
(אוצר המדרשים (אייזנשטיין) ע' ( 266 – 265שו"ת בר-אילן)

(א ) בריבוי( ,ב) במיעוט( ,ג) בריבוי אחר ריבוי( ,ד) במיעוט אחר מיעוט( ,ה) בקל וחומר מפורש( ,ו) בקל וחומר סתום( ,ז) בגזירה
שוה( ,ח) בבנין אב( ,ט) בדרך קצרה( ,י) מדבר שהוא שנוי( ,יא) מסדור שנחלק( ,יב) מדבר שבא ללמד ונמצא למד( ,יג) מכלל
שאחריו מעשה והוא פרטו של ראשון( ,יד) מדבר גדול שנתלה בקטן ממנו להשמיע האזן בדרך שהיא שומעת( ,טו) משני כתובים
המכחישים זה את זה עד שיבא הכת וב השלישי ויכריע ביניהם( ,טז) מדבר שהוא מיוחד במקומו( ,יז) מדבר שאינו מתפרש במקומו
ומתפרש במקום אחר( ,יח) מדבר שנאמר במקצת ונוהג בכל( ,יט) מדבר שנאמר בזה והוא הדין בחבירו( ,כ) מדבר שנאמר בזה ואינו
ענין לו אבל הוא ענין לחבירו( ,כא) מדבר שהוקש לשתי מדות ואתה נותן לו כח היפה שבשתיהן( ,כב) מדבר שחבירו מוכיח עליו,
(כ ג) מדבר שהוא מוכיח על חבירו( ,כד) מדבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד על עצמו( ,כה) מדבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל
ללמד על חבירו( ,כו) ממשל( ,כז) מלשון נופל על לשון( ,כח) מכנגד( ,כט) מלשון גימטריא( ,ל) מלשון נוטריקון( ,תרי אפי :חד אפא
בחילוף האותיות ,וחד שהוא בחשבון האותיות)( ,לא) ממוקדם ומאוחר שהוא בענין( ,לב) ממוקדם ומאוחר שבפרשיות.
1.12

ע"פ מהרז"ו (זאב וואלף איינהארין) מדרש רבה
(כגון הוצאת ווגשל א' ל-ל"ב מדות ברייתא דרבי אלעזר (בן רבי יוסי הגלילי)

(א ) בריבוי( ,ב) במיעוט( ,ג) בריבוי אחר ריבוי( ,ד) במיעוט אחר מיעוט( ,ה) בקל וחומר מפורש( ,ו) בקל וחומר סתום( ,ז) בגזירה
שוה( ,ח) בבנין אב( ,ט) בדרך קצרה( ,י) מדבר שהוא שנוי( ,יא) מסדור שנחלק( ,יב) מדבר שבא ללמד ונמצא למד( ,יג) מכלל
שאחריו מעשה והוא פרט ו של ראשון( ,יד) מדבר גדול שנתלה בקטן ממנו להשמיע האזן בדרך שהיא שומעת( ,טו) משני כתובים
המכחישים זה את זה עד שיבא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם( ,טז) מדבר שהוא מיוחד במקומו( ,יז) מדבר שאינו מתפרש במקומו
ומתפרש במקום אחר( ,יח) מדבר שנאמר במקצת ונוהג בכל( ,יט) מדבר שנאמר בזה והוא הדין בחבירו( ,כ) מדבר שנאמר בזה ואינו
ענין לו אבל הוא ענין לחבירו( ,כא) מדבר שהוקש לשתי מדות ואתה נותן לו כח היפה שבשתיהן( ,כב) מדבר שחבירו מוכיח עליו,
(כג) מדבר שהוא מוכיח על חבירו( ,כד) מדבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד על עצמו( ,כה) מדבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל
ללמד על חבירו( ,כו) ממשל( ,כז) מנגד( ,כח) ממעל( ,כט) מלשון גימטריא (תרי אפי :חד אפי בחילוף האותיות ,וחד שהוא בחשבון
האותיות)( ,ל) מלשון נוטריקון( ,לא) ממוקדם ומאוחר שהוא בענין( ,לב) ממוקדם ומאוחר שבפרשיות.
ויש עוד מדות שחז"ל משתמשים בהם בדרשותיהם
ע"פ [מהרז"ו מדרש רבה] כגון בהוצאת ווגשל מידה א' שהיא מידה ל"ג ,כהמשך למספור לל"ב מידות לעיל ,מדת סמוכים
כעין (כב) מדבר שחבירו מוכיח עליו( ,כג) מדבר שהוא מוכיח על חבירו ,כגון בין תפקידי תבנית הטעמים מרכא טפחא בראש חצי פסוק (ב)
רמז ללמוד מענין מחצי פסוק או פסוק (א) שלפניו .ואפשר שלפעמים ירמז ללמוד מ (-ב) ל (-א)

מהרז"ו ב' (=> לד) ע"פ ס"ע פ"א דרשו מדה אחת שהיא יסוד לכל המדות ( ...והוא סתום) לא בא הכתוב לסתום אלא לפרש
מהרז"ו ג' (=>ל ה) כלל גדול כל שמעשיו סתומים ופירש במקום אחד לגנאי הרי כל מעשיו לגנאי
עוד כלל אחד אמרו כל שמעשיו ומעשה אבותיו סתומים ופירש באחד מהם לשבח הרי הוא צדיק בן צדיק ואם לגנאי ה"ה רשע בן
רשע (כגון בבלי מגילה טו,א) .
מהרז"ו ד' (=>לט) אמרו תפסת מרובה לא תפסת (כגון בבלי חגיגה יז,א) .ובת"כ (תורת כהנים) הוכיחו מזה מיעוט ימים שנים.
מהרז"ו ה' (=> מ) עוד אמרו גורעין ומוסיפין ודורשין ע' ד"ר פ"ב בסי' כ"ד ומש"ש.
מהרז"ו ו' (=> מא) עוד אמרו שנה עליו הכתוב לעכב .וכמ"ש בתורה ועל הישנות החלום וגו' וע"ש בב"ר
מהרז"ו ז' (=>מ ב) עוד כלל גדול במדרשי חז"ל בענין השמות אם נזכר שם אחד בשני מקומות הוא הכל ענין אחד ולומדים זה מזה
ע"פ מדה ז' וי"ז.
ע"פ הוצאה אחרת של מ"ר (מדה שנמספרה כ-לג ובהוספה של ז' מדות של מהרז"ו תהיה מדה מג (= > מג) לימוד אלפניו ולאחוריו
(לד= > מד) לימוד אלפניו ואלפני לפניו ולאחוריו
אוסף מהעיון
(מה) מיעוט ורבוי ומיעוט
(מו) ריבוי ומיעוט
(מז) מידת להפסיק הענין דברי רבי ישמעאל
(מח) ירושלמי יומא יג – שיעור מדויק,לעומת לא מדויק ,ועוד מידה
(מט) בבלי יומא מב – ממילא ,היפוך
(נ) פרט וכלל ופרט (בבלי נזיר לה)
(נא) טעמא דקרא מתאים גם ל ( -כב) מדבר שחבירו מוכיח עליו
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

(נב) האמור לקרות מאוחר מתבצע ראשון
(נג) פעולה שהופסקה
(נד) פעולה החלה ,מושהיית או מתכסיית ,התחדשה או תתחדש המשכתה
(נה) לכתחילה ובפועל
(נו) שויון בין המעורבים בענין ,שויון זמן ,שויון מקום
(נז) חל בבת אחת ,מיד ,בעת ובעונה אחת; רגילות; מבין שניים יוצא אחד ,זה וזה גורם ואפשר גם זה או זה גורם
(נח) חוזר וקורה ,כעין בנין אב ,היקש
(נט) חיזוק לדברים ,תוקף ,עצמת טיעון
(ס) שנוי סדר מסוים ,כאשר צריך תיקון גדול

כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

2
2.1

בראשית  -דפי פרשות השבוע ,שנות התשע"ו – התשע"ז
בראשית א,א (התשע"ו)

אכ ֑ל ֣
֣להַ ְשׂ ֔כּיל֣וַתּ ַ ֵ֥קּח֣מפּ ְריֶ֖וֹ֣וַתּ ַ
אוָה-ה֣ וּא֣לָ עי ֗ ַנים֣וְ נ ְֶח ָמ֤ד֣הָ עץ ְ
י֣ת ֲ
ֲכל֣וְ ֹ֧כ ַ ָֽ
ץ֣למַ א ֝ ָ
֣י֣טוֹב֣הָ ֨ע ְ
֣
שּׁה֣כּ
בראשית ג,ו :וַתּ ֶ֣רא֣הָ א ֡ ָ
אכל׃ ֣
ישֵׁ֛הּ֣ע ָמֶּ֖הּ֣וַיּ ַ ָֽ
֣וַתּתֹּ֧ן֣גַּםְ -לא ָ

ֲשר נ ָׁ֣תתָׁ ה ִּע ָׁמ ֔ ִּדי ִּה֛וא נָׁ ֽתְׁ נָׁהִּ -לּ֥י מִּן-ה ֵ ָׁ֖עץ וָׁאכֵ ֽל׃
ָָׁאדם הָׁ ֽ ִּאשָּׁׁה א ֣
(בראשית ג,יב) וי֖אמר ה ָׁ ֑

[בבלי יומא עד,א]  ...גופא ,חצי שיעור ,רבי יוחנן אמר :אסור מן התורה ,ריש לקיש אמר :מותר מן התורה .רבי יוחנן אמר :אסור מן
התורה; כיון דחזי לאיצטרופי  -איסורא קא אכיל .ריש לקיש אמר :מותר מן התורה ,אכילה אמר רחמנא  -וליכא .איתיביה רבי יוחנן
לריש לקיש :אין לי אלא כל שישנו בעונש ישנו באזהרה ,כוי וחצי שיעור הואיל ואינו בעונש יכול אינו באזהרה  -תלמוד לומר (ויקרא
צו ז,כג) כָׁלֵ ֝-חלב! – (דוחה הגמרא ואומרת) מדרבנן ,וקרא אסמכתא בעלמא .הכי נמי מסתברא ,דאי סלקא דעתך דאורייתא ,כוי ספיקא
הוא ,איצטריך קרא לאתויי ספיקא?  -אי משום הא לא איריא; קסברי (בבלי יומא עד,ב) כוי בריה בפני עצמה היא .דאי לא תימא הכי ,הא
דאמר רב אידי בר אבין :אף כָׁל לאתויי כוי .כוי ספיקא הוא ,איצטריך קרא לרבויי ספיקא? אלא בריה שאני .הכי נמי :בריה שאני.
ֵאמר כָׁלֵ ֝-חלב ֥שֹור וְׁכ֛שב ו ֵ ָׁ֖עז ֹל֥ א תאכֵ ֽלּו׃
(ויקרא צו ז,כג) דבֵ ֛ר אל-בְׁנֵ ֥י יִּש ְָׁׁר ֵ ֖אל ל ֑
(ויקרא צו ז,כה) ִ֚ ִּכי כָׁל-א ֵכ֣ל ֵ֔חלב ִּ֨מן-ה ְׁב ֵה ָׁ֔מה א ֲ֨שר י ְׁק ִּ ֥ריב מ ִּ֛מנָּׁה ִּא ֖שּׁה לה֑ ' ְׁונִּכְׁרְׁ ָׁ ֛תה הנּ֥פש הָׁאכ֖לת מֵעמֽיהָׁ׃
עורכי תלמוד שוטנשטיין מביאים שקלא וטריא מן המפרשים האם הפסוק (ויקרא צו ז,כג) כָׁלֵ ֝-חלב מלמד על חצי שעור של חלב ושל כל
האיסורים.

[בבלי יומא עד,א] (סוגריים חצי עגולים בד"כ פירוש עורכי שוטנשטיין) [המספרים בסוגריים מרובעים מתיחסים להערות עורכי שוטנשטיין]

קא אכיל (– דבר אסור הוא אוכל [ ]17ואיסור תורה יש בו .ואילו) ריש לקיש אמר :מותר מן התורה ,אכילה אמר רחמנא וליכא (–
לשון "אכילה" אמרה התורה באיסור אכילה ,ובפחות מכשיעור אין כאן אכילה ,שאין אכילה פחותה מכזית ,ואין זה בכלל האיסור [.)]18
 ] 23[ ...הראשונים הקשו ,שכאן משמע ,שמקור איסור חצי שיעור לרבי יוחנן הוא מדרשת (ויקרא צו ז,כג) כָׁלֵ ֝-חלב ,ואילו לעיל אמרו
שטעמו הוא מסברת "חזי לאיצטרופי" .ותירץ הריטב"א ,שמקור האיסור הוא אכן (ויקרא צו ז,כג) כָׁלֵ ֝-חלב ,אלא שלעיל אמרו מה הטעם
שאסרה התורה חצי שיעור ,משום "חזי לאיצטרופי" .וכעין זה תירצו בתוספות כאן (ד"ה כיון) ,שאילמלא הסברא של "חזי לאיצטרופי"
לא היינו דורשים "כל" לחצי שיעור ,אבל מכיון שמסתבר לומר כן דורשים את פסוק לזה.
והר"ן (שבועות כב,א ,דף ט,א בדפי הרי"ף) תירץ ,שמהפסוק (ויקרא צו ז,כג) כָׁלֵ ֝-חלב אפשר ללמוד איסור רק בחצי שיעור של חלב ,ומנין
לנו ללמוד לכל האיסורים ,אלא שמסתבר לרבי יוחנן שטעם האיסור בחצי שיעור חלב הוא משום "חזי לאיצטרופי" ,וממילא הוא הדין
לכל האיסורים שיש בהם סברא זו של "חזי לאיצטרופי".
ועיין תוספות ישנים שעיקר טעמו של רבי יוחנן הוא מ -כָׁלֵ ֝-חלב  ,ועיין רש"י לעיל עג,ב ד"ה תצי שיעור ,ועיין שפת אמת ומרומי שדה.
והאחרונים האריכו בענין זה אם יש הבדל בין הלימוד מ-כָׁלֵ ֝-חלב לבין הסברא של "חזי לאיצטרופי" ,כגון אם יש איסור חצי שיעור באופן
שלא "חזי לאיצטרופי" לשיעור שלם (עיין שו"ת רבי עקיבא איגר א,קנד ושו"ת חת"ם סופר ו,סה ועוד הרבה ,ועיין קובץ שיעורים בבא
בתרא שסז.
מוצע הסבר לאיסור חצי שיעור מן התורה המבוסס על הכתוב ועל תבניות טעמי המקרא שלהם ולא רק כסברות.

[ענג שבת ,הרב גוטמאן מתתיהו יחזקאל ע' ה (אוצר החכמה)] (בתרגום מאידיש) סעיף ה( .בראשית ג,יב) ִּה֛וא נָׁ ֽתְׁ נ ָׁהִּ -לּ֥י מִּן-ה ֵ ָׁ֖עץ וָׁאכֵ ֽל׃ אכלתי
וָׁאכֵ ֽל עוד (מדרש) (טט :המדרש הוא [בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה יט סימן יב]  ...א"ר אבא בר כהנא ואכלתי אין כתיב כאן,
אלא וָׁאכֵ ֽל( ,טט :היינו) אכלתי וָׁאכֵ ֽל ,אר"ש בן לקיש אדה"ר (אדם הראשון) לא נטרד מגן עדן עד שחירף וגידף( ,טט :בהתרסתו וָׁאכֵ ֽל) .
(המשך [ענג שבת]) איתא במדרש תלפיות אדם הראשון אכל מעץ הדעת חצי שיעור .וריש לקיש אמר [יומא עד,א] האוכל חצי שיעור
פטור .אם כן מדוע אדם הראשון נענש? ונאמר ב[-ירושלמי [תרומה פ"ו,ה"א]] ריש לקיש מודה שאם היה בדעתו להשלים (טט  -אכילתו)
לשיעור ,חייב .ועל כך מעיר המדרש ,שאדם לא אמר אכלתי (טט :בעבר ולא אוסיף) אלא וָׁאכֵ ֽל  ,שחשב שוב לאכול (ע"פ ספר "לחם אשר"
(טט :כנראה המקור לרב גוטמאן)) (טט :מסתבר שלא היה לו אפשרות לאכול שוב ,לכן לא השלים דעתו).

טט – בהערה [ ]22של עורכי [תלמוד שוטנשטיין] [יומא עד,א] נאמר  -הפשט מלמד על האוכל שיעור שהוא בכרת ,ואינו מלמד על
שיעור כל שהוא הנקרא חצי שיעור .בהתבססות על ספר [ענג שבת] המקור לחצי שיעור מן התורה הוא בספור המעשה על הצווי לאדם
הראשון שלא לאכול כלל מעץ הדעת והעבירה של האכילה אפילו של חצי שיעור.
בצווי נאמר (בראשית ב,יז) ּו ֵמ ֵ֗עץ הדעת ט֣ ֹוב ו ָָׁׁ֔רע ֹל֥ א תאכ֖ל מ ִּ֑מנּּו ִּ֗כי ְׁביֹ֛ום ֲא ָׁכלְָׁך֥ מ ִּ֖מנּּו ֥מֹות תָׁ ֽמּות׃– האדם נברא כבן  20שנה ,ומיתה בגיל
זה היא מיתה בידי שמים .ואף שהיו לו כבר ילדים ,גם הם אכלו ונתחייבו באותה מיתה.
֣י֣טוֹב – מונח פזר מונח תרסא,
֣
שּׁה֣כּ
(בר' ג,ו) וַתּ ֶ֣רא֣הָ א ֡ ָ
֣י֣טוֹב – מונח תרסא ,כעין שני תפקידי תרסא ,אחד מהם הוא ענין של חצי שיעור שאדם הראשון אכל מעץ הדעת.
֣
כּ
הקב"ה צוה לא לאכול כלל מעץ הדעת כדי שהאדם ישאר בלי כל קשר למה שלא מתאים לו .חצי שיעור בין מעט בין הרבה מלכלך את
האוכל בגוף ובנפש .ראה הסבר ע"פ תורת החסידות.
תפקיד אפשרי אח ר אכילת השיעור בתוך אכילת פרס .דעות אחדות מהו שיעור אכילת פרס .הדעה המינימלית היא של כ 2-דקות
בשעון הנהוג בשנת התשע"ד .אפשר כי בפסוק יש רמז לכך ,גי' כּ֣י עולה  . 30אם נניח כי אלו חלקי שעה בת  1080חלקים נקבל את
֣י֣טוֹב עולה  ,47אם אלו חלקי שעה של  1080חלקים,שזה
֣
שיעור הזמן השווה ל 1.666 -דקות ,שזה פחות מ 2-דקות .אבל גי' כּ
 2.611דקות .אם זה הזמן התורני אז  2הדקות שקבעו רבנן הן גדר שלא להגיע לזמן התורני.
הדעה המקסימלית לשיעור אכילת פרס היא שיעור הזמן של גמיעת ג' ביצים חמים (ללא זמן הצליה).
ראה לענין שיעור יחוד שחישבנו ב(-בר' תולדת כו,י) ממלת ֠ ִּכמְׁעט גי'  139אם זה חלקים של שעה בת  1080חלקים אז זה שווה ל-
 7.722דקות .זהו בערך הזמן שמביא ב[-שו"ת מנחת יצחק ח"ד סי' צד] המתחיל מדעת מהר"ם שיק של  9 – 8דקות[ .שו"ת מנחת
יצחק ח"ד סי' צד] מביא בשם [החתם סופר] ששיעור אכיל ת פרס ושהיה בבית המנוגע ,למ"ד שזה כדי גמיעת ד' ביצים חמים ,הוא 9
דקות .
נחלק  7.722דקות ב 3-ביצים ונכפיל ב 4-ביצים נקבל  10.296דקות .אפשר לומר כי רבנן גדרו מלמעלה שיהיה פחות ולכן זה 9
דקות לד' ביצים ו-פחות מ 7.722-דקות לג' ביצים ,וכן גדרו מלמטה ל 2-דקות ולא  2.611דקות.
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

טוֹב – תרסא העשויה לרמוז לגי' המלה העולה  – 17אפשר  12שעות מתחילת יום ששי בבריאה ,ועוד  5שעות מבריאתם עד שעמד
֣
על רגליו .מעתה האדם בעל בחירה להתאוות טוב וקדושה ,או להתאוות כמו בהמה לקיומו בלבד ע"י אכילה והקמת צאצאים.
בבלי סנהדרין לח,ב  ...אמר רבי יוחנן בר חנינא :שתים עשרה שעות הוי היום; שעה ראשונה  -הוצבר עפרו ,שניה  -נעשה גולם,

שלישית  -נמתחו אבריו ,רביעית  -נזרקה בו נשמה ,חמישית  -עמד על רגליו ,ששית  -קרא שמות ,שביעית נזדווגה לו חוה,
שמינית  -עלו למטה שנים וירדו ארבעה ,תשיעית  -נצטווה שלא לאכול מן האילן ,עשירית  -סרח ,אחת עשרה  -נידון ,שתים
עשרה  -נטרד והלך לו.
טוֹב – תרסא העשויה לרמוז לגי' המלה העולה  17והוא שם א-ה-ו-ה
֣
טוֹב – תרסא העשויה לרמוז לשיעור הזמן שבבואו יצטוו לאכול מעץ הדעת ,וזה בכניסת שבת קדש.
֣

כאן נפריד בין סיפור המעשה שאדם הראשון נענש אף-על-פי שאכל חצי שיעור ובין המסקנה התורנית .אפשר לדמות את עץ-הדעת
לכוי .אם הכוי בריה מיוחדת או מתברר כי הכוי בהמה ,החלב שלו באיסור תמידי .אם מתברר כי הוא חיה האיסור ניתר .וכן עץ הדעת,
לשעתו היה כעין בריה מיוחדת או ספק והאכילה ממנו היה איסור בכלשהו .ע"פ המדרש אם אדם הראשון היה מקיים את מצוות הלא
תאכל מעץ הדעת עד כניסת השבת ,היה מתברר כי האיסור זמני ומעתה פריו מותר.
שּׁה– מונח פזר ,כעין שני תפקידי פזר( ,א) ילמד לכל התורה בענין חצי שיעור אסור מן התורה( .ב) אזהרה לחצי שיעור מן
וַתּ ֶ֣רא֣הָ א ֡ ָ
התורה אף שאינו בעונש.
(בראשית ג,ו) ֵ֗עץ הדעת ט֣ ֹוב ו ָָׁׁ֔רע הוא מבחינתנו מקור לכל איסורים בתורה (הרב סנדר ארלנגר הי"ו) כי הוא כללות החיות של העולם
הזה הנקרא עולם העשיה .חציו טוב וחציו רע ,שמבחי' חציו הטוב מקבל גם חציו הרע .ומחציו הרע מקבלים ג' קליפות הטמאות
לגמרי  .כאשר ישראלי עובר על אחת משס"ה לא תעשה הרי הגיד המתאים בדם הנפש החיונית משפיע חיות מהקדושה אל הקליפה
הטמאה ויונק מאחת משלש קליפות הטמאות .על עבירה של חצי שיעור של אסור אין עונש אבל יש פגימה בקדושה של הישראלי
העבריין ופגימה בקדושה בכלל.
נעזר בתורת האדמו"ר הזקן כדי להבין כיצד (בראשית ג,ו) ֵ֗עץ הדעת ט֣ ֹוב ו ָָׁׁ֔רע הוא מבחינתנו מקור לכל איסורים בתורה (הרב סנדר
ערלנגר הי"ו) ,עץ הדעת ע"פ [תניא ליקוטי אמרים פרק לז] הוא כללות החיות של עו"הז שהיא קליפת נוגה  ...שבעולם העשיה

רובו ככולו רע רק מעט טוב מעורב בתוכה [שממנה באות מדות טובות שבנפש הבהמית שבישראל כמ"ש לעיל] והיא בחי'
ממוצעת בין שלש קליפות הטמאות לגמרי ובין בחי' ומדרגת הקדושה ולכן פעמים שהיא נכללת בשלש קליפות הטמאות [כמ"ש
בע"ח שער מ"ט ריש פ"ד בשם הזהר] ופעמים שהיא נכללת ועולה בבחי' ומדרגת הקדושה דהיינו כשהטוב המעורב בה נתברר
מהרע וגובר ועולה ונכלל בקדושה ...
שלש קליפות הטמאות  ...יניקתן וחיותן מהקדושה עכשיו היא ע"י קליפת נוגה הממוצעת ביניהן

ישראלי חייב לא לעבור על אחת משס"ה לא תעשה כדי להפריד שס"ה גידים של דם נפש החיונית שבגוף שלא יינקו ויקבלו חיות
בעבירה זו מאחת משלוש קליפות הטמאות לגמרי שמהן נשפעין שס"ה לא תעשה דאורייתא וענפיהן מדרבנן .עשיית עבירה יונקת
משלש קליפות הטמאות ומאפשרת להן לינוק חיות לעצמן מהקדושה.

(בראשית ג,ו) ֵ֗עץ הדעת ט֣ ֹוב ו ָָׁׁ֔רע – רביע  ...זקף-קטן תבנית טעמים בתפקיד כתוב סתום שלא בא לסתום אלא לפרש ,ו ָָׁׁ֔רע – זקף-
קטן ,שתי מדרגות שבקליפות (א) שלש קליפות הטמאות (ב) קליפת נוגה שגם הטוב שבה הוא בבחינת יש ,משאין-כן בקדושה
שהוא בבחינת ביטול (לא מעורב בו רע) ,שבעולם העשיה רובו ככולו רע רק מעט טוב מעורב בתוכו( ,בראשית ג,ו) ֵ֗עץ – רביע,
ארבע מקורות לרע( ,א) קליפת נגה של ההתאוות לדברים המותרים מעבר לנצרך ,וע"פ [שם משמואל פר' וירא שנה תרעח] יצא
הרע של דבר הרשות המתהפך לכאן ולכאן( ,ב) – (ד) אלו שלוש הקליפות הטמאות (רוח סערה ,ענן גדול ,ואש מתלקחת ) מקור
כל העבירות החמורות ע"ז ,ג"ע ,ש"ד .וע"פ [אור התורה ,נביאים וכתובים ג :האדמו"ר הצמח צדק ,ע'  ]84מקור כל המחשבות
הרעות שהיצר הרע בא מהן.
לארבע הקליפות (יחזקאל א,ד) ָׁו ֵ֡ארא ְׁו ִּהנֵּה ר֨ ּוח ְׁסע ָָָׁׁ֜רה ב ָָׁׁא֣ה מִּן־הצָׁפ֗ ֹון ָׁע ָׁנ֤ן גָׁדֹול ו ְֵׁא֣ש מִּתְׁ ל ֔קחת וְׁנ֥ג ּֽה ל֖ ֹו ס ִּ ָׁ֑ביב ּו ִּ֨מתֹו ָׁ֔כּה כ ְֵׁע֥ין החשְׁמ֖ל
מ ִּ֥תֹוְך הָׁאֵ ֽש[ :תיקוני זוהר תקונא תמני סרי [המתחיל בדף לא עמוד ב]]  ...אמר רבי אלעזר אבא ואמאי אסיר לאסתכלא בקשת
אמר ליה רבי שמעון ברי בגין אינון קליפין דמתלבשין ביה ודאינון ביה דאינון (יחזקאל א,ד) ֨רּוח ְׁסע ָָָׁׁ֜רה ָׁ ...ע ָׁנ֤ן גָׁדֹול ו ֵ ְׁ֣אש
מִּתְׁ ל ֔קחת וְׁנ֥ג ּֽה ל֖ ֹו ס ִּ ָׁ֑ביב ודא איהו דחזא יחזקאל עליו השלום דאמר וארא והנה רוח סערה באה מן הצפון דא קו תהו קליפא

ירוקא דאגוזא קו ירוק ענן גדול קליפה תניינא חוורא דאגוזא ודא בהו ואש מתלקחת קליפה תליתאה דאגוזא ודא חשך ונוגה
לו סביב דא קליפה רבי עאה דאגוזא דאיהי אתאחדא במוחא ומתוכם כעין החשמל דא מוחא דאגוזא ודא יאקדונק"י

ָאכל תאכֵ ֽל׃ (יז) ּו ֵמ ֵ֗עץ הדעת ט֣ ֹוב ו ָָׁׁ֔רע ֹל֥ א תאכ֖ל מ ִּ֑מנּּו ִּ֗כי ְׁביֹ֛ום ֲא ָׁכלְָׁך֥ מ ִּ֖מנּּו מ֥ ֹות
ֵאמר מ ִּ֥כל ֵעֽץ-ה ָׁג֖ן ֥
ָָׁאדם ל ֑
(בראשית ב) (טז) וי ְׁצו ה֣ ' אֹל ִּ֔הים על-ה ָׁ ֖
תָׁ ֽמּות׃
ֹל֥ א תאכ֖ל מ ִּ֑מנּּוֹ ,ל֥ א תאכ֖ל – מרכא טפחא ,יתור לרבות על ֹל֥ א תאכ֖ל – אכילה של כזית (הנקראת אכילה ב[-יומא עד,א]) ,אכילה של פחות
מכזית ,מ ִּ֑מנּּו  -אתנח מגביל ,דווקא ממנו ,גי' מ ִּ֑מנּּו עולה  136עולה "צום" שלא יאכל כלום.
ְׁביֹ֛ום – תביר ,התפקיד לא ממש ,לא ממש באותו יום יקרה ֥מֹות תָׁ ֽמּות אלא שמיום זה תרד המיתה לעולם.
(בראשית ב) (טז) (יז) היא האזהרה לעץ-הדעת ו(-בראשית ג,ו) מלמד לפזר אזהרה לכל עבירה כדי שבית-דין יוכל לענוש ,ודיין הדן דין אמת

נמשל ב[-בבלי שבת י,א] ו[-מכילתא] על הפסוק (שמות יתרו יח,יד) ...מןֵ֥ -בּקֶ ר עַ ד-עָ ֶָֽרב׃ [רש"י]  ...אפשר לומר כן? אלא כל דיין שדן דין
אמת לאמיתו  ...מעלה עליו הכתוב כאילו עוסק בתורה כל היום וכאילו נעשה שותף להקב"ה במעשי בראשית שנאמר ויהי ערב וגו'
(א) אין עונשים אלא אם מזהירים על שעור (ב) יש להזהיר גם על חצי שעור אף שלא עונשים בכל התורה על חצי שיעור .עץ-הדעת היה
מצב מיוחד של ענישה לא בגלל שעור אלא גזרה ,והרמז לשעורים וללימוד לשאר איסורים נמצא בספור האכילה ב(-בראשית ג,ו) מ ִּ֑מנּּו.

כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

בראשית א,א (התשע"ז)
2.2
ממאמר שעורה ושיעורין ,מצוות התלויות בארץ ושיעורי זריעה
בראשית א,יא – יב:

כן׃ ֣
֣למינ֔וֹ֣א ֲֶשֵׁ֥ר֣ז ְַרעוֹ-בֶ֖ וֹ֣עַל-הָ ָא ֶ֑רץ֣וַ ַָֽֽיְ היָֽ -
ה֣פּרי ְ
ְ
֣ץ֣פּ ֞רי֣ע֤שֶׂ
זְריעַ ֣ ֶז ַ֔רע֣ע ְ
֣דּשֶׁ א֣ע ֚שֶׂ ב֣מַ ֣
ים֣תּ ְדשׁ֤א֣הָ אָ ֶרץ ֶ ֗
ַ ָֽ
ֱֹלה
[יא]֣֣וַיּ֣אמֶ ר֣א ֗
ֱֹלהים֣כּיָֽ -טוֹב׃ ֣
וֹ֣למינ ֑הוּ֣וַיַּ ֵ֥ ְַֽרא֣א ֶ֖
ֹ֧ץ֣עשֶׂ֣הְ -פּ ֵ֛רי֣א ֲֶשֵׁ֥ר֣ז ְַרעוֹ-בֶ֖ ְ
֣למינ֔הוּ֣וְ ע ָֽ
זְריעַ ֣ ֶז ַרע ְ
ץ֣דּשֶׁ א֣ע ֣שֶׂ ב֣מַ ֤
ַתּוֹצא֣הָ ָ֝א ֶר ֶ֠
֣ [יב]֣֣ו ֨
ַתּוֹצא֣הָ ָ֝א ֶרץ  -קדמא ואזלא ,כעין כלל קדמאה ,ופרטיו
תוספת על המאמר המקורי  -הסבר בעזרת תבניות הטעמים בדרך הלכה( :א,יב) ו ֨
ֱֹלהים֣כּיָֽ -טוֹב מהווה כלל בתראה אשר ירבה
וֹ֣למינ ֑הוּ ,אם וַיַּ ֵ֥ ְַֽרא֣א ֶ֖
א ֶשֵׁ֥ר֣ז ְַרעוֹ-בֶ֖ ְ
ֹ֧ץ֣עשֶׂ הְ -פּ ֵ֛רי֣ ֲ֣
֣למינ֔הוּ֣וְ ע ָֽ
ֶ֠דּשֶׁ א֣ע ֣שֶׂ ב֣מַ ז ְ֤ריעַ ֣זֶ ַרע ְ
בפרטים כעין אלו הנמנים .טעם הפרט ֶ֠דּשֶׁ א֣– תלשא ,מלמד על שיעור שעורהֶ֠ .דּשֶׁ א – תלישא-גדולה=תלשא ,בתפקיד שיעורין ומחיצין

לכתוב לפני-כן (מימין) כולל בפסוק הקודם ,ולכתוב אחריו (לשמאל) .אפשר כי הכלל הסוגר ירבה מפרט זה שיעורי הרחקות זריעה של
ֹ֧ץ֣עשֶׂ הְ -פּ ֵ֛רי֣א ֲֶשֵׁ֥ר֣
֣למינ֔הוּ למאכל אדם ובהמה למנוע מראית עין של כלאיים .ושיעורי זריעה ,שתילה ,הרכבה של וְ ע ָֽ
זְריעַ ֣ ֶז ַרע ְ
ע ֣שֶׂ ב֣מַ ֤
ז ְַרעוֹ-בֶ֖ וֹ֣למאכל אדם ובהמה למנוע מראית עין של כלאיים ,ובהרכבה גם הרכבות אסורות.

ָֽעשֶׂ הְ -פּ ֵ֛רי֣– מקף כרב-מצב עץ עשה פרי (א) עץ שאינו מרכב (ב) עץ שאינו מרכב בשאינו מינו (ג) עץ מרכב בשאינו מינו
ֹ֧ץ֣עשֶׂ הְ -פּ ֵ֛רי֣א ֲֶשֵׁ֥ר֣ז ְַרעוֹ-בֶ֖ וֹ֣– דרגא תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים השייכים לנושא ושעל כל אחד מהם חלה אותה הלכה.
וְ ע ָֽ
אפשר כי מלמד על חלות שיעורי הרחקות זריעה שתילה הרכבה למאכל אדם ובהמה למנוע מראית עין של כלאיים ,ובהרכבה גם הרכבות
אסורות.
ָֽעשֶׂ הְ -פּ ֵ֛רי֣א ֲֶשֵׁ֥ר֣ז ְַרעוֹ-בֶ֖ וֹ֣– תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים השייכים לנושא ושעל חלק מהם לא חלה הלכה מסוימת.
אפשר שמלמד שרק בארץ-ישראל חלות הלכות התלויות בארץ וביניהם הלכות כלאיים ,ולא הלכות כלאיים אינן חלות בחוץ לארץ.
ְלמינ ֑הוּ  -אתנח מגביל ,צ"ע .עד כאן תוספת חדשה למאמר.
רש"י (בר' א יב) מפרש ע"פ [בבלי חולין ס,א] ,כי הדשאים למדו מן העצים לגדול כל מין לעצמו .מתחילת הבריאה הדשאים צמחו כל מין
לעצמו והתורה מצוה כי הפרדה זאת תשמר ע"י האדם וזהו איסור כלאים שלא לערבב המינים .בטבע הדשאים צומחים ללא שמירת מרחק
מסוים .לעומת זאת האדם המגדל צמחים מצווה על אופנים שונים של הפרדה למניעת כלאים ומראית של כלאים.
רש"י פתח פירושו לתורה בכבוד ארץ-ישראל וכבודה מתבטא בפסוקים (בר' א,יא  -יב) בהם מרומזת קדושת ארץ-ישראל לפחות במצווה
אחת מהמצוות התלויות בארץ והיא מצוות כלאים .נאמר ב[-משנה כלים פ"א,מ"ו] עשר קדושות הן :ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות
ומה היא קדושתה שמביאים ממנה העומר והבכורים ושתי הלחם מה שאין מביאים כן מכל הארצות :כדי שהעומר ושתי הלחם
מהתבואות והביכורים מהפירות יהיו ראויים להבאה צריך לגדלם כמצוות התורה וראשית לכל זריעתם צריכה להיות ללא כלאיים .ע"פ
[בבלי קידושין לט,א] כלאי הכרם בחו"ל אסורים מרבנן ,הרכבת האילן בחו"ל אסורה מהתורה ,כלאי זרעים בחו"ל מותרים גם מרבנן לכן
יחודה וקדושתה של ארץ-ישראל באיסור כלאי זרעים מדאורייתא בארץ-ישראל בלבד ויחוד וקדושה זאת מאפשרת להביא ממנה העומר
והבכורים ושתי הלחם.
מצוות כלאי צמחים מצווה על שיעור מרחק בין צמחים בגידול חקלאי מסודר בידי אדם .לקביעת שיעור מרחק הקב"ה גילה בפסוקנו (א יב)
כי גרגר השעורה הוא כלי המדידה של שיעור ההרחקה.
במאמר נראה כי בפר' חיי שרה מרומז כי שעורה ודגנים אחרים צריכים בהנהגה טובה כ 4.8 -אצבעות בין זרע לזרע (כאשר האצבעות
נמדדות בגרגר השעורה) ,לתת להם מרחב חיות להוציא תנובה אופטימלית ,דבר שגם התגלה במחקר חקלאי לאחרונה .בהמשך המאמר
נראה פסוקים נוספים מפר' לך-לך ופר' וישלח ,המלמדים על קבלת המסורת של שיעורי מרחק בין זרעי צמחים ממינים שונים .מהם נלמד
כי זריעת חמשה מינים שונים זה מזה בערוגה של ששה על ששה טפחים (היינו אמה על אמה) צריכה  6אצבעות בין זרע לזרע לתת לו
מרחב חיותו להוציא תנובה אופטימלית.
גרגר השעורה ככלי המדידה של שיעור ההרחקה ועוד שיעורין אחרים
מתפקידי תלישא-גדולה – תלשא :א' שיעורין וגו' ,ב' נבחר ,ראש וכד'
במקום אחר בעיון העלינו השערה כי הטעמים תלישא-גדולה – תלשא במנהג הספרדי ותלישא-קטנה – תרסא במנהג הספרדי מבטאים בין
תפקידיהם קשר למאמר חז"ל [בבלי סוכה ה,ב] שיעורין חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני .המופע הראשון בתורה של תלישא-גדולה
ע ְלמינ֔הוּ וְ ע ֹ֧ץ ָֽעשֶׂ ה-פְּ֣ ֵ֛רי א ֲֶשֵׁ֥ר ז ְַרעוֹ-בֶ֖ וֹ
זְריעַ֣ ֶז ַר ֣
ַתּוֹצא הָ ָ֝א ֶרץ ֶ֠דּשֶׁ א ע ֣שֶׂ ב מַ ֤
– תלשא הוא בפסוק (בר' א,יב) ו ֨
ֱֹלהים כּיָֽ -טוֹב׃
ְלמינ ֑הוּ וַיַּ ֵ֥ ְַֽרא א ֶ֖

ַתּוֹצא֣הָ ָ֝א ֶרץ֣– קדמא ואזלא ֶ֠דּשֶׁ א֣–תלשא ,מילת ֶ֠דּשֶׁ א מתיחסת לצמח ,ושם הטעם למנהג הספרדים תלשא בחילוף סדר אותיות שתלא
ו ֨
(גנן ,השתל ,השתיל) מרמז בצורתו על פרח או צמח .כמו-כן בחילוף סדר אותיות נקבל אשת"ל ,אתל"ש .יש בכך רמזים לבחירת גידול או
עקירה לפי חפץ הגנן .אחד התפקידים של התלישא-גדולה – תלשא מרמז על "נבחר"" ,ראש".
לפי שהמלה (בר' א,יב) ֶ֠דּשֶׁ א֣נמצאת כמעט בראש פסוק (בר' א,יב) ןמוטעמת בטעם תלישא-גדולה = תלשא ,שהוא בעל תכונה ללמד לפי
תפקידיו לכ תוב לפניו (לימינו) ולכתוב אחריו (לשמאלו) .אפשר שמלמד לשיעורים למניעת כלאיים שיוסקו מ(-בר' א,יא) ומ(-בר' א,יב) .
לענ"ד מילת ֶ֠דּשֶׁ א֣בטעם תלשא מורה כי אחד מתפקידי טעם תלשא – תלישא-גדולה מורה על היות צמחים (ראה דיון בהמשך) ֵכלִּים
לשיעורי תורה מסוימים לקיום המצוות .וכתב ה -חזו"א "שיערו הגאונים את שקל הקדש במשקל השעורה שמשקלו טבעי ו-מתקים
בכל דור  ...הצמח הזה שקבעו חכמים  ,הוא הקובע השיעור בכל זמן ובכל מקום כמו שהאגודל קבע שיעור בכל מקום" .6
ה-רמב"ם מביא הלכה למשה מסיני (הלמ"מ) הקשורה לשעורה אשר אינה מובאת בגמרא ,כי מדידת שקל-כסף הנאמר בתורה הוא בפרי
השעורה ,היינו גרגר שעורה .בפירוש המשנה בתחילת קידושין ('חצי גרגר') ,ובפירוש המשנה ל-בכורות פרק ח' משנה ז' כתב הרמב"ם
6מידות ושיעורי תורה ,הרב פנחס חיים בניש הי"ו ,מהדורה התשמ"ז ,ע' שצ"ב
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

שקבלה איש מפי איש שהגרגר הוא משעורה ואינו יודע לו שום טעם .ע"פ "מידות ושיעורי תורה" ,דעת הרמב"ם מופיעה בגאונים
וברי"ף וכן הביא דעת ה-חזו"א בקונטרס השיעורים או"ח סימן ל"ט ס"ק ג' כי הקב"ה מסר למשה ששיעור הפרוטה הוא על פי

משקל שעורה בכסף צרוף.
מתוך העיון ב[-בבלי קידושין ב] זכינו לגלות כי בקרא (בראשית ח"ש כג,טו) אֶ ֶרץ֣אַ ְר ַ֨בּע֣מ ֹ֧את֣שֶׁ קֶ ל ֶ -כּ ֵ֛סֶ ף מלת אֶ֣ ֶרץ֣בטעם תלישא-קטנה
(תרסא) מרמזת על לימוד שיעור במלים שֶׁ קֶ לֶ -כֵּ֛סֶ ף ושיעור זה התגלה כקשר בין שקל-כסף ובין גרגר שעורה והמסתעף מכך כפי
שמפורט בהמשך.
ן֣וּד ָ ָֽבשׁ׃
ֵ֥ית֣שׁ ֶמ ְ
ֶ ֶ֖
ן֣וּתאנָ ֶ֖ה֣ ְורמּ֑ וֹן֣אֶ ֶרץ-ז
ְ
֣וּשׂע ָ ֔רה֣וְ ֶגֵ֥פֶ
 הערה היות והשעורה היא שיעור נפח קטן מכל הפירות ב (-דברים עקב ח,ח) ֶא ֶ֤רץ֣חטָּ ה ְ
אשר נאמר לשיעורין ,אפשר היה לבטא נפח כל פרי מוזכר כמכפלה של מספר גרגרי שעורה ,אבל לא מצאנו שימוש ברעיון כזה.
 הערה על מילת ארץ ושיעורין:
ץ֣דּשֶׁ א מורה על היות צמחים ֵכלִּים לשיעורי תורה מסוימים לקיום המצוות.
ַתּוֹצא֣הָ ָ֝א ֶר ֶ֠
א .הפסוק (בראשית א,יב)֣ו ֨
ב .הפסוק (בראשית ח"ש כג,טו) אֶ ֶרץ֣אַ ְר ַ֨בּע֣מ ֹ֧את֣שֶׁ קֶ לֶ -כֵּ֛סֶ ף֣מרמז לשיעור יסודי בפרי היינו גרגר צמח שעורה.
ן֣וּד ָ ָֽבשׁ׃ אם נאמר לשיעורין ,אזי מלמד כי צריכין
ֵ֥ית֣שׁמֶ ְ
ֶ ֶ֖
וֹן֣א ֶרץ -ז
ֶ
ֶ֖ה֣ורמּ֑
ן֣וּתאנָ ְ
ְ
֣וּשׂע ָ ֔רה֣וְ ֶגֵ֥פֶ
ג .הפסוק (דברים עקב ח,ח) ֶא ֶ֤רץ֣חטָּ ה ְ
לשער בפירות צמחים שנשתבחה בהן ארץ-ישראל לאיסורי תורה (בין בסוג ,בין בגודל בינוני).
ג .1.בספר [מידות ושיעורי תורה לרב ח"פ בניש] פ"ב סעיף השיעורים בפירות א"י או בפירות כל מקום ,מביא [ירושלמי
֣וּשׂע ָ ֔רה֣וגו' כל שבעת המינים בפסוק) ר' יהודה בר' ור'
ביכורים פ"א,ה"ג]  ..ולמה נכללו (דברים עקב ח,ח) ֶא ֶ֤רץ֣חטָּ֣ה ְ

שמואל בר נחמן חד אמר לברכה וחרנה אמ' לשיעורין וגו' כמוזכר בבלי (ברכות מא א ,עירובין ד א סוכה ה ב) כל
הפסוק הזה לשיעורין וגו'

ג .2.אפשר כי גם פסוקים אחרים עם המלה ארץ וצמחים עשויים להיות עם קשר לשיעורין ,כגון "ארץ֣זבת֣חלב֣
ודבש" המופיע בתורה אחד עשר פעמים ,רובם בטעמים תביר מרכא טפחא סילוק או אתנח ,בא ללמד שיעור או גודל
כלשהו ,כגון [בבלי מגילה ו,א] וכי תימא דלית בה זבת חלב ודבש  ...ריש לקיש  ...ציפורי ששה עשר מילין

על ששה עשר מילין ... ,רבי יוחנן  ...עשרין ותרתין פרסי אורכא ופותיא שיתא פרסי

[בבלי עירובין ד,ב] כמה ירחיק בכרם למנוע כלאי הכרם? הרב משה קובלסקי ,מאורות הדף ,אבל אם הכרם נטוע בפחות מ 24-טפח
(ארבע אמות) בין שורה לשורה זה כרם שעתיד להיחרב ,לכן אינו אוסר  24טפח ,אלא רק  6טפח (אמה אחת) ,ובפחות מחמישה
גפנים – אוסר תשע טפח?
ע"כ ממאמר שעורה ושיעורין
בוּאֶ֖ת הַ ָכּ ֶָֽרם׃ ס
וּת ַ
ע א ֲֶשׁ ֣ר תּזְ ָ ֔רע ְ
המֲל ָא֤ה הַ ֶזּ ַר ֣
זְרע כַּ ְר ְמָךֶ֖֣ כּ ְל ָא ֑ים פֶּ ן-תּ ְק ַ ֗דּשׁ ַ ָֽ
דברים ,כי -תצא כב,ט :לא-ת ַ ֵ֥

ליָך׃ ֣
ז֣לא֣ ַיע ֲֶלֶ֖ה֣עָ ֶ ָֽ
ם֣וּבגֶד֣כּ ְלאַ ים֣שַׁ עַ ְט ֔נ ֵ֥
ֶ֤
֣בּ ֶה ְמ ְתָּך֣ל א-תַ ְרבּ֣יעַ ֣כּ ְל ַ֔אי ם֣שָׂ֣ ְדָךֶ֖ ֣ל א-תזְ ַר֣ע֣כּ ְל ָא֑י
יט,יטָֽ ֶ ֣:את -חֻ קּתַ י֣תּ ְשׁמרוּ ְ

ויקרא קדשים
[כ]֣ ֠ ְואישׁ֣ -תלשא ,בתפקיד ללמד אלפניו וללמד לאחריו ,
ץ֣דּשֶׁ א
ַתּוֹצא֣הָ ָ֝א ֶר ֶ֠
אלפניו – לשיעורי כלאים שונים ,הנלמדים גם ב(-בראשית א,יב)֣ו ֨
רוּ֣ ְבּ ֶה ְמ ְתָּך֣לא -תַ ְרבּ֣יעַ ֣כּ ְל ַ֔אים֣ -הנה הרביעה רמז למשגל ,כמו שאמר במה שקדם" :ואשה לא תעמוד לפני בהמה
רלב"ג (יט) ֶ ָֽאת-חֻ קּתַ י֣תּ ְשׁמ ֣
לרבעה " (וי' יח,כג) .ועניין זאת האזהרה הוא ,שלא ירביע דבר ממין אחד מהבעלי חיים על נקבה ממין אחר .ולפי שאינו מרביע אותם בהעלאתו
אותם זה על זה ,כי להם מעצמם התחלה בזה הפועל כשיאותו זה לזה למשגל ,או שלא יאותו ,הנה לא יעבור על זאת האזהרה אם העלם זה על זה,
אם לא הכניס בידו אבר הזכר באבר הנקבה .והתועלת בזאת המצוה מבואר ,כי בזה מהפסד הסדר והיושר אשר בדברים הטבעיים ,מה שלא יעלם.
עם שזה יהיה סבה להפסק התולדה מהנולד מכלאים ,כמו שהתבאר בספר 'בעלי חיים' ,ולזה יפסד בזה האופן הרבה מהטוב שהשפיע השם יתעלה
באלו הנמצאות .עם שזה יביא להאמין שאין בכאן צורה יתחלף בה דבר מדבר ,כמו שחשבו הרבה מהקודמים .ובכלל ,הנה ההאמנה בשיש בכאן
מינים מיוחדים יתחלפו קצתם מקצתם במהותם ,הוא מפ ני הצורה אשר בה ייוחד מין מין מהם .ולזה צותה התורה בזה להחכימנו ,כי זה ממה
שיישירנו להשגתו יתעלה ,כמו שזכרנו פעמים רבות ,רוצה לומר :ההאמנה במציאות הצורות( .וי' קדשים יט,יט)֣שָׂ ְדָךֶ֖ ֣ל א -תזְ ַר֣ע֣כּ ְל ָא֑ים֣ -רוצה
לומר ,ש֣-לא-תזְ ַר֣ע֣בו יחד שני מיני זרעים ,אלא אם היה הזרע האחד בשדה אחד ,והזרע השני בשדה אחר .והתועלת בזאת האזהרה הוא התועלת
אשר באזהרה הקודמת  -להיישירנו שנאמין במציאות הצורות גם באלו הדברים ,כי היה אפשר שיחשב בהם שלא יתחלפו כי אם במקרים; כמו
שחשבו קצת מהקודמים ,שיהיה התחלפות אלו הדברים ,עם היותם מדברים אחרים בעצמם ,מצד התחלפות החלקים שמהם הורכבו במצב והסדר
והתמונה .וראוי שתדע ,כי זריעתו הזרעים כּ ְל ָא֑ים֣הוא ,כשיהיה מהזרע האחד עם האחר שיעור מורגש .ואולם אם היה באופן שיקרא כל הזרוע
בשם הזרע האחד ,הנה הוא מבואר שאינו כלאים; כי המדקדק לזרוע הזרע האחד לא יקפיד בזה השיעור ,אם נתערב בו מזרע אחר .והנה עמדו על
זה השיעור רבותינו ז"ל (ראה משנה כלאים ב,ב ) לפי מה שקבלו מפי משה רבינו עליו השלום ,והוא אחד מעשרים וארבעה; רוצה לומר ,שאם
נתערב עם הזרע מזרעים אחרים אחד מעשרים וארבעה בתערובת ההוא (טט :ראה [משנה כלאים ב,א]) ,הנה הם כלאים ,אבל בפחות מזה השיעור אינם
כלאים .וזה אמנם יהיה כשנתערבו מיני תבואה או קטנית קצתה בקצת .ואמנם אם נתערבו זרעוני גנה בתבואה או קטנית ,לא יהיה שיעורם אחד
מעשרים וארבעה כי כבר יהיו פחות אחד מעשרים וארבעה כשנזרע ,ועם כל זה היה להם שיעור נרגש בנזרע .והמשל ,כי זרע הכרוב  -אם נתערב
שיעור אחד ממנו בשלשים שיעורים מתבואה או קטנית ,הנה כמעט שיחזיק זרע הכרוב מהארץ הנזרעת שיעור שוה לשיעור שיחזיק בו זרע
התבואה או הקטנית ,ולזה יהיה שיעורו אחד מעשרים וארבעה מהמקום שיזרע בו המעורב; רוצה לומר ,שאם היה הזרע בהזרעו מחזיק שיעור אחד
מהארץ ,כאלו תאמר אמה על אמה ,והתבואה שנתערב עמה מעשרים ושלש אמות מרובעות ,הנה הכל כּ ְל ָא֑ים .והנה מבואר ,שאין הסבה בהרחקת
כלאי זרעים אלא מפני מראית העין  ,לא מפני יניקתם מחלק אחד מהארץ; שאם היה הדבר מפני היניקה ,לא היתה התורה אומרת (וי' קדשים יט,יט)֣
שָׂ ְדָךֶ֖ ֣לא -תזְ ַר֣ע֣כּ ְל ָא֑ים֣אבל תזהיר שלא תזְ ַר֣ע֣הארץ כּ ְל ָא֑ים .ואמנם התורה לא הזהירה בזה .והוא מבואר ,שאפשר לזרוע בשדה אחד חטים
ובשדה אחר סמוך לו שעורים .ומזה המקום יתבאר ,שאם היה המקום שזרע בו חטים בלתי ראוי להקרא 'שדה' ,אסור לו לזרוע סמוך לו שעורים;
וכן הענין בשאר זרעים .והנה השִ עּורים יתחלפו לפי מזג הדבר הנזרע .והמשל ,כי זרעוני גנה יוזרע מהם יחד שיעור קטן ,כי המקום ההוא הוא
'שדה' לפי הזרע ההוא; ולזה אפשר לזרוע מהם במקום קטן מינים רבים .והשִ עּורים באלו הדברים ,עם שהם מקובלים מפי רבינו משה עליו
השלום ,הם עוד מבוארים מצד מנהג ההזרע באלו הזרעים .ולפי שהתורה לא חששה בכלאי זרעים אלא מפני מראית העין ,כמו שבארנו ,הנה
כשיתערב בזרע הנזרע זרע שאין מה שיוציא ראוי לאכילה  -לא יתחייב עליו משום כלאים ,כי הרואה לא ישפוט שנזרע זה הזרע כלאים בכונה ,כי
הוא בלתי ראוי לאכילה .וראוי שתדע כי הזריעה תהיה אם כשיזרעו בידו אלו הזרעים בשדה ,או כשיחפה אותם בעפר אם היו בארץ ,כי הוא ישים
אותם זרעונים בזה החפוי .והוא מבואר ,שזאת האזהרה אינה נוהגת אלא בארץ ישראל ,כי היא תלויה בארץ .וראוי שתדע מזאת האזהרה ,שאין
בזורעי אילנות כּ ְל ָא֑ים֣ כי נזרעו יחד ,כי אין האילנות דומין לזרעי השדה שסמוכין זה לזה .ולזה אם הקפידה התורה בזה בכמו אלו הזרעים ,אין
ראוי שנלמד מהם זה הדין בזרעי האילנות ,כי הם בזה הדין למטה מזרעי השדה .וזה כבר התבאר מהשרשים הכוללים .ואולם יתבאר ,שהרכבת מין
במין אילנות  -הצורה אסורה; וזה ,שאם הקפידה התורה בזרעים שלא יזרעו כלאים ,ואע"פ שכל אחד מהם גדל בפני עצמו ,כל שכן שתקפיד
בהרכבת מין במין .ולזה יתבאר ,שהמרכיב אילן באילן או ירק באילן לוקה.
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

2.3

בראשית נח ו,ט (התשע"ו)

בראשית נח ט,יג :אֶ ת-קַ ְשׁ ֕תּי֣נ ַָתֶ֖תּי֣בֶּ֣עָ נָ ָֽ֑֖ן ֣
ֶ֖י֣וּבין֣הָ ָ ָֽא ֶרץ׃ ֣
ֵ֥
וֹת֣בּ ֔רית֣בּינ
ְ
֣לא֣
היְ תָ ה ְ
֣ וְ ָ ָֽ
אֶ ת-קַ ְשׁ ֕תּי֣– מקף כרב-מצב של תפקיד הקשת ע"פ סוף תורה שלמה [פ] (טט – א) אֶ ת-קַ ְשׁ ֕תּי שהוא מידת הדין הנתונה בענן בעת הדין
וֹת֣בּ ֔רית  .טט :מידת הדין בהופעתה בקשת מעידה באנושות שתחזור בתשובה לעבוד את ה' ,ובו בעת מעידה שלא
ְ
(טט – ב) תהיה ְלא֣

ישוב מבול מכחיד.
אֶ ת-קַ ְשׁ ֕תּי֣– מקף כרב-שלב הקשת ע"פ תורה שלמה [פא] (שלב  -א) קשת נבראה בששת ימי בראשית ,בערב שבת בין השמשות ,כי
ָתתּי בזמן עבר) ועדיין לא היתה כאות ברית ,ובמדרש הגדול כתב שעלתה במחשבה
אין כל חדש תחת השמש (ב"ר לומד זאת ממלת נ ַ ֶ֖
מששת ימי בראשית; (שלב  -ב) והויא אות ומופת בימי נח והייתה לאות ברית מכאן ואילך.
על קביעת הקשת לאות ומופת בימי נח מברכים בכל ראית קשת בענן .וזה מרומז ב-אֶ ת-קַ ְשׁ ֕תּי֣– זקף-גדול ,בתפקיד של שלוש ,לשלושה
דברים המוזכרים בנוסח הברכה על הקשת ,ברוך איאמ"ה זוכר הברית ונאמן בבריתו וקיים במאמרו .וסימונם משולב במקורות הבאים.
הצעת בתי ש"ב הי"ו אֶ ת-קַ ְשׁ ֕תּי֣– גי'  1211עולה מכא"ן ( )111ילמד"ו ( )90שלש"ה ( )635חלק"י ( )148ברכ"ה (1211 = )227
שוב ראיתי ב-מדרש תנחומא (בובר) פרשת נח סימן ז ...

[י למדנו רבינו מי שהוא ראה את הקשת בענן ,מהו צריך לברך ,כך] שנו רבותינו מי שהוא רואה הקשת בענן צריך לברך ,מאי מברך
ברוך (טט – א) זוכר הברית (טט – ב) ונאמן בבריתו (טט – ג) וקיים במאמרו ,הרי מן המשנה ,מן התורה מנין ,תלמוד לומר

(בר' נח ט,יג)

וֹת֣בּ ֔רית,
ְ
֣לא֣
היְ תָ ה ְ
ָתתּ֣י֣בֶּ עָ נָ ָֽ֑֖ן֣֣וְ ָ ָֽ
אֶ ת-קַ ְשׁ ֕תּי֣נ ַ ֶ֖
בבלי ברכות נט,א  ...ואמר רבי אלכסנדרי אמר רבי יהושע בן לוי :הרואה את הקשת בענן צריך שיפול על פניו (רש"י :לפי שהוא מראה
ע ָָׁ֜נן ְׁביֹ֣ום ה ֗גשם ֵכ֣ן מ ְׁר ֵ ֤אה הנּגּה ָׁס ִּ֔ביב ֕הּוא מ ְׁר ֵ ֖אה דְׁ ֣מּות כְׁבֹוד־ ֑ה' וָׁ ֽא ְׁראה וָׁא ֣פל על־פ ָׁ֔ני וָׁאש ְׁ֖מע
כבוד ה') ,שנאמר (יחזקאל א,כח) כְׁמ ְׁר ֵ ֣אה ה ֡קשת אֲשר ִּיֽהְׁי֨ה ב ָׁ

֥קֹול מְׁד ֵבֽר :ס לייטי עלה במערבא ,משום דמחזי כמאן דסגיד לקשתא (בא"י מקללים את הנופל על פניו שנראה כעובד לקשת) .אבל ברוכי ודאי
מברך .מאי מברך  -ברוך זוכר הברית .במתניתא תנא ,רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקא אומר :נאמן בבריתו וקיים במאמרו.
אמר רב פפא :הלכך נימרינהו לתרוייהו (מצרפים שני הנוסחים לברכה אחת) ברוך (טט – א) זוכר הברית (טט – ב) ונאמן בבריתו (טט – ג)
וקיים במאמרו.
רמב"ם הל' ברכות פ"י,הט"ז הרואה קשת בענן מברך מ ברוך אתה יי' אלהינו מלך העולם (טט – א) זוכר הברית (טט – ב) ונאמן נ
בבריתו (טט – ג) וקיים במאמרו,
הגהות מיימוניות הל' ברכות פ"י,הט"ז [מ] וכן פותח בכולן בברוך בשם ומלכות כאשר כתב רבינו המחבר ע"כ:
[נ] ר"י פירש שצ"ל (טט – א) נאמן בבריתו (טט – ב) וקיים במאמרו (טט – ג) וזוכר הברית ובערוך כתב בא"י אמ"ה (טט – א) זוכר
הברית( .טט – ב) נאמן בבריתו (טט – ג) וקיים בשבועתו ור"י אלפס כתב כבעמוד ע"כ:
טור אורח חיים הלכות ברכת הפירות סימן רכט

א) הרואה הקשת אומר בא"י אמ"ה (טט – א) זוכר הברית (טט – ב) ונאמן בבריתו (טט – ג) וקיים במאמרו ב) ואסור להסתכל בו הרבה.
פרישה אורח חיים סימן רכט אות (א) (א) הרואה הקשת אומר ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם זוכר הברית וכו' .זה לשון מורי
ורבי (מהרש"ל בחדושיו לטור) ותימה על מה שנהגו לומר נאמן בבריתו וקיים במאמרו ברוך אתה ה' זוכר הברית ולכל הפוסקים אין
חתימה בברכה זו ונראה לי שטעו במה שראו בתלמוד (טט  -בבלי ברכות נט,א) שאומר אמר רבי יהושע בן לוי הרואה קשת בענן אומר
ברוך זוכר הברית במתניתא תנא נאמן בבריתו וקיים במאמרו
שו"ע או"ח הלכות ברכת הפירות סי' רכט סעיף א * (א) הרואה הקשת( ,ב) אומר :בא"י אלהינו מ"ה =מלך העולם= זוכר הברית (ג)
א [א] <א> נאמן (ד) בבריתו וקיים במאמרו; (ה) ב ואסור להסתכל בו ביותר .ר רב פפא הילכך נימרינהו לתרווייהו ופירשו לומר
מתחלה נאמן בבריתו וקיים במאמרו כדברי הברייתא ואח"כ יאמר ברוך אתה ה' זוכר הברית ודוגמת חתימת ברכת ראש השנה
שמסיים ברוך אתה ה' זוכר הברית וטעות הוא כי בודאי יש ברכה בפתיחה ולא בחתימה שהרי אינה סמוכה לחברתה ודו"ק .ועוד
האריך לפרש מהיכן נתפשט הטעות אבל העיקר מדבריו כתבתי:
משנה ברורה סימן רכט ס"ק א (א) הרואה הקשת וכו'  -ואין כדאי להגיד לחבירו שיש קשת מטעם מוציא דבה [ח"א]:
ס"ק ב (ב) אומר וכו'  -ובכאן אם ראה אותו עוד הפעם אפילו בתוך למ"ד יום חוזר ומברך ולא דמי לכל הנך דקי"ל בהו דפעם אחת
בחודש די לברוכי דכאן הקשת שבירך עליו חלף והלך לו ודמי לברכת רעמים [שע"ת בשם ברכ"י]:
ס"ק ג (ג) נאמן וכו'  -ברמב"ם וטור הנוסח ונאמן:
מגן אברהם סימן רכט ס"ק א (פמ"ג) (מחה"ש) נאמן  -והאומרים נאמן וכו' קודם הברכה טועים הם (כ"ה):
שערי תשובה סימן רכט ס"ק [א] [א] נאמן .עבה"ט ומח"ב כ' שבתוך ל' יום צריך לחזור ולברך ולא דמי להנך דפעם אחת
בחודש דים דכאן הקשת שבי רך עליו חלף הלך לו ,וכמו בברכת הלבנה וברעמים מופסקים ע"ש:
ט"ז אורח חיים סימן רכט (א) (פמ"ג) נאמן בבריתו כו' - .בגמ' אית' מאי מברך ברוך זוכר הברי' במתני' תנא נאמן בבריתו כו'
אר"פ הלכך נמרינהו לתרוייהו כו' והעולים טועי' לומר תחלה נאמן בבריתו ואח"כ בא"י זוכר הברית וזה שלא כהלכה דאין כאן
חתימה כלל אלא צריך להתחיל בא"י אמ"ה זוכר הברית ואח"כ נאמן בבריתו וכו':
משנה ברורה סימן רכט ס"ק ד (ד) בבריתו  -ר"ל שלא יעבירנו אף על פי שרבו הרשעים וקיים במאמרו אפילו לא היה הברית כיון
חת֣הָ ָ ָֽא ֶרץ ברור הוא שיקיים מאמרו [אבודרהם]:
וּל֣לשַׁ ֵ֥
ְ
שאמר בדבור בעלמא (בר' נח ט,יא) וְ ָֽלא־י ְהיֶ֣ ֵ֥ה֣עֵ֛ ֹוד֣מַ בֶּ֖
משנה ברורה סימן רכט ס"ק ה ואסור להסתכל וכו'  -והמסתכל בו ביותר עיניו כהות [חגיגה ט"ז] אלא רואהו ומברך:
מגן אברהם סימן רכט ס"ק ב ב (פמ"ג) (מחה"ש) ואסור להסתכל  -והמסתכל בו ביותר עיניו כהות (של"ה)(:טט – אפשר מפני הדמיון
לכבוד ה' ,ולכן אין להסתכל בו ביותר ,ודומה לכך שלא מסתכלים בכהנים המברכים ,וכן הכהנים מכסים כפיהם)

מלבי"ם בראשית ט,יג ( ...טט – א) אבל אחרי המבול נשתנה טבע הארץ ונחלש כח גסותה וחמריותה ,עד שהגשם יורד כדרכו כמו
עתה בכל עת שימלאו העבים גשם יריקוהו תיכף על הארץ( ,טט – ב) והעננים הזדככו ונעשו קלים וזכים ולא יתקבצו אדים רבים
עכורים ועפרורים עד שיכסו כל כדור הארץ ,וכ"ש עד שיהיו למבול לשחת כל בשר( ,טט – ג) וכן הוחלש כח הגופים ויתחזק כח
הרוחני והנפשי כנ"ל( ,טט – המלבי"ם חוזר ומסביר) (טט – א) עד שאין טבע הארץ מוכן אל המבול( ,טט – ב) כי נשתנה טבע העננים( .טט
– ג) וכן אין סיבה לזה מפני החטא ,כי גבר ענין הרוחני על החומרי,
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

וזה היה אות הקשת בכלל ,שזה היה הוראה שהוסר גשמיות הארץ ועכירותה ,ושמעתה לא יגבר החומר כ"כ עד שישחת המין כולו
וֹת֣בּ ֔רית֣בּינֶ֖י֣וּבֵ֥ין֣הָ ָ ָֽא ֶרץ׃ שזה סימן
ְ
֣לא֣
היְ תָ ה ְ
ָתתּי֣בֶּ עָ נָ ָֽ֑֖ן וְ ָ ָֽ
במעשים חמריים מתועבים ומגואלים .וז"ש (בר' נח ט,יג) אֶ ת-קַ ְשׁ ֕תּי֣נ ַ ֶ֖
ואות (טט – המלבי"ם חוזר ומסכם) (טט – א) שנשתנה טבע הארץ ו(טט – ב נשתנה)הגשם ו(טט – ג נשתנה)הגשמיות והחמריות חלף הלך
לו:
תה֣הַ ֶ ֶ֖קּשֶׁ ת֣בֶּ עָ נָ ָֽ֑֖ן֣ ֣
בראשית נח ט,טז :וְ הָ יְ ָ ֵ֥
ה֣בּכָ ל-בָּ ָשֶׂ֖ר֣א ֲֶשֵׁ֥ר֣עַ ל-הָ ָ ָֽא ֶרץ׃
ֱֹלהים֣וּבין֣כָּ ל-נֶ ֣פֶ שׁ֣חַ ֔ ָיּ ְ
ית֣עוֹלם֣בּ ֣ין֣א ֔
ָ֔
֣בּ ֣ר
יתיהָ ֣לזְכּר ְ
וּרא ֗
֣ ְ

ֱֹלהים֣ -מונח זקף-קטן וּבין֣כָּ ל-נֶ ֣פֶ שׁ֣חַ ֔ ָיּה֣ -פשטא מונח זקף-
ית֣עוֹלם֣ -פשטא מונח זקף-קטן בּ֣ין֣א ֔
ָ֔
֣בּ ֣ר
יתיהָ ֣– רביע לזְכּר ְ
וּרא ֗
ְ
קטן  ,תבנית טעמים – רביע  ...זקף-קטן  ...זקף-קטן  ...זקף-קטן ,כעין שלוש זקף-קטן בין שני קיסרים (כאן בין אתנח וסלוק) .תבנית
המבטאה דבר עצמתי ,כאן (א) הקשת מבטאה עצמת ההגנה וארך אפים של מדת הרחמים מפני מדת הדין; ועל כך ברכתה ,ובהקשה ממנה
אל (ב) מעשי בראשית (תופעות טבע) עצמתיים עליהם מברכים לבורא (ראה להלן)
ֱֹלהים֣וּבין֣כָּ ל-נֶ ֣פֶ שׁ֣חַ ֔ ָיּה֣– בין מדת הדין של מעלה וביניכם ,שהיה לו לכתוב "וביני ובין כל נפש חיה".
רש"י (טז) בּ֣ין֣א ֔
אלא זהו מדרשו כשתבא מדת הדין לקטרג עליכם (לחייב אתכם) (כפ'רש"י (בר' נח ט,יד)֣ ְבּ ַ ָֽענְ נֵ֥י֣עָ נָ ֶַֽ֖ן – כשתעלה במחשבה לפני להביא חשך
ואבדון לעולם ) :אני רואה את האות ונזכר.
וכמסקנה מפי' מלבי"ם (בר' נח ט,יג) הקשת מרמזת שנשתנה טבע הארץ ,העננים ,והגשמיות והקשת היא אות לבני האדם על כך ,ומפני
שטבע גשמיותם נ שתנה לטובה ,עליהם להיות עובדי ה' ולהודות לו על המשך קיומם.
טט שלוש פעמים זקף-קטן בין שני קיסרים .אפשר שמדת הדין מנסה מידי פעם לקטרג בחזקה ובכל פעם (בר' נח ט,ט) ַוא ֲ֕ני  -הקב"ה
שמנהיג המדות להנהגת הבריאה (ראה (בר' נח ט,ט) ַוא ֲ֕ני  -זקף-גדול) ,רואה את האות ושלוש התחייבויות לנח ובניו (טט – א) זוכר הברית
(טט – ב) ונאמן בבריתו (טט – ג) וקיים במאמרו .ולכן נדחה קטרוג מדת הדין.
הקשה מברכת הקשת לברכות ראיה ושמיעה על מעשי בראשית

תורה שלמה [פט] כשנגלה הקב"ה ליתן תורה לישראל הרעיש את העולם כולו על יושביו שנאמר (תה' כט,ג) קול ה' על המים אל
הכבוד הרעים  .כששמעו בבליים את הקולות נתקבצו כולם אצל בלעם אמרו לו כמדומים אנחנו שהמקום מאבד את עולמו אמר להם
והלא כבר נאמר ולא יהיה עוד המים למבול ,אמר לו אם כן ה' יברך את עמו בשלום( .ספרי דברים שמ"ג)

מכאן יש ללמוד שכשם שה' מברך את עמו בשלום כך עם ישראל יברך את ה' על הבריאה וכל תופעותיה.
ב-בבלי ברכות נט,א נדרש שהרעמים באים לפשט עקמומיות שבלב .גם הקשת כאות מידת הדין באה לפשט עקמומיות שבלב .לכן מוצע
להקיש מהקשת אל תופעות הטבע .כמו שרבנן קבעו ברכת הקשת שרמז אליה נמצא בפסוק (בר' נח ט,יג) כך גם יש לברך ברכות הראיה
והשמיעה על תופעות טבע הנלמדות באותו דף בגמרא.
וֹת֣בּ ֔רית ,וברכה זאת נידונה ב-
ְ
֣לא֣
היְ תָ ה ְ
ָתתּי֣בֶּ עָ נָ ָֽ֑֖ן֣֣וְ ָ ָֽ
מוצע לומר כי היות ולברכת הקשת יש מקור בפסוק (בר' נח ט,יג) אֶ ת-קַ ְשׁ ֕תּי֣נ ַ ֶ֖
בבלי ברכות נט,א אז גם המקור האפשרי לברכות "עושה מעשי בראשית" ו"-שכוחו וגבורתו מלא עולם" על תופעות טבע שונות
יתיהָ֣ מרמזת לברכות
וּרא ֗
הנידונות באותו דף בגמרא מקורם בהקשה מהקשת .מקור הדיון ב-משנה ברכות פ"ט,מ"ב ומלת (בר' נח ט,טז) ְ
יתיהָ֣ מרמז לארבע קבוצות של תופעות טבע שסימונם משולב בתוכן המשנה והגמרא [*] (טט – א) על
וּרא ֗
ראיה ,וטעם רביע במלת ְ

הזיקין ועל הזועות ועל הברקים ועל הרעמים ועל הרוחות אומר ברוך שכחו וגבורתו מלא עולם (טט – ב) על ההרים ועל הגבעות ועל
הימים ועל הנהרות ועל המדברות אומר ברוך עושה מעשה בראשית ר' יהודה אומר הרואה את הים הגדול אומר ברוך שעשה את הים
הגדול בזמן שרואה אותו לפרקים (טט – ג) על הגשמים ועל הבשורות הטובות אומר ברוך הטוב והמטיב (טט :ואגב שמועה טובה לימד על
ברכת שמיעה נוספת) ועל שמועות רעות אומר ברוך דיין האמת:

(טט – ד) וב-בבלי ברכות נט מלמד שמברכים "עושה מעשה בראשית" על מחזוריות גרמי השמים השמש והירח הכוכבים והמזלות,
אשר בשנת המבול לא שמשו וחזרתן לתפקד היא כעין מעשי בראשית.
תה֣הַ ֶ ֶ֖קּשֶׁ ת֣בֶּ עָ נָ ָֽ֑֖ן֣ ֣
המקור ללמוד אותם הוא בהיקש מהפסוק בראשית נח ט,טז :וְ הָ יְ ָ ֵ֥
ֲשׁר֣עַל-הָ ָ ָֽא ֶרץ׃ תבנית טעמים מכילה
ה֣בּכָ ל-בָּ ָשֶׂ֖ר֣א ֶ ֵ֥
ֱֹלהים֣וּבין֣כָּ ל-נֶ֣ ֣פֶ שׁ֣חַ ֔ ָיּ ְ
ית֣עוֹלם֣בּ֣ין֣א ֔
ָ֔
֣בּ ֣ר
יתיהָ ֣לזְכּר ְ
וּרא ֗
שבחלקו השני ְ
תבנית זקף-קטן זקף-קטן בין שני קיסרים ,שבין תפקידיה כעין בנין אב או היקש .וההיקש יהיה לברך על מעשי בראשית עצמתיים למיניהן
כשם שמברכים על הקשת שגם היא מעשה בראשית עצמתי שהקב"ה משתמש בה להעיד באנושות על שיפור דרכה וגם להגן עליה מפני
הכחדה.
ראה רביע ,שלוש זקף בין שני קיסרים ,זקף-קטן זקף -קטן בין שני קיסרים
וּבין כָּ ל-בָּ ָשֶׂ֖ר א ֲֶשֵׁ֥ר עַ ל-הָ ָ ָֽא ֶרץ׃ פ ֣
יני ֵ֥
ית א ֲֶשׁ ֣ר הֲ ק ֔מתי בּ ֕
ֱֹלהים אֶ ל-נ֑חַ֣ ֣֣֣֣ז֤את ָֽאוֹת-הַ ְבּר ֣
בראשית נח ט,יז :וַיֵּ֥אמֶ ר א ֶ֖

ודומה לו מבחינת התוכן בראשית ט,יב:

ת֣עוֹלם׃ ֣
ָ ָֽ
֑ם֣לד ֶ֖ר
יכם֣וּבֵ֛ין֣כָּ ל-נֶ ֵ֥פֶ שׁ֣חַ יָּ ֶ֖ה֣א ֲֶשׁ ֣ר֣א ְתּ ֶכ ְ
֤את֣אוֹת-הַ ְבּרית֣אֲשֶׁ ר-אֲנ ֣י֣נ ֗תן֣בּיני֣וּב֣ינ ֔ ֶ
ָֽ
ֱֹלהים֣ז
וַיּ֣אמֶ ר֣א ֗

ית א ֲֶשׁ ֣ר הֲ ק ֔מתי  -מהפך פשטא זקף-קטן
(ט,יז) ז֤את ָֽאוֹת-הַ ְבּר ֣
יני – גי' המלה שם ע"ב בּינ֕י  -זקף-גדול אפשר שקשור לפירוש מלת
בּ ֕
יכָֽם׃ ֣
יתי֣א ְתּ ֶכ ֑ם֣֣וְ ֶ ָֽאת-ז ְַרע ֲֶכֶ֖ם֣אַ חֲר ֶ
ַוא ֲ֕ני֣– זקף-גדול ,בראשית נח ט,טַ :וא ֲ֕ני֣הנְ נֵ֥י֣מ ֵ֛קים֣אֶ תְ -בּר ֶ֖
וֹן֣גּוֹים׃ ֣
ָֽ
֣ל ַאֶ֖ב֣הֲמֵ֥
יתי֣א ָתְּ֑ך֣וְ הָ י֕יתָ ְ
ֵ֥ה֣בר ֶ֖
א ֲ֕ני֣ -זקף-גדול ,בראשית לך -לך יז,ד :א ֲ֕ני֣הנּ ְ
רש"י הראהו הקשת ואמר לו הרי האות שאמרתי
טט  -וכך בכל פעם שנראית הקשת אומר הקב"ה לבריותיו "הרי האות שאמרתי" ומקיים ברית עולם שכרתי לנח ולבניו .וזה מרומז בצירוף הֲק ֔מתי
יני  -זקף-קטן זקף-גדול  .גי' הטעמים עולה "תקעו" ,גי' המלים עולה  627 = 72 + 555זכרת = תזכר
בּ ֕
טט  -הֲק ֔מתי בּינ֕י  -זקף -קטן זקף-גדול ,ודומה לו לענין הקמה (דב' תצא כה,ו) תֵ ֵ֔לד י ָׁ֕קּום שגי' המלים האלה עולה "תקעו יד"
כאן הקמת ברית להקמת האדם מחדש שלא יאבד מן העולם ,ב -תלד יקום  -הקמת שם המת על נחלתו שלא יאבד מן העולם.
שְׁמֹו מִּ יִּשְׁ ָׁראֵ ֽל׃
ָאחיו ה ֵ ֑מת וְֹׁלא-יִּמָׁ ח֥ה ֖
(דב' תצא כה,ו) ְׁו ָׁה ָׁ֗יה הבְׁכֹור אֲ ֣שר תֵ ֵ֔לד י ָׁ֕קּום על֥ ֵ -שם ִּ ֖
ראה זקף -גדול
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

2.4

בראשית נח ו,ט (התשע"ז)

בראשית נח
בראשית נח
בראשית נח
בראשית נח
בראשית נח
בראשית נח

ז,ג :גַּ ֣ם֣מעֹ֧ וֹף֣הַ שָּׁ ַמֵ֛ים֣שׁ ְבעָ ֵ֥ה֣שׁ ְב ָעֶ֖ה֣ז ָָכ ֣ר֣וּנְ ק ָב ֑ה֣֣֣֣֣֣ ְלחַ יֵּ֥וֹת֣זֶ ֶ֖ ַַֽרע֣עַ לְ -פּ֣נֵ֥י֣כָ ל-הָ ָ ָֽא ֶרץ׃ ֣
תּ֣א ָתֵ֛הּ֣מ ַבֵּ֥ית֣וּמחֶ֖ וּץ֣בַּ ָֽכּפֶ ר׃ ֣
֤ה֣לָך֣תּ ַב ֣ת֣עֲצי֔ -גפֶ ר֣קנֶּ֖ים֣תַּ ע ֲֶשׂ ֣ה֣אֶ ת-הַ תּ ָב֑ה֣֣֣֣֣֣֣ וְ כָ פַ ְר ָ ֵ֥
ו,יד :עֲשׂ ְ
ָכר֣וּנְ ק ָבֶ֖ה֣י ְהיָֽ וּ׃ ֣
ה֣להַ חֲי֣ת֣א ָתְּ֑ך֣֣֣֣֣֣ז ֵָ֥֣
ב ְ
ר֣שׁנַ ָֹֽ֧֖ים֣מ ֵ֛כּל֣תָּ ֵ֥ביא֣אֶ ל-הַ תּ ָ ֶ֖
שׂ ְ
י֣מכָּ ל-בָּ ֞ ָ
ו,יט֣:וּמכָּ ל֠ -הָ חַ ָֽ
ֶ֖יָך֣להַ חֲיָֽ וֹת׃ ֣
ְ
ָבאוּ֣א ֶל
כּל֣י ֵ֥
ֶ֖ה֣למינ ֑הוּ֣֣֣֣֣֣ ְשׁנַ ָֹֽ֧֖ים֣מ ֵ֛
ל֣רמֶ שׂ֣הָ א ֲָד ָמ ְ
כּ ֶ ֵ֥
֣למי ֔ ָנהּ֣מ ֵ֛
וֹף֣למינ֗הוּ֣וּמן-הַ ְבּהמָ ה ְ
ְ
ו,כ֣:מהָ ע֣
ֶ֖ם֣לאָ ְכ ָלָֽה׃ ֣
ֵ֥ה֣לָךֵ֛ ֣וְ לָ ֶה ְ
ְ
תּ֣א ֶל ֑יָך֣֣֣֣֣וְ הָ יָ
מאֲכָ ל֣א ֲֶשׁ֣ר֣יאָ ֔כל֣וְ אָ סַ ְפ ָ ֶ֖
ו,כא :וְ אַ ָתּ֣ה֣קַ חְ -ל ָ֗ךמכָּ לָֽ ַ -
ֵ֥ן֣עָשׂה׃ ֣
ָ ָֽ
ֱֹלהים֣כּ
ֲשׁר֣צוָּ ֵ֥ה֣אתֵ֛ וֹ֣א ֶ֖
ו,כב :וַיַּ ֶ֖עַ שׂ֣נ֑חַ֣֣֣֣֣֣֣ ֠ ְכּכל֣א ֨ ֶ

ֹלהינּו ה֥ '׀ א ָׁחֽד :כמו שלמדנו בפר' ואתחנן,
ְׁמע יִּש ְָׁׁר ֵ ֑אל ה֥ ' א ֵ ֖
(בר' נח ו,כב) וַיַּ ֶ֖עַ שׂ֣נ֑חַ֣ – (סלוק מפסוק קודם) טפחא אתנח ,כתבנית (דב' וא' ו,ד) ש ֖
בעת צרה צריך להתחזק בקבלת עול מלכות שמים וזה עושים ע"י אמירת "שמע ישראל" כמו שעשה משה רבנו ב( -דב' וא' ג,כג) וָׁאתְׁ חנּ֖ן
ל־ה' ב ֵָׁע֥ת ה ִּ ֖הוא לֵאמֽר( :עותק מלא של שמע ישראל פרט לפסק בסוף).
א ֑
(בר' נח ו,כב) ֠ ְכּכל֣– תלישא-גדולה (=תלשא) ,מלמדת בתפקידיה לכתוב לפניה ולכתוב אחריה .אפשר שכאן טעם תלשא בתפקיד מחיצה
(כפ'[רש"י ע"פ ב"ר לא,יד] זה בנין התיבה (היינו מחיצות) ,בתפקיד בעל בחינה נעלה ,כיוון לדעת עליון (ראה להלן) ,שזה כעין מחיצה
לעצמו .מניין ידע נח לבנות מחיצות התיבה ,אלו בעלי חיים להכניס ,איזה מאכל או מאכלים להכין לכולם?
ֵ֥י֣ה'׃֣פ֣ואז נשלח
ן֣בּעינ ָֽ
א֣ח ְ
ֶ֖
֣מֵ֥צָ
[תורה שלמה (=תו"ש) ספר בראשית ב ע' תיב תורה שבע"פ] [רטו ע"פ ספר נח] (בר' נח ו,ח) וְ ֕נחַ ָ

אליו רפאל הקדוש ויאמר אליו אני שולחתי אליך בדבר אלהים אליך לרפאות את הארץ ולהודיע מה יהיה ומה יעשה וימלט אז נתן
אליו הספר הקדוש הזה ויבינהו כיצד ינהג בו ומה מלאכתו ומה קדושת טהרתו ... .בחכמת הספר הזה היה נח מתנהג והודיע לשם בנו
כי ממנו היה מבין בתיבה ושם בנו נהג בו והחזיק בו כך אחריו בקדושתו ושם מסרו לאברהם ואברהם ליצחק ויצחק ליעקב ויעקב
לל וי ולוי למשה ומשה לאהרן ואהרן לפנחס ופנחס לבנו וכל הדורות זה אחר זה.
[תו"ש רטז?] ספר נח נדפס בראש ספר רזיאל ... .וזה לשונו :זה הספר מספרי הרזים שנתן לנח בן למך כו' מפי רזיאל המלאך בשנת
ביאתו לתיבה לפני כניסתו ונכתב על אכן ספיר באר הטיב וממנו למד מעשה פלאים ורזים וערכי בינה ומחשבות ענוה ועשתונות עצה
לעמוד על חקר מעלות מרומים ,ולשוטט כל אשר בשבעה מעונות כו' ומחכמת הספר למד נח לעשות תיבת עצי גופר ,ולהסתיר מימי
שטף ומימי המבול ,להביא עמו שנים ושבעה ולהכניס מכל אוכל ומכל מאכל ויתנהו בארון זהב ויביאהו תחלה לתיבה לידע ממנו
עתות יום ועתות לילה ובאיזה עונה יעמוד להפיל שועה ובעת מותו מסרו לשם ושם לאברהם כו' עד שעמד שלמה המלך כו' אשרי
עין שראה ואזן ששמע ולב שהבין והשכיל חכמתו.
ֱֹלהים
ֲשׁר֣צוָּ ֵ֥ה֣אתֵ֛ וֹ֣א ֶ֖
א ֶ֨

ֲשׁר – קדמא  ,מלת אשר מרבה ,טעם קדמא בתפקיד מקדים ואפשר גם כעין כלל הצריך לפרט וזה אשר הבאנו מ[-תו"ש רטו ,רטז] שקדמא
א ֶ֨
למסופר בתורה הדרכה אלהית ע"י המלאך רפאל והמלאך רזיאל ולימוד בספר או ספרים שנתנו לנח כדי שיוכל לבצע֣אֲשֶׁ֨ ר צוָּ ֵ֥ה֣אתֵ֛ וֹ֣
ֱֹלהים – מרכא תביר טפחא ,כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא ההכנה לכניסה לתיבה והשהייה בה ושהלכותיהם או עניניהם שונים זה
א ֶ֖
ֵ֥ה֣לָךֵ֛ ֣וְ לָ ֶהֶ֖ם֣– מרכא תביר טפחא.
ְ
מזה .רעיון זה לתפקיד אותה תבנית טעמים מתאים גם לנאמר (בר' נח ו,כא) וְ הָ יָ
הסבר זה מתאים לנאמר ב[-בראשית רבה (וילנא) נח לא,יד] (בר' נח ו,כא) וְ אַ ָתּ֣ה֣קַ חְ -ל ָ֗ךמכָּ לָֽ ַ -מאֲכָ ל֣א ֲֶשׁ֣ר֣יאָ ֔כל ,ר' אבא בר כהנא

אמר הכניס עמו דבילה ,תני משום רבי נחמיה רוב מכנסו דבילה ,רבי אבא בר כהנא אמר הכניס עמו זמורות לפילים ,חצובות לצבאים,
ה֣לָךֵ֛ ֣
זכוכית לנעמיות .ר' לוי אמר הכניס עמו זמורות לנטיעות ,יחורים לתאנים ,גרופית לזיתים ,על דעתיה דר' אבא בר כהנא וְ הָ יֵָ֣֥ ְ
ֵ֥ה֣לָךֵ֛ ֣וְ לָ ֶהֶ֖ם ,אתה עיקר והם טפלים לך ,וְ אָ סַ ְפ ָ ֶ֖תּ֣א ֶל ֑יָך ,אין אדם כונס דבר
ְ
הם דבר שהוא ְלָךֵ֛ ֣וְ לָ ֶהֶ֖ם ,ועל דעתיה דרבי לוי וְ הָ יָ
וְ לָ ֶ ֶ֖
ֱֹלהים֣כֵּ֥ן֣עָ ָ ָֽשׂה׃ זה שיכון לעשיית התיבה.
ֲשׁר֣צוָּ ֵ֥ה֣אתֵ֛ וֹ֣א ֶ֖
שאינו צריך לו( ,בר' נח ו,כב) וַיַּ ֶ֖עַ שׂ֣נ֑חַ֣ ֠ ְכּכל֣א ֨ ֶ
בראשית נח ז,ב:

ם֣אישׁ֣וְ א ְשׁ ָֽתּוֹ׃֣֣ ֣
וא֣שׁנַ ֶַֽ֖י ֵ֥
ְ
ה֣ה
ֵ֛
ר
א֣טה ָ ֵ֥
ר֣ל ְ
֣
אשֶׁ
ה֣תּקַּ חְ -לָךֵ֛ ֣שׁ ְב ָעֵ֥ה֣שׁ ְבעָ ֶ֖ה֣א֣ישׁ֣וְ א ְשׁתּ֑ וֹ֣וּמן-הַ ְבּה ֡ ָמה֣ ֠ ֲ
הוֹר ָֽ
מ ֣כּל׀֣הַ ְבּה ָמ ֣ה֣הַ ְטּ ָ ֗
וא֣שׁנַ ֶַֽ֖ים֣ -מונח מרכא תביר טפחא ֵ֥אישׁ֣וְ א֣ ְשׁ ָֽתּוֹ׃֣֣
ְ
ה֣ה
ֵ֛
ר
א֣טה ָ ֵ֥
אשֶׁ ר  -תלישא-גדולה ֣ל ְ
ֲ֠
ָה֣טה ָר֑ה ֣
ה֣וּמן -הַ ְבּה ֔ ָמה֣א ֲֶשֵׁ֥ר֣אינֶ ֶַֽ֖נּ ְ
֨
הוֹר
בראשית נח ז,ח :מן-הַ ְבּהמָ ה֣הַ ְטּ ָ ֔
מה׃ ֣
וּמן-הָ ֔עוֹף֣וְ ֵ֥כל֣אֲשֶׁ ר-רמֶ֖שׂ֣עַ ל-הָ א ֲָד ָ ָֽ
֣ ֨

[בבלי פסחים ג,א]  ...ותנא דידן מאי טעמא לא קתני לילי?  -לישנא מעליא הוא דנקט .וכדרבי יהושע בן לוי ,דאמר רבי יהושע בן
לוי :לעולם אל יוציא אדם דבר מגונה מפיו ,שהרי עקם הכתוב שמונה אותיות ולא הוציא דבר מגונה מפיו ,שנאמר (בר' נח ז,ח) מן-
ֲשר
ה֣וּמן-הַ ְבּה ֔ ָמה֣א ֲֶשֵׁ֥ר֣אינֶ ֶַֽ֖נּ ְ
֨
הוֹר
הַ ְבּהמָ ה֣הַ ְטּ ָ ֔
ָה֣טה ָר֑ה ,רב פפא אמר :תשע (טט :אותיות) שנאמר (דב' תצא כג,יא) כִּ ֽי־יִּהְׁי֤ה בְָׁך ִּ֔איש א ֛
ה־ליְׁלָׁה .רבינא אמר :עשר (טט :אותיות) ,וי"ו ד-
ֹלא־יִּהְׁי ֥ה טָׁה֖ ֹור (טט :בשלוש מלים אלה  10אותיות ,לפי ההמשך נראה שבגרסתו חסר ו"ו) ִּמק ְֵׁר ָׁ֑
טָׁה֖ ֹור .רב אחא בר יעקב אמר :שש עשרה ,שנאמר (שמו"א כ,כו) ִּ ֤כי ָאמר ִּמ ְׁק ֣רה ֔הּוא ִּבל ְִּׁת֥י ָׁטה֛ ֹור ה֖ ּוא כִּ ֽי־ֹל֥ א ָׁטהֹֽור( :טט :אולי החל ממלת
"בלתי" וללא מלת "הוא" יש  16אותיות) תניא דבי רבי ישמעאל :לעולם יספר אדם בלשון נקיה ,שהרי בזב קראו מרכב ובאשה קראו
מושב ואומר( :איוב טו) ותבחר לשון ערומים ואומר (איוב לג) ודעת שפתי ברור מללו.וגו'
ָה֣טה ָר֑ה במקום הטמאה 7 = 12 - 5,ומנחת שי אומר כי זה המסורה הנכונה ואילו המסורה לכתוב
[בבלי פסחים ג,א] כתב א ֲֶשֵׁ֥ר֣אינֶ ֶַֽ֖נּ ְ
טהורה (וא"ו מלא) לא נכונה ,אבל חשבון בבלי פסחים כנראה מבוסס על טהורה חמש אותיות 8 = 13 – 5 ,כנגד שמונה נפשות שניצלו
(נח בניו ובני ביתם) .עקם הכתוב שמונה אותיות ולא הוציא דבר מגונה מפיו
[מהרש"א חידושי אגדות מסכת פסחים ג,א]

שהרי עקם הכתוב ח' כו' .מלבד שהאריך הכתוב עיקם לכתוב שלא כדרכו דהיינו איננה טהורה שהוא השלילה מהטמאה והל"ל
הטמאה כי אורחיה בכתוב וק"ל:
ָה֣טה ָר֑ה וגו' .בכל ס פרים שלנו כתיב טהרה חסר וא"ו וא"כ לא הויין רק ז' אותיות ואפשר דה"מ למכתב טמאה בלא ה"א
א ֲֶשֵׁ֥ר֣אינֶ ֶַֽ֖נּ ְ
ר֣לא֣
֣
אשֶׁ
ראשונה והקשה החזקוני אמאי לא מייתי קרא דלעיל מיניה בפרשה זו דעיקם ביה נמי ח' אותיות דכתיב וּמן-הַ ְבּה ֡ ָמה֣ ֠ ֲ
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

ה֣הוא֣ וגו' עכ"ל ונראה ליישב דע"כ הני תרי קר אי לא צריכי למאי דמסיק דדווקא דכי הדדי נינהו משתעי בלשון נקיה לכך
ֵ֛
ְטה ָ ֵ֥ר
עיקם בחד קרא דאל"כ מהיכא תיתי לן דאפי' בכי הדדי נינהו מ"מ בתרי קראי לא הוי ליה לעקם אבל אידך קרא אתי לאשמעינן דלא
ָה֣טה ָר֑ה
יספר אדם בגנות בהמה כדאמרי' ב[-פ"ח דב"ב] אפשר בגנות בהמה טמאה לא דבר הכתוב דכתיב וּ ֨מן-הַ ְבּה ֔ ָמה֣א ֲֶשֵׁ֥ר֣אינֶ ֶַֽ֖נּ ְ
וגו' ואי לאו תרי קראי לא הוי ילפינן הני ב' דרשות הך דהתם דלא יספר אדם אפי' בגנות בהמה וכו' והך דהכא דיספר אדם בלשון
נקיה אלא חדא מיניהו אבל מתוך שני המקומות נלמדה דרשה דהכא ודהתם ומהך דרשה דהתם ליכא למפרך וכי לא כתיב טמאה
בבהמה די"ל כי הכא דדוקא כי הדדי נינהו לא יספר בגנות בהמה טמאה ודו"ק:
טט – נתפוס ההסבר של ה[-מהרש"א בפ"ח דב"ב] אפשר בגנות בהמה טמאה לא דבר הכתוב דכתיב (בר' נח ז,ח) וּ ֨מן-הַ ְבּה ֔ ָמה֣א ֲֶשֵׁ֥ר֣
ָה֣טה ָר֑ה וגו' ונאמר כי פסוק זה מדריך לא לדבר בגנות בהמה בכלל .ולפי המשך [בבלי פסחים ג,א] המביא עוד דוגמאות לענין לא
אינֶ ֶַֽ֖נּ ְ
יוציא אדם דבר מגונה מפיו,
ה֣הוא
ֵ֛
ר
א֣טה ָ ֵ֥
ר֣ל ְ
֣
אשֶׁ
אפשר לתרץ ע"פ טעמי (בר' נח ז,ב) וּמן-הַ ְבּה ֡ ָמה֣ ֠ ֲ
וא֣שׁנַ ֶַֽ֖ים֣ -מונח מרכא תביר טפחא
ְ
ה֣ה
ֵ֛
ר
א֣טה ָ ֵ֥
ל ְ
אשֶׁ ר  -תלישא-גדולה (תלשא) ֣
וּמן-הַ ְבּה ֡ ָמה֣ -פזר ֠ ֲ
פזר תלשא  -תלשא בתפקיד שיעור למאן דאמר שהיו חמישה פרים להקרבה ,מחיצה להבדיל בין זכר לנקבה ,ראש ,מקור ללמד מכאן
לדבר בלשון נקיה  ,תפקיד עקירה של הכלל לעולם יתפוס אדם לשון קצרה כאשר יש לומר דבר מגונה עדיף לאמר בדרך ארוכה ונקיה
מבדרך קצרה ומגונה ,הפזר מפזר זאת לכל התורה כולה ,ובכלל  :לעולם יספר אדם בלשון כבוד.

ראה פזר תלישא ,מרכא תביר טפחא ,מונח מרכא תביר טפחא ירמז על שתי קבוצות פרטים שבכל אחת יש פרטים שלא חל עליהם הענין
או ההלכה הנדונה .הסברנו רק אחד מהם.
טן׃ ֣
בראשית נח ט,כד :וַיֵּ֥יקֶ ץ ֶ֖֣נחַ֣ מיּינ֑וֹ וַיּ ַ֕דע אֵ֛ת אֲשֶׁ ר-עָ ֵ֥שָׂ ה לֶ֖ וֹ ְבּנֵ֥וֹ הַ קָּ ָ ָֽ
חיו:
ֵ֥ה֣לאֶ ָ ָֽ
ְ
ָֽהיֶ
ן֣עֵ֥בֶ ד֣עֲבָ ֶ֖דים֣י ְ
וּר֣כּנָ ֑עַ ֶ
ְ
בראשית נח ט,כה :וַיֶּ֖אמֶ ר֣אָ ֣ר
וּר֣כּנָ ֑עַ ן  -אתה גרמתה לי שלא להוליד בן רביעי
ְ
ו ַ֕יּ ַדע – זקף-גדול ,ענין של שלוש ,ידיעה שלא יוליד עוד בן רביעי כפי' רש"י (כה) אָ ֣ר

לשמשני ,ארור בנך הרביעי להיות משמש את זרעם של אילו הגדולים ,שהוטל עליהם טורח עבודתי מעתה (ראה ב"ר לו,ז) .וגו'
יונתן (בר' נח ט,כד) וְ אִ תְ עַּ ר נֹ חַּ מִ ן חַּ מְ רֵּ יּה וִ ַּידע בְ אִ שְ תָ עוֹת חֶ לְ מָ א יַּת ְדעָ בַּ ד לֵּיּה חָ ם בְ רֵּ יּה ְדהּוא קָ לִ יל בִ זְ כּותָ א ְדגָרַּ ם לֵּיּה ְדלָא יוֹלִ יד בַּ ר
ְרבִ יעָ יֵּי :כתר יונתן (תרגום) (כד) ויעור נח מיינו וידע בסיפור חלומו את שעשה לו חם בנו שהוא קל בזכויות (מצוות) שגרם לו שלא
יוליד בן רביעי:
ו ַ֕יּ ַדע – זקף-גדול ,ענין של שלוש ידיעות בנבואה
ידיעה (א) ובה שלושה דברים (א) ידע בנבואה מי העושה (חם או כנען) ובתוך כך עוד שני דברים (ב) שרבעו (ג) שסרסו
ידיעה (ב) הרד"ק פי' ראה בנבואה כי כנען רע יהיה הוא וזרעו עד עולם (וע"פ תיב"ע קל במצוות  -בזוי)
ידיעה (ג) ולכך יתוסף פי' ראב"ע כי ידע בנבואה כי כנען אמור להיות מקולל בעבדות לאחיו,
ראה זקף-גדול
תורה שלמה כרך ח' מילואים מאמר כא ערום  -עכו"ם  -ע"ז  -גוי – כותי

(שמות וארא ט,כט) (צו) ְׁכצֵאתִּ י את־ ָׁה ִּ֔עיר וגו'  -בשם שמו"ר פי"ב  -ז מכאן שלא היה משה חפץ להתפלל בתוך מצרים שהיתה מטונפת
בגלולים ושיקוצים.
 ...פוסק ב[-שו"ע או"ח סי' נ"ה סק"כ] :וי"א שצריך שלא יהיה מפסיק טינוף או עכו"ם .והמג"א סקט"ו כותב ... :אבל עובד ע"ז אינו
א֣ר ָֽאוּ שהיו נזהרין שלא
ם֣ל ָ
יה ֵ֥
מפסיק ( ...ע'  )141ובכל זאת מספרת לנו התורה על הזהירות של בני נח (בר' נח ט,כג) וְ עֶ ְרוַ ֵ֥ת֣אֲב ֶ ֶ֖
להסתכל בערות אביהם ,מכאן גלוי מילתא ב עלמא שהסתכלות בערוה מגונה אפילו שלא בשעת תפלה ,ואפילו בזמן שיש בני אדם
שהולכין ערומים( .טט :ומביא עוד מקורות).
֣שׁם֣ ָו ֶיֶ֜פֶ ת֣אֶ ת־הַ שּׂ ְמ ֗ ָלה֣ -תלישא-קטנה קדמא ואזלא רביע ,אפשר כי תלישא-קטנה בתפקיד חציצה ושיעור
(בר' נח ט,כג) וַיּקַּ ח ֨
הרחקה של ארבע אמות ממנה לכל דבר שבקדושה והארבע הם ערום ,צואה  -טינוף ,עבודה זרה ,עכו"ם,
הרחקות נוספות כרבינו חננאל פתח זונה ,וי"א מינות והרשות .
טט – ראה (בר' ויגש מז,יט) ָׁ ֧ל ָׁמה נ ָׁ֣מּות ְׁלע ֵ֗יניָך – דרשת הבן איש חי (תחת השם יחזקאל כחלי) על הרחקה של ארבע אמות שהם רשות
לעצמה.

שּׁים֣שָׁ נָ ֑ה֣ ַויּ ָָֽמת׃֣פ ֣
֣תּ ַשׁ֤ע֣מאוֹת֣שָׁ ָנ֔ה֣וַחֲמ ֶ֖
בראשית נח ט,כט :וַיּ ְָֽהיוּ֣כָּ ל-יְ מי֔ -נחַ ְ
שָׁ נָ ֑ה֣ ַויּ ָָֽמת׃֣  -אתנח סלוק ,ללא טפחא!

רמב"ן (כו – כז)  ...ונכתב ענין היין בנח ,כי יש בו אזהרה ממנו יותר מ'פרשת נזירות' (ראה במ' ו,א-כא) ,כי הצדיק תמים אשר צדקו
הציל כל העולם ,גם אותו החטיא היין ,והביא אותו לידי בזיון וקללת זרעו.

שָׁ נָ ֑ה֣ ַויּ ָָֽמת – אתנח סלוק .בד,כ יש טפחא לפני הסלוק ואז משמעו שהסלוק מאפיין את הטפחא וגורם כעין שנוי משמעות .אבל ללא טפחא
אפשר שמשמעו רק ההגבלה הנובעת מתפקיד הסלוק ,רוצה לומר שלא היה בנח חטא פרט לשתיית היין והביא אותו לידי בזיון וקללת

זרעו.

הפסוקים המלמדים על אורך חייהם של אדם הראשון והאנשים הנמנים משת עד נח פרט לחנוך ,שתי המלים האחרונות בפסוק הן :שָׁ נָ ֑ה֣
ַויּ ָָֽמת – אתנח סלוק  .אפשר מעיד שלא חל בהם שנוי ,כגון לא חל בהם זיקנה ,נשארו צדיקים לעומת בני דורותיהם.

כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

2.5

בראשית לך-לך יב,א (התשע"ו)

יָך֣וּמקַ לֶּ ְלָךֶ֖ ֣אָ ֑אר ֣
ְ
֣מ ָב ְ֣ר ֔ ֶכ
ֲברֲ כָ ה ְ
בראשית לך-לך יב,גַ :וא ָ ָֽ
מה׃ ֣
֣כּל֣מ ְשׁ ְפּ ֵ֥חת֣הָ א ֲָד ָ ָֽ
וּ֣ב ָ֔ך ֶ֖
֣וְ נ ְב ְרכ֣ ְ
֣מ ָב ְ֣ר ֔ ֶכיָך כשיהיו לך בברכה אחת ב' שהם (טט :כנאמר קודם המברך ו )-המקלל ומתכוין לברכה (ע"פ בבלי
ֲברֲ כָ ה ְ
פי' אור-החיים ַ -וא ָ ָֽ
מועד קטן ט,ב) ,שלא תאמר כי עיקר המברך הוא הראשון ואין הב' אלא מפרש ,תלמוד לומר ְמ ָב ְ֣ר ֔ ֶכיָך כי שניהם יתברכו.
אור-החיים  ...והמקללים הם שני פרטים ,פרט אחד יש שישנה בברכה ונמשכת התבה למעלה (טט :לכתוב לפניו)  ,ופרט אחד הם
וּמקַ לֶּ ְלָךֶ֖֣
וּמקַ לֶּ ְלָךֶ֖֣ ,יש גם כן להסמיכה למעלה (פי' מאורי אור  -י"ל כי ְ
בארירה ונמשכה התבה למטה (טט :לכתוב אחריה)  ...ואומרו ְ
מוסב על ְמ ָב ְ֣ר ֔ ֶכיָך) והוא על דרך אומרם במסכת תענית (דף כ,א) טובה קללה שקללם אחיה השילוני מברכה שברכם בלעם וכו' (טט

וּמקַ לֶּ ְלָךֶ֖ ֣פרט אחר שאינו אלא מקלל ,לזה אָ ֑אר( .ע"פ מאורי אור ומאורי החיים הוצאת עוז והדר התשס"ד)
 וגם נמשך למטה ) ְבבלי מועד קטן ט,א רבי יונתן בן עסמיי ורבי יהודה בן גרים תנו פרשת נדרים בי רבי שמעון בן יוחי ,איפטור מיניה באורתא ... .אמר
ליה לבריה :בני אדם הללו אנשים של צורה הם ,זיל גביהון דליברכוך .אזל( ... ,מועד קטן ט,ב) אמר להו :דאמר לי אבא :זיל גבייהו
דליברכוך - .אמרו ליה :יהא רעוא דתזרע ולא תחצד ,תעייל ולא תיפוק ,תיפוק ולא תעייל ,ליחרוב ביתך וליתוב אושפיזך ,לבלבל
פתורך ,ולא תחזי שתא חדתא .כי אתא לגבי אבוה ,אמר ליה :לא מבעיא דברוכי לא בירכן  -אבל צעורי צעורן - .אמר ליה :מאי אמרו
לך?  -הכי והכי אמרו לי - .אמר ליה :הנך כולהו ברכתא נינהו; תזרע ולא תחצד  -תוליד בנים ולא ימותו .תעייל ולא תיפוק  -תעייל
כלתא ולא לימותו בנך דליפקון .תיפוק ולא תעייל  -תוליד ב נתא ולא ימותו גוברייהו וליהדרו לותיך .ליחרוב ביתך וליתוב אושפיזך -
דהאי עלמא אושפיזך וההיא עלמא ביתא ,דכתיב קרבם בתימו לעולם אל תקרי קרבם אלא קברם .לבלבל פתורך  -בבני ובנתא ,ולא
תיחזי שתא חדתא  -דלא תמות אנתך ולא תנסב אינתתא אחריתי.
כיָךְ .... ,מ ָב ְ֣ר ֔ ֶכיָך – מונח זקף-קטן במלה אחת ,כעין ריבה וריבה את הכל .רוצה לומר שהכליל את כל האפשרויות.
֣מ ָב ְ֣ר ֶ֣֔
ֲברֲ כָ ה ְ
ַוא ָ ָֽ
אפשרות (א) היא כפשט ְמ ָב ְ֣ר ֔ ֶכיָך מברכים רבים ,ו-אור החיים פי' אבל ְמ ָב ְ֣ר ֔ ֶכיָך את כולם יברך .אפשרות (ב) תילמד מפי' אור החיים
וּמקַ לֶּ ְלָךֶ֖֣ פועל בתפקיד התפשטות אפיון (תכונה)
ונמשכת התבה למעלה (טט :לכתוב לפניו) בכך שטעם טפחא ללא מרכא לפניה במלת ְ
של תוכן מלה זאת אל הכתוב לפניה .ואז נלמד שיש ברכה בתוכן הנדמה לקללה.
אָ ֑אר – אתנח ,מגביל קללת ה' למקלל את אברהם ומעכבה עד שהמתכוין לקלל יקלל בפועל
֣מ ָב ְ֣ר ֔ ֶכיָך הקדים ברכתו לברכתם ובקללה
ֲברֲ כָ ה ְ
אור החיים  ...ויש לשאול למה שינה לשונו (טט :היינו סדר כי) בענין הברכה אמר ַוא ָ ָֽ

הקדים קללתם לקללתו .הטעם הוא כי המברך יקדים ה' לברכו קודם שיברך לאברהם מה שאין כן המקללו לא יקדים ה' לאור אותו.
והטעם הוא כי יחפוץ ה' לה פחיד לבל יזלזל אדם בכבודו של אברהם .וזולת זה אם יקדים ה' לקלל מי שהוא עתיד לקלל (והוא יפגע
קודם שקלל) לא יורגש הדבר כי הוא זה סיבה ויכשלו בדבר בני אדם גם בני איש .אבל בערך הברכה אין מכשול .ואם לצד ההטבה,
הנה מבורכים בו כל המשפחות .גם טעם הקדמת ברכת המברכים כדי שתתקיים ברכתם לאברהם:
ָך – מונח זקף-קטן ,זקף-קטן שני כיווני הסבר.
וּ֣ב ֣֔
וְ נ ְב ְרכ֣ ְ

ָך וגו' .וזה הוא ההפרש שבין ְמ ָב ְ֣ר ֔ ֶכיָך לשאינו מברך ולא מקלל כי מברכו יברכהו ה' בכבודו
וּ֣ב ֣֔
דרך הסבר של אור החיים  ...וְ נ ְב ְרכ֣ ְ
מפיו אבל שאר מ ְשׁ ְפּ ֵ֥חת֣הָ א ֲָד ָ ָֽמה יתברכו מאמצעות אברהם :מ ְשׁ ְפּ ֵ֥חת – מרכא ,מרבה לברכה הָ א ֲָד ָ ָֽמה – סלוק מגביל הברכה רק למי
שאברהם יחליט שראוי לברכה מבין המשפות האדמה שלא מברכות אותו מיוזמתן.
דרך הסבר של תורה תמימה

֣כּל֣מ ְשׁ ְפּ ֵ֥חת֣
וּ֣ב ָ֔ך ֶ֖
ָך  -א"ר אלעזר ,מאי דכתיב וְ נ ְב ְרכ֣ ְ
וּ֣ב ֣֔
ָך – מונח זקף-קטן ,ענין של שתיים תורה תמימה וְ נ ְב ְרכ֣ ְ
וּ֣ב ֣֔
וְ נ ְב ְרכ֣ ְ
ח)
כות טובות יש לי להבריך בך ,רות המואביה ונעמה העמונית [יבמות ס"ג א']:
הָ א ֲָד ָ ָֽמה :אמר לי' הקדוש ברוך הוא לאברהם ,שתי ְׁב ֵר ֹ

תורה תמימה הערה ח) ונראה דדייק הלשון ְונ ְב ְרכ֣ וּ֣דלפי פשוטו הול"ל והתברכו ,וכמו דכתיב בס"פ וירא ,ודריש ְונ ְב ְרכ֣ וּ֣מלשון מבריך את
הגפן (כלאים פ"ז מ"א) ,ודריש על רות ונעמה שיצאו מהן מלכים ונביאים ,מרות  -דוד המלך ,ומנעמה אמו של רחבעם יצא אסא ויהושפט חזקיה
וישעיהו הנביא:
֣כּל֣מ ְשׁ ְפּ ֵ֥חת֣הָ א ֲָד ָ ָֽמה ,אפילו משפחות הדרות באדמה
וּ֣ב ָ֔ך ֶ֖
מה  -א"ר אלעזר ,מאי דכתיב וְ נ ְב ְרכ֣ ְ
כּל֣מ ְשׁ ְפּ ֵ֥חת֣הָ א ֲָד ָ ָֽ
תורה תמימה ֶ֖

אין מתברכות אלא בשביל ישראלט) [יבמות ס"ג א']:

על לשון בבלי יבמות סג,א יש דרכי הסבר אחדות .נביא כאן דעת התורה תמימה ודעת בית הבחירה .
(בדרך הסבר ה)תורה תמימה הערה ט) לא נתבאר מי ומה הם משפחות הדרות באדמה ,והלא כל העולם דרים באדמה [וכמו שהקשו כהאי גונא
שְׁבי ה ָׁ ָׁ֑ארץ אטו כו"ע יושבי רקיע הם? ,עיין שם ולפנינו ס"פ וישלח] .ונראה דקאי על כל משפחות
בשבת פ"ה א' על הלשון (בר' וישלח לו,כ) י ֵ ֖
הבעלי חיים שהם דרות על האדמה ממש ,וכן מצינו בלשון חז"ל דקרו לבהמות וחיות גדולי קרקע [עירובין כ"ז ב' ובכ"מ] .גם י"ל דקאי על פראי
אדם השוכנים בנקיקי הסלעים וכדומה .ודריש כן מדלא כתיב כל גויי הארץ כלשון הפסוק ס"פ וירא והתברכו בזרעך כל גויי הארץ:
(בדרך הסבר ה)בית הבחירה למאירי יבמות סג,א
֣כּל֣
וּ֣ב ָ֔ך ֶ֖
 ...לעולם יתעורר אדם ל מצות להיות נמנה מכלל הצדיקים שכל העולם אינו מתברך אלא בשבילם .דרך הערה אמרו וְ נ ְב ְרכ֣ ְ
מ ְשׁ ְפּ ֵ֥חת֣הָ א ֲָד ָ ָֽמה אפילו משפחות הדרות באדמה אינם מתברכות אלא בשביל ישראל כל גויי הארץ אפילו ספינות הבאות מגליא
לאספמיא (ללא כל קשר לעם ישראל) אינם מתברכות אלא בשביל ישראל:
לדרך הסבר זאת נסביר את הדברים הבאים
ֶ֖כּל (חולם חסר) – יש אומרים שמשמעו ממש הכל שלא כמו (בר' ויצא כח,יד) כָּ ל-מ ְשׁ ְפּ ֵ֥חת֣הָ א ֲָד ָמֶ֖ה שמשמעו לא ממש הכל.
ֶ֖כּל – טפחא  ,כפותחת טפח להתאפיין מן הכתוב אחריה מ ְשׁ ְפּ ֵ֥חת֣הָ א ֲָד ָ ָֽמה :ולהקיף ממש את ֶ֖כּל (חולם חסר) הבריאה ,האנושות והחי
ָך וגו' הגשמים בזכותך ,הטללים בזכותך.
וּ֣ב ֣֔
והצומח והדומם ומה שקורה להם .וכדוגמת נדרש ב-ב"ר פר' לט וְ נ ְב ְרכ֣ ְ

כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

43/243

/©ZZFisherטעמי המקרא והתורה שבעל -פה  -התשעו  -התשעז
zzzf@bezeqint.net 972-3-6486221
http://www.Taamei-Hamikra.co.il

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

דמָ ה֣וְ צָ ֣פנָה֣
רוצה לומר כי כל מה שקורה בבריאה אינו אלא בשביל ישראל ,ומשתלב יפה בפשט של (בר' ויצא כח,יד) וּפָ ַר ְצ ָתֵּ֛֣יָ ֵ֥מָּ ה֣ו ֶָ֖ק ְ ֣
וָנֶ ָֽ֑֖גְבָּ ה התפשטות דעת ה' וברכתו לכל העולם ע"י בני ישראל.

שפ ְׁ֥חת ָׁה ֲאדָׁ ָׁ ֖מה ּובְׁז ְׁרעָֽך׃ לענין יוחסין בעם ישראל ומי מותר לבוא במי.
ראה (בר' ויצא כח,יד) ְׁ ...ונִּב ְְׁׁרכ֥ ּו בְָׁך֛ כָׁלִּ -מ ְׁ
֣ה'֣וַיּ ֵ֥לֶ ְך֣אתֶּ֖ וֹ֣ל֑ וֹט֣ ֣
֤ר֣אלָ יו ֔
ֲשׁר֣דּ ֶבּ ֣
בראשית לך-לך יב,ד :וַיּ֣לֶ ְך֣אַ ְב ָ ֗רם֣כַּ א ֨ ֶ
֔ה֣בּצאתֶ֖ וֹ֣מחָ ָ ָֽרן׃ ֣
֣וְ אַ ְב ָ ֗רם֣בֶּ ן-חָ מ֤שׁ֣שָׁ נים֣וְ שׁ ְבע֣ים֣שָׁ ָנ ְ
ֲשׁר – קדמא ,לפי ש-בבלי ע"ז ט,א אומר כי מסורת בידינו כי פסוק (יב,ה) מלמד שזאת היתה שנת אלפיים לבריאה ולכן אברם היה בן
כַּ א ֨ ֶ

חמישים ושתיים לכן לפחות פסוק (יב,ד) ואולי גם הפסוקים (יב,א -ג ) מיקומם כאן מקדים את הזמן שבו קרו בפועל בעשרים ושלוש שנה.
ע"פ סדר עולם אברהם אבינו נולד בשנת  1948לבריאת העולם .שנת דור הפלגה הייתה  . 1996הרי שאברהם אבינו היה אז בן  . 48תיכף
ש ֣רי כלּ ָׁ֔תֹו ֵ ֖אשת ַאב ָׁ ְׁ֣רם בְׁנ֑ ֹו ויֵצְׁא֨ ּו אִּתָָׁ֜ ם מ ֵ֣אּור
אחרי שניצל מאור כשדים (בר' נח יא,לא) וי ִּ֨קח ָ֜תרח את־ַאב ָׁ ְׁ֣רם בְׁנ֗ ֹו וְׁאת־ל֤ ֹוט בן־ה ָָׁׁרן בן־בְׁנ֔ ֹו ְׁואֵת ָׁ
ש ֗ ִּדים לָׁלכת א ְׁ֣רצָׁה כ ְׁ֔נען וי ָׁ֥באּו עד־ח ָׁ ָׁ֖רן ו ֵי֥שְׁבּו ָׁשֽם:
כ ְׁ
תורה שלמה [צב] מביא מ-זהר חלק א עח " אמר רבי אלעזר דהא לא כתיב ויצא אברם וגו' אלא (בר'לך יב,ד) וַיּ֣לֶ ְך֣אַ ְב ָ ֗רם  ,דהא יציאה
֣ה' דאבטח ליה בכלהו הבטחות... .
ֲשׁר֣דּ ֶבּ֤ר֣אלָ יו ֔
ש ֗ ִּדים וגו' (בר'לך יב,ד) כַּ א ֨ ֶ
בקדמיתא עבדו דכתיב (בר' נח יא,לא) ויֵצ ְׁ֨אּו אִּתָָׁ֜ ם מ ֵ֣אּור כ ְׁ
א"ר אבא  ...מה כתיב ְבּצאתֶ֖ וֹ֣מחָ ָ ָֽרן ,א"ר אלעזר מחרן כתיב וההיא (טט ( -בר' נח יא,לא)) יציאה מארץ מולדתו הות בקדמיתא".
על בסיס זהר חלק א עח ועל בסיס בבלי עבודה זרה ט,א המובא ב( -בר'לך יב,ה) מוצע ללמוד כך :משיצאו מאור כשדים שהו בחרן ארבע
שנים כמרומז בטעם רביע של וְ אַ֣ ְב ָ ֗רם בתפקיד ארבע שנים .ואז אברהם אבינו בגיל  52שנה יצא לארץ כנען .ושהה בה  18שנה שבסופן
הייתה ברית בין הבתרים ,ואברהם אבינו היה אז בן  70וחזר לחרן .שהה שם חמש שנים כמרומז בתבנית הטעמים מונח רביע של֣וַיּ֣לֶ ְך֣
אַ ְב ָ ֗רם בתפקיד חמש שנה .ואז יצא בצווי ה' לארץ כנען ולא חזר עוד לחרן.
מוסיף "נחלת יעקב" כי מספר תבות הפסוק (בר'לך יב,ד)  17ועם הכולל  18שיכסה את חלק השנה ששהה בדרך הלוך ושוב ,הרי  18שנה.
ועוד כי מספר  17גי' "טוב" הרי אלו כל ההבטחות שהבטיחו ה'.

֣ה' להכנס
ֲשׁר֣דּ ֶבּ֤ר֣אלָ יו ֔
תורה שלמה [צב] מביא כי ב-זהר חדש דורש פסוק זה על הנשמה ויצה"ר  ...אַ ְב ָ ֗רם זו היא הנשמה ,כַּ א ֨ ֶ
באותו גוף ,וַיּ ֵ֥לֶ ְך֣אתֶּ֖ וֹ֣ל֑ וֹט זה יצה"ר.

אפשר כי טעם רביע של אַ ְב ָ ֗רם בתפקיד ארבע מרמז על ארבע בחינות החיוני שבאדם נפש רוח נשמה חיה וקשרם לארבע עולמות (אור
רם כעין נוטריקון א'צילות ב'ריאה יציר'ה מ'עשה  .ומונח רביע של וַיּ֣לֶ ְך֣אַ ְב ָ ֗רם מרמז על חמשה חלקים
החיים) ונסביר כי אותיות אַ ְב ָ ֣֗

רוחניים נפש רוח נשמה חיה יחידה ומתי הן נכנסים באדם (פני יהושע) ונסביר כי אותיות אַ ְב ָ ֗רם כעין נוטריקון מ'לכות תפאר'ת ב'ינה
א"ב – רמז לאבא היא ספירת החכמה ,א' לעצמה רמז למקור שמעל חכמה ,כתר (בן איש חי שנה שניה בהר בחקותי הקדמה) אפשר
ָָׁאדם
יֹודע ִ֚רּוח ב ְֵׁנ֣י ה ֔ ָׁ
הכוונה לא'רך אנפין .מקור לדברים למשל ב-בראשית רבה פר' בראשית פר' יד סימן ט ,על בסיס (קהלת ג,כא) ִּמ֣י ֗ ֵ
וגו' ,זוהר רעיא מהימנא כרך ב פר' תרומה דף קנח,ע'ב .כאן מובאים מקורות עם מעט הסבר.
אור החיים (וי' אמר כב,יב) ּ֨ובת-כ ֵ֔הן ִּכ֥י תִּ הְׁי֖ה ל ְִּׁא֣יש ָׁז֑ר וגו' ...עוד אמרו ז"ל (זוהר ח"א פ ב צד ב) כי בחינות החיוני שבאדם יתייחס אליו

ד' כינויים ,יש שיקרא נפש ,ויש שיקרא רוח ,ויש שיקרא נשמה ,ויש שיקרא חיה ,בסוד כי רוח החיה באופנים ,ותקרא נשמה לנשמה.
ואמרו אנשי אמת כי בחינה הבאה מאור עולם העשיה לצד היותו מועט ואין בו אלא כל שהוא מהחיונית המנענע ,והוא הוא שמרגיש
במורגשות עולם הזה ,ועשה ה' ככה לסיבת העולם להיותו גס ,וזו תקרא נפש ,והבא מאור עולם היצירה לצד היותו עליון מעולם
העשיה הארתה גדולה ותקרא רוח ,והבאה מאור עולם הבריאה תקרא נשמה לצד הדרגתה ,והבאה מאור עולם האצילות תקרא נשמה
לנשמה:
פני יהושע בבלי ברכות י,א

 ...והנראה לענ"ד ליישב הכל בהערה אחת לפי מה שמצאנו בספר הזוהר ובספרי המקובלים שחמשה מיני נשמות מצינו באדם והן
נפש רוח נשמה חיה יחידה וכמו שיסד הקליר במוסף דר"ה והענין מבואר יותר במקובלים ששלשה מהם שהם נפש רוח נשמה ישנן
בכל מיני בני אדם דהיינו נפש הוא נפש התנועה הנתונה בו משעת העיבור שבאותו זמן מתחיל הולד להתנועע ונפש זו היא מספירת
המלכות שבי' ספירות וחלק נשמת הרוח באה לכל אדם משעת הלידה והיא מספירת התפארת שבי' ספירות וחלק נשמת הנשמה ממש
באה לו משעת היניקה והיא מספירת הבינה הנקראת אמא עלאה והיא אם הבנים כדכתיב כי אם לבינה תקרא על שם שכל השבעה
מדות התחתונות יונקות ממדה זו
 ...אלא שאם זכה הצדיק זוכה לנשמה יתירה העליונה הנקראת חיה והיא ממדת חכמה ודבר זה אי אפשר להמצא כי אם כשמגיע
האדם לכלל גדלות היינו שהוא בן י"ג שנים ויום אחד שאז נתחייב במצות ונכנס בו היצר טוב ומאז ע"י מעשיו זוכה מעט מעט ע"י
התגדלות לנשמת חיה הנזכרת .אמנם כן החלק הה' שהיא נשמת יחידה אין שום אדם זוכה בו בחייו אפילו צדיקים גמורים זולת משה
רבינו בלבד ולא זולתו אבל הצדיקים גמורים ודאי זוכין לנשמת יחידה לאחר מיתתן  ...נמצינו למידין  ...שלזה הענין נתכוון רשב"י
 ...שהוא בעל אגדה זו דהני החמשה ברכי נפשי שאמר דוד ע"ה הם כנגד חמשה חלקי מיני נשמות הנזכרים  ...ובודאי כשהאדם זוכה
לנשמת חיה ע"י מעשיו ומגביר היצר טוב על יצר הרע אין לך מפלה של רשעים גדולה מזו כמ"ש דוד ולבי חלל בקרבי ודרשו
רבותינו כנגד יצה"ר והיינו נמי סיפא דקרא ורשעים עוד אינם ,אמנם על חלק נשמת יחידה שכבר זכרנו שהיא באה לאחר מיתה היינו
דקאמר כיון שנסתכל ביום המיתה אמר שירה ,כן נראה לי:

כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

2.6

בראשית לך-לך יב,א (התשע"ז)(בהשתתפות נחלת יעקב)
ֲשר י ָׁצָׁ ֽר:
ֹלה֛ים גן־ב ֵ ְׁ֖עדן מ ִּ֑קדם ו ָׁי ֣שם ֔ ָׁ
בראשית ב,ח :וי ִּ֞טע ֧ה' א ִּ
ָֽאדם א ֥
שם את־הָׁ ָׁ ֖

ֶ֖י֣אז֣בָּ ָ ָֽא ֶרץ׃ ֣
ה ְכּ ַנעֲנ ָ ֵ֥
וֹן֣מוֹר֑ה֣֣֣֣֣֣֣וְ ַ ָֽ
ֶ
וֹם֣שׁ ֔ ֶכם֣עַ ֶ֖ד֣אל֣
ְ
ֲבר֣אַ ְב ָרם֣בָּ ָ֔א ֶרץ֣עַ ֚ד֣ ְמק֣
בראשית לך-לך יב,ו[ :ו]֣ ַו ַיּע ֤
זְבּחַ ֣לַ הֶ֖֣'֣הַ נּ ְר ֶאֵ֥ה֣א ָלָֽיו׃ ֣
תּן֣אֶ ת-הָ ָא ֶ֣רץ֣הַ זּ֑את֣וַיּ ֤בֶ ן֣שָׁ ם֣מ ֔
ר֣ל ַז ְ֨רע ֲָ֔ך֣אֶ ֶ֖
ְ
֤א֣ה'֣אֶ ל-אַ ְב ָ ֔רם֣ו ַ֕יּאמֶ
[ז]֣וַיּ ָר ֣
[רש"י] (בר' לך יב,ז) ַו ַיּע ֲ֤בר֣אַ ְב ָרם֣בָּ ָ֔א ֶרץ ,נכ נס לתוכה :עד מקום שכם ,להתפלל על בני יעקב כשיבאו להלחם בשכם:
ֳֹלה֣ ֣
ית־אל֣וַיּ ֣ט֣אָ ה ֑
ֶ֖
ב
ם֣ל ָֽ
שּׁם֣הָ ֗ ָה ָרה֣מ ֶ ֵ֛קּ ֶד ְ
בראשית לך-לך יב,חַ :ויּ ְַע ֨תּק֣מ ֶ֜ ָ
ֵ֥ם֣ה'֣ :
א֣בּשׁ ָֽ
֣ל ֔ה'֣וַיּקְ ָ ֶ֖ר ְ
ן־שׁ֤ם֣מזְבּחַ ַ ָֽ
ָֽבּית־א֤ל֣מיָּם֣וְ הָ ַע ֣י֣מ ֶ֔קּ ֶדם֣וַיָּֽבֶ ָ
ן־שׁ֤ם֣מזְבּחַ֣  -נתנבא שעתידיןפ בניו להכשל שם על עון עכן והתפלל שם עליהם( :ע"פ ב"ר לך ל"ט)
[רש"י] (בר' לך יב,ח)֣וַיָּֽבֶ ָ

אמנם יש פירושים אחרים לענין המזבחות שבנה אברהם אבינו ,אבל כאן נעזר בפירושי רש"י בנושאי צרות לעם ישראל ותיקונים.
ַע ֨תּק֣מ ֶ֜ ָשּׁם – קדמא ואזלא ,ענין של סדר ,כעין כלל ופרט וכלל( .בר' לך יב,ח) הָ ֗ ָה ָרה – רביע( ,תחילת הפרטים)
(בר' לך יב,ח)֣ ַויּ ְ֣
ֳֹלה – מונח אתנח,
בית־אֶ֖ל – תביר טפחא( ,בר' לך יב,ח) וַיּ ֣ט֣אָ ה ֑
ם֣ל ָֽ
(בר' לך יב,ח) מ ֶ ֵ֛קּ ֶד ְ
֣ל ָֽ֔ה' – מקף מהפך פשטא
ן־שׁ֤ם֣מזְבּחַ ַ
(בר' לך יב,ח)֣ ָֽבּית־א֤ל֣מיָּם֣וְ הָ ַע ֣י֣מ ֶ֔קּ ֶדם – מקף מהפך פשטא מונח זקף-קטן( ,בר' לך יב,ח)֣וַיָּֽבֶ ָ
֣ל ָֽ֔ה' –  ...זקף-קטן  ...זקף-קטן בין שני קיסרים ,כעין הקש ,דבר
ן־שׁ֤ם֣מזְבּחַ ַ
זקף-קטן( ,בר' לך יב,ח)֣ ָֽבּית־א֤ל֣מיָּם֣וְ הָ ַע ֣י֣מ ֶ֔קּ ֶדם֣וַיָּֽבֶ ָ
ם֣ה' – מרכא סלוק
שׁ ָֽ
רא – טפחא (תחילת הכלל בתראה)( ,בר' לך יב,ח) ְבּ ֵ֥
החוזר וקורה( ,בר' לך יב,ח)֣וַיּ ְק ָ ֶ֖
ם֣ל ָֽבית־אֶ֖ל זה מקום קדושה גדולה,
העיון במקורות העלה כי אברהם אבינו הרגיש ברוח קדשו שמצד אחד (בר' לך יב,ח) מ ֶ ֵ֛קּ ֶד ְ
אברהם אבינו הרגיש ברוח קדשו שמצד אחר יש במקום זה התגברות הטומאה והרע .הימצאות במקום אחד של טוב ורע הביא לשער
בית־אֶ֖ל ,וע"פ [זכרון שמואל  -א ,הרב
ם֣ל ָֽ
שאולי מדובר בעץ הדעת טוב ורע ומקומו בגן-עדן המרומז בתוכן ובתבנית הטעמים של מ ֶ ֵ֛קּ ֶד ְ
ֳֹלה (משמע הכתיב אהל שלה).
היינה שמואל שמריהו] ב-וַיּ ֣ט֣אָ ה ֑
[מאור ושמש] מרומז בתיבת (בר' וישב לז,יד) ְשׁ ֶכָֽמָ ה֣ראשי תיבות ש'ברי כ'לים מ'עולם ה'תוהו (יוסף רצה) לתקן זאת( ,ולהוציא) הניצוצין

והנשמות הקדושים העשוקים  ...לתקנם ולהעלותם מעמקי הקליפות.

ם֣ל ָֽבית־אֶ֖ל זה מקום (בר' ב,ח) גן־ב ֵ ְׁ֖עדן מ ִּ֑קדם .מקום עץ הדעת טוב ורע שבאכילת פריו קרה השבר האחר בחטא אדם
מוצע לומר כי מ ֶ ֵ֛קּ ֶד ְ
הראשון וגם בו נפלו ניצוצין והנשמות הקדושים העשוקים  ...בעמקי הקליפות..
ֲשר י ָׁצָׁ ֽר (מעפר מקום המזבח בהר המוריה)
עקירת הר מוריה לבית-אל בחלום יעקב מרמזת לנאמר ב(-בר' ב,ח) ו ָׁי֣שם ֔ ָׁ
ָֽאדם א ֥
שם את־הָׁ ָׁ ֖
ב(-בר' ב,ח) גן־ב ֵ ְׁ֖עדן מ ִּ֑קדם .ו-שופריה יעקב מעין שופריה דאדם (הראשון) [בבא מציעא פד,א] .
ועוד רמז לגן-עדן שאין בו מיתה בפי' [רד"ק] (שופטים א,כו)  ...ואף מלאך המות אין לו רשות לעבור בתוכה (טט :בלוז החדשה ,כמו
שלא היה לו רשות בעיר המקורית)

אברהם אבינו ושרה אימנו בבואם לארץ-ישראל פותחים בתיקוני שברי הכלים ובתיקוני חטא אדם הראשון ,חטא עץ הדעת טוב ורע .הם
תּן֣אֶ ת-הָ ָא ֶ֣רץ֣
ר֣ל ַז ְ֨רע ֲָ֔ך֣אֶ ֶ֖
ְ
מכשירים את ארץ-ישראל לשוב להיות גן-עדן לצאציהם עליהם הם מובטחים ב(-בר' לך יב,ז) [רש"י] ו ַ֕יּאמֶ

זְבּחַ ֣ -על בשורת הזרע ועל בשורת ארץ ישראל.
הַ זּ֑את֣ -עתיד אני להחזירה לבניך שהם מזרעו של שם .וַיּ ֤בֶ ן֣שָׁ ם֣מ ֔

והכתוב (בר' וירא כ,יג) וי ְׁ ֞ ִּהי כ ֲא ֧שר הִּתְׁ ע֣ ּו אתִּ֗ י אֹלהִּים מ ִֵּב֣ית ָאבִּי מלמד כי אברהם אבינו ושרה אימנו בהפצת שם ה' בעולם החלו בתהליך
חזרת השכינה מהרקיע השביעי לארץ ,ממנה היא עלתה בגלל חטאי אומות העולם .הם הורידו את השכינה מן הרקיע השביעי לרקיע
הששי.
ם֣ה'
שׁ ָֽ
א֣בּ ֵ֥
ר ְ
שּׁם – קדמא ואזלא ,כעין סדר וכעין כלל ופרט וכלל .אפשר כי הכלל בתראה הוא הכתוב וַיּ ְק ָ ֶ֖
(בר' לך יב,ח) ַויּ ְַע ֨תּק֣מ ֶ֜ ָ
תפקיד הכעין כלל ופרט וכלל בא לרבות לתיקונים עתידיים כמו התיקונים לארבעה הפרטים השליליים המרומזים בטעם רביע של
יב,ח) הָ ֗ ָה ָרה  .הכלל הפותח ַויּ ְַע ֨תּק֣מ ֶ֜ ָשּׁם מלמדנו על התאמצות אברהם אבינו ,העתקה מאתגר לאתגר בהכשרת ארץ-ישראל לבניו.
בהעתקה זאת הוא הקים מזבח והתפלל לשבור את כח הטומאה במקום זה שהוא שורש להשפעת הרע בארץ-ישראל ולכל העולם .כעין עץ
הדעת טוב ורע שהוא צנור שעד חטא אדם הראשון היה סתום ליניקת הרע דרכו מהקדושה ,ולהשפעה דרכו של חיות הרע והטומאה
לאומות העולם ולכל דבר טמא.
תניא ליקוטי אמרים פרק א  ...וגם מדות טובות שבטבע כל ישראל בתולדותם כמו רחמנות וג"ח באות ממנה (קליפת נוגה שבעץ הדעת
(בר' לך

טוב ורע) כי בישראל נפש זו דקליפה היא מקליפ' נוגה שיש בה ג"כ טוב והיא מסוד עץ הדעת טוב ורע :משא"כ נפשות אומות עובדי
גלולים הן משאר קליפות טמאות שאין בהן טוב כלל כמ"ש ב[-ע"ח שער מ"ט פ"ג]  .יניקת כל הדברים הטמאים היא משלוש הקליפות
הטמאות דרך עץ הדעת טוב ורע.

ם֣ל ָֽבית־אֶ֖ל – תביר טפחא ,בתפקיד הכרח לשני דברים .כאן אפילו מנוגדים (א) קדושת המקום (ב) התגברות הטומאה
(בר' לך יב,ח) מ ֶ ֵ֛קּ ֶד ְ
בגלל קדושת המקום ,זה לעומת זה ברא האל קים .רמז לעץ הדעת טוב ורע והקלקול ,משנפרץ המעצור שעצר את הרע מלמתערב בטוב.
ואברהם ושרה מתקנים את אדם הראשון וחוה [של"ה פרשת חיי שרה תורה אור].
ה֣ל ָֽבית־אֶ֖ל .עיין ברש"י ובמדרש
ֳֹל ְ
[זכרון שמואל  -א ,הרב היינה שמואל שמריהו אבד"ק אסטראווצא ,ע' ( ,14אוצר החכמה)] וַיּ֣ט֣אָ ה ֑

שמתחילה נטה אוהל שרה ואח"כ שלו וצריך להבין אמאי עשה כן שמהראוי היה שאוהל שלו יתן תחילה ועיין בשפתי חכמים ונ"ל
לפרש בטוב טעם כי ידוע ע"פ זוהר וספרי קבלה כי אברהם ושרה היו דמות אדם וחוה ואברהם ושרה התחילו לעשות תיקון להם
והתחלת הקלקול היה עץ הדעת היה מחוה וממנה היה לאדם וא"כ בתיקון גם-כן צריך להיות מתחילה לחוה ואח"כ לאדם ולכן נטה
ָֽאד֛ם ֵ ֥שם אִּ ש ְׁ֖תֹו ח ָּׁו֑ה ִּכ֛י ִּה֥וא
ֳֹלה (טט :כאילו כתוב אהל שלה) כי אהלה בגימטרי' ֵא֥ם (בר' ב,כ) וי ִּקְׁ ָׁ ֧רא ָׁה ָׁ
אהלה בתחילה ומרומז בפסוק וַיּ֣ט֣אָ ה ֑
ָׁל־חֽי :ו -יּ ֣ט֣בגימטרי' חוה( .טט :תיקון אהלה (אהל של שרה) זה תיקון חוה))
הָׁ ֽי ָׁ ְׁ֖תה אֵ ֥ם כ ָׁ
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

ם֣ל ָֽבית־אֶ֖ל זה מקום קדושה גדולה ,שהר המוריה
אברהם אבינו הרגיש ברוח קדשו שמצד אחד (בר' לך יב,ח) מ ֶ ֵ֛קּ ֶד ְ
יב,ח) ַויּ ְַע ֨תּק֣מ ֶ֜ ָשּׁם ) בשעת שהות יעקב אבינו בו ביציאתו מארץ-ישראל ועל-כך כתב [דברי דוד בראשית כח]  ...עכ"פ כיון שהיה שם
קדושת בהמ"ק בלילה ששכב שם ,ועל זה סיים ואמר( :בר' ויצא כח,יט) וְׁאּולָׁ ֛ם ל֖ ּוז שֵם־ה ִּ ָׁ֖עיר ל ִָּׁראשנָׁ ֽה :כלומר שנשארה העיר אחר קפיצת
שמָּׁה
עקירת בהמ"ק וחזרה כבתחילה רק שנשתנה שם של לוז לבית אל לזכרון מה שהיה ,ומפי' [רד"ק] על (שופטים א,כו) ו ִּי֣בן ִּ֗עיר ויִּק ָׁ ְׁ֤רא ְׁ
ש ָׁ֔מּה ֖עד היֹ֥ום הז ֽה :נלמד שבעיר זאת כמו בעיר המקורית ואף מלאך המות אין לו רשות לעבור בתוכה ( טט :בלוז החדשה ,כמו
֔לּוז ה֣ ּוא ְׁ
שלא היה לו רשות בעיר המקורית) ,מקום חיי נצח כמו ב(-בר' ב,ח) גן־ב ֵ ְׁ֖עדן מ ִּ֑קדם .
ֽית־אל
ועל-כך יעקב אבינו קורא לו (בר' ויצא כח,יז) וְׁז֖ה ֥שער השָּׁׁמָׁ ֽי ִּם :ושואף תמיד לחזור לבית-אל כנאמר (בר' וישלח לה,ג) ְׁונ ָׁ֥קּומָׁה וְׁנעֲל֖ה בֵ
ֵ֑
ֲשר הָׁלָׁ ֽכְׁתִּ י ,:אל שער השמים וחיי נצח.
ה־שּׁם ִּמזְׁ ֵ֗בח ָׁל ֵ֞אל הָׁענ֤ה אתִּ י ְׁביֹ֣ום צָׁ ָֽׁרתִּ֔ י ויְׁהִּי ִּע ָׁמ ֔ ִּדי ב ֖דרְך א ֥
וְׁאֽעש ָׁ ֣
אברהם אבינו הרגיש ברוח קדשו שמצד אחר יש במקום זה התגברות הטומאה והרע.
מצד אחר ,מעוצם קדושת המקום זה מקום התגברות הקליפות הטמאות המתאוות ליניקה ממנו .אפשר שטעם רביע במלת הָ ֗ ָה ָרה מלמד על
בית־אֶ֖ל
ם֣ל ָֽ
דברים הקשורים ל-מ ֶ ֵ֛קּ ֶד ְ
(א) הודעת שיעבוד ארבע מלכויות בחלום יעקב
(ב) בעקבות חטא עכן (יהושע ז) שנטל מחרם יריחו מפלה בקרב הראשון בעי
(ג) (מלכים א' יב) הצבת עגל אחד לפחות ע"י ירבעם בבית אל ,הקמת מזבח שהוא שורש כל הע"ז במלכות ישראל ,והנהגת חג שלא
בתורה.
(ד) (מל"ב כג,ד) מקום טמא הנעשה מקום גניזת טומאה (כעין החזרת הטומאה למקורה וסתימתה שם)
נעתק לשם (כמו (בר' לך

אשֹו מ ִּג֣יע
מצד אחר מקום מועד לפורענות (א) הודעת שיעבוד ארבע מלכויות בחלום יעקב (בר' ויצא כח,יב) ו ֽיח ֲֹ֗לם ְׁו ִּה ֵנּ֤ה ֻסלָּׁם מ ָׁ ֻ֣צב ֔א ְׁרצָׁה וְׁר ֖
השּׁ ָׁ ָׁ֑מי ְׁ ָׁמה ְׁו ִּהנּ ֵה מ ְׁלא ֲֵכ֣י אֹל ִּ֔הים ע ִּל֥ים וְׁירְׁ ִּ ֖דים בֹֽו׃ כפי' [רמב"ן]  ...ועל דעת רבי אליעזר הגדול (פר"א לה) ,היתה זאת המראה כענין בין

ֱֹלהים ,כמו שנאמר
הבתרים לאברהם (ראה בר' טו,ט-יא) ,כי הראוהו ממשלת ארבע מלכיות ומעלתם וירידתם ,וזה טעם מַ ְלאֲכ ֣י֣א ֔
בדניאל "שר מלכות יון" (ראה דנ' י,כ)" ,ושר מלכות פרס" (שם,יג) ,והבטיחו כי הוא יתעלה יהיה עמו בכל אשר ילך ביניהם ,וישמרנו
ויצילנו מידם .אמרו (פר"א לה) :הראה לו הקדוש ברוך הוא ארבע מלכיות ,מושלן ואבדן; הראהו שר מלכות בבל עולה שבעים
עוקים ויורד ,והראהו שר מלכות מדי עולה חמשים ושנים עוקים ויורד ,והראהו שר מלכות יון עולה מאה ושמונים עוקים ויורד,
והראהו שר מלכות אדום עולה ואינו יורד; אמר לו יעקב "אך אל שאול תורד" (יש' יד,טו) ,אמר לו הקדוש ברוך הוא "אם תגביה
כנשר" וגו' (עו' א,ד) .וַ ַָֽֽ ַיּח ֲֹ֗לם – רביע( ,א) רמז לארבע מלכויות ושריהם המלאכים
(ב) בעקבות חטא עכן (יהושע ז) שנטל מחרם יריחו מפלה בקרב הראשון בעי
ן־שׁ֤ם֣מזְבּחַ֣  -נתנבא שעתידיןפ בניו להכשל שם על עון עכן והתפלל שם עליהם( :ע"פ ב"ר לך ל"ט)
[רש"י] (בר' לך יב,ח)֣וַיָּֽבֶ ָ
[שפת"ח פ] רצונו לתרץ למה בנה עוד מזבח דהא כבר בנה מזבח על בשורת הזרע ועל בשורת הארץ :נלע"ד שהקב"ה הראה לו צרה

זו יותר משאר צרות ,דהוי כמו שיור במתנתו שאמר לו (בר' לך יב,ז) ְל ַז ְ֨רע ֲָ֔ך֣אֶ ֶ֖תּן֣אֶ ת-הָ ָא ֶ֣רץ֣הַ זּ֑את֣שהוא על תנאי שאם יחטאו בניו
כמו עכן שיפלו בידם( .קצור מזרחי):
(בר' לך יב,ח)֣ ַויּ ְַע ֨תּק֣מ ֶ֜ ָשּׁם – קדמא ואזלא ,ענין של סדר[ ,תו"ש [קכד] ע"פ בבלי סנהדרין מד,ב] "אלמלא הקדים אברהם תפלה לצרה
בין בית אל ובין העי (בפסוק ָֽבּית־א֤ל֣מיָּם֣וְ הָ ַע ֣י) (ממזרח) לא נשתיירו מישראל שריד ופליט" (טט :במלחמת יהושע בעי).

ְל ָֽבית־אֶ֖ל – מקף כרב שלב לשנוי בשם מקום [תו"ש [קיט] ע"פ [ב"ר לט]] לשעבר  ...נקראת בית-אל ועכשיו נקראת (לגנאי) בֵ ֥ית ָׁאון,
 ...היקש :כך מי שלא זכה להקראות בן העמל  ,כלומר העומל בעמלה של תורה הרי הוא נקרא בן העמד.
ֵאמר עֲל֖ ּו וְׁרגְׁל֣ ּו את־ה ָׁ ָׁ֑ארץ
יחֹו ה ָׁ֞עי א ֲ֨שר עִּם־בֵ ֥ית ָׁאון מִּק֣דם לְׁבֵ ֽית־ ֵ֔אל וי֤אמר ֲאלֵיהם ל ֔
ֽיר ֗
שים מִּ ִּ
שע ֲאנ ָׁ ָ֜ ִּ
יהושע ז,ב :ויִּשְׁלח י ְׁהֹו ֨ ֻ
שים וֽי ְׁרגְׁל֖ ּו את־ה ָָׁׁעֽי:
ו ֽיעֲלּו ָׁה ֲאנ ָׁ ֔ ִּ
֣ל ָֽ֔ה' –  ...זקף-קטן  ...זקף-קטן בין
ן־שׁ֤ם֣מזְבּחַ ַ
אפשר כי ההיקש מרומז בסיפא של (בר' לך יב,ח)֣ ָֽבּית־א֤ל֣מיָּם֣וְ הָ ַע ֣י֣מ ֶ֔קּ ֶדם֣וַיָּֽבֶ ָ
שני קיסרים ,כעין הקש,
השם בית-אל מסמל דבקות בתורה ,השם עי מסמל הנחת העמל בתורה ,כפ' [רש"י בבלי סנהדרין מד,ב] (טט :על מלחמת עי) ועכשיו

ביטלתם תלמוד תורה  -וכיון דבי ום אי אתם יכולין לעסוק בתורה מחמת עסקי מלחמות ,צריכים אתם לעסוק בתורה בלילה והיה לך
לשכב בגלגל ששם המחנה ולא במצור .עתה באתי  -על שם עכשיו באתי ליפרע ,מיד נזהר יהושע ולא הוסיף עוד לבא במצור בלילה,
לכך נאמר בעי וילן יהושע בלילה ההוא בתוך העמק  -שלן בעומקה של תורה.
(ג) הצבת עגל אחד לפחות ע"י ירבעם בבית אל ,הקמת מזבח שהוא שורש כל הע"ז במלכות ישראל ,והנהגת חג שלא בתורה.
ֲשר בִּיהּו ֗ ָׁדה ויעל על־ה ִּמזְׁ ֵ֔בח ֵכ֤ן ָׁעשָׁה בְׁבֵ ֽית־ ֵ֔אל לְׁז ֵב֖ח ָׁל ֲעג ִָּׁל֣ים
יב,לב) וי֣עש י ָָׁׁרב ָׁ ְׁ֣עם׀ ָׁ֡חג ב ֣חדש ה ְׁ
שּׁמִּי ִּנ֣י ב ֲחמ ִָּׁשּֽׁה־ ָׁעשָׁר י֨ ֹום׀ ל ָ֜חדש כ ָׁח֣ג׀ א ֣
ֲשר ע ָָׁׁשֽה:
ֲאשר־ע ָׁ ָׁ֑שה וְׁהעמִּיד ב ְֵׁב֣ית ֵ֔אל את־כהֲנֵ ֥י הב ָׁ֖מֹות א ֥

(מלכים א'

(ד) מקום טמא הנעשה מקום גניזת טומאה
מל"ב כג,ד :וי ְׁצ֣ו ה ֡מלְך (יאשיהו) את־ ִּח ְׁל ִּקי ָׁהּו הכ ֵ֨הן הג ָָׁ֜דֹול וְׁאת־כה ֲֵנ֣י ה ִּמשְׁנה וְׁאת־ש ְׁמ ֵ ֣רי הסף לְׁהֹוצִּיא ֵמהֵיכ֣ל ֔ה' ֵא֣ת כָׁל־ה ֵכ ִּ֗לים הָׁ ֽעֲשּוי ִּם לב֣על
וְׁלָׁ ֽ ֲאש ֵָׁ֔רה ּול ְׁ֖כל צ ְָׁׁב֣א השּׁ ָׁ ָׁ֑מי ִּם וֽיִּשְׁרְׁ ֞ ֵפם מִּח֤ ּוץ לִּירּושָׁל ִּם בְׁשדְׁ ֣מֹות קִּדְׁ ר֔ ֹון ְׁונ ָׁ ָׁ֥שא את־ ֲעפ ָׁ ָׁ֖רם בֵ ֽית־אֵ ֽל:
רד"ק מל"ב כג ְׁונ ָׁ ָׁ֥שא את־ ֲעפ ָׁ ָׁ֖רם בֵ ֽית־אֵ ֽל  -כי שם היה עיקר הע"ג שהיה שם העגל וטמא אותו המקום שהיה בו העגל והמזבח ונשא

עפר שריפת הבעל והאשיר' וכליהם ששרף בירושלם בשדמות קדרון נשא את עפרם שם:

ם֣ה' מרבה מעניני הפרטים לשלילה ולטובה.
שׁ ָֽ
א֣בּ ֵ֥
ר ְ
אפשר כי הכלל הסוגר וַיּ ְק ָ ֶ֖֣
לשלילה :מיקום ממשל הרשעות הערבית בארץ-ישראל ברמאללה היא בית-אל מצידה השלילי
לטובה :המלך יאשיהו מתקן את מקום מלכות ישראל לשעבר כאשר מתחיל בנתצו את מזבח ירבעם שהוקם בבית-אל והוא (ע"פ
המלבי"ם) שורש כל העבירות והמזבחות בממלכת ישראל.
ירמיהו הנביא מחזיר מגולי עשרת השבטים שגלו בגלל פולחני ע"ז שהנהיג ירבעם בבית-אל.
לעתיד לבוא קיבוץ גלויות והתישבות יהודית מחודשת ביהודה ושומרון.
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

2.7

בראשית וירא יח,א (התשע"ו)

תּם וַהֲ לַ ְכ ֶתּ֣ם ְל ַד ְר ְכּ ֶכ ֑ם
יכם וְ ה ְשׁכַּ ְמ ֶ ֶ֖
ינוּ וְ ַרחֲצ֣ וּ ַרגְ ל ֔ ֶ
בראשית וירא יט,ב :וַיּ ֝אמֶ ר הנֶּ ֣ה נָּא-אֲד ַנ֗י ס֣ וּרוּ ָ֠נא אֶ֣ל֨ -בּית עַ ְב ְדּ ֶכ֤ם וְ ֨ל ֣
אמ ֣רוּ ֔לּא ֵ֥כּי בָ ְרחֶ֖ וֹב נ ָָֽלין׃
וַיּ ְ
וַיּ֝אמֶ ר הנֶּ ֣ה נָּא-אֲד ַנ֗י – אזלא-גרש מונח רביע ,כעין יצא ללמד על עצמו או על הכלל .אף שהיה ארכי דיין של סדום ,יצא מהכלל של

דיניהם והזמין האורחים לביתו.

הנֶּ ֣ה נָּא-אֲד ַנ֗י – מונח רביע ,אף-על-פי שאני לוט ארכי דיין (= אֲד ַנ֗י) הממונה על (ב"ר פר' נ,ג) (הנֶּ ֣ה נָּא-אֲד ַנ֗י – מונח רביע =) חמשה
ראשי דיינים היו בסדום ,קץ שקר ,ורב שקר ,רב מסטידין ,רב נבל ,וקלא פנדר,

ס֣ וּרוּ ָ֠נא – מונח תלשא ,שיעור גי' נ"א (= )51שער הקדושה בתפילה עתיקה הנאמרת במוצאי שבת.

יכ ֑ם ֣
וֹב֣בּעינ ֶ
ְ
יכם֣ ַועֲשׂ֣ וּ֣לָ ֔ ֶהן֣כַּ טֶּ֖
ישׁ֣אוֹציאָ ה-נָּ ֤א֣אֶ ְתהֶ ן֣אֲל ֔ ֶ
ָֽ
֣א
֤ר֣לא-י ְָדעוּ ֔
י֣שׁתּ֣י֣בָ נ֗וֹת֣א ֲֶשׁ ָֽ
א֣ל ְ
בראשית וירא יט,ח :הנּהָ ֨ -נ ֝
צל֣ק ָר ָֽתי׃ ֣
אוּ֣בּ ֵ֥
ְ
ֵ֥ן֣בּ
ר֣כּי-עַל-כּ ָ ֶ֖
אנָשׁ֤ים֣הָ אל֣אַ ל-תַּ עֲשׂ֣ וּ֣ ָד ָ֔ב ָֽ
֣ ַ֠רק֣לָ ֲ

ישעיהו ד,ה – ו:

ה֣כּי֣עַ ל-כָּ ל-כָּ בֶ֖ וֹד֣חֻ ָ ָֽפּה׃֣ ֣
ֵ֥
ֶ֖ה֣ל ֑יְ לָ
שׁן֣וְ ֵ֛נגַהּ֣אֵ֥שׁ֣לֶ הָ ָב ָ
֣א֣ה'֣עַ ל֣כָּ לְ -מ ֨כוֹן֣הַ ר-ציּ֝וֹן֣וְ עַ ל-מקְ ָר ֶ֗אהָ ֣עָ נָ ָֽ֤֖ן֣׀֣יוֹמָ ם֣וְ עָ ֔ ָ
[ה]֣וּבָ ָר ֣֡
טר׃֣פ ֣
֣וּלמ ְס ֔תּוֹר֣מזֶּ ֶ֖ ֶַֽרם֣וּממָּ ָ ָֽ
ב֣וּלמַ֣ ְחסֶ ה ְ
ְ
ח ֶר
יוֹמם֣מ ֑
ֵ֥ה֣לצלֶ֖ ָ -
ְ
[ו]֣וְ סֻ ָכּ ֵ֛ה֣תּ ְהיֶ
֣שׁנ ֣ים֣
ה֣מז ְְרקי-כֶ סֶ ף ְ
֣ים֣עֶשׂ ֗ר ָֽ
ְ
ף֣שׁתּ
ְ
ת֣כּסֶ
֣בּיוֹם֣המָּ ַשׁ ֣ח֣א ֔תוֹ֣מאֶ֖ת֣נְ שׂיא ֣י֣י ְשׂ ָרא֑ל֣קַ ע ֲ֨ר ֝ ֶ
זְבּחַ ְ
במדבר נשא ז,פד :ז֣את׀֣חֲ נ ַֻכּ ֣ת֣הַ מּ ֗
ים֣עֶשׂ ָֽרה׃ ֣
ְ
תּ
ֶ֖ב֣שׁ ֵ֥
שׂר֣כַּ פֵּ֥ וֹת֣ז ָָה ְ
עָ ֔ ָ

בבלי עירובין ב,א משנה .מבוי שהוא גבוה למעלה מעשרים אמה  -ימעט ,רבי יהודה אומר :אינו צריך .והרחב מעשר אמות  -ימעט,
ואם יש לו צורת הפתח אף על פי שהוא רחב מעשר אמות  -אין צריך למעט.
גמרא .תנן התם :סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה  -פסולה ,ורבי יהודה מכשיר .מאי שנא גבי סוכה דתני פסולה וגבי מבוי
תני תקנתא?  -סוכה דאורייתא  -תני פסולה ,מבוי דרבנן  -תני תקנתא .ואיבעית אימא :דאורייתא נמי תני תקנתא ,אלא :סוכה דנפישין
מיליה  -פסיק ותני פסולה ,מבוי דלא נפישי מיליה  -תני תקנתא.
ֶ֖אוּ֣בּ ֵ֥צל֣ק ָר ָֽתי ,גי' מלת צֵ֥ל עולה
ְ
ֵ֥ן֣בּ
הרב שטרום ,מאורות הדף בשם האבודרהם ,הלכות חנוכה ,דורש מהקרא (בר' וירא יט,ח) ָֽכּי-עַ ל-כּ ָ
 120רמז ל 120-טפח שהם  20אמה.
ספר אבודרהם חנוכה סדר הדלקת נר חנוכה  ...שלשה דברים הם אם נתנו אדם למעלה מעשרים אמה פסולים .ואלו הן מבוי ,נר

צל֣ק ָר ָֽתי .הקורה תהיה עד צ"ל (טט :גי'
ֶ֖אוּ֣בּ ֵ֥
ְ
ֵ֥ן֣בּ
חנוכה ,סוכה ,ושלשתן יש להם רמז מן הפסוק .מבוי שנאמר (בר' וירא יט,ח) ָֽכּי-עַ ל-כּ ָ
יוֹמֶ֖ם֣
ֵ֥ה֣לצלָ -
ְ
 )120טפחים ולא יותר וצ"ל טפחים הם עשרים אמה באמה בת ששה טפחים .סוכה שנאמר (ישעיה ד,ו) וְ סֻ ָכּ ֵ֛ה֣תּ ְהיֶ
֣בּיוֹם֣עולה למנין ק"כ (טט :גי' ר"ת ז' ח' ב' עולה  20רמז ל 20-אמה,
זְבּחַ ְ
ח ֶרב (טטְ .ל֣צ"ל גי'  )120חנוכה (במ' נשא ז,פד) ז֣את׀֣חֲ נ ַֻכּ ֣ת֣הַ מּ ֗
מ ֑
יוֹם עולה  120טפח ).
֣בּ ֣
גי' הַ מּזְ ֗בּ ַח ְ
בעקבות כך מצאנו המקור הבא ר' חיים פלטיאל שמות תצוה פרק כט (מג) ונקדש בכבודי .קאי על האהל דאהל יהיה נקדש בכבודי ,ופי' רש"י
בכבודי כדאמר הוא אשר דבר יי לאמר בקרובי אקדש ,ולא אשכחן שדבר רק הנה ,מי' יש במדרש דכתיב והכהנים יתקדשו ,פי' הנגשים אל יי יתקדש.
ליקוט טעמים .ג' עניינים למעלה מכ' אמה פסולים מבוי סוכה נר חנוכה וכולם רמוזים בתורה .מבוי דכתיב (בר' וירא יט,ח) ָֽכּי-עַ ל-כֵּ֥ן֣
אוּ֣בּצֵ֥ל֣ק ָר ָֽתי ,הקורה תהיה עד צל טפחים ולא יותר וצ"ל טפחים הם כ' אמה באמת בת ששה טפחים .וכן סוכה דכתיב וסוכה
ְ
בּ
ֶָ֖֣

תהיה לצל ,ונר חנוכה דכת' זאת חנוכת המזב"ח ביו"ם ,בגי' ק"ך.
(בר' וירא יט,ח) ַ֠רק – תלשא ,בתפקיד אחד של שיעור אחריה הנלמד מגי' מלת צֵ֥ל עולה  120טפח היינו  20אמה (כאשר  6טפח לאמה
בבנין) ,ללמד על גובה עליון ל-ק ָר ָֽתי – קורת מבוי שהוא מדאורייתא רשות היחיד.
טט – על אותה דרך אפשר כי הפסוק יונה ד,ה:

כּה֣וַיּ ֤שֶׁ ב֣תַּ ְחתֶּ יהָ֣֣בַּ ֔צּל֣עַ ֚ד֣א ֲֶשׁ ֣ר֣י ְר ֶ֔אה֣מַ ה-יּ ְהיֶ ֶ֖ה֣בָּ ָֽעיר׃ ֣
וֹ֣שָׁ ם֣סֻ ֗ ָ
֣ל ֝
קּ ֶדם֣לָ ע֑יר֣ ַויַּעַ שׂ ֨
וַיּצ֤א֣יוֹנָה֣מן-הָ ֔עיר֣וַיּ ֶ֖שֶׁ ב֣מ ֶ ֣

וֹ֣שָׁ ם כלל מלמד להגביל גובה סֻ ֗ ָכּה כשרה להיכר וַיּ ֤שֶׁ ב֣תַּ ְחתֶּ יהָ֣ ישיבה בַּ ֔צּל שלה גי' צ"ל עולה 120
שׂ – תרסא ,בתפקיד שיעור ֨ל ֝
ַויַּעַ ֣
טפח היינו  20אמה (כאשר  6טפח לאמה בבנין)
ל – תרסא ,בתפקיד שיעורים של (א) זויות מצהר השמש בימי
הפסוקים ב-ישעיהו ד,ה – ו :מלמדים על שיעורים אחדים (ישעיה ד,ה)֣עַ ֣
ֵ֥ה֣לצל
ְ
התקופה בירושלים( ,ב) גודל סוכה קטנה  7על  7טפחים( ,ג) גובה סוכה (ישעיה ד,ו) וְ סֻ ָכּ ֵ֛ה֣תּ ְהיֶ
(בר' וירא יט,ח) ְבּ ֵ֥צל֣ק ָר ָֽתי – ב(-תוך גובה קורה או סוכה של גי') צ"ל ( 120טפח =  20אמה).
(בר' וירא יט,ח) ְבּ ֵ֥צל֣ק ָר ָֽתי – בשנוי מעט של האיות בצ"ל קורת"י = (במידה של מחסירין ומוסיפין) צ"ל בקורת"י = צ"ל גי'  120טפח
ש"ת האח"ד (רשות היחיד)
שהן  20אמה ,בקורת"י גי' ְׁ = 718ר ֻ
אמ ֣רוּ ׀
ב-בבלי עירובין ה,א – ב ,כדי שמבוי יקרא מבוי עליו להיות באורך ארבע אמות .אפשר כי הרמז לכך הוא בפסוק (בר' וירא יט,ט) וַיּ ְ
לוֹט ְמ ֔אד וַ ַָֽֽיּגְּ שֶׁ֖ וּ ל ְשׁ ֵ֥בּר הַ ָ ָֽדּלֶ ת׃
ָרע ְלָךֶ֖֣ מ ֶה֑ם וַיּ ְפ ְצ ֨רוּ בָ ֤אישׁ ְבּ ֣
עַתּה נ ַ ֵ֥
גוּר וַיּ ְשׁ ֣פּט שָׁ ֔פוֹט ֕ ָ
רוּ הָ אֶ ָח֤ד ָ ָֽבּא-לָ ֣
אמ ֣
גֶּשָׁ ֗ -ה ְלאָ ה ו ַָֽיּ ְ
אמ ֣רוּ ׀ – מ ונח פסק (לפי הכתר הממוחשב זה אינו מונח לגרמיה) גֶּשָׁ ֗ -ה ְלאָ ה – רביע ,לוט עמד סמוך או מתחת לקורת המבוי או ליד
) וַיּ ְ

הלחי של המבוי המרומז בטעם פסק ,או שהפסק מרמז לגוד אחית (מחיצה יורדת מהקורה) ואנשי סדום אמרו לו לפנות דרך בתוך המבוי
של לפחות ארבע אמות לפתח ביתו.
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

֣י֣בנ ֗ ָתיו
י֣שׁתּ֣י֣בָ נ֗ וֹת [ ...יד]֣וַיּ ֨צא֣ל֝ וֹט֣וַיְ ַדבּ֣ר׀֣אֶ ל-חֲ תָ נָ ֣יו׀ֹ֣לקְ ח ְ
א֣ל ְ
[ח]֣הנּהָ ֨ -נ ֝

אפשר בא ללמד על המבוי ניתר בלחי וקורה שיהא בו שתי חצרות ,כגון לוט דר בחצר אחת ,ובחצר האחרת שני בתים לשתי בנות

נשואות .ואם זה מבוי של חצר אחת אינו ניתר אלא בשני לחיים או בפס ארבעה ומשהו ואפשר כי זה מרומז בכתוב וַיְ ַדבּ ֣ר׀֣אֶ ל-חֲ תָ נָ ֣יו׀֣
֣י֣בנ ֗ ָתיו – שני פסק ,כעין שתי לחיים ,והתבנית טעם מונח רביע ,בתפקיד לפחות ארבע ,ירמז לפס ארבעה ומשהו.
ֹלקְ ח ְ

ֶ֖אוּ֣בּצֵ֥ל֣ק ָר ָֽתי מלמד שהטתה את הבית עליהם ,א"ל
ְ
ֵ֥ן֣בּ
בראשית רבה (וילנא) פרשת וירא פרשה נ  ...ד"א (בר' וירא יט,ח) ָֽכּי-עַ ל-כּ ָ
אם בעית מקבלתון קבל בחלקך.
ֶ֖אוּ֣בּ ֵ֥צל֣ק ָר ָֽתי .מלמד שאמרה לו אשתו
ְ
ֵ֥ן֣בּ
מדרש אגדה (בובר) בראשית פרשת וירא פרק יט ,סימן ח (בר' וירא יט,ח) ָֽכּי-עַ ל-כּ ָ
אנשי העיר נמנעו מלקבל אורחים ,ואתה מכנ יסם לבית ,רצונך שיהרגוך ויהרגוני ,ואם אתה רוצה לקבלן חלוק עמי הבית ,ויהיו
האורחים בחלקך ,על כן נאמר (בר' וירא יט,ח) ְבּ ֵ֥צל֣ק ָר ָֽתי:
ֶ֖אוּ֣בּ ֵ֥צל֣ק ָר ָֽתי להלן שהיה לוט צדיק יותר
ְ
ֵ֥ן֣בּ
במדבר רבה (וילנא) פרשת נשא פרשה י  ...כמה דתימא (בר' וירא יט,ח) ָֽכּי-עַ ל-כּ ָ
מאשתו באו המלאכים בצל קורתו ולא בצל קורתה
ָֽכּי-עַ ל-כֵּ֥ן – מקף מקף כל אחד כרב-מצב ,מקף אחד (א) לקבל אורחים ולהסתכן בהריגה; (ב) לא לקבל אורחים ולחיות .מקף שני
ֵ֥ן֣בֶּ֖אוּ  -מרכא טפחא ,כעין יתור לרבות רמז
(א) לקבל אורחים ולחלק הבית (ב) לא לקבל אורחים ולא לחלק את הביתָֽ .כּי-עַל -כּ ָ

שהיה לוט צדיק יותר מאשתו

בית הבחירה למאירי עירובין ה,א מבוי אין פחות משתי חצרות חצר אין פחות משני בתים אפשר כי בחצר אחת של מבוי כמו של לוט
שני בתים (שלו ושל אשתו) ,ובחצר האחרת ,שני בתים לשני חתנים נשואים לשתי בנות של לוט.
בבלי עירובין יד,א

עגולה רואין אותה כאילו היא מרובעת .הא תו למה לי?  -סיפא איצטריכא ליה :כל שיש בהיקפו שלשה טפחים יש בו רחב טפח .מנא
הני מילי?  -אמר רבי יוחנן ,אמר קרא (מלכים א' ז')  :ויעש את הים מוצק עשר באמה משפתו עד שפתו עגל סביב וחמש באמה קומתו
וקו שלשים באמה יסב אתו סביב .והא איכא שפתו!  -אמר רב פפא :שפתו שפת פרח שושן כתיב ביה ,דכתיב (מלכים א' ז') ועביו
טפח ושפתו כמעשה כוס פרח שושן אלפים בת יכיל .והאיכא משהו!  -כי קא חשיב  -מגואי קא חשיב .תניא רבי חייא :ים שעשה
שלמה היה מחזיק מאה וחמשים מקוה טהרה .מכדי ,מקוה כמה הוי  -ארבעים סאה ,כדתניא ורחץ (את בשרו) (יד,ב) במים  -במי
מקוה .כל בשרו  -מים שכל גופו עולה בהן .וכמה הן  -אמה על אמה ברום שלש אמות .ושיערו חכמים מי מקוה ארבעים סאה .כמה
הוו להו  -חמש מאה גרמידי ,לתלת מאה מאה ,למאה וחמשין חמשין ,בארבע מאה וחמשין סגיא!  -הני מילי  -בריבועא ,ים שעשה
שלמה עגל היה .מכדי ,כמה מרובע יתר על העגול  -רביע; לארבע מאה  -מאה ,למאה  -עשרים וחמשה ,הני מאה ועשרים וחמשה
הוו להו! תני רמי בר יחזקאל :ים שעשה שלמה שלש אמות תחתונות מרובעות ושתים עליונות עגולות .נהי דאיפכא לא מצית אמרת,
דשפתו עגול כתיב ,אלא אימא חדא!  -לא סלקא דעתך ,דכתיב (מלכים א' ז') אלפים בת יכיל (בלח)  ,בת כמה הויא  -שלש סאין,
דכתיב (יחזקאל מ"ה) מעשר הבת מן הכר (הכור נפחו  30סאין ,עשירית היא  3סאין) .דהוה להו שיתא אלפי גריוי (סאה)  .והא כתיב (דברי
הימים ב' ד') מחזיק בתים שלשת אלפים (ביבש ,ביחסי המספרים כמו בסיס 10אמה על  10אמה ,גובה  5אמות)!  -ההוא לגודשא .אמר אביי
שמע מינה :האי גודשה תלתא הוי .ותנן נמי :שידה תיבה ומגדל ,כוורת הקש ,וכוורת הקנים ,ובור ספינה אלכסנדרית ,אף על פי שיש
להן שולים והן מחזיקות ארבעים סאה בלח ,שהן כוריים ביבש  -טהורין.
ְשׁתּ֣י֣בָ נ֗וֹת – שתי קבוצות של מדת בת בים של שלמה שנפחו היה  2000בת ,נפח בת הוא שלושה סאים 2000 .בת כפול  3סאים שווה
 6000סאים 4000 .מהן בחלק הרבועי של  10אמה על  10אמה בגובה  3אמה ,אלה  100מקוואות של  40סאה.
בחלק העגול  2000סאה ,מחולק ב 40-סאה למקווה מניב  50מקוואות .סה"כ  150מקוואות.
אמ ֨רוּ֣הָ ֲאנ ָ֝שׁים֣אֶ ל – ר"ת ה' ו' ה' א' – בסדר ה'ארץ ו'את ה'שמים א'ת ,שם אהו"ה הדעת ,שם התנועה ,עושה פלא.
[יא]֣הַ ָ ָֽפּתַ ח׃֣[יב]֣וַיּ ְ

בראשית רבה (וילנא) פרשת וירא פרשה נ,ט וַיְ ַדבּ֣ר׀֣אֶ ל-חֲ תָ נָ ֣יו׀֣וגו' ,ארבע ב נות היו לו שתים ארוסות ושתים נשואות לקוחי בנותיו
֣י֣בנ ֗ ָתיו,
ֹלקח ְ
אין כתיב כאן אלא ְ

֣י֣בנ ֗ ָתיו – שאותן שבבית ארוסות להן.
רש"י (יד) חֲתָ נָ ֣יו׀֣– שתי בנות נשואות היו לו בעירֹ .לקְ ח ְ
֣י֣בנ ֗ ָתיו – מונח לגרמיה (מונח פסק) מונח רביע ,בקריאה עם פסק מלת חֲ תָ נָ ֣יו׀ מלמדת על חתניו הנשואים לבנותיו .אפשר
חֲ תָ נָ ֣יו׀ֹ֣לקְ ח ְ
֣י֣בנ ֗ ָתיו – המאורסים לבנותיו ,והיות
כי מיעוט הרבוי מלמד על שתי בנות נשואות .בקריאה ללא פסק מלת חֲתָ נָ ֣יו מלמדת על חתנים ֹלקְ ח ְ
ובפסוק (יט,ח) ספר על ְשׁתּ֣י֣בָ נ֗וֹת  ,לכן בסה"כ לפחות ארבע בנות.
֣י֣בנ ֗ ָתיו –מונח רביע ,מלמד על לפחות
ֹלקח ְ
אבל אפשר כי (יט,ח) ְשׁתּ֣י֣בָ נ֗וֹת – מונח רביע ,מלמד על לפחות ארבע בנות ,וכן (יט,יד)֣ ְ
ארבע בנות,
בראשית רבה (וילנא) פרשת וירא פרשה נ,י

אמר ,א"ר חנינא משיעלה עמוד השחר עד שיאיר המזרח אדם מהלך
ים֣בּל֣ וֹט֣ל ֑
ְ
וּכמוֹ֣הַ ַשּׁ֣חַ ר֣עָ ֔ ָלה֣ ַויּ ֵָ֥איצוּ֣הַ מַּ ְלאָ ֶ֖כ
(בר' וירא יט,טו) ְ
שּׁמֶ שׁ֣י ָָצ֣א֣
וּכמוֹ֣הַ ַשּׁ ֣חַ ר֣עָ ֔ ָלה֣וכתיב (בר' וירא יט,כג) הַ ֶֶ֖֣
ארבעה מילין ,משהאיר המזרח עד שתנץ החמה ארבע מילין שנאמר (יט,טו) ְ
עַ ל־הָ ָא ֶ֑רץ֣ ְולֶ֖ ֹוט֣ ָבֵּ֥א֣ ָֽצע ֲָרה ,:ומסדום לצוער ,ארבע מילין ,א"ר זעירא המלאך היה מקדר לפניהם את הדרך ,ומנין משהאיר המזרח עד
מוֹ  ,מילתא דמיא למילתא ,אמר רבי יוסי בר אבין אם יאמר לך אדם הדא כוכבתא
וּכ ֣
מוְֹ ,
שתנץ החמה אדם מהלך ארבע מיליןְ ,כ ֣
דצפרא איילתא דשחרא ,שקרן הוא פעמים פוחתת ופעמים שהיא מוספת ,אלא כמין תרתין קרנין דנהורא סלקין ממדינחא ומנהרין
לעלמא,
עֹוֵ֥ן֣הָ ָֽעיר:
֤י֣בנתֶ יָך֣הַ נּ ְמצָ ֔את֣פֶּ ן־תּסָּ ֶפֶ֖ה֣בַּ ֲ
ת־שׁתּ ְ
ְ
ח֣את־א ְשׁ ְתּ ֶָ֜ך֣וְ אֶ
֣ק ֶ ָֽ
המשך (בר' וירא יט,טו) קוּם ַ֨
מוֹ֣הַ ַשּׁ ֣חַ ר֣עָ ֔ ָלה –
וּכ ֣
קוּם – תרסא ,שיעור זהוי עמוד השחר כמין תרתין קרנין דנהורא סלקין ממדינחא ומנהרין לעלמאְ ֣,
֣
(יט,טו)

פשטא מונח זקף-קטן( ,פשטא =>) פושטות (עולות) ממזרח שתי קרני אור המרומזות בטעם זקף-קטן בתפקיד של שתיים.
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

2.8

בראשית וירא יח,א (התשע"ז)

ֲשׁר֣אֲנֵ֥י֣ע ֶ ָֽשׂה֣ :
֣מאַ ְב ָר ֔ ָהם֣א ֶ ֶ֖
֑ר֣ה ְמכַ ֶסּ֤ה֣אֲני ָֽ
בראשית וירא יח,יז :וַ ָֽהֶ֖ '֣אָ ָמ ַ ָֽ
֣מ ַא ְב ָר ֔ ָהם – מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן שני לימודים ,מהפך
(בר' וירא יח,יז) וַ ָֽהֶ֖ '֣אָ ָמ֑ר (סלוק מפסוק קודם) טפחא אתנח ַ ָֽה ְמכַ ֶסּ֤ה֣אֲני ָֽ
פשטא שלפחות אחד מהם יוצא מפשט הכתוב.
לימוד (א) צווי לאברהם ולצדיקים ולדיינים (בר' וירא יח,יז) וַ ָֽהֶ֖ '֣אָ ָמ֑ר – (סלוק מפסוק קודם) טפחא אתנח כטעמי (דב' וא' ו,ד) ְשׁ ַמֶ֖ע֣י ְשׂ ָרא ֑ל
טפחא אתנח ,ללמד שה' מעודד את אברהם להתחזק בקבלת עול מלכות שמים ,כי ה' מתגדל שמו כאשר מדת הרחמים כובש על מדת הדין
המרומזת במלת (בר' וירא יח,יז) ַוָֽהֶ֖ ' (עם ו"ו) שמקובל לדרשה כה' ובית דינו .כדי ללמד זכות על יושבי עמק השידים ,כפ' [רש"י]  ...חמישה
כרכין הללו שלו הן  ...קראתי אותו אברהם ,אב המון גוים ,ואשמיד את הבנים ולא אודיע לאב ,שהוא אוהבי?
ֵ֥י֣ה'׃ ובתוך לימוד הזכות פ'[רש"י] (בר' וירא יח ,כה)
ם֣עוֹדנּוּ֣עמֶ֖ד֣ל ְפנ ָֽ
ֶ ֵ֥
לימוד הזכות ע"י אברהם מתחיל ב(-בר' וירא יח,כב)  ...וְ ַ֨א ְב ָר ֔ ָה

ה֣לְּך (השני) חולין הוא לך יאמרו כך היא אומנתו שוטף הכל הצדיקים ורשעים ,כך עשית לדור המבול ולדור הפלגה.
ָ֔
חָ ל֣לָ
טט  -פעמים זקף-קטן בין שני קיסרים .ע"פ רש"י כך היא אומנתו חוזר ועושה (= חוזר וקורה)
ופי'[שפת"ח (ו)]  ...ט וקשה לרש"י דפשוטו של קרא משמע דאברהם לא היה מתפלל אלא שלא יעשה עוד כיוצא בזה ,ולא היה
מתפלל על אנשי סדום ,ואם כן איך אמר בתפלתו אולי יש חמשים צדיקים ,שמע מינה על אנשי סדום היה מתפלל ,לכן פירש לא
הוא ולא כיוצא בו ,דלשון הזה כולל שניהם לעתיד ולהווה רצונו לומר היה מתפלל גם על ישראל כשיהיו חוטאין שלא ימית
ה֣לְּך֣לעולם הבא רצה לומר לדורות הבאין:
ָ֔
צדיקים עם רשעים ,וזה שפירש אחר כך (בר' וירא יח,כה) חָ ל֣לָ

לימוד (ב) היוצא מפשט הכתוב ע"פ [מדרש תנחומא וירא [ו]] שסיכומו המתרגם (ברבים) אסור להסתכל בכתב (מפני שהתרגום ניתן
בעל-פה) ,והקורא אסור ליתן עינו חוץ מן התורה ,שלא ניתנה התורה אלא בכתב ...

֣מאַ ְב ָר ֔ ָהם – הפשט ,מאברהם איני מכסה אבל מאחרים אני מכסה .הדרש ,התורה ניתנה בכתב,
֑ר֣ה ְמכַ ֶסּ֤ה֣אֲני ָֽ
(בר' וירא יח,יז) וַ ָֽהֶ֖ '֣אָ ָמ ַ ָֽ
התרגום והפירושים ניתנו בעל-פה .התורה שבעל-פה היא המכוסה כדי שלא יהיה לאומות העולם אפשרות ללמוד אותה ולטעון שאף הם
ישראל ,בלי גיור וקיום תורה ומצוות כפי שמורים חכמי ישראל .הקב"ה מגלה התורה שהעל-פה לצדיקים ההולכים בדרכו של אברהם
אבינו ,ובידיעה זאת הם מדריכים את עם ישראל ויודעים להבחין על-ידה מה שאינו אמת ולדחות הדעות הכוזבות ,נביאי השקר והמדיחים
למיניהם.
[מדרש תנחומא וירא [ו]] מרמז שהכתוב יוצא מפשוטו על הדיון על סדום ,ומרמז בקצרה שה' לימד את התורה שבכתב ושבעל-פה
לאברהם אבינו והוא קיים את שתיהן[ .מדרש תנחומא וירא [ו]] מרחיב על מסירת התורה שבכתב ושבעל-פה למשה ולחכמים שאחריו
ומשתמש בפסוקים שמופיעים גם ב[-בבלי גיטין ס,ב] וב[-ירושלמי פאה פ"ב,ה"ד] ,וב[-ירושלמי חגיגה פ"א,ה"ח] שבכל אחד מהם יש
תוספות על [מדרש תנחומא וירא [ו]] .
(שמ' תשא לד,א) וי֤אמר ה' אל־מ ֔שה ְׁפסָׁל־לְָׁך֛ שְׁנֵ ֽי־ל ֻ֥חת ֲא ָׁב ִּנ֖ים כ ִָּׁראש ִּנ֑ים
ֲשר שִּב ְֽׁרתָׁ :
ֲשר ָׁהיּ֛ו על־הלּ ֻ֥חת ה ִָּׁראש ִּנ֖ים א ֥
ְׁוכָׁת ְׁבתִּ י על־הלּ ֻ֔חת את־הדְׁ ב ִָּׁ֔רים א ֥
ש ָׁראֵ ֽל:
ל־פ֣י׀ הדְׁ ב ִּ ָׁ֣רים ָׁה ֵ֗אלּה כ ָׁ֧רתִּי אִּתְָׁך֛ ב ִּ ְׁ֖רית ְׁואת־י ִּ ְׁ
(שמ' תשא לד,כז) וי֤אמר ה' אל־מ ֔שה כְׁתָׁ ב־לְָׁך֖ את־הדְׁ ב ִּ ָׁ֣רים ה ֵָׁא֑לּה ִּ֞כי ע ִּ
ב־לֹו רבו ֻר ֵ ֖בי תֽ ֹורָׁ ִּ ֑תי כְׁמֹו־ ָׁז֖ר נח ְָׁׁשֽבּו:
אכתוב־אכְׁתָׁ ֔
֨
(הושע ח,יב)

֣מאַ ְב ָר ֔ ָהם .ילמדנו רבינו מי שהוא מתרגם לקורא בתורה,
֑ר֣ה ְמכַ ֶסּ֤ה֣אֲני ָֽ
'֣א ָמ ַ ָֽ
[מדרש תנחומא (בובר) פרשת וירא [ו]] (בר' וירא יח,יז) וַ ָֽהֶ֖ ָ
מהו שיסתכל בכ תב ,כך שנו רבותינו המתרגם אסור להסתכל בכתב ,והקורא אסור ליתן עינו חוץ מן התורה ,שלא ניתנה התורה אלא
בכתב ,שנאמר (שמ' תשא לד,א) ְׁוכָׁתבְׁתִּ י על־הלּ ֻ֔חת  ,ואסור למתרגם ברבים להסתכל בתורה .אמר ר' יהודה בן פזי ,מקרא מלא הוא( ,שמ'
ל־פ֣י׀
תשא לד,כז) וי֤אמר ה' אל־מ ֔שה כְׁתָׁב־לְָׁך֖ את־הדְׁ ב ִּ ָׁ֣רים ה ֵ ָׁ֑אלּה ,הרי המקרא שנתנה בכתב( ,טט :והמשך הכתוב) (שמ' תשא לד,כז) ִּ֞כי ע ִּ
ל־פ֣י ) .אמר ר' יהודה בר סימון (שמ' תשא לד,כז) כ ָׁ֧רתִּ י ִּאתְָׁך֛ ב ִּ ְׁ֖רית
הדְׁ ב ִּ ָׁ֣רים ָׁה ֵ֗אלּה הרי התרגום שניתן בעל פה (טט :שכך מפרש הנאמר ע ִּ
ל־פ֣י׀ הדְׁ ב ִּ ָׁ֣רים ָׁה ֵ֗אלּה ,אם קיימתה מה שבכתב בכתב ,ומה שבעל פה על פה,
וְׁאת־יִּש ְָׁׁראֵ ֽל ,:על ידי כתב ועל ידי פה( ,שמ' תשא לד,כז) ִּ֞כי ע ִּ
(שמ' תשא לד,כז) כ ָׁ֧רתִּ י אִּתְׁ ָך֛  ,ואם שניתה מה שבעל פה בכתב ,ומה שבכתב בעל פה ,לא כרתי אתך.
(שמ' תשא לד,כז) כ ָׁ֧רתִּ י אִּתְָׁך֛ ב ִּ ְׁ֖רית – דרגא תביר טפחא ,כעיו קבוצת פרטים הקשורים לנושא תורה שבכתב ותורה שבעל-פה ,שעל כל
אחד חלה אותה הלכה של קיום שתיהן ,אז ברית כרותה בין ה' ובין ישראל.

אמר ר' יהודה הלוי ב"ר שלום בקש משה שתהא אף המשנה בכתב ,וצפה הקדוש ברוך הוא על שעתידין אומות העולם לתרגם את
התורה ולקרות אותה יונית ,והן אומרין אף אנו ישראל (טט :בלי להתגייר ובלי קיום תורה ומצוות כנדרש ע"פ תורה שבעל-פה) ,א"ל הקדוש
ב־לֹו רבו ֻר ֵ ֖בי תֽ ֹו ָׁר ִּ ֑תי) ואם כן (הושע ח,יב) כְׁמֹו־ ָׁז֖ר נח ְָׁׁשֽבּו :וכל כך
אכתוב־אכְׁתָׁ ֔
֨
ברוך הוא אכתוב לך רובי תורתי (טט :במקור (הושע ח,יב)
למה ,אלא שהמשנה מסטורן שלו של הקדוש ברוך הוא ,ואין הקדוש ברוך הוא מגלה מסטורן שלו אלא לצדיקים ,שנאמר (תה' כה,יד )
ְׁהֹודִּיעֽם :וכן אתה מוצא אפילו בשעה שהקב"ה כעס על סדום מפני מעשיהם הרעים ,ובקש הקדוש ברוך הוא
ָׁ
יתֹו ל
ִּיר ָׁ ֑איו ּו֝ ב ְִּׁר ֗
֣סֹוד ָ֭ה' ל ֵ
'֣א ָמ֑ר֣
להפוך את סדום ,לא חתם הקדוש ברוך הוא גזר דינם עד שנמלך באברהם( ,שנאמר) [מנין ממה שקרינו בענין] (בר' וירא יח,יז) וַ ָֽהֶ֖ ָ
֣מאַ ְב ָר ֔ ָהם.
ַ ָֽה ְמכַ ֶסּ֤ה֣אֲני ָֽ
(הפנית הרב א"מ פרל הי"ו) [רמב"ם תפילה ונשיאת כפים פי"ב,ה"ח] הקורא יש לו לדלג ממקום למקום בענין אחד כגון אחרי מות ואך
בעשור שבפרשת אמור אל הכהנים ,והוא שלא יקרא על פה שאסור לקרות שלא מן הכתב אפילו תיבה אחת ,ולא ישהה בדילוג אלא כדי
שישלים התורגמן תרגום הפסוק.
[רמב"ם תפילה ונשיאת כפים פי"ב,הי"א] אין הקורא רשאי להגביה קולו יותר מן המתרגם ,והמתרגם לא יגביה קולו יותר מן הקורא ,ואין
המתרגם רשאי לתרגם עד שיכלה הפסוק מפי הקורא ,ואין הקורא רשאי לקרות פסוק אחר עד שיכלה התרגום מפי התורגמן ,ואין התורגמן נשען ט
לא לעמוד ולא לקורה אלא עומד באימה וביראה ,ולא יתרגם מתוך הכתב אלא על פה ,ואין הקורא רשאי לסייע לתורגמן שלא יאמרו תרגום
כתוב בתורה ,והקטן מתרגם על ידי גדול ואין כבוד לגדול שיתרגם על ידי קטן ,ולא יהיו המתרגמין שנים כאחד אלא אחד קורא ואחד מתרגם.

כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

וּ֣ס ֑דמָ ה֣ ֣
אנ ָ֔שׁים֣וַיּ ְלכֶ֖ ְ
בראשית וירא יח,כב :וַיּ ְפנ֤וּ֣משָּׁ ם֣הָ ֲ
ֵ֥י֣ה'׃ ֣
ם֣עוֹדנּוּ֣עמֶ֖ד֣ל ְפנ ָֽ
ֶ ֵ֥
֣וְ ַ֨א ְב ָר ֔ ָה
וְ ַ֨א ְב ָר ֔ ָהם֣ -קדמא זקף-קטן במלה אחת  ,בתפקיד כעין מדת מוקדם והוא מאוחר בענין (מידה ל"א מל"ב מידות) ,מקשר כתוב זה אל תחילת

ָאמר הֽמְׁכ ֤סה ֲאנִּי מֵ ַֽאב ְָׁׁר ָׁ֔הם א ֲ֖שר ֲא ִּנ֥י עשֽה :ושם פ' [רש"י]  ...קראתי אותו אברהם ,אב המון גוים ,ואשמיד את
הענין (בר' וירא יח,יז) ו ֽה֖ ' ָׁ ֑
הבנים ולא אודיע לאב ,שהוא אוהבי?
 .1בראשית וירא יט,טז:

יו֣בּחֶ ְמ ַלֵ֥ת֣הֶ֖ '֣עָ ָל ֑יו֣וַיּצ ֻאֵ֥הוּ֣ ַוַ֣יּנּ ֻחֶ֖הוּ֣מחֵ֥ וּץ֣לָ ָֽעיר׃֣֣ ֣
֣י֣בנ ֔ ָת ְ
֣שׁתּ ְ
וֹ֣וּביַד ְ
וֹ֣וּביַד-א ְשׁ ֗תּ ְ
ים֣בּי ָ֣ד ְ
ְ
אנ ָ֝שׁ
וַ ַָֽֽיּ ְתמַ ְה ֓ ָמהּ׀ַ֣֣ויַּחֲ ֨זיקוּ֣הָ ֲ

 .2בראשית חיי שרה כד,יב:

הם׃֣֣ ֣
עם֣אֲדנֵ֥י֣אַ ְב ָר ָ ָֽ
חסֶ ד֣ ֶ֖֣
ֵ֥א֣לפָ נַ ֶ֖י֣הַ יּ֑וֹם֣ ַועֲשׂהֶ ֕ -
ְ
הם֣הַ ְקרה-נָ
ה'֣אֱֹלהי֣אֲדנ ֣י֣אַ ְב ָר ֔ ָ
אמר׀֣ ֣֗
ַ֣ויּ ֓ ַ

 .3בראשית וישב לט,ח:

ן֣בּי ָָֽדי׃ ֣
ָת ְ
ָדע֣א ֶ֖תּי֣מַ ה-בַּ ָבּ֑ית֣וְ ֵ֥כל֣אֲשֶׁ ר-יֶשׁ -לֶ֖ וֹ֣נ ַ ֵ֥
לא-י ַ ֵ֥
אן׀֣וַיּאמֶ ר֣אֶ ל-א֣שֶׁ ת֣אֲד ָנ֔יו֣ה֣ן֣אֲדנ֔י֣ ֣
וַיְ מָ ֣֓

 .4ויקרא צו ח,כג:

ן֣רגְ לֶ֖ וֹ֣הַ יְ מָ ָֽנית׃ ֣
ֵ֥וְּך֣אזֶן-אַ הֲ ֶ֖רן֣הַ יְ מָ נ ֑ית֣וְ עַל֤ -בּהֶ ן֣יָדוֹ֣הַ יְ מָ ֔נית֣וְ עַלֵ֥ -בּהֶ ַ
ָֽ
חט׀ַ֣֣ויּ ַ ֤קּח֣משֶׁ ה֣מ ָדּ ֔מוֹ֣וַיּתֵּ֛ן֣עַ לְ -תּנ
ַ֣ויּ ְשׁ ֓ ָ

שלשלת – הרב י"מ כרמל (מכון אבני שוהם) ע"פ קדושת לוי יש לנגנה בשלושה סלסולים ,ויש המסלסלים רק שני סלסולים.
הרב א"מ פערל הי"ו בשם גדולים ששלוש פעמים שלשלת במשמעות קשור אל המקור .לוט קשור בנאמנותו לאברהם וכאילו מרגיש
תחינת אברהם על סדום ועליו ,בעבד אברהם קשור אל אברהם ,ביוסף קשור ליעקב,
(בר' וירא יט,טז)֣וַ ַָֽֽיּ ְתמַ ְה ֓ ָמהּ׀ – על בסיס ההסבר ב-תורה שלמה [כח] ע"פ מדרש מאור האפלה ל(-ויקרא צו ח,כג) ַ֣ויּ ְשׁ ֓ ָחט׀ שרתת
מהתרגשות ,רתת והתרוצץ בין צערו על כספו ,צערו על סדום כולה ,על בנותיו הנשואות הנשארות בסדום צערו על חייו בסדום ובין
הצו רך להציל עצמו ומשפחתו שעמו בביתו .חזר ועשה חשבון נפש בין נאמנותו לאברהם כאשר לא גילה במצרים ששרה היא אשת אברהם
(ואחות לוט) ובין על שעקר מאברהם והתישב בסדום .בדרך פנימיות התורה ע"פ הנידון בכגון בבלי יבמות עה – עח ,מואבי ועמוני
אסורים לבוא בקהל ,מואבית ועמונ ית מותרים לבוא בקהל ,השלשלת תרמז שמנאמנות לוט לאברהם כאשר לא גילה במצרים ששרה היא
אשת אברהם (ואחות לוט) השתלשלו רות המואבית אם מלכות בית דוד ,ונעמה העמונית אשת שלמה אם רחבעם ואילו זכרי אומות אלו
אמנם יכולים להתגייר אבל מופסקים מלבוא בקהל.
ַיְהי֣כַּ א ֲֶשֹׁ֧ר֣ה ְתע֣ וּ֣א ֗תי֣אֱֹלהים֣מבּ֣ית֣אָ ב֣י ֣
בראשית וירא כ,יג ֣ :ו ֞
י֣הוּא׃ ֣
וֹא֣שׁמָּ ה֣א ְמריֶ֖ -לי֣אָ ֵ֥ח ָֽ
ָ֔
ֲשׂי֣עמָּ ֑די֣֣֣֣֣֣֣֣ ֶא֤ל֣כָּ ל-הַ מָּ קוֹם֣א ֲֶשׁ ֣ר֣נָב֣
֣ר֣להּ֣ ֶז֣ה֣חַ ְס ֔דְּך֣א ֲֶשֵׁ֥ר֣תַּ ע ֶ֖
֣ וָא ַמ ֔ ָ
[ירושלמי מגילה פ"א ה"ט? (וילנה יג,א)] כל השמות הכתובים באבינו אברהם קודש חוץ מאחד שהוא חול וַיְ ֞הי֣כַּ א ֲֶשֹׁ֧ר֣ה ְתע֣ וּ֣א ֗תי֣
אֱֹלהים֣מבּ֣ית֣אָ בי֣ ויש אומרים אף הוא קודש שאילולי אלהים כבר התעו אותי.

בין תפקידיה של תבנית הטעמים גרשיים מונח רביע נמצא התפקיד כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו או על הכלל.
בין תפקידיה של תבנית הטעמים דרגא מונח רביע תיקון חטא אדם הראשון ותיקון שבירת הכלים שארע קודם לבריאה ודברים הנמשכים
משני אלה.
בין תפקידיה של תבנית הטעמים דרגא מונח רביע נמצא התפקיד כעין מנתק פרט מפרט אחר אבל גם נשאר מחובר אליו בקשר מוחלש.
אפשר שתבנית הטעמים גרשיים דרגא מונח רביע היא הרכב של שתי התבניות זו על זו ,ומשמעותה יצא מן הכלל ללמד על עצמו או על
הכלל וגם פרט מחובר בקשר חלש לפרט המתאר את היוצא מן הכלל.
וַיְ ֞הי – גרשיים – יצא מן הכלל ,כַּ א ֲֶשֹׁ֧ר֣ה ְתע֣ וּ֣א ֗תי – דרגא מונח רביע ,זה הפרט המתאר את היוצא מן הכלל כאן אפשר שמלמד על
עצמו שאברהם אבינו ושרה אמנו יצאו מן הכלל של עובדי עבודה זרה ובכללם בית אביהם והם מחוברים אל אֱֹלהים֣ שכאן הוא קודש
שהפרישם מבית אביהם וקרבם לאמונתו..
ים֣מבּ֣ית֣אָ בי֣זרקא מונח סגול ,תבנית טעמים שמוסיפה משהו מענין מבּ ֣ית֣אָ בי֣על מבּ֣ית֣אָ בי֣
הפרט המחובר בקשר חלש הוא אֱֹלה ֣
ויובן שאברהם אבינו ושרה אמנו אמנם מבית תרח ,אבל הם עדיין קשורים לבית תרח כי מנחור ומילכה עתיד לצאת בתואל וממנו תצא
רבקה וממנה יעקב ,ומנכדם לבן עתידות לצאת רחל ולאה ,בלהה וזלפה שמהן יצאו י"ב שבטי י-ה .תורה שלמה בשם מדרש אומר כי בלק
בן-צפור הינו צאצא של אחד מבני נחור ומלכה .וממנו יצאה רות אם המלכות של בית דוד ומלך המשיח.
בראשית וירא כ,יג :העקירה השלישית של השכינה מהתחתונים בדור אנוש כַּ א ֲֶשֹׁ֧ר֣ה ְתע֣ וּ֣א ֗תי֣– דרגא מונח רביע ,אמנם כתוב באברהם
אבינו אבל מפורש על זמן שאומות העולם החלו בעבודה זרה ,שהחלה בדור אנוש.
רש"י מפנה לתרגום אונקלוס על הפסוק' :והוה כד טעו עממיא בתר עובדי ידיהון יתי קריב ה' לדחלתיה' ['ויהי כאשר טעו העמים אחרי
עבודת ידיהם (עבודה זרה) ,אותי קירב ה' ליראתו'].
בראשית וירא כ,יג :התיקון הראשון התיקון של הורדת השכינה לתחתונים מתחיל באברהם כַּ א ֲֶשֹׁ֧ר֣ה ְתע֣ וּ֣א ֗תי – דרגא מונח רביע,
ואברהם אבינו לא הלך אחרי אומות העולם.
רש"י מפנה לתרגום אונקלוס על הפסוק' :והוה כד טעו עממיא בתר עובדי ידיהון יתי קריב ה' לדחלתיה' ['ויהי כאשר טעו העמים אחרי
עבודת ידיהם (עבודה זרה) ,אותי קירב ה' ליראתו'].
כַּ א ֲֶשֹׁ֧ר֣ה ְתע֣ וּ֣א ֗תי – כאשר גבר יצר העבודה הזרה בעולם ,עזב אברהם אבינו את מולדתו.

כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

2.9

בראשית חיי שרה כג,א( :התשע"ו ,נערך עם "נחלת יעקב")

בכּ֣ ָ ָֽתהּ׃ ֣
ד֣לשָׂ ָ ֶ֖רה֣וְ ל ְ֣
הם֣ל ְס ֵ֥פּ ְ
ץ֣כּנָ ֑עַ֣ן֣ ַויָּבא֣אַ ְב ָר ֔ ָ
וֹן֣בּ ֶא ֶ֣ר ְ
וא֣ח ְב ֶ֖ר ְ
ֶ
ֵ֛ע֣ה
ה֣בּק ְריַ ֵ֥ת֣אַ ְר ַבּ ֵ֥
בראשית חיי שרה כג,ב,ג,ד,יט,כ[ :ב]֣ו ַָתּ ָ֣מת֣שָׂ ָ ֗ר ְ
אמר׃ ֣
חת֣ל ָֽ
ֶ֖ל֣פּנ ֣י֣מת֑ וֹ֣וַיְ ַדבֵּ֥ר֣אֶ לְ -בּניֶ֖ -
ְ
הם֣מעַ
[ג]֣ ַו ָיּקָ ם֣אַ ְב ָר ֔ ָ
ה֣ה ַמּ ְכפּ ָל ֵ֛ה֣
ַ
ד
ת֣שׂ ֹ֧
ל־מעָ ַ ֞ר ְ
ֹו֣א ְ
֣ק ַ֨בר֣אַ ְב ָר ֶ֜ ָהם֣אֶ ת־שָׂ ָר֣ה֣א ְשׁ ֗תּ ֶ
לּפָ נָ ָֽי[֣:יט]֣ ְואַ֣ חֲ רי־כן ָ
רה֣מ ֶ֖תי֣מ ְ
ַת־ק ֶבר֣ע ָמּ ֔ ֶכם֣וְ אֶ ְק ְבּ ָ ֵ֥
ֶ
ֲחזּ
֑ם֣תּנ֨ וּ֣ל֤י֣א ֻ
תֹושֵׁ֥ב֣אָ נ ֶ֖כי֣ע ָמּ ֶכ ְ
ר־ו ָ
[ד]֣גּ ְ
י־חת֣:ס ֣
ֶ֖ת֣בּנ ָֽ
ַת־ק ֶבר֣מא ְ
ֲחזּ ָ ֑
ֹו֣לאַ ְב ָר ָהֶ֖ם֣לַ א ֻ
ר־בּ ְ
ֵ֛
רה֣אֲשֶׁ
דה֣וְ ַה ְמּעָ ָ ֹ֧
ץ֣כּנָ ָֽעַ ן[֣:כ]֣ ַו ֨ ָיּקָ ם֣הַ שָּׂ ֶ ֶ֜
ֹון֣בּ ֶא ֶֶ֖ר ְ
וא֣ח ְב ֑ר ְ
ֶ
א֣ה
֣
ר
ֵ֥י֣מ ְמ ֶ֖
ל־פּנ ַ
ְ
עַ

ננסה ללמוד מקצת הלכות אבלות מפסוקי הפרשה .משנה קידושין פ"ד,מי"ד  ...מצינו שעשה אברהם אבינו את כל התורה כולה עד
שלא נתנה (מצוות עשה (מהרש"א חידושי אגדות יומא כח,ב))  ...בבלי יומא כח,ב אמר רב :קיים אברהם אבינו כל התורה כולה (מצוות לא
תעשה (מהרש"א ,שם))  ...שנאמר (בר' תול' כו,ה) וְׁתֹור ָׁתֽי – אחת תורה שבכתב ואחת תורה שבעל פה .וכתב ה-רמב"ם הל' אבל הקדמה
(א) (מצווה) להתאבל על הקרובים ( ...ומצווה) קבורה ביום מיתה שהיא מצות עשה.
פי' חזקוני (כג,כ) ו ָׁ֨יקָׁם הש ָָׁ֜דה לשון קיום כמו יקום עליה הקים אותם ביום שמעו .היינו בין לאומר שא"א היה בחברון ובין לאומר שא"א
א תיכף לשמעו בלי להתעכב.
בא מחוץ לחברון קבר את שרה ביום שמעו על מותה .סמך ל[-ב]֣ו ַָתּ֣מָ ת ַ ...ויָּב ֣
(כג,ב) ַויָּבא֣אַ ְב ָר ֔ ָהם – פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן בתפקיד שני למודים ,פשטא  -בפשט הכתוב ,כאן מדובר בשתי חובות הבעל לאשתו
שמתה (א) קבורה (ב) הספד ,בין אם הכניסה בין או לא הכניסה לו נכסים .וכתב ה -ירושלמי (וילנא) כתובות פ"ד,ה"ו מתני' האב זכאי בבתו

בקידושיה בכסף ובשטר ובביאה זכאי במציאתה ובמעשה ידיה ובהפר נדריה ומקבל גיטה ואינו אוכל פירות בחייה ניסית יתר עליו הבעל שהוא אוכל פירות בחייה וחייב
במזונותיה ובפרקונה ובקבורתה רבי יהודה אומר אפילו עני שבישראל לא יפחות לה משני חלילים ומקוננת:
פסק ה-רמב"ם אישות פי"ד ,הכ"ג מתה אשתו חייב (טט – א) בקבורתה (טט – ב) ולעשות לה הספד וקינים כדרך כל המדינה ,ואפילו
עני שבישראל לא יפחתו לו משני חלילין ומקוננת ,ואם היה עשיר הכל לפי כבודו ,ואם היה כבודה יתר מכבודו קוברין אותה לפי
כבודה שהאשה עולה עם בעלה ואינה יורדת אפילו לאחר מותה.
קרית מלך הלכות אישות פי"ד,הכ"ג ולעשות לה מספד כו' ,ירו' כתובות פ"ד ה"ו כל מקום שנהגו להספיד מספידין.
וכך פסק שו"ע אה"ע הלכות כתובות סי' פט ,ס"א מתה האשה בחיי הבעל( ,טט – א) א [א] חייב לקוברה וליטפל בכל צרכי קבורתה,
א] [ב] ובכלל זה האבן שנותנים על הקבר( .טט – ב) ב] וכן חייב לעשות לה מספד וקינים( ,א) כדרך כל המדינה .ג] ואם דרכם להספיד
בחלילין( ,ב) לא יפחות משני חליל ין ומקוננות ,אפילו עני שבישראל; ד] ואם היה עשיר ,הכל לפי כבודו .ואם היה כבודה יותר
מכבודו ,קוברים אותה לפי כבודה ,שעולה עמו ואינה יורדת.
נעיין ונפתח את הנאמר ב-רמב"ם אישות פי"ד ,הכ"ג  ...ואם היה כבודה יתר מכבודו קוברין אותה לפי כבודה ,נאמר ב-מדרש אגדה
(בובר) (בר' וירא כא,יב) כל א ֲ֨שר תאמ֥ר אֵל֛יָך ש ָׁ ָׁ֖רה מכאן שהיה אברהם טפל לשרה בנביאות :בראשית רבה (וילנא) פרשת לך לך פרשה
ת־חי ִּל ע ֲ֣טרת בע ְָׁׁלּ֑ה,
ש ָׁ ֖רה ְׁ
ש ָׁ ֑רי ִּכ֥י ָׁ
ש ֣רי ִּאשְׁתְׁ ָ֔ך ֹלא־תִּ ְׁק ָׁ ֥רא את־ש ָׁ ְׁ֖מּה ָׁ
מז,א (בר' לך יז,טו) וי֤אמר אֹלהִּים אל־ַאב ְָׁׁר ָׁ֔הם ָׁ
שמָׁ ּֽה :כתיב (משלי יב,ד) אֵ ֽש ָ֭
אמר רבי אחא בעלה נתעטר בה והיא לא נתעטרה בבעלה ,רבנן אמרי מרתא לבעלה ,בכל מקום האיש גוזר ברם הכא (בר' וירא כא,יב)
֣ע֣בּק ָל ֑הּ,
ה֣שׁ ַמ ְ
ר ְ
אמֵ֥ר֣א ֶלֵ֛יָך֣שָׂ ָ ֶ֖
ֲשׁר֣תּ ַ
כּל֣א ֨ ֶ

ב(-בבלי סוטה ט,ב)(דף יומי של היום ,כב מ"ח התשע"ו) נאמר  ...יוסף זכה לקבור את אביו ואין באחיו גדול ממנו ... ,מי לנו גדול מיוסף
שלא נתעסק בו אלא משה  ...ואין בישראל גדול ממנו ... ,מי גדול ממשה שלא נתעסק בו אלא המקום ,שנאמר :ויקבור אותו בגיא.
ִּדְׁקָך כְׁב֥ ֹוד ה֖ ' יַאסְׁפָֽך:
לא על משה בלבד אמרו ,אלא על כל הצדיקים ,שנאמר( :ישעיהו נח,ח) וְׁהָׁלְ֤ך ְׁלפָׁניָך צ ֔

נקיש מהנאמר בסוטה אל הנאמר במדרש רבה ונאמר "מי לנו גדולה משרה שלא נתעסק בה אלא אברהם".
ד֣לשָׂ ָ ֶ֖רה – מרכא טפחא ,יתור לרבות בפעולות הספד כדרך כל המדינה ו פעם נהגו בלפחות שני חלילין ,מקוננת ,מספד
(בר' ח"ש כג,ב) ל ְס ֵ֥פּ ְ
ואפילו עני שבישראל .אברהם ריבה בכבוד הספדה וקבורתה ושילם כל כסף שהושת עליו לקנות לה מקום קבורה מיוחד במינו .רש"י (כג,י)
ל ְׁ֛כל בָׁאֵ ֥י שֽער־ע ִּ֖ירֹו  -שכולן בטלו ממלאכתן ובאו לגמול חסד לשרה :נאמר ב-בבלי מועד קטן כז,ב כי באבלות הסדר הוא שלשה ימים
 לבכי ,ושבעה  -להספד ,וכאן הסדר ִּלס ְׁ֥פד ְׁ ...ו ִּלבְׁכתָׁ ּֽה להדגיש את גודל ההספד.נעיין בפטור האונן מכל המצוות שבתורה.

משנה ברכות פ"ג,מ"א [*] מי שמתו מוטל לפניו (טט :אונן) פטור מקריאת שמע מן התפלה ומן התפילין נושאי המטה וחלופיהן
וחלופי חלופיהן את שלפני המטה ואת שלאחר המטה את שלמטה צורך בהן פטורין ואת שאין למטה צורך בהן חייבין אלו ואלו
פטורים מן התפלה:
בבלי ברכות יז,ב גמרא .מוטל לפניו – אין (פטור) ,ושאינו מוטל לפניו  -לא; ורמינהי (מקשים מברייתא) :מי שמתו מוטל לפניו  -אוכל
בבית אחר ,ואם אין לו בית אחר  -אוכל בבית חבירו ,ואם אין לו בית חבירו  -עושה מחיצה ואוכל ,ואם אין לו דבר לעשות מחיצה- ,
מחזיר פניו ואוכל ,ואינו מיסב ואוכל ,ואינו אוכל בשר ואינו שותה יין ,ואינו מברך ואינו מזמן,
בבלי ברכות יח,א ואין מברכין עליו ואין מזמנין עליו ,ופטור מקריאת שמע ומן התפלה ומן התפילין ומכל מצות האמורות בתורה
(בין בביתו בין בבית אחר); ובשבת  -מיסב ואוכל בשר ושותה יין ,ומברך ומזמן ,ומברכין עליו ומזמנין עליו ,וחייב בכל המצות האמורות בתורה; רבן שמעון בן
גמליאל אומר :מתוך שנתחייב באלו נתחייב בכולן .ואמר רבי יוחנן :מאי בינייהו  -תשמיש המטה איכא בינייהו ,קתני מיהת (מהברייתא משמע שהאונן)
פטור מקריאת שמע ומן התפלה ומן התפילין ומכל מצות האמורות בתורה (גם כאשר נמצא בבית אחר ואין מתו מוטל לפניו)! אמר רב
פפא :תרגמא (הסביר וצמצם שהאונן רק במצב של) אמחזיר פניו ואוכל (שזה הבית שהמת מוטל בו פטור מכל המצוות שבתורה)  .רב אשי אמר:
ֶ֖ל֣פּנ ֣י֣מת֑ וֹ,
ְ
הם֣מעַ
כיון שמוטל עליו לקוברו  -כמוטל לפניו דמי (שזה בכל מקום שימצא האונן) ,שנאמר( :בר' ח"ש כג,ג) ַו ָיּקָ ם֣אַ ְב ָר ֔ ָ
רה֣מ ֶ֖תי֣מ ְלּפָ נָ ָֽי  -כל זמן שמוטל עליו לקוברו כמוטל לפניו דמי (לפי רב אשי הברייתא מדברת באופן שמוטל
ונאמר( :בר' ח"ש כג,ד) וְ אֶ ְק ְבּ ָ ֵ֥
על האונן לקבור מתו ולא תלוי במקום הימצאו ולכן פטור מכל המצוות .לפי זה או שהמשנה מדברת שלא מוטל על האונן לקבור את מתו כי יש אחרים
שמטפלים בכך ,או שמדברת שעליו לקוברו ולכן נקרא מוטל לפניו ,ובמצב זה זה כמו הברייתא) .

ועיין רש"י שפירש כהסבר השני שכאשר מוטל עליו לקברו כמוטל לפניו דמי.
רש"י רב אשי אמר  -לעולם אכולא ,ומתניתין נמי אפילו בבית אחר נמי פטר ליה ,דכל שמוטל עליו לקוברו קרי מוטל לפניו.
(בר' ח"ש כג,ג) ַו ָיּקָ ם֣אַ ְב ָר ֔ ָה ם֣וגו' וכתיב (בר' ח"ש כג,ד) וְ אֶ ְק ְבּ ָ ֵ֥רה֣מ ֶ֖תי מ ְלּפָ נָ ָֽי  -וההיא שעתא לאו לפניו הוה.
ממלת מ ְלּפָ נָ ָֽי היינו מבינים שזה רק כאשר האונן נמצא ליד המת.
(בר' ח"ש כג,ד) וְ אֶ ְק ְבּ ָ ֵ֥רה֣מ ֶ֖תי – טפחא ,כפותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה֣מ ְלּפָ נָ ָֽי ואז תבנית הטעמים של
(בר' ח"ש כג,ד) וְ אֶ ְק ְבּ ָ ֵ֥רה֣מ ֶ֖תי – מרכא טפחא ,כעין יתור לרבות שהאונן חייב לעסוק במצוות קבורת המת ,כאשר אין אחרים שיטפלו
בזה ,בין אם המת לפניו ובין אם אינו לפניו ,כאמר רב אשי כל זמן שמוטל עליו לקוברו כמוטל לפניו (מ ְלּפָ נָ ָֽי) דמי וכפ'רש"י וההיא
שעתא לאו לפניו הוה.

כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

(המשך [ברכות יח,א]) מתו  -אין ,אבל משמרו (ואינו מתו)  -לא ,והתניא :המשמר את המת אף על פי שאינו מתו  -פטור מקריאת שמע
ומן התפלה ומן התפילין ומכל מצות האמורות בתורה .משמרו  -אף על פי שאינו מתו ,מתו  -אף על פי שאינו משמרו.
שיטה מקובצת המשמר את המת אף על פי שאינו מתו .פירוש שאינו קרובו אלא ששומרו מן העכברים פטור משום דעוסק במצוה הוא:

מתו ומשמרו אין ,אבל מהלך בבית הקברות  -לא ,והתניא :לא יהלך אדם בבית הקברות ותפילין בראשו וספר תורה בזרועו וקורא,
ואם עושה כן עובר משום לועג לרש חרף עושהו! התם תוך ארבע [ אמות] הוא דאסור ,חוץ לארבע אמות חייב (טט :לא אונן ,לא שומר
חייב בק"ש וגו') ,דאמר מר :מת תופס ארבע אמות לקריאת שמע ,הכא (אבל האונן)  -חוץ לארבע אמות נמי פטור.
מ ְלּפָ נָ ָֽי – סלוק ,מגביל את הפטור מכל מצות האמורות בתורה ,אל האונן אף אם אינו משמר את המת .ואל המשמר אף על פי שאינו
מתו כי שניהם עסוקים במצוה ולכן כל אחד מהם הוא פטור מכל המצוות האמורות בתורה.
וּת֣לעי ֶנ֗יָך֣שכל טוב (בובר) בראשית
ְ
אבל אינו פוטר את ההולכים מחוץ לארבע אמות של מת ,כמוסבר על (בר' ויגש מז,יט) ָלֹ֧מָּ ה֣נָמ֣
ת֣לעי ֶנ֗יָך .כלומר מה הנאה יש לך שאנו מתים ואתה רואהְ :לעי ֶנ֗יָך .נקוד ברביע ששָ ם גבול
פרשת ויגש  -ויחי מז,יט ָל ֹ֧מָּ ה֣נָמ֣ וּ ְ
המחוה ...
שו"ת תורה לשמה סימן שפב (טט  -השאלה) אסור לאדם שיהלך אחר אשה מהו המרחק שצריך להיות ביניהם (טט  -התשובה) ...

הנה השיעור הוא ארבע אמות  ...דכל ארבע אמות הוא חלוקה ורשות בפ"ע  ...וכן הדבר מפורש יוצא מפי רבינו הגדול האר"י
זצ"ל בטעמי המצוות ונתן שם טעם מספיק ע"פ הסוד בשיעור ארבע אמות דסגי אחרי אשה .והיה זה שלום ואל שדי ה' צבאות
יעזור לי .כ"ד (כך דברי) הקטן יחזקאל כחלי (גי' יוסף חיים ,הלוא הוא הבן איש חי) נר"ו.
וּת֣לעי ֶנ֗יָך – דרגא מונח רביע ,אחד מתפקידי תבנית הטעמים הוא תיקון חטא אדה"ר שהביא מיתה
ְ
טט( :בר' ויגש מז,יט) ָלֹ֧מָּ ה֣נָמ֣
לעולם .לכן באה הרחקה של ארבע אמות ממת ,מקברים ועוד דברים כדי להימצא ברשות אחרת.

[*] פירוש המשנה לרמב"ם ברכות פ"ג,מ"א [א] אמרו מוטל לפ ניו ,אין פירושו שיהא לפניו ממש ,אלא ר"ל קודם שיקברנו אף על פי
שאינו עמו במקום אחד .אבל אם לא היה אותו המת קרובו שהוא חייב עליו אבילות הרי זה חייב בקרית שמע אף על פי שלא נקבר,
אלא אם כן היה לפניו והוא משמרו הרי זה פטור מקרית שמע .ונושאי המטה ,הם נושאי מטת המת .וחלופיהן וחלופי חלופיהן ,הם האנשים המוכנים לנשיאת

מטת המת כשייעפו נושאיה .כל אלו שמתחלפין בנשיאת מטת המת ,או שצריכים לו לעזור בנשיאת המטה ,בין שהיה לפני המטה או לאחריה הרי זה פטור מקרית שמע .ואם לא היה מן
המזומנים להתחלף בנשיאת המטה וגם אינו עוזר בנשיא תה אלא בא ללות בלבד הרי זה חייב בקרית שמע .וכולם אינם חייבים בתפלה מפני שלבם טרוד .קריאת

שמע מדאורייתא ואפשר לאמרה גם בהליכה ,תפילה מדרבנן וחייבים לעמוד.

רמב"ם הלכות אבל הקדמה הלכות אבל .יש בכללן ארבע מצות ,אחת מצות עשה ,ושלש מצות לא תעשה .וזה הוא פרטן( :א)
להתאבל על הקרובים ואפילו כהן מתטמא ומתאבל על הקרובים ,ואין אדם מתאבל על הרוגי בית דין ,ולפי זה כללתי הלכות אלו
בספר זה שהן מעין קבורה ביום מיתה שהיא מצות עשה.
ִּיטב ְׁבעֵינֵ ֥י ֽה' ,:ואין אבילות מן
ְָׁאכלְׁתִּ י חטָׁאת ה ֔יֹום הי ֖
רמב"ם אבל פ"א,ה"א מצות * עשה להתאבל על הקרובים ,שנאמר (וי' שמ' י,יט) ו ֤
התורה אלא ביום ראשון בלבד שהוא יום המיתה ויום הקבורה ,אבל שאר השבעה ימים אינו דין תורה ,אף על פי שנאמר בתורה ויעש
לאביו אבל שבעת ימים ניתנה תורה ונתחדשה הלכה ומשה רבינו תקן להם לישראל שבעת ימי אבלות ושבעת ימי המשתה.

הגהות מיימוניות הל' אבל פ"א,ה"א * [לדעת הסמ"ג אינו עשה של תורה רק של דבריהם ולכך שנאו בעשין דרבנן סימן ב' (דף רמ"ו)
ע"ש טור י"ד סימן שצ"ח ע"ש]:
הלכה ב מאימתי יתחייב אדם באבל משיסתם הגולל ,אבל כל זמן שלא נקבר המת אינו אסור בדבר מן הדברים שהאבל אסור בהן,
ומפני טעם זה רחץ דוד וסך כשמת הילד טרם שיקבר.
(בר' ח"ש כג,ג) ַו ָיּקָ ם֣אַ ְב ָר ֔ ָהם – פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן מלמד על שתי דרשות ,פשטא מלמד ששני הלימודים הם בפשט הכתוב.
ֶ֖ל֣פּנ ֣י֣מת֑ וֹ ,א"ר יוחנן מאן אנן
ְ
הם֣מעַ
דרשה (א) בכעין גזרה שוה ממלת בקומך שבקריאת שמע תו"ש [כז] (בר' ח"ש כג,ג) ַו ָיּקָ ם֣אַ֣ ְב ָר ֔ ָ
תנינן מי שמתו מוטל לפניו פטור מקרית שמע מן הכא (בר' ח"ש כג,ג) ַו ָיּקָ ם֣ ...וַיְ ַדבֵּ֥ר( .ב"ר נ"ח) ,תו"ש [כט] (בר' ח"ש כג,ג) ַו ָיּקָ ם֣

ֶ֖ל֣פּנ ֣י֣מת֑ וֹ ,מכאן למדנו שכל זמן שמתו של אדם מוטל לפניו פטור מקרית שמע נאמר כאן ַו ָיּקָ ם֣ונאמר בקרית
ְ
אַ ְב ָר ֔ ָהם֣מעַ
ש ְׁכבְָׁך֖ ּובְׁקּומָֽך( :מדרש)
שמע (דב' ואת' ו,ז) ּֽו ְׁב ָׁ
ֶ֖ל֣פּנ ֣י֣מת֑ וֹ ללמד שאין נוהגים אבלות אלא משיסתום הגולל (מדרש).
ְ
דרשה (ב) תו"ש [ל] (בר' ח"ש כג,ג) ַו ָיּקָ ם֣אַ ְב ָר ֔ ָהם֣מעַ
וכך פסק רמב"ם אבל פ"א,ה"ב מאימ תי יתחייב אדם באבל משיסתם הגולל ,אבל כל זמן שלא נקבר המת אינו אסור בדבר מן
הדברים שהאבל אסור בהן,

מת֑ וֹ  -אתנח ,מגבילְ ,פּנ ֣י – מונח ,מרבהְ ,פּנ ֣י֣מת֑ וֹ  -מונח אתנח ,מרבה הגבלות .ע"פ אור החיים (א) (שבת קנב,ב) שקודם שיסתם
הגולל נפש אדם רואה ויודעת כל מה שלפניה עוד מכאן שמשכיבין המת על גבו (ב"ב עד,א):
(ב) ע"פ תו"ש [ל] ללמד שאין נוהגין אבילות אלא משיסתם הגולל (מדרש); רמב"ם אבל פ"א,ה"א הלכה ב מאימתי יתחייב אדם באבל
משיסתם הגולל,
חת .לפי שאסור לספר לפני המת [בבלי ברכות ג,ב]
בּר֣אֶ לְ -בּניֶ֖ -
ֶ֖ל֣פּנ ֣י֣מת֑ וֹ֣וַיְ ַד ֵ֥֣
(ג) בעל הטורים (בר' ח"ש כג,ג) ַו ָיּקָ ם֣אַ ְב ָר ֔ ָהם֣מ ַע ְ
תו"ש [ל]  ...ונראה דחסר בדחסר בדברי הטור "אלא בצרכי המת" (טט :היינו משמע) שאסור לספר לפני המת אלא בצרכי המת.
(ד) [בבלי ברכות יח,א] ...התם תוך ארבע [אמות] הוא דאסור ,חוץ לארבע אמות חייב ,דאמר מר :מת תופס ארבע אמות לקריאת
וּת֣לעי ֶנ֗יָך – רביע ששם גבול המחוה (ענין של ארבע אמות
ְ
שמע ,ונתמך במדרש [שכל טוב] בהסבר הכתוב (בר' ויגש מז,יט) ָלֹ֧מָּ ה֣נָמ֣
המהוות רשות לעצמן)
מעַ ֶ֖ל – טפחא (א) כפותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה היינו תכונות ההגבלה; (ב) טפחא ללא מרכא לפניה בתפקיד התפשטות התכונה
לכתוב לפניה ,היינו מעבירה הגבלה אל ַו ָיּקָ ם֣אַ ְב ָר ֔ ָהם  .למדנו על גזרה שווה מ"-ובקומך" אל "ויקם" שמדובר בקריאת שמע .ומבואר כי
אברהם אבינו כאונן היה פטור מכל המצוות של התורה ובהן קריאת שמע ותפילה .ויש לעיין איך הגזרה שווה באה ללמד שאברהם אבינו
היה פטור מקריאת שמע ולא מחוייב כפי הפשטות של גזרה שווה .ויש לומר כי טעם טפחא בתפקיד התפשטות התכונה הכתובה אחריה
לכתוב לפניה ,מעבירה את ההגבלה מטעם האתנח אל ַו ָיּקָ ם֣אַ ְב ָר ֔ ָהם ומשנה את הפשט של קריאת שמע ,למניעת קריאת שמע ע"י האונן
המטפל בקבורת מתו .ולסים בטוב (דב' ואת' ד,ד) וְׁאתם הדְׁ ֵב ִּ֔קים בה֖ ' אֹלהֵיכ֑ם ח ִּי ֥ים ֻכלְּׁכ֖ם היֹֽום:
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

 2.10בראשית חיי שרה כג,א( :התשע"ז ,נערך עם "נחלת יעקב")
תוֹשֵׁ֥ב֣אָ נ ֶ֖כי֣עמָּ ֶכ ֑ם֣
ָ
בראשית חיי שרה כג,ד :גּר-וְ
רה֣מ ֶ֖תי֣מ ְלּפָ נָ ָֽי׃
֣ ְתּנ֨ וּ֣ל֤י֣אֲחֻ זַּת-קֶ בֶ ר֣עמָּ ֔ ֶכם֣וְ אֶ֣ ְק ְבּ ָ ֵ֥

תוֹשֵׁ֥ב – מקף כמקיף ומצרף דברים אחדים לדבר אחד.
ָ
תוֹשֵׁ֥ב – מקף כרב-משמע של מלת "גר" וכרב-משמע מלת "תושב" .גּר-וְ
ָ
גּר-וְ
גּר – (א) [רש"י] (בר' ח"ש כג,ד) 'גר מארץ אחרת ונתיישבתי עמכם'( .ב) [פסיקתא זוטרתא (לקח טוב)] (בר' ויגש מז,ד) ויא ְׁמ ֣רּו אל־פ ְׁר ֗עה
תוֹשֵׁ֥ב֣
ָ
לָׁג֣ ּור בָָׁארץ בָׁאנּו לא ירדנו פה להשתקע אלא לגור בארץ באנו ,היינו מגורים זמניים( .ג) [ר' חיים פלטיאל] (בר' ח"ש כג,ד) גּר-וְ
אָ נ ֶ֖כי֣עמָּ ֶכ ֑ם  .פי' אני גר לה' (טט :כאילו כתוב גר ל"אנכי ה' אלקיך")
תֹושב וְׁש ִָּׁכ֖יר
ָ
וְ
תוֹשֵׁ֥ב – (א) (א) [רש"י] (בר' ח"ש כג,ד) 'גר מארץ אחרת ונתיישבתי עמכם' היינו מגורים קבועים( .ב) (שמ' בא יב,מה) ָׁ ֥
תֹושב  -זה גר תושב (טט :בן נח השומר שבע מצוות בני נח ואוכל נבלות) [גור אריה] (וי' בהר כה,מז) וְׁתֹושָׁב ִּע ָׁ֔מְך (טט :נכרי)
ֹלא־י ֽאכל־בֹֽו[ :רש"י] ָׁ ֥
תֹושב כהֵ ֛ן וְׁש ִָּׁכ֖יר  -תושבו של כהן  ...זה (טט :עבד
תֹושב כהֵ ֛ן ְׁוש ִָּׁכ֖יר ֹלא־י֥אכל קֽדש[ :רש"י]
שנתיישב אצל ישראל( : .ג) (וי' אמר כב,י) ...
֥
֥
עברי) נרצע שהוא קנוי לו עד היובל( :ד) תושב משרש ישב במשמע של מלך ומושל .הצעה זאת נתמכת בפסוקים הבאים:
שבֹֽון:
יֹושב בְׁח ְׁ
ֲשר ָׁע ֗ ִּ
ֲשר ֵ ֖
שיתָׁ ְׁלסִּיחן מ֣לְך הָׁ ֽאמ ִּ֔רי א ֥
(במ' חקת כא,א) ויִּש ְׁ֞מע הכְׁנ ֲע ִּנ֤י מֽלְך־עֲרָׁ ד י ֵ ֣שב ה ֔נּגב (במ' חקת כא,לד) (דב' ג,ב) ְׁוע ִּ ָׁ֣שיתָׁ לּ֔ ֹו כא ֣
ת ֖רת בְׁאדְׁ ֽרעִּי :וקצת דומה לו (דב' ד,מו )
ש ָׁ
ר־יֹושב בְׁע ְׁ
שן אֲש
יֹושב בְׁחש ְׁ֑בֹון ְׁו ֵ֗את ִ֚עֹוג מ֣לְך ה ָׁב ֔ ָׁ
ֵ֥
ֲשר ֵ ֖
(דב' א,ד) ַאח ֵ ֲ֣רי הכ ֗תֹו ִ֚ ֵאת סִּיחן מ֣לְך הָׁ ֽאמ ִּ֔רי א ֥
שב ְׁ֔תֹו ֖על כ ֵ ִּ֣סא ממְׁלכ ְׁ֑תֹו
ַאחיָך ָׁת ִּ ֤שים עָׁליָך ֔מלְך ( ...דב' שפ' יז,יח) ְׁו ָׁה ָׁי֣ה ְׁכ ִּ
(דב' שפ' יז,טו) מ ִּ֣קרב ֗
ִּיא֣י מִּדְׁ ָׁ֗ין את־א ִּו֤י וְׁאת־רקם
ֲשר מָׁלְ֖ך בְׁחש ְׁ֑בֹון אֲשר ִּה ָׁ֨כה מ ָ֜שה א ֣תֹו׀ וְׁאת־נְׁש ֵ
(יהושע יג,כא) וְׁכל ע ֵ ָׁ֣רי המ ֔
ִּישר וְׁכָׁ ֽל־מ ְׁמל ְׁ֗כּות סִּיחֹון מ֣לְך הָׁאמ ִּ֔רי א ֥
ִּיחֹון יש ְֵׁב֖י הָׁאָׁ ֽרץ:
ִּיכ֣י ס ֔
ת־רבע נְׁס ֵ
וְׁאת־צ֤ ּור וְׁאת־חּור וְׁא ֔
שבֹֽון :ועוד רמז לשרש ישב
יֹושב בְׁח ְׁ
ֲשר מָׁלְ֖ך בְׁחש ְׁ֑בֹון לנאמר ב(-במ' חקת כא,לד) (דב' ג,ב) ֲא ֥שר ֵ ֖
ב(-יהושע יג,כא) יש מקבילה של מלת א ֥
ְֹׁלמה ְׁבנְֵך יִּמְֹׁל֣ ְך ַאח ֲ֔רי וְׁה֖ ּוא י ֵ ֵ֣שב על־ ִּכס ְִּׁא֑י ּומ ֖דּוע מָׁלְ֥ך אֲדנִּ ָׁי ֽהּו :ועוד פסוקים בתנ"ך.
ִּיכ֣י ס ֔
כמושל נְׁס ֵ
ִּיחֹון יש ְֵׁב֖י הָׁאָׁ ֽרץ( :מל"א א,יג) כִּ ֽי־ש ֤
אברהם אבינו הוא מלך הארץ מכח נצחונו על ארבעה המלכים ,שהם כבשו את כל עשר הארצות שהובטחו לאברהם ,ואח"כ ה' זיכהו
לנצחם וכל הארצות הללו הם רכושו מכח הנצחון .לאחריו התכנסו כל יושבי הארצות שה' זיכהו בהן (בר' לך יד,יז) אֶ ל-ע ֣מֶ ק שָׁ ו֔ה ,וכנדרש
ב[-בראשית רבה (וילנא) פרשת לך לך פרשה מג סימן ה] רבי ברכיה ורבי חנינא בשם רבי שמואל בר נחמן ששם השוו כל עובדי כוכבים
ֱֹלהים֣
וקצצו ארזים ועשו בימה גדולה והושיבו אותו בתוכו למעלה והיו מקלסין לפניו ואומרים (בר' ח"ש כג,ו) ְשׁמָ ע ֣נוּ׀֣אֲד ֗ני֣נְ ֨שׂיא֣א ֤

תֹוכנוּ (מקרא בפרשתנו על מה שארע  62 = 37 + 25שנה לפני-כן ,בשנת  2025לבריאה ,כאשר אברהם אבינו היה בן  75שנה
֣בּ ֔
אַ תָּ ה ְ
ולדעת [זקנים מבעלי התוספות] (בר' לך יב,ד) חמש שנים לפני-כן) ,אמרו לו מלך את עלינו ,נשיא את עלינו ,אלוה את עלינו ,אמר להם אל
יחסר העולם מלכו ואל יחסר אלוהו.
יתירה מכן ,אברהם אבינו הטביע מטבע כפי שלומדים מ[-בראשית רבה (וילנא) פרשת לך לך פרשה לט,יא] (בר' לך יב,ב) וְׁאֽעשְָׁך ְׁלג֣ ֹוי גָׁד֔ ֹול יצא
לו מוניטין (טט :מטבע שלו) ,ומהו מוניטין שלו זקן וזקנה מיכן בחור ובתולה מיכן ,וכתב [ברית שלום בראשית וישלח] ע"פ [בבלי בבא
קמא צז,ב] אברהם אבינו הטביע מטבעות (ויש מחלוקת האם עם שמו או פרצוף פנים ומתרצים התוספות שע"ע זרה חקקו פרצוף על
מטבעו תיו) שהשתמשו בם גם בשעה שיעקב אבינו חזר לארץ (וזה לפחות כמאה שנה אח"כ) ויעקב שינה מטבעות עם פרצוף לשאת צורת
"פני העיר" שכם .מכאן לומדים שאברהם אבינו היה השלטון בארץ כי רק שלטון רשאי להטביע מטבעות.
תוֹשֵׁ֥ב שנת  1996לבריאת העולם הייתה שנת הפלגה .חברון נוסדה כמו סדום ,לכל המוקדם ,ב 1996-שנת הפלגה ,ע"פ
ָ
גּר-וְ
ש ָׁ֔נה
שב ִּ ְׁ֣עים ָׁ
שנִּים וְׁ ִּ
שנִּים נִּ ְׁבנ ְׁתָׁ֔ ה ִּלפ ְֵׁנ֖י ֥צען ִּמצ ָׁ ְֽׁרי ִּם :וע"פ [זקנים מבעלי התוספות] (בר' לך יב,ד) וְַׁאב ְָׁׁ֗רם בן־ ח ֵָׁמ֤ש ָׁ
שלח יג,כב) וְׁחב ְׁ֗רֹון ֤שבע ָׁ
ֵאתֹו ֵמח ָׁ ָֽׁרן :אברהם אבינו היה בארץ-ישראל בגיל  70שנה .יצא ממנה וחזר בגיל  75והתישב בחברון והיה תושב המקום  27שנים פחות
ְׁבצ ֖
מראשוני יושבי חברון ,וקצת קשה לומר שלא היה תושב .אלא שלא ישב שם  26שנה מ-שנהפכה סדום מפני בושה של לוט כפ'[רש"י]
תוֹשֵׁ֥ב שני
ָ
ְׁתים י ִָּׁמ֥ים רבִּ ֽים :פ לכן יש להסביר שמפני שלא ישב ברציפות בחברון הוא בבחינת גּר-וְ
(בר' וירא כא,לד) ו ָׁי֧גָׁר ַאבְׁרָׁ הָׁ ֛ ם בְׁא֥רץ ְׁפ ִּלש ִּ ֖
ענינים המצורפים ביחד והמתארים את היסטורית שייכותו למקום .לעומת יושבי המקום האחרים שחלקם קבועים ולהם אחוזות קבר
משפחתיות וחלקם גרים שלהם בית קברות משותף לגרים.
[רש"י] (במ'

תוֹשֵׁ֥ב֣אָ נ ֶ֖כי֣עמָּ ֶכ ֑ם  .פי'
ָ
תוֹשֵׁ֥ב (א) ע"פ לעיל "גר" (ג) [ר' חיים פלטיאל] (בר' ח"ש כג,ד) גּר-וְ
ָ
עכשיו נציע משמעות נוספת לצירוף גּר-וְ
אני גר לה' (טט :כאילו כתוב גר ל"אנכי ה' אלקיך") (ב) ע"פ "תושב" לעיל (ד) תושב משרש ישב במשמע של מלך ומושל .גר הנבדל

באמונתו בה' מיושבי המקום שהם עדיין עובדי עבודה זרה .ומלך חסד ,טבע מטבעות למסחר הוגן ,שלא אכף שלטון מחלט (א) מפני היותו
עניו ואיש חסד עובד ה' (ב) מפני גזרת ברית בין הבתרים שה' גזר ולכן לא הגיע עדיין זמן לשלטון ,והוא כעין גר במשמע זמני.
ַארב֥ע מ ֵ֖אֹות שָׁנָׁ ֽה:
ִּי־ג֣ר׀ יִּהְׁי ֣ה ז ְׁרעֲָך֗ בְׁארץ ֹל֣ א ל ָׁ֔הם ו ֲעב ָׁ֖דּום ְׁו ִּענּּ֣ו א ָׁ ֑תם ְׁ
(בר' לך טו,יג,טז) (יג) וי ֣אמר לְַׁאב ְָׁׁ֗רם י ָׁ֨דע ֵת ָ֜דע כ ֵ
ִּיעי י ָׁ֣שּובּו ֵ ֑הנָּׁה ִּכ֧י ֹלא־שָׁלֵ ֛ם עֲֹו֥ ן הָׁאמ ִּ ֖רי עד־הֵ ֽנָּׁה:
(טז) ו ְׁ֥דֹור ְׁרב ִּ ֖
מפני שתי הסיבות ,הוא קונה אחוזה ואינו נוטלה כמלך או מקבל במתנה ,מבקש רשות המושל – השופט בחברון ,לעשותה בית קברות
נפרד למשפחתו שהם גרים לה' "אנכי ה' אלהיך" להבדל מעובדי עבודה זרה .זה מנחה את ההסברים הבאים.
אפשר כי תבנית הטעמים בסיום (בר' לך יד,יז) עֵ֥מֶ ק הַ֣ ֶ ָֽמּלֶ ְך – מרכא סלוק ,מלמדת על רבוי הגבלות שהטיל אברהם אבינו על עצמו
שלא שלט בארץ כמלך מחלט .אלא כמלך הארץ הנוהג בענוה עם יושבי הארץ כמובא למשל במקורות הבאים (א) [תו"ש לד] (בר' ח"ש

תוֹשֵׁ֥ב כל מי שיש בידו שלשה דברים הלל עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה מתלמידיו של אברהם אבינו ,רוח נמוכה
ָ
כג,ד) גּר-וְ
תוֹשֵׁ֥ב֣
ָ
תוֹשֵׁ֥ב֣אָ נ ֶ֖כי֣עמָּ ֶכ ֑ם֣[אבות דר"נ פמ"ד]( .ב) [תו"ש לו ,מדרש הגדול] (בר' ח"ש כג,ד) גּר-וְ
ָ
מנין שנאמר (בר' ח"ש כג,ד) גּר-וְ
אָ נ ֶ֖כי֣עמָּ ֶכ ֑ם  ...וראה ענותנותו של אברהם אבינו שהבטיחו הקב"ה לתת לו ולזרעו את הארץ עד עולם ,ועכשו לא מצא מקום
קבורה אלא בדמים ולא הרהר אחר מדותיו של הקב"ה ולא קרא תגר ,ולא עוד אלא שלא דיבר עם יושבי הארץ ,אלא בענוה
תוֹשֵׁ֥ב  ,אמר לו הקב"ה אתה השפלת עצמך חייך שאני משימך אדון ונשיא עליהם.
ָ
שנאמר גּר-וְ

מהיות אברהם אבינו מלך ,וע"פ [שכל טוב (בובר) (בר' ויגש מה,טז)] יעקב בא מאברהם הנשיא ולכן יוסף בן גדולים ,לכן תובן כפשוטה
[משנה שבת פי"דמ"ד] החושש בשיניו לא יגמע בהן את החומץ אבל מטבל הוא כדרכו ואם נתרפא נתרפא החושש במתניו לא יסוך יין וחומץ אבל סך הוא את
השמן ולא שמן ורד בני מלכים סכין שמן ורד על מכותיהן שכן דרכם לסוך בחול רבי שמעון אומר כל ישראל בני מלכים הם[ :פיהמ"ש
לרמב"ם שבת יד,ד] והלכה כר' שמעון ,ובתנאי שיהא אותו שמן מצוי ורבים משתמשין בו.
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

53/243

/©ZZFisherטעמי המקרא והתורה שבעל -פה  -התשעו  -התשעז
zzzf@bezeqint.net 972-3-6486221
http://www.Taamei-Hamikra.co.il

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

תוֹשֵׁ֥ב֣אָ נ ֶ֖כי֣עמָּ ֶכ ֑ם֣֣֣֣֣֣֣ ְתּנ֨ וּ֣ל֤י֣אֲחֻ זַּת-קֶ בֶ ר֣עמָּ ֔ ֶכם֣וְ אֶ ְק ְבּ ָ ֵ֥רה֣מ ֶ֖תי֣מ ְלּפָ נָ ָֽי׃
ָ
בראשית חיי שרה כג,ד :גּר-וְ
רש"י (ד)  ...ומדרש אגדה אם תרצו הריני גר ואם לאו אהיה תושב ([תו"ש לה] מארי ביתא (בעל הבית) [ב"ר נ"ח]) ואטלנה מן הדין שאמר
ָׁארץ ה ֑זאת )  .ראה שימוש ב (-כג,ו )
לי הקב"ה (בר' לך יב,ז) ל ְׁ֨ז ְׁרע ֲָ֔ך א ֵ ֖תן את־ה ָׁ ָׁ֣ארץ ה ֑זאת (גם (בר' ח"ש כד,ז) ל ְׁ֨ז ְׁרע ֲָ֔ך א ֵ ֖תן את־ה ָׁ ֣
תוֹשֵׁ֥ב ,אבל אתה
ָ
[רמב"ן] (בר' ח"ש כג,ד)  ...ומפני שאמר ְתּנ֨ וּ ,חשבו שבקש אותה מהם במתנה ,וענו אותו אינך נחשב בעינינו כ-גּר-וְ

מלך ,המליכך האלהים עלינו ואנחנו ואדמתנו עבדים לך ,תקח כל בית הקברות שתחפוץ בו וקבור מתך שם ,ויהיה לך לאחזת קבר
לעולם ,כי איש ממנו לא ימנעהו ממך:
תוֹשֵׁ֥ב֣אָ נ ֶ֖כי֣– מרכא טפחא כיתור לרבות ,רבוי זכויות :מהבטחת ה' ,מכח היותו בעל
ָ
גּר-וְ
תוֹשֵׁ֥ב֣אָ נ ֶ֖כי֣עמָּ ֶכ ֑ם
ָ
(בר' ח"ש כג,ד) גּר-וְ
הבית של הארץ מנצחונו על ארבעה המלכים ,מכח שכל יושבי הארץ המליכוהו למלך עליהם.

תוֹשֵׁ֥ב֣אָ נ ֶ֖כי֣עמָּ ֶכ ֑ם  .פי' אני
ָ
(בר' ח"ש כג,ד) עמָּ ֶכ ֑ם֣– אתנח ,מגביל מקום הקבורה המבוקש כפי'[ר' חיים פלטיאל] (בר' ח"ש כג,ד) גּר-וְ
גר לה' (טט :כאילו כתוב גר ל"אנכי ה' אלקיך" ולכן) ואין נכון לקבור מתי עם שלכם ,גם אינו שוה לקבור זה המת בשדה אחר באקראי
בעלמא לפי שעה כי תושב אנכי עמכם ורוצה אני להתיישב כאן ולקבור שאר מתים.
[טור יורה דעה הלכות אבילות סימן שסב] אין קוברין רשע אצל צדיק אפי' רשע חמור אצל רשע קל אין קוברין יד)וכן אין קוברין
צדיק וכ"ש בינוני אצל חסיד מופלג(א):
[חשוקי חמד מגילה דף ט עמוד ב] וכתב בשו"ת חתם סופר (יו"ד סימן שמא) דהא דאין קוברים רשע אצל צדיק איסורא דאורייתא,
מהלכה למשה מסיני הוא ,כפירש"י בסנהדרין (דף מו ע"א ד"ה שתי) ... .מ"מ אם אסור לקבור צדיק אצל רשע ,כ"ש שאסור
לקבור גוי אצל יהודי ,וכבר דבר זה מרומז בנ"ך (רות א יז) שאמרה רות לנעמי ,ושם אקבר ,ודרשינן ביבמות (דף מז ע"ב) שאמרה
לה נעמי שיש לנו ב' בתי קברות ,ואפילו רשע אצל צדיק אין קוברין.

(בר' ח"ש כג,ד) ְתּנ֨ וּ֣ל֤י֣אֲחֻ זַּת-קֶ בֶ ר֣עמָּ ֔ ֶכם – קדמא מהפך פשטא זקף-קטן ,קדמא מלמד על דברים שקודמים לחלק הבא של הפסוק ,זקף-
ר ,מהפך פשטא מלמד שלפחות אחד מן הדברים יוצא מפשט הכתוב.
קטן מלמד על שני דברים שקודמים לענין אֲחֻ זַּת-קֶ בֶ ֣
ר (ב) בקשה לייעד הנחלה ל-
ר( ,א) קנין של נחלה בלי לומר שלצורך אֲחֻ זַּת-קֶ בֶ ֣
ְתּנ֨ וּ  -קדמא שני דברים שקודמים לענין אֲחֻ זַּת -קֶ בֶ ֣
ֵי־חֽת :להסביר שלקח חתימת
ר ברשות גדולי העיר ,יושבי העיר ,ה[-חזקוני] (בר' ח"ש כג,יז) השתמש ב(-בר' ח"ש כג,כ) מ ֵ ֵ֖את ְׁבנ ֵ
אֲחֻ זַּת-קֶ בֶ ֣
העיר וקיום המקנה מן השדה שלא יאמרו אין עפרון רשאי להרבות אצלנו מקום טומאה .אצל הגוים אין טומאה וטהרה .מזה יש ללמוד
על ישראל שצריכים רשות השלטון להקמת בית קברות.

[הדר זקנים] (בר' ח"ש כג,ד) ְתּנ֨ וּ֣ל֤י֣אֲחֻ זַּת-קֶ בֶ ר֣עמָּ ֔ ֶכם .נראה דצריך אדם ליקח רשות מכל גדולי העיר לעשות בית הקברות ולפי' שאל
רשות מהם .ומתוך כך ניחא הא דאמר לקמן (בר' ח"ש כג,יז) ו ָׁי֣קָׁם׀ ש ֵ ְׁ֣דה עפ ְׁ֗רֹון וכתיב (בר' ח"ש כג,כ) ו ָׁ֨יקָׁם הש ָָׁ֜דה וְׁה ְׁמע ָׁ ָׁ֧רה אֲשר־ב֛ ֹו וכו' (בר'
ח"ש כג,כ) ו ָׁ֨יקָׁם אחר (בר' ח"ש כג,יז) ו ָׁי֣קָׁם׀ לומר לך שקנה שדה מבעליו ואח"כ קנה המקום לעשות אחוזת קבר מן המושל שלא יכול
לעשות בית הקברות בלא רצונו והיינו קימה שנייה :וכן מפרש [תוספות הרא"ש] כמובא ב[-אוצר החכמה][כבודה של תורה  -א בארי
ישראל הלוי] על הקרא זה.

כפי' [רשב"ם] (בר' ח"ש כג,ד) ְתּנ֨ וּ֣ל֤י֣אֲחֻ זַּת-קֶ בֶ ר֣עמָּ ֔ ֶכם֣ -הניחו לי לקנות קרקע כאן ותתרצו אתם יושבי העיר להניח לי לקבור בה מתי
משפחתי ,כי אחוזת קבר אין יכול להיות אלא ברצון כל בני העיר.
[אוצר החכמה][כבודה של תורה  -א בארי ישראל הלוי] [תוספות הרא"ש] (בר' ח"ש כג,ד) ְתּנ֨ וּ֣ל֤י֣אֲחֻ זַּת-קֶ בֶ ר֣עמָּ ֔ ֶכם.
ממקורות שונים ,וביניהם [תפארת ישראל] בספר [כבודה של תורה  -א בארי ישראל הלוי] ,אברהם אבינו קנה השדה והמערה להיות בעל
דירה-אחוזה בעיר ,והקנין בידיעת כולם כדי למנוע טענת בר-מצרא ,ולא קבל במתנה שאז אין טענת בר-מצרא מפני שזה היה ביום
אידיהם ,ואסור ליקח מתנה ביום אידיהם .אותו יום מינו את עפרון להיות שופט עליהם והוא במכירת שדהו אישר את שנוי היעוד לאחוזת
קבר לא רק לשרה אמנו אלא לכל משפחת אברהם.
ר – מקף כרב-מצב ע"פ [ר' חיים פלטיאל] (א) מקום קבורה למת אחד (ב) מקום קבורה לכל המתים של משפחת אברהם.
אֲחֻ זַּת-קֶ בֶ ֣
וכוונת התורה כאן למצב (ב).
ע"פ המקורות השונים ,היות והשדה והמערה של עפרון לא היו עדיין בית קברות צריך רשות גדולי העיר לעשות המקום בית קברות ,ואם
נראה זאת כהלכה לעם ישראל ,הסבה כדי למעט בטומאת ארץ-ישראל .וכמסקנה בלימוד הפוך ,נניח שמדובר ביהודים אם השדה והמערה
של עפרון כבר היו בית קברות אז הוא לא היה רשאי למכור אחוזת קבר משפחתו .ואם מכר ללא הסכמת כל המשפחה רשאים להכריח את
הלוקח להחזיר מקום אחוזת הקבר והם יחזירו דמי הקבר.

[טור יורה דעה הלכות אבילות סימן שסו] המוכר קברו ודרך קברו מקום מעמדו ומקום הספדו א)באין בני משפחתו וקוברין אותו בעל
כרחו של לוקח ומחזירין לו דמיו [ ...בית יוסף יורה דעה סימן שסו] המוכר קברו ודרך קברו וכו' .ברייתא בפרק המוכר פירות (ב"ב ק):
וסוף פרק יש בכור (בכורות נב ):ומפרש התם דטעמא משום פגם משפחה.
[חשוקי חמד כתובות פד,א]  ...וכתב הגליוני הש"ס דלשון בית הקברות משמעותו בית קברות של המשפחה ,והיינו שירש בית קברות
מאבותיו ומכרה .ואם כן יש לעיין מדוע אין המכירה בטילה מדינא ,מטעמא דכל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד לא מהני,
ֲשר גָׁבְׁל֖ ּו ִּראש ִּנ֑ים בְׁנחֲלָׁ ֽתְָׁך ' ,כמבואר
דהא אסור למכור בית הקברות שיורש מאבותיו ,מלאו ד' (דברים שפטים יט,יד) ֹל֤ א תסִּיג גְׁב֣ ּול ֵ ֽרע ֲָ֔ך א ֥
ברש"י (נדה דף נז ע"א ד"ה לא תסיג) בשם הספרי ,ובאתי רק להעיר ,עכ"ל ... .ויש להעיר דיש מרבותינו הסוברים שהוא רק איסור
דרבנן ,וקרא אסמכתא בעלמא,
[ספרי דברים פרשת שפטים פיסקא קפח]  ...מנין למוכר קבר אבותיו שעובר בלא תעשה תלמוד לומר (דב' שפ' יט,יד) ֹל֤ א תסִּיג גְׁב֣ ּול ֵ ֽרעֲָך֔ ,
יכול אפילו לא נקבר בו אדם מעולם תלמוד לומר (דב' שפ' יט,יד) ְׁבנחֲלָׁ ֽתְָׁך א ֲ֣שר תִּ נ ְׁ֔חל ָׁב ָׁ֕ארץ הא אם קבר בו אפילו נפל אחד ברשות עובר
בלא תעשה[ .רמב"ם אבל פי"ד,הי"ח] הבונה קבר למת לא נאסר עד שיכנס בו המת ,ואפילו הטיל בו נפל נאסר בהנאה.
[שם,ה"כ] הבונה קבר לאביו והלך וקברו בקבר אחר ,הרי זה לא יקבר בו מת אחר עולמית ,והקבר הזה אסור בהנאה מפני כבוד אביו.
[חשוקי חמד כתובות פד,א]  ...אבל אם אדם קונה בית קברות משפחתי על דעת שלא לקפח את הנפטרים הטמונים במקום ,ויקבור שם רק את בני
המשפחה הראשונה כדת וכדין ,אינו בכלל הלאו דלא תסיג ,ואף על פי שקנה את בית הקברות כדי לגב ות תשלום עבור כניסה לבית הקברות ,או
שידרוש תשלום עבור נטילת עפר בין הקברים (כמבואר במסכת סנהדרין דף מז ע"ב) ,והמקום לא נאסר בהנאה ,ובאופן שכזה המכירה חלה .או
שקונה בית קברות כדי ליטול תשלום עבור גניזת ספרי תורה וספרי קודש שבלו וכדומה ,בזה המכירה יכולה להיות קיימת ,כי לא מקפח את
הקבורים כבר ואת בני המשפחה שיבואו אחריהם .ויתכן שגם יהיה רשאי להכניס את הנפטרים לפי סדר שהוא יקבע[ .ומטין משמיה דהגרי"ח
זוננפלד זצ"ל שלעתיד לבוא יקומו לתחיה גם הספרי תורה שנגנזו באדמה].
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;
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בראשית תולדת כה,יט (התשע"ו)

ֵ֥ר֣שׁבַ ע׃
ֶ֖ם֣בּא ָ ָֽ
בראשית תולדת כו,כג :וַיַּ ֵ֥עַ ל֣מ ָשּׁ ְ
ֵ֥ר֣שׁבַ ע  .כיון שראה עצמו שהוא מפורסם ושהשכינה עמו מיד חזר לארצו.
ם֣בּא ָ ָֽ
שּׁ ְ
תו"ש [ק] וַיַּ ֵ֥עַ ל֣מ ָ ֶ֖
בלק"ט (לקט טוב) ב אר שבע מקום שאמר לו הקב"ה לך לך אל ארץ המוריה .טט – הקב"ה התגלה לאברהם אבינו וצווהו על העקידה.
היינו מקום של גלוי נבואי.
ֵ֥ר֣שׁבַ ע – מרכא סלוק .מרכא כרבוי גלוי נבואי ,וזה מאפיין את הכתוב
מ ָשֶּׁ֖ם֣– טפחא ,בתפקיד פותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריו ְבּא ָ ָֽ
ֵ֥ר֣שׁבַ ע בצפייה להשראת נבואה כמו לאברהם (בר' וירא כא,לג)
שּׁם – מרכא טפחא כיתור לרבות ,להודיע שיצחק עלה אל ְבּא ָ ָֽ
לפניו וַיַּ ֵ֥עַ ל֣מ ָ ֶ֖
ְׁשם ה֖ ' אֵ ֥ל עֹולָׁ ֽם :וכן אח"כ ביעקב בדרכו למצרים (בר' ויגש מו,א) וי ָׁ֖בא ב ֵ ְׁ֣א ָׁרה ָׁ ֑שּׁבע (בר' ויגש מו,ב) ו ֨יאמר
וי ִּט֥ע ֖אשל ִּבב ְֵׁא֣ר ָׁ ֑שבע ו ִּ֨יק ְָׁׁרא־ ֔ ָׁ
שם ב ֵ ֥
ַאל־תִּירא מ ְֵׁר ָׁ ֣דה ִּמצ ְׁ֔ריְׁמָׁה כִּ ֽי־לְׁג֥ ֹוי ג ָׁ֖דֹול
ָׁ
ָאביָך
ֹלה֤ים׀ ְׁליִּש ְָׁׁראֵל בְׁמ ְׁר ֣את ה ֔לּיְׁלָׁה וי֖אמר יע ֲ֣קב׀ יע ֲ֑קב וי֖אמר הִּנֵּ ֽנִּי( :ג) ו ֕יאמר ָאנ ִּכ֥י ה ֵָׁא֖ל א ֵ
א ִּ
ֹלה֣י ִּ ֑
ֲא ִּשֽימְָׁך֥ ָׁשֽם( :ד) ָאנ ִּ֗כי א ֵ ֵ֤רד ִּעמְָׁך ִּמצ ְׁ֔רי ְׁ ָׁמה וְָׁאנ ִּכ֖י אֽעלְָׁך֣ גם־עָֹׁל֑ ה וְׁיֹו ֵ֕סף י ִּ ָׁ֥שית י ָׁ֖דֹו על־עֵינ ֽיָך:
(בר' ויגש מו,ג) ו ֕יאמר – זקף-גדול ,בדרך פנימיות התורה גלוי אלקי מכתר לחכמה ובינה.
וַיַּ ֵ֥עַ ל֣מ ָשֶּׁ֖ם – מרכא טפחא כיתור לרבות ,גילויים נעלים בפנימיות התורה כמו שמובא לדוגמא במקורות הבאים:
ֶ֖ם֣בּ ֵ֥אר֣
שערי צדק רב ג'יקאטיליה יוסף ע' לא (אוצר החכמה)  ...ולפיכך ע"י רחובות העליונים זכה לבאר שבע זהו סוד וַיַּ ֵ֥עַ ל֣מ ָשּׁ ְ
שקֵדִּ ֽים( :טט  -פסוק
דְׁבש נ ְׁ֣כאת ו ָֹׁ֔לט ָׁב ְׁט ִּנ֖ים ּו ְׁ
ְׁהֹורידּו ל ִָּׁא֖יש ִּמנ ָׁ ְׁ֑חה מְׁע֤ט צ ֳִּרי ּומ ְׁ֣עט ֔
ָ ָֽשׁבַ ע׃ והסוד (בר' מקץ מג,יא) ק ְׁ֞חּו ִּמזִּ ְׁמ ֤רת ָׁה ָׁארץ ִּב ְׁכל ֔
ֵיכם ו ִּ ֥
המרמז לבירור ניצוצות קדושה משבירת הכלים וצירופי שמות קדושים) (בר' מקץ מג,יד) ו ְֵׁא֣ל ש ֗די י ִּ ֵ֨תן לָׁכ֤ם ר ֲחמִּים והיודע סודות הללו יודע מדוע
נקרא מצרים ונקרא פרעה  ...אלא פרעה הקריב את ישראל לאביהם שבשמים ...
אוצרות חיים ,מכלול חכמת הקבלה ב :רב יוסף חיים בן אליהו (אוצר החכמה) ,שם צדנלב"ש יוצא מן ר"ת (בר' מקץ מג,יא) צ'רי ד'בש
נ'כאת (ו)ל'ט ב'טנים (ו)ש'קדים ,טוב לומר הפסוק הזה אחרי פטום הקטורת קודם הפסוק ה' צ-באות עמנו ,אפשר שזה חלק מההגנה
שאמירת פטום הקטורת מהוה שלא יהיה חיות למזיקים מן השפע המושפע בתפלה ,וכן מגן ממגפה ומבטל מגפה.
ֹלהים ֣אֵ֥ת֣הַ שָּׁ ַמֶ֖ים֣
ם֣בּא ָ ָֽ
שּׁ ְ
וַיַּ ֵ֥עַ ל֣מ ָ ֶ֖
אשית ב ָׁ ָׁ֣רא א ִּ ֑
ֵ֥ר֣שׁבַ ע – מרכא טפחא מרכא סלוק ,זאת תבנית הטעמים של הסיפא של (בר' א,א) ב ְֵׁר ִּ ֖
וְ אֵ֥ת֣הָ ָ ָֽא ֶרץ׃ וראשי תיבות הסיפא הם שם המיוחד א-ה-ו-ה המשולב פעמים אחדות בפסוק הבא .וזה עדות נוספת כי פסוק זה הוא מבוא
אל הגילוי הנעלה בפסוק הבא ,ועוד כי תכלית הבריאה הייתה אל האבות אברהם יצחק ויעקב ומהם אל עם ישראל.
(מדרש הגדול)

ב֣יָך֣ ֣
בראשית תולדת כו,כד :וַיּ ָ ֨רא֣א ָל ֤יו֣ה'֣בַּ ַלּ ֣יְ לָ ה֣הַ ֔הוּא֣וַיּ֕אמֶ ר֣אָ נ ֕כי֣אֱֹלהֶ֖י֣אַ ְב ָר ָה֣ם֣אָ ֑
ם֣עַב ָֽדּי׃ ֣
ְ
ה
י֣את-ז ְַרע ֲָ֔ך֣בַּ עֲבֶ֖ וּר֣אַ ְב ָר ָ ֵ֥
ית ֶ ָֽ
֣כּי-א ְתָּך֣ ֣אָ ֔נכי֣וּב ַר ְכתּיָך֣וְ ה ְרבּ ֣
ירא ָֽ
֣אַ ל-תּ ָ
֤יו֣ה – קדמא מהפך פשטא ,בתפקיד כלל הצריך לפרט ומתאפיין ע"י מידה מל"ב מידות של כתוב שחבירו הכתוב לפניו מלמד
וַיּ ָ ֨רא֣א ָל ֣
ֵ֥ר֣שׁבַ ע׃֣מלמד על התעלות ברוח הקודש והשראת נבואה.
ם֣בּא ָ ָֽ
שּׁ ְ
עליו .וזה שהוסבר ב(-כו,כג) וַיַּ ֵ֥עַ ל֣מ ָ ֶ֖
והפרט בַּ ַלּ ֣יְלָ ה֣הַ ֔הוּא֣וגו' תיכף להגעתו זכה להתגלות הקב"ה באופן נעלה ביותר
 ...הַ ֔הוּא֣ו ַ֕יּאמֶ ר֣אָ נ ֕כי - ...זקף-קטן זקף-גדול זקף-גדול ,שלוש זקף בין שני קיסרים ,חיזוק ,תוקף במובן של אופן נעלה ביותר ,כי
הנאמר וַיּ ָ ֨רא֣א ָל֤יו֣ה'֣בַּ ַלּ ֣יְ לָ ה֣הַ ֔הוּא מרמז לשלוש פעמים השם המיוחד א-ה-ו-ה הנקרא אור בגנוז של התורה ,שם הבינה ,שם הדעת
וַיּ ָ ֨רא֣א ָל ֤יו֣ה'֣בַּ ַלּ ֣יְ לָ ה֣ – ס"ת א' ו' ה' ה' א ָל֤יו֣ה'֣בַּ ַלּ ֣יְ לָ ה֣הַ ֔הוּא – ס"ת ו' ה' ה' א' הַ֣ ֔הוּא – ההו"א – אותיות שם המקשר שמים

וארץ ,שם המקשר בין שם הוי' ושם א-לקים ,כבכתוב ה' הוא הא-לקים (דב' ד,לה,לט; מלכים א' ח,ס; יח,לט; דהי"ב לג,יג) אנכי  -עניין פנימיות
טמיר ונעלם ,זקף-גדול עשוי לרמז לכתר כמשפיע על חכמה ובינה בעולם האצילות
ֵ֥ם֣עַב ָֽדּי – ע"ב ד"י = דו"ד ,שורש
ְ
בַּ עֲבֶ֖ וּר֣ – אותיות ב"ע ע"ב – שהם גימטרית שם הוי' במילוי יו"ד הקשור לעולם האצילות ,אַ ְב ָר ָה
נשמת משיח מעולם האצילות ,וכן הביא רמז ר' אל' שי' נ"י כי ב(-תה' עב,ה) פרק ע"ב כשם ע"ב הקשור לעולם האצילות ,פסוק ה' ,כעין ה'
וֹר֣דּוֹרים׃֣ ...ע-ם'-שמ-ש' ולפנ-י' יר-ח'  ...ס"ת
ָֽ
֣דּ
יראֵ֥ וָּך֣עםָ -שׁ ֑מֶ שׁ֣֣וְ ל ְפנֵ֥י֣ ָי ֗֝רחַ ֣
אחרונה בשם הוי"ה ,שבה נברא העולם נאמר י ָ
משי"ח ,פעם יחידה בתנ"ך ,אפשר שמרמז לענין נשמת משיח מעולם האצילות.
ועוד רמזים ע"פ גי' תוכן המטועם בזקף-קטן זקף-גדול והפרש מגי' זקף-קטן זקף-גדול העולה תקע"ו ( ,)576הלקוחים מאוצר הגי' של
הרב י"ר פאלוך זצ"ל֣:הַ ֔הוּא֣ו ַ֕יּאמֶ ר֣אָ נ ֕כי – גי'  355 = 81 + 257 + 17והפרש בין גימטרית המלים וגי' מלות הטעמים (זקף-קטן זקף-
גדול העולה) תקע"ו = , 221 = 576 – 355
 355עולה בור"א עול"ם;  221עולה איי"ר -ר"ת א'ני י"י ר'ופאך ור"ת א'ברהם י'צחק י'עקב ר'חל (ד' רגלי המרכבה ע"פ בני יששכר)
הַ ֔הוּא֣וַיּ֕אמֶ ר֣גי' , 274 = 257 + 17-ההפרש מתקע"ו, 302 = 576 - 274 -
מאוצר הגימטריות של הרב י"ר פאלוך זצ"ל 274 :עולה י' פעמים הו'י (עם כולל) ,ג' פעמים ב' השמות הוי' אדנ"י [עם הכולל] ,עולה
אברה"ם עם שם הו"י ,יצח"ק עם שם אדנ"י [עם הכולל] ,יעק"ב עם ב'השמות הוי' אדנ"י [עם הכולל] ,לא"ה רח"ל,
 302עולה ב"ש (ר"ת באר שבע שמשם שואבים רוח הקודש) ,אש"א ("-אשא עיני אל ההרים" מתהילים ,גי' הבחור אצ"ו)
הַ ֔הוּא  ...אָ נ ֕כי – גי'  , 98 = 81 + 17הפרש מתקע"ו  98 , 478 = 576 – 98עולה זה"ו הכה"ן הממתיק בקרבנות שלא יגיעו ל-גהנ"ם
 478עולה זעי"ר אנפי"ן ,ח"י פע' הוי"ה ,ויבו"א מל"ך המשי"ח; בעת"ו (שפ"כ פ'עקב) ,אותיות הסופיים ויבלע' המות' לנצח' תע"ח (עי'
זוהר בראשית כ"ט ע,א)
ק֣בּ ָֽאר׃֣֣ ֣
ח ְ
ם֣עַבדי-י ְצ ָ ֶ֖
ְ
שׁ
שׁם֣אָ הֳל֑ וֹ֣וַיּ ְכרוֵּ֥ ָ -
֣ם֣ה'֣ ַויֶּטֶ֖ ָ -
֣בּשׁ ֔
זְבּחַ֣֣וַיּ ְק ָרא ְ
ן֣שׁ֣ם֣מ ֗
בראשית תולדת כו,כה :וַיּ ֹ֧בֶ ָ
(בר' ח"ש כד,טו) וְ הנּ ֹ֧ה֣ר ְב ָ ֣קה֣י ֗צאת֣– דרגא מונח רביע ,תיקון גלות השכינה וחזרתה ,בחטא אדם הראשון השכינה עלתה מהארץ לרקיע
הראשון ועד שבחטאי האדם נסתלקה עד לרקיע השביעי .אברהם ושרה החזירו השכינה מהרקיע השביעי לרקיע הששי .כאן מתחיל התיקון
השני של חזרת השכינה מרקיע ששי לרקיע חמישי .התיקון השני ע"י רבקה (בר ,ח"ש' כד,טו) וְ הנּ ֹ֧ה֣ר ְב ָ ֣קה֣י ֗צאת֣– דרגא מונח רביע,
זְבּחַ֣ – דרגא מונח רביע
ן֣שׁ֣ם֣מ ֗
ויצחק (בר ,תו' כו,כה) וַיּ ֹ֧בֶ ָ
שכְׁמָׁ ּֽה׃
ְׁתּוא֣ל בןִּ -מ ְׁל ָׁ֔כה אֵ ֥שת נָׁח֖ ֹור א ִּ ֲ֣חי ַאב ְָׁׁר ָׁ ֑הם וְׁכ ָׁ ֖דּה עלִּ -
ֲשר י ֻ ְׁלּ ָׁדה ִּלב ֵ
(בר' ח"ש כד,טו) וֽיְׁהִּי֗ -הּוא טרם כ ִָּׁלּ֣ה לְׁדבֵר וְׁה ִֵּנּ֧ה ִּרב ָׁ ְׁ֣קה י ֵ֗צאת א ֤
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

וֹת֣יוּמת׃ ֣
ָ ָֽ
ֵ֛ה֣וּבא ְשׁתֶּ֖ וֹ֣מֵ֥
ְ
אמר֣הַ נּג֝עַ֣֣בָּ ֵ֥אישׁ֣הַ זֶּ
ימלֶ ְך֣אֶ ת-כָּ ל-הָ ָעֶ֖ם֣ל ֑
ַיְצ ֣ו֣אֲב ֔ ֶ
בראשית תולדת כו,יא֣ :ו ַ
ֵ֛ה֣וּבא ְשׁתֶּ֖ וֹ  -מרכא תביר טפחא ,קבוצת פרטים קשורים לענין מסוים ,כאן הנוגע ביצחק או באשתו ,שלא על כל אחד חלה
ְ
בָּ ֵ֥אישׁ֣הַ זֶּ

אותה ההלכה או הענין או שלא צריך שיחול על כולם ביחד ,כאן הנוגע ביצחק או באשתו ולא כל שכן בשניהם מות יומת ,כמו שמות
משפטים  ...ומכה אביו ואמו  -מרכא תביר טפחא ,מות יומת ,מספיק שיעשה חבורה באחד מהוריו ,מות יומת.
ימלֶ ְך֣ א"ר אייבו אפילו צרור לא יזרוק אדם בהם (תה' נו,ז) י ָׁג֤ ּורּו׀ יצפינו יִּצְׁפ֗ ֹונּו ָ֭ ֵהמָׁה ֲעקֵב֣י
תורה שלמה [נה] בשם ב"ר סד א֣וַיְ ַצ֣ו֣אֲב ֔ ֶ
ִּיחי ְׁ֝ו ִּלנְׁבִּיַאי ַאל־ ָׁת ֵ ֽרעּו.:
יִּש ְׁ֑מרּו ֝כא ֲ֗שר ִּקּו֥ ּו נפ ְִּׁשֽי :וב(-לקח טוב) הנוגע באיש הזה לשום היזק בעולם ,כמו (תה' קח,טו) אֽל־תִּ גְׁע֥ ּו ִּב ְׁמש ָׁ ֑
ֵ֛ה֣וּבא ְשׁתֶּ֖ וֹ֣  -אזלא-גרש  ...תביר ,כעין יצא מענינו לידון בענין אחר יצא להחמיר ולהקל .ע"פ (מדרש הגדול) ל(-כו,י)
ְ
הַ נּג ֝עַ ֣בָּ ֵ֥אישׁ֣הַ זֶּ
ָׁשי ָׁת ָׁלּ֑נּו וגו' ,הרשעים רוב מעשיהם הרעים בעיניהם קל ביותר ויש להסיק כי לא מענישים ,לכן היוצא מענינו
וי֣אמר ֲאב ֔
ה־זאת ע ִּ ֣
ִּימלְך מ ֖
של (כו,י) הוא כי כאן (כו,יא) הזהיר עונש מיתה על עבירה קלה או אפילו אל לא עבירה כי בדיני ישראל בן נח נהרג על גזל של פחות משוה
פרוטה וכאן הוזהרו במיתה אף על היזק ..והלהקל בא לומר ע"פ פסוק (כו,כט) שהיכירו שזה שלא פגעו בם (יצחק ורבקה) היתה לעצמם
שה ִּע ֝ ָׁמנּו ָׁר ָׁ֗עה כ ֽאֲשר ֹל֣ א נְׁגֽעֲנ֔ ּוָך וְׁכא ֲ֨שר ע ִּ ָׁ֤שינּו ִּעמְָׁך רק֔ -טֹוב ונּ ְׁש ֵלּחֲָך֖ ְׁבשָׁל֑ ֹום
(לאבימלך ולעמו) טובה שזוהי משמעות (בר' תול' כו,כט) ִּאם-ת ֲע ֨ ֵ
א ָׁ ֥תה ע ָׁ ֖תה ב ְׁ֥רּוְך ֽה'׃
ראה אזלא -גרש  /גרשיים תביר ,מרכא תביר טפחא
בדיני ישראל בן נח נהרג על גזל של פחות משוה פרוטה.

מ"ר המבואר ,ר"ב ,הערות למדרש ע' תרס"ג ,נח פר' לא ,ס"ה ,ד"ה כך היו אנשי דור המבול עושים וגו'  ,קשה ,והלא בן נח נהרג
אף על פחות מש"פ כמבואר בעירובין ס"ב ובעוד מקומות ,ואם -כן -מה-הואילו בתקנתם ,וי"ל דהדין שבן נח נהרג נאמר רק אם הגזלן
שהוציא את הגזל באונסו של הנגזל .ואז אף שהוא פחות משוה פרוטה  -נהרג ,אך כשמוציא הגזלה לרצונו ,וכגון כאן שהמוכר נתן
תורמוסים ללוקח לרצונו ,כדרך כל מוכר שנותן ללוקח לטעום  -אינו חייב .אך כאן מכיון שנגרם למוכר נזק גדול שברשעותם
הציגוהו ככלי ריק ,הקפיד המוכר למפרע על עושקו ,ולכך נענשו( .נחמד למראה)
ועוד אפשר לומר עפ"י מ"ש תוס' ש ם ד"ה ב"נ ,דהדין דב"נ נהרג על פחות מש"פ הוא רק בגזל מישראל ,אבל בגזל מחבירו הוא
עדיין בגדר "והשיב את הגזלה" ,כיון דאין לו מחילה ,דדין שוה פרוטה נאמר רק בישראל שהם ביכולת למחול על היזק פחות
מש"פ ,בל ב"נ שלא נאמר דין זה אצלם ,כשגוזלו הרי יוכל לתקן עוונו ע"י השבה ,לכן הוא פטור ,וחולק על רש"י שסובר דה"ה
לגזל מחבירו ב"נ ע"ש .בפחות מש"פ לא נתחיבו מיתה ,ועי' רש"י ע"ז עא ב ,ד"ה ב"נ משמע שחזר בו ממ"ש בעירובין.
הין ָ֣עינָ ֶ֖יו֣מ ְר ֑את֣ ֣
חק֣וַתּ ְכ ֶ ֵ֥
֣כּי-ז ָ֣קן֣י ְצ ֔ ָ
בראשית תולדת כז,א :וַ ַָֽֽיְ הי ָֽ
֣בּ ֔ני֣וַיֵּ֥אמֶ ר֣א ָלֶ֖יו֣ה ָֽנַּֽני׃ ֣
֣וַיּקְ ָ ֞רא֣אֶ ת-ע ָשׂ ֣ו׀֣ ְבּנ֣וֹ֣הַ גּ ָ֗דל֣וַיּ֤אמֶ ר֣אלָ יו ְ
 ...וַיּקְ ָ ֞רא֣ -גרשיים ,יצא מענינו או יצא מן הכלל ללמד על עצמו או על הכלל כולו ,אפשר שכאן מלמד בשני התפקידים:

(א) תורה שלמה בר' תולדת כז [ד] תנחומא תולדת ח ותכהין עיניו  -למה כהו עיניו של יצחק וכו' על שהיה [עשו] מביא ציד
ומאכילו וכתיב והשוחד יעור פקחים (שמ' מש' כג,ח)
(ב) [שם יד] תנחומא תולדת ח ולמה קרא לו בנו הגדול אלא ללמדנו שמחניפין לרשעים בשעתן ,לפי שראה שהעולם מהזה בידו
קרא לו בנו הגדול.
בּנ֣וֹ֣הַ גּ ָ֗דל֣כמובא בתורה שלמה בראשית תולדת כז [יג] ב"ר סה א אביו קראו גדול
אֶ ת-ע ָשׂ֣ו׀֣ -מונח פסק ,הפסק מנתקו מן ההמשך ְ֣
אמו קראתו גדול את בגדי עשו בנה הגדול ,אמר להן הקב"ה אם בעיניכם גדול בעיני קטן שנא' הנה קטן נתתיך בגוים ( עובדיה א,ב)
[גם דרשה טז] נר השכלים כת"י ְבּנ֣וֹ֣הַ גּ ָ֗דל֣ -חסר שכבר מכר את בכורתו

ְבּנ֣וֹ֣הַ גּ ָ֗דל֣ -מונח רביע

֣בּ ֔ני֣וַיֵּ֥אמֶ ר֣֣...ה ָֽנַּֽני תורה שלמה בר' תולדת כז [יז] תנ"י תולדת ט א ושלמה צווח (משלי כו,כג) כסף סגים מצופה על
וַיּ֤אמֶ ר֣אלָ יו ְ
חרס שפתיים דולקים ולב רע וכו'  ...כך היה עשו אומר לאביו הנני ובלבו יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי
ובביאור תורה שלמה ע"פ מדרש הגדול ורוח הקדש צווחת משלי כו כי יחנן קולו אל תאמן בו כי שבע תועבות בלבו  ...ובמדרש
תהלים יד,ג אמר נבל בלבו ,זה עשו הרשע ,שהיה אומר אחד בפה ואחד בלב  ...אמר לו הקב"ה רשע אתה מתחנן בדבריך לאביך
ואמרת אליו הברכה אחת הוא לך אבי וכו'
הסבר זה מתואם עם תבנית הטעמים של בראשית תולדת כז,לח  ...וישא עשו קלו ויבך  -מרכא תביר טפחא סלוק ,מרכא תביר טפחא
בתפקיד כעין קבוצת פרטים שלא על כל אחד חל הענין באופן דומה ,כאן מחלק את התנהגות עשו ואת קולו לקבוצת פרטים .ויבך וישא
עשו קלו" מאפיין את הצד של אחד בפה אבל הוא גונב לבבות בהתנהגות ואין תוכו כברו.
֣ו֣בּכ ֶ ֔רָך֣עָ ֕שׂיתי֣כַּ א ֲֶשֵׁ֥ר֣דּ ַבּ ְֶ֖רתָּ ֣א ָל ֑י ֣
יו֣אנכי֣ע ָשׂ ְ
בראשית תולדת כז,יט :ו ַ֨יּאמֶ ר֣ ַיע ֲ֝קב֣אֶ ל-אָ ֗ב ָ ָֽ
שָׁך׃ ֣
וּר֣תּבָ רֲ ַכֵ֥נּי֣נ ְַפ ֶ ָֽ
ְ
ידי֣בַּ עֲבֶ֖
֣א֣שׁ ָ֗בה֣וְ אָ ְכלָ ה֣מצּ ֔
ְ
֣ ָֽקוּם-נָ
עָ ֕שׂיתי֣– זקף-גדול רש"י כמה דברים כאשר דברת אלי.

טט – (א) רבוי של דברים כנראה יותר משתים כי אחרת למה לי מילת "כמה".
ה־ל֥י מטְׁע ִּ ֖מים (טט – ג) וְׁא ֵ ֑כלָׁה ו ֲאבָׁרכְׁכָׁ ֛ה ִּלפְׁנֵ ֥י ה֖ ' ִּלפְׁנֵ ֥י מֹותִּ ֽי:
ש ִּ
אמו אמרה לו שיצחק אמר לעשו (כז,ז) (טט – א) ָׁה ִּ֨ביָאה ִּלּ֥י ֛צי ִּד (טט – ב) ו ֲע ֵ
(ב) ע"פ ספר קרן פתחיה  -הרב מנקין זצ"ל כשם שיצחק לא דבר עם יעקב כך גם יעקב לא עשה
תִּתן
טט  -היינו זקף-גדול שלוש נקודות שתים באופן אחד ואחת באופן אחר( .טט – א) עָ ֕שׂיתי֣ -אמה רבקה עשתה (כז,ז) (טט – ב) ו ֵ ֧
ֲשר ע ָׁ ָׁ֑שתָׁ ה בְׁי֖ד יע ֲ֥קב בְׁנָׁ ּֽה :ויעקב לא עשה רק העביר אותם בשליחות אמו.
את־המטְׁע ִּ ֛מים (טט – ג) וְׁאת־הלּ֖חם א ֣
ְבּכ ֶ ֔רָך֣עָ ֕שׂיתי – זקף-קטן זקף-גדול זקף-גדול,גי' המלים המוטעמות עולה  1032 = 790 + 242מאוצר הגימטריות של הרב י"ר פאלוך
זצ"ל 1032 :תתרל"ב
ז"ו הי"א רוח"ו ש"ל מל"ך המשי"ח (בעה"ט בראשית א')
.1
דבר"י תור"ה קולטי"ן
.2
הצעת גי' הבחור אצ"ו  = 1032וימל"ך תחתי"ו בל"ע אבל הפסוק הוא (בר' וישלח לו,לג) ו ָׁ ֖ימָׁת ָׁ ֑בלע ויִּמְֹׁל֣ ְך תחְׁתָׁ֔ יו יֹובָׁ ֥ב בן־ז֖רח ִּמ ָׁבצ ָׁ ְֽׁרה:
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

2.12

בראשית תולדת כה,יט (התשע"ז)

דה֣וְ הֵ֥ וּא֣עָ ָֽיַֽף׃ ֣
ָבא֣ע ָשֵׂ֛ו֣מן-הַ שָּׂ ֶ ֶ֖
בראשית תולדת כה,כט :וַיָּ ֵַֽ֥זֶד֣ ַיע ֲֶ֖קב֣נָז ֑יד֣ ַויּ ֵ֥
א־שׁמֶֹ֖֣ו֣א ֱָֽדֹום:
ה֣כּי֣עָ יֶַֽ֖ף֣אָ נ֑כי֣עַ ל־כֵּ֥ן֣קָ ָ ָֽר ְ
ו֣אל־ ַיע ֲ֗קב֣הַ ְלעיט֤ני֣נָא֣מן־הָ אָ ֤דם֣הָ אָ דם֣הַ ֔ ֶזּ ֵ֥
שׂ ֶ ָֽ
בראשית תולדת כה,ל :וַיּ֨אמֶ ר֣ע ֶ֜ ָ
רה כַ יֵּ֛וֹם אֶ תְ -בּכ ָר ְתָךֶ֖֣ ָֽלי׃
בראשית תולדת כה,לא :וַיֶּ֖אמֶ ר ַיע ֲ֑קב מ ְכ ָ ֵ֥

י֣בּכ ָ ָֽרה֣ :
ֵ֥ה֣ל ְ
ֶ֖
שׂו֣הנּ ֵ֛ה֣אָ נ ֵ֥כי֣הֹולְֶ֖ך֣לָ מ֑ וּת֣וְ לָ מָּ ה־זֶּ
בראשית תולדת כה,לב :וַיּ֣אמֶ ר֣ע ֔ ָ
ֹו֣ל ַיע ֲָֽקב֣ :
ת־בּכ ָרתֶ֖ ְ
ְ
כּר֣אֶ
בראשית תולדת כה,לג :וַיּ֣אמֶ ר֣ ַיע ֲ֗קב֣ה ָשּׁ ְ֤בעָ ה֣לּי֣כַּ יּ֔ ֹום֣וַיּשָּׁ ַבֶ֖ע֣ל֑ ֹו֣וַ֣יּ ְמ ֵ֥

רה כַ יֵּ֛וֹם אֶ תְ -בּכ ָר ְתָךֶ֖֣ ָֽלי׃ ֣
בראשית תולדת כה,לא :וַיֶּ֖אמֶ ר ַיע ֲ֑קב מ ְכ ָ ֵ֥
(בר' תול' כה,לא) וַיֶּ֖אמֶ ר ַיע ֲ֑קב – פי' [כלי יקר] (בר' תול' כה,כו)  ...זקני תלמידי חכמים מוסיפין חכמה אבל ביום הוולדו אין בו רושם כלל

מן אותו שלימות הנפשי ... ,שם יעקב מורה על השלימות הרוחני הנקנה בסוף  ,מזה יש ללמוד שיעקב אבינו קנה בשלימות הרוחני עם
הזמן .בפסוק זה יעקב אבינו היה בן חמש עשרה שנה .אפשר כי וַיֶּ֖אמֶ ר ַיע ֲ֑קב – טפחא אתנח ,כטעמי שמע ישראל ,מלמד כי היה על יעקב
להתחזק בקבלת עול מלכות שמים ולקבל את העובדה שעשו בכור ,ולענין העבודה בבכורות ה' יעשה הטוב בעיני ה'.
ופי' [רד"ק] (בר' תול' כה ,לא) מ ְכ ָ ֵ֥רה כַ יֵּ֛וֹם  ... -ואעפ"כ נענש בזה לפי שעשה בזה כנגד מנהג העולם ,וכבדו כבוד גדול אחר כן מפחד
אלהים:
(בר' תול' כה,לא) וַיֶּ֖אמֶ ר ַיע ֲ֑קב – טפחא אתנח ,כטעמי שמע ישראל ,וכנגדו כפ'[רש"י] (בר' תול' כה,כז) וַ ַָֽֽיּגְ ְדּלוּ֣הַ נְּעָ ֔רים֣וַיְ ה֣י֣ע ֗ ָשׂו  -כל זמן

שהיו קטנים לא היו נכרים במעשיהם ,ואין אדם מדקדק בהן מה טיבן; כיון שנעשו בני שלש עשרה ,זה פירש לבתי מדרשות וזה
פירש לעבודה זרה (ראה ב"ר סג,י) .ומרד בקבלת עול מלכות שמים המתבטאת בשמע ישראל.

ולכן גם עשו אינו מאמין בקבלת עול מצוות (שהיא ענין פר' והיה אם שמוע הבאה אחרי קריאת שמע) ושביניהם העבודה בבכורות כפי' [כלי יקר]

(בר'

ֵ֥ה֣לי בכורה.
ֶ֖
תול' כה,לב)  ...והודה עשו לדבריו ואמר הנּ ֵ֛ה֣אָ נ ֵ֥כי֣הֹולְֶ֖ך֣לָ מ֑ וּת ,ואני קרוב יותר אל המיתה מן החיים אם כן לָ מָּ ה־זֶּ
ֵ֥ה֣לי  ,הוא כמראה באצבע על דבר ששייכה בו הבכורה גם ביום ההוא ,וזהו העבודה שהיתה בבכורות:
ֶ֖
במלת זֶּ
[בראשית רבה (וילנא) תולדות סג,יא] (בר' תול' כה ,כט) וַיָּ ֵַֽ֥זֶד֣ ַיע ֲֶ֖קב֣נָז ֑יד ,אמר לו (עשו ליעקב) מה טיבו של נזיד זה אמר לו (יעקב) שמת
אותו זקן (אברהם אבינו) אמר (עשו) באותו הזקן פגעה מדת הדין אמר לו (יעקב) הין ,אמר (עשו) אם כן לא מתן שכר ולא תחיית המתים,
(כפר בהם)

י֣הֹולְך֣לָ מ֑ וּת ,ריש לקיש אמר התחיל מחרף ומגדף למה לי
ֶ֖֣
שׂו֣הנּ ֵ֛ה֣אָ נ ֵ֥כ
[בראשית רבה (וילנא) תולדות סג,יג] (בר' תול' כה,לב) וַיּ֣אמֶ ר֣ע ֔ ָ
ֵ֥ה֣לי מלמד שכפר בזה אלי ,ד"א (בר' תול' כה,לב) הנּ ֵ֛ה֣אָ נ ֵ֥כי֣הֹולְֶ֖ך֣לָ מ֑ וּת שהיה נמרוד מבקש להמית
ֶ֖
אין כתיב כאן אלא וְ לָ מָּ ה־זֶּ
אותו בשביל אותו הבגד שהיה לאדם הראשון שבשעה שהיה לובשו ויוצא לשדה היו באים כל חיה ועוף שבעולם ומתקבצין אצלו,
ֵ֥ה֣לי .למה
ֶ֖
שׂו֣הנּ ֵ֛ה֣אָ נ ֵ֥כי֣הֹולְֶ֖ך֣לָ מ֑ וּת .כי אמר בלבו אין עולם אחר :וְ לָ מָּ ה־זֶּ
[פסיקתא זוטרתא (לקח טוב)] (בר' תול' כה,לב) וַיּ֣אמֶ ר֣ע ֔ ָ
ֵ֥ה֣לי ,כלומר אין לי חלק בהקב"ה שנקרא (שמ' בשלח' טו,ב) ז֤ה ֵאלִּי וְַׁאנְׁ ֔וֵהּו( :בר' תול' כה,לב) ְבּכ ָ ָֽרה .שכפר ולא
ֶ֖
לי לא אמר אלא וְ לָ מָּ ה־זֶּ
היה חושש אלא בדבר שלפניו ,אבל בדבר עתיד לא היה מאמין:
[שכל טוב (בובר)] (בר' תול' כה,לב) וַיּ֣אמֶ ר֣ע ֔ ָשׂו֣הנּ ֵ֛ה֣אָ נ ֵ֥כי֣הֹולְֶ֖ך֣לָ מ֑ וּת .כשראה שנפטר הצדיק זקינו ,אמר באותו זקן נגעה הדין ,א"כ
לא מתן שכר ולא תחית המתים ועכשיו אני עיף וקרוב למות ,ולפי פשוטה הולך בכל יום לצוד חיות בשדה ומסכן עצמו למיתה ואיך
י֣בּכ ָ ָֽרה .מה
ֵ֥ה֣ל ְ
ֶ֖
אדע שאירש את אבי ,אבל אתה יושב בבית המדרש בהשקט ,יש לבטוח שתחיה ותירש( :בר' תול' כה,לב) וְ לָ מָּ ה־זֶּ
צריך לי להאמין דבר זה שאהא נוחל בארץ חלק בכורה:

שׂו – מונח זקף-קטן ,זקף-קטן כשתי דרשות (א) מחרף ומגדף את
ע"פ [בראשית רבה (וילנא) תולדות סג,יא,יג] (בר' תול' כה,לב) וַיּ֣אמֶ ר֣ע ֔ ָ
ה' (ב) אורח חיים המסכן חייו מחיות ואנשים ,ואפשר כי טעם וַיּ֣אמֶ ר – מונח מרבה כעין מצב ביניים ,עבירות שביניהם כאלו שעונשם
מיתות של בית-דין.
ֵ֥ה֣לי ,כלומר אין לי חלק בהקב"ה שנקרא (שמ' בשלח' טו,ב) ז֤ה ֵאלִּי וְַׁאנְׁ ֵ֔והּו :מוצע לומר
ֶ֖
מ"ר דורש ברכת ה' מכעין דמיון מלים ְולָ ָמּה־זֶּ
שתבנית טעמי המקרא מרמזת זאת במקום.
(בר' תול' כה,לב) הנּ ֵ֛ה֣אָ נ ֵ֥כי֣הֹולְֶ֖ך֣לָ מ֑ וּת – [התוה"מ (=המלבי"ם)] מפרש במקום אחר בתורה כי מלת "הנה" מלמדת על גלוי.
עשו חוזר לבית יצחק ממעלליו ומגלה כי [מדרש תנחומא (בובר) פר' תולדת ג] (בר' תול' כה,כט)  ..אהבי (אברהם) ושונאי (נמרוד) מתו
כאחד (אברהם הקב"ה לקחו ,נמרוד עשו המיתו) .ועשו חושב לעצמו ע"פ [קהלת רבה (וילנא) פר' ב] זכור למעשה נמרוד הה"ד (קהלת
ב,טז) וְׁאֵ ֛יְך י ָׁ֥מּות הח ָָׁׁכ֖ם (אברהם) עִּ ֽם־הכְׁסִּ ֽיל(נמרוד) :ועוד חושב "זו תורה וזו שכרה?" התחדש לעשו שגם צדיק כמו א"א נדון לפני מדת
הדין .ואם פגעה בא"א ובנמרוד כאחד בודאי תפגע בו .בא טעם מלת (בר' תול' כה,לב) הנּ ֵ֛ה – תביר בתפקיד לחלק בין מות החכם,
הצדיק א"א ובין מות הכסיל נמרוד .והגלוי שלמרות ששניהם מתים כתוצאה מחטא אדם הראשון ,אלא שנפש הצדיק עולה לגן-עדן
ועתיד לקום לתחיה בתחיית המתים .ואילו נפש הכסיל כמו נמרוד יורדת לגהינום ואבדון .וע"פ [רש"י] (קהלת ב,טו,טז,יז) שאחרי מותם
זכרון החכם לטובה וזכרון הכסיל לרעה ונשכחת כל גבורתם והצלחתם ,ואילו הצדיקים מצליחים במיתתם ומועילים לבניהם.
עשו במקום לחזור בתשובה הוא כועס על ה' שמיעט חיי זקנו ואינו יודע כי [פסיקתא זוטרתא (לקח טוב)] (בר' תול' כה,לב)  ...אמר

הקדוש ברוך הוא אני הבטחתי לאותו הצדיק תקבר בשיבה טובה ,ואם רואה את בן בנו ,עובר ה' עבירות ביום א' ,היכן שיבה
טובה ,לפיכך נחסרו משנותיו חמש שנים:

ולכן אָ נ ֵ֥כי֣הֹולְֶ֖ך – מרכא טפחא ,טפחא בתפקיד כפותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריה לָ מ֑ וּת ובמקום הפרדה מתקבל עבירת ברכת
שׂו֣
השם ודי למבין ,והוא רחום יכפר עוון ולא ישחית .וזה הנאמר ב[-בראשית רבה (וילנא) תולדות סג,יג] (בר' תול' כה,לב) וַיּ֣אמֶ ר֣ע ֔ ָ
הנּ ֵ֛ה֣אָ נ ֵ֥כי֣הֹולְֶ֖ך֣לָ מ֑ וּת ,ריש לקיש אמר התחיל מחרף ומגדף.
ועוד אָ נ ֵ֥כי֣הֹולְֶ֖ך – מרכא טפ חא ,יתור לרבות שעשו מוסיף בכפירה בה' ,בכפירה בתחיית המתים ,פורק עול מצוות וביניהם "עבודה
בבכורות"
לָ מ֑ וּת – אתנח ,מגביל כנדרש ב[-פסיקתא זוטרתא (לקח טוב)] (בר' תול' כה,לב) וַיּ֣אמֶ ר֣ע ֔ ָשׂו  ...לָ מ֑ וּת .כי אמר בלבו אין עולם אחר:
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

שׂו֣לֶ ֚חֶ ם֣וּנְ ז ֣יד֣ע ֲָד ֔שׁים֣וַיּ֣אכַ ל֣ו ַ֔יּ ְשׁ ְתּ֣וַיָּ ֶַֽ֖קָ ם֣וַיּ ַל ְ֑ך֣וַיֵּ֥בֶ ז֣ע ָשֶׂ֖ו֣אֶ ת-הַ ְבּכ ָ ָֽרה׃֣פ ֣
֣ן֣לע ֗ ָ
ע ֞קב֣נ ַָת ְ
בראשית תולדת כה,לד :וְ ַי ֲ֣
לֶ ֚חֶ ם֣וּנְ ז ֣יד֣ע ֲָד ֔שׁים֣וַיּ֣אכַ ל – ר"ת לוע"ו ,כמדרש שיעקב יצק לתוך לועו של עשו[ .בראשית רבה (וילנא) פרשת תולדות פרשה סג]
(בר' תול' כה,ל) ו ַ֨יּאמֶ ר֣ע ֶ֜ ָשׂו֣ ֶ ָֽאל־ ַיע ֲ֗קב֣הַ ְלעיט֤ני֣נָא֣מן־הָ אָ ֤דם ,א"ר זעירא פער פיו (טט :זה לועו) אותו הרשע כגמל א"ל אנא פתח פומי

תהי משתדר ואזיל ,כהדא דתנינן אין אובסין את הגמל ולא דורסין אבל מלעיטין ,וגו'

שׂו֣הנּ ֵ֛ה֣
רה כַ יֵּ֛וֹם אֶ תְ -בּכ ָר ְתָךֶ֖֣ ָֽלי׃ (בר' תול' כה,לב) וַיּ֣אמֶ ר֣ע ֔ ָ
[תולדות יצחק] (בר' תול' כה,לא-לד) (בר' תול' כה,לא) וַיֶּ֖אמֶ ר ַיע ֲ֑קב מ ְכ ָ ֵ֥
ֹו֣ל ַיע ֲָֽקב:
ת־בּכ ָרתֶ֖ ְ
ְ
כּר֣אֶ
י֣בּכ ָ ָֽרה( :בר' תול' כה,לג) וַיּ֣אמֶ ר֣ ַיע ֲ֗קב֣ה ָשּׁ ְ֤בעָ ה֣לּי֣כַּ יּ֔ ֹום֣וַיּשָּׁ ַבֶ֖ע֣ל֑ ֹו֣וַיּמְ֣ ֵ֥
ֵ֥ה֣ל ְ
ֶ֖
אָ נ ֵ֥כי֣הֹולְֶ֖ך֣לָ מ֑ וּת֣וְ לָ מָּ ה־זֶּ
שׂו֣לֶ ֚חֶ ם֣וּנְ ז ֣יד֣ע ֲָד ֔שׁים֣וַיּ֣אכַ ל֣ו ַ֔יּ ְשׁ ְתּ֣וַיָּ ֶַֽ֖קָ ם֣וַיּ ַל ְ֑ך֣וַיֵּ֥בֶ ז֣ע ָשֶׂ֖ו֣אֶ ת-הַ ְבּכ ָ ָֽרה׃֣פ
֣ן֣לע ֗ ָ
(בר' תול' כה,לד) וְ ַיע ֲ֞קב֣נ ַָת ְ
[תולדות יצחק] מביא בפירושו חמישה פירושים למלה (בר' תול' כה,לא) כַ יֵּ֛וֹם (בר' תול' כה,לג) כַּ יּ֔ ֹום  .אפשר כי אלו חמישה דברים

שהטעים יעקב לעשו שלא יהיה לו לאחר המכירה טענות על מיקח טעות ,המרומזים בתבנית הטעמים מונח רביע של

(בר' תול' כה,לג)

ֲקב֣ה ָשּׁ ְ֤בעָ ה֣לּי֣כַּ יּ֔ ֹום
וַיּ֣אמֶ ר֣ ַיע ֗

(בר' תול' כה,לא) מ ְכ ָ ֵ֥רה כַ יֵּ֛וֹם אֶ תְ -בּכ ָר ְתָךֶ֖֣ ָֽלי׃ כל המפרשים נבוכו בפי' זה הפסוק ,מה דמיון הוא היום( ,טט :פי' א) והתשובה שלפי
שירושת הבכורה אינה עד יום מות אביהם ,ואולי אז לא יהיה שוה כלום שלא יהיו נכסים כלל ליצחק כשימות או יהיה עשיר מופלג
לכן לא יהיה המכירה ,כמו בשעת המיתה שאין אנו יודעין מה יהיה אלא כיום הזה בשעה הזאת .פי' שני לפי שכפר בעיקר ,אמר אל
תשבע לי בשם יתברך שאינך מאמין בו ,אלא השבועה יהיה קללה ,שכמו היום הזה שאתה הולך למות ,יקרה לך שתמות אם תחזור
בך .פי' שלישי כמו היום הזה שהולך ולא ישוב ,כן לא תשוב בכורתך לך .פי' רביעי כיום שהוא יום המיתה שאמרת שביום המיתה
ראוי שידבר אמת:
פי' חמישי (בר' תול' כה,לג) ה ָשּׁ ְ֤בעָ ה֣לּי֣כַּ יּ֔ ֹום  ,כפי צורך היום ,שיש ימים שאדם מעריך מעה אחת יותר מבשאר הימים אלף ,והשיב
שׂו – מונח זקף -קטן בתפקיד שתי תשובות לחמישה הדברים של יעקב ,שהמכירה) (טט :א) כפי צורך היום (טט:
עשו (טט( :בר' תול' כה,לב) וַיּ֣אמֶ ר֣ע ֔ ָ
הבכורה) אינה שוה פרוטה( ,טט :ב) ואין ראוי שתשאל כפי צורך היום ,שאני הולך למות ,והשיב יעקב ראוי היא שלא נעריך המכירה
כפי צורך היום ,ואין ראוי שתמכרנה כ"כ בזול ,אבל (בר' תול' כה,לג) ה ָשּׁ ְ֤בעָ ה֣לּי֣שלא תתחרט מן המכירה כפי צורך היום ,ולזה אמר
ֹו֣ל ַיע ֲָֽקב( :בר' תול' כה,לד) וַיָּ ֶַֽ֖קָ ם֣וַיּ ַל ְ֑ך ,הפך המנהג והראוי שמתעכבין מעט על השלחן.
ת־בּכ ָרתֶ֖ ְ
ְ
כּר֣אֶ
(בר' תול' כה,לג) וַיּשָּׁ ַבֶ֖ע֣ל֑ ֹו֣וַיּ ְמ ֵ֥
ויש מקשים איך יתכן שלא נתן לו רק (בר' תול' כה,לד) לֶ ֚חֶ ם֣וּנְ ז ֣יד֣עֲדָ֣ ֔שׁים֣בעבור הבכורה .והתשובה שמנהג הוא כשמוכרין דבר
חשוב בית או אי זה דבר ,קוראים לחביריהם ונותנים להם פירות ,אבל הבכורה בכסף מלא מכרה לו:
שׂו – גרשיים מונח רביע ,כעין יצא מן הכלל ללמד על הכלל,
֣ן֣לע ֗ ָ
[צרור המור] (בר' תול' כה,לד) וְ ַיע ֲ֞קב֣נ ַָת ְ

(בר' תול' כה,לד) לֶ ֚חֶ ם֣וּנְ ז ֣יד֣ע ֲָד ֔שׁים  .כי בעד פת לחם יפשע גבר .לפי שכל זה היה אונס גמור כי כל אשר לאיש יתן בעד נפשו ואין לך
מודעה גדולה מזו .ואולי יאמרו כי פירוש (בר' תול' כה,לא) מ ְכ ָ ֵ֥רה כַ יֵּ֛וֹם הוא כיום הזה שהולך למות והיה עיף .וכן השבועה היתה לפי
העת שהיה באונס וזהו השבעה לי כיום .ויש כאן טענת אונס.
֣ן֣לע ֗ ָשׂו – גרשיים מונח רביע ,כעין יצא מן הכלל ללמד על הכלל ... ,ובספר ה"ר יהודה חסיד יש
[הדר זקנים] (בר' תול' כה,לד) וְ ַיע ֲ֞קב֣נ ַָת ְ
מכאן אתה למד שאם יש ביד רשע ס"ת או מצוה אחרת מותר לצדיק לרמותו ולנוטלה מידו:
שׂו – גרשיים מונח רביע ,כעין יצא מן הכלל ללמד על הכלל ,במחיר הבכורה (בר' תול' כה,לד) לֶ ֚חֶ ם֣
֣ן֣לע ֗ ָ
[רד"ק] (בר' תול' כה,לד) וְ ַיע ֲ֞קב֣נ ַָת ְ
וּנְ ז ֣יד֣ע ֲָד ֔שׁים ,ולא זכר שנתן לו יין כי שתה מיין הבית ,אבל לֶ ֚חֶ ם֣חם שעשה יעקב לעצמו לשעתו נתן לו עם נְ ז ֣יד֣ע ֲָדשׁ֣֔ים שבשל גם
כן לעצמו .ואאז"ל (ואדוני אבי ז"ל) כתב כי מחיר כסף נתן לו על הבכורה ומה שנתן לו (בר' תול' כה,לד) לֶ ֚חֶ ם֣וּנְ ז ֣יד֣ע ֲָד ֔שׁים֣שיאכלו
שניהם על המכירה כדי לקיימה:
[חשוקי חמד כתובות צז,א] נאמר ב[-בבא קמא (דף קטז ע"א)] הרי שהיה בורח מבית האסורין והיתה מעבורת לפניו ,ורצה לחצות
את הנהר כדי שלא יתפסוהו שומרי בית האסורין .אמר לו לבעל המעבורת :טול דינר [שהוא סכום גדול בהרבה מהמקובל לשלם עבור
העברה במעבורת] ,והעבירני את הנהר .אין לו לבעל המעבורת אלא שכרו הרגיל .שיכול הבורח לומר לבעל המעבורת משטה אני בך,
ולא נ תכוונתי לתת לך סכום כה רב ,אלא אמרתי כן על מנת שתסכים להעבירני את הנהר .וכן נפסק להלכה ב[-שו"ע (חו"מ סימן רסד
ס"ז)] ,יעו"ש .וכתב ה[-רמב"ן ביבמות (דף קו ע"א)]  :ושמעינן מינה ,דמי שהוא חולה וסמנין ביד חבירו שוין עשרים ,והתנה עליו ליתן
הרבה בדמיהן מחמת אונס חל יו ,אין לו אלא דמיהן .אבל רפאהו יש לו שכרו משלם ,שחכמתו מכר לו והיא שווה דמים הרבה.
וכעין זה נאמר פרק בתורה (בר' תול' כה,לד) (בראשית כה ,כט  -לד) שעשו בקש מיעקב שיתן לו נזיד עדשים( ,בר' תול' כה,לד) וְ ַיע ֲ֞קב֣נ ַָת֣ן֣
ְלע ֗ ָשׂו לֶ ֚חֶ ם֣וּנְ ז ֣יד֣ע ֲָד ֔שׁים ,ויש מרבותינו שמסבירים ,כי חשש יעקב שהיות ותקף את עשו בולמוס של רעב ,והיה במצב של סכנה,
וכפי שאמר" :הנה אנכי הולך למות" ,אם כן אולי למחרת יבא ויטען כי כל מכירתו היתה באונס ואינה כלום ,שכן מחמת אונס הסכנה
הסכים למכור .על כן נתן לו יעקב לחם  -על מנת שיאכל ,ישיב א ת נפשו ויצא מכלל סכנה ,וכעת נמצא כי כבר אינו אנוס על מכירת
הבכורה בעבור נזיד העדשים ,וממילא כל מכירתו ברצון גמור.
 ...וכן מבואר בלשון ה[-מרדכי (ב"ק אות קעד)] שכתב להסביר את טעם הדין של משטה אני בך" :וטעמא ,דהוא מסוכן וחייב
[הספן] להצילו וליטול שכר טורחו ,והכי נמי מצוה להביא לו רפואה ,אבל בשאר מלאכות [שאינן של מצוה] ,חייב לתת לו כל אשר
התנה לו"[ .ויעוין עוד בנימוקי יוסף ביבמות (דף לד ע"ב מדפי הרי"ף) ,ובשיטה מקובצת (בב"ק שם)].
אולם יעוין ב[-בית יוסף (יו"ד סימן שלו)] שכתב בשם הרמב"ן וז"ל" :ויש מי שסבור דטעמא דבורח משום דחייב להצילו משום
השבת אבדה [השבת גופו] ,ולפיכך אין לו אלא שכרו כפועל בטל .ולדבריהם אין לרופא אלא שכר בטלה שלו ,שאם היה בטל מן הסלע
והתנה עמו נותן לו את הסלע .ולא מסתברא ,דכיון דמדמינן ליה לחלוץ לה על מנת שתתן מאתים זוז ,דלא רמיא עליה חיובא ממש למיחלץ ,ואי כניס לה לאו

איסורא עביד ,שמע מינה דלאו חיובא דמצוה הוא ,אלא דינא הוא דלא מיחייב איניש בתנאין בשעת הדחק ביותר מכדי דמים ,הא בשכר
רופא ששווה כל כסף הוא חייב ליתן כל מה שהתנה לו ,ואף על פי שמצוה עליו לרפאות ,אף בורח נמי מצוה עליו להציל אלא כל
מצות עשה דרמיא אכולי עלמא אם נזדמנה לו ולא רצה לקיימה אלא בממון אין מוציאין מידו ואין מפקיעין ממנו חיוב שלו" ,עכ"ל.
֣ן֣לע ֗ ָשׂו – גרשיים מונח רביע ,כעין יצא מן הכלל ללמד על הכלל... ,
(בר' תול' כה,לד) וְ ַיע ֲ֞קב֣נ ַָת ְ
אפשר להסביר את העסקה בין יעקב ועשו לפי ה[-מרדכי (ב"ק אות קעד)] שהיות ולא היה עשו בפוגשו את יעקב בורח או חולה (היינו לא
היה מצווה לעזור לו ,לכן העסקה צריכה להתקיים כפי שהותנתה.
ולפי [בית יוסף (יו"ד סימן שלו)] שכתב בשם הרמב"ן וז"ל ... " :כל מצות עשה דרמיא אכולי עלמא אם נזדמנה לו ולא רצה לקיימה
אלא ב ממון אין מוציאין מידו ואין מפקיעין ממנו חיוב שלו".
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

 2.13בראשית ויצא כח,י( :התשע"ו) (בהשתתפות נחלת יעקב)
בראשית ויצא כח,טו:

֣בּ ֣כל֣אֲשֶׁ ר-תּ ֔לְך֣ ַוהֲשׁ֣ב ֔תיָך֣אֶ ל-הָ א ֲָד ָמֶ֖ה֣הַ זּ֑את֣ ֣
ְך֣וּשׁמַ ְרתּיָך ְ
ְ
וְ הנּ֨ה֣אָ נ ֝כי֣ע ֗ ָמּ
י֣לְָֽך׃ ֣
בּ ְרתּ ָ
עז ְָב ָ֔ך֣עַ ֚ד֣א ֲֶשׁ ֣ר֣אם-עָ ֔שׂיתי֣אֵ֥ת֣אֲשֶׁ ר-דּ ַ ֶ֖
֚י֣לא֣אֶ ֱ
֣כּ ֣
רש"י –לפי שהיה ירא מעשו ומלבן .שפת"ח -דאם לא כן מאי אָ נ ֝כי֣ע ֗ ָמְּך֣דמשמע מגן לך.
ן־לי֣
֣י֣הֹולְך֣וְ נָ ָֽתַ ֵ֥
֔
י֣וּשׁמָ ַרני֣בַּ ֶדּ ֶ֤רְך֣הַ זֶּה֣א ֲֶשׁ ֣ר֣אָ נכ
ֱֹלהים֣עמָּ ֗ד ְ
אמר֣אם־י ְה ֶי֨ה֣א ֶ֜
דּר֣ ַיע ֲֶ֖קב֣נֶ ֶָֽ֣֖דר֣ל ֑
בראשית ויצא כח,כ,כא[ :כ]֣ וַיּ ַ ֵ֥
אֹלהים:
ָֽ
'֣לי֣ל
י֣בשָׁ לֶ֖ ֹום֣אֶ ל־בּ֣ית֣אָ ב֑י֣וְ הָ יָ ֹ֧ה֣הֵ֛ ֶ֖
ל֣וּבגֶד֣ל ְל ָֽבּשׁ[֣:כא]֣וְ שַׁ ְב ֵ֥תּ ְ
ֶ ֵ֥
ֱכ
ֶלֵ֛חֶ ם֣לֶ א ֶ֖
֣בּ ֣כל֣אֲשֶׁ ר-
וּשׁמַ ְרתּיָך ְ
וְ הנּ֨ה֣אָ נ ֝כי – קדמא ואזלא ,בתפקיד סדר ובתפקיד כעין כלל מלמד ,ואין בכלל אלא מה שיש בפרטיו ע ֗ ָמְּך֣ ְ
תּ ֔לְך  ,וכדי ללמוד בכלל ופרט צריך לימוד על הסדר כמאן דאמר ב(-ב"ר פר' ויצא פר' ע ד) הפרשה על הסדר נאמרה.

נעיין במקור הבא לבירור הכלל ופרט.

בראשית רבה (וילנא) פרשת ויצא פרשה ע ד רבי אבהו ור' יונתן חד אמר מסורסת היא הפרשה ואחרינא אמר על הסדר נאמרה ,מ"ד
מסורסת היא הפרשה שכבר הבטיחו הקדוש ברוך הוא שנאמר (בר ויצא כח,טו) וְ הנּ֨ה֣אָ נ ֝כי֣ע ֗ ָמְּך ,והוא אומר (בר ויצא כח,כ) אִּם־יִּה ְׁ֨יה
אֹל ִָּ֜הים ִּע ָׁמ ֗ ִּדי אתמהא ,מ"ד על הסדר נאמרה מה אני מקיים (בר ויצא כח,כ) אִּם־יִּה ְׁ֨יה אֹל ִָּ֜הים ִּע ָׁמ ֗ ִּדי אלא כך אמר יעקב אם יתקיימו לי
התנאים שאמר לי להיות עמי ולשמרני אני אקיים את נדרי ,רבי אבהו ורבנן ,רבי אבהו אמר (למד משני פסוקים) (בר ויצא כח,כ) וי ִּ֥דר יע ֲ֖קב
ן־ל֥י ל֛חם לא ֖כל ,מגילוי עריות המד"א
ֵאמר אִּם־יִּהְׁי֨ה אֹל ִָּ֜הים ִּע ָׁמ ֗ ִּדי מלשון הרע היך מה דאת אמר (ירמיה ט) וידרכו את לשונם קשתם שקר ,וְׁנָׁ ֽת ִּ
נ֣דר ל ֑
ָאב֑י משפיכות דמיםְׁ ,ו ָׁה ָׁי֧ה ה֛ ' ִּל֖י
ל־ב֣ית ִּ
(בראשית לט) ולא ידע אתו מאומה כי אם הלחם אשר הוא אוכל לשון נקי( ,בר ויצא כח,כא) וְׁשב ִּ ְׁ֥תי ְׁבשָׁל֖ ֹום א ֵ
לֵאֹלהִּ ֽים ,:מעבודת כוכבים,
רבנן פתרין לה בכל עניינא (ארבעה הדברים מפסוק אחד)( ,בר ויצא כח,כ) ִּאם־יִּה ְׁ֨יה אֹל ִָּ֜הים ִּע ָׁמ ֗ ִּדי ּו ְׁש ָׁמרנִּי בד֤רְך הזה א ֲ֣שר ָאנ ִּכ֣י הֹו ֵ֔לְך,
מעבודת כוכבים מגילוי עריות משפיכות דמים מלה"ר ,אין דרך אלא עבודת כוכבים ,כמד"א (עמוס ח) הנשבעים באשמת שומרון ואמרו חי
אלהיך דן וחי דרך באר שבע ,ואין דרך אלא גילוי עריות שנאמר (משלי ל) כן דרך אשה מנאפת וגו' ,ואין דרך אלא שפיכות דמים שנאמר (שם /משלי/
א) בני אל תלך בדרך אתם מנע רגלך מנתיבתם וגו' ,ואין דרך אלא לשון הרע שנא' (בראשית לא) וישמע יעקב את דברי בני לבן לאמר לקח יעקב (בני לבן
הוציאו על יעקב שם רע ולשון הרע).

ֲשר ָאנ ִּכ֣י הֹו ֵ֔לְך או משני הפסוקים
ב(-ב"ר פר' ויצא פר' ע ד) מבורר מהכתוב ב(-בר ויצא כח,כ) אִּם־יִּה ְׁ֨יה אֹל ִָּ֜הים ִּע ָׁמ ֗ ִּדי ּו ְׁ
ש ָׁמרנִּי בד֤רְך הזה א ֣
֣בּ ֣כל֣אֲשֶׁ ר-תּ ֔לְך.
וּשׁמַ ְרתּיָך ְ
ויצא כח,כ,כא) מה נכלל בדבר ה' אל יעקב ב(-בר ויצא כח,טו) ְ
ובכן ,הקב"ה מבטיח ארבע שמירות המרומזות בטעם רביע של (בר ויצא כח,טו) ע ֗ ָמְּך – שמירה מלחטוא ומלהפגע (א) מעבודה זרה (ב)
מגלוי עריות (ג) משפיכות דמים (ד) מלשון הרע .ויעקב מתנה נדרו-שבועתו בארבע שמירות המרומזות בטעם רביע של (בר ויצא כח,כ)
ִּע ָׁמ ֗ ִּדי .לכן משמעות טעם מקף של אֲשֶׁ ר-תּ ֔לְך – כרב-מצב (א) שמירה (ב) הסרת שמירה .שמירה מלחטוא ומלהפגע מארבע העבירות,
הסרת שמירה אם יעברו יעקב ומשפחתו על אחת מארבע העבירות האלו.

(בר'

המקור הבא מלמד שיעקב ירא מעשו למרות ההבטחת ה' ,ומוסבר ממה שלומדים מ(-ב"ר פר' ויצא פר' ע ד) מדוע היה ירא.
נאמר ב-מכילתא דרבי ישמעאל בשלח  -מסכתא דעמלק פרשה ב  ...יעקב נתן לו (הקב"ה) רמז ולא חש שנ' (בר ויצא כח,טו) וְ הנּ֨ה֣
יָך והוא היה מפחד ויירא שנ' (בר' וישלח לב,ח) וי ָׁ ִּ֧ירא יע ֲ֛קב מ ְׁ֖אד ו ֵי֣צר ֑לֹו ,אדם שהקב"ה הבטיחו היה ירא ומפחד
ְך֣וּשׁמַ ְרתּ ֣
ְ
אָ נ ֝כי֣ע ֗ ָמּ

אלא שאמר יעקב אבינו אוי לי שמא יגרום החטא.

טט :יעקב הבין שכל זמן שישמר מארבע עבירות יזכה לשמירת ה' ,ואפשר כי חשש (א) שנשא שתי אחיות (רחל ולאה) וגם שתי
ֹלה֤י
השפחות היו בנות לבן (היינו גם הן אחיות) .וזה עשוי להיכלל בגלוי עריות( .ב) מהנאמר (בר' וישלח לה,ד) וי ִּתְׁ נּ֣ו אֽל־יע ֲ֗קב ֵא֣ת כָׁל־א ֵ
ֵיהם ויִּט ְׁ֤מן אתָׁ ם יע ֲ֔קב ת֥חת ָׁהא ֵָׁל֖ה ֲא ֥שר ִּעם־שְׁכ ֽם :יש ללמוד שהיה מקום לחשש של עבודה
ֲשר בְָׁאזְׁנ ֑
ֲשר ְׁבי ֔ ָָׁׁדם וְׁאת־הנְּׁז ִּ ָׁ֖מים א ֣
הנֵּכָׁר א ֣
זרה ,ולכן יעקב ירא מעשו.

במקור הבא מובאים מצבים של שמא גרם החטא או שלא גרם ,ואח"כ נקשרם אל תבניות הטעמים של (בר ויצא כח,טו) וְ הנּ֨ה֣אָ נ ֝כי וגו'.
בבלי ברכות ד,א  ...ודוד מי קרי לנפשיה חסיד (האם דוד קרא לעצמו חסיד)? והכתיב (תה' כז,יג) לּו ֵ֗לא ָ֭האמנְׁתִּ י ל ְִּׁר ֥אֹות בְׁ ֽטּוב־ה֗ ' בְׁא֣רץ ח ִּי ֽים:
ותנא משמיה דרבי יוסי :למה נקוד על לּו ֵ֗לא (טט :נקודה מעל אות למ"ד ,והכלל הוא שאם רוב האותיות ללא נקודה דורשים את הלא נקוד ,היינו
"לוא" ובסידור שונה המלה "לאו" )?  -אמ ר דוד לפני הקדוש ברוך הוא :רבונו של עולם! מובטח אני בך שאתה משלם שכר טוב לצדיקים
לעתיד לבוא ,אבל איני יודע אם יש לי חלק ביניהם אם לאו (טט :כדרשה ממלת לּו ֵ֗לא )!  -שמא יגרום החטא; כדרבי יעקב בר אידי,
֣בּ ֣כל֣אֲשֶׁ ר-תּ ֔לְך֣וכתיב( :בר' וישלח לב,ח) וי ָׁ ִּ֧ירא יע ֲ֛קב מ ְׁ֖אד
ְך֣וּשׁמַ ְרתּיָך ְ
ְ
דרבי יעקב בר אידי רמי ,כתיב( :בר' ויצא כח,טו) וְ ה ֨נּה֣אָ֣נ ֝כי֣ע ֗ ָמּ
(טט :מפני עשו אחיו)! אמר :שמא יגרום החטא ,כדתניא( :בר' בשלח טו,טז) עד־יע ֲ֤בר עמְָׁך ֔ה' עֽד־יע ֲ֖בר עם־זּ֥ו ָׁק ִּנ ֽיתָׁ  ;:עד־יע ֲ֤בר עמְָׁך ֔ה' -זו
ביאה ראשונה (טט :לא"י) ,עֽד־יע ֲ֖בר עם־זּ֥ו ָׁק ִּנ ֽיתָׁ  -זו ביאה שניה (טט :לא"י); מכאן אמרו חכמים (טט :מהפסוק בפר' בשלח) :ראוים היו
ישראל ליעשות להם נס בימי עזרא כדרך שנעשה להם בימי יהושע בן נון ,אלא שגרם החטא( .טט :בשעה שהגיע עזרא לארץ -ישראל מצא

שמהעולים לפניו נשאו להם נשים נכריות)

יָך
ְך֣וּשׁמַ ְרתּ ֣
ְ
(בר ויצא כח,טו) ְבּ ֣כל֣אֲשֶׁ ר-תּ ֔לְך֣ ַוהֲשׁ֣ב ֔תיָך – זקף-קטן  ...זקף-קטן בין שני קיסרים בתפקיד כעין הקש כי וְ הנּ֨ה֣אָ נ ֝כי֣ע ֗ ָמּ

מותנה בקיום ארבע המצוות ,ובאי קיום אחת מארבע המצוות גורם החטא ומוסרת השמירה (וחלק מהעולים בביאה שניה לא"י נשאו נשים
נכריות ואפשר שהושפעו מעבודה זרה) .ר' יוסף אברמסקי הי"ו הוסיף שאחרי מתן תורה בני ישראל בכו למשפחותיהם שנאסרו בקרובות,
וזה מניעת ג"ע כדי שיזכו בא"י.
ַוהֲשׁ֣ב ֔תיָך – מונח זקף-קטן במלה אחת ,כעין מידה י"ח מל"ב מידות ריבה וריבה את הכל ,נאמר במקצת ונוהג בכל .נאמר באחד ,ביעקב
על שיבתו לא"י ,שישמר מארבע עבירות וחל על כל שיבה של ישראל לא"י ,שצריך להשמר מארבע עבירות אלו כדי לזכות בישוב א"י.
אבל הדר זקנים (בר ויצא כח,כ) מביא כי בני יעקב נכשלו בשלושה דברים ,ואפשר להוסיף שגם לשון הרע ,אלא שכולם ארעו אחרי חזרתם
לא"י.
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

ד"א (בר ויצא כח,כ) אִּם־יִּה ְׁ֨יה אֹל ִָּ֜הים ִּע ָׁמ ֗ ִּדי שלא אעבוד ע"ז( .בר ויצא כח,כ) ּו ְׁש ָׁמרנִּי משפיכות דמים( .בר ויצא כח,כ) ב ֤דרְך מגילוי עריות
י֣ל ֵ֛חֶ ם .אז (בר ויצא כח,כב) ע ֵ ֖שר אֲעש ְׁ֥רנּּו לָׁ ְֽך .:וכאשר בא יעקב לארץ שכח אותו נדר
ן־ל ֶ
ֵ֥
שנאמר כן דרך אשה מנאפת( .בר ויצא כח,כ) וְ נָ ָֽתַ
א"ל הקדוש ברוך הוא שכחת נדרך חייך תהיה נכשל באותן שלשה דברים וכן היה נכשל בע"ז דכתיב (בר' וישלח לה,ד) וי ִּתְׁ ֣נּו אֽל־יע ֲ֗קב
ֵי־יעֲקב ִּשמְׁע֨ ֹון ְׁו ֵל ָ֜ ִּוי א ֲֵח֤י דִּ ינ ָׁה ִּא֣יש ח ְׁר ֔בֹו .נכשל
ֲשר ְׁבי ֔ ָָׁׁדם .נכשל בשפיכות דמים דכתי' (בר' וישלח לד,כה) ויִּקְׁח֣ ּו שְׁנֵ ֽי־ ְׁבנ ֠
ֵא֣ת כָׁל־א ֵ
ֹלה֤י הנֵּכָׁר א ֣
בגילוי עריות דכתי' (בר' וישלח לד,א) ותֵ ֵ ֤צא דִּ ינ ָׁה בת־ ֵל ָׁ֔אה:
י֣לְך׃ ֣
בּ ְרתּ ָ ָֽ
י֣את֣אֲשֶׁ ר-דּ ַ ֶ֖
עז ְָב ָ֔ך֣עַ ֚ד֣א ֲֶשׁ֣ר֣אם-עָ ֔שׂית ֵ֥
֚י֣לא֣אֶ ֱ
(בר ויצא כח,טו) כּ ֣

ְׁעּו־ל֑י
שמ ִּ
ויקרא רבה (וילנא) פרשת בחוקותי פרשה לה,ב ד"א (וי' בח' כו,ג) אִּם־ ְׁבחֻק ֖תי תֵ ֵל֑כּו הדא הוא דכתיב (משלי ח,לב) וְׁע ָׁ ֣תה ָ֭ ָׁבנִּים ִּ
ֵאמר רבנן ור' אסי רבנן אמרי על הכל השיבו הקדוש ברוך
ְׁ֝וא ְׁ
ש ֵ֗רי ְׁד ָׁרכ֥י יִּש ְֽׁמרּו :מדבר ביעקב דכתיב ביה (בר ויצא כח,כ) וי ִּ֥דר יע ֲ֖קב נ֣דר ל ֑
ש ָׁמרנִּי ,א"ל (בר
הוא ועל הפרנסה לא השיבו( ,בר ויצא כח,כ) אִּם־יִּה ְׁ֨יה אֹל ִָּ֜הים ִּע ָׁמ ֗ ִּדי א"ל (בר ויצא כח,טו) וְ הנּ֨ה֣אָ נ ֝כי֣ע ֗ ָמְּך (בר ויצא כח,כ) ּו ְׁ
ֲשר ָאנ ִּכ֣י הֹו ֵ֔לְך ,א"ל (בר ויצא כח,טו) ְבּ ֣כל֣אֲשֶׁ ר-תּ ֔לְך֣(בר ויצא כח,כא) וְׁשב ִּ ְׁ֥תי ְׁבשָׁל֖ ֹום
ויצא כח,טו) ְ
וּשׁמַ ְרתּיָך֣(בר ויצא כח,כ) ב ֤דרְך הזה א ֣
ָאבי א"ל (בר ויצא כח,טו) וַהֲ שׁ֣ב ֔תיָך֣אֶ ל-הָ א ֲָד ָמֶ֖ה֣הַ זּ֑את֣ועל הפרנסה לא השיבו א"ר אסי אף על הפרנסה השיבו דכתיב (בר
א ֵ
ל־ב֣ית ִּ ֑
ֹֽלא־ראִּיתִּ י צ ִּד֣יק
ָך ואין לשון עזיבה האמורה כאן אלא לשון פרנסה כד"א (תה' לז,כה) ֤נער׀ ָׁה ִּ֗ייתִּ י גם־ ָָׁ֫ז ֥קנְׁתִּי וְׁ ָ֭ ָׁ
עז ְָב ֣֔
֚י֣לא֣אֶ ֱ
ויצא כח,טו) כּ ֣
נע ָׁז֑ב ְׁ֝וז ְׁר ֗עֹו מְׁבקש־לָׁ ֽחם ,:ד"א אף על פי שזרעו ובניו הם מבקשים לחם לא ראיתי לאותו צדיק אביהם נעזב מיראתו של הקדוש ברוך
הוא ,א"ר הושעיא אשרי ילוד אשה שכך שומע מפי בוראו א"ר חנינא בר פפא אשרי (ע"פ עץ יוסף הקב"ה אומר ַא ְׁשרי) ואשריכם
ְׁעּו־ל֑י אשרי ואשריכם
שמ ִּ
כשנתקיימו כל התנאין הללו שהתניתי עמכם א"ר אחא אף לבניו אמר כן שנאמר (משלי ח,לב) וְׁע ָׁ ֣תה ָ֭ ָׁבנִּים ִּ
לכשתקיימו כל התנאים הללו שהתניתי עמכם אימתי כשתשמרו את תורתי שנאמר (וי' בח' כו,ג) אִּם־ ְׁבחֻק ֖תי תֵ ֵל֑כּו.
ש ֵ֗רי ְׁד ָׁרכ֥י יִּשְׁמֽרּו ולא קאמר אשריכם דרכי תשמורו
עץ יוסף אמר ר' חנינא ַאשְ ַּרי ואשריכם וכוונת ר' חנינא לומר שמה שאמר (משלי ח,לב) ְׁ֝וא ְׁ
שרי כי כביכול הקב"ה אומר שאשריו כשישראל מקיימין תורתו .כי הוא מתאוה לזה שעל
ְׁעּו־ל֑י לנוכח .הוא לרמוז דקרינן נמי ַא ְׁ
שמ ִּ
כמה שאמר ִּ
ידי כן הוא רחמן כמדתו .מה שאין כן כשאינן מקיימין תורתו שיצטרך להתאכזר עליהם ומשנה מדתו.
ָך – יתיב מונח זקף-קטן ,כּ ֚י – יתיב בתפקיד דווקא כך ,לפחות כך .ומשמעות תבנית הטעמים"יתיב מונח זקף-קטן" דווקא
עז ְָב ֣֔
֚י֣לא֣אֶ ֱ
כּ ֣
ֹֽלא־ראִּיתִּ י צ ִּד֣יק נע ָׁז֑ב ונעזב ,הוא שיחסר לו לחם ושמלה .וכך ביקש יעקב אבינו
ָך כפי' רד"ק (תה' לז,כה) וְׁ ָ֭ ָׁ
עז ְָב ֣֔
שני דברים משמעם אֶ ֱ
֚י֣לא֣אֶ ֱעז ְָבָך֣֔ ,נראה כי
ל֣וּבגֶד֣ל ְל ָֽבּשׁ ,:כלומר כדי חיותי לבד ,ואמר לו האל יתברך (בר ויצא כח,טו) כּ ֣
ֶ ֵ֥
ֱכ
י֣ל ֵ֛חֶ ם֣לֶ א ֶ֖
ן־ל ֶ
ֵ֥
ויצא כח,כ) וְ נָ ָֽתַ
מי שחסר (טט :שני) אלה נקרא נעזב :אפשר כי חסר לחם נקרא נעזב מסיפא של (תה' לז,כה) ְׁ֝וז ְׁר ֗עֹו מְׁבקש־לָׁ ֽחם :וע"פ הריב"א ב(-בר ויצא
שמְׁלָׁ ֽה( :כך גם אפשר ללמוד על הלחם).
כח,כ) חסר בגד נקרא נעזב שנאמר להפך על הגר (דב' עקב י,יח) וְׁא ֵה֣ב ֵ֔גר לָׁ ֥תת ל֖ ֹו ל֥חם ְׁו ִּ
יָך ומצינו שמירה
וּשׁמַ ְרתּ ֣
וב-הדר זקנים (בר ויצא כח,כ) למד על הלחם מ(-תה' לז,כה) ְׁ֝וז ְׁר ֗עֹו מְׁבקש־לָׁ ֽחם :ובגד למד מדכתיב (בר ויצא כח,טו) ְ
גבי בגדים דכתיב (משלי כב,ה) ִּצ ִּנּ֣ים ָ֭פחִּים ב ְׁ֣דרְך ע ִֵּק֑ש שֹומֵ ֥ר ֝נפ ְׁ֗שֹו י ְִּׁרח֥ק מֵהֽם:
(בר

ָך֣ – יתיב בתפקיד (פשטא מלעלית) זקף-קטן שתי דרשות ,ביחד שתי דרשות בפשט הכתוב ,הקב"ה מבטיח (א) פרנסה (ב)
עז ְָב ֣֔
֚י֣לא֣אֶ ֱ
כּ ֣
שהצדיק לא נעזב מיראתו של הקב"ה (שלא כמאמר הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים) וע"פ עץ יוסף כביכול הקב"ה אומר ַאשְׁרי ופרושו,
שאשריו כשישראל מקיימין תורתו .כי הוא מתאוה לזה שעל ידי כן הוא רחמן כמדתו.
מדרש תנחומא (בובר) פרשת וישלח סימן ב

י֣לְָֽך׃ ,למה
בּ ְרתּ ָ
עז ְָב ָ֔ך֣עַ ֚ד֣א ֲֶשׁ ֣ר֣אם-עָ ֔שׂיתי֣אֵ֥ת֣אֲשֶׁ ר-דּ ַ ֶ֖
֚י֣לא֣אֶ ֱ
ר' אושעיא אמר אף על הפרנסה השיבו ,שנאמר (בר ויצא כח,טו) כּ ֣
אמר שתי פעמים א ֲֶשׁ ֣ר֣אֲשֶׁ ר ,כביכול דבר קשה ,אמר ר' אושעיא אמר לו הקדוש ברוך הוא אשריי ואשריך כשאעשה לך הדבר הזה,
חזר ותבע ושבתי בשלום (שם שם /בראשית כ"ח /כא) ,א"ל (בר ויצא כח,טו) וַהֲ שׁ֣ב ֔תיָך ,אמר ר' חנינא ב"ר יצחק אשריו לילוד אשה
שכך שמע מבוראו ,ראו כל מה שתבע מבוראו הבטיחו ,ועל כל ההבטחות הללו הוא משלח ואומר כה תאמרון לאדני לעשו ,הוי יפה
נאמר מחזיק באזני כלב ,אימתי כששלח יעקב אצל עשו.
֚י֣לא֣אֶ ֱעז ְָב ָ֔ך֣עַ ֚ד֣א ֲֶשׁ ֣ר֣אם-עָ ֔שׂיתי – זקף-קטן  ...זקף-קטן בין שני קיסרים ,כעין הקש אפשר שהכוונה להקיש מהפשט הנאמר על
כּ ֣

ישראל אל ה'( .שואל מדרש תנחומא) למה אמר שתי פעמים ב(-בר ויצא כח,טו) א ֲֶשׁ ֣ר֣אֲשֶׁ ר ,כביכול דבר קשה( ,ועונה) אמר ר' אושעיא
אמר לו הקדוש ברוך הוא אשריי ואשריך מלת "אשר" אחת נדרשת אשריי (ע"פ עץ יוסף כביכול הקב"ה אומר ַאשְׁרי על עצמו) שישראל
מקיימין תורתי ,מלת "אשר" אחת נדרשת על אשרי עם ישראל שמקיימין את תורת ה'.
שׂיתי – זקף -קטן  ...זקף -קטן בין שני קיסרים ,כעין דבר החוזר וקורה ,וזה כפי' רד"ק (בר ויצא כח,טו )
ֲשׁ ֣ר֣אם-עָ ֔
עז ְָב ָ֔ך֣עַ ֚ד֣א ֶ֣
֚י֣לא֣אֶ ֱ
כּ ֣
֚י֣לא֣אֶ ֱעז ְָב ָ֔ך֣עַ ֚ד֣א ֲֶשׁ ֣ר֣אם-עָ ֔שׂיתי – אם כן לא יעזבנו לעולם ,כי ההבטחה לו כל ימיו לעולם ולזרעו אחריו :אלא שהרד"ק לומד
כּ ֣
֣ר֣אם  -כפל ענין לחזק הדבר ,כי די לו באשר או באם:
זאת מהכתוב א ֲֶשׁ ֣

ד־עֹולָׁם .ואפשר להסביר כי שם
הדר זקנים (בר ויצא כח,טו) עַ ֚ד֣א ֲֶשׁ ֣ר֣אם-עָ ֔שׂיתי .יש עד שאין לו הפסק לעולם כמו (תה' קג,יז) מ ָׁ
ֵעֹול֣ם וְׁע ָ֭
ד־עֹולָׁם על־י ְֵׁר ָׁ ֑איו ְׁ֝וצִּדְׁ ק ָׁ֗תֹו ִּלבְׁנֵ ֥י ָׁב ִּנ ֽים:
טעם יתיב של מלת עַ ֚ד מרמז על "יושב" דווקא כך יציב בשופעו (תה' קג,יז) ְׁוח֤סד ֨ה'׀ מ ָׁ
ֵעֹול֣ם וְׁע ָ֭

כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

2.14

בראשית ויצא כח,י( :התשע"ז) (בהשתתפות נחלת יעקב)

י֣לא֣י ָ ָָֽד ְעתּי׃ ֣
֣שׁ֣ה'֣בַּ מָּ קֶ֖ וֹם֣הַ זֶּ ֑ה֣֣וְ אָ נ ֶ֖כ ֵ֥
ָתוֹ֣֣ו ַ֕יּאמֶ ר֣אָ כן֣י ֔
יקץ֣ ַיעֲקב֣מ ְשּׁנ ֣
בראשית ויצא כח,טז :וַיּ ַ ֣
ָתוֹ( .רבי יוחנן) קרי ביה ממשנתו [ב"ר ס"ט ז'] מתוך ,שהיה הוגה בתורה ביום ובלילה לא שכב לבו מלהגות בה
[בעל הטורים] – מ ְשּׁנ ֣

בחלומו.
[הרב כי טוב]  -וכשהקיץ ,אע"פ שלילה היה ,לא חזר לשנתו אלא עשה כל הלילה יום בתורה ובתפלה ככל שאר לילותיו שמקודם לכן
ושאחרי כן( .תנ"י ויצא ג; הה"ק מהר"ם מפרמישלן; מדרש אגדה; הרב נ"צ פינקל)
[מלבוש לשבת ויו"ט  -הרב מו"ה ישכר בעריש האדמו"ר מזידיטשוב]
יקץ  ...גם כאן משמשים הטעמים לשמחה שבא למוחין דגדלות וזכה לאספקלריא המאירה
פי' על הטעמים זרקא סגול סעיף כז  -וַיּ ַ ֣
כדאיתא במד"ר  ...ממשנתו עיי"ש בפי' מת"כ (מתנות כהונה) ובדברי אא"ז מו"ר זצוק"ל .טט :ראה להלן (א) [תו"ש [קכב] זכה לנבואה
ונהפך לאיש אחר( ,ב) [זוהר כרך א (בראשית) ויצא קמא,ב] הכנה להביא ליחוד קוב"ה ושכינתיה

ָתוֹ֣– מונח זרקא סגול ,כעין מוסיף מהענין על הענין .מכל הפירושים עולה שהוסיף בלימודו ובהשגתו בדברי אלקים
יקץ֣ ַיעֲקב֣מ ְשּׁנ ֣
וַיּ ַ ֣
חיים .חלום יעקב הוא גלוי נבואי בדרך החלום ובאמצעותו הקב"ה מאשר בחירתו וברכות יצחק אביו והינו תוצאת דבקותו בה' ובלימוד
תורתו .כלומר ממשנת יעקב בתורה מואוצל עליו להיות בכור נבחר לברכות.
(כח,טז) ו ַ֕יּאמֶ ר – זקף-גדול (גרסת כתר ,מכון ממרא – כת"י לנינגרד) (גרסת תורה שלמה ,מגנס ,קורן ,איש מצליח ו ַ֗יּאמֶ ר – רביע)
(כח,טז) ו ַ֕יּאמֶ ר – זקף-גדול בתפקיד לדרוש את הכתוב אחריו שלש פעמים:
֣שׁ֣ה'֣בַּ מָּ קֶ֖ וֹם֣הַ זֶּ ֑ה ,אכן
ָתוֹ ,ר' יוחנן אמר ממשנתו( ,כח,טז) ו ַ֕יּאמֶ ר֣אָ כן֣י ֔
יקץ֣ ַיעֲקב֣מ ְשּׁנ ֣
(טט :א) [ב"ר (וילנא) ויצא סט,ז] (כח,טז) וַיּ ַ ֣
֣שׁ֣ה'֣בַּ מָּ קֶ֖ וֹם֣הַ זֶּ ֑ה ,אָ כן֣מלמד
השכינה שרויה במקום הזה ולא הייתי יודע[ ,תו"ש [קיט]] ב[-לקח טוב] ו ַ֕יּאמֶ ר֣לעצמו :אָ כן֣י ֔
שהשכינה בבית המקדש בין בנוי ובין חרב.
֣שׁ֣ה'֣בַּ מָּ קֶ֖ וֹם֣הַ זֶּ ֑ה ,אמרו מלמד שנגלה עליו בבית דין (טט :של מעלה) של
(טט :ב) [תו"ש [קכ] ב[-ילקוט תימני (כת"י)] (כח,טז) אָ כן֣י ֔
שבעים ואחד מנין אָ כ֣ן [ .תו"ש [קכ]] בהערה  ...ובכת"י פי' ר' יואל עה"ת ואמר אָ כן֣י ֣שׁ רמז "יש עולמות" (טט :אולי כוונתו לש"י עולמות

אלא שהביא מלה הכתובה כ דרך התורה קודם מונה מספר קטן (כאן יו"ד) ואחריו מספר גדול (כאן שי"ן) בשםר' דוד ליפסקי הי"ו ,כולל נתיבות צבי) .י ֣שׁ֣
֣שׁ֣ה'֣
֣שׁ֣ה'֣ שהשכינה שרויה ביניהם .ועיין בפי' [ריקאנטי] וטעם (כח,טז) אָ כן֣י ֔
֔ה'֣בַּ מָּ קֶ֖ וֹם֣הַ זֶּ ֑ה אכן בגימ' ע"א סנהדרין ואצלם י ֔
תֵיהם אֲמלֵּ ֽא :פ.
בַּ מָּ קֶ֖ וֹם֣הַ זֶּ֣ ֑ה כתרגומו ,כי השכינה נקראת יש ,שנאמר (משלי ח,כא) לְׁהנ ְִּׁ֖חיל אהֲב֥י׀ ֵי֑ש וְׁאצ ְׁ֖ר ֣

֣שׁ֣ה' – פשטא מונח זקף-קטן ,שתי דרשות בפשט (טט :א) ה' נגלה אל יעקב בבית דין של ע"א (טט :ב) שכינה שרויה בסנהדרין
אָ כן֣י ֔
של ע"א.
֣שׁ֣ה'֣בַּ מָּ קֶ֖ וֹם֣הַ זֶּ ֑ה ,זה הר המוריה שהשכינה בו לעולם וקיימא לן שכינה במערב.
(טט :ג) [תו"ש [קכא] ב[-מדרש הגדול] (כח,טז) אָ כן֣י ֔
[תו"ש [קכא] בהערה מביא [שמו"ר פ"ב] דלא זזה שכינה מכותל מערבי.
אם (טט :א) שכינה במקום בית המקדש שונה מ(-טט :ג) משכינה בהר המוריה אז לפנינו שלוש דרשות מ(-כח,טז) ו ַ֕יּאמֶ ר – זקף-גדול.
ואז הדרשה הבאה היא רביעית .ואם (טט :א) ו(-טט :ג) הן אותן דרשות אז הדרשה הבאה היא השלישית
(טט :ג או ד) [תו"ש [קכב] ב[-מדרש הגדול] (כח,טז) בַּ מָּ קֶ֖ וֹם֣הַ זֶּ ֑ה ,זה מקום לנבואה ,כענין שנאמר (שמ' תשא לג,כא) הִּנֵּ ֥ה מ ָׁ֖קֹום ִּא ִּ ֑תי ְׁונִּצב ָׁ ְׁ֖ת
על־הצּֽור :אם לעיל שלוש דרשות אז זאת דרשה רביעית מ(-כח,טז) ו ַ֗יּאמֶ ר – רביע.
[תו"ש [קכב] בהערה מביא ב[-מו"נ ח"ב פמ"ה] שאמר יעקב אבינו כאשר התעורר מחלום הנבואה ההוא ,לא אמר שזה חלום ,אבל פסק ואמר
֣שׁ֣ה'֣בַּ מָּ קֶ֖ וֹם֣הַ זֶּ֣ ֑ה ,וכן ההוא במדרש הגדול האמין בלבו שהוא חלום של נבואה  ...ובכת"י [אור האפלה] (כח,טז) ו ַ֕יּאמֶ ר֣
(כח,טז) אָ כן֣י ֔
ָתוֹ֣ומצא רוח
יקץ֣ ַיעֲקב֣מ ְשּׁנ ֣
֣שׁ֣ה'֣בַּ מָּ קֶ֖ וֹם֣הַ זֶּ ֑ה ... ,עדיין לא ידע שכך היא דרך הנבואה ... ,ובכת"י [חמאת החמדה] (כח,טז) וַיּ ַ ֣
אָ כן֣י ֔
אחרת עמו ונהפך לאיש אחר וידע שאין זה החלום ככל החלומות וידע שה(-כח,טז) מָּ קֶ֖ וֹם֣הַ זֶּ ֑ה גרם לו
(כח,טז) בַּ מָּ קֶ֖ וֹם – טפחא בתפקיד שנוי ביעקב ונהפך לאיש אחר
הַ זֶּ ֑ה – אתנח ,מגביל שהשנוי ביעקב חל דווקא במקום זה ולא יכל לחול במקום אחר.
עוד מביא ב[-מדרש הגדול] ד"א ידע שכל מה שבעליונים ושבתחתונים הוא בגופו של אדם והוא עולם בפני עצמו לכך נאמר (כח,טז) וְ אָ נ ֶ֖כי֣
ֵ֥לא֣י ָ ָָֽד ְעתּי׃ עיין לעיל מאמר עב .עט .דדרשו הפסוק (כח,יב) ֻסלָּׁם מ ָֻׁצ֣ב ֔א ְׁרצָׁה על האדם .ע"פ [תו"ש עב] הסולם זאת התפלה המגיעה עד
לקב"ה ע"י הזכרת שמו.
ההטעמה (כח,טז) ו ַ֕יּאמֶ֣ר – זקף-גדול ולא ברביע מתאימה לדרשות הבאות בהן לטעם זקף-גדול יש תפקיד נוסף לתפקיד של שלוש.
י֣לא֣י ָ ָָֽד ְעתּי׃ ֣
֣שׁ֣ה'֣בַּ מָּ קֶ֖ וֹם֣הַ זֶּ ֑ה֣֣וְ אָ נ ֶ֖כ ֵ֥
ָתוֹ֣֣ו ַ֕יּאמֶ ר֣אָ כן֣י ֔
יקץ֣ ַיעֲקב֣מ ְשּׁנ ֣
דרשה (א) :בראשית ויצא כח,טז :וַיּ ַ ֣
֣שׁ֣ה' – זקף-גדול  ...זקף-קטן בין שני קיסרים (סלוק ,אתנח) מרמז לשנוי גדול ,עליית מדרגה כדי להביא לשנוי גדול,
ו ַ֕יּאמֶ ר֣אָ כן֣י ֔
התעוררותא דלתתא המביאה להיתעוררותא דלעילא.
[זוהר כרך א (בראשית) פרשת ויצא [המתחיל בדף קמו עמוד ב]]  ...ועד דיעקב לא אתנסיב (לא נשא אשה) לא אתמר באתגליא יתיר

(לא זכה למאמר אלקי יותר גלוי) ,ואתמר באתגליא למאן דידע אורחוי דאורייתא (אלא לגלוי של לומד תורה) ,לבתר דאתנסיב ואוליד אתמר
א־לֹו ֵ ֖אל אֹלהֵ ֥י
ב־שם ִּמז ְֵׁב֑ח ו ִּ֨יק ְָׁׁר ֔
ליה באתגליא (לאחר שנשא אשה והוליד זכה למאמר אלקי יותר גלוי) הדא הוא דכתיב (בר' וישלח לג,כ) ויצ ָׁ ֖
י ִּ ְׁש ָׁראֵ ֽל :ס מהכא אוליפנא מא דלא אשתלים לתתא לא אשתלים לעילא (מכאן למד שמה שלא בא לשלמות למטה לא בא לשלמות למעלה) ,
שאני יעקב דאשתלים לעילא ותתא אבל לא באתגליא (שונה יעקב שבא לשלמות למעלה ולמטה אבל לא בגלוי) ,ואי תימא דאשתלים בההיא
שעתא לא ,אלא חמא דישתלים לבתר זמנא (באותה שעה לא היה שלם ,אלא ראה שהשלים לאחר זמן)  ,ואי תימא הא כתיב (בר' ויצא כח,טו)
֣בּ ֣כל֣אֲשֶׁ ר־תּ ֔לְך ,אלא אשגחותא דקודשא בריך הוא ונטירו דיליה לא אשתביק מניה דיעקב לעלמין
ְך֣וּשׁמַ ְרתּיָך ְ
ְ
וְ הנּ֨ה֣אָ נ ֶ֜כי֣ע ֗ ָמּ
בכל מה דאצטריך ליה בהאי עלמא (שמירת ה' ליעקב בעולם הזה) אבל בעלמא עלאה עד דאשתלים (שמירת ה' ליעקב בעולם העליון הובטחה
רק משהשלים עצמו בנשואין והולדת ילדים)... :

כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

֣שׁ֣ה'֣בַּ מָּ קֶ֖ וֹם֣הַ זֶּ ֑ה֣֣וְ אָ נ ֶ֖כי֣ ֵ֥לא֣י ָ ָָֽד ְעתּי׃ וכי תווהא הוא (כי תתמה שיעקב) דלא ידע
ָתוֹ֣֣ו ַ֕יּאמֶ ר֣אָ כן֣י ֔
יקץ֣ ַיעֲקב֣מ ְשּׁנ ֣
(בר' ויצא כח,טז) וַיּ ַ ֣
י֣לא֣י ָ ָָֽד ְעתּי כמה דאת (כדוגמת המלך שאול) אמר (שמו"א יג,יב) ּופְׁנֵ ֥י ה֖ ' ֹל֣ א ח ִִּּלּ֑יתִּי ,אמר וכי כל האי אתגלי לי ולא
אלא מאי וְ אָ נ ֶ֖כ ֵ֥
אסתכלנא למנדע אָ נ ֶ֖כי ([הסולם] שם השכינה) ולמיעל תחות גדפי דשכינתא למהוי שלים (לא בדקתי לדעת תחת כנפי השכינה להיות אדם
שלם ,כוונתו ע"פ [זוהר בהיר] שאינו יכול ליחד השכינה שהיא סוד מקו"ם עם יסוד דזעיר אנפין (ז"א) כי עדיין לא נשא אשה) ,ת"ח כתיב (בר' תול'
ָאנכִּי .כל יומא ויומא חמאת רבקה נהורא דשכינתא [דף קנ עמוד ב] דהויא שכינתא במשכנהא וצליאת
כה,כב) ו ֣תאמר אִּם־ ֵ֔כן לָׁ ֥מָׁה ז֖ה ֑
תמן ,כיון דחמאת עאקו דילה במעהא מה כתיב (בר' תול' כה,כב) ו ֵ ֖תלְך ִּלד ְׁ֥רש את־ ֽה' :נפקת מדרגא דא לדרגא דא לדרגא אחרא דאיהו
ָאנכִּי שם השכינה) ששרתה במשכנה והתפללה שם ,אבל כאשר כאבה במעיה כי (בר' תול'
הוי"ה (למד מרבקה שכל יום ראתה אור שכינה ([הסולם] ֑
ָאנכִּי – אתנח כמגביל ,כעין אין
ָאנכִּי שם השכינה) ועלתה מדרגה בתפילתה להוי"ה)֑ .
כה,כב) וי ִּתְׁ ֽרצֲצ֤ ּו ה ָׁבנִּים יצאה מדרגה שבה התפללה ([הסולם] ֑
האסיר מוציא עצמו הבית האסורים ,כאן רבקה הייתה צריכה עזרת מי שהשיג התגלות אלוקות גבוהה יותר.
ָׁתבְׁתָׁ( :ותבנית טעמים דומה גם ב (-שמ'
ְׁחנ ִּי ָׁ֔נא מִּ ֽ ִּספ ְְׁׁרָך֖ אֲש֥ר כ ָׁ ֽ
כמו רבי שמעון בזוהר שנאמר לפני כל נדרי (שמ' תשא לב,לב) ְׁוא ֕
ִּם־אי ִּן מ ֵ ֣
ְך־רד ִ֚ ִּכי ש ִֵּח֣ת עמְָׁך֔ שאינו בזוהר הזה) רבי שמעון כמו משה רבנו עולה במדרגות אלקיות בספירות עד לדרגא הגבוהה
תשא לב,ז) ל ֵ֕
ומבקש מחילה לישראל .ואפשר להסביר ע"פ [אגרת הרמב"ן עם פי' אגרת פתוחה ע' קו [אצר החכמה]] ע"י התפילה יוכל להבין יותר
התגלות אלוקות ממה שהשיג עד עתה.

י֣לא֣י ָ ָָֽד ְעתּי׃בגין דהוה בלחודוי
בגיני כך אמר יעקב וכי כל כך חמינא וְ אָ ֣נ ֶ֖כ ֵ֥
ה־נֹּורא֣הַ מָּ ק֣ ֹום֣
ָ ֶ֖
ה־נֹּורא֣הַ מָּ ק֣ ֹום֣הַ זֶּ ֑ה ,מלה דא לתרין סטרין איהו (([הסולם] ענין זה לשני צדדים הוא) ,מַ
ָ ֶ֖
אמר֣מַ
א֣וַיּ ֔ ַ
יר ֣
ויצא כח,יז) וַיּ ָ
הַ זֶּ ֑ה חד על ההוא מקום דקאמר בקדמיתא (זה השכינה) ,וחד על את קיימא קדישא דלא בעיא לאתבטלא (([הסולם] אחד על אות ברית
קודש שלא צריך להתבטל) ,ואף על גב דאינהו תרי סטרי חד הוא (ואע"פ שהם שתי בחינות ,יסוד ומלכות) ,אמר (בר' ויצא כח,יז) א֣ין֣זֶ֗ה֣כּ ֚י֣
א֣ין֣ ֶז֗ה֣למהוי בטיל ,א֣ין֣ ֶז֗ה֣ לאשתכחא בלחודוי קיימא דיליה לאו איהו (אין זה – יסוד – ראוי להמצא לבדו) אלא֣
ֱֹלהים֣ ,
אם־בּ֣ית֣א ֔
ֱֹלהים (שהיא הנוקבא) לאשתמשא ביה ולמעבד ביה פירין ולארקא ביה ברכאן מכל שייפי גופא ( יסוד משתמש במלכות לעשות בה
בּ֣ית֣א ֔
ֶ֖ה֣שֵׁ֥עַ ר֣הַ שָּׁ ָ ָֽמים( :תפארת הנקרא
פירות ולהשפיע לה ברכות מכל אברי הגוף) דהא הוא תרעא דכל גופא (יסוד הוא השער) הדא הוא דכתיב וְ ֶז ַ
גוף ונקרא גם כן שמים) דא תרעא דגופא ודאי תרעא איהו לארקא (להשפיע) ברכאן לתתא אחיד לעילא ואחיד לתתא ,אחיד לעילא (אחוז
א֣
יר ֣
ֱֹלהים( ,נמצא יסוד אחוז במלכות) ועל דא וַיּ ָ
מים לתתא (אחוז למטה) דכתיב א ֣ין֣זֶ֗ה֣כּ ֚י֣אם־בּ֣ית֣א ֔
ֶ֖ה֣שֵׁ֥עַ ר֣הַ שָּׁ ָ ָֽ֣
למעלה) דכתיב וְ ֶז ַ
ה־נֹּורא֣הַ מָּ ק֣ ֹום֣הַ זֶּ ֑ה ובני נשא לא משגחן ביקרא (לא משגיחים בכבודו של יסוד) דביה למהוי ביה שלים (להיות שלם) לעילא
ָ ֶ֖
אמר֣מַ
וַיּ ֔ ַ
ותתא,
(שהיה לבד ,לא נשוי) ולא עאל תחות גדפי דשכינתא( ,בר'

[אוצר החכמה][זוהר בהיר – ד ,הרב אייכנשטיין יצחק אייזיק מנחם ע' מה] אדם שאנו נשוי אשה אינו יכול להביא ליחוד קוב"ה
ושכינתה ,רק אחרי נשואיו יכול להביא ליחוד קוב"ה ושכינתיה.
[תניא איגרות הקודש] לימוד תורה בקול וקיום המצוות גורם לאדם העליון של הלומד להשפיע לעולמות עליונים.
המדרש אומר שהאמהות היו עקרות .כדי שרבקה תלד היה צריך לקרות שנוי גדול בעולמות עליונים,
כדי שרחל תלד היה צריך לקרות שנוי גדול בעולמות עליונים,
השנויים האלה הם מלמטה כלפי מעלה תפלת הצדיקים יצחק ויעקב ,משפיעה מלמטה למעלה.
כדי שיעקב יגרום ליחוד קוב"ה וש כינתיה ,הוא היה צריך להיות נשוי ואב לילדים ,וקיום מצוות הנישואין של הצדיק בעולם הזה פועלת
יחוד בעולמות עליונים.
[אמרי נועם ,הרב הורוויץ מאיר בן אליעזר ,מועדים וחדשי השנה חסידות { }3ע'  ,143התרנ"ו [ע"פ אוצר החכמה]]

זק"ף גדו"ל זק"ף קט"ן עולה יסו"ד מלכו"ת כי בחי' דכר נקרא גדול ובחי' נוקבא הוא בקטנות .ועיין בתקון חד ועשרין דף נ"ה ע"א
ָׁל־ה֣א ֔מת ,אזדקיף ואיקרי זקף גדול כו' ומהפכין מה"ד
שופר מהופך זקף קטן ההוא אתמר בי' (בר' וישלח לב,יא) ק ָָׁ֜טנְׁתִּ י מ ִּ֤כל ה ֲח ָׁסדִּים ּו ִּמכ ָׁ
(מדת הדין) למדה"ר (מדת הרחמים) ע"ש( .האם לאמרי נועם הייתה גירסה – קטנתי בזקף-גדול? ,גירסת קורן ברביע! ,רד"ק ומנחת שי לא מעירים על
כך) .וזהו תקע"ו בשופר ,תקע"ו עולה זק"ף קט"ן זק"ף גדו"ל שיתהפך ע"י השופר וזהו משפט לאלקי יעקב דייקא שנאמר בו
קטנתי עיין בתקונים ד"ס ע"ב

זקף-קטן זקף-גדול בין שני קיסרים (סלוק  ...אתנח ,אתנח  ...סלוק) 204 ,מופעים בתורה ב 202-פסוקים כשהם צמודים זה לזה.
כעין סדר השתלשלות ,השפעה מלמעלה למטה.
זקף-גדול  ...זקף-קטן 23 ,מופעים בתורה בין שני קיסרים ,בדרך כלל יש ביניהם עוד לפחות טעם אחד ,יש מלה או מלים ביניהם.
כעין התעוררות גדולה מלמטה למעלה לבקש תיקון ,להפוך מדת הדין למדת הרחמים ,לחדש השפעה ע"י תפילה של התעלות .
[מאור ושמש בראשית פרשת ויצא] ונראה לבאר ,דהנה ידוע שעיקר עבודת האדם לבוא לתכלית השלימות בעבודתו יתברך שמו

להשיג אלקותו יתברך שמו  -הוא על ידי התורה והתפלה .ולא יוכל להיות אחד בלא שני ,כי לא עם הארץ חסיד (אבות פ"ב מ"ה).
וגם בתורה לחוד לא ישלים נפשו ,כמאמר חכמינו ז"ל (יבמות קט ב) כל האומר אין [לו] אלא תורה  -אין לו תורה ,כי בודאי על ידי
עסק התורה לשמה  -יכול לבוא לקדושה גדולה כשלומד לשמה ומדבק עצמו בנפשו רוחו ונשמתו באותיות התורה .אמנם ,אף על פי
כן לא יוכל לבא לעיקר היראה והאהבה וההשתוקקות לעבודתו יתברך שמו ולהשיג אלקותו  -רק על ידי התפלה במסירות נפש
ובהתלהבות ,כידוע מכל ספרי הקדושים .והנה ידוע מאמר חכמינו ז"ל (ברכות כו ב) ויפגע במקום  -שתיקן תפלת ערבית ,הנה לא ידע
עד עתה סוד התפלה איך היא גדולה .ומצינו (מגילה יז א) שנטמן יעקב בבית מדרשו של שֵּ ם וְ עֵּבֶ ר ולמד תורה ,נמצא ידע סוד התורה.
אמנם לא בא להתגלות אלקותו יתברך שמו עד עתה שנתגלה עליו אחר שעמד על סוד התפלה.
טט :השגת אלוקות ע"י תורה ותפלה .לבוא אל עיקר היראה והאהבה להשיג אלוקותו רק על ידי התפלה במסירות נפש ובהתלהבות.
מים׃ ֣
ֶ֖ה֣שֵׁ֥עַ ר֣הַ שָּׁ ָ ָֽ
ַ
ֱֹלהים֣וְ זֶ
נּוֹרא֣הַ מָּ ק֣ וֹם֣הַ זֶּ ֑ה֣א֣ין֣ ֶז֗ה֣כּ ֚י֣אם-בּ֣ית֣א ֔
אמר֣מַ הֶ֖ ָ -
ירא֣וַיּ ֔ ַ
דרשה (ב) :בראשית ויצא כח,יז :וַיּ ָ
וֹם֣הזֶּ ֑ה .אמרו חכמינו ראה בית המקדש בנוי וחרב ובנוי .בנוי שנאמר מה נורא המקום הזה .וחרב,
ַ
א֣ה ָמּק֣
נּוֹר ַ
[מדרש אגדה (בובר)] (בר' ויצא כח,יז ) ַמה ֶ֖ ָ -
ֶ֖ה֣שֵׁ֥עַ ר֣
ַ
נּוֹרא֣הַ מָּ ק֣ וֹם֣הַ זֶּ ֑ה .ראוי לירא מן המקום( :כח,יז) וְ זֶ
שנאמר אין זה .ובנוי ,שנאמר כי אם בית אלהים וגו' :דבר אחר (בר' ויצא כח,יז) מַ הֶ֖ ָ -
מים .מלמד שהשכים יעקב אבינו וראה שכינה למעלה מראשו (טט( :כח,טז) ו ַ֕יּאמֶ ר – זקף-גדול  ,צורת הטעם כעין האותיות י' י' ו' שהגי'
הַ שָּׁ ָ ָֽ
ָתוֹ֣שמלמד
יקץ֣ ַיעֲקב֣מ ְשּׁנ ֣
שלהן עולה שם הוי"ה ,שהוא נקרא כבוד ה' ואפשר שזה כוונת [מדרש אגדה (בובר)] בכתוב (בר' ויצא כח,טז) וַיּ ַ ֣
שהשכים יעקב אבינו וראה שכינה למעלה מראשו (היינו שם הוי"ה מעל אות יו"ד של וַיּ֕אמֶ ר יעקב ) ונתפחד ,שהי' המלאכים עולים ויורדים בו:
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

2.15

בראשית  -וישלח לב,ד (התשע"ו)

בראשית וישלח לה,ח  -ט:

א֣שׁמֶ֖ וֹ֣אַ לֵּ֥ וֹן֣בָּ ָֽכוּת׃֣פ ֣
ל֣תּ֣חַ ת֣הָ אַ לּ֑ וֹן֣וַיּ֣קְ ָ ֵ֥ר ְ
ביתֶ֖ -א ַ
ת֣ל ָֽ
ְ
תּחַ
ת֣דּב ָרה֣מינֶ ָֽ֣֖קֶ ת֣ר ְב ָ֔קה֣וַתּקָּ בֵ֛ר֣מ ַ ֵ֥
[ח]֣ ו ַָתּ֤מָ ְ
ַיְב ֶֶ֖רְך֣א ָֽתוֹ׃ ַ֣ ֣
וֹד֣בּבאֶ֖ וֹ֣מפַּ ַדּ֣ן֣א ֲָר֑ם֣ו ָ
ְ
ים֣אלַ -יעֲקב֣ע֔
ֶ ָֽ
ֱֹלה
֣[ט]֣֣וַיּ ָ ֨רא֣א ֤
ת־֣שׁמֶ֖ ֹו֣י ְשׂ ָר ָֽאל֣ :
ְ
רא֣אֶ
֣ה֣שׁ ֔ ֶמָך֣וַיּקְ ָ ֵ֥֣
ְ
ב֣כּי֣אם־י ְשׂ ָראל֣י ְהיֶ
֣עֹוד֣ ַיע ֲ֗ק ֤
ב֣לא־יקָּ רא֣שׁ ְמ ָ֨ך ֶ֜
ֱֹלהים֣שׁ ְמָך֣ ֣ ַיע ֲ֑ק ָֽ
֣ (י)֣ו ַָֽיּאמֶ ר־לֵ֥ ֹו֣א ֶ֖
֣וּמלָ ֶ֖כים֣מחֲ לָ ֶצֵ֥יָך֣י ָֽצאוּ֣ :
ֵֹ֛וי֣וּק ַהֵ֥ל֣גֹּויֶ֖ם֣י ְהיֶ ֣ה֣מ ֶמּ ֑ךָ ְ
ְ
֣ה֣וּר ֔בה֣גּ
֣פּר ְ
ֱֹלהים֣אֲנ֨י֣א֤ל֣שַׁ ַדּי ְ
֣לֹו֣א ֶ֜
(יא)֣וַיּאמֶ ר ֨
ה  -מה עניין דבורה אצל בית יעקב? אלא לפי שאמרה רבקה א ל יעקב" :ושלחתי ולקחתיך משם" (בר' כז,מה) ,שלחה דבורה אצלו לפדן
ת֣דּב ָר ֣
רש"י (ח) ו ַָתּ֤מָ ְ
ארם לצאת משם .מדברי רבי משה הדרשן למדתיה (בר' רבתי ע'  .)311מתחת לבית אל  -העיר יושבת בהר ,והיא נקברה ברגלי ההר .תחת האלון " -בשיפולי משרא" (ת"א) ,שהיה

המישור מלמעלה בשיפוע ההר ,והקבורה מלמטה ,והמישור של ביתאל היו קורין לו 'אלון' .ומדרש אגדה (ב"ר פא,ה) :שם נתבשר באבל שֵּ ינִי ,שהוגד לו על
אמו שמתה ,ו'אלון' בלשון יְוָ נִיַ :אחֵּ ר .ולפי שהעלימו את יום מותה ,שלא יקללו הבריות כרס שיצא ממנו עשו ,אף הכתוב לא פירסמה
(ראה תנח' כי תצא ד)( .ט) ֔עוֹד֣ -פעם שיני במקום הזה :אחד בלכתו ואחד בשובו .וַיְ ָב ֶֶ֖רְך֣א ָֽתוֹ  -ברכת אבלים (ראה ב"ר פא,ה).

ים֣אלַ -יעֲקב֣  -קדמא מהפך פשטא ,כתוב שחבירו שלפניו מלמד עליו[ .ב"ר פא,ה] על (לה,ח) דורש כי יעקב נתבשר על
ֶ ָֽ
ֱֹלה
[ט]֣֣וַיּ ָ ֨רא֣א ֤
ים֣אלַ -יעֲקב֣ולכן לב"ר יש בסיס ללמוד כי וַיְ ָב ֶֶ֖רְך֣א ָֽתוֹ  -זאת ברכת אבלים לנחמו ,כמו
ֶ ָֽ
ֹלה
א ֤
מות אמו רבקה וב(-לה,ט) מסופר כי וַיּ ָ ֨רא֣ ֱ֣
ֹלהים את־יִּצ ָׁ ְׁ֣חק בְׁנ֑ ֹו התגלות א-לקים ליצחק לנחמו במות אברהם אבינו.
ב(-בר' חי"ש כה,יא) וי ְׁ ִּ֗הי ַאח ֲֵרי ֣מֹות ַאבְׁרָׁ ָׁ֔הם וי ְׁבָׁ ֥רְך א ִּ ֖
ֱֹלהים֣שׁ ְמָך֣ ֣ ַיע ֲ֑קב֣ ֣
בראשית וישלח לה,י֣ :ו ַָֽיּאמֶ ר־לֵ֥ ֹו֣א ֶ֖
ת־֣שׁמֶ֖ ֹו֣י ְשׂ ָר ָֽאל֣ :
ְ
֣ה֣שׁ ֔ ֶמָך֣וַיּקְ ָ ֵ֥רא֣אֶ
ְ
ב֣כּי֣אם־י ְשׂ ָראל֣י ְהיֶ
֤
֣עֹוד֣ ַיע ֲ֗ק
ָֽלא־יקָּ רא֣שׁ ְמ ָ֨ך ֶ֜
ֱֹלהים֣– מרכא טפחא שׁ ְמָך֣ ֣ ַיע ֲ֑קב֣– מונח אתנח,
ו ַָֽיּאמֶ ר־לֵ֥ ֹו֣א ֶ֖
֣ה֣שׁ ֔ ֶמָך֣– רביע  ...זקף-קטן כעין סתום שלא בא
ְ
ב֣כּי֣אם־י ְשׂ ָראל֣י ְהיֶ
֣עֹוד֣– קדמא ואזלא ַיע ֲ֗ק ֤
א– תלישא-קטנה שׁ ְמ ָ֨ך ֶ֜
ָֽלא־יקָּ ר ֣
֣ה֣שׁ ֔ ֶמָך֣– מהפך פשטא מונח זקף-קטן
ְ
כּי֣אם־י ְשׂ ָראל֣י ְהיֶ
לסתום אלא לפרש ַיע ֲ֗קב  -רביע ֤
ת־֣שׁמֶ֖ ֹו֣י ְשׂ ָר ָֽאל – מרכא טפחא סלוק
ְ
וַיּקְ ָ ֵ֥רא֣אֶ
תורה שלמה [נא] ע"פ [ברכות יג,א] לא שיעקר שם יעקב ממקומו אלא [יעקב מוסיף על ישראל] ישראל עיקר ויעקב טפל וכו' .כל

הקורא לאברהם אברם עובר בעשה כו' ,אלא מעתה הקורא ליעקב יעקב ה"נ שאני התם הדר אהדריה קרא דכתיב (בר' ויגש מו,ב) ו ֨יאמר
ֹלה֤ים׀ ְׁליִּש ְָׁׁראֵל בְׁמ ְׁר ֣את ה ֔לּיְׁלָׁה וי֖אמר יע ֲ֣קב׀ יע ֲ֑קב  .בהערות מובא  ...ויש להעיר מדברי הב"י אע"ז סוס"י קכ"ט מביא בשם מדרש
א ִּ

הר' מנחם מלוניש שכ' מי שנשתנה שמו והוקבע לו שם שני ונשתקע ממנו שם ראשון צריך לכתוב בגט ב' שמות כי כן מצינו ביעקב
א וגו' (בשם הרב יצחק אריאלי)
שנא' ָֽלא־יקָּ ר ֣

א – תלישא-קטנה ,בתפקיד של מקור (ראשון) וגם עקירת שם ראשון של אדם ושימוש בשם אחר ,אלא שלענין כתיבת גט יש
ָֽלא־יקָּ ר ֣
לכתוב בגט שני השמות ,כפי שמביא תורה שלמה בהערה נא
א– תלישא-קטנה ,פרט קדמאה המלמד על
טט – לפי ההסבר בתורה שלמה יש לומר כי תבנית ה פסוק הוא כעין פרט וכלל ופרטָֽ ,לא־יקָּ ר ֣
֣ה֣שׁ ֔ ֶמָך֣– פרט
ְ
ב֣כּי֣אם־י ְשׂ ָראל֣י ְהיֶ
֣עֹוד֣– קדמא ואזלא ,מלמד על כעין כלל ,כדי שנדרוש בפרט וכלל ופרטַ ,יע ֲ֗ק ֤
עקירת שם ,שׁ ְמ ָ֨ך ֶ֜
בתראה המרחיב על בפרט קדמאה שרק אמר על עק ירת שם ,כאן מוסיף על שם יעקב את השם ישראל ולא מחליפו ,ומלמד לענין כתיבת
גט שגם אם נשתקע השם הראשון (המקורי) בגט יש לכתוב שם זה וגם כינויים של האדם.
֣וּמלָ ֶ֖כים֣מחֲ לָ ֶצֵ֥יָך֣י ָֽצאוּ֣ :
ל֣גֹּוים֣י ְהיֶ ֣ה֣מ ֶמּ ֑ךָ ְ
ֶ֖֣
ה
֣ה֣וּר ֔בה֣גֵֹּ֛וי֣וּקְ ַ ֵ֥
ְ
֣פּר
ֱֹלהים֣אֲנ֨י֣א֤ל֣שַׁ ַדּי ְ
֣לֹו֣א ֶ֜
בראשית וישלח לה,יא :וַיּאמֶ ר ֨
וַיּאמֶ ר֣– תלישא-קטנה ,בתפקיד מחיצה וגבול ,המתאים להסבר (א) או בתפקיד שיעור המתאים להסבר (ב):

(א) תורה שלמה [נד] בשם חגיגה יב,א א -ל ש-די אמר ר"ל מאי דכתיב אני א-ל ש-די ,אני הוא שאמרתי לעולם די.
(ב) תורה שלמה [נט] בשם תנ"י וישלח ל,א גוי וקהל גוים תורה בישרו שבניו עתידין להיות נעשין כגוים מה הגוים שבעים אף בניך
שבעים סנהדרין שנאמר אספה לי שבעים איש (במד' יא,טז)
בראשית וישלח לה,יג,יד,טו:
ֹלהים במ ָׁ֖קֹום אֲשר־דִּ ב֥ר ִּאתֽ ֹו:
(יג) וי ֥על ֵמע ָָׁׁל֖יו א ִּ ֑
(יד) וי ֵ֨צב יע ֲָ֜קב מ ֵצ ָׁ֗בה במָׁ ֛קֹום אֲשר־דִּב֥ר א ִּ֖תֹו מצ֣בת ָׁ ֑אבן וי ֵסְ֤ך עָׁלי ָׁה ֔נסְך וי ִּ֥צק עָׁל֖י ָׁה ָׁשֽמן:
ֹלהים בֵ ֽית־אֵ ֽל:
ת־שם המ ָׁ֗קֹום אֲשר דִּ ֨בר א ִּ֥תֹו ָׁ ֛שם א ִּ ֖
(טו) וי ִּ ְׁק ָׁ֨רא יע ֲָ֜קב א ֵ ֣
בראשית וישלח לה,יד:

֣שׁמֶ ן׃ ֣
ת֣א֑בֶ ן֣ ַויַּסְּ֤ך֣עָ ֨ ֶליהָ ֣ ֶנ֔סֶ ְך֣וַיּ ֵ֥צק֣עָ ֶלֶ֖יהָ ָ ָֽ
בּר֣אתֶּ֖ וֹ֣מַ ֶצּ֣בֶ ָ
בה֣בַּ מָּ קֵ֛ וֹם֣אֲשֶׁ ר-דּ ֶ ֵ֥
ַצּב֣ ַיע ֲ֝קב֣מַ צּ ָ֗
׃֣֣֣[יד]֣֣ ַויּ ֨

בַּ מָּ קֵ֛ וֹם֣  -תביר אֲשֶׁ ר-דּ ֶבֵּ֥ר֣אתֶּ֖ וֹ֣  -מרכא טפחא ,יתור לרבות ע"פ תורה שלמה [סט] בשם לקח טוב מלמד ששני פעמים נגלה אליו
בבית אל ,אחרי שובו מפדן ארם חוץ מפעם הראשונה ,בברחו מפני אחיו (בר' לה,ז) ,לכך נאמר במקום אשר דבר אתו ,הוא המקום
הראשון אשר דבר אתו.
רבי יוסף בכור שור במקום אשר דבר אתו  -כלומר :במקום אשר דבר אתו בהלכו לחרן בחלום ,ונראה אליו עכשיו במראה;
רש"י (יג) במקום אשר דבר אתו  -איני יודע מה מלמדינו [(תר"ש ):ואני אומר :קובע מקום לתפילתו בא ללמדנו; לכך שנה ושילש].
טט :אמנם מפורש על פסוק י"ג ,אבל מתאים לי"ד בענין של פעמים נפרדות?

ֹלהים  -כמה פעמים נאמר לשון זה בפרשה זו (ראה לעיל,יג-יד) ,לפי שהיה המקום באמצע
רשב"ם (טו) המ ָׁ֗קֹום אֲשר דִּ ֨בר א ִּ֥תֹו ָׁ ֛שם א ִּ ֖
הדרכים ואין שם עיר.
רד"ק (יג) במ ָׁ֖קֹום אֲשר־דִּ ב֥ר ִּא ֽתֹו  -להודיע ,כי אותו המקום היה מקום ִקבּול השכינה ומקום הנבואה ,ובאותו המקום דבר עמו
בראשונה ובשניה .זהו אותו המקום הנבחר ,שא מר המלאך "ושם ידבר עמנו" (הו' יב,ה) ,ושם הציב יעקב אבינו מצבה בראשונה
(ראה בר' כח,יח) ובשניה (ראה להלן,יד) .ו
מָׁקֹום אֲשר־דִּב֥ר אִּתֹֽו :א"ר שמעון בן לקיש האבות הן המרכבה ,שנ' וַיַּ֣ ֵ֥עַ ל֣
שכל טוב (בובר) בראשית פרק לה (יג) וַיַּ ֵ֥עַ ל֣מעָ ָלֶ֖יו֣א ֑
ֱֹלהים ב ֖
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

ֱֹלהים  ,והנה ה' נצב עליו (שם כח יג) ,אשריהן לצדיקים ששכינה למעלה מן ראשיהן ,זהו שדרשנו בתחלת שכל טוב ,על דבר הקודש הנגלה לנביאי
מעָ ָלֶ֖יו֣א ֑

ישראל כשהוא לאוט במראות הכבוד ,כענין שנאמר לשכון כבוד בארצנו (תהלים פה י) ,מכאן אמרו רבותינו אסור לאדם להלך בקומה זקופה ששכינה
למעלה מראשו ,ואסור להלך ארבע אמות בראש פרוע ,שנ' מלא כל הארץ כבודו (ישעיה ו ג')( :יג) בַּ מָּ קֶ֖ ֹום֣אֲשֶׁ ר־דּ ֶבֵּ֥ר֣א ָֽתֹּו :שלמעלה
ב֣עֹ֣֔וד֣ :
ֱֹלהים֣ ֶ ָֽאל־ ַיעֲק ֣
רא֣א ֤
מזה הענין כתיב כי שם נגלו אליו האלהים (פסוק ז) ,וסמוך לו (בר' וישלח לה,ט) וַיּ ָ ֣֨

פנים יפות בראשית פרק לה

ֹלהים במ ָׁ֖קֹום אֲשר־דִּ ב֥ר אִּתֽ ֹו( :יד) וי ֵ֨צב יע ֲָ֜קב מ ֵצ ָׁ֗בה וגו' .יש לומר במָׁ ֛קֹום אֲשר־דִּב֥ר א ִּ֖תֹו היינו מפני שאמר יעקב [לקמן כח ,יז]
(יג) וי ֥על ֵמע ָָׁׁל֖יו א ִּ ֑
וזה שער השמים והוא מקום היכל וקדשי קדשים שהוא מכוון נגד שער שמים ,וכדאיתא במדרש [ב"ר נה ,ז] שמקום מזבח של עקידת יצחק היה

במקום מזבח הקטורת הפנימי  ,והוא במקום שהציב המצבה כי המזבח שבנה בבואו בתחלה לבית אל היה במקום מזבח החיצון

דִּבר
להקריב עליו קרבנות וזה אינו מכוון נגד שער השמים ,וזהו שרמז הכתוב שעליית השכינה היה מכוון נגד (טו)  ...המ ָׁ֗קֹום אֲשר ֨
א ִּ֥תֹו שהיה שער השמים ושם הציב המצבה ,כמו שאמר בתחלה [לקמן כח ,כב] והאבן הזאת יהיה בית אלהים והוא מקום ההיכל וקדשי קדשים:
(בר' וישלח לה,יד) מַ צּ ָ֗בה – רביע ,רמז למזבח הפנימי בשהיה רבוע אמה ארכו אמה רחבו אמתיים קומתו ,בַּ מָּ קֵ֛ וֹם – תביר ,למעט או לא
ממש במקום של המזבח אשר בנה בבואו בתחילה לבית אל ,שהוא מקום המזבח החיצון לקרבנות.
אשּֽה׃
ש ֵ֨כם יע ֲ֝קב ב ֗בקר וי ִּק֤ח את-הָׁאבן אֲשר֣ ָׁ -שם ְׁמ ֽראֲשתָׁ֔ יו ו ָׁי ֥שם א ָׁ ֖תּה מצ ָׁ ֵ֑בה וי ִּ֥צק ֖שמן על-ר ָׁ
(בר' ויצא כח,יח) וי ְׁ
ֲשר תִּ תןִּ֔ -לי ע ֵ ֖שר אֲעש ְׁ֥רנּּו לָׁ ְֽך׃
ֹלהים וְׁכל א ֣
(בר' ויצא כח,כב) ְׁוהָׁא֣בן ה ֗זאת אֲשר-שמְׁתִּ י מ ֵצ ָׁ֔בה יִּהְׁי֖ה ֵב֣ית א ִּ ֑
(כח,כב) ְׁוהָׁא֣בן ה ֗זאת – מונח רביע ,במשמע של ארבע ללמד כב[-תרגום יונתן (כח,י,יא)] (מובא בלשון הקדש) נס שני ארבע האבנים ששם
למראשותיו מצא אותם בבוקר לאבן אחת.
שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק ד סימן נז

ת֣א֑בֶ ן֣ שפירושו לא שהיתה מאבנים הרבה ,אלא
בה֣בַּ מָּ קֵ֛ וֹם֣אֲשֶׁ ר-דּ ֶבֵּ֥ר֣אתֶּ֖ וֹ֣מַ ֶצּ֣בֶ ָ
ַצּב֣ ַיע ֲ֝קב֣מַ צּ ָ֗
 ...בקיום נדרו (בר' וישלח לה,יד) ַויּ ֨
ת֣א֑בֶ ן֣אחת .וכדאיתא בר"פ ויצא במעשה נדרו( ,בר' ויצא כח,כב) וְׁהָׁא֣בן ה ֗זאת אֲשר-שמְׁתִּ י מ ֵצ ָׁ֔בה ,והיתה רק אבן אחת,
דוקא מַ ֶצּ֣בֶ ָ
כדכתיב (בר' ויצא כח,יח) וי ְׁש ֵ֨כם יע ֲ֝קב ב ֗בקר וי ִּק֤ח את-הָׁאבן אֲשר֣ ָׁ -שם ְׁמ ֽראֲשתָׁ֔ יו ו ָׁי ֥שם א ָׁ ֖תּה מצ ָׁ ֵ֑בה .ופירש הכתוב כי (בר' וישלח לה,יד) מַ צּ ָ֗בה זו
שהקים כאשר קיים את נדרו היתה אותה המצבה שהיתה אז  ,שלקח את האבן אשר שם מראשתיו .שגם עתה בשובו שקיים נדרו -
שעבד את השי"ת עוד הפעם על האבן ששם אותה אז מצבה ,וקיים עתה נדרו.
בַּ מָּ קֵ֛ וֹם – תביר ,למעט או לא ממש הציב מצבה כי היתה אותה מצבה שהקים בשעה שיצא לחרן.
ת֣א֑בֶ ן – מונח אתנח ,רבוי והגבלה מצבה מאבנים רבות.
מַ ֶצּ֣בֶ ָ
ֹלהים – מרכא תביר טפחא ,קבוצת פרטים קשורים לנושא ,והשונים בהלכותיהם או יחסם אל הנושא .ע"פ הפירושים ב-
(טו) א ִּ֥תֹו ָׁ ֛שם א ִּ ֖
(לה,יד) פרטים קשור ים הם התגלויות ה' ליעקב במקום נבחר ,אבל יש הבדל בין ההתגלויות .בראשונה זה בחלום סתום ונבואה ,באחרונה
זה במראה ברור.
תת׃ ֣
וּף֣ע ְָֽלוָ ֶ֖ה֣אַ לֵּ֥ וּף֣יְ ָֽ
ַ
תם֣בּ ְשׁמ ָת֑ם֣֣֣֣֣ אַ לֵּ֥ וּף֣תּ ְמנָ ֵ֛ע֣אַ לֵּ֥
֣למ ְשׁ ְפּח ֔ ָתם֣ל ְמקמ ָ ֶ֖
ה֣שׁ ֞מוֹת֣אַ לּוּפ֤י֣עשָׂ ו ְ
ְ
בראשית וישלח לו,מ – מבְ ֠ :ואלֶּ
צר׃ ֣
ימֶ֖ן֣אַ לֵּ֥ וּף֣מ ְב ָ ָֽ
וּף֣קנַ ֵ֛ז֣אַ לֵּ֥ וּף֣תּ ָ
ְ
ינן׃֣֣֣[מב]֣֣ אַ לֵּ֥
[מא]֣֣אַ לֹּ֧ וּף֣אָ הֳ ליבָ ָמֵ֛ה֣אַ לֵּ֥ וּף֣א ָלֶ֖ה֣אַ לֵּ֥ וּף֣פּ ָֽ

רש"י לאחר שמת הדר ופסקה מהם מלכות וגו'
֠ ְואלֶּ ה֣ -תלישא-גדולה  ,בתפקיד ללמד אלפניה ,וללמד לאחריה .בתפקידי תלישא כשיעור ,כמחיצה ,כנבחר,
בפנימיות התורה פסוקים (לו,לא – לט) עוסקים בשבע ספירות או מידות חסד ,גבורה ,תפארת ,נצח ,הוד ,יסוד ,מלכות (כעין כל אחת
במחיצתה) של עולם התוהו ,ומעבר מהם אל עולם התיקון – אצילות  .אפשר כי גם הפסוקים (לו,מ – מג) מלמדים על דברים הקשורים
לעולם התיקון .
בפסוקים (לו,מ – מג) חוץ משמו של עשו (שבפנימיות התורה נשמתו מעולם התוהו) יש אחד עשר שמות .אפשר כי אלו מרמזים לי"א
תיקונים (ספירות) של קליפת נגה כעין מידות שיש לתקן ,כי זה לעומת זה ברא האלקים .י"א אלו פרודים ,מחולקים זה מזה ,לעומת
ספירות דקדושה שמאוחדים זה בזה.
י"א מי דות אלו באות לבחון את ישראל ומהוות עבורו מבחן הבחירה החפשית שיבחר בטוב ובחיים ולא ברע ובמוות .ועוד י"א אלו הם
שרשים של עמים ומדינות ,שמצד אחד הם שרי מלכויות שנבחרו לתקן את ישראל ע"י השתעבדות בישראל ,שאין ישראל ניתנים אלא
למלכויות מובחרות ומרמז לארבע המלכויות ששעבדו את ישראל.
מצד אחר היות והם מפורדים ,כך הקב"ה מכין תרופה למכה וכאשר מלכות אחת משתעבדת בישראל ,יש להם מקום אחר לגלות אליו
ולחיות בו.
שמות  -שי"ן קמוצה  -שיעבוד בישראל לתקנם.
שי"ן בשוא' אלא ָׁ
ְשׁ ֞מוֹת֣ -גרשיים  -טט -אל תקרא שמות ְׁ -
תם – גרשיים מהפך פשטא זקף-קטן .זקף-קטן מלמד על שני לימודים .אחד מהם בתבנית המלים ְשׁ ֞מוֹת֣
֣למ ְשׁ ְפּח ֔ ָ
ְשׁ ֞מוֹת֣אַ לּוּפ֤י֣עשָׂ֣ו ְ
אַ לּוּפ֤י֣עשָׂ ֣ו – גרשיים מהפך פשטא ,בתפקיד כעין יצא להקל ולא להחמיר.
דרך הסבר (א) שהקב"ה מכין תרופה למכה וכאשר מלכות אחת משתעבדת הישראל ,יש להם מקום אחר לגלות אליו ולחיות בו.
דרך הסבר (ב) כיון שבפסוקים (לו,מ – מב) מופיע בכולם טעם תביר ((מ) תּ ְמנָ ֵ֛ע (מא) אָ הֳליבָ ָמֵ֛ה (מב) ְקנַ ֵ֛ז )אפשר כי מרמז שכמו
ששלטון כל אחד מהם נשבר וביניהם שלוש מלכויות ראשונות ששיעבדו את ישראל) נשברו ובטל שיעבודם מעל ישראל כך גם (מג)
אַ לֵּ֥ וּף֣מַ גְ דּיאֶ֖ל֣המרמז למלכות אדום שעדיין נמשכת  ,וטעמי הכתוב מרכא טפחא כעין יתור לרבות אורך זמן שילטונם ,תפסק בביאת
משיח צדקנו במהרה בימינו.
יר֑ם ֣
בראשית וישלח לו,מג :אַ לֵּ֥ וּף֣מַ גְ דּיאֶ֖ל֣אַ לּ֣ וּף֣ע ָ
ֲבי֣א ֱָֽדוֹם׃֣פ ֣
ָתם֣הֵ֥ וּא֣ע ָשֶׂ֖ו֣א ֵ֥
֣בּ ֶא ֶ֣רץ֣אֲחֻ זּ ָ֣֔
וֹם֣ל ָֽמ ְשׁבתָ ם ְ
ְ
֣ א֣לֶּ ה׀֣אַ לּוּפ֣י֣א ֱ֗ד
אַ לֵּ֥ וּף֣מַ גְ דּיאֶ֖ל רש"י (לו,מ)  -שנקראו על שם מדינותיהם

שפת"ח  ...לכך מביא ראיה ממגדיאל שהוא שם מקום לכן יש לומר שכולם נקראו על מדינותיהם ,שבא זה וגילה על זה (ממ"ש)
אַ לֵּ֥ וּף֣מַ גְ דּיאֶ֖ל  -מרכא טפחא ,יתור לרבות זמן שילטונם.

כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

2.16

בראשית  -וישלח לב,ד (התשע"ז)

שׂיתָ ֣אֶ ת-עַ ְב ֶדָּ֑ך
ֱמת֣א ֲֶשֵׁ֥ר֣עָ ֶ֖
ל֣החֲסָ דים֣וּמכָּ לָ -ה֣א ֔ ֶ
בראשית וישלח לב,יא :קָ ֝טנְ תּי֣מ ֤כּ ַ ָֽ
עַתּה֣הָ יֶ֖יתי֣ל ְשׁנ ֵ֥י֣מַ חֲנָֽ וֹת׃
֣י֣במַ ְק ֗לי֣עָבַ ְרתּי֣אֶ ת-הַ יּ ְַרדּ֣ן֣הַ ֔ ֶזּה֣וְ ָ ֵ֥
֣כּ ְ

הקב"ה מתאווה לתפילתם של צדיקים כדי לעורר רחמים רבים ממנו להקל על עם ישראל.

תניא איגרת הקודש פרק ו  ...אך איזה הדרך שיזכה האדם לאמת ה'? הנה הוא על ידי שיעורר רחמים רבים לפני ה' על הניצוץ
שבנפשו שהיא מדתו של יעקב (מדת הרחמים) מבריח מהקצה אל הקצה דהיינו מרום המעלות עד למטה מטה (עוברת ומשתזרת מדת
הרחמים של יעקב שיש בכוחה) להמשיך אמת ה' לעולם השפל הזה החשוך וכמ"ש (מיכה ז,ח) כִּ ֽיֵ -א ֵ ֣שב ב ֔חשְך ה֖ ' א֥ ֹור לִּ ֽי׃ וזהו (תה' קיז,ב) ִּכ֥י
ָָׁ֮גב֤ר ָׁע ֵ֨לינּו׀ חס ְׁ֗דֹו כו' ( טט  -ואמת-ה֥ ' לְׁעֹו ָׁ֗לם הֽלְׁלּוָׁ -יּֽה׃) .אך התעוררות ר"ר (=רחמים רבים) לפני ה' צ"ל ג"כ באמת וגם כשהוא באמת
שלו איך יוכל על ידי אמת שלו לעורר רחמים עליונים מאמת ה'.
ְך – גרשיים (=אזלא-גרש מלרעית) מהפך פשטא ,כעין יצא להקל ,אסתר סבורה שכלו כל
חֲצ֤ר֣בּית-הַ מֶּ לֶ ֣
(אסתר ה,א) וַ ָֽתַּ ע ֲ֞מד֣בַּ ַ
זכויותיה ולכן נסתלקה הימנה שכינה ,אבל הקב"ה מתאווה לתפילתם של צדיקים כדי לעורר רחמים רבים ממנו להקל על עם ישראל
ומעורר אותה לשאת תפילה שהקב"ה יעשה עבור עם ישראל לפנים משורת הדין .וזה מהלך [בבלי מגילה טו,ב]:
ְׁתנ ִּי  ,שמא אתה דן על שוגג כמזיד ועל אונס כרצון? או שמא על שקראתיו כלב ,שנאמר (תה' כב,כא)
אמרה( :תה' כב,ב) א ִֵּל֣י ָ֭ ֵאלִּי ל ָׁ ָׁ֣מה עֲזב ָׁ ֑
ַאר ֵי֑ה.
ה ִּצ֣ילָׁה מ ֵ֣חרב נפ ִּ ְׁ֑שי מִּיד֝ -כלב יְׁחִּידָׁ תִּ ֽי .חזרה וקראתו אריה ,שנאמר (תה' כב,כב) ָ֭הֹושִּי ֵענִּי מ ִִּּפ֣י ְׁ
אמרי נועם ,הרב הורוויץ מאיר בן אליעזר ,מועדים וחדשי השנה חסידות { }3ע'  ,143התרנ"ו (ע"פ אוצר החכמה)

זק"ף גדו "ל זק"ף קט"ן עולה יסו"ד מלכו"ת כי בחי' דכר נקרא גדול ובחי' נוקבא הוא בקטנות .ועיין בתקון חד ועשרין דף נ"ה ע"א

ל֣החֲסָ דים֣וּמכָּ לָ -ה֣א ֔ ֱֶמת֣ " ,אזדקיף ואיקרי זקף גדול כו' ומהפכין מה"ד (מדת
כּ ַ ָֽ
שופר מהופך זקף קטן ההוא אתמר בי' "֣קָ ֝טנְ תּי֣מ ֤
הדין) למדה"ר (מדת הרחמים) ע"ש( .האם לאמרי נועם הייתה גירסה – קטנתי בזקף-גדול? ,גירסת קורן ברביע! ,רד"ק ומנחת שי לא מעירים על
אֹלהי֣ ַיע ֲָֽקב דייקא
ֵ֥
כך) .וזהו תקע"ו בשופר ,תקע"ו עולה זק"ף קט"ן זק"ף גדו"ל שיתהפך ע"י השופר וזהו (תה' פא,ה) ֝מ ְשׁ ֗ ָפּט֣ל

שנאמר בו קטנתי עיין בתקונים ד"ס ע"ב

גרסת כתר ומגנס (בר' וישלח לב,יא) ק ָׁ֝טנְׁתִּ י מ ִּ֤כל הֽ ֲחסָׁדִּ ים – אזלא-גרש מהפך פשטא ,כעין יצא להקל ,יעקב אבינו סבור שכלו כל
זכויותיו ,אבל הקב"ה מתאווה לתפילתם של צדיקים כדי לעורר רחמים רבים ממנו להקל על עם ישראל ומעורר אותה לשאת תפילה
שהקב"ה יעשה עבור עם ישראל לפנים משורת הדין .כמאמר [אמרי נעם] ע"פ [תיקוני הזוהר תקון כא] ומהפכין מה"ד (מדת הדין)

למדה"ר (מדת הרחמים) ע"ש.
בראשית וישלח לב,כו – לב:

האָ֣ ְבקֶ֖ וֹ֣ע ָֽמּוֹ׃֣ ֣
ב֣בּ ָֽ
ֶ֖ע֣בּכַ ף-יְ רכ֑ וֹ֣וַתּקַ ע֣כַּ ף-יֶ ֶָֽ֣֖רְך֣ ַיע ֲ֔ק ְ
֣לוֹ֣וַיּגַּ ְ
֣י֣לא֣יָכל ֔
[כו]֣ ַו ַיּ ְ֗רא֣כּ ֤
ַתּוּכָֽל׃֣ ֣
ָשׁים֣ו ָ
אנ ֶ֖
ֱֹלהים֣וְ עםֲ -
֑ל֣כּי-שָׂ ֹ֧ריתָ ֣עם-א ֵ֛
֣כּי֣אם-י ְשׂ ָרא ָֽ
ר֣לא֣יַ ָֽעֲקב֣יאָ מֵ֥ר֣עוֹד֣שׁ ְמ ָ֔ך ֶ֖
֤
[כט]֣ ו ַ֗יּאמֶ
שׁם׃֣ ֣
ַיְב ֵֶ֥רְך֣אתֶ֖ וֹ֣ ָ ָֽ
ר֣לֵ֥מָּ ה֣זֶּ ֶ֖ה֣תּ ְשׁ ַא֣ל֣ל ְשׁמ֑י֣ו ָ
ָ
֣א֣שׁ ֔ ֶמָך֣וַיּ֕אמֶ
ְ
ידה-נָּ
[ל]֣וַיּ ְשׁ ַא֣ל֣ ַיע ֲ֗קב֣וַיּאמֶ ר֣הַ ָֽגּ ָ
֣כּי֣אם-י ְשׂ ָרא ֑ל ֣
ר֣לא֣יַ ָֽעֲקב֣יאָ מֵ֥ר֣עוֹד֣שׁ ְמ ָ֔ך ֶ֖
֤
בראשית וישלח לב,כט :ו ַ֗יּאמֶ
ַתּוּכָֽל׃ ֣
ָשׁים֣ו ָ
אנ ֶ֖
ֱֹלהים֣וְ עםֲ -
֣ ָֽכּי-שָׂ ֹ֧ריתָ ֣עם-א ֵ֛

[תרגום אונקלוס] (כט) ואמר לא יעקב יתאמר עוד שמך אלהין ישראל ארי רב את קדם יי ועם גובריא ויכילתא:
שמְָׁך א ָׁלהֵן יִּש ְָׁׁראֵל אֲרּום ִּא ְׁתרבְׁרבְׁתְׁ עִּם מלְָׁאכי ָׁא דיְׁי ָׁ ְׁועִּם גּו ְׁברי ָׁא ִּוי ְׁ ָׁכ ְׁל ְׁת לְׁהֹום:
[תרגום המיוחס ליונתן] (כט) ואֲמר לָׁא יעֲקב אִּיתְׁ ַאמר עֹוד ְׁ
[כתר יונתן] (כט) ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך אלא ישראל כי הִּתרברבת עם מלאכים של יי ועם אנשים ויכלת להם:
ַתּוּכָֽל
ָשׁים֣ו ָ
אנ ֶ֖
ֱֹלהים֣וְ עםֲ -
נפתח בהסברת הסיפא של (לב,כט) (לב,כט) ָֽכּי-שָׂ ֹ֧ריתָ ֣עם-א ֵ֛
ָֽכּי-שָׂ ֹ֧ריתָ֣ – מקף כרב-משמעות מלת שָׂ ֹ֧ריתָ֣ (א) [שכל טוב] נתגוששתה ,לחמת ,רבת[ ,שכל טוב] נשתררה ונתגברה (ב) נעשית שר כפי'
[כלי יקר]  ...כי ע''י כושר מפעל ך תהיה שר ונגיד עם אלקים ואנשים ותוכל וזהו ישראל ישר אל .ע"פ [כלי יקר] שתי המשמעויות
מתמזגות לשם ישר אל  -ישראל
ֱֹלהים (א) ה' אלקינו (ב) מלאך ה' (ג) דיין  .כאן התורה ממשיכה עם המשמעות (ב) מלאך ה'.
ֱֹלהים – מקף כרב-משמעות מלת א ֵ֛
עם-א ֵ֛
וְ עםֲ -אנ ֶָ֖שׁים – מקף כרב-משמעות מלת ֲאנ ֶָ֖שׁים (א) [שכל טוב] אלו עשו ולבן ,שהם אנשים גדולים שבדור (ב) [בבלי חולין צב,א] אמר

רבה :רמז רמז לו שעתידים שני שרים לצאת ממנו  -ראש גולה שבבבל ,ונשיא שבארץ ישראל( ,ג) צדיקים שבכל דור

ֱֹלהים֣וְ עםֲ -אנ ֶָ֖שׁים֣– דרגא תביר טפחא  ,כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא ,כאן מאבקי יעקב ,ועל כל אחד חלה
ָֽכּי-שָׂ ֹ֧ריתָ ֣עם-א ֵ֛
אותה הלכה או חל אותו ענין .כ[-ת''י] (לב,כט) עם-מלאכיא דה' ועם-גובריא ,נאבקו עם יעקב מלאכים אחדים כגון בסולם יעקב ,כגון שרו
של לבן ,שרו של עשו  ,וכן אנשים עשו ולבן .כולם ניסו להכשיל את יעקב וכולם נכנעו מפניו.
ַתּוּכָֽל – סלוק ,מגביל התגברות יעקב על שרו של עשו שיודה על ברכותיו של יצחק ,אבל לא העבירו לגמרי מפעילותו המכשילה כפי
ו ָ
שמפרשים [אביקת המלאך עם יעקב (בחומש מאור ושמש)] וה[-כלי יקר]
[אביקת המלאך עם יעקב]  ...השר של עשו בא לעזור את עשו לבטל הברכות מיעקב .הלא ידוע שברכת יעקב היא על תנאי אם

ישמור תורת ה' ,ואם לאו יחולו הברכות על עשו .והשר של עשו הוא השטן הו א יצר הרע .וידוע כי יש לשטן רשות לירד למטה

֣לוֹ֣וַיּגַּ ֶ֖ע֣
֣י֣לא֣יָכל ֔
ולהתלבש באיזה צורה שירצה להחטיא את האדם ,ולהכותו בכל מכה שירצה כמו שמצינו באיוב ( ...לב,כו) ַו ַיּ ְ֗רא֣כּ ֤
ְבּכַ ף-יְ רכ֑ וֹ והראה לו השטן כי בזה חטא בנשאו שתי אחיות ...אבל השטן לא היה יכול להענישו על זה ולא ליקח הברכות כי בעת

הזאת היה קודם למתן תורה ,רק עתידה התורה לאסור ... .וכיון שראה שלעת עתה לא ניתן רשות לעכב את יעקב  ...אך יעקב היה ירא
֣כּי֣אם-בּ ַר ְכ ָ ָֽתּני שתאמר
ֲָך ֶ֖֣
ֲשׁלּח ֔
לנפשו שאם יבוא (השטן) יום אחר יום לנסותו כאשר עשה לאיוב  ...ע''כ אמר לו יעקב (לב,כז) ֣לא֣א ַ ָֽ
ֶ֖ע֣בּכַ ף-יְ רכ֑ וֹ ר''ל שרמז לו על בניו
בפה מלא שהברכות שלי המה ולא תתבע אותם ממני ולא תנסני עוד ... .עוד נוכל לומר (לב,כו) וַיּגַּ ְ
יוצאי ירכו שאצלם לא יתקיימו הברכות בשלמות .ע''כ (לב,לב) וְ הֵ֥ וּא֣צלֶ֖עַ ֣עַ ל-יְ ר ָֽכוֹ ר''ל היה מצטער עבור בניו .ובאכילת גיד הנשה
של בהמה יתרבה באדם כח תאות המשגל ע''כ אסרה התורה אכילת גיד הנשה של בהמה שישראל יהיו פרושים ומובדלים מכל תאוה
ויצר ויהיו קדושים לאלהיהם.
[כלי יקר]  ...כי ע''י כושר מפעלך תהיה שר ונגיד עם אלקים ואנשים ותוכל וזהו ישראל ישר אל מישור הנראה גם בעיני האל
יתברך ....ע''י זריחת השמש באה לו הרפואה על המכה אשר הכה סמאל להכותו והוא לעור עיני שכלו להביאו לידי הכחשת אלו -ה.
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

לכך נאמר לו לצרכו כי זרחה עליו שמש צדקה ומרפא בכנפיה ובסבת זריחתה מלך ביופיו תחזינה עיניו .אבל מכל מקום אהני מעשיו
של סמאל לעשו תו צולע על יריכו ולסגור בעדו שערי בינה לבלתי היות לו מבוא לבא בסוד ה' ליראיו כל זמן היות עינו על ממונו
והיותו להוט אחר בולמוס קניני העה''ז.
֣לוֹ וַיּגַּ ֶ֖ע֣
֣י֣לא֣ ָי֣כל ֔
ע"פ פירושים אלה אפשר כי טעם דרגא במלת ָֽכּי-שָׂ ֹ֧ריתָ ֣מעהירה את ההגבלה שבסיפא (לב,כט) אל (לב,כו) ַו ַיּ ְ֗רא֣כּ ֤
ב֣בּ ָֽהאָ ְבקֶ֖ וֹ֣ע ָֽמּוֹ׃ ומסבירה מדוע המלאך הצליח לנגוע ְבּכַ ף-יְ רכ֑ וֹ֣וַתּקַ ע֣כַּ ף-יֶ ֶָֽ֣֖רְך֣ ַיע ֲ֔קב לומר שלא
ְבּכַ ף-יְ רכ֑ וֹ֣וַתּקַ ע֣כַּ ף-יֶ ֶָֽ֣֖רְך֣ ַיע ֲ֔ק ְ

לגמרי גבר על שרו של עשו ועל האנשים הפועלים בשליחותו להזיק לבני יעקב שבטי י-ה ולעם ישראל בכלל.
נעבור להסברת הרישא של (בר' וישלח לב,כט )
ל – מהפך פשטא ו(-לב,כט) ֤לא֣יַ ָֽ עֲקב֣– מהפך פשטא ,כפשוטו כי אין דרך האדם להאבק במלאך ויוצא מפשוטו שמלאך לא
(לב,כו) ֤לא֣יָכ ֣
יוכל לאדם ותרבה הפליאה שמלאך לא יוכל לאדם
נשווה ל(-הושע יב,ד – ה) שאליו מפנים המפרשים לתיאור כיצד זכה יעקב ששרו של עשו יודה לו על ברכות יצחק.
ש ָׁ ֥רה את-אֹלהִּ ֽים׃ [ה] ו ָׁי֤שר אל-מ ְׁלאְָׁך וי ֻ ָׁ֔כל ב ָׁ ָׁ֖כה ויִּתְׁחנּן֑ -לֹו בֵ ֽית-אֵל י ִּ ְׁמצ ָׁ֔אנּּו ו ָׁ ְׁ֖שם י ְׁדבֵ ֥ר עִּמָׁ ֽנּו׃
ָאחיו ּובְׁאֹונ֖ ֹו ָׁ
[ד] בב֖טן ע ָׁ֣קב את֑ ִּ -
ָאחיו – טפחא מונח אתנח – אותה תבנית טעמים כמו בראשית ברא אלקים ,אנכי ה' אלקיך הטעם תחתון
[ד] בב֖טן ע ָׁ֣קב את֑ ִּ -
המאבק הזה מרומז במעשי בראשית ,שבשביל ישראל נברא העולם ,ויחד עמו זה לעומת זה ,כדי שיהיה שכר לישראל בהתגברות על
מצוות לא תעשה .ועוד שהמלאך הזה מאז ימי בראשית הצליח להכשיל ולכן לא אמר שירה ,אבל נכשל בהכשלת יעקב ולכן היום
יאמר שירה לה'.
ב  ...וסופך שהקב"ה נגלה עליך בבית אל ומחליף
(לב,ל) ְשׁ ֔ ֶמָך֣ו ַ֕יּאמֶ ר֣ -זקף-קטן זקף-גדול ,חוזר וקורה( :א) רש"י (לב,כט) ֤לא֣יַ ָֽעֲק ֣
שמך ושם הוא מברכך ואני שם אהיה ואודה לך עליהם טט משמע שיפגשו שוב
(ב) המשך [רש"י]  ...וזה שכתוב (הושע יב ,ה) ו ָׁי֤שר אל-מ ְׁלאְָׁך וי ֻ ָׁ֔כל ב ָָׁׁכ֖ה וי ִּתְׁ חנּן֑ -לֹו בכה המלאך ונתחנן לו וגו'
טט  -הפועל נתחנן כבר אומר ענין של חזרה ,כדוגמת ויתחנן משה שחזר ובקש כמספר בגי' מלת ויתחנן.
(ג) גי' הטעמים זקף-קטן זקף-גדול (ראה להלן) עולה תקע"ו ,גי' המלים (לב,ל) ְשׁ ֔ ֶמָך֣ו ַ֕יּאמֶ ר֣עולה תקע"ו א"ם ,לפי [פרקי אבות דרבי
נתן]" ,אם" פירושו תחינה כמו אצל אברהם אבינו ש"נם אם" יש בסדום חמישים צדיקים וחזר ובקש גו'
טט  -תקע"ו א"ם  ,פרסמו על תחינת המלאך ,וכמסקנה שכך עתיד עשו להתחנן

וֹ֣שׁם׃֣ ֣
ַיְב ֵֶ֥רְך֣אתֶ֖ ָ ָֽ
מי֣ו ָ
ר֣לֵ֥מָּ ה֣זֶּ ֶ֖ה֣תּ ְשׁ ַא ֣ל֣ל ְשׁ ֑
ָ
֣א֣שׁ ֔ ֶמָך֣ו ַ֕יּאמֶ
ְ
ידה-נָּ
בראשית וישלח לב,ל :וַיּ ְשׁ ַא֣ל֣ ַיע ֲ֗קב֣וַיּאמֶ ר֣הַ ָֽגּ ָ
מי֣ -אמר :אין לך בידיעת שמי תועלת ,כי אין הכח והיכולת ,בלתי לה' לבדו ע"פ (שמ' מש'
רמב"ן (בר' וישלח לב,ל) ָלֵ֥מָּ ה֣זֶּ ֶ֖ה֣תּ ְשׁ ַא ֣ל֣ל ְשׁ ֑

כב,יט) ,אם תקראני לא אענך ומצרתך לא אושיעך (טט לא נמצא בתנ"ך) ,אבל עתה אברך אותך ( ,וי' צו ח,לה) כּי-כֶ֖ן צֻ וָּֽיתי׃; ולא פירש
הכתוב הברכה .והקרוב מה שאמרו רבותינו (ראה ב"ר עח,ב ) ,שהודה לו על כל הברכות שם במקום ההוא על כרחו ,כי לא רצה יעקב
ֽית־א֑ל וְׁאּולָׁ ֛ם ל֖ ּוז שֵם־ה ִּ ָׁ֖עיר ל ִָּׁראש ָׁנ ֽה:
ֵ
ת־שֽם־המ ָׁ֥קֹום הה֖ ּוא בֵ
להמתין לו עד בית אל .והיא לוז כנאמר (בר' ויצא כח,יט) וי ִּ ְׁק ָׁ ֛רא א ֵ
[של"ה פרשת וישלח תורה אור,ה] נחזור לענין ,סמאל עושה רושם למטה על ידי האומה שלו המושלת על ישראל מפני חטאינו ,ועושה
פגם למעלה ,כי אחיזתו היא למעלה ,נאחז בקדושה כמו שכתבתי בפרשת חיי שרה (אות י) בענין 'פלגשים' (בראשית כה ,ו) שם
טומאה (סנהדרין צא א) ,ו'פלגשם' חסר כתיב (בראשית רבה פס"א ס"ד) ,כי הוא פלג שם ,למטה משתלשל ממנו הטומאה ,אבל
בשרשו הוא שם .וכן שם 'סמאל' מחציו ולמטה הוא 'סם מות' ,ומצד שרשו חותמו 'אל' ,זהו 'סמאל' .וכן מלאך מות' ,מות' הוא רע
וטומאה ,אבל 'מלאך' הוא קודש .ובזה יתבאר בפרק גיד הנשה (חולין צא א) רבי שמואל בר נחמני אמר ,כעובד כוכבים נדמה לו .רב
שמואל בר אחא אמר ,כתלמיד חכם נדמה לו .ומר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגי ,ושניהם אמת ,כי מצד הטומאה המתפשט
בעשו נדמה כעובד כוכבים הוא עשו הרשע ,כי כמו שיעקב חקוק בכסא כן עשו חקוק בסמאל.
ידה-נָּ ֣א – מקף כרב-מצב (א) האם אתה שייך לקדושה (נ"א שער קדושה) (ב) או אתה שייך לטומאה
הַ ָֽגּ ָ
המלאך הנאבק ביעקב ,נקרא שר של עשו ,ע"פ [של"ה וישלח,ה] עשו חקוק בסמ-אל ,וזה מלאך המות .ומלאך המות מסר רז חיים למשה.
אפשר כי רז זה כבר נמסר ליעקב כהסבר להלן.
ר֣לֵ֥מָּ ה֣זֶּ ֶ֖ה
ָ
ו ַ֕יּאמֶ ר = י"א מו"ר ,י"א תיקונים בקטורת לי"א ספירות דנגה ,וכך מתקנים ממות לחיים הרמוז בר"ת (בר' וישלח לב,ל) ו ַ֕יּאמֶ
לו"ז ,שם העיר של חיי נצח (היא בית אל) ,כמו שמלאך המות גילה למשה שהקטורת מבטלת מגפה כנדרש ב[-בבלי שבת פט,א]  ...אף
ּוב֣ין הֽח ִּי֑ים ותֵ ע ָׁ֖צר
מלאך המות מסר לו (למשה) דבר ,שנאמר (במ' קרח יז,יב)  ...וי ִּ ֵתן אֽת־הק ְׁ֔טרת וי ְׁכ ֵ ֖פר על־ה ָָׁׁעֽם( :יג) ויע ֲ֥מד בֵ ֽין־המ ִּ ֵ֖תים ֵ
המגֵפָׁ ֽה ,:אי לאו דאמר ליה  -מי הוה ידע?
ו ַ֕יּאמֶ ר – זקף-גדול ,בתפקיד שלושה גלויים( :א) כפ'רש"י אין לנו שם קבוע אלא משתנה לפי השליחות (ב) מצליח בשליחות משמע
הכשלת האדם הנבחן בעבירה ,אז שמו קשור לטומאה וסם מות; (ג) נכשל בשליחות  ,משמע האדם הנבחן לא עבר עבירה ,אז שמו קשור
לקדושה וסם חיים .ולשני האחרונים יש בטוי ב"כי בענן אראה על הכפרת" כהן גדול ראוי יוצא חי מקדש הקדשים אחרי הקטרת הקטורת
של יום הכפורים בקדש הקדשים ומכפר על בני ישראל ,כ"ג שאינו ראוי מת.

ְשׁ ֔ ֶמָך֣וַיּ֕אמֶ ר – זקף-קטן זקף-גדול ,גי' מלות התוכן עולה  617 = 257 + 360ת"ר טו"ב ,הפרש בין גי' מלות התוכן ובין גי' המלים זקף-
קטן זקף-גדול  41 = 617 – 576א"ם
המלאך גילה רזי שמירה :א"מ עולה יוה"ך (שם מסוגל לשמירה) והוא ס"ת כי מלאכיו יצוה לך (לשמרך בכל דרכיך) (תהלים
צ"א) ור"ת יחיד ורבים הלכה כרבים (אגרא דפרקא אות כ"א)
ְשׁ ֔ ֶמָך֣וַיּ֕אמֶ ר – רז"י ת'(ורה) ,וירא"ת ,אל"ו תפילי"ן (וראו כל עמי הארץ ויראו מגשת אליך ,אלו תפילין שבראש)
ְשׁ ֔ ֶמָך֣וַיּ֕אמֶ ר֣ -זקף-קטן זקף-גדול ,גי'  617 = 257 + 360עולה תרי"ז עולה שי"ר על"ז,
הפרש מתקע"ו  41 = 617 - 576א"ם  ,אל"י
כאילו נאמר שי"ר על"ז (ל)אל"י .או ע'ל ז'ה ל'אמר שי"ר (ל)אל"י.
סיכום תומך במדרש כי המלאך התחנן לשלחו כי מעולם לא אמר שירה לה' עד עתה ,וכיון שלא הצליח להכשיל את יעקב הגיע זמנו להגיד
שירה לה'
טט  -תקע"ו א"ם ,פרסמו על תחינת המלאך ,וכמסקנה שכך עתיד עשו להתחנן (זקף-קטן זקף-גדול ,בתפקיד דבר החוזר וקורה)
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

2.17

בראשית וישב לז,א (התשע"ו) (בהשתתפות נחלת יעקב)

ישׁ֣כּפ ְת ֣רוֹן֣חֲֹלמ֑ וֹ֣ ֣
ְ
ד֣א
ח ֶ֖
֣בּ ַל ֣יְ לָ ה֣אֶ ֔ ָ
ם֣אישׁ֣חֲֹלמוֹ ְ
יה ֤
וֹם֣שׁנ ֝ ֶ
ְ
֣חֲל
בראשית וישב מ,ה :וַיַּ ָֽחַ ְלמוּ ֨
ים֣בּבֵ֥ית֣הַ ָֽסּהַ ר׃ ֣
ְ
ֲסוּר
֣ל ֶמ֣לֶ ְך֣מ ְצ ַ ֔רים֣א ֲֶשֵׁ֥ר֣א ֶ֖
קה֣וְ הָ א ֗ ֶפה֣אֲשֶׁ ר ְ
הַ מַּ ְשׁ ֶ ֣
יהם  -ויחלמו שניהם חלום ,זהו פשוטו .ומדרשו (ב"ר פח,ד) :כל אחד חלם חלום שניהם ,שחלם את
וֹם֣שׁנ ֝ ֶ
ְ
רש"י (ה) וַיַּ ָֽחַ ְלמוּ֣ח ֲ֨ל
ישׁ֣כּפ ְת ֣רוֹן֣חֲֹלמ֑ וֹ֣ -כל אחד חלם חלום
ְ
חלומו ופתרון חלום חבירו; וזהו שנאמר (בר' וישב מ,ה) (וי ְׁ֥רא שר־הָׁא ִּ ֖פים ִּכ֣י ט֣ ֹוב פ ָׁ ָׁ֑תר)ֶ֖ .א

הדומה לפתרון העתיד לבא עליהם.
[בבלי ברכות נה  -נז] עוסק בחלומות פתרונם והטבתם .ציטוטים מפסוקים של סיפור שר המשקים לפני פרעה (פר' מקץ) ומפסוק הקשור
לחלום שר האופים (פר' וישב) ומפסוק בפתרון חלום פרעה ע"י יוסף (פר' מקץ) משולבים כמעט בסוף [בבלי ברכות נה,ב] בדיון על פתרון
והטבת חלומות .אפשר שתבניות טעמי המקרא של פסוקים בפרשות אלו מרמזים על הדיון המפורט בפתרון והטבת חלום למי שנפשו
עגומה עליו מפני חלום שחלם.
ְׁמֹו־צאן י ֲע ֖נּו כִּ ֽי־אֵ ֥ין רעֽה :פ
זכריה י,בִּ :כ֧י ה ְׁת ָׁר ִּפ֣ים דִּ בְׁרּו־ ָׁ֗און וְׁה ֽקֹו ְׁס ִּמים ָׁ ֣חזּו ֔שקר וֽחֲֹלמֹות ה ָׁ ֣שּׁוְׁא י ְׁד ֵ֔ברּו ֖הבל י ְׁנֽח ֵ֑מּון על־כֵן נָׁסְׁע֣ ּו כ ֔
ְׁעּו־נ֣א דְׁ ב ָׁ ָׁ֑רי אִּם־ ִּיֽהְׁיה נ ְִּׁב֣יא ֲ֔כם ה֗ ' במ ְׁרָאה א ֵָׁל֣יו אתְׁ ו ֔ ָׁדע בחֲל֖ ֹום ֲאדבר־בֹֽו :קשר בין נבואה וחלום
שמ ָׁ
במדבר בהעלתך יב,ו :וי֖אמר ִּ
[בבלי ברכות נז,ב] שמואל כי הוה חזי חלמא בישא (טט :חלום רע) אמר( :זכריה י,ב) וֽחֲֹלמֹות ה ָׁ ֣שּׁוְׁא י ְׁד ֵ֔ברּו (טט :בניחותא ,שאין להתיחס
אליהם) .כי הוה חזי חלמא טבא (טט :חלום טוב) אמר :וכי ה-חֲֹלמֹות ה ָׁ ֣שּׁ ְׁוא י ְׁד ֵ֔ברּו? (טט :חלום טוב סימן טוב) והכתיב (במ' בהע' יב,ו) בחֲל֖ ֹום
ֲאדבר־בֹֽו .רבא רמי (מקשה) :כתיב בחֲל֖ ֹום ֲאדבר־בֹֽו וכתיב וֽחֲֹלמֹות ה ָׁ ֣שּׁוְׁא י ְׁד ֵ֔ברּו! ( -ורבא פותר) לא קשיא ,כאן (טט( :במ' בהע' יב,ו))  -על

ידי מלאך (ראה להלן זוהר וישב קצא)  ,כאן (טט( :זכריה י,ב))  -על ידי שד (טט :לא מבורר האם תמיד או רק בדבר רע?) .אמר רבי ביזנא בר
זבדא אמר רבי עקיבא אמר רבי פנדא אמר רב נחום אמר רבי בירים משום זקן אחד ,ומנו  -רבי בנאה :עשרים וארבעה פותרי חלומות
היו בירושלים ,ופעם אחת חלמתי חלום והלכתי אצל כולם ,ומה שפתר לי זה לא פתר לי זה  -וכולם נתקיימו בי ,לקיים מה שנאמר:
כל החלומות הולכים אחר הפה .אטו כל החלומות הולכים אחר הפה קרא הוא?  -אין ,וכדרבי אלעזר ,דאמר רבי אלעזר :מנין שכל
ר־ל֖נּו ֵכ֣ן ָׁה ָׁי֑ה .אמר רבא :והוא דמפשר ליה מעין חלמיה (פתר מעין
ֲשר פָׁ ֽת ָׁ
החלומות הולכין אחר הפה  -שנאמר (בר' מקץ מא,יג) וי ִּ ְׁ֛הי כא ֥
ֲֹלמֹו פָׁתָׁ ֽר( :בר' וישב מ,טז) וי ְׁ֥רא שר־הָׁא ִּ ֖פים  -מנא ידע? אמר רבי אלעזר :מלמד שכל
העניין שהיה בחלום) ,שנאמר (בר' מקץ מא,יב) ִּ ֥איש כח ֖
אחד ואחד הראוהו חלומו ופתרון חלומו של חבירו .אמר רבי יוחנן :השכים ונפל לו פסוק לתוך פיו  -הרי זו נבואה קטנה .ואמר רבי
יוחנן ,שלשה חלומות מתקיימין :חלום של שחרית וחלום שחלם לו חבירו ,וחלום שנפתר בתוך חלום .ויש אומר :אף חלום שנשנה,
שנאמר (בר' מקץ מא,לב) ו ְׁ֨על ִּהשָּׁׁנ֧ ֹות החֲל֛ ֹום וגו'.
ֲֹלמֹו פ ָָׁׁתֽר:
שם ִּא ָָׁ֜תנּו נ֣ער ִּעב ְִּׁ֗רי ִ֚עבד ל ְׁ֣שר הט ָׁב ִּ֔חים ונּ ְׁ֨ספר־ל֔ ֹו וי ִּ ְׁפ ָׁת ָׁ
(בר' מקץ מא) (יב) ְׁו ֨ ָׁ
ר־ל֖נּו את־חֲֹלמ ֵ ֑תינּו ִּ ֥איש כח ֖
ֵשיב על־כ ִּנּ֖י וְׁא ֥תֹו תָׁלָׁ ֽה:
ֲשר פָׁ ֽת ָׁ
ר־ל֖נּו ֵכ֣ן ָׁה ָׁי֑ה א ִּת֛י ה ִּ ֥
(יג) וי ְִּׁה֛י כא ֥
שם אִּתָָׁ֜ נּו – קדמא ואזלא ,כעין כלל בפתרון חלום שיתקיים,
ְׁו ֨ ָׁ
וטעמי נ֣ער ִּעב ְִּׁ֗רי – מונח רביע ,בתפקיד של לפחות ארבעה דברים ,המלמדים על חלומות שעתידים להתקיים.
נביאם בסדר של [בבלי ברכות נז,ב] (טט  -א) שפתרון חלום צריך להיות (בר' מקץ מא) ִּא֥יש כחֲֹל ֖מֹו פָׁתָׁ ֽר מענין תוכן החלום ,וזה מסביר
כיצד  24פותרים פתרו אותו חלום  ,ומה שפתר לי זה לא פתר לי זה  -וכולם נתקיימו בי (ברבי בנאה),

(טט – ופרט הכולל שלושה פרטים) ואמר רבי יוחנן ,שלשה חלומות מתקיימין( :טט  -ב) חלום של שחרית (טט  -ג) וחלום שחלם לו

חבירו( ,טט  -ד) וחלום שנפתר בתוך חלום .ויש אומר( :טט  -ה) אף חלום שנשנה ,שנאמר (בר' מקץ מא,לב) ו ְׁ֨על ִּהשָּׁׁנ֧ ֹות החֲל֛ ֹום וגו'.

(טט – ו ,מעין חלום) אמר רבי יוחנן :השכים (טט :משינה) ונפל לו פסוק לתוך פיו  -הרי זו נבואה קטנה.
ב[-בבלי ברכות נה,ב] רבי יוחנן קשר בין שינה ובין נבואה[ .זוהר פר' וישב קצא,ב] עוסק במקור הנבואה ,קשר בין נבואה לחלום ,מקור
פתרון חלום ומקור חלום.
זוהר כרך א (בראשית) פרשת וישב דף קצא עמוד ב (בסוגריים פי' זהר בהיר (זה"ב) ,הרב דיא"מ אייכנשטיין)

ישׁ֣כּפ ְת ֣רוֹן֣חֲֹלמ֑ וֹ֣וגו' תא חזי (טט :בוא וראה) דהא אתמר דכל
ְ
ד֣א
ח ֶ֖
֣בּ ַל ֣יְ לָ ה֣אֶ ֔ ָ
יהם֣א֤ישׁ֣חֲֹלמוֹ ְ
וֹם֣שׁנ ֝ ֶ
ְ
(בר' וישב מ,ה) וַיַּ ָֽחַ ְלמוּ֣ח ֲ֨ל

חלמין אזלין בתר פומא ,יוסף כד פשר להו חלמא אמאי פשר להאי פישרא טבא ולהאי פישרא בישא (זה"ב:כיון שנאמר כל החלומות
הולכים אחר הפה ,למה פתר לזה פתרון טוב ולזה פתרון רע) אלא אינון חלמין עליה דיוסף הוה (זה"ב :החלומות הראו גם על יוסף) ובגין
דידע מלה על עקרא ושרשא דילה בגין כך פשר חלמא להו כמה דאצטריך (זה"ב :כיון שידע על עיקר ושורש שלו (של יוסף) על מה מרמז
בעליונים ,ע"כ פתר חלומותיהם לפי הצריך ליוסף ובני ישראל) ,לכל חד וחד פ שר להון פישרא לאהדרא מלה על אתריה (זה"ב :לכל אחד
פתר פתרון כדי להחזירו למקומו בשרשו( ,טט :לשר המשקים שבשורשו טוב ,ולשר האופים שבשרשו הרע)) ,מה כתיב (בר' וישב מ,ח) ו ֨יאמר ֲאל ֵָ֜הם יֹו ֵ֗סף
ְׁרּו־נ֖א לִּ ֽי ,מאי טעמא (זה"ב :שתלה הדבר בהקב"ה) ,בגין דהכי מבעי ליה למפשר חלמא לפקדא פישרא
הֲל֤ ֹוא לֵ ֽאֹלהִּים פִּתְׁ ר ִּ֔נים ספ ָׁ
לקודשא בריך הוא (זה"ב :כי פותר החלום צריך לצוות הפתרון להקב"ה שהוא יפתור (טט :ולא ליחס הפתרון לפיו)) בגין דתמן איהו קיומא דכלא
וביה קיימא פישרא( ,זה"ב :כי שם למעלה הוא קיום כל החלום ,שמשם יוצא ובו קיים הפתרון ,וכדמפרש ואזיל מקום שורש החלום ,ומקום
הפתרון כלהלן) (טעם למה החלומות הולכים אחר הפה ,כי שורש הפתרון הוא במלכות דאצילות סוד הפה (טט :פתח אליהו מלכות פה תורה שבע"פ)
ומשם ממשיך הפותר את פתרון החלום)
תא חזי הא אתמר דדרגא דחלמא לתתא איהו (זה"ב  :מדרגת החלום הוא למטה בעולם היצירה ,כי שורש החלום הוא במלאך גבריאל כמו
שנתבאר בדף קפ"ג ע"א) ואיהו דרגא שתיתאה (זה"ב :והוא מדרגה הששית למטה מן מדרגת הנבואה) בגין דהא מאתר דנבואה שריא עד
האי דרגא דחלמא שיתא דרגין אינון (זה"ב :מקום שהנבואה שורה הוא בנצח דז" א ,עד מדרגת גבריאל יש שש מדרגות ,נצח הוד יסוד מלכות
מיכאל גבריאל) וסלקא פישרא מדרגא דחלמא לדרגא אחרא (זה"ב :ולפתרון חלום צריך להעלות החלום עד מדרגה אחרת עד ספירת מלכות
דאצילות) ,חלמא איהו דרגא דלתתא ופישרא קיימא עלייהו (זה"ב :החלום במדרגה שלמטה מן המלכות ,אבל הפתרון עומד בדרגה שעליו,
שהוא מלכות העומד למעלה ממלאך גבריאל) ופישרא קיימא בדבור (זה"ב :הפתרון תלוי בדבור שהוא סוד המלכות ,וזהו פי' שכל החלומות
הולכים אחר הפה ,כי פה הוא סוד המלכות כדאתא בתיקו"ז במאמר פתח אליהו ,מלכות פה ותושבע"פ קרינן לה) ועל דא בדבור קיימא מלה
(זה"ב :וע"כ תלוי הדבר בהדיבור סוד המלכות) ,דכתיב (בר' וישב מ,ח) הֲל֤ ֹוא לֵ ֽאֹלהִּים פִּתְׁ ר ִּ֔נים הלא לאלהים ודאי (זה"ב :שם אלקים) קאי על
המלכות ,שהוא סוד דינא דמלכותא ( ,ומתורץ למה פתר לזה טוב ולזה רע ,כי כן היה הדבר למעלה בשורשו במלכות ,שהיא הפה שבה תלוי
הפתרון ולא פיו של הפותר).
ישׁ֣כּפ ְת ֣רוֹן֣חֲֹלמ֑ וֹ כעין פרט וכלל ופרט
ְ
ד֣א
ח ֶ֖
֣בּ ַל ֣יְ לָ ה֣אֶ ֔ ָ
ם֣אישׁ֣חֲֹלמוֹ ְ
יה ֤
וֹם֣שׁנ ֝ ֶ
ְ
֣חֲל
תבנית הפסוק (בר' וישב מ,ה) וַיַּ ָֽחַ ְלמוּ ֨
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

ישׁ֣כּפ ְת ֣רוֹן֣חֲֹלמ֑ וֹ – פרט
ְ
ד֣א
ח ֶ֖
ל ֣יְלָ ה֣אֶ ֔ ָ
֣בּ ַ֣
יהם – כלל ֤אישׁ֣חֲֹלמוֹ ְ
וֹם֣שׁנ ֝ ֶ
ְ
חֲל
מוּ – פרט קדמאה ,המפורט בפרט בתראה ֨
וַיַּ ָֽחַ ְל ֣

מוּ – (א) תרסא בתפקיד אפשרי של שעור כנדרש ב[-בבלי ברכות נז,ב] חלום אחד מששים לנבואה
(בר' וישב מ,ה) וַיַּ ָֽחַ ְל ֣
מוּ – (ב) תרסא ,בתפקיד :מחיצה נעלה ,שורש ,מקור לחלום במלאך גבריאל; שורש מקור פתרון החלום בספירת
(בר' וישב מ,ה) וַיַּ ָֽחַ ְל ֣
(מידת) מלכות וכנדרש ב[-בבלי ברכות נז,ב] חלום אחד מששים לנבואה שמקורה בספירת נצח דאצילות.
ֹלמֹו של כל שר.
ֲֹלמֹו חָׁלָׁ ֽמְׁנּו :הפסוק מספר על ִּפ ְׁת ֥רֹון ֲח ֖
נעיין ב(-בר' מקץ מא,יא) ונּ ֽחלְׁמָׁ ֥ה חֲל֛ ֹום ב ְׁ֥ליְׁלָׁה א ָׁ ֖חד ֲא ִּנ֣י ו ָׁ֑הּוא ִּא֛יש ְׁכפִּתְׁ ֥רֹון ח ֖
נשתמש במידת גורעין ומוסיפין ובמידת גימטריה באותיות ונּ ֽחלְׁמָׁ ֥ה ֲח מתקבלת הגי' נצ"ז ועם הכולל מתקבלת המלה נצ"ח !
מוּ – (ג) תרסא ,בתפקיד שעור ע"פ הזהר ופי' זה"ב :מקור החלום מדרגה ששית למטה ממדרגת הנבואה .ומקור הנבואה בנצח
(בר' וישב מ,ה) וַיַּ ָֽחַ ְל ֣
שבאצילות .

יהם – קדמא ואזלא ,סדר השתלשלות מנבואה שבנצח ,למלכות שבה נשאר פתרון חלום ,והחלום עצמו יורד
וֹם֣שׁנ ֝ ֶ
ְ
(בר' וישב מ,ה) חֲ ֨ל
למלאך גבריאל ,שבסיפור חלומות שרי פרעה הוליך חלום לשני אנשים (כעין שתי מחיצות) כפ'רש"י ע"פ (ב"ר פח,ד) כל אחד חלם חֲל֣֨וֹם֣
יהם ,שחלם את חלומו ופתרון חלום חבירו  ,ועל פותר החלום להעלות החלום ממקורו במלאך גבריאל אל שורש הפתרון במלכות
ְשׁנ ֝ ֶ
דאצילות.
֣בּ ַל ֣יְ לָ ה֣אֶ ֔ ָחד – מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מלמד שני דברים( ,א) כנדרש
בכעין פרט בתראה נאמר( :בר' וישב מ,ה) ֤אישׁ֣חֲֹלמוֹ ְ
ב[-בבלי ברכות נה,ב] אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן :אין מראין לו לאדם אלא מהרהורי לבו( .ב) אין חלום בלי דברים
בטלים .אלא שכאן הדברים הבטלים לא היו בטלים אלא לא נגעו לשרי פרעה.
לוֹמי –
֕
אפשר כי טעם מונח של ְבּ ַל ֣יְ לָ ה בתפקיד של תוספת ,שלא שייכת אליהם והם אח"כ לא ספרו ,וזה מרומז בטעם (בר' וישב מ,ט) בַּ חֲ
זקף-גדול ,חלום הנוגע בשר המשקים ,בשר האופים וביוסף ודרכו לכלל ישראל.
ֲֹלמוֹ – מהפך פשטא .מסביר המלבי"ם כי עבירת שר המשקים הייתה חמורה מעבירת שר האופים .ונדרש ב[-בבלי
עכשו נסביר את֤ :אישׁ֣ח ֣
ברכות נה,ב] אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן :אין מראין לו לאדם אלא מהרהורי לבו .וכתב ה[-דרשות לחם שלמה ,הרב
ארנרייך ש"ז ע' סב]  ,כי שר המשקים הרהר תשובה על עבירתו וכל יום היה מתחרט עליה ,ואילו שר האופים היה בדעתו שלא חטא כלל
ֹלמוֹ – מהפך פשטא מלמדת על היפוך הדין מפשטות המעשה .שר האופים למרות
לכן לא הרהר תשובה .תבנית הטעמים של א֤ישׁ֣חֲ֣ ֣
עבירתו הקלה הומת .שר המשקים ע"י תשובה התהפך דינו לשוב לתפקידו .ומתוך שהקב"ה עורר אותו לתשובה היה ליוסף שני דברים
בבואו לפתור את החלום (א) תוכנו המרמז לכנסת ישראל (ב) שהתוכן הגיע באמצעות בעל תשובה .וכך יוסף ידע להעלות את החלום
למקור פתרונו( ,מלכות שבאצילות) וכך הגיע אליו בשורת הישועה ליוסף ודרכו עבור עם ישראל .שר האופים שלא חזר בתשובה נושא
את בשורת העונש מחרון אף ה' במצרים אחרי שישעבדו את ישראל ,מעל ומעבר לגזרת "ברית בין הבתרים" ידוע תדע כי גר יהיה זרעך
בארץ לא להם" .כעין דרך "צדיק" (שר המשקים בשורשו היה טוב) באה בשורה טובה ,דרך רשע (שר האופים בשורשו היה רע) באה
בשורה קשה.
ֶ֖א֣לי:
ָֽ
ם֣יֹוסף֣הֲל֤ ֹוא֣לָֽאֹלהים֣פּ ְתרנ֔ים֣סַ ְפּרוּ־נָ
֗
תר֣א ֣ין֣את֑ ֹו֣וַיּ֨אמֶ ר֣אֲל ֶ֜ ֶה
ל ְמנוּ֣וּפ ֶ֖
אמ ֣רוּ֣א ֔ ָליו֣חֲ ל֣ ֹום֣חָ ֔ ַ
בראשית וישב מ,ח :וַיּ ְ

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) (בר' וישב מ,ח) ויא ְׁמ ֣רּו ֵא ָׁ֔ליו חֲל֣ ֹום ח ָׁ֔למְׁנּו .לא אמרו חלומות חלמנו ,אלא חֲל֣ ֹום ,אמרו לו חֲל֣ ֹום שנינו דומין
זה לזה ,זה בשלשה שריגים ,וזה בשלשה סלי חורי :ד"א חֲל֣ ֹום ח ָׁ֔למְׁנּו .כל אחד ואחד חלומו בראשו( :מ,ח) הֲל֤ ֹוא לֵ ֽאֹלהִּים פִּתְׁ ר ִּ֔נים.
שהקב"ה נותן דעת לבני אדם לפתור חלומות ,והן הולכים אחר הפה:

(בר' וישב מ,ח) ויא ְׁמ ֣רּו ֵא ָׁ֔ליו חֲל֣ ֹום ח ָׁ֔למְׁנּו – זקף-קטן  ...זקף-קטן בין שני קיסרים ,אפשרות להיקש ,מחלום לחלום ,מפתרון לפתרון ,מדרך
פתרון לדרך פתרון כמו שלמדו ב[-בבלי ברכות נז,ב] וב[-זוהר פר' וישב קצא,ב].
(בר' וישב מ,ח) ו ֨יאמר ֲאל ֵָ֜הם – קדמא ואזלא ,כעין כלל של סדר פעולות יֹו ֵ֗סף – רביע ,ארבעה דברים הֲל֤ ֹוא לֵ ֽאֹלהִּים ִּפ ְׁתר ִּ֔נים – מהפך פשטא
ְׁרּו־נ֖א – טפחא כשנוי ,היינו פתרון החלום משתנה,
ְׁרּו־נ֖א – מקף כרב-מצב של הפתרון .ספ ָׁ
ְׁרּו־נ֖א לִּ ֽי – מקף טפחא סלוק ,ספ ָׁ
זקף-קטן ,ספ ָׁ
הולך אחר הפה של הפותר .מלת "נא" קשורה לשער של קדושה .לִּ ֽי – סלוק ,מגביל .יש לבקש פתרון רק מאדם המקדש עצמו ,שמבטל
עצמו לקב"ה .הקב"ה נותן דעת (רק) לבני אדם (קדושים) לפתור חלומות (טט :קצת מן ההסבר ע"פ תורה ופירושה – הרב אברהם
אלאשוילי)  ,וע"פ [בבלי ברכות נה,ב] רבא הסביר כי הכתוב "בחלום אדבר בו" זה ע"י מלאך.
אפשר כי הכלל ופרט כאן מלמדים כנאמר ב[-בבלי ברכות נה,ב] אמר רב הונא בר אמי אמר רבי פדת אמר רבי יוחנן( :טט :ו ֨יאמר ֲאל ֵָ֜הם –
קדמא ואזלא כעין כלל למצב הבא) הרואה חלום ונפשו עגומה (טט :כמודגם בשרי פרעה) ילך ויפתרנו בפני שלשה .יפתרנו? והאמר רב
חסדא :חלמא דלא מפשר כאגרתא דלא מקריא! – (טט :יעשה ארבע פעולות כנרמז בטעם רביע של יֹו ֵ֗סף – פעולה א (ראה שו"ע או"ח ס'
רכ,ס"א)) אלא אימא :יטיבנו בפני שלשה .ליתי תלתא ולימא להו :חלמא טבא חזאי .ולימרו ליה הנך :טבא הוא ,וטבא ליהוי ,רחמנא
לשוייה לטב .שבע זימנין לגזרו עלך מן שמיא דלהוי טבא ,ויהוי טבא ([פרישה על טור או"ח הלכות ברכת הפירות סי' רכ] שיאמרו זאת לפחות 3
פעמים ועד ( )7בתוך ה-טור  ...וכתב בה"ג שאומר עננו באלהי נצור).
(טט :פעולה ב) ולימרו שלש הפוכות (טט :כמרומז ב -הֲל֤ ֹוא לֵ ֽאֹלהִּים ִּפ ְׁתר ִּ֔נים – מהפך פשטא זקף-קטן) ,ושלש פדויות ,ושלש שלומות.

שמְׁחָׁ ֽה( :ירמיהו ל,יב) ָׁ ֣אז תִּ שְׁמ֤ח בְׁתּולָׁה ְׁבמ ָׁ֔חֹול ּובח ִּ ֻ֥רים ּוזְׁ ֵק ִּנ֖ים יח ָׁ ְׁ֑דו
שלש הפוכות ( -תה' ל,יב) ה ָׁ֣פ ְׁכ ָׁת ִּמ ְׁספְׁדִּ י ְׁלמ ָׁ֪חֹול ִּל֥י פ ִּ֥ת ְׁח ָׁת ש ִּק֑י ו ֽתְׁ אז ֵ ְׁ֥רנִּי ִּ
ְׁוהָׁפכְׁתִּ֨ י אב ְָׁׁל֤ם ְׁלשָׁשֹון וגו'( ,דב' תצא כג,ו) ְׁוֹלֽא־ָא ֞ ָׁבה ה֤ ' אֹלהיָך ִּלש ְׁ֣מע אל־ ִּב ְׁל ָׁ֔עם ויהֲפְך וגו'.
(טט :פעולה ג) שלש פדויות  -דכתיב (תה' נה,יט) ָ֮ ָׁפ ָׁ ֤דה ְׁבשָׁל֣ ֹום ָ֭נ ְׁפשִּי ִּמ ֲק ָׁרב־ ִּ ֑לי וגו'( ,ישעיהו לה,י) ּופְׁדּו ֵ֨יי הָ֜ ' יְׁש ֻ֗בּון וגו' ( ,שמו"א יד,מה) ו ֨יאמר
ָׁה ָָׁ֜עם אל־ש ָׁ֗אּול הֲֽ יֹונ ָׁ ָׁ֤תן׀ י ָׁמּות ֲא ֣שר ֠ ָׁעשָׁה הי ְׁשּו ָׁ֨עה וגו'.
ּורפָׁאתִּ ֽיו( :דהי"א יב,יט) ו ְׁ֣רּוח
שפ ָׁ ָׁ֑תי ִּם ש ָׁ֨לֹום׀ ש ָָׁ֜לֹום ל ָָׁׁר ֧חֹוק וְׁלק ָׁ֛רֹוב ָאמ֥ר ה֖ ' ְׁ
בֹורא נוב ִּנ֣יב ְׁ
(טט :פעולה ד) שלש שלומות  -דכתיב (ישעיהו נז,יט) ֵ ֖
שּׁלִּישִּים לְָׁך֤ דָׁ וִּיד וְׁ ִּעמְָׁך֣ בן־י ִּ֔שי שָׁל֨ ֹום׀ ש ָָׁ֜לֹום לְָׁך֗ וְׁשָׁלֹום ל ְׁ֣עז ְׁ֔רָך וגו' ( ,שמו"א כה,ו) ואֲמ ְׁר ֥תם ֖כה ל ָׁ ֑חי וְׁא ָׁ ֤תה
שה את־ ֲע ָׁמשי ֣ראש השלושים ה ָׁ
ָׁל ְׁב ֗ ָׁ
שלֹֽום.:
שָׁלֹום ּובֵיתְָׁך֣ שָׁל֔ ֹום ו ְׁ֥כל אֲשר־לְָׁך֖ ָׁ
[שו"ע או"ח הלכות ברכת הפירות סי' רכ,ס"א] הרואה חלום (א) ונפשו עגומה עליו( ,ב) א ייטיבנו (ג) באפי תלתא דרחמי (פי' שאוהבים
אותו) ליה ,ולימא באפייהו :חלמא טבא חזאי ,ולימרו אינהו :טבא הוא (ד) [ב] וטבא ליהוי ב וכו'.
סעיף ב (ה(משנה ברורה :עוברות ומניקות יפדו בממון)) ג יפה (ו) תענית (מג"א ,משנה ברורה :עם תשובה) לבטל חלום רע( ,ז(משנה ברורה:
התענית רשות)) כאש לנעורת .הגה :ודוקא בו ביום ,ד ואפי' בשבת ,ועיין לקמן סימן רפ"ח.
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

2.18

בראשית וישב לז,א (התשע"ז) (בהשתתפות נחלת יעקב)

יא֖ל אלּ֣ ּוף ע ָׁ ִּ֑ירם
בראשית וישלח לו,מג :אלּ֥ ּוף מגְׁדִּ ֵ

לּּופ֣י א ֗דֹום ל ְֽׁמשְׁבתָׁ ם ב ְׁ֣ארץ ֲא ֻחזָׁתָׁ֔ ם ה֥ ּוא ע ָׁ ֵ֖שו א ֲִּב֥י אדֽ ֹום׃ פ
ֵא֣לּה׀ א ֵ

ץ֣כּנָ ָֽעַ ן:
֑יו֣בּ ֶא ֶֶ֖ר ְ
ץ֣מגוּר֣י֣אָ ב ְ
ב֣בּ ֶ ֶ֖א ֶר ְ
בראשית וישב לז,א :וַיּ ֣שֶׁ ב֣ ַיע ֲ֔ק ְ

בראשית וישב לז,ב:

בע-עֶ ְשׂר֤ה֣שָׁ נָה֣הָ ָי֨ה֣רעֶ ֤ה֣אֶ ת-אֶ חָ יו֣בַּ ֔צּאן֣וְ ה֣ וּא֣ ַנ֗עַ ר֣אֶ תְ -בּנֵ֥י֣ב ְל ָהֵ֛ה֣וְ אֶ תְ -בּנֵ֥י֣ז ְל ָפֶּ֖ה֣נְ שׁ֣י֣אָ ב֑יו֣ ֣
ב֣יוֹסף֣בֶּ ןְ -שׁ ַ ָֽ
֞
א֣לֶּ ה׀֣תּ ְל ֣דוֹת֣ ַיע ֲ֗ק
יהם׃ ֣
ם֣רעָ ֶ֖ה֣אֶ ל-אֲב ֶ ָֽ
ת ָ
ַויָּבֵ֥א֣יוֹסֵ֛ף֣אֶ ת-דּבָּ ָ ֵ֥
נברר משהו ממה שמלמד הפסוק (בר' וישב לז,א) וַיּ ֣שֶׁ ב֣ ַיע ֲ֔קב וגו' וקשרו ל(-בר' וישב לז,ב) א֣לֶּ ה׀ .
המלה א֣לֶּ ה נדרשת כפוסלת את המוזכרים לפניה .כגון ב[-מדרש ילמדנו (מאן) ילקוט תלמוד תורה  -בראשית אות קנג ,דף צ"ט,ע"א]
ב֣יוֹסף ,א"ר אבהו כל מקום שנ' אלה ,פסל את הראשונים ,ואלה ,מוסיף על הראשונים ,א֣לֶּ ה׀֣תּ ְל ֣דוֹת֣
֞
ילמדנו .א ֣לֶּ ה׀֣תּ ְל ֣דוֹת֣ ַיע ֲ֗ק
ַיע ֲ֗קב ,פסל לאלופי עשו .ואילו [-שמות רבה (וילנא) פרשת משפטים פרשה ל,ג] למד לפסול את אלופי עשו מכתיב חסר וזה לשונו ...
ולכך (בר' תול' כה,יט) תֹול ְׁ֥דת יִּצ ָׁ ְׁ֖חק חסר (אות ו"ו שניה) להוציא יעקב מכלל הרשעים ,כיוצא בו (בר' וישב לז,ב) א֣לֶּ ה׀֣תּ ְל ֣דוֹת֣ ַיע ֲ֗קב֣(חסר אות
ו"ו ראשונה) פסל לאלופי עשו.
ץ֣כּנָָֽ֣עַ ן (בר' וישב לז,ב) א֣לֶּ ה׀ בא גם לפסול את יושבי כנען שע"פ [תו"ש [יז] [לקח טוב] (דב' וא'
אפשר שמהסמיכות (בר' וישב לז,א) ְבּ ֶ ֶ֖א ֶר ְ

ו,יא)] עבדו האדמה ,נטעו ,חצבו ובנו כדי שבני ישראל יירשו אותם.
לכן טעם מונח לגרמיה (=מונח פסק) ב(-בר' וישב לז,ב) א֣לֶּ ה׀ אמור ללמד משהו אחר.
כתב ה[-אלשיך] (בר' וישב לז,א) וַיּ ֣שֶׁ ב֣ ַיע ֲ֔קב .הנה פסוק זה יראה בלתי מקושר לא למעלה (טט :לכתוב לפניו) ולא למטה (טט :לכתוב
אחריו) .והנה אמרו רבותינו ז"ל [בראשית רבה פד,ג] בקש יעקב לישב בשלוה קפץ עליו רוגזו של יוסף לא דיין לצדיקים מה שמתוקן
להם לעולם הבא אלא וכו' .הנה שקשרו הכתוב אל מה ש(כתוב)אחריו.
עכשו נסביר חלק מפסוק (לז,א) ע"פ [כלי יקר] תוך שילוב תבנית הטעמים בפירושו.
(בר' וישב לז,א) וַיּ ֣שֶׁ ב֣ ַיע ֲ֔קב – מונח זקף-קטן ,זקף-קטן כשני לימודים ,מונח עשוי להוסיף לימוד של מצב ביניים.
פי' [כלי יקר] לימוד (א)  ...שמאשים את יעקב על שביקש לישב בעולם הזה ישיבה של קבע להיות כתושב בעולם הזה במקום מגורי
אביו ,כי אביו לא כן עשה אלא היה בעולם הזה כגר וכאורח נטה ללון ,לפי שאמר לו הקדוש ברוך הוא (בר' תול' כו,ג) ִ֚גּור ב ָׁ ָׁ֣ארץ ה ֔זאת
ְׁתֹושב ָאנ ִּכ֖י ִּעמָׁכ֑ם
 ...אף-על-פי שיצחק כמו אברהם היו תושבי ּ ֶ ְֶ֖א ֶר ְ
ץ֣כּנָ ָֽעַ ן כי שלהם היא מן הדין (בר' חי"ש כג,ד) גֵר־ו ָׁ ֥
ִּי־ג֣ר׀ יִּהְׁי ֣ה ז ְׁרעֲָך֗ בְׁארץ ֹל֣ א ל ָׁ֔הם ו ֲעב ָׁ֖דּום ְׁו ִּענּּ֣ו א ָׁ ֑תם ַארְׁ ֥בע
לימוד (ב) דבר אחר ,שכבר נאמר לאברהם (בר' לך טו,יג) וי ֣אמר לְַׁאב ְָׁׁ֗רם י ָׁ֨דע תֵ ָ֜דע כ ֵ
מ ֵ֖אֹות שָׁנָׁ ֽה :וגם יעקב יש לו חלק בפריעת חוב זה והוא ביקש ישיבה של שלוה במקום מגורי אביו  ...בארץ כנען ,ורצה לקבל חלק
ץ֣כּנָ ָֽעַ ן ,ואילו לא בטלה
במתנת הארץ ,ולא רצה לשלם חוב כי גר יהיה זרעך ,על כן קפצה עליו רוגזו של יוסף לכך נאמר ְבּ ֶא ֶֶ֖ר ְ
מיעקב ישיבה של מנוח ה לא היו ימים אלו עולים לו למספר ארבע מאות שנה והיה מתאחר הקץ בהכרח:
מכך מגיעים להסבר הקשר בין פסוק (לז,א) ו(-לז,ב)
(בר' וישב לז,ב) א֣לֶּ ה׀֣תּ ְל ֣דוֹת֣ ַיע ֲ֗קב – מונח לגרמיה (=מונח פסק) מונח רביע ,יש כאן שתי קריאות( .א) קריאה עם פסק א֣לֶּ ה׀֣– מונח
לגרמיה (=מ ונח פסק) ,טעם פסק של המונח לגרמיה מפסיק את שתי כוונות יעקב (א) ישיבה של שלווה בעולם הזה (ב) ישיבה כגר ְבּ ֶא ֶֶ֖רץ֣
ְכּנָ ָֽעַ ן ובכך לקיים את גזרת ברית בין הבתרים בלי השעבוד והענוי .אובחן שבאחד מתפקידי טעם פסק ,רעיון הכתוב משמאלו עובר לימין
הפסק ונדרש בו דבר נוסף .כאן הרעיון הוא התולדות של "רוגזו של יוסף" שקופץ על כוונות יעקב שבפסוק (לז,א) ומשבשם( .כאן
כביכול קופץ מעל הפסק)
ב֣יוֹסף ,כל תולדות הללו (בני יעקב) לא באו אלא בזכותו של יוסף.
֞
(ב) קריאה ללא פסק כ[-מדרש ילמדנו] ד"א א ֣לֶּ ה֣תּ ְל ֣דוֹת֣ ַיע ֲ֗ק
(בר' וישב לז,ב) תּ ְל ֣דוֹת֣ ַיע ֲ֗קב – מונח רביע ,לפחות ארבעה דברים משותפים ליעקב וליוסף ,כגון הנדרש ב[-מדרש ילמדנו (מאן) ילקוט
תלמוד תורה  -בראשית אות קנג ,דף צ"ט,ע"א]  ...א"ר שמואל לא היה צריך לומר אלא אלה תולדות יעקב ראובן ,אלא מהו תּ ְל ֣דוֹת֣
ב֣יוֹסף ,כל מה שאירע לזה אירע לזה( .טט :א) מה יעקב נולד מהול ,אף יוסף נולד מהול( .טט :ב) מה יעקב היתה אמו עקרה ,אף
֞
ַיע ֲ֗ק
יוסף היתה אמו עקרה( .טט :ג) מה זה נתקשית אמו בשעת הלידה ,אף יוסף נתקשית אמו בשעת הלידה( .טט :ד) מה זה אמו ילדה שנים,
אף זה כן( .טט :ה) מה זה אחיו שונא אותו ,אף זה כן( .טט :ו) זה רועה ,וזה רועה( .טט :ז) זה נשטן ,וזה נשטן( .טט :ח) זה נגנב ,וזה נגנב.
(טט :ט) זה נתברך בעשר ברכות ,וזה נתברך בעשר ברכות( .טט :י) זה יצא חוצה לארץ ,וזה יצא חוצה לארץ( .טט :יא) וכן כל (דף צ"ט,
ב֣יוֹסף .רבה פ"ד ,ילמדנו.
֞
ה׀֣תּ ְל ֣דוֹת֣ ַיע ֲ֗ק
֣
ע"ב) המאורעות שארעו ליעקב ארעו ליוסף .הוי א ֣לֶּ
ב֣יוֹסף לא היה צריך קרא
֞
וכגון הנדרש ב[-בראשית רבה (וילנא) פרשת וישב פרשה פד,ו] א"ר שמואל בר נחמן א֣לֶּ ה׀֣תּ ְל ֣דוֹת֣ ַיע ֲ֗ק
למימר כן אלא אלה תולדות יעקב ראובן ,אלא מה ת"ל יוסף אלא שכל מה שאירע לזה אירע לזה( ,טט :א) מה זה נולד מהול אף זה
נולד מהול( ,טט :ב) מה זה אמו עקרה אף זה אמו עקרה( ,טט :ג) מה זה אמו ילדה שנים אף זה אמו ילדה שנים( ,טט :ד) מה זה בכור אף
זה בכור( ,טט :ה) מה זה נתקשה אמו בלידה אף זה נתקשה אמו בשעת לידה( ,טט :ה) מה זה אחיו שונא אותו אף זה אחיו שונאים
אותו( ,טט :ו) מה זה אחיו בקש להרגו אף זה בקשו אחיו להרגו( ,טט :ז) מה זה רועה אף זה רועה( ,טט :ח) זה נשטם וזה נשטם( ,טט :ט)
זה נגנב שתי פעמים וזה נגנב שתי פעמים( ,טט :י) זה נתברך בעושר וזה נתברך בעושר( ,טט :יא) זה יצא לחוצה לארץ וזה יצא לחוצה
לארץ( ,טט :יב) זה נשא אשה מחוצה לארץ וזה נשא אשה מחוצה לארץ( ,טט :יג) זה הוליד בנים בחוצה לארץ וזה הוליד בנים בחוצה
לארץ( ,טט :יד) זה ליווהו מלאכים וזה ליווהו מלאכים( ,טט :טו) זה נתגדל ע"י חלום וזה נתגדל ע"י חלום( ,טט :טז) זה נתברך בית חמיו
בשבילו וזה נתברך בית חמיו בשבילו( ,טט :יז) זה ירד למצרים וזה ירד למצרים( ,טט :יח) זה כלה את הרעב וזה כלה את הרעב( ,טט :יט)
זה משביע וזה משביע( ,טט :כ) זה מצוה וזה מצוה( ,טט :כא) זה מת במצרים וזה מת במצרים( ,טט :כב) זה נחנט וזה נחנט( ,טט :כג) זה
העלו עצמותיו וזה העלו עצמותיו.
ב֣יוֹסף( ,טט :א) שהיו פני יוסף דומין ליעקב ,מנין,
֞
וכגון הנדרש ב[-מדרש תנחומא (בובר) פרשת וישב [ה]] ד"א א ֣לֶּ ה׀֣תּ ְל ֣דוֹת֣ ַיע ֲ֗ק
שכך הוא (בר' וישב לז,ג) ְׁוי ִּ ְׁש ָׁר ֵ֗אל ָאה֤ב את־יֹוסֵף [ ִּמכָׁל־ ָׁב ָׁ֔ניו כִּ ֽי־בן־ז ְׁ ֻק ִּנ֥ים ה֖ ּוא ֑לֹו ,והרי בנימין קטן ממנו והוא אומר בן זקונים ,אלא שהיה
ב֣יוֹסף]( .טט :ב) מה יעקב העמיד שבטים ,אף יוסף העמיד שבטים ,שנאמר (בר' ויחי מח,ה)
֞
איקונין דומה לו הוי א֣לֶּ ה׀֣תּ ְל ֣דוֹת֣ ַיע ֲ֗ק
שמְׁע֖ ֹון ִּיֽהְׁיּו־לִּ ֽי( :טט :ג) ד"א מה יעקב נתכסה מאביו כ"ב שנה ,כך יוסף נתכסה מאביו כ"ב שנה,
אפְׁרי ִּם ּומְׁנ ֔שּׁה כ ְִּׁראּובֵ ֥ן ְׁו ִּ
הדרשה על הפסק ורוב הדרשה על מונח רביע עוסקות בדברים עתידיים ,כעין אין מוקדם ומאוחר בתורה בין פרשות שונות.

כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

יא֖ל אלּ֣ ּוף ע ָׁ ִּ֑ירם
בראשית וישלח לו,מג :אלּ֥ ּוף מגְׁדִּ ֵ

לּּופ֣י אד֗ ֹום ל ְֽׁמשְׁבתָׁ ם ב ְׁ֣ארץ ֲא ֻחזָׁתָׁ֔ ם ה֥ ּוא ע ָׁ ֵ֖שו א ֲִּב֥י אדֽ ֹום׃ פ
ֵא֣לּה׀ א ֵ

ץ֣כּנָ ָֽעַ ן:
֑יו֣בּ ֶא ֶֶ֖ר ְ
ץ֣מגוּר֣י֣אָ ב ְ
ב֣בּ ֶ ֶ֖א ֶר ְ
בראשית וישב לז,א :וַיּ ֣שֶׁ ב֣ ַיע ֲ֔ק ְ

בראשית וישב לז,ב:

הה֣וְ אֶ תְ -בּנֵ֥י֣ז ְל ָפֶּ֖ה֣נְ שׁ֣י֣אָ ב֑יו֣ ֣
בע-עֶ ְשׂר֤ה֣שָׁ נָה֣הָ ָי֨ה֣רעֶ ֤ה֣אֶ ת-אֶ חָ יו֣בַּ ֔צּאן֣וְ ה֣ וּא֣ ַנ֗עַ ר֣אֶ תְ -בּנֵ֥י֣ב ְל ָ ֵ֛
ב֣יוֹסף֣בֶּ ןְ -שׁ ַ ָֽ
֞
א֣לֶּ ה׀֣תּ ְל ֣דוֹת֣ ַיע ֲ֗ק
יהם׃ ֣
ם֣רעָ ֶ֖ה֣אֶ ל-אֲב ֶ ָֽ
ת ָ
ַויָּבֵ֥א֣יוֹסֵ֛ף֣אֶ ת-דּבָּ ָ ֵ֥
[רש"י ישן] (דבר אחר וַיּ ֣שֶׁ ב֣ ַיע ֲ֔קב הפשתני הזה נכנסו גמליו טעונים פשתן ,הפחמי תמה אנה יכנס כל הפשתן הזה ,היה פיקח אחד

משיב לו ניצוץ אחד יוצא ממפוח שלך ששורף את כ ולו ,כך יעקב ראה כל האלופים הכתובים למעלה ,תמה ואמר מי יכול לכבוש את
יֹוסף ל ָׁה ָׁ֗בה ֵּוב֤ית ֵעשָׁו ל ְׁ֔קש,
ב֣יוֹסף ,דכתיב (עובדיה א,יח) ְׁו ָׁהי ָׁה בֵית־יע ֲ֨קב ֵָ֜אש ֵ
֞
כולן ,מה כתיב למטה (בר' וישב לז,ב) א֣לֶּ ה׀֣תּ ְל ֣דוֹת֣ ַיע ֲ֗ק
ּוב֧ית ֵ ֣
ניצוץ יוצא מיוסף שמכלה ושורף את כולם):

יעקב אבינו ראה בפועל בקימת אלופי עשו ובנבואה שיציקו לישראל ,ושהקב"ה יכתיבם למשה רבנו שיכתבם בתורה בסוף פרשת וישלח.
ץ֣כּנָ ָֽעַ ן :וברישא של הפסוק שאחריו
֑יו֣בּ ֶא ֶֶ֖ר ְ
ץ֣מגוּר֣י֣אָ ב ְ
ב֣בּ ֶא ֶֶ֖ר ְ
ואז יפתח בפרשת וישב ב(-בר' וישב לז,א) וַיּ ֣שֶׁ ב֣ ַיע ֲ֔ק ְ
ב֣יוֹסף נבואה המלמדת שיוסף יהיה כעין גואל ראשון ודוגמא לגואלים אחרים .ובעז"ה עוד נזכה לקיום הנבואה (עובדיה א,יח )
֞
תּ ְל ֣דוֹת֣ ַיע ֲ֗ק
ּוב֤ית ֵעשָׁו ל ְׁ֔קש ,ניצוץ יוצא מיוסף שמכלה ושורף את כולם.
יֹוס֣ף ל ָׁה ָׁ֗בה ֵ
ּוב֧ית ֵ
ְׁו ָׁהי ָׁה בֵית־יע ֲ֨קב ֵָ֜אש ֵ

(בר' וישב לז,ב) א֣לֶּ ה׀֣

רה֣שָׁ נָה֣הָ ָי֨ה֣ר ֶע ֤ה֣אֶ ת-אֶ חָ יו֣בַּ ֔צּאן  ,מיוחדת מאד באשר אחרי "גרשיים מהפך
עֶשׂ ֤
בעְ -
יוֹסף֣בֶּ ןְ -שׁ ַ ָֽ
תבנית הטעמים של (בר' וישב לז,ב) ֞
יוֹסף הָ ָי֨ה
פשטא" נמצא טעם קדמא .אם נשים את התבנית "מהפך פשטא" כמאמר מוסגר ,מתקבלת תבנית גרשיים  ...קדמא ,כאילו כתוב ֞
יו – אז תבנית הטעמים היא גרשיים קדמא מהפך פשטא בתפקיד של ענין שהתחיל מושהה ויתחיל שוב.
ר ֶע ֤ה֣אֶ ת-אֶ חָ ֣
ע"פ [התוה"מ (המלבי"ם)] יעקב התיישב בקביעות בארץ (א) מצד שהיא ארץ מגורי אביו והיה אצלו כארצו ומולדתו ובית אביו( ,ב)

מצד שהיא ארץ כנען ,המוכנת לקדושה ולהשגחת ה'.
כאן ארעה ההשהיה מצד גזרת בין הבתרים ,המשך [התוה"מ] ולכן סבב מסבב הסבות הספור שיבא בפרשה שעי"כ נתגלגל שירדו
למצרים :האם גזרת בין הבתרים התקיימה במלואה במצרים? התורה שבעל-פה עונה שיציאת מצרים בשעה שארעה מנעה כליון עם

ישראל ,לכן נותר זמן מקיום מלוא הגזרה (ישבו  210שנים ונותר עוד  190שנה) ,וזמן זה מתבטא בגלויות שונות שעם ישראל עובר.
במהרה בימינו תבוא הגאולה השלמה ותחזור ההתישבות בא"י ולא תעקר עוד.
ָה ההתישבות הושהתה ואח"כ חודשה ושוב הושהתה פעמיים ועדיין
בע-עֶ ְשׂר֤ה֣שָׁ נ ֣
יוֹסף֣בֶּ ןְ -שׁ ַ ָֽ
יעקב אבינו התישב ,ע"י מה שארע כאשר ֞
ּוב֤ית ֵעשָׁו ל ְׁ֔קש ,ניצוץ יוצא מיוסף שמכלה ושורף את כולם.
יֹוס֣ף ל ָׁה ָׁ֗בה ֵ
ּוב֧ית ֵ
צריך להתקים (עובדיה א,יח) ְׁו ָׁהי ָׁה בֵית־יע ֲ֨קב ֵָ֜אש ֵ

יוֹסף הָ ָי֨ה – היא גרשיים קדמא ,בתפקיד ,דבר מאוחר שהקדים .פי' [כלי יקר] ומה
ועוד לימוד העשוי להתקבל מתבנית הטעמים של ֞
שאמרו קפצה עליו רוגזו של יוסף .מהו לשון קפצה ,היה לו לומר בא לידו ענינו של יוסף ,ומהו לשון רוגזו ,ולמה יחס הרוגז ליוסף.
והקרוב אלי לומר בזה שרוגזו של יוסף היינו חטאו של יוסף ,אשר בו הרגיז לאלהים במה שהביא דבתם רעה על אחיו ,איך שקוראין
לאחיהם עבדים ,עד שהיה הדין נותן שלעבד נמכר יוסף ,ואם כן אף אם לא היה יעקב מבקש לישב בשלוה מכל מקום היה עונש זה
ָה היה ולא היה בר עונשין עדיין בבית דין שלמעלה ,ולפי שנתחברו לרוגזו
עֶשׂר֤ה֣שָׁ נ ֣
בעְ -
יוֹסף֣בֶּ ןְ -שׁ ַ ָֽ
ראוי לבוא על יוסף ,זולת ש֣ ֞
וחטאו של יוסף גם מה שביקש יעקב לישב בשלוה ,על כן מיהר ה' ועשה ליוסף בר עונשין קודם זמנו ,וזהו לשון קפצה עליו ,כי כל
קפיצה מורה על דבר שראוי לבוא על כל פנים וממהר לבוא קודם זמנו ,כך חפץ ה' להביא עונש על יוסף קודם זמנו כדי לבטל ישיבתו
של יעקב ,והא וה א גרמה ,כי עונש של יוסף לבד לא יספיק כי לא היה בר עונשין ,וישיבתו של יעקב לבד גם כן לא יספיק להביא
בעבור זה עונש על יוסף שלא חטא:
ֹו֣כּ ֵ֥תנֶת֣פַּ֣ ָֽסּים֣ :
֔יו֣כּי־בֶ ן־זְ קֻ נֵ֥ים֣הֶ֖ וּא֣ל֑ ֹו֣וְ ָעֵ֥שָׂ ה֣לֶ֖ ְ
בראשית וישב לז,ג :וְ י ְשׂ ָר ֗אל֣אָ ַה֤ב֣אֶ ת־יֹוסף֣מכָּ ל־בָּ ָנ ָֽ
בר' וישב לז,ג) וְ י ְשׂ ָר ֗אל – רביע כארבעה דברים כמשולב במדרשים הבאים:
ף ,רבי יהודה ורבי נחמיה( ,טט :א) ר' יהודה
[בראשית רבה (וילנא) פרשת וישב פרשה פד ח] (בר' וישב לז,ג) וְ י ְשׂ ָר ֗אל֣אָ ַה֤ב֣אֶ ת־יֹוס ֣
אומר שהיה זיו איקונין שלו דומה לו( ,טט :ב) ר' נחמיה אמר שכל הלכות שמסרו שם ועבר ליעקב מסרן לו( ,טט :ג) (האהבה גרמה ל)-
ֹו֣כּ ֵ֥תנֶת֣פַּ ָֽסּים[ ,מדרש אגדה (בובר) בראשית פרשת וישב פרק לז,ג] לעולם אל ישנה אדם [בנו] בין בניו ,שבשביל כתונת
וְ עָ ֵ֥שָׂ ה֣לֶ֖ ְ
פסים שעשה יעקב ליוסף נתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים( :טט :ד) [מדרש תנחומא (בובר) פרשת וישב יט] ד"א (שה"ש ח,ו)
ף( ,שה"ש ח,ו) ָׁק ָׁ ֥שה ִּכש ְׁ֖אֹול ִּקנ ָׁ ְׁ֑אה שקינאו
כִּ ֽי־ע ָׁז֤ה כ ָׁמות ַא ֲה ָׁ֔בה ,אהבה שאהב יעקב ליוסף ,שנאמר (בר' וישב לז,ג) וְ י ְשׂ ָר ֗אל֣אָ ַה֤ב֣אֶ ת־יֹוס ֣

בו אחיו ,ומה תעשה אהבה בצד קנאה ,ומי ג רם ליוסף לבוא לידי שנאה ,שהאהבה שאהב אותו אביו יותר מדאי.
ן֣לפָ נָ ָֽי:
חֲלֹומי֣וְ הנּה־גֶ ֶ֖פֶ ְ
֕
ר֣לֹו֣בַּ
֔
ֹו֣ליֹוס֑ף֣וַיּ֣אמֶ
ֹ֧ר֣שׂר־הַ מַּ ְשׁ ֵ֛קים֣אֶ ת־חֲֹלמֶ֖ ְ
בראשית וישב מ,ט,י[ :ט]֣ וַיְ סַ פּ ַ ָֽ
לוֹמי – זקף-גדול בתפקיד שלוש ,חלום הנוגע (א) בשר המשקים( ,ב) בשר האופים( ,ג) ביוסף ודרכו לכלל ישראל
בַּ חֲ ֕
זוהר כרך א (בראשית) פרשת וישב דף קצא עמוד ב (בסוגריים פי' זהר בהיר (זה"ב) ,הרב דיא"מ אייכנשטיין ,אוצר החכמה)

ישׁ֣כּפ ְת ֣רוֹן֣חֲֹלמ֑ וֹ֣וגו' ת"ח דהא אתמר דכל חלמין אזלין בתר
ְ
ד֣א
ח ֶ֖
֣בּ ַל ֣יְ לָ ה֣אֶ ֔ ָ
יהם֣א֤ישׁ֣חֲֹלמוֹ ְ
וֹם֣שׁנ ֝ ֶ
ְ
(בר' וישב מ,ה) וַיַּ ָֽחַ ְלמוּ֣ח ֲ֨ל
פומא ,יוסף כד פשר להו חלמא אמאי פשר להאי פישרא טבא ולהאי פישרא בישא (זה"ב:כיון שנאמר כל החלומות הולכים אחר הפה,
למה פתר לזה פתרון טוב ולזה פתרון רע) אלא אינון חלמין עליה דיוסף הוה (זה"ב :החלומות הראו גם על יוסף) ובגין דידע מלה על עקרא
ושרשא דילה בגין כך פשר חלמא להו כמה דאצטריך (זה"ב :בשביל שידע על עיקר ושורש שלו על מה מרמז בעליונים ,ע"כ פתר חלום שר
המשקים שבשורשו טוב ,ושל שר המשקים ששרשו הרע),

מוּ – (ג) תרסא ,בתפקיד שעור ע"פ [זוהר פר' וישב קצא,ב] [זהר בהיר (= זה"ב) ,הרב דיא"מ
נזכיר מה שכתבנו לעיל (בר' וישב מ,ה) וַיַּ ָֽחַ ְל ֣
אייכנשטיין] ופי' זה"ב :מקור החלום מדרגה ששית למטה ממדרגת הנבואה .ומקור הנבואה בנצח שבאצילות ( .זה"ב :מקום שהנבואה שורה הוא

בנצח דז"א ,עד מדרגת גבריאל יש שש מדרגות ,נצח הוד יסוד מלכות מיכאל גבריאל)

כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

2.19

בראשית מקץ מא,א( :התשע"ו)

ֶ֖ת֣שֵׂ֥ר֣הָ א ָֽפים֣ :
֚ית֣שׂ ֣ר֣הַ טַּ בָּ ֔חים֣א ֕תי֣וְ א ַ
ַ
י֣בּמ ְשׁ ֗ ַמר֣בּ
בראשית מקץ מא,י :פַּ ְר ֶ֖עה֣קָ ַצ֣ף֣עַ ל־עֲבָ ָד֑יו֣וַיּ ֨תּן֣א ֶ֜ת ְ
פַּ ְר ֶ֖עה֣קָ ַצ֣ף֣עַ ל־עֲבָ ָד֑יו  .פַּ ְר ֶ֖עה֣– טפחא בתפקיד פותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה ,וטפחא בתפקיד שנוי יחס פרעה לעבדיו שלא
ממנו יצאו הדברים וזאת דרשת [בראשית רבה (וילנא) פרשת וישב פרשה פח,ג] ר' יודא בר סימון ורבי חנין בשם רבי יוחנן כתיב (תהלים

מו) לכו חזו מפעלות ה' וגו' ,הקציף הקדוש ברוך הוא אדונים על עבדיהם ליתן גדולה לצדיקים ,פַּ ְר ֶ֖עה֣קָ ַצ֣ף֣עַ ל־ ֲ֣עבָ ָד֑יו ליתן
גדולה ליוסף,

קָ ַצ֣ף – מונח כמרבה סיבות לקצף פרעה על עבדיו( ,טט :לפי דרשה של מציאת זבוב וצרור) (טט :לפי דרשה שהם בקשו להזדווג לבת המלך)
עַ ל־עֲבָ ָד֑יו – מקף כרב-מצב של עבדיו (א) אשמים (ב) לא אשמים .עַ ל־עֲבָ ָד֑יו – אתנח ,מגביל שלא הבחינו בין אשם ולא אשם ונהגו
בשניהם בשוויון תנאי המאסר (המשמר)
מלבי"ם (בר' מקץ מא,י) פַּ ְר ֶ֖עה֣קָ ַצ֣ף֣עַ ל־עֲבָ ָד֑יו .שאם היה קצף פרעה על עבדינו שהם המשקה והאופה היה זה נכון שהאופה היה

חוטא יותר מן המשקה (טט :האלשיך והמלבי"ם מפרשים את (בר' וישב מ,א -ב) שיש שר משקים ועבד משקה שמכין המשקה ,ויש שר אופים ועבד
שמכין המאפה) ,אבל הלא פרעה קצף על עבדיו שהם השרים ,ובזה הלא שר האופים לא חטא כלל ,רק אני לבדי הייתי החוטא ,וַיּ ֨תּן֣
֚ית֣שׂ ֣ר֣הַ טַּ בָּ ֔חים ,א"כ עיקר נתינה למשמר היה א ֶ֜תי֣כי רק אני נתחייבתי להאסר ְבּמ ְשׁ ֗ ַמר֣לא שר האופים ,אך ע"י
ַ
י֣בּמ ְשׁ ֗ ַמר֣בּ
א ֶ֜ת ְ
ֶ֖ת֣שֵׂ֥ר֣הָ א ָֽפים ,ע"י
י֣בּמ ְשׁ ֗ ַמר֣ וע"י הקצף שיצא מן המלך עלי נתנו גם אותו במשמר מתוך כעס המלך ,ועז"א א ֕תי֣וְ א ַ
ששם א ֶ֜ת ְ
שנתנו א ֕תי֣ ניתן גם הוא במקרה ,ולפ"ז הייתי אני החייב במשפט והוא הזכאי ,ומזה מבואר שלא פתר החלום לפי האומדנא והסברא,

כי הסברא היה בהפך:

וַיּ ֨תּן֣א ֶ֜תי – קדמא ואזלא ,בתפקיד גורם מרכזי ,שר המשקים הוא עיקר הנתינה ְבּמ ְשׁ ֗ ַמר – רביע ,ארבעה אנשים נתנו במשמר (טט:
האלשיך והמלבי"ם מפרשים את (בר' וישב מ,א-ב) שיש שר משקים ועבד משקה שמכין המשקה ,ויש שר אופים ועבד שמכין המאפה) .א ֕תי – זקף-

גדול ,בתפקיד שלוש .שר המשקים מודה שהוא נתחייב להאסר כי לא השגיח בזבוב הגלוי בכוס פרעה ,שלושה האחרים :העבד המכין
המשקה ,שר האופים ועבדו האופה נתנו שם כאילו "במקרה" מתוך ש-פַּ ְר ֶ֖עה֣קָ ַצ֣ף֣עַ ל־עֲבָ ָד֑יו.
ֶ֖ת֣שֵׂ֥ר֣הָ א ָֽפים( ,טט – א ,תנאי מאסר שווים ,גם בדעת זקנים מבעלי התוספות)
֣ר֣הטַּ בָּ ֔חים֣א ֕תי֣וְ א ַ
ַ
֚ית֣שׂ
ַ
מר֣בּ
י֣בּמ ְשׁ ֗ ַ
תולדות יצחק וַ֣יּ ֨תּן֣א ֶ֜ת ְ

כפל מלת אותי  ,לפי שאם תאמר שמה שפתר לי טוב ,ולשר האופים תליה ,הוא לפי שראה שבית האסורים שלו קשה משלי ,וברזל
ת֣שֵׂ֥ר֣הָ א ָֽפים בשוה( ,טט – ב ,השפעת זמן החלום) וא"ת לפי שהוא חלם בלילה שמושל
באה נפשו יותר ממני ,אינו כן ,אלא א ֕תי֣וְ ֶ֖א ַ
מאדים ,ואני חלמתי בלילה שמושל צדק ,אינו כן ,בלילה א' חלמנו( ,טט – ג ,חלום מסודר) ואם תאמר לפי שחלומו מבולבל ושלי
מסודר ,ולזה ראה שחלומו רע ,אינו כן ,איש כפתרון חלומו חלמנו ,פי' חלום הראוי לפתרון ,לא חלום בלתי מסודר ,שאי אפשר
לפותרו( ,טט – ד ,תאור פותר החלום) ואם תאמר שהוא זקן ולמד חכמה ,אינו כן אלא נער ,ואם תאמר הוא מכשף ,עברי הוא ,ואם תאמר
שהוא בן חורין ולמד חכמה וזוכר אותה ,עבד הוא ,ואם למד שכח ,שלבו טרוד בעבדות ,וא"ת אדוניו חכם ולמד ממנו ,אינו כן ,שהוא
עבד לשר הטבחים ,ששרים כאלו אין בהם חכמה ,ובמלאכתם עוסקים ,ואם כן אינו חכם אלא נביא ,ולזה האמינוהו ,ולזה אמר (בר'
ֹלהים בֹֽו ,:ואמר אחרי הודיע אלהים אותך את כל זאת ,אמר כל לכלול גם
ֲשר ֥רּוח א ִּ ֖
מקץ מא,לח) ו ֥יאמר פ ְׁר ֖עה אל־ ֲעב ָׁ ָׁ֑דיו ֲהנִּמ ְָׁׁצ֣א כ ָׁ֔זה ִּ֕איש א ֛
לחלומות שר המשקים ושר האופים:
ים֣בּוֹ [ -תרגום אונקלוס] די רוח נבואה מן קדם יי בה.
ָֽ
ֱֹלה
וּח֣א ֶ֖
ֵ֛ר֣ר ַ
א ֲֶשׁ ֵ֥
ֱֹלהים ֥ -רּוח – גי'  214עולה בנבוא"ה נצ"ח ( )214 = 148 + 66בנבוא"ה (שמקורה בספירת – מדת) נצ"ח (דאצילות) ראה
וּח֣א ֶ֖
ֵ֥ר ַ
יהם
וֹם֣שׁנ ֝ ֶ
ְ
[זוהר וישב קצא,ב (בסוגריים פי' זהר בהיר (זה"ב) ,הרב דיא"מ אייכנשטיין ,אוצר החכמה) (בר' וישב מ,ה) וַיַּ ָֽחַ ְלמוּ֣חֲ ֨ל
ֱֹלהים (בא-לקות ,ספר התניא)
בנבוא"ה (שמקורה בספירת – מדת) נצ"ח (דאצילות ,שבה הספירות מיוחדות (מאוחדות) ב-א ֶ֖֣

א ֕תי – זקף-גדול ,בתפקיד שלוש.

(טט – א ,תנאי מאסר שווים ,גם בדעת זקנים מבעלי התוספות) כפל מלת אותי  ,לפי שאם תאמר שמה שפתר לי טוב ,ולשר האופים תליה ,הוא
ֶ֖ת֣שֵׂ֥ר֣הָ א ָֽפים בשוה,
תי֣וְ א ַ
לפי שראה שבית האסורים שלו קשה משלי ,וברזל באה נפשו יותר ממני ,אינו כן ,אלא א ֣֕
(טט – ב ,התיחסות קודמת שלהם ליוסף ,שווה ,לא זוכר המקור)( ,טט  -ג ,התיחסות קודמת של יוסף אל שניהם שווה ,לא זוכר המקור) .כלומר הפתרון
של יוסף לא היה תלוי במצבם ,ולא ביחסים ביניהם ולא בזמן החלום ,ולא ביכולת שנלמדת ,אלא ברוח א-לקים – נבואה שאינה קשורה
לכל מה שסביב.
עכשו נתבונן בפסוק בדרך פנימיות התורה וכדי להבין ההסבר נתחיל מהסבר של
הַ טַּ בָּ ֔חים֣א ֕תי֣– זקף-קטן זקף-גדול ,בתפקיד חישוב גימטריאת מלות התוכן המוטעם וחישוב ההפרש בין גימטריאת המלים "זקף-קטן
זקף-גדול" העולה תקע"ו ובין גימטריאת התוכן ,מתקבלות תוצאות הקשורות לפנימיות התורה.
הַ טַּ בָּ ֔חים֣א ֕תי֣– גי'  = 485 = 411 + 74הפ"ת ,שכינ"ה ,מצרימ"ה ,התלמו"ד (בעה"ט (שמות לד,כז)) (ת"ן-ל"ה השקל"ן שציפ"ה)
ההפרש מתקע"ו  = 91 = 576 - 485הוי"ה אדנ"י ,האלהי"ם ,אמ"ן ,מלא"ך ,מכא"ל ,פא"י(-ר"ת פותח את ידך) ,איל"ן
[אוצר הגי' של הרב י"ר פאלוך זצ"ל]  485הפ"ת העדו"ת ,תעוד"ה=( ש"ך ואחנן) ,תהלי"ם= ת'למוד ה' מ'זמורים ל'ילה י'ום ,יה"י זכר"ה
ברו"ך( ,שמות לד-כז) [כי על] פ"י הדברי"ם האל"ה כרת"י את"ך ברי"ת = ס"ת בגימ' התלמו"ד (בעה"ט שם)
חלק (א) ב הסבר :בבריאה ירדו רפ"ח ניצוצות קדושה כסדרם לקיים הבריאה כסדרה .חלק (ב) בהסבר :בגלל חטא אדם הראשון היה קצף
וההשפעה של החיות כסדרה השתבשה .ר"ב ניצוצות קדושה מתוך רפ"ח הניצוצות ירדו מצרימ"ה (= הפ"ת השתבשה)" .פרעה קצף"
היינו גזר על שכינ"ה (= הפ"ת) היינו כנסת ישראל לרדת מצרימ"ה (= שכינ"ה) לתקן השפעת השפע של הפ"ת כסדרה.
חלק (א) בהסבר :וַיּ ֨תּן֣א ֶ֜תי – קדמא ואזלא ,בתפקיד סדר ירידת השפעת החיות האלקית לבריאה כסדרה ,הפ"ת התקינה ,משל לבריאה

מתוקנת ללא הפרעות ,מאפשרת לימוד התלמו"ד (תורה ותורה שבעל-פה) שע"י כך מושגת תכלית הבריאה .ואותו זמן היה רק ניצוץ אחד
של קדושה מאור המלכות דעשיה (טט :מאות ה"ה אחרונה של שם הוי"ה במלכות דעשיה) מתלבש בקליפות ְבּמ ְשׁ ֗ ַמר – רביע ,ארבעה
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

קליפות ,שאחת היא נגה – יש בה טוב ורע ,ושלוש הן טמאות לגמרי .ובביאת המשיח יצאו מהמשמר הזה.
֚ית֣שׂ֣ר֣הַ טַּ בָּ ֔חים – יתיב מונח זקף-קטן ,יתיב כדווקא כך ,יתיב כפשטא  ,זקף-קטן כשני למודים .ואז לומר דווקא כך שני דברים
ַ֣
בּ
ללמוד.
ַשׂ ֣ר֣הַ טַּ בָּ ֔חים – שר הטבחים הוא כלי ,אותיות ַשׂ ֣ר֣הַ טַּ בָּ ֔חים מרמזות כי בעולם מתוקן הפ"ת של ש"ר הטבחי"ם משפיעה
ש'ים ש'לום ר'חמים ט'ובה ב'רכה ח'יים ח'ן ח'סד
הַ טַּ בָּ ֔חים – מרכב מ -הט"ב (גי' ט"ז) חי"ם (גי' אז"ן  ,נג"ה) .הט"ב אז"ן רמז לפתיחת סדר ההשתלשלות ביציאת אורות אז"ן (שער
ההקדמות לרב חיים ויטאל)
חלק (ב) בהסבר :פַּ ְר ֶ֖עה֣קָ ַצ֣ף֣עַ ל־עֲבָ ָד֑יו – טפחא מונח אתנח ,כתבנית הרישא של בר' א,א  ,בתפקיד לרמז על קשר למעשה בראשית.
מסדור [משה אהרן עם סדר עבודה  ...רב י"כ הלוי בעל מטה לוי] ענין פטום הקטרת ... :קודם חטא אדה"ר שהיו כל העולמות במקומן

כפי האצילות הראשון ,היה רק ניצוץ אחד של קדושה מאור המלכות דעשיה (טט :מאות ה"ה אחרונה של שם הוי"ה במלכות דעשיה)
מתלבש בקליפות שזו הוא חיות שלהם בסוד "ומלכותו בכל משלה" ולא היה שליטה לקליפות שהיו נכנעים תחת הקדושה ,וזה
הניצוץ לא נסתלק מהם לעולם עד ביאת משיח שאז נאמר ובלי המות לנצח ,שאז יסתלק מהם זה הניצוץ וישארו מתים ואז רוח
הטומאה יעבור מן הארץ .אבל אחר חטא אדה"ר ירדו כל העולמות למטה ממקומן אז ירדו גם כן עשרה ניצוצות מכל עשרה ספירות
שמלכות דעשיה לתוך הקליפות וגם ניצוץ אחד מאור המקיף ונעשה מקיף להם וזהו תוספות חיות של הקליפות וע"י זה יש להם כח
לשלוט בעולם הרי הם י"א נצוצות קדשוה שנבלעות בקליפות זולת החיות שלהם ואותן הי"א מסתלקין ע"י כוונות פטום הקטורת
שיש בהם י"א סממנים  ...ונכנעים תחת הקדושה.
אבל אחר חטא אדה"ר ,א ֕תי – נוטריקון אות (וגם) יו"ד ,ירדו כל העולמות למטה ממקומן אז ירדו גם כן עשרה ניצוצות (טט :י יו"ד)
מכל עשרה ספירות שבמלכות דעשיה לתוך הקליפות (טט :אפשר כי טעם זקף-גדול של א ֕תי מרמז לשלוש הקליפות הטמאות לגמרי) וגם ניצוץ
ת) ונעשה מקיף להם וזהו תוספות חיות של הקליפות וע"י זה יש להם כח לשלוט בעולם הרי הם י"א נצוצות
אחד מאור המקיף (א ֣֕
ת֣שׂר֣הָ א ָֽפים – "אפים" חסר וא"ו המסמלת צנור השפעה תקין של
קדשוה שנבלעות בקליפות זולת החיות שלהם .וזה מרומז ב-וְ ֶ֖א ֵַ֥֣

תורה ,לכן מלמד על חרון אף הוא כח הקליפות הטמאות לשלוט בעולם.
ֵ֛ישׁ֣כּפ ְת ֵ֥רֹון֣חֲֹלמֶ֖ ֹו֣חָ ָל ְָֽמנוּ:
ְ
חד֣אֲנ ֣י֣וָה֑ וּא֣א
ֹום֣בּ ַלֵ֥יְ לָ ה֣אֶ ָ ֶ֖
ְ
בראשית מקץ מא,יא :וַנַּ ָֽחַ ְל ָמֵ֥ה֣חֲלֵ֛
מוּ – (א) תרסא בתפקיד אפשרי של שעור כנדרש ב[-בבלי ברכות נז,ב] חלום אחד מששים לנבואה
(בר' וישב מ,ה) וַיַּ ָֽחַ ְל ֣
מוּ – (ב) תרסא ,בתפקיד :מחיצה נעלה ,שורש ,מקור לחלום במלאך גבריאל; שורש מקור פתרון החלום בספירת
(בר' וישב מ,ה) וַיַּ ָֽחַ ְל ֣
(מידת) מלכות וכנדרש ב[-בבלי ברכות נז,ב] חלום אחד מששים לנבואה שמקורה בספירת נצח דאצילות.

ֲֹלמֹו של כל שר.
ֲֹלמֹו חָׁלָׁ ֽמְׁנּו :הפסוק מספר על ִּפ ְׁת ֥רֹון ח ֖
נעיין ב(-בר' מקץ מא,יא) ונּ ֽחלְׁמָׁ ֥ה חֲל֛ ֹום ב ְׁ֥ליְׁלָׁה א ָׁ ֖חד ֲא ִּנ֣י ו ָׁ֑הּוא ִּא֛יש ְׁכפִּתְׁ ֥רֹון ח ֖
נשתמש במידת גורעין ומוסיפין ובמידת גימטריה באותיות ונּ ֽחלְׁמָׁ ֥ה ֲח מתקבלת הגי' נצ"ז ועם הכולל מתקבלת המלה נצ"ח !
מוּ – (ג) תרסא ,בתפקיד שעור ע"פ [זוהר פר' וישב קצא,ב] [זהר בהיר (זה"ב) ,הרב דיא"מ אייכנשטיין] ופי' זה"ב :מקור
(בר' וישב מ,ה) וַיַּ ָֽחַ ְל ֣
החלום מדרגה ששית למטה ממדרגת הנבואה .ומקור הנבואה בנצח שבאצילות ( .זה"ב :מקום שהנבואה שורה הוא בנצח דז"א ,עד מדרגת גבריאל יש
שש מדרגות ,נצח הוד יסוד מלכות מיכאל גבריאל)
בראשית מקץ מא,כז:

וֹת֣שׁ ֻדפֶ֖ וֹת֣הַ קָּ ֑דים ֣
ְ
ע֣השּׁבֳּלים֣הָ רק֔
֣הנָּה֣וְ ֶשׁ֤בַ ַ ָֽ
ן֣שׁ֤בַ ע֣שָׁ נים ֔
יה ֶ
ֹלת֣אַ חֲר ֗ ֶ
ע֣הַ פָּ רוֹת֣הָ ַר ֨קּוֹת֣וְ הָ ָר ֝עת֣הָ ע ֣
וְ ֶשׁ֣בַ ֠
ֵ֥י֣ר ָעָֽב׃ ֣
ע֣שׁנ ָ
ְ
וּ֣שֶׁ֖בַ
֣י ְהי֕ ֶ
ע֣הַ פָּ רוֹת – מונח תלישא-גדולה שעור זמן הרעב ,שעור זמן להגעת הגזרה ,פרות אלו הן עיקר העניין בחלום פרעה,
וְ ֶשׁ֣בַ ֠
יהן֣– מונח רביע
הָ ַר ֨קּוֹת֣וְ הָ ָר ֝עת –קדמא ואזלא ,הגזרה יצאה ,ומתקדמת – עולה על מצרים מיד והוא עניין מלת– עלת הָ ע ֹ֣לת֣אַ֣חֲר ֗ ֶ
יתהוּ עַ לֵ֥ ֶ -א ֶרץ מ ְצ ָ ָֽרים׃
ה י ֶר֣א פַ ְר ֔עה ֶ֖אישׁ נָב֣ וֹן וְ חָ ָכ ֑ם וישׁ ֶ֖
בראשית מקץ מא,לג :וְ עַתָּ ֣
[תרגום אונקלוס] (לג) וכען יחזי פרעה גבר סוכלתן וחכים וימניניה על ארעא דמצרים:
ַארעָׁא דְׁ ִּמצ ְָׁׁרי ִּם:
[תרגום המיוחס ליונתן] (לג) ּוכְׁדּון י ְׁחמֵי פרְׁ עה גְׁבר סּו ְׁכ ְׁל ָׁתן וְׁחכִּים ְׁוי ִּ ְׁמנִּינֵיּה על ְׁ

נרכיב מר"ת הכתוב והתרגום את שם "יוסף" ו'עתה י'רא פ'רעה ס'וכלתן  -יוסף
ים֣אוֹתָךֶ֖ ֣אֶ ת-כָּ ל-ז֑את֣אין-נָבֵ֥ וֹן֣וְ חָ ָכֶ֖ם֣כָּ ָֽמוָֹך׃ ֣
ְ
ֱֹלה
י֣הוֹדיעַ ֣א ֵ֛
ֹ֧
ֲר
יוֹסף֣אַ ח ֨
בראשית מקץ מא,לט :וַיּ֤אמֶ ר֣פַּ ְרעה֣אֶ ל֔ -
י֣הוֹדיעַ֣ ,קרי ביה ַאחַּ רַּ י ,כלומר כמדומה לי שהיית ַאחַּ רַּ י כשחלמתי
ֹ֧
חֲר
[אוצר החכמה ,פירושי התורה לבעלי התוספות (מא,לט) (ג)] אַ ֨

החלום שהרי בדבר יוסף נמצא יותר לשון החלום מבספור פרעה ,שבקש לבודקו ואמר הנה ראיתי ז' פרות בריאות בשר ויפות תואר,
וא"ל ל א ראית כ"א יפות מראה ובריאות בשר וכן בכל דבר ,כמו שאמר פרעה דלות ורעות ואמר לו יוסף לא ראית אלא דקות ורעות
והוא כמו בחלום (ויר' .)4

חֲֹלמי – זקף-גדול ,בתפקיד שלוש ,בשם הרב שמואל שמעלקע פינטר זצ"ל שלושה דברים היו בחלום פרעה ,פרות
֕
ראה (בר' מקץ מא,יז) בַּ
טובות ורעות ,שבלים טובות ורעות ,איש אשר רוח א-לקים בו.
י֣א ְת ָ֔ך֣עַ ֶ֖ל֣כָּ לֵ֥ ֶ -א ֶרץ֣מ ְצ ָ ָֽרים׃ ֣
בראשית מקץ מא,מא – מב[ :מא]֣וַיֵּ֥אמֶ ר֣פַּ ְר ֶ֖עה֣אֶ ל-יוֹס֑ף֣֣֣֣֣֣ ְראה֣נ ַָת֣תּ ָֽ
ָארוֹ׃ ֣
ם֣ר ֵ֥בד֣הַ זּ ָָהֶ֖ב֣עַ ל-צַ וּ ָֽ
תהּ֣עַל-יַ ֣ד֣יוֹס֑ף֣֣֣֣֣֣ ַויּ ְַלבּ֤שׁ֣אתוֹ֣בּגְ די֔ -שׁשׁ֣וַיָּ ֵ֛שֶׂ ְ
תּן֣א ָ ֶ֖
[מב]֣ ַו ֨ ָיּסַ ר֣פַּ ְר ֤עה֣אֶ ת-טַ בַּ ְעתּוֹ֣מעַ ֣ל֣י ָ֔דוֹ֣וַיּ ֵ֥
י֣א ְת ָ֔ך֣עַ ֶ֖ל֣כָּ לֵ֥ ֶ -א ֶרץ֣מ ְצ ָ ָֽרים׃ מכח המאמר הזה פועל יוסף עם טבעת פרעה .אחרת אין לטבעת ערך.
אֶ ל-יוֹס֑ף – אתנח ְראה֣נ ַָת֣תּ ָֽ
בפסוק הבא (מב) ַו ֨ ָיּסַ ר֣פַּ ְר ֤עה֣אֶ ת-טַ בַּ ְעתּוֹ֣– קדמא מהפך פשטא ,כעין מידה של כתוב שחבירו שלפניו (פסוק מא) מלמד עליו ,או הוא

מלמד על חבירו שלפניו ,כעין טעמא דקרא.
אבל אפשר גם לומר שפסוק (בר' מקץ מא,מב) ַו ָיּ֨סַ ר֣פַּ ְר ֤עה֣אֶ ת-טַ בַּ ְעתּוֹ֣מלמד על פסוק (בר' מקץ מא,מא) שהחזקת טבעת פרעה שהיא
֣עֶ֖ל֣כָּ לֶ -א ֵֶ֥רץ֣מ ְצ ָ ָֽרים׃
י֣א ְת ָ֔ך ַ
חותם הרבון הנותנת תוקף לממשלה שקבל יוסף במאמר ְראה֣נ ַָת֣תּ ָֽ
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

2.20

בראשית מקץ מא,א( :התשע"ז) (בהשתתפות נחלת יעקב)

יתהוּ עַ לֵ֥ ֶ -א ֶרץ מ ְצ ָ ָֽרים׃
ה י ֶר֣א פַ ְר ֔עה ֶ֖אישׁ נָב֣ וֹן וְ חָ ָכ ֑ם וישׁ ֶ֖
בראשית מקץ מא,לג֣:וְ עַתָּ ֣
ה י ֶר֣א פַ ְר ֔עה֣– פשטא מונח זקף-קטן.
נברר לְׁמה עשויה לרמז תבנית הטעמים של (בר' מקץ מא,לג) וְ עַתָּ ֣

יֹוסף בחֲֹל ִּ֕מי ִּהנ ְׁ ִּנ֥י ע ֵ ֖מד על-שְׁפ֥ת הי ְׁאֽר׃ כי בחֲֹל ִּ֕מי – טעם זקף-
מדוע קיבל פרעה את עצת יוסף? הסברנו ב(-בר' מקץ מא,יז) וי ְׁדבֵ ֥ר פ ְׁר ֖עה אל֑ ֵ -
גדול ,משמש בתפקיד שלוש ,בשם הרב שמואל שמעלקע פינטר זצ"ל שלושה דברים היו בחלום פרעה ,פרות טובות ורעות ,שבלים טובות
יתהוּ עַ לֵ֥ ֶ -א ֶרץ
ה י ֶר֣א פַ ְר ֔עה ֶ֖אישׁ נָב֣ וֹן וְ חָ ָכ ֑ם וישׁ ֶ֖
ורעות ,איש אשר רוח א-לקים בו .לכן כאשר יוסף אמר (בר' מקץ מא,לג) וְ עַתָּ ֣
ֹלהים בֹֽו׃
ֲשר ֥רּוח א ִּ ֖
מ ְצ ָ ָֽרים׃  ,פרעה הכיר שלפניו האיש אשר ראה בחלום ואמר (מא,לח) ֲהנִּמ ְָׁׁצ֣א כ ָׁ֔זה ִּ֕איש א ֛
י֣הוֹדיעַ֣ ,קרי ביה ַאחַּ ַּרי ,כלומר כמדומה לי
ֹ֧
ֲר
וכך נמצא ב[-פירושי התורה לבעלי התוספות (מא,לט) (ג) (אוצר החכמה)] אַ ח ֨

שהייתַ.אחַּ ַּרי כשחלמתי החלום שהרי בדבר יוסף נמצא יותר לשון החלום מבספור פרעה ,שבקש לבודקו ואמר הנה ראיתי ז' פרות
בריאות בשר ויפות תואר ,וא"ל לא ראית כ"א יפות מראה ובריאות בשר וכן בכל דבר ,כמו שאמר פרעה דלות ורעות ואמר לו יוסף לא
ראית אלא דקות ורעות והוא כמו בחלום

ֲשר ֥רּוח
אולם יש לברר כיצד פרעה העובד עבודה זרה מכיר ב"אלקים" ב"רוח אלקים" ולכן נכון יהיה למסור הצלת מצרים לִּ֕ -איש א ֛
ֹלהים בֹֽו׃ נקדים בפי' [ראב"ע] (בר' מקץ מא,טז) ש-אין מדרך המוסר להזכיר עם המלכים שם העצם (טט :שם הוי"ה ,כי מהיותם מלכים
א ִּ ֖
הם מתגאים ואין ראוי להזכיר עמם שם מלך מלכי המלכים) ,אלא נאמר שם אלקים ככתב ה[-תניא שער היחוד והאמונה פרק ד] ...שם
אלהים מגין לשם הוי"ה ב"ה כלומר גלוי מצומצם של שם הוי"ה.
ֵאמר ִּב ְׁלע ָׁ ָׁ֑די אֹל ִּ֕הים יעֲנ֖ה את־שְׁל֥ ֹום פ ְׁרעֽה :יוסף הוסיף הסבר על הבורא
[רבינו בחיי] מלמד ,שכאשר (בר' מקץ מא,טז) ו ֨יען ֵ
יֹוס֧ף את־פ ְׁר ֛עה ל ֖
ֹלה֛ים ע ֖שה ה ִִּּג֥יד לְׁפ ְׁרעֽה :מלמד
ֲשר הָׁא ִּ
ית' שמו ,פועלו והנהגתו .והכתוב (בר' מקץ מא ,כה) וי֤אמר יֹוסֵף אל־פרְׁ ֔עה חֲל֥ ֹום פ ְׁר ֖עה א ָׁ ֣חד ֑הּוא ֵא֣ת א ֧
ֹלה֛ים (גי' צ"א גי' הוי"ה אדנ"י שמשמעה רחמים בדין) ה ִִּּג֥יד לְׁפ ְׁרעֽה היי נו אמר לו להייטיב עם בריותיו כאשר כל זה מתרחש לטובת
ש-הָׁא ִּ
ִּימלְך בחֲל֣ ֹום ה ָׁ ֑לּיְׁלָׁה וי֣אמר ל֗ ֹו ,וכן
עם ישראל ,ודומה לו ב[-אגדת בראשית (בובר) פרק סז] שנאמר (בר' וירא כ,ג) וי ָׁ֧בא א ִּ
ֹלה֛ים אל־ ֲאב ֖
ֹלה֛ים אל־לָׁבָׁ ֥ן ָׁה ֲאר ִּ ֖מי בחֲֹל֣ ם ה ָׁ ֑לּיְׁלָׁה וי֣אמר ל֗ ֹו( ,הערה :שני הפסוקים באותם טעמים) אף כך פרעה הראה לו
בלבן (בר' וירא לא,כד) וי ָׁ֧בא א ִּ
בחלום מה שעתיד לעשות( ,בר' מקץ מא,א) וי ְׁ ִּ֕הי מ ֵ ִּ֖קץ ְׁשנ ָׁ֣תי ִּם י ִּ ָׁ֑מים ּופ ְׁר ֣עה ח ֵ֔לם .וכן נבוכדנצר חלם חלומות ,ולמה נגלה להן בחלומות,
בשביל לבזותן ... ,ואף לא בלילה היו ראוין שיגלה להן הקדוש ברוך הוא ,אלא שהוא עושה עצמו שליח לרשעים ,כדי לעשות רצונן
ֹלהים אל־ ִּבל ָׁ ְׁ֑עם ו ֕יאמר
של צדיקים ,וכן בבלעם (במ' בלק כב,ט) וי ָׁ֥בא א ִּ ֖
ולא רק שאלקים דבר עמו אלא גם הראה לו שעבודה זרה נכבשת תחת אלקים כגלוי של הוי"ה ,כנדרש ב[ -שכל טוב (בובר) בראשית
מקץ מא]  ...והנה (טט :פרעה) עומד על היאור .עומד על אלוהו ומתוך שהיה מהרהר על משכבו ואומר (יחזקאל כט,ג) ִּל֥י י ְׁא ִּ ֖רי ,שהוא
אלוהי( ,שם) ו ֲא ִּנ֥י ֲעשִּיתִּ ֽנִּי ,ולא בגזירת היוצר (טט :מורד בבורא) ,לכך נראה לו בחלום מעין הרהוריו ,ראה שאלהיו נכבש תחתיו (טט :של
אלהים כגלוי של הוי"ה) ,שהצדיקים מקיימין השכינה עליהן ,שנא' (בר' ויצא כח,יג) ְׁו ִּה ֵ֨נּה ָ֜ה' נ ִָּׁצ֣ב ָׁעלָׁיו ,וכתיב (בר' וישלח לה,יג) וי ֥על ֵמע ָָׁׁל֖יו
ֹלהים,
א ִּ ֑
[כלי יקר] מפרש כי נבוכדנאצר ידע החלום ופתרונו .הוא אמר שאינו זוכרם כדי לבחון את הפותרים .פרעה מספר חלומו אבל בשינויים
כדי לבחון את הפותרים עד שימצא את האיש שבחלום.
ה י ֶר֣א פַ ְר ֔עה֣– פשטא מונח זקף-קטן .תבנית הטעמים היא
אחרי הקדמה זאת נחזור אל התוכן ותבנית הטעמים של (בר' מקץ מא,לג) וְ עַתָּ ֣
ֹלהיָך  .פַ ְר ֔עה – זקף-קטן בתפקיד שני לימודים .נעיין בתוכן הכתוב.
כתבנית הטעמים בטעם עליון של (שמ' יתרו כ,ב-ג) אָׁ ֽנ ִּכ֖י ה֣ ' א ֔ ֑
ה משמעה תשובה .יוסף מכוון את פרעה
ה – ע"פ [ברכת ציון – יב (הרב אבא שאול זצ"ל)] שהבאנו ב(-דב' עקב י,יב) מלת וְ עַתָּ ֣
וְ עַתָּ ֣
להניח לעבודה זרה ולקבל על עצמו שבע מצוות בני נח .דבר נוסף ,פרעה עדיין יכל למנות מישהו אחר מיוסף.
ֵ֛ר֣רוּחַ ֣
י ֶר֣א – לא רק במשמע של ראייה ,אלא במשמע יראת אלקים .אפשר שבחלום נאמר לו למנות איש שראה בחלום (מא,לה) ֕אישׁ֣א ֲֶשׁ ֵ֥
ים֣בּוֹ׃ איש הקשור לה' .ואיש זה הגיד לפרעה את חלומו בדיוק כפי שראהו ,ולא כפי שסיפר פרעה .על פרעה לשוב מע"ז וכהניה,
ָֽ
ֱֹלה
א ֶ֖
וב(-מא,מד) הביא [תורה שלמה – מדרש] יוסף לפי שמיעט כבודו ואמר (בר' מקץ מא,טז) ִּב ְׁלע ָׁ ָׁ֑די וריבה כבוד המקום אֹל ִּ֕הים יעֲנ֖ה  ...כדי
שיתן הרשע שבח להקב"ה .וכך גם קרה ביציאת מצרים.
ונפתור את השאלה שהצגנו מדוע קיבל פרעה את עצת יוסף?
ה י ֶר֣א פַ ְר ֔עה – פשטא מונח זקף-קטן ,שני לימודים בפשט( ,א) תשובה מע"ז (ב) מנוי עובד ה' לבצע את פתרון החלום ,כי כפי
וְ עַתָּ ֣
שנלמד מהכתוב אחר-כך רק מה שיוסף צבר או קנה מקולקל וצבר התקיים .בכך יוסף משלים את הנבואות של חלומותיו וחלומות שרי
פרעה.
בדרך הסבר זאת אפשר לומר כי החלומות היו מראה ומאמר שהביא אלקים לפרעה ולכן קבל הפתרון בפועל מיוסף כפי שנאמר לו ע"י
אלקים בחלום .איך יוסף ידע מהחלום מה לעשות?
ל־אכֶ ל֣הַ שָּׁ נ ֣ים֣הַ טּב֔ ֹות֣
֨
[דבר מלכות מקץ התשע"ז ,ע' מז ,ליקוטי שיחות ,חלק טו ,ע'  , 340אדמו"ר ממ"ש] (מא,לה) וְ י ְק ְבּ ֗צוּ֣אֶ ת־כָּ
רוּ־֣בר ,היינו שכבר בשנות השבע יתכוננו לשנות הרעב  ...פתרון החלום נסב על מה שצפוי מהקב"ה ,ועל
ָ֞
הַ בָּ ֶ֖את֣הָ א ֑לֶּ ה֣וְ י ְצ ְבּ
מעשיו של פרעה – צבירת האכל ,נרמזו בחלום.
אפשר כי הצבירה נרמזה כך:
יאת֣בָּ ָשׂ ֑ר֣וַתּ ְר ֶעֶ֖ינָה֣בָּ ָ ָֽאחוּ׃ ֣
ֶ֖ה֣וּבר ֣
ְ
֣שׁ֣בַ ע֣פָּ ֔רוֹת֣יְ פֵ֥ וֹת֣מַ ְר ֶא
בראשית מקץ מא,ב :וְ הנּ ֣ה֣מן-הַ יְ ֗אר֣עֹלת ֶ
הנּ ֵ֥ה֣חֲ ָֽלֹום֣ :
יקץ֣פַּ ְר ֶ֖עה֣וְ ֣
ע֣השּׁבּ ֳ֔לים֣הַ ְבּריאֶ֖ ֹות֣וְ הַ ְמּלא֑ ֹות֣֣֣֣֣֣וַיּ ַ ֵ֥
֚ת֣שׁ֣בַ ַ ָֽ
בראשית מקץ מא,ז :וַתּ ְב ֨ ַל ְענָה֣הַ שּׁבֳּל֣ים֣הַ ַדּ ֔קֹּות֣א ֶ
[פסיקתא זוטרתא (לקח טוב)] (בר' מקץ מא,ז) וַתּ ְב ֨ ַל ְענָה֣הַ שּׁבֳּל֣ים֣הַ ַדּ ֔קֹּות .שמא תאמר בליעה ממש ,לא כי אלא שראה שהיו
השבלים עולות ומכסות את שבע השבלים הטובות ,והכיסוי נקרא לשון בליעה ,וכן הוא אומר (במ' ד,כ) וְֹׁלא־י ָׁ֧באּו ל ְִּׁר ֛אֹות כְׁבלּ֥ע
את־ה ֖קדש וָׁמֵ ֽתּו :פ:
הפרות הטובות הרועות באחו ,זוהי פעולת הגידול בשדה .ע"פ [לקח טוב] וַתּ ְב ֨ ַל ְענָה֣זה לשון כסוי ,היינו צבירת היבולים באוצרות
מכוסים.
(בר' מקץ מא,טז) אֹל ִּ֕הים – טעם זקף-גדול ,משמש בתפקיד שלוש[ ,זוהר כרך א (בראשית) פרשת מקץ [המתחיל בדף קצג עמוד א]]
יצהּו דאמשיך עליה חוטא דחסד למיהב ליה חנא קמיה דפרעה( ,מה כתיב) (בר' מקץ מא,טז) אֹל ִּ֕הים יעֲנ֖ה את־שְׁל֥ ֹום פ ְׁרעֽה:בגין (טט :א)
(בר' מקץ מא,יד) וי ְִּׁר ֻ ֖
לאקדמא ליה שלום (טט :ב) ולמפתח בשלום( ,טט :ג) [פסיקתא זוטרתא (לקח טוב)] (בר' מקץ מא,טז) תלה הגדולה בגדול ,מכאן שצריך אדם להתפלל

בשלומה של מלכות :לדעת הכותב שלושת אלה הם בטוי של חלוקת כבוד למלכות [ ילקוט שמעוני תורה פרשת וארא [המתחיל ברמז קעו]]
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

מּךָ :
דּל֣מ ֶ ָֽ
סּא֣אֶ גְ ַ ֵ֥
֑י֣רק֣הַ כּ ֶ֖
ל־פּיָך֣י ַשּׁ֣ק֣כָּ ל־עַ֣מּ ַ ֵ֥
ֶ֖
יתי֣וְ עַ
בראשית מקץ מא,מ :אַ תָּ ה֣תּ ְהיֶ ֣ה֣עַ ל־בּ ֔

[ויקרא רבה (וילנא) פרשת קדושים פרשה כד ט]
ט א"ר שמעון בן לקיש שתי פרשיות הכתיב לנו משה בתורה ואנו למדין אותן מפרשת פרעה הרשע כתוב אחד אומר (דב' תבוא כח,יג)
ְׁו ָׁהי ִּיתָׁ ֣רק ל ְׁ֔מ ְׁעלָׁה יכול כמוני ת"ל ֣רק לשון מיעוט גדולתי למעלה מגדולתכם ואנו למדין אותה מפרעה הרשע שנא' (בר' מקץ מא,מ) אַ תָּ ה֣
גְדּל֣מ ֶ ָֽמּךָ֣ גדולתי למעלה מגדולתך והדין (וי' קדשים יט,ב) ְׁקד ִּ ֣שים תִּ הְׁי֑ ּו ִּכ֣י קָׁד֔ ֹוש ֲא ִּנ֖י ה֥ '
יתי יכול כמוני ת"ל ַ ֵ֥רק֣הַ כּסֶּ֖א֣אֶ ַ ֵ֥
תּ ְהיֶ ֣ה֣עַ ל־בּ ֔
אֹלהֵיכ ֽם :יכול כמוני ת"ל ִּכ֣י ק ָׁ֔דֹוש ֲא ִּנ֖י קדושתי למעלה מקדושתכם ועוד אנו למדין מפרעה הרשע שנאמר (בר' מקץ מא,מד) וַיֹּ֧אמֶ ר֣

פַּ ְר ֵ֛עה֣אֶ ל-יוֹסֶ֖ף֣אֲנ ֣י֣פַ ְרע֑ה יכול כמוני ת"ל אֲנ ֣י֣פַ ְר ֑עה גדולתי למעלה מגדולתך א"ר יהושע (גר' דסכנין) בשם ר' לוי מ-אֲנ ֣י של בשר
ודם אתה למד אֲ ִּנ֖י של הקדוש ברוך הוא ומה אֲנ ֣י של בשר ודם על ידי שאמר פרעה ליוסף אֲנ ֣י֣פַ ְרע֑ה זכה לכל הכבוד הזה לכשיבא
קנ ָׁה ֲא ִּנ֣י ֔הּוא (טט :ובפסוק חמש פעמים מלת אני ,כעין חמש לשונות חסד וגבורה) וכתיב (ישעיה מד,ו)
אֲ ִּנ֖י של הקדוש ברוך הוא (ישעיה מו,ד) וְׁעד־זִּ ְׁ
ֽה־ָאמר ֧ה' מֽלְך־יִּש ְָׁׁראֵ ֛ל וְׁגאֲל֖ ֹו ה֣ ' ְׁצב ָׁ֑אֹות ֲא ִּנ֤י ִּראשֹון ו ֲא ִּנ֣י ַאח ֲ֔רֹון ּומִּב ְׁלע ָׁ֖די אֵ ֥ין אֹלהִּ ֽים :עאכ"ו.
֨
כ
שא ו ֲא ִּנ֥י אס ְׁ֖בל ואֲמלֵּ ֽט :ס
שיתִּ י ו ֲא ִּנ֣י א ֔ ָׁ
ֵיבה ֲא ִּנ֣י אס ְׁ֑בל ֲא ִּנ֤י ָׁע ִּ
(ישעיהו מו,ד) וְׁעד־זִּ ְׁקנָׁה ֲא ִּנ֣י ֔הּוא וְׁעד־ש ָׁ ֖

יתי – [תו"ש [פז]] לקט טוב – להיות גוזר ,ועל פיך ישק – יתפרנסון ,תנ"י שם? לב .ולא יעשו בני פלטרין שלי
אַ תָּ ה֣תּ ְהיֶ ֣ה֣עַ ל־בּ ֔
דבר חוץ מדעתך .זהר חדש ס .ועל פיך ישק – ורזא דמלה מיניה אתזן כל עלמא.

יתי – פשטא מונח זקף-קטן ,שתי דרשות בפשט הכתוב ,ע"פ [ו"ר קדושים כד,ט] מפרעה שמשמעות המלה מלך
אַ תָּ ה֣תּ ְהיֶ֣ ֣ה֣עַ ל־בּ ֔
(בשר ודם) לומדים למלך מלכי המלכים הקב"ה ,והן מתבררות בדרשה על ַ ֵ֥רק֣הַ כּסֶּ֖א – מכסא מלכות של בשר ודם לכסא מלכות
ממה"מ הקב"ה.
ַ ֵ֥רק֣הַ כּסֶּ֖א – מרכא טפחא  ,כעין יתור לרבות ,קדושת הקב"ה למעלה מקדושת ישראל ,גדולת הקב"ה למעלה מגדולת ישראל

ל־פּיָך֣י ַשּׁ ֣ק –ביפ"ת – הלוקח שררה מהמלכות נושק יד המלך ,אמר פרעה לא יהא אדם נושקני חוץ ממך משום שלא יקח אדם
ֶ֖
וְ עַ
שררה בלתי רצונך .לשון שני מלשון משק בית ,שכל טוב – הכל משתחוין לך ונושקין על פיך כמו אלוה ,אלא שלא קיבל עליו.

ל־פּיָך – טפחא ,כמשנה מצב
ֶ֖
ל־פּיָך – מקף כרב-משמע (א) גוזר ,קובע מינויים ,מפרנס (ב) כעין אלוה ,ויוסף לא קיבל עליוְ .עַ
ֶ֖
ְעַ
ומינוי,
ל־פּיָך֣י ַשּׁ ֣ק֣כָּ ל־עַ מּ֑י [ -תו"ש [פט]] (ב"ר פ"צ) אמר רשב"ג יוסף משלו נתנו לו ,פה שלא נשק בעבירה ועל פיך ישק כל עמי,
ֶ֖
וְ עַ
כָּ ל־עַ מּ֑י – מקף כרב-מצב (הצעת טט) (א) עם הארץ (ב) כהני מצרים ,כָּ ל־עַ מּ֑י – אתנח מגביל החלטות יוסף בעיקר לעם הארץ ולא
לכהני מצרים (ראה פר' ויגש ,רק אדמת הכהנים לא היתה לפרעה).

וֹ֣בּכָ לֶ -א ֵֶ֥רץ֣מ ְצ ָ ָֽרים׃ ֣
ים֣אישׁ֣אֶ ת-י ֵָ֛דוֹ֣וְ אֶ תַ -רגְ לֶ֖ ְ
ֹ֧
בראשית מקץ מא,מד :וַיֹּ֧אמֶ ר֣פַּ ְר ֵ֛עה֣אֶ ל-יוֹסֶ֖ף֣אֲנ ֣י֣פַ ְר ֑עה֣֣֣֣֣֣וּב ְלעָ ֶ ֗דיָך֣לא-י ָ֨ר
[ילקוט מעם לועז]  -י ֵָ֛דוֹ֣-שלא יחגור נשקַ ,רגְ לֶ֖ וֹ֣ -שלא יעלה על הסוס ... ,צבא מחוץ לחיל מצרים  40600לוחמים
[תורה שלמה – מדרש] וּב ְלעָ ֶ ֗דיָך֣– רביע ,ארבע ענינים (טט  -א) יוסף לפי שמיעט כבודו ואמר (בר' מקץ מא,טז) ִּב ְׁלע ָׁ ָׁ֑די וריבה כבוד

ֹלה֛ים אֹותְׁ ָך֖ את-
הֹודיע א ִּ
המקום אֹל ִּ֕הים יעֲנ֖ה  ...כדי שיתן הרשע שבח להקב"ה לפיכך התרבה כבוד המקום שאמר (בר' מקץ מא ,לט) ַאח ֲֵ֨רי ִּ ֧
כָׁל֑ -זאת תלה הגדולה בבעליה.
(טט  -ב) וגם נתגדל שמו בחכמה שאמר לו (בר' מקץ מא,טז) אֵין-נָׁב֥ ֹון ְׁוח ָָׁׁכ֖ם ָׁכ ֽמֹוָך.

(טט  -ג) ונתרבה כבודו בגדולה שנתן לו שנאמר (בר' מקץ מא,מד) אֲנ ֣י֣פַ ְר ֑עה֣֣וּב ְלעָ ֶ ֗דיָך.
(טט  -ד) לפי שמיעט עצמו בלשון (בר' מקץ מא,טז) ִּב ְׁלע ָׁ ָׁ֑די קיבל מלכות בו בלשון (בר' מקץ מא,מד) וּב ְלעָ ֶ ֗דיָך
וּב ְלעָ ֶ ֗דיָך֣לא-י ָ֨רים – ר"ת ו' ל' י' – לו"י ,רמז למנוי משה

֣בּ ֶא ֶ֣רץ֣מ ְצ ַ ֔רים֣וַיּתֶּ ן ֶ֖ -אכֶ ל֣בֶּ עָ ֑רים ֣
ל׀֣שׁ֣בַ ע֣שָׁ ֗נים֣א ֲֶשׁ֤ר֣הָ יוּ ְ
ֶ
בראשית מקץ מא,מח :וַיּ ְק ֞בּץ֣אֶ ת-כָּ ל֣ -אכֶ
תוֹכהּ׃ ֣
ן֣בּ ָ ָֽ
ָת ְ
תיהָ ֣נ ַ ֵ֥
ֵ֥ר֣סביב ֶ ֶ֖
א ֶשׁ ְ
ל֣שׂדה-הָ עֵ֛יר֣ ֲ֣
ְ
֣ ֹ֧אכֶ
ל׀֣שׁ֣בַ ע֣שָׁ ֗נים֣– באופן כללי בין תפקידי תבנית הטעמים גרשיים מונח רביע ,נמצא התפקיד כעין יצא מן הכלל ללמד
ֶ
וַיּ ְק ֞בּץ֣אֶ ת-כָּ ל֣ -אכֶ
֣בּ ֶא ֶ֣רץ֣מ ְצ ַ ֔רים֣הוא בעל פרט נוסף לענין אפשר שגם תבואות שנה ראשונה עדיין אספו בשנה השביעית.
על עצמו ,כי ההמשך א ֲֶשׁ֤ר֣הָ יוּ ְ
וַיּ ְק ֞בּץ֣אֶ ת-כָּ ל֣ -אכֶ ל׀  -גרשיים (מקף מקף) מונח פסק
אֶ ת-כָּ ל֣ -אכֶ ל – מקף מקף ,כל מקף עשוי להיות בתפקיד רב-מצב או רב-שלב .כרב-מצב נאמר כי היו שני מסלולי פעולה ,תבואות שהלכו
ל֣׀֣שׁ ֣בַ ע֣שָׁ נ֗ים אל
ֶ
למחסנים המלכותיים בניהול יוסף ,תבואות שהלכו למחסנים הפרטיים .אם כך לא קיבץ יוסף את אֶ ת-כָּ ל֣ -אכֶ

המחסנים שבאחריותו.
ל֣שׁ֣בַ ע֣שָׁ נ֗ים – קיבץ את האוכל שגודל תחת אחריות יוסף לאוצרות המלכות והשתמר (ללא פסק)
ֶ
בקריאה ללא פסק וַיּ ְק ֞בּץ֣אֶ ת-כָּ ל֣ -אכֶ
ל׀֣שׁ֣בַ ע֣שָׁ ֗נים – אף על פי שקיבצו את האוכל למחסנים הפרטיים שבע שנים הוא לא השתמר (חל
ֶ
אכֶ
בקריאה עם פסק וַיּ ְק ֞בּץ֣אֶ ת-כָּ ל֣֣ -
בו פסק) ורובו נרקב .טעם פסק מרומז ב מלת "גזר" במשמע פסק ערלה ,בפ' רש"י ב(-מא,נה)  ...ואשר (בנוסחינו :אשר) יאמר לכם
תעשו  -לפי שהיה יוסף אומר להם (טט – בשנות השובע) שימולו (טט – והתכווין שבהסר ערלתם הארץ תהיה מוכשרת לקבל השפע הרוחני מה'
שישתמר תבואתם ,והיות ולא מלו)  ,כשבאו אצל פרעה ואמרו לו :כך הוא אומר לנו ,אמר להם :ולמה לא צברתם בר ,והלא הכריז לכם

ששני רעבון בָ אִ ין? אמרו לו :אספנו הרבה והרקיבה; אמר להם :אם כן את אשר יאמר לכם תעשו; הרי גזר על התבואה והרקיבה ,ומה
אם יגזור עלינו (טט  -שוב טעם פסק במשמע יתקצרו חייהם) ונמות (ראה ב"ר צא,ה)

כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

2.21

בראשית ויגש מד,יח( :התשע"ו) (בהשתתפות נחלת יעקב)

ֶ֖ם֣לפַ ְרע֑ה ֣
בראשית ויגש מז,כג :וַיּ֤אמֶ ר֣יוֹסף֣אֶ ל-הָ ֔ ָעם֣הן֣קָ נ֨יתי֣אֶ ְת ֶכֵ֥ם֣הַ יֵּ֛וֹם֣וְ אֶ ת-אַ ְדמַ ְת ֶכ ְ
מה׃ ֣
תּם֣אֶ ת-הָ א ֲָד ָ ָֽ
הא-לָ ֶכ ֣ם֣ ֶז ַ֔רע֣וּז ְַר ְע ֶ ֶ֖
֣ ָֽ
ית֣לפַ ְרע֑ה ֣
ְ
ישׁ
תּם֣חֲמ ֶ֖
בוּאת֣וּנְ תַ ֶ ֵ֥
בראשית ויגש מז,כד :וְ הָ יָה֣בַּ ְתּ ֔
כם׃ ֣
ל֣לטַ ְפּ ֶָֽ֣
ֱכ ְ
יכֶ֖ם֣וְ לֶ א ֵ֥
ֵ֥ר֣בּבָ תּ ֶ
֣ל ֶז ַ֨רע֣הַ שָּׂ ֶדֹ֧ה֣וָּֽ ְלאָ ְכ ְל ֶכ ֵ֛ם֣וְ לַ א ֲֶשׁ ְ
וְ אַ ְר ַבּ ֣ע֣הַ יּ ָ֡דת֣י ְהיֶ ֣ה֣לָ כֶ ם ְ

(בר' ויגש מז,כו) ו ָׁי֣שם א ָׁ ֣תּה יֹו ֵ֡סף לְׁחק עד־הי֨ ֹום ה ָ֜זה על־ַאדְׁ מ֥ת ִּמצ ְׁ֛רי ִּם לְׁפ ְׁר ֖עה ל ֑חמש ֞רק ַאדְׁ מ֤ת ה ֽכ ֲהנִּים לְׁב ֔ ָׁדם ֹל֥ א ָׁהי ָׁ ְׁ֖תה לְׁפ ְׁרעֽה:

ת֣לפַ ְר ֑עה ,ר' יהושע דסכנין בשם ר' לוי פרעה אין לו כלום בעולם
ישׁי ְ
תּם֣חֲמ ֶ֖
בוּאת֣וּנְ תַ ֶ ֵ֥
תורה שלמה [סה] (בר' ויגש מז,כד) וְ הָ יָה֣בַּ ְתּ ֔
ית֣לפַ ְר ֑עה וגו' אבל הקב"ה שהכל שלו אינו אומר לך שתפרוש לו אלא
ְ
ישׁ
תּם֣חֲמ ֶ֖
בוּאת֣וּנְ תַ ֶ ֵ֥
והוא אומר (בר' ויגש מז,כד) וְ הָ יָה֣בַּ ְתּ ֔
אחד מעשרה (ב"ר פצ"ה מכתי"ו במנח"י) (טט :להקל רק למעשר ראשון? ומעשר עני רק בשתי שנים מתוך שש ,כי מעשר שני נאכל ע"י הבעלים
בירושלים ולא חמישית כל שנה כמו של פרעה)

באור תו"ש [סה]  ...ראה לעיל אות נט ולקמן אות סח ומענין זה בכת"י מושב זקנים רק אדמת הכהנים
֛רק ַאדְׁ מ֥ת הכ ֲה ִּנ֖ים( ,בר' ויגש מז,כו) ֞רק ַאדְׁ מ֤ת ה ֽכ ֲהנִּים) הקשה החסיד למה נכתב זה בתורה אלא משה כתבו בעבור ישראל שלא יהיו צרי
עין לתת תרומות ומעשרות להביא לירושלים שעולה לחומש (טט :בסה"כ אבל מעשר שני נאכל ע"י הבעלים) ראו מה עשה פרעה לכומרים
שלא קנה קרקע שלהם ,וגם פטרם מן החומש בעבודה זרה שלו ,כל-שכן אתם שאתם בני ואני נותן לכם את ארץ כנען בחנם שתתנו
במקום מצוה כי אתם בני אל חי .וכ"ה בקיצור בס' פענח רזא משם רי"ח .ולפנינו בספר חסידים לרבינו יהודה ההסיד הוצאת מק"נ סי'
תת"ז (בר' ויגש מז,כו) ֞רק ַאדְׁ מ֤ת ה ֽכ ֲהנִּים לְׁב ֔ ָׁדם ֹל֥ א ָׁהי ָׁ ְׁ֖תה לְׁפ ְׁרעֽה :למה הוצרך זה לכתוב בתורה?
(טט :שני פסוקים (בר' ויגש מז,כב)

(בר' ויגש מז,כו) ֞רק ַאדְׁ מ֤ת ה ֽכ ֲהנִּים לְׁב ֔ ָׁדם – גרשיים מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן מלמד על שתי דרשות ,אחת מהן ֞רק ַאדְׁ מ֤ת ה ֽכ ֲהנִּים
– גרשיים מהפך פשטא תבנית טעמים בתפקיד כעין יצא להקל ולא להחמיר ,ומלמד מכומרי עבודה זרה לתלמידי חכמים של ישראל
כהמשך הביאור של תו"ש [סה]

אלא לומר לך אם המלך מטיל מס על העיר בני העיר יתנו ותלמידי חכמים שעוסקים [בתורה] יומם ולילה לא יתנו עמם דבר כי לא
בעבורם הוטל על העיר אלא בעון עמי הארץ ותורת אלהים משמרתן .הנה פרעה לכהנים לע"ז עשה טובה וכ"ש עובדי ה' שיהיו
ֹֽלא־ראִּיתִּ י צ ִּד֣יק נע ָׁז֑ב ְׁ֝וז ְׁרע֗ ֹו מְׁבקש־לָׁ ֽחם :אלא עשיתי תקנתם לכל צרכיהם.
ישראל מספיקין מזונותיהם וכל צרכיהם שנאמר (תה' לז,כה) וְׁ ָ֭ ָׁ
ם (טט :החלק הראשון יהיה) ְלזֶ ַ֨רע֣הַ שָּׂ ֶדֹ֧ה֣(טט :החלק השני יהיה) וָּֽ ְלאָ ְכ ְל ֶכֵ֛ם֣
ובכת"י מושב זקנים (בר' ויגש מז,כד) אַ ְר ַבּ ֣ע֣הַ יּ ָ֡דת֣י ְהיֶ ֣ה֣לָ כֶ ֣
ל֣לטַ ְפּ ֶכָֽם וא"ת מאחר שאמר להם יוסף
ֱכ ְ
יכֶ֖ם֣(לעבדים ולשפחות שישנו לאדם)( ,טט :החלק הרביעי יהיה) וְ לֶ א ֵ֥
ֵ֥ר֣בּבָ תּ ֶ
(טט :החלק השלישי יהיה) וְ לַ א ֲֶשׁ ְ
וארבע הידות יהיה לכם תו למה ליה למי מר ולאשר מבתיכם כו' וי"ל דכיון שהזכיר יוסף ד' הידות רצה לחלק כל חלק וחלק ,השני לבעל דבר דהיינו בעלי בתים והיינו לאוכלכם ,שהרי הוא היה מדבר עמם
וחלק השלישי לעבדים ולשפחות שישנו לאדם והיינו דאמר ולאשר בבתיכם והחלק הרביעי לבנים והיינו דאמר ולאכול לטפכם

(וכ"ה ב(מדרש)[שכל טוב] כאן) וְ אַ ְר ַבּ֣ע֣הַ יּ ָ֡דת֣ חסר וי"ו כלומר מכאן אמרה תורה שלא יבזבז אדם יותר מחמש ,והד' יניח לעצמו,
וכנגד ארבע דברים שאמר כאן לזרע השדה ,לאכלכם ,לאשר בבתיכם ולאכול לטפכם.
בוּאת  .ותבנית הטעמים מלמדת
המשך הביאור של תו"ש [סה] מלמד על שתי הלכות הנלמדות מהתוכן (בר' ויגש מז,כד) וְ הָ יָה֣בַּ ְתּ ֔
משהו אחר.
 ...וב[-רביד הזהב (רבה"ז)] מביא שני דינים שיש ללמוד מפסוק שלפנינו( .טט  -הלכה) א) ב-שו"ת מהר"מ בר ברוך סי' תתקמ"א

(הלכות מס מרבינו יוסף טב עלם (ריט"ע) ) כותב ולא מצינו בכל התורה ששיעבד הקב"ה כלום את ישראל בקרקע (טט :כנאמר לעיל ארץ
כנען בחינם) אלא (דב' ראה יד,כב) היצֵ ֥א הש ָׁ֖דה ל-שָׁנָׁ ֥ה .וכן בלקט שכחה ופאה ועוללות ובהענקה .ו(טט :ואילו)במלכותא דארעא נמי כתיב
ית֣לפַ ְר ֑עה ולא (טט :נשאר לעם המצרי) כלום (בקרקע) .ונראה דכוונת ריט"ע רק לרמז
ְ
ישׁ
תּם֣חֲמ ֶ֖
בוּאת֣וּנְ תַ ֶ ֵ֥
(בר' ויגש מז,כד) וְ הָ יָה֣בַּ ְתּ ֔

בעלמא והרי מבואר בקרא שאמר (בר' ויגש מז,כ) ו ִּ֨יקן יֹו ֵָ֜סף את־כָׁל־ַאדְׁ מ֤ת ִּמצְׁרי ִּם לְׁפ ְׁר ֔עה וגו'.
בראשית ויגש מז,כ :וי ִּ֨קן יֹו ֵָ֜סף את־כָׁל־ַאדְׁ מ֤ת ִּמצְׁרי ִּם לְׁפ ְׁר ֔עה כִּ ֽי־מ ְָׁׁכ֤רּו ִּמצְׁרי ִּם ִּא֣יש ש ֔ ֵָׁדהּו כִּ ֽי־חָׁז ֥ק ֲעל ֵ֖הם ה ָָׁׁר ָׁ ֑עב ו ְׁת ִּה֥י ה ָׁ ָׁ֖ארץ לְׁפרְׁ עֽה:
שר ֵא֖ת כָׁל־תְׁבּוא֣ת ז ְׁר ֑עָך היצֵ ֥א הש ָׁ֖דה שָׁנָׁ ֥ה שָׁנָׁ ֽה:
דברים ראה יד,כב :ע ֵ ֣שר תְׁ ע ֔ ֵ
בוּאת֣ראה [פיהמ"ש להרמב"ם פאה פ"א ה"ד] שם תבואה נופל על חמשת המינים והוא חטה (והכוסמין) והוא שני
(טט  -הלכה) ב) בַּ ְתּ ֔
מינים והשעורה והוא שלשה מינים (שבלת שועל והשיפון) ואלו הם חמשת מינים הנזכרים בכל מקום וראה [נדרים נה ].הנודר מן
התבואה אינו אסור כ"א בחמשת מיני דגן ,וב[רבה"ז] מעיר דמכאן למדנו מדכתיב מקודם ב(-בר' ויגש מז,יג) ו ְׁ֤לחם אֵין ְׁבכָׁל־ ָׁה ָׁ֔ארץ וגו'

ולחם לא מיקרי כ"א ה' מיני דגן.
אבל בהמשך הביאור של תו"ש [סה] ( ...מובא כי חולקים על) [פיהמ"ש להרמב"ם פאה פ"א ה"ד] ש-שם תבואה נופל (טט – רק) על חמשת
המינים (דגן) (וממשיך הביאור ואומר)
תּם֣
תּם֣אֶ ת-הָ א ֲָד ָ ָֽמה יהיה בתבואות וּנְ תַ ֶ ֵ֥
הא-לָ ֶכ ֣ם֣זֶ ַ֔רע֣וּז ְַר ְע ֶ ֶ֖
ול"נ (ולי נראה) דאין מכאן ראיה דהרי פשטות הקרא (בר' ויגש מז,כג) ָֽ
ישׁית משמע דמכל מה שזרעו נתנו חמישית ולא רק מחמשת חמינים .ומביא שם מ [-פסקתא פ' אמר] (וי' אמר כג,לט) בְָׁא ְׁספְׁכם
חֲמ ֶ֖
בּואת הש ָׁ֔דה כל הפירות בכלל תבואה ,ועי'
את־תְׁ בּוא֣ת ָׁה ָׁ֔ארץ דכל הפירות בכלל תבואה וכן בנדרים שם דהיכי דכתיב (מל"ב ח,ו) תְׁ ֣
בש"ע יו"ד סי' רי"ז ס"ק י"ח ובנ"כ (טט :והנושאי כלים) שם.
[שו"ע יו"ד הלכות נדרים סי' ריז,ס"ק יח] (ד) כה] הנודר מהתבואה כו] או הנודר <כג> מעללתא (פירש [ט"ז יורה דעה סימן ריז ס"ק כג]
(כג) מעללתא - .כל דבר מעולה ומשובח כ"כ הרא"ש שם ,):אינו אסור אלא כו בחמשת המינים< .כד> והוא הדין לנודר מהדגן.
בּואת
[פתחי תשובה יורה דעה סימן ריז ס"ק ד ] (ד) הנודר מהתבואה – בגמרא (טט :נדרים) דף נ"ה ע"א מבואר דאם אמר (מל"ב ח,ו) תְׁ ֣
הש ָׁ֔דה אסור בכל הגדל שבשדה וצ"ע שהשמיטו הפוסקים .תפל"מ (טט :תפלה למשה):

בּואת הש ָׁ֔דה כמאמר פתחי תשובה)
אפשר כי דעת ה[-פסקתא פ' אמר] כי כל הפירות בכלל תבואה (גם ללא ההדגשה (מל"ב ח,ו) תְׁ ֣
נתמכת בתבנית הטעמים הבאה.
בוּאת – (סלוק) פשטא זקף-קטן והתוכן הוא תאור ואחריו פעולה ,תבנית העשויה ללמד דרך לימוד של דרשה לאחריו
וְ הָ יָה֣בַּ ְתּ ֔
ית֣לפַ ְרע֑ה הוא רווח תמידי על הלוואה ראשונה שב-
ְ
ישׁ
תּם֣חֲמ ֶ֖
ואלפניו ,כאשר כאן הלאחריו מלמד על הלפניו .הכתוב אחריו וּנְ תַ ֶ ֵ֥
ית֣לפַ ְרע֑ה ,אחת מ-
ְ
ישׁ
מה  .כי ממה שיגדלו ואחרי שיפרישו חֲמ ֶ֖
תּם֣אֶ ת-הָ א ֲָד ָ ָֽ
הא-לָ ֶכ ֣ם֣ ֶז ַ֔רע֣(טט :מכל מין)֣וּזְרַ֣ ְע ֶ ֶ֖
(בר' ויגש מז,כג) ָֽ
֣ל ֶז ַ֨רע ,לכן אינם לווים שוב ממחסני פרעה.
אַ ְר ַבּ ֣ע֣הַ יּ ָ֡דת י ְהיֶ ֣ה֣לָ כֶ ם ְ
זה רווח קרן מלאה בכל שנה ויש לעיין בהלכות רבית ואונאה ,האם רווח כזה הוא דבר ראוי .אפשר שכאן אחד המקורות להלכה ,שאין
אונאה בקרקעות ,ובתשלום האריס או החוכר נדרש ב[-משנה בבא מציעא פ"ט,מ"ה] אריס למחצה לשליש ולרביע (מהתבואות
ומזמורות ועוד) ,ויוסף עשה עמם חסד וגבה רק חומש.
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

אבל המשך הביאור של תו"ש [סה]  ...ולעיל (טט :בר' חי"ש כז,יז) פכ"ג אות פ"ד בבאור דהמוכר את השדה מכר גם את האילנות מקרא
ו ָׁי֣קָׁם׀  ...השָׁדה וגו' ְׁוכָׁל־ ָׁהעֵץ א ֲ֣שר בש ָׁ֔דה,

ֲשר ְׁבכָׁל־גְׁבֻל֖ ֹו סָׁבִּ ֽיב:
(בר' חי"ש כג,יז) ו ָׁי֣קָׁם׀ ש ֵ ְׁ֣דה עפְׁר֗ ֹון אֲשר במ ְׁכ ֵפ ָׁ֔לה א ֲ֖שר ִּלפ ְֵׁנ֣י מ ְׁמ ֵ ֑רא ה ָׁ
ֲשר בש ָׁ֔דה א ֥
שדה וְׁה ְׁמע ָׁ ָׁ֣רה אֲשר־ב֔ ֹו ְׁוכָׁל־ ָׁהעֵץ א ֣
א"כ כאן דמכרו איש שדה ו גם האילנות מכרו וגם מזח נתנו חמישית לפרעה.
ישׁית – מרכא טפחא כיתור לרבות .מוצע
תּם֣חֲמ ֶ֖
ישׁית – דמכל מה שזרעו נתנו חמישית ולא רק מחמשת חמינים .וּנְ תַ ֶ ֵ֥
תּם֣חֲמ ֶ֖
וּנְ תַ ֶ ֵ֥
לדרוש על חלוקת היבול גם ח לוקת תבן קש זמורות וקנים בתנאים דומים (טט :ובזה הקשר לאילנות שבתוך השדה והמקיפים אותו
כמוזכר ב(-בר' חי"ש כג,יז))ְ .לפַ ְרע֑ה – אתנח מגביל למסירת יבול ופסולת חקלאית ,אבל לא תוצרת אחרת כגון כדים ,בגדים.

בוּאת – פשטא זקף-קטן ,מלמדת שתי דרשות על תנובת שדה( :א) בעל הבית קובע מה יגדלו ע"י שמוסר
מוצע לומר כי תבנית הטעמים של וְ הָ יָה֣בַּ ְתּ ֔
להם הזרע ,או שקובע להם תנאי בחוזה וזה מתאים לאריס וחוכר ,אבל המקבל אדמה בשכר מעות קבוע אינו מחויב (ב) שיעשו שהאדמה תניב באופן
מיטבי.

מעיון בספרים (באוצר החכמה) הדנים ב[-הלכות מס מרבינו יוסף טב עלם (ריט"ע)] מתברר כי ריט"ע הציע מסוי לצרכי הקהל ע"פ קושי
בוּאת֣
֣בּ ְתּ ֔
העבודה וגודל ההכנסות .מסוי קרקע וחקלאות במדרגת מס נמוכה עד אפסית ,רבית במדרגת מס גבוהה .לכן אפשר כי וְ הָ יָה ַ
ית֣לפַ ְר ֑עה֣מלמד על דינה דמלכותא דינה .והחלק השני ע"פ טעמיו ,מלמד בתבנית פרט וכלל הצריך לפרט על מסוי רצוי.
ְ
ישׁ
תּם֣חֲ מ ֶ֖
וּנְ תַ ֶ ֵ֥
ל֣לטַ ְפּ ֶ ָֽכם  -פרט בתראה
ֱכ ְ
יכֶ֖ם֣וְ לֶ א ֵ֥
ר֣בּבָ תּ ֶ
ֲשׁ ְ
ם – פרט קדמאהְ ,ל ֶז ַ֨רע כלל הצריך לפרט ,הַ שָּׂ ֶדֹ֧ה֣וָּֽ ְלאָ ְכ ְל ֶכֵ֛ם֣וְ לַ א ֶ ֵ֥
וְ אַ ְר ַבּ֣ע֣הַ יּ ָ֡דת֣י ְהיֶ ֣ה֣לָ כֶ ֣
המברר את הפרט קדמאה.
יכֶ֖ם – דרגא תביר מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים
ר֣בּבָ תּ ֶ
ֲשׁ ְ
בפרט בתראה נמצאת תבנית הטעמים הַ שָּׂ ֶדֹ֧ה֣וָּֽ ְלאָ ְכ ְל ֶכ ֵ֛ם֣וְ לַ א ֶ ֵ֥
הקשורים לנושא מסוי עם הלכה שווה לכולם שככלל (המרומז בטעם קדמא של֣ ְל ֶז ַ֨רע ) יש להשתתף במסוי לצורך הקהל .ואילו תבנית
יכֶ֖ם – תביר מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא מסוי הפוטרת חסרי הכנסות ובעלי
ֲשׁר֣ ְבּבָ תּ ֶ
הטעמים וָּֽ ְלאָ ְכ ְל ֶכ ֵ֛ם֣וְ לַ א ֶ ֵ֥
ם
ל֣לטַ ְפּ ֶ ָֽכם֣ – מרכא סלוק ,כרבוי מגבלות של מסוי .וזה יברר את טעם תרסא של לָ כֶ ֣
ֱכ ְ
הכנסה נמוכה ממיסי קהל ולזה נוסף גם֣וְ לֶ א ֵ֥
במשמעות הערכת הכנסות ויכולת לשלם ,וטעם פזר של הַ יּ ָ֡דת מעביר מהנושא הדן במסוי תבואות למסוי רצוי לצורך הקהל.
ם
הסברים נוספים לטעם פזר הַ יּ ָ֡דת֣ותרסא לָ כֶ ֣
(בר' ויגש מז,כד) וְ אַ ְר ַבּ֣ע֣הַ יּ ָ֡דת֣ -מונח פזר ,שתי דרשות בתפקידי פזר ,אחת בדרך מוסר תורה שלמה [סה]  ...ובפירוש ר"י מוינה אַ ְר ַבּ֣ע֣

ָדת֣מכאן המבזבז אל יבזבז יותר מחומש( .וכ"ה ב(מדרש)[שכל טוב] כאן) וְ אַ ְר ַבּ ֣ע֣הַ יּ ָ֡דת֣חסר וי"ו כלומר מכאן אמרה תורה שלא
הַ יּ ֣֡
יבזבז אדם יותר מחמש ,והד' יניח לעצמו .להשוואה כתב הגר"א ב -קול אליהו ,פרשת תשא עי) הנגינות של התיבות (שמ' תשא ל,טו)
֣יר֣לא-י ְַר ֶ֗בּה הוא מונח רביעי ... ,לרמז על מאמרם ז"ל במס' כתובות (דף נ' ע"א) המבזבז אל יבזבז יותר מחומש .וב[-בבלי
ָֽ
הֶ עָ שׁ

ערכין כח,א] רבי אליעזר אומר המחרים לא יחרים כל רכושו אלא עד כדי שישאיר לו מעט ,רבי אלעזר בן עזריה אומר כרבי אילא שאמר
ֲשר יח ֲִּרם ִּ֨איש ֝ה'
באושא התקינו המבזבז אל יבזבז יותר מחומש וישאיר לעצמו ארבע חלקים ,ורמז לכך ל (-וי' בח' כז,כח) אְך-כָׁלֵ֡ -חרם א ֣
ִּמכָׁלֲ -אשר֗ -לֹו  -רביע ,ישאיר ארבע חלקים.
ל֣לטַ ְפּ ֶכָֽם -
ֱכ ְ
יכֶ֖ם֣ -דרגא תביר מרכא טפחא וְ לֶ א ֵ֥
ֵ֥ר֣בּבָ תּ ֶ
י ְהיֶ ֣ה֣לָ כֶ ם֣ -מונח תלישא-קטנה ְל ֶז ַ֨רע  -קדמא הַ שָּׂ ֶדֹ֧ה֣וָּֽ ְלאָ ְכ ְל ֶכ ֵ֛ם֣וְ לַ א ֲֶשׁ ְ
מרכא סלוק
יכֶ֖ם֣ -מרכא טפחא  -יתור לרבות כפ' רש"י העבדים והשפחות אשר בבתיכם .משמע שהמצרים לא היו עבדים לפרעה אלא
ֵ֥ר֣בּבָ תּ ֶ
וְ לַ א ֲֶשׁ ְ
כפי' רש"י בקנית האדמה – הפכו לאריסים וכפ' רש"י (מז,כה) – והיינו עבדים לפרעה  -להעלות לו המס הזה בכל שנה לחק שלא יעבור.
טט :כעין מס עובד בצורה של דמי אריסות בשווי של חמישית מהיבול בתבואות שגדלו מהזרע שנתן להם פעם אחת בלבד.
וְ לֶ א ֱֵ֥כל – מרכא מרבה֣ ְלטַ ְפּ ֶכָֽם – סלוק ,מגביל לטפכם בלבד ולא ולטף של אחרים או לבהמות .וכל בהמתם כבר מכרו לפרעה לכן
האכלת הבהמות היתה מהחמישית של פרעה .לפיכך זאת הקלה נוספת שפעל יוסף לטובת העם המצרי.
(בר' ויגש מז,כד) וְ אַ ְר ַבּ ֣ע֣הַ יּ ָ֡דת֣ -מונח פזר ,שתי דרשות בתפקידי פזר ,אחת בדרך פנימיות התורה ,הַ יּ ָ֡דת – פזר להעביר ענין האכילה
ם – כבעל בחינה נעלה ,האכילה היא בבחינת "בורא" המהפך מדומם צומח וחי למדבר בתוך גוף האוכל.
לברכות הנהנין מפני שהטעם תרסא של לָ כֶ ֣
֣ל ֶז ַ֨רע֣
ית֣לפַ ְר ֑עה֣֣֣וְ אַ ְר ַבּ֣ע֣הַ יּ ָ֡דת֣י ְהיֶ ֣ה֣לָ כֶ ם ְ
ְ
ישׁ
תּם֣חֲמ ֶ֖
קדושת לוי בראשית פרשת ויגש ובאופן אחר יבואר( ,בר' ויגש מז,כד) וּנְ תַ ֶ ֵ֥
יכֶ֖ם .דהנה אמרו במשנה דברכות פרק אלו דברים (נא ,ב) ,בית שמאי אומרים 'שברא' מאור האש ,ובית הלל
ר֣בּבָ תּ ֶ
ֲשׁ ְ
הַ שָּׂ ֶדֹ֧ה֣וָּֽ ְלאָ ְכ ְל ֶכֵ֛ם֣וְ לַ א ֶ ֵ֥
אומרים 'בורא' מאורי האש .... .נמצא אתי שפיר ,דבכל ברכות הנהנין שייך למימר 'בורא' פרי העץ או 'בורא' פרי הגפן אפילו לבית שמאי ,דבזה
שייך לומר 'בורא' ,כי 'בורא' לשון הוה  ,שהרי כשאדם אוכל ונהנה אזי מתעלים כל הדברים לבחינת מדבר ,ונעשה מבחינת דומם צומח חי ,בחינת
מדבר ,ונמצא בעת אכילת האדם נעשים ברואים חדשים ומתעלים לבחינת מדבר ,ושייך בזה שפיר לברך בלשון הוה ,היינו 'בורא' ,שהרי בשעת
האכילה נעשה בריה חדשה ,שמתהפכים הכל מבחינתם לבחינת אדם .ולזה אף בית שמאי מודו בכל הברכות הנהנין מברכין 'בורא' פרי העץ לשון
הוה ,רק גבי הבדלה שהוא דבר שאינו נכנס לגוף האדם ,רק שעושים מצוה בהמאור ,בזה סבירא לבית שמאי דלא שייך בזה 'בורא' ,כי אינו נעשה
בריה חדשה ,כי אינו נכנס לגוף האדם ,לכן סבירא להו דיש לברך 'שברא' דייקא ,היינו שכבר ברא.
ף֣לחק֣ -מונח מונח פזר תלישא-קטנה ,תבנית כעין שלוש פזר .תלישא-קטנה תרמז על אומדן לשווי קרקע
֣הּ֣יוֹס ְ
֡
(בר' ויגש מז,כו)֣וַיָּ ֣שֶׂ ם֣א ָת
בוּאת֣
ומסוי שכאן מתבטא בדמי אריסות ,הכעין שלוש פזר ילמד לענינים אחרים( :טט – א) תורה שלמה [סה] (בר' ויגש מז,כד) וְ הָ יָה֣בַּ ְתּ ֔

ישׁית֣
תּם֣חֲמ ֶ֖
בוּאת֣וּנְ תַ ֶ ֵ֥
ית֣לפַ ְר ֑עה ,ר' יהושע דסכנין בשם ר' לוי פרעה אין לו כלום בעולם והוא או' וְ הָ יָה֣בַּ ְתּ ֔
ְ
ישׁ
תּם֣חֲמ ֶ֖
וּנְ תַ ֶ ֵ֥
ְלפַ ְר ֑עה וגו' אבל הקב"ה שהכל שלו אינו אומר לך שתפרוש לו אלא אחד מעשרה (ב"ר פצ"ה מכתי"ו במנח"י) (ובהערות)  ...בכת"י
ֶ֖ים֣לא֣קָ נָ ֑ה למה זה נכתב בתורה  ...בעבור ישראל שלא יהיו צרי עין לתת תרומות
֣
מת֣הַ כּהֲנ
רק֣אַ ְד ַ ֵ֥
מושב זקנים (בר' ויגש מז,כב) ַ ֵ֛
ומעשרות להביא לירושלים שעולה לחומש ,ראו מה עשה פרעה לכומרים שלא קנה קרקע שלהם ,וגם פטרם מן החומש בעבודה זרה
שלו ,כל -שכן אתם שאתם בני ואני נותן לכם את ארץ כנען בחנם שתתנו במקום מצוה כי אתם בני אל חי .וגו'
(טט – ב ,פטור תלמידי חכמים ממסים) ספר חסדים לרבינו ...לומר לך אם המלך מטיל מס על העיר בני העיר יתנו ותלמידי חכמים
שעוסקים בתורה יומם ולילה לא יתנו וגו'  ...וכו' עובדי ה' שיהיו ישראל מספיקין מזונותיהם וכל צרכיהם שנאמר (תה' לז,כה)
ֹֽלא־ראִּיתִּ י צ ִּד֣יק נע ָׁז֑ב ְׁ֝וז ְׁר ֗עֹו מְׁבקש־לָׁ ֽחם :אלא עשיתי תקנתם לכל צרכיהם.
וְׁ ָ֭ ָׁ

(טט – ג) (בר' ויגש מז,כ) ו ְַתּ ֵ֥הי הָ ָא ֶֶ֖רץ ְלפַ ְר ָֽעה – סלוק כמגביל ,מעיד שאין כאן ביטול מקח ,אף שהיתה אונאה גדולה ,כגון בעל עשר
תּם֣אֶ ת-
וּזְר ְע ֶ ֶ֖
הא-לָ ֶכ ֣ם֣זֶ ַ֔רע֣(טט :מכל מין)֣ ַ
שדות ובעל שדה אחת מכר באותו שווי זרע לאכילה .ואח"כ יוסף אמר (בר' ויגש מז,כג) ָֽ
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

תּם֣
וּזְר ְע ֶ ֶ֖
עה הוא רווח תמידי על הלוואה ראשונה שב(-בר' ויגש מז,כג) ַ
ית֣לפַ ְר ֑֣
ְ
ישׁ
תּם֣חֲמ ֶ֖
בוּאת וּנְ תַ ֶ ֵ֥
מה(֣:בר' ויגש מז,כד) וְ הָ יָה֣בַּ ְתּ ֔
הָ א ֲָד ָ ָֽ
֣ל ֶז ַ֨רע ,לכן אינם לווים שוב
ית֣לפַ ְר ֑עה ,אחת מ-אַ ְר ַבּ ֣ע֣הַ יּ ָ֡דת י ְהיֶ ֣ה֣לָ כֶ ם ְ
ְ
ישׁ
אֶ ת-הָ א ֲָד ָ ָֽמה  .כי ממה שיגדלו ואחרי שיפרישו חֲמ ֶ֖

ממחסני פרעה.
זה רווח קרן מלאה בכל שנה ויש לעיין בהלכות רבית ואונאה ,האם רווח כזה הוא דבר ראוי .אפשר כי כתובים אלו הם מקורות
להלכה ,שאין אונאה בקרקעות.
(בר' ויגש מז,כ)֣ו ְַתּ ֵ֥הי הָ ָ ֶ֖א ֶרץ ְלפַ ְר ָֽע"ה (עולה בגי' שכינ"ה) – בפנימיות התורה ו ְַתּ ֵ֥הי הָ ָא ֶֶ֖רץ֣שכינה ,יוסף הכינה לעבודת ישראל להוציא
ר"ב נצוצות הקדושה ממנה.
ע"פ חידושי הזוהר ח"ב דף ...יוסף פזר זרע בכל מצרים כדי להעלות את ניצוצי הקדושה שנפלו בה .פירוש המתאים ל( -בר' ויגש מז,כד)֣
ש ְׁבי ָׁם.
ם  -מונח תלישא-קטנה בתפקיד תלישת ,העלאת בחינה מעולה של ניצוצין קדושין מ ִּ
וְ אַ ְר ַבּ ֣ע֣הַ יּ ָ֡דת  -מונח פזר י ְהיֶ ֣ה֣לָ כֶ ֣
2.22

בראשית ויגש מד,יח( :התשע"ז)

ֶ֖וֹן֣שׁ ָֽאלָ ה׃
ינוּ֣בּ ָיג ְ
ְ
ב
ת֣עַב ְדָּךֵ֥ ֣אָ ֵ֛
ְ
יב
הוֹרידוּ֣עֲבָ ֶ ֝דיָך֣אֶ ת-שׂ ַ֨
֨
בראשית ויגש מד,לא :וְ הָ ָי֗ה֣כּ ְראוֹתֵ֛ וֹ֣כּיֵ֥ -אין֣הַ נַּ ֶ֖עַ ר֣וָמ֑ת֣וְ
יבת מרכבת משתי תבניות טעמים.
הוֹרידוּ֣עֲבָ ֶ ֝דיָך֣אֶ ת-שׂ ַ֨
֨
אפשר כי תבנית הטעמים של הכתוב וְ
הוֹרידוּ֣עֲבָ ֶ ֝דיָך – קדמא ואזלא ,כעין סדר ואפשר שהתבנית מלמדת שבפסוק יש לימוד בכלל מסוג כלשהו.
֨
תבנית (א) וְ
יבת – אזלא וקדמא ,כעין היפוך סדר שמה שהיה אמור לקרות מאוחר הקדים ובא לפני מה שהיה אמור לקרות
תבנית (ב) עֲבָ ֶ ֝דיָך֣אֶ ת-שׂ ַ֨
מוקדם .וזה כפ'[רש"י] וְ הָ ָי֗ה֣כּ ְראוֹתֵ֛ וֹ֣כּיֵ֥ -אין֣הַ נַּ ֶ֖עַ ר֣וָמ ֑ת – אביו מצרתו  .היינו מת מוקדם מכפי שהיה לו קצבה מה'.

וכן פי' [רש"ר הירש] (בר' ויגש מד,לא) אך יראה שהילד איננו ,מיד ימות ולא יהיה סיפק בידנו להבהיר לו את הענין ולהראות אותו באור
נוח יותר.
בינוּ [ -תו"ש צב] ר' ישמעאל אומר י' פעמים אמרו בני יעקב ליוסף עבדך אבינו (טט :בחצישה צירופי מלים שונים בלשון הקודש
עַב ְדָּךֵ֥ ֣אָ ֵ֛
ְ
וכן בתרגום למצרית) שמע יוסף את הדבר ושתק ושתיקא כהודייה דמיא לפיכך נתקצרו מחייו י' שנים(.פדר"א פל"ט)

לפיכך אפשר כי דרישת האמור להיות מאוחר הקדים את האמור להיות מוקדם ,עשויה גם לחול על קיצור חיי יוסף.
הוֹרידוּ֣עֲבָ ֶ ֝דיָך – קדמא ואזלא ,כעין סדר ואפשר שהתבנית מלמדת שבפסוק יש לימוד בכלל מסוג כלשהו.
֨
וְ
כתב ב[-שו"ת משנה הלכות חלק יב סימן קטז] שמע בזיון אביו אם חייב למחות .אור ליום ג' קדושים התשמ"ה בנ"י יצו"א

כבוד האי צו רב כו' כמוה"ר יצחק אייזיק לעפלער הי"ו תלמיד דישיבה הקדושה צאנז ביוניאן סיטי בדבר שאלתו מה שאמרו הנעלבים ואינם עולבים וגו' אם
שמע בזיון אביו או אמו אי נמי הלכה כן או דילמא על אביו או אמו לא ישתוק.
עיין אורחות חיים להרא"ש (אות פ"ב) אל תרים ידך על חבירך ואף אם הוא מקלל את אביך ואת אמך בפניך ע"כ .ובדרך ישרה שם
הבאתי דעל קללת אביו ואמו לא ראוי לשתוק ולהשים יד לפה ,דעל בזיון עצמו יכול למחול ולא על בזיון אביו ואמו .ועיין סוטה (י"ג
ע"ב) מפני מה נענש יוסף מפני שלא מיחה בכבוד אביו ,וק"ו השומע בזיון אביו ואמו או מקללם שצריך למחות .ובתנחומא (ויקרא
ז') אם מקלל אביו בפניו הוא נותן את נפשו ואומר אהי קללתם .וברבינו יונה באגרת התשובה שאם שמע אדם מדבר עליהם שלא
כהוגן יקהה את שיניו ויאמר לו שקר אתה דובר וכ"ש שומע מקללם .ובס"ח (סי' ע"ב) המדבר על אביו ואמו דבר שאינו הגון לא
ישו ב שלא כהוגן אלא אף אתה הקהה את שיניו ואמור לו אין אתה אומר אמת ולא תשיב עוד דבר גדול ולא דבר קטן ע"ש .דו"ש בלב
ונפש ,מנשה הקטן
הוֹרידוּ֣עֲבָ ֶ ֝דיָך – קדמא ואזלא ,כעין סדר ואפשר שהתבנית מלמדת שבפסוק יש לימוד בכלל ופרט וכלל .קדמא ואזלא זה הכלל הפותח.
֨
וְ
אחריו אֶ ת – אפשר שהוא הכלל הסוגר ,שירבה אם ואח גדול ,אשת האב ,בעל האם .ההסבר נעזר בקונטרס ["נזר ים הלכות כיבוד אב
ואם" הרב י"מ רושצקי הי"ו],
ינוּ֣בּ ָיגֶ֖וֹן ויש להטילו בין שני הכללים,
ְ
ב
ת֣עַב ְדָּךֵ֥ ֣אָ ֵ֛
ְ
יב
והפרט בסוף אֶ ת-שׂ ַ֨
יבת ,מקף כרב-מצב (א) אב המקים תורה ומצוות (עושה מעשה עמך) (ב) אב
הפרט מרכב מתנאי מקדים המרומז בטעם קדמא של אֶ ת-שׂ ַ֨
שאינו מקיים תורה ומצוות ,ותלוי במחלוקת שו"ע ורמ"א [נזר ים  ...סע' (יח)]  .שו"ע מצווה למחות על בזיונו ,רמ"א פוסק שאין למחות
על בזיונו אלא אם עשה תשובה.
ינוּ֣בּ ָיגֶ֖וֹן – מ רכא תביר טפחא ,כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא מחאה על בזיון ,והשונים בהלכותיהם ביחס לנושא.
ְ
ב
עַב ְדָּךֵ֥ ֣אָ ֵ֛
ְ
על אב ואם העושים מעשה עמך מצוות מחאה,מצוות כיבוד ,מצוות מורא .על אח ימחה אך לא חייב במוראו.
[נזר ים  ...סע' (טז)] ...ע"פ [שו"ע יו"ד רמ או רמא] אם פלוני ציער לאביו אין לבן להתפייס עמו עד שהלה יפייס לאביו כי העלמת עין מן
הצער ,זאת פגיעה בכבוד אביו .ומותר לנקום נקמת אביו ממי שהרע לו ,כאשר היתה סתם מריבה ביניהם .אבל באופן שהרע לאביו נגד
היושר ,מותר לבן לקחת עבור כבוד אביו ,ולא להתעסק עם המיצר לאביו.
ְשׁ ָֽאלָ ה – סילוק ,מגביל [נזר ים  ...סע' (יח) ז'] שאם האב ,אם ,אח מוחלים על בזיונם ,אין לבן או לאח הצעיר חובת חיוב למחות .אבל
אין אב יכול למחות על חירופים וגידופין של הבן.
בראשית ויגש מד,לד :כּי-איְך֣אֶ ע ֱֶל ֣ה֣אֶ ל-אָ ֔בי֣וְ הַ נַּ ֶ֖עַ ר֣אינֶ ֣נּוּ֣אתּ֑י֣פֶּ ֚ן֣אֶ ְר ֶא ֣ה֣בָ ָ ֔רע֣א ֲֶשֵׁ֥ר֣י֣ ְמ ָצֶ֖א֣אֶ ת-אָ ָֽבי׃ ֣
יְך – מקף פשטא ,מקף בתפקיד רב-מצב (א) איך אני (יהודה) כמלך שהתחייבתי להחזיר את בנימין חי לאבי (ב) ואיך פשטא –
כּי-א ֣

בפשטות איני יכול לעמוד בהתחייבות.
אֶ ע ֱֶל ֣ה – מונח לפני זקף-קטן בתפקיד ספק ,כי ספק אם אֶ ע ֱֶל ֣ה כי כבר אמרנו שאם לא יתנו לנו לפדות את יוסף באנו להרוג ולהיהרג .אז
בעוד שלגבי יוסף יש ספק אם מת ולכן אין אבי יורד לשאול אבל כאן בנימין עלול למות ,יהודה עלול למות ואז
אֶ ל-אָ ֔בי – זקף-קטן בתפקיד שניים ,אבי יעקב ,אבי הקב"ה .ואם יהודה לא יחזור ליעקב אז יוריד את שיבת אביו יעקב שאולה ,אם יהודה
לא יחזור אל הקב"ה כל משימת ישראל לתקן עולם במלכות ש-די ידחה .וזה משמע הסיפא פֶּ ֚ן֣אֶ ְר ֶא֣ה֣בָ ָ ֔רע֣א ֲֶשֵׁ֥ר֣י ְמ ָצֶ֖א֣אֶ ת-אָ ָֽבי – רב-
משמע יעקב ,הקב"ה.

כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

ף֣לה ְתאַ ֗פּק – להמשיך בהוצאת חרטה מפי אחיו על מכירתו והצער שגרמו לאביהם,
ל֣יוֹס ְ
֝
לנוכח טיעונים אלה (בר' ויגש מה,א) וְ לא-י ָ֨כ
וכך למנוע גלויות נוספות לעם ישראל בגלל אי השלמת גלותם במצרים ל 400-או  430שנה ,והריגת עשרת הרוגי מלכות .עדיף היפרעות
גזרת ברית בין הבתרים בגלויות מאשר אי ביצוע משימת ישראל לתקן עולם במלכות ש-די.
וְ לא-י ָ֨כל – מקף רב-מצב (א) היה יכול (ב) לא-יכל – לא רצה למנוע תיקון עולם במלכות ש-די
ל֣יוֹסף –קדמא ואזלא ,כלל מלמד על דחיית שיקול פרטי מפני שיקול אלקי
֝
וְ לא-י ָ֨כ
וֹסף֣
ְלה ְתאַ ֗פּק – רביע ,אם עמד בסירובו לא היו ארבע גלויות אבל מי יודע אם היה עם ישראל ומלך מבית דוד ,אבל היות וְ לא-י ָ֨כל֣י ֝
ְלה ְתאַ ֗פּק – עם ישראל יוצא לתקן עולם במלכות ש-די באמצעות ארבע גלויות.
בראשית ויגש מה,ד[֣ :ד]֣ו ַ֨יּאמֶ ר֣יוֹסֹ֧ף֣אֶ ל-אֶ ָחֵ֛יו֣גְּשׁוּ-נָ ֵ֥א֣א ַלֶ֖י֣וַיּגָּ ֑שׁוּ ֣
תּם֣א ֶ֖תי֣מ ְצ ָ ָֽריְ מָ ה׃ ֣
יכם֣אֲשֶׁ רְ -מכַ ְר ֶ ֵ֥
֣ו ַ֗יּאמֶ ר֣אֲני֣יוֹס֣ף֣אֲח ֔ ֶ
ל־א ֶרץ֣מ ְצ ָ ָֽרים :ויש בהם ארבעה
ֶ ֵ֥
ֶ֖ל֣בּכָ
ו ַ֗יּאמֶ ר – רביע ,יוסף מס פר מחשבותיו על ההשגחה הפרטית שהביאה אותו להיות (מה,ח) משׁ ְ
יכם֣אֲשֶׁ רְ -מכַ ְר ֶ ֵ֥תּם֣א ֶ֖תי֣מ ְצ ָ ָֽריְ מָ ה׃,
ענינים ומסומנים בתוך פי' [כלי יקר] (בר' ויגש מה,ג)  ...על כן אמר להם שנית (מה,ד) אֲני֣יוֹס֣ף֣אֲח ֔ ֶ
(טט :א תחילה חשב) אף על פי שלפחות היה לכם למכור אותי לאיזו אומה אחרת שאינן שטופי זימה כל כך ,מכל מקום אחיכם אני
֣י֣ל ָֽמ ְח ָי֔ה֣
תּם֣א ֶ֖תי֣הנה למצרים (טט :ב ואח"כ הבין שזה מכוון שיגיע בין שטופי זימה) (מה,ה) כּ ְ
יכם (מה,ד) אֲשֶׁ רְ -מכַ ְר ֶ ֵ֥
֣בּע ֣ינ ֔ ֶ
(מה,ה) וְ אַ ל-יחַ ר ְ
ֱֹלהים ,כי רואה אני שנתגלגל הדבר שבאתי בין שטופי זימה (טט :ג כי כיוון שהם שטופי זימה) וקרה לי מקרה באשת פוטיפר
ְשׁלָ֣ ַחֵ֥ני֣א ֶ֖

שכבשתי את יצרי ועל ידי זה זכיתי להיות רועה ישראל זן ומפרנס ,כמו שנאמר (בר' ויחי מט,כד) ו ֵ ֤תשב ְׁבאֵי ָׁתן קש ְׁ֔תֹו וגו' ִּמ ָׁ ֥שּׁם ר ֖עה א֥בן
י ִּ ְׁש ָׁראֵ ֽל וחז"ל הסכימו לזה שאמרו [בבלי סוטה ד ב] כל הבא על אשת איש לסוף מבקש ככר לחם ואינו מוצא וכו'( ,טט :ד) ואילו לא
הייתי בין שטופי זימה אולי היה נבחר איש אחר לתיקון שני הרעב ,אבל מאחר שנזדמן לי שנמכרתי לעם שטופי זימה לא זכה שום
יכם׃:
ֱֹלהים֣ל ְפנ ֶ ָֽ
֔ה֣שׁלָ ַחֵ֥ני֣א ֶ֖
֣י֣ל ָֽמ ְח ָי ְ
אחד מהן לתקן הרעב כי אם אני ,ואם כן המכירה הנה למצרים גרמה לי (מה,ה) כּ ְ
יכם – זקף-קטן שתי דרשות ללמוד מבהלת אחי יוסף לתת על לב מחרדת יום הדין כדרשה הבאה :וחז"ל אמרו [בראשית
אֲני֣יוֹס֣ף֣אֲח ֔ ֶ
רבה צג יא] שמבהלה זו יוקח לימוד על יום הדין ,כדאמר רבי אלעזר בן עזריה ווי לנו מיום הדין ווי לנו מיום תוכחה ומה יוסף
כשאמר לאחיו אֲני֣יוֹס֣ף֣לא יכלו לענות אותו כשהקב"ה עומד לדין על אחת כמה וכמה שנאמר (ישעיה י,ג) ּומֽה־תעֲשּו ְׁליֹ֣ום ְׁפק ֔ ָֻׁדה וגו',
כי האחים סברו שיוסף ה זכיר עוונם בדרך שנתבאר ,ומה יעשה האדם ליום פקודה כי יפקד מושבו ומשאו ומתנו ,וביד כל אדם יחתום
לומר ראי דרכך מה עשית ,ודעת ר' אלעזר שלכך כתבה לנו התורה שאחיו נבהלו כדי שהמשכיל יתן אל לבו חרדת יום הדין וללמוד
קל וחומר מאחי יוסף:
תּם – מקף כרב-מצ ב מטרת המכירה (א) האחים מכרוהו כדי להיפטר ממנו (ב) ה' כיוון המכירה כדי להקל על ירידת יעקב
אֲשֶׁ רְ -מכַ ְר ֶ ֵ֥
וביתו לקיים גזירת ברית בין הבתרים .ובקו רעיוני זה ממשיך יוסף דבריו.

תּם֣א ֶ֖תי֣ה֣֑נָּה ֣
ם֣כּיְ -מכַ ְר ֶ ֵ֥
יכ ָֽ
֣בּע ֣ינ ֔ ֶ
בראשית ויגש מה,ה :וְ עַ ָתּ֣ה׀֣אַ ל-תּ ָע ְ֣צ ֗בוּ֣וְ אַ ל-יחַ ר ְ
יכם׃ ֣
ֱֹלהים֣ל ְפנ ֶ ָֽ
֔ה֣שׁלָ ַחֵ֥ני֣א ֶ֖
֣י֣ל ָֽמ ְח ָי ְ
֣כּ ְ

בפרשת מקץ יוסף מעורר אחיו בנסתר ,שיעשו תשובה כדי להיטיב לבני ישראל לעתיד לבוא.
מה מבקש יוסף ,בפרשת ויגש ,מאחיו בעוררו לפניהם פעמיים ענין התשובה? הרי בכל פעם הוא מזכיר כי א-לקים שלחו.
ֹלהים ִּל ְׁפנֵיכ ֽם׃
ִּכ֣י לְׁמִּ ֽ ְׁח ָׁ֔יה ְׁ
(בר' ויגש מה,ה) ְׁוע ָׁ ֣תה׀ ַאל-תֵ ָׁ ֣עצ ְׁ֗בּו וְַׁאל-י ִּחר ב ֵ ְׁ֣עינ ֵ֔יכם כִּ ֽי-מְׁכ ְׁרת֥ם א ִּ ֖תי ֵ ֑הנּ ָׁה
של ָׁ֥חנִּי א ִּ ֖
ֵיתֹו ּומ ֵ ֖של ְׁבכָׁל־א֥רץ ִּמצ ָׁ ְֽׁרי ִּם:
ויְׁשִּי ֵ֨מ ִּנ ֽי ְׁל ָָׁ֜אב לְׁפ ְׁר ֗עה ּולְָׁאדֹון ְׁלכָׁל־ב ֔
ֹלהים
(בר' ויגש מה,ח) וְׁעתָׁ֗ ה ֹלֽא־א ֞תם שְׁלח ְׁ֤תם אתִּי ֵ֔הנּ ָׁה ִּכ֖י הָׁא ִּ ֑
פעם ראשונה (בר' ויגש מה,ה) וְׁע ָׁ ֣תה׀ הוא מבקש מהם שיעשו תשובה על מה שהם עצמם מודים שאטמו מלשמוע תחנוניו כנאמר ב(-בר' מקץ
מב,כא) ויא ְׁמ ֞רּו ִּא֣יש אל־ָא ִּ֗חיו ֲאבָׁל ֲאש ִֵּמ֣ים׀ אֲנחְׁנּו על־ָאחִּינּו א ֲ֨שר ָׁר ִָּ֜אינּו צ ָׁ֥רת נפְׁש֛ ֹו ְׁבהִּתְׁ חֽנְׁנֹ֥ו א ֵֵל֖ינּו וְֹׁל֣ א ש ָׁ ָׁ֑מעְׁנּו על־כֵן ָׁבָ֣אה ֵא ֵ֔לינּו הצ ָׁ ָׁ֖רה
הזֽאת:
אפשר שפעם שניה (בר' ויגש מה,ח) וְׁעתָׁ֗ ה הוא מבקש מהם לעשות תשובה על כי נבחרו להיות שליח להוצאת הגזרה של "ידוע תדע"
שבברית בין הבתרים .כי מגלגלים זכות ע"י זכאי ומגלגלים חובה ע"י חייב.
ֹלהים בספר התניא
מובא ב[-דבר מלכות התשע"ו ע' ריד ,ליקוטי שיחות כרך ו ע' ( ]14בר' ויגש מה,ח) וְׁעתָׁ֗ ה ֹלֽא־א ֞תם שְׁלח ְׁ֤תם אתִּי ֵ֔הנָּׁה ִּכ֖י הָׁא ִּ ֑

מבואר ,שכאשר אדם גורם נזק לזולתו – אין לו לניזק לכעוס על המזיק ,שכן אף המזיק נענש על רוע בחירתו .הנה על הניזק כבר נגזר
בשמים ,והרבה שלוחים למקום .ויש לשאול ,אם כן מדוע אמרו רז"ל [בבא קמא צב,ב] לגבי השפעת הטוב "חמרא למריה טיבותא
לשקייה" ,והטעם – כיון שהשליח הוא בעל בחירה .ויש לומר ,שבהשפעת הטוב ,השליח מוסיף לפעמים בהשפעה שמלמעלה (כמו
שמועילה תפלת צדיק או ברכתו) וראה תוספות דבור המתחיל חמרא :המשקה נותן בעין יפה למי שהוא רוצה  ...טוב עין יבורך.

ֹלהים – אפשר במשמע של גזרה ומידת הדין
(בר' ויגש מה,ה) א ִּ ֖
ֹלהים – גי' העולה כשילוב שם הוי"ה בשם אדנ"י במשמע של רחמים בדין
(בר' ויגש מה,ח) הָׁא ִּ ֑
יראוּ,
ראה בראשית ויחי נ,כא֣:וְ עַתָּ ה֣אַ ל־תּ ָ ֔
ָה֣כּי֣הָ אֱֹלה֑ים֣ ֣
֣הנּ ֶ֖
ם֣שׁלַ ְח ֶתּ֤ם֣אתי ֔
תּ ְ
ה֣לא־אַ ֞ ֶ
עַתּ ָֽ
בראשית ויגש מה,ח :וְ ֗ ָ
ל־א ֵֶ֥רץ֣מ ְצ ָ ָֽרים:
ֶ
ֶ֖ל֣בּכָ
יתֹו֣וּמשׁ ְ
֣לכָ ל־בּ ֔
ה֣וּלאָ דֹון ְ
ְ
ב֣לפַ ְר ֗ע
י֣ל ֶָ֜א ְ
ימ ָֽנ ְ
וַיְ שׂ ֨

ש ָׁר ֵ֔אל
(בר' ויגש מה,ח) וְׁעתָׁ֗ ה – רביע ,אפשר כרמז לארבעה שלבים בתשובה כמו שהוסבר ב(-דב' עקב י,יב) וְׁעתָׁ ה י ִּ ְׁ
ראה בראשית ויגש מה,ה :בענין תשובה
חק׃ ֣
אֹלהי֣אָ ֵ֥ביו֣י ְצ ָ ָֽ
ֶ֖
זְבּ֣ח֣זְבָ ֔חים֣ל
א֣בּא ָ֣רה֣ ָשּׁ֑בַ ע֣וַיּ ַ
ָב ְ
בראשית ויגש מו,א :וַיּ ַסּ֤ע֣י ְשׂ ָראל֣וְ כָ ל-אֲשֶׁ ר֔ -לוֹ֣ ַויּ ֶ֖
[שו"ע יו"ד הלכות כבוד אב ואם סי' רמ ,סכ"ד] לב] כב חייב אדם <יט> לכבד (כ) חמיו .הגה :לג] י"א דאין אדם חייב בכבוד אבי אביו
זְבּ֣ח֣זְבָ ֔חים֣
(מהרי"ק שורש מ"ד /ל' .)/לד] ואינו נ"ל ,כג (כא) אלא דחייב <כ> בכבוד אביו יותר מכבוד אבי אביו (וראיה ממדרש גבי וַיּ ַ
לאֹלהֶ֖י֣אָ ֵ֥ביו֣י ְצ ָ ָֽחק (בר' ויגש מו,א)).
אָ ֵ֥ביו – מרכא לפני סלוק בתפקיד רבוי אפשר שכאן מרבה כבוד אבי אביו על כבוד אביו ,אבל היות והכתוב מציג את יצחק אביו של יעקב
אז לדרשת ההלכה ,הכתוב הוא משל שבו הבן יעקב מכבד את אביו יצחק כי מוצג בשמו ,וגם מכבד את אבי אביו המרומז בטעם מרכא .בא
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

טעם סלוק במלת י ְצ ָ ָֽחק ומגביל הכבוד לאבי האב ,ללמד שכבוד אביו יותר מכבוד אבי אביו.
זְבּ ֣ח֣זְבָ ֔חים֣– בוטח שיראה סימן ברכה בתלמודו לפני הרב (כעין לאֹלהֶ֖י) ע"י שילך ללמוד למקום אחר ,אינו צריך לשמוע לאביו
וַיּ ַ
בזה ,כנרמז ע"י טעם טפחא במלת לאֹלהֶ֖י בתפקיד מפסיק ללמד שאינו צריך לשמוע ל-אָ ֵ֥ביו֣
[שו"ע יו"ד הלכות כבוד אב ואם סי' רמ סכ"ה] אם האב רוצה לשרת את הבן ,מותר לקבל ממנו אלא א"כ האב בן תורה .לה] תלמיד

שרוצה ללכת למקום אחר( ,כב ) שהוא בוטח שיראה סימן ברכה בתלמודו לפני הרב ששם ,ואביו מוחה בו לפי שדואג שבאותה העיר
העובדי כוכבים מעלילים( ,כג) אינו צריך לשמוע לאביו בזה .הגה :לו] וכן אם האב מוחה בבן לישא איזו אשה שיחפוץ בה הבן ,א"צ לשמוע
אל האב (מהרי"ק שורש קס"ז /קס"ו.)/

לּם:
וּבנ ֶ֖י֣נ ְַפתָּ ל֑י֣י ְַח ְצאֵ֥ל֣וְ גוּנֶ֖י֣וְ יֵ֥צֶ ר֣וְ שׁ ָֽ
בראשית ויגש מו,כדְ :
וּבנֶ֖י֣נ ְַפתָּ ל֑י֣י ְַח ְצאֵ֥ל֣וְ גוּנֶ֖י֣וְ יֵ֥צֶ ר֣וְ שׁ ָֽלּם( – :סלוק) טפחא אתנח ,מרכא טפחא מרכא סלוק ,כטעמי הפסוק (דב' וא' ו,ד) ש ְׁ֖מע יִּש ְָׁׁר ֵ ֑אל ה֥ '
ְ
ֹלהינּו ה֥ '׀ א ָׁחֽד :פרט לפס ק שאחת הסיבות לו היא להפריד בין אותיות אהו"י ,כאן ה"א אחרונה בשם הוי"ה ואל"ף ראשונה במלת אחד.
א ֵ֖
וּבנֶ֖י֣נ ְַפתָּ ל֑י ,שהיו מופתלים על שבעים
[תורה אחת ,הרב אברהם יצחק הכהן הי"ו] ציטט מ[ -בראשית רבה ויגש צד,ח עץ יוסף] ְ
ושתים ניר ,שהיו בקיאים במעשה הפרוכת ,שהיה נארג על ע"ב נירין.
י ְַח ְצאֵ֥ל ,שחיצו אלוהות בידם ,שכתתו ושברו עכו"ם ,והם מצחצחים בשיניהם ומלעיגים בשפתותיהם לעכו"ם ,וכן נפסק ב[-שו"ע
יו"ד סי' קמו,סע' טו] צריך לשרש אחר האלילים ולכנות להם שם גנאי .שכך דרשו חכמים )בבלי ע"ז מה,ב) מהפסוק (דב' עקב יב,ג)
ְׁואִּבדְׁ ת֣ם את־ ְׁש ָׁ֔מם ִּמן־ המ ָׁ֖קֹום ההּֽוא .:שיש לכנות שם לע"ז.
למעשה הפסוק מצווה גם לשבר ע"ז (דב' עקב יב,ג) ְׁונִּתצ ְׁ֣תם את־ ִּמזְׁבְׁחתָׁ֗ ם ְׁושִּב ְׁרתם את־מ ֵצ֣בתָׁ֔ ם וא ֲֵש ֵֽריהם ִּתשְׁרְׁ פ֣ ּון ָׁב ֵ֔אש ּו ְׁפסִּילֵ ֥י א ֹֽלהֵי ֖הם
ש ָׁ֔מם מִּן־ המ ָׁ֖קֹום ההּֽוא:
תְׁ גדֵ ֑עּון ְׁואִּבדְׁ ת֣ם את־ ְׁ
הערה :האם אריגת הפרוכת על ע"ב נירין ,קשורה לשם הוי"ה במלוי יו"ד הנקרא שם ע"ב וכיצד זה קשור לקריאת "שמע ישראל"?
וּבנֶ֖י֣נ ְַפתָּ ל֑י ,שהיו מופתלין על שבעים ושתים ניר שהיו פותלין את עבודת
הגירסה של [בראשית רבה (וילנא) ויגש צד,ח] שלפָׁני היא ְ
הניר ,י ְַח ְצאֵ֥ל ,שחיצו אלוהות בידן ,והן מצחצחין בשיניהם ומלעיגים בשפתותיהן ,וְ גוּנֶ֖י ,שהיו מגונים בלשונם ,וְ יֵ֥צֶ ר ,שהיה יצרן
קשה מכל בני אדם ,וְ שׁלָּֽם ,שהיו מושלמים ליצרם ומשלמין רעה תחת טובה.
[תורה אחת] מפנה אל [צרור המור בראשית יא] המפרש את שמות גוּנֶ֖י֣וְ יֵ֥צֶ ר֣וְ שׁלָּֽם במשמעות של דבקות בה' .דרך זאת מתאימה לאחד
מתפקידיה של תבנית הטעמים של "שמע ישראל" גם אם היא רק של המלים "שמע ישראל" המלמדת על התחזקות בקבלת עול מלכות
וּבנ ֶ֖י֣נ ְַפתָּ ל֑י֣ וגו' .זכו בני נפתלי שלא כלתה משפחה מהם ולא שינה שמם בשום מקום .ועל שם
שמים[ .צרור המור בראשית יא] ְ

זכות משפחתם נקראו שמם י ְַח ְצאֵ֥ל שעשו חציצה בין הקדוש ברוך הוא לעבודה זרה .שבטחו בהקב"ה ומאסו בע"ז .וְ גוּנֶ֖י֣שעשה
הקדוש ברוך הוא להם נס ומגן .וְ יֵ֥צֶ ר֣וְ שׁ ָֽלּם .כל כך למה על שהיה יצרם שלם להקב"ה.
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

 2.23בראשית ויחי מז,כח (התשע"ו)
בראשית ויחי מח,ה:

֣בּ ֶא ֶ֣רץ֣מ ְצ ַ ֗רים֣עַד-בּ ֵ֥אי֣א ֶלֵ֛יָך֣מ ְצ ַ ֶ֖ריְ מָ ה֣לי-ה֑ם ֣
ים֣ל ָ֝ך ְ
ְ
ה֣שׁנָֽי-בָ נֶיָך֣הַ נּוֹלָ ֨ד
עַתּ ְ
וְ ֡ ָ
וֹן֣י ְהיוָּֽ -לי׃ ֣
ַשּׁה֣כּ ְראוּבֵ֥ן֣וְ שׁ ְמעֶ֖ ָֽ
֣וּמנ ֔ ֶ
֣ אֶ ְפ ַרים ְ
וֹן֣י ְהיוָּֽ -לי׃ כעין לימוד אלפניו
אוּבן֣וְ שׁ ְמעֶ֖ ָֽ
ַשּׁה֣– פשטא זקף-קטן והוא תיאור וההלכה אחריו֣כּ ְר ֵ֥
֣וּמנ ֔ ֶ
רים ְ
עַתּה֣–֣פזר (...אתנח) אֶ ְפ ַ֣
וְ ֡ ָ

ולאחריו .הלאחריו הוא השוואת אפרים ומנשה לראובן ושמעון כמייצגי כל בני יעקב לירושה שווה בארץ ישראל (השוויון מרומז בטעמי
קדמא ואזלא במלה אחת (בר' ויחי מח,ד) וְ ֨ ָנתַ ֝תּי)  ,הלימוד אלפניו מכוון אל תחילת הקרא וְ עַ ֡ ָתּה – פזר ,התפקיד ללמד למקום אחר ,אל
ַשּׁה֣
֣וּמנ ֔ ֶ
ההלכה ע"פ [בבלי כתובות עב,ב] אמר רב יהודה אמר שמואל במקללת יולידיו בפני מולידיו וסימניך (בר' ויחי מח,ה) אֶ ְפ ַרים ְ
וֹן֣י ְהיוּ-לָֽ֣י׃
כּ ְראוּבֵ֥ן֣וְ שׁ ְמעֶ֖ ָֽ
 ההלכה שהמקללת ילדיו בפני מולידיו או מולידיו בפני ילדיו יוציאה בלא כתובה .כיצד הגענו לכתובה?
ְשׁנָֽי-בָ נֶיָך֣  -תלישא-קטנה ,ענין של מחיצה ,אפרים ומנשה יחשבו כבני יעקב כפי' רש"י ליטול חלק בארץ איש כנגדו .כנגד ראובן
ושמעון וזאת כיון שיוסף הראה ליעקב שטר כתובה בה נשא את אסנת לאשה וגם הקמיע שכתב יעקב ושם על צוארה ,הבנים הם בכלל
ישראל.
ַשּׁה בני אסנת שיוסף נשאה בכתובה ,אם
֣וּמנ ֔ ֶ
 במעמד ברכת יעקב ליוסף ולבניו נמצאים יחד יעקב מולידו של יוסף ובני יוסף אֶ ְפ ַרים ְ
ח"ו האשה תקלל הסבא או הנכדים בעת המצאם ביחד התלישא-קטנה עוקרת אותה מזכות הכתובה להוציאה בלא כתובה.
ְועַ ָ֡תּה֣ ְשׁנָֽי-בָ נֶיָך֣ פזר תלישא-קטנה ,ענין של מחיצה ,אפרים ומנשה יחשבו כבני יעקב כפי' רש"י ליטול חלק בארץ איש כנגדו.
עַתּה֣ ְשׁנָֽי ָ -בנֶיָך֣ פזר לימוד למקומו – אפשר כי מלמד רשות לאבא לתת מתנות מחיים שלא כפי שאחרי מותו הירושה לבכור פי שניים
וְ ֡ ָ
משאר האחים.
ָך  ...עַ ד-בּ ֵ֥אי֣א ֶלֵ֛יָך֣ -לפני בואי אליך; כלומר ,שנולדו משפרשתה הימני עד שבאתי אצלך ,לי-ה֑ם
ים֣ל ֣֝
ְ
רש"י (ה) ְשׁנָֽי-בָ נֶיָך֣הַ נּוֹלָ ֨ד

 בחשבון שאר בני ,ליטול חלק בארץ איש כנגדו.֣וּמנ ֔ ֶַשּׁה֣כּ ְראוּבֵ֥ן֣וְ שׁ ְמעֶ֖ וֹן– אפרים מנשה גי'
מלת "בחשבון" של רש"י עשויה לרמז לדרכם של [דעת זקנים מבעלי התוספות] אֶ ְפ ַרים ְ
(תשכ"ו) (שווה) ראובן שמעון (תשכ"ה) וכולל אחד  .ובשינוי מסוים ב [ -ארמון על מכונו ענף ברכות בחשבון ,הרב הצב"י משה ארמוני,

אוּבן֣וְ שׁ ְמעֶ֖ וֹן עולה תשל"א ועם הכולל עולה תשל"ב.
ַשּׁה עולה תשל"ב ְר ֵ֥
֣וּמנ ֔ ֶ
פ ַרים ְ
(אוצר החכמה) הקדמה]  ...אֶ ְ֣
ָך – קדמא ואזלא ככלל) שהם מדה מל"ב מידות שהתורה
ים֣ל ֣֝
ְ
ֶיָך – פזר תלישא ,תלישא כרמז לגימטריות בכלל (הַ נּוֹלָ ֨ד
ה֣שׁנָֽי-בָ נ ֣
עַתּ ְ
וְ ֡ ָ
והאגדה נדרשת בהם (לרבי אלעזר בן רבי יוסי הגלילי) ולגימטריות שהם בהפרש של אחד ,וְ עַ ֡ ָתּה֣– פזר ,לימוד לכל התורה כולה ע"פ
[ארמון על מכונו] הנ"ל מהגימטריה הנ"ל למדו חז"ל זכות על השימוש בגימטריאות שהם בהפרש של אחד שנחשב גימטריא מדויקת
ולא מאולצת לצורך הענין.
עַתּה ע"פ דרשת ברכת ציון (הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל) בדברים פר' עקב ,היא ענין של תשובה .אפשר שכאן
מלת (בר' ויחי מח,ה) וְ ֡ ָ
מרומז על התקבלות תשובת ראובן במעשה בלהה ,וע"י תבנית הטעמים של ְראוּבֵ֥ן֣וְ שׁ ְמעֶ֖ וֹן – מרכא טפחא ,כיתור לרבות התשובה לשאר
השבטים ,ולכולם (בר' ויחי מח,ד) וְ ֨ ָנתַ ֝תּי – קדמא ואזלא במלה אחת בתפקיד בשוויון בירושת הארץ.
֣בּ ֶא ֶ֣רץ֣מ ְצ ַ ֗רים֣עַד-בּ ֵ֥אי֣א ֶלֵ֛יָך֣מ ְצ ַ ֶ֖ריְ מָ ה֣לי-ה֑ם ֣
ים֣ל ָ֝ך ְ
ְ
ה֣שׁנָֽי-בָ נֶיָך֣הַ נּוֹלָ ֨ד
עַתּ ְ
וְ ֡ ָ

הסבר בדרך של פרט וכלל ופרט:
ָך – קדמא ואזלא ,הענין המרכזי בפסוקְ ,בּ ֶא ֶ֣רץ֣מ ְצ ַ ֗רים֣עַ ד-בּ ֵ֥אי֣א ֶלֵ֛יָך֣
ים֣ל ֣֝
ְ
ְשׁנָֽי-בָ נֶיָך֣ -תלישא-קטנה ,פרט קדמאה הַ נּוֹלָ ֨ד
מ ְצ ַ ֶ֖ריְ מָ ה - ,רביע מרכא תביר טפחא ,פרט בתראה המסביר את הפרט קדמאה ,דווקא אלו שנולדו בארץ מצרים עד בוא יעקב מצרימה,

דווקא אלו שנולדו וגדלו במסירות נפש של יוסף וב"ב כאשר לא היה להם משפחה תומכת ואוירה יהודית .אלא שבפרט וכלל ופרט ,הפרט
וֹן֣י ְהיוָּֽ -לי׃
אוּבן֣וְ שׁ ְמעֶ֖ ָֽ
ַשּׁה֣כּ ְר ֵ֥
֣וּמנ ֔ ֶ
בתראה צריך לרבות משהו ממין הפרט קדמאה .אפשר כי הרבוי נלמד מהסיפא של הפסוק אֶ ְפ ַרים ְ
אוּבן֣וְ שׁ ְמעֶ֖ וֹן – מרכא טפחא ,יתור לרבות את כל בני יעקב להשוואה לאפרים ומנשה בני יוסף שיחשבו שוים לירושת
נפתח בהסבר כּ ְר ֵ֥
ַשּׁה֣– פשטא זקף-קטן
֣וּמנ ֔ ֶ
הארץ .בסבר זה משתלב בהסבר הסיפא של הרישא של הפסוק המוצגת ע"פ תבניות טעמים (אתנח) אֶ ְפ ַרים ְ
וֹן֣י ְהיוָּֽ -לי׃ ,תבנית טעמים ותוכן שהיא כעין לימוד אלפניו ולאחריו .הלאחריו
אוּבן֣וְ שׁ ְמעֶ֖ ָֽ
והתוכן הוא תיאור וההלכה כתובה אחריו֣כּ ְר ֵ֥
הוא השוואת אפרים ומנשה לראובן ושמעון כמייצגי כל בני יעקב לירושה שווה בארץ ישראל ,כאשר השוויון מרומז בטעמי קדמא ואזלא
במלה אחת (בר' ויחי מח,ד) וְ ֨ ָנתַ ֝תּי)
לי-ה֑ם  -מקף כרב-מצב (א) בני יעקב באופן רוחני (ב) בני יוסף בפועל.
בני יצחק ,יצחק משאלוניקי פר' ויחי (ועוד ספרים בקצת שינויים) (אוצר החכמה)  ...מה שכתב האר"י ז"ל על פסוק "וילך ראובן"

וכשמתה רחל ונתן יעקב ערסיה אצל בלהה אזי באו שתי נשמות בההוא ערסיה כדי להתעבר בבלהה .וכשבלבל ראובן יצועי אביו אזי
פרחו אותן הנשמות והלכו להן למצרים ונתלבשו באסנ ת בת פוטיפרע ,והן הן נשמות אפרים ומנשה.

מ ְצ ַ ֶ֖ריְ מָ ה – בשינוי סדר האותיות ה"ם יצר"ם ,יעקב הוריד שתי נשמות לעולם הזה ,רוב הנשמות מעולם היצירה( ,ונסתתרו באוצר הידוע
ששמו גוף(בן איש חי דרושים ויחי)) ויוסף השלים הבאתם לגוף היינו מ ְצ ַ ֗רים֣– בשינוי סדר האותיות מצ"ר י"ם ,מקום צר  -מוגבל כמו
גוף ביחס לנשמה.
ה ֑ בנים ,אלא ששנים נולדו דרך יוסף ,ואחד לאה דנה בעצמה שלא תהא רחל עם פחות בנים
וש המפרש כי ליעקב מיו צריכים להיות י֣ -
מהשפחות ולכן לא נולד בן אלא בת היא דינה .ואסנת בת דינה משכם החוי ,נישאה ליוסף וילדה את בני יוסף מנשה ואפרים.
אוצרות החיים – אישים במקרא ובתלמוד ב :הרב יוסף חיים בן אליהו ,ע' צו ,בן איש חי דרושים ויחי (אוצר החכמה) – נמצא
ים֣לָך֣֝  ,שבעת
ְ
ֶיָך הַ נּוֹלָ ֨ד
עַתּה דייקאְ ,שׁנָֽי-בָ נ ֣
אפרים ומנשה של יעקב אבינו היו מכבר ,ורק ע"י ראובן הלכו אצל יוסף .וזה שנאמר וְ ֡ ָ
וֹן֣י ְהיוָּֽ -לי׃
אוּבן֣וְ שׁ ְמעֶ֖ ָֽ
ַשּׁה֣כּ ְר ֵ֥
֣וּמנ ֔ ֶ
הלידה היו לך ,הנה מתחילתם לי-ה֑ם  ,שנשלחו מן השמים לי ,ועל כן בדין הוא ד-אֶ ְפ ַרים ְ

להכניסם בכלל בני.
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

וֹן֣י ְהיוָּֽ -לי (כאן פסיקת יעקב המשווה
אוּבן֣וְ שׁ ְמעֶ֖ ָֽ֣
ַשּׁה – (אתנח) פשטא זקף-קטן ,והוא תיאור ואחריו הלכה או פעולה כּ ְר ֵ֥
֣וּמנ ֔ ֶ
אֶ ְפ ַרים ְ
את אפרים ומנשה לבניו) ,זאת תבנית ללימוד אפשרי אלפניו ולאחריו
רוצה לומר שאפרים ומנשה לי-ה֑ם הנשמות שהוריד יעקב ,אתנח מחזק הגבלת שייכות ליעקב ,ולכן
ָֽי ְהיוָּֽ -לי  -סלוק מגביל ,שלא יהיה יוסף מהשבטים שהרי הוא בחינת אב לשבטים כיעקב ואין לו נחלה משלו לבניו שיוולדו מעתה ,אלא
יקראו על נחלת אחיהם אפרים ומנשה.
ָֽי ְהיוָּֽ -לי – מקף כרב-מצב ההגנה של יעקב עליהם (א) כששומרים את התורה (ב) כאשר אינם שומרים את התורה (ראה הסבר לנוטריקון
מלת "בנ"י אשר נתן לי א-לקים בזה") ָֽי ְהיוָּֽ -לי – סלוק ,הגנת יעקב עליהם רק במצב ששומרים את התורה.
בראשית ויחי נ,ב :וַיְ ֨ ַצו֣יוֹס֤ף֣אֶ ת-עֲבָ ָדיו֣אֶ ת-הָ ֣ר ְפ ֔אים֣לַ חֲנֶ֖ט֣אֶ ת-אָ ב֑יו֣֣֣֣֣ ַויַּחַ נְ טֵ֥ וּ֣הָ ר ְפ ֶ֖אים֣אֶ ת-י ְשׂ ָר ָֽאל׃ ֣
וַיְ ֨ ַצו֣– קדמא יוֹס֤ף֣אֶ ת-עֲבָ ָדיו֣– מהפך פשטא – תורה שלמה [ה] בשם ספר חסידים מוציא מפשוטו שציוה לעבדיו להיות עם

הרופאים להזהירם שלא יגעו בגופו של יעקב אלא בניו .והרופאים מורים לבניו לעשות לו כך וכך ועבדיו רואים שלא יחסרו דבר
שבניו לא יראוהו .אֶ ת-הָ ֣ר ְפ ֔אים֣ -מונח זקף-קטן במלים המחוברות במקף  -ריבה וריבה את הכל ,שלא יחסרו דבר שבניו לא יראוהו.
אחי יוסף נופלים באופן מסוים בגדר עבדי יוסף שקבלו את הנהגתו ,וכך הם אומרים בחזרתם מקבורת יעקב.
לַ חֲנֶ֖ט֣אֶ ת-אָ ב֑יו – טפחא (ללא מרכא) אתנח
 :לַ חֲנֶ֖ט֣ -טפחא בתפקיד אפיון מתפשט אלפניו המלמד על אֶ ת-הָ ֣ר ְפ ֔אים כמרומז ב-אֶ ת-אָ ב֑יו – אתנח ,מגביל את לַ חֲנֶ֖ט שלפניו דווקא
לשיטות שתתאמנה לכבוד אביו ולא לאחרים .שהרי ע"פ רש"י לא נאמרה בו מיתה ממש אלא לאחרים נראה כמת .ולכן אין גופו מסריח,
ואם המצרים היו יודעים זאת היו עושים אותו ע"ז ולא היו נותנים רשות להוציאו לקבורה בארץ כנען (ע"פ מקורות שונים באוצר
החכמה) .אבל אפשר כי מהנדרש ב(-בר' ויחי נ,כו) ע"פ [בראשית רבה (וילנא) פרשה ק יא] ר' פנחס אמר שבטים חנטו אותו (טט :את יוסף)
נוכל ללמוד שגם את יעקב "חנטו" כביכול השבטים כרופאים ולא נתנו למצרים לנגוע בו.
וֹן֣בּמ ְצ ָ ָֽרים׃ ֣
ת֣יוֹסף֣בֶּ ן-מ ָאֵ֥ה֣וָעֶ ֶ֖שֶׂ ר֣שָׁ֣נ ֑ים֣ ַויַּחַ נְ ט֣ וּ֣א ֔תוֹ֣וַיֵּ֥ישֶׂ ם֣בָּ אָ ֶ֖ר ְ
֔
בראשית ויחי נ,כו :וַיָּ ֣מָ
וֹן֣בּמ ְצ ָ ָֽרים – מרכא טפחא סלוק ,והוא פעולה ,כעין שתי פעולות העשוי להדרש
ַויַּחַ נְ ט֣ וּ֣א ֔תוֹ  -מונח זקף-קטן ,והוא פעולה וַיֵּ֥ישֶׂ ם֣בָּ אָ ֶ֖ר ְ

אלפניו ולאחריו.

ת֣יוֹסף֣בֶּ ן-מ ָאֵ֥ה֣ו ֶָעֶ֖שֶׂ ר֣שָׁ נ ֑ים֣ ַויַּחַ נְ ט֣ וּ֣א ֔תוֹ,
֔
דרשה מלאחריו ב-שמות א,א אליו בראשית רבה (וילנא) פרשה ק יא (בר' ויחי נ,כו) וַיָּ ֣מָ
מי חנטו  ,רבי פנחס ורבי יהודה בשם ר' נחמיה ,ר' יהודה אמר רופאים חנטו אותו ור' פנחס אמר שבטים חנטו אותו הה"ד ַויַּחַ נְ ט֣ וּ֣
֣בּנ ֣י֣י ְשׂ ָר ֔אל֣הַ בָּ ֶ֖אים֣מ ְצ ָר֑יְמָ ה.
ה֣שׁמוֹת ְ
ְ
וֹן֣בּמ ְצ ָ ָֽרים ומי הן (שמות א,א) וְ ֗אלֶּ
א ֔תוֹ֣וַיֵּ֥ישֶׂ ם֣בָּ אָ ֶ֖ר ְ
וֹ֣בּאוּ׃ ֣
ב֣אישׁ֣וּביתֶ֖ ָ ָֽ
֣בּנ ֣י֣י ְשׂ ָר ֔אל֣הַ בָּ ֶ֖אים֣מ ְצ ָר֑יְמָ ה֣א ֣ת֣ ַיע ֲ֔ק ֵ֥
ה֣שׁמוֹת ְ
ְ
הדרשה לאחריו כפי' כלי יקר שמות א,א֣:וְ ֗אלֶּ
֣בּנ ֣י֣י ְשׂ ָר ֔אל֣הַ בָּ ֶ֖אים֣מ ְצ ָר֑יְ מָ֣ה  .הוסיף וי"ו במלת ואלה ,גם אמר מתחילה הבאים לשון הווה ואחר כך אמר ֵ֥אישׁ֣
ה֣שׁמוֹת ְ
ְ
(א) וְ ֗אלֶּ
וֹן֣בּמ ְצ ָ ָֽרים (ופסוק זה מלמד לאחריו לשמות א,א) ואחרי מות יוסף
וֹ֣בּאוּ לשון עבר .לפי שנאמר למעלה (בר' ויחי נ,כו) וַיֵּ֥ישֶׂ ם֣בָּ אָ ֶ֖ר ְ
וּביתֶ֖ ָ ָֽ

לא היו פני המצרים עם ישראל כתמול שלשום והיו מר גישים אז הביאה למצרים כאילו באו בפעם ההוא למצרים ,לכך נאמר ואלה
מוסיף על ענין ראשון שמצד מיתת יוסף דומה כאילו עכשיו המה באים.

וַיֵּ֥ישֶׂ ם בָּ אָ ֶ֖רוֹן – מרכא טפחא ,יתור לרבות דברי התורה של יוסף ,כפי' ר' צדוק הכהן מלובלין  -פרי צדיק בראשית פרשת ויחי  ...ויש
לומ ר שמרמז בזה מה שאמרו (תנחומא בשלח ב') שארונו של יוסף מהלך עם ארון העדות וכו' ,וכי דרכו של מת מהלך עם ארון חי
העולמים וכו' ,המונח בארון זה קיים כל מה שכתוב בזה .וכן הוא בזוה"ק (פרשה זו רנ"א א) דאשתוי בתרי ארוני וכו' עיין שם וכיון
שהניחוהו בארון היה מלא דברי תורה כמו ארון העדות שהיו בו הלוחות.
ְבּמ ְצ ָ ָֽרים – סלוק ,מגביל את מקום דברי התורה דאז כפי' ר' צדוק הכהן מלובלין  -פרי צדיק בראשית פרשת ויחי וזה שמרמז
ְבּמ ְצ ָ ָֽרים על הדברי תורה דאז היו כל הדברי תורה עוד ְבּמ ְצ ָ ָֽרים כל זמן שהיו שם כל ישראל שורש ששים ריבוא נפשות שהם שורש
כל הדברי תורה.
בשם ר' ח' שמיס ,משל שלושה שלבים של קשיים ההולכים וגדלים בגלות מצרים (א) ַויַּחַ נְ ט֣ וּ֣א ֔תוֹ֣(ב) וַיֵּ֥ישֶׂ ם֣בָּ אָ ֶ֖רוֹן֣(ג) ְבּמ ְצ ָ ָֽרים

תקופת השיעבוד הקשה שהחלה סמוך ללידת מרים שאותיות שמה בשם מצרים להמתיק את מצר הים שהוא השם "מצרים".

שו"ת בצל החכמה חלק ה סימן קנא  ...הנהגתי להעמיד המצבה לצד ראשו של הנקבר כמנהג עיר מולדתי נייהייזל וכמנהג עיר
פרשבורג והסביבה ,והוא כמדומני מנהג רוב המכריע של קהלות ישראל - .אגב ,ראיה למנהג זה ממש"כ בספר מושב זקנים (קובץ
מוֹת ,מה כתוב למעלה (לפי המשך דבריו במובן
ה֣שׁ ֣
ְ
פירושי רבותינו בעלי התוספות על התורה) ריש ספר שמות וז"ל( ,שמות א,א) וְ ֗אלֶּ
של ראש שהוא למעלה) (בר' ויחי נ,כו) וַיֵּ֥ישֶׂ ם֣בָּ אָ ֶ֖רוֹן ,וסמוך ליה ואלה שמות מכאן רמז שכותבין שמותיהן של מתים במצבה שעומדת
"בראש ארונו" של אדם חיים וכו' ,עכ"ל.

אנציקל ופדיה תלמודית כרך ב[ ,ארון המת] עמוד קעט טור 1

וֹן֣בּמ ְצ ָ ָֽרים .אף חכמי
הקבורה בארון .קבורת המת בארון נהגה בימים קדומים ,והוזכרה בתורה אצל יוסף( :בר' ויחי נ,כו) וַיֵּ֥ישֶׂ ם֣בָּ אָ ֶ֖ר ְ
ישראל נקברו בארונות ,כמו שמצינו בעקביא בן מהללאל ורבנו הקדוש ועוד .ואף הקבורה בכוכים של מערה ,שנהגה בזמן המשנה
והתלמוד ,היתה בארונות ,שהיו נותנים את הארונות בכוכים הארונות היו עושים מעץ ,וגם מאבן ,ויש שעשו גם ממתכת (סוטה יג,א),
וגם משל חרס (מסכת שמחות פי"ג)  .אבל אסור

וַיֵּ֥ישֶׂ ם בָּ אָ ֶ֖רוֹן – מרכא טפחא ,יתור לרבות קבורה בארונות מעץ ואבן וטעם מלת ְבּמ ְצ ָ ָֽרים – סלוק ,מגביל שאסור לקבור בארון חרס
ומתכת וארון יוסף שהיה לפי המסורת מעופרת היה כדי לשקעו בנילוס למצרים מסיבת שלא רצו שבני ישראל יצאו ,לישראל כדי שלא
יעשו מיוסף עבודה זרה שכל טוב (בובר) בראשית פרק נ עשו לו ארון של מתכות ושקעוהו בנהר נילוס ,כדי שלא ידעו בו המצרים
ויעשוהו לאלוה :ערוך השולחן יורה דעה סימן שסב סעיף ג וזה ששמו את יוסף הצדיק בארון דכתיב (בר' ויחי נ,כו) וַיֵּ֥ישֶׂ ם֣בָּ אָ ֶ֖רוֹן֣

ְבּמ ְצ ָ ָֽרים הטעם פשוט שלפי שצוה לבלי לקוברו במצרים הוכרחו להטילו בארון ולהטמינו בנילוס וגו'

ְבּמ ְצ ָ ָֽר֣ים – סלוק ,מגביל לומר שמקום קבורתו לא נודע במדויק ומזה הרעיון שיתפללו לה' בלבד לגאולה ולא ליוסף.
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

2.24

בראשית ויחי מז,כח (התשע"ז)

ֵ֥ים֣וּמ ַ ֶ֖את֣שָׁ נָ ָֽה׃ ֣
ְ
יו֣שׁ֣בַ ע֣שָׁ֣נ֔ים֣וְ אַ ְרבָּ ע
֣שׁנ ֣י֣חַ ֔ ָיּ ֶ
מי-יַ ָֽ עֲקב ְ
הי֣יְ ָֽ
רה֣שָׁ נָ ֑ה֣וַיְ ֤
ם֣שׁ ַבֵ֥ע֣עֶ ְשׂ ֶ֖
֣בּ ֶא ֶ֣רץ֣מ ְצ ַ ֔רי ְ
חי֣יַ ָֽעֲקב ְ
בראשית ויחי מז,כח :וַיְ ֤
֣שׁנ ֣י֣חַ ֔ ָיּיו מלמד שיעקב ראה בחלק מחייו צער (מלת ויהי) .תבנית הטעמים מהפך פשטא מונח זקף-
מי-יַ ָֽ עֲקב ְ
הי֣יְ ָֽ
הקרא (בר' ויחי מז,כח) וַיְ ֤
קטן ,מלמדת על שני לימודים שלפחות אחד מהם יוצא מפשט הכתוב ,אפשר שאחד הלימודים שמלת שְׁ֣נ ֣י יוצאת מפשוטה במשמע "שנים"
ובאה במשמע שניים (= )2ומלמדת שיעקב רואה חַ ֔ ָיּיו כשהם עם יוסף הם בטובה ,וכשהם ללא יוסף הם ברעה .על הטובה ועל הרעה יש

לברך .וזה מה שבאנו להאיר להלן.
בע֣עֶ ְשׂ ֶ֖רה֣שָׁ נָ ֑ה֣כתב [תורה אחת] למה נחסרו משנו תיו של יעקב ל"ג שניה? לפי שדיבר כלפי מעלה (ב-
על הקרא (בר' ויחי מז,כח) ְשׁ ַ ֵ֥
(בר' ויגש מז,ט) מ ְׁ֣עט ו ְָׁׁר ִּ֗עים הָׁיּו יְׁמֵי ש ְֵׁנ֣י ח ֔יי וְֹׁל֣ א ִּה ֗ ִּשיגּו את־יְׁמֵי ְׁשנֵי ח ֵי֣י אֲב ֔תי ) ,דקיימא לן [בבלי ברכות ס,א] כשם שמברך אדם על
הטובה כך יברך על הרעה ,ונפסק ב[-שו"ע או"ח ס' רכב ,סע' ד] מברך על הטובה :הטוב והמטיב אע"פ שירא שמא יבא לו רעה ממנו
 ...וכן מברך על הרעה ברוך דיין האמת אע"פ שיבא לו טובה ממנו וגו'.
לשון ה[ -בבלי ברכות ס,א] כשם שמברך אדם על הטובה כך יברך על הרעה ,מלמד על כעין היקש מברכה על טובה לברכה על רעה כי
יו֣שׁ֣בַ ע֣שָׁ נ֔ים – פעמיים זקף בין שני
֣שׁנ ֣י֣חַ ֔ ָיּ ֶ
הי֣יְ ָֽמי-יַ ָֽ עֲקב ְ
הכל מה' .אפשרות להיקש מרומזת בתבנית הטעמים של(בר' ויחי מז,כח) וַיְ ֤
קיסרים ,כעין היקש.
ם֣בּ ֶא ֶ֣רץ֣גּ֑שֶׁ ן ֣
רי ְ
ֵ֛ל֣בּ ֶא ֵֶ֥רץ֣מ ְצ ַ ֶ֖
בראשית ויגש מז,כז :וַיּ ֹ֧שֶׁ ב֣י ְשׂ ָרא ְ
וּ֣מ ָֽאד׃ ֣
֣וּ֣בהּ֣וַיּ ְפ ֵ֥רוּ֣וַ֣יּ ְרבֶּ֖ ְ
֣וַיּאָ חֲ ז ָ֔
ְבּ ֶא ֶ֣רץ֣גּ֑שֶׁ ן – מונח אתנח ,כעין רבוי הגבלות,
֣וּ֣בהּ֣( -אתנח) מונח זקף-קטן ,והתוכן תיאור או פעולה
וַיּאָ חֲ ז ָ֔
וּ֣מ ָֽאד  -מרכא טפחא סלוק ,והתוכן פעולה
וַיּ ְפ ֵ֥רוּ֣וַיּ ְרבֶּ֖ ְ

טט – תבנית הטעמים (אתנח) מונח זקף-קטן ,תיאור או פעולה ואחריו פעולה ,עשויה ללמד לכתוב אלפניה ולאחריה.
֣וּ֣בהּ .לשון אחיזה ,היינו שבני ישראל נאחזו בארץ מצרים כמו שרשי עץ ע"פ [כלי יקר]
֣וּ֣בהּ֣בלימוד אלאחריו כפי' [רש"י] וַיּאָ חֲ ז ָ֔
וַיּאָ חֲ ז ָ֔

ם֣בּ ֶא ֶ֣רץ֣גּ֑שֶׁ ן֣ כל פסוק זה באשמת בני ישראל דובר  ...שנשתקעו בה עד שלא רצו לצאת ממנה והוצרך
ֵ֛ל֣בּ ֶ ֵ֥א ֶרץ֣מ ְצ ַ ֶ֖רי ְ
וַיּ ֹ֧שֶׁ ב֣י ְשׂ ָרא ְ
הקב"ה להוציאם משם ביד חזקה ואותן שלא רצו לצאת מתו בשלושה ימי אפילה.
֣וּ֣בהּ֣בלימוד אלפניו [תורה שלמה (עב) מדרש תדש פי"ז] הארץ היתה אוחזת בהם ותופסת אותם ואלו היו מבקשין לצאת
וַיּאָ חֲ ז ָ֔
֣וּ֣בהּ֣כאדם שבעל כורחו אחוז בה( .מנח"י נאחזו בה
מתוכה קודם לכן לא היו יכולין עד שבא הקץ שהם חייבים ,לפיכך כתיב וַיּאָ חֲ ז ָ֔
בעל כורחם) ועל
על הלימוד אלאחריו אפשר לומר כי ֶא ֶ֣רץ֣גּ֑שֶׁ ן – מונח אתנח ,בתפקיד רבוי הגבלות ,ריבתה בחלק מבני ישראל הגבלות עד אשר וַיּאָ חֲ ז֣וּ֣
ָ֔בהּ שלא רצו לצאת ממצרים
על הלימוד אלפניו אפשר לומר כי ְֶא ֶ֣רץ֣גּ֑שֶׁ ן – מונח אתנח ,בתפקיד רבוי הגבלות ,ריבתה על בני ישראל הגבלות עד אשר בעל כרחם
֣וּ֣בהּ֣
וַיּאָ חֲ ז ָ֔

האחיזה הדו-כיוונית בין בני ישראל בארץ מצרים ובין ארץ מצרים בבני ישראל ,בין ברצון חלק מבני ישראל בין בעל-כרחם המוזכרת ב-
(בר' ויגש מז,כז) מביאה לתוצאות המרומזות ברישא של הפסוק (-בר' ויחי מז,כט )
בראשית ויחי מז,כט :וַיּקְ ְרב֣ וּ֣יְ ָֽמי-י ְשׂ ָראל֣לָ מוּת֣– זרקא סגול בתפקיד גריעה מחיי יעקב – קריבת ימי יעקב למות

֣תּ֣חַ ת֣יְ רכ֑י֣ ֣
֔יָך֣שׂים-נָ ֵ֥א֣י ְָדָךֶ֖ ַ
ָֽ
יוֹסף֣וַיּ֤אמֶ ר֣לוֹ֣אםָ ֨ -נא֣מָ ָצ֤אתי֣ח֣ן֣ ְבּעי ֶנ
֣וֹ֣ל ֗
֣וַיּקְ ָר֣א׀֣ל ְבנ ְ
י֣בּמ ְצ ָ ָֽרים׃ ֣
ֱמת֣אַ ל-נָ ֵ֥א֣ת ְק ְבּ ֶ֖רנ ְ
֣ח ֣סֶ ד֣ ֶוא ֔ ֶ
֣וְ עָשׂ֤יתָ ֣עמָּ די ֶ

ִּידים? רבי אליעזר אומר :רפידים שמה ,רבי יהושע אומר :שריפו עצמן מדברי
[בבלי סנהדרין קו,א]  ...מאי לשון (שמ' בשלח יז,א) ְׁרפ ֔ ִּ
תורה ,שנאמר (ירמיהו מז,ג) ֹלֽא־ ִּה ְׁפ ֤נּו ָאבֹות אל־ ָׁב ִּ֔נים (רש"י (סנה') להטיב להם מפני מֵ ִּֽר ְׁפיֹ֖ון י ָׁ ָֽׁדי ִּם - :של תורה ומצות ,והכי נמי רפידים רפיון

ידים הוא ,כלומר מפני שרפו ידים מן התורה בא עליהם עמלק).
ִּידים וְׁאֵ ֥ין ֖מי ִּם ִּלש ְׁ֥תת ה ָָׁׁעֽם( ... :ח) וי ָׁ֖בא ֲעמ ֵָׁל֑ק
ל־פ֣י ֑ה' ו ֽיחֲנּו בִּרְׁ פ ֔ ִּ
ר־ס֛ין לְׁמ ְׁסעֵיה֖ם ע ִּ
ש ָׁר ֵ ֧אל ִּמ ִּמדְׁב ִּ
(שמות בשלח יז) (א) ֠ויִּסְׁעּו כָׁל־ע ֲ֨דת בְׁנֵ ֽי־י ִּ ְׁ
וי ִּלָּׁ ֥חם עִּם־יִּש ְָׁׁר ֵ ֖אל בִּרְׁ פִּידִּ ֽם:
(המשך סנה' קו,א) אמר רבי יוחנן :כל מקום שנאמר וישב אינו אלא לשון צער ... ,ונאמר (בר' ויגש מז,כז) ו ֵי ֧שב יִּש ְָׁׁראֵ ֛ל בְׁא֥רץ ִּמצ ְׁ֖רי ִּם
מוּת.
מי-י ְשׂ ָראל֣לָ ֣
מְׁאד( .... :בר' ויחי מז,כט) וַיּ ְק ְרב֣ וּ֣יְ ָֽ
ְׁארץ ֑גשן ויֵָאחֲזּ֣ו ָׁ֔בּה ויִּפ ְׁ֥רּו וי ְִּׁרב֖ ּו ֽ
ב֣
חז"ל הסמיכו דרשת רפידים כרפיון ידים מתורה לדרשות על משמע "וישב" כלשון צער וביניהם (בר' ויגש מז,כז) ו ֵי ֧שב יִּש ְָׁׁראֵ ֛ל בְׁא֥רץ
ִּמצ ְׁ֖רי ִּם ב ְׁ֣ארץ ֑גשן לדרוש שתוצאת אחיזת ישראל בארץ גשן וארץ מצרים ותוצאת אחיזת ארץ גשן וארץ מצרים בבני ישראל גרעו
מאחיזתם בתורה ובישראל (היינו יעקב אביהם) בעודו חי ו(-בבלי סנה' קו,א) מרמז בשימוש בכתוב ב(-ירמיהו מז,ג) ֹלֽא־ ִּה ְׁפ ֤נּו ָאבֹות אל־ ָׁב ִּ֔נים
(רש"י (סנה') להטיב להם מפני מֵ ֽרִּ ְׁפיֹ֖ון י ָׁ ָֽׁדי ִּם - :של תורה ומצות ),שכנראה יעקב אבינו לא הצליח להטיב חלק מצאצאיו להיות דבוקים בתורה,
ורפיון זה היה בין הגורמים ל(-בר' ויחי מז,כט) וַיּ ְק ְרב֣ וּ֣יְ ָֽמי-י ְשׂ ָראל֣לָ מוּת֣– זרקא סגול – קריבת ימי יעקב למות קודם זמנו כנדרש ב-
[בראשית רבה (וילנא) פרשת ויחי פרשה צו,ד] ויעקב כתיב בו קריבה שלא הגיע לימי אבותיו ,אברהם חיה קע"ה שנה יצחק ק"פ
מוּת.
ויעקב קמ"ז ,לפיכך כתיב בו קריבה( ,בר' ויחי מז,כט):וַ֣יּ ְק ְרב֣ וּ֣יְ ָֽמי-י ְשׂ ָראל֣לָ ֣

וַיּקְ ְרב֣ וּ֣יְ ָֽמי-י ְשׂ ָראל֣לָ מוּת֣– זרקא סגול בתפקיד גריעה מהענין חיי יעקב – ע"י עצמו
[קטעי מדרשים  -גניזה (מאן) יא .חלק של מדרש על התורה "זו היא שנאמרה ברוח הקודש" ע' פט]
מוּת .אמר ר' שמעון בן לקיש זה אחד משלשה בני אדם שהן גרמו מיתה לעצמן ,והקב"ה לא
ל֣לָ ֣
(בר' ויחי מז,כט):וַיּ ְק ְרב֣ וּ֣יְ ָֽמי-י ְשׂ ָרא ֣

הזכיר ל[הם] מיתה והם הזכירו ,וקפצה עליהם מיתה .ואלו הן (טט :יעקב לעיל והאחרים כעין הקש ממנו) :אברהם ,דכתיב
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

ירי המדרש חסר כאן ,אבל אפשר כי המשכו הוא כמו ב[-מדרש תנחומא (בובר) פרשת ויחי ב] (בר' ויחי מז,כט):וַיּ ְק ְרב֣ וּ֣
וְָׁאנ ִּכ֖י ֵ
הֹולְ֣ך ע ֲִּר ִּ ֑
מוּת וגו'  ,זש"ה (דהי"א כט,טו) כִּ ֽי־ג ִֵּ֨רים א ֲ֧נחְׁנּו ְׁלפָׁנ֛יָך וְׁתֹוש ִָּׁב֖ים ְׁככָׁל־אֲב ֵ ֑תינּו כ ֵצ֧ל׀ י ָׁמֵ ֛ינּו על־ה ָׁ ָׁ֖ארץ וְׁאֵ ֥ין ִּמקְׁו ֽה :ולא כצלו של
יְ ָֽמי-י ְשׂ ָראל֣לָ ֣

כותל .ולא כצלו של אילן ,אלא כצלו של עוף ,שנאמר (תה' קמד,ד) ָ֭ ָׁאדָׁ ם לה֣בל דָׁ ָׁ ֑מה ֝י ָׁ ָׁ֗מיו כ ְֵׁצ֣ל עֹובֵ ֽר :ואין מקוה ,אין מי שיקוה שלא ימות,
הֹולְ֣ך ע ֲִּר ִּ ֑ירי ,יצחק אמר (בר' תולדת כז,ד) ב ְׁ֥טרם ָא ֽמּות ,:יעקב אמר (בר' מז,ל)
הכל יודעין שעתידין למות ,אברהם אמר (בר' לך טו,ב) וְָׁאנ ִּכ֖י ֵ
מוּת.
ו ְָׁׁשֽכבְׁתִּי עִּם־אֲב ֔תי  ,אימתי בשעה שנטה למות( ,בר' ויחי מז,כט):וַיּ ְק ְרב֣ וּ֣יְ ָֽמי-י ְשׂ ָראל֣לָ ֣
אבל לפי התוכן הקודם בקטעי המדרשים וגם ע"פ [מדרש ילמדנו (מאן) ילקוט תלמוד תורה  -בראשית אות
ל ,כל מי שנאמרה בו קריבה לא הגיע לימי אבותיו ,וכן אתה מוצא בדוד ובמשה .ילמדנו.
מי-י ְשׂ ָרא ֣
מז,כט):וַיּ ְק ְרב֣ וּ֣יְ ָֽ
לפיכך אפשר כי הכוונה למשה ולדוד .היות ואין פירוט מוצעים המקורות הבאים שבהם דברי משה ודוד מזכירים יום מיתתם וקפצה עליהם
מיתה.
ֲשר י ָׁבא
משה (במ' פי' כז) (טו) וי ְׁד ֵב֣ר מ ֔שה אל־ה֖ ' ל ֽ
ָׁרּוחת ְׁלכָׁל־ב ָׁ ָׁ֑שר ִּ ֖איש על־ ָׁהע ֵָׁדֽה( :יז) אֲשר־י ֵֵצ֣א ִּל ְׁפנ ֵ֗יהם וא ֤
ֵאמר( :טז) יִּפ ְׁ֣קד ה֔ ' אֹלהֵ ֥י ה ֖
ֲשר אֵין־ל ָׁ֖הם רעֽה:
ִּיאם וְֹׁל֤ א ִּתהְׁיה עֲד֣ת ה֔ ' כ ֕צאן א ֥
ֲשר יְׁב ֵ ֑
ִּיאם וא ֣
ֲשר יֹוצ ֵ ֖
ִּל ְׁפנ ֵ֔יהם וא ֥
ובימי משה האחרונים זה שמשה הזכיר המיתה קפצה עליו המיתה (דב' וילך לא,יד) ו ֨יאמר הָ֜ ' אל־מ ֗שה ֵה֣ן ק ְָׁׁרב֣ ּו י ָׁמיָך לָׁמּות (זרקא סגול
כגורע מחיי משה)
דוד [ -קטעי מדרשים  -גניזה (מאן) יא .חלק של מדרש על התורה "זו היא שנאמרה ברוח הקודש" עמוד פח]
ל־זאת י ִּתְׁ פ ֵֶּ֬לּל כָׁל־ ָׁח ִּ֨סיד׀ אֵליָך ל ְֵׁע֪ת
ל .זו היא שנאמרה ברוח הק' על דויד מלך ישראל (תה' לב,ו) ע ֡
(בר' ויחי מז,כט):וַיּ ְק ְרב֣ וּ֣יְ ָֽמי-י ְשׂ ָרא ֣
ְָׁ֫מ ֥צא .אמ' ר' אלעזר ל ְֵׁע֪ת ְָׁ֫מ ֥צא לעת מוצאו מן העולם ,שאין לה שעה [ק]שה בעולם כאותה שעה שנפטר בה מן העולם.
דוד [בבלי שבת ל,א]  ...ודקאמר שלמה כי לכלב חי הוא טוב מן האריה המת  -כדרב יהודה אמר רב ,דאמר רב יהודה אמר רב :מאי
ה־היא ֝ ֵאדְׁ ָׁ֗עה מה־ח ֵָׁד֥ל אָׁ ֽנ ִּי :אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא :רבונו של עולם( ,תה' לט,ה )
דכתיב (תה' לט,ה) ִּ
ָ֮יענִּי ה֨ '׀ ִּק ִּ֗צי ּומִּד֣ת י ָׁמ֣י מ ִּ ֑
הֹוד ֵ ֤
ה־היא?  -גזרה היא מלפני שאין מודיעין מדת
ִּ
ָ֮יענִּי ה֨ '׀ ִּק ִּ֗צי! אמר לו :גזרה היא מלפני שאין מודיעין קצו של בשר ודםּ .ומִּד֣ת י ָׁמ֣י מ ִּ ֑
הֹוד ֵ ֤
ימיו של אדםֵ ֝ .אדְׁ ָׁ֗עה מה־ח ֵָׁד֥ל אָׁ ֽנִּי  -אמר לו :בשבת תמות.
אמנם מ ערכת טעמי ספרי אמ"ת שונה ממערכת טעמי שאר ספרי תנ"ך אך בכל זאת אפשר שדמיון צורת טעם זרקא לטעם צינורא מלמדת
משהו על תפקיד דומה .ועוד שתפקיד תחבירי של זרקא סגול להפסיק בשליש פסוק אם קיימים שלושה חלקים .וכאן צינורא וטעם עולה
ויורד ,המפסיק בשליש פסוק תהלים .מלמדת משהו על תפקיד דומה.
מוּת (תה' לב,ו) אֵליָך ל ְֵׁע֪ת ְָׁ֫מ ֥צא
ל לָ ֣
(בר' ויחי מז,כט):וַיּ ְק ְרב֣ וּ֣יְ ָֽמי-י ְשׂ ָרא ֣
קפא] (בר' ויחי

מצאנו זרקא סגול בתפקיד של קריבת ימים למות קודם זמנם לצדיקים (רחל (בראשית וישלח לא,לב) ,יעקב (בראשית ויחי מז כט) ,משה
ואהרן (במדבר חקת כ,יב) ,משה (דברים וילך לא,יד)) וגם קיצור ימים בהקשרים אחרים.
א֣י ְחיֶה֣– זרקא מונח סגול – סיבה לקריבת ימי רחל למות.
֣ל ָֽ
ֲשׁר֣תּ ְמ ָצ֣א֣אֶ ת-אֱֹלהֶ יָך ֣
בראשית ויצא לא,לב֠ :עם֣א ֨ ֶ
ָבתַ ם׃ ֣
חל֣גְּ נ ָ ָֽ
י֣ר ֶ֖
ב֣כּ ָ
֣מֵ֥ה֣עמָּ ֶ֖די֣וְ ַ ָֽקחָ -ל ְ֑ך֣֣֣֣֣֣֣וְ לא-י ַָד֣ע֣ ַיע ֲ֔ק ֵ֥֣
ֹ֧ינוּ֣הכֶּ רְ -לָךֵ֛ ָ
ַ ָֽ
֣נֶ ָֽ֣֖גֶד֣אַ ח

בראשית ויחי מז,כח,כט:

ֵ֥ים֣וּמ ַ ֶ֖את֣שָׁ נָ ָֽה׃ ֣
ְ
יו֣שׁ֣בַ ע֣שָׁ ֔נים֣וְ אַ ְרבָּ ע
֣שׁנ ֣י֣חַ ֔ ָיּ ֶ
הי֣יְ ָֽמי-יַ ָֽ עֲקב ְ
רה֣שָׁ נָ ֑ה֣וַיְ ֤
ם֣שׁ ַבֵ֥ע֣עֶ ְשׂ ֶ֖
֣בּ ֶא ֶ֣רץ֣מ ְצ ַ ֔רי ְ
חי֣יַ ָֽעֲקב ְ
[כח]֣֣וַיְ ֤
[כט]֣֣וַיּקְ ְרב֣ וּ֣יְ ָֽמי-י ְשׂ ָראל֣לָ מוּת֣– זרקא סגול – קריבת ימי יעקב למות
֣תּ֣חַ ת֣יְ רכ֑י֣ ֣
֔יָך֣שׂים-נָ ֵ֥א֣י ְָדָךֶ֖ ַ
ָֽ
֣בּעי ֶנ
יוֹסף֣וַיּ֤אמֶ ר֣לוֹ֣אםָ ֨ -נא֣מָ ָצ֤אתי֣חן ְ
֣וֹ֣ל ֗
֣וַיּקְ ָר֣א׀֣ל ְבנ ְ
י֣בּמ ְצ ָ ָֽרים׃ ֣
ֱמת֣אַ ל-נָ ֵ֥א֣ת ְק ְבּ ֶ֖רנ ְ
֣ח ֣סֶ ד֣ ֶוא ֔ ֶ
֣וְ עָשׂ֤יתָ ֣עמָּ די ֶ

במדבר חקת כ,יב:
מ ֶשׁ ֣ה֣וְ ֶ ָֽאל-אַ הֲר֣ן֣– זרקא מונח סגול – סיבה לקריבת ימי משה ואהרן למות .אפשר שזה כעין ענין של משפט.
ס֣֣֣[יב]֣֣וַיּ֣אמֶ ר֣ה'֣אֶ ל֣ -

ָתתּי֣לָ ֶהָֽ֣ם׃֣ ֣
ן֣לא֣תָ ביאוּ֣אֶ ת-הַ קָּ ָה ֣ל֣הַ ֔ ֶזּה֣אֶ ל-הָ ָא ֶֶ֖רץ֣אֲשֶׁ ר-נ ַ ֵ֥
ֶ֖י֣בּנ ֣י֣י ְשׂ ָרא ֑ל֣֣֣֣֣֣לָ ֗כ ֤
י֣לעינ ְ
ישׁנ ְ
י֣ל ֨ ַהקְ דּ ֔
֣ם֣בּ ְ
֣ ַי ֚עַ ן֣לא-הֶ אֱמַ נְ ֶתּ ֔

ר֣– זרקא מונח סגול – סיבה לקריבת ימי צלופחד
במדבר פינחס כז,ג :אָ בינוּ֣מ ֣ת֣בַּ מּ ְדבָּ ֣

יוּ֣לוֹ׃ ֣
ה ָֽ
וֹ֣מת֣וּבָ נֶ֖ים֣לאֵ֥ ָ -
נּוֹעָדים֣עַ ל-הֶ֖ '֣בַּ ע ֲַדת֑ -ק ַרח֣֣֣֣֣֣֣ ָֽכּיְ -בחֶ ְטא֣ ֔
ֵ֛
֝ה֣בּת֣ וְֹך֣הָ ע ָ ֗דה֣הַ
֣וְ ֨הוּא֣לא-הָ ָי ְ
וּ֣בּ ֵ֥אהֶ ל֣מוֹעֶ֖ד֣ ַואֲצַ וֶּ ֑נּוּ ֣
הוֹשׁעַ ֣וְ ָֽה ְתי ְַצּבֵ֛ ְ
ֻ֗
מוּת֣֣֣֣֣֣֣קְ ָר֣א֣אֶ ת -יְ
ה֣ה֣ן֣קָ ְרב֣ וּ֣יָמֶ יָך֣לָ ֣
שׁ ֣
ר֣ה'֣אֶ ל-מ ֗ ֶ
֝
דברים וילך לא,יד :ו ַ֨יּאמֶ
וּ֣בּ ֵ֥אהֶ ל֣מוֹעָֽד׃ ֣
יהוֹשׁעַ ֣וַיּ ְָֽתי ְַצּבֶ֖ ְ
ֻ֔
֣ וַיּ ֤לֶ ְך֣משֶׁ ה֣ו
מוּת  -זרקא סגול בתפקיד גורע מן הענין כאן ממהר מיתתו ,מקצר ימיו
ה֣ן֣קָ ְרב֣ וּ֣ -מונח מונח יָמֶ יָך֣לָ ֣

ע"פ בעה"ט וכלי יקר משה גרם לקרוב מיתתו .ע''י לשון ''והן לא יאמינו לי '' ,כלומר שמקדים מיתת משה ,שמוסיף גורם למיתתו .

[בעל הטורים]  -אמר משה רבינו ע''ה רבונו של עולם בזה הלשון שבחתיך שאמרתי ''הן לה' אלקיך השמים( ,דב' י,יד) ,ובדרך זה
אתה מבשרני למות  .אמר לו הקב''ה וכי לא אמרת ''הן לא יאמינו לי" ,שמות ד' א' ,דב''ר ט' ו' וכן כתיב ,במדבר כ' י''ב" ,יען לא
האמנתם בי''
[כלי יקר] – ב[רבתי  -ט ו]  -מסיק ,אמר משה להקב''ה ''בהן קלסתיך ,דב' י' י''ד ,ובהן אתה קונס עלי מיתה  ,אמר לו הקב''ה זכור מה
שאמרת והן לא יאמינו לי  -שמות ד' א' ... ,הרי החזיקם בחזקת בלתי מאמינים והיו צריכים חיזוק באמונה  ,הנה ע''י זה גדלה אשמתו
מאד מה שלא דבר אל הסלע לחזק ברכים כושלות באמונה ,לכך נאמר הן קרבו ימיך למות ,אותו הן שאמרת והן לא יאמינו לי ,גרם
שקרבו ימיך למות.
ודבר זה קשה ,בין היתר מהמדרש בר' ו' ג' ''בשגם הוא בשר היו ימיו מאה ועשרים שנה'' המרמז לשנותיו של משה.
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

שמות  -דפי פרשות השבוע ,שנות התשע"ו – התשע"ז
3
שמות א,א (התשע"ו ,בהשתתפות נחלת יעקב)
3.1
ֶ֖ל֣בּ ָ ָֽפ ֶרְך׃ ֣
ֲבדוּ֣מ ְצ ַרֵ֛ים֣אֶ תְ -בּנֵ֥י֣י ְשׂ ָרא ְ
שמות א,יגַ :ו ַיּע ֹ֧
דה֣בַּ שָּׂ ֶד֑ה֣ ֣
֔ים֣וּבכָ ל-עֲב ָ ֶ֖
ְ
ה֣בּ ֨חמֶ ר֣וּב ְלבנ
שׁ ְ
יהם֣בַּ עֲב ָד֣ה֣קָ ֗ ָ
שמות א,יד :וַיְמָ רֲ ֨רוּ֣אֶ֣ת-חַ יּ ֝ ֶ

ם֣בּ ָ ָֽפ ֶרְך׃ ֣
ה ְ
ֲב ָד ֔ ָתם֣אֲשֶׁ ר-עָ ְב ֵ֥דוּ֣בָ ֶ ֶ֖
֣א ֚ת֣כָּ ל-ע ֣
שׁה – קדמא ואזלא מונח רביע ,מקורות רבים המצטטים את "קול מאליהו" של הגר"א על וַיְמָ֣רֲ ֨רוּ֣אֶ ת-
יהם֣בַּ עֲב ָד֣ה֣קָ ֗ ָ
וַיְ מָ רֲ ֨רוּ֣אֶ ת-חַ יּ ֝ ֶ
שׁה – קדמא ואזלא
יהם֣בַּ עֲב ָד֣ה֣קָ ֗ ָ
יהם – קדמא ואזלא ,מקורות מעטים המצטטים את האדמו"ר הזקן בעל התניא על וַיְ מָ רֲ ֨רוּ֣אֶ ת-חַ יּ ֝ ֶ
חַ יּ ֝ ֶ
מונח רביע .נצטט כאן את [שפה ברורה לרב פולק שרגא ,י' קע"ו (אוצר החכמה)] שמביא את החכם צבי ,את הגר"א ,ואת בעל התניא.
יהם – קדמא ואזלא ,שהגי' של המלים "קדמא ואזלא" עולה "קץ" ()190
החכם צבי והגר"א מסבירים את טעמי וַיְ מָ רֲ ֨רוּ֣אֶ ת-חַ יּ ֝ ֶ

שבעקבות העבודה הקשה הקדימה הגאולה מן הגלות ב 190-שנה במקום הגזרה של גלות של  400שנה .ויש המוסיף כי טעם "מונח"
במשמע מנוחה מן ה"רביעי" היינו ארבע מאות שנה .האדמו"ר הזקן יישב קושיית גבאי אחד שנגינת הטעמים שמחה על תוכן קשה באותו
אופן שהקב"ה קירב את הגאולה בק"ץ שנה לעומת הגזירה של ארבע מאות שנה ,ועל כן נגינה שמחה.
כתב אלי יש"א הי"ו כי בספר ילקוט הגרשוני סוף פרשת שמות הביא כן בשם ר' שמשון מאוסטרפולא .ובספר נפלאות חדשות הביא כן בשם הרה"ק ר' יצחק מוורקא ,ובספר
ספרן של צדיקים מערכת האוהב ישראל מאפטא הביא כן בשמו.

בַּ עֲב ָד֣ה֣קָ ֗ ָשׁה – מונח רביע ,תורה שלמה [קנד]  ...רב ושמואל דאמרי נאמר כאן עבדה בפסוק זה ארבע פעמים מלמד שהיה שעבוד
מצרים קשה מארבע מלכויות (מדרש הגדול)  .ובהערות כתב ממכילתא ששעבוד מצרים קשה לפני המקום מכל שיעבודין שבעולם
וכ"ה בשמו"ר פ"ב -ט ... .דרשת הגדה של פסח :ר' אליעזר אומר מנין שכל מכה  ...היתה של ארבע מכות כנגד ארבע עבודות
ל֣בּ ָ ָֽפ ֶרְך׃ עם ד'
שבפסוק֣וַיְ מָ רֲ ֨רוּ  ...רבי עקיבא אומר מנין כו' של חמש מכות כנגד (שמות א,יג) ַו ַיּעֲבֹ֧דוּ֣מ ְצ ַרֵ֛ים֣אֶ תְ -בּנֵ֥י֣י ְשׂ ָר ֶ֖א ְ

עבודות שבפסוק וַיְ מָ רֲ ֨רוּ (אח"כ מביא ירושלמי החולק על קושי השעבוד)
שׁה – מונח רביע ,בתפקיד של לפחות ארבע .היות ושרש עב"ד מוזכר ד' פעמים בפסוק ,אז תבנית הטעמים צריכה ללמד משהו
בַּ עֲב ָד֣ה֣קָ ֗ ָ
מעבר לד' עבודות או לענין אחר .אפשר כי הדרשה ממכילתא ששעבוד מצרים קשה לפני המקום מכל שיעבודין שבעולם וכ"ה בשמו"ר
פ"ב -ט ילמד על שיעבודים רבים בגלויות רבות .אפשר כי מדרש הזוהר כגון זוהר כרך א (בראשית) פרשת בראשית דף כז עמוד א
שׁה – מונח רביע ,בתפקיד קושיה הלכתית ששרשה בחמישה חומשי תורה.
שהפסוק מלמד על לימוד התורה נתמך בטעמי בַּ עֲב ָד֣ה֣קָ ֗ ָ

וֹ֣מוּסר הוא בכלל ובפרט כמו שבתחילת בחירת בנ"י שיחר
ָ ָֽ
חֲר
שפת אמת שמות פרשת שמות שנה תרנח (...משלי יג,יד) וְ֣ ֝אהֲב֗ וֹ֣שׁ ֵ֥
להם ביסורי מצרים .כמו כן כל אדם בימים הנעורים עובר עליו תוכחת מוסר .ומעין זה בכל יום תחילתו מוסר שכן דרך הצדיקים
יהם .דכ' ויפח
תחילתן יסורים וסופן שלוה .והנה תכלית איש ישראל נברא להעיד על הבורא כמ"ש תהלתי יספרו .וכ' וַיְמָ רֲ ֨רוּ֣אֶ ת-חַ יּ ֝ ֶ
באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חי' .לרוח ממללא .כי אדם המדבר נברא לספר תהלת ה'.

וֹ֣מוּסר׃ ֣
ָ ָֽ
הֲבוֹ֣שׁח ֲֵ֥ר
֣א֣בנ֑וֹ֣וְ ֝א ֗
משלי יג,כד :חוֹשׂ ְ֣ך֣שׁ ְבטוֹ֣שׂוֹנ ְ
מוּסר וילמד חכמה
ָ ָֽ
וֹ֣מוּסר  -תמיד לבקרים מיסרהו .רד"ק ומי שמשחר ליסרו בקטנותו ,הוא אוהב אותו ,כי יקבל
ָ ָֽ
חֲר
רש"י שׁ ֵ֥
ר' מנחם המאירי ו֣-שׁח ֲֵ֥רוֹ  -רומז על התחלת גדולו,
יהם – הוא רמז ללימוד בכלל ובפרט ,אבל לא מהסוג של י"ג מדות .הכלל הוא וַיְ מָ רֲ ֨רוּ֣
אפשר כי שפת אמת דורש כי וַיְ מָ רֲ ֨רוּ֣אֶ ת-חַ יּ ֝ ֶ
יהם שבתחילת בחירת בני ישראל פתח להם ביסורין במצרים להכשירם לקבלת תורה ועול מלכות שמים ,לספר תהלת ה' ,והפרט
אֶ ת-חַ יּ ֝ ֶ

הוא שכל אחד מישראל העובר יסורין ומוסר בנעוריו כדי לחנכו לעבודת ה'.
ה֣בּ ֨חמֶ ר֣
שׁ ְ
יהם – קדמא ואזלא ,הוא רמז ללימוד בכעין כלל ובפרט ,כאשר הפרט הוא פירוטו של הכלל בַּ עֲב ָד֣ה֣קָ ֗ ָ
וַיְ מָ רֲ ֨רוּ֣אֶ ת-חַ יּ ֝ ֶ
דה֣בַּ שָּׂ ֶד֑ה
ים֣וּבכָ ל-עֲב ָ ֶ֖
ְ
וּב ְלב ֔נ
דה֣בַּ שָּׂ ֶד֑ה֣ ֣
ים֣וּבכָ ל-עֲב ָ ֶ֖
ְ
ה֣בּ ֨חמֶ ר֣וּב ְלב ֔נ
שׁ ְ
עב ָד֣ה֣קָ ֗ ָ
יהם֣בַּ ֲ֣
שמות א,יד:וַיְ מָ רֲ ֨רוּ֣אֶ ת-חַ יּ ֝ ֶ
ם֣בּ ָ ָֽפ ֶרְך׃ ֣
ה ְ
ֲב ָד ֔ ָתם֣אֲשֶׁ ר-עָ ְב ֵ֥דוּ֣בָ ֶ ֶ֖
֣א ֚ת֣כָּ ל-ע ֣

בעיון הבא יוסבר הפסוק ככלל ופרט וכלל שבי"ג מדות .בתוך מדרשי הזוהר הבאים על התועלת הרוחנית בלימוד התורה ושמירת המצוות
נמצאים מדרשים עם שנויים מסוימים הדורשים בפסוק דרכי ברור הלכה כדי להגיע להלכה פסוקה.
שׁה֣
יהם בַּ עֲב ָד֣ה֣קָ ֗ ָ
זוהר כרך א (בראשית) פרשת בראשית דף כז עמוד א  ...כגוונא דא אמרו מארי מתניתין וַיְמָ רֲ ֨רוּ֣אֶ ת-חַ יּ ֝ ֶ

דה֣בַּ֣שָּׂ ֶד֑ה֣דא ברייתא (שדה במובן של חוץ וכך הברייתא היא משנה
וּבכָ ל-עֲב ָ ֶ֖
ר בקל וחומר ,וּב ְלב ֔נים֣בלבון הלכתאְ ,
בקושיאְ ,בּ ֨חמֶ ֣
ֲב ָד ֔ ָתם וגו' דא משנה ,אם תייבין בתיובתא (קושיה עם סתירות לכאורה
חיצונית ,שנמצאת מחוץ למשניות שקבץ רבי יהודה הנשיא)  ,א ֚ת֣כָּ ל-ע ֣
בהנמקות) אתמר בהון (שם) ויורהו יי' עץ ודא עץ חיים וביה וימתקו המים ודא משה משיח (פתרון לסוגיות לא מבוררות ביד משיח ואליהו)
ֲב ָד ֔ ָתם֣אֲשֶׁ ר-
זוהר  -רעיא מהימנא כרך ג (במדבר) פרשת בהעלותך דף קנג עמוד א (התחלה דומה לזוהר הקודם והמשכו) א ֚ת֣כָּ ל-ע ֣
ם֣בּ ָ ָֽפ ֶרְך׃דא תיק"ו (ר"ת ת'שבי י'תרץ ק'ושיות ו'בעיות  -פתרון לסוגיות לא מבוררות ביד אליהו)  ,ורעיא מהימנא (כנוי למשה רבינו)
ה ְ
עָב ֵ֥דוּ֣בָ ֶ ֶ֖
ְ

תמן אתקיים בך שם שם לו חק ומשפט ושם נסהו ובהאי עץ הדעת טוב ורע דאיהו איסור והיתר ,ובאינון רזין דאתגליין על ידך

זוהר חדש  -תיקונים כרך ב דף סג עמוד א

עָב ֵ֥דוּ֣בָ ֶהֶ֖ם֣ ְבּ ָ ָֽפ ֶרְך דא פירכא (טיעון המפורר מהלך הסבר בהלכה) כד מטי לעומקא של הלכה איתמר
ֲב ָד ֔ ָתם דא פיסקא אֲשֶׁ רְ -
א ֚ת֣כָּ ל-ע ֣
בהון לית הלכה כפלוני .ואית אחרנין דמשתדלי בה לשמה [דאינון מארי תריסין דבי מדרשא] (וחכמים אחרים המכונים בעלי תריסין
(מגינים) מנסים להגן על טיעון ,לברר מדוע טיעון מסוים נדחה) דאיתמר בהון אדם כי ימות באהל כמה דאוקמיה מארי מתניתין [ברכות דס"ג]
אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה (להקים את בעלי המשנה שנדחו).

זוהר חדש  -תיקונים כרך ב דף סה ע' ב  -דף סו ע' א (מדרש רוחני רחב היקף במקורות הרוחניים של רוב הדברים הנדרשים במובאות שכאן
וּבכָ ל-עֲב ָ ֶ֖דה֣בַּ שָּׂ ֶד֑ה .בג"ש (בגזירה שווה).
וביניהם) ְ

זוהר  -רעיא מהימנא כרך ג (במדבר) פרשת פנחס דף רכט עמוד ב

ר דא קל וחומר ,וּב ְלב ֔נים֣בלבון הלכה ,תקונא רביעאה וחמשאה – נשים לב כי
שׁה֣דא קושיאְ ,בּ ֨חמֶ ֣
יהם בַּ עֲב ָד֣ה֣קָ ֗ ָ
וַיְ מָ רֲ ֨רוּ֣אֶ ת-חַ יּ ֝ ֶ
בַּ עֲב֣ ָד֣ה֣קָ ֗ ָשׁה – מונח רביע ,מתאים לענין המוזכר כנראה התיקוני זוהר תקונא רביעאה וחמשאה
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

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 בכלל ופרט וכלל.
שׁה֣בקושיא ,קושיה הלכתית
יהם – קדמא ואזלא ,הוא רמז ללימוד בכעין כלל ובפרט ,הכלל הוא יגיעת ברור בַּ עֲב ָד֣ה֣קָ ֗ ָ
וַיְ מָ רֲ ֨רוּ֣אֶ ת-חַ יּ ֝ ֶ
וּבכָ ל-עֲב ָ ֶ֖דה֣
ר בקל וחומר ,וּב ְלב ֔נים֣בלבון הלכתאְ ֣,
ששרש ה בחמישה חומשי תורה ,שיש לברר ע"י הכלים הנלמדים מהפרטים ְבּ ֨חמֶ ֣

דה֣בַּ שָּׂ ֶד֑ה֣דא ברייתא (שדה במובן של חוץ וכך הברייתא היא משנה חיצונית,
וּבכָ ל -עֲב ָ ֶ֖
בַּ שָּׂ ֶד֑ה .בג"ש (בגזירה שווה) (ובגירסה אחרת) ְ
ֲב ָד ֔ ָתם וגו' דא משנה( ,מצד אחד זה פרט ,כי המשנה היא מסורת מבוררת שרבי
שנמצאת מחוץ למשניות שקבץ רבי יהודה הנשיא)  ,א ֚ת֣כָּ ל-ע ֣
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
ֶ֖ם֣בּ ָ ָֽפ ֶרְך׃ ללמד
עָב ֵ֥דוּ֣בָ ֶה ְ
ֲב ָד ֔ ָתם֣אֲשֶׁ רְ -
וכלל א ֚ת֣כָּ ל-ע ֣
(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 ה לכה 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
שׁה֣ו ַ֕תּאמֶ ר֣  -זקף-קטן זקף-גדול ,גי' מלות הטעמים עולה תקע"ו (  ) 576גי'
ואליהו לפותרן .ראה (שמות ב,י) מ ֔ ֶ
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.
ב֑ן ֣
ֶ֖הּ֣ל ֣
֣לבַ ת-פַּ ְר ֔עה֣וַ ַָֽֽיְ היָ -ל ְ
שמות ב,י :וַיּגְ ַדּ֣ל֣הַ ֶיּ֗לֶ ד֣ו ְַתּבאהוּ ְ
יתהוּ׃ ֣
ם֣משׁ ָֽ
ר֣כּי֣מן-הַ ַמֶּ֖י ְ
ֵ֥
שׁה֣ו ַ֕תּאמֶ
֤א֣שׁמוֹ֣מ ֔ ֶ
֣ וַתּ ְק ָר ְ
יתהוּ׃ היינו משיתי אותו ,התוכן מלמד על הצלת משה מן
ם֣משׁ ָֽ
שׁה – מהפך פשטא זקף-קטן ,לימוד כפשוטו ֵ֥כּי֣מן-הַ ַמֶּ֖י ְ
֤א֣שׁמוֹ֣מ ֔ ֶ
וַתּ ְק ָר ְ
המים ,לימוד היוצא מפשוטו של הכתוב מפורש ע"פ ספורנו ממלט ומושה את האחרים  .היוצא מן הפשט נתמך בתבנית הטעמים של ֵ֥כּי֣
֤א֣שׁמוֹ֣מ ֔ ֶשׁה  -ממלט ומושה את האחרים .הטעם
מן-הַ ַמֶּ֖ים – מרכא טפחא – יתור לרבות ,שימלט אחרים מן המים כפי' ספורנו וַתּקְ ָר ְ

שקראתיו משה להורות שימלט את האחרים הוא כי אמנם משיתיהו מן המים אחר שהיה מוטל בתוכם וזה לא היה כי אם בגזרת עירין
כדי שימלט הוא את האחרים.

ו ַ֕תּאמֶ ר – זקף-גדול בתפקיד שלוש ,הצעה (א) שלושה אמרו שמו (א) ע"פ [אברבנאל שמות ב] אמו של משה קראה שמו בלשון עברית

והסברו :שאם היה לשון למדבר בעדו היה לו לומר משיתיהו עם יו"ד בין התי"ו והה"א כי הוא סימן למדבר בעדו וענינו משיתי אותו
יתהוּ שפירושו (את בת פרעה) משית אותו ;
אבל הוא חסר יו"ד בין התי"ו והה"א ְמשׁ ָֽ

יתהוּ שמשה יוציאה מן אפילת הגיהנם של עבודה זרה
(ב) הפשט שבת פרעה קראה שמו משה וע"פ [חומת אנך] ו[-פני דוד] מלת ְמשׁ ָֽ
במצרים; (ג) הקב"ה קרא שמו משה ושם שם זה בפי אם משה ובפי בת פרעה.
אור החיים  ...כי לא השיגה לידע בחינת השם כי שמו נפלאות יגיד וצא ולמד מה שכת' בספר הזוהר מה ירמוז שם זה וה' השם שמות

בארץ שם בפיה שם מ ֔ ֶשׁה֣וגו'
שׁה֣ו ַ֕תּאמֶ ר – זקף-קטן זקף-גדול( ,א) תבנית של דבר שחוזר וקורה ,כמו שמשתה ,מלטה ,הוציאה אותו כך הוא יחזור וימלט
 טט  -מ ֔ ֶ
ויוציא אחרים ממצרים וממי ים סוף שהרי גם ישראל נידונו במעבר ים סוף.

 התבנית זקף-קטן זקף-גדול מורה לעתים על גלוי רצון ה' באמצעות נבואה ,רוח הקדש ,מלאך ,בת קול .כאן במאמר ספורנו משיתיהו
מן המים אחר שהיה מוטל בתוכם וזה לא היה כי אם בגזרת עירין כדי שימלט הוא את האחרים .אור החיים כי שמו נפלאות יגיד
 ...וה' השם שמות בארץ שם בפיה שם משה וגו'
יתהוּ׃ וַיְ֣ה֣י׀ כעין מידה
ם֣משׁ ָֽ
ר֣כּי֣מן-הַ ַמֶּ֖י ְ
ֵ֥
הי׀֣ -פסק ,בקריאה ברצף כאילו ללא סלוק ו ַ֕תּאמֶ
יתהוּ [יא]֣וַיְ ֣
ם֣משׁ ָֽ
[ י] ֵ֥כּי֣מן-הַ ַמֶּ֖י ְ

סדור שנחלק להודיע שבקביעת שמו ע"פ ה' וַיְה֣י׀֣ -פסק ,במשמע כך הוא היה ,היא ָׁמשה אותו והוא מֺשה (האיש) מֺשה (כפועל
שמשמעו ממלט) אחרים
יתהוּ  -סלוק ,מגביל .טעם סלוק משמעו עולה ,זאת מהותו של משה עולה
יתהוּ  -שחלתיה והוא לשון הוצאה בלשון ארמיְ .משׁ ָֽ
רש"י ְמשׁ ָֽ
ומעלה אחרים עמו לה' יתברך בלבד.
שׁה ,בתורה :מלת משה בלבד – מופיעה ב 567 -פסוקים ,ובהם  614מופעים (תרי"ג ועוד אחד) ,מלת *משה (היינו עם קידומות)
מ ֶ֔
מופיעה ב–  580פסוקים ,ובהם  632מופעים ,מספר העולה למלים תור"ה אהי"ה כשם שבו התגלה ה' אל משה בסנה וההתגלות בשם
אהי"ה לעתיד לבוא.סה"כ מופעי השם משה  1246 = 632 + 614מופעים.
שׁה֣ו ַ֕תּאמֶ ר֣  -זקף-קטן זקף-גדול ,בתפקיד אפשרי של דבר החוזר וקורה ,כעין הקש ממשה גואל ראשון למשיח גואל אחרון.
מ ֶ֔
שׁה֣ו ַ֕תּאמֶ ר֣  -זקף-קטן זקף-גדול ,גי' מלות הטעמים עולה יסו"ד מלכו"ת תקע"ו (  ) 576ע"פ יעב"ץ ואמרי נועם האדמו"ר מדזיקוב,
מ ֶ֔
ההמשך של טט :גי' 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 .ראה (שמות א,יד) [ זוהר כרך א (בראשית) פרשת בראשית דף כז עמוד
א]  ...אם תייבין בתיובתא (קושיה עם סתירות לכאורה בהנמקות) אתמר בהון (שם) ויורהו יי' עץ ודא עץ חיים וביה וימתקו המים ודא
משה משיח (פתרון לסוגיות לא מבוררות ביד משיח ואליהו) :ובטעמי הפסוק (במ' בהע' יא,כא) ויאמר משה – זרקא סגול בתפקיד מוסיף ממשה
שש־מ ֵ֥אֹות אלף וזה כמובא ב[-אוצר הזהר ,הרב דניאל פריש זצ"ל ח"ב ע' תק"ד] ערך משה ששים רבוא .אשה אחת ילדה
על משה ֵ
ששים רבוא ,ומנו משה( .תקוני זוהר ת' ס"ט קיב א') ערך ששים רבוא .נשמתא דמשה רבנו כלילא משתין רבוא (תקוני זוהר ת' ע' קלח
א) .ומרומז ב -רגְׁ ִּ֔לי ָׁה ָׁ֕עם – גי' המלים עולה נח"ש ותיקונו חש"ן ו-משי"ח זה מש"ה משי"ח [אוצר הזהר ח"ב ע' ת"ק] ערך משה ,סיומא
יחֹו ְׁבי ְִּׁרא֣ת ֑ה'
מלכא משיחא הוא  -משה בסיומו יהיה מלך המשיח (זוהר ח"ג ר"ס ב') ,וההפרש מתקע"ו עולה רי"ח וה ֲִּר ֖
באוצר הגי' הרב י"ר פאלוך זצ"ל מצאנו בין היתר כי  992עולה ,שבול"ת נר"ד  ,רמז לכך שמשה בעל ריח נעים ,המשיח כמשה יבחין בחוש הריח
ַוהֲריחֶ֖ וֹ ְבּי ְר ַא֣ת ה֑֣' (ישעיהו יא,ג) של כל אחד ,עו"ל מלכו"ת שמי"ם – משה עבד ה' מוחלט ,כולו קבלת עול מלכות שמים ,ימי"ן הוי"ה רוממ"ה ימי"ן
הוי"ה עוש"ה חי"ל (תהלים קיח – טז)
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

3.2

שמות א,א (התשע"ז ,בהשתתפות נחלת יעקב)

ֶ֖ה֣לוֹ׃ ֣
עָשׂ ָֽ
ק֣לד ֕ ָעה֣מַ ה-יּ ֶ
שמות ב,ד :וַתּתַ ַצֵּ֥ב֣אֲחתֶ֖ וֹ֣מ ָר ֑ח ְ
ְלד ֕ ָעה  -זקף-גדול בתפקיד של שלוש .בדרך פשט[ :בנין אב ,הרב בקשי דורון אליהו ע' שכב (אוצר החכמה)] דוגמא ְלד ֕ ָעה֣עם זקף-
ֶ֖ה֣לוֹ׃ לא נאמר לראות מה יעשה לו,
עָשׂ ָֽ
ק֣לד ֕ ָעה֣מַ ה-יּ ֶ
ח ְ
גדול ,מצאנו בכתוב אצל מצרים שנאמר שם (שמ' ב,ד) וַתּתַ ַצֵּ֥ב֣אֲחתֶ֖ וֹ֣מ ָר ֑

לפי שמרים לא עמדה רק מתוך סקרנות ,אלא כאחות ,במלוא רגשותיה ,מפני שלא יכלה להפרד ממשה אחיה ,שניבאה עליו שינהיג
את ישראל והכתוב מעיד שעמדה ברגשותיה ְלד ֕ ָעה ,כשהושם זקף-גדול על הידיעה ,שהדעה עמוקה היתה לבטא את גודל הרגשות
ועומקם שהיו לה בעמידה זו ,ואכן את גודל רגשות הלב איננו יכולים להעריך .התורה רק רמזה לנו כמה גדולה היתה העמידה (שמ'
ֶ֖ה֣לוֹ עד ששכרה היה שבזכות אותה שעה זכתה שכל ישראל חיכו לה שבוע ימים במדבר.
עָשׂ ָֽ
ב,ד) ְלד ֕ ָעה֣מַ ה-יּ ֶ

(שמ' ב,ד) ְלד ֕ ָעה – זקף-גדול ללמד שמרים רצתה לדעת מה יעלה על שלושה דברים שעשתה בקשר למשה (א) ע"פ [שמו"ר ,בבלי
סוטה יג,א ועוד] מרים התנבאה שאמה יולדת בן שיושיע את ישראל ,ע"פ [תורה שלמה שמות ע"פ ספרי בהעלתך [קנח] [קנט]]
(ב) מרים היתה פועה  -משעשעת לולד ובתוך זה למשה( ,ג) מרים הייתה בוכה על אחיה.
בדרך סוד[ :מקדש מלך  -הרב שלום בוזאגלי ,קהלת יעקב – הרב יעקב יאלוש ,ג' ויקרא :זוהר ,תא"מ ,אמור דף קג ע"א (אוצר
החכמה)]  ...בפרטות שהוא דור דעה שעיקרו היה מאור יסוד אבא בסוד יעקב ונוקביה הנקרא דור דעה .והנה בחינת באר זה היא

מאור אבא שהוא דעת הפנימי של זעיר שבתוך יסוד אבא שהוא בחינת משה והוא הנקרא דעת עליון כמ"ש באוצ"ח  ....ר"ל מרים
ומשה שניהם מקשר אחד דהיינו יסוד אבא שסודו קשר כנודע .ועוד לאלוה מלין בס וד באר זה שאמרנו שהי' מאורות שפע דאבא
שממנו נהנו דור דעה.

(שמ' ב,ד) ְלד ֕ ָעה – זקף-גדול ,בתפקיד שלוש ,כאשר אחד באופן אחד ,ושניים באופן אחר ,כאן אחד שמשפיע ומתגלה בשניים.
המשפיע הוא אור אבא שהוא דעת הפנימי של זעיר והוא עובר ומתגלה בשניים מרים ומשה.
מוצעת דרך נוספת ְלד ֕ ָעה – זקף-גדול ,בלשון ה[-רמב"ם יסודי התורה פ"ב,ה"י]  ...נמצאת אתה אומר (אשר הקב"ה) הוא היודע והוא
הידוע והוא הדעה עצמה הכל אחד , ... ,בלשון ה [-מעין החכמה ,חכם קדמון מתקופת גירוש ספרד(אוצר החכמה)] ללמד שהבורא
הוא הדעת והיודע והידוע  ...בלשון ה[-של"ה תולדות אדם בית הבחירה רצה]  ...ואין ידיעת והידוע הקדוש ברוך הוא כן ,אלא הוא
הדעת היודע והידוע.

ע֣לֵ֥מָּ ה֣תַ ֶכֶּ֖ה֣ר ֶעָָֽך֣ :
שׁ ָ
֣ל ָָֽר ֔ ָ
ָשׁים֣ע ְב ֶ֖רים֣נצּ֑ים֣וַיּאמֶ ר ָ
אנ ֵ֥
ֵ֛ה֣שׁנָֽי־ ֲ
שמות ב [יג]֣ וַיּצא֣בַּ יֹּ֣ום֣הַ שּׁנ֔י֣וְ הנּ ְ

ע֣ה ָדּ ָ ָֽבר֣ :
ֶ֖ן֣נֹוד ַ
ַ ֵ֥
ר֣אכ
אמ ָ
ירא֣משֶׁ ה֣וַיּ ֔ ַ
ר֣ה ַ ֶ֖רגְ ָתּ֣אֶ ת־הַ מּ ְצ ֑רי֣וַיּ ָ ֤
ֲשׁ ָ
ישׁ֣שׂ֤ר֣וְ שׁפט֣עָ ֔לינוּ֣הַ ְלהָ ְרגני֣אַ ָתּ֣ה֣א ֔מר֣ כַּ א ֶ ֵ֥
ַ
֣ל ֨א
֣י֣שׂ ְמ ָ֞ך ְ
[יד]֣ ַ֠ויּאמֶ֣ ר֣מ ָ ָֽ

נדון בתפקיד טעם תלישא-גדולה (תלשא) ב(-שמ' ב,יד) ֣ ַ֠ויּאמֶ ר  .תפקיד תלשא ללמד מתפקידיה לכתוב לפניה ולכתוב ממנה ואחריה.
ע֣לֵ֥מָּ ה֣תַ ֶכֶּ֖ה֣רעֶ ָָֽך( .... :שמ' ב,יד) ֣ ַ֠ויּאמֶ ר אמנם זה דבר אחד הנצים
שׁ ָ
֣ל ָָֽר ֔ ָ
תלשא המלמד לכתוב לפניה למאמר משה (שמ' ב,יג) וַיּאמֶ ר ָ
אבל מוצע לומר שטעם תלשא בתפקיד שיעור ,מלמד האיך משה קרא לו "רשע" מפני שמכה ישראל אחר מתוך נציון ו/או בזיון ,וגם נותן
שיעור זמן שבו נתלש (נעקר) איסור "לא תכה" רעך .לעומת פסיקת בית-דין ללאו הניתן למלקות מצווה מן התורה .ועוד יש כח לבית-דין
גם שלא של סמוכים להכות מפני שלום הציבור ומניעת עבירות .האם הכאת מי שאינו רעך פטור? צ"ע.

[רש"י] (שמ' ב,יג) ְשׁנָֽי־ ֲאנ ֵָ֥שׁים֣ע ְב ֶ֖רים  -דתן ואבירםט הם שהותירו מן המן:
נצּ֑ים֣ -מריביםָ :לֵ֥מָּ ה֣תַ ֶכֶּ֖ה֣– אף על פי שלא הכהו,י נקרא רשע בהרמת יד :רעֶ ָָֽך  -רשע כמותך( :מקור אחד [תנחומא שמות י])
כּה֣אישׁ־ע ְב ֶ֖רי א"ו (אלא ודאי) פירושו למה תרצה להכות רעך (כי לא
[שפת"ח י] דהל"ל למה אתה מכה רעך כמש"ל(עיל (ב,יא)) מַ ֵֶ֥֣
כתוב מכה)[ :שפת"ח כ] דק"ל איך קראו ריעו אם זה היה רשע וזה לא היה רשע לכן פי' שג"כ חבירו היה רשע .מהרש"ל:
כ

ָאחיָך ְׁלעֵינ ֽיָך( :הנאמר בשליח בית דין)
(דב' תצא כה,ג) ְׁ
ַארב ִָּׁע֥ים יכ֖נּּו ֹל֣ א י ִּ ֑סיף פן־י ִּ֨סיף לְׁהכ ֤תֹו על־ ֵאלּה מ ָׁכ֣ה ר ָׁ֔בה וְׁנִּקְׁלָׁ ֥ה ִּ ֖
בתוך תשובה העוסקת גם בסוגיה האם ניתוח לשיפור מראה הוא חובל ,מצאנו ב[-שו"ת להורות נתן חלק י סימן סח] את הנדון הבא:
ח) ועדיין יש לבאר מש"כ ה[-רמב"ם (פ"ה מחובל ה"א)] "אסור לאדם לחבול בין בעצמו בין בחבירו ,ולא החובל בלבד אלא כל
המכה אדם כשר מישראל בין קטן בין גדול בין איש בין אשה דרך נציון ,ה"ז עובר בלא תעשה שנאמר (דב' תצא כה,ג) ֹל֣ א י ִּ ֑סיף ...
לְׁהכ ֤תֹו " ,ומבואר דליכא איסורא במכה אלא כשמכה דרך נציון ,דהיינו דרך ריב וכפירש"י (שמ' ב,יג) ְשׁנָֽי־ ֲאנ ֵָ֥שׁים֣ע ְב ֶ֖רים֣נצּ֑ים,

מריבים עיין שם .ומשמע שאם אינו מכה דרך ריב ליכא לאו .ובסמ"ג (עשין ע') כתב "דרך בזיון" עיין שם ,הא אם מכה שלא בדרך
בזיון ליכא לאו .ושוב ראיתי שכן דייק בתשו' הרלב"ח (קונטרס הסמיכה ד"ה עוד אני אומר דגם שיהיה דף ס' ע"א) ,שהאומר לחבירו
הכני על מנת לפטור (מחמישה תשלומים) שהוא פטור ,ונראה שגם הוא מותר ורמז לזה ממה שכתב הרמב"ם (רפ"ה מחובל) וכל המכה
אדם כשר וכו' דרך נציון הרי זה עובר וכו' ,משמע שאינו עובר אלא דרך נציון עיין שם.
[שו"ת להורות נתן חלק י סימן סח] יא) ועיין בשו"ע הרב ז"ל (ה' נזקי גוף ונפש סעיף ד') "אסור להכות את חבירו אפילו הוא נותן
לו רשות להכותו ,כי אין לאדם רשות על גופו כלל להכותו ולא לביישו ולא לצערו בשום צער אפילו במניעת איזה מאכל או משתה,
אלא אם כן עושה בדרך תשובה ,שצער זה טובה היא לו להציל נפשו משחת ,ולכן מותר להתענות לתשובה אפילו מי שאינו יכול
להתענות ,ומי שיכול להתענות מותר אפילו שלא בדרך תשובה אלא כדי למרק נפשו לה' שאין טוב למעלה מטובה זו ,וכן מותר
להכות בניו הקטנים אפילו שלא בשביל חינוך תורה ומצוות אלא כדי להדריכם בדרך ארץ ,הואיל ומתכוין לטובתם ,וטובתם מוטלת
עליו שהם ברשותו וכו'" עיין שם .הנה בהני איכא טובה ודאית ולכן מותר לצער עצמו ולחבול בעצמו וכיון דניחא ליה בכך שרי,
עד מתי בניו נחשבים קטנים? כתב בקונטרס ["נזר ים הלכות כיבוד אב ואם" הרב י"מ רושצקי הי"ו סע' (כ)] ,המכה לבנו גדול מנדין
אותו שהרי עובר על לפני עור לא תתן מכשול (-שו"ע מהגמ' מו"ק יז ,).ולא נקרא גדול לענין זה רק אחר כ"ב או כ"ד שנה (-רמ"א)( .א)
מקור הגיל הוא מהב"י (ס' של"ד רפג) ע"פ גמ' (קידושין ל ).מ ,22 – 16-ואמרי מ .24 – 18-אולם הברכ"י הביא את דברי הריטב"א
(מו"ק יז ).דלאו גדול ממש אלא הכל לפי הענין באופן שיש לחוש ,שיתריס כנגדו בדיבור או במעשה ,אפילו לא יהא בר-מצוה אין ראוי
להביאו להיות מכה או מקלל אביו ,ומשום אורחא דמלתא דבגדול שכיח (שיתריס ,שיכה בחזרה) כי הא נקט גדול (אבל גם בקטן עשוי לקרות
כך)( .ב) לענין לנדות אב מכה ,ע"פ היש"ש (הים של שלמה ,מובא בפתחי תשובה אות יז) שאין לנדותו רק (המכה בן) מגיל כ"ד ,אף שכבר
אסור מגיל כ"ב ,ובבן עז פנים אסור אף בגיל פחות מזה כנ"ל מהריטב"א( .ג) עוד כתב היש"ש בן נשוי נקרא גדול בלשון הבריות וודאי
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

אסור להכותו אחר הנישואין ,וסיים וז"ל לאו דווקא המכה בנו גדול אלא כל הגורם מכשול לחברו חייב נידויי ומנדין אותו כש"כ הרמב"ם
בהלכות נדוי.

אבל כתב ב[-הנהגות ופסקים (הגרי"ח זוננפלד) הלכות תוכחה ד] קודם שעשה אדם את העבירה צריך למחות בו אפילו בכח בהרמת
יד ,אבל לאחר שכבר עשה אין להרים יד עליו( ,ובהערה כתב) וזהו רק קודם המעשה אבל אח"כ לא ,וכדאיתא בארחות חיים להרא"ש
(סי' ק"ט) אל תרים ידך על חברך ואף אם הוא מקלל וכו' (ובהערה כתב) והשואל דייק דרשאי להפרישו אף בהרמת יד מדאמרינן בע"ז (י"ח

א') מי שיש "בידו" למחות ,משמע אפילו בהרמת יד  ,ויתכן שרבינו הסכים לראיה זו .ועיין בדברי הגמ' ב"ק (כ"ח א') וברש"י שם דרשאי להלקותו
ולהפרישו ,וברש"י כתובות פו ,ב כתב 'מכין אותו קודם שעבר על העשה ויש בידו לקיים' ,ובמנ"ח מצוה ח' כתב דאינו אלא היתר אבל החובה
רמיא אבית דין .וכדברי רבינו מבואר בתרומת הדשן סי' רי"ח ,ודין מחאה זה הוא בכל אדם ,כמבואר ביש"ש בב"ק פרק ג' דין ט' .ועי' בזה
בקצוה"ח סי' ג' סק"א ,בנתיה"מ ובמשובב נתיבות (שם) לחלק בין הפרשה מאיסור וכפיה על מצוות עשה שהוא דווקא בבית דין ,וע"ע בחת"ס
חו"מ סי' קע"ז ,רעק"א כתובות פו ,א ובאמרי בינה דיינים סי' ט'.

סיכום תלשא ללימוד אלפניו( :שמ' ב,יג) ָלֵ֥מָּ֣ה֣תַ ֶכֶּ֖ה֣ר ֶעָָֽך( .... :שמ' ב,יד) ֣ ַ֠ויּאמֶ ר  -תלשא כמלמד לכתוב לפניה( ,א) ע"פ [שו"ת להורות
נתן חלק י סימן סח] יא) ועיין בשו"ע הרב ז"ל (ה' נזקי גוף ונפש סעיף ד') בתפקיד שיעור זמן לאב ש-מותר להכות בניו הקטנים
אפילו שלא בשביל חינוך תורה ומצוות אלא כדי להדריכם בדרך ארץ .ותלשא במשמע תלש איסור להתיר לבית-דין גם שלא של
סמוכים להכות מפני שלום הציבור ומניעת עבירות.
(ב) שיעור הפעמים שיכה בנציון כדי שיקבע כרשע (חזקת רשע)
(שמ' ב,יג) ְשׁנָֽי־ ֲאנ ֵָ֥שׁים – מיעוט "אנשים" שניים ,מדוגמאות בתו"כ (-וי' מצ') אפשר להסיק כי ְשׁנָֽי־ ֲאנ ֵָ֥שׁים במקף מלמד על שניים שוים
לכתחילה .ע ְב ֶ֖רים – טפחא ,בתפקיד כפותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה נצּ֑ים (א) דרך ריב ביניהם (ב) מיעוט לשון רבים ,שניים,
מלמד שלכל אחד מן האנשים כבר היו לפחות שתי עבירות של "נצים"  .בזה זה כמו במחלוקת הידועה האם חזקה נקבעת בפעם השלישית
או בפעם הרביעית.
ר ֶעָָֽך – סלוק ,מוגבל לאסור מכה דרך נציון (ריב) ובזיון[ .שו"ת להורות נתן חלק י סימן סח] ח) שאם אינו מכה דרך ריב ליכא לאו.
סמ"ג (עשין ע')  ...אם מכה שלא בדרך בזיון ליכא לאו .וכגון[ :שו"ת להורות נתן חלק י סימן סח] ט)
 ...וכן ראיתי בביאורי הגרי"פ פערלא ז"ל על ספר המצוות לרס"ג (ל"ת מ"ז דף מ"ה ע"א) ,דמה כל מכה וחובל זולת זה שכתב

הרמב"ם דחובל אסור דרך נציון או בזיון ,לא בא אלא לאפוקי מכה לרפואה או האב הרודה את בנו ורב את תלמידו ,אבל הו"ל בכלל
דרך נציון או בזיון עיין שם.

ַ֠ויּאמֶ ר – תלשא ,בתפקיד ללמד לכתוב ממנה ואחריה ,כאן שיעור של שלושה אנשים שהיו ביחד ,שאם דברים שנאמרו בפניהם אין זה
נחשב ללשון הרע .הכאה בדיבור הפה ,הלכות שמירת הלשון ,לשון הרע .וכן אם שלושה ראו מעשה ,או רבים ראו מעשה דומה ,אמנם כל
אחד לעצמו ,זה בבחינת דבר שנשמע ונודע ואז מותר לספר.
[רמב"ם דעות פ"ז,ה"ה] אחד המספר בלשון הרע בפני חבירו או שלא בפניו ,והמספר דברים ו שגורמים אם נשמעו איש מפי איש להזיק חבירו
בגופו או בממונו ואפילו להצר לו או להפחידו הרי זה לשון הרע ,ואם נאמרו דברים אלו בפני שלשה כבר נשמע הדבר ונודע ,ואם סיפר
הדבר אחד מן השלשה פעם אחרת אין בו משום ז לשון הרע ,והוא שלא יתכוין להעביר הקול ח ולגלותו יותר.

[הגהות מיימוניות הל' דעות פ"ז,ה"ה] [ו] סנהדרין פ' זה בורר מנין לדיין שלא יאמר אני מזכה וחברי מחייבין תלמוד לומר לא תלך
רכיל[ :ז] ואם האומר מזהיר שלא לומר אפילו אמרו בפני רבים יש בו משום לשון הרע כדאמר בפרק זה בורר (לא א) ההוא תלמידא
דגלי מילתא דאיתמר בבי מדרשא בתר עשרים ותרתין שנין ואפקיה ר' אמי מבי מדרשא ואמר דין גלי רזיא .ספר המצות:
[ח] פ"ק דיומא גרסינן מנין לאומר לחבירו דבר שהוא בבל יאמר עד שיא מר לך אמור ת"ל מאהל מועד לאמר לא אמור בדברים ע"כ:
[פרק בתרא דמגילה דף כ"ח מר זוטרא כי הוה סליק לפורייה אמר שרי ליה לכל מאן דצערן ע"כ]:
[כסף משנה הל' דעות פ"ז,ה"ה] ואם נאמרו דברים אלו בפני שלשה וכו' .בפ"ג דערכין (דף י"ז) וכתבה הרי"ף פרק במה מדליקין כל
מילתא דמתאמרא באפי תלתא לית בה משום לישנא בישא מ"ט חברך חברא אית ליה .וכתב רבינו והוא שלא יתכוין וכו' ,כלומר שזה
שהתרנו היינו שאם יבא במקרה לדבר בענין אינו אסור לאומרו אבל לא שיתכוין לגלות הדבר יותר ,ולא הוצרך רבינו לפרש שאם
האומר הזהירם מלגלותו שהם אסורים לגלותו דהא אין שם טענת חברך וכו' שכל אחד יזהר מלגלות סודו:
[כתב -עת שמעתין  ,170התשס"ח [ ]139 – 125הפצת מידע על מישהו מסוכן].

החובה לאכוף שמירת פרטיות ... .בעל תפקיד ששגג וגילה סוד הקהל לאחד מקרוביו  ...אם יוסיף לעשות כן ,יש לסלקו מן הפרנסות
 ...יש לפסול מי שמגלה סוד מלהימנות עם טובי הקהל.
האם פקע האיסור כשהדבר נודע לרבים? כאשר פרטי המקרה נודעו לרבים  ...ויש להניח שתוך זמן קצר יוודעו גם במקום אחר לשם
עבר הפוגע ,האם מוטב יהיה להקדים את המאוחר  ,שבהכרח יבוא ,ולספר על מעשי הפוגע כדי שיוכלו להשמר מפניו קודם שיפגע
ב אחרים .האם העובדה שהמידע כבר הופץ מתירה אמירתו?
[תוס' ערכין טו,ב] ד"ה כל מילתא ,וכן רבנו יונה[ ,בבא בתרא לט,א] עולה שלא כרמב"ם ,ולא כל דבר שכבר נודע מותר בפרסום,
אלא רק דברים שניתן לפרשם לחיוב ושלילה .הם מפרשים את ההיתר בכך שהם מניחים שאותו אדם שאמר את דברי הלשון הרע
בפומבי ,התכוון לטובה.
֣ל ֨אישׁ – גרשיים קדמא ,בתפקיד של דבר שאמור היה לקרות
שׂ ְמ ָ֞ך ְ
מ֣י – מונח מלמד על כעין רבוי הסברים של תבנית הטעמים של֣ ָ ָֽ
מאוחר וקרה מוקדם ,כאן סיפור מעשה משה שלפי מדרש אחד רק נער אחד ראהו והוא סיפר לדתן ואבירם ,לא היה ראוי להתפרסם כי לא
היה ברבים ולא היה בו נזק לישראל שיהיה צורך להזהיר את ישראל ממשה.
ַשׂ֤ר֣וְ שׁפט֣עָ ֔לינוּ – מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן מלמד על שתי דרשות ,מהפך פשטא מלמד שלפחות אחת מהן יוצאת מפשט המקרא.
(א) הם הוציאו עליו לשון הרע לפרעה על המעשה ועליו שהוא נער ,כי לפי דרשות כמו ב[-מדרש תנחומא (ורשא) פרשת שמות י]
ט – גרשיים קדמא מהפך
֣ל ֨אישׁ ַשׂ֤ר֣וְ שׁפ ֣
שׂ ְמ ָ֞ך ְ
ועדיין אין אתה איש ועודך נער ומשה היה בן ששים ,ובמקור אחר היה בן עשרים( .ב) ָ ָֽ
פשטא ,מופע שני בתורה מתוך  ,12פעולה שהתחילה ,מושעית ,מתחילה שוב ,כאן זה גלוי הגואל לפני זמנו הראוי וזה הנדרש ב[-מדרש
תנחומא (ורשא) פרשת שמות י] ברח למדין ועשה שם כ' שנה ו(עד ש)היו ראויין ישראל לגאולה
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

3.3

שמות וארא ו,ב (התשע"ו)

עים׃ ֣
֣בּצֲפַ ְר ְדּ ָֽ֣
בוּלָךֶ֖ ַ ָֽ
ְ
ה֣לשַׁ לּ ֑חַ ֣הנּ ֣ה֣אָ נ ֗כי֣נגֵַֽ֛ף֣אֶ ת-כָּ ל-גְּ
תּ ְ
שמות וארא ז,כז :וְ אם-מָ אֵ֥ן֣אַ ָ ֶ֖
בוּלָךֶ֖֣ – תביר טפחא ,תבנית בעלת  23מופעים בתורה ,בתפקיד כעין קבוצת פרטים שכל אחד לעצמו גורם למשהו בהלכה
ְ
נגֵַֽ֛ף֣אֶ ת -כָּ ל-גְּ

או בענין וגם צירופים ביניהם גורמים למשהו בהלכה או בענין .כגון כל אחד בשיעור מחייב לאו ,וגם צירוף של כל אחד בפחות משיעור
ממלא שיעור מחייב לאו .כאן ה֖ -דבר הוא אחת מהמכות וגם עם כל מכה אחרת היה ה֖ -דבר ממשמש ובא עמה כנדרש ב[-תורה שלמה
[קה]] הנּ ֣ה֣אָ נ ֗כי֣נגֵַֽ֛ף[ ,שמות רבה (וילנא) פרשת וארא פרשה י,ב]  ...ריב"ל אמר כל מכה ומכה שהיתה באה על המצריים במצרים היה
סּוסים
ֲשר בש ָׁ֔דה ב ִּ ֤
ה֖ -דבר ממשמש ובאה עמה שנאמר הנּ ֣ה֣אָ נ ֗כי֣נגֵַֽ֛ף ,הנה זה הדבר כד"א (שמ' וארא ט,ג) ִּה ֵ֨נּה יד֝ -ה' הֹוי ָׁ֗ה ְׁב ִּמ ְׁקנְָׁך (א ֣
בֽחֲמ ִּרים בגְׁמ ִּ֔לּים בב ָׁ ָׁ֖קר ּוב ֑צאן ֖דבר כָׁבֵ ֥ד מ ְֽׁאד׃),
בוּלָךֶ֖֣ – מקף מקף ,מקף אחד בתפקיד כרב-מצב של מקום הגבול ,האם התחום שייך למצרים או שייך לכוש.
ְ
אֶ ת-כָּ ל-גְּ

֣בּצֲפַ ְר ְדּ ָֽעים ,רז"ל אמרו המכות שהביא הקדוש ברוך הוא על המצריים
בוּלָךֶ֖ ַ ָֽ
ְ
שמות רבה (וילנא) פרשת וארא פרשה י,ב אֶ ת-כָּ ל-גְּ
גרם להם שיעשו שלום ביניהם ,כיצד היה מחלוקת בין בני כוש ובין בני המצריים ,המצריים אומרים עד כאן תחומנו והכושים אומרים
ע"כ תחומנו כיון שבאו הצפרדעים עשו שלום ביניהם ,הגבול שהיו נכנסות לתוכו הדבר ידוע שאין השדה שלו שנאמר אֶ ת-כָּ ל-
בוּלָךֶ֖֣ ,גבולך ולא של אחרים,
ְ
גְּ
שמות וארא ז,כח:

ֲרוֹתיָך׃
וּבמ ְשׁא ֶ ָֽ
נּוּריָך ְ
וּבתַ ֶ ֶ֖
עַמָּך ְ
וּב ֔ ֶ
יָך ְ
וּבב֤ית עֲבָ ֶד ֣
חֲדר מ ְשׁכָּ ְבָךֶ֖֣ וְ עַל-מטָּ ֶתָ֑ך ְ
יתָך וּבַ ַ ֵ֥
וּב֣אוּ ְבּב ֔ ֶ
לוּ ָ
ים וְ עָ ֣
ר ְצפַ ְר ְדּע ֣
וְ שָׁ ַר֣ץ הַ יְ א ֣
ל הַ ְצּפַ ְר ֔דּעַ֣ ְ -צּפַ ְר ֔דּעַ֣ אחת היתה,
ים – זרקא סגול ,כמוסיף מהענין על הענין ,כאן רש"י (שמ' וארא ח,ב) וַתַּ עַ ֣
ר ְצפַ ְר ְדּע ֣
וְ שָׁ ַר֣ץ הַ יְ א ֣

והיו מכין אותה והיא מתזת נחילים נ חילים; זהו מדרשו (סנה' סז,ב) .ופשוטו יש לומר :שֵּ ירּוץ הצפרדעים קורא לשון יחידּות.
ֲרוֹתיָך אימתי
וּבמ ְשׁא ֶ ָֽ
נּוּריָך ְ
וּבתַ ֶ ֶ֖
דף על הדף ביצה כב,ב  ...ומה צפרדעים שאינן מצווין על קדה"ש כתיב בהו ועלו ובאו בביתך ְ
משארות (דברי מאפה) מצויות אצל תנור הוי אומר בשעה שהתנור חם ,אנו שמצווין על קדה"ש עאכו"כ,
נּוּריָך – טפחא התפקיד פותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריו
וּבתַ ֶ ֶ֖
ֲרוֹתיָך – סלוק מגביל למאפה חם ומזה לומד אל ְ
וּבמ ְשׁא ֶ ָֽ
ְ
ֲרוֹתיָך שהוא מאפה חם שיצא מהתנור ,לכן מלמד על תנור חם ולכן הלימוד על קידוש השם של כניסת הצפרדעים לאש.
וּבמ ְשׁא ֶ ָֽ
ְ

עַל הַ ְצּפַ ְר ֔דּעַ֣ ו ְַתּ ַכֶ֖ס אֶ תֵ֥ ֶ -א ֶרץ מ ְצ ָ ָֽרים׃
שמות וארא ח,ב :וַיּ ֤ט ַ ָֽאהֲר֣ן אֶ ת-י ָ֔דוֹ ַעֶ֖ל מימ ֣י מ ְצ ָר֑ים וַתַּ ֣

ל הַ ְצּפַ ְר ֔דּעַ֣ ְ -צּפַ ְר ֔דּעַ֣ אחת היתה ,והיו מכין אותה והיא מתזת נחילים נחילים; זהו מדרשו (סנה' סז,ב).
רש"י (שמ' וארא ח,ב) וַתַּ עַ ֣
ופשוטו יש לומר :שֵּ ירּוץ הצפרדעים קורא לשון יחידּות.

ל הַ ְצּפַ ְר ֔דּעַ֣ – פשטא זקף-קטן בתפקיד שתיים ,מתאים לפרוש הבא [ :דבר מלכות התשע"ו ,נקודות משיחות קודש אדמו"ר ממ"ש,
וַתַּ עַ ֣
ל הַ ְצּפַ ְר ֔דּעַ֣ הוא בשתיים( :א) הצפרדע (אחת) עלתה (לשון פועל) בעצמה (ב)
וארא ,כ"ה טבת התשכ"ז] – פרוש (שמ' וארא ח,ב) וַתַּ עַ ֣

הצפרדע העלתה (לשון מפעיל) נחילים של צפרדעים ,אבל "זהו מדרשו" כיון שעל דרך הפשט אין לרש תיבת "ותעל בב' אופנים.
֣ה֣לפַ ְרעה֣ה ְתפָּ א֣ר֣עָ לַ ֣י ֣
שמות וארא ח,ה :ו ַ֨יּאמֶ ר֣מ ֶשׁ ְ
֣הצֲפַ ְר ְדּ ֔עים֣מ ְמָּךֶ֖ ֣וּמבָּ ֶתּ֑יָך֣ ֣
֣להַ ְכרית ַ ָֽ
עַמּ ָ֔ך ְ
יָך֣וָּֽ ְל ְ
֣יר֣ל ָ֗ך֣וְ לַ עֲבָ ֶד ֣
ְ
֣ ְלמָ ַת֣י׀֣אַ ְעתּ
֣ ַ ֵ֥רק֣בַּ יְ ֶ֖אר֣תּשָּׁ ַ ָֽא ְרנָה׃ ֣
֣ה֣לפַ ְרעה֣ה ְתפָּ א֣ר֣עָ לַ ֣י – קדמא מונח זרקא מונח סגול  ,זרקא סגול בתפקיד כעין מוסיף מהענין על הענין ,בזכות משה
ו ַ֨יּאמֶ ר֣מ ֶשׁ ְ

פרעה יוכל להוסיף על עצמו התפארות ,שכביכול צווה ונתקיים .אבל בעצם פרעה  -בקשיות ערפו ,פורע  -היינו מביא גלוי אלקי מן הנעלם
ולסוף נפגע ממנו (זרקא  -כתנועה דו-כיוונית)
֣יר֣ל ָ֗ך֣ -מונח פסק מונח רביע ,אפשר שכאן מונח רביע במשמעות רובץ ,עמוס הרבה .והסיבה לכך ע"פ אחד המפרשים כי
ְ
ְלמָ ַת֣י׀֣אַ ְעתּ
משה אמר זאת מעצמו ולכן היה עליו להעתיר הרבה שהקב"ה ישמע מה שצדיק גוזר והקב"ה מקיים.וזה כפ'רש"י  ...שכל לשון עתר
ִּיכם וְׁה ְׁעת ְׁרת֥ם עָׁל֥י דִּ ב ְֵׁריכ֑ם
הרבות פלל הוא ... .ואב לכולם (יחזקאל לה,יג) וְׁהעְׁת ְׁרת֥ם עָׁל֥י דִּ ב ְֵׁריכ֑ם  -הרביתם( .יחזקאל לה,יג) ותג ְִּׁד֤ילּו עָׁלי ְׁבפ ֔
ֲא ִּנ֖י שָׁמָׁ ֽעְׁתִּי :ס
וּ֣הצֲפַ ְר ְדּ ֗עים֣מ ְמָּך֣וּמ ָבּ ֔ ֶ֣תּיָך֣וּמעֲבָ ֶ ֶ֖דיָך֣וּמעַ ֶמּ ָ֑ך ֣
שמות וארא ח,ז :וְ סָ ֣ר ַ ָֽ
֣ ַ ֵ֥רק֣בַּ יְ ֶ֖אר֣תּשָּׁ ַ ָֽא ְרנָה׃ ֣
ָך -
וּ֣הצֲפַ ְר ְדּ ֗עים – מונח רביע ,כעין לפחות ארבע דברים ,והקרא הולך ומונה ארבעה מקומות שמהם סרו הצפרדעים( :א) מ ְמּ ֣
וְ סָ ֣ר ַ ָֽ
פשטא וּמ ָבּ ֔ ֶ֣תּיָך֣ -מונח זקף-קטן במלה אחת ,כעין ריבה וריבה את הכל וּמעֲבָ ֶ ֶ֖דיָך֣ -טפחא וּמעַ ֶמּ ָ֑ך  -אתנח ,ש-וּמעַ ֶמּ ָ֑ך  -אתנח מגביל.

שדֽת:
אבל היו עוד מקומות כמתברר ב(-שמ' וארא ח,ט) וי ֥עש ה֖ ' כִּדְׁב֣ר מ ֑שה וי ָׁ ֻמתּו הֽצְׁפרְׁ דְׁ ִּ֔עים מִּן־הב ִָּׁת֥ים ִּמן־ה ֲחצ ֵ֖רת ּומִּן־ה ָׁ
שדֽת – סלוק
נאמר ( ...שמ' וארא ח,ט) וי ָׁ ֻמתּו הֽצְׁפרְׁ דְׁ ִּ֔עים  -פשטא זקף-קטן ,מִּן־הב ִָּׁת֥ים מִּן־ה ֲחצ ֵ֖רת  -מרכא טפחא ּומִּן־ה ָׁ
ר ְדּ ֗עים – מונח רביע ,אכן מציין יותר מארבעה הפרטים המנויים ,והרבויים המרומזים
וּ֣הצֲפַ ְ ֣
אפשר שהנאמר ב(-שמ' וארא ח,ז) וְ סָ ֣ר ַ ָֽ
בתבנית הטעמים של (שמ' וארא ח,ז) וּמ ָבּ ֔ ֶ֣תּיָך – מונח זקף-קטן במלה אחת ,כעין ריבה וריבה את הכל ,ומ(-שמ' וארא ח,ז) וּמעֲבָ ֶ ֶ֖דיָך֣-
טפחא וּמעַ ֶמָּ֑ך מוסיפים את הפירוט של (-שמ' וארא ח,ט) ִּמן־הב ִָּׁת֥ים ִּמן־ה ֲחצ ֵ֖רת ּומִּן־השָׁדֽת
תורה שלמה [כד] ע"פ שמות רבא פ"י-ו וי ָׁ ֻמתּו הֽצְׁפ ְׁרדְׁ ִּ֔עים לפי שלא היה להם שום הנאה בנבלתן ובעורן לכך מתו.
ע"פ תורה שלמה [כה] ע"פ מדרש תהלים מזמור כח הצפרדעים שהשליכו עצמן לתנור לקדש שמו של הקב"ה באש ,קבלו שכר שלא

מתו וירדו ליאור וכו'

אם נאמר שהמונח רביע גם כולל כל מקום שהצפרדעים היו בו ,לכן מארבע מקומות סרו וֵ֥ ַ ֣-רק֣בַּ יְ ֶ֖אר֣ -מרכא טפחא תּשָּׁ ַ ָֽא ְרנָה סלוק,
מרכא טפחא יתור לרבות על אלו שהיו ביאור את אלו שקדשו השם ויצאו חיות מתנורי האש.
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

שמות וארא ח,יג:

ֶ֖ים֣בּכָ ל-
ְ
וֹ֣במַ טּהוּ֣ ַויְַּך֣אֶ ת-ע ֲַפ ֣ר֣הָ ָ֔א ֶרץ֣ו ְַתּהי֣הַ כּ ֔ ָנּם֣בָּ אָ ָ ֶ֖דם֣וּבַ ְבּה ָמ ֑ה֣כָּ ל-ע ֲַפֵ֥ר֣הָ ָא ֵֶ֛רץ֣הָ יָ ֵ֥ה֣כנּ
הֲרן֣אֶ ת-י ָ֤ד ְ
ַו ַיּעֲשׂוּ֗ -כן֣וַיּט֣אַ ֨
ֶ ֵ֥א ֶרץ֣מ ְצ ָ ָֽרים׃ ֣
ַו ַיּעֲשׂוּ֗ -כן֣ -רביע וַיּט֣ -תלישא-קטנה ,הפסוק עוסק במכת כינה .אפשר שמרמז על ארבעה ענינים השייכים לתפקידי תלישא המוזכרים

ע"י תורה שלמה (א)  14מיני כינים( ,ב) פעמיים מתרים בפעם שלישית עונשין בלי התראה( ,תורה שלמה כרך ח' מילואים מאמר
בנושא פעמיים מתרים בפעם שלישית עונשין בלי התראה ,נידון ע"פ סנהדרין פא פב ועוד גמרות ,רמב"ם ומפרשים אחרים כי בית דין
עונשין מכח בית דין ולא מדאורייתא בעבירות שמדאורייתא יענשו רק עם עדים והתראה .ואם העבריין חוזר על עבירתו מתרים בו פעמיים
ובפעם השלישית אם עונשו מדאורייתא מיתה ,מכניסים לכיפה מאכילים אותו שעורה עד שבטנו מתפוצצת .רש"י לומד כי זאת הלכה
למשה מסיני (הלמ"מ) מפסוק בכנים .ויש נידון האם זה חל רק ברוצחים ואפילו בפעם הראשונה או גם בעבירות אחרות שיש בהן מיתה
בבית דין.
אם זאת הלמ"מ אפשר שטעם תלישא-קטנה מעיד על כך.
(ג) תלישא-קטנה בתפקיד שיעור שאין לשדים שליטה לבריה הקטנה כשעורה ולדעה אחרת כעדשה .במלים אֶ ת-ע ֲַפ֣ר֣הָ ָ֔א ֶרץ֣ו ְַתּהי֣גי'
האותיות " ַפ ֣ר֣הָ ָ֔א ֶרץַ֣֣ו" עולה תקפ"ב השווה גי' שעור"ה עה"כ
(ד) השלכות מכאן להלכות טומאה  -עצם אדם כשעורה ,או איבר אדם כשעורה שאינו מטמא בפחות מכן ,הלכות טומאת שרציים שיעור
עדשה הגדול מכינה
הלכות שבת ההורג כינה הנוצרת מן הזעה בשבת
֣משַׁ לּ ֣חַ ֣אֶ ת-עַ מּי֣ ֣
שמות וארא ח,יז :כּ֣י֣אם-אינְ ָך ְ
תּיָך֣אֶ ת-הֶ עָ ֑רב ֣
֣וּבבָ ֶ ֶ֖
֣בּ ָ֝ך֣וּבַ עֲבָ ֶדֹ֧יָך֣וָּֽ ְבעַ ְמָּךֵ֛ ְ
הנְ ני֣מַ ְשׁ ֨ליחַ ְ
הם֣עָ ֶלָֽיהָ ׃ ֣
וּמ ְלא֝ וּ֣בָּ תּ֤י֣מ ְצ ַרים֣אֶ תֶ -ה ֣עָ ֔רב֣וְ גַ ֵ֥ם֣הָ א ֲָד ָמֶ֖ה֣אֲשֶׁ רֵ֥ -
֣ ָ֨
֣משַׁ לּ ֣חַ ֣אֶ֣ת-עַ מּ֣י  -מונח זרקא מונח סגול ,בתפקיד כעין מוסיף מן הענין על הענין ,אולי מרבה עליו דורות עתידים,
כּ֣י֣אם-אינְ ָך ְ
וּמ ְלא֝ וּ֣ -קדמא ואזלא במלה אחת ,בתפקיד שוויון ,אפשר שבכל בית היו אותם מיני בעלי חיים ובאותם יחסים לפי מספר יושבי הבית כדי
ָ֨

שכל מצרים יסבלו באופן שוה.
שמות וארא ט,כג:

רד֣עַ לֶ -א ֵֶ֥רץ֣מ ְצ ָ ָֽרים׃ ֣
ֶ֖שׁ֣א ְ֑רצָ ה֣ ַויּ ְַמטֹ֧ר֣הֵ֛ '֣בָּ ָ ֶ֖
ו ַ֨יּט֣מ ֶשׁ֣ה֣אֶ ת-מַ טּהוּ֣עַ ל-הַ שָּׁ מַ יםַ֣֣ו ֗ה'֣נ ַָת֤ן֣קֹלת֣וּבָ ָ ֔רד֣ו ֵַ֥תּהֲלַ ְך֣א ָ
ַו֣ ֗ה'֣  -רביע ,התפקיד ארבע .רבינו בחיי קֹלת֣וּבָ ָ ֔רד ...והחלאים באים על כל המורכבים מד' יסודות ,וסיבת החולי בהם שנוי האויר
וקלקולו והתהפכות הארבע יסודות וגו' וע"כ יתכן לפרש כי הזכיר ארבע הכתוב בכאן ד' יסודות ,קֹלת֣וּבָ ָ ֔רד֣והם הרוח והמים,
ֶ֖שׁ֣א ְ֑רצָ ה האש והעפר ,והזכירם מהופכים (טוב טעם  -מבעל התוסיו"ט וזה סדרם ,אש רוח מים עפר) ,להורות כי בבא
ו ֵַ֥תּהֲלַ ְך֣א ָ

הברד ישתנה האויר ויתהפכו היסודות מלמעלה למטה ,והקב"ה עושה כרצונו וגו'
ֱֹלהים֣וּבָ ָר֑ד֣ ֣
ֹלת֣א ֶ֖
ב֣מ ְהיֵ֛ת֣ק ֵ֥
ה'֣וְ ַ ֕ר ָֽ
.63שמות וארא ט,כח :הַ ְעתּירוּ֣אֶ ל֣֔ -
לא֣תספֶ֖ וּן֣לַ ע ֲָֽמד׃ ֣
ַואֲשַׁ ְלּ ָח ֣ה֣אֶ ְת ֔ ֶכם֣וְ ֵ֥
ֱֹלהים֣וּבָ ָר֑ד֣ ֣
ֹלת֣א ֶ֖
ב֣מ ְהיֵ֛ת֣ק ֵ֥
וְ ַ ֕ר ָֽ
רב – זקף-קטן זקף-גדול ,גי' המלים זקף-קטן זקף-גדול עולה תקע"ו ( ,)576בתפקיד רמז לעשות גימטרי של המלים המוטעמות
ה'֣וְ ַ ֣֕
אֶ ל֣֔ -

ז"ק ז"ג והיא265 = 208 + 26 + 31 –:
וגם רמז לעשות הפרש בין גימטריאת המלים המוטעמות ז"ק ז"ג ובין "תקע"ו" .ההפרש מתקע"ו  311 = 576 – 265אי"ש ,ארמ"ע ,כגון
ה' אי"ש מלחמה באמצעות ארמ"ע ר"ת א'ש ר'וח מ'ים ע'פר,
וכפר"ה לישראל ,מלאך רפא"ל( ,הקב"ה) יומ"ם יצו"ה הוי"ה חסד"ו( ,ישפיע לישראל) ר"ת ש'לום ב'רכה ט'ובה ,יזכנ"ו לחי"י העול"ם
הב"א,
תּה֣ ַועֲבָ ֶד֑יָך֣ ֣
שמות וארא ט,ל :וְ אַ ָ ֶ֖
ֱֹלהים׃ ֣
ירא֔ וּן֣מ ְפּנֶ֖י֣הֵ֥ '֣א ָֽ
ם֣תּ ְ
֚י֣ט ֶ֣ר ָֽ
֣י ַ ָ֕ד ְעתּי֣כּ ֶ
תּה֣ ַועֲבָ ֶד֑יָך  -טפחא אתנח
אחרי מכת הברד משה רבנו אומר לפרעה וְ אַ ָ ֶ֖

מפרש ראב"ע  ... -ולפי דברי כי תחסר מלה אחת "טרם אפרוש כפי" אתם יראים את השם אַ ָ ֶ֖תּה֣ ַועֲבָ ֶד֑יָךוזה דרך מוסר והטעם
בּד֣לבֶּ֖ ֹו֣הֵ֥ וּא֣ ַועֲבָ ָ ָֽדיו ולא תמצא כן במקום אחר
שבסור המכה תמרדו על כן כתיב אחריו (ט,לד) ַויּ ְַכ ֵ֥֣
טט  -טפחא אתנח בראש פסוק להקיש ממנו על לפניו ועל לפני לפניו כאן הכנעה בעת המכה.

י ַ ָ֕ד ְעתּי֣ -זקף-גדול ,בתפקיד שלוש,
טט שתי ידיעות כראב"ע
(א) הכנעות בעת המכה ,כעין יראת העונש
(ב) שיבה למרי אחרי חדול המכה
ידיעה שלישית :עצת עבדי פרעה הייתה לחדול להתנגד לשילוח בני ישראל ,אבל פרעה דווקא מצד התנשאותו על עבדיו המרומז ב(-כּ ֚י֣
– יתיב ,במשמע דווקא כך) ממשיך במריו בה',

כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

3.4

שמות וארא ו,ב (התשע"ז)

ֱֹלהינוּ֣ :
י־אין֣כַּ הֵ֥ '֣א ָֽ
֣ל ַמ ֣עַ֣ן֣תּ ַ ֔דע֣כּ ֶ֖
ר֣למָ ָח ֑ר֣וַיּאמֶ ר֣כּ ְד ָב ְ֣ר ָ֔ך ְ
ְ
שמות וארא ח,ו :וַיֶּ֖אמֶ
ש ָׁר ֵא֑ל התחזקות בקבלת עול מלכות שמים .פרעה בוחן האם משה הוא
ר֣למָ ָח ֑ר – (סלוק) טפחא אתנח כטעמי (דב' וא' ו,ד) ש ְׁ֖מע י ִּ ְׁ
ְ
וַיֶּ֖אמֶ
המארגן של מכת הצפרדעים לפי מערכת כוכבים ,ומשה משיבו שהכל בהשגחה אלקית[ .אברבנאל שמות ז?] והנה פרעה אמר זה למשה
ולאהרן עם היות שהמכה אהרן לבדו עשתה לפי שידע שמשה היה העיקר בדבר וכן היה כי משה השיבו (שמ' וא' ח,ה) הִּתְׁ פ ֵ ָׁ֣אר עָׁלי
ְׁלמ ָׁ֣תי׀ ַאע ִּ ְׁ֣תיר ל ְָׁ֗ך כלומר כיון שאתה בא לנסות הדבר הִּתְׁ פ ֵָׁא֣ר עָׁלי לאיזה זמן תרצה שאעתיר שיסורו הצפרדעים ותראה שכפי כן יהיה

ואמנם למה לא אמר פרעה מיד בשעה הזאת והאריך הדבר עד למחר כבר נתן הסבה בו ר' שמואל בן חפני שפרעה חשב שמכת
הצפרדעים היתה מחוייבת בפאת המערכת השמימיית ושמשה רבינו ידע מתוך אצטגנינותו שבשעה ההיא ישלם חיוב המכה ההיא
ֱֹלהינוּ רוצה לומר שאין
י־אין֣כַּ הֵ֥ '֣א ָֽ
֣ל ַמ ֣עַ ן֣תּ ַ ֔דע֣כּ ֶ֖
וכדי להבחינו בזה האריך ואמר (שמ' וא' ח,ו) ְלמָ ָח ֑ר֣ומשה השיבו כּ ְד ָב ְ֣ר ָ֔ך ְ
המערכה מחייבת אלא ההשגחה האלהית כי הדבר המחוייב מהמזל לא ישתנה ולא ימהר או יתאחר מפני תפלת שום אדם אבל
הדברים המושגחים הם ביד השם לשנותם מטוב לרע או מרע אל טוב ולמהר בואם או לאחרם בתפלת עבדיו.

֣ל ַמ ֣עַ ן֣תּ ַ ֔דע – פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים (אתנח  ...סלוק) כעין תפקיד היקש ,היקש מעליית מכת צפרדעים
וַיּאמֶ ר֣כּ ְד ָב ְ֣ר ָ֔ך ְ
והסרת מכת צפרדעים בהשגחה אלהית ולא ע"י מערכת כוכבים ,כך גם ביציאת מצרים לא מערכת הכוכבים קובעת אלא ההשגחה האלהית,
וגם היקש ליציאת המרכבה האלקית .והיקש מיציאת מצרים לגאולות העתידיות שאין בה שליטה למערכות הכוכבים.
בתמציתיות  :פרעה חשב שכוכב שבתאי הוא מזל ישראל ,וכאשר הוא נכנס לתחום מזל טלה שהוא נחשב ע"י המצרים למזלם אזי למצרים
יש ש ליטה על ישראל .שבתאי נחשב גם לכח כליון ולכן פרעה ייחס לו שיפגע בישראל במדבר .ובליל מכת בכורות כביכול משתתפים
כוכב צדק ,שמיוחס לו החיים השלום וצדק וחמלה ,שעה עד חצות הלילה וכוכב מאדים ,שמיוחס לו הרג ,בשעה שאחר חצות הלילה.
הפרשנים חלוקים האם הקב"ה משדד – משנה או לא משנה מערכות הטבע והכוכבים ,אבל נראה שמוסכם שמשגיח על עם ישראל שלא
יושפע מכוחות השפיטה של הכוכבים.
[תורת המנחה פרשת צו  /דרשה לט [המתחיל בעמוד  ]]371כח ישראל ב"שבתאי" ומצרים ב"טלה" ובמכת בכורות נתבטל "טלה"

 ...ולעולם היה הקדוש ברוך הוא בעזרת ישראל מאז היו לו לעם ,ורכב שמים להצילם ולהשמיד אויביהם .וכמו שמצינו ביציאת
מצרים ,כשבא משה אל פרעה היה בחדש [עמוד  ]373אייר כד' (שמות ה,יב) ו ָׁי ֥פץ ה ָׁ ָׁ֖עם ְׁבכָׁל־א֣רץ ִּמצ ָׁ ְׁ֑רי ִּם לְׁק ֵ ֥שש ֖קש לתֽבן :בשעה שהתבן
מצוי בשדה .ראה פרעה באיצטגנינותו כי אין מ עלת ישראל אלא במזל שבתאי כי הוא מזלם ,וכח שבתאי היה מתגבר בהכנסו במזל
טלה ,וכיון שראה זה שמח וחזק את לבו מפני שהם עובדים לטלה ,וכיון שאין כח שבתאי כי אם בטלה וטלה הוא אלהיהם הוא ימנע
כח שבתאי ,ואי אפשר לישראל לצאת מתחת ידם ולא מרשותם.
מה עשה הקדוש ברוך הוא כדי שלא לשנות סדרי מערכת הכוכבים ויהא עולם נוהג כמנהגו( ... ,טט :יצא ב( )-תה' סח,יח) ֤רכב אֹל ִּ֗הים
שנ ָׁ ְׁ֑אן (אלו  22000המלאכים הנאים והמשובחים ,פסוק מקבלת התורה הנדרש למכת בכורות וליציאות אחרות של המרכבה
ִּרב ֣תי ִּם ַאל ְֵׁפ֣י ִּ
האלקית) ,בתוך מצרים ונהרוג כל הבכורות העובדים לטלה ,כי העבודה לא היתה כשרה אלא בבכורות ,וכשנפסק ממנו העבודה לא
שפָׁטִּ ֽים:
ָׁשה ֖ה' ְׁ
יהיה משועבד להם ואז יגבר ישראל ,היינו דכ' (במ' מסעי לג,ד) ּומִּ צ ְׁ֣ריִּם מְׁ קב ְִּׁ֗רים אֵת אֲ ֨שר הִּכָׁ ֧ה ה֛ ' ב ָׁ֖הם כָׁל־בְׁכ֑ ֹור ּובֵאֹל֣ ה ֔
ֵיהם ע ָׁ ֥
עשה משפט וצדקה שלא ביטל כח המזל ,וביטל מחשבתם במכת בכורות .הה"ד (דב' וזה"ב לג,כו) ר ֵכ֤ב שָׁמי ִּם בְׁעז ְׁ֔רָך( ,טט :כמו ביציאת

מצרים)

(טט:
[תפארת ישראל  -בועז מסכת פסחים פרק י] דידוע דכל מה שיארע לו לאדם תלוי בג' דברים .במזל ,בצדקתו ,ובעשייתו.
והולך ומפרט ,מזל) ובמצרים היו כולם לריעותא ,דמזלה (טט :מערכת הכוכבים מזל טלה שמצרים עבדו היה בעליה וכוכב שבתאי שמצרים יחסו
לישראל היה בתחום מזל טלה ולכן כביכול מזיק לישראל)  ,היא תעודה העליונה הנסתרה[ ,ועי' בפירושינו סוף קדושין] הי' גרוע מאד ,בא

וראה מה שאמר פרעה( ,שמ' בא י,י) ְׁר ֕אּו ִּכ֥י ָׁר ָׁ ֖עה נ֥גד ְׁפנֵיכ ֽם :וידוע מה שדרשו חז"ל על זה ,שהכוכב שבתאי המורה על כליון והשבתה
רעה חרב הרג ואבדון ,הי' מכונן נגדם מטחוי חציו השנונים ,ואם לא נתקיים כולו נתקיים קצתו ,שבמדבר הזה נפלו פגריהם וימותו.
ולא די בזה ,אלא ש מזל מצרים אז הי' לפי מחשבתם בגרם המעלות ,שחשבו להם לפטראן מזל טלה [ולכן עבדוהו] והוא היה אז
עולה .שבניסן בכל יום מזל טלה מתחיל לעלות [כר"ה י"א ב'] ,והקב"ה הפך כל המערכה ,שמפלתם הגדולה אז היה בא בחצי החודש
ממש בחצי ליל ט"ו ,בשעה שחשבו שמזלם בתקפו וחזקתו ,ולכן היו אצטגניני פרעה מציצין אם תהיה מכת בכורות בחצות או אחר
חצות[ ,ברכות ד"ט א']( .טט :עשיית ישראל) ולהכי צוה הקדוש ברוך הוא לשחוט טלה הפסח ,להורותם שאין ממש במזל לכשירצה
האדון הזה ית' לדלג על ההרים( .טט :צדקת ישראל) ואם משום צדקת ישראל גם הוא הי' משקל גרוע ,ולא יכול להכריע כף המאזניים
לטובתם .דכבגד עידים היה צדקתם ,רעים וחטאים מגואלין בכל תועבות וכמש"ל.
(טט :עשיית ישראל) ולכן נצטוו לאכול מצה שהיא דומה למעמדם אז ,שאין לה טעם וריח ,ולא תואר לחם ולא הדר לה .ואם משום כח
ידם ומעשיהם ,להשתדל בכחם לצאת ,כבר ה יה מטה ידם ורד עד מאוד .ואדרבה יד מצרים היתה הלוך ותעוז על ישראל ,כדכתיב
וימררו את חייהם .והקב"ה ברוב רחמיו וחסדיו ית' לא חשש לכל הכרעות האלו ,וגאלם בכח ידו החזקה וברצונו הפשוט ,וינטלם
וינשאם ,וכדכתיב ובני ישראל יוצאים ביד רמה [והארכתי בזה בדרשותי]:

[בני יששכר מאמרי חודש ניסן מאמר ד  -טיול בפרדס ,דרוש ב] על דרך הדרוש
בהקדים מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע וכו' שהיו מסובין בבני ברק והיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה ...
ושבנו להתבונן עפ"י מה שכתב הבחיי בפסוק (שמ' בא יא,ד) ֖כה ָאמ֣ר ה֑ ' כח ֲ֣צת ה ֔לּיְׁלָׁה ,דהנה ליל יציאת מצרים היתה ליל חמישי כנודע
[שבת פז ב] ,והנה אז שעה ששית שעה קודם חצות לילה היא שליטת מזל צדק המורה על החיים והשלום ,ושעה שביעית היינו
ראשונה אחר חצות הוא שליטת מזל מאדים המורה על הריגה ומיתה... ,
ונ"ל לפרש על פי פשוטו  ...דהתגלות כבודו ית"ש במצרים היה קודם חצות במזל צדק והמכה התחילה במזל מאדים [אחר חצות,

דהנה ידוע דמזל מאדים] הוא כח ס"מ [ע"ח שער נ' פ"ח] שר עשו [תנחומא פר' וישלח] ועמלק (המ"ן מזרעם בגימטריא מאדי"ם) ,ורצה הש"י
ִּיאם מֵא֣רץ ִּמצ ָׁ ְׁ֑רי ִּם הּֽוא־ה ֤לּיְׁלָׁה הזה ל ֽה֔ ' וכ"ה ליל שמורים הוא הלילה
להגיד לנו מראשית אחרית( ,שמ' בא יב,מב) ֵ ֣ליל ִּ
ש ֻמ ִּ ֥רים הּוא ל ֽה֔ ' לְׁהֹוצ ָׁ ֖
הזה לי"י ִּש ֻמ ִּ ֛רים ְׁלכָׁל־בְׁנֵ ֥י י ִּ ְׁש ָׁר ֵא֖ל לְׁדר ָׁתֽם :כשעתיד לנקום נקמתינו מיד אדום ועמלק ,על כן היתה המכה בשליטת מזל מאדים שהוא כח
הס"מ המקטרג בכל הגליות( ,טט :דווקא נגד המצרים ולא נגד ישראל)

על כן תיכף בגאולה ראשונה היתה הנקמה בזמן שליטתו ,אך להיות שלא יאמרו המצריים שהמכה הוא בטבע שליטת המזל דמזל זה
מאדים מורה על שפיכת דמים על כן היתה התגלות כבוד מלכותו יתברך כביכול במזל צדק ,כביכול כאילו נעשה הכנה למיתת
המצריים במזל צדק שהוא שופט בשפיטת המערכת לצדק ולחמלה ועכ"ז הש"י משדד המערכה כרצונו ,והמקרא מסייענו ,כ ֖כה ָאמ֣ר
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

ּומ֣ת כָׁל־בְׁכֹור (הוא בחצות מזל מאדים) ,על כן
יֹוצ֖א ב ְׁ֥תֹוְך ִּמצ ָׁ ְֽׁרי ִּם( :שמ' בא יא,ה) ֵ
֑ה' כח ֲ֣צת ה ֔לּיְׁלָׁה (היינו סמוך לחצות במזל צדק) ֲא ִּנ֥י ֵ
אח"כ במעשה נאמר (שמ' בא יב,כט) וי ִּ ְׁ֣הי׀ בח ֲִּצ֣י ה ֗לּיְׁלָׁה ו ֽה' ה ִָּׁכ֣ה כָׁל־בְׁכֹור ,לא נאמר ויעבור י"י והכה כל בכור ,להיות באמת ההעברה
היתה קודם חצות כביכול ,והמכה בחצי הלילה ממש כענין שנאמר וי ִּ ְׁ֣הי׀ בח ֲִּצ֣י ה ֗לּיְׁלָׁה ו ֽה' ה ִָּׁכ֣ה ,בחצי ולא כחצי כנ"ל (ויש לכוין גם
דברי חז"ל לדרוש הלזה ויאריך הענין בכאן)....
והנה לפי"ז היה בכאן ב' ענינים ,אחד שהראה הקדוש ברוך הוא במכה הלזו שידוד המערכה והיפך שפיטת המזל והורה שאין מזל
לישראל [שבת קנו א] ,והוראה הב' שכן עתיד לנקום נקמתינו מיד אדום בהעביר כח ס"מ ולהוציא בלעו מפיו ,והוא הוראת מצות הסיבה
בחירות המופלג בלילה הזה ,אחת בשביל החירות הנתהווה בחצי הלילה הראשונה בהתגלות כבוד הש"י להשמיד עריצים והיה התגלות ההוא במזל צדק
(המורה לצדקה ולחמלה) ועכ"ז נתגלה הש"י אז להעביר ממשלת זדון ולהכחידם בעבור עמו ישראל ,הנה הורה הש"י בזה חירות
לישראל מן המזל וזה בחינת ראשית הגאולה גאולת מצרים שהיתה סברתם שהכל תלוי במזלות על כן היו עובדין לבכור המזלות מזל טלה [שמו"ר ט"ז ג],
והשנית בשביל החירות שבישרנו יוצרנו בראשית הגאולות אחרית הגאולות ,היינו החירות האחרון שיהיה לחירות עולם בגוף ונפש
חירות משעבוד מלכיות ומקליפות וממלאך המות כאשר יתבטל כח ס"מ.
ֹות־שׁם֣עָ ֑רב ֣
ָ ֶ֖
֣לב ְל ֵ֥תּי֣הֱיָֽ
ץ֣גּשֶׁ ן֣א ֲֶשׁ֤ר֣עַ מּי֣עמ֣ד֣עָ ֔ ֶליהָ ְ
ת־א ֶ֣ר ֗
ֶ
שמות וארא ח,יח :וְ ה ְפליתי֣בַ יּ֨ ֹום֣הַ ֶ֜הוּא֣אֶ
ע֣כּי֣אֲנֵ֥י֣הֶ֖ '֣ ְבּ ֶ ֵ֥ק ֶרב֣הָ ָ ָֽא ֶרץ֣ :
֣ ְל ַמ ֣עַ ן֣תּ ַ ֔ד ֵ֛
הסבר וְ ה ְפלית֣י – תרסא ,באופנים אחדים .דרך (א) וְ ה ְפלית֣י – תרסא בתפקיד שיעור קביעת חזקה אחרי שלוש פעמים,

[דבר מלכות וארא התשע"ז ,ע' צא ,ע"פ ליקוטי שיחות כרך יא ע'  ] 45האם היו ג' המכות גם בארץ גושן? נחלקו הראשונים באם
גם ג' המכות הראשונות לא היו בארץ גושן אף שלא נאמרה בהם בפרוש "והפליתי וגו' " .ראב"ע כתב (ז,כד ,כט) "מכת דם
והצפרדעים והכנים היתה כוללת המצריים והעברים" אך בשו"ת הרדב"ז (ח"א סי' תתיג) חלק עליו והקשה ד"אם המכה היתה גם
לישראל מה ראיה יש בה לפרעה שישלח את ישראל" (וכן הוא לדעת הרבה ראשונים הובאו בתו"ש וארא ז,יז ח,יג) .והנה מזה שרש"י
בפרושו על התורה לא כתב בלום,משמע שלדעתו היו הדברים כפי שנראה מפשוטם של כתובים ,שרק מכת ערוב שבה נאמר "והפלתי
וגו' " לא היתה בארץ גושן ,מה שאין כן ג' המכות הראשונות היו גם בארץ גושן .וצריך באור אמאי לא חש רש"י לקושיית הרדב"ז?
ויש לומר ,שלפי פשוטם של כתובים ,הוצרכו ג' מכות הראשונות להיות בארץ גושן ,כדי לפעול פעולתם .ב' מכות הראשונות קשורות
ליאור ,היתה הכוונה שעל ידן ידע פרעה "כי אני ה' "ש"הלקה את יראתם" (וארא ז,כ ,רש"י כח) .ואם לא היה הקב"ה מכה חלק
היאור אשר בארץ גושן ,היה פרעה חושב שחלק העבודה-זרה שנמצא בגושן אין ב"יכולת השם" לשלוט עליו ח"ו ,וכוונת הקב"ה
שידע פרעה "כי אני ה' " לא היתה מתמלאת.
ועל דרך זה במכת כינים ,מכיוון שהכוונה היתה להראות שהמכה מגיעה מהקב"ה – (שאמרו החרטומים) "אצבע אלקים היא" (וארא
ח,טו) ,היתה המכה צריכה להיות בכל ארץ מצרים ,כי אם היתה רק על חלק מסוים ,היו החרטומים חושבים ,דאף שלא יכלו הם
להעלות הכנים כלל ,אך מזה שמשה ואהרן היו יכולים להעלותם רק על חלק מסוים (ממצרים) ,הרי זה ראיה שגם הם מוגבלים ,ואין
זה "אצבע אלקים" .לכן היה נצר ך שג' מכות ראשונות יהיו גם בארץ גושן ,אבל אחרי שכבר הראה הקב"ה ש"מאת ה' היתה זאת" הרי
ֹות־שׁם֣עָ ֑רב  ,ולא היו המכות במקום
ָ ֶ֖
֣לב ְל ֵ֥תּי֣הֱיָֽ
ץ֣גּשֶׁ ן֣א ֲֶשׁ֤ר֣עַ מּי֣עמ ֣ד֣עָ ֔ ֶליהָ ְ
ת־א ֶ֣ר ֗
ֶ
מכאן ואילך הנה וְ ה ְפליתי֣בַ יּ֨ ֹום֣הַ ֶ֜הוּא֣אֶ
מושבם של בני ישראל.
וְ ה ְפלית֣י – תרסא בתפקיד שיעור קביעת חזקה אחרי שלוש פעמים ,כאן שהמכות בהשגחת ה' ,וכמו שבמכה הרביעית כבר לא היה צורך
להדגיש כי היא מה' ,כך בדברים אחרים אחרי שהם קרו שלוש פעמים בנסיבות דומות ,קובעים חזקה שכאשר הם קורים זה מאותה סיבה
כמו שקרו שלוש הפעמים הראשונות .וזה לימוד שיכל לפתור הרבה מחלוקות בגמרא.
הסבר וְ ה ְפלית֣י – תרסא ,באופנים אחדים .דרך (ב) וְ ה ְפלית֣י – תרסא ,בתפקיד מחיצת הגנה על כל אחד מישראל באשר הוא נמצא,
ראה להלן [התוה"מ]  ,ודבר זה נלמד מתבנית הרישא של הפסוק שהוא כעין כלל ופרט וכלל .כאשר מלת וְ ה ְפלית֣י היא כעין פרט
קדמאה של הכלל ופרט וכלל והוא מתברר בכלל ופרט וכלל.
ץ֣גּשֶׁ ן֣– כלל ,א ֲֶשׁ֤ר֣עַ מּי֣עמ ֣ד֣עָ ֔ ֶליהָ֣ – כעין פרט,
ת־א ֶ֣ר ֗
ֶ
בַ יּ֨ ֹום֣הַ ֶ֜הוּא – קדמא ואזלא ,מרמז ללמוד הכתוב בכעין כלל ופרט וכלל ,אֶ
מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מורה ללמוד שני לימודים אשר לפחות אחד מהם יוצא מפשט הכתוב ,והוא מתבאר ומתרבה בכתוב
ֹות־שׁם֣עָ ֑רב – כעין כלל סוגר המרבה כל מקום שישראל נמצא אין ערוב פוגע בו.
ָ ֶ֖
ְלב ְל ֵ֥תּי֣הֱיָֽ
֣י֣פ ֻ ֔דת .פי' הרמב"ן שגם אם יהיה איש מישראל בארץ מצרים ששם יהיה הערוב לא
כפי' [התוה"מ – המלבי"ם] (שמ' וא' ח,יט) וְ שַׂ ְמתּ ְ

יזיק את איש ישראל ,ותפס לשון פדות ,לומר שהחיה שתרצה להשחית איש מישראל תשחית איש מצרי תחתיו ,והמצרי יפדה את
ישראל מידה ,וכמ"ש במדרש מלמד שהיו ישראל ראוים ללקות בזאת המכה ונתן הקדוש ברוך הוא את המצריים פדיונם.

כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

שמות בא י,א (התשע"ו) (בהשתתפות נחלת יעקב)
3.5
לשמור כקבוצה
שׁ֣חשֶׁ ְך׃֣(הכנה למלמד)
ָמ ָֽ
י֣חשֶׁ ְך֣עַ לֶ -א ֶ֣רץ֣מ ְצ ָר֑י ם֣וְ י ֶ֖
שׁה֣נְ ט֤ה֣יָ ָֽ ְַֽדָך֣עַל-הַ שָּׁ ֔ ַמים֣וֵ֥יה ֶ֖
ר֣ה'֣אֶ ל-מ ֗ ֶ
֝
שמות בא י,כא – כג :פ֣[כא]֣֣ו ַ֨יּאמֶ
ם֣שׁ ֵֹ֥לשֶׁ ת֣י ָָֽמים׃(המלמד :ימי החשך הראשונים)
ֵ֛ה֣בּכָ ל ֵ֥ ֶ -א ֶרץ֣מ ְצ ַ ֶ֖רי ְ
י֣חשֶׁ ְך -אֲפ ָל ְ
ה ָֽ
מי ם֣וַיְ ֹ֧
֣[כב]֣֣וַיּ ֵ֥ט֣מ ֶשֵׁ֛ה֣אֶ ת -י ֶָ֖דוֹ֣עַ ל -הַ שָּׁ ָ ֑
מוֹשׁב ָ ָֽתם׃ ֣
וֹר֣בּ ְ
ְ
ֵ֛ל֣היָה֣אֶ֖
ֹלשֶׁ ת֣יָמ֑ים֣וָּֽ ְלכָ לְ -בּנ ֹ֧י֣י ְשׂ ָרא ָ ֵ֥
יו֣שׁ ֣
תּ ְ
מוּ֣אישׁ֣מתַּ ְח ָ ֶ֖
ֵ֥
(הלמד) [כג]֣֣ ָֽלאָ -רא֞ וּ֣א֣ישׁ֣אֶ ת-אָ ֗חיו֣וְ לאֵ֛ ָ -ק
(בלי רש"י לא ידענו שאלו שלושה ימים נוספים ,מאיפה יודעים שחשכתם הייתה מוכפלת?) ֣
בדיון ב[-בבלי בבא קמא כה,א] בדרשת ר' טרפון בקל וחומר על הסגר מרים ,מוסבר שבקל וחומר "דיו לבא לידון (הלמד) להיות כבא מן
הדין (המלמד)" ולכן אין הלמד עולה בפעולתו (שם עונש מרים מה' שבעה ימי הסגר ,כעין נדוי) על המלמד (הנידוי בת ע"י אביה שבעה
ָאסֽף׃
שבְׁע֤ת יָׁמִּים מִּח֣ ּוץ ל ֽמח ֲ֔נה וְַׁא ֖חר תֵ ֵ
שבְׁע֣ת י ִּ ָׁ֑מים תִּ ָׁס ֞גֵר ִּ
ימים)( .במד' בהע' יב,יד) ו ֨יאמר ֝ה' אל-מ ֗שה וְָׁא ִּבי ָׁה י ָׁ֤רק י ָׁרק ְׁבפ ָׁ֔ני ָׁה הֲֹל֥ א תִּ כ ֵָׁל֖ם ִּ
שב ְׁ֤עת יָׁמִּים – גרשיים מהפך פשטא .
תבנית הטעמים היא ו ֨יאמר ֝ה' – קדמא ואזלא  ...תִּ ָׁס ֞גֵר ִּ
במכת חושך תבנית הטעמים מעידה על מלמד ולמד כמו הקו"ח בהסגר מרים ,אבל עם שנוי בסוף התבנית ,הפורץ את המגבלה של הקל וחומר.
ֶ֖שׁ֣חשֶׁ ְך(֣:י,כב) מתאר את חלקה הראשון של המכה
י֣חשֶׁ ְך֣עַלֶ֣ -א֣ ֶרץ֣מ ְצ ָר֑ים֣וְ יָמ ָֽ
ר֣ה'  -קדמא ואזלא ,מלמד על סדר ,וֵ֥יה ֶ֖
֝
(י,כא) ו ַ֨יּאמֶ
(י,כג) ָֽלאָ -רא֞ וּ֣א֣ישׁ֣אֶ ת-אָ ֗חיו  -גרשיים מונח רביע ,מתאר את חלקה השני של המכה שללא פ'רש"י על פי שמות רבה לא היינו יודעים
מוּ֣אישׁ֣מתַּ ְח ָ ֶ֖תּיו .יושב לא יכול לעמוד ועומד אין
ֵ֥
שזה חלק שני .רש"י (י,כב)  ...ועוד שלשת ימים אחרים חשך מוכפל על זה שלאֵ֛ ָ -ק
יכול לישב וגו'.
ר֣ה'  -קדמא ואזלא ,מלמד על סדר ,שמקדים
֝
תבנית הטעמים קדמא ואזלא  ...גרשיים מלמדת על כעין לימוד בקל וחומר (י,כא) ו ַ֨יּאמֶ
והולך הבא מן הדין (המלמד) ואחריו אזלא – הולך הבא לידון – הלמד.
ם֣שׁ ֵֹ֥לשֶׁ ת֣י ָָֽמים׃
ֵ֛ה֣בּכָ לֵ֥ ֶ -א ֶרץ֣מ ְצ ַ ֶ֖רי ְ
י֣חשֶׁ ְך -אֲפ ָל ְ
ה ָֽ
המלמד הוא הביצוע של הצווי ב (-י,כא) היינו (י,כב) וַיְ ֹ֧
ָמים
ֹלשֶׁ ת֣י ֑
יו֣שׁ ֣
תּ ְ
מוּ֣אישׁ֣מתַּ ְח ָ ֶ֖
ֵ֥
הלמד הוא (י,כג) ָֽלאָ -רא֞ וּ֣ ...וְ לאֵ֛ ָ -ק
יש המסביר שאם יש מידע מהמלמד על הלמד ,כמו במכת חושך שהיה חושך שלושה ימים ,לכן כאשר נאמר (י,כג) ָֽלאָ -רא֞ וּ֣ ...וְ לאֵ֛ ָ -קמוּ֣
יו֣שׁ ֹ֣לשֶׁ ת֣יָמ֑ים זה מלמד( :א) שאלו שלושה ימים אחרים (ב) שבחלק השני החושך היה גדול מהחושך של החלק הראשון.
תּ ְ
ֵ֥אישׁ֣מתַּ ְח ָ ֶ֖
שב ְׁ֤עת יָׁמִּים – גרשיים מהפך פשטא ,והלמד לא עלה על המלמד
בהסגר מרים תבנית הטעמים הייתה ו ֨יאמר ֝ה' – קדמא ואזלא ִּ ...ת ָׁס ֞גֵר ִּ
("דיו" ללמד להיות כמו המלמד).
ר֣ה'  -קדמא ואזלא ( ...י,כג) ָֽלאָ -רא֞ וּ֣א֣ישׁ֣אֶ ת-אָ ֗חיו  -גרשיים מונח רביע והלמד עולה על
֝
במכת חושך תבנית הטעמים (י,כא) ו ַ֨יּאמֶ
המלמד שחשכת שלושה ימים אחרונים גדולה מחשכת שלושה ימים ראשונים .כלומר אין הגבלת הלמד ב"דיו".
הלמד ,שלושה הימים האחרונים של מכת חשך ,פסוק (י,כג) ָֽלאָ -רא֞ וּ֣א֣ישׁ֣אֶ ת-אָ ֗חיו  -גרשיים מונח רביע ,כעין יצא מן הכלל והיות ויש
יו֣שׁ ֹ֣לשֶׁ ת֣יָמ֑ים אז זה עשוי להיות כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו ולא על הכלל כולו.
תּ ְ
מוּ֣אישׁ֣מתַּ ְח ָ ֶ֖
ֵ֥
עוד פרט וְ לאֵ֛ ָ -ק
ֵ֥ם֣וּבקַ ְר ֶכֶ֖ם֣י ָֻצּ ֑ג֣גַּ ָֽם -טַ ְפּ ֶכֶ֖ם֣ילְֵ֥ך֣ע ָמּ ֶ ָֽכם׃
ְ
'֣רֵ֛ק֣צאנְ ֶכ
֣לכוּ֣ע ְב ֣דוּ֣אֶ ת֔ -ה ַ
שׁה֣וַיּאמֶ ר ְ
[כד]֣֣וַיּקְ ָ ֨רא֣פַ ְר ֝עה֣אֶ ל-מ ֗ ֶ

שמות בא י,כד – כו:
(הכנה למלמד)
ֱֹלהינוּ׃ (המלמד ,הבהמות שפרעה יתן לכפרה עליו)
עָשׂינוּ֣לַ הֵ֥ '֣א ָֽ
ָדנוּ֣זְבָ ח֣ים֣וְ ע ֹ֑לת֣וְ ֶ֖
ן֣בּי ֶ֖
תּ ְ
שׁה֣ ַ֣גּם-אַ ָתֵּ֛ה֣תּ ֵ֥
(המלמד) [כה]֣֣וַיּ֣אמֶ ר֣מ ֔ ֶ
ֲבד֣אֶ ת-ה֣ '֣אֱֹלה֑ינוּ֣ ֣
נוּ֣לא֣תשָּׁ אר֣פַּ ְר ָ֔סה֣כּ ֚י֣מ ֶמּ֣נּוּ֣נ ַ֔קּח֣לַ ע ֶ֖
(הלמד) [כו]֣֣וְ גַם-מ ְקנ֝נוּ֣יל ְ֣ך֣ע ֗ ָמּ ֤
ֶ֖נוּ֣שׁמָּ ה׃ (הלמד שאם בהמות פרעה יוצאות עמם לא כל שכן שבהמתם יוצאה עמם)
ע֣מהַ -נּעֲבד֣אֶ ת֔ -ה'֣עַד-בּא ָ ָֽ
נוּ֣לא-נ ַ ֗ד ַ ָֽ
ַואֲנַ ְ֣ח ָֽ
בדיון ב[-בבלי בבא קמא כה,א] בדרשת ר' טרפון בקל וחומר על הסגר מרים ... ,ראה הסבר לעיל.
במו"מ בין פרעה למשה ,תבנית הטעמים מעידה על מלמד ולמד כמו הקו"ח בהסגר מרים אבל עם שנוי בסוף התבנית ,הפורץ את המגבלה של
הקל וחומר.
ֵ֥ם֣וּבקַ ְר ֶכֶ֖ם֣י ָֻצּ֑ג
ְ
֣לכוּ֣(פשטא פשטא ,כעין מיד ,כאילו רגילות) ַ ...רֵ֛ק֣צאנְ ֶכ
(י,כד) וַיּקְ ָ ֨רא֣פַ ְר ֝עה֣– קדמא ואזלא ,מלמד על סדר ,וַיּאמֶ ר ְ
תבנית הטעמים קדמא ואזלא  ...אזלא-גרש (=גרשיים מלעלי) מלמדת על כעין לימוד בקל וחומר (י,כד) וַיּקְ ָ ֨רא֣פַ ְר ֝עה  -קדמא ואזלא,
מלמד על סדר ,שמקדים והולך הבא מן הדין (המלמד) ואחריו אזלא – הולך הבא לידון – הלמד.
ֱֹלהינוּ .המידע על הנלמד נמצא במאמר
שׂינוּ֣לַ֣הֵ֥ '֣א ָֽ
ֹלת֣וְ עָ ֶ֖
ָדנוּ֣זְבָ ח֣ים֣וְ ע ֑
ן֣בּי ֶ֖
תּ ְ
הנידון קדמא  -מקדים המלמד פסוק (י,כה)  ...גַּם-אַ ָתֵּ֛ה֣תּ ֵ֥
תּן ודע שנתינתך היא בבחינת גַּם  -בתוספת על הבא לידון ואזלא  -הולך אחריו הלמד פסוק (י,כו) וְ גַם-מ ְקנ֝נוּ֣יל ְ֣ך֣ע ֗ ָמּנוּ֣
משה גַּם-אַ ָתֵּ֛ה֣תּ ֵ֥
ֹלת֣ו ( -י,כו)
ָדנוּ֣זְבָ ח֣ים֣וְ ע ֑
ן֣בּי ֶ֖
תּ ְ
 אזלא-גרש מונח רביע ,כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו כי יש כאן שני פרטים (י,כה)  ...גַּם-אַ ָתֵּ֛ה֣תּ ֵ֥ד ...
ע֣מהַ -נּעֲב ֣
וְ גַם-מ ְקנ֝נוּ֣יל ְ֣ך֣ע ֗ ָמּנוּ .הלמד כאן עולה על הנידון כפ-רש"י  ...לא דייך שמקננו ילך עמנו אלא גם משלך תתןָֽ ...לא-נ ַ ֗ד ַ ָֽ

שמא ישאל יותר ממה שיש בידינו.
ביא֣עַ ל-פַּ ְרעה֣וְ עַ ל-מ ְצ ַ ֔רים֣אַ חֲרי֕ -כן֣יְ שַׁ ַלֵּ֥ח֣אֶ ְת ֶכֶ֖ם֣מזֶּ ֑ה֣ ֣
שׁה֣ע֣ וֹד֣נֶ ָֽ֖֤גַע֣אֶ חָ ד֣אָ ֤
ר֣ה'֣אֶ ל-מ ֗ ֶ
֝
שמות בא יא,א – ב[ :א]֣ ו ַ֨יּאמֶ
ָרשׁ֣אֶ ְת ֶכֶ֖ם֣מזֶּ ָֽה׃ ֣
שׁ ְלּ ֔חוֹ֣כָּ ֕ ָלה֣גָּרֵ֛שׁ֣יְ ג ֵ֥
ְכּ ֨ ַ
ָהב׃ ֣
ף֣וּכלֵ֥י֣ז ָ ָֽ
ְ
הּ֣כּליֶ -כֶ֖סֶ
עוּת ְ
֣ת֣ר ֔ ָ
֣מא ְ
ֶ֖א֣בּאָ זְנ ֣י֣הָ ָע ֑ם֣וְ י ְשׁא ֲ֞לוּ֣א֣ישׁ׀֣מא ֣ת֣ר ֗עהוּ֣וְ אשָּׁ ה ֣
[ב]֣֣דּבֶּ ר-נָ ְ
ַ
ר֣ה' – קדמא ואזלא ( ...יא,ב) וְ י ְשׁא ֲ֞לוּ֣א֣ישׁ׀֣מא ֣ת֣ר ֗עהוּ  -גרשיים מונח לגרמיה (מונח פסק) מונח רביע.
֝
(יא,א) ו ַ֨יּאמֶ
בדיון ב[-בבלי בבא קמא כה,א] בדרשת ר' טרפון בקל וחומר על הסגר מרים ... ,ראה הסבר לעיל.
בבצוו י ה' למשה ,תבנית הטעמים מעידה על מלמד ולמד כמו הקו"ח בהסגר מרים אבל עם שנוי בסוף התבנית ,הפורץ את המגבלה של הקל
וחומר.
כאן המידע על הלמד מתגלה בתבנית טעמים מיוחדת ע֣ וֹד֣נֶ ָֽ֖֤גַע֣אֶ חָ ד֣אָ ֤ביא֣עַ ל-פַּ ְרעה֣וְ עַל-מ ְצ ַ ֔רים – מונח מהפך פשטא מהפך פשטא

זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשתי דרשות ,מהפך פשטא אחד מרמז על דרשה אחת כפשוטה ואחת יוצאת מפשוטה ,מהפך פשטא שני מרמז על
עוד דרשה אחת היוצאת מפשוטה .אפשר שנגע כפשוטו זה מכת בכורות ,נגע שלא כפשוטו זה אבדן רכושם ,ועוד נגע שלא כפשוטו זה
מכה בשר של מצרים ,ע"פ תבנית טעמים זקף-קטן זקף-גדול ראה הסבר בהמשך.
ביא֣עַל-פַּ ְרעה֣וְ עַ ל-מ ְצ ַ ֔רים וגו'
הנידון קדמא  -מקדים המלמד פסוק (יא,א) ע֣ וֹד֣נֶ ָֽ֤֖גַע֣אֶ חָ ד֣אָ ֤
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

הבא לידון ואזלא  -הולך אחריו הקרא הלמד (יא,ב) וְ י ְשׁא ֲ֞לוּ֣א֣ישׁ׀֣מא֣ת֣ר ֗עהוּ֣ -גרשיים מונח פסק (מונח לגרמיה) מונח רביע ,כעין יצא
מן הכלל ללמד על עצמו או על הכלל כולו ,אפשר כי כאן על עצמו ,כי הבא לידון (הלמד) הפסד רכוש והמכות על הים עולה בהרבה על
הנידון (המלמד) מכת בכורות כי:
(א) פגע ברכושם כאן ועל הים ,ועשו את מצרים כמצולה שאין בה דגים  -רוששו אותה כפ'רש"י  ...בבקשה ממך הזהירם על כך שלא

יאמר אותו צדיק אברהם ועבדום וענו אתם קיים בהם ואחרי כן יצאו ברכוש גדול לא קיים בהם.

(ב) פגע כאן ועל הים באלילי מצרים ,בשר של מצרים ובשרי אומות העולם ,כל צבא מצרים אבד בים .וע"פ [רש"י (שמ' בשלח יד,כה) ] ִּכ֣י ֔ה'
נִּל ְָׁׁח֥ם לָׁה֖ם ְׁב ִּמצ ָׁ ְֽׁרי ִּם :ב מצריים .דבר אחר במצרים ,בארץ מצרים ,שכשם שאלו לוקים על הים ,כך לוקים אותם שנשארו במצרים.

[מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי יד,לא] ויר[א ישראל] את היד הגדולה .מכות חמורות ומכות משונות זו [מזו ומיתות] משונות ומיתות
חמורות זו מזו ר' יוסי הגלילי אומ' מ[נין אתה] אומ' שלקו מצ' במצ' עשר מכות ועל הים לקו חמיש[ים מכות] שבמצ' הוא אומ'
ויאמרו החרטומים אל פרעה וגו' (שמ' ח טו) [ועל הים] הוא אומ' וירא יש' את היד הגדולה וגו' כמה לקו ב[אצבע עשר] מכות אמור
מעתה במצ' לקו עשר מכות ועל הים [לקו] חמשים מכות ר' אליעזר אומ' מנין שכל מכה ומכה ש[הביא] המקום ב"ה על המצ' היתה
של ארבע מכות שנא' ישלח בם חרון אפו וגומ' (תה' עח מט) עברה אחת וזעם שתים וצרה שלש .ומשל' מלאכי רעים ארבע .אמור
מעתה במצרים לקו ארבעים מכות ועל הים לקו מאתים מכות .ר' עקיב' אומ' מנין שכל מכה ומכה שהביא המקום ב"ה על המצ' היתה
של חמש מכות שנא' ישלח בם חרון אפו וגומ' הרי אחת וכול אמור מעתה במצ' לקו חמשים מכות ועל הים לקו חמשים ומאתי'
מכות.

.65שמות בא יא,א :שני מופעים ,אחד עם מקף בז"ק אחד ללא מקף בז"ק

ביא֣עַ ל-פַּ ְרעה֣וְ עַ ל-מ ְצ ַ ֔רים֣אַ חֲרי֕ -כן֣יְ שַׁ ַלֵּ֥ח֣אֶ ְת ֶכֶ֖ם֣מזֶּ ֑ה֣ ֣
שׁה֣ע֣ וֹד֣נֶ ָֽ֖֤גַע֣אֶ חָ ד֣אָ ֤
ר֣ה'֣אֶ ל-מ ֗ ֶ
ֶ֣֜
֣ו ַ֨יּאמֶ
ָרשׁ֣אֶ ְת ֶכֶ֖ם֣מזֶּ ָֽה׃ ֣
שׁ ְלּ ֔חוֹ֣כָּ ֕ ָלה֣גָּרֵ֛שׁ֣יְ ג ֵ֥
ְכּ ֨ ַ

פעמיים זקף-קטן זקף-גדול בין שני קיסרים .כתב הרבי מדזיקוב בספר אמרי נועם כי גימטרית "זקף-גדול זקף-קטן" עולה "יסוד מלכות"
ועולה תקע"ו  ,והרב י"ר פאלוך זצ"ל כתב שכן נמצא ביעב"ץ .העיון גילה כי גימטרית המלים המוטעמות בתבנית הטעמים "זקף-קטן זקף-
גדול" וכן ההפרש בין גימטרית המלים והגימטריה של התבנית (השווה תקע"ו) מרמז לדברים שונים בפנימיות התורה ,בתנ"ך ובתושב"ע.
לה זקף-קטן זקף-גדול .ועוד תבנית הטעמים של הכתוב ו ַ֨יּאמֶ ר֣
שׁ ְלּ ֔חוֹ֣כָּ ֕ ָ
ברישא וְ עַל-מ ְצ ַ ֔רים֣אַ חֲרי֕ -כן זקף-קטן זקף-גדול .בסיפא ְכּ ֨ ַ
שׁה֣ע֣ וֹד֣נֶ ָֽ֖֤גַע֣אֶ חָ ד֣אָ ֤ביא֣עַ ל-פַּ ְרעה֣וְ עַ ל-מ ְצ ַ ֔רים֣אַ חֲרי ֕ -כן –  ...רביע  ...זקף-קטן  ...זקף-גדול הוא כעין שלוש פעמים זקף
הֶ֣֜'֣אֶ ל-מ ֗ ֶ
בין שני קיסרים המלמדת על תוקף המכה העשירית שזיעזעה את פרעה ועמו ועמד וגירשם ממצרים כָּ ֕ ָלה֣גָּרֵ֛שׁ֣יְ ג ֵָ֥רשׁ֣אֶ ְת ֶכֶ֖ם֣מזֶּ ָֽה ,וזה
היה גם כנגד אלו מישראל שעדיין היו ספקנים.
וְ עַל-מ ְצ ַ ֔רים֣אַ חֲרי֕ -כן – גי'  70 + 219 + 380 + 106עולה ק"ו  +ש"פ  +יר"ט  +ע' =  775עולה תשע"ה עולה ק"ו  +ש"צ  +יר"ט +
ע' = שקו"ץ  +יר"ט  +ע' =  775עולה תשע"ה
הפרש מתקע"ו =  = 199 = 775 - 576קצ"ט נמצא באוצר גי' הרב י"ר פאלוך זצ"ל קצ"ט עולה צדק"ה ועולה שם אהי"ה עם הוי"ה עם
אדנ' עם אלקי' וכוללם
אַ חֲרי גי' יר"ט – נוטריקון י'ראה ר'אתה נ'טתה (רש"י במד' בלק) בין פירושיו מלאך ,כאן אפשר כי הוא שר היינו שקו"ץ של מצרים
והמשחיתים מע' אוה"ע שהביא עמו על הים.
ביציאת מצרים הקב"ה עשה צדק"ה (=קצ"ט) עם ישראל ואפשר שע"י הצירוף שם אהי"ה עם הוי"ה עם אדנ' עם אלקי' וכוללם (=קצ"ט)
הקב"ה נפרע מאומת מצרים ונפרע משרה ,כמאמר חז"ל שכאשר הקב"ה נפרע מאומה הוא נפרע משרה ,מעבודת האלילים שלה ומהאומה.
ביא֣עַל-פַּ ְרעה֣וְ עַ ל-מ ְצ ַ ֔רים שיכלול נגע היפרעות מהשר של מצרים (על בסיס
כאילו נאמר אחרי תשע"ה נגעים ע֣ וֹד֣נֶ ָֽ֤֖גַע֣אֶ חָ ד֣אָ ֤
יר"ט) על הים שע"פ [זוהר שמות בשלח יד,ז] וי ִּ֗קח שֵש-מ ֵ֥אֹות רכב ב ָׁ֔חּור וגו' הביא עמו משחיתים מכל האומות היינו ע' אומות העולם,
והיפרעות משרי שבעים אומות העולם ובכל שיקוצי מצרים ובפרעה ובעם מצרים.

שׁ ְלּ ֔חוֹ֣כָּ ֕ ָלה – קדמא זקף-קטן במלה אחת זקף-גדול – גי' המלים המוטעמות בזקף-קטן זקף-גדול  = 419 = 55 + 364תי"ט = השט"ן
ְכּ ֨ ַ
 +ה"ן (חמש פעמים ו"ה ענין של רחמים) ,וכן עולה אקשי"ח ,ענ"ו בכב"ל רגל"ו
הפרש הגימטריות בין גי' המלים ובין גי' התבנית (= מתקע"ו)  = 157 = 576 - 419זק"ן ,מזי"ק .שילוב שתי הגימטריאות אקשי"ח זק"ן
כמו משלי  -מלך זק"ן וכסיל ,נאמר על השטן (גי' ( )364בשם אליהו שגב הי"ו)
הסבר אפשרי אחרי אשר ענ"ו בכב"ל רגל"ו (= גי' תי"ט) את עם ישראל (הפסוק על יוסף ומלמד על כלל ישראל) הקב"ה מבטיח כי
וּכ ֔סיל (זק"ן גי'  )157ומזי"ק (גי'  )157שנאמר על השטן (בשם אליהו
אקשי"ח (= גי' תי"ט) לב פרעה אשר הוא (קהלת ד,יג) מ ֶמּ֤לֶ ְך זָק ֣ן ְ
שגב הי"ו)
לה  ,כשלחו כמו (שמ' בשלח יג,יז) וי ְׁ ִּ֗הי בְׁשלּ֣ח פ ְׁרעה  .פסוק (שמ' בא יא,א) ופסוק (שמ' בשלח יג,יז)
שׁ ְלּ ֔חוֹ֣=  = 364השט"ן משטין לעשות כָּ ֕ ָ
כּ ַ֨
ְ֣
מעידים כי פרעה עדיין סבר שמכוחו הוא משלחם
ונגדו כָּ ֕ ָלה עולה בגי' (  * 5ו"ה =  55עולה ה"ן .ו"ה זו מדת הרחמים המסנגרת ואומרת (במ' בלק כג,ט) הן־עָׁם ְׁלב ָָׁׁד֣ד יִּש ְׁ֔כן ,ניתוק מכל
האומות המכשיר עם ישראל לקבל התורה ולהיות עבדי ה'.
בסיכום :השט"ן ביצע שליחות ה' להוציא ישראל ממצרים להיות (במ' בלק כג,ט) הן־עָׁם ְׁלב ָׁ ָׁ֣דד יִּש ְׁ֔כן וגו' אבל הוא ממשיך לעמוד להשטין כמו
ֹלה֣י נֵ ֽכר־ ָׁה ָׁ֗ארץ
שמעידה הגי' תי"ט העולה הע"ם הז"ה וזנ"ה אחר"י מהפסוק (דב' וילך לא,טז) ְׁוקָׁם ָׁה ָׁ֨עם ה ָ֜זה ְׁוז ָָׁׁנ֣ה׀ ַאח ֵ ֲ֣רי׀ א ֵ
אחרי כתבי הנ"ל זיכני הקב"ה למצוא במוצאי י' טבת התשע"ה :מאור ושמש שמות פרשת בא  ...וזהו (שמ' ג,ח) ׃ " ָׁוא ֞ ֵֵרד" לְׁהצִּיל֣ ֹו׀ מִּי֣ד
ִּמצ ְׁ֗רי ִּם כלומר ,כביכול ירידה היה אצלו יתברך ,שהוצרך להופיע אור בהירות אלהותו יתברך לעולמות התחתונים ,כדי להצילו מיד
מצרים .ובזה נבוא לביאור הפסוק (שמ' בא יא,א) ו ֨יאמר ה' אל-מ ֗שה ע֣ ֹוד נ֤גע אחָׁד וגו' היינו מכת בכורות .וידוע ,שמכת בכורות יצאה
מכתר ,כנזכר לעיל שהמכות יצאו כסדרן מעשר ספירות מִּתתָׁ א ְׁלעֵילָׁא  -תיבת בכורת נוטריקון בו כתר .אַ חֲרי֕ -כן֣יְ שַׁ ַלֵּ֥ח֣אֶ ְת ֶכֶ֖ם֣מזֶּ ֑ה -

מפני שאז יופיע אור בהירות אלהותו יתברך לעולמות התחתונים ,ויתבטל השר שלהם שהוא השטן ,שהוא גימטריא שס"ד כמנין
לּ ֔חוֹ ,והיינו ְכּ ֨ ַשׁ ְלּ ֔חוֹ֣כָּ ֕ ָלה  -שהשר שלהם שהיה משלח בלבם לעשות תחבולות להפריד את ישראל מאביהם שבשמים ,יתבטל
שׁ ְ֣
ְכּ ֨ ַ
ְׁויִּכְׁלה מחמת אור בהירות אלהותו יתברך ,ואז גָּרֵ֛שׁ֣יְ ג ֵָ֥רשׁ֣אֶ ְת ֶכֶ֖ם֣מזֶּ ָֽה כנ"ל.
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

3.6

שמות בא י,א (התשע"ז) (בהשתתפות נחלת יעקב)

תּם֣כּי-אֲנֵ֥י֣הָֽ֣'׃ ֣
יד ְע ֶ ֶ֖
י֣ב ֑ם֣ו ַ
תי֣אֲשֶׁ רַ -שׂ ְ֣מתּ ָ
֣בּמ ְצ ַ ֔רים֣וְ אֶ ת-את ַ ֶ֖
֣בּאָ זְ נ֨י֣ב נְ ָ֝ך֣וּבֶ ן-בּנְ ָ֗ך֣א֣ת֣א ֲֶשׁ֤ר֣ה ְתעַ לַּ ְלתּי ְ
וּל ֡ ַמעַ ן֣ ְתּסַ פּר ְ
שמות בא י,בְ :

נאמר ב[-ספר החינוך מצוה כא] לספר בענין יציאת מצרים בליל חמשה עשר בניסן ,כל אחד כפי צחות לשונו ,ולהלל ולשבח השם
ֵאתי ִּמ ִּמצ ָׁ ְֽׁרי ִּם:
ֵאמר בעֲב֣ ּור ֗זה ע ָׁ ָׁ֤שה ה' ִּ֔לי ְׁבצ ִּ ֖
דְׁת ְׁל ִּבנְָׁך֔ וגו' (ביֹ֥ום הה֖ ּוא ל ֑
יתברך על כל הנסים שעשה לנו שם ,שנאמר (שמ' בא יג,ח) ְׁוהִּג ָׁ ֣

(שמ'

בא יג,ט) ִּ ִ֚ ...כי ְׁב ָׁי֣ד ֲחזָׁ ָׁ֔קה הֹוצִּ ֽאֲָך֥ ה֖ ' ִּמ ִּמצ ָׁ ְֽׁרי ִּם .):הוספתי את המשך הפסוק והפסוק הבא כדי להראות כי בפסוקים אלו פרט לאיזכור ה"יד
החזקה" אין איזכור כל הנסים שה' עשה לנו שם כפי שנאמר במצוה כא .וגם מהכתוב ב(-דב' וזה"ב לד,יא-יב) ְׁלכָׁל־ ָׁ֨הא ָ֜תת וְׁהמֹופְׁתִּ֗ ים ּ ...ולְׁכל
מֹורא הג ָׁ֑דֹול וגו' נראה ש"היד החזקה" היא פרט אחד.
ה ָׁי֣ד ה ֲחזָׁ ָׁ֔קה ּול ְׁ֖כל ה ָׁ ֣
ן֣תּסַ פּר֣הוא יסוד להפעלות של משתתפי הסדר והילדים לקראת
וּל ֡ ַמעַ ְ
לאחר עיון במקורות שונים מוצע לומר כי פסוק (שמ' בא י,ב) ְ
הסדר ,כל עדה לפי מינהגיה ,לחזור ולהוות משהו מן העלילות שהובילו אל הלילה המשומר ההוא לפני יציאת מצרים ,לאיזכור הנסים
בתוך ההגדה של פסח ,לשבח ולהלל לה' ומטרת כל זאת.
אפשר כי אחת מדרכי הלימוד של הפסוק היא בכעין כלל ופרט וכלל ,ואין בכלל הפותח אלא מה שבפרט ,והכלל הסוגר מרבה מכעין

וּל ֡ ַמעַ ן֣
זְני֣בנְ ָך֣֝ ,אבל אפשר כי הכלל עצמו נמצא בְ -
הפרט .משוער שיש כלל פותח מהימצאות תבנית הטעמים קדמא ואזלא במלים ְבּאָ ֨
ָך (למי תספר ,והכלל הסוגר ירבה לפי "ספר החינוך" כל
זְני֣בנְ ָ֝ך֣וּבֶ ן-בּנְ ֣֗
ר שהוא סתום (סתמי) ,על הפרטים מלמד התוכן של ְבּאָ ֨
ְתּסַ פּ ֣
֣בּמ ְצ ַ ֔רים֣(מה תספר ,מכות ,שנויים בטבע ,שבירת גופם ורוחם של מצרים ,התחננן אל העבריים
בריה וגם לעצמו) א֣ת֣א ֲֶשׁ֤ר֣ה ְתעַ לַּ ְלתּי ְ
י֣ב֑ם אפשר כי התוכן
תי֣אֲשֶׁ רַ -שׂ ְ֣מתּ ָ
לקחת רכושם וללכת ,התמוטטות השלטון ,שבירת מטה לחמם ,חורבן כל בית ובהמותיהם) וְ אֶ ת-את ַ ֶ֖
י֣ב֑ם ,
תי֣אֲשֶׁ רַ -שׂ ְ֣מתּ ָ
הוא חלק מהפרטים (צריך עיון במשמעות "אתתי") ומשוער כי הכלל הסוגר עשוי להיות בטעם טפחא של וְ אֶ ת-את ַ ֶ֖

ותבניות הטעמים מסייעים בהרחבה והגבלה של תוכן ההגדה.
תּם֣כּי-אֲנֵ֥י֣הָֽ֣':וכך כתב בהמשך [ספר החינוך מצוה כא] משרשי מצוה זו ,מה שכתוב בקרבן
יד ְע ֶ ֶ֖
תכלית ההגדה היא רעיון מרכזי בתורה ו ַ
הפסח .ואין מן התימה אם באו לנו מצוות רבות על זה ,מצוות עשה ומצוות לא תעשה ,כי הוא יסוד גדול ועמוד חזק בתורתנו ובאמונתנו .ועל כן אנו

אומרים לעולם בברכותינו ובתפלותינו זכר ליציאת מצרים ,לפי שהוא לנו אות ומופת גמור בחידוש העולם ,וכי יש אלוה קדמון חפץ
ויכול ,פועל כל הנמצאות אל היש שהם עליו ,ובידו לשנותם אל היש שיחפוץ בכל זמן מן הזמנים ,כמו שעשה במצרים ששינה טבעי
העולם בשבילנו ,ועשה לנו אותות מחודשים גדולים ועצומים ,הלא זה משתק כל כופר בחידוש העולם ,ומקיים האמונה בידיעת השם
יתברך ,וכי השגחתו ויכלתו בכללים ובפרטים כולם.

יד ְע ֶ ֶ֖תּם֣כּי-אֲנֵ֥י֣הָֽ֣'׃ אשר
וּל ֡ ַמעַ ן היא העברת רעיון ו ַ
נסיק ע"פ [ספר החינוך מצוה כא] אשר אפשר כי אחת הסיבות לטעם פזר של ְ
הוצאתי אתכם מארץ מצרים אל ברכותינו ותפילותינו ,ובכך להצהיר בכל פעם מחדש אמונה בבורא ,אמונה בחידוש העולם ,בהשגחה
הפרטית על הכלל ועל הפרט .וביניהם שילוב רחמים בדין המרומז בגי' של כּי-אֲנֵ֥י עולה  61 + 30עולה צ"א וטעם מקף בתפקיד מחבר
יד ְע ֶ ֶ֖תּם֣כּי-אֲנֵ֥י הוי"ה אדנו"ת הָֽ֣'׃ רעיון הרחמים בדין על יוצאי מצרים שחלקם הורעו מאד
מוסיף לצירוף הוי"ה אדנו"ת כעין נאמר ו ַ
ע"י מצרים מופיע במקראות שונים בתורה וגם בנ"ך ובתבניות טעמים אחדות.
זְני֣בנְ ָך֣֝ מלמדת לידיעת ה' בכעין כלל ופרט כנדרש ב[-זהר
בהמשך להוראת התורה לידיעת ה',מתבנית הטעמים קדמא ואזלא במלים ְבּאָ ֨
יד ְע ֗ ֶתּם כּ֣י
הסולם הרב אשלג] ,ע' יט ק [רעיא מהימנא] נה) ט) (שמ' וארא ו,ז) וְ לָ קַ ְח ֨תּי אֶ ְת ֶכֵ֥ם ל֣י ְל ֔ ָעם וְ הָ יֵ֥יתי לָ ֶכֶ֖ם לאֹלה֑ים֣ ו ַ

יכם֣ וגו' ז] פקודא דא קדמאה דכל פקודין .ראשיתא קדמאה דכל פקודין
ֱֹלה ֔ ֶ
ה'֣א ֣
אֲנ֤י ֣
צוויים (מצוות)) ,למנדע ליה לקב"ה בכללא (ידיעת הקב"ה בכללות) .ר מאי בכללא .למנדע דאית שליטא עלאה דאיהו רבון עלמא ,וברא
עלמין כלהו ,שמיא וארעא וכל חילקהון .ודא איהו בכללא .וסופא דכלא בפרט( ,ואחר-כך לידע אותו בכל פרטיו)
בזאת פתח את ספרו "היד החזקה" [רמב"ם יסודי התורה פ"א,ה"א] יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע שיש שם מצוי ראשון ,והוא
ממציא כל נמצא ,וכל הנמצאים משמים וא רץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא מאמתת המצאו.

(טט :הצווי הקודם לכל צוויים ,הראשית המוקדם לכל

ר יסוד להפעלות של משתתפי הסדר והילדים כל עדה לפי מנהגיה.
ן֣תּסַ פּ ֣
וּל ֡ ַמעַ ְ
ְ
(כז אדר התשע"ג) הרב גימפל בניש הי"ו בשם (?) ועליו נוסף ב(-מוצ"ש פר וארא ליל ב שבט התשע"ז) דרשה דומה בספר [זבחי צדק,
הרב יצחק זאב דיסקין ,חלק נטיעת אברהם ,ע' קט (אוצר החכמה)] ...נאמר ב[-רמב"ם הלכות חמץ ומצה פ"ז,ה"ג] וצריך לעשות

שינוי בלילה הזה כדי שיראו הבנים וישאלו ויאמרו מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות עד שישיב להם ויאמר להם כך וכך אירע וכך
וכך היה .וכיצד משנה מחלק להם קליות ואגוזים ועוקרים [א] השולחן מלפניהם קודם שיאכלו וחוטפין מצה זה מיד זה וכיוצא
בדברים האלו... ,
[א] [הגהות מיימוניות הלכות חמץ ומצה פ"ז,ה"ג] ואנו דשלחנות שלנו גדולים ואי אפשר בקל לעקרן מנהג כשר לסלק הקערה שבה
המצות והמרור והתבשיל לצד אחר כאילו כבר אכלו ואין צריך יותר כדי להתמיה התינוקות ...
ר – תלישא-
וּל ֡ ַמעַ ן – פזר ,שם הטעם מרמז ל -מחלק (מפזר) להם קליות ואגוזים (טט :כעין שהתפזרו ישראל במצרים לאסוף תבן)ְ .תּסַ פּ ֣
ְ
ָך – קדמא ואזלא
קטנה ,שם הטעם מרמז ל -חוטפין (תולשין) מצה זה מיד זה (טט :כעין שהשתדלו לעשות שיעור מתכונת הלבנים)ְ .בּאָ זְנ֨י֣בנְ ֣֝
במובן של מוקדם והולך ,שמות הטעמים מרמזים לכך שקודם לאכילה אמורים ללכת עם האוכל מהשולחן ,בלשון הרמב"ם  -ועוקרים [א]
השולחן או לסלק הקערה שבה המצות והמרור והתבשיל לצד אחר כאילו כבר אכלו ,וכתב ב[-זבחי צדק] כל השינויים נעשים כדי
ָך וגו' (טט :קדמא כוונת ה' וגרמה לצווי פרעה שיפוצו ,כדי לאסוף את רפ"ח
זְני֣בנְ ָ֝ך֣וּבֶ ן-בּנְ ֣֗
֣בּאָ ֨
ן֣תּסַ פּר ְ
וּל ֡ ַמעַ ְ
שיראו הבנים וישאלו והיינו ְ
ניצוצות הקדושה ממצרים ולעשותה כמצודה שאין בה דגן וכמצולה שאין בה דגים).
וּל ֡ ַמעַ ן – פזר ,לימוד מנבואת משה לנבואת נביאים אחרים.
ְ

ָך ,גלה הקדוש ברוך הוא למשה מה מכה יביא עליהן וכתב משה
֣בּאָ זְנ֨י֣בנְ ֣֝
ן֣תּסַ פּר ְ
וּל ֡ ַמעַ ְ
[שמות רבה (וילנא) פרשת בא פרשה יג,ד] ְ
ָך ,זו מכת ארבה כמה דתימא (יואל א,ג) ע ָׁ֖לי ָׁה ִּל ְׁבנֵיכ֣ם ס ֵ ֑פרּו ּו ְׁבנֵיכם ִּל ְׁבנ ֵ֔יהם ּו ְׁבנֵיה֖ם ל ְׁ֥דֹור ַאחֵ ֽר... :
זְני֣בנְ ֣֝
֣בּאָ ֨
ן֣תּסַ פּר ְ
וּל ֡ ַמעַ ְ
ברמז ְ
ן֣תּסַ פּר֣וכתיב
וּל ֡ ַמעַ ְ
ַאר ֖בה ִּבגְׁבֻל ָֽך :תימה אנה דבר יי למשה ,וי"מ דיליף סיפור סיפור דכת' כאן ְ
מקשה [ר' חיים פלטיאל] (שמ' בא י,ד) ְׁ
ֽיֹלתיו
ביואל (יואל א,ג) ִּל ְׁבנֵיכ֣ם ס ֵ ֑פרּו ,או משום דכתיב כאן א ֲֶשׁ֤ר֣ה ְתעַ לַּ ְלתּי֣והתם ביואל (טט )? :כתיב (ישעיהו יב,ד) ִּ
הֹוד֥יעּו בָׁ ֽע ִּ ֖מים עֲלִּ ָׁ ֑
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

גבי ארבה .מיהו תימא (אבל תמיהה) הוא שהרי יואל היה אחרי כן כמה ימים (שנים רבות) ,ותירץ [רבי' יוסף בכור שור] ז"ל שהרבה
נביאות מצינו שאמר[ו] הנביאים ואינו מפורש היכן אמרו הק' י"ש (הקב"ה יתברך שמו) ... ,ועל הלשון של סיפור הדורות הבין משה
שהוא מכת ארבה.
י֣ב֑ם֣ארבה חשך מכת בכורות (צ"ע כיצד מרומז).
תי֣אֲשֶׁ רַ -שׂ ְ֣מתּ ָ
ורשב"ם (אינו ברשב"ם שבחומש) פי' רמז לו הק' שנ' (שמ' בא י,ב) וְ אֶ ת-את ַ ֶ֖
ע"פ [רבי יוסף בכור שור] בארבה שייך סיפור דברים יותר משאר מכות כי ארבה רגיל לבוא לעולם ,אבל זה של מצרים היה מיוחד
במינו שהיה מין אחד על כל הארץ בכמות עצומה שלא חזרה שוב וגם שפשט רק בגבולות מצרים ,וביואל מסופר על ארבה של מינים
אחדים כל אחד בכמות עצומה והצווי לספר עליו .מסקנתנו שמשה כאב הנביאים הכיר את נבואת יואל העתידה ולשונה ולכן הקיש
זְני֣בנְ ָך֣֝ שעליו
֣בּאָ ֨
ן֣תּסַ פּר ְ
וּל ֡ ַמעַ ְ
מנבואת (יואל א,ג) עָׁל֖י ָׁה ִּל ְׁבנֵיכ֣ם ס ֵ ֑פרּו שהוא על הארבה של יואל ,אל הצווי אליו (שמ' בא י,ב) ְ
(משה) להזהיר את פרעה על ארבה.
וּל ֡ ַמעַ ן – פזר ,מעביר רעיון נבואת משה בלי שמפורש היכן אמרו הק' י"ש לומר אותו ,אל נבואות נביאים אחרים בלי שנאמר היכן אמר
ְ
להם הק' י"ש לאמרם.
ְתּסַ פּר֣– תרסא ,בתפקיד בעל בחינה נעלה היינו ליתן שבח להקב"ה לספר תהלתו בין האומות ,ככתב ב[-תורה שלמה [ח]] ( ...ישעיהו
ן֣תּסַ פּר֣
שם ִּתפְׁאָׁ ֽרת :כשנגאלו ישראל ממצרים אמר להם משה לא במעשיכם אתם נגאלין ,אלא ְל ֡ ַמעַ ְ
סג,יד) נ ִּ֣הגְׁתָׁ עמְָׁך֔ לעֲש֥ ֹות לְָׁך֖ ֵ ֥
ְׁבֹודֹו
זְני֣בנְ ֣֝
ְבּאָ ֨
ָך ליתן שבח להקב"ה שבניו מספרים תהלתו בין האומות וכה"א (תה' צו,א) ִּ ֣שירּו ָ֭לה' ִּ ֣שיר ח ָׁ ָׁ֑דש (תה' צו,ג) ספ ְׁ֣רּו בגֹו ִּי֣ם כ ֑
(מדרש תהלים מזמור צו)
תֹותיו ,א"ר יהודה בר סימון שהיו המכות
תי֣אֲשֶׁ רַ -שׂ ְ֣מתּ ָ
[תורה שלמה [יא]] (שמ' בא י,ב) וְ אֶ ת-את ַ ֶ֖
י֣ב ֑ם( ,תה' קה,כז) ָׁשֽמּו־ ָ֭ ָׁבם דִּ ב ֵ ְׁ֣רי א ָׁ ֑
י֣ב ֑ם( .מדרש תהלים מזמור קה,ח)
תי֣אֲשֶׁ רַ -שׂ ְ֣מתּ ָ
נרשמות בגופן באותיות ,שנאמר (שמ' בא י,ב) וְ אֶ ת-את ַ ֶ֖
ובהערות תו"ש כתב  ...אמר רבי יודן בר סימון שהיו המכות חקוקות על המטה בלשון נוטריקון דצ"ך עד"ש באח"ב ,ומשה מביט בו

איזה מכה ראויה לפרעה לבוא ומביאה ,והיה המטה משואוי ממ' סאה ,ושל סנפירון היה ,והיה מכה בו ,והמכות נרשמות בגופן.
ומבואר שלגירסא אחת ,אות מהמכה נרשם בגופן .ראה תו"ש בר' ד [קיט] ,מדרש על הפסוק (בר' ד,טו) ו ָׁ֨ישם ה֤ ' לְׁקי ִּן ֔אֹות ,שנרשם
בזרועו אות אחת משמו (טט :של ה')  .אם טעם פזר משמש כציור רעיון (אידאו גרמה בלע"ז) אז צורתו מרמזת לעוף או שרץ במעופו.

ר – תרסא בתפקיד בעל בחינה נעלה (כעין מחיצה לעצמו) כי המטה מסנפירון ,שבמקום אחר נאמר שהוא מכסא הכבוד .אפשר
ְתּסַ פּ ֣
שאבן סנפירון היא בעלת תכונה כמו של י"ב אבני החושן שהן מושכות מכח עליון אל הנביא או הכהן .ועל כך כתב [רבינו בחיי]
תצוה כח,טו)֣ ֠ ְוהָ אֲבָ נים  ....וראיתי בספר האבנים שחברו הפילוסוף ,שהאבנים צריכות טהרה ,וידוע מסגולתם שהנושא אותם

(שמ'

בטומאה יתבטל כחם אליו או יחלש ,ואם ישוב ויטהר תחזור האבן לכחה הראשון כבתחלה ,והסבה והטעם בזה לפי מעלות
רוחניות הכח העליון שהאבן מושכת ממנו שהוא מדבק בטהרה ומתרחק מן הטומאה,

ר – תרסא בתפקיד שיעור של משקל המטה,
ונראה פחות שטעם ְתּסַ פּ ֣

ובס' [מנחה בלולה] אותותי אל תקרי את ַ ֶ֖תי ,אלא אותיותי ,שהם אותיות השם הנכבד ,שהוא היה המחזק ומכבד לבו (של פרעה) ,וכמו
שההוגה השם באותיותיו נעקר מן העולם כך יהיה אחרית פרעה ועמו .ולזה תרגם אונקלוס אותותי הראשון (י,א) ָאתי שהוא תרגום של
אותיות ((שמ' בא י,א) ל ְׁ֗מען ש ִִּּת֛י אתת֥י ארבע אותיות ה' הנכבד ,המרומזות בטעם רביע של מלת ל ְׁ֗מען) והב' (י,ב) ַא ְׁת ָׁותי (טט :מופתים) שהוא
תרגום של אות.

ֵיתי את־אתת֛י וְׁאת־מֹופ ְׁ֖תי בְׁא֥רץ ִּמצ ָׁ ְֽׁרי ִּם :ולכן מופתי אינו פירוש לאותותי.
ויש להקשות כי נאמר ב(-שמ' וארא ז,ג) ְׁוה ְִּׁרב ִּ ֧
נסביר הטעמים ע"פ [מנחה בלולה] בסדר הבא:
ָך – רביע ,אפשר כי כאן רמז לדרוש את מאמר ההגדה "כנגד ארבעה בנים דברה תורה" לדרוש בפרשות (שמ' בא יג,ב)"קדש־ ִּ֨לי
וּבֶ ן-בּנְ ֣֗
כָׁל־ב ְָׁ֜כֹור" וב(-שמ' בא יג,יא)" ְׁו ָׁה ֞י ָׁה כִּ ֽי־י ְׁבִּ ֽאֲָך֤ ה' " ארבעה בנים בכתובים שבהן מוזכרים במפורש רק שני בנים .וְ אֶ ת-את ַ ֶ֖תי – מקף כרב-מצב
משמעות המלה (א) בלשון ההגדה – זה המטה  ...תעשה בו את האתת( ,ב) מופתים? התורה מתכוונת למטה( .ג) אותיות שם הנכבד .אפשר
כי לכך מרמז טעם וְ אֶ ת-את ַ ֶ֖תי – טפחא ,כשנוי ורבוי.
אפשר כי מרמז למדרש אל תקרי את ַ ֶ֖תי ,אלא אותיותי ,שהם (טט :ארבע) אותיות השם הנכבד ,שהוא היה המחזק ומכבד לבו,
ר – תלישא-קטנה בתפקיד עקירה של פרעה ועמו והעבודה זרה שלו מן העולם.
ְתּסַ פּ ֣
וּל ֡ ַמעַ ן – פזר ,מעביר רעיון עקירת פרעה מן העולם בגלל שהתנגד לה' בפיו אל ההוגה השם באותיותיו נעקר מן העולם
ְ
וּל ֡ ַמעַ ן֣
מעַ ן – פזר ,מעביר רעיון השבח על עקירת פרעה לברכת הנסים [תורה שלמה [ז] הערות] ובמדרש הגדול מביא שם אחרי זה ( ְ
וּל ֡ ַ
ְ
֣וּבן-בּנְ ָ֣֗ך) [משנה ברכות פ"ט,מ"א] (גמרא) דברכות נד .הרואה מקום שנעשו בו נסים לישראל מברך ברוך שעשה נסים
זְני֣בנְ ָ֝ך ֶ
֣בּאָ ֨
ְתּ ַספּר ְ

לאבותינו במקום הזה( .טט :אפשר כי העקירה של פרעה ועמו והעבודה זרה שלהם מן העולם מתבטא בהמשך המשנה) מקום שנעקרה ממנו
עבודת כוכבים אומר ברוך שעקר עבודת כוכבים מארצנו:
ָך – קדמא ואזלא ,כפי שהצענו לעיל תבנית הט עמים עשויה להעיד על לימוד בפסוק בכעין כלל ופרט וכלל על תוכן ההגדה של
זְני֣בנְ ֣֝
ְבּאָ ֨
ָך הם פרט למי ללמד ומבוא ל-מה ללמד .הביא [תורה שלמה [ז] הערות]  ...ובלקט טוב :פסוק זה למשה אמרו
פסח .המלים ְבּאָ זְנ֨י֣בנְ ֣֝
ר מכאן שחייב אדם לספר בשבח הקב"ה מן התורה כו' .ולכן
וּל ֡ ַמעַ֣ן ְתּסַ פּ ֣
ר בתורה להודיע לדורות .ובכת"י מדרש חפץְ :
וּל ֡ ַמעַ ן ְתּסַ פּ ֣
ְ
תוקן לברך ברכת ישתבח החותמת את ההגדה של פסח עם שינויי נוסח וע"פ [אבודרהם] ו[-דברי חמודות] שכל אותן ט"ו לשונות של
שבח הסדורים בברכת ישתבח דורש במכילתא מתוך שירת הים ומתוך הפסוקים של ויברך דוד .אפשר כי קדמא ואזלא מציגים מלמד על
אמירת שבח לה' בליל אמירת ההגדה והנלמד הוא הרעיון של ברכת השבח לכל יום הוא דרך הרעיון שיום יום מזכירין יציאת מצרים (ע"פ
פירוש סידור התפלה לרוקח [טו] הודו לה' ) ולכן עם עזרת טעם פזר או בלעדיו ברכת ישתבח היא גם החותמת את פרקי דזמרה בתפילה
של שחרית של כל יום.
[טור אורח חיים הלכות ברכות השחר ושאר ברכות סימן נד] א)ישתבח אינו פותח בברוך לפי שהוא סמוך לב"ש (טט :סמוך לשתי

הברכות המקדימות לקריאת שמע) ששניהם נתקנו על פסוקי דזמרה זו לפניהם וזו לאחריהם ופסוקים שביניהם לא הוי הפסק וחותם בא"י
ב)

מלך מהולל בתשבחות ואל ההודאות וכו' עד חי העולמים [ב) פרישה]  ...וכן משמע מלשון התוספות דפרק הרואה (ברכות נט .ד"ה הלכך
ע"ש).
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

3.7

שמות בשלח יג,יז (התשע"ו)

ם֣
י֣בּשַׁ ַלּ ֣ח֣פַּ ְרעה֣אֶ ת-הָ עָ ֣
ַיְה ְ
שמות בשלח יג,יז :ו ֗
ים֣כּי֣קָ ֶ֖רוֹב֣ה֑ וּא ֣
ֵ֥
שׁ ֔תּ
ץ֣פּל ְ֣
ְך֣א ֶ֣ר ְ
ים֣דּ ֶר ֶ
ֶ֚
ֱֹלה
֣וְ לא-נ ָָח֣ם֣א ֗
תם֣מ ְלחָ ָמֶ֖ה֣וְ ָשֵׁ֥בוּ֣מ ְצ ָ ָֽריְמָ ה׃ ֣
ָחם֣הָ ָע ֵ֛ם֣בּ ְרא ָ ֵ֥
ים֣פּן-ינּ ֵ֥
ֶ ָֽ
ֱֹלה
֣כּ֣י׀֣אָ ַמ֣ר֣א ֗
ם – זרקא סגול ,כעין
וַיְ ֗הי֣ -רביע –אפשר כי בא ללמד על ארבעה תוספות מהענין על הענין הנרמזות בטעמי ְבּשַׁ ַלּ ֣ח֣פַּ ְרעה֣אֶ ת-הָ עָ ֣

פרעה נותן תוספת על העם ,העם נותן תוספת על פרעה ,והן ע"פ אור החיים ארבע סיבות ללשון צער.
ים֣כּי֣קָ ֶ֖רוֹב֣ה֑ וּא.
ֵ֥
ץ֣פּל ְשׁ ֔תּ
ְך֣א ֶ֣ר ְ
ים֣דּ ֶר ֶ
ֶ֚
ֱֹלה
טט  -אור החיים  -מונה סיבות ששליחת פרעה את העם גרמו וְ לא-נ ָָח֣ם֣א ֗
ַיְהי֣לשון צער  ...ואמר (הכתוב) תדע סיבת הדבר לצד שלא הוציא ה' את ישראל אלא לרצונו של פרעה ,כפה אותו עד שנתרצה.
(א) ו ֗
כלומר בסיבת העם הוספת כפיה על פרעה עד שנדמה לפרעה ששלחם לרצונו ורשותו עדיין עליהם ,ששלחם לעבוד את אלקיהם במדבר
שלושה ימים ואחר ישובו למצרים.
(ב) וַיְ ֗הי֣לשון צער שפרעה כביכול מעצמו הוסיף עליהם (ששלח עמם) את הערב רב ,נכרים שתפקידם א' לכוף את ישראל לשוב
למצרים ,ב' לסובב רעה לישראל בהחלשת אמונה בה' ,בעמידה בתלאות הדרך ,ג' ה' צריך לגרום לתוספת עיכוב לצד שהערב רב אין לו
חוזק בקדושה או קרוב הוא להרשיע בפירוש בעל -הטורים  -את-העם (גי'  517עם הכולל)  -גם ערב רב (גי'  517בדיוק)
(ג) וַיְ ֗הי֣לשון צער מוסיף צער לישראל ,צער למצרים ,איבוד לו ולאומתו.
(ד) וַיְ ֗הי֣לשון צער על שעשה כביכול לוויה לישראל עליו ליטול שכר פסיעותיו וזה גרם שלכן הקב"ה הוסיף להם דרך ארוכה
לשורש נ ָָח֣ם שימושים אחדים (א) ניחומים (קבלת ניחומים) [שמות רבה (וילנא) פרשת בשלח פרשה כ ,יא] ,בתוך כך אפשר לכלול
ָׁשה – נחמה היתה לפניו שבראו (את האדם) בתחתונים; (ב) נהוג ,הולכה[ ,מכילתא דרבי ישמעאל  -בשלח]; (ג) ע"פ המשך
וי ִָּׁנּ֣חם ֔ה' כִּ ֽי־ע ָׁ ֥
[רש"י (בר' ו,ו) וי ִָּׁנּ֣חם] כל לשון ניחום שבמקרא לשון נמלך מה לעשות וכן [רש"י (בר' ו,ו)] ִּכ֥י נ ִּ֖חמְׁתִּ י ִּכ֥י ֲעשִּיתִּ ֽם – חשבתי מה לעשות להם
על אשר עשיתים :וכאן [רש"י (שמ' בשלח יג,יז) ] ֶ ָֽפּן-ינָּחֵ֥ם – יחשבו מחשבה על שיצאו ויתנו לב לשוב:

(בר' ו,ו)]

וְ לא-נ ָָח֣ם – מקף כרב-מצב של משמעות שורש נ ָָח֣ם ומלמד שכאן יש ללמוד לפי מצב (א) ומצב (ב) לעיל ולא כמצב (ג).
לעומת זה ֶ ָֽפּן-ינָּחֵ֥ם – מקף כרב-מצב של משמעות שורש נ ָָח ֣ם ומלמד שכאן יש ללמוד לפי מצב (ג) ולא לפי מצב (א) ולא כמצב (ב) לעיל
וְ לא-נ ָָח֣ם – מקף כרב-משמע של מלת ולא כרב-מצב שבו בדרך כלל מצב/ים מסוימים לא מתיחסים אליהם בהמשך.
נ ָָח֣ם (א) נחומים [שמות רבה (וילנא) פרשת בשלח פרשה כ ,יא]  ...מה עשה הקדוש ברוך הוא נטל דמם של בני אפרים וטבל בו כליו

כביכול שנא' (ישעיה סג) מדוע אדום ללבושך ,אמר הקדוש ברוך הוא איני מתנחם עד שאנקום נקמתן של בני אפרים שנאמר וְ לא-
ֱֹלהים ,אף על פי ששלחם פרעה לא נתנחם הקדוש ברוך הוא( ,על מה שעשו המצרים לישראל
ֱֹלהים[ .שם ,יב] ד"א וְ לא-נ ָָח֣ם֣א ֗
נ ָָח֣ם֣א ֣֗
בניו) הביא עליהם עשר מכות וגאל בניו ,אף על פי כן היה אומר איני מתנחם עד שאהרוג לכלן שנאמר (שמות יד) וינער ה' את מצרים
בתוך הים וכתיב (שמות ט"ו ) סוס ורוכבו רמה בים ,וכתיב (יואל ד) מצרים לשממה תהיה לכך נאמר וְ לא-נ ָָח֣ם.
(ב) נהוג ,הולכה ,ראה להלן [מכילתא דרבי ישמעאל] ;
ֱֹלהים – מונח רביע ,לפחות ארבע סיבות להנהגה זאת של אלקים:
וְ לא-נ ָָח֣ם֣א ֗
[מכילתא דרבי ישמעאל בשלח  -מסכתא דויהי פתיחתא]
ֱֹלהים  ,אין נחוי זה אלא נהוג וכה"א נחית כצאן עמך וגו' (תהלים עז כא) וכתיב וינחם בענן יומם (שם /תהלים /עח יד):
וְ לאָ֣-נ ָח֣ם֣א ֗
ים֣כּי֣קָ ֶ֖רוֹב֣ה֑ וּא ,קָ ֶ֖רוֹב֣ה֑ וּא הדבר שאמר הקדוש ברוך הוא למשה (שמות ג,יב) בְׁהֹוצִּ ֽיאֲָך֤ את־ ָׁהעָׁם
ֵ֥
ץ֣פּל ְשׁ ֔תּ
ְך֣א ֶ֣ר ְ
דּ ֶר ֶ
(טט – א) ֶ ֚
ת־ה֣אֹל ִּ֔הים ֖על הָׁהָׁ ֥ר הז ֽה( :טט :דרך פלשת רחוקה מההר שבו יהיה מתן תורה)( .טט – ב) ד"א ֵ֥כּי֣קָ ֶ֖רוֹב֣ה֑ וּא קרוב הדרך
ִּמ ִּמצ ְׁ֔רי ִּם תֽעבְׁדּון א ָׁ
לשוב למצרים שנאמר דרך שלשת ימים נלך במדבר( .טט – ג) ד"א ֵ֥כּי֣קָ ֶ֖רוֹב֣ה֑ וּא קרובה השבועה שנשבע אברהם לאבימלך שנא'
ועתה השבעה לי באלהים הנה אם תשקור לי לניני ולנכדי (בראשית כא כג) ועדיין נכדו קיים( .טט – ד) ד"א ֵ֥כּי֣קָ ֶ֖רוֹב֣ה֑ וּא קרובה
מלחמה ראשונה לשנייה( .טט – ה) ד"א כי קרוב הוא בקרוב ירשו כנעניים את הארץ שנ' ודור רביעי ישובו הנה (שם /בראשית /טו
טז)( .טט – ו) לפתח דבקות בתורה ד"א כל שכן לא הביאן הקדוש ברוך הוא דרך פשוטה לארץ ישראל אלא דרך המדבר אמר הב"ה אם

אני מביא עכשיו את ישראל לארץ מיד מחזיקים אדם בשדהו ואדם בכרמו והם בטלים מן התורה אלא אקיפם במדבר ארבעים שנה
שיהיו אוכלין מן ושותין מי הבאר והתורה נבללת בגופן מכאן היה ר' שמעון בן יוחאי אומר לא ניתנה התורה לדרוש אלא לאוכלי
המן ושוין להם אוכלי תרומה( .טט – ז) ד"א ֵ֥כּי֣קָ ֶ֖רוֹב֣ה֑ וּא כל שכן לא הביאן המקום בפשוטה אלא כיון ששמעו כנעניים שישראל
נכנסין לארץ עמדו ושרפו כל הזרעים וקצצו כל האילנות וסתרו את הבנינים וסתמו את המעינות אמר הב"ה לא הבטחתים לאבותם
שאכניסן לארץ חריבה אלא לארץ מלאה כל טוב שנא' ובתים מלאים כל טוב (דברים ו יא) אלא הריני מקיפן במדבר ארבעים שנה עד
שיעמדו כנעניים ויתקנו מה שקלקלו:

מה( ,טט – א) זו מלחמת עמלק שנא' וירד העמלקי וגו' (במדבר יד מה)( .טט – ב)
תם֣מ ְלחָ ָ ֶ֖
ָחם֣הָ ָע ֵ֛ם֣בּ ְרא ָ ֵ֥
ים֣פּן-ינּ ֵ֥
ֶ ָֽ
ֱֹלה
כּ֣י׀֣אָ ַמ ֣ר֣א ֗
ֱֹלהים֣ זו מלחמת בני אפרים שנ' ובני אפרים שותלח וברד בנו (דהי"א ז ,כא) וה ֲָׁרג֗ ּום ַאנְׁשֵי־גת וכתיב (תה' עח,ט)
ד"א כּ֣י׀֣אָ ַמ֣ר֣א ֗

ְׁתֹור ֗תֹו ֵמ ֲאנּ֥ו
ֹלהים ּו֝ ב ָׁ
ֵי־קשת ֝ ָׁהפְׁכ֗ ּו ְׁביֹ֣ום ְׁק ָׁ ֽרב( :תה' עח,ט) ֝ ָׁהפ ְׁ֗כּו ְׁביֹ֣ום ְׁק ָׁ ֽרב מפני מה ש (-תה' עח,י) ֹל֣ א ָ֭ ָׁ
ש ְׁמרּו ב ִּ ְׁ֣רית א ִּ ֑
בְׁ ֽנֵי־אפ ְׁ֗רי ִּם נֹוש ֵ ְׁ֥קי רֹומ ָׁ ֑

לָׁל ֽכת :עברו על הקץ ועל השבועה (פסיקתא דרב כהנא שמונים שנה נפל מהם מאה ושמונים אלף ,ויש אומרים ויצאו  30שנה קודם לכן)( .טט – ג)
ֱֹלהים ,כדי שלא יחזרו לאחוריהם והרי דברים
ד"א שלא יראו עצמות אחיהם מושלכין בפלשת ויחזרו להם( .טט – ד) ד"א כּ֣י׀֣אָ ַמ֣ר֣א ֗

קל וחומר ומה אם כשהקיפם דרך עקומה אמרו (במ' שלח יד,ד) נִּתְׁ נָׁ ֥ה ֖ראש ְׁונָׁש֥ ּובָׁה ִּמצ ָׁ ְֽׁרי ְׁ ָׁמה :אלו באין בפשוטה על אחת כמה וכמה.
ֱֹלהים – מונח לגרמיה (מונח פסק) מונח רביע ,אפשר כי המונח לגרמיה מקבל את תכונת
הסבר לתפקיד תבנית הטעמים של כּ֣י׀֣אָ ַמ ֣ר֣א ֗
הנאמר אחרי הפסק וכאילו כתוב "אמר אלקים" דברים שהם לענין אחד ושוב כתוב "אמר אלקים" דברים שהם לענין אחר .אכן ,במכילתא
שלוש סיבות ראשונות עוסקות במלחמות ואילו הסיבה הרביעית עוסקת במרידה בה'.

כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

ֱֹלהים – מונח רביע ,לפחות ארבע סיבות להנהגה זאת של אלקים ,בדרך פנימיות התורה:
וְ לא-נ ָָח֣ם֣א ֗
אגרא דכלה שמות פרשת בשלח

ְך֣א ֶ֣רץ .שלא נהג עמהם כדרך כל הארץ וכו' אבל הקדוש ברוך הו א לא עשה כן לישראל וכו' אלא שהיה
דּ ֶר ֶ
ֱֹלהים ֶ ֚
וְ לא-נ ָָח֣ם֣א ֗
מרחיצן וכו' וסך אותן כו' והלבישן כו' ונשאן כו' ומאיר לפניהם כו' [שמו"ר פ"כ י"א] .הנה לפי זה צריך להתבונן הגיזרה שארית
ים֣פּן כו'( ,טט – א)
ֶ ָֽ
ֱֹלה
כּי׀֣אָ ַמ֣ר֣א ֗
ץ֣פּל ְשׁ ֔תּים דייקא ,גם אומרו ֵ֥כּי֣קָ ֶ֖רוֹב֣ה֑ וּא ,וגם כן ֣֣
ְך֣א ֶ֣ר ְ
ים֣דּ ֶר ֶ
ֶ֚
ֱֹלה
הפסוק שאמר וְ לא-נ ָָח֣ם֣א ֗
ויש לבאר כפשוטו דבאמת הפירוש הוא שלא נהגם הש"י דרך ארץ פלשתים ,פלשתי"ם ידוע יניקתם מקומת הדין ,על כן הם
בגימטריא י' פעמים אלקי"ם ,על כן היו רצועת מרדות לישראל כנודע ,וגם האבות היה דירתם לשם לבטל כחם( .טט – ב) והנה לא
הגיע עדיין זמן ביטולם( ,טט – ג) ואילו היה הש"י מנהיגם דרך ארץ פלשתים ,לא היתה הנהגתם למעלה מן הטבע שלא כדרך כל
ץ֣פּל ְשׁ ֔תּים ,כי רצה להנהיגם למעלה מן
ְך֣א ֶ֣ר ְ
דּ ֶר ֶ
הארץ ,רק הכל מלובש בטבע ,אלקים הוא הנהגת הטבע ,ולא הנהיגם הש"י ֶ ֚
הטבע ,ואמר ב' טעמים על זה( ,טט – ד) אחת ֵ֥כּי֣קָ ֶ֖רוֹב֣ה֑ וּא  ,כביכול הש"י קרוב אלינו ואינו מתנהג עמנו כמו האדון עם עבדו רק
ץ֣פּל ְשׁ ֔תּיםָֽ ֶ ,פּן-ינָּחֵ֥ם֣הָ עָ ֵ֛ם֣וכו' בראותם
ְך֣א ֶ֣ר ְ
דּ ֶר ֶ
כמו האב עם בנו שמרחיצו וסכו ומאיר לפניו( ,טט – ה) וטעם הב' לא רצה להנהיג ֶ ֚
עצמות בני אפרים ,כמו שמסיק המדרש.

אגרא דכלה שמות פרשת בשלח

ֱֹלהים .משל למלך שהיו לו בנים ונשבו והיו בשעבוד ומתו מהם ירד המלך והציל מה שנשתייר מהם והיתה שמחה
ד"א וְ לא-נ ָָח֣ם֣א ֗
לפניו על שהציל את בניו אבל לא היה מתנחם על אותן שמתו ,עכ"ל [שמו"ר פ"כ י"ג] .הנה ג"כ שארית הפסוק אינו מתברר ,ובפרט
אומרו דרך ארץ פלשתים ,והנראה לבאר על אותן שמתו בימי אפילה ,שלא היו יכולין להתברר באותו הזמן ועתידין להתברר בעת קץ
כמ"ש הנביא [ישעיה כז יג] ובאו וכו' והנדחים בארץ מצרים ,היינו אותם שנדחו במצרים ומתו בג' ימי אפילה ,והנה גלותינו החל
הארוך הזה מתארך מפני שממתין הקדוש ברוך הוא עד שיוגמרו כל הבירורים וימלא כבוד י"י את כל הארץ ,והנה למה לא המתין
הקדוש ברוך הוא גם כן אז במצרים עד שיוגמרו כל הבירורים ,הוא מפני כי אז לא היה בידם תורה ,ונשארו משוקעים בתוך טומאת
מצרים ,וכבר צדיק מ"ט לפני רשע ,שהגיעו למ"ט שערי טומא ה ולא יכלו להתמהמה ,שאלו נשתהו עוד כבר היו מגיעים ח"ו לשער
הנו"ן ,ואז היו משתקעים לגמרי ח"ו בטומאת מצרים ,על כן היתה חפזון שכינה כביכול ,ונתבררו אותן הקרובים לבירור ,ואותן
הניצוצי קדושה שנתרבו בהם הסיגים נשארו שקועים ושלטה בהם מדת הדין ומתו ונקברו בארץ מצרים עד עת קץ שנתבררו ובאו
ץ֣פּל ְשׁ ֔תּים֣(על
ְך֣א ֶ֣ר ְ
דּ ֶר ֶ
ֱֹלהים (שלא התנחם כביכול) ֶ ֚
הנדחים בארץ מצרים וכו' .ולפי זה יתבאר הפסוק לדעת המדרש ,וְ לא-נ ָָח֣ם֣א ֗
אותן שהלכו דרך כל הארץ ונקברו בארץ פלשתים ,ששלט בהם קומת הדין הנרמז בפלשתי"ם כנ"ל ,ולמה לא היה לו נחמה הרי
רשעים היו ,אמר בטעם ֵ֥כּי) קָ ֶ֖רוֹב֣ה֑ וּא ,כביכול קרוב לנו הש"י( ,בר' ב,ז) וי ִּפ֥ח בְׁא ָׁ ֖פיו נִּשְׁמ֣ת ח ִּי֑ים וכו' ,מאן דנפח מתוכו נפח,
ונשמותינו חלק אלוק ממעל כביכול בניו ממש ,על כן חישב מחשבות לבלתי ידח ממנו נדח ,ואם כן למה לא המתין כביכול עד
ים֣פּן-ינָּחֵ֥ם֣הָ עָ ֵ֛ם֣בּ ְרא ָ ֵ֥תם֣מ ְלחָ ָ ֶ֖מה֣(הגדולה משער
ֶ ָֽ
ֱֹלה
שיו גמרו כל הבירורים כמו בגלות החל הזה ,לזה אמר טעם ב' ,כּ֣י׀֣אָ ַמ ֣ר֣א ֗
הנו"ן (טט :של טומאה) ,שכבר הגיעו עד המלחמה הגדולה הלזו) וְ ָשֵׁ֥בוּ֣מ ְצ ָ ָֽריְ מָ ה׃ (היינו ושבו לגמרי להיותם במצרים שקועים בתוכם
ממ ש ,ויתפרש ושב"ו היינו יתהפכו לגמרי להיותם כמוהם ,כענין (ישעיה ו,יג) ו ָׁ ְׁ֖שבָׁה ְׁו ָׁהי ָׁ ְׁ֣תה ְׁלב ֵ ָׁ֑ער ,ורבות כמו זה בפסוק ,הבן הדבר ,על
כן לא המתין הקדוש ברוך הוא וזמן ניתן לנותרים עד עת קץ יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים.

ֱֹלהים – מונח רביע ,לפחות ארבעה נסיבות שאין ה' מקבל ניחומים על בניו (א) על שהמצרים העבידו בפרך את עם ישראל;
וְ לא-נ ָָח֣ם֣א ֗
(ב) על שהקב"ה נאלץ להפסיק את ה 430-שנה של הגזרה מפני שאחרת כולם היו אובדים ב 50-שערי טומאה; (ג) על בני אפרים שמתו
במדבר; (ד) על בני ישראל שמתו באפילה; (ה) על הגולים ממלכות י שראל "האובדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים"; (ו) וכך
כנראה על כל נשמות בני ישראל בכל הדורות .ואם אין מקבלים ניחומים משמע שאינו נשכח (כמו יוסף שלא קבל יעקב ניחומים עליו)
והקב"ה זוכר את כל בניו והם יבררו ויתלהנו ויצרפו לעת קץ.
[רש"י (שמ' בשלח יג,יז) ] ֶ ָֽפּן֣-ינָּחֵ֥ם – יחשבו מחשבה על שיצאו ויתנו לב לשוב .לפי תבנית הטעמים לא כולם לחזרו בהם לשוב למצרים.
ֶ ָֽפּן-ינָּחֵ֥ם֣הָ עָ ֵ֛ם֣בּ ְרא ָ ֵ֥תם֣מ ְלחָ ָמֶ֖ה – מרכא תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא ובעלי הלכות שונות או יחסים שונים
לנושא .דבר המתגלה בעמדם על הים[ .מכילתא דרבי ישמעאל בשלח  -מסכתא דויהי פרשה ב] ארבע כתות נעשו ישראל על הים ,אחת

אומרת ליפול אל הים ואחת אומרת לשוב למצרים ואחת אומרת לעשות מלחמה כנגדן ואחת אומרת נצווח כנגדן .זאת שאמרה ליפול
ּוראּו את־י ְׁשּוע֣ת ֔ה' אֲשר־יע ֲ֥שה ל ָׁ֖כם הי֑ ֹום ,זו שאמרה נשוב למצרים נאמר להם (יד,יג)
אל הים נאמר להם (יד,יג) ו ֨יאמר מ ֣שה אל־ ָׁהעָׁם ַאל־תִּ ָׁיראּו הִּ ֽתְׁ יצְׁב֗ ּו ְׁ
ִּיתם את־ ִּמצְׁרי ִּם ה ֔יֹום ֹל֥ א ת ִּ ֛ספּו ל ְִּׁרא ָׁ ֥תם ֖עֹוד עד־עֹולָׁ ֽם ,:זו שאמרה נעשה מלחמה כנגדן נאמר להם (יד,יד) ה֖ ' יִּלּ ֵ ָׁ֣חם לָׁכ֑ם ,זו שאמרה
ִּ֗ ...כי א ֲ֨שר ְׁרא ֤
נצווח כנגדן נאמר להם (יד,יד)  ...וְׁא ֖תם תחֲרִּ שּֽון.:
שמות בשלח יד,י:

וּ֣ב ָֽני -י ְשׂ ָראֶ֖ל֣אֶ ל-הָֽ֣'׃ ֣
֣מ ֔אד֣וַיּ ְצעֲקֵ֥ ְ
ָֽיראוּ ְ
יהם֣וַיּ ְ
יהם֣וְ הנּ ֵ֥ה֣מ ְצ ַר֣ים׀֣נס ֣עַ ֣אַ חֲר ֗ ֶ
֣בנָֽי-י ְשׂ ָר ֨אל֣אֶ ת -עינ ֝ ֶ
וּפַ ְר ֶ֖עה֣ה ְק ֑ריב֣וַיּ ְשׂאוּ ְ
רש"י (י) וּפַ ְר ֶ֖עה֣הקְ ֑ריב֣ -היה לו לכתוב 'קרב' ,ומהו הקריב? הקריב עצמו ,ונתאמץ לקדם לפניהם (ראה מכיל' בשלח ויהי ב) ,כמו
יהם  -בלב אחד כאיש אחד (ראה מכיל' שלח ויהי ב) .דבר אחר :וְ ה֣נֵּ֥ה֣מ ְצ ַר֣ים׀֣נס֣עַ֣
שהתנה עמהם (ראה פירושו לעיל,ו) .נס֣עַ ֣אַ חֲר ֗ ֶ
יהם  -ראו שר של מצרים נוסע מן השמים לעזור את מצרים; תנחומא (בשלח יג) .וַיּ ְצעֲקֵ֥ וּ֣ -תפשו אומנות אבותם; באברהם
אַ חֲר ֗ ֶ

הוא אומר" :אל המקום אשר עמד שם" (בר' יט,כז); ביצחק" :לשוח בשדה" (בר' כד,סג); ביעקב" :ויפגע במקום" (בר' כח,יא).

יהם – מרכא מונח לגרמיה מונח רביע,
וְ ה֣נּ ֵ֥ה֣מ ְצ ַר֣ים׀֣נס ֣עַ ֣אַ חֲר ֗ ֶ
קריאה עם פסק :אפשר כי וְ הנּ ֵ֥ה – מרכא ,בתפקיד של חידוש על מישהו מרוחק ,ויחד עם מ ְצ ַר֣ים׀  -מונח לגרמיה בתפקיד של עומד
לעצמו ,מרמז ל -ראו שר של מצרים נוסע מן השמים לעזור את מצרים  ,והוא מנותק מהמצרים
יהם  -בלב אחד כאיש אחד
קריאה ללא פסק :וְ הנֵּ֥ה֣מ ְצ ַר֣ים֣נס ֣עַ ֣אַ חֲר ֗ ֶ
וּ֣בנָֽי-י ְשׂ ָראֶ֖ל– מרכא טפחא ,כעין יתור לרבות ,עסוק מתמיד כפי' אדמו"ר ממ"ש לקו"ש חי"א ע'  52ואילך" ,אך האמת היא
וַיּ ְצעֲקֵ֥ ְ

שאין התפלה רק לתועלת עצמו ,אלא כמו שכתב הרמב"ם (בכותרת להלכות תפלה) שהמצוות -עשה דתפלה היא "לעבוד את ה' בכל יום
בתפלה" ,שעיקרה אינה בקשת צרכיו אלא "לעבוד את ה'" ,שעל ידי התפלה מתקרב האדם ומתיחד עם הקב"ה .לכן כנו את הצעקה
להקב"ה בשם "אמנות (אֻ מנות)" ללמדנו שאין התפלה והזעקה רק לתועלת המתפלל שיושיעו הקב"ה מצרותיו ,אלא  ...עסוק תמידי ...
אֶ ל-הָֽ֣'׃ מקף בתפקיד בחירה של עבודת ה' בדביקות תמידית או בדביקות שאינה תמידית ,וטעם סלוק מגביל שהבחירה היא תפלת דביקות תמידית לה'.

כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

3.8

שמות בשלח יג,יז (התשע"ז)
שמות בא יב,מב:

ֶ֖ל֣לדר ָ ָֽתם֣:פ ֣
ל־בּנֵ֥י֣י ְשׂ ָרא ְ
ְ
ים֣לכָ
ְ
֣ל ֔ה'֣שׁמֻּ ֵ֛ר
ם֣הוּא־הַ ַלּ֤יְ לָ ה֣הַ זֶּה ַ ָֽ
יא ם֣מ ֶא ֶ֣רץ֣מ ְצ ָר֑י ָֽ
'֣להֹוצ ֶָ֖֣
ָֽה ְ
֣ל ֔
ל ֣יל֣שׁמֻּ ֵ֥רים֣הוּא ַ
אמר֣ ֣
אמ ֶ֖רוּ֣ל ֑
֣ל ֔ה'֣וַיּ ְ
יר֤ה֣הַ זּאת ַ ָֽ
֣וּבנ֨י֣י ְשׂ ָר ֶ֜אל֣אֶ ת־הַ שּׁ ָ
שמות בשלח טו,אָ ֣ :א ֣ז֣י ָָֽשׁיר־משֶׁ ה ְ
מה֣בַ יָּ ָֽם֣ :
ֹו֣ר ָ ֵ֥
'֣כּי־ג ָ֣אהָ֣֣גּ ָ֔אה֣סֵ֥ וּס֣וְ ר ְכבֶ֖ ָ
ה֣לָֽה ָֽ
֤יר ַ
אָ שׁ ָ
אמר (שם הוי"ה בכוונה ככתבו ולא בכנוי)
אמ ֶ֖רוּ֣ל ֑
֣לָֽיה ָו֔ה֣וַיּ ְ
יר֤ה֣הַ זּאת ַ
֣וּבנ֨י֣י ְשׂ ָר ֝אל֣אֶ ת-הַ שּׁ ָ
הפסוק שמות בשלח טו,אָ ֣ :א֣ז֣י ָָֽשׁיר-משֶׁ ה ְ
ש ֻמ ִּ ֥רים הּוא
וֹ֣ר ָמֵ֥ה֣בַ יָּ ָֽם׃ הוא מקור אפשרי לאמירת הלל בכלל ,והפסוק (שמות בא יב,מב) ֵל֣יל ִּ
֣כּי-ג ָ֣אה֣גּ ָָ֔אה֣סֵ֥ וּס֣וְ ר ְכבֶ֖ ָ
ה֣לָֽיהוָה ָֽ
֤יר ַ
֣אָ שׁ ָ

ִּיאם מֵא֣רץ ר"ת הל"ל של"ם כמקור אפשרי לאמירת הלל שלם בשעת הקרבת קרבן פסח ,בשעת עשיית מצה בערב פסח ,אחרי
ל ֽ֔ה' לְׁהֹוצ ָׁ ֖
תפילת ערבית של ליל פסח ,הלל המשולב בהגדה של פסח.
ה – מקף ,בתפקיד ענין בעל מצבים אחדים לאמירת שירת הים ,או בעל חלקים אחדים ,ע"פ [בבלי סוטה ל,ב] לרבי עקיבא
ָשׁיר-משֶׁ ֣
י ָֽ
משה אמר שירת הים בחלקים והעם אמר בחלקים או על כל חלק ענה הללוקה .לשיטת רבי נחמיה בתחילה משה פתח ואח"כ הוא והעם
אמרו ביחד.
ה – מונח תלישא-קטנה כעין שני תפקידי תלישא( ,א) בעל בחינה נעלה (כעין מחיצה משאר
ָשׁיר-משֶׁ ֣
ראה [בבלי סוטה ל,ב – לא,א] ָא֣ז֣י ָֽ
העם) לאמירת שירה ולקביעת אמירת הלל (ראה להלן ע"פ אור החיים)( ,ב) מחיצה – בשיטת רבי עקיבא משה בכעין מחיצה לעצמו
מקדים ואומר השירה בעצמו ובני ישראל בכעין מחיצה לעצמם ,אומרים אחריו( .ג) ענין של מחיצה או פריצת מחיצה כ[-בבלי סוטה
לא,א] אמר רב תנחום :כרס נעשה להן (לעוברים) כאספקלריא המאירה וראו.
יאה֣– וַתּקַּ ח֣– תלישא-קטנה ,בתפקיד מחיצה ,אנשים
ועד מחיצה נלמדת בשירת הים כנאמר ב(-שמ' בשלח טו,כ)֣פ֣וַתּקַּ ח֣מ ְר ֨ ָים֣הַ נְּ ב ָ֝
אמרו שירה במחיצה לעצמם ,הנשים אמרו וחוללו במחיצה לעצמם.

נאמר ב[-בבלי מגילה יד,א]  ...יציאת מצרים דנס שבחוצה לארץ ,היכי אמרינן שירה?  -כדתניא :עד שלא נכנסו ישראל לארץ הוכשרו
כל ארצות לומר שירה .משנכנסו ישראל לארץ לא הוכשרו כל הארצות לומר שירה .רב נחמן אמר קרייתא (קריאת מגילת אסתר בפורים)
זו הלילא (זה ההלל של פורים) וגו',
ע"פ [אור החיים] מי שאל ידו להוסיף הלל על ישועת ה' שיקבע אותו (טט – תיקון נביאים לומר הלל על כל צרה שנגאלים ממנה) .וזה
מתאים לאנשי כנסת הגדולה שנענו לבקשת אסתר וקבעוה לדורות בתנ"ך וגם לקריאת מגילה בפורים על ישועת ה' מגזרת המן.

כתב ב[-יד המלך ח"ד ,הרב א"ס לנדא ע' ( 181אוצר החכמה) (בן או נכד לנודע ביהודה)] כד,א תוספת להל' חנוכה פ"ג  ...וגירסת
הרי"ף והגירסא האמורה בערכין מורה דכל ענין זה דיליף מגילת אסתר מן שירת מצרים הכל סובב והולך רק על שירת הלל אשר
אמרו אז  .אף על פי שכתב שבמגילה צריך להחליף מילת שירה במילת הלל עיינו בפסוק הפותח את שירת הים .המלים את-השירה הזאת

את – מקף מהפך פשטא המרמזת להוציא הכתוב
יר֤ה֣הַ זּ ֣
מופיעות ארבעה פעמים בתורה ,כאן פעם יחידה בתבנית טעמים אֶ ת-הַ שּׁ ָ
מפשוטו.
אמר (שם הוי"ה בכוונה ככתבו ולא בכנוי) ֣
אמ ֶ֖רוּ֣ל ֑
֣ליה ָו֔ה֣וַיּ ְ
יר֤ה֣הַ זּאת ַ ָֽ
֣וּב ֨ני֣י ְשׂ ָר ֝אל֣אֶ ת-הַ שּׁ ָ
שמות בשלח טו,אָ :א֣ז֣י ָָֽשׁיר-משֶׁ ה ְ
וֹ֣ר ָמֵ֥ה֣בַ יָּ ָֽם׃
֣כּי-ג ָ֣אה֣גּ ָָ֔אה֣סֵ֥ וּס֣וְ ר ְכבֶ֖ ָ
ה֣לָֽיהוָה ָֽ
֤יר ַ
אָ שׁ ָ
֣לָֽיה ָו֔ה  -מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים שעשויים להיות אחד כפשוטו ואחד היוצא מפשוטו ,או
ירה֣הַ זּאת ַ
אֶ ת-הַ שּׁ ָ ֤

שנים היוצאים מהפשט
פשט הכתוב הוא שבח גדול לה' על הצלתם שנאמר בשעת מעשה .אפשר ששתי הדרשות שיש ללמוד מהכתוב הן כך:
[אור החיים] למד שני דברים אחד בקשר לשירת הים אחד להתקנת אמירת הלל :לימוד (א) ע"פ אור החיים על-כן נקבעה שירת הים
בשחרית של כל יום ,שבח לה' להזכיר כל יום גאולת מצרים .לימוד (ב) ע"פ אור החיים ויוכלו להוסיף הלל ע"י מי שאל ידו להוסיף ,ולזה
ה בתפקיד בעל בחינה נעלה שהוא כעין מחיצה משאר העם ,וחכמי ישראל שהם בעלי בחינה נעלה
ירמוז טעם תרסא במלים ָא֣ז֣י ָָֽשׁיר-משֶׁ ֣
יכולים להוסיף אמירת הלל על ישועות ה' .מהתבוננות בקישור שיצר אור החיים בין שירת הים וההלל מוצעת דרשה המוצאת מקור ל-הלל
את֣מרמזים להפך בסדר
ירה֣הַ זּ ֣
בשירת הים במלת ַלָֽיה ָו֔ה אשר בשנוי סדר האותיות היא מלת הללו-יה .טעמי מהפך פשטא של אֶ ת-הַ שּׁ ָ ֤
האותיות של מלת ַלָֽיה ָו֔ה ,ומתקבל הלּּוי ָׁה (למ"ד דגושה) זה כאילו נכתב ה ְׁללּו-י ָׁה אמירת הלל לי-ה( .אופני ניקוד (תה' קו,א) הֽלְׁלּו ָׁ֨יּה׀
בתחילת פסוק( ,תה' קד,לה) הֽלְׁלּו־ ָׁי ּֽה :בסוף פסוק( ,תה' קיא,א) ֥הלְׁלּו ָׁ֨יּה׀ בתחילת פסוק).
הקשר בין שם ה' וההלל נלמד ב[-תלמוד ירושלמי סוכה פ"ג ה"י] ,ו[-תלמוד ירושלמי מגילה פ"א ה"ט (וילנה יג,א)].דאמר רבי סימון

בשם רבי יהושע בן לוי בעשרה לשונות של שבח נאמר ספר תילים באישור בניצוח בניגון בשיר במזמור בהשכל ברינה בתודה
בתפילה בברכה המאושר שבכולן הללויה שהשם והשבח כלולין בו גו'

אמר – ר"ת ה – ל – ו – ל ="הלל"ו" (בשם בתי שרה ברכה תחי')
אמ ֶ֖רוּ֣ל ֑
֣לָֽיה ָו֔ה֣וַיּ ְ
הַ זּאת ַ
צירופי המלים הבאים בפסוק מגלים תכלית הבריאה הודאת הנבראים לה' מביאה ליחוד עם הבורא:
אמ ֶ֖רוּ֣לא ֑מר – ר"ת י – ה – ה – ל – ו – ל = הללוי"ה .לדברים אחרים הנלמדים מפסוק זה
֣לָֽיה ָו֔ה֣וַיּ ְ
יר֤ה֣הַ זּאת ַ
י ְשׂ ָר ֝אל  ...הַ שּׁ ָ
ראה תבנית הטעמים דרגא מונח רביע.

כתב [באר מים] ,הרב פסחוביץ אברהם (חסיד הבית ישראל) ע' קד קה (אוצר החכמה) בשמות רבה בשלח "הה"ד נכון כסאך מאז ...
וכוונת חז"ל (ר' ברכיה בשם ר' אבהו) ב מדרש עד שלא בראת עולמך היית אתה ,משבראת אותו ,אתה הוא ,אלא כביכול עומד,
פי' שלא היה לעולם חזקת קיום ,כי עוד לא קבלו ישראל את התורה .אבל משעמדת בים ,ואמרנו שירה לפניך באז ישיר (ובה
מרומז ההלל) נתיישבה מלכותך (של ה') ,וכסאך נכון ,כי מאז התחיל הארת קבלת התורה ונתבסס העולם כמ"ש חז"ל אנכי תקנתי
עמודיה סלה " .עד קבלת התורה עד לגלוי תרי"ג מצוות התורה  ...העולם כביכול עמד ,שירת הים ושירת ההלל המרומזת בה הם

תחילת תהליך יחוד קוב"ה ושכינתיה  ...מביצוע ישראל בכלים (במצוות) שזהו התיקון גלוי הא-לקות בעולם באמצעות ביצוע המצוות
(הכלים).

כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

וֹ֣ר ָמֵ֥ה֣בַ יָּ ָֽם – שילוב ר"ת וגי' א"ל (ג  +ג  +ס = הי"ה הו"ה יהי"ה ,ב"ן דו"ד (ע"פ אוצר
֣כּי-ג ָ֣אה֣גּ ָָ֔אה֣סֵ֥ וּס֣וְ ר ְכבֶ֖ ָ
ה֣לָֽיהוָה ָֽ
֤יר ַ
אָ שׁ ָ
הגי' של הרב י"ר פאלוך זצ"ל)) כ – ו – ר – ב ,בסיכום :א"ל ברו"ך הי"ה הו"ה יהי"ה ,א"ל ברו"ך ב"ן דו"ד (מחבר תהלים ובהן

ההללוקות)
ַ ָֽליה ָו֔ה – זקף-קטן ,שתי דרגות :סתים וגליא.
[זהר פרשת אחרי מות (ח"ג דף ע"ג ע"א)] ,תנינן תלת דרגין אינון מתקשרין דא בדא ,קודשא בריך הוא ,אורייתא ,וישראל .וכל

חד דרגא על דרגא סתים וגליא .קודשא בריך הוא דרגא על דרגא סתים וגליא ,אורייתא הכי נמי סתים וגליא ,ישראל הכי נמי דרגא
על דרגא ,הדא הוא דכתיב (תה' קמז,יט) מ ִּג֣יד דברו דְׁ ב ָׁ ָׁ֣ריו לְׁיע ֲ֑קב חֻקָׁ ֥יו ּו֝ ִּמ ְׁש ָׁפ ָׁ֗טיו ְׁליִּש ְָׁׁראֵ ֽל ,:תרין דרגין אינון ,יעקב ישראל ,חד גליא
וחד סתים כו'.
[זוהר כרך ב (שמות) פרשת בשלח דף נב,ב]  ...שריאו צווחין לקודשא בריך הוא כדין כתיב ויאמר יי' אל משה מה תצעק אלי,
ותאנא בספרא דצניעותא אלי (כ"א א') דייקא בעתיקא תליא כלא ,ביה שעתא אתגלי עתיקא קדישא ואשתכח רעוא בכלהו עלמין
עלאין כדין נהירו דכלא אתנהיר ,אמר רבי יצחק כדין כד אתנהיר כלא כחדא ועבד ימא נימוסין עלאין ואתמסרו בידוי עלאין
ותתאין ,ובגיני כך קשיא קמי קודשא בריך הוא כלא כקריעת ים סוף וכלא הכי אוקמוה ,מאי טעמא בגין דקריעת ים (בראשית ר"ס
א') סוף בעתיקא תלייא,
[ריקאנטי שמות טו [ח"ג רפ"ט ע"א]] עוד אמרו שם בלשון הזה ,שמא קדישא סתים וגליא ,ההוא דסתים לקבליה דעתיקא קדישא
סתימא דכלא ,ההוא דאיתגלייא בגיניה ההוא דאיתגלייא דתליא בזעיר אפין ,ובגין כך כל ברכאן בעיין סתים וגליא (בכל ברכה
שמברכים צריך לכוין סתום וגלוי) .בלשון הזה כתב ה"ר אלעזר מוורמשא ז"ל ,לכך תיקנו בחתימת כל ברכה ברוך אתה ה' לשכינה ,וכל שלא
ידע זאת ה חכמה המופלאה אל יהי מהרהר למי מתכוין רק לאביו שבשמים ,וכן ראיתי בכתב ר' יהודה החסיד ששלח לבנו ,עכ"ל ז"ל.

לימוד התורה (הידע והרצון האלקי) וביצוע המצוות (רצון ה') מבטא הנחת רוח האלקי על "שאמרתי ונעשה רצוני" וזה מביא ליחוד
העולמות שנבראו עם הבורא ,יחוד קוב"ה ושכינתיה.

[ירושלמי (וילנא) פסחים פ"ט,ה"ג]  ...א"ר יוחנן בשם ר"ש בן יהוצדק כתיב (ישעיהו ל,כט) השִּּׁיר ִּיֽהְׁי ֣ה ל ָׁ֔כם כ ֵ ְׁ֖ליל הִּתְׁקדש־ ָׁ ֑חג בא ליל
פסח ללמד על מפלתו של סנחריב ונמצא למד ממנו .מה זה (הגאולה מסנחריב שארעה בליל פסח ראשון) טעון הלל אף זה (פסח ראשון עצמו
שמצוין על הגאולה ממצרים) טעון הלל .אי מה זה (פסח ראשון) טעון חגיגה אף זה (פסח שני) טעון חגיגה אמר ר' זעירא כ ֵ ְׁ֖ליל הִּתְׁקדש־ ָׁ ֑חג.

פני משה בא ליל פסח ללמד וכו' .דזה נאמר על מפלתו של סנחרב שבישר להם הנביא שיאמרו שיר עליו כ ֵ ְׁ֖ליל הִּתְׁקדש־ ָׁ ֑חג וה"ז בא
ללמד ונמצא למד ש֖ ֵ -ליל הִּתְׁקדש־ ָׁ ֑חג דווקא הוא דטעון הלל במפלתו של סנחרב שהיה בלילה :את שאינו טעון הלל (טט  -פסח שני).
באכילתו אינו טעון חגיגה עמו באכילתו:

[בבלי פסחים צה,א משנה]  .מה בין פסח הראשון לשני? הראשון אסור בבל יראה ובל ימצ א ,והשני חמץ ומצה עמו בבית .הראשון
טעון הלל באכילתו ,והשני אינו טעון הלל באכילתו .זה וזה טעון הלל בעשייתן ונאכלין צלי על מצה ומרורים ודוחין את השבת.
[בבלי פסחים צה,ב]  ...הראשון טעון הלל באכילתו וכו' .מנא הני מילי?  -אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק :אמר קרא
(ישעיהו ל,כט) השִּּׁיר ִּיֽהְׁי֣ה ל ָׁ֔כם (רש"י :ביום שתגאלו מן הגלות) כ ֵ ְׁ֖ליל ִּהתְׁקדש־ ָׁ ֑חג (רש"י :כמו שאתם נוהגים לשורר בליל התקדש חג ,ואין לך
לילי חג להטעין שירה חוץ מלילי פסחים על אכילתו , ).לילה המקודש לחג (רש"י :כגון פסח ראשון)  -טעון הלל ,לילה שאין מקודש לחג
(רש"י :כגון ליל אכילת פסח שני ,שאינו יום טוב)  -אין טעון הלל .זה וזה טעונין הלל בעשייתן כו' .מאי טעמא?  -איבעית אימא :לילה
(רש"י :דפסח שני ,מיעט ,אבל יום שהוא זמן עשייתו – לא מיעט ,והרי הוא כפסח ראשון שטעון הלל בשעת שחיטתו ,כדאמרן בתמיד נשחט

(פסחים סד ,א) ,ולקמן /ערבי פסחים( /קיז ,א) אמרינן :נביאים שביניהן תקנו להם שיהו אומרים על כל פרק ופרק וכל דבר חידוש) קא ממעט,
יום לא קא ממעט .ואיבעית אימא :אפשר ישראל שוחטין את פסחיהן (רש"י :דכיון דדבר מצוה הוא טעון הלל) ונוטלין את לולביהן
(רש"י :אגררא נסבא ,דברייתא היא הכי בפרק בתרא (שם ,ערבי פסחים ,קיז) ואין אומרים הלל? (טט – אבל ההבדל ביניהם שההלל בפסח נאמר בין
הערביים ובליל פסח שלוש או ארבע פעמים (לנוהגים לאומרו אחרי ערבית) אבל של סוכות נאמר רק ביום).

ש ָׁראֵ ֽל:
שמְׁח֣ת ֵל ָׁ֗בב כ ֽהֹולְֵך בֽ ָׁח ִּ֔ליל לָׁב֥ ֹוא בְׁהר־ה֖ ' אל־צ֥ ּור י ִּ ְׁ
ש־חג ְׁו ִּ
ישעיהו ל,כט :השִּּׁיר ִּיֽהְׁי֣ה ל ָׁ֔כם ְׁכ ֵל֖יל הִּתְׁקד ָׁ ֑
הרב משה קובלסקי ,מאורות הדף ,הרמב"ם פוסק כי הלל מדרבנן ,הרב מבריסק מבחין בין שירת הלל שהיא חובה בליל פסח ויא ע"פ
דברי קבלה ,ובין קריאת הלל י"ח פעם בשנה שהיא מרבנן .אפשר כי דברי קבלה מעוגנים בלימוד ע"פ טעמים בכתוב (שמות בשלח טו,א) ָא֣ז
ה'
ל ֣֔
את ַ ָֽ
יר֤ה הַ זּ ֣
וּב ֨ני י ְשׂ ָר ֝אל אֶ ת-הַ שּׁ ָ
ה ְ
ָשׁיר-משֶׁ ֣
י ָֽ

ש ֻמ ִּ ֥רים
דרשות הגמרא מבוססות על פסוק בנביא (ישעיהו ל,כט) השִּּׁיר ִּיֽהְׁי ֣ה ל ָׁ֔כם כ ֵ ְׁ֖ליל הִּתְׁקדש־ ָׁ ֑חג ,אבל אפשר כי הפסוק (שמ' בא יב,מב) ֵל֣יל ִּ
הוא המקור בתורה לאמירת הלל שלם בליל פסח ,מקור לאמירת הלל שלם בשעת הקרבת קרבן פסח ,בשעת עשיית מצה בערב פסח ,אחרי
תפילת ערבית של ליל פסח ,הלל המשולב בהגדה של פסח.

כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

3.9

שמות יתרו יח,א (התשע"ו) (בהשתתפות נחלת יעקב)

אמר׃֣ס ֣
ֱֹלהים֣אֵ֛ת֣כָּ ל-הַ ְדּבָ ֵ֥רים֣הָ אֶ֖לֶּ ה֣ל ָֽ
שמות יתרו כ,א׃ וַיְ ַדבּ ֣ר֣א ֔

ֱֹלהים֣אֵ֛ת֣כָּ ל-הַ ְדּבָ ֵ֥רים יכול באחרונה (אחרי הדיבר העשירי) אמרו לו
מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי (שמ' יתרו כ,א) ד"א וַיְ ַדבּ ֣ר֣א ֔
ֱֹלה֑יָךָֽ ָ ,אנ ֶ֖כ֣י היה בכלל (של עשר הדברות) ויצא מוצא מן הכלל ללמד על
(בני ישראל לה') קיבלנו עלינו ת"ל (שמ' ית' כ,ב) ָ ָֽאנ ֶ֖כ֣י ה֣֣'֣א ֶ ֔
הכלל מה ָ ָֽאנ ֶ֖כ֣י היה לו דיבור בפני עצמו וקבלה בפני עצמו כך כל דיבר ודיבר היה לו דיבור בפני עצמו וקבלה בפני עצמו .מה ת"ל
אמר מלמד שהיה אומר להן (לאשר) על כל דיבר ודיבר על לאו לאו (לאשר שיקיימו את הלאו) ועל הין הין (לאשר שיקיימו את ההין).
ל ָֽ
אמר .מלמד שהיו אומרים על הן (על דיבר של עשה אומרים) הן ועל לאו (על
מכילתא דרבי ישמעאל יתרו  -מסכתא דבחדש פרשה ד ל ָֽ
דיבר של לא תעשה אומרים) לאו ,דברי רבי ישמעאל; רבי עקיבא אומר ,על הן הן ועל לאו הן.
אמר – בתפקיד הגבלה ,שיאשרו כל דיבר לעצמו .וטעם טפחא
אפשר כי הקבלה בפני עצמה מרומזת בטעם סלוק של מלת (שמ' יתרו כ,א) ל ָֽ
(בהטעמה בטעם תחתון) של מלת (שמ' ית' כ,ב) ָ ָֽאנ ֶ֖כ֣י בתפקיד של טעם עוצר מרמז לדרשת רשב"י שהדיבר הראשון מדגים שהיה בכלל
ויצא מן הכלל ללמד על הכלל ,שכאשר ה' חזר על דבריו כל דיבור היה בפני עצמו וכל קבלה הייתה בפני עצמה.
לדיון הבא מוצגים הפסוקים הבאים:
דָֽ֖ים׃(כתר – טעם עליון :פשטא מונח זקף-קטן דרגא
בֵָּֽ֥֖ית֣עֲבָ ֑ ָֽ
אתיָך֣מ ֶ ֵ֥א ֶרץ֣מ ְצ ַ ֶ֖רים֣מ ֣
ֱֹלה ֑יָך֣א ֲֶשֹׁ֧ר֣הוֹצ ֵ֛
ָ ָֽאנ ֶ֖כ֣י ה֣֣'֣א ֶ ֔
שמות יתרו כ,ב׃
תביר מרכא טפחא מונח אתנח)
בֵָּֽ֥֖ית֣עֲבָ ָֽ ֗דים׃(ג"א – טעם עליון :פשטא מונח זקף-קטן מונח
אתיָך֣מ ֶ ֨ ֵ֥א ֶרץ֣מ ְצ ַ ֶ֜ ֶ֖רים֣מ ֣
ֲשָֽׁ֣֖ר֣הוֹצ ֵ֛
ֱֹלה֑יָך֣א ֶ ֹ֧
ָ ָֽאנ ֶ֖כי֣ה֣ '֣א ֶ ֔
שמות יתרו כ,ב׃
תרסא קדמא ואזלא מונח רביע)
אֹלה֑ים אֵ֥ת הַ שָּׁ ַמֶ֖ים וְ אֵ֥ת הָ ָ ָֽא ֶרץ׃ ֣
אשׁית בָּ ָר֣א ֱ֣
בראשית א,אְ ֣:בּר ֶ֖
חד:
ֱֹלהינוּ֣הֵ֥ '׀֣אֶ ָ ָֽ
דברים ואתחנן ו,דְ ֣ :שׁ ַמֶ֖ע֣י ְשׂ ָרא֑ל֣הֵ֥ '֣א ֶ֖
ֱֹלה֑יָך – בטעם עליון טעמיוָֽ ָ :אנ ֶ֖כ֣י – פשטא ,ה֣֣' – "שופר הולך" (במנהג ספרדים) "מונח" (במנהג אשכנז)
ָ ָֽאנ ֶ֖כ֣י ה֣֣'֣א ֶ ֔
ֱֹלה֑יָך – זקף-קטן
א ֶ֔
הסבר המלים בשילוב עם תבנית טעם עליון:
ָ ָֽאנ ֶ֖כ֣י – עצמותו ומהותו של בורא כל עלמין ,טמיר ונעלם ,שהוא אחד ויחיד ואין בלתו כמרומז בטעם ָ ָֽאנ ֶ֖כ֣י – פשטא בטעם עליון ,אפשר
כהסבר [תניא ליקוטי אמרים פרק כ] בתפקיד אחד ,אותו אחד ויחיד שהיה לפני הבריאה הוא גם אותו אחד ויחיד אחרי הבריאה ,פשוט
ובלתי מורכב.
השמעתי את שמי ה֣֣' – במאמר ,המרומז בשם הטעם "שופר הולך" (במנהג ספרדים) שעל-ידו ובראתי כל עלמין ,והרבוי מרומז באחד
מתפקידיו של טעם "מונח" ללמד רבוי.
והנחתי (המרומז בשם הטעם "מונח" (במנהג אשכנז)) בבריאה שני עקרונות תורה שבשביל קיומם בראתי כל עלמין ,והמרומזים בטעם
ֱֹלה֑יָך ועל פיהם אני אדוֺן (ואדּון) ואנהיג לכל הברואים( .א) מצוות עשה (ב) מצוות לא תעשה.
זקף-קטן בתפקיד של שתיים במלת א ֶ ֔
ֱֹלה֑יָך פשטא מונח זקף-קטן (בטעם עליון)ולתבנית הטעמים טפחא (=טרחא) מונח אתנח
לתוכן ולתבנית הטעמים של הכתוב ָ ָֽאנ ֶ֖כ֣י ה֣֣'֣א ֶ ֔
(בטעם תחתון) ויש הסברים נוספים אבל נסתפק במוצג.

מהרש"א חידושי אגדות מסכת מכות כג,ב  ...אבל הענין כמ"ש שנתן לנו הקב"ה תרי"ג מצות שס"ה לאוין ורמ"ח עשין ובא הרבוי
מצד המקבל כי מצד הנותן ב"ה כולם הם כמצוה אחת וז"ש ָ ָֽאנ ֶ֖כ֣י֣֣ו֣ ֣-לא-י ְה ֶ ֵ֥יָָֽֽ֖הְ -לָךֵ֛֣ מפי הגבורה שמענום ואמרו במדרש כל הדברים
דבר ה' ומה ת"ל ָ ָֽאנ ֶ֖כי֣֣ו֣ ֣-לא-י ְה ֶ ֵ֥יָָֽֽ֖הְ -לָךֵ֛֣ מלמד שאמר המקום עשרת הדברות בדבור אחד מה שא"א לב"ו לומר כן והוא מבואר כי
הוא אחד ומצותיו אחד ולא יקבלו רבוי מצדו ית' ב"ה והוא כי במצות ָָֽ֣אנ ֶ֖כי֣שהיא אמונת היחוד והפוכה ֣ ֣לא-י ְה ֶ ֵ֥יָָֽֽ֖הְ -לָךֵ֛֣ שלא לשתף
ש"ש (שם שמים) ודבר אחר נכללו כל הלאוין ועשיין
מאור ושמש שמות פרשת יתרו וזהו זכור ושמור בדבור אחד נאמרו פירוש' ,בדבור אחד'  -הוא הכלול ,דהיינו ָ ָֽאנ ֶ֖כי֣ -שָ ם נאמרו
'זכור' ו'שמור' ,דהיינו אם יזכור שהוא יתברך שמו הוא אלהים  -ממילא ישמור כל התורה כולה ,כמו במצות שבת שבדברות
ראשונות כתיב 'זכור' ובדברות האחרונות כתיב 'שמור' שזה תלויה בזה ,כן כל התורה כולה הוא כלול ב ָֽ ָ ֣-אנ ֶ֖כ֣י; נמצא שבדיבור ָ ָֽאנ ֶ֖כי֣
יש גם כן 'זכור' ו'שמור' דהיינו כנ"ל  -שאם יזכור שהוא אלהים ישמור תורתו כנ"ל ,והבן.
ֱֹלה ֑יָך ,ומהיכן זכו ישראל לקריאת שמע ,אמר רבי פנחס בר חמא ממתן תורה זכו ישראל לקרות שמע,
תורה שלמה [צט] ָ ָֽאנ ֶ֖כי֣ה֣ '֣א ֶ ֔
ֱֹלה֑יָך ,נענו
א ֑ל (שמ' ית' כ,ב) ָ ָֽאנ ֶ֖כ֣י ה֣֣'֣א ֶ ֔
כיצד ,את מוצא לא פתח הקב"ה בסיני תחלה אלא בדבר זה ,אמר להם( :דב' ואת' ו,ד) ְשׁ ַמֶ֖ע֣י ְשׂ ָר ֣
חד  .ומשה אמר ברוך שם כבוד מלכותו (דב' רבה פ"ב – לא)( .ובהערה על [צט] כתב) (שמ' ית'
ֱֹלהינוּ֣הֵ֥ '׀֣אֶ ָ ָֽ
כולן ואמרו (דב' ואת' ו,ד) הֵ֥ '֣א ֶ֖
ֱֹלה֑יָך ,ומאותה שעה יחדו מלכותו של הקב"ה עליהם ואמרו אלו לאלו (דב' ואת' ו,ד) ְשׁ ַמֶ֖ע֣י ְשׂ ָרא֑ל[ ... ,ירושלמי ברכות
כ,ב) ָ ָֽאנ ֶ֖כ֣י ה֣֣'֣א ֶ ֔
ֱֹלה֑יָך – (דב' ואת' ו,ד) ְשׁ ַמֶ֖ע֣
פ"א ה"ה] רבי לוי אמר מפני שעשרת הדברות כלולין בהן (בפרשת קריאת שמע) (שמ' ית' כ,ב) ָ ָֽאנ ֶ֖כ֣י ה֣֣'֣א ֶ ֔
ֱֹלהים֣אֲח ֶ֖ ֝רים֣עַ ל-פָּ ֗ ָָֽנָֽ֖ ַי וגו' ( -דב' ואת' ו,ד) הֵ֥ '׀֣אֶ ָ ָֽחד ...ראשונים שלא מנו אנכי בכלל
לָךֵ֛ ֣א ֨ ֵ֥
ֱֹלהינוּ( ,שמ' ית' כ,ג) ֣לא֣-י ְה ֶ ֵ֥יָָֽֽ֖הְ -
י ְשׂ ָרא֑ל ) הֵ֥ '֣א ֶ֖
תרי"ג מצות משום שסוברים שזוהי בכלל מצות יחוד השם ומצות עשה דקריאת שמע .הרמב"ן בפיה"ת (כ,ב) מצות (אנכי) תקרא
בדברי רבותינו קבלת מלכות שמים,
ֱֹלה֑יָך – טעם תחתון :טפחא מונח אתנח( ,דב' ואת' ו,ד) ְשׁ ַמֶ֖ע֣י ְשׂ ָרא ֑ל – טעם תחתון :טפחא אתנח ,דמיון תבנית הטעמים
אנ ֶ֖כי֣ה֣ '֣א ֶ ֔
ָ ָֽ֣
הפותחת ,עשוי לרמז למקבילה ולשילוב עשרת הדברות בקריאת שמע .מצות היחוד – מצות קבלת עול מלכות שמים.

כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

100/243

/©ZZFisherטעמי המקרא והתורה שבעל -פה  -התשעו  -התשעז
zzzf@bezeqint.net 972-3-6486221
http://www.Taamei-Hamikra.co.il

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

נשוה חלק מטעמי הפסוקים הבאים:
שמות יתרו כ,ב(בטעם עליון)

ֱֹלה֑יָך
ָ ָֽאנ ֶ֖כי֣ה֣ '֣א ֶ ֔

א ֶרץ֣
אתיָך֣מ ֶ ֨ ֵ֥
ֲשָֽׁ֣֖ר֣הוֹצ ֵ֛
א ֶ ֹ֧
בּ ֵָֽ֥֖ית֣עֲבָ ָֽ ֗דים׃
רים֣מ ֣
מ ְצ ַ ֶ֜ ֶ֖

שמות יתרו כ,ב(בטעם תחתון)

ֱֹלה֑יָך
ָ ָֽאנ ֶ֖כי֣ה֣ '֣א ֶ

אתיָך֣מ ֶא ֵֶ֥רץ֣
א ֲֶשֹׁ֧ר֣הוֹצ ֵ֛
בּית֣עֲבָ ָֽדים׃
רים֣מ ֵ֥
מ ְצ ַ ֶ֖

בראשית א,א
דברים ואתחנן ו,ד

ֱֹלהים֣
אשׁית֣בָּ ָר֣א֣א ֑
ְבּר ֶ֖

מים֣וְ אֵ֥ת֣הָ ָ ָֽא ֶרץ׃
֣ ֵ֥את֣הַ שָּׁ ַ ֶ֖

ְשׁ ַמֶ֖ע֣י ְשׂ ָרא֑ל֣

חד׃
ֱֹלהינוּ֣הֵ֥ '֣׀֣אֶ ָ ָֽ
הֵ֥ '֣א ֶ֖

הפסוקים בתבנית טעמים קרובה( ,אשכנז) טפחא [מונח] אתנח( ,ספרדים) טרחא [שופר הולך] אתנח .
נתחיל בדרשת חז"ל לְ -שׁ ַמֶ֖ע֣י ְשׂ ָרא֑ל המלה שמע היא בלשון יחיד ,וחז"ל דרשו רבוי בכל לשון שאתה (הישראלי) שומע ,העלתה
ההשערה כי טעם טפחא = טרחא כאן תפקידו לרמז על רבוי לשונות ,ותפקיד אחר פותח טפח להתאפיין ע"י י ְשׂ ָרא֑ל – אתנח ,למעט עמים
אחרים.
אשׁית הוא רבוי מאמרות שנאמרו בבת אחת
אשׁית – טפחא ,רבוי ללא הגבלת מרכא (מאריך) ,להודיע כי המאמר ְבּר ֶ֖
בדומה לכך ְבּר ֶ֖
ואח"כ חזר הקב"ה ופרטן לסידור הבריאה דבר במקומו ,ועל רבוי הנבראים שנבראו בבת אחת בהתאמה למאמרות ,מלת בראשית
ֱֹלהים֣– מונח אתנח ,אתנח ממעט כל אפשרות אחרת פרט לאמירה ובריאה ע"י א-לקים לבדו.
מאופיינת ע"י בָּ ָר֣א֣א ֑
בדומה לכך ָ ָֽאנ ֶ֖כי֣– טפחא (טרחא) בטעם תחתון ,במתן תורה כל הדברות נאמרו בבת אחת ואח"כ חזר הקב"ה ופרטן .מלת ָ ָֽאנ ֶ֖כי֣ -טפחא,
ֱֹלה֑יָך – מונח אתנח ,אתנח מגביל לאמירה ע"י ה' א-לקיך לבדו.
מאופיינת ע"י ה֣ '֣א ֶ ֔
ראיות לקשר בין הפסוקים בראשית א,א ו-שמות יתרו כ,ב
בבלי ראש השנה לב,א רב יוסף אמר :כנגד עשרת הדברות שנאמרו לו למשה בסיני .רבי יוחנן אמר :כנגד עשרה מאמרות שבהן נברא
העולם .הי נינהו  -ויאמר ( -ויאמר) דבראשית תשעה הוו!  -בראשית נמי מאמר הוא ,כדכתיב (תהלים לג,ו) בּ ְד ַב֣ר֣ה'֣שָׁ ַמ֣ים֣ ַנעֲשׂ֑ וּ֣

זוהר ח"ב יתרו צג,ב הני עשר אמירן דאורייתא אינון כללא דכל פקודי אורייתא כללא דעילא ותתא כללא דכל עשר אמירן דבראשית
וגו'

עשרת הדברות כוללות כל מצוות התורה של מעלה ומטה וכוללות כל עשר האמירות של בראשית .ב(-בבלי שבת פח,ב) למד כי כל דיבור
נחלק לשבעים לשון ,אז יוצא שגם עשר מאמרי בראשית נחלקו לשבעים לשון,וזהו גם ענין קריאת שמע בכל לשון.

תפקידי טפחא = טרחא ,המתגלים כאן( :א) שנוי לרבוי הרבוי כאן הוא רבוי מאמרות ,לשונות; (ב) פותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריו.
ֱֹלה֑יָך – מאמר ה' פותח בטעם עליון ,כעין רמז למחשבה על בריאת העולמות,
(שמ' ית' כ,ב) ָ ָֽאנ ֶ֖כ֣י ה֣֣'֣א ֶ ֔
ֱֹלה ֑יָך – מאמר ה' יורד לטעם תחתון ,כעין רמז לדיבור על בריאת העולמות,
(שמ' ית' כ,ב) ָ ָֽאנ ֶ֖כי֣ה֣ '֣א ֶ
ֱֹלהים – מאמר ה' באותה תבנית טעמים כמו טעם תחתון של (שמ' ית' כ,ב) ָ ָֽאנ ֶ֖כי֣וגו' ,כעין רמז למעשה בריאת
אשׁית֣בָּ ָר֣א֣א ֑
(בר' א,א) ְבּר ֶ֖
העולמות,מתגלה תכלית המחשבה של ה'
ים֣את֣הַ שָּׁ ַ ֶ֖מים֣וְ ֵ֥את֣הָ ָ ָֽא ֶרץ׃ תכלית המחשבה של ה' אין מלך בלא עם והעם מקבל יחודו ומלכותו וזה
ֵ֥
ֱֹלה
אשׁית֣בָּ ָר֣א֣א ֑
(בר' א,א) ְבּר ֶ֖
(דב' ואת' ו,ד) ְשׁ ַמֶ֖ע֣י ְשׂ ָרא ֑ל֣הֵ֥ '֣אֱֹלהֶ֖ינוּ֣הֵ֥ '֣׀֣אֶ ָ ָֽחד׃ מצות היחוד – מצות קבלת מלכות שמים
בֵָּֽ֥֖ית֣עֲבָ ָֽ ֗דים׃ (ע"פ ג"א (שלא ע"פ הכתר הממוחשב) – טעם
אתיָך֣מ ֶ ֨ ֵ֥א ֶרץ֣מ ְצ ַ ֶ֜ ֶ֖רים֣מ ֣
ֲשָֽׁ֣֖ר֣הוֹצ ֵ֛
ֱֹלה֑יָך֣א ֶ ֹ֧
ָ ָֽאנ ֶ֖כי֣ה֣ '֣א ֶ ֔
שמות יתרו כ,ב׃
עליון :פשטא מונח זקף-קטן מונח תרסא קדמא ואזלא מונח רביע)
תבנית הטעמים כעין פרט וכלל ופרט.
יָך – טעם עליון :מונח תרסא ,כעין שני תפקידי תרסא( ,א) שיעור ע"פ תורה שלמה [פז] ע"פ זהר חדש
את ֣
ֲשָֽׁ֣֖ר֣הוֹצ ֵ֛
פרט קדמאה :א ֶ ֹ֧
יתרו לא – .ה' הבטיח לאברהם להוציאם מארץ מגוריהם ,אבל לא הבטיח שלא יהיו עובדי עבודה זרה (עע"ז) ,וכאן הוציאם ממ"ט שערי
טומאה ,והכניסם בנ' שערי בינה ואלו הן שאנו מונים מיום טוב של פסח ימים ושבועות והמצוה למנות ימים ולמנות שבועות כי בכל יום
מוציאנו מכח טומאה ומעלינו לכח טהרה .ה' הוציא כל אחד מישראל במצות פדיון שבוים [תו"ש [פג] הערה]  ...בספר כד הקמח ערך
צדקה ... :בדיבור ראשון אנכי ,הזכיר מצות פדיון שבוים של ס' רבוא.
יָך – מונח תרסא ,בתפקיד לפחות שיעור אחד כרמז לרמ"ח מצוות עשה ויש מחלוקת על חלק מהן (כגון רמב"ם רמב"ן)
את ֣
ֲשָֽׁ֣֖ר֣הוֹצ ֵ֛
(ב) א ֶ ֹ֧
כלל :מ ֶ ֨ ֵ֥א ֶרץ֣מ ְצ ַ ֶ֜ ֶ֖רים – קדמא ואזלא ,מרמז כי בכתוב נמצא כעין כלל מלמד וזה כמאמר זוהר ח"ב יתרו צג,ב ,תניא פ"כ – דיבר ראשון
כלל ושורש רמ"ח מצוות עשה.
בֵָּֽ֥֖ית֣עֲבָ ָֽ ֗דים – טעם עליון :מונח רביע ,לפחות ארבע מדרגות עבדות :המזלות הם עבדי ה' [תו"ש פט הערה] ,פרעה עבד
פרט בתראה :מ ֣
למזלות ,המצרים עבדי פרעה ,שבויי המצרים עבדים למצרים ,ישראל עבדים אפילו לעבדי המצרים.
ֱֹלהים֣אֲח ֶ֖ ֝רים֣עַל-פָּ ֗ ָָֽנָֽ֖ ַי׃ בטעם עליון תבנית הטעמים כעין פרט וכלל ופרט.
לא-י ְה ֶ ֵ֥יָָֽֽ֖הְ -לָךֵ֛ ֣א ֵ֥֨
שמות יתרו כ,ג֣ :
פרט קדמאה( :שמ' יתרו כ,ג) ֣לא-י ְה ֶ ֵ֥יָָֽֽ֖הְ -לָךֵ֛֣ – מונח תרסא ,בתפקיד שיעור כרמז לשס"ה מצוות לא עשה ויש מחלוקת על חלק מהן (כגון
רמב"ם רמב"ן)
ֱֹלהים֣אֲח ֶ֖ ֝רים – קדמא ואזלא ,מרמז כי בכתוב נמצא כעין כלל מלמד וזה כמאמר זוהר ח"ב יתרו צג,ב ,תניא פ"כ –
כלל( :שמ' יתרו כ,ג) א ֵ֥֨
דיבר שני כלל ושורש שס"ה מצוות לא תעשה.
פרט בתראה :עַ ל-פָּ ֗ ָָֽנָֽ֖ ַי׃ רביע בטעם עליון ,תורה שלמה (הערה) [קי] (א) לא תעשה זכרון למצוה שסופו להשתחוות לו ולעובדו ,וכן לא
תעשה זכרון לשמי (טט – בן ארבע האותיות) על שדיברתי עמכם מהשמים (ב) (הערה) [קיז] לא תעשה תמונת השמשים העומדים לפני
(כנראה הכוונה לארבע חיות המרכבה) [קכב] לא בדמותי ולא בדמות שמשי( .מכילתא דרשב"י).
[דף על הדף בבא בתרא צט,א]  ...ולפי המבואר בר"ה שם רק צורת ארבעה פנים וצורות אדם או צורות שמשים שבמדור העליון חיות

ואופנים הוא דאסור מלא תעשון אתי וצורות לבנה ג"כ אסור מהיי"ט אבל צורת ארי ונשר לבד אינו אסור דאינן ממשמשין לפני דרק
צורות ארבע פנים משמשין במרום ולא צורה אחת לבד.

כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

 3.10שמות יתרו יח,א (התשע"ז) (בהשתתפות נחלת יעקב)
בֵָּֽ֥֖ית֣עֲבָ ָֽ ֗דים׃ (ע"פ הגרסה בחומשים הנפוצים) – טעם עליון:
רים֣מ ֣
א ֶרץ֣מ ְצ ַ ֶ֜ ֶ֖
אתיָך֣מ ֶ ֨ ֵ֥
ֲשָֽׁ֣֖ר֣הוֹצ ֵ֛
ֱֹלה֑יָך֣א ֶ ֹ֧
שמות יתרו כ,ב׃ ָ ָֽאנ ֶ֖כי֣ה֣ '֣א ֶ ֔
פשטא מונח זקף-קטן מונח תרסא קדמא ואזלא מונח רביע.
דָֽ֖ים– :
בֵָּֽ֥֖ית֣עֲבָ ֑ ָֽ
רים֣מ ֣
אתיָך֣מ ֶא ֵֶ֥רץ֣מ ְצ ַ ֶ֖
ֱֹלה֑יָך֣א ֲֶשֹׁ֧ר֣הוֹצ ֵ֛
לעומת גרסת הכתר הממוחשב ,השו"ת ,מכון ממרא ,קורן ,מגנס ָ ָֽאנ ֶ֖כי֣ה֣֣'֣א ֶ ֔
טעם עליון :פשטא מונח זקף-קטן ,התבנית הבאה משותפת לטעם עליון ולטעם תחתון – דרגא תביר מרכא טפחא מונח אתנח בטעם עליון
מרכא סלוק בטעם תחתון.
[מנחת שי שמות כ בשם החזקוני]  ...גם בדברו' אנכי ולא יהיה לך ,יש נגינה גדולה (טט :טעם עליון) ,לעשותן שתיהן פסוק אחד,
אתיָך֣תלשא (טט :תלישא קטנה נקראת
ֱֹלה ֑יָך֣זקף קטן ,ובתיבת הוֹצ ֵ֛
לזכרון שבדבור אחד נאמרו .כיצד ,בתיבת ָ ָֽאנ ֶ֖כי֣פשטא ,ובתיבת א ֶ ֔
תרסא אבל כאן כמו [אור החיים] (וי' אמר כב,יג) ּובת־כהֵן תלשא ,כמסורת עדתו המרוקאית שתרסא נקראת תלשא) ,ובתיבת מ ֶ ֨ ֵ֥א ֶרץ֣מ ְצ ַ ֶ֜ ֶ֖רים קדמא
ואזלא ,ובתיבת עֲבָ ָֽ ֗דים רביע ,עכ"ד .ועיין עוד מ"ש בעל יערגת הבשם בפ' כ"ז .ולמען יבחין וירוץ הקורא בהן ביחיד ובצבור,
יא
אתיָך֣מ ֶ ֵ֥א ֶרץ֣מ ְצ ַ ֶ֖רים ,לפי דרכו
אכתבם בס"ד בסוף ספר שמות ,כמו שכתבם בעל א"ת ,על טוב יזכר שמו .ודע כי תיבות א ֲֶשֹׁ֧ר֣הוֹצ ֵ֛
אינן כי אם בטעם א' ,ותיבת עֲבָ ֑דָָֽֽ֖ים בלא רביע .ובמקצת ספרים גם הם בב' טעמי' ,ותיבת עֲבָ ָֽ ֗דים ברביע ,כמו שכתב החזקוני.

(ב  -ג) אשר הוֹצֵּאתִ יָך :ג' מלאי' דמלאי' ,מל' וי"ו קדים לצד"י ,ומל' אל"ף קדי' לתי"ו ,ומל' יו"ד קדים לכ"ף ,וסי' הוצאתיך יבמאור כשדים ,אנכי
טז
טו
יד
יג
ה' אלקיך אשר הוצאתיך ,וחברו דמשנה תורה ,הרמ"ה ז"ל .וכן נמס' במסורת שלנו .ובירושלמי פ' לולב וערבה ,הוצאתך כתי' (טט :ראה
יח
פסיקתא רבתי) .עיין יזבע"י פי' ן' חביב .וכתב בעל יפה מראה אף על גב דבספרינו הוא מל' ,כמה פעמי' שהגמ' חולקת עם ספרי' שלנו.
דים
בּ ֵָֽ֥֖ית֣עֲבָ ָֽ ֣֗
א ֶרץ֣מ ְצ ַ ֶ֜ ֶ֖רים֣מ ֣
אתיָך֣מ ֶ ֨ ֵ֥
ֲשָֽׁ֣֖ר֣הוֹצ ֵ֛
[פסיקתא רבתי (איש שלום) פיסקא כא  -י' הדברות פ' קמייתא] (שמ' ית' כ,ב) א ֶ ֹ֧

חנניא בן אחי ר' יהושע אומר הוצאת(י)ך כתב כביכול אני ואתם יצאנו ממצרים.

להבדלים בין גרסאות הטעמים יש השלכות ללימוד בפשט עם מידת כלל ופרט וכלל ,וללימוד בתורת האר"י שבספר "שער האקדמות" לר'
בֵָּֽ֥֖ית֣עֲבָ ָֽ ֗דים׃ לכתוב זה יש לנו הסברים רעיונים שונים המתחילים בתבנית
ר֣ים֣מ ֣
א ֶרץ֣מ ְצ ַ ֶ֜ ֶ֖
אתיָך֣מ ֶ ֨ ֵ֥
ֲשָֽׁ֣֖ר֣הוֹצ ֵ֛
חיים ויטל( .שמ' יתרו כ,ב) א ֶ ֹ֧
טעם עליון ע"פ החזקוני ועוברים לטעם תחתון המשותף לכולם .תבנית הטעמים בכתוב זה היא כעין פרט וכלל ופרט וע"פ מסקנה מר'
אלעזר בן עזריה ב[-בבלי נזיר לה – לו] זה פועל כעין כלל ופרט וכלל .תמיכה לכך שבפסוק זה יש לימוד באורח כלל ואורח פרט נלמד ב-
[זוהר  -רעיא מהימנא פר' בהר] שנשתמש בו אח"כ ,אמנם לא במידת הדרישה כלל ופרט וכלל.
הסבר רעיוני (א) :הפרט שבכלל ופרט וכלל מלמד כי בני חורין חייבים בשמירת המצוות מסיבות אחדות ,עבדים פטורים.
יָך – טעם עליון :מונח תרסא ,כעין שני תפקידי תרסא( ,א) שיעור ע"פ [תורה שלמה [פז] ע"פ
את ֣
ֲשָֽׁ֣֖ר֣הוֹצ ֵ֛
שתי סיבות ב-פרט קדמאה :א ֶ ֹ֧
זהר חדש יתרו לא] – ה' הבטיח לאברהם להוציאם מארץ מגוריהם ,אבל לא הבטיח שלא יהיו עובדי עבודה זרה (עע"ז) ,וכאן הוציאם

ממ"ט שערי טומאה ,והכניסם בנ' שערי בינה ואלו הן שאנו מונים מיום טוב של פסח ימים ושבועות והמצוה למנות ימים ולמנות

שבועות כי בכל יום מוציאנו מכח טומאה ומעלינו לכח טהרה .ה' הוציא כל אחד מישראל במצות פדיון שבוים ע"פ [תו"ש [פג] הערה]
 ...בספר כד הקמח ערך צדקה ... :בדיבור ראשון אנכי ,הזכיר מצות פדיון שבוים של ס' רבוא .פירש [סמ"ג סימן מו – הלכות בבלי
ב"ב ע' תקד] פדיון שבויים מצוה רבה היא  .הפרט בתראה מגלה מאיזו דיוטה נמוכה הקב"ה פדה את ישראל.
יָך – מונח תרסא ,בתפקיד שיעור כרמז לרמ"ח מצוות עשה ויש מחלוקת (כגון רמב"ם רמב"ן) על חלק מהן
את ֣
ֲשָֽׁ֣֖ר֣הוֹצ ֵ֛
(ב) שיעור א ֶ ֹ֧
האם לכללם או להחליף באחרות.
מ ֶ ֨ ֵ֥א ֶרץ֣מ ְצ ַ ֶ֜ ֶ֖רים – קדמא ואזלא ,מרמז כי בכתוב נמצא כעין כלל מלמד וזה כמאמר [זוהר ח"ב יתרו צג,ב ,וכן ב-תניא פ"כ] – דיבר ראשון
כלל ושורש רמ"ח מצוות עשה .וע"פ [זוהר  -רעיא מהימנא כרך ג (ויקרא) פרשת בהר [המתחיל בדף קח עמוד ב] הסולם ח) ט)]
ידיעת עבד את הבורא ותורתו בדרך כלל לעומת ידיעת בן חורין את הבורא ותורתו בדרך פרט.
בּ ֵָֽ֥֖ית֣עֲבָ ָֽ ֗דים – טעם עליון :מונח רביע ,לפחות ארבע מדרגות עבדות :המזלות הם עבדי ה'
סיבת פדיון מדיוטה נמוכה ב-פרט בתראה :מ ֣
[תו"ש [פט] הערה] ,פרעה עבד למזלות ,המצרים עבדי פרעה ,שבויי המצרים עבדים למצרים ,ישראל עבדים אפילו לעבדי המצרים.
יָך מ ֶ ֨ ֵ֥א ֶרץ֣מ ְצ ַ ֶ֜ ֶ֖רים – לפנינו שתי תבניות שמיצגות שני ענינים.
את ֣
ֲשָֽׁ֣֖ר֣הוֹצ ֵ֛
הסבר בטעם תחתון לכתוב א ֶ ֹ֧
יָך מ ֶ ֨ ֵ֥א ֶרץ֣מ ְצ ַ ֶ֜ ֶ֖רים – דרגא תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חלה אותה הלכה או אותו ענין אחד,
את ֣
ֲשָֽׁ֣֖ר֣הוֹצ ֵ֛
(א) א ֶ ֹ֧
יָך מ ֶ ֨ ֵ֥א ֶרץ֣מ ְצ ַ ֶ֜ ֶ֖רים – תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים והרחבתם ,שעל חלק מהפרטים לא חלה ההלכה או הענין השני.
את ֣
(ב) הוֹצ ֵ֛
יָך מ ֶ ֨ ֵ֥א ֶרץ֣מ ְצ ַ ֶ֜ ֶ֖רים – דרגא תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חלה אותה הלכה או אותו
את ֣
ֲשָֽׁ֣֖ר֣הוֹצ ֵ֛
ענין אחד (א) א ֶ ֹ֧
יָך מ ֶ ֨ ֵ֥א ֶרץ֣מ ְצ ַ ֶ֜ ֶ֖רים  ,כדי לתת מופת על אלהותו וקבלת מלכותו
את ֣
ֲשָֽׁ֣֖ר֣הוֹצ ֵ֛
ענין ,כתב ב[-תו"ש יתרו ב ,מילואים ,ע' רכז]  ...ואמר א ֶ ֹ֧

מכל מה שראו בעיניהם והם יכולים להעיד עליו .והכוונה לומר חייבין אתם לי האותות והמופתים הנכללים ביציאת מצרים .שתקבלו
אלהותי עליכם ממה שראיתם בעיניכם ומפני זה לא אמר אשר בראתי השמים והארץ .כי לא ראו זה בעיניהם ורצה להביא להם ראיה
על האלהות ממה שראו הם בעצמם בעיניהם .ועוד כי ההוצאה מארץ מצרים כוללת בריאת עולם ,שהנסים הנמשכים אחר ההוצאה
ֲשָֽׁ֣֖ר֣
ההיא רבים .ומה שנשתנה הטבע בהם יתבאר מזה חידוש העולם כי אם הקדמות לא ישתנה דבר מטבעו כלל .ומפני זה אמר א ֶ ֹ֧
יָך כי בוודאי היתה ההוצאה מורה על החידוש ועל ההשגחה ועל היכולת שתקבלו עליכם אלהותי ומלכותי ושאהיה אלהים
את ֣
הוֹצ ֵ֛
לכם וידון עליכם ושתעבדוני אתם ותהיו לי כשם שהוצאתי אתכם מבית המצריים שהייתם עבדים להם.

יָך מ ֶ ֨ ֵ֥א ֶרץ֣מ ְצ ַ ֶ֜ ֶ֖רים – דרגא תביר מרכא טפחא ,כמלמדת שכל
את ֣
ֲשָֽׁ֣֖ר֣הוֹצ ֵ֛
לפיכך יש להסביר את תבנית הטעמים בטעם תחתון לכתוב א ֶ ֹ֧
אחד מהאותות והמופתים בארץ מצרים מעיד והיה מספיק לבד להעיד על חידוש העולם ע"י מבצע האות ומזה על אלהותו (וכל המשתמע
מכך) ולכן כאשר ה' י"ש מצווה תורתו (שמצוותיה מרומזות בטעם עליון) לעם ישראל ככלל וכפרט עליהם לקבלם ולקיימם ,שבשביל כך
דים – (בטעם תחתון) מרכא סלוק במשמע רבוי מגבלות,
בֵָּֽ֥֖ית֣עֲבָ ָֽ ֣֗
עשה את כל האותות המופתים בארץ מצרים להעבירם משעבוד עע"ז מ ֣
שהיו ברבוי מגבלות של אדם ועברו לרבוי מגבלות של מצוות כדי שלא יפלו שוב בידי עע"ז.
בּ ֵָֽ֥֖ית֣עֲבָ ָֽ ֗דים׃ .התעוררנו לרעיון זה מהנאמר ב-
רים֣מ ֣
א ֶרץ֣מ ְצ ַ ֶ֜ ֶ֖
אתיָך֣מ ֶ ֨ ֵ֥
ענין שני (ב) עבד עברי וקיום מצוות בכתוב (שמ' ית' כ,ב) הוֹצ ֵ֛
[פסיקתא רבתי (איש שלום) פיסקא כא  -י' הדברות פ' קמייתא] (שמ' ית' כ,ב) מ ֣בֵָּֽ֥֖ית֣עֲבָ ָֽ ֗דים ר' תנחום בר חנילאי בשם ר' ברכיה לא
ָארּור כ ְָׁׁנ֑ען ע֥בד ֲעב ִּ ָׁ֖דים ִּיֽהְׁי ֥ה לְׁא ָׁחֽיו :ומנין שכל משפחותיו של חם קרוין עבדים ,שנאמר
נתקלל לעבד אלא כנען (בר' נח ט,כה) ו ֖יאמר ֣

מ ֶ ֨ ֵ֥א ֶרץ֣מ ְצ ַ ֶ֜ ֶ֖רים֣מ ֣בּ ֵָֽ֥֖ית֣עֲבָ ָֽ ֗דים .שאלו תלמידיו את רבי יוחנן בן זכאי ומה ראה העבד לירצע באזנו מכל איבריו ,אמר להם אוזן
אתיָך֣מ ֶ ֨ ֵ֥א ֶרץ֣מ ְצ ַ ֶ֜ ֶ֖רים֣מ֣ ֣בֵָּֽ֥֖ית֣עֲבָ ָֽ ֗דים׃ וקיבלה עליה עול מלכות בשר
ֲשָֽׁ֣֖ר֣הוֹצ ֵ֛
ֱֹלה֑יָך֣א ֶ ֹ֧
ששמעה על הר סיני (שמ' ית' כ,ב) ָ ָֽאנ ֶ֖כי֣ה֣ '֣א ֶ ֔
ֱֹלהים֣אֲח ֶ֖ ֝רים֣עַל-פָּ ֗ ָָֽנָֽ֖ ַי׃והלך זה וקנה אדון אחר (טט :מלת אלהים במשמע
ודם ,אוזן ששמעה לפני הר סיני (שמ' ית' כ,ג) ֣לא-י ְה ֶ ֵ֥יָָֽֽ֖הְ -לָךֵ֛ ֣א ֵ֥֨
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

אדון)  ,לפיכך תבא האוזן ותירצע שלא שמרה מה ששמעה ,לשעבר היו ישראל עבדים לעבדים ,מכאן ואילך הם עבדיו של הקדוש
אֹותם מ ֵ֣ארץ ִּמצ ָׁ ְׁ֑רי ִּם ֲא ִּנ֖י ה֥ ' אֹלהֵיכ ֽם:
ֽי־לי בְׁנֵ ֽי־י ִּ ְׁ
ש ָׁראֵל ֲעב ֔ ִָּׁדים ֲעב ָׁ֣די ֵ֔הם אֲשר־הֹוצֵ ֥אתִּי ָׁ ֖
ברוך הוא( ,וי' בהר כה ,נה) כִּ ִּ ֤
[תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת ברכות פ"ג,ה"ג] מתני' נשים ועבדים וקטנים פטורין מק"ש ומן התפילין וחייבין בתפלה ובמזוזה
ובבה"מ :גמ' נשים מניין (דב' עקב יא,יט) ְׁולִּמדְׁ ת֥ם א ָׁת֛ם את־ ְׁבנֵיכ֖ם את בניכם ולא את בנותיכם .עבדים מניין שנאמר (דב' וא' ו,ד) ש ְׁ֖מע
ֹלהינּו ה֥ '׀ א ָׁחֽד :את שאין לו אדון אלא הקדוש ברוך הוא יצא העבד שיש לו אדון אחר.
י ִּ ְׁ
ש ָׁר ֵ ֑אל ה֥ ' א ֵ ֖

שּׁ ִּב ִּ֔עת י ֵצֵ ֥א ל ֽ ָׁחפ ִּ ְׁ֖שי חִּנָּׁ ֽם ,:חנם
ּוב ְׁ
[זוהר כרך ג (ויקרא) פרשת בהר [המתחיל בדף קז עמוד ב] הסולם עה  -עז] ובגין כך (שמ' מש' כא,ב) ֨
מהו חנם  ,דלא יהיב למאריה כלום ,אלא ,דא רזא הכא אוליפנא כתיב (במ' בהע' יא,ה) זָׁכ ְׁרנּו את־הדָׁ ָׁ֔גה אֲשר־נאכ֥ל ְׁב ִּמצ ְׁ֖רי ִּם ח ִָּׁנּ֑ם ,בלא

ברכה ,דלא הוה עלנא במצרים עול דלעילא ,ת"ח עבדין פטורין מעול מלכותא דלעילא ועל דא (הסולם :ועל כן) פטורין מן המצות ,מאי
עול מלכות שמים ... ,אצטריך ליה לב"נ לקבלא עליה עול בקדמיתא ,ולבתר דיפלח ביה בכל מה דאצטריך .ואי לא קביל עליה
בקדמיתא ,לא ייכול למפלח ( .הסולם ט)  ...צריך אדם לקבל עליו עול מלכות שמים בתחילה ,ואח"כ יעבוד בו כל מה שצריך ,ואם אינו מקבל

עליו עול הזה תחילה ,אינו יכול לעבוד (טט :לבצע המצוות בשלימות))
[זוהר  -רעיא מהימנא כרך ג (ויקרא) פרשת בהר [המתחיל בדף קח עמוד ב] הסולם ח) ט)] ידיעת בן חורין את הבורא ותורתו בדרך
ֽי־לי בְׁנֵ ֽי־יִּש ְָׁׁראֵל ֲעב ֔ ִָּׁדים וגו' ,פקודא לעבוד בכל מיני עבודה
פרט לעומת ידיעת עבד את הבורא ותורתו בדרך כלל( .וי' בהר כה ,נה) כִּ ִּ ֤

במקדש ולבר ממקדש בכל אינון פולחנין ד אקרי עבודה בצלותא לאשתדלא בתר פקודי אורייתא (טט :מצווים לעבוד ה' בעבודות המקדש
ומחוצה לו בעבודת התפילה ולקיים מצוות התורה) דכלא אקרי עבודה כעבד דאשתדל בתר מאריה בכל מה דאצטריך (טט :כעבד המקיים כל מה
ֽי־לי בְׁנֵ ֽי־י ִּ ְׁש ָׁראֵל ֲעב ֔ ִָּׁדים ֲעב ָׁ֣די ֵ֔הם ,מ"ט אינון ֲעב ֔ ִָּׁדים ,בגין דכתיב
שאדונו צריך) בגין דישראל קרי לון עבדים דכתיב (וי' בהר כה ,נה) כִּ ִּ ֤
ֵארץ ִּמצ ָׁ ְׁ֑רי ִּם ,ובגין כך כתיב בעשר אמירן לבתר (טט :ולכן כתוב בעשרת הדברות אחר) דכתיב (שמ' ית' כ,ב) ָ ָֽאנ ֶ֖כי֣ה֣ '֣
אֹותם מ ֣
ֲאשר־הֹוצֵ ֥אתִּ י ָׁ ֖
אתיָך֣מ ֶ ֨ ֵ֥א ֶרץ֣מ ְצ ַ ֶ֜ ֶ֖רים (טט :אח"כ כתוב מ ֣בֵָּֽ֥֖ית֣עֲבָ ָֽ ֗דים׃ מכאן נלמד) למפלח ליה (טט:לעבוד ה') כעבד דפלח למאריה
ֲשָֽׁ֖ ֣ר֣הוֹצ ֵ֛
ֱֹלה֑יָך֣א ֶ ֹ֧
א ֶ֔
דפריק ליה מן מותא דפרק ליה מכל בישין דעלמא (טט :כעבד שאדונו גאלו  /פדאו ממות וכל רע)( ,הסולם עז) בתרין זינין (נ"א שמהן אלין)

אקרון ישראל לקודשא בריך הוא ֲעב ֔ ִָּׁדים דכתיב (וי' בהר כה ,נה) ֲעב ָׁ֣די ֵ֔הם ואקרון בנים דכתיב (דב' ראה יד,א) ָׁב ִּנ֣ים א ֔תם ל ֽה֖ ' אֹלהֵיכ֑ם,
בזמנא דידע ליה ב"נ לקודשא בריך הוא בארח כלל כדין אקרי עבד דעביד פקודא דמארי ולית ליה רשו לחפשא בגניזוי וברזין דביתיה
(טט :ואינו רשאי לחפש בגנזים ובסודות הבית) ,בזמנא דידע ליה ב"נ בארח פרט כדין אקרי בן רחימא דיליה כבן דחפיש בגניזו בכל רזין
דביתיה (טט :נקרא בן אהוב הרשאי לחפש בגנזים ובסודות הבית).

ש ִּנ֖ים יע ֲ֑בד
[שפת אמת שמות פרשת משפטים שנה תרנ] ובזוהר בהר (טט :הנ"ל) איתא ע"פ (שמ' מש' כא,ב) ִּכ֤י תִּ קְׁנה ע֣בד ִּעב ְִּׁ֔רי ֵ ֥שש ָׁ
שּׁ ִּב ִּ֔עת י ֵצֵ ֥א ל ֽ ָׁחפ ְִּׁ֖שי חִּנָּׁ ֽם :דכ"ז שהיה עבד מה שקיים מצות הי' חִּנָּׁ ֽם ע"ש דמאן דכפית באחרא א"י (טט :הכפוי לאחר אינו יכול) לקבל
ּ֨וב ְׁ
עול מלכות שמים וכיון דמהאי פטור מכולא פטור ע"ש (טט :היות ופטור מקריאת שמע כי אינו יכול לקבל עול מלכות שמים אז פטור
משאר המצוות) .ותמוה דהא עבד חייב בכל המצות .אבל הענין הוא כנ"ל שא"י לזכות לפנימיות המצות רק מי שהוא בן חורין ויכול
לקבל עול מ"ש בשלימות .וכ"ה במשנה שקדמה פ' שמע שיקבל מ"ש (טט :מלכות שמים) תחלה ואח"כ עול מצות( .טט :ובסיכום היות
ואינו יכול לקבל עול מלכות שמים אינו יכול לבצע המצוות בשלימות)

[אוצרות הירושלמי ,הרב בל"ס אברהם ,פר' עקב ,ע' ( 122אוצר החכמה)] התלמוד הבבלי (חגיגה ד ,א) קובע שעבד כנעני חייב במצוות
כאישה .ברור הדבר שלפי הבבלי עבד עברי חיי ב בכל המצוות .הירושלמי אינו מסכים עם מהלך זה .לפי דרשת הירושלמי יוצא שכל מי שמשועבד
לרצון אדונו פטור מקריאת שמע .אם עבד עברי פטור מקריאת שמע ,דהיינו ,קבלת עול מלכות שמים שהיא הבסיס לכל המצוות ,על אחת כמה
וכמה שפטור הוא משאר מצוות .חרות מוחלטת ,לדעת הירושלמי היא תנאי בסיסי לקיום מצוות ולהתקדמות רוחנית.
ְׁהֹוצ֥יא
הוכחה לחירות המחלטת נמצאת ב(-שמ' וארא ו,יג) וי ְׁד ֵב֣ר ה' אל־מ ֣שה וְׁאֽל־ַאהֲרן וי ְׁצּוֵם אל־ב ְֵׁנ֣י יִּש ְָׁׁר ֵ֔אל וְׁאל־פ ְׁר ֖עה מ֣לְך ִּמצ ָׁ ְׁ֑רי ִּם ל ִּ
את־בְׁנֵ ֽי־יִּש ְָׁׁר ֵ ֖אל מֵא֥רץ ִּמצ ָׁ ְֽׁרי ִּם :ס [ירושלמי ר"ה פ"ג,ה"ה] א"ר שמואל בר רב יצחק על מה ציום על פרשת שילוח עבדים  ...המצוה
הראשונה שנצטוו  ...היא המפתח לשאר המצוות .עבד אינו שייך בעבודת ה' (טט :לפי השפת אמת מפני שאינו יכול לקבל עול מלכות שמים
בשלימות).
א ֶרץ֣מ ְצ ַ ֶ֜ ֶ֖רים – תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים והרחבתם ,שעל חלק מהפרטים לא חלה ההלכה .הכתוב
יָך מ ֶ ֵ֥֣֨
את ֣
(שמ' ית' כ,ב) הוֹצ ֵ֛
מדבר על יציאה מעבדות לחירות .אפשר כי תבנית טעמי המקרא בטעם תחתון ,מלמדת שהמוכר עצמו לעבדות ממעט עצמו מקיום המצוות
שּׁה
המרומזות בטעם העליון באותם מלים .והבורא מזהיר שלא לא ימעט עצמו מקיום מצוות  .כגון (שמ' מש' כא,ד) אִּם־ ֲאדנָׁיו י ִּתן־ל֣ ֹו ִּא ֔ ָׁ
ְׁויָׁלְׁדָׁ ה־ל֥ ֹו ָׁב ִּנ֖ים ֣אֹו בָׁנ֑ ֹות שאדונו נותן לו שפחה כנענית והוא חייב לבוא אליה ולהוליד ילדים ממנה .בעוד שישראלי בן חורין אסור בזה.
ובהסבר ה[-שפת אמת] הבורא מזהיר שלא לא ימעט עצמו מקיום מצוות בשלימות.
בֵָּֽ֥֖ית֣עֲבָ ָֽ ֗דים ואז תבנית הטעמים של מ ֶ ֨ ֵ֥א ֶרץ֣מ ְצ ַ ֶ֜ ֶ֖רים – מרכא
רים בתפקיד כפותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריו מ ֣
טעם טפחא במלת מ ְצ ַ ֶ֜ ֶ֖
טפחא כיתור לרבות על ישראלי בן חורין כאשר העני ביותר שמ"מ התורה נתנה לו רשות לצאת ממעלתו זאת ולהיות עבד מרבה על
עצמו את מצב העבדות שהיה בו במצרים.
יָך מרמז שאם ישראלי ימכור עצמו לעבדות ימעט עצמו ממצוות שונות ,כאשר מצוות עשה מיוצגות בדיבור
את ֣
טעם תביר של הוֹצ ֵ֛
יָך .
את ֣
הראשון באותן מלים ומספרן מרומז בטעם עליון תרסא של אותה מלה הוֹצ ֵ֛
מ ֶ ֨ ֵ֥א ֶרץ֣מ ְצ ַ ֶ֜ ֶ֖רים – בטעם עליון קדמא ואזלא ,בתפקיד כעין כלל ,היינו ידיעה כללית שיש בורא ואדון וע"פ (הסולם עז) העבד לא פנוי
אתיָך֣מ ֶ ֨ ֵ֥א ֶרץ֣מ ְצ ַ ֶ֜ ֶ֖רים
ֲשָֽׁ֣֖ר֣הוֹצ ֵ֛
לשום עשיה בעבודת ה' ,הוא אינו יכול לחפש בגנזי המלך היינו שאינו יכול ללמוד ולכן הוא לא משפיע .א ֶ ֹ֧
– ב טעם תחתון דרגא תביר מרכא טפחא ,בתפקיד הפרטים ,ע"פ (הסולם עז) זו עבודת הבן שנוהג בו בעשיה וחיפוש בגניזין דמלכא ,יכול
ללמוד ולהוסיף ולהתחזק בקבלת עול מלכות שמים ועול מצוות ,הוא משפיע.
בּ ֵָֽ֥֖ית֣עֲבָ ָֽ ֗דים – בטעם עליון מונח רביע משמש כעין
הסבר רעיוני (ב) :שורש לחיוב קיום מצוות ושורש לפטורין שונים בקיום מצוות .מ֣ ֣
כלל סוגר המרבה לפחות ארבע סיבות בנוסף על עבדות ,שהן כעין ֶ ֨ ֵ֥א ֶרץ֣מ ְצ ַ ֶ֜ ֶ֖רים מצבי מיצר לפטור מקיום מצוות.
כגון פטור מעליה לרגל ,נשים עבדים קטן חרש שוטה בעל ריח רע ,מפאת מרחק ,מפאת טומאה ,מפאת חוסר נחלה ,אשה ועבד כנעני פטורין ממצוות
שהזמן גרמן ,כהן בעל מום או בעל מוגבלות לא יעבוד במקדש ,לוי מוגבל בגיל ,ועוד מוגבלויות אחרות .פועלים יש להם כעין עבדות ולכן מקילים
עליהם בק"ש ,תפילה ,וברה"מ.
בעשרת הדברות הצווי הראשון הוא להיות בן חירות שיוכל לקבל עול מלכות שמים במלואה ,לקבל עול מצוות במלואו .מיד אחרי פרשת יתרו ובה מתן
תורה ,פותחת פרשת משפטים ברעיון להזהיר אדם ישראלי שלא ימכר לעבד עברי כי יהיה מוגבל בעבודת ה' ,מנוע מלהתקרב לקב"ה שאוהב אותו.
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

 3.11שמות משפטים כא,א (התשע"ו)
שמות משפטים כא,כט:
ש ֔רֹו ּוב֥על ה ֖שֹּׁור נ ִּ ָֽׁקי׃
פ [כח] וְׁכִּ ֽי-י ִּ֨גח ש֥ ֹור אתִּ -א֛יש ֥אֹו אתִּ -א ָׁ ֖שּׁה ו ֵָׁמ֑ת ס ָׁ֨קֹול י ִּ ָׁס ֝ ֵקל ה ֗שֹּׁור וְֹׁל֤ א ֵיָֽאכֵל אתְׁ -ב ָׁ

יוּמת׃
ית֣אישׁ֣א֣ וֹ֣א ָשּׁ ֑ה֣הַ שּׁוֹר֣יסָּ ֔קל֣וְ גַםְ -בּעָ ָלֶ֖יו֣ ָ ָֽ
ֶ֖
֨ח֣הוּא֣מ ְתּ ֣מל֣שׁ ְל ֗שׁם֣וְ הוּעַ ֤ד֣בּ ְבעָ לָ יו֣וְ ֣לא֣י ְשׁ ְמ ֶ ֔רנּוּ֣וְ ה ֵ֥מ
[כט]֣֣ וְ ֡אם֣שׁוֹר֣ ַנ ָגּ ֝

יּושת עָׁלָׁ ֽיו׃
יּושת ע ָָׁׁל֑יו ְׁונָׁתן פִּדְׁ י֣ן נפ ְׁ֔שֹו כ ְׁ֥כל אֲשר֖ -
[ל] אִּם֖ -כפר ֣
בשנת התשע"א עסקנו ב(-כא,כט) וְ ֡אם – פזר מעביר התכונה הנלמדת אחריו למקום אחר( :א) שלש שנה לחזקת בתים ועוד דברים.
֨ח֣הוּא֣– פזר תרסא קדמא ואזלא  ,כעין בנין אב ללמד מנזקי שור המצוי אל נזקי בעלי חיים אחרים.
(ב) וְ ֡אם֣שׁוֹר֣ ַנ ָגּ ֝
מבוא להמשך העיון :פסוק (כא,כח) מלמד על שור תם שהרג איש או אשה ,פסוק (כא,כט) פותח בכיצד שור תם נעשה מועד ומה ההשלכות
יו לרש"י שהעידו עליו בבית דין ,לתוספות שכבר נעשה מועד .הגמרא מביאה דעות שונות כיצד שור נעשה
מכך .המלים וְ הוּעַ ֤ד֣בּ ְבעָ לָ ֣
מועד ו[-רמב"ם פ"י הל' נזקים] פוסק כי בכל אחד מהאופנים הנידונים שור תם נעשה מועד ולא בלשון אלא .למאן דאמר כי מועד לשוורים
מועד לבני אדם משמע שהעידו בבעליו בפני בית דין שהוא הזיק שוורים ו/או אנשים בדרכי ההיזק של קרן ותולדותיה ,כ[-רמב"ם נזקי

ממון פ"י,ה"ג] והואיל וכל בהמה חיה ועוף שהרגו אדם נסקלין היאך ימצא מועד להרוג עד שישלמו בעליו את הכופר ,כגון שהרג
שלשה גויים ואחר כך הרג ישראל שהמועד לגויים הרי זה מועד לישראל ,או שהרג שלשה ישראל טרפה ואחר כך הרג שלם ,או שהרג
וברח והרג וברח והרג וברח וברביעי נתפס שאין הבעלים חייבין בכופר עד שיסקל השור .וכן אם סכן שלשה בני אדם כאחד או הרג
שלש בהמות הרי זה מועד להריגה ובעליו משלמין את הכופר .וכן אם הכירו העדים את בעל השור ולא הכירו את השור בפעם
ראשונה ושנייה ושלישית וברביעית ראו שורו שהרג ולא היו יודעין אם זה הוא השור שהרג בשלשה פעמים הראשונות או אחר היה,
הואיל והועדו הבעלים שיש להם בבקרם שור שהרג שלשה פעמים היה להם לשמור כל בהמתם ומאחר שלא שמרו משלמין את
הכופר.
֨ח֣הוּא – קדמא ואזלא ,מלמדת על דרשה בסדר מסוים בפסוק והיא כעין פרט כלל ופרט .לא נבדק האם זה גם
תבנית הטעמים של ַנ ָגּ ֝
ם֣שׁוֹר מתברר בפרט אחד מהפרטים שאחר-כך .אחריה נמצאת (א) בתבנית הטעמים של
֣
כמידת הדרישה בשם זה .הפרט הפותח וְ ֡א
מ ְתּ ֣מל֣שׁ ְל ֗שׁם֣– מונח רביע ,ע"פ [משנה ב"ק פ"א,מ"ד] רמז לחמישה נזקי קרן כאב (וארבע תולדות) בשור התם שאחרי שלוש פעמים של
אחת מן הפעולות השור נעשה מועד .ועוד אפשר שמלמד על מה ההבדלים בינו ובינו שור תם;
(ב) תוכן ותבנית הטעמים של וְ הוּעַ ֤ד֣בּ ְבעָ לָ יו֣וְ ֣לא֣י ְשׁ ְמ ֶ ֔רנּוּ֣ -מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,מלמד במי העידו בבית הדין ומה היה עליו
יוּמת
ֶ֖יו֣יוּמת֣:מלמד דין השור שהרג אדם ודין בעליוָֽ ָ .
ָ ָֽ
לעשות בעקבות העדות; (ג) תוכן ותבנית הטעמים של הַ שּׁוֹר֣יסָּ ֔קל֣וְ גַםְ -בּעָ ָל
משמעו שאם הוטל כופר כספי על הבעלים של השור ,בזה כפרתו .אומדנת הכופר מרומזת בטעם תלישא -קטנה (=תרסא) במלת (כא,כט)
שׁוֹר בתחילת הפסוק.
֣
יּושת ע ָָׁׁל֑יו ישלם גם כופר.
ע"פ [בבלי בבא קמא מא,א[ שור תם שנגח אדם ומת הורגים השור .אבל שור מועד (שמ' מש' כא,ל) אִּם֖ -כפר ֣
נידון שיש אומדנא של ניגחים ע"י תם האם ימותו ואז השור ההורג אדם בנגיחה השלישית או הרביעית (מחלוקת מתי נקבעת חזקה)
נהיה מועד ומחייב בעליו בכופר.
בדפים הבאים בבבלי ב"ק נדרשת אומדנת דמים בבן-חורין שהרגו שור .
שׁוֹר – תלישא-קטנה בתפקיד דרישת שיעורין איסור הנאה בפרוטה ,איסור אכילה בכזית בשחיטת השור אחר גמר דין על
֣
(כא,כט)
בשר ועל העור נלמד מ(-כא,כח) אֶ תְ -בּשָׂ ֔רוֹ
שׁוֹר – תלישא-קטנה (תרסא) רמז על אומדנא של בי"ד על הדמים שישלם המזיק ,רבי ישמעאל אומר דמי ניזק ,רבי
֣
(שמ' מש' כא,כט)
עקיבא אומר דמי מזיק
כיצד השור התם נעשה שור מועד?

[בבלי בבא קמא כג,ב] מתני' .איזהו תם ואיזו מועד? מועד  -כל שהעידו בו שלשה ימים ,ותם  -משיחזור בו שלשה ימים ,דברי ר'
יהודה; רבי מאיר אומר :מועד  -שהעידו בו שלשה פעמים ,ותם  -כל שיהו התינוקות ממשמשין בו ואינו נוגח.
גמ' .מאי טעמא דר' יהודה? אמר אביי :תמול  -חד ,מתמול  -תרי ,שלשום  -תלתא ,ולא ישמרנו בעליו  -אתאן לנגיחה רביעית; רבא
אמר :תמול מתמול  -חד ,שלשום  -תרי ,ולא ישמרנו האידנא  -חייב .ור"מ מ"ט? דתניא ,א"ר מאיר[ :בבלי בבא קמא כד,א] ריחק
נגיחותיו חייב ,קירב נגיחותיו לא כל שכן;
[ ...בבלי בבא קמא כד,א] תנו רבנן :איזהו מועד? כל שהעידו בו שלשה ימים ,ותם? שיהו התינוקות ממשמשין בו ואינו נוגח ,דברי ר'
יוסי; ר' שמעון אומר :מועד  -כל שהעידו בו שלש פעמים ,ולא אמרו שלשה ימים  -אלא לחזרה בלבד .אמר רב נחמן אמר רב אדא
בר אהבה :הלכה כר' יהודה במועד ,שהרי ר' יוסי מודה לו ,והלכה כרבי מאיר בתם ,שהרי ר' יוסי מודה לו .אמר ליה רבא לרב נחמן,
ולימא מר :הלכה כרבי מאיר במועד ,שהרי רבי שמעון מודה לו ,והלכה כרבי יהודה בתם ,שהרי רבי שמעון מודה לו! אמר ליה :אנא
כרבי יוסי סבירא לי ,דרבי יוסי נימוקו עמו .אבעיא להו :שלשה ימים דקתני ,לייעודי תורא או לייעודי גברא? למאי נפקא מינה? דאתו
תלתא כיתי סהדי בחד יומא ,אי אמרת לייעודי תורא  -מייעד ,ואי אמרת לייעודי גברא  -לא מייעד ,מימר אמר השתא הוא דקמסהדו
בי ,מאי? תא שמע :אין השור נעשה מועד  -עד שיעידו בו בפני בעלים ובפני בית דין ,העידו בו בפני בית דין ושלא בפני בעלים ,בפני
בעלים ושלא בפני בית דין ,אינו נעשה מועד  -עד שיעידו בו בפני בית דין ובפני בעלים;
הבדלים בין השור התם ובין השור המועד

יו  -לשון התראה בעדים ,כמו "העד העיד בנו האיש" (בר' מג,ג).
הוּע ֤ד֣בּ ְבעָ לָ ֣
ַ
שׁם  -הרי שלש נגיחות .וְ
רש"י (כט) מ ְתּ ֣מל֣שׁ ְל ֗
֨ח֣הוּא֣מ ְתּ ֣מל֣שׁ ְל ֗שׁם֣ -כגון שהוחזק ַנ ָגּ֨ח֣משתים או שלש פעמים ,למר כדאית ליה
רבי יוסף בכור שור (ריב"ש) (כט) וְ ֡אם֣שׁוֹר֣ ַנ ָגּ ֝
ולמר כדאית ליה (ראה משנה ב"ק ב,ד)֣.וְ הוּעַ ֤ד֣בּ ְבעָ לָ יו֣ -שהֻתרּו והּועדּו לשמרו; והוא לא שמרו ,וְ ה ֵ֥מית֣בפשיעתו .הַ שּׁוֹר֣יסָּ ֔קל֣
 כמו אותו שלמעלה (טט( :שמ' מש' כא,כח)).רז)
֨ח֣הוּא מ ְתּ ֣מל֣שׁ ְל ֗שׁם ,תמול
אם֣שׁוֹר֣ ַנ ָגּ ֝
תורה תמימה מ ְתּ ֣מל֣שׁ ְל ֗שׁם  -תנן ,איזה הוא מועד ,כל שהעידו בו שלשה ימים דכתיב וְ ֣֡
מתמול חד ,שלשום תרי֣,וְ ֣לא֣י ְשׁ ְמ ֶ ֔רנּוּ האידנא חייברח) [ב"ק כ"ג ב']:
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;
רט)

וְ הוּעַ ֤ד֣בּ ְבעָ לָ יו֣ -תניאַ ,נ ָגּ֨ח֣ואח"כ הקדיש ַנ ֨ ָגּח֣ואח"כ הפקיר
ֶ֖יו֣יוּמת ,עד שתהא מיתה והעמדה בדין וגמר
ָ ָֽ
ית֣אישׁ֣וגו' הַ שּׁוֹר֣יסָּ ֔קל֣וְ גַםְ -בּעָ ָל
ֶ֖
ולהפקירו ]:פטור ,שנאמר וְ הוּעַ ֤ד֣בּ ְבעָ לָ יו֣וגו' וְ ה ֵ֥מ
רי)
דין שוין כאחד [ב"ק י"ג ב'][ :ת"ת הערה רי) ר"ל בבעלים אחד ,כך פירש"י ,וברמב"ם פ"ח ה"ד מנז"מ כתב עד שיהיו לו בעלים בשעת הזיקו
[ת"ת הערה רט) קודם גמר דין ,דלאחר גמ"ד אינו ברשותו להקדישו

ובשעת העמדה בדין( ,טט :ואחרי שו"ט מסיק שגם לרמב"ם בעלים אחד החל מזמן העמדה בדין וגמר דין ומיתת השור .למעט מצב שהשור הפקר או
נמכר או הקדש לפני גמר דין שאז צריך למנות שלוש נגיחות מחדש .אחרי גמר דין לא יועילו מעשי הבעלים) ]
יו ,אמרה תורה יבא בעל
וְ הוּעַ ֤ד֣בּ ְבעָ לָ יו֣[ -א"ר יוחנן ,אין מקבלין עדים שלא בפני בעל דין ,מאי טעמא] דאמר קרא וְ הוּעַ ֤ד֣בּ ְבעָ לָ ֣
ריא)
השור ויעמוד על שורו [שם קי"ב ב'][ :ת"ת הערה ריא) ובספרי פ' שופטים ילפו ענין זה מפסוק ועמדו שני האנשים אשר להם הריב יבא

בעל הריב ויעמוד על ריבו ,ואמנם מדאורייתא אין זה אלא בדיני נפשות אבל בדיני ממונות אין זה אלא מדרבנן ,וע' בשט"מ כאן ובחו"מ סי' ק"י
ס"ו] :
משנה ב"ק פ"א,מ"ד

[*] חמשה תמין (בנזקי קרן כאב וארבע תולדות) וחמשה מועדין (בנזקי קרן כאב וארבע תולדות) הבהמה אינה מועדת (טט :א) לא ליגח (טט:
ב) ולא ליגוף (טט :ג) ולא לשוך (טט :ד) ולא לרבוץ (טט :ה) ולא לבעוט( .טט :שני אבות הנזיקין הבאים תמיד מועדים) השן מועדת לאכול את
הראוי לה הרגל מועדת לשבור בדרך הלוכה (טט :וכאן נלמדת הרחבה לאבות נזיקין שמשלמים נזק שלם) ושור המועד ושור המזיק ברשות

הניזק והאדם הזאב והארי והדוב והנמר והברדלס והנחש הרי אלו מועדין רבי אל(י)עזר אומר בזמן שהן בני תרבות אינן מועדין
והנחש מועד לעולם .מה בין תם למועד אלא שהתם משלם חצי נזק מגופו ומועד משלם נזק שלם מן העלייה:
פירוש המשנה לרמב"ם בבא קמא פ"א,מ"ד

בקרן ,ונגיפה באיזה אבר מאברי הגוף ,ושור המועד הוא שבו נאמר והועד בבעליו וכו' שכבר נעשו נגיחותיו על הרוב .ואמרו ושור
המזיק ברשות הניזק ,הוא דעת מי שסובר שאפילו התם ברשות הניזק משלם נזק שלם ויהיה דינו אצלו כמועד ,ויתבאר שאין זה נכון.
וענין משנה זו כך וכאלו אמר חמשה תמין מתחלתן (בנזקי קרן) ואם הועדו חמשתן מועדין ,ושן ורגל מועדין מתחלה ,ויש מועדין
אחרים כיוצא בהן והם הזאב והארי והדוב והנמר והברדלס והנחש .והטעם שלא מנאם כולם ואמר אחד עשר מועדין הן ,לפי שהם
מעטי המציאות בישוב כל שכן שיזיקו בערים וברדלס הוא "אלצ'בע" וענין מן העליה ,ממיטב נכסיו והמובחר שבהם כמו שאמרו
הניזקין שמין להם בעידית .ואין הלכה כר' אליעזר.
֨ח֣הוּא – קדמא ואזלא ,בתפקיד של דרישה בסדר מסוים ,והיא כעין פרט כלל ופרט .ואפשר כי מרומז לדרשו בכעין פרט וכלל
כלל ַנ ָגּ ֝
ופרט ,או כלל ופרט וכלל .מתחיל בנזקי קרן של שור תם כאב מזיק וארבע תולדותיו ומשלם חצי נזק ,ואחרי שהתחזק לשלש פעמים של
אב אב או תולדה נעשה מועד ,ומורחב מן השור לבעלי חיים שונים שתמיד מועדים ומשלמים נזק מלא.
פרט (א) בתבנית הטעמים של מ ְתּ ֣מל֣שׁ ְל ֗שׁם֣– מונח רביע,
מ ְתּ ֣מל֣שׁ ְל ֗שׁם – מונח רביע ,ע"פ [משנה ב"ק פ"א,מ"ד] רמז לחמישה נזקי קרן כאב (וארבע תולדות) בשור התם שאחרי שלוש פעמים של
אחת מן הפעולות שבהן השור נעשה מועד.
רמז על ששה חילוקים בין שור מועד ושור תם
ללמד על לפחות ארבעה דברים ,תורה תמימה (שמ' מש' כא,כט) וְ ֡אם֣שׁוֹר֣ ַנ ֨ ָגּח֣ -בא הכתוב לחלק בין תם למועד בחמשה דברים( ,טט –
רה)
הוּע ֤ד֣בּ ְב עָ לָ ֣יו) :ותם אין צריך( .טט – ב) מועד משלם את הכופר ותם
ַ
א) מועד צריך עדים (הערה רה :ר"ל העדאה והתראה כמש"כ וְ

אינו משלם( .טט – ג) מועד נותן שלשים של עבד ותם אינו נותן( .טט – ד) מועד משלם נזק שלם ותם חצי נזק( .טט – ה) מועד משלם מן
העליה ותם מגופורו) [מכילתא]:
תורה תמימה הערה רו) שלשת החלוקים הראשונים קאי על שור שהמית אדם שמבואר בהמשך פסוקים אלו ,ובשנים האחרונים על
שור שהמית שור ,ופרטיהם מבוארים בפסוקים ל"ה ול"ו ,ומה שלא חשיב כאן (טט – ו) החילוק שתם אינו משלם על פי עצמו ומועד
משלם על פי עצמו כמבואר בב"ק ט"ו א ' ,י"ל משום דחילוק זה נובע ממקור אחר שאינו שייך לפרטי החדושים שבפרשה כאן ,והוא
מה דקיי"ל פלגא נזקא קנסא ומכלל דקיי"ל מודה בקנס פטור ,וגו'
בסיכום מ ְתּ ֣מל֣שׁ ְל ֗שׁם – מונח רביע( ,א) ע"פ [משנה ב"ק פ"א,מ"ד] רמז לחמישה נזקי קרן כאב (וארבע תולדות) בשור התם.
(ב) עשוי ללמד על ששה חילוקים בין שור מועד ושור תם ,חמישה מ(-שמ' מש' כא,כט) ,ועוד אחד ממקור אחר.
(ג) מדיוני הגמרא מתברר (א) שחזקת שלוש נגיחות אינה דווקא בשלושה ימים רצופים( ,ב) עשויות להיות נגיחות שלא הועדו ולכן אינן
נחשבות (ג) נגיחות בזמנים לסירוגין (כגון יום כן ,יום לא) – הנגיחה הראשונה מצטרפת לספירה ,לעומת נגיחות בהפלגת ימים קבועים –
הנגיחה הראשונה אינה מצטרפת לספירה .לכן אפשר כי מ ְתּ ֣מל֣שׁ ְל ֗שׁם – מונח רביע ,מלמד על יותר משלושה ימים שבהן ארעו נגיחות.
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

3.12

שמות משפטים כא,א (התשע"ז)

ית֣אישׁ֣א֣ וֹ֣א ָשּׁ ֑ה֣ ֣
ֶ֖
לא֣י ְשׁ ְמ ֶ ֔רנּוּ֣וְ ה ֵ֥מ
֨ח֣הוּא֣מ ְתּ ֣מל֣שׁ ְל ֗שׁם֣וְ הוּעַ ֤ד֣בּ ְבעָ לָ יו֣וְ ֣
שמות משפטים כא,כט :וְ ֡אם֣שׁוֹ ר֣ ַנ ָגּ ֝
ֶ֖יו֣יוּמת׃ ֣
ָ ָֽ
הַ שּׁוֹר֣יסָּ ֔קל֣וְ גַםְ -בּעָ ָל
הוּע ֤ד֣בּ ְבעָ לָ יו֣וְ ֣לא֣י ְשׁ ְמ ֶ ֔רנּוּ  -מהפך פשטא מונח זקף-קטן,
ַ
תבנית הטעמים הבאה בפסוק היא בכתוב וְ

העידו בבעליו בבית הדין (בעלות רציפה בין העדות ובין ההוצאה למיתה של השור) ומה היה עליו לעשות בעקבות העדות;

[בבלי בבא קמא מה,ב] מתני' .קשרו בעליו במוסרה ונעל בפניו כראוי (רש"י :שמירה פחותה דלת שיכולה לעמוד ברוח מצויה) ויצא והזיק,
אחד תם ואחד מועד  -חייב ,דברי ר"מ; רבי יהודה אומר :תם  -חייב ,ומועד  -פטור ,שנאמר( :שמ' מש' כא,כח) ולא ישמרנו בעליו (טט:
בשנוי סדר המלים) ,ושמור הוא זה ([בבלי בבא קמא מ,א] לר"י  -דעבד ליה שמירה פחותה ולא עבד ליה שמירה מעולה ;),ר"א אומר :אין לו
שמירה אלא סכין (רש"י :אפילו שמרו שמירה מעולה והפיל הכותל ויצא ,חייב.
ושלש מחלוקות בדבר לר"מ בשמירה פחותה חייב ובמעולה פטור ולר"י בפחותה נמי פטור ולר"א במעולה נמי חייב).

[בבלי בבא קמא מ,א] לר"א בן יעקב  -דלא עביד ליה שמירה כלל! דתניא ,ר"א בן יעקב אומר :אחד תם ואחד מועד ששמרן שמירה
פחותה  -פטורין[ ,בבלי בבא קמא מה,ב] גמרא ... :תניא ,ר"א בן יעקב אומר :אחד תם ואחד מועד ששמרו שמירה פחותה  -פטור .מאי
טעמא? סבר לה כר"י ,דאמר :מועד בשמירה פחותה סגי ליה,
(א) ר' מאיר שמירה פחותה לתם ולמועד .נגח והזיק או הרג ,בעליו חייב ובמעולה פטור.
(ב) ר' יהודה ע"פ רש"י בגמרא שמירה מעולה לתם ,שמירה פחותה למועד ופטור.
(ג) ר' אלעזר שמירה מעולה לתם וחייב ,למועד תועיל רק סכין ,היינו להרגו ,כגון בשחיטה ,אבל זה כבר ענין אחר.
(ד) ר' אליעזר בן יעקב שמירה פחותה לתם ולמועד .נגח והזיק או הרג ,בעליו פטור

וְ הוּעַ ֤ד֣בּ ְבעָ לָ יו֣וְ ֣לא֣י ְשׁ ְמ ֶ ֔רנּוּ  -מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מלמד על שתי דרשות ,מהפך פשטא מלמד שלפחות דרשה אחת
יוצאת מפשט הכתוב.
מוצע לומר כי הפשט מלמד על (א) בעלות אחת משעת העמדה לדין ,גמר דין ,מיתת השור( .ב) חיוב הבעלים רק בהתראה בפניו בבית דין
הוּע ֤ד֣בּ ְבעָ לָ יו֣ -מגיד שאינו
ַ
[בבלי ב"ק כג,ב,כד,א] .ללא התראת הבעלים בבית דין שלש פעמים פטור כציטט [תורה תמימה להלן ת"ת] וְ
חייב עד שיתרו בוריב) [מכילתא]( :ג) חיוב הבעלים אם לא שמרו.
וְ ֣לא֣י ְשׁ ְמ ֶ ֔רנּוּ  -הפשט אומר שלא שמר ,אבל הדרשה [בבלי בבא קמא מה,ב] מתני' מלמדת שביצע שמירה פחותה כנדרש (קשר ,נעל) ולכן
לא שמר באמצעים אחרים.

יו אם היו לו ב' בעלים חייבים שניהם מיתה ,ולא יהיו פטורין כב' שהרגו
היוצא מן הפשט (בדרך א) ע"פ [אור החיים] וְ הוּעַ ֤ד֣בּ ְבעָ לָ ֣
אדם למ"ד (סנה' עח,א) כי התם (שנים שהרגו ביחד אדם) פטורין ממיתה בידי אדם ,וחייבים מיתה בידי שמים( ,וכאן אמור היה להיות כנ"ל)
אלא שכאן חייבים גם בכופר להיותו ממון (היינו) חייבין אפילו בידי אדם (וחיוב הכופר בבית דין גורם לחיוב בידי שמים).
היוצא מן הפשט (בדרך ב) ע"פ [ת"ת] וְ ֣לא֣י ְשׁ ְמ ֶ ֔רנּוּ  -קשרו בעליו במוסרה ונעל בפניו כראוי ויצא (השור) והזיק ,ר' יהודה אומר ,תם
ריג)
לא֣י ְשׁ ְמ ֶ ֔רנּוּ ושמור הוא זה [ב"ק מ"ה ב']( :טט :פסוק (כא,כח) עוסק בשור מועד ,והשמירה המינימלית האמורה
חייב ומועד פטור ,שנאמר וְ ֣
להועיל ,שעל בעליו של השור לעשות (מכונה שמירה פחותה) הוא לקשור השור במוסרה ולנעול בפניו .לכן אם הבעלים עשו הנדרש הם פטורים מנזק
השור המועד לרכוש .ואילו על הריגת אדם עליהם לשלם כופר.
[ת"ת] הערה ריג) ר"ל פטור הוא מצד העדאה שבו אבל צד תמות במקומו עומד ומשלם חצי נזק ,משום דקרא ד-וְ ֣לא֣י ְשׁ ְמ ֶ ֔רנּוּ שדי
בשמירה פחותה גלי קרא גבי מועד כדמפרש .והנה אף כי במשנה ובגמרא נ"ה ב' הביאו בענין זה הפסוק (כא,לו) וְֹׁל֥ א י ִּ ְׁש ְׁמ ֖רנּּו ְׁבע ָָׁׁל֑יו,
בכ"ז קבענו הדרשה בכאן משום דכאן נתבארו כל דיני מועד ,וקרוב לודאי דכונת הגמרא לפסוק זה המוקדם ,ומה שנקטו (כא,לו) וְֹׁל֥ א
י ִּ ְׁש ְׁמ ֖רנּּו ְׁבע ָָׁׁל֑יו אשיגרא דלשון הפסוק הבא הוא.

ואמנם זה פשוט דמ"ש כאן וְ ֣לא֣י ְשׁ ְמ ֶ ֔רנּוּ אינו לפטרו ממיתה בשמרו שמירה פחותה ,יען כי לענין מיתה לאו בשמירה תליא ,שהרי גם
שור ההפקר חייב מיתה אלא נ"מ לענין שיפטור מכופר:

וְ הוּעַ ֤ד֣בּ ְבעָ לָ יו֣וְ ֣לא֣י ְשׁ ְמ ֶ ֔רנּוּ  -מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,היש תועלת לעדות בהתחלפות בעלים?
ועוד אם התחלפה בעלות על השור בין הזמן שנגח והרג ובין העמדה לדין ,הנגיחות וההתראה שהיו בשעת בעלות ראשונה אינן נחשבות
לא
לגבי הבעלים החדשים ,וצריך שתקרה נגיחה הורגת חדשה והתראה חדשה כדי לחייב את הבעלים החדשים .טעם מונח של מלת וְ ֣
שלפני זקף-קטן מרמז על מצב ביניים כזה.
ית֣אישׁ וגו'  -לפי שנאמר (שמ' מש' כא,כח) ְָֽכי-י ַגּ֨ח  ,אין לי אלא שהמיתו בנגיחה ,המיתו בנשיכה ,דחיפה ,בעיטה ,מניין?
ֶ֖
רש"י וְ ה ֵ֥מ

ֶ֖יו֣יוּמת – ס"ת מו"ת ,היינו מיתה בידי שמים ,כי למיתה בבי"ד בד"כ נאמר
ָ ָֽ
ֶ֖יו֣יוּמת  -בידי שמים (טט :וְ גַם ְ -בּעָ ָל
ָ ָֽ
תלמוד לומר :וְ ה ֵ֥מית .וְ גַםְ -בּעָ ָל
מות יומת כהמשך פ'רש"י) ; יכול בידי אדם? תלמוד לומר" :מות יומת המכה רוצח הוא" (במ' לה,טז)  -על רציחתו אתה הורגו ,ואי אתה
הורגו על רציחת שורו (ראה כתובות לז,ב).
[בבלי בבא קמא כד,ב] מתני' .שור המזיק ברשות הניזק כיצד? נגח ,נגף ,נשך ,רבץ ,בעט ,ברשות הרבים  -משלם חצי נזק ,ברשות
הניזק  -רבי טרפון אומר :נזק שלם ,וחכמים אומרים :חצי נזק.
ית֣אישׁ  -מרכא טפחא ,כיתור לרבות על נגיחה שממיתה אופנים אחרים של התנהגות שור הממיתים :נשיכה ,דחיפה ,בעיטה,
ֶ֖
וְ ה ֵ֥מ

(נגף ,רבץ)

[משנה סנהדרין פ"ט,מ"א] ( ...המזיק) דחפו (לניזק) לתוך המים או לתוך האור ויכול לעלות משם ומת פטור שיסה בו את הכלב שיסה
בו את הנחש פטור השיך בו את הנחש רבי יהודה מחייב וחכמים פוטרין
ֶ֖יו֣יוּמת  -לפי הפשט ,פעמים שהוא חייב מיתה ,כגון :הניח אותו לילך ,לדעת ,כדי
ָ ָֽ
[רבי יוסף בכור שור] (ריב"ש) (כט) וְ גַםְ -בּעָ ָל
שיהרוג אדם שהוא שונא ,והורגו ,אז חייב מיתה; דהוה ליה כמי שהרגו בידים ,כמאן דאשקיל עליה בידקא דמיא (ראה סנה' עז,ב).
ולפי הפשט נראה ,שאם ירצו היורשים ,ימות ,ואם ירצו ,יקחו דמים.

וְ גַםְ -בּעָ ָלֶ֖יו – מקף כרב-מצב של דעת בעל השור (א) השור הרג שלא בדעת בעליו (ב) ע"פ ריב"ש הניח לשור לילך בדעת בעל השור
שיהרוג אדם שבעל השור שונא (ראה סנה' עז,ב)
בעזרת רב אברהם וייס הי"ו כולל אור משה :במצב (ב) ריב"ש מפרש כי בעל שור המניח לשור להרוג אדם זה כמו כוח ראשון
בפתיחת סכר מים ומכוח זה המים הורגים אדם (בבלי סנה' עז,ב) .זה כמי שהרגו בידיו ואז חייב מיתה בידי בי"ד (ראה סנה' עז,ב)
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

ויש לומר שהמקף עשוי ללמד להוציא מדעת ריב"ש ,כי אין הלוך השור וההריגה של אדם כוח ראשון כמו פתיחת סכר בידי אדם.
ונשאר שגם אם השור הרג בדעת בעל השור ,בעל השור פטור
יוּמת – סלוק ,מגביל ,שאין כאן מיתה בבית דין .פי' ספורנו בדיני שמים חיב אם אין שם עדים שיחייבוהו בכופר (טט :כאומדן בית דין
ָ ָֽ
המרומז בטעם תרסא במלת "שור" בתחילת הפסוק) .רמב"ן :קבלת רבותינו ז"ל (מכילתא כאן ,סנה' טו,ב) שהיא מיתה בידי שמים.
וראיתי שלא בא בתורה בחייבי מיתות ב"ד "יומת" בלבד ,אבל "מות יומת" נאמר בכולן( .טט :כאן מביא שלושה ענינים שבהן "יומת"
הוא מיתה בב"ד אלא שיש להן הסבר במקומ).
ית֣אישׁ֣א֣ וֹ֣א ָשּׁ ֑ה֣ ֣
ֶ֖
לא֣י ְשׁ ְמ ֶ ֔רנּוּ֣וְ ה ֵ֥מ
֨ח֣הוּא֣מ ְתּ ֣מל֣שׁ ְל ֗שׁם֣וְ הוּעַ ֤ד֣בּ ְבעָ לָ יו֣וְ ֣
שמות משפטים כא,כט :וְ ֡אם֣שׁוֹר֣ ַנ ָגּ ֝
ֶ֖יו֣יוּמת׃ ֣
ָ ָֽ
הַ שּׁוֹר֣יסָּ ֔קל֣וְ גַםְ -בּעָ֣ ָל
ֶ֖יו֣יוּמת  -טפחא סלוק
ָ ָֽ
א֣ וֹ֣א ָשּׁ֑ה – מונח אתנח הַ שּׁוֹר֣יסָּ ֔קל – פשטא זקף-קטן וְ גַםְ -בּעָ ָל
[בבא קמא כד,ב] ואמר רבא שור טריפה שהרג חייב ושור של אדם טריפה שהרג פטור .מאי טעמא? אמר קרא הַ שּׁוֹר֣יסָּ ֔קל – פשטא
ֶ֖יו֣יוּמת  -טפחא סלוק
ָ ָֽ
זקף-קטן וְ גַםְ -בּעָ ָל
יוּמת למצב שבעל השור אינו טריפה
ֶ֖יו֣יוּמת  -טפחא סלוק ,הסלוק מגביל את מלת ָ ָֽ
ָ ָֽ
[בבא קמא כד,ב] כל היכא דקרינא ביה וְ גַםְ -בּעָ ָל

שימות מכך (הוא בר קיום) וטפחא פותחת טפח להתאפיין ממלת הסלוק ואז יש אפשרות להמיתו בידי בית דין
וְ גַםְ -בּעָ ָלֶ֖יו  -טפחא בתפקיד אפיון מתפשט לוקחת את האפיון המשותף מטפחא סלוק ומאפיינת עמו את שלפניה .היות בעל השור בר
קיום שבי"ד יכול להמיתו אז
קרינן ביה הַ שּׁוֹר֣יסָּ ֔קל – פשטא זקף-קטן ,פשוט שהיות והבעלים בר קיום להיות נידון במיתה בבי"ד אז גם שורו יכול להיות נידון
למיתה בבי"ד
ֶ֖יו֣יוּמת  -טפחא סלוק ,אבל אם בעל השור אינו בר קיום כי הוא טריפה שימות מכך
ָ ָֽ
[בבא קמא כד,ב] וכל היכא דלא קרינן ביה וְ גַםְ -בּעָ ָל
אז אין אפשרות להמיתם בידי בית דין ולכן
[בבא קמא כד,ב] לא קרינן ביה הַ שּׁוֹר֣יסָּ ֔קל – פשטא זקף-קטן ,פשוט שהיות והבעלים לא בר קיום ולכן אינו נידון במיתה בבי"ד אז גם
שורו לא יכול להיות נידון למיתה בבי"ד.

רב אשי אמר אפילו שור טריפה נמי שהרג פטור .מאי טעמא? כיון דאילו בעלים הוו פטירי שור נמי פטירי.

רב אשי לומד הַ שּׁוֹר֣יסָּ ֔קל – פשטא זקף-קטן ,שני מצבים שוים
(א) בעלים בר קיום ובר עונשין בידי בית דין שור בר קיום ובר עונשין ולהפך בעלים לא בר קיום אז אין עונשין בידי בית דין וגם השור
לא בר עונשין
(ב) שור בר קיום ובר עונשין בידי בית דין בעלים בר קיום ובר עונשין ולהפך שור לא בר קיום אז אין עונשין בידי בית דין וגם בעלים לא
בר עונשין
ֶ֖יו֣יוּמת  -טפחא סלוק ,תבנית טעמים (אתנח) פשטא זקף-קטן ובה ואחריה
ָ ָֽ
הַ שּׁוֹר֣יסָּ ֔קל – (אתנח) פשטא זקף-קטן ,ואחריה וְ גַםְ -בּעָ ָל
שתי הלכות מאפשר דרשה אלפניו ולאחריו .כאן לומד מעצמו (השור) ומאחריו (בעליו) שאם השור או בעליו טרפה אזי שניהם פטורים,
ומעביר דרשת טרפה אפילו באחד משניהם אלפניו לֶ֖ -אישׁ֣א֣ וֹ֣א ָשּׁ֑ה שאם ההרוג טרפה אז שור שהרג את הטרפה פטור כמ"ש בסנהדרין (דף עח),
יוּשֶׁ֖ת֣עָ ָלָֽיו׃ ֣
וֹ֣כּ ֵ֥כל֣אֲשֶׁ רַ -
ר֣יוּשׁ֣ת֣עָ ָל ֑יו֣֣֣֣֣֣֣וְ נָתַ ן֣פּ ְדי֣ן֣נ ְַפ ֔שׁ ְ
ַ
שמות משפטים כא,ל :אםֶ֖ -כּפֶ

[בבלי בבא קמא כו,א ,כז] מאן תנא כופרא כפרה ?
(א) אמר רב חסד א ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה היא דתניא וְ נָתַ ן֣פּ ְדי֣ן֣נ ְַפ ֔שׁוֹ֣דמי ניזק
(ב) רבי ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה אומר דמי מזיק
מאי לאו בהא קא מיפלגי דמר סבר כופרא ממונא ומר סבר כופרא כפרה
אמר רב פפא לא דכולי עלמא כופרא כפרה והכא בהא קא מיפלגי מר סבר בדניזק שיימינן ומר סבר בדמזיק שיימינן מאי טעמייהו
דרבנן נאמר השתה למטה ונאמר השתה למעלה מה להלן בדניזק אף כאן בדניזק ורבי ישמעאל וְ נָתַ ן֣פּ ְדי֣ן֣נ ְַפ ֔שׁוֹ֣כתיב ורבנן אין
פדיון נפשו כתיב מיהו כי שיימינן בדניזק שיימינן
[רש"י] וְ נָתַ ן֣פּ ְד ֣ין֣נ ְַפ ֔שׁוֹ ,דמי ניזק דברי רבי ישמעאל ,ר"ע אומר דמי מזיק (ב"ק כז):
[בעל הטורים] פּ ְדי֣ן ,ב' במסורה ,הכא ,ואידך (תה' מט,ט) ָ֭ ְׁוי ֵקר פִּדְׁ יֹ֥ון נ ְׁפ ֗ ָׁשם ,רמז למ"ד (בבא קמא מ; א) כופרא כפרה ,בשביל שיקרה
נפשם בעיני הקב"ה נתן להם כופר לכפרה ,פּ ְדי֣ן֣נ ְַפ ֔שׁוֹ ,בגימטריא הדמים של מזיק ובגימטריא הדמים של נזק:
שם ְׁוחָׁד֥ל לְׁעֹולָׁ ֽם:
ֵאֹלה֣ים ָׁכפ ְֽׁרֹו( :ט) ָ֭ ְׁוי ֵקר פִּדְׁ יֹ֥ון נ ְׁפ ֗ ָׁ
(תה' מט) (ח) ָׁ֗אח ֹלא־פ ָׁ֣דה יִּפְׁד֣ה ִּ ֑איש ֹלא־י ֵ ִּ֖תן ל ִּ

[אור החיים] פּ ְדי֣ן֣נ ְַפ ֔שׁוֹ ,נחלקו בפרק ארבעה וחמשה (ב"ק מ ).בשל מי שמין ,אם בשל מזיק ,אם בשל ניזק,
והיה נראה כי להאומר בשל מזיק אם המית שור של ב' בני אדם ,חייבין לשלם דמי כל אחד מהם ,כי כולן נתחייבו לשמים ,ולהאומר
של ניזק אינם חייבין אלא דמי הניזק ,וקשה אם כן מאי בעי שם רב נחמן לרב אחא בר יעקב אם חייבין לתת כופר כל אחד שלם ,הלא
דבר זה מחלוקת התנאים ,אלא ודאי דהן אמת להאומר בשל מזיק ,ודאי שצריך לשלם ב' כופרים ,מידי דהוה שהמית שור אדם גדול
ששוה מאתים ,לאדם ששוה חמשים ,שחייב לשלם ,ולא יגרע אם יחלקו לב' גופים ,וחייבים לתת דמי כופר שנים ,ובעיא דרב נחמן
היא אליבא דחכמים ,שסוברין שמ ין בשל ניזק ,וכן משמע מדברי רמב"ם שפסק פרק יא מהלכות נזקי ממון (הלכה א) בדין דמי כופר
ששמין דמי הנהרג ,ובשור של שני שותפין פסק (שם פרק י הלכה ה) שחייבין ליתן כופר שלם כל אחד ,והבן ,וטעם שפסק רמב"ם
לחומרא משום דהויא ספק כופר נפש:
אפשר כי התוכן מתיחס לכופר נפשו של בעל השור בדמי נהרג כפסק רמב"ם הל' נזקי ממון פי"א,ה"א.
תבנית הטעמים של (שמ' מש' כא,ל) וְ נָתַ ן֣פּ ְדי֣ן֣נ ְַפ ֔שׁוֹ מתיחסת לכופר נפשותיהם של שני שותפין בעלי השור כפסק רמב"ם הל' נזקי ממון
פ"י,ה"ה .נ ְַפ ֔שׁוֹ  -זקף-קטן בתפקיד שניים ,כאן נפשות של שני השותפים.

כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

3.13

שמות תרומה כה,א (התשע"ו)(בהשתתפות נחלת יעקב)

שמות תרומה כה,כא :וְ נָתַ ָתֹּ֧֣אֶ ת-הַ כַּ ֵ֛פּ ֶרת֣עַל-הָ אָ ֶ֖רן֣מ ְל ָמ ְ֑עלָ ה ֣
תּן֣א ֶלָֽיָך׃ ֣
ֲשׁר֣אֶ ֶ֖
֣וְ אֶ לָ -ה֣אָ ֔רן֣תּתּן֣אֶ תָ -ה ֣ע ֻ ֔דת֣א ֶ ֵ֥

על פסוק (שמ' תר' כה,כא) יש דעות אחדות מה מלמדנו .כמסקנה מהן בשילוב תבניות טעמי המקרא מוצע לומר (א) הוא המשך מהפסוק
הקודם ולהלן יוסבר הדבר; ומלמד על הבנת דבר ה' בנבואה ובחכמת התורה
(ב) הוא משל בארץ המלמד על הנמשל בשמים; ובטוי למאמר [מדרש ילמדנו (מאן) ילקוט תלמוד תורה  -פרשת נשא] א"ר שמואל בשעה
שברא הב"ה את העולם נתאוה שיהיה לו דירה בתחתונים כשם שיש לו בעליונים.,
עתה נבוא לפרט את התמצית הנ"ל:
(א) ממשיך מהפסוק הקודם שעסק רק בכפורת ומלמד על השילוב בין הארון בין הכפורת ובין העדות (לוחות הברית השניות ,וגם
הראשונות (למאן דאמר שגם הם נתנו בו) וספר התורה שכתב משה רבנו בשנה הארבעים ליציאת מצרים ,פרשת וילך.
דעה אחת עוסקת בתכלית הרוחנית של הכפורת הארון והעדות.
וְ נָתַ ָתֹּ֧֣אֶ ת-הַ כַּ ֵ֛פּ ֶרת֣עַ ל-הָ אָ ֶ֖רן – דרגא תביר טפחא ,כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא הכפורת הארון והעדות .שעל כל אחד חלה
אותה הלכה או ענין ,או שכולם מצטרפים לענין אחד .מוצע שיש ללמוד בין לרש"י האומר שהכפורת והארון כלים נפרדים ,ובין לרמב"ן
האומר שהכפורת והארון הם כלי אחד ,הענין הוא ,שרק כאשר שלושה הדברים נמצאים ביחד מושגת התכלית שלהם .והתכלית (ע"פ
רבינו בחיי וספורנו ב(-שמ' תר' כה,כ)) היא קבלת נבואה מה' ע"י הנביאים והכהן גדול ,ו[-ספורנו] ב(-שמ' תר' כה,כ) הביא שהתכלית להביט
שכֵל ְׁוי ָׁ֣דע אֹותִּי  ,היינו ע"י חכמת התורה שהיא העדות הנתונה בארון .ובין דברי [ספורנו] נאמר כי כדי
אל האלהים כנאמר ב(-ירמיהו ט,כג) ה ְׁ
להגיע להבנת דבר ה' בשכל האנושי צריך ללמוד כללים המופשטים מחומר "להשכיל ולדעת את בוראו כפי האפשר ,וזה יעשה בהביט
נפלאות מתורתו המורות במופת פלאות מעשיו ודרכי טובו .כי אמנם מהות הדבר וצורתו ִּתוָׁדע לנו מצד פעולותיו ,וזה יקרה לשכל
האנושי כשישכיל ממציאות הבורא יתברך את האפשר אצלו",
וממשיך [ספורנו] ב(-שמ' תר' כה,כא) וְ נָתַ ָתֹּ֧֣אֶ ת-הַ כַּ֣ ֵ֛פּ ֶרת֣עַל-הָ אָ ֶ֖רן֣מ ְל ָמ ְ֑עלָ ה֣֣וְ אֶ לָ -ה֣אָ ֔רן֣תּתּן֣אֶ תָ -ה ֣ע ֻ ֔דת֣א ֲֶשֵׁ֥ר֣אֶ ֶ֖תּן֣א ֶלָֽיָך׃ כי

אמנם הבטת השכל והמצאתו הכללים והפשיטו אותם מחומר ,וכן קבלתו כשיקבלם לעשותם קנין ,הנה כל זה יעלה לו באמצעות
העיון וההכנות המעשיות .אם כן יושג כל זה בהביט אל העדות אשר בארון אשר עליו הכפרת ,כי אמנם בעדות שהם הדברות נמצאים
כללי החלק העיוני והמעשי .ובזה יעד:
מלבי"ם שמות רמזי המשכן  ...ואמר שנית (שמ' תר' כה,כא) וְ נָתַ ָתֹּ֧֣אֶ ת-הַ כַּ ֵ֛פּ ֶרת֣עַל-הָ אָ ֶ֖רן֣מ ְל ָמ ְ֑עלָ ה וְ אֶ לָ -ה֣אָ ֔רן֣תּתּן֣אֶ תָ -ה֣ע ֻ ֔דת֣
שתחלה אמר זה לה ורות איך ישפיעו למוד התורה ע"י המקבלים אותה שיביאו את הבדים בטבעות היינו שיראו וישמעו ויקבלו דברי
ה' ויכינו א"ע אליה ועי"כ יהיו למודי ה' וה' יקבע תורתו בלבם ויתן את העדות אל הארון ,ופה באר ההשפעה הבאה מלמעלה שע"י
שיאירו המאורות העליונים השמש והירח ויגיהו אורם אל הכפורת יתן את העדות ,ומפרש שזה יהיה ע"י שאועד (שמ' תר' כה,כב) ְלָך֣
ם֣֣וְ דבַּ ְר ֨תּי֣א ְתּ ָ֝ך֣וכו',
שָׁ ֣

(שמ' תר' כה ,כא) וְ אֶ לָ -ה ֣אָ ֔רן֣תּתּן֣אֶ תָ -ה ֣ע ֻ ֔דת – זקף-קטן  ...זקף-קטן בין שני קיסרים (אתנח סלוק) ,דבר החוזר וקורה ,הקש .ע"פ רמב"ן
ארון העדות עם הכפורת והכרוכים שעליה הם בעולם הזה כעין ההתגלות הרוחנית של המרכבה האלקית הנקרא גם כסא הכבוד המוקף
בכרובים פורשי כנפיים .הקב"ה צמצם עצמו בה וירד בה על הר סיני וממנה דבר אל משה ובני ישראל במתן תורה .גלוי השכינה באהל
מועד ,ואחר-כך במקדש לכהן גדול בכל יום כ פורים בקדש הקדשים הם המשך גלוי שכינה בהר סיני ,המשך החוזר וקורה בכל יום
כפורים .יתכן שגלוי שכינה זה נמצא במקדש כל השנה אלא שביום הכפורים זהו גלוי יותר נעלה .הנביא יחזקאל ראה בנבואתו כעין מעשה
מרכבה שירד והתגלה על הר סיני.
(א) ה' בצמצום עד אין סוף ירד במרכבה האלקית הרוחנית ,כסא הכבוד על הארץ בהר סיני ,כפי' רמב"ן (שמ' תר' כה,כא) ואֶ לָ -ה ֣אָ ֔רן֣תּתּן֣
ן֣ה ֣ע ֻ ֔דת.
תּן֣א ֶלָֽיָך׃ כדי שיהיה לי כסא כבוד ,כי אני אִ ּוָעֵּ ד לך שם ואשכן שכינתי עליהם ... ,בעבור שהוא על אָ ֔ר ָ
אֶ תָ -ה֣ע ֻ ֔דת֣א ֲֶשֵׁ֥ר֣אֶ ֶ֖

והנה הוא כמרכבה אשר ראה יחזקאל,
(ב) והכרובים אשר במשכן ובמקדש – (הם) תבנית הכרובים שראה יחזקאל נושאים הכבוד  -תבנית לכרובים (העליונים) שהם כבוד
ותפארת( ,ג) הגעת הנבואה למשה במשכן כמו שהיה בהר סיני,
ם֣ל ֗ ַמ ְעלָ ה (שמ' תר'
ָפי ְ
י֣כנ ֝ ַ
֣וּ֣ה ְכּ ֻרבים֣פּ ְר ֨שׂ ְ
דת֣ -לא ידעתי למה נכפל ,שהרי כבר אמור (שמ' תר' כה,כ) ְו ָהי ַ
רמב"ן (שמ' תר' כה,כא) וְ אֶ לָ -ה֣אָ ֔רן֣תּתּן֣אֶ תָ -ה ֣ע ֻ ֔
ָָׁארן ִ֚ ֵאת ָׁהע ֔ ֵֻדת? ויש לומר שבא ללמד ,שבעודו ארון ,בלא כפרת ,יתן תחלה העדות לתוכו ,ואחר כך יתן הכפרת עליו; וכן מצינו כשהקים המשכן,
כה,טז) ְׁונ ָׁת ָׁ ֖ת אל-ה ֑
ָָׁארן ִּמלְׁמָׁ ֽ ְׁע ָׁל ה׃ לשון רבנו שלמה .ואם היה זה צואה ,משמעו יותר ,שאחר שיתן הכ ֛פרת
נאמר (שמ' פק' מ,כ) וי ֵ ִּ֤תן אתָׁ -העֵדֻ ת אלָׁ -ה ֔
ָ֣ארן  ,אחר כך (שם) וי ֵ ִּ֧תן את-הכ ֛פרת על-ה ֖
וֹן֣הע ֻד֑ת ? כי
ָ
ָָׁארן כאשר אמר ,יתן בארון אֶ תָ -ה ֣ע ֻ ֔דת ; כי 'ארון' יקרא גם בהי ות הכפרת עליו .ועוד יש לשאול גם כן ,למה החזיר( :שמ' תר' כה,כב) א ֲֶשֶׁ֖ר֣עַ ל-א ֲ֣ר
ע ל -ה ֖
֣י֣ה ְכּ ֻר ֔בים ? אבל פירושו :כי בעבור שצוה בכרובים
֣שׁנ ַ
֣ל֣הכַּ ֗פּ ֶרת֣מבּין ְ
בידוע כי הכרובים הם על ארון העדות ,ומה צורך לפרש עוד ,כיון שאמר( :שמ' תר' כה,כב) מ ַע ַ
שי ְׁכנ ָׁ֝פי ִּם ל ְׁ֗מ ְׁעלָׁה  ,ולא אמר למה יעשם כלל ומה ישמשו במשכן ,ולמה יהיו בענין הזה ,לכך אמר עתה( :שמ' תר' כה,כא ) וְ נָתַ ָתֹּ֧֣אֶ ת-
והיותם (שמ' תר' כה,כ) פ ְׁר ֨ ֵ
הַ כַּ ֵ֛פּ ֶרת֣עם כרוביו  -שהכל דבר אחד  -עַל-הָ אָ ֶ֖רן֣מ ְל ָמ ְ֑עלָ ה ,כי (שמ' תר' כה,כא) ואֶ לָ -ה ֣אָ ֔רן֣תּתּן֣אֶ תָ -ה֣ע ֻ ֔דת֣א ֲֶשֵׁ֥ר֣אֶ ֶ֖תּן֣א ֶלָֽיָך׃כדי
֣שׁנ ֣י֣הַ ְכּ ֻר ֔בים,
שיהיה לי כסא כבוד ,כי אני אִ ּוָעֵּ ד לך שם ואשכן שכינתי עליהם( ,שמ' תר' כה,כב) וְ דבַּ ְר ֨תּי֣א ְתּ ָ֝ך֣מ ַע ֣ל֣הַ כַּ ֗פּ ֶרת֣מבּין ְ
ש ָׁר ֵא֖ל בִּ ֽנְׁהר-
ן֣ה ֣ע ֻ ֔דת .והנה הוא כמרכבה אשר ראה יחזקאל ,שאמר (יח' י,כ) ִּה֣יא החי ָׁ֗ה ֲא ֥שר ָׁר ִּא֛יתִּי ת֥חת אֹלהֵ ֽי-י ִּ ְׁ
בעבור שהוא על אָ ֔ר ָ
ְׁרּובים הֵ ֽמָׁה׃  -ולכך נקרא (ש"א ד,ד)"יושב הכרובים"  -כי היו פורשי כנפים להורות שהם המרכבה ,נושאי הכבוד ,וכמו
כ ָׁ ְׁ֑בר ָׁו ֵא ֕דע ִּכ֥י כ ִּ ֖
שנאמר (דה"א כח,יח)"ולתבנית המרכבה הכ רובים זהב לפורשים וסוככים על ארון ברית ה'; כאשר הזכרתי (שמ' כה ,פתיחה) .ועל דעת רבותינו
(חגיגה יג,ב) הם צורות אדם ,מלשון ארמית ,שתאמר ל ֶעלֶם' :רביא'; והחזיר בשם הזה הכ"ף שורש ,כי כן השם' :כנערים' ,להורות על ענינם .ואם תחשוב עוד למה
היו "פניהם איש אל אחיו" (לעיל,כ) ולמה היו "מקשה" (לעיל,יח ) ,תוכל לדעת כי ראוי להם שיהיו "פורשי כנפים למעלה" (לעיל,כ ) ,כי הם כסא עליון ,וסוככים
על העדות שהיא "מכתב אלהים" (שמ' לב,טז) .וזה טעם "ולתבנית המרכבה" (דה"א כח,יח) ,כי הכרובים שראה יחזקאל נושאים הכבוד  -תבנית

לכרובים (הע ליונים) שהם כבוד ותפארת; והכרובים אשר במשכן ובמקדש  -תבנית להם( ,קהלת ה,ז) ִּכ֣י גָׁ֝בּה מ ֵ֤על גָׁבּה ש ֵ֔מר ּוגְׁב ִּ ֖הים
ֲעלֵיהֽם׃ וזה טעם "ואדע" (יח' י,כ)  -שראה באחד וידע באחד ,ולפיכך אמר "המה" (שם); והמשכיל יבין.

כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

יהושע ג,יאִּ :הנֵּה א ֲ֣רֹון הב ְִּׁ֔רית ֲא ֖דֹון כָׁל־ה ָׁ ָׁ֑ארץ עבֵ ֥ר ִּל ְׁפנֵיכ֖ם בי ְׁרדֵ ֽן:

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת ויקהל סימן ז  ...ולא תאמר שצמצם הקדוש ברוך הוא שכינתו בתוך המשכן אלא אף בתוך הארון
שעשה בצלאל צמצם שכינתו שנאמר (יהושע ג,יא) ִּהנֵּה א ֲ֣רֹון הב ְִּׁ֔רית א ֲ֖דֹון כָׁל־ה ָׁ ָׁ֑ארץ זה הקדוש ברוך הוא שהיה בתוכו,
אוצר המדרשים (אייזנשטיין) תמורה עמוד  ... 582אלא הקדוש ברוך הוא הוא אדון לכל דבר שנאמר (יהושע ג,יא) ֲא ֣רֹון הב ְִּׁ֔רית א ֲ֖דֹון
כָׁל־ה ָׁ ָׁ֑ארץ ,הרי המקום נקרא אדון לארון.
ילקוט שמעוני תורה פרשת בהעלותך רמז תשכט

 ...ויהי בנסוע הארון [י ,לה] .מה עסקו של ארון הזה .אלא שהיו לוחות הברית נתונות בתוכו והשכינה דרה בתוכו ,שכן הוא אומר
ֹלהיָך ה֣ ּוא׀ ע ֵב֣ר ְׁלפ ָׁ֗ניָך,
(יהושע ג,יא) ִּהנֵּה א ֲ֣רֹון הב ְִּׁ֔רית א ֲ֖דֹון כָׁל־ה ָׁ ָׁ֑ארץ וגו' ,וכן הוא אומר (דב' וילך לא,ג) ֨ה' א ָ֜

ֲשר דִּ ב֥ר הֽ':
ש ֞ ִּמיד את־הגֹו ִּי ֥ם הָׁאֵ ֛לּה ִּמ ְׁלּפָׁנ֖יָך וִּ ֽירִּ ש ָׁ ְׁ֑תם י ְׁהֹו ֗ ֻ
ֹלהיָך ה֣ ּוא׀ ע ֵב֣ר ְׁלפ ָׁ֗ניָך הּֽוא־י ְׁ
(דב' וילך לא,ג) ֨ה' א ָ֜
שע ִ֚הּוא ע ֵב֣ר ְׁלפ ָׁ֔ניָך כא ֖
בספר שמואל א' עם ישראל מיחס לארון הברית כח א-לקי שיצילם במערכה נגד פלשתים.
(שמו"א ד) (ג) וי ָׁ֣בא ָׁהעָׁם אל־הֽמחֲנה וי ֽא ְׁמרּו זִּק ְֵׁנ֣י יִּש ְָׁׁר ֵ֔אל ָׁ ֣למָׁה נְׁג ָָׁׁפ֧נּו ה֛ ' ה ֖יֹום ִּלפ ְֵׁנ֣י ְׁפ ִּלש ִּ ְׁ֑תים נִּק ָׁ ְׁ֧חה א ֵֵל֣ינּו ִּמשִֹּּׁל֗ ה את־ ֲארֹון ב ִּ ְׁ֣רית ה֔ ' ְׁוי ָׁ֣בא
שם ש ְֵׁנ֣י בְׁנֵ ֽי־ ֵע ִּ֗לי עִּם־אֲרֹון ב ִּ ְׁ֣רית
שּׁם ֵא֣ת א ֲ֧רֹון בְׁרִּ ית־ה֛ ' ְׁצב ָׁ֖אֹות י ֵ ֣שב הכ ְֻׁר ִּ ֑בים וְׁ ֞ ָׁ
של֤ח ָׁהעָׁם ש ִֹּ֔לה ויִּשְׁא֣ ּו ִּמ ֗ ָׁ
ְׁב ִּק ְׁר ֵ֔בנּו וְׁיש ֵ ִּ֖ענּו מִּכ֥ף אי ְׁבֵ ֽינּו( :ד) וי ִּ ְׁ
ְׁדֹול֑ה ו ֵת ֖הם הָׁאָׁ ֽרץ:
רּועה ג ָׁ
הָׁאֹל ִּ֔הים ָׁח ְׁפ ִּנ֖י ּופִּ ֽינ ְָׁׁחֽס( :ה) וי ְׁ ִּ֗הי כ ְׁ֨בֹוא א ֲ֤רֹון ב ְִּׁרית־ה' אל־הֽמח ֲ֔נה וי ִּ ָׁ֥רעּו כָׁל־י ִּ ְׁ
ש ָׁר ֵא֖ל תְׁ ָׁ ֣
רּועה הגְׁדֹולָׁ ֛ה ה ֖זאת בְׁמח ֵ ֲ֣נה ָׁה ִּעב ִּ ְׁ֑רים
הפלשתים מתיחסים לארון הברית כא-לקות( .ו) וי ִּ ְׁ
שמְׁע֤ ּו ְׁפ ִּלשְׁתִּ ים את־ק֣ ֹול התְׁ רּו ָׁ֔עה וי֣א ְׁמ ֔רּו ֠מה ֣קֹול ה ְׁת ָׁ ֧
שלְׁשֽם:
ֹלהים אל־הֽמחֲנ֑ה ויאמְׁרּו א֣ ֹוי ָׁ֔לנּו ִּכ֣י ֹל֥ א ָׁהי ָׁ ְׁ֛תה כ ָׁ֖זאת אתְׁ ֥מֹול ִּ
ו ֵי֣דְׁ ֔עּו ִ֚ ִּכי ֲא ֣רֹון ֔ה' ָׁ ֖בא אל־הֽמחֲנ ֽה( :ז) ו ִּי ְֽׁראּו ה ְׁפ ִּלשְׁתִּ֔ ים ִּכ֣י ָא ְׁמ ֔רּו בָׁ ֥א א ִּ ֖
ֹלה֥ים הָׁאדִּ י ִּ ֖רים ה ֵ ָׁ֑אלּה ֵא֧לּה ֵה֣ם הָׁאֹל ִּ֗הים המ ִּכ֧ים את־ ִּמצ ְׁ֛רי ִּם ְׁבכָׁל־ מ ָׁכ֖ה ב ִּמדְׁבָׁ ֽר:
(ח) ֣אֹוי ָׁ֔לנּו ִּמ֣י יצִּי ֵ֔לנּו מִּי ֛ד הָׁא ִּ
בתוך כך מתואר א ֲ֧רֹון ב ְִּׁרית־ה֛ ' ְׁצב ָׁ֖אֹות י ֵ ֣שב הכ ְֻׁר ִּ ֑בים צמצום שכינתו של הקב"ה אל בין שני הכרובים שעל הכפורת.
(ב) פסוק (שמ' תר' כה,כא) הוא משל בארץ המלמד על הנמשל בשמים; ובטוי למאמר [מדרש ילמדנו (מאן) ילקוט תלמוד תורה  -פרשת נשא]

א"ר שמואל בשעה שברא הב"ה את העולם נתאוה שיהיה לו דירה בתחתונים כשם שיש לו בעליונים.
עכשו נבוא להתבונן בקישור בין שמים וארץ במשל ארון העדות ובנמשל בעולמות עליונים:
ָאחיו
בפסוק (שמ' תר' כה,כ) ְׁו ָׁהיּ֣ו הכ ְֻׁרבִּים פ ְׁר ֨ ֵ
ֵיהם ִּא֣יש אל֑ ִּ -
שי ְׁכנ ָׁ֝פי ִּם ל ְׁ֗מ ְׁעלָׁה סכ ֲִּכ֤ים בְׁכנְׁפֵיהם על-הכ ֔פרת ּו ְׁפנ ֖
֨אל-הכ ֔פרת י ִּ ְׁה ֖יּו פְׁנֵ ֥י הכ ְֻׁרבִּ ֽים׃ המלה האחרונה פותחת באות "ה" .בפסוק (שמ' תר' כה,כא) וְ אֶ לָ -ה֣אָ ֔רן֣תּתּן֣אֶ תָ -ה֣ע֣ ֻ ֔דת ,
נצרף את האותיות הראשונות ה – ו – ה – ת – א – ה ונשנה סדרן מתקבל ה – ו – ה – א ת' וגם ו – ה – א – ה ת' כאלו שילוב פעמיים
של שם א – ה – ו – ה שם הבינה ושם הדעת ,הקישור בין שמים וארץ והשפעת החיות ות' רמז לתורה ,החכמה האלקית שע"י אותיותיה ה'
ברא את הב ריאה .לגבי השם הראשון אות אחת בפסוק הקודם כעין בשמים ושלוש אותיות בפסוק השני כעין בארץ .זה גם משל לקשר
בעולמות עליונים בין עולם אצילות ובין עולם הבריאה שבו המרכבה האלקית ועולם היצירה ועולם העשיה שבו הארץ וארון העדות
במשכן ובבית המקדש.
ילקוט שמעוני תורה פרשת תרומה רמז שסח ועשו ארון עצי שטים ...
מ"ט דר' מאיר וְ נָתַ ָתֹּ֧֣אֶ ת-הַ כַּ ֵ֛פּ ֶרת֣עַל-הָ אָ ֶ֖רן֣מ ְל ָמ ְ֑עלָ ה דעתיה דר' מאיר אין מוקדם ומאוחר בתורה אלא וְ אֶ לָ -ה֣אָ ֔רן֣תּתּן֣אֶ ת-
מ ֑עְ לָ ה .ר' פנחס בשם ר"ש בן יוחאי תורה שנתן לו הקדוש ברוך
תּן֣א ֶלָֽיָך ואח"כ וְ נָתַ ָתֹּ֧֣אֶ ת-הַ כַּ ֵ֛פּ ֶרת֣עַל-הָ אָ ֶ֖רן֣מ ְל ָ֣
ָה ֣ע ֻ ֔דת֣א ֲֶשֵׁ֥ר֣אֶ ֶ֖

הוא למשה אש לבנה חרותה באש שחורה היא מאש חצובה מאש נתונה מאש שנאמר מימינו אש דת למו,
בארון העדות מונחים (א) שני לוחות שניים שהם מ"פסל לך" שנאמר למשה רבנו ועליהם כתב ה' את עשרת הדברות ולפי ירושלמי
שקל ים כל שאר המצוות כתובות גם עליהם .כתב אלקי על אבן מהארץ שנבראה ע"י ה' .מונחים (ב) שני לוחות ראשונים (למאן דאמר
שגם הם נתנו בו)  ,כתב אלקי על "חציבה" אלקית מתחת לכסא הכבוד (המרכבה האלקית) .מונח (ג) ספר תורה (למאן דאמר שהיה מונח
בפנים) שכתב משה רבנו בשנה הארבעים ליציאת מצרים ,פרשת וילך.
לוחות ראשונים מעשה אלקים ואיננו באים להמשילו .לוחות שניים שילוב בין שמים וארץ .ספר התורה הוא דיו שחור משל לאש שחורה,
כתוב על קלף לבן משל לאבן הספיר הלבנה מהארץ ,ומשל לכתב על לוחות הראשונים .משל לחומר ולכתב בלוחות השניים.
רמב"ן שמות פקודי מ  ...כי לא יקרא הארון כן (ארון העדות) רק בהיות בו לוחות העדות .וְ אֶ לָ -ה֣אָ ֔רן – מקף כרב-מצב שם הארון (א)
ללא העדות אינו נקרא ארון העדות( ,ב) מרגע שהעדות ניתנת לתוכו (אפשר אפילו בשעת ההכנסה) מיד נקרא ארון העדות.
פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) כא) וְ֣נָתַ ָתֹּ֧֣אֶ ת-הַ כַּ ֵ֛פּ ֶרת֣עַ ל-הָ אָ ֶ֖רן֣מ ְל ָמ֑עְ לָ ה .לפי שיש על בסמוך ,ויש על לפני ,לפיכך הוצרך לומר
מ ְל ָמ ְ֑עלָ ה :וְ אֶ לָ -ה֣אָ ֔רן֣תּתּן֣אֶ תָ -ה ֣ע ֻ ֔דת֣א ֲֶשֵׁ֥ר֣אֶ ֶ֖תּן֣א ֶלָֽיָך .להביא שברי לוחות שהיו מונחין בארון:
עַ ל-הָ אָ ֶ֖רן – מקף כרב-משמע של מלת על( :א) סמוך (ב) לפני (ג) מ ְל ָמ֑עְ לָ ה  .וכאן טעם אתנח של מלת מ ְל ָמ ְ֑עלָ ה מגביל את נתינת
הַ כַּ ֵ֛פּ ֶרת עַל-הָ אָ ֶ֖רן֣במשמע מ ְל ָמ ְ֑עלָ ה
חזקוני שמות כה(,כא) וְ נָתַ ָתֹּ֧֣אֶ ת -הַ כַּ ֵ֛פּ ֶר ת֣עַ ל -הָ אָ ֶ֖רן֣מ ְל ָמ ְ֑עלָ ה ואח"כ וְ אֶ ל ָ -ה֣אָ ֔רן֣תּתּן֣אֶ ת ָ -ה֣ע ֻ ֔דת ,כיצד מבאלול (צ"ע כי ירד עמם ביוה"כ שזה י'
תשרי) שלמפרע היו הלוחות מונחות בארון שעשה משה כדכתיב בפרשת עקב ואעש ארון עצי שטים ואפסול שני לוחות אבנים וגו' ,ובכ"ה בכסלו

הסמוך לאחריו כשנגמר המשכן וכל כליו ,אז נתנו תחלה הכפורת על הארון ועדיין היו הלוחות בארון שעשה משה עד באחד בניסן כשנמשח
המשכן ואת כל כליו והעלה הכפורת ונתנו הלוחות בארון זה שעשה בצלאל ,והוא שנאמר ואל הארון תתן את העדות .ולפי פשוטו וְ אֶ ל ָ -ה֣אָ ֔רן כבר
יהיה נתון את העדת ,ואח"כ ונתת את הכפרת ,ואיידי דנקט ליה ואזיל בעשיית הכפרת ,כתב לך תחלה וְ נָתַ ָתֹּ֧֣אֶ ת-הַ כַּ ֵ֛פּ ֶרת כדי לגמור כל העשיות
תּן֣
ֲשׁר֣אֶ ֶ֖
המוטלות עליה .וְ אֶ ל ָ -ה֣אָ ֔רן֣תּתּן֣אֶ ת ָ -ה֣ע ֻ ֔דת כאן צוה לתת הלוחות בארון ולמעלה שכתוב ונתת אל הארון נותן טעם ללא יסורו ממנו .א ֶ ֵ֥
א ֶ ָֽליָך הם הלוחות שניות שהרי פרשה זו נאמרה במ' יום האחרונות ,והראשונות נשתברו מי"ז בתמוז שעבר.
וְ אֶ לָ -ה ֣אָ ֔רן – מונח זקף-קטן במלה אחת ,כעין מידת דרשה ריבה וריבה את הכל (נאמר באחד וחל על הכל) ,כאן נאמר על הלוחות השניים
השלמים ,ומרמז לנתינת הלוחות הראשונים השבורים .תּתּן֣אֶ תָ -ה֣ע ֻ ֔דת – זקף-קטן ,בתפקיד שתים ,רמז לשני לוחות הברית? רמז לנתינה
פעמיים? א ֲֶשֵׁ֥ר֣אֶ ֶ֖תּן – מרכא טפחא ,כעין יתור לרבות נתינה נוספת על הנתינה הראשונה .האם רמז לנתינת לוחות שניים בנוסף על לוחות
ראשונים .רמז לנתינת ספר תורה ראשון שכתב משה בארון הברית.
א ֶלָֽיָך – סלוק ,מגביל .אפשר שזה יסוד לעקרון השמיני של הרמב"ם שכל התורה (שכה"ת) המצוי' עתה בידינו היא הנתונה לנו ע"י משה
רבנו עליו השלום (מרע"ה).

כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

3.14

שמות תרומה כה,א (התשע"ז)(בהשתתפות נחלת יעקב)

שמות תרומה כה ,ג – ד:

תוֹלֵ֥עַ ת֣שָׁ נֶ֖י֣וְ֣שֵׁ֥שׁ֣וְ עזָּֽים׃ ֣
ַ
וּתכ ֹ֧לֶ ת֣וְ אַ ְרגּ ָָמֵ֛ן֣וְ
רוּמה֣א ֲֶשֵׁ֥ר֣תּקְ חֶ֖ וּ֣מא ָתּ֑ם֣ז ָָהֵ֥ב֣ו ֶָכֶ֖סֶ ף֣וּנְ ָֽחשֶׁ ת׃֣[ד]֣֣ ְ
[ג]֣וְ זאת֣הַ ְתּ ֔ ָ
רש"י (שמ' תר' כה,ב) תּ ְקחֶ֖ וּ֣אֶ תְ -תּרוּמָ ָֽתי  -אמרו רבותינו שלש תרומותה אמורות כאן ,אחת תרומת בקע לגלגלת ,שנעשו מהם האדנים,

כמו שמפורש באלה פקודי (שמ' לח ,כו  -כז) ,ואחת תרומת המזבח בקע לגלגלת לקופות לקנות מהן קרבנות צבור ,ואחת תרומת המשכן
נדבת כל אחד ואחד .שלשה עשר דבריםו האמורים בענין כולם הוצרכו למלאכת המשכן או לבגדי כהונה ,כשתדקדק בהם:
וּתכֹ֧לֶ ת֣ -כולם באו בנדבה ,איש מה שנדבו לבו ,חוץ מן הכסף שבא בשוה מחצית
רש"י (שמ' תר' כה,ג-ד) ז ָָהֵ֥ב֣ו ֶָכֶ֖סֶ ף֣וּנְ ָֽחשֶׁ ת (כה,ד) ֣ ְ
השקל לכל אחד (טט :לקרבנות ציבור) (ראה שמ' תשא ל,יג); ולא מצינו בכל מלאכת המשכן שהוצרך שם כסף יותר ,שנאמר (שמ' פק'
ְׁקּוד֥י ָׁהע ָׁ ֵ֖דה מְׁא֣ת כ ָׁ ִּ֑כר( .שמ' פק' לח,כו) ִ֚בקע לגֻל ְׁ֔גלת מח ֲִּצ֥ית ה ֖שּׁקל ,ושאר כסף הבא שם בנדבה ,עשאוהו לכלי שרת.
לח,כה) ו ְׁ֛כסף פ ֵ
כֹ֧לֶ ת֣ -צמר צבועח בדם חלזון ,וצבעו ירוק :וְ אַ ְרגּ ָָמֵ֛ן֣ -צמר צבוע ממין צבע ששמו ארגמן :וְ שֵׁ֥שׁ֣ -הוא פשתן:
וּת ֣
(כה,ד) ְ
וְ עזָּֽים  -נוצה של עזים ,לכך תרגם אונקלוס ומעזי ,הבא מן העזים ,ולא עזים עצמם ,שתרגום של עזים עזיא:
רוּמה – פשטא זקף-קטן שתי דרשות ,דרשה ראשונה בפשט[ :תורה שלמה (להלן) תו"ש ל] ע"פ [ירושלמי
(שמ' תר' כה,ג) וְ זאת֣הַ ְתּ ֔ ָ
שקלים פ"א,ה"א] מדובר בתרומת המשכן למשכן מה שירצו יעשו ,כגון זה לקדשים וזה למנורה וזה למזבח ,שלא כמו תרומת האדנים
ובתרומת מחצית השקל לקרבנות צבור שאי אפשר לעשות בתרומה מה שירצו.
רוּמה֣לבנין המשכן ,בגדי כהנים ,כל צרכי העבודה במשכן פרט לקרבנות
וְ זאת֣– פשטא – בתפקיד של ערך אחד ללמד כי הַ ְתּ ֔ ָ
הצבור ,היא מיוחדת בכך שהתנדבו כל ישראל כל צרכי בנין המשכן .לעומת תרומות אחרות שיש חובת שקילת שקלי כסף בלבד .
התנדבו י"ג דברים הנמנים בפסוקים ג'  -ז' ו[-תו"ש לו] מביא מה[-זוהר ח"ב קלה ].שדורש ט"ו דברים כנגד ט"ו מועדים.,ומביא מ-
[המדרש הגדול] ששה עשר דברים הכולל בשמים כנגד ט"ז דברים שעשה ה' להם במצרים.
דרשה שניה :מקורה ב[-תו"ש ל] ע"פ [מדרש אבכביר] אמר רבי יהושע בן לוי שאם רצה אדם לשלש שקלים שלש פעמים בשנה (פי'
ל הביא שקלו ג"פ בשנה בכל פעם שליש מותר וכ"מ (וכן מפורש) ב[-ירושלמי שקלים פ"ב,ה"ג] ).שנאמר (נחמיה י,לג) וְׁהע ֤מדְׁנּו ָׁע ֵלינּו
ִּשית ה ֖שּׁקל בשּׁ ָָׁׁנ֑ה לעֲב ֖דת בֵ ֥ית אֹלהֵ ֽינּו:
ִּמ ְׁצ ֺ֔ות ל ֵָׁת֥ת עָׁלֵ ֛ינּו ְׁ
של ִּ ֥
רוּמה זאת תרומת המשכן ,הדרשה השניה יוצאת מהפשט אבל לא ע"י תבנית הטעמים מהפך
טט – הדרשה הראשונה מלמדת ש-וְ זאת֣הַ֣ ְתּ ֔ ָ
פשטא אלא בלימוד אלפניה אל האזכרה השניה (כה,ב) תּקְ חֶ֖ וּ֣אֶ תְ -תּרוּמָ ָֽתי  -זו תרומת שקלים (טט :לקרבנות ציבור) ,ומפני ש֣וְ זאת֣
רוּמה היא אזכרה שלישית של מלת "תרומה" (אחרי שתי אזכרות בפסוק הקודם) מוציא אותה מהפשט של תרומת המשכן ומלמד
הַ ְתּ ֔ ָ
שאפשר לתרום את תרומת מחצית השקל לקרבנות צבור שלוש פעמים בשנה.
רוּמה – (סלוק) פשטא זקף -קטן והוא תיאור ואחריו פעולה (כה,ג)
נסביר את תבנית הטעמים התומכת בלימוד זה( .שמ' תר' כה,ג) וְ זאת֣הַ ְתּ ֔ ָ
רוּמה ולכתוב אלפניה אל (כה,ב) תּקְ חֶ֖ וּ֣אֶ תְ -תּרוּמָ ָֽתי היינו
א ֲֶשֵׁ֥ר֣תּקְ חֶ֖ וּ֣מא ָתּ֑ם  ,תבנית טעמים העשויה ללמד לכתוב אחרי וְ זאת֣הַ ְתּ ֔ ָ
לתרום מחצית השקל לקרבנות צבור שלוש פעמים בשנה ,בשלושה שלישים .ומזה כנראה המקור להלכה הבאה המבוססת על (נחמיה י,לג)
פסוק זה הוא מקור למצוות צדקה מינימלית לשנה ,מובא במקורות אחדים ,כאן מובא בפירוש [ברכי יוסף יורה דעה סימן רמט] עוד
זאת אדרש על הגאון הרב פני יהושע הנז' ,חדא דאגב שטפיה כתב חצי שקל ומחצית השקל (טט :לא הקפיד וכתב מחצית ,אבל צ"ל שליש) ,זה פעמים,
ה*

שּׁקל  .ותו קשה ,שכתב
ובש"ס (ב"ב ט א) ובפוסקים (רמב "ם מתנו"ע פ"ז ה"ה ושו"ע כאן סע' ב') ובכתוב (נחמיה י,לג) הוא ְׁ
ִּשית ה ֖
של ִּ ֥
דלא כפינן על זה ,דבמחצית השקל קיים צדקה .והלכה רווחת דכופין על צדקה ,כמו שנתבאר סימן רמ"ח (שו"ע סע' א' ובברכ"י אות א) דכן פסקו רוב
גדולי הפוסקים .וההיא (ב" ב ח ב) דרבא אכפייה לרב נתן בר אמי ואפיק ת' זוז לצדקה ,הוא כפיה ממש .ואיך כתב דלא כפינן על זה .ומוכרח דהא דשלישית השקל היינו בדלית
ליה מגרמיה כלום ,ולרש אין כל ,עכ"ז חייב שלישית השקל .והכי משמע קצת מדברי הרמב"ם פ"ז דמ"ע (ה"ה) ,שכתב ואחד מעשרה מדה

בינונות ,פחות מכן עין רעה ,לעולם לא ימנע עצמו מְׁ -של ִּ ִּ֥שית ה ֖שּׁקל ב ָׁשּׁ ָׁנ֑ה ,וכל הנותן פחות מזה לא קיים מצוה ,ואפילו עני
המתפרנס מן הצדקה חייב ליתן צדקה לאחר .עכ"ל.

נעיין בתבניות טעמים אחדות ב(-נחמיה י,לג) וְׁהע ֤מדְׁנּו ָׁע ֵלינּו ִּמ ְׁצוֺ֔ת – מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן מלמד על שתי דרשות אשר
ִּשית ה ֖שּׁקל – מרכא
ִּשית ה ֖שּׁקל (א) ְׁ
לפחות אחת מהן יוצאת מפשט הכתוב .אפשר שזה מתיחס לכתוב הבא לָׁתֵ ֥ת עָׁלֵ ֛ינּו ְׁ
של ִּ ֥
של ִּ ֥
טפחא ,בתפקיד יתור לרבות עליו .היינו זאת הצדקה מינימלית לשנה; (ב) לתרום את מחצית השקל בשלושה שלישים .אפשר שזה
ִּשית ה ֖שּׁקל – מרכא תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים עם הלכה לא שוה לפרטיה,
הלימוד מתבנית הטעמים של ל ֵָׁת֥ת עָׁלֵ ֛ינּו ְׁ
של ִּ ֥
תרום מחצית השקל בפעם אחת ,תרום אותו בשלושה שלישים .בשּׁ ָָׁׁנ֑ה – אתנח – מגביל שאם לא תרם את מחצית השקל בכל דרך או
ִּשית ה ֖שּׁקל – תביר מרכא טפחא ,כעין
לא נתן שלישית שקל צדקה בשנה לא קיים המצות הללו .מתבנית הטעמים של עָׁלֵ ֛ינּו ְׁ
של ִּ ֥
קבוצת פרטים שעל חלק מפרטיה לא חלה הלכה מסוימת .אפשר שמי שאין לו לא כופין אותו לתת יותר משלישית שקל.

בלימוד לאחריה מלמד אל א ֲֶשֵׁ֥ר֣תּ֣קְ חֶ֖ וּ – מרכא טפחא כיתור לרבות ע"פ הסבר [תו"ש לה] על [תנחומא סי' ה] עולה שהביאו מביזת
ְׁרֹותי ָׁה בִּ ֽירק ְׁ֥רק ח ָֽׁרּוץ זו ביזת הים:
מצרים בנוסף על ביזת הים ע"פ הנאמר (תה' סח,יד) כנ ְֵׁפ֣י יָ֭ ֹונ ָׁה נח ָׁ ְׁ֣פה בכ֑סף זו ביזת מצרים ְׁ֝ואב ֗
מא ָתּ֑ם – אתנח כמגביל[ ,תורה תמימה = ת"ת] (ב) ַדּבּר֣אֶ לְ -בּנ ֣י֣י ְשׂ ָר ֔אל֣וגו'  -חמשה לא יתרומו ואם תרמו אין תרומתם תרומה,
החרש והשוטה והקטן והתורם את שאינו שלו ,ועובד כוכבים שתרם של ישראל אפילו ברשותו .וע"פ [תו"ש לד] גם ממעט גוי.
ז ָָהֵ֥ב֣ו ֶָכֶ֖סֶ ף – מרכא טפחא כיתור לרבות תרומ ת המשכן על מה שפרש"י חוץ מן הכסף שבא שוה בשוה במחצית השקל לאדנים ולקרבנות,
ורבוי זה חל לא רק על המלים המוטעמות "זהב וכסף" אבל הכוונה על כל חמרי נדבת המשכן .וּנְ ָֽחשֶׁ ת – סלוק ,מגביל לחמרים נקיים(.מקור?)
הסבר נוסף ליתור לרבות על החמרים את מטרתם במשכן כגון (א) זהב וכסף ונחושת כנגד שלוש מלכויות (בבל ,מדי פרס ,יון) [תו"ש מב
ע"פ תנחומא סי ז] ( ,ב) זהב לכפר על חטא העגל כרמז לראש השנה נגד המקטרג בדין ,כסף כנגד יום הכפורים המלבן עוונות ישראל,
נחשת כנגד קרבנות החג שהם תיקון על  70אומות העולם וכשם שהם מתמעטין מיום ליום כך עכו"ם הולכים ומתמעטים [זוהר כרך ב
תרומה קלח,א].
ועוד הסבר ז ָָהֵ֥ב֣ו ֶָכֶ֖סֶ ף – מרכא טפחא כיתור לרבות על תרומת המשכן החמרית ,את התרומה העליונה [רבינו בחיי שמות כה] כי
כשיביאו תרומת המשכן מיד יביאו עמה התרומה העליונה וישכינו שכינה למטה ביניהם .הכל תלוי במחשבה ובכונת הלב ,לב שלם
נרצה לקב"ה ובוחר בהם ומשרה שכינתו בתוכם( .ע"פ [רבינו בחיי] במהדורת מוסד הרב קוק עם הערות ומראי מקומות של הרב חיים דב
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

רוּמה֣א ֲֶשֵׁ֥ר֣תּקְ חֶ֖ וּ֣מא ָתּ֑ם ,כנסת
שעוועל מקור רב"ח ברמב"ן) [רמב"ן שמות כה]  ...ובאלה שמות רבה (מט ג) (כה,ב) וְ זאת֣הַ ְתּ ֔ ָ
בּוָאתה .ושם (שמו"ר לג א) עוד אמר להן הקדוש ברוך הוא לישראל
אשית תְׁ
ישראל שהיא תרומה ,שנאמר (יר' ב,ג) ֤קדש י ִּ ְׁ
֑
ש ָׁראֵל לה֔ ' ֵר ִּ ֖
דֹודי לִּי
י֣תּ ָ
מכרתי לכם תורתי וכביכול נמכרתי עמה ,שנאמר (כה,ב) וְ יקְ חוֶּ֖ -ל ְ
רוּמ ֑ה ,כי התרומה תהיה לי ואני עמה ,כדרך (שה"ש ב,טז) ִּ ֥
ָך ,כי אני הוא המראה ,ואמר הראה אותך ,רמז למלת אֲנ֣י ,וכן
אֹות ֣֔
כל֣א ֲֶשׁ֤ר֣אֲנ֣י֣מַ ְר ֶא֣ה֣ ְ
ו ֲא ִּנ֣י ֔לֹו הָׁר ֖עה בשֹּׁוש ִּנּ ֽים :וכן אמר (כה,ט) ְכּ ֣֗
תּה֣מָ ְר ֶ ֶ֖אה ,וכן אמר דוד (דהי"א כח ,יט) ה ֥כל ִּבכ ְָׁׁת֛ב מִּי ֥ד ה֖ ' עָׁל֣י ִּהש ְִּׁכ֑יל ,כי היתה עליו יד ה':
(כה,מ) אֲשֶׁ ר־אַ ֵָ֥֣
רוּמ ֑ה  ,ויקחו אלי כנסת ישראל שהיא תרומה ,והיא הנקראת "זאת" ,ולכך
י֣תּ ָ
[רבינו בחיי שמות כה] וע"ד הקבלה( :כה,ב) וְ י ְקחוֶּ֖ -ל ְ
רוּמה ,וכן כתיב( :בר' ויחי מט,כח) ְׁ֠וזאת אֲשר־דִּ ֨בר לָׁה֤ם ֲא ִּביהם ,ושם בארתי ,וכתיב( :תה' קיח,כג) מ ֵ ֵ֣את ָ֭ה' ָׁ ֣היְׁתָׁה ֑זאת
אמר (כה,ג) וְ זאת֣הַ ְתּ ֔ ָ
ִּ ֖היא נִּפ ְָׁׁל֣את ְׁבעֵינֵ ֽינּו:ג .ואמר (כה,ב) וְ יקְ חוֶּ֖ -לי ליחד את הכל ממטה למעלה וממעלה למטה ,ולפי שהכל תלוי במחשבה ובכונת הלב על כן
אמר( :כה,ב) מא֤ת֣כָּ ל-אישׁ֣א ֲֶשׁ ֣ר֣י ְדּ ֶב ֣נּוּ֣ל ֔בּוֹ.
ולז ה רמוז במדרש ,הוא שאמרו( :תנחומא ישן אמור כד) ויקחו תרומה ,אין כתיב כאן אלא (כה,ב) וְ י ְקחוֶּ֖ -לי אותי לוקחים כביכול אמר
ד
רוּמה֣א ֲֶשֵׁ֥ר֣תּקְ חֶ֖ וּ ,כנסת ישראל
הקדוש ברוך הוא קחו אותי שאדור ביניכם  .ועוד אמרו במדרש( :שמו"ר מט ,ג) (כה,ג) וְ זאת֣הַ ְתּ ֔ ָ
בּוָאתה( .... .בספרים בתורת הסוד מוסבר כי כוונת לקיחת אותי זה אותיות הוי"ה)
אשית תְׁ
֑
שהיא תרומה ,שנאמר( :יר' ב,ג) ֤קדש יִּש ְָׁׁראֵל ל ֔ה' ֵר ִּ ֖
ָכסֶ ף֣וּנְ ָֽחשֶׁ ת׃֣
רוּמה֣מדבר בתרומה העליונה ,א ֲֶשֵׁ֥ר֣תּקְ חֶ֖ וּ֣מא ָתּ֑ם֣ז ָָהֵ֥ב֣ו ֶֶ֖֣
ויש לך לדעת כי מן (כה,ב) וְ יקְ חוֶּ֖ -לי עד (כה,ג) וְ זאת֣הַ ְתּ ֔ ָ
מדבר בתרומת המשכן ,ובאור הענין :כי כשיביאו ישראל תרומת המשכן שהוא זהב וכסף ונחשת וכל השאר יביאו עמם התרומה
תוֹכם׃ זו תרומה עליונה ,וזה סוד הכתוב( :שמ' ויקהל
י֣בּ ָ ָֽ
ֵ֥שׂוּ֣לי֣מקְ ָדּ֑שׁ ,זו תרומת המשכן( ,כה,ח) וְ שָׁ כַ נְ ֶ֖תּ ְ
ֶ֖
העליונה ,וזה באור( :כה,ח) וְ עָ
ִּיא ָׁה ֵ ֖את תְׁ רּומ֣ת ֑ה' זָׁהָׁ ֥ב וָׁכ֖סף ּונְׁחֽשת :שפירושו עםח תרומת ה' ,או יאמר הכתוב (שמ' ויקהל לה,ה) ק ְׁ֨חּו מֵ ֽאִּתְׁ כ֤ם תְׁ רּומָׁה ל ֽ֔ה' ִ֚כל נ ִּ ְׁ֣דיב
לה,ה) יְׁב ֕
ִּיא ָׁה ֵא֖ת ְׁתרּומ֣ת ה֑ ' ,זו תרומת המשכן ,ועל כן אמר:
ִּיא ָׁה ֵ ֖את תְׁ רּומ֣ת ה֑ '( ,שמ' ויקהל לה,ה) ק ְׁ֨חּו מֵ ֽאִּתְׁ כ֤ם ְׁתרּומָׁה ,זו תרומה העליונה ,יְׁב ֕
ל ִּ֔בֹו יְׁב ֕
זָׁהָׁ ֥ב וָׁכ֖סף ּונְׁחֽשת :וזה מבואר ,כי כשיביאו תרומת המשכן מיד יביאו עמה התרומה העליונה וישכינו שכינה למטה ביניהם.
וע"פ פירוש [כסף ישיב  :שנפלד יוסף (אוצר החכמה) ע' כח] בדרך אפשר תרומה עליונה הוא השפע שבא מלמעלה למטה שנשפע
כאשר התרומה מובאת בנדיבות לב .וע"פ פירוש [המתיבתא – התשס"ד (אוצר החכמה) ע' רכו] תרומה עליונה  ...שיקחו אותו
(הקב"ה) כביכול לתרומה ,וכפי שאדם משיג התרומה העליונה כן יש לו ג"כ כשנתגשמה התרומה במעשה.

תוֹלֵ֥עַ ת֣שָׁ נֶ֖י֣וְ שֵׁ֥שׁ֣וְ עזָּֽים׃ ֣
ַ
וּתכֹ֧לֶ ת֣וְ אַ ְרגּ ָָמֵ֛ן֣וְ
שמות תרומה כה,דְ :

וּתכ ֹ֧לֶ ת  -תכלת עמרא הוא ,מנלן מדשש כיתנא  -תכלת עמראג) [יבמות ד' ב']:
[תורה תמימה להלן ת"ת] (כה,ד) ְ
תוֹלֵ֥עַ ת֣שָׁ נֶ֖י  -מה תולעת דבר שיש בו רוח חיים אף כל דבר שיש בו רוח חייםד) [ירושלמי כלאים פ"ט ה"א]:
ַ
(כה,ד) וְ

תוֹלֵ֥עַ ת֣שָׁ נֶ֖י – דרגא תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא (תכונה אחת) שעל כל
ַ
וּתכֹ֧לֶ ת֣וְ אַ ְרגּ ָָמֵ֛ן֣וְ
(שמ' תר' כה,ד) ְ
אחד חלה אותה הלכה או ענין,
(א) תכלת ארגמן ותולעת שני הם צמר כבשים ע"פ [ת"ת הערה ג] עמרא תרגומו של צמר ,ועל שם צבעו נקרא תכלת ... ,משום דסברא

היא ,דכל הצבועין מין אחד הן (טט :צמר) מדלא חילק בהן אלא בצבע,
תוֹלֵ֥עַת֣שָׁ נֶ֖י  -מה תולעת דבר שיש בו רוח חיים אף כל דבר שיש בו
ַ
(ב) אפשר שיש לומר כדרשת [ירושלמי כלאים פ"ט ה"א] (כה,ד) וְ
רוח חייםד) ,כלומר ששלושה הצבעים תכלת ארגמן ותולעת שני מקורם מן החי.

תוֹלֵ֥עַ ת֣שָׁ נֶ֖י – תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא (תכונה שניה) שעל חלקם לא חלה
ַ
(שמ' תר' כה,ד) וְ אַ ְרגּ ָָמֵ֛ן֣וְ

ההלכה או הענין השני( ,א) אפשר שממעט צבעים שמוזכרים כאן מן ההגבלה שהובאה ב[-ת"ת הערה ד] פסק הלכה בבבלי שבת כ"ח ב'
לא הוכשרו למלאכת שמים אלא דבר טהור בלבד משום דבעינן מן המותר בפיך ,ושכך גם פסק הרמב"ם .אלא שחולקים על הרמב"ם

תוֹלֵ֥עַ ת֣שָׁ נֶ֖י – מרכא טפחא כעין קבוצת פרטים שעשויה לרבות מינים מן החי שמפיקים מהם צבע אדום .אפשר שזה
ַ
וזה כמוסבר ב(-ב) וְ
כפתיחה של [ת"ת הערה ד] ר"ל הוא הדין בכל דבר הבא מדבר שיש בו רוח חיים וצבעו אדום כצבע תולעת ,וטעם וְ אַ ְרגּ ָָמֵ֛ן֣תביר
מלמד לחלק ולמעט כל מקורות צבע אדום שאינם תולעת שני.
ובתולעת שני עצמה יש למעט את כל תולעת שני שאינה גדלה בהרים וזה ע"פ [תוספתא מנחות (צוקרמאנדל) פ"ט,הט"ז] תכלת אין
כשרה אלא מן החלזון הביא שלא מן החלזון פסולה שנ' תולעת מן התולעת שבהרים הביאה שלא מן התולעת שבהרים פסולה:
תוֹלֵ֥עַ ת֣שָׁ נֶ֖י – מרכא טפחא כעין קבוצת פרטים שעשויה לרבות ,אפשר שזהו ע"פ [ת"ת הערה ד] ומדברי רבינו בחיי משמע דהגרגרים
ַ
וְ

האלה הם שהתולעת מונחת בתוכם ונקראו תולעת על שמו.
תוֹלֵ֥עַ ת֣שָׁ נֶ֖י – תביר מרכא טפחא ,מחלק כל צבע לחלק טעימה של צבע
ַ
ועוד הסבר הקשור לתהליך הצביעה (שמ' תר' כה,ד) וְ אַ ְרגּ ָָמֵ֛ן֣וְ
בקצת צמר ולחלק שבו יצבע את כל שאר הצמר .וממעט את חלק הטעימה אחר שניסה בו את מעט הצמר משימוש חוזר .וזה נלמד ב[-בבלי
מנחות מב ,ב] אמר ליה אביי לרב שמואל בר רב יהודה :הא תכילתא היכי צבעיתו לה? אמר ליה :מייתינן (ראה רמב"ם להלן) דם חלזון

וסמנין ורמינן להו ביורה [ומרתחינן ליה] ,ושקלינא פורתא בביעתא וטעמינן להו באודרא ,ושדינן ליה לההוא ביעתא וקלינן ליה
לאודרא .שמע מינה תלת :שמע מינה טעימה פסולה ,ושמע מינה  -דבעינן צביעה לשמה ,ושמע מינה טעימה פסלה .היינו טעימה
פסולה היינו צביעה לשמה! אמר רב אשי :מה טעם קאמר ,מה טעם טעימה פסולה? משום דבעינן צביעה לשמה .כתנאי :טעימה
פסולה ,משום שנאמר( :שמ' תצוה כח,לא) ְׁוע ִּ ָׁ֛שיתָׁ את־מ ְִּׁע֥יל ָׁהאֵפ֖ ֹוד כ ְִּׁל֥יל תְׁכֵ ֽלת ,:דברי ר' חנינא בן גמליאל; רבי יוחנן בן דהבאי אומר:
תֹולעת .ת"ר :תכלת אין לה בדיקה ,ואין נקחית אלא מן המומחה;
אפילו מראה שני שבה כשר ,משום שנאמר( :וי' מצ' יד,ד) ּו ְׁ
ש ִּ ֥ני ֖
הסבר מייתינן [רמב"ם ציצית פ"ב ,ה"ג] התכלת של ציצית צריכה צביעה לשמה ואם צבעה שלא לשמה פסולה ,והיורה שיש בה
הצבע אם צבע בה מעט צמר לבדקו אם הוא יפה אם לאו נפסלה היורה כולה ,אלא כיצד יעשה לוקח הצבע מן היורה בכלי קטן
ומניח בו צמר שבודק בו ושורף את שבדק שהרי נצבע לבדיקה ,ושופך הצבע שבכלי שבדק בו שהרי טעמו ופסלו ,וצובע התכלת
בשאר הצבע שלא נפגם.
וְ שֵׁ֥שׁ – מרכא מרבה֣וְ עזָּֽים – סלוק כמגביל ,ביחד כעין רבוי הגבלות( .א) [תוספתא מנחות (צוקרמאנדל) פ"ט,הי"ז] שש זה מפשתן
הביאה מן הקנבוס פסולה:
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

3.15

שמות תצוה כז,כ – התשע"ו

תּ֣י֣טַ ְבּע֣ וֹת֣זָהָ ב֣ ֣
֣שׁ ֣
שמות תצוה כח,כז :וְ עָ שׂיתָ ְ
יו֣לעֻ ַמֶּ֖ת֣מַ ְחבַּ ְרתּ֑ וֹ֣ ֣
תם֣עַ לְ -שׁתּי֣כ ְת ֨פוֹת֣הָ אפ֤ וֹד֣מ ְלּמַ טָּ ה֣ממּ֣ וּל֣פָּ ֔ ָנ ְ
וְ נָתַ ָתּ֣ה֣א ֡ ָ
ל֣לחֶ֖שֶׁ ב֣הָ א ָֽפוֹד׃ ֣
ְ
מ ֕ ַמּעַ

הפסוק הבא עוסק בעשיית שתי טבעות הזהב לקצות החושן .מובא לצורך הדיון שאחריו
ל־ע֥בר ָׁהא ֵ֖פד בָׁ ֽי ְׁ ָׁתה:
ֲשר א ֵ
שימּו על־ש ְֵׁנ֖י קְׁצ֣ ֹות ה ֑חשן על־ ְׁ
(שמ' פקודי לט,יט) ו ֽיע ֲ֗שּו שְׁתֵ י טב ְׁ֣עת ז ָׁ ָׁ֔הב וי ָׁ ֕ ִּ
שפ ָׁ֕תֹו א ֛
(שמ' תצוה כח,כז) זָהָ ב֣– טעם סגול ,זָהָ ב֣גי' דו"ד ואחריו סופי תיבות ונתת'ה את'ם ע'ל-שת'י כתפו'ת נוטריקון תהלי"ם
שימּו  -זקף-קטן זקף-גדול ,גי' המלים עולה  372 + 14עולה דו"ד שב"ע (בן שביעי ,רועה שביעי)
מקושר ל(-שמ' פקודי לט,יט) זָׁ ָׁ֔הב וי ָׁ ֕ ִּ
עולה שפ"ו עולה דו"ד ב"ן יש"י וכתב [אגרת הקדש מהגר"ש מאוסטרפליא] והנה מה שמצינו שלקו המצריים במצרים עשר מכות
ועל הים חמישים מכות מצד השם שפ"ו שבו אחוז דו"ד ב"ן יש"י והשם אמר הכו והכם (ג"א והכה).
֣שׁתּ֣י֣טַ ְבּע֣ וֹת֣זָהָ ב֣– זרקא מונח מונח סגול ,בדרך פנימיות התורה מושפע על דו"ד ב"ן יש"י תוספת סגולית וע"י (שמ' פקודי
וְ עָ שׂיתָ ְ
שימּו העולה דו"ד ב"ן יש"י דוד אחוז בטבעות החושן ומהן מושפע אליו מהחושן רוח הקדש לאמר תהלים .כמאמרו
לט,יט) זָׁ ָׁ֔הב וי ָׁ ֕ ִּ
ל־תנִּּי ֵ֗חנִּי ל ְֽׁעש ָׁ ְֽׁקי:
(תהלים קיט,קכא) ָ֭ ָׁעשִּיתִּ י ִּמש ְָׁׁפ֣ט ו ָׁ֑צדק (זה ענין החושן) ב ֝
וֹ֣לא֣יקָּ ָֽרעַ ׃
ֵ֛א֣י ְהיֶה-לֶּ֖֣ ֵ֥
ג֣כּ ֵ֥פי֣תַ ְח ָר ָֽ
֣ל ֨פיו֣סָ ֝ביב֣מַ עֲשׂ ֣ה֣א ֗ר ְ
וֹ֣בּתוֹכ֑ וֹ֣שָׂ ֡ ָפה֣י ְהיֶה ְ
ֵ֥ה֣פי-ראשֶׁ֖ ְ
שמות תצוה כח,לב :וְ הָ יָ ָֽ
יב֣לא֣יקָּ ָֽרעַ ׃
ֵ֥
ֵ֥ה֣ל ֵ֛פיו֣סָ ֶ֖ב
וֹ֣כּפ֣י֣תַ ְח ָר֑א֣שָׂ ָפ ְ
יל֣בּתוֹכֶ֖ ְ
ְ
וּפי-הַ ְמּ ֵ֥ע
שמות פקודי לט,כגָֽ :
וֹ֣בּתוֹכ֑ וֹ֣ – מרכא טפחא אתנח ,תבנית טעמים כבפסוק (וי' צו ו,יח) ואפשר כי תבנית טעמים זאת באה לרבות
ֵ֥ה֣פי-ראשֶׁ֖ ְ
החלק הראשון וְ הָ יָ ָֽ

את כל הבגדים שלא שייך בהם ספיגת דם חטאת כשירה לזריקה ,וסיפא הפסוק מברר רק מה ההלכה אם ניתז דם חטאת כשר לזריקה על
בגדים ששייך בהם ספיגת דם חטאת כשירה לזריקה.
וֹ֣בּתוֹכ֑ וֹ֣ ו'היה פ'י ר'אשו ב'תוכו  -ר"ת ופר"ב ובאתב"ש פוג"ש ,שופ"ג (בשין שמאלית כמו סופ"ג)
ֵ֥ה֣פי-ראשֶׁ֖ ְ
וְ הָ יָ ָֽ
ס"ת היו"ו ובאתב"ש צמפ"פ = מצפ"פ ,
ֵ֥ה֣פי-ראשֶׁ֖ וֹ  -מרכא טפחא ,בתפקיד יתור
אפשר כי ר"ת באתב"ש רמז על הבגד עליו ניתז הדם כדי לחייב בכיבוס ,תבנית הטעמים של וְ הָ יָ ָֽ
לרבות מצבים בהם מגיע דם חטאת כשירה לבגד (ישירות) אתנח  -מגביל רק למצבים של ספיגה ישירה מהתזה הנ"ל ולהוציא אופנים
אחרים ,כגון בגד אשר ספ"ג שומן או דם קרבנות שאינם חטאת כשירה (כגון עולה ,שלמים ,חטאת פסולה) שגרם למצב של מצפ"פ באריג.
ואחרי שהתורה הגבילה את אופן ספיגת דם החטאת עוברת ללמד על כיבוס הבגד.
ֶה -פזר תרסא ,כלל
החלק השני של הפסוק (שמ' תצוה כח,לב) בעל תבנית טעמים של כעין פרט וכלל ופרט ,או כעין בנין אב .פרט שָׂ ֡ ָפה֣י ְהי ֣
ֵ֛א֣י ְהיֶה-לֶּ֖ וֹ֣ -מרכא תביר טפחא ֵ֥לא֣יקָּ ָֽרעַ֣  -מרכא סלוק.
ְל ֨פיו֣סָ ֝ביב֣– קדמא ואזלא ,פרט מַ עֲשׂ֣ה֣א ֗רג֣– מונח רביע ְכּ ֵ֥פי֣תַ ְח ָר ָֽ
֣ל ֨פיו֣סָ֣ ֝ביב – פזר תרסא קדמא ואזלא ,כעין בנין אב או היקש ממעיל כהן גדול לשאר בגדי כהנים באופן הבא:
אפשר כי הלימוד שָׂ ֡ ָפה֣י ְהיֶה ְ
א֣י ְהיֶה-לֶּ֖ וֹ֣ -מרכא תביר טפחא ,כעין קבוצת פרטים הקשורים לענין קריעת בגדי כהונה והשונים בהלכותיהם לגבי הענין ֵ֥לא֣
ר ָֽ
ְכּ ֵ֥פי֣תַ ְח ָ ֵ֛
יקָּ ָֽרעַ ׃ הקורע מעיל כהן גדול בין בהשחתה בין שלא בהשחתה  -לוקה ,בשאר בגדי כהונה לא יקרע דרך השחתה ,אבל יקרע לצורך תיקון

כגון כיבוס מדם חטאת של בגד שנטמא.
ֵ֥לא֣יקָּ ָֽרעַ ׃ -מרכא סלוק .מרכא מרבה וסלוק מגביל שרק במעיל אסור לקרוע בכל דרך .הרבוי ע"י המרכא ללמד כי הקורע דרך השחתה
ברבוי דרכים כגו ן בין ביד בין בכלי לוקה ,אבל הנקרע שלא בכוונה או הקורע ברבוי דרכים שלא להשחית אלא לתקן כגון לצורך כיבוס
דם בבגד שיצא לחוץ העזרה ונטמא אינו לוקה ,או להכנת לפתילות למנורות בשמחת בית השואבה ולמנורת התמיד מבגדי כהונה שבלו.
רמב"ם כתב רק בגדי כהן פשוט ,והמשנה למלך הביא ירושלמי פרק החליל תני מבלאי מכנסי כ"ג היו מדליקין את הנרות שבפנים  .בכל
אופן לא השתמשו במעיל כ"ג.
ֶה – פזר תרסאֵ֥ ... ,לא֣יקָּ ָֽרעַ֣ – .מרכא סלוק .פזר תרסא בתפקיד דרוש שיעור קריעה לבגד כהונה שאינו מעיל ,שניתז עליו דם
שָׂ ֡ ָפה֣י ְהי ֣
חטאת ויצא ונטמא ,כ די לכבסן הם צריכים להיקרע מדאוריתא בשיעור דרובו ומדרבנן דמשייר בו כדי מעפורת כנאמר [בבלי זבחים צד,ב]

מתני' .בגד שיצא חוץ לקלעים  -נכנס ומכבסו במקום קדוש ,נטמא חוץ לקלעים  -קורעו נכנס ומכבסו במקום קדוש.
[רש"י] מתני' .בגד  -שניתז עליו דם חטאת ויצא חוץ לקלעים .נכנס  -לעזרה ומכבסו במקום קדוש .נטמא חוץ לקלעים  -אחר
שיצא ואי אפשר להכניס טומאה לעזרה .קורעו  -וטהור מטומאה ומותר להכניסו ונכנס ומכבסו במקום קדוש.
[בבלי זבחים צד,ב] גמ'  .מתקיף לה רבינא :קורעו בגד אמר רחמנא ולאו בגד הוא! דמשייר ביה כדי מעפורת .איני? והאמר רב
הונא :ל"ש (לא שנה – לא משנה) אלא שלא שייר בה כדי מעפורת ,אבל שייר בה כדי מעפורת  -חבור הוי! מדרבנן הוא.
[רמב"ם הלכות מעשה הקרבנות פ"ח,ה"ט] בגד שניתז עליו דם החטאת ויצא חוץ לעזרה מחזירו לעזרה ומכבסו שם ,נטמא חוץ
לעזרה כיצד יעשה ,קורעו כדי שיטהר ומכניסו ומכבסו בפנים ,וצריך להניח בו שלם כדי מעפורת לפי שנאמר בגד צריך לכבס
בגד ,ואע"פ שהוא טמא מדבריהם מפני כדי המעפורת שנשארה בו כיון שנקרע רובו טהור מן התורה ומותר להכניסו למקדש
לכבס הדם.
[רמב"ם הלכות כלי המקדש פ"ח,ה"ו] מכנסי כהנים הדיוטים שבלו ואבנטיהם היו עושין מהן פתילות ומדליקין בהן במקדש בשמחת
בית השואבה ,וכתנות כהנים הדיוטים שבלו היו עושין מהן פתילות למנורת תמיד.
[משנה למלך הלכות כלי המקדש פ"ח,ה"ה] ובגדי כ"ג שבלו גונזין אותם .בירושלמי פרק החליל תני מבלאי מכנסי כ"ג היו מדליקין את
הנרות שבפנים ומבלאי מכנ סי כהן הדיוט היו מדליקין הנרות שבחוץ וממ"ש רבינו כאן ובדין שאחר זה נראה דס"ל דבלאי בגדי כ"ג
לא היו עושין מהם שום דבר אלא נגנזים.
אפשרויות נוספות לפזר תרסא
֣ל ֨פיו֣סָ ֝ביב – פזר תרסא קדמא ואזלא ,כעין בנין אב או היקש ממעיל כהן גדול אל ענינים דומים או שונים:
אפשר כי הלימוד שָׂ ֡ ָפה֣י ְהיֶה ְ
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

י ְהיֶה֣– תרסא ,מתריע נגד יצירת מחיצה – היינו קרע בחוטי הבגד ,שפה יהיה בהוויתו ולא יפגם בשום אופן של קריעה פעילה בין בשעת
אריגה בין בשעת לבישה ובין בעת ללא לבישה
שָׂ ֡ ָפה֣– פזר ,ילמד למקום אחר א' שאריגת בגדי כהנים יהיה ללא תפר שלא יקרעו ,ב' שבאריגת בגדי כהנים לא יקרעו החוטים ,ג' כי כל
בגדי כהונה (כולל הדיוטות) אסורים בקריעה
שָׂ ֡ ָפה֣– פזר ,ילמד למקום אחר ,כעין לשון נופל על לשון משפה למעיל כהן גדול – לשמירת הלשון ,שמירה מגסות המחשבה
ובדרך דרש שָׂ ֡ ָפה֣– פזר ,ילמד למקום אחר ,לענין צדקה [תורה שלמה [צה]]  ...בכת"י מושב זקנים :את מעיל האפוד זו צדקה שנאמר
֣ל ֨פיו֣
ה־אף ,שָׂ ֡ ָפה֣י ְהיֶה ְ
ֵ֥ה֣פי-ראשֶׁ֖ ְ
ומעיל צדקה יעטני ,וְ הָ יָ ָֽ
וֹ֣בּתוֹכ֑ וֹ ,שיעלים הצדקה ולא יפרסם שנאמר (משלי כא,יד) מ ָׁ ֣תן ָ֭בסֵתר יִּכְׁפ ָׁ ֑

כלומר אע"פ שעושה צדקה בסתר הקב"ה מ פרסם לכל ,מעשה אורג מה אורג זה כל נימא ונימא מצטרפת לבגד גדול כך כל פרוטה
ופרוטה מצטרפת לחשבון גדולֵ֥ ,לא֣יקָּ ָֽרעַ֣ (טט :פירוש הדבר כנאמר ב( )-תהלים קיב,ט) פִּז֤ר׀ ָָׁ֮נ ֤תן לָׁאבְׁיֹו ִּ֗נים ָ֭ ִּצדְׁ קָׁתֹו ע ֣מדת ל ָׁ֑עד ֝ק ְׁרנ֗ ֹו
תָׁ ֥רּום ְׁב ָׁכבֹֽוד:
בבלי זבחים צד,ב – צה,א
(צד,ב) מתני' .בגד שיצא חוץ לקלעים  -נכנס ומכבסו במקום קדוש ,נטמא חוץ לקלעים  -קורעו נכנס ומכבסו במקום קדוש... .
(צה,א) אמר ריש לקיש :מעיל שניטמא  -מכניסו בפחות משלש על שלש ומכבסו ,משום שנא'( :שמות תצוה כח,לב) ֵ֥לא֣יקָּ ָֽרעַ֣.

ֶה – תרסא ,בתפקיד דרוש שיעור כנאמר (בבלי זבחים צה,א) אמר ריש לקיש :מעיל שניטמא  -מכניסו בפחות משלש
(שמ' תצוה כח,לב) י ְהי ֣
על שלש (אצבעות) ומכבסו ,משום שנא'( :שמ' תצוה כח,לב) ֵ֥לא֣יקָּ ָֽרעַ֣.
לא֣יקָּ ָֽרעַ֣ , .כפי' רש"י בפחות משלש על שלש -
ֶה – תרסא ,בתפקיד דרוש שיעור ,והדרש נבנה על משמעות ֵ֥֣
(שמ' תצוה כח,לב) י ְהי ֣
לא֣יקָּ ָֽרעַ֣
שאינו מכניס שיעור בגד טמא לעזרה לפי שאי איפשר לקורעו ולהכניסו משום שנאמר ֵ֥
הפסוקים (שמות תצוה כח,לב) ו(-שמות פקודי לט,כג) הם היחידים בתורה שבם שרש "קרע" בקשר לבגדי כהנים .אפשר כי רעיון תיקון
בגד כהנים בשיעור לא מדויק אלא בפחות משלש על שלש מעבר ע"י טעם פזר במלת שָׂ ֡ ָפה לנושא של קריעת בגד כהן שספג דם חטאת
כדי לתקנו בשיעור לא מדויק אלא בלשון הרמב"ם מדאורייתא ברובו ומרבנן דמשייר ביה כדי מעפורת .
מַ עֲשׂ ֣ה֣א ֗רג – מונח רביע,

[בבלי יומא עב,ב] רבי שמואל ב ר נחמני אמר דבי רבי שמעון תנא :בגדים שגורדין אותן כברייתן מכליהן ,ומשרדין מהן כלום ,מאי
היא? ריש לקיש אמר :אלו מעשה מחט .מיתיבי :בגדי כהונה אין עושין אותן מעשה מחט אלא מעשה אורג ,שנאמר (שמ' תצוה
כח,לב) מַ עֲשׂ ֣ה֣א ֗רג!  -אמר אביי :לא נצרכה אלא לבית יד שלה ם .כדתניא :בית יד של בגדי כהונה נארגת בפני עצמה ונדבקת עם
הבגד ,ומגעת עד פיסת היד.
[רמב"ם הלכות כלי המקדש פ"ח,הט"ז] וכיצד מעשה הבגדים ,הכתונת בין של כ"ג בין של כהן הדיוט משבצת היתה שהיא בתים
בתים באריגתה כמו בית הכוסות כדרך שעושין האורגין בבגדים הקשים ,ובית יד שלה נארג בפני עצמו ומחברין אותו עם גוף
הכתונת בתפירה.
מַ עֲשׂ ֣ה֣א ֗רג – מונח רביע ,בתפקיד לפחות ארבע ,לומד מאריגת עיקר מעיל כהן גדול לעצמו אל אריגת בית יד של מעיל כהן גדול
לעצמו ,אל אריגת שאר שבעה בגדי כהן גדול ואל אריגת ארבעה בגדי כהן הדיוט .וגם לומד מחיבור בית יד של מעיל כהן גדול
בתפירה למעילו אל (א) חיבור בתי היד של כתונת כהן גדול אל הכתונת( ,ב) חיבור בתי היד של כתונת כהן הדיוט אל הכתונת.

[תורה שלמה [צז]] ֵ֥לא֣יקָּ ָֽרעַ֣ ,אמר רחבא אמר רב יהודה המקרע בגדי כהונה לוקה ,שנאמר ֵ֥לא֣יקָּ ָֽרעַ֣ .מתקיף לה רב אחא בר יעקב
ודילמא הכי קאמר רחמנא נעביד ליה שפה כי היכי דלא ניקרע (אפשר התורה ממליצה דרך לחיזוק הבגד ולא איסור קריעה)  ,מי כתיב שלא
יקרע( .יומא עב,א) (הכתוב לא כתב שזה הסבר שלא יקרע ,אלא כתב ֵ֥לא֣יקָּ ָֽרעַ֣ לאסור קריעה)
[צז] [ ...רמב"ם הל' כלי המקדש פ"ט ה"ג] :והקורע פי המעיל לוקה שנאמר ֵ֥לא֣יקָּ ָֽרעַ֣ והוא הדין לכל בגדי כהונה שהקורען דרך
השחתה לוקה ... .ובכת"י [חמאת החמדה] :שכל קורע פי המעיל בין ביד בין בכלי לוקה שנאמר ֵ֥לא֣יקָּ ָֽרעַ֣.
והמפרשים תמהו מהגמרא ב[-זבחים צה,א] שמשמע שרק במעיל עובר בלאו ולא בשאר הבגדים וכ"נ מה[-רמב"ם הל' מעשה הקרבנות
פ"ח ה"ב]... .

טט  -בתורה שלמה מביא תירוץ המפרשים שבמעיל אסור לקרוע בין בדרך השחתה ובין שלא בדרך השחתה ,ובשאר בגדים אינו חייב אלא
בדרך השחתה .ולפיכך בגמרא בזבחים צה,א שמדובר בקריעה לצורך כיבוס אסרו במעיל והתירו בשאר הבגדים.
ירושלמי סנה' פ"ב ה"א (וילנה י א) אור שמחה
(הודיעו לכ"ג שמת לו מת) ר' יוחנן פליג על ר' יודן בתרתי  .ר' יוחנן סבר כי כ"ג היה קורע בשפת חלוקו כנגד רגליו ובכך חולק בשני
דברים על ר' יהודה דס"ל שכל קריעה שאין קורעים בה את שפת צואר הבגד אינה קריעה כלל ,וכן סובר (הוריות יב,ב ,תו"כ אמר ב,ג)
שכ"ג לא היה קורע כלל.
ה֣ל ֵ֛פיו֣
ר א֣שָׂ ָ ֵ֥פ ְ
֣י֣ת ְח ָ ֑
וֹ֣כּפ ַ
יל֣בּתוֹכֶ֖ ְ
ְ
וּפי -הַ ְמּ ֵ֥ע
אור שמחה להגדרת קריעת שפת בגד מובאית ראיה מבגדי כהונה מהפסוק (שמ' פקודי לט,כג) ָֽ
יב֣לא֣י ָקּ ָֽרעַ ׃ פסוק אשר כולו בטעמים תחתונים.
ֵ֥
סָ ֶ֖ב
ֵ֛א֣י ְהיֶה-לֶּ֖ וֹ֣ -מרכא תביר טפחא ,כעין קבוצת פרטים שלא על כל אחד חלה ההלכה ֵ֥לא֣יקָּ ָֽרעַ ׃ -מרכא סלוק .מרכא
פי֣תַ ְח ָר ָֽ
(כח,לב) ְכּ ֵ֥֣
מרבה וסלוק מגביל.
דרך להסביר תהיה הנאמר ב -ירושלמי סנה' פ"ב ה"א בכהן שחייב לקרוע על מתו שלא בבגדי כהונה ,תביר מחלק ֵ֥לא֣יקָּ ָֽרעַ֣ לשייך
לענין וללא שייך לענין .השייך הוא השפה העליונה שכהן הדיוט קורע בה .הלא שייך הוא שכהן גדול קורע בשפת הבגד התחתונה,
ובכך לא עובר על המצוה (וי' אמר כא,י) ּו ְׁבג ָׁ ָׁ֖דיו ֹל֖ א יִּפ ְֽׁרם:

כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

 3.16שמות תצוה כז,כ – התשע"ז – חזר על התשע"ו
 3.17שמות כי תשא ל,יא (התשע"ו) (בהשתתפות נחלת יעקב)
ה֣מים׃
ָ ָֽ
֣שֶׁ֖מָּ
תּ ָ
זְבּחַ ֣וְ נָתַ ָ ֵ֥
וֹ֣בּין֤ -אהֶ ל֣מוֹעד֣וּב ֣ין֣הַ מּ ֔
ת֣ל ָר ְח ָצ ֑ה֣וְ נָתַ ָתּ֣֣א ֗ת ָֽ
ְ
חשֶׁ
חשֶׁ ת֣וְ כַ נֵּ֥וֹ֣נְ ֶ֖
עָשׂיתָ ֣כּיֵּ֥וֹר֣נְ ֵ֛
שמות תשא ל,יח :וְ ֝
יהם׃
יהֶ֖ם֣וְ אֶ תַ -רגְ ל ֶ ָֽ
שמות תשא ל,יט :וְ ָרחֲצֵ֛ וּ֣אַ ה ֲֵ֥רן֣וּבָ נָ ֶ֖יו֣מ ֶמּ ֑נּוּ֣אֶ ת-יְ ד ֶ
רמב"ם הלכות ביאת המקדש פ"ה,הי"ג כמה מים צריכין להיות בכיור אין פחות מכדי לקדש ממנו ד' כהנים שנאמר ׃(שמ' תשא ל,יט)
ו ְָׁׁרחֲצ֛ ּו ַאה ֲ֥רן ּוב ָָׁׁנ֖יו והיו אלעזר ואיתמר ופינחס עמהם הרי ארבעה .׃
יהם וְׁאת-רגְׁלֵיהֽם׃ וזה
כסף משנה הביא ראיה לנפח מים לארבעה אנשים מהפסוק (שמ' פקודי מ,לא) ו ְָׁׁרחֲצ֣ ּו מ ִּ֔מנּּו מ ֖שה וְַׁאה ֲ֣רן ּוב ָָׁׁנ֑יו את-י ְׁדֵ ֖
מסתבר למאן דאמר שפינחס לא נתכהן עד מעשה זמרי ,אבל למאן דאמר שפינחס נתכהן ביום חנוכת המשכן מתאים לרמב"ם.
אבן האזל (הרב א"ז מלצר) שנאמר ׃(שמ' תשא ל,יט) ַ ...אה ֲ֥רן ּוב ָָׁׁנ֖יו וכו' ,בגמ' איתא (שמ' פקודי מ,לא)  ...מ ֖שה וְַׁאה ֲ֣רן ּוב ָָׁׁנ֑יו והוא פסוק בפ'
פקודי ,ופירש"י משה ואהרן תרין ובניו תרין ,וכונתו ליישב דלא יקשה הא באותה שעה היו גם נדב ואביהוא אלא דלא ילפינן אלא מדכתיב ובניו
דמשמע לפחות שנים והרמב"ם כתב פסוק הנאמר בפ' תשא גבי ציווי עשיית הכיור ובודאי היה גירסתו כן בגמ' אלא שהקשה הכ"מ שבזמן
שנאמרה אותה פרשה עדיין לא מתו נדב ואביהוא ,וא"כ הוה ליה לאצרוכי שיהיו מים בכיור כדי לקדש חמשה או ששה ,וכונתו דבלא פנחס יהיו
חמשה ועם פנחס ששה (טט – ועם משה שבעה) ,ומביא הכ"מ גירסת רש"י דלגירסתו מיושב .והנה מתחלה נבאר למה לא ניחא להרמב"ם בגירסת
רש"י ,ונראה דסובר דמפסוק הנאמר בפ' פקודי לא נוכל ללמוד דהוא עיכוב לדינא ,דהא לא כתיב בגדר ציווי וכתיב רק ויעש את הכיור וגו' (שמ'
פקודי מ,לא) ו ְָׁׁרחֲצ֣ ּו מ ִּ֔מנּּו מ ֖שה וְַׁאה ֲ֣רן ּוב ָָׁׁנ֑יו ,אח"כ ראיתי שכבר עמד ע"ז הבה"ז והצ"ק (ברכת הזבח? צאן קדשים?) דחק ליישב ע"ש ,וא"כ
מיושב מה דלא ניחא להרמב"ם בגירסת רש"י.
ולכאורה היה אפשר לומר עוד דרש"י בעצמו כתב שקשה לגירסתו וז"ל שאף משה כהן היה בשבעת ימי המילואים ואף על גב דלא כיהנו בבת
אחת מיהו קרא להכי מידרש ,וא"כ נוכל לומר דלא ניחא להרמב" ם בתירוצו של רש"י ,אבל אח"כ ראיתי שהפמ"א שם הביא ד' רש"י בחומש על
פסוק זה שבשמיני למילואים היה גם משה כהן ועבד כמבואר שם בכתוב ,לכן צ"ל כמש"כ (צריך לומר כמו שכתבנו מדוע הרמב"ם לא הביא הפסוק
מפקודי).
ומה שהקשה הכ"מ דהא כשנאמר ציווי עשיית כיור בפ' כי תשא עוד היו נדב ואביהוא ,יש לומר דכיון דלמעשה לא רחצו עד שמיני למילואים
שהקריב רק אהרן ,ורק דכתיב ויקריבו בני אהרן את הדם ולא מוכח שכל הבנים הקריבו ואפשר רק שנים וכמש"כ רש"י דובניו שנים ,ולכן ילפינן
רק מדין קידוש אחר ימי המלואים שהיו הרבה עבודות בתמידין ומוספין ל אהרן ולבניו ואז לא היו נדב ואביהוא אלא שהיה גם פנחס וזה נכלל בפ'
ציווי ד(-שמ' תשא ל,יט) ו ְָׁׁרחֲצ֛ ּו ַאה ֲ֥רן ּוב ָָׁׁנ֖יו.
ע"פ אבן האזל (שמ' תשא ל,יט) ַאה ֲ֥רן ּוב ָָׁׁנ֖יו – מרכא טפחא ,יתור לרבות את פינחס לכהנים בחנוכת המשכן( ,הרב יעקב ויגדור) ו ְָׁׁרחֲצ֛ ּו -
תביר ,ממעט מקבוצת ַאה ֲ֥רן ּוב ָָׁׁנ֖יו והמתרבים עליהם (משה רבנו ,פינחס) ,את נדב ואביהוא.
֣שֶׁ֖מָּ ה – מרכא טפחא ,יתור לרבות ָ ָֽמים שיספיקו
תּ ָ
(הרב א"מ פרל) מים בכיור לא פחות מלקדש ממנו ארבעה כהנים( ,שמ' תשא ל,יח) וְ נָתַ ָ ֵ֥
ללפחות ארבעה כהנים המרומזים במונח רביע של (שמ' תשא ל,יח) וְ נָתַ ָתּ֣֣א ֗תוֹ  ,יכול להיות שאפילו שבעה – משה ,אהרן ,נדב ,אביהוא,
אלעזר ,איתמר ,פינחס.
יהם׃
יהֶ֖ם֣וְ אֶ תַ -רגְ ל ֶ ָֽ
שמות תשא ל,יט :וְ ָרחֲצֵ֛ וּ֣אַ ה ֲֵ֥רן֣וּבָ נָ ֶ֖יו֣מ ֶמּ ֑נּוּ֣אֶ ת-יְ ד ֶ
ֶ֖ה֣ל ָָֽֽה':
ת֣להַ ְק ֵ֥טיר֣א ֶשּׁ ַ
֣לשָׁ ֔ר ְ
ֹו֣בג ְשׁ ָתּ֤ם֣אֶ ל־הַ מּזְבּחַ ְ
לא֣י ָֻמ֑תוּ֣א֣֣ ְ
חֲצוּ־מֶ֖ים֣וְ ֣
ַ
ל־אהֶ ל֣מֹוע ֵ֛ד֣י ְר
ֹ֧
שמות תשא ל,כְ :בּב ָ֞אם֣אֶ
ֹו֣לדר ָ ָֽתם֣:פ
ֹו֣וּלז ְַרעֶ֖ ְ
ְ
ק־עֹולֵ֛ם֣לֵ֥
ָ
תה֣לָ ֶהֹ֧ם֣חָ
יהֶ֖ם֣וְ ֣לא֣י ָֻמ ֑תוּ֣וְ הָ יְ ֨ ָ
יהם֣וְ ַרגְ ל ֶ
שמות תשא ל,כא :וְ ָרחֲצֵ֛ וּ֣יְ ד ֶ ֵ֥
ל־אהֶ ל֣מֹוע ֵ֛ד  -ל הקטיר קטרת שחרית ובין הערבים ,או להזות מדם פר כהן המשיח ושעירי עבודה זרה:
ֹ֧
[רש"י] (שמ' תשא ל,כ) ְבּב ָ֞אם֣אֶ
[תורת המונח (הרב י"י פוזן) ע' סא] טעם מונח במלת א֣ ֹו בא להדגיש שְ -בּב ָ֞אם אל אהל מועד היא אל קדושה הגבוהה מקדושת העזרה ו-
ג ְשׁ ָתּ֤ם֣אֶ ל־הַ מּזְבּחַ֣  .ועוד כתב [תורת המונח (הרב י"י פוזן) ע' סד] בשם [המאירי בבלי יומא מג,ב] חיוב ביאה ריקנית להיכל ,דווקא אם
ל־אהֶ ל֣מֹוע ֵ֛ד
ֹ֧
בא דרך פתח מזרחית .אבל אם בא דרך פשפשים ,לא חל עליו שם ביאה ריקנית להיכל .ונראה ,שגם כאן ְבּב ָ֞אם֣אֶ

מדבר שבא דרך פתח במזרח .ומכל מקום אינו מחויב עד שבא כולו.
מסקנה  :כהן יכול להיות בעזרה ללא קדוש ידים ורגלים (קיו"ר) כאשר אינו משרת (נקרא גישה ריקנית) .חיוב קיו"ר חל עליו כאשר
ת֣להַ ְק ֵ֥טיר֣א ֶשֶּׁ֖ה֣– מרכא טפחא כיתור לרבות על לשרת (לעבוד) להקטיר אשה במזבח ,כל עבודות שרות אחרות
עומד ְלשָׁ ֔ר ְ
במקדש .אבל ְבּב ָ֞אם אל אהל מועד אל קדושה הגבוהה מקדושת העזרה חל חיוב קיו"ר גם על ביאה ריקנית במלוא גופו דרך הפתח
ל־אהל – מקף כרב-מצב על דרך ביאה לאהל מועד המחייבת קיו"ר (א) על ביאת מלוא גופו מפתח המזרח בין לעבודה בין
במזרח .א ֧
ביאה ריקנית (ב) על ביאה דרך פשפשים לא מחויב בקיו"ר וזה רק ביאה ריקנית (שלא לשם עבודה) כי לכל שרות חייב לפחות קיו"ר
של הפעם הראשונה ביום[ .בבלי זבחים יט,ב] (א) אי כתיב ְבּב ָ֞אם֣ולא כתיב ְבג ְשׁ ָתּ֤ם הוה אמינא אפילו אביאה ריקנית .טט :אבל
חֲצוּ־מֶ֖ים – מקף
ַ
ְׁתם אל־ה ִּמזְׁ ֵבח ְׁלש ֵָׁ֔רת משמע ,שהרחצה היא לשם עבודה בפנים אהל מועד ובחצר אהל מועד .י ְר
היות וכתוב ְׁבגִּש ָׁ ֤
כרב-מצב הרחצה (א) קיו"ר באופן הראוי (ב) כל רחצה אחרת .וגם רב-מצב המים (א) מים ראויים (ב) מים לא ראויים (ראה להלן)
[רש"י] (שמ' תשא ל,כ) וְֹׁל֣ א י ֻ ָׁ֑מתּו (טט :ע"פ רש"י (ל,כא) בכניסה להיכל)  -הא אם לא ירחצו ימותו (מיתה בידי שמים [רמב"ם הל' ביאת מקדש
פ"ה,ה"א]) ,שבתורה נאמרו כללות ,ומכלל לאו אתה שומע הן[ :רש"י] אל־ה ִּמזְׁ ֵבח  -החיצון ,שאין כאן ביאת אהל מועד אלא בחצר:
ל־אהל מֹועֵ ֛ד והיה משמע שביאת אהל מועד כדי לבא למזבח
אל־ה ִּמזְׁ ֵבח – מקף כרב-מצב (א) מזבח הפנימי כי הפסוק פותח בְׁב ָׁ֞אם א ֧
הפנימי (ב) מזבח החיצון .וכאן מלמד על מזבח חיצון לשם עבודה.
[רש"י] (שמ' תשא ל,כא) וְֹׁל֣ א י ֻ ָׁ֑מתּו  -לחייב מיתה על המשמש במזבח ואינו רחוץ ידים ורגלים ,שהמיתה הראשונה (שב(-שמ' תשא ל,כ)) לא
שמענו אלא על הנכנס להיכל:
ֹו֣בג ְשׁ ָתּ֤ם֣
חֲצוּ־מֶ֖ים֣וְ ֣לא֣י ָֻמ ֑תוּ֣א֣ ְ
ַ
ל־אהֶ ל֣מֹוע ֵ֛ד֣י ְר
ֹ֧
[תוספות בבלי יומא ה,ב]  ...וכן בשלא רחוץ ידים דכתיב (שמ' תשא ל,כ) ְבּב ָ֞אם֣אֶ
֣לשָׁ ֔רת֣ מיחייב אאהל מועד אפילו אביאה ריקנית והא דקאמר פ"ב דזבחים (דף יט ):אי כתב רחמנא ְבּב ָ֞אם֣ולא כתב
אֶ ל־הַ מּזְבּחַ ְ
ְבג ְשׁ ָתּ֤ם֣ ה"א אפילו אביאה ריקנית כו' משמע דלפי האמת לא מיחייב אביאה ריקנית יש לומר היינו אמזבח וה"פ אי כתיב בבואם אל
אהל מועד או אל המזבח ולא כתיב ְלשָׁ ֔רת֣ה"א דאפילו אמזבח מיחייב אביאה ריקנית קמ"ל דאמזבח לא מיחייב.
[תורת המונח (הרב י"י פוזן) ע' סא] טעם מונח במלת א֣ ֹו בא להדגיש שְ -בּב ָ֞אם אל אהל מועד היא אל קדושה הגבוהה מקדושת העזרה ו-
ג ְשׁ ָתּ֤ם֣אֶ ל־הַ מּזְבּחַ֣ .
֣לשָׁ ֔רת – מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן מלמד על שתי דרשות שלפחות אחת מהן יוצאת מפשט הכתוב.
ְבג ְשׁ ָתּ֤ם֣אֶ ל־הַ מּזְבּחַ ְ
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

שהיה משמע ,שכמו שאסור ביאה ריקנית לאהל מועד כך גם יהיה נאסרת ביאה ריקנית למזבח ,מוציא מפשט זה ומלמד שלמזבח
אפשר לגשת ביאה ריקנית ולכן גם לא יחויב בקיו"ר אם אינו משרת (עובד) באחת מעבודות המקדש.
צ"ע מהי הדרשה השניה.
ְלהַ ְק ֵ֥טיר֣א ֶשֶּׁ֖ה – מרכא טפחא ,כיתור לרבות על עבודת ההקטרה עבודות אחרות ַ ָֽל ָֽה' – :סלוק ,מגביל ,מחיוב קיו"ר רק אם הסיח
דעת ,וכך כתב [מדרש הגדול (סכום בבלי זבחים יט,ב)] יצא מן המקדש וחזר ועבד ולא קדש אם לא הסיח דעתו עבודתו כשרה .וכן

[רמב"ם הל' ביאת מקדש פ"ה,ה"ג].

ֹו֣בג ְשׁ ָתּ֤ם֣
ל־אהֶ ל֣מֹוע ֵ֛ד  ...א֣ ְ
ֹ֧
[תורה שלמה – מדרש הגדול (כעין מסכם את דיון בבלי זבחים יט,ב)] [קטו] (שמ' תשא ל,כ) ְבּב ָ֞אם֣אֶ

ֹו֣בג ְשׁ ָתּ֤ם֣אֶ ל־הַ מּזְבּחַ֣ ,אלו כן הייתי אומר בין נכנס
ל־אהֶ ל֣מֹוע ֵ֛ד מה ת"ל א֣ ְ
ֹ֧
֣לשָׁ ֔רת֣יאמר (שמ' תשא ל,כ) ְבּב ָ֞אם֣אֶ
אֶ ל־הַ מּזְבּחַ ְ
֣לשָׁ ֔רת ,מה להלן (במזבח) עבודה אף כאן (באהל מועד) עבודה ,אלא
ֹו֣בג ְשׁ ָתּ֤ם֣אֶ ל־הַ מּזְבּחַ ְ
לעבודה בין שלא לעבודה חייב ,ת"ל א֣ ְ
מעתה יאמר ְבג ְשׁ ָתּ֤ם֣מה ת"ל ְבּב ָ֞אם ,אלו כן הייתי אומר להקטרה (של חלבים במזבח ואולי מזה להקטרת קטורת באהל מועד) טעון קידוש
ת֣להַ ְק ֵ֥טיר ,מכאן אמרו אין הכהן צריך לקדש בין כל עבודה
לשאר עבודות אינו טעון קידוש לכך נאמר ְבּב ָ֞אם֣וְ -בג ְשׁ ָתּ֤םְ .לשָׁ ֔ר ְ
ועבודה אלא פעם אחת מקדש בבקר ועובד והולך כל היום וכל הלילה והוא (טט – א) שלא יצא מן המקדש (טט – ב) ולא ישן (טט – ג)
ולא הטיל מים (טט – ד) ולא הסיח דעתו ואם עשה אחד מארבעתן צריך לחזור ולקדש .וכך פוסק הרמב"ם [הל' ביאת מקדש פ"ה,ה"ג].
יצא מן המקדש וחזר ועבד ולא קדש אם לא הסיח דעתו עבודתו כשרה .וזה הכלל היה במקדש אין אדם נכנס לעזרה לעבודה אע"פ
שהוא טהור עד שהוא טובל .וכל המסיך את רגליו טעון טבילה וכל המטיל מים טעון קדוש ידים ורגלים( .טט – ה) קדש ידיו היום
צריך לחזור ולקדש למחר אע"פ שלא ישן כל הלילה שהידים נפסלות בלינה .על ההלכה החמישית יש מחלוקת האם מן התורה או

מדרבנן.
סיכום מ[-בבלי זבחים יט,ב] לדעת אביי כי פסול לינה מרבנן .תרומת ה דשן מצוותה מקרות הגבר (איילת השחר) שזה קודם לעלות
השחר (האיר המזרח) .אם קידש ידים ורגלים לתרומת הדשן בין קרות הגבר ועלות השחר אז כשר ליום הבא ,מכאן שפסול לינה רק
מרבנן .ורבא חולק ואומר כי פסול לינה מן התורה .ורבא הולך בעקבות דעת רבי יהודה הנשיא ,וכך פסק הרמב"ם (הל' ביאת מקדש
פ"ה ה"ח) קידש ידיו היום ,צריך לחזור ולקדש למחר ,אף על פי שלא ישן כל הלילה ,שהידים נפסלות בלינה.
ֲשר ִּצ ָּׁו֥ה ה֖ ' את־משֽה :ס הכתוב מלמד על רחיצת ידים ורגלים של
ל־אהל מֹו ֵ֗עד ּו ְׁבק ְָׁׁרב ָָׁׁת֛ם אל־ה ִּמז ֵ ְׁ֖בח י ְִּׁר ָׁ ֑חצּו כא ֛
(שמ' פק' מ,לב) בְׁב ָׁ֞אם א ֣
ל־אהל מֹו ֵ֗עד בכניסתם הראשונה ביום (ברור אחר המלמד זאת) .טעם גרשיים של מלת בְׁב ָׁ֞אם כשמו גרשיים מלמד במשמע
הכהנים בְׁב ָׁ֞אם א ֣
ל־אהל מֹו ֵ֗עד – מונח רביע ,בתפקיד של לפחות ארבעה דברים ,מלמדת על מיני
יציאה מן העבודה .תבנית הטעמים של (שמ' פק' מ,לב) א ֣
יציאות המחייבות קדוש ידים ורגלים של הכהנים העובדים.
ע"פ מדרש הגדול חמש יציאות מחייבות קידוש ידים ורגלים .ארבע יציאות מדאורייתא ,היציאה החמישית היא יציאת הלילה ולא של
הכהן ,או שנאמר שזו יציאת הכהן מלילה ליום .על יציאה זאת יש מחלוקת האם מהתורה או מרבנן .ה[-רמב"ם הל' ביאת מקדש פ"ה,ה"ח]
פוסק שהיא מן התורה.
הרב א"מ פרל הי"ו בשם "שפת אמת" כהן שישן במקדש ,חייב בקיו"ר מפני שנשמתו יצאה מגופו בשעת השינה.
ל־אהל מֹו ֵ֗עד – גרשיים מונח רביע ,הביאה הראשונה ביום של הכהן מחוץ אל פנים בית המקדש כדי לשרת (לעבוד)
(שמ' פק' מ,לב) בְׁב ָׁ֞אם א ֣
היא כעין יצא מן הכלל לענין קיו"ר ללמד על כלל קדושי ידים ורגלים לצורך עבודה ,כדעת רבי [בבלי זבחים יט,ב] שלא על כל גישה
לעבודה חדשה באותו יום צריך קידוש ידים ורגלים .אלא כמו בביאה הראשונה ביום מקדש יו"ר ומוכן לכל העבודות ,כך גם בנסיבות
אחרות המצריכות קיו"ר.
ב-גמ' [בבלי זבחים יט,ב] מובא המחלוקת רבי ור' אלעזר בר"ש ,ומפרש בגמ' מ"ט דרבי ,דכתיב (שמ' תשא ל,כ) ְבג ְשׁ ָתּ֤ם( ,רש"י :וגישה
דשחרית גישה חדשה היא ,שהרי יש כאן מערכה חדשה) ,מ"ט דראבר"ש ,דכתיב ְבּב ָ֞אם( ,רש"י :והרי זה לא יצא) ,ואידך (רבי) נמי הא כתיב

ְבּב ָ֞אם( ,רבי מסביר) אי כתיב (אם היה כתוב רק) ְבג ְשׁ ָתּ֤ם ולא כתיב ְבּב ָ֞אם הו"א על כל גישה וגישה( ,ואפילו שתיהן בו ביום) ,כתב
רחמנא ְבּב ָ֞אם .

ָמ֑תוּ – גרשיים  ...תביר כעין יצא להקל ולהחמיר ,להקל (א) שלא מחייב
לא֣י ֻ֣
חֲצוּ־מים֣וְ ֣
ַ ֶ֖
ל־אהֶ ל֣מֹוע ֵ֛ד֣י ְר
ֹ֧
(שמ' תשא ל,כ) ְבּב ָ֞אם֣אֶ
קיו"ר על שנוי עבודה (ע"פ ההסבר ב(-שמ' פק' מ,לב)) (ב) לא מחייב קיו"ר על כניסה מהצד להיכל (ג) לא מחייב קיו"ר עם לא נכנס כל
גופו להיכל מפתח מזרח (ע"פ [המאירי בבלי יומא מג,ב] לעיל) ,להחמיר (א) מחייב קיו"ר בבואם ובחמש היציאות מן העבודה המחייבות
קיו"ר בחזרה לעבודה (ב) אין לבוא לאהל מועד (האולם וההיכל וקה"ק) ללא קיו"ר ,ואין לבוא ביאה ריקנית מפתח המזרח( .ג) אין לעבוד
על המזבח החיצון ללא קיו"ר( ,ד) אין לעבוד שום עבודה ללא קיו"ר( ,ה) כאן חיוב בביאה במקצת וחיוב בביאה מלאה[ .בבלי זבחים
לב,ב]  ...אמר עולא אמר ריש לקיש :טמא שהכניס ידו לפנים  -לוקה ,שנאמר( :וי' תז' יב,ד) ְׁבכָׁל֣ -קדש ֹלֽא-תִּ ָׁ֗גע וגו' ,מקיש ביאה לנגיעה,
מה נגיעה במקצת שמה נגיעה ,אף ביאה במקצת שמה ביאה[ .מלבי"ם ויקרא פרשת תזריע [טז]] (וי' תז' יב,ד) ְׁבכָׁל֣ -קדש ֹלֽא-תִּ ָׁ֗גע וְׁאל-
ה ִּמ ְׁק ָׁדש ֹל֣ א תָׁ ֔בא.
טט – טהרת מצורע ע"י הכנסת בהונות יד ורגל ימין ,אוזן ימין .לטמאים אחרים גם זה יחשב כביאה במקצת.
על הנאמר ב[-משנה כלים פ"א,מ"ט] ר' יוסי וחכמים בחמישה דברים בין האולם ולמזבח שוה להיכל שאין בעלי מומין  ...ושלא
רחוץ ידים ורגלים נכנסים לשם .מוסבר ב[-מעשי למלך הלכות בית הבחירה פרק א] כי זאת מעלה מרבנן

ג') והנה ראיתי לראב"ד ספ"ק דתמיד אהא דתנן התם הגיע קידש ידיו ורגליו הקשה למ"ד בזבחים דהכיור הי' עומד בין האולם
ולמזבח הא תניא בתוספתא דכלים אסור ליכנס שלא רח וץ ידיו ורגליו ותי' דוקא מי שא"צ אבל היכא דא"א בע"א מותר דמעלה
דרבנן בעלמא הוא ועוד י"ל דדוקא בלא טבל אסור ליכנס קודם שקידש ידיו ורגליו אבל מי שהי' טבול כגון זה התורם את המזבח
יכול בטוב ליכנס כיון שלא הטיל מים אחר הטבילה דמה שזה הי' מקדש ידיו ורגליו אינו משום טהרה כ"א בעבור עבודה עוד יש
לומר דאין צריך שיהא רחוץ ידים ורגלים מן הכיור אלא אף משאר כלי שאיני כיור סגי לענין ליכנס בין האולם ולמזבח ברחיצה
בעלמא סגי דאין צריך קידוש ידים מן הכיור רק לעבודה ומטיל מים:

כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

3.18

שמות כי תשא ל,יא (התשע"ז) (בהשתתפות נחלת יעקב)

יהם׃
יהֶ֖ם֣וְ אֶ תַ -רגְ ל ֶ ָֽ
שמות תשא ל,יט :וְ ָרחֲצֵ֛ וּ֣אַ ה ֲֵ֥רן֣וּבָ נָ ֶ֖יו֣מ ֶמּ ֑נּוּ֣אֶ ת-יְ ד ֶ

סוגיות אחדות בקידוש ידים ורגלים (להלן קיו"ר)( :א) קיו"ר מהצד ,היינו בהשענות על משהו או מישהו (אגב זה המקור להלכה שלא
להישען על משהו בחזקה בשעת תפילה); (ב) חציצה בין כף הרגל ובין רצפת העזרה; (ג) קיו"ר במקום המזבח או במקום אחר במקדש או
ק־עֹול ֵ֛ם של כל הכהנים ואז הוא מהכיור או הוא מסדר עבודת
ָ
מחוצה לו; (ד) קיו"ר ראשון של כ"ג ביוה"כ האם הוא מ(-שמ' תשא ל,כא) חָ
יוה"כ ואז הוא גם מקיתון וגם במקום אחר וגם לא מעכב; (ה) יד מונחת על כף רגל זה חציצה לכן ה[-רמב"ם הל' ביאת מקדש פ"ה,הט"ז]
פוסק שהיד מסכסכת על הרגל וכך אין חציצה למים(אגב זה מקור להלכות חציצה בנטילת ידים); (ו) קיו"ר השחרית מלא יד ימין על כף
רגל ימין יד שמאל על כף רגל שמאל ,קידושים במשך היום יש מלאים (כגון יצא מן המקדש ,ישן ,הסיך רגליו (עשה צרכיו הגדולים)) ,יש
חלקיים כאשר הסיח דעת מאחד מאיבריו; (ז) בקיו"ר יד ורגל יד ורגל האם מהברז של הכיור (האם הכהן ניצב לכיוון הכיור ואז מפני
שחייב להתכופף לכן זרבובית הברז צריכה להיות באלכסון כדי שהמים יגיעו לרגליו ,או שעומד משיק לכיור ואז הברז מעל רגליו ,או
שנוטל בנטלה או שחבירו נוטל בנטלה ויוצק על ידיו ו/או רגליו( .ח) האם בקידוש חלקי זה שתי ידיו או שתי רגליו או יד אחת או רגל
אחת( .ט) יש עוד לברר האם בקידוש ידים ורגלים מספיק רק עד חיבור האצבעות לכף היד או צריך גם כף היד עד הפרק החיבור לזרוע.

נאמר ב[-בבלי זבחים יט,ב] ת"ר :כיצד מצות קידוש? מניח ידו הימנית על גבי רגלו הימנית וידו השמאלית על גבי רגלו השמאלית
ומקדש; רבי יוסי ברבי יהודה אומר :מניח שתי ידיו זו על גב זו ועל גבי שתי רגליו זו על גבי זו ומקדש; אמרו לו :הפלגתה (ע"פ רש"י
לא מציאותי) ,אי אפשר לעשות כן (הוא יפול) .שפיר קאמרי ליה! אמר רב יוסף :וחבירו מסייעו.
[רמב"ם הל' ביאת המקדש פ"ה,הט"ז] יד ימין על רגל ימין יד שמאל על רגל שמאל ,ומקדש ידים ורגלים בבת אחת .אבל ראה הסבר שו"ת

להלן שכנראה בבת אחת זה יד רגל ימין ,ואח"כ יד רגל שמאל ולא שני הצדים בבת אחת.
יהֶ֖ם – טפחא ,כטעם מפסיק מהכתוב אחריו ללמד למצב שבו היה היסח הדעת מידיו בלבד או מרגליו בלבד אין צריך לקדש
(ל,יט) אֶ ת -יְ ד ֶ
אלא אותו איבר שהסיח דעתו ממנו (מקור כגון [משכן שלה לרב נטוביץ ,אוצר החכמה ע' )] 232
ע"פ [פלפולא חריפתא ע' שה ,ע'  311אוצר החכמה] מביא אור החיים שאין רחיצה לידים בלא רגלים ,ולא רחיצה לרגלים בלא ידים ,לזה
אמר "את" פירוש עם ידיהם רגליהם ,ועם רגליהם ידיהם והם דברי רבותינו ב[-זבחים קי"ט ב']
יהֶ֖ם – מקף כרב-מצב של משמע מלת "ידיהם"( :א) לשון יחיד המתיחס לכלל הכהנים,
ועוד ע"פ מה שכתב שם ,אפשר כי (ל,יט) אֶ ת-יְ ד ֶ
לומר יד ימין של כל הכהנים שבה העבודה כשרה; (ב) לשון רבים המתיחס לכהן אחד ,לומר שיטול את שתי ידיו .והתורה לומדת כאן לפי
מצב (ב)
יהם בבת אחת היה
יהֶ֖ם֣וְ אֶ תַ -רגְ ל֣ ֶ ָֽ
[חומש מלאכת הקדש  -ב ,שמות ,הרב טולידאנו משה (אוצר החכמה ע' שמ)] ד"ה (שמ' תשא ל,יט) אֶ ת-יְ ד ֶ

יהֶ֖ם֣וְ אֶ ת-
מקדש ידיו ורגליו וכו' .כתב בס' לקח טוב [פס' כא] דהא דבעינן בבת אחת היינו משום דכתיב (שמ' תשא ל,יט) אֶ ת-יְ ד ֶ
יהם  ,דאת ידיהם לרבות רגליהם ואת רגליהם לרבות ידיהם ,שבשעה שמקדש זה יקדש זה ג"כ,
ַרגְ ל ֶ ָֽ
בהמשך מובא שזה מפסוק (ל,כא) ולא מ (-ל,יט) ,ועוד בהמשך דיון הנידון בהרבה מקורות מ[-בבלי מגילה ב] ששם מלת "את" השניה בכתוב במגלת
אסתר "עושים את י"ד ואת ט"ו" משמשת כמפריד ללמד שהעושה פורים בי"ד אדר אינו עושה בט"ו אדר והעושה בט"ו אינו עושה בי"ד .ומלמד
שכאן מלת "את מחברת יד ורגל.
יהֶ֖ם היה משמע כל אחד מהם בפני עצמו ,זוהי
יהם֣וְ ַרגְ ל ֶ
כיצד מניח ידו ע"ג רגליו ומקדש ,ואלו לא נאמר אלא (שמ' תשא ל,כא) יְ ד ֶ ֵ֥
יהֶ֖ם ,כי זהו עיקר
יהם֣וְ ַרגְ ל ֶ
מצות קידוש לכתחלה ,אבל אח"ך שבא העונש שחייב מיתה ,לא אמר אלא (שמ' תשא ל,כא) וְ ָרחֲצֵ֛ וּ֣יְ ד ֶ ֵ֥
שמעכב שלא יעבוד עבו דה בלי קידוש ידים ורגלים ,אבל אם לא היה הקידוש בבת אחת לא יהיה חייב מיתה .ומורי הרב פי' ד -אֶ ת

אתא לרבות עד הפרק ,דאמרי' בחולין בפ' כל הבשר [דף קו ע"ב] קידוש ידים ורגלים עד הפרק ,דהיינו חיבור היד והזרוע לפי דעת
רוב המפרשים ,ויד סתם אינו אלא עד סוף האצבעות כענין נטילת ידים לחולין לפי מאי דס"ד התם בגמ' ,ואלו אמר הכא ידיהם
ורגליהם לבד הייתי אומר עד סוף האצבעות ,לז"א אֶ ת לרבות עד הפרק ,וכל זה למצוה אבל לחיוב מיתה לא אמר כי אם (שמ' תשא
יהֶ֖ם עכ"ל.
יהם֣וְ ַרגְ ל ֶ
ל,כא) וְ ָרחֲצֵ֛ וּ֣יְ ד ֶ ֵ֥
יהם֣– מרכא = מאריך ,היינו שכאן מאריך משמע יד מסוף האצבעות עד הפרק.
טט( :שמ' תשא לכא) יְ ד ֶ ֵ֥

הסברי טעמי המקף הבאים הם מבוא לפ'רש"י (שמ' תשא ל,יט )
יהֶ֖ם – מקף כרב-מצב לאפשרויות רחיצת הידים (א) כל יד לעצמה( ,ב) שתי ידים ביחד; (ג) יד ורגל בשיכול (כמו יעקב שכל
אֶ ת-יְ ד ֶ
ידיו); (ד) יד ורגל של א ותו צד כל צד לעצמו; (ה) יד ורגל של אותו צד ובאותו זמן יד ורגל של הצד השני,
יהם – כרב-מצב לאפשרויות רחיצת הרגלים (א) כל רגל לעצמה; (ב) שתי הרגלים ביחד; (ג) (ד) (ה) כמו לידים
וְ אֶ תַ -רגְ ל ֶ ָֽ
והתורה מלמדת בתבנית הטעמים הבאה ,להגביל הרחצה למצב (ה):
יהם – טפחא סלוק ,סלוק מגביל הרחיצה למצב (ד) או (ה) (דורש בירור בין פשט רש"י ודעה אחרת) ,וזה כפ'
יהם֣וְ אֶ תַ -רגְ ל ֶ ָֽ
אֶ ת-יְ ד ֶֶ֖֣
יהם  -בבת אחת היה מקדש ידיו ורגליו( ,טט :כיצד היה בבת אחת?) וכך שנינו בזבחים (יט,ב)
יהֶ֖ם֣וְ אֶ תַ -רגְ ל ֶ ָֽ
רש"י (שמ' תשא ל,יט) אֶ ת-יְ ד ֶ
כיצד קדוש יד ים ורגלים ,מניח ידו הימנית על גבי רגלו הימנית ,וידו השמאלית על גבי רגלו השמאלית ,ומקדש:
אבל ב[-שו"ת בר-אילן] מושגים תלמודיים קידוש ידיים ורגליים נעשה מתוך ברזים מיוחדים שהיו מותקנים בכיור .הכהן היה

עומד ומגביה את רגלו הימנית ורוחץ את ידו הימנית יחד עם רגלו הימנית ,ואחר כך רוחץ את רגלו השמאלית יחד עם ידו
השמאלית .ולא כנשמע בפשט של רש"י.
וב[-מנחת חינוך מצוה קו קידוש ידים ורגלים בשעת עבודה] ד"ה ידיו ורגליו בת אחת  ...ונראה פשוט דדוקא אם צריך לקדש שניהם צריך
שיהיו בבת אחת ,אבל אם אין צריך לקדש רק ידיו או רגליו  ...אין צריך לקדש רגליו אגב ידיו או להפך ,רק מקדש מה שצריך.

יהֶ֖ם – מרכא טפחא כיתור לרבות עוד רחיצות על
יהֵ֥ם֣וְ ַרגְ ל ֶ
יהֶ֖ם – תביר מרכא טפחא ,יְד ֶ
יהם֣וְ ַרגְ ל ֶ
(שמ' תשא ל,כא) וְ ָרחֲצֵ֛ וּ֣יְ ד ֶ ֵ֥
ל־אהֶ ל֣מֹוע ֵ֛ד֣והקידוש ידים ורגלים בחמש כניסות אחרי חמש יציאות ממינים שונים כהסבר על
ֹ֧
הרחיצה של (שמ' תשא ל,כ) ְבּב ָ֞אם֣אֶ
ל־אהל מֹו ֵ֗עד – גרשיים מונח רביע .אלו קידוש ידים לעצמם וקידוש רגלים לעצמם אחרי שנפסלו מסיבה
(שמ' פק' מ,לב) בְׁב ָׁ֞אם א ֣
לא֣י ָֻמ֑תוּ֣הוא רק אם עבד במקדש בלי קידוש ידים
כלשהי .וְ ָרחֲצֵ֛ וּ – תביר מחלק בין הרחיצות ומלמד שחיוב מיתה שכתוב בהמשך וְ ֣֣
ורגלים בבת אחת בנסיבות שצריך ,ולא על ידים שנפסלו או רגלים שנפסלו.
ננסה להסביר חלק מסוגיות קיו"ר באמצעות תבניות הטעמים של הכתובים הבאים

יהֶ֖ם
יהם֣וְ ַרגְ ל ֶ
רחֲצֵ֛ וּ֣יְ ד ֶ ֵ֥
יהם (שמ' תשא ל,כא) וְ ָ֣
יהֶ֖ם֣וְ אֶ תַ -רגְ ל ֶ ָֽ
(שמ' תשא ל,יט) מ ֶמּ֑נּוּ אֶ ת-יְ ד ֶ
(שמ' תשא ל,יט) מ ֶמּ֑נּוּ  -אתנח ,מגביל קדוש ידים ורגלים במקדש מברז המוליך מהכיור ולא ע"י הטבלת ידים ורגלים בתוך הכיור.
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

יהֶ֖ם – מרכא טפחא בתפקיד של קבוצת פרטים שכולם ביחד היינו לקיו"ר בשחרית יד
יהם֣וְ ַרגְ ל ֶ
תבנית הטעמים של (שמ' תשא ל,כא) יְ ד ֶ ֵ֥
ימין על רגל ימין ,יד שמאל על רגל שמאל ,והכהן פותח הברז בידו ומיד מביאה לרגל או כהן אחר פותח הברז .טעם תביר במלת וְ ָרחֲצֵ֛ וּ֣
בתפקיד של לא ממש היד על הרגל אלא מסכסכת מעליה כך שאין חציצה.
יהֶ֖ם – טפחא ,בתפקיד פסקא מלמד על קיו"ר חלקי כגון במצב של הסח דעת ואז הכהן מקדש שתי ידיו ,או שתי
(שמ' תשא ל,יט) אֶ ת-יְ ד ֶ
רגליו ולא את שתי ידיו ושתי רגליו בבת אחת.
ה֣ל ָֽה':
שּׁ ַָֽ֣
ת֣להַ ְק ֵ֥טיר֣א ֶֶ֖֣
֣לשָׁ ֔ר ְ
ֹו֣בג ְשׁ ָתּ֤ם֣אֶ ל־הַ מּזְבּחַ ְ
לא֣י ָֻמ֑תוּ֣א֣ ְ
חֲצוּ־מֶ֖ים֣וְ ֣
ַ
ל־אהֶ ל֣מֹוע ֵ֛ד֣י ְר
ֹ֧
שמות תשא ל,כְ :בּב ָ֞אם֣אֶ

ֲשר צ ִָּּׁו֥ה ה֖ ' את־משֽה :ס
ל־אהל מֹו ֵ֗עד ּו ְׁבק ְָׁׁרב ָָׁׁת֛ם אל־ה ִּמז ְֵׁב֖ח י ְִּׁר ָׁ ֑חצּו כא ֛
(שמ' פק' מ,לב) בְׁב ָׁ֞אם א ֣

[בבלי זבחים כב,א]  ...אמר ריש לקיש :כל המשלים למי מקוה משלים למי כיור ,לרביעית אינו משלים .למעוטי מאי? אילימא
למעוטי טיט הנד וק ,היכי דמי? אי דפרה שוחה ושותה ממנו ,אפי' לרביעית נמי! ואי אין פרה שוחה ושותה ממנו ,אפילו למקוה
נמי אין משלים! אלא (שואלת הגמרא אולי) למעוטי יבחושין אדומין( ,ודוחה) אפילו בעינייהו (בעצמם בלי צירוף מים) נמי (ראויים
לטבול בם בלי מים)! דהא תניא ,רשב"ג אומר :כל שתחילת ברייתו מן המים מטבילין בו,
חֲצוּ־מים – דרגא תביר טפחא ,כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא ושעל כל אחד חלה
ַ ֶ֖
ל־אהֶ ל֣מֹוע ֵ֛ד֣י ְר
ֹ֧
(שמ' תשא ל,כ) ְבּב ָ֞אם֣אֶ
אותה הלכה ,כאן באלו דברים מטבילין ונוטלים ידיים .כפסק הרמב"ם והשו"ע להלן:
[רמב"ם מקוואות פ"ח,הי"א] כל שתחילת ברייתו מן המים כגון יבחושין אדומין מטבילין בו ,ומטבילין בעינו של דג (תוספת) [השו"ע
יו"ד הל' מקואות סי' רא,סעיף לג] דג גדול שנימוק שומן עינו בחורו.
[שו"ע או"ח הל ,נטילת ידים סי' קס ,ס"י] נוטלים לידים בכל דבר (מג) שתחלתו מן המים ,כגון (מד) יבחושים (פי' תולעים) אדומים

או שומן דג .ונראה דוקא (מה) אם ריסקן ,דלא עדיף משלג וכו' .טט :מכאן נלמד שגם בשלג מרוסק ,ומן ההסבר הבא גם מים עם
טיט שפרה שותה מהם.
חֲצוּ־מים – מקף כרב-מצב של צירוף מים עם טיט הנדוק (הנרוק) למי הכיור( :א) אי דפרה
ַ ֶ֖
ל־א ֶהל֣מֹוע ֵ֛ד֣י ְר
ֹ֧
(שמ' תשא ל,כ) ְבּב ֞ ָאם֣אֶ
שוחה ושותה ממנו( ,ב) אי אין דפרה שוחה ושותה ממנו ,ונצרף רק מצב (א)
חֲצוּ־מֶ֖ים – טעם מקף בין שתי מלים שלא אחת מהן מלת יחס ,עשויח ללמד על רב-מצב בכל אחת מן המלים( .בעזרת הרב
ַ
י ְר
יצחק פרל הי"ו) מים בכיור ומים בכלי שרת .מקודשים מזה ששמו אותם בכיור או בכלי שרת[ .רש"י זבחים כ ] ,ד"ה מוכני ...
בטלה לינתם אבל שטמ"ק גורס בטלה קדושתם ,לפי שיטת מקובצת השאלה איך נגרוס ברש"י באחת משתי דרכים ,אם משיקים
מים בכיור או בכלי שרת למי מעין הקדושה מתבטלת ,או שזה מציל מים שבכיור מפסילה בלילה.
(שמ' פק' מ,לב) ּו ְׁב ָׁק ְׁרב ָָׁׁת֛ם אל־ה ִּמז ְֵׁב֖ח – תביר טפחא ללא דרגא או מרכא לפני התביר ,תבנית טעמים נדירה ( 23בתורה) המלמדת דוגמא
(א) שההלכה חלה על צירוף שני פרטים לכדי שיעור (בנזיר זגים וחרצנים לכזית) ,או חובת הימצאות קשקש וסנפיר כסימן טהרה
בדגים.
(שמ' פק' מ,לב) ּו ְׁב ָׁק ְׁרב ָָׁׁת֛ם אל־ה ִּמז ְֵׁב֖ח – תביר טפחא ,ההלכה חלה על צירוף שני פרטים ,כאן טיט הנרוק (הנדוק) אם פרה שותה ממים
שיש בהם טיט ,מים אלו מצטרפים למים צלולים בכיור להשלימם לנפח מים המספיק לארבעה כהנים [רמב"ם הל' ביאת מקדש

פ"ה,הי"ב]
[תורה תמימה שמות מ] (לב) ּו ְׁבקָׁרְׁ ב ָָׁׁת֛ם אל־ה ִּמז ֵ ְׁ֖בח  -אין ריחוץ ידים ורגלים בבמה ,דכתיב ּו ְׁבק ְָׁׁרב ָָׁׁת֛ם אל־ה ִּמז ְֵׁב֖ח י ְִּׁר ָׁ ֑חצּו י) [זבחים קי"ט
ב']( :שמ' פק' מ,לב) י ְִּׁר ָׁ ֑חצּו – אתנח ,מגביל שאין עבודה במקדש בלי רחצה (=קידוש ידים ורגלים להלן קיו"ר) וכתב [ת"ת הערה י)]

בבמה מותר להקריב בלי רחיצה ,היינו בבמה קטנה  ...אבל בבמה גדולה היינו במת צבור שהיה בנוב ובגבעון  ...נהגו כמו במקדש.

ֹו֣לדר ָ ָֽתם֣:פ
ֹו֣וּלז ְַרעֶ֖ ְ
ְ
ק־עֹולֵ֛ם֣לֵ֥
ָ
תה֣לָ ֶהֹ֧ם֣חָ
יהֶ֖ם֣וְ ֣לא֣י ָֻמ ֑תוּ֣וְ הָ יְ ֨ ָ
יהם֣וְ ַרגְ ל ֶ
שמות תשא ל,כא :וְ ָרחֲצֵ֛ וּ֣יְ ד ֶ ֵ֥

ק־עֹולֵ֛ם – הכהן שעבד בלא רחיצת ידים ורגלים עבודתו פסולה ,מאי טעמא ,כתיב הכא
ָ
[תורה תמימה = ת"ת] (שמ' תשא ל,כא) חָ
מה)
ק־עֹולֵ֛ם וכתיב במחוסר בגדים (שמ' תצ' כח,מג) חֻק֥ת עֹולָׁ ֛ם ,מה להלן עבודתו פסולה אף כאן עבודתו פסולה [זבחים י"ט ב']:
ָ
חָ
ֹו֣וּלז ְַרעֶ֖ ֹו – ת"ר ,כהן גדול שלא טבל ולא קידש בין בגד לבגדמו) ובין עבודה לעבודה ועבד עבודתו כשרה ,אבל שחרית אחד כהן
ְ
לֵ֥
ֹו֣וּלז ְַרעֶ֖ ֹו ,דבר המעכב בזרעו מעכב בו,
ְ
ק־עֹול ֵ֛ם֣לֵ֥
ָ
גדול ואחד כהן הדיוט עבודתן פסולה ,מאי טעמא ,דאמר קרא וְ הָ יְ ֨ ָתה֣לָ ֶהֹ֧ם֣חָ
דבר שאינו מעכב בזרעו אינו מעכב בומז) [שם שם]:
עֹול֑ם ,בזמן שבגדיהם עליהם כהונתם עליהם אין בגדיהם
[ת"ת הערה מה)] והתם ילפינן מדכתיב (שמ' תצ' כט,ט) ְׁו ָׁהי ָׁ ְׁ֥תה לָׁה֛ם ְׁכה ָֻׁנּ֖ה ְׁלחֻק֣ת ָׁ

עליהם אין כהונתם עליהם והוו כזרים וזר שעבד עבודתו פסולה:
[ת"ת הערה מו)] בחמש עבודות של יוהכ"פ שמבואר בפ' אחרי ובמס' יומא ל"ב א' שהוא משנה מבגדי זהב לבגדי לבן ולהיפך ,וצריך לכל
חילוף טבילה אחת ושני קידושין:
[ת"ת הערה מז)] ר"ל דבר המעכב בכהנים הדיוטים דהיינו קידוש שבשעת כניסה שנוהג בכל הכהנים מעכב באהרן דהא כתיב בהו חקה ,אבל
קידוש שבין בגד לבגד דלא שייך בכהנים הדיוטים דאין נוהג בהו חילוף בגדים וממילא אינו מעכב ,לכן אינו מעכב גם בכהנים גדולים ,ולשון דבר
המעכב ושאינו מעכב לענ"ד אינו מכוון ממש ,דכיון שאינו נוהג בהם לא שייך עכובא ,ויותר היה נכון לגרוס דבר הנוהג בזרעו מעכב בו ודבר
שאינו נוהג בזרעו אינו מעכב בו ,ודו"ק:
ֹו֣וּלז ְַרעֶ֖ ֹו – דרגא תביר
ְ
ק־עֹולֵ֛ם֣לֵ֥
ָ
יְתה – קדמא ,תנאי מעכב לתחילת עבודת כהנים בשחרית – קידוש ידים ורגלים .לָ ֶהֹ֧ם֣חָ
וְ הָ ֨ ָ
מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים הקשורים לתכונה (א) שעל כל אחד חלה אותה הלכה .תכונה (א) כאן היא דבר המעכב בכהנים
פשוטים מעכב בכהנים גדולים ,ופתרונו כהביא [ת"ת] בשם [בבלי זבחים יט,ב] דבר המעכב בזרעו מעכב בו ,ופירש ב[-ת"ת הערה
מז)]  ...קידוש שבשעת כניסה שנוהג בכל הכהנים מעכב באהרן דהא כתיב בהו חקה,
ֹו֣וּלז ְַרעֶ֖ ֹו – תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים הקשורים לתכונה (ב) כאן קידוש (טט :ידים ורגלים) שבין בגד לבגד
ְ
ק־עֹולֵ֛ם֣לֵ֥
ָ
חָ
שעל חלקם (טט :כאן כהנים פשוטים) לא חלה הלכה של תכונה (ב) .ופתרונו כהביא [ת"ת] בשם [בבלי זבחים יט,ב] דבר שאינו מעכב
בזרעו אינו מעכב בו ,ופירש ב[-ת"ת הערה מז)]  ...קידוש שבין בגד לבגד דלא שייך בכהנים הדיוטים דאין נוהג בהו חילוף בגדים
וממילא אינו מעכב ,לכן אינו מעכב גם בכהנים גדולים,
ק־עֹולֵ֛ם – מקף כרב-משמע של צירוף המלים "חק-עולם"( .א) במשמע שינהג הדבר לדורות ע"פ ספרי (במ' חקת יט,י) ְׁלחֻק֥ת עֹולָׁ ֽם:
ָ
חָ
עֹול֑ם
(במ' חקת יט,כא) ְׁלחֻק֣ת ָׁ
בין הדברים שנוהגים לדורות נמצאים הדברים הבאים( :א) [פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) אחרי מות [המתחיל בדף מו עמוד
ב]] [טז ,לד] והיתה זאת לכם לחקת עולם .אף על פי שאין קרבנות יום הכפורים מכפר( .ב) כתב ב[-פתרון תורה ע' 175
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

(בשו"ת)] שאע"פ שבית המקדש חרב וקרבנות בטלו פרת חטאת אינה בטילה ,שנאמר והיתה להם לחקת עולם;.
ק־עֹולֵ֛ם [ פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) ויקרא פרשת אחרי מות [המתחיל בדף מו עמוד ב]] [טז ,כט] והיתה לכם .ולא
ָ
(ב) משמע אחר ל -חָ
ק־עֹולֵ֛ם הוא המלמד על קיו"ר שחרית של כל השנה שמעכב לכל
ָ
לאחרים .לחקת עולם .לבית עולמים .כאן התורה ממשיכה עם מצב (א) כאשר חָ
הכהנים ,וצ"ע מה מלמד (ל,כא) ְלדר ָ ָֽתם .

ְלדר ָ ָֽתם –המלה יתירה כי כבר נאמר חק-עולם שנוהג לדורות .לכן מלת "לדרתם" דורשת עיון.
[בבלי זבחים יט ,ב]

ֹו֣לדר ָ ָֽתם ,:דבר המעכב בזרעו מעכב בו ,דבר שאינו מעכב
ֹו֣וּלז ְַרעֶ֖ ְ
ְ
ק־עֹולֵ֛ם֣לֵ֥
ָ
תה֣לָ ֶהֹ֧ם֣חָ
אמר חזקיה ,אמר קרא( :ל,כא) וְ הָ יְ ֨ ָ
בזרעו אין מעכב בו .רבי יונתן אמר ,מהכא( :ל,יט) ו ְָׁׁרחֲצ֣ ּו מ ִּ֔מנּּו מ ֖שה וְַׁאה ֲ֣רן ּוב ָָׁׁנ֑יו ,דבר המעכב בבניו מעכב בו ,דבר שאינו מעכב
בבניו אין מעכב בו .רבי יונתן מ"ט לא אמר מדחזקיה? אמר לך :ההוא לדורות הוא דכתיב .ואידך (חזקיה) מ"ט לא אמר מהאי
(מבניו) ? מיבעי ליה לכדרבי יוסי ברבי חנינא ,דאמר רבי יוסי ברבי חנינא :כל כיור שאין בו כדי לקדש ארבעה כהנים ממנו  -אין
מקדשין בו ,שנאמר( :ל,יט) וְׁרָׁ חֲצ֣ ּו מ ִּ֔מנּּו מ ֖שה וְַׁאה ֲ֣רן ּוב ָָׁׁנ֑יו.

ֹו֣לדר ָ ָֽתם שכתוב זה מלמד גם על יוה"כ שמה שמעכב בזרעו בכל יום מעכב בכ"ג ביוה"כ וזה קידוש
ֹו֣וּלז ְַרעֶ֖ ְ
ְ
חזקיה לומד מ(-ל,כא) לֵ֥
ידים ורגלים של שחרית והנחשב לתחילת העבודה ,וממלת "ובניו" ב(-ל,יט) וְ ָרחֲצֵ֛ וּ֣אַ ה ֲֵ֥רן֣וּבָ נָ ֶ֖יו לומד על נפח מינימלי של הכיור
שיספיק לקידוש ידים ורגלים ללפחות ארבעה כהנים.
רבי יונתן לומד ממלת "ובניו" שמה שמעכב בבניו בכל יום מעכב בכ"ג ביוה"כ וזה קיו"ר של שחרית ,וממלת "לדרתם" לומד שהלכת
קיו"ר הוא על כל הדורות ולא רק על אהרן ובניו .ואז נשאר בצריך עיון מה בא ללמד "חק-עולם"
(ל,כא) ְלדר ָ ָֽתם – סלוק ,מגביל .אפשר שזה בא ללמד שקיו"ר הוא המעכב.
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

 3.19שמות ויקהל לה,א (התשע"ו)
ש ִּנ֖י ו ֵ ְׁ֥שש וְׁ ִּע ִּז ֽים׃
ְַׁארגָׁמָׁ ֛ן וְׁתֹול֥עת ָׁ
ֲשר ִּתק ְׁ֖חּו ֵמא ָׁ ִּ֑תם זָׁהָׁ ֥ב וָׁכ֖סף ּונְׁחֽשת׃ [ד] ּותְׁ ֵכ֧לת ו ְׁ
שמות תרומה כה ,ג,ד[ :ג] וְׁזאת התְׁ רּו ָׁ֔מה א ֥
ש ִּנ֖י
ְַׁארגָׁמָׁ ֛ן וְׁתֹול֥עת ָׁ
ִּיא ָׁה ֵא֖ת תְׁ רּומ֣ת ֑ה' זָׁהָׁ ֥ב וָׁכ֖סף ּונְׁחֽשת( :ו) ּותְׁ ֵכ֧לת ו ְׁ
שמות ויקהל לה,ה,ו( :ה) ק ְׁ֨חּו מֵ ֽאִּתְׁ כ֤ם תְׁ רּומָׁה ל ֽ֔ה' ִ֚כל נ ִּ ְׁ֣דיב ל ִּ֔בֹו יְׁב ֕
ְׁשש וְׁ ִּע ִּז ֽים:
ו ֵ֥
שׁים֣ ַועֲצֵ֥י֣שׁ ָֽטּים׃ ֣
ת֣תּחָ ֶ֖
מים֣וְ ע ֵ֥ר ְ
ֹ֧ם֣מאָ ָדּ ֵ֛
שמות תרומה כה,ה :וְ ע ֨רת֣איל ְ
שׁים ַועֲצֵ֥י שׁ ָֽטּים׃
מים וְ ע ֵ֥רת ְתּחָ ֶ֖
שמות ויקהל לה,ז :וְ ע ֨רת אילֹ֧ם ְמאָ ָדּ ֵ֛
ביאוּ׃ ֣
שׁים֣ה ָֽ֣
ת֣תּ ָח ֶ֖
ֹ֧ם֣מ ָא ָדּ ֵ֛מים֣וְ ע ֵ֥ר ְ
תוֹלֵ֥עַ ת֣שָׁ נֶ֖י֣וְ שׁ֣שׁ֣וְ עזּ ֑ים֣וְ ע ֨רת֣איל ְ
ַ
וֹ֣תּכ ֹ֧לֶ ת֣וְ ַא ְרגּ ָָמֵ֛ן֣וְ
שמות ויקהל לה,כג :וְ כָ ל֞ -אישׁ֣אֲשֶׁ ר -נ ְמ ָצ֣א֣א ֗תּ ְ

רש"י (ה) ְמאָ ָדּ ֵ֛מים  -צבועות היו אדום לאחר עבודן.
ראב"ע (ה) ועורות אלים (בנוסחנו :וְ ע ֨רת אילֹ֧ם)  -הם כבשים גדולים .ויש הפרש בין ְמאָ ָדּ ֵ֛מים ובין 'אדומים'; כי 'אדומים' הם כן
בתולדותם ,והְ -מאָ ָדּ ֵ֛מים  -אדם צְ בָ עם.
רלב"ג (ה) ועורות אלים (בנוסחנו :וְ ע ֨רת אילֹ֧ם) ְמאָ ָדּ ֵ֛מים  -הם עורות אילים צבועים בצבע אדום; 'גודמסי' בלעז (עור מהעיר גדמס).
מהמפרשים נלמד כי מדובר במלאכת צביעת עורות בהכנת המשכן ,הצובע היא אחת מל"ט מלאכות האסורות בשבת .במקורות הבאים
מוסברים תכונות מלאכת צביעה שהם האוסרים אותה.
(שמ' ויקהל לה,לה) ִּמ ֵ֨לּא אתָָׁ֜ ם ָׁחכְׁמת־ ֵ֗לב לעֲשֹות כָׁל־מְׁל֣אכת ח ָׁ ָׁ֣רש׀ וְׁחשֵב
שבֽת:
שּׁ ִּנ֛י ּוב ֵ ֖שּׁש וְׁא ֵ ֑רג עשֵי כָׁל־ ְׁמלָׁא ָׁ֔כה וְׁחש ֵ ְׁ֖בי מ ֲח ָׁ
ַֽארגָׁ ָׁ֗מן בְׁתֹול֧עת ה ָׁ
וְׁר ֵ֞קם בתְׁ ֵכ֣לת ּובָׁ ְׁ
פי' [הכתב והקבלה] (שמ' ויקהל לה,לה)  ...וההפרש בין ח ָׁ ָׁ֣רש ל-חשֵב ,שהחרש אומנותו בהשתנות הדברים מברייתן ,שהוא דרך משל פוסל
את האבנים ,כורת את העצים ,ומתיך את המתכיות וכדומה ,וה -חשֵב אין אומנותו בהשתנות הדברים מברייתן כי הוא משאיר אותם

כמו שהם ,אבל עוסק בהרכבתם וחבורם לעשות בהם סדר וערך נאה ומועיל ,כמלאכת האריגה ,שאינו משנה החוטין מכמות שהן
אלא שמקבץ ומרכיב אותן יחד לעשות מהם שטוח נאה ומועיל ,וכן מלאכת הצובעים שמרכיב הסממנים לעשות מהם צבע שלישית,
או שוטח אותם על אופן מיוחד שיש לו צורה מיוחדת ,זהו הנקרא חשֵב מלשון חשבון שצריך לחשוב מדת וקצב הדברים וערכם
באופן התחברותם,
וְ֣ע ֨רת – קדמא התפקיד בא מימי קדם ,מימי בראשית ,ע"פ [הכתב והקבלה] (שמ' ויקהל לה,לה) ה -חשֵב אין אומנותו בהשתנות הדברים
מברייתן כי הוא משאיר אותם כמו שהם ... ,וכן מלאכת הצובעים שמרכיב הסממנים לעשות מהם צבע שלישית,
ֹ֧ם֣מאָ ָדּ ֵ֛מים֣אי זו היא חבורה
[תוספתא מסכת שבת (ליברמן) פ"ח,הכ"ג] מנין למאדים בשבת שהוא חייב שנ' (שמ' תר' כה,ה)֣וְ ע ֨רת֣איל ְ
כל שיצא ממנה דם ,נצרר הדם אף על פי שאין יכול לצאת הרי זה חייב מנין לדם שהוא משקה שנ' (במ' בלק כג,כד) וְׁדם־ ֲחל ִּ ָׁ֖לים יִּשְׁתֽה :
ֹ֧ם֣מאָ ָדּ ֵ֛מים .א"ר
[ירושלמי (וילנא) שבת פ"ז,ה"ב] (מהי מלאכת) הצובעו .מה צביעה היתה במשכן שהיו משרבטין בבהמה ב-ע ֨רת֣איל ְ

יוסה הדא אמר העושה חבורה ונצרר בה דם חייב .המאדם אודם בשפה חייב .המוציא דם חייב משום נטילת נשמה שבאותו מקום.
הצר צורה הראשון חייב משום כותב והשני חייב משום צובע .חיסר בה אבר ובא אחר וגמרה חייב משום מכה בפטיש.
[שיירי קרבן ירושלמי שבת פ"ז,ה"ב] שהיו משרבטין בבהמה .בב"מ (בבבא מציעא) ספ"ד גרסינן מאי שרביטין הכא תרגמו מיא
דחיזרא זעירא אמר רב כהנא מזקפתא ופירש"י מיא דחיזרא משקין אותה מי סובין והן נופחין מעיה ושערה נזקף מזקפתא קרצוף
[שיירי קרבן ירושלמי שבת פ"ז,ה"ב] הדא אמרה העושה חבורה וכו' .מכאן נראה ראיה מבוררת לפירש"י בפרק ח' שרצים שפי' כיון
דיש להן עור נצבע העור בדם הנצרר בו וחייב משום צובע  ...וכשיצא הדם חייב משום נטילת נשמה
[רמב"ם הלכות שבת פ"ח,ה"ט] שמנה שרצים האמורים בתורה הן שיש להן עורות לענין שבת כמו חיה ובהמה ועוף ,אבל שאר שקצים
ורמשים אין להן עור ,לפיכך החובל בהן פטור ,ואחד החובל בבהמה חיה ועוף או בשמנה שרצים ועשה בהן חבורה ויצא מהם דם או
שנצרר הדם אף על פי שלא יצא חייב.
[רמב"ם הלכות שבת פ"ט,הי"ג] הצובע חוט שארכו ארבעה טפחים או דבר שאפשר לטוות ממנו חוט כזה חייב ,ואין הצובע חייב עד
שיהא צבע המתקיים ,אבל צבע שאינו מתקיים כלל כגון שהעביר סרק או ששר על גבי ברזל או נחשת וצבעו פטור ,שהרי אתה
מעבירו לשעתו ואינו צובע כלום ,וכל שאין מלאכתו מתקיימת בשבת פטור.
יש בתורה שלושה פסוקים הכתובים לעיל בהם מלת וְ ע ֨רת – מוטעמת בטעם קדמא ,כל כתוב וטעמו משמש לדרשה אחרת.
וְ ע ֨רת – קדמא ,ע"פ [שיירי קרבן ירושלמי שבת פ"ז,ה"ב] קודם לשחיטה משקין בהמה במי סובין הגורמים לשער להזדקף ,ויהיה קל יותר
להסירו אחרי השחיטה.
תוספת של י.ש.א .הי"ו בענין טעם קדמא על וְ ע ֨רת

[בבלי ביצה מ,א] גמרא למה לי למימר משקין ושוחטין מילתא אגב אורחיה קא משמע לן דלשקי אינש בהמתו והדר לשחוט משום
סרכא דמשכא[ .רש"י] משום סרכא דמשכא  -שתהא נוחה להפשיטה ,שהוא נדבק יותר מדאי בבשר:
[רמב"ם פירוש המשניות] אין משקין ושוחטין את המדבריות כו'  -ואמרו משקין להודיעך תועלת כי ההשקאה קודם שחיטה יתיר
ריאתה ,ואם יש שם סירכא חלושה נשמטת ונכרתת.
הערה של י.ש.א .על הפירוש הנ"ל :הרמב"ם בביצה כותב רק הטעם סרכא דמשכא (סירכות בריאות) .הרמב"ם בתמיד כותב רק טעם שיהיה נח
להפשיט העור .הרב קאפח בתרגומו לפירוש המשניות מערבית לעברית ,הביא במסכת הביא את שני הטעמים .החת"ס מסכת ביצה מ,א מסביר
שבכבשים עד בני שנה לא מצויות סרכות ,לכן התמיד ועוד קרבנות צבור של כבשים מוגבלים לבני שנה.
[שו"ע יורה דעה  -סימן לט] (יב) טוב להשקות הבהמה סמוך לשחיטה:
(יב)[שפתי כהן על יורה דעה  -סימן לט] (לב) טוב להשקות כו' .כ"כ הכל בו קבלה מרבותיו ומאת זובחי הזבח הבקיאין בהמה שלא

הושקתה מים קודם לשחיטה כולה מלאה סרכות דקות וקשות כו' ואמר הגאון אמ"ו ז"ל שנ"ל שיצא להם זה ממאי דאמרינן בש"ס
סוף ביצה (דף מ') ל"ל למימר משקים ושוחטים מלתא אגב אורחא קמ"ל דלישקיה אינש בהמתי' והדר לשחוט משום סירכא דמשכא
ופירשו רש"י והר"ן שתהא נוחה לפשוט שהעור נדבק ביותר בבשר ונראה שהם פירשו משו' סירכות דמנתקות מחמת השקאה וראיה
מצאתי לדבריו ממאי דאיתא להדי' בהרי"ף דאי איכא סירכא משתמטא:

[הרב א"מ פרל הי"ו] רמז לריאות כ[-רמב"ם פירוש המשניות] נמצא באמצעות צירוף המלים וְ ע ֨רת֣אילֹ֧ם֣זו לזו וְ ע ֨רתאילֹ֧ם֣ואח"כ חילוץ
ע֣ ֨רתאי֣לֹ֧ם֣בשנוי סדר אותיות מתקבלת מלת ראת בכתיב חסר או מלת ריאת בכתיב חסר
תא֣ילֹ֧ם או וְ ֣
ע֣ ֨ר ֣
אותיות וְ ֣
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

הסבר [הרב עזריאל זילברברג הי"ו פוסק בעיניני כשרות בהמות]:
לריאות בהמה יש  3אונות בימין ו 2-אונות בשמאל .לדעת השו"ע סירכות בין האונות (נקרא כסידרן) מותרות בלי בדיקה ומיעוך .אבל
סירכות שלא כסידרן (מגב לגב של אונות) אסור לכולם .לדעת הרמ"א סירכה כסדרה גם כן אסורה .אבל הרמ"א אומר מה שמתירין
סירכות במיעוך ומ ישוש ,זה מפני שסירכה אמיתית לא מתנתקת לעולם ,ולכן מה שמנתקים ע"י מיעוך ומישוש זה רק הפשטת ליחות ותו
לא .לכן מה שמותר לנו לנתק הסירכות ,אפילו שהן לא כסדרן ,זה רק מפני שאינן סירכות אמיתיות אלא ליחות ותו לא.
סירכות דמנתקות מחמת השקאה אלו רירים על הריאה שהשקיית הבהמה קודם לשחיטה גורמת לניתוקן מעצמן מן הריאה בלי מגע יד
הבודק .סירכות כאלו אינן סימן טריפה גם לבעל שו"ע.
סירכות שמתנתקות במגע קל בעקבות השקיית הבהמה קודם לשחיטה אסורות לשו"ע ומותרות לרמ"א כי אלו אינן סירכות אמיתיתיות
אלא ליחות.
סירכות שאינן מתנתקות אסורות לכולי עלמא.
ת֣תּחָ ֶ֖שׁים – בכתוב הזה יש שתי תכונות ,תבנית הטעמים דרגא תביר מרכא טפחא מייצגת תכונה (א),
מים֣וְ ע ֵ֥ר ְ
ֹ֧ם֣מאָ ָדּ ֵ֛
לפיכך נסביר איל ְ
ת֣תּחָ ֶ֖שׁים – תביר מרכא טפחא מייצגת תכונה (ב)
תבנית הטעמים ְמאָ ָדּ ֵ֛מים֣וְ ע ֵ֥ר ְ
תכונה (א) (קבוצת פרטים הקשורי ם לנושא מסוים ,כאן סירכות בריאות בהמה ,שעל כל אחד חלה אותה הלכה שפוסלות בהמה) ללא

השקיית הבהמה קודם לשחיטה ,כתב הכל בו קבלה מרבותיו ומאת זובחי הזבח הבקיאין בהמה שלא הושקתה מים קודם לשחיטה
כולה מלאה סרכות דקות וקשות (שלא מתנתקות) ולכן תפסל לדעת כולם .לדעת ה רמ"א גם סירכות כסדרן (שבין האונות של הריאות)

וגם סירכות שלא כסדרן (שעל גב האונות של הריאות)
תכונה (ב) (קבוצת פרטים הקשורים לנושא מסוים ,כאן סירכות בריאות בהמה ,שלא חלה עליהן ההלכה שפוסלות בהמה) ע"י השקיית
הבהמה קודם לשחיטה טעם מלת ְמאָ ָדּ ֵ֛מים – תביר בתפקיד שיתמעטו הסירכות המתנתקות מעצמן מלפסול הבהמה ,כדעת הרמ"א שאינן
סירכות אמיתיות אלא ליחות.
ת֣תּחָ ֶ֖שׁים –מרכא טפחא כיתור לרבות ,תרמז שיתמעטו גם הסירכות המתנתקות במגע קל מלפסול
ובנוסף עליהם תבנית הטעמים של וְ ע ֵ֥ר ְ
הבהמה כדעת הרמ"א מפני שאינן סירכות אמיתיות אלא ליחות.
וְ ע ֨רת – קדמא ,ע"פ [רמב"ם הלכות שבת פ"ח,ה"ט] תנאי מוקדם לחיוב חבורה בשבת רק בבעל חיים שיש לו עור לענין שבת ,כי בכך נצבע
העור .ב[-שו"ת אבני נזר חלק אורח חיים סימן קעו] ד) ואפשר דרש"י נקט משום צובע לחייבו לכולי עלמא .ולר' שמעון כיון דלא הוי

מלאכה לגבי הדם שנצרר ורק מראה .והוי מלאכה שאינה צריכה לגופה (טט :ולא כרבי יהודה המחייב גם במלאכה שאינה צריכה לגופה,
ֹ֧ם֣מאָ ָדּ ֵ֛מים .אמר ר'
(שם,ג))  ,וכן משמע להדיא בירושלמי [נא ע"א] דאמר התם מה צביעה היתה במשכן שהיו משרבטין ב -ע ֨רת֣איל ְ
יוסא הדא אמרה העושה חבורה ונצרר הדם חייב כו' המוציא דם חייב משום נטילת נשמה .הרי להדיא דנצרר הדם לא מחייב משום
נטילת נשמה .רק משום צובע וכדעת רש"י הנ"ל:

וְ ע ֨רת – קדמא ,ע"פ [רמב"ם הלכות שבת פ"ט,הי"ג] תנאי מוקדם לחיוב צובע בשבת הוא שיהא הצבע מתקיים ,כמו צביעה בדם צרור או
יוצא של עורות לענין שבת.

וְ ע ֨רת – קדמא ,ענין של קדימה ,בדרך דרש מפרש כלי יקר כי כשם שקדם מתן שקלי ישראל לשקלי המן להעביר הגזרה ,כך גם מתן
ֹ֧ם֣מאָ ָדּ ֵ֛מים מקדים וממתיק בהתאמה את גלויות
חמרי בנין המשכן (שמ' תרומה כה,ג) ( שמ' ויקהל לה,ה) ז ָָהֵ֥ב֣ו ֶָכֶ֖סֶ ף֣וּנְ ָֽחשֶׁ ת׃֣  ...וְ ע ֨רת֣איל ְ
בבל ,פרס ,יון ואדום
ת֣תּחָ ֶ֖שׁים.
ֹ֧ם֣מאָ ָדּ ֵ֛מים֣וְ ע ֵ֥ר ְ
כאן נעשה מעבר ממלת וְ ע ֨רת להמשך הכתוב בבעוד שני פסוקים שכתוב בם איל ְ

בבלי שבת קז,ב ושאר שקצים כו' .הא הורגן  -חייב ,מאן תנא? אמר רבי ירמיה :רבי אליעזר היא ,דתניא ,רבי אליעזר אומר :ההורג
כינה (הנבראת מן הזיעה ולא מפריה ורביה ויש לה נשמה) בשבת  -כהורג גמל בשבת .מתקיף לה רב יוסף :עד כאן לא פליגי רבנן עליה דרבי
אליעזר אלא בכינה ,דאינה פרה ורבה .אבל שאר שקצים ורמשים דפרין ורבין  -לא פליגי .ושניהם לא למדוה אלא מ-אילֹ֧ם ,רבי
אליעזר סבר :כ-אילֹ֧ם ,מה אילֹ֧ם֣שיש בהן נטילת נשמה  -אף כל שיש בו נטילת נשמה (כמו הכינה שנבראת מן הזיעה) .ורבנן סברי :כ-
אילֹ֧ם ,מה אילֹ֧ם֣דפרין ורבין  -אף כל דפרה ורבה.
וְ ע ֨רת – קדמא ,בא מימי בראשית ,וכשם שהוא פרה ורבה מימי בראשית כך כל השקצים ורמשים הפרים ורבים מימי בראשית.
וְ ע ֨רת – קדמא התפקיד בא מימי קדם ,מימי בראשית ,ע"פ [הכתב והקבלה] (שמ' ויקהל לה,לה) הצובע משאיר דברים כברייתן

רבי אליעזר סבר :כ-אילֹ֧ם ,מה אילֹ֧ם֣שיש בהן נטילת נשמה  -אף כל שיש בו נטילת נשמה .ורבנן סברי :כ-אילֹ֧ם ,מה אילֹ֧ם֣דפרין
ורבין  -אף כל דפרה ורבה.

ת֣תּחָ ֶ֖שׁים – בכתוב הזה יש שתי תכונות ,תבנית הטעמים דרגא תביר מרכא טפחא מייצגת תכונה (א) ,תבנית
ֹ֧ם֣מאָ ָדּ ֵ֛מים֣וְ ע ֵ֥ר ְ
איל ְ
ת֣תּחָ ֶ֖שׁים – תביר מרכא טפחא מייצגת תכונה (ב)
מים֣וְ ע ֵ֥ר ְ
הטעמים ְמאָ ָדּ ֵ֛
תכונה (א) בעלי חיים בעלי עור לענין שבת .האלים מייצגים בעלי חיים טהורים שכולם בעלי עור ,תחשים עשויים לייצג בעלי חיים לא
טהורים בעלי עור ,וביניהם שמונה שרצים.
ע"פ [רמב"ם הלכות שבת פ"ח ה"ט] שמנה שרצים האמורים בתורה הן שיש להן עורות לענין שבת כמו חיה ובהמה ועוף ... ,אחד
החובל בבהמה חיה ועוף או בשמנה שרצים ועשה בהן חבורה ויצא מהם דם או שנצרר הדם אף על פי שלא יצא חייב.

ת֣תּחָ ֶ֖שׁים – דרגא תביר מרכא טפחא ,קבוצת פרטים הקשורים לנושא בעלי עור לענין שבת ושעל כל
ֹ֧ם֣מאָ ָדּ ֵ֛מים֣וְ ע ֵ֥ר ְ
תכונה (א)֣ איל ְ
פרט חלה אותה הלכה בקשר לנושא .חבלה בשבת בבעלי עורות לענין שבת שעשתה חבורה בין יצא הדם בין נצרר גורמת לצביעה
המתקיימת ,וזה מל"ט מלאכות האסורות בשבת.
תכונה (ב) ע"פ [רמב"ם הלכות שבת פ"ח ה"ט]  ...אבל שאר שקצים ורמשים אין להן עור ,לפיכך החובל בהן פטור... ,
ת֣תּחָ ֶ֖שׁים – תביר מרכא טפחא ,קבוצת פרטים הקשורים לנושא בעלי עור לענין שבת ושחלקם ממועטים
תכונה (ב)֣ ְמאָ ָדּ ֵ֛מים֣וְ ע ֵ֥ר ְ
מההלכה בקשר לנושא.
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

ֱֹלהים֣י ְשׁ ְרצ֣ וּ֣הַ ֔ ַמּים֣
אפשר כי הכינה הנבראת מן הזיעה ולא מפריה ורביה והיא בעלת נשמה מרומזת ב(-בראשית א) פ֣[כ]֣וַיּ֣אמֶ ר֣א ֔
ֱֹלהים֣אֶ ת-הַ תַּ נּינֶ֖ם֣הַ גְּ דל֑ים֣וְ א֣ת֣כָּ ל-נֶ ֣פֶ שׁ֣
ֶ֖י֣ר ֵ֥קיעַ ֣הַ שָּׁ ָ ָֽמים׃֣[כא]֣וַיּ ְב ָר֣א֣א ֔
פּנ ְ
ֶשׁ ֶֶ֖רץ֣נֶ ֣פֶ שׁ֣חַ יָּ ֑ה֣וְ עוֹף֣יְעוֹפ֣ף֣עַל-הָ ָ֔א ֶרץ֣עַ לְ֣ -
ֱֹלהים֣כּיָֽ -טוֹב׃
ינהוּ֣וַיַּ ֵ֥ ְַֽרא֣א ֶ֖
֣למ ֔
ם֣למינ ֗ ֶהם֣וְ ֨את֣כָּ ל-ע֤ וֹף֣כָּ נָף ְ
הַ חַ יָּ ֣ה֣׀֣הָ ר ֡ ֶמשֶׂ ת֣אֲשֶׁ ר֣שָׁ ְר ֨צוּ֣הַ ֝ ַמּי ְ
פסוק (בר' א,כא) מכיל כמאמר [בבלי עבודה זרה ג,ב] מקרני ראמים עד ביצי כנים ,מן הבריות הגדולות עד הבריות הזעירות.
ם֣למינ ֗ ֶהם
(בראשית א,כא)  ...וְ א֣ת֣כָּ ל-נֶ ֣פֶ שׁ֣הַ חַ יָּ ֣ה֣׀֣הָ ר ֡ ֶמשֶׂ ת֣אֲשֶׁ ר֣שָׁ ְרצ֨ וּ֣הַ ֝ ַמּי ְ
אם מלת ְלמינ ֗ ֶהם מתיחסת לא רק ל-וְ א֣ת֣כָּ ל-נֶ ֣פֶ שׁ֣הַ חַ יָּ ֣ה֣׀֣הָ ר ֡ ֶמשֶׂ ת֣אֲשֶׁ ר֣שָׁ ְרצ֣֨וּ֣הַ ֝ ַמּים֣ ,אלא גם ל-הַ ֝ ַמּים֣אז אפשר לומר שהכתוב
ם֣למינ ֗ ֶהם מתאר גם נוזלים שונים שבהם יכולים להתקים יצורים חיים ,היינו בעלי נשמה מסוג כלשהו .ב[-המהפך  ,2רב
שָׁ ְר ֨צוּ֣הַ ֝ ַמּי ְ

זמיר כהן ,2010 ,ע'  104רבייה עצמית] מובאים מחקרים על כנים וכנימות שאין בהם זכרים רק נקבות שמשערים שמתרבים ברבייה
עצמית .מקום חיותם במקומות חסרי היגיינה ,כמו זיעה .לכן נדמה שהזיעה משריצה אותם( .קטע זה פורסם בויקהל)
3.20

שמות ויקהל לה,א (התשע"ז)

יחו֣אֶ ת־עַ מֻּ ָ ֶ֖דיו֣וְ אֶ ת־א ֲָדנָ ָֽיו֣ :
ת־בּר ֕ ָ
ְ
שׁיו֣אֶ֣
יו֣וְ אֶ ת־קְ ָר ֔ ָ
ת־ק ָרסָ ֣
ְ
שמות ויקהל לה,יאֶ֨ ֣:את־הַ מּ ְשׁ ֔ ָכּן֣ ֶ ָֽאת־אָ הֳ לֶ֖ וֹ֣וְ אֶ ת־מ ְכס֑הוּ֣אֶ
ֶ֨את־הַ מּ ְשׁ ֔ ָכּן – קדמא זקף-קטן במלים במקף ,תבנית טעמים בתפקיד מוקדם והוא מאוחר בענין ,מלמד על הקדמת סיום יריעות המשכן
ויריעות האהל קודם לסיום הקרשים .ראה הסבר מפורט ב-שמות ויקהל לה,כה,כו :המתחיל ב(-שמות ויקהל לה,כו) וְ ֨ ָכל־הַ נּ ָ֔שׁים

שמות ויקהל לה,כה,כו:

שּׁשׁ֣:
ת־תּוֹלֵ֥עַ ת֣הַ שָּׁ נֶ֖י֣וְ אֶ ת־הַ ָֽ
ַ
ת־האַ ְרגּ ֔ ָָמן֣אֶ
ָ ָֽ
ת֣וְ אֶ
שּׁה֣חַ ְכמַ ת־לֶ֖ב֣ ְבּי ֶָד֣יהָ֣֣טָ ו֑וּ֣ ַויָּב֣יאוּ֣מַ ְט ֶו֗ה֣ ֶ ָֽאת־הַ ְתּכלֶ ֣
[כה]֣וְ כָ ל־א ָ ֵ֥
תנָה֣ ְבּחָ ְכ ָמ ֑ה֣טָ וֶ֖וּ֣אֶ ת־הָ עזָּֽים֣ :
ֲשׁר֣נ ָָשֵׂ֥א֣ל ָבֵּ֛ן֣א ָ ֶ֖
[כו]֣וְ ֨ ָכל־הַ נּ ָ֔שׁים֣א ֨ ֶ
[דבר מלכות פר' ויקהל ,התשע"ו ,נקודות משיחות קודש ,כרך ט"ז ,עמוד  ] 449טוויית היריעות מעל העיזים( .שמות ויקהל לח,כב) ּובְׁצלְׁאֵ ֛ל
שה אֵ ֛ת כָׁל־אֲשר־ ִּצ ָּׁו֥ה ה֖ ' את־משֽה :רש"י' :אשר צוה משה' אין כתיב כאן ,אלא כָׁל־אֲשר־צ ִָּּׁו֥ה ה֖ ' את־משֽה,
ְׁהּודה ָׁע ֕ ָׁ
ב
ן־חּור לְׁמ ֵ ֣טה י ָׁ ֑
ן־אּורי ב ֖
ִּ ֥

 אפילו דברים שלא אמר לו רבו הסכימה דעתו למה שנאמר למשה בסיני[ .כי משה צוה לבצלאל לעשות תחלה כלים ואחר כך משכן; אמרלו בצלאל :מנהג העולם לעשות תחלה בית ואחר כך משים כלים בתוכו; אמר לו :כך שמעתי מפי הקדוש ברוך הוא; אמר לו משה :בצל אל היית,
כי בוודאי כך צוה לי הקדוש ברוך הוא ,וכן עשה המשכן תחלה ואחר כך עשה הכלים (ראה ברכות נה,א)].
פירוש מ [-משיחות קודש] אפילו דברים שלא אמר לו רבו כו' ,כי משה ציווה לבצלאל לעשות תחילה כלים ואחר כך משכן .אמר לו

בצלאל ,מנהג העולם לעשות תחילה בית ואח"כ משים כלים בתוכו ...וכן עשה (ל"ח,כ"ב .ובפירוש רש"י)
יש לעיין ,דאם היו צריכים לבנות המשכן כ"מנהג העולם" ,מדוע עשו את היריעות תחילה ואח"כ את הקרשים דלא כמנהג העולם
שבונים את קירות הבית ,ורק אח"כ את גגו (וראה גם רבותינו בעלי התוספות ויקהל ל"ו  ,י"ד ,ועוד)?
ויש לתרץ בפשטות:
על הפסוק (שמות ויקהל לה,כו) וְ ֨ ָכל־הַ נּ ָ֔שׁים֣א ֨ ֲֶשׁר֣נ ָָשֵׂ֥א֣ל ָבֵּ֛ן֣א ָ ֶ֖תנָה֣ ְבּחָ ְכ ָמ֑ה֣טָ וֶ֖וּ֣אֶ ת־הָ עזָּֽים ,:פירש רש"י "היא היתה אומנות יתרה,
שמעל העיזים היו טווין אותן" .וכן פירש רש"י במסכת שבת (ע"ד ,ב דיבור המתחיל  -ד"ה שטוף) "קרא קדריש ,טוו את העיזים,
בגופן של עיזים משמע" .והיינו שהביאו הנשים את העיזים כשהצמר טווי על גופם ממש.
ואם כן מובן מעצמו ,שמצד צער בעלי-חיים ,לא היה אפשר להשהות את העיזים עם הטוויה על גביהם עד שיסיימו לבנות את
הקרשים ,ולכן היו מוכרחים לעשות את היריעות מיד אחרי שטוו אותן.

העבודה חולקה בין אומנים בנושאים שונים ,והנשים הטוות הקדימו לסיים טווית חוטי האהל (המכסה על המשכן (יריעות המשכן)) לכן
אפשר היה לארוג את יריעות האהל לפני סיום הקרשים עליהם הונחו המשכן והאהל ועורות האלים ועורות התחשים.
(שמות ויקהל לה,כו) וְ ֨ ָכל־הַ֣נּ ָ֔שׁים – קדמא זקף-קטן במלים במקף ,תבנית טעמים בתפקיד מוקדם והוא מאוחר בענין ,מלמד על הקדמת סיום
יריעות האהל לפני הקרשים.
מוצע לומר שלא רק יריעות האהל קדמו לקרשים אלא שגם טווית חוטי הצמר של כבשים ליריעות המשכן קדמו לקרשים.
שיו את־ב ְִּׁרי ָׁ֕חו את־ע ֻמ ָׁ ֖דיו וְׁאת־ ֲאדָׁנָׁ ֽיו:
ש ָׁ֔כן אֽת־ָאהֳל֖ ֹו וְׁאת־ ִּמכ ֵ ְׁ֑סהּו את־קְׁרָׁ סָׁיו וְׁאת־קְׁרָׁ ֔ ָׁ
את זה נלמד מ(-שמות ויקהל לה,יא) ֨את־ה ִּמ ְׁ
ֶ֨את־הַ מּ ְשׁ ֔ ָכּן – קדמא זקף-קטן במלים במקף ,תבנית טעמים בתפקיד מוקדם והוא מאוחר בענין ,מלמד על הקדמת סיום יריעות המשכן
כמו הקדמת סיום יריעות האהל קודם לסיום הקרשים.יריעות המשכן הן מצמר והן חלק מן המתואר ב(-שמות ויקהל לה,כה) וְ כָ ל־א ָשֵּׁ֥ה֣
שּׁשׁ:
ת־תּוֹלֵ֥עַ ת֣הַ שָּׁ נֶ֖י֣וְ אֶ ת־הַ ָֽ
ַ
ת־האַ ְרגּ ֔ ָָמן֣אֶ
ָ ָֽ
ת֣וְ אֶ
חַ ְכמַ ת־לֶ֖ב֣ ְבּי ֶָד֣יהָ֣֣טָ ו֑וּ֣ ַויָּב֣יאוּ֣מַ ְט ֶו֗ה֣ ֶ ָֽאת־הַ ְתּכלֶ ֣

יעה הָׁאחָׁת – זרקא מונח סגול ,בתפקיד גריעה ממין הענין מהענין ,ללמד ש (-שמות ויקהל ל ו,יא)
(שמות ויקהל לו,יב) ֲח ִּמ ִּ ֣שּׁים ֻלל ָׁ֗את ָׁעשָׁה בי ְִּׁר ָׁ ֣
ֻלל ְׁ֣את תְׁ ֵ֗כלת לא היו ממש ע֣ל שְׁפ֤ת הי ְִּׁריעָׁה הָׁא ָׁ֔חת ִּמק ָׁ ָׁ֖צה במח ָׁ ְׁ֑ברת אלא מעט פנימה ,ואז החיבור ע"י הקרסים הביא למשכן להיות אחד ללא
ַאחת אל־ַאחת בק ְָׁׁר ִּ֔סים וי ְִּׁה֥י ה ִּמש ְָׁׁכ֖ן אחָׁ ֽד:
רווח ככתוב ב(שמות ויקהל לו,יג) ו ֕יעש ֲח ִּמ ִּ ֖שּׁים ק ְׁר ֵס֣י ז ָָׁׁה֑ב וי ְׁח ֵ֨בר את־הי ְִּׁר ָ֜
יעת ֤
מתבנית הטעמים של (שמות ויקהל לו,יא) ו ָ֜יעש ֻלל ְׁ֣את תְׁ ֵ֗כלת – אזלא-גרש מונח רביע בתפקיד כעין יצא מן הכלל ללמד על הכלל ,נלמד כי
כשם שעשו את הלולאות של מחברת יריעות המשכן מעט פנימה ולא בשפת המחברת כך גם עשו את לולאות מחברות האהל מעט פנימה
שּׁים ִ֚על ש ְׁ֣פת הי ְִּׁרי ָׁ֔עה הקִּיצ ָׁנ֖ה
וזה יבאר כיצד לא היה רווח בין שתי מחברות האהל ככתוב ב(-שמות ויקהל לו,יז,יח) [יח] ויָ֜עש ֻלל ָׁ֣את ֲח ִּמ ֗ ִּ
ִּשּׁים לְׁחבֵ ֥ר את־ה ָׁ֖אהל ִּלהְׁי֥ת אחָׁ ֽד:
שפ֣ת הי ְִּׁרי ָׁ֔עה הח ֖ברת ה ֵ
במח ָׁ ְׁ֑ברת ו ֲח ִּמ ִּ ֣שּׁים ֻלל ָׁ֗את ָׁעשָׁה על־ ְׁ
שּׁ ִּנ ֽית[ :יח] וי ֛עש ק ְׁר ֵס֥י נ ְׁ֖חשת ֲחמ ִּ ֑
שּׁים – אזלא-גרש מונח רביע
וצ"ע מה מלמד (שמות ויקהל לו,יז,יח) [יח] ויָ֜עש ֻלל ָׁ֣את ֲח ִּמ ֗ ִּ

ֶ֖יו֣לכַ הָֽ֣ן֣ :
ְ
די֣בָ נָ
֣לאַ ה ֲ֣רן֣הַ כּ ֔הן֣וְ אֶ ת־בּגְ ֵ֥
ד֣לשָׁ ר֣ת֣בַּ ֑קּ ֶדשׁ֣אֶ ת־בּגְ ד֤י֣הַ ֨קּ ֶדשׁ ְ
ר ְ
די֣הַ ְשּׂ ָ ֶ֖
שמות ויקהל לה,יט :אֶ ת־בּגְ ֵ֥
[תורה שלמה סא – מדרש הגדול] אֶ ת־בּגְ ֵ֥די֣הַ ְשּׂ ָ ֶ֖רד֣אלו בגדי כהונה משמשין בהן
במקרש ויש אומרין אֶ ת־בּגְ ֵ֥די֣הַ ְשּׂ ָ ֶ֖רד֣ אלו שבעה בגדים שפורשין על גבי הארון והשלחן והמנורה והמזבחות וכלי השרת בדרך
בשעת משוי ,אֶ ת־בּגְ ד֤י֣הַ ֨קּ ֶדשׁ֣אלו בגדי כהונה .הרי אלו תשעה ושלשים צוויין כנגד תשעה ושלשים אבות מלאכות שנאסרו בשבת.
י־קדש וגו' הרי אלו תשעה ושלשים צוויים שמע משה מפי קודש וכמותן צוה
ָׁשיתָׁ ִּבגְׁדֵ ֖
אֶ ת־בּגְ ֵ֥די֣הַ֣ ְשּׂ ָ ֶ֖רד֣זה שנאמר (שמ' תצ' כח ,ב) ְׁוע ִּ ֥

ֵיתי נאמָׁ ֥ן הּֽוא :שלא הוסיף ולא גרע בעשיית המשכן.
משה את ישראל ,לא הוסיף ולא גרע ועליו הוא אומר (במ' בהע' יב ,ז) ְׁבכָׁל־ב ִּ ֖
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

מנין למדרש הגדול לומר מתוך שדן בבגדי השרד ובגדי הכהנים "הרי אלו תשעה ושלשים צוויין כנגד כנגד תשעה ושלשים אבות
מלאכות שנאסרו בשבת"?

בפרשת תרומה ופרשת תצוה ובפרשת כי תשא אתה מוצא הרבה מעבר לל"ט צוויין הקשורים לבנין המשכן לבגדי הכהנים ,לכהונתם

י־קדש וגו' הרי אלו תשעה ושלשים צוויים
ָׁשי ָׁת ִּבגְׁדֵ ֖
הפותחת בחנוכת המשכן .מתוך דברי ה[-מדרש הגדול] שנאמר (שמ' תצ' כח ,ב) ְׁוע ִּ ֥
שמע משה מפי קודש ,מוצע לומר שהרמז לשיעור ל"ט צוויין נמצא בטעמים מונח תרסא (=תלישא-קטנה) בתפקיד שיעור הצוויין
והבחינה הנעלה שלהם לשמירת שבת ויום טוב במלים הק ֵ ְׁ֣רב אֵליָך בפסוק הקודם הפותח את מנוי הכהנים (שמ' תצ' כח ,א) (א) וְׁאתָׁ֡ ה
ֲנֹו־ל֑י ַאה ֲ֕רן נ ָָׁׁד֧ב ו ֲאבִּיה֛ ּוא א ְׁל ָׁע ָׁז֥ר ְׁואִּיתָׁ ָׁ ֖מר בְׁנֵ ֥י ַא ֲה ֽרן:
ש ָׁר ֵא֖ל לְׁכה ִּ
ה ְׁק ֵ ֣רב אֵליָך את־ַאה ֲ֨רן ָא ִָּ֜חיָך וְׁאת־ב ָָׁׁנ֣יו א ִּ֔תֹו מ ִּ֛תֹוְך בְׁנֵ ֥י י ִּ ְׁ

אמנם בפרשת תצוה עצמה הסברנו את טעמי הק ֵ ְׁ֣רב אֵליָך – מונח תרסא כעין שני תרסא ,בדרך אגדה :ה ְׁק ֵ ֣רב אֵליָך – מונח תרסא ,כעין
שני תפקידי תרסא .תרסא בתפקיד בחינה נעלה ובתפקיד מחיצה להחזיר את אהרן בעל הבחינה הנעלה אל מחיצת הקודש שהתרחק
מהבחינה הנעלה וממחיצת הקודש בנסותו למנוע את העם מעבודה זרה ויצא העגל ,וגם הסברנו בדרך הלכה :ה ְׁק ֵ ֣רב אֵליָך – מונח
תרסא ,כעין שני תפקידי תרסא .תרסא אחת בתפקיד שיעור מים בכיור ,תרסא אחת בתפקיד שיעור מראה מים בכיור ולנטילה בכלל.
אבל בעקבות הדרשה של ה[-מדרש הגדול] אפש ר שהפתרון הנכון הוא בשיעור ל"ט הצוויין ובחינתם הנעלה לשמירת שבת ויום טוב.
ואילו דברים הקשורים למי הכיור ונטילה נלמדים מפרשות הכיור החל ב (-שמ' תשא ל,יז) וב (-שמ' פק' מ,ל )
ד֣לשָׁ ר֣ת֣בַּ ֑קּ ֶדשׁ,
ר ְ
די֣הַ ְשּׂ ָ ֶ֖
רד – א"ר חמא בר חנינא ,מאי דכתיב אֶ ת־בּגְ ֵ֥
[תורה תמימה = ת"ת] (שמ' ויקהל לה ,יט) אֶ ת־בּגְ ֵ֥די֣הַ ְשּׂ ָ ֶ֖
י)
אלמלא בגדי כהונה לא נשתיירו משונאיהם של ישראל שריד ופליט [יומא ע"ב ב']:
שׁ
[ת"ת הערה י] לישנא מעליא כלפי ישראל נקט ,ודריש ְשּׂ ָ ֶ֖רד מלשון שריד .ונראה דקשה לו למה לא כלל אותם בשם בּגְ ד֤י֣הַ ֨קּ ֶד ֣

שבסמוך בפסוק ,ופירש"י (טט :יומא עב,ב) אלמלא בגדי כהונה שעל ידיהם מקריבין קרבנות שמכפרין על ישראל ,עכ"ל ,ולכאורה קשה
למה לא פירש פשוט דבגדי כהונה עצמן מכפרין כדאיתא בזבחים [פ"ח ב'] ,וי"ל דהוכרח לפרש כן משום דקשה ליה מה שאמר
אלמלא בגדי כהונה וכו' ,דמה בכך אלמ לא הבגדים הא הקרבנות עצמן מכפרין ,ולכן פירש משום התכלית הבא ע"י בגדי כהונה
דהיינו הקרבנות:
אֶ ת־בּגְ ֵ֥די֣הַ ְשּׂ ָ ֶ֖רד – מהו לשון שרד ,א"ר שמואל בר נחמני ,בגדים שגורדין אותן כברייתן מכליהם ומשרדין מהם כלום ,ומאי היא -
מעשה מחטיא) [יומא ע"ב ב']:
[ת"ת הערה יא] ר"ל כשהיו חותכין אותן בגרדין שלהן מתוך כלי אריגתן היו עושין כברייתן חלולין כדרך לבישתן ולא כשאר יריעה
שצריך שוב לחתכה למדת הלבוש ולתפור במחט ומשיירין מהן מקצת שאינו ארוג עמהן ואותו שיור היה נארג בפני עצמו ומחברו
במחט .ואף על פי דבגדי כהונה בכלל אין עושין אותן מעשה מחט אלא מעשה אורג כדכתיב (שמ' תצ' כח ,לב) מע ֵ ֲ֣שה א ֵ֗רג ,אך הכא
איירי לענין הבית יד שלהם דהוא נארג בפני עצמו ומתחבר ונדבק עם הבגד ,וגו'( :טט :מכנסיים בחלק המותן עד הרגליים כעין צנור אחד
וממשיכים לחלק הרגליים כעין שני צנורות ,כותנת כעין צנור א חד ואת בתי הידיים (=שרוולים) שני צנורות הנארגים בנפרד ומשאירים בהם חוטים לא
ארוגים ואותן מחברים במחט לגוף הכותנת).

אֶ ת־בּגְ ֵ֥די – מקף בתפקיד רב-משמע (א) יריעות לכסוי כלי המשכן בשעת המסעות (ב) בגדי כהונה שרק כאשר הכהנים לבושים בהם
עבודת המשכן והמקדש כשרה וזה מעשה הקרבנות למיניהם והעבודות התומכות במעשה הקרבנות.
אֶ ת־בּגְ ֵ֥די֣הַ ְשּׂ ָ ֶ֖רד – מרכא טפחא בתפקיד יתור לרבות ,אפשר במשמעות של קבוצת פרטים העשויה לגדול וזה בא ללמד על הכנת בגדי
מסעות ובגדי עבודת כהנים מראש כדי שלא תהיה הפסקה בעבודה או עיכוב במסע.
ֲשה א ֵ֗רג כ ְִּׁפ֥י תח ָׁ ְׁ֛רא ִּיֽהְׁיה־לּ֖ ֹו ֹל֥ א יִּק ֵ ָֽׁרע:
ְׁתֹוכֹו ָׁש ָׁ֡פה ִּיֽהְׁיה ְׁל ִּ֨פיו ָׁס ִָּ֜ביב מע ֵ ֣
אשֹו ב ֑
(שמ' תצ' כח ,לב) ְׁו ָׁה ָׁי ֥ה פִּ ֽי־ר ֖
ֲשה א ֵ ֑רג כ ְִּׁל֖יל תְׁ כֵ ֽלת:
(שמ'פקודי לט ,כב) וי ֛עש את־מ ְִּׁע֥יל ָׁהא ֵ֖פד מע ֵ ֣
ֲשה א ֵ ֑רג לְַׁאה ֲ֖רן ּו ְׁלבָׁנָׁ ֽיו:
(שמ'פקודי לט ,כז) ו ֽיע ֲ֛שּו את־הכָׁתְׁ נ֥ת ֵ ֖שש מע ֵ ֣
[בבלי זבחים פח ,א]  ...ת"ר :בגדי כהונה אין עושין אותם מעשה מחט אלא מעשה אורג ,שנאמר( :שמ' תצ' כח ,לב) מע ֵ ֲ֣שה א ֵ֗רג;
נתגעלו ,אין מכבסין לא בנתר ולא באהל .הא במים מכבסין? אמר אביי ,ה"ק :הוגעו במים  -מכבסין אותו בנתר ואהל[ ,בבלי זבחים
פח ,ב] הוגעו לנתר ואהל  -אף במים אין מכבסים .ויש אומרים :אין מכבסין אותן כל עיקר ,שאין עניות במקום עשירות.

[רש"י בבלי זבחים פח ,ב] הוגעו למים  -כלומר אם היה גיעולן מועט ולא הזקיקן אלא לכיבוס מים מכבסים אותן אף בנתר ואהל.
הוגעו לנתר ואהל  -שנתגעלו גיעול רב שהגיעו ליזקק לכיבוס נתר ואהל תו לא מתקן להו כלל.
אף במים  -לאו לרבותא הוא אלא למימרא דנתר ואהל דנקט לאו לענין כיבוס נקט דהיכא דאסור אסור לגמרי והיכא דשרי שרי לגמרי
אלא לענין גיעול נקיט ליה וה"ק (והכי קאמר) נתגעלו אין מכבסין אותו כלל אם הוזקקו לנתר ואהל.
לפי פ' רש"י יש הגבלות אחדות על נקיון בגדי כהונה .בלכלוך מועט שמספיק בבגדים לא של כהנים נקיון בנתר ואהל אז מנקים במים.
אבל אם הוזקקו לנתר ואהל אז אין מכבסים אותם כלל ולא משתמשים בהם שוב לעבודה .זה מתאים לתבנית הטעמים של
ֲשה א ֵ ֑רג מונח אתנח כרבוי הגבלות.
(שמ'פקודי לט ,כב) מע ֵ ֲ֣שה א ֵ ֑רג מונח אתנח כרבוי הגבלות וגם של (שמ'פקודי לט ,כז) מע ֵ ֣
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;
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שמות פקודי לח,כא (התשע"ו) (בהשתתפות נחלת יעקב)

ם֣ק ֶדשׁ֣לַ הָֽ֣'׃ ֣
֣צּיץ֣ז ָָה֣ב֣טָ ה֑ וֹר֣וּפתַּ ְח ָתּ֤֣עָ לָ יו֣פּתּוּח֣י֣ח ֔ ָת ֶ֖
שׂיתָ ֶ֖
שמות תצוה כח,לו :וְ עָ ֵ֥
וּל֣פּנָֽי־הַ מּ ְצנֶ ֶ֖פֶ ת֣י ְהיֶ ָֽה֣ :
ְ
֣יל֣תּ ֔כלֶ ת֣וְ הָ יָ ֶ֖ה֣עַ ל־הַ מּ ְצנָ ֑פֶ ת֣אֶ ל־מֵ֥
ְ
ל־פּת
ְ
[לז]֣ וְ שַׂ ְמ ָתּ֤֣אתֹו֣עַ
יה֑ם֣וְ הָ יָ ֤ה֣עַ ל־מ ְצחֹו֣
ל֣ל ָכָֽל־מַ ְתּנֶ֖ת֣קָ ְדשׁ ֶ
֣בּ֣נ ֣י֣י ְשׂ ָר ֔א ְ
עֹו֣ן֣הַ קֳּ ָד ֗שׁים֣א ֲֶשׁ֤ר֣יַקְ דּישׁוּ ְ
ָשׂא֣אַ ה ֲֶ֜רן֣אֶ ת־ ֲ
[לח]֣ וְ הָ יָה֣עַ ל־מ֣צַ ח֣אַ הֲרן֣וְ נ ֨ ָ
ֵ֥י֣ה'֣ :
הם֣ל ְפנ ָֽ
יד֣ל ָרצֵ֥ ֹון֣לָ ֶ ֶ֖
ְ
תָּ ֔מ
ם֣ק ֶדשׁ֣לַ הָֽ֣'׃ ֣
֣י֣חוֹת ֶ֖
ָ֔
יץ֣נַֽזֶר-הַ ֶ֖קּ ֶדשׁ֣ז ָָה֣ב֣טָ ה֑ וֹר֣וַיּ ְכ ְתּב֣ וּ֣עָ ֗ ָליו֣מ ְכתַּ ב֣פּתּוּח
ָֽ
שמות פקודי לט,ל :וַ ַָֽֽ ַיּעֲשֵׂ֛ וּ֣אֶ תֵ֥ -צ
שׁה֣:ס ֣
תת֣עַ ל־הַ מּ ְצנֶ ֶ֖פֶ ת֣מ ְל ָמ֑עְ לָ ה֣כַּ א ֲֶשֵׁ֛ר֣צוָּ ֵ֥ה֣הֶ֖ '֣אֶ ת־מ ֶ ָֽ
יל֣תּ ֔כלֶ ת֣לָ ֵ֥
ְ
ת
֣פּ ֣
[לא]֣וַיּ ְתּנ֤וּ֣עָ לָ יו ְ
רש"י (כח,לו) ֶ֖צּיץ֣ -כמין טס של זהב היה ,רוחב שתי אצבעות ,מקיף על המצח מאוזן לאוזן:
אפשר כי פ'רש"י ופסיקת הרמב"ם שגודל הציץ ומקומו מאוזן לאוזן קשור לבירור הנעשה ע"פ טעם מקף מהכתוב (שמ' פק' לט,ל) אֶ תֵ֥ -ציץ

[רמב"ם כלי המקדש פ"ט,ה"א] כיצד מעשה הציץ ,עושה טס של זהב רחב שתי אצבעות ומקיף מאוזן לאוזן וכותב עליו שני שיטין ֶ֖ק ֶדשׁ֣
לַ הָֽ֣' קדש מלמטה לה' מלמעלה ,ואם כתבו בשיטה אחת כשר ,ופעמים כתבוהו בשיטה אחת.
[בגדי כהונה ,ר' מ"ל שחור ע' קז ,קח] ציץ – תכשיט ידוע המונח על המצח מאוזן לאוזן  .וכתב ראב"ע שרים גדולים עושים ציץ זהב על

המצנפת על מקום המצח .ובמשנה "במה אשה יוצאת :לא תצא  ...ולא בטוטפת ולא בסרביטין בזמן שאינם תפורין ולא בכבול
לרשות הרבים" (שבת נז,א; סד,ב) .רמב"ם פי המ"ש :טוטפת הוא ציץ שקשרו אותו על המצח מאוזן לאוזן  ...וכבול – חתיכה של
בגד ,כמו מצנפת ,שקושרין אותה על המצח ונותנין הציץ עליה כדי שלא יזיק הציץ במצח ,והוא בפני עצמו זולת הציץ תכשיט .רש"י
מפרש דטוטפת מקפת את הפדחת מאוזן לאוזן והוא כפי' הרמב"ם( .מהמשנה ציץ – תכשיט נשים)
רבינו חננאל כתב שהציץ נקרא טוטפת כי מונח במקום הטוטפת (התפילין של ראש).

ציץ – נותנו על המצח מקום ראיית בני אדם ,כמו "מציץ מן החרכים" מקום בולט ונראה לכל.

והביא [ספר מאור עיניים ר' עזריה מן האדומים] ב[-אוצר החכמה חלק ב פרק מח ,ע' סו] פירש ציץ – פטורי ציצים ,שנעשו על הציץ ציורין
של ציצים ופרחים.
[אוצר החכמה חלק ב פרק מח ,ע' סג] ולשרים הגדולים ציץ זהב על המצנפת על מקום המצח ,ואין צורך לפתיל אחר שיעמידנו על המצח.
[אוצר החכמה חלק ב פרק מז ,ע' סה] ד"מ הנה אריסטיאה בכלל דבריו  ...ואמנם על ראשו היה כסוי אשר יקראוהו סודר ועל הסודר הזה
היתה מיט"רה עשויה במלאכה נפלאה שהוא תכשיט מפואר מאד אצל המלכים ,וממנו נמשך רקוע פח של זהב אשר עליו שם
האלהים וכו' ככתוב בספר הדרת זקנים למעלה.
[אוצר החכמה חלק ב פרק מח ,ע'  ]130יאות לסודר כ"ג תאר מגבעת  ...על זה הסודר מיתה מיט"רה אשר טס הזהב נתון עליה מצד
המצח ,ויש לדעת כי זה השם מיט"רה אצל בעלי הלשון הרומי ברוב הפעמים יורה כובע מחודד עקום מעט בראשו אשר היה נהוג
במצרים על ראש זכרים ונקבות ,ולפעמים גם כן יורה היקף בלבד כמין נזר אשר איננו מכסה את הקדקד .והנה בשתי הוראותיו אלה
מכוון ממש לשם כפה שזכרו רבותינו באמרם כפה של צמר היתה על ראש כ"ג וכו' .כי בעל הערוך ערך כפה (כתב) לפי פרוש ראשון
באר דסתם כפה כמין כובע שהוא מכסה את הקדקד ,ולפי פרוש שני נמשך לדברי האלפסי פ' במה אשה (יוצאת) אשר בהתראות אליו
שלא יתכן היות פתיל התכלת האמור בציץ רחב יותר מן הציץ עצמו שהוא שתי אצבעות ,אמר כי הכפה שזכרו בו רבותינו וכן
האמורה בתכשיטי אשה לענין שבת איננה רק משיחה של מלאכת גדיל רחבה שתי אצבעות .והשבות אל לבבך קורא משכיל כי שתוף
שם פתיל הטעה מפרשים רבים ,יען בהאמינם שלא יורה רק חוט אחד השתדלו לפרש את הפתיל האמור בציץ כפי המשמעות ההוא
ולא הלמו לשון כפה שזכרו בו רבותינו ...
[אוצר החכמה חלק ב פרק מז ,ע' סו] אמנם ידידיה האלכסנדרי בפרק שלישי מחיי משה כתב וז"ל  ...ועוד עשה לו טס של זהב קרוב
לד מות כתר ,מפותח ארבע אותיות של השם ההוא אשר לא הותרה שמיעתו ואמירתו
כי אם לאותם שהחכמה טהרה אזניהם ולשונם ובמקומות הקדש ,הוא השם אשר האלהיים אומרים היותו בן ארבע אותיות ,אולי להיותו רומז אל המספרים
הראשונים א' ב' ג' ד'  .כי הנה המרובע כולל את הכל נקודה קו שטח וגשם ובו מדת כל יש ,ובפרט ניגוני השיר הערב ,כמו נגון תוספת השליש בערך ד' לג'
ותוספת החצי בערך ג' לב' ותוספת הכפל בערך ד' לב' ומדת המרובע כערך ד' לא' ,וכמה מעלות זולת אלה יש לסך הד' אשר על הרבה מהם דברנו במאמרנו על
המספרים .והטס הזה שזכרנו נתלה במיט"רה למען לא יגע בראש .וראשו מכוסה בסודר אשר המלכים הגדולים שוכני המזרח חפצים

לשאת אותו יותר משישאו הדיא"דימה ע"כ דבריו שם.

וּל֣פּנָֽי־הַ מּ ְצנֶ ֶ֖פֶ ת
ְ
(שמ' תצ' כח ,לז) עַ ל־הַ מּ ְצנָ ֑פֶ ת֣אֶ ל־מֵ֥
(שמ' תצ' כח ,לז) עַ ל־הַ מּ ְצנֶ ֶ֖פֶ ת – מקף כרב-מצב של החיבור של הציץ והאריג שתחתיו אל המצנפת( :א) חיבור קבוע כעין אצל מלכים

ושרים וזה נדחה אצל כהן גדול ופוסל את המצנפת והציץ; (ב) חיבור שאינו קבוע אלא לכל פעם שהכהן גדול לובש את בגדי הזהב.
ל־פּת֣יל – מקף כרב-מצב הגדרת פתיל( :א) כפה על הראש וזה נדחה כי לא יתכן אצל כהן גדול;
ְ
(שמ' תצ' כח ,לז) עַ
(ב) כעין חוט או חבל (משיחה) לחיבור וקשירה וזה אפשרי אצל כהן גדול (ג) היקף בלבד כמין נזר אשר איננו מכסה את הקדקד .בציץ
יל֣תּ ֔כלֶ ת משיחה (אריג או שזור) של מלאכת גדיל רחבה שתי אצבעות כמו רוחב הציץ .היא החלק האחורי של הציץ בין הציץ ובין
ְ
ת
ְפּ ֣
מצח כהן גדול .ואולי הפתילים לקשירה יצאו מן המשיחה הזא ת ויצאו דרך הנקבים ואז היו מעל לציץ ועמם קשרו מאחרי המצנפת של כהן גדול.
כעין כבול כמופיע במשנה שבת ,שהציץ היה מחובר אליו כמוסבר [בגדי כהונה ,ר' מ"ל שחור ע' קז ,קח] ע"פ [ספר מאור עיניים ר' עזריה מן

האדומים],
יץ֣נַֽזֶר-הַ ֶ֖קּ ֶדשׁ ; (שמ' פק' לט,ל) אֶ תֵ֥ -ציץ – מקף כרב-מצב מהו הציץ (א) כמקיף את כל הראש כמו כתר (ב) נמצא רק
ָֽ
(שמ' פק' לט,ל) אֶ תֵ֥ -צ
על המצח בין אוזן לאוזן ,וזה המצב שעליו התורה מדברת.
ָֽנַֽזֶר-הַ ֶ֖קּ ֶדשׁ – אריג של תכלת על ראש כהן גדול שהציץ מחובר אליו ,ואינו חציצה
ָֽנַֽזֶר-הַ ֶ֖קּ ֶדשׁ – מקף כרב-מצב מהו נזר הקדש (א) כמקיף את כל הראש (ב) נמצא רק על המצח בין אוזן לאוזן ,וזה המצב שעליו התורה מדברת.
(שמ' תצ' כח,לז) (שמ' פק' לט,ל) ז ָָה֣ב֣טָ ה֑ וֹר – אתנח מגביל לזהב טהור בלבד (לא תערובת ,לא לא טהור)  .היות ושני כתובים הבאים כאחד
אז צריך עיון מהו הלימוד השני.
ֶ֖ק ֶדשׁ֣לַ הָֽ֣' [בגדי כהונה ,ר' מ"ל שחור ע' קח] ֶ֖ק ֶדשׁ֣– מעיד על מעלת הכהן המשרת בבית ה' שהוא ֶ֖ק ֶדשׁ֣לַ הָֽ֣' להבדילו מכהני ע"ז שרצו
לומר כי הם עצם הקדושהֶ֖ .ק ֶדשׁ – טפחא ,שנוי ורבוי שמשמעות מלת קדש מתרחבת אל הכהן המשרת בבית ה'.
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

ֶ֖ק ֶדשׁ֣לַ הָֽ֣' – טפחא סלוק ,לַ הָֽ֣' – סלוק מגביל שתהיה הכתיבה של לה' לשמה ,וע"י טעם מלת ֶ֖ק ֶדשׁ֣ -טפחא בתפקיד פותחת טפח
להתאפיין מהכתוב אחריה שהוא כתיבה לשמה מלמד כי גם כתיבת מלת ֶ֖ק ֶדשׁ֣ תהיה לשם קדושת שם ה' ,היינו כתיבת קדש לה' לשמה.
(שמ' תצ' כח,לו) (שמ' פק' לט,ל) ֶ֖ק ֶדשׁ֣לַ הָֽ֣' שני כתובים שאפשר שאחד מהם מלמד כפי' [בגדי כהונה ,ר' מ"ל שחור ע' צה] הציץ מצוה אחרון
֣י֣חוֹתם הטבוע עליו ֶ֖ק ֶדשׁ֣לַ הָֽ֣' לא על עצמו בלבד הוא מלמד ,אלא על כל מערכת בגדי הכהונה
ָ֔
ובעשיה מוזכר אחרון ו-מ ְכתַּ ב֣פּתּוּח
הוא חותם בטבעתו ֶ֖ק ֶדשׁ֣לַ הָֽ֣' .
ֶ֖ק ֶדשׁ  -טפחא בתפקיד שנוי ורבוי הקדש מהציץ על כל מערכת בגדי הכהונה .
וּל֣פּנָֽי־הַ מּ ְצנֶ ֶ֖פֶ ת֣י ְהיֶ ָֽה֣ :
ְ
֣יל֣תּ ֔כלֶ ת֣וְ הָ יָ ֶ֖ה֣עַ ל־הַ מּ ְצנָ ֑פֶ ת֣אֶ ל־מֵ֥
ְ
ל־פּת
ְ
שמות תצוה כח,לז :וְ שַׂ ְמ ָתּ֤֣אתֹו֣עַ

֣פּת֣יל֣ ְתּ ֔כלֶ ת ,ועוד כתיב כאן
֣יל֣תּ ֔כלֶ ת  -ובמקום אחר הוא אומר (שמ' פק' לט,לא) וַיּ ְתּנ֤וּ֣עָ לָ יו ְ
ְ
ל־פּת
ְ
רש"י (כח,לז) עַ
וְ הָ יָ ֶ֖ה֣עַ ל־הַ מּ ְצנָ ֑פֶ ת ,ולמטה הוא אומר (שמ' תצ' כח,לח) וְ הָ יָה֣עַ ל־מ֣צַ ח֣אַ הֲר֣ן ,ובשחיטת קדשים שנינו (זבחים יט,א) שערו היה נראה
בין ציץ למצנפת ,ששם מניח תפילין ,למדנו שהמצנפת למעלה בגובה הראש ואינה עמוקה ליכנס בה כל הראש עד המצח ,והציץ
מלמטה ,והפתילים היו בנקבים ותלויין בו בשני ראשים (בשני קצוות) ובאמצעיתו ,ששה (פתילים 3 ,חוט מקופלים לשניים) בשלושה
מקומות הללו ,פתיל מלמעלה ,אחד מבחוץ ,ואחד מבפנים כנגדו ,וקושר ראשי הפתילים מאחורי העורף שלשתן ,ונמצאו בין אורך
הטס ופתילי ראשיו מקיפין את הקדקד ,ופתיל האמצעי שבראשו קשור עם ראשי השנים ,הולך על פני רוחב הראש מלמעלה ,ונמצא
עשוי כמין כובע ,ועל פתיל האמצעי הוא אומר (שמ' תצ' כח,לז) וְ הָ יָ ֶ֖ה֣עַ ל־הַ מּ ְצנָ ֑פֶ ת ,והיה נותן הציץ על ראשו כמין כובע על המצנפת,
תיל֣
֣פּ ֣
והפתיל האמצעי מחז יקו שאינו נופל ,והטס תלוי כנגד מצחו ,וניתקיימו כל המקראות פתיל על הציץ ((שמ' פק' לט,לא) וַיּ ְתּנ֤וּ֣עָ לָ יו ְ
יל֣תּ ֔כלֶ ת) ,והפתיל (שמ' פק' לט,לא) עַ ל־הַ מּ ְצנֶ ֶ֖פֶ ת֣מ ְל ָמ ֑עְ֣לָ ה (זה לשון רש"י
ְ
ת
ל־פּ ֣
ְ
ְתּ ֔כלֶ ת)  ,וציץ על הפתיל ((שמ' תצ' כח,לז) וְ שַׂ ְמ ָתּ֤֣אתֹו֣עַ
אבל לעיל הביא (שמ' תצ' כח,לז) וְ ָהיָ ֶ֖ה֣עַ ל־הַ מּ ְצנָ ֑פֶ ת ):
(שמ' תצ' כח,לז)

ם֣ק ֶדשׁ֣לַ הָֽ֣'׃ ֣
֣י֣חוֹת ֶ֖
ָ֔
יץ֣נַֽזֶר-הַ ֶ֖קּ ֶדשׁ֣ז ָָה֣ב֣טָ ה֑ וֹר֣וַיּ ְכ ְתּב֣ וּ֣עָ ֗ ָליו֣מ ְכתַּ ב֣פּתּוּח
ָֽ
שמות פקודי לט,ל :וַ ַָֽֽ ַיּעֲשֵׂ֛ וּ֣אֶ תֵ֥ -צ
שׁה֣:ס ֣
תת֣עַ ל־הַ מּ ְצנֶ ֶ֖פֶ ת֣מ ְל ָמ֑עְ לָ ה֣כַּ א ֲֶשֵׁ֛ר֣צוָּ ֵ֥ה֣הֶ֖ '֣אֶ ת־מ ֶ ָֽ
יל֣תּ ֔כלֶ ת֣לָ ֵ֥
ְ
ת
֣פּ ֣
[לא]֣וַיּ ְתּנ֤וּ֣עָ לָ יו ְ
רש"י (שמ' פק' לט,לא) לָ ֵ֥תת֣עַ ל־הַ מּ ְצנֶ ֶ֖פֶ ת֣מ ְל ָמ ְ֑עלָ ה֣– ועל ידי הפתילים היה מושיבו על המצנפת כמין כתר ,ואי אפשר לומר הציץ על

מצנפת שהרי בשחיטת קדשים שנינו (זבחים יט,א) שערו היה נראה בין ציץ למצנפת ,ששם מניח תפילין ,והציץ היה נתון על המצח,
֣יל֣תּ ֔כלֶ ת,
ְ
֣פּת
הרי המצנפת למעלה והציץ למטה ,ומהו עַ ל־הַ מּ ְצנֶ ֶ֖פֶ ת֣מ ְל ָמ ְ֑עלָ ה ,ועוד הקשיתי בה כאן הוא אומר וַיּ ְתּנ֤וּ֣עָ לָ יו ְ
ל־פּת֣יל .ואומר אני פתיל תכלת זה חוטין הן לקשרו בהן במצנפת ,לפי שהציץ
ְ֣
ובענין הצוואה הוא אומר (שמ' תצ' כח,לז) וְ שַׂ ְמ ָתּ֤֣אתֹו֣עַ
אינו אלא מאוזן לאוזן ,ובמה יקשרנו במצחו ,והיו קבועין בו חוטי תכלת לשני ראשיו ובאמצעיתו ,שבהן קושרו ותולהו במצנפת
כשהוא בראשו ,ושני חוטין היו בכל קצה וקצה אחד ממעל ואחד מתחת לצד מצחו ,וכן באמצעו ,שכך הוא נוח לקשור ,ואין דרך
֣יל֣תּ ֔כלֶ ת ,וקשר ראשיהם השנים
ְ
֣פּת
יל֣תּ ֔כלֶ ת( ,שמ' פק' לט,לא) ו-עָ לָ יו ְ
ְ
ת
ל־פּ ֣
ְ
קשירה בפחות משני חוטין ,לכך נאמר (שמ' תצ' כח,לז) עַ
כלם יחד מאחוריו למול ערפו ,ומושיבו על המצנפת.
ע"פ [בגדי כהונה ,ר' מ"ל שחור ע' צה] במקומות בהם מוזכר הציץ הוא בא יחד עם המצנפת וב(-שמ' תצ' כח,לז) וב(-שמ' פק' לט,לא) הציץ
מקדים את המצנפת .היה מקום לומר כי הציץ הוא חלק מן המצנפת[ .ע' צו] אבל הציץ נמנה בפני עצמו וההוכחה לכך ,שאינו מחובר
בחיבור קבוע למצנפת .וחיבור קבוע יפסול המצנפת והציץ .וכן לפעמים היה לובש הציץ לחודיה בלי המצנפת (לא ציין מקור) וכן הציץ
מרצה בפני עצמו.
֣יל֣תּ ֔כלֶ ת – מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,מלמדת שתי דרשות ,שלפחות
ְ
ל־פּת
ְ
אפשר כי תבנית הטעמים של (שמ' תצ' כח,לז) וְ שַׂ ְמ ָתּ֤֣אתֹו֣עַ
אחת מהן יוצאת מפשט הכתוב .אפשר שכאן יש שתי דרשות היוצאות מן הפשט של הכתוב וְ הָ יָ ֶ֖ה֣עַ ל־הַ מּ ְצנָ ֑פֶ ת .מלת וְ הָ יָ ֶ֖ה משמעה
שהוויתו של הציץ להיות עַ ל־הַ מּ ְצנָ ֑פֶ ת  ,וע"י טעם מלת וְ הָ יָ ֶ֖ה – טפחא ללא מרכא לפניה משמש בתפקיד התפשטות האפיון המשותף
יל֣תּ ֔כלֶ ת .אבל תבנית הטעמים של
ְ
ת
ל־פּ ֣
ְ
ממלות וְ הָ יָ ֶ֖ה֣עַ ל־הַ מּ ְצנָ ֑פֶ ת (ההויה להיות הציץ על המצנפת) אל הכתוב לפניו וְ שַׂ ְמ ָתּ֤֣אתֹו֣עַ
כתוב זה – מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,מוציאה את ההוויה הזאת מפשוטה ומלמדת שהוויה זאת מתקיימת (א) בחיבור שאינו קבוע; (ב)
שחיבור קבוע פוסל את המצנפת ואת הציץ.
֣יל֣תּ ֔כלֶ ת – מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,מלמדת שתי דרשות ,שלפחות אחת מהן יוצאת
ְ
֣פּת
ויש לעיין גם ב(-שמ' פק' לט,לא) וַיּ ְתּנ֤וּ֣עָ לָ יו ְ
מפשט הכתוב .אפשר שכאן יש שתי דרשות היוצאות מן הפשט.
סדר לבישת בגדי כהונה בחנוכת המשכן וחינוך הכהנים וסדר לבישת הבגדים לדורות
שמות תצוה כט( :ה) ְׁולָׁקח ָׁ ְׁ֣ת את־ה ְׁבג ֗ ִָּׁדים ְׁו ִּהלְׁבש ָׁ ְׁ֤ת אֽת־ַאהֲרן את־הכ ֻ֔תנת וְׁאֵת מ ִּ ְׁ֣עיל ָׁהא ֵ֔פד וְׁאת־ ָׁהא ֵ֖פד וְׁאת־ה ֑חשן וְָׁאפד ָׁ ְׁ֣ת ל֔ ֹו ב ֵ ְׁ֖חשב ָׁהאֵפֽד:
אשֹו ְׁונ ָׁת ָׁ ֛ת את־נֵ ֥זר ה ֖קדש על־ה ִּמ ְׁצ ָׁנ ֽפת:הציץ אחרון
(ו) וְׁשמְׁתָׁ ֥ ה ִּמצְׁנ֖פת על־ר ֑
ֹול֑ם ּו ִּמלֵּאתָׁ ֥ י ֽד־ַאה ֲ֖רן וְׁיד־בָׁנָׁ ֽיו:
( ...ט) ְׁוחָׁגרְׁ תָׁ אתָׁ֨ ם ַא ְׁב ֵָ֜נט ַאה ֲ֣רן ּו ָׁב ָׁ֗ניו ְׁוחָׁבש ָׁ ְׁ֤ת לָׁהם ִּמגְׁב ָׁ֔עת ְׁו ָׁהי ְָׁׁת֥ה לָׁה֛ם ְׁכה ָֻׁנּ֖ה ְׁלחֻק֣ת ע ָׁ
פסוקים ה – ו מלמדים על לבישת בגדי כהן גדול ואף שכתובים לפני פסוק (ט) מובן שכהן גדול לבש בגדי לבן כמו כהן הדיוט קודם שלבש
בגדי כהן גדול[ .בגדי כהונה ,ר' מ"ל שחור ע' צה] ואיתא בירושלמי פ"ק דיומא ה"א ציץ ומצנפת של אהרן קודם לאבנטן של בנים וכו' ,

 ...ובגליון הש"ס שם מתקן שציץ ט"ס וצ"ל כתונת ,אבל הציץ חבש לאחרונה .ומ"מ המצנפת לבש קודם ,שלא לפי הסדר ,דבשעת
החינוך היה צריך ללבוש קודם בגדי כהן הדיוט ,עייש"ה (עיין שם היטב).

טט :בחנוכת המשכן בחינוך הכהנים סדר לבישת בגדי כהונה היה :אהרן ובניו לבשו מכנסים ,כתונת ,מצנפת ,אהרן לבש אבנט ,אהרן לבש
מעיל ,אפוד ,חשב האפוד וחושן ,הבנים לבשו אבנטיהם ,אהרן לבש הציץ.
אבל לדורות הסדר הוא כנאמר ב-ויקרא צו ח( :ז) וי ִּ ֵ֨תן ָׁע ָָׁ֜ליו את־הכ ֻ֗תנת ויח ְׁ֤גר אתֹו בָׁ ַֽא ְׁב ֵ֔נט ויל ְֵׁב֤ש אתֹו אֽת־ה ְׁמ ִּ֔עיל וי ִּתֵ ֥ן ע ָׁ ָׁ֖ליו את־ ָׁהא ֵ֑פד
ָׁאּורים וְׁאת־התֻ מִּ ֽים:
ויח ְׁ֣גר א ֗תֹו ְׁב ֵחשב הָׁ ֽא ֵ֔פד ויא ְׁ֥פד ל֖ ֹו בֹֽו( :ח) ו ָׁי ֥שם ע ָָׁׁל֖יו את־ה ֑חשן וי ִּתֵ ן אל־ה ֔חשן את־ה ִּ ֖
ֲשר צ ִָּּׁו֥ה ה֖ ' את־משֽה:
ל־מּול ָׁפ ָׁ֗ניו ֵא֣ת ִּצ֤יץ הזָׁהָׁב ֵנ֣זר ה ֔קדש כא ֛
אשֹו ו ָׁ֨ישם עֽל־ה ִּמצ ְָׁ֜נפת א ֣
(ט) ו ָׁי ֥שם את־ה ִּמצְׁנ֖פת על־ר ֑
(ז) וי ִּ ֵ֨תן ָׁע ָָׁ֜ליו – קדמא ואזלא (א) בתפקיד סדר מוקדם ומאוחר ובתפקיד (ב) כעין כלל מלמד לדורות שהסדר מעכב בלבישת בגדי הכהנים
ובכלל ושל כהן גדול בפרט והציץ אחרון!

כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

ויקרא  -דפי פרשות השבוע שנת התשע"ו – התשע"ז
4
ויקרא א,א (התשע"ו)
4.1
וֹ֣ר ָאֶ֖ה֣א֣ וֹ֣י ָָד֑ע֣ ֣
וּא֣עד֣אֵ֥ ָ
֔
לה֣וְ ה֣
שׁ ְמעָ ה֣ק֣ וֹל֣אָ ֔ ָ
ֱטא֣וְ ָ ָֽ
שׁ֣כּי-תֶ ח ֗ ָ
ָֽ
ויקרא ה,א :וְ נֶ ֣פֶ
֣אם-לֵ֥ וֹא֣יַגֶּ֖יד֣וְ נ ָָשֵׂ֥א֣עֲֹונָֽ וֹ׃ ֣
וֹ֣ר ָאֶ֖ה֣א֣ וֹ֣י ָָד֑ע֣ ֣
וּא֣עד֣אֵ֥ ָ
֔
לה֣וְ ה֣
שׁ ְמעָ ה֣ק֣ וֹל֣אָ ֔ ָ
חֱטא֣וְ ָ ָֽ
שׁ֣כּי-תֶ ֗ ָ
ָֽ
֣וְ נֶ ֣פֶ

מונח רביע פשטא מונח ז"ק מונח ז"ק מרכא טפחא מונח אתנח
֣֣אם-לֵ֥ וֹא֣יַגֶּ֖יד֣וְ נ ָָשֵׂ֥א֣עֲֹונָֽ וֹ׃ מרכא טפחא מרכא סלוק
שׁ ְמעָ ה֣ק֣ וֹל֣אָ ֔ ָלה֣– פשטא מונח זקף-קטן ,זקף קטן בתפקיד שתיים ,שתי דרשות כפשט הכתוב כנדרש ב[ -בבלי שבועות לו,א וגם
וְ ָ ָֽ

בתורת כהנים (ספרא)] ומנין לעשות (אלה שאין עמה שבועה כאלה שיש עמה שבועה) ושבועה שאין עמה אלה כשבועה שיש עמה
אלה תלמוד לומר וְ ָ ָֽשׁ ְמעָ ה֣ק֣ וֹל֣אָ ֔ ָלה֣(כאילו נכתב) ושמעה אלה ושמעה קול
וּא֣עד֣֣-פשטא מונח זקף-קטן מונח זקף-קטן – פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים (כאן סלוק אתנח) תבנית כעין
֔
שׁ ְמעָ ה֣ק֣ וֹל֣אָ ֔ ָלה֣וְ ה֣
וְ ָ ָֽ
הקש ו/או בנין אב "לעשות (אלה שאין עמה שבועה כאלה שיש עמה שבועה) ושבועה שאין עמה אלה כשבועה שיש עמה אלה"
הערות אחרות שלא שייכות לתבנית טעמים:
הערה :תוס' לו ע"ב ד"ה "הכי גרס בקונטרס ורבינו חננאל" תוך דיון על ר"מ שבממונות לא לומד מכלל לאו אתה שומע הן ,מביא כראיה
את שליחת עבד אברהם לקחת אשה ליצחק בראשית חיי שרה פ' כ"ד.
ומסיים בציטוט (בר' חיי שרה כד,מא) "אז תנקה מאלתי" .ופלא גדול הוא שלא הגמרא ולא רש"י ולא תוס' מביאים ראיה חותכת מהתורה
ששבועה היא אלה ,כי ב(-בר' חי"ש כד,ג,ח) אברהם אבינו משתמש במלים אשביעך ושבועתי והעבד מספר בסעודה (בר' חי"ש כד,מא) "אז
תנקה מאלתי...והיית נקי מאלתי".
הערות( :א) וכך העיר הרש"ש; (ב) אחד מדרשני מאורות הדף הסביר בבבלי יומא ועוד מסכתות שהגמרא מביאה דוגמאות שאחרי מתן
תורה.
֣בּכָ֣לָ -דּ ָב֣ר֣טָ מא֣ ֣
ויקרא ה,ב :א֣ וֹ֣ ֶנ֗פֶ שׁ֣א ֲֶשׁ ֣ר֣תּגַּע ְ
ֶ֖ת֣שׁ ֶ֣רץ֣טָ מ֑א֣ ֣
וֹ֣בּנ ְב ַל ֶ
֣ה֣טמ ָ֔אה֣א֕ ְ
֣בּה ָמ ְ
֚וֹ֣בּנ ְבלַ ת ְ
֝ה֣טמ ָ֗אה֣א ְ
֣בנ ְב ֨ ַלת֣חַ ָיּ ְ
אוֹ ְ
שׁם׃֣ ֣
וְ נ ְֶע ַל ֣ם֣מ ֔ ֶמּנּוּ֣וְ הֵ֥ וּא֣טָ מֶ֖א֣וְ אָ ָֽ
֣בּה ָמ֣ה֣
֚וֹ֣בּנ ְבלַ ת ְ
אב"ע (ב-ג) א֣ וֹ֣ ֶנ֗פֶ שׁ֣כי (בנוסחנו :א ֲֶשׁ ֣ר) תּגַּע֣ -בנבלת הארבעה הנזכרות ,והם חזיר וחביריו (ראה וי' יא,ד-ז) .א ְ
ְטמ ָ֔אה  -למאכל ,כסוס וחמור .וֶ -שׁ ֶ֣רץ֣טָ מ ֑א  -השמנה הנזכרים (וי' יא,כט-ל) .וְ נ ְֶע ַל ֣ם֣מ ֔ ֶמּנּוּ  -ואחר כך ידע .או נגע בזב וטמא מת

וזבה ונדה.

֝ה֣טמ ָ֗אה – רביע ,ע"פ ראב"ע אלו בנבלת הארבעה הנזכרות ,והם חזיר וחביריו (ראה וי' שמיני יא,ד-ז) .ראה רביע
֣בנ ְב ֨ ַלת֣חַ ָיּ ְ
אוֹ ְ
֣בּכָ לָ -דּ ָב֣ר֣טָ מא֣ -לפי שלא זכר פרטי זה הכלל כי אם אבות הטמאות ,למדנו שאינו מדבר במגע 'וולד
רלב"ג (ב) א֣ וֹ֣ ֶנ֗פֶ שׁ֣א ֲֶשׁ֣ר֣תּגַּע ְ

הטומאה' ,וזה ,כי נבלות הבהמה והחיה והשרץ הם 'אבות הטומאה' כמו שיתבאר.
א֣ וֹ֣ ֶנ֗פֶ שׁ  -מונח רביע ,אפשר ע"פ רלב"ג הנכנס למקדש או אכל קודש בטומאה ,כי בשנים אלו יביא קרבן עולה ויורד ,ולא חלק בו בין
נשיא ובין כהן משיח וכהן הדיוט .ועל שלושה אלו נוסיף ישראל וגר .ראה מונח רביע
א – מונח זרקא מונח סגול ,ממעט משהו מענינו כענינו וזהו מגע ולד הטומאה .ראה זרקא סגול
֣בּכָ לָ -דּ ָב֣ר֣טָ מ ֣
א ֲֶשׁ ֣ר֣תּגַּע ְ

֝ה֣טמ ָ֗אה ,אע"פ שכל ְבנ ְב ֨ ַלת֣
֝ה֣טמ ָ֗אה – תלישא-קטנה בתפקיד שיעור טומאה כזית כפי' רלב"ג והנה אמר ְבנ ְב ֨ ַלת֣חַ ָיּ ְ
֣בנ ְב ֨ ַלת֣חַ ָיּ ְ
אוֹ ְ
חַ ָיּ ֝ה֣היא ְטמ ָ֗אה  -להתנות שיהיה בה שיעור טומאה ,והוא כזית; כי פחות מכזית ממנה לא יטַּ מֵּ א במגע .וכן העניין במה שאמר
ֶ֖ת֣שׁ ֶ֣רץ֣טָ מ ֑א ראה תלישא
וֹ֣בּנ ְב ַל ֶ
֣ה֣טמ ָ֔אה֣א֕ ְ
֣בּה ָמ ְ
ְבּנ ְבלַ ת ְ
שׁם׃֣֣ ֣
ָדע֣וְ אָ ָֽ
ֶ֖א֣בּ֑הּ֣וְ נ ְֶע ַל ֣ם֣מ ֔ ֶמּנּוּ֣וְ הֵ֥ וּא֣י ַ ֶ֖
ם֣לכל֣טֻ ְמאָ ֔תוֹ֣א ֲֶשֵׁ֥ר֣י ְט ָמ ָ
֣בּטֻ ְמ ַא֣ת֣אָ ָ ֔ד ְ
וֹ֣כי֣יגַּע ְ
ויקרא ה,ג :א֣ ֤
מ ַא֣ת֣אָ ָ ֔דם֣ -זו טומאת מת (ראה תו"כ ויקרא חובה פרשתא ח פרק יב,ח)ְ .לכל֣טֻ ְמאָ ֔תוֹ֣ -לרבות טומאת מגע זבין
רש"י (ג) ְבּטֻ ְ֣
ֲשׁר֣י ְט ָ ֶ֖מא֣ -לרבות הנוגע בבועל נדהָ .בּ ֑הּ֣  -לרבות בולע נבלת עוף טהור (ראה שם) .וְ נ ְֶע ַל ֣ם  ...וְ הֵ֥ וּא֣י ַ ֶָ֖דע֣ -
וזבות (ראה שם) .א ֶ ֵ֥
ששכח הטומאה .וְ אָ שָֽׁ֣ם  -באכילת קדש או בביאת מקדש.

ם֣לכל֣טֻ ְמאָ ֔תוֹ  ,כעין הכפלת סדרות הטעמים,
֣בּטֻ ְמ ַא֣ת֣אָ ָ ֔ד ְ
א֣ וֹ  -מונח מוביל לפני הטעמים של הכתוב אחריו ֤כי֣יגַּע ְ
ם֣לכל֣טֻ ְמאָ ֔תוֹ  -פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים ,כעין דבר החוזר וקורה ו/או בנין אב.
֣בּטֻ ְמ ַא֣ת֣אָ ָ ֔ד ְ
֤כי֣יגַּע ְ
בבלי שבועות ד,א אפשר כי רבנו הקדוש ,רבי יהודה הנשיא בלמדו וְ נ ְֶע ַל ֣ם֣מ ֔ ֶמּנּוּ֣וְ הֵ֥ וּא֣י ַ ֶָ֖דע דורש נֶעְ ַל ֣ם֣– משמע שהיתה לו ידיעה
ונעלמה ממנו ואח"כ י ַ ֶָ֖דע֣– נודע לו ,גם דרש שני אופנים של נֶעְ ַל ֣ם֣– שכחה( .א) נעלם ממנו שהוא טמא ואכל קדש או נכנס למקדש,
(ב)' י ַ ֶָ֖דע֣ שהוא טמא ונעלם ממנו שהוא אסור לאכול קודש או להכנס למקדש.אפשר כי שני אופנים אלו מרומזים בטעמי וְ נ ְֶע ַל ֣ם֣מ ֔ ֶמּנּוּ -
מונח זקף-קטן בתפקיד של שתי ידיעות שנעלמו ממנו( ,א) שהוא טמא( ,ב) שהאוכל או המקום קדוש .ראה זקף -קטן
וְ נ ְֶע ַל ֣ם֣מ ֔ ֶמּנּוּ֣וְ הֵ֥ וּאָ֣֣י ַ ֶ֖דע֣וְ אָ ָֽשׁם – (אתנח) מונח זקף-קטן והוא תיאור ואחריו ההלכה ,אפשרות ללימוד אלפניו ולאחריו.

כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

ֲשׁר֣יְ בַ טֹּ֧א֣הָ אָ ָדֵ֛ם֣בּ ְשׁבֻ עָ ֶ֖ה֣וְ נֶעְ ַל ֣ם֣מ ֶמּ֑נּוּ֣ ֣
יב֣לכל֣א ֨ ֶ
יט ֠ ְ
וֹ֣לה ֗
ם֣להָ ַר֣ע׀֣א֣ ְ
֣לבַ ֨טּא֣ב ְשׂפָ ֝ ַתי ְ
ויקרא ה,ד :א֣ וֹ֣ ֶנ֡פֶ שׁ֣כּ֣י֣תשָּׁ בַ ע ְ
ם֣לאַ ַחֵ֥ת֣מ ָֽאלֶּ ה׃ ֣
שׁ ְ
ָדע֣וְ אָ֣ ֶ֖
וְ הוּא-י ַ ֵ֥

ויקרא ה,ז – י:

ֵ֥ד֣לע ָלָֽה׃ ֣
ֵ֥ד֣לחַ ָטֶּ֖את֣וְ אֶ ָח ְ
ֶ֖ה֣לָֽה֑ '֣אֶ ָח ְ
ַ
ֵ֥י֣בנָֽי-יוֹנָ
ים֣אוְֹ -שׁנ ְ
ָֽ
תּי֣ת ֵ֛ר
א֣שׁ ֵ֥
ט ְ
[ז]֣וְ אם֨ -לא֣תַ גּ ֣יעַ ֣יָדוֹ֣דּ֣י֣שֶׂ ה֣וְ ה ֨ביא֣אֶ ת-אֲשָׁ ֝מוֹ֣א ֲֶשׁ ֣ר֣חָ ֗ ָ
לא֣י ְַב ָֽדּיל׃֣ ֣
ביא֣אתָ ם֣אֶ ל-הַ כּ ֔הן֣וְ הקְ ֵ֛ריב֣אֶ ת-א ֲֶשֵׁ֥ר֣לַ חַ ָטֶּ֖את֣ראשׁוֹנָ ֑ה֣וּמָ ַלֹ֧ק֣אֶ ת-ראשֵׁ֛ וֹ֣ממֵּ֥ וּל֣עָ ְרפֶּ֖ וֹ֣וְ ֵ֥
[ח]֣וְ ה ֤
ֶ֖את֣הוּא׃֣ ֣
ָֽ
זְבּחַ ֣וְ הַ נּ ְשׁ ָא ֣ר֣בַּ ָ ֔דּם֣ימָּ צֶ֖ה֣אֶ ל-יְ ס֣ וֹד֣הַ מּזְבּ֑חַ ֣חַ ָטּ
ם֣החַ טָּ את֣עַל֣ -קיר֣הַ מּ ֔
דּ ַ ָֽ
[ט]֣וְ ה ֞ ָזּה֣מ ַ ֤
ֵ֥ח֣לוֹ׃֣ס ֣
[י]֣וְ אֶ ת-הַ שּׁנ ֵ֛י֣ ַיע ֲֶשֵׂ֥ה֣ע ָלֶ֖ה֣כַּ מּ ְשׁ ָפּ ֑ט֣וְ כ ֨ ֶפּר֣עָ ָלֹ֧יו֣הַ כּהֵ֛ן֣מחַ טָּ אתֵ֥ וֹ֣אֲשֶׁ ר-חָ ָטֶ֖א֣וְ נ ְס ַל ָֽ
[בבלי זבחים צ,א] חטאת העוף קודמת כו' .מנא ה"מ? דת"ר( :ויקרא ה,ח) וְ הקְ ֵ֛ריב֣אֶ ת-א ֲֶשֵׁ֥ר֣לַ חַ ָטֶּ֖את֣ראשׁוֹנָ ֑ה֣ -מה ת"ל? שאין
ת"ל ללמד שתקרב ראשונה ,הרי כבר נאמר( :ויקרא ה,י) וְ אֶ ת-הַ שּׁנֵ֛י֣ ַיע ֲֶשֵׂ֥ה֣ע ָלֶ֖ה! אלא זה בנה אב לכל חטאות שיקדמו לעולה

הבאות עמהן ,בין חטאת העוף לעולת העוף ,בין חטאת בהמה לעולת בהמה ,ואפי' חטאת העוף לעולת בהמה ,הלכך :חטאת העוף
לעולת העוף  -מואת השני ,חטאת בהמה לעולת בהמה  -מדרבי רחמנא ,חטאת העוף לעולת בהמה  -מזה בנה אב.
[בבלי זבחים צ,א] מביא פסוקים (ה,ח) ו(-ה,י) ומוכיח מכך שזה בנה אב מחטאת העוף לכל חטאות שיקדמו לעולה הבאות עמהן ,בין
חטאת העוף לעולת העוף ,בין חטאת בהמה לעולת בהמה ,ואפי' חטאת העוף לעולת בהמה,

זְבּחַ ֣וְ הַ נּ ְשׁ ָא ֣ר֣בַּ ָ ֔דּם֣מצויה תבנית
את֣עַל֣ -קיר֣הַ מּ ֔
֤ם֣החַ טָּ ֣
ונראה כי בפסוק (ה,ט) שתוכנו עוסק בהזאת ומיצוי דם החטאת וְ ה ֞ ָזּה֣מ ַדּ ַ ָֽ
טעמים פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים העשויה לרמז לבנין אב של הגמרא.
ראה פעמיים זקף בין שני קיסרים ,זרקא סגול
ספרא מצורע פרשה ד

֣ל֣הוּא שומע אני דל איש פלוני ממה שהיה ,שהיה בן מאה מנה ונעשה בן חמשי' מנה (אפשר תאמר העני אבל
(א) (וי' מצורע יד,כא) וְ אםַ -דּ ֗
עדיין יכול לקנות שלושה קרבנות בהמה) ת"ל וְ א ֣ין֣יָדוֹ֣מַ שֶּׂ גֶת֣ (העני עד שאין לו לקנות שלוש בהמות לקרבנות) או וְ א֣ין֣יָדוֹ֣מַ שֶּׂ גֶת֣ יש לו ואינו
֣ל֣הוּא֣עד שיאמרו שני כתובים ואם לאו לא שמענו.
מוצא ליקח (יש לו אך הכסף או הבהמות לא זמינות) ת"ל אםַ -דּ ֣֗

התוה"מ סיפא [סג]  ...ומה שלא באר כן בעולה ויורד וביולדת סמך על מה שכתב כאן ,שגם בהם חסרון ההשגה הוא מפני שהם
דלים ולא מפני שאינו משיג לקנות.
אפשר כי ההיקש הזה נלמד מדמיון תבנית טעמי המקרא (וי' מצורע יד,כא) וְ א ֣ין֣יָדוֹ֣מַ שֶּׂ גֶת֣ – מונח זרקא סגול ,גורע מן הענין
קרבן עולה ויורד לדל (וי' ה,ז) ְׁואִּםֹ֨ -לא ת ִּג֣יע י ָׁדֹו ֵד֣י שה – מונח זרקא סגול ,גורע מן הענין
שיג י ָׁ֝דֹו ִּלש ְֵׁת֣י ת ִּ֗רים אֹו ִּלש ְֵׁנ֣י ְׁבנֵי-יֹונָׁה – מונח זרקא סגול ,גורע מן הענין
קרבן עולה ויורד לדלי דלות (וי' ה,יא) ְׁו ִּאםֹ-לא ת ֨ ִּ
יולדת עניה (וי' תזריע יב,ח) ְׁואִּםֹ֨ -לא תִּ מ ְָׁׁצ֣א י ָׁדָׁ ּה ֵד֣י שה – מונח זרקא סגול ,גורע מן הענין
ויקרא ה,יא – יג:
שים ע ָׁ֝לי ָׁה ֗שמן וְֹׁלא-
ִּירת ָׁהאֵפָׁ ֛ה ֖סלת לְׁח ָׁ ֑טאת ֹלא-י ָׁ ֨ ִּ
ס [יא] ְׁואִּםֹ-לא ת ֨ ִּ
ֲשר ָׁח ָׁ֗טא ֲעש ִּ ֧
שיג י ָׁ֝דֹו ִּלש ֵ ְׁ֣תי ת ִּ֗רים אֹו ִּלש ְֵׁנ֣י ְׁבנֵי-יֹונָׁה ְׁו ֵה ִּ֨ביא אתָׁ -ק ְׁרב ָׁ֝נֹו א ֣
י ֵ ִּ֤תן עָׁלי ָׁה לְׁב ָׁ֔נה ִּכ֥י ח ָׁ ֖טאת הִּ ֽוא׃ [יב] והבִּיאָּׁה אל-הכהֵן וְׁקָׁמ֣ץ הכ ֵה֣ן ׀ ֠ ִּממנָּׁה מ ְׁ֨לֹוא ֻקמ ְׁ֝צֹו אתַ-אזְׁכ ָָׁׁרתָׁ ּה ְׁו ִּהק ִּ ְׁ֣טיר ה ִּמזְׁ ֵ֔בחָׁה ֖על ִּא ֵ ֣שּׁי ה֑ ' ח ָׁ ֖טאת הִּ ֽוא׃
ָׁאתֹו אֲשר-ח ָָׁׁט֛א מֵַאח֥ת מ ֵ ֵ֖אלּה ְׁונִּסְׁל֣ח ל֑ ֹו ְׁו ָׁהי ְָׁׁת֥ה לכ ֵ ֖הן כ ִּמנ ְָׁׁחֽה׃
[יג] ְׁוכִּפר ָׁע ָׁ֨ליו הכ ֝ ֵהן על-חט ֧
אמר׃ ֣
שׁה֣לּ ָֽ
ויקרא ה,יד – טז֣֣ :ס֣֣֣[יד]֣֣וַיְ ַדבֵּ֥ר֣הֶ֖ '֣אֶ ל-מ ֶ ֵ֥
שׁי֣ה֑ '֣ ֣
ד ֶ֖
ח ְטאָ ה֣בּ ְשׁ ָג ָג֔ה֣מקָּ ְ ֣
ל֣מעַ ל֣וְ ָ ָֽ
שׁ֣כּי-ת ְמ ֣ע ֔ ַ
ָֽ
[טו]֣֣ ֶנ ֚פֶ
שׁם׃ ֣
שׁ֣לאָ ָ ָֽ
שׁקֶ ל-הַ ֶ֖קּ ֶד ְ
ים֣בּ ֶ ָֽ
ְ
ל
֣כָּֽסֶ ףְ -שׁקָ ֵ֥
אן֣בּעֶ ְר ְכָּךֵ֛ ֶ
ְ
'֣אֹ֧יל֣תָּ מ֣ים֣מן-הַ ֗צּ
וְ הביא֣אֶ ת-אֲשָׁ ֨מוֹ֣לַ֣ ֝ה ַ
ָתן֣אתֶ֖ וֹ֣לַ כּה֑ן֣ ֣
ליו֣וְ נ ַ ֵ֥
טא֣מן-הַ ֝קּ ֶדשׁ֣יְ שַׁ ֗לּם֣וְ אֶ ת-ח ֲָֽמישׁתוֹ֣יוֹס֣ף֣עָ ֔ ָ
[טז]֣֣וְ א֣ת֣אֲשֶׁ ר֣חָ ֨ ָ
ֵ֥ח֣לוֹ׃֣פ ֣
שׁם֣וְ נ ְס ַל ָֽ
וְ הַ כּ ֗הן֣יְ כַ פֵּ֥ר֣עָ ָלֵ֛יו֣ ְבּאֵ֥יל֣הָ אָ ָ ֶ֖

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) ויקרא פרשת ויקרא דף יד עמוד ב
אמר׃  .הפסיק הענין ליתן ריוח למשה רבינו להבין בין פרשה לפרשה( :טט  -פרשה קודמת סגורה)
ס֣֣֣[יד]֣֣וַיְ ַדבֵּ֥ר֣הֶ֖ '֣אֶ ל-מ ֶשֵׁ֥ה֣לּ ָֽ
[טו]֣֣ ֶנ ֚פֶ שׁ -.יתיב ,לרבות כהן משיח למע ילה .כי תמעול מעל .אין מעילה אלא שיקוד וכן הוא אומר (ד"ה א' ה') וימעלו באלהי

אבותיהם .וחטאה בשגגה .נאמר כאן חטאת ונאמר בתרומה חטא מה חטא האמור בתרומה פוגם ונהנה אף כאן .בשגגה פרט למזיד
אע"פ שיש בה עון מיתה .מקדשי ה' .קדשים המיוחדים לשם יצאו קדשים קלים שאינן מיוחדים לשם .מקדשי ה' .לרבות קדשי בדק
יא  .אף לאחר יום הכפורים .איל תמים בן שתי שנים שאין איל אלא לשון קשה .וכן הוא אומר (מ"ב כ"ד) ואת אילי
(טו א) הבית .וְ הב ֣
הארץ לקח .מן הצאן .ולא מן הפלגס .בערכך כסף .יכול אף דינר ת"ל שקלים .יכול שקלי נחשת ת"ל כסף .אי שקלי כסף יכול בבליות
מדיות קפודקיות ת"ל בשקל הקדש .סלעים של שקל צוריתְ .לאָ ָ ָֽשׁם .שיהא הפרש מעות לאשם .פירוש האשם הוא הממון:
יא .אף לאחר יום הכפורים ,תלישא-קטנה ,יוה"כ לא כפר על שגגת ודאי אבל נותן למועל פנאי נוסף לכפר.
טט ֣-וְ הב ֣
תורה תמימה מקָּ ְדשֶׁ֖י֣ה֑֣'  -מקָּ ְד ֶ֖שׁי֣ -לרבות עולה שעורה לכהן שמועלין בה ולרבות קדשי בדק הבית למעילהצג) [תו"כ]:
מקָּ ְדשֶׁ֖י֣ה֑֣'  -מניין שאפילו הקדיש למזבח דבר הראוי לבדק הבית או לבדה"ב דבר הראוי למזבח או לזה ולזה דברים שאין ראוים
לזה ולזה כגון ציר וחומץ ודגים וחגבים מניין שמועלין בהם ת"ל מקָּ ְד ֶ֖שׁי֣ה֑֣' ריבהצד) [תו"כ]:

מקָּ ְדשֶׁ֖י – טפחא ללא מרכא לפניה ,רבוי מסוגים רבים כנאמר בתו"כ .ובהערה צד) הוסיף מספר היראים סי' שפ"ו ושו"ע או"ח סי' קנ"ד
סי"ד איסורי הנאה מחפצי בתי הכנסת הנקראים מקדש מעט.
מקָּ ְדשֶׁ֖י֣ה֑֣'  -המיוחדים לה' ,יצאו קדשים קלים שאינם לשםצה) [תו"כ] :ה֑֣' – אתנח ,מגביל המעילה שבפסוק זה לקדשי קדשים .ובהערה
צג) מלמד ממעילה טו,א שמרבינן למעילה אפילו קדשים קלים וכנראה מטעם זה הגמרא לא הביאה את דרשת תו"כ .אפשר כי משלוש
הדרשות המובאות יש ללמוד שיש מעילה בקדשים ויש מעילה בחולין ,כגון בתי כנסת וכאן מדובר רק במעילת קדשים.
ע"כ ע"פ תורה תמימה

כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

4.2

ויקרא א,א (התשע"ז)

שׁי֣ה֑ '֣ ֣
ח ְטאָ ה֣בּ ְשׁ ָג ָג֔ה֣מקָּ ְד ֶ֖
ל֣מעַ ל֣וְ ָ ָֽ
שׁ֣כּי-ת ְמ ֣ע ֔ ַ
ָֽ
ויקרא ה,טוֶ :נ ֚פֶ
שׁם׃
שׁ֣לאָ ָ ָֽ
שׁקֶ ל-הַ ֶ֖קּדֶ֣ ְ
ים֣בּ ֶ ָֽ
ְ
ל
֣כָּֽסֶ ףְ -שׁקָ ֵ֥
אן֣בּעֶ ְר ְכָּךֵ֛ ֶ
ְ
'֣אֹ֧יל֣תָּ מ֣ים֣מן-הַ ֗צּ
וְ הביא֣אֶ ת-אֲשָׁ ֨מוֹ֣לַ֣ ֝ה ַ

נאמר ב[-בבלי שבועות לד,ב] "ממעילה רבי שמעון גמר לה"  -לר' שמעון הלכת מעילה בקדשים ,שהיא נושא הפסוק (וי' ה,טו) היא
המלמדת להלכת שבועת הפקדון.
שׁי֣ה֑ ' יתיב מונח זקף-קטן פשטא זקף-קטן טפחא אתנח,
ח ְטאָ ה֣בּ ְשׁ ָג ָג֔ה֣מקָּ ְד ֶ֖
ל֣מעַ ל֣וְ ָ ָֽ
שׁ֣כּי-ת ְמ ֣ע ֔ ַ
ָֽ
נעיין בכתוב ובטעמיו [טו]֣֣ ֶנ ֚פֶ
אפשר כי תבנית הטעמים פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים (כאן סלוק מסוף פסוק קודם ואתנח בפסוק זה) פועלת בתפקיד הקש או בנין
אב ומלמדת ממעילה בקדשים לשבועת הפקדון.

תורה תמימה (וי' ה,טו) מקָּ ְד ֶ֖שׁי֣ה֑֣'  -מקָּ ְד ֶ֖שׁי֣ -לרבות עולה שע ורה לכהן שמועלין בה ולרבות קדשי בדק הבית למעילהצג) [תו"כ]:
מקָּ ְדשֶׁ֖י֣ה֑֣'  -מניין שאפילו הקדיש למזבח דבר הראוי לבדק הבית או לבדה"ב דבר הראוי למזבח או לזה ולזה דברים שאין ראוים
לזה ולזה כגון ציר וחומץ ודגים וחגבים מניין שמועלין בהם ת"ל מקָּ ְד ֶ֖שׁי֣ה֑֣' ריבהצד) [תו"כ]:

מקָּ ְדשֶׁ֖י – טפחא ללא מרכא לפניה ,רבוי מסוגים רבים כנאמר בתו"כ .ובהערה צד) הוסיף מספר היראים סי' שפ"ו ושו"ע או"ח סי' קנ"ד
סי"ד איסורי הנאה מחפצי בתי הכנסת הנקראים מקדש מעט.
מקָּ ְדשֶׁ֖י֣ה֑֣'  -המיוחדים לה' ,יצאו קדשים קלים שאינם לשםצה) [תו"כ] :ה֑֣' – אתנח ,מגביל המעילה שבפסוק זה לקדשי קדשים .ובהערה
צג) מלמד ממעילה טו,א שמרבינן למעילה אפילו קדשים קלים וכנראה מטעם זה הגמרא לא הביאה את דרשת תו"כ .אפשר כי משלוש
הדרשות המובאות יש ללמוד שיש מעילה בקדשים ויש מעילה בחולין ,כגון בתי כנסת וכאן מדובר רק במעילת קדשים.
ע"כ ע"פ תורה תמימה
בחלק השני של הפסוק (וי' ה,טו) וְ הביא֣אֶ ת -אֲשָׁ ֨מוֹ֣לַ֣ ֝ה'֣ ַאֹ֧יל֣תָּ מ֣ים֣מן-הַ ֗צּאן תבנית הטעמים תלישא-קטנה (=תרסא) קדמא ואזלא
דרגא מונח רביע ,מרמזת על אפשרות ללימוד בכעין פרט וכלל ופרט ופרט ופרט ,וְ הביא֣– פרט קדמאה  ,אֶ ת-אֲשָׁ֣ ֨מוֹ֣לַ֣ ֝ה'֣– מרמז ללימוד
בכלל כלשהו בסביבת הכתוב (הוא עצמו או לידו) ,אפשר שמלמד לכל האשמים שבתורה להיות כפרטים הבאים :איל תמים מן הצאן,
בערכך של שני שקלי כסף ,שהם נשקלים לפי שקלי קדש.
תבנית הטעמים של הפרט הראשון ַאֹ֧יל֣תָּ מ֣ים֣מן-הַ ֗צּאן – דרגא מונח רביע ,עשוי מרמז על קשר חזק לפרט קדמאה ולכלל וְהביא֣אֶ ת-
שׁם׃֣ ֣
שׁ֣לאָ ָ ָֽ
שׁקֶ ל-הַ ֶ֖קּ ֶד ְ
ים֣בּ ֶ ָֽ
ְ
ל
֣כָּֽסֶ ףְ -שׁקָ ֵ֥
אֲשָׁ ֨מוֹ֣לַ֣ ֝ה' ועל קשר חלש אל הפרט (או הפרטים) האחרים֣ ְבּעֶ ְר ְכָּךֵ֛ ֶ

תאור האשם הוא בנין אב לכל האשמות ,אבל יש הבדל בערכו וחובתו להיות איל.

ב[-בבלי כריתות כב,ב] ור"ע? אשם בכסף שקלים נפקא ליה (ויקרא ז') מזאת תורת האשם ,תורה אחת לכל האשמות ,לאשם דבכסף
שקלים .ורבנן? אע"ג דכתיב זאת תורת האשם ,איצטריך למכתב ואם נפש ,וי"ו מוסיף על ענין ראשון וילמד תחתון מעליון ,ואי מזאת
תורת האשם ,הוה אמינא :כי אמינא תורה אחת לכל אשמות הני מילי בשאר אשמות ודאין ,אבל אשם תלוי כיון דעל ספק חלב קאתי,
אימא לא יהא ספיקו חמור מודאו ,מה ודאו חטאת בת דנקא אף ספיקו אשם בר דנקא ,אהכי כתב רחמנא ואם נפש ,וי"ו מוסיף על ענין
ראשון .הא ניחא למאן דדריש זאת תורת האשם ,אלא למאן דלא דריש זאת תורת האשם מאי איכא למימר? יליף בערכך בערכך
מאשם מעילה  .אשם שפחה חרופה לא כתב בה בערכך! ילפינן באיל איל( .ראה אח"כ הסבר בפסיקתא)
֣

בבלי כריתות כו,ב מתני' .המפריש ב' סלעים לאשם ,ולקח בהן שני אילים לאשם ,אם היה אחד מהן יפה שתי סלעים יקרב לאשמו,
והשני ירעה עד שיסתאב וימכר ויפלו דמיו לנדבה .לקח בהן שני אילים לחולין ,אחד יפה ב' סלעים ואחד יפה עשרה זוז ,היפה שתי
סלעים יקרב לאשמו ,והשני למעילתו .אחד לאשם ואחד לחולין ,אם היה של אשם יפה שתי סלעים יקרב לאשמו ,והשני למעילתו,
ויביא עמה סלע וחומשה.
גמ' .מאי מעילתו? דקתני רישא :והשנ י למעילתו ,אילימא איל אשם ,למימרא דחומש בהדי איל מייתי ליה ,והכתיב( :ויקרא ה') ואת
אשר חטא מן הקדש ישלם ואת חמישיתו יוסף עליו ,אלמא בהדי גזילו מייתי ליה! ועוד ,קתני סיפא :אחד לאשם ואחד לחולין ,אם
היה של אשם יפה שתי סלעים יקרב לאשמו ,והשני למעילתו ,ויביא עמ ה סלע וחומשה ,אלמא חומש בהדי גזילו מייתי ליה! אלא
מעילתו מאי דאיתהני מהקדש ,וישנו משתי סלעים דאפרישנו לאשם ולקח בהן שני אילים לחולין ,דיפה שתי סלעים מקריב ליה איל
אשם ,ויפה עשרה זוז יהיב ליה למאי דאיתהני מהקדש ,דהוה ליה גזילו וחומשו ,ומאי מעילתו? גזילו .במאי אוקימתא למעילתו
דרישא? גזילו ,אימא סיפא :אחד לאשם ואחד לחולין ,אם היה של אשם יפה שתי סלעים יקרב לאשמו ,והשני למעילה ,ויביא עמה
סלע וחומשה ,אלמא מעילתו איל אשם; רישא קרי ליה למעילתו גזילו ( ,כז ,א) סיפא קרי ליה למעילתו איל אשם? רישא דהוה ליה
איל רובן קרן וחומשו ,קרו ליה למעילתו גזילו; סיפא דלא הוי איל רובן קרן וחומש ,קרי ליה איל אשם מעילתו ,ויביא עמה סלע
וחומשה.
יא ְ ...בּעֶ ְר ְכָּךֵ֛ ֣– תרסא  ...תביר רמז לחישוב חשבוניים בפסוק הנידונים ב[-בבלי כריתות כו,ב  -כז,א] בשווי איל אשם ושווי
וְ הב ֣
מעילות שאדם עושה כאשר גוזל הקדש ומשתמש בכסף לחולין,
֣כָּֽסֶ ףְ -שׁקָ ֵ֥לים֣– תלישא-קטנה  ...תביר ,מהתביר מתברר כי ערך התשלום עשוי היה להיות פחות משווי האיל ולכן
֣֣...בּעֶ ְר ְכָּךֵ֛ ֶ
ְ
וְ הביא
אם השתמש בהפרש הרי מעל .תלישא-קטנה התריעה על שיעור שאינו בכתוב אלא שיעור התשלום על המעילה כי השתמש בכסף
שהוקדש לאשם לחולין  ,לכן קנסו אותו בדמי מעילה סלע וחומשה וגם אם קנה איל נוסף שיקריבנו למעילתו.
ַאֹ֧יל֣תָּ מ֣ים֣מן-הַ ֗צּאן – דרגא מונח רביע ,בתפקיד תיקון לכח המתאווה ,ע"פ [בבלי כריתות כו,ב  -כז,א] אדם שמעל צריך להביא אשם
השווה שני סלעים .הוא מפ ריש שני סלעים אבל מועל במטרתם לקרבן איל אשם וקונה בהמה אחת או שתים שלא לאיל אשם אלא לחולין
(כאשר מחירי השוק מאפשרים זאת) הוא בעצם גוזל את הקודש .ועוד אדם החוזר על עבירה המחייבת החזר קרן וחומש ואינו מביא
החומש מיד למקדש אלא כאשר מתכנס לו סכום חומשים השווה איל אשם רוצה להביאו בכסף זה.
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

בבלי כריתות כז,א בעי רב מנשיא בר גדא :בכינוס חומשין מהו שיתכפר? מי אמרינן :אם תימצי לומר אדם מתכפר בשבח הקדש,
משום דקטרח קמיה ,אבל הכא דלא קטרח לא מתכפר ,או דלמא אם תימצי לומר אין אדם מתכפר בשבח הקדש ,משום דלא אפרשיה,
אבל הדין כינוס חומשין דאפרשיה איכא למימר מתכפר,
ַאֹ֧יל֣תָּ מ֣ים֣מן-הַ ֗צּאן – דרגא מונח רביע ,דרגא בתפקיד מצרף מונח רביע בתפקיד חמש כחקירת [בבלי כריתות כז,א] בעי רב מנשיא
בר גדא :בכינוס חומשין מהו שיתכפר? אדם החוזר על עבירה המחייבת החזר קרן וחומש ואינו מביא החומש מיד למקדש אלא כאשר
מתכנס לו סכום חומשים השווה איל אשם רוצה להביאו בכסף זה

יש ששה קרבנות אשם[ :משנה מסכת זבחים פ"ה מ"ה]  ...אלו הן אשמות (א) אשם גזילות (גזילת ישראלי ,גזילת גר) (ב) אשם מעילות
(ג) אשם שפחה חרופה (ד) אשם נזיר (ה) אשם מצורע (ו) אשם תלוי,
שניים מהם (ד) אשם נזיר (ה) אשם מצורע הם כבש עד בן שנה שערכו שקל קדש אחד ,לעומת ארבע קרבנות אשם האחרים שהם איל

מבן שנה ול"א ועד בן שנתיים.

מים֣מן-הַ ֗צּאן הנאמר באשם מעילות ,הוא המלמד לאשם גזילות (גזילת ישראלי ,גזילת גר)
ע"פ הדיון ב[-בבלי כריתות כב,ב] ַאֹ֧יל֣תָּ ֣
֣כָּֽסֶ ףְ -שׁקָ ֵ֥לים היינו שני שקלים
ולאשם שפחה חרופה ,ולאשם תלוי ששווים צריך להיות ְבּעֶ ְר ְכָּךֵ֛ ֶ
תָּ ֣מים֣מן-הַ ֗צּאן  -מונח רביע ,יש ארבע קרבנות אשם ,ו-אשם גזילות בעל שני סעיפים :גזילת ישראלי ,גזילת גר .כמו-כן אשם גזילות

בא גם על שבועת הפקדון שחפתה על גזילה בפועל .בסה"כ יותר מארבעה מצבים עליהם מביאים קרבן אשם.
ָתן֣אתֶ֖ וֹ֣לַ כּה֑ן֣ ֣
ליו֣וְ נ ַ ֵ֥
טא֣מן-הַ ֝קּ ֶדשׁ֣יְ שַׁ ֗לּם֣וְ אֶ ת-ח ֲָֽמישׁתוֹ֣יוֹס֣ף֣עָ ֔ ָ
[טז]֣֣וְ א֣ת֣אֲשֶׁ ר֣חָ ֨ ָ
ֵ֥ח֣לוֹ׃֣פ
שׁם֣וְ נ ְס ַל ָֽ
ֵ֛יו֣בּאֵ֥יל֣הָ אָ ָ ֶ֖
וְ הַ כּ ֗הן֣יְ כַ פֵּ֥ר֣עָ ָל ְ
וְ א֣ת֣אֲשֶׁ ר֣חָ ֨ ָטא֣מן-הַ֣ ֝קּ ֶדשׁ֣יְשַׁ ֗לּם  .לרבות פחות משוה פרוטה לתשלומין אבל אין חייבין עליו מעילה בפחות משוה פרוטה .ואת

חמישתו יוסף עליו .שיהא הוא וחומשו חמשה .ונתן אותו לכהן .מלמד שהכהן עצמו מועל .והכהן יכפר עליו .מלמד שהאיל והאשם
מעכבין ואין החומש מעכב .האשם זו מעילת הממון .האיל כמשמעו .ונסלח לו אין משיירין לו ליום הכפורים:
טט וְ א֣ת֣אֲשֶׁ ר֣  -תלישא-קטנה ,ממעט מעונש על המעילה בקדש בשיעור של פחות משוה פרוטה ,לרבות פחות משוה פרוטה
לתשלומין אבל אין חייבין עליו מעילה בפחות משוה פרוטה.

֣

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) ויקרא פרשת ויקרא דף טו עמוד א
ויקרא ה,יח – יט:

֣לאָ ָשֶׁ֖ם֣אֶ ל-הַ כּה֑ן֣ ֣
עֶר ְכָּךֵ֥ ְ
אן֣בּ ְ
ְ
יא֣א ֣יל֣תָּ ֹ֧מים֣מן-הַ ֵ֛צּ
ַ
[יח]֣ ֠ ְוהב
ֵ֥ח֣לוֹ׃ ֣
ָדע֣וְ נ ְס ַל ָֽ
וּא֣לא-י ַ ֶ֖
ָֽ
ליו֣הַ כּ ֝הן֣עַ ֣ל֣שׁגְ גָתֹ֧ וֹ֣אֲשֶׁ ר-שָׁ גָ ֵ֛ג֣וְ הֵ֥
וְ כפֶּ ר֣עָ ֨ ָ
שׁם֣לַ֣ ָֽה'׃֣פ֣– טפחא אתנח מרכא טפחא סלוק
שׁם֣אָ ַ ֶ֖
[יט]֣אָ ָשֶׁ֖ם֣ה֑ וּא֣אָ ֵ֥
֣לאָ ָשֶׁ֖ם .מה ערכך האמור למעלה (טט  -פסוק ה טו ומצביע אליו תָּ ֹ֧מים –
צּאן .להוציא הפלגסְ .בּעֶ ְר ְכָּךֵ֥ ְ
מים֣מן-הַ ֵ֛
יא֣א֣יל֣תָּ ֹ֧
ַ
ְ ֠ ....והב

דרגא ,בשני המקראות מלת תמים) בכסף שקלים אף כאן בכסף שקלים .לאשם שיהא הפרש לאשם( :טט – היינו לממון המעילה)

וכפר עליו הכהן על שגגתו אשר שגג .שלא נודע לו בינתים .והוא לא ידע .פרט לשאמרו לו אחרים .ונסלח לו .הא (לא) ידע אינו
מתכפר לו עד שיביא (אשם ודאי) .למה זה דומה לעגלה ערופה שאע"פ שנערפה ואח"כ נמצא ההורג הרי זה יהרג:
ראה דברים שפטים כא,א – ט – עגלה ערופה

שׁם֣ה֑ וּא֣אָ ֵ֥שׁם֣אָ ַשֶׁ֖ם֣לַ֣ ָֽה'׃  .מלמד על אשם תלוי שאם שחטו וזרק את דמו ואח"כ נודע לו שחטא או נודע לו שלא חטא מנין
֣[יט]֣אָ ֶָ֖֣
שׁם֣
שׁם֣ה֑ וּא֣מכל מקום .יכול אע"פ שלא נשחט ת"ל ה֑ וּא .מה יעשה לו יצא וירעה בעדר .אָ ֵ֥
שהוא מותר באכילה (עמוד ב ) ת"ל אָ ָ ֶ֖
אָ ַשֶׁ֖ם֣לַ֣ ָֽה'׃ .יכול כלו לבדק הבית ת"ל אשם לכהן .אי אשם לכהן יכול ינתן כלו לכהן ת"ל אָ ַ ֶ֖שׁם֣לַ֣ ָֽה'׃ .הא כיצד מותר אשמות נופלים
לנדבה ולוקחין בהן עולות .הבשר לשם והעורות לכהנים .זה מדרש דרש יהוידע הכהן הגדול אָ ָ ֶ֖שׁם֣ה֑ וּא֣אָ ֵ֥שׁם֣אָ ַ ֶ֖שׁם֣לַ֣ ָֽה'׃֣נמצאו שני
שׁם֣אָ ַשֶׁ֖ם֣
כתובים קיימים אשם לה' ואשם לכהן .ואומר (מל"ב י"ב) כסף אשם וכסף חטאות לא יובא בית ה' לכהנים יהיו .ד"א אָ ֵ֥
לַ֣ ָֽה'׃  .להביא אשם שפחה חרופה שיבוא בכסף שקלים לפי שהוא באיל ומוציא אשם נזיר ואשם מצורע שאינן באיל ואינן בכסף
שקלים:
אשם תלוי ששחטו וזרק דמו ונודע כי חטא או לא חטא ,מותר באכילה כי נאמר בו אָ ָשֶׁ֖ם֣ה֑ וּא֣– טפחא אתנח ,אָ ָשֶׁ֖ם  -טפחא רבוי כמדרש
מכל מקום כיון שהוקרב כהלכה לא יורד מדרגתו ,תאמר שאם לא נשחט – ישאר בדרגתו ת"ל ה֑ וּא – אתנח ,מגביל רק לאשם שהוקרב
כהלכתו ונודע שחטא או לא חטא בוודאות ,שנשאר בדרגת הקדש ומותר באכילה .אבל עד שלא נשחט ונודע יוצא מדרגתו וחוזר לרעות
בעדר.
אָ ֵ֥שׁם֣אָ ַשֶׁ֖ם֣לַ֣ ָֽה'– מרכא טפחא ,יתור לרבות מותר אשמות נופלים לנדבה ולוקחין בהן עולות .יכול כלו לבדק הבית ת"ל אשם לכהן.

אי אשם לכהן יכול ינתן כלו לכהן ת"ל אָ ַ ֶ֖שׁם֣לַ֣ ָֽה'׃ .הא כיצד מותר אשמות נופלים לנדבה ולוקחין בהן עולות .הבשר לשם והעורות
לכהנים.
לַ֣ ָֽה' – סלוק ,מגביל שמהעולות שנלקחו בנדבה ממותר אשמות ,רק הבשר לשם ,ואילו העורות לכהנים.

שׁם֣– מרכא טפחא ,יתור לרבות אשם שפחה חרופה שיבוא בכסף שקלים לפי שהוא באיל שלא נאמר בו בכסף שקלים,
שׁם֣אָ ַ ֶ֖
ד"א אָ ֵ֥
לַ֣ ָֽה' – סלוק ,מגביל למעט ומוציא אשם נזיר ואשם מצורע שאינן באיל ואינן בכסף שקלים:

כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

ויקרא צו ו,א (התשע"ו ,בהשתתפות נחלת יעקב)
4.3
[שו"ת בר-אילן :מושגים תלמודיים מנחות] קרבנות הבאים מסולת חיטים או שעורים.
ישנן מנחות שהן נקמצות (שמקטירים מהן קומץ על גבי המזבח) וישנן מנחות שאינן נקמצות ((וי' צו,ו,טז) ְׁוכָׁל־ ִּמנ ְׁ֥חת כהֵ ֛ן כ ִָּׁל֥יל ִּתהְׁי֖ה ֹל֥ א תֵ ָאכֵ ֽל:
פ) ,כפי שיבואר בערכה של כל מנחה ומנחה.
ארבע עבודות הכרחיות ישנן להכשרן וכפרתן של המנחות הנקמצות  ,ואלו הן :א .קמיצת המנחה; ב .נתינת הקומץ בכלי שרת; ג .הולכת הקומץ
למזבח; ד .הקטרת הקומץ על גבי המזבח.
ארבע עבודות אלו דינן כעבודות הנעשות בזבחים :שחיטה ,קבלת הדם ,הולכת הדם וזריקת הדם .קמיצת המנחה היא כמו שחיטת הזבחים .נתינת
הקומץ בכלי שרת היא כמו קבלת הדם .הולכת הקומץ כהולכת הדם .הקטרת הקומץ כזריקת הדם; ומכאן שכל מה שפוסל באחת מן העבודות של
הזבח (ראה" :זבחים") פוסל בעבודה המתאימה לה במנחה.
ל־בּנ ֣י֣אַ הֲ רן֣הַ כּהֲנים֣ ֣
ְ
יאהּ֣אֶ
ויקרא ב,ב :וֶ ָֽהֱב ָ֗
ל־לבנ ָָת֑הּ֣ ֣
ְ
לא֣קֻ ְמ ֗צֹו֣מסָּ ְלתָּ הּ֣וּמשַּׁ ְמ ֔ ָנהּ֣עַ ֶ֖ל֣כָּ
ם֣מ ֣
שּׁ ְ
וְ קָ ֨ ַמץ֣מ ֶ֜ ָ
יחחַ ֣לַ ָֽה':
ֵ֛ה֣ריחַ ֣נ ֶ֖
זְבּחָ֣ה֣אשּׁ ֵ֥
וְ ה ְק ֨טיר֣הַ כּ ֶ֜הן֣אֶ ת־אַ זְכָּ ָרתָ הּ֣הַ מּ ֔
יחחַ ֣לַ ָֽה':
ֵ֛ה֣ריחַ ֣נ ֶ֖
ויקרא ב,ט :וְ ה ֨רים֣הַ כּה֤ן֣מן־הַ מּנְ חָ ה֣אֶ ת־אַ ז ְָכּ ָ֣ר ֔ ָתהּ֣וְ ה ְק ֶ֖טיר֣הַ מּזְבּ ֑חָ ה֣אשּׁ ֵ֥
י֣ה':
שּׁ ָֽ
שׁים֣מא ֵ֥֣
שׁ֣ק ָד ֶ֖
֑יו֣ק ֶד ָ ָֽ
ֵ֥
ן֣וּלבָ נָ
הֲר ְ
ה֣לאַ ֶ֖
ח ְ
ויקרא ב,י :וְ הַ נֹּותֶ ֶרת֣מן־הַ מּנְ ֔ ָ
ֶ֖את֣הוא:
ָֽ
ה֣עֶ֖ל֣אשּׁ֣י֣ה֑ '֣חַ ָטּ
ַ
זְבּחָ
ָה֣מ ֨לֹוא֣קֻ ְמצֶ֜ ֹו֣אֶ ת־אַ זְכָּ ָרתָ הּ֣וְ ה ְקט֣יר֣הַ מּ ֔
֣ן׀֣ממֶּ נּ ְ
ויקרא ה,יב :וֶהֱביאָ הּ֣אֶ ל־הַ כּהן֣וְ קָ ַמ֣ץ֣הַ כּה ֠
[ספרא ויקרא  -דבורא דנדבה פרשה ט בסוגרים פירוש החפץ חיים על תו"כ אלא אם נאמר אחרת]
יאהּ שלא יביאנה חציים (טט :אלא
יאהּ – רביע ,ארבעה לימודים)(טט – א מרביע) (יכול לכתוב) וֶ ָֽהֱביא֣֗ (אבל כתוב) וֶ ָֽהֱב ָ֗
פרשתא ט (א) (וֶ ָֽהֱב ֗ ָ
סתם מנחה – עשרון בכלי אחד) (דאף שכהן גדול מקריב חביתין בחצאין ,מנחת נדבה אינו יכול להביאה חצאין לא הוא ולא אחרים) (טט  -ב מרביע)

יאהּ֣כולה
הא אם אמר הרי עלי מנחה של שני עשרונות לא יביאנה בשני כלים אלא בכלי אחד (מאחר שקבעם במנחה אחת קרינן ביה וֶ ָֽהֱב ֗ ָ

יחד)( ,טט :שני לימודים (א) לפחות עשרון שלם ולא בחציים גם מנחת חובה של כ"ג כל יום קודם מביא עשרון שלם בכלי שרת ואח"כ לוקח מחצית ושם
ל־בּנ ֣י֣אַ הֲר֣ן אפילו הן רבואות (כל מה שהם יכולים לעסוק
ְ
בכלי שרת אחר להקרבה( ,ב) נדב או נדר מעשרון ועד  60עשרון יביא בכלי אחד) אֶ

במנחה עוסקים ומצותה בכך כגון אחד מגיש ושלושה יכולים לעסוק בקמיצה אחד אוחז הכלי שהמנחה בתוכו ואחד קומץ ואחד תופש את הכלי

שרת שמקדש בו את הקומץ כדאמרינן במנחות ז ,ואחד נותנו לחבירו וחבירו לחבירו עד שמגיע למזבח ואחד מולחו ואחד מקטירו ,ר"ש משנץ),
֣הכּהֲנים֣– מונח זרקא סגול ,מונח מרמז ליותר מדרשה אחת בתבנית הטעמים
ל־בּנ ֣י֣אַ הֲ רן ַ
ְ
ת־מלְך( ,טט :אֶ
ב־עם ה ְׁדר ֑
וכך הוא אומר (משלי יד,כח) ב ְָׁׁר ָׁ ֥
זרקא סגול( .א) רבוי כהנים העוסקים במנחה ,אף שמספיק אחד; (ב) מוסיף מן הענין על הענין ,לקמיצה מרחיב לעזרת ישראל).
(טט  -ג מרביע) הַ כּהֲנים֣וְ קָ ֨ ַמץ֣(טט :מסמיכות המלים) מלמד שהקמיצה מצות כהונה (ואינה כשרה בזר) ,הלא דין הוא מה אם שחיטה
שקבע לה צפון לא קבע לו כהן ,קמיצה שלא קבע לה צפון ,אינו דין שלא יקבע לה כהן ,מליקה תוכיח ,שלא קבע לה צפון (שעולת
העוף היה מולק בקרן דרומית מזרחית כדתנן בפרק ק"ק (קדשי קדשים) ,זבחים סד,ב) וקבע לה כהן (אף קמיצה אע"ג דלא קבע לה צפון דכתיב
ְו ָק ַ֨מץ֣משֶָּׁ֣֜ם ממקום שרגלי הזר עומדות ,ג"כ צריך כהן) .לא ,אם אמרת במליקה שקבע לה מזבח (שמולק ונותן דמה למזבח) ,תאמר בקמיצה
ים (טט :לקמיצה מרחיב
שלא קבע לה מזבח (שמקדש קומץ בכלי שרת) ,הואיל ולא קבע לה מזבח לא יקבע לה כהן ,תלמוד לומר הַ כּהֲנ ֣
לכהנים גם כאשר לא קבע מקום לקמיצה ולא קבע מזבח) ,וְ קָ ֨ ַמץ֣מלמד שהקמיצה מצות כהונה (טטְ :ו ָק ַ֨מץ֣משֶָּׁ֜ ם – קדמא ואזלא מלמד שיש ללמוד
יאהּ – רביע ,ארבעה
מעשה קמיצת המנחה בכעין כלל ופרט ,והפרטים מכאן ובהמשך ,אלא שהדרשה הבאה משמשת כענין רביעי מהמרומז ב ֣-וֶ ָֽהֱב ֗ ָ
לימודים ,ודרשה ג ודרשה ד מהרביע הם חלק מן הפרטים בכלל ופרט בגלל מלת ְוקָ ַ֨מץ).
ן־המּנְ חָ ה֣
רים֣הַ כּה֤ן (מ ַ
(ב) (טט  -ד מרביע) יכול מצוה שיקמצנה הכהן ואם קמצה זר תהא כשרה ,תלמוד לומר שוב (ויקרא ב,ט) וְ ה ֨

אֶ ת־אַ זְ ָכּ ָ֣ר ָ֔תהּ דהיינו קמיצה) קבעה שאם קמצה זר תהא פסולה.
(ג) (טט :ברור משמע) (ויקרא ב,ב) וְ קָ ֨ ַמץ֣קומץ אחד לעשרון אחד קומץ אחד לששים עשרון ,או וְ קָ ֨ ַמץ֣קומץ אחד לעשרון אחד ששים
קומץ לששים עשרון ,הרי אני דן טעונה קמיצה וטעונה לבונה מה לבונה קומץ אחד לעשרון אחד קומץ אחד לששים עשרון (טט :למד
הקש זה בפרק קודם בתו"כ ראה תמיכה להקש ב(-וי' צו,ו,ח)) אף קמיצה קומץ אחד לעשרון אחד קומץ אחד לששים עשרון( .ד) (טט :קומץ
אחד עד ששים עשרון ולא כמו השמן שלוג לכל עשרון מששים ,ובא נסיון לפרוך הלכה זאת) או כלך לדרך הזו (טט :מנחה) טעונה קמיצה וטעונה
שמן (טט :תו"כ נוקט כאן כרבנן ב [-בבלי מנחות פח,א] לרבנן לכל עשרון עד  60מביא לוג שמן כ [-רמב"ם הל' מע' הקרבנות פי"ב,ה"ז] ,לר' אליעזר בן
יעקב מביא לוג אחד[ ,רמב"ם הל' מע' הקרבנות פי"ג,הי"א] לא בלל (בשמן)  ...כשירה ,לא נאמרו כל הדברים האלו אלא למצוה שכך היא מצותה) מה
שמן לוג אחד לעשרון אחד ששים לוג לששים עשרון אף קמיצה קומץ אחד לעשרון אחד ששים קומץ לששים עשרון( .ה) נראה למי
דמה דנין דבר שכלו עולה לאישים מדבר שכלו עולה לאישים ,ואל יוכיח השמן שאין כלו עולה לאישים (טט :כי רק קומץ אחד מתוך
הרבה עשרונים)  ,או כלך לדרך הזו דנין דבר שמעוטו מעכב את רובו מדבר שמעוטו מעכב את רובו ([כסף משנה הל' מע' הקרבנות פי"ב,ה"ה]
חסרון בעשרון מנחה מעכב)  ,ואל תוכיח לבונה שאין מעוטה מעכב את רובו

([רמב"ם הל' פסולי המוקדשין פי"א,ה"ח]  ...חסר שמנה פסולה ,חיסר לבונתה כשירה ,והוא שיהיה עליה שני קורטי לבונה (טט :אפשר כי מרומזים
ל־לבנ ָָת֑הּ)( ,טט :לוג שמן לעשרון הוא
ְ
בזקף-קטן בתפקיד שניים במלה (וי' צו,ו,ח) הַ ְלּב ָנ֔ה) אבל קורט אחד פסולה שנאמר (וי' ב,ב) ַעֶ֖ל֣כָּ
המינימום ,קומץ לבונה הוא שיעור בינוני כי ע"פ ([רמב"ם הל' פסולי המוקדשין פי"א,ה"ט] ריבה שמנה ולבונתה עד שני לוגין לכל עשרון ,ושני
קומצי לבונה לכל מנחה כשירה ,שני לוגין או שני קומצין או יתר על זה פסולה).
תלמוד לומר וְ קָ ֨ ַמץ֣קומץ אחד לעשרון אחד ,קומץ אחד לששים עשרון ,וְ קָ ֨ ַמץ֣מ ֶ֜ ָשּׁם֣ממקום שרגלי הזר עומדות ,בן בתירה אומר
מנין אם וְ קָ ֨ ַמץ֣בשמאל יחזיר ויחזור ויקמוץ בימין ,תלמוד לומר מ ֶ֜ ָשּׁם֣ממקום שקמץ כבר (קדמא ואזלא ,התיקון הולך אחר ההתחלה).
(ו) (טט :ברור משמע) ְמ ֣לא֣קֻ ְמ ֗צֹו יכול מלא קמצו מבורץ ,תלמוד לומר (וי' צו ו,ח) ְבּקֻ ְמ ֗צוֹ או (וי' צו,ו,ח) ְבּקֻ ְמ ֗צוֹ יכול יקמוץ בראשי
אצבעותיו ,תלמוד לומר ְמ ֣לא֣קֻ ְמ ֗צֹו ,הא כיצד חופה את פס ידו (טט :במנחות מפותתות אחרי שהוכנו) במחבת ובמרחשת ומוחק בגודלו
באצבעו מלמעלן ולמטן (טט :מלא קומצו צריך לקומצו שלא יהיה מבורץ ,קומצו צריך למלא קומצו כדי שלא יקמוץ רק בראשי אצבעותיו ,שני
הלמודים הצריכים לשני המקורות ,אפשר שזה נקודה בכל אחד מה[מונח] רביע שלו או שתי נקודות)( .ז) ְמ ֣לא֣קֻ ְמצ֗ ֹו סלת (טט :כתוב מ ָסּ ְל ָתּ ֣הּ) יכול
מקום הקמיצה יהא סלת (טט :כי אות "מ" של מ ָסּ ְל ָתּ ֣הּ כעין ממעט) והשאר יהא קמח ,תלמוד לומר מסלת אי מסלת יכול מקום הקמיצה
והצדדין יהא סולת (טט :מרחיב קצת על הקודם) השאר יהא קמח ,תלמוד לומר מסָּ ְלתָּ הּ֣שתהא כלה סלת וּמשַּׁ ְמ ָנ֔הּ֣שתהא כלה שמן (טט:
שכל השמן בשיעור לוג נבלל בסולת?) ( .ח) מסָּ ְלתָּ הּ֣וּמשַּׁ ְמ ָנ֔הּ (פשטא זקף -קטן ,שני לימודים)(טט – א) שתהא הסלת בלולה בשמן( ,טט – ב)
דבר אחד מסָּ ְלתָּ הּ֣שאם חיסר סולתה כל שהיא פסולה ,וּמשַּׁ ְמ ֔ ָנהּ֣שאם חסר שמן כל שהוא (הח"ח :משיעור לוג) פסל( .ט) מסָּ ְלתָּ הּ֣לא
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

מסלת חברתה ,וּמשַּׁ ְמ ֔ ָנהּ֣לא משמן חברתה שלא יביא שתי מנחות בכלי אחד (טט :זה נלמד ממפיק ה),
קֻמְׁצֹו [מונח] רביע) מכאן אמרו שתי מנחות שלא נקמצו ונתערבו זו בזו אם יכול לקמוץ מזו בפני עצמה ומזו
(טט :נקודה הקשורה ל-מְֹׁל֣ א ֗
קֻמְׁצֹו [מונח] רביע) ְמ ֣לא֣קֻ ְמ ֗צֹו מסָּ ְלתָּ הּ֣וּמשַּׁ ְמ ָנ֔הּ שאם קמץ ועלה בידו
בפני עצמה כשרות ,ואם לאו פסולות( .י) (נקודה הקשורה ל -מְֹׁל֣ א ֗
צרור או גרגיר מלח או קורט של לבונה פסל ( ...רביע  ...זקף -קטן כעין כתוב סתום שלא בא לסתום אלא לפרש דהוי ליה קומץ חסר) ,מסָּ ְלתָּ הּ֣
קֻמְׁצֹו [מונח] רביע ,קמיצה בשעה שאין
ל־לבנ ָָת֑הּ֣שתהא שם לבונה בשעת הקמיצה על כל לבונתה (נקודה הקשורה ל-מְֹׁל֣ א ֗
ְ
הּ֣עֶ֖ל֣כָּ
וּמשַּׁ ְמ ֔ ָנ ַ
ל־לבנ ָָת֑הּ מקף כרב -מצב כמות הלבונה (א) מלא קומץ; (ב) פחות ממלא קומץ .אתנח מגביל ל(-א) ) ,וְ ה ְק ֨טיר֣
ְ
מלא קומץ לבונה על המנחה פסולה ,כָּ
שילקט לבונה ויעלה לאישים( .יא) וְ הקְ ֨טיר֣הקומץ אף על פי שאין שירים (הח"ח :כגון שאבדו השיריים קודם הקטרה) ,נטמא הקומץ ,או
אבד ,יכול יאכלו הכהנים בשירים( ,נסיון להוכיח בקל וחומר) ודין הוא מה אם במקום שהורע כח המזבח בשתי הלחם ובלחם הפנים
(שאין מביאים מהם למזבח) יפה כח הכהנים בהם (שרק הם אוכלים ולא המזבח) מקום שיפה כח המזבח בקומץ ,אינו דין שייפה כח הכהנים
בשירין (הח"ח :דאף שאין למזבח חלקו מכל מקום יאכלו הכהנים)( ,דחיית הקל וחומר ,אם תלמד שיאכלו הכהנים לפני הקטרת הקומץ) מה אני
קֻמְׁצֹו
ֵ֥י֣ה' ,אין להם אלא לאחר מתנת האישים( .יב) (מְֹׁל֣ א ֗
שׁים֣מאשּׁ ָֽ
שׁ֣ק ָד ֶ֖
֑יו֣ק ֶד ָ ָֽ
ֵ֥
ן֣וּלבָ נָ
ה֣לאַ ה ֲֶ֖ר ְ
ח ְ
מקיים (ויקרא ב,י) וְ הַ נֹּותֶ ֶרת֣מן־הַ מּנְ ֔ ָ
[מונח] רביע) אַ ז ְָכּ ָ֣ר ֔ ָתהּ֣נזכרים בה (הח"ח :כשהכהן עושה בה מצות הגשה למזבח נזכרים בה הבעלים לטובה ,שמחפשים זכויותיו ומכריעים
אותו לכף זכות) נזכרים בקמיצה (הח"ח :במצות הקטרת קומצה) ונזכרין ב(הקטרת)לבונתה ,רבי שמעון אומר נאמר כאן (וי' ב,ט) אזכרה
ונאמר להלן (טט :רק ב(-וי' ה,יב) (מנחת חטאת על שבועת בטוי ,קרבן עולה ויורד נאמר) אזכרה (וגם מלוא קומץ) מה אזכרה אמורה להלן מלא
ֹוא֣ק ְמ ֶ֜צֹו) אף כאן מלא קומץ (ע"פ הח"ח גזרה שוה ,ממלים דומות ומשמעות דומה כנראה ללמוד לכל המנחות .האזכרה לטובה של הבעלים
ֻ
קומץ ( ְמ ֨ל
היא רק כאשר נקמץ והוקטר ְמ ֣לא֣קֻ ְמ ֗צֹו מן המנחה למיניה).

תוהה ה[-התוה"מ (מלבי"ם) [קו]] (הערה) א] איך הוציא ממלות אלה דרושים הרבים שחשב פה .והמפ' העלו פילא בקופא דמחטא

טט :אפשר כי תבנית הטעמים מונח רביע של (וי' ב,ב) מְֹׁל֣ א ֻקמ ְׁ֗צֹו היא המניעה את הדרושים הרבים.
ְמ ֣לא֣קֻ ְמ ֗צֹו – מונח רביע ,לפחות ארבע הלכות
(א) ו(-ב) (מלא קומצו צריך לקומצו שלא יהיה מבורץ ,קומצו צריך למלא קומצו כדי שלא יקמוץ רק בראשי אצבעותיו ,שני הלמודים הצריכים לשני
המקורות ,אפשר שזה נקודה בכל אחד מה[מונח] רביע שלו או שתי נקודות)

טט :תו"כ אינו דורש ב(-ב,ב) שלא יעשה כלי למדת קומצו ,דבר הנדרש בתו"כ על (ו,ח) ע"פ הסבר התוה"מ [קה] ,וכן ב[-בלי מנחות
יט,ב]

קֻמְׁצֹו [מונח] רביע) מכאן אמרו שתי מנחות שלא נקמצו ונתערבו זו בזו אם יכול לקמוץ ( ְמ ֣לא֣קֻ ְמ ֗צֹו) מזו בפני
(ג) (נקודה הקשורה ל-מְֹׁל֣ א ֗
עצמה ומזו בפני עצמה כשרות ,ואם לאו פסולות.
קֻמְׁצֹו [מונח] רביע) ְמ ֣לא֣קֻ ְמ ֗צֹו מסָּ ְלתָּ הּ֣וּמשַּׁ ְמ ָנ֔הּ שאם קמץ ועלה בידו צרור או גרגיר מלח או קורט של
(ד) (י) (נקודה הקשורה ל-מְֹׁל֣ א ֗
לבונה פסל ( ...רביע  ...זקף-קטן כעין כתוב סתום שלא בא לסתום אלא לפרש שהקומץ יהיה מהמנחה בלבד (מהסולת עם השמן או מן המנחה האפויה),
קֻמְׁצֹו [מונח] רביע,
ל־לבנ ָָת֑הּ֣ שתהא שם לבונה בשעת הקמיצה על כל לבונתה (נקודה הקשורה ל -מְֹׁל֣ א ֗
ְ
הּ֣עֶ֖ל֣כָּ
(ה) מסָּ ְלתָּ הּ֣וּמשַּׁ ְמ ֔ ָנ ַ
ל־לבנ ָָת֑הּ מקף כרב-מצב כמות הלבונה (א) מלא קומץ; (ב) פחות ממלא
ְ
קמיצה בשעה שאין מלא קומץ לבונה (של אותו כהן) על המנחה פסולה ,כָּ
קומץ .אתנח מגביל ל (-א) )
(ו) האזכרה לטובה של הבעלים היא רק כאשר נקמץ והוקטר ְמ ֣לא֣קֻ ְמ ֗צֹו מן המנחה למיניה.

תֹורת ה ִּמנ ָׁ ְׁ֑חה הק ְֵׁ֨רב א ָׁ ֤תּה בְׁנֵ ֽי־ַאהֲרן ִּלפ ְֵׁנ֣י ֔ה' אל־פ ְֵׁנ֖י ה ִּמזְׁבֵ ֽח( :הק ְֵׁ֨רב זו עבודת הגשת המנחה למזבח לפני קמיצה).
ויקרא צו ו,ז :וְׁז֥את ֖
נּוּ֣בּקֻ ְמ ֗צוֹ֣מ ֤סּלֶ ת֣הַ מּנְ חָ ה֣וּמשַּׁ ְמ ֔ ָנהּ֣וְ את֣כָּ ל-הַ ְלּב ֔ ָנה֣א ֲֶשֶׁ֖ר֣עַ ל-הַ מּנְ ָח֑ה֣ ֣
ויקרא צו ו,ח :וְ ה ֨רים֣מ ֝ ֶמּ ְ
תהּ֣לַ הָֽ֣'׃֣ ֣
יחחַ ֣אַ זְכָּ ָר ָ ֶ֖
זְבּחַ ֣רֹ֧יחַ ֣נ ֵ֛
וְ ה ְקט֣יר֣הַ מּ ֗

[ספרא ויקרא  -דבורא דנדבה פרשה ט (ג) (טט :ברור משמע) (ויקרא ב,ב) וְ קָ ֨ ַמץ֣קומץ אחד לעשרון אחד קומץ אחד לששים עשרון ,או
וְ קָ ֨ ַמץ֣ קומץ אחד לעשרון אחד ששים קומץ לששים עשרון ,הרי אני דן טעונה קמיצה וטעונה לבונה מה לבונה קומץ אחד לעשרון
אחד קומץ אחד לששים עשרון (טט :למד הקש זה בפרק קודם בתו"כ ראה תמיכה להקש ב(-וי' צו,ו,ח)) אף קמיצה קומץ אחד לעשרון אחד
קומץ אחד לששים עשרון.

ְבּקֻ ְמ ֗צוֹ֣מ ֤סּלֶ ת֣הַ מּנְ חָ ה֣וּמשַּׁ ְמ ֔ ָנהּ֣וְ את֣כָּ ל-הַ ְלּב ָנ֔ה  ... -זקף-קטן  ...זקף-קטן בין קיסרים (כאן סלוק אתנח) בתפקיד כעין הקש .הכתוב
מצוה על קמיצה ממנחת סולת ,ו על ליקוט גרגרי הלבונה .תו"כ לומד הקש מקומץ לבונה לקומץ במנחה .ההסבר הוא ע"פ ההחלטה של
חז"ל שאין הקש לחצאין .לומדים מקמיצת המנחה אל כמות הלבונה המומלצת שתהא קומץ .ואז אפשר גם ללמוד מה לבונה קומץ כך גם
הקומץ המופרש לאישים.
([רמב"ם הל' פסולי המוקדשין פי"א,ה"ח]  ...חסר שמנה פסולה ,חיסר לבונתה כשירה ,והוא שיהיה עליה שני קורטי לבונה (טט :אפשר כי מרומזים
ל־לבנ ָָת֑הּ)( ,טט :לוג שמן לעשרון הוא המינימום,
ְ
בזקף-קטן בתפקיד שניים במלה (וי' צו,ו,ח) הַ ְלּב ָנ֔ה) אבל קורט אחד פסולה שנאמר (וי' ב,ב) ַעֶ֖ל֣כָּ
קומץ לבונה הוא שיעור בינוני כי ע"פ ([רמב"ם הל' פסולי המוקדשין פי"א,ה"ט] ריבה שמנה ולבונתה עד שני לוגין לכל עשרון ,ושני קומצי לבונה לכל
מנחה כשירה ,שני לוגין או שני קומצין או יתר על זה פסולה).
ריבה שמנה  ...עד שני לוגין לכל עשרון ,טט :אפשר כי השני לוגין שמן לכל עשרון מרומז בזקף -קטן בתפקיד שניים במלה (וי' צו,ו,ח) וּמשַּׁ ְמ ָנ֔הּ
ושני קומצי לבונה לכל מנחה כשירה ,טט :אפשר כי השני קומצי לבונה לכל עשרון מרומז בזקף-קטן בתפקיד שניים במלה (וי' צו,ו,ח) הַ ְלּב ֔ ָנה
וְ את֣כָּ ל-הַ ְלּב ָנ֔ה – פשטא מקף זקף-קטן ,זקף-קטן בתפקיד שניים .שתי דרשות בפשט הכתוב ,אפשר כי (א) מינימום לבונה שני
קורט; (ב) מקסימום לבונה שני קומץ
מ ֤סּלֶ ת֣הַ מּנְ חָ ה֣וּמשַּׁ ְמ ָנ֔הּ  -מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן בתפקיד שניים .שתי דרשות כאשר לפחות אחת מהן יוצאת מפשט
הכתוב  ,אפשר כי (א) וּמשַּׁ ְמ ָנ֔הּ זקף-קטן כרמז לשיעור מקסימלי של שני לוג לעשרון אחד???.
ע"פ [תו"כ צו פרשתא ב .בסוגרים פירוש החפץ חיים על תו"כ] (וי' צו,ו,ח) שתי הדרשות הן...:
ה ,ולא מסולת חברתה (והוא כדמפרש ואזיל שלא יביא שתי מנחות בכלי אחד ויתערבו בהדדי דנמצא הקומץ מעורב
(א) מ ֤סּלֶ ת֣הַ מּנְ חָ ֣
בשתיהן)
(ב) וּמשַּׁ ְמ ָנ֔הּ ,ולא משמן חברתה שלא יביא שתי מנחות בכלי אחד.

כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

ויקרא צו ו,א (התשע"ז)
4.4
המשך משנת (התשע"ו)
נּוּ֣בּקֻ ְמ ֗צוֹ֣מ ֤סּלֶ ת֣הַ מּנְ חָ ה֣וּמשַּׁ ְמ ֔ ָנהּ֣וְ את֣כָּ ל-הַ ְלּב ֔ ָנה֣א ֲֶשֶׁ֖ר֣עַ ל-הַ מּנְ ָח֑ה֣ ֣
ויקרא צו ו,ח :וְ ה ֨רים֣מ ֝ ֶמּ ְ

תהּ֣לַ הָֽ֣'׃֣ ֣
יחחַ ֣אַ זְכָּ ָר ָ ֶ֖
זְבּחַ ֣רֹ֧יחַ ֣נ ֵ֛
וְ ה ְקט֣יר֣הַ מּ ֗
[תו"כ צו פרשתא ב .בסוגרים ללא שם פירוש החפץ חיים על תו"כ]
(וי' צו,ו,ח) וְ ה ֨רים֣מ ֝ ֶמּנּוּ מן המחובר( ,שיהא הקומץ מחובר לכל העשרון ולאפוקי (טט :להוציא ,למעט מן הדיון) כשחלקו מתחילה אין הקומץ

מחובר לכולו) שלא יביא עשרון אחד בשני כלים.
תוהה ה[-התוה"מ (מלבי"ם) [קו]] (הערה) א] איך הוציא ממלות אלה דרושים הרבים שחשב פה .והמפ' העלו פילא בקופא דמחטא
טט :אפשר כי תבנית הטעמים מונח רביע של (וי' ב,ב) מְֹׁל֣ א ֻקמ ְׁ֗צֹו היא המניעה את הדרושים הרבים.

 .ב] למה דריש הדרוש שבמשנה ט' שנית בספרא פ' צו פ"ב מ"ה הלא כבר נלמד פה .ומדוע לא דריש שם יתר הדרושים .ולמה
כפל הכתובים הלא כבר נלמד פה .וגם עוד בא במנחת בכורים מגרשה ומשמנה ומה ידרוש בו:
֣לבנָ ָֽה֣ :
ָתן֣עָ֣ ֶלֶ֖יהָ ְ
֣שׁמֶ ן֣וְ נ ַ ֵ֥
'֣סלֶ ת֣י ְהיֶ ֣ה֣קָ ְרבָּ נֹ֑ו֣֣֣֣֣֣וְ י ַָצ֤ק֣עָ ֨ ֶליהָ ֔ ֶ
ָֽה ֶ֖
֣ל ֔
שׁ֣כּי־תַ קְ ֞ריב֣קָ ְר ַבּ֤ן֣מנְ חָ ה ַ
ָֽ
ויקרא ב,א :וְ ֶנ֗פֶ
יאהּ֣אֶ לְ -בּנ ֣י֣אַ הֲרן֣הַ כּהֲנים֣ ֣
ויקרא ב,ב :וֶהֱב ָ֗
יחחַ ֣לַ֣ ָֽה'׃ ֣
ֵ֛ה֣ריחַ ֣נ ֶ֖
זְבּחָ ה֣אשּׁ ֵ֥
לא֣קֻ ְמ ֗צוֹ֣מסָּ ְלתָּ הּ֣וּמשַּׁ ְמ ֔ ָנהּ֣עַ ֶ֖ל֣כָּ לְ -לבנ ָָת֑הּ֣וְ ה ְק ֨טיר֣הַ כּ ֝הן֣אֶ ת-אַ זְכָּ ָרתָ הּ֣הַ מּ ֔
ם֣מ ֣
ְ
וְ קָ ֨ ַמץ֣מ ֝שָּׁ
זְבּחַ ׃֣֣֣[ט]֣֣וְ ה ֨רים֣הַ כּה֤ן֣מן-
ישֶׁ֖הּ֣אֶ ל-הַ מּ ָֽ
עָשֵׂ֛ה֣מאֶ֖לֶּ ה֣לַ֣ה֑ '֣וְ הקְ ריבָ הּ֣אֶ ל-הַ כּ ֔הן֣וְ הגּ ָ
חה֣א ֲֶשֹׁ֧ר֣י ֶ
את֣֣אֶ ת-הַ מּ֣נְ ֗ ָ
׃֣֣֣[ח]֣֣וְ הב ָ
יחחַ ֣לַ֣ ָֽה'׃ ֣
ֵ֛ה֣ריחַ ֣נ ֶ֖
הַ מּנְ חָ ה֣אֶ ת-אַ זְ ָכּ ָ֣ר ֔ ָתהּ֣וְ ה ְק ֶ֖טיר֣הַ מּזְבּ ֑חָ ה֣אשּׁ ֵ֥
ָתן֣עָ ֶלֶ֖יהָ ֣
֣שׁמֶ ן֣וְ נ ַ ֵ֥
יאהּ  -רביע ,ארבע הלכות בהבאת מנחת נדבה[ :ספרא ויקרא פרשתא ח] ( ...ויקרא ב,א) וְ י ַָצ֤ק֣עָ ֨ ֶליהָ ֔ ֶ
(ויקרא ב,ב) וֶהֱב ָ֗
֣לב נָ ָֽה והדר (ויקרא ב,ב)
ָתן֣עָ ֶלֶ֖יהָ ְ
֣שׁמֶ ן֣וְ נ ַ ֵ֥
יה ֔ ֶ
ל ָ
יאהּ ,מלמד שיציקה ובלילה כשרים בכל אדם (הח"ח( :ויקרא ב,א) וְ י ַָצ֤ק֣עָ ֨ ֶ
ְלבנָ ָֽה֣(ויקרא ב,ב) וֶהֱב ָ֗
הנים֣וְ ָק ֨ ַמץ וגו' מלמד שכל עבודות עד הקמיצה כשרים בזר)
יאהּ֣אֶ ל ְ -בּנ ֣י֣אַ הֲרן֣הַ כּ ֲ
הב ָ֗
ֶו ֱ֣
֣לבנָ ָֽה ,ומוליכה אצל כהן ,דכתיב (ויקרא
ָתן֣עָ ֶלֶ֖יהָ ְ
֣שׁמֶ ן֣וְ נ ַ ֵ֥
ליהָ ֔ ֶ
[בבלי סוטה יד,ב]  ...ונותן שמנה ולבונתה ,שנאמר (ויקרא ב,א) וְ י ַָצ֤ק֣עָ ֨ ֶ
יאהּ֣אֶ לְ -בּנ ֣י֣אַ הֲרן֣וגו'
ב,ב) וֶהֱב ָ֗
יאהּ שלא יביאנה חציים (הח"ח :דאף
יאהּ והביא יכול לכתוב וכתיב (ויקרא ב,ב) וֶהֱב ָ֗
[ספרא ויקרא פרשתא ט] והביא (ויקרא ב,ב) וֶהֱב ָ֗
שכה"ג מקריב הביתין בחצאין ,נדבה אינו יכול להביאה חצאין לא הוא ולא אחרים) ,הא (הח"ח:מעתה למדת) אם אמר הרי עלי מנחה של שני
יאהּ כולה ביחד)
עשרונות לא יביאנה בשני כלים אלא בכלי אחד (הח"ח :מאחר שקבעם במנחה אחת קרינן ביה (ויקרא ב,ב) ֶוהֱב ָ֗
יאהּ  -רביע ,בהבאת מנחת נדבה ארבע הלכות אפשריות( :א) הכנת המנחה כשרה בכל אדם (ב) הולכה אצל הכהן בכל
(ויקרא ב,ב) וֶהֱב ָ֗

אדם (ג) שלא יביאנה חציים (ד) הבאת כל הכמות שהתנדב בכלי אחד (במקום אחר מתברר שעד  60עשרון בכלי אחד)
[בבלי מנחות ח,ב]  ...גופא ,א"ר אלעזר :מנחה שקמצה בהיכל  -כשרה ,שכן מצינו בסילוק בזיכין .מתיב ר' ירמיה( :ויקרא ב,ב) וְ קָ ֨ ַמץ֣
מ ֝שָּׁ ם  -ממקום שרגלי הזר עומדות; בן בתירא אומר :מנין שאם קמץ בשמאל שיחזיר ויקמוץ בימין? ת"ל :וְ קָ ֨ ַמץ֣מ ֝שָּׁ ם ,ממקום
שקמץ כבר! איכא דאמרי :הוא מותיב לה והוא מפרק לה (טט :ויש אומרים שהוא הקשה והוא פרק – פתר את קושיתו); איכא דאמרי ,א"ל ר'

יעקב לר' ירמיה בר תחליפא :אסברא לך ,לא נצרכא אלא להכשיר את כל עזרה כולה ,שלא תאמר :הואיל ועולה קדשי קדשים ומנחה
קדשי קדשים ,מה עולה טעונה צפון ,אף מנחה טעונה צפון( .תשובה אין ללמוד מעולה כי) מה לעולה שכן כליל (והמנחה אינה כליל)!
מחטאת (שבצפון)( .ודוחה ההשואה כי) מה לחטאת שכן מכפרת על חייבי כריתות! מאשם( .ודוחה ההשואה כי) מה לאשם שכן מיני דמים!
מכולהו נמי שכן מיני דמים (ודוחה שבכולם יכול לענות מדמים)! אלא איצטריך ,ס"ד אמינא ,הואיל וכתיב( :ויקרא ב,ח) וְ ה ְקריבָ הּ֣אֶ ל-
זְבּחַ ׃ (ויקרא ב,ח) וְ קָ ֨ ַמץ ,מה הגשה בקרן דרומית מערבית ,אף קמיצה נמי בקרן דרומית מערבית ,קמ"ל
ישֶׁ֖הּ֣אֶ ל-הַ מּ ָֽ
הַ כּ ֔הן֣וְ הגּ ָ
(שהקמיצה יכולה להיות גם בעזרת ישראל ולא רק בקרן דרומית מערבית של המזבח).
ים – זרקא סגול ,מוסיף מעין הענין על הענין כנלמד ב[-בבלי מנחות ח,ב] לא נצרכא אלא
יאהּ֣אֶ לְ -בּנ ֣י֣אַ הֲרן֣הַ כּהֲנ ֣
(ויקרא ב,ב) וֶהֱב ָ֗
להכשיר את כל עזרה כולה לקמיצה.

ים – מונח זרקא סגול ,טעם מונח מלמד על רבוי דרשה של מהתבנית זרקא סגול[ ,ספרא ויקרא  -דבורא דנדבה
אֶ לְ -בּנ ֣י֣אַ הֲרן֣הַ כּהֲנ ֣
ת־מלְך( ,הח"ח :כלומר כל מה שהם יכולים
פרשה ט סוף פרק י] אֶ לְ -בּנ ֣י֣אַ הֲרן֣אפילו הן רבואות ,וכך הוא אומר (משלי יד,כח) ב ְָׁׁר ָׁ
ב־ע֥ם הדְׁ ר ֑
לעסוק במנחה עוסקים ומצותה בכך כגון אחד מגיש ושלשה יכולים לעסוק בקמיצה אחד אוחז הכלי שהמנחה בתוכו ואחד קומץ ואחד תופש את
הכ לי שרת שמקדש בו את הקומץ כדאמרינן במנחות דף ז ואחד נותנו לחבירו ותבירו לחבירו עד שמגיע למזבח ואחד מולחו ואחד מקטירו ר"ש
משנץ )

יאהּ֣אֶ לְ -בּנ ֣י֣אַ הֲ ר֣ן – אל-בני – מקף כרב-מצב האמונה של הכהן (א) מודה בעבודה המסורה לבני אהרון (ב) אינו מודה
(ויקרא ב,ב) וֶהֱב ֗ ָ
בעבודה וגו'[ .בבלי מנחות יח,ב] דתניא ,רבי שמעון אומר :כל כהן שאינו מודה בעבודה  -אין לו חלק בכהונה ,שנאמר( :וי' צו ז,לג )
המ ְׁק ֞ ִּריב את־ד֧ם ה ְׁשּׁל ִָּׁמ֛ים וְׁאת־ה ֵ ֖חלב ִּמב ְֵׁנ֣י ַאה ֲ֑רן ל֧ ֹו ִּתהְׁי ֛ה ֥שֹוק הי ִּ ָׁ֖מין ְׁלמָׁנָׁ ֽה :מודה בעבודה יש לו חלק בכהונה ,שאינו מודה בעבודה אין
שּׁל ִָּׁמ֛ים – גרשיים  ...תביר מלמדת בכעין יצא להקל ולהחמיר,
לו חלק בכהונה; תבנית הטעמים של (וי' צו ז,לג) המ ְׁק ֞ ִּריב את־ד֧ם ה ְׁ
וההחמרה היא במלים ִּמב ְֵׁנ֣י ַאה ֲ֑רן שמונעת מכהן שאינו מודה בעבודת הכהנים את חלק הכהנים בקרבנותִּ .מב ְֵׁנ֣י ַאה ֲ֑רן אינו מוטעם במקף כי
יאהּ֣אֶ֣לְ -בּנ ֣י וכאן מלמד שכהן המודה בעבודה זוכה בשיירי
זה המקור ללימוד .אבל השימוש בלימוד הזה נמצא גם בפסוק (ויקרא ב,ב) וֶהֱב ֗ ָ
המנחה ,ומי שאינו מודה אינו זוכה .הבירור הזה חשוב כי רבי שמעון אומר שעבודת הכהן במנחה מתחילה ביציקת השמן ,אז לשיטתו כהן
שעושה כרבנן שאינו יוצק ובולל אלא רק מתחיל בקמיצה זה עלול להתפרש שאינו מודה בעבודות האלה .לכן בא ללמד שהוא מודה
בעבודה כרבנן החל מקמיצה.
יאהּ֣אֶ לְ -בּנ ֣י֣אַ הֲרן֣
֣לבנָ ָֽה(֣:ויקרא ב,ב) וֶהֱב ָ֗
ָתן֣עָ ֶלֶ֖יהָ ְ
֣שׁמֶ ן֣וְ נ ַ ֵ֥
ליהָ ֔ ֶ
[בבלי מנחות יח ,ב] מ"ט דרבנן? אמר קרא( :ויקרא ב,א) וְ י ַָצ֤ק֣עָ ֨ ֶ
הַ כּהֲנים֣וְ קָ ֨ ַמץ ,מקמיצה ואילך מצות כהונה ,לימד על יציקה ובלילה שכשירה בזר .ורבי שמעון? (ויקרא ב,ב) ְבּנ ֣י֣אַ הֲר֣ן [בבלי מנחות
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

ים  -מקרא נדרש לפניו ולאחריו .רבי שמעון מרחיב (מקדים) חובת עבודת הכהנים אל יציקת השמן במנחה .ודעתו נדחית
יט ,א] הַ כּהֲנ ֣
מפני דעת רבנן שחובת כהונה רק מקמיצה.
אמנם לא למדנו עד כה (יח ניסן התשע"ז) את האמור הבא ,אבל אם נקח את הרעיון של רבי שמעון ונאמר שתבנית הטעמים קדמא ואזלא,
של הכתוב וְ קָ ֨ ַמץ֣מ ֝שָּׁ ם – מלמדת על כלל לכתוב לפניו יתקבל הכלל כי מצוה הנעשית ברבים יש לה חשיבות והידור יותר .כך מקיימים
ת־מלְך[ ,אנצ' תלמ' כרך ד] ברב עם הדרת מלך.
(משלי יד,כח) ב ְָׁׁר ָׁ
ב־ע֥ם ה ְׁדר ֑
מץ֣מ ֝שָּׁ ם – קדמא ואזלא ,מרמז כי יש בכתוב לימוד בכעין כלל מלמד .נאמר ב [-בבלי מנחות ח,ב]  ...מתיב ר' ירמיה( :ויקרא ב,ב)
וְ קָ ֨ ַ
וְ קָ ֨ ַמץ֣מ ֝שָּׁ ם  -ממקום שרגלי הזר עומדות; ונאמר יותר ככלל ב[-בבלי זבחים סג,א] וְ קָ ֨ ַמץ֣משָּׁ֣֝ם מתני' [משנה זבחים פ"ו,מ"א] מנחות
היו נקמצות בכל מקום בעזרה וגו'

וְ קָ ֨ ַמץ֣מ ֝שָּׁ ם – קדמא ואזלא( ,ב) מרמז כי יש בכתוב לימוד בכעין כלל מלמד מהבאת מנחת נדבה להבאת מנחות אחרות (כגון חובה עם
קרבן בהמה) ,קרבן עצים,
ם֣מ ֣לא֣קֻ ְמ ֗צוֹ ( -ג) מוצע לומר שאחד מהדברים שיש ללמוד מהכלל המרומז בתבנית הטעמים קדמא ואזלא הוא בשנוי הקריא
ְ
וְ קָ ֨ ַמץ֣מ ֝שָּׁ
של הכתוב "מלא קמצו" אל "מי לא קֻ ְמ ֗צוֹ" (במשמע מי לא יקמוץ כי פוסל) ובעזרת תבנית הטעמים מונח רביע של ְמ ֣לא֣קֻ ְמ ֗צוֹ מלמד
שיש לפחות ארבעה פוסלי קמיצה.
[בבלי מנחות ו,א] מתני' [משנה מנחות פ"א,מ"ב] .אחד מנחת חוטא ואחד כל המנחות שקמצן [אחד מהפסולין רמב"ם פסולי המוקדשין יא,א]

זר ,אונן ,טבול יום ,מחוסר בגדים ,מחוסר כיפורים ,שלא רחץ ידיו ורגליו ,ערל ,טמא ,יושב ,עומד על גבי כלים על גבי בהמה ע"ג
רגלי חבירו  -פסול .קמץ בשמאל  -פסול ,בן בתירא א ומר :יחזיר ויחזור ויקמוץ בימין .קמץ ועלה בידו צרור או גרגר מלח או קורט
של לבונה  -פסול ,מפני שאמרו :הקומץ היתר והחסר  -פסול .ואיזהו היתר? שקמצו מבורץ ,וחסר? שקמצו בראשי אצבעותיו.
ְמ ֣לא֣קֻ ְמ ֗צוֹ  -מונח רביע ,בתפקיד של לפחות ארבעה דברים הנלמדים מכאן בענין הקומץ( .א) [תו"ש כד] [בבלי מנחות ו,ב] רב מסביר
שלשיטת בן בתירא בכל הפסולין לקמוץ ובכל המצבים הפוסלין הקמיצה יכול לתקן ע"י שיחזיר את הקומץ למקום שקמץ ממנו ,וכהן
לא֣קֻ ְמ ֗צוֹ אמר ליה אביי לרבא כיצד קומצין ,אמר ליה כדקמצי אינשי (רש"י:
יקמוץ באופן הראוי; (ב) [תו"ש כה] [בבלי מנחות יא,א] ְמ ֣
ומשמע בכל האצבעות) ;.אמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב חופה שלש אצבעות (אמצעיות "אצבע ,אמה ,קמיצה") עד שמגיע על פס ידו
וקומץ( .ג) תניא נמי הכי ְמ ֣לא֣קֻ ְמצ֗ וֹ יכול מבורץ ת"ל (וי' צו,ו,ח) ְבּקֻ ְמ ֗צוֹ בעזרת אגודל וזרת מוחקים מה שמבורץ מעבר לאצבע ומעבר
לקמיצה ועושה הקומץ חלק; (ד) אי ב(-וי' צו,ו,ח) ְבּקֻ ְמ ֗צוֹ יכול בראשי אצבעותיו (טט( :היות ובפר' צו לא נאמר "מלא" אז אולי מספיק לקמוץ)
(רש"י :מעט עד שלא יגיע לפס ידו) ת"ל (וי' ב,ב) ְמ ֣לא֣קֻ ְמצ֗ וֹ הא כיצד חופה שלש אצבעותיו על פס ידו וקומץ; (ה) [תו"ש כו] [בבלי מנחות
יט,ב] דתניא (וי' ב,ב) ְמ ֣לא֣קֻ ְמ ֗צוֹ (וי' צו,ו,ח) ְבּקֻ ְמ ֗צוֹ (רש"י :תרי קראי כתיבי (וי' ב,ב) ְמ ֣לא֣קֻ ְמ ֗צוֹ כתיב בחד דוכתא (מקום) ,הדר שני בדבוריה
(למד שוב)) וכתיב (וי' צו,ו,ח) ְבּקֻ ְמ ֗צוֹ שלא יעשה מדה לקומץ (רש"י :בידו קומץ אבל לא יעשה כלי למדת קומצו); (ו) [תו"ש כז] [בבלי מנחות
כז,ב] מתני'[ .משנה מנחות פ"ג,מ"ה] הקומץ ,מיעוטו מעכב את רובו (רש"י :שאם חיסר כל שהוא פסול) .עשרון ,מיעוטו מעכב את רובו .היין,
מיעוטו מעכב את רובו .השמן ,מיעוטו מעכב את רובו .הסולת והשמן מעכבין זה את זה .הקומץ והלבונה מעכבין זה את זה( .ז) אפשר כי הגמרא הבאה
המסבירה את המשנה בסעיף הקודם ,מלמדת על עוד תפקיד של הכתוב "מלא קמצו" גמ' .מ"ט? אמר קרא :מלא קומצו תרי זימני (רש"י:
בויקרא חד במנחת נדבה וקמץ משם מלא קומצו וחד במנחת חוטא וקמץ הכהן ממנה מלא קומצו חד למצוה וחד לעכב).
(ח) אפשר ש"מלא קמצו" או "בקמצו" בא ללמד שלא יהיו מעורבים בקומץ הסולת לבונה או דברים אחרים.
אפשר כי טעם רביע של מלת (וי' צו,ו,ח) ְבּקֻ ְמ ֗צוֹ מלמד ארבעה דברים ,שאחדים מהם משתתפים בהסבר "מלא קמצו" (ג) תניא נמי הכי
בּקֻ ְמ ֗צוֹ בעזרת אגודל וזרת מוחקים מה שמבורץ מעבר לאצבע ומעבר לקמיצה ועושה הקומץ
לא֣קֻ ְמ ֗צוֹ יכול מבורץ ת"ל (וי' צו,ו,ח) ְ֣
ְמ ֣
חלק; (ד) אי ב (-וי' צו,ו,ח) ְבּקֻ ְמ ֗צוֹ יכול בראשי אצבעותיו (טט( :היות ובפר' צו לא נאמר "מלא" אז אולי מספיק לקמוץ) (רש"י :מעט עד שלא
לא֣קֻ ְמ ֗צוֹ הא כיצד חופה שלש אצבעותיו על פס ידו וקומץ; (ה) [תו"ש כו] [בבלי מנחות יט,ב] דתניא (וי' ב,ב)
יגיע לפס ידו) ת"ל (וי' ב,ב) ְמ ֣
לא֣קֻ ְמ ֗צוֹ (וי' צו,ו,ח) ְבּקֻ ְמ ֗צוֹ (רש"י :תרי קראי כתיבי (וי' ב,ב) ְמ ֣לא֣קֻ ְמ ֗צוֹ כתיב בחד דוכתא (מקום) ,הדר שני בדבוריה (למד שוב)) וכתיב (וי'
ְמ ֣
צו,ו,ח) ְבּקֻ ְמ ֗צוֹ שלא יעשה מדה לקומץ (רש"י :בידו קומץ אבל לא יעשה כלי למדת קומצו);
מסָּ ְלתָּ הּ֣וּמשַּׁ ְמ ֔ ָנהּ [ -תו"ש כח] [בבלי סוטה יד,ב] וקומץ ממקום שנתרבה שמנה (רש"י :ממקום שהיא נבללת יפה)
[פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) ויקרא פרשת צו דף יט עמוד ב]

(וי' צו,ו,ח) וְ ה ֨רים֣מ ֝ ֶמּנּוּ .מן המחובר .שלא יביא עשרון אחד בשני כליםְ .בּקֻ ְמצ֗ וֹ֣שלא יעשה מדה לקומץ אלא הגדול לפי גדלו
ה .ולא סולת חברתה .וּמשַּׁ ְמ ֔ ָנהּ .ולא משמן חברתה.
והקטן לפי קטנו .מ ֤סּלֶ ת֣הַ מּנְ חָ ֣
וְ את֣כָּ ל-הַ ְלּב ֔ ָנה֣א ֲֶשֶׁ֖ר֣עַל-הַ מּנְ ָח֑ה .שילקט כל הלבונה ויעלה לאישים .רֹ֧יחַ ֣ניחֵ֛֣חַ ֣אַ זְכָּ ָר ָ ֶ֖תהּ לַ הָֽ֣' .נזכרים בה נזכרים בקומצה
ונזכרים בלבונתה:

ה וּמשַּׁ ְמ ֔ ָנהּ  -מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן מלמד על שתי דרשות ,מהפך פשטא מלמד שלפחות אחת מהן יוצאת
מ ֤סּלֶ ת֣הַ מּנְ חָ ֣
מפשט הכתוב .לעיל הוצע לומר שאחת הדרשות היא :וּמשַּׁ ְמ ָנ֔הּ זקף-קטן כרמז לשיעור מקסימלי של שני לוג לעשרון אחד

ה .ולא סולת חברתה( .טט  -ב) וּמשַּׁ ְמ ָנ֔הּ .ולא משמן חברתה,
מוצע לומר שהדרשות הן( :טט :א) מ ֤סּלֶ ת֣הַ מּנְ חָ ֣
לאור שתי ההצעות מוצע לומר ע"פ (תיבע וש"י) שיקמוץ ממקום שבו יש רבוי שמן למרות שהקומץ יהיה מדולל בשמן.
כָּ ל-הַ ְלּב ָנ֔ה – מקף כרב-מצב לאיסוף הלבונה (א) חלקי (ב) מלא .וצריך ליקוט מלא.
[תורה שלמה [צג]] האומר (הנודר) עלי לבונה לא יפחות מקומץ ,המנדב מנחה יביא עמה קומץ לבונה (מנחות קו,ב)
מ ֤סּלֶ ת֣הַ מּנְ חָ ה֣וּמשַּׁ ְמ ָנ֔הּ֣וְ את֣כָּ ל-הַ ְלּב ָנ֔ה  ... -זקף-קטן  ...זקף-קטן ,שני זקף-קטן בין שני קיסרים (כאן סלוק אתנח) תבנית טעמים

כאן בתפקיד כעין הקש מהכתוב כאן קומץ למנחה קומץ ללבונה .
[תרגום המיוחס ליונתן  -תורה ויקרא ו]  ...וְׁיסֵיק לְׁמדְׁ ְׁבחָׁא ְׁלאִּתְׁ ק ָׁבלָׁא בְׁר ֲעוָׁא שְׁבח ִּאדְׁכ ְׁרתָּׁה קֳדָׁ ם יְׁי ָׁ:
[כתר יונתן ויקרא פרשת צו פרק ו]  ...ויעלה למִ זבח להִ תקבל ברצון שבח אזכרתה לפני יי:

תהּ֣היינו
תהּ  -דרגא תביר טפחא ,בתפקיד קבוצת פרטים שעל כל אחד חלה אותה הלכה או חל אותו ענין .במנחת ישראל אַ זְכָּ ָר ָ ֶ֖
יחחַ ֣אַ זְכָּ ָר ָ ֶ֖
רֹ֧יחַ ֣נ ֵ֛
עשיית כל פרט (א) אכילת שיירי המנחה ע"י הכהנים( ,ב) הקטרת קומצה על המזבח( ,ג) הקטרת לבונתה על המזבח ,מתקבל ברצון לפני ה' ,השבח הוא

בבחינת שאמרתי ונעשה רצוני.
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

ויקרא שמיני ט,א (התשע"ו)
4.5
ויקרא שמיני ט:
ל־אהל מֹו ֵ֔עד ו ֵי֣צ ְׁ֔אּו וֽיְׁב ֲָׁרכ֖ ּו את־ה ָׁ ָׁ֑עם וי ָׁ ֵ֥רא כְׁבֹוד־ה֖ ' אל־כָׁל־ה ָׁ ָֽׁעם:
[כג] וי ָׁ֨בא מ ֤שה וְַׁאהֲרן א ֣
[כד] ו ֵ ֤תצֵא אֵש ִּמ ִּלּפ ְֵׁנ֣י ֔ה' ותאכל על־ה ִּמזְׁ ֵ֔בח את־הָׁע ָׁל֖ה וְׁאת־ה ֲחל ִּ ָׁ֑בים וי ְׁ֤רא כָׁל־ ָׁהעָׁם וי ָׁ֔רנּּו וֽיִּפְׁל֖ ּו על־ ְׁפנֵיהֽם:
ט ֶרת ֣
֣ק ֑
ָשׂימוּ֣עָ ֶלֶ֖יהָ ְ
֣אשׁ֣ ַויּ ֵ֥
יהוּא֣א֣ישׁ֣מַ ְחתָּ ֗תוֹ֣וַיּ ְתּנ֤וּ֣בָ֣הן ֔
וּ֣בנָֽי֠ -אַ הֲרן֣נ ָ ָ֨דב֣ ַואֲב ֝
ויקרא שמיני י,א :וַיּקְ ח֣ ְ
תם׃ ֣
֣ ַויַּקְ ֝ריבוּ֣ל ְפנ ֤י֣ה'֣א ֣שׁ֣ז ָ ָ֔רה֣א ֲֶשֹׁ֧ר֣לא֣צוָּ ֶ֖ה֣א ָ ָֽ

אֹותם וי ֻ ָׁ֖מתּו ִּלפְׁנֵ ֥י הֽ':
ויקרא שמיני י,ב:ו ֵ ֥תצֵא אֵ ֛ש ִּמ ִּלּפְׁנֵ ֥י ה֖ ' ו ֣תאכל ָׁ ֑
וּ֣בנָֽי֠ -אַ הֲרן֣ -מונח תלישא-גדולה ,כעין שני תפקידי טעם תלישא ,נזכיר כי טעם תלישא-גדולה עשוי ללמד לכתוב לפניו ולכתוב
וַיּקְ ח֣ ְ
אחריו .לכן בסה"כ עשויים להיות פה לפחות ארבע דרשות בתפקידי טעם תלישא.
נביא את פי' החזקוני שיבהיר סדר האירועים[ .חזקוני (וי' שמ' י,ב)] (וי' שמ' ט,כד) ו ֵ ֤תצֵא אֵש בתחלה סתם ואח"כ פי' האיך יצאה (וי' שמ' י,א)
אֹותם היא יציאת האש האמורה למעלה כי דרך יציאתה
וּ֣בנָֽי֠ -אַ הֲרן֣נ ָ ָ֨דב֣ ַואֲב ֝
וַיּקְ ח֣ ְ
יהוּא֣וגו'( .וי' שמ' י,ב) ו ֵ ֥תצֵא אֵ ֛ש ִּמ ִּלּפְׁנֵ ֥י ה֖ ' ו ֣תאכל ָׁ ֑

מלפני ה' מבית קדש הקדשים מצאה נדב ואביהוא לפני מזבח הזהב שבהיכל מקריבים עליו אש זרה ושרפתם ויצאה אותה האש מן
ההיכל לחוצה על מזבח העולה ותאכל על־ה ִּמזְׁ ֵ֔בח את־הָׁע ָׁל֖ה וְׁאת־ה ֲחל ִּ ָׁ֑בים וגו'.

לפי פירוש החזקוני סדר האירועים הוא (וי' שמ' ט,כג) (וי' שמ' י,א) (וי' שמ' י,ב) (וי' שמ' ט,כג) .לכן אפשר להסביר כי תבנית הטעמים
וּ֣בנָֽי֠ -אַ הֲרן֣ -מונח תלישא-גדולה ,מלמדת אלפניה לפסוק (וי שמ' ט,כג)
של וַיּקְ ח֣ ְ
לימוד מטעם תלישא לכתוב לפניו.

נעיין בפ'רש"י על הכתוב שני פסוקים לפני הפסוק (וי' שמ' י,א) .רש"י (וי' שמ' ט,כג) ַויּ ָ֨בא֣מ ֶשׁ֤ה֣וְ ַ ָֽאהֲר֣ן וגו'  -למה נכנסו ,מצאתי בפרשת
מלואים ב ברייתא הנוספת על תורת כהנים שלנו למה נכנס משה עם אהרן ,ללמדו על מעשה הקטרת ...
[בית הבחירה למאירי מסכת יומא נג,א] מברר משמעות חסרון בהקטרת הקטורת( .א) שלא הקטיר קטורת (כגון שחרית) (ב) שהקטיר
קטורת החסרה אחד מן הסמנין ,או חסרון מעלה עשן ומעלה עשן זה אין בו שיעור אלא אף בכל שהוא וגו'.
וּ֣בנָֽי֠ -אַ הֲרן ילמדו על חסרון בשיעור הסמנין (כגון חסרון סמן מסוים
מוצע לומר כי בדרשה לכתוב לפניו שני תפקידי תלישא של וַיּ ְקח֣ ְ
בכלל או בשיעורו) ועוד חסרון במעלה עשן.
֣אשׁ֣
יהוּא֣א֣ישׁ֣מַ ְחתָּ ֗תוֹ֣וַיּ ְתּנ֤וּ֣בָ הן ֔
וּ֣בנָֽי֠ -אַ הֲרן֣נ ָ ָ֨דב֣ ַואֲב ֝
וכאן כותב [בית הבחירה  ]...נדב ואביהוא נאמר עליהם (וי' שמ' י,א) וַיּ ְקח֣ ְ

֣ק ֑ט ֶרת֣֣ ַויַּקְ ֝ריבוּ֣ל ְפנ ֤י֣ה'֣א ֣שׁ֣ז ָ ָ֔רה֣א ֲֶשֹׁ֧ר֣לא֣צוָּ ֶ֖ה֣א ָ ָֽתם׃ וקבלו חכמים ששני דברים עשו אחת שהקריבו הקטורת
ָשׂימוּ֣עָ ֶלֶ֖יהָ ְ
ַויּ ֵ֥
בחסרון ואחת שנתנו אש על המע רכה ולא מתו מפני הקטורת שעדיין לא היה העונש אמור והתורה לא ענשה אא"כ הזהירה וזהו
שאמרו יכול יהו שניהם אמורים קודם מיתת בני אהרן ר"ל אזהרה ועונש ת"ל (וי' אח"מ טז,א) ַאח ֵ ֲ֣רי ֔מֹות יכול שניהם (אזהרה ועונש)
לאחר מיתתם נאמרו ת"ל (וי' אח"מ טז,ב) ִ֚ ִּכי בֽ ָׁע ָׁ֔נן א ֵָׁר ֖אה כלומר שלא נראה עדיין והרי כבר נראה בשמיני למילואים והם קיימים כדכתי'
(וי' שמ' ט,כג) וי ָׁ ֵ֥רא כְׁבֹוד-ה֖ ' אל-כָׁל-ה ָָׁׁעֽם (טט :כולל נדב ואביהוא) ואח"כ (וי' שמ' ט,כד) ו ֵ ֤תצֵא אֵש ִּמ ִּלּפ ְֵׁנ֣י ֔ה' (בשביל המערכה) הא כיצד (טט:
המסקנה) אזהרה נאמרה קודם מיתתם ואף על פי שכתוב בה (וי' אח"מ טז,א) ַאח ֵ ֲ֣רי ֔מֹות אין מוקדם ומאוחר ועונש נאמר אחר מיתתם הא
למדת שלא נענשו בעון הקטורת אלא בעון הבאתם האש למערכה ולא שטעו בהוראתם שהרי כהוגן דרשו ועשו שהם דרשו (וי' א,ז)
ְׁ֠ונָׁתְׁנּו ְׁב ֵ֨ני ַאה ֲ֧רן הכהֵ ֛ן ֵ ֖אש וכו' אף על פי שאש יורדת מן השמים מצוה להביא מן ההדיוט וכמו שדרשו במקום אחר (וי' שמ' י,א) א ֲֶשֹׁ֧ר֣
לא֣צוָּ ֶ֖ה֣א ָ ָֽתם אותם הוא דלא צוה הא למשה צוה א"כ למה נענשו על שהורו הלכה בפני רבן ולא נטלו רשות הא למדת שכל המורה
הלכה בפני רבו אפי' כיוון יפה בהוראתו חייב מיתה שמוראת רבך כמוראת שמים:
יהוּא – קדמא ואזלא בתפקיד של סדר וכלל ,לא ענשה (תורה) אא"כ (אלא אם כן) הזהירה  ...אלא שאין מוקדם ומאוחר
נ ָ ָ֨דב֣ ַואֲב ֝
בתורה בין פרשיות ,לפי המאירי כאן מדובר בהבאת אש למזבח ובאחרי מות מדובר על הקטרת הקטורת .ולכן ,אף-על-פי שבסיפור
מות נדב ואביהוא האזהרה והעונש שניהם כתובים בפר' אחרי מות שהיא אחרי פר' שמיני ,המסקנה היא כ[-דעת זקנים מבעלי התוספות
(דעזמבה"ת) ויקרא י] (ראה להלן) כי ב(-שמ' תצ' ל,ט) ֹלא־תעֲל֥ ּו (אש) [עָׁלָׁ ֛יו ק ְׁ֥טרת] ז ָׁ ָׁ֖רה הוזהרו ונאמר עונש על הקרבת אש מן ההדיוט

קודם למעשה שלהם ,ולא על מעשה הקטורת.

המשך [בית הבחירה  ]...כבר ביארנו במשנה שכשהיה כהן יוצא מבית קדשי הקדשים היה יוצא לו דרך אחוריו לא סוף דבר בכ"ג
כשיוצא מבית קדשי הקדשים אלא כל הכהנים כשחוזרים מעבודתם ולוים מדוכנם וישראל ממעמדם ר"ל זקנים שהיו ממונים לעמוד
בעזרה על הקרבנות לשם כל ישראל כלם אין מחזירים פניהם מיד דרך הדיוטות אלא מצדדין פניהם לעומת ההיכל ויוצאים ואף
התלמיד כשהוא זז מלפני רבו מצדד פניו כנגדו עד שיעלם רבו מעיניו או שימחול רבו על כבודו בכך
[ ...בית הבחירה  ...יומא נג,ב] מכאן אמרו המתפלל צריך שיפסיע שלש פסיעות בסוף תפלתו לאחוריו ואח"כ יאמר שלום בשמאל
ומקדים תחלה בפסיעת שמאלו שהרי הוא מראה בעצמו כאלו עומד ממש לפניו יתברך ונותן כבוד למה שהוא מראה בעצמו עומד
כנגד ימינו על דרך ימינך ד' נאדרי וכו' ובשעה שיתחיל בפסיעות אלו צריך לכרוע ואין זז מכריעתו עד שיעשה את שלשתן באותה
כריעה ושאר דברים שבסוגיא כבר התבאר עניינם במשנה:
ל֣מוֹעד֣וַיּ ֣ ְצא֔ וּ֣
֔
ָבא֣מ ֶשׁ֤ה֣וְ ַ ָֽאהֲרן֣אֶ ל ֣ -אהֶ
מוצע לומר כי לימוד אחר מטעם תלישא אל הכתוב לפניו במקראות הבאות (ויקרא שמיני ט,כג) ַויּ ֨
וּ֣בָֽ֣ני֠ -אַ הֲרן מלמד על שיעור פסיעת שלוש פסיעות לאחוריו של המתפלל בסוף תפילתו.
וַ ַָֽֽיְבָ רֲ כֶ֖ וּ֣אֶ ת-הָ ָע ֑ם ( ...וי' שמ' י,א) וַיּ ְקח֣ ְ

לימוד מטעם תלישא לכתוב אחריו.
כאן טעם תלישא עשוי להיות בתפקיד מחיצה שזה כולל גם בעל בחינה נעלה (שהוא בכעין מחיצה לעצמו לעומת אנשים אחרים) ,וגם
בתפקיד תלישת (=עקירת) מחיצה ,שנכנסו למחיצת הקודש בלי שנצטוו על כך ,עקרו איסור מחיצה ,הח"ח על תו"כ ? ..אף שמחשבתם

היה לטובה ,הדבור לא היה יפה ולכן השיב הקב"ה נראה מי קובר מי.
יהוּא֣מתוארת בדברי משה ב(-וי' שמ' י,ג) הּוא אֲשר-דִּ ֨בר ה֤ ' ׀ לֵאמר ִּב ְׁקרב֣י א ָׁק ֔ ֵדש  ...עכשיו נמצאו בניך גדולים ממני
גדולת נ ָ ָ֨דב֣ ַואֲב ֝
וממך שבהם הבית נתקדש וגו' וכן נדרשת גדולתם ב(-במ' ג,ב) וְׁאֵ ֛לּה ש ְׁ֥מֹות בְׁ ֽנֵי־ַאה ֲ֖רן הב ְׁ֣כר׀ נ ָׁ ָׁ֑דב ו ֲאבִּיה֕ ּוא א ְׁל ָׁע ָׁז֖ר ְׁואִּיתָׁ מָׁ ֽר:
וּ֣בנָֽי֠ -אַ הֲרן֣ -מונח תלישא-גדולה ,תלישא בבתפקיד תלישת (=עקירת) מחיצה ועקירת איסור ,שנכנסו למחיצת הקודש בלי
ואידך וַיּקְ ח֣ ְ
שנצטוו על כך ,עקרו איסור מחיצת קודש
/©ZZFisherטעמי המקרא והתורה שבעל -פה  -התשעו  -התשעז
133/243
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

zzzf@bezeqint.net 972-3-6486221
http://www.Taamei-Hamikra.co.il

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

[בית הבחירה  ...יומא נד,א] כל כהן בעל מום שנכנס לפנים מן המזבח לוקה אפי' במום עובר ואם עבד חלל ולוקה אף על העבודה אלא
שאינו במיתה ואינו ראוי לשום עבודה אלא לתלע בעצים ...
אפשר כי הסבר [בית הבחירה  ...יומא נד,א] הנ"ל קשור תפקיד תלישא כמחיצה לאסור כניסת כהנים בעלי מום לפנים מן המזבח.

א֣ישׁ֣מַ ְחתָּ ֗תוֹ֣ – מונח רביע ,בתפקיד של לפחות ארבע .מצאנו ב[-תורה שלמה [ד]] בר קפרא בשם ר' ירמיה בן אלעזר אמר בשביל
ארבעה דברים מתו בני אהרן( ,טט – א) על הקריבה( ,טט – ב) ועל ההקרבה( ,טט – ג) על אש זרה( ,טט – ד) ועל שלא נטלו עצה זה מזה
וגו' ועוד (טט – ה) ב[-תורה שלמה [תו"כ]] שהורו הלכה ולא המתינו למשה רבם שידרוש להם ...
(טט – ו) ב[-תורה שלמה [יג]]  ...אלא ממה שמצוה את אהרן וא"ל יין ושכר אל תשת ,אנו יודעין מתוך כך שלא מתו אלא מפני היין.
(אסתר רבה פ"ה,א)
(טט – ז) ב [-תורה שלמה [יד] (סנהדרין נב,א)]  ...בשביל שהיו מבקשין שררה ורבנות מתו (טט – ח) [מדרש אגדה (בובר) ויקרא אח"מ טז] ...
אלא בעון שלא נתעסקו בפריה ורביה ( ...טט – ט) ורבותינו אומרים שזנו עיניהם מן השכינה ,אמרו כך עשה משה שעלה לרקיע והביט בשכינה
ולא הוצרך לא אכילה ולא שתייה ,אף אנו כיון שנביט בשכינה אין אנו צריכין לא אכילה ולא שתייה ,אף על פי כן ויחזו את האלהים ויאכלו וישתו (שמות כד יא),
באותה שעה ביקש הקדוש ברוך הוא לפשוט ידו בהם ,אלא אמר הקדוש ברוך הוא אני ממתין עד שיעשה המשכן ויכנסו להקריב ,ואני עושה בהם
אֲשר ֹלֶׂ֦ א צ ִָּּׁו֖ה א ָׁתֽם  ,ולמה כתיב בהם שתי פעמים מיתה ,כי מקרא אחד אומר וימת נדב ואביהו
מידת הדין ,שנא' (וי' שמ' י,א) ויקְׁ ִּ֝ריבּו ִּלפ ְֵׁנ֤י ה' ֵ ֣אש ז ָָׁׁ֔רה ֧
וגו' (במדבר ג ד) ,ובמקום אחר אומר וימותו (ויקרא י ב) ,עד שתדע כי צדיקים...

א ֲֶשֹׁ֧ר֣לא֣צוָּ ֶ֖ה֣א ָ ָֽתם׃ – דרגא מרכא-כפולה סלוק ,נעשה מעשה אף-על-פי שלא היה ראוי.
רשב"ם פרשת שמיני
יהוּא  -קודם שיצא האש מלפני י"י כבר לקחו איש מחתתו להקטיר קטורת לפנים על מזבח
וּ֣בנָֽי֠ -אַ הֲרן֣נ ָ ָ֨דב֣ ַואֲב ֝
(א – ג) וַיּקְ ח֣ ְ

הזהב ,שהרי קטורת של שחר קודמת לאיברים ,ונתנו בהן אש זרה א ֲֶשֹׁ֧ר֣לא֣צוָּ ֶ֖ה֣א ָ ָֽתם֣משה ביום הזה ,שאעפ"י שבשאר ימים כת'
ונתנו בני אהרן הכהן אש על המזבח ,היום לא ציוה ולא רצה משה שיביאו אש של הדיוט ,לפי שהיו מצפים לירידת אש גבוה ,ולא
טוב היום ל הביא אש זרה ,כדי להתקדש שם שמים שידעו הכל כי אש בא מן השמים ,כמו שאמר אליהו ואש לא תשימו ,לפי שהיה
רוצה לקדש שם שמים בירידת האש של מעלה:

לא֣– מרכא כפולה להורות על אש אשר לא הייתה ראויה ביום השמיני ולכן משה לא צוה להביא אש של הדיוט לפי שהיו מצפים לירידת
אש גבוה.
א ֲֶשֹׁ֧ר֣לא֣צוָּ ֶ֖ה – דרגא מרכא כפולה טפחא ,כעין קבוצת פרטים (נדב ואביהוא) הפועלת ביחד באופן לא ראוי.
שמעתי סברה המקשרת מעשה בשמיני ל(-בראשית תולדת כז,כה)֣וַיָּ ֹ֧בא֣לוֹ֣יַ ֶַֽ֖ין – מרכא כפולה לרמז כי היו שתויי יין ולא ראויים לעבוד
באותה עת (מקור לא ידוע).
ע"פ [דבר מלכות התשע"ו ,אדמו"ר ממ"ש לקוטי שיחות כרך לב ע' ( ] 99י,א) כתב ב"אור החיים" שבני אהרן מתו מ"כלות הנפש" תשוקה

עזה לקב"ה .ויש לשאול ,הרי כתיב א ֲֶשֹׁ֧ר֣לא֣צוָּ ֶ֖ה֣א ָ ָֽתם׃ ומשמע שעברו על רצון ה' .ויש לומר ,שהיו בדרגה כזו של התקשרות
והתחברות לה' (קטורת מלשון התקשרות) עד שלא נזקקו לצווי; כל מעשיהם היו בדרך ממילא בהתאמה מלאה לרצון ה' ,כי רצונו
הפך לרצונם שלהם.
֣ק ֑ט ֶרת .פי' על האש כי בשום מקום לא מצינו הקטרה על
ָשׂימוּ֣עָ ֶלֶ֖יהָ ְ
[דעת זקנים מבעלי התוספות (דעזמבה"ת) ויקרא י] (א) ַויּ ֵ֥
המחתה:

֣אשׁ  -מהפך פשטא זקף-קטן ,שתי דרשות שאחת מהן לפחות יוצאת מן הפשט,ואפשר שזה מה שמפרשים דעזמה"ת על
וַיּ ְתּנ֤וּ֣בָ֣הן ֔
֣ק ֑ט ֶרת שכאן הם הורו דבר שלא מצווה כי בשום מקום לא מצינו הקטרה על המחתה.
ָשׂימוּ֣עָ ֶלֶ֖יהָ ְ
ַויּ ֵ֥
(שמ' תצ' ל,ט) ֹלא־תעֲל֥ ּו עָׁלָׁ ֛יו ק ְׁ֥טרת ז ָׁ ָׁ֖רה וְׁע ָׁל֣ה ּו ִּמנ ָׁ ְׁ֑חה ְׁו ֵ֕נסְך ֹל֥ א תִּ סְׁכ֖ ּו עָׁלָׁ ֽיו:
תם׃ כלו' כבר הזהיר עליהם שלא לעשות כדכתיב (שמ' תצ' ל,ט) ֹלא־תעֲל֥ ּו (אש) [עָׁלָׁ ֛יו ק ְׁ֥טרת] ז ָׁ ָׁ֖רה וגם (וי'
א ֣שׁ֣ז ָ ָ֔רה֣א ֲֶשֹׁ֧ר֣לא֣צוָּ ֶ֖ה֣א ָ ָֽ

שמ' י,א) לא֣צוָּ ֶ֖ה֣א ָ ָֽתם שלא התירה עתה להם לפי שעה כי לפעמים הקדוש ברוך הוא אוסר דבר ומתירו לפי שעה לגדל שמו בגוים
(וי' שמ' ט,כד) ו ֵ ֤תצֵא אֵש ִּמ ִּלּפ ְֵׁנ֣י ה֔ ' ותאכל על־ה ִּמזְׁ ֵ֔בח את־הָׁע ָׁל֖ה וְׁאת־ה ֲחל ִּ ָׁ֑בים וי ְׁ֤רא כָׁל־ ָׁהעָׁם וי ָׁ֔רנּּו וֽיִּפְׁל֖ ּו על־ ְׁפנֵיהֽם:
ֵ֥י֣ה':
ל֣אֹות֑ם֣ ַויּ ָֻמֶ֖תוּ֣ל ְפנ ָֽ
ָ
ַתּאכַ
ַתּצא֣אֵ֛שׁ֣ מלּ ְפנ ֵ֥י֣הֶ֖ '֣ו ֣
(וי' שמ' י,ב) ו ֵ֥

(וי' א,ז) ְׁ֠ונָׁתְׁ נּו ְׁב ֵ֨ני ַאה ֲ֧רן הכהֵ ֛ן ֵ ֖אש על־ה ִּמז ֵ ְׁ֑בח ְׁוע ְָׁׁרכ֥ ּו ע ִּ ֵ֖צים על־הָׁאֵ ֽש:

[דעזמבה"ת] (ב) וַתֵּ֥צא .לפי שלא עשו כהוגן דאע"ג דמצוה להביא אש מן ההדיוט כדכתי' (וי' א,ז) ְׁ֠ונָׁתְׁ נּו ְׁב ֵ֨ני ַאה ֲ֧רן הכהֵ ֛ן ֵא֖ש וגו' היינו
לאחר שירדה מן השמים פעם אחת אבל קודם לכן לא היה להביא מן ההדיוט שממעטי' בכבוד שמים שיאמרו באש של הדיוט נאכל
הקרבן ולפי' כשהביאו אותה פגעה בהן האש היורדת מן השמים .וק"ל שהרי קודם לכן כתיב (וי' שמ' ט,כד) ו ֵ ֤תצֵא אֵש ִּמ ִּלּפ ְֵׁנ֣י ה֔ ' מיהו
אז"ל במסכת יומא שמתו מפני שהורו הורא' בפני משה רבן שדרשו (וי' א,ז) ְׁ֠ונָׁתְׁ נּו ְׁב ֵ֨ני ַאה ֲ֧רן הכהֵ ֛ן ֵ ֖אש אף על פי שהאש יורדת מן
השמים מצוה להביא מן ההדיוט:
א ֲֶשֹׁ֧ר֣לא֣צוָּ ֶ֖ה – דרגא מרכא כפולה טפחא ,הסבר המבוסס על הסבר האדמו"ר ממ"ש ב(-שמות ה,טו) ָׁ ֧ל ָׁמה תעֲשֶׂ֦ה ֖כה֣שמשמעותו של
טעם זה (מרכא כפולה) היא כשמו – להורות שמדובר בעניין שיש בו כפל ,שני צדדים מנוגדים זה לזה.
צד (א) ע"פ "אור החיים" תשוקה עזה לקב"ה .עד שלא נזקקו לצווי; כי רצונו הפך לרצונם שלהם.
צד (ב) ע"פ דעזמבה"ת א ֣שׁ֣ז ָ ָ֔רה֣א ֲֶשֹׁ֧ר֣לא֣צוָּ ֶ֖ה֣א ָ ָֽתם׃ כלו' כבר הזהיר עליהם שלא לעשות כדכתיב (שמ' תצ' ל,ט) ֹלא־תעֲל֥ ּו (אש) [עָׁלָׁ ֛יו
ק ְׁ֥טרת] ז ָׁ ָׁ֖רה וגם (וי' שמ' י,א) לא֣צוָּ ֶ֖ה֣א ָ ָֽתם שלא התירה עתה להם לפי שעה  .והם (א) הורו הורא' בפני משה רבן שדרשו (וי' א,ז) ְׁ֠ונָׁתְׁ נּו
ְׁב ֵ֨ני ַאה ֲ֧רן הכהֵ ֛ן ֵ ֖אש אף על פי שהאש יורדת מן השמים מצוה להביא מן ההדיוט( :ב) הורו דבר שלא מצווה כי בשום מקום לא מצינו
הקטרה על המחתה.
אפשר לומר שבצד (ב) עצמו יש דבר א ֣שׁ֣ז ָ ָ֔רה֣א ֲֶשֹׁ֧ר֣לא֣צוָּ ֶ֖ה֣א ָ ָֽתם׃ (שמ' תצ' ל,ט) ֹלא־תעֲל֥ ּו וניגודו שדרשו (וי' א,ז) ְׁ֠ונָׁתְׁ נּו ְׁב ֵ֨ני ַאה ֲ֧רן
הכהֵ ֛ן ֵ ֖אש אף על פי שהאש יורדת מן השמים מצוה להביא מן ההדיוט:
(וי' א,ז) ְׁ֠ונָׁתְׁנּו ְׁב ֵ֨ני – קדמא ,במשמע שמקדימה ירידת האש מן השמים למתן האש מההדיוט ,כפי' [דעזמבה"ת] (וי' שמ' י,ב) דמצוה להביא
אש מן ההדיוט כדכתי' (וי' א,ז) ְׁ֠ונָׁתְׁ נּו ְׁב ֵ֨ני ַאה ֲ֧רן הכהֵ ֛ן ֵ ֖אש וגו' היינו לאחר שירדה מן השמים פעם אחת אבל קודם לכן לא היה להביא
מן ההדיוט שממעטי' בכבוד שמים
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

ל־ַארב֑ע אֲשר־[לא כתיב] ל֤ ֹו כְׁרָׁ עי ִּם מִּמ֣על לְׁרגְׁ ָׁ֔ליו לְׁנ ֵת֥ר ב ֵָׁה֖ן על־הָׁאָׁ ֽרץ:
ְׁ
(כא) אְ֤ך את־זה ֽתאכ ְׁ֔לּו מִּכל ֣שרץ הָׁע֔ ֹוף הה ֵלְ֖ך ע
ִּינ֑הּו וְׁאת־החרְׁ ֣גל ְׁלמִּי ֵ֔נהּו וְׁאת־הח ָָׁׁג֖ב ְׁלמִּינֵ ֽהּו:
ַֽארב֣ה ְׁלמִּינ֔ ֹו וְׁאת־ה ָׁסל ָׁ ְׁ֖עם ְׁלמ ֵ
ת־א֤לּה ֵמהם תא ֵ֔כלּו את־הָׁ ְׁ
(כב) א ֵ
ַארב֣ע רג ָׁ ְׁ֑לי ִּם ֥שקץ ה֖ ּוא לָׁכ ֽם:
(כג) וְׁכל ֣שרץ ה ָׁ֔עֹוף אֲשר־ל֖ ֹו ְׁ
ספרא שמיני פרשה ג (ז) כל שרץ העוף ההולך על ארבע שקץ הוא לכם יכול הכל יהא אסור ת"ל (וי' שמ' יא,כא) אְ֤ך את־זה ֽתאכְׁל֔ ּו מִּכל
ַארב֣ה וְׁ־ ָׁסל ָׁ ְׁ֖עם ח ְׁרג֣ל וְׁ־ח ָָׁׁג֖ב אין לי אלא אילו בלבד ,מנין לרבות שאר
ל־ַאר ֑בע ,יכול הכל יהא מותר ת"ל (וי' שמ' יא,כב) ְׁ
ְׁ
֣שרץ ה ָׁ֔עֹוף הה ֵלְ֖ך ע
ַארב֣ה מפורש יש לו ארבעה רגלים וארבע כנפיים וקרסוליו
המינים ת"ל ְׁלמִּי ֵנ֑הּו ְׁלמִּי ֵ֔נהּו ריבה ,הא כיצד הריני למד מן המפורש( .ח) מה ְׁ
וכנפיו חופים את רובו אף כל כיוצא בו מותר ,רבי יוסי אומר ושמו ח ָָׁׁג֖ב ,רבי אלעזר ברבי יוסי אומר אֲשר־[לא כתיב] ל֤ ֹו כ ְָׁׁרעי ִּם אעפ"י
ִּינ֑הּו ְׁלמִּי ֵ֔נהּו
ַארב֣ה זה גובאיָׁ ,סל ָׁ ְׁ֖עם זה הרשון ,ח ְׁרג֣ל זה נפול ,ח ָׁ ָׁ֖גב זה גדיין ,מה ת"ל ְׁלמ ֵ
שאין לו עכשיו ועתיד לגדל לאחר זמן( .ט) ְׁ
ארבעה פעמים להביא צפורת כרמים ויוחנא ירושלמית והצדיא ואת הערצוביא ואת הארזבונית( .י) רבי אומר (וי' שמ' יא,כג) וְׁכל ֣שרץ
ַארב֣ע רג ָׁ ְׁ֑לי ִּם ֥שקץ ה֖ ּוא לָׁכ ֽם :אם יש לו חמש הרי זה טהור ,שקץ הוא פרט לעירוביו מיכן אמרו חכמים חגבים טמאים
ה ָׁ֔עֹוף ֲאשר־ל֖ ֹו ְׁ
שנכבשו עם חגבים טהורים לא פסלו את צירן ,העיד ר' צדוק על ציר חגבים טמאים שהוא טהור.
הדיון ב[-בבלי חולין סה – סו] מברר האם חגבים טהורים נדרשים במידת כלל ופרט וכלל או במידת כלל ופרט או במה הצד השווה (שזה
שם אחר למידת בנין אב).
מוצגות שלוש הדעות בפירוט ,אח"כ מוצגת הגמרא ,חלק מפ'רש"י על הגמרא ואח"כ דעת הכותב ע"פ תבניות הטעמים ותמיכתן בבנין אב.
הדיון ב[-בבלי חולין סה – סו] מברר האם חגבים טהורים נדרשים כשיטת תנא דבי רבי ישמעאל הדורש בכלל ופרט וכלל (היינו הכלל
הפו תח קובע שע"פ הפרט נביא כאלה שיש להם לפחות תכונות הפרט ,כאן לפי המשנה ארבעה פרטים ,והכלל הסוגר ירבה שכמותם ויכול
להיות גם בעלי תכונות אחרות)
או כשיטת תנא דבי רב ,זה מדרש תו"כ ,אשר לפי ההסבר ב[-אנצ' תלמודית (=אנצ' להלן) יב ,ערך חגבים] דורש בכלל ופרט וחגבים
הטהורים הם רק אלו בעלי תכונות הפרט ולמינהו שבכל אחד אינו מרבה אלא מינו.
ה[-מתיבתא ,ילקוט ביאורים ,סוף סה,א ד"ה והרמב"ן] כתב שפירוש דברי התנא הם ,שיש ללמוד את הפסוק או בכלל ופרט וכלל או
בהצד השוה (טט :היינו בנין אב)  ,וזהו שאמר אלו כללי כללות דהיינו שיש כאן כלל ופרט וכלל( ,וי' שמ' יא,כא) ֲאשר־[לא כתיב] ל֤ ֹו כ ְָׁׁרעי ִּם

(וי' שמ' יא,כב) ארבה סלעם חרגול  -פרט ,למינהו  -חזר וכלל .ואפשר לדרוש את הפסוק בפרטי פרטות ,והיינו שאם אתה עושה את
הכל לפרטות גם כן אפשר ללמוד בבמה הצד .ה[-מתיבתא ,ילקוט ביאורים ,סה,ב ד"ה אבל הרמב"ן] מבאר ,שרבי ישמעאל אמר
שיש לדרוש את הפסוק גם בכלל ופרט וכלל וגם בצד השוה .וכל הברייתא מבארת את האפשרות ללמוד את הפסוק בצד השוה .על זה
הקשה רב אחאי שכיון שלומדים בהצד השוה אם כן יש לפרוך אפילו פירכא כלשהי ,ולכן הקשה שיש לפרוך מה להנך שכן אין
ראשם אר וך והצד שלא לפרוך הוא משום שיש לומר שכיון שדומה בשני צדדים יש ללמוד בבמה הצד ואין לפרוך.
וכתב ה[-תורת חיים] שדעת רש"י והתוספות שאין כאן כלל לימוד במה הצד ,אלא הכל בכלל ופרט וכלל .ומה שכתוב בברייתא הרי
אתה דן בבנין אב משלושתם ,הכוונה ,שיש כאן שלושה פרטים ו כל הדומה להם אתה מרבה אותו ,וזה הכוונה בנין אב ואין זה ככל
בנין אב שבש"ס.
[בבלי חולין סה,א] גמ' [ ...משנה חולין פ"ג,מ"ז] ובחגבים כל שיש לו כו' (ראה משנה מלאה לעיל) .מאי רובו? אמר רב יהודה אמר רב:
(שהכנפיים מכסים) רוב ארכו (של הגוף) ,ואמרי לה( :שהכנפיים מכסים) רוב הקיפו (של הגוף); אמר רב פפא :הלכך ,בעינן רוב ארכו,
ובעינן רוב הקיפו (צריך שניהם)  .ת"ר :אין לו עכשיו ועתיד לגדל לאחר זמן ,כגון הזחל  -מותר ,ר"א בר' יוסי אומר( :וי' שמ' יא,כא)
ֲאשר־[לא כתיב] ל֤ ֹו כ ְָׁׁרעי ִּם  -אף על פי שאין לו עכשיו ועתיד לגדל ל אחר זמן .מאי זחל? אמר אביי :אסקרין .ת"ר (וי' שמ' יא,כב)
ַארב֣ה  -זה גובאיָׁ ,סל ָׁ ְׁ֖עם  -זה רשון ,ח ְׁרג֣ל  -זה ניפול ,ח ָָׁׁג֖ב  -זה גדיאן ,מה ת"ל (וי' שמ' יא,כב) ְׁלמִּינ֔ ֹו
ַֽארב֣ה וגו'ְׁ ,
ת־א֤לּה ֵמהם תא ֵ֔כלּו את־הָׁ ְׁ
א ֵ
ְׁלמ ִֵּינ֑הּו ְׁלמִּי ֵ֔נהּו ְׁלמִּינֵ ֽהּו ד' פעמים – (אנצ' :מארבה) להביא ציפורת כרמים( ,אנצ' :מסלעם) ויוחנא ירושלמית( ,אנצ' :מחרגל) והערצוביא,
(אנצ' :מחגב) והרזבנית; דבי ר' ישמעאל תנא :אלו כללי כללות ואלו פרטי פרטות (ראה רש"י) ,ארבה  -זה גובאיְׁ ,למִּינ֔ ֹו – להביא
ִּינ֑הּו  -להביא את
[בבלי חולין סה,ב] ציפורת כרמי ם ,אין לי אלא הבא ואין לו גבחת ,הבא ויש לו גבחת מנין? ת"לָׁ :סל ָׁ ְׁ֖עם -זה ניפול ְׁלמ ֵ
האושכף; ואין לי אלא הבא ואין לו גבחת ,הבא ויש לו גבחת ,הבא ואין לו זנב ,הבא ויש לו זנב ,מנין? ת"ל :ח ְׁרג֣ל  -זה רשוןְׁ ,למִּי ֵ֔נהּו
 להביא את הכרספת ואת השחלנית; ואין לי אלא הבא ואין לו גבחת ,הבא ויש לו גבחת ,הבא ואין לו זנב ,הבא ויש לו זנב ,הבא ואיןראשו ארוך ,הבא וראשו ארוך ,מנין? אמרת ,הרי אתה דן בנין אב משלשתן( :טט :הגמרא מקשה על נסיון ללמוד בבנין אב מפני שיש הבדלים
ַארב֣ה ,ולא ראי שניהם כראי ָׁסל ָׁ ְׁ֖עם ,ולא ראי ָׁסל ָׁ ְׁ֖עם כראי שניהם ,הצד
ַארב֣ה כראי חרְׁ ֣גל ,ולא ראי ח ְׁר ֣גל כראי ְׁ
בין המינים המנויים) לא ראי ְׁ
השוה שבהן  -שיש לו ד' רגלים ,וארבע כנפים ,וקרצולים ,וכנפיו חופין את רובו ,אף כל שיש לו ארבע רגלים ,וארבע כנפים,
וקרצולים ,וכנפיו חופין את רובו .והלא הצרצור הזה יש לו ארבע רגלים וד' כנפים וקרצולים וכנפיו חופין את רובו ,יכול יהא מותר?
ת"ל :ח ָָׁׁג֖ב – ששמו חגב ,אי שמו חגב ,יכול אין בו כל הסימנין הללו (טט :אז אולי נוותר על לפחות אחת התכונות מהארבע)? ת"לְׁ :למִּי ֵנ ֽהּו
(טעם סלוק מסייע להגביל) – עד שיהא בו כל הסימנין הללו .פריך רב אחאי :מה להנך שכן אין ראשן ארוך! וכי תימא כיון דשוו בד'
סימנין ,מייתינן ולא פרכינן ,אי הכי חרגול נמי ,דשוו להו ,לא ליכתוב ,ותיתי מארבה וסלעם! אלא ,איכא למיפרך ,מה להנך שכן אין
להן זנב ,ה"נ איכא למיפרך :מה להנך שכן אין ראשן ארוך! אלא אמר רב אחאי :סלעם יתירא הוא; לא ליכתוב רחמנא סלעם ותיתי
מארבה ומחרגול( ,טט :הגמרא פותרת את שאלת ההבדלים על בסיס שני המינים – ארבה וחרגול – באומרה שלומדים ארבע תכונות המאפינות כל
המינים הטהורים ,ותכונות אחרות אינן חשובות) דמאי פרכת  -מה לארבה דאין לו גבחת  -הרי חרגול דיש לו גבחת( ,טט :ארבה וחרגול בעלי 4
תכונות בסיסיות ,ונבדלים בגבחת לארבה יש ,לחרגול אין ולכן יש או אין גבחת היא תכונה לא חשובה) מה לחרגול דיש לו זנב  -הרי ארבה דאין לו
זנב (טט :ארבה וחרגול בעלי  4תכונות בסיסיות ,ונבדלים בזנב לארבה אין ,לחרגול יש ולכן יש או אין זנב היא תכונה לא חשובה) ,סלעם דכתב
רחמנא ל"ל? אם אינו ענין לגופו ,תנהו ענין לראשו ארוך (טט :הסלעם בעל  4תכונות בסיסיות ,ונבדל בראש ארוך ולכן יש או אין ראש ארוך
היא תכונה לא חשובה)!
[בבלי חולין סו,א] במאי קמיפלגי תנא דבי רב ותנא דבי רבי ישמעאל? בראשו ארוך קמיפלגי ,תנא דבי רב סבר( :וי' שמ' יא,כא) ֲאשר־[לא
כתיב] ל֤ ֹו כ ְָׁׁרעי ִּם כלל( ,וי' שמ' יא,כב) ארבה סלעם חרגול ח ָָׁׁג֖ב ְׁלמִּינֵ ֽהּו  -פרט ,כלל ופרט אין בכלל (טט :הראשון) אלא מה שבפרט ,דמיניה
אין דלאו דמיניה לא ,ומרבי דדמי ליה משני צדדין (טט :בכל מין מוזכר מרבה רק בעלי תכונות המין ,שני צדדין היינו שיש לו התכונות הנדרשות
ארבעה הסימנים שנישנו במשנה וגם שאין ראשו ארוך ,ותכונות אחרות כמו גבחת לא מתחשבים);
תנא דבי ר' ישמעאל סבר( :וי' שמ' יא,כא) ֲאשר־[לא כתיב] ל֤ ֹו כ ְָׁׁרעי ִּם  -כלל( ,וי' שמ' יא,כב) ארבה סלעם חרגול חגב  -פרט ,למינהו  -חזר
וכלל ,כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט ,ומרבי כל דדמי ליה בחד צד (טט :שיש לו התכונות הנדרשות ארבעה הסימנים שנישנו
במשנה ותכונות אחרות כמו ראשו ארוך ,גבחת לא מתחשבים).
(טט :הגמרא מקשה איך אפשר ללמוד כלל ופרט וכלל כאשר) והא לא דמי כללא קמא לכללא בתרא! כללא קמא ( -וי' שמ' יא,כא) ֲאשר־[לא
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

כתיב] ל֤ ֹו כ ְָׁׁרעי ִּם אמר רחמנא ,דאית ליה אכול דלית ליה לא תיכול (הכלל הראשון כתוב בלשון כללית וכולל כל בעלי כרעים) ,כללא בתרא
(טט :זאת מילת (וי' שמ' יא,כב) ְׁלמִּינ֔ ֹו הכתובה בארבה ,וכן כל "למינהו" הכתוב אחרי המינים האחרים)  -עד דשוו בארבעה סימנין (טט :שנישנו
במשנה ולשון זאת אינה כללית כמו הכלל הראשון)! (טט :הגמרא מסבירה כי) תנא דבי ר' ישמעאל בכללי ופרטי כי האי גוונא דאין (טט :דן
בכלל ופרט וכלל גם כאשר הכלל האחרון אינו בלשון כללית כמו הכלל הראשון) ,ודאמרי' נמי בעלמא דדאין תנא דבי ר' ישמעאל בכללי ופרטי
כי האי גוונא – מהכא (טט :וכן בבריתות אחרות ,שדורשים בכלל ופרט וכלל כאשר הכלל הסוגר אינו כללי כמו הכלל הראשון ולא מצוין מי הדורש
כך והגמרא מבארת שזה בשיטת תנא דבי ר' ישמעאל ,ברייתת החגבים היא המקור לשיטה זאת).
רש"י מסכת חולין סה,א דבי ר' ישמעאל תנא  -הנך למינהו לאו פרטי נינהו כדאמרת דלא מרבי אלא מינא דכל חד אלא כללי נינהו ויש כאן כללי
כללות ופרטי פרטות כלומר כללות הבאין אחר כללות שלא לצורך ואתו לדרשה ופרטין הבאין שלא לצורך אחר פרטות ולדרשה באו על כרחך
ולקמן מפרש להו ואזיל דסלעם וחגב הן הפרטות שלא הוצרכו ולמינהו הכתובין עמהם הם הכללו' שלא הוצרכו( .טט :רש"י מבאר כוונת תנא דר'

ישמעאל האומר כללי כללות ופרטי פרטות  ,ומבאר שר'ישמעאל מקדים ואומר שבפסוקים יש עוד כללים ופרטים יתירים והם בסופו של דבר ילמדו בצורת
כלל ופרט וכלל ,וזה שלא כדעת הרמב"ן (כאן) שמפרש כי כוונת תנא דבי ר'ישמעאל לומר שאת פסוקי החגבים אפשר ללמוד בכלל ופרט וכלל ואפשר
ללמוד בצורת בנין אב.
רש"י מסכת חולין סה,ב ואין לי אלא  -מין חגבים הבא לפנינו ואין לו גבחת יש לנו להביאן מארבה שיש כאן כלל ופרט וכלל כדמפרש לקמיה (וי' שמ'
ַאר ֣בה פרט (וי' שמ' יא,כב) לְׁמִּ ינ֔ ֹו חזר וכלל ויש לך לרבות בכעין הפרט הדומין לו
יא,כא) אֲשר־[לא כתיב] ל֤ ֹו כ ְָׁׁרעיִּם (וי' שמ' יא,כב) תא ֵ֔כלּו כלל (וי' שמ' יא,כב) ְׁ
בכל סימנין שיש לו ארבע סימנין דמתניתין ועוד חמישי.
רש"י ...הרי אתה דן כו' לא ראי כו'  -שיש בזה מה שאין בזה ועל כרחך אין סימני הטהרה תלוי בזנב ובגבחת לא ביש לו ולא באין לו שהרי יש כאן
אין לו וכשר ויש לו וכשר.
הצד השוה שבהן כו' אף כל כו'  -ואפילו ראשו ארוך ולקמיה פריך מה להצד השוה שבהן שכן אין ראשן ארוך וקרצולין גרסינן ובין האי תנא לתנא
דלעיל ליכא אלא הך דרשה דהאי מרבה ראשו ארוך ותנא דברייתא דלעיל לית ליה.
מה להצד השוה שבהן וכו'  -דהא ע"כ עד דדמי ליה לפרט בכל צדדין בעינן לתנא דבי רבי ישמעאל.
וכ"ת (וכי תימא)  -ס"ל דכיון דדמי ליה במקצת מרבינן לי ה בכעין הפרט כדפליגי תנאי בעלמא בכל כלל ופרט וכלל דאיכא למאן דאמר כללא קמא
דוקא והוה ליה כלל ופרט ואין בכלל אלא מה שבפרט ואהני כללא בתרא שהוא מוסיף על הפרט מידי (מוסיף מיני חגבים) דדמי ליה לפרט בכל צדדין
(כאן  4תכונות בדיוק ולכן מרבה פחות פרטים מאשר בשיטה הבאה) ואיכא למאן דאמר (כלל) בתרא דוקא והוה ליה כלל מוסיף על הפרט (מרבה יותר מיני
חגבים מהסבור שכלל ראשון קובע ,כי מרבה גם אילו שאין להם  4התכונות מלאות ) ואיתרבו כל מילי ואהניא כללא קמא למהוי בכלל ופרט למעוטי מידי דלא
דמיא ליה לגמרי (ממעט את אלו שאין להם  4תכונות הבסיסיות) אבל מידי דדמי ליה במקצת (ומוסיף כאלו שיש להן תכונות נוספות ,כגון גבחת ,זנב ,ראש ארוך)
לא מצי למעוטי (לא ממעטן) דהא בתרא דוקא ותנא דבי רבי ישמעאל כמאן דאמר בתרא דוקא ס"ל.
וכ"ת (וכי תימא)  -ס"ל דכיון דדמי ליה במקצת מרבינן ליה בכעין הפרט כדפליגי תנאי בעלמא בכל כלל ופרט וכלל דאיכא למאן דאמר כללא קמא
דוקא והוה ליה כלל ופרט ואין בכלל אלא מה שבפרט ואהני כללא בתרא שהוא מוסיף על הפרט מידי (מוסיף מיני חגבים) דדמי ליה לפרט בכל צדדין
(כאן  4תכונות בדיוק ולכן מרבה פחות פרטים מאשר בשיטה הבאה) ואיכא למאן דאמר (כלל) בתרא דוקא והוה ליה כלל מוסיף על הפרט (מרבה יותר מיני
חגבים מהסבור שכלל ראשון קובע ,כי מרבה גם אילו שאין להם  4התכונות מלאות ) ואיתרבו כל מילי ואהניא כללא קמא למהוי בכלל ופרט למעוטי מידי דלא
דמיא ליה לגמרי (ממעט את אלו שאין להם  4תכונות הבסיסיות) אבל מידי דדמי ליה במקצת (ומוסיף כאלו שיש להן תכונות נוספות ,כגון גבחת ,זנב ,ראש ארוך)
לא מצי למעוטי (לא ממעטן) דהא בתרא דוקא ותנא דבי רבי ישמעאל כמאן דאמר בתרא דוקא ס"ל.

ע"פ [רש"י בבלי חולין סו,א] תנא דבי רב זה מדרש תו"כ הנקרא ספרא .תו"כ [ספרא שמיני פרשה ג,משנות ז  -י] אינו דורש בכלל ופרט
וכלל( ,טט :ואין לפרשו ע"פ כלל ופרט וכלל) .במקראות [ויקרא שמיני יא,כא  -כג] אין תבנית טעמים קדמא ואזלא ,שתתמוך בלימוד בסדר
מסוים שהוא תנאי הכרחי ללימוד בכלל ופרט וכלל .אין קדמא שתתמוך אולי בכעין כלל הצריך לפרט .אין אזלא-גרש או גרשיים שיתמכו
בכעין יוצא מן הכלל כלשהו.
אפשר שהעדר תבניות טעמים קדמא ואזלא ,קדמא ,אזלא-גרש או גרשיים ,תומך בדרשת תו"כ ללא כלל ופרט וכלל ,וללא יוצאים מן
הכלל.
לעומת זאת תבניות הטעמים במקראות [ויקרא שמיני יא,כא  -כג] תומכות בדעה שב[-בבלי חולין סה,ב]  ...מנין? אמרת ,הרי אתה דן בנין

אב משלשתן( :טט :הגמרא מקשה על נסיון ללמוד בבנין אב מפני שיש הבדלים בין המינים המנויים) לא ראי ארבה כראי חרגול ,ולא ראי חרגול
כראי ארבה ,ולא ראי שניהם כראי סלעם ,ולא ראי סלעם כראי שניהם ,הצד השוה שבהן  -שיש לו ד' רגלים ,וארבע כנפים ,וקרצולים,
וכנפיו חופין את רובו ,אף כל שיש לו ארבע רגלים ,וארבע כנפים ,וקרצולים ,וכנפיו חופין את רובו ... .ותיתי מארבה ומחרגול( ,טט:

הגמרא פותרת את שאלת ההבדלים על בסיס שני המינים – ארבה וחרגול – באומרה שלומדים ארבע תכונות המאפינות כל המינים הטהורים ,ותכונות
אחרות אינן חשובות) דמאי פרכת  -מה לארבה דאין לו גבחת  -הרי חרגול דיש לו גבחת( ,טט :ארבה וחרגול בעלי  4תכונות בסיסיות ,ונבדלים
בגבחת לארבה יש ,לחרגול אין ולכן יש או אין גבחת היא תכונה לא חשובה) מה לחרגול דיש לו זנב  -הרי ארבה דאין לו זנב (טט :ארבה וחרגול
בעלי  4תכונות בסיסיות ,ונבדלים בזנב לארבה אין ,לחרגול ישן ולכן יש או אין זנב היא תכונה לא חשובה) ,סלעם דכתב רחמנא ל"ל? אם אינו ענין
לגופו ,תנהו ענין לראשו ארוך (טט :הסלעם בעל  4תכונות בסיסיות ,ונבדל בראש ארוך ולכן יש או אין ראש ארוך היא תכונה לא חשובה)!
ַארב֣ע רג ָׁ ְׁ֑לי ִּם ֥שקץ ה֖ ּוא לָׁכ ֽם :ע"פ הלכות גדולות המובא ב[-רש"י בבלי חולין סו,א] כל מקום שכתוב עוף
(כג) וְׁכל ֣שרץ ה ָׁ֔עֹוף אֲשר־ל֖ ֹו ְׁ
שרץ ה ָׁ֔עֹוף הוא בעל ארבע רגליים וארבע כנפיים[ .רמב"ן שורש ט על ספר המצוות לרמב"ם]
בלבד– זה בעל שתי רגליים ושני כנפיים֣ .

כל מעופף בעל שתי רגלים הוא הנקרא עוף ,וכל שיש לו ארבע רגלים הוא הנקרא שרץ העוף מפני שהוא הולך נמוך ורוחש כשרץ
ואינו הולך בזקיפה כעוף גו'

(כא) אְ֤ך את־זה ֽתאכ ְׁ֔לּו מִּכל ֣שרץ הָׁע֔ ֹוף הטהור מאופיין בארבע תכונות המבדילות אותו משרץ עוף לא טהור
(כא) אְ֤ך את־זה ֽתאכ ְׁ֔לּו מִּכל ֣שרץ הָׁע֔ ֹוף  ... -זקף-קטן  ...זקף-קטן בין שני קיסרים (סלוק אתנח) בתפקיד כעין בנין אב לשתי תכונות
ל־ַאר ֑בע אֲשר־[לא כתיב] ל֤ ֹו כ ְָׁׁרעי ִּם מִּמ֣על לְׁרגְׁ ָׁ֔ליו לְׁנתֵ ֥ר ב ֵ ָׁ֖הן על־הָׁאָׁ ֽרץ :ארבע רגליים ,זוג
ְׁ
ההכרחיות למיני חגב טהורים הה ֵלְ֖ך ע
כרעיים אחרי הרגליים ולא לפניהם ,בהם מנתר ,ובזה יש קושי בהבנת הפירוש שאומר שהם סמוכים לצוואר החגב .ולא זוג רגליים
קדמיות כגון "גמל שלמה" שבהם השרץ הזה נעזר לאכילה ויש דיווח שראוהו אוכל "שממית" (לטאה קטנה).
ַֽארב֣ה ְׁלמִּינ֔ ֹו  ... -זקף-קטן  ...זקף-קטן בין שני קיסרים (סלוק אתנח) בתפקיד כעין בנין אב לשתי
ת־א֤לּה ֵמהם תא ֵ֔כלּו את־הָׁ ְׁ
(כב) א ֵ
תכונות ההכרחיות נוספות למיני חגב טהורים ארבע כנפיים החופות רוב אורך גופו ,רוב היקף גופו.

(כב)  ...וְׁאת־ה ָׁסל ָׁ ְׁ֖עם – טפחא בתפקיד שנוי ורבוי אפשר שמלמד על בעלי ראש ארוך שעליהם יש דיון רב בפוסקים האם יכללו או לא ואם איזה
ְׁמִּינ֑הּו
תכונות נוספות לכללם כמו גבחת וזנב ארוך ל ֵ
וְׁאת־הח ְׁר ֣גל לְׁמִּ י ֵ֔נהּו – מונח זקף -קטן אפשר שמצרף שתי תכונות אל הארבה
וְׁאת־הח ָָׁׁג֖ב – ט פחא בתפקיד שנוי ורבוי וללא מרכא אז בתפקיד שמתפשט אפיונו למינים הכתובים לפניו אפשר שמלמד על שכל אחד מהקודמים יהיה
ידוע כחגב לְׁמִּינֵ ֽהּו - :סלוק שבא להגביל שיהיו ידועים בשם חגב בנוסף למין חגב.

כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

4.7

ויקרא תזריע יב,א (התשע"ו)

אמר׃֣ ֣
ויקרא תזריע יב,א – ד[ :א]֣וַיְ ַדבֵּ֥ר֣הֶ֖ '֣אֶ ל-מ ֶשֵׁ֥ה֣לּ ָֽ
מא׃ ֣
ֹותהּ֣תּ ְט ָ ָֽ
ת֣דּ ָ ֶ֖
זְריעַ ֣וְ י ְָל ָ ֶ֖דה֣ז ָָכ ֑ר֣֣ וְ ָט ְָֽמאָ ה֣שׁ ְבעַ ֣ת֣י ָ֔מים֣כּימֵ֛י֣נ ַ ֵ֥דּ ְ
אמר֣אשָּׁ ה֣כּ֣י֣תַ ֔
[ב]֣דּ ֞בּר֣אֶ לְ -בּנ ֤י֣י ְשׂ ָראל֣ל ֔
ַ
וֹל֣בּ ַשֵׂ֥ר֣עָ ְרלָ ָֽתוֹ׃ ֣
ְ
[ג]֣ וּבַ יֶּ֖וֹם֣הַ ְשּׁמינ ֑י֣ימֶּ֖
ספרא תזריע פרשה א (ז) יכול המפלת כמין דגים וחגבים ושקצים ורמשים תהא טמאה תלמוד לומר ז ָָכ ֑ר (טט – טעם אתנח מגביל ללמד)

מה זה מיוחד שיש בו מצורת האדם ,יצאו אילו שאין בהם צורת האדם.
(ח) יכול המפלת בריית ראש שאינו חתוכה (הח"ח :כולו שלם ואין בו חיתוך איברי הראש וצורת הראש) בריית הגוף שאינו חתוך (שאין בו
חיתוך איברים) ,ושיש לו שני גבין ושני שדראות הואיל ויש בהם מצורת האדם יהא טמאה (?) ת"ל (וי' תז' יב,ב) וְ ָ ָֽט ְמאָ ה֣שׁ ְב ַע ֣ת֣י ָ֔מים ...
[ג]֣וּבַ יֶּ֖וֹם֣הַ ְשּׁמינ ֑י֣ימֶּ֖ וֹל מה זה מיוחד שהוא ראוי לבריית נשמה (התוה"מ ע"פ נדה כד גורס לברית שמונה) ,יצאו אילו שאין ראוים

לבריית נשמה,
(סיכום למשנות ד – תחילת ח) (וי' תז' יב,ב) מלת ז ָָכ ֑ר מרבה מת לטומאת לידה .מלת ז ָָכ ֑ר מלמדת על חי ועל מת לטומאת לידה .בלי
מלת "זכר" ובגלל [ג]֣וּבַ יֶּ֖וֹם֣הַ ְשּׁמינ ֑י֣ימֶּ֖ וֹל היינו לומדים רק על חי .לכן מלת ז ָָכ ֑ר מלמדת על חי ועל מת לטומאת לידה.
האם רק זמן הריון מלא מטמא טומאת לידה? וְ י ְָל ָ ֶ֖דה֣ז ָָכ ֑ר כל שתלד .מרבה לידה בטווח הזמן  5 – 9חדשי הריון,
זְריעַ ֣וְ י ְָל ָ ֶ֖דה (מרבה) כל זרע שתלד.
מניין שגם סנדל או שיליא ושפיר מרוקם והיוצא מחותך (טט – הכתוב) כּ֣י֣תַ ֔
זְריעַ֣ – זקף-קטן שתי דרשות ,דרשה (א)
דה֣ז ָָכ ֑ר  ,כּ֣י֣תַ ֔
ְריעַ ֣וְ י ְָל ָ ֶ֖
נזכיר שוב את שתי הדרשות הנלמדות מ(-וי' תז' יב,ב) כּ֣י֣תַ ז ֔
זְריעַ ֣וְ י ְָל ָ ֶ֖דה עד שתצא ממקום שמזרעת ,פרט ליוצא דופן .כּ֣י֣ ַתזְ ֔ריעַ֣ מונח ,מצב ביניים ,מתאים לדרשת רבי שמעון
אפשר תַ ֔

אומר יוצא דופן הרי הוא כילוד וחייבים עליו קרבן ובלבד שהוא פטור מחמש סלעים של בן (אם הוא בכור).

דרשה (ב) (וי' תז' יב,ב) כּ֣י֣תַ ז ְ֔ריעַ ֣וְ י ְָל ָ ֶ֖דה֣ז ָָכ ֑ר  ,כּ֣י֣תַ ז ְ֔ריעַ֣ זקף-קטן שתי דרשות ,דרשה (ב) כל זרע שתלד .וְ י ְָל ָ ֶ֖דה – טפחא
בתפקיד שנוי והרחבת משמעות מלת וְ י ְָל ָ ֶ֖דה מלידת צורת אדם ליציאת סנדל או שיליא ושפיר מרוקם והיוצא מחותך.

וב-תורה תמימה ויקרא יב,ב הביא בענין דמי טהרה בלידת מת מבבלי [נדה כז,ב] כּ֣י֣תַ ז ְ֔ריעַ ֣וְ י ְָל ָ ֶ֖דה֣ [ -הפילה שליא טמאה
זְריעַ ֣וְ י ְָל ָ ֶ֖דה ,מלמד שאפילו לא ילדה אלא כעין שהזריעה טמאה לידהג):
לידה] ,דאמר קרא אשָּׁ ה֣כּ֣י֣תַ ֔
תורה תמימה הערה ג) ר"ל אפילו נמחה כזרע .וצ"ל דאיירי שנמחה לאחר שנברא ולד ,דאי מתחלת ברייתו נמחה הלא דרשינן
בפסוק הסמוך מי שאינו ראוי לברית שמונה [או לבריית נשמה] אין אמו טמאה לידה ,כפי שיתבאר שם .וטעם הדיוק משום דלשון
תַ זְ ֔ריעַ ֣מיותר הוא ,דהיה אפשר לכתוב כי תלד .ועיין בתוס' נדה י"ח א' דאע"פ שמלשון תַ ז ְ֔ריעַ ֣דרשינן בסמוך לענין יוצא דופן,
אפ"ה תרתי ש"מ (שמע מינה)  ,יעו"ש:
ספרא תזריע פרשה א (ז) יכול המפלת כמין דגים וחגבים ושקצים ורמשים תהא טמאה ,ת"ל (וי' תז' יב,ב) ז ָָכ ֑ר (טט – טעם אתנח
מגביל ללמד) מה זה מיוחד שיש בו מצורת האדם ,יצאו אילו שאין בהם צורת האדם.
אולי תרבה צורות הנמנות בתחילת משנה (ח) ,בא הכתוב [ג]֣וּבַ יֶּ֖וֹם֣הַ ְשּׁמינ ֑י֣ימֶּ֖ וֹל מה זה מיוחד שהוא ראוי לבריית נשמה (של
יהודי שמקבל עול מלכות שמים ועול מצוות) ,יצאו אילו שאין ראוים לבריית נשמה ,יהודי שמקבל עול מלכות שמים ועול מצוות מרומז בטעמי
וֹל֣בּ ַשֵׂ֥ר֣
ְ
(וי' תז' יב,ג) וּבַ יֶּ֖וֹם֣הַ ְשּׁמינ ֑י – (סלוק) טפחא אתנח ,כתבנית טעמי שמע ישראל ,שהיא קבלת עול מלכות שמים ,משעה ש-ימֶּ֖
עָ ְרלָ ָֽתוֹ׃֣ מי שהתרקם לצורת אדם וראוי לבריית נשמה עבורו גורם לטומאת לידה .טומאת לידה וערלה באו לעולם בגלל חטא אדם

הראשון .אז מי שלא התרקם לצורת אדם לא גורם לטומאת לידה ,ואינו צריך תיקון ערלה ע"י ברית מילה.

ה ,היא טמאה ואין הוולד טמא ,הלא דין הוא (נסיון ללמוד בקל וחומר) ומה אם שהולד גרם לה טומאה הרי היא
ט ְמאָ ֣
(המשך מ"ח) וְ ָ ָֽ
טמאה הוולד שגרם לטומאה אינו דין שיהא טמא(?) ,שעיר המשתלח יוכיח שגרם לטומאה (של האיש העתי המשלח אותו) והרי הוא
(השעיר עצמו) טהור ,לא אם אמרת בשעיר המשתלח שאין לו טומאה (מחיים) ,תאמר בולד שיש לו טומאה (אפילו ביום לידתו כגון מצורע,
ה ,גי' התוה"מ במקום מלת
ט ְמאָ ֣
זב ,טמא מת) הואיל ויש לו טומאה יהא טמא (כאשר נולד בלי טומאה) (?) ת"ל היא (הח"ח :דיוק מן המלה֣וְ ָ ָֽ
"היא" ת"ל וְ ָ ָֽט ְמאָ ֣ה ) היא טמאה ואין הולד טמא.
וְ ָ ָֽט ְמאָ ה֣היא טמאה ואין הולד טמא – אפשר כי טעם פשטא בתפקיד "אחד" מורה על טומאה החלה עליה בלבד ,ואין הולד טמא.
ה שׁ ְבעַ ֣ת֣י ָ֔מים שתספור שבעה לוולד האחרון (כאשר ילדה יותר מולד אחד) ,הלא דין הוא (נסיון ללמוד
ט ְמאָ ֣
דה  ...וְ ָ ָֽ
(ט) (וי' תז' יב,ב)֣וְ י ְָל ָ ֶ֖
במה מצינו) מיטמאה במת (כלשהו) ומיטמאה בולד מה מצינו כשהיא מיטמאה במת אינה סופרת שבעה אלא לטומאה האחרונה (אם
נגעה ביותר ממת אחד) אף כשהיא מיטמאה בולד לא תספור אלא לולד האחרון( .י) או כלך לדרך זו מיטמאה בדמים (של נידה) ומיטמאה
בולד מה מצינו כשהיא מיטמאה בדמים אינה סופרת שבעה אלא לטומאה הראשונה (משעה ראשונה של ראיית דם נידה בפעם הזאת) אף
כשהיא מיטמאה בולד לא תספור שבעה אלא לולד הראשון (מסתפק ממי ללמוד)( .יא) נראה למי דומה (טומאת היולדת ,למת או לנדה) דנים
טומאה שהיא ממקום אחר (הולד ביחס לדם נדה הוא כעין מגורם אחר) מטומאה שהיא ממקום אחר (כטומאת המת) ואל יוכיחו דמים שהם
מגופה (טומאת נדה) ,או כלך לדרך זו דנים טומאה שהיא ממנה (טומאת היולדת) מטומאה שהיא ממנה (טומאת נדה) ,ואל תוכיח טומאת
ה שׁ ְב ַע ֣ת֣י ָ֔מים שתספור שבעה לולד האחרון (ע"פ הח"ח:
המת שאין ממנה (נשאר בספק) ,תלמוד לומר (וי' תז' יב,ב)֣וְ י ְָל ָ ֶ֖דה  ...וְ ָט ְָֽמאָ ֣
ו"ו במלת וְ י ְָל ָ ֶ֖דה היא ו"ו ההיפוך ומלמדת על לידות עתידיות) (טט – וְ֣י ְָל ָ ֶ֖דה טעם טפחא ללא מרכא ,בתפקיד שנוי משמעות ורבוי ,היינו הפשט
עוסק בלידת יחיד בלבד והדרשה מלמדת על לידת שני וכו').
זְריעַ ֣וְ י ְָל ָ ֶ֖דה  .דע שהעתיד יבא על שני פנים אם יש מקום לוא"ו .המין הא' הוא העבר המהופך לעתיד ע"י הויו
התוה"מ [ו] תַ ֔
ט ְמאָ֣ה֣שׁ ְב ַע ֣ת֣י ָ֔מים .המין הב' עתיד גמור עם ויו המחברת .כמו ואעשך לגוי גדול ואברכך .ויש הבדל ביניהם שהעתיד
שבראשו כמו וְ ָ ָֽ
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

עם ויו המהפכת הוא העבר הנמצא בזמן עתיד (אבל באמת עבר ונשלם) .רצוני שאז ידבר על הפעולה העתידה כאילו נשלמה בזמן
העתיד .אבל העתיד עם ויו החיבור ידבר על הפעולה העתידה לפי שיפעול אותה לא לפי שכבר נגמרה ... .אם היה כתוב תזריע ותלד
זכר בעתיד  ...מורה על התחלת הפעולה בזמן העתיד כשתתחיל ללדת .וממה שאמר וְ י ְָל ָ ֶ֖דה שהיא שכבר גמרה הלידה שהיא לידת
הולד האחרון מאז תספור ז' ימים.
התוה"מ [ו] (ואמר שמן הדין יש להסתפק בזה כי בצד א' יש לדמותה לטומאת מת שסופר ז' ימים מן הטומאה האחרונה ,ובצד אחר יש
לדמותה לטומאת נדה שסופרת ז' נקיים מפעם הראשון שראתה דם ,והיא דומה לטומאת מת שבשניהם מקבלים הטומאה מדבר חוצה
להם מן המת או מן הולד .וי"ל שדומה לטומאת נדה במה שבשניהם הטומאה יוצאת מגוף האשה .ולכן צריך קרא):

ֹותּה שמקיש) מה ימי
(יב) שׁ ְב ַע ֣ת֣י ָ֔מים יכול בין סמוכים בין מפוזרים תלמוד לומר כימי נדתה (הכתוב המדויק – (וי' תז' יב,ב) כִּימֵ ֛י נִּד֥ת דְׁ ָׁ ֖
נדתה סמוכים (רצף של שבעה ימים בין ראתה בכל יום בין אם לא ראתה) אף ימי לידתה סמוכים (התוה"מ :מקיש לענין הימים .והלא (בנדה)

הימים מבוארים שהם שבעה( ,והשוה היולדת לנדה לכן) ועל כרחך שמקיש (את שבעת ימים של היולדת) לענין שהיו סמוכים ,טט  -רצף של שבעה ימים).

ֹותּה
ְׁטמְָׁאה ִּ
ֹותּה ) היקיש ימי נדתה לימי לידתה (טט – לשון הכתוב ו ָׁ ֽ
שב ְׁ֣עת י ָׁ ִּ֔מים כִּימֵ ֛י נִּד֥ת דְׁ ָׁ ֖
(יג) כימי נדתה (טט – (וי' תז' יב,ב) כִּימֵ ֛י נִּד֥ת דְׁ ָׁ ֖
תִּ טְׁמָׁ ֽא מקיש ימי לידתה לימי נדתה)( ,טט – בנדה יש שתי הלכות) (א) מה ימי נדתה אינן ראויים לזיבה (טט – דם בימים אלו אינו דם זיבה( ).ב)
ואין ספירת שבעה עולה מהם (לא שייך לספור שבעה נקיים של זיבה בימי נדה( .סגנון לשוני זה בא כדי לאפשר לימוד מימי נדה לימי לידה .ההלכה
היא שאם היתה זבה  3ימים או יותר ,אז בסיום ראיית הדם תספור שבעה נקיים .הדם הבא שתראה יחשב דם נדה).
(טט – מההשואה דורש שתי הלכות) (א) אף ימי לידתה אינן ראויים לזיבה (טט – דם בימים אלו אינו דם זיבה( ).ב) ואין ספירת שבעה מהם (טט
– אם הייתה זבה לפני הלידה היה עליה לספור שבעה נקיים אחרי שפסקה הזיבה .אם הלידה הייתה יבשה אין שבעה הימים הנקיים שאחרי הלידה עולים
ֹותהּ֣תּ ְט ָ ָֽמא לרבות
לה כשבעה נקיים שאחרי זיבה ,ובסיומם עליה לספור שבעה ימים נקיים שאחרי זיבה ורק אז טובלת וטהורה)( .יד) (וי' תז' יב,ב) ְדּ ָ ֶ֖
ֹותהּ֣תּ ְט ָ ָֽמא לרבות את היולדת בזוב שלא תהא טהורה ,עד שתשב שבעה נקיים.
מא לרבות כל הלילותְ ,דּ ָ ֶ֖
ֹותהּ֣תּ ְט ָ ָֽ
בועלהְ ,דּ ָ ֶ֖

ֹותּה היינו היקש של ימי הלידה מימי הנדה( .א) אף ימי
שׁ ְב ַע ֣ת֣י ָ֔מים – מונח זקף-קטן ,שתי הלכות נלמדות מההיקש כִּימֵ ֛י נִּד֥ת דְׁ ָׁ ֖
לידתה אינן ראויים לזיבה (טט – דם בימים אלו אינו דם זיבה( ).ב) ואין ספירת שבעה מהם (טט – שבעה ימי הלידה הם רק ללידה ואף אם
היו נקיים אינם משמשים למטרת שבעה ימי נקיות אחרי זיבה).

ֹותּה  -תביר מרכא טפחא ,כִּימֵ ֛י – תביר ,מרמז למעט זיבה מימי טומאת לידה  -מה ימי נדתה אינן ראויים לזיבה ואין
כִּימֵ ֛י נִּד֥ת ְׁד ָׁ ֖
ספירת שבעה עולה מהם אף ימי לידתה אינן ראויים לזיבה ואין ספירת שבעה מהם.
ֹותּה  -טפחא ,טפחא כפותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה תּ ְט ָ ָֽמא  ,שע"פ התוה"מ היא מלה יתירה
ְׁד ָׁ ֖

ֹותהּ֣תּ ְט ָ ָֽמא לרבות כל הלילות,
מא לרבות בועלהְ ,דּ ָ ֶ֖
ֹותהּ֣תּ ְט ָ ָֽ
ֹותּה  -מרכא טפחא ,יתור לרבות הנאמר ב(-יד) (וי' תז' יב,ב) ְדּ ָ ֶ֖
ואז נ ִּד֥ת ְׁד ָׁ ֖

ֹותהּ֣
תּ ְט ָ ָֽמא – סלוק ,מגביל את הטהרה אחרי שבעה ימים שלא תחול אם ילדה בזוב עד שתשב שבעה נקיים על הזיבה ,כנדרש ְדּ ָ ֶ֖
תּ ְט ָ ָֽמא לרבות את היולדת בזוב שלא תהא טהורה ,עד שתשב שבעה נקיים.

כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

ויקרא תזריע יב,א (התשע"ז)
4.8
וֹל֣בּ ַשֵׂ֥ר֣עָ ְרלָ ָֽתוֹ׃ אברהם אבינו נצטווה על המילה ,מדוע התורה כתבה מצוות מילה כאן? תשובה
ְ
ויקרא תזריע יב,ג :וּבַ יֶּ֖וֹם֣הַ ְשּׁמינ ֑י֣ימֶּ֖
לכך נותן [אדמו"ר ממ"ש דבר מלכות תז"מ התשע"ז ,ע' לד ,ליקוטי שיחות כרך ל .ע'  ])53כתב ה[-רמב"ם ספר היד ,במנין המצוות]
וֹל֣בּ ַשֵׂ֥ר֣עָ ְרלָ ָֽתוֹ׃ כתב ה[-רמב"ם ספר המצוות ,מצוה רטו] היא שצונו למול
ְ
למול את הבן שנאמר (וי' תז' יב,ג) וּבַ יֶּ֖וֹם֣הַ ְשּׁמינ ֑י֣ימֶּ֖
את הבן ,והוא אומרו ית' לאברהם (בר' לך יז,י) ה ִּ֥מֹול לָׁכ֖ם כָׁל־זָׁכָׁ ֽר ... :אין אנו מלים מפני שאברהם אבינו עליו-השלום מל עצמו ואנשי

ביתו אלא מפני שהקב"ה צוה אותנו ע"י משה רבינו (טט :בוי' תז') שנמול כמו שמל אברהם אבינו ע"ה ... .טעם השנוי בין ספר המצוות
לספר ה"יד" :שספר ה"יד" הוא ספר הלכה ,ולכן מביא מקור החיוב דהמצוה שהוא בפרשת תזריע (לאחרי מתן תורה) ,ספר המצוות
שענינו הוא פרוש המצוות (תכנן והלכותיהן) ,מביא הכתובים המבארים מהותה וגדרה של המצוה ,הכתובים אצל אברהם אבינו.

קושי מסוים עולה מתשובת האדמו"ר לגבי מהות ספר "היד" כי הרי נמנות בו המצוות לפרטי פרטים.
[ספרא תזריע פרשה א פרק א] (טט :הלכות זמן ברית מילה)
שּׁמִּי ִּנ֑י)) יכול בין יום ובין לילה תלמוד לומר בַ יֶּ֖וֹם ,ביום ולא בלילה (טט – דרשה ראשונה במלה זאת)
(א) בשמיני (טט( :וי' תז' יב,ג) ּוב ֖יֹום ה ְׁ

אין לי אלא הנימול לשמונה שיהא ביום מנין לתשעה ולעשרה לאחד עשר (טט :כמו [משנה שבת פי"ט,מ"ה] בגלל לידה בין השמשות),
ושאר כל הנימולים (הח"ח :החולים) לא יהו אלא ביום תלמוד לומר וּבַ יֶּ֖וֹם (טט :דרשה שניה במלה זאת)( .טט( :א) ו"ו החיבור ללמד על ימים
נוספים (ב) ּ -וב ֖יֹום ה ְׁשּׁמִּי ִּנ֑י – (סלוק) טפחא אתנח ,כטעמי "שמע ישראל" כאשר ימול תכנס בו נשמה המקבלת עול מלכות שמים) (ב) אמר תלמיד
וּביֶּ֖וֹם נחוצה לעריכת ברית מילה ביום השמיני ללידת זכר ולא לדרשות במ"א) (לא גר' אך שומעני)
אחד לפני רבי עקיבא צריך לאומרו (טט :שמלה ַ
אילו אמר ,וטמאה שבעת ימים ביום שמיני ימול( ,גי' הח"ח :וטמאה שבעת ימים ובשמיני ימול ,אז הייתי אומר שזה שבע ושמונה) יכול
שבעה ושמונה הרי חמשה עשר תלמוד לומר וּבַ יֶּ֖וֹם (טט :התלמיד טוען כי מלה זאת עוצרת שלא נפליג עד יום  15לברית מלה) ,אמר לו רבי
עקיבא צללתה במים אדירים והעלית חרס בידך (טט :יש מקור מפורש לעריכת ברית מילה) ,והלא כבר נאמר (בר' לך יז,יב) ּובן-שְׁמנ֣ת י ָׁ ִּ֗מים
י ִּ֥מֹול לָׁכ֛ם כָׁל-ז ָׁ ָׁ֖כר לְׁדרתֵ יכ֑ם( .טט :פסוק מפורש למילה ביום השמיני ,לכן מלת וּבַ יֶּ֖וֹם יתירה ובסיס לשתי הדרשות שב-מ"א) (ג) וּבַ יֶּ֖וֹם מלמד שכל
היום כשר למילה אלא שהזריזים מקדימים למצות שנאמר (בר' וירא כב,ג) וי ְׁש ֵ֨כם ַאב ְָׁׁר ֝ ָׁהם ב ֗בקר ו ֽיחֲבש את-חֲמ ֔רֹו ,ב ְ -שּׁמינ ֑י ימול אפילו
בשבת ,ומה אני מקיים (שמ' תשא לא,יד) מְׁחֽלְׁלי ָׁה ֣מֹות יּו ָׁ֔מת בשאר כל המלאכות חוץ מן המילה או מקיים אני מְׁחֽלְׁלי ָׁה ֣מֹות יּו ָׁ֔מת אף
במילה ומה אני מקיים בְ -שּׁמינ ֑י֣ימֶּ֖ וֹל חוץ מן השבת תלמוד לומר וּבַ יֶּ֖וֹם ,אפילו בשבת (טט – דרשה שלישית במלה זאת).

מוצע לומר כי טעם טפחא של וּבַ יֶּ֖וֹם מרבה דרשות הנ"ל ראה להלן.
[תורה שלמה=תו"ש כט] [משנה שבת פי"ט,מ"א בבלי שבת קל,א,קלא,ב ,קלב,א] רבי אליעזר סבר מילה וכל צרכיה דוחין שבת,
ופ'רש"י מילה דוחה שבת הלכה למשה מסיני ,אייתר ליה בַ יֶּ֖וֹם (יתור לרבות) למכשיריה .רבי עקיבא קבע כלל מה שאפשר לעשות מערב
שבת אינו דוחה שבת.
בהסבר לפי רבי אליעזר מלת וּבַ יֶּ֖וֹם יתירה ומרבה שכל צרכי מילה דוחין שבת .ואין שימוש לטעם טפחא.
בהסבר לפי רבי עקיבא אין רבוי על המילה עצמה ולכן אין שימוש לטעם טפחא .אבל יש שימוש לטעם אתנח במלת הַ ְשּׁמינ ֑י – בתפקיד
הגבלה שעבור מילה רק למה שאי אפשר לעשות מערב שבת דוחה שבת.
[תו"ש לג] וּבַ יֶּ֖וֹם֣הַ ְשּׁמינ ֑י֣ימֶּ֖ וֹל ,מתני' :אין קוראין את המגילה ולא מלין וכו' ,עד שתנץ החמה (רש"י :שיצא מספק לילה) ,וכולן
שעשו משעלה עמוד השחר כשר (רש"י :דמעלות השחר יממא הוא אבל לפי שאין הכל בקיאין בו צריכין להמתין עד הנץ החמה) .גמ' :ולא
מלין וכו' ,דכתיב וּבַ יֶּ֖וֹם֣הַ ְשּׁמינ ֑י֣ימֶּ֖ וֹל (מגילה כ,א)
הַ ְשּׁמינ ֑י – בתפקיד הגבלה מרבנן לכתחילה להמתין לביצוע מילה להנץ החמה ,כפ'רש"י דמעלות השחר יממא הוא אבל לפי שאין הכל
בקיאין בו צריכין להמתין עד הנץ החמה
[תו"ש לו] וּבַ יֶּ֖וֹם֣הַ ְשּׁמינ ֑י֣ימֶּ֖ וֹל ,ילמדנו רבנו ,מהו שיהא מותר לאדם לרפאות מכתו בשבת ,כך שנו רבותינו כל ספק נפשות דוחה

את השבת ,מילה ורפואתה דוחה את השבת ,אמר רבי יוסי ראה כמה חביבה מצות מילה שהיא דוחה את השבת דכתיב וּבַ יֶּ֖וֹם֣
הַ ְשּׁמינ ֑י֣ימֶּ֖ וֹל אפילו בשבת ,ומילה סכנת נפש היא לפיכך הותר לרפאותה בשבת( .תנחומא פרשת לך לך פי' טז)
וֹל֣בּ ַשֵׂ֥ר֣עָ ְרלָ ָֽתוֹ׃
ְ
(וי' תז' יב,ג) וּבַ יֶּ֖וֹם֣הַ ְשּׁמינ ֑י֣ימֶּ֖
וּבַ יֶּ֖וֹם֣הַ ְשּׁמינ ֑י – פשט המשמעות מספר סידורי.
ינ ֑י – (א) (וי' תז' יב,ג) וּבַ יֶּ֖וֹם – טפחא ,ע"פ (משנה א) שנוי – הרחבת משמעות מלת בַ יֶּ֖וֹם מיום שמיני בלבד למילה שלא
וּבַ יֶּ֖וֹם֣הַ ְשּׁמ ֣
בזמנה (בגלל לידה בזמן של ספק יום ,בגלל חולי של התינוק ,בגלל אונסים מכל סוג שהוא ,בגלל אי ידיעה ,בגלל זדון) תהיה ביום .כתמיכה

לפירוש הח"ח שזה ע"פ תוספת אות ו"ו החיבור .ועוד דרשה ע"פ (משנה ג) אפילו בשבת ,ועוד דרשה ע"פ תנחומא לרפואה שאחרי
המילה בשבת.
וּבַ יֶּ֖וֹם֣הַ ְשּׁמינ ֑י – (ב) טפחא פותחת טפח להתאפיין מהמלה הַ ְשּׁמינ ֑י שאחריה ; ללמד שבקיום ברית מילה שלא בזמנה יש בחינה
מסוימת של שמיני ,כאילו בזמנה שהרי ח שב לעשות מצווה ונאנס מעלה עליו הכתוב כאילו עשה.
הדרשה הנ"ל מרומזת ב(-בר' לך יז,יב)֣וּבֶ ן ְ -שׁמנַ ֣ת֣י ָ֗מים  -מונח רביע ,בתפקיד של לפחות ארבעה ימים שאליהם נדחה ברית מלה של
ולד בריא בגלל ספק היום לנולד בין השמשות (והם יום  12 ,11 ,10 ,9מעת הלידה) ועוד ימים אחרים מסיבות אחרות לקיום ימֵּ֥ וֹל֣
יכ ֑ם.
ֶ֖ר֣לדרת ֶ
לָ ֶכֵ֛ם֣כָּ ל-ז ָָכ ְ
ִּשּׁמר
ְ
ספרא תזריע פרשה א פרק א (ד) (וי' תז' יב,ג) ימֶּ֖
וֹל֣בּ ַשֵׂ֥ר֣עָ ְרלָ ָֽתוֹ אף על פי שיש שם בהרת .הא מה אני מקיים (דב' תצא כד,ח) ה ָׁ ֧
וֹל֣בּ ַשֵׂ֥ר֣עָ ְרלָ ָֽתוֹ
ְ
ִּשּׁמר ְׁבנגע-הצ ָׁ֛רעת אף במילה ,ומה אני מקיים (וי' תז' יב,ג) ימֶּ֖
בְׁנגע-הצ ָׁ֛רעת חוץ מן (ברית) המילה ,או מקיים אני ה ָׁ֧

בזמן שאין שם בהרת ,תלמוד לומר ְבּ ַשֵׂ֥ר ,אף על פי שיש שם בהרת.

משנה נגעים פ"ז מ"ה (בהרת ש)היתה בראש הערלה ,ימול .טט :התורה צוותה על עשה של מילה שידחה את הלא תעשה של צרעת.
נאמר ב(-דב' תצא כד,ח) ה ָׁ ִּ֧שּׁמר בְׁנגע-הצ ָׁ֛רעת  .תפקיד טעם מקף של בְׁנגע-הצ ָׁ֛רעת – מקף כרב-מצב (א) נגע טמא בערלה (ב) נגע טמא בכל
מקום אחר .ורמז בטעם מלת הצ ָׁ֛רעת – תביר ,אותיות ברית  ,למעט איסור קיצוץ נגע בערלה בשעת ברית מילה .זה הסבר קצר מתוך הסבר
מפורט על (דב' תצא כד,ח) ה ָׁ ִּ֧שּׁמר בְׁנגע-הצ ָׁ֛רעת הנמצא בנספח השמר בנגע הצרעת  -השלמת נגעים דברים כי-תצא כד,ח
(אחרי וי' תז' פרק יג)) מצב (א) נגע צרעת בערלה שמותר לקצוץ במילה ,מתואם עם תו"כ לפסוק (יב,ג) ת"ל ְבּ ַשֵׂ֥ר אע"פ שיש שם
בהרתְ .בּ ַשֵׂ֥ר֣עָ ְרלָ ָֽתוֹ  -המלה מרבה למילה בשר ערלה עם בהרת.
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

ספרא תזריע פרשה א פרק א (ה) (וי' תז' יב,ג) עָ ְרלָ ָֽתוֹ ערלתו וודאי דוחה את השבת ואין הספק (הח"ח :ספק בן  7חדשים ספק בן שמונה
חדשים לעיבור) דוחה את השבת ,עָ ְרלָ ָֽתוֹ ערלתו וודאי דוחה את השבת ,ואין אנדרוגינוס דוחה את השבת ,רבי יהודה אומר

עָרלָ ָֽתוֹ (של מי שנולד) וודאי (בשבת) דוחה את השבת ואין
אנדרוגינוס דוחה עליו את השבת ,וחייבים עליו כרת (טט – אם לא מלו אותו)ְ ,
נולד בין השמשות דוחה את השבת ,עָ ְרלָ ָֽתוֹ (שיש לו ערלה) ודאי דוחה את השבת ואין שנולד מהול דוחה את השבת ,שבית שמאי
אומרים צריך להטיף ממנו דם ברית ובית הלל אומרים אינו צריך.
[ספרא תזריע פרשה א פרק א (ו)] אמר רבי שמעון בן אלעזר לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על שנולד מהול שהוא צריך להטיף
ממנו דם ברית (ועושים זאת ביום חול) מפני שהיא ערלה כבושה על מה נחלקו על גר שנתגייר מהול שבית שמאי אומרים צריך להטיף
ממנו דם ברית ובית הלל אומרים אינו צריך.

[ביאור הגר"א יורה דעה סימן רסג ס"ק ו] נדרש בירושלמי (שבת פי"ט,ה"ב) ובב"ר פ' מ"ו (בר' לך יז,יג) ה ִּ֧מֹול׀ י ִּ֛מֹול להביא את שנולד
כשהוא מהול להטפת דם ברית.
טט :לולא הדרשה בירושלמי אפשר היה להציע ימֶּ֖ וֹל – טפחא ,בתפקיד שנוי והרחבת משמעות מלת ימֶּ֖ וֹל להטפת דם של הנולד מהול
ושל הגר שנתגייר מהול .אבל בגלל דרשת הירושלמי מוצע לומר כי ימֶּ֖ וֹל – טפחא ,בתפקיד שנוי והרחבת משמעות מלת ימֶּ֖ וֹל להטפת דם
לגר שנתגייר מהול שאין לו מקור אחר (שזה מה שבית שמאי אמרו).

עָ ְרלָ ָֽתוֹ ערלתו וודאי דוחה את השבת ואין הספק דוחה את השבת

ְבּ ַשֵׂ֥ר עָ ְרלָ ָֽתוֹ  -מרכא סלוק רבוי מגבלות למילת ודאי בלבד בשבת ,הולך ומונה מגבלות אחדות
(א) ספק בן  7חדשים ספק בן  8חדשים
(ב) אנדרוגינוס הוא ספק זכר ,רמב"ם הל' מילה פ"א,ה"ז פסק נימול בשמיני ,ובהלכה י"א פסק שאין דוחה את השבת ונימול ביום א
שהוא תשיעי שלהם!
(ג) נולד בין השמשות של ערב שבת (ספק ששי ספק שבת)
(ד) ספק יש לו ערלה ספק אין לו ערלה

ויקרא תזריע יב,ד – ה:

ֳרהּ׃֣ ֣
לאת֣יְ מֵ֥י֣טָ ה ָ ָֽ
֣לא֣תָ ֔בא֣עַדְ -מ ֶ֖
שׁ֣לא-ת ָגּ֗ע֣וְ אֶ ל-הַ מּ֣קְ ָדּשׁ ֣
֑ה֣בּכָ ל֣ -ק ֶד ָֽ
ֹלשֶׁ ת֣י ָ֔מים֣תּשֶׁ֖ב֣בּ ְדמ֣י֣טָ ה ֳָר ְ
֣וּשׁ ֣
ֹלשׁים֣יוֹם ְ
וּשׁ ֵ֥
[ד]֣ ְ
ֳרה׃ ֣
שּׁים֣יוֹם֣וְ שׁ ֣שֶׁ ת֣י ָ֔מים֣תּשֶׁ֖ב֣עַלְ -דּמֵ֥י֣טָ ה ָ ָֽ
ם֣כּנ ָדּ ָת֑הּ֣וְ שׁ ֵ֥
ֵ֥ה֣שׁבֻ עַ ֶ֖י ְ
[ה]֣וְ אם-נְ ק ָב֣ה֣ת ֔לד֣וְ טָ ְמ ָא ְ
יוֹם ,מה יוֹם֣ כולו אחד אף
ֹלשׁים֣יוֹם֣יכול בין סמוכים בין מפוזרים תלמוד לומר ֣
וּשׁ ֵ֥
[ספרא תזריע פרשה א פרק א] (ז) (וי' תז' יב,ד) ְ
ֹלשׁים֣סמוכים ושלשה בין סמוכים בין מפוזרים תלמוד
יוֹם – פשטא ,בתפקיד אחד ,מאחד לתקופה אחת) ,יכול ְשׁ ֵ֥
ֹלשׁים֣כולו אחד (טט֣ :
ְשׁ ֵ֥
יוֹם – י ָ֔מים מקיש מזה לזה
ֹלשֶׁ ת֣סמוכים (טט :ע"פ התוה"מ יד ֣
ֹלשֶׁ ת֣י ָ֔מים ,מה שלשים סמוכים אף ְשׁ ֣
֣וּשׁ ֣
ֹלשׁים֣יוֹם ְ
וּשׁ ֵ֥
לומר (וי' תז' יב,ד) ְ
֣וּשׁ ֹ֣לשֶׁ ת֣י ָ֔מים מה ת"ל ,שיכול נקבה ,שימי טומאתה מרובים ימי טהרתה מרובים (טט:
ֹלשׁים֣יוֹם ְ
וּשׁ ֵ֥
לסמיכות ורציפות) ( ,וי' תז' יב,ד) ְ
ולד נקבה שטומאתה חמורה ( 14יום) מטומאת ולד זכר ( 7ימים) ונתן לה ימי טהרה מרובים ( 66יום)) ,זכר שימי טומאתו מעוטים ( 7ימים ,ובזה
ֹלשֶׁ ת֣י ָ֔מים
֣וּשׁ ֣
ֹלשׁים֣יוֹם ְ
וּשׁ ֵ֥
הוא קל מהנקבה) אינו דין שימי טהרתו (יהיו) מרובים ( 66יום כמו הנקבה) ,תלמוד לומר (וי' תז' יב,ד) ְ
שׁב
(טט :הקדמה לדרשה הבאה ,תו"כ דורש מלת "תשב" שהיא אחרי הלידה לזמן שלפני הלידה) (וי' תז' יב,ד) תּשֶׁ֖ב֣(הח"ח :דמלת תשב יתירא) (טט :תּ ֶ֖

– טפחא כשנוי ורבוי התיחסות גם ללפני לידה) להביא את המקשה (הח"ח :דמים הבאים מפני חבלי לידה ונמשך ג' ימים) בתוך אחד עשר יום
(הח"ח :שבין נדה לנדה) שתהא טהורה מן הזיבה (טט :לפני הלידה)(תו"כ מברר אולי נאמר כך גם לקשוי בימים הראויים לנדה) יכול תהא טהורה
ֹותהּ֣שכל מה שתהא
מא (הח"ח :דמלת דותה יתירא  ...ואמר ְדּ ָ ֶ֖
ֹותהּ֣תּ ְט ָ ָֽ
מן הנדה (הח"ח :אפילו קשתה בימי נידה) תלמוד לומר (וי' תז' יב,ב) ְדּ ָ ֶ֖
דוה בימי נדה הכל טמא משום נדות) (טט :תולה בנידות ולא בקשוי כפ' הח"ח :דמלת דותה יתירא ).
ֹותהּ  -מרכא טפחא כיתור לרבות את ימי הנדה שלפני הלידה להיות ימי טומאת נדה ,וטומאה זאת פוסקת עם הלידה ,או מעורבת עם 7
ת֣דּ ָ ֶ֖
(טט :נ ַ ֵ֥דּ ְ
ימי טומאת לידה ,וטבילת היולדת זכר ביום השביעי מטהרת את האשה מנדה ומטומאת לידה ) (וזה בנוסף על הנידות הנלמדת ב  [-פרשה א (פרק
ללא מיספור) מי"ד]
הֳר֑ה אף על פי
(טט :הכתוב נראה כרצף אבל תו"כ מלמד שעד כאן היה נושא הקשוי והכתוב הבא חוזר לזמן שאחר לידה) (וי' תז' יב,ד) בּ ְדמ ֣י֣טָ ָ
שהיא רואה (הח"ח :דמים).

לימודים נוספים מתבניות טעמי המקרא
֣וּשׁ ֹ֣לשֶׁ ת֣י ָ֔מים – (סלוק) מרכא פשטא מונח זקף-קטן
ֹלשׁים֣יוֹם ְ
וּשׁ ֵ֥
[ד]֣ ְ
[ה]֣וְ שׁ ֵ֥שּׁים֣יוֹם֣וְ שׁ ֣שֶׁ ת֣י ָ֔מים – (אתנח) מרכא פשטא מונח זקף-קטן
י ָ֔מים – זקף-קטן בתפקיד של שני לימודים( :א) נתינת כל החומרות על היולדת במצב ספק במין הולד( ,ב) לקביעת וסת נידות מחדש
רק אחרי ארבעים לזכר ושמונים לנקבה
מקור ברמב"ם לענין החומרות בלידת ספק במין הולד וגם לענין קביעת וסת נידות מחדש.

[רמב"ם איסורי ביאה פ"י ה"כ] כל מקום שנאמר (בחז"ל) תשב לזכר ולנקבה (בגלל ספק) כיצד דינה תהיה אסורה לבעלה י"ד יום
כיולדת נקבה שבעה הראשונים ודאי ,והשבעה האחרונים ספק ,ואין נותנין לה ימי טוהר אלא עד ארבעים יום כיולדת זכר ואם ראתה
דם אחר הארבעים עד שמונים אינו דם טוהר אלא ספק דם נדה או ספק דם זיבות אם בא מימי הזיבה כמו שביארנו ,וכן אם ראתה דם
יום אחד ושמונים בלבד הרי זו ספק נדה ותשב שבעת ימי הנדה (החל מיום  )81שמא נקבה ילדה שאין לה וסת נדות עד אחר מלאות
כמו שביארנו.
[רמב"ם איסורי ביאה פ"י,הכ"א] כל מקום שנאמר תשב לזכר ולנקבה ולנדה (טט :בספק הפלה של דבר שיחייב אותה בדיני לידה) כיצד
דינה ,תהיה אסורה לבעלה י"ד יום כיולדת נקבה ,ואם ראתה דם ביום אחד ושמונים הרי זו ספק נדה (טט :לכן אולי אינה מתחילה מחזור
ספירה חדש) ,וכן אם ראתה ביום ע"ד וביום פ"א הרי זו ספק נדה (טט :בספק הפלה של דבר שיחייב אותה בדיני לידה) ,וכן אם ראתה ביום
ארבעים ואחד אף על פי שראתה ביום ל"ד הרי זו ספק נדה (טט :בספק הפלה של דבר שיחייב אותה בדיני לידה) ואסורה לבעלה עד ליל
ארבעים ושמונה כיולדת זכר ,ואין נותנין לה ימי טוהר כלל כנדה ,והרי היא כמי שלא ילדה ,וכל דם שתראה מיום שהפילה (טט :דבר
שיחייב אותה בדיני לידה) עד פ' יום אם בא בימי נדתה ה"ז ספק נדה מאחר השבעה מיום שהפילה ,ואם בא בימי זיבתה הרי זו ספק זבה
שכל ימי מלאת אין בהן וסת ,וכן אם ראתה ביום אחד ושמונים עדיין היא מקולקלת ותהיה ספק נדה כמו שביארנו אף על פי שלא
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

ראתה אלא יום אחד וכשיקבע לה הוסת אחר השמונים יסור קילקולה ותחזור להיות נדה ודאית או זבה ודאית ,וכן מיום שהפילה עד
ז' ימים ותהיה נדה ודאית אם הפילה בתוך ימי נדתה כמו שביארנו.

הלכה כ' עוסקת בלידה או הפלה ודאיים .לכן יש ימי טומאת לידה וימי טהרה ,ונקבע מחזור וסת וזיבה חדש.
הלכה כ"א עוסקת בספק הפלה של דבר שיחייב אותה בדיני לידה .לכן אין לה ימי טוהר ,האשה ממשיכה לספור מחזורים של  7ימי
נדה וי"א ימי זיבה ,בגלל ספק שילדה זכר אם תראה יום  41יחשב נדה עד ליל יום  , 48וקובעת מחזור נדה וזיבה חדש .בגלל ספק
שילדה נקבה בראיה ראשונה אחרי יום  80תקבע מחזור נדה וזיבה חדש.
לימוד (א) נתינת כל החומרות על היולדת במצב ספק במין הולד:
[משנה ביכורים פ"ד,מ"ד] (אנדרוגינוס)  ...ויושבת עליו דם טמא ודם טהור כאנשים וכנשים :...
[בבלי נדה כט,א] מתני' .המפלת ואין ידוע מהו  -תשב לזכר ולנקבה ,אין ידוע אם ולד היה אם לאו  -תשב לזכר ולנקבה ולנדה.
ֳרה׃
שּׁים֣יוֹם֣וְ שׁ ֣שֶׁ ת֣י ָ֔מים – (אתנח) מרכא פשטא מונח זקף-קטן והוא תיאור ואחריו פעולה תּ֣שֶׁ֖ב֣עַ לְ -דּמֵ֥י֣טָ ה ָ ָֽ
(וי' תז' יב,ה)  ...וְ שׁ ֵ֥

תבנית טעמים העשויה ללמד אלפני לפניו ולאחריו ,או אלפני לפניו ולפניו ולאחריו.
ֳרהּ׃
לאת֣יְ מֵ֥י֣טָ ה ָ ָֽ
֣לא֣תָ ֔בא֣עַדְ -מ ֶ֖
שׁ֣לא-ת ָגּ֗ע֣וְ אֶ ל-הַ מּקְ ָדּשׁ ֣
באלפני לפניו נמצא המשך ההלכות מלידת זכר (וי' תז' יב,ד) ְ ...בּכָ ל֣ -ק ֶד ָֽ

נקשרת לי דת הנקבה אל לידת הזכר ומלמדת למצב של ספק זכר או נקבה ,לתת על היולדת כל החומרות בגלל הספק במין הולד :טומאת
לידה ארבעה עשר יום כיולדת נקבה ,ודמי טהרה רק עד  40יום כיולדת זכר ,ותמתין לביאת מקדש עם קרבנות עד מלאת  80יום ללידה
כלידת נקבה.
לימוד (ב) קביעת וסת חדשה אחרי ימי מלאת:
שׁ֣לא-ת ֗ ָגּע֣וְ אֶ ל-
ֹלשֶׁ ת֣י ָ֔מים – (סלוק) מרכא פשטא מונח זקף-קטן והוא תיאור ואחריו פעולה֣ ְבּכָ ל֣ -ק ֶד ָֽ
֣וּשׁ ֣
ֹלשׁים֣יוֹם ְ
וּשׁ ֵ֥
(וי' תז' יב,ד) ְ
הֳרהּ׃
לאת֣יְ מֵ֥י֣טָ ָ ָֽ
֣לא֣תָ ֔בא֣עַדְ -מ ֶ֖
הַ מּקְ ָדּשׁ ֣

תבנית טעמים העשויה ללמד אלפני לפניו ולאחריו ,או אלפני לפניו ולפניו ולאחריו.
אמר֣אשָּׁ ה֣כּ֣י֣תַ זְ ֔ריעַ ֣וְ י ְָל ָ ֶ֖דה֣ז ָָכ ֑ר֣֣וְ ָט ְָֽמאָ ה֣שׁ ְבעַ ֣ת֣י ָ֔מים֣כּימֵ֛י֣נ ַ ֵ֥דּת֣
באלפני לפניו נמצא כתוב המזכיר מצב נדה (וי' תז' יב,ב) ַדּ ֞בּר֣אֶ ל ְ -בּנ ֤י֣י ְשׂ ָראל֣ל ֔
ֹותהּ֣תּ ְט ָ ָֽמא׃ אפשר שרוצה ללמד שאחר המלאת של  40יום (=  )33 + 7ללידת זכר ,ראיית הדם הראשונה תחשב נדה והאשה תקבע
ְדּ ָ ֶ֖

וסת חדשה אחר לידת זכר.
שּׁים֣יוֹם֣וְ שׁ֣שֶׁ ת֣י ָ֔מים – (אתנח) מרכא פשטא מונח זקף-קטן והוא תיאור ואחריו פעולה תּשֶׁ֖ב֣
אפשר שגם תבנית הטעמים של [ה]֣וְ שׁ ֵ֥
ֹותהּ֣
ת֣דּ ָ ֶ֖
דּ ְ
ט ְמאָ ה֣שׁ ְבעַ ֣ת֣י ָ֔מים֣כּימֵ֛י֣נ ַ ֵ֥
ֳרה ,מתקשרת במידת אלפני לפניו (רחוק יותר מפסוק (יב,ד)) אל (וי' תז' יב,ב) וְ ָ ָֽ
מי֣טָ ה ָ ָֽ
עַ לְ -דּ ֵ֥
תּ ְט ָ ָֽמא׃ ומלמדת שאחר המלאת של  80יום (=  )66 + 14ללידת נקבה ,ראיית הדם הראשונה תחשב נדה והאשה תקבע וסת חדשה אחר

לידת נקבה .וכן בלידה בה יש ספק במין הולד.
ויקרא תזריע יב,ד:

ֳרהּ׃֣ ֣
מי֣טָ ה ָ ָֽ
֣לא֣תָ ֔בא֣עַדְ -מ ֶ֖לאת֣יְ ֵ֥
שׁ֣לא-ת ָגּ֗ע֣וְ אֶ ל-הַ מּקְ ָדּשׁ ֣
֑ה֣בּכָ ל֣ -ק ֶד ָֽ
הֳר ְ
֣וּשׁ ֹ֣לשֶׁ ת֣י ָ֔מים֣תּשֶׁ֖ב֣בּ ְדמ֣י֣טָ ָ
ֹלשׁים֣יוֹם ְ
וּשׁ ֵ֥
ְ
֣לא֣
שׁ֣לא-ת ָגּ֗ע יכול (לא תגע) אף למעשר (שני) ,תלמוד לומר וְ אֶ ל-הַ מּקְ ָדּשׁ ֣
[ספרא תזריע פרשה א פרק א] (ח) (וי' תז' יב,ד) ְבּכָ ל֣ -ק ֶד ָֽ
תָ ֔בא מה מקדש שיש בו נטילת נשמה (כרת) אף קודש שיש בו נטילת נשמה (לתרומה מיתה בידי שמים.לקרבן כרת) יצא המעשר (שני) ,אי
מה מקדש הנכנס לו בטומאה ענוש כרת אף קודש האוכלו בטומאה ענוש כרת (תו"כ מנסה למעט את התרומה שעל אכילתה בטומאה מיתה
בידי שמים ולא כרת ,ולהשאיר רק איסור קרבן ליולדת)( ,אם) יצתה (מיעטתה) תרומה תלמוד לומר ְבּכָ ל֣ -ק ֶדשׁ לרבות תרומה (לנטילת נשמה,
שעל אכילתה מיתה בידי שמים ולא כרת ,מקף כרב-מצב של קודש ממעט מע"ש) ,אי מה קודש משמע נגיעה אף מקדש משמע נגיעה ומנין
֣לא֣תָ ֔בא (זקף-קטן ,אפשר שני אופני כניסה( ,א) על הארץ (ב) באויר ,כגון בא בתוך ארון
(שבמקדש) שלא בנגיעה תלמוד לומר וְ אֶ ל-הַ מּ ְק ָדּשׁ ֣
שאינו נוגע ברצפה ובכתלים) ,עַ דְ -מ ֶ֖לאת֣יְ מֵ֥י֣טָ ה ָ ֳָֽרהּ לרבות יולדת נקבה (הח"ח :דמלת ָׁטה ָׁ ֳֽרּה יתירא הוא דהול"ל עד מלאת ימים אלא לרבות

יולדת נקבה שהיא כמו כן מוזהרת על ביאת מקדש ואכילת קדשים כיולדת זכר אף שלא נזכר בה).
ָָׁאדם אֲשר־י ָָׁ֜מּות ְׁוֹלֽא י ִּתְׁ ח ָׁ֗טא את־ ִּמשְׁכ֤ן ה' ִּט ֵ֔מא ְׁונִּכ ְְׁׁר ָׁת֛ה הנּ֥פש ה ִּ ֖הוא ִּמיִּש ְָׁׁר ֵ ֑אל כִּי ֵ֨מי נ ָ֜ ִָּׁדה ֹלא־ז ֤רק
במדבר חקת יט,יג :כָׁ ֽל־הנּ ֵ֡גע ב ְֵׁמ֣ת בְׁנפש ה ֨ ָׁ
ְָׁאתֹו בֹֽו:
ָׁעלָׁיו ט ֵָׁמ֣א יִּה ְׁ֔יה ע֖ ֹוד ֻטמ ֥
ֲשר ֲא ִּ ֖ני שכֵ ֥ן בְׁתֹוכָׁ ֽם:
ת־מ ֲחנ ֵ֔יהם א ֥
במדבר חקת ה,גִּ :מז ָָׁׁכ֤ר עד־נְׁ ֵקבָׁה תְׁ ש ֵ֔לּחּו אל־מִּח֥ ּוץ ל ֽמחֲנ֖ה תְׁ שלּ ְׁ֑חּום וְֹׁל֤ א י ְׁטמְׁאּו א ֣
(ד) וי ֽעֲשּו־כֵן ב ְֵׁנ֣י יִּש ְָׁׁר ֵ֔אל וי ְׁשלְּׁח֣ ּו אֹותָׁ֔ ם אל־מִּח֖ ּוץ ל ֽמחֲנ֑ה כא ֲ֨שר דִּב֤ר ה' אל־מ ֔שה כֵ ֥ן ע ָׁ֖שּו בְׁנֵ ֥י יִּש ְָׁׁראֵ ֽל :פ
ְָׁאתֹו ע ָָׁׁל֑יו וְׁנִּכ ְְׁׁרתָׁ ֛ה הנּ֥פש ה ִּ ֖הוא מֵעמֽיהָׁ:
שר מִּז֤בח ה ְׁ
ויקרא צו ז,כ :וְׁה ָ֜נּפש אֲשר־תאכ֣ל ָׁב ֗ ָׁ
ֲשר ל ֔ה' ְׁו ֻטמ ֖
שּׁ ָׁלמִּים א ֣
ֲשר ל ֑ה' וְׁנִּכ ְְׁׁרתָׁ ֛ה הנּ֥פש ה ִּ ֖הוא
ָׁל־שקץ ָׁט ֵ֔מא וְָׁאכ֛ל ִּמ ְׁבשר־ ז֥בח ה ְׁ
שּׁל ִּ ָׁ֖מים א ֣
(כא) ו ְָׁ֜נפש כִּ ֽי־תִּ ג֣ע ְׁבכָׁל־ ָׁט ֵ֗מא ְׁב ֻטמְׁא֤ת ָאדָׁ ם ֣אֹו׀ ִּב ְׁבה ֵָׁמ֣ה ְׁט ֵמ ָׁ֗אה ִ֚אֹו ְׁבכ ֣
מֵעמֽיהָׁ :פ (כאן תגע זה נגיעה ולא אכילה)
ֲשר יִּט ָׁ ְׁ֑הר וְׁהנּגֵע ְׁבכָׁל־ ְׁטמֵא־ ֔נפש ֣אֹו ִּ֔איש אֲשר־תֵ צֵ ֥א מ ִּ֖מנּּו
ויקרא אמר כב,דִּ :א֣יש ִּ֞איש מִּז֣רע ַאה ֲ֗רן וְׁה֤ ּוא צָׁרּוע ֣אֹו ָׁ֔זב ב ֳק ָׁדשִּים ֹל֣ א י ֔
אכל ֖עד א ֣
שכְׁבת־ ָׁז ֽרע:
ִּ
[בבלי מכות יג,א] מתני' .ואלו הן הלוקין ... :הטמא שאכל את הקדש ,והבא אל המקדש טמא ...
[בבלי מכות יד,ב] וטמא שאכל את הקדש (מניין שיש בו אזהרה ועונש?) .בשלמא (נוח לי להלכה טמא שבא  ...שיש לו אזהרה כתובה וענישה

כתובה ,והקשה להלכה טמא שאכל  ...כי כאילו אין כתובים) הבא למקדש טמא  -כתיב עונש וכתיב אזהרה ,עונש  -דכתיב:
ת־מ ֲחנ ֵ֔יהם;
את־ ִּמשְׁכ֤ן ה' ִּט ֵ֔מא ְׁונִּכ ְְׁׁר ָׁ ֛תה ,אזהרה ( -במ' נשא ה,ג) וְֹׁל֤ א י ְׁטמְׁאּו א ֣
ְָׁאתֹו ע ָָׁׁל֑יו ְׁונִּכ ְְׁׁר ָׁ ֛תה ,אלא
שר מִּז֤בח ה ְׁ
אלא טמא שאכל את הקדש ,בשלמא עונש כתיב( :וי' צו ז,כ) וְׁה ָ֜נּפש אֲשר־תאכ֣ל ָׁב ֗ ָׁ
ֲשר לה֔ ' ְׁו ֻטמ ֖
שּׁ ָׁלמִּים א ֣
שׁ֣לא-ת ָגּ֗ע ; רבי יוחנן אומר ,תני ברדלא :אתיא טומאתו טומאתו ,כתיב הכא( :וי'
אזהרה מנין? ריש לקיש אומר( :וי' תז' יב,ד) ְבּכָ ל֣ -ק ֶד ָֽ
ְָׁאתֹו בֹֽו (פסוק העונש לטמא שבא
ְָׁאתֹו ע ָָׁׁל֑יו ְׁונִּכ ְְׁׁר ָׁת֛ה (פסוק העונש לטמא שאכל קדש) ,וכתיב התם( :במ' חקת יט,יג) ט ֵָׁמ֣א יִּה ְׁ֔יה ע֖ ֹוד ֻטמ ֥
צו ז,כ) ְׁו ֻטמ ֖
למקדש) ,מה להלן (טמא שבא למקדש) עונש ואזהרה (זה הכתוב (במ' נשא ה,ג))  ,אף כאן (טמא האכל קדש) עונש ואזהרה (בגזרה שוה בלי
(במ' חקת יט,יג)

כתוב).

טעמא לא אמר כריש לקיש (הלומד מהיולדת (וי' תז' יב,ד)

בשלמא ריש לקיש לא אמר כרבי יוחנן  -גזירה שוה לא גמיר ,אלא ר' יוחנן מאי
ולדעת ר"ל זה כתוב מפורש ועדיף מלמוד בג"ש)? אמר לך :ההוא (ר' יוחנן לומד שהפסוק של היולדת הוא) אזהרה ל(טמא לאכול) תרומה .וריש
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

לקיש ,אזהרה ל(אכילת)תרומה מנא ליה? נפקא ליה מ (-וי' אמר כב,ד) ִּא֣יש ִּ֞איש מִּז֣רע ַאה ֲ֗רן וְׁה֤ ּוא צָׁרּוע ֣אֹו ָׁ֔זב ,אי זהו דבר שהוא שוה
בזרעו של אהרן (כולל אנשים ונשים לאכילה)? הוי אומר :זו תרומה .ואידך (מדוע ר' יוחנן לא לומד אזהרת אכילת תרומה מפר' אמר)? ההוא
שׁ֣לא-ת ָגּ֗ע להכי הוא דאתא (שבא לאזהרת
(מפר' אמר) לאכילה והא (מהיולדת) לנגיעה (בתרומה) .וריש לקיש ,האי (וי' תז' יב,ד) ְבּכָ ל֣ -ק ֶד ָֽ
טמא שלא יאכל קדש)? ההוא (הרי ר"ל עצמו למד הפסוק ביולדת) מיבעי ליה לטמא שנגע בקדש! דאיתמר :טמא שנגע בקדש  -ריש לקיש
אומר :לוקה ,רבי יוחנן אומר :אינו לוקה; ריש לקיש אומר( :אזהרה מכאן על נגיעה בקדש (ועונש מ (-וי' צו ז,כ)) ,ולעיל למד שזה על אכילת
שׁ֣לא-ת ֗ ָגּע ,רבי יוחנן אומר :אין לוקה  -ההוא (היולדת) אזהרה לתרומה הוא דאתא!
קדש) לוקה ( -וי' תז' יב,ד) ְבּכָ ל֣ -ק ֶד ָֽ
(הפתרון לשתי דעות של ר"ל) טמא שנגע בקדש ,מדאפקיה רחמנא בלשון נגיעה ,אזהרה (לאוכל) אתקוש קדש למקדש (ע"י המשך הפסוק
ביולדת ,ופירוטו אח"כ כי כאן חשובה רק עצם ההקשה ,ההקשה עצמה מדברת על מצב של נטילת נשמה ולגבי אוכל קדש זה לפי (וי' צו ז,כ) רק אחרי

זריקת דם) .ואכתי להכי הוא דאתא? ההוא ((וי' תז' יב,ד)) מיבעי ליה לטמא שאכל בשר קדש לפני זריקת דמים! דאיתמר :טמא שאכל
בשר קדש לפני זריקת דמים  -ריש לקיש אומר :לוקה ,רבי יוחנן אומר :אינו לוקה; ריש לקיש אומר :לוקה( ,וי' תז' יב,ד) ְבּכָ ל֣ -ק ֶדשׁ֣
ְָׁאתֹו
ָֽלא-ת ָגּ֗ע  -לא שנא לפני זריקה ולא שנא לאחר זריקה; רבי יוחנן אומר :אינו לוקה ,רבי יוחנן לטעמיה ,דאמר קרא (וי' צו ז,כ) ֻטמ ֖
ְָׁאתֹו ,וכי כתיב טומאתו  -לאחר זריקה הוא דכתיב!
(במ' חקת יט,יג) ֻטמ ֥
ההיא (לר"ל שטמא האוכל לפני זריקה לוקה) מ (-וי' תז' יב,ד) ְבּכָ ל֣ -ק ֶדשׁ נפקא (לומד ממלת "בכל") .תניא כוותיה דריש לקיש( :וי' תז' יב,ד)
שׁ֣לא-ת ָגּ֗ע  -אזהרה לאוכל (טמא והעונש ב (-וי' צו ז,כ)) ; אתה אומר :אזהרה לאוכל ,או אינו אלא אזהרה לנוגע? ת"ל( :וי' תז'
ְבּכָ ל֣ -ק ֶד ָֽ
֣לא֣תָ ֔בא וגו' ,מקיש קדש למקדש ,מה מקדש דבר שיש בו נטילת נשמה ,אף כל דבר שיש בו
שׁ֣לא-ת ָגּ֗ע וְ אֶ ל-הַ מּקְ ָדּשׁ ֣
יב,ד) ְבּכָ ל֣ -ק ֶד ָֽ
נטילת נשמה; ואי בנגיעה ,מי איכא נטילת נשמה? אלא באכילה (טמא שאכל קדש אחרי זריקת הדם (הנלמד מ(-וי' צו ז,כ) לכולי עלמא ,בזדון
ללא עדים ,עונשו נטילת נשמה כנאמר בסוף (וי' צו ז,כ) ,לנגיעת טמא בקדש אין כתוב ואין דרשה לעונש נטילת נשמה .היות והמשך הפסוק הוא אזהרה
שׁ֣לא-ת ָגּ֗ע שמה שהתורה כתבה בלשון
לטמא מלבוא למקדש שעונשו על כך נטילת נשמה ע"פ (במ' חקת יט,יג) ,אז מוקש מהמשך הפסוק אל ְבּכָ ל֣ -ק ֶד ָֽ
נגיעה זה ללמד עונש נטילת נשמה לטמא שאכל קודש .בנוסף יש גם אזהרה לטמא לא לנגוע בקודש שעל כך אין עונש).

ויקרא תזריע יב,ד:

ֳרהּ׃֣ ֣
מי֣טָ ה ָ ָֽ
֣לא֣תָ ֔בא֣עַדְ -מ ֶ֖לאת֣יְ ֵ֥
שׁ֣לא-ת ָגּ֗ע֣וְ אֶ ל-הַ מּקְ ָדּשׁ ֣
֑ה֣בּכָ ל֣ -ק ֶד ָֽ
הֳר ְ
֣וּשׁ ֹ֣לשֶׁ ת֣י ָ֔מים֣תּשֶׁ֖ב֣בּ ְדמ֣י֣טָ ָ
ֹלשׁים֣יוֹם ְ
וּשׁ ֵ֥
ְ
שׁ֣לא-ת ָגּ֗ע – נלמד ע"פ ריש לקיש ב[-בבלי מכות יד,ב]  3דברים( .א) טמא לוקה על נגיעת קדש (ב)
מהכתוב (וי' תז' יב,ד) ְבּכָ ל֣ -ק ֶד ָֽ
שׁ֣לא-ת ָגּ֗ע הוא אזהרה לטמא לאוכל קדש בטומאת הגוף אחרי זריקת דמים (ג)
מהקש קדש למקדש מלמד שהכתוב (וי' תז' יב,ד) ְבּכָ ל֣ -ק ֶד ָֽ
לומד ממלת ְבּכָ ל שטמא לוקה על אכילת קדש לפני זריקת דמים.

הרחבה של (א)(-ג) ב[-אנצ' תלמודית יח] – ערך טבול יום ,מובא ויש שכתבו שאף לדעת ריש לקיש שמפסוק זה למדים אזהרה לטמא -
וכן טבול יום - 72שאכל את הקודש ,73גם תרומה בכלל ,שהרי דרשוְׁ :בכָׁל ֣ -קדש ,לרבות התרומה ,74שכל הקרוי קודש הוא בכלל לימוד זה. 75
טט – וכן לדעת רבא ב[-בבלי יבמות עה,א] לאכילה ולנגיעה בתרומה.
הצעה ללימוד נוסף של ר"ל מ(-וי' תז' יב,ד) הדיון ב[-בבלי מכות יד,ב] נמצא גם ב[-בבלי זבחים לג,ב – לד,א] .ב[-בבלי זבחים לב,ב]

֣לא֣תָ ֔בא֣מקיש ביאה לנגיעה,
שׁ֣לא-ת ָגּ֗ע וְ אֶ ל-הַ מּקְ ָדּשׁ ֣
אומר ר"ל שטמא שהכניס ידו לפנים לוקה שנאמר (וי' תז' יב,ד) ְבּכָ ל֣ -ק ֶד ָֽ
מה נגיעה במקצת שמה נגיעה אף ביאה במקצת שמה ביאה .אבל ב[-בבלי זבחים לג,ב] האמורא רבין בשם רב אבהו אומר שר"ל

לא לומד הלכה זאת אלא רק את שלוש ההלכות הנדרשות במסכת מכות.

שׁ֣לא-ת ָגּ֗ע יכול (לא תגע) אף למעשר (שני) ,תלמוד לומר וְ אֶ ל-
(ד) מ[-ספרא תזריע פרשה א פרק א] (ח) (וי' תז' יב,ד) ְבּכָ ל֣ -ק ֶד ָֽ
֣לא֣תָ ֔בא מה מקדש שיש בו נטילת נשמה אף קודש (תרומה וקרבן) שיש בו נטילת נשמה יצא המעשר (שני) ,לומדים שהכתוב
הַ מּקְ ָדּשׁ ֣
שׁ֣לא-ת ָגּ֗ע ממעט מעשר שני ע"י היקש אל המשך הפסוק ,שהטבול יום מותר במעשר שני.
(וי' תז' יב,ד) ְבּכָ ל֣ -ק ֶד ָֽ

היקש זה נמצא גם ב -ספרי זוטא ויקרא ה,ב ומ-בבלי יבמות עד,ב וב-פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) ויקרא פרשת תזריע דף לד
֣לא֣תָ ֔בא .מה מקדש שיש בו נטילת
שׁ֣לא-ת ָגּ֗ע .יכול אפילו במעשר ת"ל (וי' תז' יב,ד) וְ אֶ ל-הַ מּקְ ָדּשׁ ֣
עמוד ב (וי' תז' יב,ד) ְבּכָ ל֣ -ק ֶד ָֽ
נשמה אף קדש שיש בו נטילת נשמה יצא מעשר (שני) שאינו במיתה.
שׁ֣לא-ת ָגּ֗ע – מונח רביע ,לפחות ארבעה מיני קדש האסורים בנגיעה ובאכילה לטמא:
(וי' תז' יב,ד) ְבּכָ ל֣ -ק ֶד ָֽ
ְבּכָ ל֣ -ק ֶדשׁ – מקף כרב-מצב של קדש ,ע"פ תו"כ (א) מעשר שני (ב) שאר קדשים :תרומה ,בשר קדשים קלים ,בשר קדשי קדשים ,מ-
[בבלי זבחים לג,ב – לד,א] מנחה ,עצים ,לבונה של מנחה ,קטורת ,אימורים.
התורה ממשיכה עם מצב (ב) לגבי קדש שאינו מעשר שני שבו טבול יום (של אותו יום ושל יום ארוך כמו היולדת) ָֽלא-ת ָגּ֗ע – מקף כרב-
מצב משמעות "תגע" (א) נגיעה בלבד (ב) אכילה .לר"ל על נגיעה לוקה ,לר' יוחנן על נגיעה לא לוקה .לכולי עלמא על אכילה כרת .וזה
ההיקש שהתורה מלמדת מביאת מקדש בטומאה אל אכילת קדש טהור ע"י טמא ,מ[-ספרא תזריע פרשה א פרק א] (ח) (וי' תז' יב,ד) ְבּכָ ל-

֣לא֣תָ ֔בא מה מקדש שיש בו נטילת נשמה אף קודש
שׁ֣לא-ת ָגּ֗ע יכול (לא תגע) אף למעשר (שני) ,תלמוד לומר וְ אֶ ל-הַ מּקְ֣ ָדּשׁ ֣
֣ק ֶד ָֽ
(תרומה וקרבן) שיש בו נטילת נשמה יצא המעשר (שני).

֣לא֣תָ ֔בא – תבנית רביע  ...זקף-קטן כעין מידה אשר מהרז"ו מגדיר כמידה ב' בנוסף על הל"ב
שׁ֣לא-ת ָגּ֗ע֣וְ אֶ ל-הַ מּ ְק ָדּשׁ ֣
ְבּכָ ל֣ -ק ֶד ָֽ
שׁ ,שיש בו נטילת נשמה  -כרת ,אף (נגיעה שזה נראה כלשון סתום
מידות ,סתום שלא בא לסתום אלא לפרש ,זה מאמר התו"כ מה מּקְ ָדּ ֣
כי אין על נגיעה כרת ,לכן הסתום בא לפרש שזאת אכילת) ֣ק ֶדשׁ (ש)יש בו נטילת נשמה  -כרת ,דהיינו :אכילה.

כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

4.9

ויקרא מצורע יד,א (התשע"ו)

ֵ֥י֣תוֹלֶ֖עַ ת֣וְ א ָֽזב׃֣[ה]֣וְ צוָּה֣הַ כּ ֔הן֣
ַ
ז֣וּשׁנ
֣ץ֣א ֶר ְ
ֶ֖וֹת֣טה ֑רוֹת֣וְ ע ֶ֔
ְ
ֵ֛ר֣שׁ ָֽתּי-צפּ ֳֵ֥רים֣חַ יּ
ויקרא מצרע יד,ד[ :ד]֣וְ צוָּה֣הַ כּ֣ ֔הן֣וְ לָ ַ ֹ֧קח֣לַ מּטַּ ה ְ
תּוֹלֶ֖עַ ת֣
ַ
קּח֣א ֔ ָתהּ֣וְ אֶ ת-עֵ֥ץ֣הָ ֶא ֵֶ֛רז֣וְ אֶ תְ -שׁנֵ֥י֣הַ
ר֣החַ יָּה֣י ַ ֣
מים֣חַ יָּֽים׃֣[ו]֣אֶ ת-הַ צּ ֤פּ ַ ָֽ
וְ שָׁ ַחֶ֖ט֣אֶ ת-הַ צּפּ֣ וֹר֣הָ אֶ ָח֑ת֣אֶ לְ -כּליֶ -ח ֶֶ֖רשׂ֣עַ לֵ֥ ַ -
ת֣שׁ֣בַ ע֣
ֶ
רעַ
ה֣ע ֹ֧ל֣הַ מּטַּ הֵ֛ר֣מן-הַ צָּ ַ ֶ֖
ם֣החַ יָּֽים׃֣[ז]֣וְ ה ֗ ָזּ ַ
מּי ַ ָֽ
טה֣עַ ֶ֖ל֣הַ ַ ֵ֥
ה֣בּ ַדם֣הַ צּ ֣פּר֣הַ ְשּׁחֻ ֔ ָ
ל֣אוֹתם֣וְ א֣ת׀֣הַ צּ ֣פּר֣הַ חַ ֗ ָיּ ְ
ָ֝
וְ אֶ ת-הָ אז֑ב֣וְ טָ ַ֨ב
ר֣החַ יָּ ֶ֖ה֣עַ לְ -פּנֵ֥י֣הַ שָּׂ ֶ ָֽדה׃
ֲרוֹ֣וְ שׁ ַלּ ֵ֛ח֣אֶ ת-הַ צּ ֵ֥פּ ַ ָֽ
טה ֔
ְפּעָ מ֑ים֣וְ ֣
ספרא מצורע פרשה א (ט) (וי' מצ' יד,ד) וְ צוָּה֣הַ כּ ֔הן֣וְ לָ ַ ֹ֧קח ,הציווי בכהן והלקיחה בכל אדם( .י) וְ לָ ַ ֹ֧קח למיטהר ,לשם מטהר בין איש

בין אשה בין קטן ,מיכן אמרו לקח לאיש כשירות לאשה ,לאשה כשירות לאיש ,לבית כשר למצורע ,למצורע כשר לבית.
ֵ֛ר֣שׁ ָֽתּי-צפּ ֳֵ֥רים֣חַ יֶּ֖וֹת מכיל שתי תבניות טעמים המייצגות שתי תכונות בצפורי המטהר.
הכתוב (וי' מצ' יד,ד) וְ לָ֣ ַ ֹ֧קח֣לַ מּטַּ ה ְ
ֵ֛ר֣שׁ ָֽתּי-צפּ ֳֵ֥רים֣חַ יֶּ֖וֹת – דרגא תביר מרכא טפחא ,בתפקיד של כעין קבוצת
תכונה (א) תבנית הטעמים של (וי' מצ' יד,ד) וְ לָ ַ ֹ֧קח֣לַ מּטַּ ה ְ
פרטים (איש אשה קטן בית) הקשורי ם לנושא היטהרות מצרעת ,שעל כל אחד חל אותו ענין ,כאן לקיחת שתי הצפרים לשם מיטהר
אחד ,כשר לכל אחד אחר מהמיטהרים.

ספרא מצורע פרשה א (יא) (וי' מצ' יד,ד) וְ לָ ַ ֹ֧קח  ...צפּ ֳֵ֥רים ,מיעוט ציפרים שנים אם כן למה נאמר ְשׁ ָֽתּי -שיהו שוות ,ומנין שאף על פי
שאינן שוות כשירות תלמוד לומר (וי' מצ' יד,ה) צּפּ֣ וֹר (וי' מצ' יד,ו) צּ ֤פּר֣ריבה (או פעם שניה (וי' מצ' יד,ז) צּ ֵ֥פּר ).

(וי' מצ' יד,ד) ְשׁ ָֽתּי-צפּ ֳֵ֥רים – מקף ,כרב-מצב (א) לכתחילה הצפרים צריכות להיות שוות (ב) בדיעבד אם לא שוות לא מעכב.
הפסוקים הבאים מלמדים על צווים לקחת שני בעלי חיים מאותו מין לקרבן מסוים .כאשר מופיע מקף הלימוד הוא לכתחילה שוויון
בין שני בעלי חיים ובדיעבד כשרים לקרבן גם זוגות שאינן שווים .כאשר לא מופיע מקף אין דרישה של לכתחילה שוויון בין שני בעלי
חיים.
ימ ֑ה֣ ֣
הּ֣תּמ ָ
ָת ְ
ימם֣וְ כַ ְב ָשֵׂ֥ה֣אַ ַחֵ֛ת֣בַּ תְ -שׁנ ָ ֶ֖
֣תּמ ֔
כבָ שׂים ְ
ח֣שׁנָֽיְ֣ -
יני֣י ַ ֤קּ ְ
ויקרא מצורע יד,י :וּבַ יּ֣וֹם֣הַ ְשּׁמ ֗

ד֣שׁמֶ ן׃֣֣ ֣
ח ָ ָֽ
שּׁמֶ ן֣וְ ֵֹ֥לג֣אֶ ָ ֶ֖
לוּל ֣ה֣בַ ֔ ֶ
֣בּ ָ
ים֣סלֶ ת֣מנְ חָ ה ְ
֤
֣ה֣עֶשׂר ֗נ
ְ
ֹלשׁ
וּשׁ ָ
ְ
ים – מקף ,לכתחילה – שוים ,בדיעבד לא שוים לא מעכב (ע"פ תו"כ)֣ .
ְשׁנָֽיְ -כבָ שׂ ֣
הן׃ ֣
֑ים֣ק ֶדשׁ֣י ְהיֵ֥וּ֣לַ ה'֣לַ כּ ָֽ
ֵ֛
ֶ֖י֣כּבָ שׂ
ים֣תּנוּפָ ה֣ל ְפנ ֣י֣ה֣֔'֣עַ לְ -שׁנ ְ
ְ
֣לחֶ ם֣הַ בּכֻּ ֤ר
תם֣עַ ל ֨ ֶ
ויקרא אמר כג,כ :וְ הנ ֣יף֣הַ כּה֣ן֣׀֣א ָ֣֡
ֶ֖י֣כּבָ שׂ֑ים – שלא במקף ,לא נדרש לכתחילה שוויון בין בעלי החיים .עַ לְ -שׁנֶ֖י – מקף ,מתוך אופני תנופה אחדים ,עושה כך:
ְשׁנ ְ
מניח זה בצד זה ומניף  ...רבי לטעמיה דאמר על בסמוך [תורה שלמה [קמב] בשם מנחות סא,א סב,א]
לוּלֵ֥ה֣בַ ֶשֶּׁ֖מֶ ן֣וְ נ ְס ָֽכּוֹ׃֣ ֣
ֵ֛ה֣בּ ָ
ים֣סלֶ ת֣מנְ ָח ְ
ֹ֧
֣י֣עֶשׂר ֗נ
ְ
֑ם֣וּשׁנ
ְ
ֶ֖ה֣תּמימ
ְ
ים֣בּנָֽי-שָׁ נָ
ְ
שׂ
ת֣שׁנָֽיְ -כבָ ֵ֥
וּביוֹם֣הַ שַּׁ ָ֔בּ ְ
במדבר פינחס כח,טְ :
ים – מקף ,לכתחילה – שוים ,בדיעבד לא שוים לא מעכב ע"פ [בבלי יומא סב,ב] מוספין של שבת  -ודאי צריכין שיהיו
ְשׁנָֽיְ -כבָ שׂ ֣
שניהן שוין .רש"י ומוספין של שבת  -שנאמר בהם ְשׁנָֽיְ -כבָ ֵ֥שׂים֣ -ודאי שנים שוים לעיכובא ,מדלא הדר כתב בהו אחד לרבות,
אף על פי שאינן שוין להכשיר (היות ולא חזר הכתוב ופירט כמו בתמידין כבש אחד כבש שני שמשמעו שאי שוויון לא מעכב)  ,כך שמעתי,
וקשיא לי :עיכובא מנלן (וקשה לרש"י האם אי הפירוט אכן מלמד עיכוב) ,ונראה בעיני דהכי גרס :מוספין ודאי שנים למצוה ,מצותן
(לכתחילה) להיות שוין (אבל אי שוויון לא מעכב) ,ולא גרסינן מדלא כתיב אחד אחד (ולא גורסים בגמרא אחד אחד כדי שאי שוויון לא
יעכב) ,ושיטתא דתלמידי תרביצאי היא (שאי שוויון לא מעכב).
ֶ֖ד֣לע ָלָֽה׃֣ ֣
ֶ֖ים֣לחַ ָטּ ֑את֣וְ ַאֵ֥יל֣אֶ ָח ְ
ְ
ירי֣עזּ
ח֣שׁנָֽיְ -שׂע ֵ֥
֣בּנ ֣י֣י ְשׂ ָר ֔אל֣י ַ ֵ֛קּ ְ
ויקרא אח"מ טז,ה :וּמ ֗את֣ע ֲַדת ְ
ירי – מקף ,לכתחילה – שוים ,בדיעבד לא שוים לא מעכב (ע"פ תו"כ).
ְשׁנָֽיְ -שׂע ֵ֥

 עד כאן עיון במשנה יא -ֵ֥י֣תוֹלֶ֖עַ ת֣וְ אזָֽב׃
ַ
ז֣וּשׁנ
֣ץ֣א ֶר ְ
ֶ֖וֹת֣טה ֑רוֹת֣וְ ע ֶ֔
ְ
ֵ֛ר֣שׁ ָֽתּי-צפּ ֳֵ֥רים֣חַ יּ
(וי' מצ' יד,ד)֣ וְ צוָּה֣הַ כּ ֔הן֣וְ לָ ַ ֹ֧קח֣לַ מּטַּ ה ְ

ספרא מצורע פרשה א (יב) (וי' מצ' יד,ד)֣חַ יֶּ֖וֹת ולא שחוטותְ ,טה ֑רוֹת֣ולא טמאותְ ,טה ֑רוֹת֣ולא טריפות... ,
ֶ֖וֹת֣טה ֑רוֹת דברי הספרא הם שלא כסוגיית הגמ' חולין (דף ק"מ) דשם אמר ר' יצחק שיש הבדל בין שם עוף
ְ
התוה"מ (יא) צפּ ֳֵ֥רים֣חַ יּ

ובין שם צפור ,שעוף כולל טמא וטהור וצפור הוא שם מיוחד רק למיני טהורים (אם לא בשאומר צפור שמים צפור כנף) ומסיק
דטהורות בא לדרשא אחר ת ,וכן לא אמרו שם דחיות למעוטי שחוטות עיין שם .וכבר האריך בזה הרמב"ן בפי' והמ"ל (ה' ט"צ) עיין
שם ואם נדחק להסכים דברי הספרא עם הגמ' ,צ"ל שתחלה באר את הפשט ,ר"ל פשט של חיות משמע לא שחוטות ,ופשט של
ְטה ֑רוֹת משמע ולא טמאות ,והדר אמר שלפי הדרוש צ"ל ולא טריפות כי טמאות ידעינן מצפור ,וס"ל כמ"ד טריפה חיה ולא אמעיט
טריפות מן חיות ,אבל עם האמת כבר אמר בירושלמי (פ"ק דנזיר ה"א) אית תנוי תני כל עוף טהור קרוי צפרים .אית תנאי תני כל
העופות בין טמא ובין טהור קרוי צפרים .והתנא דרק טהור קרוי צפרים הוא ר' יאשיה ור' יצחק בספרי (פ' ראה) והתנא דכולם קרוים
צפּ ֳֵ֥רים הוא התנא דספרא .ומה שדרש ולא טריפות גרס בפסיקתא זוטרתי חיות ולא טריפות ומפרש חיות בריאות וזה כמ"ד דטריפה
אינה חיה.
ֵ֛ר֣שׁ ָֽתּי-צפּ ֳֵ֥רים֣חַ יֶּ֖וֹת מכיל שתי תבניות טעמים המייצגות שתי תכונות בצפורי המטהר.
הכתוב (וי' מצ' יד,ד) וְ לָ ַ ֹ֧קח֣לַ מּטַּ ה ְ
ֵ֛ר֣שׁ ָֽתּי-צפּ ֳֵ֥רים֣חַ יֶּ֖וֹת֣ – תביר מרכא טפחא ,מרכא טפחא יתור לרבות ,ע"פ דרשה
תכונה (ב) תבנית הטעמים של (וי' מצ' יד,ד) לַ מּטַּ ה ְ
ב(-וי' מצ' יד,נג) נרבה צפרים טהורות שדרות בבית כבשדה בגודל שדמן ניכר ברביעית מים וזה מיני דרור.
תביר ממעט מהמקורי והרבוי (ע"פ רמב"ן) מחוסרות איבר.
הספרא במשנה (יב) והתוה"מ מביאים דרשה נוספת המתואמת עם תבנית הטעמים מרכא טפחא בכתוב (וי' מצ' יד,ד) צפּ ֳֵ֥רים֣חַ יֶּ֖וֹת֣
ְטה ֑רוֹת  .צפּ ֳֵ֥רים֣חַ יֶּ֖וֹת – מרכא טפחא ,יתור לרבות טריפות שעשויות לחיות כמוסבר להלן,
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

צפּ ֳֵ֥רים – לכלול כל העופות ,למאן דאמר שמלת צפור כולל עופות טהורים וטמאים ,חַ יֶּ֖וֹת – לכלול גם לא בריאות למאן דאמר
שטריפה חיה (בבלי ע"ז ה) ,ולא כמאן דאמר טריפה אינה חיה (בבלי ע"ז ה).
ְטה ֑רוֹת – אתנח ,מגביל כפי שנראה בהמשךְ ,טה ֑רוֹת – משמע שבא להגביל משהו בכתוב לפניו.
חַ יֶּ֖וֹת – טפחא ,בתפקיד פותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה ְטה ֑רוֹת  ,וכאן ההתאפיינות היא על שתי המלים צפּ ֳֵ֥רים֣חַ יֶּ֖וֹת֣ ֣.
התאפיינות (א)֣צפּ ֳֵ֥רים ְ ...טה ֑רוֹת – טעם אתנח מגביל את מלת צפּ ֳֵ֥רים לעופות ְטה ֑רוֹת֣ולא טמאות כדרשת ספרא (יב).
ֶ֖וֹת֣טה ֑רוֹת – טעם אתנח מגביל את מלת חַ יֶּ֖וֹת֣לבריאות בלבד וממעט טריפות שעשויות לחיות ,דרשת ספרא (יב)
ְ
התאפיינות (ב)֣חַ יּ
ְטה ֑רוֹת֣ולא טריפות.

ספרא מצורע פרשה א (יב) ( ...וי' מצ' יד,ד) וְ ע ֣ץ֣יכול כל עץ תלמוד לומר ֶ֔א ֶרז֣אי ֶ֔א ֶרז֣יכול טרף (חלק של עלה) תלמוד לומר וְ ע ֣ץ ,הא
א ֶרז ,ר' חנניה בן גמליאל אומר ובראשה טרף (הח"ח פירש עלה ,טט – כמו בפסוק (בר' נח ח,יא) ותָׁ ֨בא א ֵָׁל֤יו היֹונָׁה  ...וְׁהִּנֵּ ֥ה
כיצד בקעת של ֶ֣֔
ֲעלֵה֖ -זי ִּת ט ָׁ ָׁ֣רף ב ִּ ְׁ֑פי ָׁה )  ,התוה"מ פירש ענף ,שבראשו עלה כדי שיספוג את מי ההזיה).

התוה"מ (יב)  ...וברמב"ם (הל' טומאת צרעת) לא ה ביא הא דבראשה טרף ,אולם הר"ש גרס בדברי רחב"ג וראשה טרוף ר"ל חלוק א'
לב' וב' לד' ,ולפ"ז צריך לאמר שמ"ש עוביו כרביע כרע הוא דבר א' ומ"ש א' לשנים הוא דבר שני ,ר"ל שיהי' טרוף ,ובזה יהי' ז'
דברים (במשנה יג בדברי רבי יהודה שלמד בדברי רבי טרפון) ובזה יעלו דברי הרמב"ם כר' טרפון:
ֵ֥י֣תוֹלֶ֖עַ ת֣וְ אזָֽב׃
ַ
ז֣וּשׁנ
֣ץ֣א ֶר ְ
ֶ֖וֹת֣טה ֑רוֹת֣וְ ע ֶ֔
ְ
ֵ֛ר֣שׁ ָֽתּי-צפּ ֳֵ֥רים֣חַ יּ
(וי' מצ' יד,ד)֣ וְ צוָּה֣הַ כּ ֔הן֣וְ לָ ַ ֹ֧קח֣לַ מּטַּ ה ְ

ספרא מצורע פרשה א (יג) אמר רבי יהודה שבתי היתה והלכתי אחר רבי טרפון לביתו אמר לי יהודה בני תן לי סנדלי ונתתי לו ,פשט
ידו לחלון ונתן לי ממנה מקל אמר לי יהודה בזו טיהרתי שלשה מצורעים ולמדתי בה שבע הלכות שהיא של ברות (ברוש בלשון הקדש,
התוה"מ :והוא אחד מיו"ד מיני ארז (בבלי ר"ה פ"ב)) ובראשה טרף ,וארכה אמה ,ועבייה כרביע כרע המטה אחד לשנים ושנים לארבעה
ומזים ושונים ומשלשים ומטהרים בפני הבית ושלא בפני הבית ומטהרים בגבולים.
התוה"מ (יב)  ...ומ"ש ומטהרים בגבולים דר"ט היה שלא בפני הבית ובח"ל (ובחוץ לארץ) כמ"ש בפסחים (פ' אלו דברים)
וּשׁנֵ֥י֣יכול פיקס (הח"ח צבע אדום הבא מן העץ שחותכים קסמים ומרתיחים אותם והוא אדום ,יכול
ספרא מצורע פרשה א (יד) (וי' מצ' יד,ד) ְ
שיצבע בו הצמר ,ובספר שפוני טמוני חול הרב ליינר גרשון חנוך (בעל התכלת) ע'  89הסביר שפיקס זה העץ שבו מתרקמת התולעת שמופק ממנה
וּשׁנֵ֥י֣הא כיצד זו זהורית טובה ,יוחנן בן דהבאי אומר
תוֹלֶ֖עַ ת֣ אי תולעת יכול אחד מן הצבעים תלמוד לומר ְ
ַ
צבע אדום) ,תלמוד לומר
שנִּי שבתולעת ,צמר שנצבע בצבע שנחלש כוחו מצביעה קודמת בו)( .טו) ומנין שאם טעמה (עשה צביעת
ֵ֥י֣תוֹלֶ֖עַ ת ,שני שבתולעת (הח"ח ֵ
ַ
וּשׁנ
ְ
ֵ֥י֣תוֹלֶ֖עַ ת֣וְ א ָֽזב מה אזוב בתחלתו אף שני תולעת
ַ
וּשׁנ
ֵ֥י֣תוֹלֶ֖עַ ת (הח"ח עיין בראב"ד ור"ש שהיה להם הגירסא ְ
ַ
וּשׁנ
נסיון) פסלה תלמוד לומר ְ
בתחלתו שלא טעם .וכתבו דהאי סיפא אתאן (אלו דברי) לת"ק וקאמר דאפילו לא נצבע באותו הצבע שום דבר ורק לנסיון בעלמא פסול,).

ֵ֥י֣תוֹלֶ֖עַ ת֣וְ אזָֽב ע"פ גרסת ראב"ד ור"ש.
ַ
וּשׁנ
הסבר תבנית הטעמים של ְ
ֵ֥י֣תוֹלֶ֖עַ ת֣– מרכא טפחא ,יתור לרבות על צבע זהורית טובה שבו נצבע הצמר בשריה ראשונה ,צבעי אדום אחדים שבכל פעם
ַ
וּשׁנ
ְ
ששורים צמר באותו שני תולעת הצמר נצבע בצבע ההולך ונחלש.
ֵ֥י֣תוֹלֶ֖עַ ת֣מהכתוב אחריה וְ א ָֽזב – שטעמו סלוק בתפקיד מגביל ,ובא לאפיין מה
ַ
תוֹלֶ֖עַ ת – טפחא ,בתפקיד פותחת טפח לאפיין את ְשׁנ
ַ

ֵ֥י֣תוֹלֶ֖עַ ת֣בתחלתו שלא טעם (שלא השתמשו בו לפני -כן בכלל ,לא לטעימת נסיון ביורה
ַ
א ָֽזב בתחלתו (שלא השתמשו בו לפני -כן בכלל) אף ְשׁנ

שבה צובעים ,ולא לצביעה ,ולא עירו צבע שהיה בו שימוש כלשהו ליורה שבה צובעים ,כי צריך צביעה לשמה ושל פעם ראשונה) ,ולכן מותיר רק צבע

זהורית טובה.
(יו) וְ אזָֽב ולא אזוב יון ולא אזוב כחלית ולא אזוב רומי ולא אזוב מדברי ולא כל אזוב שיש לו שם לווי.

(א) מלת וְ אזָֽב – ללא שם לווי מגביל לאזוב שאין לו שם לווי( .ב) טעם מלת וְ א ָֽזב – סלוק ,מגביל לאזב שלא השתמשו בו לפני-כן בכלל
וכנראה נדרש שנלקח לשם הזאה.
וְ צוָּה֣הַ כּ ֔הן – זקף-קטן בתפקיד שני ציווים( ,א) מה שלוקח למיטהר אחד יכול לשמש למיטהר אחר וזהו וְ לָ ַ ֹ֧קח֣לַ מּטַּ הֵ֛ר֣ ְשׁ ָֽתּי-צפּ ֳֵ֥רים֣
ֵ֥י֣תוֹלֶ֖עַ ת֣וְ אזָֽב.
ַ
ז֣וּשׁנ
֣ץ֣א ֶר ְ
ֶ֖וֹת֣טה ֑רוֹת֣וְ ע ֶ֔
ְ
חַ יּ

(ב) הלקיחה של כולם צריכה להיות מדברים שלא עשו בהם שימוש קודם ,והשני תולעת נצבע לשם הזאה כפי' רש"י בבלי מנחות מב,ב
שטעימה פסולה משום שלא לשמה (עיין שם).
ֵ֥י֣תוֹלֶ֖עַ ת֣וְ א ָֽזב׃ ֣
ַ
ז֣וּשׁנ
֣ץ֣א ֶר ְ
ֶ֖וֹת֣טה ֑רוֹת֣וְ ע ֶ֔
ְ
ֵ֛ר֣שׁ ָֽתּי-צפּ ֳֵ֥רים֣חַ יּ
לשימוש בפסוק ויקרא מצורע יד,ד :וְ צוָּה֣הַ כּ ֔הן֣וְ לָ ַ ֹ֧קח֣לַ מּטַּ ה ְ
ֶ֖וֹת֣טה ֑רוֹת֣– עוף טהור שאינו טריפה ,ומכאן אל דברים ראה יד,יא:
ְ
ראה בבלי חולין קלח – קמב ,שילוח הקן( ,וי' מצ' יד,ד)֣צפּ ֳֵ֥רים֣חַ יּ

אכלֶ֖ וּ֣מ ֶה ֑ם֣הַ נֶּ ֵ֥שֶׁ ר֣וְ הַ ֶפּ ֶֶ֖רס֣וְ הָ עָ זְניָּ ָֽה׃֣ ֣
ֵ֥ר֣לא-ת ְ
אכלוּ׃֣[יב]֣וְ ֶז֕ה֣א ֲֶשׁ ָֽ
רה֣תּ ָֽ
וֹר֣טה ָ ֶ֖
ְ
ס [יא]֣כָּ ל-צפֵּ֥

וְ ֕ ֶזה֣– זקף-גדול מלמד על שלושה עופות טהורים האסורים באכילה בנוסף לצפור השחוטה של המצורע הכתובה בפסוק הקודם וכמו
העופות הטמאים הכתובים אחריה.

כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

4.10

ויקרא אחרי מות טז,א (התשע"ו)

עזָאזָֽל׃ ֣
חד֣לַ ֲ
גוֹרל֣אֶ ֶָ֖֣
וֹת֣֣֣֣֣֣֣֣גּוֹר֤ל֣אֶ חָ ד֣לַ ה֣֔'֣וְ ָ ֵ֥
ָ
ירם֣גּ ָרל֑
הֲרן֣עַ לְ -שׁנֵ֥י֣הַ ְשּׂע ֶ֖
ויקרא אחרי -מות טז,ח :וְ נ ַָתֹ֧ן֣אַ ֵ֛
ירם֣גּ ָרל֑ וֹת֣ [ -גּ ָרל֑ וֹת] של כל דבר (מחומר
בבלי יומא לז,א וקלפי היתה שם ובה שני גורלות .תנו רבנן :וְ נ ַָתֹ֧ן֣אַ ה ֲֵ֛רן֣עַלְ -שׁנֵ֥י֣הַ ְשּׂע ֶ֖

גוֹרל֣אֶ ָחֶ֖ד֣לַ ֲעזָאזָֽל,
גּוֹר֤ל֣אֶ חָ ד֣לַ֣ה֣֔'֣וְ ָ ֵ֥
על זה ושנים על זה  -תלמוד לומר ָ

כל שהוא) .יכול יתן שנים (כגון :שני פתקין ,שני אבני גורל)
אין כאן לשם אלא גורל אחד ואין כאן לעזאזל אלא אחד .יכול יתן של שם ושל עזאזל על זה ,ושל שם ושל עזאזל על זה  -תלמוד
ה'  -אין כאן לה' אלא אחד ,ואין כאן לעזאזל אלא אחד] .אם כן מה תלמוד לומר גּ ָרל֑ וֹת? שיהיו שוין ,שלא
ד [לַ ֣֔
גּוֹרל֣אֶ חָ ֣
לומר ָ ֤
יעשה אחד של זהב ואחד של כסף ,אחד גדול ואחד קטן .גורלות של כל דבר ,פשיטא!  -לא צריכא לכדתניא לפי שמצינו בציץ
גוֹרל֣ריבה .ריבה של
גּוֹר֤ל  ...וְ ָ ֵ֥
שהשם כתוב עליו והוא של זהב ,יכול אף זה (הגורל ביוה"כ ,רש"י :שהשם כתוב עליו) כן  -תלמוד לומר ָ
זית ,ריבה של אגוז ,ריבה של אשכרוע (רשי :ברוש).

ירם – דרגא תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא בעלי הלכה שוה בתכונה אחת.
וְ נ ַָתֹ֧ן֣אַ ה ֲֵ֛רן֣עַלְ -שׁנֵ֥י֣הַ ְשּׂע ֶ֖
ירם – תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא שעל חלקם לא חלה ההלכה בתכונה אחרת??? .
אַ ה ֲֵ֛רן֣עַלְ -שׁנֵ֥י֣הַ ְשּׂע ֶ֖
ירם – מרכא טפחא ,יתור לרבות הגרלות נוספות אם יהיה צורך בהם בגלל שאחד השעירים ימות לפני שנעשו כל המצוות
עַ לְ -שׁנֵ֥י֣הַ ְשּׂע ֶ֖
בשניהם
ירם – דרגא תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא בעלי הלכה שוה בתכונה אחת.
וְ נ ַָתֹ֧ן֣אַ ה ֲֵ֛רן֣עַלְ -שׁנֵ֥י֣הַ ְשּׂע ֶ֖
אם יצטרך לעשות הגרלות אחדות אז ההגרלות לבחירת השעיר המשלים צריכות להיות תמיד באופן שוה להגרלה הראשונה.
אפשר כפי' בית הבחירה למאירי כי גורלות אלו שהן בקלפי להגריל בהם על השעירים איזה לשם ואיזה לעזאזל צריך שיהו שניהם

שוים ולא יהא אחד של מין אחד ואחד של מין אחר או אחד גס ואחד דק וכל שהן שוים אין קפדים בהם אם של זהב אם של שאר מיני
מתכות אם של עצים ואבנים  ...גורלות כתי' רבה להכשיר בכל הגורלות כל שהם שוים
ירם – תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא שעל חלקם לא חלה ההלכה בתכונה אחרת .אחרי
אַ ה ֲֵ֛רן֣עַלְ -שׁנֵ֥י֣הַ ְשּׂע ֶ֖
ההגרלה ממעט את השעיר שלא צריך להשלים לשעיר שנותר מהזוג הקודם.
עַ לְ -שׁנֵ֥י֣– מקף כרב-מצב של פעולת הנתינה (א) אחד על שעיר אחד ואחריו אחד על השעיר האחר (ב) ביחד( .ג) נתינת שתי גורלות על
כל שעיר (ד) נתינת של של שם ושל עזאזל על זה ,ושל שם ושל עזאזל על זה( .ה) נתינת אחד בלבד על כל שעיר
מכל אלה רק מצב (ה) הוא המצווה וגם מצב (ב) שהנתינה תהיה של גורל אחד על כל שעיר והיחד.
ומסביר בית הבחירה למאירי  ...א לא שיהו שנים של שם דבוקים זה בזה שלא יזדמן של שם ושל עזאזל בבת אחת ומתוך שהם דבוקים
זה בזה ושהם שם אחד הוא קורא להם אחד והם שנים והוא שאמר תלמוד לומ' אֶ חָ ד֣לַ ה֣֔' אין לד' אלא אחד ואין לעזאזל אלא אֶ ָחֶ֖ד֣
ותכלית הכוונה בה הוא שלא להיות לד' אלא אחד רומז אל אמונת הייחוד ולהוציא מלב האומרים גורלות על כל אחד ובדבקות שני
הגורלות להיותן כאחד לרמוז על אמונה ישנה היו הצדוקים נכשלים בה הרבה כמו שרמזנו למעלה:
ע"פ חידושי הריטב"א – מְ ֣-ונ ַָתֹ֧ן  ...גּ ָרל֑ וֹת היה משמע שלאחר שיגריל ויתברר מי לשם ומי לעזאזל ,יתן שני הגורלות על כל שעיר .אין
לעשות זאת.
ה' – מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן מלמד על שתי דרשות( :א) אולי יתן שני פתקי גורל או אבני גורל על כל שעיר?
גּוֹר֤ל֣אֶ חָ ד֣לַ ֣֔
ָ
והמענה אין כאן לשם אלא גורל אחד ואין כאן לעזאזל אלא אחד] (רש"י :אין כתיב שם אלא על אחד מהם ,ואין כתיב עזאזל אלא על אחד
מהם( ,).ב) יכול יתן של שם ושל עזאזל על זה ,ושל שם ושל עזאזל על זה (רש"י :לקיים ְונ ַָתֹ֧ן  ...גּ ָרל֑ וֹת שנים על כל אחד משניהם ,ואיזה
ה'  -אין כאן לה' אלא אחד ,ואין כאן לעזאזל אלא אחד]( .רש"י :ממשמע שנאמר גורל
ד [לַ ֣֔
גּוֹר֤ל֣אֶ חָ ֣
שירצה יעשה לשם - ).תלמוד לומר ָ
לה' יודע אני שהוא אחד וכי כתיב אֶ ָחד֣ -לדרשה כתביה) .טט – ע"פ פ'רש"י (בבלי יומא מ,ב) על (וי' אח"מ טז,ט) הגורל קובע ולא קריאת
שם ע"י כהן ,וע"פ התוספות כאן ההגרלה מעכבת ,הנחת הגורל על השעירים לא מעכבת .כמו כן לא יביא פתק או אבן נוספת להניח על כל
שעיר אחר ההגרלה ,שמא ינטל גורל אחד ,או יועבר לשני ואז יתעלם מהם מי הוגרל למה.

ה'֣לרבות שעיר המשתלח שיהא פסול משום מחוסר זמן
ירושלמי יומא פ”ג,ה"א (וילנה כא,א) ד"ה לַ ֣֔
קה"ע – כגון ששחט אמו היום לחולה או שאינו בן שמונת ימים דבעינן שיהיה ראוי לה'
ה' .כתיב (וי' אמר כב,כז) ּו ִּמ ֤יֹום ה ְׁשּׁמִּינִּי ָׁו ָׁ֔הלְָׁאה י ֵָׁר ֕צה ְׁלק ְָׁׁרב֥ן א ִּ֖שּׁה ל ֽה' ,:לרבות לשעיר המשתלח שיהא פסול משום מחוסר
פני משה – לַ ֣֔
זמן שאע"פ שאינו קרב לה' מ"מ ראוי לה' בעינן.
ואתיא כהאי אמר רבי יוחנן וכו' .דלדידיה איצטריך האי קרא לרבות לשעיר המשתלח דס"ל דאף בפה קובע וה"א דיכול לקבוע
למחוסר זמן שיהא לשעיר המשתלח קמ"ל (טט – בא להשמיענו שכשם שאינו ראוי לה' כך אינו ראוי להיות שעיר המשתלח)

ה' – מהפך פשטא זקף-קטן ,שתי דרשות (א) מרבה מכאן לשעיר המשתלח שיהא כמו קרבן הראוי לה' (ב) (בעזרת הרב
גּוֹר֤ל֣אֶ חָ ד֣לַ ֣֔
ָ
א"מ פרל) מוציא מפשוטו של מקרא כי אם ישפך דם השעיר לה'  ,למאן דאמר שיביאו שני שעירים אחרים ,יקבע בגורל נוסף מי משניהם
יהיה השעיר לה' שיצטרף לשעיר לעזאזל מהגורל הראשון ,ועם דמו יתקדמו בעבודה.
א֣ ֶרץ֣גְּ ז ָר֑ה ,חתוכה :ופי' אשל אברהם – צוק חתוך בזקיפה ולא
עזָאזָֽל – כפ' רש"י הוא הר עז וקשה ,צוק גבוה ,שנאמר (פסוק כב) ֶ֣
לַ ֲ
במשופע ,ואפשר כי הגבלה זאת נלמדת מטעם סלוק כמגביל לגזור וזקוף ולא משופע.
ֶ֖ד֣לע ָלָֽה׃֣ ֣
ֶ֖ים֣לחַ ָטּ ֑את֣וְ ַאֵ֥יל֣אֶ ָח ְ
ְ
ירי֣עזּ
ח֣שׁנָֽיְ -שׂע ֵ֥
֣בּנ ֣י֣י ְשׂ ָר ֔אל֣י ַ ֵ֛קּ ְ
ויקרא אח"מ טז,ה :וּמ ֗את֣ע ֲַדת ְ
ירי – מקף ,לכתחילה – שוים ,בדיעבד לא שוים לא מעכב (ע"פ תו"כ).
ְשׁנָֽיְ -שׂע ֵ֥

לענין לכתחילה שוים ,בדיעבד לא שוים ולא מעכב מובא עיון בפסוקים אחרים אם אותה דרך הסבר
ֵ֥י֣תוֹלֶ֖עַ ת֣וְ א ָֽזב׃
ַ
ז֣וּשׁנ
֣ץ֣א ֶר ְ
ֶ֖וֹת֣טה ֑רוֹת֣וְ ע ֶ֔
ְ
ֵ֛ר֣שׁ ָֽתּי-צפּ ֳֵ֥רים֣חַ יּ
ויקרא מצרע יד,ד :וְ צוָּה֣הַ כּ ֔הן֣וְ לָ ַ ֹ֧קח֣לַ מּטַּ ה ְ
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

ספרא מצורע פרשה א (יא) (וי' מצ' יד,ד) וְ לָ ַ ֹ֧קח  ...צפּ ֳֵ֥רים ,מיעוט ציפרים שנים אם כן למה נאמר ְשׁ ָֽתּי -שיהו שוות ,ומנין שאף
על פי שאינן שוות כשירות תלמוד לומר (וי' מצ' יד,ה) צּפּ֣ וֹר (וי' מצ' יד,ו) צּ ֤פּר֣ריבה (או פעם שניה (וי' מצ' יד,ז) צּ ֵ֥פּר ).

(וי' מצ' יד,ד) ְשׁ ָֽתּי-צפּ ֳֵ֥רים – מקף ,כרב-מצב (א) לכתחילה הצ פרים צריכות להיות שוות (ב) בדיעבד אם לא שוות לא מעכב.
הפסוקים הבאים מלמדים על צווים לקחת שני בעלי חיים מאותו מין לקרבן מסוים .כאשר מופיע מקף הלימוד הוא לכתחילה שוויון
בין שני בעלי חיים ובדיעבד כשרים לקרבן גם זוגות שאינן שווים .כאשר לא מופיע מקף אין דרישה של לכתחילה שוויון בין שני בעלי
חיים.
ימ ֑ה֣ ֣
הּ֣תּמ ָ
ָת ְ
ימם֣וְ כַ ְב ָשֵׂ֥ה֣אַ ַחֵ֛ת֣בַּ תְ -שׁנ ָ ֶ֖
֣תּמ ֔
ח֣שׁנָֽיְ -כבָ שׂים ְ
יני֣י ַ ֤קּ ְ
ויקרא מצורע יד,י :וּבַ יּ֣וֹם֣הַ ְשּׁמ ֗
ד֣שׁמֶ ן׃֣֣ ֣
ח ָ ָֽ
שּׁמֶ ן֣וְ ֵֹ֥לג֣אֶ ָ ֶ֖
לוּל ֣ה֣בַ ֔ ֶ
֣בּ ָ
ים֣סלֶ ת֣מנְ חָ ה ְ
֤
֣ה֣עֶשׂר ֗נ
ְ
ֹלשׁ
וּשׁ ָ
ְ
ים – מקף ,לכתחילה – שוים ,בדיעבד לא שוים לא מעכב (ע"פ תו"כ)֣ .
ְשׁנָֽיְ -כבָ שׂ ֣
לוּלֵ֥ה֣בַ ֶשֶּׁ֖מֶ ן֣וְ נ ְס ָֽכּוֹ׃֣ ֣
ֵ֛ה֣בּ ָ
ים֣סלֶ ת֣מנְ ָח ְ
ֹ֧
֣י֣עֶשׂר ֗נ
ְ
֑ם֣וּשׁנ
ְ
ֶ֖ה֣תּמימ
ְ
ים֣בּנָֽי-שָׁ נָ
ְ
שׂ
ת֣שׁנָֽיְ -כבָ ֵ֥
וּביוֹם֣הַ שַּׁ ָ֔בּ ְ
במדבר פינחס כח,טְ :
ים – מקף ,לכתחילה – שוים ,בדיעבד לא שוים לא מעכב ע"פ [בבלי יומא סב,ב] מוספין של שבת  -ודאי צריכין שיהיו
ְשׁנָֽיְ -כבָ שׂ ֣
שניהן שוין .רש"י ומוספין של שבת  -שנאמר בהם ְשׁנָֽיְ -כבָ ֵ֥שׂים֣ -ודאי שנים שוים לעיכובא ,מדלא הדר כתב בהו אחד לרבות,
אף על פי שאינן שוין להכשיר (היות ולא חזר הכתוב ופירט כמו בתמידין כבש אחד כבש שני שמשמעו שאי שוויון לא מעכב)  ,כך שמעתי,

הסבר משמעות שילוח השעיר לעזאזל בדומה לשחיטת ציפור מצורע ,פרה אדומה.

מים֣חַ יָּֽים׃
ויקרא מצרע יד,ה֣:וְ צוָּה֣הַ כּ ֔הן֣וְ שָׁ ַחֶ֖ט֣אֶ ת-הַ צּפּ֣ וֹר֣הָ אֶ ָח ֑ת֣אֶ לְ -כּליֶ -ח ֶֶ֖רשׂ֣עַ לֵ֥ ַ -
(וי' מצ' יד,ה) אֶ לְ -כּליֶ -ח ֶֶ֖רשׂ֣ -מקף ראשון ,מלמ ד על (א) מצב אסור של שחיטת חולין כדי להרחיק ממראית עין של שחיטה לע"ז( ,ב)

לעומת מצב רצוי של שחיטה במצות ה' לטהרת מצורע ,כפירוש רמב"ן עה"ת ב(-וי' מצ' יד,ז) ושלח את הצפור ,מפנה ל(-וי' אח"מ
טז,ח) לענין שלוח שעיר לעזאזל ללמד ששני השילוחים ופרה אדומה נעשים כמצות ה' להעביר את רוח הטומאה ולא לשם של שכלים
הנבדלים ולרוחות בקרבן שהם כוונות עובדי עבודה זרה במעשים כאלה (עיין שם באריכות).
טּאת׃ ֣
עָשֶׂ֖הוּ֣חַ ָ ָֽ
גּוֹרל֣לה֑ '֣֣֣֣֣֣֣וְ ָ
ֲשׁר֣עָ ָלֵ֥ה֣עָ ָלֵ֛יו֣הַ ָ ֶ֖
יב֣אהֲרן֣אֶ ת-הַ שָּׂ ֔עיר֣א ֨ ֶ
ַ ָֽ
ויקרא אחרי מות טז,ט :וְ ה ְק ֤ר
עָשֶׂ֖הוּ֣חַ ָ ָֽטּאת  -הגורל עושהו חטאת ,ואין השם (רש"י :אם קרא לו שם בלי גורל) עושהו חטאת.
בבלי יומא מ,ב  ...תא שמע :וְ ָ
טּאת׃ ֣
עָשֶׂ֖הוּ֣חַ ָ ָֽ
גּוֹרל֣לַ ה֑ '֣֣וְ ָ
ֲשׁר֣עָ ָלֵ֥ה֣עָ ָלֵ֛יו֣הַ ָ ֶ֖
יב֣אהֲרן֣אֶ ת-הַ שָּׂ ֔עיר֣א ֨ ֶ
ַ ָֽ
ויקרא אחרי מות טז,ט :וְ ה ְק ֤ר
הסבר ע"פ ירושלמי יומא פ"ו,ה"א (וילנה לב,ב)
אֶ ת-הַ שָּׂ ֔עיר  -זקף קטן ,מרבה ,כפי שנראה מן ההמשך שעשויים להיות עוד שעירים לשם המחליפים קודמיהם בגלל פסול שארע בהם.
ֲשׁר – קדמא  ,מלמד על ענין קדימה לשעירים מן הגורל הראשון לקרבן חטאת ולשילוח לעזאזל .במקרה ואחד מהן מת קודם
א ֶ֨
שנעשתה מצוותו של השני ,כגון מת של לעזאזל לפני שנשחט החטאת לה' .יביאו זוג אחר ויעשו הגרלה ויצרפו את שעלה עליו הגורל
לעזאזל לשעיר שהוא לחטאת לה' מהזוג הראשון.
גּוֹרל  -קדמא מרכא תביר טפחא .כעין כלל הצריך לפרט והפרט -לַ ה֑ '  -אתנח מגביל שאם השעיר השני שבגורל
עָלֵ֥ה֣עָ ָלֵ֛יו֣הַ ָ ֶ֖
ָ
נתברר לשלוח לעזאזל ,צריך מלכתחילה להיות ראוי לה' (ללא מום  ,לא מחוסר זמן היינו בן שבעה ימים לפחות ,שאמו לא נשחטה
גּוֹרל֣– מחלק ,שאם מת אחד מזוג ראשון יקח ע"פ גורל את החסר מזוג שני ואם בזוג שני
באותו יוה"כ להאכיל חולה) עָ ָלֵ֥ה֣עָ ָל ֵ֛יו֣הַ ָ ֶ֖
מת מי שהיה אמור להצטרף לנותר מזוג ראשון ידחה הראשון ויעשה הגרלה בזוג שלישי ויצרפו מזוג שלישי לעומד מזוג שני במקום
גּוֹרל֣– תביר טפחא ,קבוצת גורלות ,שאם צריך חוזר ומגריל כגון שמת בן זוגו ,או נשפך דמו של
הראשון שנדחה .עָ ָלֵ֛יו֣הַ ָ ֶ֖
השחוט קודם הזאתו בכל שלב.
עָשֶׂ֖הוּ֣חַ ָ ָֽטּאת  ,מלת וְ עָ ָשֶׂ֖הוּ֣יתירה למלת חַ ָ ָֽטּאת ,ולכן עומדת לדרישה,
וְ ָ
חַ ָ ָֽטּאת – סלוק ,מגביל ללמד כי השעיר שהוגרל לחטאת קבעו על תנאי עד שחיטתו ועל תנאי שלהגרלה אחת נוספת ,בהגרלה
שלישית כבר ידחה .משמע :כקה"ע-ועשהו למה לי אלא לקרוע בראשון .קבעו בתליה שלא ידחה .כלומר ואפילו הוא תלוי ועומד כגון
שמת השני (בזוג הראשון) אפילו הכי אינו נדחה.
עָשֶׂ֖הוּ  -הטפחא אחרי אתנח וללא מרכא עשויה להיות בתפקיד התפשטות אפיון ממנה אלפניה .בא ללמד על לפניו אם תהיינה
וְ ָ
הגרלות נוספות החטאת מן הזוג הראשון ,עומדת כעוגן על תנאי שאם ימות המשתלח עד שלא תיקרב ,יביאו לה בן זוג מהזוג השני.
פני משה  -איזה מהן קרב תחילה-תתנתין דקתני ואם של עזאזל (מהזוג השני) מת וכו' וא"כ יש כאן שנים של שם ,איזה מהן שקרב

תחילה ,כלומר שמצוה בתחילה להקריבו.
רב אמר שני שמן זוג ראשון יקרב שס"ל בעלי חיים אינין נדחין ,שאף שאירע לו שעת פסול כשמת חבירו ,יכול הוא להיות עוד נראה
(יחזור להיות ראוי) כשיזדווג לו אחר וגו'
עָשֶׂ֖הוּ֣
יב֣אהֲר֣ן ...והדר כתיב ועשהו חטאת והרי כבר אחר וְ הקְ ֤ריב  ...וְ ָ
ַ ָֽ
כתיב בראשון החל דרב אמר קרא הכי משמע וְ הקְ ֤ר
עָשֶׂ֖הוּ֣חַ ָ ָֽטּאת קבעו
טּאת .אמר רבי זעירה טעמא דרבי יוחנן וְ ָ
טּאת אלא ללמד זה שעלה עליו הגורל ב(זוג) הראשון וְ עָ ָשֶׂ֖הוּ֣חַ ָ ָֽ
חַ ָ ָֽ

בתליה שלא ידחה .כלומר-רבי לא קאמר לא כדק אמרת דר' יוחנן דרוש וְ עָ ָשֶׂ֖הוּ֣חַ ָ ָֽטּאת בראשון סתם (רבי מסביר) דעת רבי יוחנן
שהראשון מהזוג הראשון יהיה חטאת אינה מוחלטת אלא יש בה תנאי.
(כי יכול להיות מצב כגון) דאם כן אפילו מת המשתלח לאחר שנשחט שלשם ,יקרה הוא? (??-הינו החטאת שנשחטה כבר) דגזירת
הכתוב הוא שמצוה בראשון ואנן קיימא לן דלכולי עלמא שחוטין נדחין וישפך הדם ,יצריך להביא זוג אחר ויגריל עליהם.
אלא דהכי נדרוש וְ עָ ָשֶׂ֖הוּ֣חַ ָ ָֽטּאת -קבעו לראשון בתליה (על תנאי) שאם ימות חברו שלא ידחה הוא כשיזדווג לו אחר להשתלח והוא
יקרב... .אתא רבי בא וכו' וקאמר בשם רבי יוחנן דבכהאי גוונא אמרינן ראשון כבר נדחה כל שכן ,כלומר משום שכבר נדחה שתי
פעמים אם כן כמו מכל שכן הוא שדינו שידחה.
רדב"ז  -פי רש רבי יוחנן סבירא ליה דלאחר הגורל לא נתקדש לחטאת עד שיקבע בפה (כמו רש"י בחומש-קורא לו שם ואומר לה'
חטאת) ....ומוסיף עוד שלא נעשה חטאת עד שעת עשיה ,דאפילו נתקדש בפה מכל מקום אינו חטאת לענין דחיה עד שעת עשיה כמו
דמסיך קבעו בתליה (??-קבעו על תנאי) שלא ידחה דתלוי ועומד דלא הוי חטאת עד שעת העשיה לענין דלא ידחה...וע"כ (בחטאת

מזוג ראשון) דנדחה ב' פעמים גם רבי יוחנן מודה שהשני (שחטאת מזוג שני) קודם...( .מכל מקום כיון דבדיעבד גם ראשון כשר ,אם
כן אף הראשון בן זוגו ונמצא דמת בן זוגו על כן כבר נדחה לעולם וזהו כל שכן דלרב אפילו הא' נמי נדחה).
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

4.11

ויקרא אחרי מות טז,א (התשע"ז)(בהשתפות נחלת יעקב)

אמר :מופע ( 22מתוך  )70של הפסוק בתורה ,המופעים הבאים הם
בּר֣הֶ֖֣'֣אֶ ל־מ ֶשֵׁ֥ה֣לּ ָֽ
ויקרא מצורע יד,א :וַיְ ַד ֵ֥
אמר֣ :
שׁה֣לּ ָֽ
בּר֣הֶ֖֣'֣אֶ ל־מ ֶ ֵ֥
ויקרא אחרי מות יז,א :מופע  23של התוכן ,אחרי מות פי"ז וַיְ ַד ֵ֥
אמר ֣ :
שׁה֣לּ ָֽ
בּר֣הֶ֖֣'֣אֶ ל־מ ֶ ֵ֥
ויקרא אחרי מות יח,א :מופע  24של התוכן ,אחרי מות פי"ח וַיְ ַד ֵ֥

מבחינת הפסוקים בעלי התוכן "וידבר ה' אל-משה לאמר" החלק הראשון של פרשת אחרי מות (פט"ז) נמצא אחרי המופע ה 22-של פסוק
זה בתורה ועד המופע הבא התוכן כולל טהרת המצורע ,צרעת הבית וטהרתו ,פר' זבים ונדה ,אחרי מות פט"ז  .הדרשה מבבלי גיטין
המובאת להלן מכילה שתי פרשות השייכות לפרשת אח"מ .הדרשה מספרי זוטא המובאת להלן מכילה רק פרשה אחת מפרשת אח"מ.
פרשות טהרת המצורע ,צרעת הבית וטהרתו ,פר' זבים ונדה( ,שבפרקים ויקרא יד,טו) אינם מוזכרות בגיטין וספרי זוטא .נשאר בצריך
עיון מדוע הצירוף שלהן יחד עם פרשת אח"מ פט"ז תחת המופע ה 22-של "וידבר ה' אל-משה לאמר".
הובא ב[-דבר מלכות תז"מ התשע"ז ,ע' יד ,משיחות ו' אייר ה'תנש"א פר' תזריע-מצורע ,אדמו"ר ממ"ש]  ...ענינם האמיתי של
הנגעים שהם "אורות עליונים"  ...שאינם יכולים להתלבש "בכלים" .ובלשון הקבלה והחסידות – "אורות דתוהו" ,שלמעלה
מהתלבשות ב"כלים דתיקון" ,שמהם נשתלשלו (לאחר השבירה כו') כל הענינים הבלתי רצויים .ה"אורות עליונים" שאינם מתלבשים
ב"כלים" פועלים בתנועה של "רצוא" ומזה יכול להיות יניקה לחיצונים (מהאורות שנשארים ללא כלים) והטומאות הבאות מגוף האדם.
ואחרי הרצוא צריך להיות "שוב" שהוא ענין הביטול ובכך יבוא ההשבה להתפשט בכלים שונים למטה ונשלמת הכוונה שנתאווה הקב"ה
להיות לו ית' דירה בתחתונים .... .טט :וענינו של כהן גדול ביוה"כ ,הוא התבטלות כהן גדול לפני ה' ובכך להביא להתלבשות "אורות
עליונים" בכלים של "שוב" ומניעת יניקת החיצונים וכך להביא לכפרה לבני ישראל .בהסבר זה הצענו קשר אפשרי בין הנושאים השונים
אשר מבחינת המופע ה 22-של "וידבר ה' אל-משה לאמר" מקובצים ביחד .בתיקוני הזהר תיקון ( 22מתוך  )70מכנה פגם הברית "צרעת
ממארת" ובפי' ה[-מתוק מ דבש] מפרש כי אם לא עשה תשובה רק במיתה וכליון בשר יהיה לו תיקון .יניקת החיצונים מאורות עליונים
שלא הוסתרו בכלים.

נאמר ב[-בבלי גיטין ס ,א]  ...דאמר רבי לוי :שמנה פרשיות נאמרו ביום שהוקם בו המשכן ,אלו הן :פרשת כהנים ,ופרשת לוים,
ופרשת טמאים ,ופרשת שילוח טמאים ,ופרשת אחרי מות[ ,בבלי גיטין ס,ב] ופרשת שתויי יין ,ופרשת נרות ,ופרשת פרה אדומה.
ופ' [רש"י בבלי גיטין ס ,א] א"נ לכדרבי לוי  -איקראי מגילה אותן ח' פרשיות שהוצרכו ליום (א' בחדש ניסן בשנה השנית ליציאת מצרים)
נאמרו ונכתבו ונמסרו בו ביום ונכתבו כל אחת במגילה לבדה לפי שמובדלות ורחוקות זו מזו הלכך קרי לשאר נמי מגילה משום
דכשחזר והשלימה הוצרך לכתוב מבראשית עד פרשת כהנים לבד ודילג פרשת כהנים הכתובה כבר וכתב מפרשת כהנים עד פרשת
שילוח טמאים וכן כולם.
פרשת כהנים ( -וי' אמר כא,א) א ֥מר אל־הכ ֲה ִּנ֖ים שהלכות כהנים כת ובות בה לא יטמא לא יקח מום בו לא יגש ומפני שבו ביום הוזקק
לעבודה הוצרכה קדושתן להודיעם.
פרשת לוים ( -במ' בהע' ח,ו) ִ֚קח את־ה ְׁל ִּוי ִּ֔ם דבהעלותך שבה הלכות לוים וי"א ואל הלוים תדבר ואינו כן כי מה עניינם אצל הקמת
המשכן מעשר ראשון לא נהגה עד סוף חמשים וארבעה שנה ועוד פרשת מעשר מיקריא.
פרשת לוים  -הוצרכה לבו ביום שנזקקו לשיר.
פרשת טמאים ( -במ' בהע' ט,ו) וי ִּ ְׁ֣הי ֲאנ ָׁ ֗ ִּשים א ֲ֨שר ָׁהיּ֤ו ְׁט ֵמאִּים וגו' משום הלכות הפסח והמשכן הוקם באחד בניסן והוזהרה להם פרשת
שילוח טמאים וישלחו מן המחנה שבו ביום הוקבעו שלש מחנות מחנה שכינה ומחנה לויה ומחנה ישראל והוזקקו להשתלח ומתוך
כך הוזקקו טמאים לישאל הואיל וצריכין שילוח ולא יוכלו ליכנס למשכן היאך יעשו פסחיהם ולרבי לוי יכולים היו ליטהר עד ט"ו
ולא נזקקו לפסח שני אלא א"כ לא יטהרו.
פירש רש"י שפרשת טמאים היא פרשת פסח שני ונאמרה בראש חודש ניסן .על זה מקשים ה[-תוספות בבלי גיטין ס ,א] פרשת טמאים  -פי'
בקונטרס (במ' בהע' ט,ו) וי ִּ ְׁ֣הי ֲאנ ָׁ ֗ ִּשים וקשה לפירושו ,דאמר (הגמרא) בפ"ק דפסחים (דף ו ).שואלים בהלכות פסח קודם הפסח ל' יום
שים הדבר ארע בערב פסח ומשה רבנו
שהרי נביא עומד בפסח ראשון ומזהיר על פסח שני (כי לפי פשוטו של מקרא ב (-במ' בהע' ט,ו) וי ִּ ְׁ֣הי ֲאנ ָׁ ֗ ִּ
שאל ה' וקבל תשובה בו ביום על עשיית פסח שני שהוא שלושים יום אח"כ אבל לפי פ'רש"י השאלה והתשובה היו בר"ח ניסן) ולפ"ז איכא חדש וחצי
כיון שנאמר בראש חדש ניסן ועוד דלא יתכן לרבי יוסי הגלילי דאמ ר נושאי ארונו של יוסף היו ולרבי יצחק דאמר למת מצוה נטמאו
וחל שביעי שלהם בערב פסח (כי כבר הזו מי נידה בשלישי) (התוס' מציעים הסבר אחר) ונראה דפרשת טמאים היינו פרשת (וי' אמר כב,ב)
ש ָׁר ֵ֔אל דכתיב ביה טומאת שרץ ונבילה וכל הצריך לטומאת מקדש וקדשיו (טט :שבפשט נאמרה לכהנים לפרוש כאשר
ְׁוי ִּנָּׁ ֽזְׁרּו ִּמקָׁדְׁ ֵ ֣שי בְׁנֵ ֽי־י ִּ ְׁ
הם טמאים).

ופרשת שילוח טמאים ( -במ' נשא ה,ב) וִּ ֽישלְּׁחּו מִּן־הֽמח ֲ֔נה כָׁל־צ ָׁ֖רּוע ְׁוכָׁל־ ָׁז֑ב ו ְׁ֖כל טָׁמֵ ֥א לָׁנָׁ ֽפש :שבאותו היום הוקבעו המחנות וכשנגללים
הפרוכת בכל סילוק מסעות הותרו זבין ומצורעים ליכנס לשם.
֣י֣מֹות֣ -אף על פי שהיא של יום הכפורים בו ביום נאמרה כדכתיב אחרי מות ומפני שמתו בני אהרן בשביל
ופרשת (וי' אח"מ טז,א) ַ ָֽאחֲר ֔
ביאה שלא לצורך נאמרה אותה אזהרה לאהרן אל יבא בכל עת.
ַאל־תשְׁתְׁ ׀)  -לפי שמאותו היום ואילך נאסרו דהא בביאת אהל מועד
ש ֞ ָׁכר
[רש"י בבלי גיטין ס ,ב] ופרשת שתויי יין (טט( :וי' שמ' י,ט) י֣י ִּן וְׁ ֵ
ֵ֣
תלה רחמנא.
ופרשת נרות ( -במ' בהע' ח,ב) בְׁה ֲעֹלֽתְָׁך לפי שבו ביום התחילו להדליק( .נחלת יעקב :וצריך עיון כי מפ'רש"י במקום מבואר כי הפרשה בהעלתך
נאמרה אחרי חנוכת הנשיאים) [רש"י] (במ' בהע' ח,ב) בְׁה ֲעֹלֽתְׁ ָך  -למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים ,לפי שכשראה אהרן חנוכת הנשיאים
חלשה דעתו ,שלא היה עמהם בחנוכה ,לא הוא ולא שבטו ,אמר לו הקדוש ברוך הוא חייך ,שלך גדולה משלהם ,שאתה מדליק ומטיב את הנרות:

ופרשת פרה אדומה  -לפי שביום ה מחרת נשרפה הפרה להיות נטהרין לפסחיהן וקודם לכן לא יכלו לעשותה דבעינן
ל־נכח פ ְֵׁנ֧י אֽהל־מֹועֵ ֛ד והכי אמרינן במסכת מגילה ירושלמי באחד בניסן הוקם המשכן ושני לו נשרפה הפרה.
ְׁו ִּה ֞זָׁה א ֨

(במ' חקת יט,ד )

אמר :חמשה עשר פעם נדבר
אבל [ספרי זוטא פרק ז] (במ' נשא ז,יא) מלמד שהפרשות הבאות נאמרו בא' ניסן :וַיֵּ֥אמֶ ר֣הֶ֖ '֣אֶ ל־מ ֶשֵׁ֥ה֣לּ ָֽ
עם משה ביום אחד ואיזה זה יום הוקם המשכן .ואלו הן אדם כי יקריב מכם קרבן ,צו את אהרן ,קח לך עגל ,יין ושכר אל תשת ,איש

איש מבית ישראל אשר ישחט ,כמעשה ארץ מצרים ,קדושים תהיו ,אמור אל הכהנים ,וישלחו מן המחנה ,כה תברכו ,קח מאתם ,נשיא אחד
ליום ,בהעלותך ,קח את הלוים ,ויקחו אליך פרה אדומה:
בספרי זוטא אין פרשת טמאים ,ואין אחרי מות.

כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

ֶ֖ים֣לחַ ָטּ ֑את֣וְ ַאֵ֥יל֣אֶ ָחֶ֖ד֣לְ֣ע ָלָֽה׃ זה הפסוק הראשון העוסק בכפרת
ְ
ירי֣עזּ
ח֣שׁנָֽיְ -שׂע ֵ֥
֣בּנ ֣י֣י ְשׂ ָר ֔אל֣י ַ ֵ֛קּ ְ
ויקרא אח"מ טז,ה :וּמ ֗את֣ע ֲַדת ְ
עם ישראל ולא בכפרת כהן גדול והמקדש .משוער לפי הדעה שארבעה חילוקי כפרה הן ,שהתורה מודיעה בפתיחה בטעם רביע במלה
֣בּנ ֣י֣י ְשׂ ָר ֔אל֣י ַ ֵ֛קּח וגו'
וּמ ֗את בתפקיד ארבע כי ארבעה חלוקי כפרה הן  ,ולא כחולקים שרק שלושה הן .ולכפרות אלו של ע ֲַדת ְ
[תוספתא מסכת יומא (כפורים) (ליברמן) פרק פ"ד] [הלכה ו] ר' ישמעאל אומ' ארבעה חלוקי כפרה הן עבר על מצות עשה ועשה
תשובה אין זז ממקומו עד שמוחלין לו שנ' שובו בנים שובבים ארפא משובתם [הלכה ז] עבר על מצות לא תעשה ועשה תשוב'
תשובה תולה ויום הכפורים מכפר שנ' כי ביום הזה יכפר עליכם וגו' [הלכה ח] עבר על כריתות ומיתות בית דין ועשה תשובה תשובה

ויום הכפורים תולין ויסורין שבשאר ימות השנה ממרקין שנ' ופקדתי בשבט פשעם וגו' אבל מי שנתחלל בו שם שמים מזיד ועשה
תשובה אין בה לא בתשובה לתלות ולא ביום הכפורים לכפר אלא תשובה ויום הכפורים מכפרין שליש וייסורין מכפרין שליש ומיתה
ממרקת עם הייסורין ועל זה נאמ' אם יכופר העון הזה וגו' מלמד שיום מיתה ממרק
ירי מיעוט שעירים
֣בּנ ֣י֣י ְשׂ ָר ֔אל֣שיהו משל ציבור י ַ ֵ֛קּח֣ ְשׁנָֽיְ -שׂע ֵ֥֣
[ספרא אחרי מות פרשה ב סוף פרק א] (א) (וי' אח"מ טז,ה) וּמ ֗את֣ע ֲַדת ְ
שנים ,אם כן למה נאמר ְשׁנָֽי֣שיהיו שוים (החפץ חיים=הח"ח :במראה ובקומה ובדמים דכתיב תלתא זימני שני [גמרא]) ,ומנין אף על פי
ש ִּ֗עיר אֲשר ָׁע ָׁ֨לה
גֹורל ל ֑ה' (וי' אח"מ טז,י) וְׁה ָׁ
שאינן שוים כשירים תלמוד לומר שעיר שעיר (הח"ח( :וי' אח"מ טז,ט) ה ָׁ
ש ִּ֔עיר א ֲ֨שר עָׁלָׁ ֥ה עָׁלָׁ ֛יו ה ָׁ ֖
גֹורל ל ֲעזָׁא ֵ֔זל ) ריבה (הח"ח :דאע"פ שאינם שוים כלל כשר).
ע ָָׁׁל֤יו ה ָׁ

֣בּנ ֣י֣י ְשׂ ָר ֔אל – פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן בתפקיד שתים ,ויחד עם טעם פשטא מלמד על שתי דרשות בפשט
(וי' אח"מ טז,ה) ע ֲַדת ְ
(א) מתו"כ לעיל שהקרבנות שבפסוק יהו משל ציבור (ב) ע"פ [פסיקתא רבתי (איש שלום) פיסקא מז אח"מ]  ...אהרן אינו יכול
להיכנס לקדש הקדשים מזכויות עצמו בלבד אלא מזכויות האבות ,האמהות ,מנשה ואפרים ,השבטים ,המילה ,התורה ,וזכות ישראל.
גֹורל ל ֑ה' ְׁוע ָׁ ָׁ֖שהּו ח ָׁטֽאת:
ויקרא טז (ט) ְׁו ִּה ְׁק ִּ ֤ריב ַאהֲרן את־ה ָׁ
ש ִּ֔עיר א ֲ֨שר עָׁלָׁ ֥ה עָׁלָׁ ֛יו ה ָׁ ֖
גֹורל ל ֲעזָׁא ֵ֔זל ָׁיֽעֳמד־ח֛י ִּלפְׁנֵ ֥י ה֖ ' לְׁכ ֵפ֣ר ע ָָׁׁל֑יו לְׁשלּ֥ח א ֛תֹו ל ֲעזָׁא ֵז֖ל ה ִּמדְׁבָׁ ָֽׁרה:
ש ִּ֗עיר אֲשר ָׁע ָׁ֨לה ע ָָׁׁל֤יו ה ָׁ
(י) וְׁה ָׁ
ל־ארץ גְׁז ָׁ ֵ֑רה וְׁשִּלּ֥ח את־הש ִּ ָׁ֖עיר במִּדְׁ בָׁ ֽר:
(כב) וְׁנָׁ ֨ ָׁ
שא הש ִָּׁע֥יר עָׁלָׁ ֛יו את־כָׁל־עֲֹונ ָׁ ֖תם א ֣
(ל) כִּ ֽי־ביֹ֥ום הז ֛ה י ְׁכפֵ ֥ר ֲעלֵיכ֖ם לְׁט ֵה֣ר אתְׁ כ֑ם מִּכל ח ֣טאתֵ ֔יכם ִּלפְׁנֵ ֥י ה֖ ' ִּתטְׁהָׁ ֽרּו:
ֲשר ָאהֵ ֽב:
שּׁם ְׁ
ח־ל֣י ִּמ ֗ ָׁ
בראשית תולדת כז (ט) לְך־נָׁא אל־ה ֔צאן ו ְֽׁק ִּ
ְָׁאביָך כא ֥
שנֵ ֛י גְׁדָׁ ֵי ֥י ִּע ִּז֖ים ט ִּב֑ים וְׁאֽע ֨שה א ָׁ ֧תם מטְׁע ִּמ֛ים ל ִּ ֖
ירי – מקף ,לכתחילה – שוים ,בדיעבד לא שוים לא מעכב (ע"פ תו"כ).
ְשׁנָֽיְ -שׂע ֵ֥
לענין לכתחילה שוים ,בדיעבד לא שוים ולא מעכב מובא עיון בפסוקים אחרים אם אותה דרך הסבר
ים – טהרת מצורע בבית המקדש,
ח֣שׁנָֽיְ -כבָ שׂ ֣
יני֣י ַ ֤קּ ְ
(וי' מצ' יד,ד) וְ לָ ַ ֹ֧קח  ...צפּ ֳֵ֥רים תחילת טהרת המצורע (וי' מצ' יד,י) וּבַ יּ֣וֹם֣הַ ְשּׁמ ֗
ת֣שׁנָֽיְ -כבָ ֵ֥שׂים – קרבן תמיד
וּביוֹם֣הַ שַּׁ ָ֔בּ ְ
(במ' פי' כח,ט)ְ :
טּ ֑את פי' [כלי יקר] (וי' אח"מ טז,ג)  ...ושני שעירים של יעקב אמרו במדרש (בראשית רבה סה
ֶ֖ים֣לחַ ָ֣
ְ
ירי֣עזּ
ח֣שׁנָֽי ְ -שׂע ֵ֥
(וי' אח"מ טז,ה) י ַ ֵ֛קּ ְ
יד) (בר' תול' כז,ט) שְׁנֵ ֛י גְׁדָׁ ֵי ֥י ִּע ִּז֖ים ט ִּ ֑בים  ,טובים לך וטובים לבניך טובים לך שעל ידיהם תקבל הברכות וטובים לבניך שעל ידיהם מתכפר
להם ביום כיפור ,ומאז הובטח יעקב על כפרת יום קדוש זה על ידי שני שעירים:
התוכן מלמד ברכות ליעקב ולבניו ,וכפרת יוה"כ ,אבל תבניות הטעמים מסייגות הכפרה בזמן שאין בית המקדש.
ירי֣עזֶּ֖ים – תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים הקשורה לנושא הנדון,
ח֣שׁנָֽיְ -שׂע ֵ֥
(בר' תול' כז,ט) שְׁנֵ ֛י גְׁדָׁ ֵי ֥י ִּע ִּז֖ים (וי' אח"מ טז,ה) י ַ ֵ֛קּ ְ
שעשויה להתרחב ושעל חלקה לא חל ענין כלשהו או הלכה כלשהי הקשורים לנושא .הבסיס הוא יעקב אבינו ,ההרחבה אל בניו .האם לכל
הבנים יש כפרה? מתי יוה"כ מכפר? עונה על כך [משנה יומא פ"ח,מ"ח] [*] חטאת ואשם ודאי מכפרין ,מיתה ויום הכפורים מכפרין
עם התשובה ,תשובה מכפרת על עבירות קלות על עשה ועל לא תעשה ועל החמורות הוא תולה עד שיבא יום הכפורים ויכפר:
[מ"ט] [*] האומר אחטא ואשוב אחטא ואשוב אין מספיקין בידו לעשות תשובה ,אחטא ויום הכפורים מכפר אין יום הכפורים מכפר.

עבירות שבין אדם למקום יום הכפורים מכפר עבירות שבין אדם לחבירו אין יום הכפורים מכפר עד שירצה חברו .את זו דרש רבי
אלעזר בן עזריה (וי' אח"מ טז,ל) מִּכל ח ֣טאתֵ ֔יכם ִּלפְׁנֵ ֥י ה֖ ' ִּתטְׁהָׁ ֽרּו:עבירות שבין אדם למקום יום הכפורים מכפר עבירות שבין אדם לחבירו
אין יום הכפורים מכפר עד שירצה את חברו ...
[פירוש המשנה לרמב"ם מסכת יומא פ"ח,מ"ו  /ח] זכור כללים אלו וסמוך עליהם ,והוא אם שגג אדם בעשה ולא תעשה או הזיד
בעשה ועשה תשובה מתכפר לו מיד .והתשובה היא שיתודה על חטאו לפני ה' ויתנחם על מה שעשה ויקבל עליו שלא יעשה אותו
מעשה לעולם .נאמר בודוי והפרישה מן החטא ומודה ועוזב ירוחם ,ונאמר בחרטה עליו כי אחרי שובי נחמתי וכו' .ואם הזיד בלאו
ועשה תשובה תשובה תולה ויום הכפורים מכפר .ואם שגג בכרתות ומיתות בית דין בדבר שחייבין עליו חטאת או שעשה עבירה
שחייב עליה אשם ודאי והביא חטאתו ואשמו ועשה תשובה נתכפר לו מיד .ומפורש בתורה שהמביא חטאתו צריך תשובה שנ'
והתודה אשר חטא עליה .ואם הזיד בכרתות ומיתות בית דין ועשה תשובה .תשובה ויום הכפורים תולין ויסורין ממרקין ,וכשימות
תגמר כפרתו .וכל זה אם עבר ברצונו ,אבל באונס הרי זה פטור .במה דברים אמורים בזמן שאין עבודת יום הכפורים ,אבל אם יש (בית
מקדש) ,כבר ידעת שבשעיר המשתלח מתכפרין כל העונות כמו שנבאר בתחלת שבועות.
[פירוש המשנה לרמב"ם מסכת יומא פ"ח,מ"ז  /ט] אמרו אחטא ויום הכפורים מכפר אין יום הכפורים מכפר ,הוא כמו שאמר אין
מספיקין בידו לעשות תשובה ,כלומר לא יסייעו ה' לעשות ביום צום כפור מה שבו יהיה ראוי שיתכפר לו באותו היום .ושעיר
המשתלח אינו מכפר עבירות שבין אדם לחברו.
[ליקוטי שיחות כרך כז ע' ( ]124וי' אח"מ טז,כב) הרמב"ם פסק שהשעיר מכפר על עבירות קלות גם בלי תשובה ,ואלו יוה"כ רק לשבים.
ויש לבאר דהנה השעיר מכפר על העברה ( ְׁונ ָׁ ֨ ָׁשא הש ִּ ָׁ֥עיר עָׁלָׁ ֛יו את־כָׁל־עֲֹונ ָׁ ֖תם ) ולא הרי עברה קלה (שמתכפרת בלי תשובה) כחמורה
(שמתכפרת רק לשבים) אך יוה"כ מכפר על האדם (ביום הזה יכפר עליכם) ומי שלא שב הוא 'מנגד' לכפרה זו ומעכבה מלחול עליו
בלי הבדל בין קלה לחמורה.
אפשר שיעקב אבינו השתדל לרצות את עשו אחיו כדי שלא יהיה שום טענה למקטרג כנגדו .ונדרש על (בר' וישלח לג,ג -ד) [ג] וְׁה֖ ּוא עָׁב֣ר
ָׁארו ויִּשּׁ ֵ ָׁ֑קהּו וי ִּ ְׁבכּֽו׃
ִּל ְׁפנֵיה֑ם ויִּשְׁת֤חּו א ְׁרצָׁה ֣שבע ְׁפ ָׁע ִּ֔מים עד-גִּש ְׁ֖תֹו עדָ-אחִּ ֽיו׃ [ד] ו ָׁ֨י ָׁרץ ע ָׁ ֵ֤שו ִּלק ְָׁׁראתֹו וֽי ְׁח ְׁב ֵ֔קהּו וי ִּ֥פל על-צּו ָׁ ֖
(ג) ויִּש ְׁ֤תחּו א ְׁרצָׁה – מהפך פשטא ,מוציא מפשט הכתוב ללמד שהשתחווה לקב"ה ולא לעשו .עשו גי' ( 26 = 376גי' שם הוי"ה) ו7 -
ע֣פּעָ ֔מים – פה מתאים מאד לדרוש זקף-קטן כהזדקף יעקב מפני שבכל השתחוויה הסיר מעשו
*  50היינו (" * 7טמא" גי' ֶ )50שׁ֣בַ ְ
"טמא" (גי'  )50אחד ולאחר שבע השתחוויות נותר רק שם הוי"ה ואז עשו היה אח ליעקב גי' ( 26 * 7 = 182גי' שם הוי"ה) ו* 8-
 26עולה  208היינו יצח"ק ,מעל לטבע( .בשם רבי לוי יצחק שניאורסאהן זצ"ל)
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

4.12

ויקרא קדשים יט,א (התשע"ו)

לא תגְ ז֑ל֣֣֣֣֣ ָֽלא-תָ ֞לין ְפּעֻ ַלֵּ֥ת שָׂ ֵ֛כיר א ְתָּךֶ֖֣ עַדָֽ -בּקֶ ר׃
ֲשׁק אֶ ת-רעֲָךֶ֖֣ וְ ֣
ויקרא קדושים יט,יג׃ לא-תַ ע ֵ֥
ֵ֥ר֣בּאַ ְר ְצָךֶ֖ ֣בּ ְשׁעָ ֶ ָֽריָך׃ ֣
ֲשׁק֣שָׂ ֶ֖כיר֣עָ נ ֣י֣וְ אֶ ְבי֑וֹן֣מאַ ֕ ֶחיָך֣אֹ֧ וֹ֣מגּ ְרָךֵ֛ ֣א ֲֶשׁ ְ
דברים כי תצא כד,יד – טו׃ ס֣[יד]֣֣לא-תַ ע ֵ֥
ליו הֵ֥ וּא נשֶׂ֖א אֶ ת-נ ְַפשׁ֑ וֹ
כּי עָ נ֣י ֔הוּא וְ א ֕ ָ
שּׁמֶ שׁ ֤
יוֹמוֹ ת ֨תּן ְשׂכָ ֝רוֹ ְוָֽלא-תָ בֹ֧ וֹא עָ ָל ֣יו הַ ֗ ֶ
[טו]֣בּ ֣
ְ
֣ח ְטא׃֣ס ֣
ֵ֥ה֣בָךֶ֖ ָֽ
ְ
ה'֣וְ הָ יָ
יָך אֶ ל֣֔ -
וְ ָֽלא-יקְ ָר֤א עָ ֨ ֶל ֣

ֲך  .יכול אפילו אמר איש פלוני גבור הוא והוא אינו גבור איש פלוני חכם והוא אינו
ֲשׁק֣אֶ ת־רע ֶָ֖֣
ספרא קדושים פר' ב' (ט) לא-תַ ע ֵ֥
חכם איש פלוני עשיר והוא אינו עשיר תלמוד לומר וְ֣ ֣לא תגְ ז֑ל  .מה הגזל מיוחד שהוא של ממון אף עושק דבר של ממון .ואיזה זה
הכובש שכר שכיר.

ֲך֣ -מרכא טפחא( ,א) מרכא טפחא ,יתור לרבות כל אדם בלא תעשק( ,ב) טפחא בתפקיד פותח טפח להתאפיין
ֲשׁק֣אֶ ת־רע ֶָ֖
(יט,יג) לא-תַ ע ֵ֥
מהכתוב אחריו ,ולפרש כי לא תעשוק זה הוא בממון כנאמר בתו"כ וְ֣ ֣לא תגְ ז֑ל .מה הגזל מיוחד שהוא של ממון אף עושק דבר של ממון.
וְ֣ ֣לא תגְ ז֑ל -.מונח אתנח ,רבוי והגבלה ,ריבה בסוגי ממון והגביל את הכתוב כאן ע"פ תו"כ ואיזה זה הכובש שכר שכיר.
יש בכיכוש שכר שכיר שתי הלנות
(א) ב(-וי' קד' יט,יג) הלנת לילה לשכיר יום שתשלומו עד עמוד השחר
(ב) ב(-דב' כ"ת כד,טו) הלנת יום לשכיר לילה שתשלומו עד שקיעת החמה או עד צאת הכוכבים שאחריו.
במה נבדלים אופני השכירות לגבי ָֽלא-תָ ֞לין ְפּעֻ ַלֵּ֥ת שָׂ ֵ֛כיר א ְתָּךֶ֖֣ ?
יוֹמוֹ – תרסא ,מלמד על שיעורי זמן ומידרוג מתי
החפץ חיים הביא דעות בשו"ע שלא עובר בשכירות קרקעות .בנוסף (דב' תצא כד,טו) ְבּ ֣
השוכר עובר ָֽלא-תָ ֞לין ומתי אינו עוברָֽ .לא-תָ ֞לין – מקף כרב-מצב ההלנה (א) אם השכיר עמד בתנאים של דרישת השכר (דרש בזמן,
נשכר ע"י בעל הבית) (ב) אם השכיר לא עמד בתנאים של דרישת השכר.
לגבי מצב (א) תנאי דרישת השכר שיש בה הלנה הם:
ך נלמד (א) שאם השכיר אינו דורש שכרו בזמנו  ,אין בעל הבית עובר( ,ב) אם בעל הבית שכר הפועל
מהכתוב (וי' קד' יט,יג) שָׂ ֵ֛כיר֣א ְתּ ֶָ֖֣
שּׁמֶ שׁ֣
באמצעות שליח ,וגם שכירות בהמה וגם שכירות כלים אינו עובר בָֽ -לא-תָ ֞לין ואינו עובר ב(-דב' תצא כד,טו)֣ ְוָֽלא-תָ בֹ֧ וֹא֣עָ ָל ֣יו֣הַ ֗ ֶ
ן֣שׂכָ ֝רוֹ֣אבל עובר בלא תעשוק.
ולא בעשה ְבּיוֹמוֹ֣ת ֨תּ ְ
עַדָֽ -בּקֶ ר – מקף כרב-מצב (א) הנץ (ב) עלות השחר ,עַדָֽ -בּקֶ ר – סלוק מגביל לומר לא עד הנץ אלא עד עלות השחר ,אבל בחומש
שּׁמֶ שׁ֣– שלכתחילה עד שקיעה ובדיעבד עד
דברים לגבי שכירות לילה דווקא האריך בזמן התשלום (דב' תצא כד,טו)֣ ְוָֽלא-תָ בֹ֧ וֹא֣עָ ָל ֣יו֣הַ ֗ ֶ
צאת הכוכבים.

רש"י (וי' קד' יט,יג) לא-תַ ע ֲֵ֥שׁק אֶ ת-רעֲָךֶ֖֣ -֣.זה הכובש שכר שכיר (ראה תו"כ קדושים פרשתא ב,ט) .וע"פ תו"כ הנ"ל הכובש שכר שכיר

שּׁמֶ שׁ – דרגא
עובר בחמש לאו ואחד עשה והמונח רביע המרמז לכך נמצא בתבנית הטעמים לקרא (דב' תצא כד,יד) ְוָֽלא-תָ בֹ֧ וֹא֣עָ ָל ֣יו֣הַ ֗ ֶ
ֲשׁק אֶ ת-רעֲָךֶ֖֣ (כעין היקש
ֲשׁק֣שָׂ ֶ֖כיר ובלשון דומה ב(-וי' קד' יט,יג) לא-תַ ע ֵ֥
מונח רביע ,כאשר הדרגא מקשר אלפניו ל(דב' תצא כד,יד) ֣לא-תַ ע ֵ֥
מזה לזה)
עָ ָל ֣יו֣הַ ֗ ֶשּׁמֶ֣שׁ  -מונח רביע ,אפשר מרמז ל -תו"כ קדושים פרשתא ב,ט הכובש שכר שכיר עובר בחמש לאו ואחד עשה
(א) כל סוג שכיר מהנ"ל ששכרו בעל הבית עצמו עובר בלא תלין ,לעומתו כל סוג שכיר ששכרו ע"י שליח ,לא עובר.
(ב) כמו-כן אם השכיר תבע שכרו בזמן בעל הבית עובר ,אם השכיר לא תבע שכרו בזמן בעל הבית לא עובר.
(ג) תו"כ (יא) יכול אפילו המחהו אצל החנוני ואצל השולחני יהי עובר עליו .תלמוד לומר אתך לא ילין אתך לרצונך:
(ד) וכן אם יש לו הכסף לשלם ולא משלם בעל הבית עובר ,אין לא הכסף לשלם בעל הבית לא עובר.
(ה) שכירות בהמה וגם שכירות כלים אינו עובר בלא תלין אבל עובר בלא תעשוק.
(ו) ועוד מדברי החפץ חיים שם  ...דברי משנה כ חשיב שם דברים שעובר בהן על ביומו תתן שכרו וגם הלאו דבל

תלין .ועוד דבר דיש בו משום ביומו ואין בו משום בל תלין כגון גר תושב .ואמאי לא כחשיב בהיפך דיש דבר שיש
משום בל תלין ואין בו משום ביומו תתן שכרו כגון קרקעות ועיין .השו"ע אומר כי יש מחלוקת האם עובר בהלנת

שכר שכירות קרקע ובתים.

ספר ויקרא משה רבנו מפי הגבורה אמר ,ספר דברים מ"ר ברוח הקודש אמר ,כיצד למד מויקרא לומר בדברים על שכיר הלילה?

ֲשׁק אֶ ת-רעֲָךֶ֖֣ ..יכול אפילו אמר איש פלוני גבור הוא והוא אינו גבור איש פלוני חכם
ספרא קדושים פר' ב' (ט) (וי' קד' יט,יג) לא-תַ ע ֵ֥
והוא אינו חכם איש פלוני עשיר והוא אינו עשיר תלמוד לומר וְ ֣לא תגְ ז֑ל .מה הגזל מיוחד שהוא של ממון אף עושק דבר של ממון.
ך֣עַדָֽ -בּקֶ ר .אין לי אלא שכר האדם שכר הבהמה והכלים מנין.
ואיזה זה הכובש שכר שכיר( .וי' קד' יט,יג) ָֽלא-תָ ֞לין֣ ְפּעֻ ַלֵּ֥ת֣שָׂ ֵ֛כיר֣א ְתּ ֶָ֖֣
שכר הקרקעות מנין .תלמוד לומר ָֽ .לא-תָ ֞לין֣ ְפּעֻ ַלֵּ֥ת֣כל דבר( :י) עַדָֽ -בּקֶ ר אינו עובר עליו אלא עד בוקר הראשון יכול אפילו לא בא
ך .לא אמרתי אלא שלא ילין אתך לרצונך( :יא) יכול אפילו המחהו אצל החנוני ואצל השולחני יהי עובר
ולא תבעו תלמוד לומר א ְתּ ֶָ֖֣
עליו .תלמוד לומר אתך לא ילין אתך לרצונך( :יב) (וי' קד' יט,יג) ָֽלא-תָ ֞לין ְפּעֻ ַלֵּ֥ת֣שָׂ ֵ֛כיר֣א ְתּ ֶָ֖ך֣עַדָֽ -בּקֶ ר אין לי אלא שכיר יום שהוא
ן֣שׂכָ ֝רוֹ:
גובה כל הלילה .שכיר הלילה שגובה כל היום מנין תלמוד לומר (דב' תצא כד,טו)֣ ְבּיוֹמוֹ֣ת ֨תּ ְ
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

ויקרא קדושים יט,ט:

א֣תלַ ָֽקּט׃ ֣
֣ל ְ
ירָךֶ֖ ֵ֥
ט֣ק ָֽצ ְ
ְ
ֵ֛ה֣פּ ַאֵ֥ת֣שָׂ ְדָךֶ֖ ֣ל ְק ֑צר֣֣֣֣֣֣וְ ֶלֵ֥קֶ
א֣תכַ ֶלּ ְ
ם֣ל ְ
וָּֽ ְבקֻ ְצ ְרכֶ ם֣אֶ תְ -קצ֣יר֣אַ ְר ְצ ֔ ֶכ ֹ֧
תורה תמימה אֶ תְ -קצ֣יר֣אַ ְר ְצ ֔ ֶכם֣ -אין לי אלא תבואה ,קטניות מניין ,ת"ל אֶ תְ -קצ֣יר֣אַ ְר ְצ ֔ ֶכם֣[כל שבארצכם]כז) [ירושלמי פאה

פ"א ה"ד]:
אֶ תְ -קצ֣יר֣אַ ְר ְצ ֔ ֶכם – זקף-קטן בתפקיד של שתי משפחות גידולים ,תבואות וקטניות ,ששניהם מקיימים אֶ תְ -קצ֣יר֣ -מה קציר מיוחד
שהוא אוכל ונשמר וגדולו מן הארץ ולקיטתו כאחת ומכניסו לקיום ,אף כל שהוא כן חייב בפאהכו) [תו"כ]:
ֵ֛ה֣פּ ַאֵ֥ת֣שָׂ ְדָךֶ֖ ֣ – דרגא תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חלה ההלכה ,ואלו מקומות שונים בשדה כנאמר ב-
א֣תכַ ֶלּ ְ
ֹ֧ל ְ
ירושלמי פאה פ"א ה"ג  ...נותנין פיאה מתחילת השדה ומאמצעה רבי שמעון אומר ובלבד שיתן בסוף כשיעור וגו'.
ט֣ק ָֽצ ְירָךֶ֖ ֣  -מרכא טפחא אחרי אתנח הבא לאפין בלימוד סמוכין את הקרא שלפניו .כשם שהלקט פטור ממעשרות (כנראה
ְ
מ -וְ ֶלֵ֥קֶ
תרו"מ) כך גם הפאה פטורה מהם אף שהיא במחובר ותלוש (חתוך מהקרקע בכל אופן) והלקט רק בתלוש (קצור)
גמרא ירושלמי פאה פ"א ה"ה בסיפא

 ..ועל הלוקח פירות תלושים מן הגוי .פטורות מן המעשרות.
אור יעקב שנאמר (דב' שפ' יח,ד) ראשית דגנך וגו' תתן לו ודרשו [מנחות סז,א] דגנך ולא דיגון עכו"ם שכל שנתמרחו ביד הגוי שוב אין
ישראל הלוקח ממנו מתחייב במעשרות.
טט  -בקצרה מן לעיל נלמד שעני הלוקח אחרי מירוח יכול ליטול מעשר עני לעצמו
גמרא ...מ"ט דברבי (טט  -זה אינו רבי יהודה הנשיא שהוא בר פלוגתא שלו בסוגיה זאת) ,לקט שכחה ופאה אין טובלין .אור יעקב

התבואה קודם שהפרישו ממנה לקט שכחה ופאה אין בה איסור טבל ,לפיכך אזהרת עני על שלו חלה על מי שהפריש הפאה ,שאז הוא
עיקר קביעות השם פאה.
דָךֶ֖ ֣ – תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים קשורים לנושא הקציר ,שעל חלק מהם לא חלה ההלכה .כפ' אור יעקב
ֵ֛ה֣פּ ַ ֵ֥את֣שָׂ ְ ֣
ֹ֧לא֣ ְתכַ ֶלּ ְ

התבואה קודם שהפרישו ממנה לקט שכחה ופאה אין בה איסור טבל,
ל ְק ֑צר – אתנח ,מגביל (א) רק לשדה הדיוט ,כנאמר ב -ירושלמי פאה פ"א ה"ג  ...רבי יוסי בשם רבי יהושע בן לוי :וָּֽ ְבקֻ ְצ ְרכֶ ם֣מה
תלמוד לומר ל ְק ֑צר  -אלא אחת לגבוה ואחד להדיוט" ולכן אין משאירים פאה (טט  -וגם לקט ושכחה) בשדה מוקדשת .ולכאורה זה

עשוי להלמד ממלת שָׂ ְדָךֶ֖֣  ,כפ' רלב"ג שלא נוהג בשדה הפקר ,הקדש ,נכרי .ולא לכן האם יש הגבלה אחרת?

גמרא ירושלמי פאה פ"ב ה"א  ...תני רבי אושעיא ,הפריש פאה משדה לחברתה לא קדשה .אור יעקב  ...ועל כולם אמרו שאם עבר
והפריש לא קדשה.
ֵ֛ה֣פּ ַ ֵ֥את֣שָׂ ְדָךֶ֖ ֣ל ְק ֑צר),
א֣תכַ ֶלּ ְ
ל ְ
אליבא דהלכתא אין מניחין את הפאה משדה על חברתה ....שנאמר לא תכלה פאת שדך בקצרך ( ֹ֧
שיניח בכל אחת ואחת פאה הראו יה לה ,ואם הניח משדה על חברתה אינה פאה (רמב"ם פ"ג ממתנ"ע ה"א)
ְפּ ַ ֵ֥את֣שָׂ ְדָךֶ֖ ֣  -תניא ,מניין שאם רוצה אדם לעשות כל שדהו פאה עושה ,ת"ל ְפּ ַ ֵ֥את֣שָׂ ְדָךֶ֖ ֣לב) [נדרים ו' ב']:
ְפּ ַ ֵ֥את֣שָׂ ְדָךֶ֖֣  -לחייב על כל שדה ושדהלג) [תו"כ]:
שָׂ ְדָךֶ֖֣  -שדך כל שהוא משמע ,מכאן היה ר' עקיבא אומר קרקע כל שהוא חייבת בפאהלז) [שם פ"ג ה"ז]:

ְפּ ַ ֵ֥את֣שָׂ ְדָךֶ֖֣ – מרכא טפחא ,כעין יתור לרבות פאה עד כל השדה ,יתור לרבות כל שדה ושדה להניח בו פאה ולא שיתן בשדה מסוים
פאה גדולה ובשדות אחרים ימעט או לא יתן כלל ,יתור לרבות כל קרקע.

ויקרא קדשים יט,יט:

רוּ ֣
ֶ ָֽאת-חֻ קּתַ י֣תּ ְשׁמ ֣
֣ ְבּהֶ ְמ ְתָּך֣לא-תַ ְרבּ֣יעַ ֣כּ ְל ַ֔אים֣שָׂ ְדָךֶ֖ ֣לא-תזְ ַר֣ע֣כּ ְל ָא֑ים ֣
ז֣לא֣ ַיע ֲֶלֶ֖ה֣עָ ֶלָֽיָך׃ ֣
וּבגֶד֣כּ ְלאַ ים֣שַׁ עַ ְט ֔נ ֵ֥
֣ ֶ֤

ראה בבלי ביצה יד,ב משנה  .משלחין כלים ,בין תפורין בין שאינן תפורין ,ואף על פי שיש בהן כלאים,

גמרא .בשלמא תפורין  -חזו למלבוש; שאין תפורין נמי  -חזו לכסויי ,אלא כלאים למאי חזו? וכי תימא (ואם תאמר) :חזו למימך תותיה (ראויים
להציע תחתיו ונתמך ע"י) ,והתניא( :וי' קד' יט,יט) ֵ֥לא֣ ַיע ֲֶלֶ֖ה֣עָ ֶלָֽיָך  -אבל אתה יכול להציעו תחתיך( .ואף על פי שמן התורה מותר בהצעה תחתיו
ולא בלבוש עליו) אבל אמרו חכמים :אסור לעשות כן ,שמא תכרך לו נימא על בשרו.
(וי' קד' יט,יט) ֵ֥לא֣ ַיע ֲֶלֶ֖ה – מרכא טפחא ,כיתור לרבות על איסור לבוש כלאיים על הגוף מלמעלה גם הצעת כלאיים רכים תחת הגוף
שֵ֥ -לא֣ ַיע ֲֶלֶ֖ה מהם נימא שתכרך על בשרו ,כ-אמרו חכמים :אסור לעשות כן ,שמא תכרך לו נימא (שתעלה מהמצע שתחתיו) על בשרו.

הסבר זה הוא ממש כפשוטו של המקרא.

בבלי ביצה יד,ב אלא בקשין ,וכי הא דאמר רב הונא בריה דרב יהושע :האי נמטא גמדא דנרש שריא .אמר רב פפא :ערדלין אין בהן
משום כלאים ,אמר רבא :הני צררי דפשיטי אין בהם משום כלאים ,דבזרני  -יש בהם משום כלאים .רב אשי אמר :אחד זה ואחד זה
אין בהן משום כלאים ,לפי שאין דרך חמום בכך.
(וי' קד' יט,יט) עָ ֶלָֽיָך – סלוק ,מגביל את איסור לבוש הכלאיים לאריג רך שמחמם ,ומרבנן גם הצעת כלאיים רכים מתחתיו ,אבל
בכלאיים קשים אין איסור כלאיים מפני שאין דרך חימום בכך.

כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

 4.13ויקרא אמר כא,א (התשע"ו)(בהשתתפות נחלת יעקב)
אמר:
ויקרא אמר כג,ט :וַיְ ַדבֵּ֥ר֣הֶ֖֣'֣אֶ ל־מ ֶשֵׁ֥ה֣לּ ָֽ

אמר על יום חג הבכורים (טט:
שׁה֣לּ ָֽ
[תו"ש [נא] ,לקח טוב פס' כג] למה לא נאמר (טט :פסוק פתיחה כמו) (וי' אמר כג,ט) וַיְ ַדבֵּ֥ר֣הֶ֖֣'֣אֶ ל־מ ֶ ֵ֥
שמתחיל בו בסיפא של (וי' אמר כג,טז) כהמשך למצוות ספירת העומר) אלא על קצירת העומר והבאתו .ללמדך שהוא (טט :חג הביכורים) סמוך
עליהם וכו' .שביום שמתחיל ספירת העומר בו ביום יום הביכורים וסימנך ב"ש (פי' יום ב' של פסח באותו יום נופל חג הש'בועות)
אמר:
לפיכך הוצרך לומר בו (וי' אמר כג,ט) וַיְ ַדבֵּ֥ר֣הֶ֖֣'֣אֶ ל־מ ֶשֵׁ֥ה֣לּ ָֽ

(וי' אמר כג,ט) וַיְ ַדבֵּ֥ר֣הֶ֖֣' – מרכא טפחא כיתור לרבות על מצוות הבאת וספירת העומר גם את מצוות חג השבועות כיחידה אחת.
אמר – מונח סלוק ,מונח מרבה ,סלוק מגביל .ביחד כעין רבוי מגבלות .ע"פ [תו"ש [נב] ,ויק"ר פכ"ח-ד] ישראל זכו לירש
אֶ ל־מ ֶשֵׁ֥ה֣לּ ָֽ
יר֑הּ֣
ת־קצ ָ
ְ
תּם֣אֶ
וּקצַ ְר ֶ ֶ֖
באוּ֣אֶ ל־הָ ָ֗א ֶרץְ֣ ֣֣...
הארץ בזכות מצות העומר לפיכך משה מזהיר את ישראל ואומר להם (וי' אמר כג,י) ָֽכּי־תָ ֣
ת־עמֶ ר  ,ע"כ .לענ"ד אֶ ל־מ ֶשֵׁ֥ה מלמד שבית דין מוזהרים ללמד כל שנה לבני ישראל כי זכות ירושת הארץ מוגבלת
ֵ֛
אתם֣אֶ
וַהֲב ֶ ֵ֥
וצריכה התחדשות כל שנה ע"י מצוות ספירת והבאת העומר לאותה שנה והתיקון שמצוות אלה מתקנות .ועוד מגבלה שזמן חג
השבועות תלוי בספירת חמשים ימים ,כי זהו ענין התיקון ,ולא בתאריך קבוע .כך שאם עיברו את חדש אייר חג שבועות יתקיים בה'
סיון ולא בו' סיון.

ענין התיקון  :העומר הינו ביכורי שעורה ובא מצה (היינו שלא חמץ) ,ביום החמישים מתחילת ספירת העומר מביא ביכורי חטים בצורת
לחם חמץ .והסברו להלן
כּוּרים֣לַ ָֽה'׃ ֣
ים֣סלֶ ת֣תּ ְה ֔ ֶיינָה֣חָ מֶ֖ץ֣תּ֣אָ ֶפ֑ינָה֣בּ ֶ֖
֣
֣י֣עֶשׂר ֔נ
ְ
ם֣שׁנ
ה֣שׁ ֚תַּ י ְ
נוּפ ְ
ם֣תּ ֗ ָ
ְ
֣יאּוּ׀֣ל ֣חֶ
ֶ
יכם֣תָּ ב
מּוֹשׁ ֨בת ֝ ֶ
ויקרא אמר כג,יז :מ ְ
יכם  -קדמא ואזלא במלה אחת ,מלמד על שוויון ,שקילות
מּוֹשׁ ֨בת ֝ ֶ
מ ְ
[רש"י בבלי זבחים נז,ב]  -שוויון בין כל מנחות תודה הבאים חמץ להיות מעשרון סולת .שתי הלחם ,כל לחם מעשרון סולת.
ועשרה לחמי תודה חמץ נעשים מעשרון סולת אחד ,וכנגדם שלושים מצות של תודה גם נעשים מעשרון סולת אחד.
[הרב דוד מרדכי גולדנברג הי"ו] שוויון בין שני הלחם ובין התודה .בשניהם בלבד קדש הקרבן קדש הלחם.
חמץ מרמז על גאוה .לכן בכל הקרבנות אין מנחת חמץ .יוצא מן הכלל שתי הלחם של עצרת ,כי ע"י כח תורה שנתנה בעצרת וע"י הכנה
הקודמת לה של ספירת העומר אפשר לראות בכל דבר חמרי את הא-לקות שבו וזה הסבר האדמה"ז שהנפת העומר נותנת הכח לתקן נפש
הבהמית שע"י זה ניתן הכח להניף לחמי חמץ בשבועות עדות שהחומר יכול להתעלות מעל להשתלשלות הרוחנית .מכח זה נובע כח כל
יחיד להביא קרבן תודה של חמץ שע"י חטאיו מגיע למצוקה וקורא אל השם בתשובתו וה' מצילו ,ומודה לה' .הבאת לחמי חמץ הוא עדות
על התיקון ,שחובותיו מתהפכים לזכויות ,במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים עומדים.
יר֑הּ֣ ֣
ת־קצ ָ
ְ
תּם֣אֶ
וּקצַ ְר ֶ ֶ֖
א ֶרץ֣א ֲֶשׁ֤ר֣אֲנ֣י֣נת֣ן֣לָ ֔ ֶכם֣ ְ
תּ֣אֲל ֔ ֶהם֣ ָֽכּי־תָ ֣באוּ֣אֶ ל־הָ ָ֣֗
ל֣וְ אָ מַ ְר ָ ֣
ל־בּנ ֤י֣י ְשׂ ָרא ֣
ְ
ויקרא אמר כג,יַ :דּ ֞בּר֣אֶ
הן֣ ֣:
יר ֶכֶ֖ם֣אֶ ל־הַ כּ ָֽ
אשׁית֣ ְקצ ְ
ת־עמֶ ר֣ר ֵ֥
ֵ֛
אתם֣אֶ
וַהֲב ֶ ֵ֥
תּ֣אֲל ֔ ֶהם – גרשיים מהפך פשטא מונח זקף-קטן,
ל֣וְ אָ מַ ְר ָ ֣
ל־בּנ ֤י֣י ְשׂ ָרא ֣
ְ
(וי' אמר כג,י) ַדּ ֞בּר֣אֶ

זקף-קטן מורה על שני למודים ,שאחד מהם עש וי להיות בתבנית הטעמים גרשיים מהפך פשטא ,והשני כפשט או כיוצא מפשט הכתוב.
ל – גרשיים מהפך פשטא ,בד"כ תבנית טעמים זאת תפקידה ללמד יצא להקל .אבל הבאת העומר בט"ז
ל־בּנ ֤י֣י ְשׂ ָרא ֣
ְ
(וי' אמר כג,י) ַדּ ֞בּר֣אֶ
ניסן בכניסת ב"י לא"י ,כדי להתיר חדש מתבואות א"י זה החמרה .ועוד קשה על מה שנלמד מ(-במ' שלח טו,ב) ִּכ֣י תָׁ ֗באּו אל־ארץ מֹוש ְׁ֣בתֵ ֔יכם
המלמד שרק הפרשת חלה נתחייבה מיד אחרי הכניסה לא"י .מצוות אחרות התלויות בארץ החלו רק אחרי  14שנות כיבוש וירושה .אז
מדוע היו צריכים להביא עומר בט"ז ניסן מיד אחרי הכניסה לא"י?
ל – גרשיים מהפך פשטא ,כעין יצא להקל ,מלמד כי הקב"ה עשה עמם נפלאות
ל־בּנ ֤י֣י ְשׂ ָרא ֣
ְ
הסבר בדרך אגדה( :וי' אמר כג,י) ַדּ ֞בּר֣אֶ
בכניסתם לא"י .אמנם מכתוב "כי תבואו" בפר' שלח התחייבו רק בחלה בכניסתם לא"י ושאר המצוות התלויות בארץ החלו רק אחרי 14
שנות כיבוש וירוש ה .אבל עצם כניסתם לא"י ,בי' ניסן ,מיד כבשה להם את כל הארץ (כולל תבואותיה) ,והקב"ה זיכם לאכול מתבואת
אכ ֶ֜לוּ – קדמא ואזלא במלה אחת בתפקיד שוויון) .לכן ,נעשו
הארץ המיוחדת ,שתבואותיה שוים למן שאכלו במדבר (כמרומז ב(-יהשע ה,יא) ו ַ֨יּ ְ
בתבואות א"י של בקעת יריחו נ פלאות אחדות( :א) תבואה שעמדה בפחות משליש גידולה והפטורה מהבאת עומר אם עומדת למאכל בהמה
(אבל אפשר להביא ממנה עומר כדי להתיר חדש (מנחת חינוך) ) ,גדלה עד מלוא גידולה בחמישה ימים ובט"ז ניסן הביאו ממנו עומר;
(ב) בד"כ אין מביאים עומר מבקעת יריחו כי התבואה שם לא משובחה ,אבל כאן הביאו ממנה שהתבואה הייתה משובחה;
(ג) כמות התבואה ואיכותה היו כל כך טובים שלא אכלו תבואה מערבות מואב כל אותה שנה (אלשיך) .יש לומר שהנאמר ב (-יהשע ה,יא)
אכ ֶ֜לוּ֣מעֲבֵ֥ וּר֣  ,היינו מצות הפסח הראשון בא"י אכלו כדעת רד"ק וסיעתו מתבואה ישנה ,כגון מערבות מואב או מתגרי אומות העולם ,
ו ַ֨יּ ְ
ואחרי הנף העומר מתבואת א"י אכלו רק מ"תבואה חדשה" של א"י.
ספרא אמור פרשה י פרק? (א) (וי' אמר כג,י) ָֽכּי־תָ ֣באוּ֣יכול משבאו לעבר הירדן תלמוד לומר אֶ ל־הָ ָ֗א ֶרץ֣המיוחד (כגר' הח"ח ,פי'
הח"ח :היא ארץ ישראל שהיא זבת חלב ודבש כדאיתא בפרשת בכורים)( .ב) יכול משבאו לעמון ומואב תלמוד לומר א ֲֶשׁ֤ר֣אֲנ֣י֣נת֣ן֣לָ ֔ ֶכם,

לכם ולא עמון ומואב.

(וי' אמר כג,י) ָֽכּי־תָ ֣באוּ  -מקף כרב-מצב (א) מקום ביאה (ב) זמן ביאה.
(וי' אמר כג,י) אֶ ל־הָ ָ֗א ֶרץ  -מקף כרב-מצב מקום ממנו מביאים עומר (א) ארץ ישראל (ב) גם ארץ עמון ומואב (ג) כל מושבות בני
ישראל.
נלמד ממה שכתוב בתו"כ כאן וממה שכתוב ב[-בבלי מנחות פג :פד ].כפי שהובא ב[-תו"ש [נג]] שלא מדובר על זמן ביאה ,אלא מדובר
על מקום ביאה .ולא מדובר בביאה אל (א) ארץ עמון ומואב ,ממזרח לנהר הירדן ,שאמנם משנכבשו מעמון ומואב ע"י סיחון ,טוהרו
לכיבושן ע"י בני ישראל .ואף שארץ עמון ומואב היא מארץ עשר העמים שהובטחה לאברהם אבינו ,בינתיים אין היא מארץ-ישראל
לענין העומר; (ב) ולא מדובר כדעת ר' יוסי בר רבי יהודה האומר (במנחות שם) (כג,לד) ממושבותיכם  -כל מקום שאתם יושבים
משמע ,ועומר בא מחוצה לארץ.
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

אלא מדובר שהעומר בא אך ורק מארץ-ישראל שממערב לנהר הירדן .ובתבואות א"י נעשו נפלאות המרומזות בטעמי הכתוב:
ָֽכּי־תָ ֣באוּ֣אֶ ל־הָ ָ֗א ֶרץ – מונח רביע בתפקיד של לפחות ארבע ,כאן חמשה ימים.

וּי֣בּ ֶעֶ֖צֶ ם֣הַ יֵֹּ֥ום֣הַ זֶּ ָֽה :הנה אומרו מַ צּ֣ ֹות֣וְ קָ ל֑ וּי֣יראה לבלי
ְ
חֳרת֣הַ ֶפֶּ֖סַ ח֣מַ צּ֣ ֹות֣וְ קָ ל֑
מּ ַ ֵ֥
אכ ֶ֜לוּ֣מעֲבֵ֥ וּר֣הָ ָא ֵֶ֛רץ֣ מ ָ ָֽ
[אלשיך] (יהשע ה,יא) ו ַ֨יּ ְ
צורך ,כי מי לא ידע שלא יאכל חמץ בפסח ,ואם אמר מצות למה אמר קלוי .והנה בגמרא [בבלי ראש השנה יג,א] הקשו איך הקריבו
העומר מעֲבֵ֥ וּר֣הָ ָא ֵֶ֛רץ ,והלא (וי' אמר כג,י) ְקצ ְיר ֶכֶ֖ם֣אמר רחמנא ולא קציר גוי .ומתוך המשא ומתן מסיק דבעשור לחדש שנכנסו
עדיין לא בא השליש ביד גוי ,ובחמשה יומי נתמלאת התבואה ונגמרה ,כי (דניאל יא טז) אֽרץ־הצ ִּ ְׁ֖בי כתיב.
֣עָשׂר – תרסא קדמא ,תרסא בתפקיד שיעור ,מלמדת דבעשור לחדש (לניסן) שנכנסו (לארץ ישראל המערבית לירדן)
(יהשע ה,י) ְבּאַ ְרבָּ עָ ה ֨ ָ
עדיין לא בא השליש (לגידול התבואה) ביד גוי (וטעם קדמא בא ללמד שמשנכנסו לארץ זה היה מיד כיבוש ,וכך קדמה בעלות ישראל על התבואה
קודם שהביאה שליש גידולה ,ואיסור חדש עד שיובא העומר)  ,ובחמשה יומי נתמלאת התבואה ונגמרה (אפשר שזה מרומז ב (-וי' אמר כג,י)
ָֽכּי־תָ ֣באוּ֣אֶ ל־הָ ָ֗א ֶרץ – מונח רביע בתפקיד של לפחות ארבע ,כאן חמשה ימים) ,כי (דניאל יא טז) אֽרץ־הצ ִּ ְׁ֖בי כתיב.
יר֑הּ שתהא תחילה לכל הנקצרים ,יכול אף של בית השלחים ושל בית העמקים ,תלמוד
ת־קצ ָ
ְ
תּם֣אֶ
וּקצַ ְר ֶ ֶ֖
ספרא ( ...ג) (וי' אמר כג,י) ְ
לומר ְקצ ְיר ֶכֶ֖םְ֣ ,קצ ְיר ֶכֶ֖ם֣ של כולכם אמרתי ,ולא של בית השלחים ושל בית העמקים ([רמב"ם הל' תמידין ומוספים פ"ז,הי"ג] בית
השלחים שבעמקים).

אשׁית֣ ְקצ ְיר ֶכֶ֖ם – מרכא מקף תביר מרכא טפחא,
אתם֣אֶ ת־עֵ֛מֶ ר֣ר ֵ֥
נסביר תבניות הטעמים של הכתוב (וי' אמר כג,י) וַהֲב ֶ ֵ֥
אשׁית֣ ְקצ ְיר ֶכֶ֖ם – מרכא טפחא ,יתור לרבות למצוות הבאת העומר את התבואות הבעל הגדלות על הגשם (הנקרא כל מים) שזה משותף
ר ֵ֥
לרוב המגדלים ,בלשון תו"כְ :קצ ְיר ֶכֶ֖ם֣של כולכם  ,קציר למאכל האדם ולא לצורך מצוה לפנות מקום לבית האבל או לבית המדרש.
אשׁית֣ ְקצ ְיר ֶכֶ֖ם – מרכא טפחא ,יתור לרבות בקציר העומר שלוש סאין ואחרי י"ג נפות מוציא מהם עשרון אחד למצוות הבאת העומר.
ר ֵ֥
אֶ ת־עֵ֛מֶ ר  -מקף כרב-מצב מקור העומר למצוות הנף העומר בבית המקדש (א) תבואה הגדלה על כל מים (שדה בעל) היא "כרמל" רך
ומלא .האם גם (ב) תבואה הגדלה על השקייה בידי אדם ,או תבואה של בית העמקים (השקייה ובמקום גידול לא משובח) והיא יבשה.
אשׁית֣ ְקצ ְיר ֶכֶ֖ם – תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא העומר אשר לא חלה עליהם הלכה בקשר
אֶ ת־עֵ֛מֶ ר֣ר ֵ֥
לעומר .זה ממעט למצוות הנף העומר הבאה מבית השלחים ומן העמקים.
יר֑הּ  -אתנח ,מגביל איסור חדש לקציר
ת־קצ ָ
ְ
יר֑הּ  -מקף כרב-מצב למי מיועד קציר התבואה (א) לאדם (ב) לבעלי חיים .אֶ
ת־קצ ָ
ְ
אֶ
יר֑הּ .
המיועד לאדם .תו"כ דורש מלת ְקצ ָ
(ד) (ממלת) קציר (לומדים) ולא הקיטניות (ע"פ תוספתא מעשרות פ"ב,הי"ג קצצין של קטניות ,אינן נקצרות אלא נקצצות)( ,יתור אות ה"א במלת)

יר֑הּ (מלמדת) לא השחת (משחית התבואה ממאכל אדם)  ,רבי יהודה אומר אם התחיל עד שלא הביאה שליש קוצר ומאכיל לבהמה
ְקצ ָ
ולחיה ולעופות ופטור מן הלקט ומן השכחה ומן הפאה וחייב במעשרות (ע"פ [התוה"מ (מלבי"ם)] הקוצר תבואה להאכילה לבהמה קודם
שהביאה שליש גידולה לא נכללת באיסור חדש) ,ר' שמעון אומר (לא נכלל באיסור חדש) אף משהביאה שליש (כאשר) מתחיל קוצר ומאכיל
לבהמה ולחיה ולעופות ופטור מן הלקט ומן השכחה ומן הפאה וחייב במעשרות,

יר֑הּ  -קציר מה' מיני תבואות החייבות בחלה אבל הקוצר מה' אלו לשחת לבעלי חיים ,לר' יהודה עד שלא הביאה שליש גידולה פטור
ְקצ ָ
מחדש אבל משהביאו שליש גידולם חייבים בחדש ולכן ימתין להבאת העומר או עד שיעבור ט"ז ניסן .ולר' שמעון תבואה לשחת בכל זמן
גידולה פטורה מחדש.
אשׁית֣ ְקצ ְיר ֶכֶ֖ם – מרכא תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא העומר ובתכונה
ת־עמֶ ר֣ר ֵ֥
ֵ֛
אתם֣אֶ
(וי' אמר כג,י) וַהֲב ֶ ֵ֥
אחת בעלי הלכות לא שוות לפרטים בקשר לנושא.
אם טעמי כתוב זה אינם עוסקים בהבאת העומר אלא בהיתר חדש אז הפרטים הם תבואה למאכל אדם ,תבואה למאכל בעלי חיים .תבואה
המיועדת לאדם בכל זמן של גידולה יש בה איסור חדש .תבואה המיועדת לבעלי חיים יש בה איסור חדש משהביאה שליש גידולה ובפחות
מזה פטורה.
יר֑הּ  -מקף כרב-מצב למי מיועד קציר התבואה (א) לאדם (ב) לבעלי חיים.
ת־קצ ָ
ְ
אֶ
יר֑הּ  -אתנח ,מגביל איסור חדש לקציר המיועד לאדם.
ת־קצ ָ
ְ
אֶ
יר֑הּ  -מלת "את" מרבה לאיסור חדש בנוסף על קציר לאדם גם (ע"פ ר' יהודה) שחת לבעלי חיים הבא מתבואות מה' מינים
ת־קצ ָ
ְ
אֶ
שכבר הביאו שליש גידולן.
יכ ֑ם֣ ֣
בּן֣אֱֹלה ֶ
ֲכם֣אֶ ת-קָ ְר ַ ֶ֖
אכ ֗לוּ֣עַ ד-עֶ צֶ ם֣הַ יּ֣וֹם֣הַ ֔ ֶזּה֣עַ ֚ד֣הֲב֣יא ֔ ֶ
א֣ת ְ
ל֣ל ָֽ
ויקרא אמר כג,יד :וְ לֶ חֶ ם֣וְ קָ ֨לי֣וְ כַ ְר ֝ ֶמ ֣
יכם׃֣ס ֣
ם֣בּ ֶ֖כל֣מ ְשׁ ָֽבת ֶ ָֽ
יכ ְ
֣לד ֣רת ֔ ֶ
חֻ ַ ֤קּת֣עוֹלָ ם ְ
ם – תרסא ,בתפקיד שיעור אסור של אכילת חדש קודם זמן היתרו .ע"פ [רמב"ם מאכלות אסורות פ"י,ה"ב] השיעור הוא
(וי' אמר כג,יד) וְ לֶ חֶ ֣
כזית  ,וזמן היתר אכילתו משתנה לפי האם בית המקדש קיים ולפי מקום האוכל .ע"פ [פתחי תשובה יורה דעה סימן רצג ס"ק ב] בגדר חדש

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

(וי' אמר כג,יד) אֶ ת-קָ ְר ַבֶּ֖ן – מקף כרב-מצב קרבן העומר( :א) עומר וכבש (ב) עומר ללא כבש .וע"פ [רבי יוסף בכור שור] ע"פ [תו"כ פר' י,י]
יכ ֑ם֣ -העומר .דהכבש אינו מעכב החדש,
בּן֣אֱֹלה ֶ
(וי' אמר כג,יד) אֶ ת-קָ ְר ַ ֶ֖

(ג) בלי הבאת עומר – שתי דעות נידונות להלן:
[בבלי ראש השנה ל,א] משנה .בראשונה היה הלולב ניטל במקדש שבעה ובמדינה יום אחד ,משחרב בית המקדש התקין רבן יוחנן בן
זכאי שיהא לולב ניטל במדינה שבעה ,זכר למקדש ,ושיהא יום הנף (העומר ב -ט"ז ניסן) כולו אסור (באכילה מתבואות שהשרישו לפניו).
סיכום :כאשר יש הקרבת עומר ,בירושלים אוכלים מיד ,בגבולין אוכלים מחצות היום .כאשר אין הקרבת עומר מבורר משמעות
(וי' אמר כג,יד) עַד-עֶ צֶ ם֣– מקף כרב-מצב משמע עֶ צֶ ם֣הַ יּ֣וֹם֣הַ ֔ ֶ֣זּה (א) משהאיר המזרח ביום ט"ז ניסן (ב) משעבר כל יום ט"ז ניסן .והלכה
כדעה (ב)
ם – תרסא ,בתפקיד שיעור אסור של אכילת חדש קודם זמן היתרו .ע"פ [רמב"ם מאכלות אסורות פ"י,ה"ב] השיעור הוא כזית ,וזמן
וְ לֶ חֶ ֣
היתר אכילתו משתנה לפי האם בית המקדש קיים ולפי מקום האוכל.
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

4.14

ויקרא אמר כא,א (התשע"ז)

יכ ֑ם֣ ֣
בּן֣אֱֹלה ֶ
ֲכם֣אֶ ת-קָ ְר ַ ֶ֖
אכ ֗לוּ֣עַ ד-עֶ צֶ ם֣הַ יּ֣וֹם֣הַ ֔ ֶזּה֣עַ ֚ד֣הֲב֣יא ֔ ֶ
א֣ת ְ
ל֣ל ָֽ
המשך משנת התשע"ו ויקרא אמר כג,יד :וְ לֶ חֶ ם֣וְ קָ ֨לי֣וְ כַ ְר ֝ ֶמ ֣
יכם׃֣ס ֣
ם֣בּ ֶ֖כל֣מ ְשׁ ָֽבת ֶ ָֽ
יכ ְ
֣לד ֣רת ֔ ֶ
חֻ ַ ֤קּת֣עוֹלָ ם ְ
(וי' אמר כג,יד) אֶ ת-קָ ְר ַבֶּ֖ן – מקף כרב-מצב קרבן העומר( :א) עומר וכבש (ב) עומר ללא כבש .וע"פ [רבי יוסף בכור שור] ע"פ [תו"כ פר' י,י]
יכ ֑ם֣ -העומר .דהכבש אינו מעכב החדש,
בּן֣אֱֹלה ֶ
(וי' אמר כג,יד) אֶ ת-קָ ְר ַ ֶ֖

(ג) בלי הבאת עומר – שתי דעות נידונות להלן:
[בבלי ראש השנה ל,א] משנה .בראשונה היה ה לולב ניטל במקדש שבעה ובמדינה יום אחד ,משחרב בית המקדש התקין רבן יוחנן בן
זכאי שיהא לולב ניטל במדינה שבעה ,זכר למקדש ,ושיהא יום הנף (העומר ב -ט"ז ניסן) כולו אסור (באכילה מתבואות שהשרישו לפניו).

גמרא  ...ושיהא יום הנף כולו אסור .מאי טעמא? מהרה יבנה בית המקד ש ,ויאמרו :אשתקד מי לא אכלנו בהאיר מזרח (של ט"ז ניסן) -
עכשיו נמי ניכול .ולא ידעי דאשתקד לא הוה (הקרבת) עומר ( -ולכן כש) האיר מזרח התיר ,השתא (השנה ,עכשו) דאיכא (הקרבת) עומר -
עומר מתיר (ולא הארת המזרח מתירה)( - .שואלת הגמרא) דמיבני אימת (לאיזה זמן בנית המקדש יש לחשוש שיגרום בעיה בהנפת העומר)?
אילימא דאיבני (שיבנה) ב(אור יום)שיתסר  -הרי (כבר קדם ו) האיר מזרח (ו)התיר .אלא דאיבני (שיבנה) בחמיסר  -מחצות היום (של ט"ז)
ולהלן לשתרי (מותר) ,דהא תנן( :בזמן המקדש) הרחוקין מותרין מחצות היום ולהלן ,לפי שאין בית דין מתעצלים בו (שלמדנו שגם
הרחוקים מבית המקדש מותרין לאכול מתבואות חדשות כי בית הדין מקפידים להקריב העומר לפני חצות יום ט"ז)!  -לא נצרכא (להסבר הקודם אלא),
דאיבני בחמיסר סמוך לשקיעת החמה .אי נמי  -דאיבני בליליא (ואז לא יספיקו לקצור ולהכין העומר לזמן לפני חצות ט"ז).
(הסבר אחר) (אמר) רב נחמן בר יצחק (מסורת הש"ס[ :אמר]) :רבן יוחנן בן זכאי:
[בבלי ראש השנה ל,ב] בשיטת רבי יהודה אמרה ,דאמר (וי' אמר כג,יד) עַ ד-עֶ צֶ ם֣הַ יּ֣וֹם֣הַ ֔ ֶזּה ,עד עצמו של יום .וקסבר :עַ ד  -ועד בכלל
(שכל יום ט"ז אסור) .ומי סבר לה כוותיה (האם רבי יהודה סובר כרבן יוחנן בן זכאי)? והא מפליג פליג עליה (מפשט הגמרא להלן נראה שהם
חולקים) ,דתנן :משחרב בית המקדש התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהא יום הנף (ט"ז ניסן) כולו אסור .אמר רבי יהודה :והלא מן התורה
הוא אסור[ ,דכתיב( ,וי' אמר כג,יד) עַ ד-עֶ צֶ ם֣הַ יּ֣וֹם֣הַ ֔ ֶזּה]!  -התם רבי יהודה הוא דקא טעי (בהבנת דברי ריב"ז) :איהו (ר' יהודה) סבר:
רבן יוחנן בן זכאי מדרבנן קאמר ,ולא היא :מדאורייתא קאמר (ואינם חולקים) - .והא התקין קתני (במשנה נאמר התקין ומכך מסיקים שזה
מרבנן)!  -מאי התקין – (משמע מלת התקין הינו) דרש (הכתוב (וי' אמר כג,יד) עַד-עֶ צֶ ם֣הַ יּ֣וֹם֣הַ ֔ ֶזּה) והתקין (פירש שאיסור החדש עד עבור ט"ז
ניסן הוא מדאורייתא).
סיכום :כאשר יש הקרבת עומר ,בירושלים אוכלים מיד ,בגבולין אוכלים מחצות היום .כאשר אין הקרבת עומר מבורר משמעות
(וי' אמר כג,יד) עַד-עֶ צֶ ם֣– מקף כרב-מצב משמעות עֶ צֶ ם֣הַ יּ֣וֹם֣הַ ֔ ֶזּה (א) משהאיר המזרח ביום ט"ז ניסן (ב) משעבר כל יום ט"ז ניסן.
והלכה כדעה (ב)
ם – תרסא ,בתפקיד שיעור אסור של אכילת חדש קודם זמן היתרו .ע"פ [רמב"ם מאכלות אסורות פ"י,ה"ב] השיעור הוא כזית ,וזמן
וְ לֶ חֶ ֣
היתר אכילתו משתנה לפי האם בית המקדש קיים ולפי מקום האוכל.
[רמב"ם מאכלות אסורות פ"י,ה"ב]

החדש כיצד כל אחד מחמשה מיני תבואה בלבד אסור לאכול מהחדש שלו קודם שיקרב העומר בט"ז בניסן שנאמר
אכ ֗לוּ( ,טט :שיעור האיסור) וכל האוכל כזית חדש קודם הקרבת העומר לוקה מן התורה בכל מקום ובכל
א֣ת ְ
ל֣ל ָֽ
וְ לֶ חֶ ם֣וְ קָ ֨לי֣וְ כַ ְר ֝ ֶמ ֣
זמן בין בארץ בין בחוצה לארץ בין בפני הבית בין שלא בפני הבית( ,טט :שינוי בזמן היתר אכילה מהחדש לפי קיום בית המקדש ולפי מקום
האוכל) אלא שבזמן שיש מקדש משיקרב העומר הותר החדש בירושלים ,והמקומות הרחוקין מותרין אחר חצות שאין בית דין
מתעצלין בו עד אחר חצות ,ובזמן שאין בית המקדש כל היום (א-הגהות מיימוניות ע"פ תקנת ריב"ז) כולו אסור מן התורה ,ובזמן הזה
במקומות שעושין (ב-הגהות מיימוניות כרבי חנינא דאמר הכי) שני ימים טובים החדש אסור כל יום י"ז בניסן עד לערב מדברי סופרים.
(וי' אמר כג,יד)

[שו"ע יו"ד הלכות חדש סי' רצג ,ס"א] <א> אסור (א) לאכול חדש (ב) (ג) א] מתבואת חמשת המינים [ש"ך :חטים ,וכוסמין ושעורים
אכ ֗לוּ עַד-עֶ צֶ ם֣הַ יּ֣וֹם֣
א֣ת ְ
ל֣ל ָֽ
ושבולת שועל והשיפון] עד שיקרב העומר שהוא בט"ז בניסן ,שנאמר( :וי' אמר כג,יד) וְ לֶ חֶ ם֣וְ קָ ֨לי֣וְ כַ ְר ֝ ֶמ ֣
הַ ֔ ֶזּה֣והאידנא ,דליכא עומר ,אסור כל יום ט"ז .ובח"ל ,שעושין ב' ימים ,אסור כל יום י"ז עד תחלת ליל י"ח.

[<א> ט"ז יורה דעה סימן רצג ס"ק א] אסור לאכול חדש כו' - .נ"ל דעיסה שנלושה בשמרים של חדש אסור כל העיסה ולא מהני כאן
ביטול בס' מתרי טעמי .חדא דהרי מצינו בגמ' פרק אין מעמידין בשם ר"ת במחלקתו עם ר"ח בשמרי יי"נ וז"ל ואם נתנן בעיסה כל
העיסה אסורה דכל מידי דלטעמא עבידי אפי' באלף לא בטיל כו' וכ"פ בש"ע סי' קכ"ג בסעיף ט"ו לעיל .שנית דה"ל חדש דבר שיש
לו מתירין ואפי' באלף לא בטיל כמ"ש הרא"ש בתשו' ריש כלל ב' לענין שכר שנעשה משעורים של חדש ומביא ראיה מן ירושלמי
שאמר בפירוש כן .כתבתי זאת לפי שראיתי מקצת נזהרין מחדש ובדבר הזה לא נזהרין והוא טעות בידם:

ם – תרסא ,בתפקיד שיעור אסור של חדש שניתן לעיסה בכל שהוא משתי סיבות( :א) ניתן לשם חימוץ (מתן טעם) אפילו באלף
וְ לֶ חֶ ֣
לא בטל( .ב) חדש (הוא) דבר שיש לו מתירין (אם ימתין עד זמן היתר) ואפי' באלף לא בטיל
אבל פתחי תשובה כתב להקל בשמרים של חדש [(ג) פתחי תשובה יורה דעה סימן רצג ס"ק ג] מתבואת חמשת המינין [ -עבה"ט בשם ט"ז

דעיסה שנילושה בשמרים כו' ועיין בת' משכנות יעקב סימן ס"ה שכ' סמך נכון להקל בשמרים אף להמחמירין במשקה דחדש והוא
מש"ס דב"ב דצ"ז ע"ש ועיין בתשובות שרמזתי לעיל סק"א]:

[(ב) פתחי תשובה יורה דעה סימן רצג ס"ק ב] מתבואת חמשת המינים  -ע' בתשובת בית אפרים חי"ד סימן ס"ח שכ' דתבואה שלא
הביאה שליש יש בזה משום איסור חדש כמו שחייבת בחלה ע"ש:
ם – תרסא ,בתפקיד שיעור אסור של חדש דתבואה שלא הביאה שליש יש בזה משום איסור חדש
וְ לֶ חֶ ֣
יכ ֑ם  -העומר .דהכבש אינו מעכב החדש ,דנאמרה למעלה 'הבאה'
בּן֣אֱֹלה ֶ
[ר' יוסף בכור שור] (וי' אמר כג,יד) אֶ ת-קָ ְר ַ ֶ֖
בּן; מה להלן עומר ,אף כאן עומר [ראה תו"כ אמור
ֲכם֣אֶ ת-קָ ְר ַ ֶ֖
ת־עמֶ ר ,ונאמרה כאן 'הבאה'( :וי' אמר כג,י) עַ֣ ֚ד֣הֲב֣יא ֔ ֶ
ֵ֛
אתם֣אֶ
וַהֲב ֶ ֵ֥
(וי' אמר כג,י)
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

ם֣ממָּ ח ֳַר֣ת֣הַ שַּׁ ָ֔בּת  -יום טוב ,כמו למעלה (ראה פס' יא)( .וי' אמר כג,טו) ֶשֵׁ֥בַ ע֣שַׁ בָּ תֶ֖ וֹת  -וכתיב (וי' אמר
וּספַ ְר ֶתּ֤ם֣לָ כֶ ֣
פרשתא י,י]( .טו) ְ

כג,טז) תּ ְס ְפּ ֶ֖רוּ֣חֲמשּׁ֣ים֣י֑וֹם .דמצוה למימני יומי ומצוה למימני שבועי (ראה ר"ה ה,א).

כמוצג רק בעבור ט"ז ניסן כולו ורבי יוחנן בן זכאי קבע ביבנה שיהא יום ההינף כולו אסור כדי שלא יבואו לטעות בשנה שבא יבוא
הגואל .נשלב הסבר תבניות טעמים בפירוש רלב"ג
וְ קָ ֨לי֣וְ כַ ְר ֝ ֶמל֣ – קדמא ואזלא ,ענין של הקדמת הכנתן לפני הקרבת העומר
אכ ֗לוּ – מונח רביע ,ענין של לפחות ארבע לאוין
א֣ת ְ
֣ל ָֽ
עַד-עֶ צֶ ם֣הַ יּ֣וֹם֣הַ ֔ ֶזּה֣עַ ֚ד֣הֲב֣יא ֔ ֲֶכם – פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים ,כעין הקש ,בנין אב ו/או דבר החוזר וקורה,
עַ ֚ד– יתיב ,דווקא כך ,הֲב֣יא ֔ ֲֶכם – מונח זקף-קטן במלה אחת או במלים מחוברות במקף ,כעין מידת דרשה ריבה וריבה את הכל (ירושלמי
חלה פ"א ,ביכורים פ"א ,פסחים פ"ב) ,וכעין מידה י"ח מל"ב מידות של רבי אליעזר ,מדבר שנאמר במקצת ונוהג בכל.
ראה הסבר משולב בפירוש רלב"ג

לי( ,ג) וְ֣-לא כַ ְר ֝ ֶמל֣והוא ה'גרש' (ראה וי' ב,יד) ,רוצה לומר
ם מהתבואה החדשה( ,ב) וְ֣ -לא קָ ֣֨
רלב"ג הזהיר מאכילת (א) וְ לֶ חֶ ֣
שנפרך בריחים של גרוסות קודם הקרבת העומר.
֣וְ קָ ֨לי֣וְ כַ ְר ֝ ֶמל֣ – קדמא ואזלא ,ענין של הקדמת הכנתן לפני הקרבת העומר

א֣תאכְ֣ ֗לוּ (– מונח רביע) שב לכל אחד מהם בייחוד,
ולפי שבא זכר האזהרה אחר זכרונם ,למדנו שהם שלשה לאוין(הנ"ל); כי אמרו ֣ל ָֽ
לא למה שיכללם.
אכ ֗לוּ – מונח רביע ,וְ לֶ חֶ ם֣וְ קָ ֨לי֣וְ כַ ְר ֝ ֶמל
א֣ת ְ
ל ָֽ
ולו היתה האזהרה ראשונה ,אם היה כותב ֣
היינו אומרים שהכל לאו אחד ,אלא שזכרה התורה הפרטים ,מפני שלא נמצא שם אחד שיכללם .וזהו אחד מהשרשים הכוללים.
ולפי שאמר עַד-עֶ צֶ ם֣הַ יּ֣וֹם֣הַ ֔ ֶזּה ,למדנו שעצם הַ יּ֣וֹם֣הַ ֔ ֶזּה מתיר החדש ,אע"פ שלא הביאו מנחת העומר; אלא שהביאם מנחת
העומר יּותַּ ר החדש תכף ביום ההוא בעצמו.
ואם לא יביאו מנחת העומר לא יּותַּ ר עד עבור שישה עשר בניסן ,שנאמר :עַד-עֶ צֶ ם֣הַ יּ֣וֹם֣הַ ֔ ֶזּה; והוא מבואר ,שהיום הַ ֔ ֶזּה בכלל
האיסור .שאם היה מותר החדש בהגיע יום הנפת העומר ,הנה יהיה החדש מותר קודם הנפת העומר ,וזה הפך מה שאמרה התורה.
עַד-עֶ צֶ ם֣הַ יּ֣וֹם֣הַ ֔ ֶזּה֣עַ ֚ד– יתיב ,דווקא כך ,הֲב֣יא ֔ ֲֶכם – מונח זקף-קטן במלה אחת ,כעין ריבה וריבה את הכל ,היינו בין יונף
העומר בין לא יונף העומר יהיה היתר לחדש .ההבדל יהיה דווקא כך ב-הנפת העומר יּותַּ ר החדש תכף ביום ההוא בעצמו .אבל
בלא הנפת העומר יּותַּ ר החדש רק בעבור ט"ז ניסן.

אכ ֗לוּ – מונח רביע ,עד עתה מנינו שלושה לאוין ,לפי תבנית הטעמים כנראה שיש כאן לפחות עוד ענין אחד .זהו איסור
א֣ת ְ
ל ָֽ
טט ֣ -
חדש מן התורה בין בארץ בין בחו"ל כפירוש רלב"ג

ולפי שנאמר שאיסור החדש נוהג בכל מושבות ,למדנו שאיסור החדש נוהג מן התורה בין בארץ בין בחוצה לארץ .והוא מבואר מזה
המקום ,שהעומר מתיר החדש בכללו ,אע"פ שלא נקצר אבל הוא מחובר בקרקע.
אכ ֗לוּ – מונח רביע ,עד עתה מנינו ארבעה לאוין ,לפי תבנית הטעמים כנראה שיש כאן אפשרות ללפחות עוד ענין
א֣ת ְ
ל ָֽ
טט ֣֣ -
חמישי כהמשך פירוש רלב"ג

והוא מבואר ,שאין העומר מתיר מה שלא היה מחובר לקרקע בעת הנפת העומר וצמח אחר זה ,כי אינו מתיר הוא כי אם הנקצרים
והעומדים ליקצר שהחלו בצמיחה ,אע"פ שלא נשלמה; ולזה יתיר העומר קציר החטים להדיוט ,אע"פ שהוא נקצר זמן ארוך אחר
הנפת העומר.
יכם֣ -מונח זקף-קטן במלה אחת ,כעין ריבה וריבה את הכל,
חֻ ַ ֤קּת֣עוֹלָ ם֣ -מהפך פשטא ְלד ֣רת ֔ ֶ
מהפך פשטא מונח זקף-קטן במלה אחת ,אפשר כי לימוד היוצא מפשוטו למ"ד שיתחילו ענין של חדש רק ארבע עשרה שנה אחרי
בואם לארץ ,אחרי כיבוש וירושה
אפשר כי לימוד כפשוטו (א) (ע"פ כעין מדה ריבה וריבה את הכל) ע"פ תו"כ ריבה שנת שמיטה להבאת העומר שבה מביאין
מספיחין ,ששומרים עליהם בתשלום מלשכת הגזבר מתרומות בני ישראל.
(ב) היתר חדש נוהג בין בפני הבית ובין שלא בפני הבית .בפני הבית מותר מהנפת העומר ,שלא בפני הבית מותר בעבור יום ט"ז
בניסן.
השואת לדרתיכם בין שני מקראות
יכם֣ -קדמא ואזלא במלה אחת ,משווה אבות העומדים בסיני ובנים שיהיו בא"י
ֱמר֣אֲל ֗ ֶהם֣  -מונח רביע ְלד ֨רת ֝ ֶ
ויקרא אמר כב [ג]֣֣א ֣֣
למצווה זאת של אזהרת הכהנים שלא יטמאו הקדשות ישראל .וממנה לומד לכל המצוות שלא נאמר בהן לאבות או לבנים שהם לכל
הדורות [בבלי בבא בתרא קכ,א] ראה (במ' מס' לו,ו) התשע"ז
יכם  -מונח זקף-קטן במלה אחת ,כעין ריבה וריבה את הכל ,ריבה כל
לעומת ויקרא אמר כג יד חֻ ַ ֤קּת֣עוֹלָ ם֣ -מהפך פשטא ְלד ֣רת ֔ ֶ
הדורות למצוות חדש בין בפני הבית ובין שלא בפני הבית.
יכם׃ – טפחא סלוק ,מ עביר ההגבלה של הסלוק לכתוב לפניו .אפשר כי ההגבלה היא לאו של איסור חדש ,ומתאים למ"ד
ְבּ ֶ֖כל֣מ ְשׁ ָֽבת ֶ ָֽ
חדש נוהג בין בארץ ובין בחו"ל.

כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

4.15

ויקרא בהר כה,א (התשע"ו)

ויקרא בהר כה,ו – ז,יב:

מְּך׃ ֣
תוֹשׁ ְ֣ב ָ֔ך֣הַ גּ ֶָ֖רים֣ע ָ ָֽ
֣וּל ָ
ירָך ְ
֣וּלעַ ְב ְדָּך֣ ֣וְ לַ אֲמָ ֶתָ֑ך֣֣֣֣֣֣וְ ל ְשׂ ָֽכ ְ
ה֣לָךֶ֖ ְ
ל ְ
֣לאָ ְכ ֔ ָ
[ו]֣ ֠ ְוהָ יְ תָ ה֣שַׁ ַ֨בּת֣הָ ָא ֶ֤רץ֣לָ כֶ ם ְ
א ָֽכל׃֣ס ֣
תהּ֣לֶ ֱ֣
֣ר֣בּאַ ְר ֶצ ָ֑ך֣֣֣֣֣֣תּ ְהיֶ ֵ֥ה֣כָ לְ -תּבוּאָ ָ ֶ֖
[ז]֣וְ ֨ל ְבהֶ ְמ ְתּ ָ֔ך֣וְ לַ חַ יָּ ֶ֖ה֣א ֲֶשׁ ְ
תהּ׃ ֣
אכלֶ֖ וּ֣אֶ תְ -תּבוּאָ ָ ָֽ
וא֣ק ֶדשׁ֣תּ ְהיֶ ֣ה֣לָ ֶכ ֑ם֣֣֣֣֣֣ ֨מן-הַ שָּׂ ֶ ֔דה֣תּ ְ
ֶ֖
֣ל֣ה
[יב]֣כּ ֚י֣יוֹב ֔
ֵ֥ה֣בי׃ ֣
שׁם֣בָּ ח ֲָל ָֽ
ֶ֖ים֣בּיֶ ַָֽ֣֖רח֣אֶ ָח ֑ד֣֣֣֣֣֣וַתּ ְק ַצ֤ר֣נ ְַפשׁי֣בָּ ֔ ֶהם֣וְ גַם-נ ְַפ ָ ֶ֖
ְ
ֹלשֶׁ ת֣הָ רע
חד֣אֶ תְ -שׁ ֵ֥
זכריה יא,ח :וָאַ ְכ ֵ֛
עבָ ֶדיָך֣אֶ ת-אֲבָ נֶ ֑יהָ ֣֣֣֣֣֣ ְוָֽאֶ ת-עֲפָ ָ ֵ֥רהּ֣יְ חנָֽנוּ׃ ֣
תהלים קב,טו :כּיָ -רצ֣ וּ֣ ֲ
לְך׃֣ס ֣
י֣וּלכיָֽ ָ -
ְֵ֛ך֣ר ְעי ֵָ֥תי֣יָפָ ֶ֖ת ְ
ֵ֛כי֣ל ַ
ָ
י֣ל
דר֣נָ ְ֣תנוּ֣ר֑יחַ ֣֣֣֣֣֣קֵ֥ וּמ ָ
ֵ֥ים֣׀֣סמָ ַ ֶ֖
ְ
שה"ש ב,יג :הַ ְתּאנָה֣חָ נְ ָט ֣ה֣פַ ֶגּ֔יהָ ֣וְ הַ גְּ פָ נ
[ירושלמי שביעית פ"ד ה"ו (וילנה יא,ב)] מתני' מאימתי אוכלין פירות האילן בשביעית?
[פני משה] משום דכל זמן שאינן ראויין לאכילה אסור לקוץ ולאכול שהרי הוא מפסידן ורחמנא אמר (וי' בהר כה,ו) ְלאָ ְכ ֔ ָלה֣ולא
להפסד [פסחים נב,ב]

הפגים משהזריחו אוכל בהן בפיתו בשדה ,בחילו כונס לתוך ביתו וכן כיוצא בו בשאר שני שבוע חייבין במעשרות.
[פני משה]הפגין .פגי תאנה כדכתיב (שה"ש ב,יג) הַ ְתּאנָה֣חָ נְ ָט ֣ה֣פַ ֶגּ֔יהָ֣.
אוכל בהן פתו בשדה .אבל לא יכניסם בתוך ביתו ,כדדריש בגמ' דכתיב (וי' בהר כה,ז) כָ לְ -תּבוּאָ ָ ֶ֖תהּ֣לֶ א ֱָֽכל וכתיב (וי' בהר כה,יב)
אכלֶ֖ וּ֣אֶ תְ -תּבוּאָ ָ ָֽתהּ .בענין שתי תבואות הכתוב מדבר אחת מענין השדה ואחת שמותר לו לאכול בבית והיינו
֨מן-הַ שָּׂ ֶ ֔דה֣תּ ְ
כשנתבשלו כדקתני בסיפא.

ֵ֥ה֣בי:
שׁם֣בָּ ח ֲָל ָֽ
גמרא מהו ביחילו .ר' חייא בר בא אמר חייתה כמה דתימר (זכריה יא ח) וְ גַם-נ ְַפ ָ ֶ֖
֣ר֣בּאַ ְר ֶצ ָ֑ך֣תּ ְהיֶ ֵ֥ה֣כָ לְ -תּבוּאָ ָ ֶ֖תהּ֣לֶ֣א ֱָֽכל׃ר' חייא בר בא אמר שתי תבואות אחת מן הבית
כתיב (וי' בהר כה,ז) וְ ֨ל ְבהֶ ְמ ְתּ ָ֔ך֣וְ לַ חַ יָּ ֶ֖ה֣א ֲֶשׁ ְ
אכלֶ֖ וּ֣אֶ תְ -תּבוּאָ ָ ָֽתהּ.
ואחת מן השדה וכתיב (וי' בהר כה,יב) ֨מן-הַ שָּׂ ֶ ֔דה֣תּ ְ
[ר"ש סיריליאו] מאימתי אוכלין פירות האילן בשביעית? דפירות האילן אסור (לאכלן) (לתלשן מן האילן) קודם שיגיעו לעונת
תהּ֣לֶ א ֱָֽכל
המעשרות דבעינן דנחית עלייהו שמא דפרי ,וטעמא מפרש ב-תו"כ בהר פ"א דכתיב (וי' בהר כה,ז) תּ ְהיֶ ֵ֥ה֣כָ ל ְ -תּבוּאָ ָ ֶ֖
מכאן שאינה נאכלת אלא תבואה ,מכאן אמרו מאימתי אוכלין פירות האילן בשביעית הפגין משיזריחו וכו' כדתנן במתני'.
ק ֶדשׁ֣בין היא בין ְתּבוּאָ ָ ָֽתהּ (בין שנת היובל בין תבואתה) לומר לך
ובגמרא דהכא מפרש טעמא אחרינא דכתיב (וי' בהר כה,יב) ֶ֖֣
דקדושה ְתּבוּאָ ָ ָֽתהּ וכי היכי דגבי קדשים אין מביאין אתן לבית הפיסול (זבחים עה,ב) הכי נמי אין אוכלין פירות שביעית אלא
בעניין שיהיה הנייה (אכילה מהנה ולא אכילה מאוסה)
[ביאור הגר"א]  ...רבי חייא בר בא אמר שתי תבואות .פי' שתי שיעורים ,אחת שאוכל פיתו בשדה ,ואחת שכונס לתוך ביתו.
אכלֶ֖ וּ֣אֶ תְ -תּבוּאָ ָ ָֽתהּ והוא קרא
[ביאור הגרח"ק (הרב חיים קנייבסקי)]  ...רבי חייא בר בא חזר ואמר (וי' בהר כה,יב) ֨מן-הַ שָּׂ ֶ ֔דה֣תּ ְ
יתירה .שתי תבואות הכתוב מדבר .אחת מן הבית ואחת מן השדה .ללמדך שיש תבואה שאתה אוכלה בשדה כגון פגין
משהזריחו אבל אין אתה כונסה לבית.
גמרא הקור כעץ לכל דבר אלא שהוא נלקח בכסף מעשר (שני)
[פני משה] כעץ לכל דבר .ואינו מטמא טומאת אוכלין[ ... .ר"ש סיריליאו] נקח בכסף מעשר .דפרי מפרי וגידולי קרקע הוא.
(בלי הסבר ע"פ תבניות טעמים)

[ ירושלמי שביעית פ"ד ה"ז (וילנה יב,ב)] (ההסברים בסוגרים ע"פ [אור יעקב])

אכלֶ֖ וּ֣אֶ תְ -תּבוּאָ ָ ָֽתהּ ):מה ְתּבוּאָ ָ ָֽתהּ קודש אף היא
וא֣ק ֶדשׁ֣תּ ְהיֶ ֣ה֣לָ ֶכ ֑ם֣וגו' ( ֨מן-הַ שָּׂ ֶ ֔דה֣תּ ְ
ֶ֖
֣ל֣ה
גמרא  ...כתיב (וי' בהר כה,יב) כּ ֚י֣יוֹב ֔
אכלֶ֖ וּ֣אֶ תְ -תּבוּאָ ָ ָֽתהּ׃ להקיש הַ שָּׂ ֶ ֔דה֣דהיינו ארץ-ישראל עצמה ,לְ ֣-תּבוּאָ ָ ָֽתהּ ,מה תבואת
(הארץ) קודש( .דורש מהמלים ֨מן-הַ שָּׂ ֶ ֔דה֣תּ ְ
ארץ-ישראל קודש ,שנוהגת בה קדושת שביעית ושאר מצוות התלויות בארץ ,אף ארץ-ישראל עצמה קדושה (וי' בהר כה,יב) ֔הוא֣ויש
לחבבה מפאת קדושתה ומביא עובדות מהאמוראים שהיו מחבבים את הארץ וגו')
(טט – א) קדושת תבואת שביעית נלמדת בהיקש מקדושת תבואת יובל מכאן .לכן כאן מתאים לומר מה תבואת שנת היובל קודש כך
גם ארץ-ישראל עצמה קדושה ויש לחבבה מפאת קדושתה.
(טט – ב) קדושת תבואת יובל נלמדת ע"פ לימוד שמביא [תורה שלמה מביא דרשת ירושלמי שביעית פ"ד ה"ז] הדורש הקרא באופן הבא
וא֣ק ֶדשׁ֣תּ ְהיֶ ֣ה֣לָ ֶכ ֑ם ְ ...תּבוּאָ ָ ָֽתהּ׃ הדרש הזה כאילו מנצל את תבנית הטעמים של ֨מן-הַ שָּׂ ֶ ֔דה֣ -קדמא זקף-קטן
ֶ֖
֣ל֣ה
[יב]֣כּ ֚י֣יוֹב ֔
במלים מחוברות במקף ,בתפקיד כעין מוקדם והוא מאוחר בענין לומר שלצורך הדרש קרב את המאוחר ְתּבוּאָ ָ ָֽתהּ׃ אל המוקדם,
֑ם֣תּבוּאָ ָ ָֽתהּ׃
וא֣ק ֶדשׁ֣תּ ְהיֶ ֣ה֣לָ ֶכ ְ
ֶ֖
֣ל֣ה
וא֣ק ֶדשׁ֣תּ ְהיֶ ֣ה֣לָ ֶכ ֑ם .והתוצאה [יב]֣כּ ֚י֣יוֹב ֔
ֶ֖
֣ל֣ה
ראשית [יב]֣כּ ֚י֣יוֹב ֔
(טט – ג) ֨מן-הַ שָּׂ ֶ ֔דה  -קדמא זקף-קטן במלים מחוברות במקף כעין מידה מוקדם והוא מאוחר בענין .דרוש מהמאוחר בכתוב אֶ ת-
ְתּבוּאָ ָ ָֽתהּ שהוא קודש אל המוקדם בבכתוב ֨מן-הַ שָּׂ ֶ ֔דה – היא ארץ-ישראל שגם היא קודש
אכלֶ֖ וּ֣אֶ תְ -תּבוּאָ ָ ָֽתהּ׃  -טפחא סלוק ,טפחא ללא מרכא לפניה ,בתפקיד רבוי לא מוגבל .סלוק – מגביל .ביחד מרבה
(טט – ד) תּ ְ

החביבות של ארץ-ישראל ומגביל חביבות זאת רק אליה ,למעט הארצות האחרות ממעלת החביבות של ארץ-ישראל.
עבָ ֶדיָך֣אֶ ת-אֲבָ נֶ ֑יהָ ְ֣וָֽאֶ ת-עֲפָ ָ ֵ֥רהּ֣יְ חנָֽנוּ׃ ֣
על כך מסיימת הגמרא (תהלים קב טו) כּיָ -רצ֣ וּ֣ ֲ
אכלֶ֖ וּ֣אֶ תְ -תּבוּאָ ָ ָֽתהּ׃֣ ֣
וא֣ק ֶדשׁ֣תּ ְהיֶ ֣ה֣לָ ֶכ ֑ם֣֣֣֣֣֣֣ ֨מן-הַ שָּׂ ֶ ֔דה֣תּ ְ
ֶ֖
֣ל֣ה
ויקרא בהר כה,יב :כּ ֚י֣יוֹב ֔
(וי' בהר כה,יב) כּ ֚י – יתיב אותיות "ביתי" בשש שנים לחייב בתרו"מ המובא לבית ,ואילו בשנת יובל ושמיטה הפקר ,אינו מובא לבית
֨מן-הַ שָּׂ ֶ ֔דה֣– גי' כתר  -קדמא זקף-קטן במלים מחוברות במקף ,כעין מוקדם והוא מאוחר בענין
מן-הַ שָּׂ ֶ ֔דה֣– גי' מגנס זקף-קטן
/©ZZFisherטעמי המקרא והתורה שבעל -פה  -התשעו  -התשעז
155/243
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

zzzf@bezeqint.net 972-3-6486221
http://www.Taamei-Hamikra.co.il

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

ן־השָּׂ ֶ ֔דה – גי' שו"ת בר -אילן מקף ,קדמא זקף-קטן במלה אחת
מ ַ֨
תהּ֣לֶ א ֱָֽכל׃֣ס
֣ר֣בּאַ ְר ֶצ ָ֑ך֣֣֣֣֣֣תּ ְהיֶ ֵ֥ה֣כָ לְ -תּבוּאָ ָ ֶ֖
ויקרא בהר כה,ז,יב[ :ז]֣וְ ֨ל ְבהֶ ְמ ְתּ ָ֔ך֣וְ לַ חַ יָּ ֶ֖ה֣א ֲֶשׁ ְ
(וי' בהר כה,ז) וְ ֨ל ְבהֶ ְמ ְתּ ָ֔ך֣ -קדמא זקף-קטן במלה אחת – מידה מוקדם שהוא מאוחר בענין,

אכלֶ֖ וּ֣אֶ תְ -תּבוּאָ ָ ָֽתהּ׃ ֣
וא֣ק ֶדשׁ֣תּ ְהיֶ ֣ה֣לָ ֶכ ֑ם֣֣֣֣֣֣ ֨מן-הַ שָּׂ ֶ ֔דה֣תּ ְ
ֶ֖
ל֣ה
֚י֣יוֹב ֣ ֔
֣
(וי' בהר כה,יב) כּ
֨מן-הַ שָּׂ ֶ ֔דה֣קדמא זקף-קטן במלים מחוברות במקף – מידה ל"א מל"ב מידות של ר' אלעזר בריה"ג מוקדם שהוא מאוחר בענין ,קודם

יכלה מן השדה לבהמתך ולחיה ,בשביעית וביובל ואז תבער מביתך .ראה עיון מפורט במקומו.
ספרא – תורת כהנים

(ה) מיכן אמרו הכובש שלשה כבשים בחבית אחד רבי אליעזר אומר כיון שכלה מין אחד ֨מן־הַ שָּׂ ֶ ֔דה֣יבער כל החבית ,ר' יהושע
אומר אוכל והולך עד שיכלה האחרון שבה ,רבן גמליאל אומר מין שכלה מינו מן השדה יבער מינו מן החבית והלכה כדבריו ,ר'
שמעון אומר כל הירק אחד לביעור,

הדיון המובא בתוספות והמבוסס גם בתורת כהנים
אפשר להבינו על-פי המידה ל"א מוקדם שהוא מאוחר בענין כמשולב בדברי הספרא דלהלן:

( .ה) מיכן אמרו הכובש שלשה כבשים בחבית אחד
רבי אליעזר אומר כיון שכלה מין אחד ֨מן־הַ שָּׂ ֶ ֔דה יבער כל החבית,

טט – רבי אליעזר הולך לפי המוקדם בענין ֨מן־הַ שָּׂ ֶ ֔דה יבער המינים המאוחרים שעדיין אפשר להביאם ֨מן־הַ שָּׂ ֶ ֔דה֣כי קלטו
טעם המין האיסור ,היינו טעם האיסור

ר' יהושע אומר אוכל והולך עד שיכלה האחרון שבה,

דה֣ ולכן אין לבער שאר המינים עד שיכלה המאוחר בשדה .רבי יהושע לא
טט  -רבי יהושע הולך לפי המאוחר בענין ֨מן־הַ שָּׂ ֶ ֣֔
חושש לטעם האיסור.

רבן גמליאל אומר מין שכלה מינו מן השדה יבער מינו מן החבית והלכה כדבריו,

רבן גמליאל הולך על הסדר בענין ֨מן־הַ שָּׂ ֶ ֔דה ולכן יש לבער כל מין כאשר כלה בשדה

בוּ֣אישׁ֣אֶ ל-אֲחֻ זּ ָָֽתוֹ׃ ֣
ֶ֖
שׁ
ויקרא בהר כה,יג :בּ ְשׁנַ ֵ֥ת֣הַ יּוֹבֶ֖ל֣הַ זּ֑את֣֣֣֣֣֣תָּ ֕ ֻ

בוּ֣אישׁ֣אֶ ל-אֲחֻ זּ ָָֽתוֹ  ,והרי כבר נאמר ושבתם איש אל אחזתו אלא לרבות המוכר שדהו ועמד בנו וגאלה
ֶ֖
שׁ
רש"י ויקרא כה,יג תָּ ֕ ֻ
שחוזרת לאביו ביובל:
רבי יוסף בכור שור (יג) בּ ְשׁנַ ֵ֥ת֣הַ יּוֹבֶ֖ל֣הַ זּ֑את֣֣֣֣֣֣תָּ ֕ ֻשׁבוּ֣ -קרא יתירא; ולרבות ,שאפילו התנה לעשרים; הכל כמו שפירש רבינו (?
ראה [רש"י קידושין יד,ב] וראה תו"כ [בהר פרשתא א פרק א,ו] .והשמטת כספים  -הנה היא במשנה תורה (ראה דב' טו,א-ג).
[ראב"ע]  -כי בשנת היובל תשוב הארץ הנמכרת לבעליה (טט – בתנאי שלא נמכרה לשנות תבואה) .מדגיש שגם אם ישראלי מכר
אחוזתו ונמכר לעבדות או המוכר עצמו (לדעת שגם הוא יוצא)  ,ותאמר שאין לאדם כזה מקום לשוב אליו ,בא הכתוב לומר שגם
העבד וגם אחוזתו יוצאים ושבים זה לזה.
[בעל הטורים] (וי' בהר כה,יג) ֶ֖אישׁ֣אֶ ל-אֲחֻ זּ ָָֽתוֹ ,וסמוך ליה וכי תמכרו ממכר לעמיתך ,לומר נכסים שאין להם אחריות נקנין עם נכסים
שיש להם אחריות ,ועוד סמך אל תונו איש לאחוזתו לומר שגם הקרקע יש בו אונאה עד כדי דמיו ,קנה ,ג' במסורה ,או קנה מיד
עמיתך ,ותרי גבי דוד לא כי קנה אקנה (ש"ב כד; כד ,דה"י א' כא; כד) כשקנה הגורן מארונה; דאע"ג דדרשינן (בתו"כ) או קנה מיד
עמיתך שתקנה מיד ישראל ולא מיד גוי; אעפ"כ קנה דוד הגורן מארונה כיון שלא היה יכול לקנות מישראל ,אל תונו איש את אחיו,
וסמיך ליה במספר ,לומר לך דבר שבמדה ובמנין ומשקל אין בו אונאה:
בוּ֣אישׁ֣אֶ ל-אֲחֻ זּ ָָֽתוֹ ,ומותר לבעלים השבים אליה להחזיק בה לאחוזה ולהשתמש בה בבנין בתים ושובכים
ֶ֖
שׁ
[ספורנו] (וי' בהר כה,יג) תָּ ֕ ֻ
וגדרות צאן וזולתם חוץ מעבודת האדמה ושמירת פירותיה:
תָּ ֕ ֻשׁבוּ֣  -זקף-גדול

טטוד"ל ע"פ רש"י בפסוק זה (וי' בהר כה,יג) ובצירוף הפירושים לפסוק (וי' בהר כה,ג)

לפנינו שלושה או ארבעה עניני תָּ ֕ ֻשׁבוּ ,שיבת אחוזת המשפחה ,שיבת עבד עברי ושיבת עבד עברי נרצע
לגבי האחוזה
גאולה ע"י א' המוכר ב' או בנו המחזירה לאביו .ג' ואין גאולה ביובל אם נמכר לשנות תבואה.
או אם מכרה לשנים חוזרת אליו אם גאלה בשנת היובל וגם חוזרת ע"י גאולת בנו לאביו החי ולמשפחתו אם כבר מת.
שני אופני שיבות האחוזה :חזרה בגלל היובל למוכר או ליורשיו או בגאולה ע"י עצמו וגאולה ע"י בנו שמחזירה לאביו!!!
לגבי העבד העברי
שניים חוזרים ,שניים שאינם חוזרים .רק עבד עברי או עבד עברי נרצע שבארץ-ישראל יוצא לחפשי וחוזר לנחלתו .המוכר עצמו לגויים
בחוץ-לארץ אינו חוז ר .בני עבד עברי מן השפחה אינם יוצאים ואינם חוזרין.
היובל
נוהג א' כשכל ישראל על אדמתם ,ב' כל אחד בנחלתו מימי יהושע ג' ולא מעורבבים.
האם הכוונה שחזרת אחוזה לא נוהג ואילו ושמיטת חובות ויצאת ע"ע לפני שנה שביעית שלו וע"ע נרצע נוהג

כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

4.16

ויקרא בהר כה,א (התשע"ז) (בהשתתפות נחלת יעקב)

לא֣ת ְב ְצ ֶ֖רוּ֣אֶ ת-נְ ז ֶ ָֽריהָ ׃
יחיהָ ֣וְ ֵ֥
לא֣ת ְק ְצרוּ֣אֶ תְ -ספ ֔ ֶ
זְרעוּ֣וְ ֤
֑ם֣לא֣ת ָ ֔
שּׁים֣שָׁ נָ ֶ֖ה֣תּ ְהיֶ ֣ה֣לָ ֶכ ֣
וא֣שׁנַ ֵ֛ת֣הַ חֲמ ֵ֥
ְ
֣ל֣ה
ויקרא בהר כה,יא ֣ :יוֹב ֗

לפי סדר התורה שבעל-פה היינו צריכים לפתוח בהסבר [ספרא בהר פ"ג א] לפסוק .אבל מהתבוננות בהסבר [תורה תמימה=ת"ת הערה
סא)] נראה שמאמר ה[-ספרא] יובן יותר טוב אחרי שנעבור על הערה סא) של הת"ת.
שּׁים  -שנת חמשים אתה מונה ואי אתה מונה שנת חמשים (טט :לסוף היובל
וא֣שׁנַ ֵ֛ת֣הַ חֲמ ֵ֥
ְ
֣ל֣ה
[תורה תמימה=ת"ת] (וי' בהר כה,יא) יוֹב ֗
ס)
שעבר) ואחת (טט :ובאותו זמן היא גם שנה ראשונה ליובל הבא) [ר"ה ט' א'] [מכאן אמרו ,יובל אינו עולה למנין שבוע (טט :נדרים סא,א)] :
[ת"ת] ֣לא֣תז ָ ְ֔רעוּ  -מלמד שכל שנוהג בשביעית נוהג ביובלסא) [תו"כ] :תו"כ מקיש שההלכות הקשורות לעבודת הארץ ולקדושת
ְרעוּ֣וְ ֤לא֣
פירותיה הנוהגות בשנת השמיטה נוהגות בשנת היובל .אפשר כי ההקש נתמך בתבנית הטעמים של (וי' בהר כה,יא) ֣לא֣תז ָ ֔
יחיהָ֣ פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים ,כאן אתנח וסלוק ,בתפקיד ללמד הקש .היות והפסוק בראשו דן בשנת יובל
ת ְק ְצרוּ֣אֶ תְ -ספ ֔ ֶ
ובהמשכו מלמד הלכות שגם נוהגות בשנת שמיטה (ראה כה,ד – ו) ,המסקנה היא שבא להקיש מהלכות שנת יובל להלכות שנת
שמיטה .אפשר שמלמד על ספיחי שנת שמיטה ,אפשר שבא ללמד מסוף הפסוק על כמות הפירות המותרת לקטיף והשנוי באופן הקטיף
(ראה להלן הסבר על אֶ ת-נְ ז ֶ ָֽריהָ֣ שאין דומה לה בשנת שמיטה) .ובמשנה ג מקיש מקודש פירות יובל אל קודש פירות שביעית
שנשארים בקדושתם שלא כמו הקדש אחר .וגם כמו החליפין האחרון שנעשה מפירות יובל תופס דמיו כך גם החליפין האחרון שנעשה
מפירות שביעית תופס דמיו והפירות עצמם והחליפין האחרון חייבין ביעור (ראה להלן מ"ג).

[ת"ת הערה סא)] ר"ל כי דין היובל בשביתת הארץ ודי ן השמיטה אחד הוא לכל דבר ,כל שאסור בשביעית אסור בשנת יובל וכל
שמותר בשביעית מותר ביובל ,ומלאכות שלוקין עליהן בשביעית לוקין עליהן ביובל ,ודין פירות שנת יובל לאכילה ולמכירה ולביעור
כדין פירות שביעית לכל דבר .ואמנם בפרטים שונים חלוקים זמ"ז ,כי השביעית משמטת גם כספים משא"כ יובל ,וכנגד זה אין
שביעית משמטת קרקע ומוציאה עבדים ,ויובל משמט קרקע בתחילתו ושביעית אינה משמטת כספים אלא בסופה ,כפי שיתבאר הכל
מדרשות מיוחדות בהמשך פרשה זו ובפ' ראה אי"ה .והנה ה [-רמב"ם בפ"י הט"ו משמיטין] כתב הלשון כל שאסור בשביעית מעבודת
הארץ וכו' ,וכפי הנראה בא לרמז בלשון זה ,כי הדברים שאינם בעבודת הארץ לא שוו שביעית ויובל בדיניהם ,וכמו הדברים
שנתבארו לעיל ,אבל באמת זה צ"ע ,שהרי ע"כ צ"ל דגם בפרטים שאינם מעבודת הארץ שוו זל"ז ,וראיה לזה מ[-קדושין נ"ח א']
ובכ"מ דשביעית תופסת דמיה [שאם מכרו פירות שביעית חל האיסור על הדמים] ,ויליף זה מדכתיב בפסוק הסמוך (וי' בהר כה,יב) ִ֚ ִּכי
יֹוב֣ל ִּ֔הוא ֖קדש ִּתהְׁי֣ה לָׁכ֑ם ,מה קודש תופס את דמיו אף שביעית תוספת דמיה ,והנה פסוק זה (וי' בהר כה,יב) כתיב ביובל ובכ"ז ילפינן
ֵ
מיניה לשביעית ,אלמא דגם בדבר כזה שוים הם ,וצ" ל דגם תפיסת דמים היא כתולדה מעבודת הארץ ,וע' מש"כ בסמוך פסוק י"ג.
ויש לדקדק לפי דרשה זו למה השמיט כאן זמירה ולא כמו לעיל בפסוק ד' גבי שמיטה ,אחרי דדיניהם שוה ,ואין לומר דמשום הא
גופא דכיון דדיניהם שוה סמך ביובל על מה שנזכר בשמיטה ,משום דא"כ קשה למה זכר כאן בצירה ,אך י"ל פשוט ע"פ המבואר
לפנינו שם דגם בשמיטה לא היה צריך לכתוב זמירה להיותה בכלל זריעה ,ורק כדי לאשמעינן חידוש אחר דאהני (אותם) תולדות
מחייב ,אאחרנייתא (דברים אחרים) לא מחייב כמבואר לפנינו שם ,וא"כ ביובל דחמיר משמיטה (בשמיטת קרקע וצאת עבדים אבל אין בו
שמיטת כספים) שוב לא אצטריך להזכיר זמירה ,דכש"כ (דכל שכן) הוא משמיטה ,ומה שזכר כאן בצירה הוא שלא נימא דכיון דיובל
חמיר משמיטה ,חייב בו גם אשאר תולדות מעבודת קרקע לא כמו בשמיטה כמבואר שם לפנינו ,לכן כתב בצירה (לחיוב מלקות שהיא
תולדה מן התורה) ,להורות שגם ביובל רק אתולדה כמו זו חייבים (אבל באמת אין עוד תולדות מן התורה) ולא אשאר תולדות (כמו השקייה,
זיבול שהן איסורי מרבנן ואין להן מלקות) ,ודו"ק:
וְ ֵ֥לא֣ת ְב ְצ ֶ֖רוּ– מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים שעשויה להתרחב ,וטפחא בתפקיד כפותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה אֶ ת-
נְ ֣ז ֶ ָֽריהָ֣ וזה להרחבת הקבוצה של מלאכות תולדה הדומים לבצירה בגפן ,היינו מיני קטיף בעצי פרי אחרים כגון מסיק בזית ,גדידה
בתמר ,ליקוט בתאנה ,ליקוט ירק ,קציר דגן .אֶ ת-נְ ז ֶ ָֽריהָ֣ – מקף כרב-מצב נזריה (א) יש דרך קטיף נזריה (פירות) של שש שנים (ב)

יש דרך קטיף נזריה (פירות) של שנת שמיטה.
[דיני שביעית דגל ירושלים פ"ט קצירה בצירה ודריכה] לדעת הרמב"ם צריך שנוי בכמות הפרי הנקטף ,ולא יבצור יותר מהכמות
הקטנה שאדם רגיל להביא לביתו משדה הפקר ,ונראה שמותר להשתמש בכלי קצירה כמו בשנים אחרות .לדעת פוסקים אחרים יש
למעט בכמות וגם אסור לקצור בכלים שקוטפים בהם בשאר השנים.
אֶ ת-נְ ז ֶ ָֽריהָ֣ – סלוק בתפקיד מגביל איסור קטיף נזריה (פירות) בדרך של שש שנים.
֣ל֣הוא – מונח רביע ,מלמדת על אבות ותולדות המלאכות האסורים בשנת היובל מן התורה ועל עוד
משוער כי תבנית הטעמים של יוֹב ֗
מצוות של שנת היובל .המל אכות האסורות בשנת השמיטה אסורות גם ביובל( :א) חרישה (ולא לוקה כי נלמדה בדרשה)( ,ב) זריעה,
(ג) קצירה (ותולדותיהן זמירה ובצירה) ולוקה עליהם; (ד) נטיעה היא אב מלאכה הנדרש מן הכתוב ולכן אין עליו חיוב מלקות .זה
מפני שהתורה פירטה המלאכות .אי הענישה על דבר הנדרש באמת יוצא דופן לעומת דברים אחרים הנלמדים בדרשה שלא בנושא
שנת היובל ויש עליהם חיוב עונש( ,ה) הלכת קדושת פירות .נוסף ביובל ( :ו) משמט קרקע בתחילתו( ,ז) מוציא עבדים בתחילתו
(ר"ה ,יוה"כ)
וא֣שׁנַ ֵ֛ת֣הַ חֲמ ֵ֥שּׁים֣שָׁ נָ ֶ֖ה שיכול בכניסתה תהיה מקודשת מראש השנה וביציאתה תהיה מושכת
ְ
֣ל֣ה
[ספרא בהר פרשה ב ,פ"ג א] יוֹב ֗
וא֣שׁנַ ֵ֛ת֣הַ חֲמ ֵ֥שּׁים֣שָׁ נָ ֶ֖ה֣תּ ְהיֶ ֣ה֣לָ ֶכ ֑ם ,אין קדושתה
ְ
֣ל֣ה
והולכת עד יום הכיפורים שכן מוסיפין מחול על הקודש תלמוד לומר יוֹב ֗
אלא עד ראש השנה.
֣ל֣הוא מלמדת על אבות המלאכות והתולדות האסורים בשנת היובל מן התורה ועל עוד מצוות
כאמור תבנית הטעמים של יוֹב ֗
֣ל֣הוא֣מגבילות את איסורי המלאכה והמצוות המיוחדות של שנת היובל לפרק הזמן בין ראש השנה
המיוחדות לשנת יובל .המלים יוֹב ֗
שבו נכנסה שנת היובל עד לרגע לפני כניסת ראש השנה הבאה כבר אין לה קדושת יובל .אבל בזמן ששנת שמיטה נהגה מן התורה היה
לשנת שמיטה שאינה שנת יובל הרחבות לזמן שלפני שנת השמיטה להגביל מלאכות החל מפסח הקודם לשנת השמיטה .בהלכת קדושת
פירות שביעית ויובל יש הרחבות זמן לשנה הראשונה שאחרי שמיטה ו/או יובל וקדושת הפירות הולכת ופגה לפי הפסקת הימצאות
פירות שביעית ויובל בשנה שאחרי .לפיכך תובן שאלת הספרא "שיכול בכניסתה תהיה מקודשת מראש השנה וביציאתה תהיה
מושכת והולכת עד יום הכיפורים שכן מוסיפין מחול על הקודש?" כלומר ,שכמו שמאריכים בקדושת פירות נאריך גם במלאכות
וא֣שׁנַ ֵ֛ת֣הַ חֲ֣מ ֵ֥שּׁים֣שָׁ נָ ֶ֖ה֣תּ ְהיֶ ֣ה֣לָ ֶכ ֑ם ,אין קדושתה אלא עד ראש השנה.
ְ
֣ל֣ה
האסורות בשמיטה ויובל? ועונה תלמוד לומר יוֹב ֗
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

נראה לומר שתבנית הטעמים של ְשׁנַ ֵ֛ת֣הַ חֲמ ֵ֥שּׁים֣שָׁ נָ ֶ֖ה – תביר מרכא טפחא ,היא המלמדת הגבלה זאת .התבנית בתפקיד כעין קבוצת
פרטים שעשויה להתרחב ,הקשורה לנושא שנת היובל ושעל חלקה לא הלכה מסוימת בקשר לנושא.
הַ חֲמ ֵ֥שּׁים֣שָׁ נָ ֶ֖ה – מרכא טפחא ,כמרבה על שנת היובל זמן קדושת פירות יובל לתוך השנה הראשונה שאחריה.
ְשׁנַ ֵ֛ת֣הַ חֲמ ֵ֥שּׁים֣שָׁ נָ ֶ֖ה – תביר מרכא טפחא ,ממעטת מצוות המלאכות האסורות ,שמיטת קרקעות ושיחרור עבדים מהתקופה המורחבת
לגבי קדושת פירות.
אכלֶ֖ וּ֣אֶ תְ -תּבוּאָ ָ ָֽתהּ׃֣ ֣
֑ם֣מן-הַ שָּׂ ֶ ֔דה֣תּ ְ
וא֣ק ֶדשׁ֣תּ ְהיֶ ֣ה֣לָ ֶכ ֨
ֶ֖
֣ל֣ה
ויקרא בהר כה,יב֣ :כּ ֚י֣יוֹב ֔

[ספרא בהר פרשה ב ,פ"ג א ג] (וי' בהר כה,יב) כּ ֚י֣יוֹב֣ל ֶ֖ ...ק ֶדשׁ ,מה קודש (אולי נאמר שכמו שהקדש בכלל) תופס את דמיו אף שביעית
(ויובל) תופסת את דמיה ,אי מה קודש (בכלל ולא שביעית ויובל) יוצא לחולין (ע"י החילוף בדמים) ו(רק)דמיו נתפסים (לקודש) יכול אף
שביעית (ויובל) כן(?) תלמוד לומר ֔הוא ,הרי ֔הוא֣(פרי היובל והשביעית נשארים) בקדושתה נמצית אומר האחרון אחרון נתפס כשביעית
(ויובל) ופירי עצמו אסור ,כיצד לקח בפירות שביעית (ויובל) בשר אילו ואילו (הבשר שהוא החליפין לפרי והפרי) מתבערים בשביעית
(ויובל)  ,לקח בבשר דגים יצא בשר ונכנסו דגים ,בדגי' שמן יצאו דגים ונתפס שמן האחרון אחרון נתפס ופרי (היובל והשביעית) עצמו
אסור.
(וי' בהר כה,יב) כּ ֚י֣יוֹב ֣ל ֔הוא – יתיב מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מלמד על שני לימודים ,ולפי שאחד מתפקידי טעם יתיב הוא החלפת טעם
פשטא במלה מלעלית או בת הברה אחת ,משמע שני לימודים כפשט הכתוב .לימוד אחד יהיה :לפי תפקיד טעם יתיב כ"דווקא כך" לכן
הכתוב מגביל ,ללמד שדווקא קדושת פירות יובל ושביעית אינה פוקעת בחליפין והפירות עצמם והחליפין האחרון נתפסים לקודש עם
הפירות וחייבים בביעור[ .ת"ת הערה סז)] מביא מ[-סוכה מ,ב] שממילת תּ ְהיֶ ֣ה – לומדים שהפירות ישארו בהוויתם ולא יצאו לחולין
במכירה או חילול ושגם החליפין האחרון נתפס בקדש.
סב)
לימוד שני [ת"ת] (וי' בהר כה,יב) יוֹב֣ל ֔הוא֣– ואפילו בחוץ לארץ [ר"ה ט' ב']:
[ת"ת הערה סב)] קאי אשילוח עבדים ,ומדייק זה משום דלשון זה מיותר כלל .וע' בקדושין ל"ח ב' דפריך שילוח עבדים חובת הגוף

ם֣דּ ֵ֛רוֹר֣בָּ ָא ֶֶ֖רץ הו"א בארץ אין בחו"ל לא ,ת"ל
את ְ
וּק ָר ֶ ֵ֥
היא ,כלומר ,ופשיטא שנוהג בחו"ל ,ומשני סד"א הואיל דכתיב (וי' בהר כה,י) ְ
(וי' בהר כה,יב) יוֹב֣ל ֔הוא ,מכל מקום ,ומה דכתיב בָּ ָא ֶֶ֖רץ אתיא לדרשה כמש"כ לעיל פ' י':
ֶ֖ק ֶדשׁ֣תּ ְהיֶ ֣ה֣לָ ֶכ ֑ם – טפחא מונח אתנח.

סח)

וא֣ק ֶדשׁ֣תּ ְהיֶ֣ ֣ה֣
ֶ֖
֣ל֣ה
דכתיב יוֹב ֔

[ת"ת] ֶ֖ק ֶדשׁ֣תּ ְהיֶ ֣ה֣לָ ֶכ ֑ם  -תניא ,א"ר יוחנן ,השביעית מתחללת בין דרך מקח בין דרך חילול
לָ ֶכ ֑ם ,מה קודש בין דרך מקח בין דרך חילולסט) ,אף שביעית בין דרך מקח בין דרך חילולע) [סוכה מ' ב']:
[ת"ת הערה ע)] ור' אלעזר ס"ל דרק דרך מקח מתחללת ,דדריש סמוכין בשנת היובל הזאת וגו' וסמיך ליה וכי תמכרו ממכר ,וההיקש
דקודש תהיה לכם איצטריך ליה בכלל דשביעית א יתקש לקודש לענין שתופסת דמיה כמבואר בדרשה הקודמת .ויש להעיר בסברתו,
דאחרי דילפינן בהיקש מקודש למה לא ניליף לכולא מלתא מקודש דבין דרך חילול בין דרך מקח ,וצ"ע ,ולהלכה קי"ל כר' יוחנן.
ומבואר בסוגיא דמחלקותם הוא רק בפרי שני היינו בדמי שביעית ,אבל בפרי ראשון ,והיינו פירות שביעית ,כ"ע מודו דרק דרך מקח
מתחללת ולא דרך חילול ,יעוי"ש:
[ת"ת] ֶ֖ק ֶדשׁ֣תּ ְהיֶ ֣ה֣לָ ֶכ ֑ם  -ואלו קודש תהיה לה' לא כתיב ,לפיכך המקדש בפירות שביעית מקודשתעא) [קדושין נ"ג א']:
[ת"ת הערה עא)] עא) דמשמע שאף שקודש היא בכ"ז תהא לכם להנאתכם ,ולא כמו מעשר שני דכתיב ביה (פרשה בחקתי) וכל
מעשר הארץ קודש הוא לה' ,ואף על פי דבחלה כתיב תתנו לה' (פ' שלח) ובכ"ז קי"ל המקדש בתרומה מקודשת (בכורות נ"ט א') ,אך
התם לא כתיב קודש ,ובעינן שיכתבו שניהם קודש ולה' ,וע"ע בסוגיא:
[ירושלמי שביעית פ"ח ה"ב] משנה ... .קל מהן שביעית שנתנה להדלקת הנר
[אור יעקב] יש קולא בפירות שביעית שאינה בתרומה ובמעשר שני ,שנתנה להדלקת הנר שמותר להשתמש בשמן שביעית גם
להדלקת הנר שכתוב (וי' בהר כה,ז ז) תּ ְהיֶ ֵ֥ה֣כָ לְ -תּבוּאָ ָ ֶ֖תהּ֣לֶ א ֱָֽכל ,ודרשו בריש פ"ז תּ ְהיֶ ֵ֥ה֣אף להדלקת הנר ,וכן מדליק הנר בתרומה
טמאה ,אבל לא בתרומה טהורה ומעשר שני ,בין טמא בין טהור.
[פ"ז ה"א (וילנה יח א)] גמרא  ...מיי כדון (וי' בהר כה,י,יב) לכם השוה לכולכם( .שיהא ראוי לכולכם ולא שיהא שוה לכולכם)
רבי יוסי בשם רבי לא (ל' קמוצה) שמע לה מן הדה (לומד מפסוק אחר שמי הצובעין חלה עליו קדושת שביעית תּ ְהיֶ ֵ֥ה֣ -אף
תהּ֣
֣ר֣בּאַ ְר ֶצָ֑ך֣֣֣֣֣֣֣תּ ְהיֶ ֵ֥ה֣כָ לְ -תּבוּאָ ָ ֶ֖
להדלקת הנר ולצבוע בה צבע ) .ממה שנאמר (וי' בהר כה,ז) וְ ֨ל ְבהֶ ְמ ְתּ ָ֔ך֣וְ לַ חַ יָּ ֶ֖ה֣א ֲֶשׁ ְ
לֶ א ֱָֽכל׃[ ,אור יעקב] ותיבת תּ ְהיֶ ֵ֥ה֣יתירה לדרשה ,לרבות שרשאי להשתמש בפירות שביעית אף להדלקת הנר ולצבע,
ומוכח מכך שמין המיוחד לצבע יש בו קדושת שביעית( ,שאם לא כן מוריד הפירות מקדושתם)
דרשת ר' יוחנן ב[-סוכה מ,ב] שקדושת פירות יובל ושביעית חלה על החליפין בדרך מכירה לאחר ,ובדרך חילול (תוך הוספת חמישית
מלבר עליו) ע"י מלקט הפירות .הדרשה מ[-קדושין נג,א] מלמדת שהמקדש אשה בפירות יובל ושביעית מקודשת .כעין תפיסת דמי היובל
והשביעית באשה המתקדשת לאיש בעל הפירות.
בשתי הדרשות שהביא [ת"ת] מתברר שלמרות שפירות יובל ושביעית קדשים בקדושה החמורה ממיני הקדש מסוימים מבחינת תפיסת
דמיהם בין במכירה בין בחילול .כל הקדש אחר הוא ממון גבוה ומועלים בו בשימוש ע"י אדם ,עד שבמיני הקדש מסוימים פודים – מחללים
אותם והם יוצאין לחולין .אבל פירות יובל ושביעית נחשבים ממון בעלים .וכן מדרשת [ירושלמי שביעית פ"ח ה"ב] אפשר להשתמש בהם
להדלקת נר ולצבע.
משוער כי טעם טפחא במלת ֶ֖ק ֶדשׁ בתפקיד שנוי מלמד כי ֶ֖ק ֶדשׁ קדושת פירות יובל ושביעית שונה מקדושת הקדש אחרת ,שהיא תּ ְהיֶ ֣ה֣

בהוויה של קדש וגם בהווית ממון בעלים .אפשר כי טעם מונח בתפקיד רבוי העברת הקדושה בכל פעולת חליפין לדבר האחרון שנכנס
במקום הדבר הקודם (ועדיין הפירות המקוריים נשארים בקדושתם) .אבל אפשר שזה כמוסבר להלן.
לָ ֶכ ֑ם – במשמע שלכם שווה = ראוי לכולכם ,תּ ְהיֶ ֣ה – רבוי ,לָ ֶכ ֑ם – אתנח מגביל ,ביחד רבוי הגבלות השימוש בפירות יובל ושביעית,
מגביל את השימוש בממון בעלים זה ש-אסורים להפסיד ולסחור.
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

158/243

/©ZZFisherטעמי המקרא והתורה שבעל -פה  -התשעו  -התשעז
zzzf@bezeqint.net 972-3-6486221
http://www.Taamei-Hamikra.co.il

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

4.17

ויקרא בחקתי כו,א (התשע"ו)(בהשתתפות נחלת יעקב)

כם׃
יתי֣א ְתּ ֶ ָֽ
יתי֣אֶ ְת ֶכ ֑ם֣וַהֲ קימ ֵ֥תי֣אֶ תְ -בּר ֶ֖
יתי֣אֶ ְת ֔ ֶכם֣וְ ה ְרבּ ֶ֖
יכם֣וְ ה ְפר ֣
֣ית י֣אֲל ֔ ֶ
ויקרא בחקתי כו,ט :וּפָ נ ֣
יכם ,משלו משל למה הדבר דומה למלך ששכר פועלים הרבה והיה שם פועל אחד
ספרא בחוקותי פרשה א ,פרק ב] (ה) וּפָ נ ֣יתי֣אֲל ֔ ֶ

ועשה עמו מלאכה ימים הרבה ,נכנסו הפועלים ליטול שכרם ונכנס אותו הפועל עמהם אמר לו המלך לאותו הפועל בני אפנה לך,
הרובים הללו שעשו עמי מלאכה ממועטת ואני נותן להם שכר מועט ,אבל את חשבון רב אני עתיד לחשב עמך ,כך היו ישראל בעולם
הזה מבקשים שכרם מלפני המקום ,ואומות העולם מ"ה מבקשים שכרם מלפני המקום ,והמקום אומר להם לישראל בניי אפנה לכם,
אומות העולם הללו עשו עמי מלאכה מועטת ואני נותן להם שכר מועט ,אבל אתם חשבון רב אני עתיד לחשב עמכם לכך נאמר
יתי֣
יתי֣אֶ ְת ֶכ ֑ם ,בקומה זקופהַ ,והֲקימ ֵ֥תי֣אֶ תְ -בּר ֶ֖
יכם ,בטובה ,וְ ה ְפרית֣י֣אֶ ְת ֔ ֶכם֣בפריה ורבייה ,וְ ה ְרבּ ֶ֖
יכם ,וּפָ נ ֣יתי֣אֲל ֔ ֶ
וּפָ נ ֣יתי֣אֲל ֔ ֶ
א ְתּ ֶ ָֽכם ,לא כברית הראשונה שהפרתם אותה ,שנאמר (ירמיה לא,לא) ֲאשר־ ֵָ֜ה ָׁמה ה ֵֵפ֣רּו את־ב ְִּׁריתִּ֗ י וְָׁאנ ִּכ֛י ב ָׁ֥עלְׁתִּי ָׁ ֖בם נְׁאֻם־הֽ' :אלא ברית
שׁה:
ה֣בּ ֵ֥רית֣ח ֲָד ָ ָֽ
הוּד ְ
ת־בּית֣יְ ָ ֶ֖
ֵ֥
חדשה שלא תופר מעתה שנאמר (ירמיה לא,ל) הנּ ֵ֛ה֣י ֵָ֥מים֣בָּ ֶ֖אים֣נְ אֻ ם־ה֑ ' וְ֣כָ ַר ֗תּי֣אֶ ת־בֹּ֧ית֣י ְשׂ ָראֵ֛ל֣וְ אֶ
ִּיאם מ ֵ֖ארץ ִּמצ ָׁ ְׁ֑רי ִּם אֲשר־ ֵָ֜המָׁה ה ֵ ֵ֣פרּו את־ב ְִּׁריתִּ֗ י וְָׁאנ ִּכ֛י ָׁב ֥עלְׁתִּ י
ֲשר כָׁרתִּ י את־אֲבֹותָׁ֔ ם בְׁיֹום החז ִּ ִּ֣יקי ְׁבי ֔ ָָׁׁדם לְׁהֹוצ ָׁ ֖
ירמיהו לא(,לא) ֹל֣ א כב ְִּׁ֗רית א ֤
ָׁ ֖בם נְׁאֻם־הֽ':
יכם  -אפנה מכל עסקי לשלם שכרכם ,משל למה הדבר דומה ,למלך ששכר פועלים וכו' ,כדאיתא בתורת
רש"י (וי' בח' כו,ט) וּפָ נ ֣יתי֣אֲל ֔ ֶ
יתי֣אֶ ְת ֶכ ֑ם ( -תו"כ) בקומה זקופה:
כהנים :וְ ה ְפרית֣י֣אֶ ְת ֔ ֶכם – (תו"כ) בפריה ורביה :וְ ה ְרבּ ֶ֖
כם ( -תו"כ) ברית חדשה ,לא כברית הראשונה שהפרתם אותה ,אלא ברית חדשה שלא תופר ,שנאמר (ירמיה
יתי֣א ְתּ ֶ ָֽ
וַהֲקימ ֵ֥תי֣אֶ תְ -בּר ֶ֖
שׁה :לא כברית הראשונה:
ה֣בּ ֵ֥רית֣ח ֲָד ָ ָֽ
הוּד ְ
ְׁאֻם־ה' וְ כָ ַר ֗תּי֣אֶ ת־בֹּ֧ית֣י ְשׂ ָראֵ֛ל֣וְ אֶ ת־בֵּ֥ית֣יְ ָ ֶ֖
לא,ל) הִּנֵּ ֛ה יָׁמִּ ֥ים ב ִּ ָׁ֖אים נ
֑
יתי – טפחא ללא מרכא לפניה ,בתפקיד רבוי עם שנוי ,אפשר שזה כמוסבר להלן [דבר מלכות ,בחוקותי התשע"ו ,ע"פ ליקוטי
וְ֣ה ְרבּ ֶ֖
יתי֣אֶ ְת ֶכ ֑ם מפרש על שכר
יתי֣אֶ ְת ֔ ֶכם וב-וְ ה ְרבּ ֶ֖
שיחות אדמו"ר ממ"ש ,כרך יז ,ע'  .] 327רש"י ע"פ תו"כ הכליל פריה ורביה ב-וְ ה ְפר ֣
יתי֣אֶ ְת ֶכ ֑ם ברבוי איכותי היינו בקומה זקופה ,ולא רבוי כמותי( ,טט :שזה
מיוחד המגיע לישראל על שמירת התורה והמצוות .וְ ה ְרבּ ֶ֖
יתי֣אֶ ְת ֔ ֶכם  -בפריה ורביה).
כבר נאמר ב-וְ ה ְפר ֣
יתי – טפחא ללא מרכא לפניה ,בתפקיד התפשטות האפיון של רבוי עם שנוי לכתוב לפניה .היינו הרבוי האיכותי של קומה
וְ ה ְרבּ ֶ֖
זקופה רומז למצב אדם הראשון קודם לחטאו .במצב בו אדם התהלך בדבקות עם א-לקים ובידיעתו וזה מנובא ב(-ירמיהו לא) (לב) ִּכ֣י
ְׁתֲבנָּׁה ְׁו ָׁה ִּי֤יתִּי לָׁהם לֵ ֽאֹל ִּ֔הים
ֲשר אכְׁרת את־ ֵ֨בית יִּש ְָׁׁר ֵָ֜אל ַאח ֲֵ֨רי הי ִָּׁמ֤ים ָׁההֵם נְׁא ֔
ֻם־ה' נ ָׁ֤תתִּי את־תֽ ֹו ָׁרתִּי ְׁבק ְִּׁר ָׁ֔בם וְׁעל־ל ָׁ ִּ֖בם אכ ֑
ז֣את הב ְִּׁ֡רית א ֣
ֵאמר דְׁ ע֖ ּו את־ה֑ ' כִּ ֽי־כּולָּׁם י ֵדְׁ ֨עּו אֹותִָּ֜ י ְׁל ִּמקְׁט ָׁנּ֤ם ְׁועד־גְׁדֹולָׁם
ת־ר ֵָ֜עהּו ו ְִּׁא֤יש את־ָאחִּיו ל ֔
ְׁיּו־ל֥י ל ְָׁׁעֽם( :לג) ו ְֹׁ֧לא י ְׁלמ ְׁ֣דּו ֗עֹוד ִּא֣יש א ֵ
ו ֵ ְׁ֖ה ָׁמה ִּיֽה ִּ
ָׁאתם ֹל֥ א אזְׁכָׁר־עֹֽוד :ס
נְׁא ֔
ֻם־ה' ִּכ֤י אסְׁלח לֽעֲֹו ָׁ֔נם ּולְׁחט ָׁ ֖
יכם  -אפנה מכל
הדבקות הזאת בה' ובתורתו מתפשטת לכתוב לפניה וגורמת לה' לומר כפ'רש"י ע"פ תו"כ (וי' בח' כו,ט) וּפָ נ ֣יתי֣אֲל ֔ ֶ

עסקי לשלם שכרכם,

יתי – מקף כרב-מצב הברית (א) ברית ראשונה שהופרה (ב) ברית חדשה שלא תופר .שלעתיד לבוא נאמנות ישראל לה' תהיה
אֶ תְ -בּר ֶ֖
כזאת שלא תוביל להפרת הברית עם ה'.
יתי֣אֶ ְת ֔ ֶכם  ... -זקף-קטן  ...זקף-קטן ,פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים ,כעין היקש ,דבר החוזר וקורה.
יכם֣וְ ה ְפר ֣
וּפָ נ ֣יתי֣אֲל ֔ ֶ
בתפקיד היקש מכאן שראוי לומר לאדם שלום בפניו ולא מן הצד :כנאמר ב [-במדבר רבה (וילנא) פרשת נשא פרשה יא] ד"א (במ' נשא ו,כו)
שא ה֤ '׀
שלֹֽום :ס יהפך פניו כלפי אצלך לא דומה שואל שלום חבירו בתוך פניו כשואל מן הצדדין אלא י ִּ ֨ ָׁ
שא ה֤ '׀ ָׁפנָׁיו א ֵ֔ליָך ְׁוי ֵ ָׁ֥שם לְָׁך֖ ָׁ
י ִּ ֨ ָׁ
יכם וְ ה ְפרית֣י .אפשר כי יהפך פניו מרומז בטעם מלת (במ' נשא ו,כו) ה֤ '׀
ָׁפנָׁיו א ֵ֔ליָך יהפך פניו אצלך כמה דתימא (וי' בח' כו,ט) וּפָ נ ֣יתי֣אֲל ֔ ֶ
– מהפך לגרמיה ,אפשר מקור ל(-א) [שו"ע או"ח הל' נשיאת כפיים סי' קכח סע' י] עומדים בדוכן פניהם כלפי ההיכל ואחוריהם כלפי
העם  ...קורא להם (הש"ץ) כהנים  ...ומחזירים פניהם כלפי העם ,ול(-ב) [שו"ע או"ח הל' נשיאת כפיים סי' קכח סע' כד] עם שאחורי
הכהנים (טט :בבית הכנסת) אינם בכלל ברכה אבל מלפניהם ובצדיהם (טט :שיצודדו אל הכהנים ,הערת הרב ברמן :והידור ממש מולם,
וב[-איגרות משה ח"ה] הנמצא ב"יהיו לרצון וגו' " שאחרי תפילת שמ"ע והוא מאחורי הכהנים ,ילך לאחוריו כדי להתברך מהכהנים)
בתפקיד דבר החוזר וקורה ההבטחה בכתוב (וי' בח' כו,ט) חוזרת בנבואת ירמיה בשעת שפל בתולדות ישראל ,ערב חורבן בית ראשון,
בדומה לשקיעה במצרים .הבטחה על גאולה שלימה ,כאשר לבם של כל ישראל יהיה במלואו נתון לאמונת ה' ותורתו וקיום המצוות.
וכך נדרש ב[-איכה רבה (וילנא) פרשה ג,ז] עובדי כוכבים מונין את ישראל ואומרין להם אלהיכם הסתיר פניו מכם וסילק שכינתו מכם,

עוד אינו חוזר עליכם ,והן בוכין ומתאנחין ,וכיון שנכנסין לבתי כנסיות ולבתי מדרשות וקורין בתורה ומוצאין שכתוב

(וי' בח' כו,ט)

שׁי֣אֶ ְת ֶכָֽם( :וי' בח' כו,יב) וְ ה ְתהַ לַּ ְכתּי֣
תֹוכ ֶכ ֑ם֣וְ ָֽלא־תגְ ַעֵ֥ל֣נ ְַפ ֶ֖
ֶ֖י֣בּ ְ
יתי֣אֶ ְת ֔ ֶכם (וי' בח' כו,יא) וְ נָתַ ֵ֥תּי֣מ ְשׁכָּ נ ְ
יכם֣וְ ה ְפר ֣
וּפָ נ ֣יתי֣אֲל ֔ ֶ
י֣ל ָעָֽם :והן מתנחמין ,למחר כשיבא קץ הגאולה אומר להם הקדוש ברוך הוא
יוּ־ל ְ
ֵ֥
תּם֣תּ ְה
ָֽאֹלהים֣וְ אַ ֶ ֶ֖
֑
ֹוכ ֔ ֶכם֣וְ הָ֣יֵ֥יתי֣לָ ֶכֶ֖ם֣ל
ְבּת֣ ְ

לישראל בני אני תמה מכם היאך המתנתם לי כל אותן השנים והן אומרים לפניו רבש"ע אילולי תורתך שנתת לנו כבר אבדנו האומות,
ר־שם מ ֔שה ִּלפ ְֵׁנ֖י בְׁנֵ ֥י יִּש ְָׁׁר ֵאֽל,:
תֹורה אֲש ָׁ ֣
לכך נאמר (איכה ג,כא) ֛זאת ָׁא ִּ ֥שיב אל־ל ִּ ִּ֖בי על־כֵ ֥ן אֹוחִּ ֽיל :ס ,ואין זאת אלא תורה שנא' (דב' וא' ד,מד) ו ְׁ֖זאת ה ָׁ ֑
אֹוח֥יל לֹֽו:ס ומיחדים שמו שתי פעמים
ל־כן ִּ
לּול֣י ָ֭ת ָׁ
וכן דוד אמר (תה' קיט,צב) ֵ
ֹורתְָׁך ש ֲעש ָׁ ֻ֑עי ָׁ֗אז ָאב֥דְׁ תִּי ְׁב ָׁענְׁ ִּי ֽי( :איכה ג,כד) חל ִּ ְׁ֤קי ה' ָאמ ָׁ ְׁ֣רה נ ְׁפ ֔ ִּשי ע ֵ ֖
ֹלהינּו ה֥ '׀ אחָׁ ֽד :אפשר מקור ל[-שו"ע יו"ד הל' תלמוד תורה סי' רמו סע' א] כל איש ישראל חייב
ביום ואומרים (דב' וא' ו,ד) ש ְׁ֖מע י ִּ ְׁ
ש ָׁר ֵא֑ל ה֥ ' א ֵ ֖
בתלמוד תורה ... ,הגה ובשעת הדחק ,אפילו לא קרא רק קריאת שמע שחרית וערבית.
שׁ֣תֹּוציאוּ׃ ֣
ָֽ
ד
ָשׁן֣מ ְפּנֵ֥י֣חָ ָ ֶ֖
ן֣נֹושׁ ֑ן֣וְ י ֕ ָ
ָ
ָשׁ
תּם֣י ָ ֶ֖
ויקרא בחקתי כו,י :וַ ָֽאֲכַ ְל ֶ ֵ֥
תּם֣י ָָשֶׁ֖ן – מרכא טפחא ,יתור לרבות על מאכלים שבד"כ משתמרים כמו תבואה ,שמן ויין ,גם פירות וירקות שבד"כ אינם
וַ ָֽ אֲכַ ְל ֶ ֵ֥
ן֣נֹושׁ֑ן֣ -הפירות (והירקות שבד"כ לא משתמרים) יהיו משתמרין וטובים להתיישן ,שיהא
ָ
ָשׁ
תּם֣י ָ ֶ֖
משתמרים כפ' [רש"י] (וי' בח' כו,י) וַ ָֽ אֲכַ ְל ֶ ֵ֥
ן֣נֹושׁ֑ן  -מלמד שכל המיושן מחבירו יפה
ָ
ָשׁ
תּם֣י ָ ֶ֖
ישן הנושן של שלש שנים יפה לאכול משל אשתקד :וכפי' [תורה תמימה (י)] וַ ָֽ אֲכַ ְל ֶ ֵ֥
כב)

ֶ֖ן֣נֹושׁ֑ן֣מכל מקום
ָ
מחבירו ,ואין לי אלא דברים שדרכן ליישנן ,דברים שאין דרכן ליישנן מניין ,ת"ל י ָָשׁ
הערה כב]  ...וכלל הענין שבא לרמז עוד ברכה אחרת על קיום הפירות שלא ירקיבו ויופסדו אלא יהיו שמורים ,ומזה ממילא מבואר
שהישן ט וב מן החדש ,שלכן יאכלו הישן וימכרו החדש .והדברים שדרכן ליישנן ,כגון חטה ויין שאין נפסדין ודברים שאין דרכן
ליישנן ,כגון מיני פירות שמרקיבין:

כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

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

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

[דספרא בהר פרשה ג ( ...ו)] (וי' בהר כה,כא) ְׁו ִּצ ִּּו֤יתִּ י את־ב ְִּׁרכָׁתִּי ל ָׁ֔כם ב ָׁשּׁ ָׁנ֖ה השּׁ ִּ ִּ֑שּׁית אין לי אלא בשישית בחמישית וברביעית בשלישית
שּׁ ִּנ ֽים ,:לשישית ולשביעית ולמוצאי שביעית ,ד"א ִּלשְֹׁל֖ ש
ובשניה מנין ,משנה לחבירתה מנין ת"ל בשּׁ ָָׁׁנ֖הְׁ ,ו ָׁעשָׁת את־התְׁבּו ָׁ֔אה ִּלשְֹׁל֖ ש ה ָׁ
ה ָׁשּׁ ִּנ ֽים :ולשביעית וליובל ולמוצאי יובל( .ז) (וי' בהר כה,כב) ּוזְׁרע ְׁ֗תם ִ֚ ֵאת  ...ה ְׁשּׁמִּי ִּ֔נת זו שמינית שלאחר שמיטה כשהוא אומר ה ָׁשּׁ ָׁנ֣ה זו
בּוא֣ה י ָׁ ָׁ֑שן לא (מלמטן) [סלמנטון] ֣עד׀  ...ה ְׁתשִּי ִּ֗עת זו תשיעית שאחר
תשיעית של אחר היובל ושל אחר השמיטה ,ואֲכל ְׁ֖תם ִּמן־התְׁ ָׁ
השמינית שאחר השמיטה כשהוא אומר השּׁ ָָׁׁנ֣ה זו עשירית שאחר תשיעית [ושאחרי היובל] ושאחר השמיטה עד־בֹוא תְׁב֣ ּוָאתָׁ֔ ּה תאכְׁל֖ ּו
י ָָׁׁשֽן :שהיא אחת עשרה לזית.
[בבלי ראש השנה יג,א]  ...כדתניא ,רבי יונתן בן יוסף אומר( :וי' בהר כה,כא) בשּׁ ָָׁׁנ֖ה השּׁ ִִּּ֑שּׁית ְׁו ָׁעשָׁת את־התְׁבּו ָׁ֔אה ִּלשְֹׁל֖ ש ה ָׁשּׁ ִּנ ֽים ,:אל תקרי
לשלש אלא לשליש (זה שבתבואה וזיתים הולכים אחרי שליש גידולם לענין תרומה ומעשר) - .והא מיבעי ליה לגופיה!  -כתיב קרא אחרינא:

תְׁבּוא֣ה י ָׁ ָׁ֑שן ֣עד׀ השּׁ ָָׁׁנ֣ה התְׁ שִּי ִּ֗עת.
שּׁמִּי ִּ֔נת ואֲכל ְׁ֖תם מִּן־ה ָׁ
(וי' בהר כה,כב) ּוזְׁרע ְׁ֗תם ִ֚ ֵאת השּׁ ָָׁׁנ֣ה ה ְׁ
[אברבנאל] (וי' בח' כו,י) ...
שּׁ ִּנ ֽים :עד שתאכלו בשנה התשיעית (אחרי שמיטה) ישן נושן וישן נגזר משנה (אחת)
בהר כה,כא) בשּׁ ָָׁׁנ֖ה השּׁ ִּ ִּ֑שּׁית ְׁו ָׁעשָׁת את־התְׁ בּו ָׁ֔אה ִּלשְֹׁל֖ ש ה ָׁ

ן֣נֹושׁ֑ן֣ ורמז בזה כפי פשוטו שכאשר ישמרו השמיטות והיובלים תהיה ברכת ה' (וי'
ָ
ָשׁ
תּם֣י ָ ֶ֖
והוא אמרו וַ ָֽאֲכַ ְל ֶ ֵ֥

וישן נושן הוא משתי שנים ועדין לא תכלה התבואה בבא החדש בבא השנה העשירית (אחרי יובל) .ותוציא את הישן מן האוצר למכור
אותו מפני החדש שצריך להניח באוצר ההוא.
ָשׁן.
תּם֣י ָ ֶ֖
ש ָׁכ ִּנ֖י .מנין שנים של משכנ"י עמד בית שני (יומא ט א) .וסמיך ליה וַ ָֽאֲכַ ְל ֶ ֵ֥
[בעל הטורים (וי' בח' כו,י)] (וי' בח' כו,יא) ְׁונָׁת ִּ ֥תי ִּמ ְׁ
ָשׁן – זקף-גדול ,בתפקיד שלוש ,משכן ,בית א ,בית ב .או לעתיד בית א ,בית ב ,בית ג.
שבזכות בית המקדש בא השובע (סוטה מח א) :וְ י ֕ ָ
ָשׁן – זקף-גדול ,בתפקיד שלוש ,שפע וברכת השתמרות של דברים הרגילים להשתמר כגון תבואה ,יין ,וכן של דברים שבאופן
וְ י ֕ ָ
רגיל אינם משתמרים כמו פירות וירקות ,לפחות שלוש שנים ולא רק אחרי שמיטה ויובל אלא גם בשנים אחרות
שּׁ ִּנ ֽים:
שּׁ ִּ ֑שּׁית וְׁ ָׁעשָׁת את־התְׁבּו ָׁ֔אה ִּלשְֹׁל֖ ש ה ָׁ
ויקרא בהר כה( ,כא) ְׁו ִּצ ִּּו֤יתִּ י את־ב ְִּׁרכָׁתִּי ל ָׁ֔כם בשּׁ ָָׁׁנ֖ה ה ִּ
שּׁ ָׁנ֣ה התְׁ שִּי ִּ֗עת עד־בֹוא תְׁ ב֣ ּוָא ָׁ֔תּה תאכְׁל֖ ּו י ָָׁׁשֽן:
תְׁבּואה י ָׁ ָׁ֑שן ֣עד׀ ה ָׁ
שּׁמִּי ִּ֔נת ואֲכל ְׁ֖תם מִּן־ה
שּׁ ָׁנ֣ה ה ְׁ
(כב) ּוז ְׁרע ְׁ֗תם ִ֚ ֵאת ה ָׁ
ָׁ ֣

'֣י ְהיֶהָֽ -קּ ֶדשׁ׃ ֣
תּן֣מ ֶמֵּ֛נּוּ֣לַ֣הֶ֖ ָֽ
ֲשׁר֣י ֵ֥
בּן֣לַ֣ה֑ '֣כּל֣א ֨ ֶ
מּנָּה֣קָ ְר ָ ֶ֖
ֲשׁר֣יַקְ ֹ֧ריבוּ֣מ ֶ ֵ֛
ויקרא בחקותי כז,ט  -יג[ :ט]֣ס֣וְ ֨אםְ -בּה ֔ ָמה֣א ֶ֣֨
הן֣ :
הע ֱֵ֥מיד֣אֶ ת־הַ ְבּה ָמֶ֖ה֣ל ְפנ ֵ֥י֣הַ כּ֣ ָֽ
ֶ֖ן֣לָֽה֑ '֣וְ ֶ ָֽ
מּנָּה֣קָ ְר ָבּ ַ
אשֶׁ ר֣לא־יַקְ ֹ֧ריבוּ֣מ ֶ ֵ֛
֣ה֣טמ ָ֔אה֣ ֠ ֲ
ל־בּה ָמ ְ
ְ
֣[יא]֣ וְ אם֣כָּ
'֣י ְהיֶהָֽ -קּ ֶדשׁ׃ ֣
תּן֣מ ֶמֵּ֛נּוּ֣לַ֣הֶ֖ ָֽ
ֲשׁר֣י ֵ֥
בּן֣לַ֣ה֑ '֣כּל֣א ֨ ֶ
מּנָּה֣קָ ְר ָ ֶ֖
ֲשׁר֣יַקְ ֹ֧ריבוּ֣מ ֶ ֵ֛
ויקרא בחקותי כז,ט  -יג[ :ט]֣ס֣וְ ֨אםְ -בּה ֔ ָמה֣א ֨ ֶ
[בבלי תמורה י,א] מתני' .אין ממירין לא אברין בעוברין ,ולא עוברין באברים ,ולא עוברין ואברים בשלימים ,ולא שלימים בהן .רבי

יוסי אומר :ממירין אברים בשלימים ,אבל לא שלימים בהן.

אפשר כי רישא של המשנה עוסק ברישא של (כז,ט) ,והסיפא עוסק בסיפא של (כז,ט).
פסוק (וי' בח' כז,ט) מלמד על בהמה שהוקדשה .הפשט עוסק בבהמה עצמה .אפשר כי חלק מתבניות טעמי המקרא עוסק בולד בהמה
שהוקדשה ו/או בעובר או ולד שהוקדש בלי הקדשת אמו.
(וי' בח' כז,ט) וְ ֨אםְ -בּה ֔ ָמה –מקף כרב-מצב העובר של אם שהוקדשה( :א) האם הוא קודש כמוה; (ב) העובר אינו קודש כמוה.
(וי' בח' כז,ט) וְ ֨אםְ -בּה ֔ ָמה – קדמא זקף-קטן במלים במקף ,כעין מוקדם והוא מאוחר בענין ,מלמד מן האם המוקדמת אל עובר הבהמה
המאוחר ,שיהיה כמוה .בין אם נוצר קודם הקדש אמו ובין אם נוצר אחרי הקדש אמו .קדשה יקדש ,נפסלה מפני שאינה קרבן מתאים
או מפני מום ,אז גם העובר יפסל.

[רמב"ם פסולי המוקדשין פ"ד,הי"ז] הפריש נקבה לעולתו (טט :וזה אינו קרבן מתאים ,כי עולה באה זכר) וילדה זכר ירעה עד שיפול בו

מום ויביא בדמיו עולה( .טט :הבהמה האם הקדש ,ולד הקדש קדוש כמוה .אבל כאשר האם פסולה לעולה ובהנחה ,שהולד ירך אמו,
אז גם הוא פסול לעולה).
ולענין של פסול בגלל מומין
[רמב"ם תמורה פ"ד,ה"ט] ולד בעלת מום הרי הוא כולד התמימה לכל דבר ויקרב כראוי לו.
ע"פ הסבר [מטה אשר הלכות נזקי ממון פרק ט] אם הוקדש העובר ולא הוקדשה האם אז העובר נחשב שאינו ירך אמו ויוקרב .אבל
אם הוקדשה האם והוממה ,או הייתה בעלת מום ,העובר נחשב ירך אמו ולכן לא יקרב אלא ירעה עד שיסתאב ובפדיונו יביאו
קרבן.
בטרפה ובמום של האם – הולד החי מעיד שהוא לא ירך אמו .אבל בעבירות (האדם בבהמה (נעבד ,נרבע) ,הבהמה בעצמה (היזק
כמו נגיחה)) העובר ואח"כ הולד נחשבים ירך אמן .המקדיש הולד לעצמו אז אינו נחשב ירך אמו.
֣ה֣טמ ָ֔אה – בבעלת מום הכתוב מדבר ,שהיא טמאה להקרבה ,ולמדך הכתוב שאין קדשים
ל־בּה ָמ ְ
ְ
מפרש רש"י (וי' בח' כז,יא) וְ אם֣כָּ
תמימים יוצאין לחולין בפדיון אלא אם כן הוממו:
ולענין ולד בהמה שהוקדשה ונפל בה מום:

[כתר המלך הלכות תמורה פרק ד] והתוס' כתבו וז"ל ונראה לה"ר מ"ר לפרש דאיכא שם עולה על אמו כלומר דקדיש קדושת הגוף
אם הפריש נקבה וילדה דאין לה פדיון (טט :לאם ולולד) ומשו"ה דין הוא שיקריב הולד עצמו אבל בעלי מומין (טט :לפני הקדשן)
דליכא קדושת הגוף עלייהו כלל (טט :אפשר לפדות מיד ו) אין דין שיקריב הולדות אלא ירעו עכ"ל.
התוס' מפרשים שולד נקבה שהוקדשה לעולה ,קדוש ויקרב כעולה ,אבל ולד בהמה בעלת מום אין לו קדושת הגוף ואינו מוקרב.
ויש לו קדושת הגוף לדמיו ,לכן ירעה ויפול בו מום ויפדה מקדושת הגוף לדמיו.

ורבנן האי קרא ד"אם" מאי עבדי ליה אינו מתורץ אליבא דרבא דאמר לרעיה ואליבא דדברי הכל משמע דהוא ס"ל ודאי דרבנן
סברי דירעה וכן אמרינן בהדיא במס' בכורות (דף טו ע"ב) לפני פדיונן מיפלג פליגי איכא למ"ד קדשי ליקרב ואיכא למ"ד קדשי
לרעות ופירש רש"י הני האמוראים דפליגי בתמורה כאן וא"כ רבא ודאי ס"ל דרבנן סברי ירעה ואיך יתרץ הוא דברי רבנן דהאי
קרא ד"אם" ,אלא ע"כ צ"ל כמו שפירש רש"י ז"ל דאתי לאשמועינן דקדיש

רבא סבור שהולד של בהמה שהוקדשה ונפל בה מום ,גם כן קדוש וירעה עד שיפול בו מום ויפדה.
נמשיך עם ההנחה שולד בהמה הוא כמוה .קדשה ותמימה – מוקרבת ,גם הולד קדוש ואם תמים מוקרב.
קדשה ונפל בה מום עד שלא המליטה פסולה לקרבן ותיפדה ,אם הולד תמים אז קדוש ופסול לקרבן ,ירעה יסתאב ויפדה .בדמי הפדיון
של האם ושל הולד יביאו קרבנות אחרים מסוג הקרבן שהאם הוקדשה לו.

כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

5
5.1

במדבר  -דפי פרשות השבוע שנות התשע"ו – התשע"ז
במדבר א,א (התשע"ו)

ֵ֥יוּ֣לי֣הַ לְ֣ויָּֽם׃֣֣ ֣
ר֣רחֶ ם֣מ ְבּנ ֣י֣י ְשׂ ָרא ֑ל֣וְ ָה ֶ֖
וֹר֣פֵּ֥טֶ ֶ ֶ֖
ֶ
ל֣תֹּ֧חַ ת֣כָּ לְ -בּכֵ֛
֣בּנ ֣י֣י ְשׂ ָר ֔א ַ
ק ְחתּי֣אֶ ת-הַ ְלו ֗יּם֣מתּוְֹך ְ
במדבר ג,יבַ ֣ :ואֲנ֞י֣הנּ ֹ֧ה֣לָ ַ ֣
נדון בַ -וא ֲ֞ני֣הנּ ֹ֧ה֣לָ ַ ֣ק ְחתּי֣אֶ ת-הַ ְלו ֗יּם – גרשיים דרגא מונח רביע ,כעין חיבור בין שתי תבניות טעמים .גרשיים מונח רביע ,ו -דרגא מונח
רביע .תבניות המלמדות על התיקון שהיה בבחירת הלוים לעבודת הקודש במשכן ובמקדש במקום הבכורים שהשתתפו במעשה העגל.

֣בּנ ֣י֣י ְשׂ ָר ֔אל ,שיהיו ישראל שוכרין אותן לשירות שלי? על ידי הבכורות
רש"י ג,יב ַוא ֲ֞ני֣הנּ ֹ֧ה֣לָ ַ ֣ק ְחתּיַ֣ -וא ֲ֞ני֣מהיכן זכיתי בהן מתּוְֹך ְ
זכיתי בהם ולקחתים תמורתם; לפי שהיתה העבודה בבכורות ,וכשחטאו בעגל נפסלו .והלוים ,שלא עבדו עבודה זרה ,נבחרו
תחתיהם.
רש"י (במ' בהע' ח,יז) ִּכ֣י ִּל֤י כָׁל־בְׁכֹור  -שלי היו הבכורות בקו הדין (טט :מידת גבורה ,ראה שם משמואל) ,שהגנתי עליהם בין בכורי מצרים
ולקחתי אותם לי עד שטעו בעגל; ועכשיו( :במ' בהע' ח,יח) וָׁאקח את־ה ְׁל ִּוי ִּ֔ם( .טט :מידת גבורה ,ראה שם משמואל)
ָָׁאדם ּוב ְׁבה ָׁ ֵ֑מה ְׁב ֗יֹום הכ ִּ ֤תי כָׁל־בְׁכֹור בְׁא֣רץ ִּמצ ְׁ֔רי ִּם ִּהק ְׁ֥דשְׁתִּ י א ָׁ ֖תם לִּ ֽי:
(במ' בהע' ח,יז) ִּכ֣י ִּל֤י כָׁל־בְׁכֹור ִּבב ְֵׁנ֣י י ִּ ְׁ
ש ָׁר ֵ֔אל ב ָׁ ֖
ש ָׁראֵ ֽל:
(יח) וָׁאקח את־ה ְׁל ִּוי ִּ֔ם ת֥חת כָׁל־בְׁכ֖ ֹור ִּבבְׁנֵ ֥י י ִּ ְׁ
שם משמואל שמות פרשת תרומה  ...הכוונה שיהי' המשכן גשמי מקום להשראת השכינה הוא תיקון למעשה העגל ,והוא בכלל

לתקן מה שנפגמו בחטא אדם הראשון כל ארבעת היסודות שירדו פלאים עד שנמשכו מהם ארבעה כחות רעים מקור מוצא לארבע
המלכיות המתנגדים למלכות שמים( ,טט :ע"פ [צרור המור ויקרא פרשת אחרי מות] ומקור לכל הטומאות) והמשכן מקום השראת כבוד ה'
בהתגלות:
והנה בזוה"ק (קכ"ט ב) דבריאת העולם היתה מסטרא דימינא והמשכן מסטרא דשמאלא וע"כ כתיב זהב ברישא .ואף דהמשכן כולו
רצוף אהבה ,הגיד כ"ק אבי אדמו"ר זצללה"ה שהוא כעין הלויים שהם מסטרא דשמאלא (טט :מידת גבורה) ועיקר עבודתם היתה בשיר
שהיא דביקות ברשפי אש שלהבתי' ,עכ"ד.
צרור המור ויקרא פרשת אחרי מות  ...ולפי שידוע שאעפ"י שנתבסם העולם ונתכפר חטאתו .הטומאה והזיבה שנמשכו ממנו בסבת
חטאתו כבר נתפשטו בעולם .וראוי לעם הקדש גאולי ה' להזהר ולהשמר מהם .סמך מיד ענין הטומאה והנגעים והזיבה והנדה
והטהרה .והתיקון הראוי לטמאים בקרבנות וברחיצה ובטבילה .ולפי שלטהרת אלו הטומאות וכפרת אלו העונות .ובפרט עון העגל
שנתחבר עם חטא אדם הראשון .צריך כפרה כוללת .להודיע לכל בני העולם איך הקדוש ברוך הוא השרה שכינתו ביניהם וכפר להם
עונם ועון העגל.
מסקנה מדבריו על בני אהרן נדב ואביהוא שלא ידעו לחבר האהל לאחד .אהל מועד צריך להיות "לחברה אחד" .וזה תפקיד הלוים,
שהם מצד גבורה לשמור על כל חלקיו ולחברו לאחד ואז אהל מועד ואח"כ בית המקדש מעמיד את העולם כולו בשלימות ומתקן חטא
אדם הראשון וחטא העגל.

ַוא ֲ֞ני֣הנּ ֹ֧ה֣לָ ַ ֣ק ְחתּי֣אֶ ת-הַ ְלו ֗יּם – גרשיים דרגא מונח רביע ,כעין חיבור בין שתי תבניות טעמים .גרשיים מונח רביע ,ו -דרגא מונח רביע
ַוא ֲ֞ני֣הנּ ֹ֧ה֣לָ ַ ֣ק ְחתּי֣אֶ ת-הַ ְלו ֗יּם – גרשיים מונח רביע ,בתפקיד כעין יצא מן הכלל ללמד על הכלל או על עצמו .אפשר כי כאן מלמד על
הכלל כולו .הלווים הם שלוחי ה' במקום הבכורות ,ותפקידם (א) לשמור על שלימות אהל מועד והמקדש ו(-ב) ע"י עבודתם בשיר הם
מביאים לתיקון לכל אחד מישראל ולכל אדם מחטא אדם הראשון .וזה מביא אותנו לתפקיד תבנית הטעמים השניה
הנּ ֹ֧ה֣לָ ַ ֣ק ְחתּי֣אֶ ת-הַ ְלו ֗יּם – דרגא מונח רביע בתפקיד תיקון חטא אדם הראשון ,תיקון יצר הרע ,כפרתו ומניעתו ,כאן תיקון להשתתפות
הבכורות במעשה העגל ,ותיקון לכל אדם.
במדבר ג,יג :כּ֣י֣לי֣כָּ לְ -בּכוֹר֣ ֣
ֵ֥י֣ה'׃֣פ ֣
֑ה֣לי֣י ְהיֶ֖וּ֣אֲנ ָֽ
דם֣עַ דְ -בּה ָמ ֵ֥
ל֣מאָ ָ ֶ֖
֣בּי ְשׂ ָר ֔א ֣
וֹר֣בּ ֶא ֶ֣רץ֣מ ְצ ַ ֗רים֣הקְ ַ ֨דּ ְשׁתּי֣ל֤י֣כָ לְ -בּכוֹר ְ
ְ
ְבּיוֹם֣הַ כּ ֨תי֣כָ לְ -בּ ֝כ
כּ֣י֣לי֣כָּ לְ -בּכוֹר֣ -מונח זרקא סגול ,בתפקיד הוספה על הענין ממין הענין ,כאן תוספת על הבכור

(א) תוספת של קדושה ע"פ [ספורנו] הבכורות של ישראל הוקדשו ע"י ה' שיהיו אסורים בעבודת הדיוט וע"י כך ניצלו ממכת מדינה
(ב) תוספת של פדיון ע"פ [ראב"ע] ֵ֥לי֣י ְהיֶ֖וּ֣טעמו  -לי הם ולי יהיו ,כי כל בכור מאדם יפדה ,וכן כל בכור הבהמה הטמאה:
ְבּיוֹם֣ -תלישא-קטנה
(א) אפשר רמז לשיעור כאן זמן מדויק של חצות הלילה בו היכה ה' כל בכור בארץ מצרים
(ב) אפשר רמז לאבחנה (ענין של מחיצה) בין טיפת בכור לטיפת שאינו בכור
ח֣אהֶ ל֣מוֹעָֽד׃֣֣
ֵ֥
ְך֣פֶּ֖תַ
ל֣מוֹעד֣הַ מּ ְשׁ ָכֶּ֖ן֣וְ הָ ֑אהֶ ל֣מ ְכ ֕סהוּ֣וּמָ ַ֕ס ֶ
֔
֣בּ ֣אהֶ
ת֣בּנָֽי-ג ְרשׁוֹן ְ
במדבר ג,כה :וּמ ְשׁ ֶמ ֶ֤ר ְ

ראה במדבר נשא ד,כה:

ח֣אהֶ ל֣מוֹעָֽד׃
ֵ֥
ְך֣פֶּ֖תַ
מ ֑ ְעלָ ה֣וְ ֶ֨את-מָ ַ֔ס ֶ
תּחַ שׁ֣אֲשֶׁ ר-עָ ָלֶ֖יו֣מ ְל ָ֣
ל֣מוֹעד֣מ ְכ ֕סהוּ֣וּמ ְכסֵ֛ה֣הַ ַ ֵ֥
֔
יעת֣הַ מּ ְשׁכָּ ן֣וְ אֶ ת֣ -אהֶ
֨שׂא֝ וּ֣אֶ ת-יְ ר ֤
וְ ָנ ְ
מ ְכ ֕סהוּ  -זקף-גדול ,שניים שהם אחד .ע"פ תורה שלמה – ברייתא דמלאכת המשכן פ"ג ....ר' יהודה אומר שני כלים היו התחתון

היה של עורות אילים מאדמים והעליון היה של עורות תחשים וגו'
ליו - ,אחז הכתוב דרך קצרה ,שלא הזכיר מכסה עורות אילים (ראה שמ' כו,יד) .ויש אומרים
ראב"ע (כה) וּמ ְכסֵ֛ה֣הַ ַתֵּ֥חַ שׁ֣אֲשֶׁ ר-עָ ֶָ֖֣
ששני המכסים היו דבקים.
מ ְכ ֕סהוּ֣ -זקף-גדול ,מלמד על שניים שהם אחד כפי' ראב"ע ויש אומרים ששני המכסים (מכסה עורות אילים ומכסה התחש) היו
דבקים( ,היינו אחד)

כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

במדבר ג,לא – לג:

המָּ ָ֔סְך֣וְ ֶ֖כל֣עֲב ָד ָֽתוֹ׃
ת֣וּכל ֣י֣הַ ֔קּ ֶדשׁ֣א ֲֶשֵׁ֥ר֣יְ שָׁ ְרתֶ֖ וּ֣בָּ ֶה֑ם֣וְ ֨ ַ
ְ
זְבּ ֔ח
המּ ְ
֣[לא]֣ וּמ ְשׁמַ ְר ֗ ָתּם֣הָ אָ ֤רן֣וְ הַ שֻּׁ ְלחָ ן֣וְ הַ ְמּנ ָר֣ה֣וְ ַ ָֽ
֑ן֣פּקֻ ַ ֕דּת֣שׁ ְמ ֶ֖רי֣מ ְשׁ ֶמ ֵֶ֥רת֣הַ ָֽקּ ֶדשׁ׃
הֲרן֣הַ כּה ְ
֣[לב]֣ וּנְ שׂיא֣נְ שׂיא֣י֣הַ לּ ֔וי֣אֶ ְלעָ ָז ֶ֖ר֣בֶּ ן-אַ ֣
ת֣מ ָר ָֽרי׃
֣[לג]֣ ל ְמ ָר ֕רי֣מ ְשׁפַּ חַ ת֣הַ מַּ ְח ֔לי֣וּמ ְשׁ ַפֶּ֖חַ ת֣הַ מּוּשׁ֑י֣אֵ֥לֶּ ה֣הֶ֖ם֣מ ְשׁ ְפּ ֵ֥ח ְ
ת֣וּכל ֣י֣הַ ֔קּ ֶדשׁ  -פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים ,וְ ֨ ַהמָּ ָ֔סְך – קדמא זקף-קטן במלה
ְ
זְבּ ֔ח
המּ ְ
(במדבר ג,לא) הָ אָ ֤רן֣וְ הַ שֻּׁ ְלחָ ן֣וְ הַ ְמּנ ָר֣ה֣וְ ַ ָֽ
אחת ,כעין מוקדם והוא מאוחר בענין .פ'רש"י֣וְ ֨ ַהמָּ ָ֔סְך היא הפרכת .אפשר שתבנית הטעמים מלמדת שהיא הראשונה שמורידים אותה

ומכסים בה את ארון העדות ,כהכנה לנסיעה ,והיא האחרונה שמחזירים למקומה בסיום הקמת המשכן.
ראה קדמא זקף-קטן במלה אחת
(במדבר ג,לב) ְפּקֻ ַ ֕דּת – זקף-גדול ,בתפקיד שלוש פ'רש"י (במדבר ג,לב) וּנְ שׂיא֣נְ שׂיא֣י֣הַ לּו֔י – ממונה על כולם .ועל מה היא נשיאותו?
ֵ֥רת֣ -על ידו היא פקודת כולם .ראה המשך (במדבר ד,טז)
ְפּקֻ ַ ֕דּת֣שׁ ְמ ֶ֖רי֣מ ְשׁ ֶמ ֶ
(במדבר ג,לג) ל ְמ ָר ֕רי֣מ ְשׁפַּ חַ ת֣הַ מַּ ְח ֔לי – זקף-גדול  ...זקף-קטן בין שני קיסרים ,כעין שנוי גדול בסדר הטבעי.
במדבר רבה (וילנא) פרשת במדבר פרשה ג ( ...במדבר ג,לג) ל ְמ ָר ֕רי֣מ ְשׁפַּ חַ ת֣הַ מַּ ְח ֔לי הרי שמנה הכתוב בבני מררי שלא מת אחד
מהן והעמידו משפחות ופקודיהם במספר כל זכר וגו' הרי הודיע מנינן ( ...בבמ"ר נאמר כי הארון היה מכלה בהם בני קהת ,ולא מצאתי
הסבר למיעוט בבני גרשון)
ראה זקף-גדול  ...זקף-קטן בין שני קיסרים
המשך להסבר שלבני מררי היה שנוי גדול בסדר הטבעי .פקודתם קרשי המשכן עמודים ועמודי החצר .אפשר אלו מרמזים לאחרית
דבר בראשיתו .האדנים נושאים המשכן ועמודי החצר מלמטה .היתידות תקועות בקרקע ליצב עמודי החצר והקלעים .העמודים נושאים
מלמעלה יריעות המשכן וקלעי החצר .אלו הכלים הכבדים שבמשכן ובדרך טבעית מתישים כוחו של אדם.
ת֣מ ָר ֔רי֣
֣למ ְשׁ ְפּח֣֣ ְ
֤יא֣בית-אָ ב ְ
ָֽ
אתים׃֣[לה]֣וּנְ שׂ
֣בּמ ְס ַפּ֣ר֣כָּ ל-ז ֔ ָָכר֣מבֶּ ןֶ֖ -ח ֶדשׁ֣ו ָָמ ֑עְ לָ ה֣שֵׁ֥שֶׁ ת֣אֲלָ ֶ֖פים֣וּמָ ָ ָֽ
וּפקֻ דיהֶ ם ְ
[לד]֣ ְ
יחֶ֖יו֣וְ עַ מֻּ ָד֣יו֣
ן֣וּבר ָ
֣י֣מ ָררי֣קַ ְרשׁי֣הַ מּ ְשׁ ֔ ָכּ ְ
֣בּנ ְ
וּפקֻ ַדּ֣ת֣מ ְשׁמֶ ֶרת ְ
יח֑יל֣עַ ֣ל֣יֶ ֹ֧ ֶָֽ֖רְך֣הַ מּ ְשׁ ָכֵּ֛ן֣יַחֲ נֶ֖וּ֣צָ ָֽפנָה׃֣[לו]֣ ְ
צוּריאֶ֖ל֣בֶּ ן-אֲב ָ
יהם׃
יתר ֶ ָֽ
ם֣וּמ ְ
ָֽ
ת
יה ֑ם֣ויתד ָ ֶ֖
ַוא ֲָדנָ ֑יו֣וְ ֨ ָכל-כּ ֔ ָליו֣וְ ֶ֖כל֣עֲב ָד ָֽתוֹ׃֣[לז]֣וְ עַ מֻּ דֹ֧י֣הֶ חָ צֵ֛ר֣סָ ֶ֖ביב֣וְ אַ ְדנ ֶ
ְרחָ ה֣מ ֶשׁ ֣ה׀֣וְ אַ ה ֲ֣רן֣וּבָ ֗ ָניו֣
מוֹעד֣׀֣מז ָ ֝
֣אהֶ ל֨ -
ן֣ק ְדמָ ה֣ל ְפני ָֽ
במדבר ג,לח :וְ הַ חנ ֣ים֣ל ְפנ ֣י֣הַ מּ ְשׁ ֡ ָכּ ֣
ת֣בּנ ֣י֣י ְשׂ ָרא ֑ל
שׁ֣למ ְשׁ ֶמ ֶֶ֖ר ְ
֣ ָֽשׁ ְמרים֣מ ְשׁ ֶמ ֶ֣רת֣הַ מּקְ ָ ֔דּ ְ
ב֣יוּמת׃
ָ ָֽ
֣וְ הַ זָּ ֵ֥ר֣הַ קָּ ֶ֖ר
פנ ֣י֣הַ מּ ְשׁ ֡ ָכּן֣– מונח מונח פזר
וְ הַ חנ ֣ים֣ל ְ֣
מוֹעד֣׀ – מונח תרסא קדמא פסק
֣אהֶ ל֨ -
֣ק ְדמָ ה֣ל ְפני ָֽ
זְרחָ ה – קדמא ואזלא
מוֹעד֣׀֣מ ָ ֝
ָֽאהֶ ל֨ -
מ ֶשׁ ֣ה׀֣וְ אַ ה ֲ֣רן֣וּבָ ָנ֗יו – מונח פסק מונח רביע

בבלי תמיד כה,ב מתני' .בשלשה מקומות הכהנים שומרים בבית המקדש :בית אבטינס ,בית הניצוץ ,בית המוקד .בבית אבטינס
ובבית הניצוץ היו עליות  -הרובים שומרים שם ,בית המוקד כיפה ,ובית הגדול היה ,מוקף רובדין של אבן  -זקני בית אב ישנים שם,
ומפתחות העזרה בידם .פרחי כהונה איש כסתו בארץ .לא היו ישנים בבגדי קדש ,אלא היו פושטין ומניחין אותן תחת ראשיהם,
ומתכסין בכסות עצמן .אירע קרי לאחד מהן  -יוצא והולך לו [בבלי תמיד כו,א] במסיבה ההולכת לו תחת הבירה ,ונרות דולקין מכאן
ומכאן ,עד שהוא מגיע לבית הטבילה .ומדורה היתה שם ,ובית הכסא של כבוד ,זה היה כבודו :מצאו נעול  -יודע שיש שם אדם,
פתוח  -בידוע שאין שם אדם .ירד וטבל ,עלה ונסתפג ,ונתחמם כנגד המדורה ,בא וישב לו אצל אחיו הכהנים ,עד שהיו שערים
נפתחים יוצא והולך לו .מי שהוא רוצה לתרום את המזבח ,משכים וטובל עד שלא יבא הממונה .וכי באיזה שעה בא הממונה  -לא כל
העתים שוות .פעמים שהוא בא מקרות הגבר ,או סמוך לו מלפניו או מאחריו .הממונה בא ודפק עליהן ,והן פתחו לו ,אמר להן :מי
שטבל  -יבא ויפיס .הפיסו מי שזכה  -זכה בו.
ְרחָ ה֣מ ֶשׁ ֣ה׀֣וְ אַ ה ֲ֣רן֣וּבָ ֗ ָניו֣֣
מוֹעד֣׀֣מז ָ ֝
֣אהֶ ל֨ -
ן֣ק ְדמָ ה֣ל ְפני ָֽ
כּ ֣
גמ' .מנא ה"מ? אמר אביי :אמר קרא (במדבר ג,לח) וְ הַ חנ ֣ים֣ל ְפנ ֣י֣הַ מּ ְשׁ ֡ ָ
ת֣בּנ ֣י֣י ְשׂ ָרא ֑ל  .אמרי :אין ,שימור בעלמא אשכחן דבעי כהנים ולוים שימור ,מיהו מתניתין
שׁ֣למ ְשׁ ֶמ ֶֶ֖ר ְ
ָֽשׁמְ֣רים֣מ ְשׁ ֶמ ֶ֣רת֣הַ מּ ְק ָ ֔דּ ְ

קתני ,בשלשה מקומות הכהנים שומרים בבית המקדש והלוים בעשרים וא' מקום ואילו קרא  -כהנים ולוים בהדי הדדי כתיב! אמרי:
יו֣֣שׁ ְמרים֣מ ְשׁ ֶמ ֶ֣רת֣הַ מּקְ ָ ֔דּשׁ,
ָֽ
ְרחָ ה֣מ ֶשׁ֣ה׀֣והדר וְ אַ ה ֲ֣רן֣וּבָ ֗ ָנ
מוֹעד֣׀֣מז ָ ֝
֣אהֶ ל֨ -
ן֣ק ְדמָ ה֣ל ְפני ָֽ
הכי קאמר ,וְ הַ ח֣נ ֣ים֣ל ְפנ ֣י֣הַ מּ ְשׁ ֡ ָכּ ֣
ים ,חונים לחוד ,ושומרים לחוד .אימא כולהו בחד
אהרן  -בחד מקום ,ובניו  -בשני מקומות ,ממאי  -מדכתיב וְ הַ חנ ֣ים וכתיב ָֽשׁ ְמר ֣
מקום לחודיה! לא ס"ד ,מה משה  -בחד מקום לחודיה ,אף אהרן ובניו  -בחד מקום לחודיה .רב אשי אמר מסיפיה דקרא( :במדבר ג,לח)
ָֽשׁ ְמרים֣מ ְשׁ ֶמ ֶ֣רתְ֣ ...למ ְשׁ ֶמ ֶֶ֖רת:
הֲרן לומר משה במקום אחד (טט :ופ'רש"י בתמיד כי משירת משה מקישים לשמירת כהנים במקום נוסף
בעל הטורים  -יש פסיק בין מ ֶשׁ ֣ה׀֣וְ אַ ֣
על שמירת אהרן ,ומקום שמירת בניו) ואהרן ובניו במקום אחד לבד .אבל משנה וגמ' [בבלי תמיד כה  -כ] מחלקים גם בין אהרן ובין בניו וכך
מתקבלים שלושה מקומות שמירת הכהנים.
מוֹעד֣|֣ -מונח תלישא-קטנה קדמא פסק – מונח תלישא בכעין שני תפקידי תלישא ,אפשר כי מרמז לשתי
֣אהֶ ל֨ -
טט ֣ ֣-ק ְדמָ ה ל ְפני ָֽ
מחיצות ,אהל מועד מחיצה לעצמו,
הֲרן֣וּבָ ָנ֗יו – מונח רביע מחיצה לעצמם  ,הפסק מדגיש הבדל משמעותי בין
מ ֶשׁ ֣ה׀– מונח פסק (מונח לגרמיה) משה מחיצה לעצמו ,וְ אַ ֣
הכתוב מימינו וכתוב בשמאלו .אבל תבנית טעמים זאת עשוי להיות מופע של מידת כתוב סדור שנחלק ויש דרשה לקריאה עם פסק ויש
דרשה לקריאה ללא פסק .קריאה ללא פסק מלמדת על שלוש מקומות שמירת הכהנים ,קריאה עם פסק מלמדת על משה כלוי וממנו על
שמירת הלווים כנגד מקומות שמירת הכהנים.
ב"ה המשך נמצא.
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

5.2

במדבר א,א (התשע"ז)

ֵ֛ים֣אלֶ ף֣ ַוחֲמֵ֥שׁ֣מ ָֽאוֹת֣֣:פ֣
ֶ ֶ֖
֣ה֣ראוּב֑ן֣שׁ ָשֹּׁ֧ה֣וְ אַ ְרבָּ ע
ֶ֖ם֣למַ טּ ְ
יה ְ
במדבר א,כאְ :פּקֻ ד ֶ

הקשר בין מעשה בראשית והקומה השלימה של ששים רבוא בני ישראל וקבלת עול מלכות שמים האחידה בפרשת במדבר.

ֱֹלה ֑יָך
ֱֹלהים וב(-שמ' יתרו כ,ב) ָ ָֽאנ ֶ֖כי֣ה֣ '֣א ֶ ֔
אשׁית֣בָּ ָר֣א֣א ֑
ר ֶ֖
תבנית הטעמים טפחא מונח אתנח בראש פסוק במעשה בראשית (בר' א,א) ְבּ ֣
֣ה֣ראוּב֑ן (וכן
ם֣למַ טּ ְ
יה ְ
בטעם תחתון ,והקשר לקומה השלימה של בני ישראל המתבטאה בתבנית הטעמים האחידה של (במ' א,כא) ְפּקֻ ד ֶ ֶ֖
אותה תבנית בשאר י"א השבטים האחרים) בתבנית הטעמים טפחא מונח אתנח בראש פסוק.
וכן תבנית הטעמים טפחא אתנח בראש פסוק בהצהרת האמונה (דב' וא' ו,ד) ְשׁ ַמֶ֖ע֣י ְשׂ ָרא֑ל והקשר לקבלת עול מלכות שמים האחידה ע"י
יה֑ם (ביהודה וכן אותה תבנית בשאר י"א שבטים)
וֹ֣וּפקֻ ד ֶ
ְ
וּצבָ אֶ֖
כל י"ב שבטי יה ,כפי שמתבטאה בתבנית הטעמים האחידה של (במ' ב,ד) ְ
בתבנית הטעמים טפחא אתנח בראש פסוק .בתפילת שחרית קוראים קריאת שמע עטורים בתפילין כהבעת קבלת עול מלכות שמים .אפשר
אמר (א,ב)
שכאן מרמז שכלל ישראל מקבלים עול מלכות שמים וזה המשך לרעיון זה המרומז בפתיחת ספר במדבר בס"ת (א,א)֣מ ְצ ַ ֶ֖רים֣ל ָֽ
אשׁ – רא"ש כרמז להנחת תפילין של ראש המעידה שמרו"ת קוני עלי (בשם ראמ"פ).
ְשׂא֗ וּ֣אֶ ת – ס"ת מרו"ת ,ובר"ת (א,ב) ְשׂא֗ וּ֣אֶ ת-ר ֣

המקורות הבאים מצביעים על אפשרות להטעמה רעיונית המקשרת בין מעשה בראשית ובין המספר ששים רבוא שהוא קומה שלמה של
בני ישראל באחידות מי"ב שבטי ישראל .וכן הצהרת האמונה בקבלת עול מלכות שמים באחידות מי"ב שבטי ישראל.
ר֣צבָ ָא ֑ם֣ ֣
פּ ְ
יא֣במ ְס ָ ֶ֖
ְ
מֹּוצ
ֵ֥
֣א֣אלֶּ ה֣הַ
֤ם֣וּראוּ֣מי־בָ ָר ֔
יכ ְ
ישעיהו מ,כוְ :שׂאוּ־מָ ֨רֹום֣עינ ֶ
ישׁ֣לא֣נֶעְ ָ ָֽדּר֣:ס ֣
ֵ֥
֣א
֣יץ֣כּחַ ֶ֖
֔
֣בּשׁ֣ם֣יקְ ָ ֔רא֣מ ֤רב֣אֹונים֣וְ אַ מּ
ְלכֻ לָּ ם ְ

[ילקוט שמעוני תורה פרשת שמות [המתחיל ברמז קסב]]  ...שמותיהן נאים ומעשיהם נאים אלו השבטים ראובן שמעון מונה מספר
ֶ֖ר֣צבָ ָא ֑ם ונכנסין במנין שנא'
יא֣במ ְס ָפּ ְ
ְ
מֹּוצ
ֵ֥
לכוכבים אלו השבטים ,מה הכוכבים כשיוצאין יוצאין בשמות שנאמר (ישעיה מ,כו) הַ
֣בּשׁ֣ם֣יקְ ָ ֔רא ,כך השבט ים כשנכנסו למצרים כתיב בשבעים נפש ירדו אבותיך ,וכשיצאו [יצאו] בשש מאות אלף
ְלכֻ לָּ ם ְ
[שמות רבה (וילנא) פרשת ויקהל פרשה מח]

֣א֣אלֶּ ה ,בזכות מי נבראו אלה תולדות השמים והארץ ,ובזכות מי הם עומדים בזכות
֤ם֣וּראוּ֣מי־בָ ָר ֔
יכ ְ
(ישעיה מ,כו) ְשׂאוּ־מָ ֨רֹום֣עינ ֶ
שפ ִּ ָׁ֑טים,
ש ָׁר ֵ֔אל ,ואלה בזכות מי הם עומדים בזכות (דב' וא' ד,מה) ִ֚ ֵאלּה הָׁ ֽע ֵ֔דת וְׁהֽח ִּ ֻ֖קים וְׁה ִּמ ְׁ
(שמות א,א) ְׁו ֵ֗אלּה שְׁמֹות ב ְֵׁנ֣י י ִּ ְׁ
אשׁית֣בָּ ָר֣א֣ -אין המקרא הזה אומר אלא דרשני ,כמו שדרשוהו רבותינו ז"ל בשביל התורה
וזהו פ'[רש"י] השני ל(-בר' א,א) ְבּר ֶ֖
תְׁבּוָאתה.
אשית
֑
אשית ד ְׁרכ֑ ֹו ,ובשביל ישראל שנקראו (ירמיה ב,ג) ֵר ִּ ֖
שנקראת (משלי ח כב) ֵר ִּ ֣
֣בּשׁ֣ם֣יקְ ָ ֔רא ,וכתוב אחד אומר (תה' קמז,ד) מֹונ֣ה ָ֭ ִּמ ְׁספָׁר לכֹוכ ִָּׁ֑בים ֝ ְׁל ֻכ ָׁ֗לּם ש ֵ֥מֹות י ִּ ְׁק ָׁ ֽרא :כיצד
֑ם֣לכֻ לָּ ם ְ
ֶ֖ר֣צבָ ָא ְ
יא֣במ ְס ָפּ ְ
ְ
מֹּוצ
ֵ֥
(ישעיה מ,כו) הַ
יתקיימו שני כתובים אלו ,אלא כשהקב"ה מבקש לקרותם כאחד הוא קורא לכלם שם אחד ,וכשהוא קורא לכל אחד ואחד בשמו הוא
קורא אותו מיכאל גבריאל ,לכך נאמר לכלם שמות יקרא ,אין לי אלא למעלן מנין אף למטן שנאמר (שמ' ויקהל לה,ל) ְׁר ֛אּו ק ָׁ ָׁ֥רא ה֖ ' ב ֵ ְׁ֑שם
בְׁצ ְׁלאֵ ֛ל,

[זוהר  -הקדמה דף ב,א] (ההקדמה לספר זוהר מקשרת בין מספר ששים רבוא של בני ישראל לבין מעשה בראשית)
ר֣צבָ ָא֑ם ,תרין דרגין אינון (יש שתי מדרגות בינה (עולם
פּ ְ
יא֣במ ְס ָ ֶ֖
ְ
מֹּוצ
ֵ֥
א"ר שמעון מכאן ולהלאה שלימו דקרא דכתיב (ישעיה מ,כו) הַ
הנסתר) ומלכות (עולם הנגלה)) דאצטריך למהוי רשים (מסוימין ומפורסמין) כל חד מנייהו ,חד דא דאתמר מ"ה ,וחד מ"י ,דא עלאה ודא
מֹּוציא֣ ההוא דאשתמודע ולית כוותיה ,כגוונא דא המוציא
ֵ֥
ֶ֖ר֣צבָ ָא֑ם ,הַ
יא֣במ ְס ָפּ ְ
ְ
מֹּוצ
ֵ֥
תתאה ,דא עלאה רשים ואמר (ישעיה מ,כו) הַ
לחם מן הארץ המוציא ההוא דאשתמודעא דא דרגא תתאה (המלכות) וכלא חד (ופירוש אחד לשני הפסוקים ,כמו שהמלכות מוציא לחם מן
הארץ כן הבינה היא המוציא)ְ ,במ ְס ָפֶּ֖ר (צבאם) שתין רבוא (ששים רבוא) אינון (כל קצה מו"ק דז"א כלול מעשר ועשר מעשר עד ששים רבוא)
דקיימין כחדא (בסוד האחדות) ואפיקו חילין לזינייהו דלית לון חשבנא (נ"א כגוונא דא)ְ ,לכֻ לָּ ם֣בין אינון שתין בין כל חילין דילהון
ְבּשׁ֣ם֣יקְ ָ ֔רא ,מאי ְבּשׁ֣ם֣יקְ ָ ֔רא ,אי תימא (אם תאמר) דקרא לון בשמהתהון ,לאו הכי הוא (אין הדבר כך) דאם כן בשמו מבעי ליה ,אלא
בזמנא דדרגא דא לא סליק בשמא (לעילא) ואקרי מ"י לא אוליד ולא אפיק טמירין לזיניה אף על גב דכלהו הוו טמירין ביה (אע"פ
שכולם נסתרים בה)  ,כיון דברא אלה ואסתלק בשמיה ואקרי אלהים כדין בחילא דשמא דא אפיק לון בשלימו ודא הוא ְבּשׁ֣ם֣י ְק ָ ֔רא

בההוא שם דיליה קרא ואפיק כל זינא וזינא לאתקיימא בשלימותיה כגוונא דא (שמו ת ל"א) ראה קראתי בשם ,אדכרנא שמי
ים ,דא (פקודי רל"א ב) ריש דרגין דסליקו ביה כל
ים ,מאי מ ֤רב֣אֹונ ֣
לאתקיימא בצלאל על קיום אשלמותיה( ,ישעיה מ,כו) מ ֤רב֣אֹונ ֣
מּיץ֣כ"ח דא רזא דעלמא עלאה דאסתלק בשם אלהים כדקאמרן( ,ישעיה
רעותין ואסתלקו ביה [זוהר  -הקדמה דף ב,ב] בארח סתים וְ אַ ֣
ישׁ֣לא֣נֶעְ ָ ָֽדּר בכל אתר דמיתו
ֵ֥
ישׁ֣לא֣נ ְֶע ָ ָֽדּר מאינון שתין רבוא (ששים רבוא) דאפיק בחילא דשמא ,ובגין ד(-ישעיה מ,כו) ֶ֖א
ֵ֥
מ,כו) ֶ֖א
ישראל ואתענשו בחובייהו אתמנון ולא אעדר מאינון (בכל מקום שמתו ישראל ונענשו בחטאיהם ,נמנו ולא נעדר מאלו) (קנ"ז א ,שמות כ"ב
א) שתין רבוא (ששים רבוא) אפילו חד בגין למהוי כלא דיוקנא חדא (כי ששים ששים רבוא מהוה פרצוף אחד – היינו שלימות עם הו"ק דז"א
ישׁ֣לא֣נֶעְ ָ ָֽדּר לעילא (בעליונים) אוף הכי לא נעדר לתתא (בתחתונים ,כמו שלא חסר בחינה אחת
ֵ֥
הנקרא גם כן ישראל) כמה ד( -ישעיה מ,כו) ֶ֖א
מהו"ק דז"א ,כך לא חסר אף איש אחד מהששים רבוא):
(הזוהר סגר הענין של ששים רבוא ופתח בענין) בראשית רב המנונא סבא אמר אשכחן אתוון בהפוכא ,בי"ת בקדמיתא ולבתר ,ב' בקדמיתא
היינו בראשית ,ברא לבתר ,אל"ף בקדמיתא ולבתר ,אל"ף בקדמיתא היינו אלהים ,את לבתר,
הקומה השלימה של ששים רבוא בני ישראל בתבנית טעמים אחידה טפחא מונח אתנח בראש פסוק
ֵ֛ים֣אֶ֖לֶ ף֣ ַוחֲמֵ֥שׁ֣מ ָֽאוֹת֣֣:פ֣ ֣
ֶ
֣ה֣ראוּב֑ן֣שׁ ָשֹּׁ֧ה֣וְ אַ ְרבָּ ע
ם֣למַ טּ ְ
יה ְ
 .187במדבר א,כאְ :פּקֻ ד ֶ ֶ֖
ֹלשׁ֣מ ָֽאוֹת֣֣:פ֣ ֣
ף֣וּשׁ ֵ֥
ְ
ֵ֛ים֣אלֶ֣
ֶ ֶ֖
ֶ֖ם֣למַ טּ ֣ה֣שׁ ְמע֑ וֹן֣תּ ְשׁ ָע ֹ֧ה֣וַחֲמשּׁ
יה ְ
 .188במדבר א,כגְ :פּקֻ ד ֶ

֣אלֶ ף֣וְ שֵׁ֥שׁ֣מאֶ֖ וֹת֣ ַוחֲמ ָֽשּׁים֣֣:פ֣ ֣
ֶ֖ם֣למַ טּ ֣ה֣גָ ֑ד֣חֲמ ָשּׁ֤ה֣וְ אַ ְרבָּ עים ֶ֔
יה ְ
 .189במדבר א,כהְ :פּקֻ ד ֶ

ֵ֛ים֣אלֶ ף֣וְ שֵׁ֥שׁ֣מ ָֽאוֹת֣֣:פ֣ ֣
ֶ ֶ֖
הוּד֑ה֣אַ ְרבָּ ָע ֹ֧ה֣וְ שׁ ְבע
ֶ֖ם֣למַ טּ ֣ה֣יְ ָ
יה ְ
 .190במדבר א,כזְ :פּקֻ ד ֶ
ֵ֛ים֣אלֶ ף֣וְ אַ ְר ַבֵּ֥ע֣מ ָֽאוֹת֣֣:פ֣ ֣
ֶ ֶ֖
שכ ֑ר֣אַ ְרבָּ עָ ֹ֧ה֣ ַוחֲמשּׁ
ֶ֖ם֣ל מַ טּ ֣ה֣ישָּׂ ָ
יה ְ֣
 .191במדבר א,כטְ :פּקֻ ד ֶ
ֵ֛ים֣אלֶ ף֣וְ אַ ְר ַבֵּ֥ע֣מ ָֽאוֹת֣֣:פ֣ ֣
ֶ ֶ֖
֣ה֣זְבוּל ֑ן֣שׁ ְבעָ ֹ֧ה֣ ַוחֲמשּׁ
ֻ
ֶ֖ם֣למַ טּ
יה ְ
 .192במדבר א,לאְ :פּקֻ ד ֶ

ֵ֥ים֣אֶ֖לֶ ף֣ ַוחֲמֵ֥שׁ֣מ ָֽאוֹת֣֣:פ֣ ֣
ֶ
ֶ֖ם֣למַ טּ ֣ה֣אֶ ְפ ָר֑ים֣אַ ְרבָּ ע
יה ְ
 .193במדבר א,לגְ :פּקֻ ד ֶ
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

 .194במדבר
 .195במדבר
 .196במדבר
 .197במדבר
 .198במדבר

אתים֣֣:פ֣ ֣
ֵ֛ים֣אֶ֖לֶ ף֣וּמָ ָ ָֽ
ֶ
ם֣וּשֹׁלשׁ
ְ
֑ה֣שׁנַ ָֹֽ֧֖י
֣ה֣מנ ֶַשּׁ ְ
ֶ֖ם֣למַ טּ ְ
יה ְ
א,להְ :פּקֻ ד ֶ
ֵ֛ים֣אלֶ ף֣וְ אַ ְר ַבֵּ֥ע֣מ ָֽאוֹת֣֣:פ֣ ֣
ֶ ֶ֖
ֹ֧ה֣וּשֹׁלשׁ
ְ
ֶ֖ם֣למַ טּ ֣ה֣בנְ יָמ֑ן֣חֲמ ָשּׁ
יה ְ
א,לזְ :פּקֻ ד ֶ
ף֣וּשׁ ַבֵ֥ע֣מ ָֽאוֹת֣֣:פ֣ ֣
ְ
֑ן֣שׁנַ ָֹֽ֧֖ים֣וְ שׁשֵּׁ֛ים֣ ֶאֶ֖לֶ
֣ה֣ד ְ
ֶ֖ם֣למַ טּ ָ
יה ְ
א,לטְ :פּקֻ ד ֶ
ֵ֛ים֣אלֶ ף֣ ַוחֲמֵ֥שׁ֣מ ָֽאוֹת֣֣:פ֣ ֣
ֶ ֶ֖
ֶ֖ם֣למַ טּ ֣ה֣אָ שׁ֑ר֣אֶ ָחֹ֧ד֣וְ אַ ְרבָּ ע
יה ְ
א,מאְ :פּקֻ ד ֶ
ֵ֛ים֣אֶ֖לֶ ף֣וְ אַ ְר ַבֵּ֥ע֣מ ָֽאוֹת֣֣:פ֣ ֣
ֶ
ֹלשֹׁ֧ה֣ ַוחֲמשּׁ
֑י֣שׁ ָ
ם֣למַ טּ ֣ה֣נ ְַפתָּ ל ְ
יה ְ
א,מגְ :פּקֻ ד ֶ ֶ֖

תוֹכָֽם֣֣:פ֣ ֣
וּ֣בּ ָ
א֣ה ְתפָּ ְק ֶ֖ד ְ
֑ם֣ל ָ
ֵ֥
ֶ֖ם֣ל ַמטּ ֣ה֣אֲב ָת
 .199במדבר א,מזְ :ו ַה ְלויּ ְ֣
וֹ֣לצ ְבא ָ ָֽתם֣ :
ֵ֛הוּ֣ו ֵ֥אישׁ֣עַ ל־דּגְ לֶ֖ ְ
ְ
ל־מחֲנ
ַ
ישׁ֣ע
ַ ָֽ
֑ל֣א
ֶ֖וּ֣בּנ ֣י֣י ְשׂ ָרא ֹ֧
 .200במדבר א,נבְ :ו ָחנ ְ
ֹ֧ה֣ה'֣אֶ ת־מ ֶשֶׁ֖ה֣כֵּ֥ן֣עָ ָֽשׂ וּ֣֣:פ֣ ֣
ֵ֛
֑ל֣כּכל֣אֲשֶׁ֨ ר֣צוָּ
וּ֣בּנ ֣י֣י ְשׂ ָרא ֠ ְ
 .201במדבר א,נד :וַ ָֽ ַֽיַּעֲשֶׂ֖ ְ

בדוק פסוק הסיכום בתבנית דרגא תביר טפחא

קבלת עול מלכות שמים בתבנית טעמים אחידה טפחא אתנח בראש פסוק
ֵ֛ים֣אלֶ ף֣וְ שֵׁ֥שׁ֣מ ָֽאוֹת֣ :
ֶ ֶ֖
יה֑ם֣אַ ְרבָּ עָ ֹ֧ה֣וְ שׁ ְבע
וֹ֣וּפקֻ ד ֶ
ְ
וּצבָ אֶ֖
 .202במדבר ב,דְ :
ים֣אֶ֖לֶ ף֣וְ אַ ְר ַבֵּ֥ע֣מ ָֽאוֹת֣ :
ֶ
שּׁ
וֹ֣וּפקֻ ָד֑יו֣אַ ְרבָּ עָ ֹ֧ה֣ ַוחֲמ ֵ֛
ְ
וּצבָ אֶ֖
 .203במדבר ב,וְ :
ֶ֖ב֣בּן־ח ָֹֽלן֣ :
יא ֶ
֑ן֣ונָשׂיא֣ל ְבנ ֣י֣זְבוּלֻ֔ ן֣אֱל ָ
ֶ֖ה֣זְבוּל ְ
ֻ
 .204במדבר ב,זַ :מטּ

ֵ֛ים֣אֶ֖לֶ ף֣וְ אַ ְר ַבֵּ֥ע֣מ ָֽאוֹת֣ :
ֶ
וֹ֣וּפקֻ ָד֑יו֣שׁ ְבעָ ֹ֧ה֣ ַוחֲמשּׁ
ְ
וּצבָ אֶ֖
 .205במדבר ב,חְ :
ֵ֛ים֣אלֶ ף֣ ַוחֲמֵ֥שׁ֣מ ָֽאוֹת֣ :
ֶ ֶ֖
וֹ֣וּפקֻ ָד֑יו֣שׁ ָשֹּׁ֧ה֣וְ אַ ְרבָּ ע
ְ
וּצבָ אֶ֖
 .206במדבר ב,יאְ :
ֹלשׁ֣מ ָֽאוֹת֣ :
ף֣וּשׁ ֵ֥
ְ
ֵ֛ים֣אלֶ
ֶ ֶ֖
יה֑ם֣תּ ְשׁ ָע ֹ֧ה֣וַחֲמשּׁ
וֹ֣וּפקֻ ד ֶ
ְ
וּצבָ אֶ֖
 .207במדבר ב,יגְ :

עוּאל֣ :
ן־ר ָֽ
ֶ֖ף֣בּ ְ
֑ד֣ונָשׂיא֣ל ְבנ ֣י֣ ֔ ָגד֣אֶ ְלי ָָס ֶ
וּמטֶּ֖ה֣גָּ ְ
 .208במדבר ב,ידַ :

֣אלֶ ף֣וְ שֵׁ֥שׁ֣מאֶ֖ וֹת֣וַחֲמ ָֽשּׁים֣ :
יה֑ם֣חֲמ ָשּׁ֤ה֣וְ אַ ְרבָּ עים ֶ֔
וֹ֣וּפקֻ ד ֶ
ְ
וּצבָ אֶ֖
 .209במדבר ב,טוְ :
ֵ֥ים֣אֶ֖לֶ ף֣ ַוחֲמֵ֥שׁ֣מ ָֽאוֹת֣ :
ֶ
יה ֑ם֣אַ ְרבָּ ע
וֹ֣וּפקֻ ד ֶ
ְ
וּצבָ אֶ֖
 .210במדבר ב,יטְ :

הצוּר֣ :
ן־פּ ָד ָֽ
ֶ֖ל֣בּ ְ
֣י֣מנַשֶּׁ֔ ה֣גּ ְַמליא ֶ
֑ה֣ונָשׂיא֣ל ְבנ ְ
֣ה֣מנ ֶַשּׁ ְ
ֶ֖יו֣מטּ ְ
 .211במדבר ב,כְ :ועָ ָל ַ

אתים֣ :
ֵ֛ים֣אלֶ ף֣וּמָ ָ ָֽ
ֶ ֶ֖
ם֣וּשֹׁלשׁ
ְ
֑ם֣שׁנַ ָֹֽ֧֖י
יה ְ
וֹ֣וּפקֻ ד ֶ
ְ
וּצבָ אֶ֖
 .212במדבר ב,כאְ :

ן֣בּן־גּ ְדע ָֽני֣ :
יד ֶ
ן֣ונָשׂיא֣ל ְבנ ֣י֣בנְ י ָ֔מן֣אֲב ָ ֶ֖
ָמ ְ
וּמטֶּ֖ה֣בּנְ י ֑
 .213במדבר ב,כבַ :

ֵ֛ים֣אֶ֖לֶ ף֣וְ אַ ְר ַבֵּ֥ע֣מ ָֽאוֹת֣ :
ֶ
ֹ֧ה֣וּשֹׁלשׁ
ְ
יה֑ם֣חֲמ ָשּׁ
וֹ֣וּפקֻ ד ֶ
ְ
וּצבָ אֶ֖
 .214במדבר ב,כגְ :
ף֣וּשׁ ַבֵ֥ע֣מאָֽ֣וֹת֣ :
ְ
ֵ֛ים֣אלֶ
ֶ ֶ֖
֑ם֣שׁנַ ָֹֽ֧֖ים֣וְ שׁשּׁ
יה ְ
וֹ֣וּפקֻ ד ֶ
ְ
וּצבָ אֶ֖
 .215במדבר ב,כוְ :
ֵ֛ים֣אֶ֖לֶ ף֣וַחֲמֵ֥שׁ֣מ ָֽאוֹת֣ :
ֶ
יה ֑ם֣אֶ ָחֹ֧ד֣וְ אַ ְרבָּ ע
וֹ֣וּפקֻ ד ֶ
ְ
וּצבָ אֶ֖
 .216במדבר ב,כחְ :

ע֣בּן־עינָ ַָֽֽן֣ :
יר ֶ
֑י֣ונָשׂיא ֣ל ְבנ ֣י֣נ ְַפ ָתּ ֔לי֣אֲח ַ ֶ֖
וּמטֶּ֖ה֣נ ְַפ ָתּל ְ
 .217במדבר ב,כטַ :

בּע֣מ ָֽאוֹת֣ :
ים֣אֶ֖לֶ ף֣וְ אַ ְר ַ ֵ֥
ֶ
שּׁ
ֹלשֹׁ֧ה֣ ַוחֲמ ֵ֛
֑ם֣שׁ ָ
יה ְ
וֹ֣וּפקֻ ד ֶ
ְ
וּצבָ אֶ֖
 .218במדבר ב,לְ :

תיו֣עַ ל־בֵּ֥ית֣אֲב ָ ָֽתיו֣֣:פ֣ ֣
ישׁ֣למ ְשׁ ְפּח ָ ֶ֖
ְ
עוּ֣א
ֵ֥
יהם ְ֣וכ ֣ן֣נ ָָ֔ס
֤וּ֣לדגְ ל ֶ
ן־חנ ְ
ה֣כּ ָ
ָֽ
ה֣ה'֣אֶ ת־משֶׁ֗
֑ל֣כּכל֣אֲשֶׁ ר־צ ֨ ָוּ ֶ֜
וּ֣בּנ ֣י֣י ְשׂ ָרא ֠ ְ
 .219במדבר ב,לד :וַ ַָֽֽ ַיּעֲשֶׂ֖ ְ

בדוק פסוק הסיכום בתבנית דרגא תביר טפחא

ֵ֛ים֣אלֶ֣ף֣– דרגא תביר טפחא ,כעין קבוצת פרטים הקשורה לנושא מסוים ,שעל כל אחד חל אותו ענין או הלכה.
ֶ ֶ֖
(במדבר א,כ) שׁ ָשֹּׁ֧ה֣וְ אַ ְרבָּ ע
אבל גד ואפרים שונים מהעשרה האחרים ,ובמנשה שנוי קטן בסוף.
ַוחֲמֵ֥שׁ֣מ ָֽאוֹת – מרכא סלוק ,רבוי הגבלות?
לגבי הנושא מצאנו פרשנויות אחדות שבכולם משמע קבוצת פרטים שעל כל אחד חל אותו ענין או הלכה .לאור החיים הנושא הוא יחוסין.
[אור החיים] (במ' א,יח,כ) (יח) ואת כל העדה וגו' באחד לחודש .יודיע הכתוב כי ביום עצמו נקהלו היהודים על הדבר ,והדבר יגיד שכל
אחד היה לו יחוסו אצלו בלא טורח הראיה והעדיות ,גם שבו ביום הוכרו היחוסין של כולן ,והוא אומרו ויתילדו סמוך למאמר באחד
לחודש וגו':
ויתילדו וגו' .כתב רש"י ז"ל הביאו ספר יחוסיהן ועידי חזקת לידתן כל אחד ואחד להתיחס על השבט .והשיג רמב"ן כי לא היו צריכין

לכל זה עד כאן .ואולי כי הוצרכו לחזקת לידה למיחוש ממזר שמכיר אביו ,והכרת ממזרתו תהיה מהלידה ,וצריך להביא חזקת לידה
פירוש שנולד בכשרות ,וזולת זה יוכל הממזר לומר ספר יוחסין עד יעקב אשר הודיעתו אמו:
(במ' א,יח,כ) ֶ֖כּל֣יצֵ֥א֣צָ ָ ָֽבא .אמר הכתוב כן בכל פרטי המספר ,לומר שלא היה אחד מכל הבאים לכלל המספר שלא היה ראוי לצאת
בצבא אלא כולן גבורי כח ,והוא אומרו כל פירוש כל אחד מהם יוצא צבא .וזה נס שאינו באומות שאי אפשר שלא ימצא בכל
המספרים שלהם אחד שאינו ראוי לצאת בצבא:

ל[-מנחה חדשה – בראשית ,שמות הרב איפרגאן יעקב ,הקדמה ע'  18אוצר החכמה ע' ( ]52מחכמי תארודאנת ,נכתב בשנת השע"ט
( )1619הנושא הוא כנגד כל נשיא ומני ן כל שבט נמצא מלאך ממונה על מנין מקביל של מלאכים ,וכל קבוצת מלאכים כזאת נמצאת כנגד
ֵ֛ים֣אֶ֖לֶ ף֣ ַוחֲמֵ֥שׁ֣מ ָֽאוֹת נמצאים שׁ ָשֹּׁ֧ה֣
ֶ
מקום כל שבט סביב המשכן .כגון כנגד נשיא ראובן נמצא המלאך מיכאל וכנגד המנין שׁ ָשֹּׁ֧ה֣וְ אַ ְרבָּ ע
ֵ֛ים֣אלֶ ף֣וַחֲמֵ֥שׁ֣מ ָֽאוֹת מלאכים וכשם שראובן חונה מדרום למשכן כך קבוצת המלאכים הזאת חונה מדרום לכסא הכבוד.
ֶ ֶ֖
וְ אַ ְרבָּ ע
ל[-ח' ח' תורה ,פרח שושנה ,במדבר הרב קריספין יעיש ,ע' יא ,אוצר החכמה] הנושא הוא התבטלות ישראל לה' (במ' א,יח,כ) ֶ֖כּל֣יצֵ֥א֣

צָ ָ ָֽבא ס"ת גימטריא לב .ירמוז שישראל כשיוצאין למלחמה מכוו נין לבם על אביהם שכשמים כדי להצילם ולהושיעם ואין סומכין על
גבורתם ,וזה כונת הרמז ס"ת לב .ומ"ש יצֵ֥א֣צָ ָ ָֽבא ולא אמר יוצא חיל לרמוז שהם דומים לצבא השמים שהם חיים וקיימים לעד
לעולם ודו"ק.
יהֶ֖ם חסר ואו להורות שכל
ל[-ח' ח' תורה ,במדבר היכל הברכה אוצר החכמה ע'  ]16הנושא הוא שבח וחביבות כל אחד מישראל֣ ְפּקֻ ד ֶ
המספר והפקדים נכללין בחד במקום אשר לא ימד ולא יספר .היינו כמו שמרמזת תבנית הטעמים שעל כל הפרטים חל אותו ענין.
חביבות ישראל לפני ה' וענין לשבח ולפאר את ישראל בשירה לפני ה' נמצא בפר' בהעלתך ח,יט בלימוד המסביר הזכרת חמש פעמים "בני
ישראל"
ל[-רחובות נהר ,הרב טננבוים זאב וולף ,אוצר החכמה ע'  ]748הנושא הוא שכל שבט יתן מחלקו ללויים היינו כמו שמרמזת תבנית
הטעמים שעל כל הפרטים חל אותו ענין.

כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

במדבר נשא ד,כא (התשע"ו)
5.3
אמר׃ מופע  47בתורה ,אפשר מקביל לשערי פדות? הוד שבמלכות?
ֵ֥ה֣לּ ָֽ
בּר֣הֶ֖֣'֣אֶ ל-מ ֶשׁ ֣
במדבר נשא ו,כב – כז :פ [כב]֣וַיְ ַד ֵ֥

הם׃֣ס֣ ֣
ה֣תבָ רֲ כֶ֖ וּ֣אֶ תְ -בּנ ֣י֣י ְשׂ ָרא ֑ל֣אָ מֶ֖ וֹר֣לָ ֶ ָֽ
ר֣כּ ְ
אמ ֵ֥
֤ר֣אל-אַ הֲרן֣וְ אֶ ל-בָּ נָ ֣יו֣ל ֔
[כג]֣ ַדּבּ ֶ ָֽ
ם֣לָךֶ֖ ֣שָׁ ָֽלוֹם׃֣ס֣ ֣
ָשׂ ְ
שּׂא֣ה֤֣'֣׀֣פָּ נָיו֣א ֔ ֶליָך֣וְ י ֵ֥
[כד]֣יְבָ ֶר ְכָךֵ֥ ֣הֶ֖֣'֣וְ י ְשׁ ְמ ֶ ָֽרָך׃֣ס֣[כה]֣י ָ֨אר֣הֹ֧֣'֣׀֣פָּ נָ ֵ֛יו֣א ֶלֶ֖יָך֣וָֽיחֻ נֶּ ַָֽֽךָ ׃֣ס֣[כו]֣֣י ֨ ָ
כם׃֣ס ֣
[כז]֣וְ שָׂ מֵ֥ וּ֣אֶ תְ -שׁ ֶ֖מי֣עַלְ -בּנ ֣י֣י ְשׂ ָרא֑ל֣ ַואֲנֶ֖י֣אֲבָ רֲ ָֽ
בבלי ראש השנה לה,א  - ...והאמר רב חננאל אמר רב :כיון שאמר ובתורתך כתוב לאמר (רש"י :כלומר כיון שאמר :נעשה ונקריב לפניך
כמצות רצונך כמו שכתבת עלינו בתורתך - ).שוב אינו צריך (רש"י :לומר מקראות המוספין .).אלא משום דאוושי (מרובות) ברכות (רש"י:

שהרי כאן תשע ,וארוכות ,ומטעות ,דאין הכל בקיאין בהן ,ורבותי מפרשין להא דרב חננאל במלכיות וזכרונות ושופרות ,וקשיא לי :הא דלא כרבנן
ולא כר' יוחנן בן נורי ,דתנן (ראש השנה לב ,א) :אין פוחתין מעשרה מלכיות וכו'.).

גופא ,אמר רב חננאל אמר רב :כיון שאמר ובתורתך כתוב לאמר  -שוב אינו צריך (לומר הפסוקים במלואם) .סבור מינה :הני מילי -
ביחיד ,אבל בצבור – לא (אלא שיאמר) .אתמר ,אמר רבי יהושע בן לוי :אחד יחיד אחד צבור ,כיון שאמר ובתורתך כתוב לאמר  -שוב
אינו צריך.

[רמב"ם שופר וסוכה ולולב פ"ג,ה"ח]  ...ואפילו אמר ובתורתך ה' אלהינו כתוב לאמר ואמר פסוק של תורה והפסיק שוב ה אינו צריך ו כלום.
ע"פ [ה ו הגהות מיימוניות] מחלוקת אילו פסוקים יכול לדלג אם יאמר ובתורתך כתוב לאמר[ .שו"ע או"ח תקצא,ד]  ...הגה אם אמר
ובתורתך כתוב לאמר (יא) יצא (טור)[ .משנה ברורה סימן תקצא ס"ק יא] (יא) יצא  -עיין במ"א דדוקא דיעבד אבל לכתחלה יש ליזהר לומר
כולם .עוד כתב דצ"ל ג"כ וכ"כ בדברי קדשך וכן נאמר ע"י עבדיך הנביאים:
(המשך [בבלי ראש השנה לה,א]) (הקדמה :אפשר כי סמיכות הדיון האם לומר פסוקי קרבנות מוספין ופסוקי מלכויות וכד' או לצאת
באמירה "ובתורתך כתוב לאמר" לדיון בברכת כהנים רוצה ללמד שכאשר כהנים מברכים ברכת כהנים היא צריכה צריכה להאמר
במלואה ... ).אמר רב אחא בר עוירא אמר רבי שמעון חסידא :פוטר היה רבן גמליאל אפילו עם שבשדות (שאנוסים מפני עבודתם ואינם

בתפילת הצבור ,ותפילת שליח צבור מוציאה אותם גם אם אינם מכוונים) .ולא מיבעיא הני דקיימי הכא (והאם לא מוציא גם את הנמצאים סמוך
למקום התפילה)? אדרבא ,הני (שבשדות)  -אניסי ,הני (שבעיר)  -לא אניסי( ,וזה מוקש מברכת כהנים) דתני אבא בריה דרב בנימין בר חייא:
עם שאחורי (סמוכים אל) כהנים (ולא באים לשמוע ברכתם)  -אינן בכלל ברכה! אלא :כי אתא רבין אמר רבי יעקב בר אידי אמר רבי
שמעון חסידא :לא פטר רבן גמליאל אלא עם שבשדות ,מאי טעמא  -משום דאניסי במלאכה ,אבל בעיר  -לא .הדרן עלך יום טוב
וסליקא לה מסכת ראש השנה.

אמר – מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן בתפקיד המספר שתים .שתי דרכים להשמיע ברכת
֤ר֣אל-אַ הֲרן֣וְ אֶ ל-בָּ נָ ֣יו֣ל ֔
(במ' נשא ו,כג) ַדּבּ ֶ ָֽ
כהנים( ,א) מוציא מן הפשט (מהפך פשטא) שיש להסתפק האם שליח צבור מחויב לומר את ברכת הכהנים במקומה בתפילה במלואה ,או
אם לא אמר אז יצא כעין הנאמר ב[-בבלי ר"ה לה,א] אמר רב חננאל אמר רב :כיון שאמר ובתורתך כתוב לאמר  -שוב אינו צריך.
(ב) כפשט ע"י הכהנים עצמם ובמלואה .וההסבר לכך כמסקנה מהאמורן ב[-בבלי ר"ה לה,א] אמר רב חננאל אמר רב :כיון שאמר ובתורתך
כתוב לאמר שוב אינו צריך (לומר פסוקים) .רש"י – מפרש ששליח צבור יכול לומר לדלג פסוקי קרבנות מוספין ,תוס' מפרש שהש"ץ
יכול לומר "ובתורתך כתוב לאמר" ולדלג על פסוקי מלכויות ,זכרונות ,שופרות ,אבל חייב לומר קרבנות מוספין .מה יאמרו רש"י ותוס'
אמר – סלוק ,מגביל את הכהן לאמר את ברכת הכהנים
לגבי דלוג בברכת כהנים? הרב א"מ פרל הי"ו מציע לומר כי (במ' נשא ו,כב) לּ ָֽ
במלואה ולא יאמר תתברכו בנוסח הכתוב בתורה או ככתוב בתורתך או ובתורתך כתוב לאמר.
ֶ ָֽאל-אַ הֲרן֣וְ אֶ ל-בָּ נָ ֣יו – מקף ,מקף ,כל אחד כרב-מצב ללמד (א) שיש כהן שמברך (ב) יש כהן שאינו מברך ,כנמנה ב[-שו"ע או"ח נשיאת
כפים ונפילת אפים סי' קכח] אילו דברים פוסלים בכהן.
(במ' נשא ו,כג) אֶ תְ -בּנ ֣י֣י ְשׂ ָרא֑ל – מקף מונח אתנח,
אֶ תְ -בּנ ֣י – מקף כרב-מצב (א) עם שבשדות (ב) עם שאחורי (הסמוכים אל) הכהנים ולא באים לשמוע ברכתם,
י ְשׂ ָרא֑ל – את נח מגביל ,רק העם שבשדות האנוסים במלאכה פטורים מלבוא לברכת כהנים ויוצאים מברכת כהנים שבבתי התפילה ,ולא
אחרים.
(במ' נשא ו,כז) עַ לְ -בּנ ֣י֣י ְשׂ ָרא ֑ל – המלבי"ם מסביר בפר' מצורע כי מלת על מצרפת ,וזה מתאים עם תבנית הטעמים מקף מונח אתנח ,העם
שבשדות מצטרפים לעם שבבית התפילה לברכת כהנים ,ולתפילה.
הם׃֣ס ֣
ה֣תבָ רֲ כֶ֖ וּ֣אֶ תְ -בּנ ֣י֣י ְשׂ ָרא ֑ל֣אָ מֶ֖ וֹר֣לָ ֶ ָֽ
ר֣כּ ְ
ֵ֥
אמ
֤ר֣אל-אַ הֲרן֣וְ אֶ ל-בָּ נָ ֣יו֣ל ֔
[כג]֣דּבּ ֶ ָֽ
ַ
במדבר נשא ו,כג,כז:
כם׃֣ס ֣
ס [כז]֣וְ שָׂ מֵ֥ וּ֣אֶ תְ -שׁ ֶ֖מי֣עַ לְ -בּנ ֣י֣י ְשׂ ָרא֑ל֣ ַואֲנֶ֖י֣אֲבָ רֲ ָֽ

בבלי סוטה לז,ב מתני' .ברכת כהנים כיצד? במדינה אומר אותה שלש ברכות ,ובמקדש  -ברכה אחת;
הרמב''ן  -במקדש ברכה אחת בגבולין שלוש ברכות ,יתכן שהיות (במ' נשא ו,כה) י ָ֨אר֣הֹ֧֣'֣׀֣– דרגא בפסוק האמצעי משלושה פסוקי
ברכת כהנים יוצרת קשר אלפניו ולאחוריו לאחדם לברכה אחת.
במקדש אומר את השם [בבלי סוטה לח,א] ככתבו ,ובמדינה  -בכינויו; במדינה כהנים נושאים את ידיהן כנגד כתפיהן ,ובמקדש  -על
גבי ראשיהן ,חוץ מכהן גדול ,שאינו מגביה את ידיו למעלה מן הציץ; ר' יהודה אומר :אף כהן גדול מגביה ידיו למעלה מן הציץ,
ָדיו֣אֶ ל־הָ ָעֶ֖ם֣וַ ַָֽֽיְבָ ְרכ ֑ם.
שּׂא֣אַ ה ֲֹ֧רן֣אֶ ת־ידו֣י ֵָ֛֣
שנאמר( :וי' שמ' ט,כב) וַיּ ֨ ָ
ה֣תבָ רֲ כֶ֖ וּ֣אֶ תְ -בּנ ֣י֣י ְשׂ ָרא֑ל֣ -אין לי אלא בני ישראל; גרים ,נשים ,ועבדים משוחררים מנין?
כּ ְ
גמ' בבלי סוטה לח,א  ...תניא אידךֵ֥ :
ת"ל :אָ מֶ֖ וֹר֣לָ ֶ ָֽהם ,לכולהו .אָ מֶ֖ וֹר֣– טפחא ,בתפקיד שנוי ורבוי ,מרבה גרים ,נשים ,ועבדים משוחררים
ה֣תבָ רֲ כֶ֖ וּ – מרכא טפחא ,ע"פ (בבלי סוטה לז,ב) כרישום מקוצר של יתור לרבות הלכות הנדרשות מהקשה מכתובים
(במ' נשא ו,כג) ֵ֥כּ ְ
אחדים (א) בלשון הקודש מ"-כה" במשמע דווקא כך ומוקש גם מ(-דב' תבוא כז,יב) (ב) בעמידה ,מוקש מ(-דב' תבוא כז,יב) וגם מ(-דב' עקב
י,ח) (ג) בנשיאות כפים ,מוקש מ(-וי' שמ' ט,כב) וגם מ (-דב' שפ' יח,ה) (ד) בשם המפורש ,מוקש מ (-במ' נשא ו,כז) וגם מ (-שמות יתרו כ,כא )
ה֣תבָ רֲ כֶ֖ וּ  -בקול רם ,מוקש מ(-במ' נשא ו,כג )
כּ ְ
(ה) פנים כנגד פנים ,מוקש מ(-במ' נשא ו,כג) כאדם האומר לחבירו( .ו) תניא אידך( :ו,כג) ֵ֥

ה֣תבָ רֲ כֶ֖ וּ֣
כּ ְ
וכך פוסק רמב"ם הלכות תפילה ונשיאת כפים פי"ד,הי"א אין ברכת כהנים נאמרת בכל מקום אלא בלשון הקדש שנאמר ֵ֥
אֶ תְ -בּנ ֣י֣י ְשׂ ָרא֑ל ,כך למדו מפי השמועה ממשה רבינו ע"ה (עליו השלום) (טט – א) כה תברכו בעמידה( ,טט – ב) כה תברכו בנשיאת
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

כפים( ,טט – ג) כה תברכו בלשון הקדש( ,טט – ד) כה תברכו פנים כנגד פנים( ,טט – ה) כה תברכו בקול רם( ,טט – ו) כה תברכו בשם
המפורש ,והוא שיהיה במקדש כמו שאמרנו.
ה֣תבָ רֲ כֶ֖ וּ  -מרכא טפחא ,יתור לרבות ,לימודים אחדים כפי' הרמב"ם.
ֵ֥כּ ְ

רש"י עה"ת (כז) וְ שָׂ מֵ֥ וּ֣אֶ תְ -שׁ ֶ֖מי֣  -יברכום בשם המפורש (ראה ספ"ב מג)ַ .ואֲנֶ֖י֣אֲבָ רֲ ָֽכם  -לישראל ,ואסכים עם הכהנים (ראה חולין
מט,א) .דבר אחר (שם)ַ :ואֲנֶ֖י֣אֲבָ רֲ ָֽכם  -לכהנים.
אָ מֶ֖ וֹר֣לָ ֶ ָֽהם – שתי המלים ביחד מלמדות כפי' רשב"ם עה"ת לא תברכו מברכת פיכם ,כאדם שאומר' :תבואתה לראש פלוני כך וכך',
אלא אלי תתפללו  -ש אברכם אני ,כמו שמפרש" :יברכך ה'" (להלן,כד); ואני אשמע קולכם כאשר תאמרו ,ואברכם לישראל ,כמו
שמפרש וְ שָׂ מֵ֥ וּ֣אֶ תְ -שׁ ֶ֖מי֣עַ לְ -בּנ ֣י֣י ְשׂ ָרא֑ל (להלן,כז) :כשיברכו כהנים לישראל ב"שמי" ולא בשמםַ ,ו֣אֲנֶ֖י֣אֲבָ רֲ כָֽם (שם) לישראל,
כמו שיתפללו הכהנים ואומרים" :יברכך ה'".

אָ מֶ֖ וֹר֣לָ ֶ ָֽהם – הפשט נשמע שהכהנים מברכים מעצמם.
אבל ע"פ תבנית הטעמים נלמד כך :שתי המלים ביחד מלמדות לָ ֶ ָֽהם – סלוק ,מגביל כפי' רשב"ם עה"ת שלא יברכו הכהנים מברכת פיהם
אלא שהכהנים מתפללים לה' ,ואם כך יעשו אז אָ מֶ֖ וֹר – טפחא ,פסקא טעמא את היחד ומלמד כי יש שנוי ַו֣אֲנֶ֖י֣אֲבָ רֲ ָֽכם (שם) לישראל,
כמו שיתפללו הכהנים ואומרים :יְׁבָׁרכְָׁך֥ ה֖ ' וה' מברך לישראל לפי אמירתם.
אָ מֶ֖ וֹר֣לָ ֶ ָֽהם – שתי המלים ביחד מרמזות ל-בבלי סוטה לז,ב מתני' .ברכת כהנים כיצד?
אָ מֶ֖ וֹר – טפחא ,פסקא טעמא את היחד ומלמד כי יש שנוי בברכת כהנים במדינה מהמקדש( ,א) במדינה אומר אותה שלש ברכות,

ובמקדש  -ברכה אחת;

(ב) (במ' נשא ו,כג) אָ מֶ֖ ֹור – טפחא ,טפחא בתפקיד שנוי ורבוי ,ע"פ (בבלי סוטה לז,ב) שנוי מההגבלה שסבר רב חסדא שרק כהן קורא
לכהנים לברך אלא כאביי שמרבה ישראל על כהן לקרוא לכהנים לברך.
לָ ֶ ָֽהם – סלוק ,מגביל ,כפי' רמב"ם הלכות תפילה ונשיאת כפים פי"ד,ה"ג  ...ושליח ציבור מקרא אותם מלה מלה והם עונין שנאמר
אָ מֶ֖ וֹר֣לָ ֶ ָֽהם עד שיאמר (השליח צבור ,והוא ישראל ממלת להם) ...
במדבר נשא ו,כד :ס֣יְ בָ ֶר ְכָךֵ֥ ֣הֶ֖֣'֣וְ י ְשׁ ְמ ֶ ָֽרָך׃֣ס

רש"י (כד) יְבָ ֶר ְכָךֵ֥ ֣ -שיתברכו נכסיך (ראה ספ"ב מ) .וְ י ְשׁ ְמ ֶ ָֽרָך  -שלא יבואו עליך שודדים ליטול ממונך; שהנותן מתנה לעבדו אינו
יכול לשמרו מכל אדם ,וכיון שבאים ליסטים עליו ונוטלין אותה ממנו ,מה הנאה יש לו במתנה זו? אבל הקדוש ברוך הוא ,הוא הנותן
הוא השומר (ראה תנח' נשא י) .והרבה מדרשים דרשו בו בספרי (ספ"ב מ).
ליקוטי שיחות האדמו"ר ממ"ש חל"ג ע'  50דבפשטות ברכת יְבָ ֶר ְכָךֵ֥ ֣היא ברכה כללית ,שהקב"ה יברך את האדם בכל עניניו ,וא"כ
מדוע פרש רש"י שהברכה היא "יתברכו נכסיך" שהיא על הנכסים בלבד? וי"ל בזה ,דהנה בפרשת בחקתי נתפרשו רבוי ברכות
למקיימי תומ"צ ,וא"כ קשה מה החידוש בברכת כהנים על הברכות שבפ' בחקתי (כן הקשו בפענח רזא ומושב זקנים כאן)? ולכן פרש רש"י
שהברכה כאן היא "יתברכו נכסיך" ,שהיא ברכה מיוחדת שאינה נכללת בפרשת בחקתי .דבפרשת בחקתי עיקר הברכות הוא בענין
רבוי הטוב בכמות שיושפע לבנ"י ע"י קיום התומ"צ ,וכשמד ובר על התבואה והפרות ,הברכה היא רק ש"הפרות יהיו משתמרין" (רש"י

שם י ד"ה ואכלתם).

משא"כ כאן הברכה היא ש"יתברכו נכסיך" ,דפרושו שהנכסים שיש לו להאדם כבר (נכסיך) ,יתברכו ויתרבו יותר מכפי מדתם וטבעם,
ע"ד שמצינו ביצחק – וימצא בשנה ההיא מאה שערים (בר' תל' כו,יב) ,ואע"פ ש"הארץ קשה והשנה קשה" "עשתה על אחת
שאמדוה מאה" (פרש"י שם).
יְ בָ ֶר ְכָךֵ֥ ֣הֶ֖֣' – מרכא טפחא ,יתור לרבות התברכות הנכסים שיש לו לאדם כבר ,שיתברכו ויתרבו יותר מכפי מדתם וטבעם .הֶ֖֣' – טפחא,
בתפקיד פותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריו וְ י ְשׁ ְמ ֶ ָֽרָך שרבוי התברכות הנכסים היא גם מפני שמירת ה' שלא יבואו עליך שודדים ליטול
ממונך;  ...וְ י ְשׁ ְמ ֶ ָֽרָך – סלוק ,מגביל השמירה אל הקדוש ברוך הוא ,הוא הנותן הוא השומר.

טט – יְבָ ֶר ְכָךֵ֥ ֣הֶ֖֣' – מרכא טפחא ,יתור לרבות "רבוי של ברכת שמים מעל ועל הארץ מתחת"
במדבר נשא ו,כה֣:ס י ָ֨אר֣הֹ֧ '֣׀֣פָּ נָ ֵ֛יו֣א ֶלֶ֖יָך֣וָֽיחֻ נֶּ ַָֽֽךָ ׃֣ס ֣
י ָ֨אר֣הֹ֧ '֣׀֣ -קדמא דרגא פסק ,מצד כללי הטעמים בתחביר היה צריך להיכתב טעם מרכא ולא טעם דרגא כי אין בין הדרגא לתביר שאחריו
שתי הברות ללא טעם .אבל הקב"ה רצה דווקא טעם דרגא ולכן סיבה אחת לפסק להוסיף פיצוי במקום הברה .כמו כן אפשר להסביר כי
בכתוב הֹ֧ '֣׀֣פָּ נָ ֵ֛יו֣ טעם פסק בא להפריד בין שם הוי' ובין מילת פנים כי לה' אין פנים אלא דברה תורה בלשון בני אדם.
אבל ע"פ תבנית הטעמים הבאה יובן הפסוק באור חדש:
הֹ֧ '֣׀֣פָּ נָ ֵ֛יו֣א ֶלֶ֖יָך – דרגא תביר טפחא ,בתפקיד כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חל אותו הענין ,קבוצת הפרטים הם כל אחד מבני ישראל,
וה' י ָ֨אר – קדמא ,מקדים בהארת פנים שווה במתנה לכל אחד מהארת בחינת פנים העליונים ,כנאמר ב-ספרי פסקא נא יתן לך מאור
פנים ,ר' נתן אומר זה מאור שכינה ...,ד"א י ָ֨אר זה מאור תורה וגו' .ונאמר ב -אגרת הקדש  -האדמו''ר הזקן -פרק ד' דף קו ...השכל

מתבונן בהתבוננות חיצונית  -תתאה ,זו בחינת הדעת .לעומת התבוננות מעומקא דליבא למעלה מבחינת הדעת בגדולת ה' היא בחינת
ָאר֣הֹ֧ '֣׀֣פָּ נָ ֵ֛יו֣א ֶלֶ֖יָך (וִּ ֽיחֻנּֽךָּׁ׃) וכש''כ (דברים
מתנה נתונה מאת ה' מן השמים מהארת בחינת פנים העליונים כש''כ (במד' נשא ו,כה) י ֨

ֱֹלהֵ֛יָך֣(אתְׁ -ל ָׁבבְָׁך֖ (קדמא דרגא תביר טפחא) וְׁאת-לְׁב֣ב ז ְׁר ֑עָך לְַׁא ֲה ֞ ָׁבה את֧ -ה' אֹלה֛יָך ְׁבכָׁלְׁ -ל ָׁבבְָׁך֥ ּו ְׁבכָׁל-נ ְׁפשְָׁך֖ לְׁמ֥ען
וּמל֣הֹ֧ '֣א ֶ
נצבים ל,ו) ֨ ָ
וּמל  -קדמא ,קודמת פעולת ה' כדי להעמיד אמונה שווה בה' בכל אחד מישראל המרומז ב ב֧ -ה' אֹלה֛יָך אתְׁ -ל ָׁבבְָׁך֖  -דרגא תביר
חי ֽיָך׃)ָ ֨ ֣.
טפחא  ,קבוצת פרטים הקשורה לנושא ושעל כל אחד חל עניין שווה.
י ָ֨אר – קדמא ,וקודמת לקדימה הנ"ל העמדת אמונה המביאה להתבוננות כמו שכתוב ב-אגרת הקדש  -האדמו''ר הזקן -פרק א' להודיע לבני
אדם גבורתה של תורה  .ולהודיע לבני אדם גבורתה של תורה שבע''פ וכחה עוז .פירש שלמה המלך ע''ה חגרה בעוז מתניה וכו' (משלי לא)  .מתנים
הם דבר המעמיד כל הגוף עם הראש הניצב ועומד עליהם .והם המוליכים ומביאים אותו למחוז חפצו ....הנה אמונה זו נקראת בשם בחינת מתניים
דבר המעמיד ומקיים את הראש הוא השכל המתבונן ומעמיק דעת בגדולת א''ס ב''ה בבחינת עולם שנה נפש.
ורבי אברהם המלאך אמר (שמות יתרו יט,כ) וַיּ ֹ֧ ֶָֽ֖רד הֵ֛֣'֣עַ לַ -הֵ֥ר֣סינַ ֶ֖י֣ -דרגא תביר מרכא טפחא שה' צמצם אורו אין סוף צימצומים כדי שכל
ָאר֣הֹ֧ '֣׀֣פָּ נָ ֵ֛יו֣א ֶלֶ֖יָך֣(וִּ ֽיחֻנּֽךָּׁ׃)וכן תבנית הטעמים של (ישעיהו ו,ג)
אחד מישראל יזכה בהארת פנים שווה כמרומז בטעמי (במד' נשא ו,כה) י ֨
ָׁק ֧דֹוש׀ ָׁק ֛דֹוש ק ָׁ֖דֹוש ה֣ ' ְׁצב ָׁ֑אֹות – דרגא פסק תביר מרכא טפחא ,שכל מלאך וכל אחד מישראל מקדש בשווה.
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

במדבר נשא ד,כא (התשע"ז)
5.4
המשך לעיון משנת התשע"ו.
במדבר נשא ו,כה֣:ס י ָ֨אר֣הֹ֧ '֣׀֣פָּ נָ ֵ֛יו֣א ֶלֶ֖יָך֣וָֽיחֻ נֶּ ַָֽֽךָ ׃֣ס ֣
[אגרת הקדש  -האדמו''ר הזקן -פרק א] להודיע לבני אדם גבורתה של תורה .ולהודיע לבני אדם גבורתה של תורה שבע''פ וכחה עוז.
פירש שלמה המלך ע''ה (משלי לא) ָׁ ֽחג ָׁ ְׁ֣רה בְׁע֣ ֹוז מָׁתְׁ נ֑י ָׁה ֝ותְׁ א ֵ֗מץ זְׁרעֹותֽיהָׁ :מתנים הם דבר המעמיד כל הגוף עם הראש הניצב ועומד עליהם.
והם המוליכים ומביאים אותו למחוז חפצו  ...הנה אמונה זו נקראת בשם בחינת מתניים דבר המעמיד ומקיים את הראש הוא השכל

המתבונן ומעמיק דעת בגדולת א''ס ב''ה בבחינת עולם שנה נפש.
[פרק ד' דף קו]  ...השכל מתבונן בהתבוננות חיצונית  -תתאה ,זו בחינת הדעת
לעומת התבוננות מעומקא דליבא למעלה מבחינת הדעת בגדולת ה'
היא בחינת מתנה נתונה מאת ה' מן השמים מהארת בחינת פנים העליונים כש''כ (במ' נשא ו,כה) י ָ֨אר֣הֹ֧֣'֣׀֣פָּ נָ ֵ֛יו֣א ֶלֶ֖יָך֣(וָֽיחֻ נֶּ ַָֽֽךָ֣) וכש''כ
וּמל הֹ֧֣'֣אֱֹל ֶהֵ֛יָך֣(אֶ ת ְ -לבָ ְבָךֶ֖֣) וכו'
(דב' נצ' ל,ו) ֨ ָ
ן֣חיֶּ ָֽיָך׃ ֣
מעַ ַ
֣ל ַ ֵ֥
֣וּבכָ ל -נ ְַפ ְשָׁךֶ֖ ְ
ֵ֛יָך֣בּכָ לְ -לבָ ְבָךֵ֥ ְ
ְ
ֱֹלה
ה֣את -הֹ֧֣'֣א ֶ
ה ָ֞ב ֶ
ָ֑ך֣לאַ ֲ
ֱֹלהֵ֛יָך֣אֶ ת ְ -לבָ ְבָךֶ֖ ֣וְ אֶ ת ְ -ל ַב֣ב֣ז ְַר ֶע ְ
וּמל הֹ֧֣'֣א ֶ
ָ֨

דברים נצבים ל,ו׃
נעיין במקבילת תבניות הטעמים בפסוקים שהביא בעל התניא:
ָאר֣הֹ֧֣'֣׀֣פָּ נָ ֵ֛יו֣א ֶלֶ֖יָך – קדמא דרגא פסק תביר טפחא,
(במ' נשא ו,כה)֣י ֣֨
ֱֹלהֵ֛יָך֣אֶ תְ -לבָ ְבָךֶ֖֣ – קדמא דרגא תביר טפחא,
וּמ ל הֹ֧֣'֣א ֶ
(דב' נצ' ל,ו) ֨ ָ
וּמל
קדמא – ע"פ [אגרת הקדש  -פרק ד' דף קו] קודמת מתנה נתונה מאת ה' מן השמים מהארת בחינת פנים העליונים ואז (דב' נצ' ל,ו) ֨ ָ
ֹלהֵ֛יָך֣(אֶ תְ -לבָ ְבָךֶ֖֣) קדמא – קודם השכל מתבונן בהתבוננות חיצונית  -תתאה ,זו בחינת הדעת ,ואחר-כך השכל המתבונן ומעמיק
א ֶ
הֹ֧֣'֣ ֱ֣
דעת בגדולת א''ס ב''ה בבחינת עולם שנה נפש .וככל שמתבונן הארת הפנים הולכת ומתבהרת וזוכה (ל)התבוננות מעומקא דליבא

למעלה מבחינת הדעת בגדולת ה'

ֵ֥ם֣לָךֶ֖ ֣שָׁ ָֽלוֹם׃֣ס ֣
ליָך֣וְ יָשׂ ְ
שּׂא֣ה֤ '֣׀֣פָּ נָיו֣א ֔ ֶ
במדבר נשא ו,כו֣:ס֣י ֨ ָ
כם׃
יתי֣א ְתּ ֶ ָֽ
יתי֣אֶ ְת ֶכ ֑ם֣וַהֲ קימ ֵ֥תי֣אֶ תְ -בּר ֶ֖
יתי֣אֶ ְת ֔ ֶכם֣וְ ה ְרבּ ֶ֖
יכם֣וְ ה ְפר ֣
ויקרא בחקתי כו,ט :וּפָ נ ֣יתי֣אֲל ֔ ֶ
כם  ... -זקף-קטן  ...זקף-קטן ,פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים ,כעין היקש ,דבר החוזר
יכם֣וְ ה ְפרית֣י֣אֶ ְת ֶ֣֔
(וי' בח' כו,ט) וּפָ נ ֣יתי֣אֲל ֔ ֶ
וקורה .בתפקיד היקש מכאן שראוי לומר לאדם שלום בפניו ולא מן הצד :כנאמר ב[-במדבר רבה (וילנא) פרשת נשא פרשה יא] ד"א (במ' נשא

שלֹֽום :ס יהפך פניו כלפי אצלך לא דומה שואל שלום חבירו בתוך פניו כשואל מן הצדדין אלא (במ'
שא ה֤ '׀ ָׁפנָׁיו א ֵ֔ליָך ְׁוי ֵ ָׁ֥שם לְָׁך֖ ָׁ
ו,כו) י ִּ ֨ ָׁ
יכם וְ ה ְפרית֣י .אפשר כי יהפך פניו מרומז בטעם מלת
שא ה֤ '׀ ָׁפנָׁיו א ֵ֔ליָך יהפך פניו אצלך כמה דתימא (וי' בח' כו,ט) וּפָ נ ֣יתי֣אֲל ֔ ֶ
נשא ו,כו) י ִּ ֨ ָׁ
(במ' נשא ו,כו) ה֤֣'׀ – מהפך לגרמיה ,אפשר מקור ל(-א) [שו"ע או"ח הל' נשיאת כפיים סי' קכח סע' י] עומדים בדוכן פניהם כלפי ההיכל
ואחוריהם כלפי העם  ...קורא להם (הש"ץ) כהנים  ...ומחזירים פניהם כלפי העם ,ול(-ב) [שו"ע או"ח הל' נשיאת כפיים סי' קכח סע' כד]
עם שאחורי הכהנים (טט :בבית הכנסת) אינם בכלל ברכה אבל מלפניהם ובצדיהם (טט :שיצודדו אל הכהנים ,הערת הרב ברמן הי"ו כולל
אור משה :והידור ממש מולם ,וב[-איגרות משה ח"ה] הנמצא ב"יהיו לרצון וגו' " שאחרי תפילת שמ"ע והוא מאחורי הכהנים ,ילך לאחוריו
כדי להתברך מהכהנים)

שּׂא֣ה֤ '֣׀֣פָּ נָיו֣א ֔ ֶליָך .יכבוש את כעסו.
רש"י (במ' נשא ו,כו)  -י ֨ ָ
[האדמו"ר ממ"ש מחב"ד ממאמר שבת פר' קרח ,א' דר"ח תמוז התשל"ג] מהטעמים על זה שהסיום והחותם דברכת כהנים הוא
ם֣לָךֶ֖ ֣שָׁ ָֽלוֹם ,הוא כי הכלי לרבוי ברכה ,ועד לרבוי בלתי מוגבל [דרבוי ההשפעה דברכת כהנים הוא (בשרשו) רבוי בלתי מוגבל
ָשׂ ְ
וְ י ֵ֥
וכנ"ל ששורש ההשפעה דברכת כהנים הוא למעלה מהשתלשלות] ,הוא -שָׁ ָֽלוֹם ,דלא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא ה -

שָׁ ָֽלוֹם .ואף-על-פי -זה יש לבאר השייכות דמעלת האתהפכא לענין המהירות דשקדים כי אמיתית ענין המהירות היא דזה שגם למטה
ההשפעה היא ברבוי הוא לא רק מפני שההמשכה שלמעלה אינה מתעכבת אלא גם שהמטה הוא כלי לזה ע"י ה -שָׁ ָֽלוֹם שבו ,ואמיתית
ענין ה-שָׁ ָֽלוֹם שגם המוטב נהפך לטוב.
ותכלית השלמות דשלום זה (שגם האויב נהפך לאוהב) יהיה בביאת משיח צדקנו בקרוב ממש ,שאז יהיה שלום ברבוי וברכה ברבוי,
רבוי בלתי מוגבל ,כמו שכתוב "פרזות תשב ירושלים" ,בלי מדידות והגבלות.
ם֣לָךֶ֖֣ – מרכא טפחא ,יתור לרבות ,כעין קבוצת פרטים הקשורה לנושא והעשויה להתרחבְ ,לָךֶ֖֣ – טפחא כפותחת טפח להתאפיין
ָשׂ ְ
וְ י ֵ֥
מהכתוב אחריה שָׁ ָֽלוֹם  ,ומשני הדברים ביחד מלמד שלום ברבוי וברכה ברבוי.
שָׁ ָֽלוֹם – סלוק ,מגביל ללמד שיש שורש יחיד לכל ההשפעה דברכת כהנים והוא ה-שָׁ ָֽלוֹם ,דלא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל

אלא ה-שָׁ ָֽלוֹם.

שּׂא֣ה֤ '֣׀֣פָּ נָיו֣א ֔ ֶליָך – קדמא מהפך פסק פשטא זקף-קטן ,דרשה של פשט ,דרשה של מתהפך מהפשט .קריאה עם פסק ,קריאה בלי פסק,
י ָ֨
שּׂא ה֤ '֣׀ – קדמא מהפך ,שקודם המטה מתהפך ע"י ה-שָׁ ָֽלוֹם שבו ממוטב לטוב להיות כלי לקבלת שלום ברבוי וברכה
קריאה עם פסק ,י ָ֣֨
ברבוי.
דרשה של פשט ,קריאה בלי פסק ,רבוי בלתי מוגבל משורש שלמעלה מהשתלשלות.
(במד' נשא ו,כו) כמו כן אפשר להסביר כי בכתוב ה֤ '֣׀֣פָּ נָיו֣טעם פסק בא להפריד בין שם הוי' ובין מילת פנים כי לה' אין פנים אלא דברה
תורה בלשון בני אדם –.פסק
ָיו – ע"פ רמב"ן שם הוי' בתורה הוא מידת הרחמים ,מלת פנים בקשר לה' היא
ָיו – לפני גזר דין ואחרי גזר דין ,ה֤ '֣׀֣פָּ נ ֣
שּׂא֣ה֤ '֣׀֣פָּ נ ֣
ספרי י ֨ ָ
ָיו – מהפך פסק פשטא ,בקריאה ללא פסק המשמע שהיה דין אבל
שּׂא – קדמא במובן של לפני גזר דין ,ה֤ '֣׀֣פָּ נ ֣
במשמע של דין ,ע"פ ספרי י ֨ ָ
עומדים לפני (קדמא) גזר דין ואפשר לבקש מחילה ,סליחה וכפרה ברחמים פשוטים (פשטא) .בקריאה עם פסק זה כבר אחרי גזר דין
וצריך מדת רחמים גדולה ,צריך היפוך פנים מפני דין לפנים של רחמים כגון ב-וי' אמר אשים פני באיש ההוא וכו' ונכרתה הנפש ההיא
ועוד כד'
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

ָיו – פסק בתפקיד של שם אחד בעל שתי משמעויות ,מידת רחמים פשוטים ,מידת רחמים מרובים.
ה֤ '֣׀֣פָּ נ ֣

[בבלי קידושין עא,א]  ...אמר רבה בר בר חנה אמר ר' יוחנן :שם בן ארבע אותיות ,חכמים מוסרין אותו לתלמידיהן פעם אחת

מי֣
ֶה־שּׁ ֣
ְ
בשבוע ,ואמרי לה פעמים בשבוע .אמר רב נחמן בר יצחק :מסתברא כמאן דאמר פעם אחת בשבוע ,דכתיב( :שמ' ג,טו) ז
ֶה־שּׁ ֣מי ,וכתיב
ְ
ְלע ֔ ָלםְ ,לע ֔ ָלם כתיב .רבא סבר למידרשיה בפירקא ,א"ל ההוא סבאְ :לע ֔ ָלם כתיב .רבי אבינא רמי :כתיב (שמ' ג,טו) ז
וְ זֶ ֵ֥ה֣ז ְכ ֶ֖רי ! אמר הקדוש ברוך הוא :לא כשאני נכתב אני נקרא ,נכתב אני ביו"ד ה"י ,ונקרא באל"ף דל"ת .ת"ר :בראשונה שם בן

שתים עשרה אותיות היו מוסרין אותו לכל אדם ,משרבו הפריצים היו מוסרים אותו לצנועים שבכהונה ,והצנועים שבכהונה מבליעים
אותו בנעימת אחיהם הכהנים .תניא ,אמר רבי טרפון :פעם אחת עליתי אחר אחי אמי לדוכן ,והטיתי אזני אצל כהן גדול ,ושמעתי
שהבליע שם בנעימת אחיו הכהנים .אמר רב יהודה אמר רב :שם בן ארבעים ושתים אותיות ,אין מוסרין אותו אלא למי שצנוע ועניו,
ועומד בחצי ימיו ,ואינו כועס ,ואינו משתכר ,ואינו מעמי ד על מדותיו; וכל היודעו והזהיר בו והמשמרו בטהרה ,אהוב למעלה ונחמד
למטה ,ואימתו מוטלת על הבריות ,ונוחל שני עולמים ,העולם הזה והעולם הבא.

[רש"י מסכת קידושין עא,א] שם בן ארבע אותיות  -קריאתו וכתיבתו ופירושו חכמים מוסרין אותו כו'ְ .לע ֔ ָלם  -להעלים.
ֶה־שּׁ ֣מי ,וכתיב וְ ֶז ֵ֥ה֣ז ְכ ֶ֖רי  -מדלא כתיב שמי וזכרי משמע שלמדו שני שמות ואמר לו זה שמי מיוחד ובזה השני אני נזכר.
ְ
כתיב (שמ' ג,טו) ז
שם  -בן שתים עשרה ובן ארבעים ושתים לא פירשו לנו .משרבו הפריצין  -המשתמשין בו.
לצנועים שבכהונה  -לברך בו העם במקדש לאחר עבודת ציבור של תמיד של שחר.
מבליעים אותו בנעימת אחיהם הכהנים  -אותן שלא היו בקיאין בו ומברכין בשם בן ארבע אותיות כשהיו מושכין את קולם בנעימה היו אלו
ממהרים להבליע את השם בן י"ב ולא היה נשמע לרבים מקול נעימות חביריהם בנעימת ביסום קול שקורין טרוף.
[תוספות רי"ד מסכת קידושין עא,א] והצנועים שבכהונ' .מבליעין אותו בנעימו' אחיהם הכהנים .קשיא לי וכי רשאין לשנות בברכת כהנים
להזכיר שם בן י"ב אותיות כי אם בן ד' אותיות הכתוב בתורה:
ת־שׁ ֶ֖מי
ְ
ת־שׁ ֶ֖מיְ ,שׁ ֶ֖מי ע"פ [בבלי סוטה לז,ב] המיוחד לי; יכול אף בגבולין כן? נאמר כאן (במ' נשא ו,כז) וְ שָׂ מֵ֥ וּ֣אֶ
ְ
(במ' נשא ו,כז) וְ שָׂ מֵ֥ וּ֣אֶ

ֹו֣שׁ֑ם ,מה להלן בית הבחירה ,אף כאן בבית הבחירה.
ת־שׁמֶ֖ ָ
ְ
ונאמר להלן (דב' ראה יב,ה) לָ שֵׂ֥ וּם֣אֶ

֣[כז]֣אֶ תְ -שׁ ֶ֖מי – מקף כרב-מצב (א) שם מפורש במקדש ,ומשמת שמעון הצדיק פסקו כהנים מלברך בשם המפורש אפילו במקדש [רמב"ם
הל' תפילה פי"ד,ה"י] (ב) שם בכינויו
ת־שׁ ֶ֖מי – מקף כרב-מצב ברכת כהנים בשם השם( ,א) במקדש (בית הבחירה) שם המפורש ככתבו (י-ה-ו-ה) הרב זילבר (בבלי קידושין
ְ
אֶ

עא,א) בשם ??? שככתבו משתנה לפי הניקוד כך שבברכת כהן גדול השם ההגוי עשוי היה להיות שונה מהשם ההגוי ע"י הכהנים בברכת
כהנים כל יום;
(ב) בגבולין בכנוי (א-ד-נ-י).
ת־שׁ ֶ֖מי – טפחא ,רבוי עם שנוי ,כגון המוסבר ע"י [רבינו בחיי] ע"פ [בבלי קידושין עא,א] שם י"ב ,שם מ"ב ,וכגון המוסבר ע"י [בן איש חי]
ְ
אֶ
[רבינו בחיי ויקרא טז(,ל)] כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם.

ושמעתי כי ההבלעה היתה בתיבות האחדות שהיו אותיות ההוי"ה נזכרים בהם עם נקודם כגון אליהו הנביא ,ישעיהו הנביא ,וכיוצא
בו ,וזו היתה ההבלעה ,וזהו פירוש "מבליעין" שאמרו רבותינו ז"ל בפרק עשרה יוחסין[ :בבלי קידושין עא,א] שם בן י"ב אין מוסרין
אותו אלא לצנועים ,וצנועים שבכהו נה מבליעים אותו בנעימות אחיהם הכהנים .והיה שם של מ"ב מזכירו בהוצאת שפתיו בתיבותיו
ובנקודו המקובל .ולדעת האומר השם המיוחד היה מזכיר ,היה מזכירו גם כן בהוצאת שפתיו באותיותיו ובנקודו המקובל ,אף על פי
שאין עיקר הקדושה בהזכרת שם ההוי"ה אלא בנקודו .ומסורת ביד חכמי האמת שאין מוסרין את השם אלא על המים ,שנאמר:
(תהלים כט ,ג) "קול ה' על המים".
[בן איש חי שנה ראשונה פרשת מסעי]

שתים עשרה עינות מים רמז לשם בן י"ב אותיות שילוב הוי"ה אהי"ה אדנ"י שניתן להשפיע לישראל ,כמ"ש הגאון חיד"א ז"ל בפ"ע
סוף קדושין בשם רבינו האר"י ז" ל וז"ל ודע כי שם בן י"ב הוא שם הוי"ה אהי"ה אדנ"י בשילוב אשר הם י"ב אותיות והנקודות
הצניעום מפני הפריצים שלא ישתמשו בו ,וכאשר האדם צדיק שם אהי"ה מסייעו במחשבתו ושם הוי"ה בדיבורו ושם אדנ"י במעשהו
עכ"ל רבינו ז"ל שהביאו בפ"ע הנז' יע"ש .נמצא שם בן י"ב הנז' הוא שתים עשרה עינות מים להשפיע לישראל אשר לא עשה כן לכל
גוי,
ֹור֣לאֶ ָח ֑ד֣ ֣
ְ
ל־שׁנֵ֥י֣הַ נְּשׂ ֶ֖אים֣וְ֣שׁ֣
ְ
עג ָָל ֵ֛ה֣עַ
֣י֣עָשׂ ֣ר֣בָּ ָ֔קר֣ ֲ
ָ
֣וּשׁנ
֣י֣ה'֣שׁשׁ־עֶ גְ ֵֹ֥לת֣צָ ב ְ
ָביאוּ֣אֶ ת־קָ ְרבָּ ָנֶ֜ם֣ל ְפנ ֗
במדבר נשא ז,גַ :ויּ ֨
כּן֣ ֣:
יבוּ֣אֹותם֣ל ְפנֵ֥י֣הַ מּ ְשׁ ָָֽ֣
ָ ֶ֖
ַויַּקְ ֵ֥ר
(במ' נשא ז,ג) ַויּ ָ֨ביאוּ֣אֶ ת-קָ ְרבָּ ָנ֝ם – קדמא ואזלא כעין כלל ,מגדיר קרבן הנשיאים כקרבן קבוצתי ,כפי שמסוכם בסיום.
֣י֣ה'֣– מונח רביע – מציין חמישה עניינים כולל מה שאחרי האתנח.
(במ' נשא ז,ג) ל ְפנ ֗
֣י֣עָשׂ ֣ר֣בָּ ָ֔קר֣– מרכא פשטא מונח מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מלמד על שני לימודים ,מרכא פשטא עשוי
ָ
֣וּשׁנ
ֹלת֣צָ ב ְ
(במ' נשא ז,ג) שׁשׁ -עֶ גְ ֵ֥

ללמד על כעין לימוד אלפני לפניו
עג ָָל ֵ֛ה֣עַ לְ -שׁנֵ֥י֣הַ נְּשׂ ֶ֖אים ,שומע אני שור על שני הנשיאים ת"ל֣
[ספרי קמט] שש עגלות צב שומע אני עגלה על כל אחד ואחד ת"ל ֲ
וֹר֣לאֶ ָח ֑ד.
ְ
וְ שׁ֣
ֲעג ָָלֵ֛ה֣עַ֣לְ -שׁנֵ֥י֣הַ נְּ שׂ ֶ֖אים֣– תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא ושעל חלקם לא חל ענין או מצוה מסוימת בקשר

לנושא ,אפשר שרצון הנשיאים מענין הצגת אחדות של כלל ישראל ולכן להשתתפות כל נשיא בכל שש העגלות .ולהשתתפות כל נשיא

וֹר֣ל נשיא אֶ ָח ֑ד֣– מונח אתנח ,כפירוש [המלבי"ם התורה והמצוה] –
ְ֣
בכל שנים עשר השוורים .מגבילם הקב"ה שני נשיאים לעגלה ,וְ שׁ֣
ל־שׁנֵ֥י֣הַ נְּ שׂ ֶ֖אים֣ וכו' הוצרך לבאר זה שלא נטעה שמקצתם הביאו עגלות ומקצתם שורים או שקנו השורים בשותפות
ְ
עג ָָלֵ֛ה֣עַ
ֲ
וכדומה  ,ודוגמא לזה בספרא אמור (סי' רכ"ד)

וֹר֣ל נשיא אֶ ָח ֑ד֣– מונח אתנח ,רבוי הגבלות להגביל כל נשיא לעגלה שלו ושל שותפו  ,להגביל כל נשיא לשור שלו.
ְ֣
וְ שׁ֣
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

5.5

במדבר בהעלתך ח,א (התשע"ו)

אמר:
חדֶ֣שׁ֣הָ ראשֶׁ֖ ֹון֣ל ָֽ
אתם֣מ ֶא ֶֹ֧רץ֣מ ְצ ַרֵ֛ים֣בַּ ֵ֥
ית֣לצ ֨ ָ
ְ
ר־סינַי֣בַּ שָּׁ ָנ֨ה֣הַ שּׁ ֶ֜נ
֣ה֣במ ְדבַּ ֠
במדבר בהעלותך ט,א׃ וַיְ ַדבּ ֣ר֣ה֣ '֣אֶ ל־מ ֶשׁ ְ
ר־סינַי – מונח מונח מונח תלשא ,כעין לפחות ארבע תלשא .כל תלשא עשויה ללמד אלפניה ולאחריה.
֣ה֣במ ְדבַּ ֠
וַיְ ַדבּ ֣ר֣ה֣ '֣אֶ ל־מ ֶשׁ ְ
סה"כ שמונה תפקידי תלשא.
המשנה הבאה מלמדת על ארבע תחילות שנה בנושאים שונים .אפשר כי כל תלשא תפקידה לרמז על מחיצה של תחילת שנה בנושא אחד.
ירושלמי (וילנא) ראש השנה פ"א,ה"א מתני' ארבעה ראשי שנים הן באחד בניסן ראש השנה למלכים ולרגלים באחד באלול ראש
השנה למעשר בהמה ר' לעזר ור' שמעון אומר באחד בתשרי:
(טט ( -שמ' בא יב,ב) ה ֧חדש הז֛ה לָׁכ֖ם ֣ראש חֳדָׁ ִּ ֑שים ִּראש֥ ֹון הּוא ל ָׁ֔כם ְׁל ָׁח ְׁד ֵ ֖שי השָּׁׁנָׁ ֽה):
גמ' כתיב (שמ' בא יב,ב) ה ֧חדש הז֛ה לָׁכ֖ם ֣ראש חֳדָׁ ִּ ֑שים ,לָׁכ֖ם הוא ֣ראש ואינו ראש לא לשנים ולא לשמיטים ולא ליובלות ולא לנטיעות ולא
לירקות ואומר לָׁכ֖ם הוא ֣ראש ואינו ראש לא למלכים ולא לרגלים (בקטע הירושלמי הבא ר' שמעון בר כרסנא מוכיח שניסן ראש השנה
למלכים ורגלים).
אשֹון הּוא ל ָׁ֔כם מיעט מיעוט אחר מיעוט
 ...ר"ש בר כרסנא בשם רבי אחא שמע לה מן הדא (שמ' בא יב,ב) ה ֧חדש הז֛ה לָׁכ֖ם מיעטִּ ,ר ֥
לרבות למלכים ורגלים.
שי לְׁצֵ ֥את ְׁבנֵי־יִּש ְָׁׁר ֵ ֖אל מֵא֣רץ ִּמצ ָׁ ְׁ֑רי ִּם (טט – א) מיכן שמונין חדשים ליציאת מצרים( .טט
שּׁלִּי ֔ ִּ
 ...תני שמואל ופליג (שמ' יתרו יט,א) בחדש ה ְׁ
ר־סינַי֣בַּ שָּׁ ָנ֨ה֣הַ שּׁנֶ֜ית֣; (טט – ג) אין לי אלא לאותו הזמן
֣ה֣במ ְדבַּ ֠
– ב) אין לי אלא חדשים שנים מנין (במ' בה' ט,א) וַיְ ַדבּ֣ר֣ה֣ '֣אֶ ל־מ ֶשׁ ְ
ֵארץ ִּמצ ְׁ֔רי ִּם (טט – ד) אין לי אלא לשעה לדורות מנין (מלכים א
ַֽאר ָׁב ִּ֗עים ל ְֵׁצ֤את בְׁנֵ ֽי־י ִּ ְׁ
לאחר הזמן הזה מנין (במ' מס' לג,לח) ִּבשְׁנ֣ת הָׁ ְׁ
ש ָׁראֵל מ ֣
ש ָׁר ֵ ֣אל מֵא ֽרץ ִּ -מצְׁרי ִּם וגו' (טט – ה) משנבנה הבית התחילו מונין לבנינו( .מל"א ט,י)
ש ָׁ֡נה ל ְֵׁצ֣את בְׁנֵ ֽי-י ִּ ְׁ
ְַׁארב֣ע מ ֵ֣אֹות ָׁ
ו,א) וי ְִּׁה֣י ִּבשְׁמֹו ִּנ֣ים ש ָָׁׁנ֣ה ו ְׁ
ת־ב֥ית המֽלְך( :טט – ו) לא זכו למנות לבנינו התחילו מונין לחרבנו.
ת־ב֥ית ֖ה' וְׁא ֵ
ְֹׁלמה את־ש ְֵׁנ֣י הב ִּ ָׁ֑תים א ֵ
ש ִּ ֣רים ָׁ
וי ְׁ ִּ֗הי ִּמ ְׁקצֵה ע ְׁ
ש ָׁ֔נה אֲשר־בָׁנָׁ ֥ה ש ֖
שּׁ ָָׁ֜נה בעָׁש֣ ֹור ל ֗חדש וגו' (טט – ז) לא זכו למנות לעצמן התחילו מונין למלכיות וגו'
ש ִּ ֣רים ְׁוח ֵָׁמ֣ש ש ָָׁׁנ֣ה ֠ ְׁלגָׁלּותֵ נּו ב ְׁ֨ראש ה ָׁ
(יחזקאל מ,א) בְׁע ְׁ

ע"פ פי' פני משה ר"ח ניסן משמש כראש שנה כלהלן[ :פני משה ירושלמי ראש השנה פ"א] גמ' כתיב (שמ' בא יב,ב) ה ֧חדש הז֛ה לָׁכ֖ם ֣ראש
חֳדָׁ ִּ ֑שים וכו' .כך הוא נדרש במכילתא (טט – א) ֣ראש חֳדָׁ ִּ ֑שים מגיד שניסן ראש לחדשים (טט – ב) ומנין אף למלכים ת"ל הוא החדש השני
למלוך שלמה על ישראל (טט – ג) ומנין אף לרגלים תלמוד לומר (דב' ראה טז,טז) ב ְׁ֧חג המצ֛ ֹות ּובְׁח֥ג ה ָׁשּׁבֻע֖ ֹות ּובְׁח֣ג הס ֻ֑כֹות (טט – ד) ר' נתן
ור' יצחק אומרים אף לשכירות בתים ולא לשנים ולא לשמיטין ויובלות ולא לנטיעה ולא לירקות (טט – שעשויים להילמד מהפסוק (מלכים
ְַׁארב֣ע מ ֵ֣אֹות ָׁש ָׁ֡נה ל ְֵׁצ֣את בְׁנֵ ֽי-י ִּ ְׁש ָׁר ֵא֣ל מֵאֽרץִּ -מצְׁרי ִּם .ומדייק הש"ס ומאי חזית דמרבית להני וממעט להני ואימא
ש ָׁנ֣ה ו ְׁ
א ו,א) וי ְִּׁה֣י ִּבשְׁמֹו ִּנ֣ים ָׁ
לכם הוא ראש ולאלו שאמרנו ולא למלכים ולא לרגלים (חולק על המסקנה ללעיל):
ר"ח ניסן משמש כראש שנה (א) ע"פ הפסוק "לכם" לקידוש החדש הראשון שבמנין חדשי השנה לישראל.
(ב) ראש השנה לשנים למלכי ישראל ואח"כ גם למלכי אומות העולם (ע"פ פני משה) וזה שייך למנין שטרות של קנין והלוואות.
(ג) ר' נתן ור' יצחק אומרים אף לשכירות בתים (ד) ראש השנה לרגלים למנין בל תאחר של קרבנות
משך חכמה במדבר ט
אמר( :ב) וְׁיע ֲ֧שּו ְׁבנֵי־יִּש ְָׁׁראֵ ֛ל
ח ֶדשׁ֣הָ ראשֶׁ֖ ֹון֣ל ָֽ
רים֣בַּ ֵ֥
אתם֣מ ֶא ֶֹ֧רץ֣מ ְצ ַ ֵ֛
ית֣לצ ֨ ָ
ְ
ר־סיַ֣ני֣בַּ שָּׁ ָנ֨ה֣הַ שּׁ ֶ֜נ
֣ה֣במ ְדבַּ ֠
(א  -ב) וַיְ ַדבּ ֣ר֣ה֣ '֣אֶ ל־מ ֶשׁ ְ
את־ה ָׁפ֖סח בְׁמֹועֲדֽ ֹו :בפרק קמא דפסחים יליף רבן שמעון בן גמליאל דשואלין ודורשין שתי שבתות קודם הפסח מכאן ,דבריש ירחא
קאמר ,דיליף גזירה שוה "במדבר  -במדבר" דריש ספרא (טט – איפה?) ,דאמר בראשון לחודש .ולרבנן ,למה לן הך גזירה שוה? ונראה

לדעתי ,דבסנהדרין פרק קמא (יב ,א) פליגי אם מעברין השנה מפני הטומאה .והנה אם נאמר דאין הפסח דוחה שבת ,אז ודאי דמעברין
אשֹון
החודש ,כדי שיחול פסח  -היינו יום י"ד  -באחד בשבת .ובשנה השנית באחד בניסן הוקם המשכן ((שמ' פק' מ,יז) וי ְׁ ֞ ִּהי ב ֧חדש ה ִָּׁר ֛
הּוקם ה ִּמשְׁכָׁ ֽן ,):ודרשו ז"ל ראשון למעשה בראשית ,ואם כן היה י"ד בשבת .ולפי מה דהוי סלקא דעתך דאין
ב ָׁ ֥שּׁנָׁה ה ֵ
שּׁ ִּנ֖ית בְׁא ָׁ ֣חד ל ֑חדש ֖
פסח דוחה שב ת ,אם כן היו מעברין חודש אדר ,וקבעו ריש ירחא בשלושים ואחד ,כדי שיהיה ארבעה עשר באחד בשבת .לכן אמר לו
השם ביום שלושים ,שהיום יקבעו ריש ירחא ,ולא יאיימו על העדים לעברו ,כדאמר ר' יהושע בן לוי בראש השנה פרק קמא דף כ'
דמאיימין בניסן ותשרי לעברו .ולשיטת רבינו משה (בן מימון) סוף פרק ג מקידוש החודש ,אפשר דהוה אמינא דמעברין את השנה,
אמר ,:שהיום ב ֥חדש
אשֹון ֵל ֽ
שּׁ ָׁ֨נה ה ֵ
לכן אמר הכתוב (במ' בהע' ט,א) וי ְׁד ֵ ֣בר ה֣ ' אל־מ ֣שה ְׁבמִּדְׁ בר־ ֠ ִּסיני ב ָׁ
שּׁ ִָּ֜נית ְׁלצֵאתָׁ֨ ם מ ֵ֧ארץ ִּמצ ְׁ֛רי ִּם ב ֥חדש ה ִָּׁר ֖
אשֹון לֵאמֽר( ,טט – במשמע של לאו אמור ולכן) ולא יעברו לא את השנה ולא את החודש ,רק שיקבעו היום (טט – להיות הראשון) לחודש
ה ִָּׁר ֖
ניסן ,שיעשו בני ישראל את הפסח במועדו ,שדוחה שבת עשיית פסח ,והותרה אצלו שבת ,וכדאמר ב(מסכת) יומא סוף (פרק) טרף
בקלפי ,והוא כל שכן בטומאה  ,למאן דאמר טומאה הותרה בצבור ,דאין מעברין ,כדאמר בסנהדרין שם.
ר־סינַי – מונח מונח מונח תלשא ,כעין ארבע תלשא ,ע"פ [משך חכמה במדבר ט] אחד מהם
֣ה֣במ ְדבַּ ֠
(במ' בהע' ט,א) וַיְ ַדבּ֣ר֣ה֣ '֣אֶ ל־מ ֶשׁ ְ
לקביעת עבור שנה ,אחד לקביעת עבור חדש ,אחד תומך בדרשה ממלת מועדו לדחות (כעין עוקר) שבת מפני פסח בזמנו ,אחד תומך
בדרשה שהותרה טומאה בציבור ,טומאת מת ברוב הצבור דוחה קדושת מקדש (כעין עוקרת) ולכן אין מעברין מפני טומאת ציבור.
צ"ע (א) חישוב עיבורי שנה וחדשים קשור לחישוב תקופות ,וימי התקופות שהם ע"פ השמש ואליהם משווים את השנה העברית המבוססת
על מולדות הירח( .ב) לתקופות יש רמז ב(-בר' נח ח,כב) ֖עד כָׁל־י ְֵׁמ֣י ה ָׁ ָׁ֑ארץ ֡זרע ְׁ֠ו ָׁקצִּיר ו ְׁ֨קר ו ָָׁ֜חם ו ְׁ֧קי ִּץ ו ָׁ֛חרף ְׁויֹ֥ום ו ָׁ֖ליְׁלָׁה ֹל֥ א יִּשְׁבֽתּו :וכן (שמ'
ֹלהיָך וגו'
ת־חדש הָָׁא ִּ֔ביב ְׁוע ִּ ָׁ֣שיתָׁ ֔פסח לה֖ ' א ֑
בא יב,ב) ה ֧חדש הז֛ה לָׁכ֖ם ֣ראש ֳח ָׁד ִּ ֑שים וכו' ,וכן (דב' ראה טז,א) דברים ראה טז,א :שָׁמֹור א ֣
שּׁ ָׁנ ֽה:
ִּכּורי ק ְִּׁצ֣יר ח ִּ ִּ֑טים וְׁחג הָׁ ָֽא ִּ֔סיף תְׁקּופ֖ת ה ָׁ
(ודומה לו שמ' מש' כג,טו :שמ' תשא לד,יח); (שמ' תשא לד,כב) ו ְׁ֤חג ָׁ
ֲשה ל ְָׁ֔ך ב ֵ ֖
שבֻעת תע ֣
ר־סינַי – מונח מונח מונח תלשא ,כעין לפחות ארבע תלשא .כל תלשא עשויה ללמד
֣ה֣במ ְדבַּ ֠
סיכום( :במ' בהע' ט,א) וַיְ ַדבּ֣ר֣ה֣ '֣אֶ ל־מ ֶשׁ ְ
אלפניה ולאחריה .סה"כ שמונה תפקידי תלשא .ע"פ [ירושלמי ראש השנה פ"א ופי' פני משה] ר"ח ניסן משמש כראש שנה לארבעה דברים,
וכל תלשא תהיה בתפקיד מחיצה של תחילת שנה לנושא מסוים .ע"פ [משך חכמה במדבר ט (א  -ב)] ארבעה תפקידי תלשא הם לעבור שנה,
חדש (תפקיד שיעור ומחיצה) ,עקירת (תלישת) שבת מפני פסח ,עקירת טומאת מת מפני עשיית פסח.

כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

אמר:
ח ֶדשׁ֣הָ ראשֶׁ֖ ֹון֣ל ָֽ
אתם֣מ ֶא ֶֹ֧רץ֣מ ְצ ַרֵ֛ים֣בַּ ֵ֥
ית֣לצ ֨ ָ
ְ
עיון בתבניות טעמים אחרות ב(-במ' בהע' ט,א)  ...בַּ֣ שָּׁ ֨ ָנה֣הַ שּׁ ֶ֜נ

ֵאמר:
את֛ם מֵא֥רץ ִּמצ ְׁ֖רי ִּם ל ֽ
שּׁ ִּ֗נית ְׁל ֵצ ָׁ
שּׁ ִָּ֜ני בשּׁ ָָׁׁנ֣ה ה ֵ
מֹועד בְׁאחָׁד ל ֨חדש ה ֵ
(במ' א,א) וי ְׁד ֵ֨בר ֧ה' אל־מ ֛שה ְׁב ִּמדְׁב֥ר סִּינ֖י ב ְׁ֣אהל ֵ ֑

ר־סינַי ,נאמר כאן במדבר סיני ונאמר בראשו (במ' א,א) ְׁ ...במִּדְׁ ב֥ר סִּינ֖י ,מה מדבר
֣ה֣במ ְדבַּ ֠
ספרי זוטא (במ' בהע' ט,א) וַיְ ַדבּ ֣ר֣ה֣ '֣אֶ ל־מ ֶשׁ ְ
ר־סינַי האמור כאן באהל מועד .מאהל מועד נאמרו כל המצות מאהל מועד נאמר
מֹועד אף מ ְדבַּ ֠
סיני האמור בראשו (במ' א,א) ב ְׁ֣אהל ֵ ֑
לו למשוח את המשכן מאהל מועד נאמר לו לשרוף את הפרה מאהל מועד נאמר לו להעמיד את האהל מאהל מועד נאמ' לו כל
הטמאות והטהרות (טט :הענין אחרון נוגע ישירות לעשיית פסח בטהרה ,או דחיית טומאת מקדש בפסח מפני טומאת הציבור):

בַּ שָּׁ ָנ֨ה֣הַ שּׁנֶ֜ית – קדמא ואזלא כעין כלל מלמד ,שאפשר כי מרומז בתבנית הטעמים של מ ֶא ֶֹ֧רץ֣מ ְצ ַרֵ֛ים֣בַּ ֵ֥ח ֶדשׁ֣הָ ראשֶׁ֖ ֹון – דרגא תביר
מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא שעל כל אחד חלה אותה הלכה או אותו ענין בקשר לנושא.
אפשר כי כאן קבוצת הפרטים היא כמאמר ה-ספרי זוטא מאהל מועד נאמרו כל המצות .היינו שמאז השלמת בנין אהל מועד נאמרו כל
המצוות מאהל מועד .ואל תתמה שכתבתי "השלמת" ולא חנוכת המשכן ,כי ספרי זוטא מלמד על צוויים שקדמו לחנוכת המשכן (א) מאהל
אתם שקדם צווי זה
מועד נאמר לו להעמיד את האהל (ב) מאהל מועד נאמר לו למשוח את המשכן ורמז לכך בטעם קדמא של ְלצ ֨ ָ
באהל מועד קודם לחנוכת המשכן.
בענין מאמר ספרי זוטא (במ' בהע' ט,א) "מאהל מועד נאמר לו לשרוף את הפרה" [ .ירושלמי (וילנא) מגילה ג,ה] רבי לוי בשם רבי חמא בר
חנינה  ...שבאחד בניסן הוקם המשכן ובשני נשרפה הפרה .וכן רש"י (במ' נשא ז,א) ו-שפת"ח.

[אוצר מדרשים (אייזנשטיין) פנחס בן יאיר [המתחיל בעמוד  ]]475בשני בניסן בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים נעשה הפרה האדומה ,לכך
כתיב (במ' נשא ז,יט) ִּה ְׁק ִּ֨רב את־ ָׁק ְׁרבָׁנָ֜ ֹו בנשיא יששכר .ולמה הוסיף ִּה ְׁק ִּ֨רב [בד' אותיות] חסר יו"ד? אלא כנגד פרה שיש בה ד' דברים:
אדומה ,תמימה ,מום ,עול .לפי [מדרש הביאור – רב סעדיה בן דוד( ,ע'  361אוצר החכמה)] פרה אדומה של משה נעשתה (וי' צו ח,לד) כ ֲא ֥שר
ע ָׁ ָׁ֖שה ביֹ֣ום הז֑ה צ ִָּּׁו֧ה ה֛ ' לע ֲ֖שת לְׁכפֵ ֥ר ֲעלֵיכ ֽם :זה מעשה פרה אדומה .ונעשתה "וכן אתה מוצא שנשחטה פרה ראשונה בשני בניסן,
שמשבעה עשר בתמוז (מעשה העגל) עד שני בניסן מאתים וחמש ושמונים יום ,מנין פרה ,כדי שיתכפר על אותו מעשה (מעשה עגל
הזהב)(אם שנה א' הייתה מעוברת וגם מלאה ,עדיין חסרים ימים אחדים ל .) 285-
וּ֣בני־י ְשׂ ָראֵ֛ל֣
אמר – אפשר כנוטריקון לאו אמור ,וטעם סלוק מגביל לגבי הנאמר בפסוק הבא (במ' בהע' ט,ב) וְ ַיעֲשֹׂ֧ ְ
(במ' בהע' ט,א) ל ָֽ
ח֣בּמֹוע ֲָֽדֹו :הגבלות כנדרש בפסוקים הבאים.
ְ
אֶ ת־הַ ָפֶּ֖סַ

תבנית הטעמים "תלישא קדמא ואזלא" עשויה לפעול בכעין בנין אב ללמד לכל התורה כולה .הפסוק במדבר בהעלותך ט,א׃ וַיְ ַדבּ ֣ר֣ה֣ '֣
אמר :מלמד בכעין בנין אב ש -ומכאן למדנו
ח ֶדשׁ֣הָ ראשֶׁ֖ ֹון֣ל ָֽ
אתם֣מ ֶא ֶֹ֧רץ֣מ ְצ ַרֵ֛ים֣בַּ ֵ֥
ֶ֜ית֣לצ ֨ ָ
ְ
ר־סינַי֣בַּ שָּׁ ָנ֨ה֣הַ שּׁנ
֣ה֣במ ְדבַּ ֠
אֶ ל ־מ ֶשׁ ְ

שאין מוקדם ומאוחר בתורה בשני ענינים ומכאן שבענין אחד יש מוקדם ומאוחר שאחרת לא נוכל ללמוד במידת כלל ופרט וכלל.
נעיין ב[-מדרש אגדה (בובר) במדבר פרשת במדבר פרק א] ד"א מה ראה משה והקדים פרשה זו (במ' א,א) לפרשת הפסח (במ' בהע' ט,א) ,שפרשה
זו (במ' א,א) היתה באחד לחדש השני (טט :בשנה שניה) ,והוא אייר ,ופרשת פסח (במ' בהע' ט,א) היה בחדש הראשון (טט :בשנה שניה),
את֛ם מֵא֥רץ ִּמצ ְׁ֖רי ִּם לֵאמֽר ,:וכתיב (במ'
שּׁ ִּ֗נית ְׁל ֵצ ָׁ
שּׁ ִָּ֜ני בשּׁ ָָׁׁנ֣ה ה ֵ
מֹועד בְׁאחָׁד ל ֨חדש ה ֵ
שנאמר (במ' א,א) וי ְׁד ֵ֨בר ֧ה' אל־מ ֛שה ְׁבמִּדְׁ ב֥ר סִּינ֖י ב ְׁ֣אהל ֵ ֑
ח֣בּמֹוע ֲָֽדֹו :והלא פרשת הפסח היה בניסן ,והיה לו
ְ
שׂ ָראֵ֛ל֣אֶ ת־הַ ָפֶּ֖סַ
וּ֣בני־י ְ֣
אמר (במ' בהע' ט,ב)֣וְ ַיעֲשֹׂ֧ ְ
בהע' ט,א)֣בַּ ֵ֥ח ֶדשׁ֣הָ ראשֶׁ֖ ֹון֣ל ָֽ
֣לנֶ ֣פֶ שׁ֣אָ ָ ֔דם֣
֤וּ֣טמאים ְ
ֲשׁר֣הָ י ְ
אנ ָ֗שׁים֣א ֨ ֶ
הי֣ ֲ
להקדים בפרשה זו קודם לאייר ,ולמה עשה כן ,לפי שבאותה פרשה נאמר (במ' בהע' ט,ו) וַיְ ֣
וגו' ,ואותה שעה נאמר להם מצות פסח שני לטמאים ,לכך לא רצה להתחיל הספר בפרשת טמאים ,ומכאן למדנו שאין מוקדם
ומאוחר בתורה ,הני מילי בשני ענינים  ,כגון אלו ב' המעשים ,אבל בחד ענינא אותו שהוא מוקדם הוא מוקדם ,ואותו שנכתב מאוחר
הוא מאוחר ,שאם לא נאמר כן ,אם כן כלל ופרט שאנו אומרים אין בכלל אלא מה שבפרט ,והיינו יכולין לומר פרט וכלל הוא ,ונאמר
שנעשה כל מוסיף על הפרט ,וכן פרט וכלל מה שאנו אומרים נעשה כלל מוסיף על הפרט ,ונאמר שכלל ופרט הוא ואין בכלל[ ,אלא]
מה שבפרט ,אלא מכאן אתה למד מאחר שאנו דורשין את התורה בכלל ופרט ,ובפרט ובכלל ,שבענין אחד יש מוקדם ומאוחר:
ח֣בּמֹוע ֲָֽדֹו֣ :
ְ
וּ֣בני־י ְשׂ ָראֵ֛ל֣אֶ ת־הַ ָפֶּ֖סַ
במדבר בהעלותך ט,ב׃ וְ ַיעֲשֹׂ֧ ְ
וּ֣בני־י ְשׂ ָראֵ֛ל וכו' ְבּמֹוע ֲָֽדֹו .מלא (טט :אות ו"ו ראשונה) ,וכן בתמיד (טט :מלת במועדו בתמיד של שבת
משך חכמה (במ' בהע' ט,ב) וְ ַיעֲשֹׂ֧ ְ
יתירה ומופנית לג"ש)  .לכן יליף גזירה שוה לדחות שבת (פסחים סו ,א) .גם מרמז ְבּמֹוע ֲָֽדֹו מלא ,שעד י"ד לא יעשו מאומה ,כי אין פסח

דורות מקחו בעשור (פסחים צו ,א) ,רק בארבעה עשר  -מועד מלא:
ְבני־י ְשׂ ָראֵ֛ל – מקף כרב-מצב עשיית פסח בטהרה (א) יש העושה פסח (ב) יש שאינו עושה פסח כטמא מת ,או היה בדרך רחוקה
אֶ֣ת־הַ ָפֶּ֖סַ ח – מקף כרב-מצב ,ע"פ משך חכמה הכנת קרבן הפסח (א) בפסח מצרים הכנה ויעוד מעשור לחדש ניסן( ,ב) בפסח דורות
היעוד צריך להיעשות רק בארבעה עשר בניסן.

ח֣בּמֹוע ֲָֽדֹו ,:מה ת"ל בראשון ((במ' בהע' ט,א) הָ ראשֶׁ֖ ֹון) מלמד שלא קדמו
ְ
וּ֣בני־י ְשׂ ָראֵ֛ל֣אֶ ת־הַ ָפֶּ֖סַ
ספרי זוטא (במ' בהע' ט,ב) וְ ַיעֲשֹׂ֧ ְ
אחרְ .בּמֹוע ֲָֽדֹו דוחה את השבת ְבּמֹוע ֲָֽדֹו דוחה את הטומאה יכול שאין לי שאינו דוחה את הטומאה אלא בחול ומנין אף בשבת ת"ל
ְבּמֹוע ֲָֽדֹו - .יכול אף השלמים הבאים עמו יהו דוחין את השבת ואת הטומאה ת"ל תעשו אותו אותו דוחה את השבת ואת הטומאה אין
השלמים הבאים עמו דוחין לא את השבת ולא את הטומאה אימתי מביאת עמו חגיגה בזמן שהוא בא בחול ובמועט .חגיגה היתה באה
מן הבקר ומן הצאן :ויעשו בני ישראל ,יכול אין לי שהוא דוחה את השבת אלא בשחיטתו אמרת ויעשו ויעשו ריבה קבול דמו וזריקתו
ומיחוי קרביו והקטר חלביו ... .ר' אליעזר מוסיף ארבעה דברים חתיכת יבלתו ונותן משכון ולוקח הרכיבו מירושלם להר הבית
והבאתו מחוץ לתחום אמר ר' עקיבא כל מלאכה שאפשר לה ליעשות מערב שבת אינה דוחה את השבת ושאי אפשר לה ליעשות
מערב שבת דוחה את השבת:
ראֵ֛ל֣אֶ ת־הַ ָפֶּ֖סַ ח – דרגא תביר טפחא ,כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא שעל כל אחד חלה אותה הלכה בקשר לנושא
וּ֣בני־י ְשׂ ָ֣
וְ ַיעֲשֹׂ֧ ְ
שכאן הוא מלת ְבּמֹוע ֲָֽדֹו ,כנדרש ב-ספרי זוטא דוחב שבת ,דוחה טומאה כאשר רוב הציבור טמאים ,ולא רק שחיטת הפסח דוחה שבת
אלא גם קבול דמו וזריקתו ומיחוי קרביו והקטר חלביו.
ְבּמֹוע ֲָֽדֹו – סלוק ,מגביל דחיה שבת רק לפסח אבל אין שלמים דוחים שבת ,ואין שלמים דוחים טומאה .וכן כל דבר שאפשר לעשותו
מערב שבת אינו דוחה שבת כדעת ר' עקיבא נגד דעת ר' אליעזר.
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

5.6

במדבר בהעלתך ח,א (התשע"ז) (בהשתתפות נחלת יעקב)

֣בּנ ֣י֣י ְשׂ ָראל֣ ֣
ן֣וּלבָ ֗ ָניו֣מתֹּוְך ְ
הֲר ְ
֣ים׀֣לאַ ֣
ְ
במדבר בהעלותך ח,יטָ֣ :ו אֶ ְתּ ָנ֨ה֣אֶ ת־הַ ְלו ֶ֜יּם֣נְ תֻ נ
ל־בּנ ֣י֣י ְשׂ ָרא ֑ל ֣
ְ
ד֣וּלכַ פֶּ֖ר֣עַ
ְ
ל֣מֹוע
֔
֣בּ ֣אהֶ
֤ת֣בּנָֽי־י ְשׂ ָראל ְ
לַ ע ֲ֞בד֣אֶ ת־עֲב ַד ְ
שׂ ָראֶ֖ל֣אֶ ל־הַ ָֽקּ ֶדשׁ֣ :
ת֣בּנָֽי־י ְ֣
ְ
ֶף֣בּגֶ ֵ֥שֶׁ
וְ ֨לא֣י ְה ֶיֶ֜ה֣בּ ְבנ ֤י֣י ְשׂ ָראל֣ ֔ ֶנג ְ

שאלה :מה הקשר של עבודת הלויים במשכן ובמקדש וחמש אזכרות של "בני ישראל" בפסוק?

[בבלי ערכין יא,א]  ...תנו רבנן :השיר מעכב את הקרבן ,דברי רבי מאיר; וחכמים אומרים :אינו מעכב .מאי טעמא דר' מאיר? דאמר
ל־בּנ ֣י֣י ְשׂ ָרא֑ל ,מה כפרה מעכבת,
ְ
וּלכַ פֶּ֖ר֣עַ
לְ ...
֣בּנ ֣י֣י ְשׂ ָרא ֣
ן֣וּלבָ ֗ ָניו֣מתֹּוְך ְ
֣ים׀֣לאַ ה ֲ֣ר ְ
ְ
קרא( :במ' בהע' ח,יט) וָאֶ ְתּ ֨ ָנה֣אֶ ת־הַ֣ ְלו ֶ֜יּם֣נְ תֻ נ
אף שירה מעכבת .ורבנן? ההוא (הפסוק (במ' בהע' ח,יט)) לאידך (לדרשה אחרת כ) דר' אלעזר ,דאמר ר"א :מה כפרה ביום ,אף שירה ביום.
ֹלה֑יו ,איזהו שירות שבשם?
ש ֵ֕רת ב ֵ ְׁ֖שם ה֣ ' א ָׁ
אמר רב יהודה אמר שמואל :מנין לעיקר (מצוות) שירה מן התורה? שנאמר( :דב' שפ' יח,ז) ְׁו ֵ
יאיו  -לשורר הלוים
ֶ֖ה֣בּיַד -נְ ב ָ ָֽ
י֣ביַד -הֵ֛֣'֣הַ מּ ְצ ָו ְ
כּ ְ
הוי אומר :זה שירה .אבל משום מה דרך הדרשה המקובלת היא כפי' רש"י (דה"י ב כט,כה) ֹ֧
בכלי שיר לא כתוב בתורה שיהא קרבן טעון שירה ושם בערכין מובאים פסוקים אחרים לכלי שיר ושיר בפה.
נמצא ב (-במד' פי' כח,ב)

העורך טט מצא רמז לשיר על קרבן תמיד וקרבן מוסף עם שלוש הפסקות ותקיעות באורך של י"ח טרומיטים
שמְׁר֕ ּו והסבר קצר (כאשר) ִָּ֜מי ְׁל ִּא (יין) ֗שּׁ ִ֚ירֵ (הפסק תקיעה של) יח (טרומיטין).
את־ ָׁק ְׁר ָׁב ִּ֨ני ל ְׁח ִָּ֜מי ְׁלא ִּ֗שּׁי ִ֚ ֵריח ִּנ ֽיח ִּ֔חי תִּ ְׁ
[פסיקתא דרב כהנא (מנדלבוים) פיסקא ב  -כי תשא]  ...א' ר' יודן בוא וראה כמה חיבב הקדוש ברוך הוא את ישראל שהוא מזכירן

֣בּנ ֣י֣י ְשׂ ָראל֣לַ ע ֲ֞בד֣
ן֣וּלבָ ֗ ָניו֣מתֹּוְך ְ
הֲר ְ
֣ים׀֣לאַ ֣
ְ
חמשה פעמים בפסוק אחד ,הדה היא דכת' (במ' בהע' ח,יט) וָאֶ ְתּ ֨ ָנה֣אֶ ת־הַ ְלו ֶ֜יּם֣נְ תֻ נ
ת֣בָּֽ֣ני־י ְשׂ ָראֶ֖ל֣אֶ ל־הַ ָֽקּ ֶדשׁ:
ְ
ֶף֣בּגֶ ֵ֥שֶׁ
ל־בּנ ֣י֣י ְשׂ ָרא ֑ל֣וְ ֨לא֣י ְה ֶיֶ֜ה֣בּ ְבנ ֤י֣י ְשׂ ָראל֣ ֔ ֶנג ְ
ְ
ד֣וּלכַ פֶּ֖ר֣עַ
ְ
ל֣מֹוע
֔
֣בּ ֣אהֶ
֤ת֣בּנָֽי־י ְשׂ ָראל ְ
אֶ ת־עֲב ַד ְ
תני ר' שמעון בן יוחי (משל) למלך שמסר את בנו לפידגוגו והיה מצוה ואומר לו ,אכל ברי שתה ברי אזל ברי לבי סיפרא אתא ברי מבי
סיפרא .כך הקדוש ברוך הוא מתאוה להזכיר את ישראל בכל שעה .א"ר יודה בר' סימון (משל) לאחד שהיה יושב ועושה עטרה למלך.

עבר אחד וראה אותו .אמר לו מה את יושב ועושה ,אמר לו עטרה למלך .אמר לו כל מה שאת יכול לקבוע איזמרגדין קבע ,אבני
טובות ומרגליות קבע ,שהיא עתידה להנתן בראשו של מלך .כך אמר הקדוש ברוך הוא למשה ,משה כל מה שאת יכול לשבח בישראל
ש ָׁר ֵ֕אל אֲשר־בְָׁך֖ א ְׁתפָׁאָׁ ֽר:
י־א ָׁתה י ִּ ְׁ
לפניי שבח ,לפארן פאר ,שאני עתיד להתפאר בם( ,ישעיהו מט,ג) וי֥אמר ִּל֖י עבְׁדִּ ָׁ ֑
[בבלי ערכין יא,א] מלמד לפי ר' מאיר שללא שיר אין הקרבת קרבן המכפר על ישראל .ולפי חכמים שירת הלויים ביום כמו קרבנות ביום
אבל השירה לא מעכבת את הכפרה ועל תפקידה אפשר ללמוד למשל מ[-פסיקתא דרב כהנא] מלמדת על השגחה מתמדת של הקב"ה על
ישראל ומלמדת שמבקש לשבחן בהתמדה לפניו.
ל־בּנ ֣י ֣י ְשׂ ָרא ֑ל ? [ספורנו] מפרש
ְ
פּר ֣עַ
וּלכַ ֶ֖
לפי חכמים אין קשר בין שירת הלויים ובין הכפרה אז מה מלמד הכתוב (במ' בהע' ח,יט) ֣ ְ
שהלויים מכפרים בעצם עבודתם על חטא העגל של ישראל שגרם לקב"ה למאוס בעבודת בכורי בני ישראל.
פסוקים אחדים מלמדים על נתינת הלוים במקום בכורי ישראל לעבודה בשירות המשכן והכהנים .אפשר שכל אחד מלמד ענין אחר
בתפקידי הלוים .לפי המקורות המוצגים ,מהפסוק כאן לומדים על תפקיד הלוים כמשו ררים שירה בפה לשתי מטרות( :א) לשבח ולפאר את
֣בּנ ֣י֣י ְשׂ ָראל֣
ישראל לפני ה' היינו להוסיף מענינם עליהם וזה מתאים מאד לאחד מתפקידי תבנית הטעמים זרקא סגול המטעמת את מתֹּוְך ְ
ל־בּנ ֣י֣י ְשׂ ָרא֑ל בשירה על הקרבן הציבורי והפרטי (ועל כך נברר חילוקי הדעות בהמשך).
ְ
וּלכַ פֶּ֖ר֣עַ
להוסיף מעין הדבר על הדבר; (ב) ְ
ן֣וּלבָ ָנ֗יו – מונח רביע ,אפשר מלמד ללפחות ארבעה תפקידי שירת לוים ולאו דווקא על כפרה( .א) להביא לעבודת
(במ' בהע' ח,יט) ְלאַ הֲ ֣ר ְ
השם בשמחה (ב) לשבח ולפאר את ישראל לפני הקב"ה (ג) לכפר על כל ישראל לפי ר' מאיר שהשירה מעכבת את הקרבן ולכן מעכבת את
הכפרה ,לפי חכמים בעצם שירותם במקום בכורי ישראל (ד) לכפר על יחיד מישראל כנראה רק על קרבן תודה (ראה הרחבה בהמשך) (ה)
האם הכפרה היא ע"י הקרבנות (טט :א) [רמב"ם כלי המקדש פ"ג ,ה"ב] על כל עולות הציבור החובה (טט :ב) ועל שלמי עצרת בעת
ניסוך היין( ,ו) [רמב"ם ביכורים פ"ד ,הי"ז] בכניסת מביאי ביכורים לעזרה (ז) [רמב"ם ביכורים פ"ד ,ה"א] כל המביא בכורים טעון
קרבן ושיר (ז) הלל של ערב פסח (ח) קידוש עזרות והרחבת העיר
ֹלהיָך ְׁב ִּשמ ָׁ ְׁ֖חה ּובְׁט֣ ּוב ל ָׁ ֵ֑בב ,איזו היא עבודה
ֲשר ֹלא־עָׁבדְׁ תָׁ את־ה֣ ' א ֔
[בבלי ערכין יא,א] רב מתנה אמר ,מהכא( :דב' תבוא כח,מז) ֗תחת א ֤

שבשמחה ובטוב לבב? הוי אומר :זה שירה .ואימא :דברי תורה ,דכתיב :פקודי ה' ישרים משמחי לב! משמחי לב איקרי טוב לא איקרי .ואימא:
בכורים ,דכתיב :ושמחת בכל הטוב! טוב איקרי ,טוב לבב לא איקרי .א"ר מתנה :מנין לביכורים שטעונין שירה? אתיא טוב טוב
מהכא.
[רמב"ם ביכורים פ"ד ,ה"א] כל המביא בכורים טעון קרבן ושיר ותנופה ולינה אבל הוידוי אינו שוה בכל ,לפי שיש שחייבין
להביא בכורים ואינן קורין עליהם.
[רמב"ם ביכורים פ"ד ,הי"ז]  ...הגיעו להר הבית נוטל כל אחד ואחד סלו על כתיפו ואומרין הללויה הללו אל בקדשו וכו' עד כל
הנשמה תהלל יה הללויה והם מהלכים בהר הבית וקוראין עד שמגיעין לעזרה ,הגיעו לעזרה דברו הלוים בשיר (תה' ל ,ב) ֲארֹו ִּממְָׁך֣
ִּיתנִּי וְֹׁלא־ש ִּ֖מחְׁתָׁ אי ְׁב֣י לִּ ֽי:
ָ֭ה' ִּכ֣י דִּ לּ ָׁ ֑
 ...בלווטי א"ר יוחנן ,מהכא( :במ' ד,מז) לע ֲ֨בד עֲב ֧דת עֲב ָׁד֛ה ,איזהו עבודה שצריכה עבודה? הוי אומר :זו שירה.

[רמב"ם כלי המקדש פ"ג ,ה"ב] עבודה שלהן היא שיהיו שומרין את המקדש ,ויהיו מהן שוערין לפתוח שערי המקדש ולהגיף דלתותיו ,ויהיו מהן משוררין
ֹלה֑יו ְׁככָׁל־אחָׁיו ה ְׁל ִּו ִּ֔ים ,אי זהו שירות שהוא בשם י"י הוי אומר זו
ש ֵ֕רת ב ֵ ְׁ֖שם ה֣ ' א ָׁ
לשורר על הקרבן בכל יום ,שנאמר (דב' שפ' יח,ז) ְׁו ֵ
שירה ,ומתי אומר שירה (טט :א) על כל עולות הציבור החובה (טט :ב) ועל שלמי עצרת בעת ניסוך היין ,אבל עולות נדבה שמקריבין
הציבור לקיץ למזבח ,וכן הנסכין הבאין בפני עצמן אין אומרין עליהן שירה.
עיון בסוגיה לכפר על יחיד מישראל ועל איזה קרבנות ציבור אמרו שיר

[רש"י מסכת זבחים נה,א] ועל זבחי שלמיכם וגו'  -על כרחך בשלמי צבור כתיב שאין קרבן יחיד טעון כלי שיר שאין אומרים שיר על
קרבן יחיד כדאמר בערכין (דף י.):
[דף על הדף זבחים נה,א] וברש"י :ע"כ בשלמי ציבור כתיב ,שאין קרבן יחיד טעון כלי שיר שאין אומרים שיר על קרבן יחיד
כדאמרינן בערכין (י ב) ע"כ .לכאורה מבואר כאן לימוד דבכל הקרבנות ציבור היה שירה ,וגם בתמידים של שחר ובין הערביים ,וכן
מבואר בספרי (פר' בהעלתך) ע ה"פ :וביום שמחתכם ובמועדיכם אלו שבתות ,ר' נתן אומר אלו תמידים ע"כ .ומבואר דהי' שירה בעת
הקרבת ב' התמידים כל יום.
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

[דף על הדף זבחים נה,א] והנה בטור (או"ח סי' קל"ג) כותב דשיר לא היה מצוותו אלא בתמיד הבוקר ולא בתמיד של בין הערביים
ולכן גם שיר של יום רק בשחרית ע"ש.
[דף על הדף זבחים נה,א] נמצא שאין חיוב חצוצרות רק בצפרא (בבוקר) .וכבר ביארנו (באות א) דשיר דלוים למדין מחצוצרות .ואין
שיר הלוים מן התורה רק בשחר ומדרבנן תקנו גם בתמיד של בין הערבים .אבל אי אפשר שיעכב כיון דמן התורה לא בעי שיר כלל.
עכ"ד ודפח"ח.
[חידושים וביאורים בתלמוד הרב יעקב חיים סופר] מהרב מרדכי יפה  -ספר הלבוש (סו"ס תרד) אין אומרים מזמור לתודה בערב
יוה"כ מפני שבזמן בית המקדש לא יכלו להקריב תודה בערב יוה"כ  ...ולכך אין לומר גם מזמור לתודה בערב יוה"כ  ....משמע שביום
אחר היו אומרים.

ב־רע :פ וכתב רבינו יהודה החסיד זל בספר חסידים (סימן
ל־נ֑תר ו ָׁ ְׁ֥שר ֝בשּׁ ִִּּ֗רים ע֣ל ל ָׁ ֽ
ובספר (משלי כה,כ) ֥מעֲדה ֨בגד׀ ְׁביֹ֣ום ָ֭ ָׁקרָׁ ה ֣חמץ ע ָׁ
ב־רע ,כגון לוים המשוררים על תודה דיחיד ,וכמו שנתבאר .ועיין בספר הזהר הקדוש ח"ג (ד"ה סע"א)
שּׁ ִּ֗רים ע֣ל ל ָׁ ֽ
תתרי"ד) ו ָׁ ְׁ֥שר ֝ב ִּ
שגם שם מתבאר לכאורה דיש שיר בקרבן יחיד ,ועמד ותמה בזה בספר אור החמה שם ,וכן יש ללמוד עוד מדברי הזהר שם (דל"ב
רע"ב) וצ"ע ,ועיין שו"ת חתם סופר או"ח (סימן נ"א) ובארוכה בספר ליקוטי הערות לשם)
ורבותינו בעלי התוספות ז"ל מסכת פסחים (סד א ד"ה קראו) כתבו" :קשה לר"י דאמרינן (ערכין יא,א) אין אומרים שירה אלא על
היין ,והכא חזינן דאיכא שירה בלא נסכים .וכן היו מקדשין העזרות בשתי תודות ובשיר ,ואומר ר"י דהכי פירושו אין אומרים שירה
בשעת הקרבת קרבן אלא על היין דמשמח אלהים ואנשים דריש ליה ועיקר שתיה ושמחה היינו בשעת אכילה ודומיא דהכי נמי לגבוה
בשעת הקרבת קרבן קאמר דאין אומר שירה אלא על היין אבל שלא בשעת הקרבה היו אומרים שירה שלא על היין בכמה דוכתי
עכ"ל.
האם יש עוד שיר של הלוים? הלל בפסח ,בערכין (דף יא ב) דשיר של נדבה אומרים שלא על הקרבן ,ג"כ עבודה היא והוי דוקא בלוים.

אפשר שביניהם נכללו  55פרקי תהלים המתחילים במלה "למנצח" ופרקים המזכירים השם אסף או בני קרח.
[בית אהרן – ביאורי הרמב"ם על פי המאירי :צוקרמן דוב בעריש  ,אוצר החכמה עמ'  ] 372 – 371משה רבנו נצטוה כלוי לשורר
פר' האזינו בסדר הזי"ו ל"ך בשש שבתות במוסף ,וחוזר חלילה ,מזה לימוד ללוים בבית המקדש ,ולבני ישראל בבתי כנסת ,ושירת הים ומי
כמוך במנחה של שבת .ט"ו שירי המעלות בשמחת בית השואבה שנאמרו בעזרת נשים,

מוצע לומר כי הפסוק מלמד פעמיים קל וחומר מכהן ללוי מלוי לישראל לענין (במ' ג,לחז) וְׁה ָׁז֥ר הק ֵ ָׁ֖רב יּומָׁ ֽת מיתה בידי שמים.
רש"י (במ' בהע' ח,יט) וְ ֨לא֣י ְה ֶיֶ֜ה֣בּ ְבנ ֤י֣י ְשׂ ָראל֣ ֔ ֶנגֶף  -שלא יצטרכו לגשת אלג הקדש ,שאם יגשו יהיה נגף:
[שפת"ח ג] ועוד יש לומר דקשה לרש"י (טט :הפשט של הכתוב) אטו עכשיו שלקח הלוים לא ינגפו (טט :בני ישראל) בגשתם אל הקדש
והא כתיב (במ' ג,לח) וְׁה ָׁז֥ר הק ֵ ָׁ֖רב יּומָׁ ֽת :ולכך פירש וְ ֨לא֣י ְה ֶיֶ֜ה בהם ֔ ֶנגֶף שלא יצטרכו לגשת אל הקדש דזולת זה יש לחוש שיהא בהם
נגף בגשת אל הקדש:
(במ' ח,יט) בּ ְבנ ֤י֣י ְשׂ ָראל֣ ֔ ֶנגֶף – מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן מלמד על שתי דרשות ,מהפך פשטא מלמד שלפחות אחת מן הדרשות
יוצאת מפשט הכתוב ,מפשט הכתוב משמע שהיות ויש כהנים ולוים בני ישראל כבר יכולים לגשת אל הקדש בלי שיהיה בהם נגף .ורש"י
בפירושו מוציא הכתוב מפשט זה ומלמד שכוונת הפסוק שלא יצטרכו לגשת אלג הקדש ,שאם יגשו יהיה נגף
ש ָׁ֡כן ֵ ֣קדְׁ מָׁה
נצא מהפסוק שהביא [שפת"ח ג] (במ' ג,לח) וְׁה ָׁז֥ר ה ָׁק ֵ ֖רב יּומָׁ ֽת ונראה מה משמעותו .הפסוק המלא הוא (במ' ג,לח) וְׁהח ִּנ֣ים ִּלפ ְֵׁנ֣י ה ִּמ ְׁ
ש ָׁר ֵא֑ל וְׁה ָׁז ֥ר הק ֵ ָׁ֖רב יּומָׁ ֽת:
שמ ְִּׁרים ִּמשְׁמ֣רת ה ִּמ ְׁק ֔ ָׁדש ְׁל ִּמש ְׁ֖מרת ב ְֵׁנ֣י י ִּ ְׁ
ִּל ְׁפנֵי אֽהל־מֹו ֵ֨עד׀ ִּמז ְָָׁׁ֜רחָׁה מ ֣שה׀ וְַׁאה ֲ֣רן ּו ָׁב ָׁ֗ניו ֽ
[תורה תמימה הערה סו)]  ...לשון (ויקרא א,ז) ְבּ ֨ני֣אַ ה ֲֹ֧רן֣הַ כּהֵ֛ן מיותר כולו (ויקרא א,ז) הַ כּהֵ֛ן שיהיה אז בכלי שרת דהיינו בבגדי
עֹול֑ם ,בזמן
כהונה וכמו שדרשו ב[-זבחים יח,ב] הפס' דפר' תצוה דכתיב בבגדי כהונה (שמ' תצ' כט,ט) ְׁו ָׁהי ְָׁׁת֥ה לָׁה֛ם ְׁכה ָׁ ֻ֖נּה ְׁלחֻק֣ת ָׁ
שבגדיהם עליהם כהונתם עליהם אין בגדיהם עליהם אין כהונתם עליהם וגו'.
כתב על (במ' ג,לח) וְׁה ָׁז֥ר ה ָׁק ֵ ֖רב יּומָׁ ֽת – [רמב"ם כלי המקדש פ"י ,ה"ד] מצות עשה לעשות בגדים אלו ולהיות הכהן עובד בהן שנאמר (שמ' תצ'
ָׁשיתָׁ ִּבגְׁדֵ י־ ֖קדש( ,שמ' תצ' כט,ח) וְׁאת־ב ָָׁׁנ֖יו ת ְׁק ִּ ֑ריב וְׁ ִּהלְׁבש ָׁ ְׁ֖תם כֻתֳ נֽת :וכהן גדול ששימש בפחות משמנה בגדים אלו ,או כהן הדיוט
כח,ב) ְׁוע ִּ ֥
ששימש בפחות מארבעה בגדים אלו הוא הנקרא מחוסר בגדים ועבודתו פסולה וחייב מיתה בידי שמים כזר ששימש שנאמר (שמ' תצ' כט,ט) ְׁוחָׁג ְׁר ָׁת
אתָׁ֨ ם ַא ְׁב ֵָ֜נט  ...וְׁ ָׁהי ְָׁׁת֥ה לָׁה֛ם ְׁכ ֻה ָׁנּ֖ה ,בזמן שבגדיהם עליהן כהונתן עליהן ,אין בגדיהן עליהן אין כהונתם עליהן אלא הרי הם כזרים ונאמר (במ' ג,לח)
וְׁה ָׁז֥ר ה ָׁק ֵ ֖רב יּומָׁ ֽת:
ְׁשמְׁרּו מִּ ֽשְׁמ ְׁרתְָׁך֔ ּו ִּמש ְׁ֖מרת כָׁל־ה ָׁ֑אהל  ....אְך
ויש עוד זרות בעבודה כנאמר ב[-ספרי במדבר פרשת קרח פיסקא קטז] (במ' קרח יח,ג) ו ָׁ ֽ
אל־ ְׁכ ֵ֨לי ה ֤קדש וְׁאל־ה ִּמזְׁ ֵבח ֹל֣ א יִּק ְָׁׁ֔רבּו אזהרהְׁ ,וֹלֽא־י ָֻׁמ֥תּו עונש .אין לי אלא לוים שענושים ומוזהרים על עבודת כהנים .כהנים על עבודת לוים
מנין ת"ל גם־ ֵ ֖הם גם־אתֽם .:מעבודה לחברתה מנין ת"ל גם־אתֽם .ובהמשך גם מלמד שלוי אסור להחליף מעבודתו.
֤ת֣בּנָֽי־י ְשׂ ָראל֣– גרשיים מהפך פשטא ,כעין דרישה בקל וחומר
וָאֶ ְתּ ָנ֨ה֣אֶ ת־הַ ְלו ֶ֜יּם֣– קדמא ואזלא ,ואחריו לַ ע ֲ֞בד֣אֶ ת־עֲב ַד ְ
עד עתה (אייר התשע"ז סיון) הצעתי לדרוש תבנית טעמים כמו כאן וָאֶ ְתּ ָנ֨ה֣אֶ ת־הַ ְלו ֶ֜יּם֣– קדמא ואזלא ,כעין כלל מקיף ועוד וְ ֨לא֣י ְה ֶיֶ֜ה֣
– קדמא ואזלא – כעין כלל מפורט ,ועתה מוצע ללמוד בפסוק זה שני פעמים מידת קל וחומר.
֤ת֣בּנָֽי־י ְשׂ ָראל֣– גרשיים מהפך פשטא ,כעין דרישה
קל וחומר ראשון וָאֶ ְתּ ָנ֨ה֣אֶ ת־הַ ְלו ֶ֜יּם֣– קדמא ואזלא ,ואחריו לַ ע ֲ֞בד֣אֶ ת־עֲב ַד ְ
בקל וחומר
֤ת֣בּנָֽי־י ְשׂ ָראל֣– גרשיים מהפך פשטא ,וְ ֨לא֣י ְה ֶיֶ֜ה֣– קדמא ואזלא כעין דרישה בקל וחומר אבל לאחור.
קל וחומר שני לַ ע ֲ֞בד֣אֶ ת־עֲב ַד ְ
נלמד בקל וחומר דיו לבא מן הדין להיות כנדון ,ה נדון הראשון הם הכהנים ,הבא מן הדין הראשון הם הלוים ,מה כהן הכשר מכל הבחינות ,
כאשר אינו לבוש בגדי כהונה זר הוא אצל העבודה ויומת בידי שמים ,ולוי שלא שייך בכלל בעבודת כהנים ונגש לעשות ,היינו אומרים
שהלוי הזה עונשו יהיה חמור מעונש הכהן שנגש לעבוד שלא בבגדי כ הונה ,בא הלימוד בקל וחומר המרומז בתבנית הטעמים ומלמד כי דיו
ללוי שאין הקדש עבודתו להיות כנידון (הכהנים) ויומת בידי שמים .ושוב נלמד בקל וחומר דיו לבא מן הדין להיות כנדון ,הנדון השני הם
הלוים ,הבא מן הדין הם בני ישראל ,מה לוי הכשר מכל הבחינות  ,כאשר מחליף מעבודתו כלוי לעבודת אחרת של לוי ולא כל שכן אם
מחליף מעבודתו כלוי לעבודת כהן או כהן מחליף מעבודת כהן לעבודת לוי שבעקבות החילוף הם זרים אצל העבודה שאליה החליפו
ובעקבות כך יומתו בידי שמים ,היינו אומרים שהישראלי הזה עונשו יהיה חמור מעונש הכהן שנגש לעבוד שלא בבגדי כהונה והלוי והכהן
שהחליפו עבודות ,בא הלימוד בקל וחומר המרומז בתבנית הטעמים ומלמד כי ישראלי אף-על-פי שהוא זר הוא אצל כל עבודה של כהן ושל
לוי אינו נענש יותר חמור מהלוי והכהן שהחליפו עבודה או הכהן לא היה בבגדיו ,וגם הישראלי יומת בידי שמים.

כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

במדבר שלח יג,א (התשע"ו)(בהשתתפות נחלת יעקב)
5.7
אמר׃ מופע  55של התוכן בתורה .פרשת המנחות והנסכים על קרבנות נדרים ונדבות
בּר֣הֶ֖ '֣אֶ ל-מ ֶשֵׁ֥ה֣לּ ָֽ
במדבר שלח טו,א:פ֣וַיְ ַד ֵ֥
המרגלים רצו להישאר במדבר ולעבוד את ה' על דרך שה' שומרם ומפרנסם ולא לעבוד את אדמת א"י לקיים בה מצוות התלויות בארץ
שזאת עבודת הבירורים .אבל ה' רוצה שנקיים בפועל מצוות התורה ובהם גידול דגן תירוש ויצהר והקרבתם עם הקרבנות .לכן סמיכות
פרשת מנחות ונסכים לפרשת המרגלים ,היא בחינת תיקון הוצאת דבת הארץ רעה .ובפרט אם הבהמות המנחות והנסכים באים מגידולי
ארץ-ישראל .יציקת הנסכ ים היא ענין "נכנס יין יצא סוד" ,גלוי המשכה של השפעה מלמעלה למטה (קצת ע"פ [דבר מלכות ,התשע"ו ,ע'
כט ,שיחות הקדש ,אדמו"ר ממ"ש ,פר' שלח התשמ"ז]).
כם׃ ֣
תן֣לָ ֶ ָֽ
יכם֣א ֲֶשֵׁ֥ר֣אֲנֶ֖י֣נ ֵ֥
֣מוֹשׁ ֣בת ֔ ֶ
ְ
תּ֣אֲל ֶה ֑ם֣֣֣֣֣֣֣֣כּ֣י֣תָ ֗באוּ֣אֶ ל-אֶ ֶרץ
במדבר שלח טו,בַ :דּבּר֣אֶ לְ -בּנ ֣י֣י ְשׂ ָר ֔אל֣וְ אָ מַ ְר ָ ֶ֖
ָֽה'֣מן־הַ בָּ ָ ֶ֖קר֣אֵ֥ ֹו֣מן־הַ ָֽצּאן:
֣ל ֔
יחחַ֣ ַ
ֲשֹׂות֣ר֤יחַ ֣נ ֨
יכ ֑ם֣לַ ע ֞
ֹו֣בּמעֲד ֶ
בה֣אֶ֖ ְ
ח֣לפַ לּא־ ֶנ ֶדר֣אֵ֥ ֹו֣בנְ ָד ָ֔
ְ
֤ה֣לה'֣ע ָל ֣ה֣אֹו־ ֶז֔בַ
יתם֣א ֶשּׁ ַ ָֽ
[ג]֣ ַועֲשׂ ֨ ֶ
יכם ,ר' ישמעאל אומר בא
֣מוֹשׁ ֣בת ֔ ֶ
ְ
ספרי במדבר שלח פיסקא (קז) (במ' שלח טו,ב) ַדּבּר֣אֶ לְ -בּ֣נ ֣י֣י ְשׂ ָר ֔אל  ...כּ֣י֣תָ ֗באוּ֣אֶ ל-אֶ ֶרץ

הכתוב ללמדך שלא נתחייבו ישראל בנסכים אלא מביאתן לארץ ואילך אחר ירושה וישיבה הכתוב מדבר ,אתה אומר אחר ירושה
ירש ָׁ ְׁ֖תּה
ֹלה ִ֚יָך נ ֵ ֣תן ָׁ֔לְך וִּ ֽ ִּ
וישיבה הכתוב מדבר או אינו מדבר אלא בכניסתם לארץ מיד ת"ל (דב' שפ' יז,יד) כִּ ֽי־תָׁ ֣בא אל־ ָׁה ָׁ֗ארץ א ֲ֨שר ה֤ ' א ִ֚
ְׁוי ָׁ֣שבְׁתָׁה ָׁ ֑בּה הואיל ונאמרו ביאות בתורה סתם ופרט לך הכתוב באחת מהם שאינו אלא לאחר ירושה וישיבה [אף פורט אני לכל ביאות
שבתורה שלא יהו אלא לאחר ירושה וישיבה] ללמדך שבכל מקום שנא' משבותיכם בארץ הכתוב מדבר .א"ל ר"ע לפי שהוא אומר (וי'
אמר כג,ג) שבָׁ ֥ ת ה ִִּ֚וא ל ֽה֔ ' ב ְׁ֖כל ֽמֹושְׁבתֵ יכ ֽם :שומע אני בין בארץ בין בח"ל א"ל ר' ישמעאל אין צריך (טט :כתוב אלא נלמד בכעין קל וחומר או
היקש) מה אם מצות קלות נוהגות בח"ל ובארץ שבת חמורה אינו דין שתהא נוהגת בארץ ובח"ל אמר אחד מתלמידי ר' ישמעאל בא
הכתוב ללמדך שלא נתחייב היחיד בנסכים אלא מביאתן לארץ
ר"ש בן יוחי אומר בא הכתוב ללמדך על הנסכים שיהו קרבים בבמה
אבא חנין אומר משום ר"א למה נאמר לפי שהיה בדין הואיל ומצינו שריבה כלי בית עולמים מכלי אהל מועד כך נרבה נסכי בית
֤ה֣לָֽה'֣ע ָל ֣ה֣אֹו־ ֶז֔בַ ח֣מגיד הכתוב שאעפ"י שריבה כלי בית עולמים מכלי
יתם֣א ֶשּׁ ַ
עולמים מנסכי אהל מועד ת"ל (במ' שלח טו,ג) ַועֲשׂ ֨ ֶ
יחחַ֣ – גרשיים מהפך פשטא בתפקיד יצא להקל מלמד על כך)
ֲשֹׂות֣ר֤יחַ ֣נ ֨
אהל מועד לא ריבה בנסכים( .טט :אפשר כי לַ ע ֞
ֲשר ְׁסבִּיב ָׁ ֽתי:
ֹלה ִ֚יָך נ ֵ ֣תן ָׁ֔לְך וִּ ֽירִּ ש ָׁ ְׁ֖תּה ְׁוי ָׁ֣שבְׁתָׁה ָׁ ֑בּה וְָׁאמ ְׁר ָׁ֗ת ָׁא ִּ ֤שימָׁה עָׁליִ֚ ֔מלְך ְׁככָׁל־הגֹו ִּ ֖ים א ֥
 1דברים שפטים יז,יד :כִּ ֽי־תָׁ ֣בא אל־ ָׁה ָׁ֗ארץ א ֲ֨שר ה֤ ' א ִ֚
ָׁאכה ֹל֣ א תע ֲ֑שּו שבָׁ ֥ ת ה ִִּ֚וא ל ֽה֔ ' ב ְׁ֖כל
שּׁבִּי ִּ֗עי ש ֤בת שבָׁתֹוןִ֚ ִּמ ְׁק ָׁר ֔
 2ויקרא אמור כג,ג֣ ֵ :ששת יָׁמִּים תֵ ָׁע ֣שה ְׁמלָׁאכָׁה ּוב ֣יֹום ה ְׁ
א־קדש כָׁל־ ְׁמל ָׁ ֖
ֽמֹושְׁבתֵ יכ ֽם :פ

ספרי זוטא פרק טו,ב (במ' שלח טו,א) וַיְ ַדבֵּ֥ר֣(במ' שלח טו,ב) ַדּבּר֣אֶ לְ -בּנ ֣י֣י ְשׂ ָר ֔אל ִּמשל צבור הנסכים באין אינן באין ִּמשל יחידים ולא
בּר֣
ִּמשל גרים ולא ִּמשל נשים ולא ִּמשל עבדים מניין לרבות יחידים וגרים נשים ועבדים שישקלו או שישתתפו אמרת (במ' שלח טו,א) וַיְ ַד ֵ֥
אמר׃לרבות יחידים( .במ' שלח טו,ב) ַדּבּר֣אֶ לְ -בּנ ֣י֣י ְשׂ ָר ֔אל ,לרבות גרים .וְ אָ מַ ְר ָ ֶ֖תּ֣אֲל ֶה֑ם ,לרבות נשים ועבדים .ובצד
הֶ֖ '֣אֶ ל-מ ֶשֵׁ֥ה֣לּ ָֽ
השני אתה אומר ְבּנ ֣י֣י ְשׂ ָר ֔אל להזהיר את הגדולים על ידי הקטנים להנהיגן במצות( .במ' שלח טו,ב) ַדּבּר֣אֶ לְ -בּנ ֣י֣י ְשׂ ָר ֔אל שיהו שוקלין
שקלים ולוקחין נסכים לעולות גוים לעולות התושבים לעולות הנמצאות ועל ידי מי שהניח עולתו וברח( .במ' שלח טו,ב) ַדּבּר֣אֶ לְ -בּנ ֣י֣
שׂ ָר ֔אל שיהו שוקלין שקלים ולוקחין נסכים לשלמי גוים ולשלמי תושבים ולשלמים הנמצאים ועל ידי מי שהניח שלמיו וברח( .במ'
י ְ
שלח טו,ב) ַדּבּר֣אֶ לְ -בּנ ֣י֣י ְשׂ ָר ֔אל שיהיו שוקלין שקלים ולוקחים מלח שיהו הכהנים מולחים בו חטאותיהם ומנחותיהם ומולחין בו את
העורות( .במ' שלח טו,ב) ַדּבּר֣אֶ לְ -בּנ ֣י֣י ְשׂ ָר ֔אל שיהו שוקלין שקלים ולוקחים עצים שיהו הכהנים מבשלין בו את חטאתיהן ומנחותיהן
ועושין בו מדורות בית המוקד להתחמם כנגדן( .במ' שלח טו,ב) ַדּבּר֣אֶ לְ -בּנ ֣י֣י ְשׂ ָר ֔אל שיהו שוקלין שקלים ולוקחין פרת חטאת ושעיר
משתלח ועל ידי כהן המאבד ועל ידי מי ששינה ועשה חטאת העוף למעלה וחטאת בהמה למטה חובה כנדבה ונדבה כחובה ולבושי
כהן גדול ביום הכפורים ועשירית האיפה של כהן גדול שמת ולא מינו כהן אחר תחתיו( :במ' שלח טו,ב) כּ֣י֣תָ ֗באוּ֣אֶ֣ל-אֶ ֶר ֣ץ ,קבל עליך
עד שלא תבא לארץ [משתבא לארץ להקריב נסכים שבזכות שתקבל עליך תבא לארץ] יכול כיון שבאו לארץ יהו חייבין להקריב
ֲשׁר֣אֲנֶ֖י֣נ ֵ֥תן֣לָ ֶכָֽם כאשר אני נותן לכם אתם חייבין להקריב נסכים ולא
נסכים שבחוצה לארץ אמרת לא אמרתי אלא (במ' שלח טו,ב) א ֶ ֵ֥
בחוצה לארץ או (במ' שלח טו,ב) א ֲֶשֵׁ֥ר֣אֲנֶ֖י֣נ ֵ֥תן֣לָ ֶ ָֽכם אין לי אלא בית הבחירה מניין לרבות במה ת"ל (בכל (וי' אמר כג,ג) ב ְׁ֖כל ֽמֹושְׁבתֵ יכ ֽם)
יכם֣לרבות במה אלו דברי ר' ישמעאל .ר"ע אומר יכול יעשו במה בחוצה לארץ
בת ֔ ֶ
מוֹשׁ ֣
ְ
(טט :או מהפסוק כאן) (במ' שלח טו,ב) [אֶ ל-אֶ ֶר ֣ץ]
יכם֣כאשר אני נותן לכם אתם עושין במה ולא בחוצה
֣מוֹשׁ ֣בת ֔ ֶ
ְ
ויקריבו עליה נסכים אמרת לא אמרתי אלא (במ' שלח טו,ב) אֶ ל-אֶ ֶרץ
לארץ( :ר' ישמעאל פינה את (וי' אמר כג,ג) ב ְׁ֖כל ֽמֹושְׁבתֵ יכ ֽם :מדרשת שמירת שבת בחו"ל לכן יכול לדרשו לרבות הבמה בגבעון לנסכים)
(במ' שלח טו,ב) כּ֣י֣תָ ֗באוּ  -מונח רביע ,אפשר שמלמד על יותר מדרשה אחת בקבוצת הטעמים "מונח רביע".
קבוצת דרשות אחת:
יכם ללמדך שבכל מקום
בת ֔ ֶ
֣מוֹשׁ ֣
ְ
(א) טעם רביע לעצמו ארבע דרשות ע"פ [ספרי במדבר שלח פיסקא (קז)] (א) (במ' שלח טו,ב) אֶ ל-אֶ ֶרץ

שנא' משבותיכם בארץ הכתוב מדבר

ֹלה ִ֚יָך נ ֵ ֣תן ָׁ֔לְך
(ב) חובת המצוות אחר ישיבה וירושה (וזה נלמד גם בכעין הקש ,או בנין אב מ( -דב' שפ' יז,יד) כִּ ֽי־תָׁ ֣בא אל־ ָׁה ָׁ֗ארץ א ֲ֨שר ה֤ ' א ִ֚
וִּ ֽ ִּירש ָׁ ְׁ֖תּה ְׁוי ָׁ֣שבְׁתָׁ ה ָׁ ֑בּה הואיל ונאמרו ביאות בתורה סתם ופרט לך הכתוב באחת מהם שאינו אלא לאחר ירושה וישיבה [אף פורט אני

לכל ביאות שבתורה שלא יהו אלא לאחר ירושה וישיבה]
(ג) אחד מתלמידי ר' ישמעאל (אומר) בא הכתוב ללמדך שלא נתחייב היחיד בנסכים אלא מביאתן לארץ
(ד) ר"ש בן יוחי אומר בא הכתוב ללמדך על הנסכים שיהו קרבים בבמה
(ה) אבא חנין אומר משום ר"א למה נאמר לפי שהיה בדין הואיל ומצינו שריבה כלי בית עולמים מכלי אהל מועד כך נרבה נסכי בית
֤ה֣לָֽה'֣ע ָל ֣ה֣אֹו־ ֶז֔בַ ח֣מגיד הכתוב שאעפ"י שריבה כלי בית עולמים מכלי
יתם֣א ֶשּׁ ַ
עולמים מנסכי אהל מועד ת"ל (במ' שלח טו,ג) ַועֲשׂ ֨ ֶ
אהל מועד לא ריבה בנסכים.
קבוצת דרשות שניה :אפשר כי (במ' שלח טו,ב) כּ֣י֣תָ ֗באוּ  -מונח רביע ,מלמד עוד ארבע דרשות הנאמרות ב[-ספרי זוטא פרק טו,ב] על
הכתוב (במ' שלח טו,ב) ַדּבּר֣אֶ לְ -בּנ ֣י֣י ְשׂ ָר ֔אל
(א) דרשה זאת בעצמה מחולקת לארבע מטרות (במ' שלח טו,ב) ַדּבּר֣אֶ לְ -בּנ ֣י֣י ְשׂ ָרא֣֔ל שיהו שוקלין שקלים ולוקחין נסכים (טט :א)
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

לעולות גוים (טט :ב) לעולות התושבים (טט :גר תושב) (טט :ג) לעולות הנמצאות (טט :אחר שאבדו) (טט :ד) ועל ידי מי שהניח עולתו וברח.
(ב) דרשה זאת בעצמה מחולקת לארבע מטרות (במ' שלח טו,ב) ַדּבּר֣אֶ לְ -בּנ ֣י֣י ְשׂ ָר ֔אל שיהו שוקלין שקלים ולוקחין נסכים (טט :א)

לשלמי גוים (טט :ב) ולשלמי תושבים (טט :ג) ולשלמים הנמצאים (טט :ד) ועל ידי מי שהניח שלמיו וברח.
(ג) דרשה זאת בעצמה מחולקת לשלוש מטרות (במ' שלח טו,ב) ַדּבּר֣אֶ לְ -בּנ ֣י֣י ְשׂ ָר ֔אל שיהו שוקלין שקלים ולוקחים עצים (טט :א) שיהו
הכהנים מבשלין בו את חטאתיהן (טט :ב) ומנחותיהן (טט :ג) ועושין בו מדורות בית המוקד להתחמם כנגדן.
(ד) דרשה זאת בעצמה מחולקת לתשע מטרות (במ' שלח טו,ב) ַדּבּר֣אֶ לְ -בּנ ֣י֣י ְשׂ ָר ֔אל שיהו שוקלין שקלים (טט :א) ולוקחין פרת חטאת
(טט :ב) ושעיר משתלח (טט :ג) ועל ידי כהן המאבד (טט :ד) ועל ידי מי ששינה ועשה חטאת העוף למעלה (טט :ה) וחטאת בהמה למטה
(טט :ו) חובה כנדבה (טט :ז) ונדבה כחובה (טט :ח) ולבושי כהן גדול ביום הכפורים (טט :ט) ועשירית האיפה של כהן גדול שמת ולא
מינו כהן אחר תחתיו:
ספרי זוטא פרק טו,ב (במ' שלח טו,א) וַיְ֣ ַדבֵּ֥ר֣(במ' שלח טו,ב) ַדּבּר֣אֶ לְ -בּנ ֣י֣י ְשׂ ָר ֔אל ִּמשל צבור הנסכים באין (תו"ש :היינו בנסכי צבור
(ז"ר)) אינן באין ִּמשל יחידים ולא ִּמשל גרים ולא מִּשל נשים ולא ִּמשל עבדים (תו"ש :דאין קרבן צבור קרב משל יחיד (ס"א))
אמר׃ לאמר – כנוטריקון לאו אמור ,וטעם סלוק מגביל ללמד דאין קרבן צבור קרב משל יחיד
שׁה֣לּ ָֽ
(במ' שלח טו,א) וַיְ ַדבֵּ֥ר֣הֶ֖ '֣אֶ ל-מ ֵֶ֥֣
וכן שאין יחיד מביא נסכי צבור .אלא הקרבן צבור ונסכיו באים משקלי צבור.
אֶ ל-מ ֶשֵׁ֥ה – מקף כרב-מצב היחיד (א) אפילו משה כיחיד לא יביא קרבן צבור או נסכיו (ב) כל ישראלי אחר כיחיד
אֶ ל-מ ֶשֵׁ֥ה – מרכא כרבוי להגבלה הנ"ל על הישראלים גם גרים ,נשים ,עבדים.

מניין לרבות יחידים וגרים נשים ועבדים (טט :אבל אם כל היחידים הנ"ל מתנדבים) שישקלו או שישתתפו (ומוסרים שקליהם לצבור) אמרת
אמר׃לרבות יחידים( .במ' שלח טו,ב) ַדּבּר֣אֶ לְ -בּנ ֣י֣י ְשׂ ָר ֔אל ,לרבות גרים .וְ אָ מַ ְר ָ ֶ֖תּ֣אֲל ֶה֑ם ,לרבות
(במ' שלח טו,א) וַיְ ַדבֵּ֥ר֣הֶ֖ '֣אֶ ל-מ ֶשֵׁ֥ה֣לּ ָֽ
נשים ועבדים .ובצד השני אתה אומר ְבּנ ֣י֣י ְשׂ ָר ֔אל להזהיר את הגדולים על ידי הקטנים להנהיגן במצות.
(במ' שלח טו,א) וַיְ ַדבֵּ֥ר֣הֶ֖ ' – מרכא טפחא כיתור לרבות התנדבות שקלים נוספים על החיוב של מחצית השקל,
(במ' שלח טו,ב) אֶ לְ -בּנ ֣י – מקף כרב-מצב מקור המתנדבים לשקול (א) ישראלים (ב) גרים (אולי הכוונה גר תושב כמו בדרשות שקלים
עבור עולות ושלמים של תושב) אֶ לְ -בּנ ֣י – מונח כרבוי הגרים להתנדבות.
ר֣לישראלים
בּר֣(במ' שלח טו,ב) ַדּבּ ֣
תּ֣אֲל ֶה ֑ם – היות ופתח בלשון צווי קשה של חובת שקילה (במ' שלח טו,א) וַיְ ַד ֵ֥
וְ אָ מַ ְר ָ ֶ֖
עובר ללשון רכה וְ אָ מַ ְר ָ ֶ֖תּ֣וטעמו טפחא בתפקיד רבוי ושנוי כדי לעודד התנדבות ע"י גרים נשים ועבדים השונים מהישראלים
החייבים לשקול ,ולכן מגביל לבקש השתתפותם בלשון רכה .דומה לדרשה ב -ספרא מצורע – פרשה א (א) ( ...וי' מצ' טו,ב)

יכ ֑ם ֣
וֹ֣בּמעֲד ֶ
ח֣לפַ לּאֶ -נ ֶדר֣א֣ וֹ֣בנְ ָד ָ֔בה֣אֶ֖ ְ
ְ
יתם֣א ֶשּׁ֤ה֣לַ֣ה'֣ע ָל ֣ה֣אוֶֹ -ז֔בַ
במדבר שלח טו,גַ :ועֲשׂ ֨ ֶ
ֲשׂוֹת֣ר֤יחַ ֣ניחחַ ֣לַ֣ ֔ה'֣מן-הַ בָּ ָ ֶ֖קר֣אֵ֥ וֹ֣מן-הַ ָֽצּאן׃ ֣
֣לַ ע ֞
יתם֣א ֶשּׁ֤ה – אין זה צווי אלא כשתבאו שם ותעלה על לבבכםת לעשות א ֶשּׁ֤ה֣לַ֣ה':
רש"י (טו,ג) ַועֲשׂ ֨ ֶ
ְלפַ לּאֶ -נ ֶדר֣א֣ וֹ֣בנְ ָד ָ֔בה֣וגו' – או שתעשו האשה בשביל חובת מועדיכםב שחייבתי אתכם לעשות במועד:

֣אוֹ֣בנְ ָד ָ֔בה֣דנדבה אינו ציווי ולכך פירש ותעלה על לבבכם וכו' :
שפת"ח אות ת פירוש דאם זה ציווי הוא אין נופל עליו לומר ְלפַ לּאֶ -נ ֶדר ֣
שפת"ח אות ב הוצרך לפרש או שתעשו וכו' שלא תפרש לפלא נדר או לפלא נדבה או לפלא במועדיכם וזה אינו כי קרבן המועדות חובה הם
ואינן תלוין ביד המפלא:
יתם֣א ֶשּׁ֤ה֣ לַ֣ה'֣ע ָל ֣ה֣
יכ ֑ם אל הכתוב לפניה ַועֲשׂ ֨ ֶ
אֶ֖ וֹ  -טפחא ללא מרכא לפניה ,בתפקיד התפשטות האפיון ממנה ומכתוב אחריה ְבּמעֲד ֶ
יכ ֑ם רשאי לרבות על חובות קרבנות
ח֣לפַ לּא ֶ -נ ֶדר֣א֣ וֹ֣בנְ ָד ָ֔בה֣ומלמד מטעם טפחא של מלת אֶ֖ וֹ על רבוי בקרבנות כי ְבּמעֲד ֶ
ְ
אוֹ ֶ -ז֔בַ
היחיד במועד (עולה ,חגיגה) גם נדרים ונדבות של ע ָל ֣ה֣ושל֣ ֶז֔בַ ח (= שלמים),
ועוד מלמד מטעם טפחא של מלת אֶ֖ וֹ על הפרדה מהכתוב לפניה ְלפַ לּא ֶ -נ ֶדר֣א֣ וֹ֣בנְ ָד ָ֔בה֣שהוא רשות,
יכ ֑ם המגביל לחובות קרבנות היחיד במועדות שיש בהם עולת ראיה וחגיגת שלמים.
לעומת הנלמד מטעם אתנח של ְבּמעֲד ֶ
לַ ע ֲ֞שׂוֹת֣ר֤יחַ ֣ניחחַ ֣לַ֣ ֔ה' – גרשיים מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן מלמד על שתי דרשות ,אפשר מסוג תבנית הטעמים גרשיים מהפך
פשטא ,בתפקיד יצא להקל ולא להחמיר .דרשה (א) הנלמדת בעוד מקום בתורה שנדרים ונדבות אינם חייבים להביא מיד עם הנדר או
הנדבה אלא להביא ברגל הקרוב שאז זוכה גם למצוות עשה בזמנו ,או בין שלושה לחמשה רגלים (תלוי בהכרעה בדיון הזה) כדי לקיים בל
תאחר.
דרשה (ב) נקדים עם פי' ספורנו (טו,ג – ד) (טו,ג) לַ ע ֲ֞שׂוֹת֣ר֤יחַ ֣ניחחַ֣( ...טו ,ד) וְ ה ְק ֵ֛ריב֣הַ מַּ ְק ֵ֥ריב .הנה עד העגל היה הקרבן ריח ניחוח בזולת מנחה
ונסכים כענין בהבל ובנח ובאברהם וכענין וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות ויזבחו זבחים שלמים לה' פרים (שמות כד ,ה) לא זולת זה
ובחטאם בעגל הצריך מנחה ונסכים לעולת התמיד שהיא קרבן צבור ומאז שחטאו במרגלים הצריך מנחה ונסכים להכשיר גם קרבן יחיד:
לפי פי' ספורנו הוספת מנחות ונסכים לכל קרבן בהמה הוא החמרה על המצב שהיה לפני חטא המרגלים שהקריבו קרבנות ללא מנחה
ונסכים .אבל פ'רש"י ר֤יחַ ֣ניחחַ֣ – שיהיה נחת רוחא לפני :ונראה ליישב ע"פ תפקיד תבנית הטעמים של לַ ע ֲ֞שׂוֹת֣ר֤יחַ ֣ניחחַ֣ – גרשיים
שבו את ארץ החמדה וע"י מעשה הקרבנות בלווי מנחה ונסכים
מהפך פשטא שיצא להקל על בני ישראל ִּלפני ֔ה' היינו שהבנים י ָׁ ְׁרשו וי ִּ ְׁ
שהם ממצוות התלויות בארץ אין מידת הדין מקטרגת עליהם.
יתם֣א ֶשּׁ֤ה֣ה'֣ -קדמא מהפך פשטא ,בתפקיד דבר המלמד על חבירו הכתוב לפניו או שחבירו שלפניו מלמד עליו.
וכך גם יוסבר ַועֲשׂ ֨ ֶ
ע"פ אור החיים (טו,ב)  ...ודקדק לומר א ֶ ֲֵ֥שׁר֣אֲנֶ֖י֣נ ֵ֥תן֣לָ ֶ ָֽכם֣הג ם שהדור ההוא פגריהם יפלו במדבר כל העם היוצא ממצרים בן עשרים ,בא לומר כי
מעשה בנים יתיחס גם להאבות כי את בניהם הקים תחתם :הבנים מכפרים – מקילים על אבותיהם
עוד נראה לומר כי אומרו נותן לכם על דרך אומרם ז"ל (סנהדרין צ ב) מנין לתחית המתים מן התורה דכתיב אשר נשבע ה' לאבותיכם לתת להם
לכם לא נאמר אלא להם וגו' עד כאן .כמו כן הבטיחם (את דור המדבר) שיקומו בתחית המתים וירשו את אדמתם:
אפשר כי גם הדרשה הבאה מרומזת בתבנית הטעמים הזאת:

ספרי במדבר שלח פיסקא (קז)  ...אבא חנין אומר משום ר"א למה נאמר לפי שהיה בדין הואיל ומצינו שריבה כלי בית עולמים מכלי
֤ה֣לָֽה'֣ע ָל ֣ה֣אֹו־ ֶז֔בַ ח֣מגיד הכתוב שאעפ"י
יתם֣א ֶשּׁ ַ
אהל מועד כך נרבה נסכי בית עולמים מנסכי אהל מועד ת"ל (במ' שלח טו,ג) ַועֲשׂ ֨ ֶ
יחחַ֣ – גרשיים מהפך פשטא בתפקיד יצא להקל
֤יח֣נ ֨
ֲשֹׂות֣ר ַ
שריבה כלי בית עולמים מכלי אהל מועד לא ריבה בנסכים( .טט :אפשר כי לַ ע ֞
מלמד על כך)
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

5.8

במדבר שלח יג,א (התשע"ז)

ם־רעָ ֑ה֣ ֣
ה֣הוא֣א ָ
הּ֣הֲטֹוב ֶ֖
ָ ֵ֥
֣ב֣בּ
וּמ ֣ה֣הָ ָ֗א ֶרץ֣אֲשֶׁ ר־הוּא֣ישׁ ָ֔
במדבר שלח יג,יטָ :
ם֣בּמ ְבצָ ָֽרים:
ֶ֖ים֣א ְ
ֵ֥
מחֲנ
֣ה֣העָ ֗רים֣אֲשֶׁ ר־הוּא֣יֹושׁ֣ב֣בָּ ֔הנָּה֣הַ ְבּ ַ ָֽ
וּמ ֶ ָֽ
֣ ָ
וּמ֣ה֣הָ ָ֗א ֶרץ – מונח רביע[ ,כלי יקר] (במ' שלח יג,כ)  ...ועל דרך הנסתר ...
(במ' שלח יג,יט) ָ

רצה משה לחקור אם הָ ָ֗א ֶרץ֣ההיא יושבת
בצל שדי וארץ אשר עיני ה' דורש אותה תמיד או אם היא תחת המערכה כשאר ארצות ,ורמז במילת עץ לצל שדי .ושם של ארבע רמוז
במלת עץ ,כיצד ,י"ה ,י' פעמים ה' ה' פעמים י' הרי מאה ,ו"ה ,ו' פעמים ה' ה' פעמים ו' הרי ששים ,סך הכל מאה וששים כמספר עץ
וכמספר צלם .וזה שאמר סר צילם מעליהם ועזבם למקרים וה' אתנו שומרינו וצילנו ,ומדקאמר מעליהם שמע מינה שצילו על הארץ
ההיא זולת שמעליהם סר מרעת יושבי בה ,אבל הארץ מצד עצמה ארץ אשר עיני ה' דורש אותה:
נתבונן במלת הָ ָ֗א ֶרץ וטעמה רביע המרמז לשם של ארבע אותיות והארץ בצילו .הָ ָ֗א ֶרץ מצד עצמה ארץ אשר עיני ה' דורש אותה:
וּמ֣ה – מרמזת לשם הוי' במלוי אלף שהגי' שלו עולה מ"ה ולמשל בברכת ספירת העומר מכוונים בשם הוי' לצירוף זה
ואפשר כי מלת ָ
שבא לתיקון המידות.

תּם֣מ ְפּ ֣רי֣הָ ָא ֶ֑רץ ֣
ם֣וּלקַ ְח ֶ ֶ֖
ְ
בּהּ֣עץ֣אםַ֔ -אין֣וְ ֨ה ְתחַ זּ ְַק ֔ ֶתּ
֨ה֣הוא֣אםָ -רזָ֗ה֣הֲיָֽשֵׁ֥ ָ -
֣ה֣הָ אָ ֶרץ֣הַ ְשּׁמ ָנ ֝
וּמ ֠
במדבר שלח יג,כָ :
כּוּרי֣ ֲענ ָָֽבים׃֣ארץ-ישראל מוחזקת היא לבני ישראל מיציאת מצרים ,ועמדו לתקן חטא אדם הראשון ,תבניות
היּ ָ֔מים֣יְ מֶ֖י֣בּ ֵ֥
֣וְ ֨ ַ
הטעמים קדמא זקף-קטן במלה אחת בפסוק
וּלקַ ְח ֶ ֶ֖תּם֣מ ְפּ ֣רי֣הָ ָא ֶ֑רץ  .אבל אם הפירות של גויים ,וגזל הגוי אסור ,כיצד צוה משה אין בעיה בצווי
אם הפירות הפקר – אין בעיה בצווי ְ
ְמוֹרה֣וְ אֶ ְשׁכּ֤ וֹל וגו' .הדבר מוסבר ב[-ספר הפרשיות ,הרב כיטוב] סעיף
תּם֣מ ְפּ ֣רי֣הָ ָא ֶ֑רץ וכן עשו( .יג,כג)֣וַיּ ְכ ְר ֨תוּ֣מ֣ ָשּׁ֤ם֣ז ָ
וּלקַ ְח ֶ ֶ֖
ְ
ם֣וּלקַ ְח ֶ ֶ֖תּם֣מ ְפּ ֣רי֣הָ ָא ֶ֑רץ – צריכים היו חיזוק ,לפי שהימים ימי ביכורי ענבים והשומרים מצויים
ְ
וראיתם את הארץ ... ,וְ ֨ה ְתחַ זּ ְַק ֔ ֶתּ
ם֣וּלקַ ְח ֶ ֶ֖תּם֣מ ְפּ ֣רי֣הָ ָא ֶ֑רץ –  ...ומשה כשצוה  ,סבר
ְ
בכרמים .שלא יפחדו בלקחם מפרי הארץ פן יכירו בהם שהם מרגלים .וְ ֨ה ְתחַ זּ ְַק ֔ ֶתּ
וּלקַ ְח ֶ ֶ֖תּם֣מ ְפּ ֣רי֣הָ ָא ֶ֑רץ בהיתר .וכך פירש
תּם – לשון חזקה ְ -
שכבר נוחלים ומוחזקים בה ובפירותיה בכיבושם ,לכך אמר וְ ֨ה ְתחַ זּ ְַק ֔ ֶ
[רשב"ם בבלי בבא בתרא קיט,א] אשמועינן דארץ-ישראל מוחזקת היא להן מיציאת מצרים ואף על פי שעדיין לא נכנסו בה.
תבנית הטעמים של מלת וְ ֨ה ְתחַ זּ ְַק ֔ ֶתּם֣– קדמא זקף-קטן במלה אחת ,כעין מידה ל"א מל"ב מידות של רבי אלעזר בן ר' יוסי הגלילי
ממוקדם ומאוחר שהוא בענין ,ובניסוח אחר מוקדם שהוא מאוחר בעניין ,וכן מוקדם ומאוחר שהוא בענין .כיוון שבני ישראל עומדים
לכבוש הארץ הרי היא כבר ככבושה ובחזקתם מעכשו ולכן נוטלים משלהם בהיתר.

וְ ֨ ַהיּ ָ֔מים֣– קדמא זקף-קטן במלה אחת ,כעין מוקדם והוא מאוחר בענין ,וְ ֨ ַהיּ ָ֔מים֣המוקדמים הנודעים של ששת ימי בראשית [זוהר כרך ג
(במדבר) פרשת שלח לך [המתחיל בדף קנו עמוד ב]] (הגר"א ,פרי צדיק ,הסולם) ,שנעלמו מהבריאה בגלל חטא אדם הראשון בעץ
הדעת שלפי הזוהר היה גפן ענבים ,עמדו להיות מתוקנים (זהו המאוחר בענין) ע"י עבודת הנשיאים בתורם את ארץ-ישראל (מפי סופרים
וספרים) היא הג"ן עדן הנעלם (פני מלך) ,אלא שגרם אותו החטא לבלבל עשרה מהנשיאים והם נעשו מרגלים – מרכלים והוציאו דבת
הארץ רעה (ע"פ הבנה ב(-דברי דוד נספח ב))
כּוּרי֣ ֲענ ָָֽבים סגי
ענ ָָֽבים ,וְ ֨ ַהיּ ָ֔מים֣מאי קא מיירי דהא ואז בּ ֵ֥
כּוּרי֣ ֲ
[ זוהר כרך ג (במדבר) פרשת שלח לך [המתחיל בדף קנו עמוד ב]] וְ ֨ ַהיּ ָ֔מים֣יְ ֶ֖מי֣בּ ֵ֥
ליה אלא וְ ֨ ַהיּ ָ֔מים֣ אינון דאשתמודען כלהו הוו מתחברן בההוא זמנא בההוא אילנא דחטא ביה אדם הראשון כמה דתנינן ענבים היו (בבלי ברכות
כּוּרי֣ ֲענ ָָֽבים דייקא[ :מפי סופרים וספרים – פרידמן
מי֣בּ ֵ֥
מ,א ,בבלי סנה' ע,א) ועל דא וְ ֨ ַהיּ ָ֔מים֣אינון דאשתמודען (הנודעים ר"ל ששת ימי בראשית) יְ ֶ֖
א"ד ,ע'  229אוצר החכמה] היינו כי עבודתם של המרגלים היה לתקן חטא אדם הראשון ולהביא את תיקון השלם (ע"פ "יגל יעקב" להגה"צ רבי ח"י
גוטליב ממישקאלץ זצוק"ל בשם הרמ"ע מפאנו).

[פרי צדיק – ראשי חדשים ,הרב צדוק רבינוביץ ,ע'  76אוצר החכמה] דַ ֨ -היּ ָ֔מים֣ היינו השבעת ימי בראשית שמרמזים על שבעה המדות שנקראו
גם כן ימים
א֣חֲמת׃ ֣
ָ ָֽ
ב֣ל ֵ֥ב
במדבר שלח יג,כא :וַ ַָֽֽ ַיּעֲלֶ֖ וּ֣ ַויּ ָֻת֣רוּ֣אֶ ת -הָ ָא ֶ֑רץ֣ממּ ְדבַּ רֵ֥ -צן֣עַדְ -ר ֶ֖ח ְ
אשית ב ָׁ ָׁ֣רא
תבנית הטעמים של הפסוק (במ' שלח יג,כא) טפחא מונח אתנח מרכא טפחא מרכא סלוק  -כתבנית טעמי הפסוק (בר' א,א) ב ְֵׁר ִּ ֖
ֹלהים אֵ ֥ת השּׁ ָׁ֖מי ִּם וְׁאֵ ֥ת הָׁאָׁ ֽרץ׃ שהיא בת שבעה טעמים וב(-במ' שלח יג,כא) מורכבת על עשר מלים בעזרת שלושה מקפים.
א ִּ ֑
בחצאי פסוק רישא (בר' א,א)  3מלים – (במ' שלח יג,כב)  4מלים ,סיפא (בר' א,א)  4מלים – (במ' שלח יג,כב)  6מלים.

נצביע על קשרים אפשריים בין פסוק (במ' שלח יג,כא) ובין מעשה בראשית.

נאמר ב[-בבלי פסחים נד ,א] תניא :שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם ,ואלו הן :תורה ,ותשובה ,וגן עדן ,וגיהנם ,וכסא
מ ְׁפע ָָׁׁל֣יו מֵאָׁ ֽז .:תשובה  -דכתיב (תה' צ,ב)
אשית ד ְׁר ֑כֹו ֖קדם ִּ
הכבוד ,ובית המקדש ,ושמו של משיח .תורה  -דכתיב (משלי ח ,כב) ֗ה' ָ֭ ָׁקנָׁנ ִּי ֵר ִּ ֣
ֹלה֛ים גן־ב ֵ ְׁ֖עדן מ ִּ֑קדם
ב ְׁ֤טרם׀ ָ֮ ָׁה ִּ ֤רים י ֻ ָׁ֗לּדּו וכתיב (תה' צ,ג) תָׁ ֵ ֣שב ָ֭אנֹוש עד־ד ָׁכ֑א ֝ו ֗תאמר ֣שּובּו ְׁבנֵי־ָאדָׁ ֽם :גן עדן  -דכתיב (בר' ב,ח) וי ִּ֞טע ֧ה' א ִּ
ֲשר י ָׁצָׁ ֽר :ובני ישראל אמורים להכנס למקומו) .גיהנם  -דכתיב (ישעיהו ל ,לג) כִּ ֽי־ע ָׁ֤רּוְך מֵ ֽאתְׁ מּול
(תוספת טט :המשך הפסוק ו ָׁי ֣שם ֔ ָׁ
ָֽאדם א ֥
שם את־הָׁ ָׁ ֖
אשֹון מ ְׁ֖קֹום ִּמקְׁדָׁ ֵשֽנּו :שמו של משיח  -דכתיב (תה' עב,יז) י ִּ ְׁ֤הי
תָׁ פ ְׁ֔תה .כסא הכבוד ובית המקדש  -דכתיב (ירמיהו יז ,יב) ,כ ֵ ִּ֣סא כ ָׁ֔בֹוד מ ָׁ֖רֹום מֵ ִּֽר ֑

שמ֥ ֹו .
ש ְׁ֨מֹו לְׁ ֽעֹו ָׁ֗לם ִּל ְׁפנֵי־שמש ינין י ִּנּ֪ ֹון ָ֫ ְׁ
מוצע לומר כי תבנית הטעמים של פסוק (במ' שלח יג,כא) מלמדת שכוונת הקב"ה הייתה שהנשיאים יתורו את גן-העדן שבארץ-ישראל,
ומקום המקדש ,שהם מ -שבעה דברים (ש)נבראו קודם שנברא העולם.
בתחילת פרשת שלח הבאנו הסבר המבוסס על מה שהביא [פני מלך – במדבר ,הרב אלימלך פינחס גוטליב (אוצר החכמה ע' – 124
 ])125על הפסוקים
ִּיל֛ים בְׁנֵ ֥י ֲע ָׁנ֖ק מִּן־הנְּׁפ ִִּּל֑ים ונְּׁ ִּה֤י ְׁבעֵינֵינּו כ ֽ ֲחגָׁ ִּ֔בים וְׁכֵ ֥ן ָׁה ִּי֖ינּו ְׁבעֵינֵיהֽם:
(במ' שלח יג,לג) ו ָׁ ְׁ֣שם ָׁר ִּ֗אינּו את־הנְּׁפ ִּ
ת־קֹול֑ם ויִּבְׁכ֥ ּו ה ָׁ ָׁ֖עם ב ֥לּיְׁלָׁה ההּֽוא:
ָׁ
ָׁל־ה ֵע ֔ ָׁדה וֽי ִּתְׁ ֖נּו א
(במ' שלח יד,א) ו ִּתשָׁא כ ָׁ ֣
כי המרגלים נשלחו לתור את גן-עדן ולא ראו אלא גיהנום .והנה קטע מדבריו " הנה ארץ ישראל יש בה כוחות  -שימור לתכונות

ששייכות לתקופת גן עדן ואם בגשמיות כך ,לרוחניות עאכ"ו ,א"כ מן הדין היה שיפרסמו את מעלת הארץ אשר בה אפשר יהיה לשוב
אל המצב הראשוני של הבריאה ,כאדה"ר שקודם החטא ,והם במקום לדבר על ארץ גן עדן ,דיברו על מוות ,על חידלון ,כלום יש
חורבן גדול מזה ,לעמוד על פתח גן עדן ולדבר על גהינם".
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

אמר :במופע ה 53-שלו בתורה העולה ג"ן הרומז לגן-עדן,
וכסיוע לדבריו נציין כי התוכן (במדבר בהעלתך י,א) וַיְ ַדבֵּ֥ר֣הֶ֖ '֣אֶ ל־מ ֶשֵׁ֥ה֣לּ ָֽ
פותח את הציווים לעשיית החצוצרות כהכנה למסע לארץ-ישראל היא גן-עדן ,מסע המחנות לקראת כניסה לא"י לגן-עדן ,והבטחת משה
ליתרו לחלק בא"י – לחלק בגן-עדן.
אמר :במופע ה 54-שלו העולה ד"ן ,פותח את פרשת שלח מרמז כי יצאו כנשיאים,
התוכן (במדבר שלח יג,א) וַיְ ַדבֵּ֥ר֣הֶ֖ '֣אֶ ל־מ ֶשֵׁ֥ה֣לּ ָֽ
ומשתרו את גן-עדן וד"נ(ו) אותו כגיהנום חזרו עשרה מהם כמרגלים במשמע של מרכלים וכאחד הפירושים ל(-בר' מקץ מב,יא) ֹלא־ ָׁהיּ֥ו
ֲעב ָׁ֖דיָך מְׁרגְׁלִּ ֽים :כמו המרכלים שריכלו על א"י (דברי דוד נספח ב) .במקום לראות את מעלותיה של ארץ-ישראל כגן-עדן ומקום המקדש
שהם מ-שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם כנלמד ב[-בבלי פסחים נד ,א] הם ד"נ(ו) את ארץ-ישראל כגיהנום שגם הוא מ-שבעה
דברים נבראו קודם שנברא העולם.
מטרת ההגעה לארץ-ישראל היא גן-עדן היא בלימוד התורה בשבעים פנים כפי שדורש רבי שמעון את הפסוק הבא
ֶ֖י֣צעַ ן֣
תה֣ל ְפנ ֵ֥
וֹן֣שׁ֤בַ ע֣שָׁ נים֣נ ְבנְ ֔ ָ
ידי֣הָ עֲנָ ֑ק וְ חֶ ְב ֗ר ֶ
ל ֔ ַמי֣יְ ל ֶ֖
ָבא֣עַ ד-חֶ ְברוֹן֣וְ ָשׁ֤ם֣אֲחימַ ן֣שׁ ַשׁ֣י֣וְ תַ ְ֣
(במ' שלח יג,כב) ַו ַיּעֲל֣ וּ֣בַ ֶנּגֶב֣ ַויּ ֣
מ ְצ ָ ָֽרים׃ [ספר הפרשיות – הרב כיטוב ,שלח – סעיף מאמרי הזהר] אמר ר' שמעון :מפרשה זו אלמד סוד החכמה וישמעו ממנה
סודות עליונים ויקרים( ... :יג,כב) וְ ָשׁ֤ם֣אֲחימַ ן֣שׁ ַשׁ֣י֣וְ תַ ְל ֔ ַמי – אלו מחלוקות כגון טמא וטהור ,אסור ומותר ,עונשין ומתן שכר ,אלו
וֹן֣שׁ֤בַ ע֣שָׁ נים֣נ ְבנְ ֔ ָתה – אלו הם שבעים פנים
ידי֣הָ עֲנָ ֑ק – שבאין מסטרא דגבורה( ,יג,כב) וְ חֶ ְב ֗ר ֶ
דרכי תורה ודקדוקיה שהם (יג,כב) יְ ל ֶ֖
ֶ֖י֣צעַ ן֣מ ְצ ָ ָֽרים – זו
רוֹן – זו תורה שהמשתדל בה נקרא חבר( ,יג,כב) ל ְפנ ֵ֥
של תורה ,שבעה פנים יש לה ולכל צד עשרה( ,יג,כב) וְ חֶ ְב ֣֗

תורה שבעל-פה  ...היוצאת מתורה שבכתב  ...טט :התורה שבכתב והעליה בה (התעמקות והתעלות) מרומזת בפסוק

(במ' שלח יג,יז)

הר׃
יתם֣אֶ ת-הָ ָ ָֽ
הם֣עֲלֵ֥ וּ֣זֶה֣בַּ ֔ ֶנּגֶב֣ ַועֲל ֶ ֶ֖
ץ֣כּנָ ֑עַ ן֣וַיּ֣אמֶ ר֣אֲל ֶ֣֗
שׁה֣לָ תֶ֖ וּר֣אֶ תֶ -א ֶ֣ר ְ
וַיּ ְשׁ ַל ֤ח֣אתָ ם֣מ ֔ ֶ
טט( :יג,יז) אֶ ת-הָ ָ ָֽהר – גי' תור"ה עם שני כוללים ...
(במ' שלח יג,כב) וְ ָשׁ֤ם֣אֲחימַ ן֣שׁ ַשׁ֣י֣וְ תַ ְל ֔ ַמי – מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן בתפקיד שתי לימודים ,מהפך פשטא מלמד שלפחות אחד מן

הלימודים מוציא מפשט הכתוב ,רוב המקורות הדורשים קרא זה ,עוסקים בדרישת שמותיהם לענינים אחדים שלא כפשט של שמות
אנשים ,ור' שמעון לומד ש -אלו מחלוקות כגון טמא וטהור ,אסור ומותר ,עונשין ומתן שכר ,אלו דרכי תורה ודקדוקיה.
ידי֣הָ עֲנָ ֑ק
יְ ל ֶ֖

ֲמ"ת (עולה גי'  )448לבריאת העולם יצאו ממצרים וקבלו את
ב' א'לפים ח ָ ָֽ
ל'שנה ֵ֥֣
א֣חֲמת – ְ֣
ָָֽ֣
ב
סיום פסוק (יג,כא) הוא כעין נוטריקון ְל ֵ֥
התורה שילמדו בה בשבעים פנים כדרשות ר' שמעון בזוהר מפרשה זו אלמד סוד החכמה וגו' .
וֹן֣שׁ֤בַ ע֣שָׁ נים֣נ ְבנְ ֔ ָתה – רביע  ...זקף-קטן ,תבנית טעמים העשויה להיות כאן בתפקיד כעין מידה שהמהרז"ו מוסיף
(במ' שלח יג,כב) וְ חֶ ְב ֗ר ֶ
על ל"ב מידות של ר' אלעזר בריה"ג "כתוב סתום שלא בא לסתום אלא לפרש" אפשר שגם לכך כיוון ר' שמעון באומרו
וֹן֣שׁ֤בַ ע֣שָׁ נים֣נ ְבנְ ֔ ָתה – אלו הם שבעים פנים של תורה ,שבעה פנים יש לה ולכל צד עשרה,
(במ' שלח יג,כב) וְ חֶ ְב ֗ר ֶ
מעין זה אפשר לומר כי שבעה פנים זה מספר המלים השוה למספר הטעמים ב(-בראשית א,א) הוא שבע והם בסיס לשבעה פנים,
ֲמת׃ המקובצים ע"י
ב֣ל ֵ֥בא֣ח ָ ָֽ
ולכל צד עשרה כגון עשר המלים בפסוק (במ' שלח יג,כא) וַ ַָֽֽ ַיּעֲלֶ֖ וּ֣ ַויּ ָֻת֣רוּ֣אֶ ת-הָ ָא ֶ֑רץ֣ממּ ְדבַּ רֵ֥ -צן֣עַ דְ -ר ֶ֖ח ְ
מקפים לשבעה טעמים כטעמי (בר' א,א) .וזה ענין וַ ַָֽֽ ַיּעֲלֶ֖ וּ֣ ַויּ ָֻת֣רוּ֣בדרישת שבעים פנים של תורה .
ָבא֣עַ ד-חֶ ְברוֹן֣ ֣
(במ' שלח יג,כב) ַו ַיּעֲל֣ וּ֣בַ ֶנּגֶב֣ ַויּ ֣

[מכילתא דרבי ישמעאל בשלח  -מסכתא דעמלק פרשה ב ד"ה ויאמר ה']

ומנין שהראהו (טט :למשה) אף קברי אבות ת"ל ואת הנגב ומנין למדנו על קברי אבות שהם בנגב שנאמר (במ' שלח יג,כב) ַו ַיּעֲל֣ וּ֣בַ ֶנּגֶב֣
רוֹן  ,מונח זרקא מונח סגול ,מונח הקודם לטעם זרקא מרבה את השימוש בתבנית זרקא סגול ליותר מדרשה אחת .דרשה
ָבא֣עַד-חֶ ְב ֣
ַויּ ֣

אחת כעין מוסיף על חברון מענין חברון ,כאן קברי אדם הראשון ואבות האומה הישראלית הם ענין סגולי הנותן לחברון מעמד מיוחד.
רוֹן  -כלב לבדו הלך שם ונשתטח על קברי אבות ,שלא יהא ניסת לחבריו להיות בעצתם
ָבא֣עַ ד-חֶ ְב ֣
[רש"י] (במ' שלח יג,כב) ַויּ ֣
תבנית זרקא סגול בתפקיד מוסיף מזכות אבות על כלב שלא יהא ניסת לחבריו להיות בעצתם
[כלי יקר]  ...לפי שבבואם לחברון וראו שם מעלת הארץ על מצרים היו כולם בלב אחד כאיש אחד לספר בשבח הארץ ואחר כן
נתקלקלו ,ובאותה שעה צדיקים היו :תבנית זרקא סגול בתפקיד מוסיף ממעלת הארץ שהתגלתה בחברון על כל הנשיאים ו-היו כולם
בלב אחד כאיש אחד לספר בשבח הארץ.
(במ' שלח יג,כב) וְ חֶ ְב ֗רוֹן – רביע מוצע לומר שאפשר שיש כאן ארבעה לימודים כפי'[כלי יקר] (במ' שלח יג,כב) (טט :לימוד א) ואני אומר

שהדבר כפשוטו ממש ,כי מאחר שהונח ששייך לשון מבונה בפירות אם כן אם עשתה צוען בכל שנה אלף מדות יגיע לשבע שנים
שבעת אלפים מדות ,וחברון הוא מעולה שב ע פעמים יותר מצוען ממילא עשתה בשנה ראשונה שבעת אלפים מדות ,נמצא שאוצרות
של תבואה שהיו מבונים בפירות בצוען בשבע שנים היו מבונים בחברון בשנה ראשונה ואם כן שפיר קאמר וחברון שבע שנים נבנתה
בתבואה לפני צוען מצרים קדימה בזמן ממש( ,טט :לימוד ב) ושייך בזה לשון בנין ממש כי במקום שיש הרבה תבואה בונין הרבה
אוצרות ואז המקום בנוי בבנינים ממש ,או בהיות שיושבי המקום יש להם תבואה הרבה למכור אז כסף וזהב ירביון ויבנו להם בתים
ספונים וחשובים( ,טט :לימוד ג) והיה חברון בנוי בכל עניני יופי שבע שנים לפני צוען מצרים כי זה מעיד על עשירות המקום וריבוי
תבואתם כי יתרון ארץ בכל הוא( .טט :לימוד ד) והזכיר שבח הארץ על ארץ מצרים לפי שעתידין לומר ניתנה ראש ונשובה מצרימה.
ומטעם זה נאמר ַויּ ָ֣בא֣עַד-חֶ ְברוֹן֣ ולא נאמר ויבואו ,לפי שבבואם לחברון וראו שם מעלת הארץ על מצרים היו כולם בלב אחד כאיש
אחד לספר בשבח הארץ ואחר כן נתקלקלו ,ובאותה שעה צדיקים היו:
ֶשׁ֤בַ ע֣שָׁ נים֣נ ְבנְ ֔ ָתה בתבנית מהפך פשטא זקף-קטן ,נעיין בפ'[רש"י] (במ' שלח יג,כב) הקרוב לנאמר ב[-בבלי כתובות קיב,א]
זקף-קטן בתפקיד שתי לימודים ,מהפך פשטא מלמד שלפחות אחד מן הלימודים מוציא מפשט הכתוב ,הפשט [מדרש אגדה (בובר) במדבר
פרשת בהעלותך] ויש מפרשים שבעה שנים ממש נבנתה חברון לפני צוען  ,ושבחה של ארץ ישראל הכתוב מדבר ,והלא מי שבנה זו

בנה גם זו ,ומי שיש לו שני בתים לבנותן בודאי היפה בונה תחלה ,וכל האבנים הטובות משים בראשון ,ובשני אינו משים אלא
הנ שארים מן הראשון ,והוא הפסולת ,ואלמלא לא היתה חברון משובחת מצוען לא היה בונה אותה תחלה:
ים משמעו יבול שנתי פי שבע
היוצא מן הפשט שמלת נ ְבנְ ֔ ָתה יוצאת ממשמעה בניית בנין ונדרשת לשון מבונה בפירות ולשון ֶשׁ֤בַ ע֣שָׁ נ ֣
ֶ֖י֣צעַ ן֣מ ְצ ָ ָֽרים מהטוב שביבולי מצרים.
ל ְפנ ֵ֥

כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

5.9

במדבר קרח טז,א (התשע"ו)

ֹות֣ק ַרח֣וְ כָ ל־ע ֲָד ָֽתֹו:
ֶ֖
במדבר קרח טז,ו :זֶ֖את֣עֲשׂ֑ וּ֣קְ חוּ־לָ ֶכ ֣ם֣מַ ְח ֔תּ
(טז,ו) זֶ֖את֣עֲשׂ֑ וּ – טפחא אתנח כתבנית "שמע ישראל" המעיד על דבקות ישראל בה' אחד .והנה פ'רש"י  ...אמר להם בדרכי הגוים יש
נימוסים הרבה וכומרים הרבה ואין כולם מתקבצים בבית אחד ,אנו אין לנו אלא ה' אחד( ,טט :זֶ֖את – המלה ממעטת ומלמד על ה' אחד,
טעמה טפחא מרבה פרטים המייצגים ה' ומכל פרט אחד רק אחד ואילו הם) ארון אחד ותורה אחת ומזבח אחד וכהן גדול אחד ...

רש"י  ...הא לכם תשמיש חביב מכל ,היא הקטרת החביבה מכל הקרבנות וסם המות נתון בתוכו שבו נשרפו נדב ואביהוא ,לפיכך
התרה בהם (טז,ו) מָ ֔ ָחר֣וְ הָ ָי֗ה֣הָ ֵ֛אישׁ֣אֲשֶׁ ר-י ְב ַחֵ֥ר֣הֶ֖ '֣ה֣ וּא֣הַ קָּ ֑דוֹשׁ  ,כבר הוא בקדושתו .וכי אין אנו יודעים שמי שיבחר הוא הקדוש,
אלא אמר להם משה הריני אומר לכם שלא תתחייבו ,מי שיבחר בו יצא חי ,וכולכם אובדים:
משה רבנו התרה בפניהם הגבילו עצמכם מלהשתמש בקטורת וכך הטעים דבריו זֶ֖את – טפחא כשנוי וניתוק מהמלה הבאה עֲשׂ֑ וּ  ,רוצה
לומר אל תעשו כי אם ת-עֲשׂ֑ וּ ואינכם ראויים אז כבר למדנו מנדב ואביהוא ,ששימוש בקטורת שאינו מצווה מה' ממית ,לכן התבוננו בטעם
אתנח של עֲשׂ֑ וּ – בתפקיד מגביל עשיה ואל תעשו.
אמר :מופע  61של התוכן בתורה ,צווי הלוים על תרומת מעשר לכהנים ,אזהרה
במדבר קרח יח,כה :וַיְ ַדבֵּ֥ר֣הֶ֖ '֣אֶ ל־מ ֶשֵׁ֥ה֣לּ ָֽ
ללויים שיקפידו על הפרשות על הסדר ,כי אין נאות למשרתי ה' לנהוג שלא על הסדר כי מהויים דוגמא .ומפורט בדרשת הכתוב הבא.
֣ם֣תּ ַדבּר֣וְ אָ מַ ְר ָתּ֣֣אֲלהֶ ם֣ ֣
במדבר קרח יח,כו,כז[֣:כו]֣וְ אֶ ל־הַ ְלויּ ְ

ם֣בּנַחֲ לַ ְת ֶכ ֑ם ֣
תּ ְ
ֲשׁר֣נ ַָתֹ֧תּי֣לָ ֶכֵ֛ם֣מא ָ ֶ֖
ֲשׂר֣א ֨ ֶ
ת־המַּ ע ֗
ַ ָֽ
ת֣בּנָֽי־֣י ְשׂ ָר ֶ֜אל֣אֶ
י־תקְ חוּ֣מ ֨א ְ
ָֽכּ ֠
ֲשׂר֣ :
ן־המַּ ע ָֽ
ֲשׂר֣מ ַ ָֽ
֣ת֣ה'֣מַ ע ֶ֖֣
רוּמ ֔
֣תּ ַ
֣ ַוהֲרמ ֶת֤ם֣ממֶּ נּוּ ְ
ֶ֖ם֣תּרוּמַ ְת ֶכ ֑ם֣כַּ ָדּגָן֣מן־הַ ֔גּ ֶרן֣וְ ַכ ְָֽמל ָאֶ֖ה֣מן־הַ יָּ ַָֽֽקֶ ב֣ :
[כז]֣ וְ נ ְֶח ַשֵׁ֥ב֣לָ ֶכ ְ

בבלי ביצה יג,א  ...דאמר רבי אבהו אמר רבי שמעון בן לקיש :מעשר ראשון שהקדימו (לוי לכהן) בשבלין (רש"י :שהקדימו לתרומה
גדולה (טט :הלוי נטל מע"ר לפני שהבעלים הפרישו תרומה גדולה))  -שמו טובלו לתרומת מעשר (רש"י :שם מעשר שנקרא עליו (טט :בלי הפרשת
תרומה גדולה) טובלו (גורם למע"ר זה להיות טבל) ,ואוסרו באכילת עראי ו(עונשו)במיתה כדין טבל ,עד שירים תרומת מעשר שלו ,ולקמיה יהיב

טעמא.) .

 כותש למה לי? (רש"י :אי בבן לוי מוקמינן ליה ,למה מוטל עליו לעשותו דגן (טט :להוציא גרעיני התבואה מן השבלים והקליפות שעוטפותהגרעינים) ,אי אמרת בשלמא בישראל קאי ,ואסורייתא טבלא  -שפיר תנא כותש דכתיב דגנך (טט :מן התורה ישראל מחוייב בפעולות אלו כי נאמר
שיתן תרומה מן דגנך – ונדרש דיגונך היינו אחר פעולות הוצאת הגרעינים) ,ודרבנן דומיא דאורייתא תקון (טט :שאם לוי יקדים ויטול מעשר (לפני
תרומה) של גרעינים בשבלים ,שיעשה תרומת מעשר שלו כמו תרומת ישראל ,גרעינים ללא פסולת).
לימא ליה (טט :אם יאמר הלוי) :כי היכי דיהבו לי  -הכי יהיבנא לך (כמו שנתנו לי כך אני נותן לך לא מנופה)!  -אמר רבא :קנסא (רש"י :על

ַאחר ,דהכי קאמר :לא
שהקדים ,וגרם להערים לעבור על דברי תורה ,שהמשנה סדר המעשרות עובר בלאו( :שמ' מש' כב,כח) ְׁמלֵָאתְׁ ָך֥ וְׁדִּ ְׁמעֲָך֖ ֹל֣ א תְׁ ֵ ֑
תאחר תרומה ,להקדים לה מעשר.).
ַאחר בְׁכ֥ ֹור בָׁנ֖יָך תִּתן־לִּּ ֽי:
(שמ' מש' כב,כח) ְׁמלֵָאתְׁ ָך֥ וְׁדִּ ְׁמעֲָך֖ ֹל֣ א תְׁ ֵ ֑
ִּית֛ם אֲשר־י ִּ ְׁתנּ֥ו ל ֽה֖ ' לְָׁך֥ נְׁתתִּ ֽים:
ָׁל־חלב תִּ ֣ירֹוש וְׁדָׁ ָׁג֑ן ֵראש ָׁ
(במ' קרח יח,יב) ִ֚כל ֵ ֣חלב י ִּ ְׁצ ָׁ֔הר ְׁוכ ֵ ֖
אשית גֵ ֥ז צאנְָׁך֖ תִּתן־לֹּֽו:
(דב' שפ' יח,ד) ֵרא ֨ ִּ
שית דְׁ גָׁ ֽנ ְָָׁ֜ך תִּ ֽירשְָׁך֣ ְׁוי ִּ ְׁצה ָׁ֗רָך וְׁ ֵר ִּ ֛
שר א ֲ֨שר נ ָׁ֧תתִּ י לָׁכ֛ם ֵמא ָׁ ִּ֖תם בְׁנחֲלתְׁ כ֑ם
(במ' קרח יח,כו) וְׁאל־ה ְׁל ִּו ִּי֣ם ְׁתדבֵר וְָׁאמ ְׁר ָׁ ֣ת ֲאלֵהם כִּ ֽי־ ֠ ִּתקְׁחּו ֵמ ֵ֨את בְׁנֵ ֽי־יִּש ְָׁׁר ֵָ֜אל את־הֽמ ֲע ֗ ֵ
וה ֲֵרמת֤ם מִּמנּּו תְׁ רּומ֣ת ה֔ ' מע ֵ ֲ֖שר ִּמן־הֽמע ֲֵשֽר:
ְׁשב לָׁכ֖ם ְׁתרּומתְׁ כ֑ם כדָׁ גָׁן מִּן־ה ֔גרן וְׁכ ֽ ְׁמל ָׁ ֵ֖אה ִּמן־ה ָׁי ֽקב:
(במ' קרח יח,כז) וְׁנח ֥

תניא נמי הכי; בן לוי שנתנו לו שבלין במעשרותיו  -יעשה אותו גורן ,ענבים  -עושה אותן יין .זיתים  -עושה אותן שמן ומפריש

עלי הם תרומת מעשר ,ונותנן לכהן .שכשם שתרומה גדולה אינה ניטלת [בבלי ביצה יג,ב] אלא (במ' קרח יח,כז) מן-הַ ֔גּ ֶרן  ...ו-מן-הַ יָּ ַָֽֽקֶ ב
ָׁל־חלב תִּ ֣ירֹוש וְׁדָׁ ָׁג֑ן)) ,כך תרומת מעשר אינה ניטלת אלא
(רש"י :שנגמר כולה ,דכתיב דגן תירוש ויצהר (טט( :במ' קרח יח,יב) ִ֚כל ֵ ֣חלב י ִּ ְׁצ ָׁ֔הר ְׁוכ ֵ ֖

מן הגורן ומן היקב.

 מחשב? הא מדידה בעי! (רש"י :בשלמא אי בישראל מוקמת לה ,ובתרומה גדולה  -איכא למיתני מחשב (טט :אם תאמר שהסוגיה בישראלי אזשית דְׁ גָׁ ֽנ ְָָׁ֜ך ,ורבנן הוא דאמרי שיעור
מתאים לשון מחשב כי)  ,דניטלת באומד ,שתרומה גדולה לא נתנה בה התורה שיעור ,דכתיב (דב' שפ' יח,ד) ֵרא ֨ ִּ

עין יפה ובינונית ורעה ,הלכך ,באומד סגי ,דאי נמי לא יהיב כשיעור  -חטה אחת פוטרת כל הכרי ,אבל גבי לוי (במ' קרח יח,כו) מע ֵ ֲ֖שר מִּן־הֽמע ֲֵשֽר
כתיב ו(לכן)צריך למדוד(בדיוק ולא מתאים לשון מחשב)).
ְׁשב לָׁכ֖ם ְׁתרּומתְׁ כ֑ם (רש"י:
 הא מני (משנה זאת בשיטת)  -אבא אלעזר בן גימל היא .דתניא ,אבא אלעזר בן גימל אומר( :במ' קרח יח,כז) וְׁנח ֥בלויים כתיב)  -בשתי תרומות הכתוב מדבר ,אחת תרומה גדולה (רש"י :דכתיב (במ' קרח יח,כז) כדָׁ גָׁן ִּמן־ה ֔גרן) ואחת תרומת מעשר (רש"י:
דכתיב (במ' קרח יח,כז) תְׁ רּומתְׁ כ֑ם)( .ומקישים) כשם שתרומה גדולה ניטלת באומד (רש"י :כדפרישית דלא כתיב בה שיעור)
ְׁשב ,ואתרוייהו
ובמחשבה (רש"י:נותן עיניו בצד זה (טט :וחושב אפילו בלי דיבור שממקום זה יפריש) ואוכל בצד אחר ,דכתיב (במ' קרח יח,כז) וְׁנח ֥
קאי (טט :כי כתוב לפני שניהם) ,והא דקא יליף לה מתרומה גדולה  -משום אומד נקט לה (מחשב באומדן דעת את כמות תרומת המעשר שיפריש)).

 כך תרומת מעשר ניטלת באומד ובמחשבה .גופא ,אמר רבי אבהו אמר רבי שמעון בן לקיש :מעשר ראשון שהקדימו (לוי לכהן) בשבלין
לאכילה עד שיפריש) לתרומת מעשר (אף שלא נגמרה מלאכתן לא הגיעו לזמן חיוב בתרו"מ) .מאי טעמא? אמר רבא :הואיל ויצא עליו שם
רּומת ֔ה' מע ֵ ֲ֖שר מִּן־הֽמע ֲֵשֽר :משנקרא מעשר  -הזקיקם לתרומתו.).
מעשר (רש"י :ורחמנא אמר (במ' קרח יח,כו) וה ֲֵרמ ֤תם מִּמנּּו תְׁ ֣

 -שמו טובלו (שם מעשר עושהו טבל האסור

֣ת֣ה' מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מלמד על שתי דרשות שלפחות אחת מהן יוצאת
רוּמ ֔
֣תּ ַ
(במ' קרח יח,כו) וַהֲרמ ֶת֤ם֣ממֶּ נּוּ ְ
מפשט הכתובַ .והֲרמ ֶת֤ם֣ממֶּ נּוּ֣– משמע פשוטו שיפריש בפועל את תרומת המעשר .דרשה (א) לא חייב להפריש בפועל אלא
ְׁשב לומדים
במחשבת אומד של מקום וכמות מתוך הכרי .בעזרת עורך "מתיבתא" :הראשונים העירו שממלת (במ' קרח יח,כז) וְׁנח ֥

כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

שאפשר להפריש תרומה גדולה ותרומת מעשר במחשבה .ופ'רש"י שלימוד של הפרשת תרומת מעשר מהפרשת תרומה גדולה הוא
לענין דין "אומד" שעליו לחשב באומדן דעת את כמות תרומת המעשר שיפריש ולא הפרשה בפועל.
דרשה (ב) אמר רבא :הואיל ויצא עליו שם מעשר פי' רשב"א משמע שגם דין זה שחל המעשר בשבלים למדים מפסוק זה .לרש"י זה
חיוב מן התורה ורמב"ם (הל' מעשר פ"ג,הי"ט) כתב שאם לא הפריש חייב מכת מרדות (מרבנן) .אפשר כי גם כאן יוצא הכתוב
מפשוטו מפני שמחייב הפרשת תרומת מעשר אף שעדיין לא נגמרה מלאכתו.
(טט :הגמרא מביאה שמועה אחרת בשם ר' שמעון בן לקיש שהלוי שהקדים את הכהן בשבלים עוד קודם שנגמרה מלאכתן והתחייבו בהפרשת תרומה,
הלוי מפריש רק תרומת מעשר ממה שנטל ואינו מפריש לכהן תרומה .הבעל ים יפרישו לכהן תרומה ממה שנותר וזה יהיה פחות מתרומה שהיה מפרישים
אם לא היה הלוי מקדים ונוטל)
אמר רבי שמעון בן לקיש( :טט :דעתו כי) מעשר ראשון שהקדימו בשבלין (לוי לכהן)  -פטור מתרומה גדולה ,שנאמר (במ' קרח יח,כו)
ֲשר ִּמן־הֽמע ֲֵשֽר :מעשר מן המעשר אמרתי לך ,ולא תרומה גדולה ותרומת מעשר מן המעשר (טט :אין דיון
וה ֲֵרמת֤ם מִּמנּּו תְׁ רּומ֣ת ה֔ ' מע ֵ ֖
בדעת ריש לקיש שדעתו לא התקבלת).

 אמר ליה רב פפא לאביי :אי הכי ,אפילו הקדימו בכרי נמי (רש"י :לתרומה בכרי שנתמרח ,נפטר לוי ,מהאי קרא)!  -אמר ליה :עליך אמררוּמ֣ת֣ה֑ '( .רש"י :ובלויים כתיב ,ולהכי
ימוּ֣את֣כָּ לְ -תּ ַ
ֶ֖
יכם֣תָּ ֕ר
קרא (רש"י כדי שלא תאמר כן (טט :בא הכתוב)) (במ' קרח יח,כט) מכּל֣מַ ְתּנ֣ת ֔ ֶ
כתיב למימר דכל צד תרומה המוטלת בו – יתן)
 (שואל רב פפא) ומה ראית (להסביר כמו שהסברת) (רש"י :רש"י מסכת ביצה דף יג עמוד בדהאי כל דמרבי שדית ליה אהקדימו בכרי ,ואידך אהקדימו בשבלים ,אימא איפכא?) .
 (עונה אביי) האי אדגן ,והאי לא אדגן( .רש"י :האי אדגן  -הקדימו בכרי  -כבר נעשה דגן ,ומשבא לכלל דגן חלה עליו חובת כהן ,דכתיב (דב'שית דְׁגָׁ ֽנ ְָָׁ֜ך ,הלכך מסתברא דהאי קרא דזכותא דכהן  -אכרי תשדייה).
שפ' יח,ד) ֵרא ֨ ִּ
מניין שהכתוב עוסק גם במצב שהקדים הלוי את הכהן בשבלים קודם שנגמרה מלאכתן ואחרי שירים תרומת מעשר פטור מלתרום תרומה
שר א ֲ֨שר נ ָׁ֧תתִּ י לָׁכ֛ם ֵמא ָׁ ִּ֖תם בְׁנחֲלתְׁ כ֑ם
ש ָׁר ֵָ֜אל את־הֽמ ֲע ֗ ֵ
גדולה .נתבונן ב(-במ' קרח יח,כו) וְׁאל־ה ְׁל ִּו ִּי֣ם ְׁתדבֵר וְָׁאמ ְׁר ָׁ ֣ת ֲאלֵהם כִּ ֽי־ ֠ ִּתקְׁחּו ֵמ ֵ֨את בְׁנֵ ֽי־י ִּ ְׁ
וה ֲֵרמת֤ם מִּמנּּו תְׁ רּומ֣ת ה֔ ' מע ֵ ֲ֖שר ִּמן־הֽמע ֲֵשֽר:
ֽי־תִּ קְׁחּו – תלישא-גדולה העשויה ללמד אלפניה ולאחריה בתפקידי תלישא .כאן דרשה אחת לאחריה מחשב באומד את המקום והכמות של
כִּ ֠
הפרשת תרומת מעשר אף שלא מפריש בפועל כמו שמוסבר הדרשות על וה ֲֵרמ ֤תם מִּמנּּו ְׁתרּומ֣ת ה֔ ' .דרשה שניה אלפניה ,אפשר באה ללמד
על הגריעה מכמות התרומה שמקבל הכהן אם הלוי הקדימו בשבלים .הסבר משולב כלהלן.
ש ָׁר ֵָ֜אל – תלישא-גדולה קדמא ואזלא ,קדמא ואזלא מלמד על סדר תקין של הפרשות .כאשר אין לוי מקדים בשבלין,
ֽי־תִּ קְׁחּו ֵמ ֵ֨את בְׁנֵ ֽי־י ִּ ְׁ
כִּ ֠
הישראל גומר את מלאכת הדיגון עד לכרי .מפריש תרומה גדולה שעליה רומזת תלישא-גדולה בתפקיד אומד של עין טובה אחד מארבעים,
שר ללויים ,ואז מצווים הלויים וה ֲֵרמת֤ם מִּמנּּו תְׁ רּומ֣ת ה֔ ' מע ֵ ֲ֖שר
עין בינונית אחד מחמישים ,עין רעה אחד מששים .אחר מפריש את־הֽמ ֲע ֗ ֵ
ִּמן־הֽמע ֲֵשֽר.
אבל אם הלוי הקדים ליטול בשבלים לפני גמר מלאכתן כמרומז בטעם קדמא של א ֲ֨שר
ועשה נגד מה שהוזהר במלת תְׁ דבֵר בלשון קשה ,מה שעשה עשוי ,וגרע חלק הכהן בתרומה (אף-על-פי שכמות התרומה היא מרבנן)
ומעידה תבנית הטעמים זרקא סגול של וְׁאל־ה ְׁל ִּו ִּי֣ם ְׁתדבֵר וְָׁאמרְׁ ָׁ ֣ת ֲאלֵהם שגרע חלק הכהן ואינו ראוי אבל נעשה.
כמֲל ָאֶ֖ה֣מן-הַ יָּ ַָֽֽקֶ ב׃ ֣
ֶ֖ם֣תּרוּמַ ְת ֶכ ֑ם֣֣֣֣֣֣֣כַּ ָדּגָן֣מן-הַ ֣֔גּ ֶרן֣וְ ַ ָֽ
במדבר קרח יח,כז :וְ נ ְֶח ַשֵׁ֥ב֣לָ ֶכ ְ
ת֣בּנ ֣י֣י ְשׂ ָרא֑ל֣ ֣
יכם֣א ֲֶשׁ ֣ר֣תּקְ ֔חוּ֣מ ֶ֖א ְ
֣ת֣ה'֣מכּל֣מַ עְ ְשׂ ֣רת ֔ ֶ
רוּמ ֔
֣תּ ַ
במדבר קרח יח,כח ֣:כּ ֣ן֣תָּ ֤רימוּ֣גַם־אַ תֶּ ם ְ
הן֣ :
'֣לאַ ה ֲֶ֖רן֣הַ כּ ָֽ
֣ת֣ה ְ
רוּמ ֔
ת־תּ ַ
ְ
וּנְ תַ ֶתּ֤ם֣ממֶּ נּוּ֣אֶ
ֶ֖ם֣תּרוּמַ ְת ֶכ ֑ם֣֣֣֣֣כַּ ָדּגָן֣מן-הַ ֔גּ ֶרן֣וְ ַ ָֽכמֲל ָאֶ֖ה֣מן-הַ יָּ ַָֽֽקֶ ב׃  -רוצה לומר ,שהם דברים שנגמרה
רלב"ג (במ' קרח יח,כז) וְ֣נ ְֶח ַשֵׁ֥ב֣לָ ֶכ ְ

מלאכתם ,אבל לא יתרומו שבלים על החטים ,וזיתים על שמן; כמו העניין בתרומה שמפרישין ישראל לתת לכהנים ,שהיא בדבר
שנגמרה מלאכתו( .במ' קרח יח,כח) ולפי שכבר צוה אותם בזה המאמר (טט :ב(-במ' קרח יח,כו)) להפריש תרומת מעשר אחר שנגמרה
מלאכתו ,והיה לחושב שיחשוב ,שאם לקח הלוי מישראל מעשר ראשון קודם שנגמרה מלאכתו ,שלא נתן עדיין הישראל תרומה
גדולה לכהן  -שכבר יפטר הלוי כשיתן לכהן תרומת מעשר לבד ,ויפטר מתרומה גדולה ,אמר (במ' קרח יח,כח) כּ ֣ן֣תָּ ֤רימוּ֣גַם־אַ תֶּ ם֣
֣ת֣ה' וגו'  -רוצה לומר ,שלא תחשבו שאינכם מחוייבים בתרומה גדולה לפי שאתם לויים ולא חייבה אתכם התורה בה ,כי
רוּמ ֔
ְתּ ַ
בודאי גם כן מחוייבים להפרישה אחר שלא הופרשה ביד הישראל ,ונגמרה מלאכת הפירות ההם בידכם ,ותתנו התרומה לאהרן הכהן.
ולפי שהתרומות הם בכללם לאהרן ולבניו ,כמו שנתבאר במה שקדם (במ' קרח יח,ח) ,הנה אין ראוי שנבין מזה המקום שלא יתנו הלוים
זאת התרומה כי אם לכהן גדול ,אבל נבין מזה שהוא קודם לבניו ,כמו שביארנו במה שקדם (וי' ז,לד) .וכבר למדו רבותינו ז"ל מזה
(ספ"ב קכא)  ,שאין ראוי לתתה כי אם לכהן חבר ,כמו העניין באהרן ,לא לכהן עם הארץ .וזה באמת דבר ראוי לכל המתנות ,כאמרו
"לתת מנת הכהנים ...למען יחזקו בתורת ה'" (דה"ב לא,ד)  ,ויתבאר מזה שהמחזיקים בתורת ה' הם אשר יש להם 'מנת' כמו שאמרו
ז"ל (סנה' צ,ב).
ת֣תּרוּמ ָת֑י֣ ֣
י֣ל ָ֔ך֣אֶ ת־מ ְשׁ ֶמ ֶֶ֖ר ְ
'֣אל־אַ הֲרן֣ ַואֲני֣הנּ ֣ה֣נ ַָת ָֽ֣תּ ְ
במדבר קרח יח,ח :וַיְ ַדבּ ֣ר֣ה ֶ ָֽ
ק־עֹולם:
ָ ָֽ
ֶ֖יָך֣לחָ
ְ
ֵ֛ה֣וּלבָ נֶ
ְ
ים֣למָ ְשׁ ָח
ְ
תּ
ָֽי־י ְשׂ ָראל֣ ְלָך֣נְ֣תַ ֹ֧
֣י֣בנ ֠
ְלכָ ל־קָ ְדשׁ ְ

סדר קדימה מומלץ למתן (מתנות כהונה בכלל) ותרומה ותרומת מעשר כנלמד כאן.
'֣אל־אַ הֲר֣ן – מונח זרקא מונח סגול ,כעין מוסיף מעין הענין על הענין .צ"ע
וַיְ ַדבּ ֣ר֣ה ֶ ָֽ
ָֽי־י ְשׂ ָראל – מקף תלשא ,תלשא בתפקיד בעל בחינה נעלה (כעין מחיצה) ,ממליץ לבני-ישראל לתת מתנות כהונה בסדר קדימה המרומז
ְבנ ֠
ָך – קדמא ,כהן הגדול (בעל בחינה נעלה) קודם לכהנים הפשוטים ,כהן חבר קודמים לכהן עם הארץ.
בְ -ל ֣
ֵ֛ה֣וּלבָ נֶ ֶ֖יָך – דרגא תביר טפחא ,כעין קבוצת פרטים (אלו כל הכהנים) הקשורים לענין קבלת (מתנות כהונה בכלל)
ְ
ים֣למָ ְשׁ ָח
ְ
תּ
נְ֣תַ ֹ֧
ותרומה ותרומת מעשר כנלמד כאן .מדאורייתא כל כהן מקבל מתנות כהונה ככלל) ותרומה ותרומת מעשר כנלמד כאן.
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

5.10

במדבר קרח טז,א (התשע"ז) (בהשתתפות נחלת יעקב)

ד֣עֹוד:
ֲב ָֽ
במדבר בהעלתך ח,כה :וּמבֶּ ן֣חֲמשּׁ֣ים֣שָׁ ָנ֔ה֣יָשֶׁ֖ וּב֣מ ְצּ ָב ֣א֣הָ עֲב ָד֑ה֣וְ ֵ֥לא֣ ַיע ֶ֖
ֶ֖ם֣בּמ ְשׁ ְמר ָ ָֽתם֣:פ ֣
ֲשׂה֣לַ ְלויּ ְ
ד֣כֵּ֛כָ ה֣תַּ ע ֶ ֵ֥
ֲב ָ
ה֣לא֣ ַיע ֑
ד ֣
יו֣בּ ֤אהֶ ל֣מֹועד֣ל ְשׁ ֣מר֣מ ְשׁ ֔ ֶמרֶ֣ ת֣ ַועֲב ָ ֶ֖
ח ְ
במדבר בהעלתך ח,כו :וְ שׁ ֨רת֣אֶ ת־אֶ ֶ֜ ָ

בפסוק (במ' בהע' ח,יט) וָׁאתְׁ ָׁ֨נה את־ה ְׁל ִּוי ִָּ֜ם נְׁ ֻת ִּנ֣ים׀ לְַׁאה ֲ֣רן ּו ְׁל ָׁב ָׁ֗ניו מִּתֹוְך ב ְֵׁנ֣י יִּש ְָׁׁראֵל למדנו על תפקיד הלוים כמשוררים (שירת הלוים) בפה
ובכלי נגינה במשכן ובמקדש .מתוך כך עולה נושא חובות וזכויות הלוים בקשר לעבודתם במקדש.
פוסק ה[-רמב"ם כלי המקדש פ"ג,ה"ח] זה שנאמר בתורה בלוים (במ' בהע' ח,כה) וּמבֶּ ן֣חֲמשּׁ֣ים֣שָׁ ָנ֔ה֣יָשֶׁ֖ וּב֣מ ְצּ ָב֣א֣הָ עֲב ָד֑ה֣אינו אלא

בזמן שהיו נושאין המקדש ממקום למקום ,ואינו מצוה נו הגת לדורות ,אבל לדורות אין הלוי נפסל בשנים ולא במומין אלא בקול
שיתקלקל קולו מרוב הזקנה יפסל לעבודתו במקדש ,ויראה לי שאינו נפסל אלא לומר שירה אבל יהיה מן השוערים.
ה[-כסף משנה] (מכוון הקורא למקור פסיקת רמב"ם) זה שנאמר בתורה בלוים וכו' אבל לדורות אין הלוי נפסל בשנים ולא במומין אלא
בקול .בספ"ק (בסוף פרק קמא) דחולין (שם דף כ"ד):
כך נאמר ב[-בבלי חולין כד ,א] ת"ר :כהן משיביא שתי שערות עד שיזקין כשר לעבודה ,ומומין פוסלין בו; בן לוי מבן שלשים ועד בן
חמשים כשר לעבודה ,ושנים פוסלין בו; במה דברים אמורים  -באהל מועד שב מדבר ,אבל בשילה ובבית עולמים אין נפסלין אלא
בקול .א"ר יוסי :מאי קרא (איזה הוא המקרא שמוכיח זאת)?
ים֣להַ ְשׁמ֣יעַ ֣קֹול־אֶ ֗ ָחד :עד שיזקין .עד כמה? אמר
ְ
י֣כאֶ חָ ד֣למחצצרים֣לַ ְמחַ ְצּ ֨רים֣וְ לַ ְמ ָֽשׁרֲ ֶ֜ר
ה ְ֠
[בבלי חולין כד ,ב] (דהי"ב ה ,יג) וַיְ ֣
י֣כאֶ חָ ד  -אפילו זקנים במשמע .קֹול־אֶ ֗ ָחד  -שצריכין לבשם את קולם
ה ְ֠
רבי אלעא אמר ר' חנינא :עד שירתת .רש"י (דהי"ב ה ,יג) וַיְ ֣
שיהא נראה כקול אחד .שירתת  -ידיו ורגליו רותתין מאין כח (טט :אפשר שזה מלמד גם על קול לא יציב).
(במ' בהע' ח,כו) וְ שׁ ֨רת֣אֶ ת־אֶ ֶ֜ ָחיו – קדמא ואזלא מרמז ללמוד בפסוק כעין כלל ופרט בנושא שרות הלוים כאשר רחמנא ליצלן כשרם
פוחת ,או קולם מתקלקל ,או הם בעלי מום ,או אינם בריאים ועוד מגבלות .אפשר כי הפרטים נמצאים בתוכן הפסוקים
חיו
ד֣עֹוד ובין (במ' בהע' ח,כו) וְ שׁ ֨רת֣אֶ ת־אֶ ֶ֜ ָ
ֲב ָֽ
כו) כנידון ב[-ספרי פיסקא סג] (במ' בהע' ח,כה) המקשר בין (במ' בהע' ח ,כה) וְ ֵ֥לא֣ ַיע ֶ֖

(במ' בהע' ח,כה -

ד
ְבּ ֤אהֶ ל֣מֹוע ֣
ד֣עֹוד
ֲב ָֽ
[ספרי פיסקא סג] (במ' בהע' ח,כה) וּמבֶּ ן֣חֲמשּׁ֣ים֣שָׁ ָנ֔ה֣יָשֶׁ֖ וּב֣מ ְצּ ָב֣א֣הָ עֲב ָד֑ה ,שומע אני מכל עבודה במשמע ת"ל וְ ֵ֥לא֣ ַיע ֶ֖
(במ' בהע' ח,כו) וְ שׁ ֨רת֣אֶ ת־אֶ ֶ֜ ָחיו ְבּ ֤אהֶ ל֣מֹועד֣מלמד שחוזר לנעילת שערים ולעבודת בני גרשום (צ"ע כי נאמר ב (-במ' ג,כה-כו) שנשאו
יריעות ,מכסים ,מסכים ,קלעים אז לכאורה לא אמורים לחזור לנשיאתם?) ר' יהודה אומר הואיל ואמרה תורה יעבוד (האם הכוונה ל (-במ' ג,ז)
ד֣עֹוד אני למדתי שהעובד בשלשים אינו עובד בעשרים וחמשה כך הכהן לא יעבוד בעשרים
ֲב ָֽ
לע ֲ֖בד?) ואמרה (במ' בהע' ח,כה) וְ ֵ֥לא֣ ַיע ֶ֖
ד֣עֹוד.
ֲב ָֽ
וחמשה ת"ל (טט :על הלוים) (במ' בהע' ח,כה) וְ ֵ֥לא֣ ַיע ֶ֖
ד֣עֹוד( :במ' בהע' ח,כו) וְ שׁ ֨רת֣אֶ ת־אֶ ֶ֜ ָחיו ,יש הבדל
ֲב ָֽ
[התוה"מ יב] (במ' בהע' ח,כה) וּמבֶּ ן֣חֲמשּׁ֣ים֣שָׁ ֔ ָנה֣יָשֶׁ֖ וּב֣מ ְצּ ָב ֣א֣הָ עֲב ָד֑ה֣וְ֣ ֵ֥לא֣ ַיע ֶ֖

בין עבודה לשרות שעבודה הוא מה שיש בה יגיעה והשרות אין בו יגיעה אבל גם דבר שאין בו יגיעה רק שהוא עבודת ה' מיוחד
בפ"ע קרוי עבודה ,וע"כ ממ"ש (במ' בהע' ח,כו) וְ שׁ ֨רת֣אֶ ת־אֶ ֶ֜ ָחיו ידעינן שחוזר לנעילת שערים ולעבודת בני גרשון שהיא מלאכה שאין
בה יגיעה ואינה עבודה בפני עצמה רק מסייע את אחיו ,לאפוקי מלאכת השיר הגם שהיא מלאכה שאין בה יגיעה היא עבודה חשובה
ה֣לא֣ ַיע ֲ֑בד ,ורש"י ז"ל כתב שחוזר לעבודת השיר ג"כ ולא כן דעת הספרי ,והרמב"ן
֣
ד
בפני עצמה ונכלל בכלל (במ' בהע' ח,כו) ַועֲב ָ ֶ֖
הביא ראיה ממ"ש בחולין יכול אף בשילה ובית עולמים ת"ל (במ' נשא ד,מז) לַ ע ֲ֨בד֣עֲב ַדֹ֧ת֣עֲב ָדֵ֛ה֣ ַועֲב ַ ֵ֥דת֣מַ ָשֶּׂ֖א֣לא אמרתי אלא בזמן
שעבודה בכתף והרי עֲב ַדֹ֧ת עֲב ָדֵ֛ה֣היא השיר כמ"ש רש"י שם א"כ אף לשיר נפסלו בזמן שהעבודה בכתף עיין שם.
ריב"שור ובעלי התוספות מסבירים את נושא (במ' נשא ד,מז) כָׁל־ה ָׁ֗בא לע ֲ֨בד עֲב ֧דת עֲב ָׁד֛ה באופן המרחיב מאד את עבודת הלוים.
מֹועֽד:
ש ָׁנ֑ה כָׁל־ה ָׁ֗בא לע ֲ֨בד עֲב ֧דת עֲב ָׁד֛ה ועֲבד֥ת מ ָׁ ֖שא ב ְׁ֥אהל ֵ
שנָׁה ו ָׁ֔מ ְׁעלָׁה ו ְׁ֖עד בן־ ֲח ִּמ ִּ ֣שּׁים ָׁ
ְֹׁלשים ָׁ
(במ' נשא ד,מז) מ ִּ֨בן ש ִּ ֤
[רבי יוסף בכור שור] (מז) עֲב ַ ֹ֧דת֣עֲב ָדֵ֛ה֣  -שיר ,שחיטה ,הפשט וניתוח ,שהיא עֲב ָדֵ֛ה֣לעבודת הכהנים; וזה היו עושים בני

עשרים וחמשַ .ועֲב ַ ֵ֥דת֣מַ ָשֶּׂ֖א  -שהיו עושים בני ְשֹׁלשׁ֤ים.
[דעת זקנים מבעלי התוספות] (במ' נשא ד,מז) לע ֲ֨בד עֲבד֧ת עֲב ָׁד֛ה .ו[-הדר זקנים] (במ' נשא ד,מז) עֲב ֧דת עֲב ָׁד֛ה .שחיטה הפשט ונתוח
שהם עבודת הכהנים וזה היו עושים הלויים כדכתיב בעזרא וכן בדברי הימים .וגבי פסחו של חזקיהו שהיו לויים מפשיטין.
ובערכין דריש איזהו עבודה שצריכה עבודה עמו הוי אומר זה שיר שאין עושין הלויים שיר אלא בשעת נסכים:

כָׁל־ה ָׁ֗בא – מקף כרב-מצב עבודת הלוים( ,א) משורר; (ב) עושה עבודת כהנים המותרת ללוים !!! וזה לא כנלמד בפר' בהעלתך
שלוי אסור בעבודת כהנים בכלל; (ג) משא .כָׁל־ה ָׁ֗בא – רביע ,אפשר שאלו ארבע עֲבד֧ת עֲבדָׁ ֛ה שחיטה הפשט ונתוח ושיר בשעת
נסכים .לע ֲ֨בד – קדמא ,לוים הבאים ל(-א)( ,ב) מקדימים לבא מגיל  25שנה ע"פ (במ' בהע' ח,כד) אפשר ללמוד כל המלאכות
ולעשות ע"פ הנאמר כאן .וע"פ [רמב"ן] (במ' בהע' ח,כה)  ...חזר דוד למנותם מבן עשרים ,לצורך הבית כשנבנה .בני  30למשא בכתף.
(במ' נשא ד,מז) לע ֲ֨בד – קדמא עֲב ֧דת עֲב ָׁד֛ה ועֲבד֥ת מ ָׁ ֖שא – דרגא תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים לעבודות הלוים הקשורים
לנושא עֲבד֧ת עֲב ָׁד֛ה ,שעל כל אחד חלה אותה הלכה .ע"פ [רמב"ן] (במ' בהע' ח,כה) כל הלוים (מגרשון ,קהת ומררי) היו כשרים ל-
עֲב ֧דת עֲב ָׁד֛ה היינו ארבע העבודות שמנו ריב"שור ובעלי התוספות.
אבל לגבי עבודת השירה נסביר ע"פ [רמב"ן] (במ' בהע' ח,כד) עד שנבנה הבית היה להם (למשפחת קהת) משא בכתף ולא היו
ממנים בשיר אלא בראויים למשא .ורק על קהת חלה פרישת הלויים בגיל חמישים שנה ,לפי התוה"מ ע"פ הספרי ורמב"ן בזמן
שעבודה בכתף והרי עֲב ַדֹ֧ת עֲב ָדֵ֛ה֣ היא השיר כמ"ש רש"י שם א"כ אף לשיר נפסלו בזמן שהעבודה בכתף .
ואפשר כי על כך מלמדת תבנית הטעמים של (במ' נשא ד,מז) עֲב ָדֵ֛ה֣ ַועֲב ַ ֵ֥דת֣מַ ָשֶּׂ֖א – תביר מרכא טפחא ,בתפקיד כעין קבוצת
פרטים העשויה להתרחב,הקשורי ם לנושא ,כאן פרישת הלויים בגיל חמישים שנה ,שעל חלק מהם לא חל איזה שהוא ענין בקשר
לנושא .היינו משפחת גרשון ומשפחת מררי גם עד שנבנה הבית לא היו במגבלת חמשים שנה ,ומשנבנה הבית לא פרשו כל הלוים
להַ ְשׁמ֣יעַ ֣קֹול־אֶ ֗ ָחד כפ'[רש"י בבלי חולין כד ,ב].
מעבודת השירה בגלל גיל ,אלא נפסלים רק אם לא יכולים (דהי"ב ה ,יג) ְ֣
ודרכו של [אלשיך] מתאימה לתבנית טעמים ללמד שכל עבודות הלויים שוים בחשיבותן לה'
[אלשיך] (במ' נשא ד,מז) ד"ה כל הפקדים כָׁל־ה ָׁ֗בא לע ֲ֨בד עֲבד֧ת עֲבדָׁ ֛ה ועֲבד֥ת מ ָׁ ֖שא ,כלומר אלו ואלו שוים ,כמשא בכתף כעבודת

עבודה .וגם באהל מועד ,כי כלם יחשבו לענין השכר כעושים מלאכה באהל מועד .גם שבני מררי לא היתה עבודתם באהל

מועד כמדובר למעלה .ועל כן עשה סך הכל ,ואמר (במ' נשא ד,מח) וי ִּ ְׁה ֖יּו ְׁפ ֻקדֵ יה֑ם שְׁמנ֣ת ֲא ָׁל ִּ֔פים וחֲמֵ ֥ש מ ֵ֖אֹות ּושְׁמ ִּנ ֽים :וזה מתאים
לפתיחה (במ' נשא ד,מז) מ ִּ֨בן – קדמא ללא אזלא בתפקיד כעין כלל הצריך לפרט והפרטים שעברנו עליהם מלמדים על ארבע עֲב ֧דת
עֲב ָׁד֛ה שכל הלוים שוים בהם אם הם מתאימים לעשותם.
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

שכר הלוים חלף עבודתם במקדש[ :בבלי בכורות ל,ב]  ...וכן בן לוי שבא לקבל דברי לויה ,וכהן שבא לקבל דברי כהונה חוץ מדבר אחד
שּׁל ִָּׁמ֛ים֣וגו' העבודה המסורה לבני אהרן  -כל כהן שאינו מודה בה אין לו חלק בכהונה.
 אין מקבלין אותו ,שנאמר (וי' צו ז,לג) המ ְׁק ֞ ִּריב את־ד֧ם ה ְׁשּׁל ִָּׁמ֛ים וְׁאת־ה ֵ ֖חלב ִּמב ֵ ְׁ֣ני ַאה ֲ֑רן ֧לֹו תִּ הְׁי ֛ה ֥שֹוק הי ִּ ָׁ֖מין ְׁלמָׁנָׁ ֽה:
ויקרא צו ז,לג :המ ְׁק ֞ ִּריב את־ד֧ם ה ְׁ
ת֣אהֶ ל֣מֹועָֽד:
עב ַ ֶ֖ד ֵ֥
֣ם֣ע ְב ֔דים֣אֶ ת־ ֲ֣
ח ָל ֑ה֣ח֤לֶ ף֣ע ֲָֽב ָדתָ ם֣ אֲשֶׁ ר־ה ָֽ
ל֣ל ַנ ֲ
ר֣בּי ְשׂ ָר ֶ֖א ְ
ֲשׂ ְ
ל־מע ֵ֥
ַ ָֽ
במדבר קרח יח,כא :וְ ל ְבנ ֣י֣לו֔י֣הנֵּ֥ה֣נ ַָתֵ֛תּי֣כָּ
הם֣י ְשׂא֣ וּ֣עֲֹונָ ֑ם֣ ֣
ד֣ו ֶ֖
ל֣מֹוע ְ
֔
֣אהֶ
במדבר קרח יח,כג :וְ עָ ַ֨בד֣הַ לּוֶ֜י֣ ֗הוּא֣אֶ ת־עֲב ַדת ֣
לה:
ח ָ ָֽ
חלֶ֖ וּ֣ ַנ ֲ
ל֣לא֣ינְ ֲ
ֵ֥
֣בּנ ֣י֣י ְשׂ ָר ֔א
ם֣וּבתֹוְך ְ
ְ
יכ
֣לד ֣רת ֔ ֶ
חֻ ַ ֤קּת֣עֹולָ ם ְ
ֹו֣עֶ֖ד֣הַ יֵֹּ֥ום֣הַ זֶּ ָֽה:
֣וּלבָ רְ֣ך֣בּ ְשׁ ֔מ ַ
'֣ל ָ ָֽשׁ ְרתֹו ְ
ֹון֣בּרית־ה֑ '֣לַ עֲמ֣ ד֣ל ְפנ֨י֣ה֤ ְ
שׂאת֣אֶ ת־ א ֲ֣ר ְ
דברים עקב י,ח :בָּ ע ֣ת֣הַ ֗הוא֣ה ְב ֤דּיל֣ה'֣אֶ ת־שׁ֣בֶ ט֣הַ לּ ֔וי֣לָ ֶ֖
ֶ֖ם֣בּ ֵ֥אהֶ ל֣מֹועָֽד:
ם֣חלֶ ף֣ע ֲָֽב ַד ְת ֶכ ְ
ֵ֥
֑ם֣כּי־שָׂ ָכֵ֥ר֣הוּא֣לָ ֔ ֶכ
ית ֶכ ָֽ
ם֣וּב ְ
ָֽ
תּ
במדבר קרח יח,לאַ :ואֲכַ ְל ֶתּ֤ם֣אתֹו֣(מעשר ראשון) ְבּכָ ל־מָ ֔קֹום֣אַ ֶ ֶ֖
בן לוי גליון הש"ס מפנה להלכה שפסק [רמב"ם הל' כלי המקדש פ"ג,ה"א] זרע לוי כולו מובדל לעבודת המקדש שנאמר (דב' עקב י,ח)
בָּ ע ֣ת֣הַ ֗הוא֣ה ְב ֤דּיל֣ה'֣אֶ ת־שׁ֣בֶ ט֣הַ לּו֔י  ,ומצות עשה להיות הלוים פנויין ומוכנין לעבודת המקדש בין רצו בין שלא רצו שנאמר (במ' קרח

ל֣מֹועד  ,ובן לוי שקבל עליו כל מצות לויה חוץ מדבר אחד אין מקבלין אותו עד שיקבל את כולן.
֔
֣אהֶ
יח,כג) וְ עָ ַ֨בד֣הַ לּ ֶ֜וי֣ה֣֗וּא֣אֶ ת־עֲב ַד ת ֣
הרמב"ם מבוסס על [ספרי במדבר קרח פיסקא קיט]

ֶ֜י֣הוּא֣למה נאמר לפי שהוא אומר (במ' קרח יח,לא) ֵ֥חלֶ ף֣ע ֲָֽב ַד ְת ֶכֶ֖ם֣אשר הם עובדים שומע אני רצה יעבוד
עָבד֣הַ לּו ֗
(במ' קרח יח,כג) וְ ַ֨
ֶ֜י֣הוּא֣בעל כורחו( .במ' קרח יח,כג) וְ עָ ַ֨בד֣הַ לּוֶ֜י֣למה נאמר לפי שהוא אומר
לא רצה לא יעבוד ת"ל (במ' קרח יח,כג) וְ עָ ַ֨בד֣הַ לּו ֗
יח,כא) וְ ל ְבנ ֣י֣לו֔י֣הנֵּ֥ה֣נ ַָתֵ֛תּי וגו' אין לי אלא שנים שהמעשרות נוהגין בהם ,שמיטין ויובלות (שיקבלו מעשר ראשון) מנין ת"ל (במ' קרח
ֶ֜י֣הוּא֣ .ר' נתן אומר הרי שלא היה שם לוי שומע אני יעבוד כהן והדין נותן ומה אם במקום שלא כשרו לוים כשרו
עָבד֣הַ לּו ֗
יח,כג) וְ ַ֨
הם֣י ְשׂא֣ וּ֣
י֣הוּא( :במ' קרח יח,כג) וְ ֶ֖
כהנים כאן שכשרו לוים אינו דין שיכשרו כהנים (שגם הם משבט הלוי) ת"ל (במ' קרח יח,כג) וְ עָ ַ֨בד֣הַ לּ ֶ֜ו ֗
הם (הלוים) ֣י ְשׂא֣ וּ֣עֲֹונָ ֑ם.
עֲֹונָ ֑ם֣ אמרת ישראל לא ישאו עון לוים אבל כהנים ישאו עון לוים ת"ל (במ' קרח יח,כג) וְ ֶ֖
[ספרי זוטא] (במ' קרח יח,כב)  ...אבל בן לוי שאמר אי אפשי לא ליטול מעשר ולא לעבוד עבודה יכול שומעין לו ת"ל (במ' קרח יח,כג)
י֣הוּא֣מגיד שמעבידין אותו בעל כרחו:
עָבד֣הַ לּ ֶ֜ו ֗
וְ ַ֨
(במ' קרח

[כסף משנה הל' כלי המקדש פ"ג,ה"א] זרע לוי כולו מובדל לעבודת המקדש וכו' .פשוט הוא .ומ"ש ומ"ע להיות הלוים פנויים
ומוכנים לעבודת המקדש בין רצו בין שלא רצו בס יפרי פרשת קרח שומע אני אם רצה יעבוד אם לא רצה לא יעבוד תלמוד לומר
עָבד֣הַ לּוֶ֜י֣בעל כרחו:
קרח יח,כג) וְ ַ֨
ומה שכתב ובן לוי שקיבל עליו כל מצות לויה חוץ מדבר אחד אין מקבלין אותו עד שיקבל את כולן .בפרק עד כמה (בכורות ל'):
ופירש"י דברי לוים לשורר ולשרת ולהיות שוער ( גירסתנו ברש"י ולהיות שומר ונראה לי דתרוייהו איתנהו):

(במ'

עָבד֣הַ לּוֶ֜י – קדמא ואזלא מרמז שיש בכתוב כעין כלל מלמד ,ואפשר שהוא הכלל הנאמר ב[-בבלי בכורות ל,א]
(במ' קרח יח,כג) וְ ַ֨
מתני' ....זה הכלל :החשוד על דבר לא דנו ולא מעידו.
֣בּנ ֣י֣י ְשׂ ָר ֔אל – פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים (כאן אתנח  ...סלוק) ,אפשר מקור להיקש הנלמד ב[ -בבלי בכורות ל,א] אבל
וּבתֹוְך ְ
ְ

יכם֣
֣לד ֣רת ֔ ֶ
ובהיקש המרומז בתבנית הטעמים של (במ' קרח יח,כג) חֻ ַ ֤קּת֣עֹולָ ם ְ

חכמים אומרים חשוד על המעשר חשוד על השביעית ,ומאן חכמים  -רבי מאיר היא ,דאמר :חשוד לדבר אחד  -הוי חשוד לכל התורה
כולה .ושאר החשדות שנידונות בגמרא הזאת.

(במ' קרח יח,כג) ֗הוּא – רביע ,אפשר ארבעה סעיפים בהסכם העבודה של הלוים( :א) חיב לעבוד גם בעל כרחו [ספרי במדבר קרח פיסקא
קיט] (במ' קרח יח,כג) ונראה לבאר הנאמר וְ הֶ֖ם (הלוים) ֣י ְשׂא֣ וּ֣עֲֹונָ ֑ם  ,היינו אם הלויים לא יעבדו לפי הסכם העבודה המבואר לעיל.
וכן ב [-ספרי זוטא] (במ' קרח יח,כב)  ...אבל בן לוי שאמר אי אפשי לא ליטול מעשר ולא לעבוד עבודה יכול שומעין לו ת"ל (במ' קרח

ֶ֜י֣הוּא֣מגיד שמעבידין אותו בעל כרחו:
עָבד֣הַ לּו ֗
יח,כג) וְ ַ֨

עיין [תרגום המיוחס ליונתן] (במ' קרח יח,כג) ְׁוי ִּ ְׁפלְׁחּון לֵי ָׁואֵי הִּינּון ית פּולְׁחן משְׁכן זִּ ְׁמנָׁא וְׁהִּינּון י ְׁקבְׁלּון ית חֹובֵיהֹון אִּין לָׁא ִּמזְׁדה ֲִּרין
ש ָׁראֵל לָׁא י ְׁחסְׁנּון ַא ְׁח ָׁסנָׁא:
בְׁפּולְׁחנְׁהֹון קְׁיים ֲעלָׁם ְׁל ָׁד ֵריכֹון ּובְׁגֹו ְׁבנֵי י ִּ ְׁ
ל֣מֹועד֣וְ ֶ֖הם֣י ְשׂא֣ וּ֣עֲֹונָ ֑ם֣אם לא נִזהרים בעבודתם חק
֔
֣אהֶ
[כתר יונתן (תרגום לתרגום)] (במ' קרח יח,כג) ויעבדו הלוים הם אֶ ת־עֲב ַדת ֣
עולם לדורותיכם ובתוך בני ישראל לא ינחלו נחלה :ונראה לבאר כוונת התרגום "אם לא נִזהרים בעבודתם" מטעם טפחא במלת (במ'
הם֣ בתפקיד שנוי היינו כפי ביאורינו שלא עבדו או שהלוי שינה ולא ביצע תפקידו כראוי.
קרח יח,כג) וְ ֶ֖
הם  -הלוים י ְשׂא֣ וּ֣עֲֹונָ ֑ם שלע ישראל ,שעליהם להזהיר הזרים מגשת אליהם :תפקיד האזהרה הוא
וזה שונה מפ' [רש"י] (במ' קרח יח,כג) וְ ֶ֖
ש ָׁר ֵא֖ל אל־הקֽדש:
חידוש על הנאמר ב(-במ' בהע' ח,יט) ו ְֹׁ֨לא יִּה ְָׁ֜יה ִּבב ְֵׁנ֤י יִּש ְָׁׁראֵל ֔נגף בְׁג֥שת בְׁנֵ ֽי־י ִּ ְׁ
(ב) העובד זוכה במעשר ראשון [ספרי במדבר קרח פיסקא קיט] (ג) גם אם אין מעשר חייב לעבוד כגון בשנת שמיטה ויובל [ספרי
במדבר קרח פיסקא קיט] (ד) לפי [בבלי בכורות ל,ב] בן לוי שבא לקבל דברי לויה ... ,חוץ מדבר אחד  -אין מקבלין אותו( ,חייב
להיות מוכן לעבוד כל עבודה שתוטל עליו).
ם,
האם לוי בעל מום או חולה או פרש לגימלאות זכאי לקבל מעשר ראשון? עיון ב[-התוה"מ (מלבי"ם) נ] (במ' קרח יח,כא) ח֤לֶ ף֣ע ֲָֽב ָדתָ ֣

מבואר שרק בעת שעובדים ול קמן (סי' עב) מבואר שאינו ממעט רק אם אינו מודה בעבודה ,כי כבר בארתי (משפטי סי' יח) שנקרא
בשם עובד כ"ז שהוא משועבד לעבודה אף אם חלה ולא עבד ,רק אם פרק עול כגון עבד הבורח לא נקרא עובד ,וכ"ז שהוא מודה
בעבודה נקרא עובד :לכן פשוט שזכאי לקבל להנות ולאכל מעשרות.

֣ם֣ע ְב ֔דים – מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מלמד על שני לימודים בכתוב ,מהפך פשטא
(במ' קרח יח,כא) ח֤לֶ ף֣ע ֲָֽב ָדתָ ם֣אֲשֶׁ ר־ה ָֽ
מלמד שלפחות אחד מן הלימודים יוצא מפשט הכתוב שלפיו רק העובד בפועל זוכה למעשרות ,וקא משמע לן שהמודה בעבודה כולה על
כל פרטיה אף על פי שאינו יכול לעבוד מכל סיבה שהיא זוכה במעשרות.
אֲשֶׁ ר־ה ֣ם – מקף כרב-מצב דעת הלוי (א) המודה בעבודה זוכה לקבל מעשרות (ב) לוי שאינו מודה בעבודה אינו מקבל מעשרות
אפשר שהלימוד השני מרומז בכתוב אֲשֶׁ ר־ה֣ם – מונח ,כעין מרבה מצב שיש מספיק לוים לעבוד ואין צורך בעבודת כולם ,בכל זאת
זכאים לקבל מעשרות.

כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

5.11

במדבר חקת יט,א (התשע"ו) (בהשתתפות נחלת יעקב)

ֵ֥ץ֣בּשָׂ ֶ֖רוֹ֣בַּ ָמּ֑ים֣וְ טָ מֶ֖א֣עַד-הָ עָ ֶָֽרב׃ ֣
֤ס֣בּג ָָדיו֣בַּ ֔ ַמּים֣וְ ָר ַח ְ
תהּ֣יְ כַ בּ ְ
במדבר חקת יט,ח :וְ הַ שּׂר֣ף֣א ֔ ָ
לז)
תהּ  ,בא הכתוב ולמד על כל העוסקים בפרה מתחלה ועד סוף שיהיו טעונים
תהּ  -מה ת"ל וְ הַ שּׂר֣ף֣א ָ֣֔
תורה תמימה (יט,ח) וְ הַ שּׂר֣ף֣א ֔ ָ
לח)
תכבוסת בגדים ורחיצת גוף והערב שמש [ספרי]( :טט :ע"פ ספרי זוטא יש לסייג ולומר שרק מי שעסק בפרה במשך זמן של שרפת כזית כלשהו
ממנה נטמא ומטמא בגדיו ולכן יטבול ויטבול בגדיו)
ת"ת הערה לז) כי הלא ק"ו הוא ממשליך את האזוב (יט,ו) שטעון כבוס בגדים וכש"כ השורף את הפרה:
ת"ת הערה לח) ומה דכתיב כבוס בגדים באוסף את האפר (יט,י) (טט :יתר על יתר) יש דרשה על זה בספרי ,יעוי"ש:
יו  -בגדיו ולא בגדים המנוגעיםלט) [ספרי]:
֤ס֣בּג ָָד ֣
תורה תמימה (יט,ח) יְ כַ בּ ְ

ת"ת הערה לט) ר"ל שהשורף בגדי מנוגע ומצורע א"צ לכבס בגדים ,ואיצטריך לאשמעינו זה משום דאל"ה הוי ילפינן בק"ו ומה פרה
שאינה מטמאה במגע השורפה מטמא בגדים ,בגדים המנוגעים שמטמאין במגע אינו דין שהשורפם יטמא בגדים:
ֵ֥ץ֣בּשָׂ ֶ֖רוֹ֣
֤ס֣בּג ָָדיו֣בַּ ֔ ַמּים֣וְ ָר ַח ְ
תהּ֣יְ כַ בּ ְ
אמנם ספרי דרש היתור רק על (יט,ח) וְ הַ שּׂר֣ף֣א ֔ ָתהּ אבל לפי פי' ת"ת כל הכתוב וְ הַ שּׂר֣ף֣א ֔ ָ
בַּ ָמּ֑ים יתר וכולו לדרשה ,וזה מאפשר דרשה (א) טבילת כלים ,שכאן מיוצגים במלת בגדים .דרשה (ב) טומאת בגדי שומרים מרבנן.
֤ס֣בּג ָָדיו֣ולא השורף בגדים
תהּ יְ כַ בּ ְ
דרשה (א) טבילת כלים שבתחילה בכיוון אחר[ .ספרי במדבר חקת פיסקא קכד] (יט,ח) וְ הַ שּׂר֣ף֣א ֔ ָ
המנוגעים ,שהיה בדין (טט :ללמוד בדרשה כגון ק"ו) ומה פרה שאינה מטמאה במגע השורפה (יט,ח) מטמא בגדים ,בגדים המנוגעים
שמטמאים במגע אינו דין שהשורפן מטמא בגדים? (טט :מנסה ללמוד משרפת פרה לשרפת בגדים מנוגעים ודוחה מפני גזרת הכתוב) ת"ל (יט,ח)
֤ס֣בּג ָָדיו֣ולא השורף בגדים המנוגעים[ :תו"ש ו-התוה"מ] מלת א ֔ ָתהּ יתירה ובאה למעט כי יכל לכתוב "והשורפה"
וְ הַ שּׂר֣ף֣א ֔ ָתהּ יְ כַ בּ ְ
֤ס֣בּג ָָדיו֣בַּ ֔ ַמּים֣ולא בשרו במים( ,יט,ח) בַּ ֔ ַמּים֣(יט,ח) בַּ ָמּ֑ים֣ שני פעמים מה ת"ל שהיה בדין הואיל ואדם טעון טבילה וכלים
יְ כַ בּ ְ
שכְׁבת־ ָׁז֑רע וְׁרָׁ ח֥ץ ב ֛מי ִּם
טעונים טבילה (טט :הייתי אומר) מה אדם טובל בראוי לו (טט 40 :סאה ע"פ (וי' מצ' טו,טז) ְׁו ִּ֕איש כִּ ֽי־תֵ צֵ ֥א מ ִּ֖מנּּו ִּ
את־כָׁל־ ְׁבש ָׁ֖רֹו ְׁוטָׁמֵ ֥א עד־ה ָָׁׁעֽרב ):אף כלים טובלים בראוי להם (טט :בפחות מ 40-סאה) ת"ל (יט,ח) בַּ ֔ ַמּים֣(יט,ח) בַּ ָמּ֑ים֣שני פעמים מקום
שאדם טובל ,שם ידים וכלים טובלין [בד"א במקוה אבל במעין אדם טובל בראוי לו (טט :בפחות מ  40-סאה ,העיקר שיהיה מכוסה במים כך
גם) וכלים טובלין] בראוי להן (טט :בפחות מ 40-סאה ,העיקר שיהיו מכוסים במים).
פי' ב-תו"ש מה אדם טובל בראוי לו ,גי' הילקוט בארבעים סאה ,מדכתיב (וי' מצ' טו,טז) ו ְָׁׁרח֥ץ ב ֛מיִּם את־כָׁל־ ְׁבש ָׁ֖רֹו מים שכל גופו עולה בהם
וכמה הן אמה על אמה ברום ג' אמות ושיערו חכמים מי מקוה מ' סאה( .גמרא עירובין ד ,:יד .).אף כלים טובלים בראוי להם .גי' הילקוט.
כמה מסתפק להן בטבילתן אפי' אין בהם מ' סאה (ר"ה ).מקום שאדם טובל שם ידים וכלים .מטבילין ותיבות כראוי להם ליתא בילקוט.

והיינו דגם בטבילת כלים וידים (ובילקוט גריס בגדים במקום ידים) בעינן מ' סאה ,ועי' פסחים יז :דמן התורה סגי ברביעית דחזי בו להטביל
מחטין וצינוריות ,אלא דרבנן הצריכו מ' סאה אפי' למחטין וצינוריות ,ראה נזיר לח .וא"כ צ"ל דהדרשה דהכא אסמכתא בעלמא הוא .וכעי"ז
כתב הר"ש פ"א דמקואות מ"ז ,יעו"ש .ובמדרה"ג נוסף :בד"א במקוה אבל במעין אדם טובל בראוי לו וכלים טובלין בראוי להן .ועי'
בתוס' נזיר מח .ד"ה בר ,ומה דמבואר כאן דגם בטבילת ידים בעינן מ' סאה ,היי נו הא דאיתא בחגיגה יח :נוטלים לידים לחולין וכו' .וראה
בב"י או"ח סי' קנט .טור אורח חיים הלכות נטילת ידים סימן קנט  ....המטביל ידיו במ' סאה הראויין למקוה שפיר דמי ומברך על
טבילת ידים יט) וכ"כ הרמב"ם ז"ל כל הצריך נט"י והטבילם במקוה א"צ דבר אחר ואם הטבילם במים שאין בהם שיעור מקוה או במים
שאובין שבקרקע לא עשה ולא כלום שאין המים שאובין מטהרין את הידים [צ"ל אלא] בנטילה:

ספרי זוטא (יט,ח) וְ הַ שּׂר֣ף ,יכול המצית את האור (טט :ב-ספרי למד שכל העוסקים בפרה טעונים תכבוסת בגדים ,אבל ספרי זוטא ממעט את
תהּ – אתה כולה (טט :מיעט את המצית אז אולי יתמעט כל מי שלא עסק בשרפת כולה ,לכן דורש) ,כשאמר (יט,ח)
מצית האור מלטמא בגדים) ת"ל א ֔ ָ
הַ שּׂר֣ף( ,יט,ח) וְ הַ שּׂר֣ף לרבות כזית (לטמא בגדים)
ֵ֥ץ֣בּשָׂ ֶ֖רוֹ֣בַּ ָמּ ֑ים֣וְ טָ מֶ֖א֣עַד-הָ עָ ֶָֽרב,
֤ס֣בּג ָָדיו֣בַּ ֔ ַמּים֣וְ ָר ַח ְ
(יט,ח) וְ הַ שּׂר֣ף א ֔ ָתהּ ( -סלוק) מונח זקף-קטן והוא תיאור ואחריו ההלכה יְכַ בּ ְ

תבנית טעמים המלמדת לכתוב לפניה ולכתוב לאחריה.
אפשר כי תבנית הטעמים ללמוד אלפניה תסביר את דרשת [ירושלמי ב"מ פ"ז,ה"ו] לרבות שומרי הפרה לטמא בגדים דרשה שהיא לגמרי
ש ִּ֕ליְך אל֖ -תֹוְך ש ְֵׁרפ֥ת הפ ָׁ ָֽׁרה׃
תֹול֑עת וְׁ ִּה ְׁ
ש ִּנ֣י ָׁ
שלא כתוכן הכתוב לפניה עוסק במשליך לתוך שרפת הפרה [ .ו] ְׁול ָׁ֣קח הכ ֵ֗הן ֵע֥ץ א֛רז ְׁואֵז֖ ֹוב ּו ְׁ
ְַׁאחר י ָׁ֣בא אל-הֽמחֲנ֑ה ְׁוטָׁמֵ ֥א הכ ֵ ֖הן עד-ה ָָׁׁעֽרב׃
[ז] ְׁוכ ִּ֨בס ְׁבג ָׁ֝דָׁ יו הכ ֵ֗הן ו ְָׁׁר ֤חץ ְׁבשָׁרֹו ב ֔מי ִּם ו ֖

דרשה (ב) טומאת בגדי שומרים מרבנן [תו"ש [קא] [ירושלמי ב"מ פ"ז,ה"ו]] (יט,ז) וְ טָ ֵ֥מא֣הַ כּהֶ֖ן֣עַד-הָ ָע ֶָֽרב ,תני רב חייה ומסייע על רב
הונא (דקסבר שומר כעושה מעשה דמי) (יט,ז) וְ טָ מֵ֥א֣הַ כּ ֶ֖הן֣עַד-הָ עָ ֶָֽרב לרבות את השומרין (של הפרה ,פנ"מ) שיהו מטמאין בגדיו
(כעושה מעשה שכל העוסקין בפרה מתחילה ועד סוף מטמאים בגדים ,פנ"מ) (טט :כנראה בתנאי שעסקו בתפקידם כאשר נשרף כזית

כלשהו מן הפרה).

[בבלי בבא מציעא צג,א] קא סבר :משמר לאו כעושה מעשה דמי .מתיב רב אחא בר רב הונא :המשמר את הפרה  -מטמא בגדים .ואי
אמרת משמר לאו כעושה מעשה דמי  -אמאי מטמא בגדים?  -אמר רבה בר עולא .גזירה שמא יזיז בה אבר.
רש"י המשמר פרה אדומה  -משחיטתה ועד כינוס אפרה .מטמא בגדים שעליו  -דתנן (פרה פ"ד מ"ד) :כל העוסקין בפרה מתחילה
ועד סוף מטמאין בגדים .גזירה שמא יזיז בה אבר  -ורבנן הוא דגזרו על הטומאה ,ולאו מדאורייתא (טט :וזה אינו מן התורה).
֤ס֣בּג ָָדיו֣בַּ ֔ ַמּים –  ...זקף-קטן  ...זקף-קטן בין שני קיסרים (סלוק ,אתנח) תבנית טעמים העשויה ללמד על
תהּ֣יְ כַ בּ ְ
(יט,ח) וְ הַ שּׂר֣ף֣א ֔ ָ
היקש .ספרי דורש הקשת טבילת כלים (בגדים) לטבילת אדם מהמלים (יט,ח) בַּ ֔ ַמּים֣(יט,ח) בַּ ָמּ֑ים֣ .אפשר שהרמז לעשות היקש נמצא
בתבנית הטעמים פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים.
שכְׁבת־ ָׁז֑רע ו ְָׁׁרח֥ץ ב ֛מי ִּם את־כָׁל־ ְׁבש ָׁ֖רֹו ְׁוטָׁמֵ ֥א עד־ה ָָׁׁעֽרב :אז
וטבילת אדם במים נלמדת מטבילת בעל קרי (וי' מצ' טו,טז) ְׁו ִּ֕איש כִּ ֽי־תֵ צֵ ֥א מִּמ֖נּּו ִּ
ֵ֥ץ֣בּשָׂ ֶ֖רוֹ֣בַּ ָמּ ֑ים טבילת שורף פרה
טבילת אדם בעל קרי במקוה של  40סאה (וי' מצ' טו,טז) ו ְָׁׁרח֥ץ ב ֛מי ִּם ,מלמדת ל(-במ' חקת יט,ח) וְ ָר ַח ְ
֤ס֣בּג ָָדיו֣בַּ ֔ ַמּים לטבילת כלים (בגדים) במקוה של  40סאה.
במקוה של  40סאה ,וזה מלמד ל(-במ' חקת יט,ח) יְ כַ בּ ְ
אפשר שתחילה סבר התנא ללמוד ִּב מקום בהיקש ,במידת קל וחומר ,משרפת פרה לשריפת בגדים מנוגעים ,שבשתי השרפות השורף מטמא
בגדיו ,אבל מגזרת הכתוב דחה הלימוד בקל וחומר ששורף הבגדים המנוגעים מטמא בגדיו .ולמד בהיקש מטבילת אדם לטבילת כלים.
אבל הלימוד שהשורף בגדים מנוגעים לא יכבס בגדיו נשאר לכן אפשר לומר כי בתבנית הטעמים של
(יט,ח) וְ הַ שּׂר֣ף א ֔ ָתהּ  -מונח זקף-קטן ,טעם זקף-קטן בתפקיד שני לימודים והם( :א) השורף בגדים מנוגעים לא יכבס בגדיו (ב) השורף
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

כזית מכבס בגדיו וצריך מלת הַ שּׂר֣ף כדי למעט מ-א ֔ ָתהּ – אתה כולה .היינו שלא יטמא בגדים רק העוסק בשרפה ובקשור אליה עד
שרפתה המלאה ,אלא כל העוסקים בפרה שהיו בשעת שרפת כזית כלשהו ממנה מטמאים בגדים .אפשר שרבוי זה מרומז בטעם מונח של
(יט,ח) וְ הַ שּׂר֣ף ,כעין מצב ביניים ללמד על משתתף שנוכח בשרפת זית כלשהו מהפרה.
ֶ֖ה֣בּמָ ק֣ וֹם֣טָ ה֑ וֹר֣ ֣
ְ
חנֶ
וּץ֣למַּ ֲ
ַ ָֽ
ֵ֛יח֣מחֵ֥
֣ישׁ֣ט ֗הוֹר֣א֚ת֣א֣פֶ ר֣הַ פָּ ָ ֔רה֣וְ הנּ ַ
ָ
במדבר חקת יט,ט  -י[ :ט]֣ וְ אָ ַס֣ף׀֣א
ֵ֥את֣הוא׃ ֣
ָֽ
מי֣נ ָ ֶ֖דּה֣חַ ָטּ
ת֣ל ֵ֥
ֹ֧ל֣למ ְשׁ ֶמ ֵֶ֛ר ְ
ת֣בּנָֽי -י ְשׂ ָרא ְ
֠ ְוהָ יְ תָ ה֣לַ ע ַ ֲ֨ד ְ

ְׁתֹוכ֖ם ְׁלחֻק֥ת עֹולָׁ ֽם׃
[י] ְׁ֠וכִּבס הָׁא ֵ֨סף את֤ ֵ -אפר הפ ָָׁׁרה אתְׁ -בגָׁדָׁ֔ יו ְׁוט ֵָׁמ֖א עד-ה ָׁ ָׁ֑ערב וְׁ ֽ ָׁהי ְׁ֞תָׁ ה ִּלב ְֵׁנ֣י יִּש ְָׁׁראֵ֗ ל וְׁלגֵ ֛ר הגָׁ ֥ר ב ָׁ

ץ֣בּשָׂ ֶ֖רוֹ֣
ח ְ
(יט,ט) וְ אָ ַס֣ף׀ – מונח פסק ,הוא כעין כתוב סדור שנחלק ,כאן בתפקיד צירוף מלה זאת אל הכתוב בסיפא של (יט,ח) ואז הקריאה תהיה (יט,ח) וְ ָר ַ ֵ֥
מא֣
מא֣עַ ד -הָ ָע ֶָֽרב׃ (יט,ט) וְ אָ ַס֣ף׀ היינו שגם האוסף אפר פרה צריך טבילה ,שהרי כתוב ב (-יט,י) ֠ ְוכבֶּ ס֣הָ א ֨סף֣אֶ ת -א֤פֶ ר֣הַ פָּ ָרה֣אֶ תְ -בּג ָ ָ֔דיו֣וְ ָט ֶ֖
בַּ ָמּ֑ים֣וְ ָט ֶ֖
עַ ד -הָ ָע ֶ֑רב  ,ולא מצויין שצריך גם טבילת הגוף .והוא אמינא שטומאת האוסף פורחת מאליה (כי אין באפר משהו מבשר הפרה) .אכן [תרגום יונתן] על
לשון (יט,ח) וְ טָ ֶ֖מא֣עַ ד -הָ ָע ֶָֽרב תרגם וִּיהֵי מְׁ סָָׁאב קֳ דָׁם טִּבּולֵיּה עד רמְׁשָׁא (יהיה טמא ,קודם הטבילה ,עד הערב (הטבילה מעבירה אותו לדרגת טבול יום))

ואותה לשון הוסיף בתרגום (יט,י) אף שלא נאמר בכתוב ,להבהיר כי האוסף חייב טבילה.
ְַׁאר ְׁבעִּין ָׁסוִּוין דְׁמֹוי וִּיהֵי מְׁ סָָׁאב קֳדָׁם טִּבּולֵיּה עד רמְׁ שָׁא:
ְַׁאר ְׁבעִּין ָׁסוִּוין דְׁמֹוי וְׁי ְׁסחֵי בִּיש ְֵׁריּה ב ְׁ
(ח) וְׁכ ֲהנָׁא דְׁמִּ תְׁעסֵק בִּיקִּידְׁתָׁא יְׁצבע לְׁבּושֹוי ב ְׁ
דְׁתֹורתָׁא ית לְׁבּושֹוי וִּיהֵי מְׁ סָָׁאב קֳ דָׁם טִּיבּולֵיּה עד רמְׁשָׁא ּו ְׁתהֵי לִּדְׁכּותָׁא ִּל ְׁבנֵי י ִּשְׁ ָׁראֵל ּו ְׁלגִּיֹוריָׁא דְׁ יִּתְׁגיְׁירּון בֵינֵיהֹון לִּקְׁ יים
ָׁ
(י) וִּיצבע כ ֲהנָׁא דִּ ְׁכ נֵיש ית קִּ טְׁמָׁא
ֲעלָׁם:
[אבן עזרא] גם כן מבהיר שהאוסף צריך טבילה בפרשו (יט,י) וְ טָ ֶ֖מא֣עַ ד-הָ֣ ָע ֶ֑רב֣ -ואחר שאמר שיכבס את בגדיו ,אין צורך להזכיר שירחץ במים.
(יט,ט) וְ אָ ַס֣ף׀ – מונח פסק (הנקרא גם מונח לגרמיה) א֣ישׁ֣טָ ֗הוֹר – מונח רביע
מונח פסק הוא כעין כתוב סדור שנחלק .כאן תפקידו להורות על קריאה של הכתוב פעם ללא טעם פסק ופעם עם טעם פסק.
קריאה ללא טעם פסק (יט,ט) וְ אָ ַס֣ף מונח א֣ישׁ֣טָ ֗הוֹר – מונח רביע ,משמעותה שלאיסוף צריך איש טהור והרבויים ממנו.
(יט,ט) וְ אָ ַס֣ף – מונח א֣ישׁ֣טָ ֗הוֹר – מונח רביע ,בתפקיד של לפחות ארבע ,כאן נדרש ב -משנה פרה פ"ד מ"ד ו -פ"ה מ"ד ו-בבלי יומא מג,א האנשים
הכשרים לאסוף אפר פרה אדומה (יט,ט) הם גם הכשרים למלא מים ולקדש (יט,יז) ,ולהזות (יט,יט)  .ואלו הם :לתנא קמא :כהן ,זר ,אשה ,עבד ,אנדרוגינוס.
הרי חמישה  .רבי יהודה פוסל אשה ומכשיר ילד שיש בו דעת להניח ,וכן פוסל אנדרוגינוס ,הרי ארבעה .וביומא מלמד שאם האשה פסולה היא יכולה
לסייע לילד ,הרי חמישה.
קריאה עם טעם פסק (יט,ט) וְ אָ ַס֣ף׀ – מונח פסק (כאן מתאים לו גם שמו מונח לגרמיה) ,א֣ישׁ֣טָ ֗הוֹר – מונח רביע ,מלמדת כי כל הפעולות בפרה אדומה עד
סיום אסיפת אפר הפרה מטמאות גוף ובגדים ,אבל אחרי הפסק ,היינו אחרי סיום איסוף האפר ,רוב הפעולות אינן מטמאות (העברה למשמרת ,מילוי מים,
קידוש ,טילטול שיעור מי הזאה להזאה וההזאה עצמה ,הנוגע בשיעור שלא לצורך – טמא ,המטלטל פחות משיעור הזאה טמא).
ומהפסוק (יט,י) נדרש כי הָ א ֨סף֣ והמסיט אפר פרה עד סיום האיסוף טמא ומטמא בגדיו.

א֚ת֣א֣פֶ ר֣הַ פָּ ָ ֔רה  -א֚ת֣יתיב – בתפקיד דווקא כך כפי' [רלב"ג] שאחר שנשרפה הפרה אין ראוי להוסיף בעצים כלל ,כי אפרם לא יהיה אפר הפרה.
ר֣הפָּ ָ ֔רה – מונח זקף -קטן ,שני דברים( :א) הפרה( ,ב) ו-כל הנשרף עמה אפר הפרה ,כי הם דברים נטפלים לה.
ַ
ועוד ע"פ [רלב"ג] א֣פֶ
וֹם֣טה֑ וֹר
ָ
חנֶ ֶ֖ה֣ ְבּמָ ק֣
וּץ֣למַּ ֲ
ַ ָֽ
(יט,ט)  ...וְ הנּ ֵ֛יחַ ֣מחֵ֥
(יט,ט)  ...וְ הנֵּ֛יחַ֣ – תביר ,מהמלה נדרש לפי שבאסיפה התורה הקלה ,שלא יהיה בכהן החמירה ומיעטה מי שאין בו דעת להניח.
וֹם֣טה֑ וֹר  -רוצה לומר ,שלא יהיה המקום ההוא
ָ
חנֶ ֶ֖ה – מרכא טפחא ,ריבה מקומות הנחת אפר פרה אדומה ,אבל בתנאי כפי' [רלב"ג] ְבּמָ ק֣
וּץ֣ל ַמּ ֲ
ַ ָֽ
מחֵ֥

וֹם֣טה֑ וֹר ,והתורה דקדקה על
ָ
טמא; ולזה יתבאר שאם היה האפר תוך כלי חרש מוקף צמיד פתיל באהל המת ,הרי הוא טמא ,שהרי אינו ְבּמָ ק֣
מקומו שיהיה טָ ה֑ וֹר .טט ְ -בּמָ ק֣ וֹם – מונח ,מרבה הקפה בצמיד פתיל לכלי חרש בו מונח אפר פרה אדומה ואף-על-פי-כן האפר יהיה טמא אם יניחו
במקום שאינו טָ ה֑ וֹר – סלוק ,מגביל התורה דקדקה על (מקום הנחת אפר פרה אדומה) שיהיה טָ ה֑ וֹר ולא יהיה טמא כמו אהל מת (האם גם בבית המנוגע?).
(יט,ט)֣ ֠ ְו ָהיְ תָ ה – תלישא -גדולה ,מלמד אלפניו על תפקיד עוקר ותפקיד מחיצה ,היינו עוקר הגנת המחיצה של צמיד פתיל על כלי חרש באוהל המת,
א֣הוּא׃ ֣
מ ָֽ
֑יו֣ט ֶ֖
ָ
֣כּל֣י֣פָ ֔תוּחַ ֣ א ֲֶשֵׁ֛ר֣אין-צָ ֵ֥מיד֣פָּ ֶ֖תיל֣עָ ָל
שהנמצא בתוכו טהור (יט,טו)  ,ואילו אפר הפרה טמא(יט,טו)֣וְ כל ְ
֠ ְוהָ יְ תָ ה לַ ע ַ ֲ֨דת – תלישא -גדולה קדמא ,מלמד לאחריו בתפקיד של בעל בחינה נעלה כי ע"פ [תוספות יום טוב אהלות פ"ה] (על) ול-חַ ָ ֵ֥טּאת מדאוריתא
(היינו לכתחילה המרומז בטעם קדמא של לַ֣ע ַ ֲ֨דת) הכל נאמנין על החטאת ו -מה שאין ע"ה (עם הארץ) נאמן אינו אלא מדרבנן.
לַ ע ַ ֲ֨דת֣ – קדמא ,ע"פ [משנה פרה פ"ג,מ"א] מי נדה להזייה על כהן השורף את הפרה יש בם אפר פרת משה (הקדמאית – הראשונה) לפחות ביום ההזייה
הראשון.

ת֣ל ֵ֥מי֣נ ָ ֶ֖דּה למה נאמר שיכול אין לי אלא שמלאכה פוסלת בפרה ,במים מנין ת"ל
ֹ֧ל֣למ ְשׁ ֶמ ֵֶ֛ר ְ
ת֣בּנָֽי -י ְשׂ ָרא ְ
[ספ"ב קכד] ֠ ְוהָ יְ תָ ה לַ ע ַ ֲ֨ד ְ
ת֣ל ֵ֥מי֣נ ָ ֶ֖דּה או אפילו קידשו ת"ל ְל ֵ֥מי֣נ֣ ָ ֶ֖דּה [כבר הם למי נדה].
ֹ֧ל֣למ ְשׁ ֶמ ֵֶ֛ר ְ
ְבּנָֽי -י ְשׂ ָרא ְ

֠ ְוהָ יְ תָ ה לַ ע ַ ֲ֨דת֣

ת֣ל ֵ֥מי֣נ ָ ֶ֖דּה – דרגא תביר מרכא טפחא ,קבוצת פרטים הקשורים לנושא מסוים ,כאן שמירת פרה והמים ,עם
ֹ֧ל֣למ ְשׁ ֶמ ֵֶ֛ר ְ
לַ ע ַ ֲ֨דת – קדמאְ ,בּנָֽי -י ְשׂ ָרא ְ
הלכה שווה לפרטיה .לַ ע ַ ֲ֨דת – קדמא ,משעת בחירת הפרה הוויתה ְ֣֠והָ יְ תָ ה כקדשים ליאסר בהנאה (ראה ספ"ב קכד) וזה מרומז בטעם תלישא-גדולה
(=תלשא) של מלת ְ֠ו ָהיְ תָ ה בתפקיד ללמד לכתוב שאחריה על בעל בחינה נעלה ולכן חובת השמירה המתמדת .כך גם הווית המים משנטלו ְלמֵ֥י֣נ ָ ֶ֖דּה נעשים
בעלי בחינה נעלה כקדשים ושמירה מתמדת שלא יפסלו במלאכה בם או בשעת הכנתם משעת המילוי קודם לערבובם עם האפר .ע"פ [ספ"ב קכד]=[ספרי
זוטא(יט,ט)] כש(מֵ֥י֣נ ָ ֶ֖דּה) שמורים ,הם מֵ֥י֣נ ָ ֶ֖דּה וכשאינן שמורים אינם מֵ֥י֣נ ָ ֶ֖דּה.
ֵ֥את֣הוא׃ מלמד על לְ֣ ֵ֥מי֣נ ָ ֶ֖דּה  .כשם שהפרה היא חטאת ואסורה במלאכה קודם לעשייתה
ָֽ
מהלך לימוד זה נדרש ב [-משנה פרה פ"ד,מ"ד] מהמלים֣חַ ָטּ
(המרומז בקדמא של (יט,ט) לַ ע ַ ֲ֨דת) כך לְ֣ ֵ֥מי֣נ ָ ֶ֖דּה המים המיועדים להכנת מי נדה נפסלים במלאכה בם או בשעת הכנתם משעת המילוי קודם לערבובם עם
האפר.
מי֣
ֵ֥את֣הוא׃ כשם שהפרה התקדשה משעת בחירתה (קדמא של (יט,ט) לַ ע ַ ֲ֨דת) כך לְ֣ ֵ֥
ָֽ
ְלמֵ֥י֣נ ָ ֶ֖דּה – טפחא ,התפקיד פותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה חַ ָטּ
נ ָ ֶ֖דּה התקדשים משעת נטילתם לתפקידם.
את֣הוא׃ – מרכא סלוק ,בתפקיד רבוי והגבלה ,רבוי הגבלות משולב בספרי הבא:
ָֽ
טּ
חַ ָ ֵ֥
ֵ֥את֣הוא מגיד שמועלים בה [ ָֽהוא בה מועלין ,באפרה אין מועלין (חוץ מזה שמונח בחיל (ימי שלמה הל' מעילה פ"ב)]( :טט :ב)
ָֽ
[ספ"ב קכד] (טט :א) חַ ָטּ
ֵ֥את֣הוא מגיד שאם נשחטה שלא לשמה פסולה:
ָֽ
את֣הוא מגיד שאם שינה באחד מכל מעשיה פסולה( :טט :ג) חַ ָטּ
ָֽ
טּ
חַ ָ ֵ֥

את֣הוא יכול תהא נפסלת בלינה ת"ל
ָֽ
טּ
ֵ֥את֣הוא מגיד שנשרפת בלילה כביום (טט :ב) אי חַ ָ ֵ֥
ָֽ
(המשך הספרי אינו קשור בהגבלות) (טט :א) חַ ָטּ
ֹ֧ל֣למ ְשׁ ֶמ ֵֶ֛רת֣[מגיד שמשתמרת] ימים על ימים ושנים על שנים.
ְבּנָֽי -י ְשׂ ָרא ְ

֠ ְוהָ יְ תָ ה֣לַ ע ַ ֲ֨דת֣

ת֣ל ֵ֥מי֣נ ָ ֶ֖דּה – תביר מרכא טפחא ,קבוצת פרטים הקשורים לנושא פסול לינה שאין ההלכה חלה
נסביר את (טט :ב) ע"פ תבנית הטעמים של ְלמ ְשׁ ֶמ ֵֶ֛ר ְ
עליהם .אע"פ שהאפר בא מפרה שבחייה הייתה קדשים ואסורה בהנאה ,אחרי שריפתה יצא אפרה מקדשים ואין מועלים בו ואין בו פסול לינה.
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

5.12

במדבר חקת יט,א (התשע"ז)

ן֣מֵ֥לֶ ְך֣הָ אֱמ ֶ֖רי֣ה֑וא֣ ֣
יח ֶ
וֹן֣עיר֣ס ֵ֛
במדבר חקת כא,כו :כּ֣י֣חֶ ְשׁ ֔בּ ֗
אשׁוֹן֣וַיּ ַ ֹ֧קּח֣אֶ ת-כָּ ל-אַ ְרצֵ֛ וֹ֣מיּ ֶָ֖דוֹ֣עַד-אַ ְר ָֽנן׃ ֣
֣הר ֔
ם֣בּ ֶמ֤לֶ ְך֣מוֹאָ ב ָ ָֽ
ח ְ
וְ ה֣ וּא֣נ ְל ֗ ַ
ֵ֥ר֣בּם֣מ ְלחָ ָמ֑ה֣ ֣
ָ ֶ֖
מוֹאב֣וְ אַ ל-תּ ְתגָּ
ר֣ה'֣א ֗ ַלי֣אַ ל-תָּ צַ ר֣אֶ תָ֔ -
֝
דברים ב,ט :ו ַ֨יּאמֶ
שּׁה׃ ֣
ֶ֖ר֣יְר ָ ָֽ
ֻ
ָתתּי֣אֶ ת-עָ
שּׁה֣כּ֣י֣ל ְבני֔ -לוֹט֣נ ַ ֵ֥
֣יְר ֔ ָ
֣מאַ ְרצוֹ ֻ
ן֣לָך֤ ָֽ
י֣לא-אֶ ֨תּ ְ
֠כּ ָֽ
יחן֣וְ אֶ ת-אַ ְרצ֑ וֹ֣ ֣
֣ת֣לפָ ֶנ֔יָך֣אֶ ת-ס ֶ֖
י֣ר ֗אה֣הַ חלּ֣֨תי֣תּ ְ
ל ְ
דברים ב,לא :וַיּ֤אמֶ ר֣ה'֣א ֔ ַ
רשֶׁ ת֣אֶ ת-אַ ְר ָֽצוֹ׃ ֣
֣ל֣רשׁ֣לָ ֶ ֶ֖
הָ ח ָ ֔

ירושלמי שביעית פ"ו ה"א (וילנה יז א) (פירוש בסוגריים ע"פ לב ירושלים)

ן֣מֵ֥לֶ ְך֣הָ אֱמ ֶ֖רי֣ה֑וא
יח ֶ
וֹן֣עיר֣ס ֵ֛
אמר רבי יוסי בר' בון כתיב (במ' חקת כא,כו) כּ֣י֣חֶ ְשׁ ֔בּ ֗

צריכה לריש לקיש טהרה מיד סיחון ועוג או לא טהרה ( .האם נאמר שנאסר על ישראל לכבוש ארץ עמון ומואב כדכתיב (דב' ב,ט)
מוֹאב וגו' (וע"י כבוש סיחון הותר לישראל לכבשם מידו .האם כיבושו טיהרה גם שתתחייב במעשר מן
ר֣ה'֣א ֗ ַלי) אַ ל-תָּ צַ ר֣אֶ תָ֔ -
֝
(ו ַ֨יּאמֶ
התורה או מעשרה רק מרבנן?)
אין תימר טהרה חייבת (במעשר מן התורה)  .לא טהרה פטורה (ממעשר מן התורה וחייבת במעשר רק מרבנן).
רשֶׁ ת֣אֶ ת-אַ ְר ָֽצוֹ  -סלוק עשיתי את ארצו חולין לפניך( .ופשיט ר' תנחומא מדאמר ה' למשה (דב'
֣ל֣רשׁ֣לָ ֶ ֶ֖
אמר ר' תנחומא (דב' ב,לא) הָ ח ָ ֔
֣ל֣רשׁ֣לשון חולין ,שהייתה ארץ עמון ומואב שנכבשו ביד סיחון חולין שיוכלו ישראל לרשת אותם שיתחייבו במעשרות מן התורה) (טט:
ב,לא) הָ ח ָ ֔
ראה גם ספר ידיד נפש שביעית פרק ו)
֣ל֣רשׁ֣ -מונח זקף-קטן ,שני למודים כפשוטם( ,א) הותר לישראל לכבשם ,אחר שסיחון כבש חלק ממואב ועמון (ב)
(דב' ב,לא) הָ ח ָ ֔
טיהרה גם שתתחייב במעשר מן התורה
לָ ֶ ֶ֖רשֶׁ ת֣אֶ ת-אַ ְר ָֽצוֹ  -טפחא ,בתפקיד שנוי ורבוי ,שלפי-כך עבר הירדן המזרחי השתנה מהכיבוש להתחייב בתרומות ולא בעתיד לבוא.
אֶ ת-אַ ְר ָֽצוֹ  -סלוק ,מגביל ,אולי חיוב התרו"מ החל רק אחרי שהושלם כיבוש ארץ ישראל מערבית לירדן ,ועוד מדאורייתא לעולי
מצרים ,ועוד שהיו חלקים בעבר הירדן שלא נכבשו ע"י עולי מצרים ורק אח"כ ישבו בה ישראלים והיו פטורים מתרו"מ ושביעית
(ע"פ ספר עלי תמר שביעית פרק ו) וזה למרות שכתוב אֶ ת-כָּ ל-אַ ְרצֵ֛ וֹ  -מקף מקף כנראה שלפחות אחד מהם מלמד על רב-מצב
כיבוש סיחון ממואב ומעמון (שופטים הפטרת חקת)
אפשר שעל בסיס ההסבר הקודם אפשר גם להסביר חלקים בפסוק (במ' חקת כא,כו)
וַיּ ַ ֹ֧קּח֣אֶ ת-כָּ ל-אַ ְרצֵ֛ וֹ֣מיּ ֶָ֖דוֹ֣ -דרגא תביר טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא ושעל כל אחד חלה אותה הלכה או
ענין .כל חלקי הארץ שכבש סיחון ממואב טהרו מהאיסור של בני ישראל לקחתם ממואב ומעמון.
עַד-אַ ְר ָֽנן – מקף כרב-מצב נחל ארנון (ומזה לימוד אפשרי לנחל ירדן ,נחל אמנה שסבורים שהוא הירמוך ועוד נחלים שמהווים גבול)
(א) שפת הנחל הקרובה לעם ישראל היא הגבול (ב) כל הנחל בתוך הגבול של בני ישראל אבל לא הגדה שבצד השני .ועוד דעות
כמוסבר להלן ב[-אנציקלופדיה תלמודית כרך ב ,ארץ ישראל [המתחיל בעמוד קצט טור ]]1

הירדן עצמו נחלקו בו תנאים :כי אתם עברים את [עמוד רח טור  ]1הירדן ארצה כנען (במ' לה,י) ,ארצה ארץ כנען ולא הירדן ארץ
כנען ,דברי ר' יהודה בן בתירה ,ר' שמעון בן יוחאי אומר הרי הוא אומר :מעבר לירדן ירחו קדמה מזרחה (במ' לד,טו) ,מה יריחו ארץ
כנען אף ירדן ארץ כנען (בכורות נה,א) .בירושלמי שלש דעות בדבר  :יש סוברים שהירדן מארץ ישראל ,שנאמר :והערבה והירדן
וגבל (דב' ג,יז)(פני משה בירושלמי – לא מצא הפסוק) ,משמע שהירדן נחשב בתוך הגבול ,ויש סוברים שהירדן מחוץ לארץ,
שנאמר :והירדן יגבול אתו לפאת קדמה (יהושע יח,כ)  ,משמע שהירדן עצמו אינו בתוך הגבול ,ויש סוברים שהירדן הוא גבול בפני
עצמו (ירושלמי חלה פ"ד ה"ד)  .יש מפרשים "גבול בפני עצמו" ,שהצד שכנגד ארץ ישראל הוא בכלל א"י ,והצד שכנגד חוץ לארץ
הוא כחו"ל (פני משה שם) ,ויש מפרשים שאינו לא בכלל ארץ ישראל ולא בכלל חוץ לארץ (צפנת פענח כלאים פ"א ה"א) ,ויש
מפרשים שגבול בפני עצמו נאמר לא לענין ארץ ישראל וחוץ לארץ אלא לענין שמפסיק במעשר-בהמה* (חזון איש מעשרות סי' כא).
אין מחלוקת זו בירדן אם הוא א"י או חו"ל נוגעת להמחל וקת בעבר הירדן ,שאף על פי שעבר הירדן בכלל א"י מכל מקום אין
קדושתה כא"י העיקרית (עיין ערך עבר הירדן) ונחלקו אם הירדן גופו כא"י העיקרית או כעבר הירדן (חזון איש שם) ,ויש אומרים
שלדברי הכל הירדן בכלל ארץ ישראל ,ולא נחלקו אלא בפירוש הפסוק כי אתם עוברים את הירדן שנאמר בערי מקלט (תשב"ץ ח"ג
סי' קצח).
הנהרות שבארץ ישראל דינם כארץ ישראל (גיטין ח,א; רמב"ם גירושין פ"ז ה"י)  .יש מהאמוראים שסובר שדוקא קרקעיתם של
הנהרות הוא כארץ ישראל ,אבל לא הנהרות עצמם ()אביי שם ז,ב)

עַד-אַ ְר ָֽנן – סלוק מגביל צריך לבחור מהאפשרויות שמוצגות ע"י טעם המקף ,אחת מהן כגון שעד הגדה של הכובש או בני ישראל ,או
עד הגדה שמנגד.
ן֣מֵ֥לֶ ְך֣הָ אֱמ ֶ֖רי  -תביר מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב והקשורים לנושא ואשר על
יח ֶ
וֹן֣עיר֣ס ֵ֛
֣י֣ח ְשׁ ֔בּ ֗
כּ ֶ
חלקם לא חלה הלכה או לא חל ענין מסוים בקשר לנושא .אפשר שמלמד שחלקי ארץ שסיחון לא כבש מבני מואב ולפי ספר שופטים
(הפטרת חקת) גם מעמון לא טהרו לכיבוש ע"י בני ישראל ולכן לא חלה בהם קדושת ארץ-ישראל ומצוות התלויות בארץ בעולי
מצרים ולא כל שכן בעולי בבל.

֣י֣בי ְָד ָ֞ך֣נ ַָתֹ֧תּי֣אתֵ֛ ֹו֣וְ אֶ ת־כָּ ל־עַ מֶּ֖ ֹו֣וְ אֶ ת־אַ ְרצ֑ ֹו֣ ֣
֣א֣א ֔תֹו֣כּ ְ
יר ֣
במדבר חקת כא,לד :ו ַ֨יּאמֶ ר֣ה֤ '֣אֶ ל־משֶׁ ה֣אַ ל־תּ ָ
ֶ֖ב֣בּחֶ ְשׁ ָֽבֹּון:
ְך֣האֱמ ֔רי֣א ֲֶשֵׁ֥ר֣יֹושׁ ְ
ָ ָֽ
֣מ ֣לֶ
֣לסיחן ֶ
֣ר֣עָשׂיתָ ְ
֗
֣לֹּו֣כַּ א ֲֶשׁ
וְ עָ שׂ֣יתָ ֔
֣י֣בי ְָד ָ֞ך֣נ ַָתֹ֧תּי ,מ שמע שהיה ניתן בידו של משה .ומה שכתב (כא,לה) ַויַּכּ֨ וּ֣
[גור אריה] (במ' חקת כא,לה) משה הרגו .כדכתיב (כא,לד) כּ ְ
את֤ ֹו֣וְ אֶ ת־בָּ נָיו֣[וְ אֶ ת־כָּ ל־עַ ֔מֹּו] ,הכי קאמר ,משה וישראל הכו את֤ ֹו֣וְ אֶ ת־בָּ נָיו֣וְ אֶ ת־כָּ ל־עַ ֔מֹּו ,ומיהא משה היה הורג את עוג,
וישראל הרגו את בניו ואת עמו ,נמצא שכולם היו הורגים את֤ ֹו֣וְ אֶ ת־בָּ נָיו֣וְ אֶ ת־כָּ ל־עַ ֔מֹּו:

כדאיתא בברכות .דתנו רבנן (ברכות נד ,).הרואה מעברות הים ומעברות הירדן ואבן שבקש לזרוק עוג מלך הבשן במשה .וקאמר (שם
נד ע"ב) דאבן שזרק עוג במשה גמרא גמיר לה (טט :זה קבלה כמו הלכה למשה מסיני) ... ,שהרי אמרו רז"ל (ברכות נד ).שהרואה את
האבן ההיא חייב לברך על הנס שעשה הקדוש ברוך הוא ,משמע ומוכח שהקדוש ברוך הוא עשה נס עם ישראל כשהיה רוצה לזרוק
אבן:
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

֣י֣בי ְָד ָ֞ך֣נ ַָתֹ֧תּי֣אתֵ֛ ֹו֣וְ אֶ ת־כָּ ל־עַ מֶּ֖ ֹו – מונח גרשיים דרגא תביר טפחא .טעם מונח בראש התבנית מלמד שאפשר שיש
(כא,לד) כּ ְ
לדרוש את התבנית גרשיים  ...פעמים אחדות (לפחות שתי פעמים).
(א) תבנית טעמים ְבי ְָד ָ֞ך֣נ ַָתֹ֧תּי֣אתֵ֛ ֹו֣– גרשיים  ...תביר ,בתפקיד כעין יצא להקל ולהחמיר ,להקל כיצד? ע"פ [גור אריה] [כלי יקר]
ועוד מלמד על מחשבות משה שסבר שלעוג עומדת זכות הודעתו לאברהם אבינו שבא לבשרו כי לוט נשבה בידי ארבעה המלכים
(חיבור כח עוג הגשמי אל כח הקדושה של א"א) .להחמיר כיצד? הקב"ה מודיע למשה שכוונת עוג הייתה שאברהם אבינו יצא להלחם
במלכים ,יהרג ועוג ישא את שרה לאשה.
ועוד טעם קדמא במלת (כא,לד) וַיּ֨אמֶ ר מלמד שכבר באותו מעשה הקב"ה דן את עוג על מחשבה רעה זאת לחובה שרצה לעקור את
ישראל עוד קודם שבאו לעולם ,ולמסרו בידי בני ישראל להורגו.
(ב) תבנית טעמים ְבי ְָד ָ֞ך֣נ ַָתֹ֧תּי֣אתֵ֛ ֹו֣– גרשיים  ...תביר ,בתפקיד כעין יצא להקל ולהחמיר,
שלֹֽום:
ֵי־נעם וְׁ ֽכָׁל־נ ִּ ְׁ֖תיב ֣תי ָׁה ָׁ
תֹורת ז֣בח ה ְׁ
שּׁל ִּ ָׁ֑מים .זש"ה (משלי ג,יז) דְׁ ָׁרכ֥י ָׁה ד ְׁרכ ֑
[מדרש תנחומא (בובר) פרשת צו סימן ה] (וי' צו ז ,יא) וְׁז֥את ֖

כל מה שכתוב בתורה( ,לשון) [לשום] שלום הוא נכתב ,אעפ"י שכתוב בתורה מלחמות ,לשם שלום נכתבו ,את מוצא שביטל הקדוש
ברוך הוא את הגזירה מפני השלום ,אימתי כשאמר הקדוש ברוך הוא למשה (דב' שפ' כ,יט) כִּ ֽי־תָׁ צ֣ ּור אל־עִּיר י ָׁ ִּ֨מים ר ִָּ֜בים וגו' ,וכל אותו
הענין ,א"ל הקדוש ברוך הוא שיהא מחרים אותם ,שנאמר (דב' שפ' כ,יז) כִּ ֽי־הח ֵ ֲ֣רם תח ֲִּרי ֵ֗מם ,ומשה לא עשה כן ,אלא אמר עכשיו אני
הולך ומכה ,איני יודע מי חטא ומי לא חטא ,אלא בשלום אבוא עליהם ,שנאמר (דב' ב כו) וָׁאש ְׁ֤לח מלְָׁאכִּים ִּמ ִּמדְׁב֣ר ְׁקדֵ ֔מֹות אל־סִּיח֖ ֹון מ֣לְך
חש ְׁ֑בֹון דִּ ב ֵ ְׁ֥רי שָׁל֖ ֹום לֵאמֽר :כיון שראה שלא בא בשלום הכה אותו ,שנאמר (במ' חקת כא,לה) ַויּ ַ֨כּוּ֣את֤ ֹו֣וְ אֶ ת־בָּ נָיו֣וְ אֶ ת־כָּ ל־עַ ֔מֹּו ,אמר לו
הקדוש ברוך הוא אני אמרתי כִּ ֽי־הח ֵ ֲ֣רם תח ֲִּרי ֵ֗מם וגו' ,ואתה באתה עליהם בשלום ,חייך כשם שאמרת כך אני אעשה ,שנאמר (דב' שפ'
שלֹֽום( :משלי ג,יז) .
ֵי־נעם וְׁ ֽכָׁל־נ ִּ ְׁ֖תיב ֣תי ָׁה ָׁ
כ,י) כִּ ֽי־תִּ ְׁק ֣רב אל־ ִּ֔עיר ְׁל ִּהלּ ֵ ָׁ֖חם עָׁל֑י ָׁה וְׁ ָׁק ָׁ ֥רא ָׁת אֵל֖י ָׁה ְׁל ָׁ
שלֹֽום( :דברים כ י) ,לכך נאמר דְׁ ָׁרכ֥י ָׁה ד ְׁרכ ֑
להקל כיצד? ה' צוה על משה בכיבוש הארץ (דב' שפ' כ,יז) כִּ ֽי־הח ֵ ֲ֣רם תח ֲִּרי ֵ֗מם אבל משה בא על יושבי הארץ בדרכי שלום
וָׁאש ְׁ֤לח מלְָׁאכִּים ִּמ ִּמדְׁ ב֣ר קְׁדֵ ֔מֹות.
להחמיר כיצד? כיון שראה (משה) שלא בא בשלום הכה אותו ,שנאמר (במ' חקת כא,לה) ַויּ ַ֨כּוּ֣את֤ ֹו֣וְ אֶ ת־בָּ נָיו֣וְ אֶ ת־כָּ ל־עַ ֔מֹּו,
ַכּוּ֣
ועוד החמיר בעוג [מדרש תנחומא (בובר) פרשת חקת סימן נה] אלא גופו החרימו שלא ליהנות ממנו כלום .במ' חקת כא,לה) ַויּ ֨
(דב' ב כו)

ָיו
את֤ ֹו֣וְ אֶ ת־בָּ נ ֣

ָד ָ֞ך֣נ ַָתֹ֧תּי֣אתֵ֛ ֹו֣וְ אֶ ת־כָּ ל־עַ מֶּ֖ ֹו – גרשיים דרגא תביר טפחא .אפשר שטעם גרשיים בא ללמד על יוצא
(ג) תבנית טעמים (כא,לד) ְבי ְ ֣
דופן מיוחד .סיפור אבן  -הר שרצה עוג לזרוק על עם ישראל אינו מופיע בכתוב .ובא בקבלה (ברכות נד ,).שיש לברך על נס שעשה
הקב"ה והאבן – ההר נפל עליו .באה תבנית הטעמים של נ ַָתֹ֧תּי֣אתֵ֛ ֹו֣וְ אֶ ת־כָּ ל־עַ מֶּ֖ ֹו – דרגא תביר טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים
הקשורים לנושא נס שעושה הקב"ה עם כל אחד מישראל ומלמדת שכמו שיש לברך על נס לכלל ישראל במקום שארע הנס כך כל
אחד מישראל יברך על נס שעשה לו הקב"ה .הנס הקל על מי שנעשה נס ,ומחמיר עליו ועל צאצאיו לברך בכל פעם שמגיעים למקום
הנס.
ָֽירשֶׁ֖ וּ֣אֶ ת־אַ ְר ָֽצֹו֣ :
במדבר חקת כא,להַ :ויּ ַ֨כּוּ֣את֤ ֹו֣וְ אֶ ת־בָּ נָיו֣וְ אֶ ת־כָּ ל־עַ ֔מֹּו֣עַ ד־בּ ְל ֵ֥תּי֣ה ְשׁ ָֽאיר־לֶ֖ ֹו֣שָׂ ֑ריד֣וַיּ ְ
רש"י (במ' חקת כא,לה) ַויּ ַ֨כּוּ֣את֤ ֹו֣ -משה הרגו ,כדאיתא בברכות בהרוא ה (דף נד ב) עקר טורא בת תלתא פרסי וכו'[ :בבלי ברכות נד ,ב]

אבן שבקש עוג מלך הבשן לזרוק על ישראל  -גמרא גמירי לה .אמר :מחנה ישראל כמה הוי  -תלתא פרסי ,איזיל ואיעקר טורא בר
תלתא פרסי ואישדי עלייהו ואיקטלינהו .אזל עקר טורא בר תלתא פרסי ואייתי על רישיה ,ואייתי קודשא בריך הוא עליה קמצי ונקבוה
ונחית בצואריה; הוה בעי למשלפה ,משכי שיניה להאי גיסא ולהאי גיסא ולא מצי למשלפה ,והיינו דכתיב( :תה ,ג,ח) ש ִֵּנּ֖י רְׁ ש ִּ ָׁ֣עים
שִּב ְֽׁר ָׁת :וכדרבי שמעון בן לקיש ,דאמר רבי שמעון בן לקיש :מאי דכתיב (תה ,ג,ח) ש ִֵּנּ֖י רְׁ ש ִּ ָׁ֣עים שִּב ְֽׁרתָׁ -:אל תקרי שברת אלא שרבבת.
משה כמה הוה  -עשר אמות ,שקיל נרגא (נטל גרזן) בר עשר אמין שוור (קפץ לגובה) עשר אמין ,ומחייה (הכה) בקרסוליה וקטליה
(והרגו).

ועוד דרך שמשה גרם להריגתו [מדרש אגדה (בובר)] (במ' חקת כא,לה)  ...מכאן אמרין אותו הר שהי' מביא עוג להשליך על ישראל ,זכר
משה רבינו ע"ה שם המפורש והעמידו באויר שלא יפול על ישראל ,אז אמרו תתקצץ הידים שכך זורקין ,ויתברך הפה שכך מעמיד:
ַויַּכּ֨ וּ – בלשון רבים ,וטעמו קדמא ע"פ [בבלי ברכות נד ,ב] ללמד שקודם למכת משה עוג הוכה ע"י הנמלים שנקבו את ההר שנשא מעל
ראשו וירד על צוארו ונתקעו בו שיני עוג ולא היה יכול להסירו ,ומתוך כך יכל משה לגשת עד אליו ולהכותו .ע"פ [מדרש אגדה (בובר)]
ללמד שקודם למכת משה בעוג ,משה העמיד ההר מעל ראש עוג ולא יכל להזיזו.
את֤ ֹו֣וְ אֶ ת־בָּ נָיו֣וְ אֶ ת־כָּ ל־עַ ֔מֹּו – מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן מלמד על שתי דרשות ,מהפך פשטא מלמד שלפחות דרשה אחת מהן
יוצאת מפשט הכתוב ,אפשר שזהו שנאמר בלשון רבים ַויּ ַ֨כּוּ אבל [בבלי ברכות נד,ב] דורשו שמשה הרגו (א) שהעמיד ההר מעל ראש
עוג; (ב) שהכה אותו במוט.
ועוד יוצא מהפשט שהנמלים קדמו והכו את עוג ומתוך כך יכל משה להכותו.
ָיו :עוד אמרו שם נגבס' הזוהר (במדבר קפד,ב) ,בנו כתי' חסר יו"ד ,וקרינן בניו .וכן נדבמדרש רבה
[מנחת שי] (במ' חקת כא,לה) וְ אֶ ת־בָּ נ ֣
(פר' יט לב) בנו כתי' ,שהיה לו בן קשה ממנו ,ואף זה לא נמצא בספרים שלנו .ואולם בפר' דברים (ב,לג) על פסוק ונך אתו ואת ָׁבנָׁו ,נהכתב
רש"י ז"ל בנו כתיב ,שהיה לו בן גבור כמותו .וגם נובמסורת (מ"ג – ד דב' ב,לג) שם ד' כתיב (טט :שארבע פעמים כתוב בתורה) בנו וקרי
בניו .ובאוריתא ליכא אלא תרין מינייהו (טט :בנוסח התורה שלפנינו רק שני פסוקים כאלה) ,נז (דב' ב,לג) ונך אתו ואת ָׁבנָׁו( ,דב' לג,ט) ואת ָׁבנ ָׁו
נחלא ידע ד(פר')וזאת הברכה .וכ"כ נט(בנ"ה) הרמ"ה ז"ל ,ובעל ס(דב' ב,לג) מנחת כהן פ' הדברי'ָׁ [ .בנָׁיו].
ָיו – מקף כרב-מצב משמעות המלה (א) אפשר שהיו לו בנים אחדים (ב) היה לו בן גבור כמותו או קשה ממנו
(במ' חקת כא,לה) וְ אֶ ת־בָּ נ ֣
[רא"ש] (במ' חקת כא ,לה) ַויַּכּ֨ וּ֣את֤ ֹו֣וְ אֶ ת־בָּ נָיו֣וְ אֶ ת־כָּ ל־עַ ֔מֹּו .בנו כתיב חסר יו"ד שהיה לו בן קשה ממנו אמר הקדוש ברוך הוא למשה
בעו"הז מכלים את האומות קימעא קימעא אבל לעת"ל אני מבערן מן העולם בבת אחת שנאמר (ישעיהו לג,יב) ְׁו ָׁהיּ֥ו ע ִּ ֖מים ִּמשְׁרְׁ פ֣ ֹות ִּ ֑שיד
ְׁסּוחים בָׁאֵ ֥ש י ִּצֽתּו :ס
קֹוצים כ ִּ ֖
ִּ ֥
וְ אֶ ת־כָּ ל־עַ ֔מֹּו – מקף מקף ,המדרש שמביא [רא"ש] ע"פ (ישעיהו לג,יב) משנה מעם יחיד לעמים רבים .אפשר שבא ללמד שבין אם עם
אחד ובין אם עמים רבים מורדים בה' המקפים מצרפים אותם לעם אחד כמו עמו של עוג לענין לעתיד לבוא הקב"ה מבער האומות מן
העולם בבת אחת.
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

5.13

במדבר בלק כב,ב (התשע"ו)

ָשׁים הָ אֶ֖לֶּ ה ע ָ ָֽמְּך׃ ֣
אנ ֵ֥
ֱֹלהים אֶ ל-בּ ְל ָע ֑ם וַיּ֕אמֶ ר ֵ֛מי הָ ֲ
ָבא א ֶ֖
במדבר בלק כב,טַ :ויּ ֵ֥
(במ' בלק כב,ט) ו ַ֕יּאמֶ ר – זקף-גדול בתפקיד שלוש .מוצגים מקורות שונים שמהם לומדים שהקב"ה העמיד אנשים בנסיון דברים ,ודרך

תשובה בשלושה שלבים.

ֱֹלהים אֶ ל-בּ ְל ָע ֑ם אלהים סתם דרגא דיליה
ָבא א ֶ֖
ֱֹלהים – ע"פ [זוהר כרך ג (במדבר) פרשת בלק [המתחיל בדף קפד עמוד ב]] ַויּ ֵ֥
ָבא א ֶ֖
ַויּ ֵ֥
ֱֹלהים – מרכא טפחא מרבה פעולות לחשים ולהטים להמשיך
ָבא א ֶ֖
מסטרא אחרא דשמאלא (כנוי לכח חול מקריות וטומאה) :אפשר כי ַויּ ֵ֥
(להביא) על בלעם רוח מצד הטומאה (כאן נקרא) בחינת שמאל[.מדרשי הזהר ,לקט שמואל – ג ,הרב קפניס שמואל ,ע' תתקו אוצר החכמה]

טט :ע"י בחינת שמאל שנקראת דרך אחוריים ,הקב"ה ניסה את בלעם ונתן לו אפשרות להרהר תשובה.
אֶ ל-בּ ְלעָ ֑ם – מקף כרב-מצב של בלעם( ,א) רשע גמור (ב) מציג עצמו כתם (ג) בעל יכולת להרהר תשובה
(במ' בלק כב,ט) ו ַ֕יּאמֶ ר – זקף-גדול בתפקיד שלושה אנשים נוסו ע"י א-לקים בדברים ,אם יהרהרו אחרי הקב"ה ש(כביכול) אינו יודע מה
נעשה בעולם הזה וממה שענו משמע שהרהרו ,כי לא ענו כיאות.
ָשׁים הָ אֶ֖לֶּ ה
אנ ֵ֥
ֱֹלהים אֶ ל-בּ ְלעָ ֑ם ו ַ֕יּאמֶ ר ֵ֛מי הָ ֲ
ָבא א ֶ֖
[פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) במדבר פרשת בלק [המתחיל בדף קכו עמוד א]] ַויּ ֵ֥

ע ָ ָֽמְּך׃ אמר רבי אבא בר כהנא זה אחד מג' בני אדם שבדקן הקדוש ברוך הוא ומצאן עציץ של מימי רגלים קין וחזקיה ובלעם .קין
ָאחי ָאנֽכִּי :היה לו לומר רבונו של עולם הכל גלוי לפניך הנסתרות
דכתיב (בר' ד,ט) וי֤אמר ה' א ֔
ָאחיָך ויאמר ֹל֣ א י ָׁ֔דעְׁתִּי הֲשמֵ ֥ר ִּ ֖
ל־קי ִּן ֵ ֖אי ה֣בל ִּ ֑
והנעלמות ואתה שואלני מה תשובה באת לו (שם) (בר' ד,י)
וי֖אמר מ֣ה ע ִּ ָׁ֑שיתָׁ ִ֚קֹול דְׁ ֵמ֣י ָא ִּ֔חיָך צ ֲע ִּ ֥קים אֵל֖י ִּמן־הָׁ ֽ ֲאדָׁ מָׁ ֽה :חזקיהו דכתיב (מל"ב כ,יד) ויָׁבא י ְֽׁש ְׁע ָׁי֣הּו הנָּׁ ִּ֔ביא אל־ה ֖מלְך ִּחזְׁ ִּק ָׁי֑הּו ו ֨יאמר ֵא ָָׁ֜ליו מָׁ ֥ה ָא ְׁמ ֣רּו׀
ָׁה ֲאנ ִּ ָׁ֣שים ָׁה ֵ֗אלּה ּומֵאיִּן י ָׁ֣באּו א ֵ֔ליָך והיה לו לומר אתה נביאו של הקדוש ברוך הוא והוא גלי עמיקתא ומסתרתא ואתה שואלני אלא התחיל
ֲשר
חֹוקה ָׁ ֖באּו ִּמבָׁבֽל :ומה תשובה באת לו (ישעיהו לט,ו) ִּהנֵּה י ִָּׁמ֣ים ָׁבאִּים ְׁונ ָׁ ִּ֣שא׀ כָׁל־א ֣
להתהלל בעצמו ואמר (שם) ויאמר ִּחזְׁ ִּק ָׁ֔יהּו מ ֵ֧ארץ ְׁר ָׁ ֛

תֹול֖יד י ָׁ ִּ֑קחּו ְׁוהָׁיּו ס ִָּׁרי ִּ֔סים ְׁבהֵיכ֖ל מ֥לְך
ֲשר ִּ
ְׁבב ֗
ֵיתָך וא ֲ֨שר ָאצ ְׁ֧רּו אֲ בת֛יָך עד־ה ֥יֹום הז֖ה ב ָׁ֑בל ֹלֽא־יִּּו ֵ ָׁ֥תר דָׁ ָׁ ֖בר ָאמ֥ר הֽ'( :ישעיהו לט,ו) ּו ִּמב ָָׁ֜ניָך א ֲ֨שר יֵצ ְׁ֧אּו ִּממְָׁך֛ א ֥
בָׁבֽל :וכן בלעם הרשע היה לו לומר אין כל דבר נעלם ממך .אלא אמר בלק בן צפור מלך מואב שלח אלי א"ל הקדוש ברוך הוא לא
תלך עמהם לא תאור את העם כי ברוך הוא .שנאמר (דב' עקב ז,יד) ב ָׁ֥רּוְך תִּ ֽהְׁי֖ה ִּמכָׁל־הָׁע ִּ ֑מים ֹלא־יִּהְׁי ֥ה בְָׁך֛ ע ָׁ ָׁ֥קר ו ֽ ֲעקָׁ ָׁ ֖רה ּו ִּבבְׁה ְׁמתָֽך .:וכבר קדמה
ברכתו עליהם .ואין כלי של ברכה מחזיק קללה:
(במ' בלק כב,ט) ו ַ֕יּאמֶ ר – זקף-גדול בתפקיד שלוש שהם שניים באופן אחד ואחד באופן אחר .שלושה אנשים נוסו ע"י א-לקים ,יחזקאל ענה
ֱֹלהים אֶ ל-בּ ְלעָ ֑ם אלהים סתם
ָבא א ֶ֖
כיאות ,חזקיהו ובלעם לא ענו כיאות [ .זוהר כרך ג (במדבר) פרשת בלק [המתחיל בדף קפד עמוד ב]] ַויּ ֵ֥
דרגא דיליה מסטרא אחרא דשמאלא (שם חול לכח טומאה):

ָשׁים הָ אֶ֖לֶּ ה ע ָ ָֽמְּך׃ דרגא דיליה מסטרא אחרא דשמאלא הוה (שם חול לכח טומאה) דקא אצטריך למשאל (לכן
אנ ֵ֥
בּ ְל ָע ֑ם ו ַ֕יּאמֶ ר ֵ֛מי הָ ֲ
(אותו כח) לא ידע והיה צריך לשאול)(טט :אפשר להסביר שהקב"ה פעל בדרך אחוריים והרחקה לנסות את בלעם ,ואז מגיעים להסבר הבא) ואף על גב
דחברייא אתערו בדא בגוונא אחרא (וחברים הסבירו הסבר אחר) ואינון אמרי דקודשא בריך הוא (כנוי לשם קודש) (עבד ביה) נסיונא עבד
ליה במלוי ([לקט שמואל ,לעיל] שהקב"ה בא לנסותו בדבריו אם יהרהר אחרי הקב"ה ש(כביכול) אינו יודע מה נעשה בעולם הזה) ,תלתא הוו
(בנסיון כזה) חד חזקיה ,וחד יחזקאל ,וחד בלעם ,תרין לא קיימו כדקא יאות (ראה לעיל) וחד קאים ומנו יחזקאל
רש"י (במ' בלק כב,ט) ֵ֛מי הָ ֲאנ ֵָ֥שׁים הָ אֶ֖לֶּ ה ע ָ ָֽמְּך  -להטעותות בא .אמר פעמים שאין הכל גלוי לפניו ,אין דעתו שוה עליו ,אף אני אראה
מ
עת שאוכל לקלל ולא יבין :וב(-בר' ג,ט) פירש רש"י וכן בבלעם (במ' בלק כב,ט) ֵ֛מי הָ ֲאנ ֵָ֥שׁים הָ ֶ֖אלֶּ ה ע ָ ָֽמְּך ,ליכנס עמו בדברים,
שפת"ח מ (בר' ג,ט) (טט :הסבר ע"פ טעם זקף-גדול ב(-במ' בלק כב,ט) ו ַ֕יּאמֶ ר בתפקיד שלושה שלבים בתשובה) ר"ל דהקב"ה חפץ ממנו שיאמר
ָשׁים
אנ ֵ֥
(טט :ודוי) חטאתי ויהרהר תשובה בלבו (טט :על העבר) ,דהקב"ה רוצה בתשובתן (טט :וקבלה על העתיד בעזיבת החטא ולכן שאלו ֵ֛מי הָ ֲ
הָ ֶ֖אלֶּ ה ע ָ ָֽמְּך שבאו לפתותך לשוב ולחטוא) ואינו חפץ במיתתן ,וא"ת דכאן וכן בבלעם (במ' בלק כב,ט) ֵ֛מי הָ ֲאנ ֵָ֥שׁים הָ ֶ֖אלֶּ ה ע ָ ָֽמְּך ,פירש כדי
להכנס עמו בדברים ,ובפרשת בלק פירש (שם) כדי להטעותו ,י"ל שהתם נמי הוא כדי להכנס עמו בדברים ,אלא ששם נתן טעם על
ההכנסה שהוא להטעותו ,ששם אי אפשר לפרש שלא יהיה נבהל ,דהא עדיין לא התחיל בעבירה:
הדיון הבא הובא ב(-דב' עקב י,יב) גם ב(-דב' תבוא כו,ט) ראה גם (במ' בלק כב,ט) ו ַ֕יּאמֶ ר (אלקים) ֵ֛מי הָ ֲאנ ֵָ֥שׁים הָ ֶ֖אלֶּ ה ע ָ ָֽמְּך׃ (רמז לבלעם
שלושה שלבי תשובה) כמוסבר ב-בן איש חי

מתאים קצת ל (-בר'
,צ"ע ב (-דב' עקב י,יב)

רמב"ם הל' תשובה פ"ב ,מהות תשובה ,ארבעה שלבים( :ה"ב) עזיבת החטא ,חרטה( ,ה"ד) ודוי  ,קבלה לעתיד.
של֣ח י ָׁ֗דֹו ,מתאים מאד ל(-שמ' יתרו יט) (ה) וְׁע ָׁ֗תה ( ,יהושע ב,יב) וְׁע ָׁ֗תה  ,צ"ע ב(-במ' שלח יד,יז) וְׁעתָׁ֕ ה
ג,כב) וְׁע ָׁ ֣תה׀ פן־י ִּ ְׁ
ש ָׁר ֵ֗אל שְׁמ֤ע ,
ה ,צ"ע ב(-דב' וא' ד,א) וְׁע ָׁ ֣תה י ִּ ְׁ
וְ עַתָּ ֣
בן איש חי שנה ראשונה פרשת כי תבוא שבזה מקבלם בתשובה כאשר אמר דסגי להו בודוי וחרטה בעזיבת החטא ,מתאים מאד
ל(-במ' שלח יד,יז) וְׁעתָׁ֕ ה
משאת המלך סימן עז ונראה בזה דהנה עוד צ"ע דבמצות תשובה כתב הרמב"ם בריש הל' תשובה כיצד מתודין אומר אנא השם חטאתי עויתי פשעתי לפניך

ועשיתי כך וכך והרי נחמתי ובושתי במעשי ולעולם איני חוזר לדבר זה ,וזהו עיקרו של וידוי עכ"ל .ונתבארו כאן ג' ענינים ,א .וידוי פה .ב .חרטה .ג .קבלה
לעתיד לא לחטוא .והקדים החרטה לקבלה שלא לחטוא ,ואילו בדבריו שהבאנו הקדים הקבלה שלא לחטוא לחרטה ,שהרי כתב ומה היא התשובה הוא שיעזוב החוטא
חטאו ויסירו ממחשבתו ויגמור בל בבו שלא יעשהו עוד כו' וכן יתנחם על שעבר כו' .ומ"מ נתבאר בכאן רק ג' ענינים אלו שזכרנו ,מיהו הגר"א בפי' (משלי כח,יג)
ּומֹודה וְׁע ֵז֣ב י ְֻׁר ָׁחֽם :כתב ,כי בעל תשובה צריך ד' דברים והן עזיבת החטא .וידוי .חרטה .וקבלה שלא לעשות עוד .ונתבאר דד'
֖
ענינים הם ,ואף על פי דלכאורה קבלה ועזיבת החטא חד הוא ,היינו שלא יחזור ויעשה החטא ,חלקינהו הגר"א לב' ענינים עזיבת החטא לחוד וקבלה לחוד

ומנאם בתרתי ,אולם יש להבין דלכאורה הרי"ז כמו שכתבנו דעזיבת החטא והקבלה היינו הך.
ָשׁים הָ אֶ֖לֶּ ה – תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים השייכים לנושא ואשר תכונה מסוימת ממעטת חלק מהם מן הנושא.
אנ ֵ֥
ֵ֛מי הָ ֲ
(כגון קבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה) .כאן שלוחי בלק שאינם מכבודו של בלעם שילך עמהם.
מי שנשאר לשמוע דבר א-לקים (שרי מואב) זכה להביא מעמו את רות המואבית .מי שהלך כי לא רצה לשמוע את דבר א-לקים (שרי
מדין) הביאו על מדין הפקרות ,מלחמה וכליה.
ע ָ ָֽמְּך – סלוק ,מגביל שעמך לא ילכו ,ובא להטעות את בלעם .שפת"ח ת (במ' בלק כב,ט) עיין לעיל בפרשת בראשית (טט( :ג,ט)) ושם פירש כדי
ליכנס עמו בדברים וכאן פירש כדי להטעותו .והרא"ם פירש להטעותו כו' כלומר ליכנס עמו בדברים שלא יהא נבהל ולמה כדי להטעותו וכאן
פירש הטעם למה נכנס עמו בדברים ושם לא פירש הטעם:
ל֣אל֣ :
ָֽ
ה־פֶּ֖עַ
ָ
֣וּלי ְשׂ ָר ֔אל֣מַ
֤ר֣ל ַיעֲקב ְ
ם֣בּי ְשׂ ָרא ֑ל֣כָּ ֗עת֣יאָ מ ְ
ְ
א־קסֶ
֣בּ ַיע ֲ֔קב֣וְ ל ֶ ֶ֖
כּי֣לא־ ַנחַ שׁ ְ
במדבר בלק כג,כג֤ :
[תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת שבת פ"ו,ה"ט]
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

֣בּ ַיע ֲ֔קב .כי לו נחש .אמר ר' אחא בר זעירא כל מי שאינו
כּי֣לא־ ַנחַ שׁ ְ
אמר לו כל המנחש סופו לבוא עליו .ומה טעמא (במ' בלק כג,כג) ֤
ל֣אל:
ָֽ
ה־פֶּ֖עַ
ָ
֣וּלי ְשׂ ָר ֔אל֣מַ
֤ר֣ל ַיעֲקב ְ
מנחש מחיצתו לפנים כמלאכי השרת .ומה טעמא (במ' בלק כג,כג) כָּ ֗עת֣יאָ מ ְ
שׁ – מקף כרב-מצב( ,א) אמר ר' אחא בר זעירא כל מי שאינו מנחש מחיצתו לפנים כמלאכי השרת( .ב) כי לו נחש אז אין
לא־ ַנחַ ֣
מחיצתו לפנים כמלאכי השרת.
וּלי ְשׂ ָר ֔אל
֤ר֣ל ַיעֲקב֣ ְ
אמר ר' חנינא בריה דר' אבהו כבחצי ימיו של עולם היה אותו רשע עומד מ"ט (במ' בלק כג,כג) כָּ ֗עת֣יאָ מ ְ
ל֣אל :א"ר ירמיה בן אלעזר עתידה בת קול להיות מפוצצת באהלי צדיקים ואומרת כל מי שפעל עם אל יבוא ויטול שכרו.
ָֽ
ה־פֶּ֖עַ
ָ
מַ

רבי ברכיה בשם רבי אבא בר כהנא עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחיצתן של צדיקים לפנים ממחיצתן של מלאכי השרת ומלאכי
ל֣אל :מה הורה לכם הקדוש ברוך הוא .אמר רבי לוי בר חיותא ולא כבר עשה כן בעולם
ָֽ
ה־פֶּ֖עַ
ָ
השרת שואלין אותן ואומרין להן מַ
ֵישְך וע ֲֵב֣ד נְׁג֑ ֹו הלוא הם (דניאל א,ו) חֲננְׁ ָׁ֔יה מִּ ֽיש ֵ ָׁ֖אל ועֲז ְׁר ָׁי ֽה) הה"ד (דניאל ג,כה) ע ֵָׁנ֣ה
הזה (טט :אחרי שהטילו לאש את (דניאל ג,יג) ש ְׁד ֥רְך מ ֖
ִּיתי ב ְׁ֑הֹון ו ְֵׁרוֵּה ִּד֣י רביעיא ְׁ ֽרבִּי ָׁע ָׁ֔אה דָׁ ֵ ֖מה לְׁבר־אלָׁהִּ ֽין :ס
שרי ִּן מ ְׁהל ְִּׁכ֣ין ְׁבגֹֽוא־ ָׁ֔
ַאר ְׁב ָׁ֗עה ְׁ
ְָׁאמר הָׁ ֽא־ ֲא ָׁ֨נה ָׁח ֵָ֜זה גֻב ִּ ְׁ֣רין ְׁ
נבוכדנצר ו ֗
נּורא וח ֲָׁב֖ל לָׁא־א ֣
ִּיתי ב ְׁ֑הֹון .אלא מלמד שהיו סריסים ונתרפאו .וריויה די קדמיתא אין כתיב כאן אלא וריויה (רש"י :ותוארו של
ומה ת"ל וח ֲָׁב֖ל לָׁא־א ֣
רביעי) די רביעאה .הן היו מכבשין לפניו את האור .דמי לבר אלהין (ע"פ רש"י דומה למלאך שראה נבוכדנצר בהיותו עם סנחרב

כשנשרפו אוכלוסיו) .

֣בּ ַיע ֲ֔קב֣ -כי ראוים הם לברכה שאין בהם מנחשים וקוסמים:
כּי֣לא־ ַנחַ שׁ ְ
רש"י (במ' בלק כג,כג) ֤
ש
֤ר֣ל ַיעֲקב֣וגו'  -עוד עתיד להיות עת כָּ ֗עת֣הזאת (כ"ף הדמיון מורה שהוא מדמה עת אחרת לעת הזאת) אשר תגלה חבתן
כָּ ֗עת֣יאָ מ ְ
לעיןת (מפני שלעיל כתיב ותרועת מלך בו שהוא חבה  ...עתיד שתהא עת אחרת כזאת  )...כל שהן יושבין לפניו ולמדים תורה מפיו ומחיצתן
ת־מֹוריָך :דבר אחר יאמר ליעקב אינו
ֽ
ל֣אל ,וזהו שנאמר (ישעיהו ל,כ) ְׁו ָׁהיּ֥ו עֵינ֖יָך רא֥ ֹות א
ָֽ
ה־פֶּ֖עַ
ָ
לפנים ממלאכי השרת ,והם ישאלו להם מַ
לשון עתיד ,אלא לשון הוה ,אינן צריכין למנחש וקוסם כי בכל עת שצריך להאמר ליעקב ולישראל מה פעל הקדוש ברוך הוא ומה גזרותיו במרום,
א
אינן מנחשים וקוסמים אלא נאמר להם על פי נביאיהם מה היא גזרת המקום ,או אורים ותומים מגידים להם ,ואונקלוס לא תרגם כן:
ת־מֹוריָך:
ֽ
ּומי ִּם ָׁל֑חץ ְׁוֹלֽא־יִּכָׁנֵ ֥ף עֹוד מֹו ֔ריָך וְׁ ָׁהיּ֥ו עֵינ֖יָך ר ֥אֹות א
(ישעיהו ל,כ) ְׁונ ָׁ֨תן לָׁכ֧ם אֲדנָׁ ֛י ל֥חם ָׁ ֖צר ֣

[דבר מלכות ,בלק התשע"ו ,אדמו"ר ממ"ש ,ליקוטי שיחות יח ע'  ]266ומחיצתן לפנים (ממחיצת) ממלאכי השרת [רש"י (במ' בלק כג,כג)] ,
רש"י פרש לעיל (ויקרא א,א) שמלאכי השרת משתמשים בלשון "ויקרא" ,ואילו בנביאי האומות נאמר לשון "ויקר" ,לשון ארעי
וטומאה .דהיינו ,שבלעם היה למטה ממלאכי השרת .מובן איפוא ,שמבחינתו ישנה חשיבות מיוחדת בכך שישראל הם למעלה
ממלאכי השרת.

שילוב בין [תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת שבת פ"ו,ה"ט] ,פ' [רש"י] ,ו[-דבר מלכות ,בלק התשע"ו ,אדמו"ר ממ"ש ליקוטי שיחות יח ע' ] 266

ב ו-מחיצתן של צדיקים לפנים ממחיצתן
מביא את התוצאה הבאה :כָּ ֗עת – רביע ,הקב"ה מלמד (טט :א) לצדיקים וזה מיוצג במלת לְ֣ ַיעֲק ֣
של מלאכי השרת (טט :ב) מלמד לישראל וזה מיוצג במלת וּלְ֣י ְשׂ ָר ֔אל היושבין לפניו ולמדים תורה מפיו ומחיצתן לפנים מ(טט:
ל֣אל (טט :ד) נביאי האומות וביניהם בלעם למטה ממלאכי השרת ,שהם
ָֽ
ה־פֶּ֖עַ
ָ
ג)מלאכי השרת שהם שואלים לצדיקים ולישראל מַ

מנחשים ולכן אין מחיצתן לפנים ממלאכי השרת.
אפשר שעל יסוד זה הותקנה ברכת  ....ברוך אתה ה' המלמד תורה לעמו ישראל (ובסדר רב עמרם מסיים במלת "ברחמים") .
[בבלי ברכות יא,ב]  ...ורבא אמר :אף לתלמוד צריך (לחזור ולברך) [לברך]; דאמר רב חייא בר אשי :זימנין סגיאין הוה קאימנא קמיה

דרב לתנויי פרקין בספרא דבי רב ,הוה מקדים וקא משי ידיה ובריך ,ומתני לן פרקין .מאי מברך? אמר רב יהודה אמר שמואל :אשר
קדשנו במצותיו וצונו ל עסוק בדברי תורה .ורבי יוחנן מסיים בה הכי :הערב נא ה' אלהינו את דברי תורתך בפינו ובפיפיות עמך בית
ישראל ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל כלנו יודעי שמך ועוסקי תורתך ,ברוך אתה ה' המלמד תורה לעמו ישראל .ורב
המנונא אמר :אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו .ברוך אתה ה' נותן התורה .אמר רב המנונא :זו היא מעולה שבברכות.
הלכך לימרינהו לכולהו.
[רמב"ם תפילה ונשיאת כפים פ"ז,ה"י] המשכים ט לקרוא בתורה קודם שיקרא קריאת שמע בין קרא בתורה י שבכתב בין קרא בתורה
שבעל פה נוטל ידיו תחלה ומברך שלש ברכות ואח"כ קורא כ ואלו הן :אשר קדשנו במצותיו וצונו על דברי תורה ,ל והערב נא יי'
אלהינו את דברי תורתך בפינו ובפיפיות עמך כל בית ישראל ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך יודעי שמך ועוסקי תורתך ברוך אתה
יי' המלמד תורה לעמו ישראל ,ברוך אתה יי' אלהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו ברוך אתה יי' מ נותן
התורה.
[שו"ע או"ח הלכות ברכות השחר ושאר ברכות סי' מז ,ס"ב] ב') צריך לברך ב'] בין למקרא בין למשנה בין לגמרא .הגה( :ג) בין למדרש
(טור)( .ע"פ עטרת צבי :מפני שבכולם לומדים מפסוקים בדרך כלשהי)
וֹשׁ֣רגָל֑ים ֣
ְ
ֲתנְ ָ֔ך֣זֶ ֶ֖ה֣שָׁ ל֣
ְ֣ך֣ה'֣עַלָ ֗ -מה֣הכּיתָ ֣אֶ ת-א ֣
במדבר בלק כב,לב :וַיּ֤אמֶ֣ר֣אלָ יו֣מַ ְל ַא ֔
ְך֣לנֶגְ ָֽדּי׃ ֣
דּ ֶר ְ
ָרט֣הַ ֶ ֶ֖
ן֣כּי-י ַ ֵ֥
ט ָֽ
י֣לשָׂ ֔ ָ
֣הנּ ֤ה֣אָ נכי֣י ָָצ ֣את ְ
ְ֣ך֣ה'֣– מהפך פשטא מונח זקף-קטן – זקף-קטן שני לימודים ,שלפחות אחד מהם יוצא מפשוטו .עד כאן האמירה
וַיּ֤אמֶ ר֣אלָ יו֣מַ ְל ַא ֔
ְ֣ך֣ה'֣גלוי שיוצא מפשוטו – רגילותו של לבלעם.
לבלעם באה עם השם אלהים ,דרך שמאל ואחוריים .כאן לכבוד ישראל אמירה עם שם הוי' ,מַ ְל ַא ֔
ְ֣ך֣ה'– מונח זקף-קטן ,בתפקיד שתיים( ,א) כפי' רש"י (כב,כב) ְלשָׂ ָט ֣ן֣ל֑ וֹ֣ -מלאך של רחמים היה ,והיה רוצה למנעו מלחטוא (ב)
מַ ְל ַא ֔

כפי' רש"י (כב,לג) שעמד להרוג את בלעם ומפני שהמקום חס על כבוד הבריות לא הרגו .במדרש רבה ועוד ,לא הרגו כי אמר "חטאתי"
ְ֣ך֣ה' – לימוד (ב) משולב בתבנית טעמים רביע  ...זקף-קטן
וַיּ֤אמֶ ר֣אלָ יו֣מַ ְל ַא ֔
ָך – רביע  ...זקף-קטן ,כעין כתוב סתום שלא בא לסתום אלא לפרש על מה בא המלאך כמובא ב[-מדרש אגדה
ֲתנְ ֣֔
עַ לָ ֗ -מה֣הכּיתָ ֣אֶ ת-א ֣
ְ֣ך֣ה'֣עַלָ ֗ -מה֣הכּיתָ֣ .אמר לו המלאך תדע מפני מה באתי לא באתי לתבוע ריב האתון
(בובר) במדבר בלק] (כב,לב) וַיּ֤אמֶ ר֣אלָ יו֣מַ ְל ַא ֔

(טט :זה הענין הסתום שלא בא לסתום) ,אלא (לפרש היינו) לתבוע ריב אומה שלימה ,שאתה הולך לקלל ,והיא עתידה לראות פני שכינה
וֹשׁ֣רגָל֑ים ,ולא אמר שלשה פעמים:
ְ
שלשה פעמים בשנה ,לכך [נאמר] שָׁ ל֣
הכאת האתון ששרתה את בלעם בנאמנות היא רמז לטבעו הרע שיוצא לפגוע באומה שלא עשתה לו כל רע.
ית֣אֶ ת -א ֲ֣תנְ ָך֣֔ –  ...זקף-קטן רביע  ...זקף -קטן ,תבנית טעמים העשויה לבטא ענין עצמתי מאד.
וַיּ֤אמֶ ר֣אלָ יו֣מַ ְל ַאְ֣ך֣ ֔ה'֣עַ לָ ֗ -מה֣הכּ ָ
ם֣ .מכאן שאין רשות לעיני אדם לראות כמו שנותן לבהמות לראות ,שבאתון
[מדרש אגדה (בובר) במדבר פרשת בלק] (כב,לא) וַיְ גַ ֣ל֣ה'֣אֶ ת-עינ ֣י֣ב ְלעָ ֣

נאמר ותרא ,ובבלעם נאמר וַיְ גַ ֣ל֣ה' ולמה כן ,שאילו היה לאדם רשות כדי לראות המלאכים המהלכים בדרך ,מיד היה נבעת ויוצא מדעתו:
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

5.14

במדבר בלק כב,ב (התשע"ז)

וֹשׁ֣רגָל֑ים ֣
ְ
ֲתנְ ָ֔ך֣זֶ ֶ֖ה֣שָׁ ל֣
ְ֣ך֣ה'֣עַלָ ֗ -מה֣הכּיתָ ֣אֶ ת-א ֣
במדבר בלק כב,לב :וַיּ֤אמֶ ר֣אלָ יו֣מַ ְל ַא ֔
ְך֣לנֶגְ ָֽדּי׃ ֣
דּ ֶר ְ
ָרט֣הַ ֶ ֶ֖
ן֣כּי-י ַ ֵ֥
ט ָֽ
י֣לשָׂ ֔ ָ
֣ה֣נּ ֤ה֣אָ נכי֣י ָָצ ֣את ְ
(המשך [מדרש אגדה (בובר) (כב,לב)] מהתשע"ו) ד"א ָֽכּי-י ַ ֵָ֥רט .לשון פחד ,כמה דתימר (ירמיהו מט,כד) ו ְׁ֣רטט׀ הח ִּז֑יקָׁה,

שבזמן שהמלאך הולך

ועומד בדרך אעפ"י שאין האדם רואה אותו מזלו רואה אותו והמזל חרד ,הדא הוא דכתיב (דניאל י,ז) ו ְָׁׁראִּיתִּ י ֲא ִּ֨ני ָׁדנִּ ֵי֤אל לְׁבדִּ י את־המ ְׁר ָׁ֔אה
ֵיהם וֽיִּב ְְׁׁר ֖חּו ְׁב ֵהחָׁבֵ ֽא:
ֲשר ָׁהיּ֣ו ִּע ִּ֔מי (מלבי"ם :פי' חז"ל הנביאים חגי זכריה מלאכי) ֹל֥ א ָׁר ֖אּו את־המ ְׁר ָׁ ֑אה ֲא ָׁ֗בל חֲרָׁ ָׁ ֤דה גְׁדלָׁה נָׁפ ְָׁׁל֣ה ֲעל ֔
ְׁו ָׁה ֲאנָׁשִּים א ֣
ו ְָׁׁראִּיתִּ י ,וְׁ ָׁה ֲאנָׁשִּים מלבי"ם (דניאל י,ז) פי' חז"ל שהיו חגי זכריה ומלאכי ,שלכן הרגישו בדבר ונפל עליהם חרדה כי היו נביאים ,ובכ"ז
לא ראו את המראה שלענין ראיית המלאך פנים אל פנים היה מדרגת דניאל יותר מהם ,כמ"ש הוא עדיף מינייהו וכו':
טט :דניאל מספר ב(-דניאל י,ה) וָׁא ָׁ ֤שא את־עֵיני ָׁו ֵ֔ארא וְׁהִּנֵּ ֥ה אִּיש־א ָׁ ֖חד לָׁב֣ ּוש ב ִּ ֑דים ּו ָׁמתְׁנָׁ ֥יו ֲחג ִּ ֻ֖רים בְׁכ֥תם אּופָׁ ֽז :מראה נבואי של המלאך
גבריאל ,זוהי דרגת הנבואה שהיא ששית החל בדרגת הנבואה של משה רבנו (ראה הסבר בחלומות יוסף זוהר כרך א (בראשית) פרשת
שנ ֵ֝יהם).
וישב דף קצא עמוד ב (בסוגריים פי' זהר בהיר (זה"ב) ,הרב יא"מ אייכנשטיין) (בר' וישב מ,ה) וי ֽחלְׁמּו ח ֲ֨לֹום ְׁ
֣מ ְל ַאְ֣ך֣ ֔ה'֣עַ לָ ֗ -מה –  ...זקף-קטן רביע ,זקף-קטן בתפקיד שתיים ,רביע בתפקיד ארבע,
֤אמר֣אלָ יו ַ
ענין זה מרומז בתבנית הטעמים הבאה וַיּ ֶ
שתיים ועוד ארבע שווה שש .גלוי נבואי ממדרגה ששית ממדרגת נבואת משה מראה ,חלום ,חידות כנאמר ב(-במ' בהע' יב) (ו) וי֖אמר
ֵיתי נאמָׁ ֥ן הּֽוא:
ְׁעּו־נ֣א דְׁ ב ָׁ ָׁ֑רי אִּם־ ִּיֽהְׁיה נ ְִּׁב֣יא ֲ֔כם ה֗ ' במ ְׁרָאה א ֵָׁל֣יו אתְׁ ו ֔ ָׁדע בחֲל֖ ֹום אֲדבר־בֹֽו( :ז)
שמ ָׁ
ִּ
ֹלא־כן עב ְִּׁד֣י מ ֑שה ְׁבכָׁל־ב ִּ ֖
ֵ֖
ִּידת ּותְׁ מֻנ֥ת ה֖ ' י ִּ ֑ביט  ...רוצה ללמד שרק לבלעם היה גלוי זה ומלוויו לא ידעו מכך כלל.
ר־בֹו ּומ ְׁראה וְֹׁל֣ א ְׁבח ֔
ל־פה אֲדב ֗
(ח) פ֣ה א ֞
ם֣ה' (זקף-קטן רביע ()6 = 4 + 2
ֲכ ֗
ראה גם במדבר בהעלתך יב,ו :נְ ב֣יא ֔ ֶ
י֣לשָׂ ֔ ָטן – מהפך פשטא מונח זקף-קטן – זקף-קטן שני לימודים ,שלפחות אחד מהם יוצא מפשוטו( .טט :א) היוצא
הנּ ֤ה֣אָ נכי֣י ָָצ ֣את ְ
מפשוטו {מדרש תנחומא (בובר) פרשת בלק יא]  ...מלאך של רחמים היה ולו נעשה שטן ,וכך אמר [אל] בלעם גרמת לי לשמש אומנות
טן
י֣לשָׂ ֔ ָ
שאינה שלי ,שנאמר הנּ ֤ה֣אָ נכי֣י ָָצ ֣את ְ
ְך֣לנֶגְ ָֽדּי ,שפירושו בשביל שהדרך הזה שאתה (בלעם) הולך בו הוא לנגדי ,כלומר הפך רצוני:
(טט :ב) היוצא מפשוטו [רא"ם]  ...הַ ֶ ֶ֖דּ ֶר ְ
ולפי משמעו :כי חרד הדרך לנגדי .לשון רטט ,כי ראיתי בעל הדרך (בלעם) שחרד ומהר הדרך ,שהוא לכעסי ולהמראתי.
ָֽכּי-י ַ ֵָ֥רט – מקף כרב-מצב משמעות מלת ירט (טט :א) נוטריקון [במ"ר (וילנא) בלק כ,טו] ירא"ה (יראת"ה) ראת"ה נטת"ה,
דּ ֶרְך֣בעל הדרך (פי' רא"ם)( ,טט :ה) לשון רצון [שפת"ח כב,לב,
ָרט֣הַ ֶ ֶ֖
ָרט בא"ת ב"ש מגן( ,טט :ג) לשון פחד( ,טט :ד) י ַ ֵ֥
(טט :ב) ד"א י ַ ֵ֥
אות ז]
ָֽכּי-י ַ ֵָ֥רט֣הַ ֶ ֶ֖דּ ֶרְך – מרכא טפחא ,ע"פ [רא"ם] כיתור לרבות התלהבות בלעם ללכת בדרך זאת,
ְלנֶגְ ָֽדּי – סלוק מגביל עונשו המיידי ויאבד בעתיד כמו האנשים ההולכים עמו [במ"ר (וילנא) בלק כ,טו (כב,לד)]

'֣דּבֵּ֥ר֣ע ָֽמּי֣ :
תּם֣הַ ָלּ ֑יְ לָ ה֣וְ א ְ֣ד ֔ ָעה֣מַ ה־יּסֵ֥ף֣הֶ֖ ַ
ה֣שׁ ֨בוּ֣נָ ֵ֥א֣בָ ֶז ֵ֛ה֣גַּם־אַ ֶ ֶ֖
עַתּ ְ
במדבר בלק כב,יט :וְ ֗ ָ
פירש [אלשיך] (במ' בלק כב,יט) (וְ א ְ֣ד ֔ ָעה ) מהראוי היה יאמר ואראה ,ולא וְ א ְ֣ד ֔ ָעה .או יאמר ואגיד מַ ה־יּסֵ֥ף כו' ,כי אין בזה צודקת
ידיעה .אך אמר ,הנה כאשר דבר לי (בשרים הראשונים) נסתפקתי בתשובתו יתברך באומרו (במ' בלק כב,יב) ֹל֥ א תֵ ֵלְ֖ך ִּע ָׁמ ֑הם( .טט :ומה
ההסתפקות?) אם היה מחליט הדבר שלא אלך בשליחות זה כלל ,או אם חש על כבודי שלא אלך עמהם רק עם נכבדים מהם .ולא נודע
'֣דּבֵּ֥ר֣ע ָֽמּי ,כי אדע כוונתו כי הרי אתם נכבדים מהם (טט :מהראשונים) .ואם הפירוש
אלי ביאור הדבר .אך עתה א ְ֣ד ֔ ָעה֣מַ ה־יּסֵ֥ף֣הֶ֖ ַ

הוא לעקור השליחות ,יפרש ולא יניחני לטעות פעם שנית:
וְ א ְ֣ד ֔ ָעה – מונח זקף-קטן במלה אחת ,כעין מידה (יח) מל"ב מידות לר' אלעזר בריה"ג מדבר שנאמר במקצת ונוהג בכל( ,ובלשון
הירושלמי ריבה וריבה את הכל) .בלעם עוטה איצטלת ירא ה' .תשובת ה' הפעם תברר גם על הקודמת האם אלך עם כבוד מתאים
למעמדי או לא אלך כלל.
מַ ה־יּסֵ֥ף֣הֶ֖ ' – מקף כרב-מצב משמע מלת מַ ה־יּסֵ֥ף (א) להוסיף (ב) לחדול .במצב (א) שתי אפשרויות לרעת ישראל ,לטובת ישראל.
מַ ה־יּסֵ֥ף֣הֶ֖ ' – מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב .בלעם מצפה למצב (א) לתמיכה מה' בנבואה לרעת ישראל .פירש [גור
אריה] (במ' בלק כב,יט)  ...וכתב הרא"ם דכל זה על דרך 'ניבא ולא ידע מה ניבא' (ר' רש"י בראשית מה ,יח) .וכוונתו ,שאם ידע מה

ניבא( ,טט :היה נוקט במשמעות מלת "יוסף" כלחדול) לא היה שואל עוד מאת הקדוש ברוך הוא לקללם .ואין צריך לדבריו ,כי לנבואה
כזאת שלא דיבר אליו הקדוש ברוך הוא ,רק שהוא נתנבא ,אפשר להתבטל ,וגו':
אבל [במדבר רבה (וילנא) פרשת בלק פרשה כ סימן י] מלמדנו וְ א ְ֣ד ֔ ָעה֣מַ ה־יּסֵ֥ף֣הֶ֖ '֣ שמתנבא שעתיד הקדוש ברוך הוא להוסיף להם
ברכות על ידו .וזה ניבא ולא ידע מה ניבא.
ַדּבֵּ֥ר֣ע ָֽמּי – מרכא (רבוי) סלוק (הגבלה) ,ע"פ [העמק דבר] בלעם סבור שהוא בהתקרבות יתירה לקב"ה (רבוי קרבה) וזה גסות רוחו
של בלעם ,אבל הקב"ה לא דבר עמו כלל (היינו הגבלה ומיעוט קרבה לבלעם) ,אלא הגיד לו אם לקרוא לך וגו'.
הסבר הלכתי בתוכן הפסוק:

'֣דּ ֵ֥בּר֣ע ָֽמּי ,אם ירצה שאלך עמכם
ה֣שׁב֨ וּ֣נָ ֵ֥א֣בָ ֶז ֵ֛ה .אמר להם בלעם וְ א ְ֣ד ֔ ָעה֣מַ ה־יּסֵ֥ף֣הֶ֖ ַ
[מדרש אגדה (בובר)] (במ' בלק כב,יט) וְ עַ ֗ ָתּ ְ
ואם לאו יחשוב אצלו בלק שאם יכבדני כאשר אמר אלי לאמר שאני מניח ציווי ה' אלהי ,לא שאיני יכול לקללם כי אוכל ,אבל איני
רוצה לעבור את מאמרו:

לפי [מדרש אגדה (בובר)] בלעם מתפאר ביכולתו להזיק .תחילת פרשת בלק מספרת על פעילות בלעם בלילות כדי להשרות על עצמו
כוחות היזק .הלילה הוא זמן ההיזק .פרשת בלק מגלה יסודות בהכנה לשינה בלילה שעל ידם בני ישראל מגינים על עצמם מהיזק הלילה.
הפסוק הראשון מבין שני הפסוקים הבאים מפורש ע"י רש"י כמקור לקריאת שמע על המיטה ,הפסוק השני בעל תוכן דומה על הגנת ה' על
עמו.
תּה:
לים֣י ְשׁ ֶ ָֽ
ל֣ט ֶרף֣וְ֣ ַדם־חֲלָ ֶ֖
ֶ֔
֑א֣לא֣י ְשׁכַּ ב֣עַ ד־י֣אכַ
֣כּלָ ב֣יא֣י ָ֔קוּם֣וְ כַ א ֲֶ֖רי֣י ְתנ ַָשּׂ ֤
במדבר בלק כג,כד :הֶ ן־עָ ם ְ
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לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

אכל גֹו ִּי֣ם צ ָָׁׁ֗ריו וְׁעצְׁמתֵ יה֛ם יְׁג ֵ ָׁ֖רם ְׁוחִּצָׁ ֥יו יִּמ ְָׁׁחֽץ:
ִּיאֹו ִּמ ִּמצ ְׁ֔רי ִּם כְׁתֹוע ֲ֥פת ְׁר ֵ ֖אם ֑לֹו י ֞
במדבר בלק כד,חֵ ִ֚ :אל מֹוצ ֣

בברכות בלעם מוצאים מקור לקריאת שמע על המיטה (במ' בלק כג,כד) ֹל֤ א יִּשְׁכב עד־י֣אכל ֔טרף [רש"י] (שם) ֹל֤ א יִּשְׁכב  -בלילה על מטתו
עד שהוא אוכלב (שפת"ח ב לשון חבלה) ומחבל כל מזיק הבא לטרפו .כיצד ,קורא את שמע על מטתו ומפקיד רוחו ביד המקום ,בא
מחנה וגייס להזיקם ,הקדוש ברוך הוא שומרם ונלחם מלחמותם ומפילםג חללים (שפת"ח ג היינו (במ' בלק כג,כד) וְׁדם־ ֲחל ִּ ָׁ֖לים יִּשְׁתֽה).
אפשר שמאמר [רש"י] "ומחבל כל מזיק הבא לטרפו" מלמד מדוע נכללו בקריאת שמע שעל המיטה מזמור (תה' צא) ָ֭ישֵב ב ֵ ְׁ֣סתר ע ְׁל ֑יֹון בְׁצֵ ֥ל

֝ש ֗די י ִּתְׁ לֹו ָׁנ ֽן :ומזמור (תה' ג) הפותח ִּמז ְׁ֥מֹור לְׁדָׁ ִּו֑ד ֝ ְׁבב ְָׁׁר ֗חֹו ִּמפ ְֵׁנ֤י׀ ַא ְׁבש ֶָּׁ֬לֹום ְׁבנֹֽו :ששניהם נקראים שיר של פגועין ,ולפחות אחד מהם נקרא שיר
של נגעים שלא בהקשר לקריאת שמע שעל המיטה.
המזמור (תה' צא,א) ָ֭ישֵב ב ֵ ְׁ֣סתר עלְׁי֑ ֹון נקרא ב[-בבלי שבועות טו,ב] באחד משני השמות שיר של נגעים .מאן דאמר דנגעים ,דכתיב:
(תה' צא,י) ְׁ֝ו ֗נגע ֹלא־י ִּ ְׁק ֥רב בְָׁאהֳל ָֽך ,:ומאן דאמר פגעים ,דכתיב( :תה' צא,ז) י ִּ֤פל ִּמ ִּצד ְָׁ֨ך׀ ֗אלף .ואומר (תה' צא,א) ָ֭ישֵב ב ֵ ְׁ֣סתר עלְׁי֑ ֹון בְׁצֵ ֥ל
֝ש ֗די י ִּתְׁ לֹו ָׁנ ֽן :עד (תה' צא,א) כִּ ֽי־א ָׁ ֣תה ה֣ ' מח ִּ ְׁ֑סי ֝ע ְׁל ֗יֹון ֣ש ְׁמ ָׁת מְׁעֹונ ָֽך ,:וחוזר ואומר (תה' ג,א) ִּמז ְׁ֥מֹור לְׁדָׁ ִּו֑ד ֝ ְׁבב ְָׁׁר ֗חֹו ִּמפ ְֵׁנ֤י׀ ַא ְׁבשָׁלֶּ֬ ֹום ְׁבנֹֽו :עד
סופו.
ול[-ירושלמי שבת פ"ו,ה"ב] שני מזמורים מהווים שיר פגועין .ואי זהו שיר פגועין (תה' ג,ב) ָ֭ה' מָׁ ֽה־רב֣ ּו צ ָׁ ָׁ֑רי ֝ר ִּ֗בים ק ִָּׁמ֥ים עָׁלָׁ ֽי :וכל
המזמור (טט :בסידורים נוסח ספרד בקריאת שמע על המיטה מתחילים בפסוק ב כמו שכתוב כאן ולא בפסוק (תה' ג,א) ִּמז ְׁ֥מֹור לְׁדָׁ ִּו֑ד ֝ ְׁבב ְָׁׁר ֗חֹו ִּמפ ְֵׁנ֤י׀
ַא ְׁבש ֶָּׁ֬לֹום ְׁבנֹֽו( .):טט :וגם) (תה' צא,א) ָ֭ישֵב ב ֵ ְׁ֣סתר עלְׁי֑ ֹון עד (תה' צא,א) כִּ ֽי־א ָׁ ֣תה ה֣ ' מח ִּ ְׁ֑סי ֝עלְׁי֗ ֹון ֣ש ְׁמ ָׁת מְׁעֹונ ָֽך( :בסידורים שלנו אומרים כל
המזמור בקריאת שמע שעל המיטה)

אפשר כי פסוק (במ' בלק כב,יט) מרמז בתבניות טעמיו לחלק מההתכוננות לשינה.
(במ' בלק כב,יט) וְ עַ ֗ ָתּה – המלה היא רמז לתשובה (רב אבא שאול בן ציון)
עַתּה – רביע ,ארבעה שלבים ,טעם קדמא במלת ְשׁב֨ וּ בתפקיד קודם לשינה[ .משנה ברורה סימן רלט ס"ק ט]  ...כתבו הספרים
וְ ֗ ָ

שבלילה קודם השינה ((טט :א) בדיקת מעשיו) נכון לאדם שיפשפש במעשיו שעשה כל היום ((טט :ב) ווידוי) ואם ימצא שעשה עבירה
יתודה עליה ((טט :ג) קבלת תיקון) ויקבל ע"ע שלא לעשותה עוד ובפרט בעונות המצויי ם כגון חניפות שקרים ליצנות לשה"ר וכן עון
בטול תורה צריכים בדיקה ביותר(( .טט :ד) מחילה) גם ראוי למחול לכל מי שחטא כנגדו וציערו ובזכות זה האדם מאריך ימים [מגילה כ"ח].
((טט :ד) מחילה) בלבד מקורו ב[-בבלי מגילה כח ,א] שאלו תלמידיו את רבי נחוניא בן הקנה :במה הארכת ימים? אמר להם :מימי לא
נתכבדתי בקלון חברי ,ולא עלתה על מטתי קללת חברי ,וותרן בממוני הייתי.
ממשיכה הגמרא במאמר שלא שייך לענינו  -לא נתכבדתי בקלון חברי  -כי הא דרב הונא דרי מרא אכתפיה (שנשא את חפירה על כתפו)  ,אתא
רב חנא בר חנילאי וקא דרי מיניה (רצה לקחת את האת ולכבדו)  .אמר ליה (רב הונא לרב חנא) :אי רגילת דדרית במאתיך – דרי (אם בעירך
אתה רגיל בנשיאת את – אז תשא) ,ואי לא  -אתייקורי אנא בזילותא דידך (אני אתכבד בבזיונך) ,לא ניחא לי (לא נוח לי בכך).

(ממשיכה הגמרא במאמר ששייך לענינו) ולא עלתה על מטתי קללת חברי  -כי הא דמר זוטרא ,כי הוה סליק לפורייה אמר :שרי (מוחל) ליה
לכל מאן דצערן.

(במ' בלק כב,יט) מַ ה־יּסֵ֥ף֣הֶ֖ ' – מרכא טפחא ,בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב וזה רמז למאמר [מגילה כח,א] וה[-מ"ב
רלט סק"ט] ובזכות זה האדם מאריך ימים
בבמ' בלק כב,יט) נָ ֵ֥א֣בָ זֶ֣ ֵ֛ה֣גַּם־אַ ֶ ֶ֖תּם – מרכא תביר טפחא ,בתפקיד כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא ווידוי על המיטה והשונים
בהלכותיהם לגבי ענין מסוים בקשר לנושא.
(במ' בלק כב,יט) גַּם־אַ ֶ ֶ֖תּם – מקף כרב-מצב סוגיית אמירת וודוי לפני שינה (א) עדות המזרח נוהגים לומר וודוי פרט ליום שאין אומרים בו
תחנון ובמוצאי שבת [סידור אור השנים] ,אבל בספר [תרי"ג מצוות השלם – מועדים ע'  95אוצר החכמה] מוזכר כי גם השל"ה (שהיה
אשכנזי מזכיר זאת[[חולין דרך חיים תוכחת מוסר אות קע ,אליה רבה או"ח סי' רלט ס"ק ג ,ראה זוהר פ' צו [דף כט ב] ] (ב) מנהג אשכנז
כתב [באר היטב] נוהגין לומר וידוי שכיב מרע קודם השינה ונראה לומר שאינו נכון דאיתא בברכות (ס,א) שלא לומר אם אמות תהא

מיתתי כפרה דלא ליפתח פיו לשטן לכן אין לאומרו רק יפשפש במעשיו שעשה כל היום אם ימצא שעשה עבירה יתודה עליו ויקבל
שלא לעשותו ובפרט בעבירות (וההמשך כמו מ"ב)
[בבלי ברכות ס ,א] תנו רבנן ,הנכנס לבית המרחץ אומר :יהי רצון מלפניך ה' אלהי שתצילני מזה וכיוצא בו ,ואל יארע בי דבר
קלקלה ועון ,ואם יארע בי דבר קלקלה ועון  -תהא מיתתי כפרה לכל עונותי .אמר אביי :לא לימא אינש הכי ,דלא לפתח פומיה לשטן;
דאמר ריש לקיש וכן תנא מ שמיה דרבי יוסי :לעולם אל יפתח אדם פיו לשטן.
תּה׃ ֣
ל֣ט ֶרף֣וְ ַדם-חֲ לָ ֶ֖לים֣י ְשׁ ֶ ָֽ
ֶ֔
֣כּלָ ב֣יא֣י ָ֔קוּם֣וְ כַ א ֲֶ֖רי֣י ְתנ ַָשּׂ ֑א֣֣֣֣֣֣֣ ֤לא֣י ְשׁכַּ ב֣עַד-י֣אכַ
במדבר בלק כג,כד :הֶ ן-עָ ם ְ

֣כּלָ ב֣יא֣י ָ֔קוּם֣וגו'  -כשהן עומדים משנתם שחרית ,הן מתגברין כלביא וכארי לחטוף את המצות,
[רש"י] (במ' בלק כג,כד) הֶ ן-עָ ם ְ
ללבוש טלית לקרוא את שמע ולהניח תפילין:
[שו"ע או"ח הלכות הנהגת אדם בבקר סי' א] [סעיף א] <א> א'] א') יתגבר [א] כארי לעמוד בבוקר (א) לעבודת בוראו * ,א <ב>
שיהא א) הוא מעורר (ב (טט :מ"ב להלן)) [ב] השחר .הגה :ב'] ועכ"פ לא יאחר זמן התפלה (ג) שהצבור מתפללין

֣כּלָ ב֣יא֣י ָ֔קוּם – פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מלמד על שני דברים ,פשטא מלמד על כפשט הכתוב ,אפשר שקימה בזריזות
הֶ ן-עָ ם ְ
ודבר שני יקדים קימתו .מצד קיום מצוות אפשר ששני הדברים הם ע"פ [משנה ברורה סי' א ס"ק (ב)] יטול מים על ידיו ג' פעמים כראוי
להעביר רוח הטומאה (עדיף ליד מקום שנתו) ובאין מים כשיעור יטול מעט או ינקה ידיו בכל מידי דמנקי ויברך (ואם השכים בלילה ואינו
ממשיך לישון) ילמוד כדין התלמוד והפוסקים .אפשר שטעם מונח מוסיף מצב ביניים כאשר אין מים ליד משכבו ילך אל מקום המים דעה
(א) פחות מד' אמות כל פעם דעה (ב) כתב בשערי תשובה דעדיף שילך במרוצה שלא להשהות רוח רעה על ידיו.
או נאמר ששתי המצוות הן :ס"ק (ב) נטילת ידיים ,ס"ק (ג) מצווה להתפלל עם הציבור אעפ"י שלא יעבור זמן תפלה.
ובס"ק (ד)  ...שיצייר בנפשו תמיד איך שהוא עומד לפני הש"י  ...וזהו סוד שויתי ה' לנגדי תמיד וזה תועלת גדול לענין היראה .אפשר שזה
מרומז במלת י ְתנ ַָשּׂ ֑א ש'ויתי י'ה ...א'חד נ'גדי ת'מיד
ו[-בקיצור שו"ע] כתב שיאמר עוד קודם לנטילת ידיו" :מודה אני לפניך מלך חי וקיים שהחזרתי בי נשמתי רבה אמונתך" .אפשר שזה
ם֣ ְכּלָ ב֣יא֣י ָ֔קוּם וְ כַ א ֲֶ֖רי֣י ְתנ ַָשּׂ֑א ס"ת יקום – מ (מודה) ,ס"ת כלביא – א ,ס"ת הן – נ ,ממלת כלביא – י (אני) ,ממלת
מרומז במלים הֶ ן-עָ ֣
כלביא – ל (לפניך) ,ס"ת עם – מ ,תחילת מלת כלביא – כל (מלך) ,מלת יקום = וקים ,ממלת כארי – ר (רבה) ,מהמלים "יקום וכארי
יתנשא" לחלץ מלת (אמונתך) . .מורכב חלק מהמשפט :מודה אני לפניך מלך  ...וקים  ...רבה אמונתך.

כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

 5.15במדבר פינחס כה,י (התשע"ו)(בהשתתפות נחלת יעקב)
במדבר פינחס כז,ג – ד:
יוּ֣לוֹ׃ ֣
ה ָֽ
וֹ֣מ ת֣וּבָ ֶ֖֣נים֣ל א ֵ֥ ָ -
ח֣כּיְ -בחֶ ְטא֣ ֔
֝ה֣בּת֣ וְֹך֣הָ ע ָ ֗דה֣הַ נּוֹעָ ֵ֛דים֣עַ ל-הֶ֖֣'֣בַּ ע ֲַד ת ֑ -ק ַר ָֽ
[ג]֣ אָ בינוּ֣מ֣ת֣בַּ מּ ְד ָבּר ְ֣ו ֨הוּא֣ל א -הָ ָי ְ
ֲחי֣אָ ָֽבינוּ׃֣
ה֣בּ ֶ֖תוְֹך֣א ֵ֥
֑ן֣תּנָה ָ -לּ ֣נוּ֣אֲחֻ ֔ ָזּ ְ
י֣אין֣לֶ֖ וֹ֣בּ ְ
וֹ֣כּ ֵ֥
ָר ע֣שׁ ם -אָ בינוּ֣מתּ֣ וְֹך֣מ ְשׁפַּ ְח ֔תּ ֵ֛
[ד]֣ ָל ֣מָּ ה֣יגּ ַ ֤

אמר׃ מופע רביעי בתורה מתוך חמישה של פסוק זה .בין דרשת בנות צלפחד לאחוזה
במדבר פינחס כז,ו :פ֣וַיֵּ֥אמֶ ר֣הֶ֖֣'֣אֶ ל-מ ֶשֵׁ֥ה֣לּ ָֽ
בא"י לשמר שם אביהן מתוך חביבותן לא"י ובין הצווי שמתגלה על ידן מהקב"ה.
אפשר שמלת וַיֵּ֥אמֶ ר מלמדת על לשון רכה כי יש לשכנע בנות יורשות בדור הכיבוש והנחלה שתנשאנה רק בתוך שבטן כפי שנלמד ב(-במ'

יהֶ֖ן
העֲבַ ְר ָתֵּ֛֣אֶ ת־נַ ָֽח ֲַלֵ֥ת֣אֲב ֶ
פי' כז,ז) וְ ַ ָֽ
ילקוט שמעוני תורה פרשת פינחס [המתחיל ברמז תשעא]
ת .יפה תבעו בנות צלפחד שכך כתובה פ'
ֹ֣ות֣צלָ ְפחָ ד ָֽ֣֮דּ ְבר ֣
ְ
ן֣בּנ
אמר׃ (במ' פי' כז,ז) ֗כּ ְ
[רמז תשעד] (במ' פי' כז,ו) וַיֵּ֥אמֶ ר֣הֶ֖֣'֣אֶ ל-מ ֶשֵׁ֥ה֣לּ ָֽ

ֵאמר כֵ ֛ן מ ֵט֥ה
זו לפני במרום אשרי אדם שהמקום מודה לדבריו .כיוצא בו אתה אומר (במ' מסעי לו,ה) וי ְׁצ֤ו משה את־ב ְֵׁנ֣י י ִּשְׁ ָׁר ֵ֔אל ע ִּ
ל־פ֥י ֖ה' ל ֑
ֽי־יֹוסף דב ִּ ְֽׁרים:כיוצא בדבר אתה אומר (במ' שלח יד,כ) וי֣אמר ֔ה' ס ָׁ֖לחְׁתִּ י כִּדְׁ ב ָֽׁרָך :עתידין אומות העולם לומר אשרי אדם שהמקום מודה
בְׁנֵ
ֵ֖
לדבריו(.עד כאן גם ב -ספרי במדבר פרשת פינחס פיסקא קלד)
(במ' פי' כז,ה) ַויּ ְַק ֵ֥רב֣מ ֶשֵׁ֛ה֣אֶ ת-מ ְשׁפָּ ָטֶ֖ן֣ לפי שמשה אמר והדבר אשר יקשה מכם וגו' [התיש הקדוש ברוך הוא כחו] באו בנות צלפחד
ן֣בּנֹ֣ות֣
אמר׃ (במ' פי' כז,ז) ֗כּ ְ
לדין והפליא ממנו שנאמר (במ' פי' כז,ה) ַויּ ְַק ֵ֥רב֣מ ֶשֵׁ֛ה֣אֶ ת-מ ְשׁפָּ ָטֶ֖ן( .במ' פי' כז,ו) וַיֵּ֥אמֶ ר֣הֶ֖֣'֣אֶ ל-מ ֶשֵׁ֥ה֣לּ ָֽ
ת כך הוא הדין אמר הקדוש ברוך הוא למשה ולא אמרת הדבר אשר יקשה מכם הדין שאי אתה יודע הרי הנשים דנין
ְצלָ ְפחָ ד ָֽ֣֮דּ ְבר ֣
אותו .רבי שמעון בן לקיש (טט :מלמד זכות) אומר יודע היה משה רבינו את הדין ,אלא באו (טט :בנות צלפחד) לפני שרי עשרות תחלה
אמרו להם דין של נחלה הוא ואין זו שלנו אלא של גדולים ממנו ,באו לפני שרי חמשים ראו שכבדו אותן שרי עשרות אמרו אף אנו
יש גדולים ממנו ,וכן לשרי מאות ,וכן לשרי אלפים ,וכן לנשיאים השיבו להן כולן כענין הזה שלא רצו לפתוח פה בפני מי שגדול
מהן ,אמר משה אם אומר אני להם את הדין אטול את גדולתן (טט :של בנות צלפחד) ,אמר להן אף אני יש גדול ממני לפיכך (במ' פי' כז,ה)
ֵ֥י֣ה'׃
ַויַּקְ ֵ֥רב֣מ ֶשֵׁ֛ה֣אֶ ת-מ ְשׁפָּ ָטֶ֖ן֣ל ְפנ ָֽ

רש"ר הירש במדבר כז (ד) ָל ֣מָּ ה֣יגּ ַָר֤ע וגו'" .משפחת החפרי" (כו ,לב) תחלק את נחלתה בין בני חפר שהם ראשי המשפחה הזאת ,ואם
מת אחד הבנים האלה ,אך הניח בן אחריו ,יימסר חלקו לבן הזה הנושא את שמו .מדוע אפוא יימחה שם אבינו ,משום שאין לו בן
אלא רק בנות ,ומדוע לא יימנה בתוך משפחתו? תנה  -לנו וגו' .הנח לנו לעמוד במקום אבינו ולהימנות בתוך אחיו ,ותן לנו את
הנחלה שהיה זוכה בה אילו היה עדיין חי ,שהרי כבנו של חפר היה זכאי לנחלה בקרב אחיו.
טן .נו"ן רבתי  -ראה פסוק ו.
(ה) אֶ ת-מ ְשׁפָּ ֶָ֖֣
אמר׃ ההלכות הבאות פותחות בלשון֣וַיֵּ֥אמֶ ר ,ולא בלשון "וידבר" ,ונראה מכאן שאין הן דנות
שׁה֣לּ ָֽ
(במ' פי' כז,ו) וַיֵּ֥אמֶ ר֣הֶ֖֣'֣אֶ ל-מ ֶ ֵ֥
בנושא חדש לגמרי ,אלא הן מבארות כלל שכבר נאמר (השוה פי' לעיל פר' ציצת במ' שלח טו ,לז ,פתיחה ב"ויאמר" ע"פ רוב ביאור למצוות
שנתנו כבר ,או מסקנה של מאמר קודם ,או קשור למאורעות שקדמו והיא תכלית להן ,או סיכום של כל המאורעות והמצוות הכלולים בפרשה).
שמֹֽות - :לגברים; (במ' פי' כו,נה)
ואכן שני פסוקים כבר קבעו את שיטת חלוקת הארץ( :במ' פי' כו,נג) ָׁל ֵ֗אלּה תֵ חָׁלֵ ֥ק הָׁאָׁ ֛רץ בְׁנח ֲָׁל֖ה ְׁב ִּמ ְׁספ֥ר ֵ
ְׁגֹורל יֵח ֵָׁל֖ק את־ה ָׁ ָׁ֑ארץ ִּלש ְׁ֥מֹות מטֹות־אֲב ָׁ ֖תם יִּנְׁחָׁ ֽלּו - :ללמדנו שאותה חלוקה היא חלוקת ירושה .ולמדנו מכאן את הדין היסודי שהנחלה
אְך־ב ָׁ֕
עוברת בירושה אל הצאצאים הזכרים ,ודבר זה נלמד גם מכלל האמור ב(-וי' בהר כה,מו) ְׁוהִּתְׁ נחל ְׁ֨תם אתָָׁ֜ ם ִּל ְׁבנֵיכ֤ם ַאח ֲֵריכם ל ָׁ֣רשת ֲא ֻח ָׁ֔זה
י֣אין֣לֶ֖ וֹ֣
כּ ֵ֥
(עי' בבא בתרא קי ע"ב) .ועלינו לומר שדין זה היה ידוע גם לבנות צלפחד ,ודבר זה ברור מהנמקת תביעתן( :במ' פי' כז,ד) ֵ֛
יוּ֣לוֹ׃  -לא היתה להן כל עילה להציג תביעה .ואפשר
ה ָֽ
בּ֑ן .אילו הניח בן או צאצא של בן  -כך רמוז בלשון (במ' פי' כז,ג) וּבָ נֶ֖ים֣לאֵ֥ ָ -
טן שבפסוק הקודם .היא באה ללמדנו שמשה הכיר את דין הירושה בכללותו ,אך ביקש
שזו גם הסיבה להבלטת ן הכינוי של מ ְשׁפָּ ֶָ֖֣
הכרעה ביחס למקרה המיוחד .יתר על כן ,אם הארץ נתחלקה על פי שיטת ה"חזרה" ,שתוארה על ידינו בפרק כו פי' פסוק נה ,הרי
אפשר שההלכה הרגילה היתה ידועה למשה יפה ,ואף הוא ידע שבת יורשת במקום שאין בן או צאצא של בן; אלא שהוא הסתפק
טן ,והיא נגעה רק למקרה המיוחד שלהן.
באיז ו מידה הלכה זו נוהגת בחלוקת הארץ ,ונמצא שהשאלה היתה לדידו רק ביחס ל-מ ְשׁפָּ ֶָ֖֣
שהרי אפשר שזו היתה השאלה :בחלוקת ירושה ממשית דין חמש בנות כדין חמשה בנים ,ובלבד שאין שם בן או צאצא של בן,
ולפיכך אפשר שחמש בנות צלפחד נידונות כחמשה באי הארץ והן נוטלות חמשה חלקים; חלקים אלה מצטרפים אחר כך לחלקם של
שאר כל באי הארץ שמזרע חפר ,ובהתאם לעקרון ה"חזרה" הם חוזרים אל חפר ומתוך עזבונו הם מתחלקים בין יורשיו על פי דין
הירושה הרגיל .אך אפשר  -וכך באמת נעשתה החלוקה (ראה בבא בתרא קיח ע"ב ,רשב"ם ד"ה ותרי דידהו)  -שבנות צלפחד לא
נטלו חלק כבאי הארץ ,כי רק הצאצאים הזכרים של חפר קיבלו נחלה כבאי הארץ; אותה נחלה חזרה אל חפר על פי עקרון ה"חזרה"
והיא נתחלקה אחר כך לחלקים שוים בין בני חפר ,צלפחד ואחיו או יורשיהם ,ובנות צלפחד השתתפו רק בחלוקה זו ,ורק כיורשי
אביהן נטלו את חלקו בנחלת חפר .
טט :הסתפקותן הייתה (א) האם אביהן שמת במדבר זוכה בארץ כיוצא מצרים ,וחלקו חוזר אל אביו חפר (ב) האם בנות נוטלות חלק
בירושה הראשונה מסבן חפר ,ומשפטן שנוטלות.

וַיֵּ֥אמֶ ר֣הֶ֖֣' – מרכא טפחא ,יתור לרבות ,גלוי מפורש מה' של פרשה הכתובה כבר לפני במרום  ,אשר אפשר היה לדעת את המצווה מצירוף
ציוויים אחדים שנאמרו קודם .כפי' רש"ר הירש.
אֶ ל-מ ֶשֵׁ֥ה – מקף כרב-מצב ע"פ [ילקוט שמעוני תורה פרשת פינחס [רמז תשעד (במ' פי' כז,ו)] (א) משה שנפלאה ממנו ההלכה (ב) משה היודע את
ההלכה .אֶ ל-מ ֶשֵׁ֥ה – מרכא ,כרבוי ב מצב (ב) משה היודע את ההלכה אבל משווה עצמו לכל שרי ישראל (מעשרות עד אלפים) ,אשר אינו
רוצה ליטול את הגדולה ואומר כמותם יש גדול ממני – הקב"ה.
אמר וטעם סלוק מגבילים את בקשת בנות צלופחד לירושה מאביהן ולא לנחלה מכח עצמן .וזאת כדי לשמר שם
ע"פ פ' [רש"ר הירש] מלת לּ ָֽ
אביהן בארץ .בירושת הארץ נשים לא קבלו נחלה .אלא מבקשות שצלופחד שמת במדבר שלא מסיבת עירעור על משה אלא מעוונו (ראה
כז,א) ,יזכה לנחלה כיוצא מצרים ,שתצטרף לנחלת חפר אביו ,ואז הן ירשו עם יורשים אחרים בנחלת חפר הסבא שלהן ,כהלכה כאשר אין
לאב בן אלא בת היא יורשת את נחלתו .ראה הסבר ב (-במ' פי' כז,ז )
הספקות ע"פ [בבלי בבא בתרא קיט,א]( :א) מספקא להו אי נוטלות חלק בכורה כי צלופחד היה בכור ומגיעות לו שתי נחלות בירושת חפר.
(ב) איתא דהספק הוא אם א"י מוחזקת היא (משעת יציאת מצרים כאילו כבר כבשו וירשו) אם לאו (מצב של ראוי להגיע אבל עדיין לא הגיע)
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

יה ֑ם֣ ֣
ה֣בּתֶ֖ ֹוְך֣אֲח֣י֣אֲב ֶ
ָֽחֲל ְ
ֹ֣ות֣צלָ ְפחָ ד ָֽ֣֮דּ ְברת֣נ ָ֨תן֣תּתּ֤ן֣לָ הֶ ם֣אֲחֻ זַּ ֣ת֣נַ ֔ ָ
ְ
ן֣בּנ
במדבר פנחס כז,ז֗ :כּ ְ
הן׃
יהן֣לָ ֶ ָֽ
ָֽחֲלֵ֥ת֣אֲב ֶ ֶ֖
העֲבַ ְר ָתֵּ֛֣אֶ ת־נַ ַ
וְ ַ ָֽ
[ז]֣ ֗כּן – רביע ,ארבעה חלקים לצלופחד שירשו בנותיו ממנו .ויש בזה הסברים אחדים .אור החיים פירש כלהלן:
ויתבאר הכתוב בדרך אחר ,על דרך מה שאמרו שם (בבא בתרא) דף קי"ח וזה לשונם אמר ליה רב פפא לאביי בשלמא למאן דאמר

ליוצאי מצרים נתחלקה וכו' היינו דכתיב (יהושע יז,ה) ויִּפְׁל֥ ּו חבְׁלֵ ֽי־מְׁנ ֖שּׁה ֲע ָׁש ָׁ ֑רה ל ְׁ֞בד מ ֵ֤ארץ הגִּ ְׁלעָׁד וְׁה ָׁב ֔ ָׁשן ֲא ֖שר ֵמ ֵ ֥עבר לי ְׁר ֵדֽן :שיתא דשיתא בתי
אבות וד' דידהו פירוש אחד חלק צלפחד ,ב' חלקו בחפר ,ג' בכורתו פי שנים ,ד' חלקו בירושת אחיו ,אלא למאן אמר לבאי הארץ וכו'
ומתרץ תרי אחי אבא (צלופחד ,שגם הם בני חפר ,מתו אחרי בואם לארץ בלי צאצאים) הוו ליה עד כאן,
כפי' אור החיים דרך (ב) מעתה אפילו לסברת מאן דאמר לבאיה (של הארץ) נתחלקה נטלו הבנות ב' ירושות ירושת צלפחד דאביו פי
שנים (כי היה בכור) וירושת ב' אחיו שמתו (ולא היו להם ילדים) (צלפחד ושני אחים ,מחלקים ירושת חפר לארבעה חלקים ,שניים נטל צלפחד
כבכור ,ושניים נטל מאחיו ,זה בהנחה שלחפר לא היו ילדים זכרים אחרים)  ,לזה אמרו (במ' פי' כז,ד) ָל ֣מָּ ה֣יגּ ַָר֤ע֣וגו' כנגד ירושת חפר שנוגעת
לצלפחד בחזרה( ,במ' פי' כז,ד) ְתּנָהָ -לּ ֣נוּ֣ וגו' כנגד ירושת האחים שמתו שנוגעת לצלפחד גם כן מצד החזרה:

ארבעה חלקים בפירוש שונה מעט:
העֲבַ ְר ָתֵּ֛֣
יה֑ם  -זו נחלת אבי אביהן ,וְ ַ ָֽ
ם  -זו נחלת אביהןְ ,בּתֶ֖ ֹוְך֣אֲח֣י֣אֲב ֶ
[בבלי בבא בתרא קיח,ב] דתניא( :במ' פי' כז,ז) נ ָ֨תן֣תּתּ֤ן֣לָ הֶ ֣
יהן֣לָ ֶ ָֽהן  -זו חלק בכורה; רבי אליעזר בן יעקב אומר :אף חלק אחי אביהם נטלו ,שנאמר :נ ָ֨תן֣תּתּ֤ן .ולמ"ד :תרי אחי
אֶ ת־נַ ָֽח ֲַלֵ֥ת֣אֲב ֶ ֶ֖
ָֽחֲלה֣ נפקא .וא"ל רב פפא לאביי :קרא מאי קא חשיב? אי טפלים קא חשיב ,טובא הוו! אי בתי
דאבא הוה להו ,ההוא מ-אֲחֻ זַּ ֣ת֣נַ ֔ ָ

אבות קחשיב ,שיתא הוו!
[ספרי] (במ' פי' כז,ה) א"ר חידקא שמעון השיקמוני היה לי חבר מתלמידי רבי עקיבא ואמר יודע היה משה שהבנות נוחלות ,על מה
נחלקו אם ירשו בראוי כבמוחזק ואם לאו .ואילו בבבלי נלמד [ב"ב קיט,א] יודע היה משה שבנות צלופחד יורשות הן ,אבל לא היה יודע
אם נוטלות חלק בכורה אם לאו ,וכן ב[-ילקוט שמעוני] משה היה מסתפק אם נוטלות חלק בכורה ,ובגמ' [ב"ב קיט,א] איתא דהספק הוא
אם א"י מוחזקת היא (כאילו כבר כבשו וירשו) אם לאו (מצב של ראוי להגיע אבל עדיין לא הגיע) .אם א"י בגדר ראוי אז אבא מת (כמו צלופחד)
אינו מוריש בראוי לילדיו .אלא אמר רבה :ארץ ישראל מוחזקת היא[ .רשב"ם] א"י מוחזקת להם מיציאת מצרים אף-על-פי שעדיין לא נכנסו
בה ,ולכן צלופחד כיוצא מצרים זוכה לחלק אחד מכח עצמו .וחפר אביו כיוצא מצרים זוכה בחלק מכח עצמו .וכן אחי צלופחד בני חפר
זוכים מכח עצמם בין אם היו מבאי הארץ בין אם מתו במדבר.
ההבדל בגירסאות בין [ספרי] יודע היה משה שהבנות נוחלות ובין [ב"ב קיט,א] יודע היה משה שבנות צלופחד יורשות משמעותי מאד.
לפי הסבר [רש"ר הירש] ב(-במ' פי' כז,ו) כולם ידעו שאין בנות נוחלות בארץ אלא רק יורשות.
מה ירשו בנות צלופחד?
יה֑ם  -זו נחלת אבי אביהן ,למ"ד שנתחלקה הארץ ליוצאי מצרים ,זה חלק חפר (סבא הבנות) אבי
ם ְבּתֶ֖ ֹוְך֣אֲח֣י֣אֲב ֶ
(א) נ ָ֨תן֣תּתּ֤ן֣לָ ֶה ֣
צלפחד ,ואין ללמוד מכאן לחלק צלפחד
ם  -זו נחלת אביהן ,טעם קדמא של נ ָ֨תן֣מרמז לצלופחד אביהן הקודם להן והוא מקבל חלק מכח יוצא מצרים.
(ב) נ ָ֨תן֣תּתּ֤ן֣לָ הֶ ֣
(ג) ומכך נגיע לחלק אחי אביהן צלופחד כנדרש מהתוכן ע"י רבי אליעזר בן יעקב אומר :אף חלק אחי אביהם נטלו ,שנאמר :נ ָ֨תן֣תּתּ֤ן.
ֲלה – זקף-קטן ,בתפקיד שני אחים לצלפחד( .תנא
ֲלה֣נפקא .נַ ָֽח ֔ ָ
ולמ"ד :תרי אחי דאבא הוה להו (שמתו ללא ילדים) ,ההוא מ-אֲחֻ זַּ ֣ת֣נַ ָֽח ֔ ָ

זה סובר שהארץ התחלקה רק לבאים אליה ולכן גורע חלק חפר הסבא ומוסיף  2חלקים של שני אחי צלפחד שמתו בארץ .אבל אז גם לצלופחד אין חלק).
אֲחֻ זַּ ֣ת – מונח ,רמז למצב ביניים שהאחים קבלו חלקם ומתו בלי ילדים ,חזרה נחלתם אצל חפר אביהם המת ,ונתחלקה בין האחים החיים

או ילדיהם ,מכך קבלו בנות צלפחד שתי נחלות קטנות .אלא אם לא היו עוד אחים אז הנחלות היו יותר גדולות.
יהֶ֖ן֣לָ ֶ ָֽהן – זה חלק בכורה של צלופחד בנחלת חפר
העֲבַ ְר ָתֵּ֛֣אֶ ת־נַ ָֽח ֲַלֵ֥ת֣אֲב ֶ
(ד) ועוד חלק צלופחד כבכור של חפר הנדרש מ -וְ ַ ָֽ
יה ֑ם מה שזכו אחי אביהם וכן מה שזכה צלופחד חוזר לחפר.
ע"פ [ספרי זוטא] ְבּתֶ֖ ֹוְך֣אֲח֣י֣אֲב ֶ
ב
רש"י (במ' פי' כז,ז) נ ָ֨תן֣תּתּ֤ן֣ -שני חלקים חלק אביהן ,שהיה מיוצאי מצרים ,וחלקו עם אחיו בנכסי חפר( :ע"פ שפת"ח אחרי החזרת
החלקים לחפר ,צלופחד זוכה בחלק אחד ככל בן חפר וחלק אחד כבכור של חפר)

תּ  ...דבר אחר על שם שהבת מעברת נחלה משבט לשבט [שבנה
אֶ ת-נַחֲ ַלֵ֥ת – מקף כרב-מצב מוסבר ע"פ רש"י (במ' פי' כז,ז) וְ הַ עֲבַ ְר ֵָ֛֣
ובעלה יורשין אותה .שלא תסוב נחלה לא נצטוה אלא לאותוד הדור בלבד]

(א) העברת נחלה בדור היורש ונוחל (ב) העברת נחלה בכל דור אחר-כך.
יהֶ֖ן – תביר מרכא טפחא ,קבוצת פרטים הקשורים לנושא ירושת בנות שעל חלקם לא חלה ההלכה ,היינו במצב
תּ אֶ ת-נַחֲ ַלֵ֥ת֣אֲב ֶ
וְ הַ עֲבַ ְר ֵָ֛֣
(א) בדור היורש ונוחל בנות יורשות אבל אינן מעבירות נחלה לשבט כעליהם או בניהם.
ת – מונח זרקא סגול ,בתפקיד כעין מוסיף ו/או גורע מהענין על הענין,
ֹ֣ות֣צלָ ְפחָ ד ָֽ֣֮דּ ְבר ֣
ְ
תבנית הטעמים של ְבּנ
אפשר שמרמז לפתרון הספקות שהיו למשה שהעלינו ב(-במ' פי' כז,ו) (א) א"י מוחזקת היא (משעת יציאת מצרים כאילו כבר כבשו וירשו)
(ב) הן נוטלות חלק בכורה של צלופחד בירושת חפר.
[תוספתא מסכת בכורות (צוקרמאנדל) פרק פ"ו,הי"ח] כיצד אין נוטל בראוי כבמוחזק מת אביו (של פלוני) בחיי אביו (הסבא של פלוני.
והפלוני בכור) נוטל פי שנים מנכסי אביו (שמת) ואין נוטל פי שנים מנכסי אבי אביו (החי כי זה נחשב כראוי לפלוני כי עדיין לא הגיע לאביו
לפני מותו) ואם היה אביו (של פלוני) בכור נוטל פי שנים אף מנכסי אבי אביו (אם הסבא מת לפני האבא של פלוני):

ארץ-ישראל נחשבת מוח זקת מיציאת מצרים .לכן לכל אחד מהנמנים להלן חפר ,צלופחד הבכור ,בני חפר אחרים (אחי צלופחד) יש נחלה
בא"י .נחלת חפר האב נחשבת כמוחזקת כלפי צלופחד ואחיו ,אבל היא במצב של ראויה לילדיהם .לכן אם מת מי מבני חפר לפני חפר ילדיו
יורשים מיד רק חלקו .כאשר מת חפר ,בנו שמת לפניו יורשו בקבר ומוריש נחלה זאת לילדיו .בירושת הארץ חפר ,צלופחד ,אחים כל אחד
קבל נחלה .כל הנחלות חזרו אל חפר כדי להורישן לבאי הארץ .אם לחפר היו שלושה בנים ,אז יחד עם נחלתו היו אצלו ארבע נחלות .היות
וצלופחד היה בכור אז הוא מקבל שתי נחלות .ארבע נחלות שאצל חפר מתחלקות לארבע ,שתיים יורשות בנות צלופחד ומחלקות לחמש.
אבל היות ושני אחי צלופחד מתו ללא יורשים ,בנות צלופחד זכו בעוד שתי נחלות שחילקו לחמש ביניהן.
אם לצלופחד היו שלושה אחים אז אצל חפר חזרו ארבע נחלות ויחד עם נחלת חפר היו אצלו חמש נחלות .מחלקים אותן לשש ,שתיים
יורש צלופחד הבכור בקבר ,אותן יחלקו בין חמש בנותיו .שני אחים של צלופחד מתו .האח שלא מת קיבל נחלה .אצל חפר נשארו שלוש
נחלות .אותן מחלקים לשניים נחלה ומחציתה יורש צלופחד בקבר ומוריש לבנותיו שמחלקות בחמש .נחלה ומחציתה קבל האח החי או
ילדיו.

כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

5.16

במדבר פינחס כה,י (התשע"ז)

ם֣אוֹתם׃ ֣
ָ ָֽ
ית
במדבר פינחס כה,יז :צָ ֶ֖רוֹר֣אֶ ת-הַ מּ ְדיָנ ֑ים֣וְ הכּ ֶ ֶ֖
יהֵ֛ם֣אֲשֶׁ ר-נ ְכּלֵ֥ וּ֣לָ ֶכֶ֖ם֣עַלְ -דּבַ רְ -פּע֑ וֹר֣ ֣
ם֣בּנ ְכל ֶ
במדבר פינחס כה,יח :כּ֣י֣צרֲ ֵ֥רים֣הם֣לָ ֔ ֶכ ְ
ֵ֥ה֣ביוֹם-הַ מַּ גּ ָפֶ֖ה֣עַ לְ -דּבַ רְ -פּ ָֽעוֹר׃ ֣
שׂיא֣מ ְדיָן֣אֲח ֔ ָתם֣הַ מֻּ ָכּ ְ
זְבּי֣בַ ת-נְ ֤
֣וְ עַלְ -דּ ַ֞בר֣כָּ ֨
ם֣אוֹתם׃
ָ ָֽ
ית
[כלי יקר] (במ' פי' כה,יח) כּ֣י֣צרֲ ֵ֥רים֣הם֣לָ ֔ ֶכם וגו' .בפסוק הקודם נראה כפל לשון (במ' פי' כה,יז) צָ ֶ֖רוֹר֣אֶ ת-הַ מּ ְדיָנ ֑ים֣וְ הכּ ֶ ֶ֖
יתם .וחז"ל אמרו (תנחומא פנחס ג) מכאן הבא להורגך השכם להורגו .הערב להורגו מבעי ליה שהרי המדינים
מה בין צָ ֶ֖רוֹר֣ל-וְ הכּ ֶ ֶ֖
התחילו בקלקלה .ולשון צרֲ ֵ֥רים֣ צריך ביאור כי משמעותו שעדיין הם צוררים לכם .ואולי ידע ה' יתברך מה שבלבבם של המדינים

שעדיין לא נח רוגזם ועדיין הם צוררים חושבים מחשבות להתעולל עלילות ברשע ואולי יותר מבראשונה לפי שנורא דאחותם דלוק
בלבם להתנקם לפיכך השכם לצרור אותם .ופשוטו ש-צרֲ ֵ֥רים֣הוא שם דבר לומר שמעולם הם צוררים שלכם כי מתחילה (בר' וישב
לז,לו) ו ְׁ֨ה ְׁמדָׁ ִּ֔נים ָׁמכ ְׁ֥רּו א ֖תֹו אל־ ִּמצ ָׁ ְׁ֑רי ִּם ְׁלפֹֽוטִּיפר ס ִּ ְׁ֣ריס פ ְׁר ֔עה ֖שר הטבָׁחִּ ֽים :פ ,אחר כך עשו מדין שלום עם מואב על ישראל ,אחר כך
הפקירו בנותיהם להכשיל את ישראל ,נמצא שהמדינים מעולם רצועת מרדות לישראל על כן אמר כי הם צוררים שלכם:
וכדי ליישב הכפל אומר אני שצוה ה' על שני דברים אחת( ,במ' פי' כה,יז) צָ ֶ֖רוֹר֣אֶ ת-הַ מּ ְדיָנ ֑ים֣לצערם תחילה ימים רבים ,ואחר כך
ם֣אוֹתם׃ וכל כך למה לפי שצוררים הם לכם והוא נתינת טעם על צרור ... ,וזה שאמר (במ' פי' כה,יח) כּ֣י֣צרֲ ֵ֥רים֣הם֣לָ ֔ ֶכם֣
ָ ָֽ
ית
וְ הכּ ֶ ֶ֖
יהֵ֛ם֣אֲשֶׁ ר-נ ְכּלֵ֥ וּ֣לָ ֶכֶ֖ם֣עַ לְ -דּבַ רְ -פּע֑ וֹר֣ כי כל עיקר צער זה שציערו אתכם היתה הכוונה להכריח אתכם לפעור .ועל מה שאמר
ְבּנ ְכל ֶ
ֵ֥ה֣ביוֹם-הַ מַּ גּ ָפֶ֖ה֣עַ לְ -דּבַ ר-
בר֣כָּ ז ְ֨בּי֣בַ ת-נְ שׂ֤יא֣מ ְדיָן֣אֲח ֔ ָתם֣הַ מֻּ ָכּ ְ
ם֣אוֹתם נתן טעם ואמר (במ' פי' כה,יח) עַ לְ -דּ ַ֞
ָ ָֽ
ית
כּ ֶ ֶ֖
(במ' פי' כה,יז) וְ ה ֣
ְפּ ָֽעוֹר׃ לפי שאחותם היא המוכה יחשבו גם המה להנקם ולהכות אתכם על כן השכימו להכות אותם כי הבא להורגך השכם להורגו.
ואולי שלכך נאמר (במ' פי' כו,א) וַיְ ֶ֖הי֣אַ חֲר֣י֣הַ מַּ גּ ָפ ֑ה֣֣סוף פסוק (טט :סימון פרשה פתוחה) וב(טט :טעם)אתנחתא לדרשו אשלאחריו
ואשלפניו ,לאחריו כפשוטו ,ולפניו לומר שגם אחרי המגיפה הם רוצים להכות אתכם על דבר אחותם המוכה ,על כן תשכימו
להכותם:
שׂיא֣מ ְדיָ֣ן – גרשיים קדמא מהפך פשטא ,כעין פעולה שהתחילה והושעתה (לא הסתיימה בינתיים) וממתינה
זְבּי֣בַ ת-נְ ֤
וְ עַלְ -דּ ַ֞בר֣כָּ ֨
להמשכה בעתיד .ע"פ [כלי יקר] שנאת מדין לישראל התגלתה לראשונה במכירת יוסף ,אח"כ הושעתה עד הגעת עם ישראל לערבות
מואב ,כאן שוב התגלתה בעצת בלעם וביתר שאת ממואב ועל ריב לא להם ולכן שלחו בת נשיא מדין להחטיא את ישראל ,ואם לא
ישמידו אותם מדין ימשיכו להתנכל לישראל.

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

יני׃
֑י֣לי ָ֕כין֣מ ְשׁ ַפֶּ֖חַ ת֣הַ יָּכ ָֽ
י֣לי ָ֕מין֣מ ְשׁ ַפֶּ֖חַ ת֣הַ יָּמינ ְ
מוּאל֣מ ְשׁפַּ חַ ת֣הַ נְּ מ֣ וּא ֔ל ְ
֗
֣למ ְשׁ ְפּחתָ ם֣לנְ
֣[יב]֣֣ ְבּנ ֣י֣שׁ ְמעוֹן ְ
֑י֣לשׁוּנ֕י֣מ ְשׁ ַפֶּ֖חַ ת֣הַ שּׁוּנָֽי׃ ֣
֔י֣לחַ גּ֕י֣מ ְשׁ ַפֶּ֖חַ ת֣הַ חַ גּ ְ
֣למ ְשׁ ְפּחתָ ם֣ל ְצ ֗פוֹן֣מ ְשׁפַּ חַ ת֣הַ ְצּפוֹנ ְ
֣[טו]֣֣ ְבּנ ֣י֣גָד ְ
חי׃ ֣
֑י֣לזֶ ַ֕רח֣מ ְשׁ ַפֶּ֖חַ ת֣הַ זּ ְַר ָֽ
שׁ ַפֶּ֖חַ ת֣הַ פַּ ְרצ ְ
י֣ל ֕ ֶפ ֶרץ֣מ ְ֣
לה֣מ ְשׁפַּ חַ ת֣הַ שּׁ ֣לָ ֔נ ְ
֣לשׁ ֗ ָ
֣למ ְשׁ ְפּחתָ ם ְ
הוּדה ְ
֣וּ֣בני-יְ ָ
֣[כ]֣֣וַיּ ְהי ְ
לי׃ ֣
֑י֣ל ַי ְ֨ח ְל ֔אל֣מ ְשׁ ַפֶּ֖חַ ת֣הַ יַּחְ֣ ְלא ָֽ
י֣לא ֕לוֹן֣מ ְשׁ ַפֶּ֖חַ ת֣הָ אֹלנ ְ
֣ל ֶ֗ס ֶרד֣מ ְשׁפַּ חַ ת֣הַ סַּ ְר ֔דּ ְ
֣למ ְשׁ ְפּחתָ ם ְ
֣[כו]֣֣ ְבּנ ֣י֣זְבוּלֻ ן ְ
חֲני׃ ֣
ת֣התַּ ָֽ
ַ ָֽ
תחַ ן֣מ ְשׁ ַפֶּ֖חַ
י֣ל ֕ ַ
י֣ל ֶ֕בכֶ ר֣מ ְשׁ ַפֶּ֖חַ ת֣הַ בַּ ְכ ֑ר ְ
שׁוּתלַ ח֣מ ְשׁפַּ֣ חַ ת֣הַ ֻשּׁ֣תַ ְל ֔ח ְ
֣ל ֗ ֶ
֣למ ְשׁ ְפּחתָ ם ְ
ה֣בני-אֶ ְפ ַרים ְ
ְ
֣[לה]֣֣א ֣לֶּ
יר ָֽמי׃ ֣
ירם֣מ ְשׁ ַפֶּ֖חַ ת֣הָ֣אֲח ָ
פּחַ ת֣הָ אַ ְשׁבּל֑י֣לַ אֲח ָ ֕
י֣לאַ ְשׁ ֕בּל֣מ ְשׁ ַ ֶ֖
בלַ ע֣מ ְשׁפַּ חַ ת֣הַ בַּ ְל ֔ע ְ
֣ל ֶ֗
֣למ ְשׁ ְפּחתָ ם ְ
֣[לח]֣֣ ְבּנ ֣י֣בנְ יָמן ְ
יעי׃ ֣
יעה֣מ ְשׁ ַפֶּ֖חַ ת֣הַ ְבּר ָֽ
֔ה֣לי ְשׁו֕י֣מ ְשׁ ַפֶּ֖חַ ת֣הַ יּ ְשׁו ֑י֣ל ְבר ֕ ָ
֣לי ְמ ָנ֗ה֣מ ְשׁפַּ חַ ת֣הַ יּ ְמ ָנ ְ
פּ חתָ ם ְ
֣למ ְשׁ ְ֣
֣[מד]֣֣ ְבּנ ֣י֣אָ שׁר ְ
֣

שבעה שבטים בזרקא סגול ,בתפקיד גריעת משפחות.

[בראשית רבתי פרשת ויחי עמוד  ] 266מח ,טז וידגו לרוב .פעמים הם מרובים ופעמים הם נדוגים .בזמן שבני אפרים מרובים בני
מנשה מועטים ,ובזמן שבני אפרים מועטים בני מנשה מרובין במנין .במדבר סיני את מוצא בני אפרים מרובים מ' אלף וה' מאות ובני
מנשה מועטין ל"ב אלף ומאתים .ובמנין ערבות מואב את מוצא בני מנשה מרובין שנים וחמשים אלף וז' מאות ובני אפרים מועטין
ל"ב [אלף] ו(ג')[ה'] מאות.
[רש"י במדבר כו(,יג)] לזרח  -הוא צוחר ,לשון צוהר .אבל משפחת אהד בטלה ,וכן חמשה משבט בנימין ,שהרי בעשרה בנים ירד
למצרים וכאן לא מנה אלא חמשה ,וכן אצבון לגד ,הרי שבע משפחות (פי' אשל אברהם רש"י לדעת רבותיו כתב שאצבון בטל אבל רש"י
עצמו סובר ב(-כו ,טז) שאזני הוא אצבון ,ולפי זה המשפחה השביעית החסרב היא ישוה מבני אשר הנזכר ב(-בר' ויגש מו,ז)  ...ולפי הדעה
שהמשפחה השביעית החסרה היא אצבון ,יש לומר שישוה לא היו לא בנים ולכן לא נמנה בתור משפחה (גו"א) ,וראה בפסיקתא זוטרתא פנחס
קלב,ב" :בני אשר – לא הזכיר כאן את ישוה  ,מלמד שלא הוליד")

 .ומצאתי בגמ' ירושלמית ,שכשמת אהרן נסתלקו ענני כבוד ובאו הכנענים להלחם בישראל ונתנו לב לחזור למצרים וחזרו לאחוריהם
ח' מסעות מהר ההר למוסרה ,שנאמר (דברים י ,ו) ובני ישראל נסעו מבארות בני יעקן מוסרה שם מת אהרן ,והלא בהר ההר מת,
ו ממוסרה עד הר ההר שמונה מסעות יש למפרע ,אלא שחזרו לאחוריהם ורדפו בני לוי אחריהם להחזירם ,והרגו מהם שבע משפחות,
ומבני לוי נפלו ארבע משפחות משפחת שמעי ועזיאלי ,ומבני יצהר לא נמנו כאן אלא משפחת הקרחי ,והרביעית לא ידעתי מה היא.
ורבי תנחומא דרש שמתו במגפה בדבר בלעם ,אבל לפי החסרון שחסר משבט שמעון במנין זה ממנין הראשון שבמדבר סיני ,נראה
שכל כ"ד אלף נפלו משבטו של שמעון:
[אבן עזרא איוב לב,ב] יאיר בן מנשה שהוא מבני יהודה כאשר מפורש בדברי הימים :וב-בראשית רבתי פרשת ויחי עמוד  266נאמר
 ...מכיר העמיד בנים ,אבל יאיר לא העמיד בנים ,לכך כשמנה משפחות מנשה מנה למכיר ולא מנה ליאיר ,לפי שלא היו לו בנים ,ולכך
כשהלך יאיר ולכד חוות גלעד קרא אותן חוות יאיר על שמו ,כד"א ויקרא אתהן חות יאיר (במדבר ל"ב מ"א) .אמר אחר שלא זכיתי
להעמיד בנים שיטלו חלק בארץ והלכתי ונלחמתי בם ולקחתי אותה בשביל אחי ,הנני קורא כל מה שלכדתי על שמי.
[אוצר המדרשים (אייזנשטיין) ויושע עמוד  ] 155אז נבהלו ,אמרו חז"ל מפני מה נתייראו יושבי פלשת? מפני שהרגו מבני אפרים
מאתים אלף איש שמנו את הקץ ביציאת מצרים וטעו בשלשים שנה ויצאו בכח גבורתם ,וכעס עליהם הקדוש ברוך הוא ומסרם ביד
פלשתים,
[דף על הדף פסחים דף ג עמוד ב] ואמר לו על דברי התוס' בפסחים (ג ב) שלריב"ב לא היה קרקע והקשה רבי ישראל איסר איך
תמצא שיהיה בר ישראל שא"ל (שאין לו) חלק בא"י .ותי' הרה"ק דהלא מבואר בש"ס בסנהדרין (צב ב) שריה"ג אומר מתים שהחיה
יחזקאל עלו לא"י ונשא ו נשים והולידו בנים ובנות .עמד ריב"ב על רגליו ואמר אני מבני בניהם ומאן נינהו מתים שהחיה יחזקאל אלו
בני אפרים ,שמנו לקץ וטעו .וידוע כי ליוצאי מצרים נתחלקה הארץ ,וא"כ בני אפרים שיצאו קודם שפקד עליהם ה' לצאת ממצרים,
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

לא היו נחשבים בכלל יוצאי מצרים ול"ה להם חלק בארץ ,וכמו"כ ריב"ד שהיה מבני בניהם ל"ה לו חלק בארץ עכד"ק ודפח"ח.
[דף על הדף ראש השנה דף יז עמוד א] והנה במדרש איתא דנקרא זבולן משום דכתיב בנה בניתי בית זבול לך ביאר כ"ק האדמו"ר
הגדול זצוקל"ה מסאכטשוב דע"י שזבולן הי' מבטל עצמו ליששכר וחשב את עצמו כלא נגדו ,מזה נשפע אור המקדש עכד"ק.
שמעון – אהד בטל ועוד כ"ד אלף בשטים ,בנימין – חמש משפחות בטלו במדבר וברש"י (כו,כד) עוד חמש בטלו כמעט לגמרי בפלגש
בגבעה ,גד – אצבון ,אשר – ישוה ,אפרים – מאתים אלף מתו ביציאה ממצרים ל' שנה לפני יציאת מצרים ,ועוד שהתמעטו מאד במדבר,
יהודה – ער ואונן מתו לפני הירידה למצרים ,ועוד א ם נאמר כי יאיר בן מנשה היה מיהודה ונקרא בן מנשה על שם אמו ממנשה ,היות ולא
היו לו בנים ,הרי שיש משבט יהודה חסרון בכך שלא הביא יאיר בנים.
זבולון – צ"ע ,כגון שזבולון מבטל עצמו ליששכר
ראה בראשית ויצא כט,לג – לד:

א֣שׁמֶ֖ וֹ֣שׁ ְמ ָֽעוֹן׃֣֣֣ ֣
ר ְ
נוּא ֣ה֣אָ ֔נכי֣וַיּתֶּ ןֶ֖ -לי֣גַּם-אֶ ת-זֶ ֑ה֣וַתּקְ ָ ֵ֥
'֣כּיְ -שׂ ָ
ר֣כּי -שָׁ ַמ֤ע֣ה ָֽ
ָֽ
[לג]֣֣ו ַַתּ֣הַ ר֣עוֹד֣וַתּ֣לֶ ד֣בּן֣ו ַ֗תּאמֶ
ֹלשׁ֣ה֣בָ ֣נ ֑ים֣עַ ל-כֵּ֥ן֣קָ ָ ָֽראְ -שׁמֶ֖ וֹ֣ל ָֽוי׃
וֹ֣שׁ ָ
י֣כּי-י ַָל ְֵ֥דתּי֣לֶ֖ ְ
ר֣עַתּ֤ה֣הַ פַּ עַ ם֣ילָּ וֶ ֤ה֣אישׁי֣א ֔ ַל ָֽ
ָ
[לד]֣֣ ו ַַתּ֣הַ ר֣עוֹד֣וַתּ֣לֶ ד֣בּן֣ו ַ֗תּאמֶ
ו ַַתּ֣הַ ר֣עוֹד֣וַתּ֣לֶ ד֣בּ֣ן – מונח זרקא מונח סגול ,אפשר כי זרקא סגול בתפקיד גריעה מן הענין .נקדים ונאמר כי ב(-במ' פי' כו) במנין

השבטים אחרי מעשה השטים ,שבעה שבטים מוטעמים בזרקא סגול זרקא סגול – שמעון ,גד ,יהודה ,זבולון ,אפרים ,בנימין ,אשר.
ושם אלו השבטים שחסרו משפחה או משפחות וגם למי מהמשפחות שלא נולד ילד ,וזבולון המתבטל ליששכר.
נאמר שכאן ,לאה נתנבאה על כך ששמעון ולוי יהיו ללא נחלה של ממש בא"י ,וללא פרנסה מנחלה.
אפשר כי בשמות הבנים טעמי רביע וזקף-גדול לרמז כי הארץ מחולקת לאבות יוצאי מצרים באמצעות הבנים העומדים להיכנס לארץ
ישראל ,ונשמות האבות מעוברות בבנים
אפשר כי בשמות הבנים הבכורים רביע – לתת לכם נחלה נוספת על אחיהם שרובם בטעם זקף-גדול.
֣ת֣בּני-י ְשׂ ָר ֗אל – גרשיים מונח מונח רביע ,כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו או על הכלל כולו.
[ב]֣֣שׂא֞ וּ֣אֶ ת֣ -ראשׁ׀֣כָּ ל-ע ֲַד ְ
ְ
[ג]֣֣וַיְ ַד ֨בּר֣מ ֝שֶׁ ה֣וְ אֶ ְלעָ ָז ֹ֧ר֣הַ כּהֵ֛ן֣א ָ ֶ֖תם – קדמא ואזלא ,כעין כלל מלמד ,דרגא תביר טפחא ,כעין קבוצת פרטים מצטרפים או שעל כל
אחד חלה אותה הלכה .אפשר כי תבנית טעמים של פסוק (ב) באה כהקדמה לומר שהנלמד אחריה מפסוק (ג) ואילך יוצא מן הכלל במבנהו
ללמד על מקומו .פסוק (ג) מורה על כלל מלמד וממנו ואילך (א) חילק קבוצות תבניות טעמים בין השבטים כדי ללמד מכולם על כולם
(א,א) כל בעלי שם המסתים בא-ל מוטעמים ב-קדמא זקף-קטן במלה אחת ,כעין מוקדם והוא מאוחר בענין .כשם שהטיל י-ה בשמות
כל בתי האב להעיד כי כולם נשמרו ע"י השם במצרים ,כך בכולם א-ל עשה  ,סוף המלה משמש הסבר להתחלה,
מוּאל֣מ ְשׁפַּ חַ ת֣הַ נְּ מ֣ וּא ֔לי אין קדמא זקף-קטן
֗
אבל בשמעון לנְ
גד ְל ַ֨א ְרא ֔לי֣מ ְשׁ ַפֶּ֖חַ ת֣הָ אַ ְרא ָֽלי
זבולון ְל ַי ְ֨ח ְל ֔אל֣מ ְשׁ ַפֶּ֖חַ ת֣הַ יּ ְַח ְלא ָֽלי
יאל֣מ ְשׁ ַפֶּ֖חַ ת֣הָ אַ ְשׂ ָֽראל֑י ֣
גלעד בן מנשה וְ ַ֨א ְשׂר ֔
יאל֣מ ְשׁ ַפֶּ֖חַ ת֣הַ מַּ ְלכּיא ָֽלי
בריעה בן אשר ְל ֨ ַמ ְלכּ ֔
נפתלי ְל ַי ְ֨ח ְצ ֔אל֣מ ְשׁ ַפֶּ֖חַ ת֣הַ יּ ְַח ְצאל֑י
אבל אלון בן זבולון בזקף-גדול צ"ע
(א,ב) זרקא֣סגול – שמעון ,גד ,יהודה ,זבולון ,אפרים ,בנימין ,אשר .כעין מוסיף או גורע מהענין על הענין
בכור ראובן רביע בראובן  ,הבכור פשטא מונח זקף-קטן
בכור שמעון רביע מונח זקף-קטן ,הוא גם עם א-ל
בכור גד רביע מונח זקף-קטן,
הגדול בבני יהודה החיים רביע פשטא זקף-קטן,
בכור זבולון רביע פשטא זקף-קטן,
בכור אפרים רביע פשטא זקף-קטן,
בכור בנימין רביע פשטא זקף-קטן,
ת֣ה ַנּע ֲָֽמי ֣
ַ ָֽ
ֲמן֣מ ְשׁ ַפֶּ֖חַ
י֣לנַ ָֽע ֔ ָ
בני בלע בן בנימין מ ְשׁפַּ חַ ת֣הָ אַ ְר ֔דּ ְ
בכור אשר רביע פשטא זקף-קטן,
(ב) פרשת המנין היא הכנת רשימת נוחלים בארץ הבאה אחריה .אפשר כי קבוצות הטעמים באות לתאר לגבי כולם ,השיטות השונות
לקביעת הנחלות.
נוחלים הנכנסים בשם עצמם ,אח"כ חוזרות הנחלות ומתכנסות לפי יוצאי מצרים ,וחוזרות ומתחלקות לפי הנכנסים .ועוד לפי ערך כספי,
ועוד ע"פ הגורל.
קדמא זקף-קטן במלה אחת ,כעין מוקדם והוא מאוחר בענין – מלמד שהרכבת הרשימה מתחילה מהנוחלים הנכנסים לארץ ,אח"כ פעולת
חישוב ,לבסוף חוזרים לנכנסים לארץ לתת להם הנחלות.
זרקא סגול – בפעולות החישוב גורעים ומוספים מהנכנסים לפי יוצאי מצרים וערכים כספיים ולסוף קובעים מי יקבל מה.
רביע וזקף-גדול יתארו איסוף נחלות הנכנסים לפי אבות יוצאי מצרים ,כעין עיבור בנכנסים של נשמות היוצאים ממצרים שלפיהם מכנסים
ומחלקים שוב הנחלות .אפשר כי גם קשור לארבע קבוצות החלוקה ואופן הגורל.
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

5.17

במדבר מטות ל,ב (התשע"ו)(בהשתתפות נחלת יעקב)

ל֣את-הַ ְבּ ֶ֖דיל֣וְ אֶ ת-הָ ע ָ ָֽפ ֶרת׃ ֣
נְּחשֶׁ ת֣אֶ ת-הַ בַּ ְר ֔ ֶז ֶ ָֽ
ף֣את-הַ ֨
במדבר מטות לא,כבַ ֣ :אְֵ֥ך֣אֶ ת-הַ זּ ָָהֶ֖ב֣וְ אֶ ת -הַ ָכּ ֑סֶ ֶ ָֽ

במדבר מטות לא,כג׃

ֲבירוּ בַ ָ ָֽמּים׃
ָבא בָּ אֶ֖שׁ תַּ ע ֵ֥
שׁ וְ טָ ֔הר ַ֕אְך ְבּמֵ֥י נ ָ ֶ֖דּה י ְתחַ ָטּ ֑א וְ ֨כל א ֲֶשֹׁ֧ר ָֽלא-י ֵ֛
ֲבירוּ בָ א ֣
ָבא בָ ֗אשׁ תַּ ע ֤
כָּ לָ -דּ ָ֞בר אֲשֶׁ ר-י ֣

[תלמוד בבלי שבת נח,ב]

דאמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן :מנין למשמיע קול בכלי מתכות שהוא טמא  -שנאמר (במ' מט'

שׁ אפילו דיבור יבא באש.
ֲבירוּ בָ א ֣
ָבא בָ ֗אשׁ תַּ ע ֤
לא,כג) כָּ לָ -דּ ָ֞בר אֲשֶׁ ר-י ֣
[רש"י בבלי שבת נח,ב] כָּ לָ -דּ ָ֞בר אֲשֶׁ ר-י ָ֣בא בָ ֗אשׁ  -בכלי מתכות משתעי ,במעשה מדין.
[תוספות בבלי שבת נח,ב]֣כָּ לָ -דּ ָ֞בר אֲשֶׁ ר-י ָ֣בא  -ואע"ג דהאי קרא לא לגבי טומאה כתיב אלא לגבי הגעלה מסתברא דהתם אין דיבור
מעלה ומוריד ואם אינו ענין להגעלה תנהו לענין טומאה.
[חידושי הרשב"א בבלי שבת נח,ב]֣כָּ לָ -דּ ָ֞בר אֲשֶׁ ר-י ָ֣בא בָ ֗אשׁ אפילו דיבור אסור .וא"ת והא קרא בגיעולי גוים כתיב ,איכא למימר אם
מי֣
ְך֣בּ ֵ֥
אינו ענין לגיעול דלענין איסורי גוים אין ל חלק בין יש להן ענבל לשאין להן ענבל ,תנהו לענין טומאה ואסיפיה דקרא קאי ַ֕א ְ
נ ָ ֶ֖דּה֣י ְתחַ ָטּ ֑א.
[חידושי הריטב"א בבלי שבת נח,ב] אפי' דבור יבא באש .פירוש דָ -דּ ָ֞בר לישנא יתירא הוא להאי דרשא ,וא"ת והא קרא בהגעלת כלי
מדין הוא דכתיבא ,וי"ל דבפרשה כתיב ענין טומאת מת כדכתיב (במ' מט' לא,יט) ָֽתּ ְתחַ ְטּא֞ וּ ,וכיון שזה אינו ענין לאיסור הגעלה דההיא
(טט :האמורה ב(-במ' מט' לא,כג)) בבליעה (טעם איסור) תליא מילתא ,תנהו ענין לטומאה דהשמעת קול כיון שהאדם (טט :נכרי) משתמש
עביד ליה תורת כלי לקבל טומאה.

כָּ לָ -דּ ָ֞בר – מקף כרב-מצב משמעות מלת "דבר" (א) כלי (ב) הוצאת קול .ופירשו שמלת דבר ככלי יתירה כי גם בלעדיה מובן צווי
הפסוק על הגעלת כלים וטבילתם ,לכן מלת "דבר" נדרשת שגם הוצאת קול מכלי מתכת ע"י נכרי מטמאו ויש לפחות להטבילו.
היטמאות כלי ע"י נכרי והסרתה מרומזים ,על פי פנימיות התורה ,בשילוב בין התוכן ובין תבנית הטעמים של וְ טָ ֔הר ַ֕אְך (ראה להלן).

רש"י (כג) כָּ לָ -דּ ָ֞בר אֲשֶׁ ר-י ָ֣בא בָ ֗אשׁ  -לבשל בו כלום תעבירו באש ,כדרך תשמישו הגעלתו ,מי שתשמישו על ידי חמין יגעילנו
בחמין ,ומי שתשמישו על ידי צלי ,כגון השפוד והאסכלה ילבנו באור (ראה ע"ז עה,ב).
ַ֕אְך ְבּמֵ֥י נ ָ ֶ֖דּה י ְתחַ ָטּ ֑א  -לפי פשוטו׃ חטוי זה לטהרו מטומאת מת; אמר להם׃ צריכין הכלים גיעול לטהרם מן האיסור ,וחטוי לטהרן
מן הטומאה .ורבותינו דרשו מכאן (שם)  ,שאף להכשירן מן האיסור הטעין טבילה לכלי מתכות ,ומי נדה הכתובין כאן דרשו׃ מים
הראוים לטבול בהם נדה ,וכמה הם? ארבעים סאה.
וְ ֨כל א ֲֶשֹׁ֧ר ָֽלא-י ֵָ֛בא בָּ אֶ֖שׁ כל דבר שאין תשמישו על ידי האור ,כגון קיתונות כוסות וצלוחיות שתשמישן בצונן ולא בלעו איסור,
תַּ ע ֲֵ֥בירוּ בַ ָ ָֽמּים ־ מטבילן ודיו ,ודוקא כלי מתכות.
[רבי יוסף בכור שור] (כג) כָּ לָ -דּ ָ֞בר אֲשֶׁ רָ֣-י ֣בא בָ ֗אשׁ  -שתשמישו על ידי האור; שפוד ואסכלה ,צריך ליבון באש כדי להגעיל (ראה
ְך֣בּ ֵ֥מי֣נ ָ ֶ֖דּה֣י ְתחַ ָטּ ֑א שצריך טבילה ,ואפילו הוא
משנה ע"ז ה,יב); דטעמוֹ ולא מַּ מָ ש וֹ דאורייתא (ראה חולין קח,א)( .במ' מט' לא,כג) ַ֕א ְ
טהור ,ואפילו הוא חדש; דכלי מתכות הנקחים מן הגוים צריכין טבילה ,דכלי מתכות כתובין בפרשת 'הזהב והכסף והבדיל והעופרת'
(ראה לעיל כב) ,כדאיתא בע"ז (עה,ב) .ואשר נטמאו במת ,צריכין הזאה שלישי ושביעי וטבילה (ראה לעיל ,יט) .ואשר לא יבא באש
תעבירו במים אם תשמישו בחמין ,צריך להגעילו בחמין; ואם תשמישו בצונן ,סגי בהדחה; דכבולעו כך פולטו (ראה פסחים ל,ב).
ומשום כלים בני יומן איצטריכא ,שלא נפגם טעמם.
אֲשֶׁ ר-י ָ֣בא בָ ֗אשׁ  -מונח רביע ,יורה בקצרה אל כלים ממתכות ותערובות שלהן כגון אלו שהוזכרו בפסוק שלפניו (במ' מט' לא,כב) שבו
נמנים ששה מיני מתכות.
כָּ לָ -דּ ָ֞בר אֲשֶׁ רָ֣-י ֣בא בָ ֗אשׁ  -גרשיים מונח רביע ,כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו ,שדווקא לכלי מתכות מועילה הגעלה כדרך
שימושם באש ,ואילו כלים אחרים כגון כלי חרס ששימושם באש לא מועילה להם הגעלה באש.
ֲבירוּ֣ -מהפך
בר – גרשיים ,תַּ ע ֤
ל־דּ ָ֞
ָ
כָּ
אפשר כי תבנית הטעמים "גרשיים""...מה פך" עד האתנח מלמדת על כעין כל דבר שהיה בכלל ויצא לטעון טוען אחר כענינו יצא
להקל ולא להחמיר .הכלל הוא – הגעלת כָּ לָ -דּ ָ֞בר אֲשֶׁ ר-י ָ֣בא בָ ֗אשׁ המשמשים כלשון רש"י – לבשל בו כלום.
שׁ ,יצא להקל ולא להחמיר  -אופן הגעלת הכלי בלשון רש"י :כדרך
ֲבירוּ בָ א ֣
ָבא בָ ֗אשׁ תַּ ע ֤
ויצא לטעון טוען אחר כענינו – אֲשֶׁ ר-י ֣

תשמישו הגעלתו ,מי שתשמישו על ידי חמין יגעילנו בחמין( ,ולא בלבון באש) ומי שתשמישו על ידי צלי ,כגון השפוד והאסכלה
ילבנו באור ,וע"פ [פני יהושע בבלי שבת נח,ב] בשניהם לא צריך קלקול כדי שתעבור טומאתן ותיקון שבכך יהיו כאן פנים חדשות.
מי֣נ ָ ֶ֖דּה֣י ְתחַ ָטּ ֑א
ְך֣בּ ֵ֥
(במ' מט' לא,כג) ַ֕א ְ

ְך֣בּמֵ֥י֣נ ָ ֶ֖דּה֣י ְתחַ ָטּ ֑א באמצע בין תעבירו
[פני יהושע בבלי שבת נח,ב] מיהו השתא דאתינא להכי יש לי ליישב פשטא דקרא דכתיב ַ֕א ְ
ְך֣בּמֵ֥י֣נ ָ ֶ֖דּה֣י ְתחַ֣ ָטּ ֑א לבסוף בתר תעבירו במים והוי קאי שפיר אכל הכלים דלעיל
באש ובין תעבירו במים וטפי הו"ל למכתב האי ַ֕א ְ
ְך֣בּמֵ֥י֣נ ָ ֶ֖דּה֣י ְתחַ ָטּ ֑א לבתר תעבירו באש הוי אמינא דכשם שהכלים
מיניה אבל למאי דפרישית אתי שפיר דאי לאו דכתב רחמנא ַ֕א ְ
הותרו מאיסורן ע"י ליבון באור כך נטהרו מטומאתן ע"י ליבון זה בלא הזאה שלישי ושביעי ובלא טבילה משו"ה כתב רחמנא א֣ ַ֕אְך֣
ְבּ ֵ֥מי֣נ ָ ֶ֖דּה֣י ְתחַ ָטּ ֑א וא"כ על כרחך האי תעבירו באש לאו היינו שריתכן באור כדרך הצורפין דא"כ פשיטא דלא בעי הזאה וטבילה
דהו"ל כמו נתיצה ופנים חדשות באו לכאן אלא האי תעבירו באש היינו ליבון גרידא מש"ה בעי טבילה והזאה ,כן נראה לי נכון:
שילוב רש"י ורבי יוסף בכור שורַ֕ :אְך֣– זקף-גדול ,התפקיד שלוש סיבות לטבילת כלי מתכות שנקחו מן הנכרי( .א) עצם העובדה
שהכלי מתכת יוצר ע"י נכרי ,א-על-פי שעדיין חדש וטהור (ב) כלי קבול שנטמאו במת (ג) כלי נכרי בני יומן להכשירן מן האיסור ע"י
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

הגעלה כתשמישו (כבולעו כך פולטו) ואח"כ טבילה.
מלת ַ֕אְך ממעטת ובאה ללמד ,שאין הגיעול מן האיסור ע''י האש מספיק ,אלא
ְבּ ֵ֥מי֣נ ָ ֶ֖דּה֣ -מרכא טפחא – יתור לרבות דרשה כפ' רש"י ורבותינו דרשו מכאן (שם) ,שאף להכשירן מן האיסור הטעין טבילה לכלי

מתכות ,ומי נדה הכתובין כאן דרשו׃ מים הראוים לטבול בהם נדה ,וכמה הם? ארבעים סאה.

י ְתחַ ָטּ ֑א֣– אתנח ,מגביל שרק אם יסיים את התהליך בטבילה ,יטהרן מן הטומאה .אפשר שבא להגביל שמכאן תלמד לנושא טבילה
מגיעולי נכרים ולא תלמד לנושא "טעם כעיקר" כדרך לימודו של ר' עקיבא מפסוק זה ב(-בבלי נזיר לז,ב) ,צ"ע נוסף

ֲבירוּ בַ ָ ָֽמּים
ָבא בָּ אֶ֖שׁ תַּ ע ֵ֥
(במ' מט' לא,כג) וְ ֨כל א ֲֶשֹׁ֧ר ָֽלא-י ֵ֛

וְ ֨כל – קדמא ,כל דבר שאין תשמישו ע''י האור – קודם הדיחהו והסר ממנו חוצצים ורק אח"כ טבלהו.
א ֲֶשֹׁ֧ר ָֽלא-י ֵָ֛בא בָּ אֶ֖שׁ  -דרגא תביר טפחא ,קבוצת פרטים הקשורים לנושא גיעולי נכרים שעל כל פרט חלה אותה הלכה ע''פ רמב''ן כוסות

וצלוחיות וקיתונות שתשמישן בצונן ולא בלעו איסור  ...ועוד שאף הכלים שתשמישן בצונן צריכין הכשר מן האיסור שבהן מלבד
הטבילה הזאת  ...אבל פירוש תַּ ע ֲֵ֥בירוּ בַ ָ ָֽמּים לכבסם ולשפשף אותם יפה עד שתסור חלודה שנדבקה מהם מן האיסור שנשתמש
בהם ,שזהו הכשרן מן האיסור  ...וכך אמרו חכמים (ע''ז ע''ה ב') (טט :קודם) מדיחן ו(טט :אח"כ)מטבילן והן טהורים.
א ֲֶשֹׁ֧ר ָֽלא-י ֵָ֛בא בָּ אֶ֖שׁ  -טפחא כפותחת טפח להתאפיין מההגבלות הנדרשות מכתוב אחריה תַּ ע ֲֵ֥בירוּ בַ ָ ָֽמּים – מרכא סלוק ,רבוי והגבלה.
ההגבלה (א) כפ'רש''י  -מטבילן ודיו ו(טט :זה)דווקא (טט:ב)כלי מתכות.
ההגבלה (ב) אבל זה לא מספיק .צ''ל כהסבר לעיל ע"פ מאמר החכמים בע''ז ,הרמב''ן ושפת''ח שצריך להסיר ממנו כל דבר הנדבק בו

בכלי כדי שלא יהיה בו דבר החוצץ בטבילה.

טט בכלי מתכת ההגבלה הינה שאין מטבילים ללא הדחה יפה המסירה חציצות
הסבר לטבילת כלים הנלקחים מן הנכרים ע"פ פנימיות התורה ,בעזרת אוצר הגימטריאות של הרב י"ר פאלוך זצ"ל .ע"פ אמרי נועם
(הרבי מדזיקוב) גי' המלים זקף-קטן זקף-גדול עולה יסו"ד מלכו"ת עולה תקע"ו ( , )576ההמשך הוא של הכותב( ,במ' מט' לא,כג) וְ טָ ֔הר
ַ֕אְך – זקף-קטן זקף-גדול ,גי' התוכן המוטעם וְ טָ ֔הר ַ֕אְך עולה  = 21 + 220טהו"ר אהי"ה = ר"כ אהי"ה =  = 241אמ"ר ,רא"ם (ר"ת

ר'פאל א'וריאל מ'כאל) ,אותיות קודם לאותיות ש'מ'ח'ה' = ר'ל'ז'ד' (טט = ד"ל ז"ר),
כאן מגיע הגלוי שביצוע הפרש בין גימטריאת שמות הטעמים ובין גימטריאת התוכן המוטעם נותנת השלמה רעיונית לחישוב גימטאירת
התוכן .ההפרש מחושב כך :מחושב כך = 335 = 576 - 241 :של"ה = הש"ל = סער"ה ועוד תוצאות המשולבות בהסבר ,כאילו אמר
הש"ל קליפת עע"ז שנתנו בכליהם מעצם יצורם ע"י הנכרים שהשקיעו בם את רוחם מחשבתם וכוחם .בלי טבילה = 21 + 220 = 241
מקלל"ך(:בעה"ט פ' לך לך יב-ג) ועד אהי"ה .הטבילה משילה מקלל"ך ואז  = 21 + 220טהו"ר אהי"ה .ראה (במ' נשא ו,ג) שימוש בענין של
קליפה בנושא עשה טעם כעיקר.
דרך הסבר אפשרית ע"פ ספר התניא סוף פ"ו  ...המדרגה התחתונה היא שלש קליפות הטמאות ורעות לגמרי ואין בהן טוב כלל ונקראו
במרכבת יחזקאל רוח סערה וענן גדול וגו' (השלישית אש מתלקחת בתוך הברד) ומהן נשפעות ונמשכות נשמות כל אומות עובדי גילולים
וקיום גופם ונפשות כל בעלי חיים הטמאים ואסורים באכילה וקיום גופם וקיום כל מאכלות אסורות מהצומח כמו ערלה וכלאי הכרם כו'
וכ"ש בע"ח שער מ"ט פ"ו וכן קיום וחיות כל המעשה דבור ומחשבה של כל שס"ה לא תעשה וענפיהן כמ"ש שם סוף פ"ה.
הסבר ע"פ תורת חב"ד ואוצר גי' הרב יוסף רפאל פאלוך זצ"ל גי'  335עולה סער"ה ,שהיא משלוש הקליפות הטמאות שמחזקת ניצוצות
קדושה אסורים מאד שנפלו שם משבירת הכלים המרומזת ב(-בר' א,ג) ו-ר'וח א'לקים מ'רחפת (ר"ת ( )241מרחפת = רפ"ח מ"ת ,כביכול
הניצוצות מתו בגלל מקומן) ע"ל פנ"י המי"ם (גי'  )335וגם בהפרש (גי'  )241העולה לגי' אותיות קודם לאותיות שמחה = רלזד = ד"ל ז"ר
שהניצוצות בבחינת (זרים ודלים כי אסורים מאד)
הסבר אפשרי :הש"ל ( )335בע"ל כרח"ה ( )335רוח סער"ה ( )335שהיא אחת משלוש הקליפות הטמאות ורעות לגמרי ,בהסרתה
בטבילה מהכלים של כל אומות עובדי גילולים מנתקים קיום וחיות מחשבה דבור ומעשה של אומות עובדי גילולים וכל המאכלות האסורות
וכל מעשה דבור ומחשבה של שס"ה לא תעשה .משחררים בכלים את הניצוצות הקדושים שנפלו שם בשבירת הכלים כמרומז ב-ר'וח
א'לקים מ'רחפת
הטבלת הכלים מעבירה ממצב ד"ל ז"ר ( )241למצב שמחה של גלוי רוח א-לקים מרחפת ע"ל פנ"י המי"ם ( )335ומלאכיו רא"ם ()241
(ר"ת ר'פאל א'וריאל מ'כאל)
ְׁו ִּ֨כסּוָׁ֔ -בּה ֵ ֖את א ֲ֥רן ָׁהע ֵֻדֽת׃ משעה שמפרקים המשכן ובשעת המסעות

ְׁהֹורדּו ֵ ֖את פ ָׁ֣רכת המ ָׁ ָׁ֑סְך
ב(-במדבר ד,ה) ּו ָׁ֨בא ַאה ֲ֤רן ּו ָׁבנָׁיו ִּבנ ְׁ֣סע הֽמח ֲ֔נה ו ִּ֕
מנסים כוחות שליליים להתגבר.
הוֹרדוּ֣  -זקף-קטן זקף-גדול ,גי' התוכן עולה  = 335 = 227 + 108של"ה ,הפרש מתקע"ו = 576 – 335
֕
המַּ חֲ ֶנ֔ה֣וְ
מוטעם הכתוב ַ ָֽ
ר֣אְך֣– גי' עולה  = 21 + 220ר"כ אהי"ה =  = 241אמ"ר,
 ,241המספרים הפוכים מהפסוק (במ' מט' לא,כג) וְ טָ ֔ה ַ֕
במדבר פינחס לא,ל:

דם֣מן-הַ בָּ ָ ֵ֛קר֣מן-הַ֣חֲמ ֵ֥רים֣וּמן-הַ ֶ֖צּאן֣מכָּ ל-הַ ְבּה ָמ ֑ה֣ ֣
קּח׀֣אֶ ָח֣ד׀֣אָ ֻח֣ז֣מן-הַ חֲמ ֗שּׁים֣מן-הָ אָ ָ ֹ֧
ת֣בּנָֽי-י ְשׂ ָר ֝אל֣תּ ַ ֣
חֲצ ְ
וּממַּ ֨
ֵ֥ן֣ה'׃ ֣
֣ וְ נָתַ ָתּ֤ה֣אתָ ם֣לַ ְלו ֔יּם֣שׁ ְמ ֕רי֣מ ְשׁ ֶמ ֶֶ֖רת֣מ ְשׁ ַכּ ָֽ

תבנית הטעמים של רישא הפסוק מרמזת על לימוד אפשרי בכלל ופרט וכלל.
ת֣בּנָֽי-י ְשׂ ָר ֝אל– קדמא ואזלא בתפקיד ללמד על כלל פותח,
חֲצ ְ
וּממַּ ֨

דם֣מן-הַ בָּ ָ ֵ֛קר֣מן-הַ חֲמ ֵ֥רים֣וּמן-הַ ֶ֖צּאן֣– כל אלו הם הפרט המלמד על תרומת בני ישראל
ח֣ז֣מן-הַ חֲמ ֗שּׁים֣מן-הָ אָ ָ ֹ֧
תּ ַ ֣קּח׀֣אֶ ָח֣ד׀֣אָ ֻ֣
מבעלי רוח חיים שזכו משלל מדין.
ח֣ז  ...מלמד
מכָּ ל-הַ ְבּה ָמ֑ה – זהו הכלל הסוגר המרבה על הפרט הנ"ל ואפשר שזה לא כפשט של בעלי חיים ,אלא כ-בעל-הטורים  ...אָ ֻ֣

אע"פ שלא נצטוו ליתן מכס אלא מן האדם והבהמה ,מעצמן נתנו מבזת המטלטלין וכו'
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

5.18

במדבר מסעי לג,א (התשע"ו)(בהשתתפות נחלת יעקב)

ִּשּׁי ל֣חם יֹו ָׁ ֑מי ִּם
(שמ' בשלח טז,כט) ְׁר ֗אּו כִּ ֽי־ה' נ ָׁ֣תן לָׁכ֣ם השּׁבָׁת על־ ֠ ֵכן ה֣ ּוא נתֵ ֥ן לָׁכ֛ם ביֹ֥ום השּׁ ִּ ֖
שּׁבִּיעִּ ֽי:
שְׁב֣ ּו׀ ִּא֣יש תחְׁתָׁ֗ יו ַאל־ ֵי֥צֵא ִּא֛יש ִּממְׁק ֖מֹו ביֹ֥ום ה ְׁ
ֲשר תִּ תְׁ ֖נּו ל ְׁל ִּו ִּי֑ם מ ִִּּק֤יר ָׁהעִּיר ו ָׁ֔חּוצָׁה א֥לף א ָׁ ֖מה סָׁבִּ ֽיב׃
(במ' מסעי לה,ד) ּו ִּמג ְֲׁרשֵי הע ִָּׁ֔רים א ֥
ם֣בּאַ מָּ ֟ה֣ ֣
ת־ק ְדמָ ה֣אַ ְל ַפּי ָ ָֽ
֣
ת־פּאַ
ְ֣
במדבר מסעי לה,ה :וּמַ דּ ֞ ֶתם֣מח֣ וּץ֣לָ ֗עיר֣אֶ

תּוְֶך ֣
פּים֣בָּ אַ֣ ָמֶּ֖ה֣וְ הָ ע ֣יר֣בַּ ָ ֑
ת֣פּ ַ ֵ֥את֣צָ פֵ֛ ֹון֣אַ ְל ַ ֵ֥
ם֣בּאַ ֗ ָמּה֣וְ ֨א ְ
ת־פּאַ ת־יָ ֣ם׀֣אַ ְל ַפּ֣י ָ ָֽ
ְ
ת־פּאַ ת־ ֶנגֶב֣אַ ְל ֨ ַפּים֣בָּ אַ ֶ֜ ָמּה֣וְ אֶ
ְ
וְ אֶ
שׁי֣הֶ עָ ָֽרים֣ :
גְר ֶ֖
֣ ֶז ֚ה֣י ְהיֶ ֣ה֣לָ ֔ ֶהם֣מ ְ

ַארב ִָּׁע֥ים ּוש ְׁ֖תי ִּם עִּ ֽיר׃
ֲשר תִּ תְׁנ֔ ּו לָׁנֻ ֥ס ָׁ ֖שמָׁה הָׁר ֵ ֑צח ו ֲעלֵיה֣ם תִּ תְׁנ֔ ּו ְׁ
ֲשר תִּ תְׁנּו ל ְׁל ִּו ִּ֔ים ִ֚ ֵאת שֵש-ע ֵ ָׁ֣רי ה ִּמ ְׁק ָׁ֔לט א ֣
[ו] ו ְֵׁא֣ת הע ִָּׁ֗רים א ֤
ַארב ִָּׁע֥ים ּושְׁמנ֖ה ִּ ֑עיר אתְׁ ֖הן וְׁאתִּ -מג ְְׁׁרשֵיה ֽן׃
ֲשר תִּ תְׁ נּו ל ְׁל ִּו ִּ֔ים ְׁ
[ז] כָׁל-הע ִָּׁ֗רים א ֤
ְׁהֹושע ֵא ָׁליו וי֣אמר ֔לֹו הֲלָׁ ֥נּו
יהושע ה,יג֣:וַיְ ֗ה ָֽ
ְׁלּופה ְׁבי ָׁ֑דֹו וי ֵ֨לְך י ֻ ֤
י֣בּ ְהיֹ֣ות֣יְהֹושֻׁ עַ ֣בּיריחֹו֣וי ָׁ ִּ֤שא עֵינָׁיו ו ֔י ְׁרא וְׁ ִּהנֵּה־אִּיש ע ֵ ֣מד לְׁנג ְׁ֔דֹו וְׁח ְׁרב֥ ֹו ש ָׁ ֖
א ָׁ ֖תה אִּם־ ְׁלצ ֵ ָֽׁרינּו:
נעסוק בעיבור עיר (יהושע ה,יג)  ,רבוע עיר החל מסוף עיבור עיר ,אלפיים אמה בעיר מרובעת תחום שבת מרבנן (שמ' בשלח טז,כט) ַאלֵ -י֥צֵא
ִּא֛יש ִּממְׁק ֖מֹו ותחום קליטת רוצח בשגגה בערי הלווים (במ' מסעי לה,ה – ז,כז)  ,י"ב מיל תחום שבת מדאורייתא המרומז ב(-בראשית וישלח
ש ֝ ֵלם ִּ ֣עיר ש ְׁ֗כם.
לג,יח) וי ָׁבא יע ֲ֨קב ָׁ
עיבור עיר:

[בבלי נדרים נו,ב] מתני' .הנודר מן העיר  -מותר ליכנס לתחומה של עיר ואסור ליכנס לעיבורה ,אבל הנודר מן הבית  -אסור מן האגף
י֣בּ ְהיֹ֣ות֣יְ הֹושֻׁ עַ ֣
ה ָֽ
ולפנים .גמ' .מנלן דעיבורא דמתא כמתא (עיבור העיר נחשב כמו העיר) דמי? א"ר יוחנן ,דאמר קרא( :יהושע ה,יג) וַיְ ֣֗
ֽיריחֹו סג֣רת ּו ְׁמס ֻ֔גרת! אלא ש"מ בעיבורה (בתוך שבעים אמה
בּיריחֹו֣ וגו' ,מאי ביריחו? אילימא ביריחו ממש ,והכתיב (יהושע ו,א) וִּ ִּ
ושיריים מחוץ לחומת יריחו).
אימא :אפי' בתחומה (אולי תאמר שתחום העיר נחשב כמו העיר ועיבורה)! הא כתיב בתחומה (במ' מסעי לה,ה) וּמַ דּ ֞ ֶתם֣מח֣ וּץ֣לָ ֗עיר.
רבוע עיר החל מסוף עיבור עיר ומה נכלל בעיבור:
תם֣מח֣ וּץ֣לָ ֗עיר֣וגו' אַ ְל ֨ ַפּים֣בָּ אַ ֶ֜ ָמּה .שאלפים אמה יהיו חוץ מע' אמה ושיריים .וזהו וּמַ דּ ֞ ֶתם֣
[בעל הטורים] (במ' מסעי לה,ה) וּמַ דּ ֞ ֶ
עיר֣וגו' אַ ְל ֨ ַפּים֣בָּ אַ ֶ֜ ָמּה [עירובין נז,א]:
מח֣ וּץ֣לָ ֣֗
[עירובין נז,א] רב הונא אמר( :טט :למדידת עיבור עיר לצורך תחום שבת) נותנין קרפף לזו וקרפף לזו.
בענין נותנין פוסק [שו"ע או"ח הלכות תחומין סי' שצח,ס"ו] היה בית קרוב לעיר בשבעים אמה ,ובית שני קרוב לבית הראשון בשבעים

אמה ,ובית שלישי קרוב לשני בשבעים אמה וכן עד מהלך כמה ימים ,הרי הכל (כג) כעיר אחת וכשמודדין מודדין (כד) ה) מחוץ לבית
האחרון; והוא שיהיה בית דירה זה * יב'] ד' אמות על ד"א או יותר.
יחֹו  ,וַיְ ֗הי – רביע מלמד שמדידת תחום של עיר מתחיל אחרי שהעיר "רובעה" וזה עצמו
י֣בּ ְהיֹ֣ות֣יְ הֹושֻׁ עַ ֣בּיר ֣
(יהושע ה,יג) וַיְ ֗ה ָֽ
יחֹו – זרקא סגול בתפקיד של מוסיף מענינו על ענינו ,היינו מוסיף שבעים אמה
אחרי שעיברו את העיר כמרומז להלן .יְ הֹושֻׁ עַ ֣בּיר ֣
ושיריים על העיר להחשב כעיר .תחום עיר נמדד מסוף עיבור העיר והחוצה 70 .אמה ושיריים נלמד מ(-שמ' תר' כה,יח) מחצר המשכן.
וּמדּ ֶ֞תם֣מח֣ וּץ֣לָ ֗עיר .
בית דירה של ד' אמות על ד"א או יותר מרומז ב -מונח רביע של (במ' מסעי לה,ה) ַ

אלפיים אמה בעיר מרובעת לכל רוח קובע תחום שבת מרבנן:
[בבלי עירובין מט,ב] משנה [עירובין פ"ד,מ"ח] .... .מי שבא בדרך וחשכה לו ,והיה מכיר אילן או גדר ,ואמר שביתתי תחתיו  -לא אמר כלום .שביתתי
בעיקרו  -מהלך ממקום רגליו ועד עיקרו אלפים אמה ,ומעיקרו ועד ביתו אלפים אמה .נמצא מהלך משחשיכה ארבעת אלפים אמה .אם אינו מכיר ,או שאינו בקי
בהלכה ,ואמר שביתתי במקומי  -זכה לו מקומו אלפים אמה לכל רוח .עגולות ,דברי רבי חנינא בן אנטיגנוס .וחכמים אומרים:

מרובעות ,כטבלא מרובעת ,כדי שיהיה נשכר לזויות.
[בבלי עירובין נא,א] ( ...נאמר במשנה) אם אינו מכיר או שאינו בקי וכו'( .מלמדת הגמרא) הני אלפים אמה היכן כתיבן? דתניא
טז,כט) שְׁב֣ ּו׀ ִּא֣יש תחְׁתָׁ֗ יו  -אלו ארבע אמות( ,שמ' בשלח טז,כט) ַאלֵ -י֥צֵא ִּא֛יש ִּממְׁק ֖מֹו  -אלו אלפים אמה .מנא לן?  -אמר רב חסדא :למדנו
תם֣
מקום ממקום ,ומקום מניסה ,וניסה מניסה ,וניסה מגבול ,וגבול מגבול ,וגבול מחוץ ,וחוץ מחוץ .דכתיב (במ' מסעי לה,ה) וּמַ דּ ֞ ֶ
ם֣בּאַ מָּ ֟ה֣וגו' .ונילף (אז שנלמד) (במ' מסעי לה,ה) מ ִִּּק֤יר ָׁהעִּיר ו ָׁ֔חּוצָׁה א֥לף א ָׁ ֖מה! ( -ההצעה נדחית)
ת־ק ְדמָ ה֣אַ ְל ַפּי ָ ָֽ
֣
ת־פּאַ
ְ
מח֣ וּץ֣לָ ֗עיר אֶ
דנין חוץ מחוץ ,ואין דנין חוץ מחוצה.
כאן רש"י מפרש כיצד רבנן קשרו הסיקו שהכתוב (שמ' בשלח טז,כט) ַאלֵ -י ֥צֵא ִּא֛יש ִּממְׁק ֖מֹו ( -טט :הוא גם) אלו אלפים אמה .של תחום שבת.
(שמ' בשלח

[רש"י בבלי עירובין נא,א] מקום ממקום ומקום מניסה  -פסוק שנאמר בו מקום ולא נאמר בו ניסה ,דנין אותו מפסוק אחר שנאמר בו מקום וניסה,
ֲשר י ָׁנ֖ ּוס אף מקרא
ֲשר י ָׁ ֖נּוס ָׁ ֽ
שמָׁה :מה להלן כתיב ניסה א ֥
כגון (שמ' בשלח טז,כט) ַאלֵ -י֥צֵא ִּא֛יש ִּממְׁק ֖מֹו דנין מ(-שמ' מש' כא,יג) וְׁשמ ִּ ְׁ֤תי לְָׁך מ ָׁ֔קֹום א ֥
דאל ַאלֵ -י֥צֵא ִּא֛יש ִּממְׁק ֖מֹו מרבי ביה ניסה ,והוי כמאן דכתיב ביה ניסה ,והדר דנין ניסה מניסה ,וניסה מגבול ,כלומר :דנין ניסה זו שלא נאמר בו
ֲשר י ָׁ ֖נּוס (טט :ובו גם נאמר ְׁואִּם־י ָׁ֥צא י ֵ ֵ֖צא הָׁר ֵצ֑ח אף שלא נעשה בו
גבול ,מניסה שנאמר בו גבול ,דכתיב מ(-במ' מסעי לה,כו) גְׁבּול ִּ ֣עיר ִּמ ְׁקל ָׁ֔טֹו א ֥
שמוש מפורש) ומרבינן נמי באידך ניסה דאל יצא איש ממקומו כאילו כתיב ביה גבול ,והדר דנין גבול מגבול וגבול מחוץ ,דנין גבול זה שלא נאמר
בו חוץ מגבול שנאמר בו חוץ ,שנאמר (במ' מסעי לה,כז) ּומ ָׁ ָׁ֤צא אתֹו ג ֵא֣ל ה ֔ ָׁדם מ ִּ֕חּוץ ִּלגְׁב֖ ּול ִּע֣יר ,ומרבינן חוץ מגזירה שוה להאי גבול דאל יצא איש
ממקומו (טט :שנוסף לו בדרשת רבנן)  ,והדר דנין האי חוץ (טט :שבא מרבוי גבול שכאילו כתוב ב-אל יצא) מחוץ ד(-במ' מסעי לה,ה) וּמַ דּ ֞ ֶתם֣מח֣ וּץ֣
ם֣בּאַ מָּ ֟ה .טט :רבנן הרכיבו שרשרת של דרשות עם הוספת מלים ומסקנות וכך ַאלֵ -י֥צֵא ִּא֛יש ִּממְׁק ֖מֹו שמדאורייתא
לָ ֗עיר דכתיב ביה אַ ְל ַפּי ָ ָֽ
ם֣בּאַ מָּ ֟ה מרבנן.
הוא לענין טלטול ארבע אמות ברשות הרבים מקבל גם משמעות של הגבלת יציאה מתחום שבת ל -אַ ְל ַפּי ָ ָֽ
תחום קליטת רוצח בשגגה בערי הלווים( :במ' מסעי לה,ה) וּמַ דּ ֞ ֶתם֣מח֣ וּץ֣לָ ֗עיר֣וגו' התוכן עוסק בתחומי מחיה של ערי הלוים ,תבניות
טעמים מסוימות משמשות לנושא מדאורייתא תחום קליטת רוצח בשגגה בערי הלווים  .אבל מדידת וקביעת תחום עיר מקלט מבוסס על
דרשת רבנן על עיבור ישוב ,רבועו ,וכיצד מודדים אלפיים אמה של שבת.
תבנית הטעמים של (במ' מסעי לה,ה) וּמַ דּ ֞ ֶתם֣מח֣ וּץ֣לָ ֗עיר֣– גרשיים מונח רביע ,כעין יוצא מן הכלל המלמד על הכלל כולו ,דורשת את
ערי הלווים כיוצאים מן הכלל ללמד לכל ישוב על עיבור הישוב ,ריבועו ומדידת תחומו לשמירת שבת (וכולם מרבנן!).
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

ם֣בּאַ מָּ ֟ה֣– מונח ירח בן-יומו קרני פרה ,מדידת גבול עצב (חבל  50אמה רפוי ,פחות מרחק) גבול שוחק
ת־ק ְדמָ ה֣אַ ְל ַפּי ָ ָֽ
֣
ת־פּאַ
ְ
(א) אֶ
(חבל  50אמה מתוח ,יותר מרחק) .דרשה מרבנן לפתרון נושא דאורייתא לתחום קליטת רוצח בשגגה בערי הלווים
ֶב – מקף מקף תרסא ,אפשרות אחת שמקף כרב-מצב החבל ,אפשרות אחת של מקף כרב-מצב של חבל  50אמה ,חבל 4
ת־פּאַ ת־ ֶנג ֣
ְ
(ב) וְ אֶ
ֶב – תרסא כשיעור חבל וקביעת מחיצת תחום ( 2000אמה) ,ע"פ סדר עיבור ,רבוע ,תחום עיר
ת־פּאַ ת־ ֶנג ֣
ְ
אמה למדידה בשיפועים ,וְ אֶ
המרומז בקדמא ואזלא של אַ ְל ֨ ַפּים֣בָּ אַ ֶ֜ ָמּה בתפקיד סדר.
רמז לי"ב מיל כתחומין לשבת מן התורה [בבלי סוטה ל,ב] בו ביום דרש ר"ע  ...מר סבר תחומין ( 2000אמה) דאורייתא ומר (רבי אלעזר
ברבי יוסי הגלילי) סבר דרבנן .והקרא (במ' מסעי לה,ה) אַ ְל ַפּים֣בָּ אַ מָּ ֟ה מגלה שיעור השטחים לתת בערי הלויים .ר' עקיבא סבר זאת ע"י
גזרה שוה חוץ חוץ מהכתוב (שמ' בשלח טז,כט) ַאלֵ -י֥צֵא ִּא֛יש ִּממְׁק ֖מֹו אל הכתוב (במ' מסעי לה,ה) אַ ְל ַפּים֣בָּ אַ מָּ ֟ה וכפי ראינו [רש"י בבלי
עירובין נא,א] הסביר את שרשרת הלימודים שזה כעין גזרה שוה מרבנן.
 טט  -סוגיית תחומין נזכרת כאן במנין סוגיות "בו ביום דרש ר"ע" ועיקרה בבבלי שבת סט,א ועוד ,עירובין לה,ב ועוד ,סנהדרין סו,א
ועוד .סוגיית תחומין אינה מוזכרת בבבלי סוטה ל,ב ולא בכל מסכת סוטה.
 שיעור היציאה (במ' מסעי לה,ה) אַ ְל ַפּים֣בָּ אַ מָּ ֟ה לכולי עלמא הוא דרבנן ,יש אומרים כי תחום י"ב מלין כגודל מחנה ישראל במדבר
מוצע לומר כי שלוש פרסאות שהן י"ב מלין מרומז ב-
ן֣בּבאֶ֖ וֹ֣מפַּ ַדּ֣ן֣א ֲָר֑ם֣֣֣֣֣֣וַיֶּ֖חַ ן֣אֶ תְ -פּנֵ֥י֣הָ ָֽעיר׃
ץ֣כּ ַנ֔עַ ְ
֣בּ ֶא ֶ֣ר ְ
֣יר֣שׁ ֗ ֶכם֣אֲשֶׁ ר ְ
ְ
בראשית וישלח לג,יחַ :ויָּבא֣ ַיע ֲ֨קב֣שָׁ ֝לם֣ע
בבלי שבת לג,ב וכן בראשית רבה (וילנא) פרשת וישלח פרשה עט,ו ד"א וַיֶּ֖חַ ן֣אֶ תְ -פּנֵ֥י֣הָ ָֽעיר ,נכנס בערב שבת עם דמדומי חמה

מבעוד יום וקבע תחומין מבעוד יום הדא אמרת ששמר יעקב את השבת קודם שניתן.

איזה תחומין קבע יעקב האם של י"ב מיל או של מיל ( 2000אמה)? היות ו היה לו מקנה רב אז איפה חנה המקנה האם בשדה שקנה (שלפי
שכם היה קטן) או מחוץ ולא קרא לבהמות בשבת .או היה שדה גדול ורבוע לעיר.
ץ֣כּ ַנ֔עַ ן – רביע  ...זקף-קטן כעין כתוב סתום שלא בא לסתום אלא לפרש ,וכאן מפרש קבע לו תחומין
֣בּ ֶא ֶ֣ר ְ
֣יר֣שׁ ֗ ֶכם֣אֲשֶׁ ר ְ
ְ
(לג,יח) ע
שׁ (ממלת שכם)– מתקבל המלה שלש ,גי' ע֣י (ממלת עיר) עולה
ל (ממלת שלם) ְ֣
֣יר֣שׁ ֗ ֶכם אותיות שָׁ ֣֝
ְ
בשיעור שעשוי להיות מחושב כך שָׁ ֝לם֣ע
כ (ממלת שלם) וגי' אות ם֣(ממלת שלם) עולה לגי' ס ,מתקבלת המלה פרס  .יחד שלש פרס השווים  12מיל.
לגי' פ ,אות ר (ממלת עיר)  ,גי' אות ֶ֣֗
נתבונן בתבניות טעמים של (במ' מסעי לה,ה) וּמַ֣דּ ֞ ֶתם֣מח֣ וּץ֣לָ ֗עיר אַ ְל ַפּים֣בָּ אַ מָּ ֟ה
( במ' מסעי לה,ה) וּמַ֣דּ ֞ ֶתם֣מח֣ וּץ֣לָ ֗עיר֣ -גרשיים מונח רביע ,כעין יצא מן הכלל ללמד על הכלל מערי הלויים לתחום שבת בכל מקום

שישראל נמצא
 אֶ תְ -פּאַ ת֣ -ק ְדמָ ה֣ -מונח ,אַ ְל ַפּים֣בָּ֣אַ מָּ ֟ה ירח-בן-יומו ,קרני-פרה ,שדומה לתרי טעמי ,אך מיקומם ממוצע באמצע המלה ולא בראשה
קצה ימין ולא בסופה קצה שמאל .כעין תלישא-גדולה להתריע על ענין תחומים של שבת שהיא לאו מיוחד ולוקין עליו ארבעים,
תלישא-קטנה להתריע על למשל לאו הבא מכלל עשה בתחומי ערי הלויים כי היו אמורים לסמן תחום עיר לויים למשל לקליטת רוצח
בשגגה ואיסור הריגתו ע"י גואל הדם בתחום העיר( .במקום אחר נדון האם רק שש ערי המקלט המפורשות מסמנות או גם שאר 42
ערי הלויים .וכן על מי חובת הסימון האם על אנשי העיר או בית דין של העיר ,השבט ,בית הדין הגדול)
מסקנות הלכתיות בבלי שבת סט,א תחומין  ...משמע שלא מביאים קרבן על יציאת תחומין
מנחת חינוך פרשת בשלח מצוה כד
שלא נצא בשבת חוץ לתחום  ....הנה לאו זה נמנה לאו בפני עצמו ואינו בכלל לאו ד(-שמ' יתרו כ,י) ֹ֣ל ֽא־תע ֲ֣֨שה כָׁל־ ְׁמלָׁא ָ֡֜ ָׁכה מצוה לב ....ועל
לאו זה לוקין ארבעים ,עיין הרמב"ם והרב המחבר כאן ,ואין בו מיתת בית דין ולא כרת ולא חטאת רק לאו דמלקות ,וכן הוא בבלי סנהדרין סו א ,עי"ש.
 ...לאו זה דתחומין כיון שהוא לאו דמלקות ואינו מאבות מלאכות אינו רק לאו ואינו עובר בעשה וגו'
ספר החינוך פרשת שופטים מצוה תקכ מצוה להכין שש ערי מקלט
 ...ואמרו ז"ל בבלי בבא בתרא ק ב שרוחב דרך עיר מקלט צריך להיות שלשים ושתים אמות .ובחמשה עשר באדר בית דין שולחין שלוחים
לתן הדרכים ,ואם נתרשלו בדבר כאילו שפכו דמים ,ואמרו ז"ל בבלי מכות יא,ב שכל עיר הקולטת תחומה קולט .ויתר פרטי המצוה
בסנהדרין ומכות ושקלים וסוטה.
מנחת חינוך שכל עיר הקולטת תחומה קולט .וידוע דאמות של תורה הן שוחקות והן עצבות לחומרא ,עיין (טט :על כך) ב-בבלי ערובין ג,ב
א"כ אם הוא (טט  -הרוצח בשגגה) חוץ לתחום של (אמות) עצבות ובתוך תחום של (אמות) שוחקות נקלט ואסור להרגו ,מ"מ גואל הדם
ההורגו אינו נהרג עליו דילמא עצבות והוא חוץ לתחום של עצבות רק בתחום של שוחקות ,וכבר כתבתי לעיל בחיבור זה (מצוה ת"ח אות
ו')
 טט  -מספר החינוך בית דין אחראים על תיקון דרכי גישה לערי המקלט ,ואם נתרשלו בדבר כאילו שפכו דמים,
 ממנחת חינוך נראה שהיה צריך להיות סימון לתחום עיר מקלט היינו לכל ערי הלויים .רק סמוך לציון התחום היה רצועה של ספק
האם היא בתחום בוודאות (אמה עצבה) או בספק (אמה שוחקת) .אמנם הנמלט נקלט ברצועת הספק ,אבל גואל הדם ההורגו ברצועת
הספק אינו נהרג עליו.
 אם כך אפשר ,שבענין צד סימון התחום כמו בהתקנת דרכים  ,אם בית דין נתרשלו בדבר כאילו שפכו דמים .אפשר שכעין תלישא-
קטנה מתריע על כך שהרי על כאילו שפכו דמים לא נהרגים .אבל אפשר שזה עונש לנפש ואז אפשר שתלישא-גדולה מורה על כך
ואילו תלישא-קטנה מורה על  40מלקות ליוצא מתחום שבת.
 אפשר ש-אַ ְל ַפּים֣ -ירח בן-יומו בָּ אַ מָּ֣֟ה  -קרני פרה מרמז על אמות עצבות (צורת ירח בן-יומו ,קעור שוקע ,כחבל המדידה העצב) ועל
אמות שוחקות (קרני פרה) וההתרעה לגואל הדם על איסור הריגה בתחום אבל על פטור מהריגה ברצועת הספק (אסור אבל פטור).
מנחת חינוך מצוה כד  ...והנה מבואר בריש עירובין דפעמים משערין באמות שוחקות ופעמים משערין באמות עצבות וזה וזה לחומרה ...
מביא בשם הרשב"א דאמה שוחקת יתירה על אמה עוצבת חצי אצבע וגו'
טט –  2000חצאי אצבע שוה  1000אצבע ,ארבע אצבעות בטפח וששה טפחים באמה לכן  24אצבעות באמה.
 41.66 = 1000 / 24אמה הפרש בין הגבול הנמדד באמה עצבה ובין הגבול הנמדד באמה שוחקת אחרי אלפיים אמה.
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

במדבר מסעי לה,כז:

וֹ֣דּם׃ ֣
וּמָ ָצ֤א֣אתוֹ֣גּא ֣ל֣הַ ָ ֔דּם֣מ ֕חוּץ֣לגְ בֶ֖ וּל֣ע ֣יר֣מקְ לָ ט֑ וֹ֣וְ ָר ֞ ַצח֣גּא֤ל֣הַ ָדּם֣אֶ תָ -ה ֣ר ֔צחַ ֣אֵ֥ין֣לֶ֖ ָ ָֽ
הַ ָ ֔דּם֣מ ֕חוּץ֣ -זקף-קטן זקף-גדול ,גי' עולה  144 + 49עולה מ"ט קד"מ עולה  = 193קצ"ג ,ג' ק"ץ

הפרש מתקע"ו עולה  383 = 576 - 193שפ"ג ,ג' פר"ק,
גבולות עיר מקלט ראה עיון במדבר מסעי לה ד – ז קרני פרה ותחומין ,יש גבול במדידת חבל רפוי ומדידה בחבל מתוח וההורג
מ ֕חוּץ  -זקף-גדול ,ענין בעל שלוש נקודות ,שאפשר ששתיים מהן באופן אחד ואחת באופן אחר .גואל הדם הרוצח את הרוצח בשגגה
בתוך הגבול הפנימי של עיר המקלט נידון כרוצח ,אבל ההורגו בין שני הגבולות ומחוץ לגבול החיצוני אין לו דם ולא נידון כרוצח.
 .8אסתר ז,ט:

֟ן֣למָ ְרדֳּ ֞ ַכי֣א ֲֶשֹׁ֧ר֣דּבֶּ ר-ט֣ וֹב֣עַל-הַ ֗ ֶמּלֶ ְך֣עמד֣
יסים֣ל ְפנ ֣י֣הַ ֗ ֶמּלֶ ְך֣גַּ ֣ם֣הנּה-הָ ע ֣ץ֣אֲשֶׁ ר-עָ ָשׂה֣הָ מָ ְ ָֽ
חד֣מן-הַ סָּ ר ֝
ר֣חַ ְרבוֹנָה֣אֶ ֨ ָ
וַיּ֣אמֶ ֠
ְך֣תּ ֻלֵ֥הוּ֣עָ ָלָֽיו׃֣֣
ְ
ָבהַּ ֣חֲמשּׁ֣ים֣אַ ָמּ ֑ה֣וַיֵּ֥אמֶ ר֣הַ ֶמֶּ֖לֶ
ְבּב֣ית֣הָ ֔ ָמן֣גּ ֶ֖

אסתר רבה (וילנא) פרשה י

ט והמלך קם בחמתו ממשתה היין על גנת הביתן ,מה עשה מיכאל המלאך התחיל מקצץ את הנטיעות לפניו והוסיף חמה על חמתו,
ושב אל משתה היין והמן עמד לבקש על נפשו ,מה עשה מיכאל דחפו על אסתר והיתה מצעקת אדוני המלך הרי הוא כבשני לפניך,
ויאמר המלך הגם לכבוש את המלכה עמי בבית ,ושמע המן הדבר הזה ונפלו פניו ,מה עשה אליהו זכור לטוב נדמה לחרבונה ואמר לו
א דוני המלך גם הנה העץ אשר עשה המן למרדכי וגו' ,דא"ר פנחס צריך לומר חרבונה זכור לטוב,
ר֣חַ ְרבוֹנָה – מונח תלישא-גדולה ,כעין שני תלשא ,שני ענינים הקשורים לשיעור ,חציצה ,מחיצה.
וַיּ֣אמֶ ֠
מחיצה  -מה עשה אליהו זכור לטוב נדמה לחרבונה (כלומר עבר כעין מחיצה של זהות)
שיעור  -אפשר כי כאן מרמז על חישוב גימטריה כך:
עָשׂה – גי' ירח בן-יומו  332של"ב עולה אליהו זכור לטוב
אֲשֶׁ רָ -
הָ מָ ֟ן – גי' קרני-פרה  645תרמ"ה עם הכולל (כי כתוב במקף לכן אפשר לחשב כמלה אחת) תרמ"ו עולה חרבונה זכור לטוב
למה חרבונה זכור לטוב כי בדבור פיו נתלה המן באזניו כקרני-פרה על העץ.
אם נסיר את המן מקרני-פרה (בלי הכולל) ( ) 550 = 645 – 95יעלה תק"ן ,שגרם לישראל לתקן דרכו.
עָשׂה֣הָ מָ ֟ן – מדוגמת  .1במדבר מסעי לה,ה :אַ ְל ַפּים֣בָּ אַ מָּ ֟ה העלינו השערה על שיעור אלפיים אמה בחבל רפוי שיהיה קרוב
אֲשֶׁ רָ -
לעיר משיעור אלפיים אמה בחבל מתוח .אם גואל הדם הורג את הרוצח בשגגה החוסה בעיר המקלט בתוך השיעור הפנימי דינו כרוצח ,אם
הורגו מחוץ לשיעור החיצוני עשה מצוה ,אם הורגו בין שני השיעורים אסור אבל פטור.
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

5.19

במדבר מסעי לג,א (התשע"ז)(בהשתתפות נחלת יעקב)

֣בּנ ֣י֣י ְשׂ ָראל֣ ֣
ַחֲלה֣ממַּ טּוֹת ְ
במדבר מסעי לו,ח :וְ כָ֣לַ֞ -בּת֣י ֶר֣שֶׁ ת֣נ ֗ ָ
ל֣אישׁ֣ ַנח ֲַלֵ֥ת֣אֲב ָ ָֽתיו׃ ֣
֣בּנ ֣י֣י ְשׂ ָר ֔א ֶ֖
ירשׁוּ ְ
ן֣י ְ
֑ה֣ל ֗ ַמעַ ָֽ
֣ה֣לא ָשּׁ ְ
ְ
חד֣ממּ ְשׁ ַפֵּ֛חַ ת֣מַ טֵּ֥ה֣אָ ֶ֖ביהָ ֣תּ ְהיֶ
ְלאֶ ֗ ָ
[בבלי בבא בתרא קי ,ב] והאיש (יורש) את אמו וכו' .מנא הני מילי? דתנו רבנן[ :בבלי בבא בתרא קיא ,א] (במ' מס' לו,ח) וְ כָ לַ֞ -בּת֣
֣בּנ ֣י֣י ְשׂ ָראל֣ היאך בת יורשת שני מטות? אלא זו שאביה משבט אחד ואמה משבט אחר ,ומתו וירשתן .ואין לי
ַחֲלה֣ממַּ טּוֹת ְ
י ֶר֣שֶׁ ת֣נ ֗ ָ
אלא בת ,בן מנין? אמרת קל וחומר :ומה בת שהורע כחה בנכסי האב  -יפה כחה בנכסי האם (בכתוב ְוכָ֣לַ֞ -בּת֣י ֶר֣שֶׁ ת֣נַחֲ לָ֗ ה) ,בן שיפה כחו
בנכסי האב  -אינו דין שיפה כחו בנכסי האם; וממקום שבאת (מזה שהבן יורש אביו תלמד) :מה להלן בן קודם לבת ,אף כאן בן קודם לבת.
הקדמה לקטע הבא בגמרא ,רבי זכריה בן הקצב סבר שהיות ולמדו במידת קל וחומר אז צריך לקחת גם את המסקנה מקל וחומר שבה דיו ללמד
להיות כמלמד וזכויות הבן הלמד לא יעלו על זכויות הבת המלמדת והבן והבת יהיו שווין בירושת אמן.

ר' יוסי בר' יהודה ור"א בר' יוסי אמרו משום רבי זכריה בן הקצב :אחד הבן ואחד הבת שוין בנכסי האם .מאי טעמא? דיו לבא מן
הדין להיות כנדון .ותנא קמא לא דריש דיו? והא דיו דאורייתא הוא! דתניא :מדין קל וחומר כיצד? (במ' בהע' יב,יד) ו ֨יאמר ָ֜ה' אל־מ ֗שה
תֵָאסֽף ,):קל וחומר לשכינה ארבעה עשר ,אלא דיו
ֵ
ְַׁאחר
וְָׁא ִּבי ָׁה י ָׁ֤רק י ָׁרק ְׁבפ ָׁ֔ני ָׁה הֲֹל֥ א תִּ כ ֵָׁל֖ם ִּ
שב ְׁ֣עת י ִָּׁ֑מים (תִּ ָׁס ֞גֵר שִּ ב ְׁ֤עת יָׁמִּים מִּ ֣חּוץ ל ֽמח ֲ֔נה ו ֖
לבא מן הדין (הלמד) להיות כנדון (כמלמד)! בעלמא דריש דיו ,ושאני הכא ,דאמר קרא :ממַּ טּוֹת֣( ,שונה כאן ,אמנם הבן הגיע אל ירושת האם
בקל וחומר מהבת אבל כדי שהבן יקדים את הבת בירושת אמו יש להוסיף לימוד ב  )-מקיש מטה האם למטה האב ,מה מטה האב  -בן קודם לבת,
אף מטה האם  -בן קודם לבת.
[רשב"ם] מקיש מטה האם כו'  -מאחר דאתא בן בקל וחומר דיורש את אמו כבת והוקשו המטות בתיבה אחת דלא כתב שני מטות הלכך
דרשינן מה מטה האב כו'

טט – מצאנו שלמידת הלימוד קל וחומר עשויה להיות תבנית טעמים קדמא ואזלא ואחריה באותו חצי פסוק או בחצי הפסוק הבא או
בחצי הפסוק הבא תבנית טעמים גרשיים (או אזלא-גרש) מהפך פשטא (הסדר שבפר' מרים) וזה מלמד דיו לבא מן הדין להיות כנדון ;
לפעמים הסדר הוא הפוך גרשיים מהפך פשטא בתחילה וקדמא ואזלא בחצי הפסוק הבא או הבא.
כאן אין תבנית קדמא ואזלא לא לפני ולא אחרי תבנית גרשיים מונח רביע .לכן תבניות הטעמים לא מרמזות על לימוד בקל וחומר.
אבל יש מסורת ללמוד ירושת הבן את אמו קודמת את ירושת הבת את אמם בלימוד בקל וחומר .אלא שלקו"ח יש תכונה של דיו לבא
מן הדין להיות כנדון ומגיעים למסקנה השגויה שבן ובת חולקים שווה בירושת אמם .לכן הגמרא מתרצת שבהפעלת עוד מידת לימוד
טּוֹת נלמד שהבן קודם לבת בירושת אמם.
של היקש על מלת ממַּ ֣
ֲלה֣– גרשיים מונח רביע יש לה תפקיד של כעין המידה יצא מן הכלל
תבנית הטעמים של הקרא (במ' מס' לו,ח) וְ כָ לַ֞ -בּת֣י ֶר֣שֶׁ ת֣ ַנח ֗ ָ
ללמד על עצמו או על הכלל כולו יצא .לומר שללימוד בקל וחומר יש להוסיף לימוד בהיקש ממילת ממַּ טּוֹת֣ ,מקיש מטה האם למטה
האב ,מה מטה האב  -בן קודם לבת ,אף מטה האם  -בן קודם לבת .והבן (הלמד) מקדים את הבת (המלמד) בירושת אמם.
מוצעת דרך נוספת ללימוד .מצאנו שיש מידת לימוד שגם בה יש מלמד ולמד אבל בה הלמד עולה על המלמד .תבנית הטעמים היא
קדמא ואזלא ואחריה באותו חצי פסוק או חצי הפסוק הבא או הבא גרשיים (או אזלא-גרש) [מונח] רביע (ואולי גם בסדר הפוך).
כאן אין תבנית קדמא ואזלא לא לפני ולא אחרי תבנית גרשיים מונח רביע .אבל אם נאמר שהקל וחומר של הגמרא עומד במקום קדמא
ֲלה
ואזלא ואחריו עומדת תבנית הטעמים גרשיים (או אזלא-גרש) [מונח] רביע של (במ' מס' לו,ח) וְ כָ לַ֞ -בּת֣י ֶר֣שֶׁ ת֣ ַנח ֗ ָ
אז מתקבלת התוצאה שהבן הלמד עולה על הבת המלמדת והוא מקדים את הבת בירושת אמם.
ל  -זרקא מונח סגול .פשט התוכן מלמד שאין הסבת נחלה ממטה למטה .דרשת
֣בּנ ֣י֣י ְשׂ ָרא ֣
מה מלמדת תבנית הטעמים של ממַּ טּוֹת ְ
טּוֹת מלמדת מה מטה האב  -בן קודם לבת ,אף מטה האם  -בן קודם
הקל וחומר עם ההיקש של מטה האם למטה האב ממלת ממַּ ֣
לבת .והיות והבן שייך למטה האב אז למעשה זה מלמד שיש הסבת נחלה ממטה למטה .לכן אפשר שההקשה המבוססת על מלת
טּוֹת היא לא רק מהמלה אלא גם מהטעם זרקא המטעים את המלה ,ולמעשה מכל התבנית זרקא מונח סגול בתפקיד כעין גורע
ממַּ ֣
מהענין משהו מסוג הענין או מוסיף מהענין משהו מסוג הענין .הגורע משמעו שנחלת האם שירשה בנה מאב משבט אחר נגרעת מנחלת
שבט ה אם ונוספת על נחלת שבט הבן שהוא כשבט אביו .יתירה מזה הבת נמשכת אחרי מטה אביה .לכן גם ירושת הבת נגרעת משבט
אמה ונוספת על שבט אביה .ואפשר שלכך מרמז טעם מונח במלת ְבּנ ֣י כרבוי הגריעה גם ע"י הבת משבט אמה וגם ההוספה על ידה של
ל ... .ואף על גב שתסוב נחלת אמה ,ומפרש הטעם
֣בּנ ֣י֣י ְשׂ ָרא ֣
הנחלה שירשה לנחלת שבט אביה .וכך משמע מפי' [העמק דבר] ממַּ טּוֹת ְ
שיקרה נחלת אביה מנחלת אמה :ובפי' [הרחב דבר] אומר מזה המקרא אפשר להוכיח שאין איש יורש את אשתו כשהוא בקבר ,תבנית
זרקא מונח סגול בתפקיד גורעת ירושת איש את אשתו אחרי מותו ולכן אינו מנחיל לילדיו את ירושת האם.
וה[-משך חכמה] לומד שאין האם (א' צרויה) יורשת את בנה ובתה אלא רק אביה ואמה.
[רשב"ם] מקיש מטה האם כו'  -מאחר דאתא בן בקל וחומר דיורש את אמו כבת והוקשו המטות בתיבה אחת דלא כתב שני מטות הלכך דרשינן
מה מטה האב כו' ולקמיה פרכינן אי מה מטה האב בכור נוטל בה פי שנים כו'.
אמנם הבן יורש אמו אבל אם יש בנים אחדים לאמא אין הבכור נוטל פי שניים מאחיו בירושת אמם .וזה נדרש בתחילת [ב"ב קיא,ב]
וטעמא מאי? אמר אביי ,אמר קרא( :דב' תצא כא,יז) ב ְׁ֥כל ֲאשר־יִּמ ֵ ָׁ֖צא ֑לֹו ,לו  -ולא לה... .

ובהמשך [ב"ב קיא,ב] אלא אמר רבא ,אמר קרא( :דב' תצא כא,יז) ל֖ ֹו ִּמשְׁפ֥ט הבְׁכ ָׁ ֽרהִּ ,משְׁפ֥ט הבְׁכ ָׁ ֽרה לאיש ,ולא משפט הבכורה לאשה.
[תורה תמימה = ת"ת] (דב' תצא כא,יז) ל֖ ֹו ִּמשְׁפ֥ט הבְׁכ ָׁ ֽרה  -אין הבכור נוטל פי שנים בנכסי האם ,דאמר קרא ל֖ ֹו ִּמשְׁפ֥ט הבְׁכ ָׁ ֽרהִּ ,משְׁפ֥ט
הַּ בְ כֹ ָֽ ָרה לאיש ולא לאשהקל) [בכורות נ"ב א']:
[ת"ת הערה קל] ר"ל בנכסי מלוג שלה ,דכך משמע הלשון ב ְׁ֥כל אֲשר־יִּמ ֵ ָׁ֖צא ֑לֹו כי הוא וגו' ל֖ ֹו ִּמשְׁפ֥ט הבְׁכ ָׁ ֽרה אבל לא בכל אשר ימצא לה:
ל֖ ֹו ִּמשְׁפ֥ט הבְׁכ ָׁ ֽרהִּ ,משְׁפ֥ט הבְׁכ ָׁ ֽרה לאיש ,ולא משפט הבכורה לאשה.
ל֖ ֹו – טפחא בתפקיד שנוי משמע שאיש זה לא רק הבן הבכור אלא גם האב ואז כוונת משפט הבכורה היא בנכסי האב ,ולא משפט
הבכורה לאשה הפשט שאין לבת משפט בכורה ,השנוי בא לומר שאשה כוונה לאמא ואין לבן משפט בכורה בנכסי האם.

כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

אפשר כי ִּמשְׁפ֥ט הבְׁכ ָׁ ֽרה  -מרכא סלוק ,מרכא מרבה וסלוק מגביל וביחד זה רבוי הגבלות (א) הבְׁכ ָׁ ֽרה – סלוק ,מגביל את משפט
הבכורה של הבן לירושת אביו .ואין משפט בכורה בירושת האם (ב) השוויון בחלוקה בנכסי הירושה מהאם הוא רק בנכסי מלוג .נכסי
צאן ברזל כבר עברו לרשות האב והם חלק ממה שהבכור זוכה במשפט הבכורה.
שפ֥ט הבְׁכ ָׁ ֽרה ִּ -משְׁפ֥ט  -מלמד שהבכורה יוצאה בדייניםקלא) [ספרי][ :ת"ת הערה קלא] כלומר שיכול הבכור להוציא חלק
[ת"ת] ִּמ ְׁ
בכורתו מאחיו הפשוטים בדיינים אם מסרבים ליתן לו ,דכך מורה הלשון משפט דהוי כדין :רוצה לומר שהתורה מצווה כי הבכור יטול פי
שניים ולא שזאת המלצה ,ולכן אם אחיו הפשוטים מסרבים יוציא הבכור בכורתו בבית דין.
ל֖ ֹו – טפחא בתפקיד פותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריו ,וכל הכתוב משמעו כי הבכור נעזר בִּ -משְׁפ֥ט היינו בית דין כאשר אחיו
מסרבים ליתן לו הבְׁכ ָׁ ֽרה.
שפ֥ט הבְׁכ ָׁ ֽרה :ס
אשית אנ֔ ֹו ל֖ ֹו ִּמ ְׁ
(דב' תצא כא,יז) כִּי את־הב ְׁ֨כר בן־השְׁנּו ָָׁ֜אה י ִּ֗כיר ָׁל֤תת לֹו ִּפ֣י ש ְׁ֔ני ִּם ב ְׁ֥כל אֲשר־יִּמ ֵ ָׁ֖צא ֑לֹו כִּי־הּוא ֵר ִּ ֣

[בבלי בבא בתרא קכ,א] תנא דבי רבי ישמעאל :בנות צלפחד שקולות היו ,שנאמר( :במ' מס' לו,יא) וַתּ ְה ֶיֶ֜ינָה ,הויה אחת לכולן .אמר
ָה֣לנָשׁ֑ים ,אלא מה
יהֶ֖ם֣תּ ְהיֶ ֣ינ ְ
ֹוב֣בּעינ ֶ
ְ
רב יהודה אמר שמואל :בנות צלפחד הותרו להנשא לכל השבטים ,שנאמר( , :במ' מס' לו,ו) לַ טֵּ֥
ָה֣לנָשָֽׁ֣ים ? עצה טובה השיאן הכתוב ,שלא ינשאו אלא להגון להן .מותיב (מקשה)
יהֶ֖ם֣תּ ְהיֶ ֵ֥ינ ְ
ְך֣למ ְשׁ ַפֵּ֛חַ ת֣מַ טֵּ֥ה֣אֲב ֶ
אני מקיים ַ֗א ְ
יכם֣ -אלו דורות הבאים,
ֱמר֣אֲל ֗ ֶהם֣  -לאותן העומדים על הר סיניְ ,לד ֨רת ֶ֜ ֶ
רבה( :וי' אמר כב,ג) א ֣
[רשב"ם בבא בתרא קכ,א] (וי' אמר כב,ג) א ֱ֣מר֣אֲל ֗ ֶהם֣ -היינו לאותן העומדין על הר סיני נשנה פסוק זה ומכאן תלמוד לשאר מצות
האמורות בתורה סתם שנאמרו בין לאבות בין לדורות הבאין.
 ...הוצרך לומר לאבות והוצרך לומר לבנים  -שאם נכתב סתם ולא פירש לא אבות ולא בנים הוה אוקימנא ליה באבות מדלא כתב כי
תבואו כדכתב בשאר מצות האמורות לבנים אי נמי הוי ילפינן או בגזי רה שוה או בבנין אב או בקל וחומר מאח' ממצות המפורשות
לבנים או לאבות והוי אוקימנא ליה באחת מהן להכי כתיבי תרוייהו ומהשתא נילף מהכא לכל מצות הסתומות שנוהגות בין בבנים בין
באבות עד שיפרט לך הכתוב כי תבואו או יכתוב לך זה הדבר להעמידו בדור הזה כדלקמן.
יכם֣כָּ ל־א֣ישׁ׀֣אֲשֶׁ ר־י ְק ַר֣ב֣מכָּ ל־ז ְַרע ֗ ֲֶכם וגו' תבנית הטעמים של פסוק זה היא כעין פרט
ם֣לד ֨רת ֶ֜ ֶ
ה ְ
ֱמר֣אֲל ֗ ֶ
(וי' אמר כב,ג) א ֣
יכם בתבנית טעמים קדמא ואזלא במלה אחת .תבנית זאת משמעה כעין
קדמאה כעין כלל וכעין פרט בתראה .הכעין כלל הוא ְלד ֨רת ֶ֜ ֶ
שוויון ,שקילות .וזה מתאים לפירוש רשב"ם ללמוד באחת מהמידות שהתורה נדרשת ממצוה מסוימת שלא מפורש בה אם לאבות אם
לבנים ומכאן תלמוד לשאר מצות האמורות בתורה סתם שנאמרו בין לאבות בין לדורות הבאין.
(המשך רשב"ם) אם נאמר אבות ,למה נאמר בנים? ואם נאמר בנים ,למה נאמר אבות? מפני שיש באבות מה שאין בבנים ,ויש בבנים

ַחֲלה ,והרבה מצות נצטוו בנים שלא נצטוו אבות ,הא מפני שיש
ל־בּת֣י ֶר֣שֶׁ ת֣נ ֗ ָ
ַ֞
מה שאין באבות ,באבות הוא אומר( :במ' מס' לו,ח) וְ כָ
באבות שאין בבנים ויש בבנים מה שאין באבות  -הוצרך לומר אבות ,הוצרך לומר בנים; קתני מיהת ,באבות הוא אומר:
ַחֲלה! הוא (האמורא רבה) מותיב לה ,והוא מפרק לה :לבר מבנות צלפחד .אמר מר :באבות הוא אומר (במ' מס' לו,ח)
ל־בּת֣י ֶר֣שֶׁ ת֣נ ֗ ָ
ַ֞
וְ כָ
דּ ָ֞בר ,דבר זה לא יהא נוהג אלא
ַחֲלה  .באבות אין ,בבנים לא ,מאי משמע? אמר רבא ,אמר קרא( :במ' מס' לו,ו) זֶ ֣ה֣הַ ָ֣
ל־בּת֣י ֶר֣שֶׁ ת֣נ ֗ ָ
ַ֞
וְ כָ
בדור זה .אמר ליה רבה זוטי לרב אשי :אלא מעתה( ,וי' אח"מ יז,ב) ז֣ה הדָׁ ָׁ֔בר דשחוטי חוץ ,הכי נמי דלא יהא נוהג אלא בדור זה! שאני
התם ,דכתיב( , :וי' אח"מ יז,ז) לְׁדר ָׁתֽם.:
(במ' מס' לו,ח)

ֵאמר לט֥ ֹוב ְׁבעֵינֵיה֖ם תִּ הְׁי֣ינָׁה ְׁלנ ִּ ָׁ֑שים
(במ' מס' לו,ו) ז֣ה הדָׁ ֞ ָׁבר אֲשר־צ ִָּּׁו֣ה ֗ה' ִּלבְׁנ֤ ֹות ְׁצ ָׁל ְׁפחָׁד ל ֔

֗אְך לְׁמִּ שְׁ פ֛חת מטֵ ֥ה אֲ בִּיה֖ם ִּתהְׁי ֥ינ ָׁה ְׁלנ ִָּׁשֽים:

תורה תמימה (במ' מס' לו,ו) זֶ ֣ה֣הַ ָדּ ָ֞בר֣  -תניא ,א"ר שמעון בן גמליאל ,בחמשה עשר באב הותרו השבטים לבא זה בזהג) ,מאי דרוש -
זֶ ֣ה֣הַ ָדּ ָ֞בר ,דבר זה לא יהא נוהג אלא בדור זהד) [תענית ל' ב']:
ה)
(במ' מס' לו,ו) זֶ ֣ה֣הַ ָדּ ָ֞בר֣ -תניא ,יש באבות מה שאין בבנים ,באבות הוא אומר (פ' ח') וכל בת יורשת נחלה ,באבות אין בבנים לא ,
מאי משמע ,אמר רבאֶ ,ז֣ה֣הַ ָדּ ָ֞בר֣ -דבר זה לא יהא נוהג אלא בדור זהו) [ב"ב ק"כ א']:

(במ' מס' לו,ו) זֶ ֣ה֣הַ ָדּ ָ֞בר֣– מונח גרשיים ,המונח מרבה שאפשר שיש כאן יותר מדרשה אחת בתבנית שאחריה מתפקידי התבנית.
֣ה֣ה' – מונח גרשיים מונח רביע ,בתפקיד כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו( ,א) כאן שצווי זה נהג
֗
בר֣אֲשֶׁ ר־צוָּ
(במ' מס' לו,ו) זֶ ֣ה֣הַ ָדּ ָ֞
רק בדור כיבוש וחלוקת הארץ ,ואח"כ פסק( .ב) בט"ו באב הותרו השבטים לבוא זה בזה ,זה תוצאה מ(-א) .יכול להיות שיש עוד
דרשות.
יהם – מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב ,כאן כ[-ב"ב קכ,א] אמר רב יהודה אמר
ֹוב֣בּעינ ֶ ֶ֖
ְ
(במ' מס' לו,ו) לַ טֵּ֥

ָה֣לנָשׁ֑ים ,אלא מה אני מקיים
יהם֣תּ ְהיֶ ֣ינ ְ
ֹוב֣בּעינ ֶ ֶ֖
ְ
שמואל ,בנות צלפחד הותרו להנשא לכל השבטים (מעבר לשבט מנשה) ,שנאמר לַ טֵּ֥
ָה֣לנ ָָֽשׁים  -עצה טובה השיאן הכתוב שלא תנשאנה אלא להגון להןז) [שם שם]:
יהם֣תּ ְהיֶ ֵ֥י נ ְ
טּה֣אֲב ֶ ֶ֖
ְך֣למ ְשׁ ַפֵּ֛חַ ת֣מַ ֵ֥
ַ֗א ְ
יהם – תביר מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב ושעל חלק מהפרטים לא חל ענין מסוים או
ְלמ֣ ְשׁ ַפֵּ֛חַ ת֣מַ טֵּ֥ה֣אֲב ֶ ֶ֖
הלכה מסוימת בקשר לנושא .כאן בנות צלופחד לא ניצלו את ההיתר להינשא לטוב בעיניהם בכלל ישראל ,אלא רק בתוך שבט מנשה.
ל־בּ ת֣– מקף כרב-מצב הבת (א) בנות צלופחד (ב) שאר הבנות
ַ֣֞
(במ' מס' לו,ח) ְוכָ
ל־בּת֣י ֶר֣שֶׁ ת֣ ַנ ֲח ֗ ָלה – גרשיים מונח רביע ,בתפקיד כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו ,פשט הכתוב מתיחס לכאורה לכל בנות
ַ֞
וְ כָ
ישראל .אבל טעם מקף מלמד על הבדל בין בנות צלופחד ובין בנות אחרות .תבנית הטעמים גרשיים מונח רביע בתפקיד כעין יצא מן
יהם (מכל השבטים) תּ ְהיֶ ֣ינָה֣
ֹוב֣בּעינ ֶ ֶ֖
ְ
הכלל ללמד על עצמו ,ומלמד על בנות צלופחד שהן בעלות מעמד מיוחד לכן (במ' מס' לו,ו) לַ טֵּ֥
ְלנָשׁ֑ים  .יש להעיר שעשינו שימוש בתבנית שכאן ,ללמד כי הקל וחומר המלמד על הקדמת הבן לבת בירושת האם הוא יוצא מהכלל
של דרך לימוד קל וחומר וזקוק להיקש כדי להגיע לתוצאה שהתורה שבע"פ יודעת ולימוד בקו"ח רגיל לא מביא לתוצאה המלאה.
[נחלת יעקב] יש לבאר ע"פ דרך המוסר מדוע בנות צלפחד זכו למעמד שונה משאר בנות ישראל באותו הדור .והוא משום הפסוק
ָאבֹות ִּלבְׁנֵ ֥י יִּש ְָׁׁר ֵאֽל:
ן־מָׁכ֣יר בן־מְׁנ ֔שּׁה מִּ ֽמִּ ְׁ
ָֽאבֹות לְׁמִּ שְׁפ֤חת בְׁנֵ ֽי־גִּ ְׁלעָׁד ב ִּ
אשי ָׁה ֗
אשי ֖
יֹוסף וֽיְׁדב ְׁ֞רּו ִּלפ ְֵׁנ֤י משה ְׁו ִּלפ ְֵׁנ֣י הנְּׁשִּאִּ֔ ים ָׁר ֵ ֥
שפ ְׁ֖חת ב ְֵׁנ֣י ֵ ֑
(במ' מס' לו,א) ו ֽיִּקְׁ ְׁר ֞בּו ָׁר ֵ ֣

אשׁי֣אָ ֶ֖בֹות֣ל ְבנֵ֥י֣י ְשׂ ָר ָֽאל :ובמקום לעשות
ים֣ר ֵ֥
ָ
הפסוק מדגיש שראשי האבות למטה מנשה באו עם הדרישה הצודקת ל ְפנ ֤י֣משֶׁ ה֣וְ ל ְפנ ֣י֣הַ נְּ שׂ ֔א
ל־פּי֣הֶ֖ '֣ל אמ֑֣ר֣
ֵ֥
ת־בּנ ֣י֣י ְשׂ ָר ֔אל֣עַ
ְ
זאת בצנעה עשו זאת בפרהסיא וגרמו לבושות לבנות צלופחד .לכן אמר להן בורא עולם (ה)֣וַיְ ַצ֤ו֣משֶׁ ה֣אֶ
ָֽי־יֹוסף֣דּ ְב ָֽרים֣ :
ֶ֖
ה֣בנ
טּ ְ
כֵּ֛ן֣מַ ֵ֥

אתם צודקים בטענה ולכן לכל בנות ישראל יהיה תקנה שלא ינשאו לשבט אחר באותו דור .אבל לבנות צלופחד שפגעתם בהן כי עשיתם
זאת בפרהסיא יהיה תקנה זאת רק כהמלצה .רק מציינת התורה שבנות צלופחד צדקניות היו ובכל זאת נישאו רק למטה אביהן .וכך מבאר
ֵֹ֥ות֣צ לָ ְפ ָ ָֽחד֣ :
ְ
וּ֣בּנ
אור החיים את לשון פסוק (לו,י) כַּ א ֲֶשֵׁ֛ר֣צוָּ ֵ֥ה֣הֶ֖ '֣אֶ ת־מ ֶשׁ֑ה֣כֵּ֥ן֣עָ שֶׂ֖ ְ
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

דברים  -דפי פרשות השבוע שנת התשע"ו ,התשע"ז
6
דברים א,א (התשע"ו)
6.1
יכֶ֖ם֣אֶ ת-הָ ָא ֶ֑רץ֣ ֣
דברים א,חְ ֣ :ראֵ֛ה֣נ ַָתֵ֥תּי֣ל ְפנ ֶ

יהם׃ ֣
ם֣וּלז ְַר ָעֶ֖ם֣אַ חֲר ֶ ָֽ
ְ
ם֣לי ְצ ָח֤ק֣וָּֽ ְל ַיעֲקב֣לָ ת֣ת֣לָ ֔ ֶה
ם֣לאַ ְב ָר ֨ ָה ְ
יכ ְ
֣ע֣ה'֣לַ א ֲ֨בת ֝ ֶ
֚אוּ֣וּרשׁ֣ וּ֣אֶ ת-הָ֣ ָ֔א ֶרץ֣א ֲֶשׁ ֣ר֣נ ְשׁ ַבּ ֠
ְ
֣בּ
ֶ֖ה֣בּ ָר ָ ָֽכה:
ֶ֖ה֣שׁ ֶמָ֑ך֣ו ְֶהי ְ
אג ְַדּ ָל ְ
ָדֹול֣ ַוא ֲָב ֶ֣ר ְכ ָ֔ך֣ ַו ֲ
֣לגֹ֣וי֣ גּ ֔
(בר' לך יב,ב)֣ וְ ֶ ָֽאעֶ ְשָׂך ְ

֣לגֹ֣וי֣גּ ָ֔דֹול  ...אתה
ֶ֖ה֣בּ ָר ָ ָֽכה – [כלי יקר] ד''ה (בר' לך יב,ב)֣וְ ֶ ָֽאעֶ ְשָׂך ְ
האבות הם המרכבה לה' בארץ כמו שנאמר ב (-בר' לך-לך יב,ב) ו ְֶהי ְ
תהיה מקור הברכות  ...וע''י דרישת הארץ הקדושה הקב''ה דורש את כל הארצות נמצא שע''י שתדבק במקום שהוא מקור
הברכות תהיה גם אתה מקור לכל הברכות וע''י שתדבק בשכינה יהיה פיך כפי הש''י ובידך לברך לכל מי שתרצה.
֣לגֹ֣וי֣גּ ָ֔דֹול זהו שאומרים אלהי אברהם וגו'
[במדרש] (בר' לך יב,ב)֣וְ ֶ ָֽאעֶ ְשָׂך ְ
ק֣
ְרע֣י ְצחָ ֣
(בר' לך יב,ב) ַוא ֲָב ֶ֣ר ְכ ָ֔ך֣בממון זה שאומרים אלהי יצחק כי הוא נתברך בממון יותר מכולם שנאמר (בר' תולדות כו,יב) וַיּז ַ֤֣
בָּ ָא ֶ֣רץ֣הַ ֔הוא֣וַיּ ְמ ָצֵ֛א֣בַּ שָּׁ נָ ֵ֥ה֣הַ ֶ֖הוא֣מ ָא ֣ה֣ ְשׁעָ ֑רים֣וַ ַָֽֽיְבָ רֲ כֶ֖הוּ֣הָֽ֣':
טט – אפשר שלכן ב(-דב' א,ח) ְלי ְצ ָח֤ק֣במהפך  -שלא על דרך הרגילות בממון.

ֹו֣אל֣(אֱֹלהֵ֥י֣י ְשׂ ָר ָֽאל ):קראו לו ליעקב אל
א־ל ֶ֖
ֶ֖ה֣שׁ ֶמָ֑ך  -זו שאומרים אלהי יעקב כארז''ל (בר' וישלח לג ,כ) ו ַ֨יּ ְק ָר ֔
אג ְַדּ ָל ְ
(בר' לך יב,ב) ַו ֲ
וכפשוטו נקרא בשם ישראל...אבל אברהם לא היה כי אם אב המון גוים.
יכם  -קדמא ואזלא במלה אחת ,תבנית שקילות ,התורה מעידה על האבות שהש''י רוממם על כל הנבראים ,הפקיד
֠ה' – תלשא לַ א ֲ֨בת ֝ ֶ
בידם כח הברכות שהיו קודם לכן נחלתו הבלעדית
כם:
י֣שׂאֵ֥ת֣אֶ ְת ֶ ָֽ
ֵ֥ל֣לבַ ֶ֖דּ ְ
א־אוּכ ְ
ַ
אמר֣ל
דברים א,ט :וָא ַמ ֣ר֣אֲל ֔ ֶכם֣בָּ עֵ֥ת֣הַ ֶ֖הוא֣ל ֑
ט
אמר֣ אמר להם משה ,לא מעצמי אני אומר לכם אלא מפי הקדוש ברוך
אמר֣ -מהו ל ֑
רש"י (דב' א,ט) וָא ַמ ֣ר֣אֲל ֔ ֶכם֣בָּ עֵ֥ת֣הַ ֶ֖הוא֣ל ֑
ֵ֥ל֣לבַ ֶ֖דּי֣ ְשׂאֵ֥ת֣אֶ ְת ֶכָֽם  -אפשר שלא היה משהכ יכול לדון את ישראלל אדם שהוציאם ממצרים וקרע להם את הים
א־אוּכ ְ
ַ
הוא :ל
יכֶ֖ם֣ה ְר ָבּ ֣ה֣אֶ ְת ֶכ ֑ם ,הגדילמ והרים אתכם
והוריד את המן והגיז את השליו לא היה יכול לדונם ,אלא כך אמר להם( ,דב' א,י) הֵ֥ '֣אֱֹלה ֶ
י

על דייניכם נטל את העונש מכם ונתנו על הדייניןנ  .וכן אמר שלמה (מלכים א' ג ,ט) כי מי יוכל לשפוט את עמך הכבד הזה ,אפשר מי
שכתוב בו (שם ה ,יא) ויחכם מכל האדםס אומר מי יוכל לשפוט ,אלא כך אמר שלמה אין דייני אומה זו כדייני שאר האומות ,שאם דן
והורג ומכה וחונק ומטה את דינו וגוזל אין בכך כלום ,אני אם חייבתי ממון שלא כדין נפשות אני נתבע ,שנאמר (משלי כב ,כג) וקבע
את קובעיהם נפש:
[שפת"ח ט] ר"ל כיון דכל לאמר לדרשה הוא או פירוש לאמר לאחרים או פירוש צא ואמרו להם דברי והשיבני או פירוש השיבני על
אמר:
דברי ואחד מכל הפירושים לא שייכים הכא לכך פריך מאי ל ֑
אמר ר"ל
[שפת"ח י] כלומר אפילו היה בדעתי לשאת אתכם כדי שאקבל שכר לא אוכל כי הקדוש ברוך הוא מיחה בי וזהו שכתוב ל ֑
הקדוש ברוך הוא אמר לי בפירוש שלא לעשות וכן פירש רש"י בסמוך אם אומר לקבל שכר לא אוכל הוא שאמרנו כו' דהיינו מה
שפירש כאן:
אמר – אתנח כמגביל( ,א) הקב"ה אמר לי בפירוש שלא לשפוט את ישראל לבד( .ב) שלמה המלך אמר שדייני ישראל מוגבלים לדון
ל ֑
דין אמת ואם דנים שלא כשורה הם נתבעים על כך .ושלא כדייני אומות העולם שאינם נענשים על עיוות דין.
א־אוּכֵ֥ל – מקף כרב-מצב משמעות (א) אינו יכול (ב) יכול ואינו רשאי ,וזה שפ'רש"י שה' לא הרשה לו לנהוג כך.
ַ
ל
ֵ֥ל֣לבַ ֶ֖דּי – מרכא טפחא כיתור לרבות על משה דיינים כמסקנה מפירוש על רמב"ן (א) לדון בסוגיות המחייבות שלושה ,חמישה,
א־אוּכ ְ
ַ
ל
שבעה ,כ"ג ,ע"א דיינים (ב) ההתארגנות המשפטית מבטאה גם התארגנות צבאית לבוא לארץ לכבשה ,ליורשה ,להתנחל בה .ומובן
שהפיזור מחייב הנהגה רוחנית ,שיפוטית ,ממשל מקומי וצבאי במדרגות שונות ובלשון ספר במדבר שרי אלפים ,מאות ,חמישים ועשרות.
בָּ עֵ֥ת֣הַ ֶ֖הוא – מרכא טפחא כיתור לרבות ,ע"פ מפרשים שונים (רמב"ן ,אברבנאל) הדבר קשור לברור מתי וכמה פעמים הגיע יתרו
למחנה ישראל ויעץ למשה בענין מנוי הדיינים .אמנם משה שמע לעצת יתרו ,אבל ע"פ הדרכת ה' הקים הנהגה רוחנית שיפוטית אזרחית
וצבאית לעת המדבר ולעת הכניסה לארץ.
בי֣הַ שָּׁ ַמֶ֣֖ים֣לָ ָֽרב:
כֹוכ ֵ֥
ֹום֣כּ ְ
ְ
יכֶ֖ם֣ה ְר ָבּ ֣ה֣אֶ ְת ֶכ ֑ם֣וְ הנְּ ֶכ ֣ם֣הַ יּ֔
דברים א,י :הֵ֥ '֣אֱֹלה ֶ
מ
יכֶ֖ם֣ה ְר ָבּ ֣ה֣אֶ ְת ֶכ ֑ם ,הגדיל והרים אתכם על דייניכם נטל את העונש מכם ונתנו על הדיינין
רש"י (דב' א,ט) ( ....דב' א,י) הֵ֥ '֣אֱֹלה ֶ
[שפת"ח נ (דב' א,ט)] פירוש היכא דיש בידם (טט :של הדיינים) למחות ולא מיחו:
יכֶ֖ם – מרכא טפחא כיתור לרבות על דיני שמים דיני אדם וכשם שה' דן דין אמת כך על דייני ישראל לדין דין אמת ,וכשם שה'
הֵ֥ '֣אֱֹלה ֶ
מוחה בישראל ע"י נביאיו כל על הדיינין למחות בעם ,ואם לא מיחו אז ה ְר ָבּ֣ה – מונח כמרבה ענישת הדיינין בגלל אֶ ְת ֶכ ֑ם (.א) חיוב
נ

הדיינים גם על טעות בדיני ממונות כאמר שלמה (פ'רש"י (דב' א,ט)) אני אם חייבתי ממון שלא כדין נפשות אני נתבע( ,ב) חיוב הדיינין
במחאה בעם לנהוג בדרך ה'.
נְּכ ֣ם֣הַ יּ֔ ֹום – מונח זקף-קטן ,זקף-קטן בתפקיד שני לימודים:
וְ ה ֶ
(א) לימוד על הצדיקים [ פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) דברים פרשת דברים [המתחיל בדף א עמוד א]] ...
כֹוכבֵ֥י֣הַ שָּׁ ַמֶ֖ים֣לָ ָֽרב .א"ר שמעון בן יוחאי שובע שמחות פניהם של צדיקים דומות לעתיד לבוא לחמה שנאמר
ֹום֣כּ ְ
ְ
נְּכ ֣ם֣הַ יּ֔
וְ ה֣ ֶ

(שופטים ה) ואוהביו כצאת השמש .ללבנה שנאמר (שה"ש ו) יפה כלבנה .לרקיע שנא' (דניאל יב) והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע.
לכוכבים שנאמר (שם) ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד.
כֹוכ ֵ֥בי֣הַ שָּׁ ַ ֶ֖מים  -וכי ככוכבי השמים היו באותו היום ,והלא לא היו אלא
ֹום֣כּ ְ
ְ
(ב) לימוד על כלל ישראל [רש"י (דב' א,י)] וְ הנְּ ֶכ ֣ם֣הַ יּ֔
שישים רבוא ,מהו והנכם היום ,הנכם משולים כיוםע קיימים כחמה וכלבנהפ וככוכבים:
הסבר לתבנית הטעמים של אֶ ְת ֶכ ֑ם וְ֣הנְּ ֶכ ֣ם֣הַ יּ֔ ֹום  .ההסבר הוא פתוח על הקביעה של [התוה"מ (המלבי"ם) יג] על (וי' אח"מ טז,ד) יִּצ ְׁ֑נף –
אתנחִּ ,בגְׁדֵי֣ -קדש ֵ֔הם – מונח זקף-קטן ,וכל מקום שהקדים הטעם אל הדין נדרש תמיד ,וע"כ דרשו שמה שלא אמר ורחץ במים את

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

כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

200/243

/©ZZFisherטעמי המקרא והתורה שבעל -פה  -התשעו  -התשעז
zzzf@bezeqint.net 972-3-6486221
http://www.Taamei-Hamikra.co.il

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

 ...אֶ ְת ֶכ ֑ם – אתנח וְ֣הנְּ ֶכ ֣ם֣הַ יּ֔ ֹום – מונח זקף-קטן ,תבנית טעמים קיסר (כאן אתנח) מונח זקף-קטן והתוכן הוא תאור (או טעם) ואחריו
תיאור (או פעולה ,הדין ,או שניהם פעולה) ,אפשרות לתבנית טעמים המלמדת אלפניו ולאחריו או מאחריו אל אלפניו .הלימוד מאחריו אל
יכֶ֖ם֣הכתוב
בי֣הַ שָּׁ ַמֶ֖ים֣(הכתוב אחרי וְ֣הנְּ ֶכ ֣ם֣הַ יּ֔ ֹום) חונים סביב לכבוד הֵ֥ '֣אֱֹלה ֶ
כֹוכ ֵ֥
אלפניו הוא ,כפי שהביא [רבינו החיי] שישראל ְכּ ְ
לפניו.
יב ֶ ָֽכם:
ֵ֥ם֣וּמשַּׂ א ֲֶכֶ֖ם֣וְ ָֽר ְ
ַ ָֽ
חֲכ
א֣לבַ ֑דּי֣טָ ְר ֶ
שּׂ ְ
יכֵ֥ה֣אֶ ֶָ֖֣
דברים א,יב :א ָ
בפסוק (דב' א,יא) משה רבנו ברך את ישראל בשפע ברכות משלו ובאין קץ ברכות ה' .לכן הפסוק (דב' א,יב) נראה כהיפוך.
יכֵ֛ם֣כָּ ֶכֶ֖ם֣א"ר אחא יכולין היו ישראל לומר
והנה נאמר ב [-דברים רבה (וילנא) פרשת דברים פרשה א סימן יג]  ...ד"א (דב' א,יא) יסֹ֧ף֣עֲל ֶ

לו רבינו משה אנו יש בנו אחד מכל הדברים שאתה מוכיחנו וקבלנו תוכחותיך אלא שתקו לפיכך הוא אומר ככם צדיקים כיוצא בכם
מקבלים תוכחות ושותקים,
רב (טט :אל תקרי לרב בחולם אלא לרב בקמץ) אתם
ונאמר ב [-דברים רבה (וילנא) פרשת דברים פרשה א סימן יב]  ...לעתיד לבא (דב' א,י) לָ ָֽ ֣
עתידים להיות דומין לרבכן  ...ועד שהמלאכים שואלים מהם הלכה כנאמר בהמשך המדרש הנ"ל  ...ד"א א"ר אבא לעתיד לבא עתיד
מחיצתן של צדיקים להיות לפנים ממלאכי השרת והם שואלים להם מה הלכות חידש הקדוש ברוך הוא היום,
ונאמר ב[-דברים רבה (וילנא) פרשת דברים פרשה א סימן יא]  ...ועוד אמר דוד (תה' יח,מד) ָ֭תְׁ שִּי ֵמנִּי ל ְׁ֣ראש גֹו ִּי֑ם א"ר ברכיה אם דנת את הגוי
בא הוא ומוסרך לאלוה ,ומי הוא אלהי האלהים הרואה ואינו נראה ,אמר להן משה לישראל חייכם שאני יכול לטעון עשרה כיוצא
ֹלא־אּוכל לְׁב ִּ ֖די שְׁאֵ ֥ת אתְׁ כ ֽם :ש(דב' א,י) ה֥ ' אֹלהֵיכ֖ם ה ְִּׁר ָׁב֣ה אתְׁ כ֑ם על גבי דייניכם.
בכם ומאה כיוצא בכם ולמה (דב' א,ט)
֥
ֹלה֣י ֲאבֹֽותֵ ֗כם ,הלכה אדם מישראל שנתמנה חכם או דיין על
ונאמר ב [-דברים רבה (וילנא) פרשת דברים פרשה א סימן י] (דב' א,יא) ֞ה' א ֵ
ּומ֣י
הציבו ר מהו שיהא מותר לו לדון לעצמו כך שנו רבותינו אל תהי דן יחידי שאין דן יחידי אלא אחד שנא' (איוב כג,כג) וְׁה֣ ּוא ָ֭ ְׁבאחָׁד ִּ
ִּיבנּּו ,ומהו וְׁה֣ ּוא ָ֭ ְׁבאחָׁד ,אמר ריש לקיש שהקב"ה דן וחותם לעצמו ,א"ר ראובן ומהו חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת  ...רבנין
יְׁש ֑
אמרי בוא וראה בשעה שנתמנה משה על ישראל אמר להן איני יכול לישא את (דב' א,יב) ַ ָּֽמשַּׂ א ֲֶכֶ֖ם֣לעצמי אלא מנו לכם דיינים שיהיו
שים,
דנין אתכם שנא' (דב' א,יג) הָׁב֣ ּו ֠ ָׁלכם ֲאנ ָׁ ֨ ִּ
מדרשות אלו יובן שאין משה רבנו מתלונן על ישראל אלא אומר שעם ישראל בעלי דעת ונתמכים ע"י ה' ורק הה' דן יחיד דין אמת לכן
ראוי שתהיה הנהגה ע"י דיינים רבים להגיע להנהגת אמת.
יכֵ֥ה֣אֶ ָשֶּׂ֖א ְלבַ ֑דּי את גדולת ישראל עונים טעמי המקרא מרכא טפחא כיתור לרבות ,כקבוצת פרטים העשויה
לשאלת משה רבנו א ָ
ֵ֥ם֣וּמשַּׂ א ֲֶכֶ֖ם – מרכא טפחא
ַ ָֽ
חֲכ
להתרחב תרבה ותטפח מנהיגים כמוךְ .לבַ ֑דּי – אתנח ,כאשר אני משה מוגבל ,שה' תומך בישראל .טָ ְר ֶ
יב ֶ ָֽכם – סלוק ,מגביל שלא ידון דיין דין הנוגע לעצמו ע"י עצמו.
כיתור לרבות ,את יכולתם המשפטית בהלכות וְ ָֽר ְ
ן֣לָֽנוּ:
ת ָ
ד־ה֣ר֣הָ אֱמ ֔רי֣אֲשֶׁ ר־הֵ֥ '֣אֱֹלהֶ֖ינוּ֣נ ֵ֥
ַ
דברים א,כ :וָא ַמֶ֖ר֣אֲל ֶכ ֑ם֣בָּ אתֶ ם֣עַ

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) דברים פרשת דברים [המתחיל בדף א עמוד א]
וָא ַמֶ֖ר֣אֲל ֶכ ֑ם .אמר להם לא מעצמי אני אומר לכם אלא מפי הגבורה .באתם עד הר האמורי:
וָא ַמֶ֖ר֣אֲל ֶכ ֑ם – טפחא כרבוי ושנוי ,אתנח כמגביל .וָא ַמֶ֖ר – טפחא כרבוי ושנוי ,האמירה כביכול של משה אבל טעם טפחא כרבוי ושנוי
מלמד כדרשת [לקח טוב] לא מעצמי אני אומר לכם אלא מפי הגבורה.
חת:
֣לְך֣אַ ל־תּי ָ ֶ֖רא֣וְ אַ ל־תּ ָ ָֽ
ר֣ה'֣אֱֹלה֤י֣אֲבתֶ יָך ֔ ָ
֣ה֣רשׁ֣כַּ אֲשֶׁ ר֣דּ ֶ֨בּ ֶ֜
ֵ֛יָך֣לפָ נֶ ֶ֖יָך֣אֶ ת־הָ ָא ֶ֑רץ֣עֲל ֗
ְ
ֱֹלה
ָתן֣הֹ֧ '֣א ֶ
דברים א,כאְ֠ :ראה֣נ ֨ ַ

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) דברים פרשת דברים [המתחיל בדף א עמוד א]
ֱֹלהֵ֛יָך .לא מאומד ולא משמועה אלא מה שאתם רואים בעיניכם .עלה רש .מיד:
ָתן֣הֹ֧ '֣א ֶ
[דף ג עמוד ב] ְ֠ראה֣נ ֨ ַ
ְ֠ראה – תלשא התפקיד שיעור ,אומד .כאן ע"פ דרשת [לקח טוב] לא מאומד

ידנוּ׃ ֣
י֣להַ ְשׁמ ָֽ
ֵ֛נוּ֣בּיַ ֵ֥ד֣הָ אֱמ ֶ֖ר ְ
תת֣א ָת ְ
יאֶ֖נוּ֣מ ֶא ֶ֣רץ֣מ ְצ ָר֑ים֣֣֣֣֣֣֣לָ ֵ֥
וּ֣בּשׂנְ ַא֤ת֣ה'֣א ֔ ָתנוּ֣הוֹצ ָ
אמ ֔ר ְ
ַתּ ְ
֤וּ֣באָ֣ הֳליכֶ ם֣ו ֣
דברים א,כז :וַתּ ָרגְ נ ְ

ספורנו במדבר שלח-לך יד,ג ולמה ה' מביא אותנו ,מה חטאנו לו שהשתדל על ידכם להביאנו לכך ,כי חשבו שהיה כל אלה בתחבולה
וּ֣בּשׂנְ ַא֤ת֣ה'֣
אמ ֔ר ְ
ַתּ ְ
֤וּ֣באָ הֳ ליכֶ ם֣ו ֣
מאתו משנאתו אותם בשביל גלוליהם במצרים או לסבה אחרת כאשר העיד באמרו (דברים א,כו) וַתּ ָרגְ נ ְ
ידנוּ׃֣אמרו ְבּשׂנְ ַא֤ת֣ה'֣א ֔ ָתנוּ֣הוציאם מארץ טובה היא מצרים ,וזה
י֣להַ ְשׁמ ָֽ
ֵ֛נוּ֣בּיַ ֵ֥ד֣הָ אֱמ ֶ֖ר ְ
תת֣א ָת ְ
יאֶ֖נוּ֣מ ֶא ֶ֣רץ֣מ ְצ ָר֑ים֣לָ ֵ֥
א ֔ ָתנוּ֣הוֹצ ָ
מחשבה ודיבור לא ראויים לחלוטין ,המפרש את הנאמר (במדבר שלח-לך יד,ג) הֲ לֹ֧ וֹא טוֹב ָלֶ֖נוּ שֵׁ֥ וּב מ ְצ ָ ָֽריְ מָ ה׃֣דרגא מרכא-כפולה טפחא
בתפקיד נעשה מעשה שאינו ראוי...

כם׃֣ס
חם֣לָ ֶ ָֽ
יכם֣הֶ֖ וּא֣הַ נּ ְל ָ ֵ֥
ירא֑ וּם֣כּ ֚י֣ה֣֣'֣ אֱֹלה ֔ ֶ
א֣תּ ָ
ל ָֽ
דברים ג,כבֶ֖ :
ירא֑ וּם,
א֣תּ ָ
ֽעֹוז־ח ֗יי מִּמִּ ֥י אפ ְָׁׁחֽד ,:זש"ה(דב' ג,כג) ֶ֖ל ָֽ
ִּירא ה֥ ' ָׁמ ֝
אֹורי ָ֭ ְׁוי ִּ ְׁ
שעִּי מ ִִּּמ֣י א ָׁ ֑
[אגדת בראשית (בובר) פרק טו] [א] (תהלים כז,א) לְׁדָׁ ֨ ִּוד׀ ה֤ '׀ ִּ ֣
שבשעה שישראל יראים מן המקום ,אף האומות יראים מהן,
יכם֣הֶ֖ וּא֣
ירא֑ וּם כי באשר מלחמת יהושע היתה קרובה אל הטבע א"ל שבכ"ז לא יירא כּ ֚י֣ה֣֣'֣אֱֹלה ֔ ֶ
א֣תּ ָ
מלבי"ם (דב' ג,כג) לא ,וע"כ ֶ֖ל ָֽ
הַ נּ ְל ָחֵ֥ם֣לָ ֶ ָֽכם׃֣ כמו שעזר לכם במלחמת סיחון ועוג הגם שהיה בדרך מלחמה,
ֹלהינּו ה֥ '׀ א ָׁחֽד :אמונת היחוד בה' אחד ,היא המעוררת במאמין
א֣תּ ָ
(דב' ג,כג) ֶ֖ל ָֽ
ירא֑ וּם – טפחא אתנח ,כתבנית (דב' וא' ו,ד) שְׁ ֖מע יִּש ְָׁׁר ֵ ֑אל ה֥ ' א ֵ ֖
את יראת ה' בלבד ולכן אין מקום ליראה אחרת וה' נלחם עבור יריאיו והאומות יריאים מה'..
יכם – יתיב מונח זקף-קטן ,יתיב בתפקיד דווקא כך ,זקף-קטן שני לימודים .לימוד (א) ארון ה' ובו שברי הלוחות יוצא
כּ ֚י֣ה֣֣'֣אֱֹלה ֔ ֶ
למלחמות ישראל .וכך גם מפורש על הנאמר על הארון ב(-שמואל ב יא) במלחמות דוד.
ְׁהֹושיע אתְׁ כ ֽם :זה מחנה הארון :אמנם
[משנה סוטה פ"ח,מ"א] ( ...דב' שפ' כ,ד) ִ֚ ִּכי ה֣ ' א ֹֽלה ֔
ֵיכם ל ִּ ֥
ֵיכם הה ֵלְ֖ך ִּעמָׁכ֑ם ְׁל ִּהלָּׁחֵ ֥ם לָׁכ֛ם עִּם־איְׁב ֖
ֵיכם וגם תבנית הטעמים שלו זהה בשני
הפסוק המובא במשנה סוטה אינו הפסוק שאותו מסבירים (דב' ג,כג) אבל התוכן ִ֚ ִּכי ה֣ ' א ֹֽלה ֔
הכתובים.
ֵיכם הה ֵלְ֖ך ִּעמ ָׁ֑כם  -הם באין בנצחונו של בשר ודם ואתם באים בנצחונו של מקום,
לימוד (ב) [בבלי סוטה מב,א] (דב' שפ' כ,ד) ִ֚ ִּכי ה֣ ' א ֹֽלה ֔
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

6.2

דברים א,א (התשע"ז)

ֲשׂוֹת׃
בּ ְרתָּ ֣לַ ע ָֽ
אמ ֔רוּ֣טוֹב-הַ ָדּ ָבֵ֥ר֣אֲשֶׁ ר-דּ ַ ֶ֖
ַתּ ְ
ענֶ֖וּ֣את֑י֣ו ֣
דברים א,יד :וַ ָֽתַּ ֲ
יכ ֑ם֣ ֣
אשׁים֣עֲל ֶ
ֵ֛ם֣ר ֶ֖
ן֣אוֹת ָ
ָ
תּ
ָֽיד ֔עים֣וָאֶ ֵ֥
ָשׁים֣חֲכָ מים֣ו ֻ
אנ ֤
יכם֣ ֲ
[טו]֣וָאֶ ַ֞קּח֣אֶ תָ -ראשׁ֣י֣שׁ ְבט ֗ ֶ
יכם֣֣ ...
שׁ ְפט ֔ ֶ
יכם׃֣[טז]֣ ָואֲצַ וֶּה֣אֶ ת֣ -
ים֣לשׁ ְבט ֶ ָֽ
ְ
שָׂ ֨רי֣אֲלָ ֝פים֣וְ שָׂ ר֣י֣מא֗ וֹת֣וְ שָׂ ר֤י֣חֲמשּׁים֣וְ֣שָׂ ר֣י֣עֲשָׂ ֔רת֣וְ שׁ ְט ֶ֖ר

אמ ֔רוּ ( -אתנח של חצי הפסוק הקודם) מונח זקף-קטן במלה אחת (א) בתפקיד מידה (יח מל"ב מידות של רבי אלעזר בן הריה"ג)
ַתּ ְ
(דב' א,יד) ו ֣
מדבר שנאמר במקצת ונוהג בכל ,ובלשון הירושלמי ריבה וריבה את הכל .כלל ישראל בדורו קבלו ברצון עליהם את עצת משה רבנו ב-

ִּימם ב ְָׁׁראשֵיכ ֽם׃ וכך אמורים לנהוג בכל הדורות ,למנות דיינים שרוח
שים ֲחכ ִָּׁמ֧ים ּונְׁב ִּנ֛ים וִּידֻ ִּ ֖עים ְׁל ִּ
(דב' א,יג) הָׁב֣ ּו ֠ ָׁלכם ֲאנ ָׁ ֨ ִּ
ש ְׁבטֵיכ֑ם ו ֲאש ֵ ֖
הבריות נוחה מהם כפי שמוסבר בהמשך.
אמ ֔רוּ֣טוֹב-הַ ָדּ ָבֵ֥ר֣אֲשֶׁ ר-דּ ַבּ ְֶ֖רתָּ ֣לַ ע ֲָֽשׂוֹת – (אתנח) מונח זקף-קטן והוא פעולה ואחריו עוד פעולה טוֹב-הַ ָדּ ָבֵ֥ר֣אֲשֶׁ ר-
ַתּ ְ
(דב' א,יד) ו ֣
דּ ַ ֶ֖בּ ְרתָּ ֣לַ ע ֲָֽשׂוֹת (אמנם בשני פעלים עומדים) ,תבנית טעמים העשויה ללמד לאחריו ואלפניו .לימוד לאחריו (אל (א,טו)) הבעת ההסכמה
להצעת משה רבנו ב(-א,יג) שהסתימה במלה לַ ע ֲָֽשׂוֹת ש[-רש"י] פירשה אם הייתי מתעצל ,אתם אומרים':עשה מהרה' .ואכן משה עשה
אמ ֔רוּ מלמדת לכתוב לפניו (דב' א,יד) וַ ָֽתַּ ֲענֶ֖וּ֣את֑י כלהלן:
ַתּ ְ
אשי֣וגו'  .לימוד לפניו (דב' א,יד) ו ֣
מיד כנאמר ב(-א,טו) וָׁא ֞קח אתָׁ -ר ֵ ֣
שים ֲחכ ִָּׁמ֧ים ּונְׁב ִּנ֛ים
(דב' א,יד) וַ ָֽתַּ ֲענֶ֖וּ֣את֑י – טפחא ללא מרכא לפניה עשויה לפעול בתפקיד ללמד לכתוב לפניו אל (דב' א,יג) הָׁב֣ ּו ֠ ָׁלכם ֲאנ ָׁ ֨ ִּ
ִּימ֖ם ב ְָׁׁראשֵיכ ֽם׃
ש ְׁבטֵיכ֑ם ו ֲאש ֵ
וִּידֻ ִּ ֖עים ְׁל ִּ
כלומר פסוק (א,יד) עשוי להיות הבסיס למאמר [בבלי סנה' פח,ב] כל מי שהוא חכם ושפל ברך ודעת הבריות נוחה ממנו  -יהא דיין
בעירו ,וה[-רמב"ם בפ"ב ה"ז מסנהדרין] פי' (דב' א,יג) ּונְׁב ִּנ֛ים וִּידֻ ִּ ֖עים֣אלו שרוח הבריות נוחה מהם .אפשר כי פסוק (א,יד) בהסכמת כלל
ישראל לאפיון תכונות הדיינים שהציע משה ב(-א,יג) הוא מקור למנוי דיינים כהמשך הרמב"ם שרוח הבריות נוחה מהם ,ובמה יהיו
אהובים לבריות בזמן שיהיו בעלי עין טובה ,ונפש שפלה ,וחברתן טובה ,ודבורן ומשאן בנחת עם הבריות.
ש ָׁר ֵא֑ל מלמד שכלל ישראל מצפה מדייניו
לימודים נוספים מ(-דב' א,יד) וַ ָֽתַּ ֲענֶ֖וּ֣את֑י – (סלוק) טפחא אתנח ,זה כתבנית (דב' וא' ו,ד) ש ְׁ֖מע י ִּ ְׁ

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

אמ ֔רוּ  ,היה לכם לומר משה רבינו ממי נאה ללמוד תורה
ַתּ ְ
ענֶ֖וּ֣את֑י֣ו ֣
[ילקוט שמעוני תורה פרשת דברים רמז תתב ד"ה] (דב' א,יד) וַ ָֽתַּ ֲ
ְַׁארב ִּ ָׁ֣עים
ַארב ִָּׁע֥ים יֹום ו ְׁ
ִּי־שם עִּם־ה֗ ' ְׁ
ממך או מתלמידך או מתלמידי תלמידך ולא ממך שנצטערת עליה כענין שנאמר (שמ' תשא לד,כח) וֽיְׁה ָׁ ֣
֔ליְׁלָׁה וגו' ,אלא יודע אני מה שתחת עקבי רגליכם הייתם אומרים עכשיו הוא ממנה עלינו דיינין (שהן מונין) [שמונים] אלף חסר (אחד)
ענֶ֖וּ֣
[אלף] ופרוטרוט ,אם אינו בני הרי הוא בן בני ואם אינו בן בני אנו מביאין דורון והוא נושא לנו פנים בדין ,לכך נאמר (דב' א,יד) וַ ָֽתַּ ֲ
יכם֣וגו' (דב' א,טז) ָ֣ואֲצַ וֶּה֣אֶ ת-
תי ,כשהייתי מתעצל בדברים הייתם אומרים יעשה הדבר במהרה (דב' א,טו) וָאֶ ַ֞קּח֣אֶ תָ -ראשׁ ֣י֣שׁ ְבט ֗ ֶ
א ֑
יכם  ,משכתים בדברים ,אמרתי להם אשריכם על מי באתם להתמנות על בני אברהם יצחק ויעקב בני אדם שנקראו אחים ורעים,
שׁ ְפט ֔ ֶ
֣
יד ֔עים֣זו אחת משבע מדות שאמר יתרו למשה הלך ולא
֣ו ֻ
אנָשׁ֤ים֣חֲכָ מים ָֽ
כרם חמד נחלה ,צאן מרעיתו וכל לשון חיבה( ,דב' א,טו) ֲ
יכ ֑ם ,ראשיכם במקח ,ראשיכם בממכר ,ראשיכם
אשׁים] (שיהו מכובדים) עֲל ֶ
מצא אלא שלשה אנשים חכמים (ונבונים) וידועיםָ [ ,ר ֶ֖
יכ ֑ם֣שיהו מכובדים עליכם ,שָׂ ֨רי֣
אשׁים ,עֲל ֶ
ֵ֛ם֣ר ֶ֖
ן֣אוֹת ָ
ָ
תּ
במשא ומתן ,ראשיכם בכניסה ויציאה נכנס ראשון ויצא אחרון לכך נאמר וָאֶ ֵ֥
אֲלָ ֝פים שאם היו ( אלף) [אלא] תשע מאות תשעים ותשעה חסר אחד נתפס שר אלף ,וְ שָׂ ר֣י֣מא֗ וֹת֣שאם היו (מאה) [אלא] תשעים
ט ֶ֖רים֣ אלו המכים ברצועה כענין שנאמר (דהי"ב יט,יא)
רי֣חֲמשּׁים֣וְ שָׂ ר֣י֣עֲשָׂ ֔רת ,וְ שׁ ְ
ותשעה חסר אחד נתפס שר מאה ,וכמו כן וְ שָׂ ֤
ֵאמר וגו',
וְׁשט ִּ ְׁ֥רים ה ְׁל ִּו ִּי֖ם ִּל ְׁפנֵיכ֑ם .ואומר (נחמיה ח,יא) וְׁה ְׁל ִּו ֞י ִּם מח ִּ ְׁ֤שים ְׁלכָׁל־ ָׁהעָׁם ל ֣
יכָֽם .לפי שהיו השופטין במנין שרי מאות  ...חמשים  ...עשרות אבל
ים֣לשׁ ְבט ֶ
ְ
[פסיקתא זוטרתא (לקח טוב)] (דב' א,טו) ד"א וְ שׁ ְט ֶ֖ר
השוטרים היו כפי צורך בלא מספר .אפשר שטעם וְ שׁ ְט ֶ֖רים ט פחא בתפקיד של מלמד לכתוב לפניו (א) השוטרים שליחי כל דרגות
השופטים ואם הם לוים אז גם לא קשורים לשבט וללא פניות; (ב) ע"פ לשון הילקוט 'נתפס שר אלף  ...נתפס שר מאה' השוטרים גם
יכם֣אמרתי להם הוו מתונים בדין שאם בא דין לפניכם פעם ושתים
שׁ ְפט ֔ ֶ
מענישים את השופטים כשליחי בי"ד( .דב' א,טז) ָואֲצַ וֶּה֣אֶ ת֣ -
ושלש אל תאמרו כבר בא דין זה לפני ושניתיו ושלשתיו אלא הוו מתונין ,וכך היו אנשי כנסת הגדולה אומרים הוו מתונים בדין
והעמידו תלמידים הרבה ועשו סייג לתורה [אבות דר' נתן פ"א]:
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

ק֣בּיןֵ֥ -אישׁ֣וּבין-אָ ֶ֖חיו֣וּבֵ֥ין֣גּ ָֽרוֹ׃
֣ם֣צ ֶד ָֽ
֣וּשׁפַ ְט ֶתּ ֔ ֶ
אמר֣שָׁ ֤מעַ ֣בּין -אֲחיכֶ ם ְ
עת֣הַ ֶ֖הוא֣ל ֑
יכם֣בָּ ֵ֥֣
שׁ ְפט ֔ ֶ
דברים א,טזָ :ואֲצַ וֶּה֣אֶ ת֣ -
יכם֣(מקף כרב-מצב התנהגות השופטים( ,א) בלתי
שׁ ְפט ֔ ֶ
ֶה (פשטא בתפקיד פעם אחת ,פעם ראשונה) אֶ ת֣ -
[מדרש תנאים] (דב' א,טז) ָואֲצַ וּ ֣
יכם  -מונח זקף-קטן במלה אחת (א) בתפקיד מידה (יח מל"ב מידות של רבי אלעזר בן הריה"ג) מדבר שנאמר
שׁ ְפט ֶ֣֔
סבלן (ב) מתון בדין֣ ,

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

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

֣ם֣צ ֶדק֣על כולן הוא
וּשׁפַ ְט ֶתּ ֔ ֶ
וזה אומר שלי הוא ,זה חורש בפרתו וזה אומר שלי הוא ,זה מחזיק בתוך שדהו וזה אומר שלי הואְ .
אומר התובע יביא ראייהָֽ :בּיןֵ֥ -אישׁ להוציא את הקטן מכאן אמרו אין דנין יתומים:

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

֣וּשׁפַ ְט ֶתּ֣ם֣  -אמר רבי חנינא:
צו לשון זירוז ,וכאן זירוז על והמקל והרצועה שיהו מטילים אימה על הציבור לשם שמים) ,שָׁ ֤מעַ ֣בּין-אֲחיכֶ ם ְ
אזהרה לבית דין שלא ישמע דברי בעל דין קודם שיבא בעל דין חבירו ,ואזהרה לבעל דין שלא יטעים דבריו לדיין קודם שיבא בעל
ם.
דין חבירו ,קרי ביה נמי שָׁ ֤מעַ ֣בּין-אֲחיכֶ ֣

֣וּשׁפַ ְט ֶתּ֣ם֣ ֔ ֶצ ֶדק – מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מלמד על שני לימודים ,מהפך פשטא מלמד שלפחות אחד
שָׁ ֤מעַ ֣בּין-אֲחיכֶ ם ְ
מהלימודים יוצא מפשט ה כתוב ,הפשט עשוי ללמד על השופטים שלא ישמעו סיפור אחד הצדדים בלי נוכחות הצד השני .היוצא מן
הפשט אזהרה לבעל דין שלא יטעים דבריו לדיין לפני שיבא בעל הדין חבירו.
֣ם֣צ ֶדק ,אמר ריש
וּשׁפַ ְט ֶתּ ֔ ֶ
רב כהנא (לומד המסקנה לדיין ולבעל הדין ממקור אחר) אמר מהכא :מ( -שמ' מש' כג ,א) ֹל֥ א תִּ ָׁ ֖שא  -לא תשיאְ .
וּשׁפַ ְט ֶתּ֣ם במשמע של מצב ביניים,שלבים במשפט),
לקיש :צדק את הדין ואחר כך חתכהו (אפשר כי מוסיף דרשה מטעם מונח במלת ְ
וּבין֣גּ ָֽרוֹ  -אמר
ָֽבּיןֵ֥ -אישׁ֣וּבין-אָ ֶ֖חיו אמר רב יהודה :אפילו בין בית לעלייה (ע"פ רש"י :חשב שווי הבית והעליה וחלק הכסף בשוויון)ֵ֥ ,
רב יהודה :אפילו בין תנור לכירים (רש"י :לשון מגור ,תשמישי דירה ,אל תאמר יטול זה תנור וזה כירה ,שהרי תנור עודף על הכירה וצריך
גּ ָֽרוֹ  -סלוק בתפקיד הגבלה  ,שלא יחלק תנור לזה וכירה לזה ,אלא יעריך בדמים וחלק הכסף בשוויון.
להוסיף דמים).

(דב' א,טז) לא-תַ ֨כּירוּ֣פָ נ֝ים֣בַּ מּ ְשׁ ֗ ָפּט֣ רבי יהודה אומר :לא תכירהו .רבי אלעזר אומר :לא תנכרהו .אושפיזכניה דרב אתא לקמיה
לדינא אמר לו :לאו אושפיזכני את?  -אמר לו :אין .אמר ליה :דינא אית לי - .אמר ליה[ :בבלי סנהדרין ח ,א] פסילנא לך לדינא (ע"פ
רש"י :היות והזכרתני טובתך נפסלתי לדונך) .אמר ליה רב לרב כהנא :פוק דייניה .חזייה דהוה קא גאיס [ביה](ע"פ רש"י :ראה שהאיש מתגאה
בקשריו עם רב וסומך ובוטח בכך) - .אמר ליה :אי צייתא  -צייתא ,ואי לא  -מפיקנא לך רב מאונך (רש"י :אם לא תציית לפסק דיני אודיעך
שאין רב יכול לסייעך ,דמשמתינא (מנדה) לך).
(דב' א,טז) לא-תַ ֨כּירוּ֣פָ נ֝ים – קדמא ואזלא כעין כלל לדיינים לא לנטות בגלל סיבות לכאן או לכאן ,כפרש רש"י לא תכירהו  -אם
הוא אוהבך .לא תנכרהו  -אם הוא שונאך לא תעשה לו כנכרי לחייבו.

כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

6.3

דברים אתחנן ג,כג (התשע"ו)

אמר׃ ֣
דברים ואתחנן ג,כג – כד :ס֣[כג]֣וָאֶ ְתחַ נַּ ֶַֽ֖ן֣אֶ ל-ה֑ '֣בָּ עֵ֥ת֣הַ ֶ֖הוא֣ל ָֽ
חז ָ ָ֑קה֣ ֣
֣את-גּ ְָד ְל ָ֔ך֣וְ אֶ ת-י ְָדָךֶ֖ ֣הַ ֲ
וֹת֣את-עַ ְב ְדּ ָ֔ך ֶ֨
ֶ ָֽ
֣להַ ְרא֣
֣[כד]֣ אֲדנָ ֣י֣יְ הֹו ֗ה֣אַ ָתּ֤ה֣הַ חלּוֹתָ ְ
תָך׃ ֣
ֵ֥ה֣כמַ ע ֲֶשֶׂ֖יָך֣וְ כגְ בוּר ֶ ָֽ
א ֲֶשׁ֤ר֣מי-אל֣בַּ שָּׁ ַמ֣ים֣וּבָ ָ֔א ֶרץ֣אֲשֶׁ רַ -יע ֲֶשׂ ְ
חד׃
ֱֹלהינוּ֣הֵ֥ '֣׀֣אֶ ָ ָֽ
פ֣[ד]֣שׁ ַמֶ֖ע֣י ְשׂ ָרא֑ל֣הֵ֥ '֣א ֶ֖
ְ
דברים ואתחנן ו,ד :פרשת שמע
חז"ל דרשו ב[-מדרש תנאים לדברים פרק ג] ֶ֨את-גּ ְָד ְל ָ֔ך֣זה בנין אב לכל גדולה שבתורה וְ אֶ ת-י ְָדָךֶ֖ ֣הַ חֲ ז ָ ָ֑קה֣אלו עשר מכות שהביא
המקום ב"ה על המצרים במצ' שנ' בהן (שמות בא ח,א) נ ֵ ְׁ֤טה את־י ָׁדְׁ ָך :ד"א ֶ֨את-גּ ְָד ְל ָ֔ך֣ אמר לפניו רבונו של עולם אימתי אתה מתגדל

ִּי־א֣ל כ ָׁ֗מֹוָך נ ֵ ֤שא עָֹׁון וגו'.
בעולמך בשעה שאתה כובש על מדת הדין שנ' (מיכה ז,יח) מ ֵ
ָך – פעמיים זקף בין שני קיסרים (כאן בין סלוק של פסוק קודם ובין אתנח שבפסוק
֣את-גּ ְָד ְל ֣֔
וֹת֣את-עַ ְב ְדּ ָ֔ך ֶ֨
ֶ ָֽ
֣להַ ְרא֣
אַ ָתּ֤ה֣הַ חלּוֹתָ ְ
זה) בתפקיד כעין הקש או כעין בנין אב ,לכל גדולה שבתורה שהיא כיבוש על מדת הדין.
אמר היינו לומר (דב' וא' ג,כד) אֲדנָ ֣י֣יְ הֹו ֗ה וגו'  ,מהו השבח במלים אלו?
משה רבנו מלמד שמה שאמר (דב' וא' ג,כג) ל ָֽ
(דב' וא' ג,כד) אֲדנָ ֣י֣יְ הֹו ֗ה הויה בניקוד א-לקים ופ'רש"י אֲדנָ ֣י֣יְ הֹו ֗ה רחום בדין  ,והשבח במלים אלו אימתי אתה מתגדל בעולמך בשעה
שאתה כובש על מדת הדין.
מה הייתה מהות תחינות משה רבנו שה' יכבוש על מדת הדין? נענה על כך בשלבים.
שלב (א) :התבוננות בתבניות הטעמים של (דב' וא' ג,כג) ושל (דב' וא' ו,ד) מגלה דמיון ביניהן.
(דב' וא' ג,כג) וָאֶ ְתחַ נַּ ֶַֽ֖ן֣אֶ ל -ה֑ '֣( -סלוק מפסוק קודם) טפחא אתנח תבנית כתבנית טעמי
(דב' וא' ו,ד) ְשׁ ַמֶ֖ע֣י ְשׂ ָרא֑ל – (סלוק מפסוק קודם) טפחא אתנח,
אמר׃ – מרכא טפחא סלוק תבנית כמעט כתבנית טעמי
(דב' וא' ג,כג) בָּ עֵ֥ת֣הַ ֶ֖הוא֣ל ָֽ
(דב' וא' ו,ד) הֵ֥ '֣אֱֹלהֶ֖ינוּ֣הֵ֥ '֣׀֣אֶ ָ ָֽחד׃– מרכא טפחא מרכא פסק סלוק
הדמיון בין תבניות הטעמים מרמז על קרבה רעיונית בין התכנים .בנוסף ,תבנית הטעמים של "שמע ישראל" בעלת קרבה רעיונית ל (-בר'
ֹלהים אֵ ֥ת השּׁ ָׁ֖מי ִּם וְׁאֵ ֥ת הָׁאָׁ ֽרץ :שטעמיו טפחא מרכא אתנח מרכא טפחא מרכא סלוק.
אשית ב ָׁ ָׁ֣רא א ִּ ֑
א,א) ב ְֵׁר ִּ ֖
שלב (ב) נקשור בין קריאת שמע לדרשה של כיבוש על מדת הדין.
קריאת שמע היא קבלת עול מלכות שמים וחז"ל למדו שבעת צרה יחזק יהודי את עצמו בקבלת עול מלכות שמים .אפשר כי המקור ללימוד
זה מרומז בתבנית הטעמים של (דב' וא' ג,כג) ָ֣ואֶ ְתחַ נַּ ֶַֽ֖ן֣אֶ ל-ה֑ ' – (סלוק) טפחא אתנח כטעמי ְשׁ ַמֶ֖ע֣י ְשׂ ָרא ֑ל טפחא אתנח,
תחינת משה רבנו כמנין (דב' וא' ג,כג) וָאֶ ְתחַ נַּ ֶַֽ֖ן (תקי"ה = תפל"ה שהיא שיר"ה) הייתה התחזקות בקבלת עול מלכות שמים עד אשר בדרגה
ּור ֵ ֣אה ְׁבעֵינ֑יָך
(תקי"ה = תפל"ה שהיא שיר"ה) ה' נענה לו וצווהו (דב' וא' ג,כז) ע ֲֵל֣ה׀ ֣ראש ה ִּפ ְׁס ָׁ֗גה ו ָׁ ְׁ֥שא עֵינ֛יָך ָׁי֧ ָׁמה ְׁוצ ָׁ֛פנ ָׁה וְׁתֵ ימָׁ ֥ נָׁה ּו ִּמז ָׁ ְׁ֖רחָׁה ְׁ
כִּי־ֹל֥ א תע ֲ֖בר את־הירְׁ דֵ ֥ן הז ֽה :קבלת עול מלכות שמים של משה רבנו פעלה שאמנם לא יכנס חי אבל הוא מליץ טוב על עם ישראל שבחוץ
לארץ ישרא ל מקבורתו מול פעור ,וגם מאז ולתמיד התבוננותו בארץ ישראל מליצה טוב עליה ועל עם ישראל שבה והיא פועלת שה' כובש
על מדת הדין.
אמר שמע ישראל ,וטעם סלוק כמגביל ללמד שהתחנן רק על קבלת עול מלכות
טט :כאילו כתוב ב(-דב' וא' ג,כג) התחננתי לה' ב -ל ָֽ
שמים ,כדי שה' יהיה כובש על מדת הדין.
מקורות לקשר בין קבלת עול מלכות שמים וכיבוש על מדת הדין.

ֲשר י ָׁ ִּנ֛יח י ָׁ֖דֹו ְׁוגָׁב֥ר ֲעמָׁלֵ ֽק :וכי ידיו של משה עושות
[משנה ר"ה פ"ג,מ"ח] [*] (שמ' בשלח יז,יא) ְׁו ָׁה ָׁ֗יה כא ֲ֨שר י ִּ ָׁ֥רים מ ֛שה י ָׁ֖דֹו ְׁוגָׁב֣ר י ִּ ְׁ
ש ָׁר ֵא֑ל וְׁכא ֥
מלחמה או שוברות מלחמה אלא לומר לך כל זמן שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמים (טט:
ש ָׁ֔רף ו ִּ ְׁ֥שים
בקבלת עול מלכות שמים) היו מתגברים ואם לאו היו נופלין כיוצא בדבר אתה אומר (במ' חקת כא,ח) ו ֨יאמר הָ֜ ' אל־מ ֗שה ע ֵ ֲ֤שה לְָׁך ָׁ
ל־נס ְׁו ָׁהי ָׁה כָׁל־ הנּ ָׁ֔שּוְך ו ְָׁׁראָׁ ֥ה א ֖תֹו ו ָָׁׁחֽי :וכי נחש ממית או נחש מחיה אלא בזמן שישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין את לבם
א ֖תֹו ע ֵ ֑
לאביהן שבשמים (טט :בקבלת עול מלכות שמים) היו מתרפאים ואם לאו היו נימוקים וגו' (בשם שב"פ)( .השורה הבאה בשם א"מ קרוויסר)
[בבלי מגילה ג,א] אמר רבינא :שמע מינה ,האי מאן דמיבעית  -אף על גב דאיהו לא חזי מזליה חזי .מאי תקנתיה? ליקרי קריאת שמע.
ֵאמר :ס .טעם זכרון שם אלהים בנתינת תורה ,לומר כי התורה נתנה
[אור החיים] (שמ' יתרו כ,א) וי ְׁד ֵ ֣בר אֹל ִּ֔הים אֵ ֛ת כָׁל־הדְׁ ב ִּ ָׁ֥רים ה ֵ ָׁ֖אלּה ל ֽ
ממדת הדין וממדת הרחמים ,מדת הדין וי ְׁד ֵ ֣בר אֹל ִּ֔הים ,מדת רחמים (שמ' יתרו כ,ב) אָׁ ֽנ ִּכ֖י ה֣ ' ,עוד הודיע סוד אומרו (מ"א יח,לט) ה' ה֣ ּוא
חד׃
ֱֹלהינוּ֣הֵ֥ '֣׀֣אֶ ָ ָֽ
הָׁאֹל ִּ֔הים ה֖ ' ה֥ ּוא הָׁאֹלהִּ ֽים :כי דבר אלהים אָׁ ֽנ ִּכ֖י ה֣ ' ,והוא מה שאנו מיחדים פעמים באהבה בפ' ְשׁ ַמֶ֖ע֣י ְשׂ ָרא֣֑ל֣הֵ֥ '֣א ֶ֖

ֱֹלהינוּ֣הֵ֥ '֣המלמדים
ֱֹלהינוּ מלמדת על מדת הדין הנתונה בין שני שמות הויה הֵ֥ '֣א ֶ֖
טט :אפשר שמרמז שבפירוש אחד לפסוק זה מלת א ֶ֖
על פעמיים מדת הרחמים ,וכך מדת הרחמים כובשת על מדת הדין המרומזת בשם א-לקינו .וכעין זה מרומז בנאמר (דב' וא' ג,כד) אֲדנָ ֣י
יְ הֹו ֗ה .כעין נאמר אֲדנָ ֣י ששם אדנות מורה על קבלת עול מלכות שמים ,אדנות בניקוד שם הויה של רחמים מורה על מדת רחמים ,את
המלה הבאה יְ הֹו ֗ה שם הויה בניקוד א-לקים קוראים א-לקים ,רמז למדת הדין ,המוסתרת כי כתוב הויה שזה מדת רחמים .מתקבל כעין
מדת רחמים ,מדת הדין ,מדת רחמים ,והמצאות מדת הדין בין שתי אזכרות של מדת הרחמים הוא רמז לכבוש על מדת הדין.
[(אוצר החכמה) אהבת חיים ,רוח חיים – ב ,הרב דייטש חיים יהודה ע'  ]315ח) ובזה מרמז רבינו הק' שהתחיל בקר"ש של ערבית דמקשה

בגמ' ע"ז ומתרץ שהוא כברייתו של עולם ויהי ערב ויהי בקר יום אחד (קשר רעיוני לבריאת העולם) ,והכוונה דידוע ד"ערב" מכונה לעת
צרה ר"ל .אבל מהערב גופא אפשר לעשות שיהיה "יום אחד" שגם הערב יהיה יום ,וזהו עי"ד קבלת עול מלכות שמים ועול תורה
ומצוות ,שכל העשרה הדברות מפורשים בק"ש עיין ירושלמי סוף פרק דברכות.
[(אוצר החכמה) עולם התפילות  -הרב מונק אליהו (עדת יריאים פריס) ע'  ]206אמת ואמונה הזכרת יציאת מצרים מעוררת במחשבתנו את
תודעת "אמת ואמונה" את האמת הכירו בני ישראל כאשר ה' שאת מציאותו מבשרים דברי ק"ש ([חשוקי חמד ברכות ב,א] בשם [תפארת
ישראל]) ,נתגלה להם על ידי ניסים ונפלאות לפני יציאתם ממצרים ולאחריה .מאז היתה גם ה א מ ו נ ה נטועה בלבבותיהם ובלבבות
כל צאצאיהם ,שה' יעזור להם תמיד בכל צרה וצוקה ,אם יבואו לחסות תחת כנפי שכינתו על ידי קבלת עול מלכות שמים.

[(אוצר החכמה) בית שמחה – א :תורות הגאון הקדוש מקרעטשניף זצוק"ל ,ע"י נכדו הרב שנייבלג חיים מאיר ,ע' ( ... ] 200בתרגום מאיידיש)
אומרים אבינו מלכנו בטל מעלינו כל גזירות קשות ורעות ,יש לחיות עם קבלת עול מלכות שמים ... ,על יהודי לקום עבור קבלת עול
מלכות שמים ואז הגזירה מתבטלת ומבטלת כל הגזירות.
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

[(אוצר החכמה) ישמח ישראל – הרב ראבינאוויטש ישראל ,ע'  ... ] 186לראות שיהיה ביתו נאמן לה' ועי"ז יזכו להנצל מכל צרה וצוקה
ולנצח את האויבים בזכות מצות ק"ש ה' אחד אי אתם נמסרים בידם ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם בזכות מצות
אחד קבלת עול מלכות שמים ינצחו במלחמה.
[(אוצר החכמה) שיח יעקב שמות ויקרא במדבר דברים – הרב בלוי יעקב דב (דודי) ,ע' מו  ... ]58ממלחמת ישראל בעמלק נמצאנו למדים
שכלל ישראל ידעו וראו בחוש ,שנצחון המלחמה תלוי בגודל דבקותם בהקב"ה ,ובגודל עמל יגיעתם בלימוד התורה .ומכך למדים
אנו אף לכל הדורות הבאים ,על כל צרה וצרה שלא תבוא על הציבור ,עיקר התגברות כלל ישראל כנגד אויביהם ,תלוי לפי גודל קבלת
עול מלכות שמים עליהם ,ועסק לימוד התורה ,שהרי אין הערוד ממית ,אלא החטא ממית.
דּן הָ ָהֵ֥ר הַ טֵּ֛ וֹב הַ זֶּ ֶ֖ה וְ הַ ְלּבָ ָֽנן׃ ֣
טּוֹבה א ֲֶשֶׁ֖ר ְבּע ֣בֶ ר הַ יּ ְַר ֑֣
ָ֔
ה אֶ ת-הָ ָא ֶ֣רץ הַ
דברים ואתחנן ג,כה :אֶ ְע ְבּ ָרהָ -נּ֗א וְ אֶ ְראֶ ֣
טּוֹבה – פשטא מונח זקף-קטן ,זקף קטן בתפקיד שתיים ,שתי התיחסויות בתפילת שמונה עשרה לירושלים( :א)
ָ֔
ה אֶ ת-הָ ָא ֶ֣רץ הַ
וְ אֶ ְראֶ ֣
בברכת בנין ירושלים( ,ב) בברכת ההודאה "רצה" " ...ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים" .אפשר כי טעם מונח של אֶ ת-הָ ָא ֶ֣רץ מרמז

לברכת השנים המתיחסת לתנובות השנה בכלל וארץ-ישראל אינה מפורשת.
טּוֹבה – פשטא מונח זקף-קטן ,זקף קטן בתפקיד שתיים ,שתי התיחסויות בברכת המזון ,בברכה השניה – ברכת
ָ֔
ה אֶ ת-הָ ָא ֶ֣רץ הַ
וְ אֶ ְראֶ ֣
הארץ ,לטּובה של ארץ-ישראל" ,ארץ חמדה טובה ורחבה" "על הארץ הטובה אשר נתן לך" .ודברים אחרים מוזכרים רק פעם אחת .ונוסח
הברכה כפסק [שו"ע או"ח הל' בציעת הפת ,סעודה וברכת המזון סי' קפז ,סע' ב] בא"י אמ"ה שהנחלת לאבותינו ארץ חמדה ורחבה ...
ככתוב ואכלת ושבעת וברכת את ה' א -להיך על הארץ הטובה אשר נתן לך .בא"י על הארץ ועל המזון.

[רמב"ם הלכות ברכות פ"ב ה"ב] הפועלים שהיו עושין מלאכה אצל בעל הבית ואכלו פתן אין מברכין לפניה ,ומברכין לאחר סעודתן *
שתי ברכות בלבד כדי שלא יבטלו מלאכת בעל הבית ,ברכה ראשונה כתיקונה שנייה פותח בברכת הארץ וכולל בה בונה ירושלים
וחותם בברכת הארץ  ,ואם היו עושין בסעודתן בלבד או שהיה בעל הבית מיסב עמהן מברכין ד' ברכות כתיקונן כשאר כל אדם.
[שם ה"ג] ברכת הארץ צריך לומר הודייה בתחלתה ובסופה (טט :שתי הודיות בברכת הארץ ,אפשר רמזם בזקף-קטן כשתיים) וחותם בה על
הארץ ועל המזון ,וכל שלא אמר ארץ חמדה טובה ורחבה בברכת הארץ לא יצא ידי חובתו,
דברים ואתחנן ה,טו :עשרת הדברות ,דיבר השבת

֣בּ ָ ֵ֥יָֽ֤֖ד֣חֲ ז ָ ֶָ֖קה֣וּבז ְ֣רעַ ֣נְ טוּיָ ֑֔ה֣ ֣
שּׁם ְ
ֱֹלהיָך֣מ ֔ ָ
֣ה'֣א ֶ ֤
רים֣וַיּ ֨צא ֲָ֝ך ֨
׀֣בּ ֶא ֶ֣רץ֣מ ְצ ֔ ַ ֗
וְ זָכַ ְר ֗תָּ֞ ֣כּ֣יֵ֥ ֶ -ע ָֽ֤֖בֶ ד֣הָ י ֣יתָ ְ
ֱֹלהיָך֣לַ עֲשֶׂ֖ וֹת֣אֶ ת-יֵ֥וֹם֣הַ שַּׁ ָ ָֽבּת׃֣ס ֣
עַ ל֗ -כּן֣צוְּ ָך֣ה֣ '֣א ֔ ֶ
רש"י  -וְ זָכַ ְר ֗תָּ֞ ֣כּ֣יֵ֥ ֶ -ע ָֽ֤֖בֶ ד֣הָ י ֣יתָ ׀֣וגו' [בבלי סנהדרין נו] על מנת כן פדאך שתהיה לו עבד ותשמור מצותיו.

שפת"ח  ... -אומר לו הרב לעבדו שישבות ממלאכה ,מן הדין שישמע לו כי המלאכה היא לרבו דאל"כ מה ענין הזכרת העבדות לכאן.
׀֣בּ ֶא ֶ֣רץ֣מ ְצ ֔ ַ ֗רים – בטעם עליון גרשיים מונח מונח פסק (מונח לגרמיה) מונח רביע ,כעין יצא מן הכלל ללמד על
ר ֗תָּ֞ ֣כּ֣יֵ֥ ֶ -ע ָֽ֤֖בֶ ד֣הָ י ֣יתָ ְ
וְ זָכַ ְ ֣
עצמו או על הכלל כולו יצא ,ובגלל רבוי טעמי מונח אפשר כי יש כאן שלושה או ארבעה יוצאים מן הכלל .להלן מה שלקטנו:
א .פדיון מובנו חירות ולא עבדות ,והנה כאן יוצא מן הכלל כי ה' פדאנו משעבוד מצרים על מנת להיות עבדי ה' ולשמור מצוותיו.
בפרשת צצית "אני ה' א-לקיכם" גרשיים מונח רביע כתבנו כי ה' בכבודו ובעצמו הכה בפרעה וזכה בעם ישראל כמציל לעצמו
ולכן עם ישראל עבדיו.
ב .עבד תמיד עובד והנה כאן יוצא מן הכלל והרב מצווה שביתה לעבדו.
השוואת שביתת ומנוחת הבהמה למנוחת האדם בשבת ,כי לכאורה מה לה לבהמה לשבות ,שתעבוד אצל נכרי.
ג.
ע"פ תורה תמימה לפסוק (ה,יג) חורש אדם ומושך ומנהיג עם כל המינים ואינו חושש משום כלאים ,דלכאורה היה מן הדין
ד.
לאסור השתתפות אדם עם בהמה במלאכה משום כלאים

וַיּ ֨צא ֲָ֝ך֣– בטעם עליון תלישא-קטנה ,כעין ענין של שיעורין ,חציצין ומחיצין ו/או כעין מידרוג במצוות השבת ,כי רבים בה שיעורי
המצוות ,וגם יש בה ארבע רשויות שהם כעין מחיצות לענין טלטול היא מלאכת ההוצאה.
וַיּ ֨צא ֲָ֝ך֣ -בטעם תחתון קדמא ואזלא במלה אחת ,על דרך דרש וסוד
רמב"ן מפרש כי יציאת מצרים מורה על א-לוה קדמון מחדש חפץ ויכול ואם יעלה בלבבך ספק על השבת המורה על החידוש והחפץ

והיכולת תזכור מה שראו עיניך ביציאת מצרים  ..והנה השבת זכר ליציאת מצרים ויציאת מצרים זכר לשבת כי יזכרו בו ויאמרו השם
הוא מחדש בכל אותות ומופתים ועושה בכל כרצונו כי הוא אשר ברא הכל במעשה בראשית  ...ועל כן צוך ה' א-לקיך לעשות את יום
השבת שתהא כנסת ישראל בת-זוגו (של הבורא ) לשבת כנרמז בדברי רבותינו והמשכיל יבין וגו'



השוויון הוא בהיות כנסת ישראל ,ובה כל יחיד שהקב"ה הוציאו ממצרים בהשגחה פרטית המיוחדת אל אותו יחיד ,בת-זוג לבורא
בענין השבת והעדות הנובעת מכך על בריאת העולם.

לא֣תַ ְח ֶ֖מד֣א ֣שֶׁ ת֣רעֶ ָ֑ך֣ ֣
דברים ואתחנן ה,יח :וְ ֵ֥
ֵ֥ר֣לרעֶ ָָֽך׃ ֣
֣שׁוֹרוֹ֣ ַוחֲמ ֔רוֹ֣וְ ֶ֖כל֣א ֲֶשׁ ְ
֣
֣ ס֣וְ ֨לא֣ת ְתאַ ֶוּ ֝ה֣בּ ֣ית֣ר ֗ ֶעָך֣שָׂ ֝דהוּ֣וְ עַ ְב ֤דּוֹ֣ ַואֲמָ תוֹ
הדבר העשירי בעשרת הדברות ,וְ ֵ֥לא֣תַ ְח ֶ֖מד֣
וְ ֨לא֣ת ְתאַ ֶוּ ֝ה֣– קדמא ואזלא  -כעין כלל והפרטים אחריו והראשון בהם בּ ֣ית֣ר ֗ ֶעָך֣ -מונח רביע – לפחות ארבעה תנאים לפרטים.

תנאי הפרטים ע"פ מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק כ :כל דבר שאסור לך כמו שאשת רעך אסורה ,שחייבין עליו מיתת בי"ד כמו על
אשת איש ,דברים הנקנין בכסף ובשטר ובחזקה כמו בית ושדה ,דברים שהם כקרקע כמו עבדו ואמתו ,דבר ששמירתו עליך כמו שורו
וחמורו ,וחזר וכלל כגון מקלו מנעלו ופונדתו ,דברים שאפשר להן לבוא תחת ידיך וחבירך חסירן,
ומותר להתאוות ליטול בתו לאשה ,להתאוות להידמות לחבירו במראה
תנאי הפרטים ע"פ פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) שמות פרק כ :דבר שהוא קונה ומקנה ,מטלטלין ,ושאינן מטלטלין,
עַב ֤דּוֹ֣ ַואֲמָ תוֹ֣ -אזלא-גרש מהפך פשטא ,כעין יצא מענינו לדון כעינינו יצא להקל ולא להחמיר ,הלכה אסור להתאוות \
שָׂ ֝דהוּ֣וְ ְ
לחמוד דבר מ סוים השייך לרעך ,הוציא מכך שמותר להתאות להשתדכות עמו ,להידמות לו במראה ,בתורה ,ולתורה בכלל ... .וְ ֶ֖כל֣
ֵ֥ר֣לרעֶ ָָֽך  -טפחא מרכא סלוק  -חזר וכלל לומר שלא יחמד כל השייך לרעך דווקא ,ובזה מיעט דברים כמו תורה וחתן וכד'
א ֲֶשׁ ְ
לימוד מוסר שעבירה מתחילה במחשבה ,גסות רוח בחמדת השייך לאחר ועלולה להביא עד למינות וע''ז הדיבר הראשון והשני
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

6.4

דברים אתחנן ג,כג (התשע"ז)

דברים ואתחנן ו,ד – ט ,פרשת שמע

֣וּבכָ֣לְ -מא ֶ ָֽדָך׃֣[ו]֣וְ הָ י֞ וּ֣
֣וּבכָ ל-נ ְַפ ְשָׁךֶ֖ ְ
֑יָך֣בּכָ לְ -לבָ ְבָךֵ֥ ְ
ְ
ֱֹלה
֣את֣ה֣֣'֣א ֶ
חד׃֣[ה]֣וְ ָא ֣הַ ְב ֔ ָתּ ֶ֖
מע֣י ְשׂ ָרא֑ל֣הֵ֥֣'֣אֱֹלהֶ֖ינוּ֣הֵ֥֣'֣׀֣אֶ ָ ָֽ
פ [ד]֣ ְשׁ ַ ֶ֖
֣וּבלֶ ְכ ְתָּך֣ ֣בַ ֶ ֔דּ ֶרְך֣
֣בּביתֶ ָך ְ
֑ם֣בּשׁ ְב ְתָּך֤ ְ
֣בּ ְ
תּ ָ
֣ם֣לבָ ֔ ֶניָך֣וְ דבַּ ְר ָ ֶ֖
בָך׃֣[ז]֣וְ שׁנַּנְ ָתּ ְ
י֣מצַ וְּ ָךֵ֛ ֣הַ יֶּ֖וֹם֣עַ לְ -לבָ ֶ ָֽ
ֲשׁר֣אָ נ ֹ֧כ ְ
הַ ְדּבָ ֣רים֣הָ ֗אלֶּ ה֣א ֨ ֶ
יתָך֣וּב ְשׁעָ ֶ ָֽריָך׃֣ס ֣
וּכתַ ְב ָתֵּ֛ם֣עַ לְ -מ ֻזזֵ֥וֹת֣בּ ֶ ֶ֖
ֵ֥וּ֣לטטָ ֶ֖פת֣בֵּ֥ין֣עינֶ ָֽיָך׃֣[ט]֣ ְ
ם֣לאֶ֖ וֹת֣עַ ל-י ֶָדָ֑ך֣וְ הָ י ְ֣
תּ ְ
קוּמָך׃֣[ח]֣וּקְ שַׁ ְר ָ ֵ֥
֣וּב ֶ ָֽ
וָּֽ ְבשָׁ ְכ ְבָּךֶ֖ ְ

הפניית הרב שטרום הי"ו מאורות הדף ,הלכה המלכת שם שמים בקריאת שמע ,לפחות בפסוק ראשון ,צריכה להיעשות בקול רם וביחד.
דֹודי ּוֽדְׁ מֵה־לְָׁך֤ ִּל ְׁצבִּי ִ֚אֹו ל ְׁ֣עפר הָׁ ֽאי ָׁ ִּ֔לים ֖על ה ֵ ָׁ֥רי ְׁבשָׁמִּ ֽים:
שמִּיעִּ ֽינִּי( :יד) ב ְׁ֣רח׀ ֗ ִּ
ְׁקֹולְ֖ך ה ְׁ
ִּיבים ל ֵ
יֹושבת בג ִּ֗נּים ֲחב ִּ ֵ֛רים מ ְׁקש ִּ ֥
(שה"ש ח) (יג) ה ֣
ִּיב֥ים ,כשישראל נכנסין לבתי כנסיות
יֹושבת בג ִּ֗נּים ֲחב ִּ ֵ֛רים מ ְׁקש ִּ
נאמר ב [-שיר השירים רבה (וילנא) פרשה ח ב] ד"א (שה"ש ח) (יג) ה ֣
יֹושבת בג ִּ֗נּים ,כשאתם
וקורין קריאת שמע בכיוון הדעת ,בקול אחד בדעה וטעם אחד ,הקדוש ברוך הוא אומר להם (שה"ש ח) (יג) ה ֣
ְׁקֹולְ֖ך ה ְׁשמִּיעִּ ֽינִּי ,:אבל כשישראל קורין קריאת שמע בטירוף הדעת ,זה מקדים וזה מאחר
ִּיב֥ים ל ֵ
קורין ֲחב ִּ ֵ֛רים אני ופמליא שלי מ ְׁקש ִּ
דֹודי .
ואינם מכוונין דעתם בקריאת שמע ,רוח הקדש צווחת ואומרת .וע"פ המדרשים הבאים אומרת (שיר השירים ח,יד ) ב ְׁ֣רח׀ ֗ ִּ
שמִּיעִּ ֽינ ִּי :ואם לאו (שה"ש
קֹולְ֖ך ה ְׁ
שיר השירים רבה (וילנא) פרשה ח,א[יב]] א"ר יודן בשעה שישראל קורין בתורה בחבורות (שה"ש ח,יג) ֵ
קֹולְ֖ך ה ְׁשמִּיעִּ ֽינִּי ואם לאו
דֹודי ,א"ר זירא בשעה שישראל קורין את שמע בפה אחד ,בקול אחד ,בנעימה אחת (שה"ש ח,יג) ֵ
ח,יד) ב ְׁ֣רח׀ ֗ ִּ
דֹודי,
דֹודי( ,שה"ש ח,יד) ב ְׁ֣רח׀ ֗ ִּ
(שה"ש ח,יד) ב ְׁ֣רח׀ ֗ ִּ
[דרכי משה הקצר אורח חיים סימן סא] (ט) ומנהג שלנו לקראו כולו בחשאי מלבד פסוק ראשון שהוא (דב' וא' ו,ד) ְשׁ ַמֶ֖ע֣י ְשׂ ָרא֑ל
אומרים בקול רם וכן כתב הכלבו (סי' ט ה א) ששליח ציבור יאמר ְשׁ ַמֶ֖ע֣י ְשׂ ָרא֑ל בקול רם כדי שישמעו הקהל וימליכו שם שמים ביחד:
[ספר אור זרוע חלק ב  -הלכות שבת סימן מב] (הוצאת ספר תורה) ואחד שיקבל ס"ת הניתנה לידו פותח ואומ' בקול רם (דב' וא' ו,ד)

ְשׁ ַמֶ֖ע֣י ְשׂ ָרא֑ל כו' (פסוק אחד בלבד) ועונין הצבור אחריו ושוב אומר אחד אלקינו ועונין הצבור אחריו כו'

חד׃ ֣
ֱֹלהינוּ֣הֵ֥ '֣׀֣אֶ ָ ָֽ
דברים ואתחנן ו,דְ :שׁ ַמֶ֖ע֣י ְשׂ ָרא֑ל֣֣֣֣֣֣֣הֵ֥ '֣א ֶ֖
ִּי־כל בשּׁ ָׁ֣מי ִּם ּוב ָׁ ָׁ֑ארץ לְָׁך֤ ה' המ ְׁמ ָׁל ָׁ֔כה וְׁהמִּתְׁ נ ֵ ֖שא ל ְׁ֥כל׀ ל ְֽׁראש:
ְׁבּורה וְׁה ִּתפְׁארת וְׁה ֵנּ֣צח וְׁה ֔הֹוד כ ֖
דהי"א כט,יא :לְָׁך֣ ֠ה' הגְׁדֻ ָׁ֨לּה וְׁהג ָׁ ֤
ֱֹלהינוּ֣הֵ֥ '֣׀֣אֶ ָ ָֽחד ,הזכירה תורה פסוק שמע אחרי עשרת הדברות ,ללמדך
רבינו בחיי וע"ד המדרש (דב' וא' ו,ד) ְשׁ ַמֶ֖ע֣י ְשׂ ָרא ֑ל֣הֵ֥ '֣א ֶ֖
שדבור אנכי הוא היחוד ,וגו' (בראשית ברא אלקים – טפחא מונח אתנח ,אנכי ה' אלקיך – טפחא מונח אתנח ,שמע ישראל – טפחא
אתנח)

וע"ד השכל֣ ְשׁ ַמֶ֖ע֣י ְשׂ ָרא֑ל וגו' ,ידענו כי הנמצאים בעליונים ובשפלים רבים ,ומצד השכל נתחייב לומר כי יש אחד אמתי המאצילם
והממציאם ,שהרי הרבוי מכח היחוד ,וכשם שהאחד קודם לכל המספרים כן האחדות קודמת אל כל רבוי ,וכיון שאנו רואים שההויות
רבות בעולם ונתברר לנו כי כח הרבוי נמשך מכח היחוד ,וגו'
ְׁבּורה.
הֵ֥ '֣(מקביל לו)  ,כמו (דהי"א כט,יא) לְָׁך֣ ֠ה' ,שהוא כולל שלש המעלות העליונות .אֱֹלהֶ֖ינוּ( ,מקביל לו) הגְׁדֻ ָׁ֨לּה וְׁהג ָׁ ֤
ִּי־כל בשּׁ ָׁ֣מי ִּם ּוב ָׁ ָׁ֑ארץ עד תשלום הבנין (טט :כי עד כאן זה זעיר אנפין –ושייך ליחודא עילאה,
הֵ֥ '֣׀ (מקביל לו) וְׁה ִּתפְׁארת וְׁה ֵנּ֣צח וְׁה ֔הֹוד כ ֖
והחלק הבא לְָׁך֤ ה' המ ְׁמ ָׁל ָׁ֔כה וְׁהמִּתְׁ נ ֵ ֖שא ל ְׁ֥כל׀ ל ְֽׁראש :כנגד מלכות ושייך ליחודא תתאה)
ואח"כ אֶ ָ ָֽחד .ובמלת אחד נכלל כל העשר (טט :ספירות)
[ילקוט יוסף השכמת הבוקר סימן ה  -כוונת הברכות]

א .יכוין בברכות פירוש המלות ,וכשיזכיר שם ה' יכוין פירוש קריאתו באדנות שהוא אדון הכל .ויכוין בכתיבתו ביו"ד ה"א שהיה הוה
ויהיה ,ובהזכירו אלוקים יכוין שהוא תקיף ובעל היכולת ובעל הכוחות כולם .ובהזכירו אלהינו יכוין שהוא אלוה שלנו שהוא תקיף
ובעל היכולת .ויש אומרים שכל זה אינו אלא בהזכרת שם ה' שבברכות ,אבל בשאר הזכרות שם ה' שבפסוקים וכדו' אין צריך לכוין
כנז' .ויש חולקים ואומרים דבכל הזכרת שם ה' צריך לכוין כנז' .ולכתחלה נכון לכוין כנז' בכל הזכרת שם ה' .ובפרט יש לכוין כן
א)
בברכת אבות שבשמונה עשרה ,ובהזכרת שם ה' שבפסוק (דב' וא' ו,ד) ְשׁ ַמֶ֖ע֣י ְשׂ ָרא֑ל.
ֱֹלהינוּ֣ -מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב ,ובפשט הענין אלה הכוונות שיכווין האומרם ע"פ קריאתם באדנות
הֵ֥ '֣א ֶ֖
וע"פ כתיבתם היה הוה ויהיה .ובשם אלקים יכוין שהוא תקיף ובעל היכולת ובעל הכוחות כולם .ובפנימיות הענין מרמז אל הספירות
והמידות והצירופים ביניהם שמהם נאצלה הבריאה ותכונות כל הנבראים.

הֵ֥ '֣׀ בקריאה עם פסק ע"פ [רבינו בחיי] מימין לפסק שמות השם כוללים עשר ספירות ,ומשמאל לפסק במלת אֶ ָ ָֽחד נכללות כל עשר
הספירות
בעל הטורים (ו,ג) ..ויש פסיק בין ה' לאחד לומר אע"פ שראיתם כמה דמיונות ואע"פ שאני בא עם זה במדת הדין ועם זה במדת

הרחמים אעפ"כ הכל אחד,

הֵ֥ '֣׀ בקריאה עם פסק ע"פ [בעל הטורים] (ו,ד) מימין הפסק מידות השם משמאל הפסק הכל אֶ ָ ָֽחד (כלומר מצד ימין רבוי מצד שמאל
הכל מתאחד לאחד( .הֵ֥ '֣׀ – טעם מרכא בתפקיד רבוי ,אֶ ָ ָֽחד – טעם סלוק כמגביל לומר שהשם לבדו ואין בלעדו.
[ דרך מצוותיך ,אדמו"ר צמח צדק זצוק"ל ,שרש מצוות התפילה ,סעיף יג]

 ...פירוש אֶ ָ ָֽחד היינו מצד התלבשות אא"ס (אור אין סוף) בז"א (בזעיר אנפין) ,שהז"א יש בו התחלקות חסד שבגבורה וגבורה שבחסד
כו' שהיה אפשר לומר שהוא בבחינת פירוד לכך בא לומר ,שעם כל זה הוא אֶ ָ ָֽחד ממש  ...וזהו א' חד ,ע"י אלופו של עולם נעשה חד
ממש.

טט – ע"פ צמח צדק מימין הפסק צד התלבשות אור אין סוף בספירות כאילו נפרדות ,משמאל הפסק מדגיש שע"י אלופו של עולם
נעשה חד ממש.

֣וּבכָ לְ -מא ֶ ָֽדָך׃
֣וּבכָ ל-נ ְַפ ְשָׁךֶ֖ ְ
ֱֹלה֑יָך֣ ְבּכָ לְ -לבָ ְבָךֵ֥ ְ
֣את֣ה֣֣'֣א ֶ
דברים ואתחנן ו,ה :וְ ָא ֣הַ ְב ֔ ָתּ ֶ֖
וְ ָא ֣הַ ְב ֔ ָתּ֣– מונח זקף-קטן במלה אחת ,מידה (י"ח) לר' אלעזר בר' יוסי הגלילי ,מדבר שנאמר במקצת ונוהג בכל מידה ריבה וריבה את
הכל ,בכל אופני אהבה של היחיד אל ה' ושל האהבת השם על אחרים ,ועוד וְ ָא֣הַ ְב ָתּ֣֔ – מונח זקף-קטן בסוף מלה (הטעמה מלרע) להדגיש
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

כי המלה היא צווי של אהבה תמידית ,ואין לקרוא המלה בהדגשה מלעלית המורה על זמן עבר (ר' אהרן אהרוני)

אהבה מקיפה פשוטה ללא עיון כי ה' בוראך צווך לאהוב אותו ,ואהבה ממלאה מתוך לימוד והתבוננות ברוממות ה' ,שיהא שם שמים
מתאהב על ידך
ֱֹלה֑יָך שיהא שם שמים מתאהב על ידך (רש"י לחבריך) ,שיהא קורא
֣את֣ה֣֣'֣א ֶ
בבלי יומא פו א אביי אמר כדתניא (דב' וא' ו,ד) וְ ָא ֣הַ ְב ֔ ָתּ ֶ֖
(רש"י מקרא) ושונה (רש"י משנה) ומשמש תלמידי חכמים (רש"י ללמוד (תורה) ב"ח תלמוד) היא יישוב טעמי המשניות מה טעמן
ומהיכן למדו).
אהבה פשוטה – טבעית לה' ,אהבה מהתבוננות ברוממות ה',
[שרש מצות התפלה פט"ז ,דרך מצוותך ,האדמו"ר צמח צדק זצ"ל מחב"ד]

בראש ע'  ... 246אלא הענין שיש ב' בחי' אהבות ,הא' כשהאהבה מתיישבת בלב ,שהלב יכול להכיל את אור האהבה שחפץ לקרבת
אלקים כו' (זה קבלת עול פשוטה) ,והב' כשהאהבה היא כתגבורת גדול דהיינו שע"י התבוננות בגדולת אא"ס ב"ה במהותו ועצמותו
דכולא קמיה כ לא חשיב ממש  ...תתלהב ותתלהט הנפש באהבה רבה ועצומה עד שאהבה זו לא תתישב בלב מעוצם האהבה רבה
שרוצה ליפרד מהגוף כו ולאשתאבא בגופא דמלכא ,או לאסתכלא ביקרא דמלכא ותפארת גדולתו הבלתי מוגבלת כו'

ה' אוהב כל אחד מישראל בכל אופני אהבה,כשם שכל אחד מישראל מצווה לאהוב את ה' בכל האופנים ,וכתב פנים יפות דברים פרק יא
משום דכתיב [דברים כו ,יז  -יח] את ה' האמרת היום וה' האמירך היום ,ענינו כי נתקשרו בעבותות האהבה בקשר חזק אשר הוא

משני צדדין,
בָך׃
י֣מצַ וְּ ָךֵ֛ ֣הַ יֶּ֖וֹם֣עַ לְ -לבָ ֶ ָֽ
ֲשׁר֣אָ נ ֹ֧כ ְ
דברים ואתחנן ו,ו :וְ הָ י֞ וּ֣הַ ְדּבָ ֣רים֣הָ ֗אלֶּ ה֣א ֨ ֶ

כאן נקדים עם הבנת תבנית הטעמים כדי להדגיש ההבדל בין כתיבת ארבע הפרשיות ובין הקריאה שלהן .נביא הסבר שפרסמנו בעבר.
(דב' ואתחנן ו,ו) וְ הָ י֞וּ֣הַ ְדּבָ ֣רים֣הָ ֗אלֶּ ה  -גרשיים מונח רביע ,כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו( .א) דעת רבנן בשמירת סדר הכתיבה,
מתבטאה בהלכות תפילין ומזוזות ,שחייבים להכתב כסדר כתיבתן בתורה בזמן הכתיבה ומקומם על הקלף .חיוב זה לא חל על שאר
פרשיות התורה .אפשר כי כאן רביע מרמז לכסדרן למשל בתפילין של יד ,מונח כעין עוד רביע לרמז לכסדרן בתפילין של ראש ,וכן
כסדרן במזוזה .ודבר זה מחויב בכל שיטה של סדר פרשיות תפילין.
[שו"ע או"ח סי' ס"ד דין הטועה בק"ש סעיף א] קראה למפרע לא יצא .במה דברים אמורים :בסדר הפסוקים אבל אם הקדים פרשה

לחברתה אע"פ שאינו רשאי יצא לפי שאינה סמוכה לה בתורה.
משנה ברורה .לא יצא .שנאמר (דב' וא' ו,ו) וְ הָ י֞ וּ֣הַ ְדּבָ ֣רים֣הָ ֗אלֶּ ה֣ וגו' בהווייתן יהיו וגו' ... .שאינה סמוכה וכו' .ר"ל שאינו אלא תקנת
חכמים שהם סדרום כך כמו שאמרו למה קדמה שמע לוהיה אם שמוע כדי שיקבל עליו עול מלכות שמים תחילה ואח"כ יקבל עליו
עול מצוות וכו'.
[ביאור הלכה] אע"פ שאינו רשאי יצא וכו' ... .ודע דהפמ"ג הניח בצ"ע בעיקר הדין למה בכתיבת הפרשיות פסק ה [-שו"ע ביו"ד סימן
רפ"ח] וגם [הרמב"ם] גופא דפסול שלא כסדרן אף דשם גם כן אין הפרשיות סמוכות זה אחר זה ,והכא (טט -:בקריאה שלא כסדרן) יצא.
 ...והטעם נ"ל פשוט דשם (טט בכתיבה) כיון דארבע פרשיות שבתפילין וב' פרשיות שבמזוזה מעכבות זו את זו כדאיתא במנחות כ"ז
במשנה ,אם כן אם חיסר פסוק אחד או פרשה אחת הרי הוא כאלו לא כתב כלל ולכן אמרינן דמה שגילתה לנו התורה דבעינן כסדרן
ת֣בּין֣עינֶ ָֽיָך׃ הכוונה הוא על כל הארבע הפרשיות ביחד שכולה
ֵ֥וּ֣לטטָ ֶ֖פ ֵ֥
כדאיתא במכילתא ומסתמא הטעם ג"כ משום (דב' וא' ו,ח) וְ הָ י ְ
נחשבת רק כפרשה אחת ומחולקת רק בפסוקים .מה שאין כן בענינינו אם לא קרא רק פרשה ראשונה (טט :פר' שמע) בודאי יש לו על
כל פנים מצות דקבלת עול מלכות שמים אף אם לא קרא השניה של קבלת עול המצוות אף אם נאמר דשתיהן דאורייתא אין מעכבים
זה את זה ש הרי בכל אחת כתוב צווי בפני עצמה וכל פרשה ופרשה מורה על ענין מיוחד בפני עצמו ,לכן אמרינן דכונת הכתוב (דב' וא'
ו,ו) וְ הָ י֞ וּ֣ הוא רק על הפסוקים שבכל פרשה  ...ומ"מ מדרבנן בודאי לא יצא אפילו אם שינה הפסוקים בפרשה ב' וג':
[מ"ב או"ח ס' ל"ד ס"ק ג'] ולרבנו תם .כתבו הפוסקים דגם ר"ת מודה דבעינן כתיבתן כסדר שהם כתובין בתורה שהוא קדש ,והיה כי
יביאך ,שמע ,והיה אם שמע ,אלא פליג ארש"י לענין הנחתן בבתים.
ועל-כן הרוצה לכתוב תפלין לדעת ר"ת ,יכתב בשל-יד שהם בקלף אחד קדש ,והיה כי יביאך ,ויניח (טט מקום) חלק (טט ל )-והיה אם
שמע ,ויכתב שמע ואח"כ יכתב והיה אם שמע .ובשל ראש יכתבם בארבע קלפים כסדר ממש ,ויסדרם בבתים קדש ,והיה כי יביאך,
והיה אם שמע ,שמע וגו'
[רבינו תם ע"פ בבלי מנחות לד,ב] ד"ה והקורא וגו' מכאן שיש להקדים את והיה אם שמע ל-שמע .טט  -לר"ת יש קדימת זמן בכתיבת
הפרשיות וממקום אחר לומד לקדימת מקום בתפילין של יד ובמקום הנחת הפרשיות בתפילין של ראש.

ב ִּ ְׁ֑פיָך – אתנח ,בתפקיד מגביל כנאמר ב[ -שו"ע או"ח הל' תפילין סי' לב סע' לז] עור הבתים צריך להיות מעור בהמה חיה ועוף
טהורים אפילו מנבלה וטרפה שלהם.
תֹורת ה֖ ' ב ִּ ְׁ֑פיָך מן המותר בפיך וכיון (שבת כח,ב) דאות שי"ן שהוא
[משנה ברורה ס"ק קסו] טהורים .דכתיב (שמ' בא יג,ט) ע ֵ֔יניָך ל ְׁ֗מען ִּתהְׁי ֛ה ֥
תֹורת ה֖ ' .ואין חילוק[פרי מגדים] בין הש"ר או הש"י:
מרמז על שם שדי נקמט בעור התפילין הוא בכלל ֥
תֹורת ה֖ ' ב ִּ ְׁ֑פיָך ִ֚ ִּכי ְׁב ָׁי֣ד ֲחזָׁ ָׁ֔קה הֹוצִּ ֽאֲָך֥ ה֖ ' ִּמ ִּמצ ָׁ ְֽׁרי ִּם:
(שמ' בא יג,ט) ְׁו ָׁהי ָׁה לְָׁך֨ ל ְָׁ֜אֹות על־י ָׁדְׁ ָ֗ך ּו ְׁלזִּכָׁרֹון ֵב֣ין ע ֵ֔יניָך ל ְׁ֗מען תִּ הְׁי ֛ה ֥

בָך׃ ֣
ל־לבָ ֶ ָֽ
ְ
ך֣הַ יֶּ֖וֹם֣עַ
י֣מצַ וְּ ֵָ֛
ֲשׁר֣אָ נ ֹ֧כ ְ
(דב' וא' ו,ו) א ֨ ֶ

ֲשׁר – קדמא ,בין לשיטת רבי אליעזר בין לשיטת רבי עקיבא הכוונה צריכה להיות החל ממלת שמע ישראל ולא מ"-והיו הדברים האלה"
א ֶ֨
י֣מצַ וְּ ֵָ֛ך֣הַ יֶּ֖וֹם֣– דרגא תביר טפחא ,קבוצת פרטים הקשורים לנושא פרשת שמע שעל כל אחד חלה אותה הלכה או האפיון
אָ נ ֹ֧כ ְ
ל־לבָ ֶ ָֽבָך – סלוק ,מגביל קבלת עול מלכות שמים כפי' ה[-רמב"ן] אחר סילוק ,הסרת עבודה זרה מלבו.
ְ
עַ
ְמצַ וְּ ֵָ֛ך֣תביר בא לומר לא ממש הַ יֶּ֖וֹם כי כבר צוום במתן תורה אבל שיהיו כל יום חדשים עליך כמו ביום נתינתם.
רש"י  -לא יהיו בעיניך כדיוגטמא ישנה שאין אדם סופנה אלא כחדשה שהכל רצים לקראתה .טט  -הצווי היה בסיני ובמשכן ולכן
כי  -דרגא בתפקיד (נִּברך) נמשך לתוך העולם כל יום ,כך אתה ,ע"פ רש"י שמתוך (האהבה לה') כך
לא ממש היום ,אבל כשם ש-אָ נ ֹ֧֣

אתה מכיר בקב"ה ("אנכי"  -דרגא  -מכיר ,נמשך) ומדבק בדרכיו
ל־לבָ ֶ ָֽבָך .בלשון הרמב"ם  ..ושל יד ,קושר אותה על שמאלו על הקיבורת ... ,שנמצא כשהוא
ְ
ְמצַ וְּ ָךֵ֛֣– תביר בתפקיד לא ממש עַ
מדבק מרפקו לצלעיו תהיה תפילה כנגד לבו וגו'.
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

6.5

דברים עקב ז,יב (התשע"ו)

ֱֹלהיָך֣שׁאֶ֖ל֣מע ָמּ ְ֑ך֣ ֣
דברים עקב י,יב :וְ עַ תָּ ה֣י ְשׂ ָר ֔אל֣מָ ֚ה֣ה֣ '֣א ֔ ֶ
שָׁך׃ ֣
֣וּבכָ ל-נ ְַפ ֶ ָֽ
יָך֣בּכָ לְ -לבָ ְבָךֶ֖ ְ
ְ
לעֲבד֣אֶ ת-ה֣ '֣א ֶ֣֔
ֱֹלה
הֲב֣ה֣א ֔תוֹ֣וְ ַ ָֽ
֣וּלאַ ָ
ת֣בּכָ לְ -דּ ָרכָ יו ְ
ְ
ֱֹלהיָך֣לָ ֶל֤כֶ
כּ֣י֣אםְ ֠ -לי ְראָ ה֣אֶ ת֨ -ה'֣א ֝ ֶ

מבוא :ברישא של הפסוק (בין סלוק לאתנח) (א) תבנית טעמים המרמזת על לימוד בבנין אב ,הקש ,דבר החוזר וקורה על משמעות מלת
ה( .ב) תת-תבנית במלת מָ ֚ה שאפשר שהלימודים בה קשורים לטעם תלשא בסיפא של הפסוק במלים כּ֣י֣אםְ ֠ -לי֣ ְראָ ה בתפקיד
וְ עַתָּ ֣
שיעור ,כי בפסוק צ"ט אותיות .הלימודים במלת מָ ֚ה עוסקים בהוספת אות "א" במלת מָ ֚ה  .המביא לשלמות של מאה ברכות.
בסיפא של הפסוק (בין אתנח לסלוק) (א) תבנית טעמים של כעין כלל ופרט וכלל או פרט וכלל ופרט וכלל( .ב) תת-תבנית של בנין אב,
הקש.
ה.
ברישא של הפסוק (בין סלוק לאתנח) (א) תבנית טעמים המרמזת על לימוד בבנין אב ,הקש ,דבר החוזר וקורה על משמעות מלת וְ עַתָּ ֣
ָאב֑י אלּ֥ ּוף
[ברכת ציון – יב (נ"ך וגו') הרב אבא שאול בן ציון ע' צג( ,אוצר החכמה ע'  ])98- 97מאמר (ירמיה ג,ד) הֲל֣ ֹוא מ ֵ֔עתָׁ ה קראתי ָׁק ָׁ ֥ראת ִּל֖י ִּ
ָאבי ,ואם
נְׁע ֻ֖רי אָׁ ֽ ָׁתה :א פירש רש"י הלואי ש ְׁב ָׁת מרעתך [כלומר הלוואי שעם ישראל יחזור בתשובה על הרעות שלהם] וָׁ -ק ָׁ ֥ראת ִּל֖י ִּ ֑
תעשי כן הינטור לך אדונך לעולם כו' עכ"ל] .ונראה שהוא על פי מה דדרשו רז"ל ב[-בראשית רבה (כ"א ו')] על הפסוק (בר' ג,כב) וְׁע ָׁ ֣תה׀
פן־יִּשְׁל֣ח י ָׁ֗דֹו ,א"ר אבא בר כהנא מלמד שפתח לו הקב"ה פתח של תשובה .ועתה ,אין ועתה אלא לשון תשובה שנאמר (דב' עקב י,יב)
ֱֹלהיָך֣שׁאֶ֖ל֣מע ָמּ ְ֑ך֣וגו'
וְ עַתָּ ה֣י ְשׂ ָר ֔אל֣מָ ֚ה֣ה֣ '֣א ֔ ֶ
טט – פתוח ענין קל וחומר מהפסוק (בר' ג,כב) וְׁע ָׁ ֣תה׀ פן־יִּשְׁל֣ח י ָׁ ֗דֹו[ ,אוצר המדרשים (אייזנשטיין) גן עדן; גיהנם עמוד  ...] 91פירות
הֹולְ֖ך אל־מָׁק֣ ֹום א ָׁ ֑חד הכל ָׁה ָׁי֣ה ִּמן־הֽ ָׁע ָׁ֔פר וְׁה ֖כל ָׁ ֥שב
העולם הזה  ...סוף כל האוכלים חוזרים אל העפר שנאמר (קהלת ג,כ) ה ֥כל ֵ
אל־העָׁפָׁ ֽר :אבל פירות העוה"ב נאכלין ואינם מסריחין וטעם כל מעדני עולם בהם וקיימים הם מימי בראשית והן משובחין
והולכין ונותנים חיים לעושיהם ולאוכליהם לעולמי עולמים ,שנאמר (בר' ג,כב) וְׁע ָׁ ֣תה׀ פן־יִּשְׁל֣ח י ָׁ֗דֹו ְׁולָׁקח ִ֚גם מ ֵ ֵ֣עץ ה ֽח ִּ֔יים וְָׁאכ֖ל וָׁח֥י
לְׁעלָׁ ֽם .:והלא דברים ק"ו ומה מי שנגזרה עליו מיתה אם אכל ממנו חי לעולם ,צדיקים שמקיימים התורה והמצות ומקיימי רצון
יוצרם על אחת כו"כ.
ֲשר יָׁז ְׁ֖מּו ל ֽ ֲעשֹֽות :אמר רבי אבא בר כהנא מלמד
מוסיף [ברכת ציון] איתא ב[-בראשית רבה (ל"ח ט')] (בר' נח יא,ו) וְׁעתָׁ ה ֹלֽא־יִּב ֵ ָׁ֣צר ֵמ ֔הם ֛כל א ֥
שפתח להן הקב"ה פתח של תשובה שנאמר וְׁעתָׁ ה ,ואין וְׁעתָׁה אלא תשובה.
ָָׁאב֥א
ִּיתם ֲא ֥שר ע ִּ ָׁ֖שיתִּ י ְׁל ִּמצ ָׁ ְׁ֑רי ִּם וָׁא ָׁ ֤שא אתְׁ כם על־כנ ְֵׁפ֣י נְׁש ִָּׁ֔רים ו ִּ
מוסיף [ברכת ציון] על דרך זו כתב אור החיים על (שמ' יתרו יט) (ד) את֣ם רְׁ א ֔
ִּי־לי כָׁל־הָׁאָׁ ֽרץ :ואמרו ( ...חז"ל) אין
יתי ִּו ְׁה ִּ֨ייתם ִּל֤י ְׁסגֻלָּׁה ִּמכ ָׁ
אתְׁ כ֖ם אֵלָׁ ֽי( :ה) וְׁע ָׁ֗תה אִּם־ש ָׁ֤מֹוע תִּ ְׁ
ָׁל־ה֣ע ִּ֔מים כ ִּ ֖
שמְׁעּו בְׁק ִּ֔לי ּושְׁמ ְׁר ֖תם את־ב ְִּׁר ִּ ֑
וְׁעתָׁ֗ ה אלא לשון תשובה ,כי לצד שהיו ישראל מלוכלכים בחרמי העוונות אשר קדמו להם ,וגם החדשים מקרוב באו  ...רצה קל עליון
ליתן התורה זכה וברה יסוד הקדושה והטהרה ורוחניות הרוחניות ,צוה להם שיחזרו בתשובה אפילו על חטא קל ...
ִּשּׁבְׁעּו־נָׁ ֥א לִּי בֽה֔ '  ...דהוא ג"כ דרך שאמרו ז"ל אין וְׁע ָׁ֗תה
עוד ביאר [אור החיים]  ...בספרו ראשון לציון על יהושע (יהושע ב,יב) וְׁע ָׁ֗תה ה ָׁ ֽ
אלא לשון תשובה ,כי הרי אמרו בגמ' [זבחים (קט"ז ע"ב)] דאיתגיירא רחב ועל זה אמרה (יהושע ב,יב) וְׁעתָׁ֗ ה וכו' ,היינו שהיא שבה
ֵאמר ,:ע"פ דרשת חז"ל אין וְׁע ָׁ֕תה אלא לשון תשובה ...
דִּב ְׁרתָׁ ל ֽ
בתשובה לה' ... .ועל (במ' שלח יד,יז) וְׁעתָׁ֕ ה יִּגְׁד ָׁ
ֲשר ֖
ל־נ֖א ֣כח ֲאד ָׁנ֑י כא ֥
ֱֹלהיָך֣שׁ ֶ֖אל֣מע ָמּ ְ֑ך ,
דמבואר במדרש רבה המועתק לעיל אות א' ,דילפינן לה ממה שנאמר (דב' עקב י,יב) וְ עַ תָּ ה֣י ְשׂ ָר ֔אל֣מָ ֚ה֣ה֣ '֣א ֔ ֶ
ובפשוטו צריך ביאור מה משמעות פסוק זה דאיירי על תשובה עד שעושה המדרש מכאן בנין אב ,דאין וְ עַתָּ ה֣אלא לשון תשובה.

[ספרי במדבר פרשת פינחס פיסקא קלו] (דב' ג,כט) ו ֵנּ֣שב ב ָׁ֔גי ְׁא ֖מּול בֵ ֥ית ְׁפעֹֽור :פ אמר להם ראו איזו עבירה עברתי וכמה בקשות ביקשתי
ולא נסלח לי וראו כמה עבירות עברתם ואמר לכם המקום עשו תשובה ואני אקבל .רבי יהודה בן בבא אומר משלשה מקומות שבאו
ישראל לידי עבירה חמורה ואמר להם המקום עשו תשובה ואני מקבל .כיוצא בו אתה אומר (שמ' בשלח יז,ז) וי ִּ ְׁק ָׁרא ֵ ֣שם המ ָׁ֔קֹום מ ָׁ ֖סה
ֹלהיָך וְׁהי ָׁ ָׁ֤שר ְׁבעֵינָׁיו תע ֲ֔שה .כיוצא בו (דב' עקב
ש ָ֜מע ל ְׁ֣קֹול׀ ה֣ ' א ֗
ש ָׁר ֵ֗אל  ,מהו אומר (שמ' בשלח טו,כו) ויאמר אִּם־ש ָׁ֨מֹוע תִּ ְׁ
ל־ריב׀ ב ְֵׁנ֣י י ִּ ְׁ
יבה ע ִּ ֣
ּו ְׁמ ִּר ָׁ ֑
אל֣מע ָמּ ְ֑ך  ,אף כאן אתה אומר (דב'
ֱֹלהיָך֣שׁ ֶ֖
ט כב) ּובְׁת ְׁבע ֵָׁרה ּובְׁמ ָׁ֔סה ּו ְׁב ִּקב ְׁ֖רת הֽתא ֲָׁו֑ה [מהו אומר] (דב' עקב י,יב) וְ עַתָּ ה֣י ְשׂ ָר ֔אל֣מָ ֚ה֣ה֣ '֣א ֔ ֶ
ג,כט) ו ֵנּ֣שב ב ָׁ֔גי ְׁא ֖מּול בֵ ֥ית ְׁפעֹֽור :פ (דב' וא' ד,א) וְׁע ָׁ ֣תה י ִּ ְׁש ָׁר ֵ֗אל שְׁמ֤ע אל־ה ֽ ֻחקִּים וְׁאל־ה ִּמ ְׁש ָׁפ ִּ֔טים .:הרי אתם חדשים ,כבר מחול לשעבר [ע"כ
לשון הספרי] .ומסכם [ברכת ציון] וממוצא דבר אנו למדים פירושו ,דלשון ועתה מורה על חידוש והתחלה ,על ידי מחילת העבר (טט –
ע"י תשובה ,כפי שהסביר [ברכת ציון] לעיל מבנין אב).

ֹלה֖י כָׁל־ב ָׁ ָׁ֑שר הֲֽ מ ִּ֔מנִּּי יִּפ ֵָׁל֖א כָׁל־דָׁבָׁ ֽר[ :רש"י :וכי העתידות עלומות ממני]
ולפי זה יובן הנאמר ב(-ירמיה לב) (כז) ִּהנֵּה ֲא ִּנ֣י ֔ה' א ֵ

ש ָׁר ֵא֑ל
ֹלה֣י י ִּ ְׁ
ָׁל־ר ֨עת בְׁנֵ ֽי־יִּש ְָׁׁר ֵָ֜אל ( ...לו) וְׁעתָׁ֕ ה לָׁכֵ ֛ן כֽה־ָאמ֥ר ה֖ ' א ֵ
(כח) ָׁל ֵ֕כן ֖כה ָאמ֣ר ה֑ ' ִּהנְׁ ִּנ֣י נ ֵתן את־ ָׁה ִּ֨עיר ה ָ֜זאת בְׁי ֣ד הכש ֗ ְִּׁדים ( ...לב) על כ ָׁ
ָׁל־ה ֲא ָׁר ֔צֹות ( ...מד) ש ָׁ֞דֹות בכ֣סף יִּקְׁנ֗ ּו
ֲשר׀ את֣ם א ְׁמ ִּ֗רים נִּתְׁ נָׁה בְׁי֣ד מֽלְך־ב ָׁ֔בל ב ֖חרב ּוב ָָׁׁר ָׁע֥ב ּובדָׁ ֽבר( :לז) ִּהנְׁ ִּנ֤י מְׁק ְׁבצָׁם ִּמכ ָׁ ֣
אל־ ָׁה ִּ֨עיר ה ָ֜זאת א ֣
ְׁבּותם
ִּיב֣י י ְׁרּוש ָׁ֗ל ִּם ּו ְׁבע ֵ ָׁ֤רי י ְׁהּו ָׁדה ּו ְׁב ָׁע ֵ ֣רי ָׁה ָׁ֔הר ּו ְׁבע ֵ ָׁ֥רי ה ְׁ
ְׁוכ ָׁ֨תֹוב ב ֵס֥פר׀ ְׁוחָׁתֹום וְׁה ֵ ָׁ֣עד עֵדִּ ים ב ְׁ֨ארץ ִּבנְׁי ָׁ ִָּ֜מן ּו ִּב ְׁסב ֵ
ָׁשיב את־ש ָׁ ֖
שּׁפ ֵָׁל֖ה ּו ְׁבע ֵ ָׁ֣רי הנּ֑גב כִּ ֽי־א ִּ ֥
נְׁאֻם־הֽ' :פ
ֹלה֣י י ִּ ְׁש ָׁר ֵא֑ל ע֣ ֹוד י ִּ ָׁקנּ֥ו ב ִָּׁת֛ים ְׁוש ָׁ֥דֹות ּוכ ְָׁׁר ִּ ֖מים בָׁאָׁ ֥רץ הזֽאת :פ ואם כן מה הוסיף לשאול
הרי כבר ניבא ירמיה (לב,טו) ִּכ֣י ֥כה ָאמ֛ר ה֥ ' ְׁצב ָׁ֖אֹות א ֵ

ומה הוסיפה נבואה שניה במענהו ,אך אם נימא שלשון ועתה הוא לשון תשובה כבשאר דוכתי הנז"ל שפיר מתפרש שהתפלל ירמיה
לידע האיך יגאלו מהגלות הנורא ,וגילה לו השי"ת שעתידין לעשות תשובה וליגאל.

אמר (אלקים) ֵ֛מי הָ ֲאנ ֵָ֥שׁים הָ ֶ֖אלֶּ ה ע ָ ָֽמְּך׃ (רמז לבלעם שלושה שלבי תשובה
הדיון הבא הובא גם ב (-דב' תבוא כו,ט) ראה גם (במ' בלק כב,ט) ו ַ֕יּ ֶ
כפ' [בן איש חי])
[רמב"ם הל' תשובה פ"ב]  ,מהות תשובה ,ארבעה שלבים( :ה"ב) עזיבת החטא ,חרטה( ,ה"ד) ודוי  ,קבלה לעתיד .מתאים קצת ל(-בר'

ג,כב) וְׁע ָׁ ֣תה׀ פן־יִּשְׁל֣ח י ָׁ֗דֹו ,מתאים מאד ל(-שמ' יתרו יט) (ה) וְׁע ָׁ֗תה ( ,יהושע ב,יב) וְׁע ָׁ֗תה  ,צ"ע ב(-במ' שלח יד,יז) וְׁעתָׁ֕ ה
ש ָׁר ֵ֗אל שְׁמ֤ע ,
ה ,צ"ע ב(-דב' וא' ד,א) וְׁע ָׁ ֣תה י ִּ ְׁ
וְ עַתָּ ֣

,צ"ע ב (-דב' עקב י,יב)

[בן איש חי שנה ראשונה פרשת כי תבוא] שבזה מקבלם בתשובה כאשר אמר דסגי להו בודוי וחרטה בעזיבת החטא ,מתאים מאד ל-
(במ' שלח יד,יז) וְׁעתָׁ֕ ה
[משאת המלך סימן עז] ונראה בזה דהנה עוד צ"ע דבמצות תשובה כתב [הרמב"ם בריש הל' תשובה] כיצד מתודין אומר אנא השם חטאתי עויתי פשעתי לפניך

ועשיתי כך וכך והרי נחמתי ובושתי במעשי ולעולם איני חוזר לדבר זה ,וזהו עיקרו של וידוי עכ"ל .ונתבארו כאן ג' ענינים ,א .וידוי פה .ב .חרטה .ג .קבלה
לעתיד לא לחטוא .והקדים החרטה לקבלה שלא לחטוא ,ואילו בדבריו שהבאנו הקדים הקבלה שלא לחטוא לחרטה ,שהרי כתב ומה היא התשובה הוא שיעזוב החוטא
חטאו ויסירו ממחשבתו ויגמור בלבבו שלא יעשהו עוד כו' וכן יתנחם על שעבר כו' .ומ"מ נתבאר בכאן רק ג' ענינים אלו שזכרנו ,מיהו הגר"א בפי' (משלי כח,יג)
ּומֹודה וְׁע ֵז֣ב י ְֻׁר ָׁחֽם :כתב ,כי בעל תשובה צריך ד' דברים והן עזיבת החטא .וידוי .חרטה .וקבלה שלא לעשות עוד .ונתבאר דד'
֖
ענינים הם ,ואף על פי דלכאורה קבלה ועזיבת החטא חד הוא ,היינו שלא יחזור ויעשה החטא ,חלקינהו הגר"א לב' ענינים עזיבת החטא לחוד וקבלה לחוד
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

ומנאם בתרתי ,אולם יש להבין דלכאורה הרי"ז כמו שכתבנו דעזיבת החטא והקבלה היינו הך.
[משאת המלך סימן עט בענין ווידוי יוה"כ] כתב [הרמב"ם בריש הל' תשובה] ז"ל ,כיצד מתודין אומר אנא השם חטאתי עויתי פשעתי לפניך ועשיתי
כך וכך והרי נחמתי ובושתי במעשי ולעולם איני חוזר לדבר זה וזהו עיקרו של וידוי וכל המרבה להתודות ומאריך בענין זה הרי"ז משובח עכ"ל .והנה נתבאר כאן ד'

פרטים בוידוי א .אנא השם שהוא כעין תפילה ,דבפשוטו נראה שאין זה רק לפי שצריך להתודות לפני ה' כמוש"כ הרמב"ם ,אלא
שאף תפילה היא שז"ל "אנא" ב .פירוט החטא כמוש"כ ועשיתי כך וכך ג .חרטה ונחמה על החטא כמוש"כ והרי נחמתי ובושתי
במעשי ד .קבלה לעתיד וכמוש"כ ולעולם איני חוזר לדבר זה ,וע"ז סיים הרמב"ם וזהו עיקרו של וידוי.

[באר הפרשה – כי תבוא התשע"ה] ,הרב א"א בידרמן הי"ו ע' י'  ...כי אין תשובה אלא מתוך שמחה – כמו שרמז הרה"ק ה'תפארת
עַתּ֣ה׀֣אַ ל-תּ ָע ְ֣צ ֗בוּ ,שהרי 'אין ועתה אלא תשובה' (בר"ר כא,ו) ,אבל אַ ל-תּ ָע ְ֣צ ֗בוּ֣ -אל תקיימוה מתוך עצבות( .ע"פ
שלמה' זי"ע וְ ָ
ֹלהיָך ש ֵ ֖אל ֵמע ָׁ ִּ֑מְך היא בנין אב לכל
ש ָׁר ֵ֔אל ִ֚ ָׁמה ה֣ ' א ֔
[ברכת ציון] (הרב בן-ציון אבא שאול זצ"ל) שהמלה ועתה בכתוב (דב' עקב י,יב) וְׁעתָׁ ה י ִּ ְׁ
ועתה שבתנ"ך שמשמעותה תשובה.
יראוּ
ראה (בר' ויחי נ,כא)֣וְ עַ תָּ ה֣אַ ל־תּ ָ ֔
ברישא של הפסוק (בין סלוק לאתנח) (ב) תת-תבנית במלת מָ ֚ה שאפשר שהלימ ודים בה קשורים לטעם תלשא בסיפא של הפסוק במלים
כּ֣י֣אםְ ֠ -לי ְראָ ה  .בפסוק צ"ט אותיות .הלימודים במלת מָ ֚ה עוסקים בהוספת אות "א" במלת מָ ֚ה .
ֹלהיָך֣שׁאֶ֖ל֣
א ֶ֔
[בבלי מנחות מג,ב]  ...תניא ,היה רבי מאיר אומר :חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום ,שנאמר :וְ עַתָּ ה֣י ְשׂ ָר ֔אל֣מָ ֚ה֣ה֣ '֣ ֱ֣
ֱֹלהיָך וגו'  -קרי ביה מאה[ .תוספות] שׁ ֶ֖אל֣מע ָמְּ֑ך  -פי' ר"ת דהוי (מלת שׁו֣אֶ֖ל) מלא ו(אז)יש מאה אותיות
מע ָמּ ְ֑ך[ .רש"י] מָ ֚ה֣ה֣ '֣א ֔ ֶ

בפסוק וי"מ ד-מָ ֚ה עולה בא"ת ב"ש (י"צ והגי' של י"צ עולה) מאה .ובקונטרס פירש אל תקרי מָ ֚ה֣אלא מאה כלומר שחייב ק' ברכות
וי"מ כדי להשלים מאה באותיותיה וכי קרית מאה הרי כולן.
ֱֹלהיָך֣שׁאֶ֖ל֣מע ָמּ ְ֑ך .מָ ֚ה֣בא"ת ב"ש י"ץ (גי' ק' =  ,)100ששואל ממך ק' ברכות בכל יום (מנחות מג,ב) .וכן
[בעל הטורים] – מָ ֚ה֣ה֣ '֣א ֔ ֶ
יש בפסוק ק' אותיות (שם תוד"ה שואל) וכן ממך עולה ק'( :צ"ע כי בפסוק נאמר מע ָמּ ְ֑ך ולא ממ"ך ,וחשבון בעה"ט לא כולל אות "ע")
[במדבר רבה (וילנא) פרשת קרח פרשה יח] ( ...ישעיה לג,ו) י ְִּׁרא֥ת ה֖ ' ִּה֥יא אֹוצ ָֽׁרֹו :אין בכל המדות גדול מיראה וענוה (דב' עקב י,יב) וְ עַתָּ ה֣

ֱֹלהיָך֣
לעֲבד֣אֶ ת-ה֣ '֣א ֔ ֶ
הֲב ֣ה֣א ֔תוֹ֣וְ ַ ָֽ
֣וּלאַ ָ
ת֣בּכָ ל ְ -דּ ָרכָ יו ְ
ְ
ֱֹלהיָך֣לָ ֶל֤כֶ
ֱֹלהיָך֣שׁאֶ֖ל֣מע ָמּ ְ֑ך֣כּ֣י֣אםְ ֠ -לי ְראָ ה֣אֶ ת֨ -ה'֣א ֝ ֶ
י ְשׂ ָר ֔אל֣מָ ֚ה֣ה֣ '֣א ֔ ֶ
֣וּבכָ ל-נ ְַפ ֶ ָֽשָׁך׃ י ְִּׁרא֥ת (כנראה מכוון ל(-ישעיה לג,ו) י ְִּׁרא֥ת כי בפסוק נאמר ל-יראה) בגמטריא תרי"א ותורה תרי"א ויראה ותורה
ְבּכָ לְ -לבָ ְבָךֶ֖ ְ

עמם הרי תרי"ג ,ציצית ת"ר ח' גרורין וה' קשורין הרי תרי"ג שנים למעלה וג' למטה .ימי אברהם קע"ה שנה יצחק ק"פ שנה יעקב
קמ"ז שנה כשאתה כוללן נמצא ה' מאות שנה ושתי שנים וכן מהלך שמים לארץ (דב' עקב יא,כא) כִּימֵ ֥י השּׁ ָׁ֖מי ִּם על־הָׁאָׁ ֽרץ:
יא,כא) על כנגד מ אה ברכות שבכל יום היו מתים מישראל מאה אנשים בא דוד ותקן להם מאה ברכות כיון שתקנם נתעצרה המגפה.
ו[-דעת זקנים מבעלי התוספות] דרשו מהפסוק (שמו"ב כג,א) ּונ ְֻׁא֤ם הגבר (דוד) הֻ ֣קם ָׁ֔על[ .בבלי מועד קטן טז,ב] אמר רבי שמואל בר נחמני
אמר רבי יונתן :מאי דכתיב (שמו"ב כג,א) נ ְֻׁא֧ם דָׁ ִּו֣ד בן־י ִּ֗שי ּונ ְֻׁא֤ם הגבר ֻה֣קם ָׁ֔על – נאם דוד בן ישי ,שהקים עולה של תשובה .דרשה זאת

הוקם (דב' עקב

ה שמשמעה תשובה ,כפי שהסביר [ברכת ציון] לעיל מבנין אב)
יוצרת קשר ללימוד ממלת (דב' עקב י,יב) וְ עַ תָּ ֣
בפסוק זה צ''ט אותיות  -אל תקרא מָ ֚ה אלא מאה  -הא' משלימה ללא פחות ממאה ,תיבת מָ ֚ה֣היחידה בתורה בטעם יתיב .דוד המלך דרש
קרא זה עקב המגפה וקבע לברך מאה ברכות ביום לתקן ולמנוע המגפה .אפשר שטעם יתיב בתפקיד דווקא כך או לפחות כך סייע לדרשה
זאת.

[תורת מנחם  -תשמ"ג א ,האדמו"ר מ"מ שניאורסאהן (אוצר החכמה ע'  ])346ולהעיר שתיבת "רשית" (אותיות תשר"י) היא באופן דחסר א'
כמ"ש (דב' עקב יא,יב) מֵ ֵֽרשִּית ה ָׁשּׁ ָׁ֔נה ,מ"רשית כתיב" היינו שתיבה זו נכתבה בתורה מלכתחילה באופן דחסר א' ,כדי להורות שהוספת
והמשכת האל"ף "אלופו של עולם" נעשית ע"י עבודת בנ"י .וע"ד המבואר בהמשך חייב אדם לברך הנ"ל (בסופו) "בענין אל תקרי
ֱֹלהיָך֣שׁ ֶ֖אל֣מע ָמּ ְ֑ך וגו" "אל תקרי מָ ֚ה
מָ ֚ה אלא מאה" [שהרי החיוב דמאה ברכות בכל יום למדים ממ"ש "֣וְ עַתָּ ה֣י ְשׂ ָר ֔אל֣מָ ֚ה֣ה֣ '֣א ֔ ֶ
אלא מאה"]  -שעבודת בנ"י היא להמשיך בחי' אל"ף" ,אלופו של עולם" בבחי' "מה" (בביטול כמו משה ואהרן) ועי"ז נפעל הענין ד-
"מאה".
[ילקוט יוסף ,או"ח סימן מו] – דין מאה ברכות בכל יום מברר האם חיוב מאה ברכות הוא מן התורה או מדרבנן ,והחיד"א בשו"ת יוסף
אומץ פסק שזה מדרבנן .ואור החיים (דב' כב,יט) כתב שענשו אותו מאה כסף רומז למאה ברכות שחייב לברך בכל יום ,כמו שדרשו
ֱֹלהיָך֣שׁאֶ֖ל֣מע ָמְּ֑ך .אל תקרי מה אלא מאה ,ופסוק זה בבעל תשובה נאמר (טט – ראה להלן
את (דב' עקב י,יב) וְ עַ תָּ ה֣י ְשׂ ָר ֔אל֣מָ ֚ה֣ה֣ '֣א ֔ ֶ
[ברכת ציון])  .בשו"ת התשב"ץ חלק ב' (סי' קסא) עסק בנושא האם בזמן הבית היו מברכים מאה ברכות בכל יום ,וב-שו"ת רמ"ע
מפאנו (סי' לט) עסק בנושא האם מאה ברכות מנו לפרושים או רק לקלי עולם שלא יפחתו מהם .בשבולי הלקט (סי' א) כתב שהפסוק
(שה"ש ) היושבת בגנים חברים מקשיבים לקולך השמיעיני ,ששומעים היטב ומכוונים ,לברכות קריאת התורה ,ומשלימים ע"י כך
מאה ברכות .ועדיף לצאת בברכות של עצמו (מגן אברהם (סי' מו סק"ח) .קונטרס מצות מאה ברכות (טוקר ,ע' לה) כתב בשם הגרי"ז
מבריסק ,שקיום המצוה הוא רק ע"י מספר מאה ברכות בשלימות ,ולכן מי שנאנס ולא יכול לברך מאה ברכות ,לא חייב להשתדל
לברך  ...אם בין כך ובין כך לא יגיע לבסוף למנין מאה ברכות.
המקורות הבאים מלמדים על כך שהפסוק הוא בנין האב לענין יראת ה' והתשובה.
ֱֹלהיָך֣
[בבלי ברכות לג,ב]  ...ואמר רבי חנינא :הכל בידי שמים  -חוץ מיראת שמים ,שנאמר( :דב' עקב י,יב) וְ עַ תָּ ה֣י ְשׂ ָר ֔אל֣מָ ֚ה֣ה֣ '֣א ֔ ֶ
שׁאֶ֖ל֣מע ָמּ ְ֑ך֣כּ֣י֣אםְ ֠ -לי ְראָ ה .אטו יר את שמים מילתא זוטרתא היא? והאמר רבי חנינא משום רבי שמעון בן יוחי :אין לו להקדוש

ברוך הוא בבית גנזיו אלא אוצר של יראת שמים ,שנאמר( :ישעיה לג,ו) י ְִּׁרא֥ת ה֖ ' ִּה֥יא אֹוצ ָֽׁרֹו - !:אין ,לגבי משה מילתא זוטרתא היא.
דאמר רבי חנינא :משל ,לאדם שמבקשים ממנו כלי גדול ויש לו  -דומה עליו ככלי קטן  -קטן ואין לו  -דומה עליו ככלי גדול.
פ'רש''י ע"פ [בבלי ברכות] :הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים .והסביר פירושו [שפת''ח] האדם הוא בחירי ונתנה הבחירה בידו ליראה
ה' ,ע"פ פירוש שפת"ח אםְ ֠ -לי ְראָ ה – מקף כרב-מצב של יראת ה' לפי היכולות שהוטבעו בו בעודו עובר (בבלי נדה טז,ב) .האדם בעל
בחירה להיות ירא ה' לפי היכולות שלו ולהשיג עמם מה שיותר כהשתדלות משה לעצמו.
ואז אםְ ֠ -לי ְראָ ה – תלשא בתפקיד (א) להורות שהאדם הוא בעל בחינה נעלה כעין מחיצה לעצמו משאר הבריאה; בבחירת דרגת יראת ה'
(ב) תלשא כשיעור (או אומדנא של) יראת ה' ולפי כך לתקן ולהתעלות לפי יכולותיו הטבעיות.
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

6.6

דברים עקב ז,יב (התשע"ז)

(המשך משנת התשע"ו) [ שמלת אליעזר פר' עקב מאמר ב ע' ריד ,הרב יאקאב יצחק אליעזר (אוצר החכמה ע' ])219
ֱֹלהיָך֣שׁאֶ֖ל֣מע ָמְּ֑ך֣כּ֣י֣אםְ ֠ -לי ְראָ ה֣אֶ ת-
ה֣ י ְשׂ ָר ֔אל֣מָ ֚ה֣ה֣ '֣א ֔ ֶ
ניצבת פליאה עצומה ,משה רבנו דורש מעם ישראל( :דב' עקב י,יב) וְ עַתָּ ֣
֨ה'֣  -אין הקב"ה מבקש מאתם כי אם מילתא זוטרתא ֠ -י ְראָ ה֣אֶ ת֨ -ה' ואילו לבסוף נדרש מישראל:

שָׁך׃ (דב' עקב י,יג) ל ְשׁ ֞מר אֶ ת-
֣וּבכָ ל-נ ְַפ ֶ ָֽ
יָך֣בּכָ֣לְ -לבָ ְבָךֶ֖ ְ
ְ
ֱֹלה
לעֲבד֣אֶ ת-ה֣ '֣א ֔ ֶ
הֲב֣ה֣א ֔תוֹ֣וְ ַ ָֽ
֣וּלאַ ָ
ת֣בּכָ לְ -דּ ָרכָ יו ְ
ְ
(דב' עקב י,יב) לָ ֶל֤כֶ
ֱֹלהיָך֣
ה'֣וְ אֶ ת-חֻ קּ ֔ ָתיו  ,וכי כל אלו הם דברים של מה בכך ,שמשה רבנו קורא לישראל (דב' עקב י,יב) וְ עַתָּ ה֣י ְשׂ ָר ֔אל֣מָ ֚ה֣ה֣ '֣א ֔ ֶ
מ ְצֹו֤ת ֣
שׁאֶ֖ל֣מע ָמּ ְ֑ך֣ .ברם כאן בנה בנין אב כי מדת היראה היא שורש הכל ואם יש כאן יראה הרי הכל כאן ואם אין יראה הרי מאומה אין

כאן וכפי שכתב הרבי ר' בער ממעזריטש ז"ל בליקוטי אמרים דף יא "הנה תכלית הכל היא היראה ,כי אם אין יראה אין חכמה ספונה
וחשובה כלל ותכלית חכמה היא יראה הגם שצריך לעבוד ה' יתברך באהבה וביראה ,אין צריך לתפוס רק יראה וממילא תשרה עליו
אהבת הבורא יתברך ,ובזו הבחינה יבחון האדם את עצמו אם יש לו יראה בשלימות" וכן הביאו ב"קדושת לוי" (ליקוטים ד"ה או
יבואר הגמרא מאי טעמא עיזי מסגי ברישא (עזים הולכות בראש)) "יסוד ושורש עבודת ה' יתברך ליראה ולאהבה את שמו יתברך ,ובכל
מקום היראה קודמת לאהבה שמקודם צריך לירא מה' יתברך ומהדר גאונו ,ואמר מורי הקדוש מו"ה דב בער המגיד ממעוריטש ז"ל
שהאדם צריך להשתדל ולהתאמץ שיהיה יראת שמים על פניו ואז האהבה בא ממילא ,שמחמת שזיכך את עצמו להיות יראת ה' על
פניו ,זוכה גם לאהבת ה' יתברך" .עד כא ן( .ראה עוד אור החיים ,מגיד דבריו ליעקב ,מאור ושמש)

ֱֹלהיָך– זקף-קטן  ...זקף-קטן בין שני קיסרים ,כעין בנין אב ,הקש ,דבר החוזר וקורה.
(דב' עקב י,יב) וְ עַ תָּ ה֣י ְשׂ ָר ֔אל֣מָ ֚ה֣ה֣ '֣א ֔ ֶ
שׁאֶ֖ל֣מע ָמּ ְ֑ך  ,שׁאֶ֖ל – טפחא בתפקיד שנוי משמעות ורבוי שיאזין הייטב לברכות של אחרים ויצא בהם ,מע ָמְּ֑ך – אתנח ,מגביל,
שאם אי אפשר ,לא חייב להשתדל להשלים למאה.
כּ֣י֣אםְ ֠ -לי ְראָ ה – מונח תלשא ,כעין שני תפקידי תלשא ,וכל תלשא עשויה להדרש אלפניה ולאחריה ,סה"כ כארבעה תפקידי תלשא.
ה֣י ְשׂ ָר ֔אל֣מָ ֚ה – יתיב – דווקא כך ,לפחות כך ,לפחות מאה ברכות ביום.
(א) לימוד אלפניה על שיעור מאה ברכות ביום וְ עַ תָּ ֣
ועוד מרמז לבעל בחינה נעלה (כעין מחיצה לעצמו) העניו המבטל עצמו לה' כמו שאמרו משה ואהרן (שמ' בשלח טז,ז) ו ְׁ֣נחְׁנּו ָׁ֔מה
ובהתבטלותו הוא ממשיך לתוך הבריאה את "אלופו של עולם".
לימוד לאחריה (דב' עקב י,יב) כּ֣י֣אםְ ֠ -לי ְראָ ה – מונח מקף תלשא ,מקף כרב-מצב מרמז על בחינות (דרגות) שונות ביראה ,יראה תתאה
(כענין יראת העונש) ,בחינת יראה נעלה ביותר ,הנקראת בחסידות יראה עילאה ,יראת הרוממות ,ומבטאים יראת הרוממות בפעולות
ֱֹלהיָך֣
לעֲבד֣אֶ ת-ה֣ '֣א ֔ ֶ
הֲב֣ה֣א ֔תוֹ֣וְ ַ ָֽ
֣וּלאַ ָ
ת֣בּכָ לְ -דּ ָרכָ יו ְ
ְ
ֱֹלהיָך֣לָ ֶל֤כֶ
הנאמרות בהמשך הפסוק והפרשה (דב' עקב י,יב) אֶ ת֨ -ה'֣א ֝ ֶ
֣וּבכָ ל-נ ְַפ ֶ ָֽ
ְבּכָ לְ -לבָ ְבָךֶ֖ ְ
שָׁך׃ במסירות נפש לקיים קדושת החיים .ואילו בקריאת שמע (דב' וא' ו,ה) ְׁבכָׁל־ ְׁל ָׁבבְָׁך֥ ּו ְׁבכָׁל־נ ְׁפשְָׁך֖
ּו ְׁבכָׁל־מְׁאדָֽך :הוא מסירות נפש עד כלות הנפש על קידוש ה'.
(דב' עקב י,יב) כּ֣י֣אםְ ֠ -לי ְראָ ה – מונח תלשא ,בלימוד לאחריה .כפירש רבינו יונה יראה היא כמו קב חומטין שמשמר כל התבואה.
היינו שיעור זמן קצר ללימוד התבוננות בהנהגת ה' ,התבוננות של מוסר לתיקון דרכי האדם ,התבוננות בחסידות .שע"י התבוננות זאת
משמר את כל לימוד התורה.
נוסח כל ברכה מכיל רמז למאה הברכות שבכל יום בראשי התיבות של המלים א'להינו מ'לך ה'עולם – א' מ' ה' רמז למספר מא"ה

֣לָּךֶ֖ ֣א ֲֵ֥רוֹן֣עָֽץ׃֣֣ ֣
שׂיתָ ְ
לוּחת֣אֲבָ נים֣כָּ ֣ראשׁנ֔ים֣ ַועֲלֵ֥ה֣א ַלֶ֖י֣הָ ָה ָ֑רה֣וְ עָ ֵ֥
֣שׁנָֽי֤ -
י֣פּסָ לְ -ל ָ֞ך ְ
ל ְ
דברים עקב י,א :בָּ ֨עת֣הַ ֝הוא֣אָ ַמֹ֧ר֣ה֣֣'֣א ֗ ַ

שבירת הלוחות הראשונים כתבלין להמתקת התנגדות יצר הרע ,התורה ניתנת בלוחות השניים ותביא לביטול יצר הרע.
ים – גרשיים מהפך פשטא ,תבנית טעמים בתפקיד כעין קל וחומר,
לוּחת֣אֲבָ נ ֣
֣שׁנָֽי֤ -
בָּ ֨עת֣הַ ֝הוא – קדמא ואזלאְ ... ,פּסָ לְ -ל ָ֞ך ְ
כדי לברר זאת נעיין בתבנית הטעמים הבאה:
ים – גרשיים מהפך פשטא ,כעין יצא להקל ולא להחמיר ,כנאמר ב[-אבות דרבי נתן פ"ב]  ...כך
לוּחת֣אֲבָ נ ֣
֣שׁנָֽי ֤ -
(דב' עקב י,א) ְפּסָ לְ -ל ָ֞ך ְ
ֹלהים ָׁיֽח ָׁ ֳ֑רם ִּבלְׁתִּ ֥י ל ֖ה' לְׁבדֽ ֹו ,:מה
אמר משה אם אני נותן את הלוחות לישראל נמצאתי מחייבן כלייה שנאמר (שמ' מש' כב,יט) זבֵ ֥ח לָׁא ִּ֖
עשה תפש בשני הלוחות ושיברן שנ' (דב' עקב ט,יז) וָאֶ ְתפּשׂ֣בּ ְשׁנ ֣י֣הַ לֻּ ֔חת֣וָ ָֽאַ ְשׁל ֔כם ,מנין שהודה לו המקום שנ' (דב' עקב י,א) בָּ ֨עת֣
ָך ,הא שהודה לו המקום על שיבורן.
י֣פּסָ֣לְ -ל ֣֞
ל ְ
הַ ֝הוא֣אָ ַמֹ֧ר֣ה֣֣'֣א ֗ ַ
מכאן נלמד לתבנית הטעמים המלמדת בכעין קל וחומר .דיו לבא מן הדין אלו בני ישראל (הרבים) שחטאו בעבודה זרה של עגל הזהב
ֹלהים ָׁי ֽח ָׁ ֳ֑רם ולכן גם עובדי העגל
להיות כנידון זה הישראלי היחיד שעבד עבודה זרה שמתחייב כלייה שנאמר (שמ' מש' כב,יט) זבֵ ֥ח לָׁא ִּ֖
מתחייבים כלייה וזה תיקונם .וע"פ [אבות דרבי נתן פ"ב] כדי לא לחייב את הרבים שלא עבדו עבודה זרה אמר משה אם אני נותן את
הלוחות לישראל נמצאתי מחייבן כלייה לכן תפש בשני הלוחות ושיברן שנ' (דב' עקב ט,יז) וָאֶ ְתפּשׂ֣בּ ְשׁנ ֣י֣הַ לֻּ ֔חת֣וָ ָֽאַ ְשׁל ֔כם ,וב[-נוסחה
א של אדר"נ] מוסיף אלא אאחוז בהן ואשברם וחזרן למוטב (כנראה כוונתו ואחזירן למוטב).
ל־פה
ועוד נאמר שם רבי יהודה בן בתירא אומר לא שבר משה את הלחות אלא שנאמר לו מפי הגבורה שנאמר (במ' בהע' יב,ח) פ֣ה א ֞

ר־בֹו פה אל פה אמרתי לו שבר את הלחות .וי"א לא שבר משה את הלחות אלא שנאמר לו מפי הגבורה שנאמר
אֲדב ֗
יכם אינו אומר וארא אלא שראה שפרח כתב מעליהם.
ו ָ֗א ֶרא֣וְ הנּ ֤ה֣חֲטָ אתֶ ם֣לַ ה֣ '֣א ֱָֹֽלה ֔ ֶ
ר־בֹו – מונח גרשיים רביע ,מונח מלמד על רבוי לימודים בתבנית הטעמים שאחריו גרשיים רביע,
ל־פה אֲדב ֗
(במ' בהע' יב,ח) פ֣ה א ֞

(דב' עקב ט,טז)

בתפקיד כעין יצא מהכלל ללמד על עצמו או על הכלל כולו .ראה (במ' בהע' יב,ח) על היוצא מן הכלל .אפשר שכאן מוסיף לימוד הנאמר
הנאמר ב[-אבות דרבי נתן פ"ב] פה אל פה אמרתי לו שבר את הלחות .יוצא מן הכלל המלמד על עצמו ו\או על הכלל .עשוי ללמד
לחושן משפט בסוגיה "קרע כסותי והפטר" – פטור ,לא אמר היפטר – חייב.
ים – גרשיים מהפך פשטא ,היא
לוּחת֣אֲבָ נ ֣
֣שׁנָֽי֤ -
אם תבנית הטעמים של הכתוב (דב' עקב י,א) בָּ ֨עת֣הַ ֝הוא – קדמא ואזלאְ ... ,פּסָ לְ -ל ָ֞ך ְ
תבנית טעמים בתפקיד כעין קל וחומר ,עולה סוגיה בדרך הלימוד של קל וחומר שאין עונשין מן הדין .אז אי אפשר ללמוד מ (-שמ' מש'
ֹלהים ָׁיֽח ָׁ ֳ֑רם שהוא על יחיד ללמד ממנו אל כלל ישראל ,אלא רק אל יחידים שגם עובדים ע"ז כמו עגל הזהב מתחייבים
כב,יט) זבֵ ֥ח לָׁא ִּ֖
כלייה וזה תיקונם.
וגם בעיר הנידחת רק אם כולם ע בדו ע"ז כל אנשי העיר ורכושה נשרפים ואם חלקם לא עבדו אז כל העובדים נידונים במיתה בחרב
כיחידים ואין רכושם אובד .אפשר שבכעין קל וחומר שבפסוק (דב' עקב י,א) יש הדגמת היסוד שאין עונשין מן הדין (היינו מלימוד בקל
וחומר)
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

דברים ראה יא,כו (התשע"ו)
6.7
דברים ראה יד,ט – י :פסוקים מקבילים שב -ויקרא שמיני יא,ט – י :משולבים בתוכן.

וֹ֣סנ ֵַ֥פּיר֣וְ קַ ְשׂ ֶ ֶ֖קשֶׂ ת֣תּאכָֽלוּ׃ ֣
כּל֣אֲשֶׁ ר-לֵ֛ ְ
אכ ֔לוּ֣מ ֶ֖כּל֣א ֲֶשׁ ֣ר֣בַּ ָמּ ֑ים֣֣֣֣֣֣ ֹ֧
֣תּ ְ
֣[ט]֣אֶ ת-זֶה ָֽ
כם׃֣ס ֣
ת֣לא֣תאכ ֑לוּ֣֣֣֣֣֣טָ מֵ֥א֣הֶ֖ וּא֣לָ ֶ ָֽ
֣
וֹ֣סנ ֵַ֥פּיר֣וְ קַ ְשׂ ֶ ֶ֖קשֶׂ
ֹ֧ר֣אין-לֵ֛ ְ
[י]֣וְ ֨כל֣א ֲֶשׁ ָֽ

[תיב"ע] (דב' ראה יד,ט) לְ חוֹד יַּת דֵּ ין תֵּ יכְ לּון מִ ן כָל ִדבְ מַּ יָא כָל ִדילֵּיּה צִ יצִ ין לְ מִ פְ ַּרח וְ חַּ ְרסְ פִ יתִ ין עַּ ל מּושְ כֵּיּה וְ אִ ין נַּתְ רוֹן וְ אִ שְ תְ יֵּיר חַּ ד תְ חוֹת
לִ יסָ תֵּ יּה וְ חַּ ד תְ חוֹת צִ יצִ יתֵּ יּה וְ חַּ ד תְ חוֹת ּג ֹונְבֵּיּה יָתֵּ יּה תֵּ יכְ לּון( :י) וְ כָל ְדלֵּית לֵּיּה צִ יצִ ין וְ חַּ ְרסְ פִ יתִ ין לָא תֵּ יכְ לּון מְ סָ ָאב הּוא לְ כוֹן:

[כתר יונתן תרגום תיב"ע ללשון הקדש] (דב' ראה יד,ט) לבד את זה תאכלו ִּמן כל שבמים כל שלו סנפיר לשוט וקשקשים על עורו ואִּם נשרו
ונִּשאר אחד תחת לִּסתו ואחד תחת סנפירו ואחד תחת זנבו אותו תאכלו( :י) וכל שאין לו סנפיר וקשקשים לא תאכלו טמא הוא לכם:
[ספר החינוך מצווה קנה] ע"פ [תוספתא חולין פ"ג,ה"ט] והוא שתהא הקשקשת תחת לחיו או תחת זנבו או תחת סנפיריו ,אבל בשאר גופו
לא סגי לו בפחות משתיים .וכל שנמצא בו קשקשת ,אפילו אחת במקומות הנזכרים ,אין צריך לבדוק אם יש לו סנפיר ,כי בודאי יש
לו ,אבל כשימצא בו סנפיר צריך לבדוק אם יש בו קשקשת ,כי יש דגים טמאים הרבה שיש להם סנפיר .אבל בסיום כותב ועובר עליה
ולא בדק יפה ,כגון שראה סימן אחד בלבד (סנפיר) וסמך על האחר ללא בדיקה ,אף על פי שנמצא אח"כ כשר ביטל עשה זה.
[שו"ע יו"ד הלכות בהמה וחיה טהורה סי' פג סעיף א]

סימני דגים מפורשים בתורה :כל שיש לו סנפיר וקשקשת ,טהור .וסנפיר ,הוא ששט בו .וקשקשת ,הן א> הקליפות הקבועות בו .הגה:
א] ודוקא שהם נקלפים ביד (א) או בכלי ,אבל אם אי אפשר לקלפן מעור הדג ,לא מקרי קשקשת (המ"מ פ"א דמ"א (המגיד משנה ,פ"א דמאכלות
אסורות) .ב] ואפילו אין לו אלא סנפיר אחד א א) ב> וקשקשת אחת ,מותר .ואפילו (ב) אין לו עתה ,ועתיד לגדלם לאחר זמן או שהיה
לו בעודו במים והשירן מיד בעלותו ליבשה ,מותר( .רמב"ם ספ"א מהמ"א ורי"ף ור"ן וה"ה) הגה :ג] וי"א דאין להתיר בקשקשת אחת ,רק
כשהיא עומדת תחת לחייו או זנבו או סנפירו (הטור והרא"ש לדעת ב"י ור"ן וה"ה (מאה המגיד משנה) בשם הרמב"ן ,וטוב להחמיר).
(ביאור הגר"א מביא [תוספתא חולין פ"ג,ה"ט] כנ"ל ,ומוסיף "רי"א שני קשקשים .ואו או קאמר ת"ק( .כהסבר) הרא"ש" (שהובא בהגהה
בשו"ע))(ש"ך – ניכר שהקשקשת מגופו)(כרתי – באיזה מקום בגוף שיהיה ,ניכר שקבוע בו ,ולא חיישינן להרבה קשקשים מדגים טהורים
שנדבקו בו)
ֲשר ב ָׁ ֑מי ִּם ֣כל אֲשר־לֹו סְׁנ ִּ֨פיר וְׁקש ְָׁ֜קשת ב ֗מי ִּם בי ִּ ֛מים ּובנְּׁח ִָּׁל֖ים א ָׁת֥ם תאכֵ ֽלּו:
ויקרא שמיני יא,ט :את־זה ֽתאכ ְׁ֔לּו מ ִּ֖כל א ֣
(וי' שמ' יא,ט) את־זה ֽתאכ ְׁ֔לּו – התוכן מלמד על מצוות בדיקת סימני דגים [ספר החינוך מצווה קנה] שזה ע"פ מנין המצוות של הרמב"ם.
[מנחת חינוך] מסביר שהרמב"ן לא יחשוב במנין המצוות בדיקת סימנים במינין שהתירה התורה ,אלא חובת בדיקה במינין הטמאים (לדעת
העורך הכוונה כנראה למין לא מוכר) ומי שלא בודק עובר בעשה ובלא תעשה עם הכלל הידוע "לאו הבא מכלל עשה עשה".
לכן האוכל ממין לא מוכר ללא בדיקה עובר על עשה שלא אוכל ממה שהתירה התורה ,ועובר בלא תעשה הבא מכלל עשה ,שאוכל ממין
לא מוכר ללא בדיקה.
אפשר כי (וי' שמ' יא,ט) את־זה – מקף ע"פ [בבלי חולין סו,ב] מברר הנאכל במפורש ,הנאכל בסתום מימים ונחלים ,ומכלים ובורות ע"י
דרישה בכלל ופרט וכלל או ברבוי מיעוט רבוי.
אפשר כי (וי' שמ' יא,ט) את־זה – מקף ע"פ [בבלי חולין סו,ב] רב-מצב הנאכל מהמים (א) הנאכל בסימנים סנפיר וקשקשת (ב) הנאכל ללא
סימני סנפיר וקשקשת .מצב (א) הוא פשט הכתוב במפורש בהמשך הפסוק ואין המקף עוסק בו .המקף מלמד על דרשת מצב (ב) כלהלן:
ֲשר
(וי' שמ' יא,ט) את־זה ֽתאכ ְׁ֔לּו – מקף פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן בתפקיד שניים ,ע"פ [בבלי חולין סו,ב] (וי' שמ' יא,ט) את־זה ֽתאכְׁל֔ ּו מ ִּ֖כל א ֣
ב ָׁ ֑מי ִּם מלמד על שרץ המים הנאכל ללא סימנים ויש בזה שני מקומות גידול( :א) כלים (ב) בורות שיחין ומערות.
אכ ֔לוּ – מקף פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן בתפקיד שניים ,לומד שהפשט הוא ששני מיני יצורי מים בעלי
֣תּ ְ
אפשר כי (דב' ראה יד,ט) אֶ ת-זֶה ָֽ
סימנים "סנפיר וקשקשת" בעלי צורת דג ,ושאינם בעלי צורת דג .ע"פ [מנחת חינוך מצווה קנה] גם כן ב[-רמב"ם הל' מאכלות אסורות פ"א
ה"א וכ"ד] כל שיש לו סימני טהרה לאו דווקא בצורת דג מותר ,אלא אף בעלי קומה כגון חיות הים שרי בסימנים אלו ,עיין [בבלי עבודה
זרה ל"ט,א] ד"ה חמרא דימא שרי .

(וי' שמ' יא,ט) ֲאשר־לֹו – מקף כרב-מצב (א) האם מספיק לסמוך על קשקשת בלבד או (ב) חובת נוכחות סנפיר וקשקשת,
בשני הכתובים הבאים מוצע לומר שאחד מלמד על שיעורי קשקשים של יצורי מים שבימים ונחלים כשהם במים וכשהם מחוץ למים,
למשל (וי' שמ' יא,ט) ֲאשר־לֹו – תרסא ,כשיעור הקשקשים שצריכים לוודא כשרות,
שְׁקשת בימִּים ּובנּ ְׁ ָׁח ִּ֔לים ,בתפקיד מחיצה ,ילמד על תכונת ה-סְׁנ ִּפ֣יר וְׁקש ְׁ֗קשת באם
ֽין־לֹו סְׁנ ִּפ֣יר וְׁק ֗
אֲשר ֵא ָ֜
הכתוב השני (וי' שמ' יא,י) וְׁכל – תרסא֨ ,
הם מתקלפים ומחיצת עור הדג נשארת שלמה ,או שבעקירתם הם גם עוקרים מן מחיצת העור וזה סימן טומאה.
עיון בנושא (וי' שמ' יא,ט)֣ ְסנ ַ֨פּיר֣וְ קַ ְשׂ ֶֶ֜קשֶׂ ת [(אוצר החכמה) אנציקלופדיה תלמודית כרך ז ערך דגים] [טור רי] אבל דג שלם אי אפשר

לעולם במציאות שיהיה בקשקשת בלא ס נפיר ,ולפיכך אם מצינו דג שלם בקשקשת בלא סנפיר אנו אומרים שודאי היו לו סנפירים
ונשרו בשעה שעלה מן הים .ויש מן האחרונים שכתב שכלל זה נאמר על הרוב ,שרובם אם יש להם קשקשת יש להם סנפיר ,אבל יש
מיעוט שהם בקשקשת בלא סנפיר והם טמאים.129
[אנ"ת הערה  .129כרתי ס"ק ג]  ,ומשמע שר"ל שבחתיכת דג שאין ידוע אם היה לו סנפיר סומכים על הרוב שמן הסתם היה לו גם
סנפיר ,אבל דג שלם ואנו רואים שאין לו סנפיר אין סומכים על קשקשת בלבד .אבל ה[-פרי מגדים משב"ז סק"ב] מתנגד.
(וי' שמ' יא,ט) ְסנ ַ֨פּיר֣וְ קַ ְשׂ ֶֶ֜קשֶׂ ת – קדמא ואזלא ,מרמזת כי בסביבתו יש לימוד בכלל ופרט וכלל (כפכ) או רבוי מיעוט רבוי (רמר),
כגון [בבלי חולין סו – סז] המברר תוצאות שתי דרכי לימוד אלו בדגים.
ַמּים֣וּבַ נְּ חָ ֶ֖לים מלמדת על בדיקת שני סימנים בדגי וחיות הימים והנחלים.
מוצע לומר כי תבנית הטעמים של (וי' שמ' יא,ט) בַּ יּ ֵ֛
ַמּים֣וּבַ נְּ חָ ֶ֖לים.
יש בתורה כ 11-מופעים של תבֵ֛ יר֣טפחֶ֖ א ללא דרגא או מרכא לפני תביר ,כגון( :וי' שמ' יא,ט) בַּ יּ ֵ֛
ו 12-מופעים תבֵ֛ יר֣מקף–טפחֶ֖ א כגון (במדבר נשא ו,ד) מחַ ְרצַ נֵּ֛ים וְ עַד-זָ ֶ֖ג  ,תפקיד התבנית קבוצת פרטים הקשורים לנושא מסוים
השונים זה מזה (גם אם הם ממקור אחד) המצטרפים כדי לקיים הלכה מסוימת .ב(-וי' שמ' יא,ט) דג טהור חייב להיות בעל קשקשת
וסנפיר .ב(-במדבר נשא ו,ד) אסור לנזיר חרצנים בשיעור מחייב ,אסור לו זג בשיעור מחייב ,אסור לו צירוף חרצנים וזגים שביחד
מגיעים לשיעור מחייב.
כאן מלמד על חיוב הצירוף קשקשת וסנפיר (ולא רק כדרוש יגדיל תורה ויאדיר) אף על פי שנאמר שמי שיש לו קשקשת יש לו
סנפיר ,מפני שיש מיעוט שיש לו קשקשת ואין לו סנפיר.
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

ֲשר ב ָׁ ֑מי ִּם ֥שקץ ֵה֖ם לָׁכ ֽם:
ויקרא שמיני יא,י :וְׁכל א ֲ֨שר אֵ ָ֜
ֽין־לֹו סְׁנ ִּפ֣יר וְׁקש ְׁ֗קשת בימִּים ּובנְּׁ ָׁח ִּ֔לים מִּכל ֣שרץ ה ֔מי ִּם ּומ ִּ֛כל נ֥פש הח ָׁי֖ה א ֣
ֲא ֨שר אֵ ֽין־לָ֜ ֹו – קדמא ואזלא ,מרמזת כי בסביבתו יש לימוד בכלל ופרט וכלל (כפכ) או רבוי מיעוט רבוי (רמר) ,כגון [בבלי חולין
סו – סז] המברר תוצאות שתי דרכי לימוד אלו בדגים.
(וי' שמ' יא,י) סְׁנ ִּפ֣יר וְׁקש ְׁ֗קשת – מונח רביע ,בתפקיד לפחות ארבעה סימני טהרה [(אוצר החכמה) אנציקלופדיה תלמודית כרך ז ערך
דגים] [טור רא] (טט :א) סנפיר וקשקשת (טט :ב) ראש ושדרה (טט :ג) שאר סימנים (זנב) (טט :ד) קרביים – שלחופית (כיס אויר
כפול לעלות ולרדת במים) (טט :ה) העוברים (ביצים) [טור רז והלאה] רמז לבדוק חמישה מיני סימנים ,מהם סימנים גמורים,
שמציאותם היא סימן טהרה ,והעדרם הוא סימן טומאה .סנפיר וקשקשת ישנם בדגים טהורים ואינם בדגים טמאים ,והם סימנים
גמורים המפורשים בתורה ,ושאר סימנים ישנם גם בדגים טמאים ,אלא שצורתם שונה מזו של דגים טהורים והשינוי הוא הסימן.
אכלוּ֣ :
כּל֣אֲשֶׁ ר־לֵ֛ ֹו֣ ְסנ ֵַ֥פּיר֣וְ קַ ְשׂ ֶ ֶ֖קשֶׂ ת֣תּ ָֽ
אכ ֔לוּ֣מ ֶ֖כּל֣א ֲֶשׁ ֣ר֣בַּ ָמּ ֑ים֣ ֹ֧
ֶה֣ ָֽתּ ְ
דברים ראה יד,ט :אֶ ת־ז ֣
בכתוב הבא שתי תבניות טעמים( :א) ֹ֧כּל֣אֲשֶׁ ר־לֵ֛ ֹו֣ ְסנ ֵַ֥פּיר֣וְ קַ ְשׂ ֶ ֶ֖קשֶׂ ת – דרגא תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא
ושעל כל אחד חלה אותה הלכה או מצטרפים .בתפקיד שעל כל פרט חלה אותה הלכהְ ,סנ ֵַ֥פּיר֣וְ קַ ְשׂ ֶ ֶ֖קשֶׂ ת – מרכא טפחא כיתור לרבות על
קשקש אחד וסנפיר אחד ,ל-תיב"ע שלושה מקומות לקשקש ,אבל לפי [שו"ע יו"ד סי' פג ס' ד] הקשקש יכול להיות בכל מקום בדג .אפשר

שזה קשור למספר הקשקשים ולמקומם בדג שהשירן בשעת הוצאתו מן המים .ע"פ תיב"ע (דב' ראה יד,ט) צריך להשאר בדג קשקש אחד
בשלשה מקומות מסוימים .לפי [שו"ע יו"ד סי' פג ס' א] מספיק קשקש אחד במקום כלשהו וסנפיר אחד ,ולפי הטור והרא"ש מספיק קשקש
אחד באחד משלושה המקומות שמציין תיב"ע .
ֹ֧כּל֣אֲשֶׁ ר־לֵ֛ ֹו֣ ְסנ ֵַ֥פּיר֣וְ קַ ְשׂ ֶ ֶ֖קשֶׂ ת – דרגא תביר מרכא טפחא ,הסבר תבנית בתפקיד שהפרטים דומים ומצטרפים אז זה מסייע ל[-שו"ע יו"ד
הלכות בהמה וחיה טהורה סי' פג סעיף ד] מצא חתיכות דגים ויש באחת מהן קשקשת ,ד <ד> ה> אם החתיכות ד) מתאימות (כרתי:
מתחברות יפה)  ,כולן מותרות; חזקה ,מדג אחד באו .ה] ואם אינן מתאימות( ,טט :ראה המשך הסבר ב (-וי' שמ' יא,ט) א ָׁת֥ם תאכֵ ֽלּו).

תבנית טעמים (ב) אֲשֶׁ ר־לֵ֛ ֹו֣ ְסנ ֵַ֥פּיר֣וְ קַ ְשׂ ֶ ֶ֖קשֶׂ ת – (ב) תביר מרכא טפחא ,בתפקיד קבוצת פרטים בסיסית ורבוי עליה ושעל חלק מהפרטים
לא חלה ההלכה .אפשר כר' מאיר? שאם מצא דג טמא בתוך דג טהור לא יאכל את הדג הטמא
[שו"ע יו"ד הל' בהמה וחיה טהורה סי' פג ס' י] ל <יד> [ז] כח> דג טמא לא שנמצא במעי דג טהור ,כג) אסור (ל' הרמב"ם מהמ"א דין
ה'(פלתי :אם שהה פחות מעת לעת)).

אכלוּ – סלוק כמגביל האכילה[ .שו"ע יו"ד סי' פג ס' ז] כד כא] <ט> כ> קרבי דגים כב] אינם נקחים כא> אלא מהמומחה ,כג] אא"כ
תּ ָֽ
אומר לו כד] הישראל ,כה (כה] טו) כב> או עו"ג) (ר"ן וכן משמע מרשב"א) המוכרם< :י> טז) [ג] אני מלחתים והוצאתים מדג טהור.
אבל אם אמר לו :טהורים הם ,אינו נאמן ,יז) [ד] אא"כ היה כו] אדם <יא> שהוחזק בכשרות.
ֲשר ב ָׁ ֑מי ִּם ֣כל אֲשר־לֹו סְׁנ ִּ֨פיר וְׁקש ְָׁ֜קשת ב ֗מי ִּם בי ִּמ֛ים ּובנְּׁ ָׁח ִּל֖ים א ָׁת֥ם תאכֵ ֽלּו:
ויקרא שמיני יא,ט :את־זה ֽתאכְׁל֔ ּו מ ִּ֖כל א ֣
אפשר כי הסיום של (וי' שמ' יא,ט) א ָׁת֥ם תאכֵ ֽלּו – מרכא סלוק ,מרבה הגבלות באכילת דגי ימים ונחלים כנפסק ב[-שו"ע יו"ד הבוח"ט סי' פג
סעיף ד] מצא חתיכות דגים ויש באחת מהן קשקשת ... ,ו אם אינן מתאימות ,אלו שנמצאו בהן קשקשים מותרות ,והשאר אסורות ,ה

ו> אפילו כולן ה) מלוחות ביחד .הגה :ו ו] [ב] ז> ואם נמצא שם דג שיש לו (ג) ראש רחב ושדרה ,מותר לאכול ,ו) דודאי ז) היה לו קשקשים.
ז] אבל אם הדג שלם< ,ה> ואין אנו רואים בו קשקשים ,אין לסמוך אראש ושדרה.
ועוד יש להוסיף לאיסור מ[-שו"ע יו"ד הבוח"ט סי' פג סעיף ח] ביצי דגים שחורים ,וביצי דגים ללא נאמנות על כשרות ,ומ[-שו"ע יו"ד
הבוח"ט סי' פג סעיף ו] ציר דגים שנמצא בו דג או חתיכה שאין בהם קשקשים.
כם֣:ס ֣
אכ ֑לוּ֣טָ מֵ֥א֣הֶ֖ וּא֣לָ ֶ ָֽ
ת ֣
ל א֣ ֣
כל֣א ֲֶשֹׁ֧ר֣ ָֽאין־לֵ֛ ֹו֣ ְסנ ֵַ֥פּיר֣וְ קַ ְשׂ ֶ ֶ֖קשֶׂ ת֣ ֣
דברים ראה יד,י :וְ ֣֨
א ֲֶשֹׁ֧ר֣ ָֽאין־לֵ֛ ֹו֣ ְסנ ֵַ֥פּיר֣וְ קַ ְשׂ ֶ ֶ֖קשֶׂ ת – שתי תבניות טעמים( :א) דרגא תביר מרכא טפחא,
ָֽאין־לֵ֛ ֹו֣ ְסנ ֵַ֥פּיר֣וְ קַ ְשׂ ֶ ֶ֖קשֶׂ ת – (ב) תביר מרכא טפחא ,דג טהור בתוך דג טמא – מותר הטהור
[שו"ע יו"ד הלכות בהמה וחיה טהורה סי' פג סעיף ט]

לא] דג טהור כח (ו) שנמצא במעי דג טמא ,כט לב] כז> בין [ו] שנמצא <יג> כב) דרך בית הרעי ,בין שנמצא דרך בית הבליעה ,לג]
בין שיצא לחוץ ,טהור.
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

דברים ראה יא,כו (התשע"ז)

6.8

ֶ֖ם֣תּגַדּע֑ וּן֣ ֣
יה ְ
שׁ֣וּפסילֵ֥י֣אֱֹלה ֶ
ְ
ֲשׁריהֶ ם֣תּ ְשׂ ְרפ֣ וּן֣בָּ ֔א
תם֣ ַוא ָֽ
זְבּח ֗ ָתם֣וְ שׁבַּ ְרתֶּ ם֣אֶ ת-מַ צּ֣ב ֔ ָ
דברים ראה יב,ג :וְ נתַּ ְצ ֶתּ֣ם֣אֶ ת-מ ְ
֣וְ אבַּ ְד ֶתּ֣ם֣אֶ תְ -שׁ ֔ ָמם֣מן-הַ מָּ֣קֶ֖ וֹם֣הַ ָֽהוּא׃ ֣

כדי להבין את הדיון המובא להלן מ[-ירושלמי (וילנא כז,א) מסכת עבודה זרה פ"ד,ה"ד] נביא את פסקי הרמב"ם בנושא הנאה מע"ז
שבוטלה והנאה ממשמשי ע"ז הצריכים והלא צריכים ביטול.
בּ֣ד֣
[רמב"ם עבודה זרה פ"ז] [ה"א] מצות עשה היא לאבד עבודת כוכבים ומשמשיה וכל הנעשה בשבילה שנאמר (דב' ראה יב,ב) אַ ֣

ֲשׂוּ֣לָ ֔ ֶהם וגו' ,ובארץ ישראל מצוה לרדוף אחריה עד שנאבד אותה
ם־כּה֣תַ ע ֣
֤֣
מֹות֣ ונאמר (דב' עקב ז,ה) ָֽכּי־א
את־כָּ ל־הַ ְמּק ֣֞
֠ ְתּאַ ְבּדוּן֣ ֶ ָֽ֣
מכל ארצנו ,אבל בחוץ לארץ אין אנו מצווין לרדוף אחריה אלא כל מקום שנכבוש אותו נאבד כל עבודת כוכבים שבו ,שנאמר (דב'
ראה יב,ג) וְ אבַּ ְד ֶתּ֣ם֣אֶ תְ -שׁ ֔ ָמם֣מן-הַ מָּ קֶ֖ וֹם֣הַ ָֽהוּא  ,בארץ ישראל אתה מצווה לרדוף אחריהן ואי אתה מצווה לרדוף אחריהן בחוץ
לארץ.

(דב' ראה יב,ג) אֶ תְ -שׁ ֔ ָמם – מקף כרב-מצב משמע "שמם" (א) לכנות שם גנאי (ב) לשרש אחריה.
ומסיק [כתר המלך פ"ז,ה"א] ע"פ [טור ,שו"ע יו"ד סי' קמו סט"ו] ע"פ [בבלי ע"ז מה,ב] וע"פ [בבלי תמורה כח,ב] שהכוונה לכנות
את־כָּ ל־הַ ְמּקמֹ֣֞ות
בּ ֣ד֣ ֠ ְתּאַ ְבּדוּן֣ ֶָֽ֣
לה שם גנאי .ולשרש לומדים מ(-דב' ראה יב,ב) אַ ֣
(דב' ראה יב,ג) וְ אבַּ ְד ֶתּ֣ם֣אֶ תְ -שׁ ֔ ָמם – (אתנח) מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מורה על שני לימודים (א) בארץ-ישראל בין אם כבשת בין אם
לא כבשת לשרש וגם לכנות שם גנאי ,או נאמר אם כבשת לשרש ,אם לא כבשת ואינך יכול לשרש תכנה שם גנאי (ב) בחו"ל אם
כבשת לשרש ,אם לא כבשת ואינך יכול לשרש תכנה שם גנאי
(דב' ראה יב,ג) מן-הַ מָּ קֶ֖ וֹם – מקף כרב-מצב (א) ארץ-ישראל (ב) חוץ-לארץ הכבוש ע"י ישראל (ג) חוץ-לארץ שאינו כבוש ע"י
ישראל
הַ ָֽהוּא – סלוק ,מגביל את הצווי וְ אבַּ ְד ֶתּ֣ם֣אֶ תְ -שׁ ֔ ָמם לארץ-ישראל ולחו"ל הכבוש ע"י ישראל לשרש ולכנות שם גנאי.
ה֣
ביא֣ ָֽתֹועבָ ֣
[ה"ב] עבודת כוכבים ומשמשיה ותקרובת שלה וכל הנעשה בשבילה אסור בהנאה שנאמר (דב' עקב ז,כו) וְ לא־תָ ֤֣
בּק֣ ְבּי ְָדָךֵ֛֣֣ ְמאֶ֖ וּמָ ה֣
ביא ,ואחת משום (דב' ראה יג,יח) וְ ָֽלא־י ְד ַֹ֧֣
יתָך וכל הנהנה באחד מכל אלו לוקה שתים ,אחת משום ְלא־תָ ֤֣
אֶ ל־בּ ֔ ֶ
מן־הַ ח ֶ֑רם

[רמב"ם עבודה זרה פ"ח] [ה"ה] אבן שהעמיד עליה עבודת כוכבים הרי זו אסורה כל זמן שהיא עליה ,סלקה האבן מותרת ,מי שהיה ביתו
סמוך לעבודת כוכבים ונפל אסור לבנותו ,כיצד יעשה כונס לתוך שלו ובונה ואותו הריוח ממלאהו קוצים או צואה ,כדי שלא ירחיב לבית עבודת כוכבים ,היה הכותל שלו ושל עבודת
כוכבים ידון מחצה למחצה מחצה שלו מותר בהנאה ושל עבודת כוכבים הכל אסור בהנאה ,אבניו עציו ועפרו הכל אסור בהנאה.

[ה"ו] כיצד מאבד עבודת כוכבים ושאר דברים האסורים בגללה כגון משמשיה ותקרובת שלה שוחק וזורה לרוח או שורף ומטיל לים
המלח.
[ה"ז] דבר שאין בו תפיסת יד אדם שנעבד כגון הרים ובהמה ואילן אף על פי שהנעבד עצמו מותר בהנאה ציפויו אסור בהנאה והנהנה
בכל שהוא מהן לוקה שנאמר (דב' עקב ז,כה) ֹלֽא־תחְׁמד (טט :ציפוי) ֨כסף ְׁוז ָָׁׁה֤ב (טט :אשר) ֲעלֵיהם ,וכל ציפויי עבודת כוכבים הרי הן בכלל
משמשיה.
[ה"ח] עבודת כוכבים של עובדי כוכבים שבטלוה (עובדי הכוכבים) קודם שתבא לידי ישראל הרי זו מותרת בהנאה שנאמר (דב' עקב ז,כה)
ֵיהם ִּתש ְְׁׁרפ֣ ּון ב ֵ ָׁ֑אש (הגהות מיימוניות א) כשבאו לידינו והן נוהגין בהם אלהות אבל אם בטלום הרי אלו מותרין.
ְׁפסִּילֵ ֥י אֹלה ֖
(דב' עקב ז,כה) ְׁפסִּילֵ ֥י אֹלהֵיה֖ם (טט :מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב כגון בתי ע"ז ,עצי ע"ז ,משמשי ע"ז כל שיש בו
תפיסת יד אדם) תִּ שְׁרְׁ פ֣ ּון (טט :מונח מרבה פעולות ביטול נוספות כהכאה בקורנס ,סטירה והפלה ביד) ב ֵ ָׁ֑אש (טט :אתנח ,הגבלה שרק ביטול ע"י
עע"ז עד שבאו לרשות בני ישראל מאפשר להשתמש בחומר ,אבל למשמשי ע"ז יש קולה ראה הג' מיימוניות) ֹלֽא־תחְׁמד (טט :ציפוי) ֨כסף ְׁוז ָָׁׁה֤ב
ֹלהיָך הּֽוא:
(טט :אשר) ֲעלֵיהם ְׁולָׁקח ָׁ ְׁ֣ת ָׁ֔לְך (משמשי ע"ז אשר לא בוטלו ע"י עע"ז) ִ֚פן ִּתּו ֵ ָׁ֣קש ֔בֹו ִּכ֧י תֹועֲב֛ת ה֥ ' א ֖
הפסוק (דב' עקב ז,כה) מלמד שע"ז ומשמשי ע"ז כמו הצפוי צריכים ביטול ע"י עע"ז .ולפי [הגהות מיימוניות ע"ז פ"ח,ה"ח] [א] (יש הקלה

במשמשי ע"ז) אבל משמשי עבודת כוכבים פי' רא"מ דביטול מועיל בהן אפילו משבאו ליד ישראל שאין לנו להחמיר בהן כמו עבודת כוכבים
עצמה וכן בספר המצות משמו:

[ירושלמי (וילנא כז,א) מסכת עבודה זרה פ"ד,ה"ד (עם פירושי ארץ הצבי ,ו-לב ירושלים (=לב"י) (אוצר החכמה)]  ...רב אמר בימוס
(ה ָׁכן=הבסיס לע"ז) לא בטיל (מאליו אע"פ שפגמו ואע"פ שהע"ז עצמה בטלה משנפגמה ,מפני שראוי לשימוש נוסף ובנוסף לפגימה צריך לבטלו)
הא אם ביטלו בטל( .לב"י הכי גירסה) הא משמשין בטלו ( לב"י :אין מועיל ביטול בבימוס משום שחשיב כע"ז עצמה ,שמשתחוים לבימוס אגב
ע"ז שמעמידים עליה ,לפיכך אין לה ביטול ,אבל משמשי ע"ז יש להם ביטול) מחלפת שיטתיה (ההסבר הנ"ל מקשה על רב כי) דרב תמן (בע"ז
פ"ג ה"ח בנושא אבן שחצבה מתחילה לבימוס לע"ז נאסרת מיד עוד לפני העמדת ע"ז עליו ,ושם מדייק לר' אלעזר משמו של רב) הוא אמר מזו
המתיך (מתכת לשמש) כוס לע"ז נאסר מיד (כבימוס (בשעת חציבתו) ,ומזה תלמד שבימוס הוא משמש לע"ז ולא ע"ז עצמה) .והכא (פ"ד ה"ד)
את אמר הכין (שבימוס הוא ע"ז לעצמו ולא משמש לע"ז ואינו בטל?)( .הסבר ראשון להבדל) כאן בשקיטר (לבימוס עצמו או שעבדו אגב ע"ז
שעליו) וכאן בשלא קיטר (לב"י :וסבירא לרב דבימוס הוי משמש כבסיס לע"ז שעליו)
(הגמרא דוחה) ואפילו תימר כאן וכאן (לב"י ה"ג בשלא) קיטר (לבימוס ,לא יחשב כע"ז לעצמו אלא כמשמש) רב כדעתי' ,דרב אמר מזו המתיך
כוס לע"ז נאסר מיד (כי לרב משמשי ע"ז כע"ז עצמה ונאסרין מיד כמוה ואין מועיל בהם ביטול .אבל למאן דאמר ע"ז של נכרי נאסרת משתעבד ,שייך
בה ביטול כשמבטלה מע"ז ,דכשם שנאסרה ע"י שתעבד כך יכולה להתבטל ע"י פעולה הפוכה ,כגון שבירה וכיוצא בה.).
(הירושלמי מביא הסבר אחר לדברי) רב אמר בימוס לא בטל (גם אם נפגמה מאליה) (לב"י ה"ג הא אם ביטלו בטל) (ומדייק אם ביטלו בידים
בטל)

מחלפה שיטתיה דרב (קשה על רב אדרב) [דף כז,ב] תמן (לקמן ה"ו בנושא אחר הקשור לע"ז) אמר רב ששת בשם רב (שבימסאות שהעמידו
לכבוד מעבר מלכים ומעמידים עליהם ע"ז ,והמלך העובר משתחווה לע"ז ולפעמים) בשהילכו להם המהלכים(המלך ומלויו) בדרך אחרת (ולכן
הבימסאות האלה נתבטלו מאליהם ולא נאסרו כלל) והכא הוא אמר הכן (ואילו כאן רב אומר שבימוס שהתבטל מאליו אסור ,הכיצד?).
(הסבר ראשון להבדל) כאן בשקיטר (לבימוס ובכך עשאו ע"ז לעצמו וגם אם נפגם מאליו נשאר ע"ז) וכאן בשלא קיטר (והבימוס הזה כמו הבימוס
לכבוד מלכים שלא עברו שם  ,ולא נעבדו אגב עע"ז ולכן לא נאסרו)
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

(הסבר שני להבדל) ואפילו תימר כאן וכאן בשלא קיטר ,רב כדעתיה דרב אמר מזו המתיך כוס של עבודה זרה נאסר מיד (חוזר בשיגרת
לשון על ה הסבר הקודם ,וומשיך שלרב בימוס הוא משמש לע"ז ,וחסר התירוץ שבימוס מלכים שלא עברו לידו ולכן לא ועבדו אינו נחשב ע"ז ומבטלים
אותו ,ע"פ גליון אפרים ,תוס' ע"ז נג ,בד"ה :ההולכים).

זְבּח ֗ ָתם – מלת "את" מרבה על העיקר את הטפל לעיקר ,כמו "ורחץ את-בשרו" מלת "את" מרבה את שער הגוף .כאן
(טט :אֶ ת-מ ְ
זְבּח ֗ ָתם – מקף כרב -מצב (א) בימוס כע"ז לעצמו (ב) בימוס כמשמש לע"ז .אם הוא
מרבה משמש ע"ז הטפל לע"ז עצמה( .דב' ראה יב,ג)֣אֶ ת-מ ְ
ע"ז לעצמו וקיטר לו צריך פגימה וביטול בפירוש ,כי אם נפגם מעצמו הנכרי לא יכפת לו ,ולכן צריך ביטול .ואם קיטר לא לו לבימוס עצמו הרי הוא
נחשב משמש לע"ז ודייק ר' אלעזר משמו של רב דבהתיך כוס לע"ז נאסר מיד ,שמדמה משמש למשמש)

(ניתוץ בימוס כיצד?) אמר רבי יוחנן (אם הבימוס הוא) מצבה כל שהוא (אבן) יחידית מזבח כל שאבניו מרובות חזקיה אמר מצבה כיון
שפגמה ביטלה מזבח צריך לפגם כל אבן ואבן .מתניתא דחזקיה פליגא עלוי נתצת את המזבח הנח לו שברת את המצבה הנח לה( .על
דעת חזקיה שיפגום אבן אחת במצבה אבןאחת במזבח מובאת דעה חולקת) רבי זעירא רבי יצחק בר נחמן בשם רבי הושעיה רבי חייה רבי בא
רבי לעזר בשם רב הושעיה (ישעי' כז,ט) בְׁשּו ֣מֹו׀ כָׁל־ַאב ְֵׁנ֣י ִּמזְׁ ֵ֗בח כְַׁא ְׁבנֵי־גִּר ְׁמנֻפ ָׁ֔צֹות (הפסוק מלמד לשבור כל אבני מזבח ע"ז) רדוף אחריהם עד

שתקעקע ביצתם מן העולם ברם הכא שברת המצבה הנח לה נתצת המצבה הנח לה.
[פני משה מסכת עבודה זרה פ"ד,ה"ד]  ...ר' זעירא וכו' .פליג על מתניתא דחזקיה דלא דרשינן האי קרא הכי אלא דטעמא דקאמר
ְׁשּומֹו׀ כָׁל־ַאב ְֵׁנ֣י ִּמזְׁ ֵ֗בח כְַׁא ְׁבנֵי־גִּר ְׁמנֻפָׁצ֔ ֹות דצריך אתה
דמזבח צריך לפגם כל אבן ואבן מהאי קרא הוא דילפינן דכתיב (ישעי' כז,ט) ב ֣
לרדוף אחריהם עד שתקעקע ביצתם מן העולם שלא יהיה להם שום זכרון ותנפצם כל אחת ואחת כאבני גיר ברם קרא דהכא
זְבּח ֗ ָתם֣וְ נתַּ ְצ ֶתּ֣ם֣ללמדך
דרשינן כן דבין נתיצה ובין שבירה אמצבה קאי שאם נתצת או שברת הנח לה וכלומר דהא דכתיב גבי מ ְ
שאחר שנתצת המזבח והפרדת האבנים זו מזו והרי כל אחת מהן כמצבה וצריך אתה לשבר כל אחת ואחת וכדלקמן דנותנין את
של זה לזה:
אֶ ת־מַ צּ֣ב ֔ ָתם – מקף כרב-משמעות מצבה (א) מצבה מאבן אחת לכתחילה; (ב) מצבה שהיא מאבן שהופרדה ממזבח ע"ז
אֶ ת־מַ צּ֣ב ֔ ָתם – מונח זקף-קטן במלה אחת כעין מידה י"ח מל"ב מידות ריבה וריבה את הכל ,נאמר במקצת ונוהג בכל .כאן כל אבן
שהופרדה ממזבח ע"ז הרי היא כעין מצבה ויש לשברה

כתיב (וי' בהר כו,א) ֹלֽא־תע ֲ֨שּו ל ָָׁ֜כם אלִּי ִּ֗לם ּופ֤סל ּומ ֵצבָׁה ֹלֽא־ת ִּ ָׁ֣קימּו ל ָׁ֔כם לא היא עשייה היא קימה (האם עשייה אינה קימה?) אמר רבי הילא
עשייה בתחילה קימה כל שאילו תפול (אח"כ) לא יקימינה.
ם֣אֶ ת־מַ צּ ֣ב ֔ ָתם .ומניין ליתן את האמור בזה
זְבּח ֗ ָתם֣וְ שׁבַּ ְרתֶּ ֣
(הקש מפועל ניתוץ לפועל שיבור ולהיפך) כתיב (דב' ראה יב,ג) וְ נתַּ ְצ ֶתּ֣ם֣אֶ ת־מ ְ
לזה ואת האמור בזה לזה אמר רבי בון בר חייה לצדדין (תרבה כל אופן לכל צורה של בימוס ולכל ע"ז) איתאמרת או שיבור או גידוע או
נתיצה לכל אחת ואחת:
ם֣תּ ְשׂ ְרפ֣ וּן֣בָּ ֔אשׁ – זקף-קטן  ,פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים ,ללמד על הקש
ֲשׁריהֶ ֣
תם – זקף-קטן ַוא ָֽ
ם֣אֶ ת־מַ צּ֣ב ֔ ָ
רתֶּ ֣
וְ שׁבַּ ְ ֣
לצדדים ,מפועל לפועל ,או שיבור או גידוע או נתיצה לכל אחת ואחת (לכל אבן ואבן ממזבח וממצבה) ולאבד ע"ז בכל הדרכים האלה.
ֲשׁריהֶ ם֣תּ ְשׂ ְרפ֣ וּן֣בָּ ֔אשׁ – זקף-קטן ,תבנית טעמים  ...רביע
וְ נתַּ ְצ ֶתּ֣ם֣אֶ ת-מזְ֣ ְבּח ֗ ָתם – רביען וְ שׁבַּ ְרתֶּ ם֣אֶ ת-מַ צּ֣ב ֔ ָתם – זקף-קטן ַוא ָֽ

 ...זקף-קטן  – ...זקף-קטן ,כעין שלוש זקף-קטן ,מלמד על משהו עוצמתי מאד ,כאן עצמת שנאת ה' של כל ע"ז ולכן הצווי לעקור ע"ז
ולשרש אחריה.
ם֣אֶ ת־מַ צּ֣ב ֔ ָתם  ... -מונח רביע  ...זקף-קטן ,כעין סתום שבא לפרש ,מצבה ,זה אבן אחת ,שבר
זְבּח ֗ ָתם֣וְ שׁבַּ ְרתֶּ ֣
וְ֣נתַּ ְצ ֶתּ֣ם֣אֶ ת־מ ְ
לשתיים כמרומז בזקף-קטן בתפקיד שתיים ,מזבח ,זה לפחות שתי אבנים ,לכן שבירת כל אבן לפחות לשתיים מייצר לפחות ארבע
חלקים וזה מרומז במונח רביע בתפקיד לפחות ארבע (הרב א"מ פרל הי"ו ,מרחשון התשע"ו).
הא משמשין בטלו( .משמע שבימוס אינו משמש ,כי משמש בטל יחד עם ביטול הע"ז)

כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

6.9

דברים שפטים טז,יח (התשע"ו)

ַחֲלֶ֖ה֣עם-י ְשׂ ָרא֑ל֣ ֣
ֵ֛י֣חלֶ ק֣וְ נ ָ
הֲנים֣הַ ְלויּ֝ם֣כָּ ל -שֹׁ֧בֶ ט֣לו ֵ֥
דברים שפטים יח,א :לא֠ -י ְהיֶה֣לַ כּ ֨
֣אשֹּׁ֧י֣הֵ֛ '֣וְ נַחֲ לָ תֶ֖ וֹ֣יאכ ָֽלוּן׃
ר־֣לֹו֣:ס
ָֽ
ק ֶרב֣אֶ ָח ֑יו֣ה'֣ה֣ וּא֣ ַנחֲלָ ֔תֹו֣כַּ א ֲֶשֶׁ֖ר֣דּבֶּ
ֹו֣בּ ֶ ֣
א־י ְהיֶה־לֶּ֖ ְ
ַחֲלֵ֥ה֣ל ָֽ
דברים שפטים יח,ב :וְ נ ָ
רש"י (א  -ב) כָּ ל-שֹׁ֧בֶ ט֣לו ֵ֛י֣ -בין תמימין ביןס בעלי מומין:

שפת"ח ס דאם לא כן למה לי כל שבט ל וי כיון שכתיב לפניו לכהנים הלוים אלא לרבות בין תמימים כו' ואם תאמר למה איצטריך מיעוט לבעלי
מומין והא לעיל בפרשת צו כתיב כל זכר בבני אהרן יאכלנה ופירש רש"י כל זכר אפילו בעל מום כו' ר"ל שגם הם יחלקו בקרבנות ופשיטא שלא
ינחלו דמשום זה ינתן להם חלק בקרבנות ויש לומר לפי שקדשי הגבול כגון תרמה וביכורים בכור וחלה וזרוע וכו' שיש לבעלים טובת הנאה
בקרבנותיהן שהם יכולין ליתן לאיזה כהן שירצו ולרוב הם נותנין לתמימים שיכולין להקריב ולא לבעלי מומין שאינם יכולין להקריב הוה אמינא
שיטלו חלק בארץ לכך צריך מיעוט:
ַחֲלֶ֖ה֣ -בארץ :אשֹּׁ֧י֣הֵ֛ '֣ -קדשי המקדש [קדשי קדשים] (טט :כהן בעל מום אוכל בק"ק ,אף שאסור לעבוד) ::וְ נַחֲ לָ תֶ֖ וֹ  -אלו
חלֶ ק֣ -בביזה :וְ נ ָ
ֵ֥
ע
א־י ְהיֶה־לֶּ֖ ֹו  -זו
ַחֲלֵ֥ה֣ל ָֽ
קדשי הגבול תרומות ומעשרות .אבל נחלה גמורה לא יהיה לו בקרב אחיו .ובספרי דרשו( ,דב' שפ' יח,ב) וְ נ ָ
נחלת שאר:

ְבּ ֶ ֣ק ֶרב֣אֶ ָח ֑יופ – זו נחלת חמשה .ואיני יודע מה היא .ונראה לי שארץ כנען שמעבר הירדן ואילך נקראת ארץ חמשה עממין ,ושל
סיחון ועוג ,שני עממין אמורי וכנעני .ונחלת שאר לרבותצ קיני וקנזי וקדמוני .וכן דורש בפרשת מתנות שנאמרו לאהרן על כן לא היה
ללוי וגו' (דברים י ,ט) להזהיר על קיני וקנזי וקדמוני (טט :ע"פ שפת"ח ע ר"ל קדשים שמביאין מן הגבול ומה הם ומפרש תרומות ומעשרות)

הֲנים֣הַ ְלויּ ֝ם֣–
(דב' שפ' יח,א) לא֠ -י ְהיֶה֣– בהוויתו (ביסודו) גזירת הכתוב תלש (טעם תלישא-גדולה בתפקיד תלש-הרחיק) את ה-כּ ֨
קדמא ואזלא המרמז על לימוד בסדר מסוים ,שכאן עשוי להיות כלל ,ואחריו כָּ ל-שֹׁ֧בֶ ט֣לוֵ֛י֣ -פרט [רש"י] בין תמימים בין בעלי
מומין ,לוֵ֛י – תביר ,בתפקיד שבור ,מלמד על בעל מום .והסביר [שפת"ח ס] אפשר שכהן בעל מום יצא מן גזירת הכתוב כי לא נוטים
לתת לו קדשי גבול לכן יהיה לו חלק ונחלה? תבנית הטעמים הבאה עונה על כך:
ַחֲלֶ֖ה – דרגא תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא נחלות בארץ-ישראל ושעל כל אחד
כָּ ל-שֹׁ֧בֶ ט֣לוֵ֛י֣חֵ֥לֶ ק֣וְ נ ָ
חלה אותה הלכה .כפ'[רש"י] בין תמימים בין בעלי מומין ,אין להם נחלה מחלוקה ע"פ הגורל .אלא כל שבט נתן להם ערים
וסביבותיהם כנאמר ב(-במדבר מסעי לה,ו)
אשֹּׁ֧י֣הֵ֛ '֣וְ ַנחֲלָ תֶ֖ וֹ֣– דרגא תביר טפחא ,כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא קדשי המקדש ו/או קדשי קדשים ושעל כל אחד חלה
אותה הלכה .כל הכהנים בין תמימים בין בעלי מום אוכלים בקדשי מקדש ובקדשי קדשים .וכן זוכים במתנות כהונה מקדשי הגבול.
יאכ ָֽלוּן – סלוק מגביל זכיית הכהנים ,.כהן לא יכול לדרוש שיתנו לו במתנות כהונה בגבולין כהסביר [שפת"ח ס] ויש לומר לפי
שקדשי הגבול כגון תרמה וביכורים בכור וחלה וזרוע וכו' שיש לבעלים טובת הנאה בקרבנותיהן שהם יכולין ליתן לאיזה כהן שירצו.
ועוד שכהן לא יכול לקבל כמתנות כהונה עבור עזרתו בכינוס תבואה לגורן.
א־י ְהיֶה־לֶּ֖ ֹו – מרכא טפחא כיתור לרבות שאין תרומות ומעשרות מארץ קיני וקנזי וקדמוני
ַחֲלֵ֥ה֣ל ָֽ
וְ נ ָ

שּׁף׃֣ ֣
שׁ֣וּמכַ ָֽ
ְ
ַח
ַֽן֣וּמנ ֶ֖֣
ים֣מעוֹנֵ֥ ְ
ְ
֣ם֣קסָ ֔מ
יר֣בּנָֽ וֹ-וּבתֶּ֖ וֹ֣בָּ א ֑שׁ֣֣֣֣֣֣קס ְ
ְ
ֲב
֣א֣ב ָ֔ך֣מַ ע ֵ֥
דברים שפטים יח,י :לא-ימָּ צ ְ
ת־שם קָׁדְׁ ִּשֽי:
ויקרא קדשים כ,ג :ו ֲא ֞נִּי א ֵ ֤תן את־פָׁני ב ִָּׁא֣יש ה ֔הּוא וְׁ ִּהכְׁר ִּת֥י א ֖תֹו מ ִּ֣קרב ע ֑מֹו ִּכ֤י מִּז ְׁרעֹו נָׁת֣ן ל ֔מלְך ל ְׁ֗מען טמֵא את־ ִּמקְׁדָׁ ֔ ִּ
שי ּולְׁח ֵלּ֖ל א ֵ ֥
שּׁמ ָׁ ְׁ֣דם ִּמפָׁנ֑יָך
יהם ַאח ֵ ֲ֖רי ִּה ָׁ
ִּשּׁמר לְָׁך֗ פן־תִּ נָּׁקֵש ַאח ֲֵר ֔
דברים ראה יב,ל :ה ָׁ ֣
ה־כן גם־אָׁ ֽנִּי:
ֵאמר אֵי ָׁ֨כה יעב ְָׁ֜דּו הגֹו ִּי֤ם ָׁה ֵאלּה את־ אֹל֣ ה ֔
ֵיהם ל ֨
ּופן־ תִּ ְׁד ֨רש לֵ ֽאֹלה ָ֜
ֵיהם וְׁאעש ֵ ֖
ֹלהיָך
ֲשה ֵ֔כן לה֖ ' א ֑
דברים ראה יב,לאֹ :לא־תע ֣
יהם יִּשְׁרְׁ פ֥ ּו ב ֵ ָׁ֖אש לֵ ֽאֹל ֵהיהֽם:
ֵיהם ִּכ֣י ג֤ם את־ ְׁבנֵיהם וְׁאת־בְׁנ֣תֵ ֔
ש ֵ֗נא עָׁשּו לֵאֹל֣ ה ֔
כִּי כָׁל־תֹוע ֲ֨בת הָ֜ ' ֲא ֣שר ָׁ
ספרי דברים פרשת ראה פיסקא פא
ֹלהיָך ,יש כן לעבדה (טט :אמרו שבעבודות של ע"ז יש לעבד לה') ויש כן למתעבד (טט :אמרו שבעבודות לה'
ֲשה ֵ֔כן לה֖ ' א ֑
(דב' ראה יב,לא) ֹלא־תע ֣

יש לעבוד לע"ז)

ש ֵ֗נא – מונח רביע בתפקיד של לפחות ארבעה דברים הקשורים לעבודת ה' ולהבדיל לעבודה זרה כהמשך [ספרי]:
ֲא ֣שר ָׁ

מיכן אמרו (טט :א) בדבר שמקריבים אותו למזבח אם מקריבים אותו לעבודה זרה חייב( ,טט :ב) דבר שמקריבים אותו לעבודה זרה אם
הקריבו למזבח פטור( ,טט :ג) דבר שאין מקריבים אותו למזבח והקריבו לעבודה זרה אם מקריבים כיוצא בו (טט :לע"ז) חייב (טט :ד)
ואם לאו פטור ,יכול לא יהו מקריבים חטאות ואשמות (טט :לה' ,אפשר כי מתיחס ל -טט :א) תלמוד לומר (דב' ראה יב,לא) כִּי כָׁל־תֹוע ֲ֨בת ָ֜ה'
ש ֵ֗נא דבר השנאוי ומתועב למקום( ,טט :ה) דבר אחר לא נתכונו להקריב אלא מה שהמקום שונא( .טט :כמו שממשיך [ספרי] ואומר)
ֲא ֣שר ָׁ
יהם ,אין לי אלא בניהם ובנותיהם אבותם ואמותם מנין תלמוד לומר ְׁבנֵיהם גם בניהם (טט :יתור
(דב' ראה יב,לא) ִּכ֣י ג֤ם את־ ְׁבנֵיהם וְׁאת־בְׁנ֣תֵ ֔
יהם גם בנותיהם (טט :בכתוב של בנותיהם אין מלת גם ,מלה זאת מגיעה מ -ג֤ם את־ ְׁבנֵיהם ונעשה בה
מלת גם ,ויתור מלת את שלא הזכיר הספרי) בְׁנ֣תֵ ֔
שימוש חוזר .יש גם יתור מלת את שלא הזכיר הספרי) אמר רבי עקיבה אני ראיתי גוי אחד שכפתו לאביו והניחו לפני כלבו ואכלו סליק
פיסקא

יהם  ,מונח זה כעין מלמד על דרשות נוספות בתוכן לפי תבנית
(דב' ראה יב,לא) ִּכ֣י – מונח לפני תבנית סוגרת ענין ג֤ם את־ ְׁבנֵיהם וְׁאת־בְׁנ֣תֵ ֔
יהם גם בנותיהם ועל ע"י כך דורש "אמותם" מ-
הטעמים שלה .אפשר שכאן הוא הגורם לשימוש חוזר במלת "גם" עם מלת ְׁבנ֣תֵ ֔
בְׁנ֣תֵ ֔יהם גם בנותיהם .
יהם – מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן שתי דרשות שלפחות אחת מהן יוצאת מפשט הכתוב וזה רבוי אבות
ת־בּנ֣ת ֔ ֶ
ְ
ת־בּניהֶ ם֣וְ אֶ
ְ
גַ ֤ם֣אֶ
מבניהם ,רבוי אמהות מבנותיהם.
[ ירושלמי סנהדרין פ"ז ה"י (וילנה לח  -לט)] גמ' אזהרה לנותן מזרעו למולך מניין? ראה הפסוקים
יר֣בּנָֽ וֹ-וּבתֶּ֖ וֹ֣ -מרכא טפחא בתפקיד יתור לרבות כפי' [אור שמחה] לרבות אפילו העביר בָּ א֑שׁ לשאר ע"ז שאין
ְ
ֲב
(דב' שפ' יח,י) מַ ע ֵ֥
דרכה בכך ,שחייב כרת.
([ ...וילנה לח,ב)] מולך ,כל שתמליכהו עליך ,אפילו קיסם אפילו צרור (וי' קד' כ,ג) ְׁו ִּהכְׁר ִּת֥י א ֖תֹו מ ִּ֣קרב ע ֑מֹו ,לרבות שאר ע"ז בהיכרת
(וי' קד' כ,ג) ְׁו ִּהכְׁר ִּת֥י א ֖תֹו  -מרכא טפחא בתפקיד יתור לרבות כהמשך [הירושלמי] לרבות שאר ע"ז בהיכרת
מ ִּ֣קרב ע ֑מֹו – מונח אתנח,
רבי נסה בשם רבי לעזר ([אור שמחה (א"ש)]  -שאר ע"ז בהיכרת אף שאין דרכם בכך) ,ר' לעזר ב"ר שמעון אמר דאינו חייב אלא על המולך
בלבד ([א"ש] ודווקא על יוצאי יריכו) לרבות שאר ע"ז לבנים ולבנות( ,וגירסה אחרת) לאבות ואמהות ([א"ש] שאר ע"ז שחייבין כרת אף
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

במעביר אביו ואמו)  ...אמר ר' זעירה ([א"ש] הא דאמרן דר' אלעזר ב"ר שמעון מחייב במעביר לפני שאר ע"ז אף באבות ואמהות היינו דווקא)
בשאין עבודתה לכן[( ,א"ש] שאין דרך עבודתה להעביר לפניה באש) אבל אם היתה עבודתה לכן פטור ([א"ש] דווקא במולך חייבה התורה
עליו בכדרכה ,אבל שאר ע"ז בכדרכה פטור ובשלא כדרכה חייב אפילו על אבות ואמהות)...
מתניתא מסייעא לרבי הילא ([א"ש] דס"ל דמולך קיל טפי משאר ע"ז ,שדרכה בעבודה זו ,דבמולך חייב רק על יוצאי יריכו ,דתני מולך בכלל
ֵאמר אֵי ָׁ֨כה יעב ְָׁ֜דּו הגֹו ִּי֤ם  ...משמע כל חוקות עבודותיהם ,שבכל עבודה וכל חוק
ֵיהם ל ֨
עובדי ע"ז היה (דכתיב (דב' ראה יב,ל) ּופן־ תִּ ְׁד ֨רש לֵ ֽאֹלה ָ֜
שהם עובדים חייב ,ולעולם לא היה הכתוב צריך לפרט את המולך)
ויצא לידון להקל עליו ([א"ש] ויצא המולך ליכתב בני עצמו ,להיות נידון להקל) שלא יהיה חייב אלא על יוצאי יריכו ([א"ש] אבל שאר ע"ז
חייב עליהם אף באבות ואמהות אף כשעבודתם בכך ,והוי סייעתא לר' הילא דאיכא תנא דס"ל הכי (כי יש עוד תנא הסובר כמוהו))
(וי' קד' כ,ג) ו ֲא ֞נִּי א ֵ ֤תן את־פָׁני ב ִָּׁא֣יש ה ֔הּוא וְׁ ִּהכְׁר ִּת֥י א ֖תֹו מ ִּ֣קרב ע ֑מֹו...
(וי' קד' כ,ג) ו ֲא ֞נִּי א ֵ ֤תן את־פָׁני ב ִָּׁא֣יש ה ֔הּוא – זקף-קטן מלמד על שתי דרשות ,לפחות אחת מהן היא בתוכן
(וי' קד' כ,ג) ו ֲא ֞נִּי א ֵ ֤תן את־פָׁני – גרשיים מהפך פשטא  -כעין יצא לידון בדבר אחר כענינו יצא להקל ולא להחמיר ,יצא לידון בעבודת
המולך מתוך שאר עבודות זרות ,יצא להקל ולא להחמיר בה שלא יהיה חייב בהיכרת אלא על יוצאי יריכו לעומת שאר ע"ז חייב
עליהם אף באבות ואמהות אף כשעבודתם בכך!
דרשה אחרת ב ִָּׁא֣יש ה ֔הּוא – מונח זקף-קטן ְׁו ִּהכְׁר ִּת֥י א ֖תֹו – מרכא טפחא ,יתור לרבות שאר ע"ז בהיכרת אף שדרכם בכך.
מ ִּ֣קרב ע ֑מֹו – מונח אתנח,
שּׁף׃ ֣
ֶ֖שׁ֣וּמכַ ָֽ
ְ
ַֽן֣וּמנַח
ים֣מעוֹנ ֵ֥ ְ
ְ
יר֣בּנָֽ וֹ-וּבתֶּ֖ וֹ֣בָּ א ֑שׁ֣קס֣ם֣קְ סָ ֔מ
ְ
ֲב
֣א֣ב ָ֔ך֣מַ ע ֵ֥
דברים שפטים יח,י  -יב[֣ :י]֣֣לא-ימָּ צ ְ
רשׁ֣אֶ ל-הַ מּ ָֽתים׃ ֣
ר֣ח֑בֶ ר֣וְ שׁאֵ֥ל֣אוֹב֣וְ י ְדּענ֔י֣וְ ד ֶ֖
ב ָ
[יא]֣֣ וְ ח ֶ֖
ישׁ֣אוֹתם֣מפָּ נֶ ָֽיָך׃ ֣
ָ ֶ֖
יָך֣מוֹר
ֵ֥֣
ֱֹלה
[יב]֣֣ ָֽכּי-תוֹע ֲַבֵ֥ת֣הֶ֖ '֣כָּ ל֣ -עשׂה֣א֑לֶּ ה֣וּבגְ לַ ל֣הַ תּוֹע ֣בת֣הָ ֔אלֶּ ה֣ה֣ '֣א ֔ ֶ
יר֣בּנָֽ וֹ-וּבתֶּ֖ וֹ֣בָּ א ֑שׁ֣ -היא עבודת המולך ,עושה מדורות אש מכאן ומכאן ומעבירו בין שתיהם (ראה ספ"ד קעא) .קס֣ם֣
ְ
ֲב
רש"י (י) מַ ע ֵ֥
ְקסָ ֔מים֣ -אי זהו קוסם? האוחז את מקלו ואומר אם אלך אם לא אלך; וכן הוא אומר" :עמי בעצו ישאל ומקלו יגיד לו" (הו' ד,יב;
ראה ספ"ד קעא)ְ .מעוֹנֵַֽ֥ן֣ -רבי עקיבא אומר :אלו נותני עונות ,שאומרים :עונה פלונית יפה להתחיל .וחכמים אומרים :אלו אוחזי
העינים (ראה ספ"ד קעא) .וּ ְמנַחֶ֖שׁ֣ -פתו נפלה מפיו ,צבי הפסיקו בדרך ,מקלו נפל מידו (ראה שם).
ֶ֖ר֣ח֑בֶ ר֣ -שמצרף נחשים ועקרבים או שאר חיות למקום אחד (ראה ספ"ד קעב) .וְ שׁאֵ֥ל֣אוֹב֣ -זו מכשפּות ששמו פיתום,
(יא) ]֣֣וְ חב ָ
ומדבר משחיו ,ומעלה את המת בבית השחי שלו (ראה שם) .וְ י ְדּענ֔י  -מכניס עצם חיה ששמה יִדוֹעַּ בתוך פיו ,ומדבר העצם על ידי
מכשפּות (ראה סנה' סה,ב)֣.וְ ד ֶ֖רשׁ֣אֶ ל-הַ מּ ָֽתים  -כגון המעלה בזכורו ,והנשאל בגלגולת (ראה ספ"ד קעב)( .יב) כָּ ל-ע֣שׂה֣א ֑לֶּ ה֣-
'עושה כל אלה' לא נאמר ,אלא כָּ ל֣ -עשׂה֣א֑לֶּ ה֣ -אפילו אחת מהן (ראה ספ"ד קעג).
טט – רש"י בפירושו לפסוק (יח,י) פירש כמעט את כל הפסוק פרט לאחרון מהו וּ ְמכַ ָֽשּׁף .פסוק (יח,יא) בעל רישא המלמד על פעולת
ֶ֖ר֣ח֑בֶ ר ובעל סיפא המלמד על שלוש פעילויות הבאות֣וְ שׁאֵ֥ל֣אוֹב֣וְ י ְדּע ֔ני֣וְ ד ֶ֖רשׁ֣אֶ ל-הַ מּ ָֽתים׃( -אתנח) מרכא פשטא זקף-קטן
וְ חב ָ
טפחא סלוק .התבנית הזאת מלווה תוכן ובו שתי פעולות שׁאֵ֥ל וְ ד ֶ֖רשׁ ,הצירוף של (אתנח) מרכא פשטא זקף-קטן ושתי פעולות מעלה

אפשרות ללימוד אלפני לפניו ולאחריו.

לימוד אלפני לפניו לפסוק (יח,י) ללמד מהו ה-מְ֣כַ ָֽשּׁף שלא פירש רש"י ב(-יח,י) .פי' רש"י (יח,יא) כי וְ שׁ ֵ֥אל֣אוֹב֣ -זו מכשפּות ששמו
פיתום ,ומדבר משחיו ,ומעלה את המת בבית השחי שלו (ראה ספ"ד קעא) טט – מכשפות הקשורה באדם מת .וְ י ְדּענ֔י  -מכניס עצם חיה
ששמה יִדוֹעַּ בתוך פיו ,ומדבר העצם על ידי מכשפּות (ראה סנה' סה,ב) .טט – מכשפות הקשורה בחיה מתה.

אפשר כי כל אלה מלמדים מהו ה-מְ֣כַ ָֽשּׁף הכתוב ב(-יח,י).
לימוד לאחריו לפסוק (יח,יא) ללמד כי֣וְ ד ֶ֖רשׁ֣אֶ ל-הַ מּ ָֽתים  -כגון המעלה בזכורו (כנראה אדם מת)  ,והנשאל בגלגולת (של אדם מת או
של חיה מתה) (ראה ספ"ד קעב) .טט – הלימוד בחלק הראשון קישר מכשפות למתים וכאן רוצה ללמד כי וְ ד ֶ֖רשׁ֣אֶ ל-הַ מּ ָֽתים שהוא
רשׁ֣אֶ֣ל-הַ מּ ָֽתים ומלמד כי גם וְ שׁאֵ֥ל֣
פעולה הקשורה במתים גם היא למכשפות תחשב .אפשר כי הלימוד למכשפות מתחיל מלאחריו וְ ד ֶ֖
אוֹב֣וְ י ְדּע ֔ני֣קשורים במתים לפי האופנים המפורשים וכל אלה מלמדים כי ה-מְ֣כַ ָֽשּׁף הכתוב ב(-יח,י) פעולתו ע"י קשר כלשהו למתים.
ומצאנו כי המתים יודעים משהו מהעתיד כמסופר ב-בבלי ברכות יח,ב והתניא :מעשה בחסיד אחד שנתן דינר לעני בערב ראש השנה

בשני בצורת והקניטתו אשתו והלך ולן בבית הקברות .ושמע שתי רוחות שמספרות זו לזו ,אמרה חדא לחברתה :חברתי ,בואי ונשוט
בעולם ונשמע מאחורי הפרגוד מה פורענות בא לעולם.
רש"י (יב) כָּ ל֣ -עשׂה֣א֑לֶּ ה֣' -עושה כל אלה' לא נאמר ,אלא כָּ ל֣ -עשׂה֣א ֑לֶּ ה֣ -אפילו אחת מהן (ראה ספ"ד קעג).

כָּ ל֣ -עשׂה֣א֑לֶּ ה – מונח אתנח ,מונח מרבה ,אתנח מגביל ,רוצה לומר כי כל הפעילויות המנויות ב(-יח,י,יא) והרשומות ברישום קצר כָּ ל-
֣עשׂה֣– מונח ,חלה עליהם ההגבלה הבאה מטעם אתנח במלת א֑לֶּ ה֣– אתנח ,כפי' רש"י אפילו אחת מהן (ראה ספ"ד קעג).
ֱֹלהיָך׃ ֣
ן֣לָךֶ֖ ֣הֵ֥ '֣א ֶ ָֽ
א֣כן֣נָ ֵ֥תַ ְ
ה֣ל ֔
֣שׁ֣אוֹתם֣אֶ לְ -מענ ֲנֵ֥ים֣וְ אֶ ל-ק ְס ֶ֖מים֣י ְשׁ ָמ ֑עוּ֣וְ אַ ֕ ָתּ ֣
ָ֔
[יד]֣֣ כּ֣י׀֣הַ גּוֹי ֣ם֣הָ ֗אלֶּ ה֣א ֲֶשׁ֤ר֣אַ תָּ ה֣יוֹר
ֱֹלה֑יָך֣א ָלֶ֖יו֣תּ ְשׁמָ ָֽעוּן׃ ֣
ים֣לָךֶ֖ ֣ה֣ '֣א ֶ
ְ
[טו]֣֣ נ ָ֨ביא֣מקּ ְר ְבָּך֤ ֣מאַ חֶ יָך֣כָּ ֔מני֣י ֵָ֥ק
(דב' שפ' יח,יד) וְ אַ ֕ ָתּה֣– זקף-גדול ענין בעל לפחות שלוש נקודות שתים באופן אחד ואחת באופן אחר,

תיב"ע...-יאתין לא כאתהון אלהן כהניא אילון אוריא ותומיא ונביא תחציא יהב להון ה' אלקכון
רש"י :לא כן נתן לך-הקב"ה לשמוע אל מעוננים אל קוסמים שהרי השרה שכינה על הנביאים ,אורים ותומים

הענין :שמיעה דרישת עתיד .שתי נקודות באופן אחד אלו שמיעה אל הנביאים ואל האורים ותומים
נקודה באופן אחר  -הגויים שומעים אֶ לְ -מענ ֲנֵ֥ים֣וְ אֶ ל-ק ְס ֶ֖מים֣– מרכא טפחא ,בתפקיד ענין אחד
מלבי"ם-ע"י לימוד התורה וע"י נביא.
א֣כן – זקף-גדול  ...זקף-קטן בין שני קיסרים ,כעין שנוי גדול מהסדר הטבעי של אומות העולם כיון שתעו
ה֣ל ֣֔
(דב' שפ' יח,יד)  ...וְ אַ ֕ ָתּ ֣
בדור אנוש הם תחת המזלות ואין יודעים העתיד אבל עם ישראל ה' מודיעו העתיד ע"י נביא אמת.
א֣כן – זקף-גדול  ...זקף-קטן בין שני קיסרים ,כעין שנוי גדול מהסדר הטבעי של אומות העולם כפי' [שפת
ה֣ל ֔
תּ ֣
(דב' שפ' יח,יד) ...וְ אַ ֕ ָ
אמת דברים פרשת שופטים [תרמ"ז  -תרמ"ח  -תרמ"ט]]  ...ויש חכמה בעולם שנה נפש ומאלו הכחות נמצא בחכמי האומות.

מעוננים היא החכמה בזמן .קוסמים במעשה .אוב ידעוני בנפשות .אכן לבנ"י נמשך בכל יום התחדשות למעלה מן הזמן והטבע.
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

6.10

דברים שפטים טז,יח (התשע"ז)

ֱֹלהיָך׃ ֣
֣ים֣תּ ְה ֶי֔ה֣עֶ֖ם֣הֵ֥ '֣א ֶ ָֽ
ָֽ
דברים שפטים יח,יג :תָּ מ

ֱֹלהיָך׃  -התהלך עמו בתמימות ותצפה לופ ([שפת"ח פ] אל תעשה כמו שעושים עע"ז) ולא
֔ה֣עם֣הֵ֥ '֣א ֶ ָֽ
ים֣תּ ְה ֶי ֶ֖
ָֽ
מ
[רש"י] (דב' שפ' יח,יג) תָּ ֣
צ
תחקור אחר העתידות ,אלא כל מה שיבא עליך קבל בתמימות ואז ([שפת"ח צ] ואז כך תפרש הקרא תָּ ֣מים (טט :היינו)) תהיה עמו ולחלקו:
[אגרות קודש כרך טו ע' סד ,אדמו"ר ממ"ש ,דבר מלכות שפטים התשע"ז]  ...על דרך עניני שמירת הגוף והנפש ,עניני רפואה
וסגולות בדוקות וכיוצא בזה (עיין גם כן ב[שו"ע יו"ד סי' קעט הל' מעונן ומכשף] ,כמה פרטים בהנ"ל) .אבל במה דברים אמורים,
כשיודעים הענינים הנ"ל על בורים ,שרשי הנשמות שרטוטי היד .ותמה אני אם יש בדורנו מי שיאמר ויפרסם שבקי הוא בענינים אלו.
[טור יורה דעה הלכות מעונן ומכשף סימן קעט]  ...אבל בית אשה ותינוק מותר לעשותן סימן כגון שקונה בית ואומר מעת שקניתיו
היה לי לסימן טוב ט)כי הצלחתי בכל דרכי וכן משנשאתי אשה פלונית י)וכן שאומר לתינוק פסוק לי פסוקך ושמח כשאומר לו פסוק
מהברכות יא) ([פרישה] שזה כעין נבואה) וכתב הרמב"ם כל אלו וכיוצא בהם מותר הואיל ולא כיון מעשיו ולא מנע מלעשות אלא עשה
זה סימן לעצמו לדבר שכבר היה הרי זה מותר[ :שו"ע יו"ד הלכות מעונן ומכשף סי' קעט] [סע' ד]  ...הגה ו (= ש"ך) ויש אוסרין
(רמב"ם וסמ"ג) .יב] וההולך בתום ובוטח בה' ,חסד יסובבנו (תהילים לב ,י) ... .ועל ידי ספר יצירה ([פרישה] פירוש בשמות הקדושים) מותר
לעשות לכתחלה  ...וכ"כ ה"ר ישעיה כל אדם שעושה על ידי שמותיו הקדושים מותר שהוא גדולתו וגבורתו של הקדוש ברוך הוא
ִּי־א֣ל ש ֔די הִּתְׁ הלֵּ ְ֥ך ְׁלפָׁנ֖י ו ְׁה ֵי ֥ה תָׁ מִּ ֽים ... :ודע כי נקרא "תמים" מי שתוכו כברו [(זוהר פינחס ,סולם סע' שלג)],
[רבינו בחיי] (בר' לך יז,א) ֲאנ ֵ
ופיו ולבו שוים ,וענין היחוד צריך שתהיה עדות הלב והפה שוים ,על כן הזכירו הש"י ו ְׁה ֵי ֥ה תָׁ מִּ ֽים  ...ועל כן באה מצות עשה שבתורה,
ֱֹלהיָך׃ והוא השבח הגדול האמור בכל הצדיקים( :בר' נח ו,ט) ִּא֥יש צ ִּד֛יק תָׁ ִּמ֥ים.
֔ה֣עם֣הֵ֥ '֣א ֶ ָֽ
ים֣תּ ְה ֶי ֶ֖
ָֽ
מ
שנאמר (דב' שפ' יח,יג) תָּ ֣
ים֣תּ ְה ֶי֔ה – (סלוק) מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מורה שיש כאן שני לימודים ,מונח עשוי ללמד על רבוי מצב מסוים
ָֽ
מ
(דב' שפ' יח,יג) תָּ ֣
לימוד (א) מצוות עשה כפ' רש"י התהלך עמו בתמימות ותצפה לו ואז תהיה עם ה' ולחלקו ומזה בא לאו הבא מכלל עשה כפסק
[שו"ע יו"ד הלכות מעונן ומכשף סי' קעט] [סע' א] א] אין שואלים בחוזים בכוכבים ולא בגורלות .הגה :ב] משום שנאמר( :דב' שפ'
ֱֹלהיָך (ב"י בשם תוספות דע"פ ובשם ספרי) .א ג] וכ"ש (א) דאסור לשאול (ב) בקוסמים ומנחשים ומכשפים
ה֣עם֣הֵ֥ '֣א ֶ ָֽ
ים֣תּ ְה ֶ֔י ֶ֖
ָֽ
מ
יח,יג) תָּ ֣
(פסקי מהרא"י סי' צ"ו).
לימוד (ב) מצוות עשה לשמור על גוף ונפש בריאים .לכן כפי' [אגרות קודש כרך טו ע' סד ,אדמו"ר ממ"ש] על דרך עניני שמירת
הגוף והנפש ,עניני רפואה וסגולות בדוקות וכיוצא בזה מותר להעזר מהיודעים בדרך התורה ענינים אלו על בורים ,וכפי שפסק
השו"ע יו"ד סי' קעט.
תָּ ֣מים֣– מונח ,עשוי ללמד על רבוי מצב מסוים בסכנות שונות כמו שפסק [שו"ע יו"ד הלכות מעונן ומכשף סי' קעט] בסעיפים
שונים .להתיר להיעזר בסימן שארע בעבר כגון בית אשה ותינוק .לחישה על נשיכת עקרב ,חבור חבר להציל נפשו מנחש ועקרב
ואופני הזק אחרים .ולקרות פסוקים ל הגן מן המזיקין ,ולהתרפאות בקמיע אפילו שיש בהם שמות ,ולשאת קמיעות שיש בהם פסוקים..
(דב' שפ' יח,יג) ֶ֖עם – טפחא ,בתפקיד שנוי ורבוי[ ,של"ה] [מאמאר תורה שבכתב שש מעלות לכסא ע' פו] [דרך חיים ותוכחת

ֱֹלהיָך :ז ה הפסוק כולל כל הנהגת המדות וקדושה ,ושיהיה דבק בהשם תמיד תמים
ים֣תּ ְה ֔ ֶיה֣עֶ֖ם֣הֵ֥ '֣א ֶ ָֽ
ָֽ
מ
מוסר] (דב' שפ' יח,יג) תָּ ֣
תהיה .עוד יש בזה הפסוק רמז גדול המתבאר בזוהר במקום אחר ואמר כשהאדם עושה ומקיים מצות מוסיף כח בדיוקנא שלעילא
ובעבירה פוגם לעילא ותתא וכו'  .וכשאדם חוטא מחזו רשימין באפיה (טט :העבירה משאירה רושם בפניו ,נראית בפניו) וזהו ענין
הכרת פניהם ענתה בם ,וכן כתיב חכמת אדם תאיר פניו,

(דב' שפ' יח,יג) ֶ֖עם – טפחא ,בתפקיד שנוי ,ע"פ ה[-דברי צדיקים ,הרב דב בעריש מאשפצין (אוצר החכמה) ע'  ]66ע"פ גמרא חולין,
שאדם צריך לעשות מצוות שלא בדרך אנשים מלומדה ,היינו לשנות עצמו שהמצוות תהיינה בכוונה לשם יתברך לבדו ,בלי שום כוונה
אחרת .שמי שעושה מצוה בלא כוונה הוא רק חציו לפני ה' באיברים הנגלים ,צריך לחבר את האיברים הנסתרים וכלי המחשבה שיהיו
קשורים בה' בשעת המעשה [(זוהר פינחס ,סולם סע' שלג)] .ואז לא יוכלו המעוננים וכו' לעשות לו מאומה  ...שאין לך לירא מהם.
ֱֹלהיָך ולהיות לדבר אחד[ .זוהר במדבר שלח ,,הסולם
(דב' שפ' יח,יג) ֶ֖עם – טפחא ,בתפקיד פותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריו הֵ֥ '֣א ֶ ָֽ
ֱֹלהיָך( :דב'
ים֣תּהְ֣ ֶי֔ה֣עֶ֖ם֣הֵ֥ '֣א ֶ ָֽ
ָֽ
מ
קע)]  ...כל דנטיר ברית קדישא ,אזדווגת ביה שכינתא ,ושריאת עליה ,ובגין כך (דב' שפ' יח,יג) תָּ ֣
ֱֹלהיָך :בזווגא חדא (היינו מאוחד עם ה') ,דכיון נטיר ברית דא ,עֶ֖ם֣הֵ֥ ' להוי ,ולא אתפרש
ים֣תּ ְה ֶי֔ה ולבתר ֶ֖עם֣הֵ֥ '֣א ֶ ָֽ
ָֽ
מ
שפ' יח,יג) תָּ ֣

מניה.

שתי ההבנות (דב' שפ' יח,יג) ֶ֖עם – טפחא ,בתפקיד שנוי ,עֶ֖ם – טפחא ,בתפקיד פותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריו ולהיות לדבר אחד.
הם מאוחדות ,כי ע"י השנוי שהאדם עושה בעצמו להיות כל כוונתו לשם שמים ,הוא מתבטל אל שי"ת ומתאחד עמו.
ֱֹלהיָך – מרכא סלוק ,כעין רבוי הגבלות ,ע"פ [ארמון על מכונו ,הרב ארמוני מ"ח( ,אוצר החכמה) ע'  ]82תקבל
(דב' שפ' יח,יג) הֵ֥ '֣א ֶ ָֽ
בתמימות הנהגת ה' הניסית (שם הוי') והנהגת ה' הגלויה בטבע (שם אלקים) והכל מונהג ומוגבל על ידו ואין בלעדו.
ֱֹלהיָך – מרכא סלוק ,כעין רבוי הגבלות ,האדם המבקש לדבוק בשי"ת צריך להגביל עצמו להיות תוכו כבברו,
(דב' שפ' יח,יג) הֵ֥ '֣א ֶ ָֽ
דובר אמת ,וכוונת מעשיו לה' לב דו .אפשר להוסיף גם כיוון נוסף הגבלת התמים אל התמימים אבל עקשות עם העקשים
תָׁבר וְׁעִּם־ע ֵ ִּ֖קש תִּתפָׁ ֽל:
(שמו"ב כב) (כו) עִּם־ח ִּ ָׁ֖סיד תִּ תְׁ ח ָׁ ֑סד עִּם־גִּב֥ ֹור תָׁ ִּ ֖מים תִּ תמָׁ ֽם( :כז) עִּם־נ ָׁ ָׁ֖בר תִּ ָׁ ֑
(תה' יח) (כו) עִּם־ח ִָּׁס֥יד תִּ תְׁח ָׁ ֑סד עִּם־גְׁב֥ר ֝תָׁ ִּ֗מים תִּתמָׁ ֽם( :כז) עִּם־נָׁבָׁ ֥ר תִּ תְׁ ב ָׁ ָׁ֑רר ְׁועִּם־ ֝ ִּע ֵ֗קש תִּ ְׁתפ ָׁתֽל:

כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

ֱֹלהיָך֣:ס ֣
֣ים֣תּ ְה ֶי֔ה֣עֶ֖ם֣הֵ֥ '֣א ֶ ָֽ
ָֽ
דברים שפטים יח,יג :תָּ מ
֣שׁ֣אוֹתם֣אֶ לְ -מענ ֲנֵ֥ים֣וְ אֶ ל-ק ְס ֶ֖מים֣י֣ ְשׁ ָמ֑עוּ֣ ֣
ָ֔
דברים שפטים יח,יד :כּ֣י׀֣הַ גּוֹי ֣ם֣הָ ֗אלֶּ ה֣א ֲֶשׁ֤ר֣אַ תָּ ה֣יוֹר
ֱֹלהיָך׃ ֣
ן֣לָךֶ֖ ֣הֵ֥ '֣א ֶ ָֽ
א֣כן֣נָ ֵ֥תַ ְ
ה֣ל ֔
֣
תּ
וְ אַ ֕ ָ

֣שׁ֣אוֹתם ,עשה מצוה האמורה בענין
ָ֔
[ספרי דברים פרשת שופטים פיסקא קעד] (דב' שפ' יח,יד) כּ֣י׀֣הַ גּוֹי ֣ם֣הָ ֗אלֶּ ה֣א ֲֶשׁ֤ר֣אַ תָּ ה֣יוֹר
מים֣י ְשׁ ָמ֑עוּ ,שמא תאמר להם יש במה להשאל ולי אין לי תלמוד לומר
שבשכרה אַ תָּ ה֣יוֹר֣שׁ את הַ גּוֹי ֣ם֣הָ ֗אלֶּ ה .אֶ לְ -מענ ֲנֵ֥ים֣וְ אֶ ל-ק ְס ֶ֖֣
ֱֹלהיָך׃ [נתן לך] ,לך נתנה ואתה מניח דברי תורה ומתעסק בבטולה סליק פיסקא
ן֣לָךֶ֖ ֣הֵ֥ '֣א ֶ ָֽ
א֣כן֣נָ ֵ֥תַ ְ
ה֣ל ֔
֣
תּ
וְ אַ ֕ ָ
(דב' שפ' יח,יד) כּ֣י׀֣הַ גּוֹי ֣ם֣הָ ֗אלֶּ ה – מונח לגרמיה (מונח פסק) מונח רביע ,אפשר שלפנינו דרשה במידה י"א של ל"ב מידות של ר'
אלעזר בריה"ג סדור שנחלק.
ֱֹלהיָך֣:ס֣(דב' שפ' יח,יד) כּ֣י׀
ים֣תּ ְה ֶי֔ה֣עֶ֖ם֣הֵ֥ '֣א ֶ ָֽ
ָֽ
מ
מוצע לומר שבקריאה עם פסק מלת "כי" מצטרפת לפסוק הקודם (דב' שפ' יח,יג) תָּ ֣
ֱֹלהיָך
ים֣תּ ְה ֶי֔ה֣עֶ֖ם֣הֵ֥ '֣א ֶ ָֽ
ָֽ
מ
בזכות עשיית מצוה האמורה בענין שהיא הכתובה לפני-כן (דב' שפ' יח,יג) תָּ ֣
ֱֹלהיָך׃ אל (דב' שפ' יח,טו)
שבשכרה אַ תָּ ה֣יוֹר֣שׁ את הַ גּוֹי ֣ם֣הָ ֗אלֶּ ה .וזוכה לנאמר בסוף הפסוק לקשר הנבואי מעם (דב' שפ' יח,יד) הֵ֥ '֣א ֶ ָֽ
ֱֹלה֑יָך֣א ָלֶ֖יו֣תּ ְשׁמָ ָֽעוּן( :ראה [שפת אמת] להלן).
ים֣לָךֶ֖ ֣ה֣ '֣א ֶ
ְ
נ ָ֨ביא֣מקּ ְר ְבָּך֤ ֣מאַ חֶ יָך֣כָּ ֔מני֣י ֵָ֥ק
בקריאה ללא פסק מלמד על דרכי הגוים (דב' שפ' יח,יד) כּ֣י֣הַ גּוֹי ֣ם֣הָ ֗אלֶּ ה  ...אֶ לְ -מענ ֲנֵ֥ים֣וְ אֶ ל-ק ְס ֶ֖מים֣י ְשׁ ָמ ֑עוּ

[שפת אמת דברים פרשת שופטים [תרמ"ז  -תרמ"ח  -תרמ"ט]]

ים֣תּ ְה ֔ ֶ֣יה֣כו' (דב' שפ' יח,יד) כּ֣י׀֣הַ גּוֹי ֣ם֣הָ ֗אלֶּ ה֣כו' אֶ לְ -מענ ֲנֵ֥ים֣כו' .פי' כי נמצא חכמה בטבעיות והוא בחי'
ָֽ
מ
בפסוק (דב' שפ' יח,יג) תָּ ֣
עשרה מאמרות שנברא בו העולם דכתי' (תה' צב,ו) מה־גָׁדְׁ ל֣ ּו מע ֲ֣שיָך כו'

א֣כן – זקף-גדול  ...זקף-קטן בין שני קיסרים ,בתפקיד כעין
ה֣ל ֔
כאן נשלב את הנלמד מתבנית הטעמים בכתוב (דב' שפ' יח,יד) וְ אַ ֕ ָתּ ֣
שנוי גדול ,כאן עבור בני ישראל ,מהסדר הטבעי של אומות העולם כהמשך פירוש [שפת אמת]
ויש חכמה ב"עולם שנה נפש" ומאלו הכחות נמצא בחכמי האומותְ .מענ ֲנֵ֥ים֣היא החכמה בזמן .ק ְס ֶ֖מים֣במעשה( .דב' שפ' יח,יא) אֹוב
ְׁוי ִּדְׁ ע ִּ֔ני בנפשות.
וכאן בא השנוי הגדול

אכן לבנ"י נמשך בכל יום התחדשות למעלה מן הזמן והטבע .וזה ענין עשרת הדברות שנמסר כל ההנהגה ביד בנ"י .כי עשרה

מאמרות הם החק שנתן הקדוש ברוך הוא בהבריאה .ובעשרת הדברות כתי' (שמ' ית' כ,א) וי ְׁד ֵ ֣בר אֹל ִּ֔הים אֵ ֛ת ָׁכל־הדְׁ ב ִּ ָׁ֥רים ה ֵ ָׁ֖אלּה לֵאמֽר:
שנתן זה הכח בפיהן של בנ"י כמ"ש (ישע' נא,טז) ָׁו ָׁא ִּ ֤שים דְׁ בָׁרי ְׁב ִּ֔פיָך  .אשים הוא לשון עתיד והוה .כי באמת האותיות הושמו בלב בנ"י

בקבלת התורה .אך מתפרשין בכל עת בפירושים וצירופים שונים.

ן֣לָךֶ֖֣ – מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב .הבסיס הוא
ומעידה על כך תבנית הטעמים של (דב' שפ' יח,יד) נָ ֵ֥תַ ְ
אותיות עשרת הדברות וההרחבה היא בכל עת בפירושים וצירופים שונים ,ועד שבדיבורים אלו מתקיימין ומתחדשים מעשה

בראשית תמיד (שיסודם מעשרה מאמרות שהם החוק שנתן הקב"ה בהבריאה (ראה לעיל) ראה המשך מאמר שפת אמת).
ואלה הדרכים יכולין בנ"י להשיג תמיד .ומזה הי' הנבואה בישראל כמ"ש (דב' שפ' יח,יח) ְׁונָׁת ִּ ֤תי דְׁ בָׁרי ְׁב ִּ֔פיו .והנביא הי' בכח כללות בנ"י
כמ"ש (דב' שפ' יח,טו) נָׁ ִּ֨ביא ִּמ ִּק ְׁרבְָׁך֤  .רק שהנביא הוציא מכח אל הפועל כח הדיבור שבכללות בנ"י כמ"ש (ישע' נא,טז) ָׁו ָׁא ִּ ֤שים דְׁ בָׁרי ְׁב ִּ֔פיָך
ֵאמר ְׁלצִּי֖ ֹון עמִּי־אָׁ ֽתָׁ ה :ס שבדיבורים אלו מתקיימין ומתחדשים מעשה בראשית
ָׁו ָׁא ִּ ֤שים דְׁ בָׁרי ְׁ
ִּיסד ָׁ֔ארץ ְׁול ֥
ִּיתיָך ִּלנ ְׁ֤טע שָׁמי ִּם ְׁול ֣
ב ִּ֔פיָך ּובְׁצֵ ֥ל י ִּ ָׁ֖די ִּכס ִּ ֑
ֵאמר :כו':
תמיד .ועיין במד' י תרו שכל הנביאים קבלו נביאתן מהר סיני כמ"ש (שמ' ית' כ,א) וי ְׁד ֵ ֣בר  ...ל ֽ

(א) כפי' [ר' יוסף בכור שור] (דב' שפ' יח,יד) אֶ לְ -מענ ֲנֵ֥ים֣וְ אֶ ל-ק ְס ֶ֖מים֣י ְשׁ ָמ֑עוּ֣' -אנטנדנט' (בלעז ,טט :ישמעו ,ישימו לב) ,כי אין השכינה
ן֣לָךֶ֖֣  -לא נתן לך כך ,אלא משרה שכינתו על הנביאים ,שתבוא לך מאת הקדוש ברוך הוא.
א֣כן֣נָ ֵ֥תַ ְ
ה֣ל ֣֔
֣
תּ
שורה עליהם֣.וְ אַ ֕ ָ
֣שׁ֣אוֹתם֣אֶ לְ -מענ ֲנֵ֥ים֣וְ אֶ ל-ק ְס ֶ֖מים֣י ְשׁ ָמ ֑עוּ  -רוצה לומר ,כי מפני היותם
ָ֔
(ב) [רלב"ג] (דב' שפ' יח,יד) כּ֣י׀֣הַ גּוֹי ֣ם֣הָ ֗אלֶּ ה֣א ֲֶשׁ֤ר֣אַ תָּ ה֣יוֹר
תחת המזל יקרה להם שיגידו קצת העתידות בזה האופן; אך אתה אינך כן,
ה־פעל אֵ ֽל :כמו שפרשנו בפרשת 'בלק' (שם) .או ירצה בזה:
ְֹׁלא־קסם ְׁביִּש ְָׁׁר ֵ ֑אל ָׁכ ֵ֗עת י ֵ
ֵָאמ֤ר לְׁיעֲקב ּו ְׁליִּש ְָׁׁר ֵ֔אל מ ָׁ ֖
בלק כג,כג) ִּ ֤כי ֹלא־נחש בְׁיע ֲ֔קב ו ֖
כי אלו הגוים ,לחסרונם ,לא השגיח השם יתעלה בהם להודיע להם העתידות ,ואין להם מפני זה נביא; ולזאת הסבה יתפייסו באלו
המהתלות שיודיעו ה ְמענ ֲנֵ֥ים והק ְס ֶ֖מים .ואולם אַ ֕ ָתּה -הנה נתן לך השם יתעלה שתגיע לך הודעת העתידות בשלמות על יד נביא.
הגוים תחת המזל ולחסרונם אין השם מודיע להם העתידות ואין להם מפני זה נביא ,אבל לישראל הודעת העתידות בשלמות על יד
נביא .וזה שנוי גדול בסדר הטבעי שאין יודעים העתיד.
כי הנביא לבד הוא אשר יודיע לכם המתחדש ,כאמרו( :במ'

ֱֹלה ֑יָך֣א ָלֶ֖יו֣תּ ְשׁמָ ָֽעוּן֣ :
ים֣לָךֶ֖ ֣ה֣ '֣א ֶ
ְ
דברים שפטים יח,טו :נ ָ֨ביא֣מקּ ְר ְבָּך֤ ֣מאַ חֶ יָך֣כָּ ֔מני֣י ֵָ֥ק
ר
ים֣לָךֶ֖ ֣תחתי ,וכן מנביא לנביא:
ְ
יָך י ֵָ֥ק
[רש"י] (דב' שפ' יח,טו) מקּ ְר ְבָּך֤ ֣מאַ חֶ יָך֣כָּ ֔מני֣ -כמו שאני מקּ ְר ְבָּך֤ ֣מאַ חֶ ֣
נ ָ֨ביא – קדמא ,אפשר מלמד על העיקר השביעי לרמב"ם  ...שנבואת משה רבנו עליו השלום היתה אמיתית ,ושהוא אב לנביאים  ,לקודמים
ש

לפני ולבאים אחריו .אפשר שבא ללמד שנבואת משה היא מקדמת דנא
ים֣לָךֶ֖֣ – מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב ואלו הנביאים הבאים מכח נבואת משה רבנו.
ְ
י ֵָ֥ק

כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

6.11

דברים כי-תצא כא,י (התשע"ו)

יו֣וּבק֣ וֹל֣אמּ֑ וֹ֣ ֣
ְ
֣בּקֵ֥ וֹל֣אָ ֶ֖ב
֣ר֣וּמוֹרה֣אינֶ ֣נּוּ֣שׁ ֔מעַ ְ
ֶ֔
֣ה֣ל ֗אישׁ֣בּ֚ן֣סוֹר
ְ
ס֣[יח]֣כּי-י ְהיֶ
ָֽ
דברים תצא כא,יח:
יהם׃ ֣
וְ י ְסּ ֣רוּ֣א ֔תוֹ֣וְ ֵ֥לא֣י ְשׁ ַמֶ֖ע֣אֲל ֶ ָֽ
ר֣מק ָֽמֹו֣ :
ל־֣שֵׁ֥עַ ְ
ַ
ירֹו֣וְ אֶ
הֹוציאוּ֣אתֵ֛ ֹו֣אֶ ל־ז ְקנֵ֥י֣ע ֶ֖
ֹ֧
[יט]֣ וְ ָת ְֵ֥פשׂוּ֣בֶ֖ ֹו֣אָ ב֣יו֣וְ אמּ֑ ֹו֣וְ
בא֣ :
֣בּקל ֑נוּ֣זֹולֶ֖ל֣וְ ס ָֽ
ֹו֣בּנ ֤נוּ֣זֶ ה֣סֹור֣ר֣וּמ ֶ ֔רה֣אינֶ ֵ֥נּוּ֣שׁמֶ֖עַ ְ
יר ְ
[כ]֣וְ אָ ְמ ֞רוּ֣אֶ ל־ז ְקנ ֣י֣ע ֗
רע֣מקּ ְר ֶבּ ָ֑ך֣וְ כָ ל-י ְשׂ ָר ֶ֖אל֣י ְשׁ ְמעֵ֥ וּ֣וְ י ָ ָֽראוּ׃֣ס ֣
תּ֣הָ ָ ֶ֖
וֹ֣באֲבָ נים֣ו ָ֔מת֣וּבעַ ְר ָ ֵ֥
יר ָ ָֽ
[כא]֣ ֠וּ ְרגָמֻ הוּ֣כָּ ל-אַ נְ ֨שׁי֣ע ֤

דברים תצא יז
שע ָׁ֔ריָך את־ ָׁה ִּ֕איש ֖אֹו את־ ָׁה ִּא ָׁ ֑שּׁה ּוסְׁקל ָׁ ְׁ֥תם ָׁב ֲא ָׁב ִּנ֖ים וָׁמֵ ֽתּו:
ֲשר ֠ ָׁעשּו את־הדָׁ ָׁ֨בר ה ָׁ ָׁ֤רע הזה אל־ ְׁ
ֵאת את־ה ִָּׁא֣יש הה֡ ּוא אֹו את־ ָׁה ִּא ֨ ָׁ
שּׁה ה ִָּ֜הוא א ֣
[ה] ְׁוהֹֽוצ ָׁ ֣
ל־פי עֵ ֥ד אחָׁ ֽד:
ְֹׁלשה ע ִּ ֵ֖דים יּומ֣ת ה ֵ ֑מת ֹל֣ א ֔
[ו] ע ִּ
יּומת ע ִּ ֖
ל־פ֣י׀ ש ְׁ֣ני ִּם ע ֗ ִֵּדים ֛אֹו ש ָׁ ֥
ִּיתֹו וְׁי ֥ד כָׁל־ה ָׁ ָׁ֖עם בַָׁאחֲר ָׁנ֑ה ּובִּ ֽע ְׁרתָׁ ֥ ה ָׁ ָׁ֖רע ִּמ ִּק ְׁרבָֽך :פ
[ז] י֣ד ָׁהעֵדִּ֞ ים תִּ ֽהְׁיה־ב֤ ֹו ב ִָּׁראשנָׁה ל ֲהמ ֔
יּומת ע֥ם ה ָׁ ָׁ֖ארץ י ְִּׁרג ְֻׁמ֥הּו בָׁאָׁ ֽבן:
ויקרא קדשים כ,ב :וְׁאל־ב ְֵׁנ֣י י ִּשְׁ ָׁראֵל תאמר ִּ ֣איש אִּ יש מִּ ְׁב ֵ֨ני יִּשְׁ ָׁראֵָ֜ ל ּומִּן־ה ֵג֣ר׀ ה ָׁג֣ר ְׁביִּשְׁ ָׁראֵ֗ ל אֲ ֨שר י ִֵּת֧ן מִּ ז ְׁרע֛ ֹו ל ֖מלְך ֣מֹות ָׁ ֑
יּומתּו בָׁא֛בן י ְִּׁרג ְׁ֥מּו א ָׁ ֖תם דְׁ מֵיה֥ם בָׁ ֽם :פ
ויקרא קדשים כ,כז :ו ְִּׁא֣יש אֹֽו־ ִּא ֗ ָׁ
שּׁה כִּי־יִּה ְׁ֨יה בָׁה֥ם א֛ ֹוב ֥אֹו יִּדְׁע ִּנ֖י מ֣ ֹות ָׁ ֑
ויקרא קדשים יט,כוֹ :ל֥ א תאכְׁל֖ ּו על־ה ָׁד֑ם ֹל֥ א תְׁ נח ֲ֖שּו וְֹׁל֥ א תְׁ עֹו ֵנ ֽנּו:
משלי ל,טו :לֽעֲלּו ָׁ֨קה׀ ש ְֵׁת֥י בָׁנֹות ה֤ב׀ ה֥ב שָׁל֣ ֹוש ָ֭ ֵהנּ ָׁה ֹל֣ א ִּתש ְׁ֑ב ְׁענ ָׁה ֝א ְׁר ֗בע ֹלא־אָׁ ֥ ְׁמרּו הֹֽון :כאילו נכתב על בן סורר ומורה שהוא זולל וסובא.
ירוֹ֣וכי כל אנשי עירו רוגמין אותו והלא כבר נאמר (דב' שפ' יז,ז) י֣ד ָׁהעֵדִּ֞ ים
[מדרש תנאים (דב' תצא כא,כא) ֠וּ ְרגָמֻ הוּ֣כָּ ל-אַ נְ ֨שׁי֣ע ֤
תִּ ֽהְׁיה־ב֤ ֹו אלא במעמד כל אנשי עירו( :דב' תצא כא,כא) ָ ָֽבאֲבָ נים֣יכול באבנים מרובות ת"ל (וי' קד' כ,ב ,כ,כז) בָׁאָׁ ֽבן או באבן (טט :מקור?)

ים אמור מעתה לא מת בראשונה ימות בשנייה( :דב' תצא כא,כא) וּבעַ ְר ָ ֵ֥תּ֣הָ ָ ֶ֖רע בעריהו בכל
באֲבָ נ ֣
יכול באבן אחת ת"ל (דב' תצא כא,כא) ָ ָֽ
מיתה( :דב' תצא כא,כא) מקּ ְר ֶבּ ָ֑ך֣אין מצווה לצאת אחריו לחוצה לארץ:
עונש שמענו אזהרה לא שמענו ת"ל (ויק' יט כו) ֹל֥ א תאכְׁל֖ ּו על־ה ָׁ ֑דם לא תאכלו אכילה המביאה לידי שפיכות דמים זו היא אכילת (דב'
֣ר֣וּמוֹרה ידון על שם
ֶ֔
֣ר֣וּמוֹרה :שמא תאמרו בשביל זה שאכל זה ממון אביו ימות אמר (דב' תצא כא,יח) בּ֚ן֣סוֹר
ֶ֔
תצא כא,יח) בּ֚ן֣סוֹר
סופו שגלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שסוף זה עתיד לגמר את כל נכסי אביו והוא חוזר ומבקש ולא ימצא שנ' (משלי ל,טו)
לֽעֲלּו ָׁ֨קה׀ ש ְֵׁת֥י בָׁנֹות ה֤ב׀ ה֥ב שָׁל֣ ֹוש ָ֭ ֵהנָּׁה ֹל֣ א תִּ ש ְׁ֑ב ְׁענָׁה ֝א ְׁר ֗בע ֹלא־אָׁ ֥ ְׁמרּו הֹֽון :ויוצא ומפקח על הדרכים ומאבד נפשות הרבה אמרה תורה
מוטב שתאבד נפש אחת ואל יאבדו נפשות הרבה :אמר ר' יוסי הגלילי וכי מפני שאכל זה תרמיטר בשר ושתה חצי לוג יין אמ' תורה
֣ר֣וּמוֹרה שסוף מגמר נכסי אביו ומבקש למודו ואינו
ֶ֔
יצא לבית דין ויסקל אלא הגיעה תורה לסוף דעתו של (דב' תצא כא,יח) בּ֚ן֣סוֹר
מוצא ויוצא לפרשת דרכים ומלסטים את הבריות אמ' תורה ימות זכאי ו אל ימות חייב שמיתתן של רשעים הנייה להן והנייה לעולם
ולצדיקים רע להם ורע לעולם:
יין ושינה לרשעים הנייה להן והנייה לעולם ולצדיקים רק להם ורע לעולם :פזור לרשעים הנייה להן והנייה לעולם ולצדיקים רע להם ורע לעולם :כנוס לרשעים רע
להם ורע לעולם ולצדיקים הנייה להן והנייה לעולם :שקט לרשעים רע להם ורע לעולם ולצדיקים הנייה להם והנייה לעולם:
(דב' תצא כא,כא) וְ כָ ל-י ְשׂ ָר ֶ֖אל֣י ְשׁ ְמעֵ֥ וּ֣וְ י ָ ָֽראוּ כותבין היו ושולחין לכל המקומות איש פלוני נידון ביום פל' סקילה בבית דין פל' מפני
֣ר֣וּמוֹרה שנ' (דב' תצא כא ,כא) וְ כָ ל-י ְשׂ ָראֶ֖ל֣י ְשׁ ְמעֵ֥ וּ֣וְ י ָ ָֽראוּ מלמד שצריכין הכרזה:
ֶ֔
שהיה (דב' תצא כא,יח) בּ֚ן֣סוֹר
(דב' תצא כא,כא) ֠וּ ְרגָמֻ הוּ – תלישא-גדולה ,בעלת תפקיד ללמד משהו מתפקידיה (שיעורין ,חציצין ,ומחיצין) לכתוב לפניה ומשהו

לכתוב אחריה.
֣ר֣וּמוֹרה ע"פ [בבלי סנהדרין סח,ב] זאת תקופת זמן המתחילה
ֶ֔
אפשר כי לפניה באה ללמד (א) בקשר לפסוק (דב' תצא כא,יח) בּ֚ן֣סוֹר
בהיותו בן י"ג שנה ויום אחד ועד עבור שלושה חדשים.
֣ר֣וּמוֹרה (דב' תצא כא,כ) זֹולֶ֖ל֣וְ ס ָֽבא  ,אמר ר' יוסי הגלילי  ...אכל זה תרמיטר בשר
ֶ֔
(ב) שיעור אכילת (דב' תצא כא,יח) בּ֚ן֣סוֹר
ושתה חצי לוג יין מכסף שגנב מממון אביו.
אפשר כי לאחריה באה ללמד שיעור אבן סקילה :תחילה (וי' קד' כ,ב ,כ,כז) בָׁאָׁ ֽבן אחת בעלת שיעור להמית .ואפשר להסביר שמה ש-
מדרש תנאים אומר "או באבן" בא מהדרשה על (במ' מסעי לה,יז) ְׁו ִּ֡אם בְׁא֣בן י ָׁד אֲשר־י ָׁ֨מּות בָׁ ּ֥ה הִּכָׁ ֛הּו כלומר שיעור אבן שבהפלתה על
הנידון למיתה אמורה להורגו ,ובלשון [תוספתא מסכת סנהדרין (צוקרמאנדל) פ"ט,ה"ו]  ...בית הסקילה היה גבוה שתי קומות

והוא קומה אחת הרי שלש קומות ר' שמעון אומ' אבן היתה שם והיה בה משאוי שנים נוטלה ונותנה על לבו כדי לקיים בה מצות
סקילה
[תלמוד ירושלמי (וילנא) סנהדרין פ"ו,ה"ה] מתני' בית הסקילה היה גבוה שתי קומות ואחד מן העדים דוחפו על מתניו נהפך על
לבו הופכו על מתניו ואם מת בה יצא ואם לאו נוטל את האבן ונותנו על לבו אם מת בה יצא ואם לאו העד השני נוטל האבן ונתנו
ִּיתֹו וְׁי ֥ד כָׁל־ה ָׁ ָׁ֖עם בַָׁאחֲר ָׁנ֑ה
על לבו אם מת בה יצא ואם לאו רגימתו בכל ישראל שנאמר (דב' שפ' יז,ז) י֣ד ָׁהעֵדִּ֞ ים תִּ ֽהְׁיה־ב֤ ֹו ב ִָּׁראשנָׁה ל ֲהמ ֔
ּובִּ ֽע ְׁרתָׁ ֥ ה ָׁ ָׁ֖רע ִּמק ְִּׁרבָֽך :פ

וֹ֣באֲבָ נים֣ו ָ֔מת
יר ָ ָֽ
(דב' תצא כא,כא)֣כָּ ל-אַ נְ ֨שׁי֣ע ֤

כָּ ל-אַ נְ ֨שׁי – מקף כרב-מצב הרגימה (א) כל אנשי העיר רוגמים (ב) כל אנשי העיר נוכחים בסקילתו .היות והכתוב (דב' שפ' יז,ז) י֣ד
ָׁהעֵדִּ֞ ים תִּ ֽהְׁיה־ב֤ ֹו ב ִָּׁראשנָׁה מלמד שהעדים רוגמים תחילה ,אז נשאר מצב (ב) שתחילה כל אנשי העיר נוכחים בשעת הסקילה.
כָּ ל-אַ נְ ֨שׁי – קדמא ,בתפקיד סדר קדימה ,שזה תואם עם הפסוק (דב' שפ' יז,ז)  .אבל אפשר כי קדמא כאן בעלת תפקיד אחר כלהלן.
וֹ֣באֲבָ נים֣ו ָ֔מת – קדמא מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן מלמד על שתי דרשות ,מהפך פשטא מלמד שלפחות אחת
יר ָ ָֽ
כָּ ל-אַ נְ ֨שׁי֣ע ֤
מהן יוצאת מפשט הכתוב.
ים – קדמא מהפך פשטא ,תבנית טעמים שאחד מתפקידיה כעין כתוב שחברו
אבָ נ ֣
וֹ֣ב ֲ֣
יר ָ ָֽ
מוצע לומר כי דרשה אחת כָּ ל-אַ נְ ֨שׁי֣ע ֤
שלפניו (כא,כ) מלמד עליו (כא,כא) .פי' רש"י (כא,יח) וְ י ְסּ ֣רוּ֣א ֔תוֹ֣ -שנאמר (כא,כ) זוֹלֶ֖ל֣וְ ס ָֽבא...ובן סורר ומורה נהרג על שם

סופו ,הגיעה תורה לסוף דעתו...אמרה תורה ימות זכאי ואל ימות חייב.

כָּ ל-אַ נְ ֨שׁי – קדמא נוטלים נפשו קודם שיתדרדר לעבירות שעליהם נהרגים העברינים.
(דב' תצא כא,כא) וּבעַ ְר ָ ֵ֥תּ֣הָ ָ ֶ֖רע – מרכא טפחא ,כיתור לרבות שאם לא בסקילה בעריהו בכל מיתה:
(דב' תצא כא,כא) מקּ ְר ֶבּ ָ֑ך֣– אתנח ,כמגביל אין מצווה לצאת אחריו לחוצה לארץ:
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

אבל (דב' תצא כא,כא) וְ כָ ל-י ְשׂ ָראֶ֖ל – מקף כרב-מצב (א) אלו שנאמנים עליהם החלטות ביה"ד (ב) אלו שהחלטת ביה"ד נראית מוזרה.
וְ כָ ל-י ְשׂ ָראֶ֖ל – טפחא בתפקיד שנוי ,בד"כ בי"ד לא מסביר החלטתו .אלא שבדין בסו"מ ביה"ד מסביר החלטתו.
[רדב"ז הלכות ממרים פ"ג,ה"ח] ת"ר ארבעה צריכין הכרזה מסית ובן סורר ומורה וזקן ממרא ועדים זוממין בכולהו כתיב בהו וכל
העם וכל ישראל ובעדים זוממין כתיב והנשארים דלאו כ"ע חזו לסהדותא ויש ליתן טעם לפי שמיתתן של אלו נראה בעיני העם דבר זר זקן
ממרא לא עשה דבר אלא שהורה להחמיר ולא עוד מומת וכן בן סורר ומורה מומת על מה שעתיד לעשות שסופו ללסטם את הבריות וכן עדים
זוממין מומתין על מה שיזמו לעשות ולא על מה שעבר וכן המסית מומת אף על פי שלא קבל המוסת את דבריו וכיון שהדבר זר בעיני השומע לפיכך
הצריך בהם הכתוב הכרזה וכל העם י ְשׁ ְמעֵ֥ וּ֣וְ י ָ ָֽראוּ:
ֵ֥ל֣ה'׃֣ס ֣
ירי֣לא-יָ ֵ֥בא֣לֶ֖ וֹ֣בּ ְק ַה ָֽ
ם֣דּוֹר֣עֲשׂ ֔
ָבא֣מַ ְמז ֶ֖ר֣בּקְ ַה֣ל֣ה֑ '֣֣ ַגּ ֚ ֣
דברים כי תצא כג,ג – ד[ :ג]֣לא-י ֵ֥
עוֹלם׃ ֣
ָבא֣לָ ֶהֵ֛ם֣בּ ְק ַהֵ֥ל֣הֶ֖ '֣עַדָֽ ָ -
ירי֣לא-י ֵ֥
ם֣דּוֹר֣עֲשׂ ֔
ָבא֣עַ מּוֹנֵ֛י֣וּמוֹאָ ֶ֖בי֣בּקְ ַה֣ל֣ה֑ '֣ ַגּ ֚ ֣
[ד]֣֣לא-י ֹ֧
ָֽ
פירוש רלב"ג נתמך ע"י דרגא בראש פסוק (דב' תצא כג,ד) ָֽלאָ֣-י ֹ֧בא֣עַ מּוֹנֵ֛י֣וּמוֹאָ ֶ֖בי֣בּקְ ַה ֣ל֣ה֑ '֣ ֣
֚ם֣דּוֹר֣
עוֹלָֽם׃֣שבפסוק הזה לַ ֣-גּ ֣
ירי֣֣...עַדָ -
ם֣דּוֹר֣עֲשׂ ֔
עוֹלָֽם׃֣דרגא מקשרת ֣ ַגּ ֚ ֣
ָבא֣לָ ֶהֵ֛ם֣בּקְ ַהֵ֥ל֣הֶ֖ '֣עַדָ -
ירי֣לא-י ֵ֥
֚ם֣דּוֹר֣עֲשׂ ֔
֣ ַגּ ֣
עוֹלם׃
ירי֣שבפסוק (דב' תצא כג,ג) וניתן לו אותו הפירוש ש"דור עשירי" משמעו עַדָָֽ֣ -
עֲשׂ ֔
עוֹלם׃֣מרכא תביר מרכא טפחא סלוק
ָבא֣לָ ֶהֵ֛ם֣בּ ְק ַהֵ֥ל֣הֶ֖ '֣עַדָֽ ָ -
(דב' תצא כג,ד)לא-י ֵ֥

[בבלי קידושין עב,ב] ת"ר :גר נושא ממזרת ,דברי ר' יוסי ,ר' יהודה אומר :גר לא ישא ממזרת; אחד גר ,אחד עבד משוחרר ,וחלל -
מותרים בכהנת .מ"ט דרבי יוסי? חמשה קהלי כתיבי[ :בבלי קידושין עג,א] חד לכהנים ,וחד ללוים ,וחד לישראלים ,וחד למישרי ממזר
בשתוקי ,וחד למישרי שתוקי בישראל ,קהל גרים לא איקרי קהל.
ורבי יהודה? כהנים ולוים מחד קהל נפקי ,אייתר ליה לקהל גרים .ואיבעית אימא :ה"נ תרי קהלי נינהו ,ממזר בשתוקי ושתוקי
בישראל מחד קהל נפקא( ,דב' תצא כג,ג) לא-י ֵָ֥בא֣מַ ְמז ֶ֖ר֣בּקְ ַה֣ל֣ה֑ '֣ -ממזר ודאי הוא דלא יבא ,הא ממזר ספק יבא ,בקהל ודאי הוא
דלא יבא ,הא בקהל ספק יבא .ואיבעית אימא :הני נמי תרי קהלי נינהו ,וטעמיה ,דרבי יהודה מהכא( :במדבר טו) הקהל חוקה אחת
לכם ולגר הגר.
ָבא֣עַ מּוֹנֵ֛י֣
הל֣(כג,דג) ָֽלא-י ֹ֧
ָבא֣מַ ְמז ֶ֖ר֣בּקְ ַה֣ל֣ה֑ '֣(כג ג) לא-יָ ֵ֥בא֣לֶ֖ וֹ֣בּקְ ַ ֵ֥
[רש"י] חמשה קהלי כתיבי  -גבי אזהרת פסולי יוחסין (כג,ג) לא-י ֵ֥
וּמוֹאָ ֶ֖בי֣בּקְ ַה֣ל (כג,ד) לא-י ֵָ֥בא֣לָ ֶהֵ֛ם֣בּקְ ַהֵ֥ל֣(כג,ט) דור שלישי יבא להם בקהל דמצרי ואדומי .וקהל דגבי (כג,ב) פצוע דכא לא חשיב
דלאו מן פסולי יוחסין קא משתעי.
לרבי יוסי שלושה קהלים מרבים אסור לממזר ,ושני קהלים באים למעט האיסור ,אחד לממזר ,אחד לשתוקי.
לרבי יהודה מהלך א' קהל אחד לכהנים ולוים המייתר קהל לגרים ,מהלך ב' שההיתרים לממזר ולשתוקי נלמדים מקהל אחד ,מהלך ג'
דורש הפסוקים כר' יוסי ויש לו גלוי מחוקה שגרים נקראים קהל.
גם לרבי יוסי וגם לרבי יהודה יש שתי קבוצות קהלים .קבוצת קהלי האיסור בדין ממזר ,וקבוצת ההיתר בדין ממזר (ממזר ושתוקי) .מתוך
חמשה קהלי כתיבי  -גבי אזהרת פסולי יוחסין ,תבנית הטעמים של ארבעה כתובים למלות בקהל ה' היא במונח אתנח או מרכא סלוק
שמייחד אותם ואין בהן רבוי מופנה לדרשה .רק בקרא בפסוק כג ד בּקְ ַהֵ֥ל֣הֶ֖ '֣מרכא טפחא – כעין יתור לרבות ,יש כעין כתוב המופנה
לדרשה .אפשר שכאן נמצא הקהל ממנו נדרש היתר בדין ממזר (ממזר ושתוקי) .כיצד?
ֵ֥ל֣ה'׃֣ס֣פסוק
ָבא֣לָ ֶהֶ֖ם֣בּ ְק ַה ָֽ
וֹר֣שׁלישׁ֑י֣י ֵ֥
ְ
ֶ֖ם֣דּ
נקשר זאת לפרש"י כי קהל אחד נלמד מ -דברים כי -תצא כג,ט :בָּ נֵ֛ים֣אֲשֶׁ ר-יוּ ְָל ֵ֥דוּ֣לָ ֶה ֣
הל֣הֶ֖ '֣מרכא טפחא – יתור
זה בא להתיר דור שלישי של מצרי ואדומי לבוא בקהל ה' .היות וקהל זה בא להתיר אפשר שנקיש מזה אל בּקְ ַ ֵ֥
לרבות ,להוות קבוצת היתר בדין ממזר לשניים – ממזר ושתוקי.
הל֣הֶ֖ ' – מרכא תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא "להוא
ָבא֣לָ ֶהֵ֛ם֣בּקְ ַ ֵ֥
נתבונן בחצי הפסוק (דב' תצא כג,ד) לא-י ֵ֥
בקהל ה'" ובעלי הלכות שונות ביחס לנושא .קבוצת ההיתר בדין ממזר (ממזר ושתוקי) ,קבוצת האיסור בדין ממזר .פסוק זה נאמר על
עמ וני ומואבי ואין סיבה לחלק ביניהם ,לכן הלימוד של ר' יוסי ור' יהודה על שתי קבוצות קהלים בדין ממזר מתאים להידרש מפסוק (כג,ד).
עוֹלָֽם – סלוק ,מגביל משמעות כאן למצב
עוֹלָֽם – מקף כבר-מצב מלת עולם( ,א) עד היובל של עבד עברי נרצע( ,ב) לתמיד ,עַדָ -
עַדָ -
(ב) לתמיד.
הל֣הֶ֖ ' – תביר מרכא טפחא ,ע"פ [בבלי קידושין עב,ב] מרכא טפחא יתור לרבות על המקורי גר ,עבד משוחרר,
(דב' תצא כג,ד) לָ ֶהֵ֛ם֣בּקְ ַ ֵ֥
חלל מותרים בכהנת ,תביר ממעט מהמקורי והרבוי ,כאן ממעט גר מממזרת.
עוֹלם׃ ֣
ָבא֣לָ ֶהֵ֛ם֣בּ ְק ַהֵ֥ל֣הֶ֖ '֣עַדָֽ ָ -
ירי֣לא-י ֵ֥
֚ם֣דּוֹר֣עֲשׂ ֔
י֣בּקְ ַה֣ל֣ה֑ '֣ ַגּ ֣
ָבא֣עַ מּוֹנֵ֛י֣וּמוֹאָ ֶ֖ב ֣
עתה נתבונן בפסוק המלא (דב' תצא כג,ד) ָֽלא-י ֹ֧
ה[-רלב"ג] למד שעד עולם בפסוק (דב' תצא כג,ד) מלמד על דור עשירי בפסוק (דב' תצא כג,ג) שגם זה עד עולם .היתר בדין עמוני ומואבי מעבר
אל הפסוק (דב' תצא כג,ג) לא-י ֵָ֥בא֣מַ ְמז ֶ֖ר֣בּקְ ַה֣ל֣ה֑֣' שזה נחוץ בו.
את ֶכ ֣ם֣ממּ ְצ ָר֑ים ֣
ְך֣בּצ ְ
דּ ֶר ְ
ֲשׁר֣לא־ק ְדּמ֤ וּ֣אֶ ְתכֶ ם֣בַּ ֶלּ ֣חֶ ם֣וּבַ ֔ ַמּים֣בַּ ֶ ֶ֖
בר֣א ֨ ֶ
ל־דּ ַ֞
דברים כי תצא כג,ה :עַ ְ
ם֣ל ַ ָֽק ְל ֶלָֽךָ :
ֲרי ְ
ֲרם֣ ַנה ַ ֶ֖
ן־בּ ֗עֹור֣מ ְפּתֵ֛ ֹור֣א ַ ֵ֥
֣ ַואֲשֶׁ ר֣שָׂ ֨ ַכר֣עָ ֶ֜ ֶליָך֣אֶ ת־֣בּ ְל ָע ֣ם֣בֶּ ְ
ֲשׁר֣לא-ק ְדּמ֤ וּ֣אֶ ְתכֶ ם֣ -גרשיים קדמא מהפך פשטא
(דב' תצא כג,ה) עַ לְ -דּ ַ֞בר֣א ֨ ֶ

ע"פ [ספרי] הענין הוא לבוא בקהל ה' .בפסוק קודם מדבר בממזר ומרבה ממזרת שלא יבואו בקהל ה' .היית אומר שהיות וגם כאן מדבר
ֲשׁר֣ -קדמא היינו מביא לפסוק (ה)
בר  -גרשיים ,יוצא מענינו לדון בדבר אחר ,א ֨ ֶ
במואבי ועמוני זכר ירבה מואבית ועמונית ,על-כן עַ לְ -דּ ַ֞
להקדים בלחם ומים את זכרי מואב ועמון (מפסוק ד) שדרך הזכר לצאת ולקדם אך הם לא-ק ְדּמ֤ וּ֣אֶ ְתכֶ ם֣ -מהפך פשטא ,בסה"כ כתוב
(פסוק ה) שחבירו (פסוק ד) מלמד עליו שרק זכרים יוצאים לקדם זרים בלחם ומים ,ולכן המהפך פשטא מרמז שהכתוב יצא להקל ולא
להחמיר ולכן זכרי מואב ועמון לא יבואו בקהל ה' ואילו הנקבות מותרות לבוא.
עיין גם במאור הגדול  -הגר"א מקורות בגמרא והסבר ללא טעמים.
ָבא֣עַ מּוֹנֵ֛י֣
[הרב יעקב ויגדור הי"ו] איכא מאן דאמר דלא דריש טעמא דקרא ,ועל-כן היה מקום לנתק בין האיסור (דב' תצא כג,ד) ָֽלא-י ֹ֧
ֲשׁר֣
ֲשׁר֣לא-ק ְדּמ֤ וּ֣אֶ ְתכֶ ם֣בַּ ֶלּ ֣חֶ ם֣וּבַ ֔ ַמּים .ועל זה בא טעם קדמא במלת א ֨ ֶ
בר֣א ֨ ֶ
וּמוֹאָ ֶ֖בי֣בּקְ ַה֣ל֣ה֑ '֣ובין הטעם (דב' תצא כג,ה) עַ לְ -דּ ַ֞
לרמז לדבק את טעמו של האיסור (פסוק ה) אל האיסור (פסוק ד).
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

6.12

דברים תצא כא,י (התשע"ז) (בהשתתפות נחלת יעקב)

עוֹלָֽם׃ ֣
ָבא֣לָ ֶהֵ֛ם֣בּקְ ַהֵ֥ל֣הֶ֖ '֣עַדָ -
ירי֣לא-י ֵ֥
ם֣דּוֹר֣עֲשׂ ֔
ָבא֣עַ מּוֹנֵ֛י֣וּמוֹאָ ֶ֖בי֣בּקְ ַה֣ל֣ה֑ '֣ ַגּ ֚ ֣
דברים כי-תצא כג,דָֽ :לא-י ֹ֧

[משנה ידים פ"ד,מ"ד] [*] בו ביום בא יהודה גר עמוני ועמד לפניהן בבית המדרש אמר להם מה אני לבא בקהל אמר לו ר"ג אסור
ירי֣לא-י ֵָ֥בא֣
֚ם֣דּוֹר֣עֲשׂ ֔
ָבא֣עַ מּוֹנ ֵ֛י֣וּמוֹאָ ֶ֖בי֣בּ ְק ַה ֣ל֣ה֑ '֣ ַגּ ֣
אתה אמר לו ר' יהושע מותר אתה א"ל ר"ג הכתוב אומר (דב' תצא כג,ד) ָֽלא-י ֹ֧
וגו' אמר לו רבי יהושע וכי עמונים ומואבים במקומן הן כבר עלה סנחריב מלך אשור ובלבל את כל האומות שנאמר (ישעיה י,יג) (טט:
ָׁשיב
ְָׁאסיר׀ גְׁבּוֹל֣ ת ע ִּ֗מים ועתידתיהם ועֲתּודֽ ֹותֵ יהם שֹו ֔ ֵ
אביר יֹושְׁבִּ ֽים :א"ל ר"ג הכתוב אומר (ירמיה מט,ו) וְַׁאח ֲֵרי־ ֵ֗כן א ִּ ֛
ְׁאֹוריד כ ִּ ֖
שתִּי ו ִּ ֥
אמר סנחריב) ו ִּ ֣
את־שְׁב֥ ּות בְׁנֵ ֽי־ע ֖מֹון נְׁאֻם־הֽ' :וכבר חזרו א"ל ר' יהושע הכתוב אומר (עמוס ט,יד) וְׁשבְׁתִּ י את־שְׁב֣ ּות ע ִּמ֣י י ִּ ְׁש ָׁראֵל ויהודה ועדיין לא שבו
התירוהו לבא בקהל:
[פירוש המשנה לרמב"ם ידים פ"ד,מ"א] כבר אמרנו שכל מקום שאומר במשנה בו ביום הכוונה לאותו היום שהעומד בו ר' אלעזר בן
עזריה (לנשיא) .וענין נמנו וגמרו שהם מנו את עצמם כדי שילכו אחר דעת הרוב ונמצא הרוב שלא כדעת ר' עקיבה ופסקו ההלכה כמו
שהזכיר כאן לא כמו שאמר ר' עקיבה .וכבר נתבארה הלכה זו בפרק עשרים דכלים עיין עליו שם.
[פירוש המשנה לרמב"ם ידים פ"ד,מ"ד] [ד] כיון שכבר נתבלבלו העמים בזמן סנחריב כפי שמפורסם בספרי הנבואה שהוא העביר את
כל העמים מארץ לארץ מרוחקת ממנה נעשו יחוסי העמים אצלינו בלתי ידועים ואין אנו יכולים ללמוד עליהם ממקומותיהם .וידוע כי
כל השבעים לשון מותרין לבא בקהל מיד חוץ מעמון ומואב ומצרי ואדומי ,וכלל הוא אצלינו כל דפריש מרובא פריש (טט :ב[-בבלי
ברכות כח,א] מובא דיון זה ושם הגמרא אמרה וכל דפריש  -מרובא פריש) (טט :ורוב יושבי ארץ עמון וארץ מואב אינם עמוני ומואבים)
ולפיכך התירוהו לבא בקהל מיד .ושים לב היאך לא נמנע רבן גמליאל מלבא לבית המדרש באותו היום והוא שהועבר מן הישיבה
והועמד ר' אלעזר בן עזריה כידוע ,מפני שלא רצה בבטול תורה..

(דב' תצא כג,ד) ָֽלא-י ָֹ֧בא – מקף כרב-מצב (א) עד שעלה סנחריב ובלבל כל האומות; (ב) אחרי שעלה סנחריב ובלבל האומות
לפי ברור זה במשמעות טעם מקף ,אפשר ללמוד באופן הבא את תבנית הטעמים של
(דב' תצא כג,ד) ָֽלא-י ָֹ֧בא֣עַ מּוֹנ ֵ֛י֣וּמוֹאָ ֶ֖בי – דרגא תביר טפחא ,כעין קבוצת פרטים שעל כל פרטיה חלה אותה הלכה.
במצב (א) עד שעלה סנחריב ובלבל האומות רוב הזכרים שבארץ עמון ובארץ מואב היו בני עמון או מואב ולכן אדם הבא מארצות אלו
נחשב כמרובא פריש והוא עמוני או מואבי ,יכול להתגייר אבל אינו יכול לבוא בקהל ישראל.
במצב (ב) אחרי שעלה סנחריב ובלבל האומות רוב הזכרים שבארץ עמון ובארץ מואב אינם בני עמון או מואב ולכן אדם הבא מארצות
אלו נחשב כמרובא פריש והוא אינו עמוני או מואבי ,יכול להתגייר ובא בקהל ישראל.

ירי אלא
עוֹלָֽם ומה ת"ל (כג,ד) עֲשׂ ֔
ירי בעמון ומואב שכבר נאמר בהן (כג,ד) עַדָ -
[מדרש תנאים] (דב' תצא כג,ג)  ...שאין ת"ל (כג,ד) עֲשׂ ֔
ירי האמור כאן (כג,ד) עַד-
ירי מה (כג,ד) עֲשׂ ֔
ירי ונאמר להלן (כג,ג) ֣דּוֹר֣עֲשׂ ֔
מופנה להקיש אדין בגזרה שוה נאמר כאן (כג,ד) ֣דּוֹר֣עֲשׂ ֔
ירי האמ' למעלן עד עולם:
עוֹלם אף (כג,ג) עֲשׂ ֔
ָ ָֽ

ירי
֚ם֣דּוֹר֣עֲשׂ ֔
ירי (דב' תצא כג,ד) ַגּ ֣
֚ם֣דּוֹר֣עֲשׂ ֔
בשני הפסוקים הכתובים הבאים זהים בתוכן בניקוד ובטעמים (דב' תצא כג,ג) ַגּ ֣
ירי – יתיב מונח זקף-קטן ,טעם מלת ַגּ ֚ם֣– יתיב בא רק בתבנית הטעמים יתיב [מונח] זקף-קטן ובתבנית
֚ם֣דּוֹר֣עֲשׂ ֔
(דב' תצא כג,ד) ַגּ ֣
זאת היתיב בא במקום פשטא במלה מלעלית בת שתי הברות או במלה בת הברה אחת .ליתיב גם תפקידי פשטא וגם תפקידי יתיב.
ירי – זקף-קטן מלמד שני לימודים.
(כג,ד) עֲשׂ ֔
עוֹלם המרחיב את איסור ביאת
ירי מופנה (לדרשה שכאן היא מידת) גזרה שוה כי בהמשך הפסוק נאמר עַדָֽ ָ -
לימוד (א) מלת (כג,ד) עֲשׂ ֔
העמוני והמואבי בקהל ה' מעבר לדור עשירי .אפשר כי טעם מלת ַגּ֚ם – יתיב בתפקיד דווקא כך תלמד ,מסייע ללמוד את הגזרה שוה.
ירי אינו מופנה לגמרי לדרשה
היות וב(-כג,ג) לא נאמר משהו שירחיב מעבר ל"-דור עשירי" כגון "לעד" אז אפשר ש(-כג,ג) עֲשׂ ֔
והלימוד במדת גזרה שוה מופנה רק מצד אחד (פסוק כג,ד).
לימוד (ב) אפשר שמלמד דבר מיוחד בענין "דור עשירי" מיוחד לאדם מיוחד ולכן ממשיך "עד עולם" לאנשים אחרים .נביא המקורות:
[משנה אבות פ"ה,מב] עשרה דורות מאדם (הראשון) עד נח ,עשרה דורות מנח עד אברהם (אבינו) ,וע"פ [משך חכמה] עשרה דורות
מאברהם עד בועז שנשא את רות הגיורת ממואב והיא אם מלכות דוד.
ֵה־ב֑אתִּ י שירה הייתי צריך לומר שבאתי ואין ָׁא֣ז אלא שירה שנא'
[רות רבה (וילנא) פרשה ח,א] ר' יצחק פתח (תה' מ,ח) ָׁא֣ז ָ֭ ָׁאמ ְׁרתִּ י ִּהנּ ָׁ
(שמ' בשלח טו,א) ָׁא֣ז י ִָּׁשֽיר־משה מכלל (דב' תצא כג,ד) ָֽלא-י ָֹ֧בא֣הייתי ובאתי( .תה' מ,ח) ִּב ְׁמגִּלּת־ ֝ ֗ ֵספר כ ָׁ֥תּוב עָׁלָׁ ֽי( :טט :המדרש מפרט מהי ְׁמגִּלּת
ומהו ֝ ֗ ֵספר) במגלה (איכה א,י) ֲא ֣שר ִּצ ֔ ִּּויתָׁה ֹלא־י ָׁ֥באּו ב ָׁק ָׁה֖ל לָׁ ְֽך .:בספר (דב' תצא כג,ד) ָֽלא-י ָֹ֧בא֣עַ מּוֹנֵ֛י֣וּמוֹאָ ֶ֖בי .ולא דיו שבאתי אלא במגלה
ובספר (טט :כבר בתורה מרומז דוד כיסוד למלך המשיח) כ ָׁ֥תּוב עָׁלָׁ ֽי :במגלה פרץ חצרון רם עמינדב נחשון בועז עובד ישי דוד ,בספר (שמו"א
ֽת־ל֤י אֹלהִּים ז֣רע ַא ֵ֔חר ,זרע הבא ממקום אחר ואיזה זה ,זה
טז,יב) ו ֧יאמר ה֛ ' ק֥ ּום ְׁמש ֵ ָׁ֖חהּו כִּ ֽי־ז֥ה הּֽוא :ר' הונא אומר כתיב (בר' ד,כה) ִּכ֣י ָׁש ִּ
מלך המשיח ... ,כך אמר הקדוש ברוך הוא לדוד ,מה צורך היה לי ליחס ,פרץ חצרון ,רם עמינדב ,נחשון שלמון ,בועז עובד ,ישי ,דוד,
לא בשבילך (תה' פט,כא) ָ֭ ָׁמצָׁאתִּ י דָׁ ִּו֣ד עב ִּ ְׁ֑די ב ְׁ֖שמן קָׁדְׁ ִּ ֣שי ְׁמשחְׁתִּ ֽיו:
י־מֹוא֖ב עד־היֹֽום :כי הממזרות הוא פסול בתולדה ,ומועיל לרעה אל תכונת הנפש ,וכמו שאמרו כי
ָׁ
[משך חכמה] (בר' וירא יט,לז) ה֥ ּוא אֲבִּ ֽ

הממזרות יסבב עזות הפנים (כלה פ"ד) .לכן אמר כי התכונה הרעה מאבי המשפחה נשאר אצלו ובניו עד היום[ .ועיין בעל הטורים
תצא (טט :שכתב בעה"ט) והנקבות מותרות (יבמות עו,ב) לפי שהן התכוונו לדבר מצוה (נזיר כג,א) ] .ואף שאין ממזרות אצל עובדי כוכבים
(טט :והרמב"ן כתב (בר' וירא) שלבני נח קודם מתן תורה אב היה מותר בבתו ,ועוד כתב אבא יסד ברא (זה רמז למלכות דוד ממקום אחר)) ,יתכן להיות
כי למאן דאמר ממזרת לאחר עשרה דורות מותרת ,לכן רות באה לבועז ,שכבר היה עשרה דורות ממואב אביהם ,אם תחשוב נגד
דורות מישראל אברהם יצחק ויעקב יהודה פרץ ,וחמשה דורות מפרץ עד בועז ,כתוב בסוף רות .והמציאה ההשגחה שיהיה כבר
עשרה דורות ,ודו"ק.
[ר' עובדיה מברטנורא על רש"י עה"ת (עמר נקא)] (דב' תצא כג,ד) ָֽלא-י ָֹ֧בא֣עַ מּוֹנ ֵ֛י֣לא ישא ישראלית קשה הא כבר פירש לעיל דלישנא
דלא יבא בקהל ר"ל לא ישא ישראלית ולמה הוצרך לשנותו בכאן וי"ל דהייתי יכול לטעות בזה הכתוב בעמון ומואב ולפרשו
כמשמעו שלא יבואו במקדש ובעדת ישראל משום דכתיב בקינות כי ראתה גוים באו מקדשה אשר צוית לא יבואו בקהל לך שבעמון
ומואב מדבר כדאית' התם במדרש לכך הייתי מפרש מקרא כמשמעו משום הכי חזר רש"י וכתב לא יבא עמוני לא ישא ישראלית:

כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

ירי לימוד (ב) דור עשירי ממואב היא רות אם המלכות של דוד יסוד מלך המשיח .וע"י הבנת עקרון
֚ם֣דּוֹר֣עֲשׂ ֔
סיכום (דב' תצא כג,ד) ַגּ ֣
זה נלמד את תבנית הטעמים של המשך הכתוב (דב' תצא כג,ד) לא-י ֵָ֥בא֣לָ ֶהֵ֛ם֣בּ ְק ַהֵ֥ל֣הֶ֖ ' – מקף מרכא תביר מרכא טפחא,
(דב' תצא כג,ד) לא-י ֵָ֥בא – מקף כרב-מצב (א) יש מאן דאמר שממזרת מותרת אחרי עשרה דורות (ב) והלכה שאינה מותרת,
אבל עמון ומואב שהם בני נח לא שייך בהם ממזרות ובאה תבנית הטעמים של
(דב' תצא כג,ד) לא-י ֵָ֥בא֣לָ ֶהֵ֛ם֣בּקְ ַהֵ֥ל֣הֶ֖ ' – מרכא תביר מרכא טפחא ,ומלמדת שזאת כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא "לא לבא
בקהל ה" ושונים בהלכותיהם לגבי הנושא ,הנקבות כמו רות מותרות לבוא ,הזכרים אסורים לבוא בקהל ה' היינו בקהל כהנים לוים
וישראל מיוחסים,
[מדרש תנאים] (דב' תצא כג,ד) בּ ְק ַה֣ל֣ה֑ ' בּ ְק ַהֵ֥ל֣הֶ֖ ' אינו בא ,בא הוא במינו :בּ ְק ַה ֣ל֣ה֑ ' בּ ְק ַהֵ֥ל֣הֶ֖ ' אינו בא אבל בא הוא בגרים:
עוֹלָֽם:
ירי מעשירי ולהלן מנ' ת"ל (כג,ד) עַדָ -
ירי אין לי אלא (דב' תצא כג,ד) ֣דּוֹר֣עֲשׂ ֔
֚ם֣דּוֹר֣עֲשׂ ֔
(דב' תצא כג,ד) ַגּ ֣
הל֣הֶ֖ ' – תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא "לא לבא בקהל ה" ועל חלקם לא חלה
(דב' תצא כג,ד) לָ ֶהֵ֛ם֣בּקְ ַ ֵ֥
הלכה מסוימת וזה קבלת גרים מעמון ומואב והיתר נישואין בקהל של עמונים ומואבים שהתגירו ,הם מותרים בממזרות ושתוקיות
ישראל .כאמור ,כל זה נהג עד שעלה סנחריב ובלבל האומות.
את ֶכ ֣ם֣ממּ ְצ ָר֑ים ֣
ְך֣בּצ ְ
דּ ֶר ְ
ֲשׁר֣לא-ק ְדּמ֤ וּ֣אֶ ְתכֶ ם֣בַּ ֶלּ ֣חֶ ם֣וּבַ ֔ ַמּים֣בַּ ֶ ֶ֖
דברים כי תצא כג,ה :עַלְ -דּ ַ֞בר֣א ֨ ֶ
לךָ ׃ ֣
ם֣ל ַ ָֽק ְל ֶ ָֽ
ֲרי ְ
ֲרם֣ ַנה ַ ֶ֖
֣ ַואֲשֶׁ ר֣שָׂ ֨ ַכר֣עָ ֝ ֶליָך֣אֶ ת-בּ ְל ָע ֣ם֣בֶּ ןְ -בּ ֗עוֹר֣מ ְפּתֵ֛ וֹר֣א ַ ֵ֥
ֲשׁר֣לא-ק ְדּמ֤ וּ֣אֶ ְתכֶ ם֣ -קדמא מהפך פשטא בַּ ֶלּ ֣חֶ ם֣וּבַ ֔ ַמּים֣ -מונח זקף-קטן
(דב' תצא כג,ה) עַ֣לְ -דּ ַ֞בר֣– גרשיים א ֨ ֶ
ם
ֲשׁר֣לא-ק ְדּמ֤ וּ֣אֶ ְתכֶ ֣
בר֣א ֨ ֶ
(דב' תצא כג,ה) וּבַ ֔ ַמּים֣ -זקף-קטן ,מלמד על שתי דרשות .דרשה בדרך (א) עַ לְ -דּ ַ֞
ם מהפך פשטא מלמד שיצא מענינו לדון כענינו יצא
בר֣– גרשיים ,מלמד על כעין יצא מענינו לדון בדבר אחר לא-ק ְדּמ֤ וּ֣אֶ ְתכֶ ֣
עַ לְ -דּ ַ֞

להקל ולא להחמיר .דרשה זאת למדנו בשנת התשע"ו
ם
ֲשׁר֣לא-ק ְדּמ֤ וּ֣אֶ ְתכֶ ֣
בר֣א ֨ ֶ
(דב' תצא כג,ה) וּבַ ֔ ַמּים֣ -זקף-קטן ,מלמד על שתי דרשות .דרשה בדרך (ב) עַ לְ -דּ ַ֞
ֲשׁר֣לא-ק ְדּמ֤ וּ֣אֶ ְתכֶ ם֣– גרשיים קדמא מהפך פשטא,
(דב' תצא כג,ה) עַ לְ -דּ ַ֞בר א ֶ֣֨
בוּא ֣ת֣ז ְַרעֶ ָ֑ך֣[טור יורה דעה הלכות צדקה סימן רמז]  ...וכל המרחם על עניים הקדוש
ר֣את֣כָּ לְ -תּ ַ
֣ר֣תּעַ ֔שּׂ ֶ֖
ראה דברים ראה יד,כב :עַשּׂ ְ
ברוך הוא מרחם עליו ויש לאדם ליתן אל לבו שכמו שמבקש בכל שעה מהקב"ה שיזמין לו פרנסתו וכמו שמבקש מהקב"ה שישמע שועתו כך צריך שישמע שועת
העניים ואף גם זאת שהקב"ה ט)קרוב לשמוע צעקת עניים שנא' שועת עניים אתה תשמע לפיכך יש לו ליזהר מזעקתם י)וגם כי ברית כרותה לה' שנא' (שמ' מש'
כב,כו) ְׁו ָׁהיָׁה כִּ ֽי־יִּצ ְׁ֣עק א ֵ֔לי ְׁושָׁמע ְִּׁ֖תי כִּ ֽי־ח ֥נּּון אָׁ ֽנִּי :ס גם יתן אל לבו כי הוא גלגל החוזר בעולם וסוף האדם לבא לידי מידה זו ואם לא הוא יבא בנו או בן בנו יא)ואל יעלה
בלבו עצה לומר איך אחסר ממוני ליתנו לעניים כי יש לו לדעת שאין הממון שלו אלא פקדון לעשות בו רצון המפקיד וזה רצונו שיחלק לעניים ממנו וזהו החלק
הטובה שיהיה לו ממנו כדכתיב יב) (ישעיהו נח,ח) ְׁוהָׁלְ֤ך ְׁלפָׁניָך צִּדְׁ ֔קָך ועוד כי הדבר בדוק ומנוסה כי בשביל הצדקה שנותן יג)לא יחסר לו אלא אדרבה תוסיף לו
ל־ב֣ית
שר א ֵ
ָאכֹול ְׁו ָׁש ֤בֹוע וְׁהֹותֵ ר עד־ל ָׁ֔רֹוב ִּכ֤י ה' ב ֵ֣רְך את־ע ֔מֹו וכתיב (מלאכי ג,י) ָׁה ִּ֨ביאּו את־כָׁל־הֽמ ֲע ָ֜ ֵ
ֵית־ה' ֨
עושר וכבוד כדכתיב (דהי"ב לא,י) ֵמ ָׁה ֵ֨חל התְׁ רּו ָָׁ֜מה ל ִָּׁב֣יא ב ֗

ִּי־דֽי:א] יד)ואמרו
ִּם־ֹלא אפְׁת֣ח ל ָׁ֗כם ִ֚ ֵאת א ֲֻרב֣ ֹות השּׁ ָׁ֔מי ִּם וה ֲִּריק ִּת֥י לָׁכ֛ם ב ְָׁׁר ָׁכ֖ה עד־ ְׁבל ָׁ
הָׁאֹו ָׁ֗צר ו ִּ
ָאמר ה֣ ' ְׁצב ָׁ֑אֹות א ֧
ִּיה֥י טרף ְׁבבֵיתִּ֔ י ּו ְׁב ָׁח ֤נּונִּי נָׁא ב ָׁ֔זאת ֖
חכמים בכל דבר אסור לנסות את ה' חוץ מדבר זה כדכתיב ובחנוני נא בזאת ועוד כי הוא דוחה את הגזירות הקשות וברעב תציל ממות
כאשר אירע לצרפית (מלכים א' יז) בשביל עוגה קטנה שנתנה לאליהו ומניעתה (טט :של צדקה) תרחיק הקרובים לשכינה ממנה ומן
ֲשׁר֣לא-ק ְדּמ֤ וּ֣אֶ ְתכֶ ם֣אותנו בַּ ֶלּ ֣חֶ ם֣וּבַ ֔ ַמּים֣
התורה כאשר אירע לעמון ומואב שהיו קרובים אלינו ונתרחקו (דב' תצא כג,ה) עַ לְ -דּ ַ֞בר א ֨ ֶ
ומקרבת הרחוקים לחסות תחת כנפי השכינה כאשר אירע ליתרו על אמרו (שמות ב') קראן לו ויאכל לחם ,טט :וכן לרות המואביה

שהביאה אוכל לנעמי חמותה.
ֲשׁר֣לא-ק ְדּמ֤ וּ֣אֶ ְתכֶ ם֣– גרשיים קדמא מהפך פשטא ,תבנית טעמים בתפקיד של דבר שהתחיל ,מושעה יתחדש
(דב' תצא כג,ה) עַ לְ -דּ ַ֞בר א ֨ ֶ
(התחדש) שוב .וכן דבר שהתחיל קודם לזמנו הראוי ,הושעה ,התחדש.
זה גלוי אורו של משיח ,שעתיד היה לבוא מבנות לוט בן הרן אחיו של אברהם אבינו ,כי הרן נשרף באש באור כשדים כי הסס ללכת אחרי
אברהם ,ואין הקב"ה מקפח שכר כל בריה .אלא שזכרי מואב ועמון בני בנות לוט ,הורחקו מקרבת השכינה בגלל מניעת חסד מבני-ישראל,
ולא זכרו חסד אברהם ללוט אביהם .ובבית דינו של בועז התבררה ההלכה שההרחקה חלה רק על הזכרים ,אבל היות ובועז מת יום אחרי
שנשא את רות המואביה ובא אליה ,עדיין הסתפקו בדבר עד שהתברר סופית במשיחת דוד בן ישי בן עובד בן בועז ורות למלך על ישראל
ע"י שמואל הנביא והתגלה אורו של משיח .וזה היה כארבע מאות שנה אחרי הצווי בערבות מואב .כמספר  400שנה בין לידת יצחק
ליציאת מצרים.
* ע"פ האנציקלופדיה התלמודית במקום שלא כתוב בתורה הטעם יש מחלוקת בין רבי יהודה הסובר שלא דורשים טעמא דקרא
(הלכות המצוה קיימים תמיד בלי שינויים) ובין רבי שמעון הדורש טעמא דקרא והלכות המצווה משתנים בהתאם לטעם.
* במקום שכתוב במפורש טעמא דקרא אין מחלוקת ,אלא שלרבי שמעון כתיבת הטעם באה לרבות דבר נוסף.
* הדורש עיון לגופו מדוע פה דרש טעמא דקרא שזאת שיטת רבי שמעון.
ם֣ל ַ ָֽק ְל ֶלָֽךָ ׃ רביע תביר מרכא טפחא מרכא סלוק
ֲרי ְ
ֲרם֣ ַנה ַ ֶ֖
(דב' תצא כג,ה) אֶ ת-בּ ְל ָע ֣ם֣בֶּ ןְ -בּ ֗עוֹר֣מ ְפּתֵ֛ וֹר֣א ַ ֵ֥
ים֣א ֶרץ֣וְ שָׁ ָ ָֽמים׃ אתנח רביע תביר מרכא טפחא מרכא סלוק
ֶ ֵ֥
ֱֹלה
בעל סדרת טעמים זהה ל(-בר' ב,ד) ְבּי֗ וֹם֣עֲשֵׂ֛ וֹת֣הֵ֥֣'֣א ֶ֖
כם׃
וֹר֣לקַ לֵּ֥ל֣אֶ ְת ֶ ָֽ
ְ
ֵ֛א֣לב ְלעָ ֵ֥ם֣בֶּ ןְ -בּעֶ֖
לח֣וַיּקְ ָר ְ
בעל סדרת טעמים זהה ל(-יהושע כד,ט) ו ָׁ֨יקָׁם ב ָָׁׁל֤ק בן-צִּפֹור מ֣לְך מֹו ָׁ֔אב וי ִָּׁלּ֖חם ְׁביִּש ְָׁׁר ֵ ֑אל ֣וַיּ ְשׁ ֗ ַ
אתנח רביע תביר מרכא טפחא מרכא סלוק
תבנית הטעמים ְלב ְל ָעֵ֥ם֣בֶּ ןְ -בּעֶ֖ וֹר֣ -במרכא טפחא ,יתור לרבות וללמד (א) אפשר שזה כמאמר חז"ל זה כנגד זה ברא הא-לקים; (ב)
ְלב ְל ָעֵ֥ם֣בֶּ ןְ -בּעֶ֖ וֹר֣שהוא ראש לרבוי הקליפות הטמאות.

כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

דברים כי-תצא כג,א – ג:

ֶ֖ה֣כּנַ ֵַֽ֥ף֣אָ ָֽביו׃֣ס ֣
לא֣יְ ג ֶַלּ ְ
ח֣אישׁ֣אֶ ת-א ֣שֶׁ ת֣אָ ב֑יו֣֣֣֣֣֣֣֣וְ ֵ֥
[א]֣לא-י ַ ֵ֥קּ ֶ֖
ל֣ה'׃֣ס ֣
ה ָֽ
ֵ֛א֣וּכ ֵ֥רוּת֣שָׁ ְפ ָכֶ֖ה֣בּקְ ַ ֵ֥
ְ
א֣פ ָֽצוּעַַ֣ -דּ ָכּ
ָב ְ
[ב]֣לא-י ֹ֧
ָֽ
ֵ֥ל֣ה'׃֣ס ֣
ירי֣לא-יָ ֵ֥בא֣לֶ֖ וֹ֣בּ ְק ַה ָֽ
֚ם֣דּוֹר֣עֲשׂ ֔
ָבא֣מַ ְמז ֶ֖ר֣בּקְ ַה ֣ל֣ה֑ '֣֣֣֣֣֣֣֣֣֣֣֣ ַגּ ֣
[ג]֣לא-י ֵ֥

הנושא :קידושין לעומת עריות.

[משנה יבמות פי"א,מ"א] [*] נושאין על האנוסה ועל המפותה האונס והמפתה על הנשואה חייב נושא אדם אנוסת אביו ומפותת אביו אנוסת בנו
ומפותת בנו רבי יהודה אוסר באנוסת אביו ומפותת אביו:
[בבלי יבמות ד ,א]  ...ובמשנה תורה (טט :ספר דברים) מנלן דדריש (טט :ר' יהודה פסוקים סמוכין)? דתנן (טט[ :משנה יבמות פי"א,מ"א]):
נושא אדם אנוסת אביו ומפותת אביו ,אנוסת בנו ומפותת בנו; רבי יהודה אוסר באנוסת אביו ומפותת אביו; (טט :ב[-בבלי ברכות כא,ב]
נאמרים הדברים ע"פ ברייתא ,דתניא ,רבי אליעזר אומר :נושא אדם אנוסת אביו וגו')
[רש"י בבלי יבמות ד ,א] נושא אדם אנוסת אביו  -שלא נאסרה עליו עולמית אלא אשת אביו כדכתיב (וי' אח"מ יח,ח)ע ְׁר ֥ות
ָאביָך הִּ ֽוא :ס ואשת משמע ע"י אישות דקדושין .אנוסת בנו  -לאו כלתו היא דאין כלה אלא מקודשת
אֵ ֽש
ת־ָאביָך ֹל֣ א תְׁ ג ֵלּ֑ה ע ְׁרו֥ת ִּ ֖
ִּ֖
וראויה לחופה.
ֶ֖ה֣כּנַ ֵַֽ֥ף֣אָ ָֽביו׃ כנף שראה
לא֣יְ ג ֶַלּ ְ
ח֣אישׁ֣אֶ ת-א֣שֶׁ ת֣אָ ב֑יו֣וְ ֵ֥
ואמר רב גידל אמר רב :מ"ט דרבי יהודה? דכתיב( :דב' תצא כג,א) לא-י ַ ֵ֥קּ ֶ֖
אביו לא יגלה .וממאי (מנין לומד) דבאנוסה כתיב? מעילויה דקרא (טט :בשני הפסוקים הקודמים שבסוף פרק כב) ,דכתיב( :טט :הפסוק
ֲרה֣חֲ משּׁ֣ים֣
֣ה ַנּע ָ ֶ֖
ֲר ַ ָֽ
י֣ה ַנּע ָ ֶ֖
ֲב ַ ָֽ
ֲרה ( )...כב,כט)֣ ֠ ְונָתַ ן֣הָ ֨אישׁ֣הַ שּׁכֵ֥ב֣ע ָמֵּ֛הּ֣ לַ א ֵ֥
ֲר֣ ַנע ָ ֤
֣א֣אישׁ֣ ַנע ָ ֤֣
הראשון המלמד על האונס הוא הוספת הכותב (כב,כח)֣ ָֽכּי -י ְמ ָצ ֗
ח֣אישׁ֣וגו' .ורבנן (שמתירין לאדם לשאת אנוסת אביו מה הם אומרים)? אי הוה סמיך ליה (ממש) –
ָכּ ֑סֶ ף ,וסמיך ליה( :דב' תצא כג,א) לא-י ַ ֵ֥קּ ֶ֖
ח֣אישׁ֣אֶ ת-א ֣שֶׁ ת֣אָ ב֑יו֣בנתים( ),טט :הם
כדקאמרת (אז היו מסכימים עם ר' יהודה)  ,השתא דלא סמיך ליה( ,דכתיב( :דב' תצא כג,א) לא-י ַ ֵ֥קּ ֶ֖
ֶ֖ה֣כּנַ ֵַֽ֥ף֣אָ ָֽביו׃ מלמד כי) בשומרת יבם הכתוב מדבר ,ולעבור עליו בשני לאוין.
לומדים כי (דב' תצא כג,א) ֣וְ ֵ֥לא֣יְ ג ֶַלּ ְ
ובמשנה תורה מאי טעמא דדריש (טט :ר' יהודה פסוקים סמוכין)? איבעית אימא :משום דמוכח,
[רש"י בבלי יבמות ד ,א] דמוכח  -מוכח למדרשינהו אהדדי סמכינהו  -לכתביה רחמנא  -לההיא לא יגלה כנף אביו לגבי עריות אי
לטפויי לאוי גבי אשת אב קאתי.
ואיבעית אימא :משום דמופני .איבעית אימא משום דמוכח ,דאם כן ,לכתביה רחמנא גבי עריות; ואיבעית אימא משום דמופני ,דאם
ֶ֖ה֣כּנַ ֵַֽ֥ף֣אָ ָֽביו למה לי? [דף ד ,א] שמע מינה לאפנויי.
כן ,לכתוב רחמנא לא יקח איש את אשת אביו( ,דב' תצא כג,א) ֣וְ ֵ֥לא֣יְ ג ֶַלּ ְ
[רש"י בבלי יבמות ד ,א] לאפנויי  -לאנוסתו של אביו דיליף מסמוכים דלעיל.
[רמב"ם איסורי ביאה פ"ב ,הי"ג] הבא על אשה ובתה דרך זנות או על אשה ואחותה וכיוצא בהן הרי זה כמי שבא על שתי נשים
נכריות שאין נעשות ערוה זו עם זו אלא בנישואין לא בזנות ,וכן אם אנס אביו או ב נו או אחיו או אחי אביו אשה או פיתה אותה הרי זו
מותרת לו וישאנה שלא נאמר אלא (דב' תצא כג,א) א֣שֶׁ ת ואין כאן אישות.
[רש"י] (דב' תצא כג,א) לא-י ַ ֵ֥קּח֣ -אין לו בה לקוחין ,ואין קידושין תופסין בה (ראה קידושין סז,ב) (שפת"ח  ...אין לו בה קידושי כסף ...
ֶ֖ה֣כּנַ ֵַֽ֥ף֣אָ ָֽביו  -שומרת יבם של אביו הראויה לאביו (שפת"ח  ...אלא לרבות שומרת יבם) .והרי כבר
לא֣יְ ג ֶַלּ ְ
(אף) לאחר מיתת אביו וגו') .וְ ֵ֥
ֽי־ָאביָך? אלא לעבור על זו בשני לאוין (שפת"ח  ...אף לאחר מיתת אביו) ,ולסמוך לה (דב' תצא
הוזהר עליה משום (וי' אח"מ יח,יד) ע ְׁר ֥ות אֲחִּ
ִּ ֖
ֶ֖ה֣כּנַ ֵַֽ֥ף֣אָ ָֽביו כדי
לא֣יְ ג ֶַלּ ְ
מז ֶ֖ר; ללמד שאין ממזר אלא מחייבי כריתות (ראה יבמות מט,א) (שפת"ח  ...ר"ל וגם בשביל זה נכתב ְו ֵ֥
ָבא֣מַ ְ
כג,ג) לא-י ֵ֥
א֣פ ָֽצוּעַַ֣ -דּ ָכֵּ֛א֣ויש לומר כיון דלאו בני בנים נינהו (בעלי מום אלה) ולא שייך
א֣מ ְמז ֶ֖ר֣ וגו' .ואם תאמר והא מפסיק קרא (כג,ב) ָֽלא -י ָֹ֧ב ְ
שיסמוך לה לא -י ֵָ֥ב ַ
בהו ממזר לא חשיב הפסק).
וקל וחומר מחייבי מיתות בית דין ,שאין בעריות מיתות בית דין ,שאין בה כרת( .טט :גלוי עריות שעונשו מיתת בית דין ,זה כשהיו עדים
בשעת מעשה והתריאו התראה נכונה .אם לא היו עדים בשעת מעשה ,או היו עדים ולא התריאו ,או לא התריאו נכון ,אז אי אפשר לבצע מיתת בית דין ואז
יש לעוברי העבירה (האיש והאשה) עונש כרת.

[תיב"ע] ( -דב' תצא כג,א) לא יסב גבר ית אתתא דאניס או דשרגיג (טט  -אנוסת (מסמיכות פסוקים) או מפותת (דרשה ממקום אחר)) אבוי וכל
דכן אתת אבוי ולא יגלי כנפא דגלי אבוי[ .ראב''ע] – (כב,כח)  -א ֲ֣שר ֹלא־א ָׁ֔רשָׁה  -זאת אנוסה לא מפותה
כב֣ע ָמֵּ֛הּ֣֣...תַּ ֚חַ ת֣
ֲר֣ ַנע ֲָר֤ה ( ...כב,כט)֣ ֠ ְונָתַ ן֣הָ ֨אישׁ֣הַ שּׁ ֵ֥֣
֣א֣אישׁ֣ ַנע ָ֤֣
אָ ב֑יו האנוסה על כן נסמכה זאת הפרשה (טט :שב(-כג,א) אל (כב,כח)֣ ָֽכּי -י ְמ ָצ ֗

ח֣אישׁ֣אֶ ת-א ֣שֶׁ ת֣
(כג,א) לא-י ַ ֵ֥קּ ֶ֖

א ֲֶשׁ֣ר֣ע ָ֔נּ הּ

לא֣
ח֣אישׁ֣אֶ ת -א ֣שֶׁ ת֣אָ ב֑יו֣וְ ֵ֥
ְׁת ְׁכנ ָׁפָך על־א ֲָׁמ֣תְָׁך֔ – היינו קדשני להיות אשתך .לכן בפסוק (דב' תצא כג,א) לא-י ַ ֵ֥קּ ֶ֖
(רות ג ,ט) ּ ...ופָׁרש ָׁ ֤
כּנַ ֵַֽ֥ף֣אָ ָֽביו .
ֶ֖ה֣כּנַ ֵַֽ֥ף֣אָ ָֽביו׃֣יש כפל לענין אשת איש ,אֶ ת-א֣שֶׁ ת אָ ב֑יו וגם ְ֣
יְ ג ֶַלּ ְ

(דב' תצא כג,א) לא-י ַ ֵ֥קּח – מקף כרב-דעות האם אדם מותר לקדש אנוסת או מפותת אביו[ .בבלי ברכות כא,ב]  ...רבי אליעזר אומר:
נושא אדם אנוסת אביו ומפותת אביו ,אנוסת בנו ומפותת בנו .רבי יהודה אוסר באנוסת אביו ובמפותת אביו .אבל לפי שלא אסר
אפשר כי אדם מותר לקדש אנוסת בנו ומפותת בנו.
ח֣אישׁ  -מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב ,הקבוצה הבסיסית היא אנוסת או מפותת אביו
אליבא דרבי אליעזר י ַ ֵ֥קּ ֶ֖
בקידושין ,ההרחבה היא שהאב מותר לקדש אנוסת בנו ומפותת בנו.
ח֣אישׁ֣אֶ ת-א֣שֶׁ ת֣אָ֣ב֑יו  -מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב ,הקבוצה הבסיסית היא אשת אביו
(דב' תצא כג,א) לא-י ַ ֵ֥קּ ֶ֖
בקידושין ,לר' יהודה ההרחבה לאסור על הבן גם נשים ,שאביו לא היה לו בהן קידושין או שלא היה לו בהן קידושין :ע"פ [בבלי
ברכות כא,ב] וכן פי' [ראב''ע]  ...ההרחבה היא אנוסת אביו הנלמדת מ סמיכות הפסוקים שלפני פסוק זה המלמדים על האנוסה (כב,כח)֣
ֲר֣ ַנע ֲָר֤ה ( ...כב,כט)֣ ֠ ְונָתַ ן֣הָ ֨אישׁ֣הַ שּׁכֵ֥ב֣ע ָמֵּ֛הּ֣֣...תַּ ֚חַ ת֣ א ֲֶשׁ֣ר֣ע ָ֔נּהּ
֣א֣א ישׁ֣ ַנע ָ֤֣
ָֽכּי -י ְמ ָצ ֗
ע"פ [תיב"ע] ההרחבה כוללת אנוסה או מפותה .ע"פ [רש"י] ע"פ [בבלי יבמות מט,א] ההרחבה כוללת שומרת יבם הנלמדת מהמשך
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

ֶ֖ה֣כּנַ ֵַֽ֥ף֣אָ ָֽביו  -שומרת יבם של אביו הראויה לאביו
אותו פסוק (דב' תצא כג,א) וְ ֵ֥לא֣יְ ג ֶַלּ ְ
מהמשך פסוק זה אפשר ללמוד גם על הרחבה לאשה שהאיש בא עליה בשגגה ,והזונה .וכל אלה בין ראויות ובין שלא ראויות לאביו,
בין בחייו בין אחרי מותו.

[בבלי קידושין סז,ב]  ...כל שאין לה עליו קידושין .מנא הני מילי? דאמר רבי חייא בר אבא אמר ר' יוחנן ,ומטו בה משום דרבי ינאי,
ִּיש־ַאחֽר ,:לאחרים  -ולא
ֵ
ֵיתֹו ְׁו ָׁהל ְָׁׁכ֖ה וְׁ ָׁהי ְָׁׁת֥ה ְׁלא
ורב אחא בריה דרבא ,ומטו בה משום רבי יוסי הגלילי ,אמר קרא( :דב' תצא כד,ב) ְׁויָׁצ ָׁ ְׁ֖אה ִּמב ֑
ח֣אישׁ֣אֶ ת-א֣שֶׁ ת֣אָ ב֑יו ,אחר
לקרובים .מתקיף לה רבי אבא ,ואימא :לאחר  -ולא לבן! בן בהדיא כתיב ביה( :דב' תצא כג,א) לא-י ַ ֵ֥קּ ֶ֖
(טט( :דב' תצא כד,ב) ְׁו ָׁהי ְָׁׁת֥ה ְׁלאִּיש־ַאחֵ ֽר ):למה לי? שמע מינה :לאחרים  -ולא לקרובים .ואימא :אידי ואידי לבן ,הא לכתחילה ,והא
דיעבד!
[רש"י קידושין סז,ב] ודילמא הא לכתחילה הא דיעבד  -כלומר (דב' תצא כג,א) לא-י ַ ֵ֥קּח֣לאו שלא יהיו לו בהן קידושין דיעבד קאמר
אלא אזהרה שלא יקדשנה ומיהו אי קדיש ניהוו קידושין ואתא האי קרא אחרינא (טט( :דב' תצא כד,ב) ְׁו ָׁהי ְָׁׁת֥ה ְׁלאִּיש־ַאחֵ ֽר ):לומר דאין בה
ה ויה כלל ולעולם לבן קאמר דכיון דאמר ולא פירש קרובים אין לך להביא באיסור זה אלא האסור שבכולן שקרוב מן הכל.
דב' תצא כג,א) אֶ ת-א֣שֶׁ ת֣אָ ב֑יו – מקף כרב-סברה (א) לכתחילה הבן לא יקח אשת אביו אחרי גירושין או אחרי מות האב בדיעבד אם
ֵיתֹו ְׁו ָׁהל ְָׁׁכ֖ה וְׁ ָׁהי ְָׁׁת֥ה
לקח ,יש לו קידושין( .ב) אין קידושין לבן באשת אביו כלל ולומדים זאת מהפסוק (דב' תצא כד,ב) ְׁויָׁצ ָׁ ְׁ֖אה ִּמב ֑
ִּיש־ַאחֽר[ .אבן ישראל] ותלמד מכאן רק למקום שיש בו איסור מיתת בית דין ולא לאיסורי כרת
ֵ
ְׁלא
ִּיש־ַאחֽר :וגם מאחות אשה ((וי' אח"מ יח,יח) ְׁו ִּא ָׁ ֥שּׁה אל־אֲח ָׁ ֖תּה ֹל֣ א תִּ ָׁק֑ח ִּלצ ְׁ֗רר לְׁגלּ֧ ֹות ע ְׁרוָׁתָׁ ּ֛ה
ֵ
(ב) ודוחים מפסוק (דב' תצא כד,ב) ְׁו ָׁהי ָׁ ְׁ֥תה ְׁלא
עָׁל֖י ָׁה בְׁחי ֽיהָׁ ):כנלמד להלן בבלי קידושין
[בבלי קידושין סז ,ב] מה אחות אשה מיוחדת שהיא ערוה וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת  -ולא תפסי בה קידושין ,אף כל
שהיא ערוה וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת  -לא תפסי בה קידושין.

(דב' תצא כג,א) אֶ ת-א ֣שֶׁ ת֣אָ ב֑יו – מקף מונח אתנח[ ,בבלי קידושין סז,ב] אשת איש  ...אין לה היתר בחיי אוסרן , ... ,תאמר באשת
ח֣אישׁ אֶ ת-א ֣שֶׁ ת֣אָ ב֑יו לאסור על בן האיש
איש שיש לה היתר בחיי אוסרן  -בגירושין ,אז צריך הכתוב (דב' תצא כג,א) ֣לא-י ַ ֵ֥קּ ֶ֖

המגרש או הנפטר אֶ ת-א ֣שֶׁ ת֣אָ ב֑יו
(דב' תצא כג,א) אֶ ת-א ֣שֶׁ ת֣אָ ב֑יו – מונח אתנח ,רבוי והגבלה[ ,רש"י יבמות ד,א]  ...אי לטפויי לאוי גבי אשת אב קאתי.
אבל רבוי לאוים נלמד ע"י [רש"י] ע"פ [בבלי יבמות מט,א] ,מהסיפא וְ ֵ֥לא֣יְ ג ֶַלֶּ֖ה֣ -מרכא טפחא ,יתור לרבות לשומרת יבם אביו לאו,
לעבור עליה בשני לאוין (שפת"ח  ...אף לאחר מיתת אביו) .,לכן נשאר בצ"ע

כג ג ע''פ שפת''ח (דב' תצא כג,א) לא-י ֵָ֥בא֣מַ ְמז ֶ֖ר֣בּקְ ַה ֣ל֣ה֑ '֣ -מה פצוע דכא שלא נוצר בעבירה אסור לבוא בקהל ה' ,קל וחומרממזר שנוצר בעבירה .לכך לא ישא ישראלית ,ואם נשאה כופין אותו להוציא.
(ב) ע"פ בעל הטורים סמיכות ג' לב' סמך ממזר לפצוע דכה שממזר אינו מוליד כפצוע דכה ושאר ההסבר על ''גם דור עשירי''

ח֣אישׁ֣אֶ ת-א֣שֶׁ ת֣אָ ב֑יו  -הוכפל כאן (ראה וי' קד' כ,יא) ,לומר שהנולד ממנה הרי הוא ב"֣לא-י ֵָ֥בא֣מַ ְמז ֶ֖ר "
[רשב"ם] ( -א) לא-י ַ ֵ֥קּ ֶ֖
(להלן,ג) .האם שני הפסוקים בויקרא ודברים מהוים בנין אב משני כתובים או אחד לאזהרה ואחת לעונש?
ם֣בּם׃ ֣
יה ָ ָֽ
ם֣דּמ ֶ ֵ֥
יה ְ
וֹת־יוּמתֵ֥ וּ֣ ְשׁנ ֶ ֶ֖
ְ
(וי' קד' כ,יא) וְ ֗אישׁ֣א ֲֶשׁ֤ר֣י ְשׁכַּ ב֣אֶ ת־א ֣שֶׁ ת֣אָ ֔ביו֣עֶ ְרוַ ֵ֥ת֣אָ ֶ֖ביו֣גּ ָלּ ֑ה֣֣ ָֽמ

[רבי יוסף בכור שור] וְ ֵ֥לא֣יְ ג ֶַלֶּ֖ה֣ ְכּנַ ֵַֽ֥ף֣אָ ָֽביו׃֣ -איכא דמפרש (ראה יבמות מט,א) בשומרת יבם של אביו; והיא בכרת ,שהרי היא
דודתו .ואיכא דאוקי לה לִ ְקרָ א באנוסת אביו ומפותת אביו ,לאמר שהוא ב'לאו'.
ֵ֥ל֣ה'׃֣ס ֣
ֵ֛א֣וּכ ֵ֥רוּת֣שָׁ ְפ ָכֶ֖ה֣בּ ְק ַה ָֽ
ְ
א֣פ ָֽצוּעַַ֣ -דּ ָכּ
ָב ְ
דברים כי-תצא כג,ב :ס֣ ָֽלא-י ֹ֧֣

ל(-דב' תצא כג,א) לא-

[רבי יוסף בכור שור] (כג,ג) לא-י ֵָ֥בא֣מַ ְמז ֶ֖ר  -נולד 'ממי שזר אצל אמו' .ואמרו רבותינו (ראה ספ"ד רמח) ,שסמָ כוֹ
ח֣אישׁ֣אֶ ת-א ֣שֶׁ ת֣אָ ב֑יו ,דבכי האי גוונא הוי ממזר .איכא למאן דאמר (ראה יבמות מט,א) ,דאין ממזר אלא מחייבי מיתות בית דין,
י ַ ֵ֥קּ ֶ֖
ואיכא למאן דאמר׃ אף מחייבי כריתות; והלכה כדבריו .ואיכא למאן דאמר׃ אף מחייבי 'לאוין' ,ואיכא למאן דאמר׃ אף מחייבי
כֵּ֛א לא חשבי לה הפסק ,דפשיטא דלאו אאינהו
־דּ ָ֣
'עשה' .וכולהו דייקי מהאי קרא (טט – כג,א) ,ביבמות (שם) .ו(-כג,ב) ָֽלא-י ָֹ֧בא֣ ְפ ָֽצוּעַ ַ
קאי לא-י ֵָ֥בא֣מַ ְמז ֶ֖ר ,שאינם עושים ממזרות ,שאינם מולידים( .כג,ג) ָֽלא-י ָֹ֧בא֣לֶ֖ וֹ הלך אחר פיסולו (ראה ירוש' קידושין נ,יב סד,ג ).

לא-י ֵָ֥בא֣ ַמ ְמז ֶ֖ר – מקף כרב-דעות בגדר ממזר "מי (האיש) שזר אצל אמו" ע"פ [רבי יוסף בכור שור]( :א) (ראה יבמות מט,א) ,דאין ממזר
אלא מחייבי מיתות בית דין( ,ב) ואיכא למאן דאמר׃ אף מחייבי כריתות ,והלכה כדבריו; (ג) ואיכא למאן דאמר׃ אף מחייבי 'לאוין',
(ד) ואיכא למאן דאמר׃ אף מחייבי 'עשה' (צ"ע איזה עשה זה?).

לא-י ֵָ֥בא֣מַ ְמז ֶ֖ר – מרכא טפחא .מרכ א טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב( ,א) מרבה על הממזר את הממזרת( .ב) ע"פ
ח֣אישׁ֣אֶ ת-א֣שֶׁ ת֣אָ ב֑יו ,דבכי האי גוונא הוי
[רבי יוסף בכור שור] :אמרו רבותינו (ראה ספ"ד רמח) ,שסמָ כוֹ ל(-דב' תצא כג,א) לא-י ַ ֵ֥קּ ֶ֖
ממזר .כלומר כמו שהנולד מלקיחת אשה האסורה על הלוקח כמו לקיחת אשת אביו וכנף שגילה אביו ,הוא ממזר(ת) כך הנולד מחייבי
כריתות בעריות הוא ממזר(ת).
טט – פסוקים (דב' תצא כג,א – ג) כל אחד פרשה סגורה ואעפ"כ כולם נלמדים במידת סמיכות .אפשר כי תבנית הטעמים של (דב' תצא
ח֣אישׁ ( -סלוק) מרכא טפחא וכן (דב' תצא כג,א) לא-י ֵָ֥בא֣מַ ְמז ֶ֖ר – (סלוק) מרכא טפחא ,הם בתפקיד של דרישת סמוכים.
כג,א) לא-י ַ ֵ֥קּ ֶ֖
ואפשר שכאשר (פסוק ב) שבאמצע מוציא קבוצת אנשים שלא שייכת בהם עצמם ממזרות אלא כיון שלא יכולים להוליד מונעים מהם
ָבא֣
להינשא ואם נשאו נשים כופין אותם להוציא ,כי עלולות נשותיהם לזנות וילדיהן ממזרים .לענ"ד טעם דרגא בקרא (דב' תצא כג,ב) ָֽלא-י ֹ֧
דרגא יוצר קשתות קישור בין תחילת פסוק א' לסוף פסוק ג' לסגור אותם ליחידת לימוד אחת בנושא הממזר והרחקתו מקהל ה'.

כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

6.13

דברים תבוא כו,א (התשע"ו)(בהשתתפות נחלת יעקב)

ה֣ל ֑נוּ֣ ֣
ָ
ְך֣את-עַ ְמָּך֣אֶ ת-י ְשׂ ָר ֔אל֣וְ את֣הָ א ֲָד ֔ ָמה֣א ֲֶשֵׁ֥ר֣נ ַָתֶ֖תָּ
ר ֶ ָֽ
שׁקיפָ ה֣מ ְמּ ֨עוֹן֣קָ ְד ְשׁ ָ֝ך֣מן-הַ שָּׁ ֗ ַמים֣וּבָ ֤
דברים כי-תבוא כו,טו :הַ ְ֣
בשׁ׃֣ס
ֶ֖ב֣וּד ָ ָֽ
ינוּ֣א ֵֶ֛רץ֣ז ַָבֵ֥ת֣חָ ָל ְ
ֶ
כַּ א ֲֶשׁ֤ר֣נ ְשׁבַּ ְעתָּ ֣לַ אֲב ֔ת
יָך֣מצַ וְּ ָךֹ֧֣֣לַ עֲשֵׂ֛ וֹת֣אֶ ת-הַ חֻ ֵ֥קּים֣הָ אֶ֖לֶּ ה֣וְ אֶ ת-הַ מּ ְשׁפָּ ט֑ים֣ ֣
ְ
ֱֹלה
ה'֣א ֝ ֶ
דברים כי-תבוא כו,טז – יט :ס֣[טז]֣הַ יּ֣וֹם הַ ֗ ֶזּה ֣֨
שָׁך׃ ֣
֣וּבכָ ל-נ ְַפ ֶ ָֽ
ם֣בּכָ לְ -לבָ ְבָךֶ֖ ְ
֣אוֹת ְ
ָ֔
֣וְ שָׁ מַ ְר ָתּ֤֣וְ עָ שׂיתָ
֣בּק ָֽלֹו֣ :
טיו֣וְ ל ְשׁ ֵ֥מעַ ְ
ֹותֵ֛יו֣וּמ ְשׁפָּ֣ ֶָ֖֣
ָֽאֹלהים֣וְ לָ ֶל ֣כֶ ת֣בּ ְד ָר ֗ ָכיו֣וְ ל ְשׁ ֨מר֣חֻ ָ ֹ֧קּיו֣וּמ ְצ ָ
ֶ֜
֣ל ָ֨ך֣ל
ֱמ ְרתָּ ֣הַ יֹּ֑ום֣ל ְהיֹות ְ
[יז]֣ אֶ ת־הֵ֥ '֣הֶ א ַ ֶ֖
ֹותיו֣ :
ר־ל ְ֑ך֣וְ ל ְשׁ ֶ֖מר֣כָּ ל־מ ְצ ָ ָֽ
ָ
ֲשׁר֣דּבֶּ
ֻלּה֣כַּ א ֶ ֶ֖
֣ם֣סג ֔ ָ
֣ל ַע ְ
ירָך֣ ֣הַ יּ֗ ֹום֣ל ְהיֵֹ֥ות֣לֹו ְ
[יח]֣ וַ ָֽ֞ה'֣הֶ א ֱָֽמ ְ
בּר֣:ס ֣
ֱֹלהֶ֖יָך֣כַּ א ֲֶשֵׁ֥ר֣דּ ָֽ
֣ם֣וּלת ְפ ָא ֶ֑רת֣וְ לָֽ֣ ְהי ְתָךֹ֧ ֣עַ ם־קָ ֵ֛דשׁ֣לַ הֵ֥ '֣א ֶ
ְ
ֶ֖ה֣וּלשׁ
ְ
֣ר֣עָשׂה֣ל ְתה ָלּ
ָ֔
ֹ֗ון֣ע ֤ל֣כָּ ל־הַ גֹּוים֣א ֲֶשׁ
[יט]֣וָּֽ ְלת ְתָּך֣ ֣עֶ ְלי ַ
(דב' תבוא כו,טז) הַ יּ֣וֹם הַ ֗ ֶזּה – מונח רביע ,בתפקיד לפחות ארבע דרשות שונות מהכתוב "היום הזה" וחלקן במשמע של "כל יום" .הנשמה

מתחדשת "כל יום" ע"י בוראה ומביאה כעין ביכורים לבוראה ,מעשיה הטובים וה' מברכה שתשנה ותביא כל יום .להלן הסבר ע"פ [פתרון
תורה פרשת והיה כי תבוא [המתחיל בעמוד ( ]]277טט :א) תפילה שלש פעמים ביום (טט :ב) תפילה מביאה להתחטאות ותשובה (טט :ג)
המביא ביכורים מבקש רחמים על עצמו ועל ישראל ועל ארץ-ישראל והקב"ה מברכו שישנה ויביא לשנה הבאה (טט :ד) אמר ר' לוי כך
אמר להן משה לישראל בכל יום תהא תורה חביבה עליכם כאילו היום קיבלתן אותה מהר סיני( ,טט :ה) "היום הזה" היינו בכל יום
ישראל עושים את ה' חטיבה ([רש"י בבלי ברכות ו,א] חשיבות ושבח) אחת בעולם וה' עושה את ישראל חטיבה אחת בעולם.

יָך֣מצַ וְּ ָךֹ֧ ֣לַ עֲשֵׂ֛ וֹת֣אֶ ת-הַ חֻ ֵ֥קּים֣הָ אֶ֖לֶּ ה֣וְ אֶ ת-הַ מּ ְשׁפָּ ט֑ים֣וגו' ,ז
ְ
ֱֹלה
ה'֣א ֝ ֶ
(טט :א) תפילה שלש פעמים ביום( .דב' תבוא כו,טז) הַ יּ֣וֹם הַ ֗ ֶזּה ֣֨
שנּו :והלא השתחויה בכלל כריעה וכריעה
ה' ש' ה' (זה הוא שאמר הכתוב) על ידי דויד (תהלים צה,ו) ָ֭באּו נִּשְׁתחֲו֣ה וְׁנִּכ ָׁ ְׁ֑רעָׁה ֝נִּב ְְׁׁר ָׁ֗כה לִּ ֽ ְׁפנֵי־ה֥ ' ע ֵ ֽ
בכלל השתחויה ומפני מה אמ' דויד שלשה לשונות הללו ,אלא צפה דויד ברוח הקדש וראה שבית המקדש עתיד חרב וקרבנות
ובכורים פוסקין עמד והתקין להם שיהו מתפללין שלשה פעמים ביום ,וכל המתפלל מעלין עליו כאילו מביא ביכורים למקדש ,נאמ'
כן (תהלים צה,ו) ָ֭באּו נִּשְׁתחֲו֣ה ונאמ' בבכורים (דב' תבוא כו,י) וְׁהִּ ֽשְׁת ֲח ֔ ִּוי ָׁת ִּלפ ְֵׁנ֖י ה֥ ' אֹלהֽיָך.:
(טט :ב) תפילה מביאה להתחטאות ותשובה .אמר ר' אלעזר חביבה תפלה לפני הקב"ה יתיר ממאה מעשים טובים שמתחלה נגזר עליו
על משה שלא תעבור את הירדן .ובשכר תפלה אחת שהתפלל אמ' לו הקב"ה' עלה ראש הפסגה וג' ,ובדבר הזה עלה ראש הפסגה
בשכר תפלה אחת שהתפלל לפניו ,לכך נאמ' (תהלים צה,ו) ָ֭באּו נִּשְׁתחֲו֣ה ְׁונִּכ ָׁ ְׁ֑רעָׁה ֝נִּב ְְׁׁר ָׁ֗כה וג'( .דב' תבוא כו,טז) הַ יּ֣וֹם הַ ֶזּ֗ה מה כתוב למעלה
מן הענין (דב' תבוא כו,טו) הַ ְשׁקיפָ֣ה֣מ ְמּ ֨עוֹן֣קָ ְד ְשׁ ָ֝ך֣וג' ,אמר [עמוד  ]281ר' אבהו משום ר' יוסי בר חנינא בא וראה כמה מתחטאין בעלי
ֱֹלהיָך מהוים ה-ה-י-א צירוף חודש
מצות לפני הקב" ה ויש להן פתחון פה לעושי מצוה .ר"ת של (דב' תבוא כו,טז) הַ יּ֣וֹם הַ ֗ ֶזּה י-ה-ו-ה א ֝ ֶ
אלול – חודש התשובה (תודה לרב א"מ פרל הי"ו).

(טט :ג) למביא ביכורים ומבקש רחמים על עצמו ועל ישראל ועל ארץ-ישראל והקב"ה מברכו שתשנה ותביא לשנה הבאה .אבל הקדוש
ברוך הוא אינו כן ,אילא יורד אדם לתוך שדהו ,ראה אשכול שבכר ,תאנה שבכרה ,רמון שבכר ,נוטלו ומניחו בסל ובא ועמד באמצע
העזרה ,שנ' ולקח הכהן הטנא וג' ומבקש רחמים (טט :א) על עצמו (טט:ב) ועל ישראל (טט :ג) ועל ארץ ישראל,
ָך ,על ישר'( ,טט :ג) וְ את֣הָ א ֲָד ֔ ָמה֣על ארץ ישראל ,ולא עוד
עַמּ ֣
ְ֤ך֣אתְ -
ה ,על עצמו( ,טט :ב) וּבָ ר ֶ ָֽ
(טט :א) שנ' (דב' תבוא כו,טו) הַ ְשׁקיפָ ֣
בשׁ( .דב' תבוא כו,טז)
ֶ֖ב֣וּד ָ ָֽ
ָבת֣חָ ָל ְ
אלא שהוא אומר איני זז עד שתעשה לי (דב' תבוא כו,טז) הַ יּ֣וֹם הַ ֗ ֶזּה ,שנאמר (דב' תבוא כו,טו) ֶא ֵֶ֛רץ֣ז ַ ֵ֥
הַ יּ֣וֹם הַ ֗ ֶזּה ,אמר ר' שמעון בן אלעזר המביא ביכורים למקדש יצאה בת קול ואמרת לו כך תשנה ותביא לשנה הבאה ותבוא כיום הזה
כאדם שהוא נותן פרי חדש לחברו ואמר לו יהי רצון שתשנה ותתן לי לשנה הבאה .ב[-ליקוטי תורה ,האדמו"ר הזקן] מבואר כי ר"ת של

(דב' תבוא כו,טו) ְוּד ָ ָֽבשׁ (דב' תבוא כו,טז) הַ יּ֣וֹם הַ ֗ ֶזּה י-ה-ו-ה מהוים ו-ה-ה-י צירוף חודש מר-חשון .אפשר כי ברכת ה' שתשנה ותביא
מתגלה בז' מר-חשון ,שבו מתחילים להתפלל בברכת השנים של שמונה עשרה "תן טל ומטר" .כאשר הגשמים בעתם כבר יש תנאים
שהברכה תחול.
(טט :ד) אמר ר' לוי כך אמ' להן משה לישראל בכל יום תהא תורה חביבה עליכם כאילו היום קיבלתן אותה מהר סיני.

יָך֣מצַ וְּ ָךֹ֧ ֣וגו' ,וכי עד עכשו לא צוה הקב"ה את ישראל ,והלא אותה שנה שנת הארבעים היתה,
ְ
ֱֹלה
ה'֣א ֝ ֶ
(דב' תבוא כו,טז) הַ יּ֣וֹם הַ ֗ ֶזּה ֣֨
שנאמר ויהי בארבעים שנה וג' ,וכבר נצטוו ישר' על דברי תורה משנה ראשונה ,ומה ת"ל (דב' תבוא כו,טז) הַ יּ֣וֹם הַ ֗ ֶזּה ,אמר ר' לוי כך
אמ' להן משה לישראל בכל יום תהא תורה חביבה עליכם כאילו היום קיבלתן אותה מהר סיני ,וכן הוא אומ' והודעתם לבניך ולבני
בניך ,ואומר יום אשר עמדת לפני ה' אלי' וג'( ,דב' תבוא כו,טז) אֶ ת-הַ חֻ ֵ֥קּים֣הָ אֶ֖לֶּ ה ,אילו המדרשות ,וְ אֶ ת-הַ מּ ְשׁפָּ ט֑ים אילו הדינים( .טט:
ב) מידה שנייה (טט :דרך שניה להסביר) ,חֻ ֵ֥קּים ומּ ְשׁפָּ ט֑ים להרבות קלין וחומרין וגזרות שוות ודקדוקי סופרים.
(טט :ה) "היום הזה" בכל יום ישראל עושים את ה' חטיבה אחת בעולם וה' עושה את ישראל חטיבה אחת בעולם.

 ...שהיו בישראל מוסרין את עצמן על קדושת שמו של הקדוש ברוך הוא (כמו שלמד בקטע קודם ,שלא הובא כאן ,על מותו של ר' עקיבא).
ָֽאֹלהים֣וְ לָ ֶל ֣כֶ ת֣בּ ְד ָר ֗ ָכיו֣
ֶ֜
֣ל ָ֨ך֣ל
ֱמ ְרתָּ ֣הַ יֹּ֑ום֣ל ְהיֹות ְ
לפיכך עשו את הקדוש ברוך הוא חטיבה בעולם שנ' (דב' תבוא כו,יז) אֶ ת־הֵ֥ '֣הֶ א ַ ֶ֖
וגו' וכשם שישראל עשו הטובה (טט :חטיבה?) בעולם כך הקב"ה עושה את ישראל הטובה (טט :חטיבה?) בעולם ,שנ' (דב' תבוא כו,יח) וַ ָֽ֞ה'֣
ש ָׁר ֵ֕אל אֲשר־בְָׁך֖ אתְׁ פָׁאָׁ ֽר( .:דב' תבוא כו,יט) וָּֽ ְלת ְתָּך֣ ֣
י־אתָׁ ה י ִּ ְׁ
֣ם֣סג ֔ ָ
֣ל ַע ְ
ירָך֣ ֣הַ יּ֗ ֹום֣ל ְהיֵֹ֥ות֣לֹו ְ
הֶ א ֱָֽמ ְ
ֻלּה֣וג' ואומר (ישעיהו מט,ג) ו ֥יאמר ִּל֖י עבְׁדִּ ָׁ ֑
עֶ ְלי֗ ֹון֣עַ ֤ל֣כָּ ל־הַ גֹּוים֣א ֲֶשׁ ֣ר֣עָ ֔ ָשׂה֣ל ְתה ָלֶּ֖ה֣וגו' אמר ר' יהושע בן לוי כשם שאצבע גדולה שביד היא כובשת את ארבע אצבעות כך
עתידין ישר' לכבוש את אומות העולם תחתיהן ,שנ' (דב' תבוא כו,יט) וָּֽ ְלת ְתָּך֣ ֣עֶ ְליֹ֗ון֣וג'.
(דב' תבוא כו,יט) וָּֽ ְלת ְתָּך֣ ֣עֶ ְלי֗ ֹון – מונח רביע ,התפקיד לפחות ארבע ,רמז למשלו של ר' יהושע בן לוי כשם שאצבע גדולה שביד היא
כובשת את ארבע אצבעות כך עתידין ישר' לכבוש את אומות העולם תחתיהן,
ובמעט שנוי ב[-מדרש תנחומא (בובר) פרשת כי תבוא] אמר ר' יהושע בן לוי כשם שהעליה כובשת ,כך ישראל עתידין לכבוש
֣ם֣וּלת ְפ ָא ֶ֑רת .חסלת פרשת תבא.
ְ
וּלשׁ
שׂה֣ל ְתה ָלֶּ֖ה ְ
ֹ֗ון֣ע ֤ל֣כָּ ל־הַ גֹּוים֣א ֲֶשׁ ֣ר֣עָ ֔ ָ
ארבע מלכיות ,שנאמר (דב' תבוא כו,יט) וָּֽ ְלת ְתָּך֣ ֣עֶ ְלי ַ
טט :בקשר לסעיפים ד,ה ,שלשה האבות התחילו לעשות את הקב"ה חטיבה ,אבל רק בקבלת התורה בהר סיני ע"י כל עם ישראל ,הקב"ה
ֱמ ְרתָּ ֣הַ יֹּ֑ום א-י-ה-ה צירוף חודש סיון שבו קבלו תורה
נעשה חטיבה אחת בעולם .דבר זה מרומז בר"ת (דב' תבוא כו,יז) אֶ ת־י-ה-ו-ה֣הֶ א ַ ֶ֖
מסיני( .דב' תבוא כו,יז) אֶ ת־הֵ֥ ' – מקף כרב-מצב לקבלת תורת ה' (א) אם ישראל מקבלים תורת ה' בין ברצון בין באונס( .ב) אם ישראל
אינם מקבלים תורת ה'[ .בבלי שבת פח,א] (שמ' יתרו יט,יז) ו ִּי ֽתְׁ יצְׁב֖ ּו ְׁבתח ְִּׁת֥ית הָׁהָׁ ֽר :אמר רב אבדימי בר חמא בר חסא :מלמד שכפה
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית ,ואמר להם :אם אתם מקבלים התורה  -מוטב ,ואם לאו  -שם תהא קבורתכם .אמר רב אחא
בר יעקב :מכאן מודעא רבה לאורייתא[( .רש"י שבת שם] מודעא רבה  -שאם יזמינם לדין למה לא קיימתם מה שקבלתם עליכם  -יש להם
ִּי־ערב וֽיְׁהִּי־ ֖בקר יֹ֥ום ה ִּשּׁ ִּשּֽׁי :ה"א יתירה למה לי?  -מלמד
תשובה ,שקבלוה באונס ... ).דאמר ריש לקיש :מאי דכתיב (בר' א,לא) וֽיְׁה ֥
שהתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית ,ואמר להם :אם ישראל מקבלים התורה  -אתם מתקיימין ,ואם לאו  -אני מחזיר אתכם
לתוהו ובוהו .ואף שדורשים שתחילה ישראל קבלו את התורה באונס ,אבל בימי אחשורוש חזרו וקבלוה ברצון ,אבל עצם הקבלה

מקיימת את הבריאה( .דב' תבוא כו,יז) אֶ ת־הֵ֥ '֣הֶ א ֱַמ ְֶ֖רתָּ֣ – מרכא טפחא ,יתור לרבות חשיבות ושבח לקב"ה (א) ע"י כל אומות העולם
שקודם לכך לא רצו לקבל תורת ה'( .ב) והרבה יותר מזה כל יום התחדשות מעשה בראשית העצומים.
דברים כי-תבוא כו,יז – יט:

֣בּק ָֽלֹו֣ :
ֹותֵ֛יו֣וּמ ְשׁפָּ֣ ָטֶ֖יו֣וְ ל֣ ְשׁ ֵ֥מעַ ְ
ָֽאֹלהים֣וְ לָ ֶל ֣כֶ ת֣בּ ְד ָר ֗ ָכיו֣וְ ל ְשׁ ֨מר֣חֻ ָ ֹ֧קּיו֣וּמ ְצ ָ
ֶ֜
֣ל ָ֨ך֣ל
ֱמ ְרתָּ ֣הַ יֹּ֑ום֣ל ְהיֹות ְ
[יז]֣ אֶ ת־הֵ֥ '֣הֶ א ַ ֶ֖
ֹותיו֣ :
ר־ל ְ֑ך֣וְ ל ְשׁ ֶ֖מר֣כָּ ל־מ ְצ ָ ָֽ
ָ
ֲשׁר֣דּבֶּ
ֻלּה֣כַּ א ֶ ֶ֖
֣ם֣סג ֔ ָ
֣ל ַע ְ
ירָך֣ ֣הַ יּ֗ ֹום֣ל ְהיֵֹ֥ות֣לֹו ְ
[יח]֣ וַ ָֽ֞ה'֣הֶ א ֱָֽמ ְ
בּר֣:ס ֣
ֱֹלהֶ֖יָך֣כַּ א ֲֶשֵׁ֥ר֣דּ ָֽ
֣ם֣וּלת ְפ ָא ֶ֑רת֣וְ ָֽל ְהיתְ֣ ָךֹ֧ ֣עַ ם־קָ ֵ֛דשׁ֣לַ הֵ֥ '֣א ֶ
ְ
ֶ֖ה֣וּלשׁ
ְ
֣ר֣עָשׂה֣ל ְתה ָלּ
ָ֔
ֹ֗ון֣ע ֤ל֣כָּ ל־הַ גֹּוים֣א ֲֶשׁ
[יט]֣וָּֽ ְלת ְתָּך֣ ֣עֶ ְלי ַ
תוספתא מסכת סוטה (ליברמן) פרק פ"ז,ה"י  ...ועוד אחרת דרש (ע"פ ה"ט ,ר' אלעזר בן עזריה שזו הייתה שבת הנשיאות שלו ,עת כיהן
במקביל לרבן גמליאל) (דב' תבוא כו,יז) אֶ ת־הֵ֥ '֣הֶ א ֱַמ ְֶ֖רתָּ ֣הַ יֹּ֑ום (דב' תבוא כו,יח) וַ ָֽ֞ה'֣הֶ א ֱָֽמ ְירָך֣ ֣הַ יּ֗ ֹום֣אמר להם הקדוש ברוך הוא כשם

שעשיתם אותי חטיבה אחת בעולם אף אני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם הבא.

שמעתי מהרב נחמן יוסף וילהלם הי"ו ע"פ פנימיות התורה ,בורא עולם שאל את נשמת ישראל האם רצונה ביחוד עמו בדרך ללא נסיונות
אך היחוד יהיה אחר זמן רב ,או בדרך עם נסיונות בעולם החומר וכביכול העלם א-להות והיחוד יהיה בזמן קצר .ונשמת ישראל בחרה
בדרך עם הנסיונות .הכתובים כאן מלמדים משהו מענין זה( .דב' תבוא כו,יח) וַ ָֽ֞ה' – וי"ו הוי"ה ,בפסוק (שמ' בשלח יג,כא) ו ֽ֡ה' הלְֵך ִּל ְׁפנ ֵ֨יהם יֹו ָָׁ֜מם
נדרש כי ו ֽ֡ה' זה ה' ובית דינו היא המלכות .אמנם יש מחלוקת האם בכל מקום צירוף זה מלמד על ה' ובית דינו ,נניח שפה זה ה' ובית דינו.
בנוסף המלכות היא גם השכינה ומבואר ב[-תניא מבואר הרב אברהם אלאשוילי] מפתח ענינים :שכינה  ...אלז (שכינה מקור נשמות
ת־ה'֣הֶ א ֱַמ ְֶ֖רתָּ֣  -לשון חשיבות ושבח( ,דב' תבוא כו,יח) וַ ָֽ֞ה'֣הֶ א ֱָֽמ ְירָך֣ ֣הַ יּ֗ ֹום֣משמע
ֵ֥
ישראל) .ע"פ רש"י [בבלי ברכות ו,א] (דב' תבוא כו,יז) אֶ
מהכל שה' ובי"ד של מעלה פסקו על זכות ישראל בעבודתו בעולם הזה וכתוצאה נפתחה הדרך ליחוד קוב"ה ושכינתיה.
ֻלּה  -זקף-קטן בתפקיד שני לימודים.
֣ם֣סג ָ֣֔
֣ל ַע ְ
ל ְהיֵֹ֥ות֣לֹו ְ
הסבר הירידה :אפשר כי טעם מלת ל ְהיֵֹ֥ות – מרכא (= מאריך) רומז על הרחקת מקומה של נשמת ישראל אל הבריאה במקום של
֣ם֣סג ֔ ָֻלּה בבריאה .זה מביא
ֵֹ֥ות֣לֹו לקוב"ה ְל ַע ְ
֣
כביכול העלם א-להות ונשארת קשורה לא-להות בקיום תורה ומצוות ואז היא ל ְהי
לֹו – פשטא (לה' שהוא פשוט היחיד ,בלתי מורכב) ְלעַ ֣ם – מונח (בתורה ומצוות) ְסג ֔ ָֻלּה – זקף-
לעליה :ל ְהיֵֹ֥ות – מרכא (= מאריך) ֣
קטן בתפקיד שניים .כלומר מאריך (אל העתיד) לעולם הבא את הווית היחוד של קודשא בריך הוא ושכינתיה (זו כנסת/נשמת ישראל).
ועוד זקף-קטן כשתיים ,כאשר בין היתר הבריאה עולה מדרגה ממדרגה שנפלה אליה בחטא אדם הראשון אל מדרגת התיקון.
(דב' תבוא כו,יח) וַ ָֽ֞ה'֣הֶ א ֱָֽמ ְירָך֣ ֣הַ יּ֗ ֹום – גרשיים מונח רביע ,כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו לפי שמלווה בשני פרטים אחריו
ֹותיו :ולכך מתאים המשך התוספתא שכשכר ישראל על
ר־ל ְ֑ך (ב) וְ ל ְשׁ ֶ֖מר֣כָּ ל־מ ְצ ָ ָֽ
ָ
ֻלּה֣כַּ א ֲֶשֶׁ֖ר֣דּבֶּ
֣ם֣סג ָ֣֔
ְ
֣לעַ
(א) ל ְהיֵֹ֥ות֣לֹו ְ
פרסום שם השם יחודו ,ואחדותו בעולם הזה השם יעשה את עם ישראל יחידים לעולם הבא ,היינו ביחוד שלם עם הבורא.
[בבלי ברכות ו,א]
אמר רבי אבין בר רב אדא אמר רבי יצחק :מנין שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין  -שנאמר (ישעיה סב,ח) נִּש ְׁ֧בע ה֛ ' בִּ ֽימִּי ֖נֹו ּו ִּבז ְׁ֣רֹוע עֻז֑ ֹו;
בימינו  -זו תורה ,שנאמר( :דב' וזה"ב לג,ב) מִּ ֽימִּינ֕ ֹו אשדת אֵ ֥ש ָׁד֖ת לָׁ ֽמֹוּ ,:ו ִּבז ְׁ֣רֹוע עֻז֑ ֹו  -אלו תפילין ,שנאמר( :תה' כט,יא) ֗ה' ֖עז ְׁלע ֣מֹו י ֵ ִּ֑תן .ומנין
שהתפילין עוז הם לישראל  -דכתיב( :דב' תבוא כח,י) ו ְָׁׁראּו כָׁל־ע ֵ ֣מי ָׁה ָׁ֔ארץ ִּכ֛י ֵ ֥שם ה֖ ' נ ִּ ְׁק ָׁ ֣רא עָׁל֑יָך ְׁו ָׁי ְֽׁר ֖אּו מִּמֽ ָׁךּ ,:ותניא ,רבי אליעזר הגדול

אומר :אלו תפילין שבראש( .כאן משלב מתפילין של ראש של ישראל אל תפילין של ראש של הקוב"ה) אמר ליה רב נחמן בר יצחק לרב חייא
בר אבין :הני תפילין דמרי עלמא מה כתיב בהו? אמר ליה( : :דבה"א יז,כא) ּומִּי כְׁעמְָׁך֣ י ִּ ְׁש ָׁר ֵ֔אל ג֥ ֹוי א ָׁ ֖חד ב ָׁ ָׁ֑ארץ .ומי משתבח קודשא בריך
הוא בשבחייהו דישראל (האם ה' משתבח בעם ישראל)?  -אין ,דכתיב( :דב' תבוא כו,יז) אֶ ת־הֵ֥ '֣הֶ א ֱַמ ְֶ֖רתָּ ֣הַ יֹּ֑ום (כתיב) (דב' תבוא כו,יח) וַ ָֽ֞ה'֣
ירָך֣ ֣הַ יּ֗ ֹום֣אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל :אתם עשיתוני חטיבה אחת (חטיבה ע"פ רש"י [בבלי ברכות ו,א]  -חשיבות ושבח ,טט:
הֶ א ֱָֽמ ְ
אחת = יחידות ואחדות) בעולם ,ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם; אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם ,שנאמר( :דב' וא' ו,ד) ש ְׁ֖מע
ֹלהינּו ה֥ '׀ א ָׁחֽד :ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם ,שנאמר( :דבה"א יז,כא) ּומִּי כְׁעמְָׁך֣ י ִּ ְׁש ָׁר ֵ֔אל ג֥ ֹוי א ָׁ ֖חד ב ָׁ ָׁ֑ארץ .אמר ליה רב
י ִּ ְׁ
ש ָׁר ֵ ֑אל ה֥ ' א ֵ ֖
אחא בריה דרבא לרב אשי :תינח בחד ביתא (הסבר זה נח כאשר מדובר בבית אחד לפי ההמשך זה תפילין של ראש) ,בשאר בתי מאי?  -אמר
ש ָׁר ֵָ֜אל (דב' ד,לד) ֣אֹו׀ ֲהנ ָׁ ִּ֣סה אֹל ִּ֗הים (דב' תבוא כו,יט) וָּֽ ְלת ְתָּך֣ ֣
ש ֨ריָך י ִּ ְׁ
ליה( :דב' ד,ז) ִ֚ ִּכי מִּי־ג֣ ֹוי ג ָׁ֔דֹול (דב' ד,ח) ּומִּי ג֣ ֹוי ג ָׁ֔דֹול (דב' וזה"ב לג,כט) א ְׁ
עֶ ְלי֗ ֹון - .אי הכי נפישי להו טובי בתי (ריבה עד ששה בתים?)! אלא( :דב' ד,ז) ִ֚ ִּכי מִּי־ג֣ ֹוי ג ָׁ֔דֹול (דב' ד,ח) ּומִּי ֣גֹוי ג ָׁ֔דֹול דדמיין להדדי  -בחד
הנ ָׁ ִּ֣סה אֹל ִּ֗הים  -בחד ביתא( ,דב' תבוא כו,יט)
ש ָׁר ֵ֔אל בחד ביתא( ,דב' ד,לד) ֣אֹו׀ ֲ
ש ֨ריָך יִּש ְָׁׁר ֵָ֜אל (דבה"א יז,כא) ּומִּי כְׁעמְָׁך֣ י ִּ ְׁ
ביתא( ,דב' וזה"ב לג,כט) א ְׁ
וָּֽ ְלת ְתָּך֣ ֣עֶ ְליֹ֗ון  -בחד ביתא (סה"כ ארבעה בתים)[ ,בבלי ברכות ו ,ב] וכולהו כתיבי באדרעיה (וכולם כתובים בבית של זרוע היד).
ת־ה'֣הֶ א ֱַמ ְֶ֖רתָּ֣  -לשון חשיבות ושבח,
ֵ֥
ישראל מאמירים את ה' ע"פ רש"י [בבלי ברכות ו,א] (דב' תבוא כו,יז) אֶ
(דב' תבוא כו,יח) וַ ָֽ֞ה'֣הֶ א ֱָֽמ ְירָך֣ ֣הַ יּ֗ ֹום – לשון חשיבות ושבח ,וזה מתבטא בזוג התפילין של ה' מרי עלמא ,שבכל תפילה (טוטפת) יש
ארבע קבוצות פסוקים(קבוצה זה פסוק אחד או יותר) ,המרומזות בתבנית הטעמים מונח רביע של הֶ א ֱָֽמ ְירָך֣ ֣הַ יּ֗ ֹום בתפקיד שתי
פעמים ארבע.
לפי מהלך [בבלי ברכות ו,א] בתפילין של ה' יש ששה פסוקים המרומז במונח רביע של הֶ א ֱָֽמ ְירָך֣ ֣הַ יּ֗ ֹום בתפקיד לפחות ארבע.
ועוד טעם גרשיים מעל מלת (דב' תבוא כו,יח) וַ ָֽ֞ה'֣מרמז במראית עין למדרש [בבלי ברכות ו,א] ותניא ,רבי אליעזר הגדול אומר :אלו
תפילין שבראש .צ"ע האם המדרש הוא על פסוק נשבע ה' או על פסוק וראו כל עמי הארץ  .אבל לפי מראית העין המקור עשוי
להיות ב(-דב' תבוא כו,יח) וַ ָֽ֞ה'
[חידושי הרשב"א בבלי ברכות ו,א] ולענין מה שאמרו הקדוש ברוך הוא מניח תפילין ,פי' רב האי גאון ז"ל זה לשונו הכי פירשו
רבנן שהראה הקדוש ברוך הוא למשה קשר תפילין והנחת תפילין ולימדו במראית העין כדרך שלמדו מעשה המשכן ...
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לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

6.14

דברים תבוא כו,א (התשע"ז)

ץ֣מוֹא֑ב֣ ֣
ָ
ֶ֖ל֣בּ ֶא ֶ֣ר
שׁה֣ל ְכ ֵ֛רת֣אֶ תְ -בּ֣נֵ֥י֣י ְשׂ ָרא ְ
דברים כי תבוא כח,סט֣:אלֶּ ה֣ד ְב ֨רי֣הַ ְבּ ֝רית֣אֲֽשֶׁ ר-צוָּ ֹ֧ה֣ה֣ '֣אֶ ת-מ ֗ ֶ
ם֣בּח ָֽרב׃֣פ ֣
תּ ְ
מ ְלּ ַב ֣ד֣הַ ְבּ ֔רית֣אֲשֶׁ ר-כָּ ַ ֵ֥רת֣א ָ ֶ֖
במענה לשאלת הרב יעקב לויפר הי"ו ממוצ"ש שבת תבוא ,התשע"ו .מדוע מלת הַ ְבּ ֝רית מוטעמת בטעם אזלא ולא בטעם זקף-קטן.
אלֶּ ה֣ד ְב ֨רי֣הַ ְבּ ֝רית – תלישא-קטנה (=תרסא) קדמא ואזלא

תלישא-גדולה – נקראת תלשא במנהג הספרדים ,ותלישא-קטנה – נקראת תרסא במנהג הספרדים ,בין תפקידיהם הרעיוניים קשר למאמר
[בבלי עירובין ד,א] ו[-בבלי סוכה ה,ב] שיעורין חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני.
קדמא ואזלא – בעלת תפקידים אחדים וביניהם מלמד שהוא עצמו או שבסביבתו יש סדר כלשהו ,ו/או דרך לימוד בסדר כלשהו ,כגון כלל
שלא מדרך לימוד במידות שהתורה נדרשת בהם ,כלל במידות שהתורה נדרשת בהם ,או כעין המידות ולאו דווקא בדיוק.
פסוק זה מתפרש באופנים אחדים .תבניות הטעמים משתתפות לפי תפקידיהם הרעיוניים בפירושים השונים.
הערות ע"פ כללי הטעמה:
בתנ"ך הכתר הממוחשב ,בחלק התורה תלישא-קטנה (=תרסא) מופיעה סה"כ ב 448 -פסוקים ,ובהם  458מופעים .בר'  ;90 ,92שמ' ,90
 ;87וי'  ;70 ,71במ'  ;85 ,88דב' . 116 ,117
תלישא-קטנה (=תרסא) תמיד מלווה בקדמא.
תלישא-קטנה קדמא – מופיעה בפסוקים  388מספר מופעים 397
תלישא-קטנה מלה מקף קדמא – בפסוקים  57מספר מופעים 58
תלישא-קטנה קדמא מופיעה סה"כ ב 445 -פסוקים ,ובהם  455מופעים.
מחשבון זה עולה כי בשלושה פסוקים ושלושה מופעים יש לכאורה אחרי תלישא-קטנה טעם שאינו קדמא .ערכתי חיפושים עם שלילת
קדמא עד מרחק של שלוש מלים (כגון תרסא ,מקף מקף קדמא) ועוד אופנים ,כמודגם להלן ,ולא הצלחתי למצוא זאת עדיין פרט לשילוב
בין טעם עליון וטעם תחתון בעשרת הדברות ,שעשוי להסביר את ההפרש.
בתנ"ך הכתר הממוחשב ,בחלק התורה תבנית קדמא מקף זקף-קטן 78 ,מופעים ב 77-פסוקים.
תבנית קדמא זקף-קטן במלה אחת  66מופעים ב 65-פסוקים .בנוסף בעשרת
וְ יֹום֣הַ ְשּׁב ֔יעֶ֜י זה תוצאה של הטעמה בטעם עליון (קדמא ואזלא) ובטעם תחתון (פשטא זקף-קטן).

יעֶ֜י וב (-דב' ואתחנן ה,יד)
הדברות ב(-שמות יתרו כ,י) וְ יֹום֣הַ ְשּׁב ֔

מסקירה זאת מתברר שאין בתורה תבנית טעמים תרסא קדמא זקף-קטן במלים נפרדות.
שימוש הלכתי לפסוק:
אלֶּ ה֣ד ְב ֨רי֣הַ ְבּ ֝רית – תלישא-קטנה (=תרסא) קדמא ואזלא ,שיעור שלוש פעמים זכירת ברית בין ה' וישראל לעומת  13פעם איזכור
ברית מלה בתורה ,לכן בברכת המזון מילה מוזכרת לפני תורה.
[ספר אבודרהם ברכת הלחם ,זימון ,ברכת המזון]
ו יש אומרים טעם אחר לפי שבשביל ברית ותורה זכו לירושת הארץ דגבי ברית כתיב (בר' לך יז,ח) ְׁונָׁת ִּ ֣תי ֠ ְׁלָך ּולְׁז ְׁרעֲָך֨ ַאח ֲָ֜ריָך ֵא֣ת׀ א֣רץ
ַארצ֣ ֹות גֹו ִּי֑ם וגו' .וצריך שיקדים ברית
ְׁמג ֻ֗ריָך וגו' .וגבי תורה כתיב (דב' עקב ח,א) ּובָׁאתם וִּ ִּֽירש ְׁ֣תם את־ ָׁה ָׁ֔ארץ וכתיב (תה' קה,מד) וי ֵ ִּ֣תן ָ֭ ָׁלהם ְׁ
שׁה֣וגו' .ושם אומר (דב'
לתורה לפי שהתורה נתנה בשלש בריתות שנאמר (דב' תבוא כח,סט) אלֶּ ה֣ד ְב ֨רי֣הַ ְבּ ֝רית֣אֲֽשֶׁ ר -צוָּ ֹ֧ה֣ה֣ '֣אֶ ת-מ ֗ ֶ
ֹלהיָך וגו' הרי שלשה בריתות והמילה נתנה בשלשה עשר בריתות הכתובים בפרשת מילה כשנצטוה
נצ' כט,יא) ְׁל ָׁעב ְְׁׁר ָ֗ך ִּבב ִּ ְׁ֛רית ה֥ ' א ֖
אברהם עליה.
[אנציקלופדיה תלמודית כרך ד ,ברכת המזון [המתחיל בטור תעה]]

וצריך שיקדים ברית לתורה ,שברית מילה ניתנה בשלש עשרה בריתות שנאמרו בפרשת מילה שניתנה לאברהם אבינו ,והתורה ניתנה
ץ֣מוֹא֑ב֣
ָ
ֶ֖ל֣בּ ֶא ֶ֣ר
שׁה֣ל ְכ ֵ֛רת֣אֶ תְ -בּנֵ֥י֣י ְשׂ ָרא ְ
בשלש בריתות ,שנאמר( :דב' תבוא כח,סט) אלֶּ ה֣ד ְב ֨רי֣הַ ְבּ ֝רית֣אֲֽשֶׁ ר-צוָּ ֹ֧ה֣ה֣ '֣אֶ ת-מ ֗ ֶ
וּשׁמַ ְר ֗ ֶתּם֣אֶ ת־דּ ְברי֣הַ ְבּ ֣רית֣הַ ֔זּאת וגו'.
ם֣בּח ָֽרב׃ ,ונאמר( :דב' תבוא כט,ח) ְ
תּ ְ
מ ְלּ ַב ֣ד֣הַ ְבּ ֔רית֣אֲשֶׁ ר-כָּ ַ ֵ֥רת֣א ָ ֶ֖
שימוש מוסר לפסוק:
[חברותא ברכות ה,א]

והיינו דרבי שמעון בן לקיש  -דברים אלו שיסורים ממרקין עוונות הם כדברי ריש לקיש .דאמר רבי שמעון בן לקיש :נאמר "ברית"
ֹלהיָך מ ֵ֖על ִּמנְׁח ָׁ֑תָך .ונאמר
ש ִּ֗בית ִ֚מלח ב ִּ ְׁ֣רית א ֔
במלח ,ונאמר "ברית" ביסורין ,וכפי שמפרש :נאמר "ברית" במלח ,דכתיב (וי' ב,יג) וְֹׁל֣ א ת ְׁ
"ברית" ביסורין ,דכתיב לאחר התוכחה והקללות שבמשנה תורה (דב' תבוא כח,סט) אלֶּ ה֣ד ְב ֨רי֣הַ ְבּ ֝רית֣אֲֽשֶׁ ר-צוָּ ֹ֧ה֣ה֣ '֣אֶ ת-מ ֗ ֶשׁה .ויש
לדרוש בגזרה שווה ,מה "ברית" האמור במלח ,מלח נכנס בבשר ומוציא את הדם ,וממתקת את הבשר ,שנכנס בבשר ומוציא הדם
ממנו .אף "ברית" האמור ביסורין ,היסורין נכנסין בבשר האדם ומוציאין ממנו את רתיחת הדם המביאתו לידי חטאו ,ובכך ממרקין את
כל עוונותיו של אדם)54(.

[חברותא  -הערות ברכות ה,א הערה ] 54

( .)54על פי מהרש"א .ותתיישב בכך הערת הגר"א שאין המשל דומה לנמשל ,כי מלח ממתק ואילו יסורין ממרקים  -אך להנ"ל הרי
הכוונה שיסורין מרים כמלח ואחר שנכנסו ומירקוהו הרי הוא כבשר הנמלח שיצא ממנו הדם והתמתק .ומהרש"ם ביאר שעבד יוצא
בשן ועין רק כשהכהו האדון והעבד מכיר בכך [ותובעו] ,אבל אם אחר הכהו או שלא ידע מי הכהו ,אינו משתחרר ,ונמצא שיש נפ"מ
בין הטעמים ,שלרבי יוחנן הלמד מק"ו ,לא יועילו היסורין רק אם מאמין שבאים מיד ה' ואינו חושב שבאו במקרה ,אך לר"ל שלמד
גז"ש ממלח ,יועילו לו אף אם חשב שבאו במקרה ,כשם שמלח מועיל לבשר גם כשאחר מולחו.
שימוש פנימיות התורה לפסוק:
[זוהר חדש כרך א (תורה) פרשת כי תבוא [המתחיל בדף צז עמוד ב]]
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

 ...אדהכי אתא אליהו ז"ל חמי דבכי אמר בשליחותא אחרא הוינא זמין השתא ושדרני קב"ה לשככא דמעיך .אי רבי אי רבי לא הוה
אצטריך השתא לגלאה לצדיקייא מלין אלין .אבל כך אמר קב"ה בקללות קדמאין אית ל"ב קראי וכלהו לקביל שבילי דאורייתא.
בקללות בתראי אית בהו נ"ג קראי לקביל פרשיין ואורחין דאורייתא[ .דף צח עמוד א] בגלות קדמאה דבית ראשון עברו ישראל אינון
שבילין סתימין דסתרא אתגלי חובייהו ואתגלי קיצא דילהון ונחמתא ואבטחותא דילהון .בגלות בתראה דבית שני עברו ישראל ג"ן
פרשיות אורחין דאתגליין אסתים חובייהו ואסתים קיצייהו ולא כתיב בהו הבטחות ונחמות.

מסקנה ולא תרגום לזוהר הנ"ל :מספר פסוקי התוכחה בפרשת כי תבוא הוא ג"ן ( 53במספר) והם על העבירות שעברו ישראל בסתר
שׁה -
ושרשן בחטא אדם הראשון בג"ן עדן ,וצוה ה' את משה להתרות בהם לתקן ועל זה מרמזת תבנית הטעמים של אֲֽשֶׁ ר-צוָּ ֹ֧ה֣ה֣ '֣אֶ ת-מ ֗ ֶ
דרגא מונח רביע ,רמז לתיקון חטא אדם הראשון שעשה בג"ן עדן.
הַ ְבּ ֝רית – עולה תיקו"ן נ"א (אפשר רמז לשער נ"א בתפלה עתיקה ,שערי קדושה),
אֲֽשֶׁ ר-צוָּ ֹ֧ה – עולה ראשו"ן מ"ה = אד"ם.
שׁה – כדי לחזור ל"שערי קדושה" שחטא אד"ם הראשו"ן גרם לאבדנן.
אֲֽשֶׁ ר-צוָּ ֹ֧ה֣ה֣ '֣אֶ ת-מ ֗ ֶ
דרישות הגמרא בפסוק:

[בבלי סוטה לז,א] הפכו פניהם כלפי הר גריזים ופתחו בברכה כו' .תנו רבנן :ברוך בכלל ברוך בפרט ,ארור בכלל ארור בפרט ,ללמוד
וללמד לשמור ולעשות  -הרי [בבלי סוטה לז,ב] ארבע ,ארבע וארבע הרי שמונה ,שמונה ושמונה הרי שש עשרה ,וכן בסיני ,וכן
֣ד֣ה ְבּ ֔רית֣אֲשֶׁ ר-
ַ
ץ֣מוֹא ֑ב֣מ ְלּ ַב
ָ
ֶ֖ל֣בּ ֶא ֶ֣ר
שׁה֣ל ְכ ֵ֛רת֣אֶ תְ -בּנ ֵ֥י֣י ְשׂ ָרא ְ
בערבות מואב ,שנא'( :דב' תבוא כח,סט) אלֶּ ה֣ד ְב ֨רי֣הַ ְבּ ֝רית֣אֲֽשֶׁ ר-צוָּ ֹ֧ה֣ה֣ '֣אֶ ת-מ ֗ ֶ
עֲשׂוּן֣:פ ,נמצא
יתֶ֖ם֣א ָת֑ם֣ ְל ַמ ֣עַ ן ֣ ַתּ ְשׂ ֔כּילוּ֣אֶ֖ת ֣כָּ ל־א ֲֶשֵׁ֥ר֣ ַתּ ָֽ
רית֣הַ ֔זּאת֣ ַועֲשׂ ֶ
תּם֣אֶ ת־דּ ְבר֣י֣הַ ְבּ ֣
וּשׁמַ֣ ְר ֶ֣֗
ם֣בּח ָֽרב׃֣פ ,וכתיב( :דב' תבוא כט,ח) ְ
תּ ְ
רת֣א ָ ֶ֖
כָּ ַ ֵ֥
מ"ח בריתות על כל מצוה ומצוה  .ר"ש מוציא הר גריזים והר עיבל ,ומכניס אהל מועד שבמדבר .ובפלוגתא דהני תנאי; דתניא ,רבי
ישמעאל אומר :כלל ות נאמרו בסיני ופרטות באהל מועד; ר' עקיבא אומר :כללות ופרטות נאמרו בסיני ,ונשנו באהל מועד ,ונשתלשו
בערבות מואב ,ואין לך כל דבר מצוה ומצוה שכתובה בתורה ,שלא נכרתו עליה ארבעים ושמנה בריתות .ר' שמעון בן יהודה איש
כפר עכו אמר משום רבי שמעון :אין לך מצוה ומצוה שכתובה בתורה ,שלא נכרתו עליה ארבעים ושמנה בריתות של שש מאות אלף
ושלשת אלפים וחמש מאות וחמשים .אמר רבי :לדברי רבי שמעון בן יהודה איש כפר עכו ,שאמר משום רבי שמעון :אין לך כל מצוה
ומצוה שבתורה ,שלא נכרתו עליה ארבעים ושמנה בריתות של שש מאות אלף ושלשת אלפים וחמש מאות וחמשים ,נמצא לכל אחד
ואחד מישראל שש מאות אלף ושלשת אלפים וחמש מאות וחמשים .מאי בינייהו? אמר רב משרשיא :ערבא וערבא דערבא איכא
בינייהו.
[הרב זילבר מיכל הי"ו בבלי דף היומי] תוספות בשם הירושלמי ,שרבי שמעון דורש בדרך הבאה:

[תוספות בבלי סוטה לז,ב] רבי שמעון מוציא הר גריזים  -הכי מסיים לה בירושלמי וכן היה ר"ש אומר אין לך כל דבר ודבר מן התורה
שאין כרות עליה תקע"ו בריתות שתים עשרה בברוך ולא ידענא אמאי י"ב ושמא ברית כנגד כל שבט ושבט וי"ב בארור י"ב בכלל
וי"ב בפרט הרי מ"ח בריתות ללמוד וללמד לשמור ולעשות הרי קצ "ב בריתות וכן בהר סיני וכן בערבות מואב הרי תקע"ו בריתות.
( 12ברית לכל שבט) ( 12 +לכל ארור) ( 12 +בכלל) ( 12 +בפרט) = . 48
( 4 * 48בריתות ללמוד וללמד לשמור ולעשות) =  = 192קצ"ב ( 3 * 192 .מקומות) =  576עולה תקע"ו
אפשר להסביר זאת גם כך:

ברוך בכלל ברוך בפרט ,ארור בכלל ארור בפרט (טט  , )4 -ללמוד וללמד לשמור ולעשות  -הרי ארבע (טט  ,)4 -ארבע וארבע הרי
שמונה ,שמונה ושמונה הרי שש עשרה (טט –  ,)16 = 4 * 4וכן בסיני ,וכן בערבות מואב ,שנא' :אלה דברי הברית אשר צוה ה' את
משה וגו' ,וכתיב :ושמרתם את דברי הברית הזאת וגו' ,נמצא מ"ח בריתות על כל מצוה ומצוה (טט – .) 48 = 3 * 4 * 4

במקום כל יחיד ערב לכל אחד מישראל ,כל שבט ערב לכל השבטים לכן (טט – )576 = 12 * 48 = 12 * 3 * 4 * 4

תקע"ו בריתות.
 576עולה בגי' תקע"ו העולה יסו"ד מלכו"ת (ע"פ [אמרי נועם ,הרבי מדזיקוב]) ,ההסבר הבא בעזרת הרב יהושע ישראלי הי"ו :תקע"ו
עולה רפ"ח ניצוצות קדושה בשרשן ורפ"ח ניצוצות קדושה שירדו לתוך הבריאה ושבקיום התורה מעלין אותם לשרשן ,ע"כ.
נמצא כי כל דבר שבתורה נכרתו עליו תקע"ו בריתות .שאפשר לחלקן לחלק ש-בכלל ולחלק ש-בפרט .חלק ה-כלל הוא כעין שורש ניצוץ
קדו שה בין הנאמר בברוך ובין הנאמר בארור שידוע ש"ארור" (או לאו) מבטא קדושה גדולה שאי אפשר לאומרה הדרך העשה.
חלק ה-פרט הוא כפי שמגלה התורה לקיים בעולם המעשה.
(דב' תבוא כח,סט) אלֶּ ה֣– תלישא-קטנה (=תרסא) בתפקיד שיעור ע"פ [בבלי סוטה לז] מ"ח בריתות (נכרתו) על כל מצוה ומצוה ועל
בסיס מספר זה רבויים שונים למספר הבריתות.
(דב' תבוא כח,סט) ד ְב ֨רי֣הַ ְבּ ֝רית֣– קדמא ואזלא ,קדמא ואזלא מלמד על סדר ,עשוי לרמז על כלל מלמד מסוג כלשהו .ל[-אברבנאל
דברים הקדמה] שיכרות ברית בדרך הכלל לא זולת זה..
[אברבנאל דברים הקדמה]  ...ואפשר לומ ר שהש"י צוה למרע"ה דרך כלל שאחרי ביאור המצות יכרות ברית עם ישראל ברכות
וקללות .האמנם לא צוהו על פרטיות הברכות והקללות .ועל הצווי הכולל ההוא אמר הכתוב (דב' תבוא כח,סט) אלֶּ ה֣ד ְב ֨רי֣הַ ְבּ ֝רית֣
ץ֣מוֹא֑ב֣ רוצה לומר שצוה הש"י אותו שיכרות ברית בדרך הכלל לא זולת זה.
ָ
א ֣ ֶר
אל֣ ְבּ ֶ֣
שׁה֣ל ְכ ֵ֛רת֣אֶ תְ -בּנֵ֥י֣י ְשׂ ָר ֶ֖
אֲֽשֶׁ ר-צוָּ ֹ֧ה֣ה֣ '֣אֶ ת-מ ֗ ֶ

ולכן לא אמר אלה דברי הברית אשר דבר ה' אל משה לכרות את בני ישראל או אשר נתן ה' בינו ובין בני ישראל כמו שאמר בראשונות
(טט :בחורב ,בפר' בחקתי) .לפי שלא היה פרטיות הדברים ממנו יתברך ושמשה סדר הדברים בעצמיותם .ולהיותו המסדר בהם אמרם
בלשון עצמו .ולכן אמרו שמשה אמרם מפי עצמו .ואפשר שלזה עצמו כוון הרמב"ן בעצמו באמרו שעשאו הקדוש ברוך הוא למשה
שליח .ואלמלא כן גם בראשונות נעשה שליח .כי ישראל מפי משה שמעו אותם .ואמר בהם הכתוב אשר נתן ה' בינו ובין בני ישראל.
וגם בכל התורה נעשה משה שלוחו .אבל שאר דברי התורה אמרם משה באותן המלות ששמע וקבל מפי הש"י מבלי תוספת ולא
חסרון כאמרו אלה הדברים אשר דבר משה אל בני ישראל שר"ל לא פחות ולא יותר .וקללות האלה (טט :בפר' כי תבוא) לא היה כן כי
משה סדר בהן הדברים .ובהגיעי לביאורם אוכיח שמרע"ה ביאר בקללות האלה על הראשונות כמו שביאר במצות .וכבר עלה על
דעתי שהקללות לא נקראו ברית כי אם יעודי העונשים והברכות יעודי ה' ושלא אמר הכתוב (דב' תבוא כח,סט) אלֶּ ה֣ד ְב ֨רי֣הַ ְבּ ֝רית֣
ץ֣מוֹא֑ב על הקללות שנזכרו בסדר והיה כי תבא כ"א על הברית שזכר מיד
ָ
ל֣בּ ֶא ֶ֣ר
שׁה֣ל ְכ ֵ֛רת֣אֶ תְ -בּנֵ֥י֣י ְשׂרָ֣ ֶ֖א ְ
אֲֽשֶׁ ר-צוָּ ֹ֧ה֣ה֣ '֣אֶ ת-מ ֗ ֶ
בפרשת אתם נצבים .ובהגיעי לשם בעז"ה אפרש זה ואוכיח אותו באר היטב:
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

6.15

דברים נצבים כט,ט (התשע"ו)

ימיָך׃ ֣
֣ב֣ע ֔ ֶציָך֣עַ ֶ֖ד֣שׁאֵ֥ב֣מ ֶ ָֽ
ק ֶרב֣מַ חֲנֶ ֑יָך֣מחט ֣
ֶ֖ר֣בּ ֶ ֣
יכם֣וְ ג ְָֽ֣֖ר ָ֔ך֣א ֲֶשׁ ְ
דברים נצבים כט,י ֣:טַ ְפּ ֶכ ֣ם֣נְ שׁ ֔ ֶ
יכם
ל֣אישׁ֣י ְשׂ ָר ָֽאל׃ (דב' נצ' כט,י) טַ ְפּ ֶכ ֣ם֣נְ שׁ ֔ ֶ
נפתח בהסבר הרבוי הנובע מהקשר התוכני לפסוק הקודם (דב' נצ' כט,ט) ֶ֖כּ ֵ֥

[רמב"ן]  ...והזכיר עוד הטף והנשים והגרים וחוטבי עצים ושואבי מים אשר להם מערב רב .והביא שם הטף ,להביאם בברית ,כי
אפילו עם הדורות העתידים יכרות ברית ,או כדי לזכותם כטעם שאמרו בהקהל (חגיגה ג,א).

יכם – מונח זקף-קטן והוא תיאור ,אם אחריו הייתה
ל֣אישׁ֣י ְשׂ ָר ָֽאל׃– סלוק מפסוק (כט,ט) (דב' נצ' כט,י) טַ ְפּ ֶכ ֣ם֣נְ שׁ ֔ ֶ
(דב' נצ' כט,ט) ֶ֖כּ ֵ֥
ֶ֖ר֣בּ ֶ ֣ק ֶרב֣מַ חֲנֶ ֑יָך) ,אפשר שגם זה בתפקיד
פעולה או מצווה זה היה תבנית של לימוד אלפניו ולאחריו .כאן זה תיאור (וְ ג ְָֽ֣֖ר ָ֔ך֣א ֲֶשׁ ְ
לימוד אלפניו ,כפי' ה[-רמב"ן] והביא שם הטף ,להביאם בברית ,כי אפילו עם הדורות העתידים יכרות ברית ,אלו (דב' נצ' כט,ט) ֶ֖כּל֣
ֵ֥אישׁ֣י ְשׂ ָר ָֽאל׃ בשעת הקהלתם ע"י משה ולעתיד לבוא ,וזה יתאים לטעם טפחא במלת ֶ֖כּל֣ללא מרכא לפניה ,בתפקיד שנוי ורבוי,
היינו מדור נוכחי לדורות הבאים.

מכאן מתחיל נושא מרכזי בפסוק זה והוא מעמד הגרים והגבלת תפקידיהם בימי משה וממנו למד יהושע

[רמב"ן] ורבותינו אמרו (יבמות עט,א) שבאו קצת כנענים בימי משה כדרך שבאו בימי יהושע ונתנם חוטבי עצים ושואבי מים לעדה
ולמשכן ה' .ואין הכונה לומר שרמו אותו ,אבל באו אליו להשלים עמו ,כי כן המשפט כאשר ביארנו (לעיל כ י יא) .וכך מצאתי
במדרש תנחומא (נצבים ב)  ,ללמדך שבאו אצל משה ולא קבלם .כלומר שלא יכלו לרמותו לכרות להם ברית ,אבל עשאם מיד חוטבי
עצים ושואבי מים:
[תורה תמימה] (דב' נצ' כט,י) מחט ֣ב֣ע ֔ ֶציָך֣וגו'  -הנתינים גזר משה על חתונם לההוא דרא שנאמר מחוטב עציך וגו' ואתא דוד וגזר
ח)
עלייהו לכולי דרי [יבמות עט,א]:
[תורה תמימה הערה ח)] הנתינים הם הגבעונים שנתגיירו בימי יהושע ובזה הטעוהו ליהושע כנודע בכתוב ,ולכן נתנם לחוטבי עצים למזבח
כדכתיב (יהושע ט') ויתנם יהושע ביום ההוא לחוטבי עצים ולשואבי מים ,ועל שם נתינה זו נקראו נתינים ,ודוד המלך גזר עליהם שלא להתחתן בהם
מפני שהכירם לאכזרים ואין זה ממדות ישראל כשרים זרע אברהם [ע"ל בפ' ראה בפ' י"ג י"ח ונתן לך רחמים] ,ואמר כאן על זה דגם
כאלה שהיו בימי משה ,כלומר עבדים שנתגיירו שלא לשם שמים רק לשם איזו פניה ,גזר משה עליהם שלא להתחתן בהם ,ומדייק זה
מדקרינהו לחוטבי עצים ושואבי מים באנפייהו (בחצי פסוק לעצמם ,בין אתנח לסלוק) ש"מ לאו בכלל ישראל הם ולאו בכלל גרים אלא
עבדים ועבדים פסולים נינהו ,ואמנם הוא גזר רק לאותו הדור ,מפני שהיה חושב שלדורות הבאים ישתנה טבעם מלהיות אכזרים ,אבל
דוד שכבר ראה דורות הבאים והכירם בכ"ז לאכזרים גזר עליהם עד עולם ,כך נראה לפרש:
מקורות אחדים להגעת גויים למשה ומה עשה עמם.

[מדרש תנחומא (ורשא) פרשת נצבים סימן ב]  ...והקב"ה אינו כן כי רחמיו על כל מעשיו על הזכרים ועל הנקבות ועל הצדיקים ועל
ימיָך :מחוטב עציך אמר רבי יצחק בן טבלי מלמד שבאו הגבעונים אצל
הרשעים שנאמר (דב' נצ' כט,י) מחט ֣ב֣ע ֔ ֶציָך֣עַ ֶ֖ד֣שׁאֵ֥ב֣מ ֶ ָֽ
יהושע בן נון וקבלן שנאמר (יהושע ט) ויעשו גם המה בערמה וגו' מהו גם המה ללמדך שבאו (הגבעונים? בנוסף לאחרים) אצל משה ולא
קבלן.
[מדרש תנחומא] דורש שבאו הגבעונים בימי משה ולא קבלן .אבל באו אחרים ,כגון מעבדים במצרים שיצאו עם ישראל ,ומשה קבלן
למרות שה' אמר לו לא לקבלן .ואחר-כך הם היו הערב רב שהזיק לישראל ,ראה ויקרא רבה להלן.
ם־ערב ֖רב ע ָָׁׁל֣ה א ָׁ ִּ֑תם מאה ועשרים רבוא דברי רבי
[מכילתא דרבי ישמעאל בא  -מסכתא דפסחא פרשה יד] (שמ' בא יב,לח) וְׁג ֵ ֥
ישמעאל .רבי עקיבא אומר מאתים וארבעים רבוא .ר' נתן אומר שלש מאות וששים רבוא:
[מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק יב]
ם־ערב [ ֖רב ע ָָׁׁל֣ה א ָׁ ִּ֑תם מלמד] שעלו מהן גרים ועבדים [שלשה] כיוצא בהן.
(שמ' בא יב,לח) וְׁג ֵ ֥
[שמות רבה (וילנא) פרשת בא פרשה יח]
ם־ערב ֖רב ע ָָׁׁל֣ה א ָׁ ִּ֑תם,
הכשרים שבמצרים באו ועשו פסח עם ישראל ועלו עמהם ,שנא' (שמ' בא יב,לח) וְׁג ֵ ֥
[שמות רבה (וילנא) פרשת בשלח פרשה כ]

ם־ערב ֖רב ע ָָׁׁל֣ה א ָׁ ִּ֑תם ולא עוד אלא שכמה עשירים היו בהם כמה חכמים וכמה בעלי אומניות שנאמר
(שמ' בא יב,לח) וְׁג ֵ ֥
שלחיך פרדס רמונים כמה אנשים ונשים וטף היו שנאמר (ירמיה נ) וכל שוביהם החזיקו בם,

(שיר השירים ד)

[ויקרא רבה (מרגליות) פרשת אמור פרשה כז]

רב הונא ורב אידי בש' ר' שמואל בר נחמן מוצלין היו ישראל מאותו מעשה ,שאילו עשו ישראל את העגל היה להן לומר אלה אלהינו
ם־ערב ֖רב ע ָָׁׁל֣ה א ָׁ ִּ֑תם ,הם עשו את העגל ,והיו מונין להן ואומרין להן
ישראל ,אלא הגרים שעלו עם ישראל ממצרים( ,שמ' בא יב,לח) וְׁג ֵ ֥
(שמ' תשא לב,ד) ֵ ֤אלּה אֹלהיָך יִּש ְָׁׁר ֵ֔אל .
ם־ערב ֖רב ע ָָׁׁל֣ה א ָׁ ִּ֑תם ,מאי
[ ילקוט חדש כשפים ושדים ומזיקים נחש רוחות קליפות סטרא אחרא ,לז] הא דכתיב (שמ' בא יב,לח) וְׁג ֵ ֥
ערב רב ,אילו היו כמה אומות אתי שפיר ,אבל באמת לא היו רק מצריים ,מאי ערב רב .אלא החרטומים שראו נפלאות השם ,באו אל
משה להתגייר .אמר הקדוש ברוך הוא ,לא תקבלם .אמר משה ,רבונו של עולם ,כיון שראו גדולתך באו להתגייר ,מיד קבל אותם.
[שו"ת משנה הלכות חלק ט סימן רלז]  ...וודאי שיש מצוה לקרב ולאהוב את הגרים אבל אין זה מחייב להתחתן עמהם והרי משה
ם־ערב ֖רב ע ָָׁׁל֣ה א ָׁ ִּ֑תם ו ְׁ֣צאן ּובָׁקָׁ֔ ר מִּ קְׁנ֖ה כ ֵָׁב֥ד מְׁאֽד :ואפ"ה לא נתערבו בהם ולא התחתנו
רבינו קבל כמה גרים דכתיב (שמ'בא יב,לח) וְׁג ֵ ֥
עמהם בני ישראל ,והגם דליכא איסור להתחתן עמהם ח"ו,
ָך – מונח זקף-קטן במלה אחת ,וכעין מידה י"ח מל"ב מידות של רבי אלעזר הן ר' יוסי הגלילי ,מדבר שנאמר במקצת ונוהג בכל
וְ ג ְָֽ֣֖ר ֣֔

ובלשון הירושלמי ריבה וריבה את הכל .בימי משה היו עבדים שנתגיירו שלא לשם שמים רק לשם איזו פניה ,גזר משה עליהם שלא
להתחתן בהם ,ומדייק זה מדקרינהו לחוטבי עצים ושואבי מים באנפייהו (בחצי פסוק לעצמם ,בין אתנח לסלוק) .ומניין לנו שְ-ג ְָֽ֣֖רָך֣֔ שכאן
נתגיירו שלא לשם שמים?
ָך – פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים (כאן סלוק  ...אתנח) בתפקיד היקש מימי משה לימי יהושע בגרים שלא
יכם֣וְ ג ְָֽ֣֖ר ֣֔
(דב' נצ' כט,י) נְ שׁ ֔ ֶ
לשם שמים , .ובתפקיד דבר חוזר וקורה כפירש ב[-חותם המלך – מגילת אסתר ,הרב משה סופר ע' שיד ,אוצר החכמה] ד"ה רצוי לרוב
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

אחיו  ...שהיה מרדכי בבחינת משה ע"ה ,וגם הוא קבל ערב רב [כמש"כ] (אסתר ח,יז) "ורבים מעמי הארץ מתיהדים" והנה גם המה היו
למכשול עון לישראל להכשילם בכמה עבירות כדרכם של ערב רב ,קשים גרים לישראל (יבמות מז,ב) אפילו גירי אמת ,מכל שכן הם
שהיו רק גרי פחד מרדכי ,וכתיב (ישעי' נד,טו) "מי גר אתך עליך יפול" .לכן לא נחה ממנו (ממרדכי) דעת מקצת סנהדרין וגו'.
ימיָך תיאור
(דב' נצ' כט,י) מַ חֲנֶ ֑יָך – אתנח (מחצי פסוק קודם) מחט ֣ב֣ע ֔ ֶציָך֣– מונח זקף-קטן ותוכנו תאור או פעולה ואחריו עַ ֶ֖ד֣שׁאֵ֥ב֣מ ֶ ָֽ
ֶ֖ר֣בּ ֶ ֣ק ֶרב֣מַ חֲנֶ ֑יָך֣אלו הגרים בדורו ,שלא לשם
ָך א ֲֶשׁ ְ
או פעולה .אפשר שזה בתפקיד לימוד אלפניו ולאחריו .משה רבנו הכיר כי וְ ג ְָֽ֣֖ר ֣֔
ימיָך לומדים כי נתנן חוטבי עצים ושואבי מים לעדה ולמשכן.
יָך֣עֶ֖ד֣שׁאֵ֥ב֣מ ֶ ָֽ
ַ
שמים ובלימוד אלפניו מ(-דב' נצ' כט,י) מחט ֣ב֣ע ֔ ֶצ
ימיָך:
יָך֣עֶ֖ד֣שׁאֵ֥ב֣מ ֶ ָֽ
ַ
(דב' נצ' כט,י) מחט ֣ב֣ע ֔ ֶצ
(דב' נצ' כט,י) ַעֶ֖ד – טפחא ,שנוי ורבוי שמשה שינה את מעמד ומלאכת הגרים שבאו אליו ממה שהם היו בגיותם אל (דב' נצ' כט,י) מחט ֣ב֣
ימיָך:
ע ֔ ֶציָך֣עַ ֶ֖ד֣שׁאֵ֥ב֣מ ֶ ָֽ
ימיָך – מרכא סלוק ,טעם סלוק מגביל וטעם מרכא מרבה ,ביחד מלמד על רבוי הגבלות.
שׁאֵ֥ב֣מ ֶ ָֽ
ימיָך – סלוק שמגביל
וטעם שׁאֵ֥ב – מרכא (=מאריך) מרבה הגבלות ,כאן גם מרחיק גרים אלו שישראל לא יתחתנו עמכם בנוסף לטעם מ ֶ ָֽ
ימיָך:
מלאכתם בישראל ל(-דב' נצ' כט,י) מחט ֣ב֣ע ֔ ֶציָך֣ ַעֶ֖ד֣שׁאֵ֥ב֣מ ֶ ָֽ
י֣לפָ נֶ ֑יָך֣ ֣
ָתתּ ְ
לה֣א ֲֶשֵׁ֥ר֣נ ַ ֶ֖
ליָך֣כָּ ל-הַ ְדּבָ ֣רים֣הָ ֗אלֶּ ה֣הַ ְבּ ָרכָ ה֣וְ הַ קְּ לָ ֔ ָ
֣כי-י ָ֨באוּ֣עָ ֝ ֶ
דברים נצבים ל,א :וְ הָ יָה ָֽ
ֶ֖יָך֣שׁמָּ ה׃ ֣
ָ ָֽ
ֱֹלה
ָך֣בּ ֨ ָכל-הַ גּוֹי֔ם֣א ֲֶשֹׁ֧ר֣הדּיחֲָךֵ֛ ֣הֵ֥֣'֣א ֶ
֣ ַוהֲשׁבתָ ֣אֶ לְ -לבָ ֶ֔ב ְ
֣כי-י ָ֨באוּ֣עָ ֝ ֶליָך֣ -תרסא קדמא ואזלא ,כעין פרט וכלל מלמד ופרט בתראה לפתור הפרט קדמאה,
וְ הָ יָה ָֽ
הפרט בתראה :כָּ ל-הַ ְדּבָ ֣רים֣הָ ֗אלֶּ ה֣ -מונח רביע הַ ְבּ ָרכָ ה֣וְ הַ קְּ לָ ֔ ָלה֣ -פשטא זקף-קטן

(א) רביע  ...זקף-קטן בין שני קיסרים ע"פ מהרז"ו כעין אם כל המידות מידה סתום שבא לגלות ,תדע בעתיד כי בהשגחה פרטית אמת
הדברים מתוך שבאו עליך הברכה ואחריה הקללה
(ב) כָּ ל-הַ ְדּבָ ֣רים֣הָ ֗אלֶּ ה֣ -מונח רביע ,כעין רישום מקוצר הכולל הברכות והאזהרות החל ב(-דב' א,א) א֣לֶּ ה הַ ְדּבָ ֗רים  -מונח רביע,
שהוסבר במקומו.
חָך׃
ֱֹלהיָך֣וּמ ָשֶּׁ֖ם֣יקָּ ֶ ָֽ
שּׁם֣יְ קַ בֶּ ְצָך֣ה֣֣'֣א ֔ ֶ
֣בּ ְקצ ֣ה֣הַ שָּׁ ָמ ֑ים֣מ ֗ ָ
דברים נצבים ל,ד :אם-י ְהיֶ ֵ֥ה֣נ ַָֽדּחֲָךֶ֖ ֣

בבלי יומא פז,א כל המזכה את הרבים  -אין חטא בא על ידו ,וכל המחטיא את הרבים  -כמעט אין מספיקין בידו לעשות תשובה.

הרב שטרום מאורות הדף ,התשס"ו בשם הרבי מרוזין מספקים לו הזדמנויות לעשות תשובה.
כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו ,מאי טעמא  -כדי שלא יהא הוא בגיהנם ותלמידיו בגן עדן ,שנאמר (תה' טז,י) ִּכ֤י׀ ֹלא-תעֲז֣ב
נפ ִּ ְׁ֣שי ִּלש ְׁ֑אֹול ֹלא-תִּ ֵת֥ן ֝ ֲחסִּידְָׁך֗ ל ְִּׁר ֥אֹות ָׁשֽחת׃.
ָׁשק
וכל המחטיא את הרבים אין מספיקין בידו לעשות תשובה  -שלא יהא הוא בגן עדן ותלמידיו בגיהנם ,שנאמר (משלי כח,יז) ָ֭ ָׁאדָׁ ם ע ֻ ֣
בְׁדםָׁ -נ֑פש עד-ב֥ ֹור ֝י ָׁנ֗ ּוס ַאל-י ִּתְׁ מְׁכּו-בֹֽו׃
הרב שטרום מאורות הדף ,התשס"ו בשם ? כל המחטיא את הרבים ,בתשובתו גורם לחזרה בתשובה לכל שהחטאו על ידו ,כי נאמר
ִּשּׁם יִּקָׁחָֽך׃
שּׁם י ְׁקבצְָׁך ה֣ ' א ֔
(דברים נצבים ל,ד) אִּם-יִּהְׁי ֥ה ִּנ ֽדחֲָך֖ ִּבק ְֵׁצ֣ה השּׁ ָׁ ָׁ֑מי ִּם ִּמ ֗ ָׁ
ֹלהיָך ּומ ָׁ ֖
אִּם -יִּהְׁי ֥ה – מקף בתפקיד רב-מצב (א) ספקו למחטיא הזדמוניות ולא חזר בתשובה הוא ותלמידיו לא עולים (ב) המחטיא חזר בתשובה.
במצב (ב) יתקים
אִּם -יִּהְׁי ֥ה ִּנ ֽדחֲָך֖ – מרכא טפחא ,יתור לרבות על כל המחטיא את הרבים שחזר בתשובה ומקובץ ע"י הקב"ה ,שגורם שגם את אלו
שהודחו על-ידו יחזרו בתשובה ,ויקובצו ע"י הקב"ה.
ֱֹלהֵ֛יָך֣אֶ תְ -לבָ ְבָךֶ֖ ֣וְ אֶ תְ -ל ַב֣ב֣ז ְַרעֶ ָ֑ך֣ ֣
וּמל֣הֹ֧ '֣א ֶ
דברים נצבים ל,וָ ֨ :
֣וּבכָ ל-נ ְַפ ְשָׁךֶ֖֣֣ ְל ַמֵ֥עַ ן֣חַ יֶּ ָֽיָך׃.
ֵ֛יָך֣בּכָ לְ -לבָ ְבָךֵ֥ ְ
ְ
ֱֹלה
הֲבה֣אֶ ת-הֹ֧ '֣א ֶ
ְלאַ ָ֞
ֱֹלהֵ֛יָך֣אֶ תְ -לבָ ְבָךֶ֖֣ -
וּמל  -קדמא ,קודמת פעולת ה' כדי להעמיד אמונה שווה בה' בכל אחד מישראל המרומז ב ב-הֹ֧ '֣א ֶ
(דב' נצבים ל,ו) ֨ ָ

דרגא תביר טפחא ,קבוצת פרטים הקשורה לנושא ושעל כל אחד חל עניין שווה.

וה' י ָ֨אר – קדמא ,מקדים בהארת פנים שווה במתנה לכל אחד מהארת בחינת פנים העליונים ,כנאמר ב-ספרי פסקא נא יתן לך מאור
פנים ,ר' נתן אומר זה מאור שכינה ...,ד"א י ָ֨אר זה מאור תורה וגו' .ונאמר ב -אגרת הקדש  -האדמו''ר הזקן -פרק ד' דף קו ...השכל
מתבונן בהתבוננות חיצונית  -תתאה ,זו בחינת הדעת .לעומת התבוננות מעומקא דליבא למעלה מבחינת הדעת בגדולת ה' היא בחינת
ָאר֣הֹ֧ '֣׀֣פָּ נָ ֵ֛יו֣א ֶלֶ֖יָך (וִּ ֽיחֻנּֽךָּׁ׃) וכש''כ (דברים
מתנה נתונה מאת ה' מן השמים מהארת בחינת פנים העליונים כש''כ (במד' נשא ו,כה) י ֨

ֱֹלהֵ֛יָך֣אֶ תְ -לבָ ְבָךֶ֖֣  -דרגא
וּמל  -קדמא ,קודמת פעולת ה' כדי להעמיד אמונה שווה בה' בכל אחד מישראל המרומז ב ב-הֹ֧ '֣א ֶ
נצבים ל,ו) ֨ ָ
תביר טפחא  ,קבוצת פרטים הקשורה לנושא ושעל כל אחד חל עניין שווה.
י ָ֨אר – קדמא ,וקודמת לקדימה הנ"ל העמדת אמונה המביאה להתבוננות כמו שכתוב ב-אגרת הקדש  -האדמו''ר הזקן -פרק א' להודיע

לבני אדם ג בורתה של תורה .ולהודיע לבני אדם גבורתה של תורה שבע''פ וכחה עוז .פירש שלמה המלך ע''ה חגרה בעוז מתניה וכו'
(משלי לא)  .מתנים הם דבר המעמיד כל הגוף עם הראש הניצב ועומד עליהם .והם המוליכים ומביאים אותו למחוז חפצו ....הנה אמונה
זו נקראת בשם בחינת מתניים דבר המעמיד ומקיים את הראש הוא השכל המתבונן ומעמיק דעת בגדולת א''ס ב''ה בבחינת עולם שנה
נפש.

כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

 6.16דברים נצבים כט,ט (התשע"ז) (בהשתתפות נחלת יעקב)
דברים נצבים כט,יג – יד:

חק֣וָּֽ ְל ַיע ֲָֽקב׃֣ ֣
ם֣לי ְצ ָ ֶ֖
ה ְ
יָך֣לאַ ְב ָר ָ ֵ֥
ְ
ֲשׁר֣דּבֶּ֣ר ָ -ל ְ֑ך֣ וְ כַ א ֲֶשׁ֤ר֣נ ְשׁבַּ ע֣לַ אֲב ֔ ֶת
אֹלהים֣כַּ א ֶ ֶ֖
֔
֣ל
וּא֣י ְה ֶיה ְ -לָּך ָֽ
ָֽ
וֹ֣ל ֗ ָעם֣וְ ה֤
וֹם֣׀֣ל ְ
֝
ן֣ה ָֽקים -א ְתָך֣הַ יּ֨
[יב]֣ ְל ַמ֣עַ ָ
ֶ֖ם֣לבַ ְדּ ֶכ ֑ם֣אָ נ ֗כי֣כּרת֣אֶ ת-הַ ְבּ ֣רית֣הַ ֔זּאת֣וְ אֶ ת-הָ אָ ָלֶ֖ה֣הַ ָֽזּאת׃֣ ֣
[יג]֣וְ ֵ֥לא֣א ְתּ ֶכ ְ
ֵ֛נּוּ֣פּה֣ע ָמֵּ֥נוּ֣הַ יָּֽ וֹם׃
ֶ֖
֝וֹ֣פּה֣עמָּ נּוּ֣עמ ֣ד֣הַ יּ֔ וֹם֣ל ְפנֶ֖י֣ה֣֣'֣אֱֹלה֑ינוּ֣וְ ֨את֣א ֲֶשֵׁ֥ר֣אינֶ
ֲשׁר֣י ְֶשׁנ ֗
[יד]֣כּי֣אֶ ת-א ֨ ֶ

יֹושב ְׁבק ְִּׁרבֹֽו:
(בר' חי"ש כד,ג) וְׁאש ְִּׁב֣יעֲָך֔ בֽה' א ֵ
ֲשר ָאנ ִּכ֖י ֵ ֥
ֽאֹלהי ה ָׁ ָׁ֑ארץ א ֲ֨שר ֹלֽא־תִּק֤ח ִּאשָּׁׁה ִּל ְׁב ִּ֔ני ִּמבְׁנֹות הֽכְׁנ ֲע ִּ֔ני א ֥
ֹלה֣י השּׁ ָׁ֔מי ִּם וֵ ֵ ֖
אתֽם:
ֲשר לָׁה֑ם פן־תִּ סָׁפ֖ ּו ְׁבכָׁל־חט ָׁ
ֵאמר ס֣ ּורּו ָׁ֡נא מֵעל ָא ֳה ֵ֨לי ָׁה ֲאנ ִּ ָׁ֤שים הָׁ ְֽׁר ָׁ
(במ' קרח טז,כו) וי ְׁד ֵ֨בר אל־ ָׁה ֵע ָ֜ ָׁדה ל ֗
שעִּים ָׁה ֵ֔אלּה וְׁאֽל־תִּ גְׁע֖ ּו ְׁבכָׁל־א ֣
שּׁוְׁא :פ
ת־שֽם־ה֥ ' אֹלה֖יָך ל ָׁ ֑שּׁוְׁא ִּכ֣י ֹל֤ א י ְׁנקה ה֔ ' אֵ ֛ת אֲשר־י ָׁ ִּ֥שא את־ש ְׁ֖מֹו ל ָׁ ֽ
(שמ' ית' כ,ז) ֹל֥ א תִּ ָׁ ֛שא א ֵ
(הושע ד,ב) אָֹׁל֣ ה וְׁכ ֵ֔חש ו ְָׁׁר ֥צח ְׁוגָׁנ֖ב ְׁונ ָׁ֑אף פ ָָׁׁ֕רצּו וְׁדָׁ ִּמ֥ים בְׁדָׁ ִּ ֖מים נָׁגָׁ ֽעּו:
ֵָאסֽפּו:
שּׁ ָׁ ֑מי ִּם וְׁגם־דְׁ גֵ ֥י ה ָׁי֖ם י ֵ
ָׁל־יֹושב ָׁ֔בּה בְׁחי ֥ת הש ָׁ֖דה ּובְׁע֣ ֹוף ה ָׁ
ל־כ֣ן׀ תאב֣ל ָׁה ָׁ֗ארץ ְׁו ֻאמְׁלל כ
(הושע ד,ג) ע ֵ
ֵ֣
ֲשה י ָׁדֽיָך:
֔
שג ָָׁׁג֖ה ִּ ֑היא ָׁ ֣למָׁה יִּק ְׁ֤צף הָׁ ֽאֹלהִּים ע
(קהלת ה,ה) ַאל־תִּ ֵ ֤תן את־ ִּפיָך לח ִּ ֲ֣טיא את־ ְׁבש ָׁ֔רָך וְַׁאל־תאמר ִּלפ ְֵׁנ֣י המ ְׁל ָׁ֔אְך ִּכ֥י ְׁ
ל־קֹולָך ְׁוח ִֵּב֖ל את־מע ֵ ֥
ש ְׁרָך֖ ֹל֥ א תִּ תְׁ עלָּׁ ֽם:
ִּיתֹו ּו ִּמ ְׁב ָׁ
ְׁרּודים ָׁ ֣תבִּיא ָׁ ֑בי ִּת כִּ ֽי־ ִּת ְׁר ֤אה עָׁרם ְׁו ִּכס ֔
(ישעיהו נח,ז) ֲה ֨לֹוא פ ָׁ֤רס לָׁ ָֽׁרעֵב לח ְׁ֔מָך ו ֲענִּ ִּי ֥ים מ ִּ ֖
ֵיתֹו ְׁוכִּלּ֖תּו וְׁאת־עֵצָׁ ֥יו וְׁאת־ ֲאבָׁנָׁ ֽיו:
ל־ב֣ית הג ָׁ֔נּב וְׁאל־בֵ ֛ית הנִּּשְׁבָׁ ֥ע ִּבש ִּ ְׁ֖מי ל ָׁ ֑שּׁקר ְׁו ָׁלנה ב ְׁ֣תֹוְך ב ֔
(זכריה ה,ד) הֹוצֵאתִּ֗ י ָׁה נְׁאֻם ה֣ ' ְׁצב ָׁ֔אֹות ּו ָׁבָאה א ֵ
שים ֵא֣ת ש ְֵׁנ֤י הי ָׁ ִּמים ָׁה ֵ֔אלּה ִּככְׁתָׁ ָׁב֖ם
ֵיהם׀ וְׁעל־ז ְׁר ָָׁ֜עם ו ְׁ֨על כָׁל־הנִּּל ְִּׁו֤ים ֲעלֵיהם וְֹׁל֣ א יע ֲ֔בֹור ִּל ְׁה ֣יֹות ע ֗ ִּ
(אסתר ט,כז) ִּקי ְׁ֣מּו וקבל ְׁו ִּקבְׁל֣ ּו הי ְׁהּודִּ ים׀ ֲעל ֨
ש ָׁנ ֽה:
ְׁו ִּכזְׁמ ָׁנּ֑ם ְׁבכָׁל־ש ָָׁׁנ֖ה וְׁ ָׁ
נושא פסוקים [דברים נצבים כט,יג – יד] :שבועות בבית דין בכלל ועל דעת בית הדין בפרט כנדרש ב[-תוספתא מסכת סוטה (ליברמן)
ֽאֹלה֖י ה ָׁ ָׁ֑ארץ אומרים לו הוי יודע
ֹלה֣י השּׁ ָׁ֔מי ִּם וֵ ֵ
ש ִּב֣יעֲָך֔ בֽה' א ֵ
פ"ז] [הלכה ד] משביעים אותו בשבועה האמורה בתורה שנ' (בר' חי"ש כד,ג) וְׁא ְׁ

שלא על תנאי שבלבך אנו משביעים אותך אלא על תנאי שבלבבנו וכן מצינו כשהשביע משה את ישראל בערבות מואב אמר להם לא
על תנאי שבלבבכם אני משביע אתכם אלא על תנאי שבלבי
֝וֹ֣פּה֣וגו' ו[-הלכה ד] תוסבר במקומה.
ֶשׁנ ֗
ֲשׁר֣י ְ
כּי֣אֶ ת-א ֨ ֶ

ֶ֖ם֣לבַ ְדּ ֶכ ֑ם וגו' (דב' נצ' כט,יד)
(על תנאי בית הדין) שנ' (דב' נצ' כט,יג) וְ ֵ֥לא֣א ְתּ ֶכ ְ

ועתה נציג ונסביר [הלכה א] – [הלכה ו] מ[-תוספתא מסכת סוטה (ליברמן) פ"ז]
[הלכה א] שבועת העדים והדייני' נאמר' בכל לשון [לא גרסינן השביע עליהן חמשה פעמים בכל לשון] ששומעים (הנשבעים) ואמרו לו (השומעים
מחוץ לבית הדין,ו/או בבית הדין) אמן הרי אלו (הנשבעים) חייבין.
ְׁש ְׁמעָׁה ק֣ ֹול ָא ָׁ֔לה וְׁה֣ ּוא ֵ֔עד ֥אֹו
ההסבר של [חזון יחזקאל ,הרב יחזקאל אברמסקי זצ"ל] ל[-הלכה א] משתמש ב(-ויקרא ה,א) וְׁנ֣פש כִּ ֽי־תח ָׁ֗טא ו ָׁ ֽ

ָׁר ָׁ ֖אה א֣ ֹו י ָׁ ָׁ֑דע אִּם־ל֥ ֹוא י ִּג֖יד ְׁונ ָׁ ָׁ֥שא עֲֹונֹֽו:

טא֣(זו שבועת
(למד במדת גזרה שוה ממלים דומות) (וי' ה,כא) תֶ חֱ ֔ ָ

לפי ההסבר של [חזון יחזקאל] "שבועת הדיינים ושבועת הפקדון גמר
חֱטא֣משבועת העדות (היינו העדים)" לומד שכמו ששבועת העדות היא בכל לשון כך שבועת הפקדון היא בכל
הפקדון ו ( )-וי' ה,א) תֶ ֗ ָ
ְׁש ְׁמעָׁה ֣קֹול ָא ָׁ֔לה ולא כתב "והשביע בקול אלה" שמע מינה בכל לשון שאתה שומע.
לשון" .מדכתיב (ויקרא ה,א) ו ָׁ ֽ

ְׁש ְׁמעָׁה ק֣ ֹול ָא ָׁ֔לה
חֱטא ,הנושא עמו הלכה בנושא שבועת העדות כנאמר (ויקרא ה,א) ו ָׁ ֽ
מדת גזרה שוה ,כאן ,יש לה מלמד ,מלת (וי' ה,א) תֶ ֗ ָ
היינו שבועה בכל לשון.
חֱטא֣זו שבועת הפקדון ,שהיא בכל לשון שהנשבע מבין והנאמרת לפני בית דין,
לשיטת [חזון יחזקאל] הלמד הראשון הוא (וי' ה,כא) תֶ ֔ ָ
ומזה בא הלמד השני  ,שכאשר בית הדין מטיל שבועה (זו שבועת הדיינין) מהתורה היא יכולה להיות בכל לשון שהנשבע מבין.
ֵיהם (זו שבועת
שבועת הדיינים עצמה נלמדת מ(-שמ' מש' כב,ח) ֲא ֤שר יאמר כִּי־ה֣ ּוא ֔זה (במודה במקצת) ִ֚עד הָׁ ֽאֹל ִּ֔הים י ָׁ֖בא דְׁבר־ ְׁ
שנ ֑
שנ ֵ֔יהם אלא שלא מפורש ששבועה זאת תהיה בבית דין).
שבֻע֣ת ה֗ ' תִּ הְׁיה ֵב֣ין ְׁ
הדיינים) (וגם (שמ' מש' כב,י) ְׁ
ֲשר יאמר כִּי־ה֣ ּוא ֔זה ִ֚עד הָׁ ֽאֹל ִּ֔הים י ָׁ֖בא
ל־שֹור על־ ֠ ֲחמֹור ע ֨
ר־פשע ע ֡
(שמ' מש' כב,ח) עֽל־כָׁל־דְׁ ב ֡
ל־שה על־ש ְׁל ָָׁ֜מה על־כָׁל־ ֲאב ֗ ֵָׁדה א ֤
ֲשר י ְׁרשִּיעֻן אֹל ִּ֔הים י ְׁשלֵּ ֥ם ש ְׁ֖ני ִּם ל ְֵׁר ֵעֽהּו :ס
דְׁ בר־ ְׁ
שנֵיה֑ם א ֤
ְׁש ְׁמעָׁה ֣קֹול ָא ָׁ֔לה וְׁה֣ ּוא ֵ֔עד ֥אֹו ָׁר ָׁ ֖אה ֣אֹו י ָׁ ָׁ֑דע אִּם־ל֥ ֹוא י ִּג֖יד ְׁונ ָׁ ָׁ֥שא עֲֹונֹֽו:
נעיין ב(-ויקרא ה,א) וְׁנ֣פש כִּ ֽי־תח ָׁ֗טא ו ָׁ ֽ
צ
ְׁש ְׁמעָׁה ֣קֹול ָא ָׁ֔לה  -בדבר שהוא עד בו ,שהשביעוהו שבועה (מחוץ לבית הדין) שאם יודע לו (לתובע) בעדות (נגד
רש"י (ויקרא ה,א) ו ָׁ ֽ
הנתבע) ,שיעיד לו (בבית הדין):
המשך הפסוק (ויקרא ה,כא) ִ֚נפש ִּכ֣י תח ָׁ֔טא ִ֚ ,נפש –יתיב בתפקיד דווקא כך כאשר נשבע מעצמו מחוץ לבית הדין ,ובבית הדין
ָׁשק את־ ֲעמִּי ֽתֹו:
התברר שנשבע שבועת שקר וזה נחשב ּו ָׁמעֲלָׁ ֥ה ֖מעל בה֑ ' (כי) ְׁו ִּכ ֵ֨חש ב ֲעמ ָ֜
ִּיתֹו ְׁב ִּפ ָׁק ֗דֹון ֽאֹו־ ִּב ְׁת ֤שּומת י ָׁד ֣אֹו ְׁבגָׁ ֵ֔זל ֖אֹו ע ֥
ְׁש ְׁמעָׁה ֣קֹול ָא ָׁ֔לה וְׁה֣ ּוא ֵ֔עד ... -זקף-קטן  ...זקף-קטן בין שני קיסרים (כאן סלוק  ...אתנח) אפשר כי הוא היקש או בנין
(ויקרא ה,א) ו ָׁ ֽ
אב ללמוד פטורין משבועת העדות ,כמשנה הבאה והרמב"ם
[בבלי שבועות לה ,א] מתני' [שבועות פ"ד,מ"ח] .משביע אני עליכם אם לא תבואו ותעידוני שאמר איש פלוני ליתן לי מאתים

זוז ולא נתן  -הרי אלו פטורים ,שאין חייבין אלא על תביעת ממון כפקדון .משביע אני עליכם כשתדעו לי עדות שתבואו
ותעידוני  -הרי אלו פטורים ,מפני שקדמה שבועה לעדות .עמד בבית הכנסת ואמר משביע אני עליכם שאם אתם יודעין לי
עדות שתבואו ותעידוני  -הרי אלו פטורין (עד שיהא מתכוין להם) .אמר לשנים משביע אני עליכם איש פלוני ופלוני שאם
אתם יודעין לי עדות שתבואו ותעידוני ,שבועה שאין אנו יודעין לך עדות ,והם יודעין לו עדות עד מפי עד ,או שהיה אחד מהן
קרוב או פסול  -הרי אלו פטורין .שלח ביד עבדו ,או שאמר להן הנתבע ,משביע אני עליכם שאם אתם יודעין לו עדות
שתבואו ותעידוהו  -הרי אלו פטורין ,עד שישמעו מפי התובע.
שקדמה [רמב"ם שבועות פ"ט ,ה"ז]
כיצד ראו התובע הולך אחריהן אמרו לו למה אתה בא אחרינו שבועה שאין אנו יודעין לך עדות הרי אלו פטורין משבועת
העדות מפני שלא תבען התובע אלא הם קדמו ונשבעו בתביעת עצמן ,וכן אם השביעם הנתבע שאם תדעו לזה שתובע אותו
עדות שתבואו ותעידו לו וכפרו הרי אלו פטורין משבועת העדות עד שישביעם התובע ,ואין צריך לומר אם השביעם שיבואו
ויעידו שיש לפלוני ביד פלוני ממון וכפרו שהן פטורין שאין זה התובע בעל דין עצמו ,וכן אם קדמה שבועה לעדות הרי אלו
פטורין משבועת העדות שנאמר ושמעה קול אלה והוא עד שקדמה עדות לשבועה לא שקדמה שבועה לעדות.
[הלכה ב] שבועת הדיינין באי זה צד (כיצד מתבצעת) הרי מי שנתחייב שבועה לחברו אומרין לו הוי יודע שכל העולם כולו מזדעזע
ֹלהיָך ל ָׁ ֑שּׁוְׁא וגו' כל עברות שבתורה כתוב בהן ונקה וזו כתוב בה (שמ' ית' כ,ז) ֹל֤ א י ְׁנקה כל
ביום שנ' (שמ' ית' כ,ז) ֹל֥ א תִּ ָׁ ֛שא א ֵ
ת־שֽם־ה֥ ' א ֖
ל־כ֣ן׀ תאב֣ל
עברות שבתורה נפרעין ממנו וזו ממנו ומכל העולם ויהא עון העולם כולו תלוי בו שנ' (הושע ד,ב) אָֹׁל֣ ה וְׁכ ֵ֔חש וגו' (הושע ד,ג) ע ֵ
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

ַאל־תִּתן את־ ִּפיָך ל ֲח ִּ ֣טיא את־ ְׁבש ָׁ֔רָך ואין בשרו אלא קרובו שנ'
ה ָׁ֗ארץ כל עברות שבתורה נפרעין ממנו וזו ממנו ומקרוביו שנ' (קהלת ה,ה)
ָׁ
ֵ֤
ש ְׁרָך֖ ֹל֥ א תִּ תְׁ עלָּׁ ֽם :כל עברות שבתורה תולין לו לשנים ולשלשה דורות וזו לאלתר שנ' (זכריה ה,ד) הֹוצֵאתִּ֗ י ָׁה נְׁאֻם ה֣ ' ְׁצב ָׁ֔אֹות
(ישעיהו נח,ז) ּו ִּמ ְׁב ָׁ
ל־ב֣ית הג ָׁ֔נּב ז ה משביע לשקר ויודע שאין לו בידו וגונב דעת הבריות (זכריה ה,ד) וְׁאל־בֵ ֛ית הנִּּשְׁבָׁ ֥ע ִּבש ִּ ְׁ֖מי
הוצאתיה מיד (זכריה ה,ד) ּו ָׁבָאה א ֵ
ל ָׁ ֑שּׁקר (אחת האפשרויות היא שהנטען אינו מהימן ,ולכן בית הדין משביע את הטוען ומתברר שהוא לא מהימן) כמשמעו כל עבירות שבתורה
בממונו וזה בממונו ובגופו שנ' (זכריה ה,ד) ְׁו ָׁלנה בא וראה שדברים שאין האש אוכלתן שבועת שקר מכלה אותן .
[הלכה ג] אם אמר איני נשבע פוטרין אותו מיד (ומתחייב לשלם) אם אמר נשבע אני ,אומרים (בבית הדין כמו ש( -במ' קרח טז,כו) וי ְׁד ֵ֨בר
שעִּים ָׁה ֵ֔אלּה (חזון יחזקאל :הרשעים קאי על הנשבע ועל המשביע,
ֵאמר) זה לזה (במ' קרח טז,כו) ס֣ ּורּו ָׁ֡נא מֵעל ָא ֳה ֵ֨לי ָׁה ֲאנ ִּ ָׁ֤שים הָׁ ְֽׁר ָׁ
אל־ ָׁה ֵע ָ֜ ָׁדה ל ֗

מלמד שחלה השבועה על שניהם ,ששניהם נענשים בה ,שלא דקדק למסור ממונו ביד איש נאמן ,וע"י כך נתגלגל ובא חלול השם) (מוצאים הצבור
נשארים רק הדיינים)
[הלכה ד] משביעים אותו בשבועה האמורה בתורה [חזון יחזקאל] שצריך לאתפוסי חפצא בידיה (שבועות לח,ב) ספר או תפילין כדיליף להלן

ֽאֹלהי ה ָׁ ָׁ֑ארץ אומרים לו הוי יודע שלא על תנאי שבלבך
משבועה שהשביע אברהם לאליעזר) שנ' (בר' חי"ש כד,ג) וְׁאש ְִּׁב֣יעֲָך֔ בֽה' א ֵ
ֹלה֣י השּׁ ָׁ֔מי ִּם וֵ ֵ ֖
אנו משביעים אותך אלא על תנאי שבלבבנו וכן מצינו כשהשביע משה את ישראל בערבות מואב אמר להם לא על תנאי שבלבבכם
ֶ֖ם֣לבַ ְדּ ֶכ ֑ם (חסדי דוד ,הרב דוד פרדו :לא כמו
אני משביע אתכם אלא על תנאי שבלבי (על תנאי בית הדין) שנ' (דב' נצ' כט,יג) וְ ֵ֥לא֣א ְתּ ֶכ ְ

שאתם חושבים איזו מרמה וערמה כי ההיא דקני דרבא (לוה שמסר קנה עם מטבעות למלוה להחזיק ואח"כ החזירו ,ועל זה אמר שהחזיר לו החוב))

֝וֹ֣פּה֣וגו'
ֲשׁר֣י ְֶשׁנ ֗
וגו' (דב' נצ' כט,יד) כּי֣אֶ ת-א ֨ ֶ

בעזרת [חזון יחזקאל] איך יודעים שהשבועה בבית הדין היא על דעת בית הדין ועל דעת המקום?
תבנית הטעמים של (דב' נצ' כט,יג) וְ ֵ֥לא֣א ְתּ ֶכֶ֖ם – (סלוק) מרכא טפחא עשויה ללמד כדעת ר' יהודה הדורש סמוכים רק במשנה תורה
ֵ֥ם֣לי ְצ ָחֶ֖ק֣
יָך֣לאַ ְב ָר ָה ְ
ְ
ת
(ספר דברים) לפסוק הקודם ,שממנו נביא לענין הפסוק הנוכחי .פסוק (דב' נצ' כט,יב) וְ כַ א ֲֶשׁ֤ר֣נ ְשׁבַּ ע֣לַ אֲב ֔ ֶ
ע ָֽקב׃ מלמד על שבועת ה' לאבות ,היינו שבועה על דעת ה' .ואברהם אבינו השביע את עבדו להביא כלה ליצחק אבינו על דעת ה'
וָּֽ ְל ַי ֲ֣
ֽאֹלהי ה ָׁ ָׁ֑ארץ בלי להתחשב בדעת העבד על הענין( ,כפ'
ועל דעת אברהם אבינו כנאמר (בר' חי"ש כד,ג) וְׁאש ְִּׁב֣יעֲָך֔ בֽה' א ֵ
ֹלה֣י השּׁ ָׁ֔מי ִּם וֵ ֵ ֖
ִּשּׁה ַאח ָׁ ֲֽרי - :אלי כתיב (טט :בלי נקוד המסורה אפשר לקרוא ֵאלי) ,בת היתה לו לאליעזר והיה מחזר
[רש"י] (בר' חי"ש כד,לט) אֻל֛י ֹלא־תֵ לֵ ְ֥ך ָׁהא ָׁ ֖
למצוא עילה שיאמר לו אברהם לפנות אליו להשיאו בתו ,אמר לו אברהם בני ברוך ואתה ארור ,ואין ארור מדבק בברוך .):ואפשר שע"י
ֹלה֣י השּׁ ָׁ֔מי ִּם  ...זקף-קטן  ...זקף-קטן בין שני קיסרים (כאן סלוק  ...אתנח) בתפקיד
תבנית הטעמים של (בר' חי"ש כד,ג) וְׁאש ְִּׁב֣יע ֲָ֔ך בֽה' א ֵ
כעין היקש ילמד למקומות אחרים בתורה לענין שבועה בבית דין שהיא על דעת המקום ועל דעת בית הדין ולא על דעת הנשבע.
עיין [בבלי שבועות לח ,ב] (פ"ו,מ"א שבועת הדיינין) מתני' .שבועת הדיינין .הטענה שתי כסף ,וההודאה בשוה פרוטה,
גמרא .היכי משבעינן ליה? אמר רב יהודה אמר רב :משביעין אותו בשבועה האמורה בתורה ,דכתיב( :בר' חי"ש כד,ג) וְׁאש ְִּׁב֣יע ֲָ֔ך בֽה'
ֽאֹלהי ה ָׁ ָׁ֑ארץ  .אמר ליה רבינא לרב אשי :כמאן? כרבי חנינא בר אידי ,דאמר :בעינן שם המיוחד! אמר ליה :אפי' תימא
ֹלה֣י ה ָׁ
א ֵ
שּׁ ֔מי ִּם וֵ ֵ ֖
ֹלה֣י השּׁ ָׁ֔מי ִּם( ,רש"י:
רבנן ,דאמרי :בכינוי ,ונפקא מינה  -צריך לאתפושי חפצא בידיה ,וכדרבא ,דאמר רבא :האי דיינא דאשבע בֽה' א ֵ
ולא התפיסו חפץ  )...נעשה כמי שטעה בדבר משנה וחוזר .ואמר רב פפא :האי דיינא דאשבע בתפלין ,נעשה כמי שטעה בדבר משנה

וחוזר .והלכתא כוותיה דרבא ,ולית הלכתא כוותיה דרב פפא .הלכתא כוותיה דרבא ,דהא לא נקיט חפצא בידיה; ולית הלכתא כוותיה
דרב פפא ,דהא נקיט חפצא בידיה .שבועה מעומד ,תלמיד חכם  -מיושב .שבועה בספר תורה (רש"י :בספר תורה  -ואף על גב דאוקימנא

דלא כרב פפא לכתחלה מיהא ספר תורה בעינן ובדורותינו בטלו הראשונים שבועה דאורייתא לפי שענשה גדול ותקנו לגזור עליו ארור בעשרה והא
אמרן ארור בו שבועה ,).תלמיד חכם  -לכתחלה בתפלין .ת"ר :שבועת הדיינין אף היא בלשונה נאמרה,
[רמב"ם שבועות פי"א ,הי"ד] נוסח השבועה [רמב"ם שבועות פי"א,ה"ט] כגון שיאמר הריני נשבע בה' אלהי ישראל [ ...ה"י] ...
ֹלה֣י השּׁ ָׁ֔מי ִּם
משביעין אנו אותך בה' אלהי ישראל והמקור לזה (בר' חי"ש כד,ג) וְׁאש ְִּׁב֣יע ֲָ֔ך בֽה' א ֵ
(דב' נצ' כט,יג) וְ ֵ֥לא֣א ְתּ ֶכֶ֖ם – (סלוק) מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא שבועת הדיינין על דעת הדיינין והעשויה
להתרחב ,הרחבה אחת – סמוכין להביא מפסוק קודם שבועה על דעת המקום ועל דעת בית הדין לפסוק זה.
ָֽאֹלהים֣כַּ א ֲֶשֶׁ֖ר֣דּבֶּ רָ -ל ְ֑ך ֣
֔
וּא֣י ְהיֶהְ -לָּך֣ל
ָֽ
וֹ֣ל ֗ ָעם֣וְ ה֤
וֹם֣׀֣ל ְ
֝
ָך֣הַ יּ֨
(דב' נצ' כט,יב)֣ ְל ַמ֣עַ ן֣הָ ָֽקים-א ְת ֣
חק֣וָּֽ ְל ַיע ֲָֽקב׃֣ ֣
ם֣לי ְצ ָ ֶ֖
ה ְ
יָך֣לאַ ְב ָר ָ ֵ֥
ְ
֣ וְ כַ א ֲֶשׁ֤ר֣נ ְשׁבַּ ע֣לַ אֲב ֔ ֶת
֣
ית֣ה ֔זּאת֣וְ אֶ ת -הָ אָ ָלֶ֖ה
ַ
לֶ֖ה֣הַ ָֽזּאת׃ מה אָ נ ֗כי משה (כבית דין בדורו) כּרת֣אֶ ת -הַ ְבּ ֣ר
(דב' נצ' כט,יד) אָ נ ֗כי֣כּרת֣אֶ ת-הַ ְבּ ֣רית֣הַ ֔זּאת֣וְ אֶ ת-הָ אָ ָ
וְ אֶ ת-הָ אָ ָלֶ֖ה – מקף -רב-מצב לשון השבועה (א) בכל לשון שהנשבע מכיר כדי שיבין על מה משביעין אותו וידע חומרת השבועה; (ב)

שבועה בלשון הקדש
וְ אֶ ת-הָ אָ ָלֶ֖ה – טפחא בתפקיד שנוי ורבוי ,כאן ללמד על שבועת הדיינין מדאורייתא בכל לשון כתחילת [רמב"ם שבועות פי"א ,הי"ד]

הדיינין שהשביעו את הנשבע בכל לשון שהוא מכיר הרי זו כמצותה וכן הורו הגאונים,

הַ ָֽזּאת – סלוק ,מגביל ששבועת הדיינין היא שבועת הפקדון בעצמה ,ואחרי שנשבע בלא שאחז ספר תורה בידו אלא בתפילין ,ו\או לא
עמד אינו חוזר ונשבע .וב[-שו"ע חו"מ הלכות טוען ונטען סי' פז ,סט"ז]  ...שנים שנתעצמו בדין ,ונשבעו שלא יטענו אלא האמת,
ואחר כך נתחייב אחד מהם שבועה לחבירו ,יש אומרים מג {מג} מה'] שאינו נפטר <יז> בשבועה הראשונה .הגה :וי"א דאם נשבעו
תחלה נז] בנקיטת חפץ וכדין שבועה ,אין צריכין לחזור ולישבע { ,מד} אלא מזכירין לו אותה שבועה (מרדכי ריש פ' הדיינים) .ועיין לקמן סעיף
ל"ד.
(דב' נצ' כט,יד) כּ֣י – תרסא כמחיצה לענין על דעת מי השבועה .כּ֣י – תרסא כשעור הדיינין (או האנשים) בשעת השבועה ,בד"כ שלושה?
ויש אומרים מנין [שו"ע חו"מ הלכות טוען ונטען סי' פז ,סי"ז]  ...הגה :סג] י"א דשבועת הדיינים צריכה להיות לפני מנין (מהרי"ו סימן
קפ"ד /קס"ז /וב"י בשם רשב"א),
ֲשׁר – מקף כרב-מצב דעת (א) על דעת הניטען הנסתרת( ,ב) על דעת בית הדין
֝וֹ֣פּה֣עמָּ נּוּ֣עמ ֣ד֣הַ יּ֔ וֹם ,אֶ ת-א ֨ ֶ
ֶשׁנ ֗
ֲשׁר֣י ְ
אֶ ת-א ֨ ֶ
ֲשׁר֣י ְֶשׁ֣נ ֝וֹ  -קדמא ואזלא ,מלמד שיש כאן כעין כלל כפי' [רמב"ם שבועות פי"א ,ה"ח דאמרי] ושבועת הדיינין בין שהיתה של
אֶ ת-א ֨ ֶ

תורה או של דברי סופרים בין על טענת ודאי בין על טענת ספק כך היא,
֗פּה – רביע בתפקיד ארבעה דברים בשבועת הדיינין כפי' [רמב"ם שבועות פי"א ,ה"ח דאמרי] (טט :א) הנשבע אוחז ספר תורה בזרועו
(טט :ב) והוא (טט :לכתחילה) עומד ונשבע בשם או בכינוי (טט :שם אדנות ,כנוי כגון מהשמות הלא נמחקים ,וכן חנון ,רחום(שו"ע חו"מ סי' פז,
סי"ז) בשבועה או באלה (טט :ג) מפיו (טט :ד) או מפי הדיינין ,והורו רבותי שאין משביעין שבועת הדיינין אלא בלשון הקדש.
עמָּ נּוּ֣עמ ֣ד֣הַ יּ֔ וֹם֣ל ְפנֶ֖י֣ה֣֣' – שבועת הדיינין לכתחילה בעמידה.

כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

6.17

דברים וילך לא,א (התשע"ו) (בהשתתפות נחלת יעקב)

ַשׁ ֞מיד֣אֶ ת-הַ גּוֹיֵ֥ם֣הָ אֵ֛לֶּ ה֣מ ְלּפָ נֶ ֶ֖יָך֣ויר ְשׁ ָתּ֑ם֣ ֣
֗יָך֣הוּא-י ְ
ָֽ
֣ר֣לפָ ֶנ
ֱֹלהיָך֣ה֣ וּא׀֣עב ְ
דברים וילך לא,ג֨ :ה'֣א ֝ ֶ
ֵ֥ר֣ה'׃ ֣
֣ר֣לפָ ֶנ֔יָך֣כַּ א ֲֶשֶׁ֖ר֣דּ ֶבּ ָֽ
הוֹשׁ עַ ֣ה֚וּא֣עב ְ
ֻ֣֗
יְ
ֱֹלהיָך֣– קדמא ואזלא ,אפשר שזה מלמד שיש ללמוד הפסוק בכעין כלל ופרטיו אחריו  .אפשר שזה הכלל עצמו ואפשר שזה כולל גם
֨ה'֣א ֝ ֶ
֣ר֣לפָ ֗ ֶניָך אשר בהמשך אנו מסבירים כפרט .ואין בכלל אלא מה שיש בפרט ,והכתובים הבאים הם הפרטים.
את המלים ה֣ וּא׀֣עב ְ

פרט (א) מרכב משני פרטים:
֣ר֣לפָ ֶנ֗יָך – מונח לגרמיה (מונח פסק) מונח רביע .מוצע לומר כי טעם הפסק אינו רק בעבור הפרדה בין א' ל ע' (שתי אותיות
ה֣ וּא׀֣עב ְ
֣ר֣לפָ ֶנ֗יָך
גרוניות) .אלא מוצע לומר ע"פ ה[-אלשיך] כי יש כאן שתי משמעויות לתוכן (דב' וילך לא,ג) ה֣ וּא׀֣עב ְ
֣ר֣לפָ ֶנ֗יָך .
ֱֹלהיָך בעצמו ה֣ וּא֣עב ְ
(א) קריאה ללא טעם פסק מלמדת כי ֨ה'֣א ֝ ֶ
ֲשר ִּת ְׁראֽה בזכות זאת וְׁהּוא יהושע ינ ִּ ְׁ֣חיל אֹותָׁ֔ ם
(ב) בקריאה עם טעם פסק משמעות ה֣ וּא׀ הוא זכות ראיית משה (דב' וא' ג,כח) את־ה ָׁ ָׁ֖ארץ א ֥
֣ר֣לפָ ֶנ֗יָך היינו זכות משה עומדת להם כאילו משה עובר ממש.
ותהא נוחה להיכבש עב ְ
ֲשר ִּת ְׁראֽה:
ְׁהֹושע וְׁחז ֵ ְׁ֣קהּו וְׁאמ ֵ ְׁ֑צהּו כִּי־ה֣ ּוא יע ֲ֗בר ִּל ְׁפנֵי ה ָׁ ָׁ֣עם ה ֔זה וְׁהּוא ינ ִּ ְׁ֣חיל אֹותָׁ֔ ם את־ה ָׁ ָׁ֖ארץ א ֥
(דב' וא' ג,כח) וְׁצ֥ו את־י ֻ ֖
֣ר֣לפָ ֗ ֶ֣ניָך  -מונח רביע ,לפחות ארבע ענינים במעבר ה' וזכות ראיית משה את הארץ ,לפני כל אחד מבני ישראל ,ע"פ ה[-אלשיך]
עב ְ
(א) לכתחילה היה אמור להיות (שמ' מש' כג,כג) כִּ ֽי־י ֵֵלְ֣ך מלְָׁאכִּי ְׁלפָׁניָך והשיג משה רבנו בבקשתו (שמ' תשא לד,ט) ֵי ֽלְך־נָׁ ֥א ֲאד ָׁנ֖י ְׁבק ְִּׁר ֵ ֑בנּו
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 למִּ ְׁלחָׁמָָׁ֜ ה על־אי ְׁ֗בָך וְׁ ָֽׁראִָּ֜ יתָׁ ס֤ ּוס וָׁרכב ִ֚עם ֣רב מִּמְׁ ָ֔ך ֹל֥ א תִּ ָׁ ֖ירא מ ֵ֑הם כִּ ֽי־ה֤ ' אֹלהיָך ִּע ָׁ֔מְך המֽעלְָׁך֖
שנֵי
שה ה֤ ' אֹלהֵיכם ִּל ְׁ
ֵאמר עֵינ֣יָך הָׁר ֗את אֵת כָׁל־א ֲ֨שר ָׁע ָ֜ ָׁ
ְׁהֹושּוע ִּצ ֵּ֔ויתִּי ב ֵָׁע֥ת ה ִּ ֖הוא ל ֑
מֵא֥רץ ִּמצ ָׁ ְֽׁרי ִּם( :ג) ההבטחה (דב' ג,כא) וְׁאת־י ֣

ֵיכם ה֖ ּוא הנִּּל ְָׁׁח֥ם לָׁכ ֽם :ס
ֽיר ֑אּום ִ֚ ִּכי ה֣ ' א ֹֽלה ֔
שמָׁה( :דב' ג,כב) ֹל֖ א תִּ ָׁ
ֲשר א ָׁ ֖תה עבֵ ֥ר ָׁ ֽ
ֲשה ה' ְׁלכָׁל־המ ְׁמל ָׁ֔כֹות א ֥
ה ְׁמל ִָּׁכ֣ים ָׁה ֵ֔אלּה כֵ ֽן־יע ֤
מְׁצהּו כִּי־ה֣ ּוא יע ֲ֗בר ִּל ְׁפנֵי ה ָׁ ָׁ֣עם ה ֔זה וְׁהּוא ינ ִּ ְׁ֣חיל (על הכיבוש) אֹותָׁ֔ ם
ְׁהֹושע וְׁחז ֵ ְׁ֣קהּו וְׁא ֵ ֑
(ד) (דב' וא' ג,כח) וְׁצ֥ו את־י ֻ ֖
ֲשר תִּ ְׁראֽה:
(ה) ההבטחה בסיום הפסוק המלמד על זכות ראיית משה את הארץ וכאילו משה עצמו עובר (דב' וא' ג,כח) את־ה ָׁ ָׁ֖ארץ א ֥
פרט (ב) ָֽהוּא -י ְַשׁ ֞מיד֣אֶ ת-הַ גּוֹיֵ֥ם֣הָ אֵ֛לֶּ ה֣מ ְלּפָ נֶ ֶ֖יָך
ַשׁ ֞מיד – גרשיים ,כעין יצא מהכלל (ולאו דווקא הכלל שפתח את הפסוק) ומפני שאחריו יש טעם תביר בכתוב אֶ ת-הַ גּוֹיֵ֥ם֣
ָֽהוּא-י ְ
הָ אֵ֛לֶּ ה֣מ ְלּפָ נֶ ֶ֖יָך ,יצא להקל ולהחמיר
אֶ ת-הַ גּוֹיֵ֥ם֣הָ אֵ֛לֶּ ה֣מ ְלּפָ נֶ ֶ֖יָך֣ -מרכא תביר טפחא ,כעין קבוצת פרטים (אלו שבעה עממי ארץ כנען) הקשורים לנושא כיבוש וירושת

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 ֶ֖יָך או כַּ א ֲֶשֶׁ֖ר בטעם טפחא מרמז לכלל הסוגר המלמד שה' יזהה את המתרבים להשמדה (להחמיר) ואת המתרבים להחיות (להקל).

[בבלי סוטה לה,ב]  ...ר' שמעון אומר :על גבי סיד כתבוה ,וכתבו להן למטה( :דב' שפ' כ,יח) ל ְׁ֗מען א ֲ֨שר ֹלֽא־י ְׁלמ ְׁ֤דּו אתְׁ כם לע ֲ֔שֹות כְׁכל
תֽ ֹועֲבתָׁ֔ 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 לגב ול ישראל כמו שפרש"י ואי הוה מצינו למימר דאם היו חוזרין אז בתשובה בשעה
שכתבו את התורה אפילו כנענים שבתוכה היו מקבלין ואפילו לר' יהודה (דב' שפ' כ,יח) ל ְׁ֗מען א ֲ֨שר ֹלֽא־י ְׁלמ ְׁ֤דּו אתְׁכם לע ֲ֔שֹות כְׁכל
תֽ ֹועֲבתָׁ֔ ם קאי נמי אשבעה אומות והכי משמע נמי לשון הספרי בפרשת שופטים ושוטרים (דב' שפ' כ,יח) ל ְׁ֗מען א ֲ֨שר ֹלֽא־י ְׁלמ ְׁ֤דּו אתְׁ כם
לע ֲ֔שֹות כְׁכל תֽ ֹועֲבתָׁ֔ 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.

ויר ְשׁ ָתּ֑ם – 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.

כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -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:
ֻ֗
יְ
ש ָׁראֵל חֲז֣ק ואמָׁץ
ֵינ֣י כָׁל-י ִּ ְׁ
שע ו ֨יאמר ֵא ֝ ָׁליו ְׁלע ֵ
בתורה יהושע מצווה על הכיבוש וההנחלה (דב' וילך לא,ז) וי ִּ ְׁק ָׁ֨רא מ ֝שה לִּיהֹו ֗ ֻ
אֹותֽם,
ִּילנּ ָׁה ָׁ
ִּכ֣י אתָׁ֗ ה תָׁ בֹוא את-ה ָׁ ָׁ֣עם ה ֔זה אלָׁ -ה ָׁ֕ארץ א ֲ֨שר נִּשְׁב֧ע י ְׁהוָׁ ֛ה לאֲב ָׁ ֖תם ל ֵָׁת֣ת לָׁה֑ם
וְׁא ָׁ ֖תה תנְׁח ֥
ְׁהֹושע בִּן־נ֗ ּון ויאמר חֲז֣ק ו ֽאמָׁץ ִּכ֣י אתָׁ֗ ה תָׁ בִּיא את־ב ְֵׁנ֣י יִּש ְָׁׁר ֵ֔אל אל־ה ָׁ ָׁ֖ארץ ֲאשר־נִּש ְׁ֣בעְׁתִּ י ל ָׁ֑הם וְָׁאנ ִּכ֖י אֽהְׁי ֥ה עִּמָׁ ְֽך:
(דב' וילך לא,כג) וי ְׁ֞צו את־י ֻ ֣
ִּכ֣י אתָׁ֗ 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,
ֲבֹותם ל ֵָׁת֥ת לָׁהֽם :ביהושע תלויה חלוקת הארץ.
(יהושע א,ו) חֲז֖ק וא ָׁ ֑מץ ִּכ֣י אתָׁ֗ ה תנְׁחִּיל את־ה ָָׁׁע֣ם ה ֔זה את־ ָׁה ָׁ֕ארץ אֲשר־ נִּש ְׁ֥ב ְׁעתִּי לא ָׁ ֖
ֲשר תֵ לֵ ְֽך:
ֲשר ִּצּוְָׁך מ ֣שה עב ֔ ְִּׁדי ַאל־תָׁס֥ ּור מ ִּ֖מנּּו י ִָּׁמ֣ין ּוש ְׁ֑מאול לְׁמ֣ען ת ְׁ
(יהושע א,ז) רק ח ֲ֨זק ו ֽא ָ֜מץ מ ְׁ֗אד ִּלש ְׁ֤מר לעֲשֹות ְׁככָׁל־ה ָׁ֗
ש ִּ֔כיל ב ְׁ֖כל א ֥
תֹורה א ֤
ביהושע תלויה דבקות עם ישראל בתורה.
ֲשר תֵלֵ ְֽך :פ יהושע חייב ללכת בראש הצבאות ובו תלויה
(יהושע א,ט) הֲל֤ ֹוא ִּצּוִּיתִּ יָך חֲז֣ק וא ָׁ֔מץ אֽל־תע ֲ֖רץ וְַׁאל־תֵ ָׁ ֑חת ִּכ֤י ִּעמְָׁך ה֣ ' א ֔
ֹלהיָך ב ְׁ֖כל א ֥
הצלחת הכיבוש
יּומת ֖רק חֲז֥ק ואמָׁ ֽץ :פ יהושע חייב לאכוף את המנהיגות
(יהושע א,יח) כָׁל־ ִּ֞איש אֲשר־י ְׁמ ֣רה את־ ִּ֗פיָך ְׁוֹלֽא־יִּשְׁמ֧ע את־דְׁ ב ָׁ֛ריָך ל ְׁ֥כל אֲשר־תְׁ צּו֖נּּו ָׁ ֑
שלו על עם ישראל.
[ ילקוט שמעוני תורה פרשת וילך רמז תתקמ ד"ה (לא) וילך משה]  ...כתיב (דב' וילך לא,ז) ִּכ֣י אתָׁ֗ ה תָׁ בֹוא וכתיב (דב' וילך לא,כג) ִּכ֣י אתָׁ֗ ה תָׁ בִּיא,
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'
ֵ֥ר֣ה'  -טפחא מרכא סלוק
֣ר֣לפָ ֶנ֔יָך  -מונח זקף-קטן כַּ א ֲֶשֶׁ֖ר֣דּ ֶבּ ָֽ
ה֚וּא֣ -יתיב  -דווקא כך הדבר עב ְ
ר֣ה' ,טפחא ללא מרכא מתפשט האפיון לפניו ,שמעבר יהושע לפניהם כבר נצטוו עליו
בּ ָֽ
כַּ א ֲֶשֶׁ֖ר – טפחא מקבל האפיון מהכתוב אחריו֣דּ ֶ ֵ֥
ואין לערער .כגון מחלוקת קרח ,דתן ואבירם.
את֣ ֣
תּוֹר֣ה֣הַ זּ ֣
דברים וילך לא,ט֣:וַיּ ְכ ֣תּב֣משֶׁ ה֣אֶ ת-הַ ָ
וֹן֣בּ ֣רית֣ה֑ '֣֣֣֣֣֣֣֣וְ אֶ ל-כָּ ל-ז ְקנֶ֖י֣י ְשׂ ָר ָֽאל׃
֣בּנ ֣י֣לו֔י֣הַ נּ ְ֣שׂ ֔אים֣אֶ ת-א ֲֶ֖ר ְ
כּהֲנים ְ
֣וַ ַָֽֽיּ ְתּ ָנ֗הּ֣אֶ ל-הַ ָֽ֣
ש ָׁראֵ ֽל :ואע"פ שבכאן כתוב תּ ְק ָ ֞רא֣
ֵיני כָׁל־י ִּ ְׁ
תּוֹר֣ה֣הַ זּ ֣
[רמב"ן] (ט) וַיּ ְכ ֣תּב֣משֶׁ ה֣אֶ ת-הַ ָ
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
ֶ֖ל֣בּאָ זְנ ֶ ָֽ
תּוֹרה֣הַ זֵּ֛את֣נֶ ֵַֽ֥גֶד֣כָּ ל-י ְשׂ ָרא ְ
אֶ ת-הַ ָ ֵ֥
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
תֹורה-ה ֖זאת על֑ ֵ -ספר ֖עד תֻ מָׁ ֽם׃ ,וזה יכלול כל התורה כולה.
לא,כד)) וי ְִּׁה֣י׀ כְׁכלּ֣ ֹות מ ֗שה ִּלכ ְׁ֛תב את-דִּ ב ֵ ְׁ֥רי ה ָׁ ֽ
את – התוכן מלמד שמשה כתב את כל התורה כולה כפי' רמב"ן מתחלת בראשית עד (דב'
תּוֹר֣ה֣הַ זּ ֣
(דב' וילך לא,ט) וַיּ ְכ ֣תּב֣משֶׁ ה֣אֶ ת-הַ ָ

ש ָׁראֵ ֽל:
ֵיני כָׁל־י ִּ ְׁ
וזה"ב לד,יב) ְׁלע ֵ ֖
את – מונח זרקא מונח סגול .זרקא סגול עשויה
תּוֹר֣ה֣הַ זּ ֣
אבל תבנית הטעמים של הכתוב הבא מרמזת על גריעה וַיּ ְכ ֣תּב֣משֶׁ ה֣אֶ ת-הַ ָ
לפעול בדרשה אחת כמוסיף ובדרשה אחרת כגורע .טעם מונח לפני טעם זרקא ולפני טעם סגול מרבה דרשות .זרקא סגול בתפקיד גורע מן
הענ ין על הענין ומלמד כי שמונה הפסוקים האחרונים בספר דברים הקב"ה אומר ומשה כותב בדמע כפי' רש"י (דב' וזה"ב לד,ה) ַו ֨ ָיּמָ ת ֝שָׁ ם

מ ֶשֹׁ֧ה  -אפשר משה מת ,וכתב ַו ֨ ָיּמָ ת ֝שָׁ ם מ ֶשֹׁ֧ה? 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).
מֹואב עלִּ -פ֥י ֽה'׃
דב' וזאת הברכה לד,ה :ו ָׁ֨ימָׁת ֝ ָׁ
שם מ ֧שה עבד-ה֛ ' בְׁא֥רץ ָׁ ֖

[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:
את – מונח זרקא מונח סגול ,התבנית זרקא סגול בתפקיד
תּוֹר֣ה֣הַ זּ ֣
בענין הספר הראשון שכתב משה( .דב' וילך לא,ט)֣וַיּ ְכ ֣תּב֣משֶׁ ה֣אֶ ת-הַ ָ
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 ְִּׁה֣י׀
תֹורֽה-ה ֖זאת על֑ ֵ -ספר ֖עד תֻ מָׁ ֽם׃ ושדרשנו מתבנית הטעמים של וי ְִּׁה֣י׀ כְׁכלּ֣ ֹות מ ֗שה – מונח לגרמיה מונח רביע,
כְׁכלּ֣ ֹות מ ֗שה ִּלכ ְׁ֛תב את-דִּ ב ֵ ְׁ֥רי ה ָׁ
שכתב עוד שנים עשר ספרים ,סה"כ שלושה עשר ספרים.
ואפשר שמוסיף מן הענין על הענין גם שהכותב יקרא כל תיבה בפיו קודם שיכתבנה.
ֵיהם לְׁמֹו ָׁצאֵיהֽם׃ [מסכת סופרים פ"ב,הי"א] בהלכות ספר
ֵיהם עלִּ -פ֣י ֑ה' וְׁאֵ ֥לּה מ ְׁסע ֖
ראה (במ' מסעי לג,ב) ויִּכ ְׁ֨תב מ ֝שה את-מֹו ָׁצאֵיה֛ם לְׁמ ְׁסע ֖
תורה[ ,אור החיים] בענין כתיבת ספר התורה הראשון.
תּוֹרה֣הַ זֵּ֛את נֶ ֵַֽ֥גֶד֣כָּ ל-י ְשׂ ָר ֶ֖אל֣– מרכא תביר מרכא
את בפסוק (לא,יא) נאמר תּקְ ָ ֞רא֣אֶ ת-הַ ָ ֵ֥
תּוֹר֣ה֣הַ זּ ֣
בפסוק (לא,ט) נאמר וַיּ ְכ ֣תּב֣משֶׁ ה֣אֶ ת -הַ ָ
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.
הַ זֵּ֛את֣נֶ ֵַֽ֥גֶד֣כָּ ל-י ְשׂ ָראֶ֖ל – 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.
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

6.18

דברים וילך לא,א (התשע"ז) (אין)

6.19

דברים האזינו לב,א (התשע"ו-ז)

דברים האזינו לב,ד:

ֶ֖ר֣הוּא׃ ֣
֣ין֣עוֶל֣צַ ֵ֥דּיק֣וְ י ָָשׁ ָֽ
אמוּנָה֣וְ א ֔ ָ
וֹ֣כּי֣כָ לְ -דּ ָר ָכֶ֖יו֣מ ְשׁ ָפּ ֑ט֣֣֣֣֣֣א֤ל֣ ֱ֣
֣ים֣פּע ֳ֔ל ֵ֥
ָ ָֽ
הַ צּוּר֣תָּ מ
ים֣פּע ֳ֔לוֹ:
ָ ָֽ
מ
֣ים֣פּע ֳ֔לוֹ  ,אע"פ שהוא חזק כשמביא פורענות על עוברי רצונו לא בשטף הוא מביא כי אם בדין כי תָּ ֣
ָ ָֽ
[רש"י] הַ צּוּר֣תָּ מ
ָה  ,לשלם לצדיקים צדקתם לעולם הבא ואע"פ שמאחר את תגמולם סופו לאמן את דבריו:
א֤ל֣אֱמוּנ ֣
֣ין֣עוֶל ,אף לרשעים משלם שכר צדקתם בעולם הזה:
וְ א ֔ ָ
ֶ֖ר֣הוּא  ,הכל מצדיקים עליהם את דינו וכך ראוי וישר להם צדיק מפי הבריות וישר הוא וראוי להצדיקו:
צַ ֵ֥דּיק֣וְ י ָָשׁ ָֽ
[דעת זקנים מבעה"ת] הַ צּוּר֣תָּ מ֣ים֣פָּ ע ֳ֔לֹו ,דין הוא שתתנו לו גודל כי הוא צור ותקיף ועושה פעולתו בתמימות ואינו מראה כעס
ֶ֖ר֣הוּא ,לעושי רצונו ואינו מקפח שכרם ,ולפי שהיה רוצה לספר היאך נוקם נקמה מישראל כשמכעיסין
למכעיסים לפניו :צַ ֵ֥דּיק֣וְ י ָָשׁ ָֽ

לפניו ואחר כך מן האומות המשעבדים בהן לפי' הצדיק דין תחלה :ו[-רבנו בחיי] פירש אעפ"י שהוא תקיף כצור ,אינו בא בתוקף עם
בריותיו אלא נוהג עמם בתמימות וענוה.
[רשב"ם] הַ צּוּר֣תָּ מ֣ים֣פָּ ע ֳ֔לֹו .שירה זו לעד היא .לפיכך מדברת השירה אחר שיבא לישראל פורעניות חטאתם .הַ צּוּר֣תָּ מ֣ים֣פָּ ע ֳ֔לֹו
ֶ֖ר֣הוּא כמו שמפרש והולך שהטיב לכם בכמה ענינים .והם וישמן ישורון ויטש אלוה עשהו:
בכל פורענו' שהביא עליכם צַ ֵ֥דּיק֣וְ י ָָשׁ ָֽ

[ספר הפרשיות הרב כיטוב] – ע"פ ראב"ע הַ צּוּר֣משמעו – לשון צורה ,שהוא המקור הקדמון היוצר וצר לכל היצורים ,לפיכך הוא לבדו
תָּ ֣מים֣פָּ ע ֳ֔לֹו שלם ומושלם ,ובהמשך כתב הרב כיטוב ולכן אין להרהר אחר מידותיו .ובשם רבו כתב הַ֣צּוּר֣תָּ מ֣ים֣פָּ ע ֳ֔לֹו – הוא בלבד
תָּ ֣מים֣פָּ ע ֳ֔לֹו ,אבל כל נברא אין פעלו תמים באמת ,שהרי הוא נצרך לבוראו.
הַ צּוּר֣תָּ מ֣ים֣פָּ ע ֳ֔לֹו – פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז על שתי דרשות וטעם פשטא מרמז שהן בפשט הכתוב .אפשר כי שתי
הדרשות הן תוצאה של מקבילת תבנית הטעמים הבאה:
ים֣פּע ֳ֔לוֹ  -פשטא מונח זקף-קטן ,המקבילה לתבנית הטעמים של
ָ ָֽ
מ
(דב' האזינו לב,ד) הַ צּוּר֣תָּ ֣
ֹלהיָך – בטעם עליון פשטא מונח זקף-קטן
(שמ' יתרו כ,ב) אָׁ ֽנ ִּ֖כי ה֣ ' א ֑֔
ֶ֖ר֣הוּא׃ ס"ת קר"א = גי' א"ש = גי' הצו"ר  ,ופ'[רש"י (ישעיהו
ֹלהיָך – ָ ָֽפּע ֳ֔לוֹ  ...ומשלימו צַ ֵ֥דּיק֣וְ י ָָשׁ ָֽ
צּוּר  ,ה֣ ' – תָּ מ֣ים  ,א ֑֔
אָׁ ֽנ ִּ֖כי – הַ ֣
לג,יד)] הצור שהוא אש אוכלה [ילקוט שמעוני תורה פרשת חקת רמז תשסג] אמר רבי סימון ונתן מימיו מפני שדרכו של סלע
להוציא אש שנאמר (שופטים ו,כא) ו ֨תעל ָׁה ֵָ֜אש מִּן־ה ֗צּור,
צּוּר (ע"י גימטריאת סופי תיבות) ,וע"י תבנית הטעמים פשטא מונח זקף-קטן ,המקבילה
צּוּר וסוגר ברמז ל-הַ ֣
הפסוק פותח במפורש הַ ֣
ֹלהיָך – בטעם עליון פשטא מונח זקף-קטן מתגלה כי הבורא צר הבריאה ע"פ תכניתו בתורה,
לתבנית הטעמים של (שמ' יתרו כ,ב) אָׁ ֽנ ִּ֖כי ה֣ ' א ֑֔
ֹלהיָך וע"פ קיום המצוות מתקבל
כדי שבריותיו יקיימו מצוותיו ע"פ התורה שנתנה בסיני ותחילת נתינתה במאמר (שמ' יתרו כ,ב) אָׁ ֽנ ִּ֖כי ה֣ ' א ֑֔
השכר והעונש ,ומהבטחתו לאבות אימן דבריו והציל את בני ישראל ממצרים כאשר הגיע העת לפי תכניתו ,והתגלה שהוא הבורא והוא
היחיד והוא הדן והמנהיג והמשנה בבריאה.
דרשה (א) :ע"פ [ראב"ע] הַ צּוּר֣משמעו – לשון צורה ,היוצר וצר לכל היצורים ,בשלמות ,ולכן אין להרהר אחר מידותיו.
דרשה (ב) :ע"פ [רש"י] [דזמבעה"ת] ו[-רבנו בחיי] שה' אעפ"י שהוא תקיף כצור ,אינו בא בתוקף עם בריותיו אלא נוהג עמם בתמימות
וענוה;

֣ין֣עוֶל ,א֤ל֣אֱמוּנָה֣ -כשם שנפרעין מן הרשעים לעולם הבא אפילו על עבירה קלה שעושין ,כך
[בבלי תענית יא,א]  ...א֤ל֣אֱמוּנָה֣וְ א ֔ ָ
֣ין֣עוֶל  -כשם שמשלמין שכר לצדיקים לעולם הבא אפילו על מצוה קלה
נפרעין מן הצדיקים בעולם הזה על עבירה קלה שעושין ,וְ א ֔ ָ
ֶ֖ר֣הוּא (אמרו :בשעת) [מסורת הש"ס:
שעושין ,כך משלמין שכר לרשעים בעולם הזה אפילו על מצוה קלה שעושין .צַ ֵ֥דּיק֣וְ י ָָשׁ ָֽ
מלמד שבשעת] פטירתו של אדם לבית עולמו כל מעשיו (נפטרין) [מסורת הש"ס :נפרטין] לפניו ,ואומרים לו :כך וכך עשית במקום
ָׁל־ָאד֥ם יח ְׁ֑תֹום ֝ ָׁל ֗דעת
פלוני ביום פלוני ,והוא אומר (הין) [מסורת הש"ס :הן] ואומרים לו :חתום! וחותם ,שנאמר (איוב לז,ז) בְׁיד־כ ָׁ
כָׁל־ַאנ ֵ ְׁ֥שי מע ֲֵשֽהּו :ולא עוד ,אלא שמצדיק עליו את הדין ואומר להם :יפה דנתוני לקיים מה שנאמר (תה' נא,ו) ָ֭ ְׁלמען תִּ צְׁד֥ק בְׁדָׁ ב ְׁ֗רָך.
שפְׁטָֽך:
תהלים נא,ו :לְָׁך֤ לְׁב ְׁדָך׀ ָׁחטָׁאתִּ י וְׁה ָׁ֥רע ְׁבע ֵ֗יניָך ָָׁ֫ע ִּ ֥שיתִּ י ָ֭ ְׁלמען תִּ צְׁד֥ק בְׁדָׁ ב ְׁ֗רָך תִּ ז ְׁכ֥ה ְׁב ָׁ
ָׁל־ָאד֥ם יח ְׁ֑תֹום  -כשאדם חוטא לפניו האדם עצמו חותם כתב ידו ביום מותו על עבירות שעבר הכתובות לפניו:
[רש"י] (איוב לז,ז) בְׁיד־כ ָׁ
֝ ָׁל ֗דעת כָׁל־ַאנְׁ ֵ ֥שי מע ֲֵשֽהּו  -להודיע על מה הוא נידון:
֣ין֣עוֶל – מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז על שתי דרשות ותבנית הטעמים מהפך פשטא מרמזת שלפחות דרשה
א֤ל֣אֱמוּנָה֣וְ א ֔ ָ
אחת יוצאת מפשט הכתוב .ע"פ [בבלי תענית יא,א] (א) הפשט מלמד על קיום שכר ועונש על כל מעשה בין מעט ובין רב( .ב) אבל היוצא
מן הפשט שהשכר ועונש לצדיק ולרשע אינם באותו אופן .הצדיקים עונשם בעולם הזה ,שכרם לעולם הבא .הרשעים שכרם בעולם הזה,
עונשם לעולם הבא.
ָׁל־ָאד֥ם יח ְׁ֑תֹום וגו' מפשוטו העוסק בשפע גשמים ופעילות חקלאית
הגמרא [בבלי תענית יא,א] מוציאה את הפסוק (איוב לז,ז) בְׁיד־כ ָׁ
ומעבירה אותו למשפט בבית דין של מעלה .שפע הגשמים הוא מה שה' נותן לאדם ,והאדם מעיד על עצמו מה הוא עשה עם השפע האלקי.
ֶ֖ר֣הוּא֣ :
֣ין֣עוֶל֣צַ ֵ֥דּיק֣וְ י ָָשׁ ָֽ
ל־דּ ָר ָכֶ֖יו֣מ ְשׁ ָפּ֑ט֣א֤ל֣אֱמוּנָה֣וְ א ֔ ָ
ֹו֣כּי֣כָ ְ
דברים האזינו לב,ד :הַ צּוּר֣תָּ מ֣ים֣פָּ ע ֳ֔ל ֵ֥
ְׁיֹותֹו ק ָֽׁרֹוב :ישעיה אמ' דִּ רְׁ ֥שּו ה֖ '
ָשׁ ָֽ
[דברים רבה (ליברמן) פרשת האזינו]  ...צַ ֵ֥דּיק֣וְ י ָ ֶ֖
ר֣הוּא וגו'( ,ישעיהו נה,ו) דִּ ְׁר ֥שּו ה֖ ' ְׁב ִּה ָׁמצ ְׁ֑אֹו ְׁק ָׁר ֻ ֖אהּו בִּ ֽה ֥

וגו' ,ודוד אמ' (תה' קה,ד) דִּ ְׁר ֣שּו ה֣ ' ְׁועֻז֑ ֹו בק ְׁ֖שּו פ ָָׁׁנ֣יו תָׁ מִּ ֽיד( :או (דהי"א טז,יא) דִּ רְׁ ֤שּו ה' ְׁועֻז֔ ֹו בקְׁש֥ ּו פ ָָׁׁנ֖יו תָׁ מִּ ֽיד ):ולמה פ ָָׁׁנ֣יו תָׁ מִּ ֽיד ,ללמדך
שהקב"ה ית' שמו פעמים נראה ופעמים לא נראה ,פעמים שומע ופעמים אינו שומע ,פעמים נדרש ופעמי' אינו נדרש ,פעמים מצוי
ופעמים אינו מצוי ,פעמים קרוב ופעמים אינו קרוב ,כיצד נראה למשה ,שנא' (שמ' תשא לג,יא) וְׁדִּ ֨בר ה֤ ' אל־משה ָׁפ ִּנ֣ים אל־ ָׁפ ִּ֔נים ,חזר
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

אמר ה ְׁראֵ ֥ נִּי ָׁנ֖א את־כְׁבדָֽך.:וכן נראה לישראל בסיני( ,שמ' מש' כד,י) וי ְִּׁר ֕אּו ֵא֖ת אֹל ֵה֣י יִּש ְָׁׁר ֵ ֑אל
ונעלם ממנו כשא"ל (ונעלם) (שמ' תשא לג,יח) וי ֑
ש ָׁראֵ ֽל :חזר ונעלם מהם( ,דב' וא' ד,טו) ְׁונִּשְׁמ ְׁר ֥תם מ ְׁ֖אד לְׁנפְׁשתֵ יכ֑ם ִּכ֣י
וגו'( ,שמ' מש' כד,יז) ּומ ְׁראֵה כְׁב֣ ֹוד ה֔ ' כְׁאֵ ֥ש א ֖כלת ב ְׁ֣ראש ה ָׁ ָׁ֑הר ְׁלע ֵֵינ֖י בְׁנֵ ֥י י ִּ ְׁ
ֹל֤ א ְׁראִּיתם כָׁל־תְׁ מּו ָׁ֔נה ְׁב ֗יֹום דִּ ֨בר ה֧ ' ֲאלֵיכ֛ם בְׁח ֵ ֖רב מ ִּ֥תֹוְך הָׁאֵ ֽש,:
[דברים רבה (ליברמן) פרשת האזינו]

אמ' הקדוש ברוך הוא ית' שמו וי"ז ,הוו יודעי' שאני דן את העולם בד' פרקי' האלו ,בפסח על התבואה ,בעצרת על פירות האילן,
בראש השנה כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרון ,בחג (טט :סוכות) נידונין על המים .והללו ג' פרקים יושב אני לדון דיני ממונות,
להעשיר ולהעני ,להרבות או למעט ,אבל ראש השנה זמן דיני נפשות הוא ,אם למות ,אם לחיים ,כדאמרי' בתקיעת' דרב ועל המדינות
שגִּיח ִּמן־ה ֽחֹּלנ֔ ֹות
בו יאמר וכו' ,ואם עשיתם תשובה לפני אני אקבל אתכם ואדון אתכם לכף זכות ואשמע תפלתכם ,שאני (שה"ש ב,ט) מ ְׁ
מ ִּ ֵ֖ציץ ִּמן־ הֽחֲרכִּ ֽים ,עד שלא אחתם גזר דין ביום הכפורים ,שנא' (ישעיהו נה,ו) דִּ ְׁר ֥שּו ה֖ ' ְׁב ִּה ָׁמצ ְׁ֑אֹו.
שגִּיח ִּמן־הֽחֹּלנ֔ ֹות מ ִּ ֵ֖ציץ מִּן־ הֽחֲרכִּ ֽים:
ַאחר ָׁכתְׁ ֵ֔לנּו מ ְׁ
דֹומה דֹודִּ י ִּל ְׁצ ִּ֔בי ֖אֹו ל ְׁ֣עפר הָׁ ֽאי ִָּׁל֑ים ִּהנֵּה־ז֤ה עֹו ֵמד ֣
(שה"ש ב,ט) ֤

ֶ֖ר֣הוּא נעזר בתבנית הטעמים של (דהי"א טז,יא) דִּ רְׁ ֤שּו ה' וְׁעֻז֔ ֹו בק ְׁ֥שּו פ ָָׁׁנ֖יו תָׁ מִּ ֽיד:
להסבר (דב' האזינו לב,ד) צַ ֵ֥דּיק֣וְ י ָָשׁ ָֽ
[רש"י] (דהי"א טז,יא) דִּ ְׁרש֤ ּו ה' ְׁועֻז֔ ֹו  -מקדש וארון נקראו עזו דכתיב (תה' עח) ויתן לשבי עזו שנתן ארונו להביאו בשבי וכתיב (תה'
קלב) קומה ה' למנוחתך אתה וארון עוזך ועל כן נקרא אלעזר השומרו עזא על שם ששמר הארון שנקרא עז דוגמא על שם ד' מאות
שקל כסף והוא חשבון גמטריא של עפרן וכן הרבה (בראשית מט) דן ידין עמו (בראשית מט) יהודה יודוך אחיך:
(דהי"א טז,יא) דִּ ְׁר ֤שּו ה' ְׁועֻז֔ ֹו – מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז על שתי דרשות ותבנית הטעמים מהפך פשטא מרמזת שלפחות
דרשה אחת יוצאת מפשט הכתוב .דרשת הפשט משמעה לפנות בתפלה לבורא ובפרט במקדש בקרבת ארון הברית הנקרא על שם ה'
אדון כל הארץ .דרשה היוצאת מן הפשט היא התמדת האמונה בה' בין אם הנהגתו בבריאה גלויה בין אם הנהגתו נסתרת .וזה מה
ֵציץ ִּמן־ הֽחֲרכִּ ֽים ,גם אם איני גלוי .כמו שנדרש גם ב(-דב'
שמלמד [דברים רבה פרשת האזינו] שאני (שה"ש ב,ט) מ ְׁ
שגִּיח ִּמן־הֽחֹּלנ֔ ֹות מ ִּ ֖
וילך לא,יז) ועֲזב ְׁ֞תִּ ים ְׁו ִּהסְׁת ְׁרתִּ֨ י פָׁנ֤י ֵמהם .
6.20

דברים האזינו לב,א (התשע"ז-ח)(בהשתתפות נחלת יעקב)

מבוא לפסוקים [דברים האזינו לב,טו – יח] הכתוב ב[-דברים האזינו לב,א – יד] מעיד שמים וארץ על ההשגחה הפרטית של הבורא על
עם ישראל (דב' הא' לב,ט) ִּכ֛י ֵח֥לק ה֖ ' ע ֑מֹו יע ֲ֖קב ח֥בל נ ֲחלָׁתֽ ֹו .:הנמצא ביסוד מעשה בראשית שעל כך מעידים טעמי (דב' הא' לב,יב) ה֖ ' ב ָׁ ָׁ֣דד ינ ְׁ֑חנּּו
אשית ב ָׁ ָׁ֣רא אֹל ִּ ֑הים אֵ ֥ת השּׁ ָׁ֖מי ִּם וְׁאֵ ֥ת הָׁאָׁ ֽרץ:
וְׁאֵ ֥ין ע ִּ֖מֹו אֵ ֥ל נֵכָׁ ֽר( - :סלוק) טפחא מונח אתנח מרכא טפחא מרכא סלוק ,כטעמי (בר' א,א) ב ְֵׁר ִּ ֖
ְׁלּו־זאת מרמז לפגיעה של עם ישראל בהשגחת ה' עליהם שהולך ומפרטה ב-
הכתוב הסתום ב(-דב' הא' לב,ה) ש ִֵּח֥ת ל֛ ֹו ֹל֖ א ( ...לב,ו) הֲ־לה' תִּ גְׁמ ֔
[דברים האזינו לב,טו – יח] .ע"פ [הזיו לך ,הרב חאס"י ערלנגער] ב(-דב' הא' לב,טז) מעשה תועבה בצנעה ,מעביר לגלוי עריות גלוי,
שפיכות דמים ,עבודה זרה ולשון הרע כנגד כולם .מי ששקוע במותרות ותאוות עולם הזה מגיע לכפירה וכל העבירות שבתורה רח"ל.
יסהוּ֣ :
ים֣בּתֹוע ֶ֖בת֣י ְַכע ֻ ָֽ
ְ
ֶ֖הוּ֣בּז ָ֑ר
ְ
דברים האזינו לב,טז :י ְַקנ ֻא
ָרים  ,שהלכו ועשו דברים של זרות וכן הוא אומר (מל"א טו ,יג)
הוּ֣בּז ֑
ְ
[ספרי דברים פרשת האזינו פיסקא שיח] (דב' הא' לב,טז) י ְַקנ ֻ ֶ֖א
דְׁרֹון.:
ִּירה אֲשר־ ָׁעש ְָׁׁת֥ה ִּמפְׁל֖צת ָׁל ֲאש ָׁ ֵ֑רה ויִּכ ְׁ֤רת ָאסָׁא את־ ִּמפְׁלצְׁתָׁ֔ ּה ויִּש ְׁ֖רף בְׁנ֥חל קִּ ֽ
ו ְׁ֣גם׀ את־מע ֲָׁכ֣ה א ִּ֗מֹו ויְׁסִּר ָׁה ִּמגְׁב ָׁ֔
ִּשּׁה תֹוע ָׁ ֵ֖בה הִּ ֽוא :ואומר (מל"א יד ,כד)
יסהוּ ,זה משכב זכור וכן הוא אומר (וי' אח"מ יח ,כב) ו ְׁ֨את זָׁ ָׁ֔כר ֹל֥ א תִּ שְׁכ֖ב ִּמ ְׁ
ְבּתֹוע ֶ֖בת֣י ְַכע ֻ ָֽ
שכ ְֵׁב֣י א ָׁ ֑
וְׁגם־ק ֵ ָׁ֖דש ָׁה ָׁי֣ה ב ָׁ ָׁ֑ארץ.
י ְַקנ ֻאֶ֖הוּ֣– טפחא בתפקיד שנוי ורבוי ,ע"פ [הזיו לך ,הרב חאס"י ערלנגער] (לב,יז) תחילת ההתגרות בהשגחה הפרטית היא בשנויים
וסטיות כמו המינות בסוף ימי בית שני ,אע"פ שלא היה יצר הרע לעבודה זרהְ .בּז ָ֑רים – אתנח בתפקיד הגבלה ,הסטיות היו מוגבלות ,לא
עבודה זרה ,אלא ערעור על הבורא ,על דרך העבודה שמסורה לנו מסיני.
ְבּתֹוע ֶ֖בת– טפחא בתפקיד שנוי ורבוי ,ע"פ [הזיו לך] עבירות בצנעה ,מעבירות מתווספות תאוות חדשות ,שלא היו באדם כלל.
יסהוּ – סלוק בתפקיד הגבלה ,קודם הכעיסו לבורא בבין אדם לחבירו ,עבירות מוסר .אח"כ (לב,יז) העבירות עברו לעבודה זרה
י ְַכע ֻ ָֽ
מוגבלת ,ואח"כ מלאה.
יכם֣ :
א֣שׂעָ ֶ֖רוּם֣אֲבת ֶ ָֽ
אוּ֣ל ְ
ֵ֥
ב֣בּ
א֣יְדע֑ וּם֣ח ֲָדשׁים֣מקָּ ֣ר ָ֔
ָ
ים֣ל
֣
ֱֹלה
֣לא֣א ֱֹ֔להַּ ֣א ֶ֖
זְבּ ֗חוּ֣לַ שּׁדים ֣
דברים האזינו לב,יז :י ְ
֣לא֣א ֱֹ֔להַּ֣ – רביע פשטא מונח זקף-קטן .טעם זקף-קטן עשוי לרמז שבפסוק יש שני מהלכים הילכתיים.
זְבּ ֗חוּ֣לַ שּׁדים ֣
(דב' הא' לב,יז) י ְ
מהלך אחד שמציג את עבודת השדים כעבודה זרה מלאה ,כאשר טעם מונח עשוי ללמד על מצב ביניים לומר שזאת ע"ז אף על פי שאינה
עבודה מכובדת .מהלך אחר שמציג את עבודת השדים כאמצעי להגדת עתידות כמו עבודת הכשדים.
במהלך שמציג כעבודה זרה ,נידון ממתי מת חילה עבודה זרה :משעת מחשבה על עשיית עבודה זרה ,משעת עשייה של עבודה זרה ,משעת
עבודה בפועל.
וכך הסביר זאת [ווי העמודים עמוד העבודה פרק ז] כב .והשתא אתי שפיר הכפלת המקראות שהקשיתי (אות טז) .כי בתחילה

֣לא֣א ֱֹ֔להַּ֣  ,על שעבדו עבודה זרה במעשה החמורה מכולן ,וחזר לומר :לא תימא שחרה אפי
זְבּ ֗חוּ֣לַ שּׁדים ֣
הוכיחם( ,דב' הא' לב,יז) י ְ
א־אל ,פירוש אף שלא
י֣בל ֔
בעבודה במעשה דוקא ,אבל בעשיה בלא עבודה ,לא .לכן ,הכפיל לומר( :דב' הא' לב,כא) ה֚ם֣קנְ א֣ וּנ ְ
יה֑ם ,כלומר אפילו
עשאוהו לאל ,שלא עבדו רק עשאוהו ,גם בע שיה זאת יקניאוהו .ואחר כך אמר :הם (דב' הא' לב,כא) כּעֲסֶ֖֣וּני֣ ְבּהַ ְבל ֶ
שלא עבדוהו ,גם לא עשאוהו ,רק תפסו הרעה של עבודה זרה בלבם.

יכם׃ ֣
א֣שׂעָ ֶ֖רוּם֣אֲבת ֶ ָֽ
אוּ֣ל ְ
ֵ֥
ב֣בּ
א֣יְדע֑ וּם֣ח ֲָדשׁים֣מקָּ ֣ר ָ֔
ָ
ים֣ל
֣
ֱֹלה
֣לא֣א ֱֹ֔להַּ ֣א ֶ֖
זְבּ ֗חוּ֣לַ שּׁדים ֣
דברים האזינו לב,יז :י ְ
בבלי סנהדרין ס,ב משנה .העובד עבודה זרה ,אחד העובד ,ואחד המזבח ,ואחד המקטר ,ואחד המנסך ,ואחד המשתחוה ואחד המקבלו
עליו לאלוה ,והאומר לו אלי אתה .אבל המגפף ,והמנשק ,והמכבד ,והמרבץ ,והמרחץ ,והסך ,והמלביש ,והמנעיל  -עובר בלא תעשה .הנודר בשמו והמקיים בשמו  -עובר בלא תעשה.
הפוער עצמו לבעל פעור  -זו היא עבודתה ,הזורק אבן למרקוליס  -זו היא עבודתה.

גמרא .מאי אחד העובד?  -אמר רבי ירמיה :הכי קאמר ,אחד העובד כדרכה ,ואחד המזבח ,ואחד המקטר ,ואחד המנסך ,ואחד
המשתחוה  -ואפילו שלא כדרכה.
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

זְבּ ֗חוּ  -רביע ,רמז לארבע עבודות דפנים (של המקדש) שנהרג על זדונם דאם עשאן לעבודה זרה בין אם זאת עבודתה ובין אם זאת לא
י ְ
עבודתה.
֣לא֣א ֱֹ֔להַּ֣ – פשטא מונח זקף-קטן ,בתפקיד של שתיים וזה כפי' חידושי הריטב"א מסכת עבודה זרה נ,ב  ...כללא דכולה
לַ שּׁדים ֣

שמעתא דעובד ע"ז חייב באחד משני דברים או בשעובד אותה כדרכה
את אלהיהם וגו' וילך ויעבוד וגו' ,או כשעובד אותה שלא כדרכה והוא שיהא כעין ארבע עבודות דפנים זבוח קטור נסוך השתחואה וכדתנן
התם (סנהדרין ס' ב') (בארבע עבודות אלו בין אם זה כדרכה בין אם זה שלא כדרכה)

ואפילו דרך קלון כגון שפער עצמו לפעור ונפקא לן מדכתיב איכה יעבדו הגוים האלה

יכם֣ :
א֣שׂעָ ֶ֖רוּם֣אֲבת ֶ ָֽ
אוּ֣ל ְ
ֵ֥
ב֣בּ
א֣יְדע֑ וּם֣ח ֲָדשׁים֣מקָּ ֣ר ָ֔
ָ
ים֣ל
֣
ֱֹלה
֣לא֣א ֱֹ֔להַּ ֣א ֶ֖
זְבּ ֗חוּ֣לַ שּׁדים ֣
דברים האזינו לב,יז :י ְ

[ספרי דברים פרשת האזינו פיסקא שיח]

֣לא֣א ֱֹ֔להַּ֣ ,א ילו היו עובדים לחמה וללבנה לכוכבים ולמזלות ולדברים שהם צורך לעולם והניה לעולם
זְבּ ֗חוּ֣לַ שּׁדים ֣
(דב' הא' לב,יז) י ְ
ים ,מה דרכו של שד נכנס באדם
בהם לא היתה קנאה כפולה ,אלא הם עובדים לדברים שאין מטיבים להם אלא מריעים להם .לַ שּׁד ֣
ב֣בּאוּ ,שכל זמן שאחד מן האומות רואה אותו
ים֣לא֣יְ ָדע֑ וּם ,שאין אומות העולם מכירים אותם .ח ֲָדשׁים֣מקָּ ֣ר ָ֔
֣
ֱֹלה
וכופה אותו .א ֶ֖
ִּירּושָׁלִּ֖ם ּומִּשּׁ ְׁמ ֽרֹון :מלמד שירושלם
ֵיהם מ ֽ
אומר צלם יהודים הוא זה וכן הוא אומר (ישעיהו י,י) כ ֲאשר ָׁמצ ְָׁׁא֣ה י ֔ ִָּׁדי לְׁמ ְׁמל ְׁ֖כת הָׁא ִּל֑יל ּופ ִּ ְׁ֣סיל ֔
א֣שׂעָ ֶ֖רוּם֣
יכָֽם ,שלא עמדה שערת אבותיכם בפניהם .דבר אחר ֵ֥ל ְ
א֣שׂעָ ֶ֖רוּם֣אֲבת ֶ
ושומרון מספקות דפוס לכל באי העולםֵ֥ .ל ְ
א֣שׂעָ ֶ֖רוּם֣
ל ְ
יכָֽם אל תהי קורא ֵ֥
א֣שׂעָ ֶ֖רוּם֣אֲבת ֶ
יכָֽם לידע אם יש בהם צורך אם לאו .דבר אחר ֵ֥ל ְ
א֣שׂעָ ֶ֖רוּם֣אֲבת ֶ
יכָֽם שֵ֥ ֣-ל ְ
אֲבת ֶ
יכָֽם אלא לא שעום אבותיכם שאף על פי שמזבחים ומקטרים להם (טט :לאיזה שהוא עצם) לא היו יריאים מהם כענין שנאמר (בר'
אֲבת ֶ
ל־קי ִּן וְׁאל־ ִּמנְׁח ָׁ֖תֹו ֹל֣ א ש ָׁ ָׁ֑עה סליק פיסקא
ד,ה) וְׁא ֥
֣לא֣א ֱֹ֔להַּ֣ – פירשתיו
זְבּ ֗חוּ֣לַ שּׁדים ֣
יכָֽם ,שלא עמדה שערת אבותיכם בפניהם[ .רמב"ן] (דב' הא' לב,יז) י ְ
א֣שׂעָ ֶ֖רוּם֣אֲבת ֶ
(דב' הא' לב,יז) ֵ֥ל ְ
ֲשר הֵ ֥ם ז ִּנ֖ים ַאח ֲֵריה֑ם חֻק֥ת עֹולָׁ ֛ם תִּ ֽהְׁיה־ז֥את ל ָׁ֖הם לְׁדר ָׁתֽם:
שע ִּ֕
ֵיהם ל ְׁ
(וי' אח"מ יז,ז) וְֹׁלא־יִּזְׁבְׁח֥ ּו עֹוד את־זִּ ְׁבח ֔
ִּירם א ֛
ִּירם  -ואמר רבי אברהם (טט :אבן עזרא) שנקראו השדים כן בעבור שישתער הגוף הרואה אותם.
שע ִּ֕
[רמב"ן] (וי' אח"מ יז,ז) ל ְׁ
ִּירם מסבירה את ה[-ספרי] שבעוד שאצל אומות העולם הרואה ש"ד שערותיו סומרות,
שע ִּ֕
הפניית הרמב"ן לנאמר ב(-וי' אח"מ יז ז) ל ְׁ
בישראל אינם יריאים מפניהם .וזה מתואם עם הלימוד הנוסף ב[-ספרי] לא שעום אבותיכם שאף על פי שמזבחים ומקטרים להם (טט:
לאיזה שהוא עצם) לא היו יריאים
ִּירם – (א) (סלוק) מקף מרכא פשטא מקף זקף-קטן ,תבנית טעמים העשויה ללמד על אלפני
שע ִּ֕
ֵיהם ל ְׁ
(וי' אח"מ יז,ז) וְֹׁלא־יִּזְׁבְׁח֥ ּו עֹוד את־זִּ ְׁבח ֔
ִּיא֣ם ל ֽה֗ ' אל־ פ֛תח ֥אהל
ֲשר ֵה֣ם ז ְׁבחִּים על־פ ְֵׁנ֣י השָׁדה ו ֽהב ֻ
לפניו ,אפשר שמלמד ל(-וי' אח"מ יז,ה) לְׁמען א ֲ֨שר י ָׁ ִָּ֜ביאּו ב ְֵׁנ֣י י ִּ ְׁ
ש ָׁר ֵ֗אל אֽת־זִּ ְׁבחֵיהם א ֣
אֹותֽם:
של ִָּׁמ֛ים ל ֽה֖ ' ָׁ
מֹועד אל־הכ ֵ ֑הן ְׁו ָׁ֨זב ְָׁ֜חּו זִּב ְֵׁח֧י ְׁ
ֵ֖
(וי' אח"מ יז,א  -טז) עוסק באיסור במדבר של שחיטת חוץ ,לחולין ולמוקדשין ,לפי שאינם רחוקים (וְֹׁלא־יִּזְׁבְׁח֥ ּו המלה "לא" וטעם מרכא ביחד
כאילו נאמר לא רחוקים) במדבר מהמזבח באוהל מועד .הלימוד אלפני לפניו בא לתת עוד הסבר למניעת שחיטה חוץ מן אוהל מועד ,וזהו
להרגילם לא לעשות מה שעשו במצרים כפי' [רמב"ן] כאן ומלת עֹוד תורה שכן היו ישראל עושים במצרים:
ִּירם – זקף-קטן זקף-גדול ,זקף-קטן ללמד על שתים ,זקף-גדול ללמד על שלוש ,כמצטט [רמב"ן] ולכך אמרו
שע ִּ֕
ֵיהם ל ְׁ
(וי' אח"מ יז,ז) זִּ ְׁבח ֔
רבותינו [חגיגה טז,א] ששה דברים נאמרו בשדים ,שלשה כמלאכי השרת ,ושלשה כבני אדם ,שלשה כמלאכי השרת ,יש להם כנפים

כמלאכי השרת ,וטסים כמלאכי השרת ,ויודעין מה שעתיד לבא כמלאכי השרת .יודעין סלקא דעתך ,אלא אימא שומעין מה שעתיד
להיות .שלשה כבני אדם ,אוכלין ושותין כבני אדם ,פרין ורבין כבני אדם ,ומתים כבני אדם.
[רמב"ן] (וי' אח"מ יז,ז) וענין מה שאמרו ,שומ עין מה שעתיד להיות ,כי בטיסתן באויר השמים יקבלו העתידות משרי המזלות השוכנים
באויר ,והם נגידי התלי .ומשם יגידו גם בעלי הכנפים העתידות ,כאשר הוא מנוסה בנחשים וכאשר אפרש במקומו (דברים יח ט)
בע"ה:
ואלו ואלו אינם יודעים במה שעתיד להיות לימים רבים ולעתים רחוקות ,רק יודיעו בעתיד להיות בקרוב ,כי ידעו בנסיונותם שיקבלו
֣לא֣א ֱֹ֔להַּ֣ ,דבחו לשדין דלית בהון צרוך ,יאמר שאין בהם
זְבּ ֗חוּ֣לַ שּׁדים ֣
מן השדים בנגזר לבא .ולכך תרגם אונקלוס( ,דב' הא' לב,יז) י ְ
שום צורך כי לא ימנעו הנזק העתיד ולא יעשו שום תועלת וגם לא יודיעו ב רחוק שישתמר ממנו האדם בדעתו .והוא לשון הכתוב גם
כן "לא אלוה" ,כאילו אמר "לא כח וממשלה" ,כי אלהים לשון אילות וכח ,אל הם ,יאמר שאין בשדים אילות ושום כח ,ולכך אין צורך
בהם כי לא ירעו וגם היטב אין אותם:
ובפירוש [רמב"ן] ל(-יא  -יב)  ...והרב כתב במורה הנבוכים (ג מו) ,כי היו הכשדים מואסים הדם ויחשבוהו להם לטומאה ,אבל יאכלו
ממנו הרוצים להתחבר לשדים ולהנבא מהם העתידות ,והתורה תכוין לעולם להרוס בניני סכלותם בהפוך מחשבותיהם ,ולכך אסרה הדם
באכילה ובחרה בו להטהר בהזאות ולזרקו על המזבח לכפרה ,ולכך אמר (פסוק י) ונתתי פני בנפש האוכלת את הדם ,כמו שאמר בנותן מזרעו למולך (להלן כ ו) ,שהוא מביא
למין ממיני ע"ז ,כי לא נאמר כן במצוה אחרת:
ואלו דברים מיושבים ,אבל הכתובים לא יורו כן ,שהם יאמרו תמיד בטעם האסור ,כי נפש כל בשר דמו בנפשו (פסוק יד) ,כי נפש הבשר בדם הוא (פסוק יא) ,והחזיר ב משנה
תורה (דברים יב כג) רק חזק לבלתי אכול הדם כי הדם הוא הנפש ולא תאכל הנפש עם הבשר:

ע"פ [מורה נבוכים ג,מו] אפשר הזביחה לשדים קשורה גם באכילת דם הזבח כדי להתחבר לשדים ולהנבא מהם העתידות ,ומזהירה
התורה על אכילת דם שהנפש יוצאת בו וזהו לאו שעל זדונו עונשו כרת ,וכיון שקשה להבחין בין הדמים ,יש להמנע מכל דם.
בראשית ד (ד) ו ְׁ֨הבל ה ִֵּב֥יא גם־ה֛ ּוא ִּמבְׁכ ֥רֹות צאנ֖ ֹו ּומֵ ֽח ְׁלב ֵ֑הן ו ִּי֣שע ה֔ ' אל־ה֖בל וְׁאל־ ִּמנְׁחָׁתֽ ֹו:
ל־קי ִּן וְׁאל־ ִּמנְׁח ָׁ֖תֹו ֹל֣ א ש ָׁ ָׁ֑עה ו ִּי ֤חר לְׁקי ִּן מ ְׁ֔אד וֽיִּפְׁל֖ ּו פָׁנָׁ ֽיו:
(ה) וְׁא ֥
ל־הבל וְׁאל־ ִּמנְׁחָׁתֽ ֹו. :
ל־קי ִּן וְׁאל־ ִּמנְׁח ָׁ֖תֹו – (סלוק) מרכא טפחא בתפקיד דרשת סמוכים מהפסוק הקודם (בר' ד,ד) ו ִּי ֣שע ֔ה' א ֖
(בר' ד,ה) וְׁא ֥
פירש [רד"ק] (בר' ד,ג) ע"פ הנאמר ב[-בבלי חולין ס] כי בניו (של אדם הראשון) למדו ממנו והביאו כל אחד מהמלאכה שבה היה מתעסק

ולהודות לאל על הטובה שנתן לו בעבודתו .ואמר (כי קין הביא) מפרי ,ולא זכר מאי זה פרי ,וידמה כי מן הפחות היה ,או אחר שאכל
הוא הביא מן הנותר לפניו וכל זה הוא בדרך בזיון  ,לפיכך לא נרצה קרבנו ,גם לא הביא מן הבכורים ,כי אם הביא היה אומר כמו
שאמר בהבל ,לפיכך לא נתקבל קרבנו .ובמדרש (פדר"א כ"א) זרע פשתן הביא לפיכך נאסרו כלאי בגדים שלא יתערב מה שהוא
ממנחת קין עם מה שהוא ממנחת הבל:
היות והביא דרך בזיון לכן ה' ֹל֣ א ש ָׁ ָׁ֑עה למנחתו – [רד"ק] (בר' ד,ה) לא היה רצון האל אל קין.
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

נחזור ל[-ספרי פס' שיח] לא שעום אבותיכם – משמעו יהיה לא היה רצון אבותיכם בהקרבה לעצם לשם עבודה זרה ,דרך כבוד ,אלא
דרך בזיון ,ומפני כך לא היו יריאים מהעצם שזבחו וקטרו לו ,היינו לא קבלו אותו על עצמם כאלהות.
וזה הפוך לדרשת [ספרי פס' שיח] מ(-ישעיהו י,י) בדברי מלך אשור שפ'[רש"י] ופסיליהם ,היו מירושלים ומשומרון  -מכאן שרשעי

ישראל היו מספיקין דמות עכו"ם שלהם לכל האומות סביבותם ואחרי שעובדי פסילי שומרון וירושלי' נפלו בידי ולא הצילום
פסיליה' כך שומרון וירושלים לא תנצל:

אבל ב[-בבלי סנה' ס] רבא אומר שהעובד ע"ז מאהבה או מיראה של אדם אחר ולא מקבלת ע"ז זאת לאלהות אינו נענש על כך .זה עשוי
להיות מתואם עם דרך דרשת [ספרי שיח] "לא שעום אבותיכם" שבמעשיהם לא קבלו עליהם עצם שעבדו לאלהות אלא הכעיסו את ה'.
ולדוגמא דנו את נבות בדיני ישראל בשעה שהיו עובדים עצמים שונים .וקשה לומר שהיה זה עבודה בשיתוף ,שמשמעה היא שעבדו לה'
ולע"ז כאלהות.
ֹל֣ א ש ָׁ ָׁ֑עה – מונח אתנח ,רבוי הגבלות שהביאו לכך שה' לא שעה – לא קבל מנחתו ,לפי הרד"ק פרי פחות (פדר"א – גרעיני פשתן) ,הביא
הנותר מפרי שאכל ממנו ,לא הביא מן הביכורים.
[רד"ק] (בר' ד,ד) ובב"ר (כ"ב) הבל הקריב בלא הפשט ונתוח ומכאן ואילך בהפשט ונתוח .ועוד יש מחלוקת בקרבן הבל בדרז"ל

(זבחים קי"ו) יש אומרי' כי עולה הקריב ויש אומרים שלמים הקריב ,וראיה לדברי האומר שלמים ,מחלבהן ,קרבן שהחלבים קרבים
ממנו אבל העולה היתה כולה כליל ,ולדבריו השאר הניח לחיה ולעופות ,כי הוא לא אכלו כי לא היו אוכלים בשר ,וראיה לדברי
האומר עולה ,דכתיב (וי' צו ו,ב) ִּ ֣הוא הָׁע ָׁ֡לה דבר שבני נח היו מקריבים ,ויהיה מחלבהן כתרגומו ממשמניהן:

תֹורת הָׁע ָׁל֑ה ִּ ֣הוא הָׁע ָׁ֡לה על מֹוק ֨ ְָׁׁדה על־ה ִּמז ְֵׁב֤ח כָׁל־הלּיְׁלָׁה עד־ ה ֔בקר וְׁאֵ ֥ש ה ִּמז ְֵׁב֖ח ֥תּוקד בֹֽו:
(וי' צו ו,ב) ֤צו אֽת־ַאהֲרן וְׁאת־ב ָָׁׁנ֣יו ל ֔
ֵאמר ז֥את ֖
אפשר כי טעם קדמא של מלת מֹו ְׁק ֨ ָׁדה המלמד שבא והולך מקדמת דנא ,מימי בראשית.

לָך֣ :
ל֣מח ְל ֶ ָֽ
ֶ֖ח֣א ְ
֣תּ֑שׁי֣וַתּ ְשׁ ַכּ ֵ֥
דברים האזינו לב,יח :צֵ֥ וּר֣יְלָ ְדָךֶ֖ ֶ
(דב' הא' לב,יח) צֵ֥ וּר֣יְ לָ ְדָךֶ֖֣ – (סלוק) מרכא טפחא ,כעין דרשת סמוכים .ע"פ [הזיו לך ,הרב חאס"י ערלנגער] (לב,יז) התנהגות הבנים היא
תוצאה של חינוך מאבותיהם .חולשה מסוימת באבות עלולה להשפיעה על הבנים .ב(-לב,יז) נרמז חולשות אבות במה שנטו אחרי לא אלוה
מתוך תאוות ידיעת העתידות .התוצאת החולשה הזאת המתוארת ב(-לב,יח) במה שנשמות הבנים התנתקו משרשם העליון.
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

6.21

דברים וזאת הברכה לג,א – שבת חול המועד (התשע"ו-ז)

חגּוּ֣אֶ ת-חַ ג-הֶ֖֣'֣שׁ ְב ַע ֣ת֣יָמ֑ים ֣
בוּא֣ת֣הָ ָ֔א ֶרץ֣תָּ ֵ֥
י֣בּאָ ְס ְפּכֶ ם֣אֶ תְ -תּ ַ
יע ְ
ח ֶדשׁ֣הַ ְשּׁב ֗
שׂר֣י֝וֹם֣לַ ֣
ויקרא אמר כג,לטַ֡ :אְך֣בַּ חֲמשָּׁ ה֣עָ ֨ ָ
֤וֹם֣הראשׁוֹן֣שַׁ בָּ ֔תוֹן֣וּבַ יֵּ֥וֹם֣הַ ְשּׁמינֶ֖י֣שַׁ בָּ ָֽתוֹן׃ ֣
ָ ָֽ
֣בַּ יּ
[רש"י] (וי' אמר כג,לט) ַ֡אְך֣בַּ חֲמשָּׁ ה֣עָ ֨ ָשׂר֣י֝וֹם  ...תָּ ֵ֥חגּוּ֣ -קרבן שלמים לחגיגה .יכול תדחה את השבת ,תלמוד לומר ַ֡אְך ,הואיל ויש

לה תשלומין כל שבעה:
בוּא֣ת֣הָ ָ֔א ֶרץ֣ -שיהא חדש שביעי זה בא בזמן אסיפה ,מכאן שנצטוו לעבר את השנים ,שאם אין העבור ,פעמים
ְבּאָ ְס ְפּכֶ ם֣אֶ תְ -תּ ַ
שהוא (טט :רוב האסיף וחג הסוכות) בא באמצע הקיץ או החורף:
תָּ ֵ֥חגּוּ֣  -שלמי חגיגה:
תוֹ ,יום אחד במשמע,
שׁ ְב ַע ֣ת֣יָמ֑ים  -אם לא הביא בזה יביא בזה .יכול יהא מביאן כל שבעה ,תלמוד לומר (וי' אמר כג,מא) וְ חַ גּ ֶת֤ם֣א ֣
ולא יותר .ולמה נאמר שבעה ,לתשלומין:

שׁ ְב ַע ֣ת֣יָמ֑ים – מונח סלוק ,מונח מרבה ,סלוק מגביל ,רבוי לתשלומין ,היינו יום הבאת שלמי חגיגה ומרבה על שבעת ימי סוכות את
שמיני עצרת (כמדרש בפר' ראה) ,ומגביל להבאה אחת בלבד.

(וי' אמר כג ,לט) ְבּאָ ְס ְפּכֶ ם֣אֶ תְ -תּבוּ ַא ֣ת֣הָ ָ֔א ֶרץ – פשטא מקף מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מלמד על שתי דרשות בקרא .פשטא ללא מהפך
לפניה מלמד על שתי דרשות בפשט הכתוב .מונח לפני זקף-קטן ,תבנית העשויה ללמד על כעין מצב ביניים.
בוּא֣ת֣הָ ָ֔א ֶרץ
וה[-ספרא אמור פרשה יב פרק טו] דורש שתי דרשות בפשט הכתוב (וי' אמר כג,לט) ְבּאָ סְ֣ ְפּכֶ ם֣אֶ תְ -תּ ַ
בוּא֣ת֣הָ ָ֔א ֶרץ֣עבר את השנה שתיעשה
דרשה א[ :ספרא אמור פרשה יב פרק טו] (משנה (ברייתא) ו) (וי' אמר כג,לט) ְבּאָ ְס ְפּכֶ ם֣אֶ תְ -תּ ַ
החג באסיפת הפירות.
בוּא֣ת֣הָ ָ֔א ֶרץ֣ -שיהא חדש שביעי זה בא בזמן אסיפה ,מכאן שנצטוו לעבר את השנים ,שאם אין
בלשון [רש"י] ְבּאָ ְס ְפּכֶ ם֣אֶ תְ -תּ ַ
העבור ,פעמים שהוא בא באמצע הקיץ או החורף :טט :ב[-בבלי ר"ה ז,א] ועוד גמרות מקובל ללמוד שעיבור לומדים מהקרא (דב' ראה
שּׁ ָׁנ ֽה :אלא שכאן נלמדת אחת מן הסיבות
ת־חדש הָָׁא ִּ֔ביב ְׁוע ִּ ָׁ֣שיתָׁ ֔פסח לה֖ ' ,ומהקרא (שמ' תשא לד,כב) וְׁחג הָׁ ָֽא ִּ֔סיף תְׁ קּופ֖ת ה ָׁ
טז,א) שָׁמֹור א ֣
לעיבור שנה.
בוּא ֣ת֣הָ ָ֔א ֶרץ בזה
כפי' [הח"ח :על תו"כ מ"ו] שתיעשה החג באסיפת הפירות מדקבע הכתוב ואמר (וי' אמר כג ,לט) ְבּאָ ְס ְפּכֶ ם֣אֶ תְ -תּ ַ

אמר לנו דאם היתה השנה באופן דאין חג הסוכות בא בה ְבּאָ ְס ְפּכֶ ם֣עבר את השנה והוא אדר השני (טט :שיבוא אחרי סוכות זה המוקדם)

כדי שתעשה חג הסוכות (טט :הבא) (דב' ראה טז,יג) ְׁב ָׁ֨א ְׁספ ְָׁ֔ך והוא אחד מן ג' סיבות שמעברין עבורם השנה כדאיתא ב [-בסנהדרין פ"ק דף
יב] על ג' דברים מעברין השנה על האביב ועל פירות האילן ועל התקופה
(דב' ראה טז,יג) ְׁב ָׁ֨א ְׁספ ְָׁ֔ך – קדמא זקף-קטן במלה אחת ,כעין מוקדם והוא מאוחר בענין .כנאמר ב[-בבלי סוכה ט,א משנה סוכה פ"א,מ"א]
כל שעשאה קודם לחג שלשים יום ... .אם עשאה לשם חג( ,ו)אפילו מתחילת השנה (עשאה לשם חג)  -כשרה.
ועוד ע"פ [משנה סוכה פ"א,מ"ד,מ"ה] במוקדם סיכך בסכך פסול או שהניח על הדפנות ללא כוונת סיכוך ואח"כ תיקן ,הסכך הוכשר.
ֲשה לְָׁך֖ שִּ ב ְׁ֣עת י ִּ ָׁ֑מים
דרשה ב[ :ספרא אמור פרשה יב פרק טו] (מ"ז) יכול באסיפת כל הפירות תלמוד לומר (דב' ראה טז,יג) ֧חג הס ֻ֛כת תע ֥
מיִּקְׁב ָֽך יכול מקצתם תלמוד לומר (וי' אמר
ְׁב ָׁ֨א ְׁספ ְָׁ֔ך מִּ ֽג ְָׁׁרנְָׁך֖ ּו ִּמיִּקְׁבָֽך ,:מגורנך ולא כל גורנך ,מיקבך ולא כל יקבך ,אי ְׁב ָׁ֨א ְׁספ ְָׁ֔ך מִּ ֽג ְָׁׁרנ ְָׁך֖ ּו ִּ
בוּא ֣ת֣הָ ָ֔א ֶרץ֣ כיצד השתדל לעבר את השנה שתעשה את החג ברוב אסיפת כל הפירות.
כג,לט) ְבּאָ ְס ְפּכֶ ם֣אֶ תְ -תּ ַ
[הח"ח :על תו"כ מ"ז] ולא כל גרנך ולא כל יקבך פ י' שכל הפירות יש להן גורן ויש מהן שיש להן יקב והם אותן פירות שעושין מהן

משקה יכול מקצתם פי' אפילו מיעוטו .ברוב אסיפת כל הפירות פי' ברוב אסיפת המינין כיצד אם הם עשרים מיני פירות ונאספו מהן
י"ג קודם החג כבר בא החג בזמנו ונ"ל שאין הולכין אלא אחר המינין המצויי ן בישוב ועיקריהן למאכל אדם או למשקה אדם [ראב"ד
ור"ש והוא דלא כפירוש הק"א]
בוּא֣ת – מונח לפני זקף-קטן ,עשויה ללמד על כעין מצב ביניים ,לא רבוי מועט ולא רבוי
מלת "את" מרבה ,אבל תבנית הטעמים של אֶ תְ -תּ ַ
מלא כמו שדרש ב[-ספרא (מ"ז)] השתדל לעבר את השנה שתעשה את החג ברוב אסיפת כל הפירות .כיצד הגיעו הפירות לכאן כאשר
בוּא֣ת – מקף כרב-משמעות מלת תבואת( :א) דגן כמשמע ב[-משנה פאה פ"א,מ"ד]
בוּא֣ת? התשובה ע"י טעם מקף של אֶ תְ -תּ ַ
כתוב֣ ְתּ ַ
[*] כלל אמרו בפאה כל שהוא אוכל ונשמר וגידוליו מן הארץ ולקיטתו כאחת ומכניסו לקיום חייב בפאה והתבואה (טט :של דגן מונה
לעצמו) והקטניות בכלל הזה :וכן משמע מפ'[רש"י] (וי' בהר כה,כא) ְׁו ָׁעשָׁת את־התְׁ בּו ָׁ֔אה ִּלשְֹׁל֖ ש ה ָׁשּׁ ִּנ ֽים ... :שיזרעו בשמינית במרחשון

ויקצרו בניסן (כה,כב) ע ד חג הסכות של תשיעית ,שהיא עת בוא תבואתה של שמינית לתוך הבית ,שכל ימות הקיץ היו בשדה בגרנות,
ובתשרי הוא עת האסיף לבית( :ב) כל גידולי אדמה ,כגון דגנים ,פירות האילן ,ירקות .והכונה כאן למצב (ב) כפי' [פסיקתא זוטרתא
בוּא֣ת֣הָ ָ֔א ֶרץ .באסיפת כל הפירות מדבר.
(לקח טוב) ויקרא פרשת אמור [המתחיל בדף נז עמוד ב]] (וי' אמר כג ,לט) ְבּאָ ְס ְפּכֶ ם֣אֶ תְ -תּ ַ
בוּא֣ת֣הָ ָ֔א ֶרץ.
מלמד שכל הפירות נקראין ְתּ ַ
ויקרא אמר כג,מ:

ת֣תּמָ ֔רים֣ ַועֲנַ ֵַֽ֥ף֣עץ-עָ ֶ֖בת֣וְ עַ ְרבי-נָ ֑חַ ל֣ ֣
וֹן֣פּ ֨רי֣ע ֤ץ֣הָ ָדר֣כַּ ֣פּ ְ
אשׁ ְ
וּלקַ ְח ֨ ֶתּם֣לָ ֝ ֶכם֣בַּ יּ֣וֹם֣הָ ר ֗
ְ
יכֶ֖ם֣שׁ ְב ַעֵ֥ת֣י ָָֽמים׃ ֣
וּשׂמַ ְח ֗ ֶתּם֣ל ְפנ ֵ֛י֣הֵ֥ '֣אֱֹלה ֶ
ְ
ר להדר לשלושה
תּם֣לָ ֝ ֶכם – קדמא ואזלא ,כסדר לימוד[ ,פירוש המשנה רמב"ם סוכה פ"ג,מ"א] למדו בקבלה מן הָ ָד ֣
וּלקַ חְ֣ ֨ ֶ
(וי' אמר כג,מ) ְ

המינים האחרים .ומן הלולב שהוא השני בפסוק לומד מארכו של ארבעה טפחים ,טפח לאחוז ושלושה טפחים לנענע לאורך ענף ההדס
ואורך ענף הערבה שיהיו שלשה טפחים.
לפי סדר לכתחילה הדר ,פחות מהדר ,מרבה על לכם – במשמע שלכם ,מתנה על מנת להחזיר ,ע"פ [פירוש המשנה לרמב"ם מסכת סוכה

פ"ג,י"א]  ...אם נתנו לו במתנה הרי זה מותר אף על פי שהיא על מנת להחזיר ,כלל הוא אצלינו מתנה על מנת להחזיר שמה מתנה.
ומותר ליתן מתנה ביום טוב.

ומרבה על מה שלא שלכם פסולים אחרים להתמעט גזול ,יבש ,של אשירה ,של עיר הנידחת ,נקטם ראשו ,נפרצו עליו.
ומרבה ערבה של בעל שאינה גדלה על נחל ,וערבה שנקטם ראשה
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

[פירוש המשנה לרמב"ם מסכת סוכה פ”ג,ה"ג] היה עולה בדעתינו שאין לוקחין ערבה אלא ממקום המים שהרי אמר ה' וערבי נחל,
לפיכך השמיעך כי של בעל כשרה ,שזה שאמר יתעלה ערבי נחל אינו אלא לסמוך המין ,יצמח איפה שיצמח ,ואמרו נקטם ראש
פסולה אינה הלכה.
[משנה סוכה פ"ד,מ"א] ]*[ (טט :א) לולב וערבה ששה ושבעה (טט :ב) ההלל והשמחה שמונה (טט :ג) סוכה וניסוך המים שבעה (טט:
ד) והחליל חמשה וששה :
[פירוש המשנה לרמב"ם סוכה פ"ד,מ"א] הוא יבאר את כל הבבות האלו אחת אחת.
ֵ֛י֣ה'֣אֱֹלה ֶיכֶ֖ם – רביע ,ארבע קבוצות בבות במשנה א ,כמנין המשולב במשנה א.
תּם֣ל ְפנ ֵ֥
וּשׂמַ ְח ֗ ֶ
(וי' אמר כג,מ) ְ
[משנה סוכה פ"ד,מ"ב] [*] לולב שבעה (במקדש ובמדינה ובשאר א"י) כיצד יום טוב ה ראשון של חג שחל להיות בשבת לולב שבעה
(רע"ב :במדינה זה ירושלים) ו(אם יום ראשון חל ב)שאר כל הימים ששה:
ת֣תּמָ ֔רים֣ ַועֲנַ ֵַֽ֥ף֣עץ-עָ ֶ֖בת֣וְ עַ ְרבי-נָ ֑חַ ל֣
וֹן֣פּ ֨רי֣ע ֤ץ֣הָ ָדר֣כַּ ֣פּ ְ
אשׁ ְ
וּלקַ ְח ֨ ֶתּם֣לָ ֝ ֶכם֣בַּ יּ֣וֹם֣הָ ר ֗
(וי' אמר כג,מ) ְ
יכֶ֖ם֣שׁ ְב ַעֵ֥ת֣י ָָֽמים׃ ֣
ֱֹלה ֶ
וּשׂמַ ְח ֗ ֶתּם֣ל ְפנ ֵ֛י֣הֵ֥ '֣א ֣
ְ
אשׁוֹן – מונח רביע ,התפקיד של לפחות ארבע דרשות ,נשלב מנין חלקי בפי' המשניות לרמב"ם:
(וי' אמר כג,מ) בַּ יּ֣וֹם֣הָ ר ֗

[פירוש המשנה לרמב"ם סוכה פ"ד,מ"ב]

אשׁוֹן בכל העולם ,ונטילתו כל שבעה חובה במקדש בלבד ,לפי
(טט :מן הכתוב) הלולב נטילתו חובה מן התורה (וי' אמר כג,מ) בַּ יּ֣וֹם֣הָ ר ֗
יכֶ֖ם֣שׁ ְבעַ ֵ֥ת֣י ָָֽמים,
וּשׂמַ ְח ֗ ֶתּם֣ל ְפנ ֵ֛י֣הֵ֥ '֣אֱֹלה ֶ
שזהו כונת הכתוב (וי' אמר כג,מ) ְ
אשׁוֹן ואפילו בגבולין .ומה שהכריחנו שלא נטול לולב בזמן
אשׁוֹן ,ובא בקבלה הָ ר ֗
וּלקַ ְח ֨ ֶתּם֣לָ ֝ ֶכם֣בַּ יּ֣וֹם֣הָ ר ֗
(טט :א) ואמר ה' (וי' אמר כג,מ) ְ

הזה ביום טוב ראשון שחל להיות בשבת כדי שלא נחדש דבר ,לפי שלא היינו נוטלים אותו בחוצה לארץ ביום הראשון שחל להיות בשבת מלפנים מפני שאז לא
היינו יכולים לדעת בדיוק ראש חדש המתאים לקביעת בית דין של ארץ ישראל .והדבור על ענין הראייה והעבור שבידינו אפשר שנחבר בו חבור מיוחד נבאר בו מה
שנעלם לרוב בני אדם .ומה שהכריחנו לאסור נטילת לולב בשבת שבתוך החג ואפילו במקדש .גזרה שמא יטלנו בידו ויעבירנו ארבע

אמות ברשות הרבים ,ולא עשינו גזרה זו ביום טוב ראשון לפי שמצותו חמורה שהרי הוא חובה ואפילו בגבולין כמו שביארנו.
יכֶ֖ם – תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים ,שקשורים לנושא שמחה לפני ה' (ולפי [חידושי
וּשׂ ַמ ְח ֶ֗תּם֣ל ְפנ ֵ֛י֣הֵ֥ '֣אֱֹלה ֶ
(וי' אמר כג,מ) ְ
הריטב"א סוכה מ"א,א] בלולב ושאר מינים האמורין בראש הפסוק ,).שעל חלקם לא חלה ההלכה .ע"פ [רמב"ם פה"מ פ"ד,מ"ב]
לאסור נטילת לולב (טט :וערבה וחליל) בשבת שבתוך החג ואפילו במקדש .גזרה שמא יטלנו בידו ויעבירנו ארבע אמות ברשות
הרבים ,לפי-כך גזרת רבנן מרומזת בתבנית הטעמים.

וּלקַ ְח ֨ ֶתּם֣לָ ֝ ֶכם  .כבר בארנו (תזריע ס' ו') שיש הבדל בין העתיד הגמור ובין העבר המהופך לעתיד
[מלבי"ם ויקרא פרשת אמור קצג] (וי' אמר כג,מ) ְ
ע"י הוי"ו .שהעבר המהופך לעתיד מציין השלמת הפעולה בפעם א' .והעתיד הגמור יבא גם על פעולה נמשכת .כמו שדרש על (בר' תל' כז,כח)
ֽשְׁכּו ּוקְׁ ֨חּו לָׁכ֥ם ֛צאן
ְׁו ִּי ֽתן־לְָׁך הָׁאֹל ִּ֔הים ויתן ויחזור ויתן כמש"ש .ומזה הוציא ר"י הגז"ש לקיחה לקיחה מאגודת אזב ששם אמר (שמ' בא יב,כא) מִּ ֗
ּוקְׁחּו  ...וְׁשחֲט֥ ּו וחזר לדבר בעבר המהופך ּולְׁקח ְׁ֞תם ולא
ֽשְׁכּו ֨
לְׁמִּ שְׁ פְׁחתֵ יכ֖ם וְׁשחֲט֥ ּו הפָׁ ֽסח( :שמ' בא יב,כב) ּולְׁקח ְׁ֞תם אֲ ג ֻ֣דת אֵז֗ ֹוב .פתח בעתיד הגמור ובציוי מִּ ֗
וקחו .מפני שהאזוב צריך להלקח באגודה בפעם א' לא כל בד בד בפ"ע ,וזה מציין בעבר המהופך לעתיד שמורה פעולה נגמרת בלקיחה אחת .וכן
וּלקַ ְח ֨ ֶתּם֣שהוא
וּלקַ ְח ֨ ֶתּם  .ולא אמר תחוגו וקחו שבזה הי' מציין קיחה נמשכת א' א' אבל (וי' אמר כג,מ) ְ
פה אמר (וי' אמר כג,לט) תָּ ֵ֥חגּוּ (וי' אמר כג,מ) ְ
העבר המהופך לעתיד מציין לקיחה בפעם א' .כי צריכים אגודה (טט :של ארבעה מינים) .וחכ"א שזה רק לכתחילה משום זה אלי ואנוהו לא דיעבד
וברייתא זו מובא בסוכה (דף יא ודף לג) ומנחות (דף כז):
כם  .כבר התבאר שמצות שיאמרו אל הכלל בלשון יחיד נאמרו לב"ד ומצות שנאמרו בל"ר נאמרו לכ"א .כמ"ש (דב'
וּלקַ ְח ֨ ֶתּם֣לָ ֝ ֶ
[קצד] (וי' אמר כג,מ) ְ
וּלקַ ְח ֨ ֶתּם֣לָ ֝ ֶכם כ"א בפ"ע ,וידוע שמלת
ָׁר־לְך בב"ד .וספרת לך שבע שבתות שנים בב"ד .וספרתם לכם כ"א בפ"ע .וה"ה (וי' אמר כג,מ) ְ
ראה טז,ט) תִּ ְׁספ ָׁ ֑
לך הבא עם פעל קיחה מורה לרוב שיהי' שלו ולצרכו .ואף למ"ד ביומא (דף ג') דקח לך ועשה לך משל צבור .ס"ל שמשה עמד במקום הצבור.
וּלקַ ְח ֨ ֶתּם֣לָ ֝ ֶכם היינו שיהי' שלכם .ולא השאול והגזול .וזה רק ביום טוב ראשון .ודברי הברייתא דפה מובא בתוספתא
אולם במ"ש (וי' אמר כג,מ) ְ
דסוכה (פ"ב) ובגמ' (דף מא) .ושם גריס .שקנאו ר"ג באלף זוז ,ושלבסוף החזירו לר"ג .ועיי"ש:
אשׁוֹן֣ כבר התבאר (פ' צו ס' מם) שכ"מ שאמר מלת ביום (שהי' די לומר בראשון) בא או להוציא הלילה או לדייק
[קצה] (וי' אמר כג,מ) בַּ יּ֣וֹם֣הָ ר ֗
שיהי' דוקא באותו יום לא ביום שלאחריו .ודרשה ראשונה דורש ביום ולא בלילה .ודרשה שני' אתיא כר' אלעזר דס"ל דמכשירי לולב דוחין את
השבת והוא ס"ל דלילות ממועטים מן שבעת ימים ואייתר לדיד' ביום שיהיה באותו יום ולא ידחה אף שהוא שבת .וכיון שאמר זה רק על ביום
הראשון לא ידענו שידחה שבת רק יום הראשון לבד .כן פי' בגמ' סוכה (דף מד) וא"צ למ"ש התוס' שם דמן ה' דרש:
אשׁוֹן – מונח רביע ,בתפקיד של לפחות ארבעה לימודים .מדרשת [בבלי סוכה מג,א] (טט:
קיבוץ דרשות שונות על (וי' אמר כג,מ) בַּ יּ֣וֹם֣הָ ר ֗

אשׁוֹן  -מלמד שאינו דוחה (שבת) אלא יום טוב הראשון בלבד.
אשׁוֹן  -אפילו בגבולין( .טט :ג) הָ ר ֗
א) בַּ יּ֣וֹם֣ -ואפילו בשבת( .טט :ב) ר ֗
[משנה סוכה פ"ד,מ"ב] [*] לולב שבעה (במקדש ובמדינה ובשאר א"י) כיצד יום טוב הראשון של חג שחל להיות בשבת לולב שבעה
(רע"ב :במדינה זה ירושלים) ו(אם יום ראשון חל ב)שאר כל הימים ששה:
מדרשת [בבלי סוכה מג,א] ו [-פירוש המשנה לרמב"ם סוכה פ"ד,מ"ב] (טט :מן הכתוב) הלולב נטילתו חובה מן התורה (וי' אמר כג,מ)
תּם֣ל ְפנ ֵ֛י֣הֵ֥ '֣
וּשׂמַ ְח ֗ ֶ
אשׁוֹן בכל העולם ,ונטילתו כל שבעה חובה במקדש בלבד ,לפי שזהו כונת הכתוב (וי' אמר כג,מ) ְ
בַּ֣יּ֣וֹם֣הָ ר ֗
אשׁוֹן ואפילו בגבולין.
אשׁוֹן ,ובא בקבלה הָ ר ֗
וּלקַ ְח ֨ ֶתּם֣לָ ֝ ֶכם֣בַּ יּ֣וֹם֣הָ ר ֗
יכֶ֖ם֣שׁ ְבעַ ֵ֥ת֣י ָָֽמים( ,טט :ומקבלה) ואמר ה' (וי' אמר כג,מ) ְ
אֱֹלה ֶ
(ד) ביום ולא בלילה (ה) כר' אליעזר (או אלעזר) דמכשירי לולב דוחין את השבת (שמותר לתלוש ארבעה מיני לולב ביום טוב ראשון שחל
בשבת) דלילות ממועטים מן שבעת ימים ואייתר לדיד' ביום (ומלת ביום יתירה) שיהיה באותו יום ולא ידחה אף שהוא שבת.
(ו) ראה להלן דרשה ששית ע"פ [בבלי תענית ג,א] ערבה למזבח בנוסף על ערבה לארבעה מינים .הפסוק מונה :פרי עץ הדר ,כפת
תמרים ,ענף עץ עבת ,ערבי נחל .לכן החמישית היא הערבה למזבח .וע"פ [בבלי מועד קטן ב,ב ג,א] אפשר שיש גם ענין של שיעור
הערבה למזבח במספר ובאורך.
(ז) [משנה סוכה פ"ג,מי"ג] [*] יום טוב הראשון של חג שחל להיות בשבת כל העם מוליכין את לולביהן לבית הכנסת למחרת משכימין ובאין כל

אחד ואחד מכיר את שלו ונוטלו מפני שאמרו חכמים אין אדם יוצא ידי חובתו ביום טוב הראשון של חג בלולבו של חבירו ושאר ימות החג

וּלקַ ְח ֨ ֶתּם֣לָ ֝ ֶכם ע"פ המלבי"ם כל אחד ואחד ואחד לקיחה חד-פעמית בלולב שהוא
אדם יוצא ידי חובתו בלולבו של חבירו( :וי' אמר כג,מ) ְ
אשׁוֹן בלבד.
רכושו֣בַּ יּ֣וֹם֣הָ ר ֗
אשׁוֹן של חג שחל להיות בשבת ושכח והוציא את הלולב לרשות הרבים
(ח) [משנה סוכה פ"ג,מי"ד] [*] רבי יוסי אומר יום טוב הָ ר ֗
פטור מפני שהוציאו ברשות:
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

6.22

דברים וזאת הברכה לג,א – שבת חול המועד (התשע"ז  -ח)

בָך֣ :
֣מגּ ְָרנְ ָךֶ֖ ֣וּמיּ ְק ֶ ָֽ
֑ים֣בּ ָ֨א ְס ְפּ ָ֔ך ָֽ
ְ
ֵ֥ה֣לָךֶ֖ ֣שׁ ְב ַע ֣ת֣יָמ
דברים ראה טז,יגַ :חֹ֧ג֣הַ סֻּ ֵ֛כּת֣תַּ ע ֲֶשׂ ְ
ל[-משנה סוכה פ"א,מ"א] חלוקות שונות [*] סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה פסולה רבי יהודה מכשיר ושאינה גבוהה עשרה טפחים ושאין לה
שלשה דפנות ושחמתה מרובה מצילתה פסולה.

העיון שלנו עוסק (א) בחלק הבא של המשנה [בבלי סוכה ט,א משנה סוכה פ"א,מ"א]  ...סוכה ישנה ,בית שמאי פוסלין ובית הלל
מכשירין .ואיזו היא סוכה ישנה? כל שעשאה קודם לחג שלשים יום .אבל אם עשאה לשם חג ,אפילו מתחילת השנה  -כשרה.
ועוסק (ב) במשנה ב [בבלי סוכה ט,ב] [משנה פ"א,מ"ב] .העושה סוכתו תחת האילן  -כאילו עשאה בתוך הבית .סוכה על גבי סוכה -
העליונה כשרה והתחתונה פסולה .רבי יהודה אומר :אם אין דיורין בעליונה  -התחתונה כשרה.
בָך
֣מגּ ְָרנְ ָךֶ֖ ֣וּמיּ ְק ֶ ָֽ
מהעיון עולה שהמשנות הבאות קשורות לתבניות הטעמים של (דב' ראה טז,יג) ְבּ ָ֨א ְס ְפּ ָ֔ך ָֽ

גמרא .אמר רבא :לא שנו אלא באילן שצלתו מרובה מחמתו ,אבל חמתו מרובה מצלתו  -כשרה .ממאי  -מדקתני כאילו עשאה בתוך
הבית למה לי למיתני כאילו עשאה בתוך הבית? ליתני פסולה! אלא הא קמשמע לן :דאילן דומיא דבית ,מה בית  -צלתו מרובה
מחמתו ,אף אילן  -צלתו מרובה מחמתו - .וכי חמתו מרובה מצלתו מאי הוי?  -הא קא מצטרף סכך פסול  -בהדי סכך כשר!  -אמר
רב פפא :בשחבטן - .אי בשחבטן ,מאי למימרא?  -מהו דתימא :ניגזור היכא דחבטן אטו היכא דלא חבטן ,קא משמע לן דלא גזרינן.
 הא נמי תנינא :הדלה עליה את הגפן ואת הדלעת ואת הקיסוס ,וסיכך על גבן  -פסולה .ואם היה סיכוך הרבה מהן ,או שקצצן -כשרה .היכי דמי? אילימא בשלא חבטן  -הא קא מצטרף סכך פסול עם סכך כשר ,אלא לאו  -כשחבטן ,ושמע מינה דלא גזרינן! מהו
דתימא :הני מילי  -בדיעבד ,אבל לכתחילה לא ,קא משמע לן.
[רמב"ם שופר וסוכה ולולב פ"ה,הי"ב] העושה סוכתו תחת האילן כאילו עשאה בתוך הבית ,הדלה עליה עלי האילנות ובדיהן ע וסיכך
על גבן ואחר כך קצצן ,אם היה הסיכוך הרבה מהן כשרה ,ואם לא היה הסיכוך שהיה כשר מתחלתו הרבה מהן צריך לנענע פ אותן
אחר קציצתן כדי שתהיה עשויה לשם סוכה.
[רש"י בבלי סוכה ט,ב] גמרא .למה לי למתני (למה לשון המשנה הוא) כאילו עשאה בתוך הבית  -מההוא קרא דנפקא לן (מאותו כתוב
שלמדנו) תוך הבית נפקא לן תחת האילן ,ולמה לי למיתלי האי בהאיך (למה תולה הלימודים זה בזה)?
֣מגּ ְָרנְ ָךֶ֖ ֣וּמיּ ְק ֶ ָֽבָך - :ממה שאתה מאסף מגרנך עשה
הא קא מצטרף סכך פסול  -מחובר סכך פסול הוא ,דכתיב (דב' ראה טז,יג) ְבּ ָ֨א ְס ְפּ ָ֔ך ָֽ
סוכתך ,בפסולת גורן  -כגון קשין ,ובפסולת יקב  -כגון אשכולות ריקניות וזמורות ,אלמא ,תלוש בעינן ,ומהני צל האילן לצל הסכך
להשלים צלתה של סוכה.
בשחבטן  -השפיל ענפיו למטה ,מעורבין עם סכך כשר ,ואין נראין בעין ,וסכך כשר רבה עליו ומבטלה ,דמדאורייתא כל מילי בטל
ברובא ,כדתנן במתניתין (לקמן בבלי סוכה יא,א) :אם היה סיכוך מרובה מהן  -כשרה.
(דב' ראה טז,יג) ְבּ ָ֨א ְס ְפּ ָ֔ך֣– קדמא זקף-קטן במלה אחת ,כעין מוקדם והוא מאוחר בענין .כנאמר ב[-בבלי סוכה ט,א משנה סוכה
פ"א,מ"א] כל שעשאה קודם לחג שלשים יום ... .אם עשאה לשם חג( ,ו)אפילו מתחילת השנה (עשאה לשם חג)  -כשרה.

ועוד ע"פ [משנה סוכה פ"א,מ"ד,מ"ה] במוקדם סיכך בסכך פסול או שהניח על הדפנות ללא כוונת סיכוך ואח"כ תיקן ,הסכך הוכשר.
(דב' ראה טז,יג) ָֽמגּ ְָרנְ ָךֶ֖֣ – טפחא ,ללא מרכא לפניה ,כעין שנוי ורבוי .הכתוב מלמד כיצד אפשר להשתמש בפסולת הגורן ופסולת היקב
(היינו בצומח גזום או מחובר) .נלמד מהמשנות הבאות ומפ' [רש"י בבלי סוכה ט,ב]  :אם רוב הסכך כשר ,ומיעוט המחובר לארץ
מעורב בו ולא ניכר ,המיעוט בטל בו .ואם יקצצו אחרי שסיכך ,השנוי יכשירו .
[משנה סוכה פ"א,מ"ד] [*] הדלה עליה את הגפן ואת הדלעת ואת הקיסום וסיכך על גבה פסולה ואם היה סיכוך הרבה מהן או שקצצן
כשרה זה הכלל כל שהוא מקבל טומאה ואין גידולו מן הארץ אין מסככים בו וכל דבר שאינו מקבל טומאה וגידולו מן הארץ מסככין בו:
[משנה סוכה פ"א,מ"ה] [*] חבילי קש וחבילי עצים וחבילי זרדין אין מסככין בהן וכולן שהתירן כשרות וכולן כשרות לדפנות:
וּמיּ ְק ֶ ָֽבָך – סלוק ,מגביל הסיכוך שיהיה כך :זה הכלל כל שהוא מקבל טומאה ואין גידולו מן הארץ אין מסככים בו .והגדל מן
הארץ ומקבל טומאה (פירות משנפלו עליהם מים) אין מסככין בו.
ֱֹלהיָך֣בַּ מָּ קֶ֖ וֹם֣אֲשֶׁ ר-י ְב ַח ֣ר֣ה֑ '֣ ֣
דברים ראה טז,טו :שׁ ְב ַע ֣ת֣י ָ֗מים֣תָּ חג֣לַ֣ה֣ '֣א ֔ ֶ
֣אְֵ֥ך֣שָׂ ָֽמחַ ׃ ֣
֣וּבכל֣מַ עֲשׂ֣ה֣י ֶ ָ֔דיָך֣וְ֣הָ יֶ֖יתָ ַ
בוּא ְתָך ְ
ל֣תּ ָ ָֽ
יָך֣בּ ֤כ ְ
ְ
ֱֹלה
כּ֣י֣יְבָ ֶר ְכ ָ֞ך֣ה֣ '֣א ֗ ֶ
טט – שׁ ְבעַ ֣ת֣י ָ֗מים֣– מונח רביע – לפחות ארבע וכאן שבעה

[אור שמח הלכות חגיגה פרק ב]  ...דר"י הגלילי במכילתא (בא פ"ז) דריש קרא ד(-דב' ראה טז,טו) שׁ ְבעַ ֣ת֣י ָ֗מים֣תָּ חג֣על פסח ,ושם
֣אְֵ֥ך֣שָׂ ָֽמחַ֣  ,א"כ כתיב שמחה בחג פסח,
כתיב וְ הָ יֶ֖יתָ ַ
֣אְֵ֥ך֣שָׂ ָֽמחַ֣֣ -לפי פשוטו אין זה לשון צווי אלא לשון הבטחה .ולפי תלמודו למדו מכאן (ראה פסחים
[רש"י] (דב' ראה טז,טו) וְ הָ יֶ֖יתָ ַ
עא,א) :לרבות לילי יום טוב האחרון לשמחה.
טט – ליל יום טוב אחרון של פסח הוא שביעי של פסח .לסוכות אין יום טוב אחרון ,ולפי שרש"י כתב בלשון רבים לילי יום טוב
האחרון לשמחה ,כנראה מכוון לשמיני עצרת .ובפסוק (טז,טז) דרשנו צירוף בין (טז,טו) ו(-טז,טז) ללמד על רבוי שמחה בכל

הרגלים.
וְ הָ יֶ֖יתָ ֣– טפחאַ ,אְֵ֥ך֣שָׂ ָֽמחַ֣  -מרכא סלוק.
ַאְֵ֥ך֣שָׂ ָֽמחַ֣ – מרכא סלוק ,הלימוד כי מלת ַאְֵ֥ך֣ממעטת לכאורה מורה על מיעוט אחד אבל טעם מרכא של מלת מרבה ,וע"י צירוף עם
טעם סלוק של מלת שָׂ ָֽמחַ֣ בתפקיד הגבלה ,יוצר ביחד רבוי הגבלותַ .אְֵ֥ך֣ -א' מגביל מהסתפקות בעופות ומנחות לשמחת החג
ב' מגביל מזביחת קרבנות שלמים מעט ביום שמיני עצרת ומסתפקים משלמים שהוקרבו ביום שביעי (הושענא רבא)
הכלל הוא אין שמחה אלא בבשר ,היינו שלמי שמחה ,אבל בשמיני עצרת מסתפקים משלמים של שביעי של סוכות ושמחים על כל
הטוב אשר ברך ה'.
ַאְֵ֥ך֣שָׂ ָֽמחַ֣ – המלים מרבות שמחה על ברכת ה' שנאספה לבית.
וְ הָ יֶ֖יתָ ֣– טפחא ,לרבות ,המלה אומרת הוויה נמשכת מהעבר אל העתיד ,והטפחא פותחת טפח להתאפיין מהמרכא סלוק ולומר הווית
שמחה בבטחון בה' בלבד לא רק בסיום עם תוצאות הצלחה אלא גם לכתחילה
ֱֹלהיָך – מונח גרשיים מונח רביע ,כעין פעמיים יצא מן הכלל ללמד על עצמו או על הכלל כולו.
כּ֣י֣יְבָ ֶר ְכ ָ֞ך֣ה֣ '֣א ֗ ֶ
טט  -בכל פעילות חקלאית ואחרת יש הצלחה ויש תקלות .כאן יצא מן הכלל אחד שאין תקלות רק הצלחות.

כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

֣וּבכל֣מַ עֲשׂ֣ה֣י ֶ ָ֔דיָך[ .התורה
בוּא ְתָך ְ
ל֣תּ ָ ָֽ
ֱֹלהיָך יכול בו במין ,תלמוד לומר ְבּ ֤כ ְ
יצא מן הכלל שני [ספרי ר] כּ֣י֣יְבָ ֶר ְכ ָ֞ך֣ה֣ '֣א ֗ ֶ
והמצוה] הברכה הבאה בעקב המצוה תהיה לרוב במין של המצוה  ...וז"ש בספרי כי יברכך וגו' יכול בו במין היינו בצאן ובקר ,שזה
֣וּבכל֣מַ עֲשׂ ֣ה֣י ֶ ָ֔דיָך.
בוּא ְתָך ְ
ל֣תּ ָ ָֽ
מדה נגד מדה לכן פירש ְבּ ֤כ ְ
ש ָׁר ֵ֔אל יֵשְׁב֖ ּו בסֻכֽת׃
שב ְׁ֣עת י ִּ ָׁ֑מים כָׁל-הָׁ ֽאז ְָׁׁרח ְׁבי ִּ ְׁ
ויקרא אמר כג,מב :בס ֻ֥כת ֵתשְׁב֖ ּו ִּ
[ירושלמי סוכה פ"א,ה"ג (וילנא) ד,ב] מפרשי הירושלמי לומדים פסול סוכה תחתונה בנושא סוכה שתחת סוכה מהמלים (וי' אמר כג,מב) בס ֻ֥כת
תֵ שְׁב֖ ּו  .אבל לפי תבניות טעמים מתאים ללמוד ההגבלה לסוכה עליונה בלבד מטעם סלוק של מלת (וי' אמר כג,מב) בסֻכֽת בתפקיד הגבלה,
שמלה זאת היא בלשון רבים לתאר סוכה תחת סוכה וטעם סלוק מגביל שרק סוכה אחת והיא העליונה כשרה .אבל לשון רבים עשוי ללמד על
צירוף שני הסככים ביחד ופירש ה -רידב"ז בתנאי שהמרחק ביניהם מוגבל לעד  10טפח ,עד  4טפח ,עד  1טפח תלוי בפתרון מחלוקת האמוראים.

(וי' אמר כג,מב) יֵשְׁב֖ ּו – טפחא (א) כרבוי ושנוי הנדרש כעין תדורו שלכך אשתו מתרבה לסוכה בלי חיוב משל עצמה אלא מחיוב אישה,
(ב) כפותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה בסֻכֽת עם ההגבלה שלה לסוכה עליונה בלבד במצב של סוכה תחת סוכה.

[ירושלמי סוכה פ"ב,ה"ז (וילנא י,ב)] [משנה סוכה פ"ב,מ"ו או מ"ז] מתני' ר' אליעזר אומר ארבע עשרה סעודות חייב אדם לוכל
בסוכה אחת ביום ואחת בלילה וחכמים אומרין אין לדבר קיצבה חוץ מלילי יום טוב הראשון בלבד ועוד אמר רבי אליעזר מי שלא
אכל בלילי י"ט הראשון משלים בלילי יום טוב האחרון וחכמים אומרים אין לדבר תשלומין וע"ז נאמר (קהלת א ,טו) ְׁמע ָֻּׁ֖ות ֹלא־יּוכ֣ל
לִּתְׁ ֑קן וְׁחס ְׁ֖רֹון ֹלא־יּוכ֥ל ְׁל ִּה ָׁמנֹֽות :גמ' מה טעמא דר' ליעזר נאמר כאן (וי' אמר כג,מב) תֵ ש ְׁ֖בּו שִּ ב ְׁ֣עת י ִּ ָׁ֑מים .ונאמר להלן (וי' צו ח,לה) ּופתח ֨אהל
יֹומ֤ם וָׁליְׁלָׁה שִּ ב ְׁ֣עת י ָׁמִּ֔ ים .מה ישיבה שנא' להלן (וי' צו ח,לה ) עשה בה את הלילות כימים אף ישיבה שנאמר כאן (וי' אמר כג,מב)
מֹו ֵָ֜עד תֵ ש ְׁ֨בּו ָׁ
נעשה בה את הלילות כימים .ר' יוחנן בשם ר' ישמעאל [שם כג ו לד] נאמר (וי' אמר כג,ו) ט"ו בפסח ונאמר (וי' אמר כג,לד) ט"ו בחג .מה
ט"ו שנאמר בפסח לילה הראשון חובה ושאר כל הימים רשות אף ט"ו שנא' בחג לילה הראשון חובה ושאר כל הימים רשות[ .דף יא
עמוד א] חברייא בעיי אומריהם מה להלן עד שיכנסו למצה בתאוה .וכא עד שיכנסו לסוכה בתאוה .רבי זעירה בעי אי מה להלן עד
שיאכל כזית מצה .וכא עד שיאכל כזית דגן בסוכה רבי הושעיה אמר כל שבעה חובה .ר' ברכיה אמר פליגין .רב אבונא אמר לא
פליגין .מה דאמר ר' יוחנן בשנתן דעתו .מה דאמר רבי הושעיה בשלא נתן דעתו .תני בשם ר' ליעזר מי שלא עשה סוכתו בערב הרגל
אל יעשנה ברגל .והתני בר קפרא נפלה סוכתו ברגל יקימנה ברגל .ר' אחא בשם רבי חיננא קנס קנסו רבי ליעזר שלא עשה סוכתו
מערב הר גל .מחלפה שיטתיה דר' ליעזר תמן הוא אמר י"ד סעודות חייב אדם לוכל בסוכה וכא אמר הכין .א"ר אחא למצוה הושווה:
ִּי־כ֖ן צֻּוֵ ֽיתִּ י:
שב ְׁ֣עת י ָׁ ִּ֔מים ּושְׁמ ְׁרת֛ם את־ ִּמשְׁמ֥רת ה֖ ' וְֹׁל֣ א תָׁ ֑מּותּו כ ֵ
יֹומ֤ם וָׁליְׁלָׁה ִּ
ויקרא צו ח,להּ :ופתח ֨אהל מֹו ֵָ֜עד תֵ שְׁב֨ ּו ָׁ
שבְׁע֥ת י ִּ ָׁ֖מים מצ֥ ֹות תאכֵ ֽלּו:
ָׁשר יֹום ל ֣חדש ה ֔זה ח֥ג המצ֖ ֹות לה֑ ' ִּ
ויקרא אמר כג,וּ :וב ֲח ִּמ ֨ ָׁ
שּׁה ע ָׁ ֥
שבְׁע֥ת י ִּ ָׁ֖מים להֽ':
שּׁבִּיעִּי ה ֔זה ֧חג הסֻכ֛ ֹות ִּ
שר ֗יֹום ל ֤חדש ה ְׁ
שּׁה ָׁע ָ֜ ָׁ
ֵאמר ב ֲח ִּמ ֨ ָׁ
ויקרא אמר כג,לד :דבֵ ֛ר אל־בְׁנֵ ֥י יִּש ְָׁׁר ֵ ֖אל ל ֑
ש ָׁר ֵ֔אל יֵשְׁב֖ ּו בסֻכֽת:
שבְׁע֣ת י ִּ ָׁ֑מים כָׁל־הָׁ ֽאז ְָׁׁרח ְׁבי ִּ ְׁ
ויקרא אמר כג,מב :בס ֻ֥כת תֵ שְׁב֖ ּו ִּ
ר' יוחנן בחג לילה הראשון חובה ושאר כל הימים רשות ... .הסבר רב אבונא בשנתן דעתו
ר' הושעיה כל שבעה חובה ... .הסבר רב אבונא בשלא נתן דעתו
[פני משה מסכת סוכה פרק ב] רב אבונה אמר לא פליגין .אלא מה דאמר ר' יוחנן דאין חובה אלא בלילי הראשון בשנתן דעתו

וכוונתו בשעת אכילה בלילה הראשון לצאת י"ח באכילה זו ובכה"ג שאר כל הימים רשות ומה דאמר ר' הושעיה כל ז' חובה היינו
בשלא נתן דעתו לצאת י"ח אכילת לילה הראשון והלכך חובה עליו בשאר כל הימים ליתן דעתו לצאת י"ח במצוה זו וכל ז' חובה
דקאמר כלומר דלפעמים חובה עליו דאף ביום אחד מכל שבעה ולאו דוקא שחובה עליו כל שבעה רצופים אלא כדאמרן:
נתבונן בתבנית הטעמים של (וי' אמר כג,לד) ַחֹ֧ג֣הַ סֻּ כֵּ֛ ֹות֣שׁ ְב ַעֵ֥ת֣י ֶָ֖מים – דרגא תביר מרכא טפחא.
שׁ ְב ַעֵ֥ת֣י ֶָ֖מים – מרכא טפחא ,בתפקיד יתור לרבות חיוב לכתחילה לאכילה עם כוונה של הזית הראשון בסוכה.
שתי תבניות שמייצגות שתי תכונות (אפיונים) לפנינו.
ָמים – דרגא תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חל אותו ענין או אותה הלכה.
(א) (וי' אמר כג,לד) ַחֹ֧ג֣הַ סֻּ כֵּ֛ ֹות֣שׁ ְב ַעֵ֥ת֣י ֶ֖֣
(ב) (וי' אמר כג,לד) הַ סֻּ כֵּ֛ ֹות֣שׁ ְב ַעֵ֥ת֣י ֶָ֖מים – תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים שעל חלק מהם לא חל הענין או ההלכה.
בעזרת הרב א"מ פרל הי"ו.
ב ַעֵ֥ת֣י ֶָ֖מים – מרכא טפחא ,יתור לרבות חיוב לכתחילה לאכילה עם כוונה של הזית הראשון בסוכה.
(וי' אמר כג,לד) הַ סֻּ כֵּ֛ ֹות֣שׁ ְ֣
תביר מחלק וממעט כל הימים וגם בט"ו ממעט חובת היום ,מותיר רק חובת אכילה עם כוונה (נתן דעתו) בסוכה בליל ט"ו תשרי.
(וי' אמר כג,לד) ַחֹ֧ג֣הַ סֻּ כֵּ֛ ֹות֣שׁ ְב ַעֵ֥ת֣י ֶָ֖מים –  -אם לא כוון (נתן דעתו) באכילת כזית הראשון בליל ט"ו תשרי ,יכול לצאת בכל אחת
משלוש עשרה הסעודות של סוכות בין ביום ובין בלילה.

י֣עם֣יַ ֶ֖חַ ד֣שׁ ְבטֵ֥י֣י ְשׂ ָר ָֽאל֣ :
֣ר֣אשׁ ֔ ָ
ְך֣בּה ְתאַ סּף ָ
ְ
וּן֣מ֑לֶ
דברים זאת הברכה לג,ה :וַיְ ֵ֥הי֣בישֻׁ ֶ֖ר ֶ
תיו֣מ ְס ָ ָֽפּר׃ ֣
י֣מ ָ ֶ֖
יה ְ
ָמת֣ו ֵ֥
אוּבן֣וְ אַ ל-י ֑
י֣ר ֶ֖
דברים זאת הברכה לג,ו :יְ֣ ֵ֥ח ְ

[בבלי בבא בתרא קטו ,ב] הא כיצד? נחלה ממשמשת והולכת עד ראובן .ולימא :עד יעקב! אמר אביי :גמירי ,דלא כלה שבטא.
[רשב"ם ב"ב קטו,ב] אמר אביי  -אם כן נמצא שבט אחד כלה מישראל וגמירי דלא כלה שבטא וראיה לדבר במלאכי (ג) כי אני ה' לא
שניתי ואתם בני יעקב לא כליתם בפר"ח ראובן דנקט לאו דוקא אלא מפני שהוא שבט ראשון נקטו.
[הרב מיכל זילבר] :וגמירי יש לנו קבלה שאין שבט כלה מישראל .וכן פסק הרמב"ם בהלכות תמורה ובהלכות נשים.
י֣ראוּבֶ֖ן֣וְ אַ ל־י ָ֑מת בחומש(?)יְ ֵ֥חי בעולם הזה וְ אַ ל־י ָ֑מת לעולם הבא .על זה אמר רבנו
פירש הרמב"ם? פ' [רש"י] (דב' וזה"ב לג,ו) יְ ֵ֥ח ְ
ֶ֖ם֣בּ ֣רית֣ראשׁנ ֑ים
חננאל ראובן הוא הראשון מכל השבטים והברית כרותה לכל השבטים כנאמר (וי' בחקתי כו,מה) וְ זָכַ ְר ֵ֥תּי֣לָ ֶה ְ
ֵאֹלהים ֲא ִּנ֥י הֽ' :שלא כלה שבט מישראל
ֲא ֣שר הֹוצֵ ֽאתִּ י־אתָׁם מ ֵ֨ארץ ִּמצ ְָׁ֜רי ִּם ְׁלע ֵ
ֵינ֣י הגֹו ִּ֗ים ִּל ְׁהיֹ֥ות לָׁה֛ם ל ִּ ֖
ראובן דנקט לאו דוקא אלא מפני שהוא שבט ראשון נקטו .בברכת משה לשבטי יה ראובן מבורך ראשון וממנו מורחב לכל השבטים.
תיו֣מסְ֣ ָ ָֽפּר֣:ס
י֣מ ָ ֶ֖
יה ְ
ָמת֣ו ֵ֥
אוּבן֣וְ אַ ל־י ֑
י֣ר ֶ֖
(דב' וזה"ב לג,ו) יְ ֵ֥ח ְ

אוּבן – מרכא טפחא ,בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב ,בהקשר לנאמר ב [-ב"ב קטו,ב] דלא כלה שבטא
י֣ר ֶ֖
(דב' וזה"ב לג,ו) יְ ֵ֥ח ְ

(מישראל)

אוּבן באה תבנית הטעמים מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים
י֣ר ֶ֖
רוצה לומר כשם שלא כלה שבט ראובן שברכו משה רבנו (דב' וזה"ב לג,ו) יְ ֵ֥ח ְ
העשויה להתרחב ומלמדת שברכת החיים – התקיימות השבט חלה על כל שבטי יה.
אוּבן – (סלוק) מרכא טפחא ,בתפקיד מידת לימוד סמוכים .ואפשר ללמוד
י֣ר ֶ֖
(דב' וזה"ב לג,ה)  ...יַ ֶ֖חַ ד֣שׁ ְבטֵ֥י֣י ְשׂ ָר ָֽאל :וסמיך ליה (דב' וזה"ב לג,ו) יְ ֵ֥ח ְ
אוּבן .
ֶ֖
י֣ר
מפ' [רש"י] (דב' וזה"ב לג,ה)  ...דבר אחר בהתאסף בהתאספם יחד באגודה אחת  ...היינו כל בני יעקב מחיים זה את זה ולכן יְ ֵ֥ח ְ
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
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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"א; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
טפחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ֖
מאריך ,רבוי; דרג֧ א – מצרף; ֛
מהפך פשטא – מוציא מפשט; מרכ֥ א = ֥
ותפקידם) – להגביל; מונ֣ ח – רבוי; ֤
טפחא  -קבוצה שההלכה חלה
תביר מרכ֥ א ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; ֛
תביר ֖
טפחא  -קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ֥ א ֛
תביר ֖
– קב' שעשויה לגדול ,יתור לרבות ,מכל מקום; דרג֧ א ֛
קטן –
רק על חלק מפרטיה; מקף  -בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות; פסק ׀ – סדור שנחלק ,השלם והחלק נדרשים; זרקא סגול – מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא – פשוט ;1 ,זקף֔ -
ואזלא – מלמד,
קדמ א ֝
ים – יוצא מהענין; ֨
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
קטן  ...זקף֔ -
רביע – לפחות  ...; 4זקף ֔ -
רביע –  ;4מונ֣ ח ֗
גדול – ֗ ;3
 ;2זקף ֕ -
רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא ֠ -גדולה = ֠תלשא – דרוש
בפסוק ולפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

גְרעֶ֖ וּ ופי' רש"י (ע"פ ספרי פר' ד פב) כגון חמש פרשיות בתפילין (במקום הדרשה של
לא ת ְ
נאמר ב(-דברים ואתחנן ד,ב) ֣לא ת ֗ספוּ  ...וְ ֵ֥
ארבע ,שב -מכילתא דרבי ישמעאל בא – מסכתא דפסחא פרשה יח) ,חמשת מינין בלולב (במקום הכתוב על ארבע מינין (וי' אמר כג,מ)
עָבת וְ עַ ְרבי-נָ ֑חַ ל) ,וחמש ציציות (במקום הכתוב (דב' תצא
ר כַּ ֣פּת ְתּמָ ֔רים ַועֲנַ ֵַֽ֥ף עץֶ֖ -
אשׁוֹן ְפּ ֨רי ע ֤ץ הָ ָד ֣
וּלקַ ְח ֨ ֶתּם לָ ֝ ֶכם בַּ יּ֣וֹם הָ ר ֗
ְ

סוּתָךֶ֖֣ ומזה נדרש ב-בבלי זבחים יח,ב ארבע ולא (תגרעו לעשות על) שלוש כנפות ,ולא (תוסיפו לעשות על)
כב,יב)֣עַל-אַ ְר ַבֵּ֛ע כַּ נְ פֵ֥ וֹת ְכּ ְ
חמש כנפות).
לעומת הכתובים ודרשות התורה שבעל פה על ֣לא ת ֗ספוּ  ...וְ ֵ֥לא תגְ ְרעֶ֖וּ לעיל ,במצוות מילה נאמר (בראשית לך-לך יז,יב) וּבֶ֣ןְ -שׁמנַ ֣ת י ָ֗מים
ימֵּ֥ וֹל והתורה שבעל פה ב-משנה שבת פי"ט,מ"ה (מוסיפה זמן) קטן נימול לשמונה לתשעה לעשרה לאחד עשר לשנים עשר לא פחות

ולא יותר .
לחז"ל היו מסורות של תורה שבעל פה איך לדרוש את הכתוב ,וביניהן הלכה למשה מסיני ,ומידות שהתורה נדרשת בהם ,שבאמצעותם
קבעו את ההלכה .הספר הזה מציע השערה ,שאחד מתפקידי טעמי המקרא הוא הדרכה איך לדרוש את הכתוב באופנים שונים העוזרים
להבנת דרשות התורה שבעל פה ,וביניהן המיעוטים והרבויים בדוגמאות לעיל.
ועוד ,אפשר כי תבניות טעמי המקרא הם גם בין המקורות של כללים תורניים שונים .כגון כאשר מתעורר ספק האם לבצע מצוה שהיא מן
התורה דוחים ביצוע המצוה .דוגמא לספק היא להיכן שייך זמן בין השמשות ,האם ליום ,שאורו מסתיים או ליום שמתחיל לילו .בגלל ספק
זה נדחית מצות מילת קטן ,שנולד בזמן בין השמשות מהיום השמיני ללידתו ליום אחר ,כנאמר ב-משנה שבת פי"ט,מ"ה קטן נימול
לשמונה לתשעה לעשרה לאחד עשר לשנים עשר לא פחות ולא יותר .אפשר כי תבנית טעמי המקרא של וּבֶ ןְ -שׁמנַ ֣ת י ָ֗מים֣המרמזת על
לפחות ארבעה ימים שאליהם נדחה ברית מלה של ולד בריא בגלל ספק היום לנולד בין השמשות (והם יום  12 ,11 ,10 ,9מעת הלידה)
ועוד ימים אחרים מסיבות אחרות ,משמשת גם כאחד ממקורותיו של הכלל התורני שבמצב ספק נדחה החיוב של ביצוע מצוה.

[רש"י בבלי סוטה מט,א מתני'] משמת בן זומא  -בטלו הדרשנים .הדרשנים  -שהיה בקי בטעמי המקראות כדאמר לא זכיתי שתאמר
יציאת מצרים בלילות עד שדרשה בן זומא (ברכות דף יב[ .):רש"י בבלי סוטה מט,ב] משמת ר"ע  -בטלו זרועי תורה .זרועי תורה -
עומק סברא ולסמוך טעמי תורה שבעל פה על מדרשי המקראות (אלו טעמי המקרא) ואותיות היתרים ולשונות המשתנים במקרא.
[מהרש"א חידושי אגדות בבלי עירובין כא,ב] מבאר שמה שאמר רב המנונא כי שלמה אמר על כל דבר ודבר של סופרים (מלכים א' ה,יב)
חֲמ ָשֵּׁ֥ה֣ו ָ ָָֽאלֶ ף טעמים ,דפי' מלת טעמים לאו היינו טעם הענין אלא פיסוק טעמים כגון זרקא וסגול כו' שיש לנו היה לו לשלמה ה'
ירוֹ֣דפיסוק טעמים לפי התנועות של הפיסוק הוא ממש שיר וב(בבלי) נדרים (לז,ב) מוכח
ואלף פיסוק טעמים והיינו דכינה אותן שׁ ֶ֖
שהן מן התורה מדכתיב (נחמיה ח,ח) ַויּ ֶָ֖בינוּ֣בַּ מּ ְק ָ ָֽרא וגו' ודקאמר נמי בסמוך (האמורא רבא) דאגמריה בסימני טעמים היינו נמי ע"י
פיסוק טעמים ונקט ליה הכא (כדברי האמורא רב המנונא) גבי דברי סופרים לרבותא (לחדוש) דאפילו בד"ס (בדברי סופרים) היה לו פיסוק
טעמים וכ"ש בד"ת (וכל שכן בדברי תורה) ודו"ק:

טעמי המקרא והתורה שבעל-פה ,התשע"ו – התשע"ז

הוצא לאור ע"י הכותב ,תשרי התשע"ח
הדף היומי  5ד'  13תל-אביב ת"ו , 6944027
ת"ד  43246ת"א 6143201
כ" ה–תשרי –התשע"ח 8-Oct-17
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